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คู่มือการปฏิบัติราชการสายงานจเร

การตรวจกิจการทั่วไป

ค�ำน�ำ

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

 คู่มือการปฏิบัติราชการสายงานจเรจัดท�าข้ึนเพื่อให้ความรู้ในการตรวจราชการ 
และการสบืสวนสอบสวนแก่ผูป้ฏบิตังิานทุกระดบั ตัง้แต่ระดบัเจ้าหน้าที ่ฝ่ายกจิการพเิศษ
ฝ่ายอ�านวยการ จนถึงผู้บังคับบัญชา เพื่อใช้ในการท�างานหรือควบคุมก�ากับดูแล ซึ่งจะ
ช่วยบรรเทาข้อจ�ากัดของกรมจเรทหารบกได้ทางหนึ่ง โดยจัดท�าเป็น ๔ เล่ม ได้แก่

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

 เล่ม ๒ การตรวจกจิการทัว่ไป ในเรือ่งการบรกิารก�าลังพล การรกัษาความปลอดภัย 
และการเลี้ยงดูทหาร ยานพาหนะในและนอกอัตรา อาวุธประจ�ากาย ประจ�าหน่วย และ
เครื่องควบคุมการยิง และมาตรการประหยัดพลังงาน

 เล่ม ๓ การตรวจการจดัหา หลกัการจดัหาพสัด ุและ ขัน้ตอนจดัหา พระราชบญัญตัิ
การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ ระเบียบกระทรวงการคลัง  
ว่าด้วย การจดัซ้ือจดัจ้างและการบรหิารพัสดุภาครฐั พ.ศ.๒๕๖๐ และกฎหมายทีเ่ก่ียวข้อง

 เล่ม ๔ เก่ียวกบัการสบืสวนสอบสวน ในเรือ่งกฎหมายทีค่วรรู ้และการตรวจกจิการ
ทั่วไป ในเรื่องกิจการเรือนจ�าทหาร กิจการสายงานสัสดี 
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 ทั้งนี้เนื้อหาทั้งการตรวจกิจการทั่วไปและการตรวจการจัดหา ประกอบด้วยเรื่อง 
ที่ตรวจ หัวข้อและรายการท่ีตรวจของเรื่องนั้น ๆ พร้อมกับอ้างอิงหลักฐานและเนื้อหา  
ไว้ด้วยกัน เพ่ิมเตมิด้วยข้อบกพร่องทีพ่บบ่อย เพือ่ให้หน่วยเพิม่ความระมดัระวงั ในรายการ  
นั้น ๆ ยิ่งขึ้น

 กรมจเรทหารบก หวังเป็นอย่างยิ่งว่า คู่มือการปฏิบัติราชการสายงานจเรจะเป็น 
ประโยชน์และอ�านวยความสะดวกทัง้แก่ผูบ้งัคบับญัชา เจ้าหน้าทีท่ีเ่กีย่วข้อง และผูส้นใจ
ทั่วไป ได้ใช้ในการศึกษาค้นคว้า เรียนรู้ และอ้างอิง เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่ราชการ  
เป็นไปด้วยความถูกต้องแม่นย�า และเป็นมาตรฐานเดียวกัน หากมีข้อควรแก้ไข หรือ 
ข้อเสนอแนะ เพื่อปรับปรุงให้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น กรมจเรทหารบก ยินดีน้อมรับ  
เพื่อน�าไปปรับปรุงในโอกาสต่อไป

กรมจเรทหารบก  
พฤศจิกายน ๒๕๖๔



สำรบัญ

   หน้า
ค�าน�า
กล่าวทั่วไป  
การเตรียมการรับตรวจ ๓ 
การตรวจสิ่งอุปกรณ์ประเภท ๒ และ ๔ สายสื่อสาร ๙ 
การตรวจสิ่งอุปกรณ์ประเภท ๒ และ ๔ สายพลาธิการ ๙๓  
การตรวจสิ่งอุปกรณ์ประเภท ๓ สายพลาธิการ (หน่วยใช้) ๑๕๓  
การตรวจสิ่งอุปกรณ์ประเภท ๓ สายพลาธิการ  ๑๘๓
  (หน่วยสนับสนุน)  
การตรวจสิ่งอุปกรณ์ประเภท ๕ สายสรรพาวุธ (หน่วยใช้) ๒๓๙
การตรวจสิ่งอุปกรณ์ประเภท ๕ สายสรรพาวุธ ๓๒๗
  (หน่วยสนับสนุน)     
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กล่ำวทั่วไป

๑. ประวัติความเป็นมา
 กิจการจเรทหารบก : เริ่มขึ้นในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทร 
มหาจฬุาลงกรณ์ พระจลุจอมเกล้าเจ้าอยูหั่ว พระองค์ได้ทรงจดัต้ัง “จเรทพับก”  
ขึน้เป็นครัง้แรก เมือ่วนัที ่๖ พฤษภาคม ร.ศ.๑๑๒ (พ.ศ.๒๔๔๖) และได้ทรงพระ
กรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราวุธ 
สยามมกุฎราชกุมาร ทรงรบัต�าแหน่ง “จเรทัพบก” มหีน้าทีต่รวจราชการทหาร
ทัว่ไป และพระองค์ ทรงด�ารงต�าแหน่งนีต้ลอดมาจนเสดจ็ เถลงิถวลัยราชสมบติั
เฉลิมพระปรมาภิไธยว ่า พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาวชิราวุธ 
พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ในปี ร.ศ.๑๒๙ (พ.ศ.๒๔๕๓) ซึ่งนับได้ว่าทรงเป็นจเร
ทพับกเป็นพระองค์แรก และนบัได้ว่าพระองค์ท่าน เป็นต้นก�าเนดิของกิจการจเร
และกรมจเรทหารบกสืบมาตราบจนทุกวันนี้ 
๒. วิสัยทัศน์
 กรมจเรทหารบก เป็นหน่วยหลกัของกองทัพบกมคีวามเป็นเลศิในการตรวจ
ราชการและสืบสวนสอบสวน สามารถรองรับการพัฒนาและการเปลี่ยนแปลง
ในยุคโลกาภิวัฒน์ เพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการให้กับ 
หน่วยทหารและก�าลงัพลของกองทพับก โดยยดึหลกัการบรหิารกจิการบ้านเมอืง
ที่ดี มีความโปร่งใส สุจริต ยุติธรรม เป็นท่ียอมรับของผู ้บังคับบัญชา  
หน่วยทหารและประชาชน
๓. ภารกิจ
 ๓.๑ ด�าเนินการเกี่ยวกับการตรวจราชการ สืบสวนและสอบสวน  
ในเรื่องที่เกี่ยวกับประสิทธิภาพและราชการของหน่วยต่าง ๆ ของกองทัพบก
 ๓.๒  สืบสวนสอบสวน และพิจารณาเ ร่ืองราวร ้องทุกข ์  และการ 
ร้องเรียนที่เกี่ยวกับราชการ หรือทหาร หรือข้าราชการกองทัพบก 
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๔. ภารกิจแถลงใหม่
 ๔.๑ ด�าเนินการการตรวจราชการเพื่อให้การปฏิบัติงานหน่วยเป็นไปด้วย
ความถูกต้อง ประหยัด มีประสิทธิภาพ และสมประโยชน์ต่อทางราชการ
 ๔.๒ ด�าเนินการสืบสวนสอบสวนด้วยความโปร่งใส เป็นธรรม เพื่อให้ได ้
ข้อเท็จจริง เสนอผู้บังคับบัญชาได้อย่างถูกต้องและทันเวลา
 ๔.๓ พัฒนาบุคลากรในสายงานจเร และผู ้ ท่ีเกี่ยวข้อง ให้มีความรู ้ 
ความสามารถ ในหน้าที่ที่ทันสมัยสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน มีคุณธรรม 
และอุดมการณ์ 

๕. การจัด
๖. นโยบายของผู้บังคับบัญชา : ยึดถือตามระเบียบกองทัพบก ว่าด้วย 
การตรวจในหน้าที่นายทหารจเร พ.ศ. ๒๕๕๒ และสนองตอบต่อเจตนารมณ์ 
และการสั่งการของ ผบ.ทบ. ดังนี้
 ๖.๑ การปฏิบัติงานในหน่วยทุกระดับของ ทบ. ต้องยึดถือ กฎ ระเบียบ  
ข้อบังคับ และสายการบังคับบัญชาอย่างเคร่งครัด

๕. การจัด

กรมจเรทหารบก
      
   
       แผนกการเงิน

กองธุรการ        กองแผน            กองตรวจกิจการท่ัวไป    กองตรวจการจัดหา     กองสืบสวนสอบสวน

แผนกสารบรรณ

แผนกบริการ

แผนกธรุการและกำาลงัพล

แผนกแผน

แผนกงบประมาณ

แผนกวิชาการ

แผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ

แผนกวิเคราะห์และประเมินค่า แผนกวิเคราะห์และประเมินค่า แผนกพิจารณารายงานและคำาร้อง

แผนกสืบสวนสอบสวนแผนกตรวจการจัดซ้ือ

แผนกตรวจการจัดจ้าง

แผนกตรวจกิจการทั่วไป

แผนกตรวจกิจการส่งกำาลังบำารุง

๖. นโยบายของผู้บังคับบัญชา : ยึดถือตามระเบียบกองทัพบก ว่าด้วยการตรวจใน
หน้าที่นายทหารจเร พ.ศ. ๒๕๕๒ และสนองตอบต่อเจตนารมณ์ และการสั่งการของ 
ผบ.ทบ. ดังนี้
 ๖.๑ การปฏิบัติงานในหน่วยทุกระดับของ ทบ. ต้องยึดถือ กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ 
และสายการบังคับบัญชาอย่างเคร่งครัด 
 ๖.๒ การรักษาคลังอาวุธยุทโธปกรณ์ หน่วยท่ีมีคลังอาวุธให้ ผบ.หน่วย ตรวจตรา 
ระมัดระวัง ดูแลคลังฯ ที่อยู่ในความรับผิดชอบให้เรียบร้อย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง 
คลังกระสุน และวัตถุระเบิด เพื่อให้เกิดความปลอดภัย รวมถึงการรักษาปรนนิบัติบำารุง
ยุทโธปกรณ์ภายในหน่วยให้มีสภาพที่ดี พร้อมที่จะปฏิบัติภารกิจ และไม่มีการรั่วไหล 
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 ๖.๒ การรกัษาคลงัอาวธุยทุโธปกรณ์ หน่วยทีม่คีลงัอาวธุให้ ผบ.หน่วย ตรวจตรา 
ระมัดระวัง ดูแลคลังฯ ที่อยู่ในความรับผิดชอบให้เรียบร้อย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง 
คลังกระสุน และวัตถุระเบิด เพื่อให้เกิดความปลอดภัย รวมถึงการปรนนิบัติ
บ�ารุง ยทุโธปกรณ์ภายในหน่วยให้มสีภาพทีดี่ พร้อมทีจ่ะปฏบิตัภิารกจิ และไม่มี
การรั่วไหล ซึ่งจะต้องไม่เกิดขึ้นใน ทบ. หากมข้ีอบกพร่องและมกีารสญูหาย เจ้า
หน้าทีท่ีร่บัผดิชอบ รวมทัง้ผูบั้งคบับัญชาตามล�าดบัชัน้ จะต้องรบัผดิชอบทางวนิยั  
ทางคดีอาญา และทางคดีแพ่ง 
 ๖.๓ ให้ผู ้บังคับหน่วยกวดขันให้ก�าลังพลตรวจสอบสมุดประวัติของ 
ตนเอง ให้เรียบร้อย ทันสมัย เพ่ือสิทธิของก�าลังพล รวมท้ังดูแลสิทธิต่าง ๆ  
ทีก่�าลงัพลจะได้รบั กรณทีีก่ารด�าเนนิการด้านสิทธกิ�าลังพลล่าช้าให้แจ้งก�าลังพล 
ได้รับทราบโดยเร็ว เพื่อป้องกันการร้องเรียน
 ๖.๔  ให้ผูบ้งัคบัหน่วยได้มกีารพฒันาปรบัปรุงหน่วยของตนเอง ให้สมกบัเป็น
หน่วยทหารท่ีมีเกียรติและศักดิ์ศรี เพื่อให้เป็นที่ยอมรับจากส่วนราชการอื่น 
และประชาชน 
 ๖.๕ ให้หน่วยทีม่คีลังสิง่อปุกรณ์อยูใ่นความรบัผดิชอบได้มกีารบรหิารจดัการ 
ภายในคลังสิ่งอุปกรณ์ให้เรียบร้อยโดยจัดท�ารายการการส่งคืนสิ่งอุปกรณ์  
รวมทั้งส�ารวจ ตรวจสอบสิ่งอุปกรณ์ใดไม่ได้ใช้งาน หมดอายุ และไม่จ�าเป็นต้อง
จัดหามาเพิ่มเติม ให้งดเว้นการจัดหา และสิ่งอุปกรณ์ใดที่ขาดแคลนก็ให้ 
ด�าเนินการเข้าวงรอบการจัดหามาทดแทนใหม่
 ๖.๖ หน่วยที่ได้รับการประเมินผลการตรวจอยู่ในระดับต�่าในปีที่ผ่านมา  
จะต้องมีการแก้ไขปรับปรุงโดยด่วน การตรวจทุกหน่วยจะต้องมีผล 
การประเมินไม่ต�่ากว่าร้อยละ ๘๐
 ๖.๗ ให้หน่วยของ ทบ. น�ามาตรการประหยัดใน ทบ. มาใช้อย่างเป็น 
รูปธรรม โดยเฉพาะการส่งเสริมการใช้พลังงานทางเลือก



 ๖.๘  การจัดหาส่ิงอุปกรณ์และยุทโธปกรณ์ ให้ค�านึงถึงความต้องการ 
ในการใช้งานของหน่วยใช้ ทั้งด้านชนิดและจ�านวนที่สอดคล้องกับความจ�าเป็น
และความสิน้เปลอืงในการใช้งาน การจดัซือ้จดัจ้างต้องเป็นไปอย่างโปร่งใสและ
เป็นธรรม เกิดประโยชน์ต่อกองทัพบกอย่างแท้จริง
 ๖.๙  การตรวจเลือกทหารกองเกินเข้าเป็นทหารกองประจ�าการ และการ
ปลดทหารกองประจ�าการ ให้ทุกหน่วยท่ีเกี่ยวข้องด�าเนินการด้วยความ 
ถูกต้อง ยุติธรรม และ โปร่งใส
 ๖.๑๐ ให้ผู ้บังคับหน่วยทุกระดับด�าเนินการช่วยเหลือดูแลสวัสดิการ 
ของก�าลังพลชั้นผู้น้อยและด�าเนินการด้านสิทธิก�าลังพลอย่างจริงจัง เพ่ือให้
คุณภาพชีวิตของก�าลังพล และครอบครัวดีขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืน
 ๖.๑๑ การบรหิารกองทนุชมุชนของ ทบ. เป็นไปด้วยความโปร่งใส และเกดิ
ประโยชน์ต่อก�าลังพลอย่างแท้จริง
 ๖.๑๒ การบริหารจัดการ สป.๕ ต้องมีการหมุนเวียนน�ามาใช้และ 
ลดจ�านวนที่คงไว้ที่หน่วยลง เพื่อลดภาระการดูแลรักษาของหน่วยใช้และ
สามารถน�ากระสนุมลูฐานส่วนทีม่คีวามเร่งด่วนต�า่ไปใช้ในการบรหิารจดัการให้
เกิดประโยชน์ต่อไป

คู่มือการปฏิบัติราชการสายงานจเร

การตรวจกิจการทั่วไป



การเตรียมการรับตรวจ 
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● ผู้น�าตรวจและผู้รับตรวจเตรียมเอกสารมอบให้ผู้ตรวจ ดังนี้

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

  ๒. ข้อมลูทีต้่องการทราบ ประกอบการรบัตรวจตามอนผุนวกที ่จบ. 
ก�าหนด

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

ข้อ ๑๒ การแจ้งให้หน่วยรับการตรวจทราบ

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

   ๑๒.๑ หนังสือแจ้งก�าหนดเวลาในการตรวจทั่วไปควรส่ง 
ให้หน่วยรับตรวจทราบล่วงหน้าเพื่อเตรียมการก่อนการตรวจไม่น้อย 
กว่า ๓๐ วัน

   ๑๒.๒ หนังสือแจ้งก�าหนดเวลาในการตรวจพิเศษ จะแจ้งให้
ทราบล่วงหน้า หรอืจะให้นายทหารจเรทีเ่ป็นหวัหน้าชดุตรวจน�าไปเสนอ
ต่อผู้บังคับหน่วยที่รับตรวจก็ได้

การเตรียมการ
รับตรวจขั้นตอน
ปฏิ บั ติ ก ่ อนการ
ตรวจ 
 ๑. การปฏิ บัต ิ 
ของหน่วยรับตรวจ

การเตรียมการรับตรวจ 
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● ตรวจดูส�าเนาเอกสารบันทึกผลการตรวจครั้งหลังสุดของนายทหาร
จเร ทบ.๑๐๕-๐๐๙

● ตรวจดูรายงานการแก้ไขข้อบกพร่องของหน่วย ให้ผู้บังคับบัญชา
ทราบและสั่งการของผู้บังคับบัญชา

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

ข้อ ๑๕.๒ ผู ้รับตรวจ เม่ือได้รับบันทึกผลการตรวจแล้ว ให้แก้ไข 
ข้อบกพร่องทีอ่ยูใ่นอ�านาจของตนทนัท ีโดยไม่ต้องรอให้ผู้บงัคับบญัชาส่ังการ 
ส�าหรับเรื่องที่เกินขีดความสามารถ และ/หรือนอกเหนืออ�านาจของตน
ท่ีจะแก้ไขได้เอง ให้รายงานหน่วยเหนือเพื่อด�าเนินการต่อไป และ ให้
เกบ็บนัทกึผลการตรวจและการด�าเนนิการแก้ไข ข้อบกพร่องไว้เป็นหลัก
ฐานในการรับตรวจครั้งต่อไป 

■ สิ่งที่หน่วยปฏิบัติผิด ไม่จัดท�าส�าเนาบันทึกผลการตรวจของ จบ.  
ครั้งหลังสุด และรายงานการแก้ไขข้อบกพร่องแนบไว้กับข้อมูล

● ตรวจดขู้อมลูของเรือ่งทีท่�าการตรวจตาม อจย., อสอ. และนอกอตัรา
ตามอนุผนวกที่ จบ. ก�าหนด รวมทั้งข้อมูลอื่น ๆ ที่แจ้งหน่วยรับตรวจ 
ให้จัดเตรียมไว้

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

ข้อ ๑๒ การแจ้งให้หน่วยรับการตรวจทราบ

 ก่อนออกท�าการตรวจให้กรมจเรทหารบกหรือ หน่วยที่สั่งการ
ตรวจ แจ้งเรื่องและก�าหนดเวลาในการตรวจ การเตรียมการรับตรวจ 
และค�าขอ

 ๒. บันทึกผลการ 
ต ร ว จ ข อ ง  จ บ .  
ครั้ง หลังสุด

 

 

 

 

 

 

 

 

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

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

■ สิ่งที่หน่วยปฏิบัติผิด การลงนามรับรองเอกสาร ไม่ถูกต้องครบถ้วน

● ตรวจดูแฟ้มเอกสารหลักฐานต่าง ๆ และระเบียบค�าส่ัง ที่เก่ียวข้อง
ตามที่ จบ. ก�าหนด มีการแยกประเภทเป็น ระเบียบเรียบร้อย ครบถ้วน

● ตรวจดู อจย./อฉก. และ อสอ. ของหน่วยรับตรวจ

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

■ สิ่งที่หน่วยปฏิบัติผิด จัดแฟ้มเอกสารรับตรวจ ไม่เป็นระเบียบ
เรียบร้อย

● ตรวจดเูจ้าหน้าทีผู่ร้บัตรวจ ผูน้�าตรวจ ครบถ้วนเหมาะสม และมคีวาม
รู้ในเรื่องที่ตรวจ

● ตรวจดกูารจดัยานพาหนะน�าตรวจพร้อมพลขบั เพยีงพอและเหมาะสม

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

 

 

 

 

 

 ๔. การเตรียม 
เอกสารรับตรวจ

 

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

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

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

■ สิ่งที่หน่วยปฏิบัติผิด ๑. ผู้รับตรวจไม่ครบถ้วนและไม่มีความรู้ใน
เรื่องที่รับตรวจ

     ๒. ยานพาหนะน�าตรวจไม่ครบถ้วน

● ตรวจดูสถานท่ีรับตรวจเหมาะสม มีแสงสว่างเพียงพอ ไม่มีเสียง
รบกวน การถ่ายเทของอากาศดี

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

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

ข้อ ๑๒ การแจ้งให้หน่วยรับการตรวจทราบ

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

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

■ สิ่งที่หน่วยปฏิบัติผิด ๑. สถานทีร่บัตรวจคับแคบ และจดัโต๊ะผู้ตรวจ
ใกล้กันมากเกินไป

     ๒. แสงสว่างไม่เพียงพอ อุณหภูมิภายในห้อง
ไม่เหมาะสม

 

 

 

 

 ๖. การจัดสถานที่ 
รับตรวจ



การตรวจสิ่งอุปกรณ์ประเภท ๒ และ ๔ 

สายสื่อสาร





คู่มือการปฏิบัติราชการสายงานจเร

การตรวจกิจการทั่วไป

กรมจเรทหารบก 9

	 รำยกำร	 กำรปฏิบัติ/หลักฐำนอ้ำงอิง

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

● ตรวจดูบัญชี และการลงนามรับ-ส่งหน้าที่

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

ข้อ ๗ เมื่อมีค�าสั่งย้ายข้าราชการหรือให้ข้าราชการออกจากราชการ  
ผูบ้งัคบับญัชาจดัให้มกีารรบั-ส่งหน้าทีกั่น โดยเรว็โดยให้เริม่ออกเดนิทาง
ไปรับ-ส่งหน้าที่ซึ่งกันและกันภายใน ๗ วันนับแต่วันที่ได้รับทราบค�าสั่ง
อย่างเป็นทางการ ต่อจากน้ันให้ท�าการรับ-ส่งหน้าที่ต่อกันให้แล้วเสร็จ
ตามก�าหนดเวลา ดังนี้

   ข้าราชการท่ีมีต�าแหน่งตั้งแต่ผู้บังคับหมวดหรือเทียบเท่าลงไป 
ภายใน ๒ วัน

   ข้าราชการที่มีต�าแหน่งต้ังแต่ผู ้บังคับกองร้อยหรือเทียบเท่า 
ภายใน ๓ วัน

   ข้าราชการทีม่ตี�าแหน่งตัง้แต่ผูบ้งัคับกองพนั ผูบั้งคับการกรม หรอื
เทียบเท่า ภายใน ๕ วัน

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

 ๑. การรับ-ส่ง
หน้าที่ 

   ๑.๑ หลกัฐาน
การ รับ-ส่งหน้าที่

การตรวจสิง่อปุกรณ์ประเภท ๒ และ ๔ สายสื่อสาร
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ข้อ ๑๑ การปฏิบัติต่อเอกสารที่เกี่ยวกับการรับ-ส่งหน้าที่ 

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

  ๑๑.๒ เมือ่ได้ตรวจรบัถกูต้องแล้ว ให้ผูส่้งและผูร้บับนัทกึไว้ท้าย
บัญชีส่งหน้าท่ีว่าได้ตรวจรับถูกต้องแล้ว และลงชื่อผู้รับไว้ แต่ถ้ามีการ
คลาดเคลื่อนเกิดขึ้นก็ให้ บันทึกไว้ในบัญชีนั้นและลงนามผู้รับ ผู้ส่งกับ
เจ้าหน้าท่ีซ่ึงเก่ียวข้องแล้วรับส่งกันให้เสร็จไปขั้นหนึ่งก่อน ต่อจากนั้น 
ผู้รับต้องรีบรายงานให้ผู้บังคับบัญชาโดยตรงทราบโดยเร็ว 

■ สิ่งท่ีหน่วยปฏิบัติผิด ไม่พบหลักฐานการรับส่งหน้าที่ของเจ้าหน้าที่
ส่งก�าลัง และเจ้าหน้าที่คลัง

● ตรวจดูหนังสือการรายงานรับส่งหน้าที่ตามสายการบังคับบัญชา

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

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

   การรบั-ส่งหน้าทีใ่นระดบัหน่วยขึน้ตรงกองทพับก เมือ่ผูร้บัได้รบั
หน้าที่ใหม่แล้ว ให้รายงานถึงกองทัพบกผ่านกรมก�าลังพลทหารบก
ภายใน ๗ วนั พร้อมทัง้แนบบญัชีก�าลังพล บญัชเีงนิ บญัชส่ิีงอปุกรณ์สาย
ต่าง ๆ  หรือ บัญชีอื่น ๆ  ที่จ�าเป็น เมื่อผู้บัญชาการทหารบกทราบแล้ว ให้
แยกบัญชีต่าง ๆ ให้หน่วยท่ีเกี่ยวข้องคือ กรมสารบรรณทหารบก  

        ๑.๒ รายงาน
การรับ-ส่งหน้าที่
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กรมการเงินทหารบกและกรมส่งก�าลังบ�ารุงทหารบก ตรวจสอบความ
ถูกต้องและเก็บไว้เป็นหลักฐานต่อไป

■ สิ่งที่หน่วยปฏิบัติผิด ให้ผู้ส่งเป็นผู้รายงานหรือผู้ส่ง และผู้รับร่วมกัน
เป็นผู้รายงาน

● ตรวจดูรายงานขออนุมัติการส�ารวจพิเศษ

● ตรวจดูค�าสั่งแต่งตั้งกรรมการส�ารวจพิเศษ

♦	ระเบียบกองทัพบกว่าด้วยการส่งก�าลังสิ่งอุปกรณ์ประเภท ๒ และ ๔ 
ลง ๓๐ ธ.ค. ๓๔ ข้อ ๔๒.๓, ๔๒.๓.๖, ๔๔, ๔๔.๔, ๔๕, ๔๖, ๔๗.๓  
และ ๔๘

  ข้อ ๔๒.๓ การส�ารวจพิเศษ ได้แก่ การส�ารวจสิ่งอุปกรณ์ เป็น
คร้ังคราวตามความจ�าเป็น โดยปิดการเบิกจ่ายเฉพาะรายการที่ส�ารวจ
นั้น เว้นกรณีเร่งด่วน การส�ารวจประเภทนี้จะส�ารวจสิ่งอุปกรณ์จ�าพวก
ใด ชนิดใด หรือรายการใดนั้น ขึ้นอยู่กับกรณีดังต่อไปนี้

          ๔๒.๓.๖ เมื่อมีการรับส่ง-หน้าที่ 

ข้อ ๔๔ ผู้มีอ�านาจในการสั่งส�ารวจสิ่งอุปกรณ์

   ๔๔.๔ คลงัจงัหวดัทหารบกหน่วยสนบัสนนุโดยตรงหรอืหน่วยใช้  
ได้สั่งแก่ ผู้บังคับบัญชาชั้นผู้บัญชาการกองพลหรือเทียบเท่าผู้มีอ�านาจ 
ในการสั่งส�ารวจสิ่งอุปกรณ์ตามที่กล่าวแล้วข้างต้นจะมอบอ�านาจให้ 
ผู้ใต้บังคับบัญชาเป็นผู้สั่งส�ารวจสิ่งอุปกรณ์แทนก็ได้ 

ข้อ ๔๕ การตั้งกรรมการหรือชุดส�ารวจสิ่งอุปกรณ์ ให้ผู้มีอ�านาจในการ
สั่งส�ารวจสิ่งอุปกรณ์ตามข้อ ๔๔ ตั้งคณะกรรมการหรือชุดส�ารวจ 
สิ่งอุปกรณ์อย่างน้อย ๓ นาย (ประธานกรรมการ หรือหัวหน้าชุดต้อง
เป็นนายทหารสญัญาบตัร) เพือ่ท�าการส�ารวจสิง่อปุกรณ์ตามทีก่ล่าวแล้ว 
ในข้อ ๔๓

  ๑.๓ การ
ส�ารวจพิเศษ
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ข้อ ๔๖ วิธีการส�ารวจสิ่งอุปกรณ์ให้คณะกรรมการหรือ ชุดส�ารวจ 
สิง่อปุกรณ์ใช้แบบพิมพ์ ทบ.๔๐๐-๐๑๑ ซึง่มอียู ่๓ ส่วน ด�าเนนิการส�ารวจ
ตามล�าดับดังต่อไปนี้

  ๔๖.๑ คนที่ ๑ ส�ารวจสิ่งอุปกรณ์แล้วบันทึกผลลงในใบส�ารวจ 
สิ่งอุปกรณ์ส่วนที่ ๑

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

   ๔๖.๓ คนที่ ๓ (ประธานกรรมการหรือหัวหน้าชุด) ตรวจสอบ 
ผลการส�ารวจของคนที่ ๑ และ ๒ ถ้าตรงกันให้บันทึกผลลงในใบส�ารวจ
สิ่งอุปกรณ์ส่วนที่ ๓ ถ้าผลของการส�ารวจของคนที่ ๑ และ ๒ ไม่ตรงกัน
ให้คนที่ ๓ ท�าการส�ารวจใหม่ ผลการส�ารวจของคนที่ ๓ ตรงกับคนใด 
คนหนึง่ให้เอาผลนัน้บนัทึกลงในใบส�ารวจสิง่อปุกรณ์ส่วนที ่๓ ถ้าผลการ
ส�ารวจของคนที่ ๓ ไม่ตรงกับคนใดคนหนึ่งเลย ให้ส�ารวจใหม่พร้อมกัน
ทั้งสามคน 

ข้อ ๔๗ การรายงานการส�ารวจสิ่งอุปกรณ์

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

   ๔๗.๒ ถ้าผลการตรวจนับส่ิงอุปกรณ์คลาดเคล่ือนจากยอด 
ในบัตรบัญชีคุมก่อนเสนอรายงาน ให้ปฏิบัติดังนี้

      ๔๗.๒.๑ ตรวจสอบเอกสารการรับสิ่งอุปกรณ์และ 
หลักฐานการน�าสิ่งอุปกรณ์เข้าที่เก็บ

      ๔๗.๒.๒ ตรวจสอบเอกสารการจ่ายสิ่งอุปกรณ์และ 
หลักฐานการน�าสิ่งอุปกรณ์ออกจากที่เก็บ 

      ๔๗.๒.๓ ส�ารวจที่เก็บสิ่งอุปกรณ์
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  ข้อ ๔๗.๓ เสนอรายงานผลการเปรียบเทียบการตรวจสอบ 
สิ่งอุปกรณ์ต่อผู้มีอ�านาจในการสั่งส�ารวจและบันทึกจ�านวนสิ่งอุปกรณ์
ตามที่ได้รับอนุมัติให้ปรับยอดแล้วด้วยหมึกสีแดงในบัตรบัญชีคุม 

ข้อ ๔๘ การปรับยอดในบัตรบัญชีคุม

   ๔๘.๑ ถ้าจ�านวนสิง่อปุกรณ์ขาดจากยอดในบญัชคีมุ ให้ปฏิบตัิ
ตามระเบียบกองทัพบกว่าด้วยการจ�าหน่ายสิ่งอุปกรณ์ พ.ศ. ๒๕๕๗ ลง 
๓๑ ม.ค. ๕๗ 

   ๔๘.๒  ถ้าจ�านวนสิ่งอุปกรณ์เกินกว่ายอดในบัญชีคุม ให้ผู้มี
อ�านาจในการสั่งส�ารวจสิ่งอุปกรณ์สั่งแก้ไขในบัตรบัญชีคุมแล้วแจ้งให้
สายยุทธบริการที่รับผิดชอบในสิ่งอุปกรณ์นั้นทราบด้วย

■ สิ่งที่หน่วยปฏิบัติผิด ๑. ไม่พบหลกัฐานการส�ารวจพเิศษสิง่อปุกรณ์ 
ของหน่วยเมื่อรับส่งหน้าที่

    ๒. ไม่พบหลักฐานการรายงาน ผลการส�ารวจ
พิเศษต่อผู้มีอ�านาจในการสั่งส�ารวจ

    ๓. วิธีการส�ารวจด�าเนินการส�ารวจ ไม่ถูกต้อง

    ๔. การบันทึกในแบบพิมพ์ ทบ.๔๐๐-๐๑๑  
ไม่ถูกต้อง
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■ สิ่งที่หน่วยปฏิบัติผิด ๑. ไม่ท�าการเปรียบเทียบการตรวจสอบยอด
สิ่งอุปกรณ์โดยใช้แบบพิมพ์ ทบ.๔๐๐-๐๑๒

    ๒. สั่งส�ารวจสิ่งอุปกรณ์โดยผู้ไม่มี อ�านาจสั่ง
ส�ารวจ

● ตรวจหลักฐานการส่งลายมือชื่อผู้มีสิทธิเบิกและผู้รับสิ่งอุปกรณ์

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

ข้อ ๓ ให้ผู้บังคับบัญชา ตั้งแต่ชั้นผู้บัญชาการกองพลขึ้นไปของหน่วยที่
มีสิทธิเบิกสิ่งอุปกรณ์ส่งลายมือชื่อของตนและบุคคลอื่นซ่ึงต้องการให้
เบิกสิ่งอุปกรณ์แทนไปยังสถานการส่งก�าลังที่สนับสนุนแห่งละ ๑๐ ชุด 
เฉพาะ สพ.ทบ. ๑๖ ชุด เพื่อยึดถือเป็นหลักในการตรวจสอบลายมือชื่อ 
ถ้าผู้มีสิทธิเบิกสิ่งอุปกรณ์ที่ต�าแหน่งต�่ากว่าบังคับบัญชาชั้น ผบ.พล. ให้
ผู้บังคับบัญชาของผู้นั้นเป็นผู้ส่งลายมือชื่อ 

ข้อ ๔ เมื่อต้องการเปลี่ยนตัวบุคคลซ่ึงได้ส่งลายมือช่ือไปแล้วตาม  
ข้อ ๓ จะทั้งหมดหรือไม่ก็ตามให้ส่งลายมือชื่อใหม่ทั้งชุดไปแทน ทั้งนี้ 
เพื่อสะดวกแก่การเก็บรักษาและการแจกจ่ายของเจ้าหน้าที่

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

■ สิ่งที่หน่วยปฏิบัติผิด ๑. หน่วยเบกิส่งลายมอืช่ือผู้มสิีทธเิบกิและผู้รบั
สิ่งอุปกรณ์ไม่ถูกต้อง

    ๒. หน่วยเบิกไม่ส่งลายมือชื่อผู้มีสิทธิเบิกและ
ผู้รับสิ่งอุปกรณ์ของหน่วยชุดใหม่ เมื่อเปลี่ยนตัวผู้รับรองลายมือชื่อ 
ผู้มีสิทธิเบิก, ผบ.หน่วยคนใหม่และเจ้าหน้าที่

 ๒. การเบิก-รับ
แล ะ  ส่ ง คื น ส่ิ ง
อุปกรณ์

  ๒.๑ การส่ง 
ลายมือชื่อผู้มีสิทธิ
เบิก และรับสิ่ง
อุปกรณ์
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  ๒.๒ การเบิก
(ผ่านระบบ 
LOGSMIS)

● ตรวจดูหลักฐานใบเบิกสิ่งอุปกรณ์แบบพิมพ์ทบ.๔๐๐-๐๐๖,  
ทบ.๔๐๐-๐๐๗ หรือ ทบ.๔๐๐-๐๐๗-๑ (ใบเบิกผ่านระบบ LOGSMIS)

♦	หนังสือ กบ.ทบ. (ด่วนมาก) ที่ กห ๐๔๐๔/๒๕๑ ลง ๒๔ ม.ค.๖๓  
เรื่อง อนุมัติหลักการ การใช้งานระบบสารสนเทศสายงานส่งก�าลังบ�ารุง 
(LOGSMIS) 

ข้อ ๒.๒.๕.๑ (๑), ข้อ ๒.๒.๖.๓ และข้อ ๒.๒.๖.๔

ข้อ ๒.๒.๕.๑ (๑) ระบบงานบัญชีคุม (เบิก-จ่าย) สป.๒ และ ๔ เป็นระบบ
ที่พัฒนาขึ้นเพื่อใช้ทดแทน การเบิก-จ่าย สป.และควบคุมทางบัญชีในรูป
แบบเดิม

ข้อ ๒.๒.๖.๓ หน่วยใช้ทุกหน่วยตรวจสอบความถูกต้องของจ�านวนและ
สถานภาพ สป.ของหน่วย เพื่อบันทึกข้อมูลรายละเอียด สป.ที่ถือครอง
ตามบัญชีคุมเข้าสู่ระบบ LOGSMIS และด�าเนินการเบิก สป.ทุกประเภท 
ผ่านระบบตามข้อ ๒.๒.๕.๑ (๑) - ๒.๒.๒.๕ (๓) พร้อมทั้งพิมพ์ใบเบิก
ผ่านระบบเท่านั้น

ข้อ ๒.๒.๖.๔ ให้ จบ.ใช้เอกสารหลักฐานข้อมลูต่างๆ จากระบบ ประกอบ
การตรวจประจ�าปีของ จบ. เพือ่ให้สามารถตดิตามตรวจสอบกวดขนัการ
ท�างานของหน่วยในฐานะหน่วยสนับสนนุและหน่วยใช้ หากไม่ด�าเนนิการ
ถือเป็นข้อบกพร่องส�าคัญ

● ตรวจดูหลักฐานการติดตามใบเบิกตามห้วงระยะเวลา โดยใช้ 
แบบพิมพ์ ทบ.๔๐๐-๐๗๑ แบบ ก. หรือ แบบ ข. แล้วแต่กรณี

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

ข้อ ๑๙ การติดตามใบเบกิ ได้แก่ การสอบถามเพือ่ขอทราบผลการปฏบัิติ
ต่อใบเบิกที่ได้เสนอไปยังหน่วยสนับสนุน

   ๑๙.๑ หน่วยเบกิ เม่ือเสนอใบเบกิไปยงัหน่วยสนบัสนนุ ๔๕ วนัแล้ว
ยงัไม่ได้รับสิ่งอุปกรณ์ ให้ติดตามใบเบิกโดยใช้แบบพิมพ์ ทบ.๔๐๐-๐๗๑

   ๒.๓ การ
ติดตามใบเบิก
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  ๑๙.๒ หน่วยสนับสนุน เมื่อได้รับใบติดตามใบเบิกแล้วให้ท�าการ
ตรวจสอบใบเบกิและบนัทกึผลการปฏบิตัใินใบตดิตามใบเบกิ แล้วส่งคนื
หน่วยเบิกโดยเร็ว 

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

ข้อ ๑ ให้หน่วยเบิกใช้แบบพิมพ์ในการติดตามใบเบิกได้ทุกสายงาน

ข้อ ๒ การใชแ้บบพมิพ์ติดตามใบเบกิ ให้ใช้ตามสายการส่งก�าลงั ซึง่แบ่ง
ออกได้เป็น ๒ สาย คือ

   ๒.๑ หน่วยใช้ตดิตามใบเบกิไปยงัหน่วยสนบัสนนุ โดยตรง หน่วย
สนับสนุนโดยตรงติดตามใบเบิกไปยัง หน่วยสนับสนุนรวมหรือคลัง 
สายงานยุทธบริการหรือฝ่ายกิจการพิเศษ

   ๒.๒ หน่วยใช้ติดตามใบเบิกไปยัง มทบ., มทบ. ติดตามใบเบิกไป
ยังคลังสายงาน ฝ่ายยุทธบริการหรือฝ่ายกิจการพิเศษ 

ข้อ ๔ ลักษณะและวิธีการใช้แบบพิมพ์

   ๔.๑ ชื่อแบบพิมพ์ “ใบติดตามใบเบิก”

   ๔.๒ อักษรย่อและหมายเลขแบบพิมพ์ ทบ.๔๐๐-๐๗๑

   ๔.๓ แบบพิมพ์ติดตามใบเบิก ทบ.๔๐๐-๐๗๑ ให้ตามแบบท้าย
ค�าสั่งนี้

   ๔.๔ วิธีใช้ดูค�าอธิบายด้านหลังแบบพิมพ์ ประกอบค�าสั่ง
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ค�าอธิบายวิธีการใช้และการกรอกแบบพิมพ์

๑. วิธีการใช้หน่วยเบิก ส่งหรือวางใบเบิกสิ่งอุปกรณ์ขึ้นมาแล้ว ๔๕ วัน 
ต้องสอบทาน ๑ ครั้ง (สอบทานทุกๆ ๔๕ วัน) ถ้าไม่ได้รับสิ่งอุปกรณ์
ภายใน ๔๕ วัน ให้ติดตามใบเบิกส่ิงอุปกรณ์ด้วยแบบพิมพ์ แบบ ก.  
ถ้าเกนิกว่า ๙๐ วนั แล้วยงัไม่ได้รบัสิง่อปุกรณ์ให้ตดิตามใบเบกิด้วยแบบ
พมิพ์แบบ ข. แบบพมิพ์แบบ ก. และ แบบ ข. นี ้หน่วยใช้เขยีนแบบพมิพ์ 
จ�านวน ๒ ใบ เพื่อเสนอหน่วยจ่าย ๑ ใบ และเก็บไว้ที่หน่วยเบิก ๑ ใบ 
หน่วยจ่ายเม่ือได้รับใบติดตามใบเบิกแล้วให้บันทึกชี้แจงหน่วยเบิก 
ในช่องที่ ๖ ของ แบบ ก. และในช่องที่ ๗ ของแบบ ข.

■ สิ่งที่หน่วยปฏิบัติผิด ๑. ไม่พบหลักฐานการติดตามใบเบิก

    ๒. ใช้แบบพิมพ์ติดตามใบเบิก ไม่ถูกต้อง

● ตรวจดูวิธีด�าเนินการยกเลิกใบเบิกและยกเลิกการเบิก

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

ข้อ ๒๐ การยกเลกิการเบกิ ได้แก่ การแจ้งระงบัการจ่าย ส่ิงอปุกรณ์ตาม
ใบเบกิทีห่น่วยเบกิเสนอมา อาจจะเป็น ทัง้หมดหรอืบางส่วนของการเบกิ
ก็ได้

   ๒๐.๑ เหตผุลในการยกเลิก การยกเลิกอาจรเิริม่จากหน่วยเบกิ
หรือหน่วยจ่ายก็ได้เม่ือมีเหตุผลตามรหัส การยกเลิกอย่างใดอย่างหนึ่ง
หรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้

   ๒ .๔ การ
ยกเลิก การเบิก
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รหัส ความหมาย

๐๑ รายการนี้ยกเลิกแล้ว ไม่สะสมอีกต่อไป

๐๒ ขาดแคลน ไม่สามารถจ่ายให้ได้ในระยะรอบนี้

๐๓ ไม่สะสมเพราะความต้องการห่างมาก ให้แจ้งเหตผุลทีต้่องการ 
  โดยละเอียดใหม่

๐๔ ให้เบิกจากหน่วยสนับสนุนโดยตรง

๐๕ ให้เบิกจากคลังส่วนภูมิภาค หรือคลังกองบัญชาการช่วยรบ

๐๖ ให้เบิกจากคลังสายงาน

๐๗ ให้เบิกไปยังสายงานที่รับผิดชอบ

๐๘ ไม่จ่ายทั้งชุด ให้เบิกเฉพาะชิ้นส่วนซ่อม ตามคู่มือส่งก�าลัง

๐๙ ไม่จ่ายเฉพาะชิ้นส่วนซ่อม ให้เบิกทั้งชุด ตามคู่มือส่งก�าลัง

๑๐ ปฏิบัติตามระเบียบไม่ถูกต้อง ให้แก้ไขใหม่ตามที่แจ้งให้ทราบ

๑๑ จ�านวนที่เบิกไม่คุ้มค่าขนส่ง ให้จัดหาในท้องถิ่น

๑๒ งดเบิกเพราะหมดความต้องการ

๑๓ จ�านวนที่เบิกเกินกว่าอัตราที่อนุมัติ

๑๔ มีสิ่งอุปกรณ์ชนิดนี้เกินระดับสะสมที่หน่วยเบิก

๑๕  เป็นสิ่งอุปกรณ์ประเภท ๔ ให้ขออนุมัติหลักการก่อน 

๑๖ เบิกซ�้า 

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

    ๒๐.๒.๑ บันทึกยกเลิกในใบเบิก ใช้เมื่อต้องการยกเลิก
การเบิกสิ่งอุปกรณ์ทุกรายการในใบเบิก ให้ด�าเนินการดังนี้

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

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

     ๒๐.๒.๑.๓ ในกรณีที่หน่วยเบิกขอยกเลิก  
ให้ส่งใบเบิกฉบับที่เก็บรอเรื่องไว้ไปยังหน่วยจ่าย

    ๒๐.๒.๒ ยกเลิกด้วยใบแจ้งการยกเลิก ใช้เม่ือต้องการ
ยกเลิกการเบิก ให้ด�าเนินการดังนี้

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

     ๒๐.๒.๒.๒ ส่งใบแจ้งการยกเลิกไปยังหน่วย
เบิกหรือหน่วยจ่ายแล้วแต่กรณี จ�านวน ๑ ฉบับและเก็บไว้ ๑ ฉบับ

■ สิ่งที่หน่วยปฏิบัติผิด ๑. หน่วยจ่ายไม่แจ้งการยกเลิกใบเบิก

    ๒. หน่วยจ่ายไม่ตรวจสอบใบติดตาม ใบเบิก
เสนอกลับไปยังหน่วยเบิก

● ตรวจดรูายงานขอยมืส่ิงอปุกรณ์ประเภทและใบเบกิยมืแบบพมิพ์ ทบ.
๔๐๐-๐๐๖

♦	ระเบยีบกองทพับกว่าด้วยการส่งก�าลังส่ิงอปุกรณ์ ประเภท ๒ และ ๔  
พ.ศ. ๒๕๓๔ ลง ๓๐ ธ.ค. ๓๔ ข้อ ๒๑ และ ๒๒

  ๒.๕ การยมื
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ข้อ ๒๑ การยืมสิ่งอุปกรณ์ ได้แก่ วิธีด�าเนินการขอรับการสนับสนุน 
สิง่อปุกรณ์เป็นการชัว่คราว (เว้นชิน้ส่วนซ่อม) ส�าหรบัเพิม่พนูการปฏิบตัิ
ภารกิจ หรือส�าหรับการทรงชีพของหน่วยใช้ซ่ึงหน่วยไม่ได้รับอนุมัติให้ 
มสีิง่อปุกรณ์ ดงักล่าวไว้ในครอบครองหรอือนมุตัใิห้มไีว้แล้ว แต่ไม่เพยีงพอ 

ข้อ ๒๒ วิธีปฏิบัติในการยืมสิ่งอุปกรณ์ 

  ๒๒.๑ หน่วยใช้

    ๒๒.๑.๑ ท�ารายงานขอยืมส่ิงอุปกรณ์ เป็นลายลักษณ์
อักษรเสนอตามสายการส่งก�าลัง ในรายงานให้แจ้งเหตุผลและ 
รายละเอียดในการใช้สิ่งอุปกรณ์ให้ชัดเจนพอที่จะเป็นข้อมูลในการ
พิจารณาตกลงใจของผู้มีอ�านาจอนุมัติส่ังให้ยืมได้ ทั้งนี้ให้ก�าหนดวัน 
ส่งคืนด้วย 

   ๒๒.๑.๒ ท�าใบเบกิยมื ทบ.๔๐๐-๐๐๖ แนบไปพร้อมกบั
รายงาน

    ๒๒.๑.๓  เมื่อครบก�าหนดเวลาที่ได้รับอนุมัติให้ยืม ให้ 
น�าส่งคืนภายใน ๗ วัน

    ๒๒.๑.๔  ถ้าสิ่งอุปกรณ์ใดช�ารุด หรือ สูญหาย ให้ปฏิบัติ
ตามระเบียบกองทัพบกว่าด้วยการจ�าหน่าย ซึ่งมีผลบังคับใช้ในปัจจุบัน

    ๒๒.๑.๕  เม่ือโยกย้ายสับเปล่ียนต�าแหน่งผู้เบิกยืม ให้
ยกเลิกใบเบิกเดิม พร้อมกับท�าใบเบิกเสนอไปใหม่

  ๒๒.๒ หน่วยสนับสนุนทางการส่งก�าลัง

    ๒๒.๒.๑ หากสิง่อปุกรณ์ใดไม่มใีห้ยมื ให้ยกเลกิรายการ
นั้นและแจ้งให้หน่วยยืมทราบ

    ๒๒.๒.๒  ถ้ามีสิ่งอุปกรณ์สนับสนุนได้ ให้บันทึกเหตุผล
ในรายงานและแนบใบเบิกเสนอจนถึงผู้มีอ�านาจอนุมัติสั่งให้ยืม
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    ๒๒.๒.๓  ผู้มีอ�านาจอนุมัติสั่งให้ยืม 

      ๒๒.๒.๓.๑ ส่ิงอปุกรณ์ส�าคัญ ได้แก่ ผู้บญัชาการ
ทหารบก

    ๒๒.๒.๓.๒ ส่ิงอุปกรณ์อื่น ๆ ได้แก่ เจ้ากรม 
ฝ่ายยทุธบรกิาร หรอืเจ้ากรมฝ่ายกจิการพเิศษ หรอืแม่ทพัภาค แล้วแต่กรณี 

♦	ค�าสั่งกองทัพบก ที่ ๓๘๖/๒๕๔๓ ลง ๒๔ ก.ค. ๔๓ เรื่อง อนุมัติให้ยืม
สิ่งอุปกรณ์ประเภท ๒ และ ๔ ระหว่างหน่วยขึ้นตรง ข้อ ๒, ๓ และ ๔ 
ตามท่ีได้มอบอ�านาจให้หน่วยขึ้นตรงต�าแหน่งชั้นผู้บัญชาการกองทัพ 
หรอืเทียบเท่าข้ึนไปมอี�านาจอนมุตัใิห้ยมือาวธุระหว่างหน่วยขึน้ตรง และ 
จ่ายยืมยุทโธปกรณ์เพ่ือใช้งานปราบปราม ผกค. ส�าหรับเพิ่มพูนการ
ปฏิบัติภารกิจหรือส�าหรับการทรงชีพของหน่วยใช้ ซึ่งหน่วยไม่ได้รับ
อนุมัติให้มีส่ิงอุปกรณ์ไว้ในครอบครองหรืออนุมัติให้มีไว้แล้วแต่ไม ่
เพียงพอไว้แล้วนั้น บัดนี้เพื่อให้การอนุมัติให้ยืมส่ิงอุปกรณ์ประเภท ๒ 
และ ๔ ระหว่างหน่วยขึ้นตรงเป็นไปด้วยความเรียบร้อย รัดกุม และ
เหมาะสม จึงให้ปฏิบัติดังนี้

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

ข้อ ๓ การยืมสิ่งอุปกรณ์ประเภท ๒ และ ๔ ระหว่างหน่วยขึ้นตรง  
ให้หน่วยยืมไปใช้ได้ เฉพาะกรณีมีความจ�าเป็นเร่งด่วนทางยุทธการ  
ถ้าหากไม่ปฏิบัติแล้วจะท�าให้เกิดความเสียหายแก่กองทัพบกอย่าง 
ร้ายแรง เช่น การปฏบิตัภิารกิจป้องกนัชายแดน, การปฏบิตัภิารกจิรักษา 
ความปลอดภยับคุคลส�าคญัและการปฏบิตัภิารกิจปราบปราม ยาเสพตดิ 
เป็นต้น ส�าหรบัการปฏบัิตภิารกิจท่ีหน่วย มแีผนงานรองรบัเป็นท่ีแน่นอน
อยู่แล้วเช่น การฝึกตามวงรอบประจ�าปี การยืมส่ิงอุปกรณ์ประเภท ๒ 
และ ๔ ให้หน่วยปฏิบัติตามระเบียบ/ค�าสั่ง ที่เกี่ยวข้อง 
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ข้อ ๔ การสั่งการในนาม ผบ.ทบ. ตามที่ได้รับมอบอ�านาจดังกล่าวแล้ว
ให้ผู้บังคับหน่วยชั้น ผบ.พล. หรือเทียบเท่าขึ้นไป ที่ได้รับมอบอ�านาจ 
ลงนามรับค�าสั่ง ผบ.ทบ.

■ สิ่งที่หน่วยปฏิบัติผิด ๑. การยืมสิ่งอุปกรณ์ไม่ได้ก�าหนดวันส่งคืน

    ๒. ไม่ส่งคืนสิ่งอุปกรณ์ตามห้วงเวลาในข้อ
ก�าหนด

● ตรวจดูหลักฐานการโอนแบบพิมพ์ ทบ.๔๐๐ -๐๗๔

♦	ระเบียบกองทัพบกว่าด้วยการส่งก�าลังสิ่งอุปกรณ์ประเภท ๒ และ ๔ 
พ.ศ. ๒๕๓๔ ลง ๓๐ ธ.ค. ๓๔ ข้อ ๒๓ - ๒๘

ข้อ ๒๓ การโอน ได้แก่ การโอนความรับผิดชอบในสิ่งอุปกรณ์ระหว่าง
สายยุทธบริการหรือการโอนสิทธิครอบครองสิ่งอุปกรณ์ระหว่างหน่วย

ข้อ ๒๔ การโอนความรบัผดิชอบในสิง่อปุกรณ์ระหว่างสายยทุธบรกิาร 
ได้แก่การโอนความรับผิดชอบส่ิงอุปกรณ์จากสายยุทธบริการหนึ่งไปยัง
อีกสายยุทธบริการหนึ่ง ตามระเบียบหรือค�าสั่งที่กองทัพบกก�าหนด

ข้อ ๒๕ การโอนสิทธิครอบครองสิ่งอุปกรณ์ระหว่างหน่วยได้แก่ การ
เปลี่ยนกรรมสิทธิ์ในการครอบครองสิ่งอุปกรณ์ จากหน่วยหนึ่งไปยังอีก
หน่วยหนึ่ง เพื่อความมุ่งหมายดังต่อไปนี้

   ๒๕.๑ ให้หน่วยมีสิ่งอุปกรณ์ครบตามอัตรา หรือระดับสะสม

   ๒๕.๒ ใช้สิ่งอุปกรณ์ที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์มากที่สุด

   ๒๕.๓ ประหยัดเวลาและค่าขนส่ง 

   ๒๕.๔ ให้การส่งก�าลังเป็นไปอย่างต่อเนื่อง 

ข้อ ๒๖ การด�าเนินการโอนความรับผิดชอบในสิ่งอุปกรณ์ระหว่าง 
สายยุทธบริการ ให้ปฏิบัติตามระเบียบและค�าสั่งกองทัพบกดังต่อไปนี้

   ๒๖.๑ ระเบียบปฏิบัติในการโอนส่ิงอุปกรณ์ จากสายยุทธ
บริการหนึ่งไปให้อีกสายหนึ่ง พ.ศ. ๒๕๐๑

  ๒.๖ การโอน
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   ๒๖.๒ ค�าสั่งกองทัพบก ที่ ๒๙๐/๒๕๐๘ ลง ๓๐ ส.ค. ๐๘  
เรื่อง ก�าหนดวิธีด�าเนินการโอนส่ิงอุปกรณ์ครบชุดของสายยุทธบริการ 
เพิ่มเติมจากระเบียบปฏิบัติในการโอนส่ิงอุปกรณ์จากยุทธบริการหนึ่ง 
ไปให้อีกสายหนึ่ง พ.ศ. ๒๕๐๑

ข้อ ๒๗ การด�าเนินการโอนสิทธิครอบครองส่ิงอุปกรณ์ระหว่างหน่วย 
เม่ือได้รับอนุมัติให้โอนจากผู ้มีอ�านาจในการส่ังให้โอนตามข้อ ๒๘  
ให้ปฏิบัติดังนี้

  ๒๗.๑  หน่วยโอน

    ๒๗.๑.๑ ท�าการปรนนิบัติบ�ารุงสิ่งอุปกรณ์ก่อนโอน

    ๒๗.๑.๒ ตรวจสอบให้มีส่ิงอุปกรณ์ครบชุด และ
สามารถใช้การได้

    ๒๗.๑.๓ ผูกป้ายประจ�าสิ่งอุปกรณ์ โดยใช้แบบพิมพ์  
ทบ.๔๐๐-๐๑๐

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

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

    ๒๗.๑.๖ เกบ็ใบโอนทีไ่ด้รบัคืนจากหน่วยรบัโอน และ
ส�าเนาใบโอนรายงานหน่วยสนับสนุนหน่วยโอน จ�านวน ๑ ฉบับ

   ๒๗.๑.๗ ตัดยอดสิ่งอุปกรณ์ออกจากบัญชีคุม

  ๒๗.๒ หน่วยรับโอน

     ๒๗.๒.๑ ลงทะเบียนใบโอน 

     ๒๗.๒.๒ ตรวจรับสิ่งอุปกรณ์ตามใบโอน
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   ๒๗.๒.๓ ลงนามรับสิ่งอุปกรณ์ในใบโอนทั้ง ๔ ฉบับ เก็บ
ไว้ ๑ ฉบับ ส่งคืนหน่วยโอน ๑ ฉบับ ส่งให้หน่วยสนับสนุนของหน่วยรับ
โอน ๑ ฉบับ และส่งให้กรมฝ่ายยุทธบริการที่รับผิดชอบ ๑ ฉบับ 

ข้อ ๒๘ ผู้มีอ�านาจสั่งให้โอน

   ๒๘.๑ สิง่อปุกรณ์เกนิอัตราหรอืเกนิระดบัสะสม ส่ิงอปุกรณ์รอง 
และชิ้นส่วนซ่อมเว้นอาวุธ ได้แก่ เจ้ากรมฝ่ายยุทธบริการ

   ๒๘.๒ กรณีอื่น ๆ นอกเหนือจากที่กล่าว ได้แก่ ผู้บัญชาการ 
ทหารบก

■ สิ่งที่หน่วยปฏิบัติผิด  โอนสิ่งอุปกรณ์ไม่ครบรายการ หรือไม่ครบชุด

● ตรวจดูค�าสั่งการแต่งต้ังคณะกรรมการตรวจรับส่ิงอุปกรณ์ และ
รายงานผลการตรวจรับให้ ผบ.หน่วยเบิก

● ตรวจดลูายมอืชือ่ผูม้สีทิธริบัสิง่อปุกรณ์ ในใบเบกิฉบบั ที ่๒ แบบพมิพ์ 
ทบ.๔๐๐-๐๐๖, ทบ.๔๐๐-๐๐๗ และ ทบ. ๔๐๐-๐๐๗-๑ แล้วแต่กรณี

♦	ระเบียบกองทัพบกว่าด้วยการส่งก�าลังสิ่งอุปกรณ์ประเภท ๒ และ ๔ 
พ.ศ. ๒๕๓๔ ลง ๓๐ ธ.ค. ๓๔ ข้อ ๑๘.๕.๑.๔ - ๑๘.๕.๑.๖, ๑๘.๕.๒.๔, 
๓๔.๒.๑ และ ๓๔.๒.๒

ข้อ ๑๘.๕.๑.๔ ถ้าหน่วยเบิกไปรับของเองจากหน่วยจ่ายให้น�าใบเบิก
ฉบับท่ี ๔ ไปตรวจสอบกับจ�านวนและประเภทสิ่งอุปกรณ์ที่ได้จ่ายจริง
ตามใบเบิก ฉบับที่ ๑ และ ๒ ลงนามรับสิ่งอุปกรณ์ในใบเบิกฉบับที่ ๑, 
๒ และ ๔ แล ้วน�าใบเบิกฉบับที่  ๒ และ ๔ กลับพร ้อมกับ 
สิ่งอุปกรณ์

ข้อ ๑๘.๕.๑.๕  ถ้าหน่วยเบกิได้รบัส่ิงอปุกรณ์จากส�านกังานขนส่งปลายทาง 
ให้ตรวจสอบใบเบิกฉบับท่ี ๔ กับจ�านวนและประเภทส่ิงอุปกรณ์ที่จ่าย
จริงตามใบเบิกฉบับที่ ๑ และ ๒ ลงนามรับสิ่งอุปกรณ์ในใบเบิกฉบับที่ 
๑, ๒ และ ๔ แล้วส่งใบเบิกฉบับที่ ๑ คืน หน่วยจ่าย

  ๒.๗ การรับ
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ข้อ ๑๘.๕.๑.๖ เกบ็ใบเบกิฉบบัที ่๒ ในแฟ้มเสรจ็เรือ่งแนบใบเบกิฉบบั
ท่ี ๔ ไปกับรายงานการรับสิ่งอุปกรณ์ให้ผู้บังคับหน่วยเบิกทราบเพื่อ
รายงานหน่วย ตามสายการบังคับบัญชาเหนือขึ้นไปอีก ๑ ชั้น

ข้อ ๑๘.๕.๒.๔ ถ้าหน่วยเบิกไปรับของเองจากหน่วยจ่ายให้น�าใบเบิก
ฉบับที่ ๕ ไปตรวจสอบกับจ�านวนและประเภทส่ิงอุปกรณ์ท่ีได้จ่ายจริง
ตามใบเบิก ฉบับที่ ๑, ๒ และ ๔ ลงนามรับสิ่งอุปกรณ์ในใบเบิกฉบับที่ 
๑, ๒, ๔ และ ๕ แล้วน�าใบเบิกฉบับที่ ๒ และ ๕ กลับ พร้อมสิ่งอุปกรณ์

ข้อ ๑๘.๕.๒.๕ ถ้าหน่วยเบกิได้รบัสิง่อปุกรณ์จากส�านกังานขนส่งปลาย
ทาง ให้ตรวจสอบใบเบิกฉบับที่ ๕ กับจ�านวนและประเภทสิ่งอุปกรณ์ที่
จ่ายจรงิตามใบเบกิฉบบัที ่๑ และ ๒ ลงนามรบัสิง่อปุกรณ์ในใบเบกิฉบบั
ที่ ๑, ๒ และ ๕ แล้วส่งใบเบิกฉบับที่ ๑ คืน หน่วยจ่าย

ข้อ ๑๘.๕.๒.๖ เกบ็ใบเบกิฉบบัที ่๒ ในแฟ้มเสรจ็เรือ่งแบบใบเบกิฉบบั
ท่ี ๕ ไปกับรายงานการรับสิ่งอุปกรณ์ให้ผู้บังคับหน่วยเบิกทราบ เพื่อ
รายงานหน่วยตามสายการบังคับบัญชาเหนือขึ้นไปอีก ๑ ชั้น

ข้อ ๓๔.๒.๑ หน่วยเบิกไปรับสิ่งอุปกรณ์เอง

   ๓๔.๒.๑.๑ ผู ้ รับสิ่ งอุปกรณ์ด�าเนินการตามข ้อ 
๑๘.๕.๑.๔ หรือ ๑๘.๕.๒.๔ แล้วแต่กรณี

  ๓๔.๒.๑.๒ ส�าหรบัสิง่อปุกรณ์ทีไ่ม่ประสงค์จะเปิดหีบห่อ
ให้ผู้รับรับสิ่งอุปกรณ์ตามจ�านวนที่ ระบุไว้ และให้ผู้จ่ายบันทึกในใบเบิก
ไว้ด้วยว่า “ไม่เปิดหีบ” 

   ๓๔.๒.๑.๓ การน�าสิ่งอุปกรณ์ออกจากหน่วยจ่าย ให้ผู้
ปฏิบัติตามระเบียบและค�าแนะน�าของหน่วยจ่าย
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   ๓๔.๒.๑.๔ เมื่อผู ้รับน�าส่ิงอุปกรณ์ไปถึงหน่วยเบิก ให้ 
ผูบ้งัคบัหน่วยเบกิตัง้กรรมการตรวจรบัส่ิงอปุกรณ์จ�านวน ๓ นาย ประกอบ
ด้วยนายทหารสัญญาบัตรอย่างน้อย ๒ นาย โดยเฉพาะควรจะตั้ง 
เจ้าหน้าที่ในสายงานที่รับผิดชอบต่อสิ่งอุปกรณ์นั้นเข้าร่วมด้วย

    ๓๔.๒.๑.๕ ให้คณะกรรมการรายงานผลการตรวจรับให้ 
ผูบ้งัคบัหน่วยเบกิทราบ ถ้าปรากฏว่าส่ิงอุปกรณ์คลาดเคล่ือนไปจากใบเบกิ
หรือมีการช�ารุดเสียหาย ให้คณะกรรมการสอบสวนสาเหตุแล้วแนบ
ส�าเนา การสอบสวนไปพร้อมกับรายงานด้วย

   ๓๔.๒.๑.๖ ถ้ามีสิ่งอุปกรณ์ช�ารุด หรือสูญหาย ให้ปฏิบัติ
ตามระเบียบกองทัพบก ว่าด้วย การจ�าหน่ายส่ิงอุปกรณ์ (พ.ศ.๒๕๕๗ 
ลง ๓๑ ม.ค. ๕๗)

    ๓๔.๒.๑.๗ ให้คณะกรรมการตรวจรบั มอบสิง่อุปกรณ์ให้
แก่เจ้าหน้าที่คลังหรือเจ้าหน้าที่เก็บรักษา  

    ๓๔.๒.๑.๘ เจ้าหน้าทีบ่ญัชคุีมบนัทกึการรบัสิง่อปุกรณ์ใน
บัตรบัญชีคุม 

ข้อ ๓๔.๒.๒ หน่วยเบกิรบัสิง่อปุกรณ์จากส�านกังานขนส่งปลายทาง

    ๓๔.๒.๒.๑ เมื่อหน่วยเบิกได้รับสิ่งอุปกรณ์จากส�านักงาน
ขนส่งปลายทาง ให้ปฏิบัติตามระเบียบกองทัพบกว่าด้วยการส่งและรับ
สิง่อปุกรณ์ พ.ศ. ๒๕๕๒ ลง ๔ เม.ย. ๕๒ และค�าสัง่กองทัพบก (ค�าชีแ้จง) 
ที่ ๕๗/๑๓๑๖๖ ลง ๑๑ ต.ค. ๐๔ เรื่อง ช้ีแจงการปฏิบัติการส่งและ 
รับสิ่งอุปกรณ์ของกองทัพบก (ครั้งที่ ๓)

    ๓๔.๒.๒.๒ เจ้าหน้าที่บัญชีคุม บันทึกการรับส่ิงอุปกรณ์
ในบตัรบญัชคีมุหลงัจากคณะกรรมการตรวจรบัได้ตรวจรับเรยีบร้อยแล้ว
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■ สิ่งที่หน่วยปฏิบัติผิด ๑. ตัง้คณะกรรมการตรวจรบัส่ิงอุปกรณ์ล่าช้า

    ๒. คณะกรรมการตรวจรบัส่ิงอปุกรณ์รายงาน 
ผลการตรวจรบัล่าช้า

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

♦	ระเบียบกองทัพบกว่าด้วยการส่งก�าลังสิ่งอุปกรณ์ประเภท ๒ และ ๔ 
พ.ศ. ๒๕๓๔ ลง ๓๐ ธ.ค. ๓๔ ข้อ ๒๙ - ๓๓ 

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

ข้อ ๓๐ มูลเหตุ การส่งคืน

   ๓๐.๑ เกินอัตราหรือระดับสะสมที่ได้รับอนุมัติ 

   ๓๐.๒ ล้าสมัย เปลี่ยนแบบ หรือเลิกใช้ 

   ๓๐.๓ เมื่อครบก�าหนดเวลาที่ได้รับอนุมัติให้ยืม 

   ๓๐.๔ เมื่อได้รับอนุมัติให้จ�าหน่าย 

   ๓๐.๕ กรณีอื่น ๆ 

ข้อ ๓๑ ประเภทสิ่งอุปกรณ์ที่ส่งคืน

   ๓๑.๑ สิ่งอุปกรณ์ใช้การ ได้แก่ สิ่งอุปกรณ์ที่มีคุณภาพใช้งานได้
ตามความมุ่งหมายเดิม

   ๓๑.๒ สิ่งอุปกรณ์ใช้การไม่ได้ได้แก่ส่ิงอุปกรณ์ท่ีสึกหรอ ช�ารุด 
ไม่สามารถน�าไปใช้ได้ตามความมุง่หมายเดมิ จ�าเป็นต้องซ่อมปรบัสภาพ

  ๒.๘ การส่ง
คืน
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ก่อนน�าเข้าเก็บรักษาเพื่อแจกจ่ายหรือในกรณีที่หน่วยซ่อมบ�ารุง 
พิจารณาแล้วเห็นว่าซ่อมไม่คุ้มค่า ซ่ึงจะต้องด�าเนินการขอจ�าหน่าย 
ต่อไป หรือ ซากสิ่งอุปกรณ์ ตามระเบียบกองทัพบกว่าด้วยการจ�าหน่าย
สิ่งอุปกรณ์หรือสัตว์พาหนะที่ปลดจ�าหน่ายออกจากทะเบียนตาม 
ระเบียบกองทัพบกว่าด้วยกิจการสัตว์พาหนะ

ข้อ ๓๒ การด�าเนินการส่งคืน

   ๓๒.๑ สิ่งอุปกรณ์ใช้การได้

    ๓๒.๑.๑ หน่วยส่งคนืเมือ่มมีลูเหตทุีจ่ะต้องส่งคนืตามข้อ 
๓๐ ให้ปฏิบัติดังนี้

      ๓๒.๑.๑.๑ ท�าการปรนนิบัติบ�ารุงสิ่งอุปกรณ์
ก่อนน�าส่งคืน

      ๓๒.๑.๑.๒ ตรวจสอบให้มีสิ่งอุปกรณ์ครบชุด

      ๓๒.๑.๑.๓ ผูกป้ายประจ�าส่ิงอุปกรณ์ โดยใช้
แบบพิมพ์ ทบ.๔๐๐-๐๑๐

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

     ๓๒.๑.๑.๕ ส่งส่ิงอุปกรณ์พร้อมใบส่งคืนไปยัง
หน่วยรับคืนภายใน ๗ วัน เว้นแต่จะได้รับค�าสั่งเป็นอย่างอื่น

     ๓๒.๑.๑.๖ ตดัยอดส่ิงอปุกรณ์ออกจากบญัชีคุม 
เมื่อได้รับใบส่งคืนจากหน่วยรับคืน

   ๓๒.๑.๒ หน่วยรับคืน ปฏิบัติดังนี้

      ๓๒.๑.๒.๑ ลงทะเบียนใบส่งคืน 

      ๓๒.๑.๒.๒ ตรวจรับสิ่งอุปกรณ์ตามใบส่งคืน
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     ๓๒.๑.๒.๓ ลงนามรับส่ิงอุปกรณ์ในใบส่งคืนและส่ง
ใบส่งคืน คืนหน่วยส่งคืน จ�านวน ๑ ฉบับ 

    ๓๒.๑.๒.๔ บนัทกึการรบัสิง่อปุกรณ์ในบตัรบญัชส่ีงคืน

 ๓๒.๒ สิ่งอุปกรณ์ใช้การไม่ได้

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

    ๓๒.๒.๑.๑ หน่วยส่งคืน ให้ปฏิบัติเช ่นเดียวกับ  
ข้อ ๓๒.๑.๑

    ๓๒.๒.๑.๒ หน ่วยรับคืนให ้ปฏิบัติ เช ่นเดียวกับ  
ข้อ ๓๒.๑.๒

   ๓๒.๒.๒ สิ่งอุปกรณ์ช�ารุด ในกรณีที่หน่วยซ่อมบ�ารุงพิจารณา
แล้วเห็นว่าซ่อมไม่คุ้มค่าและได้ด�าเนินการจ�าหน่ายตามระเบียบแล้วให้ 
ปฏิบัติดังนี้

     ๓๒.๒.๒.๑ หน่วยส่งคนื ท�าใบส่งคนืโดยใช้แบบพมิพ์ 
ทบ.๔๐๐-๐๑๓ หรือ ทบ.๔๐๐-๐๑๔ หรือ ทบ.๔๐๐-๐๐๗-๑ แล้วแต่
กรณ ีจ�านวน ๑ ชดุ ส่วนสิง่อปุกรณ์นัน้ไม่ต้องน�าส่งคืนเพราะอยูกั่บหน่วย
ซ่อมซึ่งเป็นหน่วยเดียวกันกับหน่วยรับคืนอยู่แล้ว

     ๓๒.๒.๒.๒ หน่วยรบัคืนให้ปฏบิตัเิช่นเดยีวกบั ข้อ ๓๒.๑.๒

   ๓๒.๒.๓  ซากส่ิงอปุกรณ์ ตามระเบยีบ ทบ. ว่าด้วยการจ�าหน่าย
สิ่งอุปกรณ์ พ.ศ. ๒๕๕๗ ลง ๓๑ ม.ค. ๕๗

     ๓๒.๒.๓.๑ หน่วยส่งคนืให้ปฏบิตัเิช่นเดียวกบั ข้อ ๓๒.๑.๑

     ๓๒.๒.๓.๒  หน่วยรบัคืนให้ปฏิบตัเิช่นเดยีวกบั ข้อ ๓๒.๑.๒
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ข้อ ๓๓ ผู้มีอ�านาจสั่งให้ส่งคืนสิ่งอุปกรณ์

   ๓๓.๑ สิง่อปุกรณ์เกินระดบัสะสม ได้แก่ ผู้บังคับหน่วยเกบ็รกัษา

   ๓๓.๒ สิ่งอุปกรณ์ท่ีครบก�าหนดยืมแล้วยังไม่ส่งคืน ได้แก่ ผู้มี
อ�านาจอนุมัติสั่งให้ยืม

   ๓๓.๓ สิง่อปุกรณ์หรอืซากส่ิงอปุกรณ์ท่ีได้รบัอนมุตัใิห้จ�าหน่าย 
ได้แก่ ผู้มีอ�านาจอนุมัติให้ตัดยอดสิ่งอุปกรณ์ให้ออกจากบัญชีคุม

   ๓๓.๔ สิ่งอุปกรณ์เกินอัตรา ล้าสมัย เปล่ียนแบบหรือเลิกใช้ 
ได้แก่ เจ้ากรมฝ่ายยุทธบริการ หรือเจ้ากรมฝ่ายกิจการพิเศษ

   ๓๓.๕  เหตอุืน่ ๆ  นอกเหนอืจากทีก่ล่าวแล้ว ได้แก่ ผูบ้ญัชาการ
ทหารบก

■ สิ่งที่หน่วยปฏิบัติผิด ๑.  ไม่ส่งคืนส่ิงอปุกรณ์เกนิอตัรา หรอืเกนิระดบั
สะสม หรือสิ่งอุปกรณ์ล้าสมัย

    ๒. ไม่ส่งคนืสิง่อปุกรณ์เมือ่ครบก�าหนดเวลาที่
ได้รับอนุมัติให้ยืม

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

♦	ระเบยีบกองทพับกว่าด้วยการส่งก�าลงัสิง่อปุกรณ์ประเภท ๒ และ ๔  
พ.ศ. ๒๕๓๔ ลง ๓๐ ธ.ค. ๓๔ ข้อ ๓๙.๒, ๓๙.๒.๓.๒ และ ๔๐

ข้อ ๓๙.๒ การควบคมุทางบญัช ีผูบ้งัคบัหน่วยสนบัสนนุทางการส่งก�าลงั
และหน่วยใช้จะต้องรับผิดชอบ ด�าเนินการควบคุมทางบัญชีต่อ 
สิ่งอุปกรณ์ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยเหมาะสม เพื่อให้ทราบ
สถานภาพสิ่งอุปกรณ์ได้ตลอดเวลา โดยถือมูลฐานภารกิจและความ 
รับผิดชอบในการควบคุมดังต่อไปนี้ 

 ๓. การควบคุม
ทางบัญชี

   ๓ .๑  บั ต ร
บัญชีคุมสิ่งอุปกรณ์
ถาวร ของหน่วย



	 รายการ	 การปฏิบัติ/หลักฐานอ้างอิง

คู่มือการปฏิบัติราชการสายงานจเร

การตรวจกิจการทั่วไป

กรมจเรทหารบก กรมจเรทหารบก30 31

       ๓๙.๒.๓.๒ หน่วยใช้

          ๓๙.๒.๓.๒.๑ ด�าเนินการรวบรวม
หลักฐานจัดท�าสถิติและข้อมูลส�าหรับสิ่งอุปกรณ์แต่ละรายการ

         ๓๙.๒.๓.๒.๒ จั ด ท� า บั ญ ชี คุ ม 
สิง่อปุกรณ์ถาวรโดยใช้แบบพมิพ์ ทบ.๔๐๐-๐๐๕ ส�าหรบับญัชคีมุชิน้ส่วน
ซ่อมและสิ่งอุปกรณ์ใช้สิ้นเปลืองนั้นให้ใช้ แบบพิมพ์ ทบ.๔๐๐-๐๖๘

ข้อ ๔๐ ความรับผิดชอบ ผู้บังคับบัญชาทุกระดับชั้นต้องรับผิดชอบใน
การควบคุมสิ่งอุปกรณ์ให้เป็นไปโดยเรียบร้อยเหมาะสม ถูกต้องตาม
ความมุ่งหมายของทางราชการ

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

ข้อ ๑ ให้ผู้บังคับหน่วย, ผู้บังคับบัญชาคลังสายงาน, ผู้บังคับบัญชาคลัง
ส่วนภูมิภาค ควบคุมก�ากับดูแล และกวดขันเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ 
ในการควบคุมสิ่งอุปกรณ์ได้ตรวจสอบยอดส่ิงอุปกรณ์ให้ตรงกับ 
ยอดบัญชีคุมโดยปฏิบัติตามระเบียบกองทัพบกว่าด้วยการส่งก�าลัง 
สิ่งอุปกรณ์ประเภทต่าง ๆ ตลอดจนแบบธรรมเนียมอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับ 
การควบคุมสิ่งอุปกรณ์ของทางราชการโดย เคร่งครัด

ข้อ ๒ ให้เจ้าหน้าทีท่ีร่บัผดิชอบในการตรวจสอบยอดส่ิงอปุกรณ์ได้ตรวจ
สอบยอดสิง่อปุกรณ์ให้ตรงกบัยอดการควบคมุทางบญัช ีตามระยะเวลา
ที่แบบธรรมเนียมได้ก�าหนดไว้

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

● ตรวจดูเอกสารการขออนุมัติปรับปรุง บชอพ. ไปยังหน่วยสนับสนุน
โดยตรงแล้วขอเบิกหรือส่งคืน เพื่อให้ ชอพ. ได้สมดุลกับความต้องการ
ในการซ่อมบ�ารุงประจ�าหน่วย

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

ข้อ ๕.๖ หน่วยใช้

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

ข้อ ๖.๒ การปฏิบัติของหน่วยใช้เมื่อได้รับ บชอพ. ขั้นต้น 

   ๖.๒.๑ ตรวจสอบว่ารายการและจ�านวน ชิน้ส่วนซ่อมทีม่คีงคลงั
รวมค้างรบักับ บชอพ. ข้ันต้นทีไ่ด้รบัแล้วเบกิส่งคนืหรอืแจ้งยกเลกิค้างรบั 
เพื่อให้มีรายการและจ�านวนคงคลังรวมค้างรับของช้ินส่วนซ่อมตรงกับ 
บชอพ. น้ัน ท้ังน้ีต้องด�าเนินการให้เสร็จส้ินภายใน ๓๐ วัน นับจาก 
วันที่ได้รับ บชอพ. ขั้นต้น

   ๖.๒.๒ ท�า บชอพ. รวมด้วยแบบพิมพ์ ทบ.๔๐๐-๐๖๖ โดยใช้ 
บชอพ. ขั้นต้นเป็นมูลฐานและแยกส�าหรับแต่ละสายยุทธบริการ แล้ว
เสนอหน่วยหรือคลังที่สนับสนุนโดยตรงไว้เป็นหลักฐาน

   ๖.๒.๓ ใช้ ชอพ. ท�าการซ่อมบ�ารงุประจ�าหน่วย แล้วเบกิทดแทน
ให้เต็มระดับอยู่เสมอ

  ๓.๒ บัญชีช้ิน
ส่วน ซ่อมตามอัตรา
พิกัด (บชอพ.)
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  ๖.๒.๔ เก็บเอกสารต่าง ๆ เดียวกับชิ้นส่วนซ่อมและ บชอพ.  
เก็บเป็นหลักฐานในส�านักงานของหน่วยและให้พร้อมที่จะรับตรวจได้

ข้อ ๖.๕ การเพิ่มและการตัดรายการใน บชอพ.

  ๖.๕.๑ การเพิ่มรายการชิ้นส่วนซ่อมที่ไม่ปรากฏใน บชอพ.  
แต่คู่มือส่งก�าลังหรือคู่มือเทคนิคอนุมัติให้เบิกไปใช้ในการซ่อมบ�ารุง
ประจ�าหน่วยได้ถ้ารายการใดมีความถ่ีของความต้องการทดแทนตั้งแต่ 
๓ ครั้งขึ้นไป ในห้วง ๖ เดือนที่แล้วมา ให้ค�านวณระดับสะสมที่อนุมัติ 
โดยจ�านวนรวมท่ีต้องการของความต้องการทดแทนในรอบ ๖ เดือน 
ที่แล้วมานั้นไปค้นหาระดับสะสมที่อนุมัติจากตาราง ผนวก ค. วิธีหา 
ดตูวัอย่างท้ายผนวก ค. และเสนอขอเพิม่รายการนัน้ต่อหน่วยสนบัสนนุ
โดยตรงเมือ่ได้รบัอนมุตัแิล้วให้เพิม่รายการนัน้ลงใน บชอพ. และท�าการ
เบิกให้เต็มระดับสะสมที่อนุมัติ

   ๖.๕.๒ การตดัรายการ ชอพ. รายการใดเม่ือมกีารบนัทกึความ
ต้องการทดแทนในแผนเก็บของและส�ารวจยอดตั้งแต่ ๑๒ เดือนขึ้นไป 
และมีความถี่ของความต้องการทดแทนต�่ากว่า ๓ ครั้งในห้วง ๖ เดือน 
ทีแ่ล้วมา ให้ขอตัดรายการนัน้ต่อหน่วยสนบัสนนุโดยตรง เมือ่ได้รบัอนมุตัิ
แล้วให้ตัดรายการนั้นออกจาก บชอพ. ได้ ชอพ. รายการที่มีความส�าคัญ
ต่อการรบ แม้ว่าจะมีความถี่ของความต้องการทดแทนไม่ถึง ๓ ครั้ง  
ในห้วง ๖ เดอืนทีแ่ล้วมาไม่ต้องตดัรายการนัน้ออก คงสะสมไว้ได้จ�านวน 
๑ หน่วยนับ เมื่อตัดรายการ ชอพ. ออกจาก บชอพ. แล้ว ให้ส่งคืน และ/
หรือยกเลิกค้างรับต่อหน่วยสนับสนุนโดยตรงด้วย

ข้อ ๖.๖ การเพิ่มและการลดระดับสะสมที่อนุมัติใน บชอพ.

   ๖.๖.๑ การเพิม่ระดบัสะสมทีอ่นมุตั ิชอพ. รายการใดมคีวามถี่
ของความต้องการทดแทนตั้งแต่ ๓ ครั้งขึ้นไปในห้วง ๖ เดือนที่แล้วมา 
ให้ค�านวณระดับสะสมที่อนุมัติตามวิธีในข้อ ๖.๕.๑ ถ้าได้ผลลัพธ์สูงกว่า 
บชอพ. ให้ขอเพิ่มระดับสะสมนั้นต่อหน่วยสนับสนุนโดยตรง เมื่อได้รับ
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อนุมัติแล้วจึงเพิ่มระดับสะสมใน บชอพ. ได้ และเบิกให้เต็มระดับสะสม
ที่อนุมัติ เช่น ชอพ. ค่าควรซ่อม ซึ่งก�าหนดให้ท�าการแลกเปลี่ยนโดยตรง
ได้หรือ ชอพ. ท่ีคลังสายงานรับผิดชอบการส่งก�าลังก�าหนดไว้ว่าไม่ให้
เพิ่มระดับสะสมเกินกว่าที่อนุมัติไว้ใน บชอพ. ขั้นต้น

  ๖.๖.๒ การลดระดับสะสมที่อนุมัติ ชอพ. รายการใดถ้ามี
ความถี่ของความต้องการทดแทนตั้งแต่ ๓ ครั้งขึ้นไปในห้วง ๖ เดือนที่
แล้วมา ให้ค�านวณระดับสะสมที่อนุมัติเช่นเดียวกับในข้อ ๖.๕.๑ ถ้าต�่า
กว่าที ่ก�าหนดไว้ใน บชอพ. ให้ขอลดระดบัสะสมต่อหน่วยสะสมโดยตรง 
เมื่อได้รับอนุมัติแล้วจึงลดระดับสะสมของรายการนั้นใน บชอพ. ได้การ
ลดระดับสะสมท่ีอนุมัติของ ชอพ. ลงต�่ากว่าท่ีก�าหนดไว้ใน บชอพ.  
ขั้นต้น ให้กระท�าได้เม่ือมีข้อมูลความต้องการทดแทนในแผนเก็บของ 
และส�ารวจยอดตั้งแต่ ๑๒ เดือนข้ึนไปและให้ส่งคืนและ/หรือ ยกเลิก 
ค้างรับต่อหน่วยสนับสนุนโดยตรง

ข้อ ๖.๘ วิธีปรับปรุง บชอพ. ตามข้อ ๖.๕ และข้อ ๖.๖ 

   ๖.๘.๑ หน่วยใช้แบบพิมพ์ ทบ.๔๐๐-๐๖๖ ตาม ผนวก ก. 
เขียนเฉพาะรายการท่ีต้องการปรับปรุง บชอพ. เสนอหน่วยสนับสนุน
โดยตรง จ�านวน ๒ ชุด ภายใน ๑๕ วัน นับตั้งแต่วันที่ท�าการสอบทาน
ตามความต้องการ 

   ๖.๘.๒ หน่วยสนับสนนุโดยตรงตรวจสอบหมายเลขส่ิงอปุกรณ์
รายการข้ันการซ่อมและความต้องการ ทีข่อปรับปรงุ บชอพ. เมือ่เห็นว่า
ถูกต้องแล้วให้หัวหน้าหน่วยสนับสนุนโดยตรงหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย
เป็นลายลกัษณ์อกัษรลงนามอนมุตัแิล้วส่งคนืให้หน่วยทีเ่สนอมาจ�านวน 
๑ ชุด ภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันได้รับ

   ๖.๘.๓ เมื่อหน่วยได้รับหลักฐานที่อนุมัติแล้วให้แก้ไข บชอพ.
ได้ตามอนุมัติ
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■ สิ่งที่หน่วยปฏิบัติผิด ไม่ขอปรับปรุง (บชอพ.) หรือ ยืนยันไม่ขอ
ปรับปรุง (บชอพ.) ปีละ ๑ ครั้ง 

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

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

ข้อ ๕.๖ หน่วยใช้

  ๕.๖.๔ บนัทึกข้อมลูส่งก�าลงัชิน้ส่วนซ่อมลงในแผนเกบ็เเละของ
ส�ารวจยอด ทบ.๔๐๐-๐๖๘ (ตาม ผนวก ข.) ทราบทีม่กีารเบกิรบัและจ่าย

ข้อ ๖.๓ การท�าบญัชคีมุทกุหน่วยทีมี่หน้าทีร่บัผิดชอบ ในการซ่อมบ�ารงุ
ประจ�าหน่วย บันทึกสถานภาพและข้อมูลการส่งก�าลังของชิ้นส่วนซ่อม
ทุกรายการที่ได้รับอนุมัติให้ใช้ในการซ่อมบ�ารุงลงในแผนเก็บของ และ
ส�ารวจยอด ทบ. ๔๐๐-๐๖๘ ดังนี้

   ๖.๓.๑ ส�าหรบั ชอพ. คงบนัทกึตามวธิกีาร เขียนใน ผนวก ข. 
และหมายเหตุค�าว่า “ชอพ.” ด้วยสีแดง ไว้ที่มุมบนซ้าย

ข้อ ๖.๔ การสอบทานความต้องการเพือ่ปรับปรงุ บชอพ. ให้มรีายการ
และจ�านวนของ ชอพ. ได้สมดลุกบัความต้องการในการซ่อมบ�ารงุประจ�า
หน่วย ให้หน่วยทีร่บัผดิชอบในการส่งก�าลังบ�ารงุประจ�าหน่วยปฏิบตัดิงันี้

   ๖.๔.๑ ชอพ. ให้สอบทานแผนเก็บของส�ารวจยอดทุกรอบ
เดือน เพื่อทราบความถี่และจ�านวนของความต้องการทดแทนในห้วง ๖ 
เดอืนทีผ่่านมา และขดีเส้นแดงในแผนเกบ็ของและส�ารวจยอดใต้บนัทกึ 
สุดท้ายของรอบเดือนทางด้านขวามือ

  ๓ .๓  บั ต ร
บัญชีคุม ชิ้นส่วน
ซอ่มตาม อตัราพกิดั
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  ๖.๔.๒ ชิน้ส่วนซ่อมทีไ่ม่ปรากฏใน บชอพ. แต่คูม่อืส่งก�าลงัหรอื
คู่มือเทคนิค อนุมัติให้เบิกไปใช้ในการซ่อมบ�ารุงประจ�าหน่วยได้ เช่น 
รายการท่ีมีเคร่ืองหมาย แสดงไว้ว่า “ความต้องการ” หรือรายการที่
ก�าหนดระดับสะสมไว้แต่ผลการท�า ชอพ. โดยถือจ�านวนยุทธภัณฑ์เป็น 
หลักได้ผลลัพธ์ดีกว่า ๐.๕ นั้น ถ้าปรากฏว่ามีความถี่ของความต้องการ
ทดแทนตั้งแต่ ๓ ครั้งขึ้นไป ในห้วง ๖ เดือน ที่แล้วมาเมื่อใด ให้สอบทาน
ความต้องการตามข้อ ๖.๔.๑ ได้

ข้อ ๖.๗ ข้อยกเว้น

   ๖.๗.๑ ชอพ. รายการใดเป็นส่ิงอุปกรณ์ล้าสมัยหรือหน่วยใช้
ไม่มียุทธภัณฑ์ที่ใช้ ชอพ.รายการนั้นส�าหรับการซ่อมบ�ารุงประจ�าหน่วย
อกีแล้ว ให้หน่วยใช้ส่งคนืทนัทแีละตดั ชอพ. รายการนัน้ออกจาก บชอพ. 
ได้โดยอัตโนมัติ

   ๖.๗.๒ ชอพ. รายการใด มีความต้องการทดแทนไม่ถึง ๓ ครั้ง 
ในห้วง ๖ เดือนที่แล้วมา เนื่องจากยุทธภัณฑ์ไม่ได้ใช้งาน เช่น งดใช้งาน 
ฯลฯ หรือ ชอพ. นั้น มีความต้องการเฉพาะฤดูกาลให้สะสมไว้ได้เท่ากับ
จ�านวนคงคลังที่มีอยู่แต่ไม่เก็บเกินระดับสะสมที่อนุมัติครั้งสุดท้าย

   ๖.๗.๓ เมื่อใดรับแจ้งการเปล่ียนแปลง หมายเลขส่ิงอุปกรณ์
และ/หรือรายการจากหน่วยสนับสนุน โดยตรงให้หน่วยใช้แก้ไข บชอพ. 
กับแยกแผนเก็บของเเละส�ารวจยอดได้โดยอัตโนมัติ เพื่อใช้ส�าหรับการ
เบิกคราวต่อไปด้วย

■ สิ่งที่หน่วยปฏิบัติผิด ๑. ไม่มีการสอบทาน
    ๒. ไม่มีหลักฐานการขอเบิกหรือส่งคืน ชอพ.
    ๓. จ�านวน ชอพ.ในช่องคงคลงักบัจ�านวน ชอพ. 
ในที่เก็บรักษาไม่ถูกต้องตรงกัน
    ๔. การจัดสถานที่เก็บรักษาและการบันทึกที่
เก็บ ชอพ. ไม่ถูกต้องตามระเบียบ
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● ตรวจดูการจัดท�า/บันทึกบัตรบัญชีคุมช้ินส่วนซ่อมหรือช้ินส่วนซ่อม
สิ้นเปลือง สิ่งอุปกรณ์ใช้สิ้นเปลือง แบบพิมพ์ ทบ.๔๐๐-๐๖๘

♦	ระเบียบกองทัพบกว่าด้วยชิ้นส่วนซ่อมตามอัตราพิกัดและชิ้นส่วน
ซ่อมที่สะสม พ.ศ. ๒๕๑๒ ลง ๙ มิ.ย. ๑๒ ข้อ ๖.๓ และ ๖.๓.๒

ข้อ ๖.๓ การท�าบญัชีคุมทกุหน่วยทีม่หีน้าทีร่บัผดิชอบในการซ่อมบ�ารงุ
ประจ�าหน่วย บันทึกสถานภาพและข้อมูลการส่งก�าลังของชิ้นส่วนซ่อม
ทุกรายการท่ีได้รับอนุมัติให้ใช้ในการซ่อมบ�ารุงลงในแผนเก็บของและ
ส�ารวจ (ทบ. ๔๐๐-๐๖๘) ดังนี้

  ๖.๓.๒ ส�าหรบัช้ินส่วนซ่อมทีไ่ม่ใช่ ชอพ. แต่ได้รบัอนมุตัใิห้ใช้
ในการซ่อมบ�ารงุประจ�าหน่วยได้ ให้บนัทกึตามวธิเีขยีน ผนวก ข. ยกเว้น
ช่องที่เก็บ และช่องระดับสะสมที่อนุมัติ

♦	ระเบียบกองทัพบกว่าด้วยการส่งก�าลังสิ่งอุปกรณ์ประเภท ๒ และ ๔ 
พ.ศ. ๒๕๓๔ ลง ๓๐ ธ.ค. ๓๔ ข้อ ๓๙.๒.๓.๒, ๓๙.๒.๓.๒.๑ และ 
๓๙.๒.๓.๒.๒ 

ข้อ ๓๙.๒.๓.๒ หน่วยใช้

   ๓๙.๒.๓.๒.๑ ด�าเนนิการรวบรวมหลกัฐาน จดัท�าสถติแิละ
ข้อมูลส�าหรับสิ่งอุปกรณ์แต่ละรายการ

   ๓๙.๒.๓.๒.๒ จดัท�าบญัชคุีมส่ิงอปุกรณ์ถาวรโดยใช้แบบ
พิมพ์ ทบ.๔๐๐-๐๐๕ ส�าหรับบัญชีคุมชิ้นส่วนซ่อมและสิ่งอุปกรณ ์
ใช้สิ้นเปลืองนั้นให้ใช้แบบพิมพ์ ทบ.๔๐๐-๐๖๘

■ สิง่ทีห่น่วยปฏบิตัผิดิ ไม่บนัทกึรายการรบั-จ่ายลงในบัตรบญัชคุีมชิน้
ส่วนซ่อมและสิ่งอุปกรณใช้สิ้นเปลือง ทบ. ๔๐๐-๐๖๘

  ๓ .๔  บั ตร
บัญชีคุม
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● ตรวจดกูารออกระเบยีบการเก็บรักษาส่ิงอปุกรณ์และยทุโธปกรณ์ของ
หน่วย ตรวจดูการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่เก็บรักษาตามที่ก�าหนด

♦	ระเบยีบกองทัพบกว่าด้วยการส่งก�าลงัสิง่อปุกรณ์ประเภท ๒ และ ๔  
พ.ศ. ๒๕๓๔ ลง ๓๐ ธ.ค. ๓๔ ข้อ ๓๕, ๓๕.๑ และ ๓๕.๒

ข้อ ๓๕ การเก็บรักษา ได้แก่ การเตรียมพื้นที่ การน�าสิ่งอุปกรณ ์
เข้า-ออก การเก็บหรือการวาง การระวังรักษาส่ิงอุปกรณ์ในที่เก็บ  
รวมทัง้การปรนนบิตับิ�ารงุ และการซ่อมบ�ารงุขณะเกบ็และก่อนจ่ายด้วย

  ๓๕.๑  ความรับผิดชอบในการเก็บรักษา

    ๓๕.๑.๑ เจ้ากรมฝ่ายยุทธบริการ และ/หรือเจ้ากรม
ฝ่ายกิจการพเิศษ ผูบ้ญัชาการกองบญัชาการช่วยรบ ผูบ้ญัชาการมณฑล
ทหารบก ผู้บังคับหน่วยสนับสนุนโดยตรง ผู้บังคับหน่วยใช้ จะต้องวาง
ระเบยีบและจดังานเกบ็รกัษาสิง่อปุกรณ์ในทีเ่กบ็ให้ปลอดภยั และอยูใ่น
สภาพที่ใช้การได้ 

    ๓๕.๑.๒ เจ ้าหน้าที่ เ ก็บรักษา จะต ้องเก็บรักษา 
สิง่อปุกรณ์ให้เป็นไปตามระเบยีบทีผู้่บงัคับบญัชาในข้อ ๓๕.๑.๑ ก�าหนด

   ๓๕.๒ ปัจจัยในการเก็บรักษา เพื่อให้การเก็บรักษาได้ผลดี  
ผู้บังคับหน่วยเก็บรักษาจะต้องค�านึงถึงปัจจัยดังต่อไปนี้

   ๓๕.๒.๑ พื้นที่เก็บรักษา 

   ๓๕.๒.๒ ก�าลังคน 

   ๓๕.๒.๓ เครื่องมือยกขน

■ สิ่งที่หน่วยปฏิบัติผิด ๑. ไม่ออกระเบียบการเก็บรักษาของหน่วย

      ๒. ระเบียบการเก็บรักษาของหน่วย มีราย
ละเอียดไม่ครอบคลุม และ/หรือล้าสมัย

 ๔. การเก็บ
รักษา 
   ๔.๑ ระเบียบ 
การ เก็บรักษา
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● ตรวจดูสถานที่เก็บรักษา คลังสื่อสาร แบตเตอรี่แห้ง ตู้เก็บชิ้นส่วน
ซ่อม การเตรียมท่ีเก็บรักษา การน�าสิ่งอุปกรณ์เข้าที่เก็บ การเก็บหรือ
การวาง การรักษาระเบียบป้ายคลัง ป้ายประจ�าสิ่งอุปกรณ์ และความ
สะอาด รวมท้ังการปรนนิบัติบ�ารุง/ซ่อมบ�ารุงในขณะเก็บว่ามีการเก็บ 
หรือการวางตามระเบียบที่ก�าหนด 

♦	ระเบียบกระทรวงกลาโหม ว่าด้วยการก�าหนดมาตรฐานแผ่นป้ายชื่อ
ส่วยราชการที่ใช้ภายในกระทรวงกลาโหม พ.ศ.๒๕๕๗ ลง ๑๒ มี.ค. ๕๗ 
ข้อ ๕.๑ และ ๕.๒

ข้อ ๕.๑ ป้ายชื่อส่วนราชการระดับกรมหรือเทียบเท่าขึ้นไป รูปร่างป้าย
พื้นที่สี่เหลี่ยมผืนผ้า ไม่มีกรอบ ขนาดของป้ายส่วนกว้าง ๓๐ เซนติเมตร 
ยาวตามจ�านวนของตัวอักษร ช่องไฟจากริมป้ายด้านหัวและท้ายตัว
อักษรภาษาไทย มีระยะห่าง ๑๒.๕ เซนติเมตร เว ้นตัวอักษร 
ภาษาองักฤษ มรีะยะห่างจากรมิป้ายด้านหวัและท้ายตามความเหมะสม

 รปูแบบตวัอกัษร ใช้รปูแบบตวัพมิพ์ไทยสารบรรณ (TH Saraban Psk)  
เป็นตัวอักษรภาษาไทยตัวธรรมดา และตัวภาษาอังกฤษ ตัวพิมพ์ใหญ่ 
(ตามตัวอย่างแนบท้าย)

 ขนาดตัวอักษรภาษาไทย สูง ๑๐ เซนติเมตร อักษรภาษาอังกฤษ  
สูง ๔ เซนติเมตร ระยะห่างระหว่างบรรทัดตัวอักษรภาษาไทยกับตัว
อักษรภาษาอังกฤษ ๔ เซนติเมตร

 วัสดุที่ใช้ท�าป้ายท�าด้วยไม้, พลาสติก, โลหะ ตามความเหมาะสม ตัว
อักษร ใช้สีเขียน สลัก หรือวัสดุนูน (ไม้ พลาสติก โลหะ ฯลฯ) สีของป้าย 
สีน�้าตาลไหม้ สีของตัวอักษรสีขาว

ข้อ ๕.๒ ป้ายชื่อส่วนราชการต�่ากว่าระดับกรมลงมา รูปร่างป้าย  
พืน้สีเ่หลีย่มผนืผ้า ไม่มกีรอบ ขนาดของป้าย กว้าง ๑๕ เซนตเิมตร ยาวตาม
จ�านวนของตัวอักษร ช่องไฟจากริมป้ายด้านหัวและท้ายกับตัวอักษรมี
ระยะห่าง ๕ เซนติเมตร เว้นตัวอักษรภาษาอังกฤษ มีระยะห่างจาก 
ริมป้ายด้านหัวและท้ายตามความเหมาะสม

   ๔.๒ สถานที่
เก็บ รักษา
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 รูปแบบตัวอักษร ใช้รูปแบบตัวพิมพ์ไทยสารบรรณ (TH Saraban 
Psk) เป็นตัวอักษรภาษาไทยตัวธรรมดาและตัวภาษาอังกฤษ ตัวพิมพ์
ใหญ่ (ตามตัวอย่างแนบท้าย)

 ขนาดตัวอักษรภาษาไทย สูง ๕ เซนติเมตร อักษรภาษาอังกฤษ สูง 
๒ เซนติเมตร ระยะห่างระหว่างบรรทัด ตัวอักษรภาษาไทยกับตัวอักษร
ภาษาอังกฤษ ๒ เซนติเมตร

 วสัดทุีใ่ช้ท�าป้ายด้วยไม้, พลาสตกิ, โลหะ ตามความเหมาะสมตวัอักษร
ใช้สเีขยีน สลกัหรอืวสัดนุนู (ไม้ พลาสติก โลหะ ฯลฯ) สีของป้าย สีน�า้ตาล
ไหม้ สึของตัวอักษรสีขาว

♦	ระเบียบกองทัพบกว่าด้วยการส่งก�าลังสิ่งอุปกรณ์ประเภท ๒ และ ๔ 
พ.ศ. ๒๕๓๔ ลง ๓๐ ธ.ค. ๓๔ ข้อ ๓๕.๓ - ๓๕.๗

๓๕.๓ การเตรียมที่เก็บรักษา

  ๓๕.๓.๑ ที่เก็บ เตรียมท�าที่เก็บในพื้นที่คลังปิด หรือคลังกลาง
แจ้ง แบ่งเป็นคลังหรือพื้นที่ แถว ตอน และช่อง โดยใช้ตัวอักษรผสมกับ
ตัวเลข ตัวอย่างเช่น ๑-ก-๒-๔ หมายความว่า คลังหรือพื้นที่ ๑ แถว ก 
ตอนที่ ๒ และช่องที่ ๔

   ๓๕.๓.๒ ให้เขียนผงัแสดงท่ีเกบ็ตามท่ีจดัระบบไว้ในข้อ ๓๕.๓.๑ 
เพื่อสะดวกในการวางแผนน�าสิ่งอุปกรณ์เข้าเก็บ

๓๕.๔ การน�าสิ่งอุปกรณ์เข้าที่เก็บ เจ้าหน้าที่เก็บรักษา ด�าเนินการดังนี้

   ๓๕.๔.๑ บนัทกึบตัรแสดงทีเ่กบ็ โดยใช้แบบพมิพ์ ทบ.๔๐๐-๐๐๙ 
ส�าหรบัหน่วยสนบัสนนุ และ แบบพมิพ์ ทบ.๔๐๐-๐๖๘ ส�าหรบัหน่วยใช้

   ๓๕.๔.๒ ท�าการบ�ารุงรักษาสิ่งอุปกรณ์ก่อนน�าเข้าเก็บ

   ๓๕.๔.๓ ผกูป้ายประจ�าสิง่อปุกรณ์โดยใช้แบบพมิพ์ ทบ.๔๐๐-๐๑๐ 
โดยอนุโลม
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  ๓๕.๔.๔ น�าสิ่งอุปกรณ์เข้าเก็บในที่ที่ก�าหนดให้

๓๕.๕  การเก็บหรือการวางสิ่งอุปกรณ์

   ๓๕.๕.๑ ก�าหนดทางเดินในพื้นที่เก็บรักษา เพื่อความสะดวกใน
การใช้แรงงานหรือเครื่องทุ่นแรง ดังต่อไปนี้

    ๓๕.๕.๑.๑ ทางเดินหลักอาจมีทางเดียว ตรงกึ่งกลาง
ตามความยาวของพื้นที่เก็บรักษา หรือ มีทั้งสองข้างของพื้นที่เก็บรักษา
ก็ได้ ควรให้มีความกว้างพอที่รถยก ๒ คัน สวนทางกันได้

    ๓๕.๕.๑.๒ ทางเดนิตัง้ฉากกบัทางเดนิหลกั ควรก�าหนด
ให้ตรงกับประตู

    ๓๕.๕.๑.๓ ทางเดินระหว่างท่ีเก็บของ ควรให้รถเข็น
หรือรถยกเข้าไปปฏิบัติงานได้

    ๓๕.๕.๑.๔ ทางเดินฉุกเฉิน จัดส�ารองไว้ส�าหรับใช้ใน
กรณีฉุกเฉิน

   ๓๕.๕.๒ เก็บสิ่งอุปกรณ์ให้เต็มที่ว่างทั้งทางดิ่งและทางระดับ

   ๓๕.๕.๓  เก็บสิ่งอุปกรณ์ให้พ้นจากอันตราย

   ๓๕.๕.๔  เก็บสิ่งอุปกรณ์ในที่เก็บรักษาให้ตรงกับลักษณะและ
คุณสมบัติของสิ่งอุปกรณ์

๓๕.๖ การระวงัรกัษา เจ้าหน้าทีเ่กบ็รกัษาจะต้องระวงัรกัษาสิง่อปุกรณ์
ให้ปลอดภัย และอยู่ในสภาพใช้การได้ ดังต่อไปนี้

   ๓๕.๖.๑ ภัยธรรมชาติ

    ๓๕.๖.๑.๑  เกบ็ส่ิงอปุกรณ์ในคลังเกบ็รกัษา ซ่ึงสามารถ
ระบายอากาศหรือป้องกันความชื้นได้

    ๓๕.๖.๑.๒ ตรวจป้องกันและท�าลายจ�าพวกสัตว์และ
แมลงต่าง ๆ
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     ๓๕.๖.๑.๓ ในกรณีพื้นที่คลังปิด ไม่เพียงพอ
ให้แยกเกบ็สิง่อปุกรณ์ทีม่คีวามคงทนต่อสภาพดนิฟ้าอากาศไว้ในคลงัเปิด

     ๓๕.๖.๑.๔ ใช้ไม้รองหรือทาสี หรือทาน�้ามัน
ส�าหรับสิ่งอุปกรณ์ที่เก็บในคลังเปิด 

     ๓๕.๖.๒ อัคคีภัย

     ๓๕.๖.๒.๑ ก�าหนดเขตและกวดขันไม่ให้น�า
เชื้อเพลิงเข้าบริเวณที่เก็บรักษา

     ๓๕.๖.๒.๒ รักษาความสะอาด และขจัดเชื้อ
เพลิงบริเวณที่เก็บรักษา

     ๓๕.๖.๒.๓ ดูแลรักษาเครื่องมือดับเพลิง  
ให้อยู่ในสภาพพร้อมที่ใช้การได้

     ๓๕.๖.๒.๔  จดัเจ้าหน้าทีดั่บเพลงิและหมัน่ฝึก
ซ้อมอยู่เสมอ

    ๓๕.๖.๒.๕  ก�าหนดข้อปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้
เครื่องมือและแรงงาน เพื่อลดความเสียหายเมื่อเกิดอัคคีภัย

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

     ๓๕.๖.๒.๗ หม่ันตรวจตราสภาพการณ์อื่น ๆ 
อนัอาจก่อให้เกดิอคัคภียั เช่น สายไฟฟ้า เป็นต้น ส่วนรายละเอยีดในการ
ปฏบิตัอิืน่ ๆ  ให้ถอืปฏบิตัติามระเบยีบกองทพับกว่าด้วยการป้องกนัอคัคี
ภยัและการปฏบิติัเมือ่เกิดอคัคภัีย พ.ศ. ๒๕๐๓ และทีแ่ก้ไขเพิม่เตมิ 

    ๓๕.๖.๓ การทุจริต

     ๓๕.๖.๓.๑ ส่ิงอุปกรณ์ที่มีค่าสูง ขนย้ายและ
ขายง่าย ต้องเก็บไว้ในท่ีปลอดภัยและมอบความรับผิดชอบให้เฉพาะ
บุคคล
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    ๓๕.๖.๓.๒ คลังทุกคลังจะต้องปิดประตูใส่
กุญแจและตีตราให้เรียบร้อยเมื่อเลิกงาน

     ๓๕.๖.๓.๓ ระมัดระวังมิให้บุคคล ลักลอบน�า
สิ่งอุปกรณ์ออกจากคลัง 

   ๓๕.๖.๔ วินาศกรรม

    ๓๕.๖.๔.๑ จัดเจ้าหน้าที่รักษาการณ์ หรือ 
เวรยาม พร้อมอาวธุเพ่ือตรวจรอบ ๆ  บรเิวณทีเ่ก็บรกัษาตามความจ�าเป็น 
ถ้าหากบริเวณกว้างขวาง อาจจัดให้มียานพาหนะและเครื่องมือส่ือสาร
ด้วยก็ได้

    ๓๕.๖.๔.๒ กวดขันบุคคลและยานพาหนะที ่
จะผ่านเข้า-ออก

     ๓๕.๖.๔.๓ จัดให้มีเครื่องกีดขวางหรือเครื่อง
เตือนภัยในบริเวณท่ีเก็บรักษาตามที่เห็นสมควร รายละเอียดในการ
ปฏิบัติอื่น ๆ ให้ถือปฏิบัติตามระเบียบส�านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการ
รักษาความปลอดภัยแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ 

   ๓๕.๖.๕ อุบัติเหตุ

    ๓๕.๖.๕.๑ อบรมชีแ้จงการใช้ เครือ่งมอืยกขน
วิธีการขนย้าย และวิธีการจัดวางสิ่งอุปกรณ์ 

    ๓๕.๖.๕.๒ หมัน่ตรวจและปรนนบิตับิ�ารงุเครือ่ง
มือยกขนอยู่เสมอ

    ๓๕.๖.๕.๓ ท�าความสะอาดในที่เก็บรักษา

    ๓๕.๖.๖ การช�ารุดหรือเสื่อมสภาพ

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

    ๓๕.๗.๑ การน�าสิง่อปุกรณ์ออกจากทีเ่ก็บต้องมีหลกัฐาน
การน�าออก

   ๓๕.๗.๒ การย้ายที่เก็บสิ่งอุปกรณ์ต้อง บันทึกการย้ายไว้
เป็นหลักฐาน

    ๓๕.๗.๓ สิง่อปุกรณ์ใดทีน่�าเข้าเกบ็ก่อนให้น�าออกจ่ายก่อน

♦	ข้อบังคับกองทัพบกที่ ๒/๑๓๕๗ ว่าด้วยการจัดระเบียบ

                 
๒๔๙๐

ภายในกรมกองทหาร ลง ๑๒ ก.พ. ๒๔๙๐ ข้อ ๑๒ 

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

■ สิ่งที่หน่วยปฏิบัติผิด ๑. คลงัสือ่สารจดัไม่เป็นระเบยีบ และไม่สะอาด

    ๒. ตูเ้กบ็ชิน้ส่วนซ่อมจดัไม่เป็นระเบยีบและไม่
สะอาด

● ตรวจนับรายการส่วนประกอบชุด

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

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

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

  ๔.๓ รายการ
ส่วนประกอบชุด
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  ๑. บัญชีคุมส่วนประกอบชุดนี้ แผ่นหนึ่งใช้ส�าหรับสิ่งอุปกรณ์
รายการหนึ่ง ถ้าสิ่งอุปกรณ์รายการใดมีส่วนประกอบชุดมากรายการใช้
แผ่นเดียวไม่พอให้ใช้แผ่นอื่นต่อ

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

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

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

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

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

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

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

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

   ๑๑. ช่อง“คงคลัง” (ช่องต่อไป) ให้ลงตัวเลขซึ่งเป็นผลต่างหรือ
ผลรวมของช่องคงคลังช่องแรกกับหลักฐานช่องต่อไป (ถ้าช่องหลักฐาน
ช่องถัดไปเป็นหลกัฐานจ�าหน่าย กเ็ป็นผลต่าง ถ้าช่องหลกัฐานช่องถดัไป
เป็นหลักฐานรับก็เป็นผลรวม)

■ สิ่งที่หน่วยปฏิบัติผิด ๑. ไม่จดัท�าบญัชส่ีวนประกอบชดุ สิง่อปุกรณ์
ที่จ่ายเป็นชุด

    ๒. บันทึกรายการส่วนประกอบชุด ไม่ครบ
ถ้วนถูกต้องตาม Packing List

● ตรวจดูเครื่องมือซ่อมบ�ารุงประจ�าหน่วย มีครบตามบัญชีคุมจัดเก็บ
เป็นระเบียบเรียบร้อย

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

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

  ข. การใช้ ให้ใช้ค�าแนะน�าตามท้ายแบบพิมพ์นั้น ๆ แนบท้ายค�าสั่ง
นี้ (ข้อความเช่นเดียวกับข้อ ๕.๓)

■ สิ่งที่หน่วยปฏิบัติผิด ๑. เครือ่งมอืซ่อมบ�ารงุประจ�าหน่วย มไีม่ครบ
ตามบัญชีคุม

    ๒. ไม่จัดท�าบัญชีส่วนประกอบชุด

● ตรวจดกูารเกบ็ชิน้ส่วนซ่อมตามอตัราพกิดั ชอพ. มคีรบตามบญัชีคุม, 
มีตู ้ชั้นช่องเก็บของ, ค้นหาสะดวก มีป้ายชื่อประจ�าสิ่งอุปกรณ์เบิก 
ทดแทนให้เต็มระดับอยู่เสมอ

  ๔.๔  เคร่ืองมือ
ซ่อมบ�า รุงประจ�า
หน่วย

  ๔.๕ ชิ้ นส่ วน
ซ่อมตามอัตราพิกัด 
(ชอพ.)
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♦	 ระเบยีบกองทพับกว่าด้วยการส่งก�าลังส่ิงอปุกรณ์ประเภท ๒ และ ๔ 
 พ.ศ. ๒๕๓๔ ลง ๓๐ ธ.ค.๓๔ ข้อ ๓๕.๓.๑, ๓๕.๔.๓ และ ๓๕.๔.๔

ข้อ ๓๕.๓.๑ ท่ีเก็บ เตรียมท�าที่เก็บในพื้นที่คลังปิดหรือคลังกลางแจ้ง 
แบ่งเป็นคลงัหรือพืน้ที ่แถว ตอน และช่อง โดยใช้ตวัอกัษรผสมกับตวัเลข 
ตัวอย่างเช่น ๑-ก-๒-๔ หมายความว่า คลังหรือพื้นที่ ๑ แถว ก ตอนที่ 
๒ และช่องที่ ๔ 

ข้อ ๓๕.๔.๓ ผกูป้ายประจ�าสิง่อปุกรณ์โดยใช้ แบบพมิพ์ ทบ.๔๐๐-๐๑๐ 
โดยอนุโลม

ข้อ ๓๕.๔.๔ น�าสิ่งอุปกรณ์เข้าเก็บในที่ที่ก�าหนดให้

♦	 ระเบียบกองทัพบกว่าด้วยชิ้นส่วนซ่อมตามอัตราพิกัดและช้ินส่วน 
ซ่อมที่สะสม พ.ศ. ๒๕๑๒ ลง ๙ มิ.ย. ๑๒ ข้อ ๖.๒ และ ๖.๒.๓

ข้อ ๖.๒ การปฏิบัติของหน่วย เมื่อได้รับ บชอพ. ขั้นต้น 

   ๖.๒.๓ ใช้ ชอพ. ท�าการซ่อมบ�ารุงประจ�าหน่วยแล้วเบิก
ทดแทนให้เต็มระดับอยู่เสมอ 

♦	 ระเบียบกองทัพบกว่าด้วยการซ่อมบ�ารุงยุทโธปกรณ์ พ.ศ. ๒๕๒๔  
ลง ๒๒ เม.ย. ๒๔ ข้อ ๑๐.๖

ข้อ ๑๐.๖ ชิ้นส่วนซ่อมตามอัตราพิกัดเมื่อใช้ไปแล้ว ให้ท�าการเบิก
ทดแทนไปยงัหน่วยสนับสนนุโดยตรงทนัท ีการเบกิให้ปฏบิติัตามระเบยีบ
กองทพับกว่าด้วยการส่งก�าลงัสิง่อปุกรณ์ประเภท ๒ และ ๔ พ.ศ.๒๕๓๔ 
ลง ๓๐ ธ.ค.๓๔

■ สิ่งที่หน่วยปฏิบัติผิด ๑. จ�านวน ชอพ. ในคลังไม่ตรงกับบัตรบัญชี
คุมชิ้นส่วนซ่อมและสิ่งอุปกรณ์ใช้สิ้นเปลือง (ทบ.๔๐๐-๐๖๘)

   ๒. ทีช่่องเกบ็ไม่พมิพ์หมายเลขขัน้ส่วนและชือ่
ชิ้นส่วนปิดไว้เพื่อป้องกันความผิดพลาด
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● ตรวจดรูะเบยีบ/ค�าสัง่การป้องกนัอคัคภียัและการปฏบิตั ิเม่ือเกดิอคัคภียั, 
แผนการขนย้ายเม่ือเกิดอัคคีภัย, แผนการป้องกันอัคคีภัย, การตรวจ 
การป้องกันอัคคีภัยโดยผู้บังคับบัญชาและการรายงานผล, เครื่องมือ 
ดับเพลิงและการฝึก ปฏิบัติเมื่อเกิดอัคคีภัย

♦	 ระเบียบส�านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรักษาความปลอดภัย 
แห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ หมวด ๕ ข้อ ๓๔ (๑) หมวด ๕ การรักษาความ
ปลอดภัยเกี่ยวกับสถานที่

ข้อ ๓๔ ในการพิจารณาเก่ียวกับการรักษาความปลอดภัยเกี่ยวกับ 
สถานที่ให้หน่วยงานของรัฐค�านึงถึงภยันตราย ดังต่อไปนี้

  (๑) ภยันตรายท่ีเกิดจากปรากฏการณ์ธรรมชาติ และ 
อุปัทวเหตุเช่น พายุ  ท่วม ฟ้าผ่า แผ่นดินไหว ดินถล่ม และเพลิงไหม้

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

ข้อ ๕ ความรับผิดชอบ

  ผบ.หน่วยทุกขนาด มีหน้าที่รับผิดชอบในการป้องกันอัคคีภัย
และการปฏิบัติ เมื่อเกิดอัคคีภัยขึ้นในอาคาร สถานที่  ซ่ึงอยู ่ ใน 
ความรับผิดชอบของหน่วยนั้น ๆ

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

ข้อ ๖ เจ้าหน้าที่ดับเพลิง

   ให้หน่วยระดบักองพนัหรอืเทยีบเท่าขึน้ไป ก�าหนดเจ้าหน้าทีอ่ื่น ๆ  
ตามความเหมาะสม เช่น

 ๕. ก าร รั กษา
ความ ปลอดภัย

  ๕ . ๑  ก า ร
ปอ้งกนั อคัคีภยัและ
การปฏิบัติ เมื่อเกิด
อัคคีภัย
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  ๖.๑ เจ้าหน้าที่ให้สัญญาณเพลิงไหม้

  ๖.๒ เจ้าหน้าที่ติดต่อผู้บังคับบัญชาและหน่วยดับเพลิง

   ๖.๓  เจ้าหน้าทีต่รวจส่ิงอปุกรณ์การดบัเพลงิและตรวจส่ิงซ่ึงจะ
เป็นต้นเหตุเพลิงไหม้

   ๖.๔ เจ้าหน้าที่ดับเพลิงชั้นต้น 

   ๖.๕ เจ้าหน้าที่ขนย้ายสิ่งของออกจากบริเวณ เพลิงไหม้ และ
ควบคุมสิ่งของ

   ๖.๖ เจ้าหน้าที่กันคนพลุกพล่านและกีดขวางการดับเพลิง

   ๖.๗ เจ้าหน้าที่ป้องกันเหตุแทรกแซงอื่น ๆ เช่น การขโมย  
การก่อวินาศกรรม ฯลฯ

   ๖.๘ เจ้าหน้าที่แสงสว่าง จัดขึ้นเพื่อสะดวกในการเฝ้ารักษา
สิ่งของในเวลากลางคืน หลังจากเกิดเพลิงไหม้ ให้พ้นจากการโจรกรรม 
และเพือ่สะดวกแก่เจ้าหน้าทีอ่ืน่ ๆ  ซึง่จะต้องปฏบิตังิานในเวลากลางคนื
ด้วย เจ้าหน้าทีต่่าง ๆ  เหล่าน้ี จะต้องมคี�าส่ังก�าหนดหน้าทีแ่ละการปฏบิตัิ
ไว้โดยแน่นอน

ข้อ ๗.๕ แผนการขนย้ายสิ่งของ

   ทกุหน่วยจะต้องจดัเตรยีมแผนการขนย้าย ส่ิงของภายในอาคาร
สถานท่ีของหน่วยน้ัน ๆ ไว้แต่เนิ่น ๆ แผนการนี้ควรมีช่องทางออก 
ทุกช่องที่ติดตั้งเคร่ืองอุปกรณ์ในการดับเพลิง ทางออกเวลาฉุกเฉินของ 
เจ้าหน้าทีแ่ต่ละส่วนของอาคารสถานทีน่ัน้ ๆ  ล�าดบัความส�าคญัของการ
ขนย้ายก่อนหลัง ตลอดจนเจ้าหน้าที่ในการขนย้าย เป็นต้น แผนการ 
ขนย้ายน้ีควรติดตั้งไว้แต่ละอาคาร สถานที่ ณ ที่ซึ่งสามารถเห็นได้ 
โดยทั่วกัน 
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ข้อ ๗.๖ แผนการป้องกันอัคคีภัยและการปฏิบัติเมื่อเกิดอัคคีภัย  
ทกุหน่วยจะต้องมแีผนป้องกนัอคัคภียัและการปฏบิติัเมือ่เกดิอคัคภียัตาม
ความเหมาะสมกับสภาพ และสิ่งแวดล้อมของหน่วยนั้น ๆ ก่อนการ 
วางแผนป้องกันอคัคภียัควรจะได้มีการส�ารวจอาคารสถานทีแ่ละสิง่ต่าง ๆ 
ในบริเวณท่ีอยู ่ในความรับผิดชอบของหน่วย การส�ารวจก็เพื่อหา 
รายละเอียดในเรื่องปริมาตรของอาคาร เพื่อจัดหาเครื่องดับเพลิงให ้
พอเพียง ต�าบลส�าคัญๆ ที่จะต้องป้องกันส่ิงที่ก่อให้เกิดเพลิงไหม้ ฯลฯ 
เป็นต้น เมือ่ส�ารวจแล้วกก็�าหนดเป็นแผนป้องกนัอคัคภียั และการปฏบิตัิ
เมื่อเกิดอัคคีภัยขึ้น ในแผนนี้ควรจะมีหัวข้อดังนี้

  การก�าหนดเจ้าหน้าท่ีต่าง ๆ  ประจ�าวนั เพือ่ปฏบิตัเิมือ่เกดิอคัคีภยั 
แผนการขนย้ายสิ่งของต่าง ๆ  การก�าหนดสัญญาณอัคคีภัย น�้าใช้ในการ
ดับเพลิง ทิศทางลม ตามฤดูกาล ฯลฯ เป็นต้น

  แผนการป้องกันอัคคีภัยและการปฏิบัติเมื่อเกิดอัคคีภัยนี้ 
นายทหารซึ่งได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้อ�านวยการ เพื่อท�าการดับเพลิงของ
หน่วยเป็นผู้กระท�า 

ข้อ ๗.๘ การตรวจการป้องกันอัคคีภัย

  ๗.๘.๑ ผูบ้งัคบัหน่วยชัน้ ผบ.พนั. หรอืเทยีบเท่า จะต้องท�าการ
ตรวจการป้องกันอัคคีภัยภายในหน่วยเดือนละ ๑ ครั้ง ส�าหรับหน่วย 
กองร้อยหรือเทียบเท่า จะต้องท�าการตรวจการป้องกันอัคคีภัยภายใน
หน่วยอย่างน้อย ๒ สปัดาห์ต่อครัง้ ส�าหรบัหน่วยตัง้แต่กรมหรอืเทยีบเท่า 
ขึ้นไป ให้ ผบ. หน่วยนั้น ๆ ท�าการตรวจการป้องกันอัคคีภัยของหน่วย  
ตามแต่จะพิจารณาเห็นสมควร

   ๗.๘.๒ ผูอ้�านวยการดบัเพลิงของกองพนั หรอื เทยีบเท่าขึน้ไป จะ
ต้องท�าการตรวจการป้องกนัอคัคภัีย ภายในหน่วยอย่างน้อยเดอืนละครัง้ 
พร้อมตัง้บนัทกึผลการตรวจสอบเสนอ ผบ.หน่วยนัน้ ๆ  พร้อมด้วยข้อคิด
เห็นต่าง ๆ ตามตัวอย่างรายการตรวจสอบในผนวก ข. ซึ่งแนบท้าย
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ระเบียบนี้เสนอต่อผู้บังคับหน่วยเพื่อพิจารณาด�าเนินการและสมควร
แก้ไขปรับปรุงให้เหมาะสมอยู่เสมอ และแผนนี้ควรจะได้มีการประสาน
การปฏิบัติกับหน่วยดับเพลิงสาธารณะและส่วนราชการข้างเคียงอย่าง
ใกล้ชิด เพือ่การช่วยเหลอืซ่ึงกันและกนั เมือ่หน่วยจดัท�าแผนป้องกันอคัคภียั 
ของหน่วยแล้ว ให้หน่วยส�าเนาส่งหน่วยเหนือทราบด้วย ตัวอย่างหัวข้อ
ในการท�าแผนป้องกันอัคคีภัยและการปฏิบัติเม่ือเกิดอัคคีภัย ปรากฏ 
ตามผนวก ก. ซึ่งแนบท้าย ระเบียบนี้

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

ข้อ ๗.๔ เครื่องมือดับเพลิง

  เคร่ืองมือและเครื่องใช้ท่ีหน่วยสมควรจัดหาไว้ โดยใช  ้
งบประมาณของหน่วยเอง ได้แก่

  - เครื่องดับเพลิงชนิดน�้ายาเคมี
  -  ถังทรายและพลั่วตักทราย
  -  ขวานขนาดใหญ่
  -  ถังน�้า แหล่งเก็บน�้าที่มีน�้าขังอยู่ตลอดเวลา
  -  บันได
  -  ไฟฉาย
  -  ป้ายแสดงทางออกเวลาฉุกเฉิน

ข้อ ๗.๗ การฝึกการปฏิบัติเมื่อเกิดอัคคีภัย ให้ทุกหน่วยท�าการฝึก 
เจ ้าหน้าที่ที่ ได ้ก�าหนดขึ้นเพ่ือปฏิบัติเ ม่ือเกิดอัคคีภัย ตามแผน 
ที่จัดวางไว้ โดยเฉพาะให้เพ่งเล็งการฝึกนอกเวลาราชการและในเวลา
กลางคืนเป็นพิเศษ โดยให้ด�าเนินการฝึกในงวดที่ ๒ ของปีงบประมาณ  
(ห้วงเดือน ก.พ. - พ.ค.) และสามารถใช้เครื่องดับเพลิงที่หน่วยมีอยู่จริง
ได้จ�านวน ๑๐% (เศษให้ปัดเป็น ๑ เคร่ือง) ทั้งนี้ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ 
ที่ก�าหนดไว้สามารถปฏบิตัไิด้อย่างเป็นระเบยีบ ไม่ตืน่ตกใจและปฏิบตักิาร 
ได้ผลโดยแน่นอนเมื่อเกิดอัคคีภัยขึ้น
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■ สิ่งที่หน่วยปฏิบัติผิด ๑. ไม่ออกระเบียบ/ค�าสั่งป้องกันอัคคีภัย

     ๒. ไม่ได้ส่งส�าเนาแผนป้องกันอัคคภียัและการ
ปฏิบัติเมื่อเกิดอัคคีภัยให้หน่วยเหนือทราบ

     ๓. แต่งตั้งผู้อ�านวยการดับเพลิงไม่ถูกต้อง

     ๔. ไม่ได้ด�าเนนิการฝึกเจ้าหน้าทีเ่พือ่ปฏบิตัเิม่ือ
เกดิอคัคภียัตามแผนในงวดที ่๒ ของงบประมาณ (ห้วงเดอืน ก.พ. - พ.ค.)

● ตรวจดูการเก็บวัสดุไวไฟในอาคารหรือคลัง

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

ข้อ ๗.๑.๔ ห้ามน�าวัตถุไวไฟไปเก็บไว้ในที่ท�างานโดยไม่จ�าเป็น

ข้อ ๗.๒.๔  คลังหรือห้องเก็บสิ่งของต่าง ๆ ควรจัดวางให้เป็นระเบียบ 
ให้อากาศถ่ายเทได้ วัตถุไวไฟจะต้องแยกเก็บต่างหากควรจัดให้มีปรอท
วัดอุณหภูมิของห้องหรือคลังต่าง ๆ

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

♦ สิ่งท่ีหน่วยปฏิบัติผิด เก็บน�้ามันเชื้อเพลิง (แก๊สโซลีน), สีน�้ามัน,  
ทินเนอร์ไว้ภายในคลัง

● ตรวจดูเวรยามที่คลังหรือสถานที่เก็บรักษา

● ตรวจดูหลอดไฟหรือเครื่องให้แสงสว่างเวลากลางคืน

♦ ค�าสัง่กองทพับก ที ่๔๖๑/๒๕๑๗ ลง ๒๒ พ.ย. ๑๗ เรือ่งการให้กวดขนั
การควบคุมสิ่งอุปกรณ์ของทางราชการข้อ ๓

  ๕.๒ การเก็บ
วัตถุอันตราย

 

  ๕.๓ เวรยาม
และ แสงสว่าง
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ข้อ ๓ การรักษาความปลอดภัยของสถานที่เก็บรักษา หรือคลัง ให้จัด
เวรยามเฝ้าตรวจและระมัดระวังการโจรกรรมและการก่อวินาศกรรม
ตลอดเวลา ๒๔ ชม.

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

หมวด ๕ การรักษาความปลอดภัยเกี่ยวกับสถานที่ 

ข้อ ๓๗ มาตรการรักษาความปลอดภัยเกี่ยวกับสถานที่ ให้หน่วยงาน
ของรัฐพิจารณาด�าเนินการดังต่อไปนี้

   (๓) ให้แสงสว่างเพื่อปกป้องพื้นที่ที่มีความส�าคัญและเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการตรวจสอบพื้นที่ 

■ สิ่งท่ีหน่วยปฏิบัติผิด บริเวณหน้าคลังของหน่วยไม่มีแสงสว่างของ
หลอดไฟฟ้าในเวลากลางคืน

● ตรวจดคูวามสะอาดคลงัสือ่สารและส่ิงอปุกรณ์สายส่ือสาร สนมิและรา

♦	ระเบยีบกองทพับกว่าด้วยการซ่อมบ�ารงุยทุโธปกรณ์ พ.ศ. ๒๕๒๔ ลง 
๒๒ เม.ย. ๒๔ ข้อ ๓.๑๑

ข้อ ๓.๑๑ การปรนนิบัติบ�ารุง (Preventive Maintennance) หมายถึง 
การดแูลและการให้บรกิารโดยหน้าทีเ่พือ่มุง่ประสงค์ทีจ่ะรกัษายทุโธปกรณ์
และเครื่องมือเครื่องใช้ให้อยู่ในสภาพที่ใช้การได้ดีโดยจัดให้มีระบบการ
ตรวจสภาพการตรวจค้นและการแก้ไขข้อบกพร่องก่อนทีจ่ะเกดิขึน้หรอื
ที่จะช�ารุดมากขึ้น

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

๖. การปรนนิบัติ
บ�ารุง และการ
ซ่อมบ�ารุง

  ๖.๑ การปรนนิบัติ 
บ�ารุง
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ข้อ ๑ ประเทศที่มีลมฟ้าอากาศร้อนชุ่มชื้น ถ้าหากไม่ท�าการระมัดระวัง
และบ�ารงุรกัษาอาวธุยทุโธปกรณ์ต่าง ๆ  ให้ถกูต้องแล้ว อปุกรณ์เหล่านัน้
กอ็าจจะช�ารดุทรดุโทรมจนใช้ราชการไม่ได้ในเวลาเท่าทีค่วร เพราะเป็น
ที่ประจักษ์ชัดแล้วว่าดินฟ้าอากาศเช่นนี้ท�าให้โลหะ หนัง ผ้าใบ และไม้
ส่วนที่ไม่ได้ทาสีไว้นั้นช�ารุดในเวลาอันรวดเร็ว ฉะน้ัน ให้ผู้บังคับบัญชา
ทุกคนได้ด�าเนินการในเร่ืองการปรนนิบัติบ�ารุงอยู่เสมอเป็นเนืองนิตย์  
เพื่อให้อาวุธยุทโธปกรณ์ต่าง ๆ อยู่ในสภาพที่ใช้ราชการได้ตลอดเวลา  
วิธีที่ดีที่สุดของผู้บังคับบัญชาที่จะขจัดสนิม สีที่ลอกพองและการเป็น  
ราก็คือต้องมีแผนการที่จะป้องกันส่ิงเหล่าน้ันเพื่อเป็นการช่วยจัดให้มี
แผนนี้ขึ้น จึงได้เสนอวิธีหนึ่งที่ง่ายและสะดวกซ่ึงสามารถกระท�าได้เพื่อ
ป้องกันอาวุธยุทโธปกรณ์ต่าง ๆ มีให้ช�ารุดเสียหายได้

ข้อ ๒ การป้องกันสนิม

  ก. สนมิเกดิจากการปฏกิริิยาของออกซเิจนกบัเหลก็ทีท่ิง้ไว้ให้ถกู
อากาศโดยลักษณะของปฏิกิริยานี้ก็สามารถให้วิธีป้องกันได้ทันที คือ  
ให้ปิดพื้นผิวของโลหะท่ีถูกอากาศเสีย วิธีท�าคือ ประการแรก ต้องขัด
สนิมออกเสียก่อน โดยธรรมดาแล้วสนิมบาง ๆ นั้น ใช้ผ้าชุบน�้ามันใส 
หรอืน�า้มนัช�าระล�ากล้องเชด็ถขูดัออกได้ ถ้ายงัขดัไม่ออก ให้ใช้ผ้าขดัหรอื
ผ้าทรายละเอยีดขดัออก ในขณะท�าการขดันัน้ต้องระวงัอย่าขดัให้กนิเนือ้
โลหะจนพื้นผิวเปลี่ยนรูปร่างไป แต่อย่างไรก็จะต้องขัดเอาสนิมออกให้
หมดแล้วก็ใช้สีทาให้ทั่วหรือจะใช้น�้ามันทาก็ได้ ก่อนที่จะทาสีนั้นจะต้อง
ลงสีพื้นเสียก่อน

  ข. ความชื้นจะเข้าผสมกับน�้ามันและเป็นตัวท�าลายคุณภาพใน
การป้องกันสนิม ปริมาณของความชื้นนั้นจะบ่งถึงอัตราการสูญเสีย
คุณภาพของน�้ามันป้องกันสนิมเท่าน้ัน ฉะน้ัน ในฤดูฝนจะต้องท�าการ
ตรวจรักษาความสะอาด ทาสี หรือทาน�้ามันเสียใหม่บ่อย ๆ ทุกวันกับ 
จะต้องตรวจรางปืน เลื่อนปืน แคร่ปืน ฯลฯ เพื่อตรวจหาความชื้นแล้ว
เช็ดให้แห้ง แล้วชโลมด้วยน�้ามันใสทาปืนบาง ๆ เพื่อป้องกันสนิม



	 รายการ	 การปฏิบัติ/หลักฐานอ้างอิง

คู่มือการปฏิบัติราชการสายงานจเร

การตรวจกิจการทั่วไป

กรมจเรทหารบก กรมจเรทหารบก54 55

   ค. ในระยะเวลาทีไ่ม่ได้ใช้ปฏบิตักิารในอนัใดนัน้ ส่วนทีเ่ป็นโลหะ
ท่ีต้องท�าการทาน�้ามัน ให้ใช้น�้ามันกันสนิม ชโลมทาให้หนาๆ ให้ทั่ว 
สามารถป้องกันต่อปฏิกิริยาของความชื้นได้มากที่สุด 

ข้อ ๓ การป้องกันรา

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

  ข. ผ้าใบท่ีแมลงหรือสัตว์เล็กๆ เจาะไว้เป็นรูขาดหรือบริเวณ 
ที่ผุเปื่อยนั้นจะต้องปิดหรือท�าการปะโดยทันที 

  ค. ให้ใช้เศษไม้ขูดเอาผงฝุ่นหรือโคลนออกจากส่ิงที่เป็นหนัง  
อย่าใช้มดีหรอืเครือ่งมอือืน่ ๆ  ทีค่มเป็นอนัขาด แล้วท�าความสะอาดด้วย
สบู่ฟอกหนังกับน�้าอุ่น (อย่าใช้กับร้อน) ใช้แปรงอ่อน ๆ หรือผ้าถูเสร็จ
แล้วทิง้ไว้ให้หนงัแห้ง ใช้ผ้าชุบน�า้มนัทาบาง ๆ  อย่าให้โชก (น�า้มนัทาหนงั
เป็นรายการของที่เบิกได้จาก พธ.ทบ.) ขัดหนังจนให้ขึ้นเงา 

ข้อ ๕ การปรนนิบัติบ�ารุงนั้น ผู้บังคับบัญชาจะพิจารณาว่าเป็นเรื่องที่ไร้
ความส�าคัญนั้นไม่ได ้ แผนการปรนนิบัติบ�ารุงโดยทั่วถึงนั้นเป็น 
การประกนัทีด่ทีีส่ดุส�าหรับผูบ้งัคบับัญชา เพ่ือให้อาวธุยทุธโปกรณ์ต่างๆ 
ใช้งานได้แล้ว ทหารก็จะได้รับการฝึกเป็นอย่างดี

♦	ข้อบังคับกองทัพบก ที่ ๒/๑๓๕๗ ว่าด้วยการจัดระเบียบ

                                 
๒๔๙๐

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

● ตรวจดูการรายงานของเจ้าหน้าที่เม่ือส่ิงอุปกรณ์ช�ารุดเสียหาย  
ใช้งานไม่ได้ หลกัฐานการสัง่การซ่อมบ�ารงุของผู้มอี�านาจ ส�าเนาใบส่งซ่อม 
ทบ.๔๖๘-๓๑๑ และทะเบียนการส่งก�าลัง ทบ.๔๐๐-๐๐๒

♦	ค�าสั่งกองทัพบก ที่ ๓๗๖/๒๕๑๔ เรื่อง แนวทางปฏิบัติเพื่อการ
ประหยัดของกองทัพบก ข้อ ๕.๓

ข้อ ๕.๓ การซ่อมบ�ารงุ ผูท้ีจ่ะท�าให้ทรพัย์สนิของกองทพับกด�ารงสภาพ
อยูไ่ด้เป็นอย่างดไีด้นานท่ีสดุคอืตวัผูใ้ช้ นัน่เอง ผูใ้ช้นอกจากจะต้องใส่ใจ
ทีจ่ะดแูลรกัษาให้คงสภาพด้วยการปรนนบิตับิ�ารุงเป็นอย่างดแีล้ว ยงัจะ
ต้องส่งซ่อมเม่ือถึงก�าหนดเวลาหรือเมื่อช�ารุดถึงขั้นจะส่งซ่อม อย่าหวง
เอาไว้ใช้จนช�ารุดต่อไปและในที่สุดทรัพย์สินนั้นอยู่ในสภาพการซ่อมไม่
คุ้มค่าจนถึงขั้นต้องซ่อมใหญ่และจ�าหน่ายไปในที่สุด ในเรื่องการซ่อม
บ�ารงุนบัได้ว่าเป็นเรือ่งใหญ่มาก ผูร้บับรกิารย่อมจะต้องเชือ่ใจในหน่วยงาน 
ท่ีมีภารกิจการซ่อมและหน่วยงานที่มีภารกิจการซ่อมบ�ารุงก็จะต้อง
พฒันา ตวัเองท�างานด้านการซ่อมให้เกดิประสทิธภิาพจนเป็นทีไ่ว้วางใจ
ของหน่วยหรือผู้ที่มารับบริการจากตน เป็นต้น ระบบงานซ่อมบ�ารุงจะ
ดไีด้ถ้าผูใ้หญ่และผูร้บับรกิารต่างเชือ่ถือและเคารพในหน้าทีข่องกนัและ
กัน มิฉะนั้นระบบงานที่ก�าหนดขึ้นก็เป็นเพียงแนวความคิดที่ไม่มีผู้เห็น
ด้วย

   ให้ผู้บังคับบัญชาตรวจตราดูแลทรัพย์สินที่มีอยู่แล้ว รายงาน
การซ่อมไปยงัหน่วยซ่อมบ�ารงุตามสายงาน และถ้าหากพบเหน็ทรัพย์สนิ
ของทางราชการช�ารุดใช้การไม่ได้ แต่ไม่มีการรายงานหรือติดตามผล 
การซ่อม ให้พิจารณาลงโทษทุกรายเช่นเดียวกัน

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

ข้อ ๑ ประเภทและขั้นของการซ่อมบ�ารุง ให้ยึดถือเช่นเดียวกับ 
สิ่งอุปกรณ์สายสื่อสารในโครงการ 

ข้อ ๒ หน่วยซ่อมและงานที่ปฏิบัติ

   ๒.๑ หน่วยผู้ใช้ซ่อมขั้น ๑ - ๒ 

   ๒.๒ กองโรงงานเครื่องสื่อสารขั้น ๓ - ๔ และ ๕ 

ข้อ ๓ สิ่งอุปกรณ์ที่จะส่งซ่อมได้ตามค�าสั่งนี้ ต้องเป็นสิ่งอุปกรณ์ที่

   ๓.๑ สส.จัดหาและจ่ายให้ตามอัตราของหน่วย

   ๓.๒ หน่วยจดัหาเองและได้ส่งมาขึน้บญัชคีมุที ่กองคลังส่ือสารแล้ว

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

ข้อ ๕ ห้ามหน่วยท�าการซ่อมเกินขั้น เว้นในกรณีที่การส่งซ่อมท�าได้ยาก 
ให้ติดต่อกองโรงงานเครื่องสื่อสาร พิจารณาก่อน

ข้อ ๖ เมือ่เกดิการซ่อมไม่คุม้ค่า ทางกองโรงงาน เครือ่งสือ่สารจะแจ้งให้
หน่วยทราบเพี่อด�าเนินการในเรื่องขออนุมัติจ�าหน่ายต่อไป

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

ข้อ ๓.๒ การซ่อมบ�ารุง (Maintenance) หมายถึง การกระท�าใด ๆ  
ที่มุ่งหมายจะรักษายุทโธปกรณ์ต่าง ๆ ให้อยู่ในสภาพที่ใช้การได้ หรือ 
มุ่งหมายท่ีจะท�าให้ยุทโธปกรณ์ ที่ช�ารุดกลับคืนมาอยู่ในสภาพที่ใช้การ
ได้ และให้หมายรวมถึงการตรวจสภาพ การทดสอบ การบริการ  
การซ่อมแก้ การซ่อมใหญ่ การซ่อมสร้าง การดัดแปลงและการซ่อม 
คืนสภาพ 
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ข้อ ๔ หลักการซ่อมบ�ารุง

   ข้อ ๔.๑ การซ่อมบ�ารงุต้องปฏิบตัติามคู่มอืท่ีกรมฝ่ายยทุธบรกิาร 
หรือกรมฝ่ายกิจการพิเศษ ที่รับผิดชอบได้จัดพิมพ์ขึ้นหรือจัดหามา 
แจกจ่าย โดยให้ท�าการซ่อมบ�ารงุได้ ไม่เกนิทีก่�าหนดไว้ และให้สอดคล้อง
กับสถานการณ์ทางการยุทธ์

  ข้อ ๔.๒ การซ่อมแก้ ต้องพยายามกระท�า ณ ทีซ่ึง่ยทุโธปกรณ์นัน้ 
ตั้งอยู่ เพื่อให้ยุทโธปกรณ์นั้นกลับใช้งานได้โดยเร็ว

   ข้อ ๔.๓ ยทุโธปกรณ์ทีช่�ารดุเกนิขดีความสามารถของหน่วยท่ีจะ
ท�าการซ่อมบ�ารุงให้ส่งซ่อมท่ีหน่วยซ่อมบ�ารุงประเภทสูงกว่าหรือขอให้
หน่วยซ่อมบ�ารุงที่สูงกว่ามาท�าการซ่อมให้

  ข้อ ๔.๔ ห้ามท�าการซ่อมแบบยุบรวม เว้นแต่

   ๔.๔.๑ ได้รับอนุมัติจากผู้มีอ�านาจได้กระท�าได้ หรือ

    ๔.๔.๒ ในกรณฉีกุเฉนิและสถานการณ์ทางยทุธวธิบีงัคบั 
ซึง่ไม่สามารถจะตดิต่อกับหน่วยทีม่หีน้าทีส่นบัสนนุได้รวดเรว็ทนัเหตกุาร 
เเต่ต้องรายงานให้ผูม้อี�านาจให้กระท�าได้ทราบ ไดยผ่านหน่วยสนับสนนุ
ในโอกาสแรกที่สามารถท�าได้ 

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

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

  การซ่อมบ�ารุงสนับสนุนโดยตรง เป็นการซ่อมแก้อย่างจ�ากัดต่อ
ยุทโธปกรณ ์ครบชุดหรือซ ่อมแก ้ส ่วนประกอบที่ ใช ้ งานไม ่ ได ้  
เพื่อสนับสนุนหน่วยใช้ประกอบ ด้วยการซ่อมและการเปล่ียนส่วน 
ที่ได้งานไม่ได้รวมทั้งการซ่อมและการเปล่ียนส่วนประกอบย่อย  
(Subassemblies) และส่วนประกอบธรรมดา (Assemblies)

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

ข้อ ๙  การซ่อมบ�ารุงระดับคลัง คือ การซ่อมบ�ารุงโดยหน่วยซ่อมขั้น
คลังของกรมฝ่ายยุทธบริการซ่ึงจะท�าการซ่อมใหญ่ยุทโธปกรณ์ที่ใช้งาน
ไม่ได้ ให้กลบัคนือยูใ่นสภาพทีใ่ช้งานได้อย่างสมบรูณ์ตามคูมื่อทางเทคนคิ
หรอืท�าการซ่อมสร้างยทุโธปกรณ์ให้อยูใ่นสภาพเหมอืนของใหม่ ระเบยีบ
ทบ. ว่าด้วยการซ่อมบ�ารุงยุทโธปกรณ์ พ.ศ. ๒๕๒๔ ลง ๒๒ เม.ย. ๒๔ 
ข้อ ๑๐, ๑๐.๑ - ๑๐.๙ และ ๑๓.๒

ข้อ ๑๐ การซ่อมบ�ารุงระดับหน่วย เป็นความรับผิดชอบของผู้บังคับ
หน่วยใช้ยุทโธปกรณ์นั้น

  ข้อ ๑๐.๑ ท�าการปรนนิบัติบ�ารุงยุทโธปกรณ์ตามคู่มือการ
ปรนนิบัติบ�ารุงหรือค�าส่ังการหล่อล่ืนส�าหรับยุทโธปกรณ์ชนิดน้ันโดย
เคร่งครัด 

   ข้อ ๑๐.๒ ท�าการซ่อมบ�ารุงระดับตามที่ก�าหนดไว้ในคู่มือทาง
เทคนิคหรือตามที่สายยุทธบริการก�าหนดให้กระท�า 
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   ข้อ ๑๐.๓ ถ้ายุทโธปกรณ์ช�ารุดหรือจ�าเป็นต้องปรนนิบัติบ�ารุง
เกินกว่าที่ก�าหนดไว้ให้ส่งไปรับการซ่อมหรือรับการปรนนิบัติบ�ารุง  
ที่หน่วยสนับสนุนโดยตรง 

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

  ในกรณีที่หน่วยสนับสนุนโดยตรงสามารถส่งชุดซ่อมมาซ่อมยัง
หน่วยใช้ได้ก็อาจจะส่งชุดซ่อมมาท�าการซ่อมให้ ทั้งน้ีหน่วยสนับสนุน
โดยตรงจะต้องพิจารณาถึงการประหยัดและสถานการณ์ด้วย 

  ข้อ ๑๐.๕ ก่อนส่งยุทโธปกรณ์ไปซ่อมที่หน่วยสนับสนุนโดยตรง 
หน่วยใช้จะต้องท�าการปรนนบัิตบิ�ารงุและท�าการซ่อมบ�ารงุในชัน้ของตน
ให้เรียบร้อยก่อน 

   ข้อ ๑๐.๖ ช้ินส่วนซ่อมตามอัตราพิกัดเมื่อใช้ไปแล้ว ให้ท�าการ
เบิกทดแทนไปยังหน่วยสนับสนุนโดยตรงทันที การเบิกให้ปฏิบัติตาม
ระเบียบกองทัพบกว่าด้วยการส่งก�าลัง สิ่งอุปกรณ์ประเภท ๒ และ ๔ 
พ.ศ. ๒๕๓๔ ลง ๓๐ ธ.ค. ๓๔

  ข้อ ๑๐.๗ การส่งยุทโธปกรณ์ไปซ่อม ให้ปฏิบัติตามระเบียบ
กองทพับก ว่าด้วยการส่งและรับส่ิงอปุกรณ์ พ.ศ. ๒๕๕๒ ลง ๔ เม.ย. ๕๒

  ข้อ ๑๐.๘ ในการซ่อมบ�ารุงหรือการปรนนิบัติบ�ารุงชั้นหน่วยนั้น 
พลประจ�ายุทโธปกรณ์มีหน้าที่ช่วยเหลือช่างซ่อมของหน่วย

  ข้อ ๑๐.๙ ขอบเขตของการซ่อมบ�ารุงให้ปฏิบัติตามคู่มือ ค�าส่ัง 
หรือระเบียบที่ก�าหนดไว้เป็นรายยุทโธปกรณ์ 

  ข้อ ๑๓.๒ ท�าการซ่อมบ�ารุงยุทโธปกรณ์ให้ได้มาตรฐาน ตามที่
ก�าหนดไว้ในคู่มือประจ�ายุทโธปกรณ์นั้นหรือตามคู่มือของบริษัทผู้ผลิต

♦	ระเบียบกองทัพบกว่าด้วยการส่งก�าลังสิ่งอุปกรณ์ประเภท ๒ และ ๔ 
พ.ศ. ๒๕๓๔ ลง ๓๐ ธ.ค. ๓๔ ข้อ ๕๖.๑๒
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ข้อ ๕๖.๑๒ ทบ.๔๐๐-๐๐๒ ทะเบียนหลักฐานการส่งก�าลัง

■ สิ่งที่หน่วยปฏิบัติผิด ๑. ไม่มีการรายงานของเจ้าหน้าท่ี เมื่อ 
สิ่งอุปกรณ์ช�ารุดเสียหาย ใช้งานไม่ได้

    ๒. ไม่ท�าการซ่อมบ�ารุงตามขั้นตอน ก่อนส่ง
ซ่อมขั้นสูง

    ๓. ไม่ตดิตามผลการส่งซ่อม หรอื ตดิตามผล
ล่าช้า

 ๖.๓ สภาพ 
เครื่องมือสื่อสาร

  ๖.๓.๑ 
ประเภทวิทยุ 
AN/PRC-77 
AN/VRC-64 
AN/GRC-160 
AN/VRC-12 
AN/VRC-43 
AN/VRC-45 
AN/VRC-46 
AN/VRC-47 
AN/VRC-48 
AN/VRC-49 
PRC-624 
VRC-2100 M
ติดตั้งยานยนต์
PRC-2200
PRC-730
VRC-742

- TM 11-5820-667-12
- TM11-5820-498-12
- TM11-5820-401-10
- TM 11-5820-401-20
- TM RADIO SET PRC-1099
- TM 11-5820-520-12
- TM 11-5820-477-35P
- TM 11-5995-202-12P
- TM 11-5135-15
- OM-2054-09270-90
- OM-2187-09505-00
- OM-2187-09507-00
- OM-2054-09509-01

● ตรวจเครื่องมือสื่อสารประเภทวิทยุประเภททางสายและวิทย ุ
ถ่ายทอดคู่มือทางเทคนิค    
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VRC-745
VRC-750
VRC-1460
VRC-1465
GRC-1600
PRC-1099
AN/GRC-106
PRC/VRC-610
AN/GRC-122
AN/GRC-142
AN/GRA-39
MK-456/GRC
AN/GSA-7
   ๖.๓.๒ 
ประเภททางสาย
และวิทยุถ่ายทอด
เครื่องโทรศัพท์

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

● ตรวจเครื่องมือสื่อสารประเภททางสายและวิทยุถ่ายทอด (คู่มือทาง
เทคนิค)

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

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

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

♦	ค�าสั่งกองทัพบก ที่ ๔๒๒/๒๕๑๖ ลง ๕ ต.ค. ๑๖ เรื่อง การตรวจ
เยี่ยมการส่งก�าลังของผู้บังคับบัญชาและก�ากับดูแลของฝ่ายอ�านวยการ  
การส่งก�าลังบ�ารุง ข้อ ๑๐ และ ๑๐.๔ 

ข้อ ๑๐ การตดิตามและเร่งรดัผลงานของฝ่ายอ�านาจการส่งก�าลังบ�ารุงปฏิบตัิ
ดงันี้

  ๑๐.๔ ใช้วิธีต่อไปนี้ตามล�าดับ

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

   ๑๐.๔.๒ ส่งผู้แทนไปพบประสานงาน 

    ๑๐.๔.๓ ติดต่อโดยตรงด้วยโทรศัพท์และวิทยุโทรทัศน์

   ๑๐.๔.๔ ติดตามและเร่งรัดเป็นลายลักษณ์อักษร

● ตรวจดูหลักฐานการรายงานขออนุมัติจ�าหน่ายของหน่วยขนาด 
กองร้อยหรือเทียบเท่า

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

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

๗. การจ�าหน่าย

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

   ข้อ ๑๗.๑ หน่วยขนาดกองร้อยหรือเทียบเท่าเป็นหน่วยเริ่ม
รายงานโดยรายงานไปตามสายการบังคับบัญชา 

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

■ สิ่งท่ีหน่วยปฏิบัติผิด ไม่พบเอกสารหลักฐานการขออนุมัติจ�าหน่าย
สิ่งอุปกรณ์ของหน่วยระดับกองร้อย หรือเทียบเท่า

● ตรวจดหูลกัฐานการรายงานขออนมุตัจิ�าหน่ายของหน่วยบงัคับบญัชา 
การท�ารายงานการตั้งกรรมการสอบสวน สาเหตุ แบบพิมพ์ ทบ. ที่ให้
รายงานสายการรายงาน, การตัดยอดสิ่งอุปกรณ์ออกจากบัญชีคุมของ
หน่วย และ อ�านาจอนุมัติในการจ�าหน่าย

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

ข้อ ๑๑ ผูบ้งัคบับญัชาชัน้ ผูบ้ญัชากองพลหรอืเทยีบเท่า มอี�านาจอนมัุติ
ให้จ�าหน่ายสิ่งอุปกรณ์ออกจากบัญชีคุมของหน่วยในอัตราของตน

   เฉพาะผู้บัญชาการกองบัญชาการช่วยรบ ให้มีอ�านาจอนุมัติ
จ�าหน่ายสิง่อปุกรณ์ออกจากบัญชคีมุของหน่วยอืน่ๆ ซ่ึงรบัการสนบัสนนุ
สิ่งอุปกรณ์จากกองบัญชาการช่วยรบ 

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

 ๗.๒ การขอ
อนมุตั ิจ�าหนา่ยของ
หน่วย บังคับบัญชา
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   ๑๑.๑ สิ่งอุปกรณ์ใช้สิ้นเปลือง สิ่งอุปกรณ์ถาวร สิ่งอุปกรณ์มี
ชีวิต และชิ้นส่วนซ่อม รวมทั้งสิ้นไม่เกิน ๑๕๐,๐๐๐ บาท

   ๑๑.๒ สิง่อปุกรณ์ตามข้อ ๑๑.๑ กรณจี�าหน่าย เป็นสูญวงเงนิต้อง
ไม่เกนิ ๔๐,๐๐๐ บาท เว้นส่ิงอปุกรณ์ ทีไ่ด้รบัการช่วยเหลือทางการทหาร
ในระหว่างภาวะไม่ปกติวงเงินต้องไม่เกิน ๕๐,๐๐๐ บาท

ข้อ ๑๒ ผู้บังคับบัญชาชั้น แม่ทัพหรือเทียบเท่า ซึ่งมีหน่วยสนับสนุน
ทางการส่งก�าลังในอัตรามีอ�านาจอนุมัติให้จ�าหน่ายส่ิงอุปกรณ์ออกจาก
บัญชีคุมของหน่วยในอัตราของตนและหน่วยในพื้นที่ ซ่ึงได้รับการ
สนับสนุน จากที่ตั้งทางการส่งก�าลังของตน

   ส�าหรับผู้บังคับบัญชาชั้น แม่ทัพหรือเทียบเท่าที่ไม่มีหน่วย
สนับสนุนในอัตรา มีอ�านาจอนุมัติจ�าหน่ายสิ่งอุปกรณ์ออกจากบัญชีคุม
เฉพาะหน่วยในอัตราของตน

   ผู้บังคับบัญชาตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง มีอ�านาจอนุมัติ 
โดยให้ถือจ�านวนเงินตามราคาซื้อหรือได้มาของส่ิงอุปกรณ์ที่ขออนุมัติ
จ�าหน่ายในคราวหนึ่ง ดังนี้

   ๑๒.๑ สิ่งอุปกรณ์ใช้สิ้นเปลือง สิ่งอุปกรณ์ถาวร สิ่งอุปกรณ์ที่
มีชีวิตและชิ้นส่วนซ่อม รวมทั้งสิ้นไม่เกิน ๓๐๐,๐๐๐ บาท

   ๑๒.๒ สิง่อปุกรณ์ตามข้อ ๑๒.๑ กรณจี�าหน่าย เป็นสูญวงเงนิต้อง
ไม่เกนิ ๘๐,๐๐๐ บาท เว้นสิง่อปุกรณ์ ทีไ่ด้รบัการช่วยเหลอืจากทางการ
ทหารในระหว่างภาวะไม่ปกติ วงเงินต้องไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท

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

   ๑๓.๒ สิ่งอุปกรณ์ตามข้อ ๑๓.๑ กรณีจ�าหน่าย เป็นสูญ วงเงิน
ตามราคาซื้อหรือได้มาของส่ิงอุปกรณ์ประเภทที่จ�าหน่ายเป็นสูญ  
ให้เป็นไปตามข้อ ๑๑.๒ หรือ ข้อ ๑๒.๒ แล้วแต่กรณี

ข้อ ๑๔ ผูบ้ญัชาการทหารบก มอี�านาจอนมุตัใิห้ จ�าหน่ายสิง่อปุกรณ์ทกุ
ประเภทออกจากบัญชีคุมได้ทุกกรณีโดยไม่จ�ากัดวงเงิน เว้นแต่การ
จ�าหน่ายเป็นสูญ มีอ�านาจอนุมัติในวงเงินตามราคาซื้อ หรือได้มาของ 
สิ่งอุปกรณ์ทั้งสิ้นไม่เกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท

ข้อ ๑๘ หน่วยบงัคบับญัชาขนาดกองพนัหรอืเทยีบเท่าขึน้ไป เป็นหน่วย
รายงาน ท้ังน้ีเม่ือได้รับรายงาน ข้อ ๑๗ แล้ว ปฏิบัติตามล�าดับ 
ดังต่อไปนี้

  ๑๘.๑ แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริง 

   ๑๘.๒ รายงานขออนุมัติจ�าหน่าย 

ข้อ ๑๙ การแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริง 

   ๑๙.๑ ให้แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงทันทีที่ได้
รับรายงาน

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

  การสอบสวนนั้น ให ้คณะกรรมการด�าเนินการสอบสวน  
ตามความส�าคัญของเรื่องในกรณีเป็นส่ิงอุปกรณ์ที่มีราคาต�่า หรือเป็น
เรือ่งทีเ่กีย่วเนือ่งจากการปฏบิตัริาชการสนาม ให้คณะกรรมการรายงาน
ผลการสอบสวนโดยสรุป และเสนอความเห็นในเรื่องที่สอบสวนให้ผู้ส่ัง
แต่งตั้งกรรมการใช้แนบไปกับรายงานขออนุมัติจ�าหน่าย เพื่อประกอบ
การพิจารณาสั่งการของผู้มีอ�านาจอนุมัติ ก็เป็นการเพียงพอ ข้อส�าคัญ
ต้องสอบสวนให้ได้ความจริงว่าสาเหตุเกิดจากเหตุใด อาทิเช่น จากการ
ทุจริต หรือการจงใจท�าให้เสียหาย หรือเป็นการปฏิบัติหน้าที่บกพร่อง
อันเป็นการประมาทเลินเล่อ หรือเกิดขึ้นจากอุบัติเหตุ เหตุสุดวิสัยหรือ
เกดิข้ึนตามสภาพการใช้งานปกต ิหรอืจากการกระท�าของข้าศกึ เป็นต้น 
รวมทัง้ต้องให้ปรากฏหลกัฐานเกีย่วกบั ประเภท ชนดิ ราคา จ�านวนความ
เสียหาย ปีที่ได้รับการแจกจ่าย และประเภทงบประมาณท่ีจัดหา 
สิ่งอุปกรณ์ท่ีได้รับความเสียหายว่าจัดหามาจากงบประมาณประเภทใด 
และต้องระบุให้ชัดเจนว่าจะต้องมีผู้รับผิดชอบชดใช้หรือไม่ ถ้าหากผล
การสอบสวนส่อไปในทางเป็นความผดิในทางอาญาด้วยให้คณะกรรมการ
สอบสวนข้อเท็จจริง แยกส�านวนการสอบสวนด�าเนินคดีอาญาต่อไป 
  เม่ือสอบสวนเสร็จสิ้นแล้วให้รายงานผลการสอบสวนพร้อมทั้ง
แนบส�านวนการสอบสวนของพนักงานสอบสวน (ถ้าม)ี ส่งถงึผูส้ัง่แต่งตัง้
คณะกรรมการให้เสร็จสิ้นภายใน ๓๐ วัน นับตั้งแต่วันที่ประธาน 
กรรมการได้รบัทราบค�าสัง่แต่งตัง้กรรมการ แต่ถ้าการสอบสวนยงัไม่เสรจ็
จะขออนุญาตผู้สั่งแต่งตั้งกรรมการเพื่อขยายเวลาสอบสวนต่อไปอีก 
คราวละไม่เกนิ ๑๕ วนั แต่รวมระยะเวลาในการด�าเนนิการทัง้สิน้แล้วไม่เกนิ 
๙๐ วนั
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  ๑๙.๔ ในกรณีสูญหาย เสียหาย ตาย หรือขาด บัญชี ซึ่งต้อง
พจิารณาหาตวัผูร้บัผดิทางละเมดิ ให้หน่วยปฏบิตัติามข้อบงัคบักระทรวง
กลาโหมว่าด้วยการปฏิบัติ เม่ือเกิดความเสียหายแก่เงินราชการหรือ
ทรัพย์สินของทางราชการอันเน่ืองจากการกระท�าละเมิดของเจ้าหน้าที่
ทีม่ผีลบงัคับใช้ในปัจจุบนั โดยให้รายงานตามสายการบงัคบับญัชาไปยงั
กองทัพบก(ผ่านส�านักงานพระธรรมนูญทหารบก) 

ข้อ ๒๐ แบบพิมพ์และสายการรายงานขออนุมัติจ�าหน่าย

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

   ๒๐.๒ ส่งรายงานไปตามสายการส่งก�าลัง (ผนวก ข. ทางเดิน
เอกสาร)

   ๒๐.๓ ส�าเนารายงานให้หน่วยบังคับบัญชาโดยตรงทราบ

   ๒๐.๔ หน่วยปฏิบัติราชการสนามรายงานไปยังกองบังคับการ
ควบคุมเพื่อตรวจสอบความถูกต้อง และบันทึกความเห็นก่อน จึงส่ง
รายงานไปตามข้อ ๒๐.๒ 

ข้อ ๒๑ หลักฐานต่าง ๆ ที่ต้องแนบไปพร้อมกับรายงานขออนุมัต ิ
จ�าหน่าย

   ๒๑.๑ ค�าส่ังหรือส�าเนาค�าส่ังแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน 
ข้อเท็จจริง

   ๒๑.๒ รายงานผลการสอบสวนของคณะกรรมการสอบสวน 
ข้อเท็จจริง

   ๒๑.๓ ค�าให้การของบคุคลทีเ่ป็นต้นเหต ุและบคุคลทีเ่กีย่วข้อง
หรือผู้รู้เห็นเหตุการณ์

   ๒๑.๔ ส�านวนการสอบสวน เว้นกรณทีีค่ณะ กรรมการสอบสวน
ข้อเท็จจริงโดยสรุปตามข้อ ๑๙.๓ วรรค ๒ 



	 รายการ	 การปฏิบัติ/หลักฐานอ้างอิง

คู่มือการปฏิบัติราชการสายงานจเร

การตรวจกิจการทั่วไป

กรมจเรทหารบก 69
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   ๒๑.๕ รายงานการสอบสวนของคณะกรรมการสอบสวน 
ข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดในกรณีที่ได้ขออนุมัติกองทัพบกและ 
กองทัพบกได้อนุมัติให้แต่งต้ังคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริง 
ความรับผิดทางละเมิด

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

   ๒๑.๗ หลักฐานและ/หรือเอกสารอื่นๆที่จ�าเป็น 

ข้อ ๒๔ เมื่อหน่วยรายงานทราบผลการอนุมัติจ�าหน่าย สิ่งอุปกรณ์แล้ว
ให้ตัดยอดสิ่งอุปกรณ์น้ันออกจากบัญชีคุมของหน่วย และแจ้งผลการ
อนุมัติ น้ันให้หน่วยบังคับบัญชาโดยตรงทราบ แต่ถ ้าในระหว่าง 
การด�าเนินกรรมวิธีขออนุมัติจ�าหน่าย หน่วยรายงานมีความจ�าเป็น 
ต้องใช้สิ่งอุปกรณ์ประเภทนั้น ให้หน่วยรายงานท�าเบิกทดแทนไปได้  
เว้นสิ่งอุปกรณ์ประเภท ๔ โดยในการเบิกทดแทน ให้แนบหลักฐาน 
ที่แสดงว่าสิ่งอุปกรณ์ดังกล่าวอยู่ระหว่างการด�าเนินการกรรมวิธีขอ 
อนุมัติจ�าหน่าย เช่น เอกสารจากหน่วยซ่อมบ�ารุง หรือรายงานการ
สูญหาย เป็นต้น

ข้อ ๒๗ การชดใช้สิ่งอุปกรณ์ กระท�าได้ ๓ วิธี คือ การแก้ไขให้คงสภาพ
เดิม การชดใช้ด้วยสิ่งอุปกรณ์ และการชดใช้ด้วยเงิน

  ๒๗.๓ การชดใช้ด้วยเงิน ให้ชดใช้เป็นเงินตามหลักเกณฑ ์
ท่ีกระทรวงการคลังก�าหนดรวมทั้งปฏิบัติตาม ระเบียบแบบแผนของ 
ทางราชการที่เกี่ยวข้อง
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	 รำยกำร	 กำรปฏิบัติ/หลักฐำนอ้ำงอิง

♦	ค�าสั่งกระทรวงกลาโหม (เฉพาะ) ที่ ๖๒/๖๒ ลง ๓๐ ก.ย. ๖๒ เรื่อง 
การจัดซ้ือจัดจ้าง และการบริหารพัสดุของกระทรวงกลาโหม และ 
ผนวก ค อ�านาจอนุมัติการจ�าหน่ายพัสดุและยุทธภัณฑ์เป็นสูญ ส�าหรับ
ส่วนราชการในสังกัดกระทรวงกลาโหม เรื่องการจัดซื้อจัดจ้างและ 
การบริหารพัสดุของกระทรวงกลาโหม

 พัสดุหรือยุทธภัณฑ์ประเภทที่ได้รับการยกเว้นภาษีศุลกากร

- ผู้บังคับบัญชาชั้นผู้บัญชาการกองพล ผู้บังคับการกองเรือ และ 
ผู้บัญชาการกองพลบิน หรือเทียบเท่ามีอ�านาจอนุมัติจ�าหน่าย 
ไม่เกิน ๕๐,๐๐๐ บาท

- ผู้บังคับบัญชาชั้นแม่ทัพ หรือเทียบเท่า มีอ�านาจอนุมัติจ�าหน่าย
ไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท

- ผู้บังคับบัญชาส่วนราชการที่มีอัตราชั้นยศ พลเอก พลเรือเอก  
พลอากาศเอก มีอ�านาจอนุมัติ จ�าหน่าย ไม่เกิน ๒๐๐,๐๐๐ บาท

- ปลัดกระทรวงกลาโหม ผู้บญัชาการทหารสูงสดุ ผูบ้ญัชาการทหาร
บก ผูบ้ญัชาการทหารเรอื และผู้บญัชาการทหารอากาศ มอี�านาจ
อนุมัติจ�าหน่าย ไม่เกิน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท

 พัสดุหรือยุทธภัณฑ์ท่ีจัดหาด้วย เงินนอกงบประมาณประเภทที่ ๒ 
และยุทธภัณฑ์ที่ได้รับการช่วยเหลือทางการทหาร

- ผู้บังคับบัญชาชั้นผู้บัญชาการกองพล ผู้บังคับการกองเรือ และ 
ผูบ้ญัชาการกองพลบนิ หรือเทยีบเท่ามอี�านาจอนมุตัจิ�าหน่ายไม่เกนิ 
๕๐,๐๐๐ บาท

- ผู้บังคับบัญชาชั้น แม่ทัพ หรือเทียบเท่า มีอ�านาจอนุมัติจ�าหน่าย
ไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท

- ผู้บังคับบัญชาส่วนราชการที่มีอัตราชั้นยศ พลเอก พลเรือเอก  
พลอากาศเอก มอี�านาจอนมุตั ิจ�าหน่ายไม่เกนิ ๒๐๐,๐๐๐ บาท

- ปลดักระทรวงกลาโหม ผูบ้ญัชาการทหารสูงสุด ผู้บัญชาการทหารบก 
ผู้บัญชาการทหารเรือ และผู้บัญชาการทหารอากาศ มีอ�านาจ
อนุมัติ จ�าหน่ายไม่เกิน ๒๐๐,๐๐๐ บาท
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■ สิง่ทีห่น่วยปฏบิตัผิดิ ๑. หลกัฐานการขออนมุตัจิ�าหน่าย มไีม่ครบถ้วน

    ๒. ขัน้ตอน/กรรมวธิใีนการจ�าหน่าย สิง่อปุกรณ์
ของหน่วยระดับกองพันหรือเทียบเท่าขึ้นไปล่าช้า

● ตรวจดูหลักฐานการติดตามผลการจ�าหน่ายสิ่งอุปกรณ์

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

ข้อ ๑๐ การติดตามและเร่งรัดผลงานของฝ่ายอ�านวยการส่งก�าลังบ�ารุง 
ปฏิบัติดังนี้

  ๑๐.๔ ใช้วิธีต่อไปนี้ตามล�าดับ

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

    ๑๐.๔.๒ ส่งผู้แทนไปพบปะ ประสานงาน 

    ๑๐.๔.๓ ติดต่อโดยตรงด้วยโทรศัพท์หรือวิทยุโทรทัศน์

   ๑๐.๔.๔ ติดตามและเร่งรัดเป็นลายลักษณ์อักษร

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

  ๗.๓ การ
ติดตาม ผลการ
จ�าหน่าย
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● ตรวจดูหลักฐานการส่งคืนซากสิ่งอุปกรณ์หลัก/ สิ่งอุปกรณ์ส�าคัญ

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

ตอนที่ ๖ การปฏิบัติต่อสิ่งอุปกรณ์หรือซาก สิ่งอุปกรณ์ที่ได้รับอนุมัติให้
จ�าหน่ายออกจากบัญชีคุมแล้ว

ข้อ ๓๐ ผู้บังคับบัญชาชั้นผู้บัญชาการกองพลหรือเทียบเท่า ผู้บังคับ
บญัชาช้ันแม่ทพัหรอืเทยีบเท่า เจ้ากรมฝ่ายยุทธบรกิาร หรอืเจ้ากรมฝ่าย
กิจการพิเศษ หากไม่มีข้อก�าหนดไว้เป็นอย่างอื่นแล้ว ในการอนุมัติ
จ�าหน่ายและสั่งการปฏิบัติต่อส่ิงอุปกรณ์หรือซากส่ิงอุปกรณ์ตามข้อ 
๒๓.๒ นั้น ให้พิจารณาสั่งการปฏิบัติอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้

   ๓๐.๑ มอบให้แก่ผู้ชดใช้ ในกรณีที่มืใช่สิ่งอุปกรณ์หลักหรือ 
สิ่งอุปกรณ์ส�าคัญ

   ๓๐.๒ ส่งให้ต�าบลรวบรวมสิง่อปุกรณ์จ�าหน่าย หรอืปฏบิตัติาม
ที่กรมฝ่ายยุทธบริการหรือกรมฝ่ายกจิการพเิศษที่รับผิดชอบสิง่อุปกรณ์
นั้นก�าหนด

  ๓๐.๓ ให้หน่วยน�าไปใช้ประโยชน์อย่างอื่น 

  ๓๐.๔ ท�าลาย

ข้อ ๓๒ สิ่งอุปกรณ์ และซากสิ่งอุปกรณ์ในโครงการ ให้ถือปฏิบัติตาม
แนวทางในข้อ ๒๓.๔ ของระเบียบนี้ 

         ข้อ ๒๓.๔ เฉพาะสิ่งอุปกรณ์ในโครงการ 

        ๒๓.๔.๑ ให้รายงานขออนุมัติจ�าหน่ายส่ิงอุปกรณ ์
ในโครงการทีอ่ยูใ่นครอบครองของหน่วยตามปกตจินถงึผูม้อี�านาจอนมุตัิ
ให้จ�าหน่ายสิ่งอุปกรณ์ออกจากบัญชีคุม 

  ๗ .๔  การ
ปฏิบัติต่อส่ิงอุปกรณ์ 
หรอืซากสิง่อปุกรณ์
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    ๒๓.๔.๒ ส� า เนารายงานขออนุมัติ จ� าหน ่ ายตาม 
ข้อ ๒๓.๔.๑ เสนอกรมฝ่ายยุทธบริการหรือกรมฝ่ายกิจการพิเศษ 
ที่รับผิดชอบในสิ่งอุปกรณ์นั้น เพื่อพิจารณาด�าเนินการต่อไป

    ๒๓.๔.๓ กรมฝ่ายยทุธบรกิาร หรอืกรมฝ่ายกจิการพเิศษ
เม่ือได้รับรายงานแล้วให้รายงานถึงกองทัพบก เพื่อแจ้งให้ประเทศ 
ผู้มอบ/บริจาคสิ่งอุปกรณ์ทราบและท�าข้อตกลงหรือก�าหนดแนวทาง
ปฏิบัติต่อสิ่งอุปกรณ์ ดังกล่าวต่อไป

    ๒๓.๔.๔ ห้ามด�าเนินการใดๆ หรือปฏิบัติต่อสิ่งอุปกรณ์
ในโครงการทีไ่ด้รบัอนมุตัใิห้จ�าหน่าย ก่อนทีจ่ะได้ข้อยตุจิากผลการด�าเนนิ
การตามข้อ ๒๓.๔.๓ เรียบร้อยแล้ว

ข้อ ๓๓ สิ่งอุปกรณ์หรือซากสิ่งอุปกรณ์ต่อไป นี้ห้ามมอบให้แก่ผู้ชดใช้

   ๓๓.๑ สิ่งอุปกรณ์หลัก 

   ๓๓.๒ สิ่งอุปกรณ์ส�าคัญ

ข้อ ๓๔ การส่งให้ต�าบลรวบรวมสิ่งอุปกรณ์จ�าหน่าย

   ๓๔.๑ ส่งให้แก่ต�าบลรวบรวมส่ิงอุปกรณ์ จ�าหน่ายที่สะดวก 
ในการขนส่งและเสยีค่าใช้จ่ายน้อยทีสุ่ด โดยถอืปฏิบตัติามระเบยีบ ทบ.  
ว่าด้วยการส่งและรับสิ่งอุปกรณ์ที่มีผลบังคับใช้ในปัจจุบัน

   ๓๔.๒ หลักฐานประกอบการส่งคืนสิ่งอุปกรณ์ 

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

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

ข้อ ๑. สิ่งอุปกรณ์ที่ต้องส่งซากคืน 

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

   ๑.๒ สิง่อปุกรณ์รอง ทีม่มีลูค่าตัง้แต่ ๕,๐๐๐ บาท ข้ึนไป ให้หน่วย
ส่งคืนซากไปที่ต�าบลรวบรวมซากส่ิงอุปกรณ์จ�าหน่ายตามสาย 
การส่งก�าลังที่ใกล้ที่สุด

   ๑.๓ ชิ้นส่วนซ่อม ท่ีมีมูลค่าตั้งแต่ ๘๐,๐๐๐ บาท ขึ้นไป ให ้
ส่งคนืซากมาทีต่�าบลรวบรวมสิง่อุปกรณ์จ�าหน่าย ของกรมการทหารส่ือสาร

ข้อ ๒. สิ่งอุปกรณ์ท่ีไม่ต้องการส่งคืนซาก ได้แก่ส่ิงอุปกรณ์ ที่ไม่ได้อยู่ 
ในข้อ ๑ โดยพิจารณาตามผนวก ก แนบท้ายค�าสั่งนี้ ส�าหรับสิ่งอุปกรณ์
ใดที่ไม่ได้กล่าวไว้ในค�าสั่งนี้ให้ประสานการด�าเนินการกับกรมการทหาร
สื่อสารโดยตรง

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

● ตรวจดูหลักฐานการตรวจสิ่งอุปกรณ์สาย ส. ประจ�าเดือน

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

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

   ๑. การตรวจปกติค่อยท�าการตรวจบนโรงที่อยู่ของทหาร

๘. การตรวจและ
การ รายงาน
สถานภาพ

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

ข้อ ๘ การตรวจตามปกติที่กล่าวในข้อ ๖ โดยทั่วไป ท�าการตรวจสอบ
ของต่าง ๆ ดังนี้

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

  (๒) คลังของหน่วย และของในคลังของหน่วย 

  (๓) สัตว์และยานพาหนะของหน่วย 

  (๔) สถานที่ท�างาน

ข้อ ๑๕ การตรวจอาวธุ ยานพาหนะ และเครือ่งมอืส่ือสาร เครือ่งใช้อืน่ ๆ 
จะต้องตรวจรายละเอยีดการระวงัรกัษา ความสะอาด การปรนนบิตับิ�ารงุ
ว่าถูกต้องตามระเบยีบ ทีท่างราชการก�าหนด การช�ารดุหรอืศนูย์หายของ
แต่ละชนิดนั้น ๆ มีการด�าเนินการตามระเบียบของกองทัพบกเพียงใด 
เพือ่ประโยชน์ ทีจ่ะให้สิง่เหล่านีอ้ยูใ่นสภาพท่ีใช้การได้ตามอตัราอยูเ่สมอ

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

■ สิ่ง ท่ีหน่วยปฏิบัติผิด ไม ่ได ้รายงานผลการตรวจสิ่งอุปกรณ์ 
ประจ�าเดือนให้ผูบ้งัคบับญัชาโดยตรงของหน่วยทราบตามสายการบงัคับบญัชา 
ภายใน ๑๕ วันของ เดือนถัดไป

● ตรวจดูเอกสารการรายงานยอดส่ิงอุปกรณ์ส�าคญัและ สิง่อปุกรณ์หลกั 
สาย ส. ตามที่กองทัพบกก�าหนด และตรวจดูเอกสารการรายงาน

♦	ระเบยีบกองทัพบกว่าด้วยการส่งก�าลงัสิง่อปุกรณ์ประเภท ๒ และ ๔  
พ.ศ. ๒๕๓๔ ลง ๓๐ ธ.ค. ๓๔ ข้อ ๕.๒๔

๕.๒๔ สิ่งอุปกรณ์งดใช้การ หมายถึง สิ่งอุปกรณ์ ส�าเร็จรูปซึ่งอยู่ใน
ลักษณะใดลักษณะหนึ่ง ดังต่อไปนี้ 

    ๕.๒๔.๑ ไม่ท�างานตามหน้าที่

   ๕.๒๔.๒ ไม่ปลอดภัยในการใช้ 

    ๕.๒๔.๓ ถ้าใช้ต่อไปจะเสียหายมากขึ้น 

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

ข้อ ๒ การรายงานเพื่อให้ผู ้บังคับบัญชาชั้นเหนือทราบสถานภาพ 
สิง่อปุกรณ์ส�าคญั และสิง่อปุกรณ์หลกั งดใช้งานประจ�าเดอืนของทกุสาย
ยุทธบริการได้อย่างถูกต้องและใช้เป็นข้อมูลในการตรวจสอบรายการ
ช�ารุด และการซ่อมบ�ารุงสิ่งอุปกรณ์ที่งดใช้งานของหน่วย

   ๒.๑ หน่วยรายงาน หน่วยใช้ หน่วยซ่อมบ�ารงุ และกรมฝ่ายยทุธ
บริการ มีหน้าที่รายงาน

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

ข้อ ๓ ประเภทสิ่งอุปกรณ์ที่ต้องรายงาน คือ สิ่งอุปกรณ์ส�าคัญ และ 
สิง่อปุกรณ์หลกั ทัง้นีใ้ห้เป็นไปตามทีร่ะบไุว้ในระเบยีบ/ ค�าสัง่ฯ ทีเ่กีย่วข้อง

ข้อ ๔ เอกสารการรายงาน

  ๔.๑ บัญชีสรุปรายงานสิ่งอุปกรณ์ส�าคัญและสิ่งอุปกรณ์หลัก  
งดใช้งาน (ผนวก ก)

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

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

 เพื่อเป็นการปฏิบัติตามระเบียบกองทัพบกว่าด้วยการส่งก�าลัง 
สิ่งอุปกรณ์ประเภท ๒ และ ๔ พ.ศ. ๒๕๓๔ และ เพ่ือให้การปฏิบัติ 
ต่อสิ่งอุปกรณ์เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เนื่องจากเป็นสิ่งอุปกรณ์ที่มี
ความจ�าเป็นต่อการฝึก การรบ ราคาแพง ยากต่อการจัดหา หรือการ
ผลิตมีความต้องการไม่แน่นอน อาจจะขาดหรือเกินอยู่เสมอ ในระบบ 
ส่งก�าลัง และ/หรือเป็นรายการท่ีอาจจะเกิดวิกฤตในวัสดุ ขั้นมูลฐาน  
จึงขอก�าหนดให้ส่ิงอุปกรณ์ตาม ผนวก ก ที่แนบท้ายค�าส่ังนี้เป็น 
สิ่งอุปกรณ์ส�าคัญของกองทัพบก 
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  ผนวก ก. บญัชรีายชือ่สิง่อปุกรณ์ส�าคัญ อนผุนวก ๒ บญัชรีายการ
สิ่งอุปกรณ์ส�าคัญ สาย ส. จ�านวน ๗๘ รายการ 

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

■ สิ่งที่หน่วยปฏิบัติผิด ๑. ไม ่รายงานยอดส่ิงอุปกรณ์ส�าคัญและ 
สิ่งอุปกรณ์หลัก งดใช้งานประจ�าเดือน

     ๒. รายงานไม่ถกูต้องตามทีก่องทพับก ก�าหนด 
(ผนวก ก)

     ๓. การรายงานยอดส่ิงอุปกรณ์ส�าคัญและ 
สิ่งอุปกรณ์หลัก งดใช้งานประจ�าเดือนไม่ตรงตามความเป็นจริง

     ๔. เอกสารการรายงานไม่ครบถ้วน เช่น  
ไม่แนบส�าเนาใบส่งซ่อม ทบ.๔๖๘-๓๑๑

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

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

ข้อ ๕๐ ความมุง่หมาย เพือ่ให้ผูบ้งัคบับัญชาและหน่วยส่งก�าลงับ�ารงุชัน้
เหนือทราบสถานภาพสิ่งอุปกรณ์ของหน่วยใช้และหน่วยสนับสนุน
ทางการส่งก�าลังตามห้วงระยะเวลา 

ข้อ ๕๑ หน่วยรายงาน

  ๕๑.๑ หน่วยใช้ ได้แก่ หน่วยระดับกองพัน หรือเทียบเท่า หรือ
หน่วยอิสระที่กองทัพบกอนุมัติขึ้นไป 

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

ข้อ ๕๒ ห้วงระยะเวลารายงาน

   ๕๒.๑ หน่วยใช้ รายงานในรอบ ๓ เดือน ปิดรายงานในส้ิน
มีนาคม มิถุนายน กันยายน และธันวาคม

   ๕๒.๒ หน่วยสนบัสนนุทางการส่งก�าลงั รายงานในรอบ ๖ เดอืน 
ปิดรายงานในสิ้นมีนาคม และ กันยายน

ข้อ ๕๓ สิ่งอุปกรณ์ที่ต้องรายงาน

   ๕๓.๑ หน่วยใช้ให้รายงานสถานภาพสิ่งอุปกรณ์ตาม อจย. ทุก
รายการ ส่วนสิ่งอุปกรณ์ตาม อสอ. นั้นให้รายงานเฉพาะรายการที ่
กองทัพบกก�าหนด

   ๕๓.๒ หน่วยสนับสนุนทางการส่งก�าลัง ให้รายงานสถานภาพ 
สิ่งอุปกรณ์ที่สะสมเฉพาะรายการที่กองทัพบกก�าหนด 

ข้อ ๕๔ การด�าเนินการรายงาน

   ๕๔.๑ รายงานของหน่วยใช้

    ๕๔.๑.๑ หน่วยใช้ท�ารายงานในรอบ ๓ เดอืน โดยใช้แบบ
พมิพ์ ทบ.๔๐๐-๐๑๖ จ�านวน ๓ ชุด แยกส่ิงอปุกรณ์ตามความรับผิดชอบ
ของสายยุทธบริการหน่วย รายงานเก็บไว้ ๑ ชุด ส่งรายงานตาม 
สายการบังคับบัญชา ๒ ชุด ส�าหรับสิ้นมีนาคม ให้รายงานสถานภาพ 
สิ่งอุปกรณ์ทุกรายการตามท่ีก�าหนดในข้อ ๕๓.๑ ส่วนสิ้นมิถุนายน 
กันยายน และธันวาคม ให้รายงานเฉพาะรายการที่เปลี่ยนแปลง ถ้าไม่มี
การเปลี่ยนแปลงให้ยืนยันให้ทราบ
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  ๕๔.๑.๒ หน่วยบังคับบัญชาชั้นเหนือ ของหน่วยรายงาน รับ
ทราบสถานภาพสิ่งอุปกรณ์แล้วส่ง รายงาน จ�านวน ๒ ชุด ไปตามสาย
การบังคับบัญชาจนถึง นขต.ทบ. และ นขต.ทบ. ส่งรายงานให้กรมฝ่าย
ยุทธบริการที่รับผิดชอบสิ่งอุปกรณ์ จ�านวน ๒ ชุด ภายใน ๓๐ วัน นับ
จากวันปิดรายงาน

   ๕๔.๑.๓  กรมฝ่ายยทุธบรกิารตรวจสอบ สถานภาพสิง่อปุกรณ์
แล้วส่งรายงานให้กองทัพบก จ�านวน ๑ ชุด เก็บไว้ ๑ ชุด

ข้อ ๕๕ ประเภทเอกสาร เอกสารต่างๆ ที่ใช้ในการรายงานสถานภาพ 
สิ่งอุปกรณ์ให้ถือเป็นเอกสาร “ลับ”

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

ข้อ ๒.๒ ปัญหาตามข้อ ๑.๒ ตามอ้างถึง ๕ มาตรา ๑๖๑ ก�าหนดไว้ว่า 
ถ้าวนัสดุท้ายแห่งระยะเวลาเป็นวนัหยดุ ซึง่ตามประเพณงีดเว้นการงาน 
ท่านให้นับวันที่เริ่มท�างาน ใหม่เข้าด้วย ฉะนั้นในการรายงานสถานภาพ
สิ่งอุปกรณ์ ประเภท ๒ และ ๔ รอบ ๓ เดือน หากในวันปิดรายงาน เป็น
วันหยุดราชการ หน่วยสามารถรายงานในวันท�าการ ในวันถัดไปได้

■ สิง่ทีห่น่วยปฏบิตัผิดิ ๑. ไม่รายงานสถานภาพสิง่อปุกรณ์ รอบ ๓ เดอืน

    ๒. บั น ทึ ก ร า ย ล ะ เ อี ย ด ใ น แ บ บ พิ ม พ ์  
ทบ.๔๐๐-๐๑๖ ไม่ถูกต้อง

    ๓. รายงานล่าช้า

● ตรวจดูหลักฐานเอกสารการรายงานสถานภาพ สป.๒ และ ๔ สาย 
พธ. ผ่านระบบ LOGSMIS

วิทยุ จก.กบ.ทบ. (ด่วนมาก) ที่ กห ๐๔๐๔/๑๑๑๓ ลง ๑ เม.ย.๖๓ ข้อ 
๓.๑, ๓.๑.๒, ๓.๔, และข้อ ๓.๔.๑

ข้อ ๓.๑ ขั้นที่ ๑ การตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล

  ๘.๔ การ
รายงาน สถานภาพ 
สป.๒ และ ๔ ผ่าน
ระบบ LOGSMIS
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ข้อ ๓.๑.๒ หน่วยใช้ทุกหน่วยตรวจสอบข้อมูลสถานภาพ สป. ที่ครอบ
ครองในระบบ LOGSMIS ให้ถูกต้องตรงกับบัญชีคุมของหน่วย โดยแยก
การปฏิบัติในแต่กรมฝ่ายยุทธบริการ พร้อมทั้งพิมพ์รายงานสถานภาพ
เก็บเป็นหลักฐานส�าหรับการตรวจสอบข้อมูล

ข้อ ๓.๔ ขั้นที่ ๔ การรายงานสถานภาพ สป.ผ่านระบบ LOGSMIS 

ข้อ ๓.๔.๑ ทุกหน่วย (หน่วยใช้และหน่วยสนับสนุนทางการส่งก�าลัง) 
ตรวจสอบข้อมูลและยืนยันสภาพ สป. ผ่านระบบ LOGSMIS ครั้งแรก 
๒๕ - ๓๑ ก.ค. ๖๓ และครั้งต่อไปให้รายงานในห้วง ๒๕ ถึงสิ้นเดือน 
พร้อมทั้งพิมพ์รายงานตามตามแบบพิมพ์ ทบ.๔๐๐ - ๐๑๖ และ ทบ.
๔๐๐ - ๐๑๗ ผ่านระบบ LOGSMIS เก็บไว้เป็นหลักฐานของหน่วย

● ตรวจหลกัฐานการเบกิ-รบัแบตเตอร่ีแห้งรอบ ๓ เดอืน แบตเตอรีแ่ห้ง  
(ต.ค. - ธ.ค., ม.ค. - มี.ค., เม.ย. - มิ.ย., ก.ค.- ก.ย.) การแต่งตั้ง 
คณะกรรมการตรวจรับสิ่งอุปกรณ์ รายงานผลการตรวจรับและ 
บัตรบัญชีคุม ทบ.๔๐๐-๐๐๓

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

ข้อ ๓ การเบิก

  ๓.๑ ให้หน่วยขนาดกองพันหรือเทียบเท่า และ หน่วยขนาด 
กองร้อยที่แยกปฏิบัติการเป็นอิสระเป็นหน่วยเบิก

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

๙. แบตเตอรี่แห้ง

 ๙.๑ การเบิก-รับ
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ข้อ ๔ การแจกจ่าย

   ๔.๑ กองคลังสื่อสาร กรมการทหารส่ือสาร จ่ายแบตเตอรี่แห้ง 
ซึ่งจ�าเป็นต้องใช้กับเครือ่งมือสื่อสารตามเกณฑ์ความสิ้นเปลืองทีแ่ท้จริง
ให้แก่หน่วยสนับสนุนทั่วไป และหน่วยขึ้นตรงกองทัพบก ดังนี้

    ๔.๑.๑ กรณีหน่วยเบิกไปรับแบตเตอรี่แห้งเอง ใช้ใบเบิก 
ทบ.๔๐๐-๐๐๖ ทั้งนี้การน�าแบตเตอรี่แห้งออกจากหน่วยจ่าย ให้ผู้รับ
ปฏิบัติตามระเบียบและค�าแนะน�าของหน่วยจ่าย และเม่ือผู้รับได้น�า
แบตเตอรีแ่ห้ง ไปถงึหน่วยเบกิแล้ว ให้รายงานให้ผูบ้งัคบัหน่วยทราบผล
การด�าเนินงาน

    ๔.๑.๒ หน่วยเบิกรับแบตเตอรี่แห้งจากส�านักงานขนส่ง 
สขส. ให ้ใช ้ ใบเบิก ทบ.๔๐๐-๐๐๗ หรือ ทบ.๔๐๐-๐๐๗-๑  
โดยให้หน่วยเบิกปฏิบัติตามระเบียบกองทัพบกว่าด้วยการส่งและ 
“การรบัสิง่อปุกรณ์ พ.ศ. ๒๕๕๒ ลง ๔ เม.ย. ๕๒ และค�าส่ังกองทพับก” 
(ค�าชี้แจง) ที่ ๕๗/๑๓๑๖๖ ลง ๑๑ ต.ค. ๐๔ เรื่อง ชี้แจงการปฏิบัติการ
ส่งและรับสิ่งอุปกรณ์ของกองทัพบก (ครั้งที่ ๓) 

    ๔.๑.๓ กรณีหน่วยเบิกขอเบิกแบตเตอรี่แห้งประจ�าเดือน 
แต่ละเลยไม่ไปรับแบตเตอรี่แห้งประจ�าเดือนนั้น ๆ ล่วงไปเกินกว่า  
๑๕ วัน ถือว่าหน่วยเบิกไม่มีความจ�าเป็นในการใช้ประจ�าเดือนนั้น ๆ  
ให้งดการจ่าย และแจ้งการยกเลิกใบเลิกให้หน่วยเบิกทราบ

  ๔.๒ หน่วยสนับสนุนทั่วไป ให้พิจารณาหาวิธีแจกจ่ายแบตเตอรี่
แห้งให้หน่วยใช้ด้วยความรวดเร็วและพิจารณาหมุนเวียนการแจกจ่าย
อย่างรอบคอบ เนือ่งจากแบตเตอรีแ่ห้งเป็นสิง่อปุกรณ์สิน้เปลอืง ก�าหนด
อายกุารเกบ็ รกัษา และการใช้งาน (ควรหลกีเลีย่งวธิจ่ีายผ่านฝ่ายสือ่สาร 
มณฑลทหารบก)
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ข้อ ๕ การควบคุมให้หน่วยสนับสนุนการส่งก�าลังและหน่วยใช้ ใช้บัตร
บัญชีคุม ทบ.๔๐๐-๐๐๓ ควบคุมการเบิก-การจ่าย-การจ่ายแบตเตอรี่
แห้ง

♦	 ระเบยีบกองทพับกว่าด้วยการส่งก�าลังส่ิงอปุกรณ์ประเภท ๒ และ ๔  
พ.ศ. ๒๕๓๔ ลง ๓๐ ธ.ค. ๓๔ ข้อ ๓๔.๒.๑.๔ - ๓๔.๒.๑.๘ 

ข้อ ๓๔.๒.๑.๔ เม่ือผู้รับน�าสิ่งอุปกรณ์ไปถึงหน่วยเบิกให้ผู้บังคับหน่วย
เบิกตั้งกรรมการตรวจรับสิ่งอุปกรณ์จ�านวน ๓ นาย ประกอบด้วย  
นายทหารสัญญาบัตร อย่างน้อย ๒ นาย โดยเฉพาะควรจะตั้งเจ้าหน้าที่
ในสายงานที่รับผิดชอบ ต่อสิ่งอุปกรณ์นั้นเข้าร่วมด้วย 

ข้อ ๓๔.๒.๑.๕ ให ้ คณะกรรมการรายงานผลการตรวจรับ ให  ้
ผูบ้งัคบัหน่วยเบกิทราบ ถ้าปรากฏว่าส่ิงอุปกรณ์คลาดเคล่ือนไปจากใบเบกิ
หรอืมกีารช�ารดุเสยีหาย ให้คณะกรรมการสอบสวนสาเหตแุล้วแนบส�าเนา
การสอบสวนไป พร้อมกับรายงานด้วย

ข้อ ๓๔.๒.๑.๖ ถ้ามสีิง่อปุกรณ์ช�ารดุหรอืสญูหาย ให้ปฏิบตัติามระเบยีบ
กองทัพบกว่าด้วยการจ�าหน่ายสิ่งอุปกรณ์ พ.ศ.๒๕๕๗ ลง ๓๑ ม.ค. ๕๗

ข้อ ๓๔.๒.๑.๗ ให้คณะกรรมการตรวจรับ มอบสิ่งอุปกรณ์ให้แก่ 
เจ้าหน้าที่คลังหรือเจ้าหน้าที่เก็บรักษา

ข้อ ๓๔.๒.๑.๘ เจ ้ าหน ้ าที่บัญชีคุม บันทึกการรับสิ่ งอุปกรณ ์ ใน 
บัตรบัญชีคุม

■ สิง่ทีห่น่วยปฏบิตัผิดิ ๑. จดัท�าเอกสารการเบกิไม่ครบถ้วน ถกูต้องตาม
ระเบียบ

    ๒. หน่วยตั้งกรรมการตรวจรับไว้ล่วงหน้า

    ๓. การตัง้กรรมการตรวจรบัและรายงานผล
ล่าช้า
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    ๔. กรรมการตรวจรบัสิง่อปุกรณ์ไม่ลงลายมือ
ชื่อใบเบิกสีฟ้า

● ตรวจดกูารเกบ็แบตเตอรีแ่ห้งในคลงัสือ่สาร, หลกัฐานอนมุตักิารจ่าย
แบตเตอรี่แห้งของ ผบ.หน่วย และหลักฐานการจ่ายสิ่งอุปกรณ์ของ 
เจ้าหน้าที่คลัง

♦	 ระเบยีบกองทพับกว่าด้วยการส่งก�าลงัสิง่อปุกรณ์ประเภท ๒ และ ๔  
พ.ศ. ๒๕๓๔ ลง ๓๐ ธ.ค. ๓๔ ข้อ ๓๕, ๓๕.๑ และ ๓๕.๒

ข้อ ๓๕ การเก็บรักษา ได้แก่ การเตรียมพื้นที่ การน�าสิ่งอุปกรณ์ 
เข้า-ออก การเก็บหรือการวาง การระวังรักษาส่ิงอุปกรณ์ในที่เก็บ  
รวมทัง้การปรนนบิตับิ�ารงุและการ ซ่อมบ�ารงุขณะเกบ็และก่อนจ่ายด้วย

  ๓๕.๑ ความรับผิดชอบในการเก็บรักษา

   ๓๕.๑.๑ เจ้ากรมฝ่ายยุทธบริการและ/ หรือเจ้ากรม 
ฝ่ายกิจการพเิศษ ผูบ้ญัชาการกองบญัชาการช่วยรบ ผูบ้ญัชาการมณฑล
ทหารบก ผู้บังคับหน่วยสนับสนุนโดยตรง ผู้บังคับหน่วย จะต้องวาง
ระเบียบและจัดงานเก็บรักษาสิ่งอุปกรณ์ในที่เก็บให้ปลอดภัยและอยู่ใน
สภาพที่ใช้งานได้

     ๓๕.๑.๒ เจ้าหน้าที่เก็บรักษา จะต้องเก็บรักษา 
สิง่อปุกรณ์ให้เป็นไปตามระเบยีบทีผู้่บงัคับบญัชาในข้อ ๓๕.๑.๑ ก�าหนด

   ๓๕.๒ ปัจจัยในการเก็บรักษา เพื่อให้การเก็บรักษาได้ผลดี  
ผู้บังคับหน่วยเก็บรักษาจะต้องค�านึงถึงปัจจัย ดังต่อไปนี้

     ๓๕.๒.๑ พื้นที่เก็บรักษา 

     ๓๕.๒.๒ ก�าลังคน 

     ๓๕.๒.๓ เครื่องมือยกขน 

 ๙.๒ การเก็บ
รักษา การแจก
จ่าย แบตเตอรี่
แห้ง
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   ๓๕.๓ การเตรียมที่เก็บรักษา

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

    ๓๕.๓.๒ ให้เขียนผังแสดงที่เก็บตามที่ จัดระบบไว้ใน 
ข้อ ๓๕.๓.๑ เพื่อสะดวกในการวางแผนน�าสิ่งอุปกรณ์เข้าเก็บ

  ๓๕.๔  การน�าสิง่อปุกรณ์เข้าทีเ่กบ็เจ้าหน้าทีเ่ก็บรกัษาด�าเนนิการ
ดังนี้

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

   ๓๕.๔.๒ ท�าการบ�ารุงรักษาสิ่งอุปกรณ์ก่อนน�าเข้าเก็บ

     ๓๕.๔.๓ ผกูป้ายประจ�าสิง่อปุกรณ์ โดยใช้แบบพมิพ์ ทบ.
๔๐๐-๐๑๐ โดยอนุโลม

    ๓๕.๔.๔ น�าสิ่งอุปกรณ์เข้าเก็บในที่ที่ก�าหนดให้

   ๓๕.๕ การเก็บหรือการวางสิ่งอุปกรณ์

     ๓๕.๕.๑ ก�าหนดทางเดินในพื้นที่เก็บรักษา เพื่อความ
สะดวกในการใช้แรงงานหรือเครื่องทุ่นแรง ดังต่อไปนี้

    ๓๕.๕.๑.๑ ทางเดินหลักอาจมีทางเดียวตรง
กึง่กลางตามความยาวของพืน้ท่ีเกบ็รกัษาหรอืมทีัง้สองข้างของพืน้ทีเ่ก็บ
รักษาก็ได้ ควรให้มีความกว้างพอที่รถยก ๒ คัน สวนทางกันได้

      ๓๕.๕.๑.๒ ทางเดินต้ังฉากกับทางเดินหลัก 
ควรก�าหนดให้ตรงกับประตู
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    ๓๕.๕.๑.๓  ทางเดนิระหว่างทีเ่ก็บของ ควรให้
รถเข็นหรือรถยกเข้าไปปฏิบัติงานได้

    ๓๕.๕.๑.๔ ทางเดนิฉุกเฉิน จดัส�ารองไว้ส�าหรบั
ใช้ในกรณีฉุกเฉิน

    ๓๕.๕.๒  เก็บสิ่งอุปกรณ์ให้เต็มที่ว่าง ทั้งทางดิ่งและทาง
ระดับ

    ๓๕.๕.๓ เก็บสิ่งอุปกรณ์ให้พ้นจากอันตราย

    ๓๕.๕.๔  เกบ็สิง่อปุกรณ์ในทีเ่กบ็รกัษาให้ตรงกับลักษณะ
ของคุณสมบัติของสิ่งอุปกรณ์ 

♦	ระเบียบกองทัพบกว่าด้วยการส่งก�าลังสิ่งอุปกรณ์ประเภท ๒ และ ๔ 
พ.ศ. ๒๕๓๔ ลง ๓๐ ธ.ค. ๓๔ ข้อ ๓๕.๗.๑

ข้อ ๓๕.๗.๑ การน�าสิง่อุปกรณ์ออกจากทีเ่กบ็ต้องม ีหลกัฐานการน�าออก

■ สิ่งที่หน่วยปฏิบัติผิด ๑. ไม่จัดท�าบัตรบัญชีคุม ทบ.๔๐๐-๐๐๓

    ๒. การบันทึกบัตรบัญชีคุมไม่ถูกต้องตามวิธี
เขียนบัตรบัญชีคุม

    ๓. สถานที่เก็บแบตเตอรี่แห้ง ไม่เหมาะสม
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การตรวจสิ่งอุปกรณ์ประเภท ๒ และ ๔ 

สายพลาธิการ





คู่มือการปฏิบัติราชการสายงานจเร

การตรวจกิจการทั่วไป

กรมจเรทหารบก 93

	 รายการ	 การปฏิบัติ/หลักฐานอ้างอิง

การตรวจสิ่งอุปกรณ์ประเภท ๒ และ ๔ สายพลาธิการ

๑. การรับ-ส่งหน้าท่ี 

  ๑.๑ หลักฐาน
การ รับส่งหน้าที่

● ตรวจดคู�าสัง่ปรบัย้าย, หลกัฐานการรบั-ส่งหน้าทีข่อง ผบ.หน่วยและ
เจ้าหน้าที่เมื่อมีการย้าย เลื่อน ลด ปลด บรรจุ หน่วยได้จัดให้มีการรับ-
ส่งหน้าที่ตามที่ก�าหนดหรือไม่

● ตรวจดูบัญชี และการลงนามรับ-ส่งหน้าที่

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

ข้อ ๗ เม่ือมีค�าสั่งย้ายข้าราชการหรือให้ข้าราชการออก จากราชการ  
ผูบั้งคบับญัชาจดัให้มกีารรบั-ส่งหน้าท่ีกนัโดยเรว็ โดยให้เร่ิมออกเดนิทาง
ไปรับ-ส่งหน้าท่ีซ่ึงกันและกัน ภายใน ๗ วัน นับแต่วันที่ได้รับทราบ 
ค�าสัง่อย่างเป็นทางการ ต่อจากนัน้ให้ท�าการรบั-ส่งหน้าทีต่่อกนัให้แล้วเสรจ็
ตามก�าหนดเวลา ดังนี้

  ข้าราชการทีม่ตี�าแหน่งตัง้แต่ผูบ้งัคบัหมวด หรอื เทยีบเท่าลงไป 
ภายใน ๒ วัน

  ข้าราชการท่ีมีต�าแหน่งตั้งแต่ผู้บังคับกองร้อย หรือ เทียบเท่า 
ภายใน ๓ วัน

  ข้าราชการท่ีมีต�าแหน่งตั้งแต่ผู้บังคับกองพัน ผู้บังคับการกรม
หรือเทียบเท่า ภายใน ๕ วัน

  ข้าราชการท่ีมีต�าแหน่งตั้งแต่ผู้บัญชาการกองพลขึ้นไป หรือ
เทียบเท่า ภายใน ๗ วัน

  เว้นแต่ผูค้รองต�าแหน่งดงักล่าวเป็นเจ้าหน้าทีค่ลังซึง่รบัผดิชอบ
บญัชพีสัดแุละพสัดใุนคลงัโดยตรง จงึให้ยดืเวลาในการรบั-ส่งหน้าทีอ่อก
ไปได้ไม่เกนิ ๑๕ วนั ถ้ารายใด มคีวามจ�าเป็นจะต้องใช้เวลาในการรบั-ส่ง
หน้าที่เกินก�าหนด ในข้อนี้ก็ให้รายงานขออนุมัติผู้สั่งย้ายเป็นราย ๆ ไป

ข้อ ๑๑ การปฏิบัติต่อเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการรับ-ส่งหน้าที่  



	 รายการ	 การปฏิบัติ/หลักฐานอ้างอิง

คู่มือการปฏิบัติราชการสายงานจเร

การตรวจกิจการทั่วไป

กรมจเรทหารบก กรมจเรทหารบก94 95

  ๑.๒ การรายงาน 
การรับ-ส่งหน้าที่

 ๑.๓ การส�ารวจ
พิเศษ

  ข้อ ๑๑.๑ ให้ผู้ส่งจัดท�าบัญชีส่งหน้าที่เฉพาะในกองบังคับการ 
หรอืเฉพาะในส่วนท่ีตนรบัผิดชอบโดยตรง เช่น บญัชกี�าลังพล บญัชอีาวธุ 
บญัชกีารเงนิ บญัชสีิง่อปุกรณ์ ตามสายยทุธบรกิารต่าง ๆ และบญัชอีืน่ ๆ 
เฉพาะที่จ�าเป็นตามจ�านวนซึ่งเป็นจริงในวันท่ีรับ-ส่งหน้าที่ ส�าหรับเงิน 
ผู้ส่งท่ีมีอ�านาจสั่งการเบิกจ่ายเงินกับผู้มีหน้าที่รักษาเงินต้องท�าบัญช ี
รับ-ส่ง และตรวจสอบเงินในบัญชีด้วย

  ข้อ ๑๑.๒ เมื่อได้ตรวจรับถูกต้องแล้ว ให้ผู้ส่งและผู้รับ บันทึก
ไว้ท้ายบัญชีส่งหน้าที่ว่าได้ตรวจรับถูกต้องแล้วและลงชื่อผู้รับไว้ แต่ถ้ามี 
การคลาดเคลื่อนเกิดขึ้นก็ให้บันทึกไว้ในบัญชีนั้นและลงนามผู้รับ, ผู้ส่ง 
กับเจ้าหน้าที่ซึ่งเกี่ยวข้องแล้วรับส่งกันให้เสร็จไปชั้นหนึ่งก่อนต่อจากนั้น
ผู้รับต้องรีบรายงานให้ผู้บังคับบัญชาโดยตรงทราบโดยเร็ว

● ตรวจดูหนังสือรายงานรับส่งหน้าที่ตามสายการบังคับบัญชา

♦ ระเบยีบกองทพับกว่าด้วยการรบั-ส่งหน้าทีใ่นเวลาย้าย เลือ่น ลด ปลด 
และบรรจุ พ.ศ. ๒๕๔๐ ลง ๑๘ ก.ย. ๔๐ ข้อ ๑๒

ข้อ ๑๒ บัญชีรับ-ส่งหน้าที่ ให้ท�าเป็น ๓ ชุด เก็บไว้ ณ ที่ท�าการเป็น 
หลักฐาน ๑ ชุด ผู้ส่งเก็บรักษาไว้ ๑ ชุด อีก ๑ ชุด ผู้รับน�าเสนอผู้บังคับ
บัญชาโดยตรงทราบภายใน ๗ วันนับตั้งแต่วันที่รับ-ส่งหน้าที่แล้วเสร็จ 
การรับ-ส่ง หน้าที่ในระดับหน่วยขึ้นตรงกองทัพบก เมื่อผู้รับได้รับหน้าที่
ใหม่แล้ว ให้รายงานถึงกองทัพบกผ่านกรมก�าลังพลทหารบกภายใน  
๗ วัน พร้อมทั้งแนบบัญชีก�าลังพล บัญชีเงิน บัญชีสิ่งอุปกรณ์สายต่าง ๆ 
หรือบัญชีอื่น ๆ ที่จ�าเป็น เมื่อผู้บัญชาการทหารบกทราบแล้ว ให้แยก
บัญชีต ่าง ๆ ให ้หน ่วยที่ เกี่ยวข ้องคือ กรมสารบรรณทหารบก  
กรมการเงินทหารบกและกรมส่งก�าลังบ�ารุงทหารบก ตรวจสอบความ 
ถูกต้องและเก็บไว้เป็นหลักฐานต่อไป

● ตรวจดูรายงานขออนุมัติส�ารวจพิเศษ

● ตรวจดูค�าสั่งแต่งตั้งกรรมการส�ารวจพิเศษและการรายงาน
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♦ ระเบียบกองทัพบกว่าด้วยการส่งก�าลังสิ่งอุปกรณ์ประเภท ๒ และ ๔ 
ลง ๓๐ ธ.ค. ๓๔ ข้อ ๔๒.๓, ๔๒.๓.๖, ๔๔, ๔๔.๔, ๔๕, ๔๖, ๔๗ และ 
๔๘

ข้อ ๔๒.๓ การส�ารวจพิเศษ ได้แก่ การส�ารวจสิ่งอุปกรณ์ เป็นครั้งคราว
ตามความจ�าเป็น โดยปิดการเบกิจ่ายเฉพาะรายการทีส่�ารวจนัน้ เว้นกรณี
เร่งด่วนการส�ารวจประเภทนี ้จะส�ารวจสิง่อปุกรณ์จ�าพวกใด ชนดิใด หรือ
รายการใดนั้น ขึ้นอยู่กับกรณีดังต่อไปนี้

  ๔๒.๓.๖ เมื่อมีการรับ-ส่งหน้าที่ 

ข้อ ๔๔ ผู้มีอ�านาจในการสั่งส�ารวจสิ่งอุปกรณ์

  ข้อ ๔๔.๔ คลังจังหวัดทหารบกหน่วยสนับสนุน โดยตรงหรือ
หน่วยใช้ ได้แก่ ผู้บังคับบัญชาชั้นผู้บัญชาการกองพลหรือเทียบเท่า ผู้มี
อ�านาจในการสั่งส�ารวจสิ่งอุปกรณ์ตามที่กล่าวไว้แล้วข้างต้น จะมอบ
อ�านาจให้ผู้ใต้บังคับบัญชาเป็นผู้ส�ารวจสิ่งอุปกรณ์แทนก็ได้ 

ข้อ ๔๕ การตั้งคณะกรรมการหรือชุดส�ารวจส่ิงอุปกรณ์ ให้ผู้มีอ�านาจ 
ในการส่งส�ารวจสิ่งอุปกรณ์ตามข้อ ๔๔ ตั้งคณะกรรมการหรือชุดส�ารวจ
สิ่งอุปกรณ์อย่างน้อย ๓ นาย (ประธานกรรมการหรือหัวหน้าชุดต้องเป็น
นายทหารสัญญาบัตร) เพ่ือท�าการส�ารวจส่ิงอุปกรณ์ที่กล่าวแล้ว  
ในข้อ ๔๓

ข้อ ๔๖ วิธีส�ารวจสิ่งอุปกรณ์

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

  ๔๖.๑ คนที่ ๑ ส�ารวจสิ่งอุปกรณ์แล้วบันทึกผลลงในใบส�ารวจ 
สิ่งอุปกรณ์ส่วนที่ ๑

  ๔๖.๒ คนที่ ๒ ส�ารวจสิ่งอุปกรณ์รายการเดียวกับคนที่ ๑ แล้ว
บันทึกผลลงในใบส�ารวจสิ่งอุปกรณ์ ส่วนที่ ๒
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  ๔๖.๓ คนที่ ๓ (ประธานกรรมการหรือหัวหน้าชุด) ตรวจสอบ
ผลการส�ารวจของคนที่ ๑ และ ๒ ถ้าตรงกัน ให้บันทึกผลในใบส�ารวจ 
สิ่งอุปกรณ์ส่วนที่ ๓ ถ้าผลของการส�ารวจของคนที่ ๑ และ ๒ ไม่ตรงกัน  
ให้คนที่ ๓ ท�าการส�ารวจใหม่ ผลการส�ารวจของคนที่ ๓ ตรงกับคนใด 
คนหนึ่งให้เอาผลนั้นบันทึกลงในใบส�ารวจสิ่งอุปกรณ์ส่วนที่ ๓ ถ้าผลการ
ส�ารวจของคนที่ ๓ ไม่ตรงกับคนใดคนหนึ่งเลย ให้ส�ารวจใหม่พร้อมกัน
ทั้งสามคน 

ข้อ ๔๗ การรายงานการส�ารวจสิ่งอุปกรณ์

  ๔๗.๑ เมื่อเจ้าหน้าที่บัญชีคุม ได้รับใบส�ารวจส่ิงอุปกรณ์จาก 
คณะกรรมการหรอืชุดส�ารวจแล้ว ท�าการเปรยีบเทยีบการตรวจสอบยอด
สิ่งอุปกรณ์โดยใช้แบบพิมพ์ ทบ.๔๐๐-๐๑๒

  ๔๗.๒ ถ้าผลการตรวจนับสิ่งอุปกรณ์คลาดเคลื่อนจากยอดใน 
บัตรบัญชีคุมก่อนเสนอรายงาน ให้ปฏิบัติดังนี้

   ๔๗.๒.๑ ตรวจสอบเอกสารการรับสิ่งอุปกรณ์และ 
หลักฐานการน�าสิ่งอุปกรณ์เข้าที่เก็บ

   ๔๗.๒.๒ ตรวจสอบเอกสารการจ่ายส่ิงอุปกรณ์และ 
หลักฐานการน�าสิ่งอุปกรณ์ออกจากที่เก็บ 

    ๔๗.๒.๓  ส�ารวจที่เก็บสิ่งอุปกรณ์ 

   ๔๗.๓ เสนอรายงานผลการเปรียบเทียบการตรวจสอบ 
สิง่อปุกรณ์ต่อผูม้อี�านาจในการสัง่ส�ารวจและบนัทกึจ�านวนส่ิงอปุกรณ์ตาม 
ที่ได้รับอนุมัติให้ปรับยอดแล้ว ด้วยหมึกสีแดงในบัตรบัญชีคุม 

ข้อ ๔๘ การปรับยอดในบัตรบัญชีคุม

   ๔๘.๑ ถ้าจ�านวนสิ่งอุปกรณ์ขาดจากยอดในบัตรบัญชีคุมให้
ปฏิบัติตามระเบียบ ทบ.ว่าด้วยการจ�าหน่ายสิ่งอุปกรณ์ พ.ศ.๒๕๕๗  
ลง ๓๑ ม.ค. ๕๗
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๒. การเบิก-รับ
และ ส่งคืน 
สิ่งอุปกรณ์ 

  ๒.๑ การส่ง
ลายมือชื่อผู้มีสิทธิ
เบิกและรับสิ่ง
อุปกรณ์

   ๔๘.๒ ถ้าจ�านวนสิง่อปุกรณ์เกนิกว่ายอดในบญัชคุีม ให้ผู้มอี�านาจ
ในการสิ่งส�ารวจสิ่งอุปกรณ์สั่งแก้ไขในบัตรบัญชีคุมได้แล้วแจ้งให ้
สายยุทธบริการที่รับผิดชอบในสิ่งอุปกรณ์นั้นทราบด้วย

■ สิ่งท่ีหน่วยปฏิบัติผิด หน่วยไม่รายงานขออนุมัติส�ารวจพิเศษกรณี
รับ-ส่งหน้าที่

● ตรวจหลักฐานการส่งลายมือชื่อผู้มีสิทธิเบิกและรับสิ่งอุปกรณ์

♦ ระเบียบกองทัพบกว่าด้วยการส่งลายมือชื่อผู ้มีสิทธิเบิกและผู้รับ 
สิ่งอุปกรณ์ พ.ศ. ๒๕๑๐ ลง ๒๐ ม.ค. ๑๐ ข้อ ๓, ข้อ ๔ และข้อ ๕

ข้อ ๓ ให้ผู้บังคับบัญชา ตั้งแต่ช้ันผู้บัญชาการกองพลขึ้นไปของหน่วย 
ทีม่สีทิธเิบกิสิง่อปุกรณ์ส่งลายมอืช่ือของตนและของบคุคลอืน่ ซึง่ต้องการ
ให้เบิกสิ่งอุปกรณ์แทน ไปยังสถานการส่งก�าลังบ�ารุงที่สนับสนุน แห่งละ 
๑๐ ชุด เฉพาะ สพ.ทบ. ๑๖ ชุด เพื่อยึดถือเป็นหลักในการตรวจสอบ
ลายมือชื่อถ้าผู้มีสิทธิเบิกสิ่งอุปกรณ์ มีต�าแหน่งต�่ากว่าผู้บังคับบัญชาชั้น
ผู้บัญชาการกองพล ให้ผู้บังคับบัญชาของผู้นั้นเป็นผู้ส่งลายมือชื่อ

ข้อ ๔ เมื่อต้องการเปลี่ยนตัวบุคคลซึ่งได้ส่งลายมือชื่อไปแล้วตามข้อ ๓ 
จะทั้งหมดหรือไม่ก็ตาม ก็ให้ส่งลายมือชื่อใหม่ทั้งชุดไปแทน ทั้งนี้  
เพื่อสะดวกแก่การเก็บรักษาและการแจกจ่ายของเจ้าหน้าที่

ข้อ ๕ เมือ่ผูม้สีทิธเิบกิสิง่อปุกรณ์ประสงค์จะให้ผูอ้ืน่รบัสิง่อปุกรณ์แทนก็
ให้ส่งลายมือชื่อของผู้รับสิ่งอุปกรณ์แทน ไปยังสถานการส่งก�าลังบ�ารุงที่
สนับสนุนแห่งละ ๑๐ ชุด เฉพาะ สพ.ทบ. ๑๖ ชุด การเปลี่ยนตัวบุคคล
ให้ปฏิบัติท�านองเดียวกันกับข้อ ๔



	 รายการ	 การปฏิบัติ/หลักฐานอ้างอิง

คู่มือการปฏิบัติราชการสายงานจเร

การตรวจกิจการทั่วไป

กรมจเรทหารบก กรมจเรทหารบก98 99

● ตรวจดูหลักฐานใบเบิกสิ่งอุปกรณ์แบบพิมพ์ทบ.๔๐๐-๐๐๖,  
ทบ.๔๐๐-๐๐๗ หรือ ทบ.๔๐๐-๐๐๗-๑ (ใบเบิกผ่านระบบ LOGSMIS)

♦ หนังสือ กบ.ทบ. (ด่วนมาก) ที่ กห ๐๔๐๔/๒๕๑ ลง ๒๔ ม.ค.๖๓  
เรื่อง อนุมัติหลักการ การใช้งานระบบสารสนเทศสายงานส่งก�าลังบ�ารุง 
(LOGSMIS) 

ข้อ ๒.๒.๕.๑ (๑), ข้อ ๒.๒.๖.๓ และข้อ ๒.๒.๖.๔

ข้อ ๒.๒.๕.๑ (๑) ระบบงานบัญชีคุม (เบิก-จ่าย) สป.๒ และ ๔ เป็นระบบ
ที่พัฒนาขึ้นเพื่อใช้ทดแทน การเบิก-จ่าย สป.และควบคุมทางบัญชีในรูป
แบบเดิม

ข้อ ๒.๒.๖.๓ หน่วยใช้ทุกหน่วยตรวจสอบความถูกต้องของจ�านวนและ
สถานภาพ สป.ของหน่วย เพื่อบันทึกข้อมูลรายละเอียด สป.ที่ถือครอง
ตามบัญชีคุมเข้าสู่ระบบ LOGSMIS และด�าเนินการเบิก สป.ทุกประเภท 
ผ่านระบบตามข้อ ๒.๒.๕.๑ (๑) - ๒.๒.๒.๕ (๓) พร้อมทั้งพิมพ์ใบเบิก
ผ่านระบบเท่านั้น

ข้อ ๒.๒.๖.๔ ให้ จบ.ใช้เอกสารหลกัฐานข้อมลูต่างๆ จากระบบ ประกอบ
การตรวจประจ�าปีของ จบ. เพือ่ให้สามารถตดิตามตรวจสอบกวดขนัการ
ท�างานของหน่วยในฐานะหน่วยสนบัสนนุและหน่วยใช้ หากไม่ด�าเนนิการ
ถือเป็นข้อบกพร่องส�าคัญ

  ๒.๒ การเบิก
(ผ่านระบบ 
LOGSMIS)
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 ๒.๓ การ
ติดตามใบเบิก

● ตรวจดหูลกัฐานการตดิตามใบเบกิตามห้วงระยะเวลา โดยใช้แบบพมิพ์ 
ทบ.๔๐๐-๐๗๑ แบบ ก. และ แบบ ข. แล้วแต่กรณี

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

ข้อ ๑๙ การตดิตามใบเบกิ ได้แก่ การสอบถามเพือ่ขอทราบผลการปฏบิตัิ
ต่อใบเบิกที่ได้เสนอไปยังหน่วยสนับสนุน

  ๑๙.๑ หน่วยเบกิ เมือ่เสนอใบเบกิไปยงัหน่วยสนบัสนนุ เกิน ๔๕ 
วันแล้วยังไม่ได้รับสิ่งอุปกรณ์ให้ติดตาม ใบเบิกโดยใช้แบบพิมพ์ ทบ.
๔๐๐-๐๗๑

  ๑๙.๒ หน ่วยสนับสนุน เมื่อได ้รับใบติดตามใบเบิกแล ้ว 
ให้ท�าการตรวจสอบใบเบกิ และบนัทกึผลการ ปฏบิตัใินใบตดิตามใบเบกิ 
แล้วส่งคืนหน่วยเบิกโดยเร็ว

♦ ค�าสัง่กองทพับก ที ่๒๘๙/๒๕๑๑ เรือ่ง การตดิตามใบเบกิ ลง ๒๘ ส.ค. ๑๑ 
ข้อ ๑, ๒, ๔ และค�าอธิบายวิธีการใช้และการกรอกแบบพิมพ์ ๑  
(ด้านหลังแบบพิมพ์) 

ข้อ ๑ ให้หน่วยเบิกใช้แบบพิมพ์ในการติดตามใบเบิก ได้ทุกสายงาน

ข้อ ๒ การใช้แบบพิมพ์ติดตามใบเบิกให้ใช้ตามสายการส่งก�าลัง ซึ่งแบ่ง
ออกได้เป็น ๒ สาย คือ

   ๒.๑ หน่วยใช้ติดตามใบเบิกไปยังหน่วยสนับสนุนโดยตรง  
หน่วยสนบัสนนุโดยตรงตดิตามใบเบกิไปยงัหน่วยสนบัสนุนรวมหรอืคลัง 
สายงานยุทธบริการหรือฝ่ายกิจการพิเศษ

  ๒.๒ หน่วยใช้ติดตามใบเบิกไปยัง มทบ., มทบ. ติดตามใบเบิกไป
ยังคลังสายงานฝ่ายยุทธบริการหรือฝ่ายกิจการพิเศษ 
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 ๒.๔ การยกเลิก 
การเบิก

ข้อ ๔ ลักษณะและวิธีการใช้แบบพิมพ์

   ๔.๑ ชื่อแบบพิมพ์ “ใบติดตามใบเบิก”

   ๔.๒ อักษรย่อและหมายเลขแบบพิมพ์ ทบ.๔๐๐-๐๗๑

   ๔.๓  แบบพมิพ์ตดิตามใบเบกิ ทบ.๔๐๐-๐๗๑ ให้ใช้ตามแบบท้าย
ค�าสั่งนี้

   ๔.๔ วิธีใช้ดูค�าอธิบายด้านหลังแบบพิมพ์ประกอบค�าสั่ง

ค�าอธิบายวิธีการใช้และการกรอกแบบพิมพ์

๑. วิธีการใช้

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

● ตรวจดูวิธีด�าเนินการยกเลิกใบเบิกและการยกเลิกการเบิก

♦ ระเบียบกองทัพบกว่าด้วยการส่งก�าลังสิ่งอุปกรณ์ประเภท ๒ และ ๔ 
พ.ศ. ๒๕๓๔ ลง ๓๐ ธ.ค. ๓๔ ข้อ ๒๐ 

ข้อ ๒๐ การยกเลิกการเบิก ได้แก่ การแจ้งระงับการจ่าย สิ่งอุปกรณ์ตาม
ใบเบกิทีห่น่วยเบกิเสนอมา อาจจะเป็นทัง้หมดหรอืบางส่วนของการเบกิ
ก็ได้

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

     ๒๐.๒.๑ บันทึกยกเลิกในใบเบิก ใช้เม่ือต้องการยกเลิก
การเบิกสิ่งอุปกรณ์ทุกรายการในใบเบิก ให้ด�าเนินการดังนี้

       ๒๐.๒.๑.๑ บนัทกึ “ยกเลกิ รหสั...วนั เดอืน ปี” 
ด้วยอักษรสีแดง ด้านบนของใบเบิก แล้วลงชื่อผู้ตรวจสอบก�ากับไว้
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 ๒.๕ การยืม

   ๒๐.๒.๑.๒  ในกรณทีีห่น่วยจ่ายขอยกเลิก ให้เกบ็ใบเบกิ
ฉบับที่ ๑ ไว้ ส่งใบเบิกฉบับที่ ๒ คืนหน่วยเบิก ส่วนที่เหลือให้ท�าลาย

    ๒๐.๒.๑.๓ ในกรณทีีห่น่วย เบกิขอยกเลกิ ให้ส่งใบเบกิ
ฉบับที่เก็บรอเรื่องไว้ไปยังหน่วยจ่าย

  ๒๐.๒.๒ ยกเลิกด้วยใบแจ้งการยกเลิก ใช้เมื่อต้องการยกเลิก 
การเบิกให้ด�าเนินการดังนี้

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

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

● ตรวจดรูายงานขอยมืลงอปุกรณ์และใบเบกิยมืแบบพมิพ์ ทบ.๔๐๐-๐๐๖

♦ ระเบียบกองทัพบกว่าด้วยการส่งก�าลังสิ่งอุปกรณ์ประเภท ๒ และ ๔ 
พ.ศ. ๒๕๓๔ ลง ๓๐ ธ.ค. ๓๔ ข้อ ๒๑ และ ๒๒ 

ข้อ ๒๑ การยืมสิ่งอุปกรณ์ ได้แก่ วิธีด�าเนินการขอรับการสนับสนุน 
สิง่อปุกรณ์เป็นการชัว่คราว (เว้นชิน้ส่วนซ่อม) ส�าหรับเพิม่พนูการปฏบิตัิ
ภารกิจ หรือส�าหรับการทรงชีพของหน่วยใช้ ซึ่งหน่วยไม่ได้รับอนุมัติให้
มสีิง่อุปกรณ์ดงักล่าวไว้ในครอบครองหรอือนุมตัใิห้มีไว้แล้วแต่ไม่เพยีงพอ

ข้อ ๒๒ วิธีปฏิบัติในการยืมสิ่งอุปกรณ์ 

   ๒๒.๑ หน่วยใช้

   ๒๒.๑.๑ ท�ารายงานขอยืมสิ่งอุปกรณ์ เป็นลายลักษณ์
อักษรเสนอตามสายการส่งก�าลัง ในรายงานให้แจ้งเหตุผลและ 
รายละเอียดในการใช้สิ่งอุปกรณ์ให้ชัดเจนพอท่ีจะเป็นข้อมูลในการ
พิจารณา ตกลงใจของผู ้มีอ�านาจอนุมัติสั่งให้ยืมได้ ทั้งนี้ให้ก�าหนด  
วันส่งคืนด้วย
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   ๒๒.๑.๒ ท�าใบเบิกยืม ทบ.๔๐๐-๐๐๖ แนบไปพร้อมกับ
รายงาน

   ๒๒.๑.๓ เมื่อครบก�าหนดเวลาที่ ได ้รับอนุมัติให ้ยืม  
ให้น�าส่งคืนภายใน ๗ วัน

   ๒๒.๑.๔ ถ้าสิ่งอุปกรณ์ใดช�ารุด หรือ สูญหาย ให้ปฏิบัติ
ตามระเบยีบกองทพับก ว่าด้วยการจ�าหน่าย พ.ศ. ๒๕๕๗ ลง ๓๑ ม.ค.๕๗  
   ๒๒.๑.๕ เม่ือโยกย้ายสับเปลี่ยนต�าแหน่ง ผู ้ เบิกยืม  
ให้ยกเลิกใบเบิกเดิม พร้อมกับท�าใบเบิกเสนอไปใหม่

   ๒๒.๒ หน่วยสนับสนุนทางการส่งก�าลัง

    ๒๒.๒.๑ หากสิ่งอุปกรณ์ใดไม่มีให้ยืม ให้ยกเลิกรายการ
นั้น และแจ้งให้หน่วยยืมทราบ

    ๒๒.๒.๒ ถ้ามีสิ่งอุปกรณ์สนับสนุนได้ ให้บันทึกเหตุผล 
ในรายงานและแนบใบเบิกเสนอจนถึงผู้มีอ�านาจอนุมัติสั่งให้ยืม

   ๒๒.๒.๓ ผู้มีอ�านาจอนุมัติสั่งให้ยืม

     ๒๒.๒.๓.๑ สิง่อปุกรณ์ส�าคัญ ได้แก่ ผูบ้ญัชาการ
ทหารบก

     ๒๒.๒.๓.๒ ส่ิงอุปกรณ์อื่น ๆ ได้แก่ เจ้ากรม
ฝ่ายยุทธบริการ หรือเจ้ากรมฝ่ายกิจการพิเศษ หรือแม่ทัพภาค แล้วแต่
กรณี

♦ ค�าสัง่กองทพับก ที ่๓๘๖/๒๕๔๓ เรือ่ง อนมุตัใิห้ยมืสิง่อปุกรณ์ประเภท 
๒ และ ๔ ระหว่างหน่วยขึ้นตรง ลง ๒๔ ก.ค. ๔๓ ข้อ ๒, ๓ และ ๔
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  ๒.๖ การโอน

  ตามท่ีได้มอบอ�านาจให้หน่วยขึ้นตรง ต�าแหน่งชั้นผู้บัญชาการ
กองพล หรือเทียบเท่าขึ้นไป มีอ�านาจอนุมัติให้ยืมอาวุธ ระหว่างหน่วย
ขึ้นตรง และจ่ายยืมยุทโธปกรณ์เพื่อใช้ในงานปราบปราม ผกค. ส�าหรับ
เพิ่มพูนการปฏิบัติภารกิจหรือส�าหรับการทรงชีพของหน่วยใช้ ซึ่งหน่วย
ไม่ได้รับอนุมัติให้มีสิ่งอุปกรณ์ไว้ในครอบครอง หรืออนุมัติให้มีไว้แล้วแต่
ไม่เพยีงพอไว้แล้วนัน้ บดันี ้เพือ่ให้การอนมุตัใิห้ยมืสิง่อปุกรณ์ประเภท ๒ 
และ ๔ ระหว่างหน่วยขึ้นตรงเป็นไปด้วยความเรียบร้อย รัดกุม และ 
เหมาะสม จึงให้ปฏิบัติดังนี้

ข้อ ๒ ให้ผู้บังคับบัญชาชั้นผู้บัญชาการกองพลหรือเทียบเท่า ขึ้นไป  
มีอ�านาจอนุมัติให้ยืมสิ่งอุปกรณ์ประเภท ๒ และ ๔

ข้อ ๓ การยืมสิ่งอุปกรณ์ประเภท ๒ และ ๔ ระหว่างหน่วยขึ้นตรง  
ให้หน่วยยืมไปใช้ได้เฉพาะกรณีมีความจ�าเป็นเร่งด่วนทางยุทธการ  
ถ้าหากไม่ปฏิบัติแล้วจะท�าให้เกิด ความเสียหายแก่กองทัพบกอย่าง 
ร้ายแรง เช่น การปฏบิตัภิารกจิป้องกนัชายแดน การปฏบิตัภิารกิจรกัษา
ความปลอดภยับคุคลส�าคญั และการปฏบิติัภารกจิปราบปรามยาเสพตดิ 
เป็นต้น ส�าหรบัการปฏิบตัภิารกิจทีห่น่วย มแีผนงานรองรบัเป็นทีแ่น่นอน
อยู่แล้ว เช่น การฝึกตามวงรอบประจ�าปี การยืมสิ่งอุปกรณ์ประเภท ๒ 
และ ๔ ให้ หน่วยปฏิบัติตามระเบียบ/ค�าสั่งที่เกี่ยวข้อง 

ข้อ ๔ การสั่งการในนามผู้บัญชาการทหารบกตามที่ได้รับ มอบอ�านาจ
ดงักล่าวแล้ว ให้ผูบ้งัคบัหน่วยชัน้ผู้บญัชาการกองพลหรอืเทยีบเท่าขึน้ไป
ที่ได้รับมอบอ�านาจลงนามรับค�าสั่งผู้บัญชาการทหารบก

● ตรวจดูหลักฐานการโอน แบบพิมพ์ ทบ.๔๐๐-๐๗๔

♦ ระเบียบกองทัพบกว่าด้วยการส่งก�าลังสิ่งอุปกรณ์ประเภท ๒ และ ๔ 
พ.ศ. ๒๕๓๔ ลง ๓๐ ธ.ค. ๓๔ ข้อ ๒๓ - ๒๘
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ข้อ ๒๓ การโอน ได้แก่ การโอนความรับผิดชอบในสิ่งอุปกรณ์ระหว่าง
สายยุทธบริการหรือการโอนสิทธิครอบครองสิ่งอุปกรณ์ระหว่างหน่วย 

ข้อ ๒๔ การโอนความรับผิดชอบในสิ่งอุปกรณ์ระหว่างสายยุทธบริการ 
ได้แก่ การโอนความรบัผดิชอบสิง่อปุกรณ์ จากสายยทุธบรกิารหนึง่ไปยงั
อีกสายยุทธบริการหนึ่ง ตามระเบียบหรือค�าสั่งที่กองทัพบกก�าหนด

ข้อ ๒๕ การโอนสิทธิครอบครองสิ่งอุปกรณ์ระหว่างหน่วย ได้แก่  
การเปลี่ยนกรรมสิทธิ์ในการครอบครองสิ่งอุปกรณ์ จากหน่วยหนึ่งไปยัง
อีกหน่วยหนึ่ง เพื่อความมุ่งหมายดังต่อไปนี้

   ๒๕.๑ ให้หน่วยมีสิ่งอุปกรณ์ครบตามอัตราหรือระดับสะสม

   ๒๕.๒  ใช้สิ่งอุปกรณ์ที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์มากที่สุด 

   ๒๕.๓ ประหยัดเวลาและค่าขนส่ง 

   ๒๕.๔  ให้การส่งก�าลังเป็นไปอย่างต่อเนื่อง 

ข้อ ๒๖ การด�าเนินการโอนความรับผิดชอบในสิ่งอุปกรณ์ระหว่างสาย
ยุทธบริการ ให้ปฏิบัติตามระเบียบและค�าสั่งกองทัพบกดังต่อไปนี้

   ๒๖.๑  ระเบยีบปฏบิตัใินการโอนสิง่อปุกรณ์ จากสายยทุธบรกิาร
หนึ่งไปให้อีกสายหนึ่ง พ.ศ. ๒๕๐๑

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

ข้อ ๒๗ การด�าเนินการโอนสิทธิครอบครองสิ่งอุปกรณ์ระหว่างหน่วย  
เมื่อได้รับอนุมัติให้โอนจากผู้มีอ�านาจในการสั่งให้โอน ตามข้อ ๒๘  
ให้ปฏิบัติดังนี้

  ๒๗.๑ หน่วยโอน
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 ๒.๗ การรับ

    ๒๗.๑.๑ ท�าการปรนนิบัติบ�ารุงสิ่งอุปกรณ์ก่อนโอน

    ๒๗.๑.๒ ตรวจสอบให้มีสิ่งอุปกรณ์ครบชุดและสามารถ
ใช้การได้

    ๒๗.๑.๓  ผกูป้ายประจ�าสิง่อปุกรณ์ โดยใช้แบบพมิพ์ ทบ.
๔๐๐-๐๑๐

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

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

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

    ๒๗.๑.๗ ตัดยอดสิ่งอุปกรณ์ออกจากบัญชีคุม

   ๒๗.๒ หน่วยรับโอน

    ๒๗.๒.๑ ลงทะเบียนใบโอน

   ๒๗.๒.๒ ตรวจรับสิ่งอุปกรณ์ตามใบโอน

    ๒๗.๒.๓ ลงนามรบัส่ิงอปุกรณ์ในใบโอน ท้ัง ๔ ฉบบั เกบ็ไว้ 
๑ ฉบับ ส่งคืนหน่วยโอน ๑ ฉบับ ส่งให้หน่วยสนับสนุนของหน่วยรับโอน 
๑ ฉบับและส่งให้กรมฝ่ายยุทธบริการที่รับผิดชอบ ๑ ฉบับ

ข้อ ๒๘ ผู้มีอ�านาจสั่งให้โอน

  ๒๘.๑ สิ่งอุปกรณ์เกินอัตราหรือเกินระดับสะสมส่ิงอุปกรณ์รอง 
และชิ้นส่วนซ่อม (เว้นอาวุธ) ได้แก่ เจ้ากรมฝ่ายยุทธบริการ

  ๒๘.๒ กรณอีืน่ๆ นอกเหนอืจากทีก่ล่าวได้แก่ ผูบ้ญัชาการทหารบก

● ตรวจดูค�าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับส่ิงอุปกรณ์ และรายงาน
ผลการตรวจรับให้ ผบ.หน่วยเบิกทราบ
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● ตรวจดูการลงชื่อผู้มีสิทธิรับสิ่งอุปกรณ์ในใบเบิก ฉบับที่ ๒ แบบพิมพ์ 
ทบ.๔๐๐-๐๐๖, ทบ.๔๐๐-๐๐๗ และ ทบ.๔๐๐-๐๐๗-๑ แล้วแต่กรณี

♦ ระเบียบกองทัพบกว่าด้วยการส่งก�าลังสิ่งอุปกรณ์ประเภท ๒ และ ๔ 
พ.ศ. ๒๕๓๔ ลง ๓๐ ธ.ค. ๓๔ ข้อ ๑๘.๕.๑.๔ - ๑๘.๕.๑.๖, ๑๘.๕.๒.๔ 
- ๑๘.๕.๒.๖, ๓๔.๒.๑ และ ๓๔.๒.๒

ข้อ ๑๘.๕.๑.๔ ถ้าหน่วยเบิกไปรับของเองจากหน่วยจ่ายให้น�าใบเบิก
ฉบับที่ ๔ ไปตรวจสอบกับจ�านวนและ ประเภทสิ่งอุปกรณ์ที่ได้จ่ายจริง 
ตามใบเบิกฉบับที่ ๑ และ ๒ ลงนามรับสิ่งอุปกรณ์ในใบเบิกฉบับที่ ๑, ๒ 
และ ๔ แล้วน�าใบเบิกฉบับที่ ๒ และ ๔ กลับพร้อมกับสิ่งอุปกรณ์ 

ข้อ ๑๘.๕.๑.๕ ถ้าหน่วยเบิกได้รับส่ิงอุปกรณ์จาก ส�านักงานขนส่ง 
ปลายทาง ให้ตรวจสอบใบเบกิฉบบัที ่๔ กบัจ�านวนและประเภทสิง่อปุกรณ์ที ่
จ่ายจริงตามใบเบิกฉบับที่ ๑ และ ๒ ลงนามรับสิ่งอุปกรณ์ในใบเบิกฉบับ
ที่ ๑, ๒ และ ๔ แล้วส่งใบเบิกฉบับที่ ๑ คืนหน่วยจ่าย

ข้อ ๑๘.๕.๑.๖ เก็บใบเบิกฉบับที่ ๒ ในแฟ้มเสร็จเรื่อง แนบใบเบิกฉบับ
ท่ี ๔ ไปกับรายงานการรับส่ิงอุปกรณ์ให้ผู ้บังคับหน่วยเบิกทราบ  
เพื่อรายงานหน่วยตามสายการบังคับบัญชาเหนือขึ้นไปอีก ๑ ชั้น

ข้อ ๑๘.๕.๒.๔ ถ้าหน่วยเบิกไปรับของเองจากหน่วยจ่ายให้น�าใบเบิก
ฉบับท่ี ๕ ไปตรวจสอบกับจ�านวนและประเภทส่ิงอุปกรณ์ที่ ได  ้
จ่ายจริง ตามใบเบิกฉบับที่ ๑, ๒ และ ๔ ลงนามรับสิ่งอุปกรณ์ในใบเบิก
ฉบับที่ ๑, ๒, ๔ และ ๕ แล้วน�าใบเบิกฉบับที่ ๒ และ ๕ กลับพร้อม 
สิ่งอุปกรณ์ 

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

   ข้อ ๓๔.๒.๑ หน่วยเบิกไปรับสิ่งอุปกรณ์เอง

     ๓๔.๒.๑.๑ ผู้รับสิ่งอุปกรณ์ด�าเนินการ ตามข้อ 
๑๘.๕.๑.๔ หรือ ๑๘.๕.๒.๔ แล้วแต่กรณี

    ๓๔.๒.๑.๒ ส�าหรับ ส่ิงอุปกรณ์ที่ ไม ่ประสงค  ์
จะเปิดหีบห่อให้ผู้รับสิ่งอุปกรณ์ตามจ�านวนที่ระบุไว้ และให้ผู้จ่ายบันทึก
ในใบเบิกไว้ด้วยว่า “ไม่เปิดหีบ”

    ๓๔.๒.๑.๓ การน�าสิง่อปุกรณ์ออกจาก หน่วยจ่าย
ให้ผู้ปฏิบัติตามระเบียบและค�าแนะน�าของหน่วยจ่าย 

     ๓๔.๒.๑.๔  เมือ่ผู้รบัน�าส่ิงอปุกรณ์ไปถงึหน่วยเบกิให้
ผู ้บังคับหน่วยเบิกตั้งกรรมการตรวจรับสิ่งอุปกรณ์ จ�านวน ๓ นาย 
ประกอบด้วย นายทหารสัญญาบัตร อย่างน้อย ๒ นาย โดยเฉพาะควร
จะตั้งเจ้าหน้าที่ในสายงานที่รับผิดชอบต่อสิ่งอุปกรณ์นั้นเข้าร่วมด้วย

     ๓๔.๒.๑.๕  ใ ห ้ คณะก ร รมก า ร ร า ย ง านผล  
การตรวจรับให้ผู้บังคับหน่วยเบิกทราบ ถ้าปรากฏว่าส่ิงอุปกรณ์คลาด
เคลือ่นไปจากใบเบกิหรอืมีการช�ารดุเสยีหาย ให้คณะกรรมการสอบสวน
สาเหตุแล้วแนบส�าเนาการสอบสวนไปพร้อมกับรายงานด้วย

     ๓๔.๒.๑.๖ ถ้ามสีิง่อปุกรณ์ช�ารดุ หรอื สญูหาย ให้
ปฏิ บัติตามระเบียบกองทัพบกว ่าด ้วยการจ�าหน ่ายส่ิงอุปกรณ์  
พ.ศ. ๒๕๕๗ ลง ๓๑ ม.ค.๕๗

    ๓๔.๒.๑.๗ ให ้คณะกรรมการตรวจรับมอบ 
สิ่งอุปกรณ์ให้แก่เจ้าหน้าที่คลังหรือเจ้าหน้าที่เก็บรักษา 
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 ๒.๘ การส่งคืน

    ๓๔.๒.๑.๘ เจ ้าหน ้าที่บัญชีคุมบันทึกการรับ 
สิ่งอุปกรณ์ในบัตรบัญชีคุม

   ข้อ ๓๔.๒.๒ หน่วยเบกิ รบัสิง่อปุกรณ์จาก ส�านกังานขนส่งปลายทาง

    ๓๔.๒.๒.๑ เมื่อหน่วยเบิกได้รับสิ่งอุปกรณ์จาก
ส�านกังานขนส่งปลายทางให้ปฏบิตัติามระเบยีบ ทบ. ว่าด้วยการจ�าหน่าย
สิง่อปุกรณ์ พ.ศ. ๒๕๕๗ ลง ๓๑ ม.ค. ๕๗ และค�าส่ังกองทัพบก (ค�าชีแ้จง) 
ที่ ๕๗/๑๓๑๖๖ ลง ๑๑ ต.ค. ๐๔ เรื่อง ชี้แจงการปฏิบัติการส่งและรับ
สิ่งอุปกรณ์ของกองทัพบก (ครั้งที่ ๓) 

    ๓๔.๒.๒.๒ เจ ้าหน ้าที่บัญชีคุมบันทึกการรับ 
สิ่งอุปกรณ์ในบัตรบัญชีคุมหลังจากคณะกรรมการ ตรวจรับได้ตรวจรับ
เรียบร้อยแล้ว

● ตรวจดูหลักฐานการส่งคืนส่ิงอุปกรณ์เกินอัตรา, เกินระดับสะสม, 
สิ่งอุปกรณ์ล้าสมัย และสิ่งอุปกรณ์ เม่ือครบก�าหนดเวลาที่ได้รับอนุมัติ 
ให้ยมื แบบพมิพ์ ทบ.๔๐๐-๐๑๓, ทบ.๔๐๐-๐๑๔ และ ทบ.๔๐๐-๐๐๗-๑ 
แล้วแต่กรณี

♦ ระเบียบกองทัพบกว่าด้วยการส่งก�าลังสิ่งอุปกรณ์ประเภท ๒ และ ๔ 
พ.ศ. ๒๕๓๔ ลง ๓๐ ธ.ค. ๓๔ ข้อ ๒๙ - ๓๓

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

ข้อ ๓๐ มูลเหตุการณ์ส่งคืน

    ๓๐.๑ เกินอัตราหรือระดับสะสมที่ได้รับอนุมัติ

   ๓๐.๒ ล้าสมัย เปลี่ยนแบบหรือเลิกใช้ 

   ๓๐.๓ เมื่อครบก�าหนดเวลาที่ได้รับอนุมัติให้ยืม 
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  ๓๐.๔ เมื่อได้รับอนุมัติให้จ�าหน่าย 

   ๓๐.๕ กรณีอื่น ๆ 

ข้อ ๓๑ ประเภทสิ่งอุปกรณ์ที่ส่งคืน

  ๓๑.๑ สิง่อปุกรณ์ใช้การได้ ได้แก่ ส่ิงอปุกรณ์ ทีม่คุีณภาพใช้งาน
ได้ตามความมุ่งหมายเดิม

   ๓๑.๒ สิ่งอุปกรณ์ใช้การไม่ได้ ได้แก่ สิ่งอุปกรณ์ที่สึกหรอ ช�ารุด
ไม่สามารถน�าไปใช้ได้ตามความมุง่หมายเดมิ จ�าเป็นต้องซ่อม ปรบัสภาพ 
ก่อนน�าเข้าเกบ็รกัษา เพือ่แจกจ่ายหรอืในกรณทีีห่น่วยซ่อมบ�ารงุพจิารณา
แล้ว เห็นว่าซ่อมไม่คุม้ค่า ซ่ึงจะต้องด�าเนนิการขอจ�าหน่ายต่อไปหรอืซาก
สิ่งอุปกรณ์ตามระเบียบกองทัพบกว่าด้วยการจ�าหน่ายสิ่งอุปกรณ์ หรือ
สัตว์พาหนะที่ปลดจ�าหน่ายออกจากทะเบียนตามระเบียบกองทัพบกว่า
ด้วยกิจการสัตว์พาหนะ

ข้อ ๓๒ การด�าเนินการส่งคืน

  ๓๒.๑ สิ่งอุปกรณ์ใช้การได้

    ๓๒.๑.๑ หน่วยส่งคืน เมื่อมีมูลเหตุที่จะต้องส่งคืน  
ตามข้อ ๓๐ ให้ปฏิบัติดังนี้

     ๓๒.๑.๑.๑ ท�าการปรนนบิตัร บ�ารงุสิง่อปุกรณ์
ก่อนน�าส่งคืน

     ๓๒.๑.๑.๒ ตรวจสอบให้มีสิ่งอุปกรณ์ครบชุด

     ๓๒.๑.๑.๓ ผูกป้ายประจ�า สิ่งอุปกรณ์โดยใช้
แบบพิมพ์ ทบ.๔๐๐-๐๑๐

    ๓๒.๑.๑.๔ ท�าใบส่งคนื โดย ใช้แบบพมิพ์ ทบ.
๔๐๐-๐๑๓ หรือ ทบ.๔๐๐-๐๑๔ หรือ ทบ.๔๐๐-๐๐๗-๑ แล้วแต่กรณี
จ�านวน ๑ ชุดทางเดินของใบส่งคืนตามเอกสารที่แนบท้ายระเบียบ
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       ๓๒.๑.๑.๕ ส่งส่ิงอุปกรณ์พร้อมใบส่งคืน 
ไปยังหน่วยรับคืนภายใน ๗ วัน เว้นแต่จะได้รับค�าสั่งเป็นอย่างอื่น

       ๓๒.๑.๑.๖ ตัดยอดส่ิงอุปกรณ์ ออกจาก
บัญชีคุม เมื่อได้รับใบส่งคืนจากหน่วยรับคืน 

       ๓๒.๑.๒  หน่วยรับคืน ปฏิบัติดังนี้

        ๓๒.๑.๒.๑ ลงทะเบียนใบส่งคืน 

        ๓๒.๑.๒.๒ ตรวจรบัสิง่อปุกรณ์ ตามใบส่งคนื

       ๓๒.๑.๒.๓ ลงนามรับส่ิงอุปกรณ์ในใบ 
ส่งคืนและส่งใบส่งคืน คืนหน่วยส่งคืน จ�านวน ๑ ฉบับ

       ๓๒.๑.๒.๔ บันทึกการรับ สิ่ งอุปกรณ์  
ในบัตรบัญชีส่งคืน

   ๓๒.๒ สิ่งอุปกรณ์ใช้การไม่ได้

     ๓๒.๒.๑ สิ่งอุปกรณ์ช�ารุดไม่สามารถ น�าไปใช้ 
ได้ตามความมุง่หมายเดมิจ�าเป็นต้องซ่อมปรบัสภาพก่อนน�าเข้าเกบ็รกัษา
เพื่อแจกจ่าย เมื่อได้รับค�าสั่งให้ส่งคืนให้ปฏิบัติดังนี้

    ๓๒.๒.๑.๑ หน่วยส่งคืน ให้ปฏิบัติเช่นเดียว
กับ ข้อ ๓๒.๑.๑

    ๓๒.๒.๑.๒ หน่วยรบัคืน ให้ปฏิบตัเิช่นเดยีว
กับข้อ ๓๒.๑.๒

     ๓๒.๒.๒ สิง่อปุกรณ์ช�ารุด ในกรณทีี ่หน่วยซ่อมบ�ารงุ
พจิารณาแล้วเหน็ว่าซ่อมไม่คุม้ค่าและได้ด�าเนนิการจ�าหน่ายตามระเบยีบ
แล้ว ให้ปฏิบัติดังนี้
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       ๓๒.๒.๒.๑ หน่วยส่งคืน ท�าใบส่งคืนโดยใช้
แบบพมิพ์ ทบ.๔๐๐-๐๑๓ หรอื ทบ.๔๐๐- ๐๑๔ หรอื ทบ.๔๐๐-๐๐๗-๑ 
แล้วแต่กรณี จ�านวน ๑ ชุด ส่วนส่ิงอุปกรณ์นั้นไม่ต้องน�าส่งคืนเพราะ 
อยู่กับหน่วย ซ่อมซึ่งเป็นหน่วยเดียวกันกับหน่วยรับคืนอยู่แล้ว

       ๓๒.๒.๒.๒ หน่วยรบัคืน ให้ปฏบิตัเิช่นเดยีว
กับ ข้อ ๓๒.๑.๒

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

      ๓๒.๒.๓.๑ หน่วยส่งคืน ให้ปฏบิตัเิช่นเดยีว
กับข้อ ๓๒.๑.๑

      ๓๒.๒.๓.๒ หน่วยรบัคืน ให้ปฏบิตัเิช่นเดยีว
กับข้อ ๓๒.๑.๒

ข้อ ๓๓ ผู้มีอ�านาจสั่งให้ส่งคืนสิ่งอุปกรณ์

  ๓๓.๑ สิง่อปุกรณ์เกินระดบัสะสม ได้แก่ ผูบ้งัคับหน่วยเกบ็รกัษา

  ๓๓.๒ สิ่งอุปกรณ์ที่ครบก�าหนดยืมแล้วยังไม่ส่งคืน ได้แก่  
ผู้มีอ�านาจอนุมัติสั่งให้ยืม

  ๓๓.๓ สิ่งอุปกรณ์หรือซากสิ่งอุปกรณ์ที่ได้รับอนุมัติให้จ�าหน่าย 
ได้แก่ ผูมี้อ�านาจอนมุตัใิห้ตดัยอดส่ิง อปุกรณ์ให้ออกจากบญัชคุีม

   ๓๓.๔  สิง่อปุกรณ์เกนิอตัรา ล้าสมยั เปล่ียนแบบหรอืเลิกใช้ ได้แก่ 
เจ้ากรมฝ่ายยุทธบริการ หรือเจ้ากรมฝ่ายกิจการพิเศษ

   ๓๓.๕  เหตุอื่น ๆ นอกเหนือจากที่กล่าวแล้ว ได้แก่ ผู้บัญชาการ
ทหารบก
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๓. การควบคุมทาง 
บัญชี

   ๓.๑ บัญชีคุม 
สิ่ ง อุ ปกรณ์ ถ าวร 
ของหน่วย

● ตรวจดูการจัดท�าบัตรบัญชีคุมสิ่งอุปกรณ์ถาวรของหน่วย แบบพิมพ์ 
ทบ.๔๐๐-๐๐๕ บันทึกข้อมูลและรายการต่าง ๆ เช่น อัตรายุทโธปกรณ์ 
ที่, วัน, เดือน, ปี, หลักฐานการได้มาของสิ่งอุปกรณ์ขอเบิก, ได้รับ,  
ส่งคนื, คงม,ี ประเภทสิง่อปุกรณ์, ราคาส่ิงอปุกรณ์, หน่วยจ่าย, หมายเลข
สิ่งอุปกรณ์และที่อยู่ของสิ่งอุปกรณ์ เป็นต้น

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

ข้อ ๓๙.๒ การควบคุมทางบัญชี ผู้บังคับหน่วยสนับสนุนทางการ 
ส่งก�าลัง และหน่วยใช้จะต้องรับผิดชอบ ด�าเนินการควบคุมทางบัญชีต่อ
สิ่งอุปกรณ์ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย เหมาะสม เพื่อให้ทราบ
สถานภาพสิ่งอุปกรณ์ได้ตลอดเวลา โดยถือมูลฐานภารกิจและความรับ
ผิดชอบในการควบคุม ดังต่อไปนี้ 

๓๙.๒.๓.๒ หน่วยใช้

    ๓๙.๒.๓.๒.๑ ด�าเนนิการรวบรวมหลักฐาน
จัดท�าสถิติและข้อมูลส�าหรับสิ่งอุปกรณ์แต่ละรายการ

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

ข้อ ๔๐ ความรับผิดชอบ ผู้บังคับบัญชาทุกระดับชั้นต้องรับผิดชอบ 
ในการควบคุมสิ่งอุปกรณ์ให้เป็นไปโดยเรียบร้อย เหมาะสม ถูกต้องตาม
ความมุ่งหมายของทางราชการ 

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

ข้อ ๑ ให้ผู้บังคับหน่วย, ผู้บังคับบัญชาคลังสายงาน, ผู้บังคับบัญชา
คลังส่วนภูมิภาค ควบคุมก�ากับดูแล และกวดขันเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ 
ในการควบคุมสิ่งอุปกรณ์
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๔. การเก็บรักษา 

      ๔.๑ ระเบยีบการ 
เกบ็รักษาส่ิงอปุกรณ์

 ๓.๒ บัตรบัญชี 
คุมชิ้นส่วนซ่อมและ 
สิ่งอุปกรณ์ใช้ 
สิ้นเปลือง

 ได้ตรวจสอบยอดสิ่งอุปกรณ์ให้ตรงกับยอดบัญชีคุม โดยปฏิบัติตาม
ระเบียบกองทัพบก ว่าด้วยการส่งก�าลังสิ่งอุปกรณ์ประเภทต่าง ๆ  ตลอด
จนแบบธรรมเนียมอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวกับการควบคุมสิ่งอุปกรณ์ของทาง
ราชการโดยเคร่งครัด

ข้อ ๒ ให้เจ้าหน้าทีท่ีรั่บผดิชอบในการตรวจสอบยอดส่ิงอปุกรณ์ ได้ตรวจ
สอบยอดสิ่งอุปกรณ์ให้ตรงกับยอดการควบคุมทางบัญชี ตามระยะเวลา
ที่แบบธรรมเนียมได้ก�าหนดไว้

■ สิ่งที่หน่วยปฏิบัติผิด  บันทึกบัญชีคุมสิ่งอุปกรณ์ถาวร ไม่เรียบร้อย

● ตรวจดกูารจดัท�าและบนัทกึบตัรบญัชคุีมช้ินส่วนซ่อม และ ส่ิงอปุกรณ์
ใช้สิ้นเปลือง แบบพิมพ์ ทบ.๔๐๐-๐๖๘

♦ ระเบียบกองทัพบกว่าด้วยการส่งก�าลังสิ่งอุปกรณ์ประเภท ๒ และ ๔ 
พ.ศ. ๒๕๓๔ ลง ๓๐ ธ.ค. ๓๔ ข้อ ๓๙.๒.๓.๒, ๓๙.๒.๓.๒.๑ และ 
๓๙.๒.๓.๒.๒

ข้อ ๓๙.๒.๓.๒ หน่วยใช้

    ๓๙.๒.๓.๒.๑ ด�าเนินการรวบรวมหลักฐานจัดท�าสถิติ
และข้อมูลส�าหรับสิ่งอุปกรณ์แต่ละรายการ

    ๓๙.๒.๓.๒.๒ จัดท�าบัญชีคุมส่ิงอุปกรณ์ถาวรโดยใช้
แบบพิมพ์ ทบ.๔๐๐-๐๐๕ ส�าหรับบัญชีคุมชิ้นส่วนซ่อมและ สิ่งอุปกรณ์
ใช้สิ้นเปลืองนั้น ให้ใช้แบบพิมพ์ ทบ.๔๐๐-๐๖๘

● ตรวจดูระเบียบการเก็บรักษาสิ่งอุปกรณ์ประเภท ๒ และ ๔ สาย พธ. 
ของหน่วย

● ตรวจดูการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบโดย เคร่งครัด

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

ข้อ ๓๕  การเกบ็รกัษา ได้แก่ การเตรยีมพืน้ท่ี การน�าส่ิงอปุกรณ์เข้า-ออก 
การเก็บหรือการวาง การระวังรักษาส่ิงอุปกรณ์ในที่เก็บ รวมทั้งการ
ปรนนิบัติบ�ารุง และการซ่อมบ�ารุงขณะเก็บและก่อนจ่ายด้วย
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 ๔.๒ สถานที่เก็บ 
รักษา

ข้อ ๓๕.๑ ความรับผิดชอบในการเก็บรักษา

   ๓๕.๑.๑ เจ้ากรมฝ่ายยทุธบรกิารและ/หรอื เจ้ากรมฝ่ายกจิการ
พิเศษ ผู้บัญชาการกองบัญชาการช่วยรบ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบก  
ผูบ้งัคบัหน่วยสนบัสนนุโดยตรง ผูบ้งัคบัหน่วยใช้ จะต้องวางระเบยีบและ
จัดงานเก็บรักษาสิ่งอุปกรณ์ในที่เก็บให้ปลอดภัย และอยู่ในสภาพที่ใช้ 
การได้

  ๓๕.๑.๒ เจ้าหน้าที่เก็บรักษา จะต้องเก็บรักษาสิ่งอุปกรณ์ให้
เป็นไปตามระเบียบที่ผู้บังคับบัญชาใน ข้อ ๓๕.๑.๑ ก�าหนด

ข้อ ๓๕.๒ ปัจจัยในการเก็บรักษาเพื่อให้การเก็บรักษาได้ผลดีผู้บังคับ
หน่วยเก็บรักษาจะต้องค�านึงถึงปัจจัยดังต่อไปนี้ 

  ๓๕.๒.๑ พื้นที่เก็บรักษา 

  ๓๕.๒.๒ ก�าลังคน 

  ๓๕.๒.๓ เครื่องมือยกขน

● ตรวจสถานที่เก็บรักษาสิ่งอุปกรณ์ประเภท ๒ และ ๔ สาย พธ.  
(การเกบ็, การวาง, ป้าย, การจัดระเบยีบตามท่ีก�าหนดและความสะอาด)

♦ ระเบียบกองทัพบกว่าด้วยการส่งก�าลังสิ่งอุปกรณ์ประเภท ๒ และ ๔ 
พ.ศ. ๒๕๓๔ ลง ๓๐ ธ.ค. ๓๔ ข้อ ๓๕.๓, ข้อ ๓๕.๓.๑, ๓๕.๓.๒, ๓๕.๔, 
๓๕.๕, ๓๕.๖, และข้อ ๓๕.๗

ข้อ ๓๕.๓ การเตรียมที่เก็บรักษา

  ๓๕.๓.๑ ทีเ่ก็บเตรียมท�าทีเ่ก็บในพืน้ทีค่ลงัปิด หรอืคลงักลางแจ้ง 
แบ่งเป็นคลัง หรือพืน้ที ่แถว ตอน และช่อง โดยใช้ตวัอกัษรผสมกบัตวัเลข 
ตัวอย่างเช่น ๑-ก-๒-๔ หมายความว่า คลังหรือพื้นที่ ๑ แถว ก ตอนที่ ๒ 
และช่องที่ ๔

  ๓๕.๓.๒ ให้เขียนผังแสดงที่เก็บตามที่จัดระบบไว้ในข้อ 
๓๕.๓.๑ เพื่อสะดวกในการวางแผนน�าสิ่งอุปกรณ์เข้าเก็บ

ข้อ ๓๕.๔  การน�าสิ่งอุปกรณ์เข้าที่เก็บ เจ้าหน้าที่เก็บรักษาด�าเนินการ
ดังนี้
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  ๓๕.๔.๑ บนัทกึบตัรแสดงทีเ่กบ็ โดยใช้แบบพิมพ์ ทบ.๔๐๐-๐๐๙ 
ส�าหรับหน่วยสนับสนุน และแบบพิมพ์ ทบ.๔๐๐-๐๖๘ ส�าหรับหน่วยใช้

  ๓๕.๔.๒ ท�าการบ�ารุงรักษาสิ่งอุปกรณ์ ก่อนน�าเข้าเก็บ

  ๓๕.๔.๓ ผูกป้ายประจ�าส่ิงอุปกรณ์โดยใช้ แบบพิมพ์ ทบ.
๔๐๐-๐๑๐ โดยอนุโลม

  ๓๕.๔.๔ น�าสิ่งอุปกรณ์เข้าเก็บในที่ที่ก�าหนด

ข้อ ๓๕.๕ การเก็บหรือการวางสิ่งอุปกรณ์

   ๓๕.๕.๑ ก�าหนดทางเดนิในพืน้ทีเ่กบ็รกัษา เพือ่ความสะดวก
ในการใช้แรงงานหรือเครื่องทุ่นแรง ดังต่อไปนี้

     ๓๕.๕.๑.๑ ทางเดินหลัก อาจมีทางเดียวตรง
กึง่กลางตามความยาวของพืน้ท่ีเก็บรักษาหรอืมทีัง้สองข้างของพืน้ทีเ่กบ็
รักษาก็ได้ ควรให้มีความกว้าง พอที่รถยก ๒ คัน สวนทางกันได้

   ๓๕.๕.๑.๒ ทางเดิน ตั้งฉากกับทางเดินหลัก ควร
ก�าหนดให้ตรงกับประตู

   ๓๕.๕.๑.๓ ทางเดินระหว่างที่เก็บของ ควรให้รถ
เข็นหรือรถยกเข้าไปปฏิบัติงานได้

   ๓๕.๕.๑.๔ ทางเดินฉุกเฉินจัดส�ารองไว้ส�าหรับใช้
ในกรณีฉุกเฉิน

  ๓๕.๕.๒  เก็บสิง่อปุกรณ์ให้เตม็ทีว่่างทัง้ทางดิง่และทางระดบั

   ๓๕.๕.๓  เก็บสิ่งอุปกรณ์ให้พ้นจากอันตราย

   ๓๕.๕.๔  เก็บสิ่งอุปกรณ์ในที่เก็บรักษา ให้ตรงกับลักษณะ
และคุณสมบัติของสิ่งอุปกรณ์

ข้อ ๓๕.๖ การระวังรักษา เจ้าหน้าที่เก็บรักษาจะต้องระวังรักษา 
สิ่งอุปกรณ์ให้ปลอดภัย และอยู่ในสภาพใช้การได้ ดังต่อไปนี้

  ๓๕.๖.๑ ภัยธรรมชาติ

    ๓๕.๖.๑.๑ เก็บส่ิงอุปกรณ์ในคลังเก็บรักษาซ่ึง
สามารถระบายอากาศหรือป้องกันความชื้นได้ 
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      ๓๕.๖.๑.๒ ตรวจป ้องกันและท�าลาย
จ�าพวกสัตว์และแมลงต่าง ๆ

      ๓๕.๖.๑.๓ ในกรณีพื้นที่คลังปิด ไม่เพียง
พอ ให้แยกเก็บสิ่งอุปกรณ์ท่ีมีความคงทนต่อ สภาพดินฟ้าอากาศไว้ใน
คลังเปิด

      ๓๕.๖.๑.๔ ใช้ไม้รองหรอืทาสีหรือ ทา น�า้มนั
ส�าหรับสิ่งอุปกรณ์ที่เก็บในคลังเปิด 

     ๓๕.๖.๒ อัคคีภัย

       ๓๕.๖.๒.๑ ก�าหนดเขตและกวดขันไม่ให้
น�าเชื้อเพลิงเข้าบริเวณที่เก็บรักษา

       ๓๕.๖.๒.๒ รกัษาความสะอาดและขจดัเชือ้
เพลิงบริเวณที่เก็บรักษา

         ๓๕.๖.๒.๓ ดแูลรกัษาเครือ่งมอืดบัเพลงิให้
อยู่ในสภาพพร้อมที่ใช้การได้

      ๓๕.๖.๒.๔ จดัเจ้าหน้าทีด่บัเพลิง และหมัน่
ฝึกซ้อมอยู่เสมอ

      ๓๕.๖.๒.๕ ก�าหนดข ้อปฏิบัติ เกี่ยวกับ  
การใช้เครื่องมือและแรงงาน เพื่อลดความเสียหายเมื่อเกิดอัคคีภัย

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

      ๓๕.๖.๒.๗  หมัน่ตรวจตราสภาพการอืน่ ๆ 
อนัอาจก่อให้เกดิอคัคภียั เช่น สายไฟฟ้า เป็นต้น ส่วนรายละเอยีดในการ 
ปฏบิตัอิืน่ ๆ  ให้ถอืปฏิบตัติามระเบยีบกองทพับก ว่าด้วยการป้องกนัอคัคีภยั 
และการปฏิบัติเมื่อเกิดอัคคีภัย พ.ศ. ๒๕๐๓ และที่แก้ไขเพิ่มเติม 

     ๓๕.๖.๓ การทุจริต

      ๓๕.๖.๓.๑ ส่ิงอปุกรณ์ทีม่ค่ีาสูง ขนย้าย และ
หายง่าย ต้องเก็บไว้ในท่ีปลอดภัย และมอบความรับผิดชอบให  ้
เฉพาะบุคคล
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    ๓๕.๖.๓.๒ คลังทุกคลังจะต้องปิดประตูใส่
กุญแจและตีตราให้เรียบร้อยเมื่อเลิกงาน

    ๓๕.๖.๓.๓ ระมัดระวังมิให้บุคคล ลักลอบ
น�าสิ่งอุปกรณ์ออกจากคลัง 

   ๓๕.๖.๔ วินาศกรรม

    ๓๕.๖.๔.๑ จัดเจ้าหน้าที่รักษาการณ์หรือ
เวรยาม พร้อมอาวธุเพือ่ตรวจรอบ ๆ  บรเิวณ ทีเ่กบ็รกัษาตามความจ�าเป็น 
ถ้าหากบริเวณกว้างขวาง อาจจัดให้มียานพาหนะและเครื่องมือสื่อสาร
ด้วยก็ได้

    ๓๕.๖.๔.๒ กวดขนับคุคลและ ยานพาหนะ
ที่จะผ่านเข้า-ออก

     ๓๕.๖.๔.๓ จัดให้มีเครื่องกีดขวาง หรือ
เครื่องเตือนภัยในบริเวณที่เก็บรักษาตามที่เห็นสมควร 

  รายละเอียดในการปฏิบัติอื่น ๆ ให้ถือปฏิบัติตาม ระเบียบส�านัก
นายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒

    ๓๕.๖.๕ อุบัติเหตุ

     ๓๕.๖.๕.๑ อบรมชี้แจงการใช้ เครื่องมือ 
ยกขน วิธีการขนย้ายและวิธีการจัดวางสิ่งอุปกรณ์ 

     ๓๕.๖.๕.๒ หมั่นตรวจและปรนนิบัติ บ�ารุง
เครื่องมือยกขนอยู่เสมอ

     ๓๕.๖.๕.๓ ท�าความสะอาดในที่เก็บรักษา

       ๓๕.๖.๖ การช�ารุดหรือเสื่อมสภาพ

                          สิ่งอุปกรณ์ซึ่งอยู่ในที่เก็บรักษา จะต้องได้
รบัการดแูลรกัษาให้อยูใ่นสภาพใช้การได้ หรอืมใิห้เส่ือมสภาพก่อนน�าไป
ใช้โดยจะต้องปฏิบัติตามระเบียบ หรือค�าสั่งที่ทางราชการก�าหนดหรือ
ตามค�าแนะน�าของผู้ผลิต หรือท�าหน้าที่ทางเทคนิค



	 รายการ	 การปฏิบัติ/หลักฐานอ้างอิง

คู่มือการปฏิบัติราชการสายงานจเร

การตรวจกิจการทั่วไป

กรมจเรทหารบก กรมจเรทหารบก118 119

๓๕.๗ การน�าสิ่งอุปกรณ์ออกจากที่เก็บ

   ๓๕.๗.๑ การน�าสิ่งอุปกรณ์ออกจากที่เก็บ ต้องมีหลักฐานการน�า
ออก

  ๓๕.๗.๒ การย้ายที่เก็บสิ่งอุปกรณ์ต้องบันทึกการย้ายไว้เป็น 
หลักฐาน

  ๓๕.๗.๓ สิ่งอุปกรณ์ใดที่เอาเข้าเก็บก่อนให้น�าออกจ่ายก่อน

♦ ข้อบังคับกองทัพบก ท่ี ๒/๑๓๕๗/๒๔๙๐ ว่าด้วยการจัดระเบียบ 
ภายในกรมกองทหาร ลง ๑๒ ก.พ. ๙๐ ข้อ ๑๒

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

♦ ระเบียบกระทรวงกลาโหม ว่าด้วยการก�าหนดมาตรฐานแผ่นป้ายชื่อ
ส่วนราชการที่ใช้ภายในกระทรวงกลาโหม พ.ศ.๒๕๕๗ ลง ๑๒ มี.ค. ๕๗ 
ข้อ ๕.๑ และ ๕.๒

ข้อ ๕.๑ ป้ายชือ่ส่วนราชการระดบักรมหรอืเทียบเท่า ขึน้ไป รปูร่างป้าย พืน้ที่
สี่เหลี่ยมผืนผ้า ไม่มีกรอบ ขนาดของป้ายส่วนกว้าง ๓๐ เซนติเมตร  
ยาวตามจ�านวนของตวัอกัษร ช่องไฟจากรมิป้ายด้านหวัและท้ายตวัอกัษร
ภาษาไทย มีระยะห่าง ๑๒.๕ เซนติเมตร เว้นตัวอักษรภาษาอังกฤษ  
มีระยะห่างจากริมป้ายด้านหัวและท้ายตามความเหมาะสม

  รปูแบบตวัอกัษร ใช้รปูแบบตวัพมิพ์ไทยสารบรรณ (TH SarabanPskX) 
เป็นตัวอักษรภาษาไทยตัวธรรมดาและตัวภาษาอังกฤษ ตัวพิมพ์ใหญ่ 
(ตามตัวอย่างแนบท้าย) 

  ขนาดตัวอกัษรภาษาไทย สงู ๑๐ เซนตเิมตร อกัษรภาษาองักฤษ
สูง ๔ เซนติเมตร ระยะห่างระหว่างบรรทัดตัวอักษรภาษาไทยกับ 
ตัวอักษรภาษาอังกฤษ ๔ เซนติเมตร 
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 ๕. การรักษา
ความ ปลอดภัย

  ๕.๑ การ
ป้องกัน อัคคีภัย
และการปฏิบัติ

  วัสดุที่ใช้ท�าป้ายท�าด้วยไม้, พลาสติก, โลหะ ฯลฯ ตามความ
เหมาะสม ตัวอักษร ใชส้ีเขียน สลัก หรือวัสดุนนู สีของป้าย สนี�้าตาลไหม้
สีของตัวอักษรสีขาว

ข้อ ๕.๒ ป้ายชื่อส่วนราชการต�่ากว่าระดับกรมลงมา รูปร่างป้าย  
พื้นสี่เหลี่ยมผืนผ้า ไม่มีกรอบ ขนาดของป้าย กว้าง ๑๕ เซนติเมตร ยาว
ตามจ�านวนของตวัอกัษร ช่องไฟจากรมิป้ายด้านหวัและท้ายกบัตวัอกัษร
มีระยะห่าง ๕ เซนติเมตรเว้นตัวอักษรภาษาอังกฤษ มีระยะห่างจาก 
ริมป้ายด้านหัวและท้ายตามความเหมาะสม

  รปูแบบตัวอักษร ใช้รปูแบบตวัพมิพ์ไทยสารบรรณ (TH Sara-
banPskX) เป็นตัวอักษรภาษาไทยตัวธรรมดาและตัวภาษาอังกฤษ  
ตัวพิมพ์ใหญ่ (ตามตัวอย่างแนบท้าย)

   ขนาดตวัอกัษรภาษาไทย สูง ๕ เซนตเิมตร อกัษรภาษาองักฤษ
สงู ๒ เซนตเิมตร ระยะห่างระหว่างบรรทดัตวัอกัษรภาษาไทยกบัตวัอกัษร
ภาษาอังกฤษ  ๒ เซนติเมตร 

  วัสดุที่ใช้ท�าป้ายท�าด้วยไม้, พลาสติก, โลหะ ฯลฯ) ตามความ 
เหมาะสม ตัวอักษร ใชส้ีเขียน สลัก หรือวัสดุนนู สีของป้าย สนี�้าตาลไหม้
สีของตัวอักษรสีขาว

● ตรวจดูระเบียบ/ค�าสั่งการป้องกันอัคคีภัยและการปฏิบัติ เม่ือเกิด 
อคัคภียั, แผนการขนย้ายเมือ่เกดิอคัคภียั, แผนการป้องกนัเมือ่เกดิอคัคภียั  
การตรวจการป้องกันอัคคีภัยโดยผู้บังคับบัญชา และรายงานผล,  
เครื่องมือดับเพลิง และการฝึกปฏิบัติเมื่อเกิดอัคคีภัย

♦ ระเบยีบส�านกันายกรัฐมนตรว่ีาด้วยการรกัษาความปลอดภยัแห่งชาติ 
พ.ศ. ๒๕๕๒ หมวด ๕ ข้อ ๓๔ (๑) 

หมวด ๕ การรักษาความปลอดภัยเกี่ยวกับสถานที่
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ข้อ ๓๔ ในการพจิารณาเกีย่วกบัการรักษาความปลอดภัยเกีย่วกบัสถานที ่
ให้หน่วยงานของรัฐค�านึงถึงภยันตรายดังต่อไปนี้

   (๑) ภยันตรายที่เกิดจากปรากฏการณ์ธรรมชาติและอุปัทวเหตุ
เช่น พายุ  ท่วม ฟ้าผ่า แผ่นดินไหว ดินถล่ม และเพลิงไหม้

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

ข้อ ๕ ความรับผิดชอบ

  ผบ.หน่วยทุกขนาด มีหน้าที่รับผิดชอบในการป้องกันอัคคีภัย
และการปฏบิตัเิมือ่เกดิอคัคภียัขึน้ในอาคาร สถานที ่ซึง่อยูใ่นความรบัผิด
ชอบของหน่วยนั้น ๆ

  ผบ.หน่วยระดับกองพันหรือเทียบเท่าขึ้นไป แต่งตั้งนายทหาร 
ขึ้น ๑ นาย เป็นผู้อ�านวยการดับเพลิง มีหน้าที่อ�านวยการดับเพลิง 
ซึ่งเกิดภายในหน่วย ตรวจการป้องกันอัคคีภัยภายในหน่วย และเป็น 
ผู ้เสนอแนะการป้องกันอัคคีภัย และการปฏิบัติเม่ือเกิดอัคคีภัยแก่ 
ผบ.หน่วย นั้น ๆ

ข้อ ๖ เจ้าหน้าที่ดับเพลิง

   ให้หน่วยระดบักองพันหรือเทยีบเท่าขึน้ไป ก�าหนดเจ้าหน้าทีอ่ืน่ ๆ 
ตามความเหมาะสม เช่น

  ๖.๑ เจ้าหน้าที่ให้สัญญาณเพลิงไหม้ 

   ๖.๒ เจ้าหน้าที่ติดต่อผู้บังคับบัญชา และหน่วยดับเพลิง 

   ๖.๓ เจ้าหน้าทีต่รวจสิง่อปุกรณ์การดบัเพลงิ และตรวจสิง่ซึง่จะ
เป็นต้นเหตุเพลิงไหม้ 

  ๖.๔ เจ้าหน้าที่ดับเพลิงชั้นต้น 
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  ๖.๕ เจ้าหน้าท่ีขนย้ายสิ่งของออกจากบริเวณเพลิงไหม้ และ
ควบคุมสิ่งของ

  ๖.๖ เจ้าหน้าที่กันคนพลุกพล่าน และกีดขวางการดับเพลิง

  ๖.๗ เจ้าหน้าท่ีป้องกันเหตุแทรกแซงอ่ืน ๆ เช่น การขโมย  
การก่อวินาศกรรม ฯลฯ

  ๖.๘  เจ้าหน้าทีแ่สงสว่าง จดัขึน้เพือ่สะดวกในการเฝ้ารกัษาสิง่ของ
ในเวลากลางคืน หลังจากเกิดเพลิงไหม้ให้พ้นจากการโจรกรรม และเพื่อ
สะดวกแก่เจ้าหน้าที่อื่น ๆ ซึ่งจะต้องปฏิบัติงานในเวลากลางคืนด้วย

   เจ้าหน้าที่ต่าง ๆ เหล่านี้ จะต้องมีค�าสั่งก�าหนดหน้าที่และ 
การปฏิบัติไว้โดยแน่นอน

ข้อ ๗.๕ แผนการขนย้ายสิ่งของทุกหน่วยจะต้องจัดเตรียมแผนการ 
ขนย้ายสิ่งของภายในอาคารสถานที่ของหน่วยนั้น ๆ ไว้แต่เนิ่น ๆ  
แผนการนี้ควรมีช่องทางออกทุกช่องที่ติดตั้งเครื่องอุปกรณ์ในการ 
ดับเพลิง ทางออกเวลาฉุกเฉินของเจ้าหน้าที่แต่ละส่วนของอาคาร 
สถานท่ีน้ัน ๆ ล�าดับความส�าคัญของการขนย้ายก่อนหลัง ตลอดจน  
เจ้าหน้าที่ในการขนย้าย เป็นต้น แผนการขนย้ายนี้ควรติดตั้งไว้แต่ละ
อาคารสถานที่ ณ ที่ซึ่งสามารถเห็นได้โดยทั่วกัน 

ข้อ ๗.๖ แผนการป้องกันอัคคีภัยและการปฏิบัติเมื่อเกิดอัคคีภัย

   ทุกหน่วยจะต้องมีแผนป้องกันอัคคีภัยและการปฏิบัติเมื่อ
เกดิอคัคภียัตามความเหมาะสมกบัสภาพและส่ิงแวดล้อมของหน่วยนัน้ ๆ 
ก่อนการวางแผนป้องกันอัคคีภัย ควรจะได้มีการส�ารวจอาคารสถานที่
และสิ่งต่าง ๆ ในบริเวณท่ีอยู่ในความรับผิดชอบของหน่วยการส�ารวจ 
กเ็พือ่หารายละเอยีดในเรือ่งปรมิาตรของอาคาร เพือ่จดัหาเครือ่งดบัเพลงิ
ให้พอเพียงต�าบลส�าคัญ ๆ  ที่จะต้องป้องกันสิ่งที่ก่อให้เกิดเพลิงไหม้ ฯลฯ 
เป็นต้น เมื่อส�ารวจแล้วก็ก�าหนดเป็นแผนป้องกันอัคคีภัยและการปฏิบัติ
เมื่อเกิดอัคคีภัยขึ้นในแผนนี้ควรจะมีหัวข้อดังนี้
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  การก�าหนดเจ้าหน้าท่ีต่าง ๆ  ประจ�าวนั เพือ่ปฏบิตัเิมือ่เกดิอคัคีภยั 
แผนการขนย้ายสิ่งของต่าง ๆ การก�าหนดสัญญาณอัคคีภัยใช้ในการ 
ดับเพลิง ทิศทางลม ตามฤดูกาล ฯลฯ เป็นต้น

   แผนการป้องกันอัคคีภัยและการปฏิบัติเมื่อเกิดอัคคีภัยนี้  
นายทหารซึ่งได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้อ�านวยการ เพื่อท�าการดับเพลิงของ
หน่วย เป็นผู้กระท�า 

ข้อ ๗.๘ การตรวจการป้องกันอัคคีภัย

   ๗.๘.๑ ผู้บังคับหน่วยชั้น ผบ.พัน. หรือเทียบเท่า จะต้อง 
ท�าการตรวจการป้องกันอัคคีภัยภายในหน่วยเดือนละ ๑ ครั้ง ส�าหรับ
หน่วยกองร้อยหรือเทียบเท่า จะต้องท�าการตรวจการป้องกันอัคคีภัย
ภายในหน่วยอย่างน้อย ๒ สัปดาห์ต่อครั้ง ส�าหรับหน่วยตั้งแต่กรมหรือ
เทียบเท่าขึ้นไป ให้ ผบ.หน่วยนั้น ๆ ท�าการตรวจการป้องกันอัคคีภัย 
ของหน่วยตามแต่จะพิจารณาเห็นสมควร

  ๗.๘.๒ ผูอ้�านวยการดบัเพลิงของกองพนั หรอืเทยีบเท่าขึน้ไป จะ
ต้องท�าการตรวจการป้องกันอัคคีภัยภายในหน่วยอย่างน้อยเดือน 
ละครั้ง พร้อมทั้งบันทึกผลการตรวจสอบเสนอ ผบ.หน่วยนั้น ๆ พร้อม
ด้วยข้อคดิเหน็ต่าง ๆ  ตามตวัอย่างรายการตรวจสอบในผนวก ข. ซึง่แนบ
ท้ายระเบียบนี้ เสนอต่อผู้บังคับหน่วยเพื่อพิจารณาด�าเนินการและ 
สมควรแก้ไขปรับปรุงให้เหมาะสมอยู่เสมอและแผนนี้ควรจะได้มีการ
ประสานการปฏบัิตกิบัหน่วยดบัเพลงิสาธารณะและส่วนราชการข้างเคยีง
อย่างใกล้ชดิ เพือ่การช่วยเหลอืซึง่กนัและกนั เมือ่หน่วยจดัท�าแผนป้องกัน
อคัคภียัของหน่วยแล้ว ให้หน่วยส�าเนาส่งหน่วยเหนอืทราบด้วย ตวัอย่าง 
หัวข้อในการท�าแผนป้องกันอัคคีภัย และการปฏิบัติเมื่อเกิดอัคคีภัย 
ปรากฏตามผนวก ก. ซึ่งแนบท้ายระเบียบนี้
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    ๕.๒ การเก็บ 
วัตถุอันตราย

 

♦ ระเบียบกองทัพบกว่าด้วยการป้องกันอัคคีภัยและการปฏิบัติเมื่อ 
เกิดอัคคีภัย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๘ ลง ๑๒ ม.ค. ๓๘ ข้อ ๗.๔ และ ๗.๗ 

ข้อ ๗.๔ เครื่องมือดับเพลิง

    เครื่องมือและเครื่องใช้ที่หน่วยสมควรจัดหาไว้โดยใช ้
งบประมาณของหน่วยเอง ได้แก่

    - เครื่องดับเพลิง ชนิดยาเคมี
    -  ถังทรายและพลั่วตักทราย
    - ขวานขนาดใหญ่
    - ถัง  แหล่งเก็บที่มีน�้าขังอยู่ตลอดเวลา
    - บันได
    - ไฟฉาย
    -  ป้ายแสดงทางออกเวลาฉุกเฉิน 
ข้อ ๗.๗ การฝึกการปฏิบัติเมื่อเกิดอัคคีภัย

   ให ้ทุกหน่วยท�าการฝ ึกเจ ้าหน้าที่ที่ ได ้ก�าหนดขึ้น  
เพื่อปฏิบัติเมื่อเกิดอัคคีภัยตามแผนที่จัดวางไว้ โดยเฉพาะให้เพ่งเล็งการ
ฝึกนอกเวลาราชการและในเวลากลางคืนเป็นพิเศษ โดยให้ด�าเนินการ 
ฝึกในงวดที่ ๒ ของปีงบประมาณ (ห้วงเดือน ก.พ. - พ.ค.) และสามารถ
ใช้เครื่องดับเพลิงที่หน่วยมีอยู่จริงได้จ�านวน ๑๐% (เศษให้ ปัดเป็น ๑ 
เครื่อง) ท้ังน้ี เพื่อให้เจ้าหน้าท่ีที่ก�าหนดไว้ สามารถปฏิบัติได้อย่างเป็น
ระเบยีบไม่ตืน่ตกใจ และปฏบิตักิารได้ผลโดยแน่นอน เม่ือเกดิอคัคีภัยขึน้

■ สิ่งที่หน่วยปฏิบัติผิด ๑. เครื่องมือดับเพลิงไม่ครบถ้วน

     ๒. ไม่มีหลักฐานรายงานผลการตรวจการ
ป้องกันอัคคีภัยของผู้อ�านวยการดับเพลิง

● ตรวจดูการเก็บวัสดุไวไฟในอาคารหรือคลัง

♦ ระเบยีบกองทพับกว่าด้วยการป้องกันอคัคภียัและการปฏิบัตเิมือ่เกดิ
อัคคีภัย พ.ศ. ๒๕๐๓ ลง ๑ ก.ค. ๐๓ ข้อ ๗.๑.๔, ๗.๒.๔ และ ๗.๒.๖
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 ๕.๓ เวรยามและ 
แสงสว่าง

๖. การปรนนิบัติ
บ�ารุงและการซ่อม
บ�ารุง

 ๖.๑ การปรน 
นิบัติ บ�ารุง

  ข้อ ๗.๑.๔ ห้ามน�าวัตถุไวไฟไปเก็บไว้ในที่ท�างานโดยไม่จ�าเป็น

  ข้อ ๗.๒.๔ คลังหรือห้องเก็บสิ่งของต่าง ๆ ควรจัดวางให้เป็น
ระเบียบ ให้อากาศถ่ายเทได้ วัตถุไวไฟจะต้องแยกเก็บต่างหาก ควรจัด
ให้มีปรอทวัดอุณหภูมิของห้องหรือคลังต่าง ๆ

   ข้อ ๗.๒.๖ วัตถุบางอย่าง เช่น เซลลูลอยด์  น�้ามันยาง ผ้าหรือ
ด้ายชุบน�้ามัน วัตถุเหล่านี้หากเก็บรวมกันไว้เป็นจ�านวนมากในท่ีอับ  
เมื่อได้รับความร้อนมากขึ้นอาจเกิดการเผาไหม้ขึ้นเองได้

● ตรวจดูเวรยามที่คลังหรือสถานที่เก็บรักษา

● ตรวจดูหลอดไฟหรือเครื่องให้แสงสว่างเวลากลางคืน

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

ข้อ ๓ การรักษาความปลอดภัยของสถานที่เก็บรักษาหรือคลัง ให้จัด 
เวรยามเฝ้าตรวจและระมัดระวังการโจรกรรม และการก่อวินาศกรรม
ตลอดเวลา ๒๔ ชม.

♦ ระเบยีบส�านกันายกรัฐมนตรว่ีาด้วยการรกัษาความปลอดภยัแห่งชาติ 
พ.ศ. ๒๕๕๒ หมวด ๕ ข้อ ๓๗ (๓) 

หมวด ๕ การรักษาความปลอดภัยเกี่ยวกับสถานที่

ข้อ ๓๗ มาตรการรกัษาความปลอดภยัเกีย่วกบัสถานทีใ่ห้หน่วยงานของ
รัฐพิจารณาด�าเนินการดังต่อไปนี้

   (๓) ให้แสงสว่างเพื่อปกป้องพื้นที่ที่มีความส�าคัญ และเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการตรวจสอบพื้นที่ 

● ตรวจดูการป้องกันสนิม, เชื้อราและความสะอาดของสิ่งอุปกรณ์

♦ ระเบียบกองทัพบกว่าด้วยการซ่อมบ�ารุงยุทโธปกรณ์ พ.ศ. ๒๕๒๔  
ลง ๒๒ เม.ย. ๒๔ ข้อ ๓.๑๑
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ข้อ ๓.๑๑ การปรนนิบัติบ�ารุง (Preventive Maintenance) หมายถึง
การดแูลและการให้บรกิารโดยหน้าทีเ่พือ่มุง่ประสงค์ทีร่กัษายทุโธปกรณ์
และเครื่องมือเครื่องใช้ให้อยู่ในสภาพที่ใช้การได้ดี โดยจัดให้มีระบบการ
ตรวจสภาพการตรวจค้นและการแก้ไขข้อบกพร่องก่อนที่จะเกิดขึ้นหรือ
ที่จะช�ารุดมากขึ้น

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

ข้อ ๑ ประเทศทีม่ลีมฟ้าอากาศร้อนขึน้ ถ้าหากไม่ท�าการ ระมดัระวงัและ
บ�ารุงรักษาอาวุธยุทโธปกรณ์ต่าง ๆ ให้ถูกต้องแล้ว อุปกรณ์เหล่านั้นก็ 
อาจจะช�ารุดทรุดโทรม จนใช้ราชการไม่ได้ในเวลาเท่าที่ควร เพราะเป็น
ที่ประจักษ์ชัดแล้วว่าดินฟ้าอากาศเช่นนี้ท�าให้โลหะ หนัง ผ้าใบ และไม้ 
ส่วนที่ไม่ได้ทาสีไว้นั้นช�ารุดในเวลาอันรวดเร็ว ฉะน้ันให้ผู้บังคับบัญชา 
ทกุคนได้ด�าเนนิการในเร่ืองการปรนนบิตับิ�ารงุอยูเ่สมอเป็นเนอืงนติย์ เพือ่
ให้อาวุธยุทโธปกรณ์ต่าง ๆ อยู่ในสภาพที่ใช้ราชการได้ตลอดเวลา วิธีที่ดี
ที่สุดของผู้บังคับบัญชาที่จะขจัดสนิมสีที่ลอกพองและการเป็นราก็คือ  
ต้องมีแผนการท่ีจะป้องกันสิ่งเหล่านั้นเพื่อเป็นการช่วยจัดให้มีแผนนี้ข้ึน 
จึงได้เสนอวิธีหนึ่งที่ง่ายและสะดวกซึ่งสามารถกระท�าได้เพื่อป้องกัน 
อาวุธยุทโธปกรณ์ต่าง ๆ มิให้ช�ารุดเสียหายได้ 

ข้อ ๒ การป้องกันสนิม

  ก. สนิมเกิดจากปฏิกิริยาของออกซิเจนกับเหล็กที่ทิ้งไว้ให้ถูก
อากาศโดยลักษณะของปฏิกิริยาน้ีสามารถให้วิธีป้องกันได้ทันที คือ  
ให้ปิดพืน้ผวิของโลหะทีถ่กูอากาศเสีย วธิที�าคือ ประการแรกต้องขัดสนมิ
ออกเสียก่อน โดยธรรมดาแล้วสนิมบาง ๆ นั้น ใช้ผ้าชุบน�้ามันใส หรือ 
น�้ามันช�าระล�ากล้องเช็ดถูขัดออกได้ ถ้ายังขัดไม่ออกให้ใช้ผ้าขัดหรือ ผ้า
ทรายละเอียดขัดออก ในขณะท�าการขัดนั้นต้องระวัง อย่าขัดให้กินเนื้อ
โลหะจนพื้นผิวเปลี่ยนรูปร่างไป แต่อย่างไรก็ดี จะต้องขัดเอาสนิมออก 
ให้หมดแล้วกใ็ช้สทีาให้ทัว่หรอืจะใช้น�า้มนัทากไ็ด้ก่อนทีจ่ะทาสีนัน้จะต้อง
ลงสีพื้นเสียก่อน
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  ข. ความชื้นจะเข้าผสมกับน�้ามันและเป็นตัวท�าลายคุณภาพใน 
การป้องกันสนิม ปริมาณของความช้ืนน้ันจะบ่งถึงอัตราการสูญเสีย
คุณภาพของน�้ามันป้องกันสนิม ความชื้นยิ่งมีมากในบรรยากาศเท่าใด 
อัตราของการเข้าผสมกับน�้ามันก็ยิ่งสูงมากขึ้นเท่านั้น ฉะนั้นในฤดูฝน 
จะต้องท�าการตรวจรักษาความสะอาด, ทาสี หรือทาน�้ามัน เสียใหม ่
บ่อย ๆ ครั้ง โดยไม่ประมาท

  ค. อุณหภูมิเป็นเหตุให้การกล่ันตัวของความช้ืนในอากาศ
เปลี่ยนแปลงไปซ่ึงท�าให้โลหะเป็นสนิมได้ ฉะนั้น ต้องตรวจปืนและ 
ล�ากล้อง และส่วนท่ีเป็นโลหะอื่น ๆ ทุกวัน กับจะต้องตรวจรางปืน, 
 เลื่อนปืน, แคร่ปืน ฯลฯ เพื่อตรวจหาความชื้นแล้วเช็ดให้แห้ง แล้วชโลม
ด้วย น�้ามันใสทาปืนบาง ๆ เพื่อป้องกันสนิม

  ง. ในระยะเวลาที่ไม่ได้ใช้ปฏิบัติงานอันใดนั้น ส่วนที่เป็นโลหะ 
ที่ต้องท�าการทาน�้ามันให้ใช้น�้ามันกันสนิมชโลมทาให้หนา ๆ ให้ทั่ว  
เพื่อให้สามารถป้องกันต่อปฏิกิริยาของความชื้นได้มากที่สุด

ข้อ ๓ การป้องกันรา

  ก. สรรพสิง่ทีเ่ป็นผ้าใบและหนงัทีใ่ช้อยูใ่นประเทศอากาศร้อนชุม่
ชื้นเช่นน้ีมักเป็นอาหารอันโอชะของ รา, แมลงและสัตว์เล็ก ๆ ต่าง ๆ 
บรเิวณพืน้ทีค่ลงัควรจะท�าให้แห้ง มแีสงสว่างเพยีงพอ (แสงแดด) อากาศ
พัดผ่านได้สะดวก และสามารถป้องกันสัตว์เล็ก ๆ  ได้ รานั้น สามารถเช็ด
ถูให้ออกได้ด้วยแปรงแข็ง แปรงตรงบริเวณที่เป็นรานั้นหรือจะใช้ผ้าเช็ด
ให้สะอาดก็ได้ ส�าหรับผ้าใบ หรือหนังที่เปียกหรือชื้นนั้น จะต้องตาก 
ให้แห้งเสียก่อนเก็บเข้าคลัง

  ข. ผ้าใบที่แมลงหรือสัตว์เล็ก ๆ เจาะไว้เป็นรูขาด หรือบริเวณที่ 
ผุเปื่อยนั้นจะต้องเปิดหรือท�าการปะโดยทันที

  ค. ให้ใช้เศษไม้ขูดเอาผงฝุน่หรอืโคลนออกจาก สิง่ทีเ่ป็นหนงั อย่า
ใช้มีดหรือเครื่องมืออื่น ๆ ที่คมเป็นอันขาด แล้วท�าความสะอาดด้วยสบู่
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 ๖.๒ การซ่อม
บ�ารุง

ฟอกหนังกับน�้าอุ่น (อย่าใช้น�้าร้อน) ใช้แปรงอ่อน ๆ หรือผ้าถู เสร็จแล้ว
ทิ้งไว้ให้หนังแห้งใช้ผ้าชุบ น�้ามันทาหนัง ทาบาง ๆ อย่าให้โชก ( น�้ามัน
ทาหนังเป็นรายการของที่เบิกได้จาก พธ.ทบ.) ขัดหนังจนให้ขึ้นเงา

ข้อ ๕ การปรนนิบัติบ�ารุงน้ัน ผู้บังคับบัญชาจะพิจารณาว่าเป็นเรื่องที ่
ไร้ความส�าคัญน้ันไม่ได้ แผนการปรนนิบัติบ�ารุงโดยทั่วถึงนั้นเป็นการ
ประกันท่ีดีท่ีสุดส�าหรับผู้บังคับบัญชาเพื่อให้อาวุธยุทโธปกรณ์ต่าง ๆ  
ใช้งานได้แล้ว ทหารก็จะได้รับการฝึกเป็นอย่างดี

● ตรวจดหูลกัฐานการซ่อมบ�ารงุ (ทะเบยีนคมุใบส่งซ่อม ทบ.๔๐๐-๐๐๒, 
ใบส่งซ่อมและรับของ ทบ.๔๖๘-๓๑๑)

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

ข้อ ๓.๒ การซ่อมบ�ารุง (Maintenance) หมายถึง การกระท�าใดๆ  
ที่มุ่งหมายจะรักษายุทโธปกรณ์ต่างๆ ให้อยู่ในสภาพที่ใช้การได้ หรือ 
มุง่หมายทีจ่ะท�าให้ยทุโธปกรณ์ ทีช่�ารดุกลับคืนมาอยูใ่นสภาพทีใ่ช้การได้ 
และให้หมายรวมถงึการตรวจสภาพ การทดสอบ การบรกิาร การซ่อมแก้  
การซ่อมใหญ่ การซ่อมสร้าง การดัดแปลง และ การซ่อมคืนสภาพ 

ข้อ ๔ หลักการซ่อมบ�ารุง

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

ข้อ ๖ การซ่อมบ�ารุงระดับหน่วย คือ การซ่อมบ�ารุงยุทโธปกรณ์ที่อยู่ใน
ความครอบครองของหน่วยท่ีใช้ยุทโธปกรณ์นั้น โดยผู้ใช้หรือพลประจ�า
ยุทโธปกรณ์และช่างซ่อมของหน่วยการซ่อมบ�ารุงประเภทนี้ ประกอบ
ด้วย การตรวจสภาพ การท�าความสะอาด การบริการ การรักษา  
การหล่อลื่น การปรับตามความจ�าเป็น การเปล่ียนช้ินส่วนซ่อมเล็ก ๆ 
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น้อย ๆ การซ่อมบ�ารุงระดับหน่วยจะกระท�าอย่างจ�ากัดตามคู่มือหรือ 
ค�าสั่งหรือผังการซ่อมบ�ารุง (Maintenance Allocation Chart) ที่
อนุญาตให้กระท�าได้ในระดับนี้

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

  การซ่อมบ�ารุงสนับสนุนโดยตรง เป็นการซ่อมแก้อย่างจ�ากัด 
ต่อยุทโธปกรณ์ครบชุดหรือซ ่อมแก้ส ่วนประกอบที่ใช ้งานไม่ได ้  
เพื่อสนับสนุนหน่วยใช้ประกอบด้วยการซ่อมและการเปล่ียนส่วนที่ 
ใช ้งานไม ่ได ้รวมท้ังการซ ่อมและการเปลี่ยนส ่วนประกอบย่อย  
(Subassemblies) และส่วนประกอบธรรมดา (Assemblies)

ข้อ ๘ การซ่อมบ�ารุงสนับสนุนทั่วไป คือ การซ่อมแก้ยุทโธปกรณ์ที่ใช ้
งานไม่ได้ท่ีเกินขีดความสามารถของการซ่อมบ�ารุงสนับสนุนโดยตรง  
เพือ่ส่งกลบัเข้าสายการส่งก�าลงัหรอืเพือ่สนบัสนนุการแลกเปลีย่นโดยตรง 
(Direct Exchange) รวมท้ังท�าการซ่อมส่วนประกอบใหญ่ และ 
ส่วนประกอบย่อย เพื่อส่งเข้าสายการส่งก�าลัง 

ข้อ ๙ การซ่อมบ�ารงุระดบัคลงั คอื การซ่อมบ�ารงุโดยหน่วยซ่อมขัน้คลงั 
ของกรมฝ่ายยุทธบริการ ซึ่งจะท�าการซ่อมใหญ่ยุทโธปกรณ์ท่ีใช้งาน 
ไม่ได้ ให้กลบัคนือยูใ่นสภาพทีใ่ช้งานได้อย่างสมบรูณ์ตามคูม่อืทางเทคนคิ
หรอืท�าการซ่อมสร้างยทุโธปกรณ์ให้อยูใ่นสภาพเหมอืนของใหม่ ระเบยีบ
กองทพับกว่าด้วยการซ่อมบ�ารุงยทุโธปกรณ์ พ.ศ. ๒๕๒๔ ลง ๒๒ เม.ย. ๒๔ 
ข้อ ๑๐, ๑๐.๙ และ ๑๓.๒ 

ข้อ ๑๐ การซ่อมบ�ารงุระดบัหน่วย เป็นความรบัผดิชอบของผูบ้งัคบัหน่วย
ใช้ยุทโธปกรณ์นั้น จะต้องจัดให้มีการด�าเนินการดังนี้.-
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  ๑๐.๑ ท�าการปรนนิบัติบ�ารุงยุทโธปกรณ์ตามคู่มือการปรนนิบัติ
บ�ารุง หรือค�าสั่งการหล่อลื่นส�าหรับยุทโธปกรณ์ชนิดนั้นโดยเคร่งครัด

  ๑๐.๒ ท�าการซ่อมบ�ารุงระดับหน่วยตามท่ีก�าหนดไว้ในคู่มือ 
ทางเทคนิค หรือตามที่สายยุทธบริการ ก�าหนดให้กระท�า

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

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

   ในกรณีท่ีหน่วยสนับสนุนโดยตรง สามารถส่งชุดซ่อม 
มาซ่อมยังหน่วยใช้ได้ ก็อาจจะส่งชุดซ่อมมาท�าการซ่อมให้ ทั้งนี้หน่วย
สนับสนุนโดยตรงจะต้องพิจารณาถึงการประหยัด และสถานการณ์ด้วย

  ๑๐.๕ ก่อนส่งยทุโธปกรณ์ไปซ่อมทีห่น่วยสนบัสนนุโดยตรง หน่วย
ใช้จะต้องท�าการปรนนิบัติบ�ารุงและท�าการซ่อมบ�ารุงในช้ันของตนให้
เรียบร้อยก่อน

  ๑๐.๖ ชิ้นส่วนซ่อมตามอัตราพิกัดเมื่อใช้ไปแล้ว ให้ท�าการเบิก
ทดแทนไปยงัหน่วยสนบัสนนุโดยตรงทนัท ีการเบกิให้ปฏิบติัตามระเบยีบ
กองทัพบกว่าด้วยการส่งก�าลังสิ่งอุปกรณ์ประเภท ๒ และ ๔

   ๑๐.๗ การส่งยทุโธปกรณ์ไปซ่อม ให้ปฏบิตัติามระเบยีบกองทพับก 
ว่าด้วยการส่งและรับสิ่งอุปกรณ์ พ.ศ. ๒๕๕๒

  ๑๐.๘ ในการซ่อมบ�ารุงหรือการปรนนิบัติบ�ารุงชั้นหน่วยนั้น 
พลประจ�ายุทโธปกรณ์มีหน้าที่ช่วยเหลือช่างซ่อมของหน่วย
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 ๖.๓ การติดตาม  
ผลการซ่อม

  ๑๐.๙ ขอบเขตของการซ่อมบ�ารุง ให้ปฏิบัติตามคู่มือ ค�าสั่ง  
หรือระเบียบที่ก�าหนดไว้เป็นรายยุทโธปกรณ์

■ สิ่งที่หน่วยปฏิบัติผิด   สิ่งอุปกรณ์ช�ารุดไม่ด�าเนินการส่งซ่อม

● ตรวจหลักฐานการติดตามการซ่อม

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

ข้อ ๕.๓ การซ่อมบ�ารุงผู้ที่จะท�าให้ทรัพย์สินของกองทัพบก ด�ารงสภาพ
อยู่ได้เป็นอย่างดี ได้นานที่สุดคือตัวผู้ใช้นั่นเอง ผู้ใช้นอกจากจะต้องใส่ใจ
ทีจ่ะดแูลรกัษาให้คงสภาพด้วยการปรนนบิตับิ�ารงุเป็นอย่างดแีล้ว ยงัต้อง
ส่งซ่อมเมื่อถึงก�าหนดเวลาหรือช�ารุดถึงขั้นจะส่งซ่อม อย่าหวงเอาไว้ใช้
จนช�ารุดต่อไปและในท่ีสุดทรัพย์สินนั่นอยู่ในสภาพการซ่อมไม่คุ้มค่า
จนถึงขั้นต้องซ่อมใหญ่และจ�าหน่ายไปในที่สุด ฯลฯ 

  ให้ผูบ้งัคบับญัชาตรวจตราดแูลทรพัย์ทีม่อียูแ่ล้ว รายงานการซ่อม
ไปยงัหน่วยซ่อมบ�ารงุตามสายงาน และถ้าหากพบเห็นทรพัย์สนิของทาง
ราชการช�ารุดใช้การไม่ได้ แต่ไม่มีการรายงานหรือติดตามผลการซ่อม  
ให้พิจารณาลงโทษทุกรายเช่นเดียวกัน

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

ข้อ ๑๐ การตดิตามและเร่งรดัผลงานของฝ่ายอ�านวยการ การส่งก�าลังบ�ารุง
ปฏิบัติดังนี้
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๗. การจ�าหน่าย

  ๗.๑ การรายงาน 
อ นุ มั ติ จ� า ห น่ า ย 
สิ่ ง อุ ป ก ร ณ์ ข อ ง
หน่วยใช้

  ๗.๒ การขออนุมัติ 
จ�าหน่ายของหน่วย 
บังคับบัญชา

  ข้อ ๑๐.๔ ใช้วิธีต่อไปนี้ตามล�าดับ

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

    ๑๐.๔.๒ ส่งผู้แทนไปพบประสานงาน 

    ๑๐.๔.๓ ตดิต่อโดยตรงด้วยโทรศพัท์ และวทิยโุทรทศัน์

    ๑๐.๔.๔ ติดตามและเร่งรัดเป็นลายลักษณ์อักษร

● ตรวจดูหลักฐานการรายงานขออนุมัติจ�าหน่ายของหน่วยขนาด 
กองร้อยหรือเทียบเท่า 

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

ข้อ ๑๗ การรายงานขออนุมัติจ�าหน่ายสิ่งอุปกรณ์ของหน่วย

  ข้อ ๑๗.๑ หน่วยขนาดกองร้อยหรือเทียบเท่า เป็นหน่วยเริ่ม
รายงานโดย รายงานไปตามสายการบังคับบัญชา

  ข้อ ๑๗.๒ รายงานทันที เมื่อทราบว่าสิ่งอุปกรณ์นั้นอยู่ในสภาพ
ทีต้่องจ�าหน่ายเผือ่ตดัยอดออกจากบญัชคุีม เว้นแต่การรายงานขออนมุติั
ตดัยอดสิง่อปุกรณ์เนือ่งจากการปฏบิตัริาชการสนาม ถ้าจ�าเป็นให้รายงาน
เป็นคราว ๆ ไป การรายงานและคราวนั้น ให้รายงานเมื่อจบการปฏิบัติ 
เรื่องหนึ่งๆภายในระยะเวลาที่เหมาะสมแต่ไม่เกิน ๓ เดือน

● ตรวจดูหลักฐานการรายงานขออนุมัติจ�าหน่ายสิ่งอุปกรณ์ของหน่วย
บังคับบัญชา ขั้นตอนการรายงาน, การตั้งคณะกรรมการสอบสวน 
หาสาเหตุ, แบบพิมพ์ ทบ. ที่ใช้รายงาน, สายการรายงาน, การขออนุมัติ
ตัดยอดสิ่งอุปกรณ์ออกจากบัญชีคุมและอ�านาจในการอนุมัติจ�าหน่าย 
สิ่งอุปกรณ์
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♦ ระเบียบ ทบ. ว ่าด้วยการจ�าหน่ายส่ิงอุปกรณ์ พ.ศ. ๒๕๕๗  
ลง ๓๑ ม.ค. ๕๗ ข้อ ๑๑, ๑๒, ๑๓, ๑๔, ๑๘, ๒๐, ๒๑, ๒๔, ๒๗ และ ๒๗.๓

ข้อ ๑๑ ผู้บังคับบัญชาชั้น ผู้บังคับบัญชากองพลหรือเทียบเท่า มีอ�านาจ
อนมุตัใิห้จ�าหน่ายสิง่อปุกรณ์ออกจากบญัชคุีมของหน่วยในอตัราของตน

   เฉพาะผู้บัญชาการกองบัญชาการช่วยรบ ให้มีอ�านาจอนุมัติ
จ�าหน่ายสิง่อปุกรณ์ออกจากบญัชคีมุของหน่วยอืน่ๆ ซึง่รบัการสนบัสนนุ
สิ่งอุปกรณ์จากกองบัญชาการช่วยรบ

  ผู้บังคับบัญชาตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง มีอ�านาจอนุมัติโดย
ถือจ�านวนเงินตามราคาซื้อหรือได้มาของสิ่งอุปกรณ์ที่รายงานขออนุมัติ
จ�าหน่ายในคราวหนึ่ง ดังนี้ 

  ๑๑.๑ สิ่งอุปกรณ์ใช้สิ้นเปลือง สิ่งอุปกรณ์ถาวร สิ่งอุปกรณ์ 
มีชีวิต และชิ้นส่วนซ่อม รวมทั้งสิ้นไม่เกิน ๑๕๐,๐๐๐ บาท

  ๑๑.๒ สิ่งอุปกรณ์ตามข้อ ๑๑.๑ กรณีจ�าหน่ายเป็นสูญวงเงิน
ต้องไม่เกิน ๔๐,๐๐๐ บาท เว้นสิ่งอุปกรณ์ที่ได้รับการช่วยเหลือทางการ
ทหารในระหว่างภาวะไม่ปกติ วงเงินต้องไม่เกิน ๕๐,๐๐๐ บาท

ข้อ ๑๒ ผู้บังคับบัญชาชั้นแม่ทัพหรือเทียบเท่า ซ่ึงมีหน่วยสนับสนุน
ทางการส่งก�าลังในอัตรามีอ�านาจอนุมัติให้จ�าหน่ายสิ่งอุปกรณ์ออกจาก
บัญชีคุมของหน่วยในอัตราของตน และหน่วยในพื้นที่ซึ่งได้รับการ
สนับสนุนจากที่ตั้งทางการส่งก�าลังของตน

  ส�าหรับผู ้บังคับบัญชาช้ันแม่ทัพหรือเทียบเท่าที่ไม่มีหน่วย
สนับสนุนในอัตรามีอ�านาจอนุมัติจ�าหน่ายส่ิงอุปกรณ์ออกจากบัญชีคุม
เฉพาะหน่วยในอัตราของตน

  ผู้บังคับบัญชาตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง มีอ�านาจอนุมัติโดย 
ให้ถือจ�านวนเงินตามราคาซ้ือหรือได้มาของส่ิงอุปกรณ์ที่ขออนุมัติ
จ�าหน่ายในคราวหนึ่ง ดังนี้



	 รายการ	 การปฏิบัติ/หลักฐานอ้างอิง

คู่มือการปฏิบัติราชการสายงานจเร

การตรวจกิจการทั่วไป

กรมจเรทหารบก กรมจเรทหารบก134 135

  ๑๒.๑ สิ่งอุปกรณ์ใช้สิ้นเปลือง สิ่งอุปกรณ์ถาวร สิ่งอุปกรณ์ 
ที่มีชีวิต และชิ้นส่วนซ่อม รวมทั้งสิ้นไม่เกิน ๓๐๐,๐๐๐ บาท

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

ข้อ ๑๓ เจ้ากรมฝ่ายยทุธบรกิาร หรอืเจ้ากรมฝ่ายกจิการพเิศษ มอี�านาจ
อนุมัติให้จ�าหน่ายสิ่งอุปกรณ์ ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของสายงานออก
จากบัญชีคุม ดังนี้

  ๑๓.๑ สิ่งอุปกรณ์ใช้สิ้นเปลือง สิ่งอุปกรณ์ที่มีชีวิต และชิ้นส่วน
ซ่อม ให้ถือจ�านวนเงินตามราคาซื้อหรือได้มาของส่ิงอุปกรณ์ที่ขออนุมัติ
จ�าหน่ายในคราวหน่ึงรวมท้ังสิ้น ไม่เกิน ๖๐๐,๐๐๐ บาท ส�าหรับ 
สิง่อปุกรณ์ทีม่ชีวีติ หากวงเงนิเกนิทีก่�าหนดให้ลงนามอนมุัตโิดยรบัค�าสัง่  
ผู้บัญชาการทหารบก และรายงานให้กองทัพบกทราบด้วย 

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

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

ข้อ ๑๘ หน่วยบงัคบับญัชาขนาดกองพนัหรอืเทยีบเท่าขึน้ไป เป็นหน่วย
รายงานทั้งนี้เมื่อได้รับรายงานข้อ ๑๗ แล้ว ปฏิบัติตามล�าดับดังต่อไปนี้

  ๑๘.๑ แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริง 

  ๑๘.๒ รายงานขออนุมัติจ�าหน่าย 
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ข้อ ๑๙ การแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริง 

  ๑๙.๑ ให้ตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงทันทีที่ได้รับ
รายงาน

  ๑๙.๒ คณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริง ประกอบด้วย 
ข้าราชการชั้นสัญญาบัตรอย่างน้อย ๓ นาย เว้นแต่หน่วยในต่างประเทศ 
ถ้ามข้ีาราชการสญัญาบตัรไม่เพยีงพอให้แต่งตัง้ข้าราชการต�า่กว่าสญัญา
บัตรหรือ ข้าราชการจากหน่วยราชการอื่นร่วมเป็นกรรมการได้ ๑ นาย

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

  การสอบสวนน้ัน ให้คณะกรรมการด�าเนินการ สอบสวนตาม
ความส�าคัญของเรื่องในกรณีเป็นสิ่งอุปกรณ์ที่มีราคาต�่า หรือเป็นเรื่องที่
เกีย่วเนือ่งจากการปฏบิตัริาชการสนาม ให้คณะกรรมการรายงานผลการ
สอบสวน โดยสรุป และเสนอความเห็นในเรื่องที่สอบสวนให้ผู้สั่งแต่งตั้ง
กรรมการใช้แนบไปกับรายงานขออนุมัติจ�าหน่าย เพื่อประกอบการ
พิจารณาสั่งการของผู้มีอ�านาจอนุมัติก็เป็นการเพียงพอ ข้อส�าคัญต้อง
สอบสวนให้ได้ความจรงิว่า สาเหตเุกดิจากเหตใุด อาทเิช่น จากการทจุรติ 
หรือการจงใจท�าให้เสียหาย หรือเป็นการปฏิบัติหน้าที่บกพร่องอัน
เป็นการประมาทเลินเล่อ หรือเกิดขึ้นจากอุบัติเหตุ เหตุสุดวิสัย หรือ  
เกิดขึ้นตามสภาพการใช้งานปกติ หรือจากการกระท�าของข้าศึก เป็นต้น 
รวมทัง้ต้องให้ปรากฏหลกัฐานเกีย่วกบั ประเภท ชนดิ ราคา จ�านวนความ
เสียหาย ปีที่ได้รับการแจกจ่าย และประเภทงบประมาณที่จัดหา 
สิ่งอุปกรณ์ที่ได้รับความเสียหายว่า จัดหามาจากงบประมาณประเภทใด 
และต้องระบุให้ชัดเจนว่าจะต้องมีผู้รับผิดชอบชดใช้หรือไม่ ถ้าหากผล
การสอบสวนส ่อไปในทางเป ็นความผิดในทางอาญาด ้วยให  ้
คณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงแยกส�านวนการสอบสวนด�าเนินคดี
อาญาต่อไป
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  เมื่อสอบสวนเสร็จสิ้นแล้ว ให้รายงานผลการสอบสวนพร้อมทั้ง
แนบส�านวนการสอบสวนของพนักงานสอบสวน (ถ้ามี) ส่งถึงผู้สั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการให้เสรจ็สิน้ภายใน ๓๐ วนั นบัต้ังแต่วนัทีป่ระธานกรรมการ
ได้รับทราบค�าส่ังแต่งตั้งกรรมการ แต่ถ้าการสอบสวนยังไม่เสร็จ จะขอ
อนุญาตผู้สั่งแต่งตั้งกรรมการเพื่อขยายเวลาสอบสวน ต่อไปอีกคราวละ
ไม่เกิน ๑๕ วนั แต่รวมระยะเวลาในการด�าเนนิการทัง้ส้ินแล้วไม่เกนิ ๙๐ วนั

  ๑๙.๔ ในกรณีสูญหาย เสียหาย ตาย หรือขาดบัญชี ซึ่งต้อง
พจิารณาหาตวัผูร้บัผดิทางละเมดิ ให้หน่วยปฏบิตัติามข้อบงัคบักระทรวง
กลาโหมว่าด้วยการปฏิบัติเม่ือเกิดความเสียหายแก่เงินราชการหรือ
ทรพัย์สนิของทางราชการอนัเนือ่งจากการกระท�าละเมดิของเจ้าหน้าทีท่ี่
มีผลบังคับใช้ในปัจจุบัน โดยให้รายงานตามสายการบังคับบัญชาไปยัง
กองทัพบก (ผ่านส�านักงานพระธรรมนูญทหารบก)

ข้อ ๒๐ แบบพิมพ์และสายการรายงานขออนุมัติจ�าหน่าย

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

  ๒๐.๒ ส่งรายงานไปตามสายการส่งก�าลัง (ผนวก ข. ทางเดิน
เอกสาร)

  ๒๐.๓ ส�าเนารายงานให้หน่วยบังคับบัญชาโดยตรงทราบ

  ๒๐.๔ หน่วยปฏิบัติราชการสนาม รายงานไปยังกองบังคับการ
ควบคุมเพื่อตรวจสอบความถูกต้องและบันทึกความเห็นก่อน จึงส่ง
รายงานไปตามข้อ ๒๐.๒ 

ข้อ ๒๑ หลักฐานต่าง ๆ ที่แนบไปพร้อมกับรายงานขออนุมัติจ�าหน่าย

   ๒๑.๑ ค�าสัง่หรือส�าเนาค�าส่ังแต่งตัง้คณะกรรมการสอบสวนข้อ
เท็จจริง
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  ๒๑.๒ รายงานผลการสอบสวนของคณะกรรมการสอบสวน 
ข้อเท็จจริง

  ๒๑.๓ ค�าให้การของบุคคลที่เป็นต้นเหตุและบุคคลที่เกี่ยวข้อง
หรือผู้รู้เห็นเหตุการณ์

  ๒๑.๔ ส�านวนการสอบสวน เว้นกรณทีีค่ณะกรรมการสอบสวน
ข้อเท็จจริงโดยสรุปตามข้อ ๑๙.๓ วรรค ๒ 

  ๒๑.๕ รายงานการสอบสวนของคณะกรรมการสอบสวน 
ข้อเทจ็จริงความรบัผดิทางละเมดิในกรณทีีไ่ด้ขออนมัุตกิองทพับกและกองทพับก
ได้อนุมัติให้แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงความรับผิดทาง
ละเมิด

  ๒๑.๖ เอกสารแสดงความยนิยอมชดใช้สิง่อปุกรณ์ของผูร้บัผดิชอบ
ชดใช้ในกรณีที่ต้องมีผู้รับผิดชอบชดใช้ หรือในกรณีที่ผู้รับผิดชอบชดใช้
ไม่ยินยอมชดใช้ ให้หน่วยรายงานระบุในรายงานขออนุมัติจ�าหน่ายของ
หน่วยด้วย

  ๒๑.๗ หลักฐานและ/หรือเอกสารอื่นๆที่จ�าเป็น 

ข้อ ๒๔ เมื่อหน่วยรายงานทราบผลการอนุมัติจ�าหน่ายส่ิงอุปกรณ์แล้ว 
ให้ตัดยอดสิ่งอุปกรณ์นั้นออกจากบัญชีคุมของหน่วย และแจ้งผลการ
อนมุตันิัน้ให้หน่วยบงัคบับญัชาโดยตรงทราบ แต่ถ้าในระหว่างการด�าเนนิ
กรรมวิธขีออนมุตัจิ�าหน่าย หน่วยรายงานมคีวามจ�าเป็นต้องใช้ส่ิงอปุกรณ์
ประเภทน้ัน ให้หน่วยรายงานท�าเบิกทดแทนไปได้ เว้นสิ่งอุปกรณ ์
ประเภท ๔ โดยในการเบกิทดแทน ให้แนบหลักฐานทีแ่สดงว่าส่ิงอปุกรณ์
ดังกล่าวอยู่ระหว่างการด�าเนินการกรรมวิธีขออนุมัติจ�าหน่าย เช่น 
เอกสารจากหน่วยซ่อมบ�ารุง หรือรายงานการสูญหาย เป็นต้น

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

♦ ค�าสั่งกระทรวงกลาโหม (เฉพาะ) ที่ ๖๒/๖๒ ลง ๓๐ ก.ย. ๖๒ เรื่อง 
การจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุของกระทรวงกลาโหม และ 
ผนวก ค อ�านาจอนุมัติการจ�าหน่ายพัสดุและยุทธภัณฑ์เป็นสูญ ส�าหรับ
ส่วนราชการในสังกัดกระทรวงกลาโหม เรื่องการจัดซ้ือจัดจ้างและ 
การบริหารพัสดุของกระทรวงกลาโหม

 พัสดุหรือยุทธภัณฑ์ประเภทที่ได้รับการยกเว้นภาษีศุลกากร

   - ผู้บังคับบัญชาชั้นผู้บัญชาการกองพล ผู้บังคับการกองเรือ

และผูบ้ญัชาการกองพลบนิ หรอืเทยีบเท่า มอี�านาจอนมุตัจิ�าหน่ายไม่เกนิ 
๕๐,๐๐๐บาท 

 - ผู้บังคับบัญชาชั้น แม่ทัพ หรือเทียบเท่า มีอ�านาจอนุมัติจ�าหน่าย 
ไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท

   - ผู ้บังคับบัญชาส่วนราชการที่มีอัตราช้ันยศพลเอก พลเรือเอก  
พลอากาศเอก มีอ�านาจอนุมัติ จ�าหน่าย ไม่เกิน ๒๐๐,๐๐๐ บาท

 - ปลัดกระทรวงกลาโหม ผู้บัญชาการทหารสูงสุด ผู้บัญชาการ 
ทหารบก ผู้บัญชาการทหารเรือ และผู้บัญชาการทหารอากาศ มีอ�านาจ
อนุมัติจ�าหน่าย ไม่เกิน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท

 พัสดุหรือยุทธภัณฑ์ที่จัดหาด้วย เงินนอกงบประมาณประเภทที่ ๒ 
และยุทธภัณฑ์ที่ได้รับการช่วยเหลือทางการทหาร

 - ผู้บังคับบัญชาชั้นผู้บัญชาการกองพล ผู้บังคับการกองเรือ และ 
ผู้บัญชาการกองพลบิน หรือเทียบเท่า มีอ�านาจอนุมัติจ�าหน่ายไม่เกิน 
๕๐,๐๐๐ บาท 

 - ผู้บังคับบัญชาชั้น แม่ทัพ หรือเทียบเท่า มีอ�านาจอนุมัติจ�าหน่าย 
ไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท

  - ผู ้บังคับบัญชาส่วนราชการที่มีอัตราช้ันยศพลเอก พลเรือเอก  
พลอากาศเอก มีอ�านาจอนมุตั ิจ�าหน่าย ไม่เกนิ ๒๐๐,๐๐๐ บาท

 - ปลดักระทรวงกลาโหม ผูบ้ญัชาการทหารสูงสุด ผู้บญัชาการทหารบก 
ผู้บัญชาการทหารเรือ และผู้บัญชาการทหารอากาศมีอ�านาจอนุมัติ 
จ�าหน่ายไม่เกิน ๒๐๐,๐๐๐ บาท



	 รายการ	 การปฏิบัติ/หลักฐานอ้างอิง

คู่มือการปฏิบัติราชการสายงานจเร

การตรวจกิจการทั่วไป

กรมจเรทหารบก กรมจเรทหารบก138 139

  ๗.๓ การตดิตาม 
ผลการจ�าหน่าย

 ๗.๔ การปฏิบัติ
ต่อ สิ่งอุปกรณ์และ
ซาก สิ่งอุปกรณ์

■ สิ่งที่หน่วยปฏิบัติผิด ๑. หน่วยขนาดกองร้อยไม่รายงานขออนุมัติ
จ�าหน่ายสิ่งอุปกรณ์ของหน่วย

    ๒. หลักฐานการขออนุมัติจ�าหน่ายสิ่งอุปกรณ์ 
มีไม่ครบ

    ๓. ขัน้ตอน/กรรมวธิใีนการจ�าหน่ายสิง่อปุกรณ์
ของหน่วยระดับกองพันหรือเทียบเท่าขึ้นไปล่าช้า

● ตรวจดูหลักฐานการติดตามผลการจ�าหน่ายสิ่งอุปกรณ์

♦ ค�าสั่งกองทัพบก ที่ ๔๒๒/๒๕๑๖ ลง ๕ ต.ค. ๑๖ เรื่อง การตรวจเยีย่ม
การส่งก�าลังของผู้บังคับบัญชาและการก�ากับดูแลของฝ่ายอ�านวยการ  
ข้อ ๑๐ และ ๑๐.๔ 

ข้อ ๑๐ การตดิตามและเร่งรดัผลงานของฝ่ายอ�านวยการทางการส่งก�าลัง
บ�ารุงปฏิบัติ ดังนี้

  ๑๐.๔ ใช้วิธีต่อไปนี้ตามล�าดับ

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

   ๑๐.๔.๒ ส่งผู้แทนไปพบปะประสานงาน 

   ๑๐.๔.๓ ติดต่อโดยตรงด้วยโทรศัพท์และวิทยุโทรทัศน์

   ๑๐.๔.๔ ติดตามและเร่งรัดเป็นลายลักษณ์อักษร

● ตรวจดูหลักฐานการส่งคืนซากสิ่งอุปกรณ์ 

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

ตอนที่ ๖ การปฏิบัติต่อสิ่งอุปกรณ์หรือซากสิ่งอุปกรณ์ ที่ได้รับอนุมัติให้
จ�าหน่ายออกจากบัญชีคุมแล้ว 



	 รายการ	 การปฏิบัติ/หลักฐานอ้างอิง

คู่มือการปฏิบัติราชการสายงานจเร

การตรวจกิจการทั่วไป

กรมจเรทหารบก กรมจเรทหารบก140 141

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

  ๓๐.๑ มอบให้แก่ผู ้ชดใช้ในกรณีที่มิใช่สิ่งอุปกรณ์หลักหรือ 
สิ่งอุปกรณ์ส�าคัญ

  ๓๐.๒ ส่งให้ต�าบลรวบรวมสิ่งอุปกรณ์จ�าหน่ายหรือปฏิบัติตาม
ที่กรมฝ่ายยุทธบริการหรือกรมฝ่ายกิจการพิเศษที่รับผิดชอบส่ิงอุปกรณ์
นั้นก�าหนด

  ๓๐.๓ ให้หน่วยน�าไปใช้ประโยชน์อย่างอื่น 

  ๓๐.๔ ท�าลาย

ข้อ ๓๒ ส่ิงอุปกรณ์ และซากสิ่งอุปกรณ์ในโครงการ ให้ถือปฏิบัติตาม
แนวทางในข้อ ๒๓.๔ ของระเบียบนี้ 

  ข้อ ๒๓.๔ เฉพาะสิ่งอุปกรณ์ในโครงการ 

    ๒๓.๔.๑ ให้รายงานขออนุมัติจ�าหน่ายสิ่งอุปกรณ์  
ในโครงการทีอ่ยูใ่นครอบครองของหน่วยตามปกติจนถงึผู้มอี�านาจอนมุติั
ให้จ�าหน่ายสิ่งอุปกรณ์ออกจากบัญชีคุม 

    ๒๓.๔.๒ ส�าเนารายงานขออนุมัติจ�าหน่ายตามข้อ 
๒๓.๔.๑ เสนอกรมฝ่ายยทุธบรกิารหรอืกรมฝ่ายกิจการพเิศษท่ีรบัผิดชอบ 
ในสิ่งอุปกรณ์นั้น เพื่อจารณาด�าเนินการต่อไป

    ๒๓.๔.๓ กรมฝ่ายยุทธบริการ หรือกรมฝ่ายกิจการ
พเิศษ เมือ่ได้รบัรายงานแล้วให้รายงานถงึกองทพับกเพือ่แจ้งให้ประเทศ 
ผู้มอบ/บริจาคสิ่งอุปกรณ์ทราบและท�าข้อตกลงหรือก�าหนดแนวทาง
ปฏิบัติต่อสิ่งอุปกรณ์ ดังกล่าวต่อไป
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   ๒๓.๔.๔ ห้ามด�าเนนิการใด ๆ  หรอืปฏิบัตต่ิอ สิง่อปุกรณ์
ในโครงการทีไ่ด้รบัอนมุตัใิห้จ�าหน่ายก่อนทีจ่ะได้ข้อยุตจิากผลการด�าเนนิ
การตามข้อ ๒๓.๔.๓ เรียบร้อยแล้ว

ข้อ ๓๓ สิ่งอุปกรณ์หรือซากสิ่งอุปกรณ์ต่อไปนี้ห้ามมอบให้แก่ ผู้ชดใช้
    ๓๓.๑   สิ่งอุปกรณ์หลัก 
    ๓๓.๒   สิ่งอุปกรณ์ส�าคัญ

ข้อ ๓๔ การส่งให้ต�าบลรวบรวมสิ่งอุปกรณ์จ�าหน่าย

     ๓๔.๑   ส่งให้แก่ต�าบลรวบรวมสิ่งอุปกรณ์จ�าหน่ายที่สะดวกใน
การขนส่ง และเสยีค่าใช้จ่ายน้อยทีสุ่ด โดยถอืปฏบิตัติามระเบยีบกองทพับก 
ว่าด้วยการส่งและรับสิ่งอุปกรณ์ที่มีผลบังคับใช้ในปัจจุบัน

     ๓๔.๒ หลักฐานประกอบการส่งคืนสิ่งอุปกรณ์ 

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

   ๓๔.๒.๒ หลกัฐานการส่งคืนใช้ใบส่งคืน ทบ.๔๐๐-๐๑๓ 
หรอืใบส่งคนืและส่งสิง่อปุกรณ์ ทบ.๔๐๐- ๐๑๔ หรอืใบเบกิหรอืใบส่งคนื 
สิ่งอุปกรณ์ ทบ. ๔๐๐-๐๐๗-๑ แล้วแต่กรณี

  ๓๔.๓  สิ่งอุปกรณ์หรือซากสิ่งอุปกรณ์ต่อไปนี้ ห้ามส่งให้แก่
ต�าบลรวบรวมสิ่งอุปกรณ์จ�าหน่าย 
   ๓๔.๓.๑ สัตว์
   ๓๔.๓.๒ สิ่งอุปกรณ์ที่มีค�าสั่งให้ปฏิบัติด้วยวิธีอื่นแล้ว
   ๓๔.๓.๓  กระสุนและวัตถุระเบิด 
   ๓๔.๓.๔ เชื้อเพลิง, ส่ิงอุปกรณ์ที่เป็นพิษ และท�าให้ 
ระคายเคือง
   ๓๔.๓.๕  ยารักษาโรค สารเคมี ชีวะรังสี และยาเสพติด
ให้โทษ
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    ๓๔.๓.๖ สิ่งอุปกรณ์และซากส่ิงอุปกรณ์ท่ีเห็นว่าไม่มีค่า
ในการชื้อขาย

● ผนวก ก. (ประกอบค�าสั่ง กรมพลาธิการทหารบก ที่ ๙๐๖/๒๕๕๗  
ลง ๑๒ ธ.ค. ๕๗) รายการ สป. สาย พธ. ที่หน่วยต้องส่งคืนซากต�าบล
รวบรวม สป.จ�าหน่าย

๑. รายการ สป. สาย พธ. ที่หน่วยต้องส่งคืนซากต�าบลรวบรวม สป. 
จ�าหน่าย หน่วยส่งก�าลังในพื้นที่ในฐานะหน่วยสนับสนุนโดยตรง

 ๑.๑ สป. ตาม อจย.
 ๑.๒  สป. ตาม อสอ. (ยกเว้นรายการตามผนวก ข)
 ๑.๓  สป. ประจ�าหน่วย (ยกเว้นรายการตามผนวก ข)
 ๑.๔  สป. ประจ�าอาคาร(ยกเว้นรายการตามผนวก ข)
 ๑.๕  เครื่องสนามทุกรายการ
๒. รายการ สป. สาย พธ. ที่หน่วยต้องส่งซากคืนต�าบลรวบรวม สป. 
จ�าหน่าย พธ.ทบ.

 ๒.๑ เสื้อเกราะป้องกันกระสุน
 ๒.๒  เครื่องสูบจ่ายน�้ามันทั้งชนิดเครื่องยนต์และไฟฟ้า
 ๒.๓  รถห้องเย็น
 ๒.๔  รถครัวสนามชนิดลากจูง
 ๒.๕  ชุดเก็บกู้วัตถุระเบิด(Bomb Suit)
 ๒.๖  ชุดป้องกันสะเก็ดระเบิด(TAC-๖ Suit)
 ๒.๗  บอลลูนกระโดดร่ม
 ๒.๘  รถยกขน
 ๒.๙  รถพ่วงซ่อมสิ่งทอ
 ๒.๑๐ รถพ่วงซ่อมรองเท้า
 ๒.๑๑ รถพ่วงซ่อมเสื้อผ้า
 ๒.๑๒ รถพ่วงเติมน�้ามันอากาศยาน
 ๒.๑๓ รถตรวจสอบคุณภาพน�้ามัน
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 ๒.๑๔ รถครัวสนามชนิด ๖ ล้อ
 ๒.๑๕ หมวกนิรภัยพลขับรถถัง(หมวกกันสะเทือน)
 ๒.๑๖ หมวกนักบิน
 ๒.๑๗ ร่มบุคคลโดด(ทางยุทธวิธี)
 ๒.๑๘ ร่มยุทธวิธีแบบสองคนโดด
 ๒.๑๙ ร่มทิ้งของชนิดต่างๆ
 ๒.๒๐  ร่มยุทธวิธีพิเศษ
 ๒.๒๑ เครื่องเปิดร่มอัตโนมัติ
 ๒.๒๒ สป. ที่ ทบ. ก�าหนดให้เป็นยุทโธปกรณ์พิเศษ (สาย พธ.)
สนับสนุนภารกิจด้านยุทธการ เช่น ตู้เก็บและควบคุมการเบิก-จ่ายปืน
อัจฉริยะ , โล่กันกระสุน เป็นต้น

● ผนวก ข. (ประกอบค�าสั่ง กรมพลาธิการทหารบก ที่ ๙๐๖/๒๕๕๗ 
ลง ๑๒ ธ.ค. ๕๗) รายการ สป. สาย พธ. ที่หน่วยไม่ต้องส่งคืนซาก

๑. สป. ทดแทนซึ่งท�าด้วยหนังและสิ่งถักทอ

๒. สป. ตาม อสอ. (ชุดเครื่องนอนและเครื่องประกอบห้องเวร)
 ๒.๑ ที่นอน
 ๒.๒  ผ้าห่มนอน
 ๒.๓ ผ้าขาวปูนอน
 ๒.๔ หมอนหนุน
 ๒.๕ ปลอกหมอน 
 ๒.๖ มุ้งสีกากีแกมเขียว 
 ๒.๗ คนโทน�้าเย็น แก้วพร้อม 
 ๒.๘  กระโถนปากแตร 
 ๒.๙ ที่เขี่ยบุหรี่

๓. สป. ประจ�าหน่วย ประเภทเครื่องนอนและเครื่องแต่งกาย (ตามค�าสั่ง 
ทบ.ท่ี ๑๗๘/๕๓ เรื่อง ให้ใช้อัตราสิ่งอุปกรณ์ประเภทเครื่องแต่งกาย 
เครือ่งประกอบเครือ่งแต่งกาย เครือ่งนอน เครือ่งสนามและของใช้ส่วนตวั  
ลง ๑๗ ส.ค. ๕๓)
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๘. การตรวจและ
การ รายงาน
สถานภาพ

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

● ตรวจดูหลักฐานการตรวจสิ่งอุปกรณ์สาย พธ. ประจ�าสัปดาห์ และ
ประจ�าเดือน

● ดูหลักฐานการรายงานผลการตรวจให้ผู้บังคับบัญชาชั้นสูงทราบ

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

ข้อ ๕ การตรวจประจ�าสัปดาห์ เป็นการตรวจประจ�าสัปดาห์ละ ๑ ครั้ง 
โดยท�าการตรวจในวันเสาร์ ระหว่างเวลา ๑๐๐๐ - ๑๒๐๐ โดยบุคคลต่อ
ไปน้ีท�าหน้าท่ีตรวจคือหน่วยกองร้อยหรือเทียบเท่ากองร้อยเป็น 
หน้าที่ของ ผบ.ร้อย. หรือผู้แทน ส�าหรับหน่วยทหารที่มีลักษณะการจัด
หน่วยอย่างอื่น ให้ปฏิบัติโดยอนุโลม

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

  ๑. การตรวจปกติ คือ ท�าการตรวจบนโรงที่อยู่ของทหาร

  ๒. การตรวจในสนาม คือการตรวจในสนามฝึกในลักษณะ 
การปฏิบัติการในสนามการตรวจประจ�าเดือน กระท�าในวันเสาร์สัปดาห์
สดุท้ายของเดอืนระหว่าง ๑๐๐๐ - ๑๒๐๐ โดยบคุคลต่อไปนีท้�าการตรวจ
คือหน ่วยกองพันหรือเทียบเท ่า เป ็นหน ้าที่ของ ผบ.พัน.หรือ 
ผู้แทน 

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

ข้อ ๗ การตรวจตามข้อ ๕ มุ่งหมายให้ท�าการตรวจสิ่งของต่าง ๆ ดังนี้

  (๑) อาวุธประจ�ากาย ท�าความสะอาดแล้ววางรับตรวจ

   (๒) สิ่งของประจ�ากายของทหาร เพื่อทราบความช�ารุดสูญหาย 
ความสะอาด และการซ่อมแซมบูรณะ 
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  (๓) ความสะอาดของร่างกายทหาร 

  (๔) โรงที่อยู่ของทหาร

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

ข้อ ๘ การตรวจตามปกตทิีก่ล่าวในข้อ ๖ โดยทัว่ไป ท�าการตรวจสิง่ของ
ต่าง ๆ ดังนี้

  (๑) อาวธุและเครือ่งมอืเครือ่งใช้ประจ�ากายประจ�าหน่วยตลอด
จนสถานที่เก็บ

  (๒) คลังของหน่วย และของในคลังของหน่วย 

  (๓) สัตว์และยานพาหนะของหน่วย 

  (๔) สถานที่ท�างาน ฯลฯ

ข้อ ๑๕ การตรวจอาวธุ ยานพาหนะ และเคร่ืองมอืส่ือสาร เครือ่งใช้อืน่ ๆ  
จะต้องตรวจรายละเอยีดการระวงัรกัษาความสะอาด การปรนนบิติับ�ารงุ
ถูกต้องตามระเบียบที่ทางราชการก�าหนด การช�ารุดหรือสูญหายของ
แต่ละชนิดนั้น ๆ มีการด�าเนินการตามระเบียบของกองทัพบกเพียงใด 
เพือ่ประโยชน์ท่ีจะให้สิง่เหล่านีอ้ยูใ่นสภาพทีใ่ช้การได้ตามอตัราอยูเ่สมอ

ข้อ ๑๙ การรายงานผลการตรวจ ตามข้อ ๕ ให้รายงานผลให้ผู้บังคับ
บัญชาของหน่วยทราบ ส่วนการตรวจตาม ข้อ ๖ ให้บันทึกผลการตรวจ
ขึ้น ๓ ฉบับ ส่งให้หน่วยที่รับการตรวจ ๑ ฉบับ ผู้ตรวจเก็บไว้ ๑ ฉบับ  
อีก ๑ ฉบับ รายงานตามล�าดับถึงกองพลหรือเทียบเท่า ภายใน ๑๕ วัน 
โดยแยกเป็นรายการตามล�าดบัส่ิงของ ของประจ�าตวัทหาร, อาวธุประจ�า
หน่วย, อาวธุประจ�ากาย, คลงั, สถานทีท่�างาน และโรงทีอ่ยู ่ฯลฯ เป็นต้น 
พร้อมทัง้ผลเปรยีบเทยีบ ความย่ิงหย่อนเป็นหน่วย ๆ  ทัง้นี ้ผู้บังคบับญัชา
จะได้ทราบข้อบกพร่อง, ความพร้อมเพรยีง แล้วพจิารณาแก้ไข ให้หน่วย
นั้นมีอาวุธยุทโธปกรณ์สมบูรณ์ตามอัตราต่อไป 



	 รายการ	 การปฏิบัติ/หลักฐานอ้างอิง

คู่มือการปฏิบัติราชการสายงานจเร

การตรวจกิจการทั่วไป

กรมจเรทหารบก กรมจเรทหารบก146 147

  ๘.๒ การรายงาน 
ย อ ด สิ่ ง อุ ป ก ร ณ์
ส� า คั ญ  แ ล ะ สิ่ ง
อุปกรณ์หลัก งดใช้
งานประจ�าเดือน

ข้อ ๒๐ รายละเอียดปลีกย่อย เพื่อให้การตรวจได้ผลสมความมุ่งหมาย 
ให้หน่วยมีสภาพพร้อมอยู่เสมอ ให้แต่ละกองพลหรือเทียบเท่าพิจารณา
ก�าหนดขึ้นได้ และให้กรมยุทธศึกษาทหารบกเป็นผู้รักษาระเบียบ นี้

● ตรวจดูหลักฐานการรายงาน

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

ข้อ ๕.๒๔ สิ่งอุปกรณ์งดใช้การ หมายถึง สิ่งอุปกรณ์ส�าเร็จรูปซึ่งอยู่ใน
ลักษณะใดลักษณะหนึ่ง ดังต่อไปนี้ 

  ๕.๒๔.๑ ไม่ท�างานตามหน้าที่ 

  ๕.๒๔.๒ ไม่ปลอดภัยในการใช้ 

  ๕.๒๔.๓ ถ้าใช้ต่อไปจะเสียหายมากขึ้น 

♦ ค�าสั่งกองทัพบก ที่ ๔๖๒/๒๕๔๓ เรื่อง การรายงานสิ่งอุปกรณ์ส�าคัญ 
และสิ่งอุปกรณ์หลัก งดใช้งานประจ�าเดือน ลง ๑๔ ก.ย. ๔๓ ข้อ ๒, ๒.๑, 
๒.๒, ๓, ๔, ๔.๑ และ ข้อ ๔.๒

ข้อ ๒ การรายงานเพื่อให้ผู้บังคับบัญชาชั้นเหนือทราบ สถานภาพ 
สิง่อุปกรณ์ส�าคัญและสิง่อปุกรณ์หลกั งดใช้งานประจ�าเดอืน ของทกุสาย
ยุทธบริการได้อย่างถูกต้อง และใช้เป็นข้อมูลในการตรวจสอบรายการ
ช�ารุดและการซ่อมบ�ารุง สิ่งอุปกรณ์ที่งดใช้งานของหน่วย

   ๒.๑ หน่วยรายงาน หน่วยใช้ หน่วยซ่อมบ�ารุง และกรมฝ่าย
ยุทธบริการ มีหน้าที่รายงาน

  ๒.๒ ห้วงระยะเวลารายงาน ให้รายงานทุกรอบ ๑ เดือน  
ปิดรายงานทุกสิ้นเดือน โดยกรมฝ่ายยุทธบริการ รวบรวมรายงาน และ
จัดท�าบัญชีรายการยุทโธปกรณ์งดใช้งาน ที่งดใช้งานเพิ่มข้ึน ในวงรอบ
การรายงาน (เปิดงานซ่อม) และรายการที่ซ่อมเสร็จแล้ว (ปิดงานซ่อม) 
รายงานให้กองทพับกทราบตามแบบรายงานทีก่�าหนด (ผนวก ก.) ภายใน
วันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป
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 ๘.๓ การรายงาน 
สถานภาพส่ิงอุปกรณ์ 
รอบ ๓ เดือน

ข้อ ๓ ประเภทสิ่งอุปกรณ์ที่ต้องรายงาน คือ สิ่งอุปกรณ์ส�าคัญ และ 
สิง่อปุกรณ์หลกั ทัง้นีใ้ห้เป็นไปตามทีร่ะบไุว้ใน ระเบยีบ/ค�าส่ังฯ ทีเ่กีย่วข้อง 

ข้อ ๔ เอกสารการรายงาน

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

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

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

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

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

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

● ตรวจดูอัตรา อจย., อสอ. ของหน่วย

● ดูการบันทึกข้อมูลในแบบพิมพ์ ทบ.๔๐๐-๐๑๖

♦ ระเบียบกองทัพบกว่าด้วยการส่งก�าลังสิ่งอุปกรณ์ประเภท ๒ และ ๔ 
พ.ศ. ๒๕๓๔ ลง ๓๐ ธ.ค. ๓๔ ข้อ ๕๐, ๕๑, ๕๒, ๕๓, ๕๔ และ ข้อ ๕๕
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ข้อ ๕๐ ความมุง่หมาย เพือ่ให้ผูบ้งัคบับญัชาและหน่วยส่งก�าลงับ�ารงุช้ัน
เหนือทราบสถานภาพสิ่งอุปกรณ์ของ หน่วยใช้ และหน่วยสนับสนุน
ทางการส่งก�าลังตามห้วง ระยะเวลา

ข้อ ๕๑ หน่วยรายงาน

   ๕๑.๑ หน่วยใช้ ได้แก่ หน่วยระดับกองพัน หรือเทียบเท่าหรือ
หน่วยอิสระที่กองทัพบกอนุมัติขึ้นไป 

ข้อ ๕๒ ห้วงระยะเวลารายงาน

   ๕๒.๑  หน่วยใช้รายงานในรอบ ๓ เดือน ปิดรายงานในสิ้น
มีนาคม, มิถุนายน, กันยายน และธันวาคม 

ข้อ ๕๓ สิ่งอุปกรณ์ที่ต้องรายงาน

   ๕๓.๑ หน่วยใช้ ให้รายงานสถานภาพ ส่ิงอุปกรณ์ตาม อจย.  
ทกุรายการ ส่วนสิง่อปุกรณ์ตาม อสอ. นัน้ ให้รายงานเฉพาะทีก่องทพับก
ก�าหนด

  ๕.๓.๒ หน่วยสนับสนุนทางการส่งก�าลังให้รายงานสถานภาพ
สิ่งอุปกรณ์ที่สะสมเฉพาะรายการที่กองทัพบกก�าหนด 

ข้อ ๕๔ การด�าเนินการรายงาน

   ๕๔.๑ รายงานของหน่วยใช้

    ๕๔.๑.๑ หน่วยใช้ท�ารายงานในรอบ ๓ เดือน โดยใช้ 
แบบพิมพ์ ทบ.๔๐๐-๐๑๖ จ�านวน ๓ ชุด แยกส่ิงอุปกรณ์ตาม 
ความรับผิดชอบของสายยุทธบริการ หน่วยรายงานเก็บไว้ ๑ ชุด  
ส่งรายงานตามสายการบังคับบัญชา ๒ ชุด ส�าหรับสิ้นมีนาคม  
ให้รายงานสถานภาพสิง่อปุกรณ์ ทุกรายการตามท่ีก�าหนด ในข้อ ๕๓.๑ 
ส่วนสิ้นมิถุนายน กันยายน และธันวาคม ให้รายงานเฉพาะรายการ 
ที่เปลี่ยนแปลง ถ้าไม่มีการเปลี่ยนแปลงให้ยืนยันให้ทราบ

   ๕๔.๑.๒ หน่วยบงัคบับญัชาชัน้เหนอื ของหน่วยรายงาน
รับทราบสถานภาพสิ่งอุปกรณ์ แล้วส่งรายงานจ�านวน ๒ ชุด ไปตาม 
สายการบังคับบัญชา จนถึง นขต.ทบ. และ นขต.ทบ. ส่งรายงานให ้
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     ๘.๔ การรายงาน 
สถานภาพ สป.๒ 
และ ๔ ผ่านระบบ 
LOGSMIS

กรมฝ่ายยุทธบริการ ที่รับผิดชอบในสิ่งอุปกรณ์ จ�านวน ๒ ชุด ภายใน 
๓๐ วัน นับจากวันปิดรายงาน

   ๕๔.๒ รายงานของหน่วยสนับสนุนทางการส่งก�าลัง ๕๔.๒.๑ 
หน่วยสนบัสนนุ ทางการส่งก�าลงั ท�ารายการในรอบ ๖ เดอืนโดยใช้แบบ
พิมพ์ ทบ.๔๐๐-๐๑๗ จ�านวน ๓ ชุด ส่งรายงานตามสายส่งก�าลัง ๒ ชุด 
ให้รายงานสถานภาพสิ่งอุปกรณ์ทุกรายการ ตามที่ก�าหนดในข้อ ๕๓.๒ 
ทั้งสิ้นมีนาคม และกันยายน

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

ข้อ ๕๕ ประเภทของเอกสาร เอกสารต่าง ๆ ที่ใช้ในการรายงาน
สถานภาพสิ่งอุปกรณ์ ให้ถือเป็นเอกสาร “ลับ”

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

ข้อ ๒.๒ ปัญหาตามข้อ ๑.๒ ตามอ้างถึง ๕ มาตรา ๑๖๑ ก�าหนดไว้ว่า 
ถ้าวันสุดท้ายแห่งระยะเวลาเป็นวันหยุด ซึ่งตามประเพณีงดเว้น 
การงาน ท่านให้นับวันที่เริ่มท�างานใหม่เข้าด้วย ฉะนั้นในการรายงาน
สถานภาพสิ่งอุปกรณ์ ประเภท ๒ และ ๔ รอบ ๓ เดือน หากในวันปิด
รายงาน เป็นวนัหยดุราชการหน่วยสามารถรายงานในวนัท�าการในวันถดั
ไปได้

● ตรวจดูหลักฐานเอกสารการรายงานสถานภาพ สป.๒ และ ๔ สาย 
พธ. ผ่านระบบ LOGSMIS

วิทยุ จก.กบ.ทบ. (ด่วนมาก) ที่ กห ๐๔๐๔/๑๑๑๓ ลง ๑ เม.ย.๖๓ ข้อ 
๓.๑, ๓.๑.๒, ๓.๔, และข้อ ๓.๔.๑

ข้อ ๓.๑ ขั้นที่ ๑ การตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล

ข้อ ๓.๑.๒ หน่วยใช้ทุกหน่วยตรวจสอบข้อมูลสถานภาพ สป. ที่ครอบ
ครองในระบบ LOGSMIS ให้ถูกต้องตรงกับบัญชีคุมของหน่วย โดยแยก
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การปฏิบัติในแต่กรมฝ่ายยุทธบริการ พร้อมทั้งพิมพ์รายงานสถานภาพ
เก็บเป็นหลักฐานส�าหรับการตรวจสอบข้อมูล

ข้อ ๓.๔ ขั้นที่ ๔ การรายงานสถานภาพ สป.ผ่านระบบ LOGSMIS 

ข้อ ๓.๔.๑ ทกุหน่วย (หน่วยใช้และหน่วยสนบัสนนุทางการส่งก�าลงั) ตรวจ
สอบข้อมลูและยนืยนัสภาพ สป. ผ่านระบบ LOGSMIS ครัง้แรก ๒๕ - ๓๑ 
ก.ค. ๖๓ และครัง้ต่อไปให้รายงานในห้วง ๒๕ ถงึสิน้เดอืน พร้อมท้ังพมิพ์
รายงานตามตามแบบพิมพ์ ทบ.๔๐๐ - ๐๑๖ และ ทบ.๔๐๐ - ๐๑๗ ผ่าน
ระบบ LOGSMIS เก็บไว้เป็นหลักฐานของหน่วย



การตรวจสิ่งอุปกรณ์ประเภท ๓

สายพลาธิการ (หน่วยใช้)



หลกัฐานการตรวจ 

เรื่อง การสงกําลัง สป.๓ สายพลาธิการ  (หนวยใช) 

หัวขอการตรวจ หลกัฐานอางอิง ใจความของหลกัฐานอางอิง 

     ๑.๑ การ
ดําเนินการตาม
บันทึกผลการตรวจ
ของชุดตรวจ จบ. 
ครั้งสุดทาย 

๑. การเตรียมการ
รับตรวจ 

 
 
 
 
 
 
 
     ๑.๒ ขอมูลท่ี
ตองการทราบ
ประกอบการรับ
ตรวจตามอนุผนวก 
 
 
 
 

 
 
- ระเบยีบ ทบ. วา
ดวยการตรวจใน
หนาท่ีนายทหาร
จเร พ.ศ.๒๕๕๒ 
ลง ๑๐ ก.ย. ๕๒ 
ขอ ๑๕.๒ 
- คําสั่ง ทบ. เรื่อง
กําหนดการตรวจ
ในหนาท่ี
นายทหารจเร
ประจําทีทําการ
ตรวจ 
- คําสั่ง ทบ. เรื่อง
กําหนดการตรวจ
ในหนาท่ี
นายทหารจเร
ประจําปท่ีทําการ
ตรวจ 
- หนังสือท่ี จบ. 
แจงใหหนวยรับ
ตรวจเตรียมการ
รับตรวจลวงหนา 
 
 

 
 
- ขอ ๑๕ .๒ ผูรับตรวจ เม่ือไดรับบันทึกผล
การตรวจแลวใหแกไขขอ บกพรอง ท่ีอยูใน
อํานาจของตนทันทีโดยไมตองรอให
ผูบังคับบัญชาสั่งการสําหรั บเรื่องท่ีเกินขีด
ความสามารถและหรอืนอกเหนอือํานาจของ
ตนท่ีจะแกไขไดเองใหรายงานหนวยเหนือ
เพ่ือดําเนินการตอไป และใหเก็บบันทึกผล
การตรวจและการดําเนินการแกไข
ขอบกพรองไวเปนหลักฐานในการรับตรวจ
ครั้งตอไป 
 
 
 
 

- 
 
 
 
 
 
- 
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หลกัฐานการตรวจ 

เรื่อง การสงกําลัง สป.๓ สายพลาธิการ  (หนวยใช) 

หัวขอการตรวจ หลกัฐานอางอิง ใจความของหลกัฐานอางอิง 

     ๑.๑ การ
ดําเนินการตาม
บันทึกผลการตรวจ
ของชุดตรวจ จบ. 
ครั้งสุดทาย 

๑. การเตรียมการ
รับตรวจ 

 
 
 
 
 
 
 
     ๑.๒ ขอมูลท่ี
ตองการทราบ
ประกอบการรับ
ตรวจตามอนุผนวก 
 
 
 
 

 
 
- ระเบยีบ ทบ. วา
ดวยการตรวจใน
หนาท่ีนายทหาร
จเร พ.ศ.๒๕๕๒ 
ลง ๑๐ ก.ย. ๕๒ 
ขอ ๑๕.๒ 
- คําสั่ง ทบ. เรื่อง
กําหนดการตรวจ
ในหนาท่ี
นายทหารจเร
ประจําทีทําการ
ตรวจ 
- คําสั่ง ทบ. เรื่อง
กําหนดการตรวจ
ในหนาท่ี
นายทหารจเร
ประจําปท่ีทําการ
ตรวจ 
- หนังสือท่ี จบ. 
แจงใหหนวยรับ
ตรวจเตรียมการ
รับตรวจลวงหนา 
 
 

 
 
- ขอ ๑๕ .๒ ผูรับตรวจ เม่ือไดรับบันทึกผล
การตรวจแลวใหแกไขขอ บกพรอง ท่ีอยูใน
อํานาจของตนทันทีโดยไมตองรอให
ผูบังคับบัญชาสั่งการสําหรั บเรื่องท่ีเกินขีด
ความสามารถและหรอืนอกเหนอือํานาจของ
ตนท่ีจะแกไขไดเองใหรายงานหนวยเหนือ
เพ่ือดําเนินการตอไป และใหเก็บบันทึกผล
การตรวจและการดําเนินการแกไข
ขอบกพรองไวเปนหลักฐานในการรับตรวจ
ครั้งตอไป 
 
 
 
 

- 
 
 
 
 
 
- 
 

การตรวจสิ่งอุปกรณ์ประเภท ๓ สายพลาธิการ (หน่วยใช้)
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หัวขอการตรวจ หลกัฐานอางอิง ใจความของหลกัฐานอางอิง 

      ๒.๑ หลักฐาน
การรับ-สง สงหนาท่ี 

๒. การรับ – สง
หนาที่ 

 
 
- ระเบยีบ ทบ. วา
ดวยการรับ-สง
หนาท่ีในเวลายาย 
เลื่อน ลด ปลด
และบรรจุ พ.ศ.
๒๕๔๐ ลง  ๑๘ 
ก.ย. ๔๐ ขอ ๗ , 
๑๑ ,  ๑๑.๑ ,  
๑๑.๒ 
 

 
 
- ขอ ๗ เม่ือมีคําสั่งยายขาราชการ หรือให
ขาราชการออกจากราชการ ใหผูบังคับบัญชา
จัดใหมีการรับ-สงหนาท่ีกันโดยเร็ว โดยใหเริ่ม
ออกเดินทางไปรับ- สงหนาท่ี ซ่ึงกันและกัน
ภายใน ๗ วัน นับตั้งแตวันท่ีไดรับทราบคําสั่ง
อยางเปนทางการตอจากนั้นใหทําการรับ- สง
หนาท่ีตอกั นใหแลวเสร็จตามกําหนดเวลา 
ดังนี้ 
    ขาราชการท่ีมีตําแหนงต้ังแต ผูบังคับ
หมวดหรือเทียบเทาลงไปภายใน ๒ วัน 
    ขาราชการท่ีมีตําแหนงต้ังแต ผูบังคับ
กองรอยหรอืเทียบเทา ภายใน ๓ วัน 
    ขาราชการท่ีมีตําแหนงต้ังแต ผูบังคับกอง
พัน ผูบังคับการกรมหรือเ ทียบเทา ภายใน ๕ 
วัน   
    ขาราชการท่ีมีตําแหนงต้ังแต ผู บัญชาการ
กองพลขึ้นไปหรือเทียบเทา ภายใน ๗ วัน 
     เวนแตผูครองตําแหนงดังกลาวเปน
เจาหนาท่ีคลัง ซ่ึงรับผิดชอบบัญชีพัสดุและ
พัสดุในคลังโดยตรง จึงใหยืดเวลาในการรับ-
สงหนาท่ีออกไปได ไมเกิน ๑๕ วัน 
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     ๑.๓ การเตรียม
เอกสารรับตรวจ 
 
 
     ๑.๔ การจัดผูนํา
ตรวจผูรับตรวจและ
ยานพาหนะนําตรวจ 
 
 
     ๑.๕ การจัด
สถานท่ีรับตรวจ 
 
 
 

- เชนเดียวกับขอ 
๑.๒ 
 
 
- เชนเดียวกับขอ 
๑.๒ 
 
 
 
- เชนเดียวกับขอ 
๑.๒ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- 
 
 
 

- 
 
 
 
 

- 
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      ๒.๑ หลักฐาน
การรับ-สง สงหนาท่ี 

๒. การรับ – สง
หนาที่ 

 
 
- ระเบยีบ ทบ. วา
ดวยการรับ-สง
หนาท่ีในเวลายาย 
เลื่อน ลด ปลด
และบรรจุ พ.ศ.
๒๕๔๐ ลง  ๑๘ 
ก.ย. ๔๐ ขอ ๗ , 
๑๑ ,  ๑๑.๑ ,  
๑๑.๒ 
 

 
 
- ขอ ๗ เม่ือมีคําสั่งยายขาราชการ หรือให
ขาราชการออกจากราชการ ใหผูบังคับบัญชา
จัดใหมีการรับ-สงหนาท่ีกันโดยเร็ว โดยใหเริ่ม
ออกเดินทางไปรับ- สงหนาท่ี ซ่ึงกันและกัน
ภายใน ๗ วัน นับตั้งแตวันท่ีไดรับทราบคําสั่ง
อยางเปนทางการตอจากนั้นใหทําการรับ- สง
หนาท่ีตอกั นใหแลวเสร็จตามกําหนดเวลา 
ดังนี้ 
    ขาราชการท่ีมีตําแหนงต้ังแต ผูบังคับ
หมวดหรือเทียบเทาลงไปภายใน ๒ วัน 
    ขาราชการท่ีมีตําแหนงต้ังแต ผูบังคับ
กองรอยหรอืเทียบเทา ภายใน ๓ วัน 
    ขาราชการท่ีมีตําแหนงต้ังแต ผูบังคับกอง
พัน ผูบังคับการกรมหรือเ ทียบเทา ภายใน ๕ 
วัน   
    ขาราชการท่ีมีตําแหนงต้ังแต ผู บัญชาการ
กองพลขึ้นไปหรือเทียบเทา ภายใน ๗ วัน 
     เวนแตผูครองตําแหนงดังกลาวเปน
เจาหนาท่ีคลัง ซ่ึงรับผิดชอบบัญชีพัสดุและ
พัสดุในคลังโดยตรง จึงใหยืดเวลาในการรับ-
สงหนาท่ีออกไปได ไมเกิน ๑๕ วัน 
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     ๑.๓ การเตรียม
เอกสารรับตรวจ 
 
 
     ๑.๔ การจัดผูนํา
ตรวจผูรับตรวจและ
ยานพาหนะนําตรวจ 
 
 
     ๑.๕ การจัด
สถานท่ีรับตรวจ 
 
 
 

- เชนเดียวกับขอ 
๑.๒ 
 
 
- เชนเดียวกับขอ 
๑.๒ 
 
 
 
- เชนเดียวกับขอ 
๑.๒ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- 
 
 
 

- 
 
 
 
 

- 
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๓. 

     ๓.๑ การสง
ลายมือชื่อผูมีสิทธิ 
เบิก – รับสิ่งอุปกรณ 

การเบิก – รับ
และสงคืนสิ่ง
อุปกรณ 

 
 
 
- ระเบยีบ ทบ. วา
ดวยการสงลายมือ
ชื่อผูมีสิทธิเบิก
และรับสิ่งอุปกรณ 
พ.ศ. ๒๕๑๐ ลง 
๒๐ ม.ค. ๑๐ ขอ 
๓, ๔, ๕ 
 
 

 
 
 
- ขอ ๓  ใหผูบังคับบัญชา  ตั้งแตชั้นผู
บัญชาการกองพลขึ้นไปของหนวยท่ีมีสิทธิ
เบิกสิ่งอุปกรณสงลายมือชื่อของตน และ
บุคคลอ่ืนซ่ึงตองการใหเบิกสิ่งอุปกรณ     
แทน ไปยังสถานการสงกําลังบํารุงท่ี
สนับสนุน แหงละ ๑๐ ชดุ เฉพาะสายสพ .
ทบ. ๑๖ ชุด เพ่ือยึดถือเปนหลักฐานในการ
ตรวจสอบลายมือชื่อ 
     ถาผูมีสิทธิเบิกสิ่งอุปกรณมีตําแหนงตํ่า
กวาผูบังคับบัญชาชั้น ผบ . พล . ให
ผูบังคับบัญชาของผูนั้น เปนผูสงลายมือชื่อ 
- ขอ ๔ เม่ือตองการเปลี่ยนตัวบุคคลซ่ึงไดสง
ลายมือชื่อไปแลว ตามขอ ๓ จะท้ังหมด
หรือไมก็ตามก็ใหสงลายมือชื่อใหมท้ังชุดไป
แทน ท้ังนี้เพ่ือสะดวกแกการเก็บรักษาและ
การแจกจายของเจาหนาท่ี 
- ขอ ๕ เม่ือผูมีสิทธิเบิกสิ่งอุปกรณ ประสงค
จะใหผูอ่ืนรับสิ่งอุปกรณแทนก็ ใหสงลายมือ
ชื่อของผูรับสิ่งอุปกรณแทน ไปยังสถานการณ
สงกําลังบํารุงสนับสนุนแหงละ ๑๐ ชุด 
เฉพาะ สพ.ทบ. ๑๖ ชุด การเปลี่ยนตัวบุคคล
ใหปฏิบัติทํานองเดียวกับ ขอ ๔ 
 
 

 

หัวขอการตรวจ หลกัฐานอางอิง ใจความของหลกัฐานอางอิง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๒.๒ หลักฐานการ
รายงาน 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- ระเบยีบ ทบ. วา
ดวยการรับ-สง
หนาท่ีในเวลายาย  
เลื่อน ลด ปลด
และบรรจุ พ.ศ.
๒๕๔๐ ลง ๑๘ 
ก.ย. ๔๐ ขอ ๑๒   

- ขอ ๑๑ การปฏิบัติตอเอกสารท่ีเกี่ยวของ
กับการรับ - สงหนาท่ี 
     ๑๑.๑ ใหผูสงจัดทําบัญชีสงหนาท่ีเฉพาะ
ในกองบังคับการ หรือเฉพาะในสวนท่ีตน
รับผิดชอบโดยตรง เชน บัญชีกําลังพล บัญชี
อาวุธ  บัญชีการเงิน บัญชี สิ่งอุปกรณตาม
สายยุทธบริการตางๆ  และบัญชีอ่ืน ๆ 
เฉพาะท่ีจําเปน ตามจํานวนซ่ึงเปนจริงใน
วันท่ีรับ –  สงหนาท่ี สําหรับเงิน ผูสงท่ีมี
อํานาจสั่งการเบิกจายเงินกับผูมีหนาท่ีรักษา
เงินตองทําบัญชีรับสงและตรวจสอบเงินใน
บัญชีดวย  
     ๑๑.๒ เม่ือไดตรวจรับถูกตองแลว ใหผูสง
และผูรับบันทึกไวทา ยบัญชี สงหนาท่ีวาได
ตรวจรับถูกตองแลวและลงชื่อผูรับไว แตถามี
การคลาดเคลื่อนเกิดขึ้นก็ใหบันทึกไวในบัญชี
นั้นและลงชื่อผูรับ ผูสงกับเจาหนาท่ีซ่ึง
เกี่ยวของ แลวรับสงกันใหเสร็จไปชั้นหนึ่ง
กอน ตอจากนั้นผูรับตองรีบรายงานให
ผูบังคับบัญชาโดยตรงทราบโดยเร็ว 
 - ขอ ๑๒ บัญชีรับ -  สงหนาท่ีใหทําเปน ๓ 
ชุด เก็บไว ณ ท่ีทําการเปนหลักฐาน ๑ ชุด ผู
สงเก็บรักษาไว ๑ ชุด อีก ๑ ชุด ผูรับนําเสนอ
ผูบังคับบัญชาโดยตรงทราบ ภายใน ๗ วัน 
นับต้ังแตวันท่ีรับ – สงหนาท่ีแลวเสร็จ 
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๓. 

     ๓.๑ การสง
ลายมือชื่อผูมีสิทธิ 
เบิก – รับสิ่งอุปกรณ 

การเบิก – รับ
และสงคืนสิ่ง
อุปกรณ 

 
 
 
- ระเบยีบ ทบ. วา
ดวยการสงลายมือ
ชื่อผูมีสิทธิเบิก
และรับสิ่งอุปกรณ 
พ.ศ. ๒๕๑๐ ลง 
๒๐ ม.ค. ๑๐ ขอ 
๓, ๔, ๕ 
 
 

 
 
 
- ขอ ๓  ใหผูบังคับบัญชา  ตั้งแตชั้นผู
บัญชาการกองพลขึ้นไปของหนวยท่ีมีสิทธิ
เบิกสิ่งอุปกรณสงลายมือชื่อของตน และ
บุคคลอ่ืนซ่ึงตองการใหเบิกสิ่งอุปกรณ     
แทน ไปยังสถานการสงกําลังบํารุงท่ี
สนับสนุน แหงละ ๑๐ ชดุ เฉพาะสายสพ .
ทบ. ๑๖ ชุด เพ่ือยึดถือเปนหลักฐานในการ
ตรวจสอบลายมือชื่อ 
     ถาผูมีสิทธิเบิกสิ่งอุปกรณมีตําแหนงตํ่า
กวาผูบังคับบัญชาชั้น ผบ . พล . ให
ผูบังคับบัญชาของผูนั้น เปนผูสงลายมือชื่อ 
- ขอ ๔ เม่ือตองการเปลี่ยนตัวบุคคลซ่ึงไดสง
ลายมือชื่อไปแลว ตามขอ ๓ จะท้ังหมด
หรือไมก็ตามก็ใหสงลายมือชื่อใหมท้ังชุดไป
แทน ท้ังนี้เพ่ือสะดวกแกการเก็บรักษาและ
การแจกจายของเจาหนาท่ี 
- ขอ ๕ เม่ือผูมีสิทธิเบิกสิ่งอุปกรณ ประสงค
จะใหผูอ่ืนรับสิ่งอุปกรณแทนก็ ใหสงลายมือ
ชื่อของผูรับสิ่งอุปกรณแทน ไปยังสถานการณ
สงกําลังบํารุงสนับสนุนแหงละ ๑๐ ชุด 
เฉพาะ สพ.ทบ. ๑๖ ชุด การเปลี่ยนตัวบุคคล
ใหปฏิบัติทํานองเดียวกับ ขอ ๔ 
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๒.๒ หลักฐานการ
รายงาน 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- ระเบยีบ ทบ. วา
ดวยการรับ-สง
หนาท่ีในเวลายาย  
เลื่อน ลด ปลด
และบรรจุ พ.ศ.
๒๕๔๐ ลง ๑๘ 
ก.ย. ๔๐ ขอ ๑๒   

- ขอ ๑๑ การปฏิบัติตอเอกสารท่ีเกี่ยวของ
กับการรับ - สงหนาท่ี 
     ๑๑.๑ ใหผูสงจัดทําบัญชีสงหนาท่ีเฉพาะ
ในกองบังคับการ หรือเฉพาะในสวนท่ีตน
รับผิดชอบโดยตรง เชน บัญชีกําลังพล บัญชี
อาวุธ  บัญชีการเงิน บัญชี สิ่งอุปกรณตาม
สายยุทธบริการตางๆ  และบัญชีอ่ืน ๆ 
เฉพาะท่ีจําเปน ตามจํานวนซ่ึงเปนจริงใน
วันท่ีรับ –  สงหนาท่ี สําหรับเงิน ผูสงท่ีมี
อํานาจสั่งการเบิกจายเงินกับผูมีหนาท่ีรักษา
เงินตองทําบัญชีรับสงและตรวจสอบเงินใน
บัญชีดวย  
     ๑๑.๒ เม่ือไดตรวจรับถูกตองแลว ใหผูสง
และผูรับบันทึกไวทา ยบัญชี สงหนาท่ีวาได
ตรวจรับถูกตองแลวและลงชื่อผูรับไว แตถามี
การคลาดเคลื่อนเกิดขึ้นก็ใหบันทึกไวในบัญชี
นั้นและลงชื่อผูรับ ผูสงกับเจาหนาท่ีซ่ึง
เกี่ยวของ แลวรับสงกันใหเสร็จไปชั้นหนึ่ง
กอน ตอจากนั้นผูรับตองรีบรายงานให
ผูบังคับบัญชาโดยตรงทราบโดยเร็ว 
 - ขอ ๑๒ บัญชีรับ -  สงหนาท่ีใหทําเปน ๓ 
ชุด เก็บไว ณ ท่ีทําการเปนหลักฐาน ๑ ชุด ผู
สงเก็บรักษาไว ๑ ชุด อีก ๑ ชุด ผูรับนําเสนอ
ผูบังคับบัญชาโดยตรงทราบ ภายใน ๗ วัน 
นับต้ังแตวันท่ีรับ – สงหนาท่ีแลวเสร็จ 
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     ๓.๒ การเบิก
น้ํามันเชื้อเพลิงตาม
อัตราและเครดิต 

- ระเบยีบ ทบ. วา
ดวยการสงกําลัง
สิ่งอุปกรณ
ประเภท ๓ สาย 
พธ. พ.ศ. ๒๕๕๑ 
ลง ๒๙ ม.ค. ๕๑ 
ขอ ๒๐, ๒๐.๑, 
๒๐.๑.๑, 
๒๐.๑.๒, 
๒๐.๑.๓, ๒๐.๑.๖ 

- ๒๐ การเบิก 
- ๒๐.๑ การเบิกของหนวยใช 
- ๒๐ .๑.๑ หนวยใชท่ีเปนหนวยในการเบิก 
คือ หนวยท่ีมีอัตราน้ํามันประเภท ๑ หรือ
ไดรับอนุมัติเครดิตน้ํามันประเภท ๒ หรอืมี
น้ํามันตามอัตราพิกัด 
- ๒๐.๑.๒ การเบิกน้ํามันเชื้อเพลิงตามอัตรา
หรือเครดิตเพ่ือเติมยานพาหนะใหนํา
ยานพาหนะนั้นๆ ไปขอเติมน้ํามัน ณ สถานี
จายน้ํามันของหนวยส นับสนุนโดยตรงโดยใช 
ทบ .๔๖๕ –  ๓๒๐ ตามผนวก ค . เปน
หลักฐานการเบิก 
- ๒๐.๑.๓ การเบิกน้ํามันเชื้อเพลิงตามอัตรา 
หรือเครดิตเพ่ือเติมยานพาหนะ หรือ
ยุทโธปกรณ ซ่ึงไมสามารถนํายานพาหนะไป
เติมน้ํามันได ใหใชภาชนะบรรจุตาม อัตรา
ของหนวยไปขอรับน้ํามัน ณ สถานีจายน้ํามัน
ของหนวยสนับสนุนโดยตรงโดยใช ทบ .๔๖๕ 
– ๓๒๐ ตามผนวก ค. เปนหลักฐานการเบิก 
- ๒๐ .๑ .๖  หนวยใชท่ีไมสามารถนํา
ยานพาหนะมาเติมหรือไมสามารถนําภาชนะ
บรรจุน้ํามันมารับน้ํามัน ณ สถานีจายน้ํามัน
ของหนวยสนับสนุนโดยตรงได เนื่องจาก
ระยะทางหางไกลหรือสาเหตุอ่ืนท่ีหนวย
สนับสนุนโดยตรง เห็นวาเปนเหตุสมควร 
รวมท้ังหนวยใชท่ีอยูในกรุงเทพและจังหวัด
ใกลเคียง 

 

หัวขอการตรวจ หลกัฐานอางอิง ใจความของหลกัฐานอางอิง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
     ๓.๓ การเบิก
น้ํามันอุปกรณ 
 
 
 
 
     ๓.๔ การเบิก
น้ํามันตามอัตราพิกัด 
 
 
 
 
     ๓.๕ การรับ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
-ระเบยีบ ทบ.วา
ดวยการสงกําลัง 
สป.๒ สาย พธ. 
พ.ศ. ๒๕๕๑ ลง 
๒๙ ม.ค. ๕๑ ขอ 
๒๐.๑.๔ 
- ระเบยีบ ทบ.วา
ดวยการสงกําลัง 
สป.๓ สาย พธ. 
พ.ศ.๒๕๕๑ ลง 
๒๙ ม.ค. ๕๑ ขอ 
๒๐.๑.๕ 
-ระเบยีบ ทบ. วา
ดวยการสงกําลัง 
สป.๓ สาย พธ. 
พ.ศ.๒๕๕๑ ลง 
๒๙ ม.ค. ๕๑ 

ท่ีรับการสนับสนุนโดยตรงจากกรมพลาธิการ
ทหารบก ใหเบิกรับสิ่งอุปกรณประเภท ๓ 
สายพลาธิการตามอัตราและเครดิตของตน 
ไปทําการเก็บรักษาและแจกจาย ณ ท่ีต้ัง
หนวย โดยใชหลักฐานการเบิก ทบ .๔๐๐-
๐๐๖ และใหเบิกไดไมเกินขีดความสามารถ
ในการเก็บรักษาของหนวย มิใหฝากไวท่ี
หนวยจาย 
 
- ขอ ๒๐.๑.๔ การเบิกน้ํามันอุปกรณ ใหทํา
การเบิกรับจากหนวยสนับสนุนโดยตรงเปน
คราว ๆ ไป ไมเกินอัตราหรือเกณฑจายท่ี
กําหนด  โดยใชหลักฐานการเบิก ทบ .๔๐๐ – 
๐๐๖  ตาม ผนวก ง. 
 
- ขอ ๒๐.๑.๕  การเบิกน้ํามันตามอัตราพิกัด 
ใหเบิกในกรณีท่ีไดรับยานพาหนะมาใหมโดย
ใชหลักฐานการเบิก ทบ .๔๐๐ – ๐๐๖ จาก
หนวยสนับสนุนโดยตรง 
 
 
- ขอ ๓๗.๑ การจาย ณ ตําบลสงกําลัง 
- ขอ ๓๗.๑.๑ หนวยเบิกจัดทําหลักฐานการ
เบกิ ทบ.๔๐๐-๐๐๖ ขึ้น ๔ ฉบับเสนอฉบันที่ 
๑, ๒ และ ๓ (สชีมพู , สีฟา และสเีขยีว ) ให
หนวยจาย และเก็บฉบับท่ี ๔ (สีขาว) ไวใน 
แฟมรอเรือ่ง 
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     ๓.๒ การเบิก
น้ํามันเชื้อเพลิงตาม
อัตราและเครดิต 

- ระเบยีบ ทบ. วา
ดวยการสงกําลัง
สิ่งอุปกรณ
ประเภท ๓ สาย 
พธ. พ.ศ. ๒๕๕๑ 
ลง ๒๙ ม.ค. ๕๑ 
ขอ ๒๐, ๒๐.๑, 
๒๐.๑.๑, 
๒๐.๑.๒, 
๒๐.๑.๓, ๒๐.๑.๖ 

- ๒๐ การเบิก 
- ๒๐.๑ การเบิกของหนวยใช 
- ๒๐ .๑.๑ หนวยใชท่ีเปนหนวยในการเบิก 
คือ หนวยท่ีมีอัตราน้ํามันประเภท ๑ หรือ
ไดรับอนุมัติเครดิตน้ํามันประเภท ๒ หรอืมี
น้ํามันตามอัตราพิกัด 
- ๒๐.๑.๒ การเบิกน้ํามันเชื้อเพลิงตามอัตรา
หรือเครดิตเพ่ือเติมยานพาหนะใหนํา
ยานพาหนะนั้นๆ ไปขอเติมน้ํามัน ณ สถานี
จายน้ํามันของหนวยส นับสนุนโดยตรงโดยใช 
ทบ .๔๖๕ –  ๓๒๐ ตามผนวก ค . เปน
หลักฐานการเบิก 
- ๒๐.๑.๓ การเบิกน้ํามันเชื้อเพลิงตามอัตรา 
หรือเครดิตเพ่ือเติมยานพาหนะ หรือ
ยุทโธปกรณ ซ่ึงไมสามารถนํายานพาหนะไป
เติมน้ํามันได ใหใชภาชนะบรรจุตาม อัตรา
ของหนวยไปขอรับน้ํามัน ณ สถานีจายน้ํามัน
ของหนวยสนับสนุนโดยตรงโดยใช ทบ .๔๖๕ 
– ๓๒๐ ตามผนวก ค. เปนหลักฐานการเบิก 
- ๒๐ .๑ .๖  หนวยใชท่ีไมสามารถนํา
ยานพาหนะมาเติมหรือไมสามารถนําภาชนะ
บรรจุน้ํามันมารับน้ํามัน ณ สถานีจายน้ํามัน
ของหนวยสนับสนุนโดยตรงได เนื่องจาก
ระยะทางหางไกลหรือสาเหตุอ่ืนท่ีหนวย
สนับสนุนโดยตรง เห็นวาเปนเหตุสมควร 
รวมท้ังหนวยใชท่ีอยูในกรุงเทพและจังหวัด
ใกลเคียง 

 

หัวขอการตรวจ หลกัฐานอางอิง ใจความของหลกัฐานอางอิง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
     ๓.๓ การเบิก
น้ํามันอุปกรณ 
 
 
 
 
     ๓.๔ การเบิก
น้ํามันตามอัตราพิกัด 
 
 
 
 
     ๓.๕ การรับ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
-ระเบยีบ ทบ.วา
ดวยการสงกําลัง 
สป.๒ สาย พธ. 
พ.ศ. ๒๕๕๑ ลง 
๒๙ ม.ค. ๕๑ ขอ 
๒๐.๑.๔ 
- ระเบยีบ ทบ.วา
ดวยการสงกําลัง 
สป.๓ สาย พธ. 
พ.ศ.๒๕๕๑ ลง 
๒๙ ม.ค. ๕๑ ขอ 
๒๐.๑.๕ 
-ระเบยีบ ทบ. วา
ดวยการสงกําลัง 
สป.๓ สาย พธ. 
พ.ศ.๒๕๕๑ ลง 
๒๙ ม.ค. ๕๑ 

ท่ีรับการสนับสนุนโดยตรงจากกรมพลาธิการ
ทหารบก ใหเบิกรับสิ่งอุปกรณประเภท ๓ 
สายพลาธิการตามอัตราและเครดิตของตน 
ไปทําการเก็บรักษาและแจกจาย ณ ท่ีต้ัง
หนวย โดยใชหลักฐานการเบิก ทบ .๔๐๐-
๐๐๖ และใหเบิกไดไมเกินขีดความสามารถ
ในการเก็บรักษาของหนวย มิใหฝากไวท่ี
หนวยจาย 
 
- ขอ ๒๐.๑.๔ การเบิกน้ํามันอุปกรณ ใหทํา
การเบิกรับจากหนวยสนับสนุนโดยตรงเปน
คราว ๆ ไป ไมเกินอัตราหรือเกณฑจายท่ี
กําหนด  โดยใชหลักฐานการเบิก ทบ .๔๐๐ – 
๐๐๖  ตาม ผนวก ง. 
 
- ขอ ๒๐.๑.๕  การเบิกน้ํามันตามอัตราพิกัด 
ใหเบิกในกรณีท่ีไดรับยานพาหนะมาใหมโดย
ใชหลักฐานการเบิก ทบ .๔๐๐ – ๐๐๖ จาก
หนวยสนับสนุนโดยตรง 
 
 
- ขอ ๓๗.๑ การจาย ณ ตําบลสงกําลัง 
- ขอ ๓๗.๑.๑ หนวยเบิกจัดทําหลักฐานการ
เบกิ ทบ.๔๐๐-๐๐๖ ขึ้น ๔ ฉบับเสนอฉบันที่ 
๑, ๒ และ ๓ (สชีมพู , สีฟา และสเีขยีว ) ให
หนวยจาย และเก็บฉบับท่ี ๔ (สีขาว) ไวใน 
แฟมรอเรือ่ง 
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 ขอ ๓๗.๑, 
๓๗.๑.๑, 
๓๗.๑.๔, 
๓๗.๑.๔.๑, 
๓๗.๑.๔.๒ 

- ขอ ๓๗.๑.๔ หนวยรับ 
- ขอ ๓๗.๑.๔๑ ต้ังกรรมการตรวจรับเพ่ือ
เตรียมรับน้ํามันและเม่ือไดรับแจงจากสวน
เก็บรักษาของหนวยจาย ใหจัดเจาหนาท่ีท่ีมี
สิทธิรับน้ํามันพรอมดวยยานพหนะไปรับ
น้ํามันท่ีหนวยจายตามวันเวลาท่ีนัดหมายโดย
ใหนําหลักฐานการเบิกฉบับท่ี ๔ ไปตรวจสอบ
ดวย เม่ือไดตรวจสอบเปนท่ีเรียบรอยแลวให
ผูรับลงนามในหลักฐานการเบิกฉบับท่ี ๑ 
และ ๒ คืน หลักฐานการเบิก ฉบับท่ี ๑ ให
หนวยจายและนําน้ํามันท่ีไดรับพรอมดวย
หลักฐานการเบิกฉบับท่ี ๒ กลับมายังหนวย 
- ขอ ๓๗.๑.๔.๒ ผูบังคับหนวยรับน้ํามันตั้ง
กรรมการตรวจรับขึ้นอยางนอย ๓ นายเปน
นายทหารสัญญาบัตรอยางนอย ๒ นาย และ
ตองไมเปนเจาหนาท่ีท่ีรับผิดชอบในการเก็บ
รักษาโดยตรง เม่ือทําการตรวจรับแลวให
กรรมการรายงานการตรวจรับตอผูสั่งตั้ง
กรรมการและมอบน้ํามันใหกับเจาหนาท่ีเก็บ
รักษาไวตอไปในการตรวจรับจะตองนํา
หลักฐานการเบิกฉบับท่ี ๔ มาตรวจสอบ กับ
ฉบับท่ี ๒ ดวยหากตํานวนไมตรงกันใหบันทึก
ไวในหลักฐานการเบิกฉบับท่ี ๔ แลวใช
หลักฐานการเบิกฉบับท่ี ๔ ประกอบรายงาน
ผลการตรวจรับ 
 
 

 

หัวขอการตรวจ หลกัฐานอางอิง ใจความของหลกัฐานอางอิง 

     ๓.๖ การสงคืน
น้ํามันตามอัตราพิกัด 

- หนังสือ กบ.ทบ. 
ดวนมาก ท่ี กห 
๐๔๐๔/๒๐๐๓ 
ลง ๒ ก.ค. ๓๖ 
ขอ ๓.๓.๕, 
๓.๓.๕.๑, 
๓.๓.๕.๒ 

- ขอ ๓.๓.๕ การสงน้ํามันคืนในกรณียานพห
นะของหนวยถูกเรียกคืน , จําหนวนหรือเขา
รับการซอมสราง ใหปฏิบัติดังนี้ 
- ขอ ๓.๓.๕.๑ กรณีเรียกคืนเพ่ือโอนให
หนวยใหม เม่ือ ทบ . อนุมัติใหเรียกคืน
ยานพาหนะเพ่ือโดนใหกับหนวยใหมแลว 
กรมฝายยุทธบริการท่ีเกี่ยวของสําเนาเอกสาร
การแจกจายหรือเรียกคืนสิ่งอุปกรณ (ทบ .
๔๐๐-๐๗๓) สงให พธ .ทบ. และ ทภ . (บชร.) 
ท่ีเกี่ยวของทราบดวย ภายใน ๓๐ วัน นับ
จากวันท่ีไดรับอนุมัติในเอกสารดังกลาว เพ่ือ
นําน้ํามันตามอัตราพิกัดของยานพาหนะเรียก
คืนนําสง พธ .ทบ. แลวขึ้นบัญชีคุมเปนน้ํามัน
งบสะสมยามปกตขิอง พธ .ทบ.(๓๓๐ วันสง
กําลัง) เพ่ือจายใหกับหนวยใหมท่ีไดรับโอน ฯ 
(น้ํามันสวนนี้ พธ .ทบ . ไมตองขอรับการ
สนับสนุนเพ่ิมเติม) 
- ขอ ๓.๓.๕.๒ ในกรณีท่ีเรียกคืนเพ่ือเขา
ซอมสรางหรือจําหนายใหปฏิบัติเชนเดียวกับ
ขอ ๓.๓.๕.๑ แตใ ห พธ .ทบ . นําน้ํามันขึ้น
บัญชีคุมเปนงบสํารองของ ทบ. ตอไป 
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หัวขอการตรวจ หลกัฐานอางอิง ใจความของหลกัฐานอางอิง 

 ขอ ๓๗.๑, 
๓๗.๑.๑, 
๓๗.๑.๔, 
๓๗.๑.๔.๑, 
๓๗.๑.๔.๒ 

- ขอ ๓๗.๑.๔ หนวยรับ 
- ขอ ๓๗.๑.๔๑ ต้ังกรรมการตรวจรับเพ่ือ
เตรียมรับน้ํามันและเม่ือไดรับแจงจากสวน
เก็บรักษาของหนวยจาย ใหจัดเจาหนาท่ีท่ีมี
สิทธิรับน้ํามันพรอมดวยยานพหนะไปรับ
น้ํามันท่ีหนวยจายตามวันเวลาท่ีนัดหมายโดย
ใหนําหลักฐานการเบิกฉบับท่ี ๔ ไปตรวจสอบ
ดวย เม่ือไดตรวจสอบเปนท่ีเรียบรอยแลวให
ผูรับลงนามในหลักฐานการเบิกฉบับท่ี ๑ 
และ ๒ คืน หลักฐานการเบิก ฉบับท่ี ๑ ให
หนวยจายและนําน้ํามันท่ีไดรับพรอมดวย
หลักฐานการเบิกฉบับท่ี ๒ กลับมายังหนวย 
- ขอ ๓๗.๑.๔.๒ ผูบังคับหนวยรับน้ํามันตั้ง
กรรมการตรวจรับขึ้นอยางนอย ๓ นายเปน
นายทหารสัญญาบัตรอยางนอย ๒ นาย และ
ตองไมเปนเจาหนาท่ีท่ีรับผิดชอบในการเก็บ
รักษาโดยตรง เม่ือทําการตรวจรับแลวให
กรรมการรายงานการตรวจรับตอผูสั่งตั้ง
กรรมการและมอบน้ํามันใหกับเจาหนาท่ีเก็บ
รักษาไวตอไปในการตรวจรับจะตองนํา
หลักฐานการเบิกฉบับท่ี ๔ มาตรวจสอบ กับ
ฉบับท่ี ๒ ดวยหากตํานวนไมตรงกันใหบันทึก
ไวในหลักฐานการเบิกฉบับท่ี ๔ แลวใช
หลักฐานการเบิกฉบับท่ี ๔ ประกอบรายงาน
ผลการตรวจรับ 
 
 

 

หัวขอการตรวจ หลกัฐานอางอิง ใจความของหลกัฐานอางอิง 

     ๓.๖ การสงคืน
น้ํามันตามอัตราพิกัด 

- หนังสือ กบ.ทบ. 
ดวนมาก ท่ี กห 
๐๔๐๔/๒๐๐๓ 
ลง ๒ ก.ค. ๓๖ 
ขอ ๓.๓.๕, 
๓.๓.๕.๑, 
๓.๓.๕.๒ 

- ขอ ๓.๓.๕ การสงน้ํามันคืนในกรณียานพห
นะของหนวยถูกเรียกคืน , จําหนวนหรือเขา
รับการซอมสราง ใหปฏิบัติดังนี้ 
- ขอ ๓.๓.๕.๑ กรณีเรียกคืนเพ่ือโอนให
หนวยใหม เม่ือ ทบ . อนุมัติใหเรียกคืน
ยานพาหนะเพ่ือโดนใหกับหนวยใหมแลว 
กรมฝายยุทธบริการท่ีเกี่ยวของสําเนาเอกสาร
การแจกจายหรือเรียกคืนสิ่งอุปกรณ (ทบ .
๔๐๐-๐๗๓) สงให พธ .ทบ. และ ทภ . (บชร.) 
ท่ีเกี่ยวของทราบดวย ภายใน ๓๐ วัน นับ
จากวันท่ีไดรับอนุมัติในเอกสารดังกลาว เพ่ือ
นําน้ํามันตามอัตราพิกัดของยานพาหนะเรียก
คืนนําสง พธ .ทบ. แลวขึ้นบัญชีคุมเปนน้ํามัน
งบสะสมยามปกตขิอง พธ .ทบ.(๓๓๐ วันสง
กําลัง) เพ่ือจายใหกับหนวยใหมท่ีไดรับโอน ฯ 
(น้ํามันสวนนี้ พธ .ทบ . ไมตองขอรับการ
สนับสนุนเพ่ิมเติม) 
- ขอ ๓.๓.๕.๒ ในกรณีท่ีเรียกคืนเพ่ือเขา
ซอมสรางหรือจําหนายใหปฏิบัติเชนเดียวกับ
ขอ ๓.๓.๕.๑ แตใ ห พธ .ทบ . นําน้ํามันขึ้น
บัญชีคุมเปนงบสํารองของ ทบ. ตอไป 
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หัวขอการตรวจ หลกัฐานอางอิง ใจความของหลกัฐานอางอิง 

๔. การควบคุมทาง 

     ๔.๑ บัญชีจาย
น้ํามันประจําวัน ทบ. 
๔๖๕-๓๒๗ 

 บัญช ี
 
 
- ระเบยีบ ทบ. วา
ดวยการสงกําลัง 
สป. ๓ สาย พธ. 
พ.ศ. ๒๕๕๑ ลง 
๒๙ ม.ค. ๕๑ ขอ 
๔๙.๑, ๔๙.๑.๑, 
๗, ๗.๓ และ
คําอธิบายวิธีเขียน
บัญชีจายน้ํามัน
ประจําวัน ผนวก 
ณ. 

 
 
- ขอ ๔๙.๑ บัญชีหนวยใช 
- ขอ ๔๙.๑.๑ ทําบัญชีแสดงยอดจายน้ํามัน
เติมยานพาหนะ และเครื่องจักรกลเพ่ือใชงาน 
ณ สถานีจายน้ํามันท่ีหนวยใชเปน
ผูดําเนินการ โดยนํารายการในใบรับน้ํามันแต
ละใบมาบันทึกในบัญชีจายน้ํามันประจําวัน 
เพ่ือสรุปเปนหลักฐานการจายประจําวัน โดย
ใช ทบ.๔๖๕-๓๒๗ ผนวก ณ. 
- ขอ ๗ หนวยใช ใหผูบังคับหนวยรับผิดชอบ
โดยมีเจาหนาท่ีสงกําลังน้ํามันของหนวยเปน
ผูดําเนินการ ดังนี้.- 
- ขอ ๗.๓ เก็บรักษาสิ่งอุปกรณประเภท ๓ 
สายพลาธิการในสวนท่ีอยูในความ
ครอบครองของหนวยใหเปนไปอยางถูกตอง
และเหมาะสม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

หัวขอการตรวจ หลกัฐานอางอิง ใจความของหลกัฐานอางอิง 

     ๔.๒ บัญชีแสดง
ยอดรับ-จาย-
คงเหลอื น้าํมันใน
ครอบครอง (ทบ. 
๔๖๕-๓๐๕ 
 
 
 
 
 
 
 
 
     ๔.๓ บัญชีแสดง
ยอดน้ํามันตามอัตรา
หรือเครดิต (ทบ.
๔๖๕-๓๒๘) 

- ระเบยีบ ทบ. วา
ดวยการสงกําลัง 
สป. ๓ สาย พธ. 
พ.ศ. ๒๕๕๑ ลง 
๒๙ ม.ค. ๕๑ ขอ 
๔๙.๑, ๙.๑.๒, ๗, 
๗.๓ และ
คําอธิบายวิธีเขียน
บัญชีคุมน้ํามัน
ระดับหนวยใช 
ผนวก ด. 
 
 
-ระเบยีบ ทบ. วา
ดวยการสงกําลัง 
สป.๓ สาย พธ. 
พ.ศ.๒๕๕๑ ลง 
๒๙ ม.ค. ๕๑ ขอ 
๔๙.๑, ๔๙.๑.๓, 
๗, ๗.๓ และ
คําอธิบายวิธีเขียน
บัญชีคุมอัตราหรือ
เครดิตน้ํามัน 
ผนวก ต. 
 
 
 

- ขอ ๔๙.๑  บัญชีของหนวยใช 
- ขอ ๔๙ .๑.๒ ทําบัญชีแสดงยอดรับ- จาย 
และคงเหลอืของน้าํมันในครอบครอง  ซ่ึงเปน
บัญชีแยกประเภทตามชนิดของน้ํามันและ
ประเภทของงาน โดยใช ทบ . ๔๖๕ – ๓๐๕ 
ผนวก ด.   
- ขอ ๗  หนวยใช  ใหผูบังคับหนวย
รับผิดชอบโดยมีเจาหนาท่ีสงกําลังน้ํามันของ
หนวยเปนผูดําเนินการ ดังนี้.- 
- ขอ ๗.๓ เก็บรักษาสิ่งอุปกรณประเภท ๓ 
สายพลาธิการในสวนท่ีอยูในความ
ครอบครองของหนวยใหเปนไปอยางถูกตอง
และเหมาะสม 
- ขอ ๔๙.๑ บัญชีของหนวยใช 
- ขอ ๔๙.๑.๓ ทําบัญชีแสดงยอดอัตราหรือ
เครดิตท่ีกําหนดให, ยอดรบั และคงเหลอืของ
อัตราหรือเครดิตตามหวงเวลาท่ีกําหนดเพ่ือ
เปนหลักฐานควบคุมการรับ โดยใชบัญชีคุม
อัตราหรือเครดิตน้ํามัน ทบ .๔๖๕- ๓๒๘ 
ผนวก ต. 
- ขอ ๗ หนวยใช ใหผูบังคับหนวยรับผิดชอบ
โดยมีเจาหนาท่ีสงกําลังน้ํามันขอ งหนวยเปน
ผูดําเนินการ ดังนี้.- 
- ขอ ๗.๓ เก็บรักษาสิ่งอุปกรณประเภท ๓ 
สายพลาธิการในสวนท่ีอยุในความ
ครอบครองของหนวยใหเปนไปอยางถูกตอง
และเหมาะสม 
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หัวขอการตรวจ หลกัฐานอางอิง ใจความของหลกัฐานอางอิง 

๔. การควบคุมทาง 

     ๔.๑ บัญชีจาย
น้ํามันประจําวัน ทบ. 
๔๖๕-๓๒๗ 

 บัญช ี
 
 
- ระเบยีบ ทบ. วา
ดวยการสงกําลัง 
สป. ๓ สาย พธ. 
พ.ศ. ๒๕๕๑ ลง 
๒๙ ม.ค. ๕๑ ขอ 
๔๙.๑, ๔๙.๑.๑, 
๗, ๗.๓ และ
คําอธิบายวิธีเขียน
บัญชีจายน้ํามัน
ประจําวัน ผนวก 
ณ. 

 
 
- ขอ ๔๙.๑ บัญชีหนวยใช 
- ขอ ๔๙.๑.๑ ทําบัญชีแสดงยอดจายน้ํามัน
เติมยานพาหนะ และเครื่องจักรกลเพ่ือใชงาน 
ณ สถานีจายน้ํามันท่ีหนวยใชเปน
ผูดําเนินการ โดยนํารายการในใบรับน้ํามันแต
ละใบมาบันทึกในบัญชีจายน้ํามันประจําวัน 
เพ่ือสรุปเปนหลักฐานการจายประจําวัน โดย
ใช ทบ.๔๖๕-๓๒๗ ผนวก ณ. 
- ขอ ๗ หนวยใช ใหผูบังคับหนวยรับผิดชอบ
โดยมีเจาหนาท่ีสงกําลังน้ํามันของหนวยเปน
ผูดําเนินการ ดังนี้.- 
- ขอ ๗.๓ เก็บรักษาสิ่งอุปกรณประเภท ๓ 
สายพลาธิการในสวนท่ีอยูในความ
ครอบครองของหนวยใหเปนไปอยางถูกตอง
และเหมาะสม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

หัวขอการตรวจ หลกัฐานอางอิง ใจความของหลกัฐานอางอิง 

     ๔.๒ บัญชีแสดง
ยอดรับ-จาย-
คงเหลอื น้าํมันใน
ครอบครอง (ทบ. 
๔๖๕-๓๐๕ 
 
 
 
 
 
 
 
 
     ๔.๓ บัญชีแสดง
ยอดน้ํามันตามอัตรา
หรือเครดิต (ทบ.
๔๖๕-๓๒๘) 

- ระเบยีบ ทบ. วา
ดวยการสงกําลัง 
สป. ๓ สาย พธ. 
พ.ศ. ๒๕๕๑ ลง 
๒๙ ม.ค. ๕๑ ขอ 
๔๙.๑, ๙.๑.๒, ๗, 
๗.๓ และ
คําอธิบายวิธีเขียน
บัญชีคุมน้ํามัน
ระดับหนวยใช 
ผนวก ด. 
 
 
-ระเบยีบ ทบ. วา
ดวยการสงกําลัง 
สป.๓ สาย พธ. 
พ.ศ.๒๕๕๑ ลง 
๒๙ ม.ค. ๕๑ ขอ 
๔๙.๑, ๔๙.๑.๓, 
๗, ๗.๓ และ
คําอธิบายวิธีเขียน
บัญชีคุมอัตราหรือ
เครดิตน้ํามัน 
ผนวก ต. 
 
 
 

- ขอ ๔๙.๑  บัญชีของหนวยใช 
- ขอ ๔๙ .๑.๒ ทําบัญชีแสดงยอดรับ- จาย 
และคงเหลอืของน้าํมันในครอบครอง  ซ่ึงเปน
บัญชีแยกประเภทตามชนิดของน้ํามันและ
ประเภทของงาน โดยใช ทบ . ๔๖๕ – ๓๐๕ 
ผนวก ด.   
- ขอ ๗  หนวยใช  ใหผูบังคับหนวย
รับผิดชอบโดยมีเจาหนาท่ีสงกําลังน้ํามันของ
หนวยเปนผูดําเนินการ ดังนี้.- 
- ขอ ๗.๓ เก็บรักษาสิ่งอุปกรณประเภท ๓ 
สายพลาธิการในสวนท่ีอยูในความ
ครอบครองของหนวยใหเปนไปอยางถูกตอง
และเหมาะสม 
- ขอ ๔๙.๑ บัญชีของหนวยใช 
- ขอ ๔๙.๑.๓ ทําบัญชีแสดงยอดอัตราหรือ
เครดิตท่ีกําหนดให, ยอดรบั และคงเหลอืของ
อัตราหรือเครดิตตามหวงเวลาท่ีกําหนดเพ่ือ
เปนหลักฐานควบคุมการรับ โดยใชบัญชีคุม
อัตราหรือเครดิตน้ํามัน ทบ .๔๖๕- ๓๒๘ 
ผนวก ต. 
- ขอ ๗ หนวยใช ใหผูบังคับหนวยรับผิดชอบ
โดยมีเจาหนาท่ีสงกําลังน้ํามันขอ งหนวยเปน
ผูดําเนินการ ดังนี้.- 
- ขอ ๗.๓ เก็บรักษาสิ่งอุปกรณประเภท ๓ 
สายพลาธิการในสวนท่ีอยุในความ
ครอบครองของหนวยใหเปนไปอยางถูกตอง
และเหมาะสม 
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หัวขอการตรวจ หลกัฐานอางอิง ใจความของหลกัฐานอางอิง 

     ๔.๔ บัญชีแสดง
ยอดน้ํามันอัตราพิกัด  
 (ทบ.๔๖๕ – ๓๒๘) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๕. 
     ๕.๑ การเก็บ
รักษาน้ํามันเชื้อเพลิง
กลางแจง 

การเก็บรักษา 

- ระเบยีบ ทบ. วา
ดวยการสงกําลัง 
สป. ๓ สาย พธ.  
พ.ศ. ๒๕๕๑ ลง 
๒๙ ม.ค.๕๑    
ขอ ๔๙.๑, 
๔๙.๑.๔ , ๗ , 
๗.๓ และ
คําอธิบายวิธีเขียน 
บัญชีคุมอัตราหรือ
เครดิตน้ํามัน  
ผนวก ต 
 
- คูมือการ
ปฏิบัติงานคลัง
เกี่ยวกับการเก็บ
รักษาสิ่งอุปกรณ
ประเภท ๓ สาย 
พธ. ขอ ๒.๑, 
๒.๒, ๒.๒.๑, 
๒.๒.๑.๑, 
๒.๒.๑.๒, 
๒.๒.๑.๓, 
๒.๒.๑.๔, 
๒.๒.๑.๕, ๒.๒.๒, 
๒.๒.๒.๑,  
 

- ขอ ๔๙.๑ บัญชีของหนวยใช 
- ขอ ๔๙.๑.๔ ทําบัญชีแสดงยอดน้ํามันตาม
อัตราพิกัดท่ีไดรับจากหนวยสนับสนุนและ
การเปลี่ยนแปลงอ่ืนๆ ท่ีเกิดขึ้น โดยใชบัญชี
คุมอัตราหรือ เครดิตน้ํามัน ทบ.๔๖๕ – ๓๒๘  
ผนวก ต. 
- ขอ ๗  หนวยใช  ใหผูบังคับหนว น
รับผิดชอบโดยมีเจาหนาท่ีสงกําลังน้ํามันของ
หนวยเปนผูดําเนินการ ดังนี้.- 
- ขอ ๗.๓ เก็บรักษาสิ่งอุปกรณประเภท ๓ 
สายพลาธิการในสวนท่ีอยูในความ
ครอบครองของหนวยใหเปนไปอยางถูกตอง
และเหมาะสม 
- ขอ ๒.๑ น้ํามันเชื้อเพลิงท่ีบรรจุภาชนะ ซ่ึง
ธรรมดาจะบรรจุในถังขนาด ๒๐๐ ลิตร และ
ถังชนาด ๒๐ ลิตรนั้น ไมควรเก็บรักษา
ภายในอาคาร เวนแตจะไดจัดใหมีการระบาย
อากาศอยางเพียงพอและมีอาคารท่ีได
ลักษณะตามท่ีกําหนดในขอ ๒.๓ 
- ขอ ๒.๒ การเก็บรักษากลางแจง 
- ขอ ๒.๒.๑ การเลือกพ้ืนท่ี 
- ขอ ๒.๒.๑.๑ พ้ืนท่ีเก็บรักษาตองหางจาก
อาคารหรือสถานท่ีอยางนอย ๗๕ เมตร 
- ขอ ๒.๒.๑.๒ มีเสนทางเขาออกเปนพ้ืนแข็ง
สามารถใชรถยนตบรรทุกเขาออกไดทุก
ฤดูกาล 
 

 

หัวขอการตรวจ หลกัฐานอางอิง ใจความของหลกัฐานอางอิง 

 ๒.๒.๒.๒, 
๒.๒.๒.๓, 
๒.๒.๒.๔, 
๒.๒.๒.๕, ๒.๒.๓, 
๒.๒.๓.๑, 
๒.๒.๓.๒, 
๒.๒.๓.๓, 
๒.๒.๓.๔, 
๒.๒.๓.๕, ๒.๒.๔, 
๒.๒.๔.๑, 
๒.๒.๔.๒, 
๒.๒.๔.๓, ๗, ๗.๓ 
 

- ๒.๒.๑.๓ พ้ืนท่ีไดระดับเพ่ือกองถังไดม่ันคง 
ดินระบายน้ําไดดี ไมเปนแองลึกท่ีไอน้ํามันจะ
สะสมอยูได ไมมีทางไหลไปสูท่ีต้ังอ่ืน หรือลง
สูทางน้ํา หรือทอทางระบายน้ํา 
- ขอ ๒.๒.๑.๔ ไมเปนหลุมหรือบอน้ําเกาท่ี
ถมดวยเถาถานขยะมูลฝอย หรือวัชพืช  
- ขอ ๒.๒.๑.๕ ไมเปนบริ เวณท่ีไอระเหยของ
น้ํามันจะลอดไปสูแหลงตนเพลิงตาง ๆ  
- ขอ ๒.๒.๒ การปรับปรุงพ้ืนท่ี  
- ขอ ๒.๒.๒.๑ ถากถางพ้ืนท่ีใหเตียนโดยรอบ
ในระยะ ๑๕ เมตร  
- ขอ ๒ .๒.๒.๒ ปรับพ้ืนท่ีใหเรียบ ไมเปน
อุปสรรคตอการกลิ้งถัง  
- ขอ ๒.๒.๒.๓ ใชทรายหรือหินบดหรือวัสดุ
ในลักษณะคล ายคลึงกันนี้ โรยเกลี่ย ใหท่ัว
หนาประมาณ ๕ ซม . เพ่ือใหระบายน้ําไดดี 
อยาใชเถาหรือถานโรยเพราะ จะกัดถังให
กรอนได หากจะเก็บรักษาอยางถาวรควรเท
ดวยคอนกรีตเพ่ือใหม่ันคงแข็งแรง  
- ขอ ๒.๒.๒.๔ ปรับปรุงทางเขาออกใหรถเขา
ไดทุกฤดูกาล  
- ขอ ๒.๒.๒.๕  ถาสามารถทําไดควรสรางคัน
ดินรอบพ้ืนท่ีกองถังสูงประมาณ ๕๐ ซม. ให
แข็งแรงพอท่ีจะสามารถจุน้ํามันท่ีเก็บรักษา
อยูท้ังหมดไดแลวเหลือ ความสูงอีกอยางนอย 
๑๕ ซม.  
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หัวขอการตรวจ หลกัฐานอางอิง ใจความของหลกัฐานอางอิง 

     ๔.๔ บัญชีแสดง
ยอดน้ํามันอัตราพิกัด  
 (ทบ.๔๖๕ – ๓๒๘) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๕. 
     ๕.๑ การเก็บ
รักษาน้ํามันเชื้อเพลิง
กลางแจง 

การเก็บรักษา 

- ระเบยีบ ทบ. วา
ดวยการสงกําลัง 
สป. ๓ สาย พธ.  
พ.ศ. ๒๕๕๑ ลง 
๒๙ ม.ค.๕๑    
ขอ ๔๙.๑, 
๔๙.๑.๔ , ๗ , 
๗.๓ และ
คําอธิบายวิธีเขียน 
บัญชีคุมอัตราหรือ
เครดิตน้ํามัน  
ผนวก ต 
 
- คูมือการ
ปฏิบัติงานคลัง
เกี่ยวกับการเก็บ
รักษาสิ่งอุปกรณ
ประเภท ๓ สาย 
พธ. ขอ ๒.๑, 
๒.๒, ๒.๒.๑, 
๒.๒.๑.๑, 
๒.๒.๑.๒, 
๒.๒.๑.๓, 
๒.๒.๑.๔, 
๒.๒.๑.๕, ๒.๒.๒, 
๒.๒.๒.๑,  
 

- ขอ ๔๙.๑ บัญชีของหนวยใช 
- ขอ ๔๙.๑.๔ ทําบัญชีแสดงยอดน้ํามันตาม
อัตราพิกัดท่ีไดรับจากหนวยสนับสนุนและ
การเปลี่ยนแปลงอ่ืนๆ ท่ีเกิดขึ้น โดยใชบัญชี
คุมอัตราหรือ เครดิตน้ํามัน ทบ.๔๖๕ – ๓๒๘  
ผนวก ต. 
- ขอ ๗  หนวยใช  ใหผูบังคับหนว น
รับผิดชอบโดยมีเจาหนาท่ีสงกําลังน้ํามันของ
หนวยเปนผูดําเนินการ ดังนี้.- 
- ขอ ๗.๓ เก็บรักษาสิ่งอุปกรณประเภท ๓ 
สายพลาธิการในสวนท่ีอยูในความ
ครอบครองของหนวยใหเปนไปอยางถูกตอง
และเหมาะสม 
- ขอ ๒.๑ น้ํามันเชื้อเพลิงท่ีบรรจุภาชนะ ซ่ึง
ธรรมดาจะบรรจุในถังขนาด ๒๐๐ ลิตร และ
ถังชนาด ๒๐ ลิตรนั้น ไมควรเก็บรักษา
ภายในอาคาร เวนแตจะไดจัดใหมีการระบาย
อากาศอยางเพียงพอและมีอาคารท่ีได
ลักษณะตามท่ีกําหนดในขอ ๒.๓ 
- ขอ ๒.๒ การเก็บรักษากลางแจง 
- ขอ ๒.๒.๑ การเลือกพ้ืนท่ี 
- ขอ ๒.๒.๑.๑ พ้ืนท่ีเก็บรักษาตองหางจาก
อาคารหรือสถานท่ีอยางนอย ๗๕ เมตร 
- ขอ ๒.๒.๑.๒ มีเสนทางเขาออกเปนพ้ืนแข็ง
สามารถใชรถยนตบรรทุกเขาออกไดทุก
ฤดูกาล 
 

 

หัวขอการตรวจ หลกัฐานอางอิง ใจความของหลกัฐานอางอิง 

 ๒.๒.๒.๒, 
๒.๒.๒.๓, 
๒.๒.๒.๔, 
๒.๒.๒.๕, ๒.๒.๓, 
๒.๒.๓.๑, 
๒.๒.๓.๒, 
๒.๒.๓.๓, 
๒.๒.๓.๔, 
๒.๒.๓.๕, ๒.๒.๔, 
๒.๒.๔.๑, 
๒.๒.๔.๒, 
๒.๒.๔.๓, ๗, ๗.๓ 
 

- ๒.๒.๑.๓ พ้ืนท่ีไดระดับเพ่ือกองถังไดม่ันคง 
ดินระบายน้ําไดดี ไมเปนแองลึกท่ีไอน้ํามันจะ
สะสมอยูได ไมมีทางไหลไปสูท่ีต้ังอ่ืน หรือลง
สูทางน้ํา หรือทอทางระบายน้ํา 
- ขอ ๒.๒.๑.๔ ไมเปนหลุมหรือบอน้ําเกาท่ี
ถมดวยเถาถานขยะมูลฝอย หรือวัชพืช  
- ขอ ๒.๒.๑.๕ ไมเปนบริ เวณท่ีไอระเหยของ
น้ํามันจะลอดไปสูแหลงตนเพลิงตาง ๆ  
- ขอ ๒.๒.๒ การปรับปรุงพ้ืนท่ี  
- ขอ ๒.๒.๒.๑ ถากถางพ้ืนท่ีใหเตียนโดยรอบ
ในระยะ ๑๕ เมตร  
- ขอ ๒ .๒.๒.๒ ปรับพ้ืนท่ีใหเรียบ ไมเปน
อุปสรรคตอการกลิ้งถัง  
- ขอ ๒.๒.๒.๓ ใชทรายหรือหินบดหรือวัสดุ
ในลักษณะคล ายคลึงกันนี้ โรยเกลี่ย ใหท่ัว
หนาประมาณ ๕ ซม . เพ่ือใหระบายน้ําไดดี 
อยาใชเถาหรือถานโรยเพราะ จะกัดถังให
กรอนได หากจะเก็บรักษาอยางถาวรควรเท
ดวยคอนกรีตเพ่ือใหม่ันคงแข็งแรง  
- ขอ ๒.๒.๒.๔ ปรับปรุงทางเขาออกใหรถเขา
ไดทุกฤดูกาล  
- ขอ ๒.๒.๒.๕  ถาสามารถทําไดควรสรางคัน
ดินรอบพ้ืนท่ีกองถังสูงประมาณ ๕๐ ซม. ให
แข็งแรงพอท่ีจะสามารถจุน้ํามันท่ีเก็บรักษา
อยูท้ังหมดไดแลวเหลือ ความสูงอีกอยางนอย 
๑๕ ซม.  
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	หัวขอการตรวจ	 หลักฐานอางอิง	 ใจความของหลักฐานอางอิง

 

หัวขอการตรวจ 
หลักฐาน
อางอิง 

ใจความของหลกัฐานอางอิง 

  เหนือระดับน้ํามันเพ่ือกันมิใหน้ํามันท่ีลุกไหม
ไหลไปสูท่ีเก็บหรือสถานท่ีอ่ืนเม่ือเกิดเพลิงไหม 
ทําทอทางระบายน้ําใตดินใหสามารถระบายน้ํา
ออกไดทันทีเม่ือฝนตก เม่ือฝนไมตก หรือไม
ตองการระบายน้ําใหปดทอทางไวอยางดีเสมอ 
- ขอ ๒.๒.๓ การกองถังบรรจุน้ํามันขนาด 
๒๐๐ ลิตร  
- ขอ ๒.๒.๓.๑ ควรใชไมเนื้อแข็งหรือวัสดุอ่ืนท่ี
เทียบเทา ขนาดอยางต่ํา ๔”x ๔ ”  หรือ ๒”x 
๖” รองถังชั้นแรก เพ่ือไมใหสัมผัสกับพ้ืนดิน
โดยตรง  
- ขอ ๒.๒.๓.๒ วางถังทางนอนเปนแถวคูหัน
หนาถังสูทางเดิน ใหแนวฝาถังท้ังสองขนานกับ
พ้ืน กนถังหางกัน ๑ ฟุต ทํา หลักหรือวัสดุกัน
กลิ้งตรงสุดหัวทายของแถว  
- ขอ ๒.๒.๓.๓ วางถังชั้นตอไประหวางถังชั้น
ลางสองถังใหเปนรูปพีระมิด โดยไมตองใชวัสดุ
รองระหวางชั้นก็ได หรืออาจใชวัสดุรอง
ระหวางชั้น เพ่ือใหเกิดความสะดวกในการกอง 
และนําถังออกจากกอง ถาใชวัสดุรองระหวาง
ชั้นตองมีวัสดุกันกลิ้งปดหัวทายแถวทุกชั้น 
- ขอ ๒.๒.๔ การกองถังบรรจุน้ํามันขนาด ๒๐ 
ลิตร และขนาด ๑๘ ลิตร 
 
 

 

หัวขอการตรวจ หลกัฐานอางอิง ใจความของหลกัฐานอางอิง 

  - ขอ ๒.๒.๔.๑ ใชไมเนื้อแข็งหรือวัสดุอ่ืนท่ี
เทียบเทา ขนาดอยางต่ํา ๔”x ๔” หรือ ๒”x 
๖” วางเปนคานรองแลวปูดวยแผนไม
กระดานหรือวัสดุอ่ืนท่ีเทียบเทาหางกัน
ประมาณ  ๑ นิ้ว  ใหเต็มพ้ืนท่ีกองถัง พ้ืนท่ี  
๑ ตอน  มีขนาด  ๑๕ เมตร x ๑๕ เมตร  
กองถังเรียงตามความกวางได  ๘๖  ถัง เรียง  
ตามความยาวได ๔๓ ถัง 
- ขอ ๒.๒.๔.๒ วางถังในทางต้ัง เรียงกันจน
เต็ม พ้ืนท่ี แลววางชั้นตอไปชอนเหลื่อมให
เขาขางในใหเปนรูปพีระมิดสูง ๔ ชั้น หนึ่ง
ตอนจะกองได ๑๔,๐๓๒ ถัง 
- ขอ ๒.๒.๔.๓ หากใชกระบะในการเก็บ
รักษา และการกองกระทําโดยรถยก ก็ไม
จําเปนตองสรางท่ีวางถังดวยคานรองและไม
กระดานตามขอ ๒.๒.๔.๑ และการกองซอน
กันในทางสูง เทาท่ีเครื่องมือยกขนจะสามารถ
วางซอนได 
- ขอ ๗  หนวยใช  ใหผูบังคับหนวย
รับผิดชอบโดยมีเจาหนาท่ีสงกําลังน้ํามันของ
หนวยเปนผูดําเนินการ ดังนี้.- 
 - ขอ ๗.๓ เก็บรักษาสิ่งอุปกรณประเภท ๓ 
สายพลาธิการในสวนท่ีอยูในความ
ครอบครองของหนวยใหเปนไปอยางถูกตอง
และเหมาะสม 
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คู่มือการปฏิบัติราชการสายงานจเร

การตรวจกิจการทั่วไป

	หัวขอการตรวจ	 หลักฐานอางอิง	 ใจความของหลักฐานอางอิง
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อางอิง 

ใจความของหลกัฐานอางอิง 

  เหนือระดับน้ํามันเพ่ือกันมิใหน้ํามันท่ีลุกไหม
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หัวขอการตรวจ หลกัฐานอางอิง ใจความของหลกัฐานอางอิง 

     ๕.๒ การเก็บ
รักษาน้ํามันเชื้อเพลิง
ในอาคาร 
 

- คูมือการ
ปฏิบัติงานคลัง  
เกี่ยวกับการเก็บ
รักษาสิ่งอุปกรณ
ประเภท ๓ สาย 
พธ. ขอ ๒.๓ ,
๒.๓.๑ , ๒.๓.๒,   
๒.๓.๒.๑ , 
๒.๓.๒.๓ – 
๒.๓.๒.๗ 
๒.๓.๓ ,  ๗ ,  
๗.๓ 

- ขอ ๒.๓ การเก็บรักษาในอาคาร 
- ขอ ๒.๓.๑ น้ํามันเชื้อเพลิงท่ีบรรจุภาชน ะ
อาจจะเก็บรักษาภายในอาคารได เม่ืออาคาร
ท่ีจะใชในการเก็บรักษานั้น มีลักษณะในการ
กอสรางท่ีพึงประสงค และ อาคารนั้นไมใชใน
การเก็บรักษาสิ่งอุปกรณรายการอ่ืนท่ีเสี่ยงตอ
การเกิดเพลิงไหม 
- ขอ ๒.๓.๒ ลักษณะการกอสรางของอาคาร
ท่ีพึงประสงค 
- ขอ ๒.๓.๒.๑ ผนัง พื้นและเพดาน สรา ง
ดวยวัสดุทนไฟมีคุณภาพการทนไฟอยางนอย 
๒ ชั่วโมง 
- ขอ ๒.๓.๒.๓ จัดใหมีการระบายอากาศได
ภายในคลังอยางท่ัวถึง ควรเปนการระบาย
อากาศตามธรรมชาติดีกวาการระบายดวย
เครื่องจักรกล 
- ขอ ๒.๓.๒.๔  สายไฟและอุปกรณไฟฟาท่ี
ใชภายในคลัง ตองเปนชนิดปองกันการเกิด
ประกายไฟฟาได  
- ขอ ๒.๓.๒.๕ อยูหางจากคลังหรืออาคาร
อ่ืนพอท่ีจะไมไดรับอันตรายรวมกัน เม่ือเกิด
การระเบิดเนื่องจากเพลิงไหมอยางนอย ๗๕ 
เมตร  
- ขอ ๒.๓.๒.๖  ควรมีชองระบายขนาดใหญ
ออกทางหลงัคา เพ่ือผอนแรงระเบดิเม่ือเกดิ
เพลิงไหมขึ้น  
   

 

หัวขอการตรวจ หลกัฐานอางอิง ใจความของหลกัฐานอางอิง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๕.๓ การเก็บรักษา
น้ํามันอุปกรณ
กลางแจง 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- คูมือการ
ปฏิบัติงานคลัง
เกี่ยวกับการเก็บ
รักษาสิ่งอุปกรณ
ประเภท ๓ สาย 
พธ. ขอ ๓.๑ , 
๓.๒ , ๓.๒.๑ -  
๓.๒.๓ ,  
๓.๒.๓.๑  -  
๓.๒.๓.๖  
๗ , ๗.๓ 

- ขอ ๒.๓.๒.๗  ใหติดตั้งสายลอฟาประจํา
อาคารตามความเหมาะสม 
- ขอ ๒.๓.๓ การกองถังใหนําเอาวิธีกองถังใน
การเก็บรักษากลางแจงมาใชโดยอนุโลม 
- ขอ ๗ หนวยใช ใหผูบังคับหนวยรับผิดชอบ
โดยมีเจาหนาท่ีสงกําลังน้ํามันของหนวยเปน
ผูดําเนินการ ดังนี้.- 
- ขอ ๗.๓ เก็บรักษาสิ่งอุปกรณประเภท ๓ 
สายพลาธิการในสวนท่ีอยูในความ
ครอบครองของหนวยใหเปนไปอยางถูกตอง
และเหมาะสม 
 
- ขอ ๓.๑ น้ํามันหลอลื่น จาระบี และน้ํามัน
อุปกรณอ่ืน ๆ ท่ีมีจุดวาบไฟสูงซ่ึงบรรจุถัง
ขนาด ๒๐๐ ลิตร ถังทรงกลมขนาด ๒๐ ลิตร 
ถังขนาด ๑๘ ลิตร ถังหูห้ิวกระ ปองหรือ
ภาชนะอ่ืน หากทําไดควรเก็บรักษาภายใน
อาคารเสมอ อยางไรกต็าม ในเม่ือไมมอีาคาร
ก็อาจจําเปนตองเก็บรักษากลางแจงได 
- ขอ ๓.๒ การเก็บรักษากลางแจง 
- ขอ ๓.๒.๑ การเลือกพ้ืนท่ีเชนเดียวกับขอ 
๒.๒.๑ 
- ขอ ๓.๒.๒ การปรับปรุงพ้ืนท่ีเชนเดียวกับ
ขอ ๒.๒.๒ 
- ขอ ๓.๒.๓ การกองถัง 
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การเก็บรักษากลางแจงมาใชโดยอนุโลม 
- ขอ ๗ หนวยใช ใหผูบังคับหนวยรับผิดชอบ
โดยมีเจาหนาท่ีสงกําลังน้ํามันของหนวยเปน
ผูดําเนินการ ดังนี้.- 
- ขอ ๗.๓ เก็บรักษาสิ่งอุปกรณประเภท ๓ 
สายพลาธิการในสวนท่ีอยูในความ
ครอบครองของหนวยใหเปนไปอยางถูกตอง
และเหมาะสม 
 
- ขอ ๓.๑ น้ํามันหลอลื่น จาระบี และน้ํามัน
อุปกรณอ่ืน ๆ ท่ีมีจุดวาบไฟสูงซ่ึงบรรจุถัง
ขนาด ๒๐๐ ลิตร ถังทรงกลมขนาด ๒๐ ลิตร 
ถังขนาด ๑๘ ลิตร ถังหูห้ิวกระ ปองหรือ
ภาชนะอ่ืน หากทําไดควรเก็บรักษาภายใน
อาคารเสมอ อยางไรกต็าม ในเม่ือไมมอีาคาร
ก็อาจจําเปนตองเก็บรักษากลางแจงได 
- ขอ ๓.๒ การเก็บรักษากลางแจง 
- ขอ ๓.๒.๑ การเลือกพ้ืนท่ีเชนเดียวกับขอ 
๒.๒.๑ 
- ขอ ๓.๒.๒ การปรับปรุงพ้ืนท่ีเชนเดียวกับ
ขอ ๒.๒.๒ 
- ขอ ๓.๒.๓ การกองถัง 
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หัวขอการตรวจ หลกัฐานอางอิง ใจความของหลกัฐานอางอิง 

  - ขอ ๓.๒.๓.๑ วัสดุรองถังใหถือปฏิบัติตาม
ขอ ๒.๒.๓ และ ขอ ๒.๒.๔.๑ โดนอ นุโลม
แลวแตกรณี 
-ขอ ๓.๒.๓.๒ ถังทรงกลมขนาด ๒๐ ลิตร 
วางกลับเอาหนาถังลงขางลางอาจกองซอน
กันแบบตรงหรือแบบพีระมิดก็ได 
- ขอ ๓.๒.๓.๓  ถังขนาด ๒๐๐ ลิตร วางกอง
เชนเดียวกันกับถังนามันเชื้อเพลิง 
- ขอ ๓.๒.๓.๔  ถังแบบอ่ืนนอกจากท่ีกลาว
มาแลว ใหวางต้ังซอนกันขึ้นตามปกติ  
- ขอ ๓.๒.๓.๕  ภาชนะท่ีบรรจุหีบหอหรือลัง 
ใหกองหีบหอหรือลังซอนกัน ใหถังอยูใน
ลักษณะตามท่ีกลาวแลวตามแบบของถัง  
- ขอ ๓.๒.๓.๖  ใชผาใบอาบยางหรือวัสดุอ่ืน
ท่ีกันแดดกันฝนไดคลุมกองถังไว  
- ขอ ๗  หนวยใช  ใหผูบังคับหนวย
รับผิดชอบโดยมีเจาหนาท่ีสงกําลังน้ํามันของ
หนวยเปนผูดําเนินการ ดังนี้.- 
- ขอ ๗.๓ เก็บรักษาสิ่งอุปกรณประเภท ๓ 
สายพลาธิการในสวนท่ีอยู  ในความ
ครอบครองของหนวยใหเปนไปอยางถูกตอง
และเหมาะสม 
 
 
 
 
 

 

หัวขอการตรวจ หลกัฐานอางอิง ใจความของหลกัฐานอางอิง 

     ๕.๔ การเก็บ
รักษาน้ํามันอุปกรณ
ในอาคาร 

- คูมือการ
ปฏิบัติงานคลัง
เกี่ยวกับการเก็บ
รักษาสิ่งอุปกรณ
ประเภท ๓ สาย 
พธ. ขอ ๓.๓ ,  
๓.๓.๑ , ๓.๓.๑.๑  
,๓.๓.๑.๒  
๓.๓.๒ , ๓.๓.๒.๒ 
,๓.๓.๒.๓ ,
๓.๓.๒.๔ ,  
๓.๓.๒.๗ , ๗ , 
๗.๓ 

- ขอ ๓.๓  การเก็บรักษาในอาคาร  
- ขอ ๓.๓.๑  แผนผังของคลังเก็บ  
- ขอ ๓.๓.๑.๑  ระหวางคลังเก็บดวยกันและ
ระหวางคลังเก็บกับอาคารอ่ืนควรใหมี
ระยะหางประมาณ  ๓๐ เมตร เปนอยางนอย  
- ขอ ๓.๓.๑.๒  สรางดวยวัสดุทนไฟ เพดาน
คลังควรสูงใหสามารถกองภาชนะบรรจุน้ํามัน
ได  ๓.๖๐  เมตร เปนอยางนอย พ้ืนคลงัเท
คอนกรีตรับน้ําหนักไดเพียงพอ ถาเปนอาคาร
หลายชั้นควรเก็บน้ํามันเฉพาะชั้นลางเทานั้น  
- ขอ  ๓.๓.๒  การกองภาชนะ 
- ขอ ๓.๓.๒.๒  ในตอนหนึ่งเก็บเฉพาะน้ํามัน
ชนิดเดียวกัน และภาชนะบรรจุแบบเดียวกัน
เทานั้น  
- ขอ ๓ .๓ .๒ .๓  ใชไมรองหรือวัสดุอ่ืนท่ี
เทียบเทา ขนาดประมาณ ๔”x ๔”หรือ ๒”x 
๖” เสมอ เวนแตการเก็บรักษาโดยใชกระบะ  
- ขอ ๓.๓.๒.๔  กองภาชนะตาง ๆ โดยวาง
ในทางต้ัง เวนแตภาชนะนั้นบรรจุอยูในหีบ
หรือลังก็วางตาม ลักษณะของหีบหรือลังนั้น 
- ขอ ๓.๓.๒.๗ วางภาชนะบรรจุใหอยูในทา
ท่ีสามารถจะอานเครื่องหมายท่ีภาชนะนั้นได
งายท่ีสุด 
- ขอ ๗ หนวยใช ใหผูบังคับหนวยรับผิดชอบ
โดยมีเจาหนาท่ีสงกําลังน้ํามันของหนวยเปน
ผูดําเนินการ ดังนี้.- 
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หัวขอการตรวจ หลกัฐานอางอิง ใจความของหลกัฐานอางอิง 

  - ขอ ๓.๒.๓.๑ วัสดุรองถังใหถือปฏิบัติตาม
ขอ ๒.๒.๓ และ ขอ ๒.๒.๔.๑ โดนอ นุโลม
แลวแตกรณี 
-ขอ ๓.๒.๓.๒ ถังทรงกลมขนาด ๒๐ ลิตร 
วางกลับเอาหนาถังลงขางลางอาจกองซอน
กันแบบตรงหรือแบบพีระมิดก็ได 
- ขอ ๓.๒.๓.๓  ถังขนาด ๒๐๐ ลิตร วางกอง
เชนเดียวกันกับถังนามันเชื้อเพลิง 
- ขอ ๓.๒.๓.๔  ถังแบบอ่ืนนอกจากท่ีกลาว
มาแลว ใหวางต้ังซอนกันขึ้นตามปกติ  
- ขอ ๓.๒.๓.๕  ภาชนะท่ีบรรจุหีบหอหรือลัง 
ใหกองหีบหอหรือลังซอนกัน ใหถังอยูใน
ลักษณะตามท่ีกลาวแลวตามแบบของถัง  
- ขอ ๓.๒.๓.๖  ใชผาใบอาบยางหรือวัสดุอ่ืน
ท่ีกันแดดกันฝนไดคลุมกองถังไว  
- ขอ ๗  หนวยใช  ใหผูบังคับหนวย
รับผิดชอบโดยมีเจาหนาท่ีสงกําลังน้ํามันของ
หนวยเปนผูดําเนินการ ดังนี้.- 
- ขอ ๗.๓ เก็บรักษาสิ่งอุปกรณประเภท ๓ 
สายพลาธิการในสวนท่ีอยู  ในความ
ครอบครองของหนวยใหเปนไปอยางถูกตอง
และเหมาะสม 
 
 
 
 
 

 

หัวขอการตรวจ หลกัฐานอางอิง ใจความของหลกัฐานอางอิง 

     ๕.๔ การเก็บ
รักษาน้ํามันอุปกรณ
ในอาคาร 

- คูมือการ
ปฏิบัติงานคลัง
เกี่ยวกับการเก็บ
รักษาสิ่งอุปกรณ
ประเภท ๓ สาย 
พธ. ขอ ๓.๓ ,  
๓.๓.๑ , ๓.๓.๑.๑  
,๓.๓.๑.๒  
๓.๓.๒ , ๓.๓.๒.๒ 
,๓.๓.๒.๓ ,
๓.๓.๒.๔ ,  
๓.๓.๒.๗ , ๗ , 
๗.๓ 

- ขอ ๓.๓  การเก็บรักษาในอาคาร  
- ขอ ๓.๓.๑  แผนผังของคลังเก็บ  
- ขอ ๓.๓.๑.๑  ระหวางคลังเก็บดวยกันและ
ระหวางคลังเก็บกับอาคารอ่ืนควรใหมี
ระยะหางประมาณ  ๓๐ เมตร เปนอยางนอย  
- ขอ ๓.๓.๑.๒  สรางดวยวัสดุทนไฟ เพดาน
คลังควรสูงใหสามารถกองภาชนะบรรจุน้ํามัน
ได  ๓.๖๐  เมตร เปนอยางนอย พ้ืนคลงัเท
คอนกรีตรับน้ําหนักไดเพียงพอ ถาเปนอาคาร
หลายชั้นควรเก็บน้ํามันเฉพาะชั้นลางเทานั้น  
- ขอ  ๓.๓.๒  การกองภาชนะ 
- ขอ ๓.๓.๒.๒  ในตอนหนึ่งเก็บเฉพาะน้ํามัน
ชนิดเดียวกัน และภาชนะบรรจุแบบเดียวกัน
เทานั้น  
- ขอ ๓ .๓ .๒ .๓  ใชไมรองหรือวัสดุอ่ืนท่ี
เทียบเทา ขนาดประมาณ ๔”x ๔”หรือ ๒”x 
๖” เสมอ เวนแตการเก็บรักษาโดยใชกระบะ  
- ขอ ๓.๓.๒.๔  กองภาชนะตาง ๆ โดยวาง
ในทางต้ัง เวนแตภาชนะนั้นบรรจุอยูในหีบ
หรือลังก็วางตาม ลักษณะของหีบหรือลังนั้น 
- ขอ ๓.๓.๒.๗ วางภาชนะบรรจุใหอยูในทา
ท่ีสามารถจะอานเครื่องหมายท่ีภาชนะนั้นได
งายท่ีสุด 
- ขอ ๗ หนวยใช ใหผูบังคับหนวยรับผิดชอบ
โดยมีเจาหนาท่ีสงกําลังน้ํามันของหนวยเปน
ผูดําเนินการ ดังนี้.- 
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หัวขอการตรวจ หลกัฐานอางอิง ใจความของหลกัฐานอางอิง 

 
 
 
 
     ๕.๕ การเก็บ
รักษาน้ํามันอัตรา
พิกัด 

 
 
 
 
- ระเบยีบ ทบ. วา
ดวยการสงกําลัง 
สป. ๓ สาย พธ.   
พ.ศ.๒๕๕๑ ลง 
๒๙ ม.ค. ๕๑  ขอ 
๒๔.๘ , ๗ , ๗.๓ 

- ขอ ๗.๓ เก็บรักษาสิ่งอุปกรณประเภท ๓ 
สายพลาธิการในสวนท่ีอยูในควาครอบครอง
ของหนวยใหเปนไปอยางถูกตองและ
เหมาะสม 
- ขอ ๒๔.๘  หนวยซ่ึงมีน้ํามันตามอัตราพิกัด 
ตองเก็บน้ํามันตามอัตราพิกัดตามปริมาณท่ี
กําหนดไวในถังเชื้อเพลิงของยานยนตทุกคัน
และยุทโธปกรณท่ีมีอยูในหนวย รวมท้ังถัง
อะไหลตามอัตราของยานยนต และในภาชนะ
บรรจุน้ํามันในอัตราของหนวย เพ่ือให
ยานพาหนะและยุทโธปกรณนัน้ ๆ พรอมท่ี
จะออกปฏิบัติการไดทันทีเม่ือไดรับคําสั่ง เม่ือ
ไดใชน้ํามันตามอัตราพิกัดนั้นไปในงานใดแลว 
ใหเบิกน้ํามันตามอัตราหรือเครดิตสําหรับงาน
นั้น ๆ มาเติมใหเต็ม 
- ขอ ๗  หนวยใช  ใหผูบังคับหนวย
รับผิดชอบโดยมีเจาหนาท่ีสงกําลังน้ํามันของ
หนวยเปนผูดําเนินการ ดังนี้.- 
- ขอ ๗.๓ เก็บรักษาสิ่งอุปกรณประเภท ๓ 
สายพลาธิการในสวนท่ีอยูในความ 
ครอบครองของหนวยใหเปนไปอยางถูกตอง
และเหมาะสม ตามเดิม 
 
 
 
 
 

 

หัวขอการตรวจ หลกัฐานอางอิง ใจความของหลกัฐานอางอิง 

     ๕.๖ การเก็บ
รักษาภาชนะเปลา 

- คูมือการ
ปฏิบัติงานคลัง
เกี่ยวกับการเก็บ
รักษาสิ่งอุปกรณ
ประเภท ๓สาย 
พธ. ขอ  ๔ , ๔.๑ 
,๔.๒ , ๔.๓ , ๔.๔ 
, ๔.๕ , ๔.๖ 

- ขอ ๔  การเก็บรักษาภาชนะเปลา 
- ขอ ๔.๑ ภาชนะเปลาท่ีจะตองเก็บรักษา
และสงคืนหนวยจาย เพ่ือหมุนเวียนบรรจุ
น้ํามันอีก  ไดแก ถังน้ํามันขนาด  ๒๐  ลิตร  
และถงับรรจนุ้าํมันเชือ้เพลงิขนาด           
๒๐๐ ลิตร เวนภาชนะท่ีบรรจุน้ํามันอุปกรณ 
และภาชนะบรรจุน้ํามันท่ีกําหนดไวในอัตรา
ของหนวย สําหรับภาชนะบรรจุน้ํา มัน
อุปกรณใหหมุนเวียนใชภายในหนวย  
- ขอ ๔.๒ ภาชนะเปลาท่ีใชน้ํามันหมดไป
แลวตองเก็บรักษาไวกลางแจงเสมอ สวน
ภาชนะเปลาท่ีใหม หรือซอมคืนสภาพยัง
ไมไดบรรจุน้ํามัน ควรเก็บไวภายในอาคาร  
- ขอ ๔.๓ ถังเปลาขนาด  ๒๐๐ ลิตร อาจ
กองไวในลักษณะเชนเดียวกันกับถัง บรรจุ
น้ํามันท่ีกลาวแลวในขอ  ๒ .๒ .๓  แตไม
จําเปนตองใหแนวฝาถังขนานกับพ้ืน อาจ        
กองเปนแถวติด ๆ กัน ตอนละ ๘ แถว หรือ
มากกวาก็ได กองสูงไดไมจํากัด แตการกอง
สูงมาก ๆ จะเกิดความไมสะดวกในการยกขน 
จงึมักกองเพียง  ๑๒  ชั้นเปนอยางมาก กอน
ทําการกองจะตองป ดฝาถังใหแนนดวย
เครื่องมือปด - เปดฝาถัง  และใหมทีางเดิน
รอบ ๆ ตอนดวย  
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หัวขอการตรวจ หลกัฐานอางอิง ใจความของหลกัฐานอางอิง 

 
 
 
 
     ๕.๕ การเก็บ
รักษาน้ํามันอัตรา
พิกัด 

 
 
 
 
- ระเบยีบ ทบ. วา
ดวยการสงกําลัง 
สป. ๓ สาย พธ.   
พ.ศ.๒๕๕๑ ลง 
๒๙ ม.ค. ๕๑  ขอ 
๒๔.๘ , ๗ , ๗.๓ 

- ขอ ๗.๓ เก็บรักษาสิ่งอุปกรณประเภท ๓ 
สายพลาธิการในสวนท่ีอยูในควาครอบครอง
ของหนวยใหเปนไปอยางถูกตองและ
เหมาะสม 
- ขอ ๒๔.๘  หนวยซ่ึงมีน้ํามันตามอัตราพิกัด 
ตองเก็บน้ํามันตามอัตราพิกัดตามปริมาณท่ี
กําหนดไวในถังเชื้อเพลิงของยานยนตทุกคัน
และยุทโธปกรณท่ีมีอยูในหนวย รวมท้ังถัง
อะไหลตามอัตราของยานยนต และในภาชนะ
บรรจุน้ํามันในอัตราของหนวย เพ่ือให
ยานพาหนะและยุทโธปกรณนัน้ ๆ พรอมท่ี
จะออกปฏิบัติการไดทันทีเม่ือไดรับคําสั่ง เม่ือ
ไดใชน้ํามันตามอัตราพิกัดนั้นไปในงานใดแลว 
ใหเบิกน้ํามันตามอัตราหรือเครดิตสําหรับงาน
นั้น ๆ มาเติมใหเต็ม 
- ขอ ๗  หนวยใช  ใหผูบังคับหนวย
รับผิดชอบโดยมีเจาหนาท่ีสงกําลังน้ํามันของ
หนวยเปนผูดําเนินการ ดังนี้.- 
- ขอ ๗.๓ เก็บรักษาสิ่งอุปกรณประเภท ๓ 
สายพลาธิการในสวนท่ีอยูในความ 
ครอบครองของหนวยใหเปนไปอยางถูกตอง
และเหมาะสม ตามเดิม 
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     ๕.๖ การเก็บ
รักษาภาชนะเปลา 

- คูมือการ
ปฏิบัติงานคลัง
เกี่ยวกับการเก็บ
รักษาสิ่งอุปกรณ
ประเภท ๓สาย 
พธ. ขอ  ๔ , ๔.๑ 
,๔.๒ , ๔.๓ , ๔.๔ 
, ๔.๕ , ๔.๖ 

- ขอ ๔  การเก็บรักษาภาชนะเปลา 
- ขอ ๔.๑ ภาชนะเปลาท่ีจะตองเก็บรักษา
และสงคืนหนวยจาย เพ่ือหมุนเวียนบรรจุ
น้ํามันอีก  ไดแก ถังน้ํามันขนาด  ๒๐  ลิตร  
และถงับรรจนุ้าํมันเชือ้เพลงิขนาด           
๒๐๐ ลิตร เวนภาชนะท่ีบรรจุน้ํามันอุปกรณ 
และภาชนะบรรจุน้ํามันท่ีกําหนดไวในอัตรา
ของหนวย สําหรับภาชนะบรรจุน้ํา มัน
อุปกรณใหหมุนเวียนใชภายในหนวย  
- ขอ ๔.๒ ภาชนะเปลาท่ีใชน้ํามันหมดไป
แลวตองเก็บรักษาไวกลางแจงเสมอ สวน
ภาชนะเปลาท่ีใหม หรือซอมคืนสภาพยัง
ไมไดบรรจุน้ํามัน ควรเก็บไวภายในอาคาร  
- ขอ ๔.๓ ถังเปลาขนาด  ๒๐๐ ลิตร อาจ
กองไวในลักษณะเชนเดียวกันกับถัง บรรจุ
น้ํามันท่ีกลาวแลวในขอ  ๒ .๒ .๓  แตไม
จําเปนตองใหแนวฝาถังขนานกับพ้ืน อาจ        
กองเปนแถวติด ๆ กัน ตอนละ ๘ แถว หรือ
มากกวาก็ได กองสูงไดไมจํากัด แตการกอง
สูงมาก ๆ จะเกิดความไมสะดวกในการยกขน 
จงึมักกองเพียง  ๑๒  ชั้นเปนอยางมาก กอน
ทําการกองจะตองป ดฝาถังใหแนนดวย
เครื่องมือปด - เปดฝาถัง  และใหมทีางเดิน
รอบ ๆ ตอนดวย  
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  - ขอ ๔.๔ ถังเปลาขนาด  ๒๐  ลิตร อาจกอง
ทํานองเดียวกันกับถังบรรจุน้ํามันตามท่ีกลาว
แลวในขอ  ๒.๒.๔  ในบางกรณีอาจผูกถัง
ขนาด ๒๐ ลิตร รวมกันเปนมัด ๆ ละ ๕ ถัง 
ดวยแถบรัดหีบหอกองซอนเปนมัด ๆ แตตอง
มีวัสดุรองเสมอ หรืออาจใชกระบะในการกอง
ก็ได กองไดสูงไมจํากัดเทาท่ีจะส ามารถกอง
ใหม่ันคงได กอนการกองตองปดฝาถังใหแนน
ดวยเครื่องมือปด - เปด ฝาถงัเสมอ  
- ขอ ๔.๕ การเก็บถังเปลาขนาด  ๒๐ ลิตร 
อาจวางกองนอนบนชั้นเก็บก็ได การใชชั้น
เก็บถังเปลานี้จะเกิดผลในการทําใหอายุของ
ถังอยูไดนาน เพราะวาจะไมมีน้ําขังอยูขางบน
ฝาถัง ซ่ึงเปนเหตุทําใหเกิดสนิม การเก็บวิธีนี้
ทําใหไมตองใชวัสดุรองถังดวย 
 - ขอ ๔.๖ หามนําถังเปลาทุกชนิดไปใชเพ่ือ
กิจการอ่ืน นอกจากการบรรจุน้ํามันเปนอัน
ขาด เม่ือหนวยมีถังเปลาโดยใชน้ํามัน
หมดแลว จะตองสงคืนใหกับหนวยจา ยทันที 
หรือในโอกาสแรกท่ีสามารถทําได 
 
 
 
 
 
 
 

 

หัวขอการตรวจ หลกัฐานอางอิง ใจความของหลกัฐานอางอิง 

     ๕.๗ การทําปาย
ประจํากองถัง  และ 
เครื่องหมายเตือน
อันตราย 

- คูมือการ
ปฏิบัติงานคลัง
เกี่ยวกับการเก็บ
รักษาสิ่งอุปกรณ
ประเภท ๓ สาย 
พธ. ขอ  ๗.๓ ,  
๗.๓.๑ , ๗.๓.๑.๑ 
, ๗.๓.๑.๒ ,
๗.๓.๒ , ๗.๓.๒.๑  
-๗.๓.๒.๗  
๗.๓.๓ , ๗.๔ , 
๗.๔.๑ ,  
๗.๔.๑.๑ –
๗.๔.๑.๖ 
๗.๔.๒ ,  
๗.๔.๒.๑ –
๗.๔.๒.๓ 

- ขอ ๗.๓  ปายประจํากองถัง  
- ขอ ๗.๓.๑ ขนาดและสีของปาย  
- ขอ ๗.๓.๑.๑ การเก็บรักษากลางแจง ใหใช
ปายขนาด ๒๕ x ๕๐ ซม. พ้ืนสีน้ําตาล 
ตัวอักษร สีขาว เฉพาะชื่อและเกรดของ
น้ํามันตัวอักษรขนาดสูง ๕ ซม. ขอความอ่ืน 
ๆ ตามความเหมาะสม   
- ขอ ๗.๓.๑.๒ การเก็บรักษาภายในอาคาร 
ใหใชปายขนาด ๑๕ x ๓๐ ซม. พ้ืนสีน้ําตาล 
ตัวอักษรสีขาว เฉพาะชื่อและเกรดของน้ํามัน
ตัวอักษรขนาด สูง ๒ ซม . ขอค วามอ่ืน ๆ 
ขนาดตามความเหมาะสม  
- ขอ ๗.๓.๒ ขอความในปายประจํากองถัง 
ใหประกอบดวยสิ่งตาง ๆ ดังตอไปนี้เปนอยาง
นอย  
- ขอ ๗.๓.๒.๑ สัญลักษณทางทหารของ
น้ํามันแตละชนิด  (ถามี)  
- ขอ ๗.๓.๒.๒  ชื่อน้ํามัน  
- ขอ ๗.๓.๒.๓  เกรด แบบ หรอืประเภท  
- ขอ ๗.๓.๒.๔ หมายเลขสิ่งอุปกรณ  
- ขอ ๗.๓.๒.๕ จํานวน  (นับถัง)  
- ขอ ๗.๓.๒.๖ วัน เดือน ป ท่ีไดรับ 
- ขอ ๗.๓.๒.๗ วัน เดือน ป ท่ีตักตัวอยางไป
ทดสอบครั้งสุดทาย  
- ขอ ๗.๓.๓  ตําแหนงของปายใหติดต้ังไวใน
ตําแหนงท่ีมองเห็นไดงายและชัดเจน อยูสูง
จากพ้ืนประมาณระดับสายตา 
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  - ขอ ๔.๔ ถังเปลาขนาด  ๒๐  ลิตร อาจกอง
ทํานองเดียวกันกับถังบรรจุน้ํามันตามท่ีกลาว
แลวในขอ  ๒.๒.๔  ในบางกรณีอาจผูกถัง
ขนาด ๒๐ ลิตร รวมกันเปนมัด ๆ ละ ๕ ถัง 
ดวยแถบรัดหีบหอกองซอนเปนมัด ๆ แตตอง
มีวัสดุรองเสมอ หรืออาจใชกระบะในการกอง
ก็ได กองไดสูงไมจํากัดเทาท่ีจะส ามารถกอง
ใหม่ันคงได กอนการกองตองปดฝาถังใหแนน
ดวยเครื่องมือปด - เปด ฝาถงัเสมอ  
- ขอ ๔.๕ การเก็บถังเปลาขนาด  ๒๐ ลิตร 
อาจวางกองนอนบนชั้นเก็บก็ได การใชชั้น
เก็บถังเปลานี้จะเกิดผลในการทําใหอายุของ
ถังอยูไดนาน เพราะวาจะไมมีน้ําขังอยูขางบน
ฝาถัง ซ่ึงเปนเหตุทําใหเกิดสนิม การเก็บวิธีนี้
ทําใหไมตองใชวัสดุรองถังดวย 
 - ขอ ๔.๖ หามนําถังเปลาทุกชนิดไปใชเพ่ือ
กิจการอ่ืน นอกจากการบรรจุน้ํามันเปนอัน
ขาด เม่ือหนวยมีถังเปลาโดยใชน้ํามัน
หมดแลว จะตองสงคืนใหกับหนวยจา ยทันที 
หรือในโอกาสแรกท่ีสามารถทําได 
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     ๕.๗ การทําปาย
ประจํากองถัง  และ 
เครื่องหมายเตือน
อันตราย 

- คูมือการ
ปฏิบัติงานคลัง
เกี่ยวกับการเก็บ
รักษาสิ่งอุปกรณ
ประเภท ๓ สาย 
พธ. ขอ  ๗.๓ ,  
๗.๓.๑ , ๗.๓.๑.๑ 
, ๗.๓.๑.๒ ,
๗.๓.๒ , ๗.๓.๒.๑  
-๗.๓.๒.๗  
๗.๓.๓ , ๗.๔ , 
๗.๔.๑ ,  
๗.๔.๑.๑ –
๗.๔.๑.๖ 
๗.๔.๒ ,  
๗.๔.๒.๑ –
๗.๔.๒.๓ 

- ขอ ๗.๓  ปายประจํากองถัง  
- ขอ ๗.๓.๑ ขนาดและสีของปาย  
- ขอ ๗.๓.๑.๑ การเก็บรักษากลางแจง ใหใช
ปายขนาด ๒๕ x ๕๐ ซม. พ้ืนสีน้ําตาล 
ตัวอักษร สีขาว เฉพาะชื่อและเกรดของ
น้ํามันตัวอักษรขนาดสูง ๕ ซม. ขอความอ่ืน 
ๆ ตามความเหมาะสม   
- ขอ ๗.๓.๑.๒ การเก็บรักษาภายในอาคาร 
ใหใชปายขนาด ๑๕ x ๓๐ ซม. พ้ืนสีน้ําตาล 
ตัวอักษรสีขาว เฉพาะชื่อและเกรดของน้ํามัน
ตัวอักษรขนาด สูง ๒ ซม . ขอค วามอ่ืน ๆ 
ขนาดตามความเหมาะสม  
- ขอ ๗.๓.๒ ขอความในปายประจํากองถัง 
ใหประกอบดวยสิ่งตาง ๆ ดังตอไปนี้เปนอยาง
นอย  
- ขอ ๗.๓.๒.๑ สัญลักษณทางทหารของ
น้ํามันแตละชนิด  (ถามี)  
- ขอ ๗.๓.๒.๒  ชื่อน้ํามัน  
- ขอ ๗.๓.๒.๓  เกรด แบบ หรอืประเภท  
- ขอ ๗.๓.๒.๔ หมายเลขสิ่งอุปกรณ  
- ขอ ๗.๓.๒.๕ จํานวน  (นับถัง)  
- ขอ ๗.๓.๒.๖ วัน เดือน ป ท่ีไดรับ 
- ขอ ๗.๓.๒.๗ วัน เดือน ป ท่ีตักตัวอยางไป
ทดสอบครั้งสุดทาย  
- ขอ ๗.๓.๓  ตําแหนงของปายใหติดต้ังไวใน
ตําแหนงท่ีมองเห็นไดงายและชัดเจน อยูสูง
จากพ้ืนประมาณระดับสายตา 
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  - ขอ ๗ .๔  ปายและเครือ่งหมายเตือน
อันตราย  
- ขอ ๗.๔.๑ ใหจัดทําปายเตือนอันตรายพ้ืนสี
ขาวตัวอักษรสีแดงไวตรงทางเขาและภายใน
พ้ืนท่ีเก็บรักษาโดยใชขนาดของแผนปาย
เชนเดียวกันกับปายประจํากองถังในการเก็บ
รักษากลางแจง หรือการเก็บรักษาไวใน
อาคารแลวแตกรณีสําหรับปายกลางแจงใช
ขนาดตัวอักษรสูง ๑๕ ซม. และปายในอาคาร
ใชข นาดตัวอักษรสูง ๑๐ ซม . ปายเหลานี้
ไดแก.- 
- ขอ ๗.๔.๑.๑ ปายหามสูบบุหรี่  
- ขอ ๗.๔.๑.๒ ปายหามนําสิ่งจุดไฟเขา  
- ขอ ๗.๔.๑.๓ ปายหามเขา  
- ขอ ๗.๔.๑.๔ ปายอันตรายไวไฟ  
- ขอ ๗.๔.๑.๕  ปายบอกตําแหนงเครื่องมือ
ดับเพลิง  
- ขอ ๗.๔.๑.๖  ปายเตือนอันตรายอ่ื น ๆ ท่ี
จําเปน  
- ขอ ๗.๔.๒ ใหทําเครื่องหมายเตือนอันตราย
พ้ืนสีขาว ตัวอักษรสีแดงขนาดใหญบนผนัง
ภายนอกอาคารคลัง และท่ีถังเก็บน้ํามัน
ขนาดใหญ ใหสามารถมองเห็นไดชัดเจนใน
ระยะทาง ๗๕ ม. เปนอยางนอยตามความ
เหมาะสมของขนาดอาคารและขนาดของถัง
น้ํามันนั้น 
 

 

หัวขอการตรวจ หลกัฐานอางอิง ใจความของหลกัฐานอางอิง 

 
 
 
 
 
๖. การจายน้ํามัน  

 

 ตามอตัรา/เครดิต 

 
 
 
 
- ระเบยีบ ทบ.วา
ดวยการสงกําลัง 
สป.๓ สาย พธ.
พ.ศ.๒๕๕๑ ลง 
๒๙ ม.ค. ๕๑ ขอ 
๓๒, ๓๒.๑, ๓๕.๒ 
และคําอธิบายวิธี
เขียนใบรับน้ํามัน  
ผนวก ค. 

เครื่องหมายเปนขอความเหลานี้ ไดแก 
- ขอ ๗.๔.๒.๑ หามสูบบุหรี่  
- ขอ ๗.๔.๒.๒ อันตรายไวไฟ  
- ขอ  ๗.๔.๒.๓ ขอความเตือนอันตรายอ่ืน ๆ 
ท่ีจาํเปนและเหมาะสม 
- ขอ ๓๒ อํานาจการสั่งจาย 
- ขอ ๓๒.๑ ผูบังคับหนวยใช มีอํานาจสั่งจาย
น้ํามันประเภท ๑ และน้าํมันประเภท ๒ ตาม
อัตราหรือเครดิตของหนวยเพ่ือใชราชการ
ภายในหนวย 
- ขอ ๓๕ .๒ พลขับหรือเจาหนาท่ีประจํา
ยุทโธปกรณ นํารถหรือภาชนะบรรจุน้ํามันไป
เติมน้ํามัน ณ สถานีจายน้ํามัน โดยใชใบรับ
น้ํามันท่ีผูบังคับหนวย ใ ชหรือผูไดรับมอบ
อํานาจ เปนผูสั่งจายน้ํามันตามอัตราหรือ
เครดิตเปนหลักฐานในการขอเติม โดยใหระบุ
ประเภทของอัตรา หรือเครดิตลงไปในใบรับ 
น้ํามันนั้นใหชัดเจน และใหผูรับลงนามรับไว
เปนหลักฐานท่ีดานหลังของใบรับน้ํามันนั้น ๆ 
และในบัญชีจายน้ํามันประจําวันของสถานี
จายน้ํามัน 
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การตรวจกิจการทั่วไป
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หัวขอการตรวจ หลกัฐานอางอิง ใจความของหลกัฐานอางอิง 

  - ขอ ๗ .๔  ปายและเครือ่งหมายเตือน
อันตราย  
- ขอ ๗.๔.๑ ใหจัดทําปายเตือนอันตรายพ้ืนสี
ขาวตัวอักษรสีแดงไวตรงทางเขาและภายใน
พ้ืนท่ีเก็บรักษาโดยใชขนาดของแผนปาย
เชนเดียวกันกับปายประจํากองถังในการเก็บ
รักษากลางแจง หรือการเก็บรักษาไวใน
อาคารแลวแตกรณีสําหรับปายกลางแจงใช
ขนาดตัวอักษรสูง ๑๕ ซม. และปายในอาคาร
ใชข นาดตัวอักษรสูง ๑๐ ซม . ปายเหลานี้
ไดแก.- 
- ขอ ๗.๔.๑.๑ ปายหามสูบบุหรี่  
- ขอ ๗.๔.๑.๒ ปายหามนําสิ่งจุดไฟเขา  
- ขอ ๗.๔.๑.๓ ปายหามเขา  
- ขอ ๗.๔.๑.๔ ปายอันตรายไวไฟ  
- ขอ ๗.๔.๑.๕  ปายบอกตําแหนงเครื่องมือ
ดับเพลิง  
- ขอ ๗.๔.๑.๖  ปายเตือนอันตรายอ่ื น ๆ ท่ี
จําเปน  
- ขอ ๗.๔.๒ ใหทําเครื่องหมายเตือนอันตราย
พ้ืนสีขาว ตัวอักษรสีแดงขนาดใหญบนผนัง
ภายนอกอาคารคลัง และท่ีถังเก็บน้ํามัน
ขนาดใหญ ใหสามารถมองเห็นไดชัดเจนใน
ระยะทาง ๗๕ ม. เปนอยางนอยตามความ
เหมาะสมของขนาดอาคารและขนาดของถัง
น้ํามันนั้น 
 

 

หัวขอการตรวจ หลกัฐานอางอิง ใจความของหลกัฐานอางอิง 

 
 
 
 
 
๖. การจายน้ํามัน  

 

 ตามอตัรา/เครดิต 

 
 
 
 
- ระเบยีบ ทบ.วา
ดวยการสงกําลัง 
สป.๓ สาย พธ.
พ.ศ.๒๕๕๑ ลง 
๒๙ ม.ค. ๕๑ ขอ 
๓๒, ๓๒.๑, ๓๕.๒ 
และคําอธิบายวิธี
เขียนใบรับน้ํามัน  
ผนวก ค. 

เครื่องหมายเปนขอความเหลานี้ ไดแก 
- ขอ ๗.๔.๒.๑ หามสูบบุหรี่  
- ขอ ๗.๔.๒.๒ อันตรายไวไฟ  
- ขอ  ๗.๔.๒.๓ ขอความเตือนอันตรายอ่ืน ๆ 
ท่ีจาํเปนและเหมาะสม 
- ขอ ๓๒ อํานาจการสั่งจาย 
- ขอ ๓๒.๑ ผูบังคับหนวยใช มีอํานาจสั่งจาย
น้ํามันประเภท ๑ และน้าํมันประเภท ๒ ตาม
อัตราหรือเครดิตของหนวยเพ่ือใชราชการ
ภายในหนวย 
- ขอ ๓๕ .๒ พลขับหรือเจาหนาท่ีประจํา
ยุทโธปกรณ นํารถหรือภาชนะบรรจุน้ํามันไป
เติมน้ํามัน ณ สถานีจายน้ํามัน โดยใชใบรับ
น้ํามันท่ีผูบังคับหนวย ใ ชหรือผูไดรับมอบ
อํานาจ เปนผูสั่งจายน้ํามันตามอัตราหรือ
เครดิตเปนหลักฐานในการขอเติม โดยใหระบุ
ประเภทของอัตรา หรือเครดิตลงไปในใบรับ 
น้ํามันนั้นใหชัดเจน และใหผูรับลงนามรับไว
เปนหลักฐานท่ีดานหลังของใบรับน้ํามันนั้น ๆ 
และในบัญชีจายน้ํามันประจําวันของสถานี
จายน้ํามัน 
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หัวขอการตรวจ หลกัฐานอางอิง ใจความของหลกัฐานอางอิง 

     ๗.๑ การตรวจ  
ของผูบังคับบัญชา 

๗. การรายงาน  
การตรวจ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      

 
 
- ระเบยีบ ทบ.วา
ดวยการสงกําลัง 
สป.๓ สาย พธ.  
พ.ศ.๒๕๕๑ ลง 
๒๙ ม.ค. ๕๑  ขอ 
๕๒ , ๕๒.๑ , 
๕๒.๓    
 
 
 
 
 
  

 
 
- ขอ ๕๒  การตรวจของผูบังคับบัญชา 
- ขอ ๕๒.๑  ผูบังคับบัญชาของหนวยท่ีมีสิ่ง
อุปกรณประเภท ๓  สายพลาธิการอยูใน
ความครอบครอง ตองตั้งกรรมการตรวจ
น้ํามันประกอบดวยนายทหารสัญญาบัตร
อยางนอย ๓ นาย  ขึ้นทําการตรวจกิจการสง
กําลังสิ่งอุปกรณ ประเภท ๓ สายพลาธิการ
ของหนวยอยางนอยปละ ๑ ครั้ง 
- ขอ ๕๒ .๓  เม่ือทําการตรวจแลวให
คณะกรรมการรายงานผลการตรวจตอผูสั่งตั้ง
กรรมการภายใน ๑๕ วัน นับแตวันท่ี
คณะกรรมการไดรับทราบคําสั่ง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

หัวขอการตรวจ หลกัฐานอางอิง ใจความของหลกัฐานอางอิง 

     ๗.๒ การ
ตรวจสอบยอดอัตรา
และเครดิต และการ
ตรวจการจาย 
 
 
 
 
 
 
 
        ๗.๓ การ
รายงานการใชน้ํามัน
ตามอัตรา และ
เครดิต 
 
 
 
     ๗.๔ การ
รายงานสถานภาพ
น้ํามันตามอัตราพิกัด 

- ระเบยีบ ทบ.วา
ดวยการสงกําลัง 
สป.๓ สาย พธ.  
พ.ศ.๒๕๕๑ ลง 
๒๙ ม.ค.๕๑     
ขอ ๔๗.๓   
 
 
 
 
 
- ระเบยีบ ทบ.วา
ดวยการสงกําลัง 
สป.๓ สาย พธ. 
พ.ศ.๒๕๕๑ ลง 
๒๙ ม.ค.๕๑   
ขอ ๕๑.๑   
 
- หนังสือ กบ.ทบ. 
ดวนมาก ท่ี กห 
๐๔๐๔/๒๐๐๓  
ลง๒ ก.ค.๓๖ 
เรื่อง ขออนุมัติ   
หลักการ กาเบิก– 
จาย – เรียกคืน 
และการรายงาน 
 

- ขอ ๔๗ .๓  ผูบังคับหนวยท่ีมีอัตราและ
เครดิต รับผิดชอบในการตรวจสอบความ
ถูกตองในการตั้งยอดอัตราและเครดิต โดยต้ัง
กรรมการตรวจสอบขึ้น ๓ นาย เปน
นายทหารสัญญาบัตรอยางนอย  ๑ นาย ทํา
การตรวจสอบการตั้งยอดอัตราและเครดิต 
และการตรวจจายของเจาหนาท่ีสวนบัญชีคุม
ทุกรอบ ๑ เดอืน และใหคณะกรรมการ
รายงานผลตอผูสั่งต้ังกรรมการภายใน  ๕ วัน
ทําการของเดือนถัดไป 
 
- ขอ ๕๑ .๑ หนวยใชเสนอรายงานการใช
น้ํามันตามอัตราและเครดิตตอหนวย
สนับสนุนโดยตรงเปนประจําทุกเดือน ภายใน
วันท่ี ๕ ของเดือนถัดไป การรายงานใช ทบ . 
๔๖๕ – ๓๒๕ ผนวก ฑ. 
 
 
- ขอ ๓.๓.๔ การร ายงาน ใหหนวยท่ีไดรับ
การแจกจายยานพาหนะ ( เวน
รถจักรยานยนต )  ไปจาก ทบ . ทําผนวก ก . 
(บัญชีสถานภาพน้ํามันอัตราพิกัด )รายงานไป
ยังหนวยสนับสนุนทั่วไป  (บชร. ของทัพภาค)  
ภายใน  ๓๑ ส.ค.ของทุก ๆ ป สวนกลางและ
หนวยของ ทภ .๑ ใหรายงานตรงไปยัง พธ .
ทบ. ภายใน ๓๑ ส.ค. ของทุก ๆ ป เชนกัน 
 

 



คู่มือการปฏิบัติราชการสายงานจเร

การตรวจกิจการทั่วไป
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หัวขอการตรวจ หลกัฐานอางอิง ใจความของหลกัฐานอางอิง 

     ๗.๑ การตรวจ  
ของผูบังคับบัญชา 

๗. การรายงาน  
การตรวจ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      

 
 
- ระเบยีบ ทบ.วา
ดวยการสงกําลัง 
สป.๓ สาย พธ.  
พ.ศ.๒๕๕๑ ลง 
๒๙ ม.ค. ๕๑  ขอ 
๕๒ , ๕๒.๑ , 
๕๒.๓    
 
 
 
 
 
  

 
 
- ขอ ๕๒  การตรวจของผูบังคับบัญชา 
- ขอ ๕๒.๑  ผูบังคับบัญชาของหนวยท่ีมีสิ่ง
อุปกรณประเภท ๓  สายพลาธิการอยูใน
ความครอบครอง ตองตั้งกรรมการตรวจ
น้ํามันประกอบดวยนายทหารสัญญาบัตร
อยางนอย ๓ นาย  ขึ้นทําการตรวจกิจการสง
กําลังสิ่งอุปกรณ ประเภท ๓ สายพลาธิการ
ของหนวยอยางนอยปละ ๑ ครั้ง 
- ขอ ๕๒ .๓  เม่ือทําการตรวจแลวให
คณะกรรมการรายงานผลการตรวจตอผูสั่งตั้ง
กรรมการภายใน ๑๕ วัน นับแตวันท่ี
คณะกรรมการไดรับทราบคําสั่ง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

หัวขอการตรวจ หลกัฐานอางอิง ใจความของหลกัฐานอางอิง 

     ๗.๒ การ
ตรวจสอบยอดอัตรา
และเครดิต และการ
ตรวจการจาย 
 
 
 
 
 
 
 
        ๗.๓ การ
รายงานการใชน้ํามัน
ตามอัตรา และ
เครดิต 
 
 
 
     ๗.๔ การ
รายงานสถานภาพ
น้ํามันตามอัตราพิกัด 

- ระเบยีบ ทบ.วา
ดวยการสงกําลัง 
สป.๓ สาย พธ.  
พ.ศ.๒๕๕๑ ลง 
๒๙ ม.ค.๕๑     
ขอ ๔๗.๓   
 
 
 
 
 
- ระเบยีบ ทบ.วา
ดวยการสงกําลัง 
สป.๓ สาย พธ. 
พ.ศ.๒๕๕๑ ลง 
๒๙ ม.ค.๕๑   
ขอ ๕๑.๑   
 
- หนังสือ กบ.ทบ. 
ดวนมาก ท่ี กห 
๐๔๐๔/๒๐๐๓  
ลง๒ ก.ค.๓๖ 
เรื่อง ขออนุมัติ   
หลักการ กาเบิก– 
จาย – เรียกคืน 
และการรายงาน 
 

- ขอ ๔๗ .๓  ผูบังคับหนวยท่ีมีอัตราและ
เครดิต รับผิดชอบในการตรวจสอบความ
ถูกตองในการตั้งยอดอัตราและเครดิต โดยต้ัง
กรรมการตรวจสอบขึ้น ๓ นาย เปน
นายทหารสัญญาบัตรอยางนอย  ๑ นาย ทํา
การตรวจสอบการตั้งยอดอัตราและเครดิต 
และการตรวจจายของเจาหนาท่ีสวนบัญชีคุม
ทุกรอบ ๑ เดอืน และใหคณะกรรมการ
รายงานผลตอผูสั่งต้ังกรรมการภายใน  ๕ วัน
ทําการของเดือนถัดไป 
 
- ขอ ๕๑ .๑ หนวยใชเสนอรายงานการใช
น้ํามันตามอัตราและเครดิตตอหนวย
สนับสนุนโดยตรงเปนประจําทุกเดือน ภายใน
วันท่ี ๕ ของเดือนถัดไป การรายงานใช ทบ . 
๔๖๕ – ๓๒๕ ผนวก ฑ. 
 
 
- ขอ ๓.๓.๔ การร ายงาน ใหหนวยท่ีไดรับ
การแจกจายยานพาหนะ ( เวน
รถจักรยานยนต )  ไปจาก ทบ . ทําผนวก ก . 
(บัญชีสถานภาพน้ํามันอัตราพิกัด )รายงานไป
ยังหนวยสนับสนุนทั่วไป  (บชร. ของทัพภาค)  
ภายใน  ๓๑ ส.ค.ของทุก ๆ ป สวนกลางและ
หนวยของ ทภ .๑ ใหรายงานตรงไปยัง พธ .
ทบ. ภายใน ๓๑ ส.ค. ของทุก ๆ ป เชนกัน 
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๘. การระวังปองกัน 

 

 อันตรายและ
อัคคีภัย 

 
 
 
 
 
 
 

การควบคุมน้ํามัน
ตามอัตราพิกัด 
ขอ ๓.๓.๔ 

๙. เบด็เตล็ด 

 
 
 
- ระเบยีบ ทบ.วา
ดวยการสงกําลัง 
สป.๓ สาย พธ. 
พ.ศ.๒๕๕๑ ลง 
๒๙ ม.ค. ๕๑   
ขอ ๕๔ 
 
 
 
 
 
- ระเบยีบ ทบ.วา
ดวยการสงกําลัง 
สป.๓ สาย พธ. 
พ.ศ.๒๕๕๑ ลง 
๒๙ ม.ค. ๕๑   
ขอ ๗.๖ ,  ๓๕.๖ 
 

เชนกนัและให ทภ .๒ , ๓  และ ๔ รวบรวม
รายงานของทุกหนวยเสนอ พธ .ทบ. ภายใน 
๓๐ ก.ย. ของทุก ๆ ป เพ่ือให พธ .ทบ. สรุป
นําเรียน ผบ .ทบ .  ( ผาน กบ .ทบ .)   เพ่ือ
ทราบตามผนวก ก. ท่ีสงมาดวย กอน ๓๑ 
ม.ค. ของแตละป 
- ขอ ๕๔  การระวังปองกันอันตรายและ
อัคคีภัยใหทุกหนวยท่ีมีสิ่งอุปกรณประเภท ๓ 
สายพลาธิการ อยูในความรับผิดชอบออก
ระเบียบปลีกยอยเกี่ยวกับการระวังปองกัน
อันตรายและอัคคีภัย  เชน  การหามนํา
เชื้อเพลิงเขาไปในบริเวณคลัง ก ารหามสูบ
บุหรี่ในเขตท่ีกําหนด การกําหนดวิธีการ
ดับเพลิงและการใชเครื่องมือดับเพลิง การจัด
เวรยาม เปนตน ใหทุกหนวยจัดใหมีเครื่องมือ
ดับเพลิงไวใหพรอม และทําการฝกเจาหนาท่ี
ดับเพลิงใหมีความชํานาญดวย 
- ขอ ๗.๖ กําหนดระเบียบปลีกยอยเกี่ยวกับ
การปฏิบัติการสงกํา ลังสิ่งอุปกรณประเภท ๓ 
สายพลาธิการของหนวยภายในขอบเขตแหง
ระเบียบนี้ 
- ขอ ๓๕ .๖ ใหผูบังคับหนวยท่ีจัดต้ังสถานี
จายน้ํามัน ออกระเบียบปฏิบัติประจําของ
สถานีจายน้ํามันใหรัดกุมและเหมาะสม 
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๘. การระวังปองกัน 

 

 อันตรายและ
อัคคีภัย 

 
 
 
 
 
 
 

การควบคุมน้ํามัน
ตามอัตราพิกัด 
ขอ ๓.๓.๔ 

๙. เบด็เตลด็ 

 
 
 
- ระเบยีบ ทบ.วา
ดวยการสงกําลัง 
สป.๓ สาย พธ. 
พ.ศ.๒๕๕๑ ลง 
๒๙ ม.ค. ๕๑   
ขอ ๕๔ 
 
 
 
 
 
- ระเบยีบ ทบ.วา
ดวยการสงกําลัง 
สป.๓ สาย พธ. 
พ.ศ.๒๕๕๑ ลง 
๒๙ ม.ค. ๕๑   
ขอ ๗.๖ ,  ๓๕.๖ 
 

เชนกนัและให ทภ .๒ , ๓  และ ๔ รวบรวม
รายงานของทุกหนวยเสนอ พธ .ทบ. ภายใน 
๓๐ ก.ย. ของทุก ๆ ป เพ่ือให พธ .ทบ. สรุป
นําเรียน ผบ .ทบ .  ( ผาน กบ .ทบ .)   เพ่ือ
ทราบตามผนวก ก. ท่ีสงมาดวย กอน ๓๑ 
ม.ค. ของแตละป 
- ขอ ๕๔  การระวังปองกันอันตรายและ
อัคคีภัยใหทุกหนวยท่ีมีสิ่งอุปกรณประเภท ๓ 
สายพลาธิการ อยูในความรับผิดชอบออก
ระเบียบปลีกยอยเกี่ยวกับการระวังปองกัน
อันตรายและอัคคีภัย  เชน  การหามนํา
เชื้อเพลิงเขาไปในบริเวณคลัง ก ารหามสูบ
บุหรี่ในเขตท่ีกําหนด การกําหนดวิธีการ
ดับเพลิงและการใชเครื่องมือดับเพลิง การจัด
เวรยาม เปนตน ใหทุกหนวยจัดใหมีเครื่องมือ
ดับเพลิงไวใหพรอม และทําการฝกเจาหนาท่ี
ดับเพลิงใหมีความชํานาญดวย 
- ขอ ๗.๖ กําหนดระเบียบปลีกยอยเกี่ยวกับ
การปฏิบัติการสงกํา ลังสิ่งอุปกรณประเภท ๓ 
สายพลาธิการของหนวยภายในขอบเขตแหง
ระเบียบนี้ 
- ขอ ๓๕ .๖ ใหผูบังคับหนวยท่ีจัดต้ังสถานี
จายน้ํามัน ออกระเบียบปฏิบัติประจําของ
สถานีจายน้ํามันใหรัดกุมและเหมาะสม 
 
 
 

 

การตรวจสิ่งอุปกรณ์ประเภท ๓ 

สายพลาธิการ (หน่วยสนับสนุน)
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 ๑.การเตรียม
การรับตรวจ
   ๑.๑ การ
ปฏิบัติของหน่วย
รับตรวจ
     - ส่งหัวข้อ
การตรวจพร้อม
รายละเอียด 
จ�านวน ๒ ชุด
     - ส่งข้อมูลที่
ต้องการทราบ
ประกอบ
การรับตรวจ
   ๑.๒ บันทึกผล
การตรวจของชุด
ตรวจ จบ.ครั้ง
หลังสุด
     - แก้ไขข้อ
บกพร่องเรียบร้อย
     - รายงาน
การแก้ไขให้ผู้
บังคับบัญชา
ทราบ
     - จัดท�า
ส�าเนาบันทึกผล
การตรวจ ฯ และ
รายงานการแก้ไข
แนบไว้กับข้อมูล

- ระเบียบกองทัพ
บกว่าด้วยการ
ตรวจในหน้าที่นาย
ทหารจเร พ.ศ.
๒๕๕๒ ลง ๑๐ 
ก.ย.๕๒ ข้อ ๑๕.๒
- ค�าสั่งกองทัพบก
เรื่องการตรวจใน
หน้าที่นายทหาร
จเรประจ�าปี
- หนังสือ จบ. แจ้ง
หน่วยรับตรวจเพื่อ
เตรียม
การรับตรวจ

- ข้อ ๑๕.๒ ผู้รบัตรวจ เมือ่ได้รบับนัทกึผลการตรวจ
แล้วให้แก้ไขข้อ บกพร่องที่อยู่ในอ�านาจของตน
ทนัทไีม่ต้องรอให้ผู้บงัคับบญัชาส่ังการ ส�าหรบัเรือ่ง
ที่เกินขีดความสามารถและ/หรือ นอกอ�านาจของ
ตนท่ีจะแก้ไขได้เอง ให้รายงานหน่วยเหนือ เพื่อ
ด�าเนินการต่อไปและให้เก็บบันทึกผลการตรวจ 
และการด�าเนินการแก้ไขข ้อบกพร่องไว ้เป ็น 
หลักฐาน

การตรวจสิ่งอุปกรณ์ประเภท ๓ สายพลาธิการ (หน่วยสนับสนุน)
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   ๑.๓ การจัดท�า
ข้อมูลที่ต้องการ
ทราบประกอบ
การรับตรวจ 
     - ครบถ้วน
ตามที่จบ.ก�าหนด
     - ถูกต้อง
เรียบร้อย
   ๑.๔ การเต
รียมเอกสารรับ
ตรวจ
     - ครบถ้วน
ตามท่ี จบ.ก�าหนด
     - ถูกต้อง
เรียบร้อย
     - ใส่แฟ้มเก็บ
เป็นระเบียบ
     - จัดวาง
อย่างเหมาะสม
    ๑.๕ การจัด
ผู้รับตรวจ,ผู้น�า
ตรวจและยาน
พาหนะน�าตรวจ
     - เจ้าหน้าที่
รับตรวจมีความรู้
     - ครบถ้วน
   ๑.๖ การจัด
สถานที่รับตรวจ

- เช่นเดียวกับข้อ 
๑.๑ และ ๑.๒

- เช่นเดียวกับข้อ 
๑.๑ และ ๑.๒

-เช่นเดียวกับข้อ 
๑.๑ และ ๑.๒

- เช่นเดียวกับข้อ 
๑.๑ และ ๑.๒
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     -มีสิ่งอ�านวย
ความสะดวก
ส�าหรับ
การตรวจ
     -จัดสถานที่
เป็นระเบียบ
เรียบร้อย
     -แสงสว่าง
เพียงพอ

๒.การรับส่ง
หน้าที่
   ๒.๑ หลักฐาน
การรับ-ส่งหน้าที่
     - จัดท�า
เอกสารครบถ้วน
     - เอกสาร
หลักฐานถูกต้อง
เรียบร้อย

- ระเบียกองทัพบก
ว่าด้วยการรับ-ส่ง
หน้าที่ในเวลาย้าย 
เลื่อน ลด ปลด 
และบรรจุ 
พ.ศ.๒๕๔๐ ข้อ 
๗,๑๑

- ข้อ ๗ เมื่อมีค�าสั่งย้ายข้าราชการหรือให้
ข้าราชการออกจากราชการ ผู้บังคับบัญชาจัดให้มี
การรับ-ส่งหน้าที่กันโดยเร็ว โดยให้เริ่มออกเดิน
ทางไปรับ-ส่งหน้าที่ซึ่งกันและกันภายใน ๗ วัน 
นับแต่วันที่ได้รับทราบค�าสั่ง
อย่างเป็นทางการต่อจากนั้นให้ท�าการรับ-ส่ง
หน้าที่ต่อกันให้แล้วเสร็จตามก�าหนดเวลาดังนี้
     ข้าราชการที่มีต�าแหน่งตั้งแต่ผู้บังคับหมวด
หรือเทียบเท่าลงไปภายใน ๒ วัน
     ข้าราชการที่มีต�าแหน่งตั้งแต่ผู้บังคับกองร้อย
หรือเทียบเท่าภายใน ๓ วัน
     ข้าราชการที่มีต�าแหน่งตั้งแต่ผู้บังคับกองพัน, 
ผู้บังคับการกรมหรือเทียบเท่า ภายใน ๕ วัน
     ข้าราชการที่มีต�าแหน่งตั้งแต่ผู้บัญชาการ
กองพลขึ้นไปหรือเทียบเท่าภายใน ๗ วัน เว้นแต่ผู้
ครองต�าแหน่งดังกล่าวเป็นเจ้าหน้าที่คลัง
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ซึ่งรับผิดชอบบัญชีพัสดุในคลังโดยตรง จึงให้ยืด
เวลาในการรับ-ส่งหน้าท่ีออกไปได้ไม่เกิน ๑๕ วัน 
ถ้ารายใดมคีวามจ�าเป็นจะต้องใช้เวลาในการรบั-ส่ง
หน้าทีเ่กนิก�าหนดในข้อนีก้ใ็ห้รายงานขออนมัุตผิูส่ั้ง
ย้ายเป็นราย ๆ ไป...
 
- ข้อ ๑๑ การปฏิบตัต่ิอเอกสารทีเ่กีย่วกบัการรบั-ส่ง
หน้าที่
          ๑๑.๑ ให้ผู้ส่งจัดท�าบัญชีส่งหน้าที่เฉพาะใน
กองบังคับการหรือเฉพาะในส่วนท่ีตนรับผิดชอบ
โดยตรง เช่น บญัชกี�าลังพล บญัชีอาวธุบญัชกีารเงนิ 
บญัชสีิง่อปุกรณ์ตามสายยทุธบรกิารต่าง ๆ  และบัญชี
อื่น เฉพาะที่จ�าเป็นตามจ�านวนซึ่งเป็นจริงในวันที่
รับ-ส่งหน้าที่ ส�าหรับเงินผู้ส่งที่มีอ�านาจสั่งการเบิก
จ่ายเงินกับผู้มีหน้าที่รักษาเงินต้องท�าบัญชีรับ-ส่ง 
และตรวจสอบเงินในบัญชีด้วย
          ๑๑.๒ เมื่อได้ตรวจรับถูกต้องแล้วให้ผู้ส่ง
และผู้รับบันทึกไว้ท้ายบัญชีส่งหน้าที่ว่าได้ตรวจรับ
ถูกต้องแล้วและลงลายมือชื่อผู้รับไว้ แต่ถ้ามีการ
คลาดเคลือ่นเกดิขึน้กใ็ห้บนัทกึไว้ในบญัชีนัน้และลง
นามผู้รับผู้ส่งกับเจ้าหน้าที่ซ่ึงเกี่ยวข้อง แล้วรับส่ง
กันให้เสร็จไปข้ันหนึ่งก่อน ต่อจากนั้นผู ้รับต้อง
รายงานให้ผู้บังคับบัญชาโดยตรงทราบโดยเร็ว
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   ๑.๒ รายงาน
การรับ-ส่งหน้าที่
     - มกีารรายงาน
ให้ผู้บังคับบัญชา
ทราบ
     -รายงานตาม
ก�าหนดเวลา

๓.การเบิก- รับ
แ ล ะ ส ่ ง คื น ส่ิ ง
อุปกรณ์
   ๓.๑ การส่ง
ลายมอืชือ่ผูม้สีทิธิ
เบิก
     - ลายมือชื่อผู้
มี สิ ท ธิ เ บิ ก สิ่ ง
อุปกรณ์ถูกต้อง

- ระเบยีบกองทพับก
ว่าด้วยการรับ-ส่ง
หน้าท่ีในเวลาย้าย 
เลื่อน ลด ปลด และ
บรรจุ 
พ.ศ.๒๕๔๐ ข้อ ๑๒

- ระเบียกองทัพบก
ว ่ า ด ้ ว ย ก า ร ส ่ ง
ลายมือชื่อผู ้มีสิทธิ
เ บิ กและผู ้ รั บสิ่ ง
อุ ปกรณ ์   พ .ศ .
๒๕๑๐ ข้อ ๓,๔

-ข้อ ๑๒ บัญชีรับ-ส่งหน้าที่ให้ท�าเป็น ๓ ชุด เก็บไว้ 
ณ ที่ท�าการเป็น หลักฐาน ๑ ชุด  ผู้ส่งเก็บรักษาไว้ 
๑ ชุด อีก ๑ ชุด ผู้รับน�าเสนอผู้บังคับบัญชาโดยตรง
ทราบ ภายใน ๗ วัน นับแต่วันที่รับ-ส่งหน้าที่แล้ว
เสร็จ
      การรับส่งหน้าที่ในระดับหน่วยขึ้นตรงกองทัพ
บก เมื่อผู้รับได้รับหน้าที่ใหม่แล้ว ให้รายงานถึง
กองทพับก ผ่านกรมก�าลังพลทหารบกภายใน ๗ วนั 
พร้อมทั้งแนบบัญชีก�าลังพล บัญชีเงิน บัญชีสิ่ง
อุปกรณ์สายต่าง ๆ หรือบัญชีอื่น ๆ ที่จ�าเป็น เมื่อผู้
บญัชาการทหารบกได้รบัทราบแล้วให้แยกบญัชีต่าง 
ๆ ให้หน่วยที่เกี่ยวข้อง คือ กรมสารบรรณทหารบก
กรมการเงินทหารบก และกรมส่งก�าลังบ�ารุงทหาร
บก ตรวจสอบความถูกต้องและเกบ็เป็นหลักฐานต่อ
ไป

- ข้อ ๓ ให้ผู้บังคับบัญชา ตั้งแต่ชันผู้บัญชาการ
กองพลข้ึนไปของหน่วยที่มีสิทธิเบิกส่ิงอุปกรณ์ ส่ง
ลายมือช่ือของตนและของบุคคลอื่นซึ่งต้องการให้
เบิกสิ่งอุปกรณ์แทนไปยังสถานการส่งก�าลังบ�ารุงที่
สนับสนุน แห่งละ
๑๐ ชุด เฉพาะ สพ.ทบ. ๑๖ ชุด เพื่อยึดถือเป็นหลัก
ในการตรวจสอบลายมือชื่อ
        ถ้าผู้มีสิทธิเบิกสิ่งอุปกรณ์มีต�าแหน่ง ต�่ากว่า
ผูบ้งัคบับญัชาชัน้ ผบ.พล.ให้ผูบ้งัคบับญัชาผูนั้น้เป็น
ผู้ส่งลายมือชื่อ
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หัวขอการตรวจ	 หลักฐานอางอิง	 ใจความของหลักฐานอางอิง

๓.๒ การเบิก
     - มคี�าสัง่อนมุตัิ
น�้ามันของ ทบ.
ครบถ้วน
     -  แบบพิมพ์   
ใบเบิกครบถ้วน
ถูกต้อง

- ระเบียกองทัพบก
ว่าด้วยการส่งก�าลัง
สิ่งอุปกรณ์ประเภท 
๓ สายพลาธิการ
พ.ศ .๒๕๕๑ ข ้อ 
๒๐.๒ , ๒๐.๒.๑ 
-๒๐.๒.๔,๒๐.๓

- ข้อ๔ เมือ่ต้องการเปลีย่นตวับคุคลซึง่ได้ส่งลายมอื
ชื่อไปแล้วตามข้อ ๓ จะทั้งหมดหรือไม่ก็ตาม ก็ให้
ส่งลายมอืชือ่ใหม่ทัง้ชดุแทน ทัง้นีเ้พ่ือสะดวกแก่การ
เก็บรักษาและการแจกจ่ายของเจ้าหน้าที่
ข้อ ๒๐.๒ การเบิกของหน่วยสนับสนุนโดยตรง
          ๒๐.๒.๑ หน่วยสนับสนุนโดยตรงต้องท�าการ
สอบทานระดับน�้ามันในความรับผิดชอบเป็น
ประจ�าทุกรอบหน่ึงเดือนเป็นอย่างน้อยถ้าปรากฏ
ว่ายอดสุทธิของน�้ามันในระดับชนิดใดมีจ�านวน
เท่ากับหรือต�่ากว่าจุดเบิก จะต้องเบิกทดแทนให้
เต็มตามระดับทันที
          ๒๐.๒.๒ การจ่ายระหว่างหน่วยสนับสนุน
ทั่วไปหรือกรมพลาธิการทหารบก กับหน่วย
สนับสนุนโดยตรงนั้น ใช้วิธีการจ่ายถึงหน่วยเป็น
หลักโดยใช้หลักฐานการเบิก ทบ.๔๐๐-๐๐๗ ตาม 
ผนวก จ
          ๒๐.๒.๓ การจ่ายระหว่างหน่วยสนับสนุน
ทั่วไป หรือกรมพลาธิการทหารบกกับหน่วย
สนบัสนนุโดยตรงนัน้ ถ้าใช้วธิจ่ีาย ณ ต�าบลส่งก�าลงั
ให้ใช้หลักฐานการเบิก ทบ.๔๐๐-๐๐๖
          ๒๐.๒.๔ ในการเบิกทดแทนให้เต็มตาม
ระดบันัน้ จะต้องแนบบญัชีแสดงรายการจ่ายน�า้มนั
ในระดับ ทบ.๔๖๕-๓๒๒ ผนวก ฉ
เพื่อเป็นหลักฐานในการตรวจสอบ
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หัวขอการตรวจ	 หลักฐานอางอิง	 ใจความของหลักฐานอางอิง

  ๓.๓ การติดตาม
หลักฐานการเบิก
     - หลักฐานการ
ติดตามใบเบิก
     - แบบพิมพ์
ติดตามใบเบิกถูก
ต้อง

-ระเบียกองทัพบก
ว่าด้วยการส่งก�าลัง
สิง่อปุกรณ์ประเภท 
๓ สายพลาธิการ 
พ.ศ.
๒๕๕๑ ข้อ ๓๘.๓,
๓๘.๓.๑-๓๘.๓.๔

ข้อ ๒๐.๓ การเบิกของหน่วยสนับสนุนทั่วไป
          ๒๐.๓.๑ หน่วยสนบัสนนุทัว่ไปจะต้องท�าการ
สอบทานระดบัน�า้มนัในความรบัผดิชอบเป็นประจ�า
ทุกรอบ ๑ เดือนเป็นอย่างน้อย ถ้าปรากฏว่ายอด
สทุธขิองน�า้มนัในระดบัชนิดใดมจี�านวนเท่ากบัหรอื
ต�า่กว่าจดุเบกิจะต้องท�าการเบกิทดแทนให้เตม็ตาม
ระดับทันที
          ๒๐.๓.๒ ในกรณีที่ได้รับหลักฐานการเบิก
จากหน่วยสนบัสนนุโดยตรงและพจิารณาเหน็ว่าไม่
เป็นการเหมาะสมที่จะจ่ายจากเกณฑ์สะสมในคลัง 
ให้รวบรวมความต้องการในใบเบกิ โดยท�าหลักฐาน
การเบกิขึน้ใหม่จากข้อมลูในฐานการเบกิเดมิ กบัให้
บ่งไว้ด้วยว่าต้องการจะให้ส่งน�้ามันตามหลักฐาน
การเบิกนั้นไปยังหน่วยใด
          ๒๐.๓.๓ การจ่ายระหว่างกรมพลาธิการ
ทหารบก กับหน่วยสนับสนุนทั่วไปจะใช้วิธีจ่ายถึง
หน่วยเป็นหลัก ดังนั้นในการเบิกจึงให้ใช้หลักฐาน
การเบิก ทบ.๔๐๐-๐๐๗
  ข้อ ๓๘.๓ การติดตามหลักฐานการเบิก 
          ๓๘.๓.๑ เมื่อได้เบิกน�้ามันไปแล้วเป็นระยะ
เวลาครบก�าหนดตามเวลาในการเบิก และส่งแล้ว
ยังไม่ได้รับของให้ติดตามหลักฐานการเลิกโดยใช้ 
ทบ.๔๐๐-๐๗๑ โดยอนุโลม
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หัวขอการตรวจ	 หลักฐานอางอิง	 ใจความของหลักฐานอางอิง

  

 ๓.๔ การยืม
      - ไม่มีหลัก
ฐานการรายงาน
ขออนุมัติยืม
      - หลักฐาน
การรายงานขอ
อนุ มั ติ ยื ม ถู ก
ต้องเรียบร้อย
      - หลักฐาน
บัญชียืม

- ระเบียบ
กองทัพบกว่า
ด้วยการส่งก�าลัง
สิ่งอุปกรณ์
ประเภท ๓ สาย
พลาธิการ พ.ศ.
๒๕๕๑ ข้อ 
๒๒.๒, ๒๒.๒.๑,
๒๒.๒.๒, 
๒๒.๒.๓
๔๙.๒.๖, 
๔๙.๓.๖

          ๓๘.๓.๒ หน่วยจ่ายเมื่อได้รับการ
ติดตามหลักฐานการเบิกจากหน่วยเบิกแล้ว
ให้บันทึกผลแจ้งให้หน่วยเบิกทราบโดยด่วน 
และให้ก�าหนดเวลาประมาณด้วยว่า น�้ามัน
ตามหลักฐานการเบิกนั้น ๆ จะส่งให้หน่วย
เบิกได้เมื่อใด
          ๓๘.๓.๓ เมื่อถึงก�าหนดเวลาที่หน่วย
จ่ายแจ้งให้ทราบว่าจะส่งน�า้มนัตามหลกัฐาน
การเบกินัน้ให้เมือ่ใด แต่หน่วยเบกิยงัไม่ได้รับ
น�้ามันให้หน่วยท�าการติดตามหลักฐานการ
เบิกต่อไปเป็นครั้งที่ ๒ และครั้งต่อๆไป ใน
ลักษณะเดียวกันนี้ จนกว่าจะได้รับน�้ามัน
          ๓๘.๓.๔ เมื่อหน่วยได้ติดตามหลัก
ฐานการเบิกไปแล้ว และยังไม่ได้รับค�าตอบ
จากหน่วยจ่ายภายในเวลา ๗ วัน ให้รายงาน
ผู ้บังคับบัญชาระดับเหนือของหน่วยจ่าย
ทราบ
  ข้อ ๒๒.๒ ในกรณทีีห่น่วยสนบัสนนุโดยตรง
เกิดการขาดแคลนน�้ามันในระดับ เนื่องจาก
การส่งก�าลังจากหน่วยสนับสนุนเกิดขัดข้อง
ไม ่ ได ้ รับน�้ ามันตามที่ ก� าหนดหรือ เกิด
สถานการณ์ที่ท�าให้ความต้องการใช้น�้ามัน
เพิ่มมากขึ้นอย่างผิดปกติหน่วยสนับสนุน
โดยตรงนั้นอาจขอยืมน�้ามันจากหน่วย
สนับสนุนโดยตรงอื่นที่อยู่ในพื้นที่ใกล้เคียง
เพื่อน�ามาแจกจ่ายแก่หน่วยให้เป็นไปอย่าง
ต่อเนื่อง กรรมวิธีในการยืมให้ปฏิบัติดังนี้



คู่มือการปฏิบัติราชการสายงานจเร

การตรวจกิจการทั่วไป

กรมจเรทหารบก กรมจเรทหารบก190 191

หัวขอการตรวจ	 หลักฐานอางอิง	 ใจความของหลักฐานอางอิง

  

 ๓.๔ การยืม
      - ไม่มีหลัก
ฐานการรายงาน
ขออนุมัติยืม
      - หลักฐาน
การรายงานขอ
อนุ มั ติ ยื มถู ก
ต้องเรียบร้อย
      - หลักฐาน
บัญชียืม

- ระเบียบ
กองทัพบกว่า
ด้วยการส่งก�าลัง
สิ่งอุปกรณ์
ประเภท ๓ สาย
พลาธิการ พ.ศ.
๒๕๕๑ ข้อ 
๒๒.๒, ๒๒.๒.๑,
๒๒.๒.๒, 
๒๒.๒.๓
๔๙.๒.๖, 
๔๙.๓.๖

          ๓๘.๓.๒ หน่วยจ่ายเมื่อได้รับการ
ติดตามหลักฐานการเบิกจากหน่วยเบิกแล้ว
ให้บันทึกผลแจ้งให้หน่วยเบิกทราบโดยด่วน 
และให้ก�าหนดเวลาประมาณด้วยว่า น�้ามัน
ตามหลักฐานการเบิกนั้น ๆ จะส่งให้หน่วย
เบิกได้เมื่อใด
          ๓๘.๓.๓ เมื่อถึงก�าหนดเวลาที่หน่วย
จ่ายแจ้งให้ทราบว่าจะส่งน�า้มันตามหลกัฐาน
การเบกินัน้ให้เมือ่ใด แต่หน่วยเบกิยงัไม่ได้รบั
น�้ามันให้หน่วยท�าการติดตามหลักฐานการ
เบิกต่อไปเป็นครั้งที่ ๒ และครั้งต่อๆไป ใน
ลักษณะเดียวกันนี้ จนกว่าจะได้รับน�้ามัน
          ๓๘.๓.๔ เมื่อหน่วยได้ติดตามหลัก
ฐานการเบิกไปแล้ว และยังไม่ได้รับค�าตอบ
จากหน่วยจ่ายภายในเวลา ๗ วัน ให้รายงาน
ผู ้บังคับบัญชาระดับเหนือของหน่วยจ่าย
ทราบ
  ข้อ ๒๒.๒ ในกรณีทีห่น่วยสนบัสนนุโดยตรง
เกิดการขาดแคลนน�้ามันในระดับ เนื่องจาก
การส่งก�าลังจากหน่วยสนับสนุนเกิดขัดข้อง
ไม ่ ได ้ รับน�้ ามันตามที่ ก� าหนดหรือ เกิด
สถานการณ์ที่ท�าให้ความต้องการใช้น�้ามัน
เพิ่มมากขึ้นอย่างผิดปกติหน่วยสนับสนุน
โดยตรงน้ันอาจขอยืมน�้ามันจากหน่วย
สนับสนุนโดยตรงอ่ืนที่อยู่ในพื้นที่ใกล้เคียง
เพื่อน�ามาแจกจ่ายแก่หน่วยให้เป็นไปอย่าง
ต่อเนื่อง กรรมวิธีในการยืมให้ปฏิบัติดังนี้

          ๒๒.๒.๑ ให้ผู้บังคับหน่วยท�าหนังสือขอยืม
ถึงหน่วยให้ยืมเพื่อพิจารณาอนุมัติ เม่ืออนุมัติแล้ว
ก็ถือหนังสือฉบับนั้นเป็นหลักฐานในการยืมต่อไป
          ๒๒.๒.๒ เจ้าหน้าที่น�้ามันของหน่วยยืมและ
หน่วยให้ยืมท�าความตกลงกันในเรื่องการรับส่ง
น�้ามันในทางเหมาะสมตามควรแก่กรณี
          ๒๒.๒.๓ เมื่อหน่วยยืมท�าการเบิกน�้ามัน
ทดแทนระดับในงวดต่อไปให้แยกหลักฐานการเบกิ
เป็น ๒ชดุ ชดุหนึง่เบกิเพือ่ใช้หนีก้ารยมืโดยบ่งไว้ใน
หลักฐานการเบิกว่าให้หน่วยจ่ายส่งน�้ามันให้แก่
หน่วยให้ยืมส่วนหลักฐานการเบิกอีกชุดหนึ่ง
เป็นการเบิกน�้ามันส่วนที่เหลือของหน่วยส่วนหลัก
ฐานการเบิกอีกชุดหนึ่งเป็นการเบิกน�้ามันส่วนที่
เหลือของหน่วย
          ๔๙.๒.๖ ท�าบัญชีแสดงยอดยืม, ใช้หนี้และ
คงเหลือของน�้ามันที่ให้หน่วยอื่นยืมหรือยืมจาก
หน่วยอื่น โดยใช้บัญชียืม ทบ.๔๖๕-๓๑๐ ผนวก ท
          ๔๙.๓.๖ ท�าบัญชีแสดงยอดยืม ใช้หนี้และ
คงเหลือของน�้ามัน ที่ให้หน่วยอื่นยืมหรือยืมจาก
หน่วยอืน่ โดยใช้บญัชยีมื ทบ.๔๖๕-๓๑๐ ผนวก ท.
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หัวขอการตรวจ	 หลักฐานอางอิง	 ใจความของหลักฐานอางอิง

๓.๕ การโอน
     - หลกัฐานการ
รายงานการโอน
     - หลกัฐานการ
โอนในบัญชี

- ระเบียบกองทัพ
บกว่าด ้วยการส่ง
ก� าลั งสิ่ งอุปกรณ ์
ประเภท ๓ สาย
พลาธิ การ  พ .ศ .
๒๕๕๑ ข ้อ ๔๘, 
๔ ๘ . ๑ , 
๔๘.๑.๑,๔๘.๑.๒, 
๔๘.๑.๓, ๔๘.๒, 
๔๘.๒.๑, ๔๘.๒.๒

 ข้อ ๔๘ การโอนอัตราและเครดิต
          ๔๘.๑ กรณีการโอนอัตราหรือเครดิตเพื่อ
ให้สอดคล้องกับการปฏิบัติภารกิจตางพื้นที่รับการ
สนบัสนนุเดมิ  ให้หน่วยโอนหรอืหน่วยเจ้าของอตัรา
และเครดิตด�าเนินการดังนี้
          ๔๘.๑.๑ ท�าการตรวจสอบยอดอัตราและ
เครดิตของหน่วย และให้หน่วยสนับสนุนโดยตรง
รับรองยอดอัตราและเครดิตคงเหลือ
          ๔๘.๑.๒ ขอความเห็นชอบจากหน่วย
สนับสนุนปลายทางถึงความพร้อมในการรับโอน
และการให้การสนับสนุน
          ๔๘.๑.๓ รวบรวมความต้องการจากการ
ตรวจสอบยอดอัตราและเครดิตและการขอความ
เหน็ชอบจากหน่วยสนบัสนนุ เพือ่รายงานขออนมุตัิ
แผนการโอนอตัราหรอืเครดิตโดยระบปุระเภทของ
อตัราหรือเครดติ ชนดิ จ�านวนน�า้มนั ห้วงระยะเวลา
ในการใช้ นามหน่วยใช้และหน่วยสนับสนุนปลาย
ทาง ตามสายการบังคับบัญชาจนถึงผู้บังคับบัญชา
ระดับกองพล หรือเทียบเท่าเพื่อพิจารณาความ
เหมาะสมก่อนเสนอให้กรมพลาธิการทหารบก
ด�าเนินการ
     ๔๘.๒ กรณีแผนการปฏิบัติภารกิจของหน่วย
ข้ามปีงบประมาณ ให้หน่วยโอนหรือหน่วยเจ้าของ
เครดิตด�าเนินการดังนี้



คู่มือการปฏิบัติราชการสายงานจเร

การตรวจกิจการทั่วไป

กรมจเรทหารบก กรมจเรทหารบก192 193

หัวขอการตรวจ	 หลักฐานอางอิง	 ใจความของหลักฐานอางอิง

  ๓.๖ การรับ
     - หลักฐาน
การเบิก
     - ลายมือชื่อ
ผู้มีสิทธิรับ สป.
     -การแต่งตั้ง
กรรมการตรวจ
รับ
     - การ
รายงานผลการ
ตรวจรับ

- ระเบียบกองทัพ
บกว่าด้วยการการ
ส่งก�าลังสิ่งอุปกรณ์
ประเภท ๓ สาย
พลาธิการ พ.ศ.
๒๕๕๑ ข้อ 
๓๗.๑,๓๗.๑.๑, 
๒๗.๑.๔,
๓๗.๑.๔.๑, 
๓๗.๑.๔.๒, 
๓๗.๑.๔.๓, 
๓๗.๒,๓๗.๒.๑, 
๓๗.๒.๔, 
๓๗.๒.๔.๑, 
๓๗.๒.๔.๒
๓๗.๒.๔.๓

          ๔๘.๒.๑ ตรวจสอบว่าเป็นแผนงาน งาน 
หรือ โครงการที่ ได ้ ก� าหนดเวลาสิ้ นสุดข ้ าม
ปีงบประมาณ หรือ ได้รับอนุมัติจากกองทัพบกให้
ขยายเวลาด�าเนินงานข้ามปีงบประมาณแล้ว
          ๔๘.๒.๒รายงานขออนุมัติแผนการโอน ตาม
สายการบังคับบัญชาจนถึงผู้บังคับบัญชาระดับ
กองพล หรือ เทียบเท่า เพื่อพิจารณาความเหมาะ
สมก่อนเสนอให้กรมพลาธกิารทหารบก ด�าเนนิการ
ภายในเดือนสิงหาคม ของปีงบประมาณนั้น ๆ
     ข้อ ๓๗.๑ การจ่าย ณ ต�าบลส่งก�าลัง
          ๓๗.๑.๑ หน่วยเบิกจัดท�าหลักฐานการเบิก 
ทบ.๔๐๐-๐๐๖ ขึ้น ๔ ฉบับ เสนอฉบับที่ ๑,๒ และ 
๓ (สีชมพู, สีฟ้า และสีเขียว) ให้หน่วยจ่ายและเก็บ
ฉบับที่ ๔ (สีขาว) ไว้ในแฟ้มรอเรื่อง
               ๓๗.๑.๔ หน่วยรับ
                     ๓๗.๑.๔.๑ ตั้งกรรมการตรวจรับ
เพือ่เตรยีมรบัน�า้มนัและเมือ่ได้รบัแจ้งจากส่วนเกบ็
รักษาของหน่วยจ่าย ให้จัดเจ้าหน้าที่ที่มีสิทธิรับ
น�้ามันพร้อมด้วยยานพาหนะไปรับน�้ามันที่หน่วย
จ่ายตามวนัเวลาทีน่ดัหมาย โดยให้น�าหลกัฐานการ
เบิกฉบับที่ ๔ ไปตรวจสอบด้วย เมื่อได้ตรวจสอบ
เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ให้ผู้รับลงนามในหลักฐานการ
เบิกฉบับที่ ๑ และ ๒ 
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หัวขอการตรวจ	 หลักฐานอางอิง	 ใจความของหลักฐานอางอิง

๓๗.๒.๔.๔, 
๓๗.๔.๔, 
๓๗.๔.๔.๑, 
๓๗.๔.๔.๒, 
๓๗.๔.๔.๓, 
๓๗.๔.๔.๔, 
๓๗.๕.๔

คืนหลักฐานการเบิกฉบับที่ ๑ ให้หน่วยจ่ายและน�า
น�้ามันที่ได้รับพร้อมด้วยหลักฐานการเบิกฉบับที่ ๒ 
กลับมายังหน่วย
ที่หน่วยจ่ายตามวันเวลาที่นัดหมาย โดยให้น�าหลัก
ฐานการเบกิฉบบัที ่๔ ไปตรวจสอบด้วย เมือ่ได้ตรวจ
สอบเป็นทีเ่รยีบร้อยแล้ว ให้ผู้รบัลงนามในหลักฐาน
การเบิกฉบับที่ ๑ และ ๒ คืนหลักฐานการเบิกฉบับ
ที่ ๑ ให้หน่วยจ่ายและน�าน�้ามันที่ได้รับพร้อมด้วย
หลักฐานการเบิกฉบับที่ ๒ กลับมายังหน่วย
          ๓๗.๑.๔.๒ ผู้บังคับหน่วยรับน�้ามัน ตั้ง
กรรมการตรวจรับขึ้นอย่างน้อย๓ นาย เป็นนาย
ทหารสญัญาบตัรอย่างน้อย ๒ นาย และต้องไม่เป็น
เจ้าหน้าทีท่ีร่บัผดิชอบในการเกบ็รกัษาโดยตรง เมือ่
ท�าการตรวจรับแล้วให้กรรมการรายงานการตรวจ
รับ ต่อผู้สั่งตั้งกรรมการ และมอบน�้ามันให้กับเจ้า
หน้าที่เก็บรักษาไว้ต่อไป ในการตรวจรับจะต้องน�า
หลักฐานการเบิกฉบับที่ ๔ มาตรวจสอบกับฉบับที่ 
๒ ด้วย หากจ�านวนไม่ตรงกนัให้บนัทกึไว้ในหลกัฐาน
การเบิกฉบับที่ ๔ แล้วใช้หลักฐานการเบิกฉบับที่ ๔ 
ประกอบรายงานผลการตรวจรับ
          ๓๗.๑.๔.๓ ส�าเนารายละเอียดเกี่ยวกับการ
รับ- จ่ายจากหลักฐานการเบิกฉบับที่ ๒ ซึ่งรับมา
จากหน่วยจ่ายลงในหลักฐานการเบิกฉบับที่ ๔ 
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หัวขอการตรวจ	 หลักฐานอางอิง	 ใจความของหลักฐานอางอิง

เพื่อรายงานให้ผู้บังคับบัญชาระดับเหนือขึ้นไปอีก 
๑ ชั้นทราบ
     ๓๗.๒ การจ่ายถึงหน่วย
๓๗.๒.๑ หน่วยเบิกจัดท�าหลักฐานการเบิก ทบ.
๔๐๐-๐๐๗ ขึ้น ๔ ฉบับ ส่งฉบับท่ี ๑,๒ และ ๓ 
(สชีมพ,ู สฟ้ีา, สีเขยีว) ไปให้หน่วยจ่าย และเก็บฉบบั
ที่ ๔ ไว้ในแฟ้มรอเรื่อง
     ๓๗.๒.๔ หน่วยรับ
          ๓๗.๒.๔.๑ กรณีเป็นการรับน�้ามันจากผู้ขาย
ตามสัญญาการจัดซื้อของกองทัพบกให้ปฏิบัติตาม
ข้อ ๓๗.๑.๔.๒ หากเป็นการรับน�้ามันจากหน่วย
สนับสนุนภายในกองทัพบกหน่วยสามารถใช้คณะ
กรรมการตรวจรบัประจ�าเดอืนทีห่น่วยตัง้ขึน้โดยให้
ปฏิบัติตามข้อ ๓๗.๑.๔.๒
          ๓๗.๒.๔.๒ ส่งหลักฐานการเบิกฉบับที่ ๑ 
ซึง่กรรมการตรวจรบั และผู้รบัของได้ลงนามรบัของ
เรียบร้อยแล้ว คืนให้หน่วยจ่าย และเก็บฉบับที่ ๒ 
ไว้เป็นเอกสารรับ
          ๓๗.๒.๔.๓ ส�าเนารายละเอียดเกี่ยวกับการ
รบั - จ่ายจากหลกัฐานการเบกิ ฉบบัที ่๒ ลงในหลกั
ฐานการเบกิฉบบัที ่๔ เพือ่รายงานให้ผู้บงัคับบญัชา
ระดับเหนือขึ้นไปอีก ๑ ชั้นทราบ
          ๓๗.๒.๔.๔ เมือ่ได้รบัสิง่อปุกรณ์จากส�านกังาน
ขนส่งปลายทางแล้วให้ตอบรับไป
ยังหน่วยจ่ายโดยทางเครื่องมือสื่อสารที่เร็วที่
สุด
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หัวขอการตรวจ	 หลักฐานอางอิง	 ใจความของหลักฐานอางอิง

     ๓๗.๔.๔ หน่วยรับ
          ๓๗.๔.๔.๑ เมื่อได้รับน�้ามันตามหลักฐาน
การเบิกแล้วให้ปฏิบัติเช่นเดียวกับข้อ ๓๗.๒.๔.๑
          ๓๗.๔.๔.๒ กรรมการตรวจรับตามข้อ 
๓๗.๔.๔.๑  และผู้รับของลงลายมือชื่อรับรองการ
ตรวจรับ และการรับของในหลักฐานการเบิกฉบับ
ที่ ๑ และ ๒ (สีชมพู, สีฟ้า) ทั้งชุดเดิมของหน่วยที่
ได ้รับคืนมาจากหน่วยสนับสนุนทั่วไปตามข้อ 
๓๗.๔.๓และชดุใหม่ของหน่วยสนบัสนนุทัว่ไปฉบบั
ที่ ๑ และ ๒ (สีชมพู, สีฟ้า) ที่ได้รับจากกรม
พลาธิการทหารบกพร้อมกับน�้ามัน (รวม ๒ ชุด๔ 
ฉบับ)
          ๓๗.๔.๔.๓ ให้ส่งหลักฐานการเบิกฉบับที่ 
๑ (สีชมพู) และฉบับที่ ๓ (สีเขียว) ของหน่วยเบิก 
และหลักฐานการเบิกฉบับที่ ๒ (สีฟ้า) ของหน่วย
สนับสนุนทั่วไปส่งคืนให้กับหน่วยสนับสนุนทั่วไป 
ส่วหลักฐานการเบิกฉบับที่ ๑ (สีชมพู) ของหน่วย
สนับสนุนทั่วไปนั้นให้ส่งคืนให้กรมพลาธิการทหาร
บก และหน่วยรับเก็บหลักฐานการเบิกฉบับที่ ๒  
(สีฟ้า) ที่หน่วยจัดท�าขึ้นไว้เป็นหลักฐาน
          ๓๗.๔.๔.๔  ให้ส�าเนารายละเอียดเกี่ยวกับ
การรับ - จ่ายและการอนุมัติหลักฐานการเบิกของ
หน่วย ฉบับที่ ๒ (สีฟ้า) ลงในฉบับที่ ๔ (สีขาว) ที่
เป็นฉบับเดิมในแฟ้มหลักฐานของหน่วย
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หัวขอการตรวจ	 หลักฐานอางอิง	 ใจความของหลักฐานอางอิง

   ๓.๗ การฝาก
และการถอน
     - หลักฐาน
การฝาก
     - หลักฐาน
การถอน
     - จ�านวน
น�้ามันครบถ้วน 
ถูกต้อง

- ระเบียบกองทัพ
บกว่าด้วยการส่ง
ก�าลังสิ่งอุปกรณ์
ประเภท ๓ สาย
พลาธิการ พ.ศ.
๒๕๕๑ ข้อ ๒๕, 
๒๕.๑, ๒๕.๑.๑, 
๒๕.๑.๒, ๒๕.๑.๓, 
๒๕.๑.๔, ๒๕.๑.๕, 
๒๕.๒, ๒๕.๓

          ๓๗.๕.๔ เมื่อหน่วยรับการสนับสนุนได้รับ
น�้ามันให้ปฏิบัติตามข้อ ๓๗.๒.๔.๑และเมื่อด�าเนิน
กรรมวิธีในการรับเรียบร้อยแล้ว ให้ส่งหลักฐาน
การเบิกฉบับที่ ๑ (สีชมพู) คืนให้หน่วยคลังน�้ามัน
ที่เป็นผู้จ่ายพร้อมกับยืนยันการรับน�้ามันให้ทราบ
ด้วย
 ข้อ ๒๕ การฝากและการถอนน�้ามัน
           ๒๕.๑ การฝากระหว่างหน่วยของกอง
ทัพบก
           ๒๕.๑.๑ หน่วยที่จะฝากน�้ามันได้จะต้อง
เป็นหน่วยที่กองทัพบกก�าหนดให้มีน�้ามันเกณฑ์
สะสมเท่านั้น
          ๒๕.๑.๒ ผู้บังคับหน่วยฝ่ายฝากท�าใบฝาก 
ทบ.๔๖๕-๓๑๑ ตามผนวก ช.เสนอหน่วยรับฝาก 
เมื่อได้รับอนุมัติแล้วจึงให้น�าน�้ามันไปฝากได้
          ๒๕.๑.๓ หน่วยรับฝากต้องรับผิดชอบใน
การเก็บรักษาน�้ามันที่รับฝากนั้นและถือเป็นน�้ามัน
นอกเกณฑ์สะสมของหน่วย
          ๒๕.๑.๔ หน่วยฝากรับผิดชอบในการแจก
จ่ายหรือการถอน และถือเป็นน�้ามันเกณฑ์สะสม
ของหน่วยฝาก
          ๒๕.๑.๕ รายละเอียดในการฝาก การสั่ง
จ่ายและการถอน ให้หน่วยฝากและหน่วยรับฝาก
ท�าความตกลงกันตามที่เห็นสมควร
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   ๓.๘ การ
จ�าหน่ายและการ
ส่งคืน
     - หลักฐาน
การจ�าหน่าย
     - หลักฐาน
การส่งคืนน�้ามัน
เสื่อมคุณภาพ
     - หลักฐาน
การส่งคืนน�้ามัน
ตามอัตราหรือ
เครดิต

- ระเบียบกองทัพ
บกว่าด้วยการส่ง
ก�าลังสิ่งอุปกรณ์
ประเภท ๓ สาย
พลาธิการ พ.ศ.
๒๕๕๑ ข้อ ๓๙ 
- ข้อ ๔๕

          ๒๕.๒ การฝากหน่วยนอกกองทัพบก ให้
ปฏิบัติตามข้อตกลงระหว่างกองทัพบกกับหน่วย
หรือองค์การนั้น ๆ แล้วแต่กรณี น�้ามันที่ฝากนั้นให้
ถือเป็นน�้ามันเกณฑ์สะสมของหน่วยฝาก
          ๒๕.๓ การถอนน�้ามันฝาก เมื่อหน่วยฝาก
ต้องการถอนน�า้มนัทีฝ่ากไว้ ให้ท�าใบถอนทบ.๔๖๕-
๓๒๓ ตามผนวก ซ . เสนอหน่วยรับฝากเพื่อขอรับ
น�้ามัน
  ข้อ ๓๙ การจ�าหน่ายน�้ามัน เนื่องจากการระเหย
หายในการเก็บรักษาน�้ามันเชื้อเพลิงในถังขนาด
ใหญ่ ให้ถือปฏิบัติตามข้อ ๒๗ ส�าหรับวงเงินการขอ
อนุมัติจ�าหน่ายให้กระท�าเช่นเดียวกับสิ่งอุปกรณ์
ชนิดมีซากทั่วไป
   ข้อ ๔๐ การจ�าหน่ายน�้ามันที่รั่วไหลสูญหาย
เน่ืองจากการขนส่ง น�้ามันที่รั่วไหลสูญหายหรือ
ระเหยหายในระหว่างการขนส่ง ให้ปฏิบัติตาม
ระเบียบกองทัพบกว่าด้วยการส่ง - รับส่ิงอุปกรณ์
และระเบียบกองทัพบก ว่าด้วยการจ�าหน่ายส่ิง
อุปกรณ์ที่ใช้บังคับอยู่ในเวลานั้น
   ข้อ ๔๑ การจ�าหน่ายน�้ามันที่รั่วไหลสูญหายหรือ
ระเหยหายเนื่องจากการปฏิบัติการแจกจ่าย ณ 
สถานีคลังน�้ามัน ให้ถือปฏิบัติตามระเบียบกองทัพ
บกว่าด้วยการจ�าหน่ายส่ิงอุปกรณ์ที่ใช้บังคับอยู่ใน
เวลานั้น
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  ข้อ ๔๒ การจ�าหน่ายน�้ามันที่บรรจุภาชนะ น�้ามัน
ท่ีรั่วไหลสูญหายหรือเส่ือมคุณภาพในระหว่างการ
เกบ็รกัษา น�า้มนัเชือ้เพลงิทีบ่รรจุภาชนะ หรอืน�า้มนั
อุปกรณ์ที่บรรจุภาชนะ ให้ปฏิบัติตามระเบียบ
กองทัพบก ว่าด้วยการจ�าหน่ายส่ิงอุปกรณ์ที่ใช้
บังคับอยู่ในเวลานั้น
  ข้อ ๔๓ การจ�าหน่ายน�้ามัน เนื่องจากการตัก
ตัวอย่างเพื่อส่งทดสอบคุณภาพ ให้ปฏิบัติตาม
ระเบียบกองทัพบกว่าด้วยการจ�าหน่ายส่ิงอุปกรณ์
ที่ใช้บังคับอยู่ในเวลานั้น
  ข้อ ๔๔ การส่งคืนน�้ามัน น�้ามันเสื่อมคุณภาพที่ได้
รับอนุมัติให้จ�าหน่ายแล้ว น�้ามันล้าสมัยหรือน�้ามัน
เกินความต้องการ หรือน�้ามันที่ได้รับค�าสั่งให้ส่งคืน 
ให้ท�าการส่งคืนต่อหน่วยสนับสนุนในสายการส่ง
ก�าลังโดยถือปฏิบัติตามระเบียบกองทัพบกว่าด้วย
การส่งและรับสิ่งอุปกรณ์ที่ใช้บังคับอยู่ในเวลานั้น
  ข้อ ๔๕ การส่งคืนอัตราหรือเครดิต กรณีที่หน่วย
ตรวจสอบแล้วมนี�า้มนัตามอตัราหรอืเครดติคงเหลือ 
เน่ืองจากจบภารกิจหรือหมดความจ�าเป็นหรือเกิน
ความต้องการ ให้หน่วยใช้ รายงานส่งคืนตามสาย
การส่งก�าลงั ภายในเดอืนสงิหาคมของปีงบประมาณ
นั้นๆ
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  ๓.๙ การ
ปฏิบัติต่อหลัก
ฐานการเบิก
     - หลักฐาน
การลงทะเบียน
เบิกจ่ายน�้ามัน
     - การจ่าย ณ 
ต�าบลส่งก�าลัง
     - การจ่ายถึง
หน่วย

- ระเบียบกองทัพ
บกว่าด้วยการส่ง
ก�าลังสิ่งอุปกรณ์
ประเภท ๓ สาย
พลาธิการ พ.ศ.
๒๕๕๑ ข้อ 
๓๗.๑,๓๗.๑.๒, 
๓๗.๑.๒.๑ 
- ๓๗.๑.๒.๖, 
๓๗.๑.๓, 
๓๗.๑.๓.๑, 
๓๗.๑.๓.๒, ๓๗.๒, 
๓๗.๒.๒, 
๓๗.๒.๒.๑ 
- ๓๗.๒.๒.๖, 
๓๗.๒.๓, 
๓๗.๒.๓.๑ 
- ๓๗.๒.๓.๓

  ข้อ ๓๗.๑ การจ่าย ณ ต�าบลส่งก�าลัง
     ๓๗.๑.๒ ส่วนบัญชีคุมของหน่วยจ่าย 
          ๓๗๑.๒.๑ รับหลักฐานการเบิกแล้วลง
ทะเบียนเอกสารจ่าย
          ๓๗.๑.๒.๒ ตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์
ของหลกัฐานการเบกิโดยเฉพาะลายเซน็ผู้มสีทิธเิบกิ
          ๓๗.๑.๒.๓ ตรวจสอบอัตราหรือเครดิตของ
หน่วยเบิก
          ๓๗.๑.๒.๔ หากปรากฏความบกพร่องของ
หลักฐานการเบิกที่หน่วยจ่ายสามารถแก้ไขได้ ให้
จัดการแก้ไขให้ถูกต้อง หากความบกพร่องน้ันเป็น
สาระที่ส�าคัญมาก หน่วยจ่ายไม่สามารถที่จะแก้ไข
ได้ ให้ยกเลกิหลกัฐานการเบกิและแจ้งให้หน่วยเบกิ
ทราบโดยทางเครื่องมือส่ือสารที่เร็วที่สุด เพื่อให้
หน่วยเบิกส่งหลักฐานการเบิกใหม่ให้ถูกต้อง
          ๓๗.๑.๒.๕ เมื่อด�าเนินการอนุมัติจ่ายแล้ว
ให้ส่งหลักฐานการเบิกฉบับที่ ๑ และ ๒ ไปให้ส่วน
เก็บรักษาและเก็บฉบับที่ ๓ ไว้ในแฟ้มรอเรื่อง แล้ว
แจ้งให้หน่วยเบกิทราบการปฏบิตัโิดยทางเครือ่งมอื
สื่อสารที่เร็วที่สุด
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          ๓๗.๑.๒.๖ ส่วนบัญชีคุมของหน่วยจ่าย เมื่อ
ได้รับหลักฐานการเบิกฉบับที่ ๑  คืนจากส่วนเก็บ
รักษาหลังจากได้จ่ายน�้ามันให้หน่วยรับไปแล้วให้
ส�าเนารายละเอียดเกี่ยวกับการรับ – จ่ายจากหลัก
ฐานการเบิกฉบับที่ ๑ ลงในฉบับที่๓ แล้วส่งฉบับที่ 
๓  ไปให้ส่วนเก็บรักษา และเก็บฉบับที่ ๑  ไว้เป็น
เอกสารจ่ายของหน่วยจ่าย
          ๓๗.๑.๓ ส่วนเก็บรักษาของหน่วยจ่าย
          ๓๗.๑.๓.๑ แจ้งข่าวสารนัดหมายเวลาให้
หน่วยรับมารับน�้ามันตามหลักฐานการเบิกที่ได้รับ
จากส่วนบญัชคีมุ โดยทางเครือ่งมอืสือ่สารทีเ่รว็ทีส่ดุ
          ๓๗.๑.๓.๒ เมื่อเจ้าหน้าที่ของหน่วยรับมา
รับน�้ามัน ให้ตรวจสอบลายเซ็นผู ้มีสิทธิรับมอบ
ฉันทะให้รับสิ่งของตามหลักฐานการเบิกนั้น ๆ เมื่อ
ถกูต้องแล้วจงึให้ผู้รบัลงนามรบัในหลักฐานการเบกิ
ฉบับที่ ๑ และ ๒ แล้วมอบฉบับที่ ๒ ให้ผู้รับน�าไป
พร้อมกับน�้ามัน และส่งฉบับที่ ๑ คืนให้ส่วนบัญชี
คุมเพื่อแลกเอาฉบับที่ ๓ มาเก็บไว้เป็นหลักฐาน
   ๓๗.๒ การจ่ายถึงหน่วย
      ๓๗.๒.๒ ส่วนบัญชีคุมของหน่วยจ่าย
          ๓๗.๒.๒.๑ รับหลักฐานการเบิกแล้วลง
ทะเบียนเอกสารจ่าย
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          ๓๗.๒.๒.๒ ตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์
ของหลักฐานการเบิกโดยเฉพาะลายเซ็นของผู้มี
สิทธิเบิก
          ๓๗.๒.๒.๓ ตรวจสอบอัตราหรือเครดิตของ
หน่วยเบิก
          ๓๗.๒.๒.๔ หากปรากฏความบกพร่องของ
หลักฐานการเบิกที่หน่วยจ่ายสามารถแก้ไขได้ ให้
จัดการแก้ไขให้ถูกต้อง ถ้าความบกพร่องนั้นเป็น
สาระที่ส�าคัญมาก หน่วยจ่ายไม่สามารถที่จะแก้ไข
ได้ ให้ยกเลกิหลกัฐานการเบกินัน้ แล้วแจ้งให้หน่วย
เบิกทราบ โดยทางเครื่องมือสื่อสารที่เร็วที่สุด เพื่อ
ให้หน่วยส่งหลักฐานการเบิกใหม่ให้ถูกต้อง
          ๓๗.๒.๒.๕ เมื่อด�าเนินการอนุมัติจ่ายแล้ว
ให้ส่งหลักฐานการเบิกฉบับที่ ๑ และ ๒  ไปให้ส่วน
เกบ็รกัษา และเกบ็ฉบบัที ่๓ ไว้ในแฟ้มรอเรือ่ง แล้ว
แจ้งให้หน่วยเบกิทราบการปฏบิติัโดยทางเครือ่งมอื
สื่อสารที่เร็วที่สุด
          ๓๗.๒.๒.๖ เมื่อได้รับหลักฐานการเบิกฉบับ
ที่ ๑  คืนจากหน่วยรับหลังจากที่หน่วยได้รับน�้ามัน
เรียบร้อยแล้ว ให้ส�าเนารายละเอียดเกี่ยวกับการ
รับ- จ่ายลงในหลักฐานการเบิกฉบับที่ ๓ แล้วส่งไป
ให้ส่วนเก็บรักษา และส่วนควบคุมทางบัญชีคงเก็บ
ฉบับที่ ๑  ไว้เป็นเอกสารจ่ายของหน่วยจ่าย
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๔. การควบคุม
ทางบัญชี
  ๔.๑ บัญชีแสดง
ยอดอัตราเครดิต
     - บัญชีแสดง
ยอดอัตราหรือ
เ ค ร ดิ ต  ท บ . 
๔๖๕-๓๒๘

- ระเบียบกองทัพ
บกว่าด ้วยการส่ง
ก� าลั งสิ่ ง อุปกรณ ์
ประ เภท๓ สาย
พลาธิการ  พ .ศ .
๒๕๕๑ ข้อ ๔๙.๒,

       ๓๗.๒.๓ ส่วนเก็บรักษาของหน่วยจ่าย
          ๓๗.๒.๓.๑ ด�าเนินการจัดส่งน�้ามันตามหลัก
ฐานการเบิกไปให้หน่วยรับพร้อมด้วยหลักฐานการ
เบกิฉบบัที ่๑ และ ๒ ทีไ่ด้รบัมาจากส่วนบญัชคีมุของ
หน่วยจ่าย โดยปฏบิตัติามระเบยีบกองทพับก ว่าด้วย
การส่งและรับสิ่งอุปกรณ์ที่ใช้บังคับอยู่ในเวลานั้น
          ๓๗.๒.๓.๒ การจัดส่งผ่านทางบริษัทหรือ
องค์การทางพาณชิย์ทีเ่ป็นคู่สัญญาซ้ือขายน�า้มนักบั
กองทัพบก หรือการใช้บริการขนส่งของบริษัทหรือ
องค์การทางพาณชิย์นัน้ ๆ ให้ปฏบิตัติามข้อตกลงใน
สัญญาหรือข้อตกลงเป็นคร้ังคราวระหว่างกองทัพ
บก กับบริษัทหรือองค์การทางพาณิชย์นั้น ๆ
          ๓๗.๒.๓.๓ เมื่อได้ส่งมอบน�้ามันให้ส�านักงาน
ขนส่งต้นทางตามระเบียบกองทัพบกว่าด้วยการส่ง
และรับสิ่งอุปกรณ์ หรือได้มอบหมายให้บริษัทหรือ
องค์การทางพาณิชย์ท�าการจ่ายหรือขนส่งให้แล้ว 
ต้องแจ้งให้หน่วยรบัทราบถงึการปฏบิตันิัน้โดยทาง
เครื่องมือสื่อสารที่เร็วที่สุด

  ข้อ ๔๙.๒ บัญชีของหน่วยสนับสนุนโดยตรง
          ๔๙.๒.๒ ท�าบัญชีแสดงยอดรับ-จ่าย คง
เหลือค้างรับ ค้างจ่ายและข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
ของน�้ามันระดับและน�้ามันอื่นๆ ที่ก�าหนดให้เป็น
บญัชแียกประเภทตามชนดิของน�า้มนัหรอืประเภท
ของงานหรือประเภท
ของการสะสมอื่นๆ
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หัวขอการตรวจ	 หลักฐานอางอิง	 ใจความของหลักฐานอางอิง

     - ยอดรับ-จ่าย
และคงเหลือถูก
ต้อง
  ๔.๒ บัญชีแสดง
ยอดระดับน�้ามัน
และน�้ามันอื่น ๆ
   - บัญชีแสดง
ยอดระดับน�้ามัน 
ทบ.๔๐๐-๐๐๓
     - ยอดรับ-จ่าย
และคงเหลือถูก
ต้อง
  ๔.๓บัญชีแสดง
ยอดน�้ ามันตาม
อัตราพิกัด
     - บัญชีแสดง
ยอดน�้ ามันตาม
อัตราพิกัด ทบ.
๔๖๕-๓๒๘
     - ยอดรับ-จ่าย
คงเหลือถูกต้อง
  ๔.๔ บัญชีแสดง
ยอดยืม
     - บัญชีแสดง
ย อ ด ยื ม  ท บ .
๔๖๕-๓๑๐ 
     - ยอดใช้หนี้
และคงเหลือถูก
ต้อง

๔๙.๒.๒,๔๙.๒.๓, 
๔๙.๒.๔,๔๙.๒.๖, 
๔๙ .๓ ,๔๙ .๓ .๒ , 
๔๙.๓.๓,๔๙.๓.๔, 
๔๙.๓.๖,๔๙.๔,
๔๙.๔.๑-๔๙.๔.๖ 

โดยใช้บัตรบัญชีคุม ทบ.๔๐๐-๐๐๓ ผนวก ธ.
          ๔๙.๒.๓ ท�าบัญชีแสดงยอดที่ก�าหนดให้, 
ยอดจ่าย และคงเหลือของอัตราหรือเครดิตของ
หน่วยใช้แต่ละหน่วยที่รับการสนับสนุนตามห้วง
เวลาท่ีก�าหนด เพื่อเป็นหลักฐานควบคุมการจ่าย 
โดยใช้บัญชีคุมอัตราหรือเครดิตน�้ามัน ทบ.๔๖๕-
๓๒๘ ผนวก ต.
          ๔๙.๒.๔ ท�าบัญชีแสดงยอดน�้ามันตามอัตรา
พิกัดที่จ่ายให้กับหน่วยท่ีรับการสนับสนุนและการ
เปลี่ยนแปลงอื่นๆ ที่เกิดข้ึน โดยใช้บัญชีคุมอัตรา
หรือเครดิตน�้ามัน ทบ.๔๖๕-๓๒๘ ผนวก ต.
          ๔๙.๒.๖ ท�าบัญชีแสดงยอดยืม, ใช้หนี้และ
คงเหลือของน�้ามันที่ให้หน่วยอื่นยืมหรือยืมจาก
หน่วยอื่น โดยใช้บัญชียืม ทบ.๔๖๕-๓๑๐ ผนวก ท.
   ข้อ ๔๙.๓ บัญชีของหน่วยสนับสนุนทั่วไป
          ๔๙.๓.๒  ท�าบัญชีแสดงยอดรับ - จ่าย คง
เหลือ ค้างรับ ค้างจ่าย และข้อมูลอื่น ๆที่เกี่ยวข้อง
ของน�้ามันระดับและน�้ามันอื่น ๆ ที่ก�าหนดให้ เป็น
บญัชแียกประเภทตามชนดิของน�า้มนัหรอืประเภท
ของงานหรือประเภทของการสะสม โดยใช้บัตร
บัญชีคุม ทบ. ๔๐๐-๐๐๓ ผนวก ธ.
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     - ยอดรับ-จ่าย
และคงเหลือถูก
ต้อง
  ๔.๒ บัญชีแสดง
ยอดระดับน�้ามัน
และน�้ามันอื่น ๆ
   - บัญชีแสดง
ยอดระดับน�้ามัน 
ทบ.๔๐๐-๐๐๓
     - ยอดรับ-จ่าย
และคงเหลือถูก
ต้อง
  ๔.๓บัญชีแสดง
ยอดน�้ า มันตาม
อัตราพิกัด
     - บัญชีแสดง
ยอดน�้ า มันตาม
อัตราพิกัด ทบ.
๔๖๕-๓๒๘
     - ยอดรับ-จ่าย
คงเหลือถูกต้อง
  ๔.๔ บัญชีแสดง
ยอดยืม
     - บัญชีแสดง
ย อ ด ยื ม  ท บ .
๔๖๕-๓๑๐ 
     - ยอดใช้หนี้
และคงเหลือถูก
ต้อง

๔๙.๒.๒,๔๙.๒.๓, 
๔๙.๒.๔,๔๙.๒.๖, 
๔๙ .๓ ,๔๙ .๓ .๒ , 
๔๙.๓.๓,๔๙.๓.๔, 
๔๙.๓.๖,๔๙.๔,
๔๙.๔.๑-๔๙.๔.๖ 

โดยใช้บัตรบัญชีคุม ทบ.๔๐๐-๐๐๓ ผนวก ธ.
          ๔๙.๒.๓ ท�าบัญชีแสดงยอดที่ก�าหนดให้, 
ยอดจ่าย และคงเหลือของอัตราหรือเครดิตของ
หน่วยใช้แต่ละหน่วยที่รับการสนับสนุนตามห้วง
เวลาท่ีก�าหนด เพื่อเป็นหลักฐานควบคุมการจ่าย 
โดยใช้บัญชีคุมอัตราหรือเครดิตน�้ามัน ทบ.๔๖๕-
๓๒๘ ผนวก ต.
          ๔๙.๒.๔ ท�าบัญชีแสดงยอดน�้ามันตามอัตรา
พิกัดที่จ่ายให้กับหน่วยท่ีรับการสนับสนุนและการ
เปลี่ยนแปลงอื่นๆ ที่เกิดข้ึน โดยใช้บัญชีคุมอัตรา
หรือเครดิตน�้ามัน ทบ.๔๖๕-๓๒๘ ผนวก ต.
          ๔๙.๒.๖ ท�าบัญชีแสดงยอดยืม, ใช้หนี้และ
คงเหลือของน�้ามันที่ให้หน่วยอื่นยืมหรือยืมจาก
หน่วยอื่น โดยใช้บัญชียืม ทบ.๔๖๕-๓๑๐ ผนวก ท.
   ข้อ ๔๙.๓ บัญชีของหน่วยสนับสนุนทั่วไป
          ๔๙.๓.๒  ท�าบัญชีแสดงยอดรับ - จ่าย คง
เหลือ ค้างรับ ค้างจ่าย และข้อมูลอื่น ๆที่เกี่ยวข้อง
ของน�้ามันระดับและน�้ามันอื่น ๆ ที่ก�าหนดให้ เป็น
บญัชแียกประเภทตามชนดิของน�า้มนัหรอืประเภท
ของงานหรือประเภทของการสะสม โดยใช้บัตร
บัญชีคุม ทบ. ๔๐๐-๐๐๓ ผนวก ธ.

          ๔๙.๓.๓ ท�าบัญชีแสดงยอดที่ก�าหนดให้, 
ยอดจ่าย และคงเหลือของอัตราหรือเครดิตของ
หน่วยใช้แต่ละหน่วยที่รับการสนับสนุนตามห้วง
เวลาทีก่�าหนดเพือ่เป็นหลกัฐานควบคุมการจ่าย โดย
ใช้บัญชีคุมอัตราหรือเครดิตน�้ามัน ทบ.๔๖๕-๓๒๘ 
ผนวก ต.
          ๔๙.๓.๔ ท�าบัญชีแสดงยอดน�้ามันตามอัตรา
พิกัดที่จ่ายให้กับหน่วยที่รับการสนับสนุนและการ
เปลี่ยนแปลงอื่น ๆ ที่เกิดขึ้น โดยใช้บัญชีคุมอัตรา
หรือเครดิตน�้ามัน ทบ.๔๖๕-๓๒๘ผนวก ต.
          ๔๙.๓.๖ท�าบัญชีแสดงยอดยืม ใช้หนี้และ
คงเหลือของน�้ามัน ที่ให้หน่วยอื่นยืมหรือยืมจาก
หน่วยอื่น โดยใช้บัญชียืม ทบ.๔๖๕-๓๑๐ ผนวก ท.
  ๔๙.๔บัญชีของกรมพลาธิการทหารบก
          ๔๙.๔.๑ ท�าบัญชีแสดงยอดจ่ายน�้ามันเติม
พาหนะและเครื่องจักรกล เพื่อใช้งาน ณ สถานีจ่าย
น�้ามันท่ีหน่วยเป็นผู้ด�าเนินการ โดยน�ารายการใน
ใบรับน�้ามันแต่ละใบมาบันทึกในบัญชีจ่ายน�้ามัน
ประจ�าวนั เพือ่สรปุเป็นหลกัฐานการจ่ายประจ�าวนั 
โดยใช้ ทบ๔๖๕-๓๒๗ ผนวก ณ.
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          ๔๙.๔.๒ ท�าบัญชีแสดงยอดรับ - จ่าย คง
เหลือ ค้างรับ ค้างจ่าย และข้อมูลอื่น ๆที่เกี่ยวข้อง
ของน�้ามันระดับและน�้ามันอื่น ๆ ที่ก�าหนดให้เป็น
บญัชแียกประเภทตามชนดิของน�า้มนัหรอืประเภท
ของงานหรอืประเภทการสะสม โดยใช้บตัรบญัชีคุม 
ทบ๔๐๐-๐๐๓ ผนวก ธ.
          ๔๙.๔.๓ ท�าบัญชีแสดงยอดที่ก�าหนดให้, 
ยอดจ่าย และคงเหลือของอัตราหรือเครดิตของ
หน่วยใช้แต่ละหน่วยที่รับการสนับสนุนตามห้วง
เวลาท่ีก�าหนดเพื่อเป็นหลักฐานควบคุม การจ่าย
โดยใช้บัญชีคุมอัตราหรือเครดิตน�้ามัน ทบ๔๖๕-
๓๒๘  ผนวก ต.
          ๔๙.๔.๔ ท�าบัญชีแสดงยอดน�้ามันตามอัตรา
พิกัดท่ีจ่ายให้กับหน่วยที่รับการสนับสนุนและการ
เปลี่ยนแปลงอื่น ๆ ที่เกิดขึ้น โดยใช้บัญชีคุมอัตรา
หรือเครดิตน�้ามัน ทบ.๔๖๕-๓๒๘ผนวก ต.
          ๔๙.๔.๕ ท�าบัญชีแสดงยอดน�้ามันฝาก ถอน 
และ คงเหลือของน�้ามันที่หน่วยอื่นฝากไว้หรือฝาก
ไว้กับหน่วยอื่น โดยใช้บัญชีฝาก ทบ๔๖๕-๓๒๙ 
ผนวก ถ.
          ๔๙.๔.๖ ท�าบัญชีแสดงยอดยืม ใช้หนี้และ
คงเหลือของน�้ามัน ที่ให้หน่วยอื่นยืมหรือยืมจาก
หน่วยอื่น โดยใช้บัญชียืม ทบ.๔๖๕-๓๑๐ผนวก ท.
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๕.การเก็บรักษา
  ๕.๑ การเก็บ
รักษาน�้ามันตาม
อัตราพิกัด
     - เก็บตามที่
ก�าหนดไว ้ในถัง
เ ชื้ อ เ พ ลิ ง ถั ง
อะไหล่
     - จ�านวน สป.
๓ ถูกต้อง

- ระเบียบ ทบ.ว่า
ด้วยการส่งก�าลัง 
สป.๓ สาย
พลาธิการ พ.ศ.
๒๕๕๑ ข้อ ๒๔.๘ , 
๓๓.๔.๑

     ข้อ  ๒๔.๘ หน่วยซึ่งมีน�้ามันตามอัตราพิกัด ต้อง
เก็บน�้ามันตามอัตราพิกัดตามปริมาณที่ก�าหนดไว้
ในถงัเชือ้เพลิงของยานยนต์ทกุคันและยทุโธปกรณ์
ทีม่อียูใ่นหน่วย รวมท้ังถงัอะไหล่ตามอตัราของยาน
ยนต์ และในภาชนะบรรจุน�้ามันในอัตราของหน่วย 
เพื่อให้ยานพาหนะและยุทโธปกรณ์นั้นๆ พร้อมที่
จะออกปฏิบัติการได้ทันทีเมื่อได้รับค�าสั่ง เมื่อได้ใช้
น�้ามันตามอัตราพิกัดนั้นไปในงานใดแล้ว ให้เบิก
น�า้มันตามอตัราหรอืเครดิตส�าหรบังานนัน้ๆมาเตมิ
ให้เต็มตามเดิม
     ข้อ ๓๓.๔.๑ น�้ามันตามอัตราพิกัดในยามปกติ
ให้เบกิจ่ายได้เฉพาะส�าหรบัเตมิเตม็ถังยานยนต์ ทกุ
คัน และยุทโธปกรณ์ที่มีอยู่ในหน่วยเท่านั้น โดยให้
แจ้งชนิด จ�านวน ขนาด หมายเลขทะเบียน ความ
จุของถังน�้ามันเช้ือเพลิงประจ�ายานยนต์และ
ยุทโธปกรณ์นั้นๆ เว้น น�้ามันตามอัตราพิกัด
ส�าหรับเติมเต็มถังอะไหล่ตามอัตรายานยนต์ของ
หน่วยและภาชนะบรรจนุ�า้มนัในอตัราของหน่วยใน
ระดับกองพลขึ้นไป ให้เบิกได้เมื่อมีค�าสั่งยุทธการ
หรือค�าสั่งกองทัพบก
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๕ .๒  ก า ร เ ก็ บ
รักษาน�้ามันเชื้อ
เพลิงกลางแจ้ง
          - สถานที่
เก็บรักษาเหมาะ
สม
          - วิธีการ
เก็บรักษา การก
องถัง วางถัง

- ระเบียบ ทบ. ว่า
ด้วยการส่งก�าลังสิ่ง
อุปกรณ์ประเภท ๓ 
สายพลาธิการ พ.ศ. 
๒๕๒๔ (โดย
อนุโลม) ข้อ 
๒๕.๒,๒๕.๒.๑, 
๒๕.๒.๑.๑-
๒๕.๒.๑.๕, 
๒๕.๒.๒, 
๒๕.๒.๒.๑-
๒๕.๒.๒.๕, 
๒๕.๒.๓, 
๒๕.๒.๓.๑-
๒๕.๒.๓.๕, 
๒๕.๒.๔, 
๒๕.๒.๔.๑-
๒๕.๒.๔.๓

  ข้อ ๒๕.๒ การเก็บรักษากลางแจ้ง
      ๒๕.๒.๑ การเลือกพื้นที่
          ๒๕.๒.๑.๑ พื้นที่เก็บรักษาต้องห่างจาก
อาคารหรือสถานที่อื่นอย่างน้อย ๗๕ เมตร
          ๒๕.๒.๑.๒ เส้นทางเข้าออกเป็นพื้นแข็ง
สามารถใช้รถยนต์บรรทุกเข้าออกได้ทุกฤดูกาล
          ๒๕.๒.๑.๓ พืน้ทีไ่ด้ระดบัเพือ่กองถงัได้มัน่คง 
ดนิระบายน�า้ได้ด ีไม่เป็นแอ่งลกึทีไ่อน�า้มนัจะสะสม
อยูไ่ด้ ไม่มทีางไหลไปสูท่ีต่ัง้อืน่ หรอืลงสูท่างน�า้หรือ
ท่อทางระบายน�้า
          ๒๕.๒.๑.๔ ไม่เป็นหลุมหรือบ่อน�้าเก่าที่ถม
ด้วยเถ้าถ่าน ขยะมูลฝอย หรือวัชพืช
          ๒๕.๒.๑.๕ ไม่เป็นบริเวณที่ไอระเหยของ
น�้ามันจะลอดไปสู่แหล่งต้นเพลิงต่าง ๆ
      ๒๕.๒.๒ การปรับปรุงพื้นที่
          ๒๕.๒.๒.๑ ถากถางพื้นที่ให้เตียนโดยรอบ
ในระยะ ๑๕ เมตร
          ๒๕.๒.๒.๒ ปรบัพืน้ทีใ่ห้เรยีบ ไม่เป็นอปุสรรค
ต่อการกลิ้งถัง
          ๒๕.๒.๒.๓ ใช้ทรายหรือหินบดหรือวัสดุใน
ลักษณะคล้ายคลึงกันนี้  โรยเกล่ียให ้ทั่วหนา
ประมาณ ๕ ซม.เพ่ือให้ระบายน�้าได้ดี อย่าใช้เถ้า
หรอืถ่านโรยเพราะจะกดัถงัให้กร่อนได้ หากจะเกบ็
รักษาอย่างถาวรควรเทด้วยคอนกรีตเพื่อให้ม่ันคง
แข็งแรง
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๕ .๒  ก า ร เ ก็ บ
รักษาน�้ามันเช้ือ
เพลิงกลางแจ้ง
          - สถานที่
เก็บรักษาเหมาะ
สม
          - วิธีการ
เก็บรักษา การก
องถัง วางถัง

- ระเบียบ ทบ. ว่า
ด้วยการส่งก�าลังสิ่ง
อุปกรณ์ประเภท ๓ 
สายพลาธิการ พ.ศ. 
๒๕๒๔ (โดย
อนุโลม) ข้อ 
๒๕.๒,๒๕.๒.๑, 
๒๕.๒.๑.๑-
๒๕.๒.๑.๕, 
๒๕.๒.๒, 
๒๕.๒.๒.๑-
๒๕.๒.๒.๕, 
๒๕.๒.๓, 
๒๕.๒.๓.๑-
๒๕.๒.๓.๕, 
๒๕.๒.๔, 
๒๕.๒.๔.๑-
๒๕.๒.๔.๓

  ข้อ ๒๕.๒ การเก็บรักษากลางแจ้ง
      ๒๕.๒.๑ การเลือกพื้นที่
          ๒๕.๒.๑.๑ พื้นที่เก็บรักษาต้องห่างจาก
อาคารหรือสถานที่อื่นอย่างน้อย ๗๕ เมตร
          ๒๕.๒.๑.๒ เส้นทางเข้าออกเป็นพื้นแข็ง
สามารถใช้รถยนต์บรรทุกเข้าออกได้ทุกฤดูกาล
          ๒๕.๒.๑.๓ พืน้ทีไ่ด้ระดบัเพือ่กองถงัได้มัน่คง 
ดนิระบายน�า้ได้ด ีไม่เป็นแอ่งลกึทีไ่อน�า้มนัจะสะสม
อยูไ่ด้ ไม่มทีางไหลไปสูท่ีต่ัง้อืน่ หรอืลงสูท่างน�า้หรือ
ท่อทางระบายน�้า
          ๒๕.๒.๑.๔ ไม่เป็นหลุมหรือบ่อน�้าเก่าที่ถม
ด้วยเถ้าถ่าน ขยะมูลฝอย หรือวัชพืช
          ๒๕.๒.๑.๕ ไม่เป็นบริเวณที่ไอระเหยของ
น�้ามันจะลอดไปสู่แหล่งต้นเพลิงต่าง ๆ
      ๒๕.๒.๒ การปรับปรุงพื้นที่
          ๒๕.๒.๒.๑ ถากถางพื้นที่ให้เตียนโดยรอบ
ในระยะ ๑๕ เมตร
          ๒๕.๒.๒.๒ ปรบัพืน้ทีใ่ห้เรยีบ ไม่เป็นอปุสรรค
ต่อการกลิ้งถัง
          ๒๕.๒.๒.๓ ใช้ทรายหรือหินบดหรือวัสดุใน
ลักษณะคล้ายคลึงกันนี้  โรยเกลี่ยให ้ทั่วหนา
ประมาณ ๕ ซม.เพ่ือให้ระบายน�้าได้ดี อย่าใช้เถ้า
หรอืถ่านโรยเพราะจะกดัถงัให้กร่อนได้ หากจะเกบ็
รักษาอย่างถาวรควรเทด้วยคอนกรีตเพื่อให้มั่นคง
แข็งแรง

          ๒๕.๒.๒.๔ ปรับปรุงทางเข้าออกให้รถเข้า
ได้ทุกฤดูกาล
          ๒๕.๒.๒.๕ ถ้าสามารถท�าได้ควรสร้างคัน
ดนิรอบพืน้ท่ีกองถงัสูงประมาณ ๕๐ ซม. ให้แขง็แรง
พอที่จะสามารถจุน�้ามันที่เก็บรักษาอยู่ทั้งหมดได้
แล้วเหลือความสูงอีกอย่างน้อย ๑๕ ซม. เหนือ
ระดับน�้ามันเพื่อกันมิให้น�้ามันที่ลุกไหม้ไหลไปสู่ที่
เก็บหรือสถานที่อื่นเมื่อเกิดเพลิงไหม้ ท�าท่อทาง
ระบายน�้าใต้คันดินให้สามารถระบายน�้าออกได้
ทนัท ีเมือ่ฝนตก เมือ่ฝนไม่ตกหรอืไม่ต้องการระบาย
น�้าให้ปิดท่อทางไว้อย่างดีเสมอ
      ๒๕.๒.๓ การกองถังบรรจุน�้ามันขนาด ๒๐๐ 
ลิตร
          ๒๕.๒.๓.๑ ควรใช้ไม้เนื้อแข็งขนาดอย่างต�่า 
๔” x ๔” หรือ ๒” x ๖” รองถังชั้นแรก เพื่อไม่ให้
สัมผัสกับพื้นดินโดยตรง
          ๒๕.๒.๓.๒ วางถังทางนอนเป็นแถวคู่หัน
หน้าถังสู่ทางเดิน ให้แนวฝาถังทั้งสองขนานกับพื้น
ก้นถังห่างกัน ๑ ฟุต ท�าหลักหรือไม้กันกลิ้งตรงสุด
หัวท้ายของแถว
          ๒๕.๒.๓.๓ วางถังชั้นต่อไประหว่างถังชั้น
ล่างสองถังให้เป็นรูปปิรามิดโดยไม่ต้องใช้ไม้รอง
ระหว่างชั้นก็ได้ หรืออาจใช้ไม้รองระหว่างชั้น เพื่อ
ให้เกิดความสะดวกในการ
กองและน�าถังออกจากกอง ถ้าใช้ไม้รอง
ระหว่างชั้นต้องมีไม้กันกลิ้งปิดหัวท้ายแถว
ทุกชั้น
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          ๒๕.๒.๓.๔ กองสูงไม่เกิน ๓ ชั้นแถวยาวไม่
เกิน๓๕ ถัง เป็น ๑ กอง
          ๒๕.๒.๓.๕ ระหว่างกองภายในตอน
เดียวกัน ควรเว้นทางเดินไว้กว้างประมาณ ๓ เมตร 
หนึ่งตอนมี ๖ กอง ระหว่างตอนควรเว้นทางเดินไว้
กว้าง ประมาณ ๑๐ เมตร
          ๒๕.๒.๔ การกองถังบรรจุน้�ามันขนาด 
๒๐ ลิตร
          ๒๕.๒.๔.๑ ใช้ไม้เนื้อแข็งขนาดอย่างต่�า 
๔” x ๔” หรือ ๒” x ๖” วางเป็นคานรองแล้วปู
ด้วยแผ่นไม้กระดานห่างกันประมาณ ๑ นิ้ว ให้เต็ม
พื้นที่กองถัง พื้นที่ ๑ ตอนมีขนาด ๑๕ เมตร x ๑๕ 
เมตร กองถังเรียงตามความกว้างได้ ๘๖ ถัง เรียง
ตามความยาวได้ ๕๓ ถัง
          ๒๕.๒.๔.๒ วางถังในทางตั้ง เรียงกันจน
เต็มพื้นที่ แล้ววางชั้นต่อไปซ้อนเหลื่อมให้เข้าข้าง
ในให้เป็นรูปปิรามิดสูง ๔ ชั้น หนึ่งตอนจะกองถัง
ได้ ๑๔,๐๓๒ ถัง
          ๒๕.๒.๔.๓ หากใช้กะบะในการเก็บรักษา 
และการกองกระท�าโดยรถยก ก็ไม่จ�าเป็นต้อง
สร้างที่วางถังด้วยคานรองและไม้กระดานตามข้อ 
๒๕.๒.๔.๑ และการกองซ้อนกันในทางสูง เท่าที่
เครื่องมือยกขนจะสามารถวางซ้อนได้
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          ๒๕.๒.๓.๔ กองสูงไม่เกิน ๓ ชั้นแถวยาวไม่
เกิน๓๕ ถัง เป็น ๑ กอง
          ๒๕.๒.๓.๕ ระหว่างกองภายในตอน
เดียวกัน ควรเว้นทางเดินไว้กว้างประมาณ ๓ เมตร 
หนึ่งตอนมี ๖ กอง ระหว่างตอนควรเว้นทางเดินไว้
กว้าง ประมาณ ๑๐ เมตร
          ๒๕.๒.๔ การกองถังบรรจุน้�ามันขนาด 
๒๐ ลิตร
          ๒๕.๒.๔.๑ ใช้ไม้เนื้อแข็งขนาดอย่างต่�า 
๔” x ๔” หรือ ๒” x ๖” วางเป็นคานรองแล้วปู
ด้วยแผ่นไม้กระดานห่างกันประมาณ ๑ นิ้ว ให้เต็ม
พื้นที่กองถัง พื้นที่ ๑ ตอนมีขนาด ๑๕ เมตร x ๑๕ 
เมตร กองถังเรียงตามความกว้างได้ ๘๖ ถัง เรียง
ตามความยาวได้ ๕๓ ถัง
          ๒๕.๒.๔.๒ วางถังในทางตั้ง เรียงกันจน
เต็มพื้นที่ แล้ววางชั้นต่อไปซ้อนเหลื่อมให้เข้าข้าง
ในให้เป็นรูปปิรามิดสูง ๔ ชั้น หนึ่งตอนจะกองถัง
ได้ ๑๔,๐๓๒ ถัง
          ๒๕.๒.๔.๓ หากใช้กะบะในการเก็บรักษา 
และการกองกระท�าโดยรถยก ก็ไม่จ�าเป็นต้อง
สร้างที่วางถังด้วยคานรองและไม้กระดานตามข้อ 
๒๕.๒.๔.๑ และการกองซ้อนกันในทางสูง เท่าที่
เครื่องมือยกขนจะสามารถวางซ้อนได้

   ๕.๓ การเก็บ
รักษาน�้ามันเชื้อ
เพลิงในอาคาร
     - สถานที่เก็บ
รักษาเรียบร้อย
ถูกต้อง
     - วิธีการเก็บ
รักษา,การกอง
ถัง,การวางถัง

- ระเบียบ ทบ.ว่า
ด้วยการส่งก�าลัง 
สป.๓ สาย 
พลาธิการ พ.ศ.
๒๕๒๔ (โดย
อนุโลม) ข้อ 
๒๕.๓,๒๕.๓.๑, 
๒๕.๓.๒, 
๒๕.๓.๒.๑ 
– ๒๕.๓.๒.๗, 
๒๕.๓.๓

   ข้อ ๒๕.๓ การเก็บรักษาในอาคาร
          ๒๕.๓.๑ น�้ามันเชื้อเพลิงที่บรรจุภาชนะอาจ
จะเก็บรักษาภายในอาคารได้ เมื่ออาคารที่จะใช้ใน
การเก็บรักษานั้นมีลักษณะในการก่อสร้างที่พึง
ประสงค์ และอาคารนัน้ไม่ได้ใช้ในการเกบ็รกัษาสิง่
อุปกรณ์รายการอื่นที่เสี่ยง ต่อการเกิดเพลิงไหม้
          ๒๕.๓.๒ ลักษณะการก่อสร้างของอาคาร
ที่พึงประสงค์
          ๒๕.๓.๒.๑ ผนัง พื้น และเพดาน สร้างด้วย
วัสดุทนไฟ มีคุณภาพในการทนไฟได้อย่างน้อย ๒ 
ชั่วโมง
          ๒๕.๓.๒.๒ ประตูที่เปิดออกไปสู่ห้องหรือ
อาคารอ่ืนต้องมกี�าแพงหรือลาดยกสูงอย่างน้อย ๑๕ 
ซม. ท�าด้วยวสัดุทนไฟเพือ่กนัมใิห้น�า้มนัทีต่ดิไฟไหล
ไปสู่สถานที่อื่นเมื่อเกิดเพลิงไหม้
          ๒๕.๓.๒.๓ จัดให้มีการระบายอากาศได้
ภายในคลังอย่างทั่วถึง ควรเป็นการระบายอากาศ
ตามธรรมชาติดีกว่าการระบายด้วยเครื่องจักรกล
          ๒๕.๓.๒.๔ สายไฟและอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ใช้
ภายในคลัง ต้องเป็นชนิดป้องกันการเกิดประกาย
ไฟฟ้าได้
          ๒๕.๓.๒.๕ อยู่ห่างจากคลังหรืออาคารอื่น
พอทีจ่ะไม่ได้รบัอนัตรายร่วมกัน เมือ่เกดิการระเบดิ
เนื่องจากเพลิงไหม้อย่างน้อย ๗๕ เมตร
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  ๕.๔ การเก็บ
รักษาน�้ามัน
อุปกรณ์กลาง
แจ้ง
     - สถานที่
เก็บรักษาเหมาะ
สม
     - วิธีการเก็บ
รักษา การกอง
ถัง,วางถัง

- ระเบียบ ทบ.ว่า
ด้วยการส่งก�าลัง 
สป.๓ สาย 
พลาธิการ พ.ศ.
๒๕๒๔ (โดย
อนุโลม) ข้อ ๒๖.๑ 
, ๒๖.๒

          ๒๕.๓.๒.๖ ควรมีช่องระบายขนาดใหญ่ออก
ทางหลังคา เพื่อผ่อนแรงระเบิดเมื่อเกิดเพลิงไหม้
ขึ้น
          ๒๕.๓.๒.๗ ให้ติดตั้งสายล่อฟ้าประจ�าอาคาร
ตามความเหมาะสม 
๒๕.๓.๓ การกองถังให้น�าเอาวิธีกองถังในการเก็บ
รักษากลางแจ้งมาใช้โดยอนุโลม
     ๒๖.๑ น�้ามันหล่อลื่น ไขข้น และน�้ามันอุปกรณ์
อื่น ๆ ที่มีจุดวาบไฟสูงซึ่งบรรจุถังขนาด ๒๐๐ ลิตร 
ถังทรงกลมขนาด ๒๐ ลิตร ถังหูหิ้ว กระป๋องหรือ
ภาชนะอื่น หากท�าได้ควรเก็บรักษาภายในอาคาร
เสมอ อย่างไรก็ตาม ในเมื่อไม่มีอาคารก็อาจจ�าเป็น
ต้องเก็บรักษากลางแจ้งได้
     ๒๖.๒ การเก็บรักษากลางแจ้ง
          ๒๖.๒.๑ การเลือกพื้นที่เช่นเดียวกับข้อ 
๒๕.๒.๑
          ๒๖.๒.๒ การปรับปรุงพื้นที่เช่นเดียว กับ
ข้อ ๒๕.๒.๒
          ๒๖.๒.๓ การกองถัง
          ๒๖.๒.๓.๑ ไม้รองถังให้ถือปฏิบัติตามข้อ 
๒๕.๒.๓.๑และ ข้อ ๒๕.๒.๔.๑ โดยอนุโลมแล้วแต่
กรณี
          ๒๖.๒.๓.๒ ถังทรงกลมขนาด ๒๐ ลิตร วาง
กลับเอาหน้าถังลงข้างล่าง อาจกองซ้อนกันแบบ
ตรงหรือแบบปิรามิดก็ได้
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  ๕.๔ การเก็บ
รักษาน�้ามัน
อุปกรณ์กลาง
แจ้ง
     - สถานที่
เก็บรักษาเหมาะ
สม
     - วิธีการเก็บ
รักษา การกอง
ถัง,วางถัง

- ระเบียบ ทบ.ว่า
ด้วยการส่งก�าลัง 
สป.๓ สาย 
พลาธิการ พ.ศ.
๒๕๒๔ (โดย
อนุโลม) ข้อ ๒๖.๑ 
, ๒๖.๒

          ๒๕.๓.๒.๖ ควรมีช่องระบายขนาดใหญ่ออก
ทางหลังคา เพื่อผ่อนแรงระเบิดเมื่อเกิดเพลิงไหม้
ขึ้น
          ๒๕.๓.๒.๗ ให้ติดตั้งสายล่อฟ้าประจ�าอาคาร
ตามความเหมาะสม 
๒๕.๓.๓ การกองถังให้น�าเอาวิธีกองถังในการเก็บ
รักษากลางแจ้งมาใช้โดยอนุโลม
     ๒๖.๑ น�้ามันหล่อลื่น ไขข้น และน�้ามันอุปกรณ์
อื่น ๆ ที่มีจุดวาบไฟสูงซึ่งบรรจุถังขนาด ๒๐๐ ลิตร 
ถังทรงกลมขนาด ๒๐ ลิตร ถังหูหิ้ว กระป๋องหรือ
ภาชนะอื่น หากท�าได้ควรเก็บรักษาภายในอาคาร
เสมอ อย่างไรก็ตาม ในเมื่อไม่มีอาคารก็อาจจ�าเป็น
ต้องเก็บรักษากลางแจ้งได้
     ๒๖.๒ การเก็บรักษากลางแจ้ง
          ๒๖.๒.๑ การเลือกพื้นที่เช่นเดียวกับข้อ 
๒๕.๒.๑
          ๒๖.๒.๒ การปรับปรุงพื้นที่เช่นเดียว กับ
ข้อ ๒๕.๒.๒
          ๒๖.๒.๓ การกองถัง
          ๒๖.๒.๓.๑ ไม้รองถังให้ถือปฏิบัติตามข้อ 
๒๕.๒.๓.๑และ ข้อ ๒๕.๒.๔.๑ โดยอนุโลมแล้วแต่
กรณี
          ๒๖.๒.๓.๒ ถังทรงกลมขนาด ๒๐ ลิตร วาง
กลับเอาหน้าถังลงข้างล่าง อาจกองซ้อนกันแบบ
ตรงหรือแบบปิรามิดก็ได้

  ๕.๕ การเก็บ
รั ก ษ า น�้ า มั น
อุปกรณ์ในอาคาร
     - สถานที่เก็บ
รักษาเรียบร ้อย
ถูกต้อง
     - วิธีการเก็บ
รักษา การกองถัง 
การวางถัง

- ระเบียบ ทบ.ว่า
ด้วยการส่งก�าลัง 
สป.๓ สาย 
พลาธิการ พ.ศ.
๒๕๒๔ (โดย
อนุโลม) ข้อ 
๒๖.๓,๒๖.๓.๑, 
๒๖.๓.๑.๑ 
– ๒๖.๓.๑.๔, 
๒๖.๓.๒, 
๒๖.๓.๒.๑ 
– ๒๖.๓.๒.๗,
๒๖.๔

          ๒๖.๒.๓.๓ ถังขนาด ๒๐๐ ลิตร วางกอง
เช่นเดียวกันกับถังน�้ามันเชื้อเพลิง
          ๒๖.๒.๓.๔ ถังแบบอื่นนอกจากที่กล่าวมา
แล้ว ให้วางตั้งซ้อนกันขึ้นตามปกติ
          ๒๖.๒.๓.๕ ภาชนะที่บรรจุหีบห่อหรือลัง 
ให้กองหีบหรือลังซ้อนกัน ให้ถังอยู่ในลักษณะตาม
ที่กล่าวแล้วตามแบบของถัง
          ๒๖.๒.๓.๖ ใช้ผ้าใบอาบยางหรือวัสดุอื่นที่
กันแดดกันฝนได้คลุมกองถังไว้
  ข้อ ๒๖.๓ การเก็บรักษาในอาคาร
      ๒๖.๓.๑ แผนผังของคลังเก็บ
          ๒๖.๓.๑.๑ ระหว่างคลังเก็บด้วยกัน และ
ระหว่างคลังเก็บกับอาคารอื่น ควรให้มีระยะห่าง
ประมาณ ๓๐ เมตร เป็นอย่างน้อย
          ๒๖.๓.๑.๒ สร้างด้วยวัสดุทนไฟ เพดานคลัง
ควรสงูให้สามารถกองภาชนะบรรจนุ�้ามนัได้ ๓.๖๐ 
เมตร เป็นอย่างน้อย พ้ืนคลังเทคอนกรตีรบัน�า้หนกั
ได้เพียงพอ ถ้าเป็นอาคารหลายชั้นควรเก็บน�้ามัน
เฉพาะชั้นล่าง เท่านั้น
          ๒๖.๓.๑.๓ จัดให้มีระบบท่อทางส่งน�้าเข้า
ถงึภายในคลังเกบ็อย่างเพยีงพอ และควรวางระบบ
หัวฉีดน�้าดับเพลิงแบบอัตโนมัติบนเพดานไว้เป็น
ตอน ๆ ให้มีทางเดินส�าหรับการตรวจตรา และ
ส�าหรบัการดบัเพลงิอย่างเพยีงพอ มสีิง่อ�านวยความ
สะดวกในการบรรทุกและการขนส่งอย่างพร้อมมูล
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          ๒๖.๓.๑.๔ วางผังถนนและที่จอดยาน
พาหนะภายในพืน้ทีต่ัง้คลังเกบ็อย่างถกูต้อง ให้ยาน
พาหนะสามารถเคลื่อนที่ได้สะดวก ป้องกันความ
ล่าช้า และสับสนในพื้นที่ตั้งคลัง
      ๒๖.๓.๒ การกองภาชนะ
          ๒๖.๓.๒.๑ แบ่งพื้นที่คลังออกเป็นตอน ๆ 
ก�าหนดทางเดินต่าง ๆ ตามความเหมาะสม ถ้าใช้
เครื่องมือยกขนทางเดินควรกว้าง ๒ - ๓ เมตร แล้ว
แต่ขนาดของเครือ่งมอืยกขนทีใ่ช้ ถ้าไม่ใช้เครือ่งมอื
ยกขนทางเดินควรกว้าง ๑ เมตร
          ๒๖.๓.๒.๒ ในตอนหนึ่งเก็บเฉพาะน�้ามัน
ชนดิเดยีวกนั และภาชนะบรรจแุบบเดยีวกนัเท่านัน้
          ๒๖.๓.๒.๓ ใช้ไม้รองขนาดประมาณ ๔” x 
๔” หรือ ๒” x ๖” เสมอ เว้นแต่การเก็บรักษาโดย
ใช้กระบะ
          ๒๖.๓.๒.๔ กองภาชนะต่าง ๆ โดยวางใน
ทางตั้ง เว้นแต่ ภาชนะนั้นบรรจุอยู่ในหีบหรือลัง ก็
วางตามลักษณะของหีบหรือลังนั้น
          ๒๖.๓.๒.๕ กองภาชนะในลักษณะที่มั่นคง
ทีส่ดุ โดยให้ถงัชัน้บนวางอยูบ่นถงัชัน้ล่าง ๒ ถงัเป็น
อย่างน้อย
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          ๒๖.๓.๑.๔ วางผังถนนและที่จอดยาน
พาหนะภายในพืน้ทีต่ัง้คลงัเกบ็อย่างถกูต้อง ให้ยาน
พาหนะสามารถเคลื่อนที่ได้สะดวก ป้องกันความ
ล่าช้า และสับสนในพื้นที่ตั้งคลัง
      ๒๖.๓.๒ การกองภาชนะ
          ๒๖.๓.๒.๑ แบ่งพื้นที่คลังออกเป็นตอน ๆ 
ก�าหนดทางเดินต่าง ๆ ตามความเหมาะสม ถ้าใช้
เครื่องมือยกขนทางเดินควรกว้าง ๒ - ๓ เมตร แล้ว
แต่ขนาดของเครือ่งมอืยกขนทีใ่ช้ ถ้าไม่ใช้เครือ่งมอื
ยกขนทางเดินควรกว้าง ๑ เมตร
          ๒๖.๓.๒.๒ ในตอนหนึ่งเก็บเฉพาะน�้ามัน
ชนดิเดยีวกนั และภาชนะบรรจแุบบเดยีวกนัเท่านัน้
          ๒๖.๓.๒.๓ ใช้ไม้รองขนาดประมาณ ๔” x 
๔” หรือ ๒” x ๖” เสมอ เว้นแต่การเก็บรักษาโดย
ใช้กระบะ
          ๒๖.๓.๒.๔ กองภาชนะต่าง ๆ โดยวางใน
ทางตั้ง เว้นแต่ ภาชนะนั้นบรรจุอยู่ในหีบหรือลัง ก็
วางตามลักษณะของหีบหรือลังนั้น
          ๒๖.๓.๒.๕ กองภาชนะในลักษณะที่มั่นคง
ทีส่ดุ โดยให้ถังชัน้บนวางอยูบ่นถงัชัน้ล่าง ๒ ถงัเป็น
อย่างน้อย

       

  ๕.๖ การเก็บ
รักษาภาชนะ
เปล่า
     - สถานที่
เก็บรักษา
เรียบร้อยถูกต้อง
- วิธีการเก็บ
รักษา การกอง
ถัง,วางถัง

- ระเบียบ ทบ.ว่า
ด้วยการส่งก�าลัง 
สป.๓ สาย 
พลาธิการ พ.ศ.
๒๕๒๔ (โดย
อนุโลม) ข้อ 
๒๗,๒๗,๑, 
๒๗.๒,๒๗.๓, 
๒๗.๔,๒๗.๕,
๒๗.๖

          ๒๖.๓.๒.๖ กองสูงไม่เกิน ๓.๖๐ เมตร เว้น
แต่จะใช้กระบะในการเกบ็รกัษา อาจกองสงูกว่านัน้
ได้แต่ต้องให้ห่างจากเพดานอย่างน้อย ๙๐ ซม. 
ระวังอย่ากองสูงจนภาชนะที่อยู่ชั้นล่างสุดรับน�้า
หนักไม่ไหว จะเกิดการบุบ หรือยุบตัวลงได้
          ๒๖.๓.๒.๗ วางภาชนะบรรจุให้อยู่ในท่าที่
สามารถจะอ่านเครือ่งหมายทีภ่าชนะนัน้ได้ง่ายทีสุ่ด
      ๒๖.๔ น�้ามันอุปกรณ์ที่มีจุดวาบไฟต�่ากว่า หรือ
เท่ากับน�้ามันเช้ือเพลิง ให้ใช้วิธีการเก็บรักษาเช่น
เดียวกับน�้ามันเชื้อเพลิงโดยอนุโลม
  - ข้อ ๒๗ การเก็บรักษาภาชนะเปล่า
      ๒๗.๑ ภาชนะเปล่าที่จะต้องเก็บรักษาและส่ง
คืนหน่วยจ่าย เพื่อหมุนเวียนบรรจุน�้ามันอีก ได้แก่ 
ถังน�้ามันขนาด ๒๐ ลิตร และถังบรรจุน�้ามันเช้ือ
เพลิงขนาด ๒๐๐ ลิตร เว้นภาชนะที่บรรจุน�้ามัน
อุปกรณ์ และภาชนะบรรจุน�้ามันที่ก�าหนดไว้ใน
อตัราของหน่วย ส�าหรบัภาชนะบรรจุน�า้มนัอปุกรณ์
ให้หมุนเวียนใช้ภายในหน่วย (ข้อความที่ขีดเส้นใต้ 
แก้ไขตามระเบียบ ทบ.ว่าด้วยการส่งก�าลัง สป.๓ 
สาย พธ. (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๓๑)
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      ๒๗.๒ ภาชนะเปล่าที่ใช้น�้ามันหมดไปแล้วต้อง
เกบ็รกัษาไว้กลางแจ้งเสมอ ส่วนภาชนะเปล่าทีใ่หม่
หรือซ่อมคืนสภาพยังไม่ได้บรรจุน�้ามัน ควรเก็บไว้
ภายในอาคาร
      ๒๗.๓ ถังเปล่าขนาด ๒๐๐ ลิตร อาจกองไว้ใน
ลักษณะเช่นเดียวกันกับถังบรรจุน�้ามันที่กล่าวแล้ว
ในข้อ ๒๕.๒.๓ แต่ไม่จ�าเป็นต้องให้แนวฝาถงัขนาน
กับพื้น อาจกองเป็นแถวติดๆ กัน ตอนละ ๘ แถว 
หรือมากกว่าก็ได้ กองสูงได้ไม่จ�ากัด แต่การกองสู
งมากๆ มากจะเกดิความไม่สะดวกในการยกขน จงึ
มกักองเพียง ๑๒ ชัน้เป็นอย่างมาก ก่อนท�าการกอง
จะต้องปิดฝาถังให้แน่นด้วยกุญแจปิด - เปิดฝาถัง 
และให้มีทางเดินรอบๆ ตอนด้วย
      ๒๗.๔ ถังเปล่าขนาด ๒๐ ลิตร อาจกองท�านอง
เดียวกันกับถังบรรจุน�้ามันตามที่กล่าวแล้วในข้อ 
๒๕.๒.๔ ในบางกรณอีาจผกูถงัขนาด ๒๐ ลติร รวม
กันเป็นมัดๆ ละ ๕ ถัง ด้วยแถบเหล็กรัดหีบห่อกอง
ซ้อนเป็นมัดๆ แต่ต้องมีไม้รองเสมอ หรืออาจใช้
กระบะในการกองก็ได้ กองได้สูงไม่จ�ากัดเท่าที่จะ
สามารถกองให้มั่นคงได้ ก่อนการกองต้องปิดฝาถัง
ให้แน่นด้วยกุญแจ ปิด - เปิด ฝาถังเสมอ
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      ๒๗.๒ ภาชนะเปล่าที่ใช้น�้ามันหมดไปแล้วต้อง
เกบ็รกัษาไว้กลางแจ้งเสมอ ส่วนภาชนะเปล่าทีใ่หม่
หรือซ่อมคืนสภาพยังไม่ได้บรรจุน�้ามัน ควรเก็บไว้
ภายในอาคาร
      ๒๗.๓ ถังเปล่าขนาด ๒๐๐ ลิตร อาจกองไว้ใน
ลักษณะเช่นเดียวกันกับถังบรรจุน�้ามันที่กล่าวแล้ว
ในข้อ ๒๕.๒.๓ แต่ไม่จ�าเป็นต้องให้แนวฝาถงัขนาน
กับพื้น อาจกองเป็นแถวติดๆ กัน ตอนละ ๘ แถว 
หรือมากกว่าก็ได้ กองสูงได้ไม่จ�ากัด แต่การกองสู
งมากๆ มากจะเกดิความไม่สะดวกในการยกขน จงึ
มกักองเพียง ๑๒ ชัน้เป็นอย่างมาก ก่อนท�าการกอง
จะต้องปิดฝาถังให้แน่นด้วยกุญแจปิด - เปิดฝาถัง 
และให้มีทางเดินรอบๆ ตอนด้วย
      ๒๗.๔ ถังเปล่าขนาด ๒๐ ลิตร อาจกองท�านอง
เดียวกันกับถังบรรจุน�้ามันตามที่กล่าวแล้วในข้อ 
๒๕.๒.๔ ในบางกรณอีาจผกูถงัขนาด ๒๐ ลติร รวม
กันเป็นมัดๆ ละ ๕ ถัง ด้วยแถบเหล็กรัดหีบห่อกอง
ซ้อนเป็นมัดๆ แต่ต้องมีไม้รองเสมอ หรืออาจใช้
กระบะในการกองก็ได้ กองได้สูงไม่จ�ากัดเท่าที่จะ
สามารถกองให้มั่นคงได้ ก่อนการกองต้องปิดฝาถัง
ให้แน่นด้วยกุญแจ ปิด - เปิด ฝาถังเสมอ

    

  ๕.๗ การท�าป้าย
และเครื่องหมาย
ในอ าค า รและ
กลางแจ้ง
     - ป้ายประจ�า
กองถังครบถ้วน
     -ป้ายและ
เครือ่งหมายเตอืน
อันตราย

- ระเบียบ ทบ. ว่า
ด้วยการส่งก�าลัง 
สป.๓ สาย
พลาธิการ พ.ศ.
๒๕๒๔ (โดย
อนุโลม) ข้อ๓๐, 
๓๐.๑, ๓๐.๑.๑, 
๓๐.๑.๑.๑-
๓๐.๑.๑.๔, 
๓๐.๑.๒,๓๐.๑.๓, 
๓๐.๓,๓๐.๓.๑, 
๓๐.๓.๑.๑, 
๓๐.๓.๑.๒, 
๓๐.๓.๒, 
๓๐.๓.๒.๑ 
- ๓๐.๓.๒.๗, 
๓๐.๓.๓, ๓๐.๔, 

      ๒๗.๕ การเก็บถังเปล่าขนาด ๒๐ ลิตร อาจ
วางกองนอนบนชั้นเก็บก็ได้ การใช้ชั้นเก็บถังเปล่า
น้ี จะเกิดผลในการท�าให้อายุของถังอยู่ได้นาน 
เพราะว่าจะไม่มีน�้าขังอยู่ข้างบนฝาถัง ซ่ึงเป็นเหตุ
ท�าให้เกิดสนิม การเก็บวิธีนี้ ท�าให้ไม่ต้องใช้ไม้รอง
ถังด้วย
      ๒๗.๖ ห้ามน�าถังเปล่าทุกชนิดไปใช้เพื่อกิจการ
อืน่ นอกจากการบรรจนุ�า้มนัเป็นอนัขาด เมือ่หน่วย
มถัีงเปล่าโดยใช้น�า้มนัหมดแล้ว จะต้องส่งคนืให้กบั
หน่วยจ่ายทันที หรือในโอกาสแรกที่สามารถท�าได้
  - ข้อ ๓๐ การท�าป้ายและเครื่องหมายในการเก็บ
รักษา
      ๓๐.๑ เครื่องหมายท่อทางและถังน�้ามันขนาด
ใหญ่
          ๓๐.๑.๑ เครื่องหมายแถบสีบอกชนิดน�้ามัน
ให้ทาสีเหลืองแก่เป็นแถบกว้าง ๗.๕ ซม.คาดรอบ
ท่อทางทุกระยะช่วงต่อของท่อ ส�าหรับถังน�้ามัน
ขนาดใหญ่ให้ท�าเป็นแถบกว้าง ๗.๕ ซม. ยาว ๗๕ 
ซม.ตามแนวตั้งตรงกึ่งกลางด้านข้างของถังน�้ามัน
ขนาดใหญ่ ๒ ข้างในด้านท่ีมองเห็นได้ชัดเจน ถ้า
มากกว่า ๑ แถบ ให้แต่ละแถบห่างกนั ๗.๕ ซม. เพ่ือ
เป็นเครื่องหมายบอกให้ทราบชนิดของน�้ามัน ดังนี้
               ๓๐.๑.๑.๑ น�้ามันแก๊สโซลีนอากาศยาน 
๑ แถบ
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๓๐.๔.๑, 
๓๐.๔.๑.๑ 
- ๓๐.๔.๑.๖, 
๓๐.๔.๒, 
๓๐.๔.๒.๑ 
- ๓๐.๔.๒.๓

               ๓๐.๑.๑.๒ น�้ามันแก๊สโซลีนรถยนต์ ๒ 
แถบ
               ๓๐.๑.๑.๓ น�้ามันเชื้อเพลิงไอพ่น ๓ 
แถบ
               ๓๐.๑.๑.๔ น�้ามันเชื้อเพลิงดีเซล ๔ แถบ
               ๓๐.๑.๑.๕ น�้ามันเชื้อเพลิง ๕ แถบ
          ๓๐.๑.๒ ชื่อและเกรดของน�้ามัน ให้เขียน
ชือ่และเกรดของน�า้มนัท่ีท่อทาง ด้วยตวัอกัษรสขีาว
ขนาดสูง ๕ ซม. และที่ถังน�้ามันขนาดใหญ่ด้วยตัว
อกัษรสขีาวขนาดสงู ๑๕ ซม. บนพืน้แถบสดี�าทีพ่าด
ขวางทับอยู ่บนแถบสีบอกชนิดน�้ามันตามข้อ 
๓๐.๑.๑ ความกว้างยาวของพื้นแถบสีด�าให้ใหญ่
กว่าพื้นที่อักษรออกไปข้างละ ๒.๕ ซม.
          ๓๐.๑.๓ ให้ท�าเครือ่งหมายลกูศรบอกทศิทาง
ไหลของน�้ามันใน ท่อทาง ด้วยสีเหลืองแก่เป็นแถบ
ขนาดกว้าง ๗.๕ ซม. ยาว ๕๐ ซม.ไว้ใกล้เคียงกับ
เครื่องหมายแถบสีบอกชนิดน�้ามัน ให้ลูกศรชี้ออก
จากเครือ่งหมายไปตามทศิทางไหลของน�า้มนัในท่อ
ทางนั้น
  ๓๐.๓ ป้ายประจ�ากองถัง
          ๓๐.๓.๑ ขนาดและสีของป้าย
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๓๐.๔.๑, 
๓๐.๔.๑.๑ 
- ๓๐.๔.๑.๖, 
๓๐.๔.๒, 
๓๐.๔.๒.๑ 
- ๓๐.๔.๒.๓

               ๓๐.๑.๑.๒ น�้ามันแก๊สโซลีนรถยนต์ ๒ 
แถบ
               ๓๐.๑.๑.๓ น�้ามันเชื้อเพลิงไอพ่น ๓ 
แถบ
               ๓๐.๑.๑.๔ น�้ามันเชื้อเพลิงดีเซล ๔ แถบ
               ๓๐.๑.๑.๕ น�้ามันเชื้อเพลิง ๕ แถบ
          ๓๐.๑.๒ ชื่อและเกรดของน�้ามัน ให้เขียน
ชือ่และเกรดของน�า้มนัท่ีท่อทาง ด้วยตวัอกัษรสขีาว
ขนาดสูง ๕ ซม. และที่ถังน�้ามันขนาดใหญ่ด้วยตัว
อกัษรสขีาวขนาดสงู ๑๕ ซม. บนพืน้แถบสดี�าทีพ่าด
ขวางทับอยู ่บนแถบสีบอกชนิดน�้ามันตามข้อ 
๓๐.๑.๑ ความกว้างยาวของพื้นแถบสีด�าให้ใหญ่
กว่าพื้นที่อักษรออกไปข้างละ ๒.๕ ซม.
          ๓๐.๑.๓ ให้ท�าเคร่ืองหมายลกูศรบอกทศิทาง
ไหลของน�้ามันใน ท่อทาง ด้วยสีเหลืองแก่เป็นแถบ
ขนาดกว้าง ๗.๕ ซม. ยาว ๕๐ ซม.ไว้ใกล้เคียงกับ
เครื่องหมายแถบสีบอกชนิดน�้ามัน ให้ลูกศรชี้ออก
จากเครือ่งหมายไปตามทศิทางไหลของน�า้มนัในท่อ
ทางนั้น
  ๓๐.๓ ป้ายประจ�ากองถัง
          ๓๐.๓.๑ ขนาดและสีของป้าย

               ๓๐.๓.๑.๑ การเก็บรักษากลางแจ้ง ให้
ใช้ป้ายขนาด ๒๕ x ๕๐ ซม. พื้นสีน�้าตาล ตัวอักษร
สขีาว เฉพาะชือ่และเกรดของน�า้มันตวัอกัษรขนาด
สูง ๕ ซม. ข้อความอื่น ๆ ตามความเหมาะสม
               ๓๐.๓.๑.๒ การเก็บรักษาภายในอาคาร 
ให้ใช้ป้ายขนาด ๑๕ x ๓๐ ซม.พืน้สนี�า้ตาล ตวัอกัษร
สขีาว เฉพาะชือ่และเกรดของน�า้มันตวัอกัษรขนาด
สูง ๒ ซม. ข้อความอื่น ๆ ขนาดตามความเหมาะ
สม
          ๓๐.๓.๒ ข้อความในป้ายประจ�ากองถัง ให้
ประกอบด้วยสิ่งต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ เป็นอย่างน้อย
               ๓๐.๓.๒.๑ สัญลักษณ์ทางทหารของ
น�้ามันแต่ละชนิด (ถ้ามี)
               ๓๐.๓.๒.๒ ชื่อน�้ามัน
               ๓๐.๓.๒.๓ เกรด แบบ หรือประเภท
               ๓๐.๓.๒.๔ หมายเลขสิ่งอุปกรณ์
               ๓๐.๓.๒.๕ จ�านวน (นับถัง)
               ๓๐.๓.๒.๖ วัน เดือน ปี ที่ได้รับ 
               ๓๐.๓.๒.๗ วัน เดือน ปี ที่ตักตัวอย่าง
ไปทดสอบครั้งสุดท้าย
          ๓๐.๓.๓ ต�าแหน่งของป้ายให้ติดตั้งไว้ใน
ต�าแหน่งทีม่องเหน็ได้ง่ายและชดัเจน อยูสู่งจากพืน้
ประมาณระดับสายตา
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     ๓๐.๔ ป้ายและเครื่องหมายเตือนอันตราย
          ๓๐.๔.๑ ให้จัดท�าป้ายเตือนอันตรายพื้นสี
ขาวตัวอักษรสีแดงไว้ตรงทางเข้าและภายในพื้นที่
เกบ็รกัษา โดยใช้ขนาดของแผ่นป้ายเช่นเดยีวกนักบั
ป้ายประจ�ากองถังในการเก็บรักษากลางแจ้ง หรือ
การเก็บรักษาไว้ในอาคารแล้วแต่กรณี ส�าหรับป้าย
กลางแจ้งใช้ขนาดตัวอักษรสูง ๑๕ ซม. และป้ายใน
อาคารใช้ขนาดตัวอักษรสูง ๑๐ ซม. ป้ายเหล่าน้ี
ได้แก่
               ๓๐.๔.๑.๑ ป้ายห้ามสูบบุหรี่
               ๓๐.๔.๑.๒ ป้ายห้ามน�าสิ่งจุดไฟเข้า
               ๓๐.๔.๑.๓ ป้ายห้ามเข้า
               ๓๐.๔.๑.๔ ป้ายอันตรายไวไฟ
               ๓๐.๔.๑.๕ ป้ายบอกต�าแหน่งเครื่องมือ
ดับเพลิง
               ๓๐.๔.๑.๖ ป้ายเตือนอันตรายอื่น ๆ ที่
จ�าเป็น
          ๓๐.๔.๒ ให้ท�าเครื่องหมายเตือนอันตราย
พืน้สขีาว ตวัอกัษรสแีดงขนาดใหญ่บนผนงัภายนอก
อาคารคลัง และที่ถังเก็บน�้ามันขนาดใหญ่ ให้
สามารถมองเห็นได้ชัดเจนในระยะ ๗๕ ม. เป็นอย่าง
น้อย ตาม
ความเหมาะสมของชนาดอาคารและขนาด
ของถังน�้ามันนั้นเครื่องหมายเป็นข้อความเหล่านี้
ได้แก่
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     ๓๐.๔ ป้ายและเครื่องหมายเตือนอันตราย
          ๓๐.๔.๑ ให้จัดท�าป้ายเตือนอันตรายพื้นสี
ขาวตัวอักษรสีแดงไว้ตรงทางเข้าและภายในพื้นที่
เกบ็รกัษา โดยใช้ขนาดของแผ่นป้ายเช่นเดยีวกนักบั
ป้ายประจ�ากองถังในการเก็บรักษากลางแจ้ง หรือ
การเก็บรักษาไว้ในอาคารแล้วแต่กรณี ส�าหรับป้าย
กลางแจ้งใช้ขนาดตัวอักษรสูง ๑๕ ซม. และป้ายใน
อาคารใช้ขนาดตัวอักษรสูง ๑๐ ซม. ป้ายเหล่าน้ี
ได้แก่
               ๓๐.๔.๑.๑ ป้ายห้ามสูบบุหรี่
               ๓๐.๔.๑.๒ ป้ายห้ามน�าสิ่งจุดไฟเข้า
               ๓๐.๔.๑.๓ ป้ายห้ามเข้า
               ๓๐.๔.๑.๔ ป้ายอันตรายไวไฟ
               ๓๐.๔.๑.๕ ป้ายบอกต�าแหน่งเครื่องมือ
ดับเพลิง
               ๓๐.๔.๑.๖ ป้ายเตือนอันตรายอื่น ๆ ที่
จ�าเป็น
          ๓๐.๔.๒ ให้ท�าเครื่องหมายเตือนอันตราย
พืน้สขีาว ตวัอกัษรสแีดงขนาดใหญ่บนผนงัภายนอก
อาคารคลัง และที่ถังเก็บน�้ามันขนาดใหญ่ ให้
สามารถมองเห็นได้ชัดเจนในระยะ ๗๕ ม. เป็นอย่าง
น้อย ตาม
ความเหมาะสมของชนาดอาคารและขนาด
ของถังน�้ามันน้ันเครื่องหมายเป็นข้อความเหล่านี้
ได้แก่

 ๕ .๘  การ ตัก
ตัวอย่างน�้ามันไป
ทดสอบ
     -หลักฐานการ
รายงานน�้ามันไป
ทดสอบ (ไอพ่น
และอากาศยาน)
     -ตักตามอายุ
การเก็บรักษา

- ระเบียบ ทบ.ว่า
ด้วยการส่งก�าลัง 
สป.๓ สาย 
พลาธิการ พ.ศ.
๒๕๕๑ ข้อ 
๒๙,๒๙.๑-๒๙.๖, 
๓๐,๓๑

         ๓๐.๔.๒.๑ ห้ามสูบบุหรี่
         ๓๐.๔.๒.๒ อันตรายไวไฟ
         ๓๐.๔.๒.๓ ข้อความเตือนอันตรายอื่นๆ ที่
จ�าเป็นและเหมาะสม 
  ข้อ ๒๙ จดัให้มกีารตกัตวัอย่างน�า้มนัของหน่วยส่ง
ก�าลังเพื่อส่งให้หน่วยทดสอบ ท�าการทดสอบ
คุณภาพน�้ามันทันทีเมื่อสงสัยว่าน�้ามันนั้นจะเสื่อม
คุณภาพหรือตักตามอายุของการเก็บรักษาดังนี้
     ๒๙.๑ น�้ามันเชื้อเพลิงไอพ่นที่เก็บในถังขนาด
ใหญ่ทุกรอบ ๑ เดอืนและทีเ่ก็บในภาชนะบรรจ ุทกุร
อบ ๓ เดือน
     ๒๙.๒ น�้ามันเชื้อเพลิงอากาศยานที่เก็บในถัง
เกบ็ขนาดใหญ่ทกุรอบ ๒ เดอืน และทีเ่กบ็ในภาชนะ
บรรจุทุกรอบ ๓ เดือน
     ๒๙.๓ น�้ามันแก๊สโซลีนรถยนต์ทุกรอบ ๖ เดือน
     ๒๙.๔ น�้ามันดีเซล น�้ามันก๊าด และน�้ามันเตา 
ทุกรอบ ๖ เดือน
     ๒๙.๕ น�้ามันอุปกรณ์ภาคพื้นดินทุกชนิดทุกร
อบ ๑๒ เดอืน เว้นน�า้มันอปุกรณ์อากาศยานให้ตรวจ
สอบจากวันหมดอายุ
     ๒๙.๖ วิธีปฏิบัติในการตักตัวอย่างและการ
ทดสอบ ให้เป็นไปตามที่กรมพลาธิการทหารบก
ก�าหนด
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๖ การรักษา
ความปลอดภัย
  ๖.๑ การ
ป้องกันอัคคีภัย
และการปฏิบัติ
เมื่อเกิดอัคคีภัย
     - ระเบียบ
และค�าสั่งการ
ป้องกันอัคคีภัย
     - แผนการ
ป้องกันเมื่อเกิด
อัคคีภัย/
แผนการขนย้าย
เมื่อเกิดอัคคีภัย
     - การซัก
ซ้อมและการ
รายงานผลการ
ป้องกันอัคคีภัย
     - การตรวจ
การป้องกันอัคคี
ภัยและการ
รายงานผล
     

- ระเบียบ ทบ.ว่า
ด้วยการป้องกัน
อัคคีภัยและการ
ปฏิบัติเมื่อเกิดอัคคี
ภัย พ.ศ.๒๕๐๓ 
ข้อ 
๕,๖,๗.๕,๗.๖,๗.๘
- ระเบียบ ทบ.ว่า
ด้วยการป้องกัน
อัคคีภัยและการ
ปฏิบัติเมื่อเกิดอัคคี
ภัย (ฉบับที่ ๒) 
พ.ศ.๒๕๓๘ ข้อ 
๗.๔ และ ๗.๗

  ข้อ ๓๐ น�า้มนัเชือ้เพลงิอากาศยานทกุชนดิทีม่อีายุ
ในการเก็บรักษาถึงก�าหนดที่ต้องตักตัวอย่างไป
ทดสอบคุณภาพแล้ว ห้ามน�าไปใช้ราชการจนกว่า
จะได้ตักตัวอย่างไปทดสอบและทราบผลการ
ทดสอบคุณภาพแล้ว
  ข้อ ๓๑ วิธีปฏิบัติในการเก็บรักษาให้เป็นไปตามที่ 
กรมพลาธิการทหารบกก�าหนด

  ข้อ ๕. ความรับผิดชอบ
     - ผบ.หน่วยทุกขนาดมีหน้าที่รับผิดชอบในการ
ป้องกันอัคคีภัยและการปฏิบัติเม่ือเกิดอัคคีภัยขึ้น
ในอาคารสถานที่ ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของ
หน่วยนั้นๆ
     - ผบ.หน่วยระดับกองพันหรือเทียบเท่าขึ้นไป 
แต่งตั้งนายทหารขึ้น๓ นาย เป็นผู้อ�านวยการดับ
เพลิง มีหน้าที่อ�านวยการดับเพลิงซึ่งเกิดภายใน
หน่วย ตรวจการป้องกันอัคคีภัยภายในหน่วย และ
เป็นผูเ้สนอแนะการป้องกนัอคัคีภัย และการปฏิบตัิ
เมื่อเกิดอัคคีภัยแก่ผบ. หน่วยนั้นๆ
  ข้อ ๖. เจ้าหน้าที่ดับเพลิงให้หน่วยระดับกองพัน
หรือเทียบเท่าขึ้นไป ก�าหนดเจ้าหน้าท่ีอื่นๆ ตาม
ความเหมาะสม เช่น
     ๖.๑ เจ้าหน้าที่ให้สัญญาณเพลิงไหม้
     ๖.๒ เจ้าหน้าที่ติดต่อผู้บังคับบัญชา และหน่วย
ดับเพลิง
     ๖.๓ เจ้าหน้าที่ตรวจสิ่งอุปกรณ์ดับเพลิง  
และตรวจสิ่งซึ่งจะเป็นต้นเหตุเพลิงไหม้
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     -เครื่องมือดับ
เพลงิ ครบถ้วนใช้
การได้และมีการ
ป ร ะ ส า น กั บ
หน ่วยดับเพลิง
ใกล้เคียง

     ๖.๔ เจ้าหน้าที่ดับเพลิงชั้นต้น
     ๖.๕ เจ้าหน้าที่ขนย้ายสิ่งของออกจากบริเวณ
เพลิงไหม้และควบคุมสิ่งของ
     ๖.๖ เจ้าหน้าที่กันคนพลุกพล่าน และกีดขวาง
การดับเพลิง
     ๖.๗ เจ้าหน้าที่ป้องกันเหตุแทรกแซงอื่น ๆ เช่น 
การขโมย ,การก่อวินาศกรรม ฯลฯ
     ๖.๘ เจ้าหน้าที่แสงสว่างจัดขึ้นเพื่อสะดวกใน
การเฝ้ารักษาสิ่งของในเวลากลางคืนหลังจากเกิด
เพลิงไหม้ ให้พ้นจากการโจรกรรมและเพื่อสะดวก
แก่เจ้าหน้าทีอ่ืน่ๆ ซ่ึงจะต้องปฏิบตังิานในเวลากลาง
คืนด้วยเจ้าหน้าที่ต่าง ๆ เหล่าน้ีจะต้องมีค�าส่ัง
ก�าหนดหน้าที่และการปฏิบัติไว้โดยแน่นอน
  ๗.๕ แผนการขนย้ายสิ่งของ ทุกหน่วยจะต้องจัด
เตรยีมแผนการขนย้ายส่ิงของภายในอาคารสถานที่
ของหน่วยนัน้ๆไว้แต่เนิน่ ๆ  แผนการนีค้วรจะมช่ีอง
ทางออกทุกช่อง ที่ติดต้ังเครื่องอุปกรณ์ในการดับ
เพลิง ทางออกฉุกเฉินของเจ้าหน้าที่แต่ละส่วนของ
อาคารสถานที่นั้น ๆ ล�าดับความส�าคัญของการขน
ย้ายก่อนหลัง ตลอดจนเจ้าหน้าที่ในการขนย้าย
เป็นต้น แผนการขนย้ายนีค้วรจะตดิไว้แต่ละอาคาร
สถานที่ ณ ที่ซึ่งสามารถเห็นได้โดยทั่วกัน
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๗.๖ แผนการป้องกนัอคัคีภัยและการปฏิบัตเิมือ่เกดิ
อคัคภียัทกุหน่วยจะต้องมแีผนป้องกันอคัคภียั และ
การปฏิบัติเม่ือเกิดอัคคีภัยตามความเหมาะสมกับ
สภาพและสิ่งแวดล้อมของหน่วยนั้นๆ ก่อนการ
วางแผนป้องกันอัคคีภัย ควรจะให้มีการส�ารวจ
อาคารสถานที ่และสิง่ต่าง ๆ  ในบรเิวณทีอ่ยูใ่นความ
รับผิดชอบของหน่วยการส�ารวจก็เพื่อหาราย
ละเอียดในเรื่องปริมาตรของอาคาร เพื่อจัดหา
เครื่องดับเพลิงให้พอเพียงต�าบลส�าคัญๆ ที่จะต้อง
ป้องกันสิ่งที่ก่อให้เกิดเพลิงไหม้ ฯลฯ เป็นต้น เมื่อ
ส�ารวจแล้วก็ก�าหนดเป็นแผนป้องกันอัคคีภัยและ
การปฏิบัติเมื่อเกิดอัคคีภัยขึ้นในแผนนี้ควรจะมี
หัวข้อดังน้ี การก�าหนดเจ้าหน้าที่ต่างๆ ประจ�าวัน
เพื่อปฏิบัติเมื่อเกิดอัคคีภัยแผน การขนย้ายสิ่งของ
ต่าง ๆ การก�าหนดสัญญาณอัคคีภัย น�้าใช้ ในการ
ดับเพลิงทิศทางลมตามฤดูกาล ฯลฯ เป็นต้น  
แผนการป้องกันอัคคีภัย และการปฏิบัติเมื่อเกิด
อัคคีภัยน้ีนายทหารซึ่งได้รับการแต่งต้ังเป็นผู ้
อ�านวยการ เพื่อท�าการดับเพลิงของหน่วยเป็นผู้
กระท�าเสนอต่อผู้บังคับหน่วยเพื่อพิจารณาด�าเนิน
การ และสมควรแก้ไขปรบัปรงุให้เหมาะสมอยูเ่สมอ
และแผนนี้ควรจะได้มีการประสานการนี้
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๗.๖ แผนการป้องกนัอคัคีภัยและการปฏิบัตเิมือ่เกดิ
อคัคภียัทกุหน่วยจะต้องมแีผนป้องกันอคัคภียั และ
การปฏิบัติเม่ือเกิดอัคคีภัยตามความเหมาะสมกับ
สภาพและสิ่งแวดล้อมของหน่วยนั้นๆ ก่อนการ
วางแผนป้องกันอัคคีภัย ควรจะให้มีการส�ารวจ
อาคารสถานที ่และสิง่ต่าง ๆ  ในบรเิวณทีอ่ยูใ่นความ
รับผิดชอบของหน่วยการส�ารวจก็เพื่อหาราย
ละเอียดในเรื่องปริมาตรของอาคาร เพื่อจัดหา
เครื่องดับเพลิงให้พอเพียงต�าบลส�าคัญๆ ที่จะต้อง
ป้องกันสิ่งที่ก่อให้เกิดเพลิงไหม้ ฯลฯ เป็นต้น เมื่อ
ส�ารวจแล้วก็ก�าหนดเป็นแผนป้องกันอัคคีภัยและ
การปฏิบัติเม่ือเกิดอัคคีภัยขึ้นในแผนนี้ควรจะมี
หัวข้อดังน้ี การก�าหนดเจ้าหน้าที่ต่างๆ ประจ�าวัน
เพื่อปฏิบัติเมื่อเกิดอัคคีภัยแผน การขนย้ายสิ่งของ
ต่าง ๆ การก�าหนดสัญญาณอัคคีภัย น�้าใช้ ในการ
ดับเพลิงทิศทางลมตามฤดูกาล ฯลฯ เป็นต้น  
แผนการป้องกันอัคคีภัย และการปฏิบัติเมื่อเกิด
อัคคีภัยน้ีนายทหารซึ่งได้รับการแต่งต้ังเป็นผู ้
อ�านวยการ เพื่อท�าการดับเพลิงของหน่วยเป็นผู้
กระท�าเสนอต่อผู้บังคับหน่วยเพื่อพิจารณาด�าเนิน
การ และสมควรแก้ไขปรับปรุงให้เหมาะสมอยูเ่สมอ
และแผนนี้ควรจะได้มีการประสานการนี้

ปฏิบัติกับหน่วยดับเพลิงสาธารณะ และส่วน
ราชการข้างเคียงอย่างใกล้ชิดเพื่อการช่วยเหลือซ่ึง
กนัและกันเมือ่หน่วยจะท�าแผนป้องกนัอคัคีภัยของ
หน่วยแล้ว ให้หน่วยส�าเนาส่งหน่วยเหนอืทราบด้วย
ตัวอย่าง หัวข้อในการท�าแผนป้องกันอัคคีภัยและ
การปฏิบัติเมื่อเกิดอัคคีภัยปรากฏตามผนวก ก. ซึ่ง
แนบท้ายระเบียบ
  ๗.๘ การตรวจการป้องกันอัคคีภัย
     ๗.๘.๑ ผู้บังคับหน่วยชั้น ผบ.พัน หรือเทียบเท่า 
จะต้องท�าการตรวจการป้องกันอัคคีภัยภายใน
หน่วย เดือนละ ๑ ครั้ง ส�าหรับหน่วยกองร้อย หรือ
เทียบเท่า จะต้องท�าการตรวจป้องกันอัคคีภัย
ภายในหน่วยอย่างน้อย ๒ สัปดาห์ต่อครั้ง ส�าหรับ
หน่วยตั้งแต่กรมหรือเทียบเท่าขึ้นไปให้ ผบ.หน่วย
นั้น ๆ ท�า การตรวจการป้องกันอัคคีภัยของหน่วย
ตาม แต่จะพิจารณาเห็นสมควร
     ๗.๘.๒ ผู้อ�านวยการดับเพลิงของกองพัน หรือ
เทยีบเท่าขึน้ไป จะต้องท�าการตรวจการป้องกันอคัคี
ภัยภายในหน่วยอย่างน้อยเดือนละครั้ง พร้อมทั้ง
บันทึกผลการตรวจสอบเสนอ ผบ.หน่วยน้ันพร้อม
ด้วยข้อคิดเหน็ต่างๆ ตามตวัอย่างรายการตรวจสอบ
ในผนวก ข. ซึ่งแนบท้ายระเบียบนี้
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  ๖.๒ การเก็บ
วัตถุอันตราย
     - วัสดุไวไฟ
ห้ามเก็บภายใน
อาคารหรือคลัง
สิ่งอุปกรณ์

- ระเบียบ ทบ. ว่า
ด้วยการป้องกันคัค
คีภัยและการ
ปฏิบัติ

  ข้อ ๗.๔ เครื่องมือดับเพลิง เครื่องมือและเครื่อง
ใช้ที่หน่วยสมควรจัดหาไว้เองโดยใช้งบประมาณ
ของหน่วยเองได้แก่
     - เครื่องดับเพลิงชนิดน�้ายาเคมี
     - ถังทรายและพลั่วตักทราย
     - ขวานขนาดใหญ่
     - ถังน�้า แหล่งเก็บน�้าที่มีน�้าขังอยู่ตลอดเวลา
     - บันได
     - ไฟฉาย
     - ป้ายแสดงทางออกเวลาฉุกเฉิน
  ข้อ ๗.๗ การฝึกปฏิบัติเมื่อเกิดอัคคีภัย
        ให้ทุกหน่วยท�าการฝึกเจ้าหน้าที่ที่ได้ก�าหนด
ไว้ขึ้น เพื่อปฏิบัติเมื่อเกิดอัคคีภัยตามแผนที่จัดวาง
ไว้ โดยเฉพาะให้เพ่งเล็งการฝึกนอกเวลาราชการ 
และในเวลากลางคืนเป็นพิเศษ โดยให้ด�าเนินการ
ฝึกในงวดที่ ๒ ของปีงบประมาณ (ห้วงเดือน ก.พ. 
– พ.ค.) และสามารถใช้เครื่องดับเพลิงที่หน่วยมีอยู่
จริง ๑๐% (เศษให้ปัดเป็น ๑ เครื่อง) ทั้งนี้เพื่อให้
เจ้าหน้าที่ที่ก�าหนดไว้ สามารถปฏิบัติได้อย่างเป็น
ระเบียบ ไม่ตื่นตกใจ และปฏิบัติการได้ผลแน่นอน
เมื่อเกิดอัคคีภัย
     ข้อ ๗.๑.๔ ห้ามน�าวัตถุไวไฟเข้าไปเก็บในที่
ท�างานโดยไม่จ�าเป็น
     ข้อ ๗.๒.๔ คลังหรือห้องเก็บสิ่งของต่างๆ
ควรจัดวางให้เป็นระเบียบ ให้อากาศถ่ายเท
ได้ 
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  ๖.๒ การเก็บ
วัตถุอันตราย
     - วัสดุไวไฟ
ห้ามเก็บภายใน
อาคารหรือคลัง
สิ่งอุปกรณ์

- ระเบียบ ทบ. ว่า
ด้วยการป้องกันคัค
คีภัยและการ
ปฏิบัติ

  ข้อ ๗.๔ เครื่องมือดับเพลิง เครื่องมือและเครื่อง
ใช้ที่หน่วยสมควรจัดหาไว้เองโดยใช้งบประมาณ
ของหน่วยเองได้แก่
     - เครื่องดับเพลิงชนิดน�้ายาเคมี
     - ถังทรายและพลั่วตักทราย
     - ขวานขนาดใหญ่
     - ถังน�้า แหล่งเก็บน�้าที่มีน�้าขังอยู่ตลอดเวลา
     - บันได
     - ไฟฉาย
     - ป้ายแสดงทางออกเวลาฉุกเฉิน
  ข้อ ๗.๗ การฝึกปฏิบัติเมื่อเกิดอัคคีภัย
        ให้ทุกหน่วยท�าการฝึกเจ้าหน้าที่ที่ได้ก�าหนด
ไว้ขึ้น เพื่อปฏิบัติเมื่อเกิดอัคคีภัยตามแผนที่จัดวาง
ไว้ โดยเฉพาะให้เพ่งเล็งการฝึกนอกเวลาราชการ 
และในเวลากลางคืนเป็นพิเศษ โดยให้ด�าเนินการ
ฝึกในงวดที่ ๒ ของปีงบประมาณ (ห้วงเดือน ก.พ. 
– พ.ค.) และสามารถใช้เครื่องดับเพลิงที่หน่วยมีอยู่
จริง ๑๐% (เศษให้ปัดเป็น ๑ เครื่อง) ทั้งนี้เพื่อให้
เจ้าหน้าที่ที่ก�าหนดไว้ สามารถปฏิบัติได้อย่างเป็น
ระเบียบ ไม่ตื่นตกใจ และปฏิบัติการได้ผลแน่นอน
เมื่อเกิดอัคคีภัย
     ข้อ ๗.๑.๔ ห้ามน�าวัตถุไวไฟเข้าไปเก็บในที่
ท�างานโดยไม่จ�าเป็น
     ข้อ ๗.๒.๔ คลังหรือห้องเก็บสิ่งของต่างๆ
ควรจัดวางให้เป็นระเบียบ ให้อากาศถ่ายเท
ได้ 

๖.๓ เวรยามและ
แสงสว่าง
     - จัดเวรยาม
ตลอด ๒๔ ชม.
     - เวลากลาง
คืนมีแสงสว่าง
เพียงพอ

๗.การจ่าย
  ๗.๑ การสั่งจ่าย
และใบสั่งจ่าย
     - ลายมือชื่อ
ผู้มีอ�านาจในการ
สั่งจ่าย
     -หลักฐาน
ใบสั่งจ่ายน�้ามัน

เมื่อเกิดอัคคีภัย 
พ.ศ. ๒๕๐๓ ข้อ 
๗.๑.๔, ๗.๒.๔ 
และ ๗.๒.๖

- ค�าสั่ง ทบ.ที่ 
๔๖๑/๒๕๑๗ ลง 
๒๒ พ.ย.๑๗ ข้อ ๓ 
- ระเบียบส�านัก
นายกรัฐมนตรีว่า
ด้วยการรักษา
ความปลอดภัย
แห่งชาติ พ.ศ.
๒๕๕๒ หมวด ๕ 
ข้อ ๓๗(๓)

-ระเบียบ ทบ.ว่า
ด้วยการส่งก�าลัง 
สป.๓ สาย พธ. 
พ.ศ.๒๕๕๑ ข้อ 
๓๒.๒,๓๒.๓, 
๓๒.๔,๕๐.๔.๓

วตัถไุวไฟจะต้องแยกเก็บต่างหาก ควรจดัให้มปีรอท
วัดอุณหภูมิของห้อง หรือคลังต่าง ๆ ด้วย
     ข้อ ๗.๒.๖ วัตถุบางอย่าง เช่น เซลลูลอยด์, 
น�า้มนัยาง, ผ้าหรอืด้ายชบุน�า้มนัวัตถเุหล่านีห้ากเกบ็
รวมกันไว้เป็นจ�านวนมากในที่อับ เมื่อได้รับความ
ร้อนมากขึ้นอาจเกิดการเผาไหม้ขึ้นเองได้
  ข้อ ๓ การรักษาความปลอดภัยของสถานที่เก็บ
รักษาหรือคลังให ้จัด เวรยามเฝ ้ าตรวจและ
ระมัดระวังการโจรกรรมและการก่อวินาศกรรม
ตลอดเวลา  ๒๔ ชม.
หมวด ๕ การรักษาความปลอดภัยเกี่ยวกับสถานที่
     ข้อ ๓๗ มาตรการรักษาความปลอดภัยเกี่ยวกับ
สถานที่ให้หน่วยงานของรัฐพิจารณาด�าเนินการดัง
ต่อไปนี้
          (๓) ให้แสงสว่างเพื่อปกป้องพื้นที่ที่มีความ
ส�าคญัและเพิม่ประสทิธิภาพในการตรวจสอบพ้ืนท่ี
     ข้อ ๓๒.๒ ผู้บังคับหน่วยสนับสนุนโดยตรง มี
อ�านาจสัง่จ่ายน�า้มนัในระดบัให้แก่หน่วยใช้ทีร่บัการ
สนับสนุน โดยให้เป็นไปตามอัตราหรือเครดิตของ
หน่วยใช้
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   ๗.๒ ใบรับ
น�้ามันและบัญชี
จ่ายน�้ามัน
     - หลักฐาน
ใบรับน�้ามัน ทบ.
๔๖๕-๓๒๐
     - บัญชีจ่าย
น�้ามันประจ�าวัน 
ทบ.๔๖๕-๓๒๗

- ระเบียบ ทบ.ว่า
ด ้วยการส ่งก�าลัง 
สป.๓ สาย พธ. 
พ.ศ .๒๕๕๑ ข ้อ 
๓๕.๒

     ข้อ ๓๒.๓ ผู้บงัคับหน่วยสนบัสนนุท่ัวไป มอี�านาจ
สัง่จ่ายน�า้มนัในระดบัให้แก่หน่วยสนบัสนนุโดยตรง 
เพือ่ทดแทนระดบัทีห่น่วยสนบัสนนุโดยตรงได้แจก
จ่ายให้แก่หน่วยใช้ไปแล้ว
     ข้อ ๓๒.๔ เจ้ากรมพลาธิการทหารบก มีอ�านาจ
สั่งจ่ายน�้ามันในระดับให้แก่หน่วยสนับสนุนทั่วไป 
หน่วยสนับสนุนโดยตรง เพื่อทดแทนระดับที่หน่วย
ได้แจกจ่ายไปแล้ว และมีอ�านาจส่ังจ่ายในกรณีท่ีมี
ฐานะเป็นผู้บังคับหน่วยสนับสนุนทั่วไป ผู้บังคับ
หน่วยสนับสนุนโดยตรงและผู้บังคับหน่วยใช้
     ข้อ ๕๐.๔.๓ ใบสั่งจ่ายน�้ามัน ทบ.๔๖๕-๓๑๒ 
ผนวก น. ใช้ส�าหรับการสั่งจ่ายน�้ามันของส่วนเก็บ
รกัษาในกรณทีีต้่องจ่ายน�า้มนัหลายรายการในหลัก
ฐานการเบกิเดยีวกนัและแต่ละรายการนัน้แยกเกบ็
รักษาอยู่หลายแห่ง
      - ข้อ ๓๕.๒ พลขับหรือเจ้าหน้าที่ประจ�า
ยุทโธปกรณ์ น�ารถหรือภาชนะบรรจุน�้ามันไปเติม
น�้ามัน ณ สถานีจ่ายน�้ามัน โดยใช้ใบรับน�้ามันที่ผู้
บงัคบัหน่วยใช้หรอืผูไ้ด้รบัมอบอ�านาจ เป็นผูส้ัง่จ่าย
น�า้มนัตามอตัราหรือเครดติ เป็นหลกัฐานในการขอ
เตมิ โดยให้ระบปุระเภทของอตัรา หรือเครดติลงไป
ในใบรับน�้ามันนั้นให้ชัดเจน และให้ผู้รับลงนามรับ
ไว้เป็นหลกัฐานทีด้่านหลงัของใบรบัน�า้มนันัน้ๆและ
ในบัญชีจ่ายน�้ามันประจ�าวันของสถานีจ่ายน�้ามัน
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๘.การตรวจและ
การรายงาน
  ๘.๑ การตรวจ
โดยผู้บังคับ
บัญชา
     - การแต่งตั้ง
คณะกรรมการ
     - การ
รายงานผลของ
คณะกรรมการ

  

  ๘.๒ การตรวจ
นับสอบบัญชี
แบบสมบูรณ์
     - การแต่งตั้ง
คณะกรรมการ
     - การ
รายงานผลของ
คณะกรรมการ  

- ระเบียบ ทบ.ว่า
ด้วยการส่งก�าลัง 
สป.๓ สาย พธ. 
พ.ศ.๒๕๕๑ ข้อ 
๕๒.๑,๕๒.๓

- ระเบียบ ทบ.ว่า
ด้วยการส่งก�าลัง 
สป.๓ สาย พธ. 
พ.ศ.๒๕๕๑ ข้อ 
๒๘

  ข้อ ๕๒.๑ ผู้บังคับบัญชาของหน่วยที่มีสิ่งอุปกรณ์
ประเภท ๓ สายพลาธิการอยู่ในความครอบครอง 
ต้องตั้งกรรมการตรวจน�้ามันประกอบด้วยนาย
ทหารสัญญาบตัรอย่างน้อย ๓ นายขึน้ท�าการตรวจ
กจิการส่งก�าลงัสิง่อปุกรณ์ประเภท ๓ สายพลาธกิาร
ของหน่วย อย่างน้อยปีละ ๑  ครั้ง
  ข้อ ๕๒.๓ เมื่อท�าการตรวจแล้วให้คณะกรรมการ
รายงานผลการตรวจต่อผูส้ัง่ตัง้กรรมการภายใน ๑๕ 
วัน นับแต่วันที่คณะกรรมการได้รับทราบค�าสั่ง
  ข้อ ๒๘ น�า้มนัทีบ่รรจภุาชนะส�าหรบัหน่วยส่งก�าลงั 
ต้องจัดให้มีการตรวจนับสอบบัญชีแบบสมบูรณ์ ปี
ละ ๑ ครั้ง โดยตัดยอดในสิ้นเดือนกันยายน และ
รายงานภายในเดือนตุลาคมของทุก ๆ ปีตามสาย
การส่งก�าลังจนถึงกองทัพบก โดยให้ผู้บังคับบัญชา
ของหน่วยที่มีสิ่งอุปกรณ์ประเภท ๓ สายพลาธิการ
อยูใ่นความครอบครองท�าการตัง้กรรมการประกอบ
ด้วยนายทหารสัญญาบัตรอย่างน้อย ๓ นาย 
ระเบยีบปฏบิตัใินการตรวจสอบบญัชใีห้เป็นไปตาม
กรมพลาธิการทหารบกก�าหนด ส่วนน�้ามันที่เก็บ
รักษาในถังขนาดใหญ่ให้ปฏิบัติตามการวัดปริมาณ
น�้ามันในถังขนาดใหญ่เพื่อปรับบัญชีประจ�าเดือน
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  ๘.๓ การ
รายงานการ
ตรวจสอบการตั้ง
ยอดอัตราและ
เครดิต
     - การแต่งตั้ง
คณะกรรมการ
     - การ
รายงานผลของ
คณะกรรมการ

  ๘.๔ การ
รายงานการใช้
น�้ามันประจ�า
เดือน 
     - รายงาน
การใช้น�้ามันตาม
อัตราและเครดิต 
ทบ.๔๖๕-๓๒๖
     - รายงาน
ครบถ้วน ถูกต้อง

- ระเบียบ ทบ.ว่า
ด้วยการส่งก�าลัง 
สป.๓ สาย พธ. 
พ.ศ.๒๕๕๑ ข้อ 
๔๗.๓

- ระเบียบ ทบ.ว่า
ด้วยการส่งก�าลัง 
สป.๓ สาย พธ. 
พ.ศ.๒๕๕๑ ข้อ 
๕๑.๒,๕๑.๓, 
๕๑.๔, ๕๑.๔.๑-
๕๑.๔.๕

  ข้อ ๔๗.๓ ผู้บังคับหน่วยที่มีอัตราและเครดิต รับ
ผดิชอบในการตรวจสอบความถกูต้องในการตัง้ยอด
อัตราและเครดิต โดยตั้งกรรมการตรวจสอบขึ้น ๓ 
นาย เป็นนายทหารสัญญาบัตรอย่างน้อย๑ นาย 
ท�าการตรวจสอบการตั้งยอดอัตราและเครดิต และ
การตรวจจ่ายของเจ้าหน้าทีส่่วนบญัชคุีมทกุรอบ ๑ 
เดือน และให้คณะกรรมการรายงานผลต่อผู้ส่ังตั้ง
กรรมการภายใน ๕ วันท�าการของเดือนถัดไป
  ข้อ ๕๑.๒ หน่วยสนับสนุนโดยตรงเสนอรายงาน
สถานภาพน�้ามันในความครอบครองต่อหน่วย
สนบัสนนุทัว่ไป เป็นประจ�าทกุเดอืนภายในวนัที ่๑๐ 
ของเดือนถัดไป การรายงานใช้ ทบ.๔๖๕ – ๓๒๖ 
ผนวก ฒ.
  ข้อ ๕๑.๓ หน่วยสนับสนุนทั่วไปจัดท�ารายงาน
สถานภาพน�้ามันในความครอบครองและรวบรวม
รายงานสถานภาพของหน่วยสนบัสนนุโดยตรง สรปุ
เป็นรายงานสถานภาพน�้ามันทั้งหมดเสนอต่อ
กองทัพบก (ผ่านกรมพลาธิการทหารบก) เป็น
ประจ�าทุกเดือน ภายในวันที่ ๒๐ ของเดือนถัดไป 
การรายงานใช้ ทบ.๔๖๕-๓๒๖ ผนวก ฒ.
ข้อ ๕๑.๔ กรมพลาธิการทหารบก
     ๕๑.๔.๑ รวบรวมรายงานสถานภาพน�้ามันของ
หน่วยสนับสนุนโดยตรงที่ให้การสนับสนุนที่เสนอ
มาตามข้อ ๕๑.๒
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หัวขอการตรวจ	 หลักฐานอางอิง	 ใจความของหลักฐานอางอิง

  ๘.๓ การ
รายงานการ
ตรวจสอบการตั้ง
ยอดอัตราและ
เครดิต
     - การแต่งตั้ง
คณะกรรมการ
     - การ
รายงานผลของ
คณะกรรมการ

  ๘.๔ การ
รายงานการใช้
น�้ามันประจ�า
เดือน 
     - รายงาน
การใช้น�้ามันตาม
อัตราและเครดิต 
ทบ.๔๖๕-๓๒๖
     - รายงาน
ครบถ้วน ถูกต้อง

- ระเบียบ ทบ.ว่า
ด้วยการส่งก�าลัง 
สป.๓ สาย พธ. 
พ.ศ.๒๕๕๑ ข้อ 
๔๗.๓

- ระเบียบ ทบ.ว่า
ด้วยการส่งก�าลัง 
สป.๓ สาย พธ. 
พ.ศ.๒๕๕๑ ข้อ 
๕๑.๒,๕๑.๓, 
๕๑.๔, ๕๑.๔.๑-
๕๑.๔.๕

  ข้อ ๔๗.๓ ผู้บังคับหน่วยที่มีอัตราและเครดิต รับ
ผดิชอบในการตรวจสอบความถกูต้องในการตัง้ยอด
อัตราและเครดิต โดยตั้งกรรมการตรวจสอบขึ้น ๓ 
นาย เป็นนายทหารสัญญาบัตรอย่างน้อย๑ นาย 
ท�าการตรวจสอบการตั้งยอดอัตราและเครดิต และ
การตรวจจ่ายของเจ้าหน้าทีส่่วนบญัชคุีมทกุรอบ ๑ 
เดือน และให้คณะกรรมการรายงานผลต่อผู้สั่งตั้ง
กรรมการภายใน ๕ วันท�าการของเดือนถัดไป
  ข้อ ๕๑.๒ หน่วยสนับสนุนโดยตรงเสนอรายงาน
สถานภาพน�้ามันในความครอบครองต่อหน่วย
สนบัสนนุทัว่ไป เป็นประจ�าทกุเดอืนภายในวนัที ่๑๐ 
ของเดือนถัดไป การรายงานใช้ ทบ.๔๖๕ – ๓๒๖ 
ผนวก ฒ.
  ข้อ ๕๑.๓ หน่วยสนับสนุนทั่วไปจัดท�ารายงาน
สถานภาพน�้ามันในความครอบครองและรวบรวม
รายงานสถานภาพของหน่วยสนบัสนนุโดยตรง สรปุ
เป็นรายงานสถานภาพน�้ามันทั้งหมดเสนอต่อ
กองทัพบก (ผ่านกรมพลาธิการทหารบก) เป็น
ประจ�าทุกเดือน ภายในวันที่ ๒๐ ของเดือนถัดไป 
การรายงานใช้ ทบ.๔๖๕-๓๒๖ ผนวก ฒ.
ข้อ ๕๑.๔ กรมพลาธิการทหารบก
     ๕๑.๔.๑ รวบรวมรายงานสถานภาพน�้ามันของ
หน่วยสนับสนุนโดยตรงที่ให้การสนับสนุนที่เสนอ
มาตามข้อ ๕๑.๒

  ๘.๕ การรายงาน
สถานภาพน�้ามัน
ตามอัตราพิกัด
     - หลกัฐานการ
รายงาน
     - รายงานครบ
ถ้วน ถูกต้อง

- หนงัสอื กบ.ทบ. ที่ 
กห ๐๔๐๔/๒๐๐๓ 
ลง ๒ ก.ค.๓๖ ข้อ 
๒.๓.๕ , ๓.๓.๔

     ๕๑.๔.๒ จดัท�ารายงานสถานภาพน�า้มนัในครอบ
ครอง ใช้ ทบ.๔๖๕-๓๒๖
     ๕๑.๔.๓ รวบรวมรายงานของหน่วยสนับสนุน
ทั่วไปที่เสนอผ่านมาตามข้อ ๕๑.๓
     ๕ ๑ . ๔ . ๔  เ ส น อ ร า ย ง า น ต า ม
ข้อ๕๑.๔.๑,๕๑.๔.๒,๕๑.๔.๓ ต่อกองทัพบก (ผ่าน
กรมส่งก�าลังบ�ารุงทหารบก) เป็นประจ�าทุกเดือน
ภายในสิ้นเดือนของเดือนถัดไป
          - ๕๑.๔.๕ รายงานสถานภาพน�้ามันตาม
อตัราและเครดติทีไ่ด้รองจ่ายไปและยงัไม่ได้รบัการ
สนับสนุนให้กองทัพบก (ผ่านกรมส่งก�าลังบ�ารุง
ทหารบก)ภายในสิ้นเดือนตุลาคม
  ข้อ ๒.๓.๕ พธ.ทบ. ให้รวบรวมสถานภาพน�้ามัน
ตามอัตราพิกัดของทุกหน่วยตามข้อ ๒.๓.๑,๒.๓.๕ 
แล้วรายงานให้ ทบ. (ผ่าน กบ.ทบ.) ทราบภายใน
วันที่ ๓๑ต.ค. และ ๓๐ เม.ย.ของทุก ๆ ปี และให้
เริ่มปฏิบัติหลังจากได้รับอนุมัติฉบับนี้โดยเริ่ม
รายงานครั้งแรกภายใน ๓๑ ต.ค.เป็นต้นไป
  ข้อ ๓.๓.๔ การรายงานให้หน่วยที่ได้รับแจกจ่า
ยานพาหนะ (เว้นจักรยานยนต์) ไปจาก ทบ. ท�า
ผนวก ก (บัญชีสถานภาพน�้ามันตามอัตราพิกัด) 
รายงานไปยังหน่วยสนับสนุนทั่วไป (บชร.ของทัพ
ภาค) ภายใน ๓๑ ส.ค.ของทุก ๆ ปี ส่วนกลางและ
หน่วยของ ทภ.๑ ให้พธ.ทบ. ภายใน ๓๐ ก.ย.ของ
ทุก ๆ ปี 
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หัวขอการตรวจ	 หลักฐานอางอิง	 ใจความของหลักฐานอางอิง

  ๘.๖ การรายงาน
การวัดปริมาณ
น�้ามันประจ�า
เดือน
     - หลกัฐานการ
ตั้งคณะกรรม
การ
     - การรายงาน
ผลการวดัปรมิาณ
น�้ามัน
     - การปรับ
ยอดน�้ามันระเหย
หาย

- ระเบียบ ทบ.ว่า
ด้วยการส่งก�าลัง 
สป.๓ สาย พธ.  
พ.ศ.๒๕๕๑ ข้อ 
๒๗.๑,๒๗.๒, 
๒๗.๓, 
๒๗.๔,๒๗.๕.๔, 
๒๗.๕.๕,๒๗.๖

เพือ่ให้ พธ.ทบ.สรุปน�าเรียน ผบ.ทบ.(ผ่าน กบ.ทบ.) 
เพื่อทราบตาม ผนวก ก ที่ส่งมาด้วยก่อน ๓๐ ม.ค. 
ของแต่ละปี
  ข้อ ๒๗.๑ ให้ผูบ้งัคบัหน่วยทีร่บัผดิชอบสถานคีลงั
น�้ามันตั้งคณะกรรมการควบคุมการวัดปริมาณ
น�้ามันประจ�าเดือนขึ้น ๓ นาย ประกอบด้วยนาย
ทหารสัญญาบัตร อย่างน้อย ๒ นาย
  ข้อ ๒๗.๒ ให้หัวหน้าสถานีคลังน�้ามันจัดการวัด
ปริมาณน�้ามันประจ�าเดือนภายใต้การควบคุมของ
คณะกรรมการ ตามข้อ ๒๗.๑ เป็นประจ�าทุกเดือน 
โดยให้ท�าการวัดในวันเปิดท�าการวันแรกของเดือน
ถัดไป
  ข้อ ๒๗.๓ น�า้มนัทีส่ญูเสยีเนือ่งจากการระเหยหาย
ในระหว่างเดือนตามผลของการวัดปริมาณให้ผู้
บังคับหน่วยที่รับผิดชอบสถานีคลังน�้ามันปรับยอด
บัญชี โดยตัดยอดระเหยหายจริงออกให้ตรงกับ
ยอดน�้ามันที่มีจริงตามผลการวัด แล้วรายงานตาม
สายส่งก�าลัง เพื่อเป็นหลักฐานในการเบิกทดแทน
  ข้อ ๒๗.๔ ส่วนน�า้มนัทีสู่ญเสียเกนิเกณฑ์ทีก่องทพั
บกก�าหนด ให้ท�าการตั้งคณะกรรมการสอบสวน
และรายงานขออนุมัติจ�าหน่าย โดยปฏิบัติตาม
ระเบียบกองทัพบกว่าด้วยการจ�าหน่ายที่ใช้บังคับ
อยู่ในเวลานั้น
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หัวขอการตรวจ	 หลักฐานอางอิง	 ใจความของหลักฐานอางอิง

  ๘.๖ การรายงาน
การวัดปริมาณ
น�้ามันประจ�า
เดือน
     - หลกัฐานการ
ตั้งคณะกรรม
การ
     - การรายงาน
ผลการวดัปรมิาณ
น�้ามัน
     - การปรับ
ยอดน�้ามันระเหย
หาย

- ระเบียบ ทบ.ว่า
ด้วยการส่งก�าลัง 
สป.๓ สาย พธ.  
พ.ศ.๒๕๕๑ ข้อ 
๒๗.๑,๒๗.๒, 
๒๗.๓, 
๒๗.๔,๒๗.๕.๔, 
๒๗.๕.๕,๒๗.๖

เพือ่ให้ พธ.ทบ.สรุปน�าเรียน ผบ.ทบ.(ผ่าน กบ.ทบ.) 
เพื่อทราบตาม ผนวก ก ที่ส่งมาด้วยก่อน ๓๐ ม.ค. 
ของแต่ละปี
  ข้อ ๒๗.๑ ให้ผูบ้งัคบัหน่วยทีร่บัผดิชอบสถานคีลงั
น�้ามันตั้งคณะกรรมการควบคุมการวัดปริมาณ
น�้ามันประจ�าเดือนข้ึน ๓ นาย ประกอบด้วยนาย
ทหารสัญญาบัตร อย่างน้อย ๒ นาย
  ข้อ ๒๗.๒ ให้หัวหน้าสถานีคลังน�้ามันจัดการวัด
ปริมาณน�้ามันประจ�าเดือนภายใต้การควบคุมของ
คณะกรรมการ ตามข้อ ๒๗.๑ เป็นประจ�าทุกเดือน 
โดยให้ท�าการวัดในวันเปิดท�าการวันแรกของเดือน
ถัดไป
  ข้อ ๒๗.๓ น�า้มนัทีส่ญูเสยีเนือ่งจากการระเหยหาย
ในระหว่างเดือนตามผลของการวัดปริมาณให้ผู ้
บังคับหน่วยที่รับผิดชอบสถานีคลังน�้ามันปรับยอด
บัญชี โดยตัดยอดระเหยหายจริงออกให้ตรงกับ
ยอดน�้ามันที่มีจริงตามผลการวัด แล้วรายงานตาม
สายส่งก�าลัง เพื่อเป็นหลักฐานในการเบิกทดแทน
  ข้อ ๒๗.๔ ส่วนน�า้มนัทีส่ญูเสยีเกนิเกณฑ์ทีก่องทพั
บกก�าหนด ให้ท�าการตั้งคณะกรรมการสอบสวน
และรายงานขออนุมัติจ�าหน่าย โดยปฏิบัติตาม
ระเบียบกองทัพบกว่าด้วยการจ�าหน่ายที่ใช้บังคับ
อยู่ในเวลานั้น

๙.เบ็ดเตล็ด
  ๙.๑ ระเบียบ
ปลกีย่อยเกีย่วกบั
การส่งก�าลัง สป.
๓ สาย พธ.
     - ออกระเบียบ
ป ลี ก ย ่ อ ย ข อ ง
หน่วย ให้รัดกุม
และเหมาะสม

-ระเบียบ ทบ. ว่า
ด้วยการส่งก�าลัง 
สป.๓ สาย พธ. 
พ.ศ.๒๕๕๑ ข้อ 
๘.๖ ,๙.๗,๑๐.๘

  ข้อ ๒๗.๕ เกณฑ์การสูญเสียเนื่องจากการระเหย
หายของน�้ามันตามปกติ ที่ยอมให้ปรับบัญชีได้โดย
ไม่ต้องขออนุมัติจ�าหน่าย
     ๒๗.๕.๔ เกณฑ์ตามข้อ ๒๗.๕.๑,๒๗.๕.๒ และ 
๒๗.๕.๓ ค�านวณจากผลรวมของยอดน�้ามันแต่ละ
ชนิดที่เหลือต้นเดือน กับยอดรับในรอบเดือน
     ๒๗.๕.๕ รายละเอยีดในการคดิเกณฑ์การระเหย
หาย ให้แสดงการค�านวณลงในบญัชสีรปุยอดน�า้มนั
ในถังขนาดใหญ่ประจ�าเดือน ทบ.๔๖๕-๓๒๔ ตาม
ผนวก ฌ.
ข้อ ๒๗.๖ การด�าเนินการต่อน�้ามันที่สูญเสีย
เนื่องจากการระเหยหายในระหว่างเดือนจากผล
การวัดตามข้อ ๒๗.๓ และ ๒๗.๔ ให้ด�าเนินการให้
เสร็จสิ้นภายใน ๑ เดือน นับจากวันที่วัดปริมาณ
น�้ามันตามข้อ ๒๗.๒ และให้คณะกรรมการควบคุม
การวดัปรมิาณน�า้มนัประจ�าเดอืน ลงนามรบัรองใน
บัญชีคุมไว้เป็นหลักฐาน
 
 ข้อ ๘.๖ ก�าหนดระเบียบปลีกย่อยเกี่ยวกับการ
ปฏิบัติการส่งก�าลังส่ิงอุปกรณ์ประเภท ๓สาย
พลาธกิาร ของหน่วยภายในขอบเขตแห่งระเบยีบน้ี
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  ๙.๒ ระเบียบ
ป ฏิ บั ติ ป ร ะ จ� า
ของสถานีจ ่ าย
น�้ามัน
     - ออกระเบยีบ
ป ฏิ บั ติ ป ร ะ จ� า 
(รปจ.) ของหน่วย
ให้รัดกุมเหมาะ
สม

- ระเบียบ ทบ.ว่า
ด ้วยการส ่งก�าลัง 
สป.๓ สาย พธ. พ.ศ.
๒๕๕๑ ข้อ ๓๕.๖

  ข้อ ๙.๗ เสนอแนะแม่ทัพภาค เพื่อวางระเบียบ
ปลกีย่อยเกีย่วกับการปฏบิตักิารส่งก�าลงัสิง่อปุกรณ์
ประเภท ๓ สายพลาธิการภายในหน่วยและภายใน
พื้นที่ ตามขอบเขตแห่งระเบียบนี้
  ข้อ ๑๐.๘ วางระเบยีบปลกีย่อยเกีย่วกบัการปฏบัิติ
การส่งก�าลังสิ่งอุปกรณ์ประเภท ๓สายพลาธิการ 
ภายในกรมพลาธิการทหารบก ให้เป็นไปตาม
ขอบเขตแห่งระเบียบนี้
  ข้อ ๓๕.๖ ให้ผูบ้งัคบัหน่วยทีจ่ดัตัง้สถานจ่ีายน�า้มนั 
ออกระเบียบปฏิบัติประจ�าของสถานีจ่ายน�้ามันให้
รัดกุมและเหมาะสม
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  ๙.๒ ระเบียบ
ป ฏิ บั ติ ป ร ะ จ� า
ของสถานีจ ่ าย
น�้ามัน
     - ออกระเบยีบ
ป ฏิ บั ติ ป ร ะ จ� า 
(รปจ.) ของหน่วย
ให้รัดกุมเหมาะ
สม

- ระเบียบ ทบ.ว่า
ด ้วยการส ่งก�าลัง 
สป.๓ สาย พธ. พ.ศ.
๒๕๕๑ ข้อ ๓๕.๖

  ข้อ ๙.๗ เสนอแนะแม่ทัพภาค เพื่อวางระเบียบ
ปลกีย่อยเกีย่วกับการปฏบิตักิารส่งก�าลงัสิง่อปุกรณ์
ประเภท ๓ สายพลาธิการภายในหน่วยและภายใน
พื้นที่ ตามขอบเขตแห่งระเบียบนี้
  ข้อ ๑๐.๘ วางระเบยีบปลกีย่อยเกีย่วกบัการปฏบัิติ
การส่งก�าลังสิ่งอุปกรณ์ประเภท ๓สายพลาธิการ 
ภายในกรมพลาธิการทหารบก ให้เป็นไปตาม
ขอบเขตแห่งระเบียบนี้
  ข้อ ๓๕.๖ ให้ผูบ้งัคบัหน่วยทีจ่ดัตัง้สถานีจ่ายน�า้มัน 
ออกระเบียบปฏิบัติประจ�าของสถานีจ่ายน�้ามันให้
รัดกุมและเหมาะสม

  ๙.๓ ระเบียบ
ปลีกย่อยเก่ียวกับ
การประหยัดการ
ส่งก�าลัง
     - ออกระเบียบ
ห รือค� า สั่ ง ขอ ง
หน ่วยให ้ รัดกุม
และเหมาะสม

- ระเบียบ ทบ.ว่า
ด ้วยการส ่งก�าลัง 
สป.๓ สาย พธ. พ.ศ.
๒๕๕๑ ข้อ ๕๕

  ข้อ ๕๕ การประหยดัการส่งก�าลัง ให้ผู้บงัคับบญัชา
ทุกระดับชั้นกวดขันการใช้น�้ามันให้เป็นไปอย่าง
ประหยัดและเพื่อการปฏิบัติราชการอย่างแท้จริง
โดยให้วางระเบียบหรือออกค�าสั่งปลีกย่อยของ
หน่วยตามความเหมาะสม
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๑. การเตรียม
การรับตรวจ
    ๑.๑ การ
ด�าเนินการตาม
บันทึกผลการ
ตรวจของชุด
ตรวจกรมจเร
ทหารบกครั้ง
สุดท้าย

     ๑.๒ ข้อมูลที่
ต้องการทราบ
ประกอบการรับ
ตรวจตามอนุ
ผนวกและส่ง
ข้อมูลทาง 
E-mail 

    ๑.๓ การ
เตรียมเอกสาร
รับตรวจ 

- ระเบียบกองทัพ
บกว่าด้วยการตรวจ
ในหน้าที่นายทหาร
จเร พ.ศ.๒๕๕๒ ลง 
๑๐ ก.ย.๕๒ ข้อ 
๑๕.๒ 

- ระเบียบกองทัพ
บกว่าด้วยการตรวจ
ในหน้าที่นายทหาร
จเร พ.ศ.๒๕๕๒ 
ลง ๑๐ ก.ย.๕๒ 
ข้อ ๑๒, ๑๕.๒ 

- ค�าสั่งกองทัพบก 
เรื่อง การตรวจใน
หน้าที่นายทหารจเร 
ประจ�าปี......

- ข้อ ๑๕.๒ หน่วยรับการตรวจระดับกองพันหรือ
เทยีบเท่าข้ึนไปเมือ่ได้รบับันทกึผลการตรวจแล้ว ให้
ด�าเนินการแก้ไขข้อบกพร่องที่อยู่ในอ�านาจของตน
ทันที โดยไม่ต้องรอให้หน่วยเหนือส่ังการ ส�าหรับ
เรื่องที่อยู่นอกเหนืออ�านาจของตนที่จะแก้ไขได้เอง 
ให้รายงานหน่วยเหนือเพื่อด�าเนินการต่อไป 

- ข้อ ๑๒ การแจ้งให้หน่วยรับการตรวจทราบ  ก่อน
ออกท�าการตรวจให้กรมจเรทหารบกหรอืหน่วยทีส่่ง
การตรวจแจ้งเรื่องและก�าหนดเวลาในการตรวจ  
การเตรยีมการรบัตรวจ และค�าขอต่างๆ ทีจ่�าเป็นต่อ
การอ�านวยความสะดวกในการตรวจ หรอืเรือ่งอืน่ๆ 
ที่เห็นว่ามีความส�าคัญให้หน่วยรับตรวจทราบ
           ๑๒.๑ หนังสือแจ้งก�าหนดเวลาในการตรวจ
ท่ัวไป ควรส่งให้หน่วยรับตรวจทราบล่วงหน้าเพื่อ
เตรียมการก่อนการตรวจไม่น้อยกว่า ๓๐ วัน
- ข้อ ๑๕.๒ หน่วยรับการตรวจระดับกองพันหรือ
เทยีบเท่าขึน้ไปเมือ่ได้รบับันทกึผลการตรวจแล้ว ให้
ด�าเนินการแก้ไขข้อบกพร่องที่อยู่ในอ�านาจของตน
ทันที โดยไม่ต้องรอให้หน่วยเหนือส่ังการ ส�าหรับ
เรื่องที่อยู่นอกเหนืออ�านาจของตนที่จะแก้ไขได้เอง 
ให้รายงานหน่วยเหนือเพื่อด�าเนินการต่อไป 
- จดัท�าข้อมูลประกอบการตรวจตามอนผุนวก ๓ ถงึ 
๓-๒ เรื่อง การส่งก�าลังสิ่งอุปกรณ์ประเภท ๕ สาย
สรรพาวุธ (หน่วยใช้) และหลักฐานการยืนยัน 
จ�านวน สป.๕ คงคลังในระบบ Logsmis ครั้งหลัง

กรมจเรทหารบก 239
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๑.๔ การจัดผู้น�า
ตรวจ, ผู้รับตรวจ
และยานพาหนะ
น�าตรวจ 

   ๑.๕ การจัด
สถานที่รับตรวจ 

๒. การรับ-ส่ง
หน้าที่
     ๒.๑ หลัก
ฐานการ
รับ-ส่งหน้าที่ 

- ค�าสั่งกองทัพบก 
เรื่อง การตรวจใน
หน้าที่นายทหารจเร 
ประจ�าปี......

- ค�าสั่งกองทัพบก 
เรื่อง การตรวจใน
หน้าที่นายทหารจเร 
ประจ�าปี...... 

- ระเบียบกองทัพ
บกว่าด้วยการรบั-ส่ง
หน้าที่ในเวลา ย้าย 
เลื่อน ลด ปลดและ
บรรจุ พ.ศ. ๒๕๔๐ 
ลง ๑๘ ก.ย.๔๐ ข้อ 
๗, ๑๑.๑ และ ๑๒

สุด ส่งมอบให้ผู้ตรวจ ณ สถานที่รับตรวจก่อนการ
ตรวจเอกสาร 
- ให้จัดท�าข้อมูลการตรวจ และเตรียมเอกสารที่จะ
รบัตรวจให้ครบถ้วนตามที ่กรมจเรทหารบกก�าหนด
- เตรียมแบบตรวจสอบและประเมินผลตาม
โครงการของ จบ. ประจ�าปี.....เรื่อง การส่งก�าลังสิ่ง
อุปกรณ์ประเภท ๕ สายสรรพาวุธ (หน่วยใช้) 
ประจ�าปี จ�านวน ๒ ชุด พิมพ์หัวเรื่อง และให้ผู้น�า
ตรวจผู้รับตรวจลงนามท้ายเรื่อง ให้เรียบร้อยแนบ
ไว้กับข้อมูล
- จัดเจ้าหน้าที่รับตรวจ (หน่วยเบิกและร้อย.นขต.) 
และผู้น�าตรวจไว้ให้พร้อม ณ สถานที่รับตรวจ
- จัดยานพาหนะในการน�าตรวจคลังสิ่งอุปกรณ์
ประเภท ๕

- จัดโต๊ะรับตรวจเอกสารให้กว้างพอสมควร อย่าง
น้อยประมาณ ๑.๒๐X ๓.๐๐ เมตร และจัดให้ห่าง
จากสถานที่รับตรวจ เรื่องอื่นๆ พอที่จะไม่ให้เสียง
ของ ผู้ตรวจรบกวนกันขณะท�าการตรวจ

- ข้อ ๗ เมือ่มคี�าสัง่ย้ายข้าราชการหรอืให้ข้าราชการ
ออกจากราชการ ให้ผูบ้งัคบับญัชาจดัให้มีการรบั-ส่ง
หน้าที่กันโดยเร็วโดยให้เริ่มออกเดินทางไปรับ-ส่ง
หน้าท่ีซ่ึงกันและกันภายใน ๗ วัน นับแต่วันที่ได้
รับค�าสั่งอย่างเป็นทางการต่อจากนั้นให้ท�าการรับ-
ส่งหน้าที่ต่อกันให้แล้วเสร็จตามก�าหนดเวลาดังนี้  
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   ๒.๒ หลักฐาน
การรายงานการ
รับ-ส่งหน้าที่

- ระเบียบกองทัพ
บกว่าด้วยการ
รับ-ส่งหน้าที่

  ข้าราชการที่มีต�าแหน่งตั้งแต่ผู้บังคับหมวดหรือ
เทียบเท่าลงไป ภายใน ๒ วัน
  ข้าราชการที่มตี�าแหน่งตั้งแตผู่บ้ังคับกองรอ้ยหรอื
เทียบเท่า ภายใน ๓ วัน
  ข้าราชการที่มีต�าแหน่งตั้งแต่ผู ้บังคับกองพัน  
ผู้บังคับการกรมหรือเทียบเท่า ภายใน ๕ วัน
  ข้าราชการที่มีต�าแหน่งตั้งแต่ผู้บัญชาการกองพล
ขึ้นไปหรือเทียบเท่า ภายใน ๗ วัน เว้นแต่ผู้ครอง
ต�าแหน่งดังกล่าวเป็นเจ้าหน้าที่คลังซึ่งรับผิดชอบ
บญัชพีสัดแุละพสัดใุนคลงัโดยตรง จงึให้ยดืเวลาใน
การรับ-ส่งหน้าที่ออกไปได้ไม่เกิน ๑๕ วัน
- ถ้ารายใดมีความจ�าเป็นจะต้องใช้เวลาในการรับ-
ส่งหน้าที่เกินก�าหนด ในข้อนี้ก็ให้รายงานขออนุมัติ
ต่อผู้สั่งย้ายเป็นรายๆ ไป ถ้าผู้สั่งย้ายมีต�าแหน่งสูง
กว่าผู้บัญชาการทหารบก ให้รายงานขออนุมัติถึงผู้
บัญชาการทหารบก โดยในรายงานจะต้องแจ้ง
ก�าหนดเวลาในการรับ-ส่งหน้าที่ว่าจะแล้วเสร็จ
เมื่อไร 
- ข้อ ๑๑.๑ ให้ผู้ส่งจัดท�าบัญชีส่งหน้าที่เฉพาะใน
กองบังคับการหรือเฉพาะในส่วนที่ตนรับผิดชอบ
โดยตรง เช่น บัญชีก�าลังพล บัญชีอาวุธ บัญชีการ
เงนิ บญัชสีิง่อปุกรณ์ตามสายยทุธบรกิารต่างๆ และ
บัญชีอื่น เฉพาะที่จ�าเป็น ตามจ�านวนซึ่งเป็นจริงใน
วันที่รับ-ส่งหน้าที่ ส�าหรับเงินผู้ส่งที่มีอ�านาจสั่งการ
เบิกจ่ายเงินกับผู้มีหน้าที่รักษาเงินต้องท�าบัญชีรับ-
ส่งและตรวจสอบเงินในบัญชีด้วย
- ข้อ ๑๒ บัญชีรับ-ส่งหน้าที่ให้ท�าเป็น ๓ ชุด เก็บไว้ 
ณ ที่ท�าการเป็นหลักฐาน ๑ ชุด ผู้ส่งเก็บรักษาไว้ ๑ 
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   ๒.๓ การ
ส�ารวจพิเศษ
เมื่อมีการรับ-ส่ง
หน้าที่

ในเวลา ย้าย เลื่อน 
ลด ปลดและบรรจุ 
พ.ศ. ๒๕๔๐ 
ลง ๑๘ ก.ย.๔๐ ข้อ 
๑๒ 

- ระเบยีบกองทพับก 
ว่าด้วยการส่งก�าลัง
สิ่งอุปกรณ์ประเภท 
๕ พ.ศ.๒๕๔๒ 
ข้อ ๖๓ และ ๖๔.๓

- หลักเกณฑ์การส่ง
ก�าลังสิ่งอุปกรณ์
ประเภท ๕ รองรับ
การบริหารจัดการ
สิ่งอุปกรณ์ประเภท 
๕ ของกองทัพบก 
ตอนที่ ๘ การ
ส�ารวจ ข้อ ๖๓ และ 
๖๔.๓

ชุด อีก ๑ ชุด ผู้รับน�าเสนอผู้บังคับบัญชาโดยตรง
ทราบภายใน ๗ วัน นับตั้งแต่วันที่รับ-ส่งหน้าที่แล้ว
เสร็จ ฯลฯ 
- ข้อ ๑๒ บัญชีรับ-ส่งหน้าที่ให้ท�าเป็น ๓ ชุด เก็บไว้ 
ณ ที่ท�าการเป็นหลักฐาน ๑ ชุด ผู้ส่งเก็บรักษาไว้ ๑ 
ชุด อีก ๑ ชุด ผู้รับน�าเสนอผู้บังคับบัญชาโดยตรง
ทราบภายใน ๗ วัน นับตั้งแต่วันที่รับ-ส่งหน้าที่แล้ว
เสร็จ ฯลฯ
- ข้อ ๖๓ การส�ารวจ คือการตรวจจ�านวน ณ คลัง
กระสนุเพือ่ป้องกันและแก้ไขความคลาดเคล่ือนทาง
บัญชี, ที่เก็บ, การทุจริตกระสุนเกินต้องการและผล
การรับ-ส่งหน้าที่
- ข้อ ๖๔.๓ การส�ารวจพิเศษ ได้แก่การส�ารวจเป็น
ครั้งคราวตามความจ�าเป็น การส�ารวจกระสุนชนิด
ใด จ�านวนเท่าใดย่อมแล้วแต่กรณ ีเช่น ข้อ ๖๔.๓.๗ 
เมื่อมีการรับ-ส่งหน้าที่
- ข้อ ๖๓ การส�ารวจ คือการตรวจจ�านวน ณ คลัง
กระสนุเพือ่ป้องกันและแก้ไขความคลาดเคล่ือนทาง
บัญชี, ที่เก็บ, การทุจริตกระสุนเกินต้องการและ
ผลการรับ-ส่งหน้าที่
- ข้อ ๖๔.๓ การส�ารวจพิเศษ ได้แก่การส�ารวจเป็น
ครั้งคราวตามความจ�าเป็น การส�ารวจกระสุนชนิด
ใด จ�านวนเท่าใดย่อมแล้วแต่กรณ ีเช่น ข้อ ๖๔.๓.๗ 
เมื่อมีการรับ-ส่งหน้าที่
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๓. การควบคุม
ทางบัญชี
    ๓.๑ การ
ควบคุมทางบัญชี

- ระเบยีบกองทพับก 
ว่าด้วยการส่งก�าลัง
สิ่งอุปกรณ์ ประเภท 
๕ พ.ศ.๒๕๔๒ 
ข้อ ๕๙, ๖๐.๒ และ 
ข้อ ๖๒.๕ ผนวก น.

- หลักเกณฑ์การส่ง
ก�าลังสิ่งอุปกรณ์
ประเภท ๕ รองรับ
การบริหารจัดการ
สิ่งอุปกรณ์ประเภท 
๕ ของกองทัพบก
ตอนที่ ๗ ข้อ ๕๙, 
๖๐.๒ และ ข้อ 
๖๒.๕ ผนวก น.

- ข้อ ๕.๑.๔ การควบคุมทางบญัชีหมายถงึวธิดี�าเนนิ
การในการควบคมุสิง่อปุกรณ์ทีเ่ก่ียวกบั การควบคมุ 
การแจกจ่าย การจ่ายเพิ่มเติมการรวบรวมบันทึก
รายงาน การจัดท�าข้อมลูถาวรต่างๆ การส�ารวจการ
รายงานสถานภาพสิ่งอุปกรณ์ การก�าหนดนโยบาย
เกีย่วกบัระดบัสิง่อปุกรณ์ เพือ่การประหยดั โดยต่อ
เน่ืองทุกขั้นตอนในสายการส่งก�าลัง และสายการ
บังคับบัญชา นับตั้งแต่สิ่งอุปกรณ์ได้เริ่มเข้าสู่ระบบ
ส่งก�าลงั ไปจนกระทัง่หน่วยใช้ได้ใช้หมดสิน้ไป และ
ได้รับอนุมัติให้จ�าหน่ายออก จากบัญชีคุมของกอง
ทัพบกแล้ว
- ข้อ ๒๘ ความรับผิดชอบ ผู้บังคับบัญชาทุกระดับ
ชัน้ต้องรบัผดิชอบในการเกบ็รกัษากระสนุซึง่มอียูใ่น
ครอบครองของหน่วย ให้อยู ่ในสภาพใช้การได้ 
ปลอดภัย และถูกต้อง ตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง
- ข้อ ๕๙ ผูบ้งัคบัหน่วยทกุระดบัทีม่กีระสนุในครอบ
ครอง เป็นผู้รบัผิดชอบในการควบคุมกระสุนทกุกรณี
- ข้อ ๖๐.๒ การควบคุมทางบัญชี หน่วยในสายการ
ส่งก�าลังทุกระดับ จัดตั้งหน่วยบัญชีคุม หรือหน่วย
บัญชีกระสุนขึ้นตามความเหมาะสมโดยให้อยู่ใน
ความรับผิดชอบของผู้บังคับหน่วย ฯลฯ
- ข้อ ๖๒.๕ วิธีใช้บัตรบัตรบัญชีคุม ตามผนวก น. 
หน่วยใช้
     บัตรบัญชีคุมกระสุน ทบ.๔๖๘–๕๑๔
     บัญชีคุมเครดิตกระสุนฝึก ทบ.๔๖๘-๕๑๕
     บัญชีคุมของหมุนเวียน ทบ.๔๖๘-๕๑๖ 
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- ข้อบังคับทหารที่ 
๕/๒๒๑๘๐/๒๔๘๖ 
ลง ๑๐ ก.ย.๘๖
ว่าด้วยการควบคุม
ศาสตราภัณฑ์
ประจ�ากายและ
ประจ�าหน่วย 
มาตรา ๔

- ค�าสั่ง ทบ.ที่ 
๖๓๒/๒๕๒๔ 
ลง ๑๗ ธ.ค.๒๔ 
เรื่องให้กวดขัน
มิให้ลักลอบน�า
กระสุนและวัตถุ
ระเบิดในครอบ

- ข้อ ๕๙ ผูบ้งัคบัหน่วยทกุระดบัทีมี่กระสนุในครอบ
ครอง เป็นผูร้บัผิดชอบในการควบคุมกระสุนทกุกรณี
- ข้อ ๖๐.๒ การควบคุมทางบัญชี หน่วยในสายการ
ส่งก�าลังทุกระดับ จัดตั้งหน่วยบัญชีคุม หรือหน่วย
บัญชีกระสุนขึ้นตามความเหมาะสมโดยให้อยู่ใน
ความรับผิดชอบของผู้บังคับหน่วย ฯลฯ
- ข้อ ๖๒.๕ วิธีใช้บัตรบัตรบัญชีคุม ตามผนวก น. 
หน่วยใช้
     บัตรบัญชีคุมกระสุน ทบ.๔๖๘–๕๑๔
     บัญชีคุมเครดิตกระสุนฝึก ทบ.๔๖๘-๕๑๕
     บัญชีคุมของหมุนเวียน ทบ.๔๖๘-๕๑๖ 
- มาตรา ๔ ศาสตราภัณฑ์ทุกชนิดที่ทางราชการได้
จ่ายประจ�ากายหรอืประจ�าหน่วยกด็ ีจกัต้องจดัการ
ให้มีบัญชีคุมไว้เป็นหลักฐาน ทั้งหน่วยที่ได้จ่ายและ
รับโดยถูกต้องครบถ้วน ตามความจริงเสมอ ถ้ามี
การช�ารุดสูญหายหรือใช้ส้ินเปลืองไปด้วยประการ
ใดกต็าม ผูท้�าช�ารดุสญูหายหรอืผูใ้ช้จกัต้องรายงาน
ให้ผู้บังคับบัญชาโดยตรงของตนทราบภายใน ๒๔ 
ชม.เป็นหน้าที่ของผู้บังคับบัญชาท่ีได้รับรายงาน
ด�าเนนิการสอบสวน หรอืเสนอรายงานไปยงัผู้บงัคบั
บัญชาช้ันเหนือเพื่อจัดการต่อไปตามระเบียบที่
ก�าหนดไว้ตามกรณี
- ให้ทกุหน่วยตัง้แต่ระดบักองร้อยหรอืเทยีบเท่าขึน้
ไปที่มีกระสุนและวัตถุระเบิดอยู ่ในครอบครอง 
ก�าหนดมาตรการควบคุมขึน้ใช้เป็นการภายใน หรอื
ก�าหนดมาตรการเพิ่มเติมระเบียบของหน่วยที่มีอยู่
แล้ว ตามความเหมาะสม เพื่อให้เป็นที่มั่นใจในการ
ป้องกัน การลักลอบน�าออกจากหน่วย 
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   ๓.๒ การบันทึก
บัญชีคุมกระสุน 
(ทบ.๔๖๘-๕๑๔) 
ตามที่หน่วยมี
กระสุนอยู่ใน
ครอบครอง

    

ครองออกจากหน่วย 

- ระเบยีบกองทพับก
ว่าด้วยการส่งก�าลัง
สิ่งอุปกรณ์ ประเภท 
๕ พ.ศ.๒๕๔๒ 
ข้อ ๕๙, ๖๐ และ 
ผนวก ท. และ ข้อ 
๖๒.๕ ผนวก น.

- หลักเกณฑ์การส่ง
ก�าลังสิ่งอุปกรณ์
ประเภท ๕ รองรับ
การบริหารจัดการ
สิง่อปุกรณ์ประเภท ๕ 
ของกองทัพบก
ตอนที ่๗ ข้อ ๕๙, ๖๐ 
ผนวก ท.และ ข้อ 
๖๒.๕ ผนวก น.

- ให ้หน่วยระดับต�่ากว ่ากองร ้อยถือปฏิบัติตา
มาตรการที่หน่วยบังคับบัญชาโดยตรงก�าหนด
- ข้อ ๕๙ ผู้บงัคบัหน่วยทกุระดบัทีม่กีระสนุในครอบ
ครอง เป็นผูร้บัผิดชอบในการควบคมุกระสนุทกุกรณี 
- ข้อ ๖๐ ประเภทการควบคุม
           ๖๐.๑ การควบคุมทางการส่งก�าลัง
    ๖๐.๒ การควบทางบัญชี หน่วยในสาย
การส่งก�าลังทุกระดับจัดตั้งหน่วยบัญชีคุม หรือ
หน่วยบญัชกีระสุนขึน้ตามความเหมาะสมโดยให้อยู่
ในความรับผิดชอบของผู้บังคับหน่วย ฯลฯ
- ผนวก ท. วธิเีขยีนบตัรบญัชคีมุกระสุน (ทบ.๔๖๘–
๕๑๔)
- ข้อ ๖๒.๕ วิธีใช้บัตรบัตรบัญชีคุม ตามผนวก น. 
หน่วยใช้
   บัตรบัญชีคุมกระสุน ทบ.๔๖๘–๕๑๔
      บัญชีคุมเครดิตกระสุนฝึก ทบ.๔๖๘-๕๑๕
      บัญชีคุมของหมุนเวียน ทบ.๔๖๘-๕๑๖
- ข้อ ๕๙ ผู้บงัคบัหน่วยทกุระดบัทีม่กีระสุนในครอบ
ครอง เป็นผูร้บัผิดชอบในการควบคมุกระสนุทกุกรณี
- ข้อ ๖๐ ประเภทการควบคุม
       ๖๐.๑ การควบคุมทางการส่งก�าลัง
      ๖๐.๒ การควบทางบัญชี หน่วยในสาย
การส่งก�าลังทุกระดับ จัดต้ังหน่วยบัญชีคุม หรือ
หน่วยบญัชกีระสุนขึน้ตามความเหมาะสมโดยให้อยู่
ในความรับผิดชอบของผู้บังคับหน่วย ฯลฯ
- ผนวก ท. วิธีเขียนบัตรบัญชีคุมกระสุน (ทบ.
๔๖๘–๕๑๔)
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- วิทยุ สพ.ทบ.ที่ 
กห ๐๔๔๓/๑๓๕๘ 
ลง ๒๘ ก.พ.๔๖     
ข้อ ๑, ๓

- ข้อ ๖๒.๕ วิธีใช้บัตรบัตรบัญชีคุม ตามผนวก น. 
หน่วยใช้
    บัตรบัญชีคุมกระสุน ทบ.๔๖๘–๕๑๔ บัญชี
คุมเครดิตกระสุนฝึก ทบ.๔๖๘-๕๑๕ บัญชีคุมของ
หมุนเวียน ทบ.๔๖๘-๕๑๖
- ข้อ ๑ เนื่องจากหน่วยที่มี สป.๕ ในครอบครองจะ
ต้องด�าเนนิการจัดท�าหลกัฐานการควบคมุทางบญัชี
ให้ถูกต้อง ซึ่งต้องบันทึกรายละเอียด รายการ เลข
งาน จ�านวน คลังที่เก็บ การรับ การจ่าย และหลัก
ฐานการได้มา หลักฐานการจ่าย ลงในบัตรบัญชีคุม 
แต่ปัจจบุนับางหน่วยประสพปัญหาม ีสป.๕ คงคลัง 
แต่หลักฐานการได้มา (ใบเบิก, ใบโอน, ฯลฯ) ช�ารุด
สูญหาย ลบเลือน หรือมี สป.๕ คงคลัง ไม่ตรงกับ
บัญชีคุม และไม่ได้บันทึกรายละเอียดการใช้หรือ
การได้มาไว้ ท�าให้ไม่สามารถด�าเนนิการควบคุมทาง
บญัชีและตรวจสอบได้ หน่วยต่างๆ จงึได้ด�าเนนิการ
ตั้งกรรมการส�ารวจ สป.คงคลัง โดยใช้ใบส�ารวจ 
(ทบ.๔๐๐-๐๑๑) และสรุปลงในรายงานผลเปรียบ
เทียบการตรวจสอบส่ิงอุปกรณ์ (ทบ.๔๐๐-๐๑๒) 
ว่ามจี�านวน ขาด เกิน หรือไม่ พร้อมทัง้ต้ังกรรมการ
สอบสวนหาสาเหตุการคลาดเคล่ือนสรุปเสนอ 
สพ.ทบ.ขอแก้ไข (ปรับ) บัญชีคุม
- ข้อ ๓  สพ.ทบ.จงึขอแจ้งให้หน่วยด�าเนนิการ ดงันี้
        ๓.๑ เมือ่หน่วยด�าเนนิการส�ารวจ สป.๕ 
คงคลงัแล้ว พบว่ามีความคลาดเคลือ่นจากบญัชคีมุ 
ในการแก้ไขบัญชีคุม หน่วยจะต้องด�าเนินการตา
มระเบียบฯ ข้อ ๖๙
       ๓.๒ ส�าหรับในกรณีที่หน่วยได้ท�าการ
ส�ารวจแล้ว แต่พบว่ามจี�านวนครบตามบญัชคุีม แต่



คู่มือการปฏิบัติราชการสายงานจเร

การตรวจกิจการทั่วไป

หัวขอการตรวจ	 หลักฐานอางอิง	 ใจความของหลักฐานอางอิง

กรมจเรทหารบก กรมจเรทหารบก246 247

  ๓.๓ การ
ควบคุมเครดิต
กระสุนฝึก-ศึกษา
(ทบ.๔๖๘-๕๑๕)

 

- ระเบยีบกองทพับก 
ว่าด้วยการส่งก�าลัง
สิ่งอุปกรณ์ ประเภท 
๕ พ.ศ. ๒๕๔๒ 
ข้อ ๘.๔.๖, ๘.๔.๗, 
๑๕.๑.๒, ๖๒.๔.๕, 
๖๒.๕ และ ผนวก ธ.

เลขงานคลาดเคลื่อน หรือไม่ทราบหลักฐานการได้
มาและหน่วยได้ด�าเนินการตามข้อ ๖๙.๑, ๖๙.๒ 
แล้ว หากเหน็ว่า สป.๕ คงคลงั ไม่ปรากฏว่าขาด เกนิ 
ช�ารุด เสียหาย หรือมีพฤติการณ์ส่อให้เห็นว่ามิได้
เป็นไปตามสภาพการเกบ็รักษาแล้ว ให้ผู้มอี�านาจส่ัง
ส�ารวจอนุมัติให้แก้ไขบัญชีคุมได้ และแจ้งให้ กรม
สรรพาวุธทหารบก ทราบ 
- ข้อ ๘.๔.๖ ให้หน่วยสงูสดุท่ีขึน้ตรงกองทพับกแบ่ง
มอบเครดิตกระสุนฝึก ให้แก่หน่วยรองและหน่วย
รองแบ่งมอบให้แก่หน่วยรองย่อย ตามล�าดับ จนถึง
ระดบักองพนัหรอืเทยีบเท่า หรอืกองร้อยอสิระ ทัง้นี้
ให้เสร็จสิ้นภายใน ๑ สิงหาคม และในการพิจารณา
แบ่งมอบเครดติกระสุนฝึกให้พจิารณาร่วมกับหน่วย
รับมอบหรือหน่วยใช้นั้นๆ เป็นรายหน่วยไป
- ข้อ ๘.๔.๗ เมื่อหน่วยรับเครดิตกระสุนฝึกได้แบ่ง
มอบให้หน่วยรองแล้วให้ส�าเนาผลการแบ่งมอบให้
หน่วยเหนือ หน่วยรองและหน่วยสนับสนุนทราบ
ทันที
- ข้อ ๑๕.๑.๒ กระสุนฝึก ผู้บังคับหน่วยที่ควบคุม
เครดิตกระสุนฝึกของหน่วยโอนและหน่วยรับโอน
นั้นๆ เป็นผู้มีอ�านาจอนุมัติ ส�าหรับหน่วยขึ้นตรง
กองทัพบก ให้เจ้ากรมยุทธศึกษาทหารบก เป็นผู้มี
อ�านาจอนุมัติ
- ข้อ ๖๒.๔.๕ จัดท�าบัญชีคุมกระสุนฝึกซึ่งใช้อยู่ใน
ปัจจุบัน รวมทั้งรายการแบ่งมอบเครดิตกระสุนฝึก 
แบบและวิธีเขียนบัญชีคุมเครดิตกระสุนฝึก ตาม 
ผนวก ธ (ทบ.๔๖๘–๕๑๕)
- ข้อ ๖๒.๕ วิธีใช้บัตรบัตรบัญชีคุม ตามผนวก น. 
หน่วยใช้ บัญชีคุมเครดิตกระสุนฝึก ทบ.๔๖๘-๕๑๕
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- หลักเกณฑ์การส่ง
ก�าลังสิ่งอุปกรณ์
ประเภท ๕ รองรับ
การบริหารจัดการ
สิ่งอุปกรณ์ประเภท 
๕ ของกองทัพบก
ตอนที่ ๒ ข้อ 
๘.๔.๖, ๘.๔.๗, 
๑๕.๑.๒, ๖๒.๔.๕, 
๖๒.๕ และ ผนวก ธ.

- ผนวก ธ ค�าอธิบายวิธีเขียนบัญชีคุมเครดิตกระสุน 
ทบ.๔๖๘-๕๑๕
- ข้อ ๘.๔.๖ ให้หน่วยสงูสดุทีข่ึน้ตรงกองทพับกแบ่ง
มอบเครดิตกระสุนฝึก ให้แก่หน่วยรองและหน่วย
รองแบ่งมอบให้แก่หน่วยรองย่อย ตามล�าดับจนถึง
ระดบักองพนัหรอืเทยีบเท่า หรอืกองร้อยอสิระ ทัง้นี้
ให้เสร็จสิ้นภายใน ๑ สิงหาคม และในการพิจารณา
แบ่งมอบเครดติกระสุนฝึกให้พจิารณาร่วมกบัหน่วย
รับมอบหรือหน่วยใช้นั้นๆ เป็นรายหน่วยไป
- ข้อ ๘.๔.๗ เมื่อหน่วยรับเครดิตกระสุนฝึกได้แบ่ง
มอบให้หน่วยรองแล้วให้ส�าเนาผลการแบ่งมอบให้
หน่วยเหนือ หน่วยรองและหน่วยสนับสนุนทราบ
ทันที
- ข้อ ๑๕.๑.๒ กระสุนฝึก ผู้บังคับหน่วยที่ควบคุม
เครดิตกระสุนฝึกของหน่วยโอนและหน่วยรับโอน
นั้นๆ เป็นผู้มีอ�านาจอนุมัติ ส�าหรับหน่วยขึ้นตรง
กองทัพบก ให้เจ้ากรมยุทธศึกษาทหารบก เป็นผู้มี
อ�านาจอนุมัติ
- ข้อ ๖๒.๔.๕ จัดท�าบัญชีคุมกระสุนฝึกซึ่งใช้อยู่ใน
ปัจจุบัน รวมทั้งรายการแบ่งมอบเครดิตกระสุนฝึก 
แบบและวิธีเขียนบัญชีคุมเครดิตกระสุนฝึก ตาม 
ผนวก ธ (ทบ.๔๖๘–๕๑๕)
- ข้อ ๖๒.๕ วิธีใช้บัตรบัตรบัญชีคุม ตามผนวก น. 
หน่วยใช้
    บัญชีคุมเครดิตกระสุนฝึก ทบ.๔๖๘-๕๑๕
- ผนวก ธ ค�าอธิบายวิธีเขียนบัญชีคุมเครดิตกระสุน 
ทบ.๔๖๘-๕๑๕
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   ๓.๔ การ
ควบคมุและการ
บันทึกบัญชีคุม
ของหมุนเวียน 
(ทบ.๔๖๘-๕๑๖)

    

- ระเบยีบกองทพับก 
ว่าด้วยการส่งก�าลัง
สิ่งอุปกรณ์ ประเภท 
๕ พ.ศ. ๒๕๔๒ 
ข้อ ๒๒, ๒๒.๒, 
๒๒.๓, ๕๙, ๖๐.๒ 
และ ข้อ ๖๒.๕ 
ผนวก น.

- หลักเกณฑ์การส่ง
ก�าลังสิ่งอุปกรณ์
ประเภท ๕ รองรับ
การบริหารจัดการ
สิ่งอุปกรณ์ประเภท 
๕ ของกองทัพบก
ตอนที่ ๓ ข้อ ๒๒, 
๒๒.๒, ๒๒.๓, 
๕๙,๖๐.๒ และ 
ข้อ ๖๒.๕ ผนวก น.

- ข้อ ๒๒ การน�ากระสุนด้านในและของหมุนเวียน
ส่งคืน
- ข้อ ๒๒.๒ ของหมุนเวียน ให้หน่วยส่งคืนบรรจุ
หีบห่อมาตรฐานและรับคืนตามที่กรมสรรพาวุธ
ทหารบกก�าหนด
- ข้อ ๒๒.๓ แบบวิธีเขียนบัญชีคุมของหมุนเวียน 
ตามผนวก ณ (ทบ.๔๖๘-๕๑๖) 
- ข้อ ๕๙ ผูบ้งัคบัหน่วยทกุระดบัทีม่กีระสนุในครอบ
ครอง เป็นผูร้บัผดิชอบในการควบคมุกระสนุทกุกรณี 
- ข้อ ๖๐.๒ การควบทางบัญชี หน่วยในสายการส่ง
ก�าลงัทกุระดบัจดัตัง้หน่วยบญัชคีมุ หรือหน่วยบญัชี
กระสุนขึ้นตามความเหมาะสมโดยให้อยู่ในความ 
รับผิดชอบของผู้บังคับหน่วย ฯลฯ 
- ข้อ ๖๒.๕ วิธีใช้บัตรบัตรบัญชีคุม ตามผนวก น. 
หน่วยใช้
     บัญชีคุมของหมุนเวียน ทบ.๔๖๘-๕๑๖
- ข้อ ๒๒ การน�ากระสุนด้านในและของหมุนเวียน
ส่งคืน
- ข้อ ๒๒.๒ ของหมุนเวียน ให้หน่วยส่งคืนบรรจุ
หีบห่อมาตรฐานและรับคืนตามที่กรมสรรพาวุธ
ทหารบกก�าหนด
- ข้อ ๒๒.๓ แบบวิธีเขียนบัญชีคุมของหมุนเวียน 
ตามผนวก ณ (ทบ.๔๖๘-๕๑๖) 
-  ข้อ ๕๙ ผูบ้งัคบัหน่วยทกุระดบัท่ีมกีระสนุในครอบ
ครอง เป็นผูร้บัผดิชอบในการควบคมุกระสนุทกุกรณี   
- ข้อ ๖๐.๒ การควบทางบัญชี หน่วยในสายการส่ง
ก�าลงัทกุระดบัจดัตัง้หน่วยบญัชคีมุ หรือหน่วยบญัชี
กระสนุขึน้ตามความเหมาะสมโดยให้อยูใ่นความรับผิด
ชอบของผู้บังคับหน่วย ฯลฯ 
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  ๓.๕ การหมุน 
เวียนกระสนุมลูฐาน 
และการหมนุเวียน
กระสุนเผชิญเหตุ
กับกระสุนฝึก- 
ศึกษา

   

- หลักเกณฑ์การ
ส่งก�าลังสิ่งอุปกรณ์
ประเภท ๕ รองรับ
การบริหารจัดการ
สิ่งอุปกรณ์ประเภท 
๕ ของกองทัพบก
ตอนที่ ๗ ข้อ 
๖๑.๔.๓ ตอนที่ ๑๐ 
ข้อ ๗๔, ๗๕, ๗๖, 
๗๖.๑, ๗๖.๓ และ 
๗๖.๔

- ข้อ ๖๒.๕ วิธีใช้บัตรบัตรบัญชีคุม ตามผนวก น. 
หน่วยใช้
    บัญชีคุมของหมุนเวียน ทบ.๔๖๘-๕๑๖
- ข้อ ๖๑.๔.๓ ให้น�ากระสุนเผเชิญเหต ุซึง่มอีายกุาร
ผลิต หรืออายุการเก็บรักษานาน หรือเมื่อได้รับ
อนมุตัผิลการตรวจสภาพจากผูม้อี�านาจสัง่ให้ด�าเนนิ
การหมุนเวียน ออกหมุนเวียนไปท�าการฝึกและเก็บ
กระสุนฝึกใหม่ ซึ่งมีขนาดและชนิดเดียวกันที่มี
คุณภาพดีกว่า ไว้ทดแทนในจ�านวนเท่ากัน ปฏิบัติ
ตามข้อ ๗๖ 
- ข้อ ๗๔ การพิจารณาหมุนเวียนกระสุน
-  ข้อ ๗๕ การเปรยีบเทยีบอายกุระสนุกบัจ�านวนนดั
-  ข้อ ๗๖ การหมุนเวียนกระสุนเผชิญเหตุ
-  ข้อ ๗๖.๑ หน่วยใช้ที่มีกระสุนเผชิญเหตุอยู่ใน
ครอบครอง เมื่อมีความต้องการหมุนเวียนกระสุน
เผชิญเหตุไปเป็นกระสุนฝึก และน�ากระสุนฝึกมา
เป็นกระสุนเผชิญเหตุ หรือเมื่อได้รับอนุมัติผลการ
ตรวจสภาพจากผู้มอี�านาจส่ังให้ด�าเนนิการหมนุเวยีน 
ให้หน่วยนั้นๆ เสนอความต้องการไปยังหน่วย
สนับสนุนได้ทันทีเมื่อได้รับมอบเครดิตกระสุนฝึก 
โดยแจ้งรายละเอียดของกระสุนเผชิญเหตุที่จะขอ
หมุนเวียน แบบและวิธีเขียนตามผนวก ฟ
- ข้อ ๗๖.๓ เมือ่หน่วยสนบัสนนุยนืยนัว่ากระสนุฝึก
ที่ได้รับมานั้น ใหม่กว่าและดีกว่า ควรหมุนเวียน
เป็นกระสุนเผชิญเหตุได้ ให้หน่วยใช้ท�าการเบิก
กระสนุฝึก โดยเมือ่ได้รบักระสนุฝึกเรยีบร้อยแล้ว ให้
หน่วยใช้ด�าเนินการ หมุนเวียนกระสุนโดยให้อยู่ใน
อ�านาจอนุมัติ ของผู้บังคับหน่วยระดับกองพันหรือ
เทยีบเท่าหรอืกองร้อยอสิระขึน้ไป แล้วด�าเนนิการดงันี้
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  ๓.๖ การฝาก
และการถอน สป.
๕    
    

  

- ระเบยีบกองทพับก 
ว่าด้วยการส่งก�าลัง
สิ่งอุปกรณ์ประเภท 
๕ พ.ศ. ๒๕๔๒ ข้อ 
๑๖, ๑๖.๑, ๑๖.๒, 
๑๖.๓, ๑๖.๔ และ 
๑๖.๕

         ๗๖.๓.๑ ลงบัญชีคุมกระสุนฝึกตามที่ได้
รับมา
        ๗๖.๓.๒ โอนกระสุนเผชิญเหตุจากบัญชี
คุมกระสุนเผชิญเหตุมาลงบัญชีคุมกระสุนฝึก  
          ๗๖.๓.๓ โอนกระสุนฝึกจากบัญชีคุม
กระสุนฝึกมาลงบัญชีคุมกระสุนเผชิญเหตุ
            ๗๖.๓.๔ แจ้งผลการหมนุเวยีนกระสนุให้
หน่วยสนบัสนนุทราบ แบบและวธิเีขยีน ตามผนวก ภ
- ข้อ ๗๖.๔ ในกรณีที่กระสุนฝึกตามเครดิตกระสุน
ฝึกของหน่วยมีจ�านวนน้อย แต่มีกระสุนเผชิญเหตุ
มาก ไม่เพียงพอท่ีจะหมนุเวยีนท้ังหมดได้ หากหน่วยมี
ความต้องการน�ากระสุนเผชิญเหตุหมุนเวียนทั้ง
จ�านวนตามทีค่รอบครอง ให้ด�าเนนิการตามทีก่ล่าว
มาแล้ว และเมื่อหน่วยสนับสนุนได้รับกระสุนฝึก
ส่วนรวมที่สามารถจ่ายให้เป็นกระสุนเผชิญเหตุได้ 
หน่วยสนับสนุนอาจส่ังให้หน่วยที่ขอหมุนเวียน
กระสุนเผชิญเหตุนั้นส่งคืนกระสุนเผชิญเหตุแล้ว
เบกิเปลีย่นใหม่ได้ ส่วนกระสนุเผชญิเหตทีุห่น่วยขอ
หมนุเวยีนส่งคนื ให้หน่วยสนบัสนนุพจิารณาจ่ายให้
หน่วยอื่นน�าไปใช้ในการฝึกต่อไป และให้หน่วย
สนบัสนนุแจ้งผลการหมนุเวยีนให้หน่วยเหนอืทราบ
เพื่อด�าเนินการต่อไป                 
- ข้อ ๑๖ การฝากและการถอน เนื่องจากกระสุน
และวัตถุระเบิดมีจ�านวนมากแต่ที่เก็บรักษามีน้อย
โดยเฉพาะกระสุนที่อาจเป็นอันตรายง่ายจ�าเป็น 
ต้องใช้ท่ีเก็บรักษาเป็นพิเศษ ฉะนั้นให้คลังกระสุน
ส่วนภมูภิาค คลงักระสนุกองบญัชาการช่วยรบ หรอื
คลังแสง รับฝากกระสุนจากหน่วยในการสนับสนุน
ได้ตามความจ�าเป็น
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- หลักเกณฑ์การส่ง
ก�าลังสิ่งอุปกรณ์
ประเภท ๕ รองรับ
การบริหารจัดการ
สิ่งอุปกรณ์ประเภท 

           ๑๖.๑ การฝาก หน่วยทีจ่ะฝากกระสุนต้อง
ท�ารายงานเสนอผู้มีอ�านาจส่ังฝาก เม่ือได้รับอนุมัติ
แล้ว จึงด�าเนินการฝากกระสุน และให้ถือใบน�าฝาก
นั้นเป็นหลักฐานคู่กันระหว่างหน่วยฝากและหน่วย
รับฝาก แบบและวิธีเขียนตาม ผนวก ฌ (ทบ.๔๖๘-
๗๗๒) ๑๖.๒ การถอน ผู้ถอนจะต้องรายงานขอ
อนุมัติผู้มีอ�านาจส่ังฝากเดิมเม่ือได้รับอนุมัติแล้วจึง
น�าหลักฐานไปขอถอนกระสุนซ่ึงฝากไว้โดยมีเจ้า
หน้าที่ทั้งสองฝ่ายลงนามรับรองไว้เป็นหลักฐาน
  ๑๖.๓ ผู้มีอ�านาจสั่งฝากและถอน คลังกระสุน
ส่วนภูมิภาค คลังกระสุนกองบัญชาการช่วยรบและ
คลังแสง ให้ผู้บังคับบัญชาส่วนราชการนั้นๆ เป็นผู้มี
อ�านาจสั่งฝากและถอน ส�าหรับการถอนจากคลัง
แสงให้หัวหน้าแผนกคลังแสงเป็นผู้มีอ�านาจสั่งถอน
     ๑๖.๔ สิ่งอุปกรณ์ประเภท ๕ ของหน่วยใช้ ให้
ผู้บังคับบัญชาช้ันผู้บัญชาการกองพลหรือเทียบเท่า
ขึน้ไป ซึง่มคีลงัเก็บรกัษา มอี�านาจอนมุตัใิห้ฝากและ
ถอนระหว่างหน่วยขึน้ตรงของตนเองหรอืหน่วยข้าง
เคียงได้
       ๑๖.๕ หากกระสุนที่รับฝากเกิดช�ารุด สูญหาย 
หรือใช้ไปไม่ว่ากรณีใดๆ ให้หน่วยรับฝากด�าเนิน
กรรมวิธีเก่ียวกับการนั้นๆ โดยตลอด แล้วแจ้งให้
หน่วยฝากทราบทันที 
- ข้อ ๑๖ การฝากและการถอน เนื่องจากกระสุน
และวัตถุระเบิดมีจ�านวนมากแต่ที่เก็บรักษามีน้อย
โดยเฉพาะกระสนุทีอ่าจเป็นอนัตรายง่ายจ�าเป็นต้อง
ใช้ท่ีเก็บรักษาเป็นพิเศษ ฉะนั้นให้คลังกระสุนส่วน
ภมูภิาค คลงักระสนุกองบญัชาการช่วยรบ หรอืคลัง



คู่มือการปฏิบัติราชการสายงานจเร

การตรวจกิจการทั่วไป

หัวขอการตรวจ	 หลักฐานอางอิง	 ใจความของหลักฐานอางอิง

กรมจเรทหารบก กรมจเรทหารบก252 253

๕ ของกองทัพบก
ตอนที่ ๓ ข้อ ๑๖, 
๑๖.๑, ๑๖.๒, ๑๖.๓, 
๑๖.๔ และ ๑๖.๕

แสง รับฝากกระสุนจากหน่วยในการสนับสนุนได้
ตามความจ�าเป็น
    ๑๖.๑ การฝาก หน่วยทีจ่ะฝากกระสุนต้องท�า
รายงานเสนอผู้มอี�านาจสัง่ฝาก เมือ่ได้รบัอนมุตัแิล้ว 
จึงด�าเนินการฝากกระสุน และให้ถือใบน�าฝากนั้น
เป็นหลักฐานคู่กันระหว่างหน่วยฝากและหน่วยรับ
ฝาก แบบและวิธีเขียนตาม ผนวก ฌ (ทบ.๔๖๘-
๗๗๒)
   ๑๖.๒ การถอน ผู้ถอนจะต้องรายงานขอ
อนุมัติผู้มีอ�านาจส่ังฝากเดิมเม่ือได้รับอนุมัติแล้วจึง
น�าหลักฐานไปขอถอนกระสุนซ่ึงฝากไว้โดยมีเจ้า
หน้าที่ทั้งสองฝ่ายลงนามรับรองไว้เป็นหลักฐาน
    ๑๖.๓ ผู้มีอ�านาจสั่งฝากและถอน คลัง
กระสนุส่วนภมูภิาค คลังกระสุนกองบญัชาการช่วย
รบและคลงัแสง ให้ผูบ้งัคบับญัชาส่วนราชการนัน้ๆ 
เป็นผูม้อี�านาจส่ังฝากและถอน ส�าหรบัการถอนจาก
คลังแสงให้หัวหน้าแผนกคลังแสงเป็นผู้มีอ�านาจ 
สั่งถอน
         ๑๖.๔ ส่ิงอปุกรณ์ประเภท ๕ ของหน่วยใช้  
ให้ผู้บังคับบัญชาชั้นผู้บัญชาการกองพลหรือเทียบ
เท่าข้ึนไป ซ่ึงมคีลังเกบ็รกัษา มอี�านาจอนมุตัใิห้ฝาก
และถอนระหว่างหน่วยขึ้นตรงของตนเองหรือ
หน่วยข้างเคียงได้               
      ๑๖.๕ หากกระสุนที่รับฝากเกิดช�ารุด 
สูญหาย หรือใช้ไปไม่ว่ากรณีใดๆ ให้หน่วยรับฝาก
ด�าเนินกรรมวิธีเกี่ยวกับการน้ันๆ โดยตลอด แล้ว
แจ้งให้หน่วยฝากทราบทันที 
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๓.๗ การส�ารวจ
กระสุน

    
  

- ระเบยีบกองทพับก 
ว่าด้วยการส่งก�าลัง
สิ่งอุปกรณ์ ประเภท 
๕ พ.ศ. ๒๕๔๒ 
ข้อ ๒๙.๔, ๕๙, 
๖๐.๒, ๖๓, ๖๔.๑, 
๖๖.๑, ๖๖.๒, ๖๗, 
๖๗.๑, ๖๗.๒, 
๖๗.๓, ๖๗.๔ และ 
ข้อ ๖๗.๕ 

- ข้อ ๒๙.๔ ระดับหน่วยใช้ ให้หน่วยใช้จัดตั้งที่เก็บ
รักษา ส�าหรับกระสุนมูลฐานและกระสุนฝึกที่ได้รับ
มอบระหว่างรอด�าเนินการฝึก
- ข้อ ๕๙ ผู้บังคับหน่วยทกุระดบัทีม่กีระสนุในครอบ
ครอง เป็นผูร้บัผิดชอบในการควบคุมกระสุนทกุกรณี
- ข้อ ๖๐.๒ การควบทางบัญชี หน่วยในสายการส่ง
ก�าลงัทกุระดบั จดัตัง้หน่วยบญัชคีมุ หรอืหน่วยบญัชี
กระสนุขึน้ตามความเหมาะสมโดยให้อยูใ่นความรบั
ผิดชอบของผู้บังคับหน่วย ฯลฯ 
- ข้อ ๖๓ การส�ารวจ คือ การตรวจจ�านวน ณ คลัง
กระสนุเพือ่ป้องกันและแก้ไขความคลาดเคล่ือนทาง
บัญชี ที่เก็บ การทุจริต กระสุนเกินต้องการ และผล
การรับ-ส่งหน้าที่
- ข้อ ๖๔.๑ การส�ารวจเบ็ดเสร็จ ได้แก่การส�ารวจ
กระสุนในครอบครองทั้งหมดโดยปิดการเบิกจ่าย 
ทั้งสิ้น การส�ารวจประเภทนี้ใช้เฉพาะคลังกระสุนที่
มีอุปกรณ์ในการส�ารวจสมบูรณ์
- ข้อ ๖๖.๑ ใบส�ารวจสิ่งอุปกรณ์ (ใช้ในการนับ
จ�านวนกระสุน) แบบและวิธีเขียนตาม ผนวก บ. 
(ทบ.๔๐๐–๐๑๑)
- ข้อ ๖๖.๒ ใบรายงานผลเปรียบเทียบการตรวจ
สอบยอดสิง่อปุกรณ์ (ใช้เพือ่อนมุตัแิก้ไขยอดคงคลงั
ตามทีเ่ป็นจรงิ) แบบและวธิเีขยีน ตามผนวก ป. (ทบ.
๔๐๐-๐๑๒)
- ข้อ ๖๗ กรรมวิธีในการส�ารวจ ให้ผู้มีอ�านาจส่ัง
ส�ารวจสั่งต้ังชุดส�ารวจขึ้นโดยประกอบด้วยหัวหน้า
ชุดส�ารวจ และชุดส�ารวจอย่างน้อย ๒ หน่วย  
ในหน่วยส�ารวจหน่วยหนึ่งๆ ให้มีจ�านวนเจ้าหน้าที่
ตามความเหมาะสมและปฏิบัติดังนี้
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- หลักเกณฑ์การส่ง
ก�าลังสิ่งอุปกรณ์
ประเภท ๕ รองรับ
การบริหารจัดการ
สิ่งอุปกรณ์ประเภท 
๕ ของกองทัพบก
ตอนที ่๔ ข้อ ๒๙.๔, 
ตอนที่ ๗ ข้อ ๕๙, 

        ๖๗.๑ ก่อนด�าเนนิการ ให้ตรวจผงัการเกบ็
กระสุนกับกองกระสุนในคลังว่าตรงตามผังการเก็บ
หรือไม่
        ๖๗.๒ ส�ารวจรหัสกระสุนและเลขงาน
กระสุนตามป้ายประจ�ากอง หากไม่ตรงกัน ให้แยก
ออกเป็นกองต่างหาก
        ๖๗.๓ เมื่อหน่วยส�ารวจแต่ละหน่วยได้
ด�าเนินการทางเอกสารเกี่ยวกับใบส�ารวจเสร็จส้ิน
แล้ว ให้เริ่มท�าการส�ารวจกระสุนทุกรายการ และ
ทกุชนดิ โดยตรวจนบักระสนุทลีะกองตามทีก่�าหนด
ในทศิทางสวนกนั หรอืจะในทศิทางใดๆ ก็ตาม ห้าม
ส�ารวจพร้อมกันในรายการเดียวกัน
           ๖๗.๔ เมื่อตรวจนับได้เท่าใด ให้บันทึกไว้
ในใบส�ารวจในช่องจ�านวนทีน่บัได้และให้ผูต้รวจนับ
ลงนามในใบส�ารวจเป็นหลักฐาน
          ๖๗.๕ เมือ่ส�ารวจเสรจ็สิน้ทกุรายการและ
ทุกชนิดแล้ว ให้น�าใบส�ารวจส่งให้หัวหน้าชุดส�ารวจ
น�ามาเปรยีบเทยีบกนั ถ้าผลการส�ารวจไม่ตรงกนั ให้
หัวหน้าชุดส�ารวจด�าเนินการส�ารวจใหม่และให้ถือ
ผลการส�ารวจใหม่เป็นผลแท้จรงิของการส�ารวจ โดย
ลงหลักฐานไว้ในใบส�ารวจใหม่
- ข้อ ๒๙.๔ ระดับหน่วยใช้ ให้หน่วยใช้จัดตั้งที่เก็บ
รักษา ส�าหรับกระสุนเผชิญเหตุ กระสุนมูลฐานและ
กระสุนฝึกที่ได้รับมอบระหว่างรอด�าเนินการฝึก
- ข้อ ๕๙ ผูบ้งัคบัหน่วยทุกระดบัทีม่กีระสุนในครอบ
ครองเป็นผูร้บัผดิชอบ ในการควบคมุกระสนุทุกกรณี         
- ข้อ ๖๐.๒ การควบทางบัญชี หน่วยในสายการส่ง
ก�าลงัทกุระดบั จดัตัง้หน่วยบญัชีคุม หรอืหน่วยบญัชี
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๖๐.๒, ตอนที่ ๘ 
ข้อ ๖๓, ๖๔.๑, 
๖๖.๑, ๖๖.๒, ๖๗, 
๖๗.๑, ๖๗.๒, 
๖๗.๓, ๖๗.๔, 
๖๗.๕, ๖๗.๖ 

กระสนุขึน้ตามความเหมาะสมโดยให้อยูใ่นความรบั
ผิดชอบของผู้บังคับหน่วย ฯลฯ 
- ข้อ ๖๓ การส�ารวจ คือ การตรวจจ�านวน ณ คลัง
กระสนุเพือ่ป้องกนัและแก้ไขความคลาดเคลือ่นทาง
บัญชี ที่เก็บ การทุจริต กระสุนเกินต้องการ และผล
การรับ-ส่งหน้าที่
- ข้อ ๖๔.๑ การส�ารวจเบ็ดเสร็จ ได้แก่การส�ารวจ
กระสุนในครอบครองทั้งหมดโดยปิดการเบิกจ่าย 
ท้ังสิ้น การส�ารวจประเภทนี้ใช้เฉพาะคลังกระสุน 
ที่มีอุปกรณ์ในการส�ารวจสมบูรณ์
- ข้อ ๖๖.๑ ใบส�ารวจส่ิงอุปกรณ์ (ใช้ในการนับ
จ�านวนกระสุน) แบบและวิธีเขียนตาม ผนวก บ. 
(ทบ.๔๐๐–๐๑๑)
- ข้อ ๖๖.๒ ใบรายงานผลเปรียบเทียบการตรวจ
สอบยอดสิง่อปุกรณ์ (ใช้เพือ่อนมุตัแิก้ไขยอดคงคลงั
ตามที่เป็นจริง) แบบและวิธีเขียน ตามผนวก ป. 
(ทบ.๔๐๐-๐๑๒) 
- ข้อ ๖๗ กรรมวิธีในการส�ารวจ ให้ผู้มีอ�านาจสั่ง
ส�ารวจสั่งตั้งชุดส�ารวจขึ้นโดยประกอบด้วยหัวหน้า
ชดุส�ารวจเป็นนายทหารสัญญาบตัร ๑ นาย และชดุ
ส�ารวจอย่างน้อย ๒ หน่วยส�ารวจ ในหน่วยส�ารวจ
หน่วยหนึง่ๆ ให้มจี�านวนเจ้าหน้าทีต่ามความเหมาะสม
และปฏิบัติดังนี้
        ๖๗.๑ ก่อนด�าเนินการ ให้ตรวจผังการ
เกบ็กระสนุกบักองกระสนุในคลงัว่าตรงตามผงัการ
เก็บหรือไม่ 
        ๖๗.๒ ส�ารวจรหัสกระสุนและเลขงาน
กระสุนตามป้ายประจ�ากอง หากไม่ตรงกัน ให้แยก
ออกเป็นกองต่างหาก
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- วิทยุ สพ.ทบ.ที่ 
กห ๐๔๔๓/๑๓๕๘ 
ลง ๒๘ ก.พ.๔๖     
ข้อ ๑, ๓ 

           ๖๗.๓ เม่ือหน่วยส�ารวจแต่ละหน่วยได้
ด�าเนินการทางเอกสารเกี่ยวกับใบส�ารวจเสร็จสิ้น
แล้ว ให้เร่ิมท�าการส�ารวจกระสนุทกุรายการ และทกุ
ชนิดโดยตรวจนับกระสุนทีละกองตามที่ก�าหนดใน
ทิศทางสวนกัน หรือจะในทิศทางใดๆ ก็ตาม ห้าม
ส�ารวจพร้อมกันในรายการเดียวกัน
        ๖๗.๔ เมื่อตรวจนับได้เท่าใด ให้บันทึกไว้
ในใบส�ารวจในช่องจ�านวนท่ีนบัได้และให้ผูต้รวจนบั
ลงนามในใบส�ารวจเป็นหลักฐาน
         ๖๗.๕ เมือ่ส�ารวจเสรจ็สิน้ทกุรายการและ
ทุกชนิดแล้วให้น�าใบส�ารวจส่งให้หัวหน้าชุดส�ารวจ
น�ามาเปรียบเทียบกัน ถ้าผลการส�ารวจไม่ตรงกัน  
ให้หวัหน้าชดุส�ารวจด�าเนนิการส�ารวจใหม่และให้ถอื
ผลการส�ารวจใหม่เป็นผลแท้จรงิของการส�ารวจ โดย
ลงหลักฐานไว้ในใบส�ารวจใหม่
       ๖๗.๖ กรณีชุดส�ารวจท�าการเปิดหีบห่อ
บรรจุเพื่อด�าเนินการส�ารวจ ให้หัวหน้าชุดส�ารวจ
ท�าการตีตราหีบห่อบรรจุ และลงลายมือชื่อร่วมกับ
เจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบประจ�าคลังกระสุนที่ท�าการ
ส�ารวจนัน้ๆ ก�ากบัไว้ พร้อม ทัง้ให้ลงวนัท่ีทีไ่ด้ด�าเนนิ
การตีตรา โดยให้ด�าเนินการทันทีเมื่อเสร็จส้ินการ
ส�ารวจในครั้งนั้น โดยใช้วัสดุส�าหรับตีตราหรือวัสดุ
อื่นๆ ที่สามารถจัดหาได้ในการด�าเนินการ  
- ข้อ ๑ เนื่องจากหน่วยที่มี สป.๕ ในครอบครองจะ
ต้องด�าเนนิการจดัท�าหลกัฐานการควบคมุทางบญัชี
ให้ถูกต้อง ซ่ึงต้องบันทึกรายละเอียด รายการ  
เลขงาน จ�านวน คลังที่เก็บ การรับ การจ่าย และ
หลกัฐานการได้มา หลกัฐานการจ่าย ลงในบตัรบญัชี
คุม แต่ปัจจุบันบางหน่วยประสพปัญหา มี สป.๕ 
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- ระเบยีบกองทพับก
ว่าด้วยการเก็บ
รักษากระสุนและ
วัตถุระเบิด พ.ศ.

คงคลงั แต่หลักฐานการได้มา (ใบเบกิ, ใบโอน, ฯลฯ) 
ช�ารุดสูญหาย ลบเลือน หรือมี สป.๕ คงคลัง ไม่ตรง
กบับญัชคีมุ และไม่ได้บนัทกึรายละเอยีดการใช้หรอื
การได้มาไว้ ท�าให้ไม่สามารถด�าเนนิการควบคมุทาง
บญัชแีละตรวจสอบได้ หน่วยต่างๆ จงึได้ด�าเนนิการ
ตัง้กรรมการส�ารวจ สป.คงคลงั โดยใช้ใบส�ารวจ (ทบ.
๔๐๐-๐๑๑) และสรุปลงในรายงานผลเปรียบเทียบ
การตรวจสอบสิ่งอุปกรณ์ (ทบ.๔๐๐-๐๑๒) ว่ามี
จ�านวน ขาด เกิน หรือไม่ พร้อมทั้งตั้งกรรมการ
สอบสวนหาสาเหตุการคลาดเคล่ือนสรุปเสนอ 
สพ.ทบ. ขอแก้ไข (ปรับ) บัญชีคุม 
- ข้อ ๓  สพ.ทบ.จึงขอแจ้งให้หน่วยด�าเนินการ ดังนี้
    ๓.๑ เมือ่หน่วยด�าเนนิการส�ารวจ สป.๕ คงคลงั
แล้ว พบว่ามีความคลาดเคลื่อนจากบัญชีคุม ในการ
แก้ไขบญัชคุีม หน่วยจะต้องด�าเนนิการตามระเบียบฯ 
ข้อ ๖๙  
    ๓.๒ ส�าหรับในกรณีที่หน่วยได้ท�าการส�ารวจ
แล้ว แต่พบว่ามจี�านวนครบตามบญัชคีมุแต่เลขงาน
คลาดเคลื่อน หรือไม่ทราบหลักฐานการได้มาและ
หน่วยได้ด�าเนินการตามข้อ ๖๙.๑, ๖๙.๒ แล้ว หาก
เห็นว่า สป.๕ คงคลัง ไม่ปรากฏว่า ขาด เกิน ช�ารุด 
เสียหาย หรือมีพฤติการณ์ส่อให้เห็นว่ามิได้เป็นไป
ตามสภาพการเกบ็รกัษาแล้ว ให้ผูม้อี�านาจสัง่ส�ารวจ
อนมุตัใิห้แก้ไขบญัชคีมุได้ และแจ้งให้ กรมสรรพาวธุ
ทหารบก ทราบ  
- ข้อ ๖.๔.๔ การเปิดคลงักระสนุและวตัถรุะเบดิทกุ
ครั้งต้องได้รับอนุมัติจากผู้บังคับหน่วยหรือผู้บังคับ
บัญชาท่ีรับผิดชอบคลังกระสุนและวัตถุระเบิดนั้น 
โดยบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษรลงในสมุดที่จัดท�า
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๔.การเบิก และ 
การส่งคืน
   ๔.๑ การส่ง
ลายมือชื่อผู้มีสิทธิ
เบิกและรับ สป.๕

๒๕๔๕ ตอนที่ ๒ 
ข้อ ๖.๔.๔

- ระเบยีบกองทพับก 
ว่าด้วยการส่งก�าลัง
สิ่งอุปกรณ์ ประเภท 
๕ พ.ศ. ๒๕๔๒
ข้อ ๑๐.๑.๕ และ 
๓๖.๓.๖

- หลักเกณฑ์การส่ง
ก�าลังสิ่งอุปกรณ์
ประเภท ๕ รองรับ
การบริหารจัดการ
สิ่งอุปกรณ์ประเภท 
๕ ของกองทัพบก
ตอนที่ ๓ ข้อ 
๑๐.๑.๕, ๓๖.๓.๕

ขึ้นเพื่อให้ตรวจสอบได้

- ข้อ ๑๐.๑.๕ ผู้มีสิทธิเบิก ผู้บังคับหน่วยระดับ
กองพันหรือเทียบเท่าหรือกองร้อยอิสระขึ้นไปเป็น
ผู้มีสิทธิเบิกและส่ังมอบฉันทะ เจ้าหน้าที่อื่นๆ จะ
เป็นผู้มีสิทธิเบิกได้เฉพาะเมื่ออยู่ในต�าแหน่งรักษา
ราชการหรือท�าการแทนเท่านั้นหน่วยเบิกจะต้อง
เสนอรายชื่อพร้อมลายมือของผู้มีสิทธิเบิกกระสุน
และผู ้รับมอบฉันทะ ให้คลังกระสุนที่สนับสนุน
ทราบล่วงหน้า โดยปฏิบัติตามระเบียบกองทัพบก
ว่าด้วยการส่งลายมือชื่อผู ้มีสิทธิเบิกและรับสิ่ง
อุปกรณ์ที่มีผลบังคับใช้ในปัจจุบัน
- ข้อ ๓๖.๓.๖ ก่อนการเบิกครั้งแรก หน่วยเบิกจะ
ต้องเสนอลายมือช่ือผู้มีสิทธิเบิกกระสุนและผู้รับ
มอบฉนัทะไปยงัหน่วยจ่าย โดยปฏบิตัติามระเบยีบ 
กองทพับกว่าด้วยการส่งลายมอืช่ือผู้มสิีทธเิบกิและ
ผู้รับสิ่งอุปกรณ์ที่มีผลบังคับใช้อยู่ในปัจจุบัน
- ข้อ ๑๐.๑.๕ ผู้มีสิทธิเบิก ผู้บังคับหน่วยระดับ
กองพันหรือเทียบเท่าหรือกองร้อยอิสระขึ้นไปเป็น
ผู้มีสิทธิเบิกและส่ังมอบฉันทะ เจ้าหน้าที่อื่นๆ จะ
เป็นผู้มีสิทธิเบิกได้เฉพาะเมื่ออยู่ในต�าแหน่งรักษา
ราชการหรือท�าการแทนเท่านั้นหน่วยเบิกจะต้อง
เสนอรายชื่อพร้อมลายมือของผู้มีสิทธิเบิกกระสุน
และผู ้รับมอบฉันทะ ให้คลังกระสุนที่สนับสนุน
ทราบล่วงหน้า โดยปฏิบัติตามระเบียบกองทัพบก
ว่าด้วยการส่งลายมือชื่อผู ้มีสิทธิเบิกและรับสิ่ง
อุปกรณ์ที่มีผลบังคับใช้ในปัจจุบัน
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   ๔.๒ การเบิก 
สป.๕ ทั้งปกติ
และในระบบ 
Logsmis

 

- ระเบยีบกองทพับก
ว่าด้วยการส่งลายมอื
ชื่อผู้มีสิทธิเบิกและ
ผู้รับสิ่งอุปกรณ์ 
พ.ศ.๒๕๑๐ ลง ๒๐ 
ม.ค.๑๐ ข้อ ๓, ๔ 
และ ข้อ ๕

- ระเบยีบกองทพับก 
ว่าด้วยการส่งก�าลัง
สิ่งอุปกรณ์ ประเภท 
๕ พ.ศ. ๒๕๔๒
ข้อ ๑๐.๑, ๑๐.๑.๑, 

- ข้อ ๓๖.๓.๕ ก่อนการเบิกครั้งแรก หน่วยเบิกจะ
ต้องเสนอลายมือช่ือผู้มีสิทธิเบิกกระสุนและผู้รับ
มอบฉันทะไปยังหน่วยจ่ายโดยปฏิบัติตามระเบียบ
กองทัพบกว่าด้วยการส่งลายมือช่ือผู้มีสิทธิเบิกและ
ผู้รับสิ่งอุปกรณ์ที่มีผลบังคับใช้อยู่ในปัจจุบัน
- ข้อ ๓ ให้ผู้บังคับบัญชา ตั้งแต่ช้ันผู้บัญชาการ
กองพลขึ้นไปของหน่วยที่มีสิทธิเบิกส่ิงอุปกรณ์  
ส่งลายมือช่ือของตน และของบุคคลอื่นซ่ึงต้องการ
ให้เบิกสิ่งอุปกรณ์ ไปยังสถานการส่งก�าลังบ�ารุงที่
สนับสนุน แห่งละ ๑๐ ชุด เฉพาะ สพ.ทบ. ๑๖ ชุด 
เพื่อยึดถือเป็นหลักในการตรวจสอบลายมือชื่อ
  ถ้าผู ้มีสิทธิเบิกสิ่งอุปกรณ์มีต�าแหน่งต�่ากว่าผู ้
บังคับบัญชาชั้น ผบ.พล. ให้ผู้บังคับบัญชาของผู้นั้น 
เป็นผู้ส่งลายมือชื่อ
- ข้อ ๔ เมื่อต้องการเปลี่ยนตัวบุคคลซึ่งได้ส่งลายมือ
ชื่อไปแล้ว ตามข้อ ๓ จะทั้งหมดหรือไม่ก็ตาม ก็ให้
ส่งลายมือชื่อใหม่ทั้งชุดไปแทน ทั้งนี้เพื่อสะดวกแก่
การเก็บรักษาและการแจกจ่ายของเจ้าหน้าที่
- ข้อ ๕ เมื่อผู้มีสิทธิเบิกสิ่งอุปกรณ์ ประสงค์จะให้ผู้
อื่นรับสิ่งอุปกรณ์แทนก็ให้ส่งลายมือชื่อของผู้รับส่ิง
อุปกรณ์แทน ไปยังสถานการส่งก�าลังบ�ารุงที่
สนับสนุน แห่งละ ๑๐ ชุด เฉพาะ สพ.ทบ. ๑๖ ชุด 
การเปลีย่นตวับคุคลให้ปฏบิตัทิ�านองเดยีวกบั ข้อ ๔
- ข้อ ๑๐.๑ หน่วยใช้ ผู้บงัคับหน่วยจะต้องรบัผิดชอบ
ในการขอเบิกกระสุนเพื่อให้หน่วยมีประสิทธิภาพ 
พร้อมที่จะปฏิบัติภารกิจได้อยู่เสมอ และให้ถือว่า
หน่วยขนาดกองพนัหรอืเทยีบเท่าหรือกองร้อยอิสระ
ขึ้นไป เป็นหน่วยในการเบิก
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๑๐.๑.๒, ๑๐.๑.๓, 
๑๐.๑.๔, ๑๐.๑.๕

 

- ข้อ ๑๐.๑.๑ การเบิกขั้นต้น หมายถึง การเบิก
กระสนุทีย่งัไม่มใีนครอบครองของหน่วยมาก่อน แต่
ได้ระบุไว้แล้วในอัตรากระสุนมูลฐาน อัตรากระสุน
ทดสอบ หรือตามค�าสั่งอื่นๆ ซึ่งได้อนุมัติแล้ว ให้
หน่วยเบิกกระสุนให้ครบตามอัตราหรือค�าสั่งดัง
กล่าวทันที
- ข้อ ๑๐.๑.๒ การเบิกทดแทน หมายถึง การเบิก
กระสุนเพื่อทดแทนกระสุนซึ่งได้ก�าหนดให้หน่วยมี
ไว้เดมิ  ตามการเบกิขัน้ต้น แต่เสือ่มสภาพ ช�ารดุ ถกู
ละทิ้ง ท�าลาย โจรกรรม หรือเสียหายโดยเหตุอื่นๆ 
รวมทั้งการใช้กระสุนมูลฐานไปในการรบ หรือกรณี
ฉุกเฉินตามค�าสั่ง และให้หน่วยเบิกทดแทนทันทีที่
จ�านวนกระสุนขาดไปจากอัตราที่ก�าหนด ส�าหรับ
กรรมวิธีในการเบิก คงปฏิบัติเช่นเดียวกับการเบิก
ขั้นต้น
- ข้อ ๑๐.๑.๓ การเบิกพิเศษ หมายถึง การเบิกเร่ง
ด่วน และการเบิกนอกอัตรา
- ข้อ ๑๐.๑.๔ การเบิกกระสุนฝึก โดยปกติกองทัพ
บกจะก�าหนดเครดิตกระสุนฝึกให้หน่วยรองซ่ึงจะ
ต้องแบ่งมอบทยอยกนัลงไปจนถงึหน่วยใช้ ฉะนัน้ให้
หน่วยใช้เบิกกระสุนฝึกจากจ�านวนเครดิตที่ได้รับ
แบ่งมอบให้ตามจ�านวนที่จะใช้ฝึกเฉพาะครั้งคราว
น้ันล่วงหน้า เพื่อให้ได้รับกระสุนก่อนการฝึกอย่าง
น้อย ๗ วัน ส่วนกรรมวิธีในการเบิกเช่นเดียวกับการ
เบิกขั้นต้น
- ข้อ ๑๐.๑.๕ ผู้มีสิทธิเบิก ผู้บังคับหน่วยระดับ
กองพนัหรอืเทยีบเท่าหรอืกองร้อยอสิระขึน้ไปเป็นผู้
มีสิทธิเบิกและสั่งมอบฉันทะ เจ้าหน้าที่อื่นๆ จะเป็น
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- หลักเกณฑ์การส่ง
ก�าลังสิ่งอุปกรณ์
ประเภท ๕ รองรับ
การบริหารจัดการ
สิง่อปุกรณ์ ประเภท 
๕ ของกองทัพบก
ข้อ ๑๐.๑, ๑๐.๑.๑, 
๑๐.๑.๒, ๑๐.๑.๓, 
๑๐.๑.๔, ๑๐.๑.๕
 

ผู ้มีสิทธิเบิกได้เฉพาะเมื่ออยู ่ในต�าแหน่งรักษา
ราชการ หรือท�าการแทนเท่านั้น หน่วยเบิกจะต้อง
เสนอรายชื่อพร้อมลายมือช่ือของผู ้มีสิทธิเบิก
กระสุนและผู ้ รับมอบฉันทะ ให้คลังกระสุนที่
สนับสนุนทราบล่วงหน้า โดยปฏิบัติตามระเบียบ
กองทัพบกว่าด้วยการส่งลายมอืชือ่ผูม้สีทิธเิบกิและ
รับสิ่งอุปกรณ์ที่มีผลบังคับใช้ในปัจจุบัน
- ข้อ ๑๐.๑ หน่วยใช้ ผู้บงัคับหน่วยจะต้องรบัผิดชอบ
ในการขอเบิกกระสุนเพื่อให้หน่วยมีประสิทธิภาพ 
พร้อมที่จะปฏิบัติภารกิจได้อยู่เสมอ และให้ถือว่า
หน่วยขนาดกองพันหรือเทียบเท่าหรือกองร้อย
อิสระขึ้นไป เป็นหน่วยในการเบิก
- ข้อ ๑๐.๑.๑ การเบิกขั้นต้น หมายถึง การเบิก
กระสนุทีย่งัไม่มใีนครอบครองของหน่วยมาก่อน แต่
ได้ระบุไว้แล้วในอัตรากระสุนเผชิญเหตุ อัตรา
กระสนุมลูฐาน อตัรากระสนุทดสอบ หรอืตามค�าสัง่
อื่นๆ ซ่ึงได้อนุมัติแล้ว ให้หน่วยเบิกกระสุนให้ครบ
ตามอัตราหรือค�าสั่งดังกล่าวภายใน ๗ วัน จากที่ได้
รบัค�าสัง่หรอื เอกสารทีก่องทพับกได้อนมุตัใิห้หน่วย
มีครอบครอง
- ข้อ ๑๐.๑.๒ การเบิกทดแทน หมายถึง การเบิก
กระสุนเพื่อทดแทนกระสุนซึ่งได้ก�าหนดให้หน่วยมี
ไว้เดิม ตามการเบิกขั้นต้น แต่เสื่อมสภาพ ช�ารุด ถูก
ละทิ้ง ท�าลาย โจรกรรม หรือเสียหายโดยเหตุอื่นๆ 
รวมทัง้การใช้กระสนุเผชญิเหตไุปในการปฏิบตัขิอง
หน่วยตามค�าสั่ง กระสุนมูลฐานไปในการรบ หรือ
กรณีฉุกเฉินตามค�าสั่ง โดยให้หน่วยเบิกทดแทน
ทันทีที่จ�านวนกระสุนขาดไปจากอัตราที่ก�าหนด 
ส�าหรับกรรมวิธีในการเบิก คงปฏิบัติเช่นเดียวกับ
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- ระเบยีบกองทพับก 
ว่าด้วยการส่งก�าลัง
สิ่งอุปกรณ์ ประเภท 
๕ พ.ศ. ๒๕๔๒

การเบกิขัน้ต้น และให้แนบส�าเนาแบบรายงานการ
ขออนมุตัจิ�าหน่าย ทีไ่ด้รบัการอนมุตัจิากผูม้อี�านาจ
อนุมัติให้จ�าหน่ายหรือเอกสารการอนุมัติให้ปรับ
ยอดออกจากบัญชีคุมเพื่อรอการอนุมัติจ�าหน่าย
ด้วย
- ข้อ ๑๐.๑.๓ การเบิกพิเศษ หมายถึง การเบิกเร่ง
ด่วน และการเบิกนอกอัตรา
- ข้อ ๑๐.๑.๔ การเบิกกระสุนฝึก โดยปกติกองทัพ
บกจะก�าหนดเครดิตกระสุนฝึกให้หน่วยรองซ่ึงจะ
ต้องแบ่งมอบทยอยกันลงไปจนถึงหน่วยใช้ ฉะนั้น
ให้หน่วยใช้เบกิกระสุนฝึกจากจ�านวนเครดติทีไ่ด้รบั
แบ่งมอบให้ตามจ�านวนที่จะใช้ฝึกเฉพาะครั้งคราว
นั้นล่วงหน้า เพื่อให้ได้รับกระสุนก่อนการฝึกอย่าง
น้อย ๗ วนั ส่วนกรรมวธิใีนการเบกิเช่นเดยีวกบัการ
เบิกขั้นต้น
- ข้อ ๑๐.๑.๕ ผู้มีสิทธิเบิก ผู้บังคับหน่วยระดับ
กองพันหรอืเทยีบเท่าหรอืกองร้อยอสิระขึน้ไปเป็น
ผู้มีสิทธิเบิกและส่ังมอบฉันทะ เจ้าหน้าที่อื่นๆ จะ
เป็นผู้ มีสิทธิเบิกได้เฉพาะเมื่ออยู่ในต�าแหน่งรักษา
ราชการ หรือท�าการแทนเท่านั้นหน่วยเบิกจะต้อง
เสนอรายชื่อพร้อมลายมือชื่อของผู ้มีสิทธิเบิก
กระสุนและผู ้รับมอบฉันทะ ให้คลังกระสุนที่
สนับสนุนทราบล่วงหน้า โดยปฏิบัติตามระเบียบ
กองทพับกว่าด้วยการส่งลายมอืช่ือผู้มสิีทธเิบกิและ
รับสิ่งอุปกรณ์ที่มีผลบังคับใช้ในปัจจุบัน 
- ข้อ ๕.๑.๒๕ กระสุนฝึกของหน่วยใช้ หมายถึง 
จ�านวนกระสุนที่หน่วยใช้เบิกตามเครดิตมาเก็บไว้
ชั่วขณะหนึ่งก่อนท�าการฝึก เพื่อใช้ในการฝึกตาม
อตัรากระสนุฝึกหรอืเครดติกระสนุฝึกซึง่กองทพับก

 

      ๔.๓ การส่งคนื 
สป.๕ ทั้งปกติ
และในระบบ 
Logsmis
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ข้อ ๕.๑.๒๕, 
๑๙.๑.๑, ๑๙.๑.๒, 
๑๙.๑.๓, ๑๙.๒.๑ 
และ ๑๙.๒.๒

- หลักเกณฑ์การส่ง
ก�าลังสิ่งอุปกรณ์
ประเภท ๕ รองรับ
การบริหารจัดการ
สิ่งอุปกรณ์ประเภท 
๕ ของกองทัพบก

ได้อนุมัติแล้ว และเมื่อได้ใช้ท�าการฝึกแล้วจะต้อง
จ�าหน่ายหรือส่งคืนทันที
- ข้อ ๑๙.๑.๑ กระสนุเกินความต้องการ หากจ�านวน
กระสุนคงคลังของหน่วยเกินอัตราหรือระดับที่
กองทัพก�าหนด ให้ส่งคืนทันที ยกเว้นในกรณีพิเศษ
ซ่ึงกองทพับกได้ส่ังให้หน่วยสะสมหรอืเกบ็รกัษาไว้ได้
- ข้อ ๑๙.๑.๒ กระสุนซึ่งได้รับค�าสั่งให้ส่งคืน หน่วย
ได้รบัค�าสัง่ให้ส่งกระสุนคืน ให้ด�าเนนิการส่งคืนทันที
ไม่ว่าในกรณีใด
- ข้อ ๑๙.๑.๓ กระสุนยืม เมื่อครบก�าหนดยืม หรือ
หมดความจ�าเป็นในการใช้แล้วให้ส่งคืน หรอืด�าเนนิ
การตามที่ก�าหนดไว้ทันที หากมีข้อขัดข้องซึ่งท�าให้
ไม่สามารถส่งคืนได้ ให้เจ้ากรมสรรพาวุธทหารบก
เป็นผู้พิจารณาเสนอกองทัพบกสั่งการต่อไป
- ข้อ ๑๙.๒.๑ กระสุนช�ารุดหรือเสื่อมสภาพตาม
สภาพ เช่น ปลอกบวมเกิดคราบออกไซด์ หรือมี
คราบวัตถุระเบิดเยิ้ม ตามความเห็นของกรม
สรรพาวุธทหารบก
- ข้อ ๑๙.๒.๒ กระสุนช�ารดุหรอืเสือ่มสภาพทีไ่ม่เป็น
ไปตามสภาพ เช่น ปลอกบิน่ แหวนรัดท้ายช�ารดุเสีย
รูปทรงเดิม เป็นสนิม หรือปล่อยให้ปลวกขึ้นซึ่งอาจ
เกิดจากการเก็บรักษา การหยิบยก ขนย้าย หรือ
อุบัติภัย
 - ข้อ ๕.๑.๒๗ กระสุนฝึกของหน่วยใช้ หมายถึง 
จ�านวนกระสุนท่ีหน่วยใช้เบกิตามเครดิตมาเกบ็ไว้ชัว่
ขณะหนึง่ก่อนท�าการฝึกหรอืฝึกอบรมตามทีก่องทพั
บกได้อนุมัติ โดยเมื่อได้ใช้ท�าการฝึกหรือฝึกอบรม
เสร็จสิ้น จะต้องจ�าหน่ายหรือส่งคืนทันที
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ตอนที่ ๑ ข้อ 
๕.๑.๒๗, 
ตอนที่ ๓ ข้อ 
๑๙.๑.๑, ๑๙.๑.๒, 
๑๙.๑.๓, ๑๙.๒.๑ 
และ ๑๙.๒.๒ 

- ระเบยีบกองทพับก 
ว่าด้วยการส่งก�าลัง
สิ่งอุปกรณ์ ประเภท 

- ข้อ ๑๙.๑.๑ กระสุนเกินความต้องการ หาก
จ�านวนกระสุนคงคลังของหน่วยเกินอัตราหรือ
ระดับที่กองทัพก�าหนด ให้ส่งคืนทันที ยกเว้นใน
กรณีพิเศษซ่ึงกองทัพบกได้ส่ังให้หน่วยสะสมหรือ
เก็บรักษาไว้ได้
- ข้อ ๑๙.๑.๒ กระสนุซึง่ได้รบัค�าส่ังให้ส่งคนื หน่วย
ได้รับค�าสั่งให้ส่งกระสุนคืน ให้ด�าเนินการส่งคืน
ทันทีไม่ว่าในกรณีใด
- ข้อ ๑๙.๑.๓ กระสุนยืม เมื่อครบก�าหนดยืม หรือ
หมดความจ�าเป็นในการใช้แล้วให้ส่งคืน หรอืด�าเนนิ
การตามทีก่�าหนดไว้ทนัท ีหากมข้ีอขดัข้องซึง่ท�าให้
ไม่สามารถส่งคืนได้ ให้เจ้ากรมสรรพาวุธทหารบก 
เป็นผู้พิจารณาเสนอกองทัพบกสั่งการต่อไป
- ข้อ ๑๙.๒.๑ กระสุนช�ารุดหรือเส่ือมสภาพตาม
สภาพ เช่น ปลอกบวมเกิดคราบออกไซด์ หรือมี
คราบวัตถุระเบิดไหลเยิ้ม ตามความเห็นของ 
กรมสรรพาวุธทหารบก
- ข้อ ๑๙.๒.๒ กระสุนช�ารุดหรือเสื่อมสภาพที่ไม่
เป็นไปตามสภาพ เช่น ปลอกบ่ิน แหวนรัดท้าย
ช�ารุดเสียรูปทรงเดิม เป็นสนิม หรือปล่อยให้ปลวก
ขึ้นซึ่งอาจเกิดจากการเก็บรักษา การหยิบยก ขน
ย้าย หรืออุบัติภัย ให้หน่วยด�าเนินการสอบสวนหา
สาเหตกุารบกพร่อง และเสนอรายงานตามสายงาน
ส่งก�าลงั จนถงึกรมสรรพาวธุทหารบก เพือ่พจิารณา
ด�าเนินการต่อไป และส่งส�าเนาให้สายการบังคับ
บัญชาระดับหน่วยขึ้นตรงกองทัพบกทราบด้วย
- ข้อ ๒๒.๒ ของหมุนเวียน ให้หน่วยส่งคืนบรรจุ
หีบห่อมาตรฐานและรับคืนตามที่กรมสรรพาวุธ
ทหารบกก�าหนด

 

    ๔.๔  การส่ง
คืนของหมุนเวียน
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๕ พ.ศ. ๒๕๔๒
ข้อ ๒๒.๒ และ 
๒๒.๓
- หลักเกณฑ์การส่ง
ก�าลังสิ่งอุปกรณ์
ประเภท ๕ รองรับ
การบริหารจัดการ
สิ่งอุปกรณ์ประเภท 
๕ ของกองทัพบก
ตอนที่ ๓ ข้อ ๒๒.๒ 
และ ๒๒.๓
- ค�าสั่งกองทัพบกที่ 
๕๙๖/๒๕๒๕ ลง 
๒๘ ต.ค.๒๕
ข้อ ๒ และ ๓

- ข้อ ๒๒.๓ แบบและวธิเีขยีนบญัชคีมุของหมนุเวยีน 
ตามผนวก ณ (ทบ.๔๖๘-๕๑๖)
- ข้อ ๒๒.๒ ของหมุนเวียน ให้หน่วยส่งคืนบรรจุ
หีบห่อมาตรฐานและรับคืนตามที่กรมสรรพาวุธ
ทหารบกก�าหนด
- ข้อ ๒๒.๓ แบบและวธิเีขยีนบญัชคีมุของหมนุเวยีน 
ตามผนวก ณ (ทบ.๔๖๘-๕๑๖)

- ข้อ ๒ ให้หน่วยระดบักองพนัหรอืเทยีบเท่าส่งของ
หมุนเวียนสิ่งอุปกรณ์ประเภท ๕ โดยใช้ใบส่งคืน 
ทบ.๔๐๐-๐๑๓ หรือ ทบ.๔๐๐-๐๑๔ แล้วแต่กรณี 
หากมีการขอจ�าหน่ายให้แนบหลักฐานดังต่อไปน้ี
ด้วย (โดยเฉพาะข้อ ๒.๕ ต้องแนบไปกับใบส่งคืน
ทุกครั้ง)
    ๒.๑ ค�าสั่งแต่งตั้งกรรมการสอบสวน
      ๒.๒ ส�าเนาการสอบสวน
      ๒.๓ สรปุผลการสอบสวนของคณะกรรมการ
      ๒.๔ ใบรายงานการสอบสวน ทบ.๔๖๘-๕๑๙
      ๒.๕ ส�าเนาเอกสารรายงานขออนมุตัจิ�าหน่าย 
สป.๕ (ทบ.๔๐๐-๐๖๕) ส�าหรบัหน่วยปฏบิตักิารใน
สนามหรือหน่วยปราบปราม ผกค. หากปลอก
กระสุนหรือของหมุนเวียนสูญหายไม่ต้องท�าการ
สอบสวน เว้นหีบโลหะบรรจ ุสิง่อปุกรณ์ประเภท ๕ 
ทุกชนิด ถ้าสูญหายให้ด�าเนินการสอบสวนเพื่อขอ
อนุมัติจ�าหน่ายเช่นเดี่ยวกับที่ได้ข้างต้น
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- ค�าสั่ง ทบ.ที่ 
๖๓/๒๕๕๒ 
ลง ๒๖ ก.พ.๕๒  
เรื่อง การป้องกัน
การรั่วไหลของ สป.
๕ ข้อ ๓

- ค�าสั่ง ทบ.ที่ 
๙๔/๒๕๔๑ 
ลง ๒๗ ก.พ.๔๑ 
เรื่องมาตรการ
ควบคุม สป.๕ 
ไม่ให้รั่วไหลออก
จาก ทบ.
ข้อ ๓.๖

- ข้อ ๓ ให้หน่วยส่งคืนของหมุนเวียนสิ่งอุปกรณ์
ประเภท ๕ ภายหลังจากใช้งานแล้วภายใน ๓๐ วัน 
เว้นหน่วยปฏบิตักิารในสนาม และ/หรอืหน่วยปราบ
ปราม ผกค. ภายใน ๙๐ วัน 
- ข้อ ๓ ให้ผู้บังคับหน่วยพิจารณาก�าหนดมาตรการ
ควบคุมเพิ่มเติมได้ตามความเหมาะสมโดยให้ความ
ส�าคัญและเพ่งเล็งเป็นพิเศษเกี่ยวกับการส่งคืนของ
หมนุเวยีนเพ่ือป้องกนัมใิห้ สป.๕ สูญหายหรอืรัว่ไหล
รวมทั้งให้เพ่งเล็งการรักษาความปลอดภัยคลัง สป.
๕ ในความรับผิดชอบของหน่วยอย่างเคร่งครัด เพื่อ
มิให้มีการลักลอบน�า สป.๕ ออกไปใช้ในทางที่ผิด
- ข้อ ๓.๖ สป.๕ ที่ไม่มีของหมุนเวียนส่งคืน เช่น  
แท่งดินระเบิดที่ใช้ในการท�าลาย และเชื้อประทุ  
จะต้องรายงานผลการท�าลาย เมื่อน�าไปใช้งาน 
เครือ่งหมายหรือสัญญาลักษณ์ทีสู่ญหายไปพร้อมกบั
ระเบิด ดังนี้ไม่ว่าจะมีการน�าไปใช้จริงหรือไม่ก็ตาม 
ก็ไม่มีหลักฐานให้ตรวจสอบได้ แนวทางในการแก้
ปัญหาดังกล่าว กระท�าได้โดย
          ๓.๖.๑ ปลูกฝังให้ผู้มีหน้าที่ที่เกี่ยวข้องใน
การใช้ให้มีความส�านึกในความ รับผิดชอบ ซื่อสัตย์ 
มีวินัยและปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ โดยเคร่งครัด
         ๓.๖.๒ ผู้บังคับบัญชาทุกระดับชั้น ต้อง
เข้มงวดกวดขนัในการควบคมุ และตรวจสอบการใช้ 
สป.๕ ให้ได้สัดส่วนกันโดยใกล้ชิด เพื่อไม่เปิดโอกาส
ให้มีการรายงานเท็จ เกี่ยวกับการใช้ สป.๕ ดังกล่าว 
           ๓.๖.๓ ผู้บังคับบัญชาตามล�าดับชั้น ต้อง
ควบคุมให้มกีารใช้ สป.๕ ทกุชนดิด้วยความประหยดั 
และสมควรแก่เหตุ หากพบว่าได้มกีารใช้ สป.๕ มาก
ผดิปกต ิและพจิารณาแล้วว่าไม่เหมาะสม ให้ด�าเนนิ
การสอบสวนหาข้อเท็จจริงทันที
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- ค�าสั่งกองทัพบกที่ 
๒๖๓/๑๔๒๖๑ ลง 
๗ พ.ย.๐๕
ย่อหน้าที่สอง

- ระเบยีบกองทพับก
ว่าด้วยการส่ง
ลายมือชื่อผู้มีสิทธิ
เบิกและผู้รับ
สิ่งอุปกรณ์ พ.ศ.
๒๕๑๐ ลง ๒๐ ม.ค.
๑๐ ข้อ ๓, ๔ และ 
ข้อ ๕

            ๓.๖.๔ หากม ีสป.๕ สญูหาย หรอืรัว่ไหล
ออกนอก ทบ. โดยมิชอบ ผู้พบเห็นจะต้องรายงาน
ผู้บังคับบัญชาตามล�าดับช้ัน ตามความเป็นจริง  
โดยด่วน
- ฉะนั้น จึงให้ผู้บังคับบัญชาทุกชั้น ได้กวดขันและ
ก�าชับผู้ใต้บังคับบัญชาให้ระมัดระวังและหาทาง
ป้องกันมิให้ปลอกกระสุนขาดจ�านวนหรือสูญหาย
ในระหว่างการฝึกดงัเช่นทีเ่ป็นมาแล้วต่อไปอีกหาก
ปรากฏว่าปลอกกระสุนของหน่วยใดหายมากกว่า
ปกตโิดยไม่มเีหตผุลอนัสมควรแล้ว จะถอืว่าเป็นข้อ
บกพร่องของเจ้าหน้าที่และ ผบ.หน่วย นั้นๆ ด้วย
- ข้อ ๓ ให้ผู้บังคับบัญชา ต้ังแต่ช้ันผู้บัญชาการ
กองพลขึ้นไปของหน่วยที่มีสิทธิเบิกส่ิงอุปกรณ์ ส่ง
ลายมือชื่อของตน และของบุคคลอื่นซึ่งต้องการให้
เบิกสิ่งอุปกรณ์ ไปยังสถานการส่งก�าลังบ�ารุงที่
สนับสนุน แห่งละ ๑๐ ชุด เฉพาะ สพ.ทบ. ๑๖ ชุด 
เพื่อยึดถือเป็นหลักในการตรวจสอบลายมือชื่อ ถ้า
ผู้มีสิทธิเบิกส่ิงอุปกรณ์มีต�าแหน่งต�่ากว่าผู้บังคับ
บัญชาชั้น ผบ.พล. ให้ผู้บังคับบัญชาของผู้นั้น เป็น
ผู้ส่งลายมือชื่อ
- ข้อ ๔ เมือ่ต้องการเปล่ียนตวับคุคลซึง่ได้ส่งลายมอื
ชื่อไปแล้ว ตามข้อ ๓ จะทั้งหมดหรือไม่ก็ตาม ก็ให้
ส่งลายมือชื่อใหม่ทั้งชุดไปแทน ทั้งนี้เพื่อสะดวกแก่
การเก็บรักษาและการแจกจ่ายของเจ้าหน้าที่
- ข้อ ๕ เมื่อผู้มีสิทธิเบิกสิ่งอุปกรณ์ ประสงค์จะให้
ผู้อื่นรับสิ่งอุปกรณ์แทนก็ให้ส่งลายมือชื่อของผู้รับ
สิ่งอุปกรณ์แทน ไปยังสถานการส่งก�าลังบ�ารุงที่
สนับสนุน แห่งละ ๑๐ ชุด เฉพาะ สพ.ทบ. ๑๖ ชุด 
การเปลีย่นตวับคุคลให้ปฏบิตัทิ�านองเดียวกับ ข้อ ๔
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- ระเบยีบกองทพับก 
ว่าด้วยการส่งก�าลัง
สิ่งอุปกรณ์ ประเภท 
๕ พ.ศ. ๒๕๔๒
ข้อ ๓๖.๒, ๓๖.๒.๑, 
๓๖.๒.๒, ๓๖.๒.๓, 
๓๖.๓, ๓๖.๓.๑,
๓๖.๓.๒, ๓๖.๓.๓, 
๓๖.๓.๔ และ 
๓๖.๓.๕   

- ข้อ ๓๖.๒ ผู้รับ
- ข้อ ๓๖.๒.๑ ตรวจสอบกระสุนให้ถูกต้องตรงตาม
รายการและจ�านวนในใบเบกิตลอดจนสภาพใช้การ
ได้ของกระสุนนั้นๆ หากบกพร่องให้หน่วยจ่าย
ด�าเนินการให้เรียบร้อย ส�าหรับกระสุนที่ไม่เปิด
หีบห่อให้รับตามจ�านวนที่ระบุไว้ที่หีบห่อ แล้วลง
นามรับในใบเบิกทั้ง ๓ ฉบับ เพื่อเป็นหลักฐาน แก่
หน่วยจ่าย และให้ผู้จ่ายบันทึกด้านหลังใบเบิกด้วย
ว่า “ไม่เปิดหีบห่อ” 
- ข้อ ๓๖.๒.๒ การน�ากระสุนออกจากหน่วยจ่าย ให้
ปฏิบัติตามระเบียบและค�าแนะน�าของหน่วยจ่าย 
ทั้งนี้รวมทั้งการบรรทุกและการขนขึ้น
- ข้อ ๓๖.๒.๓ เมื่อถึงหน่วย ให้น�าใบเบิกที่ได้รับมา
จากหน่วยจ่ายน�าเรียนผู้บังคับบัญชาทราบโดยเร็ว
- ข้อ ๓๖.๓ หน่วยเบิก
- ข้อ ๓๖.๓.๑ ผู้บังคับหน่วย เมื่อได้รับใบเบิกจาก
ผู้รับแล้ว ให้ตั้งกรรมการ ๓ นาย ซึ่งประกอบด้วย
นายทหารสัญญาบัตรอย่างน้อย ๒ นาย โดยเฉพาะ
ควรจะมนีายทหารซึง่ท�าหน้าทีเ่กีย่วกบักระสุนทีร่บั
ผิดชอบเข้าร่วมด้วย เพื่อท�าการตรวจจ�านวน 
รายการและสภาพกระสุนว่าถูกต้องใช้การได้
- ข้อ ๓๖.๓.๒ เมื่อคณะกรรมการได้ตรวจสอบแล้ว
ให้รายงาน ผบ.หน่วยทราบถึง สภาพ จ�านวน และ
รายการตามความเป็นจริงทันที ถ้าปรากฏว่าคลาด
เคลื่อนไปจากใบเบิก หรือมีการช�ารุดเสียหาย ให้
คณะกรรมการสอบสวนสาเหตุ แล้วเสนอผู้บังคับ
หน่วยในภายหลัง

๕.การรับและจ่าย 
   ๕.๑ การรับ
ของหน่วยเบิก
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- หลักเกณฑ์การส่ง
ก�าลังสิ่งอุปกรณ์
ประเภท ๕ รองรับ
การบริหารจัดการ
สิ่งอุปกรณ์ประเภท 
๕ ของกองทัพบก
ตอนที่ ๔ ข้อ ๓๖.๒, 
๓๖.๒.๑, ๓๖.๒.๒, 
๓๖.๒.๓, ๓๖.๓, 

- ข้อ ๓๖.๓.๓ เจ้าหน้าที่คลังหรือเจ้าหน้าที่เก็บ
รักษากระสุน เป็นผู้รับมอบกระสุนตามจ�านวนและ
รายการท่ีคณะกรรมการได้ส่งมอบให้ ตามค�าสั่งผู ้
บังคับหน่วย
- ข้อ ๓๖.๓.๔ หากผู้รับและเจ้าหน้าที่เก็บรักษา
เป็นบคุคลเดยีวกนั การสัง่ตัง้กรรมการของ ผู้บงัคบั
หน่วยอาจงดได้ แต่เจ้าหน้าที่ดังกล่าวจะต้องรับผิด
ชอบต่อจ�านวน รายการ และสภาพกระสุนโดย
ตลอด ว่าถูกต้องตามใบเบิก
- ข้อ ๓๖.๓.๕ เมื่อเจ้าหน้าที่คลังได้เก็บกระสุนเข้า
คลังเรียบร้อยแล้ว ให้หน่วยรับเก็บใบเบิกฉบับที่ ๒ 
ไว้ในแฟ้มหลักฐาน และเสนอใบเบิกฉบับท่ี ๔  
ไปตามสายการบังคับบัญชาจนถึงหน่วยขึ้นตรง
กองทพับก เมือ่หน่วยขึน้ตรงกองทพับกได้รบัทราบ
แล้ว ให้ส่งคืนไปเก็บไว้เป็นหลักฐานที่หน่วยระดับ
กองพลหรือเทียบเท่า หากหน่วยส่วนภูมิภาค หรือ
กองบญัชาการช่วยรบใดมารบักระสนุจากหน่วยจ่าย 
ให้เก็บใบเบิกฉบับท่ี ๔ ไว้ที่ส่วนภูมิภาค หรือกอง
บญัชาการช่วยรบนัน้ๆ หน่วยอาจงดได้ แต่เจ้าหน้าที่
ดังกล่าวจะต้องรับผิดชอบ 
- ข้อ ๓๖.๒ ผู้รับ
- ข้อ ๓๖.๒.๑ ตรวจสอบกระสุนให้ถูกต้องตรงตาม
รายการและจ�านวนในใบเบกิตลอดจนสภาพใช้การ
ได้ของกระสุนนั้นๆ หากบกพร่องให้หน่วยจ่าย
ด�าเนินการให้เรียบร้อย ส�าหรับกระสุนที่ไม่เปิด
หีบห่อให้รับตามจ�านวนที่ระบุไว้ที่หีบห่อ แล้วลง
นามรับในใบเบิกทั้ง ๓ ฉบับ เพื่อเป็นหลักฐาน 
แก่หน่วยจ่าย และให้ผู้จ่ายบันทึกด้านหลังใบเบิก
ด้วยว่า “ไม่เปิดหีบห่อ”
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๓๖.๓.๑, ๓๖.๓.๒, 
๓๖.๓.๓ และ 
๓๖.๓.๔
 

- ข้อ ๓๖.๒.๒ การน�ากระสนุออกจากหน่วยจ่าย ให้
ปฏิบัติตามระเบียบและค�าแนะน�าของหน่วยจ่าย 
ทั้งนี้รวมทั้งการบรรทุกและการขนขึ้น
- ข้อ ๓๖.๒.๓ เมื่อถึงหน่วย ให้น�าใบเบิกที่ได้รับมา
จากหน่วยจ่ายน�าเรียนผู้บังคับบัญชาทราบโดยเร็ว
- ข้อ ๓๖.๓ หน่วยเบิก
- ข้อ ๓๖.๓.๑ ผู้บังคับหน่วย เมื่อได้รับใบเบิกจาก
ผู้รับแล้ว ให้ตั้งกรรมการ ๓ นาย ซึ่งประกอบด้วย
นายทหารสัญญาบัตรอย่างน้อย ๒ นาย โดยเฉพาะ
ควรจะมีนายทหารซึ่งท�าหน้าที่เกี่ยวกับกระสุนที่ 
รับผิดชอบเข้าร่วมด้วย เพื่อท�าการตรวจจ�านวน 
รายการและสภาพกระสุนว่าถูกต้องใช้การได้
- ข้อ ๓๖.๓.๒ เมื่อคณะกรรมการได้ตรวจสอบแล้ว
ให้รายงาน ผบ.หน่วยทราบถึง สภาพ จ�านวน และ
รายการตามความเป็นจริงทันที และให้ ผบ.หน่วย
รายงานการรบัทีไ่ด้ตรวจสอบแล้วถงึหน่วยจ่ายและ
กรมสรรพาวธุทหารบก โดยวทิยรุาชการพร้อมแนบ
ใบแจ้งเลขงานกระสุน ถ้าปรากฏว่าคลาดเคล่ือนไป
จากใบเบิกหรือมีการช�ารุดเสียหาย ให ้คณะ
กรรมการสอบสวนสาเหตุ แล้วเสนอผู้บังคับหน่วย
ในภายหลัง
- ข้อ ๓๖.๓.๓ เจ้าหน้าที่คลังหรือเจ้าหน้าที่เก็บ
รักษากระสุนเป็นผู้รับมอบกระสุนตามจ�านวนและ
รายการท่ีคณะกรรมการได้ส่งมอบให้ ตามค�าสั่ง 
ผู้บังคับหน่วย
- ข้อ ๓๖.๓.๔ เมื่อเจ้าหน้าที่คลังได้เก็บกระสุนเข้า
คลังเรียบร้อยแล้ว ให้หน่วยรับเก็บใบเบิกฉบับที่ ๒ 
ไว้ในแฟ้มหลักฐาน และเสนอใบเบิกฉบับที่ ๔  
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- ค�าสั่ง ทบ.ที่ ๙๔/ 
๒๕๔๑ ลง ๒๗ 
ก.พ.๔๑ เรื่อง 
มาตรการควบคุม 
สป.๕ ไม่ให้รั่วไหล
ออกจาก ทบ.
ข้อ ๓.๔.๓

- ระเบยีบกองทพับก
ว่าด้วยการเก็บ
รักษากระสุนและ
วัตถุระเบิด พ.ศ.
๒๕๔๕ ตอนที่ ๒ 
ข้อ ๖.๔.๔ 
- ข้อบังคับทหารที่ 
๕/๑๙๖๙๕/๒๔๘๔ 
ลง ๑๗ ธ.ค.๘๔ 
ว่าด้วย การตรวจ
สอบการเบิก-รับ
ยุทธภณัฑ์สนัตภิณัฑ์
ตามฎกีาเบกิข้อ ๓ ก

ไปตามสายการบังคับบัญชาจนถึงหน่วยขึ้นตรง
กองทพับก เมือ่หน่วยขึน้ตรงกองทพับกได้รบัทราบ
แล้ว ให้ส่งคืนไปเก็บไว้เป็นหลักฐานที่หน่วยระดับ
กองพลหรือเทียบเท่า หากหน่วยส่วนภูมิภาค หรือ
กองบญัชาการช่วยรบใดมารบักระสุนจากหน่วยจ่าย 
ให้เก็บใบเบิกฉบับท่ี ๔ ไว้ที่ส่วนภูมิภาค หรือกอง
บัญชาการช่วยรบนั้นๆ  
- ข้อ ๓.๔.๓ กรรมวิธีในการเบิก การรับ และการ
จ่าย เมื่อด�าเนินการเรียบร้อยแล้ว หน่วยเบิกจะบัน
ทึกข้อมูลการรับในบัญชีคุมของหน่วยรับ และ
รายงานการรบัให้หน่วยจ่ายทราบ หน่วยจ่ายจะบนั
ทึกข้อมูลการจ่ายในบัญชีคุมของหน่วยจ่าย ซ่ึง
ข้อมูลการรับและการจ่ายจะมีข้อความตรงกันและ
ลงลายมอืชือ่ ผูเ้บกิ ผูร้บัและผูจ่้าย เป็นหลกัฐานใน
การเบิกทั้ง ๓ ฉบับ (สีชมพู สีฟ้า และ สีเขียว)
- ข้อ ๖.๔.๔ การเปิดคลังกระสุนและวตัถรุะเบิดทกุ
ครั้งต้องได้รับอนุมัติจากผู้บังคับหน่วยหรือผู้บังคับ
บัญชาที่รับผิดชอบคลังกระสุนและวัตถุระเบิดน้ัน 
โดยบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษรลงในสมุดที่จัดท�า
ขึ้นเพื่อให้ตรวจสอบได้

- ข้อ ๓ ก. ปืนทกุชนดิทีท่�าการรบได้ กระสุนจรงิ,ลกู
ระเบดิจรงิ และวตัถรุะเบดิท�าลาย ผบ.ทบ.เป็นผูส้ัง่
จ่าย และสัง่ให้น�าออกจากคลังแสงทหารบก เว้นแต่
จะได้สั่งเป็นอย่างอื่น ผู้รับของนี้ต้องเป็นนายทหาร
สัญญาบัตร
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- ค�าสั่งพิเศษ เรื่อง 
การเบิกและรับ
สิ่งของ ที่ ๕๔ 
ลง ๑๔ มี.ค.๐๙
- ค�าสั่งกองทัพบก 
(เฉพาะ) ที่ปกปิด 
๑๓๔/๓๑ ลง ๑๔ 
มิ.ย.๓๑  ผนวก ญ 
(การสนับสนุน 
สาย สพ.) ประกอบ
ระเบียบปฏิบัติ
ประจ�าการส่งก�าลัง
บ�ารุงสนับสนุน
หน่วยปฏิบัติ
ราชการสนาม
ของกองทัพบก 
ข้อ ๕
- ระเบยีบกองทพับก
ว่าด้วยการส่งก�าลัง
สิ่งอุปกรณ์ ประเภท 
๕ พ.ศ.๒๕๔๒ 
ข้อ ๕๙, ๖๐.๒ และ 
ข้อ ๖๒.๕ ผนวก น.

- หลักเกณฑ์การส่ง
ก�าลังสิ่งอุปกรณ์
ประเภท ๕ รองรับ

- ถ้าหากจะต้องเบิกรับสิ่งของหลวงที่มีราคามากๆ 
ให้จัดนายทหารสัญญาบัตร หรือข้าราชการชั้น
สัญญาบัตร เป็นผู้รับมอบฉันทะแทน

- ข้อ ๕ การส่งก�าลัง สป.๕  ๔) การเบิก ง) ผู้มีสิทธิ
เบิกรับ สป.๕ หน่วยเบิกต้องส่งลายเซ็นชื่อผู้มีสิทธิ
เบกิและมสีทิธิรบัของหลวงให้หน่วยจ่ายทราบ ดังนี้
       (๑) ผู้เบิก ต้องเป็นผู้บังคับหน่วยระดับ
กองพันหรือเทียบเท่าขึ้นไปหรือผู้รักษาราชการ 
หรือผู้ท�าการแทนเป็นผู้ลงนามเบิก            
            (๒) ผู้รับมอบฉันทะรับ สป.๕ ต้องเป็น
นายทหารสัญญาบัตรของหน่วยรับ 

- ข้อ ๕๙ ผู้บังคับหน่วยทุกระดับที่มีกระสุนใน
ครอบครอง เป็นผู้รับผิดชอบในการควบคุมกระสุน
ทุกกรณี  
- ข้อ ๖๐.๒ การควบคุมทางบญัช ีหน่วยในสายการ
ส่งก�าลังทุกระดับ จัดตั้งหน่วยบัญชีคุม หรือหน่วย
บัญชีกระสุนขึ้นตามความเหมาะสมโดยให้อยู่ใน
ความรับผิดชอบของผู้บังคับหน่วย ฯลฯ
- ข้อ ๖๒.๕ วิธีใช้บัตรบัตรบัญชีคุม ตามผนวก น. 
หน่วยใช้บัตรบัญชีคุมกระสุน ทบ.๔๖๘–๕๑๔
- ข้อ ๕๙ ผู้บังคับหน่วยทุกระดับที่มีกระสุนใน
ครอบครอง เป็นผู้รับผิดชอบในการควบคุมกระสุน
ทุกกรณี



คู่มือการปฏิบัติราชการสายงานจเร

การตรวจกิจการทั่วไป

หัวขอการตรวจ	 หลักฐานอางอิง	 ใจความของหลักฐานอางอิง

กรมจเรทหารบก กรมจเรทหารบก274 275

การบริหารจัดการ
สิ่งอุปกรณ์ประเภท 
๕ ของกองทัพบก
ตอนที่ ๗ ข้อ ๕๙, 
๖๐.๒ และ ข้อ 
๖๒.๕ ผนวก น.
- ข้อบังคับทหารที่ 
๕/๒๒๑๘๐
/๒๔๘๖  ลง ๑๐ 
ก.ย.๘๖  ว่าด้วย
การควบคุมศาสตรา
ภัณฑ์ประจ�ากาย
และประจ�าหน่วย 
มาตรา ๓, มาตรา 
๔, มาตรา ๕(๒), 
มาตรา ๕ (๓), 
มาตรา ๕ (๔)  

- ข้อ ๖๐.๒ การควบคุมทางบัญชี หน่วยในสายการ
ส่งก�าลังทุกระดับ จัดตั้งหน่วยบัญชีคุม หรือหน่วย
บัญชีกระสุนขึ้นตามความเหมาะสมโดยให้อยู่ใน
ความรับผิดชอบของผู้บังคับหน่วย ฯลฯ
- ข้อ ๖๒.๕ วิธีใช้บัตรบัตรบัญชีคุม ตามผนวก น. 
หน่วยใช้บัตรบัญชีคุมกระสุน ทบ.๔๖๘-๕๑๔
- มาตรา ๓ การสั่งจ่ายศาสตร์ภัณฑ์ประจ�ากายหรือ
ประจ�าหน่ายก็ดีเป็นอ�านาจเฉพาะตัวของผู้บังคับ
บัญชาหน่วยน้ันๆ หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากผู้
บังคับบัญชานั้นๆ เป็นลายลักษณ์อักษร
- มาตรา ๔ ศาสตราภัณฑ์ทุกๆ ชนิดที่ทางราชการ
ได้จ่ายประจ�ากายหรือประจ�าหน่วยก็ดี จักต้อง
จดัการให้มบีญัชคีมุไว้เป็นหลกัฐานทัง้หน่วยทีไ่ด้จ่าย 
และรับโดยถูกต้องครบถ้วนตามความจริงเสมอ ถ้า
มกีารช�ารดุสูญหายหรอืใช้ส้ินเปลืองไปด้วยประการ
ใดก็ตาม ผู้ท�าช�ารุดสูญหายหรือผู้ใช้จักต้องรายงาน
ให้ผูบ้งัคบับญัชาโดยตรงของตนทราบภายใน ๒๔ ชม. 
เป็นหน้าทีข่อง ผู้บงัคับบญัชาทีไ่ด้รบัรายงานด�าเนนิ
การสอบสวนหรอืเสนอรายงานไปยงั ผู้บงัคับบญัชา
ชั้นเหนือเพื่อจัดการต่อไปตามระเบียบที่ก�าหนดไว้
ตามกรณี
- มาตรา ๕ (๒) การรับ-จ่าย ทั้งที่น�าไปใช้ราชการ
ประจ�า และราชการช่ัวคราวให้รัดกุมเคร่งครัดไม่
เกิดการรั่วไหล โดยให้มีบัตรแสดงหลักฐานการรับ-
จ่าย วัน เดือน ปี เวลาที่จ่าย เหตุผลที่จ่าย ผู้อนุมัติ
ให้จ่าย และ วนั เดอืน ปี เวลาทีน่�าส่งคนืไว้ให้ชดัเจน
แน่นอนทุกๆ ครั้งที่มีการรับ-จ่าย      

    ๕.๒ การจ่าย
ของหน่วยเบิก
ขนาดกองพัน

   



คู่มือการปฏิบัติราชการสายงานจเร

การตรวจกิจการทั่วไป

หัวขอการตรวจ	 หลักฐานอางอิง	 ใจความของหลักฐานอางอิง

กรมจเรทหารบก กรมจเรทหารบก274 275

- ค�าสัง่ ทบ.ที ่๖๓๒/ 
๒๕๒๔ ลง ๑๗ ธ.ค.
๒๔ เรื่องให้ กวดขัน
มิให้ลักลอบน�า
กระสุนและวัตถุ
ระเบิดในครอบ
ครองออกจากหน่วย 
ข้อ ๒ และ ๓
- ระเบยีบกองทพับก 
ว่าด้วยการส่งก�าลัง
สิ่งอุปกรณ์ ประเภท 
๕ พ.ศ.๒๕๔๒ 
ข้อ ๕๙, ๖๐.๒ และ 
ข้อ ๖๒.๕ ผนวก น.

- มาตรา ๕ (๓) ส�าหรับหน่วยที่ไม่มีข้าราชการชั้น
สัญญาบัตรเป็นเจ้าหน้าที่ในการน้ีโดยเฉพาะ ให้
ก�าหนดตวัข้าราชการชัน้สญัญาบตัร ๑ คน เป็นผูร้บั
ผิดชอบในการเก็บรักษา การตรวจสอบหลักฐาน
และท�าหลกัฐาน รบั-จ่าย ไว้ให้เป็นการแน่นอน เมือ่
มกีารเปลีย่นแปลงตวัข้าราชการผูร้บัผดิชอบนีค้ราว
ใดต้องให้มีการรับ-ส่งหน้าที่กันโดยมีหลักฐาน
ทางเอกสารทุกครั้ง
- มาตรา ๕ (๔) ก�าหนดตวัข้าราชการชัน้สญัญาบตัร
อย่างน้อย ๑ คน ให้เป็นพยานในการตรวจสอบทกุๆ 
ครั้งที่ต้องมีการรับ-จ่าย และต้องลงช่ือก�ากับไว้ใน
เอกสารรับ-จ่ายทุกครั้งไป 
     ส�าหรับ (๓) และ (๔) ในหน่วยที่ไม่มีข้าราชการ
ชัน้สญัญาบตัรเป็นเจ้าหน้าทีช้ั่นรอง ให้ใช้ข้าราชการ 
ต�่ากว่าชั้นสัญญาบัตรได้ 
- ข้อ ๒ ให้ทุกหน่วยตั้งแต่ระดับกองร้อยหรือเทียบ
เท่าขึ้นไปท่ีมีกระสุนและวัตถุระเบิดอยู่ในครอบ
ครอง ก�าหนดมาตรการควบคมุขึน้ใช้เป็นการภายใน 
หรือก�าหนดมาตรการเพิ่มเติมระเบียบของหน่วยที่
มีอยู่แล้วตามความเหมาะสมเพื่อให้เป็นที่มั่นใจใน
การป้องกัน การลักลอบน�าออกจากหน่วย
- ข้อ ๓ ให้หน่วยระดับต�่ากว่ากองร้อยถือปฏิบัติ
ตามมาตรการทีห่น่วยบงัคับบญัชาโดยตรงก�าหนดไว้
- ข้อ ๕๙ ผู้บังคับหน่วยทุกระดับท่ีมีกระสุนใน
ครอบครอง เป็นผู้รับผิดชอบในการควบคุมกระสุน
ทุกกรณี
- ข้อ ๖๐.๒ การควบคุมทางบญัช ีหน่วยในสายการ
ส่งก�าลังทุกระดับ จัดตั้งหน่วยบัญชีคุม หรือหน่วย
บัญชีกระสุนขึ้นตามความเหมาะสมโดยให้อยู่ใน

 ๕.๓ การรบั- 
จ่ายของหน่วย
ระดับกองร้อย
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- หลักเกณฑ์การส่ง
ก�าลังสิ่งอุปกรณ์
ประเภท ๕ รองรับ
การบริหารจัดการ
สิ่งอุปกรณ์ประเภท 
๕ ของกองทัพบก
ตอนที่ ๗ ข้อ ๕๙, 
๖๐.๒ และ ข้อ 
๖๒.๕ ผนวก น. 
- ข้อบังคับทหารที่ 
๕/๒๒๑๘๐
/๒๔๘๖  ลง ๑๐ 
ก.ย.๘๖  ว่าด้วย
การควบคุมศาสตรา
ภัณฑ์ประจ�ากาย
และประจ�าหน่วย 
มาตรา ๔, มาตรา 
๕(๒), มาตรา ๕ 
(๓), มาตรา ๕ (๔)

ความรับผิดชอบของผู้บังคับหน่วย ฯลฯ 
- ข้อ ๖๒.๕ วิธีใช้บัตรบัตรบัญชีคุม ตามผนวก น. 
หน่วยใช้
     บัตรบัญชีคุมกระสุน ทบ.๔๖๘–๕๑๔
- ข้อ ๕๙ ผู้บงัคบัหน่วยทกุระดบัทีม่กีระสนุในครอบ
ครอง เป็นผูร้บัผิดชอบในการควบคมุกระสนุทกุกรณี
- ข้อ ๖๐.๒ การควบคุมทางบัญชี หน่วยในสายการ
ส่งก�าลังทุกระดับ จัดต้ังหน่วยบัญชีคุม หรือหน่วย
บัญชีกระสุนข้ึนตามความเหมาะสมโดยให้อยู่ใน 
ความรับผิดชอบของผู้บังคับหน่วย ฯลฯ 
- ข้อ ๖๒.๕ วิธีใช้บัตรบัตรบัญชีคุม ตามผนวก น. 
หน่วยใช้บัตรบัญชีคุมกระสุน ทบ.๔๖๘–๕๑๔ 
- มาตรา ๔ ศาสตราภัณฑ์ทุกๆ ชนิดที่ทางราชการ
ได้จ่ายประจ�ากาย หรือประจ�าหน่วยก็ดี จักต้อง
จัดการให้มีบัญชีคุมไว้เป็นหลักฐานทั้งหน่วยที่ได้
จ่ายและรบัโดยถูกต้องครบถ้วนตามความจรงิเสมอ 
ถ้ามีการช�ารุดสูญหายหรือใช้ส้ินเปลืองไปด้วย
ประการใดกต็าม ผู้ท�าช�ารดุเสียหายหรอืผู้ใช้จกัต้อง
รายงานให้ผู ้บังคับบัญชาโดยตรงของตนทราบ
ภายใน ๒๔ ชม. เป็นหน้าที่ของผู้บังคับบัญชาที่ได้
รับรายงาน ด�าเนินการสอบสวนหรือเสนอรายงาน
ไปยัง ผู้บังคับบัญชาชั้นเหนือ เพื่อจัดการต่อไปตาม
ระเบียบที่ก�าหนดไว้ตามกรณี
- มาตรา ๕ (๒) การรับ-จ่าย ทั้งที่น�าไปใช้ราชการ
ประจ�า และราชการช่ัวคราว ให้รัดกุมเคร่งครัดไม่
เกิดการรั่วไหล โดยให้มีบัตรแสดงหลักฐานการรับ-
จ่าย วัน เดือน ปี เวลาที่จ่าย เหตุผลที่จ่าย ผู้อนุมัติ
ให้จ่าย และ วนั เดอืน ปี เวลาทีน่�าส่งคนืไว้ให้ชดัเจน
แน่นอนทุกๆ ครั้งที่มีการรับ-จ่าย



คู่มือการปฏิบัติราชการสายงานจเร

การตรวจกิจการทั่วไป

หัวขอการตรวจ	 หลักฐานอางอิง	 ใจความของหลักฐานอางอิง

กรมจเรทหารบก กรมจเรทหารบก276 277

- ระเบยีบกองทพับก 
ว่าด้วยการส่งก�าลัง
สิ่งอุปกรณ์ ประเภท 
๕ พ.ศ.๒๕๔๒ 
ข้อ ๗๙

- หลักเกณฑ์การส่ง
ก�าลังสิ่งอุปกรณ์
ประเภท ๕ รองรับ
การบริหารจัดการ
สิ่งอุปกรณ์ประเภท 
๕ ของกองทัพบก 
ตอนที่ ๑๐ ข้อ ๗๙

- มาตรา ๕ (๓) ส�าหรับหน่วยที่ไม่มีข้าราชการชั้น
สัญญาบัตรเป็นเจ ้าหน้าที่ในการนี้โดยเฉพาะ  
ให้ก�าหนดตัวข้าราชการชั้นสัญญาบัตร ๑ คน  
เป็นผู้รับผิดชอบในการเก็บรักษา การตรวจสอบ
หลักฐานและท�าหลักฐานรับ-จ่าย ไว้ให้เป็นการ
แน่นอน เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงตัวข้าราชการผู้รับ
ผิดชอบนี้คราวใด ต้องให้มีการรับ-ส่งหน้าที่กันโดย
มีหลักฐานทางเอกสารทุกครั้ง 
-  มาตรา ๕ (๔) ก�าหนดตวัข้าราชการชัน้สัญญาบตัร
อย่างน้อย ๑ คน ให้เป็นพยานในการตรวจสอบทกุๆ 
ครั้งท่ีต้องมีการรับ-จ่าย และต้องลงชื่อก�ากับไว้ใน
เอกสารรับ-จ่ายทุกครั้งไป         
       ส�าหรับ (๓) และ (๔) ในหน่วยที่ไม่มีข้าราชการ
ชัน้สญัญาบตัรเป็นเจ้าหน้าทีช่ัน้รอง ให้ใช้ข้าราชการ
ต�่ากว่าชั้นสัญญาบัตรได้
- ข้อ ๗๙ ใบแจ้งเลขงานกระสนุ ในการส่งคนื การจ่าย 
การโอนและการยืมกระสุนให้หน่วยส่งคืน หน่วย
จ่าย หน่วยโอน และหน่วยให้ยืม ท�าใบแจ้งเลขงาน
กระสุนเพิ่มขึ้น และแนบไปพร้อมกับหลักฐานแบบ
ฟอร์ม นั้น ๆ ด้วยแบบและวิธีเขียนใบแจ้งเลขงาน
กระสุนตาม ผนวก ม. (ทบ.๔๖๘-๕๐๘)
- ข้อ ๗๙ ใบแจ้งเลขงานกระสนุ ในการส่งคนื การจ่าย 
การโอนและการยืมกระสุนให้หน่วยส่งคืน หน่วย
จ่าย หน่วยโอน และหน่วยให้ยืม ท�าใบแจ้งเลขงาน
กระสุนเพิ่มขึ้น และแนบไปพร้อมกับหลักฐานแบบ
ฟอร์มนั้น ๆ ด้วยแบบและวิธีเขียนใบแจ้งเลขงาน
กระสุนตาม ผนวก ม.
(ทบ.๔๖๘-๕๐๘) 

   ๕.๔ ใบแจ้งเลข
งานกระสุน
(ทบ.๔๖๘-๕๐๘)
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- ระเบยีบกองทพับก
ว่าด้วยการเก็บ
รักษากระสุน
และวัตถุระเบิด 
พ.ศ.๒๕๔๕ 
ตอนที่ ๒ ข้อ ๖.๑, 
๖.๓, ๖.๑๔, 
ผนวก ก ข้อ ๒.๕ ข,
และ ผนวก ก ข้อ 
๓.๒ ข

- ระเบยีบกองทพับก
ว่าด้วยการเก็บ
รักษากระสุนและ
วัตถุระเบิด พ.ศ.
๒๕๔๕ ตอนที่ ๒ 
ข้อ ๖.๔.๑,๖.๔.๒, 
๖.๑๓, ๖.๑๕ และ 
ผนวก ก  ข้อ 
๔.๑.๒๑ ง

- ข้อ ๖.๑ ต้องก�าหนดให้เป็นพื้นท่ีหวงห้าม ห้าม
บคุคลทีไ่ม่เกีย่วข้องเข้าไปในพืน้ทีท่ีก่�าหนดโดยเดด็
ขาด ต้องมีป้ายพื้นที่หวงห้ามติดไว้ตามช่องทาง 
เข้า-ออกทกุแห่ง ผูม้สีทิธเิข้าออกจะต้องเข้าออกตาม
ช่องทางที่ก�าหนด
- ข้อ ๖.๓ ห้ามน�าไม้ขีดไฟหรือส่ิงที่ท�าให้เกิด
ประกายไฟ เข้าในบรเิวณพืน้ทีเ่กบ็รักษากระสุนและ
วัตถุระเบิดและต้องติดป้ายห้ามไว้ให้เห็นเด่นชัด
- ข้อ ๖.๑๔ พื้นท่ีส�าหรับสูบบุหรี่ต้องอยู่ห่างพื้นที่
เก็บรกัษากระสุนและวตัถรุะเบดิไม่น้อยกว่า ๑๐๐ ฟตุ 
และต้องมีที่ทิ้งก้นบุหร่ีท�าไว้โดยเฉพาะพร้อมติด 
ป้ายให้เหน็ชดัเจนผนวก ก. ข้อ ๒.๕ ข. ห้ามสบูบหุรี่ 
นอกจากจะสบูในพืน้ทีท่ีก่�าหนดให้ เมือ่สบูเสร็จแล้ว
จะต้องแน่ใจว่าได้ดับก้นบุหรี่แล้ว
- ผนวก ก. ข้อ ๓.๒ ข. จะต้องมีการควบคุมและ
บังคับอย่างเข้มงวดในการสูบบุหรี่
- ข้อ ๖.๔.๑ ต้องมียามรักษาการณ์อย่างเพียงพอ
ตลอดเวลาในระหว่างรักษาการณ์ ต้องตรวจการใส่
กญุแจ การประทับตา ตลอดจนอุปกรณ์ประจ�าคลงั
กระสุนและวัตถุระเบิดให้เรียบร้อย
- ข้อ ๖.๔.๒ ยามรักษาการณ์และเจ้าหน้าที่ผู้รับผิด
ชอบเก่ียวกบักระสนุและวตัถรุะเบดิ จะต้องได้รบัค�า
แนะน�าเก่ียวกับการดับเพลิงในกรณีฉุกเฉินและ
อันตรายที่เกี่ยวกับเพลิงและวัตถุระเบิดรวมทั้งข้อ
ปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยมาแล้วเป็นอย่างดี
- ข้อ ๖.๑๓ ต้องมีอุปกรณ์ปฐมพยาบาลเก็บไว้เป็น

๖.การรักษา
ความปลอดภัย
   ๖.๑ ป้าย

   ๖.๒ เวร - ยาม
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- ระเบยีบกองทพับก
ว่าด้วยการเก็บ
รักษากระสุน
และวัตถุระเบิด 
พ.ศ.๒๕๔๕
ตอนที่ ๒ ข้อ ๖.๕, 
๖.๗., ๖.๘, ๖.๑๑, 
๖.๑๒  และ 
ผนวก ก ข้อ ๓.๒ ซ

ส่วนกลางส�าหรับคลังกระสุนวัตถุระเบิดของหน่วย
ใช้ ให้เก็บรักษาไว้ที่ยามรักษาการณ์ประจ�าคลัง
- ข้อ ๖.๑๕ ห้ามใช้วิทยุรับ-ส่ง และโทรศัพท์
เคลื่อนที่ในระยะ ๕๐ ฟุต (๑๕ เมตร) จากกระสุน
และวัตถุระเบิด
- ผนวก ก ข้อ ๔.๑.๒๑ ง ต้องมอีปุกรณ์ปฐมพยาบาล
ต่อไปนีเ้กบ็ไว้เป็นส่วนกลางและจ่ายให้ผูร้บัผดิชอบ
ประจ�าชุดเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเก่ียวกับกระสุนเคมี
หมวด ซี
  ๑) ผ้ากอซที่ฆ่าเชื้อแล้ว
 ๒) น�้ายาคอปเปอร์ซัลเฟต (จุนสี) ๑% จ�านวน  
  ๔ ลิตร
   ๓) ถังขนาด ๒๐ ลิตร ๑ ใบ และ ฟองน�้า ๒ ก้อน
   ๔) น�้าเกลือ  ๘  ลิตร
- ข้อ ๖.๕ บริเวณคลังกระสุนและวัตถุระเบิดต้อง
ไม่มีสายไฟฟ้าในระยะใกล้กว่าความสูงของเสา
ไฟฟ้าหรือใกล้กว่าระยะความยาวของสายไฟฟ้า
ระหว่างเสาไฟฟ้า หรือน้อยกว่า ๕๐ ฟุต โดยให้ใช้
ระยะที่มากกว่าเป็นเกณฑ์
- ข้อ ๖.๗ บริเวณรอบคลังกระสุนและวัตถุระเบิด
ต้องมีเขตกันเพลิง อย่างน้อย ๕๐ ฟุต ต้องตัดหญ้า
ให้สั้นและไม่มีสิ่งติดไฟได้ง่าย
- ข้อ ๖.๘ ห้ามก�าจัดวัชพืชและส่ิงอื่นใด โดยการ
เผาบริเวณรอบๆ คลังในรัศมี ๕๐ ฟุต โดยเด็ดขาด
- ข้อ ๖.๑๑ ต้องติดตั้งอุปกรณ์ดับเพลิงขั้นต้นที่
เหมาะสมกับกระสุนและวัตถุระเบิดที่เก็บรักษาใน
คลังนั้นๆ
- ข้อ ๖.๑๒ ต้องมอีปุกรณ์ส่งสญัญาณแจ้งเตอืนเมือ่

 ๖.๓ การป้องกนั
อัคคีภัย
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- ระเบยีบกองทพับก 
ว่าด้วยการส่งก�าลัง
สิ่งอุปกรณ์ ประเภท 
๕ พ.ศ.๒๕๔๒ 
ข้อ ๓๐.๑๐
- หลักเกณฑ์การส่ง
ก�าลังสิ่งอุปกรณ์
ประเภท ๕ รองรับ
การบริหารจัดการ
สิ่งอุปกรณ์ประเภท 
๕ ของกองทัพบก 
ตอนที ่๔ ข้อ ๓๐.๑๐
- ระเบยีบกองทพับก
ว่าด้วยการเก็บ
รักษากระสุน
และวัตถุระเบิด 

เกิดเพลิงไหม้ เช่น ระฆัง, ไซเรน และ โทรศัพท์ ทุก
ที่ที่มีเจ้าหน้าที่เวร-ยามรักษาการณ์
- ผนวก ก ข้อ ๓.๒ ซ ต้องมีเขตกันเพลิงอย่างน้อย 
๕๐ ฟุต และปราศจากสิ่งที่ติดไฟได้อยู่รอบคลังบน
พืน้ดนิ และเขตกันเพลงินีไ้ม่จ�าเป็นจะต้องปราศจาก
พชืพนัธุต่์างๆ แต่ต้องควบคุมไว้ด้วยการตดัหรอืการ
ปลูกหญ้าเพื่อป้องกันเพลิงลุกลามไปถึงคลังได้
รวดเรว็ หญ้าทีร่กและเศษวสัดทีุแ่ห้งบนคลังกระสุน
และวัตถุระเบิด ที่มีดินถม ตลอดจนต้นไม้เล็กใหญ่
ทีม่นี�า้หนกัและรากทีอ่าจท�าให้คลังกระสุนและวตัถุ
ระเบิดเสียหายได้ จะต้องขจัดออกไปให้หมด ฯลฯ

- ข้อ ๓๐.๑๐ รอบคลังกระสุนต้องมเีขตกนัเพลิง ซึง่
ปราศจากวัสดุที่ติดไฟได้ มีความกว้างไม่น้อยกว่า 
๕๐ ฟุต เพื่อป้องกันเพลิงลุกลามเข้าไปยังคลัง
กระสุน

- ข้อ ๓๐.๑๐ รอบคลังกระสุนต้องมเีขตกนัเพลิง ซึง่
ปราศจากวัสดุที่ติดไฟได้ มีความกว้างไม่น้อยกว่า 
๕๐ ฟุต เพื่อป้องกันเพลิงลุกลามเข้าไปยังคลัง
กระสุน 

- ข้อ ๖.๒ ต้องติดตั้งระบบป้องกันฟ้าผ่าให้
ครอบคลุมพ้ืนที่คลังกระสุนและวัตถุระเบิดทุกคลัง 
พร้อมทัง้จดัให้มกีารตรวจสภาพด้วยสายตาเดอืนละ
ครั้งและทดสอบระบบป้องกันฟ้าผ่าอย่างน้อยปีละ
ครั้ง รายละเอียดตามผนวก ข. ข้อ ๒๑

   ๖.๔ การ
ป้องกันฟ้าผ่า
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พ.ศ.๒๕๔๕
ตอนที่ ๒ ข้อ ๖.๒, 
ผนวก ข ข้อ ๒ ข, 
ผนวก ข ข้อ ๒๑ ก

- ระเบยีบกองทพับก
ว่าด้วยการเก็บ
รักษากระสุน
และวัตถุระเบิด 
พ.ศ.๒๕๔๕
ตอนที่ ๒ ข้อ 
๒๑.๑, ๒๑.๒,ผนวก 
ก ข้อ ๒.๕ ญ, ฎ,
ผนวก ก ข้อ ๒.๖ ข,
ผนวก ก ข้อ ๓.๑,
ผนวก ก ข้อ ๓.๓ ข, 
ค ๓), ๔), 
ผนวก ก ข้อ ๓.๓ ช, 
ผนวก ก ข้อ ๓.๕ ก
ผนวก ก ข้อ ๓.๕ ข

- ผนวก ข ข้อ ๒ ข ระบบที่เหมาะสมกับคลังกระสุน
และวัตถุระเบิดและติดตั้งแพร่หลายในกองทัพบก 
ปัจจุบันคือระบบสายเดี่ยวติดตั้งแยกจากอาคาร 
เนื่องจากสร้างง่ายราคาถูก การป้องกันเป็นรูป
วงกลมมีโคนเสาเป็นจุดศูนย์กลาง รัศมีเป็น ๒ เท่า 
ของความสูงของเสา อาคารหรือส่ิงปลูกสร้างที่อยู่
ภายในครอบกรวยนีจ้ะได้รบัการป้องกนัจากการถกู
ฟ้าผ่า
- ผนวก ข ข้อ ๒๑ ก กล่าวทัว่ไป ระบบป้องกนัฟ้าผ่า 
จะต้องได้รับการตรวจ สภาพความตั้งตรงของเสา 
ความขงึตรงึของลวดสลงิและการไม่มวีชัพชืปกคลมุ 
(ด้วยสายตา) ทกุเดอืนและต้องได้รบัการทดสอบทกุ
ปีเพื่อตรวจความต่อเนื่องทางไฟฟ้าและความเพียง
พอในการลงดนิ(ขอรบัการสนับสนนุจาก ยย.ทบ.ฯลฯ) 
- ข้อ ๒๑.๑ ต้องแต่งตั้งกรรมการตรวจคลังกระสุน
และวัตถุระเบิด เพื่อท�าการตรวจคลังกระสุนและ
วตัถรุะเบดิทกุรอบ ๑ เดอืน รายละเอยีดตามผนวก ค
- ข้อ ๒๑.๒ ต้องจัดท�าแผนเผชิญเหตุกรณีเกิดเพลิง
ไหม้หรือเกิดการระเบิด และต้องมีการซักซ้อมตาม
แผนอย่างน้อยปีละ ๒ ครั้ง โดยแจ้งก�าหนดการ 
ซักซ้อมให้ผู้เกี่ยวข้องทราบล่วงหน้าทุกครั้ง
 - ผนวก ก ข้อ ๒.๕ ญ เมื่อเกิดเพลิงไหม้ต้องให้
สัญญาณเตือนทันที พร้อมที่จะชี้ต้นเพลิงให้เจ้า
หน้าที่ดับเพลิง
- ผนวก ก ข้อ ๒.๕ ฎ เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ควรจะ
ได้แนะน�าเจ้าหน้าที่ทุกคนรู้ถึงแผนการดับเพลิงท่ีมี
อยู่ และเป็นการช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ดับเพลิงและ
ป้องกันการสูญเสียชีวิต และทรัพย์สินในกรณีเกิด
อุบัติเหตุ

   ๖.๕ การจัดท�า
แผนเผชิญเหตุ
และการตรวจ
คลัง 
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- ผนวก ก ข้อ ๒.๖ ข ยามและเจ้าหน้าทีผู้่รบัผิดชอบ
เกี่ยวกับกระสุนและวัตถุระเบิด จะต้องได้รับค�า
แนะน�าเก่ียวกับการดับเพลิงในกรณีฉุกเฉินและ
อนัตรายทีเ่กีย่วกบัเพลิงและการระเบดิ และข้อควร
ระวงัเกีย่วกบัความปลอดภยัทีจ่ะต้องปฏบิตัมิาแล้ว
เป็นอย่างดี การแนะน�าน้ีจะต้องช้ีให้เห็นว่าหน้าที่
ประการส�าคญัทีส่ดุคอื การป้องกนักระสนุและวตัถุ
ระเบิดไม่ให้เกิดเพลิงไหม้ การส่งสัญญาณจะต้อง
กระท�าอย่างรวดเรว็ทีส่ดุ เพือ่จะได้เริม่ปฏบิตักิารได้
ทันที การปฏิบัติอย่างฉับพลันของยาม จะท�าให้
เพลงิและการระเบดิอย่างรนุแรงไม่เกิดขึน้ เมือ่ยาม
ได้ส่งสัญญาณแล้วให้พยายามควบคุมเพลิงไว้ไม่ให้
ลกุลามต่อไป จนกว่าหน่วยดบัเพลงิจะมาถงึ ยกเว้น
เมือ่เกดิเพลิงไหม้ในคลังกระสุนและวตัถรุะเบดิทีปิ่ด
อย่าได้พยายามเข้าไปในคลังเป็นอันขาด
- ผนวก ก ข้อ ๓.๑ กล่าวทั่วไป ต้องจัดท�าแผนดับ
เพลิงไว้รวมทั้งให้มีรายการติดต่อส่ือสาร หรือ
สญัญาณเตอืนทีจ่ะใช้อยูด้่วย แม้ว่ารายละเอยีดอาจ
แตกต่างกนัไปตามความเหมาะสมของแต่ละแห่ง แต่
แผนรวมจะต้องก�าหนด ผูร้บัผดิชอบและผูท้�าหน้าที่
แทน การจัดและการฝึก รวมท้ังหน้าที่ฉุกเฉินของ
แต่ละหน่วยงาน หรือหน่วยงานภายนอก จะต้อง
ก�าหนดความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่ไว้ด้วย ได้แก่
         ก. การแจ้งเหตุเพลิงไหม้
         ข. การออกค�าสั่งการอพยพเจ้าหน้าที่
         ค. การแจ้งบุคคลข้างเคียงที่อาจได้รับ
อันตราย
         ง. วิธีดับเพลิงหรือการคบคุมเพลิง
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         จ. การนดัพบ  และการแนะน�าเจ้าหน้าที่
ดบัเพลงิเกีย่วกับรายละเอยีดของเพลิง จนถงึเวลาที่
เจ้าหน้าที่ดับเพลิงมาถึง
- ผนวก ก ข้อ ๓.๓ ข ต้องมถีงัน�า้และกระป๋องตกัน�า้ 
ถังทราย และ พลั่ว ไว้ใช้ดับเพลิงที่เริ่มเกิดในพื้นที่
เก็บรักษากระสุนและวัตถุระเบิด ซึ่งมีสิ่งที่ติดไฟได้ 
ส่วนใหญ่เป็นหญ้า ไม้ ขอนรอง หบีห่อ กระสนุ ฯลฯ 
ในกรณีเช่นน้ีต้องมีถังน�้าอย่างน้อย ๑ ใบ และ
กระป๋องตักน�้า ๒ ใบ หรือเคร่ืองดับเพลิงชนิดเคมี 
ไว้ให้พร้อมส�าหรับให้เจ้าหน้าที่ที่ท�างานอยู่ใน
บริเวณนั้นใช้ได้ทันที
- ผนวก ก ข้อ ๓.๓ ค.๓) หน่วยที่มีแผนดับเพลิงและ
เจ้าหน้าที่ดับเพลิงจัดไว้ พร้อมด้วยรถถังน�้า รถดับ
เพลิงและเครื่องอุปกรณ์อื่นๆ ที่จ�าเป็นในการดับ
เพลงิควรจดัให้รถดบัเพลงิไปทีเ่กดิเพลงิไหม้ได้อย่าง
รวดเร็ว
- ผนวก ก ข้อ ๓.๓ ค.๔) แผนผังการดับเพลิงเก็บไว้
ที ่บก.หน่วย หรอืกองรกัษาการณ์และเกบ็ไว้ใกล้กบั
พื้นที่เก็บรักษา ซึ่งจะท�าให้เจ้าหน้าที่ดับเพลิง
สามารถตัดสินใจได้อย่างเร็ว 
- ผนวก ก ข้อ ๓.๓ ช.) ต้องจดัให้มเีจ้าหน้าทีเ่วรยาม 
เจ้าหน้าที่ดับเพลิงเจ้าหน้าที่ทางทหารและเจ้าหน้า
ที่อื่นๆ ไว้รักษาการณ์เพื่อให้มีก�าลังในการดับเพลิง
ให้เพียงพอตลอดเวลา
- ผนวก ก ข้อ ๓.๕ ก เมื่อเจ้าหน้าที่รักษาการณ์หรือ
ผูห้นึง่ผูใ้ดพบว่ามคีวนัออกจากคลังกระสุนและวตัถุ
ระเบิดที่ปิดหรือสังเกตเห็นว่าเพลิงไหม้คลังกระสุน
และวัตถุระเบิด จะต้องรีบส่งสัญญาณเตือนทันที
และอพยพไปอยู่ในระยะทีป่ลอดภยั จะต้องไม่เข้าไป
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- ระเบยีบกองทพับก 
ว่าด้วยการส่งก�าลัง
สิ่งอุปกรณ์ ประเภท 
๕ พ.ศ.๒๕๔๒ 
ข้อ ๓๐.๑๔
 - หลักเกณฑ์การส่ง
ก�าลังสิ่งอุปกรณ์
ประเภท ๕ รองรับ
การบริหารจัดการ
สิ่งอุปกรณ์ประเภท 
๕ ของกองทัพบก
ตอนที ่๔ ข้อ ๓๐.๑๔
- ระเบียบกองทัพ
บกว่าด้วยการเก็บ
รักษากระสุน
และวัตถุระเบิด 
พ.ศ.๒๕๔๕ ตอนที่ 
๒ ข้อ ๖.๔.๑, 
๖.๔.๓,
๖.๔.๔, ๙.๑๒
ผนวก ก ข้อ ๒.๒ ก 

ในอาคารท่ีเกิดเพลิงไหม ้ น้ัน เพราะอาจติด 
อยู่ในไฟและไม่สามารถส่งสัญญาณได้
- ผนวก ก ข้อ ๓.๕ ข ถ้าพบไฟไหม้หญ้าหรือวัสดุ
อืน่รอบคลงักระสนุและวตัถรุะเบดิ ควรส่งสัญญาณ
เตือนทันทีและเจ้าหน้าที่ผู้นั้นต้องท�าทุกอย่างทันที
เท่าท่ีท�าได้ โดยใช้เครื่องดับเพลิง ใช้น�้าที่อยู่ในถัง
ใกล้เคียง หรือใช้เครื่องมือดับเพลิง หรือควบคุม
เพลิงไว้จนกว่าเจ้าหน้าที่ดับเพลิงจะมาถึง
- ข้อ ๓๐.๑๔ หน่วยที่มีหน้าที่ในการเก็บรักษา
กระสนุและวตัถรุะเบดิ ต้องจดัท�าแผนเผชญิเหต ุใน
กรณีที่เกิดเพลิงไหม้

- ข้อ ๓๐.๑๔ หน่วยที่มีหน้าที่ในการเก็บรักษา
กระสนุและวตัถรุะเบดิ ต้องจดัท�าแผนเผชญิเหต ุใน
กรณีที่เกิดเพลิงไหม้ 

- ข้อ ๖.๔.๑ ต้องมียามรักษาการณ์อย่างเพียงพอ
ตลอดเวลาในระหว่างรักษาการณ์ต้องตรวจการใส่
กญุแจ การประทบัตราตลอดจนอปุกรณ์ประจ�าคลัง
กระสุนและวัตถุระเบิดให้เรียบร้อย
- ข้อ ๖.๔.๓ คลังกระสุนและวัตถุระเบิดที่เป็นคลัง
เปิดทกุคลงั ต้องใส่กญุแจให้มัน่คง และประทบัตรา
เครื่องหมายไว้ ให้หัวหน้าคลังจัดท�าสมุด รับ-ส่ง 
ลูกกุญแจไว้เป็นหลักฐานโดยถูกต้องทุกครั้ง 
- ข้อ ๖.๔.๔ การเปิดคลงักระสนุและวตัถรุะเบดิทกุ
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๔), ผนวก ก ข้อ 
๓.๖. ข ๑), ๒)
ผนวก ก ข้อ ๓.๖ ค, 
ข้อ ๓๐.๑๒, ข้อ 
๔๕.๑.๔.๑๒ 

ครั้งต้องได้รับอนุมัติจากผู้บังคับหน่วยหรือผู้บังคับ
บัญชาที่รับผิดชอบคลังกระสุนและวัตถุระเบิดน้ัน 
โดยบนัทกึเป็นลายลักษณ์อกัษรลงในสมดุท่ีจดัท�าขึน้
เพื่อให้ตรวจสอบได้
- ข้อ ๙.๑๒ ต้องตดิป้ายสัญลักษณ์เพลิงทีค่ลังกระสนุ
และวัตถุระเบิด โดยป้ายที่ติดต้องแสดงถึงสิ่งที่มี
อันตรายสูงสุดและเพิ่มป้ายสัญลักษณ์สารเคมี ตาม
หมวดของกระสุนและวัตถุระเบิดที่เก็บรักษาอยู่ใน
คลังนั้น
- ผนวก ก ข้อ ๒.๒ ก ๔) ควรมีป้ายอนุญาตให้ผู้
ปฏิบัติงานก�ากับดูแลผู ้เยี่ยมเยือน(บางโอกาส) 
จ�านวนสูงสุดให้เข้าไปในพื้นที่ปฏิบัติงาน ห้อง หรือ
อาคารทีม่วีตัถรุะเบดิได้ในครัง้หนึง่ๆ ตดิไว้ให้เห็นได้
อย่างชัดเจน 
- ผนวก ก ข้อ ๓.๖ ข ๑) การติดป้ายสัญลักษณ์เพลิง
ต้องติดป้ายสัญลักษณ์เพลิงที่อาคารหรือพื้นที่เก็บ
รักษาทีม่ีกระสุนหรือวัตถุระเบิดอยู่ในลักษณะที่เจ้า
หน้าที่ดับเพลิงเห็นได้ง่ายจากระยะไกลที่สุดเท่าที่
ท�าได้ ถ้าภูมิประเทศ และ/หรือต้นไม้ใบหญ้า ท�าให้
มองไม่เหน็สญัลกัษณ์เพลงิจนกว่าจะเข้ามาใกล้ต้อง
มีแผนผังและ/หรือแผนที่ที่แสดงที่ตั้งของพื้นที่เก็บ
รักษา สัญลักษณ์เพลิงและสัญลักษณ์เคมีถ ้า
เก่ียวข้อง แผนผังน้ีต้องทันสมัยและควรมีอยู่ที่ยาม
รักษาการณ์แผนกดับเพลิง
- ผนวก ก ข้อ ๓.๖ ข ๒) สัญลักษณ์เพลิงนี้อาจติด
ไว้ด้านนอกอาคารโดยตรง แต่อาคารหรือที่เก็บ
รักษา ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงการเก็บวัตถุระเบิด
บ่อยๆ ควรใช้แผ่นป้ายสัญลักษณ์เพลิงทีถ่อดออกได้ 
ส�าหรับอาคารที่มีความยาวมากๆ อาจจ�าเป็นต้องมี
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สัญลักษณ์อยู่ด้านละมากกว่าหนึ่งแห่งก็ได้
- ผนวก ก ข้อ ๓.๖ ค ลักษณะของป้ายสัญลักษณ์
เพลิง
   ๒) สัญลักษณ์เพลิงเป็นรูปต่างๆ ดังนี้ 
     - รูปแปดเหลี่ยม สัญลักษณ์เพลิงพวกที่ ๑
     - รูปกากบาท สัญลักษณ์เพลิงพวกที่ ๒
      - รปูสามเหลีย่มหวักลบั สญัลกัษณ์เพลงิพวก
ที่ ๓
     - รูปส่ีเหล่ียมข้าวหลามตัด สัญลักษณ์เพลิง
พวกที่ ๔
 ๓) สพ้ืีนของสญัลักษณ์เพลิงเป็นสีส้ม ตวัเลขแสดง
ถึงเพลิงแต่ละพวกเป็นสีด�า สัญลักษณ์น้ีควรใช้สี
สะท้อนแสงหรือสีแรงแสงจะดีกว่า
  ๔) รูปร่างและขนาดของหมายเลข และสัญลักษณ์
เพลงิทัง้สีพ่วกส�าหรับตดิทีป่ระตดู้านในอาคารให้ใช้
ครึ่งขนาดจริง
- ข้อ ๓๐.๑๒ คลังกระสุนและกระสุนมูลฐาน ต้อง
ได้รับการตรวจสภาพอย่างน้อยปีละครั้ง
- ข้อ ๔๕.๑.๔.๑๒ การตรวจสภาพคลงักระสนุและ
พืน้ทีเ่กบ็รกัษาเป็นการตรวจสภาพ เพือ่ค้นหาสภาพ
ท่ีไม่ได้มาตรฐาน และอาจไม่ปลอดภัยต่อการเก็บ
รกัษา เช่น ตรวจสภาพการเก็บรักษาตามมาตรฐาน
ทีก่�าหนดการตรวจสภาพคลังกระสุน และการตรวจ
สภาพ เสาล่อฟ้า เป็นต้น
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- ระเบยีบกองทพับก
ว่าด้วยการเก็บ
รักษากระสุนและ
วัตถุระเบิด พ.ศ.
๒๕๔๕ ตอนที่ ๒ 
ข้อ ๖.๑๐, ตอนที่ 
๓ ข้อ ๙.๑, ๙.๒, 
๙.๓, ๙.๔, ๙.๕, 
๙.๗, ๙.๑๑, ๙.๑๓, 
ข้อ ๑๑, ๑๓, ๑๔, 
๑๕, ๒๓, ข้อ 
๔.๑.๗ ผนวก ญ 
ข้อ ๒, ผนวก ก ข้อ 
๔.๑.๒๐ ข, ผนวก ก 
ข้อ ๔.๑.๓๓ ข, ค,
และ ผนวก ก. ข้อ ๕

- ข้อ ๖.๑๐ ถ้าอุณหภูมิภายในคลังสูงกว่า ๔๐ C 
เป็นเวลานานกว่า ๒๔ ชั่วโมงควรระบายความร้อน
ของคลังกระสุนและวัตถุระเบิดโดยรดน�้าภายนอก 
อาคารให้เปียก เปิดประตูและเครื่องระบายอากาศ 
ถ้าวิธีเหล่านี้ลดอุณหภูมิไม่ได้ผลผู้บังคับบัญชาต้อง
ตกลงใจว่าจะย้ายกระสุนและวตัถรุะเบดิไปเกบ็ทีอ่ืน่
หรือไม่
- ข้อ ๙.๑ กระสุนและวัตถุระเบิดต้องบรรจุอยู่ใน
หีบห่อหรือกล่องมาตรฐาน
- ข้อ ๙.๒ ต้องกองกระสุนและวัตถุระเบิดให้หีบห่อ
ด้านที่มี เลขงานออกด้านนอก โดยกองเลขงาน
เดียวกันไว้รวมกัน และจัดให้อากาศสามารถถ่ายเท
ได้สะดวก ด้วยการยกด้านล่างของกองให้สูงพ้นพื้น
ไม่น้อยกว่า ๔ นิ้ว และระยะระหว่างกองห่างกันไม่
น้อยกว่า ๔ นิว้ ยอดกองกระสุนและวัตถรุะเบดิต้อง
อยู่ต�่ากว่าระดับชายคาและอยู่ห่างจากหลังคาไม่
น้อยกว่า ๑๘ นิว้ แต่ต้องไม่เกนิกว่าความสงูของช่อง
ระบายอากาศและความสูงต้องต�่ากว่าแนวสิ่งก�าบัง
อย่างน้อย ๑ ฟุต มีป้ายประจ�ากองกระสุนและวัตถุ
ระเบิด ทบ.๔๖๘–๕๐๖ ติดไว้ทุกกองให้เห็นอย่าง
ชัดเจน
- ข้อ ๙.๓ ต้องไม่กองกระสุนและวตัถรุะเบดิสูงเกินไป 
จนท�าให้หบีห่อชัน้ล่างถกูกดจนแตกหรือเสียรปูทรง
- ข้อ ๙.๔ กระสุนและวัตถุระเบิดต่างเลขงานห้าม
กองรวมกัน

๗.การเก็บรักษา
และมาตรการ
การป้องกัน
การรั่วไหล
   ๗.๑ คลงั สป.๕        
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- ข้อ ๙.๕ หบีพร่องควรปิดให้สนทิ ต้องท�าเคร่ืองหมาย
ค�าว่า “หีบพร่อง” พร้อมระบุรหัส เลขงานและ
จ�านวนกระสุนและวัตถุระเบิดให้ชัดเจน วางไว้ 
ด้านบนสดุของกอง  เลขงานหนึง่ๆ ให้มหีบีพร่อง ได้
เพียงหีบเพียงหีบเดียวเท่านั้น
- ข้อ ๙.๗ ต้องไม่มีหีบเปล่า รวมทั้งวัตถุไวไฟอยู่
ภายในคลัง
- ข้อ ๙.๑๑ ต้องติดค�าแนะน�าประจ�าคลังกระสุน
และวัตถุระเบิดตามผนวก ก. ข้อ ๔.๑.๓ ฉ. ไว้ใกล้
ประตขูองคลัง เพือ่ให้เหน็ได้ชดัเมือ่ท�างานอยูใ่นคลัง
- ข้อ ๙.๑๓ ต้องมผัีงแสดงการเกบ็รกัษากระสุนและ
วัตถุระเบิดที่ทันสมัยอยู่เสมอ ติดไว้ให้เห็นได้ชัด
ภายในคลังและต้องมีส�าเนาที่ตรงกันเก็บไว้ท่ีส่วน
ควบคุมทางบัญชีของหน่วย
- ข้อ ๑๑ กระสุนและวัตถุระเบิดที่บกพร่อง ช�ารุด 
เสือ่มสภาพ ใช้การไม่ได้ต้องแยกเก็บไว้ในทีป่ลอดภยั
ต่ออาคารทีพ่กัอาศัย อาคารปฏบิตังิาน แหล่งชมุชน 
และเส้นทางสาธารณะ โดยค�านึกถึงประเภทการ
เก็บร่วมและข้อบังคับ ปริมาณ- ระยะ 
- ข้อ ๑๓ ต้องมีการตรวจสภาพกระสุนและวัตถุ
ระเบดิทีเ่กบ็รกัษาไว้ในคลัง โดยเจ้าหน้าทีส่รรพาวธุ
ท่ีให้การสนับสนุนตามวงรอบการตรวจสภาพที่
ก�าหนดไว้ รายละเอยีดตามระเบยีบการตรวจสภาพ
กระสุนและวัตถุระเบิดที่เกี่ยวข้อง
- ข้อ ๑๔ เมือ่มคีวามจ�าเป็นจะต้องเกบ็รกัษากระสนุ
และวัตถุระเบิดต่างประเภทไว้ร่วมกัน จะต้องเก็บ
ให้ถูกต้องตามแผนผงัการเกบ็ร่วมทีก่�าหนดรายการ
กระสุนและวัตถุระเบิดตามล�าดับอักษรดูได้จาก 
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ผนวก ก ข้อ ๕.๓.๑ ตารางที่ ๕ - ๑๙ การแบ่ง
ประเภทกระสนุและวัตถรุะเบดิ ส�าหรบัการเกบ็ร่วม
แบ่งออกเป็น ๑๒ หมวด (หมวด A ถึง H, J, K, L 
และ s)
- ข้อ ๑๕ การเก็บกระสุนและวัตถุระเบิดคละกัน
         ๑๕.๑ กระสุนและวัตถุระเบิดหมวด B, 
C, D, E, F, g, H, J และ s อาจเก็บคละกันได้ โดย
น�้าหนักวัตถุระเบิดสุทธิรวมกันไม่เกิน ๑,๐๐๐ 
ปอนด์ต่อพ้ืนที่เก็บรักษา กระสุนและวัตถุระเบิด
เหล่านี้จะต้องบรรจุในหีบห่อมาตรฐาน
- ข้อ ๒๓ ให้หน่วยต่างๆ ทีม่กีระสุนและวตัถรุะเบดิ
ในครอบครอง ปฏิบัติตามระเบียบน้ีโดยเคร่งครัด 
หากไม่สามารถปฏิบัติตามได้ด้วยเหตุขัดข้องใดๆ 
ต้องรายงานให้กองทัพบกทราบ โดยผ่านกรม
สรรพาวุธทหารบกหรือกรมวิทยาศาสตร์ทหารบก 
ในส่วนที่เกี่ยวข้อง เพื่อพิจารณาอนุมัติให้ละเว้น 
การปฏิบัติตามระเบียบนี้เป็นการชั่วคราว ตาม
ระยะเวลาที่ก�าหนด แต่ต้องไม่เกิน ๑ ปี ถ้ามีความ
จ�าเป็นสามารถขออนุมัติต่อได้ แต่ต้องพิจารณาหา
หนทางปฏิบัติเพื่อการแก้ไขให้ดีที่สุดต่อไป
- ผนวก ก.ข้อ  ๔.๑.๗  ญ ข้อ ๒) การด�าเนินการ
เกี่ยวกับ สป.ใช้การไม่ได้ เมื่อพบว่า สป.เคมีช�ารุด 
รั่วซึม หรือใช้การไม่ได้ ต้องท�าเครื่องหมายไว้ให้
ทราบ สป. เหล่านี้ ต้องน�าออกจากพื้นที่เก็บรักษา
ทันที ถ้าท�าได้ ถ้ายังไม่สามารถท�าลายได้ทันที ต้อง
บรรจุกระสุนที่รั่วในภาชนะ และคัดแยกไปไว้ใน
อาคารหรือที่ส�ารองไว้ส�าหรับ สป.ใช้การไม่ได้
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- ผนวก ก ข้อ ๔.๑.๒๐ ข การควบคุมอุณหภูมิ 
ฟอสฟอรสัขาวทีบ่รรจใุนลกูกระสนุจะหลวมละลาย
กลายเป็นของเหลวทีอ่ณุหภมู ิ๔๓.๙ องศาเซลเซยีส 
(๑๑๑ องศา ฟาเรนไฮต์) เมื่อถูกอากาศจะลุกไหม้ 
และถ้ามีหลอดดินระเบิดอยู่ในลูกกระสุนจะท�าให้
ระเบดิได้ เมือ่อณุหภมูติ�า่กว่า ๔๓.๙ องศาเซลเซยีส  
ฟอสฟอรสัขาวจะเป็นของแขง็ และจะไม่รัว่ ด้วยเหตุ
นี้จึงจ�าเป็นต้องรักษาอุณหภูมิไว้ให้ต�่ากว่า ๔๓.๙ 
องศาเซลเซียส
- ผนวก ก ข้อ ๔.๑.๓๓ กระสุนเคมีที่ใช้การไม่ได้
   ข.  การคัดแยก
          ๑) กระสุนที่อยู่ในสภาพอันตราย ต้องคัด
แยกไว้เพื่อรอการท�าลาย
          ๒) กระสนุระงบัการใช้ ต้องท�าเครือ่งหมาย
ไว้ให้ชัดเจนตดิป้ายประจ�ากองกระสนุไว้ เพือ่งดจ่าย
    ค. การเก็บรักษา กระสุนมีสภาพอันตราย
ห้ามน�ามาเก็บไว้กับกระสุน ที่ใช้การได้ กระสุนที่มี
อนัตรายหรอืสงสยัว่าจะมสีภาพอนัตราย ให้คดัแยก
ออกและเก็บแยกกันกับกระสุนที่ใช้ราชการได้  
โดยปฏิบัติตามมาตรฐานปริมาณ-ระยะ   
- ผนวก ก. ข้อ ๕ ข้อบังคับเกี่ยวกับปริมาณ-ระยะ 
ฯลฯ
- ข้อ ๓๐.๓ แยกเก็บกระสุนตามหมวดการเก็บร่วม 
การเก็บรักษากระสุนและวัตถุระเบิดจะมีความ
ปลอดภัยมากที่สุด ถ้าแยกเก็บแต่ละรายการ หรือ
แต่ละหมวด ต้องไม่เก็บรักษากระสุนที่มีอันตราย
ต่างหมวดกันไว้รวมกัน เช่น เก็บรักษากระสุนและ
วัตถุระเบิดไว้รวมกับวัสดุที่ติดไฟได้หรือไวไฟ

   ๗.๒ การเก็บ 
สป.๕ ภายในคลงั

  

- ระเบยีบกองทพับก 
ว่าด้วยการส่งก�าลัง
สิ่งอุปกรณ์ ประเภท 
๕ พ.ศ.๒๕๔๒ 
ข้อ ๓๐.๓, ๓๐.๔, 
๓๐.๕, ๓๐.๘, 
๓๐.๙, ๓๐.๑๒,
๓๐.๑๓, ๔๕.๑, 
๔๕.๑.๓ และ
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- ข้อ ๓๐.๔ เก็บกระสุนและวัตถุระเบิดไว้ตาม
ปริมาณ-ระยะ ปริมาณของวัตถุระเบิดที่มีอยู่ใน
กระสุน เป็นสิ่งก�าหนดระยะอันตรายที่เกี่ยวข้อง
ปริมาณสูงสุดของวัตถุระเบิดที่อนุญาตให้เก็บไว้ใน
ทีแ่ต่ละแห่งนัน้ พจิารณาจากระยะห่างจากทีต่ัง้นัน้
ถึงที่อีกแห่งหนึ่ง ควรมีระยะห่างไม่น้อยกว่าที่
ก�าหนด เพื่อให้เกิดความปลอดภัย  
- ข้อ ๓๐.๕ แยกเก็บกระสุนตามเลขงาน ห้ามน�า
กระสุนต่างเลขงานเก็บไว้ในกองเดียวกัน ต้องกอง
ไว้ห่างกนัให้เหน็แยกกันได้ชัดเจน และมป้ีายประจ�า
กองกระสุนติดไว้ให้เห็นแบบ และวิธีเขียนตาม
ผนวก ด.(ทบ.๔๖๘–๕๐๖)
- ข้อ ๓๐.๘ กระสุนหรือองค์ประกอบของกระสุน 
ที่จะน�ามาเก็บไว้ในคลังกระสุนต้องบรรจุในหีบห่อ
มาตรฐาน กระสุนนอกหีบห่อห้ามน�ามาเก็บไว้ใน
คลังกระสุนเป็นอันขาด 
- ข้อ ๓๐.๙ คลังกระสุนมีไว้ส�าหรับเก็บกระสุน
เท่านัน้ ห้ามน�าส่ิงของอืน่มาเกบ็รวมไว้ในคลงักระสนุ 
หีบเปล่า ขอนรองที่ไม่ใช้ตลอดจนเครื่องมือต่างๆ   
- ข้อ ๓๐.๑๒ คลังกระสุนและกระสุนมูลฐาน  ต้อง
ได้รับการตรวจสภาพอย่างน้อยปีละครั้ง ส�าหรับ
กระสนุส�ารองสงคราม ให้ท�าการตรวจสภาพตามวง
รอบของการตรวจสภาพ
- ข้อ ๓๐.๑๓ คลังกระสุนทุกคลังต้องมีป้ายประจ�า
คลังกระสุน และจัดท�าผังแสดงการเก็บรักษา
กระสุนท่ีทันสมัยอยู่เสมอ ติดไว้ในที่เห็นได้ชัดเจน 
เช่น ที่ประตูคลังด้านในต้องไม่ปล่อยให้มีไว้ในคลัง
เก็บรักษากระสุน

ข้อ ๖๑.๒.๖
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- ข้อ ๔๕.๑ ผู้บังคับหน่วยทุกระดับ มีอ�านาจตรวจ
สภาพกระสนุของหน่วยภายใต้บงัคบับญัชาของตน 
และใช้ผลการตรวจสภาพนี ้เป็นเครือ่งมอืวดัสภาพอัน
แท้จรงิของกระสนุ และประสทิธภิาพในการส่งก�าลงั
และซ่อมบ�ารงุกระสุน ในหน่วยใต้บงัคบับญัชาของตน
- ข้อ ๔๕.๑.๓ การตรวจสภาพโดยผู้บังคับหน่วย  
ผู้บังคับหน่วยทุกระดับ จัดให้มีการตรวจสภาพ
กระสุนโดยผู ้บังคับหน่วยตามความเหมาะสม  
เพื่อให้ทราบความพร้อมรบของหน่วยเมื่อมีปัญหา
ทีไ่ม่สามารถด�าเนนิการเองได้ ให้ขอรบัการสนบัสนนุ
จากหน่วยที่ให้การสนับสนุน
- ข้อ ๖๑.๒.๖ ผู้บังคับหน่วยจะต้องรับผิดชอบ ให้
มีจ�านวนกระสุนครบตามอัตรามูลฐาน และอยู่ใน
สภาพใช้การรบได้ทันที หากปรากฏหรือสงสัยว่า
เสือ่มสภาพ จะต้องรายงานตามสายการส่งก�าลงัโดย
ด่วน และส�าเนารายงานตามสายการบังคับบัญชา
- ข้อ ๓๐.๓ แยกเก็บกระสุนตามหมวดการเก็บร่วม 
การเก็บรักษากระสุนและวัตถุระเบิดจะมีความ
ปลอดภัยมากที่สุด ถ้าแยกเก็บแต่ละรายการ หรือ
แต่ละหมวด ต้องไม่เก็บรักษากระสุนที่มีอันตราย
ต่างหมวดกันไว้รวมกัน เช่น เก็บรักษากระสุนและ
วัตถุระเบิดไว้รวมกับวัสดุที่ติดไฟได้หรือไวไฟ
- ข้อ ๓๐.๔ เก็บกระสุนและวัตถุระเบิดไว้ตาม
ปริมาณ-ระยะ ปริมาณของ วัตถุระเบิดที่มีอยู่ใน
กระสุน เป็นสิ่งก�าหนดระยะอันตรายที่เกี่ยวข้อง 
ปริมาณสูงสุดของวัตถุระเบิดที่อนุญาตให้เก็บไว้ใน
ทีแ่ต่ละแห่งนัน้ พจิารณาจากระยะห่างจากทีต่ัง้นัน้
ถงึทีอ่กีแห่งหนึง่ ควรมรีะยะห่างไม่น้อยกว่าทีก่�าหนด
เพื่อให้เกิดความปลอดภัย   

- หลักเกณฑ์การส่ง
ก�าลังสิ่งอุปกรณ์
ประเภท ๕ รองรับ
การบริหารจัดการ
สิ่งอุปกรณ์ประเภท 
๕ ของกองทัพบก 
ตอนที ่๔ ข้อ ๓๐.๓, 
๓๐.๔,๓๐.๕, 
๓๐.๘, ๓๐.๙, 
๓๐.๑๒, ๓๐.๑๓, 
๔๕.๑,๔๕.๑.๓,ตอน
ที่ ๗ ข้อ ๖๑.๑.๕ 
และ ๖๑.๔.๖
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- ข้อ ๓๐.๕ แยกเก็บกระสุนตามเลขงาน ห้ามน�า
กระสุนต่างเลขงานเก็บไว้ในกองเดียวกัน ต้องกอง
ไว้ห่างกนัให้เหน็แยกกนัได้ชดัเจน และมป้ีายประจ�า
กองกระสุนติดไว้ให้เห็นแบบ และวิธีเขียนตาม
ผนวก ด.(ทบ.๔๖๘–๕๐๖) 
- ข้อ ๓๐.๘ กระสุนหรือองค์ประกอบของกระสุน 
ท่ีจะน�ามาเก็บไว้ในคลังกระสุนต้องบรรจุในหีบห่อ
มาตรฐาน กระสุนนอกหีบห่อห้ามน�ามาเก็บไว้ใน
คลังกระสุนเป็นอันขาด       
- ข้อ ๓๐.๙ คลังกระสุนมีไว้ส�าหรับเก็บกระสุน
เท่านั้น ห้ามน�าส่ิงของอื่นมาเก็บ รวมไว้ในคลัง
กระสนุ หบีเปล่า ขอนรองทีไ่ม่ใช้ตลอดจนเครือ่งมอื
ต่างๆ ต้องไม่ปล่อยให้มีไว้ในคลังเก็บรักษากระสุน
- ข้อ ๓๐.๑๒ คลังกระสุนและกระสุนเผชญิเหต ุต้อง
ได้รับการตรวจสภาพอย่างน้อยปีละครั้ง ส�าหรับ
กระสุนระดับสะสม ให้ท�าการตรวจสภาพตามวง
รอบของการตรวจสภาพ
- ข้อ ๓๐.๑๓ คลังกระสุนทุกคลังต้องมีป้ายประจ�า
คลังกระสุน และจัดท�าผังแสดงการเก็บรักษา
กระสุนที่ทันสมัยอยู่เสมอ ติดไว้ในที่เห็นได้ชัดเจน 
เช่น ที่ประตูคลังด้านใน
- ข้อ ๔๕.๑ ผู้บังคับหน่วยทุกระดับ มีอ�านาจตรวจ
สภาพกระสนุของหน่วยภายใต้บงัคับบญัชาของตน 
และใช้ผลการตรวจสภาพนี ้เป็นเครือ่งมอืวดัสภาพ
อันแท้จริงของกระสุน และประสิทธิภาพในการส่ง
ก�าลงัและซ่อมบ�ารงุกระสุน ในหน่วยใต้บงัคบับญัชา
ของตน

 



คู่มือการปฏิบัติราชการสายงานจเร

การตรวจกิจการทั่วไป

หัวขอการตรวจ	 หลักฐานอางอิง	 ใจความของหลักฐานอางอิง

กรมจเรทหารบก กรมจเรทหารบก294 295

- ข้อ ๔๕.๑.๓ การตรวจสภาพโดยผู้บังคับหน่วย  
ผู้บังคับหน่วยทุกระดับ จัดให้มีการตรวจสภาพ
กระสุนโดยผู ้บังคับหน่วยตามความเหมาะสม  
เพื่อให้ทราบความพร้อมรบของหน่วยเมื่อมีปัญหา
ที่ไม่สามารถด�าเนินการเองได้ ให้ขอรับ การ
สนับสนุนจากหน่วยที่ให้การสนับสนุน
- ข้อ ๖๑.๑.๕ ผู้บังคับหน่วยจะต้องรับผิดชอบให้มี
จ�านวนกระสุนครบตามอัตรามูลฐานและอยู ่ใน
สภาพใช้การรบได้เมื่อได้รับอนุมัติจากกองทัพบก 
หากปรากฏหรอืสงสยัว่าเสือ่มสภาพ จะต้องรายงาน
ตามสายการส่งก�าลังโดยด่วน และส�าเนารายงาน
ตามสายการบังคับบัญชาทราบด้วย
- ข้อ ๖๑.๔.๖ ผู้บังคับหน่วยจะต้องรับผิดชอบให้มี
จ�านวนกระสนุครบตามอตัรากระสนุเผชญิเหตแุละ
อยูใ่นสภาพใช้การได้ หากปรากฏหรอืสงสยัว่าเสือ่ม
สภาพ จะต้องรายงานตามสายการส่งก�าลังกระสุน
โดยด่วน และส�าเนารายงานตามสายการบังคับ
บัญชาทราบด้วย
- ข้อ ๓๐.๒ เก็บกระสุนและวัตถุระเบิดไว้ในคลัง
กระสุน ที่ได้ออกแบบไว้โดยเฉพาะ ห้ามน�ากระสุน
ไปเก็บไว้ในที่อื่น เช่น คลังอาวุธ หรือคลังของ 
กองร้อย นอกจากได้รับอนุมัติจากผู้มีอ�านาจ

- ข้อ ๓๐.๒ เก็บกระสุนและวัตถุระเบิดไว้ในคลัง
กระสุน ที่ได้ออกแบบไว้โดยเฉพาะ ห้ามน�ากระสุน
ไปเก็บไว้ในที่อื่น เช่น คลังอาวุธ หรือคลังของกอง
ร้อย นอกจากได้รับอนุมัติจากผู้มีอ�านาจ

- ระเบยีบกองทพับก 
ว่าด้วยการส่งก�าลัง
สิ่งอุปกรณ์ ประเภท 
๕ พ.ศ.๒๕๔๒ 
ข้อ ๓๐.๒ 
- หลักเกณฑ์การส่ง
ก�าลังสิ่งอุปกรณ์
ประเภท ๕ รองรับ
การบริหารจัดการ
สิ่งอุปกรณ์ประเภท 
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- ข้อ ๗ การเก็บรักษากระสุนและวัตถุระเบิดในที่
ตั้งปกติ ต้องเก็บรักษาไว้ในคลังที่ออกแบบไว้
ส�าหรับเก็บกระสุนและวัตถุระเบิดโดยเฉพาะ 
ยกเว้นในกรณีที่จ�าเป็น เช่น การเตรียมพร้อม การ
รกัษาความปลอดภัยเมือ่มภีารกจิเฉพาะ เป็นต้น ให้
ผู้บังคับบัญชาระดับผู้บัญชาการกองพลหรือเทียบ
เท่าขึ้นไป พิจารณาอนุมัติให้เก็บรักษากระสุน
ประเภท ๑.๓, ๑.๔ จ�านวนจ�ากัดตามความจ�าเป็น
ไว้ในอาคาร หรือใกล้อาคารต่างๆ เช่นอาคารที่พัก, 
คลังกองร้อย, โรงงานหรืออาคารปฏิบัติงานได้
เป็นการชั่วคราว โดยไม่ต้องค�านึงถึงปริมาณ-ระยะ 
ส�าหรับกระสุนปืนเล็กซ่ึงมีไว้รักษาการณ์ภายในให้
ผู้มีอ�านาจจัดตั้งกองรักษาการณ์ภายในอนุมัติให้
เก็บรักษาไว้ที่กองรักษาการณ์ได้ จ�านวนไม่เกิน 
๕๐๐ นัด ส่วนกองรักษาการณ์ภายนอก ให้ผู้มี
อ�านาจจดัต้ังกองรกัษาการณ์ภายนอกอนมัุตใิห้เกบ็
รักษากระสุนปืนเล็กไว้ที่กองรักษาการณ์ได้ตาม
ความเหมาะสม
- ข้อ ๓ กองรักษาการณ์ภายในให้ผู้บังคับบัญชา
ตัง้แต่ชัน้ ผูบ้งัคบักองพัน หรือผู้บงัคบัการเรอืชัน้ ๑ 
หรือผู้บังคับกองร้อย หรือผู้บังคับเรือชั้น ๓  หรือผู้
บังคับฝูงบินซึ่งตั้งแยกอิสระมีอ�านาจสั่งจัดได้ 

- ข้อ ๕.๑.๙ การจ�าหน่าย หมายถึง การตัดยอดสิ่ง
อุปกรณ์ออกจากความรับผิดชอบของกองทัพบก 
เนือ่งจากสญูหายไป ใช้หมดไป ช�ารดุเสยีหายจนไม่ 

๕ ของกองทัพบก 
ตอนที่ ๔ ข้อ ๓๐.๒
- ระเบยีบกองทพับก
ว่าด้วยการเก็บ
รักษากระสุนและ
วัตถุระเบิด พ.ศ.
๒๕๔๕ ตอนที่ ๓ 
ข้อ ๗

- ข้อบังคับทหารที่ 
๖/๓๑๖๗๐/๒๔๘๔ 
ลง ๑ ก.ย.๘๔ ว่า
ด้วยการรกัษาการณ์ 
ข้อ ๓
- ระเบยีบกองทพับก 
ว่าด้วยการส่งก�าลัง
สิ่งอุปกรณ์ ประเภท 
๕ พ.ศ.๒๕๔๒ 

 

   ๗.๓ การเก็บ 
สป.๕ ภายนอก
คลัง



คู่มือการปฏิบัติราชการสายงานจเร

การตรวจกิจการทั่วไป

หัวขอการตรวจ	 หลักฐานอางอิง	 ใจความของหลักฐานอางอิง

กรมจเรทหารบก กรมจเรทหารบก296 297

สามารถซ่อมคืนสภาพได้อย่างคุม้ค่า เสือ่มสภาพจน
ใช้งานไม่ได้ หรอืสญูหายเกนิความต้องการหรอืเป็น
ของล้าสมัย ไม่ใช้ราชการต่อไป
- ข้อ ๔๖ ความรบัผิดชอบ ผู้บงัคับหน่วยซ่ึงมกีระสุน
ไว้ครอบครอง เป็นผู้รับผิดชอบโดยตรงในการริเริ่ม
ขอจ�าหน่ายกระสุน ซ่ึงหมดความจ�าเป็นในการ
ควบคมุทางบัญชขีองหน่วย โดยได้ใช้ไป เสือ่มสภาพ 
ถูกท�าลาย หรือสูญหาย และให้ผู้บังคับบัญชาตาม
ล�าดับช้ันรับผิดชอบในการควบคุมและด�าเนินการ
ขอจ�าหน่ายกระสุนซ่ึงหมดความจ�าเป็นดังกล่าว 
จนกว่ากองทพับกจะได้อนมุตัใิห้จ�าหน่ายจากบญัชี
คุมของกองทัพบกแล้ว
-  ข้อ ๕๐.๑ หน่วยครอบครอง หน่วยขนาดกองร้อย
หรือเทียบเท่า เป็นหน่วยเริ่มรายงาน โดยรายงาน
ไปตามสายการบังคับบัญชา

- ข้อ ๕.๑.๙ การจ�าหน่าย หมายถึง การตัดยอดสิ่ง
อุปกรณ์ออกจากความรับผิดชอบของกองทัพบก 
เนื่องจากสูญหายไป ใช้หมดไป ช�ารุดเสียหายจนไม่ 
สามารถซ่อมคืนสภาพได้อย่างคุม้ค่า เสือ่มสภาพจน
ใช้งานไม่ได้ หรอืสญูหาย เกินความต้องการหรอืเป็น
ของล้าสมัย ไม่ใช้ราชการต่อไป
- ข้อ ๔๖ ความรบัผิดชอบ ผู้บงัคับหน่วยซ่ึงมกีระสุน
ไว้ครอบครอง เป็นผู้รับผิดชอบโดยตรงในการริเริ่ม
ขอจ�าหน่ายกระสุน ซ่ึงหมดความจ�าเป็นในการ
ควบคมุทางบัญชขีองหน่วย โดยได้ใช้ไป เสือ่มสภาพ 
ถูกท�าลาย หรือสูญหาย และให้ผู้บังคับบัญชาตาม
ล�าดับช้ันรับผิดชอบในการควบคุมและด�าเนินการ

ข้อ ๕.๑.๙, ๔๖ 
และ ๕๐.๑

- หลักเกณฑ์การส่ง
ก�าลังสิ่งอุปกรณ์
ประเภท ๕ รองรับ 
การบริหารจัดการ
สิ่งอุปกรณ์ประเภท 
๕ ของกองทัพบก
ตอนที่ ๑ ข้อ 
๕.๑.๙, ตอนที่ ๕ 
ข้อ ๔๖ และ ๕๐.๑

๘.การจ�าหน่าย
๘.๑ หน่วยเริ่ม
รายงานขนาด
กองร้อยหรือ
เทียบเท่า
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ขอจ�าหน่ายกระสุนซึ่งหมดความจ�าเป็นดังกล่าว
จนกว่ากองทพับกจะได้อนมุตัใิห้จ�าหน่ายจากบญัชี
คุมของกองทัพบกแล้ว
-  ข้อ ๕๐.๑ หน่วยครอบครอง หน่วยขนาดกองร้อย
หรือเทียบเท่า เป็นหน่วยเริ่มรายงาน โดยรายงาน
ไปตามสายการบังคับบัญชา
- ข้อ ๒ ผู้บังคับหน่วยทุกระดับ ต้องเพิ่มความเข้ม
งวดในการก�ากับดูแลการใช้ รวมถึงการขออนุมัติ
จ�าหน่าย สป.๕ ของหน่วยในการปฏบิตัภิารกจิต่าง ๆ 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งการใช้ สป.๕ ในภารกิจการฝึก-
ศกึษา ภารกจิป้องกนัประเทศ และภารกิจแก้ปัญหา
ในพื้นท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อป้องกันการรั่ว
ไหลของ สป.๕ จากการขออนุมัติจ�าหน่ายโดยไม่มี
การใช้งานจริง
- ข้อ ๒.๓ ขอให้ ผบ.หน่วยที่มี สป.๕ ในครอบครอง 
ให้ความสนใจ ต่อการควบคุมการเก็บรักษา สป.๕ 
และปฏิบัติต่อระเบียบ และค�าสั่งของ ทบ.ที่เกี่ยว
กับการเก็บรักษา การส่งก�าลัง สป.๕ และให้ความ
ส�าคัญมากกว่า สป.ประเภทอื่น และควบคุมการ
จ�าหน่าย สป.๕ ให้ตรงตามจ�านวนที่ได้ใช้จริงโดย
ใกล้ชิด
- ข้อ ๔๗.๑ กระสุนที่ขอจ�าหน่าย หมายถึงกระสุน
และวัตถุระเบิดและวัตถุทางเคมี ตลอดจนส่วน
ประกอบต่างๆ ซึ่งมีอยู่ที่หน่วย และหน่วยในสาย
การส่งก�าลงัขัน้เหนอืได้ควบคมุทางบญัชไีว้แล้ว ทัง้
ชนิดและจ�านวนโดยเป็นไปในลักษณะใดลักษณะ
หนึ่ง เช่น ใช้ไปในการฝึกตามหลักสูตร ใช้ไปในการ
รบหรือกรณีฉุกเฉิน สูญหาย ฯลฯ

- ค�าสั่ง ทบ.ที่ 
๖๓/๒๕๕๒ 
ลง ๒๖ ก.พ.๕๒ 
เรื่อง การป้องกัน
การรั่วไหล ของ 
สป.๕ ข้อ ๒ 

- วิทยุ สพ.ทบ.
ที่ กห ๐๔๔๓/
๗๗๔๐ ลง ๒๔ ธ.ค.
๔๖ ข้อ ๒.๓

- ระเบยีบกองทพับก 
ว่าด้วยการส่งก�าลัง
สิ่งอุปกรณ์ ประเภท 
๕ พ.ศ.๒๕๔๒ 
ข้อ ๔๗.๑, ๕๐.๒ 
และ ๕๑.๑

  

    ๘.๒ การขอ
อนุมัติจ�าหน่าย
ของหน่วยระดับ
กองพันหรือเทียบ
เท่าขึ้นไป
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- ข้อ ๕๐.๒ หน่วยขนาดกองพนัหรอืเทยีบเท่า หรอื
กองร้อยอิสระขึ้นไปเป็นหน่วยรายงานในการขอ
จ�าหน่ายกระสุน
- ข้อ ๕๑.๑ หน่วยจะต้องรายงานขอจ�าหน่าย
กระสุนท่ีใช้ในการฝึกตามหลักสูตรภายในเวลาไม่
เกิน ๓๐ วัน หลังจากการใช้งานแล้วเสร็จ เว้นกรณี
มีความจ�าเป็นอย่างอื่น
- ข้อ ๔๗.๑ กระสุนที่ขอจ�าหน่าย หมายถึงกระสุน
และวัตถุระเบิดและวัตถุทางเคมี ตลอดจนส่วน
ประกอบต่างๆ ซ่ึงมีอยู่ที่หน่วย และหน่วยในสาย
การส่งก�าลงัขัน้เหนอืได้ควบคมุทางบญัชไีว้แล้ว ทัง้
ชนิดและจ�านวนโดยเป็นไปในลักษณะใดลักษณะ
หนึ่ง เช่น ใช้ไปในการฝึกตามหลักสูตร ใช้ไปในการ
รบหรือกรณีฉุกเฉิน สูญหาย ฯลฯ
- ข้อ ๕๐.๒ หน่วยขนาดกองพนัหรอืเทยีบเท่า หรอื
กองร้อยอิสระขึ้นไปเป็นหน่วยรายงานในการขอ
จ�าหน่ายกระสุน
- ข้อ ๕๑.๑ หน่วยครอบครองกระสุนจะต้อง
รายงานขอจ�าหน่ายกระสุนที่ใช้ในการฝึกตาม
หลกัสตูรหรอืการฝึกตามโครงการพเิศษภายในเวลา
ไม่เกิน ๓๐ วัน หลังจากการใช้งานแล้วเสร็จ และ
กระสนุเผชิญเหตุ กระสุนอตัรามลูฐาน ภายในเวลา
ไม่เกิน ๙๐ วัน หลังจากการใช้งานแล้วเสร็จเว้น
กรณีมีความจ�าเป็นอย่างอื่น
- ข้อ ๕๐.๓  การรายงานขออนุมัติจ�าหน่ายกระสุน
           ๕๐.๓.๑ ใช้แบบรายงานขออนมุตัจิ�าหน่าย 
(ผนวก ต ทบ.๔๐๐-๐๖๕)                   
          ๕๐.๓.๒ หน่วยขอจ�าหน่าย ท�าใบรายงาน
ขออนุมัติจ�าหน่ายขึ้น ๔ ชุด เป็น ตัวจริง ๑ ชุด 

- หลักเกณฑ์การส่ง
ก�าลังสิ่งอุปกรณ์
ประเภท ๕ รองรับ 
การบริหารจัดการ
สิ่งอุปกรณ์ประเภท 
๕ ของกองทัพบก
ตอนที่ ๕ ข้อ 
๔๗.๑, ๕๐.๒ และ 
๕๑.๑

- ระเบยีบกองทพับก 
ว่าด้วยการส่งก�าลัง
สิ่งอุปกรณ์ ประเภท 
๕ พ.ศ.๒๕๔๒ 

   ๘.๓ หลักฐาน
การขออนุมัติ
จ�าหน่าย
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ส�าเนา ๓ ชุด  พร้อมกับเอกสารที่เกี่ยวข้องเสนอตัว
จริงและส�าเนาอีก ๒ ชุด ไปตามสายการส่งก�าลัง 
เก็บส�าเนา ๑ ชุด ไว้ในแฟ้มรอเรื่อง 
          ๕๐.๓.๓ เอกสารที่ต้องแนบไปพร้อมกับ
รายงานขออนุมัติจ�าหน่าย
          ๕๐.๓.๓.๑ การจ�าหน่ายสิ่ง
อุปกรณ์ประเภท ๕ ที่ใช้ในการฝึก-ศึกษาประจ�าปี
                  - ส�าเนาค�าสั่ง ฝึก-ศึกษา
                  - ส�าเนารายงานการใช้
                - ส�าเนาใบส่งคืนของหมนุเวยีน
สิ่งอุปกรณ์ประเภท ๕
                  ๕๐.๓.๓.๒ การจ�าหน่วยสิ่ง
อปุกรณ์ประเภท ๕ ทีใ่ช้ในการปฏบัิตริาชการสนาม 
ปราบปราบ ฯ หรือป้องกันประเทศ
                 - ส�าเนาค�าสั่งปฏิบัติราชการ
สนาม หรือผนวกการส่งก�าลังบ�ารุง
                   - ส�าเนารายงานการใช้ โดยมีผู้
บังคับหน่วยเฉพาะกิจระดับกรมขึ้นไป ลงนาม
            - ส�าเนารายงานการสูญเสียส่ิง
อุปกรณ์ประเภท ๕ (ถ้ามี)
                - ส�าเนาใบส่งคืนของหมนุเวยีน
สิ่งอุปกรณ์ประเภท ๕
      ๕๐.๓.๓.๓ การจ�าหน่วยส่ิงอปุกรณ์
ประเภท ๕ ที่ช�ารุด เสียหายเสื่อมสภาพ ใช้การไม่
ได้ ตลอดจนการสญูหาย หรอืขาดบญัชี (เสือ่มสภาพ
ตามทีก่รมสรรพาวธุทหารบกแจ้ง ไม่ต้องสอบสวน)
               - ค�าสั่งและส�าเนาค�าสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการสอบสวน

ข้อ ๕๐.๓, 
๕๑.๑.๑, ๕๑.๑.๒, 
และ ๕๑.๒
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                      - ส�านวนการสอบสวนและ
ส�าเนาการสอบสวนของคณะกรรมการสอบสวน 
                       ๕๐.๓.๓.๔ การจ�าหน่วยสิ่ง
อุปกรณ์ประเภท ๕ ที่ใช้ในการทดสอบ
                     - ส�าเนาค�าสัง่ให้ทดสอบหรอืค�า
สั่งซ่อม            
                 - ส�าเนาใบส่งคนืของหมนุเวยีน 
สิ่งอุปกรณ์ประเภท ๕
           ๕๐.๓.๓.๕ การจ�าหน่ายส่ิง
อปุกรณ์ประเภท ๕ ทีใ่ช้ในการฝึกพเิศษให้แนบหลกั
ฐาน เช่นเดียวกับที่ใช้ในการฝึก-ศึกษาประจ�าปี
                     ๕๐.๓.๓.๖ การจ�าหน่ายสิ่ง
อปุกรณ์ประเภท ๕ ทีใ่ช้ในกรณอีืน่นอกเหนอืจากที่
กล่าวมาแล้ว ให้แนบค�าสั่งหรือส�าเนาค�าสั่งการใช้
สิ่งอุปกรณ์ประเภท ๕ ไปด้วย
- ข้อ ๕๑.๑.๑ ของหมนุเวยีนให้น�าส่งคนืตามทีก่ล่าว
ไว้ใน ตอนที่ ๓ การส่งคืน 
- ข้อ ๕๑.๑.๒ หากมีปลอกกระสุนหาย ให้แนบใบ
รายงานการสอบสวน (ทบ.๔๖๘-๕๑๙) ไปด้วย
- ข้อ ๕๑.๒ การขอจ�าหน่ายวัตถุระเบิดเพื่อท�าลาย
กระสุนด้านในให้ปฏิบัติตามค�าสั่งกองทัพบกที่
เกี่ยวข้อง
- ข้อ ๕๐.๓ การรายงานขออนุมัติจ�าหน่ายกระสุน
          ๕๐.๓.๑ ใช้แบบรายงานขออนมุตัจิ�าหน่าย 
(ผนวก ต ทบ.๔๐๐-๐๖๕)                   
            ๕๐.๓.๒ หน่วยขอจ�าหน่าย ท�าใบรายงาน
ขออนุมัติจ�าหน่ายขึ้น ๔ ชุด เป็น ตัวจริง ๑ ชุด 
ส�าเนา ๓ ชุด  พร้อมกับเอกสารที่เกี่ยวข้องเสนอตัว

- หลักเกณฑ์การส่ง
ก�าลังสิ่งอุปกรณ์
ประเภท ๕ รองรับ 
การบริหารจัดการ
สิ่งอุปกรณ์ประเภท 
๕ ของกองทัพบก
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จริงและส�าเนาอีก ๒ ชุด ไปตามสายการส่งก�าลัง 
เก็บส�าเนา ๑ ชุด ไว้ในแฟ้มรอเรื่อง
       ๕๐.๓.๓ เอกสารที่ต้องแนบไปพร้อมกับ
รายงานขออนุมัติจ�าหน่าย
               ๕๐.๓.๓.๑ การจ�าหน่ายสิ่ง
อุปกรณ์ประเภท ๕ ที่ใช้ในการฝึก-ศึกษาประจ�าปี
                     - ส�าเนารายงานการใช้     
                     - ส�าเนาค�าสั่งฝึกหรือแผนการ
ศึกษา
                     - ส�าเนาใบส่งคนืของหมนุเวยีน
สิ่งอุปกรณ์ประเภท ๕
              ๕๐.๓.๓.๒ การจ�าหน่วยสิ่ง
อุปกรณ์ประเภท ๕ ที่ใช้ในการปฏิบัติต่างๆ ของ
หน่วยดังนี้ 
                 ๕๐.๓.๓.๒(๑) การปฏิบัติ
ราชการสนาม ปราบปรามฯ หรือป้องกันประเทศ
                     - ส�าเนาค�าสั่งปฏิบัติราชการ
สนาม หรือผนวกการส่งก�าลังบ�ารุง  
                     - ส�าเนารายงานการใช้ โดยมี
ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจระดับกรมขึ้นไปลงนาม
                - ส�าเนารายงานเหตกุารณ์ โดย
มีผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจระดับกรมขึ้นไปลงนาม 
หรือส�าเนาบันทึกประจ�าวันของเจ ้าพนักงาน
สอบสวน
                    - ส�าเนารายงานการสูญเสียสิ่ง
อุปกรณ์ประเภท ๕ 
                     ๕๐.๓.๓.๒(๒) การเผชิญสถาน
การณ์ใดๆ นอกเหนือจากการสงคราม การปราบ
ปรามการก่อความไม่สงบและการรักษาความสงบ

ตอนที่ ๕ ข้อ 
๕๐.๓, ๕๑.๑.๑, 
๕๑.๑.๒, และ 
๕๑.๒
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เรียบร้อยอื่นใดนอกเหนือจากการปฏิบัติตามแผน
ป้องกันชายแดนและแผนป้องกันประเทศ
                - ส�าเนาค�าสั่งแต่งตั้งหรือค�าสัง่
ให้มีการน�ากระสุนไปใช้ในการปฏบิตัภิารกจิ(ถ้าม)ี                                    
                    - ส�าเนารายงานการใช้ โดย
ผู้บังคับหน่วยใช้ ลงนาม
               - ส�าเนารายงานเหตกุารณ์ โดย
มีผู้บังคับหน่วยใช้ลงนาม หรือส�าเนาบันทึกประจ�า
วันของเจ้าพนักงาน
                    - ส�าเนารายงานการสูญเสียสิ่ง
อุปกรณ์ประเภท ๕ 
                 - ส�าเนาใบส่งคนืของหมนุเวยีน
สิ่งอุปกรณ์ประเภท ๕ 
               ๕๐.๓.๓.๓ การจ�าหน่วยสิ่ง
อุปกรณ์ประเภท ๕ ที่ช�ารุด เสียหายเสื่อมสภาพ ใช้
การไม่ได้ ตลอดจนการสูญหาย หรือขาดบัญชี 
(เสื่อมสภาพตามท่ีกรมสรรพาวุธทหารบกแจ้ง ไม่
ต้องสอบสวน)
                   - ค�าสั่งและส�าเนาค�าสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการสอบสวน 
                   - ส�านวนการสอบสวนและ
ส�าเนาการสอบสวนของคณะกรรมการสอบสวน
                  ๕๐.๓.๓.๔ การจ�าหน่วยสิ่ง
อุปกรณ์ประเภท ๕ ที่ใช้ในการทดสอบ
                     - ส�าเนาค�าสัง่ให้ทดสอบหรอืค�า
สั่งซ่อม                
              - ส�าเนาใบส่งคนืของหมนุเวยีน 
สิ่งอุปกรณ์ประเภท ๕
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             ๕๐.๓.๓.๕ การจ�าหน่ายสิ่ง
อปุกรณ์ประเภท ๕ ทีใ่ช้ในการฝึกพเิศษให้แนบหลัก
ฐาน เช่นเดียวกับที่ใช้ในการฝึก-ศึกษาประจ�าปี
                      ๕๐.๓.๓.๖ การจ�าหน่ายสิ่ง
อุปกรณ์ประเภท ๕ ที่ใช้ในกรณีอื่นนอกเหนือจาก
ทีก่ล่าวมาแล้ว ให้แนบค�าส่ังหรอืส�าเนาค�าส่ังการใช้
สิ่งอุปกรณ์ประเภท ๕ ไปด้วย
- ข้อ ๕๑.๑.๑ ของหมนุเวยีนให้น�าส่งคนืตามทีก่ล่าว
ไว้ใน ตอนที่ ๓ การส่งคืน
- ข้อ ๕๑.๑.๒ หากมีปลอกกระสุนหาย ให้แนบใบ
รายงานการสอบสวน (ทบ.๔๖๘-๕๑๙) ไปด้วย
- ข้อ ๕๑.๒ การขอจ�าหน่ายวัตถุระเบิดเพื่อท�าลาย
กระสุนด้านในให้ปฏิบัติตามค�าส่ังกองทัพบกที่
เกี่ยวข้อง
- การด�าเนินการขออนุมัติจ�าหน่าย ในกรณีวงเงิน
อยู่ในอ�านาจ จก.สพ.ทบ.อนุมัติ ขอให้ส่งหลักฐาน
ประกอบการจ�าหน่ายเพิ่มเติมทุกครั้ง (เพิ่มเติม) 
จากระเบียบการส่งก�าลังส่ิงอุปกรณ์ประเภท ๕  
พ.ศ.๒๕๔๒
       ๑. ผนวกรายละเอียดความต้องการ/รายการ 
สป.๕ ที่ใช้ในการฝึก-ศึกษา ประกอบค�าสั่งฝึกที่
หน่วยขอจ�าหน่าย สป.๕ ในคราวนั้นๆ
    ๒. ส�าเนาค�าส่ังเครดติ สป.๕ ทีห่น่วยได้รบัการ
แจกจ่ายในการฝึก-ศึกษา
     ๓. ส�าเนาใบเบิกและใบแจ้งเลขงาน ที่หน่วย
เบิก สป.๕ ตามเครดิตหรือบัญชีการหมุนเวียน สป.
๕ อัตรามูลฐานพร้อมเลขงานที่น�ามาใช้ในการฝึก-
ศึกษา

- วิทยุ สพ.ทบ. ที่ 
กห ๐๔๔๓/๕๗๘๕ 
ลง  ๑๙  ก.ย.๔๖
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   ๔. ส�าเนารายงานการใช้ที่หน่วยฝึกระดับ
กองพันขึ้นไป รายงานให้ วศ.ทบ.ทราบ (ตามค�าสั่ง 
ทบ.เรื่องก�าหนดการแจกจ่าย สป.๕  ประจ�าปี)
 - ข้อ ๕๐.๓.๕.๔ เมือ่หน่วยขออนมุตัจิ�าหน่ายได้รบั
ตัวจริงแล้ว ให้แก้ไขส�าเนาที่เก็บไว้ในแฟ้มรอเร่ือง
ให้ตรงกับตัวจริง แล้วเก็บ   ตัวจริงไว้เป็นหลักฐาน
เสนอส�าเนาที่ได้แก้ไขแล้วไปตามสายการบังคับ
บัญชาจนถึงกองทัพภาค และให้กองทัพภาคส่งให้
กองบัญชาการช่วยรบเก็บไว้เป็นหลักฐาน ส�าหรับ
หน่วยท่ีมิได้รับการสนับสนุนจากส่วนภูมิภาคและ
กองบัญชาการช่วยรบ ให้ท�าใบขอจ�าหน่าย ๓ ชุด 
เกบ็ส�าเนาไว้ในแฟ้มรอเรือ่ง ๑ ชุด เสนอตวัจรงิและ
ส�าเนาอย่างละ ๑ ชุด ไปตามสายการส่งก�าลัง เมื่อ
ได้รบัอนมุติัแล้ว ให้เก็บส�าเนา ๑ ชุดไว้ทีก่องควบคมุ 
สิ่งอุปกรณ์ กรมสรรพาวุธทหารบก ตัวจริงส่งคืน
หน่วยขออนมุตัจิ�าหน่าย ให้หน่วยขอจ�าหน่ายแก้ไข
ส�าเนาให้ตรงกับตัวจริงแล้วเสนอส�าเนาที่แก้ไข
แล้วไปยังหน่วยขึ้นตรงกองทัพบกที่ตนสังกัดอยู่ 
เพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐาน
- ข้อ ๕๐.๓.๕.๔ เมื่อหน่วยขออนุมัติจ�าหน่ายได้รับ
ตัวจริงแล้ว ให้แก้ไขส�าเนาที่เก็บไว้ในแฟ้มรอเร่ือง
ให้ตรงกับตัวจริง แล้วเก็บ ตัวจริงไว้เป็นหลักฐาน 
เสนอส�าเนาที่ได้แก้ไขแล้วไปตามสายการบังคับ
บัญชาจนถึงกองทัพภาค และให้กองทัพภาคส่งให้
กองบัญชาการช่วยรบเก็บไว้เป็นหลักฐาน ส�าหรับ
หน่วยท่ีมิได้รับการสนับสนุนจากส่วนภูมิภาคและ
กองบัญชาการช่วยรบ ให้ท�าใบขอจ�าหน่าย ๓ ชุด 
เกบ็ส�าเนาไว้ในแฟ้มรอเรือ่ง ๑ ชุด เสนอตวัจรงิและ

- ระเบยีบกองทพับก
ว่าด้วยการส่งก�าลัง
สิ่งอุปกรณ์ ประเภท 
๕ พ.ศ.๒๕๔๒ 
ข้อ ๕๐.๓.๕.๔

 

- หลักเกณฑ์การส่ง
ก�าลังสิ่งอุปกรณ์
ประเภท ๕ รองรับ
การบริหารจัดการ
สิ่งอุปกรณ์ประเภท 
๕ ของกองทัพบก
ตอนที่ ๕ ข้อ 
๕๐.๓.๕.๔ 

   ๘.๔ การเสนอ
รายงานขออนุมัติ
จ�าหน่าย

 

   ๘.๕ การ
ติดตามการขอ
อนุมัติจ�าหน่าย 
(กรณีล่าช้า)
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ส�าเนาอย่างละ ๑ ชุด ไปตามสายการส่งก�าลัง เมื่อ
ได้รบัอนมุตัแิล้ว ให้เกบ็ส�าเนา ๑ ชุดไว้ทีก่องควบคมุ
สิ่งอุปกรณ์ กรมสรรพาวุธทหารบก ตัวจริงส่งคืน
หน่วยขออนมุตัจิ�าหน่าย ให้หน่วยขอจ�าหน่ายแก้ไข
ส�าเนาให้ตรงกับตัวจริง แล้วเสนอส�าเนาที่แก้ไข
แล้วไปยังหน่วยขึ้นตรงกองทัพบกที่ตนสังกัดอยู่ 
เพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐาน
- ข้อ ๑๐.๔ การติดตามเร่งรัดผลงาน ฯลฯ
             ๑๐.๔.๑ ใช้วิธีต่อไปนี้ตามล�าดับ
                     ๑๐.๔.๑.๑  พบปะประสาน
ด้วยตนเอง                               
                        ๑๐.๔.๑.๒ ส่งผูแ้ทนไปพบปะ
ประสานงาน
                        ๑๐.๔.๑.๓ ตดิต่อโดยตรงด้วย
โทรศัพท์หรือวิทยุโทรศัพท์
                ๑๐.๔.๑.๔ ตดิตามและเร่งรดั 
เป็นลายลักษณ์อักษร
- ข้อ ๕.๑.๙ การจ�าหน่าย หมายถึง การตัดยอด 
สิง่อปุกรณ์ออกจากความรบัผดิชอบของกองทพับก 
เนือ่งจากสญูหายไป ใช้หมดไป ช�ารุดเสยีหายจนไม่ 
สามารถซ่อมคนืสภาพได้อย่างคุม้ค่า เส่ือมสภาพจน
ใช้งานไม่ได้ หรอืสูญหาย เกนิความต้องการหรอืเป็น
ของล้าสมัย ไม่ใช้ราชการต่อไป
- ข้อ ๕.๑.๙ การจ�าหน่าย หมายถึง การตัดยอดสิ่ง
อุปกรณ์ออกจากความรับผิดชอบของกองทัพบก 
เนือ่งจากสญูหายไป ใช้หมดไป ช�ารุดเสยีหายจนไม่ 
สามารถซ่อมคนืสภาพได้อย่างคุม้ค่า เส่ือมสภาพจน
ใช้งานไม่ได้ หรอืสูญหาย เกนิความต้องการหรอืเป็น
ของล้าสมัย ไม่ใช้ราชการต่อไป

- ค�าสั่ง ทบ.ที่๔๒๒/
๒๕๑๖ ลง ๕ ต.ค.
๑๖ เรื่อง การตรวจ
เยี่ยมการส่งก�าลัง
บ�ารุงของผู้บังคับ
บัญชา และการ
ก�ากับดูแลของฝ่าย
อ�านวยการ
ส่งก�าลังบ�ารุง 
ข้อ ๑๐.๔
- ระเบยีบกองทพับก 
ว่าด้วยการส่งก�าลัง
สิ่งอุปกรณ์ ประเภท 
๕ พ.ศ.๒๕๔๒ ข้อ 
๕.๑.๙ 

- หลักเกณฑ์การส่ง
ก�าลังสิ่งอุปกรณ์
ประเภท ๕ รองรับ 
การบริหารจัดการ
สิ่งอุปกรณ์ประเภท 

   ๘.๖ การตัด
ยอด สป.๕ 
ออกจากบัญชีคุม
เมื่อได้รับ
อนุมัติจากผู้มี
อ�านาจ
ให้จ�าหน่ายแล้ว 
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- ข้อ ๕.๑.๒๖ อตัรากระสุนมลูฐาน หมายถงึ จ�านวน
กระสุนซ่ึงกองทัพบกอนุมัติให้หน่วยสะสมไว้ เพื่อ
ใช้รบหรือเผชิญสถานการณ์ และสามารถน�าไปได้
ด้วยก�าลังพลและยานพาหนะของหน่วย 
- ข้อ ๗.๑.๑ ความต้องการกระสุนมูลฐานขั้นต้น
         = อัตรากระสุนมูลฐาน X จ�านวนหน่วยทหาร
หรือจ�านวนอาวุธตามอัตรานั้น 
- ข้อ ๖๑.๒.๑ จ�านวนและชนิดกระสุนตามอัตรา
มูลฐาน ให้ปฏิบัติตามค�าสั่งของกองทัพบกที่ใช้
บังคับอยู่
- ข้อ ๖๑.๒.๔ กระสุนมูลฐานนี้ มีไว้เพื่อใช้ในการ
รบหรือในกรณีฉุกเฉินเท่านั้น หากน�าไปใช้กรณีอื่น
จะต้องได้รับอนุมัติจากกองทัพบก
- ข้อ ๖๑.๒.๖ ผู้บังคับหน่วยจะต้องรับผิดชอบให้มี
จ�านวนกระสุนครบตามอัตรามูลฐานและอยู ่ใน
สภาพใช้การรบได้ทันที หากปรากฏหรือสงสัยว่า
เสื่อมสภาพ จะต้องรายงานตามสายการส่งก�าลัง
โดยด่วน และส�าเนารายงานตามสายการบังคับ
บัญชาทราบด้วย
- ข้อ ๕.๑.๒๘ กระสุนเผชิญเหตุ หมายถึง จ�านวน
กระสนุ ซึง่กองทัพบกอนมัุตใิห้มไีว้ทีห่น่วยใช้เผชญิ
สถานการณ์ใดๆ นอกเหนือจากการสงคราม เช่น 
การป้องกันที่ตั้งปกติของหน่วย การคุ ้มกันการ
ปฏบิตังิานทางธรุการของหน่วยการปราบปรามการ
ก่อความไม่สงบและการรักษาความสงบเรียบร้อย
อื่นใดนอกเหนือจากการปฏิบัติตามแผนป้องกัน
ชายแดนและแผนป้องกันประเทศ

๕ ของกองทัพบก
ตอนที ่๑ ข้อ ๕.๑.๙
- ระเบยีบกองทพับก
 ว่าด้วยการส่งก�าลัง
สิ่งอุปกรณ์ประเภท 
๕ พ.ศ.๒๕๔๒ 
ข้อ ๕.๑.๒๖, 
๗.๑.๑, ๖๑.๒.๑, 
๖๑.๒.๔ และ 
ข้อ ๖๑.๒.๖ 

- หลักเกณฑ์การส่ง
ก�าลังสิ่งอุปกรณ์
ประเภท ๕ รองรับ
การบริหารจัดการ
สิ่งอุปกรณ์ประเภท 
๕ ของกองทัพบก
ตอนที่ ๑ ข้อ 



คู่มือการปฏิบัติราชการสายงานจเร

การตรวจกิจการทั่วไป

หัวขอการตรวจ	 หลักฐานอางอิง	 ใจความของหลักฐานอางอิง

กรมจเรทหารบก กรมจเรทหารบก306 307

- ข้อ ๕.๑.๒๙ อัตรามูลฐานกระสุนและวัตถุระเบิด 
หมายถึง อัตราการเบิกจ่ายกระสุนและวัตถุระเบิด
ซึ่งกองทัพบกอนุมัติให้หน่วยท่ีเข้าปฏิบัติราชการ
สนามเบกิสะสมไว้ เพือ่ใช้รบหรอืเผชญิสถานการณ์
สงคราม โดยจ�านวนกระสนุและวตัถรุะเบดิดงักล่าว 
จะต้องสามารถน�าไปได้ด้วยก�าลังพลและยาน
พาหนะของหน่วย
- ข้อ ๖๑.๑.๑ จ�านวนและชนิดกระสุนตามอัตรา
มลูฐาน ให้ปฏบิตัติามค�าสัง่กองทพับกทีใ่ช้บงัคบัอยู่
- ข้อ ๖๑.๑.๓ กระสนุมลูฐานทีห่น่วยได้รบัการแจก
จ่าย มาเก็บรักษาแล้วเป็น เวลา ๒ ปี ให้หน่วย
ด�าเนนิการเบกิ-เปล่ียนส่งคนื ให้ครบตามอตัราทนัที 
หรอืให้น�ากระสนุมลูฐาน ส่งคนืทนัทเีมือ่หมดความ
จ�าเป็น แล้วแต่กรณี
- ข้อ ๖๑.๑.๔ กระสุนมูลฐานนี้ มีไว้เพื่อใช้ในการ
รบหรือในกรณีฉุกเฉินเท่านั้น หากน�าไปใช้ในกรณี
อื่นจะต้องได้รับอนุมัติจากกองทัพบก
- ข้อ ๖๑.๑.๕ ผู้บังคับหน่วยจะต้องรับผิดชอบให้มี
จ�านวนกระสุนครบตามอัตรามูลฐานและอยู ่ใน
สภาพใช้การรบได้เม่ือได้รับอนุมัติจากกองทัพบก 
หากปรากฏหรอืสงสยัว่าเสือ่มสภาพจะต้องรายงาน
ตามสายการส่งก�าลังโดยด่วน และส�าเนารายงาน
ตามสายการบังคับบัญชาทราบด้วย 
- ข้อ ๖๑.๔.๑ จ�านวนและชนิดตามอัตรากระสุน
เผชญิเหต ุให้ปฏบิตัติามค�าสัง่กองทัพบกทีใ่ช้บังคบัอยู่
- ข้อ ๖๑.๔.๓ ให้น�ากระสนุเผเชญิเหต ุซึง่มอีายกุาร
ผลิต หรืออายุการเก็บรักษานาน หรือเมื่อได้รับ
อนมุตัผิลการตรวจสภาพจากผูม้อี�านาจสัง่ให้ด�าเนนิ
การหมนุเวยีน ออกหมนุเวยีนไปท�าการฝึกและเกบ็

๕.๑.๒๘ 
และ๕.๑.๒๙
ตอนที่ ๗ ข้อ 
๖๑.๑.๑, 
๖๑.๑.๓, ๖๑.๑.๔, 
๖๑.๑.๕,
๖๑.๔.๑, ๖๑.๔.๓, 
๖๑.๔.๔, และ 
๖๑.๔.๖
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กระสุนฝึกใหม่ ซึ่งมีขนาดและชนิดเดียวกันที่มี
คุณภาพดีกว่า ไว้ทดแทนในจ�านวนเท่ากัน ปฏิบัติ
ตามข้อ ๗๖ 
- ข้อ ๖๑.๔.๔  กระสุนเผชิญเหตุนี้ มีไว้เพื่อใช้เผชิญ
สถานการณ์ใดๆ นอกเหนือจากการสงครามการ
ปราบปรามการก่อความไม่สงบและการรักษาความ
สงบเรียบร้อยอื่นใดนอกเหนือจากการปฏิบัติตาม
แผนการป้องกันชายแดนและแผนป้องกันประเทศ 
หากน�าไปใช้ในกรณีอื่นจะต้องได้รับอนุมัติจาก
กองทัพบก
- ข้อ ๖๑.๔.๖ ผู้บังคับหน่วยจะต้องรับผิดชอบให้มี
จ�านวนกระสุนครบตามอัตรากระสุนเผชิญเหตุอยู่
ในสภาพใช้การได้ หากปรากฏหรือสงสัยว่าเส่ือม
สภาพ จะต้องรายงานตามสายการส่งก�าลังกระสุน
โดยด่วน และส�าเนารายงานตามสายการบังคับ
บัญชาทราบ
- ข้อ ๒.๑.๑ สป.๕ ที่สมควรให้หน่วยมีสะสมไว้ ณ 
ทีต่ัง้หน่วย ต้ังแต่ยามปกต ิแยกเป็น ๓ ส่วนทีส่�าคญั 
ได้แก่
          ๒.๑.๑.๑ ส่วนที่ ๑ : สป.๕ อัตรามูลฐาน
     ๒.๑.๑.๒ ส่วนที่ ๒ เป็น สป.๕ ประเภท 
“กระสนุเผชญิเหตุ” สมควรแยกวธิปีฏบิติัเพือ่สะสม
ออกเป็น ๓ กลุ่มย่อย ประกอบด้วย
            - สป.๕ ส�าหรบั ร้อย.รวป. อตัราก�าลงัพล 
จ�านวน ๑๔๑ นาย (น./๕, ส./๔๗, พลฯ/๘๙) โดย
มีร่างการจัดก�าลังพลและอาวุธประจ�ากาย/ประจ�า
หน่วย พร้อมทั้งความต้องการ สป.๕ รายละเอียด
ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑

- หนังสือ ยก.ทบ. 
ด่วนมาก ลับมาก 
ที่ กห ๐๔๐๓/๗๓ 
ลง ๓ มี.ค.๖๔ เรื่อง 
ขออนุมัติแนวความ
คิดในการก�าหนด
รายละเอียดการ
ปฏบิตัเิพือ่การสะสม 
สป.๕ ของ ทบ. 
ข้อ ๒.๑.๑ และ 
๒.๒



คู่มือการปฏิบัติราชการสายงานจเร

การตรวจกิจการทั่วไป

หัวขอการตรวจ	 หลักฐานอางอิง	 ใจความของหลักฐานอางอิง

กรมจเรทหารบก กรมจเรทหารบก308 309

            - สป.๕ ส�าหรบั มว.รวป. อัตราก�าลงั
พล จ�านวน ๔๑ นาย (น./๑, ส./๑๒, พลฯ/๒๘) โดย
มีร่างการจัดก�าลังพลและอาวุธประจ�ากาย/ประจ�า
หน่วย พร้อมทั้งความต้องการ สป.๕ รายละเอียด
ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๒
                 - สป.๕ ส�าหรับการรักษาการณ์ 
อัตราก�าลังพล จ�านวน ๔๐ นาย (น./๑, ส./๑๓, 
พลฯ/๒๖) โดยมีร่างการจัดก�าลังพลและอาวุธ
ประจ�ากาย พร้อมทั้งความต้องการ สป.๕ ราย
ละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๓
            ๒.๑.๑.๓ ส่วนที่ ๓ : สป.๕ ประเภท 
“สัมภาระรบ” 
              - ใช้ส�าหรับหน่วย (ร., ม., ป.) ตาม
บัญชีหน่วยที่ก�าหนดโดยให้หน่วยในกลุ่มนี้ มี สป.๕ 
สะสมไว้ทีห่น่วยต้ังแต่ยามปกตเิท่ากับ “ปรมิาณ สป.
๕ สัมภาระรบของหน่วยนั้นๆ” ส�าหรับเกณฑ์การ
คดิค�านวณเพือ่สะสม สป.๕ ประเภท “สมัภาระรบ” 
ให้ยึดถือค�าสั่ง ทบ. (เฉพาะ) ลับมาก ที่ ๘/๖๓ ลง 
๒๔ ม.ค.๖๓ รายละเอียดตามอ้างถึง ๓ 
              - แนวคิดด้านยุทธการเห็นว่า สป.๕ 
กลุม่นีเ้ป็นกลุม่ทีส่มควรก�าหนดให้หน่วยสะสมไว้ ณ 
ที่ตั้งปกติ (สถานการณ์ปกติ) เพิ่มเติมจาก “กระสุน
เผชิญเหตุ” และ “กระสุนมูลฐาน” ตามแนวทาง
บริหารจัดการ สป.๕ แบบใหม่ เพ่ือให้หน่วยเกิด
ความอ่อนตัวและมีความพร้อมในการปฏิบัติเม่ือมี
สถานการณ์สู้รบเกิดขึ้นในพื้นที่ต่างๆ ของประเทศ
- ข้อ ๒.๒ ก�าหนดรายละเอยีดการสะสม สป.๕ ตาม
ข้อ ๒.๑.๑ แยกตามกลุ่ม/ประเภทของหน่วยต่างๆ 
ใน ทบ. รายละเอียดตามที่ส่งมาด้วย ๔ สรุปได้ดังนี้
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             ๒.๒.๑ กลุ่มที ่๑ หน่วยทีต้่องเกบ็กระสุนไว้ 
๑ อัตรามูลฐาน และการรักษาการณ์ ประกอบด้วย
                      ๒.๒.๑.๑ หน่วยที่มีที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ 
จชต. และพื้นที่อ�าเภอชายแดนเนื่องจากมีความ
เสีย่งสงู และหน่วยจะต้องมคีวามพร้อมในการเผชิญ
กับสถานการณ์ภัยคุกคามต่างๆ
              ๒.๒.๑.๒ กกล.ป้องกันชายแดน 
เพ่ือให้มีความพร้อมในการปฏิบัติตามแผนการ
ป้องกันชายแดนจนถึงขั้นของการปฏิบัติตามแผน
เผชิญเหตขุอง ทบ.ในการป้องกนัอธปิไตยและรกัษา
ผลประโยชน์ของชาติ
                  ๒.๒.๑.๓ หน่วย รพศ. เนือ่งจากรบั
ผิดชอบภารกิจการปฏิบัติการที่ต้องมีการรักษา
ความลับสูง ซึ่งจ�าเป็นต้องมีความพร้อมรบตลอด
เวลาในการตอบสนองต่อภารกจิทีส่�าคญั/เร่งด่วนที่
ก�าหนด
                   ๒.๒.๑.๔ หน่วยพร้อมรบเคลื่อนที่
เร็วของ ทบ. เนื่องจากภารกิจและคุณลักษณะของ
หน่วยจะต้องมีความพร้อมรบอยู่ตลอดเวลา เพื่อ
รองรบัสถานการณ์ความขัดแย้งบรเิวณแนวชายแดน
ตามขั้นตอนแผนเผชิญเหตุของ ทบ.
                 ๒.๒.๑.๕ พัน.ปฐบ. เนือ่งจากมหีน้า
ที่ต้องป้องกันฐานบินโดยตรง
        ๒.๒.๒ กลุ่มที ่๒ หน่วยทีต้่องเกบ็กระสุนไว้ 
๑ สัมภาระรบ และการรักษาการณ์ ประกอบด้วย 
หน่วยก�าลังรบระดับ กรม ร., กรม ม. และ กรม ป. 
เน่ืองจากต้องการให้มีความพร้อมด้านยุทธการ
ส�าหรับรองรับภารกิจจาก ทบ. ซึ่งหน่วยจะต้องมี 
สป.๕ ทีเ่พยีงพอต่อการปฏบิตักิาร โดยเฉพาะอาวธุ
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ต่างๆ เช่น ปืนใหญ่ และปืนกล ที่ต้องใช้เวลาและ
เครื่องมือในการบรรทุกและขนย้ายกระสุน
ที่จะต้องมีปริมาณที่เพียงพอต่อการปฏิบัติการและ
ทันเวลาที่ก�าหนด รวมถึงความจ�าเป็นในการรักษา
ความลับเมื่อต้องปฏิบัติตามแผน
             ๒.๒.๓ กลุ่มที่ ๓ หน่วยประเภทอื่นๆ 
ได้แก่ หน่วยในส่วนบงัคับบญัชา, ส่วนสนบัสนนุการรบ, 
ส่วนส่งก�าลังบ�ารุง, ส่วนภูมิภาค, ส่วนการฝึกศึกษา
และหลักนิยม และส่วนพัฒนาประเทศ ให้จัดก�าลัง
พลขนาด ๑ มว.รวป. หรือ ๑ ร้อย.รวป. พร้อม สป.
๕ ส�าหรับการรักษาการณ์ เพื่อป้องกันที่ตั้งหน่วย
และปฏิบัติภารกิจอื่นๆ ตามความจ�าเป็นของ
สถานการณ์ ทั้งนี้ การจัดขึ้นอยู่กับขนาดและความ
พร้อมด้านก�าลังพลของหน่วย โดยหน่วยระดับ
กองพันจะจัดก�าลังขนาด ร้อย.รวป. และหน่วย
ระดับกองร้อยจะจัดก�าลังขนาด มว.รวป.
- ข้อ ๒ ให้ใช้อัตรามูลฐานกระสุนและวัตถุระเบิด 
ดังต่อไปน้ีเป็นมูลฐานในการเบิก-จ่าย (ตอนที่ 
๑-๑๒)
- ข้อ ๓ อัตรามูลฐานกระสุนและวัตถุระเบิดส�าหรับ
หน่วยนอกเหนอืจากหน่วยตามแผนป้องกนัประเทศ
- ข้อ ๔ แนวทางที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับอัตรามูลฐาน
กระสุนและวัตถุระเบิดอื่นๆ

- ข้อ ๒.๔ ความต้องการ ลข.สังหารถือปฏิบัติเช่น
เดยีวกบัความต้องการกระสนุมลูฐานคอืใช้อตัราเต็ม
ตามอัตราการจัดและยุทโธปกรณ์ที่ ทบ.ได้ก�าหนด
ไว้ ส�าหรับหน่วยด�าเนินกลยุทธ และหน่วยอื่นๆ

- ค�าสัง่ ทบ. (เฉพาะ) 
ลับมาก ที่ ๘/๖๓ 
ลง ๒๔ ม.ค.๖๓ 
เรื่อง แก้ไขอัตรา
มูลฐานกระสุนและ
วัตถุระเบิด ตอนที่ 
๑ กล่าวทั่วไป
ข้อ ๒, ๓ และ ๔
- หนังสือ ยก.ทบ.
ต่อที่ กห ๐๔๐๓/ 
๒๘๘ ลง ๕ ก.ย.๓๗ 
เรื่อง การเบิก 
ลข.สังหาร ข้อ ๒.๔
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- ข้อ ๕๐.๓.๕.๔ เมื่อหน่วยขออนุมัติจ�าหน่ายได้รับ
ตวัจรงิแล้ว ให้แก้ไขส�าเนาทีเ่กบ็ไว้ในแฟ้มรอเรือ่งให้
ตรงกับตัวจริง แล้วเก็บตัวจริงไว้เป็นหลักฐานเสนอ
ส�าเนาท่ีได้แก้ไขแล้วไปตามสายการบังคับบัญชา
จนถึงกองทัพภาคและให้กองทัพภาคส่งให้กอง
บญัชาการช่วยรบเกบ็ไว้เป็นหลักฐาน ส�าหรบัหน่วย
ที่มิได้รับการสนับสนุนจากส่วนภูมิภาคและกอง
บัญชาการช่วยรบ ให้ท�าใบขอจ�าหน่าย ๓ ชุด เก็บ
ส�าเนาไว้ในแฟ้มรอเรื่อง ๑ ชุด เสนอตัวจริงและ
ส�าเนาอย่างละหนึ่งชุด ไปตามสายการส่งก�าลัง เมื่อ
ได้รบัอนมุติัแล้ว ให้เกบ็ส�าเนา ๑ ชดุไว้ที ่กองควบคมุ
สิ่งอุปกรณ์ กรมสรรพาวุธทหารบก ตัวจริงส่งคืน
หน่วยขออนุมัติจ�าหน่าย ให้หน่วยขอจ�าหน่ายแก้ไข
ส�าเนาให้ตรงกับตัวจริงแล้วเสนอส�าเนาที่แก้ไข
แล้วไปยงัหน่วยขึน้ตรงกองทพับกท่ีตนสงักดัอยู ่เพือ่
เก็บไว้เป็นหลักฐาน
- ข้อ ๕๐.๓.๕.๔ เมื่อหน่วยขออนุมัติจ�าหน่ายได้รับ
ตวัจรงิแล้ว ให้แก้ไขส�าเนาทีเ่กบ็ไว้ในแฟ้มรอเรือ่งให้
ตรงกับตัวจริง แล้วเก็บตัวจริงไว้เป็นหลักฐานเสนอ
ส�าเนาท่ีได้แก้ไขแล้วไปตามสายการบังคับบัญชา
จนถึงกองทัพภาคและให้กองทัพภาคส่งให้กอง

- ค�าสัง่ ทบ. (เฉพาะ) 
ลับมาก ที่ ๕๙/๒๖ 
ลง ๙ มี.ค.๒๖ เรื่อง 
อัตรามูลฐานกระสุน
และวัตถุระเบิดของ
หน่วยอาสาสมัคร
ทหารพราน
- ระเบยีบกองทพับก 
ว่าด้วยการส่งก�าลัง
สิ่งอุปกรณ์ ประเภท 
๕ พ.ศ.๒๕๔๒ 
ข้อ ๕๐.๓.๕.๔

- หลักเกณฑ์การส่ง
ก�าลังสิ่งอุปกรณ์
ประเภท ๕ รองรับ
การบริหารจัดการ
สิ่งอุปกรณ์ประเภท 

๘.๗ การรายงาน
เมื่อได้รับอนุมัติ
ให้จ�าหน่าย
เรียบร้อยแล้ว



คู่มือการปฏิบัติราชการสายงานจเร

การตรวจกิจการทั่วไป

หัวขอการตรวจ	 หลักฐานอางอิง	 ใจความของหลักฐานอางอิง

กรมจเรทหารบก กรมจเรทหารบก312 313

บญัชาการช่วยรบเกบ็ไว้เป็นหลักฐาน ส�าหรบัหน่วย
ท่ีมิได้รับการสนับสนุนจากส่วนภูมิภาคและกอง
บัญชาการช่วยรบ ให้ท�าใบขอจ�าหน่าย ๓ ชุด เก็บ
ส�าเนาไว้ในแฟ้มรอเรื่อง ๑ ชุด เสนอตัวจริงและ
ส�าเนาอย่างละหนึง่ชุด ไปตามสายการส่งก�าลัง เมือ่
ได้รับอนุมัติแล้ว ให้เก็บส�าเนา ๑ ชุดไว้ที่ 
กองควบคุมสิ่งอุปกรณ์ กรมสรรพาวุธทหารบก ตัว
จริงส่งคืนหน่วยขออนุมัติจ�าหน่าย ให้หน่วยขอ
จ�าหน่ายแก้ไขส�าเนาให้ตรงกับตัวจริงแล้วเสนอ
ส�าเนาท่ีแก้ไขแล้วไปยังหน่วยขึ้นตรงกองทัพบกที่
ตนสังกัดอยู่ เพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐาน

- ข้อ ๗๐.๑.๑ ให้หน่วยใช้ คลังกระสุนกอง
บญัชาการช่วยรบ, คลังกระสุนส่วนภูมภิาค ใช้แบบ
เอกสาร ใบรายงานสถานภาพกระสุน แบบ ๑ ตาม
ผนวก ผ (ทบ.๔๖๘-๕๒๑ แบบ ๑) ส�าหรับคลัง
กระสุนกองบัญชาการช่วยรบให้ท�าใบสรุปการ
สะสมผนวก ฝ (ทบ.๔๖๘-๕๒๒) ด้วย
- ข้อ ๗๐.๒ ระยะเวลาในการรายงาน ทุกระดับ
หน่วยรายงานทกุรอบ ๑ เดอืน ปิดรายงานในวนัสิน้
สุดวันท�าการของเดือนนั้นๆ 
-  ข้อ ๗๑.๑.๑ กองพนัหรอืหน่วยเทยีบเท่าหรอืกอง
ร้อยอิสระขึ้นไป เป็นหน่วยรายงานสถานภาพ 
ส�าหรับหน่วยเหนือขึ้นไปจากกองพัน คงรายงาน
เฉพาะหน่วยขึ้นตรงของตนเว้นหน่วยขึ้นตรงซึ่งได้
รายงานให้หน่วยที่ให้การสนับสนุนทราบแล้ว

๕ ของกองทัพบก
ตอนที่ ๕ ข้อ 
๕๐.๓.๕.๔

- ระเบยีบกองทพับก 
ว่าด้วยการส่งก�าลัง
สิ่งอุปกรณ์ ประเภท 
๕ พ.ศ.๒๕๔๒ 
ข้อ ๗๐.๑.๑, ๗๐.๒, 
๗๑.๑.๑, ๗๑.๑.๒, 
๗๑.๖, ๗๓.๑, 
๗๓.๒, ๗๓.๓, 
๗๓.๔ และ
๗๙

๙.การรายงาน
สถานภาพ
  ๙.๑ รายงาน
สถานภาพรอบ 
๑ เดือน
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- ข้อ ๗๑.๑.๒ ให้รายงานสถานภาพต่อหน่วยที่
ให้การสนบัสนุน ภายในวันที ่๕ ของเดอืน หลงัจาก
ปิดรายงาน และส�าเนาเสนอตามสายการบังคับ
บัญชาและให้หน่วยตามสายการบังคับบัญชา สรุป
รวมเอกสารตามล�าดบัจนถงึหน่วยขึน้ตรงกองทพับก 
- ข้อ ๗๑.๖ การรายงานล่าช้ากว่าก�าหนดของหน่วย
ใดๆ กต็าม ให้หน่วยขึน้ ตรงกองทพับก ซึง่เป็นหน่วย
ในสายการบงัคบับญัชาของหน่วยนัน้ๆ พจิารณาข้อ
บกพร่อง แล้วรายงานให้กองทัพบกทราบ
- ข้อ ๗๓.๑ กระสุนรายการใดที่หน่วยนั้นไม่ได้รับ
จ่าย หรือสะสมไว้ หรือไม่มีการเปลี่ยนแปลงจาก
การรายงานสถานภาพกระสุนในรอบปีทีแ่ล้ว ให้งด
ไม่ต้องรายงาน เฉพาะในกรณทีีไ่ม่มกีารเปลีย่นแปลง
ทุกรายการ ให้ยืนยันด้วยเครื่องมือสื่อสารที่เหมาะ
สม ยกเว้นการรายงานสถานภาพสมบูรณ์ 
- ข้อ ๗๓.๒ รายชื่อกระสุนที่จะต้องรายงาน ให้ใช้
รายช่ือกระสุนตามค�าสั่งกองทัพบกเกี่ยวกับการ
ก�าหนดชื่อกระสุน
- ข้อ ๗๓.๓ รายงานสถานภาพกระสุน ให้ถือเป็น
เอกสาร “ลับ”
- ข้อ ๗๓.๔ ส�าหรบัรายการกระสนุทีจ่ะต้องรายงาน 
ให้ถอืตามรายการทีก่รมสรรพาวุธทหารบก ประกาศ
และแจกจ่ายให้ทราบ
- ข้อ ๗๙ ใบแจ้งเลขงานกระสุน ในการส่งคืน การ
จ่าย การโอนและการยืมกระสุน ให้หน่วยส่งคืน 
หน่วยจ่าย หน่วยโอน และหน่วยให้ยืม ท�าใบแจ้ง
เลขงานกระสุนเพื่อขึ้น และแนบไปพร้อมกับหลัก
ฐานแบบฟอร์มนั้น ๆ  ด้วย แบบและวิธีเขียนใบแจ้ง
เลขงานกระสุนตาม ผนวก ม (ทบ.๔๖๘-๕๐๘) 

   
   



คู่มือการปฏิบัติราชการสายงานจเร

การตรวจกิจการทั่วไป

หัวขอการตรวจ	 หลักฐานอางอิง	 ใจความของหลักฐานอางอิง

กรมจเรทหารบก กรมจเรทหารบก314 315

ส�าหรับคลังกระสุนส่วนภูมิภาค คลังกระสุนกอง
บัญชาการช่วยรบและคลังแสง ให้รายงานเลขงาน
กระสนุ ของกระสนุในการสะสมทัง้สิน้ ตามเลขงาน
และจ�านวนในเลขงานทุกระยะ ๖ เดือน โดยปิด
รายงานในสิ้นเดือนมกราคม, มิถุนายน มายัง กอง
ควบคุมสิ่งอุปกรณ์ กรมสรรพาวุธทหารบก ภายใน
วันที่ ๑๕ ของเดือน หลังจากปิดรายงานโดยใช้ใบ
แจ้งเลขงานกระสุน     
- ข้อ ๗๐.๑.๑ ให้หน่วยใช้ คลังกระสุนกอง
บญัชาการช่วยรบ, คลงักระสนุส่วนภมูภิาค ใช้แบบ
เอกสาร ใบรายงานสถานภาพกระสุน แบบ ๑ ตาม
ผนวก ผ (ทบ.๔๖๘-๕๒๑ แบบ ๑) ส�าหรับคลัง
กระสุนกองบัญชาการช่วยรบ ให้ท�าใบสรุปการ
สะสมผนวก ฝ (ทบ.๔๖๘-๕๒๒) ด้วย
- ข้อ ๗๐.๒ ระยะเวลาในการรายงาน ทุกระดับ
หน่วยรายงานทกุรอบ ๑ เดอืน ปิดรายงานในวันสิน้
สุดวันท�าการของเดือนนั้นๆ
- ข้อ ๗๑.๑.๑ กองพันหรือหน่วยเทียบเท่าหรือกอง
ร้อยอิสระขึ้นไป เป็นหน่วยรายงานสถานภาพ 
ส�าหรับหน่วยเหนือขึ้นไปจากกองพัน คงรายงาน
เฉพาะหน่วยขึ้นตรงของตนเว้นหน่วยขึ้นตรงซ่ึงได้
รายงานให้หน่วยที่ให้การสนับสนุนทราบแล้ว
- ข้อ ๗๑.๑.๒ ให้รายงานสถานภาพต่อหน่วยที่
ให้การสนับสนนุ ภายในวนัที่ ๕ ของเดือน หลังจาก
ปิดรายงาน และส�าเนาเสนอตามสายการบังคับ
บัญชาและให้หน่วยตามสายการบังคับบัญชา สรุป
รวมเอกสารตามล�าดับจนถงึหน่วยขึน้ตรงกองทพับก

- หลักเกณฑ์การส่ง
ก�าลังสิ่งอุปกรณ์
ประเภท ๕ รองรับ
การบริหารจัดการ
สิ่งอุปกรณ์ประเภท 
๕ ของกองทัพบก
ตอนที่ ๙ ข้อ 
๗๐.๑.๑, ๗๐.๒, 
๗๑.๑.๑, ๗๑.๑.๒, 
๗๑.๖, ๗๓.๑, 
๗๓.๒, ๗๓.๓, 
๗๓.๔ และ ๗๙
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- ข้อ ๗๑.๖ การรายงานล่าช้ากว่าก�าหนดของหน่วย
ใดๆ กต็าม ให้หน่วยขึน้ ตรงกองทพับก ซึง่เป็นหน่วย
ในสายการบังคับบัญชาของหน่วยนั้นๆ พิจารณา 
ข้อบกพร่อง แล้วรายงานให้กองทัพบกทราบ
- ข้อ ๗๓.๑ กระสุนรายการใดที่หน่วยนั้นไม่ได้รับ
จ่าย หรอืสะสมไว้ หรอืไม่มกีารเปลีย่นแปลงจากการ
รายงานสถานภาพกระสุนในรอบปีที่แล้ว ให้งดไม่
ต้องรายงาน เฉพาะในกรณีที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลง
ทกุรายการ ให้ยนืยนัด้วยเครือ่งมอืส่ือสารทีเ่หมาะสม 
ยกเว้นการรายงานสถานภาพสมบูรณ์ 
- ข้อ ๗๓.๒ รายชื่อกระสุนที่จะต้องรายงาน ให้ใช้
รายชื่อกระสุนตามค�าส่ังกองทัพบกเกี่ยวกับการ
ก�าหนดชื่อกระสุน
- ข้อ ๗๓.๓ รายงานสถานภาพกระสุน ให้ถือเป็น
เอกสาร “ลับ”
- ข้อ ๗๓.๔ ส�าหรบัรายการกระสนุทีจ่ะต้องรายงาน 
ให้ถอืตามรายการทีก่รมสรรพาวธุทหารบก ประกาศ
และแจกจ่ายให้ทราบ
- ข้อ ๗๙ ใบแจ้งเลขงานกระสุน ในการส่งคืน การ
จ่าย การโอนและการยืมกระสุน ให้หน่วยส่งคืน 
หน่วยจ่าย หน่วยโอน และหน่วยให้ยืม ท�าใบแจ้ง
เลขงานกระสุนเพื่อข้ึน และแนบไปพร้อมกับหลัก
ฐานแบบฟอร์มนั้น ๆ  ด้วย แบบและวิธีเขียนใบแจ้ง
เลขงานกระสุนตาม ผนวก ม (ทบ.๔๖๘-๕๐๘)
     ส�าหรับคลังกระสุนส่วนภูมิภาค คลังกระสุน
กองบัญชาการช่วยรบและคลังแสง ให้รายงานเลข
งานกระสนุ ของกระสนุในการสะสมทัง้สิน้ ตามเลข
งานและจ�านวนในเลขงานทกุระยะ ๖ เดอืน โดยปิด
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รายงานในสิ้นเดือนมกราคม, มิถุนายน มายัง กอง
ควบคุมสิ่งอุปกรณ์ กรมสรรพาวุธทหารบก ภายใน
วันที่ ๑๕ ของเดือน หลังจากปิดรายงานโดยใช้ใบ
แจ้งเลขงานกระสุน     
- ข้อ ๗๐.๑.๑ ให้หน่วยใช้ คลงักระสนุกองบญัชาการ
ช่วยรบ, คลังกระสุนส่วนภมูภิาค ใช้แบบเอกสาร ใบ
รายงานสถานภาพกระสุน แบบ ๑ ตามผนวก ผ
(ทบ.๔๖๘-๕๒๑ แบบ ๑) ส�าหรับคลังกระสุนกอง
บัญชาการช่วยรบ ให้ท�าใบสรุปการสะสมผนวก ฝ 
(ทบ.๔๖๘-๕๒๒) ด้วย
- ข้อ ๗๑.๑.๑ กองพันหรือหน่วยเทียบเท่าหรือกอง
ร้อยอิสระขึ้นไป เป็นหน่วยรายงานสถานภาพ 
ส�าหรับหน่วยเหนือขึ้นไปจากกองพัน คงรายงาน
เฉพาะหน่วยข้ึนตรงของตนเว้นหน่วยขึ้นตรงซึ่งได้
รายงานให้หน่วยที่ให้การสนับสนุนทราบแล้ว
- ข้อ ๗๑.๑.๒ ให้รายงานสถานภาพต่อหน่วยท่ี
ให้การสนับสนุน ภายในวันที่ ๕ ของเดือน หลังจาก
ปิดรายงาน และส�าเนาเสนอตามสายการบังคับ
บัญชาและให้หน่วยตามสายการบังคับบัญชา สรุป
รวมเอกสารตามล�าดับจนถงึหน่วยขึน้ตรงกองทพับก
- ข้อ ๗๑.๖ การรายงานล่าช้ากว่าก�าหนดของหน่วย
ใดๆ กต็าม ให้หน่วยขึน้ตรงกองทพับก ซึง่เป็นหน่วย
ในสายการบังคับบัญชาของหน่วยนั้นๆ พิจารณา 
ข้อบกพร่อง แล้วรายงานให้กองทัพบกทราบ
- ข้อ ๗๒.๑ การรายงานสถานภาพสมบรูณ์ คอื การ
รายงานกระสุนทุกรายการถึงแม้ว่าจะไม่มีการ
เปลี่ยนแปลง

- ระเบยีบกองทพับก 
ว่าด้วยการส่งก�าลัง
สิ่งอุปกรณ์ ประเภท 
๕ พ.ศ.๒๕๔๒ 
ข้อ ๗๐.๑.๑,
๗๑.๑.๑,
๗๑.๑.๒, ๗๑.๖, 
๗๒.๑, ๗๒.๒, 
๗๓.๑, ๗๓.๒, 
๗๓.๓, ๗๓.๔ และ 
๗๙

 

  ๙.๒ รายงาน
สถานภาพ
สมบูรณ์ (รอบ ๖ 
เดือน)
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- ข้อ ๗๒.๒ ให้ทุกหน่วยท่ีเกี่ยวข้องรายงาน
สถานภาพสมบรูณ์ เพือ่สรปุการเปล่ียนแปลงในรอบ 
๖ เดือน เมื่อสิ้นสุดเดือนมีนาคมและกันยายนและ
งดรายงานสถานภาพประจ�าเดือน
- ข้อ ๗๓.๑ กระสุนรายการใดที่หน่วยนั้นไม่ได้รับ
จ่าย หรือสะสมไว้ หรือไม่มกีารเปลีย่นแปลงจากการ
รายงานสถานภาพกระสุนในรอบปีที่แล้ว ให้งดไม่
ต้องรายงาน เฉพาะในกรณีที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลง
ทุกรายการ ให้ยืนยันด้วยเครื่องมือสื่อสารที่เหมาะ
สม ยกเว้นการรายงานสถานภาพสมบูรณ์ 
- ข้อ ๗๓.๒ รายชื่อกระสุนที่จะต้องรายงาน ให้ใช้
รายชื่อกระสุนตามค�าสั่งกองทัพบกเกี่ยวกับการ
ก�าหนดชื่อกระสุน
- ข้อ ๗๓.๓ รายงานสถานภาพกระสุน ให้ถือเป็น
เอกสาร “ลับ”
- ข้อ ๗๓.๔ ส�าหรบัรายการกระสนุทีจ่ะต้องรายงาน 
ให้ถอืตามรายการทีก่รมสรรพาวธุทหารบก ประกาศ
และแจกจ่ายให้ทราบ
- ข้อ ๗๙ ใบแจ้งเลขงานกระสุน ในการส่งคืน การ
จ่าย การโอนและการยืมกระสุน ให้หน่วยส่งคืน 
หน่วยจ่าย หน่วยโอน และหน่วยให้ยืม ท�าใบแจ้ง
เลขงานกระสุนเพื่อขึ้น และแนบไปพร้อมกับหลัก
ฐานแบบฟอร์มนั้น ๆ  ด้วย แบบและวิธีเขียนใบแจ้ง
เลขงานกระสุนตาม ผนวก ม (ทบ.๔๖๘-๕๐๘)
               ส�าหรับคลังกระสุนส่วนภูมิภาค คลัง
กระสุนกองบัญชาการช่วยรบและคลังแสง ให้
รายงานเลขงานกระสุน ของกระสนุในการสะสมทัง้
สิ้น ตามเลขงานและจ�านวนในเลขงานทุกระยะ ๖ 



คู่มือการปฏิบัติราชการสายงานจเร

การตรวจกิจการทั่วไป

หัวขอการตรวจ	 หลักฐานอางอิง	 ใจความของหลักฐานอางอิง

กรมจเรทหารบก กรมจเรทหารบก318 319

เดอืน โดยปิดรายงานในสิน้เดือนมกราคม,มถินุายน 
มายัง กองควบคุมสิ่งอุปกรณ์ กรมสรรพาวุธทหาร
บก ภายในวนัที ่๑๕ ของเดอืน หลงัจากปิดรายงาน
โดยใช้ใบแจ้งเลขงานกระสุน     
- ข้อ ๗๐.๑.๑ ให้หน่วยใช้ คลังกระสุนกอง
บญัชาการช่วยรบ, คลังกระสุนส่วนภูมภิาค ใช้แบบ
เอกสาร ใบรายงานสถานภาพกระสุน แบบ ๑ ตาม
ผนวก ผ (ทบ.๔๖๘-๕๒๑ แบบ ๑) ส�าหรับคลัง
กระสุนกองบัญชาการช่วยรบ ให้ท�าใบสรุปการ
สะสมผนวก ฝ (ทบ.๔๖๘-๕๒๒) ด้วย
- ข้อ ๗๑.๑.๑ กองพนัหรอืหน่วยเทยีบเท่าหรอืกอง
ร้อยอิสระขึ้นไป เป็นหน่วยรายงานสถานภาพ 
ส�าหรับหน่วยเหนือขึ้นไปจากกองพัน คงรายงาน
เฉพาะหน่วยขึ้นตรงของตนเว้นหน่วยขึ้นตรงซึ่งได้
รายงานให้หน่วยที่ให้การสนับสนุนทราบแล้ว
- ข้อ ๗๑.๑.๒ ให้รายงานสถานภาพต่อหน่วยที่
ให้การสนบัสนนุ ภายในวนัที ่๕ ของเดอืน หลงัจาก
ปิดรายงาน และส�าเนาเสนอตามสายการบังคับ
บัญชาและให้หน่วยตามสายการบังคับบัญชา สรุป
รวมเอกสารตามล�าดับจนถงึหน่วยขึน้ตรงกองทพับก 
- ข้อ ๗๑.๖ การรายงานล่าช้ากว่าก�าหนดของหน่วย
ใดๆ ก็ตาม ให้หน่วยขึ้น ตรงกองทัพบก ซึ่งเป็น
หน่วยในสายการบังคับบัญชาของหน่วยนั้นๆ 
พจิารณาข้อบกพร่อง แล้วรายงานให้กองทพับกทราบ
- ข้อ ๗๒.๑ การรายงานสถานภาพสมบรูณ์ คือ การ
รายงานกระสุนทุกรายการถึงแม้ว่าจะไม่มีการ
เปลี่ยนแปลง

- หลักเกณฑ์การส่ง
ก�าลังสิ่งอุปกรณ์
ประเภท ๕ รองรับ
การบริหารจัดการ
สิ่งอุปกรณ์ประเภท 
๕ ของกองทัพบก
ตอนที่ ๙ ข้อ 
๗๐.๑.๑, ๗๑.๑.๑, 
๗๑.๑.๒, ๗๑.๖, 
๗๒.๑, ๗๒.๒, 
๗๓.๑, ๗๓.๒, 
๗๓.๓, ๗๓.๔ และ 
๗๙
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- ข้อ ๗๒.๒ ให้ทุกหน่วยท่ีเกี่ยวข้องรายงาน
สถานภาพสมบรูณ์ เพือ่สรปุการเปล่ียนแปลงในรอบ 
๖ เดือน เมื่อสิ้นสุดเดือนมีนาคมและกันยายน และ
งดรายงานสถานภาพประจ�าเดือน 
- ข้อ ๗๓.๑ กระสุนรายการใดที่หน่วยนั้นไม่ได้รับ
จ่าย หรือสะสมไว้ หรือไม่มกีารเปลีย่นแปลงจากการ
รายงานสถานภาพกระสุนในรอบปีที่แล้ว ให้งดไม่
ต้องรายงาน เฉพาะในกรณีที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลง
ทุกรายการ ให้ยืนยันด้วยเครื่องมือสื่อสารที่เหมาะ
สม ยกเว้นการรายงานสถานภาพสมบูรณ์
- ข้อ ๗๓.๒ รายชื่อกระสุนที่จะต้องรายงาน ให้ใช้
รายชื่อกระสุนตามค�าสั่งกองทัพบกเกี่ยวกับการ
ก�าหนดชื่อกระสุน
- ข้อ ๗๓.๓ รายงานสถานภาพกระสุน ให้ถือเป็น
เอกสาร “ลับ” 
-  ข้อ ๗๓.๔ ส�าหรบัรายการกระสนุทีจ่ะต้องรายงาน 
ให้ถอืตามรายการทีก่รมสรรพาวธุทหารบก ประกาศ
และแจกจ่ายให้ทราบ
- ข้อ ๗๙ ใบแจ้งเลขงานกระสุน ในการส่งคืน การ
จ่าย การโอนและการยืมกระสุน ให้หน่วยส่งคืน 
หน่วยจ่าย หน่วยโอน และหน่วยให้ยืม ท�าใบแจ้ง
เลขงานกระสุนเพื่อขึ้น และแนบไปพร้อมกับหลัก
ฐานแบบฟอร์มนั้น ๆ  ด้วย แบบและวิธีเขียนใบแจ้ง
เลขงานกระสุนตาม ผนวก ม (ทบ.๔๖๘-๕๐๘)
               ส�าหรับคลังกระสุนส่วนภูมิภาค คลัง
กระสุนกองบัญชาการช่วยรบและคลังแสง ให้
รายงานเลขงานกระสุน ของกระสุนในการสะสมทัง้ส้ิน 
ตามเลขงานและจ�านวนในเลขงานทุกระยะ ๖ เดอืน 
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โดยปิดรายงานในสิน้เดอืนมกราคม, มถุินายน มายงั 
กองควบคุมสิ่งอุปกรณ์ กรมสรรพาวุธทหารบก 
ภายในวนัที ่๑๕ ของเดอืน หลงัจากปิดรายงานโดย
ใช้ใบแจ้งเลขงานกระสุน    
- ข้อ ๒ จากปัญหาข้อมลูจากการรายงานสภาพ สป.
๕ ตามวงรอบเดือน ไม่มี ข้อมูลเพียงพอ สพ.ทบ.จึง
ได้แจ้งให้ ทภ.๑-๔ และ นขต.ทบ.(นอก ทภ. ในพืน้ที่ 
ทภ.๑) ทราบ และด�าเนินการตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 
๒-๓ สรุปได้ดังนี้
      ๒.๑ การรายงานสถานภาพทุกรอบ ๑ เดือน 
ในฐานะของหน่วยใช้ ตามแบบฟอร์ม ทบ.๔๖๘–
๕๒๑ แบบ ๑ ซ่ึงหน่วยรายงานยอดกระสุนฝึก 
กระสุนมูลฐาน รวมในรายงานเดียวกัน ให้แต่ละ
หน่วยรายงานสถานภาพกระสุนวัตถุระเบิดของ
หน ่วยเองเพิ่ม เติม มาพร ้อมกับรายงานตา
มระเบยีบฯ โดยแยกรายงานสถานภาพกระสุนและ
วตัถุระเบดิ เป็นประเภทกระสนุมลูฐาน, กระสนุฝึก 
คนละฉบบัโดยใช้แบบฟอร์ม ทบ.๔๖๘–๕๒๑ แบบ 
๑ พร้อมให้จัดท�ารายงานเลขกระสุนฝึก, กระสุน
มูลฐาน โดยใช้แบบฟอร์มรายงานสถานภาพทุก
รายการ (ฉบับสมบูรณ์) ทุกต้น ต.ค., เม.ย. หากวง
รอบเดอืนใดไม่มกีารเปลีย่นแปลงให้ยนืยนัให้ทราบ 
หรือแจ้งให้ทราบ เฉพาะรายการที่เปลี่ยนแปลง
       ๒.๒ การรายงานสถานภาพทุกรอบ ๑ เดือน 
ในฐานะหน่วยส่งก�าลัง (คลังกระสุน บชร., คลัง
กระสุนส่วนภูมิภาค) ตามแบบฟอร์ม ทบ.๔๖๘–
๕๒๑ แบบ ๑ ซึ่งเติมหน่วยรายงานยอดกระสุนฝึก 
กระสุนมูลฐาน กระสุนส�ารองสงคราม รวมใน

- หนังสือ สพ.ทบ.
ด่วนมาก ที่ กห 
๐๔๔๓/๕๑๐ 
ลง ๒๑ ม.ค.๔๕  
เรื่อง ก�าหนด
แนวทางแก้ปัญหา 
สป.๕ ข้อ ๒
- หนังสือ สพ.ทบ.
ด่วนมาก ที่ กห 
๐๔๔๓/๕๐๘ 
ลง ๒๑ ม.ค.๔๕  
เรื่อง ชี้แจงการ
ด�าเนินการเพิ่มเติม
เกี่ยวกับ สป.๕  
(เรียน มทภ.๑, ๒, 
๓, ๔)
- หนังสือ สพ.ทบ.
ด่วนมาก ที่ กห 
๐๔๔๓/๕๐๙ 
ลง ๒๑ ม.ค.๔๕  
เรื่อง ชี้แจงการ
ด�าเนินการเพิ่มเติม
เกี่ยวกับ สป.๕ 
(เรียน ผบ.หน่วย 
นขต.ทบ.)
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รายงานฉบับเดียวกัน ให้แต่ละหน่วยรายงานเพิ่ม
เตมิโดยแยกรายงานยอดกระสนุฝึก (ในสะสม) และ
กระสุนส�ารองสงครามคนละฉบับโดยใช้แบบฟอร์ม 
ทบ.๔๖๘–๕๒๑ แบบ ๑ และจัดท�ารายงานเลขงาน 
และสภาพกระสุนฝึก กระสุนส�ารองสงคราม แยก
คนละฉบับ โดยใช้แบบฟอร์มทบ.๔๖๘–๕๒๑ แบบ 
๒ แนบมาพร้อมกับรายงานตามระเบียบฯ (ตามตัว
อย ่ าที่ แนบ)  หากวงรอบเดื อนใดไม ่มี การ
เปลี่ยนแปลงให้ยืนยันให้ทราบ เฉพาะรายการที่
เปลี่ยนแปลงทบ.๔๖๘–๕๒๑ แบบ ๒ แนบมาด้วย 
(ตัวอย่างการรายงานตามที่แนบ) โดยให้
         ๒.๓ การรายงานสถานภาพเพิ่มเติม ในข้อ 
๒.๑, ๒.๒ ให้หน่วยที่รายงาน รายงานผ่านหน่วย
สนับสนุนตามสายส่งก�าลัง  มาพร้อมกับรายงาน
ตามระเบียบฯ และให้หน่วยรับรายงานดังกล่าว 
รวบรวมรายงานของทุกหน่วย ๆ ละ ๑ ฉบับ ส่งให้ 
กคสป.สพ.ทบ. ทุกวงรอบเดือน พร้อมกับรายงาน
ตามระเบียบฯ
- ข้อ ๓ เพือ่ให้ทราบปีผลติ (อาย)ุของ สป.๕ ทีค่งคลงั
หน่วยต่างๆ เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการบริหารในเรื่อง
การเกบ็รกัษา การจดัหา ให้สมัพนัธ์กบัอายกุารเกบ็
รกัษา ขอให้หน่วยบันทกึข้อมลู ปีผลิต (ปี ค.ศ.) ของ 
สป.๕ แต่ละชนิดแต่ละเลขงานลงไป (ในช่อง
หมายเหตุ) เพิ่มเติมในรายงานสถานภาพประจ�า
เดือนตามข้อ ๒ ด้วย รวมทั้งขอให้ตรวจสอบสภาพ 
สป.๕ คงคลัง (ตามผลการตรวจสภาพหรอืหลักฐาน
แจ้งระงับจ�ากัดการใช้) และบันทึกในช่องสภาพให้
ตรงกับสภาพทีแ่ท้จรงิของ สป.๕ ในครอบครองด้วย

- วิทยุ สพ.ทบ. 
ที่ กห ๐๔๔๓/ 
๑๙๙๑ ลง ๒๘ มี.ค.
๔๖ ข้อ ๓
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- ข้อ ๕ ให้หน่วยฝึกที่ใช้ สป.๕ สาย สพ. และ สาย 
วศ.รายงานการใช้และสถานภาพ สป.๕ สาย สพ. 
และ สาย วศ.ต่อ ยศ.ทบ.ภายใน ๑๕ วัน หลังจาก
จบการฝึกกับให้หน่วยที่ได้รับการแจกจ่าย สป.๕ 
สาย สพ. และ สาย วศ.ตามผนวกประกอบค�าสั่ง 
รวบรวมและสรุปรายงานการใช้ของหนว่ยรองของ
ตนเสนอต่อ ยศ.ทบ. ทุกรอบ ๓ เดือน ฯลฯ
- ข้อ ๒.๓ ขอให้หน่วยที่มี สป.๕ ในครอบครองให้
ความสนใจต่อการควบคมุการเกบ็รกัษา สป.๕ และ
ปฏบิตัต่ิอระเบยีบและค�าสัง่ของ ทบ.ทีเ่กีย่วกบัการ
เก็บรักษา การส่งก�าลัง สป.๕ และให้ความส�าคัญ
มากกว่า สป.ประเภทอื่น และควบคุมการจ�าหน่าย 
สป.๕ ให้ตรงตามจ�านวนที่ได้ใช้จริงโดยใกล้ชิด

๙.๓ การรายงาน
การใช้ สป.๕ 
ฝึก-ศึกษา

- ค�าสั่งกองทัพบก 
(เฉพาะ) ที่....../.......    
เรื่องก�าหนดการ
แจกจ่ายสิ่งอุปกรณ์
ประเภท ๕ สาย 
สพ.และ สาย วศ. 
ส�าหรับการฝึก
ประจ�าปีงบ 
ประมาณ……….   
ข้อ ๕
- ค�าสั่ง ทบ.หรือค�า
สั่งหน่วยเหนือที่
แบ่งมอบเครดิตฝึก
ประจ�าปี (สาย 
สพ.และวศ.) 
ให้กับหน่วยปี
ปัจจุบัน
- วิทยุ สพ.ทบ.
ที่ กห 
๐๔๔๓/๗๗๔๐ 
ลง ๒๔ ธ.ค.๔๖ ข้อ 
๒.๓
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๑.การเตรียม
การรับตรวจ
   ๑.๑ การ
ด�าเนินการ
ตามบันทึกผล
การตรวจ
ของชุดตรวจกรม
จเรทหารบกครั้ง
สุดท้าย

    ๑.๒ ข้อมูลที่
ต้องการทราบ
ประกอบการรับ
ตรวจตาม
อนุผนวกและส่ง
ข้อมูลทาง 
E-mail

    ๑.๓ การ
เตรียมเอกสาร
รับตรวจ 
         

- ระเบียบกองทัพ
บกว่าด้วยการตรวจ
ในหน้าที่นายทหาร
จเร พ.ศ.๒๕๕๒ 
ลง ๑๐ ก.ย.๕๒ 
ข้อ ๑๕.๒ 

- ระเบียบกองทัพ
บกว่าด้วยการตรวจ
ในหน้าที่นายทหาร
จเร พ.ศ.๒๕๕๒ 
ลง ๑๐ ก.ย.๕๒ 
ข้อ ๑๒, ๑๕.๒ 

- ค�าสั่งกองทัพบก 
เรื่อง การตรวจใน
หน้าที่นายทหารจเร 
ประจ�าปี.......

- ข้อ ๑๕.๒ หน่วยรับการตรวจระดับกองพันหรือ
เทยีบเท่าข้ึนไปเมือ่ได้รบับันทกึผลการตรวจแล้ว ให้
ด�าเนินการแก้ไขข้อบกพร่องที่อยู่ในอ�านาจของตน
ทันที โดยไม่ต้องรอให้หน่วยเหนือส่ังการ ส�าหรับ
เรื่องที่อยู่นอกเหนืออ�านาจของตนที่จะแก้ไขได้เอง 
ให้รายงานหน่วยเหนือเพื่อด�าเนินการต่อไป 

- ข้อ ๑๒ การแจ้งให้หน่วยรับการตรวจทราบ  ก่อน
ออกท�าการตรวจให้กรมจเรทหารบกหรอืหน่วยทีส่่ง
การตรวจแจ้งเรื่องและก�าหนดเวลาในการตรวจ  
การเตรยีมการรบัตรวจ และค�าขอต่างๆ ทีจ่�าเป็นต่อ
การอ�านวยความสะดวกในการตรวจ หรอืเรือ่งอืน่ๆ 
ที่เห็นว่ามีความส�าคัญให้หน่วยรับตรวจทราบ
   ๑๒.๑ หนังสือแจ้งก�าหนดเวลาในการตรวจ
ท่ัวไป ควรส่งให้หน่วยรับตรวจทราบล่วงหน้าเพื่อ
เตรียมการก่อนการตรวจไม่น้อยกว่า ๓๐ วัน
- ข้อ ๑๕.๒ หน่วยรับการตรวจระดับกองพันหรือ
เทยีบเท่าขึน้ไปเมือ่ได้รบับันทกึผลการตรวจแล้ว ให้
ด�าเนินการแก้ไขข้อบกพร่องที่อยู่ในอ�านาจของตน
ทันที โดยไม่ต้องรอให้หน่วยเหนือส่ังการ ส�าหรับ
เรื่องที่อยู่นอกเหนืออ�านาจของตนที่จะแก้ไขได้เอง 
ให้รายงานหน่วยเหนือเพื่อด�าเนินการต่อไป 
- จดัท�าข้อมูลประกอบการตรวจตามอนผุนวก ๓ ถงึ 
๓-๒ เรื่อง การส่งก�าลังสิ่งอุปกรณ์ประเภท ๕ สาย
สรรพาวธุ (หน่วยสนบัสนนุ) และหลกัฐานการยนืยนั
จ�านวน สป.๕ คงคลังในระบบ Logsmis ครัง้หลังสุด 
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   ๑.๔ การจัด
ผู้น�าตรวจ, ผู้รับ
ตรวจและยาน
พาหนะน�าตรวจ 
 

   ๑.๕ การจัด
สถานที่รับตรวจ 
         

๒.การรับ - ส่ง
หน้าที่
   ๒.๑ หลักฐาน
การรับ-ส่งหน้าที่
         
   

- ค�าสั่งกองทัพบก 
เรื่อง 
การตรวจในหน้าที่
นายทหารจเร 
ประจ�าปี......

- ค�าสั่งกองทัพบก 
เรื่อง การตรวจใน
หน้าที่นายทหารจเร 
ประจ�าปี...... 

- ระเบียบกองทัพ
บกว่าด้วยการรบั-ส่ง
หน้าที่ในเวลา ย้าย 
เลื่อน ลด ปลดและ
บรรจุ พ.ศ. ๒๕๔๐ 
ลง ๑๘ ก.ย.๔๐ ข้อ 
๗, ๑๑.๑ และ ๑๒

-

ส่งมอบให้ผูต้รวจ ณ สถานทีร่บัตรวจก่อนการตรวจ
เอกสาร 
- ให้จัดท�าข้อมูลการตรวจ และเตรียมเอกสารที่จะ
รบัตรวจให้ครบถ้วนตามที ่กรมจเรทหารบกก�าหนด 
- เตรียมแบบตรวจสอบและประเมินผลตาม
โครงการของ จบ. ประจ�าปี.....เรื่อง การส่งก�าลังสิ่ง
อปุกรณ์ประเภท ๕ สายสรรพาวธุ (หน่วยสนบัสนุน) 
ประจ�าปี จ�านวน ๒ ชุด พิมพ์หัวเรื่อง และให้ผู้น�า
ตรวจผู้รับตรวจลงนามท้ายเรื่อง ให้เรียบร้อยแนบ
ไว้กับข้อมูล
- จดัเจ้าหน้าทีร่บัตรวจและผู้น�าตรวจไว้ให้พร้อม ณ 
สถานที่รับตรวจ
- จัดยานพาหนะในการน�าตรวจคลังสิ่งอุปกรณ์
ประเภท ๕
- จัดโต๊ะรับตรวจเอกสารให้กว้างพอสมควร อย่าง
น้อยประมาณ ๑.๒๐X ๓.๐๐ เมตร และจัดให้ห่าง
จากสถานที่รับตรวจ เรื่องอื่นๆ พอที่จะไม่ให้เสียง
ของ ผู้ตรวจรบกวนกันขณะท�าการตรวจ

- ข้อ ๗ เมือ่มคี�าสัง่ย้ายข้าราชการหรอืให้ข้าราชการ
ออกจากราชการ ให้ผูบ้งัคบับญัชาจดัให้มีการรบั-ส่ง
หน้าที่กันโดยเร็วโดยให้เริ่มออกเดินทางไปรับ-ส่ง
หน้าท่ีซ่ึงกันและกันภายใน ๗ วัน นับแต่วันที่ได้
รับค�าสั่งอย่างเป็นทางการต่อจากนั้นให้ท�าการรับ-
ส่งหน้าที่ต่อกันให้แล้วเสร็จตามก�าหนดเวลาดังนี้  
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  ข้าราชการที่มีต�าแหน่งตั้งแต่ผู้บังคับหมวดหรือ
เทียบเท่าลงไป ภายใน ๒ วัน
 ข้าราชการทีม่ตี�าแหน่งตัง้แต่ผูบั้งคบักองร้อยหรอื
เทียบเท่า ภายใน ๓ วัน
 ข้าราชการท่ีมีต�าแหน่งตั้งแต่ผู ้บังคับกองพัน  
ผู้บังคับการกรมหรือเทียบเท่า ภายใน ๕ วัน
 ข้าราชการที่มีต�าแหน่งตั้งแต่ผู้บัญชาการกองพล
ขึ้นไปหรือเทียบเท่า ภายใน ๗ วัน เว้นแต่ผู้ครอง
ต�าแหน่งดังกล่าวเป็นเจ้าหน้าที่คลังซึ่งรับผิดชอบ
บญัชพีสัดแุละพสัดใุนคลงัโดยตรง จงึให้ยดืเวลาใน
การรับ-ส่งหน้าที่ออกไปได้ไม่เกิน ๑๕ วัน
- ถ้ารายใดมีความจ�าเป็นจะต้องใช้เวลาในการรับ-
ส่งหน้าที่เกินก�าหนด ในข้อนี้ก็ให้รายงานขออนุมัติ
ต่อผู้สั่งย้ายเป็นรายๆ ไป  ถ้าผู้สั่งย้ายมีต�าแหน่งสูง
กว่าผู้บัญชาการทหารบก ให้รายงานขออนุมัติถึงผู้
บัญชาการทหารบก โดยในรายงานจะต้องแจ้ง
ก�าหนดเวลาในการรับ-ส่งหน้าที่ว่าจะแล้วเสร็จ
เมื่อไร 
- ข้อ ๑๑.๑ ให้ผู้ส่งจัดท�าบัญชีส่งหน้าที่เฉพาะใน
กองบังคับการหรือเฉพาะในส่วนที่ตนรับผิดชอบ
โดยตรง เช่น บัญชีก�าลังพล บัญชีอาวุธ บัญชีการ
เงนิ บญัชสีิง่อปุกรณ์ตามสายยทุธบรกิารต่างๆ และ
บัญชีอื่น เฉพาะที่จ�าเป็นตามจ�านวนซ่ึงเป็นจริงใน
วันที่รับ-ส่งหน้าที่ ส�าหรับเงินผู้ส่งที่มีอ�านาจสั่งการ
เบิกจ่ายเงินกับผู้มีหน้าที่รักษาเงินต้องท�าบัญชีรับ-
ส่งและตรวจสอบเงินในบัญชีด้วย
- ข้อ ๑๒ บัญชีรับ-ส่งหน้าที่ให้ท�าเป็น ๓ ชุด เก็บไว้ 
ณ ที่ท�าการเป็นหลักฐาน ๑ ชุด ผู้ส่งเก็บรักษาไว้ ๑ 
ชุด อีก ๑ ชุด ผู้รับน�าเสนอผู้บังคับบัญชาโดยตรง
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 ๒.๒ หลักฐาน
การรายงานการ
รับ-ส่งหน้าที่

   ๒.๓ การ
ส�ารวจพิเศษ
เมื่อมีการรับ-ส่ง
หน้าที่

- ระเบยีบกองทพับก
ว่าด้วยการรับ-ส่ง
หน้าที่ในเวลา ย้าย 
เลื่อน ลด ปลดและ
บรรจุ พ.ศ. ๒๕๔๐ 
ลง ๑๘ ก.ย.๔๐ ข้อ 
๑๒ 

- ระเบยีบกองทพับก 
ว่าด้วยการส่งก�าลัง
สิ่งอุปกรณ์ประเภท 
๕ พ.ศ.๒๕๔๒ ข้อ 
๖๓ และ ๖๔.๓
- หลักเกณฑ์การส่ง
ก�าลังสิ่งอุปกรณ์
ประเภท ๕ รองรับ
การบริหารจัดการ
สิ่งอุปกรณ์ประเภท 
๕ ของกองทัพบก 
ตอนที ่๘ การส�ารวจ 
ข้อ ๖๓ และ ๖๔.๓

ทราบภายใน ๗ วัน นับตั้งแต่วันที่รับ-ส่งหน้าที่แล้ว
เสร็จ ฯลฯ
- ข้อ ๑๒ บัญชีรับ-ส่งหน้าที่ให้ท�าเป็น ๓ ชุด เก็บไว้ 
ณ ที่ท�าการเป็นหลักฐาน ๑ ชุด ผู้ส่งเก็บรักษาไว้ ๑ 
ชุด อีก ๑ ชุด ผู้รับน�าเสนอผู้บังคับบัญชาโดยตรง
ทราบภายใน ๗ วัน นับตั้งแต่วันที่รับ-ส่งหน้าที่แล้ว
เสร็จ ฯลฯ
- ข้อ ๖๓ การส�ารวจ คือการตรวจจ�านวน ณ คลัง
กระสนุเพือ่ป้องกันและแก้ไขความคลาดเคล่ือนทาง
บัญชี, ที่เก็บ, การทุจริตกระสุนเกินต้องการและผล
การรับ-ส่งหน้าที่
- ข้อ ๖๔.๓ การส�ารวจพิเศษ ได้แก่การส�ารวจเป็น
ครั้งคราวตามความจ�าเป็น การส�ารวจกระสุนชนิด
ใด จ�านวนเท่าใดย่อมแล้วแต่กรณ ีเช่น ข้อ ๖๔.๓.๗ 
เมื่อมีการรับ-ส่งหน้าที่
- ข้อ ๖๓ การส�ารวจ คือการตรวจจ�านวน ณ คลัง
กระสนุเพือ่ป้องกันและแก้ไขความคลาดเคล่ือนทาง
บัญชี, ที่เก็บ, การทุจริตกระสุนเกินต้องการและผล
การรับ-ส่งหน้าที่
- ข้อ ๖๔.๓ การส�ารวจพิเศษ ได้แก่การส�ารวจเป็น
ครั้งคราวตามความจ�าเป็น การส�ารวจกระสุนชนิด
ใด จ�านวนเท่าใดย่อมแล้วแต่กรณ ีเช่น ข้อ ๖๔.๓.๗ 
เมื่อมีการรับ-ส่งหน้าที่
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๓.การควบคุม
ทางบัญชี
   ๓.๑ การ
ควบคุมทางบัญชี
   

- ระเบยีบกองทพับก 
ว่าด้วยการส่งก�าลัง
สิ่งอุปกรณ์ ประเภท 
๕ พ.ศ.๒๕๔๒ 
ข้อ ๕.๑.๔, ๒๘, 
๕๙, ๖๐.๑, ๖๐.๒ 
และ ข้อ ๖๒.๕ 
ผนวก น.

- ข้อ ๕.๑.๔ การควบคุมทางบญัชหีมายถงึวธิดี�าเนนิ
การในการควบคมุส่ิงอปุกรณ์ทีเ่ก่ียวกบั การควบคมุ 
การแจกจ่าย การจ่ายเพิ่มเติม การรวบรวมบันทึก
รายงาน การจัดท�าข้อมูลถาวรต่างๆ การส�ารวจ  
การรายงานสถานภาพสิ่งอุปกรณ์ การก�าหนด
นโยบายเก่ียวกบัระดบัส่ิงอุปกรณ์ เพือ่การประหยดั 
โดยต่อเนือ่งทกุขัน้ตอนในสายการส่งก�าลังและสาย
การบังคับบัญชา นับตั้งแต่ส่ิงอุปกรณ์ได้เริ่มเข้าสู่
ระบบส่งก�าลัง ไปจนกระทัง่หน่วยใช้ได้ใช้หมดส้ินไป 
และได้รับอนุมัติให้จ�าหน่ายออกจากบัญชีคุม
ของกองทัพบกแล้ว
- ข้อ ๒๘ ความรับผิดชอบ ผู้บังคับบัญชาทุกระดับ
ชั้นต้องรับผิดชอบในการเก็บรักษากระสุนซึ่งมีอยู่
ในครอบครองของหน่วย ให้อยู่ในสภาพใช้การได้ 
ปลอดภัย และถูกต้อง ตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง
- ข้อ ๕๙ ผูบ้งัคบัหน่วยทกุระดบัทีม่กีระสนุในครอบ
ครอง เป็นผู้รับผิดชอบในการควบคุมกระสุนทุก
กรณี
- ข้อ ๖๐.๑ การควบคุมทางการส่งก�าลัง หน่วยใน
สายการส่งก�าลังระดับต�่ากว่า ต้องอยู ่ในความ
ควบคุมของหน่วยในระดับเหนือกว่า 
- ข้อ ๖๐.๒ การควบคุมทางบัญชี หน่วยในสายการ
ส่งก�าลังทุกระดับ จัดตั้งหน่วยบัญชีคุม หรือหน่วย
บัญชีกระสุนขึ้นตามความเหมาะสมโดยให้อยู่ใน
ความรับผิดชอบของผู้บังคับหน่วย ฯลฯ
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- หลักเกณฑ์การส่ง
ก�าลังสิ่งอุปกรณ์
ประเภท ๕ รองรับ
การบริหารจัดการ
สิ่งอุปกรณ์ประเภท 
๕ ของกองทัพบก
ตอนที่ ๗ ข้อ 
๕.๑.๔, ๒๘, ๕๙, 
๖๐.๑, ๖๐.๒ และ 
ข้อ ๖๒.๕ ผนวก น.

- ข้อ ๖๒.๕ วิธีใช้บัตรบัตรบัญชีคุม ตามผนวก น. 
หน่วยใช้
    บัตรบัญชีคุมกระสุน ทบ.๔๖๘–๕๑๔
      บัญชีคุมเครดิตกระสุนฝึก ทบ.๔๖๘-๕๑๕
      บัญชีคุมของหมุนเวียน ทบ.๔๖๘-๕๑๖ 
- ข้อ ๕.๑.๔ การควบคุมทางบญัชีหมายถงึวธิดี�าเนนิ
การในการควบคุมส่ิงอปุกรณ์ทีเ่กีย่วกบั การควบคุม 
การแจกจ่าย การจ่ายเพิ่มเติม การรวบรวมบันทึก
รายงาน การจัดท�าข้อมูลถาวรต่างๆ การส�ารวจ  
การรายงานสถานภาพสิ่งอุปกรณ์ การก�าหนด
นโยบายเก่ียวกบัระดบัสิง่อปุกรณ์ เพือ่การประหยดั 
โดยต่อเนือ่งทกุขัน้ตอนในสายการส่งก�าลงัและสาย
การบังคับบัญชา นับตั้งแต่ส่ิงอุปกรณ์ได้เริ่มเข้าสู่
ระบบส่งก�าลงั ไปจนกระทัง่หน่วยใช้ได้ใช้หมดส้ินไป 
และได้รับอนุมัติให้จ�าหน่ายออกจากบัญชีคุม
ของกองทัพบกแล้ว 
- ข้อ ๒๘ ความรับผิดชอบ ผู้บังคับบัญชาทุกระดับ
ชัน้ต้องรบัผดิชอบในการเกบ็รกัษากระสนุซึง่มอียูใ่น
ครอบครองของหน่วย ให้อยู ่ในสภาพใช้การได้ 
ปลอดภัย และถูกต้อง ตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง
- ข้อ ๕๙ ผู้บังคับหน่วยทุกระดับที่มีกระสุนใน 
ครอบครอง เป็นผู้รับผิดชอบในการควบคุมกระสุน
ทุกกรณี
- ข้อ ๖๐.๑ การควบคุมทางการส่งก�าลัง หน่วยใน
สายการส่งก�าลังระดับต�่ากว่า ต้องอยู ่ในความ
ควบคุมของหน่วยในระดับเหนือกว่า 
- ข้อ ๖๐.๒ การควบคุมทางบัญชี หน่วยในสายการ
ส่งก�าลังทุกระดับ จัดตั้งหน่วยบัญชีคุม หรือหน่วย
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- ข้อบังคับทหารที่ 
๕/๒๒๑๘๐/๒๔๘๖ 
ลง ๑๐ ก.ย.๘๖
ว่าด้วยการควบคุม
ศาสตราภัณฑ์
ประจ�ากายและ
ประจ�าหน่วย 
มาตรา ๔

- ค�าสั่ง ทบ.ที่ 
๖๓๒/๒๕๒๔ 
ลง ๑๗ ธ.ค.๒๔ 
เรื่องให้กวดขัน
มิให้ลักลอบน�า
กระสุนและวัตถุ
ระเบิดในครอบ
ครองออกจาก
หน่วย 

บัญชีกระสุนข้ึนตามความเหมาะสมโดยให้อยู่ใน
ความรับผิดชอบของผู้บังคับหน่วย ฯลฯ
- ข้อ ๖๒.๕ วิธีใช้บัตรบัตรบัญชีคุม ตามผนวก น. 
หน่วยใช้
    บัตรบัญชีคุมกระสุน ทบ.๔๖๘–๕๑๔
    บัญชีคุมเครดิตกระสุนฝึก ทบ.๔๖๘-๕๑๕
      บัญชีคุมของหมุนเวียน ทบ.๔๖๘-๕๑๖  
- มาตรา ๔ ศาสตราภัณฑ์ทุกชนิดที่ทางราชการได้
จ่ายประจ�ากายหรอืประจ�าหน่วยกด็ ีจกัต้องจดัการ
ให้มีบัญชีคุมไว้เป็นหลักฐาน ทั้งหน่วยที่ได้จ่ายและ
รบัโดยถกูต้องครบถ้วน ตามความจรงิเสมอ ถ้ามกีาร
ช�ารุดสูญหายหรือใช้สิ้นเปลืองไปด้วยประการใด
ก็ตาม ผู้ท�าช�ารุดสูญหายหรือผู้ใช้จักต้องรายงานให้
ผู ้บังคับบัญชาโดยตรงของตนทราบภายใน ๒๔ 
ชม.เป็นหน้าที่ของผู้บังคับบัญชาที่ได้รับรายงาน
ด�าเนนิการสอบสวน หรอืเสนอรายงานไปยงัผูบ้งัคบั
บัญชาชั้นเหนือเพื่อจัดการต่อไปตามระเบียบที่
ก�าหนดไว้ตามกรณี
- ให้ทุกหน่วยตั้งแต่ระดับกองร้อยหรือเทียบเท่าขึ้น
ไปท่ีมีกระสุนและวัตถุระเบิดอยู ่ในครอบครอง 
ก�าหนดมาตรการควบคมุขึน้ใช้เป็นการภายใน หรอื
ก�าหนดมาตรการเพิ่มเติมระเบียบของหน่วยที่มีอยู่
แล้ว ตามความเหมาะสม เพื่อให้เป็นที่มั่นใจในการ
ป้องกัน การลักลอบน�าออกจากหน่วย 
- ให้หน่วยระดับต�่ากว่ากองร้อยถือปฏิบัติตา
มาตรการที่หน่วยบังคับบัญชาโดยตรงก�าหนด



คู่มือการปฏิบัติราชการสายงานจเร

การตรวจกิจการทั่วไป

หัวขอการตรวจ	 หลักฐานอางอิง	 ใจความของหลักฐานอางอิง

กรมจเรทหารบก กรมจเรทหารบก334 335

  

   ๓.๒ การ
บันทึกบัญชีคุม
กระสุน (ทบ.
๔๖๘-๕๑๔)

   

- ค�าสั่ง ทบ.ที่ 
๙๔/๒๕๔๑ 
ลง ๒๗ ก.พ.๔๑ 
เรื่อง มาตรการ
ควบคุม สป.๕ ไม่
ให้รั่วไหลออกจาก 
ทบ. ข้อ ๓, ๓.๑, 
๓.๒.๒, ๓.๒.๔ และ 
๓.๒.๕

- ค�าสั่ง ทบ.ที่ 
๖๓/๒๕๕๒ 
ลง ๒๖ ก.พ.๕๒ 
เรื่อง การป้องกัน
การรั่วไหลของ สป.
๕ ข้อ ๒

- ระเบยีบกองทพับก
ว่าด้วยการส่งก�าลัง
สิ่งอุปกรณ์ ประเภท 
๕ พ.ศ.๒๕๔๒ 
ข้อ ๕๙, ๖๐, 
๖๒.๔.๔ ผนวก ท. 

- ข้อ ๓ มาตรการควบคมุ สป. ไม่ให้รัว่ไหลออกจาก 
ทบ.
- ข้อ ๓.๑ การควบคมุ สป.๕ ผูบ้งัคบับญัชาทกุระดบั
ท่ีมี สป.๕ ในครอบครองเป็นผู้รับผิดชอบในการ
ควบคุม สป.๕ ทุกกรณี และหน่วยในสายการส่ง
ก�าลังระดับต�่ากว่า ต้องอยู่ในความควบคุมของ
หน่วยในระดับสูงกว่า
- ข้อ ๓.๒.๒ ด�าเนินการควบคุมทางบัญชี แก่ สป.
๕ ทุกรายการที่มีอยู่ในครอบครอง
- ข้อ ๓.๒.๔ บชร. จัดท�าบัญชีคุม สป.๕ ซึ่งสะสม
ไว้ที่คลังกระสุน บชร. และคลังกระสุนส่วนภูมิภาค 
(คลัง ,มทบ. และ คลัง จทบ.)
- ข้อ ๓.๒.๕ ส่วนภูมิภาค จัดท�าบัญชีคุม สป.๕ ซึ่ง
สะสมไว้ที่คลังกระสุนส่วนภูมิภาคและที่หน่วยใช้ที่
รับการสนับสนุน
- ข้อ ๒ ผู้บังคับหน่วยทุกระดับ ต้องเพิ่มความเข้ม
งวดในการก�ากับดูแลการใช้ รวมถึงการขออนุมัติ
จ�าหน่าย สป.๕ ของหน่วยในการปฏบิตัภิารกจิต่าง ๆ 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งการใช้ สป.๕ ในภารกิจการฝึก-
ศกึษา ภารกจิป้องกนัประเทศ และภารกจิแก้ปัญหา
ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เพื่อป้องกันการรั่ว
ไหลของ สป.๕ จากการขออนุมัติจ�าหน่ายโดยไม่มี
การใช้งานจริง
- ข้อ ๕๙ ผูบั้งคับหน่วยทกุระดบัทีม่กีระสุนในครอบ
ครอง เป็นผูร้บัผิดชอบในการควบคุมกระสุนทกุกรณี 
- ข้อ ๖๐ ประเภทการควบคุม
          ๖๐.๑ การควบคุมทางการส่งก�าลัง หน่วย
ในสายการส่งก�าลังระดับต�่ากว่า ต้องอยู่ในความ
ควบคุมของหน่วยในระดับเหนือกว่า ๖๐.๒ การ 
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   และ ข้อ ๖๒.๕ 
ผนวก น

- หลักเกณฑ์การส่ง
ก�าลังสิ่งอุปกรณ์
ประเภท ๕ รองรับ
การบริหารจัดการ
สิ่งอุปกรณ์ประเภท 
๕ ของกองทัพบก
ตอนที่ ๗ ข้อ ๕๙, 
๖๐ ผนวก ท.และ 
ข้อ ๖๒.๕ ผนวก น.

ควบทางบัญชี หน่วยในสายการส่งก�าลังทุกระดับ 
จดัตัง้หน่วยบญัชคีมุ หรอืหน่วยบญัชกีระสุนขึน้ตาม
ความเหมาะสมโดยให้อยู่ในความรับผิดชอบของผู้
บังคับหน่วย ฯลฯ
- ข้อ ๖๒.๔.๔ ด�าเนินการตรวจและให้ค�าแนะน�า
หน่วยใช้ อันเกี่ยวกับการควบคุมทางบัญชี
-  ผนวก ท. วิธีเขียนบัตรบัญชีคุมกระสุน (ทบ.
๔๖๘–๕๑๔)
- ข้อ ๖๒.๕ วิธีใช้บัตรบัตรบัญชีคุม ตามผนวก น. 
หน่วยใช้
    บัตรบัญชีคุมกระสุน ทบ.๔๖๘–๕๑๔
      บัญชีคุมเครดิตกระสุนฝึก ทบ.๔๖๘-๕๑๕
      บัญชีคุมของหมุนเวียน ทบ.๔๖๘-๕๑๖
- ข้อ ๕๙ ผู้บังคับหน่วยทุกระดับที่มีกระสุนใน 
ครอบครอง เป็นผู้รับผิดชอบในการควบคุมกระสุน
ทุกกรณี
- ข้อ ๖๐ ประเภทการควบคุม
      ๖๐.๑ การควบคุมทางการส่งก�าลัง
     ๖๐.๒ การควบทางบัญชี หน่วยในสายการส่ง
ก�าลงัทุกระดบั จดัตัง้หน่วยบญัชีคมุ หรอืหน่วยบญัชี
กระสนุขึน้ตามความเหมาะสมโดยให้อยูใ่นความรบั
ผิดชอบของผู้บังคับหน่วย ฯลฯ
- ข้อ ๖๒.๔.๔ ด�าเนินการตรวจและให้ค�าแนะน�า
หน่วยใช้ อันเกี่ยวกับการควบคุมทางบัญชี
- ผนวก ท. วิธีเขียนบัตรบัญชีคุมกระสุน (ทบ.
๔๖๘–๕๑๔)
- ข้อ ๖๒.๕ วิธีใช้บัตรบัตรบัญชีคุม ตามผนวก น. 
หน่วยใช้
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- ค�าสั่งกองทัพบกที่ 
๔๖๑/๒๕๑๗  ลง 
๒๒ พ.ย.๑๗ เรื่อง 
ให้กวดขันการ
ควบคุมสิ่ง
อุปกรณ์ของทาง
ราชการ ข้อ ๑

- วิทยุ สพ.ทบ.ที่ 
กห ๐๔๔๓/๑๓๕๘ 
ลง ๒๘ ก.พ.๔๖     
ข้อ ๑, ๓

     บัตรบัญชีคุมกระสุน ทบ.๔๖๘–๕๑๔
     บัญชีคุมเครดิตกระสุนฝึก ทบ.๔๖๘-๕๑๕
     บัญชีคุมของหมุนเวียน ทบ.๔๖๘-๕๑๖
- ข้อ ๑ ให้ผูบ้งัคับหน่วย  ผู้บงัคับบญัชาคลังสายงาน 
ผู้บังคับบัญชาคลังส่วนภูมิภาค ควบคุมก�ากับดูแล
และกวดขนัเจ้าหน้าทีท่ีร่บัผดิชอบในการควบคมุ สิง่
อปุกรณ์ ได้ตรวจสอบยอดสิง่อปุกรณ์ ให้ตรงกบัยอด
บัญชีคุมโดยปฏิบัติตามระเบียบกองทัพบก ว่าด้วย
การส่งก�าลงัสิง่อปุกรณ์ประเภทต่างๆ ตลอดจนแบบ
ธรรมเนียมอื่นๆ ท่ีเกี่ยวกับการควบคุมสิ่งอุปกรณ์
ของทางราชการโดยเคร่งครัด
- ข้อ ๑ เนื่องจากหน่วยที่มี สป.๕ ในครอบครองจะ
ต้องด�าเนนิการจดัท�าหลกัฐานการควบคมุทางบญัชี
ให้ถูกต้อง ซึ่งต้องบันทึกรายละเอียด รายการ เลข
งาน จ�านวน คลังที่เก็บ การรับ การจ่าย และหลัก
ฐานการได้มา  หลักฐานการจ่าย ลงในบัตรบัญชีคุม 
แต่ปัจจบุนับางหน่วยประสพปัญหา ม ีสป.๕ คงคลงั 
แต่หลักฐานการได้มา (ใบเบิก, ใบโอน, ฯลฯ) ช�ารุด
สูญหาย ลบเลือน หรือมี สป.๕ คงคลัง ไม่ตรงกับ
บญัชคุีม และไม่ได้บนัทกึรายละเอียดการใช้หรอืการ
ได้มาไว้ ท�าให้ไม่สามารถด�าเนินการควบคุมทาง
บญัชแีละตรวจสอบได้ หน่วยต่างๆ จงึได้ด�าเนนิการ
ตัง้กรรมการส�ารวจ สป.คงคลงั โดยใช้ใบส�ารวจ (ทบ.
๔๐๐-๐๑๑) และสรุปลงในรายงานผลเปรียบเทียบ
การตรวจสอบส่ิงอุปกรณ์ (ทบ.๔๐๐-๐๑๒) ว่ามี
จ�านวน ขาด เกิน หรือไม่ พร้อมทั้งต้ังกรรมการ
สอบสวนหาสาเหตุการคลาดเคลื่อนสรุปเสนอ 
สพ.ทบ. ขอแก้ไข (ปรับ) บัญชีคุม
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- ค�าสั่ง ทบ.ที่ 
๙๔/๒๕๔๑ 
ลง ๒๗ ก.พ.๔๑ 
เรื่อง มาตรการ
ควบคุม สป.๕ ไม่ให้
รั่วไหลออกจาก 
ทบ. ข้อ ๓.๔.๓

- ข้อ ๓  สพ.ทบ.จึงขอแจ้งให้หน่วยด�าเนินการ ดังนี้
      ๓.๑ เมื่อหน่วยด�าเนินการส�ารวจ สป.๕ คงคลัง
แล้ว พบว่ามีความคลาดเคลื่อนจากบัญชีคุม ในการ
แก ้ ไขบัญชี คุม หน ่วยจะต ้องด�า เนินการตา
มระเบียบฯ ข้อ ๖๙
      ๓.๒ ส�าหรับในกรณีที่หน่วยได้ท�าการส�ารวจ
แล้ว แต่พบว่ามจี�านวนครบตามบญัชคีมุ แต่เลขงาน
คลาดเคลื่อน หรือไม่ทราบหลักฐานการได้มาและ
หน่วยได้ด�าเนินการตามข้อ ๖๙.๑, ๖๙.๒ แล้ว หาก
เห็นว่า สป.๕ คงคลัง ไม่ปรากฏว่าขาด เกิน ช�ารุด 
เสียหาย หรือมีพฤติการณ์ส่อให้เห็นว่า มิได้เป็นไป
ตามสภาพการเกบ็รกัษาแล้ว ให้ผูม้อี�านาจส่ังส�ารวจ
อนมุติัให้แก้ไขบัญชคีมุได้ และแจ้งให้ กรมสรรพาวธุ
ทหารบก ทราบ 
- ข้อ ๓.๔.๓ กรรมวิธีในการเบิก การรับ และการ
จ่าย เมื่อด�าเนินการเรียบร้อยแล้ว หน่วยเบิกจะบัน
ทึกข้อมูลการรับในบัญชีคุมของหน่วยรับ และ
รายงานการรับให้หน่วยจ่ายทราบ หน่วยจ่ายจะบัน
ทกึข้อมลูการจ่ายในบญัชคีมุของหน่วยจ่าย ซึง่ข้อมลู
การรับและการจ่ายจะมีข้อความตรงกันและลง
ลายมอืชือ่ ผูเ้บิก ผูรั้บและผูจ่้าย เป็นหลกัฐานในการ
เบิกทั้ง ๓ ฉบับ (สีชมพู สีฟ้า และ สีเขียว)
- ข้อ ๘.๔.๗ เมื่อหน่วยรับเครดิตกระสุนฝึกได้แบ่ง
มอบให้หน่วยรองแล้วให้ส�าเนาผลการแบ่งมอบให้
หน่วยเหนือ หน่วยรองและหน่วยสนับสนุนทราบ
ทันที
- ข้อ ๖๒.๔.๕ จัดท�าบัญชีคุมกระสุนฝึกซึ่งใช้อยู่ใน
ปัจจุบัน รวมทั้งรายการแบ่งมอบเครดิตกระสุนฝึก 
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  ๓.๓ การ
ควบคุมเครดิต
กระสุนฝึก-ศึกษา
(ทบ.๔๖๘-๕๑๕) 

   

- ระเบยีบกองทพับก
ว่าด้วยการส่งก�าลัง
สิ่งอุปกรณ์ ประเภท 
๕ พ.ศ.๒๕๔๒ 
ข้อ ๘.๔.๗, 
๖๒.๔.๕, ๖๒.๕
และ ผนวก ธ

- หลักเกณฑ์การส่ง
ก�าลังสิ่งอุปกรณ์
ประเภท ๕ รองรับ
การบริหารจัดการ
สิ่งอุปกรณ์ประเภท 
๕ ของกองทัพบก
ตอนที่ ๒ ข้อ ๘.๔.๗
ตอนที่ ๗ ข้อ 
๖๒.๔.๕, ๖๒.๕
และ ผนวก ธ

แบบและวิธีเขียนบัญชีคุมเครดิตกระสุนฝึก ตาม
ผนวก ธ (ทบ.๔๖๘–๕๑๕)
- ข้อ ๖๒.๕ วิธีใช้บัตรบัญชีคุม ตามผนวก  น  บชร.
คลังกระสุนส่วนภูมิภาค 
- ผนวก ธ ค�าอธิบายวิธีเขียนบัญชีคุมเครดิตกระสุน 
ทบ.๔๖๘-๕๑๕
- ข้อ ๘.๔.๗ เมื่อหน่วยรับเครดิตกระสุนฝึกได้แบ่ง
มอบให้หน่วยรองแล้วให้ส�าเนาผลการแบ่งมอบให้
หน่วยเหนือ หน่วยรองและหน่วยสนับสนุนทราบ
ทันที
- ข้อ ๖๒.๔.๕ จัดท�าบัญชีคุมกระสุนฝึกซึ่งใช้อยู่ใน
ปัจจุบัน รวมทั้งรายการแบ่งมอบเครดิตกระสุนฝึก 
แบบและวิธีเขียนบัญชีคุมเครดิตกระสุนฝึก ตาม
ผนวก ธ (ทบ.๔๖๘–๕๑๕)
- ข้อ ๖๒.๕ วิธีใช้บัตรบัญชีคุม ตามผนวก  น  บชร.
คลังกระสุนส่วนภูมิภาค 
- ผนวก ธ ค�าอธิบายวิธีเขียนบัญชีคุมเครดิตกระสุน 
ทบ.๔๖๘-๕๑๕
- ข้อ ๒๒ การน�ากระสุนด้านในและของหมุนเวียน
ส่งคืน
- ข้อ ๒๒.๒ ของหมุนเวียน ให้หน่วยส่งคืนบรรจุ
หีบห่อมาตรฐานและรับคืนตามที่กรมสรรพาวุธ
ทหารบกก�าหนด
- ข้อ ๒๒.๓ แบบวธิเีขยีนบญัชคีมุของหมนุเวยีน ตาม
ผนวก ณ (ทบ.๔๖๘-๕๑๖) 
- ข้อ ๕๙ ผูบ้งัคับหน่วยทกุระดบัทีม่กีระสุนในครอบ
ครอง เป็นผูรั้บผิดชอบในการควบคมุกระสนุทกุกรณี 
- ข้อ ๖๐.๒ การควบทางบัญชี หน่วยในสายการส่ง
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   ๓.๔ การบันทึก
บัญชีคุมของ
หมุนเวียน (ทบ.
๔๖๘-๕๑๖)

- ระเบยีบกองทพับก 
ว่าด้วยการส่งก�าลัง
สิ่งอุปกรณ์ ประเภท 
๕ พ.ศ. ๒๕๔๒ 
ข้อ ๒๒,  ๒๒.๒, 
๒๒.๓, ๕๙, ๖๐.๒ 
และ ข้อ ๖๒.๕ 

- หลักเกณฑ์การส่ง
ก�าลังสิ่งอุปกรณ์
ประเภท ๕ รองรับ
การบริหารจัดการ
สิ่งอุปกรณ์ประเภท 
๕ ของกองทัพบก
ตอนที่ ๓ ข้อ ๒๒,  
๒๒.๒, ๒๒.๓
ตอนที่ ๗ ข้อ ๕๙, 

ก�าลงัทกุระดบัจดัตัง้หน่วยบญัชคุีม หรอืหน่วยบญัชี
กระสนุขึน้ตามความเหมาะสมโดยให้อยูใ่นความรบั
ผิดชอบของผู้บังคับหน่วย ฯลฯ 
- ข้อ ๖๒.๕ วิธีใช้บัตรบัตรบัญชีคุม ตามผนวก น. 
บชร.คลังกระสุนส ่วนภูมิภาค บัญชีคุมของ
หมุนเวียน ทบ.๔๖๘-๕๑๖
- ข้อ ๒๒ การน�ากระสุนด้านในและของหมุนเวียน
ส่งคืน
- ข้อ ๒๒.๒ ของหมุนเวียน ให้หน่วยส่งคืนบรรจุ
หีบห่อมาตรฐานและรับคืนตามท่ีกรมสรรพาวุธ
ทหารบกก�าหนด
- ข้อ ๒๒.๓ แบบวิธีเขียนบัญชีคุมของหมุนเวียน 
ตามผนวก ณ  (ทบ.๔๖๘-๕๑๖) 
- ข้อ ๕๙ ผูบ้งัคับหน่วยทกุระดับทีม่กีระสุนในครอบ
ครอง เป็นผู้รับผิดชอบในการควบคุมกระสุนทุก
กรณี 
- ข้อ ๖๐.๒ การควบทางบัญชี หน่วยในสายการส่ง
ก�าลงัทกุระดบัจดัตัง้หน่วยบญัชคุีม หรอืหน่วยบญัชี
กระสนุขึน้ตามความเหมาะสมโดยให้อยูใ่นความรบั
ผิดชอบของผู้บังคับหน่วย ฯลฯ 
- ข้อ ๖๒.๕ วิธีใช้บัตรบัตรบัญชีคุม ตามผนวก น. 
บชร.คลงักระสนุส่วนภมูภิาค บญัชคีมุของหมนุเวยีน 
ทบ.๔๖๘-๕๑๖
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๓.๕ การฝากและ
การถอน สป.๕
และหลักเกณฑ์ฯ

๖๐.๒ และ 
ข้อ ๖๒.๕
- ค�าสั่ง ทบ.ที่ 
๙๔/๒๕๔๑ 
ลง ๒๗ ก.พ.๔๑ 
เรื่อง มาตรการ
ควบคุม สป.๕ 
ไม่ให้รั่วไหลออก
จาก ทบ. ข้อ 
๓.๔.๓
- ระเบยีบกองทพับก 
ว่าด้วยการส่งก�าลัง
สิ่งอุปกรณ์ ประเภท 
๕ พ.ศ. ๒๕๔๒ 
ข้อ ๑๖, ๑๖.๑, 
๑๖.๒, ๑๖.๓, 
๑๖.๔ และ ๑๖.๕

- ข้อ ๓.๔.๓ กรรมวิธีในการเบิก การรับ และการ
จ่าย เมื่อด�าเนินการเรียบร้อยแล้ว หน่วยเบิกจะบัน
ทึกข้อมูลการรับในบัญชีคุมของหน่วยรับ และ
รายงานการรบัให้หน่วยจ่ายทราบ หน่วยจ่ายจะบนั
ทกึข้อมลูการจ่ายในบญัชคุีมของหน่วยจ่าย ซึง่ข้อมลู
การรับและการจ่ายจะมีข้อความตรงกันและลง
ลายมอืชือ่ ผูเ้บกิ ผู้รบัและผู้จ่าย เป็นหลักฐานในการ
เบิกทั้ง ๓ ฉบับ (สีชมพู สีฟ้า และ สีเขียว)
- ข้อ ๑๖ การฝากและการถอน เนื่องจากกระสุน
และวัตถุระเบิดมีจ�านวนมากแต่ที่เก็บรักษามีน้อย
โดยเฉพาะกระสุนที่อาจเป็นอันตรายง่ายจ�าเป็น
ต้องใช้ท่ีเก็บรักษาเป็นพิเศษ ฉะนั้นให้คลังกระสุน
ส่วนภูมภิาค คลงักระสุนกองบญัชาการช่วยรบ หรอื
คลังแสง รับฝากกระสุนจากหน่วยในการสนับสนุน
ได้ตามความจ�าเป็น
         ๑๖.๑ การฝาก หน่วยทีจ่ะฝากกระสุนต้อง
ท�ารายงานเสนอผู้มีอ�านาจส่ังฝาก เม่ือได้รับอนุมัติ
แล้ว จึงด�าเนินการฝากกระสุน และให้ถือใบน�าฝาก
นัน้เป็นหลกัฐานคู่กนัระหว่างหน่วยฝากและหน่วยรบั
ฝาก แบบและวธิเีขยีนตาม ผนวก ฌ (ทบ.๔๖๘-๗๗๒)
   ๑๖.๒ การถอน ผู้ถอนจะต้องรายงานขอ
อนมุตัผู้ิมอี�านาจสัง่ฝาก เดมิเมือ่ได้รบัอนมุตัแิล้ว จงึ
น�าหลักฐานไปขอถอนกระสุนซึ่งฝากไว้ โดยมีเจ้า
หน้าที่ทั้งสองฝ่ายลงนามรับรองไว้เป็นหลักฐาน
   ๑๖.๓ ผู้มีอ�านาจส่ังฝากและถอน คลัง
กระสุนส่วนภูมิภาค คลังกระสุนกองบัญชาการช่วย
รบและคลังแสง ให้ผู้บังคับบัญชาส่วนราชการนั้นๆ 
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- หลักเกณฑ์การส่ง
ก�าลังสิ่งอุปกรณ์
ประเภท ๕ รองรับ
การบริหารจัดการ
สิ่งอุปกรณ์ประเภท 
๕ ของกองทัพบก
ตอนที่ ๓ ข้อ ๑๖, 
๑๖.๑, ๑๖.๒, 
๑๖.๓, ๑๖.๔ และ 
๑๖.๕

เป็นผูม้อี�านาจส่ังฝากและถอน ส�าหรบัการถอนจาก
คลังแสงให้หัวหน้าแผนกคลังแสงเป็นผู้มีอ�านาจ 
สั่งถอน
         ๑๖.๔ ส่ิงอปุกรณ์ประเภท ๕ ของหน่วยใช้  
ให้ผู้บังคับบัญชาชั้นผู้บัญชาการกองพลหรือเทียบ
เท่าข้ึนไป ซึง่มคีลงัเกบ็รกัษา มอี�านาจอนมุตัใิห้ฝาก
และถอนระหว่างหน่วยขึ้นตรงของตนเองหรือ
หน่วยข้างเคียงได้
         ๑๖.๕ หากกระสุนที่รับฝากเกิดช�ารุด 
สูญหาย หรือใช้ไปไม่ว่ากรณีใดๆ ให้หน่วยรับฝาก
ด�าเนินกรรมวิธีเกี่ยวกับการน้ันๆ โดยตลอด แล้ว
แจ้งให้หน่วยฝากทราบทันที 
- ข้อ ๑๖ การฝากและการถอน เนื่องจากกระสุน
และวัตถุระเบิดมีจ�านวนมากแต่ที่เก็บรักษามีน้อย
โดยเฉพาะกระสนุทีอ่าจเป็นอนัตรายง่ายจ�าเป็นต้อง
ใช้ท่ีเก็บรักษาเป็นพิเศษ ฉะนั้นให้คลังกระสุนส่วน
ภมูภิาค คลงักระสนุกองบญัชาการช่วยรบ หรือคลงั
แสง รับฝากกระสุนจากหน่วยในการสนับสนุนได้
ตามความจ�าเป็น
        ๑๖.๑ การฝาก หน่วยที่จะฝากกระสุน
ต้องท�ารายงานเสนอผู้มีอ�านาจสั่งฝาก เมื่อได้รับ
อนุมัติแล้ว จึงด�าเนินการฝากกระสุน และให้ถือใบ
น�าฝากนัน้เป็นหลกัฐานคูก่นัระหว่างหน่วยฝากและ
หน่วยรับฝาก แบบและวิธีเขียนตาม ผนวก ฌ (ทบ.
๔๖๘-๗๗๒)
   ๑๖.๒ การถอน ผู้ถอนจะต้องรายงานขอ
อนมัุตผิูมี้อ�านาจสัง่ฝาก เดมิเมือ่ได้รบัอนมุตัแิล้ว จงึ
น�าหลักฐานไปขอถอนกระสุนซึ่งฝากไว้ โดยมีเจ้า
หน้าที่ทั้งสองฝ่ายลงนามรับรองไว้เป็นหลักฐาน
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   ๓.๖ การ
ส�ารวจกระสุน
         

- ระเบยีบกองทพับก 
ว่าด้วยการส่งก�าลัง
สิ่งอุปกรณ์ ประเภท 
๕ พ.ศ. ๒๕๔๒ 
ข้อ ๖๓, ๖๔.๑, 
๖๖.๑, ๖๖.๒, ๖๗, 
๖๗.๑, ๖๗.๒, 
๖๗.๓, ๖๗.๔ และ 
ข้อ ๖๗.๕ 

    ๑๖.๓ ผู้มีอ�านาจส่ังฝากและถอน คลัง
กระสนุส่วนภูมภิาค คลงักระสนุกองบญัชาการช่วย
รบและคลงัแสง ให้ผู้บงัคบับญัชาส่วนราชการนัน้ ๆ 
เป็นผูม้อี�านาจสัง่ฝากและถอน ส�าหรบัการถอนจาก
คลงัแสงให้หัวหน้าแผนกคลังแสงเป็นผู้มอี�านาจส่ังถอน
           ๑๖.๔ สิ่งอุปกรณ์ประเภท ๕ ของหน่วย
ใช้ ให้ผู้บังคับบัญชาชั้นผู้บัญชาการกองพลหรือ
เทียบเท่าขึ้นไป ซึ่งมีคลังเก็บรักษา มีอ�านาจอนุมัติ
ให้ฝากและถอนระหว่างหน่วยขึ้นตรงของตนเอง
หรือหน่วยข้างเคียงได้               
         ๑๖.๕ หากกระสุนที่รับฝากเกิดช�ารุด 
สูญหาย หรือใช้ไปไม่ว่ากรณีใดๆ ให้หน่วยรับฝาก
ด�าเนินกรรมวิธีเกี่ยวกับการนั้นๆ โดยตลอด แล้ว
แจ้งให้หน่วยฝากทราบทันที 
- ข้อ ๖๓ การส�ารวจ คือ การตรวจจ�านวน ณ คลัง
กระสนุเพือ่ป้องกันและแก้ไขความคลาดเคล่ือนทาง
บัญชี ที่เก็บ การทุจริต กระสุนเกินต้องการ และผล
การรับ-ส่งหน้าที่
- ข้อ ๖๔.๑ การส�ารวจเบ็ดเสร็จ ได้แก่การส�ารวจ
กระสุนในครอบครองทั้งหมดโดยปิดการเบิกจ่าย 
ทั้งสิ้น การส�ารวจประเภทนี้ใช้เฉพาะคลังกระสุนที่
มีอุปกรณ์ในการส�ารวจสมบูรณ์
- ข้อ ๖๖.๑ ใบส�ารวจสิ่งอุปกรณ์ (ใช้ในการนับ
จ�านวนกระสุน) แบบและวิธีเขียนตาม ผนวก บ. 
(ทบ.๔๐๐–๐๑๑)
- ข้อ ๖๖.๒ ใบรายงานผลเปรียบเทียบการตรวจ
สอบยอดสิง่อปุกรณ์ (ใช้เพือ่อนมุตัแิก้ไขยอดคงคลงั
ตามทีเ่ป็นจรงิ) แบบและวธิเีขยีน ตามผนวก ป. (ทบ.
๔๐๐-๐๑๒)
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- ข้อ ๖๗ กรรมวิธีในการส�ารวจ ให้ผู้มีอ�านาจสั่ง
ส�ารวจส่ังตั้งชุดส�ารวจขึ้นโดยประกอบด้วยหัวหน้า
ชุดส�ารวจ และชุดส�ารวจอย่างน้อย ๒ หน่วย ใน
หน่วยส�ารวจหน่วยหนึง่ๆ ให้มจี�านวนเจ้าหน้าท่ีตาม
ความเหมาะสมและปฏิบัติดังนี้
     ๖๗.๑ ก่อนด�าเนินการ ให้ตรวจผังการเก็บ
กระสุนกับกองกระสุนในคลังว่าตรงตามผังการเก็บ
หรือไม่
           ๖๗.๒ ส�ารวจรหัสกระสุนและเลขงาน
กระสุนตามป้ายประจ�ากอง หากไม่ตรงกัน ให้แยก
ออกเป็นกองต่างหาก
           ๖๗.๓ เม่ือหน่วยส�ารวจแต่ละหน่วยได้
ด�าเนินการทางเอกสารเกี่ยวกับใบส�ารวจเสร็จส้ิน
แล้ว ให้เริ่มท�าการส�ารวจกระสุนทุกรายการ และ
ทกุชนดิ โดยตรวจนบักระสุนทลีะกองตามทีก่�าหนด
ในทศิทางสวนกนั หรอืจะในทศิทางใดๆ ก็ตาม ห้าม
ส�ารวจพร้อมกันในรายการเดียวกัน
        ๖๗.๔ เมื่อตรวจนับได้เท่าใด ให้บันทึกไว้
ในใบส�ารวจในช่องจ�านวนทีน่บัได้และให้ผูต้รวจนับ
ลงนามในใบส�ารวจเป็นหลักฐาน
         ๖๗.๕ เมือ่ส�ารวจเสรจ็สิน้ทกุรายการและ
ทุกชนิดแล้ว ให้น�าใบส�ารวจส่งให้หัวหน้าชุดส�ารวจ
น�ามาเปรยีบเทยีบกนั ถ้าผลการส�ารวจไม่ตรงกนั ให้
หัวหน้าชุดส�ารวจด�าเนินการส�ารวจใหม่และให้ถือ
ผลการส�ารวจใหม่เป็นผลแท้จรงิของการส�ารวจ โดย
ลงหลักฐานไว้ในใบส�ารวจใหม่
- ข้อ ๖๙ อ�านาจในการสั่งแก้ไขบัญชีคุม
           ๖๙.๑ เมื่อส�ารวจกระสุนเสร็จแล้วหากมี
การคลาดเคลื่อน ให้หัวหน้าชุดส�ารวจรายงานการ
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ปรับจ�านวนกระสุนเสนอผู้มีอ�านาจสั่งส�ารวจ 
โดยใช้ใบรายงานผลการเปรยีบเทยีบการตรวจสอบ
ยอดสิ่งอุปกรณ์ ตามผนวก ป. (ทบ.๔๐๐–๐๑๒)
            ๖๙.๒ ผู้มีอ�านาจสั่งส�ารวจ สั่งตั้งกรรมการ
ประกอบด้วยนายทหารสัญญาบัตร ๓ นาย เพ่ือ
สอบสวนหาสาเหตุ เมื่อปรากฏว่าขาด เกิน ช�ารุด 
เสียหายหรือมีพฤติการณ์ส่อให้เห็นว่า มิได้เป็นไป
ตามสภาพการเก็บรักษา
            ๖๙.๓ ผู้มีอ�านาจสั่งส�ารวจให้ด�าเนินการ 
ดังนี้
                    ๖๙.๓.๑ หากผลการส�ารวจยอด
เกินจากยอดบัญชีคุมให้เสนอผู้มีอ�านาจส่ังส�ารวจ
แก้ไขในบัตรบัญชีคุมได้และแจ้งให้ สพ.ทบ. ทราบ
                    ๖๙.๓.๒ หากผลการส�ารวจยอด
ขาดจากบัญชีคุมให้ด�าเนนิการจ�าหน่ายตามระเบยีบ 
เพื่อตัดยอดออกจากบัญชีคุม  
            ๖๙.๔ เมื่อได้รับอนุมัติจากผู้มีอ�านาจสั่ง
จ�าหน่ายแล้ว ให้หน่วยแก้ไขยอดบัญชีคุมได้ โดย
ปกติการแก้ไขยอดบัญชีคุมจะต้องกระท�าภายหลัง
ได้รบัอนมุตัจิากผูม้อี�านาจอนมุตัจิ�าหน่าย แต่เพือ่มิ
ให้เสียผลในการปฏิบัติงาน หน่วยอาจหมายเหตุ
จ�านวนท่ีส�ารวจไว้ในบัญชีคุม ส�าหรับการบันทึก
และแก้ไขหลักฐานเกี่ยวกับการส�ารวจในบัญชีคุม 
จะต้องบันทึกและลงนามก�ากับด้วยหมึกแดงเสมอ
- ข้อ ๖๓ การส�ารวจ คือ การตรวจจ�านวน ณ คลัง
กระสนุเพ่ือป้องกนัและแก้ไขความคลาดเคลือ่นทาง
บัญชี ที่เก็บ การทุจริต กระสุนเกินต้องการ และผล
การรับ-ส่งหน้าที่
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- หลักเกณฑ์การส่ง
ก�าลังสิ่งอุปกรณ์
ประเภท ๕ รองรับ
การบริหารจัดการ
สิ่งอุปกรณ์ประเภท 
๕ ของกองทัพบก
ตอนที่ ๘ ข้อ ๖๓, 
๖๔.๑, ๖๖.๑, 
๖๖.๒, ๖๗, ๖๗.๑, 
๖๗.๒, ๖๗.๓, 
๖๗.๔, ๖๗.๕, และ 
๖๗.๖ 

- ข้อ ๖๔.๑ การส�ารวจเบ็ดเสร็จ ได้แก่การส�ารวจ
กระสนุในครอบครองทัง้หมดโดยปิดการเบกิจ่ายทัง้
สิ้น การส�ารวจประเภทน้ีใช้เฉพาะคลังกระสุนที่มี
อุปกรณ์ในการส�ารวจสมบูรณ์
- ข้อ ๖๖.๑ ใบส�ารวจส่ิงอุปกรณ์ (ใช้ในการนับ
จ�านวนกระสุน) แบบและวิธีเขียนตาม ผนวก บ. 
(ทบ.๔๐๐–๐๑๑)
- ข้อ ๖๖.๒ ใบรายงานผลเปรยีบเทยีบการตรวจสอบ
ยอดสิ่งอุปกรณ์ (ใช้เพื่ออนุมัติแก้ไขยอดคงคลังตาม
ที่เป็นจริง) แบบและวิธีเขียนตามผนวก ป. (ทบ.
๔๐๐-๐๑๒) 
- ข้อ ๖๗ กรรมวิธีในการส�ารวจ ให้ผู้มีอ�านาจสั่ง
ส�ารวจสั่งต้ังชุดส�ารวจขึ้นโดยประกอบด้วยหัวหน้า
ชดุส�ารวจเป็นนายทหารสญัญาบตัร ๑ นาย และชดุ
ส�ารวจอย่างน้อย ๒ หน่วยส�ารวจ ในหน่วยส�ารวจ
หน่วยหนึ่งๆ ให้มีจ�านวนเจ้าหน้าที่ตามความเหมาะ
สมและปฏิบัติดังนี้
        ๖๗.๑ ก่อนด�าเนนิการ ให้ตรวจผังการเกบ็
กระสุนกับกองกระสุนในคลังว่าตรงตามผังการเก็บ
หรือไม่ 
           ๖๗.๒ ส�ารวจรหัสกระสุนและเลขงาน
กระสุนตามป้ายประจ�ากอง หากไม่ตรงกัน ให้แยก
ออกเป็นกองต่างหาก
           ๖๗.๓ เมื่อหน่วยส�ารวจแต่ละหน่วยได้
ด�าเนินการทางเอกสารเก่ียวกับใบส�ารวจเสร็จสิ้น
แล้ว ให้เร่ิมท�าการส�ารวจกระสนุทุกรายการ และทกุ
ชนิดโดยตรวจนับกระสุนทีละกองตามที่ก�าหนดใน
ทิศทางสวนกัน หรือจะในทิศทางใดๆ ก็ตาม ห้าม
ส�ารวจพร้อมกันในรายการเดียวกัน
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- วิทยุ สพ.ทบ.ที่ 
กห ๐๔๔๓/๑๓๕๘ 
ลง ๒๘ ก.พ.๔๖     
ข้อ ๑, ๓

          ๖๗.๔ เมื่อตรวจนับได้เท่าใด ให้บันทึกไว้ใน
ใบส�ารวจในช่องจ�านวนทีน่บัได้และให้ผูต้รวจนับลง
นามในใบส�ารวจเป็นหลักฐาน
          ๖๗.๕ เมื่อส�ารวจเสร็จสิ้นทุกรายการและ
ทุกชนิดแล้ว ให้น�าใบส�ารวจส่งให้หัวหน้าชุดส�ารวจ
น�ามาเปรยีบเทยีบกนั ถ้าผลการส�ารวจไม่ตรงกนั ให้
หัวหน้าชุดส�ารวจด�าเนินการส�ารวจใหม่และให้ถือ
ผลการส�ารวจ ใหม่เป็นผลแท้จริงของการส�ารวจ 
โดยลง หลักฐานไว้ในใบส�ารวจใหม่
          ๖๗.๖ กรณีชุดส�ารวจท�าการเปิดหีบห่อบรรจุ
เพือ่ด�าเนนิการส�ารวจ ให้หวัหน้าชดุส�ารวจท�าการตี
ตราหีบห่อบรรจ ุ และลงลายมอืชือ่ร่วมกับเจ้าหน้าที่
ผูร้บัผดิชอบประจ�าคลงักระสนุทีท่�าการส�ารวจนัน้ๆ 
ก�ากับไว้ พร้อมทั้งให้ลงวันที่ที่ได้ด�าเนินการตีตรา 
โดยให้ด�าเนนิการทนัทเีมือ่เสรจ็ส้ินการส�ารวจในครัง้
นัน้ โดยใช้วสัดสุ�าหรบัตตีราหรอืวสัดอุืน่ๆ ทีส่ามารถ
จัดหาได้ในการด�าเนินการ  
- ข้อ ๑ เนื่องจากหน่วยที่มี สป.๕ ในครอบครองจะ
ต้องด�าเนนิการจดัท�าหลกัฐานการควบคุมทางบญัชี
ให้ถูกต้อง ซ่ึงต้องบันทึกรายละเอียด รายการ  
เลขงาน จ�านวน คลังที่เก็บ การรับ การจ่าย และ
หลกัฐานการได้มา  หลกัฐานการจ่าย ลงในบตัรบญัชี
คุม แต่ปัจจุบันบางหน่วยประสพปัญหา มี สป.๕ 
คงคลงั แต่หลักฐานการได้มา (ใบเบกิ, ใบโอน, ฯลฯ) 
ช�ารุดสูญหาย ลบเลือน หรือมี สป.๕ คงคลัง ไม่ตรง
กบับญัชคีมุ และไม่ได้บนัทกึรายละเอยีดการใช้หรอื
การได้มาไว้ ท�าให้ไม่สามารถด�าเนนิการควบคมุทาง
บญัชแีละตรวจสอบได้ หน่วยต่างๆ จงึได้ด�าเนนิการ
ตัง้กรรมการส�ารวจ สป.คงคลงั โดยใช้ใบส�ารวจ (ทบ.
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- ค�าสั่ง ทบ.ที่ 
๙๔/๒๕๔๑ 
ลง ๒๗ ก.พ.๔๑ 
เรื่อง มาตรการ
ควบคุม สป.๕ ไม่ให้
รั่วไหลออกจาก ทบ. 
ข้อ ๓.๓.๒

๔๐๐-๐๑๑) และสรปุลงในรายงานผลเปรยีบเทยีบ
การตรวจสอบสิ่งอุปกรณ์ (ทบ.๔๐๐-๐๑๒) ว่ามี
จ�านวน ขาด เกิน หรือไม่ พร้อมทั้งตั้งกรรมการ
สอบสวนหาสาเหตุการคลาดเคล่ือนสรุปเสนอ 
สพ.ทบ. ขอแก้ไข (ปรับ) บัญชีคุม
- ข้อ ๓  สพ.ทบ.จึงขอแจ้งให้หน่วยด�าเนินการ ดังนี้
      ๓.๑ เมื่อหน่วยด�าเนินการส�ารวจ สป.๕ คงคลัง
แล้ว พบว่ามคีวามคลาดเคล่ือนจากบญัชคุีม ในการ
แก้ไขบัญชีคุม หน่วยจะต้องด�าเนินการตาม 
ระเบียบฯ ข้อ ๖๙
      ๓.๒ ส�าหรับในกรณีที่หน่วยได้ท�าการส�ารวจ
แล้ว แต่พบว่ามจี�านวนครบตามบญัชคีมุ แต่เลขงาน
คลาดเคลื่อน หรือไม่ทราบหลักฐานการได้มาและ
หน่วยได้ด�าเนนิการตามข้อ ๖๙.๑, ๖๙.๒ แล้ว หาก
เห็นว่า สป.๕ คงคลัง ไม่ปรากฏว่าขาด เกิน ช�ารุด 
เสียหาย หรือมีพฤติการณ์ส่อให้เห็นว่า มิได้เป็นไป
ตามสภาพการเกบ็รกัษาแล้ว ให้ผูม้อี�านาจส่ังส�ารวจ
อนมุตัใิห้แก้ไขบญัชคีมุได้ และแจ้งให้ กรมสรรพาวธุ
ทหารบก ทราบ 
-ข้อ ๓.๓.๒ ผบ.บชร. และ ผบ.ส่วนภูมิภาค สั่งการ
ส�ารวจ สป.๕ ในครอบครอง อย่างน้อยปีละ ๒ ครั้ง
- ข้อ ๖.๔.๔ การเปิดคลงักระสนุและวัตถรุะเบิดทกุ
คร้ังต้องได้รับอนุมัติจากผู้บังคับหน่วยหรือผู้บังคับ
บัญชาท่ีรับผิดชอบคลังกระสุนและวัตถุระเบิดนั้น 
โดยบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษรลงในสมุดที่จัดท�า
ขึ้นเพื่อให้ตรวจสอบได้
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๔.การเบิก สป.๕
   ๔.๑ การส่ง
ลายมือชื่อผู้
มีสิทธิเบิกและรับ 
สป.๕
         
   

- ระเบยีบกองทพับก
ว่าด้วยการเก็บ
รักษากระสุน
และวัตถุระเบิด 
พ.ศ.๒๕๔๕
ตอนที่ ๒ ข้อ ๖.๔.๔

- ระเบยีบกองทพับก 
ว่าด้วยการส่งก�าลัง
สิ่งอุปกรณ์ ประเภท 
๕ พ.ศ. ๒๕๔๒
ข้อ ๑๐.๑.๕ และ 
๓๖.๓.๖
- หลักเกณฑ์การส่ง
ก�าลังสิ่งอุปกรณ์
ประเภท ๕ รองรับ
การบริหารจัดการ
สิ่งอุปกรณ์ประเภท 
๕ ของกองทัพบก
ตอนที่ ๓ ข้อ 
๑๐.๑.๕, ๓๖.๓.๕

- ข้อ ๑๐.๑.๕ ผู้มีสิทธิเบิก ผู้บังคับหน่วยระดับ
กองพนัหรอืเทยีบเท่าหรอืกองร้อยอสิระขึน้ไปเป็นผู้
มีสิทธิเบิกและสั่งมอบฉันทะ เจ้าหน้าที่อื่นๆ จะเป็น
ผู ้มีสิทธิเบิกได้เฉพาะเม่ืออยู ่ในต�าแหน่งรักษา
ราชการหรือท�าการแทนเท่านั้นหน่วยเบิกจะต้อง
เสนอรายช่ือพร้อมลายมือของผู้มีสิทธิเบิกกระสุน
และผูร้บัมอบฉันทะ ให้คลังกระสุนทีส่นบัสนนุทราบ
ล่วงหน้า โดยปฏิบัติตามระเบียบกองทัพบกว่าด้วย
การส่งลายมือชื่อผู้มีสิทธิเบิกและรับส่ิงอุปกรณ์ที่มี
ผลบังคับใช้ในปัจจุบันกองทัพบกว่าด้วยการส่ง
ลายมือช่ือผู้มีสิทธิเบิกและผู้รับสิ่งอุปกรณ์ที่มีผล
บังคับใช้อยู่ในปัจจุบัน

- ข้อ ๑๐.๑.๕ ผู้มีสิทธิเบิก ผู้บังคับหน่วยระดับ
กองพนัหรอืเทยีบเท่าหรอืกองร้อยอสิระขึน้ไปเป็นผู้
มีสิทธิเบิกและสั่งมอบฉันทะ เจ้าหน้าที่อื่นๆ จะเป็น
ผู ้มีสิทธิเบิกได้เฉพาะเม่ืออยู ่ในต�าแหน่งรักษา
ราชการหรือท�าการแทนเท่านั้นหน่วยเบิกจะต้อง
เสนอรายช่ือพร้อมลายมือของผู้มีสิทธิเบิกกระสุน
และผูร้บัมอบฉันทะ ให้คลังกระสุนทีส่นบัสนนุทราบ
ล่วงหน้า โดยปฏิบัติตามระเบียบกองทัพบกว่าด้วย
การส่งลายมือชื่อผู้มีสิทธิเบิกและรับส่ิงอุปกรณ์ที่มี
ผลบังคับใช้ในปัจจุบัน
- ข้อ ๓๖.๓.๕ ก่อนการเบิกครั้งแรก หน่วยเบิกจะ
ต้องเสนอลายมือช่ือผู้มีสิทธิเบิกกระสุนและผู้รับ
มอบฉันทะไปยังหน่วยจ่าย โดยปฏิบัติตามระเบียบ
กองทัพบกว่าด้วยการส่งลายมือช่ือผู้มีสิทธิเบิกและ
ผู้รับสิ่งอุปกรณ์ที่มีผลบังคับใช้อยู่ในปัจจุบัน
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- ระเบยีบกองทพับก
ว่าด้วยการส่ง
ลายมือชื่อผู้มีสิทธิ
เบิกและผู้รับสิ่ง
อุปกรณ์ 
พ.ศ.๒๕๑๐ ลง ๒๐ 
ม.ค.๑๐ ข้อ ๓, ๔ 
และ ข้อ ๕

- ค�าสั่งกองทัพบก 
(เฉพาะ) ที่ปกปิด 
๑๓๔/๓๑
ลง ๑๔ มิ.ย.๓๑  
ผนวก ญ (การ
สนบัสนนุ สาย สพ.) 
ประกอบระเบียบ
ปฏิบัติประจ�าการ
ส่งก�าลังบ�ารุง
สนับสนุนหน่วย
ปฏบิตัริาชการสนาม
ของกองทพับก ข้อ ๕

- ข้อ ๓ ให้ผู้บังคับบัญชา ตั้งแต่ช้ันผู้บัญชาการ
กองพลขึ้นไปของหน่วยที่มีสิทธิเบิกส่ิงอุปกรณ์ ส่ง
ลายมือช่ือของตน และของบุคคลอื่นซึ่งต้องการให้
เบิกสิ่งอุปกรณ์ ไปยังสถานการส่งก�าลังบ�ารุงที่
สนับสนุน แห่งละ ๑๐ ชุด เฉพาะ สพ.ทบ. ๑๖ ชุด 
เพื่อยึดถือเป็นหลักในการตรวจสอบลายมือชื่อ
 ถ้าผูม้สีทิธเิบกิสิง่อุปกรณ์มตี�าแหน่งต�า่กว่าผูบั้งคับ
บัญชาชั้น ผบ.พล. ให้ผู้บังคับบัญชาของผู้นั้น เป็นผู้
ส่งลายมือชื่อ
- ข้อ ๔ เมื่อต้องการเปลี่ยนตัวบุคคลซึ่งได้ส่งลายมือ
ชื่อไปแล้ว ตามข้อ ๓ จะทั้งหมดหรือไม่ก็ตาม ก็ให้
ส่งลายมือชื่อใหม่ทั้งชุดไปแทน ทั้งนี้เพื่อสะดวกแก่
การเก็บรักษาและการแจกจ่ายของเจ้าหน้าที่
- ข้อ ๕ เมื่อผู้มีสิทธิเบิกสิ่งอุปกรณ์ ประสงค์จะให้ผู้
อื่นรับสิ่งอุปกรณ์แทนก็ให้ส่งลายมือชื่อของผู้รับส่ิง
อุปกรณ์แทน ไปยังสถานการส่งก�าลังบ�ารุงที่
สนับสนุน แห่งละ ๑๐ ชุด เฉพาะ สพ.ทบ. ๑๖ ชุด 
การเปลีย่นตวับคุคลให้ปฏบิตัทิ�านองเดยีวกบั ข้อ ๔
- ข้อ ๕ การส่งก�าลัง สป.๕  ๔) การเบิก ง) ผู้มีสิทธิ
เบิกรับ สป.๕ หน่วยเบิกต้องส่งลายเซ็นชื่อผู้มีสิทธิ
เบกิและมสีทิธริบัของหลวงให้หน่วยจ่ายทราบ ดงันี้
               (๑) ผู้เบิก ต้องเป็นผู้บังคับหน่วยระดับ
กองพนัหรอืเทยีบเท่าขึน้ไปหรือผู้รักษาราชการ หรอื
ผู้ท�าการแทนเป็นผู้ลงนามเบิก            
               (๒) ผู้รับมอบฉันทะรับ สป.๕ ต้องเป็น
นายทหารสัญญาบัตรของหน่วยรับ 



คู่มือการปฏิบัติราชการสายงานจเร

การตรวจกิจการทั่วไป

หัวขอการตรวจ	 หลักฐานอางอิง	 ใจความของหลักฐานอางอิง

กรมจเรทหารบก กรมจเรทหารบก350 351

๔.๒ การเบิก สป.
๕ ทั้งปกติและใน
ระบบ Logsmis

- ข้อบังคับทหารที่ 
๕/๑๙๖๙๕/๒๔๘๔ 
ลง ๑๗ ธ.ค.๘๔ ว่า 
ด้วย การตรวจสอบ
การเบกิ-รบัยุทธภณัฑ์ 
สันติภัณฑ์ตามฎีกา
เบิกข้อ ๓ ก
- ค�าสั่งพิเศษ เรื่อง 
การเบิกและรับ
สิ่งของ ที่ ๕๔ 
ลง ๑๔ มี.ค.๐๙

- ระเบยีบกองทพับก 
ว่าด้วยการส่งก�าลัง
สิ่งอุปกรณ์ 
ประเภท ๕ พ.ศ. 
๒๕๔๒ ข้อ ๑๐.๑.๕, 
๑๐.๒, ๑๐.๒.๔, 
ผนวก ค และ 
ผนวก ง

- ข้อ ๓ ก. ปืนทกุชนดิทีท่�าการรบได้ กระสุนจรงิ,ลกู
ระเบดิจรงิ และวตัถรุะเบดิท�าลาย ผบ.ทบ.เป็นผูส้ัง่
จ่าย และสัง่ให้น�าออกจากคลังแสงทหารบก เว้นแต่
จะได้สั่งเป็นอย่างอื่น ผู้รับของนี้ต้องเป็น
นายทหารสัญญาบัตร

 
- ถ้าหากจะต้องเบิกรับส่ิงของหลวงที่มีราคามากๆ 
ให้จัดนายทหารสัญญาบัตร หรือข้าราชการชั้น
สัญญาบัตร เป็นผู้รับมอบฉันทะแทน

- ข้อ ๑๐.๑.๕ ผู้มีสิทธิเบิก ผู้บังคับหน่วยระดับ
กองพันหรือเทียบเท่าหรือกองร้อยอิสระขึ้นไปเป็น
ผู้มีสิทธิเบิกและส่ังมอบฉันทะ เจ้าหน้าท่ีอื่นๆ จะ
เป็นผู้มีสิทธิเบิกได้เฉพาะเม่ืออยู่ในต�าแหน่งรักษา
ราชการ หรือท�าการแทนเท่านั้น หน่วยเบิกจะต้อง
เสนอรายชื่อพร้อมลายมือช่ือของผู ้มีสิทธิเบิก
กระสุนและผู ้ รับมอบฉันทะ ให้คลังกระสุนที่
สนับสนุนทราบล่วงหน้า โดยปฏิบัติตามระเบียบ
กองทัพบกว่าด้วยการส่งลายมอืชือ่ผูม้สีทิธเิบกิและ
รับสิ่งอุปกรณ์ที่มีผลบังคับใช้ในปัจจุบัน
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- ข้อ ๑๐.๒ คลังกระสุนกองบัญชาการช่วยรบและ
คลงักระสนุส่วนภมูภิาค ผูบั้ญชาการกองบญัชาการ
ช่วยรบ และผู้บังคับหน่วยส่วนภูมิภาค ซึ่งคลังกระ
สุนน้ันๆ ตั้งอยู่รับผิดชอบในการขอเบิกเพื่อสะสม
กระสุนให้เต็มตามระดับและการสะสมอื่นๆ ที่
กองทัพบกก�าหนด กับให้มีกระสุนที่จะแจกจ่าย
หน่วยในการสนับสนุนของตนอย่างเพียงพอตาม
ความจ�าเป็น
- ข้อ ๑๐.๒.๔ การเบกิกระสนุฝึก เมือ่ได้รบัการแบ่ง
มอบเครดติกระสุนฝึกจากหน่วยขึน้ตรงกองทพับก
แล้ว ให้เบิกกระสุนฝึกมาสะสมไว้ให้เพียงพอที่จะ
สนบัสนนุหน่วยรบัการสนบัสนุนได้ในเวลา ๖ เดอืน 
ส่วนห้วงเวลาในการเบิกและจ�านวนในการเบิก ให้
ถือปฏิบัติตามข้อก�าหนดของกรมสรรพาวุธทหาร
บก ส�าหรบัในเดอืนกรกฎาคมถงึเดือนกนัยายน ซึง่
จะเป็นห้วงสิ้นสุดเครดิตกระสุนฝึก เพื่อให้การส่ง
ก�าลังเป็นไปอย่างต่อเน่ืองและทันเวลา ให้คลัง
กระสุนกองบัญชาการช่วยรบและคลังกระสุนส่วน
ภูมิภาค ท�าการเบิกกระสุนเท่าจ�านวนเครดิตที่ได้
รับไว้เดิม ในเดือนตุลาคมถึง ธันวาคมมาสะสมไว้
ล่วงหน้า ในเดอืนมถินุายน หากการแบ่งมอบเครดติ
กระสนุฝึกในปีต่อไปเพิม่ขึน้ ให้เบกิเพิม่เติมในเดอืน
ตุลาคม หากลดลงก็ให้เบิกลดลงเท่าจ�านวนที่เกิน
หรือด�าเนินการส่งคืน ส่วนกรรมวิธีในการเบิกคง
ปฏิบัติเช่นเดียวกับการเบิกขั้นต้น
- ผนวก ค. วิธีเขียนใบเบิกกระสุน ทบ.๔๖๘–๕๑๒
- ผนวก ง. วิธีเขียนใบเบิกและส่งกระสุน ทบ.
๔๖๘–๕๑๓ 
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- หลักเกณฑ์การส่ง
ก�าลังสิ่งอุปกรณ์
ประเภท ๕ รองรับ
การบริหารจัดการ
สิ่งอุปกรณ์ประเภท 
๕ ของกองทัพบก
ตอนที่ ๓ ข้อ 
๑๐.๑.๕, ๑๐.๒, 
๑๐.๒.๒, ผนวก ค 
และ ผนวก ง

- ข้อ ๑๐.๑.๕ ผู้มีสิทธิเบิก ผู้บังคับหน่วยระดับ
กองพันหรือเทียบเท่าหรือกองร้อยอิสระขึ้นไปเป็น
ผู้มีสิทธิเบิกและสั่งมอบฉันทะ เจ้าหน้าที่อ่ืนๆ จะ
เป็นผู้มีสิทธิเบิกได้เฉพาะเม่ืออยู่ในต�าแหน่งรักษา
ราชการ หรือท�าการแทนเท่านั้น หน่วยเบิกจะต้อง
เสนอรายชือ่พร้อมลายมอืชือ่ของผูม้สีทิธเิบกิกระสนุ
และผูร้บัมอบฉนัทะ ให้คลงักระสนุทีส่นบัสนุนทราบ
ล่วงหน้า โดยปฏิบัติตามระเบียบกองทัพบกว่าด้วย
การส่งลายมือชื่อผู้มีสิทธิเบิกและรับส่ิงอุปกรณ์ที่มี
ผลบังคับใช้ในปัจจุบัน
- ข้อ ๑๐.๒ คลังกระสุนกองบัญชาการช่วยรบและ
คลงักระสนุส่วนภมูภิาค ผูบ้ญัชาการกองบญัชาการ
ช่วยรบ และผู้บังคับหน่วยส่วนภูมิภาค ซึ่งคลังกระ
สุนนั้นๆ ตั้งอยู่รับผิดชอบในการขอเบิกเพื่อสะสม
กระสุนให้เต็มตามระดับและการสะสมอื่นๆ ที่
กองทัพบกก�าหนด กับให้มีกระสุนที่จะแจกจ่าย
หน่วยในการสนับสนุนของตนอย่างเพียงพอตาม
ความจ�าเป็น
- ข้อ ๑๐.๒.๒ การเบิกเพื่อรักษาระดับส่งก�าลัง ให้
เบิกกระสุนเพื่อรักษาระดับส่งก�าลังตามจ�านวนซึ่ง
จ่ายให้แก่หน่วยใช้ไป รวมทั้งเส่ือมสภาพ เสียหาย 
ช�ารดุหรอืเสยีหาย ทดลองและท�าลายตลอดจนทีไ่ด้
ใช้กระสุนเผชิญเหตุไปในการปฏิบัติของหน่วยตาม
ค�าสัง่ กระสนุมลูฐานทีใ่ช้ในการรบ หรอืกรณฉีกุเฉนิ
ตามค�าสั่ง เพื่อให้มีกระสุนเต็มตามระดับสะสมอยู่
เสมอ กรรมวิธีในการเบิกคงปฏิบัติเช่นเดียวกับการ
เบิกขั้นต้นและให้แนบส�าเนาใบเบิก ที่ได้รับจากผู้มี
อ�านาจ อนุมัติให้จ่ายกระสุนสนับสนุนหน่วยที่ขอ
เบิกไป
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- ค�าสั่ง ทบ.ที่ 
๙๔/๒๕๔๑ 
ลง ๒๗ ก.พ.๔๑ 
เรื่อง มาตรการ
ควบคุม สป.๕ ไม่ให้
รั่วไหลออกจาก 
ทบ. ข้อ ๓.๔.๑, 
และ ๓.๔.๓

- ระเบยีบกองทพับก 
ว่าด้วยการส่งก�าลัง
สิ่งอุปกรณ์ ประเภท 
๕ พ.ศ. ๒๕๔๒
ข้อ ๑๗, ๑๗.๔, 
๑๘, ๑๙, ๑๙.๑,  
๑๙.๒, ๒๐ และ 
๒๑

-  ผนวก ค. วิธีเขียนใบเบิกกระสุน ทบ.๔๖๘–๕๑๒
- ผนวก ง. วิธีเขียนใบเบิกและส่งกระสุน ทบ.
๔๖๘–๕๑๓ 
- ข้อ ๓.๔.๑ ทบ.ได้ก�าหนดอตัรา ระดบั เครดติ และ
เกณฑ์ความส้ินเปลือ้งให้กับ สป.๕ เพ่ือให้หน่วยเบกิ
ใช้เป็นหลักฐานในการเบิก และหน่วยจ่ายใช้เป็น
หลักฐานในการตรวจสอบก่อนการจ่าย เช่น อัตรา
มูลฐานกระสุนและวัตถุระเบิด, เกณฑ์ความส้ิน
เปลือ้งกระสุนส�ารองสงคราม, อตัรากระสุนทดสอบ
และเครดิตกระสุนฝึกประจ�าปี เป็นต้น
-ข้อ ๓.๔.๓ กรรมวิธีในการเบิก การรับ และการ
จ่าย เมือ่ด�าเนนิการเรยีบร้อยแล้ว หน่วยเบกิจะบัน
ทึกข้อมูลการรับในบัญชีคุมของหน่วยรับ และ
รายงานการรบัให้หน่วยจ่ายทราบ หน่วยจ่ายจะบนั
ทึกข้อมูลการจ่ายในบัญชีคุมของหน่วยจ่าย ซึ่ง
ข้อมลูการรบัและการจ่ายจะมข้ีอความตรงกนัและ
ลงลายมอืชือ่ ผู้เบกิ ผุ้รบัและผู้จ่าย เป็นหลักฐานใน
การเบิกทั้ง ๓ ฉบับ (สีชมพู, สีฟ้า และ สีเขียว)

- ข้อ ๑๗ การส่งคืน หมายถึง การส่งกระสุนจาก
หน่วยใช้ไปยังคลังกระสุนส่วนภูมิภาค คลังกระสุน
กองบญัชาการการช่วยรบหรอืคลังแสง หรอืการส่ง
จากคลังกระสุนส่วนภูมิภาคไปยังคลังกระสุนกอง
บัญชาการช่วยรบหรือคลังแสง ให้ปฏิบัติดังนี้
- ข้อ ๑๗.๔ การส่งคืนกระสุนจากคลังกระสุนส่วน
ภมูภิาคไปยงัคลังกระสุนกองบญัชาการช่วยรบหรอื

๕.การส่งคืน สป.
๕ และของ
หมุนเวียน
    ๕.๑ การส่ง
คืน สป.๕ ทั้งปกติ
และในระบบ 
Logsmis
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คลงัแสง ให้หน่วยส่งคนืคดัแยกประเภทและก�าหนด
รหัสสภาพของกระสุน
- ข้อ ๑๘ ลักษณะกระสุนที่ส่งคืน
            ๑๘.๑ กระสุนใช้การได้ ได้แก่ กระสุนซึ่ง
มีสภาพใช้การได้หรือได้รับการซ่อมจนใช้การได้
            ๑๘.๒ กระสุนใช้การไม่ได้ ได้แก่ กระสุน
ซึ่งช�ารุดหรือเส่ือมสภาพตามความเห็นของกรม
สรรพาวุธทหารบก
- ข้อ ๑๙ ข้อก�าหนดในการส่งคืน
- ข้อ ๑๙.๑ การส่งคืนกระสุนใช้การได้
               ๑๙.๑.๑ กระสุนเกินความต้องการ 
หากจ�านวนกระสนุคงคลงัของหน่วยเกนิอตัราหรอื
ระดับที่กองทัพบกก�าหนด ให้ส่งคืนทันที ยกเว้นใน
กรณีพิเศษซ่ึงกองทัพบกได้ส่ังให้หน่วยสะสม หรือ
เก็บรักษาไว้
               ๑๙.๑.๒  กระสุนซึ่งได้รับค�าสั่งให้ส่ง
คนื หากหน่วยได้รบัค�าสัง่ให้ส่งกระสนุคนื ให้ด�าเนิน
การส่งคืนทันทีไม่ว่าในกรณีใด
            ๑๙.๑.๓  กระสนุยมื เมือ่ครบก�าหนด
ยืม หรือหมดความจ�าเป็นในการใช้แล้วให้น�าส่งคืน 
หรือด�าเนินการตามที่ก�าหนดไว้ทันที หากมีข้อ
ขัดข้องซึ่งท�าให้ไม่สามารถส่งคืนได้ ให้เจ้ากรม
สรรพาวุธทหารบกเป็นผู้พิจารณาเสนอกองทัพบก
สั่งการต่อไป
- ข้อ ๑๙.๒ การส่งคืนกระสุนใช้การไม่ได้
        ๑๙.๒.๑  กระสุนช�ารุดหรือเสื่ อม
สภาพตามสภาพ เช่น ปลอกบวมเกดิคราบออกไซด์ 
หรือมีครบวัตถุระเบิดเยิ้ม ตามความเห็นของกรม
สรรพาวุธทหารบก
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- หลักเกณฑ์การส่ง
ก�าลังสิ่งอุปกรณ์
ประเภท ๕ รองรับ
การบริหารจัดการ
สิ่งอุปกรณ์ประเภท 
๕ ของกองทัพบก
ตอนที่ ๑ ข้อ ๑๗, 
๑๗.๔, ๑๘, ๑๙, 
๑๙.๑, ๑๙.๒, ๒๐ 
และ ๒๑ 

               ๑๙.๒.๒ กระสุนช�ารุดหรือเสื่อมสภาพ
ที่ไม่เป็นไปตามสภาพ เช่น ปลอกปิ่น แหวนรัดท้าย
ช�ารุดเสียรูปทรงเดิม เป็นสนิม หรือปล่อยให้ปลวก
ขึน้ซ่ึงอาจเกดิจากการเกบ็รกัษา การหยบิยก ขนย้าย 
หรืออุบัติภัยให้หน่วยด�าเนินการสอบสวนหาสาเหตุ
การบกพร่อง และเสนอรายงานตามสายการส่งก�าลงั 
จนถึงกรมสรรพาวุธทหารบกเพื่อพิจารณาด�าเนิน
การต่อไปและส่งส�าเนาให้ สายการบังคับบัญชา
ระดับหน่วยขึ้นตรงกองทัพบกทราบด้วย 
- ข้อ ๒๐ กรรมวิธีในการส่งคืน
- ข้อ ๒๑ การท�าใบส่งคืน
- ข้อ ๑๗ การส่งคืน หมายถึง การส่งกระสุนจาก
หน่วยใช้ไปยังคลังกระสุนส่วนภูมิภาค คลังกระสุน
กองบัญชาการการช่วยรบหรือคลังแสง หรือการส่ง
จากคลังกระสุนส่วนภูมิภาคไปยังคลังกระสุนกอง
บัญชาการช่วยรบหรือคลังแสง ให้ปฏิบัติดังนี้
- ข้อ ๑๗.๔ การส่งคืนกระสุนจากคลังกระสุนส่วน
ภมูิภาคไปยังคลงักระสนุกองบญัชาการช่วยรบหรือ
คลงัแสง ให้หน่วยส่งคนืคดัแยกประเภทและก�าหนด
รหัสสภาพของกระสุน
- ข้อ ๑๘ ลักษณะกระสุนที่ส่งคืน
            ๑๘.๑ กระสุนใช้การได้ ได้แก่ กระสุนซึ่ง
มีสภาพใช้การได้หรือได้รับการซ่อมจนใช้การได้
            ๑๘.๒ กระสุนใช้การไม่ได้ ได้แก่ กระสุน
ซ่ึงช�ารุดหรือเสื่อมสภาพตามความเห็นของกรม
สรรพาวุธทหารบก
- ข้อ ๑๙ ข้อก�าหนดในการส่งคืน
- ข้อ ๑๙.๑ การส่งคืนกระสุนใช้การได้
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- ค�าสั่ง ทบ.ที่ 
๙๔/๒๕๔๑ 
ลง ๒๗ ก.พ.๔๑ 
เรื่องมาตรการ
ควบคุม สป.๕ 
ไม่ให้รั่วไหลออก
จาก ทบ.
ข้อ ๓.๖

- ข้อ ๓ ให้หน่วยส่งคืนของหมุนเวียนสิ่งอุปกรณ์
ประเภท ๕ ภายหลังจากใช้งานแล้วภายใน ๓๐ วัน 
เว้นหน่วยปฏบิตักิารในสนาม และ/หรอืหน่วยปราบ
ปราม ผกค. ภายใน ๙๐ วัน 
- ข้อ ๓.๖ สป.๕ ที่ไม่มีของหมุนเวียนส่งคืน เช่น 
แท่งดนิระเบดิทีใ่ช้ในการท�าลาย และเชือ้ประท ุจะ
ต้องรายงานผลการท�าลาย เมื่อน�าไปใช ้งาน 
เครื่องหมายหรือสัญญาลักษณ์ที่สูญหายไปพร้อม
กับระเบิด ดังนี้ไม่ว่าจะมีการน�าไปใช้จริงหรือไม่
ก็ตาม ก็ไม่มีหลักฐานให้ตรวจสอบได้ แนวทางใน
การแก้ปัญหาดังกล่าว กระท�าได้โดย
        ๓.๖.๑ ปลูกฝังให้ผู้มีหน้าทีท่ีเ่กีย่วข้องใน
การใช้ให้มีความส�านึกในความ รับผิดชอบ ซื่อสัตย์ 
มีวินัยและปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ โดยเคร่งครัด
        ๓.๖.๒ ผู ้ บั ง คั บบัญชาทุ ก ระดั บชั้ น  
ต้องเข้มงวดกวดขันในการควบคุม และตรวจสอบ
การใช้ สป.๕ ให้ได้สดัส่วนกันโดยใกล้ชดิ เพือ่ไม่เปิด
โอกาสให้มีการรายงานเท็จ เก่ียวกับการใช้ สป.๕ 
ดังกล่าว 
         ๓.๖.๓ ผู้บังคับบัญชาตามล�าดับชั้นต้อง
ควบคุมให้มีการใช้ สป.๕ ทุกชนิดด้วยความ
ประหยัด และสมควรแก่เหตุ หากพบว่าได้มีการใช้ 
สป.๕ มากผิดปกติ และพิจารณาแล้วว่าไม่เหมาะ
สม ให้ด�าเนินการสอบสวนหาข้อเท็จจริงทันที
        ๓.๖.๔ หากมี สป.๕ สูญหาย หรือรั่วไหล
ออกนอก ทบ. โดยมิชอบ ผู้พบเห็นจะต้องรายงาน
ผู้บังคับบัญชาตามล�าดับชั้น ตามความเป็นจริงโดย
ด่วน
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- ค�าสั่ง ทบ.ที่ 
๖๓/๒๕๕๒ 
ลง ๒๖ ก.พ.๕๒  
เรื่อง การป้องกัน
การรั่วไหลของ สป.
๕ ข้อ ๓

- ระเบยีบกองทพับก
ว่าด้วยการส่ง
ลายมือชื่อผู้มีสิทธิ
เบิกและผู้รับ
สิ่งอุปกรณ์ พ.ศ.
๒๕๑๐ ลง ๒๐ ม.ค.
๑๐ ข้อ ๓, ๔ และ 
ข้อ ๕

- ข้อ ๓ ให้ผู้บังคับหน่วยพิจารณาก�าหนดมาตรการ
ควบคุมเพิ่มเติมได้ตามความเหมาะสมโดยให้ความ
ส�าคัญและเพ่งเล็งเป็นพิเศษเกี่ยวกับการส่งคืนของ
หมนุเวยีนเพือ่ป้องกนัมใิห้ สป.๕ สญูหายหรอืรัว่ไหล
รวมทั้งให้เพ่งเล็งการรักษาความปลอดภัยคลัง สป.
๕ ในความรบัผดิชอบของหน่วยอย่างเคร่งครดั เพือ่
มิให้มีการลักลอบน�า สป.๕ ออกไปใช้ในทางที่ผิด
 
- ข้อ ๓ ให้ผู้บังคับบัญชา ตั้งแต่ชั้นผู้บัญชาการ
กองพลขึ้นไปของหน่วยที่มีสิทธิเบิกสิ่งอุปกรณ์ ส่ง
ลายมือชื่อของตน และของบุคคลอื่นซึ่งต้องการให้
เบิกสิ่งอุปกรณ์ ไปยังสถานการส่งก�าลังบ�ารุงท่ี
สนับสนุน แห่งละ ๑๐ ชุด เฉพาะ สพ.ทบ. ๑๖ ชุด 
เพือ่ยดึถอืเป็นหลักในการตรวจสอบลายมอืช่ือ ถ้าผู้
มีสิทธิเบิกส่ิงอุปกรณ์มีต�าแหน่งต�่ากว่าผู ้บังคับ
บัญชาชั้น ผบ.พล. ให้ผู้บังคับบัญชาของผู้นั้น เป็นผู้
ส่งลายมือชื่อ
- ข้อ ๔ เมือ่ต้องการเปลีย่นตวับุคคลซึง่ได้ส่งลายมอื
ชื่อไปแล้ว ตามข้อ ๓ จะทั้งหมดหรือไม่ก็ตาม ก็ให้
ส่งลายมือชื่อใหม่ทั้งชุดไปแทน ทั้งนี้เพื่อสะดวกแก่
การเก็บรักษาและการแจกจ่ายของเจ้าหน้าที่
- ข้อ ๕ เมื่อผู้มีสิทธิเบิกสิ่งอุปกรณ์ ประสงค์จะให้ผู้
อืน่รบัสิง่อปุกรณ์แทนกใ็ห้ ส่งลายมอืชือ่ของผูร้บัสิง่
อุปกรณ์แทน ไปยังสถานการส่งก�าลังบ�ารุงที่
สนับสนุน แห่งละ ๑๐ ชุด เฉพาะ สพ.ทบ. ๑๖ ชุด 
การเปลีย่นตวับคุคลให้ปฏบัิตทิ�านองเดยีวกบั ข้อ ๔
เจ้าหน้าที่และ ผบ.หน่วย นั้นๆ ด้วย

๖.การรับและจ่าย    
    ๖.๑ การรับ 
สป.๕  
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- ระเบยีบกองทพับก 
ว่าด้วยการส่งก�าลัง
สิ่งอุปกรณ์ประเภท 
๕ พ.ศ. ๒๕๔๒
ข้อ ๓๖.๒ และ 
๓๖.๓, 

- ข้อ ๓๖.๒ ผู้รับ
         ๓๖.๒.๑ ตรวจสอบกระสุนให้ถูกต้องตรง
ตามรายการและจ�านวนในใบเบกิตลอดจนสภาพใช้
การได้ของกระสุนนั้นๆ หากบกพร่องให้หน่วยจ่าย
ด�าเนินการให้เรียบร้อย ส�าหรับกระสุนที่ไม่เปิด
หีบห่อให้รับตามจ�านวนที่ระบุไว้ที่หีบห่อ แล้วลง
นามรับในใบเบิกทั้ง ๓ ฉบับ เพ่ือเป็นหลักฐานแก่
หน่วยจ่าย และให้ผู้จ่ายบันทึกด้านหลังใบเบิกด้วย
ว่า “ไม่เปิดหีบห่อ” 
          ๓๖.๒.๒ การน�ากระสุนออกจากหน่วย
จ่าย ให้ปฏบิตัติามระเบยีบและค�าแนะน�าของหน่วย
จ่าย ทั้งนี้รวมทั้งการบรรทุกและการขนขึ้น
          ๓๖.๒.๓ เมื่อถึงหน่วย ให้น�าใบเบิกที่ได้
รับมาจากหน่วยจ่ายน�าเรียนผู้บังคับบัญชาทราบ
โดยเร็ว
- ข้อ ๓๖.๓ หน่วยเบิก
           ๓๖.๓.๑ ผู้บังคับหน่วย เมื่อได้รับใบเบิก
จากผู้รับแล้ว ให้ตั้งกรรมการ ๓ นาย ซึ่งประกอบ
ด้วยนายทหารสัญญาบัตรอย่างน้อย ๒ นาย โดย
เฉพาะควรจะมีนายทหารซึ่งท�าหน้าที่เกี่ยวกับ
กระสุนท่ีรับผิดชอบเข้าร่วมด้วย เพื่อท�าการตรวจ
จ�านวน รายการและสภาพกระสุนว่าถูกต้องใช้การได้
           ๓๖.๓.๒ เมื่อคณะกรรมการได้ตรวจสอบ
แล้วให้รายงาน ผบ.หน่วยทราบถึง สภาพ จ�านวน 
และรายการตามความเป็นจริงทันที ถ้าปรากฏว่า
คลาดเคลือ่นไปจากใบเบกิ หรอืมกีารช�ารดุเสยีหาย 
ให้คณะกรรมการสอบสวนสาเหต ุแล้วเสนอผู้บงัคบั
หน่วยในภายหลัง
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- หลักเกณฑ์การส่ง
ก�าลังสิ่งอุปกรณ์
ประเภท ๕ รองรับ
การบริหารจัดการ
สิ่งอุปกรณ์ประเภท 
๕ ของกองทัพบก
ตอนที่ ๔ ข้อ ๓๖.๒ 
และ ๓๖.๓

        ๓๖.๓.๓  เจ้าหน้าที่คลังหรือเจ้าหน้าที่
เก็บรักษากระสุน เป็นผู้รับมอบกระสุนตามจ�านวน
และรายการที่คณะกรรมการได้ส่งมอบให้ ตามค�า
สั่งผู้บังคับหน่วย
        ๓๖.๓.๔ หากผู ้รับและเจ้าหน้าที่เก็บ
รักษาเป็นบุคคลเดียวกัน การส่ังตั้งกรรมการของ 
ผู้บังคับหน่วยอาจงดได้ แต่เจ้าหน้าที่ดังกล่าวจะ
ต้องรับผิดชอบต่อจ�านวน รายการ และสภาพ
กระสุนโดย ตลอด ว่าถูกต้องตามใบเบิก          
   ๓๖.๓.๕  เมื่ อ เจ ้ าหน ้าที่ คลั ง ได ้ เก็บ
กระสุนเข้าคลังเรียบร้อยแล้ว ให้หน่วยรับเก็บ
ใบเบกิฉบบัที ่๒ ไว้ในแฟ้มหลักฐานและเสนอใบเบกิ
ฉบับที่ ๔ ไปตามสายการบังคับบัญชาจนถึงหน่วย
ขึ้นตรงกองทัพบก เมื่อหน่วยขึ้นตรงกองทัพบกได้
รับทราบแล้ว ให้ส่งคืนไปเก็บไว้เป็นหลักฐานที่
หน่วยระดับกองพลหรือเทียบเท่า หากหน่วยส่วน
ภูมิภาค หรือกองบัญชาการช่วยรบใดมารับกระสุน
จากหน่วยจ่าย ให้เก็บใบเบิกฉบับที่ ๔ ไว้ที่ส่วน
ภมูภิาค หรือกองบญัชาการช่วยรบนัน้ๆ หน่วยอาจ
งดได้ แต่เจ้าหน้าที่ดังกล่าวจะต้องรับผิดชอบ 
- ข้อ ๓๖.๒ ผู้รับ
        ๓๖.๒.๑ ตรวจสอบกระสนุให้ถกูต้องตรง
ตามรายการและจ�านวนในใบเบกิตลอดจนสภาพใช้
การได้ของกระสุนนั้นๆ หากบกพร่องให้หน่วยจ่าย
ด�าเนินการให้เรียบร้อย ส�าหรับกระสุนที่ไม่เปิด
หีบห่อให้รับตามจ�านวนที่ระบุไว้ที่หีบห่อ แล้วลง
นามรับในใบเบิกทั้ง ๓ ฉบับ เพื่อเป็นหลักฐานแก่
หน่วยจ่าย และให้ผู้จ่ายบันทึกด้านหลังใบเบิกด้วย
ว่า “ไม่เปิดหีบห่อ”



คู่มือการปฏิบัติราชการสายงานจเร

การตรวจกิจการทั่วไป

หัวขอการตรวจ	 หลักฐานอางอิง	 ใจความของหลักฐานอางอิง

กรมจเรทหารบก กรมจเรทหารบก360 361

         ๓๖.๒.๒ การน�ากระสุนออกจากหน่วย
จ่าย ให้ปฏิบัตติามระเบยีบและค�าแนะน�าของหน่วย
จ่าย ทั้งนี้รวมทั้งการบรรทุกและการขนขึ้น
           ๓๖.๒.๓ เมื่อถึงหน่วย ให้น�าใบเบิกที่ได้
รับมาจากหน่วยจ่ายน�าเรียนผู้บังคับบัญชาทราบ
โดยเร็ว
- ข้อ ๓๖.๓ หน่วยเบิก
               ๓๖.๓.๑ ผู้บังคับหน่วย เมื่อได้รับใบเบิก
จากผู้รับแล้ว ให้ตั้งกรรมการ ๓ นาย ซึ่งประกอบ
ด้วยนายทหารสัญญาบัตรอย่างน้อย ๒ นาย โดย
เฉพาะควรจะมีนายทหารซึ่งท�าหน้าที่เกี่ยวกับ
กระสุนท่ีรับผิดชอบเข้าร่วมด้วย เพื่อท�าการตรวจ
จ�านวน รายการและสภาพกระสุนว่าถูกต้องใช้การได้
        ๓๖.๓.๒ เมือ่คณะกรรมการได้ตรวจสอบ
แล้วให้รายงาน ผบ.หน่วยทราบถึง สภาพ จ�านวน 
และรายการตามความเป็นจริงทันที และให้ 
ผบ.หน่วยรายงานการรับที่ได้ตรวจสอบแล้วถึง
หน่วยจ่ายและกรมสรรพาวุธทหารบก โดยวิทยุ
ราชการพร้อมแนบใบแจ้งเลขงานกระสนุ ถ้าปรากฏ
ว่าคลาดเคลื่อนไปจากใบเบิก หรือมีการช�ารุดเสีย
หาย ให้คณะกรรมการสอบสวนสาเหตุ แล้วเสนอผู้
บังคับหน่วยในภายหลัง
         ๓๖.๓.๓ เจ้าหน้าทีค่ลังหรอืเจ้าหน้าทีเ่กบ็
รกัษากระสนุ เป็นผูร้บัมอบกระสนุตามจ�านวนและ
รายการท่ีคณะกรรมการได้ส่งมอบให้ ตามค�าส่ังผู้
บังคับหน่วย
         ๓๖.๓.๔ เมือ่เจ้าหน้าทีค่ลังได้เกบ็กระสุน
เข้าคลังเรียบร้อยแล้ว ให้หน่วยรับเก็บใบเบิกฉบับ
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- ค�าสั่ง ทบ.ที่ 
๙๔/๒๕๔๑ 
ลง ๒๗ ก.พ.๔๑   
เรื่อง มาตรการ
ควบคุม สป.๕ 
ไม่ให้รั่วไหลออก
จาก ทบ.
ข้อ ๓.๔.๓
- ระเบยีบกองทพับก
ว่าด้วยการเก็บ
รักษากระสุนและ
วัตถุระเบิด พ.ศ.
๒๕๔๕ ตอนที่ ๒ 
ข้อ ๖.๔.๔ 
- ข้อบังคับทหารที่ 
๕/๑๙๖๙๕/๒๔๘๔ 
ลง ๑๗ ธ.ค.๘๔ 
ว่าด้วย การตรวจ
สอบการเบิก-รับ
ยทุธภณัฑ์สนัตภิณัฑ์ 
ตามฎกีาเบกิข้อ ๓ ก

ที่ ๒ ไว้ในแฟ้มหลักฐาน และเสนอใบเบิก ฉบับที่ ๔ 
ไปตามสายการบังคับบัญชาจนถึงหน่วยขึ้นตรง
กองทพับก เม่ือหน่วยขึน้ตรงกองทพับกได้รบัทราบ
แล้ว ให้ส่งคืนไปเก็บไว้เป็นหลักฐานที่หน่วยระดับ
กองพลหรือเทียบเท่า หากหน่วยส่วนภูมิภาค หรือ
กองบัญชาการช่วยรบใดมารับกระสุนจากหน่วย
จ่าย ให้เก็บใบเบิกฉบับที่ ๔ ไว้ที่ส่วนภูมิภาค หรือ
กองบัญชาการช่วยรบนั้นๆ  
- ข้อ ๓.๔.๓ กรรมวิธีในการเบิก การรับ และการ
จ่าย เมือ่ด�าเนนิการเรยีบร้อยแล้ว หน่วยเบกิจะบนั
ทึกข้อมูลการรับในบัญชีคุมของหน่วยรับ และ
รายงานการรบัให้หน่วยจ่ายทราบ หน่วยจ่ายจะบนั
ทึกข้อมูลการจ่ายในบัญชีคุมของหน่วยจ่าย ซึ่ง
ข้อมลูการรบัและการจ่ายจะมข้ีอความตรงกนัและ
ลงลายมอืชือ่ ผู้เบกิ ผูร้บัและผูจ่้าย เป็นหลกัฐานใน
การเบิกทั้ง ๓ ฉบับ (สีชมพู สีฟ้า และ สีเขียว)
- ข้อ ๖.๔.๔ การเปิดคลงักระสุนและวตัถรุะเบดิทกุ
ครั้งต้องได้รับอนุมัติจากผู้บังคับหน่วยหรือผู้บังคับ
บัญชาที่รับผิดชอบคลังกระสุนและวัตถุระเบิดนั้น 
โดยบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษรลงในสมุดที่จัดท�า
ขึ้นเพื่อให้ตรวจสอบได้

- ข้อ ๓ ก. ปืนทกุชนดิทีท่�าการรบได้ กระสนุจรงิ,ลกู
ระเบดิจรงิ และวตัถรุะเบดิท�าลาย ผบ.ทบ.เป็นผูส่ั้ง
จ่าย และสัง่ให้น�าออกจากคลงัแสงทหารบก เว้นแต่
จะได้สั่งเป็นอย่างอื่น ผู้รับของนี้ต้องเป็นนายทหาร
สัญญาบัตร
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- ค�าสั่งพิเศษ เรื่อง 
การเบิกและรับ
สิ่งของ ที่ ๕๔ ลง 
๑๔ มี.ค.๐๙
- ค�าสั่งกองทัพบก 
(เฉพาะ) ที่ปกปิด 
๑๓๔/๓๑ ลง ๑๔ 
มิ.ย.๓๑  ผนวก ญ 
(การสนับสนุน สาย 
สพ.) ประกอบระเบยีบ
ปฏิบัติประจ�าการส่ง
ก�าลงับ�ารงุสนบัสนนุ
หน่วยปฏบิตัริาชการ 
สนาของกองทัพบก 
ข้อ ๕
- ระเบยีบกองทพับก 
ว่าด้วยการส่งก�าลัง
สิ่งอุปกรณ์ประเภท 
๕ พ.ศ. ๒๕๔๒
ข้อ ๒๓, ๒๖, ๖๐.๒ 
และ ข้อ ๗๙
 

- ถ้าหากจะต้องเบิกรับสิ่งของหลวงที่มีราคามากๆ 
ให้จัดนายทหารสัญญาบัตร หรือข้าราชการช้ัน
สัญญาบัตร เป็นผู้รับมอบฉันทะแทน

- ข้อ ๕ การส่งก�าลัง สป.๕  ๔) การเบิก ง) ผู้มีสิทธิ
เบิกรับ สป.๕ หน่วยเบิกต้องส่งลายเซ็นชื่อผู้มีสิทธิ
เบกิและมีสทิธริบัของหลวงให้หน่วยจ่ายทราบ ดังนี้
               (๑) ผู้เบิก ต้องเป็นผู้บังคับหน่วยระดับ
กองพนัหรอืเทยีบเท่าขึน้ไปหรอืผูร้กัษาราชการ หรอื
ผู้ท�าการแทนเป็นผู้ลงนามเบิก            
               (๒) ผู้รับมอบฉันทะรับ สป.๕ ต้องเป็น
นายทหารสัญญาบัตรของหน่วยรับ 

- ข้อ ๒๓ การเตรียมการรับ-จ่าย เพื่อความสะดวก
เรียบร้อยไม่สับสนและปลอดภัย ก่อนจะท�าการรับ
หรอืจ่ายกระสนุ ให้เตรียมการไว้ล่วงหน้า โดยจดัตัง้
สถานที่รับ-จ่ายขึ้น เพื่อเก็บกระสุนส�าหรับเตรียม
จ่ายและท�าการรับ-จ่าย ณ สถานที่นี้โดยเฉพาะ 
เป็นการป้องกันมิให้เจ้าหน้าที่อื่น ๆ ซึ่งไม่เกี่ยวข้อง
ไปพลุกพล่านในคลังเก็บ อันเป็นทางให้เกิดการ
ทุจริตและเกิดอันตรายขึ้นนอกจากนั้นยังเป็นการ
ประหยัดแรงงานอีกด้วย
- ข้อ ๒๖ การเตรียมรับและการรับกระสุน
          ๒๖.๑ โดยปกตเิอกสารการรบักระสุน จะ
ต้องส่งล่วงหน้าถึงหน่วยรับ ก่อนประมาณ ๗ วัน 
เพือ่หน่วยรับจะได้ตรวจสอบเอกสารและเตรยีมการ

   ๖.๒ การจ่าย 
สป.๕ 
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รับกระสุน นอกจากนั้นยังจะท�าให้การด�าเนินการ
ตรวจรบั การขนย้าย และการเกบ็เข้าคลงัเกบ็รกัษา
เป็นไปโดยเรียบร้อย
          ๒๖.๒ การก�าหนดสถานทีร่บักระสุน ก่อน
การรับกระสุนจะต้องตรวจสอบเอกสารการรับส่ง
กระสุนเสียก่อน เพื่อทราบว่ากระสุนที่รับนั้นควร
เกบ็ท่ีใด เมือ่พาหนะบรรทกุกระสนุมาถงึจะได้ระบุ
ให้ตรงไปยงัทีเ่กบ็นัน้ ๆ  ได้ทนัท ีเพือ่ป้องกนัการขน
ย้ายหลายครั้ง
         ๒๖.๓ การตรวจสอบเอกสาร เมื่อได้รับ
เอกสารดงักล่าวล่วงหน้า จะต้องตรวจสอบเอกสาร
นัน้ถงึความบกพร่องต่าง ๆ  หากปรากฏข้อบกพร่อง
ให้แก้ไขให้ถูกต้อง
         ๒๖.๔ เจ้าหน้าที่ตรวจรับ จะต้องตรวจ
รับหีบห่อทันทีที่ขนลงจากพาหนะ โดยอาศัยหลัก
ฐานตามเอกสารในครัง้คราวนัน้ หีบห่อหรือกระสนุ
ใดซึ่งไม่เรียบร้อย ให้หน่วยรับตรวจนับกระสุนร่วม
กบัส�านกังานขนส่งปลายทางทนัท ีหากกระสุนขาด
หายหรอืช�ารดุให้รายงานต่อผู้บงัคับบญัชาพร้อมทัง้
รายละเอียด ส�าหรับในการขนลงให้ขนกระสุนลง 
ณ คลังหรือพื้นที่เก็บรักษาที่ก�าหนดไว้
- ข้อ ๖๐.๒ การควบคุมทางบัญชี หน่วยในสายการ
ส่งก�าลังทุกระดับ จัดตั้งหน่วยบัญชีคุม หรือหน่วย
บัญชีกระสุนขึ้นตามความเหมาะสมโดยให้อยู่ใน
ความรับผิดชอบของผู้บังคับหน่วย ทั้งนี้เพื่อให้มี
กระสุนเพียงพอแก่การส่งก�าลังและเกิดสมดุลใน
การแจกจ่าย และให้หมายรวมถึงการปฏิบัติดังต่อ
ไปนี้ด้วย คือฯลฯ
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- หลักเกณฑ์การส่ง
ก�าลังสิ่งอุปกรณ์
ประเภท ๕ รองรับ
การบริหารจัดการ
สิ่งอุปกรณ์ประเภท 
๕ ของกองทัพบก
ตอนที่ ๔ ข้อ ๒๓, 
๒๖, ๖๐.๒ และ ข้อ 
๗๙

- ข้อ ๗๙ ใบแจ้งเลขงานกระสุน ในการส่งคืน การ
จ่าย การโอนและการยืมกระสุน ให้หน่วยส่งคืน 
หน่วยจ่าย หน่วยโอน และหน่วยให้ยืม ท�าใบแจ้ง
เลขงานกระสุนเพิ่มขึ้น และแนบไปพร้อมกับหลัก
ฐานแบบฟอร์มนั้นๆ ด้วย แบบและวิธีเขียนใบแจ้ง
เลขงานกระสุนตาม ผนวก ม (ทบ.๔๖๘-๕๐๘)
       ส�าหรับคลังกระสุนส่วนภูมิภาค คลังกระสุน
กองบัญชาการช่วยรบและคลังแสง ให้รายงาน 
เลขงานกระสนุ ของกระสนุในการสะสมทัง้สิน้ ตาม
เลขงานทุกระยะ  ๖ เดือน โดยปิดรายงานในส้ิน
เดือน มกราคมมิถุนายน มายังกองควบคุมสิ่ง
อุปกรณ์ กรมสรรพาวุธทหารบก ภายในวันที่ ๑๕ 
ของเดอืน หลงัจากปิดรายงานโดยใช้ใบแจ้งเลขงาน
กระสุน
- ข้อ ๒๓ การเตรียมการรับ-จ่าย เพื่อความสะดวก
เรียบร้อยไม่สับสนและปลอดภัย ก่อนจะท�าการรับ
หรอืจ่ายกระสนุ ให้เตรยีมการไว้ล่วงหน้า โดยจดัตัง้
สถานท่ีรับ-จ่ายขึ้น เพื่อเก็บกระสุนส�าหรับเตรียม
จ่ายและท�าการรับ-จ่าย ณ สถานที่นี้โดยเฉพาะ 
เป็นการป้องกันมิให้เจ้าหน้าที่อื่น ๆ ซึ่งไม่เกี่ยวข้อง
ไปพลุกพล่านในคลังเก็บ อันเป็นทางให้เกิดการ
ทุจริตและเกิดอันตรายขึ้นนอกจากนั้นยังเป็นการ
ประหยัดแรงงานอีกด้วย
- ข้อ ๒๖ การเตรียมรับและการรับกระสุน
            ๒๖.๑ โดยปกติเอกสารการรับกระสุน จะ
ต้องส่งล่วงหน้าถึงหน่วยรับ ก่อนประมาณ ๗ วัน 
เพือ่หน่วยรบัจะได้ตรวจสอบเอกสารและเตรยีมการ
รับกระสุน นอกจากน้ันยังจะท�าให้การด�าเนินการ
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ตรวจรบั การขนย้าย และการเกบ็เข้าคลงัเกบ็รกัษา
เป็นไปโดยเรียบร้อย
          ๒๖.๒ การก�าหนดสถานทีร่บักระสนุ ก่อน
การรับกระสุนจะต้องตรวจสอบเอกสารการรับส่ง
กระสุนเสียก่อน เพื่อทราบว่ากระสุนที่รับนั้นควร
เกบ็ทีใ่ด เมือ่พาหนะบรรทกุกระสนุมาถงึจะได้ระบุ
ให้ตรงไปยงัทีเ่กบ็นัน้ ๆ  ได้ทนัท ีเพือ่ป้องกนัการขน
ย้ายหลายครั้ง
         ๒๖.๓ การตรวจสอบเอกสาร เม่ือได้รับ
เอกสารดงักล่าวล่วงหน้า จะต้องตรวจสอบเอกสาร
นั้นถึงความบกพร่องต่าง ๆ หากปรากฏ
ข้อบกพร่องให้แก้ไขให้ถูกต้อง
           ๒๖.๔ เจ้าหน้าทีต่รวจรบั จะต้องตรวจรบั
หีบห่อทันทีที่ขนลงจากพาหนะ โดยอาศัยหลักฐาน
ตามเอกสารในครั้งคราวนั้น หีบห่อหรือกระสุนใด
ซึง่ไม่เรยีบร้อย ให้หน่วยรบัตรวจนบักระสนุร่วมกบั
ส�านักงานขนส่งปลายทางทันที หากกระสุนขาด
หายหรอืช�ารดุให้รายงานต่อผูบ้งัคบับญัชาพร้อมทัง้
รายละเอยีด ส�าหรบัในการขนลงให้ขนกระสนุลง ณ 
คลังหรือพื้นที่เก็บรักษาที่ก�าหนดไว้
- ข้อ ๖๐.๒ การควบคุมทางบัญชี หน่วยในสายการ
ส่งก�าลังทุกระดับ จัดตั้งหน่วยบัญชีคุม หรือหน่วย
บัญชีกระสุนขึ้นตามความเหมาะสมโดยให้อยู่ใน
ความรับผิดชอบของผู้บังคับหน่วย ท้ังน้ีเพื่อให้มี
กระสุนเพียงพอแก่การส่งก�าลังและเกิดสมดุลใน
การแจกจ่าย และให้หมายรวมถึงการปฏิบัติดังต่อ
ไปนี้ด้วย คือฯลฯ
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- ระเบยีบกองทพับก
ว่าด้วยการส่งและ
รับสิ่งอุปกรณ์ พ.ศ.
๒๕๕๒ หมวด ๗ 
ข้อ ๑๙

- ค�าสั่ง ทบ.ที่ 
๙๔/๒๕๔๑ ลง 
๒๗ ก.พ.๔๑ เรื่อง 
มาตรการควบคุม 
สป.๕ ไม่ให้รั่วไหล
ออกจาก ทบ. 
ข้อ ๓.๒.๑, ๓๔๑ 
และ ๓.๔.๓

- ข้อ ๗๙ ใบแจ้งเลขงานกระสุน ในการส่งคืน การ
จ่าย การโอนและการยืมกระสุน ให้หน่วยส่งคืน 
หน่วยจ่าย หน่วยโอน และหน่วยให้ยืม ท�าใบแจ้ง
เลขงานกระสุนเพิ่มขึ้น และแนบไปพร้อมกับหลัก
ฐานแบบฟอร์มนั้นๆ ด้วย แบบและวิธีเขียนใบแจ้ง
เลขงานกระสุนตาม ผนวก ม (ทบ.๔๖๘-๕๐๘)
       ส�าหรับคลังกระสุนส่วนภูมิภาค คลังกระสุน
กองบัญชาการช่วยรบและคลังแสง ให้รายงานเลข
งานกระสนุ ของกระสนุในการสะสมทัง้สิน้ ตามเลข
งานทุกระยะ ๖ เดือน โดยปิดรายงานในส้ินเดือน 
มกราคมมถินุายน มายงักองควบคมุสิง่อปุกรณ์ กรม
สรรพาวุธทหารบก ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือน หลัง
จากปิดรายงานโดยใช้ใบแจ้งเลขงานกระสุน
- หมวด ๗ ข้อ ๑๙ การขนส่งสิ่งอุปกรณ์ด้วยเครื่อง
มอืขนส่งของหน่วย ในกรณทีีห่น่วยรบัตัง้อยู่ห่างจาก
หน่วยส่งในระยะทางประมาณไม่เกิน ๕๐ กิโลเมตร 
ให้หน่วยรับท�าการขนส่งด้วยเครื่องมือขนส่งของ
หน่วยเว้นแต่จะมีสิ่งอุปกรณ์เกินขีดความสามารถ
ของเครือ่งมอืขนส่งทีห่น่วยมอียู ่หรอืในกรณเีร่งด่วน
เป็นพิเศษ ให้หน่วยนั้นขอรับการสนับสนุนจาก
หน่วยทหารขนส่งได้ตามความจ�าเป็น
- ข้อ ๓.๒.๑ ก�าหนดมาตรการรักษาความปลอดภัย 
คลัง สป.๕ เพื่อป้องกันการโจรกรรม โดยให้มีการ
รักษาการณ์ตลอด ๒๔ ชั่วโมง ก�าหนด รปจ.ในการ
เปิด-ปิดคลัง ตลอดจนการน�า สป.๕ เข้าเก็บและ
ออกจากคลัง ให้ชัดเจนและรัดกุม
- ข้อ ๓.๔.๑ ทบ.ได้ก�าหนดอัตรา ระดับ เครดิต และ
เกณฑ์ความส้ินเปล้ืองให้กบั สป.๕ เพือ่ให้หน่วยเบกิ
ใช้เป็นหลักฐานในการเบิก และหน่วยจ่ายเป็นหลัก
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- ข้อบังคับทหารที่ 
๕/๒๒๑๘๐
/๒๔๘๖  ลง ๑๐ 
ก.ย.๘๖  ว่าด้วย
การควบคุมศาสตรา
ภัณฑ์ประจ�ากาย
และประจ�าหน่วย 
มาตรา ๓, มาตรา 
๔, มาตรา ๕(๒), 
มาตรา ๕ (๓), 
มาตรา ๕ (๔)  

ฐานในการตรวจสอบก่อนการจ่าย เช่น อัตรา
มูลฐานกระสุนและวัตถุระเบิด, เกณฑ์ความสิ้น
เปลือ้งกระสนุส�ารองสงคราม อตัรากระสนุทดสอบ
และเครดิตกระสุนฝึกประจ�าปี เป็นต้น
-ข้อ ๓.๔.๓ กรรมวธิใีนการเบกิ การรบั และการจ่าย 
เมื่อด�าเนินการเรียบร้อยแล้ว หน่วยเบิกจะบันทึก
ข้อมูลการรับในบัญชีคุมของหน่วยรับ และรายงาน
การรบัให้หน่วยจ่ายทราบ หน่วยจ่ายจะบนัทกึข้อมุ
ลการจ่ายในบญัชีคุมของหน่วยจ่าย ซ่ึงข้อมลูการรบั
และการจ่ายจะมีข้อความตรงกันและลงลายมือชื่อ 
ผู้เบิก ผู้รับและผู้จ่าย เป็นหลักฐานในการเบิกทั้ง ๓ 
ฉบับ (สีชมพู, สีฟ้า และ สีเขียว)
- มาตรา ๓ การสัง่จ่ายศาสตร์ภัณฑ์ประจ�ากายหรอื
ประจ�าหน่ายก็ดี  เป็นอ�านาจเฉพาะตัวของผู้บังคับ
บัญชาหน่วยนั้นๆ หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากผู้
บังคับบัญชานั้นๆ เป็นลายลักษณ์อักษร
- มาตรา ๔ ศาสตราภัณฑ์ทุกๆ ชนิดที่ทางราชการ
ได้จ่ายประจ�ากายหรือประจ�าหน่วยก็ดี จักต้อง
จัดการให้มีบัญชีคุมไว้เป็นหลักฐานทั้งหน่วยที่ได้
จ่าย และรบัโดยถกูต้องครบถ้วนตามความจรงิเสมอ 
ถ้ามีการช�ารุดสูญหายหรือใช้สิ้นเปลืองไปด้วย
ประการใดกต็าม ผูท้�าช�ารดุสญูหายหรอืผูใ้ช้จกัต้อง
รายงานให้ผู ้บังคับบัญชาโดยตรงของตนทราบ
ภายใน ๒๔ ชม. เป็นหน้าที่ของผู้บังคับบัญชาที่ได้
รับรายงานด�าเนินการสอบสวนหรือเสนอรายงาน
ไปยังผู้บังคับบัญชาชั้นเหนือเพ่ือจัดการต่อไปตาม
ระเบียบที่ก�าหนดไว้ตามกรณี
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- มาตรา ๕ (๒) การรับ-จ่าย ทั้งที่น�าไปใช้ราชการ
ประจ�า และราชการชั่วคราวให้รัดกุมเคร่งครัดไม่
เกดิการรัว่ไหล โดยใหม้บีตัรแสดงหลกัฐานการรบั-
จ่าย วัน เดือน ปี เวลาที่จ่าย เหตุผลที่จ่าย ผู้อนุมัติ
ให้จ่าย และ วนั เดอืน ปี เวลาทีน่�าส่งคืนไว้ให้ชัดเจน
แน่นอนทุกๆ ครั้งที่มีการรับ-จ่าย      
- มาตรา ๕ (๓) ส�าหรับหน่วยที่ไม่มีข้าราชการชั้น
สัญญาบัตรเป็นเจ้าหน้าที่ในการนี้โดยเฉพาะ ให้
ก�าหนดตวัข้าราชการชัน้สญัญาบตัร ๑ คน เป็นผูร้บั
ผิดชอบในการเก็บรักษา การตรวจสอบหลักฐาน
และท�าหลกัฐานรบั-จ่าย ไว้ให้เป็นการแน่นอน เมือ่
มกีารเปลีย่นแปลงตวัข้าราชการผูร้บัผิดชอบนีค้ราว
ใดต้องให้มีการรับ-ส่งหน้าที่กันโดยมีหลักฐาน
ทางเอกสารทุกครั้ง
- มาตรา ๕ (๔) ก�าหนดตวัข้าราชการชัน้สญัญาบตัร
อย่างน้อย ๑ คน ให้เป็นพยานในการตรวจสอบทกุๆ 
ครั้งที่ต้องมีการรับ-จ่าย และต้องลงชื่อ ก�ากับไว้ใน
เอกสารรับ-จ่ายทุกครั้งไป  
     ส�าหรับ (๓) และ (๔) ในหน่วยที่ไม่มีข้าราชการ
ชัน้สญัญาบตัรเป็นเจ้าหน้าทีช่ัน้รอง ให้ใช้ข้าราชการ
ต�่ากว่าชั้นสัญญาบัตรได้ 
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- ระเบยีบกองทพับก
ว่าด้วยการเก็บ
รักษากระสุน
และวัตถุระเบิด 
พ.ศ.๒๕๔๕ 
ตอนที่ ๒ ข้อ ๖.๑, 
๖.๓, ๖.๑๔, ผนวก 
ก ข้อ ๒.๕ ข,
และ ผนวก ก ข้อ 
๓.๒ ข

- ระเบยีบกองทพับก
ว่าด้วยการเก็บ
รักษากระสุน
และวัตถุระเบิด 
พ.ศ.๒๕๔๕
ตอนที่ ๒ ข้อ 
๖.๔.๑, ๖.๔.๒, 
๖.๑๓, ๖.๑๕ และ 
ผนวก ก  ข้อ 
๔.๑.๒๑ ง

- ข้อ ๖.๑ ต้องก�าหนดให้เป็นพื้นที่หวงห้าม ห้าม
บคุคลทีไ่ม่เกีย่วข้องเข้าไปในพืน้ทีท่ีก่�าหนดโดยเดด็
ขาด ต้องมป้ีายพืน้ทีห่วงห้ามตดิไว้ตามช่องทางเข้า-
ออกทกุแห่ง ผู้มสิีทธเิข้าออกจะต้องเข้าออกตามช่อง
ทางที่ก�าหนด
- ข้อ ๖.๓ ห้ามน�าไม้ขีดไฟหรือสิ่งที่ท�าให้เกิด
ประกายไฟ เข้าในบริเวณพืน้ทีเ่กบ็รกัษากระสนุและ
วัตถุระเบิดและต้องติดป้ายห้ามไว้ให้เห็นเด่นชัด
- ข้อ ๖.๑๔ พื้นที่ส�าหรับสูบบุหรี่ต้องอยู่ห่างพื้นที่
เก็บรักษากระสุนและวัตถุระเบิดไม่น้อยกว่า ๑๐๐ 
ฟตุ และต้องมทีีท่ิง้ก้นบหุรีท่�าไว้โดยเฉพาะพร้อมตดิ
ป้ายให้เห็นชัดเจน
ผนวก ก. ข้อ ๒.๕ ข. ห้ามสูบบุหรี่ นอกจากจะสูบ
ในพ้ืนท่ีท่ีก�าหนดให้ เมื่อสูบเสร็จแล้วจะต้องแน่ใจ
ว่าได้ดับก้นบุหรี่แล้ว
- ผนวก ก. ข้อ ๓.๒ ข. จะต้องมีการควบคุมและ
บังคับอย่างเข้มงวดในการสูบบุหรี่
- ข้อ ๖.๔.๑ ต้องมียามรักษาการณ์อย่างเพียงพอ
ตลอดเวลาในระหว่าง รักษาการณ์ ต้องตรวจการใส่
กญุแจ การประทบัตา ตลอดจนอปุกรณ์ประจ�าคลงั
กระสุนและวัตถุระเบิดให้เรียบร้อย
- ข้อ ๖.๔.๒ ยามรักษาการณ์และเจ้าหน้าที่ผู้รับผิด
ชอบเกีย่วกบักระสุนและวตัถรุะเบดิ จะต้องได้รบัค�า
แนะน�าเก่ียวกับการดับเพลิงในกรณีฉุกเฉินและ
อันตรายที่เกี่ยวกับเพลิงและวัตถุระเบิดรวมทั้งข้อ
ปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยมาแล้วเป็นอย่างดี

๗.การรักษา
ความปลอดภัย
   ๗.๑ ป้าย

   ๗.๒ เวร - ยาม
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- ระเบยีบกองทพับก
ว่าด้วยการเก็บ
รักษากระสุน
และวัตถุระเบิด 
พ.ศ.๒๕๔๕
ตอนที่ ๒ ข้อ ๖.๕, 
๖.๗., ๖.๘, ๖.๑๑, 
๖.๑๒  และ 
ผนวก ก ข้อ ๓.๒ ซ

- ข้อ ๖.๑๓ ต้องมีอุปกรณ์ปฐมพยาบาลเก็บไว้เป็น
ส่วนกลางส�าหรับคลังกระสุนวัตถุระเบิดของหน่วย
ใช้ ให้เก็บรักษาไว้ที่ยามรักษาการณ์ประจ�าคลัง
- ข้อ ๖.๑๕ ห้ามใช้วทิยรุบั-ส่ง และโทรศพัท์เคลือ่นที่
ในระยะ ๕๐ ฟตุ (๑๕ เมตร) จากกระสุนและวตัถรุะเบิด
- ผนวก ก ข้อ ๔.๑.๒๑ ง ต้องมอีปุกรณ์ปฐมพยาบาล
ต่อไปนีเ้กบ็ไว้เป็นส่วนกลางและจ่ายให้ผูร้บัผดิชอบ
ประจ�าชุดเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับกระสุนเคมี
หมวด ซี
 ๑) ผ้ากอซที่ฆ่าเชื้อแล้ว
 ๒) น�า้ยาคอปเปอร์ซลัเฟต (จนุสี) ๑% จ�านวน ๔ ลิตร
  ๓) ถังขนาด ๒๐ ลิตร ๑ ใบ และ ฟองน�้า ๒ ก้อน
 ๔) น�้าเกลือ  ๘  ลิตร
- ข้อ ๖.๕ บริเวณคลังกระสุนและวัตถุระเบิดต้อง
ไม่มสีายไฟฟ้าในระยะใกล้กว่าความสงูของเสาไฟฟ้า
หรือใกล้กว่าระยะความยาวของสายไฟฟ้าระหว่าง
เสาไฟฟ้า หรอืน้อยกว่า ๕๐ ฟตุ โดยให้ใช้ระยะทีม่า
กกว่าเป็นเกณฑ์
- ข้อ ๖.๗ บริเวณรอบคลังกระสุนและวัตถุระเบิด
ต้องมีเขตกันเพลิง อย่างน้อย ๕๐ ฟุต ต้องตัดหญ้า
ให้สั้นและไม่มีสิ่งติดไฟได้ง่าย
- ข้อ ๖.๘ ห้ามก�าจดัวชัพชืและสิง่อืน่ใด โดยการเผา
บริเวณรอบๆ คลังในรัศมี ๕๐ ฟุต โดยเด็ดขาด
- ข้อ ๖.๑๑ ต้องติดตั้งอุปกรณ์ดับเพลิงขั้นต้นที่
เหมาะสมกับกระสุนและวัตถุระเบิดที่เก็บรักษาใน
คลังนั้นๆ

   ๗.๓ การ
ป้องกันอัคคีภัย
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- ข้อ ๖.๑๒ ต้องมีอุปกรณ์ส่งสัญญาณแจ้งเตือนเมื่อ
เกิดเพลิงไหม้เช่น ระฆัง, ไซเรน และ โทรศัพท์ ทุก
ที่ที่มีเจ้าหน้าที่เวร-ยามรักษาการณ์
- ผนวก ก ข้อ ๓.๒ ซ ต้องมีเขตกันเพลิงอย่างน้อย 
๕๐ ฟุต และปราศจากสิ่งที่ติดไฟได้อยู่รอบคลังบน
พืน้ดิน และเขตกนัเพลิงนีไ้ม่จ�าเป็นจะต้องปราศจาก
พชืพนัธุต่์าง ๆ  แต่ต้องควบคมุไว้ด้วยการตดัหรอืการ
ปลูกหญ้าเพื่อป้องกันเพลิงลุกลามไปถึงคลังได้
รวดเรว็ หญ้าทีร่กและเศษวสัดท่ีุแห้งบนคลงักระสุน
และวัตถุระเบิด ที่มีดินถม ตลอดจนต้นไม้เล็กใหญ่
ทีม่นี�า้หนกัและรากทีอ่าจท�าให้คลังกระสุนและวตัถุ
ระเบิดเสียหายได้ จะต้องขจัดออกไปให้หมด ฯลฯ
- ข้อ ๓๐.๑๐ รอบคลังกระสุนต้องมีเขตกันเพลิง ซึ่ง
ปราศจากวัสดุที่ติดไปได้ มีความกว้างไม่น้อยกว่า 
๕๐ ฟตุ เพือ่ป้องกันเพลิงลุกลามเข้าไปยงัคลังกระสุน
- ข้อ ๓๐.๑๐ รอบคลังกระสุนต้องมีเขตกันเพลิง ซึ่ง
ปราศจากวัสดุที่ติดไปได้ มีความกว้างไม่น้อยกว่า 
๕๐ ฟุต เพื่อป้องกันเพลิงลุกลามเข้าไปยังคลัง
กระสุน 

- ข้อ ๖.๒ ต้องตดิตัง้ระบบป้องกนัฟ้าผ่าให้ครอบคลุม
พื้นที่คลังกระสุนและวัตถุระเบิดทุกคลัง พร้อมทั้ง
จดัให้มกีารตรวจสภาพด้วยสายตาเดอืนละครัง้และ
ทดสอบระบบป้องกันฟ้าผ่าอย่างน้อยปีละครั้ง ราย

- ระเบยีบกองทพับก 
ว่าด้วยการส่งก�าลัง
สิ่งอุปกรณ์ ประเภท 
๕ พ.ศ.๒๕๔๒ 
ข้อ ๓๐.๑๐
- หลักเกณฑ์การส่ง
ก�าลังสิ่งอุปกรณ์
ประเภท ๕ รองรับ
การบริหารจัดการ
สิ่งอุปกรณ์ประเภท 
๕ ของกองทัพบก 
ตอนที ่๔ ข้อ ๓๐.๑๐
- ระเบยีบกองทพับก
ว่าด้วยการเก็บ
รักษากระสุน
และวัตถุระเบิด 

   ๗.๔ การ
ป้องกันฟ้าผ่า
   



คู่มือการปฏิบัติราชการสายงานจเร

การตรวจกิจการทั่วไป

หัวขอการตรวจ	 หลักฐานอางอิง	 ใจความของหลักฐานอางอิง

กรมจเรทหารบก กรมจเรทหารบก372 373

พ.ศ.๒๕๔๕
ตอนที่ ๒ ข้อ ๖.๒, 
ผนวก ข ข้อ ๒ ข, 
ผนวก ข ข้อ ๒๑ ก

- ระเบยีบกองทพับก
ว่าด้วยการเก็บ
รักษากระสุน
และวัตถุระเบิด 
พ.ศ.๒๕๔๕ ตอนที่ 
๒ ข้อ ๒๑.๑, ๒๑.๒, 
ผนวก ก ข้อ ๒.๕ 
ญ, ฎ, ผนวก ก ข้อ 
๒.๖ ข, ผนวก ก ข้อ 
๓.๑, ผนวก ก ข้อ 
๓.๓ ข, ค ๓), ๔), 
ผนวก ก ข้อ ๓.๓ ช, 
ผนวก ก ข้อ ๓.๕ ก
ผนวก ก ข้อ ๓.๕ ข

ละเอียดตามผนวก ข. ข้อ ๒๑
- ผนวก ข ข้อ ๒ ข ระบบที่เหมาะสมกับคลังกระสุน
และวัตถุระเบิดและติดตั้งแพร่หลายในกองทัพบก 
ปัจจุบันคือระบบสายเด่ียว ติดตั้งแยกจากอาคาร 
เนื่องจากสร้างง่ายราคาถูก การป้องกันเป็นรูป
วงกลมมีโคนเสาเป็นจุดศูนย์กลาง รัศมีเป็น ๒ เท่า 
ของความสูงของเสา อาคารหรือสิ่งปลูกสร้างที่อยู่
ภายในครอบกรวยนีจ้ะได้รบัการป้องกนัจากการถกู
ฟ้าผ่า
- ผนวก ข ข้อ ๒๑ ก กล่าวทัว่ไป ระบบป้องกนัฟ้าผ่า 
จะต้องได้รับการตรวจ สภาพความตั้งตรงของเสา 
ความขงึตรงึของลวดสลิงและการไม่มวีชัพชืปกคลุม 
(ด้วยสายตา) ทกุเดอืนและต้องได้รบัการทดสอบทกุ
ปีเพื่อตรวจความต่อเนื่องทางไฟฟ้าและความเพียง
พอในการลงดิน(ขอรับการสนับสนุนจาก ยย.ทบ.
ฯลฯ)
- ข้อ ๒๑.๑ ต้องแต่งตั้งกรรมการตรวจคลังกระสุน
และวัตถุระเบิด เพื่อท�าการตรวจคลังกระสุนและ
วตัถรุะเบดิทกุรอบ ๑ เดอืน รายละเอยีดตามผนวก ค
- ข้อ ๒๑.๒ ต้องจัดท�าแผนเผชิญเหตุกรณีเกิดเพลิง
ไหม้หรือเกิดการระเบิด และต้องมีการซักซ้อมตาม
แผนอย่างน้อยปีละ ๒ ครั้ง โดยแจ้งก�าหนดการซัก
ซ้อมให้ผู้เกี่ยวข้องทราบล่วงหน้าทุกครั้ง
- ผนวก ก ข้อ ๒.๕ ญ เมื่อเกิดเพลิงไหม้ต้องให้
สัญญาณเตือนทันที พร้อมที่จะชี้ต้นเพลิงให้เจ้า
หน้าที่ดับเพลิง
- ผนวก ก ข้อ ๒.๕ ฎ เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ควร
จะได้แนะน�าเจ้าหน้าที่

   ๗.๕ การจัดท�า
แผนเผชิญเหตุ
และการตรวจ
คลัง 
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ทกุคนรูถ้งึแผนการดบัเพลงิทีม่อียู ่และเป็นการช่วย
เหลอืเจ้าหน้าทีด่บัเพลิงและป้องกนัการสูญเสียชวีติ 
และทรัพย์สินในกรณีเกิดอุบัติเหตุ
- ผนวก ก ข้อ ๒.๖ ข ยามและเจ้าหน้าทีผู่ร้บัผดิชอบ
เก่ียวกับกระสุนและวัตถุระเบิด จะต้องได้รับค�า
แนะน�าเกี่ยวกับการดับเพลิงในกรณีฉุกเฉินและ
อนัตรายทีเ่กีย่วกบัเพลงิและการระเบดิ และข้อควร
ระวงัเกีย่วกบัความปลอดภยัทีจ่ะต้องปฏบิตัมิาแล้ว
เป็นอย่างดี การแนะน�านี้จะต้องชี้ให้เห็นว่าหน้าที่
ประการส�าคัญที่สุดคือ การป้องกันกระสุนและวัตถุ
ระเบิดไม่ให้เกิดเพลิงไหม้ การส่งสัญญาณจะต้อง
กระท�าอย่างรวดเรว็ทีสุ่ด เพ่ือจะได้เริม่ปฏบิตักิารได้
ทนัท ีการปฏบิตัอิย่างฉบัพลันของยาม จะท�าให้เพลงิ
และการระเบิดอย่างรุนแรงไม่เกิดขึ้น เมื่อยามได้ส่ง
สญัญาณแล้วให้พยายามควบคมุเพลงิไว้ไม่ให้ลกุลาม
ต่อไป จนกว่าหน่วยดับเพลิงจะมาถงึ ยกเว้นเมือ่เกดิ
เพลิงไหม้ในคลังกระสุนและวัตถุระเบิดที่ปิดอย่าได้
พยายามเข้าไปในคลังเป็นอันขาด
- ผนวก ก ข้อ ๓.๑ กล่าวทั่วไป ต้องจัดท�าแผนดับ
เพลิงไว้รวมทั้งให้มีรายการติดต่อส่ือสาร หรือ
สญัญาณเตอืนทีจ่ะใช้อยูด้่วย แม้ว่ารายละเอยีดอาจ
แตกต่างกนัไปตามความเหมาะสมของแต่ละแห่ง แต่
แผนรวมจะต้องก�าหนด ผู้รบัผิดชอบและผู้ท�าหน้าที่
แทน การจัดและการฝึก รวมทั้งหน้าที่ฉุกเฉินของ
แต่ละหน่วยงาน หรือหน่วยงานภายนอก จะต้อง
ก�าหนดความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่ไว้ด้วย ได้แก่
         ก. การแจ้งเหตุเพลิงไหม้
         ข.  การออกค�าสั่งการอพยพเจ้าหน้าที่
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         ค. การแจ้งบุคคลข้างเคียงที่อาจได้รับ
อันตราย
         ง. วิธีดับเพลิงหรือการคบคุมเพลิง
         จ.  การนดัพบ  และการแนะน�าเจ้าหน้าที่
ดับเพลิงเกี่ยวกับรายละเอียดของเพลิง จนถึงเวลา
ที่เจ้าหน้าที่ดับเพลิงมาถึง
- ผนวก ก ข้อ ๓.๓ ข ต้องมีถังน�้าและกระป๋องตัก
น�้า ถังทราย และ พลั่ว ไว้ใช้ดับเพลิงที่เริ่มเกิดใน
พื้นที่เก็บรักษากระสุนและวัตถุระเบิด ซ่ึงมีส่ิงที่
ติดไฟได้ ส่วนใหญ่เป็นหญ้า ไม้ ขอนรอง หีบห่อ 
กระสุน ฯลฯ ในกรณีเช่นนี้ต้องมีถังน�้าอย่างน้อย ๑ 
ใบ และกระป๋องตักน�้า ๒ ใบ หรือเครื่องดับเพลิง
ชนิดเคมี ไว้ให้พร้อมส�าหรับให้เจ้าหน้าที่ที่ท�างาน
อยู่ในบริเวณนั้นใช้ได้ทันที
- ผนวก ก ข้อ ๓.๓ ค.๓) หน่วยทีม่แีผนดบัเพลิงและ
เจ้าหน้าที่ดับเพลิงจัดไว้ พร้อมด้วยรถถังน�้า รถดับ
เพลิงและเคร่ืองอุปกรณ์อื่นๆ ที่จ�าเป็นในการดับ
เพลงิควรจดัให้รถดบัเพลงิไปทีเ่กดิเพลงิไหม้ได้อย่าง
รวดเร็ว
- ผนวก ก ข้อ ๓.๓ ค.๔) แผนผังการดับเพลิงเก็บ
ไว้ที ่บก.หน่วย หรอืกองรกัษาการณ์และเกบ็ไว้ใกล้
กับพ้ืนท่ีเก็บรักษา ซึ่งจะท�าให้เจ้าหน้าที่ดับเพลิง
สามารถตัดสินใจได้อย่างเร็ว 
- ผนวก ก.  ข้อ ๓.๓ ช.) ต้องจัดให้มีเจ้าหน้าที่เวร
ยาม เจ้าหน้าทีดั่บเพลงิ เจ้าหน้าทีท่างทหารและเจ้า
หน้าที่อื่นๆ ไว้รักษาการณ์เพื่อให้มีก�าลังในการ ดับ
เพลิงให้เพียงพอตลอดเวลา
- ผนวก ก ข้อ ๓.๕ ก เมือ่เจ้าหน้าทีร่กัษาการณ์หรอื
ผู้หนึ่งผู้ใดพบว่ามี
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- ระเบยีบกองทพับก 
ว่าด้วยการส่งก�าลัง
สิ่งอุปกรณ์ ประเภท 
๕ พ.ศ.๒๕๔๒ 
ข้อ ๓๐.๑๔
 - หลักเกณฑ์การ
ส่งก�าลังสิ่งอุปกรณ์
ประเภท ๕ รองรับ
การบริหารจัดการ
สิ่งอุปกรณ์ประเภท 
๕ ของกองทัพบก
ตอนที่ ๔ ข้อ 
๓๐.๑๔

ควันออกจากคลังกระสุนและวัตถุระเบิดที่ปิดหรือ
สังเกตเห็นว่าเพลิงไหม้คลังกระสุนและวัตถุระเบิด 
จะต้องรบีส่งสญัญาณเตอืนทนัทแีละอพยพไปอยูใ่น
ระยะที่ปลอดภัย จะต้องไม่เข้าไปในอาคารท่ีเกิด
เพลิงไหม้นั้น เพราะอาจติดอยู่ในไฟและไม่สามารถ
ส่งสัญญาณได้
- ผนวก ก ข้อ ๓.๕ ข ถ้าพบไฟไหม้หญ้าหรือวัสดุอื่น
รอบคลังกระสุนและวัตถุระเบิด ควรส่งสัญญาณ
เตือนทันทีและเจ้าหน้าที่ผู้นั้นต้องท�าทุกอย่างทันที
เท่าที่ท�าได้ โดยใช้เครื่องดับเพลิง ใช้น�้าที่อยู่ในถัง
ใกล้เคยีง หรอืใช้เครือ่งมอืดบัเพลงิ หรอืควบคมุเพลงิ
ไว้จนกว่าเจ้าหน้าที่ดับเพลิงจะมาถึง
- ข้อ ๓๐.๑๔ หน่วยที่มีหน้าที่ในการเก็บรักษา
กระสุนและวตัถรุะเบดิ ต้องจดัท�าแผนเผชิญเหต ุใน
กรณีที่เกิดเพลิงไหม้
- ข้อ ๓๐.๑๔ หน่วยที่มีหน้าที่ในการเก็บรักษา
กระสุนและวตัถรุะเบดิ ต้องจดัท�าแผนเผชิญเหต ุใน
กรณีที่เกิดเพลิงไหม้ 

- ข้อ ๖.๔.๑ ต้องมียามรักษาการณ์อย่างเพียงพอ
ตลอดเวลาในระหว่างรักษาการณ์ต้องตรวจการใส่
กญุแจ การประทบัตราตลอดจนอปุกรณ์ประจ�าคลงั
กระสุนและวัตถุระเบิดให้เรียบร้อย
- ข้อ ๖.๔.๓ คลังกระสุนและวัตถุระเบิดที่เป็นคลัง
เปิดทุกคลัง ต้องใส่กุญแจให้มั่นคง และประทับตรา
เครื่องหมายไว้ ให้หัวหน้าคลังจัดท�าสมุด รับ-ส่ง 
ลูกกุญแจไว้เป็นหลักฐานโดยถูกต้องทุกครั้ง
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- ระเบยีบกองทพับก
ว่าด้วยการเก็บ
รักษากระสุนและ
วัตถุระเบิด พ.ศ.
๒๕๔๕ ตอนที่ ๒ 
ข้อ ๖.๔.๑, ๖.๔.๓,
๖.๔.๔, ๙.๑๒
ผนวก ก ข้อ ๒.๒ ก 
๔), ผนวก ก ข้อ 
๓.๖. ข ๑), ๒)
ผนวก ก ข้อ ๓.๖ 
ค, ข้อ ๓๐.๑๒, ข้อ 
๔๕.๑.๔.๑๒ 

- ข้อ ๖.๔.๔ การเปิดคลังกระสุนและวัตถุระเบิดทุก
ครั้งต้องได้รับอนุมัติจากผู้บังคับหน่วยหรือผู้บังคับ
บัญชาที่รับผิดชอบคลังกระสุนและวัตถุระเบิดนั้น 
โดยบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษรลงในสมุดที่จัดท�า
ขึ้นเพื่อให้ตรวจสอบได้
- ข้อ ๙.๑๒ ต้องตดิป้ายสญัลกัษณ์เพลงิทีค่ลงักระสนุ
และวัตถุระเบิด โดยป้ายที่ติดต้องแสดงถึงส่ิงที่มี
อันตรายสูงสุดและเพิ่มป้ายสัญลักษณ์สารเคมี ตาม
หมวดของกระสุนและวัตถุระเบิดที่เก็บรักษาอยู่ใน
คลังนั้น
- ผนวก ก ข้อ ๒.๒ ก ๔) ควรมีป้ายอนุญาตให้ผู้
ปฏิบัติงานก�ากับดูแลผู ้เยี่ยมเยือน (บางโอกาส) 
จ�านวนสูงสุดให้เข้าไปในพื้นที่ปฏิบัติงาน ห้อง หรือ
อาคารทีม่วีตัถรุะเบดิได้ในครัง้หนึง่ๆ ตดิไว้ให้เหน็ได้
อย่างชัดเจน 
- ผนวก ก ข้อ ๓.๖ ข ๑) การติดป้ายสญัลกัษณ์เพลงิ
ต้องติดป้ายสัญลักษณ์เพลิงที่อาคารหรือพื้นที่เก็บ
รักษาที่มีกระสุนหรือวัตถุระเบิดอยู ่ในลักษณะ 
ที่เจ้าหน้าที่ดับเพลิงเห็นได้ง่ายจากระยะไกลที่สุด
เท่าที่ท�าได้ ถ้าภูมิประเทศ และ/หรือต้นไม้ใบหญ้า 
ท�าให้มองไม่เห็นสัญลักษณ์เพลิงจนกว่าจะเข้ามา
ใกล้ต้องมีแผนผังและ/หรือแผนที่ที่แสดงที่ตั้งของ
พื้นท่ีเก็บรักษา สัญลักษณ์เพลิงและสัญลักษณ์เคมี
ถ้าเก่ียวข้อง แผนผังนี้ต้องทันสมัยและควรมีอยู่ท่ี
ยามรักษาการณ์แผนกดับเพลิง
- ผนวก ก ข้อ ๓.๖ ข ๒) สัญลักษณ์เพลิงนี้อาจติด
ไว้ด้านนอกอาคารโดยตรง แต่อาคารหรือที่เก็บ
รักษา ซึ่งมีการเปล่ียนแปลงการเก็บวัตถุระเบิด
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บ่อยๆ ควรใช้แผ่นป้ายสัญลักษณ์เพลิงที่ถอดออก
ได้ ส�าหรบัอาคารทีม่คีวามยาวมากๆอาจจ�าเป็นต้อง
มีสัญลักษณ์อยู่ด้านละมากกว่าหนึ่งแห่งก็ได้
- ผนวก ก ข้อ ๓.๖ ค ลักษณะของป้ายสัญลักษณ์
เพลิง
   ๒) สัญลักษณ์เพลิงเป็นรูปต่างๆ ดังนี้ 
       -  รูปแปดเหลี่ยม สัญลักษณ์เพลิงพวกที่ ๑
      - รูปกากบาท สัญลักษณ์เพลิงพวกที่ ๒
      - รูปสามเหล่ียมหัวกลับ สัญลักษณ์เพลิง
พวกที่ ๓
    - รูปสี่เหลี่ยมข้าวหลามตัด สัญลักษณ์เพลิง
พวกที่ ๔
 ๓) สพีืน้ของสญัลกัษณ์เพลงิเป็นสส้ีม ตวัเลขแสดง
ถึงเพลิงแต่ละพวกเป็นสีด�า สัญลักษณ์น้ีควรใช้สี
สะท้อนแสงหรือสีแรงแสงจะดีกว่า
  ๔) รปูร่างและขนาดของหมายเลข และสัญลักษณ์
เพลงิทัง้สีพ่วกส�าหรบัตดิทีป่ระตดู้านในอาคารให้ใช้
ครึ่งขนาดจริง
- ข้อ ๓๐.๑๒ คลังกระสุนและกระสุนมูลฐาน ต้อง
ได้รับการตรวจสภาพอย่างน้อยปีละครั้ง
- ข้อ ๔๕.๑.๔.๑๒ การตรวจสภาพคลังกระสุนและ
พื้นที่เก็บรักษาเป็นการตรวจสภาพ เพื่อค้นหา
สภาพทีไ่ม่ได้มาตรฐาน และอาจไม่ปลอดภยัต่อการ
เก็บรักษา เช่น ตรวจสภาพการเก็บรักษาตาม
มาตรฐานที่ก�าหนด การตรวจสภาพคลังกระสุน 
และการตรวจสภาพ เสาล่อฟ้า เป็นต้น 
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- ข้อ ๖.๑๐ ถ้าอุณหภูมิภายในคลังสูงกว่า ๔๐ C 
เป็นเวลานานกว่า ๒๔ ชั่วโมง ควรระบายความร้อน
ของคลังกระสุนและวัตถุระเบิด โดยรดน�้าภายนอก 
อาคารให้เปียก เปิดประตูและเครื่องระบายอากาศ 
ถ้าวิธีเหล่านี้ลดอุณหภูมิไม่ได้ผลผู้บังคับบัญชาต้อง
ตกลงใจว่าจะย้ายกระสนุและวตัถรุะเบดิไปเกบ็ทีอ่ืน่
หรือไม่ 
- ข้อ ๙.๑ กระสุนและวัตถุระเบิดต้องบรรจุอยู่ใน
หีบห่อหรือกล่องมาตรฐาน
- ข้อ ๙.๒ ต้องกองกระสุนและวัตถุระเบิดให้หีบห่อ
ด้านท่ีมีเลขงานออกด้านนอกโดยกองเลขงาน
เดียวกันไว้รวมกัน และจัดให้อากาศสามารถถ่ายเท
ได้สะดวก ด้วยการยกด้านล่างของกองให้สูงพ้นพื้น
ไม่น้อยกว่า ๔ นิ้ว และระยะระหว่างกองห่างกันไม่
น้อยกว่า ๔  นิ้ว  ยอดกองกระสุนและวัตถุระเบิด
ต้องอยู่ต�่ากว่าระดับชายคาและอยู่ห่างจากหลังคา
ไม่น้อยกว่า ๑๘ นิ้ว แต่ต้องไม่เกินกว่าความสูงของ
ช่องระบายอากาศและความสูงต้องต�่ากว่าแนวสิ่ง
ก�าบงัอย่างน้อย ๑ ฟตุ มป้ีายประจ�ากองกระสนุและ
วัตถุระเบิด ทบ.๔๖๘–๕๐๖ ติดไว้ทุกกองให้เห็น
อย่างชัดเจน
- ข้อ ๙.๓ ต้องไม่กองกระสุนและวัตถุระเบิดสูง 
เกินไป จนท�าให้หีบห่อช้ันล่างถูกกดจนแตกหรือ 
เสียรูปทรง

๘.การเก็บรักษา
และมาตรการ
การป้องกันการ
รั่วไหล 
   ๘.๑ คลัง 
สป.๕

         

- ระเบยีบกองทพับก
ว่าด้วยการเก็บ
รักษากระสุนและ
วัตถุระเบิด พ.ศ.
๒๕๔๕ ตอนที่ ๒ 
ข้อ ๖.๑๐, 
ตอนที่ ๓ ข้อ ๙.๑, 
๙.๒, ๙.๓, ๙.๔, 
๙.๕, ๙.๗, ๙.๑๑, 
๙.๑๓, ข้อ ๑๑, 
๑๓, ๑๔, ๑๕, ๒๓,
ข้อ ๔.๑.๗ ผนวก 
ญ ข้อ ๒,ผนวก ก 
ข้อ ๔.๑.๒๐ ข,
ผนวก ก ข้อ 
๔.๑.๓๓ ข, ค,
และ ผนวก ก. ข้อ 
๕
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- ข้อ ๙.๔ กระสุนและวัตถุระเบิดต่างเลขงานห้าม
กองรวมกัน
- ข้อ ๙.๕ หีบพร่องควรปิดให้สนิท ต้องท�า
เครื่องหมายค�าว่า “หีบพร่อง” พร้อมระบุรหัส เลข
งานและจ�านวนกระสุนและวัตถุระเบิดให้ชัดเจน 
วางไว้ด้านบนสุดของกอง เลขงานหนึ่งๆ ให้มีหีบ
พร่อง ได้เพียงหีบเพียงหีบเดียวเท่านั้น
- ข้อ ๙.๗ ต้องไม่มีหีบเปล่า รวมทั้งวัตถุไวไฟอยู่
ภายในคลัง
- ข้อ ๙.๑๑ ต้องติดค�าแนะน�าประจ�าคลังกระสุน
และวัตถุระเบิดตามผนวก ก. ข้อ ๔.๑.๓ ฉ. ไว้ใกล้
ประตขูองคลงั เพือ่ให้เหน็ได้ชดัเมือ่ท�างานอยูใ่นคลัง
- ข้อ ๙.๑๓ ต้องมผีงัแสดงการเกบ็รกัษากระสนุและ
วัตถุระเบิดที่ทันสมัยอยู่เสมอ ติดไว้ให้เห็นได้ชัด
ภายในคลังและต้องมีส�าเนาที่ตรงกันเก็บไว้ที่ส่วน
ควบคุมทางบัญชีของหน่วย
- ข้อ ๑๑ กระสุนและวัตถุระเบิดที่บกพร่อง ช�ารุด 
เสื่อมสภาพ ใช้การไม่ได ้ต ้องแยกเก็บไว ้ในที่
ปลอดภัยต่ออาคารที่พักอาศัย อาคารปฏิบัติงาน 
แหล่งชุมชน และเส้นทางสาธารณะ โดยค�านึกถึง
ประเภทการเก็บร่วมและข้อบังคับ ปริมาณ- ระยะ 
- ข้อ ๑๓ ต้องมีการตรวจสภาพกระสุนและวัตถุ
ระเบดิทีเ่กบ็รักษาไว้ในคลงั โดยเจ้าหน้าทีส่รรพาวธุ
ที่ให้การสนับสนุนตามวงรอบการตรวจสภาพที่
ก�าหนดไว้ รายละเอยีดตามระเบยีบการตรวจสภาพ
กระสุนและวัตถุระเบิดที่เกี่ยวข้อง
- ข้อ ๑๔ เมือ่มคีวามจ�าเป็นจะต้องเกบ็รกัษากระสุน
และวัตถุระเบิดต่างประเภทไว้ร่วมกัน จะต้องเก็บ

 



คู่มือการปฏิบัติราชการสายงานจเร

การตรวจกิจการทั่วไป

หัวขอการตรวจ	 หลักฐานอางอิง	 ใจความของหลักฐานอางอิง

กรมจเรทหารบก กรมจเรทหารบก380 381

ให้ถูกต้องตามแผนผังการเก็บร่วมที่ก�าหนด๕.๓.๑ 
ตารางที่ ๕ - ๑๙ การแบ่งประเภทกระสุนและวัตถุ
ระเบดิ ส�าหรบัการเกบ็ร่วมแบ่งออกเป็น ๑๒ หมวด 
(หมวด A ถึง H, J, K, L และ s)
- ข้อ ๑๕ การเก็บกระสุนและวัตถุระเบิดคละกัน
รายการกระสนุและวตัถรุะเบดิตามล�าดบัอกัษรดไูด้
จาก ผนวก ก ข้อ
   ๑๕.๑ กระสนุและวตัถรุะเบิดหมวด B, C, 
D, E, F, g, H, J และ s อาจเก็บคละกันได้ โดยน�้า
หนักวัตถุระเบิดสุทธิรวมกันไม่เกิน ๑,๐๐๐ ปอนด์
ต่อพืน้ทีเ่กบ็รกัษา กระสุนและวตัถรุะเบดิเหล่านีจ้ะ
ต้องบรรจุในหีบห่อมาตรฐาน
- ข้อ ๒๓ ให้หน่วยต่างๆ ที่มีกระสุนและวัตถุระเบิด
ในครอบครอง ปฏิบัติตามระเบียบนี้โดยเคร่งครัด 
หากไม่สามารถปฏิบัติตามได้ด้วยเหตุขัดข้องใดๆ 
ต้องรายงานให้กองทัพบกทราบ โดยผ่านกรม
สรรพาวุธทหารบกหรือกรมวิทยาศาสตร์ทหารบก 
ในส่วนที่เกี่ยวข้อง เพื่อพิจารณาอนุมัติให้ละเว้น
การปฏิบติัตามระเบยีบนีเ้ป็นการชัว่คราว ตามระยะ
เวลาทีก่�าหนด แต่ต้องไม่เกนิ ๑ ปี ถ้ามคีวามจ�าเป็น
สามารถขออนมุตัต่ิอได้ แต่ต้องพจิารณาหาหนทาง
ปฏิบัติเพื่อการแก้ไขให้ดีที่สุดต่อไป
- ผนวก ก.ข้อ  ๔.๑.๗  ญ ข้อ ๒) การด�าเนินการ
เกี่ยวกับ สป.ใช้การไม่ได้ เมื่อพบว่า สป.เคมีช�ารุด 
รั่วซึม หรือใช้การไม่ได้ ต้องท�าเครื่องหมายไว้ให้
ทราบ สป. เหล่านี้ ต้องน�าออกจากพื้นที่เก็บรักษา
ทันที ถ้าท�าได้ ถ้ายังไม่สามารถท�าลายได้ทันที ต้อง
บรรจุกระสุนที่รั่วในภาชนะ และคัดแยกไปไว้ใน
อาคารหรือที่ส�ารองไว้ส�าหรับ สป.ใช้การไม่ได้
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- ผนวก ก ข้อ ๔.๑.๒๐ ข การควบคุมอุณหภูมิ 
ฟอสฟอรสัขาวทีบ่รรจใุนลกูกระสุนจะหลวมละลาย
กลายเป็นของเหลวทีอ่ณุหภมู ิ๔๓.๙ องศาเซลเซียส 
(๑๑๑ องศา ฟาเรนไฮต์) เมื่อถูกอากาศจะลุกไหม้ 
และถ้ามีหลอดดินระเบิดอยู่ในลูกกระสุนจะท�าให้
ระเบดิได้ เมือ่อณุหภมูติ�า่กว่า ๔๓.๙ องศาเซลเซยีส  
ฟอสฟอรัสขาวจะเป็นของแข็ง และจะไม่รั่ว ด้วย
เหตุนี้จึง จ�าเป็นต้องรักษาอุณหภูมิไว้ให้ต�่ากว่า 
๔๓.๙ องศาเซลเซียส
- ผนวก ก ข้อ ๔.๑.๓๓ กระสุนเคมีที่ใช้การไม่ได้
       ข.  การคัดแยก
       ๑)  กระสุนที่อยู่ในสภาพอันตราย ต้อง
คัดแยกไว้เพื่อรอการท�าลาย
        ๒) กระสนุระงบัการใช้ ต้องท�าเครือ่งหมาย
ไว้ให้ชัดเจนตดิป้ายประจ�ากองกระสุนไว้ เพือ่งดจ่าย
    ค.  การเก็บรักษา กระสุนมีสภาพอันตราย
ห้ามน�ามาเก็บไว้กับกระสุน ที่ใช้การได้ กระสุนที่มี
อนัตรายหรอืสงสยัว่าจะมสีภาพอนัตราย ให้คดัแยก
ออกและเกบ็แยกกนักับกระสุนทีใ่ช้ราชการได้ โดย
ปฏิบัติตามมาตรฐานปริมาณ-ระยะ   
- ผนวก ก. ข้อ ๕ ข้อบงัคบัเกีย่วกบัปรมิาณ-ระยะ ฯลฯ
- ข้อ ๓๐.๓ แยกเก็บกระสุนตามหมวดการเก็บร่วม 
การเก็บรักษากระสุนและวัตถุระเบิดจะมีความ
ปลอดภัยมากที่สุด ถ้าแยกเก็บแต่ละรายการ หรือ
แต่ละหมวด ต้องไม่เก็บรักษากระสุนที่มีอันตราย
ต่างหมวดกันไว้รวมกัน เช่น เก็บรักษากระสุนและ
วัตถุระเบิดไว้รวมกับวัสดุที่ติดไฟได้หรือไวไฟ

- ระเบยีบกองทพับก 
ว่าด้วยการส่งก�าลัง
สิ่งอุปกรณ์ ประเภท 
๕ พ.ศ.๒๕๔๒ 
ข้อ ๓๐.๓, ๓๐.๔, 
๓๐.๕, ๓๐.๘, 
๓๐.๙, ๓๐.๑๒, 

  ๘.๒ การเก็บ 
สป.๕ ภายในคลัง
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- ข้อ ๓๐.๔ เก็บกระสุนและวัตถุระเบิดไว้ตาม
ปริมาณ-ระยะ ปริมาณของวัตถุระเบิดที่มีอยู่ใน
กระสุน เป็นสิ่งก�าหนดระยะอันตรายที่เกี่ยวข้อง 
ปริมาณสูงสุดของวัตถุระเบิดที่อนุญาตให้เก็บไว้ใน
ทีแ่ต่ละแห่งนัน้ พจิารณาจากระยะห่างจากทีต่ัง้นัน้
ถึงท่ีอีกแห่งหนึ่ง ควรมีระยะห่างไม่น้อยกว่าที่
ก�าหนด เพื่อให้เกิดความปลอดภัย   
- ข้อ ๓๐.๕ แยกเก็บกระสุนตามเลขงาน ห้ามน�า
กระสุนต่างเลขงานเก็บไว้ในกองเดียวกัน ต้องกอง
ไว้ห่างกันให้เหน็แยกกนัได้ชดัเจน และมีป้ายประจ�า
กองกระสนุตดิไว้ให้เหน็แบบ และวธีิเขยีนตามผนวก 
ด.(ทบ.๔๖๘–๕๐๖)
- ข้อ ๓๐.๘ กระสุนหรือองค์ประกอบของกระสุน  
ที่จะน�ามาเก็บไว้ในคลังกระสุนต้องบรรจุในหีบห่อ
มาตรฐาน กระสุนนอกหีบห่อห้ามน�ามาเก็บไว้ใน
คลังกระสุนเป็นอันขาด 
- ข้อ ๓๐.๙ คลังกระสุนมีไว้ส�าหรับเก็บกระสุน
เท่าน้ัน ห้ามน�าส่ิงของอื่นมาเก็บรวมไว้ในคลัง
กระสนุ หบีเปล่า ขอนรองท่ีไม่ใช้ตลอดจนเคร่ืองมอื
ต่างๆ   
- ข้อ ๓๐.๑๒ คลังกระสุนและกระสุนมูลฐาน  ต้อง
ได้รับการตรวจสภาพอย่างน้อยปีละครั้ง ส�าหรับ
กระสนุส�ารองสงคราม ให้ท�าการตรวจสภาพตามวง
รอบของการตรวจสภาพ
- ข้อ ๓๐.๑๓ คลังกระสุนทุกคลังต้องมีป้ายประจ�า
คลงักระสนุ และจดัท�าผังแสดงการเก็บรกัษากระสุน
ที่ทันสมัยอยู่เสมอ ติดไว้ในที่เห็นได้ชัดเจน เช่น ที่
ประตูคลังด้านในต้องไม่ปล่อยให้มีไว้ในคลังเก็บ
รักษากระสุน

๓๐.๑๓, ๔๕.๑, 
๔๕.๑.๓ และ ข้อ 
๖๑.๒.๖
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- ข้อ ๔๕.๑ ผู้บังคับหน่วยทุกระดับ มีอ�านาจตรวจ
สภาพกระสนุของหน่วยภายใต้บงัคบับัญชาของตน 
และใช้ผลการตรวจสภาพนี ้เป็นเครือ่งมอืวดัสภาพ
อันแท้จริงของกระสุน และประสิทธิภาพในการส่ง
ก�าลงัและซ่อมบ�ารงุกระสนุ ในหน่วยใต้บงัคบับญัชา
ของตน
- ข้อ ๔๕.๑.๓ การตรวจสภาพโดยผู้บังคับหน่วย ผู้
บังคับหน่วยทุกระดับ จัดให้มีการตรวจสภาพ
กระสุนโดยผู้บังคับหน่วยตามความเหมาะสม เพื่อ
ให้ทราบความพร้อมรบของหน่วยเม่ือมีปัญหาที่ไม่
สามารถด�าเนินการเองได้ ให้ขอรับการสนับสนุน
จากหน่วยที่ให้การสนับสนุน
- ข้อ ๖๑.๒.๖ ผู้บังคับหน่วยจะต้องรับผิดชอบ ให้
มีจ�านวนกระสุนครบตามอัตรามูลฐาน และอยู่ใน
สภาพใช้การรบได้ทันที หากปรากฏหรือสงสัยว่า
เสื่อมสภาพ จะต้องรายงานตามสายการส่งก�าลัง
โดยด่วนและส�าเนารายงานตามสายการบังคับ
บัญชา
- ข้อ ๓๐.๓ แยกเก็บกระสุนตามหมวดการเก็บร่วม 
การเก็บรักษากระสุนและวัตถุระเบิดจะมีความ
ปลอดภัยมากที่สุด ถ้าแยกเก็บแต่ละรายการ หรือ
แต่ละหมวด ต้องไม่เก็บรักษากระสุนที่มีอันตราย
ต่างหมวดกันไว้รวมกันเช่น เก็บรักษากระสุนและ
วัตถุระเบิดไว้รวมกับวัสดุที่ติดไฟได้หรือไวไฟ
- ข้อ ๓๐.๔ เก็บกระสุนและวัตถุระเบิดไว้ตาม
ปริมาณ-ระยะ ปริมาณของ วัตถุระเบิดที่มีอยู่ใน
กระสุน เป็นสิ่งก�าหนดระยะอันตรายที่เกี่ยวข้อง 
ปริมาณสูงสุดของวัตถุระเบิดที่อนุญาตให้เก็บไว้ใน

- หลักเกณฑ์การส่ง
ก�าลังสิ่งอุปกรณ์
ประเภท ๕ รองรับ
การบริหารจัดการ
สิ่งอุปกรณ์ ประเภท 
๕ ของกองทัพบก 
ตอนที่ ๔ ข้อ 
๓๐.๓, ๓๐.๔,
๓๐.๕, ๓๐.๘, 
๓๐.๙, ๓๐.๑๒, 
๓๐.๑๓, ๔๕.๑, 
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ทีแ่ต่ละแห่งนัน้ พจิารณาจากระยะห่างจากทีต่ัง้นัน้
ถึงท่ีอีกแห่งหนึ่ง ควรมีระยะห่างไม่น้อยกว่าที่
ก�าหนดเพื่อให้เกิดความปลอดภัย   
- ข้อ ๓๐.๕ แยกเก็บกระสุนตามเลขงาน ห้ามน�า
กระสุนต่างเลขงานเก็บไว้ในกองเดียวกัน ต้องกอง
ไว้ห่างกันให้เหน็แยกกนัได้ชดัเจน และมีป้ายประจ�า
กองกระสนุตดิไว้ให้เหน็แบบ และวธีิเขยีนตามผนวก 
ด.(ทบ.๔๖๘–๕๐๖) 
- ข้อ ๓๐.๘ กระสนุหรอืองค์ประกอบของกระสนุ ที่
จะน�ามาเก็บไว้ในคลังกระสุนต้องบรรจุในหีบห่อ
มาตรฐาน กระสุนนอกหีบห่อห้ามน�ามาเก็บไว้ใน
คลังกระสุนเป็นอันขาด                                             
- ข้อ ๓๐.๙ คลังกระสุนมีไว้ส�าหรับเก็บกระสุน
เท่านั้น ห้ามน�าสิ่งของอื่นมา เก็บรวมไว้ในคลัง
กระสนุ หบีเปล่า ขอนรองท่ีไม่ใช้ตลอดจนเคร่ืองมอื
ต่างๆ ต้องไม่ปล่อยให้มีไว้ในคลังเก็บรักษากระสุน
- ข้อ ๓๐.๑๒ คลงักระสนุและกระสนุเผชญิเหต ุต้อง
ได้รับการตรวจสภาพอย่างน้อยปีละครั้ง ส�าหรับ
กระสุนระดับสะสม ให้ท�าการตรวจสภาพตามวง
รอบของการตรวจสภาพ
- ข้อ ๓๐.๑๓ คลังกระสุนทุกคลังต้องมีป้ายประจ�า
คลังกระสุน และจัดท�า ผังแสดงการเก็บรักษา
กระสุนที่ทันสมัยอยู่เสมอ ติดไว้ในที่เห็นได้ชัดเจน 
เช่น ที่ประตูคลังด้านใน
- ข้อ ๔๕.๑ ผู้บังคับหน่วยทุกระดับ มีอ�านาจตรวจ
สภาพกระสนุของหน่วยภายใต้บงัคบับญัชาของตน 
และใช้ผลการตรวจสภาพนี้ เป็นเครื่องมือวัดสภาพ
อันแท้จริงของกระสุน และประสิทธิภาพในการส่ง

๔๕.๑.๓, 
ตอนที่ ๗ ข้อ 
๖๑.๑.๕ และ
 ๖๑.๔.๖
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ก�าลงัและซ่อมบ�ารงุกระสนุ ในหน่วยใต้บงัคบับญัชา
ของตน
- ข้อ ๔๕.๑.๓ การตรวจสภาพโดยผู้บังคับหน่วย ผู้
บังคับหน่วยทุกระดับ จัดให้มีการตรวจสภาพ
กระสุนโดยผู้บังคับหน่วยตามความเหมาะสม เพื่อ
ให้ทราบความพร้อมรบของหน่วยเม่ือมีปัญหาที่ไม่
สามารถด�าเนินการเองได้ ให้ขอรับ การสนับสนุน
จากหน่วยที่ให้การสนับสนุน
- ข้อ ๖๑.๑.๕ ผู้บังคับหน่วยจะต้องรับผิดชอบให้มี
จ�านวนกระสุนครบตามอัตรามูลฐานและอยู ่ใน
สภาพใช้การรบได้เม่ือได้รับอนุมัติจากกองทัพบก 
หากปรากฏหรอืสงสยัว่าเสือ่มสภาพ จะต้องรายงาน
ตามสายการส่งก�าลังโดยด่วน และส�าเนารายงาน
ตามสายการบังคับบัญชาทราบด้วย
- ข้อ ๖๑.๔.๖ ผู้บังคับหน่วยจะต้องรับผิดชอบให้มี
จ�านวนกระสุนครบตามอตัรากระสุนเผชญิเหตแุละ
อยูใ่นสภาพใช้การได้ หากปรากฏหรอืสงสยัว่าเสือ่ม
สภาพ จะต้องรายงานตามสายการส่งก�าลังกระสุน
โดยด่วน และส�าเนารายงานตามสายการบังคับ
บัญชาทราบด้วย
- ข้อ ๓๐.๒ เก็บกระสุนและวัตถุระเบิดไว้ในคลัง
กระสุน ที่ได้ออกแบบไว้โดยเฉพาะ ห้ามน�ากระสุน
ไปเก็บไว้ในที่อื่น เช่น คลังอาวุธ หรือคลังของกอง
ร้อย นอกจากได้รับอนุมัติจากผู้มีอ�านาจ
- ข้อ ๓๐.๒ เก็บกระสุนและวัตถุระเบิดไว้ในคลัง
กระสุน ที่ได้ออกแบบไว้โดยเฉพาะ ห้ามน�ากระสุน
ไปเก็บไว้ในที่อื่น เช่น คลังอาวุธ หรือคลังของกอง
ร้อย นอกจากได้รับอนุมัติจากผู้มีอ�านาจ

- ระเบยีบกองทพับก 
ว่าด้วยการส่งก�าลัง
สิ่งอุปกรณ์ ประเภท 
๕ พ.ศ.๒๕๔๒ 
ข้อ ๓๐.๒ 
- หลักเกณฑ์การส่ง
ก�าลังสิ่งอุปกรณ์
ประเภท ๕ รองรับ
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- ข้อ ๗ การเก็บรักษากระสุนและวัตถุระเบิดในที่
ตั้งปกติ ต้องเก็บรักษาไว้ในคลังที่ออกแบบไว้
ส�าหรับเก็บกระสุนและวัตถุระเบิดโดยเฉพาะ 
ยกเว้นในกรณีที่จ�าเป็น เช่น การเตรียมพร้อม การ
รกัษาความปลอดภัยเมือ่มภีารกจิเฉพาะ เป็นต้น ให้
ผู้บังคับบัญชาระดับผู้บัญชาการกองพลหรือเทียบ
เท่าข้ึนไป พิจารณาอนุมัติให้เก็บรักษากระสุน
ประเภท ๑.๓, ๑.๔ จ�านวนจ�ากัดตามความจ�าเป็น
ไว้ในอาคาร หรือใกล้อาคารต่างๆ เช่นอาคารที่พัก, 
คลังกองร้อย, โรงงานหรืออาคารปฏิบัติงานได้
เป็นการชั่วคราว โดยไม่ต้องค�านึงถึงปริมาณ-ระยะ 
ส�าหรับกระสุนปืนเล็กซ่ึงมีไว้รักษาการณ์ภายในให้
ผู้มีอ�านาจจัดตั้งกองรักษาการณ์ภายในอนุมัติให้
เก็บรักษาไว้ที่กองรักษาการณ์ได้ จ�านวนไม่เกิน 
๕๐๐ นัด ส่วนกองรักษาการณ์ภายนอก ให้ผู้มี
อ�านาจจดัตัง้กองรกัษาการณ์ภายนอกอนมุตัใิห้เกบ็
รักษากระสุนปืนเล็กไว้ที่กองรักษาการณ์ได้ตาม
ความเหมาะสม
- ข้อ ๓ กองรักษาการณ์ภายในให้ผู้บังคับบัญชา
ตัง้แต่ชัน้ ผูบ้งัคบักองพนั หรอืผูบ้งัคบัการเรอืชัน้ ๑ 
หรือผู้บังคับกองร้อย หรือผู้บังคับเรือชั้น ๓  หรือผู้
บังคับฝูงบินซึ่งตั้งแยกอิสระมีอ�านาจสั่งจัดได้ 

การบริหารจัดการ
สิ่งอุปกรณ์
ประเภท ๕ 
ของกองทัพบก 
ตอนที่ ๔ ข้อ ๓๐.๒
- ระเบยีบกองทพับก
ว่าด้วยการเก็บ
รักษากระสุนและ
วัตถุระเบิด พ.ศ.
๒๕๔๕ ตอนที่ ๓ 
ข้อ ๗

- ข้อบังคับทหารที่ 
๖/๓๑๖๗๐/๒๔๘๔ 
ลง ๑ ก.ย.๘๔ 
ว่าด้วยการรักษา
การณ์ ข้อ ๓

๘.๓ การเก็บ สป.
๕ ภายนอกคลัง
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- ข้อ ๕.๑.๙ การจ�าหน่าย หมายถึง การตัดยอดสิ่ง
อุปกรณ์ออกจากความรับผิดชอบของกองทัพบก 
เนือ่งจากสญูหายไป ใช้หมดไป ช�ารดุเสยีหายจนไม่ 
สามารถซ่อมคืนสภาพได้อย่างคุ้มค่า เส่ือมสภาพจน
ใช้งานไม่ได้ หรอืสญูหายเกนิความต้องการหรอืเป็น
ของล้าสมัย ไม่ใช้ราชการต่อไป
- ข้อ ๔๖ ความรบัผดิชอบ ผูบ้งัคบัหน่วยซึง่มกีระสนุ
ไว้ครอบครอง เป็นผู้รับผิดชอบโดยตรงในการริเริ่ม
ขอจ�าหน่ายกระสุน ซึ่งหมดความจ�าเป็นในการ
ควบคมุทางบญัชขีองหน่วย โดยได้ใช้ไป เส่ือมสภาพ 
ถูกท�าลาย หรือสูญหาย และให้ผู้บังคับบัญชาตาม
ล�าดับชั้นรับผิดชอบในการควบคุมและด�าเนินการ
ขอจ�าหน่ายกระสุนซึ่งหมดความจ�าเป็นดังกล่าว 
จนกว่ากองทพับกจะได้อนมุตัใิห้จ�าหน่ายจากบญัชี
คุมของกองทัพบกแล้ว
-  ข้อ ๕๐.๑ หน่วยครอบครอง หน่วยขนาดกองร้อย
หรือเทียบเท่า เป็นหน่วยเริ่มรายงาน โดยรายงาน
ไปตามสายการบังคับบัญชา
- ข้อ ๒๘ ความรับผิดชอบ ผู้บังคับบัญชาทุกระดับ
ช้ันต้องรับผิดชอบในการเก็บรักษากระสุนซึ่งมีอยู่
ในครอบครองของหน่วย ให้อยู่ในสภาพใช้การได ้
ปลอดภัย และถูกต้อง ตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง
- ข้อ ๓๐.๑๒ คลงักระสนุและกระสนุมลูฐานต้องได้
รับการตรวจสภาพอย่างน้อยปีละครั้ง ส�าหรับ
กระสนุส�ารองสงคราม ให้ท�าการตรวจสภาพตามวง
รองของการตรวจสภาพรบัผดิชอบในการซ่อมบ�ารงุ
กระสุน ให้เป็นที่มั่นใจได้ว่ากระสุนนั้นมีสภาพใช้
การได้ เพื่อให้หน่วยมีประสิทธิภาพพร้อมที่จะ
ปฏิบัติการเสมอ

- ระเบยีบกองทพับก 
ว่าด้วยการส่งก�าลัง
สิ่งอุปกรณ์ ประเภท 
๕ พ.ศ.๒๕๔๒ 
ข้อ ๕.๑.๙, ๔๖ 
และ ๕๐.๑

- ระเบยีบกองทพับก 
ว่าด้วยการส่งก�าลัง
สิ่งอุปกรณ์ ประเภท 
๕ พ.ศ.๒๕๔๒ 
ข้อ ๒๘,๓๐.๑๒, 
๓๙.๑, ๔๕.๑, 
๔๕.๑.๔ และ 
๔๕.๑.๔.๔

   ๘.๔ การตรวจ
สภาพกระสุน
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- ข้อ ๓๙.๑ ผูบ้งัคบัหน่วยทกุระดบัชัน้ท่ีมกีระสนุใน
ครอบครอง จะต้องรับผิดชอบในการซ่อมบ�ารุง
กระสุน ให้เป็นที่มั่นใจได้ว่ากระสุนนั้นมีสภาพใช้
การได้ เพ่ือให้หน่วยมีประสิทธิภาพพร้อมท่ีจะ
ปฏิบัติการเสมอ 
- ข้อ ๔๕.๑ ผู้บังคับหน่วยทุกระดับ มีอ�านาจตรวจ
สภาพกระสนุ ของหน่วยภายใต้บงัคบับญัชาของตน 
และใช้ผลการตรวจสภาพนี้ เป็นเครื่องมือวัดสภาพ
อันแท้จริงของกระสุนและประสิทธิภาพในการส่ง
ก�าลังและซ่อมบ�ารุงจนกว่ากองทัพบกจะได้อนุมัติ
ให้จ�าหน่ายจากบัญชีคุมของกองทัพบกแล้ว 
-  ข้อ ๕๐.๑ หน่วยครอบครอง หน่วยขนาดกองร้อย
หรือเทียบเท่า เป็นหน่วยเริ่มรายงาน โดยรายงาน
ไปตามสายการบังคับบัญชา
- ข้อ ๕.๑.๙ การจ�าหน่าย หมายถึง การตัดยอดสิ่ง
อุปกรณ์ออกจากความรับผิดชอบของกองทัพบก 
เนื่องจากสูญหายไป ใช้หมดไป ช�ารุดเสียหายจนไม่ 
สามารถซ่อมคืนสภาพได้อย่างคุม้ค่า เสือ่มสภาพจน
ใช้งานไม่ได้ หรอืสญูหาย เกินความต้องการหรอืเป็น
ของล้าสมัย ไม่ใช้ราชการต่อไป
- ข้อ ๔๖ ความรบัผิดชอบ ผู้บงัคับหน่วยซ่ึงมกีระสุน
ไว้ครอบครอง เป็นผู้รับผิดชอบโดยตรงในการริเริ่ม
ขอจ�าหน่ายกระสุนซึ่งหมดความจ�าเป็นในการ
ควบคมุทางบัญชขีองหน่วย โดยได้ใช้ไป เสือ่มสภาพ 
ถูกท�าลาย หรือสูญหาย และให้ผู้บังคับบัญชาตาม
ล�าดับช้ันรับผิดชอบในการควบคุมและด�าเนินการ
ขอจ�าหน่ายกระสุนซ่ึงหมดความจ�าเป็นดังกล่าว 
จนกว่ากองทพับกจะได้อนมุตัใิห้จ�าหน่ายจากบญัชี
คุมของกองทัพบกแล้ว

- หลักเกณฑ์การส่ง
ก�าลังสิ่งอุปกรณ์
ประเภท ๕ รองรับ 
การบริหารจัดการ
สิ่งอุปกรณ์ประเภท 
๕ ของกองทัพบก
ตอนที่ ๑ ข้อ 
๕.๑.๙, ตอนที่ ๕ 
ข้อ ๔๖ และ ๕๐.๑
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-  ข้อ ๕๐.๑ หน่วยครอบครอง หน่วยขนาดกองร้อย
หรือเทียบเท่า เป็นหน่วยเริ่มรายงาน โดยรายงาน
ไปตามสายการบังคับบัญชา
- ข้อ ๓.๕.๒ จ�านวนและรายการ สป.๕ ที่ขออนุมัติ
จ�าหน่าย ต้องเป็นจ�านวนและรายการที่หน่วยได้ใช้
ไปจริง (ดูจากส�าเนาใบส่งคืนของหมุนเวียน) ทั้ง
จ�านวนและรายการที่ขออนุมัติจ�าหน่ายจะต้องได้
สัดส่วนกัน เช่น การขออนุมัติจ�าหน่ายกระสุน 
ป.ขนาด ๑๕๕ มม. จ�านวน ๑๐ นัด ต้องขออนุมัติ
จ�าหน่าย ดินส่งกระสนุ ๑๐ ชดุ ชนวนหัว ๑๐ ชนวน 
ชนวนท้ายปลอก ๓ อัน เป็นต้น ถ้าการขออนุมัติ
จ�าหน่ายไม่ได้สัดส่วนกนั (ผนวก ต ทบ.๔๐๐-๐๖๕)                   
         ๕๐.๓.๒ หน่วยขอจ�าหน่าย ท�าใบรายงาน
ขออนุมัติจ�าหน่ายขึ้น ๔ ชุด เป็น ตัวจริง ๑ ชุด 
ส�าเนา ๓ ชุด  พร้อมกับเอกสารที่เกี่ยวข้องเสนอตัว
จริงและส�าเนาอีก ๒ ชุด ไปตามสายการส่งก�าลัง 
เก็บส�าเนา ๑ ชุด ไว้ในแฟ้มรอเรื่อง 
          ๕๐.๓.๓ เอกสารที่ต้องแนบไปพร้อมกับ
รายงานขออนุมัติจ�าหน่าย
            ๕๐.๓.๓.๑ การจ�าหน่ายสิ่ง
อุปกรณ์ประเภท ๕ ที่ใช้ในการฝึก-ศึกษาประจ�าปี
         - ส�าเนาค�าสั่ง ฝึก-ศึกษา
          - ส�าเนารายงานการใช้
                       - ส�าเนาใบส่งคืนของหมุนเวียน
สิ่งอุปกรณ์ประเภท ๕
               ๕๐.๓.๓.๒ การจ�าหน่วยสิ่ง
อปุกรณ์ประเภท ๕ ทีใ่ช้ในการปฏบัิตริาชการสนาม 
ปราบปราบ ฯ หรือป้องกันประเทศ

- ค�าสั่ง ทบ.ที่ 
๙๔/๒๕๔๑ 
ลง ๒๗ ก.พ.๔๑   
เรื่อง มาตรการ
ควบคุม สป.๕ 
ไม่ให้รั่วไหลออก
จาก ทบ. ข้อ 
๓.๕.๒ และ ๓.๖
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              - ส�าเนาค�าสั่งปฏิบัติราชการ
สนาม หรือผนวกการส่งก�าลังบ�ารุง
              - ส�าเนารายงานการใช้ โดยมีผู้
บังคับหน่วยเฉพาะกิจระดับกรมขึ้นไป ลงนาม
                   - ส�าเนารายงานการสูญเสียสิ่ง
อุปกรณ์ประเภท ๕ (ถ้ามี)
               - ส�าเนาใบส่งคืนของหมุนเวียน
สิ่งอุปกรณ์ประเภท ๕
                     ๕๐.๓.๓.๓ การจ�าหน่วยสิ่ง
อุปกรณ์ประเภท ๕ ที่ช�ารุด เสียหายเสื่อมสภาพ ใช้
การไม่ได้ ตลอดจนการสูญหาย หรือขาดบัญชี 
(เสื่อมสภาพตามท่ีกรมสรรพาวุธทหารบกแจ้ง ไม่
ต้องสอบสวน)
                    - ค�าสั่งและส�าเนาค�าสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการสอบสวน 
                      - ส�านวนการสอบสวนและ
ส�าเนาการสอบสวนของคณะกรรมการสอบสวน
                 ๕๐.๓.๓.๔ การจ�าหน่วยสิ่ง
อุปกรณ์ประเภท ๕ที่ใช้ในการทดสอบ
                     - ส�าเนาค�าสัง่ให้ทดสอบหรอืค�า
สั่งซ่อม
                    - ส�าเนาใบส่งคืนของหมุนเวียน
สิ่งอุปกรณ์ประเภท ๕
                   ๕๐.๓.๓.๕ การจ�าหน่ายสิ่ง
อปุกรณ์ประเภท ๕ ทีใ่ช้ในการฝึกพเิศษให้แนบหลกั
ฐาน เช่นเดียวกับที่ใช้ในการฝึก-ศึกษาประจ�าปี
                   ๕๐.๓.๓.๖ การจ�าหน่ายสิ่ง
อปุกรณ์ประเภท ๕ ทีใ่ช้ในกรณอีืน่นอกเหนอืจากที่
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กล่าวมาแล้ว ให้แนบค�าสั่งหรือส�าเนาค�าสั่ง
การใช้สิ่งอุปกรณ์ประเภท ๕ ไปด้วย
        ๕๐.๓.๔ หน่วยคลังกระสุนที่ให้การ
สนบัสนนุโดยตรง พจิารณาและให้ข้อคดิเหน็ในการ
จ�าหน่าย แล้วน�าเสนอผู้มีอ�านาจอนุมัติตามล�าดับ
         ๕๐.๓.๔.๑ ส�าหรับกระสุนฝึก 
ถ้าวงเงนิอยูใ่นอ�านาจอนมุตัขิองผู้บญัชาการกองพล 
หรอืเทยีบเท่าข้ึนไป หน่วยให้การสนบัสนนุโดยตรง
จะน�าเรยีนผูบ้งัคบัหน่วยทีมี่อ�านาจอนมุตันิัน้ๆ และ
ให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการจ�าหน่ายและเบิก
ทดแทนตามที่หน่วยรายงานเสนออยู ่ในอ�านาจ
อนุมัติของ.............อนุมัติและลงชื่อผู้บังคับหน่วย
ให้การสนับสนุนโดยตรงหรือผู้ท�าการแทน
                     ๕๐.๓.๔.๒ ถ้าวงเงนิเกนิอ�านาจ
อนมุตัขิอง ผูบ้ญัชาการกองพลหรือเทยีบเท่า หน่วย
สนบัสนนุโดยตรง จะน�าเรยีนผู้บังคับหน่วยสนบัสนุน
ทั่วไป และเสนอแนะเช่นเดียวกัน
                    ๕๐.๓.๔.๓ ถ ้าวงเงินอยู ่ ใน
อ�านาจอนุมัติของแม่ทัพภาคหรือเทียบเท่า หน่วย
สนับสนุนทั่วไปจะน�าเรียนผู้บังคับหน่วยที่มีอ�านาจ
อนุมัติ และเสนอแนะเช่นเดียวกัน
                           ๕๐.๓.๔.๔ ถ้าวงเงินเกิน
อ�านาจอนุมัติของแม่ทัพภาคหรือเทียบเท่า หน่วย
สนับสนุนทั่วไปจะน�าเรียนเจ้ากรมสรรพาวุธทหาร
บก และเสนอแนะเช่นเดียวกัน 
                 ๕๐.๓.๕ เมื่อผู้มีอ�านาจอนุมัติจ�าหน่าย
แล้ว ให้ด�าเนินการดังนี้
                           ๕๐.๓.๕.๑ ส่งรายงานขอ
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อนุมัติจ�าหน่ายที่เป็นตัวจริงให้หน่วยที่ขออนุมัติ
จ�าหน่าย
                   ๕๐.๓.๕.๒ ส่งส�าเนา ๑ ชดุ ให้กอง
ควบคุมสิ่งอุปกรณ์ กรมสรรพาวุธทหารบก
              ๕๐.๓.๕.๓ ส่งส�าเนา ๑ ชุด ให้
หน่วยที่ให้การสนับสนุนโดยตรง  
- ข้อ ๕๑.๑.๑ ของหมุนเวยีนให้น�าส่งคืนตามทีก่ล่าว
ไว้ใน ตอนที่ ๓การส่งคืน 
- ข้อ ๕๑.๑.๒ หากมีปลอกกระสุนหาย ให้แนบใบ
รายงานการสอบสวน (ทบ.๔๖๘-๕๑๙) ไปด้วย
- ข้อ ๕๑.๒ การขอจ�าหน่ายวัตถุระเบิดเพื่อท�าลาย
กระสุนด้านในให้ปฏิบัติตามค�าส่ังกองทัพบกที่
เกี่ยวข้อง 
- ข้อ ๔๘ อ�านาจในการขออนุมัติจ�าหน่ายกระสุน
            ๔๘.๑ กระสุนเผชิญเหตุ กระสุนมูลฐาน 
กระสุนตามโครงการฝึกพิเศษและกระสุนตาม
โครงการพิเศษอื่นๆ ส�าหรับหน่วยใช้ที่รับการ
สนับสนุนโดยตรง จากสถานการณ์ส่งก�าลังกระสุน
ในพ้ืนที่กองทัพภาคให้แม่ทัพภาคเป็นผู ้อนุมัติ
จ�าหน่ายโดยไม่จ�ากัดวงเงิน และส�าหรับหน่วยใช้ที่
รบัการสนบัสนนุโดยตรงจากกรมสรรพาวธุทหารบก 
ให้เจ้ากรมสรรพาวุธทหารบก เป็นผูอ้นมุตัจิ�าหน่าย
โดยไม่จ�ากัดวงเงิน
           ๔๘.๒ กระสนุฝึก กระสนุทดสอบ กระสนุ
เสือ่มสภาพทีต้่องการท�าลายและวตัถรุะเบดิทีใ่ช้ใน
การท�าลายกระสนุ เจ้ากรมสรรพาวธุทหารบก เป็น
ผู้อนุมัติจ�าหน่ายโดยไม่จ�ากัดวงเงิน

- หลักเกณฑ์การส่ง
ก�าลังสิ่งอุปกรณ์
ประเภท ๕ รองรับ 
การบริหารจัดการ
สิ่งอุปกรณ์ประเภท 
๕ ของกองทัพบก
ตอนที่ ๕ ข้อ ๔๘, 
๕๐.๓, ๕๑.๑.๑, 
๕๑.๑.๒, และ 
๕๑.๒
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          ๔๘.๓ กระสุนฝึกวงเงนิไม่เกนิ ๕๐๐,๐๐๐ 
บาท ให้ผู้บังคับบัญชาชั้นแม่ทัพหรือเทียบเท่า เป็น
ผู้อนุมัติจ�าหน่าย
         ๔๘.๔ กระสุนฝึกวงเงนิไม่เกนิ ๑๖๐,๐๐๐ 
บาท ให้ผู้บังคับบัญชาชั้นผู้บัญชาการกองพลหรือ
เทียบเท่า เป็นผู้อนุมัติจ�าหน่าย
         ๔๘.๕ กระสุนที่ช�ารุดหรือเส่ือมสภาพที่
ไม่เป็นไปตามปกต ิหรอืสูญหาย ให้เจ้ากรมส่งก�าลัง
บ�ารุงทหารบก เป็นผู้อนุมัติจ�าหน่ายโดยไม่จ�ากัด
วงเงิน
- ข้อ ๕๐.๓  การรายงานขออนุมัติจ�าหน่ายกระสุน
         ๕๐.๓.๑ ใช้แบบรายงานขออนมุตัจิ�าหน่าย 
(ผนวก ต ทบ.๔๐๐-๐๖๕)                   
     ๕๐.๓.๒ หน่วยขอจ�าหน่าย ท�าใบรายงาน
ขออนุมัติจ�าหน่ายขึ้น ๔ ชุด เป็น ตัวจริง ๑ ชุด 
ส�าเนา ๓ ชุด  พร้อมกับเอกสารที่เกี่ยวข้องเสนอตัว
จริงและส�าเนาอีก ๒ ชุด ไปตามสายการส่งก�าลัง 
เก็บส�าเนา ๑ ชุด ไว้ในแฟ้มรอเรื่อง 
           ๕๐.๓.๓ เอกสารที่ต้องแนบไปพร้อมกับ
รายงานขออนุมัติจ�าหน่าย
                  ๕๐.๓.๓.๑ การจ�าหน่ายส่ิงอปุกรณ์
ประเภท ๕ ที่ใช้ในการฝึก-ศึกษาประจ�าปี
                    - ส�าเนาค�าสั่ง ฝึก-ศึกษา
                  - ส�าเนารายงานการใช้
                  - ส�าเนาใบส่งคนืของหมนุเวยีนสิง่
อุปกรณ์ประเภท ๕
           ๕๐.๓.๓.๒ การจ�าหน่วยส่ิงอปุกรณ์
ประเภท ๕ ที่ใช้ในการปฏิบัติราชการสนาม ปราบ
ปราบ ฯ หรือป้องกันประเทศ
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                - ส�าเนาค�าสัง่ปฏบิตัริาชการสนาม 
หรือผนวกการส่งก�าลังบ�ารุง
             - ส�าเนารายงานการใช้ โดยมีผู้
บังคับหน่วยเฉพาะกิจระดับกรมขึ้นไป ลงนาม
              - ส�าเนารายงานการสูญเสียสิ่ง
อุปกรณ์ประเภท ๕ (ถ้ามี)
               - ส�าเนาใบส่งคืนของหมุนเวียนสิ่ง
อุปกรณ์ประเภท ๕
                 ๕๐.๓.๓.๓ การจ�าหน่วยส่ิงอปุกรณ์
ประเภท ๕ ที่ช�ารุด เสียหายเสื่อมสภาพ ใช้การไม่
ได้ ตลอดจนการสญูหาย หรอืขาดบญัช ี(เสือ่มสภาพ
ตามทีก่รมสรรพาวธุทหารบกแจ้ง ไม่ต้องสอบสวน)
                - ค�าสั่งและส�าเนาค�าสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการสอบสวน 
           - ส�านวนการสอบสวนและส�าเนา
การสอบสวนของคณะกรรมการสอบสวน
             ๕๐.๓.๓.๔ การจ�าหน ่วยสิ่ ง
อุปกรณ์ประเภท ๕ ที่ใช้ในการทดสอบ
                  - ส�าเนาค�าสัง่ให้ทดสอบหรอืค�าสัง่
ซ่อม
                - ส�าเนาใบส่งคืนของหมุนเวียนสิ่ง
อุปกรณ์ประเภท ๕
               ๕๐.๓.๓.๕ การจ�าหน่ายสิง่อปุกรณ์
ประเภท ๕ ที่ใช้ในการฝึกพิเศษให้แนบหลักฐาน 
เช่นเดียวกับที่ใช้ในการฝึก-ศึกษาประจ�าปี
             ๕๐.๓.๓.๖ การจ�าหน่ายสิง่อปุกรณ์
ประเภท ๕ ทีใ่ช้ในกรณอีืน่นอกเหนอืจากทีก่ล่าวมา
แล้ว ให้แนบค�าส่ังหรอืส�าเนาค�าส่ังการใช้ส่ิงอปุกรณ์
ประเภท ๕ ไปด้วย
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        ๕๐.๓.๔ หน่วยคลังกระสุนที่ให้การ
สนบัสนนุโดยตรง พจิารณาและให้ข้อคดิเหน็ในการ
จ�าหน่าย แล้วน�าเสนอผู้มีอ�านาจอนุมัติตามล�าดับ
         ๕๐.๓.๔.๑ ส�าหรับกระสุนฝึก ถ้า
วงเงินอยู่ในอ�านาจอนุมัติของผู้บัญชาการกองพล 
หรอืเทยีบเท่าข้ึนไป หน่วยให้การสนบัสนนุโดยตรง
จะน�าเรยีนผูบ้งัคบัหน่วยทีม่อี�านาจอนมุตันิัน้ๆ และ
ให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการจ�าหน่ายและเบิก
ทดแทนตามที่หน่วยรายงานเสนออยู ่ในอ�านาจ
อนุมัติของ.............อนุมัติและลงชื่อผู้บังคับหน่วย
ให้การสนับสนุนโดยตรงหรือผู้ท�าการแทน
             ๕๐.๓.๔.๒ ถ้าวงเงินเกินอ�านาจ
อนมุตัขิอง ผูบ้ญัชาการกองพลหรือเทยีบเท่า หน่วย
สนับสนุนโดยตรง จะน�าเรียนผู ้บังคับหน่วย
สนับสนุนทั่วไป และเสนอแนะเช่นเดียวกัน
             ๕๐.๓.๔.๓ ถ้าวงเงินอยู่ในอ�านาจ
อนมุตัขิองแม่ทพัภาคหรอืเทยีบเท่า หน่วยสนบัสนนุ
ทั่วไปจะน�าเรียนผู้บังคับหน่วยที่มีอ�านาจอนุมัติ 
และเสนอแนะเช่นเดียวกัน
             ๕๐.๓.๔.๔ ถ้าวงเงินเกินอ�านาจ
อนมุตัขิองแม่ทพัภาคหรอืเทยีบเท่า หน่วยสนบัสนนุ
ทั่วไปจะน�าเรียนเจ้ากรมสรรพาวุธทหารบก และ
เสนอแนะเช่นเดียวกัน 
        ๕๐.๓.๕ เมื่อผู้มีอ�านาจอนุมัติจ�าหน่าย
แล้ว ให้ด�าเนินการดังนี้
                 ๕๐.๓.๕.๑ ส่งรายงานขออนุมัติ
จ�าหน่ายที่เป็นตัวจริงให้หน่วยที่ขออนุมัติจ�าหน่าย
              ๕๐.๓.๕.๒ ส่งส�าเนา ๑ ชุด ให้
กองควบคุมสิ่งอุปกรณ์ กรมสรรพาวุธทหารบก
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                    ๕๐.๓.๕.๓ ส่งส�าเนา ๑ ชุด ให้
หน่วยที่ให้การสนับสนุนโดยตรง 
- ข้อ ๕๑.๑.๑ ของหมุนเวยีนให้น�าส่งคืนตามทีก่ล่าว
ไว้ใน ตอนที่ ๓ การส่งคืน 
- ข้อ ๕๑.๑.๒ หากมีปลอกกระสุนหาย ให้แนบใบ
รายงานการสอบสวน (ทบ.๔๖๘-๕๑๙) ไปด้วย
- ข้อ ๕๑.๒ การขอจ�าหน่ายวัตถุระเบิดเพื่อท�าลาย
กระสุนด้านในให้ปฏิบัติตามค�าส่ังกองทัพบกที่
เกี่ยวข้อง 
- ข้อ ๕.๑.๙ การจ�าหน่าย หมายถึง การตัดยอดสิ่ง
อุปกรณ์ออกจากความรับผิดชอบของกองทัพบก 
เนือ่งจากสญูหายไป ใช้หมดไป ช�ารดุเสยีหายจนไม่ 
สามารถซ่อมคืนสภาพได้อย่างคุ้มค่า เส่ือมสภาพจน
ใช้งานไม่ได้ หรอืสูญหาย เกนิความต้องการหรอืเป็น
ของล้าสมัย ไม่ใช้ราชการต่อไป
- ข้อ ๕.๑.๙ การจ�าหน่าย หมายถึง การตัดยอดสิ่ง
อุปกรณ์ออกจากความรับผิดชอบของกองทัพบก 
เนือ่งจากสญูหายไป ใช้หมดไป ช�ารดุเสยีหายจนไม่ 
สามารถซ่อมคืนสภาพได้อย่างคุ้มค่า เส่ือมสภาพจน
ใช้งานไม่ได้ หรอืสูญหาย เกนิความต้องการหรอืเป็น
ของล้าสมัย ไม่ใช้ราชการต่อไป

- ข้อ ๕๐.๓.๕.๔ เมื่อหน่วยขออนุมัติจ�าหน่ายได้รับ
ตัวจริงแล้ว ให้แก้ไขส�าเนาที่เก็บไว้ในแฟ้มรอเร่ือง
ให้ตรงกับตัวจริง แล้วเก็บตัวจริงไว้เป็นหลักฐาน 
เสนอส�าเนาที่ได้แก้ไขแล้วไปตามสายการบังคับ
บัญชาจนถึงกองทัพภาค และให้กองทัพภาคส่งให้
กองบัญชาการช่วยรบเก็บไว้เป็นหลักฐาน ส�าหรับ

- ระเบยีบกองทพับก 
ว่าด้วยการส่งก�าลัง
สิ่งอุปกรณ์ ประเภท 
๕ พ.ศ.๒๕๔๒ 
ข้อ ๕.๑.๙ 
- หลักเกณฑ์การส่ง
ก�าลังสิ่งอุปกรณ์
ประเภท ๕ รองรับ 
การบริหารจัดการ
สิ่งอุปกรณ์ประเภท 
๕ ของกองทัพบก
ตอนที่ ๑ ข้อ 
๕.๑.๙
- ระเบยีบกองทพับก 
ว่าด้วยการส่งก�าลัง
สิ่งอุปกรณ์ ประเภท 
๕ พ.ศ.๒๕๔๒ 
ข้อ ๕๐.๓.๕.๔

   ๙.๔ การตัด
ยอด สป.๕ ออก
จากบัญชีคุม
         

   ๙.๕ การ
รายงานเมื่อได้รับ
อนุมัติให้จ�าหน่าย
เรียบร้อยแล้ว 
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หน่วยที่มิได้รับการสนับสนุนจากส่วนภูมิภาคและ
กองบัญชาการช่วยรบ ให้ท�าใบขอจ�าหน่าย ๓ ชุด 
เกบ็ส�าเนาไว้ในแฟ้มรอเร่ือง ๑ ชดุ เสนอตวัจรงิและ
ส�าเนาอย่างละหนึง่ชดุ ไปตามสายการส่งก�าลงั เมือ่
ได้รบัอนมุตัแิล้ว ให้เก็บส�าเนา ๑ ชดุไว้ที ่กองควบคมุ
สิ่งอุปกรณ์ กรมสรรพาวุธทหารบก ตัวจริงส่งคืน
หน่วยขออนมุตัจิ�าหน่าย ให้หน่วยขอจ�าหน่ายแก้ไข
ส�าเนาให้ตรงกับตัวจริงแล้วเสนอส�าเนาที่แก้ไข
แล้วไปยงัหน่วยขึน้ตรงกองทพับกทีต่นสงักดัอยู ่เพือ่
เก็บไว้เป็นหลักฐาน
 - ข้อ ๕๐.๓.๕.๔ เมื่อหน่วยขออนุมัติจ�าหน่ายได้รับ
ตัวจริงแล้ว ให้แก้ไขส�าเนาที่เก็บไว้ในแฟ้มรอเรื่อง
ให้ตรงกับตัวจริง แล้วเก็บตัวจริงไว้เป็นหลักฐาน 
เสนอส�าเนาที่ได้แก้ไขแล้วไปตามสายการบังคับ
บัญชาจนถึงกองทัพภาค และให้กองทัพภาคส่งให้
กองบัญชาการช่วยรบเก็บไว้เป็นหลักฐาน ส�าหรับ
หน่วยที่มิได้รับการสนับสนุนจากส่วนภูมิภาคและ
กองบัญชาการช่วยรบ ให้ท�าใบขอจ�าหน่าย ๓ ชุด 
เกบ็ส�าเนาไว้ในแฟ้มรอเร่ือง ๑ ชดุ เสนอตวัจรงิและ
ส�าเนาอย่างละหนึง่ชดุ ไปตามสายการส่งก�าลงั เมือ่
ได้รบัอนมุตัแิล้ว ให้เก็บส�าเนา ๑ ชดุไว้ที ่กองควบคมุ
สิ่งอุปกรณ์ กรมสรรพาวุธทหารบก ตัวจริงส่งคืน
หน่วยขออนมุตัจิ�าหน่าย ให้หน่วยขอจ�าหน่ายแก้ไข
ส�าเนาให้ตรงกับตัวจริงแล้วเสนอส�าเนาที่แก้ไข
แล้วไปยงัหน่วยขึน้ตรงกองทพับกทีต่นสงักดัอยู ่เพือ่
เก็บไว้เป็นหลักฐาน

- หลักเกณฑ์การส่ง
ก�าลังสิ่งอุปกรณ์
ประเภท ๕ รองรับ
การบริหารจัดการ
สิ่งอุปกรณ์ประเภท 
๕ ของกองทัพบก
ตอนที่ ๕ ข้อ 
๕๐.๓.๕.๔
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- ข้อ ๗๐.๑.๑ ให้หน่วยใช้ คลงักระสนุกองบญัชาการ
ช่วยรบ, คลงักระสุนส่วนภมิูภาค ใช้แบบเอกสาร ใบ
รายงานสถานภาพกระสุน แบบ ๑ ตามผนวก ผ 
(ทบ.๔๖๘-๕๒๑ แบบ ๑) ส�าหรับคลังกระสุนกอง
บัญชาการช่วยรบ ให้ท�าใบสรุปการสะสมผนวก ฝ 
(ทบ.๔๖๘-๕๒๒) ด้วย
- ข้อ ๗๐.๒ ระยะเวลาในการรายงาน ทุกระดับ
หน่วยรายงานทกุรอบ ๑ เดอืน ปิดรายงานในวนัสิน้
สุดวันท�าการของเดือนนั้นๆ 
- ข้อ ๗๑.๑.๑ กองพันหรือหน่วยเทียบเท่าหรือกอง
ร้อยอิสระขึ้นไป เป็นหน่วยรายงานสถานภาพ 
ส�าหรับหน่วยเหนือขึ้นไปจากกองพัน คงรายงาน
เฉพาะหน่วยขึ้นตรงของตนเว้นหน่วยขึ้นตรงซึ่งได้
รายงานให้หน่วยที่ให้การสนับสนุนทราบแล้ว
- ข้อ ๗๑.๒ ส่วนภูมิภาค, ส่วนการศึกษาและหน่วย
ขึ้นตรงอื่น ๆ
               รายงานสถานภาพกระสุนทั้งสิ้น ทั้งใน
การสะสมของตนและในการเกบ็รกัษาของหน่วยใช้
ในการสนับสนุน เสนอกองบัญชาการช่วยรบ หรือ
กรมสรรพาวุธทหารบกภายใน วันที่ ๑๕ ของเดือน 
หลังจากปิดรายงาน
- ข้อ ๗๑.๓ กองบัญชาการช่วยรบ รายงาน
สถานภาพกระสุนทั้งส้ินและสรุปการสะสมที่ส่วน
ภูมิภาคต่าง ๆ และกองบัญชาการช่วยรบให้กรม
สรรพาวุธทหารบกภายในวันที่ ๒๕ ของเดือน หลัง
จากปิดรายงาน 

- ระเบยีบกองทพับก 
ว่าด้วยการส่งก�าลัง
สิ่งอุปกรณ์ ประเภท 
๕ พ.ศ.๒๕๔๒ 
ข้อ ๗๐.๑.๑, 
๗๐.๒, ๗๑.๑.๑,  
๗๑.๒, ๗๑.๓, 
๗๑.๔, ๗๑.๕, 
๗๑.๖, ๗๓.๑, 
๗๓.๒, ๗๓.๓, 
๗๓.๔และ ๗๙
 

๑๐.การรายงาน
สถานภาพ
   ๑๐.๑ รายงาน
สถานภาพรอบ ๑ 
เดือน ทบ 
๔๖๘-๕๒๑ แบบ 
๑ แบบ ๒  
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- ข้อ ๗๑.๔ คลังแสง รายงานสถานภาพกระสุนทั้ง
สิ้นและสรุปการสะสมที่แผนกคลังต่างๆ ให้กรม
สรรพาวุธทหารบก ภายในวันที่ ๒๐ ของเดือน
หลังจากปิดรายงาน 
- ข้อ ๗๑.๕ กรมสรรพาวุธทหารบก รายงาน
สถานภาพกระสุนทั้งส้ินของกองทัพบก ต่อกรมส่ง
ก�าลังบ�ารุงทหารบก ภายในวันที่ ๑๐ ของเดือนถัด
ไป หลังจากปิดรายงาน
- ข้อ ๗๑.๖ การรายงานล่าช้ากว่าก�าหนดของหน่วย
ใดๆ กต็าม ให้หน่วยขึน้ ตรงกองทพับก ซึง่เป็นหน่วย
ในสายการบงัคบับญัชาของหน่วยนัน้ๆ พจิารณาข้อ
บกพร่อง แล้วรายงานให้กองทัพบกทราบ
- ข้อ ๗๓.๑ กระสุนรายการใดที่หน่วยนั้นไม่ได้รับ
จ่าย หรอืสะสมไว้ หรอืไม่มกีารเปลีย่นแปลงจากการ
รายงานสถานภาพกระสุนในรอบปีที่แล้ว ให้งดไม่
ต้องรายงาน เฉพาะในกรณีที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลง
ทุกรายการ ให้ยืนยันด้วยเครื่องมือสื่อสารที่เหมาะ
สม ยกเว้นการรายงานสถานภาพสมบูรณ์ 
- ข้อ ๗๓.๒ รายชื่อกระสุนที่จะต้องรายงาน ให้ใช้
รายชื่อกระสุนตามค�าส่ังกองทัพบกเก่ียวกับการ
ก�าหนดชื่อกระสุน
- ข้อ ๗๓.๓ รายงานสถานภาพกระสุน ให้ถือเป็น
เอกสาร “ลับ”
- ข้อ ๗๓.๔ ส�าหรบัรายการกระสนุทีจ่ะต้องรายงาน 
ให้ถอืตามรายการทีก่รมสรรพาวธุทหารบก ประกาศ
และแจกจ่ายให้ทราบ
- ข้อ ๗๙ ใบแจ้งเลขงานกระสุน ในการส่งคืน การ
จ่าย การโอนและการยืมกระสุน ให้หน่วยส่งคืน 
หน่วยจ่าย หน่วยโอน และหน่วยให้ยืม ท�าใบแจ้ง
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 เลขงานกระสุนเพื่อขึ้น และแนบไปพร้อมกับหลัก
ฐานแบบฟอร์มนั้นๆ ด้วย แบบและวิธีเขียนใบแจ้ง
เลขงานกระสุนตาม ผนวก ม (ทบ.๔๖๘-๕๐๘)
ส�าหรับคลังกระสุนส่วนภูมิภาค คลังกระสุนกอง
บัญชาการช่วยรบและคลังแสง ให้รายงานเลขงาน
กระสนุ ของกระสนุในการสะสมทัง้สิน้ ตามเลขงาน
และจ�านวนในเลขงานทุกระยะ ๖ เดือน โดยปิด
รายงานในสิ้นเดือน มกราคม มิถุนายน มายัง กอง
ควบคุมสิ่งอุปกรณ์ กรมสรรพาวุธทหารบก ภายใน
วันที่ ๑๕ ของเดือน หลังจากปิดรายงาน โดยใช้ใบ
แจ้งเลขงานกระสุน
- ข้อ ๗๐.๑.๑ ให้หน่วยใช้ คลังกระสนุกองบญัชาการ
ช่วยรบ, คลังกระสุนส่วนภูมภิาค ใช้แบบเอกสาร ใบ
รายงานสถานภาพกระสนุ แบบ ๑ ตามผนวก ผ (ทบ.
๔๖๘-๕๒๑ แบบ ๑) ส�าหรับคลังกระสุนกอง
บัญชาการช่วยรบ ให้ท�าใบสรุปการสะสมผนวก ฝ 
(ทบ.๔๖๘-๕๒๒) ด้วย
- ข้อ ๗๐.๒ ระยะเวลาในการรายงาน ทุกระดับ
หน่วยรายงานทกุรอบ ๑ เดอืน ปิดรายงานในวนัสิน้
สุดวันท�าการของเดือนนั้นๆ
- ข้อ ๗๑.๒ ส่วนภูมิภาค, ส่วนการศึกษาและหน่วย
ขึ้นตรงอื่น ๆ
        รายงานสถานภาพกระสุนท้ังส้ิน ทัง้ในการ
สะสมของตนและในการเก็บรักษาของหน่วยใช้ใน
การสนบัสนนุ เสนอกองบญัชาการช่วยรบ หรอืกรม
สรรพาวุธทหารบกภายใน วันที่ ๑๕ ของเดือน หลัง
จากปิดรายงาน

- หลักเกณฑ์การส่ง
ก�าลังสิ่งอุปกรณ์
ประเภท ๕ รองรับ
การบริหารจัดการ
สิ่งอุปกรณ์ประเภท 
๕ ของกองทัพบก
ตอนที่ ๙ ข้อ 
๗๐.๑.๑,๗๐.๒,
๗๑.๒, ๗๑.๓, 
๗๑.๔, ๗๑.๕, 
๗๑.๖, ๗๓.๑, 
๗๓.๒, ๗๓.๓, 
๗๓.๔
ตอนที่ ๑๐ ข้อ ๗๙
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- ข้อ ๗๑.๓ กองบัญชาการช่วยรบ รายงาน
สถานภาพกระสุนทั้งส้ินและสรุปการสะสมท่ีส่วน
ภูมิภาคต่าง ๆ และกองบัญชาการช่วยรบให้กรม
สรรพาวุธทหารบกภายในวันที่ ๒๕ ของเดือน หลัง
จากปิดรายงาน
 - ข้อ ๗๑.๔ คลังแสง รายงานสถานภาพกระสุนทั้ง
สิ้นและสรุปการสะสมที่แผนกคลังต่างๆ ให้กรม
สรรพาวธุทหารบก ภายในวนัที ่๒๐ ของเดอืน หลงั
จากปิดรายงาน
- ข้อ ๗๑.๕ กรมสรรพาวุธทหารบก รายงาน
สถานภาพกระสุนทั้งสิ้นของกองทัพบก ต่อกรมส่ง
ก�าลังบ�ารุงทหารบก ภายในวันที่ ๑๐ ของเดือนถัด
ไป หลังจากปิดรายงาน
- ข้อ ๗๑.๖ การรายงานล่าช้ากว่าก�าหนดของหน่วย
ใดๆ ก็ตาม ให้หน่วย ข้ึนตรงกองทัพบก ซึ่งเป็น
หน่วยในสายการบังคับบัญชาของหน่วยนั้นๆ 
พิจารณาข้อบกพร่อง แล้วรายงานให้กองทัพบก
ทราบ 
- ข้อ ๗๓.๑ กระสุนรายการใดที่หน่วยนั้นไม่ได้รับ
จ่าย หรือสะสมไว้ หรือไม่มีการเปลี่ยนแปลงจาก
การรายงานสถานภาพกระสุนในรอบปีทีแ่ล้ว ให้งด
ไม่ต้องรายงาน เฉพาะในกรณทีีไ่ม่มกีารเปลีย่นแปลง
ทุกรายการ ให้ยืนยันด้วยเครื่องมือสื่อสารที่เหมาะ
สม ยกเว้นการรายงานสถานภาพสมบูรณ์ 
- ข้อ ๗๓.๒ รายชื่อกระสุนที่จะต้องรายงาน ให้ใช้
รายชื่อกระสุนตามค�าส่ังกองทัพบกเกี่ยวกับการ
ก�าหนดชื่อกระสุน
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- ข้อ ๗๓.๓ รายงานสถานภาพกระสุน ให้ถือเป็น
เอกสาร “ลับ”
- ข้อ ๗๓.๔ ส�าหรบัรายการกระสนุทีจ่ะต้องรายงาน 
ให ้ถือตามรายการท่ีกรมสรรพาวุธทหารบก 
ประกาศและแจกจ่ายให้ทราบ 
- ข้อ ๗๙ ใบแจ้งเลขงานกระสุน ในการส่งคืน การ
จ่าย การโอนและการยืมกระสุน ให้หน่วยส่งคืน 
หน่วยจ่าย หน่วยโอน และหน่วยให้ยืม ท�าใบแจ้ง
เลขงานกระสุนเพื่อขึ้น และแนบไปพร้อมกับหลัก
ฐานแบบฟอร์มนั้น ๆ  ด้วย แบบและวิธีเขียนใบแจ้ง
เลขงานกระสุนตาม ผนวก ม (ทบ.๔๖๘-๕๐๘)
ส�าหรับคลังกระสุนส่วนภูมิภาค คลังกระสุนกอง
บัญชาการช่วยรบและคลังแสง ให้รายงานเลขงาน
กระสนุ ของกระสุนในการสะสมทัง้สิน้ ตามเลขงาน
และจ�านวนในเลขงานทุกระยะ ๖ เดือน โดยปิด
รายงานในสิ้นเดือนมกราคม มิถุนายน มายัง กอง
ควบคุมสิ่งอุปกรณ์ กรมสรรพาวุธทหารบก ภายใน
วันที่ ๑๕ ของเดือน หลังจากปิดรายงาน โดยใช้ใบ
แจ้งเลขงานกระสุน
- ข้อ ๗๐.๑.๑ ให้หน่วยใช้ คลังกระสุนกอง
บญัชาการช่วยรบ, คลงักระสนุส่วนภมูภิาค ใช้แบบ
เอกสาร ใบรายงานสถานภาพกระสุน แบบ ๑ ตาม
ผนวก ผ (ทบ.๔๖๘-๕๒๑ แบบ ๑) ส�าหรับคลัง
กระสุนกองบัญชาการช่วยรบ ให้ท�าใบสรุปการ
สะสมผนวก ฝ (ทบ.๔๖๘-๕๒๒) ด้วย
- ข้อ ๗๑.๒ ส่วนภูมิภาค, ส่วนการศึกษาและหน่วย
ขึ้นตรงอื่น ๆ

- ระเบยีบกองทพับก 
ว่าด้วยการส่งก�าลัง
สิ่งอุปกรณ์ ประเภท 
๕ พ.ศ.๒๕๔๒ 
ข้อ ๗๐.๑.๑,๗๑.๒, 
๗๑.๓, ๗๑.๔, 
๗๑.๕, ๗๑.๖, 
๗๒.๑, ๗๒.๒, 
๗๓.๑, ๗๓.๒, 

๑๐.๒ การ
รายงาน
สถานภาพ
สมบูรณ์ 
(รอบ ๖ เดือน) 
ทบ.๔๖๘-๕๒๑ 
แบบ ๑
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               รายงานสถานภาพกระสุนทั้งสิ้น ทั้งใน
การสะสมของตนและในการเกบ็รกัษาของหน่วยใช้
ในการสนับสนุน เสนอกองบัญชาการช่วยรบ หรือ
กรมสรรพาวุธทหารบกภายใน วันที่ ๑๕ ของเดือน 
หลังจากปิดรายงาน
- ข้อ ๗๑.๓ กองบัญชาการช่วยรบ รายงาน
สถานภาพกระสุนทั้งสิ้นและสรุปการสะสมที่ส่วน
ภูมิภาคต่าง ๆ และกองบัญชาการช่วยรบให้กรม
สรรพาวุธทหารบกภายในวันที่ ๒๕ ของเดือน หลัง
จากปิดรายงาน
- ข้อ ๗๑.๔ คลังแสง รายงานสถานภาพกระสุนทั้ง
สิ้นและสรุปการสะสมที่แผนกคลังต่างๆ ให้กรม
สรรพาวธุทหารบก ภายในวนัที ่๒๐ ของเดอืน หลงั
จากปิดรายงาน
- ข้อ ๗๑.๕ กรมสรรพาวุธทหารบก รายงาน
สถานภาพกระสุนทั้งสิ้นของกองทัพบก ต่อกรมส่ง
ก�าลังบ�ารุงทหารบก ภายในวันที่ ๑๐ ของเดือนถัด
ไป หลังจากปิดรายงาน
- ข้อ ๗๑.๖ การรายงานล่าช้ากว่าก�าหนดของหน่วย
ใดๆ ก็ตาม ให้หน่วยขึ้น ตรงกองทัพบก ซึ่งเป็น
หน่วยในสายการบังคับบัญชาของหน่วยน้ันๆ 
มกราคม, มิถุนายน มายัง กองควบคุมสิ่งอุปกรณ์ 
กรมสรรพาวุธทหารบก ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือน 
หลังจากปิดรายงานโดยใช้ใบแจ้งเลขงานกระสุน  
- ข้อ ๗๐.๑.๑ ให้หน่วยใช้ คลังกระสุนกอง
บญัชาการช่วยรบ, คลงักระสนุส่วนภมูภิาค ใช้แบบ
เอกสาร ใบรายงานสถานภาพกระสุน แบบ ๑ ตาม
ผนวก ผ (ทบ.๔๖๘-๕๒๑ แบบ ๑) ส�าหรับคลัง

๗๓.๓, ๗๓.๔ และ 
๗๙

- หลักเกณฑ์การส่ง
ก�าลังสิ่งอุปกรณ์
ประเภท ๕ รองรับ
การบริหารจัดการ
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กระสุนกองบัญชาการช่วยรบ ให้ท�าใบสรุปการ
สะสมผนวก ฝ (ทบ.๔๖๘-๕๒๒) ด้วย
- ข้อ ๗๑.๒ ส่วนภูมิภาค, ส่วนการศึกษาและหน่วย
ข้ึนตรงอืน่ ๆ  รายงานสถานภาพกระสุนทัง้ส้ิน ทัง้ใน
การสะสมของตนและในการเกบ็รกัษาของหน่วยใช้
ในการสนับสนุน เสนอกองบัญชาการช่วยรบ หรือ
กรมสรรพาวุธทหารบกภายใน วันที่ ๑๕ ของเดือน 
หลังจากปิดรายงาน
- ข้อ ๗๑.๓ กองบัญชาการช่วยรบ รายงาน
สถานภาพกระสุนทั้งสิ้นและสรุปการสะสมที่ส่วน
ภูมิภาคต่าง ๆ และกองบัญชาการช่วยรบให้กรม
สรรพาวุธทหารบกภายในวันที่ ๒๕ ของเดือน หลัง
จากปิดรายงาน
- ข้อ ๗๑.๔ คลังแสง รายงานสถานภาพกระสุนทั้ง
สิ้นและสรุปการสะสมที่แผนกคลังต่างๆ ให้กรม
สรรพาวุธทหารบก ภายในวันที่ ๒๐ ของเดือน หลัง
จากปิดรายงาน
- ข้อ ๗๑.๕ กรมสรรพาวุธทหารบก รายงาน
สถานภาพกระสุนทั้งส้ินของกองทัพบก ต่อกรมส่ง
ก�าลังบ�ารุงทหารบก ภายในวันที่ ๑๐ ของเดือนถัด
ไป หลังจากปิดรายงาน
- ข้อ ๗๑.๖ การรายงานล่าช้ากว่าก�าหนดของหน่วย
ใดๆ กต็าม ให้หน่วยขึน้ ตรงกองทพับก ซึง่เป็นหน่วย
ในสายการบงัคบับญัชาของหน่วยนัน้ๆ พจิารณาข้อ
บกพร่อง แล้วรายงานให้กองทัพบกทราบ
- ข้อ ๗๒.๑ การรายงานสถานภาพสมบรูณ์ คอื การ
รายงานกระสุนทุกรายการถึงแม้ว่าจะไม่มีการ
เปลี่ยนแปลง

สิ่งอุปกรณ์ประเภท 
๕ ของกองทัพบก
ตอนที่ ๙ ข้อ 
๗๐.๑.๑, ๗๑.๒, 
๗๑.๓, ๗๑.๔, 
๗๑.๕, ๗๑.๖, 
๗๓.๑, ๗๓.๒, 
๗๓.๓, ๗๓.๔
ตอนที่ ๑๐ ข้อ ๗๙
 



คู่มือการปฏิบัติราชการสายงานจเร

การตรวจกิจการทั่วไป

หัวขอการตรวจ	 หลักฐานอางอิง	 ใจความของหลักฐานอางอิง

กรมจเรทหารบก กรมจเรทหารบก404 405

- ข้อ ๗๒.๒ ให้ทุกหน่วยที่เกี่ยวข้องรายงาน
สถานภาพสมบรูณ์ เพือ่สรปุการเปลีย่นแปลงในรอบ 
๖ เดือนเมื่อสิ้นสุดเดือนมีนาคมและกันยายน และ
งดรายงานสถานภาพประจ�าเดือน
- ข้อ ๗๓.๑ กระสุนรายการใดที่หน่วยนั้นไม่ได้รับ
จ่าย หรอืสะสมไว้ หรอืไม่มกีารเปลีย่นแปลงจากการ
รายงานสถานภาพกระสุนในรอบปีที่แล้ว ให้งดไม่
ต้องรายงาน เฉพาะในกรณีที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลง
ทุกรายการ ให้ยืนยันด้วยเครื่องมือสื่อสารที่เหมาะ
สม ยกเว้นการรายงานสถานภาพสมบูรณ์ 
- ข้อ ๗๓.๒ รายชื่อกระสุนที่จะต้องรายงาน ให้ใช้
รายชื่อกระสุนตามค�าส่ังกองทัพบกเกี่ยวกับการ
ก�าหนดชื่อกระสุน
- ข้อ ๗๓.๓ รายงานสถานภาพกระสุน ให้ถือเป็น
เอกสาร “ลับ”
- ข้อ ๗๓.๔ ส�าหรบัรายการกระสนุท่ีจะต้องรายงาน 
ให้ถอืตามรายการทีก่รมสรรพาวธุทหารบก ประกาศ
และแจกจ่ายให้ทราบ
- ข้อ ๗๙ ใบแจ้งเลขงานกระสุน ในการส่งคืน การ
จ่าย การโอนและการยืมกระสุน ให้หน่วยส่งคืน 
หน่วยจ่าย หน่วยโอน และหน่วยให้ยืม ท�าใบแจ้ง
เลขงานกระสุนเพื่อข้ึน และแนบไปพร้อมกับหลัก
ฐานแบบฟอร์มนั้น ๆ  ด้วย แบบและวิธีเขียนใบแจ้ง
เลขงานกระสุนตาม ผนวก ม (ทบ.๔๖๘-๕๐๘)
ส�าหรับคลังกระสุนส่วนภูมิภาค คลังกระสุนกอง
บัญชาการช่วยรบและคลังแสง ให้รายงานเลขงาน
กระสนุ ของกระสนุในการสะสมทัง้สิน้ ตามเลขงาน
และจ�านวนในเลขงานทุกระยะ ๖ เดือน โดยปิด
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รายงานในสิ้นเดือน มกราคม, มิถุนายน มายัง กอง
ควบคุมสิ่งอุปกรณ์ กรมสรรพาวุธทหารบก ภายใน
วันที่ ๑๕ ของเดือน หลังจากปิดรายงานโดยใช้ใบ
แจ้งเลขงาน กระสุน    
- ข้อ ๒ จากปัญหาข้อมลูจากการรายงานสภาพ สป.
๕ ตามวงรอบเดือน ไม่มีข้อมูลเพียงพอ สพ.ทบ.จึง
ได้แจ้งให้ ทภ.๑-๔ และ นขต.ทบ. (นอก ทภ. ใน
พื้นที่ ทภ.๑) ทราบ และด�าเนินการตามสิ่งที่ส่งมา
ด้วย ๒-๓ สรุปได้ดังนี้
      ๒.๑ การรายงานสถานภาพทุกรอบ ๑ เดือน 
ในฐานะของหน่วยใช้ ตามแบบฟอร์ม ทบ.๔๖๘–
๕๒๑ แบบ ๑ ซ่ึงหน่วยรายงานยอดกระสุนฝึก 
กระสุนมูลฐาน รวมในรายงานเดียวกัน ให้แต่ละ
หน่วยรายงานสถานภาพกระสุนวัตถุระเบิดของ
หน ่วยเองเพิ่ม เติม มาพร ้อมกับรายงานตา
มระเบยีบฯ โดยแยกรายงานสถานภาพกระสุนและ
วตัถรุะเบดิ เป็นประเภทกระสนุมลูฐาน, กระสนุฝึก 
คนละฉบับโดยใช้แบบฟอร์ม ทบ.๔๖๘–๕๒๑ แบบ 
๑ พร้อมให้จัดท�ารายงานเลขกระสุนฝึก, กระสุน
มูลฐาน โดยใช้แบบฟอร์มรายงานสถานภาพทุก
รายการ (ฉบับสมบูรณ์) ทุกต้น ต.ค., เม.ย. หากวง
รอบเดอืนใดไม่มกีารเปล่ียนแปลงให้ยนืยนัให้ทราบ 
หรือแจ้งให้ทราบเฉพาะรายการที่เปลี่ยนแปลง
       ๒.๒ การรายงานสถานภาพทุกรอบ ๑ เดือน 
ในฐานะหน่วยส่งก�าลัง (คลังกระสุน บชร., คลัง
กระสุนส่วนภูมิภาค) ตามแบบฟอร์ม ทบ.๔๖๘–
๕๒๑ แบบ ๑ ซึ่งเดิมหน่วยรายงานยอดกระสุนฝึก 
กระสุนมูลฐาน กระสุนส�ารองสงคราม รวมใน
รายงานฉบับเดียวกัน ให้แต่ละหน่วยรายงานเพิ่ม

- หนังสือ สพ.ทบ.
ด่วนมาก ที่ กห 
๐๔๔๓/๕๑๐ 
ลง ๒๑ ม.ค.๔๕  
เรื่อง ก�าหนด
แนวทางแก้ปัญหา 
สป.๕ ข้อ ๒
- หนังสือ สพ.ทบ.
ด่วนมาก ที่ กห 
๐๔๔๓/๕๐๘ 
ลง ๒๑ ม.ค.๔๕  
เรื่อง ชี้แจงการ
ด�าเนินการเพิ่มเติม
เกี่ยวกับ สป.๕  
(เรียน มทภ.๑, ๒, 
๓, ๔) 
- หนังสือ สพ.ทบ.
ด่วนมาก ที่ กห 
๐๔๔๓/๕๐๙ 
ลง ๒๑ ม.ค.๔๕  
เรื่อง ชี้แจงการ
ด�าเนินการเพิ่มเติม
เกี่ยวกับ สป.๕ 
(เรียน ผบ.หน่วย 
นขต.ทบ.) 
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เตมิโดยแยกรายงานยอดกระสนุฝึก (ในสะสม) และ
กระสนุส�ารองสงครามคนละฉบบัโดยใช้แบบฟอร์ม 
ทบ.๔๖๘–๕๒๑ แบบ ๑ และจดัท�ารายงานเลขงาน 
และสภาพกระสุนฝึก กระสุนส�ารองสงคราม แยก
คนละฉบบั โดยใช้แบบฟอร์ม ทบ.๔๖๘–๕๒๑ แบบ 
๒ แนบมาพร้อมกับรายงานตามระเบียบฯ (ตาม
ตัวอย่างที่แนบ) หากวงรอบเดือนใดไม่มีการ
เปลี่ยนแปลงให้ยืนยันให้ทราบ เฉพาะรายการที่
เปลี่ยนแปลง ทบ.๔๖๘–๕๒๑ แบบ ๒ แนบมาด้วย 
(ตัวอย่างการรายงานตามที่แนบ) โดยให้ยืนยันให้
ทราบ เฉพาะรายการที่เปลี่ยนแปลง 
         ๒.๓ การรายงานสถานภาพเพิ่มเติม ในข้อ 
๒.๑, ๒.๒ ให้หน่วยที่รายงาน รายงานผ่านหน่วย
สนับสนุนตามสายส่งก�าลัง  มาพร้อมกับรายงาน
ตามระเบียบฯ และให้หน่วยรับรายงานดังกล่าว 
รวบรวมรายงานของทุกหน่วยๆ ละ ๑ ฉบับ ส่งให้ 
กคสป.สพ.ทบ. ทุกวงรอบเดือน พร้อมกับรายงาน
ตามระเบียบฯ
- ข้อ ๓ เพ่ือให้ทราบปีผลิต (อายุ)ของ สป.๕ ที่
คงคลังหน่วยต่างๆ เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการบริหาร
ในเรื่องการเก็บรักษา การจัดหา ให้สัมพันธ์กับอายุ
การเก็บรักษา ขอให้หน่วยบันทึกข้อมูล ปีผลิต (ปี 
ค.ศ.) ของ สป.๕ แต่ละชนดิแต่ละเลขงานลงไป (ใน
ช่องหมายเหตุ) เพิ่มเติมในรายงานสถานภาพ
ประจ�าเดอืน ตามข้อ ๒ ด้วย รวมทัง้ขอให้ตรวจสอบ
สภาพ สป.๕ คงคลัง (ตามผลการตรวจสภาพหรือ
หลักฐานแจ้งระงับจ�ากัดการใช้) และบันทึกในช่อง
สภาพให้ตรงกบัสภาพทีแ่ท้จรงิของ สป.๕ ในครอบ
ครองด้วย

- วิทยุ สพ.ทบ. 
ที่ กห ๐๔๔๓/
๑๙๙๑ ลง ๒๘ มี.ค.
๔๖ ข้อ ๓
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