เลม ๑

คูมือการปฏิบัติราชการสายงานจเร เลม ๑

คูมือ
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สายงานจเร
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ค�ำน�ำ
การท�ำหน้าที่ตรวจราชการและสืบสวนสอบสวนของกรมจเรทหารบก เป็นการ
ช่วยเหลือผู้บัญชาการทหารบก ในการควบคุม ก�ำกับดูแลหน่วย ตลอดจนก�ำลังพล
ให้ ป ฏิ บั ติ ร าชการและปฏิ บั ติ ต นด้ ว ยความสุ จ ริ ต ถู ก ต้ อ ง และยุ ติ ธ รรม ส่ ง ผล
ต่อประสิทธิภาพ ประสิทธิผลโดยรวมของกองทัพบกทางตรง และ/หรือทางอ้อมต่อไป
อย่างไรก็ตาม ด้วยข้อจ�ำกัดในเรื่องจ�ำนวนเจ้าหน้าที่ งบประมาณ และเวลา ท�ำให้
การท�ำหน้าที่ดังกล่าวข้างต้นไม่ทั่วถึงเท่าที่ควร กล่าวคือ การตรวจราชการกว่าจะ
ครบวงรอบตรวจหน่วยเดิมประมาณ ๓ ปีขึ้นไป ส่วนการสืบสวนสอบสวนก็มีความล่าช้า
เพราะต้องท�ำหลายกรณีพร้อมกัน
คู่มือการปฏิบัติราชการสายงานจเรจัดท�ำขึ้นเพื่อให้ความรู้ในการตรวจราชการ
และการสืบสวนสอบสวนแก่ผปู้ ฏิบตั งิ านทุกระดับ ตัง้ แต่ระดับเจ้าหน้าที่ ฝ่ายกิจการพิเศษ
ฝ่ายอ�ำนวยการ จนถึงผู้บังคับบัญชา เพื่อใช้ในการท�ำงานหรือควบคุมก�ำกับดูแล ซึ่งจะ
ช่วยบรรเทาข้อจ�ำกัดของกรมจเรทหารบกได้ทางหนึ่ง โดยจัดท�ำเป็น ๔ เล่ม ได้แก่
เล่ม ๑ การตรวจกิจการทั่วไป ในเรื่องสิ่งอุปกรณ์ประเภท ๒ และ ๔ สายสื่อสาร
และสายพลาธิการ สิ่งอุปกรณ์ประเภท ๓ สายพลาธิการ และสิ่งอุปกรณ์ประเภท ๕
เล่ม ๒ การตรวจกิจการทัว่ ไป ในเรือ่ งการบริการก�ำลังพล การรักษาความปลอดภัย
และการเลี้ยงดูทหาร ยานพาหนะในและนอกอัตรา อาวุธประจ�ำกาย ประจ�ำหน่วย และ
เครื่องควบคุมการยิง และมาตรการประหยัดพลังงาน
เล่ม ๓ การตรวจการจัดหา หลักการจัดหาพัสดุ และ ขัน้ ตอนจัดหา พระราชบัญญัติ
การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ ระเบียบกระทรวงการคลัง
ว่าด้วย การจัดซือ้ จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ และกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้อง
เล่ม ๔ เกีย่ วกับการสืบสวนสอบสวน ในเรือ่ งกฎหมายทีค่ วรรู้ และการตรวจกิจการ
ทั่วไป ในเรื่องกิจการเรือนจ�ำทหาร กิจการสายงานสัสดี
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ทั้งนี้เนื้อหาทั้งการตรวจกิจการทั่วไปและการตรวจการจัดหา ประกอบด้วยเรื่อง
ที่ตรวจ หัวข้อและรายการที่ตรวจของเรื่องนั้น ๆ พร้อมกับอ้างอิงหลักฐานและเนื้อหา
ไว้ดว้ ยกัน เพิม่ เติมด้วยข้อบกพร่องทีพ่ บบ่อย เพือ่ ให้หน่วยเพิม่ ความระมัดระวัง ในรายการ
นั้น ๆ ยิ่งขึ้น
กรมจเรทหารบก หวังเป็นอย่างยิ่งว่า คู่มือการปฏิบัติราชการสายงานจเรจะเป็น
ประโยชน์และอ�ำนวยความสะดวกทัง้ แก่ผบู้ งั คับบัญชา เจ้าหน้าทีท่ เี่ กีย่ วข้อง และผูส้ นใจ
ทั่วไป ได้ใช้ในการศึกษาค้นคว้า เรียนรู้ และอ้างอิง เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่ราชการ
เป็นไปด้วยความถูกต้องแม่นย�ำ และเป็นมาตรฐานเดียวกัน หากมีข้อควรแก้ไข หรือ
ข้อเสนอแนะ เพื่อปรับปรุงให้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น กรมจเรทหารบก ยินดีน้อมรับ
เพื่อน�ำไปปรับปรุงในโอกาสต่อไป
กรมจเรทหารบก
พฤศจิกายน ๒๕๖๔
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สารบัญ
			
หน้า
ค�ำน�ำ
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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กล่าวทั่วไป
๑. ประวัติความเป็นมา
กิจการจเรทหารบก : เริ่มขึ้นในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทร
มหาจุฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั พระองค์ได้ทรงจัดตัง้ “จเรทัพบก”
ขึน้ เป็นครัง้ แรก เมือ่ วันที่ ๖ พฤษภาคม ร.ศ.๑๑๒ (พ.ศ.๒๔๔๖) และได้ทรงพระ
กรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราวุธ
สยามมกุฎราชกุมาร ทรงรับต�ำแหน่ง “จเรทัพบก” มีหน้าทีต่ รวจราชการทหาร
ทัว่ ไป และพระองค์ ทรงด�ำรงต�ำแหน่งนีต้ ลอดมาจนเสด็จ เถลิงถวัลยราชสมบัติ
เฉลิ ม พระปรมาภิ ไ ธยว่ า พระบาทสมเด็ จ พระปรเมนทรมหาวชิ ร าวุ ธ
พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ในปี ร.ศ.๑๒๙ (พ.ศ.๒๔๕๓) ซึ่งนับได้วา่ ทรงเป็นจเร
ทัพบกเป็นพระองค์แรก และนับได้วา่ พระองค์ทา่ น เป็นต้นก�ำเนิดของกิจการจเร
และกรมจเรทหารบกสืบมาตราบจนทุกวันนี้
๒. วิสัยทัศน์
กรมจเรทหารบก เป็นหน่วยหลักของกองทัพบกมีความเป็นเลิศในการตรวจ
ราชการและสืบสวนสอบสวน สามารถรองรับการพัฒนาและการเปลี่ยนแปลง
ในยุ ค โลกาภิวัฒน์ เพื่อช่วยเพิ่มประสิท ธิภ าพในการปฏิ บัติร าชการให้ กั บ
หน่วยทหารและก�ำลังพลของกองทัพบก โดยยึดหลักการบริหารกิจการบ้านเมือง
ที่ ดี มี ค วามโปร่ ง ใส สุ จ ริ ต ยุ ติ ธ รรม เป็ น ที่ ย อมรั บ ของผู ้ บั ง คั บ บั ญ ชา
หน่วยทหารและประชาชน
๓. ภารกิจ
๓.๑ ด� ำ เนิ น การเกี่ ย วกั บ การตรวจราชการ สื บ สวนและสอบสวน
ในเรื่องที่เกี่ยวกับประสิทธิภาพและราชการของหน่วยต่าง ๆ ของกองทัพบก
๓.๒ สื บ สวนสอบสวน และพิ จ ารณาเรื่ อ งราวร้ อ งทุ ก ข์ และการ
ร้องเรียนที่เกี่ยวกับราชการ หรือทหาร หรือข้าราชการกองทัพบก
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๔. ภารกิจแถลงใหม่
๔.๑ ด�ำเนินการการตรวจราชการเพื่อให้การปฏิบัติงานหน่วยเป็นไปด้วย
ความถูกต้อง ประหยัด มีประสิทธิภาพ และสมประโยชน์ต่อทางราชการ
๔.๒ ด�ำเนินการสืบสวนสอบสวนด้วยความโปร่งใส เป็นธรรม เพื่อให้ได้
ข้อเท็จจริง เสนอผู้บังคับบัญชาได้อย่างถูกต้องและทันเวลา
๔.๓ พั ฒ นาบุ ค ลากรในสายงานจเร และผู ้ ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง ให้ มี ค วามรู ้
ความสามารถ
๕. การจัด ในหน้าที่ที่ทันสมัยสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน มีคุณธรรม
และอุดมการณ์
กรมจเรทหารบก
แผนกการเงิน
กองธุรการ

กองแผน

แผนกสารบรรณ

แผนกแผน

แผนกบริการ

แผนกงบประมาณ

แผนกธุรการและกำาลังพล

แผนกวิชาการ

กองตรวจกิจการทัว่ ไป กองตรวจการจัดหา
แผนกวิเคราะห์และประเมินค่า

กองสืบสวนสอบสวน

แผนกวิเคราะห์และประเมินค่า

แผนกพิจารณารายงานและคำาร้อง

แผนกตรวจกิจการทั่วไป

แผนกตรวจการจัดซือ้

แผนกสืบสวนสอบสวน

แผนกตรวจกิจการส่งกำาลังบำารุง

แผนกตรวจการจัดจ้าง

แผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ

๕. การจัด
๖. นโยบายของผู้บังคับบัญชา : ยึดถือตามระเบียบกองทัพบก ว่าด้วย
การตรวจในหน้าที่นายทหารจเร พ.ศ. ๒๕๕๒ และสนองตอบต่อเจตนารมณ์
๖. นโยบายของผู้บังคับบัญชา : ยึดถือตามระเบียบกองทัพบก ว่าด้วยการตรวจใน
และการสั
่งการของ ผบ.ทบ. ดังนี้
หน้าที่นายทหารจเร พ.ศ. ๒๕๕๒ และสนองตอบต่อเจตนารมณ์ และการสั่งการของ
๖.๑
ผบ.ทบ.การปฏิ
ดังนี้ บัติงานในหน่วยทุกระดับของ ทบ. ต้องยึดถือ กฎ ระเบียบ
๖.๑ การปฏิบตั งิ านในหน่
กระดัาบงเคร่
ของ ทบ.
ข้อบังคับ และสายการบั
งคับบัญวยทุชาอย่
งครัต้ดองยึดถือ กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ
และสายการบังคับบัญชาอย่างเคร่งครัด
๖.๒ การรักษาคลังอาวุธยุทโธปกรณ์ หน่วยทีม่ คี ลังอาวุธให้ ผบ.หน่วย ตรวจตรา
ระมัดระวัง ดูแลคลังฯ ที่อยู่ในความรับผิดชอบให้เรียบร้อย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
คลังกระสุน และวัตถุระเบิด เพื่อให้เกิดความปลอดภัย รวมถึงการรักษาปรนนิบัติบำารุง
ยุทโธปกรณ์ภายในหน่วยให้มีสภาพที่ดี พร้อมที่จะปฏิบัติภารกิจ และไม่มีการรั่วไหล
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๖.๒ การรักษาคลังอาวุธยุทโธปกรณ์ หน่วยทีม่ คี ลังอาวุธให้ ผบ.หน่วย ตรวจตรา
ระมัดระวัง ดูแลคลังฯ ที่อยู่ในความรับผิดชอบให้เรียบร้อย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
คลังกระสุน และวัตถุระเบิด เพื่อให้เกิดความปลอดภัย รวมถึงการปรนนิบัติ
บ�ำรุง ยุทโธปกรณ์ภายในหน่วยให้มสี ภาพทีด่ ี พร้อมทีจ่ ะปฏิบตั ภิ ารกิจ และไม่มี
การรั่วไหล ซึ่งจะต้องไม่เกิดขึ้นใน ทบ. หากมีขอ้ บกพร่องและมีการสูญหาย เจ้า
หน้าทีท่ รี่ บั ผิดชอบ รวมทัง้ ผูบ้ งั คับบัญชาตามล�ำดับชัน้ จะต้องรับผิดชอบทางวินยั
ทางคดีอาญา และทางคดีแพ่ง
๖.๓ ให้ ผู ้ บั ง คั บ หน่ ว ยกวดขั น ให้ ก� ำ ลั ง พลตรวจสอบสมุ ด ประวั ติ ข อง
ตนเอง ให้เรียบร้อย ทันสมัย เพื่อสิทธิของก�ำลังพล รวมทั้งดูแลสิทธิต่าง ๆ
ทีก่ ำ� ลังพลจะได้รบั กรณีทกี่ ารด�ำเนินการด้านสิทธิกำ� ลังพลล่าช้าให้แจ้งก�ำลังพล
ได้รับทราบโดยเร็ว เพื่อป้องกันการร้องเรียน
๖.๔ ให้ผบู้ งั คับหน่วยได้มกี ารพัฒนาปรับปรุงหน่วยของตนเอง ให้สมกับเป็น
หน่วยทหารที่มีเกียรติและศักดิ์ศรี เพื่อให้เป็นที่ยอมรับจากส่วนราชการอื่น
และประชาชน
๖.๕ ให้หน่วยทีม่ คี ลังสิง่ อุปกรณ์อยูใ่ นความรับผิดชอบได้มกี ารบริหารจัดการ
ภายในคลังสิ่งอุปกรณ์ให้เรียบร้อยโดยจัดท�ำรายการการส่งคืนสิ่งอุปกรณ์
รวมทั้งส�ำรวจ ตรวจสอบสิ่งอุปกรณ์ใดไม่ได้ใช้งาน หมดอายุ และไม่จ�ำเป็นต้อง
จัดหามาเพิ่มเติม ให้งดเว้นการจัดหา และสิ่งอุปกรณ์ใดที่ขาดแคลนก็ให้
ด�ำเนินการเข้าวงรอบการจัดหามาทดแทนใหม่
๖.๖ หน่วยที่ได้รับการประเมินผลการตรวจอยู่ในระดับตํ่าในปีที่ผ่านมา
จะต้ อ งมี ก ารแก้ ไ ขปรั บ ปรุ ง โดยด่ ว น การตรวจทุ ก หน่ ว ยจะต้ อ งมี ผ ล
การประเมินไม่ตํ่ากว่าร้อยละ ๘๐
๖.๗ ให้หน่วยของ ทบ. น�ำมาตรการประหยัดใน ทบ. มาใช้อย่างเป็น
รูปธรรม โดยเฉพาะการส่งเสริมการใช้พลังงานทางเลือก

คู่มือการปฏิบัติราชการสายงานจเร
การตรวจกิจการทั่วไป

๖.๘ การจั ด หาสิ่ ง อุ ป กรณ์ แ ละยุ ท โธปกรณ์ ให้ ค� ำ นึ ง ถึ ง ความต้ อ งการ
ในการใช้งานของหน่วยใช้ ทั้งด้านชนิดและจ�ำนวนที่สอดคล้องกับความจ�ำเป็น
และความสิน้ เปลืองในการใช้งาน การจัดซือ้ จัดจ้างต้องเป็นไปอย่างโปร่งใสและ
เป็นธรรม เกิดประโยชน์ต่อกองทัพบกอย่างแท้จริง
๖.๙ การตรวจเลือกทหารกองเกินเข้าเป็นทหารกองประจ�ำการ และการ
ปลดทหารกองประจ� ำ การ ให้ ทุ ก หน่ ว ยที่ เ กี่ ย วข้ อ งด� ำ เนิ น การด้ ว ยความ
ถูกต้อง ยุติธรรม และ โปร่งใส
๖.๑๐ ให้ ผู ้ บั ง คั บ หน่ ว ยทุ ก ระดั บ ด� ำ เนิ น การช่ ว ยเหลื อ ดู แ ลสวั ส ดิ ก าร
ของก�ำลังพลชั้นผู้น้อยและด�ำเนินการด้านสิทธิก�ำลังพลอย่างจริงจัง เพื่อให้
คุณภาพชีวิตของก�ำลังพล และครอบครัวดีขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืน
๖.๑๑ การบริหารกองทุนชุมชนของ ทบ. เป็นไปด้วยความโปร่งใส และเกิด
ประโยชน์ต่อก�ำลังพลอย่างแท้จริง
๖.๑๒ การบริ ห ารจั ด การ สป.๕ ต้ อ งมี ก ารหมุ น เวี ย นน� ำ มาใช้ แ ละ
ลดจ�ำนวนที่คงไว้ที่หน่วยลง เพื่อลดภาระการดูแลรักษาของหน่วยใช้และ
สามารถน�ำกระสุนมูลฐานส่วนทีม่ คี วามเร่งด่วนต�ำ่ ไปใช้ในการบริหารจัดการให้
เกิดประโยชน์ต่อไป

การเตรียมการรับตรวจ

คู่มือการปฏิบัติราชการสายงานจเร
การตรวจกิจการทั่วไป

การเตรียมการรับตรวจ
รายการ

การปฏิบัติ/หลักฐานอ้างอิง

● ผู้น�ำตรวจและผู้รับตรวจเตรียมเอกสารมอบให้ผู้ตรวจ ดังนี้
การเตรียมการ
รั บ ตรวจขั้ น ตอน ๑. หัวข้อการตรวจที่ จบ. ส่งให้ครั้งหลังสุด จ�ำนวน ๒ ชุด พร้อมลง
ป ฏิ บั ติ ก ่ อ น ก า ร รายละเอียดตามที่ จบ. ก�ำหนด
ตรวจ
๑. การปฏิ บั ติ ๒. ข้อมูลทีต่ อ้ งการทราบ ประกอบการรับตรวจตามอนุผนวกที่ จบ.
ของหน่วยรับตรวจ ก�ำหนด
♦ ระเบียบกองทัพบกว่าด้วยการตรวจในหน้าที่นายทหารจเร พ.ศ.
๒๕๕๒ ลง ๑๐ ก.ย. ๕๒ ข้อ ๑๒, ๑๒.๑ และ ๑๒.๒
ข้อ ๑๒ การแจ้งให้หน่วยรับการตรวจทราบ
		 ก่อนออกท�ำการตรวจให้กรมจเรทหารบก หรือหน่วยที่สั่งการ
ตรวจ แจ้งเรื่องและก�ำหนดเวลาในการตรวจ การเตรียมการรับตรวจ
และค�ำขอต่าง ๆ ที่จ�ำเป็นต่อการ อ�ำนวยความสะดวกในการตรวจ หรือ
เรื่องอื่น ๆ ที่เห็นว่า มีความส�ำคัญให้หน่วยรับตรวจทราบ
		 ๑๒.๑ หนั ง สื อ แจ้ ง ก� ำ หนดเวลาในการตรวจทั่ ว ไปควรส่ ง
ให้หน่วยรับตรวจทราบล่วงหน้าเพื่อเตรียมการก่อนการตรวจไม่น้อย
กว่า ๓๐ วัน
		 ๑๒.๒ หนังสือแจ้งก�ำหนดเวลาในการตรวจพิเศษ จะแจ้งให้
ทราบล่วงหน้า หรือจะให้นายทหารจเรทีเ่ ป็นหัวหน้าชุดตรวจน�ำไปเสนอ
ต่อผู้บังคับหน่วยที่รับตรวจก็ได้
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๒. บันทึกผลการ ● ตรวจดูส�ำเนาเอกสารบันทึกผลการตรวจครั้งหลังสุดของนายทหาร
ต ร ว จ ข อ ง จ บ . จเร ทบ.๑๐๕-๐๐๙
ครั้ง หลังสุด
● ตรวจดูรายงานการแก้ไขข้อบกพร่องของหน่วย ให้ผู้บังคับบัญชา
ทราบและสั่งการของผู้บังคับบัญชา
♦ ระเบียบกองทัพบก ว่าด้วยการตรวจในหน้าที่นายทหารจเร พ.ศ.
๒๕๕๒ ลง ๑๐ ก.ย. ๕๒ ข้อ ๑๕.๒
ข้อ ๑๕.๒ ผู้รับตรวจ เมื่อได้รับบันทึกผลการตรวจแล้ว ให้แก้ไข
ข้อบกพร่องทีอ่ ยูใ่ นอ�ำนาจของตนทันที โดยไม่ตอ้ งรอให้ผบู้ งั คับบัญชาสัง่ การ
ส�ำหรับเรื่องที่เกินขีดความสามารถ และ/หรือนอกเหนืออ�ำนาจของตน
ที่จะแก้ไขได้เอง ให้รายงานหน่วยเหนือเพื่อด�ำเนินการต่อไป และ ให้
เก็บบันทึกผลการตรวจและการด�ำเนินการแก้ไข ข้อบกพร่องไว้เป็นหลัก
ฐานในการรับตรวจครั้งต่อไป
■ สิ่งที่หน่วยปฏิบัติผิด ไม่จัดท�ำส�ำเนาบันทึกผลการตรวจของ จบ.
ครั้งหลังสุด และรายงานการแก้ไขข้อบกพร่องแนบไว้กับข้อมูล
๓. การจัดท�ำข้อมูล
ทีต่ อ้ งการทราบ
ประกอบการรับ
ตรวจ

● ตรวจดูขอ้ มูลของเรือ่ งทีท่ ำ� การตรวจตาม อจย., อสอ. และนอกอัตรา
ตามอนุผนวกที่ จบ. ก�ำหนด รวมทั้งข้อมูลอื่น ๆ ที่แจ้งหน่วยรับตรวจ
ให้จัดเตรียมไว้
♦ ระเบี ย บกองทั พ บก ว่ า ด้ ว ยการตรวจในหน้ า ที่ น ายทหารจเร
พ.ศ. ๒๕๕๒ ลง ๑๐ ก.ย. ๕๒ ข้อ ๑๒
ข้อ ๑๒ การแจ้งให้หน่วยรับการตรวจทราบ
ก่อนออกท�ำการตรวจให้กรมจเรทหารบกหรือ หน่วยที่สั่งการ
ตรวจ แจ้งเรื่องและก�ำหนดเวลาในการตรวจ การเตรียมการรับตรวจ
และค�ำขอ
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ต่าง ๆ ที่จ�ำเป็นต่อการอ�ำนวยความสะดวกในการตรวจ หรือเรื่องอื่น ๆ
ที่เห็นว่า มีความส�ำคัญให้หน่วยรับตรวจทราบ
♦ ค�ำสั่งกองทัพบก เรื่อง การตรวจในหน้าที่นายทหารจเร ประจ�ำปี
ที่ท�ำการตรวจ
■ สิ่งที่หน่วยปฏิบัติผิด การลงนามรับรองเอกสาร ไม่ถูกต้องครบถ้วน

๔. การเตรี ย ม ● ตรวจดูแฟ้มเอกสารหลักฐานต่าง ๆ และระเบียบค�ำสั่ง ที่เกี่ยวข้อง
เอกสารรับตรวจ ตามที่ จบ. ก�ำหนด มีการแยกประเภทเป็น ระเบียบเรียบร้อย ครบถ้วน
● ตรวจดู อจย./อฉก. และ อสอ. ของหน่วยรับตรวจ
♦ ค�ำสั่งกองทัพบก เรื่อง การตรวจในหน้าที่นายทหารจเร ประจ�ำปี
ที่ท�ำการตรวจ
■ สิ่งที่หน่วยปฏิบัติผิด จัดแฟ้มเอกสารรับตรวจ ไม่เป็นระเบียบ
เรียบร้อย
๕. การจัดผู้รับ ● ตรวจดูเจ้าหน้าทีผ่ รู้ บั ตรวจ ผูน้ ำ� ตรวจ ครบถ้วนเหมาะสม และมีความ
ตรวจ, ผู้น�ำตรวจ รู้ในเรือ่ งที่ตรวจ
และยานพาหนะน�ำ ● ตรวจดูการจัดยานพาหนะน�ำตรวจพร้อมพลขับ เพียงพอและเหมาะสม
ตรวจ
♦ ระเบี ย บกองทั พ บก ว่ า ด้ ว ยการตรวจในหน้ า ที่ น ายทหารจเร
พ.ศ. ๒๕๕๒ ลง ๑๐ ก.ย. ๕๒ ข้อ ๑๒
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ข้อ ๑๒ การแจ้งให้หน่วยรับการตรวจทราบ

		 ก่อนออกท�ำการตรวจให้กรมจเรทหารบก หรือหน่วยที่สั่งการ
ตรวจ แจ้งเรื่องและก�ำหนดเวลาในการตรวจ การเตรียมการรับตรวจ
และค�ำขอต่างๆ ที่จ�ำเป็นต่อการ อ�ำนวยความสะดวกในการตรวจ หรือ
เรื่องอื่น ๆ ที่เห็นว่า มีความส�ำคัญให้หน่วยรับตรวจทราบ
♦ ค�ำสั่งกองทัพบก เรื่อง การตรวจในหน้าที่นายทหารจเร ประจ�ำปี
ที่ท�ำการตรวจ
■ สิ่งที่หน่วยปฏิบัติผิด ๑. ผู้รับตรวจไม่ครบถ้วนและไม่มีความรู้ใน
เรื่องที่รับตรวจ
					
๒. ยานพาหนะน�ำตรวจไม่ครบถ้วน
๖. การจัดสถานที่ ● ตรวจดูสถานที่รับตรวจเหมาะสม มีแสงสว่างเพียงพอ ไม่มีเสียง
รบกวน การถ่ายเทของอากาศดี
รับตรวจ
● ตรวจดูการจัดสิง่ อ�ำนวยความสะดวกให้กบั ชุดตรวจของ จบ. เช่น โต๊ะ
เก้าอี้ เครื่องขยายเสียง ส�ำหรับการชี้แจงก่อน การตรวจ การด�ำเนินการ
ตรวจ และสรุปผลการตรวจ
♦ ระเบียบกองทัพบกว่าด้วยการตรวจในหน้าที่นายทหารจเร พ.ศ.
๒๕๕๒ ลง ๑๐ ก.ย. ๕๒ ข้อ ๑๒
ข้อ ๑๒ การแจ้งให้หน่วยรับการตรวจทราบ
		 ก่อนออกท�ำการตรวจให้กรมจเรทหารบก หรือหน่วยที่สั่งการ
ตรวจ แจ้งเรื่องและก�ำหนดเวลาในการตรวจ การเตรียมการรับตรวจ
และค�ำขอต่าง ๆ ที่จ�ำเป็นต่อการอ�ำนวยความสะดวกในการตรวจ หรือ
เรื่องอื่น ๆ ที่เห็นว่า มีความส�ำคัญให้หน่วยรับตรวจทราบ
♦ ค�ำสั่งกองทัพบก เรื่อง การตรวจในหน้าที่นายทหารจเร ประจ�ำปี
ที่ท�ำการตรวจ
■ สิ่งที่หน่วยปฏิบัติผิด ๑. สถานทีร่ บั ตรวจคับแคบ และจัดโต๊ะผูต้ รวจ
ใกล้กันมากเกินไป
					
๒. แสงสว่างไม่เพียงพอ อุณหภูมิภายในห้อง
ไม่เหมาะสม
6
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๑. การรั บ -ส่ ง
หน้าที่
		 ๑.๑ หลักฐาน ● ตรวจดูค�ำสั่งปรับย้าย, หลักฐานการรับ-ส่งหน้าที่ของ ผบ.หน่วยและ
การ รับ-ส่งหน้าที่ เจ้าหน้าทีเ่ มือ่ มีการย้าย เลือ่ น ลด ปลด บรรจุ หน่วยได้จดั ให้มกี ารรับ-ส่ง
หน้าที่หรือไม่
● ตรวจดูบัญชี และการลงนามรับ-ส่งหน้าที่
♦ ระเบียบกองทัพบกว่าด้วยการรับ-ส่งหน้าที่ในเวลาย้าย เลื่อน ลด
ปลด และบรรจุ พ.ศ. ๒๕๔๐ ลง ๑๘ ก.ย. ๔๐ ข้อ ๗ และ ๑๑
ข้อ ๗ เมื่อมีค�ำสั่งย้ายข้าราชการหรือให้ข้าราชการออกจากราชการ
ผูบ้ งั คับบัญชาจัดให้มกี ารรับ-ส่งหน้าทีก่ นั โดยเร็วโดยให้เริม่ ออกเดินทาง
ไปรับ-ส่งหน้าที่ซึ่งกันและกันภายใน ๗ วันนับแต่วันที่ได้รับทราบค�ำสั่ง
อย่างเป็นทางการ ต่อจากนั้นให้ท�ำการรับ-ส่งหน้าที่ต่อกันให้แล้วเสร็จ
ตามก�ำหนดเวลา ดังนี้
		 ข้าราชการที่มีต�ำแหน่งตั้งแต่ผู้บังคับหมวดหรือเทียบเท่าลงไป
ภายใน ๒ วัน
		 ข้าราชการที่มีต�ำแหน่งตั้งแต่ผู้บังคับกองร้อยหรือเทียบเท่า
ภายใน ๓ วัน
		 ข้าราชการทีม่ ตี ำ� แหน่งตัง้ แต่ผบู้ งั คับกองพัน ผูบ้ งั คับการกรม หรือ
เทียบเท่า ภายใน ๕ วัน
		 ข้าราชการทีม่ ตี ำ� แหน่งตัง้ แต่ผบู้ ญั ชาการกองพลขึน้ ไปหรือเทียบเท่า
ภายใน ๗ วัน เว้นแต่ผู้ครองต�ำแหน่งดังกล่าวเป็นเจ้าหน้าที่คลังซึ่ง
รับผิดชอบบัญชีพสั ดุ และพัสดุในคลังโดยตรง จึงให้ยดื เวลาในการรับ-ส่ง
หน้าที่ออกไปได้ไม่เกิน ๑๕ วัน ถ้ารายใดมีความจ�ำเป็นจะต้องใช้เวลา
ในการรับ-ส่งหน้าที่เกินก�ำหนดในข้อนี้ก็ให้รายงาน ขออนุมัติผู้สั่งย้าย
เป็นราย ๆ ไป...

กรมจเรทหารบก
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การปฏิบัติ/หลักฐานอ้างอิง
ข้อ ๑๑ การปฏิบัติต่อเอกสารที่เกี่ยวกับการรับ-ส่งหน้าที่
		 ๑๑.๑ ให้ผู้ส่งจัดท�ำบัญชีส่งหน้าที่เฉพาะในกองบังคับการหรือ
เฉพาะในส่วนที่ตนรับผิดชอบโดยตรง เช่น บัญชีก�ำลังพล บัญชีอาวุธ
บัญชีการเงิน บัญชีสงิ่ อุปกรณ์ ตามสายยุทธบริการต่าง ๆ และบัญชีอนื่ ๆ
เฉพาะที่จ�ำเป็น ตามจ�ำนวนซึ่งเป็นจริงในวันที่รับ-ส่งหน้าที่ ส�ำหรับเงิน
ผู้ส่งที่มีอ�ำนาจสั่งการเบิกจ่ายเงินกับผู้มีหน้าที่รักษาเงินต้องท�ำบัญชี
รับ-ส่ง และตรวจสอบเงินในบัญชีด้วย
		 ๑๑.๒ เมือ่ ได้ตรวจรับถูกต้องแล้ว ให้ผสู้ ง่ และผูร้ บั บันทึกไว้ทา้ ย
บัญชีส่งหน้าที่ว่าได้ตรวจรับถูกต้องแล้ว และลงชื่อผู้รับไว้ แต่ถ้ามีการ
คลาดเคลื่อนเกิดขึ้นก็ให้ บันทึกไว้ในบัญชีนั้นและลงนามผู้รับ ผู้ส่งกับ
เจ้าหน้าที่ซึ่งเกี่ยวข้องแล้วรับส่งกันให้เสร็จไปขั้นหนึ่งก่อน ต่อจากนั้น
ผู้รับต้องรีบรายงานให้ผู้บังคับบัญชาโดยตรงทราบโดยเร็ว
■ สิ่งที่หน่วยปฏิบัติผิด ไม่พบหลักฐานการรับส่งหน้าที่ของเจ้าหน้าที่
ส่งก�ำลัง และเจ้าหน้าที่คลัง

๑.๒ รายงาน ● ตรวจดูหนังสือการรายงานรับส่งหน้าที่ตามสายการบังคับบัญชา
การรับ-ส่งหน้าที่ ♦ ระเบียบกองทัพบกว่าด้วยการรับ-ส่งหน้าที่ในเวลาย้าย เลื่อน ลด
ปลด และบรรจุ พ.ศ. ๒๕๔๐ ลง ๑๘ ก.ย. ๔๐ ข้อ ๑๒
ข้อ ๑๒ บัญชีรับ-ส่งหน้าที่ ให้ท�ำเป็น ๓ ชุด เก็บไว้ ณ ที่ท�ำการเป็น
หลักฐาน ๑ ชุด ผูส้ ง่ เก็บรักษาไว้ ๑ ชุด อีก ๑ ชุด ผูร้ บั น�ำเสนอผูบ้ งั คับบัญชา
โดยตรงทราบภายใน ๗ วัน นับตั้งแต่วันที่รับ-ส่งหน้าที่แล้วเสร็จ
		 การรับ-ส่งหน้าทีใ่ นระดับหน่วยขึน้ ตรงกองทัพบก เมือ่ ผูร้ บั ได้รบั
หน้าที่ใหม่แล้ว ให้รายงานถึงกองทัพบกผ่านกรมก�ำลังพลทหารบก
ภายใน ๗ วัน พร้อมทัง้ แนบบัญชีกำ� ลังพล บัญชีเงิน บัญชีสงิ่ อุปกรณ์สาย
ต่าง ๆ หรือ บัญชีอื่น ๆ ที่จ�ำเป็น เมื่อผู้บัญชาการทหารบกทราบแล้ว ให้
แยกบัญชีต่าง ๆ ให้หน่วยที่เกี่ยวข้องคือ กรมสารบรรณทหารบก
10
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การปฏิบัติ/หลักฐานอ้างอิง
กรมการเงินทหารบกและกรมส่งก�ำลังบ�ำรุงทหารบก ตรวจสอบความ
ถูกต้องและเก็บไว้เป็นหลักฐานต่อไป
■ สิ่งที่หน่วยปฏิบัติผิด ให้ผู้ส่งเป็นผู้รายงานหรือผู้ส่ง และผู้รับร่วมกัน
เป็นผู้รายงาน

		 ๑.๓ การ ● ตรวจดูรายงานขออนุมัติการส�ำรวจพิเศษ
ส�ำรวจพิเศษ
● ตรวจดูค�ำสั่งแต่งตั้งกรรมการส�ำรวจพิเศษ
♦ ระเบียบกองทัพบกว่าด้วยการส่งก�ำลังสิ่งอุปกรณ์ประเภท 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�ำรวจพิเศษ ได้แก่ การส�ำรวจสิ่งอุปกรณ์ เป็น
ครั้งคราวตามความจ�ำเป็น โดยปิดการเบิกจ่ายเฉพาะรายการที่ส�ำรวจ
นั้น เว้นกรณีเร่งด่วน การส�ำรวจประเภทนี้จะส�ำรวจสิ่งอุปกรณ์จ�ำพวก
ใด ชนิดใด หรือรายการใดนั้น ขึ้นอยู่กับกรณีดังต่อไปนี้
		

๔๒.๓.๖ เมื่อมีการรับส่ง-หน้าที่

ข้อ ๔๔ ผู้มีอ�ำนาจในการสั่งส�ำรวจสิ่งอุปกรณ์
		 ๔๔.๔ คลังจังหวัดทหารบกหน่วยสนับสนุนโดยตรงหรือหน่วยใช้
ได้สั่งแก่ ผู้บังคับบัญชาชั้นผู้บัญชาการกองพลหรือเทียบเท่าผู้มีอ�ำนาจ
ในการสั่งส�ำรวจสิ่งอุปกรณ์ตามที่กล่าวแล้วข้างต้นจะมอบอ�ำนาจให้
ผู้ใต้บังคับบัญชาเป็นผู้สั่งส�ำรวจสิ่งอุปกรณ์แทนก็ได้
ข้อ ๔๕ การตั้งกรรมการหรือชุดส�ำรวจสิ่งอุปกรณ์ ให้ผู้มีอ�ำนาจในการ
สั่งส�ำรวจสิ่งอุปกรณ์ตามข้อ ๔๔ ตั้งคณะกรรมการหรือชุดส�ำรวจ
สิ่งอุปกรณ์อย่างน้อย ๓ นาย (ประธานกรรมการ หรือหัวหน้าชุดต้อง
เป็นนายทหารสัญญาบัตร) เพือ่ ท�ำการส�ำรวจสิง่ อุปกรณ์ตามทีก่ ล่าวแล้ว
ในข้อ ๔๓
กรมจเรทหารบก
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การปฏิบัติ/หลักฐานอ้างอิง
ข้อ ๔๖ วิธีการส�ำรวจสิ่งอุปกรณ์ให้คณะกรรมการหรือ ชุดส�ำรวจ
สิง่ อุปกรณ์ใช้แบบพิมพ์ ทบ.๔๐๐-๐๑๑ ซึง่ มีอยู่ ๓ ส่วน ด�ำเนินการส�ำรวจ
ตามล�ำดับดังต่อไปนี้
		 ๔๖.๑ คนที่ ๑ ส�ำรวจสิ่งอุปกรณ์แล้วบันทึกผลลงในใบส�ำรวจ
สิ่งอุปกรณ์ส่วนที่ ๑
		 ๔๖.๒ คนที่ ๒ ส�ำรวจสิ่งอุปกรณ์รายการเดียวกับคนที่ ๑ แล้ว
บันทึกผลลงในใบส�ำรวจสิ่งอุปกรณ์ส่วนที่ ๒
		 ๔๖.๓ คนที่ ๓ (ประธานกรรมการหรือหัวหน้าชุด) ตรวจสอบ
ผลการส�ำรวจของคนที่ ๑ และ ๒ ถ้าตรงกันให้บันทึกผลลงในใบส�ำรวจ
สิ่งอุปกรณ์ส่วนที่ ๓ ถ้าผลของการส�ำรวจของคนที่ ๑ และ ๒ ไม่ตรงกัน
ให้คนที่ ๓ ท�ำการส�ำรวจใหม่ ผลการส�ำรวจของคนที่ ๓ ตรงกับคนใด
คนหนึง่ ให้เอาผลนัน้ บันทึกลงในใบส�ำรวจสิง่ อุปกรณ์สว่ นที่ ๓ ถ้าผลการ
ส�ำรวจของคนที่ ๓ ไม่ตรงกับคนใดคนหนึ่งเลย ให้ส�ำรวจใหม่พร้อมกัน
ทั้งสามคน
ข้อ ๔๗ การรายงานการส�ำรวจสิ่งอุปกรณ์
		 ๔๗.๑ เมื่อเจ้าหน้าที่บัญชีคุมได้รับใบส�ำรวจสิ่งอุปกรณ์จาก
คณะกรรมการหรือชุดส�ำรวจแล้ว ท�ำการเปรียบเทียบการตรวจสอบ
ยอดสิ่งอุปกรณ์โดยใช้แบบพิมพ์ ทบ.๔๐๐-๐๑๒
		 ๔๗.๒ ถ้าผลการตรวจนับสิ่งอุปกรณ์คลาดเคลื่อนจากยอด
ในบัตรบัญชีคุมก่อนเสนอรายงาน ให้ปฏิบัติดังนี้
					 ๔๗.๒.๑ ตรวจสอบเอกสารการรั บ สิ่ ง อุ ป กรณ์ แ ละ
หลักฐานการน�ำสิ่งอุปกรณ์เข้าที่เก็บ
					 ๔๗.๒.๒ ตรวจสอบเอกสารการจ่ายสิ่งอุปกรณ์และ
หลักฐานการน�ำสิ่งอุปกรณ์ออกจากที่เก็บ
					 ๔๗.๒.๓ ส�ำรวจที่เก็บสิ่งอุปกรณ์
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การปฏิบัติ/หลักฐานอ้างอิง
		 ข้อ ๔๗.๓ เสนอรายงานผลการเปรียบเทียบการตรวจสอบ
สิ่งอุปกรณ์ต่อผู้มีอ�ำนาจในการสั่งส�ำรวจและบันทึกจ�ำนวนสิ่งอุปกรณ์
ตามที่ได้รับอนุมัติให้ปรับยอดแล้วด้วยหมึกสีแดงในบัตรบัญชีคุม
ข้อ ๔๘ การปรับยอดในบัตรบัญชีคุม
		 ๔๘.๑ ถ้าจ�ำนวนสิง่ อุปกรณ์ขาดจากยอดในบัญชีคมุ ให้ปฏิบตั ิ
ตามระเบียบกองทัพบกว่าด้วยการจ�ำหน่ายสิ่งอุปกรณ์ พ.ศ. ๒๕๕๗ ลง
๓๑ ม.ค. ๕๗
		 ๔๘.๒ ถ้าจ�ำนวนสิ่งอุปกรณ์เกินกว่ายอดในบัญชีคุม ให้ผู้มี
อ�ำนาจในการสั่งส�ำรวจสิ่งอุปกรณ์สั่งแก้ไขในบัตรบัญชีคุมแล้วแจ้งให้
สายยุทธบริการที่รับผิดชอบในสิ่งอุปกรณ์นั้นทราบด้วย
■ สิ่งที่หน่วยปฏิบัติผิด ๑. ไม่พบหลักฐานการส�ำรวจพิเศษสิง่ อุปกรณ์
ของหน่วยเมื่อรับส่งหน้าที่
				
๒. ไม่พบหลักฐานการรายงาน ผลการส�ำรวจ
พิเศษต่อผู้มีอ�ำนาจในการสั่งส�ำรวจ
				

๓. วิธีการส�ำรวจด�ำเนินการส�ำรวจ ไม่ถูกต้อง

				
ไม่ถูกต้อง

๔. การบันทึกในแบบพิมพ์ ทบ.๔๐๐-๐๑๑

กรมจเรทหารบก
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รายการ

การปฏิบัติ/หลักฐานอ้างอิง
■ สิ่งที่หน่วยปฏิบัติผิด ๑. ไม่ท�ำการเปรียบเทียบการตรวจสอบยอด
สิ่งอุปกรณ์โดยใช้แบบพิมพ์ ทบ.๔๐๐-๐๑๒
				
๒. สั่งส�ำรวจสิ่งอุปกรณ์โดยผู้ไม่มี อ�ำนาจสั่ง
ส�ำรวจ

๒. การเบิก-รับ
แ ล ะ ส่ ง คื น สิ่ ง
อุปกรณ์
		 ๒.๑ การส่ง
ลายมือชื่อผู้มีสิทธิ
เบิก และรับสิ่ง
อุปกรณ์

14

● ตรวจหลักฐานการส่งลายมือชื่อผู้มีสิทธิเบิกและผู้รับสิ่งอุปกรณ์
♦ ระเบียบกองทัพบก ว่าด้วยการส่งลายมือชื่อผู้มีสิทธิเบิกและผู้รับ
สิ่งอุปกรณ์ พ.ศ. ๒๕๑๐ ลง ๒๐ ม.ค. ๑๐ ข้อ ๓, ๔ และ ๕
ข้อ ๓ ให้ผู้บังคับบัญชา ตั้งแต่ชั้นผู้บัญชาการกองพลขึ้นไปของหน่วยที่
มีสิทธิเบิกสิ่งอุปกรณ์ส่งลายมือชื่อของตนและบุคคลอื่นซึ่งต้องการให้
เบิกสิ่งอุปกรณ์แทนไปยังสถานการส่งก�ำลังที่สนับสนุนแห่งละ ๑๐ ชุด
เฉพาะ สพ.ทบ. ๑๖ ชุด เพื่อยึดถือเป็นหลักในการตรวจสอบลายมือชื่อ
ถ้าผู้มีสิทธิเบิกสิ่งอุปกรณ์ที่ต�ำแหน่งต�่ำกว่าบังคับบัญชาชั้น ผบ.พล. ให้
ผู้บังคับบัญชาของผู้นั้นเป็นผู้ส่งลายมือชื่อ
ข้อ ๔ เมื่อต้องการเปลี่ยนตัวบุคคลซึ่งได้ส่งลายมือชื่อไปแล้วตาม
ข้อ ๓ จะทั้งหมดหรือไม่ก็ตามให้ส่งลายมือชื่อใหม่ทั้งชุดไปแทน ทั้งนี้
เพื่อสะดวกแก่การเก็บรักษาและการแจกจ่ายของเจ้าหน้าที่
ข้อ ๕ เมื่อผู้มีสิทธิเบิกสิ่งอุปกรณ์ประสงค์จะให้ผู้อื่นรับสิ่งอุปกรณ์แทน
ก็ ใ ห้ ส ่ ง ลายมื อ ชื่ อ ของผู ้ รั บ สิ่ ง อุ ป กรณ์ แ ทนไปยั ง สถานการส่ ง ก� ำ ลั ง
ทีส่ นับสนุน แห่งละ ๑๐ ชุด เฉพาะ สพ.ทบ. ๑๖ ชุด การเปลีย่ นตัวบุคคล
ให้ปฏิบัติท�ำนองเดียวกับ ข้อ ๔
■ สิ่งที่หน่วยปฏิบัติผิด ๑. หน่วยเบิกส่งลายมือชือ่ ผูม้ สี ทิ ธิเบิกและผูร้ บั
สิ่งอุปกรณ์ไม่ถูกต้อง
				
๒. หน่วยเบิกไม่ส่งลายมือชื่อผู้มีสิทธิเบิกและ
ผู้รับสิ่งอุปกรณ์ของหน่วยชุดใหม่ เมื่อเปลี่ยนตัวผู้รับรองลายมือชื่อ
ผู้มีสิทธิเบิก, ผบ.หน่วยคนใหม่และเจ้าหน้าที่
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		๒.๒ การเบิ ก ● ตรวจดู ห ลั ก ฐานใบเบิ ก สิ่ ง อุ ป กรณ์ แ บบพิ ม พ์ ท บ.๔๐๐-๐๐๖,
(ผ่านระบบ
ทบ.๔๐๐-๐๐๗ หรือ ทบ.๔๐๐-๐๐๗-๑ (ใบเบิกผ่านระบบ LOGSMIS)
LOGSMIS)
♦ หนังสือ กบ.ทบ. (ด่วนมาก) ที่ กห ๐๔๐๔/๒๕๑ ลง ๒๔ ม.ค.๖๓
เรื่อง อนุมัติหลักการ การใช้งานระบบสารสนเทศสายงานส่งก�ำลังบ�ำรุง
(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�ำนวนและ
สถานภาพ สป.ของหน่วย เพื่อบันทึกข้อมูลรายละเอียด สป.ที่ถือครอง
ตามบัญชีคุมเข้าสู่ระบบ LOGSMIS และด�ำเนินการเบิก สป.ทุกประเภท
ผ่านระบบตามข้อ ๒.๒.๕.๑ (๑) - ๒.๒.๒.๕ (๓) พร้อมทั้งพิมพ์ใบเบิก
ผ่านระบบเท่านั้น
ข้อ ๒.๒.๖.๔ ให้ จบ.ใช้เอกสารหลักฐานข้อมูลต่างๆ จากระบบ ประกอบ
การตรวจประจ�ำปีของ จบ. เพือ่ ให้สามารถติดตามตรวจสอบกวดขันการ
ท�ำงานของหน่วยในฐานะหน่วยสนับสนุนและหน่วยใช้ หากไม่ดำ� เนินการ
ถือเป็นข้อบกพร่องส�ำคัญ
		 ๒.๓ การ ● ตรวจดู ห ลั ก ฐานการติ ด ตามใบเบิ ก ตามห้ ว งระยะเวลา โดยใช้
แบบพิมพ์ ทบ.๔๐๐-๐๗๑ แบบ ก. หรือ แบบ ข. แล้วแต่กรณี
ติดตามใบเบิก
♦ ระเบียบกองทัพบก ว่าด้วยการส่งก�ำลังสิ่งอุปกรณ์ ประเภท ๒ และ
๔ พ.ศ. ๒๕๓๔ ลง ๓๐ ธ.ค. ๓๔ ข้อ ๑๙
ข้อ ๑๙ การติดตามใบเบิก ได้แก่ การสอบถามเพือ่ ขอทราบผลการปฏิบตั ิ
ต่อใบเบิกที่ได้เสนอไปยังหน่วยสนับสนุน
		 ๑๙.๑ หน่วยเบิก เมือ่ เสนอใบเบิกไปยังหน่วยสนับสนุน ๔๕ วันแล้ว
ยังไม่ได้รับสิ่งอุปกรณ์ ให้ติดตามใบเบิกโดยใช้แบบพิมพ์ ทบ.๔๐๐-๐๗๑
กรมจเรทหารบก
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การปฏิบัติ/หลักฐานอ้างอิง
		 ๑๙.๒ หน่วยสนับสนุน เมื่อได้รับใบติดตามใบเบิกแล้วให้ท�ำการ
ตรวจสอบใบเบิกและบันทึกผลการปฏิบตั ใิ นใบติดตามใบเบิก แล้วส่งคืน
หน่วยเบิกโดยเร็ว
♦ ค�ำสั่งกองทัพบก ที่ ๒๘๙/๒๕๑๑ ลง ๒๘ ส.ค. ๑๑ เรื่อง การติดตาม
ใบเบิก ข้อ ๑, ๒, ๔ และค�ำอธิบายวิธีการใช้และการกรอกแบบพิมพ์ ๑
(ด้านหลังแบบพิมพ์)
ข้อ ๑ ให้หน่วยเบิกใช้แบบพิมพ์ในการติดตามใบเบิกได้ทุกสายงาน
ข้อ ๒ การใช้แบบพิมพ์ติดตามใบเบิก ให้ใช้ตามสายการส่งก�ำลัง ซึง่ แบ่ง
ออกได้เป็น ๒ สาย คือ
		 ๒.๑ หน่วยใช้ตดิ ตามใบเบิกไปยังหน่วยสนับสนุน 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�ำสั่งนี้
		 ๔.๔ วิธีใช้ดูค�ำอธิบายด้านหลังแบบพิมพ์ ประกอบค�ำสั่ง
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การปฏิบัติ/หลักฐานอ้างอิง
ค�ำอธิบายวิธีการใช้และการกรอกแบบพิมพ์
๑. วิธีการใช้หน่วยเบิก ส่งหรือวางใบเบิกสิ่งอุปกรณ์ขึ้นมาแล้ว ๔๕ วัน
ต้องสอบทาน ๑ ครั้ง (สอบทานทุกๆ ๔๕ วัน) ถ้าไม่ได้รับสิ่งอุปกรณ์
ภายใน ๔๕ วัน ให้ติดตามใบเบิกสิ่งอุปกรณ์ด้วยแบบพิมพ์ แบบ ก.
ถ้าเกินกว่า ๙๐ วัน แล้วยังไม่ได้รบั สิง่ อุปกรณ์ให้ตดิ ตามใบเบิกด้วยแบบ
พิมพ์แบบ ข. แบบพิมพ์แบบ ก. และ แบบ ข. นี้ หน่วยใช้เขียนแบบพิมพ์
จ�ำนวน ๒ ใบ เพื่อเสนอหน่วยจ่าย ๑ ใบ และเก็บไว้ที่หน่วยเบิก ๑ ใบ
หน่วยจ่ายเมื่อได้รับใบติดตามใบเบิกแล้วให้บันทึกชี้แจงหน่วยเบิก
ในช่องที่ ๖ ของ แบบ ก. และในช่องที่ ๗ ของแบบ ข.
■ สิ่งที่หน่วยปฏิบัติผิด ๑. ไม่พบหลักฐานการติดตามใบเบิก
				

๒. ใช้แบบพิมพ์ติดตามใบเบิก ไม่ถูกต้อง

		 ๒.๔ การ ● ตรวจดูวิธีด�ำเนินการยกเลิกใบเบิกและยกเลิกการเบิก
ยกเลิก การเบิก ♦ ระเบียบกองทัพบก ว่าด้วยการส่งก�ำลังสิ่งอุปกรณ์ประเภท ๒ และ
๔ พ.ศ. ๒๕๓๔ ลง ๓๐ ธ.ค. ๓๔ ข้อ ๒๐
ข้อ ๒๐ การยกเลิกการเบิก ได้แก่ การแจ้งระงับการจ่าย สิง่ อุปกรณ์ตาม
ใบเบิกทีห่ น่วยเบิกเสนอมา อาจจะเป็น ทัง้ หมดหรือบางส่วนของการเบิก
ก็ได้
		 ๒๐.๑ เหตุผลในการยกเลิก การยกเลิกอาจริเริม่ จากหน่วยเบิก
หรือหน่วยจ่ายก็ได้เมื่อมีเหตุผลตามรหัส การยกเลิกอย่างใดอย่างหนึ่ง
หรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้

กรมจเรทหารบก
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การปฏิบัติ/หลักฐานอ้างอิง
รหัส

ความหมาย

๐๑

รายการนี้ยกเลิกแล้ว ไม่สะสมอีกต่อไป

๐๒

ขาดแคลน ไม่สามารถจ่ายให้ได้ในระยะรอบนี้

๐๓
		

ไม่สะสมเพราะความต้องการห่างมาก ให้แจ้งเหตุผลทีต่ อ้ งการ
โดยละเอียดใหม่

๐๔

ให้เบิกจากหน่วยสนับสนุนโดยตรง

๐๕

ให้เบิกจากคลังส่วนภูมิภาค หรือคลังกองบัญชาการช่วยรบ

๐๖

ให้เบิกจากคลังสายงาน

๐๗

ให้เบิกไปยังสายงานที่รับผิดชอบ

๐๘

ไม่จ่ายทั้งชุด ให้เบิกเฉพาะชิ้นส่วนซ่อม ตามคู่มือส่งก�ำลัง

๐๙

ไม่จ่ายเฉพาะชิ้นส่วนซ่อม ให้เบิกทั้งชุด ตามคู่มือส่งก�ำลัง

๑๐

ปฏิบัติตามระเบียบไม่ถูกต้อง ให้แก้ไขใหม่ตามที่แจ้งให้ทราบ

๑๑

จ�ำนวนที่เบิกไม่คุ้มค่าขนส่ง ให้จัดหาในท้องถิ่น

๑๒

งดเบิกเพราะหมดความต้องการ

๑๓

จ�ำนวนที่เบิกเกินกว่าอัตราที่อนุมัติ

๑๔

มีสิ่งอุปกรณ์ชนิดนี้เกินระดับสะสมที่หน่วยเบิก

๑๕

เป็นสิ่งอุปกรณ์ประเภท ๔ ให้ขออนุมัติหลักการก่อน

๑๖

เบิกซํ้า

๑๗
		
		

ตรวจสอบหมายเลขสิ่ ง อุ ป กรณ์ ไ ม่ พ บ ขอให้ เ บิ ก ใหม่ โ ดย
อ้างชื่อสิ่งอุปกรณ์ส�ำคัญ สิ่งอุปกรณ์หลัก สิ่งอุปกรณ์รอง แบบ
ชื่อคู่มือและหน้า

กรมจเรทหารบก
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การปฏิบัติ/หลักฐานอ้างอิง
		 ๒๐.๒ วิธีด�ำเนินการยกเลิก มี ๒ วิธี คือ
			
๒๐.๒.๑ บันทึกยกเลิกในใบเบิก ใช้เมื่อต้องการยกเลิก
การเบิกสิ่งอุปกรณ์ทุกรายการในใบเบิก ให้ด�ำเนินการดังนี้
				
๒๐.๒.๑.๑ บันทึก “ยกเลิก รหัส....วัน เดือน
ปี” ด้วยอักษรสีแดงด้านบนของใบเบิกแล้ว ลงชื่อผู้ตรวจสอบก�ำกับไว้
				
๒๐.๒.๑.๒ ในกรณีที่หน่วยจ่ายขอยกเลิก ให้
เก็บใบเบิกฉบับที่ ๑ ไว้ ส่งใบเบิกฉบับที่ ๒ คืนหน่วยเบิก ส่วนที่เหลือให้
ท�ำลาย
				
๒๐.๒.๑.๓ ในกรณี ที่ ห น่ ว ยเบิ ก ขอยกเลิ ก
ให้ส่งใบเบิกฉบับที่เก็บรอเรื่องไว้ไปยังหน่วยจ่าย
			
๒๐.๒.๒ ยกเลิกด้วยใบแจ้งการยกเลิก ใช้เมื่อต้องการ
ยกเลิกการเบิก ให้ด�ำเนินการดังนี้
			
๒๐.๒.๒.๑ ท� ำ ใบแจ้ ง การยกเลิ ก ด้ ว ยแบบ
พิมพ์ ทบ.๔๐๐-๐๐๘ จ�ำนวน ๒ ฉบับ
				
๒๐.๒.๒.๒ ส่งใบแจ้งการยกเลิกไปยังหน่วย
เบิกหรือหน่วยจ่ายแล้วแต่กรณี จ�ำนวน ๑ ฉบับและเก็บไว้ ๑ ฉบับ
■ สิ่งที่หน่วยปฏิบัติผิด ๑. หน่วยจ่ายไม่แจ้งการยกเลิกใบเบิก
				
๒. หน่วยจ่ายไม่ตรวจสอบใบติดตาม ใบเบิก
เสนอกลับไปยังหน่วยเบิก

		 ๒.๕ การยืม ● ตรวจดูรายงานขอยืมสิง่ อุปกรณ์ประเภทและใบเบิกยืมแบบพิมพ์ ทบ.
๔๐๐-๐๐๖
♦ ระเบียบกองทัพบกว่าด้วยการส่งก�ำลังสิง่ อุปกรณ์ ประเภท ๒ และ ๔
พ.ศ. ๒๕๓๔ ลง ๓๐ ธ.ค. ๓๔ ข้อ ๒๑ และ ๒๒
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การปฏิบัติ/หลักฐานอ้างอิง
ข้อ ๒๑ การยืมสิ่งอุปกรณ์ ได้แก่ วิธีด�ำเนินการขอรับการสนับสนุน
สิง่ อุปกรณ์เป็นการชัว่ คราว (เว้นชิน้ ส่วนซ่อม) ส�ำหรับเพิม่ พูนการปฏิบตั ิ
ภารกิจ หรือส�ำหรับการทรงชีพของหน่วยใช้ซึ่งหน่วยไม่ได้รับอนุมัติให้
มีสงิ่ อุปกรณ์ ดังกล่าวไว้ในครอบครองหรืออนุมตั ใิ ห้มไี ว้แล้ว แต่ไม่เพียงพอ
ข้อ ๒๒ วิธีปฏิบัติในการยืมสิ่งอุปกรณ์
		

๒๒.๑ หน่วยใช้

			
๒๒.๑.๑ ท�ำรายงานขอยืมสิ่งอุปกรณ์ เป็นลายลักษณ์
อั ก ษรเสนอตามสายการส่ ง ก� ำ ลั ง ในรายงานให้ แ จ้ ง เหตุ ผ ลและ
รายละเอียดในการใช้สิ่งอุปกรณ์ให้ชัดเจนพอที่จะเป็นข้อมูลในการ
พิจารณาตกลงใจของผู้มีอ�ำนาจอนุมัติสั่งให้ยืมได้ ทั้งนี้ให้ก�ำหนดวัน
ส่งคืนด้วย
			
รายงาน

๒๒.๑.๒ ท�ำใบเบิกยืม ทบ.๔๐๐-๐๐๖ แนบไปพร้อมกับ

			
๒๒.๑.๓ เมื่อครบก�ำหนดเวลาที่ได้รับอนุมัติให้ยืม ให้
น�ำส่งคืนภายใน ๗ วัน
			
๒๒.๑.๔ ถ้าสิ่งอุปกรณ์ใดช�ำรุด หรือ สูญหาย ให้ปฏิบัติ
ตามระเบียบกองทัพบกว่าด้วยการจ�ำหน่าย ซึ่งมีผลบังคับใช้ในปัจจุบัน
			
๒๒.๑.๕ เมื่อโยกย้ายสับเปลี่ยนต�ำแหน่งผู้เบิกยืม ให้
ยกเลิกใบเบิกเดิม พร้อมกับท�ำใบเบิกเสนอไปใหม่
		

๒๒.๒ หน่วยสนับสนุนทางการส่งก�ำลัง

			
๒๒.๒.๑ หากสิง่ อุปกรณ์ใดไม่มใี ห้ยมื ให้ยกเลิกรายการ
นั้นและแจ้งให้หน่วยยืมทราบ
			
๒๒.๒.๒ ถ้ามีสิ่งอุปกรณ์สนับสนุนได้ ให้บันทึกเหตุผล
ในรายงานและแนบใบเบิกเสนอจนถึงผู้มีอ�ำนาจอนุมัติสั่งให้ยืม
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๒๒.๒.๓ ผู้มีอ�ำนาจอนุมัติสั่งให้ยืม

				
ทหารบก

๒๒.๒.๓.๑ สิง่ อุปกรณ์สำ� คัญ ได้แก่ ผูบ้ ญ
ั ชาการ

				
๒๒.๒.๓.๒ สิ่งอุปกรณ์อื่น ๆ ได้แก่ เจ้ากรม
ฝ่ายยุทธบริการ หรือเจ้ากรมฝ่ายกิจการพิเศษ หรือแม่ทพั ภาค แล้วแต่กรณี
♦ ค�ำสั่งกองทัพบก ที่ ๓๘๖/๒๕๔๓ ลง ๒๔ ก.ค. ๔๓ เรื่อง อนุมัติให้ยืม
สิ่งอุปกรณ์ประเภท ๒ และ ๔ ระหว่างหน่วยขึ้นตรง ข้อ ๒, ๓ และ ๔
ตามที่ได้มอบอ�ำนาจให้หน่วยขึ้นตรงต�ำแหน่งชั้นผู้บัญชาการกองทัพ
หรือเทียบเท่าขึน้ ไปมีอำ� นาจอนุมตั ใิ ห้ยมื อาวุธระหว่างหน่วยขึน้ ตรง และ
จ่ายยืมยุทโธปกรณ์เพื่อใช้งานปราบปราม ผกค. ส�ำหรับเพิ่มพูนการ
ปฏิบัติภารกิจหรือส�ำหรับการทรงชีพของหน่วยใช้ ซึ่งหน่วยไม่ได้รับ
อนุมัติให้มีสิ่งอุปกรณ์ไว้ในครอบครองหรืออนุมัติให้มีไว้แล้วแต่ไม่
เพียงพอไว้แล้วนั้น บัดนี้เพื่อให้การอนุมัติให้ยืมสิ่งอุปกรณ์ประเภท ๒
และ ๔ ระหว่างหน่วยขึ้นตรงเป็นไปด้วยความเรียบร้อย รัดกุม และ
เหมาะสม จึงให้ปฏิบัติดังนี้
ข้อ ๒ ให้ผู้บังคับบัญชาชั้นผู้บัญชาการกองพลหรือเทียบเท่าขึ้นไป
มีอำ� นาจอนุมตั ใิ ห้ยมื สิง่ อุปกรณ์ประเภท ๒ และ ๔ ระหว่างหน่วยภายใน
หน่วยขึ้นตรงของตนได้
ข้อ ๓ การยืมสิ่งอุปกรณ์ประเภท ๒ และ ๔ ระหว่างหน่วยขึ้นตรง
ให้หน่วยยืมไปใช้ได้ เฉพาะกรณีมีความจ�ำเป็นเร่งด่วนทางยุทธการ
ถ้าหากไม่ปฏิบัติแล้วจะท�ำให้เกิดความเสียหายแก่กองทัพบกอย่าง
ร้ายแรง เช่น การปฏิบตั ภิ ารกิจป้องกันชายแดน, การปฏิบตั ภิ ารกิจรักษา
ความปลอดภัยบุคคลส�ำคัญและการปฏิบตั ภิ ารกิจปราบปราม ยาเสพติด
เป็นต้น ส�ำหรับการปฏิบตั ภิ ารกิจทีห่ น่วย มีแผนงานรองรับเป็นทีแ่ น่นอน
อยู่แล้วเช่น การฝึกตามวงรอบประจ�ำปี การยืมสิ่งอุปกรณ์ประเภท ๒
และ ๔ ให้หน่วยปฏิบัติตามระเบียบ/ค�ำสั่ง ที่เกี่ยวข้อง
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ข้อ ๔ การสั่งการในนาม ผบ.ทบ. ตามที่ได้รับมอบอ�ำนาจดังกล่าวแล้ว
ให้ผู้บังคับหน่วยชั้น ผบ.พล. หรือเทียบเท่าขึ้นไป ที่ได้รับมอบอ�ำนาจ
ลงนามรับค�ำสั่ง ผบ.ทบ.
■ สิ่งที่หน่วยปฏิบัติผิด ๑. การยืมสิ่งอุปกรณ์ไม่ได้ก�ำหนดวันส่งคืน
				
๒. ไม่ส่งคืนสิ่งอุปกรณ์ตามห้วงเวลาในข้อ
ก�ำหนด
		 ๒.๖ การโอน ● ตรวจดูหลักฐานการโอนแบบพิมพ์ ทบ.๔๐๐ -๐๗๔
♦ ระเบียบกองทัพบกว่าด้วยการส่งก�ำลังสิ่งอุปกรณ์ประเภท ๒ และ ๔
พ.ศ. ๒๕๓๔ ลง ๓๐ ธ.ค. ๓๔ ข้อ ๒๓ - ๒๘
ข้อ ๒๓ การโอน ได้แก่ การโอนความรับผิดชอบในสิ่งอุปกรณ์ระหว่าง
สายยุทธบริการหรือการโอนสิทธิครอบครองสิ่งอุปกรณ์ระหว่างหน่วย
ข้อ ๒๔ การโอนความรับผิดชอบในสิง่ อุปกรณ์ระหว่างสายยุทธบริการ
ได้แก่การโอนความรับผิดชอบสิ่งอุปกรณ์จากสายยุทธบริการหนึ่งไปยัง
อีกสายยุทธบริการหนึ่ง ตามระเบียบหรือค�ำสั่งที่กองทัพบกก�ำหนด
ข้อ ๒๕ การโอนสิทธิครอบครองสิ่งอุปกรณ์ระหว่างหน่วยได้แก่ การ
เปลี่ยนกรรมสิทธิ์ในการครอบครองสิ่งอุปกรณ์ จากหน่วยหนึ่งไปยังอีก
หน่วยหนึ่ง เพื่อความมุ่งหมายดังต่อไปนี้
		 ๒๕.๑ ให้หน่วยมีสิ่งอุปกรณ์ครบตามอัตรา หรือระดับสะสม
		 ๒๕.๒ ใช้สิ่งอุปกรณ์ที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์มากที่สุด
		 ๒๕.๓ ประหยัดเวลาและค่าขนส่ง
		 ๒๕.๔ ให้การส่งก�ำลังเป็นไปอย่างต่อเนื่อง
ข้อ ๒๖ การด�ำเนินการโอนความรับผิดชอบในสิ่งอุปกรณ์ระหว่าง
สายยุทธบริการ ให้ปฏิบัติตามระเบียบและค�ำสั่งกองทัพบกดังต่อไปนี้
		 ๒๖.๑ ระเบียบปฏิบัติในการโอนสิ่งอุปกรณ์ จากสายยุทธ
บริการหนึ่งไปให้อีกสายหนึ่ง พ.ศ. ๒๕๐๑
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		 ๒๖.๒ ค�ำสั่งกองทัพบก ที่ ๒๙๐/๒๕๐๘ ลง ๓๐ ส.ค. ๐๘
เรื่อง ก�ำหนดวิธีด�ำเนินการโอนสิ่งอุปกรณ์ครบชุดของสายยุทธบริการ
เพิ่มเติมจากระเบียบปฏิบัติในการโอนสิ่งอุปกรณ์จากยุทธบริการหนึ่ง
ไปให้อีกสายหนึ่ง พ.ศ. ๒๕๐๑
ข้อ ๒๗ การด�ำเนินการโอนสิทธิครอบครองสิ่งอุปกรณ์ระหว่างหน่วย
เมื่อได้รับอนุมัติให้โอนจากผู้มีอ�ำนาจในการสั่งให้โอนตามข้อ ๒๘
ให้ปฏิบัติดังนี้
		

๒๗.๑ หน่วยโอน

			

๒๗.๑.๑ ท�ำการปรนนิบัติบ�ำรุงสิ่งอุปกรณ์ก่อนโอน

			
๒๗.๑.๒ ตรวจสอบให้ มี สิ่ ง อุ ป กรณ์ ค รบชุ ด และ
สามารถใช้การได้
			
๒๗.๑.๓ ผูกป้ายประจ�ำสิ่งอุปกรณ์ โดยใช้แบบพิมพ์
ทบ.๔๐๐-๐๑๐
			
๒๗.๑.๔ ท� ำ ใบโอนสิ่ ง อุ ป กรณ์ โ ดยใช้ แ บบพิ ม พ์
ทบ.๔๐๐-๐๗๔ จ�ำนวน ๑ ชุด (๕ ฉบับ)
			
๒๗.๑.๕ ส่งสิง่ อุปกรณ์พร้อมใบโอนไปยังหน่วยรับโอน
จ�ำนวน ๔ ฉบับ เก็บไว้ในแฟ้มรอเรื่อง จ�ำนวน ๑ ฉบับ
			
๒๗.๑.๖ เก็บใบโอนทีไ่ ด้รบั คืนจากหน่วยรับโอน และ
ส�ำเนาใบโอนรายงานหน่วยสนับสนุนหน่วยโอน จ�ำนวน ๑ ฉบับ
			
		

๒๗.๑.๗ ตัดยอดสิ่งอุปกรณ์ออกจากบัญชีคุม

๒๗.๒ หน่วยรับโอน

			

๒๗.๒.๑ ลงทะเบียนใบโอน

			

๒๗.๒.๒ ตรวจรับสิ่งอุปกรณ์ตามใบโอน
กรมจเรทหารบก
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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�ำนาจสั่งให้โอน
		 ๒๘.๑ สิง่ อุปกรณ์เกินอัตราหรือเกินระดับสะสม สิง่ อุปกรณ์รอง
และชิ้นส่วนซ่อมเว้นอาวุธ ได้แก่ เจ้ากรมฝ่ายยุทธบริการ
		 ๒๘.๒ กรณีอื่น ๆ นอกเหนือจากที่กล่าว ได้แก่ ผู้บัญชาการ
ทหารบก
■ สิ่งที่หน่วยปฏิบัติผิด โอนสิ่งอุปกรณ์ไม่ครบรายการ หรือไม่ครบชุด

		 ๒.๗ การรับ ● ตรวจดูค�ำสั่งการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับสิ่งอุปกรณ์ และ
รายงานผลการตรวจรับให้ ผบ.หน่วยเบิก
● ตรวจดูลายมือชือ่ ผูม้ สี ทิ ธิรบั สิง่ อุปกรณ์ ในใบเบิกฉบับ ที่ ๒ แบบพิมพ์
ทบ.๔๐๐-๐๐๖, ทบ.๔๐๐-๐๐๗ และ ทบ. ๔๐๐-๐๐๗-๑ แล้วแต่กรณี
♦ ระเบียบกองทัพบกว่าด้วยการส่งก�ำลังสิ่งอุปกรณ์ประเภท 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�ำใบเบิก
ฉบับที่ ๔ ไปตรวจสอบกับจ�ำนวนและประเภทสิ่งอุปกรณ์ที่ได้จ่ายจริง
ตามใบเบิก ฉบับที่ ๑ และ ๒ ลงนามรับสิ่งอุปกรณ์ในใบเบิกฉบับที่ ๑,
๒ และ ๔ แล้ ว น� ำ ใบเบิ ก ฉบั บ ที่ ๒ และ ๔ กลั บ พร้ อ มกั บ
สิ่งอุปกรณ์
ข้อ ๑๘.๕.๑.๕ ถ้าหน่วยเบิกได้รบั สิง่ อุปกรณ์จากส�ำนักงานขนส่งปลายทาง
ให้ตรวจสอบใบเบิกฉบับที่ ๔ กับจ�ำนวนและประเภทสิ่งอุปกรณ์ที่จ่าย
จริงตามใบเบิกฉบับที่ ๑ และ ๒ ลงนามรับสิ่งอุปกรณ์ในใบเบิกฉบับที่
๑, ๒ และ ๔ แล้วส่งใบเบิกฉบับที่ ๑ คืน หน่วยจ่าย
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ข้อ ๑๘.๕.๑.๖ เก็บใบเบิกฉบับที่ ๒ ในแฟ้มเสร็จเรือ่ งแนบใบเบิกฉบับ
ที่ ๔ ไปกับรายงานการรับสิ่งอุปกรณ์ให้ผู้บังคับหน่วยเบิกทราบเพื่อ
รายงานหน่วย ตามสายการบังคับบัญชาเหนือขึ้นไปอีก ๑ ชั้น
ข้อ ๑๘.๕.๒.๔ ถ้าหน่วยเบิกไปรับของเองจากหน่วยจ่ายให้น�ำใบเบิก
ฉบับที่ ๕ ไปตรวจสอบกับจ�ำนวนและประเภทสิ่งอุปกรณ์ที่ได้จ่ายจริง
ตามใบเบิก ฉบับที่ ๑, ๒ และ ๔ ลงนามรับสิ่งอุปกรณ์ในใบเบิกฉบับที่
๑, ๒, ๔ และ ๕ แล้วน�ำใบเบิกฉบับที่ ๒ และ ๕ กลับ พร้อมสิ่งอุปกรณ์
ข้อ ๑๘.๕.๒.๕ ถ้าหน่วยเบิกได้รบั สิง่ อุปกรณ์จากส�ำนักงานขนส่งปลาย
ทาง ให้ตรวจสอบใบเบิกฉบับที่ ๕ กับจ�ำนวนและประเภทสิ่งอุปกรณ์ที่
จ่ายจริงตามใบเบิกฉบับที่ ๑ และ ๒ ลงนามรับสิง่ อุปกรณ์ในใบเบิกฉบับ
ที่ ๑, ๒ และ ๕ แล้วส่งใบเบิกฉบับที่ ๑ คืน หน่วยจ่าย
ข้อ ๑๘.๕.๒.๖ เก็บใบเบิกฉบับที่ ๒ ในแฟ้มเสร็จเรือ่ งแบบใบเบิกฉบับ
ที่ ๕ ไปกับรายงานการรับสิ่งอุปกรณ์ให้ผู้บังคับหน่วยเบิกทราบ เพื่อ
รายงานหน่วยตามสายการบังคับบัญชาเหนือขึ้นไปอีก ๑ ชั้น
ข้อ ๓๔.๒.๑

หน่วยเบิกไปรับสิ่งอุปกรณ์เอง

		
๓๔.๒.๑.๑ ผู ้ รั บ สิ่ ง อุ ป กรณ์ ด� ำ เนิ น การตามข้ อ
๑๘.๕.๑.๔ หรือ ๑๘.๕.๒.๔ แล้วแต่กรณี
		
๓๔.๒.๑.๒ ส�ำหรับสิง่ อุปกรณ์ทไี่ ม่ประสงค์จะเปิดหีบห่อ
ให้ผู้รับรับสิ่งอุปกรณ์ตามจ�ำนวนที่ ระบุไว้ และให้ผู้จ่ายบันทึกในใบเบิก
ไว้ด้วยว่า “ไม่เปิดหีบ”
		
๓๔.๒.๑.๓ การน�ำสิ่งอุปกรณ์ออกจากหน่วยจ่าย ให้ผู้
ปฏิบัติตามระเบียบและค�ำแนะน�ำของหน่วยจ่าย

กรมจเรทหารบก
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			 ๓๔.๒.๑.๔ เมื่อผู้รับน�ำสิ่งอุปกรณ์ไปถึงหน่วยเบิก ให้
ผูบ้ งั คับหน่วยเบิกตัง้ กรรมการตรวจรับสิง่ อุปกรณ์จำ� นวน ๓ นาย ประกอบ
ด้วยนายทหารสัญญาบัตรอย่างน้อย ๒ นาย โดยเฉพาะควรจะตั้ง
เจ้าหน้าที่ในสายงานที่รับผิดชอบต่อสิ่งอุปกรณ์นั้นเข้าร่วมด้วย
			 ๓๔.๒.๑.๕ ให้คณะกรรมการรายงานผลการตรวจรับให้
ผูบ้ งั คับหน่วยเบิกทราบ ถ้าปรากฏว่าสิง่ อุปกรณ์คลาดเคลือ่ นไปจากใบเบิก
หรือมีการช�ำรุดเสียหาย ให้คณะกรรมการสอบสวนสาเหตุแล้วแนบ
ส�ำเนา การสอบสวนไปพร้อมกับรายงานด้วย
			 ๓๔.๒.๑.๖ ถ้ามีสิ่งอุปกรณ์ช�ำรุด หรือสูญหาย ให้ปฏิบัติ
ตามระเบียบกองทัพบก ว่าด้วย การจ�ำหน่ายสิ่งอุปกรณ์ (พ.ศ.๒๕๕๗
ลง ๓๑ ม.ค. ๕๗)
			 ๓๔.๒.๑.๗ ให้คณะกรรมการตรวจรับ มอบสิง่ อุปกรณ์ให้
แก่เจ้าหน้าที่คลังหรือเจ้าหน้าที่เก็บรักษา
			 ๓๔.๒.๑.๘ เจ้าหน้าทีบ่ ญ
ั ชีคมุ บันทึกการรับสิง่ อุปกรณ์ใน
บัตรบัญชีคุม
ข้อ ๓๔.๒.๒ หน่วยเบิกรับสิง่ อุปกรณ์จากส�ำนักงานขนส่งปลายทาง
			 ๓๔.๒.๒.๑ เมื่อหน่วยเบิกได้รับสิ่งอุปกรณ์จากส�ำนักงาน
ขนส่งปลายทาง ให้ปฏิบัติตามระเบียบกองทัพบกว่าด้วยการส่งและรับ
สิง่ อุปกรณ์ พ.ศ. ๒๕๕๒ ลง ๔ เม.ย. ๕๒ และค�ำสัง่ กองทัพบก (ค�ำชีแ้ จง)
ที่ ๕๗/๑๓๑๖๖ ลง ๑๑ ต.ค. ๐๔ เรื่อง ชี้แจงการปฏิบัติการส่งและ
รับสิ่งอุปกรณ์ของกองทัพบก (ครั้งที่ ๓)
			 ๓๔.๒.๒.๒ เจ้าหน้าที่บัญชีคุม บันทึกการรับสิ่งอุปกรณ์
ในบัตรบัญชีคมุ หลังจากคณะกรรมการตรวจรับได้ตรวจรับเรียบร้อยแล้ว
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■ สิ่งที่หน่วยปฏิบัติผิด ๑. ตัง้ คณะกรรมการตรวจรับสิง่ อุปกรณ์ลา่ ช้า
				
ผลการตรวจรับล่าช้า

๒. คณะกรรมการตรวจรับสิง่ อุปกรณ์รายงาน

		 ๒.๘ การส่ง ● ตรวจดูหลักฐานการส่งคืนสิ่งอุปกรณ์เกินอัตรา, เกินระดับสะสม,
สิ่งอุปกรณ์ล้าสมัย และเมื่อครบก�ำหนดเวลาที่ได้รับอนุมัติให้ยืมแบบ
คืน
พิมพ์ ทบ.๔๐๐-๐๑๓, ทบ. ๔๐๐-๐๑๔ และ ทบ.๔๐๐-๐๐๗-๑ แล้วแต่
กรณี
♦ ระเบียบกองทัพบกว่าด้วยการส่งก�ำลังสิ่งอุปกรณ์ประเภท ๒ และ ๔
พ.ศ. ๒๕๓๔ ลง ๓๐ ธ.ค. ๓๔ ข้อ ๒๙ - ๓๓
ข้อ ๒๙ การส่งคืน ได้แก่ การส่งสิง่ อุปกรณ์กลับคืนหน่วยจ่าย หรือหน่วย
สนับสนุนทางการส่งก�ำลัง มิได้หมายถึง การส่งซ่อมหรือส่งสิ่งอุปกรณ์ที่
ซ่อมเสร็จแล้วกลับคืนหน่วยส่งซ่อม
ข้อ ๓๐ มูลเหตุ การส่งคืน
		

๓๐.๑ เกินอัตราหรือระดับสะสมที่ได้รับอนุมัติ

		

๓๐.๒ ล้าสมัย เปลี่ยนแบบ หรือเลิกใช้

		

๓๐.๓ เมื่อครบก�ำหนดเวลาที่ได้รับอนุมัติให้ยืม

		

๓๐.๔ เมื่อได้รับอนุมัติให้จ�ำหน่าย

		

๓๐.๕ กรณีอื่น ๆ

ข้อ ๓๑ ประเภทสิ่งอุปกรณ์ที่ส่งคืน
		 ๓๑.๑ สิ่งอุปกรณ์ใช้การ ได้แก่ สิ่งอุปกรณ์ที่มีคุณภาพใช้งานได้
ตามความมุ่งหมายเดิม
		 ๓๑.๒ สิ่งอุปกรณ์ใช้การไม่ได้ได้แก่สิ่งอุปกรณ์ที่สึกหรอ ช�ำรุด
ไม่สามารถน�ำไปใช้ได้ตามความมุง่ หมายเดิม จ�ำเป็นต้องซ่อมปรับสภาพ
กรมจเรทหารบก
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ก่ อ นน� ำ เข้ า เก็ บ รั ก ษาเพื่ อ แจกจ่ า ยหรื อ ในกรณี ที่ ห น่ ว ยซ่ อ มบ� ำ รุ ง
พิจารณาแล้วเห็นว่าซ่อมไม่คุ้มค่า ซึ่งจะต้องด�ำเนินการขอจ�ำหน่าย
ต่อไป หรือ ซากสิ่งอุปกรณ์ ตามระเบียบกองทัพบกว่าด้วยการจ�ำหน่าย
สิ่ ง อุ ป กรณ์ ห รื อ สั ต ว์ พ าหนะที่ ป ลดจ� ำ หน่ า ยออกจากทะเบี ย นตาม
ระเบียบกองทัพบกว่าด้วยกิจการสัตว์พาหนะ
ข้อ ๓๒ การด�ำเนินการส่งคืน
		

๓๒.๑ สิ่งอุปกรณ์ใช้การได้

			
๓๒.๑.๑ หน่วยส่งคืนเมือ่ มีมลู เหตุทจี่ ะต้องส่งคืนตามข้อ
๓๐ ให้ปฏิบัติดังนี้
				
ก่อนน�ำส่งคืน

๓๒.๑.๑.๑ ท�ำการปรนนิบัติบ�ำรุงสิ่งอุปกรณ์

				

๓๒.๑.๑.๒ ตรวจสอบให้มีสิ่งอุปกรณ์ครบชุด

				
๓๒.๑.๑.๓ ผูกป้ายประจ�ำสิ่งอุปกรณ์ โดยใช้
แบบพิมพ์ ทบ.๔๐๐-๐๑๐
				
๓๒.๑.๑.๔ ท�ำใบส่งคืนโดยใช้แบบพิมพ์ ทบ.
๔๐๐-๐๑๓ หรือ ทบ.๔๐๐-๐๑๔ หรือ ทบ.๔๐๐-๐๐๗-๑ แล้วแต่กรณี
จ�ำนวน ๑ ชุด ทางเดินของใบส่งคืนตามเอกสารที่แนบท้ายระเบียบ
				
๓๒.๑.๑.๕ ส่งสิ่งอุปกรณ์พร้อมใบส่งคืนไปยัง
หน่วยรับคืนภายใน ๗ วัน เว้นแต่จะได้รับค�ำสั่งเป็นอย่างอื่น
				
๓๒.๑.๑.๖ ตัดยอดสิง่ อุปกรณ์ออกจากบัญชีคมุ
เมื่อได้รับใบส่งคืนจากหน่วยรับคืน
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๓๒.๑.๒ หน่วยรับคืน ปฏิบัติดังนี้

				

๓๒.๑.๒.๑ ลงทะเบียนใบส่งคืน

				

๓๒.๑.๒.๒ ตรวจรับสิ่งอุปกรณ์ตามใบส่งคืน
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๓๒.๑.๒.๓ ลงนามรับสิ่งอุปกรณ์ในใบส่งคืนและส่ง
ใบส่งคืน คืนหน่วยส่งคืน จ�ำนวน ๑ ฉบับ
			

๓๒.๑.๒.๔ บันทึกการรับสิง่ อุปกรณ์ในบัตรบัญชีสง่ คืน

๓๒.๒ สิ่งอุปกรณ์ใช้การไม่ได้
		 ๓๒.๒.๑ สิ่งอุปกรณ์ช�ำรุดไม่สามารถน�ำไปใช้ได้ตามความ
มุ่งหมายเดิม จ�ำเป็นต้องซ่อมปรับสภาพก่อนน�ำเข้าเก็บรักษาเพื่อแจก
จ่าย เมื่อได้รับค�ำสั่งให้ส่งคืน ให้ปฏิบัติดังนี้
			
ข้อ ๓๒.๑.๑

๓๒.๒.๑.๑ หน่ ว ยส่ ง คื น ให้ ป ฏิ บั ติ เ ช่ น เดี ย วกั บ

			
ข้อ ๓๒.๑.๒

๓๒.๒.๑.๒ หน่ ว ยรั บ คื น ให้ ป ฏิ บั ติ เ ช่ น เดี ย วกั บ

		 ๓๒.๒.๒ สิ่งอุปกรณ์ช�ำรุด ในกรณีที่หน่วยซ่อมบ�ำรุงพิจารณา
แล้วเห็นว่าซ่อมไม่คุ้มค่าและได้ด�ำเนินการจ�ำหน่ายตามระเบียบแล้วให้
ปฏิบัติดังนี้
			
๓๒.๒.๒.๑ หน่วยส่งคืน ท�ำใบส่งคืนโดยใช้แบบพิมพ์
ทบ.๔๐๐-๐๑๓ หรือ ทบ.๔๐๐-๐๑๔ หรือ ทบ.๔๐๐-๐๐๗-๑ แล้วแต่
กรณี จ�ำนวน ๑ ชุด ส่วนสิง่ อุปกรณ์นนั้ ไม่ตอ้ งน�ำส่งคืนเพราะอยูก่ บั หน่วย
ซ่อมซึ่งเป็นหน่วยเดียวกันกับหน่วยรับคืนอยู่แล้ว
			

๓๒.๒.๒.๒ หน่วยรับคืนให้ปฏิบตั เิ ช่นเดียวกับ ข้อ ๓๒.๑.๒

		 ๓๒.๒.๓ ซากสิง่ อุปกรณ์ ตามระเบียบ ทบ. ว่าด้วยการจ�ำหน่าย
สิ่งอุปกรณ์ พ.ศ. ๒๕๕๗ ลง ๓๑ ม.ค. ๕๗
			

๓๒.๒.๓.๑ หน่วยส่งคืนให้ปฏิบตั เิ ช่นเดียวกับ ข้อ ๓๒.๑.๑

			

๓๒.๒.๓.๒ หน่วยรับคืนให้ปฏิบตั เิ ช่นเดียวกับ ข้อ ๓๒.๑.๒

กรมจเรทหารบก
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ข้อ ๓๓ ผู้มีอ�ำนาจสั่งให้ส่งคืนสิ่งอุปกรณ์
		 ๓๓.๑ สิง่ อุปกรณ์เกินระดับสะสม ได้แก่ ผูบ้ งั คับหน่วยเก็บรักษา
		 ๓๓.๒ สิ่งอุปกรณ์ที่ครบก�ำหนดยืมแล้วยังไม่ส่งคืน ได้แก่ ผู้มี
อ�ำนาจอนุมัติสั่งให้ยืม
		 ๓๓.๓ สิง่ อุปกรณ์หรือซากสิง่ อุปกรณ์ทไี่ ด้รบั อนุมตั ใิ ห้จำ� หน่าย
ได้แก่ ผู้มีอ�ำนาจอนุมัติให้ตัดยอดสิ่งอุปกรณ์ให้ออกจากบัญชีคุม
		 ๓๓.๔ สิ่งอุปกรณ์เกินอัตรา ล้าสมัย เปลี่ยนแบบหรือเลิกใช้
ได้แก่ เจ้ากรมฝ่ายยุทธบริการ หรือเจ้ากรมฝ่ายกิจการพิเศษ
		 ๓๓.๕ เหตุอนื่ ๆ นอกเหนือจากทีก่ ล่าวแล้ว ได้แก่ ผูบ้ ญ
ั ชาการ
ทหารบก
■ สิ่งที่หน่วยปฏิบัติผิด ๑. ไม่สง่ คืนสิง่ อุปกรณ์เกินอัตรา หรือเกินระดับ
สะสม หรือสิ่งอุปกรณ์ล้าสมัย
				
๒. ไม่สง่ คืนสิง่ อุปกรณ์เมือ่ ครบก�ำหนดเวลาที่
ได้รับอนุมัติให้ยืม

๓. การควบคุม
ทางบัญชี
		 ๓.๑ บั ต ร ● ตรวจดูการจัดท�ำบัตรบัญชีคุมสิ่งอุปกรณ์ถาวรของหน่วย แบบพิมพ์
บัญชีคุมสิ่งอุปกรณ์ ทบ.๔๐๐-๐๐๕ บันทึกข้อมูลและรายการต่าง ๆ เช่น อัตรายุทโธปกรณ์,
ถาวร ของหน่วย ที่, วัน, เดือน, ปี, หลักฐานการได้มาของสิ่งอุปกรณ์, ขอเบิก, ได้รับ,
ส่งคืน, คงมี, ประเภท สิ่งอุปกรณ์, ราคา, หน่วยจ่าย, หมายเลข และที่
อยู่ของสิ่งอุปกรณ์ เป็นต้น
♦ ระเบียบกองทัพบกว่าด้วยการส่งก�ำลังสิง่ อุปกรณ์ประเภท ๒ และ ๔
พ.ศ. ๒๕๓๔ ลง ๓๐ ธ.ค. ๓๔ ข้อ ๓๙.๒, ๓๙.๒.๓.๒ และ ๔๐
ข้อ ๓๙.๒ การควบคุมทางบัญชี ผูบ้ งั คับหน่วยสนับสนุนทางการส่งก�ำลัง
และหน่ ว ยใช้ จ ะต้ อ งรั บ ผิ ด ชอบ ด� ำ เนิ น การควบคุ ม ทางบั ญ ชี ต ่ อ
สิ่ ง อุ ป กรณ์ ใ ห้ เ ป็ น ไปด้ ว ยความเรี ย บร้ อ ยเหมาะสม เพื่ อ ให้ ท ราบ
สถานภาพสิ่งอุปกรณ์ได้ตลอดเวลา โดยถือมูลฐานภารกิจและความ
รับผิดชอบในการควบคุมดังต่อไปนี้
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๓๙.๒.๓.๒ หน่วยใช้

								 ๓๙.๒.๓.๒.๑ ด�ำเนินการรวบรวม
หลักฐานจัดท�ำสถิติและข้อมูลส�ำหรับสิ่งอุปกรณ์แต่ละรายการ
			 					 ๓๙.๒.๓.๒.๒ จั ด ท� ำ บั ญ ชี คุ ม
สิง่ อุปกรณ์ถาวรโดยใช้แบบพิมพ์ ทบ.๔๐๐-๐๐๕ ส�ำหรับบัญชีคมุ ชิน้ ส่วน
ซ่อมและสิ่งอุปกรณ์ใช้สิ้นเปลืองนั้นให้ใช้ แบบพิมพ์ ทบ.๔๐๐-๐๖๘
ข้อ ๔๐ ความรับผิดชอบ ผู้บังคับบัญชาทุกระดับชั้นต้องรับผิดชอบใน
การควบคุมสิ่งอุปกรณ์ให้เป็นไปโดยเรียบร้อยเหมาะสม ถูกต้องตาม
ความมุ่งหมายของทางราชการ
♦ ค�ำสั่งกองทัพบก ที่ ๔๖๑/๒๕๑๗ ลง ๒๒ พ.ย. ๑๗ เรื่อง ให้กวดขัน
การควบคุมสิ่งอุปกรณ์ของทางราชการ ข้อ ๑ และ ข้อ ๒
ข้อ ๑ ให้ผู้บังคับหน่วย, ผู้บังคับบัญชาคลังสายงาน, ผู้บังคับบัญชาคลัง
ส่วนภูมิภาค ควบคุมก�ำกับดูแล และกวดขันเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ
ในการควบคุ ม สิ่ ง อุ ป กรณ์ ไ ด้ ต รวจสอบยอดสิ่ ง อุ ป กรณ์ ใ ห้ ต รงกั บ
ยอดบัญชีคุมโดยปฏิบัติตามระเบียบกองทัพบกว่าด้วยการส่งก�ำลัง
สิ่งอุปกรณ์ประเภทต่าง ๆ ตลอดจนแบบธรรมเนียมอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับ
การควบคุมสิ่งอุปกรณ์ของทางราชการโดย เคร่งครัด
ข้อ ๒ ให้เจ้าหน้าทีท่ รี่ บั ผิดชอบในการตรวจสอบยอดสิง่ อุปกรณ์ได้ตรวจ
สอบยอดสิง่ อุปกรณ์ให้ตรงกับยอดการควบคุมทางบัญชี ตามระยะเวลา
ที่แบบธรรมเนียมได้ก�ำหนดไว้
■ สิ่ ง ที่ ห น่ ว ยปฏิ บั ติ ผิ ด บั น ทึ ก รายการต่ า ง ๆ ในบั ต รบั ญ ชี คุ ม ฯ
ด้านหน้าและด้านหลังไม่ถูกต้องครบถ้วน
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		 ๓.๒ บัญชีชน้ิ ● ตรวจดูการจัดท�ำบัญชีชิ้นส่วนซ่อมตามอัตราพิกัด บชอพ. แบบพิมพ์
ส่วน ซ่อมตามอัตรา ทบ.๔๐๐-๐๖๖ ในช่องรายการและระดับสะสมทีอ่ นุมตั ติ ามทีก่ ำ� หนดใน
บชอพ. ขั้นต้น
พิกัด (บชอพ.)
● ตรวจดูเอกสารการขออนุมัติปรับปรุง บชอพ. ไปยังหน่วยสนับสนุน
โดยตรงแล้วขอเบิกหรือส่งคืน เพื่อให้ ชอพ. ได้สมดุลกับความต้องการ
ในการซ่อมบ�ำรุงประจ�ำหน่วย
♦ ระเบียบกองทัพบกว่าด้วยชิ้นส่วนซ่อมตามอัตราพิกัดและชิ้นส่วน
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�ำ บชอพ. รวมของหน่วย (ตามผนวก ก.)

ข้อ ๖.๒ การปฏิบัติของหน่วยใช้เมื่อได้รับ บชอพ. ขั้นต้น
		 ๖.๒.๑ ตรวจสอบว่ารายการและจ�ำนวน ชิน้ ส่วนซ่อมทีม่ คี งคลัง
รวมค้างรับกับ บชอพ. ขัน้ ต้นทีไ่ ด้รบั แล้วเบิกส่งคืนหรือแจ้งยกเลิกค้างรับ
เพื่อให้มีรายการและจ�ำนวนคงคลังรวมค้างรับของชิ้นส่วนซ่อมตรงกับ
บชอพ. นั้น ทั้งนี้ต้องด�ำเนินการให้เสร็จสิ้นภายใน ๓๐ วัน นับจาก
วันที่ได้รับ บชอพ. ขั้นต้น
		 ๖.๒.๒ ท�ำ บชอพ. รวมด้วยแบบพิมพ์ ทบ.๔๐๐-๐๖๖ โดยใช้
บชอพ. ขั้นต้นเป็นมูลฐานและแยกส�ำหรับแต่ละสายยุทธบริการ แล้ว
เสนอหน่วยหรือคลังที่สนับสนุนโดยตรงไว้เป็นหลักฐาน
		 ๖.๒.๓ ใช้ ชอพ. ท�ำการซ่อมบ�ำรุงประจ�ำหน่วย แล้วเบิกทดแทน
ให้เต็มระดับอยู่เสมอ
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		 ๖.๒.๔ เก็บเอกสารต่าง ๆ เดียวกับชิ้นส่วนซ่อมและ บชอพ.
เก็บเป็นหลักฐานในส�ำนักงานของหน่วยและให้พร้อมที่จะรับตรวจได้
ข้อ ๖.๕ การเพิ่มและการตัดรายการใน บชอพ.
		 ๖.๕.๑ การเพิ่มรายการชิ้นส่วนซ่อมที่ไม่ปรากฏใน บชอพ.
แต่คู่มือส่งก�ำลังหรือคู่มือเทคนิคอนุมัติให้เบิกไปใช้ในการซ่อมบ�ำรุง
ประจ�ำหน่วยได้ถ้ารายการใดมีความถี่ของความต้องการทดแทนตั้งแต่
๓ ครั้งขึ้นไป ในห้วง ๖ เดือนที่แล้วมา ให้ค�ำนวณระดับสะสมที่อนุมัติ
โดยจ�ำนวนรวมที่ต้องการของความต้องการทดแทนในรอบ ๖ เดือน
ที่แล้วมานั้นไปค้นหาระดับสะสมที่อนุมัติจากตาราง ผนวก ค. วิธีหา
ดูตวั อย่างท้ายผนวก ค. และเสนอขอเพิม่ รายการนัน้ ต่อหน่วยสนับสนุน
โดยตรงเมือ่ ได้รบั อนุมตั แิ ล้วให้เพิม่ รายการนัน้ ลงใน บชอพ. และท�ำการ
เบิกให้เต็มระดับสะสมที่อนุมัติ
		 ๖.๕.๒ การตัดรายการ ชอพ. รายการใดเมือ่ มีการบันทึกความ
ต้องการทดแทนในแผนเก็บของและส�ำรวจยอดตั้งแต่ ๑๒ เดือนขึ้นไป
และมีความถี่ของความต้องการทดแทนต�่ำกว่า ๓ ครั้งในห้วง ๖ เดือน
ทีแ่ ล้วมา ให้ขอตัดรายการนัน้ ต่อหน่วยสนับสนุนโดยตรง เมือ่ ได้รบั อนุมตั ิ
แล้วให้ตัดรายการนั้นออกจาก บชอพ. ได้ ชอพ. รายการที่มีความส�ำคัญ
ต่อการรบ แม้ว่าจะมีความถี่ของความต้องการทดแทนไม่ถึง ๓ ครั้ง
ในห้วง ๖ เดือนทีแ่ ล้วมาไม่ตอ้ งตัดรายการนัน้ ออก คงสะสมไว้ได้จำ� นวน
๑ หน่วยนับ เมื่อตัดรายการ ชอพ. ออกจาก บชอพ. แล้ว ให้ส่งคืน และ/
หรือยกเลิกค้างรับต่อหน่วยสนับสนุนโดยตรงด้วย
ข้อ ๖.๖ การเพิ่มและการลดระดับสะสมที่อนุมัติใน บชอพ.
		
๖.๖.๑ การเพิม่ ระดับสะสมทีอ่ นุมตั ิ ชอพ. รายการใดมีความถี่
ของความต้องการทดแทนตั้งแต่ ๓ ครั้งขึ้นไปในห้วง ๖ เดือนที่แล้วมา
ให้ค�ำนวณระดับสะสมที่อนุมัติตามวิธีในข้อ ๖.๕.๑ ถ้าได้ผลลัพธ์สูงกว่า
บชอพ. ให้ขอเพิ่มระดับสะสมนั้นต่อหน่วยสนับสนุนโดยตรง เมื่อได้รับ
กรมจเรทหารบก
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อนุมัติแล้วจึงเพิ่มระดับสะสมใน บชอพ. ได้ และเบิกให้เต็มระดับสะสม
ที่อนุมัติ เช่น ชอพ. ค่าควรซ่อม ซึ่งก�ำหนดให้ท�ำการแลกเปลี่ยนโดยตรง
ได้หรือ ชอพ. ที่คลังสายงานรับผิดชอบการส่งก�ำลังก�ำหนดไว้ว่าไม่ให้
เพิ่มระดับสะสมเกินกว่าที่อนุมัติไว้ใน บชอพ. ขั้นต้น
		
๖.๖.๒ การลดระดับสะสมที่อนุมัติ ชอพ. รายการใดถ้ามี
ความถี่ของความต้องการทดแทนตั้งแต่ ๓ ครั้งขึ้นไปในห้วง ๖ เดือนที่
แล้วมา ให้ค�ำนวณระดับสะสมที่อนุมัติเช่นเดียวกับในข้อ ๖.๕.๑ ถ้าตํ่า
กว่าที่ ก�ำหนดไว้ใน บชอพ. ให้ขอลดระดับสะสมต่อหน่วยสะสมโดยตรง
เมื่อได้รับอนุมัติแล้วจึงลดระดับสะสมของรายการนั้นใน บชอพ. ได้การ
ลดระดับสะสมที่อนุมัติของ ชอพ. ลงต�่ำกว่าที่ก�ำหนดไว้ใน บชอพ.
ขั้นต้น ให้กระท�ำได้เมื่อมีข้อมูลความต้องการทดแทนในแผนเก็บของ
และส�ำรวจยอดตั้งแต่ ๑๒ เดือนขึ้นไปและให้ส่งคืนและ/หรือ ยกเลิก
ค้างรับต่อหน่วยสนับสนุนโดยตรง
ข้อ ๖.๘ วิธีปรับปรุง บชอพ. ตามข้อ ๖.๕ และข้อ ๖.๖
		
๖.๘.๑ หน่วยใช้แบบพิมพ์ ทบ.๔๐๐-๐๖๖ ตาม ผนวก ก.
เขียนเฉพาะรายการที่ต้องการปรับปรุง บชอพ. เสนอหน่วยสนับสนุน
โดยตรง จ�ำนวน ๒ ชุด ภายใน ๑๕ วัน นับตั้งแต่วันที่ท�ำการสอบทาน
ตามความต้องการ
		
๖.๘.๒ หน่วยสนับสนุนโดยตรงตรวจสอบหมายเลขสิง่ อุปกรณ์
รายการขัน้ การซ่อมและความต้องการ ทีข่ อปรับปรุง บชอพ. เมือ่ เห็นว่า
ถูกต้องแล้วให้หัวหน้าหน่วยสนับสนุนโดยตรงหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย
เป็นลายลักษณ์อกั ษรลงนามอนุมตั แิ ล้วส่งคืนให้หน่วยทีเ่ สนอมาจ�ำนวน
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

		 ๓.๓ บั ต ร ● ตรวจดูการจัดท�ำบัตรบัญชีคุมชิ้นส่วนซ่อมตามอัตราพิกัด แบบพิมพ์
บั ญ ชี คุ ม ชิ้ น ส่ ว น ทบ.๔๐๐-๐๖๘ และการสอบทานบัตรบัญชีคุม ชิ้นส่วนซ่อมตามอัตรา
ซ่อมตาม อัตราพิกดั พิกดั เพื่อดูความถี่ของความต้องการ 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 บันทึกข้อมูลส่งก�ำลังชิน้ ส่วนซ่อมลงในแผนเก็บเเละของ
ส�ำรวจยอด ทบ.๔๐๐-๐๖๘ (ตาม ผนวก ข.) ทราบทีม่ กี ารเบิกรับและจ่าย
ข้อ ๖.๓ การท�ำบัญชีคมุ ทุกหน่วยทีม่ หี น้าทีร่ บั ผิดชอบ ในการซ่อมบ�ำรุง
ประจ�ำหน่วย บันทึกสถานภาพและข้อมูลการส่งก�ำลังของชิ้นส่วนซ่อม
ทุกรายการที่ได้รับอนุมัติให้ใช้ในการซ่อมบ�ำรุงลงในแผนเก็บของ และ
ส�ำรวจยอด ทบ. ๔๐๐-๐๖๘ ดังนี้
		
๖.๓.๑ ส�ำหรับ ชอพ. คงบันทึกตามวิธกี าร เขียนใน ผนวก ข.
และหมายเหตุค�ำว่า “ชอพ.” ด้วยสีแดง ไว้ที่มุมบนซ้าย
ข้อ ๖.๔ การสอบทานความต้องการเพือ่ ปรับปรุง บชอพ. ให้มรี ายการ
และจ�ำนวนของ ชอพ. ได้สมดุลกับความต้องการในการซ่อมบ�ำรุงประจ�ำ
หน่วย ให้หน่วยทีร่ บั ผิดชอบในการส่งก�ำลังบ�ำรุงประจ�ำหน่วยปฏิบตั ดิ งั นี้
		
๖.๔.๑ ชอพ. ให้สอบทานแผนเก็บของส�ำรวจยอดทุกรอบ
เดือน เพื่อทราบความถี่และจ�ำนวนของความต้องการทดแทนในห้วง ๖
เดือนทีผ่ า่ นมา และขีดเส้นแดงในแผนเก็บของและส�ำรวจยอดใต้บนั ทึก
สุดท้ายของรอบเดือนทางด้านขวามือ
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		 ๖.๔.๒ ชิน้ ส่วนซ่อมทีไ่ ม่ปรากฏใน บชอพ. แต่คมู่ อื ส่งก�ำลังหรือ
คู่มือเทคนิค อนุมัติให้เบิกไปใช้ในการซ่อมบ�ำรุงประจ�ำหน่วยได้ เช่น
รายการที่มีเครื่องหมาย แสดงไว้ว่า “ความต้องการ” หรือรายการที่
ก�ำหนดระดับสะสมไว้แต่ผลการท�ำ ชอพ. โดยถือจ�ำนวนยุทธภัณฑ์เป็น
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. รายการใดเป็นสิ่งอุปกรณ์ล้าสมัยหรือหน่วยใช้
ไม่มียุทธภัณฑ์ที่ใช้ ชอพ.รายการนั้นส�ำหรับการซ่อมบ�ำรุงประจ�ำหน่วย
อีกแล้ว ให้หน่วยใช้สง่ คืนทันทีและตัด ชอพ. รายการนัน้ ออกจาก บชอพ.
ได้โดยอัตโนมัติ
		 ๖.๗.๒ ชอพ. รายการใด มีความต้องการทดแทนไม่ถึง ๓ ครั้ง
ในห้วง ๖ เดือนที่แล้วมา เนื่องจากยุทธภัณฑ์ไม่ได้ใช้งาน เช่น งดใช้งาน
ฯลฯ หรือ ชอพ. นั้น มีความต้องการเฉพาะฤดูกาลให้สะสมไว้ได้เท่ากับ
จ�ำนวนคงคลังที่มีอยู่แต่ไม่เก็บเกินระดับสะสมที่อนุมัติครั้งสุดท้าย
		 ๖.๗.๓ เมื่อใดรับแจ้งการเปลี่ยนแปลง หมายเลขสิ่งอุปกรณ์
และ/หรือรายการจากหน่วยสนับสนุน โดยตรงให้หน่วยใช้แก้ไข บชอพ.
กับแยกแผนเก็บของเเละส�ำรวจยอดได้โดยอัตโนมัติ เพื่อใช้ส�ำหรับการ
เบิกคราวต่อไปด้วย
■ สิ่งที่หน่วยปฏิบัติผิด ๑. ไม่มีการสอบทาน
				
๒. ไม่มีหลักฐานการขอเบิกหรือส่งคืน ชอพ.
				
๓. จ�ำนวน ชอพ.ในช่องคงคลังกับจ�ำนวน ชอพ.
ในที่เก็บรักษาไม่ถูกต้องตรงกัน
				
๔. การจัดสถานที่เก็บรักษาและการบันทึกที่
เก็บ ชอพ. ไม่ถูกต้องตามระเบียบ
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		 ๓.๔ บั ต ร ● ตรวจดูการจัดท�ำ/บันทึกบัตรบัญชีคุมชิ้นส่วนซ่อมหรือชิ้นส่วนซ่อม
บัญชีคุม
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�ำบัญชีคมุ ทุกหน่วยทีม่ หี น้าทีร่ บั ผิดชอบในการซ่อมบ�ำรุง
ประจ�ำหน่วย บันทึกสถานภาพและข้อมูลการส่งก�ำลังของชิ้นส่วนซ่อม
ทุกรายการที่ได้รับอนุมัติให้ใช้ในการซ่อมบ�ำรุงลงในแผนเก็บของและ
ส�ำรวจ (ทบ. ๔๐๐-๐๖๘) ดังนี้
		
๖.๓.๒ ส�ำหรับชิน้ ส่วนซ่อมทีไ่ ม่ใช่ ชอพ. แต่ได้รบั อนุมตั ใิ ห้ใช้
ในการซ่อมบ�ำรุงประจ�ำหน่วยได้ ให้บนั ทึกตามวิธเี ขียน ผนวก ข. ยกเว้น
ช่องที่เก็บ และช่องระดับสะสมที่อนุมัติ
♦ ระเบียบกองทัพบกว่าด้วยการส่งก�ำลังสิ่งอุปกรณ์ประเภท 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�ำเนินการรวบรวมหลักฐาน จัดท�ำสถิตแิ ละ
ข้อมูลส�ำหรับสิ่งอุปกรณ์แต่ละรายการ
		
๓๙.๒.๓.๒.๒ จัดท�ำบัญชีคมุ สิง่ อุปกรณ์ถาวรโดยใช้แบบ
พิมพ์ ทบ.๔๐๐-๐๐๕ ส�ำหรับบัญชีคุมชิ้นส่วนซ่อมและสิ่งอุปกรณ์
ใช้สิ้นเปลืองนั้นให้ใช้แบบพิมพ์ ทบ.๔๐๐-๐๖๘
■ สิง่ ทีห่ น่วยปฏิบตั ผิ ดิ ไม่บนั ทึกรายการรับ-จ่ายลงในบัตรบัญชีคมุ ชิน้
ส่วนซ่อมและสิ่งอุปกรณใช้สิ้นเปลือง ทบ. ๔๐๐-๐๖๘
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๔. การเก็บ
รักษา
		 ๔.๑ ระเบียบ ● ตรวจดูการออกระเบียบการเก็บรักษาสิง่ อุปกรณ์และยุทโธปกรณ์ของ
การ เก็บรักษา
หน่วย ตรวจดูการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่เก็บรักษาตามที่ก�ำหนด
♦ ระเบียบกองทัพบกว่าด้วยการส่งก�ำลังสิง่ อุปกรณ์ประเภท ๒ และ ๔
พ.ศ. ๒๕๓๔ ลง ๓๐ ธ.ค. ๓๔ ข้อ ๓๕, ๓๕.๑ และ ๓๕.๒
ข้อ ๓๕ การเก็บรักษา ได้แก่ การเตรียมพื้นที่ การน�ำสิ่งอุปกรณ์
เข้า-ออก การเก็บหรือการวาง การระวังรักษาสิ่งอุปกรณ์ในที่เก็บ
รวมทัง้ การปรนนิบตั บิ ำ� รุง และการซ่อมบ�ำรุงขณะเก็บและก่อนจ่ายด้วย
		
๓๕.๑ ความรับผิดชอบในการเก็บรักษา
			
๓๕.๑.๑ เจ้ากรมฝ่ายยุทธบริการ และ/หรือเจ้ากรม
ฝ่ายกิจการพิเศษ ผูบ้ ญ
ั ชาการกองบัญชาการช่วยรบ ผูบ้ ญ
ั ชาการมณฑล
ทหารบก ผู้บังคับหน่วยสนับสนุนโดยตรง ผู้บังคับหน่วยใช้ จะต้องวาง
ระเบียบและจัดงานเก็บรักษาสิง่ อุปกรณ์ในทีเ่ ก็บให้ปลอดภัย และอยูใ่ น
สภาพที่ใช้การได้
			
๓๕.๑.๒ เจ้ า หน้ า ที่ เ ก็ บ รั ก ษา จะต้ อ งเก็ บ รั ก ษา
สิง่ อุปกรณ์ให้เป็นไปตามระเบียบทีผ่ บู้ งั คับบัญชาในข้อ ๓๕.๑.๑ ก�ำหนด
		
๓๕.๒ ปัจจัยในการเก็บรักษา เพื่อให้การเก็บรักษาได้ผลดี
ผู้บังคับหน่วยเก็บรักษาจะต้องค�ำนึงถึงปัจจัยดังต่อไปนี้
			
๓๕.๒.๑ พื้นที่เก็บรักษา
			
๓๕.๒.๒ ก�ำลังคน
			
๓๕.๒.๓ เครื่องมือยกขน
■ สิ่งที่หน่วยปฏิบัติผิด ๑. ไม่ออกระเบียบการเก็บรักษาของหน่วย
						
๒. ระเบียบการเก็บรักษาของหน่วย มีราย
ละเอียดไม่ครอบคลุม และ/หรือล้าสมัย
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		 ๔.๒ สถานที่ ● ตรวจดูสถานที่เก็บรักษา คลังสื่อสาร แบตเตอรี่แห้ง ตู้เก็บชิ้นส่วน
ซ่อม การเตรียมที่เก็บรักษา การน�ำสิ่งอุปกรณ์เข้าที่เก็บ การเก็บหรือ
เก็บ รักษา
การวาง การรักษาระเบียบป้ายคลัง ป้ายประจ�ำสิ่งอุปกรณ์ และความ
สะอาด รวมทั้งการปรนนิบัติบ�ำรุง/ซ่อมบ�ำรุงในขณะเก็บว่ามีการเก็บ
หรือการวางตามระเบียบที่ก�ำหนด
♦ ระเบียบกระทรวงกลาโหม ว่าด้วยการก�ำหนดมาตรฐานแผ่นป้ายชื่อ
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�ำนวนของตัวอักษร ช่องไฟจากริมป้ายด้านหัวและท้ายตัว
อั ก ษรภาษาไทย มี ร ะยะห่ า ง ๑๒.๕ เซนติ เ มตร เว้ น ตั ว อั ก ษร
ภาษาอังกฤษ มีระยะห่างจากริมป้ายด้านหัวและท้ายตามความเหมะสม
รูปแบบตัวอักษร ใช้รปู แบบตัวพิมพ์ไทยสารบรรณ (TH Saraban Psk)
เป็นตัวอักษรภาษาไทยตัวธรรมดา และตัวภาษาอังกฤษ ตัวพิมพ์ใหญ่
(ตามตัวอย่างแนบท้าย)
ขนาดตัวอักษรภาษาไทย สูง ๑๐ เซนติเมตร อักษรภาษาอังกฤษ
สูง ๔ เซนติเมตร ระยะห่างระหว่างบรรทัดตัวอักษรภาษาไทยกับตัว
อักษรภาษาอังกฤษ ๔ เซนติเมตร
วัสดุที่ใช้ท�ำป้ายท�ำด้วยไม้, พลาสติก, โลหะ ตามความเหมาะสม ตัว
อักษร ใช้สีเขียน สลัก หรือวัสดุนูน (ไม้ พลาสติก โลหะ ฯลฯ) สีของป้าย
สีน�้ำตาลไหม้ สีของตัวอักษรสีขาว
ข้อ ๕.๒ ป้ายชื่อส่วนราชการต�่ำกว่าระดับกรมลงมา รูปร่างป้าย
พืน้ สีเ่ หลีย่ มผืนผ้า ไม่มกี รอบ ขนาดของป้าย กว้าง ๑๕ เซนติเมตร ยาวตาม
จ�ำนวนของตัวอักษร ช่องไฟจากริมป้ายด้านหัวและท้ายกับตัวอักษรมี
ระยะห่าง ๕ เซนติเมตร เว้นตัวอักษรภาษาอังกฤษ มีระยะห่างจาก
ริมป้ายด้านหัวและท้ายตามความเหมาะสม
กรมจเรทหารบก
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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
วัสดุทใี่ ช้ทำ� ป้ายด้วยไม้, พลาสติก, โลหะ ตามความเหมาะสมตัวอักษร
ใช้สเี ขียน สลักหรือวัสดุนนู (ไม้ พลาสติก โลหะ ฯลฯ) สีของป้าย สีนำ�้ ตาล
ไหม้ สึของตัวอักษรสีขาว
♦ ระเบียบกองทัพบกว่าด้วยการส่งก�ำลังสิ่งอุปกรณ์ประเภท ๒ และ ๔
พ.ศ. ๒๕๓๔ ลง ๓๐ ธ.ค. ๓๔ ข้อ ๓๕.๓ - ๓๕.๗
๓๕.๓ การเตรียมที่เก็บรักษา
		 ๓๕.๓.๑ ที่เก็บ เตรียมท�ำที่เก็บในพื้นที่คลังปิด 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 ให้เขียนผังแสดงทีเ่ ก็บตามทีจ่ ดั ระบบไว้ในข้อ ๓๕.๓.๑
เพื่อสะดวกในการวางแผนน�ำสิ่งอุปกรณ์เข้าเก็บ
๓๕.๔ การน�ำสิ่งอุปกรณ์เข้าที่เก็บ เจ้าหน้าที่เก็บรักษา ด�ำเนินการดังนี้
		 ๓๕.๔.๑ บันทึกบัตรแสดงทีเ่ ก็บ โดยใช้แบบพิมพ์ ทบ.๔๐๐-๐๐๙
ส�ำหรับหน่วยสนับสนุน และ แบบพิมพ์ ทบ.๔๐๐-๐๖๘ ส�ำหรับหน่วยใช้
		 ๓๕.๔.๒ ท�ำการบ�ำรุงรักษาสิ่งอุปกรณ์ก่อนน�ำเข้าเก็บ
		 ๓๕.๔.๓ ผูกป้ายประจ�ำสิง่ อุปกรณ์โดยใช้แบบพิมพ์ ทบ.๔๐๐-๐๑๐
โดยอนุโลม
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คู่มือการปฏิบัติราชการสายงานจเร
การตรวจกิจการทั่วไป

รายการ

การปฏิบัติ/หลักฐานอ้างอิง
		 ๓๕.๔.๔ น�ำสิ่งอุปกรณ์เข้าเก็บในที่ที่ก�ำหนดให้
๓๕.๕ การเก็บหรือการวางสิ่งอุปกรณ์
		 ๓๕.๕.๑ ก�ำหนดทางเดินในพื้นที่เก็บรักษา เพื่อความสะดวกใน
การใช้แรงงานหรือเครื่องทุ่นแรง ดังต่อไปนี้
			
๓๕.๕.๑.๑ ทางเดินหลักอาจมีทางเดียว ตรงกึ่งกลาง
ตามความยาวของพื้นที่เก็บรักษา หรือ มีทั้งสองข้างของพื้นที่เก็บรักษา
ก็ได้ ควรให้มีความกว้างพอที่รถยก ๒ คัน สวนทางกันได้
			
๓๕.๕.๑.๒ ทางเดินตัง้ ฉากกับทางเดินหลัก ควรก�ำหนด
ให้ตรงกับประตู
			
๓๕.๕.๑.๓ ทางเดินระหว่างที่เก็บของ ควรให้รถเข็น
หรือรถยกเข้าไปปฏิบัติงานได้
			
๓๕.๕.๑.๔ ทางเดินฉุกเฉิน จัดส�ำรองไว้ส�ำหรับใช้ใน
กรณีฉุกเฉิน
		 ๓๕.๕.๒ เก็บสิ่งอุปกรณ์ให้เต็มที่ว่างทั้งทางดิ่งและทางระดับ
		 ๓๕.๕.๓ เก็บสิ่งอุปกรณ์ให้พ้นจากอันตราย
		 ๓๕.๕.๔ เก็บสิ่งอุปกรณ์ในที่เก็บรักษาให้ตรงกับลักษณะและ
คุณสมบัติของสิ่งอุปกรณ์
๓๕.๖ การระวังรักษา เจ้าหน้าทีเ่ ก็บรักษาจะต้องระวังรักษาสิง่ อุปกรณ์
ให้ปลอดภัย และอยู่ในสภาพใช้การได้ ดังต่อไปนี้
		 ๓๕.๖.๑ ภัยธรรมชาติ
			
๓๕.๖.๑.๑ เก็บสิง่ อุปกรณ์ในคลังเก็บรักษา ซึง่ สามารถ
ระบายอากาศหรือป้องกันความชื้นได้
			
๓๕.๖.๑.๒ ตรวจป้องกันและท�ำลายจ�ำพวกสัตว์และ
แมลงต่าง ๆ
กรมจเรทหารบก
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คู่มือการปฏิบัติราชการสายงานจเร
การตรวจกิจการทั่วไป

รายการ

การปฏิบัติ/หลักฐานอ้างอิง
				
๓๕.๖.๑.๓ ในกรณีพื้นที่คลังปิด ไม่เพียงพอ
ให้แยกเก็บสิง่ อุปกรณ์ทมี่ คี วามคงทนต่อสภาพดินฟ้าอากาศไว้ในคลังเปิด
				
๓๕.๖.๑.๔ ใช้ไม้รองหรือทาสี หรือทาน�้ำมัน
ส�ำหรับสิ่งอุปกรณ์ที่เก็บในคลังเปิด
			
๓๕.๖.๒ อัคคีภัย
				
๓๕.๖.๒.๑ ก�ำหนดเขตและกวดขันไม่ให้น�ำ
เชื้อเพลิงเข้าบริเวณที่เก็บรักษา
				
๓๕.๖.๒.๒ รักษาความสะอาด และขจัดเชื้อ
เพลิงบริเวณที่เก็บรักษา
				
๓๕.๖.๒.๓ ดู แ ลรั ก ษาเครื่ อ งมื อ ดั บ เพลิ ง
ให้อยู่ในสภาพพร้อมที่ใช้การได้
				
๓๕.๖.๒.๔ จัดเจ้าหน้าทีด่ บั เพลิงและหมัน่ ฝึก
ซ้อมอยู่เสมอ
				
๓๕.๖.๒.๕ ก�ำหนดข้อปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้
เครื่องมือและแรงงาน เพื่อลดความเสียหายเมื่อเกิดอัคคีภัย
				
๓๕.๖.๒.๖ จั ด ท� ำ ป้ า ยเตื อ นภั ย เช่ น ป้ า ย
“ห้ามสูบบุหรี่” หรือ “ไวไฟ” เป็นต้น
				
๓๕.๖.๒.๗ หมั่นตรวจตราสภาพการณ์อื่น ๆ
อันอาจก่อให้เกิดอัคคีภยั เช่น สายไฟฟ้า เป็นต้น ส่วนรายละเอียดในการ
ปฏิบตั อิ นื่ ๆ ให้ถอื ปฏิบตั ติ ามระเบียบกองทัพบกว่าด้วยการป้องกันอัคคี
ภัยและการปฏิบตั เิ มือ่ เกิดอัคคีภยั พ.ศ. ๒๕๐๓ และทีแ่ ก้ไขเพิม่ เติม
			
๓๕.๖.๓ การทุจริต
				
๓๕.๖.๓.๑ สิ่งอุปกรณ์ที่มีค่าสูง ขนย้ายและ
ขายง่าย ต้องเก็บไว้ในที่ปลอดภัยและมอบความรับผิดชอบให้เฉพาะ
บุคคล
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คู่มือการปฏิบัติราชการสายงานจเร
การตรวจกิจการทั่วไป

รายการ

การปฏิบัติ/หลักฐานอ้างอิง
				
๓๕.๖.๓.๒ คลังทุกคลังจะต้องปิดประตูใส่
กุญแจและตีตราให้เรียบร้อยเมื่อเลิกงาน
				
๓๕.๖.๓.๓ ระมัดระวังมิให้บุคคล ลักลอบน�ำ
สิ่งอุปกรณ์ออกจากคลัง
			
๓๕.๖.๔ วินาศกรรม
				
๓๕.๖.๔.๑ จัดเจ้าหน้าที่รักษาการณ์ หรือ
เวรยาม พร้อมอาวุธเพือ่ ตรวจรอบ ๆ บริเวณทีเ่ ก็บรักษาตามความจ�ำเป็น
ถ้าหากบริเวณกว้างขวาง อาจจัดให้มียานพาหนะและเครื่องมือสื่อสาร
ด้วยก็ได้
				
๓๕.๖.๔.๒ กวดขันบุคคลและยานพาหนะที่
จะผ่านเข้า-ออก
				
๓๕.๖.๔.๓ จัดให้มีเครื่องกีดขวางหรือเครื่อง
เตือนภัยในบริเวณที่เก็บรักษาตามที่เห็นสมควร รายละเอียดในการ
ปฏิบัติอื่น ๆ ให้ถือปฏิบัติตามระเบียบส�ำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการ
รักษาความปลอดภัยแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒
			
๓๕.๖.๕ อุบัติเหตุ
				
๓๕.๖.๕.๑ อบรมชีแ้ จงการใช้ เครือ่ งมือยกขน
วิธีการขนย้าย และวิธีการจัดวางสิ่งอุปกรณ์
				
๓๕.๖.๕.๒ หมัน่ ตรวจและปรนนิบตั บิ ำ� รุงเครือ่ ง
มือยกขนอยู่เสมอ
				
๓๕.๖.๕.๓ ท�ำความสะอาดในที่เก็บรักษา
			
๓๕.๖.๖ การช�ำรุดหรือเสื่อมสภาพ
				
สิ่งอุปกรณ์ซึ่งอยู่ในที่เก็บรักษา จะต้องได้รับ
การดูแลรักษาให้อยูใ่ นสภาพใช้การได้ หรือมิให้เสือ่ มสภาพก่อนน�ำไปใช้
โดยจะต้องปฏิบตั ติ ามระเบียบ หรือค�ำสัง่ ทีท่ างราชการก�ำหนด หรือตาม
ค�ำแนะน�ำของ ผู้ผลิต หรือท�ำหน้าที่ทางเทคนิค
กรมจเรทหารบก
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คู่มือการปฏิบัติราชการสายงานจเร
การตรวจกิจการทั่วไป

รายการ

การปฏิบัติ/หลักฐานอ้างอิง

๓๕.๗ การน�ำสิ่งอุปกรณ์ออกจากที่เก็บ
			
๓๕.๗.๑ การน�ำสิง่ อุปกรณ์ออกจากทีเ่ ก็บต้องมีหลักฐาน
การน�ำออก
			
๓๕.๗.๒ การย้ายที่เก็บสิ่งอุปกรณ์ต้อง บันทึกการย้ายไว้
เป็นหลักฐาน
			
๓๕.๗.๓ สิง่ อุปกรณ์ใดทีน่ ำ� เข้าเก็บก่อนให้นำ� ออกจ่ายก่อน
♦ ข้อบังคับกองทัพบกที่ ๒/๑๓๕๗ ว่าด้วยการจัดระเบียบ
๒๔๙๐
			
ภายในกรมกองทหาร ลง ๑๒ ก.พ. ๒๔๙๐ ข้อ ๑๒
ข้อ ๑๒ สรรพสิ่งของหลวงที่จ่ายประจ�ำตัวทหาร และประจ�ำหน่วย จะ
ต้ อ งได้ รั บ การตรวจตราเกี่ ย วกั บ ความสะอาดเรี ย บร้ อ ยอยู ่ เ สมอ
ส่วนการก�ำหนดให้มีการตรวจอย่างไร เมื่อใดนั้น แล้วแต่ผู้บังคับบัญชา
จะเห็นสมควร
■ สิ่งที่หน่วยปฏิบัติผิด ๑. คลังสือ่ สารจัดไม่เป็นระเบียบ และไม่สะอาด
				
๒. ตูเ้ ก็บชิน้ ส่วนซ่อมจัดไม่เป็นระเบียบและไม่
สะอาด
		 ๔.๓ รายการ ● ตรวจนับรายการส่วนประกอบชุด
ส่วนประกอบชุด ♦ ค�ำสั่งกองทัพบก ที่ ๑๘๘/๙๕๐๖ ลง ๓๑ ก.ค. ๐๔ เรื่อง ก�ำหนด
อักษรย่อและหมายเลขแบบพิมพ์ในสายงานของ กรมการทหารสื่อสาร

ก. อักษรย่อ และหมายเลขล�ำดับที่ ๔๐ บัญชีชิ้นส่วนประกอบชุด
ทบ.๔๖๓-๐๔๐
ข. การใช้ ให้ใช้ค�ำแนะน�ำตามท้ายแบบพิมพ์นั้น ๆ แนบท้ายค�ำสั่งนี้
ค�ำแนะน�ำการใช้แบบพิมพ์บัญชีส่วนประกอบชุด
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การปฏิบัติ/หลักฐานอ้างอิง
		 ๑. บัญชีคุมส่วนประกอบชุดนี้ แผ่นหนึ่งใช้ส�ำหรับสิ่งอุปกรณ์
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�ำนวนตามอัตรา” ให้ลงจ�ำนวนที่ปรากฏในอัตราการ
จัดและยุทโธปกรณ์ของหน่วย (อจย.)
		 ๕. ช่อง “รายการส่วนประกอบ” ให้ลงรายการสิง่ ของทีเ่ ป็นส่วน
ประกอบของชุดนั้น ตามที่ปรากฏใน Packing List ของชุดนั้น ๆ
		 ๖. ช่อง “จ�ำนวนต่อ ๑ ชุด” ให้ลงจ�ำนวนของชิ้นส่วนแต่ละ
รายการที่ประกอบอยู่ในชุด ตามที่ปรากฏใน Packing List
		 ๗. ช่อง “อะไหล่ใช้งาน” ลงจ�ำนวนอะไหล่ของ แต่ละรายการ
ตามที่ปรากฏใน Packing List
		 ๘. ช่อง “หลักฐาน” (ช่องแรก) ให้ลงหมายเลข หลักฐานการรับ
หรือหลักฐานการจ�ำหน่ายของชุดทั้งชุด หรือเฉพาะของส่วนประกอบ
แต่ละรายการ (ลงไว้ในช่อง หลักฐานข้างบนเพียงแห่งเดียว) ส่วนช่อง
เล็ก ๆ ข้างล่างลง ให้ไปลงตัวเลขที่ได้จากช่องจ�ำนวนต่อ ๑ ชุด รวมกับ
ตัวเลขอะไหล่ชิ้นงานแล้วคูณด้วยจ�ำนวนชุดที่ได้รับ หรือ จ�ำหน่ายตาม
หมายเลขหลักฐานที่ปรากฏข้างบน
		 ๙. ช่อง “คงคลัง” (ช่องแรก) ให้ลงจ�ำนวนเท่ากับจ�ำนวนในช่อง
หลักฐาน (ช่องแรก)

กรมจเรทหารบก
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คู่มือการปฏิบัติราชการสายงานจเร
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		 ๑๐. ช่อง “หลักฐาน” (ช่องต่อไป) ให้ลงตัวเลขซึ่งได้จากตัวเลข
ในช่อง “จ�ำนวนต่อ ๑ ชุด” รวมตัวเลขในช่อง “อะไหล่ใช้งาน” คูณด้วย
จ�ำนวนชุดที่ได้รับ หรือจ�ำหน่ายตามหมายเลขหลักฐานนั้น
		 ๑๑. ช่อง“คงคลัง” (ช่องต่อไป) ให้ลงตัวเลขซึ่งเป็นผลต่างหรือ
ผลรวมของช่องคงคลังช่องแรกกับหลักฐานช่องต่อไป (ถ้าช่องหลักฐาน
ช่องถัดไปเป็นหลักฐานจ�ำหน่าย ก็เป็นผลต่าง ถ้าช่องหลักฐานช่องถัดไป
เป็นหลักฐานรับก็เป็นผลรวม)
■ สิ่งที่หน่วยปฏิบัติผิด ๑. ไม่จดั ท�ำบัญชีสว่ นประกอบชุด สิง่ อุปกรณ์
ที่จ่ายเป็นชุด
				
๒. บันทึกรายการส่วนประกอบชุด ไม่ครบ
ถ้วนถูกต้องตาม Packing List

		 ๔.๔ เครือ่ งมือ ● ตรวจดูเครื่องมือซ่อมบ�ำรุงประจ�ำหน่วย มีครบตามบัญชีคุมจัดเก็บ
ซ่ อ มบำ�รุ ง ประจำ� เป็นระเบียบเรียบร้อย
หน่วย
♦ ค�ำสั่งกองทัพบก ที่ ๑๘๘/๙๕๐๖ ลง ๓๑ ก.ค. ๐๔ เรื่อง ก�ำหนด
อักษรย่อและหมายเลขแบบพิมพ์ในสายงานของ กรมการทหารสื่อสาร
ก. อักษรย่อและหมายเลข ล�ำดับที่ ๔๐ บัญชีส่วนประกอบชุด
ทบ.๔๖๓-๐๔๐
ข. การใช้ ให้ใช้ค�ำแนะน�ำตามท้ายแบบพิมพ์นั้น ๆ แนบท้ายค�ำสั่ง
นี้ (ข้อความเช่นเดียวกับข้อ ๕.๓)
■ สิ่งที่หน่วยปฏิบัติผิด ๑. เครือ่ งมือซ่อมบ�ำรุงประจ�ำหน่วย มีไม่ครบ
ตามบัญชีคุม
				

๒. ไม่จัดท�ำบัญชีส่วนประกอบชุด

		 ๔.๕ ชิ้ น ส่ ว น ● ตรวจดูการเก็บชิน้ ส่วนซ่อมตามอัตราพิกดั ชอพ. มีครบตามบัญชีคมุ ,
ซ่อมตามอัตราพิกัด มีตู้ชั้นช่องเก็บของ, ค้นหาสะดวก มีป้ายชื่อประจ�ำสิ่งอุปกรณ์เบิก
(ชอพ.)
ทดแทนให้เต็มระดับอยู่เสมอ
46

กรมจเรทหารบก

คู่มือการปฏิบัติราชการสายงานจเร
การตรวจกิจการทั่วไป

รายการ

การปฏิบัติ/หลักฐานอ้างอิง
♦ ระเบียบกองทัพบกว่าด้วยการส่งก�ำลังสิง่ อุปกรณ์ประเภท 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 ที่เก็บ เตรียมท�ำที่เก็บในพื้นที่คลังปิดหรือคลังกลางแจ้ง
แบ่งเป็นคลังหรือพืน้ ที่ แถว ตอน และช่อง โดยใช้ตวั อักษรผสมกับตัวเลข
ตัวอย่างเช่น ๑-ก-๒-๔ หมายความว่า คลังหรือพื้นที่ ๑ แถว ก ตอนที่
๒ และช่องที่ ๔
ข้อ ๓๕.๔.๓ ผูกป้ายประจ�ำสิง่ อุปกรณ์โดยใช้ แบบพิมพ์ ทบ.๔๐๐-๐๑๐
โดยอนุโลม
ข้อ ๓๕.๔.๔ น�ำสิ่งอุปกรณ์เข้าเก็บในที่ที่ก�ำหนดให้
♦ ระเบียบกองทัพบกว่าด้วยชิ้นส่วนซ่อมตามอัตราพิกัดและชิ้นส่วน
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�ำการซ่อมบ�ำรุงประจ�ำหน่วยแล้วเบิก
ทดแทนให้เต็มระดับอยู่เสมอ
♦ ระเบียบกองทัพบกว่าด้วยการซ่อมบ�ำรุงยุทโธปกรณ์ พ.ศ. ๒๕๒๔
ลง ๒๒ เม.ย. ๒๔ ข้อ ๑๐.๖
ข้อ ๑๐.๖ ชิ้นส่วนซ่อมตามอัตราพิกัดเมื่อใช้ไปแล้ว ให้ท�ำการเบิก
ทดแทนไปยังหน่วยสนับสนุนโดยตรงทันที การเบิกให้ปฏิบตั ติ ามระเบียบ
กองทัพบกว่าด้วยการส่งก�ำลังสิง่ อุปกรณ์ประเภท ๒ และ ๔ พ.ศ.๒๕๓๔
ลง ๓๐ ธ.ค.๓๔
■ สิ่งที่หน่วยปฏิบัติผิด ๑. จ�ำนวน ชอพ. ในคลังไม่ตรงกับบัตรบัญชี
คุมชิ้นส่วนซ่อมและสิ่งอุปกรณ์ใช้สิ้นเปลือง (ทบ.๔๐๐-๐๖๘)
			
๒. ทีช่ อ่ งเก็บไม่พมิ พ์หมายเลขขัน้ ส่วนและชือ่
ชิ้นส่วนปิดไว้เพื่อป้องกันความผิดพลาด
กรมจเรทหารบก
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การปฏิบัติ เมื่อเกิด
อัคคีภัย
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● ตรวจดูระเบียบ/ค�ำสัง่ การป้องกันอัคคีภยั และการปฏิบตั ิ เมือ่ เกิดอัคคีภยั ,
แผนการขนย้ายเมื่อเกิดอัคคีภัย, แผนการป้องกันอัคคีภัย, การตรวจ
การป้องกันอัคคีภัยโดยผู้บังคับบัญชาและการรายงานผล, เครื่องมือ
ดับเพลิงและการฝึก ปฏิบัติเมื่อเกิดอัคคีภัย
♦ ระเบี ย บส� ำ นั ก นายกรั ฐ มนตรี ว ่ า ด้ ว ยการรั ก ษาความปลอดภั ย
แห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ หมวด ๕ ข้อ ๓๔ (๑) หมวด ๕ การรักษาความ
ปลอดภัยเกี่ยวกับสถานที่
ข้อ ๓๔ ในการพิจารณาเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัยเกี่ยวกับ
สถานที่ให้หน่วยงานของรัฐค�ำนึงถึงภยันตราย ดังต่อไปนี้
		 (๑) ภยั น ตรายที่ เ กิ ด จากปรากฏการณ์ ธ รรมชาติ และ
อุปัทวเหตุเช่น พายุ ท่วม ฟ้าผ่า แผ่นดินไหว ดินถล่ม และเพลิงไหม้
♦ ระเบียบกองทัพบกว่าด้วยการป้องกันอัคคีภยั และการปฏิบตั เิ มือ่ เกิด
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
และการปฏิ บั ติ เ มื่ อ เกิ ด อั ค คี ภั ย ขึ้ น ในอาคาร สถานที่ ซึ่ ง อยู ่ ใ น
ความรับผิดชอบของหน่วยนั้น ๆ
		 ผบ.หน่วยระดับกองพันหรือเทียบเท่าขึ้นไป แต่งตั้งนายทหาร
ขึ้น ๑ นาย เป็นผู้อ�ำนวยการดับเพลิง มีหน้าที่ อ�ำนวยการดับเพลิงซึ่ง
เกิดภายในหน่วย ตรวจการป้องกัน อัคคีภยั ภายในหน่วยและเป็นผูเ้ สนอ
แนะการป้องกันอัคคีภยั และการปฏิบตั เิ มือ่ เกิดอัคคีภยั แก่ ผบ.หน่วยนัน้ ๆ
ข้อ ๖ เจ้าหน้าที่ดับเพลิง
		 ให้หน่วยระดับกองพันหรือเทียบเท่าขึน้ ไป ก�ำหนดเจ้าหน้าทีอ่ นื่ ๆ
ตามความเหมาะสม เช่น
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๖.๑ เจ้าหน้าที่ให้สัญญาณเพลิงไหม้

		

๖.๒ เจ้าหน้าที่ติดต่อผู้บังคับบัญชาและหน่วยดับเพลิง

		 ๖.๓ เจ้าหน้าทีต่ รวจสิง่ อุปกรณ์การดับเพลิงและตรวจสิง่ ซึง่ จะ
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
และเพือ่ สะดวกแก่เจ้าหน้าทีอ่ นื่ ๆ ซึง่ จะต้องปฏิบตั งิ านในเวลากลางคืน
ด้วย เจ้าหน้าทีต่ า่ ง ๆ เหล่านี้ จะต้องมีคำ� สัง่ ก�ำหนดหน้าทีแ่ ละการปฏิบตั ิ
ไว้โดยแน่นอน
ข้อ ๗.๕ แผนการขนย้ายสิ่งของ
		 ทุกหน่วยจะต้องจัดเตรียมแผนการขนย้าย สิง่ ของภายในอาคาร
สถานที่ของหน่วยนั้น ๆ ไว้แต่เนิ่น ๆ แผนการนี้ควรมีช่องทางออก
ทุกช่องที่ติดตั้งเครื่องอุปกรณ์ในการดับเพลิง ทางออกเวลาฉุกเฉินของ
เจ้าหน้าทีแ่ ต่ละส่วนของอาคารสถานทีน่ นั้ ๆ ล�ำดับความส�ำคัญของการ
ขนย้ายก่อนหลัง ตลอดจนเจ้าหน้าที่ในการขนย้าย เป็นต้น แผนการ
ขนย้ายนี้ควรติดตั้งไว้แต่ละอาคาร สถานที่ ณ ที่ซึ่งสามารถเห็นได้
โดยทั่วกัน
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ข้อ ๗.๖ แผนการป้ อ งกั น อั ค คี ภั ย และการปฏิ บั ติ เ มื่ อ เกิ ด อั ค คี ภั ย
ทุกหน่วยจะต้องมีแผนป้องกันอัคคีภยั และการปฏิบตั เิ มือ่ เกิดอัคคีภยั ตาม
ความเหมาะสมกับสภาพ และสิ่งแวดล้อมของหน่วยนั้น ๆ ก่อนการ
วางแผนป้องกันอัคคีภยั ควรจะได้มกี ารส�ำรวจอาคารสถานทีแ่ ละสิง่ ต่าง ๆ
ในบริ เ วณที่ อ ยู ่ ใ นความรั บ ผิ ด ชอบของหน่ ว ย การส� ำ รวจก็ เ พื่ อ หา
รายละเอียดในเรื่องปริมาตรของอาคาร เพื่อจัดหาเครื่องดับเพลิงให้
พอเพียง ต�ำบลส�ำคัญๆ ที่จะต้องป้องกันสิ่งที่ก่อให้เกิดเพลิงไหม้ ฯลฯ
เป็นต้น เมือ่ ส�ำรวจแล้วก็กำ� หนดเป็นแผนป้องกันอัคคีภยั และการปฏิบตั ิ
เมื่อเกิดอัคคีภัยขึ้น ในแผนนี้ควรจะมีหัวข้อดังนี้
		 การก�ำหนดเจ้าหน้าทีต่ า่ ง ๆ ประจ�ำวัน เพือ่ ปฏิบตั เิ มือ่ เกิดอัคคีภยั
แผนการขนย้ายสิ่งของต่าง ๆ การก�ำหนดสัญญาณอัคคีภัย น�้ำใช้ในการ
ดับเพลิง ทิศทางลม ตามฤดูกาล ฯลฯ เป็นต้น
		 แผนการป้ อ งกั น อั ค คี ภั ย และการปฏิ บั ติ เ มื่ อ เกิ ด อั ค คี ภั ย นี้
นายทหารซึ่งได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้อ�ำนวยการ เพื่อท�ำการดับเพลิงของ
หน่วยเป็นผู้กระท�ำ
ข้อ ๗.๘ การตรวจการป้องกันอัคคีภัย
		 ๗.๘.๑ ผูบ้ งั คับหน่วยชัน้ ผบ.พัน. หรือเทียบเท่า จะต้องท�ำการ
ตรวจการป้องกันอัคคีภัยภายในหน่วยเดือนละ ๑ ครั้ง ส�ำหรับหน่วย
กองร้อยหรือเทียบเท่า จะต้องท�ำการตรวจการป้องกันอัคคีภัยภายใน
หน่วยอย่างน้อย ๒ สัปดาห์ตอ่ ครัง้ ส�ำหรับหน่วยตัง้ แต่กรมหรือเทียบเท่า
ขึ้นไป ให้ ผบ. หน่วยนั้น ๆ ท�ำการตรวจการป้องกันอัคคีภัยของหน่วย
ตามแต่จะพิจารณาเห็นสมควร
		 ๗.๘.๒ ผูอ้ ำ� นวยการดับเพลิงของกองพัน หรือ เทียบเท่าขึน้ ไป จะ
ต้องท�ำการตรวจการป้องกันอัคคีภยั ภายในหน่วยอย่างน้อยเดือนละครัง้
พร้อมตัง้ บันทึกผลการตรวจสอบเสนอ ผบ.หน่วยนัน้ ๆ พร้อมด้วยข้อคิด
เห็นต่าง ๆ ตามตัวอย่างรายการตรวจสอบในผนวก ข. ซึ่งแนบท้าย
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ระเบียบนี้เสนอต่อผู้บังคับหน่วยเพื่อพิจารณาด�ำเนินการและสมควร
แก้ไขปรับปรุงให้เหมาะสมอยู่เสมอ และแผนนี้ควรจะได้มีการประสาน
การปฏิบัติกับหน่วยดับเพลิงสาธารณะและส่วนราชการข้างเคียงอย่าง
ใกล้ชดิ เพือ่ การช่วยเหลือซึง่ กันและกัน เมือ่ หน่วยจัดท�ำแผนป้องกันอัคคีภยั
ของหน่วยแล้ว ให้หน่วยส�ำเนาส่งหน่วยเหนือทราบด้วย ตัวอย่างหัวข้อ
ในการท�ำแผนป้องกันอัคคีภัยและการปฏิบัติเมื่อเกิดอัคคีภัย ปรากฏ
ตามผนวก ก. ซึ่งแนบท้าย ระเบียบนี้
♦ ระเบียบกองทัพบก ว่าด้วยการป้องกันอัคคีภยั และการปฏิบตั เิ มือ่ เกิด
อัคคีภัย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๘ ลง ๑๒ ม.ค. ๓๘ ข้อ ๗.๔ และ ๗.๗
ข้อ ๗.๔ เครื่องมือดับเพลิง
		
เครื่ อ งมื อ และเครื่ อ งใช้ ที่ ห น่ ว ยสมควรจั ด หาไว้ โดยใช้
งบประมาณของหน่วยเอง ได้แก่
		
		
		
		
		
		
		

-

เครื่องดับเพลิงชนิดน�้ำยาเคมี
ถังทรายและพลั่วตักทราย
ขวานขนาดใหญ่
ถังนํ้า แหล่งเก็บนํ้าที่มีน�้ำขังอยู่ตลอดเวลา
บันได
ไฟฉาย
ป้ายแสดงทางออกเวลาฉุกเฉิน

ข้อ ๗.๗ การฝึกการปฏิบัติเมื่อเกิดอัคคีภัย ให้ทุกหน่วยท�ำการฝึก
เจ้ า หน้ า ที่ ที่ ไ ด้ ก� ำ หนดขึ้ น เพื่ อ ปฏิ บั ติ เ มื่ อ เกิ ด อั ค คี ภั ย ตามแผน
ที่จัดวางไว้ โดยเฉพาะให้เพ่งเล็งการฝึกนอกเวลาราชการและในเวลา
กลางคืนเป็นพิเศษ โดยให้ด�ำเนินการฝึกในงวดที่ ๒ ของปีงบประมาณ
(ห้วงเดือน ก.พ. - พ.ค.) และสามารถใช้เครื่องดับเพลิงที่หน่วยมีอยู่จริง
ได้จ�ำนวน ๑๐% (เศษให้ปัดเป็น ๑ เครื่อง) ทั้งนี้ เพื่อให้เจ้าหน้าที่
ที่กำ� หนดไว้สามารถปฏิบตั ไิ ด้อย่างเป็นระเบียบ ไม่ตนื่ ตกใจและปฏิบตั กิ าร
ได้ผลโดยแน่นอนเมื่อเกิดอัคคีภัยขึ้น
กรมจเรทหารบก
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การปฏิบัติ/หลักฐานอ้างอิง
■ สิ่งที่หน่วยปฏิบัติผิด ๑. ไม่ออกระเบียบ/ค�ำสั่งป้องกันอัคคีภัย
				
๒. ไม่ได้สง่ ส�ำเนาแผนป้องกันอัคคีภยั และการ
ปฏิบัติเมื่อเกิดอัคคีภัยให้หน่วยเหนือทราบ
				

๓. แต่งตั้งผู้อ�ำนวยการดับเพลิงไม่ถูกต้อง

				
๔. ไม่ได้ดำ� เนินการฝึกเจ้าหน้าทีเ่ พือ่ ปฏิบตั เิ มือ่
เกิดอัคคีภยั ตามแผนในงวดที่ ๒ ของงบประมาณ (ห้วงเดือน ก.พ. - พ.ค.)
		 ๕.๒ การเก็บ ● ตรวจดูการเก็บวัสดุไวไฟในอาคารหรือคลัง
วัตถุอันตราย
♦ ระเบียบกองทัพบก ว่าด้วยการป้องกันอัคคีภยั และการปฏิบตั เิ มือ่ เกิด
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�ำวัตถุไวไฟไปเก็บไว้ในที่ท�ำงานโดยไม่จ�ำเป็น
ข้อ ๗.๒.๔ คลังหรือห้องเก็บสิ่งของต่าง ๆ ควรจัดวางให้เป็นระเบียบ
ให้อากาศถ่ายเทได้ วัตถุไวไฟจะต้องแยกเก็บต่างหากควรจัดให้มีปรอท
วัดอุณหภูมิของห้องหรือคลังต่าง ๆ
ข้อ ๗.๒.๖ วั ต ถุ บ างอย่ า ง เช่ น เซลลู ล อยด์ น�้ ำ มั น ยาง ผ้ า หรื อ
ด้ายชุบนํ้าน�้ำมัน วัตถุเหล่านี้หากเก็บรวมกันไว้เป็นจ�ำนวนมากในที่อับ
เมื่อได้รับความร้อนมากขึ้นอาจเกิดการเผาไหม้ขึ้นเองได้
♦ สิ่งที่หน่วยปฏิบัติผิด เก็บน�้ำมันเชื้อเพลิง (แก๊สโซลีน), สีน�้ำมัน,
ทินเนอร์ไว้ภายในคลัง
		 ๕.๓ เวรยาม ● ตรวจดูเวรยามที่คลังหรือสถานที่เก็บรักษา
และ แสงสว่าง
● ตรวจดูหลอดไฟหรือเครื่องให้แสงสว่างเวลากลางคืน
♦ ค�ำสัง่ กองทัพบก ที่ ๔๖๑/๒๕๑๗ ลง ๒๒ พ.ย. ๑๗ เรือ่ งการให้กวดขัน
การควบคุมสิ่งอุปกรณ์ของทางราชการข้อ ๓
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ข้อ ๓ การรักษาความปลอดภัยของสถานที่เก็บรักษา หรือคลัง ให้จัด
เวรยามเฝ้าตรวจและระมัดระวังการโจรกรรมและการก่อวินาศกรรม
ตลอดเวลา ๒๔ ชม.
♦ ระเบี ย บส� ำ นั ก นายกรั ฐ มนตรี ว ่ า ด้ ว ยการรั ก ษาความปลอดภั ย
แห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ หมวด ๕ ข้อ ๓๗ (๓)
หมวด ๕ การรักษาความปลอดภัยเกี่ยวกับสถานที่
ข้อ ๓๗ มาตรการรักษาความปลอดภัยเกี่ยวกับสถานที่ ให้หน่วยงาน
ของรัฐพิจารณาด�ำเนินการดังต่อไปนี้
		 (๓) ให้แสงสว่างเพื่อปกป้องพื้นที่ที่มีความส�ำคัญและเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการตรวจสอบพื้นที่
■ สิ่งที่หน่วยปฏิบัติผิด บริเวณหน้าคลังของหน่วยไม่มีแสงสว่างของ
หลอดไฟฟ้าในเวลากลางคืน

๖. การปรนนิบัติ
บำ�รุง และการ
ซ่อมบำ�รุง
๖.๑ การปรนนิบตั ิ ● ตรวจดูความสะอาดคลังสือ่ สารและสิง่ อุปกรณ์สายสือ่ สาร สนิมและรา
บำ�รุง
♦ ระเบียบกองทัพบกว่าด้วยการซ่อมบ�ำรุงยุทโธปกรณ์ พ.ศ. ๒๕๒๔ ลง
๒๒ เม.ย. ๒๔ ข้อ ๓.๑๑
ข้อ ๓.๑๑ การปรนนิบัติบ�ำรุง (Preventive Maintennance) หมายถึง
การดูแลและการให้บริการโดยหน้าทีเ่ พือ่ มุง่ ประสงค์ทจี่ ะรักษายุทโธปกรณ์
และเครื่องมือเครื่องใช้ให้อยู่ในสภาพที่ใช้การได้ดีโดยจัดให้มีระบบการ
ตรวจสภาพการตรวจค้นและการแก้ไขข้อบกพร่องก่อนทีจ่ ะเกิดขึน้ หรือ
ที่จะช�ำรุดมากขึ้น
♦ ค�ำสั่งกองทัพบก (ค�ำชี้แจง) ที่ ๕๖/๕๓๗๕ ลง ๑๐ มี.ค. ๒๔๙๘ เรื่อง
การป้องกันสนิมและรา ข้อ ๑, ๒, ๓ และ ๕

กรมจเรทหารบก

53

คู่มือการปฏิบัติราชการสายงานจเร
การตรวจกิจการทั่วไป

รายการ

การปฏิบัติ/หลักฐานอ้างอิง
ข้อ ๑ ประเทศที่มีลมฟ้าอากาศร้อนชุ่มชื้น ถ้าหากไม่ท�ำการระมัดระวัง
และบ�ำรุงรักษาอาวุธยุทโธปกรณ์ตา่ ง ๆ ให้ถกู ต้องแล้ว อุปกรณ์เหล่านัน้
ก็อาจจะช�ำรุดทรุดโทรมจนใช้ราชการไม่ได้ในเวลาเท่าทีค่ วร เพราะเป็น
ที่ประจักษ์ชัดแล้วว่าดินฟ้าอากาศเช่นนี้ท�ำให้โลหะ หนัง ผ้าใบ และไม้
ส่วนที่ไม่ได้ทาสีไว้นั้นช�ำรุดในเวลาอันรวดเร็ว ฉะนั้น ให้ผู้บังคับบัญชา
ทุกคนได้ด�ำเนินการในเรื่องการปรนนิบัติบ�ำรุงอยู่เสมอเป็นเนืองนิตย์
เพื่อให้อาวุธยุทโธปกรณ์ต่าง ๆ อยู่ในสภาพที่ใช้ราชการได้ตลอดเวลา
วิธีที่ดีที่สุดของผู้บังคับบัญชาที่จะขจัดสนิม สีที่ลอกพองและการเป็น
ราก็คือต้องมีแผนการที่จะป้องกันสิ่งเหล่านั้นเพื่อเป็นการช่วยจัดให้มี
แผนนี้ขึ้น จึงได้เสนอวิธีหนึ่งที่ง่ายและสะดวกซึ่งสามารถกระท�ำได้เพื่อ
ป้องกันอาวุธยุทโธปกรณ์ต่าง ๆ มีให้ช�ำรุดเสียหายได้
ข้อ ๒ การป้องกันสนิม
		 ก. สนิมเกิดจากการปฏิกริ ยิ าของออกซิเจนกับเหล็กทีท่ งิ้ ไว้ให้ถกู
อากาศโดยลักษณะของปฏิกิริยานี้ก็สามารถให้วิธีป้องกันได้ทันที คือ
ให้ปิดพื้นผิวของโลหะที่ถูกอากาศเสีย วิธีท�ำคือ ประการแรก ต้องขัด
สนิมออกเสียก่อน โดยธรรมดาแล้วสนิมบาง ๆ นั้น ใช้ผ้าชุบน�้ำมันใส
หรือน�ำ้ มันช�ำระล�ำกล้องเช็ดถูขดั ออกได้ ถ้ายังขัดไม่ออก ให้ใช้ผา้ ขัดหรือ
ผ้าทรายละเอียดขัดออก ในขณะท�ำการขัดนัน้ ต้องระวังอย่าขัดให้กนิ เนือ้
โลหะจนพื้นผิวเปลี่ยนรูปร่างไป แต่อย่างไรก็จะต้องขัดเอาสนิมออกให้
หมดแล้วก็ใช้สีทาให้ทั่วหรือจะใช้น�้ำมันทาก็ได้ ก่อนที่จะทาสีนั้นจะต้อง
ลงสีพื้นเสียก่อน
		 ข. ความชื้นจะเข้าผสมกับน�้ำมันและเป็นตัวท�ำลายคุณภาพใน
การป้องกันสนิม ปริมาณของความชื้นนั้นจะบ่งถึงอัตราการสูญเสีย
คุณภาพของน�้ำมันป้องกันสนิมเท่านั้น ฉะนั้น ในฤดูฝนจะต้องท�ำการ
ตรวจรักษาความสะอาด ทาสี หรือทาน�้ำมันเสียใหม่บ่อย ๆ ทุกวันกับ
จะต้องตรวจรางปืน เลื่อนปืน แคร่ปืน ฯลฯ เพื่อตรวจหาความชื้นแล้ว
เช็ดให้แห้ง แล้วชโลมด้วยน�้ำมันใสทาปืนบาง ๆ เพื่อป้องกันสนิม
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		 ค. ในระยะเวลาทีไ่ ม่ได้ใช้ปฏิบตั กิ ารในอันใดนัน้ ส่วนทีเ่ ป็นโลหะ
ที่ต้องท�ำการทาน�้ำมัน ให้ใช้น�้ำมันกันสนิม ชโลมทาให้หนาๆ ให้ทั่ว
สามารถป้องกันต่อปฏิกิริยาของความชื้นได้มากที่สุด
ข้อ ๓ การป้องกันรา
		 ก. สรรพสิง่ ทีเ่ ป็นผ้าใบและหนังทีใ่ ช้อยูใ่ นประเทศอากาศร้อนชืน้
เช่นนี้ มักเป็นอาหารอันโอชะ ของรา แมลง และสัตว์เล็กๆ ต่างๆ บริเวณ
พื้นที่หลังควรจะท�ำให้แห้ง มีแสงสว่างเพียงพอ (แสงแดด) อากาศพัด
ผ่านได้สะดวกและสามารถป้องกันสัตว์เล็กๆ ได้ รานั้น สามารถเช็ดถูให้
ออกได้ด้วยแปรงตรงบริเวณที่เป็นรานั้น หรือจะใช้ผ้าเช็ดให้สะอาดก็ได้
ส�ำหรับผ้าใบหรือหนังที่เปียกชื้นหรือชื้นนั้น จะต้องตากให้แห้งเสียก่อน
เก็บเข้าคลัง
		 ข. ผ้าใบที่แมลงหรือสัตว์เล็กๆ เจาะไว้เป็นรูขาดหรือบริเวณ
ที่ผุเปื่อยนั้นจะต้องปิดหรือท�ำการปะโดยทันที
		 ค. ให้ใช้เศษไม้ขูดเอาผงฝุ่นหรือโคลนออกจากสิ่งที่เป็นหนัง
อย่าใช้มดี หรือเครือ่ งมืออืน่ ๆ ทีค่ มเป็นอันขาด แล้วท�ำความสะอาดด้วย
สบู่ฟอกหนังกับนํ้าอุ่น (อย่าใช้กับร้อน) ใช้แปรงอ่อน ๆ หรือผ้าถูเสร็จ
แล้วทิง้ ไว้ให้หนังแห้ง ใช้ผา้ ชุบน�ำ้ มันทาบาง ๆ อย่าให้โชก (น�ำ้ มันทาหนัง
เป็นรายการของที่เบิกได้จาก พธ.ทบ.) ขัดหนังจนให้ขึ้นเงา
ข้อ ๕ การปรนนิบัติบ�ำรุงนั้น ผู้บังคับบัญชาจะพิจารณาว่าเป็นเรื่องที่ไร้
ความส� ำ คั ญ นั้ น ไม่ ไ ด้ แผนการปรนนิ บั ติ บ� ำ รุ ง โดยทั่ ว ถึ ง นั้ น เป็ น
การประกันทีด่ ที สี่ ดุ ส�ำหรับผูบ้ งั คับบัญชา เพือ่ ให้อาวุธยุทธโปกรณ์ตา่ งๆ
ใช้งานได้แล้ว ทหารก็จะได้รับการฝึกเป็นอย่างดี
♦ ข้อบังคับกองทัพบก ที่ ๒/๑๓๕๗ ว่าด้วยการจัดระเบียบ
๒๔๙๐
ภายในกรมกองทหาร ลง ๑๒ ก.พ. ๒๔๙๐ ข้อ ๑๒
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ข้อ ๑๒ สรรพสิ่งของหลวงที่จ่ายประจ�ำตัวทหารและประจ�ำหน่วย
จะต้องได้รับการตรวจตราเกี่ยวกับความสะอาดเรียบร้อยอยู่เสมอ
ส่วนการก�ำหนดให้มีการตรวจอย่างไร เมื่อใดนั้น แล้วแต่ผู้บังคับบัญชา
จะเห็นสมควร

๖.๒ การซ่อม
บำ�รุง

● ตรวจดู ก ารรายงานของเจ้ า หน้ า ที่ เ มื่ อ สิ่ ง อุ ป กรณ์ ช� ำ รุ ด เสี ย หาย
ใช้งานไม่ได้ หลักฐานการสัง่ การซ่อมบ�ำรุงของผูม้ อี ำ� นาจ ส�ำเนาใบส่งซ่อม
ทบ.๔๖๘-๓๑๑ และทะเบียนการส่งก�ำลัง ทบ.๔๐๐-๐๐๒
♦ ค�ำสั่งกองทัพบก ที่ ๓๗๖/๒๕๑๔ เรื่อง แนวทางปฏิบัติเพื่อการ
ประหยัดของกองทัพบก ข้อ ๕.๓
ข้อ ๕.๓ การซ่อมบ�ำรุง ผูท้ จี่ ะท�ำให้ทรัพย์สนิ ของกองทัพบกด�ำรงสภาพ
อยูไ่ ด้เป็นอย่างดีได้นานทีส่ ดุ คือตัวผูใ้ ช้ นัน่ เอง ผูใ้ ช้นอกจากจะต้องใส่ใจ
ทีจ่ ะดูแลรักษาให้คงสภาพด้วยการปรนนิบตั บิ ำ� รุงเป็นอย่างดีแล้ว ยังจะ
ต้องส่งซ่อมเมื่อถึงก�ำหนดเวลาหรือเมื่อช�ำรุดถึงขั้นจะส่งซ่อม อย่าหวง
เอาไว้ใช้จนช�ำรุดต่อไปและในที่สุดทรัพย์สินนั้นอยู่ในสภาพการซ่อมไม่
คุ้มค่าจนถึงขั้นต้องซ่อมใหญ่และจ�ำหน่ายไปในที่สุด ในเรื่องการซ่อม
บ�ำรุงนับได้วา่ เป็นเรือ่ งใหญ่มาก ผูร้ บั บริการย่อมจะต้องเชือ่ ใจในหน่วยงาน
ที่มีภารกิจการซ่อมและหน่วยงานที่มีภารกิจการซ่อมบ�ำรุงก็จะต้อง
พัฒนา ตัวเองท�ำงานด้านการซ่อมให้เกิดประสิทธิภาพจนเป็นทีไ่ ว้วางใจ
ของหน่วยหรือผู้ที่มารับบริการจากตน เป็นต้น ระบบงานซ่อมบ�ำรุงจะ
ดีได้ถา้ ผูใ้ หญ่และผูร้ บั บริการต่างเชือ่ ถือและเคารพในหน้าทีข่ องกันและ
กัน มิฉะนั้นระบบงานที่ก�ำหนดขึ้นก็เป็นเพียงแนวความคิดที่ไม่มีผู้เห็น
ด้วย
			 ให้ผู้บังคับบัญชาตรวจตราดูแลทรัพย์สินที่มีอยู่แล้ว รายงาน
การซ่อมไปยังหน่วยซ่อมบ�ำรุงตามสายงาน และถ้าหากพบเห็นทรัพย์สนิ
ของทางราชการช�ำรุดใช้การไม่ได้ แต่ไม่มีการรายงานหรือติดตามผล
การซ่อม ให้พิจารณาลงโทษทุกรายเช่นเดียวกัน

56

กรมจเรทหารบก

คู่มือการปฏิบัติราชการสายงานจเร
การตรวจกิจการทั่วไป

รายการ

การปฏิบัติ/หลักฐานอ้างอิง
♦ ค�ำสั่งกองทัพบก ที่ ๔๑๔/๒๕๑๒ ลง ๒๙ ต.ค. ๑๒ เรื่อง การส่งซ่อม
เครื่องสื่อสารและสิ่งอุปกรณ์สายสื่อสารนอกโครงการ ข้อ ๑ - ๖
ข้ อ ๑ ประเภทและขั้ น ของการซ่ อ มบ� ำ รุ ง ให้ ยึ ด ถื อ เช่ น เดี ย วกั บ
สิ่งอุปกรณ์สายสื่อสารในโครงการ
ข้อ ๒ หน่วยซ่อมและงานที่ปฏิบัติ
		 ๒.๑ หน่วยผู้ใช้ซ่อมขั้น ๑ - ๒
		 ๒.๒ กองโรงงานเครื่องสื่อสารขั้น ๓ - ๔ และ ๕
ข้อ ๓ สิ่งอุปกรณ์ที่จะส่งซ่อมได้ตามค�ำสั่งนี้ ต้องเป็นสิ่งอุปกรณ์ที่
		 ๓.๑ สส.จัดหาและจ่ายให้ตามอัตราของหน่วย
		 ๓.๒ หน่วยจัดหาเองและได้สง่ มาขึน้ บัญชีคมุ ที่ กองคลังสือ่ สารแล้ว
ข้อ ๔ ก่อนส่งซ่อมขัน้ ๓-๔ และ๕ หน่วยจะต้องซ่อมขัน้ ๑-๒ ให้เรียบร้อย
ข้อ ๕ ห้ามหน่วยท�ำการซ่อมเกินขั้น เว้นในกรณีที่การส่งซ่อมท�ำได้ยาก
ให้ติดต่อกองโรงงานเครื่องสื่อสาร พิจารณาก่อน
ข้อ ๖ เมือ่ เกิดการซ่อมไม่คมุ้ ค่า ทางกองโรงงาน เครือ่ งสือ่ สารจะแจ้งให้
หน่วยทราบเพี่อด�ำเนินการในเรื่องขออนุมัติจ�ำหน่ายต่อไป
♦ ระเบียบกองทัพบก ว่าด้วยการซ่อมบ�ำรุงยุทโธปกรณ์ พ.ศ. ๒๕๒๔
ลง ๒๒ เม.ย. ๒๔ ข้อ ๓.๒, ๔, ๔.๑ - ๔.๔ และข้อ ๖ - ๙
ข้อ ๓.๒ การซ่อมบ�ำรุง (Maintenance) หมายถึง การกระท�ำใด ๆ
ที่มุ่งหมายจะรักษายุทโธปกรณ์ต่าง ๆ ให้อยู่ในสภาพที่ใช้การได้ หรือ
มุ่งหมายที่จะท�ำให้ยุทโธปกรณ์ ที่ช�ำรุดกลับคืนมาอยู่ในสภาพที่ใช้การ
ได้ และให้ ห มายรวมถึ ง การตรวจสภาพ การทดสอบ การบริ ก าร
การซ่อมแก้ การซ่อมใหญ่ การซ่อมสร้าง การดัดแปลงและการซ่อม
คืนสภาพ
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ข้อ ๔ หลักการซ่อมบ�ำรุง
		 ข้อ ๔.๑ การซ่อมบ�ำรุงต้องปฏิบตั ติ ามคูม่ อื ทีก่ รมฝ่ายยุทธบริการ
หรือกรมฝ่ายกิจการพิเศษ ที่รับผิดชอบได้จัดพิมพ์ขึ้นหรือจัดหามา
แจกจ่าย โดยให้ทำ� การซ่อมบ�ำรุงได้ ไม่เกินทีก่ ำ� หนดไว้ และให้สอดคล้อง
กับสถานการณ์ทางการยุทธ์
		 ข้อ ๔.๒ การซ่อมแก้ ต้องพยายามกระท�ำ ณ ทีซ่ งึ่ ยุทโธปกรณ์นนั้
ตั้งอยู่ เพื่อให้ยุทโธปกรณ์นั้นกลับใช้งานได้โดยเร็ว
		 ข้อ ๔.๓ ยุทโธปกรณ์ทชี่ ำ� รุดเกินขีดความสามารถของหน่วยทีจ่ ะ
ท�ำการซ่อมบ�ำรุงให้ส่งซ่อมที่หน่วยซ่อมบ�ำรุงประเภทสูงกว่าหรือขอให้
หน่วยซ่อมบ�ำรุงที่สูงกว่ามาท�ำการซ่อมให้
		 ข้อ ๔.๔ ห้ามท�ำการซ่อมแบบยุบรวม เว้นแต่
			

๔.๔.๑ ได้รับอนุมัติจากผู้มีอ�ำนาจได้กระท�ำได้ หรือ

			
๔.๔.๒ ในกรณีฉกุ เฉินและสถานการณ์ทางยุทธวิธบี งั คับ
ซึง่ ไม่สามารถจะติดต่อกับหน่วยทีม่ หี น้าทีส่ นับสนุนได้รวดเร็วทันเหตุการ
เเต่ตอ้ งรายงานให้ผมู้ อี ำ� นาจให้กระท�ำได้ทราบ ไดยผ่านหน่วยสนับสนุน
ในโอกาสแรกที่สามารถท�ำได้
ข้อ ๖ การซ่อมบ�ำรุงระดับหน่วย คือ การซ่อมบ�ำรุงยุทโธปกรณ์ที่อยู่
ในความครอบครองของหน่วยทีใ่ ช้ยทุ โธปกรณ์นนั้ โดยผูใ้ ช้หรือพลประจ�ำ
ยุทโธปกรณ์และช่างซ่อมของหน่วย การซ่อมบ�ำรุงประเภทนี้ประกอบ
ด้วย การตรวจสภาพ การท�ำความสะอาด การบริการ การรักษา
การหล่อลื่น การปรับตามความจ�ำเป็น การเปลี่ยนชิ้นส่วนซ่อมเล็ก ๆ
น้อย ๆ การซ่อมบ�ำรุงระดับหน่วยจะกระท�ำอย่างจ�ำกัดตามคู่มือหรือ
ค�ำสั่งหรือผังการซ่อมบ�ำรุง (Maintenance Allocation Chart)
ที่อนุญาตให้กระท�ำได้ ในระดับนี้
ข้อ ๗ การซ่อมบ�ำรุงสนับสนุนโดยตรง คือ การซ่อมบ�ำรุงที่อนุมัติ
ให้กระท�ำต่อยุทโธปกรณ์ที่อยู่ในความรับผิดชอบ การซ่อมบ�ำรุงของ
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หน่วยสนับสนุนโดยตรง ซึ่งเป็นหน่วยที่ก�ำหนดขึ้นตามอัตราการจัด
และยุทโธปกรณ์ (อจย.) หรือ อัตราเฉพาะกิจ (อฉก.) และบ่งถึงภารกิจ
ของการซ่อม บ�ำรุงดังกล่าวไว้
		 การซ่อมบ�ำรุงสนับสนุนโดยตรง เป็นการซ่อมแก้อย่างจ�ำกัดต่อ
ยุ ท โธปกรณ์ ค รบชุ ด หรื อ ซ่ อ มแก้ ส ่ ว นประกอบที่ ใ ช้ ง านไม่ ไ ด้
เพื่อสนับสนุนหน่วยใช้ประกอบ ด้วยการซ่อมและการเปลี่ยนส่วน
ที่ ไ ด้ ง านไม่ ไ ด้ ร วมทั้ ง การซ่ อ มและการเปลี่ ย นส่ ว นประกอบย่ อ ย
(Subassemblies) และส่วนประกอบธรรมดา (Assemblies)
ข้อ ๘ การซ่อมบ�ำรุงสนับสนุนทั่วไป คือ การซ่อมแก้ ยุทโธปกรณ์
ทีใ่ ช้งานไม่ได้ทเี่ กินขีดความสามารถของการซ่อมบ�ำรุงสนับสนุนโดยตรง
เพื่อส่งกลับเข้าสายการส่งก�ำลังหรือเพื่อสนับสนุนการแลกเปลี่ยน
โดยตรง (Direct Exchange) รวมทั้งท�ำการซ่อมส่วนประกอบใหญ่และ
ส่วนประกอบย่อย เพื่อส่งเข้าสายการส่งก�ำลัง
ข้อ ๙ การซ่อมบ�ำรุงระดับคลัง คือ การซ่อมบ�ำรุงโดยหน่วยซ่อมขั้น
คลังของกรมฝ่ายยุทธบริการซึ่งจะท�ำการซ่อมใหญ่ยุทโธปกรณ์ท่ีใช้งาน
ไม่ได้ ให้กลับคืนอยูใ่ นสภาพทีใ่ ช้งานได้อย่างสมบูรณ์ตามคูม่ อื ทางเทคนิค
หรือท�ำการซ่อมสร้างยุทโธปกรณ์ให้อยูใ่ นสภาพเหมือนของใหม่ ระเบียบ
ทบ. ว่าด้วยการซ่อมบ�ำรุงยุทโธปกรณ์ พ.ศ. ๒๕๒๔ ลง ๒๒ เม.ย. ๒๔
ข้อ ๑๐, ๑๐.๑ - ๑๐.๙ และ ๑๓.๒
ข้อ ๑๐ การซ่อมบ�ำรุงระดับหน่วย เป็นความรับผิดชอบของผู้บังคับ
หน่วยใช้ยุทโธปกรณ์นั้น
		 ข้อ ๑๐.๑ ท�ำการปรนนิบัติบ�ำรุงยุทโธปกรณ์ตามคู่มือการ
ปรนนิบัติบ�ำรุงหรือค�ำสั่งการหล่อลื่นส�ำหรับยุทโธปกรณ์ชนิดนั้นโดย
เคร่งครัด
		 ข้อ ๑๐.๒ ท�ำการซ่อมบ�ำรุงระดับตามที่ก�ำหนดไว้ในคู่มือทาง
เทคนิคหรือตามที่สายยุทธบริการก�ำหนดให้กระท�ำ
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		 ข้อ ๑๐.๓ ถ้ายุทโธปกรณ์ช�ำรุดหรือจ�ำเป็นต้องปรนนิบัติบ�ำรุง
เกินกว่าที่ก�ำหนดไว้ให้ส่งไปรับการซ่อมหรือรับการปรนนิบัติบ�ำรุง
ที่หน่วยสนับสนุนโดยตรง
		 ข้อ ๑๐.๔ ก่อนส่งยุทโธปกรณ์ไปด�ำเนินการตามข้อ ๑๐.๓ ให้
หน่วยใช้แจ้งให้หน่วยสนับสนุนโดยตรงทราบก่อน เมื่อได้รับแจ้งให้ส่ง
ยุทโธปกรณ์ไปท�ำการซ่อมแล้วจึงจัดส่งไป
		 ในกรณีที่หน่วยสนับสนุนโดยตรงสามารถส่งชุดซ่อมมาซ่อมยัง
หน่วยใช้ได้ก็อาจจะส่งชุดซ่อมมาท�ำการซ่อมให้ ทั้งนี้หน่วยสนับสนุน
โดยตรงจะต้องพิจารณาถึงการประหยัดและสถานการณ์ด้วย
		 ข้อ ๑๐.๕ ก่อนส่งยุทโธปกรณ์ไปซ่อมที่หน่วยสนับสนุนโดยตรง
หน่วยใช้จะต้องท�ำการปรนนิบตั บิ ำ� รุงและท�ำการซ่อมบ�ำรุงในชัน้ ของตน
ให้เรียบร้อยก่อน
		 ข้อ ๑๐.๖ ชิ้นส่วนซ่อมตามอัตราพิกัดเมื่อใช้ไปแล้ว ให้ท�ำการ
เบิกทดแทนไปยังหน่วยสนับสนุนโดยตรงทันที การเบิกให้ปฏิบัติตาม
ระเบียบกองทัพบกว่าด้วยการส่งก�ำลัง สิ่งอุปกรณ์ประเภท ๒ และ ๔
พ.ศ. ๒๕๓๔ ลง ๓๐ ธ.ค. ๓๔
		 ข้อ ๑๐.๗ การส่งยุทโธปกรณ์ไปซ่อม ให้ปฏิบัติตามระเบียบ
กองทัพบก ว่าด้วยการส่งและรับสิง่ อุปกรณ์ พ.ศ. ๒๕๕๒ ลง ๔ เม.ย. ๕๒
		 ข้อ ๑๐.๘ ในการซ่อมบ�ำรุงหรือการปรนนิบัติบ�ำรุงชั้นหน่วยนั้น
พลประจ�ำยุทโธปกรณ์มีหน้าที่ช่วยเหลือช่างซ่อมของหน่วย
		 ข้อ ๑๐.๙ ขอบเขตของการซ่อมบ�ำรุงให้ปฏิบัติตามคู่มือ ค�ำสั่ง
หรือระเบียบที่ก�ำหนดไว้เป็นรายยุทโธปกรณ์
		 ข้อ ๑๓.๒ ท�ำการซ่อมบ�ำรุงยุทโธปกรณ์ให้ได้มาตรฐาน ตามที่
ก�ำหนดไว้ในคู่มือประจ�ำยุทโธปกรณ์นั้นหรือตามคู่มือของบริษัทผู้ผลิต
♦ ระเบียบกองทัพบกว่าด้วยการส่งก�ำลังสิ่งอุปกรณ์ประเภท ๒ และ ๔
พ.ศ. ๒๕๓๔ ลง ๓๐ ธ.ค. ๓๔ ข้อ ๕๖.๑๒
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รายการ

การปฏิบัติ/หลักฐานอ้างอิง
ข้อ ๕๖.๑๒ ทบ.๔๐๐-๐๐๒ ทะเบียนหลักฐานการส่งก�ำลัง
■ สิ่งที่หน่วยปฏิบัติผิด ๑. ไม่ มี ก ารรายงานของเจ้ า หน้ า ที่ เมื่ อ
สิ่งอุปกรณ์ช�ำรุดเสียหาย ใช้งานไม่ได้

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

				
ซ่อมขั้นสูง

๒. ไม่ท�ำการซ่อมบ�ำรุงตามขั้นตอน ก่อนส่ง

				
ล่าช้า

๓. ไม่ตดิ ตามผลการส่งซ่อม หรือ ติดตามผล

● ตรวจเครื่ อ งมื อ สื่ อ สารประเภทวิ ท ยุ ป ระเภททางสายและวิ ท ยุ
ถ่ายทอดคู่มือทางเทคนิค				
- 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
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การปฏิบัติ/หลักฐานอ้างอิง

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
● ตรวจเครื่องมือสื่อสารประเภททางสายและวิทยุถ่ายทอด (คู่มือทาง
ประเภททางสาย เทคนิค)
และวิทยุถ่ายทอด
- TM 11-5805-243-35P
เครื่องโทรศัพท์
- TM 11-5805-201-1201
TA-1/PT
- TM 11-5805-294-15P
เครื่องโทรศัพท์
- TM11-5805-262-35P
TA-312/PT
- TM 11-5805-304-35P
TA-312/M2E
เครื่ อ งสลั บ สาย
สนาม
SB-993/GT
ตู้สลับสายสนาม
SB-22/PT
ตู้สลับสายสนาม
SB-86/PT
62
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การปฏิบัติ/หลักฐานอ้างอิง

ชุดวิทยุ RL-420/421
ชุดวิทยุ RL-422A
ชุดวิทยุ RL-432A
๖.๔ การติดตาม ● ตรวจหลักฐานการติดตามการส่งซ่อม
การส่งซ่อม
♦ ระเบียบกองทัพบก ที่ ๓๗๖/๒๕๑๔ ลง ๑๑ ส.ค. ๑๔ เรื่อง แนวทาง
ปฏิบัติเพื่อการประหยัดของกองทัพบก ข้อ ๕.๓ (วรรคท้าย)
		 ให้ผบู้ งั คับบัญชาตรวจตราดูแลทรัพย์สนิ ทีม่ อี ยูแ่ ล้ว รายงานการ
ซ่อมไปยังหน่วยซ่อมบ�ำรุงตามสายงาน และถ้าหากพบเห็นทรัพย์สนิ ของ
ทางราชการช�ำรุดใช้การไม่ได้ แต่ไม่มกี ารรายงานหรือติดตามผลการซ่อม
ให้พิจารณาลงโทษ ทุกรายเช่นเดียวกัน
♦ ค�ำสั่งกองทัพบก ที่ ๔๒๒/๒๕๑๖ ลง ๕ ต.ค. ๑๖ เรื่อง การตรวจ
เยี่ยมการส่งก�ำลังของผู้บังคับบัญชาและก�ำกับดูแลของฝ่ายอ�ำนวยการ
การส่งก�ำลังบ�ำรุง ข้อ ๑๐ และ ๑๐.๔
ข้อ ๑๐ การติดตามและเร่งรัดผลงานของฝ่ายอ�ำนาจการส่งก�ำลังบ�ำรุงปฏิบตั ิ
ดังนี้
		 ๑๐.๔ ใช้วิธีต่อไปนี้ตามล�ำดับ
			
๑๐.๔.๑ พบปะประสานงานด้วยตนเอง (การเยี่ยมเพื่อ
ก�ำกับดูแลด้านการส่งก�ำลังบ�ำรุง)
			
๑๐.๔.๒ ส่งผู้แทนไปพบประสานงาน
			
๑๐.๔.๓ ติดต่อโดยตรงด้วยโทรศัพท์และวิทยุโทรทัศน์
			
๑๐.๔.๔ ติดตามและเร่งรัดเป็นลายลักษณ์อักษร
๗. การจำ�หน่าย
๗.๑ การรายงาน
ขออนุ มั ติ จำ�หน่ า ย
สิ่ ง อุ ป ก ร ณ์ ข อ ง
หน่วยใช้

● ตรวจดูหลักฐานการรายงานขออนุมัติจ�ำหน่ายของหน่วยขนาด
กองร้อยหรือเทียบเท่า
♦ ระเบียบ ทบ. ว่าด้วยการจ�ำหน่ายสิ่งอุปกรณ์ พ.ศ.๒๕๕๗ ลง
๓๑ ม.ค. ๕๗ ข้อ ๑๗, ๑๗.๑ และ ๑๗.๒
กรมจเรทหารบก
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การปฏิบัติ/หลักฐานอ้างอิง
ข้อ ๑๗ การรายงานขออนุมัติจ�ำหน่ายสิ่งอุปกรณ์ของหน่วย
		 ข้อ ๑๗.๑ หน่วยขนาดกองร้อยหรือเทียบเท่าเป็นหน่วยเริ่ม
รายงานโดยรายงานไปตามสายการบังคับบัญชา
		 ข้อ ๑๗.๒ รายงานทันที เมื่อทราบว่าสิ่งอุปกรณ์นั้นอยู่ในสภาพ
ทีต่ อ้ งจ�ำหน่ายเพือ่ ตัดยอดออกจากบัญชีคมุ เว้นแต่การรายงานขออนุมตั ิ
ตัดยอดสิ่งอุปกรณ์เนื่องจากการปฏิบัติราชการสนาม ถ้าจ�ำเป็นให้
รายงานเป็นคราว ๆ ไป การรายงานและคราวนัน้ ให้รายงานเมือ่ จบการ
ปฏิบัติเรื่องหนึ่ง ๆ ภายในระยะเวลาที่เหมาะสมแต่ไม่เกิน ๑ เดือน
■ สิ่งที่หน่วยปฏิบัติผิด ไม่พบเอกสารหลักฐานการขออนุมัติจ�ำหน่าย
สิ่งอุปกรณ์ของหน่วยระดับกองร้อย หรือเทียบเท่า

๗.๒ การขอ ● ตรวจดูหลักฐานการรายงานขออนุมตั จิ ำ� หน่ายของหน่วยบังคับบัญชา
อนุมตั ิ จำ�หน่ายของ การท�ำรายงานการตั้งกรรมการสอบสวน สาเหตุ แบบพิมพ์ ทบ. ที่ให้
หน่วย บังคับบัญชา รายงานสายการรายงาน, การตัดยอดสิ่งอุปกรณ์ออกจากบัญชีคุมของ
หน่วย และ อ�ำนาจอนุมัติในการจ�ำหน่าย
♦ ระเบียบ ทบ. ว่าด้วย การจ�ำหน่ายสิ่งอุปกรณ์ พ.ศ. ๒๕๕๗ ลง
๓๑ ม.ค. ๕๗ ข้อ ๑๑, ๑๒, ๑๓, ๑๔, ๑๘, ๒๐, ๒๑, ๒๔, ๒๗ และ ๒๗.๓
ข้อ ๑๑ ผูบ้ งั คับบัญชาชัน้ ผูบ้ ญ
ั ชากองพลหรือเทียบเท่า มีอำ� นาจอนุมตั ิ
ให้จ�ำหน่ายสิ่งอุปกรณ์ออกจากบัญชีคุมของหน่วยในอัตราของตน
		 เฉพาะผู้บัญชาการกองบัญชาการช่วยรบ ให้มีอ�ำนาจอนุมัติ
จ�ำหน่ายสิง่ อุปกรณ์ออกจากบัญชีคมุ ของหน่วยอืน่ ๆ ซึง่ รับการสนับสนุน
สิ่งอุปกรณ์จากกองบัญชาการช่วยรบ
		 ผู้บังคับบัญชาตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง มีอ�ำนาจอนุมัติโดย
ถือจ�ำนวนเงินตามราคาซือ้ หรือได้มาของ สิง่ อุปกรณ์ทรี่ ายงานขออนุมตั ิ
จ�ำหน่ายในคราวหนึ่ง ดังนี้
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การปฏิบัติ/หลักฐานอ้างอิง
		 ๑๑.๑ สิ่งอุปกรณ์ใช้สิ้นเปลือง สิ่งอุปกรณ์ถาวร สิ่งอุปกรณ์มี
ชีวิต และชิ้นส่วนซ่อม รวมทั้งสิ้นไม่เกิน ๑๕๐,๐๐๐ บาท
		 ๑๑.๒ สิง่ อุปกรณ์ตามข้อ ๑๑.๑ กรณีจำ� หน่าย เป็นสูญวงเงินต้อง
ไม่เกิน ๔๐,๐๐๐ บาท เว้นสิง่ อุปกรณ์ ทีไ่ ด้รบั การช่วยเหลือทางการทหาร
ในระหว่างภาวะไม่ปกติวงเงินต้องไม่เกิน ๕๐,๐๐๐ บาท
ข้อ ๑๒ ผู้บังคับบัญชาชั้น แม่ทัพหรือเทียบเท่า ซึ่งมีหน่วยสนับสนุน
ทางการส่งก�ำลังในอัตรามีอ�ำนาจอนุมัติให้จ�ำหน่ายสิ่งอุปกรณ์ออกจาก
บั ญ ชี คุ ม ของหน่ ว ยในอั ต ราของตนและหน่ ว ยในพื้ น ที่ ซึ่ ง ได้ รั บ การ
สนับสนุน จากที่ตั้งทางการส่งก�ำลังของตน
		 ส�ำหรับผู้บังคับบัญชาชั้น แม่ทัพหรือเทียบเท่าที่ไม่มีหน่วย
สนับสนุนในอัตรา มีอ�ำนาจอนุมัติจ�ำหน่ายสิ่งอุปกรณ์ออกจากบัญชีคุม
เฉพาะหน่วยในอัตราของตน
		 ผู้บังคับบัญชาตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง มีอ�ำนาจอนุมัติ
โดยให้ถือจ�ำนวนเงินตามราคาซื้อหรือได้มาของสิ่งอุปกรณ์ที่ขออนุมัติ
จ�ำหน่ายในคราวหนึ่ง ดังนี้
		 ๑๒.๑ สิ่งอุปกรณ์ใช้สิ้นเปลือง สิ่งอุปกรณ์ถาวร สิ่งอุปกรณ์ที่
มีชีวิตและชิ้นส่วนซ่อม รวมทั้งสิ้นไม่เกิน ๓๐๐,๐๐๐ บาท
		 ๑๒.๒ สิง่ อุปกรณ์ตามข้อ ๑๒.๑ กรณีจำ� หน่าย เป็นสูญวงเงินต้อง
ไม่เกิน ๘๐,๐๐๐ บาท เว้นสิง่ อุปกรณ์ ทีไ่ ด้รบั การช่วยเหลือจากทางการ
ทหารในระหว่างภาวะไม่ปกติ วงเงินต้องไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท
ข้อ ๑๓ เจ้ า กรมฝ่ า ยยุ ท ธบริ ก าร หรื อ เจ้ า กรมฝ่ า ยกิ จ การพิ เ ศษ
มีอ�ำนาจอนุมัติให้จ�ำหน่ายสิ่งอุปกรณ์ ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของ
สายงานออกจากบัญชีคุม ดังนี้
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การปฏิบัติ/หลักฐานอ้างอิง
		 ๑๓.๑ สิง่ อุปกรณ์ใช้สนิ้ เปลือง สิง่ อุปกรณ์ถาวร สิง่ อุปกรณ์ทมี่ ชี วี ติ
และชิ้ น ส่ ว นซ่ อ ม ให้ ถื อ จ� ำ นวนเงิ น ตามราคาซื้ อ หรื อ ได้ ม าของ
สิง่ อุปกรณ์ทขี่ ออนุมตั จิ ำ� หน่ายในคราวหนึง่ รวมทัง้ สิน้ ไม่เกิน ๖๐๐,๐๐๐ บาท
ส�ำหรับสิ่งอุปกรณ์ที่มีชีวิต หากวงเงินเกินที่ก�ำหนดให้ลงนามอนุมัติ
โดยรับค�ำสั่ง ผู้บัญชาการทหารบก และรายงานให้กองทัพบกทราบด้วย
		 ๑๓.๒ สิ่งอุปกรณ์ตามข้อ ๑๓.๑ กรณีจ�ำหน่าย เป็นสูญ วงเงิน
ตามราคาซื้ อ หรื อ ได้ ม าของสิ่ ง อุ ป กรณ์ ป ระเภทที่ จ� ำ หน่ า ยเป็ น สู ญ
ให้เป็นไปตามข้อ ๑๑.๒ หรือ ข้อ ๑๒.๒ แล้วแต่กรณี
ข้อ ๑๔ ผูบ้ ญ
ั ชาการทหารบก มีอำ� นาจอนุมตั ใิ ห้ จ�ำหน่ายสิง่ อุปกรณ์ทกุ
ประเภทออกจากบัญชีคุมได้ทุกกรณีโดยไม่จ�ำกัดวงเงิน เว้นแต่การ
จ�ำหน่ายเป็นสูญ มีอ�ำนาจอนุมัติในวงเงินตามราคาซื้อ หรือได้มาของ
สิ่งอุปกรณ์ทั้งสิ้นไม่เกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท
ข้อ ๑๘ หน่วยบังคับบัญชาขนาดกองพันหรือเทียบเท่าขึน้ ไป เป็นหน่วย
รายงาน ทั้ ง นี้ เ มื่ อ ได้ รั บ รายงาน ข้ อ ๑๗ แล้ ว ปฏิ บั ติ ต ามล� ำ ดั บ
ดังต่อไปนี้
		

๑๘.๑ แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริง

		

๑๘.๒ รายงานขออนุมัติจ�ำหน่าย

ข้อ ๑๙ การแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริง
		 ๑๙.๑ ให้แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงทันทีที่ได้
รับรายงาน
		 ๑๙.๒ คณะกรรมการสอบสวนข้ อ เท็ จ จริ ง ประกอบด้ ว ย
ข้าราชการชัน้ สัญญาบัตรอย่างน้อย ๓ นาย เว้นแต่หน่วยในต่างประเทศ
ถ้ามีขา้ ราชการสัญญาบัตร ไม่เพียงพอให้แต่งตัง้ ข้าราชการต�ำ่ กว่าสัญญาบัตร
หรือข้าราชการจากหน่วยราชการอื่นร่วมเป็นกรรมการได้ ๑ นาย
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การปฏิบัติ/หลักฐานอ้างอิง
		 ๑๙.๓ ให้คณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริง เพือ่ หารายละเอียด
และสาเหตุของการจ�ำหน่าย โดยให้พจิ ารณาให้ได้ความว่าการดูแลรักษา
สิ่งอุปกรณ์ของเจ้าหน้าที่หรือพลประจ�ำได้ปฏิบัติอย่างถูกต้องตาม
ค�ำแนะน�ำหรือคู่มือหรือไม่
		 การสอบสวนนั้ น ให้ ค ณะกรรมการด� ำ เนิ น การสอบสวน
ตามความส�ำคัญของเรื่องในกรณีเป็นสิ่งอุปกรณ์ที่มีราคาต�่ำ หรือเป็น
เรือ่ งทีเ่ กีย่ วเนือ่ งจากการปฏิบตั ริ าชการสนาม ให้คณะกรรมการรายงาน
ผลการสอบสวนโดยสรุป และเสนอความเห็นในเรื่องที่สอบสวนให้ผู้สั่ง
แต่งตั้งกรรมการใช้แนบไปกับรายงานขออนุมัติจ�ำหน่าย เพื่อประกอบ
การพิจารณาสั่งการของผู้มีอ�ำนาจอนุมัติ ก็เป็นการเพียงพอ ข้อส�ำคัญ
ต้องสอบสวนให้ได้ความจริงว่าสาเหตุเกิดจากเหตุใด อาทิเช่น จากการ
ทุจริต หรือการจงใจท�ำให้เสียหาย หรือเป็นการปฏิบัติหน้าที่บกพร่อง
อันเป็นการประมาทเลินเล่อ หรือเกิดขึ้นจากอุบัติเหตุ เหตุสุดวิสัยหรือ
เกิดขึน้ ตามสภาพการใช้งานปกติ หรือจากการกระท�ำของข้าศึก เป็นต้น
รวมทัง้ ต้องให้ปรากฏหลักฐานเกีย่ วกับ ประเภท ชนิด ราคา จ�ำนวนความ
เสี ย หาย ปี ที่ ไ ด้ รั บ การแจกจ่ า ย และประเภทงบประมาณที่ จั ด หา
สิ่งอุปกรณ์ที่ได้รับความเสียหายว่าจัดหามาจากงบประมาณประเภทใด
และต้องระบุให้ชัดเจนว่าจะต้องมีผู้รับผิดชอบชดใช้หรือไม่ ถ้าหากผล
การสอบสวนส่อไปในทางเป็นความผิดในทางอาญาด้วยให้คณะกรรมการ
สอบสวนข้อเท็จจริง แยกส�ำนวนการสอบสวนด�ำเนินคดีอาญาต่อไป
		 เมื่อสอบสวนเสร็จสิ้นแล้วให้รายงานผลการสอบสวนพร้อมทั้ง
แนบส�ำนวนการสอบสวนของพนักงานสอบสวน (ถ้ามี) ส่งถึงผูส้ งั่ แต่งตัง้
คณะกรรมการให้ เ สร็ จ สิ้ น ภายใน ๓๐ วั น นั บ ตั้ ง แต่ วั น ที่ ป ระธาน
กรรมการได้รบั ทราบค�ำสัง่ แต่งตัง้ กรรมการ แต่ถา้ การสอบสวนยังไม่เสร็จ
จะขออนุญาตผู้สั่งแต่งตั้งกรรมการเพื่อขยายเวลาสอบสวนต่อไปอีก
คราวละไม่เกิน ๑๕ วัน แต่รวมระยะเวลาในการด�ำเนินการทัง้ สิน้ แล้วไม่เกิน
๙๐ วัน
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การปฏิบัติ/หลักฐานอ้างอิง
		 ๑๙.๔ ในกรณีสูญหาย เสียหาย ตาย หรือขาด บัญชี ซึ่งต้อง
พิจารณาหาตัวผูร้ บั ผิดทางละเมิด ให้หน่วยปฏิบตั ติ ามข้อบังคับกระทรวง
กลาโหมว่าด้วยการปฏิบัติ เมื่อเกิดความเสียหายแก่เงินราชการหรือ
ทรัพย์สินของทางราชการอันเนื่องจากการกระท�ำละเมิดของเจ้าหน้าที่
ทีม่ ผี ลบังคับใช้ในปัจจุบนั โดยให้รายงานตามสายการบังคับบัญชาไปยัง
กองทัพบก(ผ่านส�ำนักงานพระธรรมนูญทหารบก)
ข้อ ๒๐ แบบพิมพ์และสายการรายงานขออนุมัติจ�ำหน่าย
		 ๒๐.๑ ใช้แบบรายงานตามแบบ ทบ.๔๐๐-๐๖๕ (ผนวก ก.แบบ
รายงานขออนุมตั จิ ำ� หน่าย) และแนบหลักฐานต่างๆ ไปพร้อมกับรายงาน
ด้วย
		 ๒๐.๒ ส่งรายงานไปตามสายการส่งก�ำลัง (ผนวก ข. ทางเดิน
เอกสาร)
		

๒๐.๓ ส�ำเนารายงานให้หน่วยบังคับบัญชาโดยตรงทราบ

		 ๒๐.๔ หน่วยปฏิบัติราชการสนามรายงานไปยังกองบังคับการ
ควบคุมเพื่อตรวจสอบความถูกต้อง และบันทึกความเห็นก่อน จึงส่ง
รายงานไปตามข้อ ๒๐.๒
ข้อ ๒๑ หลัก ฐานต่าง ๆ ที่ต ้อ งแนบไปพร้ อ มกั บรายงานขออนุ มัติ
จ�ำหน่าย
		 ๒๑.๑ ค�ำสั่งหรือส�ำเนาค�ำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน
ข้อเท็จจริง
		 ๒๑.๒ รายงานผลการสอบสวนของคณะกรรมการสอบสวน
ข้อเท็จจริง
		 ๒๑.๓ ค�ำให้การของบุคคลทีเ่ ป็นต้นเหตุ และบุคคลทีเ่ กีย่ วข้อง
หรือผู้รู้เห็นเหตุการณ์
		 ๒๑.๔ ส�ำนวนการสอบสวน เว้นกรณีทคี่ ณะ กรรมการสอบสวน
ข้อเท็จจริงโดยสรุปตามข้อ ๑๙.๓ วรรค ๒
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การปฏิบัติ/หลักฐานอ้างอิง
		 ๒๑.๕ รายงานการสอบสวนของคณะกรรมการสอบสวน
ข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดในกรณีท่ีได้ขออนุมัติกองทัพบกและ
กองทั พ บกได้ อ นุ มั ติ ใ ห้ แ ต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการสอบสวนข้ อ เท็ จ จริ ง
ความรับผิดทางละเมิด
		 ๒๑.๖ เอกสารแสดงการยิ น ยอมชดใช้ สิ่ ง อุ ป กรณ์ ข อง
ผู้รับผิดชอบชดใช้ในกรณีที่ต้องมีผู้รับผิดชอบชดใช้ หรือในกรณีที่ผู้รับ
ผิดชอบชดใช้ไม่ยินยอมชดใช้ ให้หน่วยรายงานระบุในรายงานขออนุมัติ
จ�ำหน่ายของหน่วยด้วย
		

๒๑.๗ หลักฐานและ/หรือเอกสารอื่นๆที่จ�ำเป็น

ข้อ ๒๔ เมื่อหน่วยรายงานทราบผลการอนุมัติจ�ำหน่าย สิ่งอุปกรณ์แล้ว
ให้ตัดยอดสิ่งอุปกรณ์นั้นออกจากบัญชีคุมของหน่วย และแจ้งผลการ
อนุ มั ติ นั้ น ให้ ห น่ ว ยบั ง คั บ บั ญ ชาโดยตรงทราบ แต่ ถ ้ า ในระหว่ า ง
การด�ำเนินกรรมวิธีขออนุมัติจ�ำหน่าย หน่วยรายงานมีความจ�ำเป็น
ต้องใช้สิ่งอุปกรณ์ประเภทนั้น ให้หน่วยรายงานท�ำเบิกทดแทนไปได้
เว้นสิ่งอุปกรณ์ประเภท ๔ โดยในการเบิกทดแทน ให้แนบหลักฐาน
ที่แสดงว่าสิ่งอุปกรณ์ดังกล่าวอยู่ระหว่างการด�ำเนินการกรรมวิธีขอ
อนุมัติจ�ำหน่าย เช่น เอกสารจากหน่วยซ่อมบ�ำรุง หรือรายงานการ
สูญหาย เป็นต้น
ข้อ ๒๗ การชดใช้สิ่งอุปกรณ์ กระท�ำได้ ๓ วิธี คือ การแก้ไขให้คงสภาพ
เดิม การชดใช้ด้วยสิ่งอุปกรณ์ และการชดใช้ด้วยเงิน
		 ๒๗.๓ การชดใช้ด้วยเงิน ให้ชดใช้เป็นเงินตามหลักเกณฑ์
ที่กระทรวงการคลังก�ำหนดรวมทั้งปฏิบัติตาม ระเบียบแบบแผนของ
ทางราชการที่เกี่ยวข้อง
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การปฏิบัติ/หลักฐานอ้างอิง
♦ ค�ำสั่งกระทรวงกลาโหม (เฉพาะ) ที่ ๖๒/๖๒ ลง ๓๐ ก.ย. ๖๒ เรื่อง
การจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุของกระทรวงกลาโหม และ
ผนวก ค อ�ำนาจอนุมัติการจ�ำหน่ายพัสดุและยุทธภัณฑ์เป็นสูญ ส�ำหรับ
ส่วนราชการในสังกัดกระทรวงกลาโหม เรื่องการจัดซื้อจัดจ้างและ
การบริหารพัสดุของกระทรวงกลาโหม
พัสดุหรือยุทธภัณฑ์ประเภทที่ได้รับการยกเว้นภาษีศุลกากร
- ผู้บังคับบัญชาชั้นผู้บัญชาการกองพล ผู้บังคับการกองเรือ และ
ผู้บัญชาการกองพลบิน หรือเทียบเท่ามีอ�ำนาจอนุมัติจ�ำหน่าย
ไม่เกิน ๕๐,๐๐๐ บาท
- ผู้บังคับบัญชาชั้นแม่ทัพ หรือเทียบเท่า มีอ�ำนาจอนุมัติจ�ำหน่าย
ไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท
- ผู้บังคับบัญชาส่วนราชการที่มีอัตราชั้นยศ พลเอก พลเรือเอก
พลอากาศเอก มีอ�ำนาจอนุมัติ จ�ำหน่าย ไม่เกิน ๒๐๐,๐๐๐ บาท
- ปลัดกระทรวงกลาโหม ผูบ้ ญ
ั ชาการทหารสูงสุด ผูบ้ ญ
ั ชาการทหาร
บก ผูบ้ ญ
ั ชาการทหารเรือ และผูบ้ ญ
ั ชาการทหารอากาศ มีอำ� นาจ
อนุมัติจ�ำหน่าย ไม่เกิน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท
พัสดุหรือยุทธภัณฑ์ที่จัดหาด้วย เงินนอกงบประมาณประเภทที่ ๒
และยุทธภัณฑ์ที่ได้รับการช่วยเหลือทางการทหาร
- ผู้บังคับบัญชาชั้นผู้บัญชาการกองพล ผู้บังคับการกองเรือ และ
ผูบ้ ญั ชาการกองพลบิน หรือเทียบเท่ามีอำ� นาจอนุมตั จิ ำ� หน่ายไม่เกิน
๕๐,๐๐๐ บาท
- ผู้บังคับบัญชาชั้น แม่ทัพ หรือเทียบเท่า มีอ�ำนาจอนุมัติจ�ำหน่าย
ไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท
- ผู้บังคับบัญชาส่วนราชการที่มีอัตราชั้นยศ พลเอก พลเรือเอก
พลอากาศเอก มีอำ� นาจอนุมตั ิ จ�ำหน่ายไม่เกิน ๒๐๐,๐๐๐ บาท
- ปลัดกระทรวงกลาโหม ผูบ้ ญั ชาการทหารสูงสุด ผูบ้ ญั ชาการทหารบก
ผู้บัญชาการทหารเรือ และผู้บัญชาการทหารอากาศ มีอ�ำนาจ
อนุมัติ จ�ำหน่ายไม่เกิน ๒๐๐,๐๐๐ บาท
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■ สิง่ ทีห่ น่วยปฏิบตั ผิ ดิ ๑. หลักฐานการขออนุมตั จิ ำ� หน่าย มีไม่ครบถ้วน
				
๒. ขัน้ ตอน/กรรมวิธใี นการจ�ำหน่าย สิง่ อุปกรณ์
ของหน่วยระดับกองพันหรือเทียบเท่าขึ้นไปล่าช้า
		 ๗.๓ การ ● ตรวจดูหลักฐานการติดตามผลการจ�ำหน่ายสิ่งอุปกรณ์
ติ ด ตาม ผลการ ♦ ค�ำสั่งกองทัพบก ที่ ๔๒๒/๒๕๑๖ ลง ๕ ต.ค. ๑๖ เรื่อง การตรวจ
จำ�หน่าย
เยี่ยมการส่งก�ำลังบ�ำรุงของผู้บังคับบัญชา และการก�ำกับดูแลของ
ฝ่ายอ�ำนวยการส่งก�ำลังบ�ำรุง ข้อ ๑๐ และ ๑๐.๔
ข้อ ๑๐ การติดตามและเร่งรัดผลงานของฝ่ายอ�ำนวยการส่งก�ำลังบ�ำรุง
ปฏิบัติดังนี้
		 ๑๐.๔ ใช้วิธีต่อไปนี้ตามล�ำดับ
			
๑๐.๔.๑ พบปะประสานงานด้วย ตนเอง (การเยีย่ มเพือ่
ก�ำกับดูแลด้านการส่งก�ำลังบ�ำรุง)
			
๑๐.๔.๒ ส่งผู้แทนไปพบปะ ประสานงาน
			

๑๐.๔.๓ ติดต่อโดยตรงด้วยโทรศัพท์หรือวิทยุโทรทัศน์

			

๑๐.๔.๔ ติดตามและเร่งรัดเป็นลายลักษณ์อักษร

■ สิ่ ง ที่ ห น่ ว ยปฏิ บั ติ ผิ ด ไม่ พ บหลั ก ฐานการติ ด ตามการขออนุ มั ติ
จ�ำหน่ายสิ่งอุปกรณ์ตามอัตรา อจย./อฉก. และ อสอ. ของหน่วยระดับ
กองพันหรือเทียบเท่าขึ้นไป
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		 ๗.๔ การ ● ตรวจดูหลักฐานการส่งคืนซากสิ่งอุปกรณ์หลัก/ สิ่งอุปกรณ์ส�ำคัญ
ปฏิบตั ติ อ่ สิง่ อุปกรณ์ ♦ ระเบียบ ทบ. ว่าด้วยการจ�ำหน่าย สป. พ.ศ. ๒๕๕๗ ลง ๓๑ ม.ค. ๕๗
หรือซากสิง่ อุปกรณ์ 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�ำหน่ายออกจากบัญชีคุมแล้ว
ข้อ ๓๐ ผู้บังคับบัญชาชั้นผู้บัญชาการกองพลหรือเทียบเท่า ผู้บังคับ
บัญชาชัน้ แม่ทพั หรือเทียบเท่า เจ้ากรมฝ่ายยุทธบริการ หรือเจ้ากรมฝ่าย
กิจการพิเศษ หากไม่มีข้อก�ำหนดไว้เป็นอย่างอื่นแล้ว ในการอนุมัติ
จ�ำหน่ายและสั่งการปฏิบัติต่อสิ่งอุปกรณ์หรือซากสิ่งอุปกรณ์ตามข้อ
๒๓.๒ นั้น ให้พิจารณาสั่งการปฏิบัติอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้
		 ๓๐.๑ มอบให้แก่ผู้ชดใช้ ในกรณีที่มืใช่สิ่งอุปกรณ์หลักหรือ
สิ่งอุปกรณ์ส�ำคัญ
		 ๓๐.๒ ส่งให้ตำ� บลรวบรวมสิง่ อุปกรณ์จำ� หน่าย หรือปฏิบตั ติ าม
ที่กรมฝ่ายยุทธบริการหรือกรมฝ่ายกิจการพิเศษที่รับผิดชอบสิง่ อุปกรณ์
นั้นก�ำหนด
		

๓๐.๓ ให้หน่วยน�ำไปใช้ประโยชน์อย่างอื่น

		

๓๐.๔ ท�ำลาย

ข้อ ๓๒ สิ่งอุปกรณ์ และซากสิ่งอุปกรณ์ในโครงการ ให้ถือปฏิบัติตาม
แนวทางในข้อ ๒๓.๔ ของระเบียบนี้
ข้อ ๒๓.๔ เฉพาะสิ่งอุปกรณ์ในโครงการ
		
๒๓.๔.๑ ให้รายงานขออนุมัติจ�ำหน่ายสิ่งอุปกรณ์
ในโครงการทีอ่ ยูใ่ นครอบครองของหน่วยตามปกติจนถึงผูม้ อี ำ� นาจอนุมตั ิ
ให้จ�ำหน่ายสิ่งอุปกรณ์ออกจากบัญชีคุม
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๒๓.๔.๒ ส� ำ เนารายงานขออนุ มั ติ จ� ำ หน่ า ยตาม
ข้อ ๒๓.๔.๑ เสนอกรมฝ่ายยุทธบริการหรือกรมฝ่ายกิจการพิเศษ
ที่รับผิดชอบในสิ่งอุปกรณ์นั้น เพื่อพิจารณาด�ำเนินการต่อไป
			
๒๓.๔.๓ กรมฝ่ายยุทธบริการ หรือกรมฝ่ายกิจการพิเศษ
เมื่อได้รับรายงานแล้วให้รายงานถึงกองทัพบก เพื่อแจ้งให้ประเทศ
ผู้มอบ/บริจาคสิ่งอุปกรณ์ทราบและท�ำข้อตกลงหรือก�ำหนดแนวทาง
ปฏิบัติต่อสิ่งอุปกรณ์ ดังกล่าวต่อไป
			
๒๓.๔.๔ ห้ามด�ำเนินการใดๆ หรือปฏิบัติต่อสิ่งอุปกรณ์
ในโครงการทีไ่ ด้รบั อนุมตั ใิ ห้จำ� หน่าย ก่อนทีจ่ ะได้ขอ้ ยุตจิ ากผลการด�ำเนิน
การตามข้อ ๒๓.๔.๓ เรียบร้อยแล้ว
ข้อ ๓๓ สิ่งอุปกรณ์หรือซากสิ่งอุปกรณ์ต่อไป นี้ห้ามมอบให้แก่ผู้ชดใช้
		

๓๓.๑ สิ่งอุปกรณ์หลัก

		

๓๓.๒ สิ่งอุปกรณ์ส�ำคัญ

ข้อ ๓๔ การส่งให้ต�ำบลรวบรวมสิ่งอุปกรณ์จ�ำหน่าย
		 ๓๔.๑ ส่งให้แก่ต�ำบลรวบรวมสิ่งอุปกรณ์ จ�ำหน่ายที่สะดวก
ในการขนส่งและเสียค่าใช้จา่ ยน้อยทีส่ ดุ โดยถือปฏิบตั ติ ามระเบียบ ทบ.
ว่าด้วยการส่งและรับสิ่งอุปกรณ์ที่มีผลบังคับใช้ในปัจจุบัน
		

๓๔.๒ หลักฐานประกอบการส่งคืนสิ่งอุปกรณ์

			 ๓๔.๒.๑ ส�ำเนารายงานขออนุมตั จิ ำ� หน่าย ทบ.(๔๐๐-๐๖๕)
ที่อนุมัติแล้ว
			 ๓๔.๒.๒ หลักฐานการส่งคืน ใช้ใบส่งคืน (ทบ.๔๐๐-๐๑๓ )
หรือใบส่งคืนและส่งสิ่งอุปกรณ์ ทบ. ๔๐๐ - ๐๑๔ หรือใบเบิกหรือ
ใบส่งคืนสิ่งอุปกรณ์ (ทบ.๔๐๐-๐๐๗-๑) แล้วแต่กรณี
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♦ ค�ำสั่ง สส. (เฉพาะ) ที่ ๙๕๖/๕๗ ลง ๑๘ ธ.ค. ๕๗ เรื่อง การก�ำหนด
รายการสิ่งอุปกรณ์หรือซากสิ่งอุปกรณ์ที่หน่วยจะต้องส่งคืนหรือไม่ต้อง
ส่งคืน ข้อ ๑, ๑.๑, ๑.๒, ๑.๓ และ ๒
ข้อ ๑. สิ่งอุปกรณ์ที่ต้องส่งซากคืน
		 ๑.๑ สิ่งอุปกรณ์หลัก, สิ่งอุปกรณ์ส�ำคัญ และสิ่งอุปกรณ์ใน
โครงการ ให้หน่วยส่งคืนซากมาทีต่ ำ� บลรวบรวมสิง่ อุปกรณ์จำ� หน่ายของ
กรมการทหารสื่อสาร
		 ๑.๒ สิง่ อุปกรณ์รอง ทีม่ มี ลู ค่าตัง้ แต่ ๕,๐๐๐ บาท ขึน้ ไป ให้หน่วย
ส่ ง คื น ซากไปที่ ต� ำ บลรวบรวมซากสิ่ ง อุ ป กรณ์ จ� ำ หน่ า ยตามสาย
การส่งก�ำลังที่ใกล้ที่สุด
		 ๑.๓ ชิ้นส่วนซ่อม ที่มีมูลค่าตั้งแต่ ๘๐,๐๐๐ บาท ขึ้นไป ให้
ส่งคืนซากมาทีต่ ำ� บลรวบรวมสิง่ อุปกรณ์จำ� หน่าย ของกรมการทหารสือ่ สาร
ข้อ ๒. สิ่งอุปกรณ์ที่ไม่ต้องการส่งคืนซาก ได้แก่สิ่งอุปกรณ์ ที่ไม่ได้อยู่
ในข้อ ๑ โดยพิจารณาตามผนวก ก แนบท้ายค�ำสั่งนี้ ส�ำหรับสิ่งอุปกรณ์
ใดที่ไม่ได้กล่าวไว้ในค�ำสั่งนี้ให้ประสานการด�ำเนินการกับกรมการทหาร
สื่อสารโดยตรง
■ สิ่งที่หน่วยปฏิบัติผิด ไม่ด�ำเนินการส่งคืนซาก สิ่งอุปกรณ์หลัก และ
๘. การตรวจและ สิง่ อุปกรณ์สำ� คัญ ทีจ่ ำ� หน่ายแล้วให้ กรมฝ่ายยุทธบริการตามสายส่งก�ำลัง
การ รายงาน
สถานภาพ
๘.๑ การตรวจ ● ตรวจดูหลักฐานการตรวจสิ่งอุปกรณ์สาย ส. ประจ�ำเดือน
สิ่งอุปกรณ์ สาย ส. ♦ ระเบียบกองทัพบก ว่าด้วยการตรวจอาวุธและสิง่ ของทีจ่ า่ ยประจ�ำตัว
ประจำ�เดือน
ทหาร พ.ศ. ๒๔๙๗ ข้อ ๖, ๘, ๑๕, ๑๙ และ ๒๐
ข้อ ๖ การตรวจประจ�ำเดือนเป็นการตรวจประจ�ำเดือนละ ๑ ครั้ง
การตรวจอาจท�ำได้ ๒ วิธี คือ
		 ๑. การตรวจปกติค่อยท�ำการตรวจบนโรงที่อยู่ของทหาร
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		 ๒. การตรวจในสนาม คือ ท�ำการตรวจในสนามฝึกในลักษณะ
ทหารปฏิบัติการในสนาม การตรวจประจ�ำเดือนกระท�ำได้ในวันเสาร์
สัปดาห์สุดท้ายของเดือนระหว่าง ๑๐๐๐ - ๑๒๐๐ โดยบุคคลต่อไปนี้
ท�ำการตรวจ คือ หน่วยกองพันหรือเทียบเท่ากองพัน เป็นหน้าที่ของ
ผบ.พัน. หรือ ผู้แทนส�ำหรับหน่วยทหาร ที่มีลักษณะการจัดหน่วยอย่าง
อื่น เช่น นขต.กรม, นขต. กองพล ให้ปฏิบัติโดยอนุโลม
ข้อ ๘ การตรวจตามปกติที่กล่าวในข้อ ๖ โดยทั่วไป ท�ำการตรวจสอบ
ของต่าง ๆ ดังนี้
		 (๑) อาวุธ และเครือ่ งมือ เครือ่ งใช้ประจ�ำกาย ประจ�ำหน่วย ตลอด
จนสถานที่เก็บ
		 (๒) คลังของหน่วย และของในคลังของหน่วย
		 (๓) สัตว์และยานพาหนะของหน่วย
		 (๔) สถานที่ท�ำงาน
ข้อ ๑๕ การตรวจอาวุธ ยานพาหนะ และเครือ่ งมือสือ่ สาร เครือ่ งใช้อนื่ ๆ
จะต้องตรวจรายละเอียดการระวังรักษา ความสะอาด การปรนนิบตั บิ ำ� รุง
ว่าถูกต้องตามระเบียบ ทีท่ างราชการก�ำหนด การช�ำรุดหรือศูนย์หายของ
แต่ละชนิดนั้น ๆ มีการด�ำเนินการตามระเบียบของกองทัพบกเพียงใด
เพือ่ ประโยชน์ ทีจ่ ะให้สงิ่ เหล่านีอ้ ยูใ่ นสภาพทีใ่ ช้การได้ตามอัตราอยูเ่ สมอ
ข้อ ๑๙ การรายงานผลการตรวจ ตามข้อ ๖ ให้ท�ำบันทึกผลการตรวจ
ขึ้น ๓ ฉบับ ส่งให้หน่วยรับตรวจ ๑ ฉบับ ผู้ตรวจเก็บ ๑ ฉบับ อีก ๑ ฉบับ
รายงานตามล�ำดับถึงกองพลหรือเทียบเท่า ภายใน ๑๕ วัน โดยแยกเป็น
รายการตามล�ำดับสิง่ ของ ของประจ�ำตัวทหาร, อาวุธ ประจ�ำหน่วย, อาวุธ
ประจ�ำกาย, คลัง, สถานที่ท�ำงาน และ โรงที่อยู่ ฯลฯ เป็นต้น พร้อมทั้ง
ผลเปรียบเทียบความยิ่งหย่อนเป็นหน่วยๆ ทั้งนี้ ผู้บังคับบัญชาจะได้
ทราบ ข้อบกพร่อง, ความพร้อมเพรียง แล้วพิจารณาแก้ไขให้หน่วยนั้น
มีอาวุธยุทโธปกรณ์สมบูรณ์ตามอัตราต่อไป
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รายการ

การปฏิบัติ/หลักฐานอ้างอิง
ข้อ ๒๐ รายละเอียดปลีกย่อย เพื่อให้การตรวจได้ผลสมความมุ่งหมาย
ให้หน่วยมีสภาพพร้อมอยู่เสมอ ให้แต่ละกองพลหรือเทียบเท่าพิจารณา
ก�ำหนดขึ้นได้และให้กรมยุทธศึกษาทหารบกเป็นผู้รักษาระเบียบนี้
■ สิ่ ง ที่ ห น่ ว ยปฏิ บั ติ ผิ ด ไม่ ไ ด้ ร ายงานผลการตรวจสิ่ ง อุ ป กรณ์
ประจ�ำเดือนให้ผบ้ ู งั คับบัญชาโดยตรงของหน่วยทราบตามสายการบังคับบัญชา
ภายใน ๑๕ วันของ เดือนถัดไป

๘.๒ การรายงาน
สถานภาพ
สิ่งอุปกรณ์ สำ�คัญ
และสิ่งอุปกรณ์
หลัก สาย ส. งดใช้
งานประจำ�เดือน

● ตรวจดูเอกสารการรายงานยอดสิง่ อุปกรณ์สำ� คัญและ สิง่ อุปกรณ์หลัก
สาย ส. ตามที่กองทัพบกก�ำหนด และตรวจดูเอกสารการรายงาน
♦ ระเบียบกองทัพบกว่าด้วยการส่งก�ำลังสิง่ อุปกรณ์ประเภท ๒ และ ๔
พ.ศ. ๒๕๓๔ ลง ๓๐ ธ.ค. ๓๔ ข้อ ๕.๒๔
๕.๒๔ สิ่งอุปกรณ์งดใช้การ หมายถึง สิ่งอุปกรณ์ ส�ำเร็จรูปซึ่งอยู่ใน
ลักษณะใดลักษณะหนึ่ง ดังต่อไปนี้
			

๕.๒๔.๑ ไม่ท�ำงานตามหน้าที่

			

๕.๒๔.๒ ไม่ปลอดภัยในการใช้

			

๕.๒๔.๓ ถ้าใช้ต่อไปจะเสียหายมากขึ้น

♦ ค�ำสั่งกองทัพบก ที่ ๔๖๒/๒๕๔๓ ลง ๑๔ ก.ย. ๔๓ เรื่อง การรายงาน
สิ่งอุปกรณ์สำ� คัญและสิง่ อุปกรณ์หลัก งดใช้งานประจ�ำเดือน ข้อ ๒, ๒.๑,
๒.๒, ๓, ๔, ๔.๑ และ ๔.๒
ข้อ ๒ การรายงานเพื่อให้ผู้บังคับบัญชาชั้นเหนือทราบสถานภาพ
สิง่ อุปกรณ์สำ� คัญ และสิง่ อุปกรณ์หลัก งดใช้งานประจ�ำเดือนของทุกสาย
ยุทธบริการได้อย่างถูกต้องและใช้เป็นข้อมูลในการตรวจสอบรายการ
ช�ำรุด และการซ่อมบ�ำรุงสิ่งอุปกรณ์ที่งดใช้งานของหน่วย
		 ๒.๑ หน่วยรายงาน หน่วยใช้ หน่วยซ่อมบ�ำรุง และกรมฝ่ายยุทธ
บริการ มีหน้าที่รายงาน
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รายการ

การปฏิบัติ/หลักฐานอ้างอิง
		 ๒.๒ ห้วงระยะเวลารายงาน ให้รายงานทุกรอบ ๑ เดือน ปิด
รายงานทุกสิ้นเดือนโดยกรมฝ่ายยุทธบริการ รวบรวมรายงานและ
จัดท�ำบัญชีรายการยุทโธปกรณ์งดใช้งาน ที่งดใช้งานเพิ่มขึ้นในวงรอบ
การรายงาน (เปิดงานซ่อม) และรายการที่ซ่อมเสร็จแล้ว (ปิดงานซ่อม)
รายงานให้กองทัพบกทราบ ตามแบบการรายงานที่ก�ำหนด (ผนวก ก)
ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป
ข้อ ๓ ประเภทสิ่งอุปกรณ์ที่ต้องรายงาน คือ สิ่งอุปกรณ์ส�ำคัญ และ
สิง่ อุปกรณ์หลัก ทัง้ นีใ้ ห้เป็นไปตามทีร่ ะบุไว้ในระเบียบ/ ค�ำสัง่ ฯ ทีเ่ กีย่ วข้อง
ข้อ ๔ เอกสารการรายงาน
๔.๑ บัญชีสรุปรายงานสิ่งอุปกรณ์ส�ำคัญและสิ่งอุปกรณ์หลัก
งดใช้งาน (ผนวก ก)
๔.๒ ส�ำเนาใบส่งซ่อม (แบบ ทบ.๔๖๘-๓๑๑)
♦ ค�ำสั่งกองทัพบก ที่ ๓๘๕/๒๕๓๗ ลง ๒๑ พ.ย. ๓๗ เรื่อง ก�ำหนด
รายงานสิ่งอุปกรณ์ส�ำคัญ
เพื่อเป็นการปฏิบัติตามระเบียบกองทัพบกว่าด้วยการส่งก�ำลัง
สิ่งอุปกรณ์ประเภท ๒ และ ๔ พ.ศ. ๒๕๓๔ และ เพื่อให้การปฏิบัติ
ต่อสิ่งอุปกรณ์เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เนื่องจากเป็นสิ่งอุปกรณ์ที่มี
ความจ�ำเป็นต่อการฝึก การรบ ราคาแพง ยากต่อการจัดหา หรือการ
ผลิตมีความต้องการไม่แน่นอน อาจจะขาดหรือเกินอยู่เสมอ ในระบบ
ส่งก�ำลัง และ/หรือเป็นรายการที่อาจจะเกิดวิกฤตในวัสดุ ขั้นมูลฐาน
จึ ง ขอก� ำ หนดให้ สิ่ ง อุ ป กรณ์ ต าม ผนวก ก ที่ แ นบท้ า ยค� ำ สั่ ง นี้ เ ป็ น
สิ่งอุปกรณ์ส�ำคัญของกองทัพบก

กรมจเรทหารบก
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รายการ

การปฏิบัติ/หลักฐานอ้างอิง
		 ผนวก ก. บัญชีรายชือ่ สิง่ อุปกรณ์สำ� คัญ อนุผนวก ๒ บัญชีรายการ
สิ่งอุปกรณ์ส�ำคัญ สาย ส. จ�ำนวน ๗๘ รายการ
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๑.
๒.
๓.
๔
๕.
๖.
๗.
๘.
๙.
๑๐.
๑๑.
๑๒.
๑๓.
๑๔.
๑๕.
๑๖.
๑๗.
๑๘.
๑๙.
๒๐.
๒๑.
๒๒.
๒๓.
๒๔.
๒๕.
๒๖.

ชุดวิทยุ AN/GRC-106
ชุดวิทยุ AN/GRC-160
ชุดวิทยุ AN/GRC-122
ชุดวิทยุ AN/GRC-142
ชุดวิทยุถ่ายทอดปลายทาง AN/TRC-145
ชุดวิทยุถ่ายทอดกลางทาง AN/TRC-113
ชุดวิทยุ AN/VRC-12
ชุดวิทยุ AN/VRC-24
ชุดวิทยุ AN/VRC-43
ชุดวิทยุ AN/VRC-46
ชุดวิทยุ AN/VRC-47
ชุดวิทยุ AN/VRC-49
ชุดวิทยุ AN/PRC-68
ชุดวิทยุ AN/PRC-77
ชุดวิทยุ HF/SSB ขนาด ๑๐-๒๐ วัตต์ PRC/VRC-610
ชุดวิทยุ PRC-610
ชุดวิทยุ VRC-610
ชุดวิทยุ VRC/GRC-620 (100 W.)
ชุดวิทยุ SSB-100 W. (TRANSWORLD) PRC-1099
ชุดวิทยุถ่ายทอด TERMINAL RL-420 (DELTAMUX)
ชุดวิทยุถ่ายทอด TERMINAL RL-420 (DX-111)
ชุดวิทยุถ่ายทอด RELAY RL-420
ชุดวิทยุ VHF/FM. 889 F/T69-2 (สปจ.)
ชุดวิทยุ VRC-83 (รสพ.๘๕) สปจ.
ชุดวิทยุ VRC-84 (รสพ.๘๕) สปจ.
ชุดวิทยุ VRC-745 B (S) (CNR-900)

คู่มือการปฏิบัติราชการสายงานจเร
การตรวจกิจการทั่วไป

รายการ

การปฏิบัติ/หลักฐานอ้างอิง
		 ๒๗.
		 ๒๘.
		 ๒๙.
		 ๓๐.
		 ๓๑.
		 ๓๒.
		 ๓๓.
		 ๓๔.
		 ๓๕.
		 ๓๖.
			
		 ๓๗.
		 ๓๘.
		 ๓๙.
			
		 ๔๐.
		 ๔๑.
		 ๔๒.
		 ๔๓.
		 ๔๔.
		 ๔๕.
		 ๔๖.
		 ๔๗.
			
		 ๔๘.
		 ๔๙.
			
		 ๕๐.

ชุดวิทยุ TRA-931 X (ถ.เบา ๒๑)
ชุดวิทยุ UK/VRQ-301 (ถ.เบา ๒๑)
ชุดวิทยุ HF/SSB ขนาด ๕ - ๒๐ วัตต์ แบบ PRC- 2220
ชุดวิทยุ VHF/FM ขนาด ๑ - ๕๐ วัตต์ แบบ VRC- 745 B (S)
ชุดวิทยุ HF/SSB ขนาด ๕ - ๑๐๐ วัตต์ แบบ VRC- 2100
ชุดวิทยุน�ำทาง NDB พร้อมเสาอากาศเคลื่อนที่
ชุดวิทยุควบคุมจราจรทางอากาศระบบ VHF/AM
ชุดวิทยุควบคุมจราจรทางอากาศระบบ UHF/AM
ชุดวิทยุควบคุมจราจรทางอากาศระบบ VHF/FM
รถวิ ท ยุ ป ระจ� ำ ผู ้ บั ง คั บ บั ญ ชา เพื่ อ ใช้ ติ ด ต่ อ สั่ ง การ
(GRC-306 TM)
รถวิทยุส�ำหรับ มทภ. เพื่อใช้ติดต่อสั่งการ (MRC- 107 T2)
เครื่องควบคุมการยิงฟลายแคชเชอร์
เครื่ อ งควบคุ ม การยิ ง ปื น ใหญ่ แ บบอั ต ตาจร FILED
GUARD II
เรดาร์ตรวจจับอากาศยานระดับตํ่า (LAADS)
เรดาร์เตือนภัยระดับตํ่า (EM/M-2106)
เรดาร์เตือนภัยทางอากาศ (สปจ.) (๕๑๓)
เรดาร์ควบคุมการยิง ปตอ. ๕๗ มม. (สปจ.) (๘๖๐)
เรดาร์ RASIT 3190 B
เรดาร์ AN/TPQ-36
เครื่องช่วยฝึกยิงปืนใหญ่รถถังด้วยแสงเลเซอร์ BT-41
เครื่องช่วยฝึกยิงปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยานท�ำงาน ด้วยแสง
เลเซอร์รุ่น SAAB BT-41
เครื่องช่วยฝึกยิงด้วยแสงเลเซอร์ทหารราบ
เครือ่ งค�ำนวณช่วยฝึกการอ�ำนวยการยิงเครือ่ งยิง ลูกระเบิด
ยี่ห้อ SHARP แบบ PC-1500 A.
ตู้สลับสายอัตโนมัติ SB-3614 (V)/TT
กรมจเรทหารบก
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รายการ

การปฏิบัติ/หลักฐานอ้างอิง
		 ๕๑. ชุด อุป กรณ์วัด ผลภาคพื้ น ดิ น AIR TARGET MODEL
			 GS-RCS-20404
		 ๕๒. ระบบเครือ่ งวิทยุหาทิศ ยีห่ อ้ รอคอล แบบ RA-1796-1794,
			 MA-111, MA1119 A
		 ๕๓. เครือ่ งค�ำนวณในการยิงให้กบั ค.๘๑ มม. ยีห่ อ้ CASIO แบบ
			 FX-602P
		 ๕๔. เครื่องค�ำนวณในการยิงให้กับ ป. ๑๐๕ มม. ยี่ห้อ SHARP
			 แบบ PC-1500
		 ๕๕. เครื่องช่วยฝึกเป้าบินพิสัยกลาง
		 ๕๖. เครือ่ งรับ-ส่งข้อมูลหลายทางเข้ารหัสความเร็วสูง ระบบใหม่
			 แบบ TACTER-11FS
		 ๕๗. เครือ่ งรับ-ส่งข้อมูลปลายทางเข้ารหัสความเร็วสูง ระบบใหม่
			 (ใช้ภาษาไทยได้) แบบ TACTER-11R
		 ๕๘. เครื่องท�ำแผนที่ (PADS) AN/USQ-70)
		 ๕๙. เครื่องก�ำเนิดสัญญาณย่านความถี่วิทยุ
		 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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การปฏิบัติ/หลักฐานอ้างอิง
		
		
		
		
		
		

๗๓.
๗๔.
๗๕.
๗๖.
๗๗.
๗๘.

เครื่องคลี่และม้วนสาย CE-11
สายโทรศัพท์สนาม WD-1/TT ในล้อ DR-8
สายโทรศัพท์สนาม WD-1/TT ในล้อ RL-159
ชุดโทรศัพท์เคลื่อนที่ทางยุทธวิธี MXD-2000
สถานีดาวเทียมเคลื่อนที่
สายอากาศ RC-292

■ สิ่งที่หน่วยปฏิบัติผิด ๑. ไม่ ร ายงานยอดสิ่ ง อุ ป กรณ์ ส� ำ คั ญ และ
สิ่งอุปกรณ์หลัก งดใช้งานประจ�ำเดือน
					
(ผนวก ก)

๒. รายงานไม่ถกู ต้องตามทีก่ องทัพบก ก�ำหนด

					
๓. การรายงานยอดสิ่ ง อุ ป กรณ์ ส� ำ คั ญ และ
สิ่งอุปกรณ์หลัก งดใช้งานประจ�ำเดือนไม่ตรงตามความเป็นจริง
					
๔. เอกสารการรายงานไม่ ค รบถ้ ว น เช่ น
ไม่แนบส�ำเนาใบส่งซ่อม ทบ.๔๖๘-๓๑๑
๘.๓ การรายงาน ● ตรวจดูเอกสารการรายงานสถานภาพสิ่งอุปกรณ์ ตาม อจย. และ
สถานภาพ รอบ ๓ อสอ. รอบ ๓ เดือน สถานภาพรอบ ๓ เดือน ตามเดือนที่กองทัพบก
เดือน
ก�ำหนด
♦ ระเบียบกองทัพบก ว่าด้วยการส่งก�ำลังสิง่ อุปกรณ์ ประเภท ๒ และ ๔
พ.ศ. ๒๕๓๔ ลง ๓๐ ธ.ค. ๓๔ ข้อ ๕๐, ๕๑, ๕๒, ๕๓, ๕๔ และ ๕๕
ข้อ ๕๐ ความมุง่ หมาย เพือ่ ให้ผบู้ งั คับบัญชาและหน่วยส่งก�ำลังบ�ำรุงชัน้
เหนือทราบสถานภาพสิ่งอุปกรณ์ของหน่วยใช้และหน่วยสนับสนุน
ทางการส่งก�ำลังตามห้วงระยะเวลา
ข้อ ๕๑ หน่วยรายงาน
		 ๕๑.๑ หน่วยใช้ ได้แก่ หน่วยระดับกองพัน หรือเทียบเท่า หรือ
หน่วยอิสระที่กองทัพบกอนุมัติขึ้นไป
กรมจเรทหารบก
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		 ๕๑.๒ หน่วยสนับสนุนทางการส่งก�ำลัง ได้แก่ หน่วยสนับสนุน
โดยตรงหน่วยสนับสนุนทั่วไปและคลัง
ข้อ ๕๒ ห้วงระยะเวลารายงาน
		 ๕๒.๑ หน่วยใช้ รายงานในรอบ ๓ เดือน ปิดรายงานในสิ้น
มีนาคม มิถุนายน กันยายน และธันวาคม
		 ๕๒.๒ หน่วยสนับสนุนทางการส่งก�ำลัง รายงานในรอบ ๖ เดือน
ปิดรายงานในสิ้นมีนาคม และ กันยายน
ข้อ ๕๓ สิ่งอุปกรณ์ที่ต้องรายงาน
		 ๕๓.๑ หน่วยใช้ให้รายงานสถานภาพสิ่งอุปกรณ์ตาม อจย. ทุก
รายการ ส่วนสิ่งอุปกรณ์ตาม อสอ. นั้นให้รายงานเฉพาะรายการที่
กองทัพบกก�ำหนด
		 ๕๓.๒ หน่วยสนับสนุนทางการส่งก�ำลัง ให้รายงานสถานภาพ
สิ่งอุปกรณ์ที่สะสมเฉพาะรายการที่กองทัพบกก�ำหนด
ข้อ ๕๔ การด�ำเนินการรายงาน
		

๕๔.๑ รายงานของหน่วยใช้

			
๕๔.๑.๑ หน่วยใช้ทำ� รายงานในรอบ ๓ เดือน โดยใช้แบบ
พิมพ์ ทบ.๔๐๐-๐๑๖ จ�ำนวน ๓ ชุด แยกสิง่ อุปกรณ์ตามความรับผิดชอบ
ของสายยุทธบริการหน่วย รายงานเก็บไว้ ๑ ชุด ส่งรายงานตาม
สายการบังคับบัญชา ๒ ชุด ส�ำหรับสิ้นมีนาคม ให้รายงานสถานภาพ
สิ่งอุปกรณ์ทุกรายการตามที่ก�ำหนดในข้อ ๕๓.๑ ส่วนสิ้นมิถุนายน
กันยายน และธันวาคม ให้รายงานเฉพาะรายการที่เปลี่ยนแปลง ถ้าไม่มี
การเปลี่ยนแปลงให้ยืนยันให้ทราบ
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การปฏิบัติ/หลักฐานอ้างอิง
		 ๕๔.๑.๒ หน่วยบังคับบัญชาชั้นเหนือ ของหน่วยรายงาน รับ
ทราบสถานภาพสิ่งอุปกรณ์แล้วส่ง รายงาน จ�ำนวน ๒ ชุด ไปตามสาย
การบังคับบัญชาจนถึง นขต.ทบ. และ นขต.ทบ. ส่งรายงานให้กรมฝ่าย
ยุทธบริการที่รับผิดชอบสิ่งอุปกรณ์ จ�ำนวน ๒ ชุด ภายใน ๓๐ วัน นับ
จากวันปิดรายงาน
		 ๕๔.๑.๓ กรมฝ่ายยุทธบริการตรวจสอบ สถานภาพสิง่ อุปกรณ์
แล้วส่งรายงานให้กองทัพบก จ�ำนวน 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�ำลังบ�ำรุง ข้อ ๒.๒
ข้อ ๒.๒ ปัญหาตามข้อ ๑.๒ ตามอ้างถึง ๕ มาตรา ๑๖๑ ก�ำหนดไว้ว่า
ถ้าวันสุดท้ายแห่งระยะเวลาเป็นวันหยุด ซึง่ ตามประเพณีงดเว้นการงาน
ท่านให้นับวันที่เริ่มท�ำงาน ใหม่เข้าด้วย ฉะนั้นในการรายงานสถานภาพ
สิ่งอุปกรณ์ ประเภท ๒ และ ๔ รอบ ๓ เดือน หากในวันปิดรายงาน เป็น
วันหยุดราชการ หน่วยสามารถรายงานในวันท�ำการ ในวันถัดไปได้
■ สิง่ ทีห่ น่วยปฏิบตั ผิ ดิ ๑. ไม่รายงานสถานภาพสิง่ อุปกรณ์ รอบ ๓ เดือน
				
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
				

		 ๘.๔ การ
รายงาน สถานภาพ
สป.๒ และ ๔ ผ่าน
ระบบ LOGSMIS

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
กรมจเรทหารบก
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การปฏิบัติ/หลักฐานอ้างอิง
ข้อ ๓.๑.๒ หน่วยใช้ทุกหน่วยตรวจสอบข้อมูลสถานภาพ สป. ที่ครอบ
ครองในระบบ LOGSMIS ให้ถูกต้องตรงกับบัญชีคุมของหน่วย โดยแยก
การปฏิบัติในแต่กรมฝ่ายยุทธบริการ พร้อมทั้งพิมพ์รายงานสถานภาพ
เก็บเป็นหลักฐานส�ำหรับการตรวจสอบข้อมูล
ข้อ ๓.๔ ขั้นที่ ๔ การรายงานสถานภาพ สป.ผ่านระบบ LOGSMIS
ข้อ ๓.๔.๑ ทุกหน่วย (หน่วยใช้และหน่วยสนับสนุนทางการส่งก�ำลัง)
ตรวจสอบข้อมูลและยืนยันสภาพ สป. ผ่านระบบ LOGSMIS ครั้งแรก
๒๕ - ๓๑ ก.ค. ๖๓ และครั้งต่อไปให้รายงานในห้วง ๒๕ ถึงสิ้นเดือน
พร้อมทั้งพิมพ์รายงานตามตามแบบพิมพ์ ทบ.๔๐๐ - ๐๑๖ และ ทบ.
๔๐๐ - ๐๑๗ ผ่านระบบ LOGSMIS เก็บไว้เป็นหลักฐานของหน่วย

๙. แบตเตอรี่แห้ง
๙.๑ การเบิก-รับ ● ตรวจหลักฐานการเบิก-รับแบตเตอรีแ่ ห้งรอบ ๓ เดือน แบตเตอรีแ่ ห้ง
(ต.ค. - ธ.ค., ม.ค. - มี.ค., เม.ย. - มิ.ย., ก.ค.- ก.ย.) การแต่งตั้ง
คณะกรรมการตรวจรั บ สิ่ ง อุ ป กรณ์ รายงานผลการตรวจรั บ และ
บัตรบัญชีคุม ทบ.๔๐๐-๐๐๓
♦ ค�ำสั่งกองทัพบก ที่ ๕๔/๒๕๓๖ ลง ๒๙ ม.ค. ๓๖ เรื่อง ก�ำหนดการ
เบิก-การจ่าย-การจ�ำหน่ายแบตเตอรี่แห้งยาม ปกติ ข้อ ๓, ๔ และ ๕
ข้อ ๓ การเบิก
		 ๓.๑ ให้หน่วยขนาดกองพันหรือเทียบเท่า และ หน่วยขนาด
กองร้อยที่แยกปฏิบัติการเป็นอิสระเป็นหน่วยเบิก
		 ๓.๒ ให้หน่วยเบิกเสนอประมาณการรอบ ๓ เดือน โดยใช้
ใบประมาณการรอบ ๓ เดือน ทบ.๔๖๓-๐๓๙ พร้ อ มใบเบิ ก และ
สถานภาพเครื่องสื่อสารตามอัตรา อจย. - อสอ. ที่มีอยู่ในความครอบ
ครองของหน่วยไปยังหน่วยสนับสนุนทางการส่งก�ำลัง ใน ม.ค., เม.ย.,
ก.ค., ต.ค. หากหน่วยใช้ไม่ส่งประมาณการรอบ ๓ เดือน ไปยังหน่วย
สนั บ สนุ น ทางการส่ ง ก� ำ ลั ง แสดงว่ า หน่ ว ยใช้ ไ ม่ มี ค วามต้ อ งการใช้
แบตเตอรี่ในห้วงระยะเวลานั้น ๆ
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การปฏิบัติ/หลักฐานอ้างอิง
ข้อ ๔ การแจกจ่าย
		 ๔.๑ กองคลังสื่อสาร กรมการทหารสื่อสาร จ่ายแบตเตอรี่แห้ง
ซึ่งจ�ำเป็นต้องใช้กับเครือ่ งมือสื่อสารตามเกณฑ์ความสิ้นเปลืองทีแ่ ท้จริง
ให้แก่หน่วยสนับสนุนทั่วไป และหน่วยขึ้นตรงกองทัพบก ดังนี้
			 ๔.๑.๑ กรณีหน่วยเบิกไปรับแบตเตอรี่แห้งเอง ใช้ใบเบิก
ทบ.๔๐๐-๐๐๖ ทั้งนี้การน�ำแบตเตอรี่แห้งออกจากหน่วยจ่าย ให้ผู้รับ
ปฏิบัติตามระเบียบและค�ำแนะน�ำของหน่วยจ่าย และเมื่อผู้รับได้น�ำ
แบตเตอรีแ่ ห้ง ไปถึงหน่วยเบิกแล้ว ให้รายงานให้ผบู้ งั คับหน่วยทราบผล
การด�ำเนินงาน
			 ๔.๑.๒ หน่วยเบิกรับแบตเตอรี่แห้งจากส�ำนักงานขนส่ง
สขส. ให้ ใ ช้ ใ บเบิ ก ทบ.๔๐๐-๐๐๗ หรื อ ทบ.๔๐๐-๐๐๗-๑
โดยให้หน่ว ยเบิก ปฏิบัติต ามระเบี ย บกองทั พ บกว่ า ด้ ว ยการส่ ง และ
“การรับสิง่ อุปกรณ์ พ.ศ. ๒๕๕๒ ลง ๔ เม.ย. ๕๒ และค�ำสัง่ กองทัพบก”
(ค�ำชี้แจง) ที่ ๕๗/๑๓๑๖๖ ลง ๑๑ ต.ค. ๐๔ เรื่อง ชี้แจงการปฏิบัติการ
ส่งและรับสิ่งอุปกรณ์ของกองทัพบก (ครั้งที่ ๓)
			 ๔.๑.๓ กรณีหน่วยเบิกขอเบิกแบตเตอรี่แห้งประจ�ำเดือน
แต่ละเลยไม่ไปรับแบตเตอรี่แห้งประจ�ำเดือนนั้น ๆ ล่วงไปเกินกว่า
๑๕ วัน ถือว่าหน่วยเบิกไม่มีความจ�ำเป็นในการใช้ประจ�ำเดือนนั้น ๆ
ให้งดการจ่าย และแจ้งการยกเลิกใบเลิกให้หน่วยเบิกทราบ
		 ๔.๒ หน่วยสนับสนุนทั่วไป ให้พิจารณาหาวิธีแจกจ่ายแบตเตอรี่
แห้งให้หน่วยใช้ด้วยความรวดเร็วและพิจารณาหมุนเวียนการแจกจ่าย
อย่างรอบคอบ เนือ่ งจากแบตเตอรีแ่ ห้งเป็นสิง่ อุปกรณ์สนิ้ เปลือง ก�ำหนด
อายุการเก็บ รักษา และการใช้งาน (ควรหลีกเลีย่ งวิธจี า่ ยผ่านฝ่ายสือ่ สาร
มณฑลทหารบก)
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การปฏิบัติ/หลักฐานอ้างอิง
ข้อ ๕ การควบคุมให้หน่วยสนับสนุนการส่งก�ำลังและหน่วยใช้ ใช้บัตร
บัญชีคุม ทบ.๔๐๐-๐๐๓ ควบคุมการเบิก-การจ่าย-การจ่ายแบตเตอรี่
แห้ง
♦ ระเบียบกองทัพบกว่าด้วยการส่งก�ำลังสิง่ อุปกรณ์ประเภท 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 เมื่อผู้รับน�ำสิ่งอุปกรณ์ไปถึงหน่วยเบิกให้ผู้บังคับหน่วย
เบิกตั้งกรรมการตรวจรับสิ่งอุปกรณ์จ�ำนวน ๓ นาย ประกอบด้วย
นายทหารสัญญาบัตร อย่างน้อย ๒ นาย โดยเฉพาะควรจะตั้งเจ้าหน้าที่
ในสายงานที่รับผิดชอบ ต่อสิ่งอุปกรณ์นั้นเข้าร่วมด้วย
ข้อ ๓๔.๒.๑.๕ ให้ ค ณะกรรมการรายงานผลการตรวจรั บ ให้
ผูบ้ งั คับหน่วยเบิกทราบ ถ้าปรากฏว่าสิง่ อุปกรณ์คลาดเคลือ่ นไปจากใบเบิก
หรือมีการช�ำรุดเสียหาย ให้คณะกรรมการสอบสวนสาเหตุแล้วแนบส�ำเนา
การสอบสวนไป พร้อมกับรายงานด้วย
ข้อ ๓๔.๒.๑.๖ ถ้ามีสงิ่ อุปกรณ์ชำ� รุดหรือสูญหาย ให้ปฏิบตั ติ ามระเบียบ
กองทัพบกว่าด้วยการจ�ำหน่ายสิ่งอุปกรณ์ พ.ศ.๒๕๕๗ ลง ๓๑ ม.ค. ๕๗
ข้อ ๓๔.๒.๑.๗ ให้ ค ณะกรรมการตรวจรั บ มอบสิ่ ง อุ ป กรณ์ ใ ห้ แ ก่
เจ้าหน้าที่คลังหรือเจ้าหน้าที่เก็บรักษา
ข้อ ๓๔.๒.๑.๘ เจ้ า หน้ า ที่ บั ญ ชี คุ ม บั น ทึ ก การรั บ สิ่ ง อุ ป กรณ์ ใ น
บัตรบัญชีคุม
■ สิง่ ทีห่ น่วยปฏิบตั ผิ ดิ ๑. จัดท�ำเอกสารการเบิกไม่ครบถ้วน ถูกต้องตาม
ระเบียบ
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๒. หน่วยตั้งกรรมการตรวจรับไว้ล่วงหน้า

				
ล่าช้า

๓. การตัง้ กรรมการตรวจรับและรายงานผล
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ชื่อใบเบิกสีฟ้า

๙.๒ การเก็บ
รักษา การแจก
จ่าย แบตเตอรี่
แห้ง

๔. กรรมการตรวจรับสิง่ อุปกรณ์ไม่ลงลายมือ

● ตรวจดูการเก็บแบตเตอรีแ่ ห้งในคลังสือ่ สาร, หลักฐานอนุมตั กิ ารจ่าย
แบตเตอรี่แห้งของ ผบ.หน่วย และหลักฐานการจ่ายสิ่งอุปกรณ์ของ
เจ้าหน้าที่คลัง
♦ ระเบียบกองทัพบกว่าด้วยการส่งก�ำลังสิง่ อุปกรณ์ประเภท ๒ และ ๔
พ.ศ. ๒๕๓๔ ลง ๓๐ ธ.ค. ๓๔ ข้อ ๓๕, ๓๕.๑ และ ๓๕.๒
ข้อ ๓๕ การเก็บรักษา ได้แก่ การเตรียมพื้นที่ การน�ำสิ่งอุปกรณ์
เข้า-ออก การเก็บหรือการวาง การระวังรักษาสิ่งอุปกรณ์ในที่เก็บ
รวมทัง้ การปรนนิบตั บิ ำ� รุงและการ ซ่อมบ�ำรุงขณะเก็บและก่อนจ่ายด้วย
		

๓๕.๑ ความรับผิดชอบในการเก็บรักษา

			
๓๕.๑.๑ เจ้ากรมฝ่ายยุทธบริการและ/ หรือเจ้ากรม
ฝ่ายกิจการพิเศษ ผูบ้ ญ
ั ชาการกองบัญชาการช่วยรบ ผูบ้ ญ
ั ชาการมณฑล
ทหารบก ผู้บังคับหน่วยสนับสนุนโดยตรง ผู้บังคับหน่วย จะต้องวาง
ระเบียบและจัดงานเก็บรักษาสิ่งอุปกรณ์ในที่เก็บให้ปลอดภัยและอยู่ใน
สภาพที่ใช้งานได้
			
๓๕.๑.๒ เจ้ า หน้ า ที่ เ ก็ บ รั ก ษา จะต้ อ งเก็ บ รั ก ษา
สิง่ อุปกรณ์ให้เป็นไปตามระเบียบทีผ่ บู้ งั คับบัญชาในข้อ ๓๕.๑.๑ ก�ำหนด
		
๓๕.๒ ปัจจัยในการเก็บรักษา เพื่อให้การเก็บรักษาได้ผลดี
ผู้บังคับหน่วยเก็บรักษาจะต้องค�ำนึงถึงปัจจัย ดังต่อไปนี้
			

๓๕.๒.๑ พื้นที่เก็บรักษา

			

๓๕.๒.๒ ก�ำลังคน

			

๓๕.๒.๓ เครื่องมือยกขน

กรมจเรทหารบก
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		 ๓๕.๓ การเตรียมที่เก็บรักษา
			
๓๕.๓.๑ ที่เก็บ เตรียมท�ำที่เก็บในพื้นที่คลังปิด 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�ำสิ่งอุปกรณ์เข้าเก็บ
		 ๓๕.๔ การน�ำสิง่ อุปกรณ์เข้าทีเ่ ก็บเจ้าหน้าทีเ่ ก็บรักษาด�ำเนินการ
ดังนี้
			
๓๕.๔.๑ บั น ทึ ก บั ต รแสดงที่ เ ก็ บ โดยใช้ แ บบพิ ม พ์
ทบ.๔๐๐-๐๐๙ ส�ำหรับหน่วยสนับสนุน และแบบพิมพ์ ทบ.๔๐๐-๐๖๘
ส�ำหรับหน่วยใช้
			

๓๕.๔.๒ ท�ำการบ�ำรุงรักษาสิ่งอุปกรณ์ก่อนน�ำเข้าเก็บ

			
๓๕.๔.๓ ผูกป้ายประจ�ำสิง่ อุปกรณ์ โดยใช้แบบพิมพ์ ทบ.
๔๐๐-๐๑๐ โดยอนุโลม
			

๓๕.๔.๔ น�ำสิ่งอุปกรณ์เข้าเก็บในที่ที่ก�ำหนดให้

		 ๓๕.๕ การเก็บหรือการวางสิ่งอุปกรณ์
			
๓๕.๕.๑ ก�ำหนดทางเดินในพื้นที่เก็บรักษา เพื่อความ
สะดวกในการใช้แรงงานหรือเครื่องทุ่นแรง ดังต่อไปนี้
				
๓๕.๕.๑.๑ ทางเดินหลักอาจมีทางเดียวตรง
กึง่ กลางตามความยาวของพืน้ ทีเ่ ก็บรักษาหรือมีทงั้ สองข้างของพืน้ ทีเ่ ก็บ
รักษาก็ได้ ควรให้มีความกว้างพอที่รถยก ๒ คัน สวนทางกันได้
				
๓๕.๕.๑.๒ ทางเดินตั้งฉากกับทางเดินหลัก
ควรก�ำหนดให้ตรงกับประตู
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การปฏิบัติ/หลักฐานอ้างอิง
				
๓๕.๕.๑.๓ ทางเดินระหว่างทีเ่ ก็บของ ควรให้
รถเข็นหรือรถยกเข้าไปปฏิบัติงานได้
				
ใช้ในกรณีฉุกเฉิน

๓๕.๕.๑.๔ ทางเดินฉุกเฉิน จัดส�ำรองไว้สำ� หรับ

			
ระดับ

๓๕.๕.๒ เก็บสิ่งอุปกรณ์ให้เต็มที่ว่าง ทั้งทางดิ่งและทาง

			

๓๕.๕.๓ เก็บสิ่งอุปกรณ์ให้พ้นจากอันตราย

			
๓๕.๕.๔ เก็บสิง่ อุปกรณ์ในทีเ่ ก็บรักษาให้ตรงกับลักษณะ
ของคุณสมบัติของสิ่งอุปกรณ์
♦ ระเบียบกองทัพบกว่าด้วยการส่งก�ำลังสิ่งอุปกรณ์ประเภท ๒ และ ๔
พ.ศ. ๒๕๓๔ ลง ๓๐ ธ.ค. ๓๔ ข้อ ๓๕.๗.๑
ข้อ ๓๕.๗.๑ การน�ำสิง่ อุปกรณ์ออกจากทีเ่ ก็บต้องมี หลักฐานการน�ำออก
■ สิ่งที่หน่วยปฏิบัติผิด ๑. ไม่จัดท�ำบัตรบัญชีคุม ทบ.๔๐๐-๐๐๓
				
เขียนบัตรบัญชีคุม

๒. การบันทึกบัตรบัญชีคุมไม่ถูกต้องตามวิธี

				

๓. สถานที่เก็บแบตเตอรี่แห้ง ไม่เหมาะสม

กรมจเรทหารบก
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รายการ

การปฏิบัติ/หลักฐานอ้างอิง

๑. การรับ-ส่งหน้าที่ ● ตรวจดูคำ� สัง่ ปรับย้าย, หลักฐานการรับ-ส่งหน้าทีข่ อง ผบ.หน่วยและ
๑.๑ หลั ก ฐาน เจ้าหน้าที่เมื่อมีการย้าย เลื่อน ลด ปลด บรรจุ หน่วยได้จัดให้มีการรับการ รับส่งหน้าที่ ส่งหน้าที่ตามที่ก�ำหนดหรือไม่
● ตรวจดูบัญชี และการลงนามรับ-ส่งหน้าที่
♦ ระเบียบกองทัพบกว่าด้วยการรับ-ส่งหน้าที่ในเวลาย้าย เลื่อน ลด
ปลด และบรรจุ พ.ศ. ๒๕๔๐ ลง ๑๘ ก.ย. ๔๐ ข้อ ๗ และ ๑๑
ข้อ ๗ เมื่อมีค�ำสั่งย้ายข้าราชการหรือให้ข้าราชการออก จากราชการ
ผูบ้ งั คับบัญชาจัดให้มกี ารรับ-ส่งหน้าทีก่ นั โดยเร็ว โดยให้เริม่ ออกเดินทาง
ไปรับ-ส่งหน้าที่ซึ่งกันและกัน ภายใน ๗ วัน นับแต่วันที่ได้รับทราบ
ค�ำสัง่ อย่างเป็นทางการ ต่อจากนัน้ ให้ทำ� การรับ-ส่งหน้าทีต่ อ่ กันให้แล้วเสร็จ
ตามก�ำหนดเวลา ดังนี้
		 ข้าราชการทีม่ ตี ำ� แหน่งตัง้ แต่ผบู้ งั คับหมวด หรือ เทียบเท่าลงไป
ภายใน ๒ วัน
		 ข้าราชการที่มีต�ำแหน่งตั้งแต่ผู้บังคับกองร้อย หรือ เทียบเท่า
ภายใน ๓ วัน
		 ข้าราชการที่มีต�ำแหน่งตั้งแต่ผู้บังคับกองพัน ผู้บังคับการกรม
หรือเทียบเท่า ภายใน ๕ วัน
		 ข้าราชการที่มีต�ำแหน่งตั้งแต่ผู้บัญชาการกองพลขึ้นไป หรือ
เทียบเท่า ภายใน ๗ วัน
		 เว้นแต่ผคู้ รองต�ำแหน่งดังกล่าวเป็นเจ้าหน้าทีค่ ลังซึง่ รับผิดชอบ
บัญชีพสั ดุและพัสดุในคลังโดยตรง จึงให้ยดื เวลาในการรับ-ส่งหน้าทีอ่ อก
ไปได้ไม่เกิน ๑๕ วัน ถ้ารายใด มีความจ�ำเป็นจะต้องใช้เวลาในการรับ-ส่ง
หน้าที่เกินก�ำหนด ในข้อนี้ก็ให้รายงานขออนุมัติผู้สั่งย้ายเป็นราย ๆ ไป
ข้อ ๑๑ การปฏิบัติต่อเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการรับ-ส่งหน้าที่		
กรมจเรทหารบก
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		 ข้อ ๑๑.๑ ให้ผู้ส่งจัดท�ำบัญชีส่งหน้าที่เฉพาะในกองบังคับการ
หรือเฉพาะในส่วนทีต่ นรับผิดชอบโดยตรง เช่น บัญชีกำ� ลังพล บัญชีอาวุธ
บัญชีการเงิน บัญชีสงิ่ อุปกรณ์ ตามสายยุทธบริการต่าง ๆ และบัญชีอนื่ ๆ
เฉพาะที่จ�ำเป็นตามจ�ำนวนซึ่งเป็นจริงในวันที่รับ-ส่งหน้าที่ ส�ำหรับเงิน
ผู้ส่งที่มีอ�ำนาจสั่งการเบิกจ่ายเงินกับผู้มีหน้าที่รักษาเงินต้องท�ำบัญชี
รับ-ส่ง และตรวจสอบเงินในบัญชีด้วย
		 ข้อ ๑๑.๒ เมื่อได้ตรวจรับถูกต้องแล้ว ให้ผู้ส่งและผู้รับ บันทึก
ไว้ท้ายบัญชีส่งหน้าที่ว่าได้ตรวจรับถูกต้องแล้วและลงชื่อผู้รับไว้ แต่ถ้ามี
การคลาดเคลื่อนเกิดขึ้นก็ให้บันทึกไว้ในบัญชีนั้นและลงนามผู้รับ, ผู้ส่ง
กับเจ้าหน้าที่ซึ่งเกี่ยวข้องแล้วรับส่งกันให้เสร็จไปชั้นหนึ่งก่อนต่อจากนั้น
ผู้รับต้องรีบรายงานให้ผู้บังคับบัญชาโดยตรงทราบโดยเร็ว

๑.๒ การรายงาน ● ตรวจดูหนังสือรายงานรับส่งหน้าที่ตามสายการบังคับบัญชา
การรับ-ส่งหน้าที่ ♦ ระเบียบกองทัพบกว่าด้วยการรับ-ส่งหน้าทีใ่ นเวลาย้าย เลือ่ น ลด ปลด
และบรรจุ พ.ศ. ๒๕๔๐ ลง ๑๘ ก.ย. ๔๐ ข้อ ๑๒
ข้อ ๑๒ บัญชีรับ-ส่งหน้าที่ ให้ท�ำเป็น ๓ ชุด เก็บไว้ ณ ที่ท�ำการเป็น
หลักฐาน ๑ ชุด ผู้ส่งเก็บรักษาไว้ ๑ ชุด อีก ๑ ชุด ผู้รับน�ำเสนอผู้บังคับ
บัญชาโดยตรงทราบภายใน ๗ วันนับตั้งแต่วันที่รับ-ส่งหน้าที่แล้วเสร็จ
การรับ-ส่ง หน้าที่ในระดับหน่วยขึ้นตรงกองทัพบก เมื่อผู้รับได้รับหน้าที่
ใหม่แล้ว ให้รายงานถึงกองทัพบกผ่านกรมก�ำลังพลทหารบกภายใน
๗ วัน พร้อมทั้งแนบบัญชีก�ำลังพล บัญชีเงิน บัญชีสิ่งอุปกรณ์สายต่าง ๆ
หรือบัญชีอื่น ๆ ที่จ�ำเป็น เมื่อผู้บัญชาการทหารบกทราบแล้ว ให้แยก
บั ญ ชี ต ่ า ง ๆ ให้ ห น่ ว ยที่ เ กี่ ย วข้ อ งคื อ กรมสารบรรณทหารบก
กรมการเงินทหารบกและกรมส่งก�ำลังบ�ำรุงทหารบก ตรวจสอบความ
ถูกต้องและเก็บไว้เป็นหลักฐานต่อไป
๑.๓ การสำ�รวจ ● ตรวจดูรายงานขออนุมัติส�ำรวจพิเศษ
พิเศษ
● ตรวจดูค�ำสั่งแต่งตั้งกรรมการส�ำรวจพิเศษและการรายงาน
94

กรมจเรทหารบก

คู่มือการปฏิบัติราชการสายงานจเร
การตรวจกิจการทั่วไป

รายการ

การปฏิบัติ/หลักฐานอ้างอิง
♦ ระเบียบกองทัพบกว่าด้วยการส่งก�ำลังสิ่งอุปกรณ์ประเภท 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�ำรวจพิเศษ ได้แก่ การส�ำรวจสิ่งอุปกรณ์ เป็นครั้งคราว
ตามความจ�ำเป็น โดยปิดการเบิกจ่ายเฉพาะรายการทีส่ ำ� รวจนัน้ เว้นกรณี
เร่งด่วนการส�ำรวจประเภทนี้ จะส�ำรวจสิง่ อุปกรณ์จำ� พวกใด ชนิดใด หรือ
รายการใดนั้น ขึ้นอยู่กับกรณีดังต่อไปนี้
		

๔๒.๓.๖ เมื่อมีการรับ-ส่งหน้าที่

ข้อ ๔๔ ผู้มีอ�ำนาจในการสั่งส�ำรวจสิ่งอุปกรณ์
		 ข้อ ๔๔.๔ คลังจังหวัดทหารบกหน่วยสนับสนุน โดยตรงหรือ
หน่วยใช้ ได้แก่ ผู้บังคับบัญชาชั้นผู้บัญชาการกองพลหรือเทียบเท่า ผู้มี
อ�ำนาจในการสั่งส�ำรวจสิ่งอุปกรณ์ตามที่กล่าวไว้แล้วข้างต้น จะมอบ
อ�ำนาจให้ผู้ใต้บังคับบัญชาเป็นผู้ส�ำรวจสิ่งอุปกรณ์แทนก็ได้
ข้อ ๔๕ การตั้งคณะกรรมการหรือชุดส�ำรวจสิ่งอุปกรณ์ ให้ผู้มีอ�ำนาจ
ในการส่งส�ำรวจสิ่งอุปกรณ์ตามข้อ ๔๔ ตั้งคณะกรรมการหรือชุดส�ำรวจ
สิ่งอุปกรณ์อย่างน้อย ๓ นาย (ประธานกรรมการหรือหัวหน้าชุดต้องเป็น
นายทหารสั ญ ญาบั ต ร) เพื่ อ ท� ำ การส� ำ รวจสิ่ ง อุ ป กรณ์ ที่ ก ล่ า วแล้ ว
ในข้อ ๔๓
ข้อ ๔๖ วิธีส�ำรวจสิ่งอุปกรณ์
		 ให้คณะกรรมการหรือชุดส�ำรวจสิ่งอุปกรณ์ ใช้แบบพิมพ์ ทบ.
๔๐๐-๐๑๑ ซึ่งมีอยู่ ๓ ส่วน ด�ำเนินการส�ำรวจตามล�ำดับดังต่อไปนี้
		 ๔๖.๑ คนที่ ๑ ส�ำรวจสิ่งอุปกรณ์แล้วบันทึกผลลงในใบส�ำรวจ
สิ่งอุปกรณ์ส่วนที่ ๑
		 ๔๖.๒ คนที่ ๒ ส�ำรวจสิ่งอุปกรณ์รายการเดียวกับคนที่ ๑ แล้ว
บันทึกผลลงในใบส�ำรวจสิ่งอุปกรณ์ ส่วนที่ ๒
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		 ๔๖.๓ คนที่ ๓ (ประธานกรรมการหรือหัวหน้าชุด) ตรวจสอบ
ผลการส�ำรวจของคนที่ ๑ และ ๒ ถ้าตรงกัน ให้บันทึกผลในใบส�ำรวจ
สิ่งอุปกรณ์ส่วนที่ ๓ ถ้าผลของการส�ำรวจของคนที่ ๑ และ ๒ ไม่ตรงกัน
ให้คนที่ ๓ ท�ำการส�ำรวจใหม่ ผลการส�ำรวจของคนที่ ๓ ตรงกับคนใด
คนหนึ่งให้เอาผลนั้นบันทึกลงในใบส�ำรวจสิ่งอุปกรณ์ส่วนที่ ๓ ถ้าผลการ
ส�ำรวจของคนที่ ๓ ไม่ตรงกับคนใดคนหนึ่งเลย ให้ส�ำรวจใหม่พร้อมกัน
ทั้งสามคน
ข้อ ๔๗ การรายงานการส�ำรวจสิ่งอุปกรณ์
		 ๔๗.๑ เมื่อเจ้าหน้าที่บัญชีคุม ได้รับใบส�ำรวจสิ่งอุปกรณ์จาก
คณะกรรมการหรือชุดส�ำรวจแล้ว ท�ำการเปรียบเทียบการตรวจสอบยอด
สิ่งอุปกรณ์โดยใช้แบบพิมพ์ ทบ.๔๐๐-๐๑๒
		 ๔๗.๒ ถ้าผลการตรวจนับสิ่งอุปกรณ์คลาดเคลื่อนจากยอดใน
บัตรบัญชีคุมก่อนเสนอรายงาน ให้ปฏิบัติดังนี้
			
๔๗.๒.๑ ตรวจสอบเอกสารการรั บ สิ่ ง อุ ป กรณ์ แ ละ
หลักฐานการน�ำสิ่งอุปกรณ์เข้าที่เก็บ
			
๔๗.๒.๒ ตรวจสอบเอกสารการจ่ายสิ่ งอุ ปกรณ์และ
หลักฐานการน�ำสิ่งอุปกรณ์ออกจากที่เก็บ
			

๔๗.๒.๓ ส�ำรวจที่เก็บสิ่งอุปกรณ์

		 ๔๗.๓ เสนอรายงานผลการเปรี ย บเที ย บการตรวจสอบ
สิง่ อุปกรณ์ตอ่ ผูม้ อี ำ� นาจในการสัง่ ส�ำรวจและบันทึกจ�ำนวนสิง่ อุปกรณ์ตาม
ที่ได้รับอนุมัติให้ปรับยอดแล้ว ด้วยหมึกสีแดงในบัตรบัญชีคุม
ข้อ ๔๘ การปรับยอดในบัตรบัญชีคุม
		 ๔๘.๑ ถ้าจ�ำนวนสิ่งอุปกรณ์ขาดจากยอดในบัตรบัญชีคุมให้
ปฏิบัติตามระเบียบ ทบ.ว่าด้วยการจ�ำหน่ายสิ่งอุปกรณ์ พ.ศ.๒๕๕๗
ลง ๓๑ ม.ค. ๕๗
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		 ๔๘.๒ ถ้าจ�ำนวนสิง่ อุปกรณ์เกินกว่ายอดในบัญชีคมุ ให้ผมู้ อี ำ� นาจ
ในการสิ่ ง ส� ำ รวจสิ่ ง อุ ป กรณ์ สั่ ง แก้ ไ ขในบั ต รบั ญ ชี คุ ม ได้ แ ล้ ว แจ้ ง ให้
สายยุทธบริการที่รับผิดชอบในสิ่งอุปกรณ์นั้นทราบด้วย
■ สิ่งที่หน่วยปฏิบัติผิด หน่วยไม่รายงานขออนุมัติส�ำรวจพิเศษกรณี
รับ-ส่งหน้าที่

๒. การเบิก-รับ
และ ส่งคืน
สิ่งอุปกรณ์
๒.๑ การส่ง ● ตรวจหลักฐานการส่งลายมือชื่อผู้มีสิทธิเบิกและรับสิ่งอุปกรณ์
ลายมือชื่อผู้มีสิทธิ ♦ ระเบียบกองทัพบกว่าด้วยการส่งลายมือชื่อผู้มีสิทธิเบิกและผู้รับ
เบิกและรับสิ่ง
สิ่งอุปกรณ์ พ.ศ. ๒๕๑๐ ลง ๒๐ ม.ค. ๑๐ ข้อ ๓, ข้อ ๔ และข้อ ๕
อุปกรณ์
ข้อ ๓ ให้ผู้บังคับบัญชา ตั้งแต่ชั้นผู้บัญชาการกองพลขึ้นไปของหน่วย
ทีม่ สี ทิ ธิเบิกสิง่ อุปกรณ์สง่ ลายมือชือ่ ของตนและของบุคคลอืน่ ซึง่ ต้องการ
ให้เบิกสิ่งอุปกรณ์แทน ไปยังสถานการส่งก�ำลังบ�ำรุงที่สนับสนุน แห่งละ
๑๐ ชุด เฉพาะ สพ.ทบ. ๑๖ ชุด เพื่อยึดถือเป็นหลักในการตรวจสอบ
ลายมือชื่อถ้าผู้มีสิทธิเบิกสิ่งอุปกรณ์ มีต�ำแหน่งต�่ำกว่าผู้บังคับบัญชาชั้น
ผู้บัญชาการกองพล ให้ผู้บังคับบัญชาของผู้นั้นเป็นผู้ส่งลายมือชื่อ
ข้อ ๔ เมื่อต้องการเปลี่ยนตัวบุคคลซึ่งได้ส่งลายมือชื่อไปแล้วตามข้อ ๓
จะทั้ ง หมดหรื อ ไม่ ก็ ต าม ก็ ใ ห้ ส ่ ง ลายมื อ ชื่ อ ใหม่ ทั้ ง ชุ ด ไปแทน ทั้ ง นี้
เพื่อสะดวกแก่การเก็บรักษาและการแจกจ่ายของเจ้าหน้าที่
ข้อ ๕ เมือ่ ผูม้ สี ทิ ธิเบิกสิง่ อุปกรณ์ประสงค์จะให้ผอู้ นื่ รับสิง่ อุปกรณ์แทนก็
ให้ส่งลายมือชื่อของผู้รับสิ่งอุปกรณ์แทน ไปยังสถานการส่งก�ำลังบ�ำรุงที่
สนับสนุนแห่งละ ๑๐ ชุด เฉพาะ สพ.ทบ. ๑๖ ชุด การเปลี่ยนตัวบุคคล
ให้ปฏิบัติท�ำนองเดียวกันกับข้อ ๔
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		๒.๒ การเบิ ก ● ตรวจดู ห ลั ก ฐานใบเบิ ก สิ่ ง อุ ป กรณ์ แ บบพิ ม พ์ ท บ.๔๐๐-๐๐๖,
ทบ.๔๐๐-๐๐๗ หรือ ทบ.๔๐๐-๐๐๗-๑ (ใบเบิกผ่านระบบ LOGSMIS)
(ผ่านระบบ
LOGSMIS)
♦ หนังสือ กบ.ทบ. (ด่วนมาก) ที่ กห ๐๔๐๔/๒๕๑ ลง ๒๔ ม.ค.๖๓
เรื่อง อนุมัติหลักการ การใช้งานระบบสารสนเทศสายงานส่งก�ำลังบ�ำรุง
(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�ำนวนและ
สถานภาพ สป.ของหน่วย เพื่อบันทึกข้อมูลรายละเอียด สป.ที่ถือครอง
ตามบัญชีคุมเข้าสู่ระบบ LOGSMIS และด�ำเนินการเบิก สป.ทุกประเภท
ผ่านระบบตามข้อ ๒.๒.๕.๑ (๑) - ๒.๒.๒.๕ (๓) พร้อมทั้งพิมพ์ใบเบิก
ผ่านระบบเท่านั้น
ข้อ ๒.๒.๖.๔ ให้ จบ.ใช้เอกสารหลักฐานข้อมูลต่างๆ จากระบบ ประกอบ
การตรวจประจ�ำปีของ จบ. เพือ่ ให้สามารถติดตามตรวจสอบกวดขันการ
ท�ำงานของหน่วยในฐานะหน่วยสนับสนุนและหน่วยใช้ หากไม่ดำ� เนินการ
ถือเป็นข้อบกพร่องส�ำคัญ
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● ตรวจดูหลักฐานการติดตามใบเบิกตามห้วงระยะเวลา โดยใช้แบบพิมพ์
ทบ.๔๐๐-๐๗๑ แบบ ก. และ แบบ ข. แล้วแต่กรณี

♦ ระเบียบกองทัพบกว่าด้วยการส่งก�ำลังสิ่งอุปกรณ์ ประเภท ๒ และ ๔
พ.ศ. ๒๕๓๔ ลง ๓๐ ธ.ค. ๓๔ ข้อ ๑๙
ข้อ ๑๙ การติดตามใบเบิก ได้แก่ การสอบถามเพือ่ ขอทราบผลการปฏิบตั ิ
ต่อใบเบิกที่ได้เสนอไปยังหน่วยสนับสนุน
		 ๑๙.๑ หน่วยเบิก เมือ่ เสนอใบเบิกไปยังหน่วยสนับสนุน เกิน ๔๕
วันแล้วยังไม่ได้รับสิ่งอุปกรณ์ให้ติดตาม ใบเบิกโดยใช้แบบพิมพ์ ทบ.
๔๐๐-๐๗๑
		 ๑๙.๒ หน่ ว ยสนั บ สนุ น เมื่ อ ได้ รั บ ใบติ ด ตามใบเบิ ก แล้ ว
ให้ทำ� การตรวจสอบใบเบิก และบันทึกผลการ ปฏิบตั ใิ นใบติดตามใบเบิก
แล้วส่งคืนหน่วยเบิกโดยเร็ว
♦ ค�ำสัง่ กองทัพบก ที่ ๒๘๙/๒๕๑๑ เรือ่ ง การติดตามใบเบิก ลง ๒๘ ส.ค. ๑๑
ข้อ ๑, ๒, ๔ และค�ำอธิบ ายวิ ธี ก ารใช้ และการกรอกแบบพิ มพ์ ๑
(ด้านหลังแบบพิมพ์)
ข้อ ๑ ให้หน่วยเบิกใช้แบบพิมพ์ในการติดตามใบเบิก ได้ทุกสายงาน
ข้อ ๒ การใช้แบบพิมพ์ติดตามใบเบิกให้ใช้ตามสายการส่งก�ำลัง ซึ่งแบ่ง
ออกได้เป็น ๒ สาย คือ
		 ๒.๑ หน่ ว ยใช้ ติ ด ตามใบเบิ ก ไปยั ง หน่ ว ยสนั บ สนุ น โดยตรง
หน่วยสนับสนุนโดยตรงติดตามใบเบิกไปยังหน่วยสนับสนุนรวมหรือคลัง
สายงานยุทธบริการหรือฝ่ายกิจการพิเศษ
		 ๒.๒ หน่วยใช้ติดตามใบเบิกไปยัง มทบ., มทบ. ติดตามใบเบิกไป
ยังคลังสายงานฝ่ายยุทธบริการหรือฝ่ายกิจการพิเศษ
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ข้อ ๔ ลักษณะและวิธีการใช้แบบพิมพ์
๔.๑ ชื่อแบบพิมพ์ “ใบติดตามใบเบิก”
		 ๔.๒ อักษรย่อและหมายเลขแบบพิมพ์ ทบ.๔๐๐-๐๗๑
		 ๔.๓ แบบพิมพ์ตดิ ตามใบเบิก ทบ.๔๐๐-๐๗๑ ให้ใช้ตามแบบท้าย
ค�ำสั่งนี้
		 ๔.๔ วิธีใช้ดูค�ำอธิบายด้านหลังแบบพิมพ์ประกอบค�ำสั่ง
ค�ำอธิบายวิธีการใช้และการกรอกแบบพิมพ์
๑. วิธีการใช้
หน่วยเบิก ส่งหรือวางใบเบิกสิ่งอุปกรณ์ขึ้นมาแล้ว ๔๕ วัน ต้องสอบ
ทาน ๑ ครั้ง (สอบทานทุก ๆ ๔๕ วัน) ถ้าไม่ได้รับสิ่งอุปกรณ์ภายใน
๔๕ วัน ให้ติดตามใบเบิกสิ่งอุปกรณ์ ด้วยแบบพิมพ์แบบ ก. ถ้าเกินกว่า
๙๐ วัน แล้วยังไม่ได้รบั สิง่ อุปกรณ์ ให้ตดิ ตามใบเบิกด้วยแบบพิมพ์ แบบ ข.
แบบ พิมพ์แบบ ก. และ แบบ ข. นี้หน่วยใช้เขียนแบบพิมพ์ จ�ำนวน ๒
ใบ เพื่อเสนอหน่วยจ่าย ๑ ใบ และเก็บไว้ที่หน่วยเบิก ๑ ใบ หน่วยจ่าย
เมือ่ ได้รบั ใบติดตามใบเบิกแล้วให้บนั ทึก ชีแ้ จงหน่วยเบิกในช่องที่ ๖ ของ
แบบ ก. และในช่องที่ ๗ ของ แบบ ข.

๒.๔ การยกเลิก ● ตรวจดูวิธีด�ำเนินการยกเลิกใบเบิกและการยกเลิกการเบิก
การเบิก
♦ ระเบียบกองทัพบกว่าด้วยการส่งก�ำลังสิ่งอุปกรณ์ประเภท ๒ และ ๔
พ.ศ. ๒๕๓๔ ลง ๓๐ ธ.ค. ๓๔ ข้อ ๒๐
ข้อ ๒๐ การยกเลิกการเบิก ได้แก่ การแจ้งระงับการจ่าย สิ่งอุปกรณ์ตาม
ใบเบิกทีห่ น่วยเบิกเสนอมา อาจจะเป็นทัง้ หมดหรือบางส่วนของการเบิก
ก็ได้
		 ๒๐.๑ เหตุผลในการยกเลิก การยกเลิกอาจริเริ่มจากหน่วยเบิก
หรือหน่วยจ่ายก็ได้เมือ่ มีเหตุผลตามรหัสการยกเลิกอย่างใดอย่างหนึง่ หรือ
หลายอย่างดังต่อไปนี้
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รหัส
๐๑
๐๒
๐๓
		
๐๔
๐๕
๐๖
๐๗
๐๘
๐๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕
๑๖
๑๗
		
		
		

ความหมาย
รายการนี้ยกเลิกแล้วไม่สะสมอีกต่อไป
ขาดแคลนไม่สามารถจ่ายให้ได้ในระยะรอบนี้
ไม่สะสมเพราะความต้องการห่างมาก ให้แจ้ง เหตุผลที่ต้องการ
โดยละเอียดใหม่
ให้เบิกจากหน่วยสนับสนุนโดยตรง
ให้เบิกจากคลังส่วนภูมิภาค หรือคลังกองบัญชาการช่วยรบ
ให้เบิกจากคลังสายงาน
ให้เบิกไปยังสายงานที่รับผิดชอบ
ไม่จ่ายทั้งชุดให้เบิกเฉพาะชิ้นส่วนซ่อมตามคู่มือส่งก�ำลัง
ไม่จ่ายเฉพาะชิ้นส่วนซ่อมให้เบิกทั้งชุดตามคู่มือส่งก�ำลัง
ปฏิบัติตามระเบียบไม่ถูกต้องให้แก้ไขใหม่ตามที่แจ้ง ให้ทราบ
จ�ำนวนที่เบิกไม่คุ้มค่าขนส่งให้จัดหาในท้องถิ่น
งดเบิกเพราะหมดความต้องการ
จ�ำนวนที่เบิกเกินกว่าอัตราที่อนุมัติ
มีสิ่งอุปกรณ์ชนิดนี้เกินระดับสะสมที่หน่วยเบิก
เป็นสิ่งอุปกรณ์ประเภท ๔ ให้ขออนุมัติหลักการก่อน
เบิกซํ้า
ตรวจสอบหมายเลขสิ่งอุปกรณ์ไม่พบ ขอให้เบิกใหม่โดยอ้างชื่อ
สิ่งอุปกรณ์ส�ำคัญ สิ่งอุปกรณ์หลัก สิ่งอุปกรณ์รอง แบบ ชื่อคู่มือ
และหน้า
๒๐.๒ วิธีด�ำเนินการยกเลิก มี ๒ วิธี คือ

				 ๒๐.๒.๑ บันทึกยกเลิกในใบเบิก ใช้เมื่อต้องการยกเลิก
การเบิกสิ่งอุปกรณ์ทุกรายการในใบเบิก ให้ด�ำเนินการดังนี้
						
๒๐.๒.๑.๑ บันทึก “ยกเลิก รหัส...วัน เดือน ปี”
ด้วยอักษรสีแดง ด้านบนของใบเบิก แล้วลงชื่อผู้ตรวจสอบก�ำกับไว้
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๒๐.๒.๑.๒ ในกรณีทหี่ น่วยจ่ายขอยกเลิก ให้เก็บใบเบิก
ฉบับที่ ๑ ไว้ ส่งใบเบิกฉบับที่ ๒ คืนหน่วยเบิก ส่วนที่เหลือให้ท�ำลาย
			
๒๐.๒.๑.๓ ในกรณีทหี่ น่วย เบิกขอยกเลิก ให้สง่ ใบเบิก
ฉบับที่เก็บรอเรื่องไว้ไปยังหน่วยจ่าย
		 ๒๐.๒.๒ ยกเลิกด้วยใบแจ้งการยกเลิก ใช้เมื่อต้องการยกเลิก
การเบิกให้ด�ำเนินการดังนี้
			
๒๐.๒.๒.๑ ท�ำใบแจ้งการยกเลิกด้วยแบบพิมพ์ ทบ.
๔๐๐-๐๐๘ จ�ำนวน ๒ ฉบับ
			
๒๐.๒.๒.๒ ส่งใบแจ้งการยกเลิกไปยังหน่วยเบิก หรือ
หน่วยจ่ายแล้วแต่กรณี จ�ำนวน ๑ ฉบับ และเก็บไว้ ๑ ฉบับ

๒.๕ การยืม

● ตรวจดูรายงานขอยืมลงอุปกรณ์และใบเบิกยืมแบบพิมพ์ ทบ.๔๐๐-๐๐๖
♦ ระเบียบกองทัพบกว่าด้วยการส่งก�ำลังสิ่งอุปกรณ์ประเภท ๒ และ ๔
พ.ศ. ๒๕๓๔ ลง ๓๐ ธ.ค. ๓๔ ข้อ ๒๑ และ ๒๒
ข้อ ๒๑ การยืมสิ่งอุปกรณ์ ได้แก่ วิธีด�ำเนินการขอรับการสนับสนุน
สิง่ อุปกรณ์เป็นการชัว่ คราว (เว้นชิน้ ส่วนซ่อม) ส�ำหรับเพิม่ พูนการปฏิบตั ิ
ภารกิจ หรือส�ำหรับการทรงชีพของหน่วยใช้ ซึ่งหน่วยไม่ได้รับอนุมัติให้
มีสงิ่ อุปกรณ์ดงั กล่าวไว้ในครอบครองหรืออนุมตั ใิ ห้มไี ว้แล้วแต่ไม่เพียงพอ
ข้อ ๒๒ วิธีปฏิบัติในการยืมสิ่งอุปกรณ์
		

๒๒.๑ หน่วยใช้

			 ๒๒.๑.๑ ท�ำรายงานขอยืมสิ่งอุปกรณ์ เป็นลายลักษณ์
อั ก ษรเสนอตามสายการส่ ง ก� ำ ลั ง ในรายงานให้ แ จ้ ง เหตุ ผ ลและ
รายละเอียดในการใช้สิ่งอุปกรณ์ให้ชัดเจนพอที่จะเป็นข้อมูลในการ
พิจารณา ตกลงใจของผู้มีอ�ำนาจอนุมัติสั่งให้ยืมได้ ทั้งนี้ให้ก�ำหนด
วันส่งคืนด้วย
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รายงาน

๒๒.๑.๒ ท�ำใบเบิกยืม ทบ.๔๐๐-๐๐๖ แนบไปพร้อมกับ

			
๒๒.๑.๓ เมื่ อ ครบก� ำ หนดเวลาที่ ไ ด้ รั บ อนุ มั ติ ใ ห้ ยื ม
ให้น�ำส่งคืนภายใน ๗ วัน
			
๒๒.๑.๔ ถ้าสิ่งอุปกรณ์ใดช�ำรุด หรือ สูญหาย ให้ปฏิบัติ
ตามระเบียบกองทัพบก ว่าด้วยการจ�ำหน่าย พ.ศ. ๒๕๕๗ ลง ๓๑ ม.ค.๕๗
			
๒๒.๑.๕ เมื่ อ โยกย้ า ยสั บ เปลี่ ย นต� ำ แหน่ ง ผู ้ เ บิ ก ยื ม
ให้ยกเลิกใบเบิกเดิม พร้อมกับท�ำใบเบิกเสนอไปใหม่
		 ๒๒.๒ หน่วยสนับสนุนทางการส่งก�ำลัง
			
๒๒.๒.๑ หากสิ่งอุปกรณ์ใดไม่มีให้ยืม ให้ยกเลิกรายการ
นั้น และแจ้งให้หน่วยยืมทราบ
			
๒๒.๒.๒ ถ้ามีสิ่งอุปกรณ์สนับสนุนได้ ให้บันทึกเหตุผล
ในรายงานและแนบใบเบิกเสนอจนถึงผู้มีอ�ำนาจอนุมัติสั่งให้ยืม
			

๒๒.๒.๓ ผู้มีอ�ำนาจอนุมัติสั่งให้ยืม

				
ทหารบก

๒๒.๒.๓.๑ สิง่ อุปกรณ์สำ� คัญ ได้แก่ ผูบ้ ญั ชาการ

				
๒๒.๒.๓.๒ สิ่งอุปกรณ์อื่น ๆ ได้แก่ เจ้ากรม
ฝ่ายยุทธบริการ หรือเจ้ากรมฝ่ายกิจการพิเศษ หรือแม่ทัพภาค แล้วแต่
กรณี
♦ ค�ำสัง่ กองทัพบก ที่ ๓๘๖/๒๕๔๓ เรือ่ ง อนุมตั ใิ ห้ยมื สิง่ อุปกรณ์ประเภท
๒ และ ๔ ระหว่างหน่วยขึ้นตรง ลง ๒๔ ก.ค. ๔๓ ข้อ ๒, ๓ และ ๔
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		 ตามที่ได้มอบอ�ำนาจให้หน่วยขึ้นตรง ต�ำแหน่งชั้นผู้บัญชาการ
กองพล หรือเทียบเท่าขึ้นไป มีอ�ำนาจอนุมัติให้ยืมอาวุธ ระหว่างหน่วย
ขึ้นตรง และจ่ายยืมยุทโธปกรณ์เพื่อใช้ในงานปราบปราม ผกค. ส�ำหรับ
เพิ่มพูนการปฏิบัติภารกิจหรือส�ำหรับการทรงชีพของหน่วยใช้ ซึ่งหน่วย
ไม่ได้รับอนุมัติให้มีสิ่งอุปกรณ์ไว้ในครอบครอง หรืออนุมัติให้มีไว้แล้วแต่
ไม่เพียงพอไว้แล้วนัน้ บัดนี้ เพือ่ ให้การอนุมตั ใิ ห้ยมื สิง่ อุปกรณ์ประเภท ๒
และ ๔ ระหว่างหน่วยขึ้นตรงเป็นไปด้วยความเรียบร้อย รัดกุม และ
เหมาะสม จึงให้ปฏิบัติดังนี้
ข้อ ๒ ให้ผู้บังคับบัญชาชั้นผู้บัญชาการกองพลหรือเทียบเท่า ขึ้นไป
มีอ�ำนาจอนุมัติให้ยืมสิ่งอุปกรณ์ประเภท ๒ และ ๔
ข้อ ๓ การยืมสิ่งอุปกรณ์ประเภท ๒ และ ๔ ระหว่างหน่วยขึ้นตรง
ให้หน่วยยืมไปใช้ได้เฉพาะกรณีมีความจ�ำเป็นเร่งด่วนทางยุทธการ
ถ้าหากไม่ปฏิบัติแล้วจะท�ำให้เกิด ความเสียหายแก่กองทัพบกอย่าง
ร้ายแรง เช่น การปฏิบตั ภิ ารกิจป้องกันชายแดน การปฏิบตั ภิ ารกิจรักษา
ความปลอดภัยบุคคลส�ำคัญ และการปฏิบตั ภิ ารกิจปราบปรามยาเสพติด
เป็นต้น ส�ำหรับการปฏิบตั ภิ ารกิจทีห่ น่วย มีแผนงานรองรับเป็นทีแ่ น่นอน
อยู่แล้ว เช่น การฝึกตามวงรอบประจ�ำปี การยืมสิ่งอุปกรณ์ประเภท ๒
และ ๔ ให้ หน่วยปฏิบัติตามระเบียบ/ค�ำสั่งที่เกี่ยวข้อง
ข้อ ๔ การสั่งการในนามผู้บัญชาการทหารบกตามที่ได้รับ มอบอ�ำนาจ
ดังกล่าวแล้ว ให้ผบู้ งั คับหน่วยชัน้ ผูบ้ ญ
ั ชาการกองพลหรือเทียบเท่าขึน้ ไป
ที่ได้รับมอบอ�ำนาจลงนามรับค�ำสั่งผู้บัญชาการทหารบก

๒.๖ การโอน

● ตรวจดูหลักฐานการโอน แบบพิมพ์ ทบ.๔๐๐-๐๗๔
♦ ระเบียบกองทัพบกว่าด้วยการส่งก�ำลังสิ่งอุปกรณ์ประเภท 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 การโอนความรับผิดชอบสิง่ อุปกรณ์ จากสายยุทธบริการหนึง่ ไปยัง
อีกสายยุทธบริการหนึ่ง ตามระเบียบหรือค�ำสั่งที่กองทัพบกก�ำหนด
ข้อ ๒๕ การโอนสิ ท ธิ ค รอบครองสิ่ ง อุ ป กรณ์ ร ะหว่ า งหน่ ว ย ได้ แ ก่
การเปลี่ยนกรรมสิทธิ์ในการครอบครองสิ่งอุปกรณ์ จากหน่วยหนึ่งไปยัง
อีกหน่วยหนึ่ง เพื่อความมุ่งหมายดังต่อไปนี้
		

๒๕.๑ ให้หน่วยมีสิ่งอุปกรณ์ครบตามอัตราหรือระดับสะสม

		

๒๕.๒ ใช้สิ่งอุปกรณ์ที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์มากที่สุด

		

๒๕.๓ ประหยัดเวลาและค่าขนส่ง

		

๒๕.๔ ให้การส่งก�ำลังเป็นไปอย่างต่อเนื่อง

ข้อ ๒๖ การด�ำเนินการโอนความรับผิดชอบในสิ่งอุปกรณ์ระหว่างสาย
ยุทธบริการ ให้ปฏิบัติตามระเบียบและค�ำสั่งกองทัพบกดังต่อไปนี้
		 ๒๖.๑ ระเบียบปฏิบตั ใิ นการโอนสิง่ อุปกรณ์ จากสายยุทธบริการ
หนึ่งไปให้อีกสายหนึ่ง พ.ศ. ๒๕๐๑
		 ๒๖.๒ ค�ำสั่งกองทัพบก ที่ ๒๙๐/๒๕๐๘ ลง ๓๐ ส.ค. ๐๘
เรื่อง ก�ำหนดวิธีด�ำเนินการโอนสิ่งอุปกรณ์ครบชุดของสายยุทธบริการ
เพิ่มเติมจากระเบียบปฏิบัติในการโอนสิ่งอุปกรณ์จาก สายยุทธบริการ
หนึ่งไปให้อีกสายหนึ่ง พ.ศ. ๒๕๐๑
ข้อ ๒๗ การด�ำเนินการโอนสิทธิครอบครองสิ่งอุปกรณ์ระหว่างหน่วย
เมื่อได้รับอนุมัติให้โอนจากผู้มีอ�ำนาจในการสั่งให้โอน ตามข้อ ๒๘
ให้ปฏิบัติดังนี้
		

๒๗.๑ หน่วยโอน
กรมจเรทหารบก
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๒.๗ การรับ
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๒๗.๑.๑ ท�ำการปรนนิบัติบ�ำรุงสิ่งอุปกรณ์ก่อนโอน

			 ๒๗.๑.๒ ตรวจสอบให้มีสิ่งอุปกรณ์ครบชุดและสามารถ
ใช้การได้
			 ๒๗.๑.๓ ผูกป้ายประจ�ำสิง่ อุปกรณ์ โดยใช้แบบพิมพ์ ทบ.
๔๐๐-๐๑๐
			 ๒๗.๑.๔ ท�ำใบโอนสิ่งอุปกรณ์โดยใช้ แบบพิมพ์ ทบ.
๔๐๐-๐๗๔ จ�ำนวน ๑ ชุด (๕ ฉบับ)
			 ๒๗.๑.๕ ส่งสิ่งอุปกรณ์พร้อมใบโอน ไปยังหน่วยรับโอน
จ�ำนวน ๔ ฉบับ เก็บไว้ในแฟ้มรอเรื่อง จ�ำนวน ๑ ฉบับ
			 ๒๗.๑.๖ เก็บใบโอนที่ได้รับคืนจากหน่วยรับโอน และ
ส�ำเนาใบโอนรายงานหน่วยสนับสนุน หน่วยโอน จ�ำนวน ๑ ฉบับ
			 ๒๗.๑.๗ ตัดยอดสิ่งอุปกรณ์ออกจากบัญชีคุม
		 ๒๗.๒ หน่วยรับโอน
			 ๒๗.๒.๑ ลงทะเบียนใบโอน
			 ๒๗.๒.๒ ตรวจรับสิ่งอุปกรณ์ตามใบโอน
			 ๒๗.๒.๓ ลงนามรับสิง่ อุปกรณ์ในใบโอน ทัง้ ๔ ฉบับ เก็บไว้
๑ ฉบับ ส่งคืนหน่วยโอน ๑ ฉบับ ส่งให้หน่วยสนับสนุนของหน่วยรับโอน
๑ ฉบับและส่งให้กรมฝ่ายยุทธบริการที่รับผิดชอบ ๑ ฉบับ
ข้อ ๒๘ ผู้มีอ�ำนาจสั่งให้โอน
		 ๒๘.๑ สิ่งอุปกรณ์เกินอัตราหรือเกินระดับสะสมสิ่งอุปกรณ์รอง
และชิ้นส่วนซ่อม (เว้นอาวุธ) ได้แก่ เจ้ากรมฝ่ายยุทธบริการ
		 ๒๘.๒ กรณีอนื่ ๆ นอกเหนือจากทีก่ ล่าวได้แก่ ผูบ้ ญั ชาการทหารบก
● ตรวจดูค�ำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับสิ่งอุปกรณ์ 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�ำลังสิ่งอุปกรณ์ประเภท 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�ำใบเบิก
ฉบับที่ ๔ ไปตรวจสอบกับจ�ำนวนและ ประเภทสิ่งอุปกรณ์ที่ได้จ่ายจริง
ตามใบเบิกฉบับที่ ๑ และ ๒ ลงนามรับสิ่งอุปกรณ์ในใบเบิกฉบับที่ ๑, ๒
และ ๔ แล้วน�ำใบเบิกฉบับที่ ๒ และ ๔ กลับพร้อมกับสิ่งอุปกรณ์
ข้อ ๑๘.๕.๑.๕ ถ้าหน่วยเบิกได้รับสิ่งอุปกรณ์จาก ส�ำนักงานขนส่ง
ปลายทาง ให้ตรวจสอบใบเบิกฉบับที่ ๔ กับจ�ำนวนและประเภทสิง่ อุปกรณ์ที่
จ่ายจริงตามใบเบิกฉบับที่ ๑ และ ๒ ลงนามรับสิ่งอุปกรณ์ในใบเบิกฉบับ
ที่ ๑, ๒ และ ๔ แล้วส่งใบเบิกฉบับที่ ๑ คืนหน่วยจ่าย
ข้อ ๑๘.๕.๑.๖ เก็บใบเบิกฉบับที่ ๒ ในแฟ้มเสร็จเรื่อง แนบใบเบิกฉบับ
ที่ ๔ ไปกั บ รายงานการรั บ สิ่ ง อุ ป กรณ์ ใ ห้ ผู ้ บั ง คั บ หน่ ว ยเบิ ก ทราบ
เพื่อรายงานหน่วยตามสายการบังคับบัญชาเหนือขึ้นไปอีก ๑ ชั้น
ข้อ ๑๘.๕.๒.๔ ถ้าหน่วยเบิกไปรับของเองจากหน่วยจ่ายให้น�ำใบเบิก
ฉบั บ ที่ ๕ ไปตรวจสอบกั บ จ� ำ นวนและประเภทสิ่ ง อุ ป กรณ์ ที่ ไ ด้
จ่ายจริง ตามใบเบิกฉบับที่ ๑, ๒ และ ๔ ลงนามรับสิ่งอุปกรณ์ในใบเบิก
ฉบับที่ ๑, ๒, ๔ และ ๕ แล้วน�ำใบเบิกฉบับที่ ๒ และ ๕ กลับพร้อม
สิ่งอุปกรณ์
ข้อ ๑๘.๕.๒.๕ ถ้ า หน่ ว ยเบิ ก ได้ รั บ สิ่ ง อุ ป กรณ์ จ ากส� ำ นั ก งานขนส่ ง
ปลายทาง ให้ ต รวจสอบใบเบิ ก ฉบั บ ที่ ๕ กั บ จ� ำ นวนและประเภท
สิ่งอุปกรณ์ที่จ่ายจริงตามใบเบิกฉบับที่ ๑ และ ๒ ลงนามรับสิ่งอุปกรณ์
ในใบเบิกฉบับที่ ๑, ๒ และ ๕ แล้วส่งใบเบิกฉบับที่ ๑ คืนหน่วยจ่าย
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		 ข้อ ๑๘.๕.๒.๖ เก็บใบเบิกฉบับที่ ๒ ในแฟ้มเสร็จเรือ่ ง แนบใบเบิก
ฉบับที่ ๕ ไปกับรายงานการรับสิ่งอุปกรณ์ให้ผู้บังคับหน่วยเบิกทราบ
เพื่อรายงานหน่วยตามสายการบังคับบัญชาเหนือขึ้นไปอีก ๑ ชั้น
		

ข้อ ๓๔.๒.๑ หน่วยเบิกไปรับสิ่งอุปกรณ์เอง

				 ๓๔.๒.๑.๑ ผู้รับสิ่งอุปกรณ์ด�ำเนินการ ตามข้อ
๑๘.๕.๑.๔ หรือ ๑๘.๕.๒.๔ แล้วแต่กรณี
				 ๓๔.๒.๑.๒ ส� ำ หรั บ สิ่ ง อุ ป กรณ์ ที่ ไ ม่ ป ระสงค์
จะเปิดหีบห่อให้ผู้รับสิ่งอุปกรณ์ตามจ�ำนวนที่ระบุไว้ และให้ผู้จ่ายบันทึก
ในใบเบิกไว้ด้วยว่า “ไม่เปิดหีบ”
				 ๓๔.๒.๑.๓ การน�ำสิง่ อุปกรณ์ออกจาก หน่วยจ่าย
ให้ผู้ปฏิบัติตามระเบียบและค�ำแนะน�ำของหน่วยจ่าย
				 ๓๔.๒.๑.๔ เมือ่ ผูร้ บั น�ำสิง่ อุปกรณ์ไปถึงหน่วยเบิกให้
ผู้บังคับหน่วยเบิกตั้งกรรมการตรวจรับสิ่งอุปกรณ์ จ�ำนวน ๓ นาย
ประกอบด้วย นายทหารสัญญาบัตร อย่างน้อย ๒ นาย โดยเฉพาะควร
จะตั้งเจ้าหน้าที่ในสายงานที่รับผิดชอบต่อสิ่งอุปกรณ์นั้นเข้าร่วมด้วย
				 ๓๔.๒.๑.๕ ใ ห ้ ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร ร า ย ง า น ผ ล
การตรวจรับให้ผู้บังคับหน่วยเบิกทราบ ถ้าปรากฏว่าสิ่งอุปกรณ์คลาด
เคลือ่ นไปจากใบเบิกหรือมีการช�ำรุดเสียหาย ให้คณะกรรมการสอบสวน
สาเหตุแล้วแนบส�ำเนาการสอบสวนไปพร้อมกับรายงานด้วย
				 ๓๔.๒.๑.๖ ถ้ามีสงิ่ อุปกรณ์ชำ� รุด หรือ สูญหาย ให้
ปฏิ บั ติ ต ามระเบี ย บกองทั พ บกว่ า ด้ ว ยการจ� ำ หน่ า ยสิ่ ง อุ ป กรณ์
พ.ศ. ๒๕๕๗ ลง ๓๑ ม.ค.๕๗
				 ๓๔.๒.๑.๗ ให้ ค ณะกรรมการตรวจรั บ มอบ
สิ่งอุปกรณ์ให้แก่เจ้าหน้าที่คลังหรือเจ้าหน้าที่เก็บรักษา
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				 ๓๔.๒.๑.๘ เจ้ า หน้ า ที่ บั ญ ชี คุ ม บั น ทึ ก การรั บ
สิ่งอุปกรณ์ในบัตรบัญชีคุม
		 ข้อ ๓๔.๒.๒ หน่วยเบิก รับสิง่ อุปกรณ์จาก ส�ำนักงานขนส่งปลายทาง
				 ๓๔.๒.๒.๑ เมื่อหน่วยเบิกได้รับสิ่งอุปกรณ์จาก
ส�ำนักงานขนส่งปลายทางให้ปฏิบตั ติ ามระเบียบ ทบ. ว่าด้วยการจ�ำหน่าย
สิง่ อุปกรณ์ พ.ศ. ๒๕๕๗ ลง ๓๑ ม.ค. ๕๗ และค�ำสัง่ กองทัพบก (ค�ำชีแ้ จง)
ที่ ๕๗/๑๓๑๖๖ ลง ๑๑ ต.ค. ๐๔ เรื่อง ชี้แจงการปฏิบัติการส่งและรับ
สิ่งอุปกรณ์ของกองทัพบก (ครั้งที่ ๓)
				 ๓๔.๒.๒.๒ เจ้ า หน้ า ที่ บั ญ ชี คุ ม บั น ทึ ก การรั บ
สิ่งอุปกรณ์ในบัตรบัญชีคุมหลังจากคณะกรรมการ ตรวจรับได้ตรวจรับ
เรียบร้อยแล้ว

๒.๘ การส่งคืน ● ตรวจดูหลักฐานการส่งคืนสิ่งอุปกรณ์เกินอัตรา, เกินระดับสะสม,
สิ่งอุปกรณ์ล้าสมัย และสิ่งอุปกรณ์ เมื่อครบก�ำหนดเวลาที่ได้รับอนุมัติ
ให้ยมื แบบพิมพ์ ทบ.๔๐๐-๐๑๓, ทบ.๔๐๐-๐๑๔ และ ทบ.๔๐๐-๐๐๗-๑
แล้วแต่กรณี
♦ ระเบียบกองทัพบกว่าด้วยการส่งก�ำลังสิ่งอุปกรณ์ประเภท ๒ และ ๔
พ.ศ. ๒๕๓๔ ลง ๓๐ ธ.ค. ๓๔ ข้อ ๒๙ - ๓๓
ข้อ ๒๙ การส่งคืน ได้แก่ การส่งสิง่ อุปกรณ์กลับคืน หน่วยจ่าย หรือหน่วย
สนับสนุนทางการส่งก�ำลัง มิได้ หมายถึง การส่งซ่อมหรือส่งสิ่งอุปกรณ์
ที่ซ่อมเสร็จแล้ว กลับคืนหน่วยส่งซ่อม
ข้อ ๓๐ มูลเหตุการณ์ส่งคืน
			

๓๐.๑ เกินอัตราหรือระดับสะสมที่ได้รับอนุมัติ

			

๓๐.๒ ล้าสมัย เปลี่ยนแบบหรือเลิกใช้

			

๓๐.๓ เมื่อครบก�ำหนดเวลาที่ได้รับอนุมัติให้ยืม
กรมจเรทหารบก
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๓๐.๔ เมื่อได้รับอนุมัติให้จ�ำหน่าย

		

๓๐.๕ กรณีอื่น ๆ

ข้อ ๓๑ ประเภทสิ่งอุปกรณ์ที่ส่งคืน
		 ๓๑.๑ สิง่ อุปกรณ์ใช้การได้ ได้แก่ สิง่ อุปกรณ์ ทีม่ คี ณ
ุ ภาพใช้งาน
ได้ตามความมุ่งหมายเดิม
		 ๓๑.๒ สิ่งอุปกรณ์ใช้การไม่ได้ ได้แก่ สิ่งอุปกรณ์ที่สึกหรอ ช�ำรุด
ไม่สามารถน�ำไปใช้ได้ตามความมุง่ หมายเดิม จ�ำเป็นต้องซ่อม ปรับสภาพ
ก่อนน�ำเข้าเก็บรักษา เพือ่ แจกจ่ายหรือในกรณีทหี่ น่วยซ่อมบ�ำรุงพิจารณา
แล้ว เห็นว่าซ่อมไม่คมุ้ ค่า ซึง่ จะต้องด�ำเนินการขอจ�ำหน่ายต่อไปหรือซาก
สิ่งอุปกรณ์ตามระเบียบกองทัพบกว่าด้วยการจ�ำหน่ายสิ่งอุปกรณ์ หรือ
สัตว์พาหนะที่ปลดจ�ำหน่ายออกจากทะเบียนตามระเบียบกองทัพบกว่า
ด้วยกิจการสัตว์พาหนะ
ข้อ ๓๒ การด�ำเนินการส่งคืน
		

๓๒.๑ สิ่งอุปกรณ์ใช้การได้

			
๓๒.๑.๑ หน่ ว ยส่ ง คื น เมื่ อ มี มู ล เหตุ ที่ จ ะต้ อ งส่ ง คื น
ตามข้อ ๓๐ ให้ปฏิบัติดังนี้
				
ก่อนน�ำส่งคืน

๓๒.๑.๑.๑ ท�ำการปรนนิบตั ร บ�ำรุงสิง่ อุปกรณ์

				

๓๒.๑.๑.๒ ตรวจสอบให้มีสิ่งอุปกรณ์ครบชุด

				
๓๒.๑.๑.๓ ผูกป้ายประจ�ำ สิ่งอุปกรณ์โดยใช้
แบบพิมพ์ ทบ.๔๐๐-๐๑๐
				
๓๒.๑.๑.๔ ท�ำใบส่งคืน โดย ใช้แบบพิมพ์ ทบ.
๔๐๐-๐๑๓ หรือ ทบ.๔๐๐-๐๑๔ หรือ ทบ.๔๐๐-๐๐๗-๑ แล้วแต่กรณี
จ�ำนวน ๑ ชุดทางเดินของใบส่งคืนตามเอกสารที่แนบท้ายระเบียบ
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๓๒.๑.๑.๕ ส่งสิ่งอุปกรณ์พร้อมใบส่งคืน
ไปยังหน่วยรับคืนภายใน ๗ วัน เว้นแต่จะได้รับค�ำสั่งเป็นอย่างอื่น
						
๓๒.๑.๑.๖ ตัดยอดสิ่งอุปกรณ์ ออกจาก
บัญชีคุม เมื่อได้รับใบส่งคืนจากหน่วยรับคืน
					 ๓๒.๑.๒ หน่วยรับคืน ปฏิบัติดังนี้
						

๓๒.๑.๒.๑ ลงทะเบียนใบส่งคืน

						

๓๒.๑.๒.๒ ตรวจรับสิง่ อุปกรณ์ ตามใบส่งคืน

						
๓๒.๑.๒.๓ ลงนามรั บ สิ่ ง อุ ป กรณ์ ใ นใบ
ส่งคืนและส่งใบส่งคืน คืนหน่วยส่งคืน จ�ำนวน ๑ ฉบับ
						
ในบัตรบัญชีส่งคืน

๓๒.๑.๒.๔ บั น ทึ ก การรั บ สิ่ ง อุ ป กรณ์

			 ๓๒.๒ สิ่งอุปกรณ์ใช้การไม่ได้
					 ๓๒.๒.๑ สิ่ ง อุ ป กรณ์ ช� ำ รุ ด ไม่ ส ามารถ น� ำ ไปใช้
ได้ตามความมุง่ หมายเดิมจ�ำเป็นต้องซ่อมปรับสภาพก่อนน�ำเข้าเก็บรักษา
เพื่อแจกจ่าย เมื่อได้รับค�ำสั่งให้ส่งคืนให้ปฏิบัติดังนี้
				
กับ ข้อ ๓๒.๑.๑

๓๒.๒.๑.๑ หน่วยส่งคืน ให้ปฏิบัติเช่นเดียว

				
กับข้อ ๓๒.๑.๒

๓๒.๒.๑.๒ หน่วยรับคืน ให้ปฏิบตั เิ ช่นเดียว

					 ๓๒.๒.๒ สิง่ อุปกรณ์ชำ� รุด ในกรณีที่ หน่วยซ่อมบ�ำรุง
พิจารณาแล้วเห็นว่าซ่อมไม่คมุ้ ค่าและได้ดำ� เนินการจ�ำหน่ายตามระเบียบ
แล้ว ให้ปฏิบัติดังนี้
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๓๒.๒.๒.๑ หน่วยส่งคืน ท�ำใบส่งคืนโดยใช้
แบบพิมพ์ ทบ.๔๐๐-๐๑๓ หรือ ทบ.๔๐๐- ๐๑๔ หรือ ทบ.๔๐๐-๐๐๗-๑
แล้วแต่กรณี จ�ำนวน ๑ ชุด ส่วนสิ่งอุปกรณ์นั้นไม่ต้องน�ำส่งคืนเพราะ
อยู่กับหน่วย ซ่อมซึ่งเป็นหน่วยเดียวกันกับหน่วยรับคืนอยู่แล้ว
						
กับ ข้อ ๓๒.๑.๒

๓๒.๒.๒.๒ หน่วยรับคืน ให้ปฏิบตั เิ ช่นเดียว

					 ๓๒.๒.๓ ซากสิง่ อุปกรณ์ตามระเบียบ ทบ.ว่าด้วยการ
จ�ำหน่ายสิ่งอุปกรณ์ พ.ศ.๒๕๕๗ ลง ๓๑ ม.ค. ๕๗ ให้ปฏิบัติดังนี้
						
กับข้อ ๓๒.๑.๑

๓๒.๒.๓.๑ หน่วยส่งคืน ให้ปฏิบตั เิ ช่นเดียว

						
กับข้อ ๓๒.๑.๒

๓๒.๒.๓.๒ หน่วยรับคืน ให้ปฏิบตั เิ ช่นเดียว

ข้อ ๓๓ ผู้มีอ�ำนาจสั่งให้ส่งคืนสิ่งอุปกรณ์
		

๓๓.๑ สิง่ อุปกรณ์เกินระดับสะสม ได้แก่ ผูบ้ งั คับหน่วยเก็บรักษา

		 ๓๓.๒ สิ่ ง อุ ป กรณ์ ที่ ค รบก� ำ หนดยื ม แล้ ว ยั ง ไม่ ส ่ ง คื น ได้ แ ก่
ผู้มีอ�ำนาจอนุมัติสั่งให้ยืม
		 ๓๓.๓ สิ่งอุปกรณ์หรือซากสิ่งอุปกรณ์ที่ได้รับอนุมัติให้จำ� หน่าย
ได้แก่ ผูม้ อี ำ� นาจอนุมตั ใิ ห้ตดั ยอดสิง่ อุปกรณ์ให้ออกจากบัญชีคมุ
		 ๓๓.๔ สิง่ อุปกรณ์เกินอัตรา ล้าสมัย เปลีย่ นแบบหรือเลิกใช้ ได้แก่
เจ้ากรมฝ่ายยุทธบริการ หรือเจ้ากรมฝ่ายกิจการพิเศษ
		 ๓๓.๕ เหตุอื่น ๆ นอกเหนือจากที่กล่าวแล้ว ได้แก่ ผู้บัญชาการ
ทหารบก
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๓. การควบคุมทาง
บัญชี
๓.๑ บั ญ ชี คุ ม ● ตรวจดูการจัดท�ำบัตรบัญชีคุมสิ่งอุปกรณ์ถาวรของหน่วย แบบพิมพ์
สิ่ ง อุ ป กรณ์ ถ าวร ทบ.๔๐๐-๐๐๕ บันทึกข้อมูลและรายการต่าง ๆ เช่น อัตรายุทโธปกรณ์
ของหน่วย
ที่, วัน, เดือน, ปี, หลักฐานการได้มาของสิ่งอุปกรณ์ขอเบิก, ได้รับ,
ส่งคืน, คงมี, ประเภทสิง่ อุปกรณ์, ราคาสิง่ อุปกรณ์, หน่วยจ่าย, หมายเลข
สิ่งอุปกรณ์และที่อยู่ของสิ่งอุปกรณ์ เป็นต้น
♦ ระเบียบกองทัพบก ว่าด้วยการส่งก�ำลังสิง่ อุปกรณ์ ประเภท ๒ และ ๔
พ.ศ. ๒๕๓๔ ลง ๓๐ ธ.ค. ๓๔ ข้อ ๓๙.๒, ๓๙.๒.๓.๒ และข้อ ๔๐
ข้ อ ๓๙.๒ การควบคุม ทางบั ญชี ผู ้ บัง คั บหน่ ว ยสนั บสนุ น ทางการ
ส่งก�ำลัง และหน่วยใช้จะต้องรับผิดชอบ ด�ำเนินการควบคุมทางบัญชีต่อ
สิ่ ง อุ ป กรณ์ ใ ห้ เ ป็ น ไปด้ ว ยความเรี ย บร้ อ ย เหมาะสม เพื่ อ ให้ ท ราบ
สถานภาพสิ่งอุปกรณ์ได้ตลอดเวลา โดยถือมูลฐานภารกิจและความรับ
ผิดชอบในการควบคุม ดังต่อไปนี้
๓๙.๒.๓.๒ หน่วยใช้
				
๓๙.๒.๓.๒.๑ ด�ำเนินการรวบรวมหลักฐาน
จัดท�ำสถิติและข้อมูลส�ำหรับสิ่งอุปกรณ์แต่ละรายการ
				
๓๙.๒.๓.๒.๒ จัดท�ำบัญชีคุมสิ่งอุปกรณ์
ถาวรโดยใช้แบบพิมพ์ ทบ.๔๐๐-๐๐๕ ส�ำหรับบัญชีคุมชิ้นส่วนซ่อมและ
สิ่งอุปกรณ์ใช้สิ้นเปลืองนั้นให้ใช้ แบบพิมพ์ ทบ.๔๐๐-๐๖๘
ข้อ ๔๐ ความรับผิดชอบ ผู้บังคับบัญชาทุกระดับชั้นต้องรับผิดชอบ
ในการควบคุมสิ่งอุปกรณ์ให้เป็นไปโดยเรียบร้อย เหมาะสม ถูกต้องตาม
ความมุ่งหมายของทางราชการ
♦ ค�ำสั่งกองทัพบก ที่ ๔๖๑/๒๕๑๗ เรื่อง ให้กวดขันการควบคุม
สิ่งอุปกรณ์ของทางราชการ ลง ๒๒ พ.ย. ๑๗ ข้อ ๑ และ ๒
ข้อ ๑ ให้ผู้บังคับหน่วย, ผู้บังคับบัญชาคลังสายงาน, ผู้บังคับบัญชา
คลังส่วนภูมิภาค ควบคุมก�ำกับดูแล และกวดขันเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ
ในการควบคุมสิ่งอุปกรณ์
กรมจเรทหารบก
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ได้ตรวจสอบยอดสิ่งอุปกรณ์ให้ตรงกับยอดบัญชีคุม โดยปฏิบัติตาม
ระเบียบกองทัพบก ว่าด้วยการส่งก�ำลังสิ่งอุปกรณ์ประเภทต่าง ๆ ตลอด
จนแบบธรรมเนียมอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับการควบคุมสิ่งอุปกรณ์ของทาง
ราชการโดยเคร่งครัด
ข้อ ๒ ให้เจ้าหน้าทีท่ รี่ บั ผิดชอบในการตรวจสอบยอดสิง่ อุปกรณ์ ได้ตรวจ
สอบยอดสิ่งอุปกรณ์ให้ตรงกับยอดการควบคุมทางบัญชี ตามระยะเวลา
ที่แบบธรรมเนียมได้ก�ำหนดไว้
■ สิ่งที่หน่วยปฏิบัติผิด บันทึกบัญชีคุมสิ่งอุปกรณ์ถาวร ไม่เรียบร้อย
๓.๒ บัตรบัญชี ● ตรวจดูการจัดท�ำและบันทึกบัตรบัญชีคมุ ชิน้ ส่วนซ่อม และ สิง่ อุปกรณ์
คุมชิ้นส่วนซ่อมและ ใช้สิ้นเปลือง แบบพิมพ์ ทบ.๔๐๐-๐๖๘
สิ่งอุปกรณ์ใช้
♦ ระเบียบกองทัพบกว่าด้วยการส่งก�ำลังสิ่งอุปกรณ์ประเภท ๒ และ ๔
สิ้นเปลือง
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�ำเนินการรวบรวมหลักฐานจัดท�ำสถิติ
และข้อมูลส�ำหรับสิ่งอุปกรณ์แต่ละรายการ
			
๓๙.๒.๓.๒.๒ จัดท�ำบัญชีคุมสิ่งอุปกรณ์ถาวรโดยใช้
แบบพิมพ์ ทบ.๔๐๐-๐๐๕ ส�ำหรับบัญชีคุมชิ้นส่วนซ่อมและ สิ่งอุปกรณ์
ใช้สิ้นเปลืองนั้น ให้ใช้แบบพิมพ์ ทบ.๔๐๐-๐๖๘
● ตรวจดูระเบียบการเก็บรักษาสิ่งอุปกรณ์ประเภท ๒ และ ๔ สาย พธ.
ของหน่วย
๔. การเก็บรักษา
๔.๑ ระเบียบการ ● ตรวจดูการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบโดย เคร่งครัด
เก็บรักษาสิง่ อุปกรณ์ ♦ ระเบียบกองทัพบก ว่าด้วยการส่งก�ำลังสิ่งอุปกรณ์ประเภท ๒ และ ๔
พ.ศ. ๒๕๓๔ ลง ๓๐ ธ.ค. ๓๔ ข้อ ๓๕, ๓๕.๑
ข้อ ๓๕ การเก็บรักษา ได้แก่ การเตรียมพืน้ ที่ การน�ำสิง่ อุปกรณ์เข้า-ออก
การเก็บหรือการวาง การระวังรักษาสิ่งอุปกรณ์ในที่เก็บ รวมทั้งการ
ปรนนิบัติบ�ำรุง และการซ่อมบ�ำรุงขณะเก็บและก่อนจ่ายด้วย
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ข้อ ๓๕.๑ ความรับผิดชอบในการเก็บรักษา
		
๓๕.๑.๑ เจ้ากรมฝ่ายยุทธบริการและ/หรือ เจ้ากรมฝ่ายกิจการ
พิเศษ ผู้บัญชาการกองบัญชาการช่วยรบ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบก
ผูบ้ งั คับหน่วยสนับสนุนโดยตรง ผูบ้ งั คับหน่วยใช้ จะต้องวางระเบียบและ
จัดงานเก็บรักษาสิ่งอุปกรณ์ในที่เก็บให้ปลอดภัย และอยู่ในสภาพที่ใช้
การได้
		
๓๕.๑.๒ เจ้าหน้าที่เก็บรักษา จะต้องเก็บรักษาสิ่งอุปกรณ์ให้
เป็นไปตามระเบียบที่ผู้บังคับบัญชาใน ข้อ ๓๕.๑.๑ ก�ำหนด
ข้อ ๓๕.๒ ปัจจัยในการเก็บรักษาเพื่อให้การเก็บรักษาได้ผลดีผู้บังคับ
หน่วยเก็บรักษาจะต้องค�ำนึงถึงปัจจัยดังต่อไปนี้
		
๓๕.๒.๑ พื้นที่เก็บรักษา
		
๓๕.๒.๒ ก�ำลังคน
		
๓๕.๒.๓ เครื่องมือยกขน
๔.๒ สถานที่เก็บ ● ตรวจสถานที่เก็บรักษาสิ่งอุปกรณ์ประเภท ๒ และ ๔ สาย พธ.
(การเก็บ, การวาง, ป้าย, การจัดระเบียบตามทีก่ ำ� หนดและความสะอาด)
รักษา
♦ ระเบียบกองทัพบกว่าด้วยการส่งก�ำลังสิ่งอุปกรณ์ประเภท 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 ทีเ่ ก็บเตรียมท�ำทีเ่ ก็บในพืน้ ทีค่ ลังปิด หรือคลังกลางแจ้ง
แบ่งเป็นคลัง หรือพืน้ ที่ แถว ตอน และช่อง โดยใช้ตวั อักษรผสมกับตัวเลข
ตัวอย่างเช่น ๑-ก-๒-๔ หมายความว่า คลังหรือพื้นที่ ๑ แถว ก ตอนที่ ๒
และช่องที่ ๔
		
๓๕.๓.๒ ให้ เ ขี ย นผั ง แสดงที่ เ ก็ บ ตามที่ จั ด ระบบไว้ ใ นข้ อ
๓๕.๓.๑ เพื่อสะดวกในการวางแผนน�ำสิ่งอุปกรณ์เข้าเก็บ
ข้อ ๓๕.๔ การน�ำสิ่งอุปกรณ์เข้าที่เก็บ เจ้าหน้าที่เก็บรักษาด�ำเนินการ
ดังนี้
กรมจเรทหารบก
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คู่มือการปฏิบัติราชการสายงานจเร
การตรวจกิจการทั่วไป

รายการ

การปฏิบัติ/หลักฐานอ้างอิง
		
๓๕.๔.๑ บันทึกบัตรแสดงทีเ่ ก็บ โดยใช้แบบพิมพ์ ทบ.๔๐๐-๐๐๙
ส�ำหรับหน่วยสนับสนุน และแบบพิมพ์ ทบ.๔๐๐-๐๖๘ ส�ำหรับหน่วยใช้
		
๓๕.๔.๒ ท�ำการบ�ำรุงรักษาสิ่งอุปกรณ์ ก่อนน�ำเข้าเก็บ
		
๓๕.๔.๓ ผูกป้ายประจ�ำสิ่งอุปกรณ์โดยใช้ แบบพิมพ์ ทบ.
๔๐๐-๐๑๐ โดยอนุโลม
		
๓๕.๔.๔ น�ำสิ่งอุปกรณ์เข้าเก็บในที่ที่ก�ำหนด
ข้อ ๓๕.๕ การเก็บหรือการวางสิ่งอุปกรณ์
		
๓๕.๕.๑ ก�ำหนดทางเดินในพืน้ ทีเ่ ก็บรักษา เพือ่ ความสะดวก
ในการใช้แรงงานหรือเครื่องทุ่นแรง ดังต่อไปนี้
		
๓๕.๕.๑.๑ ทางเดิ น หลั ก อาจมี ท างเดี ย วตรง
กึง่ กลางตามความยาวของพืน้ ทีเ่ ก็บรักษาหรือมีทงั้ สองข้างของพืน้ ทีเ่ ก็บ
รักษาก็ได้ ควรให้มีความกว้าง พอที่รถยก ๒ คัน สวนทางกันได้
			
๓๕.๕.๑.๒ ทางเดิน ตั้งฉากกับทางเดินหลัก ควร
ก�ำหนดให้ตรงกับประตู
			
๓๕.๕.๑.๓ ทางเดินระหว่างที่เก็บของ ควรให้รถ
เข็นหรือรถยกเข้าไปปฏิบัติงานได้
			
๓๕.๕.๑.๔ ทางเดินฉุกเฉินจัดส�ำรองไว้ส�ำหรับใช้
ในกรณีฉุกเฉิน
		
๓๕.๕.๒ เก็บสิง่ อุปกรณ์ให้เต็มทีว่ า่ งทัง้ ทางดิง่ และทางระดับ
		
๓๕.๕.๓ เก็บสิ่งอุปกรณ์ให้พ้นจากอันตราย
		
๓๕.๕.๔ เก็บสิ่งอุปกรณ์ในที่เก็บรักษา ให้ตรงกับลักษณะ
และคุณสมบัติของสิ่งอุปกรณ์
ข้อ ๓๕.๖ การระวั ง รั ก ษา เจ้ า หน้ า ที่ เ ก็ บ รั ก ษาจะต้ อ งระวั ง รั ก ษา
สิ่งอุปกรณ์ให้ปลอดภัย และอยู่ในสภาพใช้การได้ ดังต่อไปนี้
		
๓๕.๖.๑ ภัยธรรมชาติ
			
๓๕.๖.๑.๑ เก็บสิ่งอุปกรณ์ในคลังเก็บรักษาซึ่ง
สามารถระบายอากาศหรือป้องกันความชื้นได้
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คู่มือการปฏิบัติราชการสายงานจเร
การตรวจกิจการทั่วไป

รายการ

การปฏิบัติ/หลักฐานอ้างอิง
						
๓๕.๖.๑.๒ ตรวจป้ อ งกั น และท� ำ ลาย
จ�ำพวกสัตว์และแมลงต่าง ๆ
						
๓๕.๖.๑.๓ ในกรณีพื้นที่คลังปิด ไม่เพียง
พอ ให้แยกเก็บสิ่งอุปกรณ์ที่มีความคงทนต่อ สภาพดินฟ้าอากาศไว้ใน
คลังเปิด
						
๓๕.๖.๑.๔ ใช้ไม้รองหรือทาสีหรือ ทา น�ำ้ มัน
ส�ำหรับสิ่งอุปกรณ์ที่เก็บในคลังเปิด
					 ๓๕.๖.๒ อัคคีภัย
						
๓๕.๖.๒.๑ ก�ำหนดเขตและกวดขันไม่ให้
น�ำเชื้อเพลิงเข้าบริเวณที่เก็บรักษา
						
๓๕.๖.๒.๒ รักษาความสะอาดและขจัดเชือ้
เพลิงบริเวณที่เก็บรักษา
					
๓๕.๖.๒.๓ ดูแลรักษาเครือ่ งมือดับเพลิงให้
อยู่ในสภาพพร้อมที่ใช้การได้
						
๓๕.๖.๒.๔ จัดเจ้าหน้าทีด่ บั เพลิง และหมัน่
ฝึกซ้อมอยู่เสมอ
						
๓๕.๖.๒.๕ ก� ำ หนดข้ อ ปฏิ บั ติ เ กี่ ย วกั บ
การใช้เครื่องมือและแรงงาน เพื่อลดความเสียหายเมื่อเกิดอัคคีภัย
						
๓๕.๖.๒.๖ จัดท�ำป้ายเตือนภัย เช่น ป้าย
“ห้ามสูบบุหรี่” หรือ “ไวไฟ” เป็นต้น
						
๓๕.๖.๒.๗ หมัน่ ตรวจตราสภาพการอืน่ ๆ
อันอาจก่อให้เกิดอัคคีภยั เช่น สายไฟฟ้า เป็นต้น ส่วนรายละเอียดในการ
ปฏิบตั อิ นื่ ๆ ให้ถอื ปฏิบตั ติ ามระเบียบกองทัพบก ว่าด้วยการป้องกันอัคคีภยั
และการปฏิบัติเมื่อเกิดอัคคีภัย พ.ศ. ๒๕๐๓ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
					 ๓๕.๖.๓ การทุจริต
						
๓๕.๖.๓.๑ สิง่ อุปกรณ์ทมี่ คี า่ สูง ขนย้าย และ
หายง่ า ย ต้ อ งเก็ บ ไว้ ใ นที่ ป ลอดภั ย และมอบความรั บ ผิ ด ชอบให้
เฉพาะบุคคล
กรมจเรทหารบก
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คู่มือการปฏิบัติราชการสายงานจเร
การตรวจกิจการทั่วไป

รายการ

การปฏิบัติ/หลักฐานอ้างอิง
				
๓๕.๖.๓.๒ คลังทุกคลังจะต้องปิดประตูใส่
กุญแจและตีตราให้เรียบร้อยเมื่อเลิกงาน
				
๓๕.๖.๓.๓ ระมัดระวังมิให้บุคคล ลักลอบ
น�ำสิ่งอุปกรณ์ออกจากคลัง
			
๓๕.๖.๔ วินาศกรรม
				
๓๕.๖.๔.๑ จัดเจ้าหน้าที่รักษาการณ์หรือ
เวรยาม พร้อมอาวุธเพือ่ ตรวจรอบ ๆ บริเวณ ทีเ่ ก็บรักษาตามความจ�ำเป็น
ถ้าหากบริเวณกว้างขวาง อาจจัดให้มียานพาหนะและเครื่องมือสื่อสาร
ด้วยก็ได้
				
๓๕.๖.๔.๒ กวดขันบุคคลและ ยานพาหนะ
ที่จะผ่านเข้า-ออก
				
๓๕.๖.๔.๓ จัดให้มีเครื่องกีดขวาง หรือ
เครื่องเตือนภัยในบริเวณที่เก็บรักษาตามที่เห็นสมควร
		 รายละเอียดในการปฏิบัติอื่น ๆ ให้ถือปฏิบัติตาม ระเบียบส�ำนัก
นายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒
			
๓๕.๖.๕ อุบัติเหตุ
				
๓๕.๖.๕.๑ อบรมชี้แจงการใช้ เครื่องมือ
ยกขน วิธีการขนย้ายและวิธีการจัดวางสิ่งอุปกรณ์
				
๓๕.๖.๕.๒ หมั่นตรวจและปรนนิบัติ บ�ำรุง
เครื่องมือยกขนอยู่เสมอ
				
๓๕.๖.๕.๓ ท�ำความสะอาดในที่เก็บรักษา
		
๓๕.๖.๖ การช�ำรุดหรือเสื่อมสภาพ
สิ่งอุปกรณ์ซึ่งอยู่ในที่เก็บรักษา จะต้องได้
รับการดูแลรักษาให้อยูใ่ นสภาพใช้การได้ หรือมิให้เสือ่ มสภาพก่อนน�ำไป
ใช้โดยจะต้องปฏิบัติตามระเบียบ หรือค�ำสั่งที่ทางราชการก�ำหนดหรือ
ตามค�ำแนะน�ำของผู้ผลิต หรือท�ำหน้าที่ทางเทคนิค
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คู่มือการปฏิบัติราชการสายงานจเร
การตรวจกิจการทั่วไป

รายการ

การปฏิบัติ/หลักฐานอ้างอิง
๓๕.๗ การน�ำสิ่งอุปกรณ์ออกจากที่เก็บ
		 ๓๕.๗.๑ การน�ำสิ่งอุปกรณ์ออกจากที่เก็บ ต้องมีหลักฐานการน�ำ
ออก
		 ๓๕.๗.๒ การย้ายที่เก็บสิ่งอุปกรณ์ต้องบันทึกการย้ายไว้เป็น
หลักฐาน
		 ๓๕.๗.๓ สิ่งอุปกรณ์ใดที่เอาเข้าเก็บก่อนให้น�ำออกจ่ายก่อน
♦ ข้อบังคับกองทัพบก ที่ ๒/๑๓๕๗/๒๔๙๐ ว่าด้วยการจัดระเบียบ
ภายในกรมกองทหาร ลง ๑๒ ก.พ. ๙๐ ข้อ ๑๒
ข้อ ๑๒ สรรพสิ่งของหลวงที่จ่ายประจ�ำตัวทหารและ ประจ�ำหน่วย
จะต้องได้รับ การตรวจตราเกี่ย วกั บความสะอาดเรี ย บร้ อ ยอยู ่ เ สมอ
ส่วนการทีจ่ ะก�ำหนดให้มกี าร ตรวจกันอย่างไร เมือ่ ใดนัน้ แล้วแต่ผบู้ งั คับ
บัญชาจะเห็นควร
♦ ระเบียบกระทรวงกลาโหม ว่าด้วยการก�ำหนดมาตรฐานแผ่นป้ายชื่อ
ส่วนราชการที่ใช้ภายในกระทรวงกลาโหม พ.ศ.๒๕๕๗ ลง ๑๒ มี.ค. ๕๗
ข้อ ๕.๑ และ ๕.๒
ข้อ ๕.๑ ป้ายชือ่ ส่วนราชการระดับกรมหรือเทียบเท่า ขึน้ ไป รูปร่างป้าย พืน้ ที่
สี่เหลี่ยมผืนผ้า ไม่มีกรอบ ขนาดของป้ายส่วนกว้าง ๓๐ เซนติเมตร
ยาวตามจ�ำนวนของตัวอักษร ช่องไฟจากริมป้ายด้านหัวและท้ายตัวอักษร
ภาษาไทย มีระยะห่าง ๑๒.๕ เซนติเมตร เว้นตัวอักษรภาษาอังกฤษ
มีระยะห่างจากริมป้ายด้านหัวและท้ายตามความเหมาะสม
		 รูปแบบตัวอักษร ใช้รปู แบบตัวพิมพ์ไทยสารบรรณ (TH SarabanPskX)
เป็นตัวอักษรภาษาไทยตัวธรรมดาและตัวภาษาอังกฤษ ตัวพิมพ์ใหญ่
(ตามตัวอย่างแนบท้าย)
		 ขนาดตัวอักษรภาษาไทย สูง ๑๐ เซนติเมตร อักษรภาษาอังกฤษ
สูง ๔ เซนติเมตร ระยะห่างระหว่างบรรทัดตัวอักษรภาษาไทยกับ
ตัวอักษรภาษาอังกฤษ ๔ เซนติเมตร
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คู่มือการปฏิบัติราชการสายงานจเร
การตรวจกิจการทั่วไป

รายการ

การปฏิบัติ/หลักฐานอ้างอิง
		
วัสดุที่ใช้ท�ำป้ายท�ำด้วยไม้, พลาสติก, โลหะ ฯลฯ ตามความ
เหมาะสม ตัวอักษร ใช้สีเขียน สลัก หรือวัสดุนนู สีของป้าย สีน�้ำตาลไหม้
สีของตัวอักษรสีขาว
ข้ อ ๕.๒ ป้ า ยชื่ อ ส่ ว นราชการต�่ ำ กว่ า ระดั บ กรมลงมา รู ป ร่ า งป้ า ย
พื้นสี่เหลี่ยมผืนผ้า ไม่มีกรอบ ขนาดของป้าย กว้าง ๑๕ เซนติเมตร ยาว
ตามจ�ำนวนของตัวอักษร ช่องไฟจากริมป้ายด้านหัวและท้ายกับตัวอักษร
มีระยะห่าง ๕ เซนติเมตรเว้นตัวอักษรภาษาอังกฤษ มีระยะห่างจาก
ริมป้ายด้านหัวและท้ายตามความเหมาะสม
		
รูปแบบตัวอักษร ใช้รปู แบบตัวพิมพ์ไทยสารบรรณ (TH SarabanPskX) เป็นตัวอักษรภาษาไทยตัวธรรมดาและตัวภาษาอังกฤษ
ตัวพิมพ์ใหญ่ (ตามตัวอย่างแนบท้าย)
		
ขนาดตัวอักษรภาษาไทย สูง ๕ เซนติเมตร อักษรภาษาอังกฤษ
สูง ๒ เซนติเมตร ระยะห่างระหว่างบรรทัดตัวอักษรภาษาไทยกับตัวอักษร
ภาษาอังกฤษ ๒ เซนติเมตร
		
วัสดุที่ใช้ท�ำป้ายท�ำด้วยไม้, พลาสติก, โลหะ ฯลฯ) ตามความ
เหมาะสม ตัวอักษร ใช้สีเขียน สลัก หรือวัสดุนนู สีของป้าย สีน�้ำตาลไหม้
สีของตัวอักษรสีขาว

๕. การรักษา
ความ ปลอดภัย
		 ๕.๑ การ
ป้องกัน อัคคีภัย
และการปฏิบัติ
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● ตรวจดูระเบียบ/ค�ำสั่งการป้องกันอัคคีภัยและการปฏิบัติ เมื่อเกิด

อัคคีภยั , แผนการขนย้ายเมือ่ เกิดอัคคีภยั , แผนการป้องกันเมือ่ เกิดอัคคีภยั
การตรวจการป้ อ งกั น อั ค คี ภั ย โดยผู ้ บั ง คั บ บั ญ ชา และรายงานผล,
เครื่องมือดับเพลิง และการฝึกปฏิบัติเมื่อเกิดอัคคีภัย
♦ ระเบียบส�ำนักนายกรัฐมนตรีวา่ ด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ
พ.ศ. ๒๕๕๒ หมวด ๕ ข้อ ๓๔ (๑)
หมวด ๕ การรักษาความปลอดภัยเกี่ยวกับสถานที่
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ข้อ ๓๔ ในการพิจารณาเกีย่ วกับการรักษาความปลอดภัยเกีย่ วกับสถานที่
ให้หน่วยงานของรัฐค�ำนึงถึงภยันตรายดังต่อไปนี้
		 (๑) ภยันตรายที่เกิดจากปรากฏการณ์ธรรมชาติและอุปัทวเหตุ
เช่น พายุ ท่วม ฟ้าผ่า แผ่นดินไหว ดินถล่ม และเพลิงไหม้
♦ ระเบียบกองทัพบกว่าด้วยการป้องกันอัคคีภยั และการปฏิบตั เิ มือ่ เกิด
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
และการปฏิบตั เิ มือ่ เกิดอัคคีภยั ขึน้ ในอาคาร สถานที่ ซึง่ อยูใ่ นความรับผิด
ชอบของหน่วยนั้น ๆ
		 ผบ.หน่วยระดับกองพันหรือเทียบเท่าขึ้นไป แต่งตั้งนายทหาร
ขึ้น ๑ นาย เป็นผู้อ�ำนวยการดับเพลิง มีหน้าที่อ�ำนวยการดับเพลิง
ซึ่งเกิดภายในหน่วย ตรวจการป้องกันอัคคีภัยภายในหน่วย และเป็น
ผู้เสนอแนะการป้องกัน อัคคีภั ย และการปฏิ บัติ เ มื่ อ เกิ ด อั ค คี ภั ย แก่
ผบ.หน่วย นั้น ๆ
ข้อ ๖ เจ้าหน้าที่ดับเพลิง
		 ให้หน่วยระดับกองพันหรือเทียบเท่าขึน้ ไป ก�ำหนดเจ้าหน้าทีอ่ นื่ ๆ
ตามความเหมาะสม เช่น
		

๖.๑ เจ้าหน้าที่ให้สัญญาณเพลิงไหม้

		

๖.๒ เจ้าหน้าที่ติดต่อผู้บังคับบัญชา และหน่วยดับเพลิง

		 ๖.๓ เจ้าหน้าทีต่ รวจสิง่ อุปกรณ์การดับเพลิง และตรวจสิง่ ซึง่ จะ
เป็นต้นเหตุเพลิงไหม้
		

๖.๔ เจ้าหน้าที่ดับเพลิงชั้นต้น
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		 ๖.๕ เจ้าหน้าที่ขนย้ายสิ่งของออกจากบริเวณเพลิงไหม้ และ
ควบคุมสิ่งของ
		 ๖.๖ เจ้าหน้าที่กันคนพลุกพล่าน และกีดขวางการดับเพลิง
		 ๖.๗ เจ้าหน้าที่ป้องกันเหตุแทรกแซงอื่น ๆ เช่น การขโมย
การก่อวินาศกรรม ฯลฯ
		 ๖.๘ เจ้าหน้าทีแ่ สงสว่าง จัดขึน้ เพือ่ สะดวกในการเฝ้ารักษาสิง่ ของ
ในเวลากลางคืน หลังจากเกิดเพลิงไหม้ให้พ้นจากการโจรกรรม และเพื่อ
สะดวกแก่เจ้าหน้าที่อื่น ๆ ซึ่งจะต้องปฏิบัติงานในเวลากลางคืนด้วย
			 เจ้าหน้าที่ต่าง ๆ เหล่านี้ จะต้องมีค�ำสั่งก�ำหนดหน้าที่และ
การปฏิบัติไว้โดยแน่นอน
ข้อ ๗.๕ แผนการขนย้ายสิ่งของทุกหน่วยจะต้องจัดเตรียมแผนการ
ขนย้ายสิ่งของภายในอาคารสถานที่ของหน่วยนั้น ๆ ไว้แต่เนิ่น ๆ
แผนการนี้ ค วรมี ช ่ อ งทางออกทุ ก ช่ อ งที่ ติ ด ตั้ ง เครื่ อ งอุ ป กรณ์ ใ นการ
ดับเพลิง ทางออกเวลาฉุกเฉินของเจ้าหน้าที่แต่ละส่วนของอาคาร
สถานที่นั้น ๆ ล�ำดับความส�ำคัญของการขนย้ายก่อนหลัง ตลอดจน
เจ้าหน้าที่ในการขนย้าย เป็นต้น แผนการขนย้ายนี้ควรติดตั้งไว้แต่ละ
อาคารสถานที่ ณ ที่ซึ่งสามารถเห็นได้โดยทั่วกัน
ข้อ ๗.๖ แผนการป้องกันอัคคีภัยและการปฏิบัติเมื่อเกิดอัคคีภัย
			 ทุกหน่วยจะต้องมีแผนป้องกันอัคคีภัยและการปฏิบัติเมื่อ
เกิดอัคคีภยั ตามความเหมาะสมกับสภาพและสิง่ แวดล้อมของหน่วยนัน้ ๆ
ก่อนการวางแผนป้องกันอัคคีภัย ควรจะได้มีการส�ำรวจอาคารสถานที่
และสิ่งต่าง ๆ ในบริเวณที่อยู่ในความรับผิดชอบของหน่วยการส�ำรวจ
ก็เพือ่ หารายละเอียดในเรือ่ งปริมาตรของอาคาร เพือ่ จัดหาเครือ่ งดับเพลิง
ให้พอเพียงต�ำบลส�ำคัญ ๆ ที่จะต้องป้องกันสิ่งที่ก่อให้เกิดเพลิงไหม้ ฯลฯ
เป็นต้น เมื่อส�ำรวจแล้วก็ก�ำหนดเป็นแผนป้องกันอัคคีภัยและการปฏิบัติ
เมื่อเกิดอัคคีภัยขึ้นในแผนนี้ควรจะมีหัวข้อดังนี้
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		 การก�ำหนดเจ้าหน้าทีต่ า่ ง ๆ ประจ�ำวัน เพือ่ ปฏิบตั เิ มือ่ เกิดอัคคีภยั
แผนการขนย้ายสิ่งของต่าง ๆ การก�ำหนดสัญญาณอัคคีภัยใช้ในการ
ดับเพลิง ทิศทางลม ตามฤดูกาล ฯลฯ เป็นต้น
		 แผนการป้ อ งกั น อั ค คี ภั ย และการปฏิ บั ติ เ มื่ อ เกิ ด อั ค คี ภั ย นี้
นายทหารซึ่งได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้อ�ำนวยการ เพื่อท�ำการดับเพลิงของ
หน่วย เป็นผู้กระท�ำ
ข้อ ๗.๘ การตรวจการป้องกันอัคคีภัย
		 ๗.๘.๑ ผู้บังคับหน่วยชั้น ผบ.พัน. หรือเทียบเท่า จะต้อง
ท�ำการตรวจการป้องกันอัคคีภัยภายในหน่วยเดือนละ ๑ ครั้ง ส�ำหรับ
หน่วยกองร้อยหรือเทียบเท่า จะต้องท�ำการตรวจการป้องกันอัคคีภัย
ภายในหน่วยอย่างน้อย ๒ สัปดาห์ต่อครั้ง ส�ำหรับหน่วยตั้งแต่กรมหรือ
เทียบเท่าขึ้นไป ให้ ผบ.หน่วยนั้น ๆ ท�ำการตรวจการป้องกันอัคคีภัย
ของหน่วยตามแต่จะพิจารณาเห็นสมควร
		 ๗.๘.๒ ผูอ้ ำ� นวยการดับเพลิงของกองพัน หรือเทียบเท่าขึน้ ไป จะ
ต้ อ งท� ำ การตรวจการป้ อ งกั น อั ค คี ภั ย ภายในหน่ ว ยอย่ า งน้ อ ยเดื อ น
ละครั้ง พร้อมทั้งบันทึกผลการตรวจสอบเสนอ ผบ.หน่วยนั้น ๆ พร้อม
ด้วยข้อคิดเห็นต่าง ๆ ตามตัวอย่างรายการตรวจสอบในผนวก ข. ซึง่ แนบ
ท้ายระเบียบนี้ เสนอต่อผู้บังคับหน่วยเพื่อพิจารณาด�ำเนินการและ
สมควรแก้ไขปรับปรุงให้เหมาะสมอยู่เสมอและแผนนี้ควรจะได้มีการ
ประสานการปฏิบตั กิ บั หน่วยดับเพลิงสาธารณะและส่วนราชการข้างเคียง
อย่างใกล้ชดิ เพือ่ การช่วยเหลือซึง่ กันและกัน เมือ่ หน่วยจัดท�ำแผนป้องกัน
อัคคีภยั ของหน่วยแล้ว ให้หน่วยส�ำเนาส่งหน่วยเหนือทราบด้วย ตัวอย่าง
หัวข้อในการท�ำแผนป้องกันอัคคีภัย และการปฏิบัติเมื่อเกิดอัคคีภัย
ปรากฏตามผนวก ก. ซึ่งแนบท้ายระเบียบนี้
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♦ ระเบียบกองทัพบกว่าด้วยการป้องกันอัคคีภัยและการปฏิบัติเมื่อ
เกิดอัคคีภัย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๘ ลง ๑๒ ม.ค. ๓๘ ข้อ ๗.๔ และ ๗.๗
ข้อ ๗.๔ เครื่องมือดับเพลิง
			
เครื่องมือและเครื่องใช้ที่หน่วยสมควรจัดหาไว้โดยใช้
งบประมาณของหน่วยเอง ได้แก่
			
- เครื่องดับเพลิง ชนิดยาเคมี
			
- ถังทรายและพลั่วตักทราย
			
- ขวานขนาดใหญ่
			
- ถัง แหล่งเก็บที่มีน�้ำขังอยู่ตลอดเวลา
			
- บันได
			
- ไฟฉาย
			
- ป้ายแสดงทางออกเวลาฉุกเฉิน
ข้อ ๗.๗ การฝึกการปฏิบัติเมื่อเกิดอัคคีภัย
			
ให้ ทุ ก หน่ ว ยท� ำ การฝึ ก เจ้ า หน้ า ที่ ที่ ไ ด้ ก� ำ หนดขึ้ น
เพื่อปฏิบัติเมื่อเกิดอัคคีภัยตามแผนที่จัดวางไว้ โดยเฉพาะให้เพ่งเล็งการ
ฝึกนอกเวลาราชการและในเวลากลางคืนเป็นพิเศษ โดยให้ด�ำเนินการ
ฝึกในงวดที่ ๒ ของปีงบประมาณ (ห้วงเดือน ก.พ. - พ.ค.) และสามารถ
ใช้เครื่องดับเพลิงที่หน่วยมีอยู่จริงได้จ�ำนวน ๑๐% (เศษให้ ปัดเป็น ๑
เครื่อง) ทั้งนี้ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ที่ก�ำหนดไว้ สามารถปฏิบัติได้อย่างเป็น
ระเบียบไม่ตนื่ ตกใจ และปฏิบตั กิ ารได้ผลโดยแน่นอน เมือ่ เกิดอัคคีภยั ขึน้
■ สิ่งที่หน่วยปฏิบัติผิด ๑. เครื่องมือดับเพลิงไม่ครบถ้วน
					
๒. ไม่ มี ห ลั ก ฐานรายงานผลการตรวจการ
ป้องกันอัคคีภัยของผู้อ�ำนวยการดับเพลิง
๕.๒ การเก็บ ● ตรวจดูการเก็บวัสดุไวไฟในอาคารหรือคลัง
วัตถุอันตราย
♦ ระเบียบกองทัพบกว่าด้วยการป้องกันอัคคีภยั และการปฏิบตั เิ มือ่ เกิด
อัคคีภัย พ.ศ. ๒๕๐๓ ลง ๑ ก.ค. ๐๓ ข้อ ๗.๑.๔, ๗.๒.๔ และ ๗.๒.๖
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		 ข้อ ๗.๑.๔ ห้ามน�ำวัตถุไวไฟไปเก็บไว้ในที่ท�ำงานโดยไม่จ�ำเป็น
		 ข้อ ๗.๒.๔ คลังหรือห้องเก็บสิ่งของต่าง ๆ ควรจัดวางให้เป็น
ระเบียบ ให้อากาศถ่ายเทได้ วัตถุไวไฟจะต้องแยกเก็บต่างหาก ควรจัด
ให้มีปรอทวัดอุณหภูมิของห้องหรือคลังต่าง ๆ
		 ข้อ ๗.๒.๖ วัตถุบางอย่าง เช่น เซลลูลอยด์ น�้ำมันยาง ผ้าหรือ
ด้ายชุบน�้ำมัน วัตถุเหล่านี้หากเก็บรวมกันไว้เป็นจ�ำนวนมากในที่อับ
เมื่อได้รับความร้อนมากขึ้นอาจเกิดการเผาไหม้ขึ้นเองได้
๕.๓ เวรยามและ ● ตรวจดูเวรยามที่คลังหรือสถานที่เก็บรักษา
แสงสว่าง
● ตรวจดูหลอดไฟหรือเครื่องให้แสงสว่างเวลากลางคืน
♦ ค�ำสั่งกองทัพบก ที่ ๔๖๑ /๒๕๑๗ เรื่อง ให้กวดขันการควบคุม
สิ่งอุปกรณ์ของทางราชการ ลง ๒๒ พ.ย. ๑๗ ข้อ ๓
ข้อ ๓ การรักษาความปลอดภัยของสถานที่เก็บรักษาหรือคลัง ให้จัด
เวรยามเฝ้าตรวจและระมัดระวังการโจรกรรม และการก่อวินาศกรรม
ตลอดเวลา ๒๔ ชม.
♦ ระเบียบส�ำนักนายกรัฐมนตรีวา่ ด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ
พ.ศ. ๒๕๕๒ หมวด ๕ ข้อ ๓๗ (๓)
หมวด ๕ การรักษาความปลอดภัยเกี่ยวกับสถานที่
ข้อ ๓๗ มาตรการรักษาความปลอดภัยเกีย่ วกับสถานทีใ่ ห้หน่วยงานของ
รัฐพิจารณาด�ำเนินการดังต่อไปนี้
		 (๓) ให้ แ สงสว่ า งเพื่ อ ปกป้ อ งพื้ น ที่ ที่ มี ค วามส� ำ คั ญ และเพิ่ ม
ประสิทธิภาพในการตรวจสอบพื้นที่
๖. การปรนนิ บั ติ
บำ�รุงและการซ่อม
บำ�รุง
๖.๑ การปรน ● ตรวจดูการป้องกันสนิม, เชื้อราและความสะอาดของสิ่งอุปกรณ์
นิบัติ บำ�รุง
♦ ระเบียบกองทัพบกว่าด้วยการซ่อมบ�ำรุงยุทโธปกรณ์ พ.ศ. ๒๕๒๔
ลง ๒๒ เม.ย. ๒๔ ข้อ ๓.๑๑
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ข้อ ๓.๑๑ การปรนนิบัติบ�ำรุง (Preventive Maintenance) หมายถึง
การดูแลและการให้บริการโดยหน้าทีเ่ พือ่ มุง่ ประสงค์ทรี่ กั ษายุทโธปกรณ์
และเครื่องมือเครื่องใช้ให้อยู่ในสภาพที่ใช้การได้ดี โดยจัดให้มีระบบการ
ตรวจสภาพการตรวจค้นและการแก้ไขข้อบกพร่องก่อนที่จะเกิดขึ้นหรือ
ที่จะช�ำรุดมากขึ้น
♦ ค�ำสั่งกองทัพบก (ค�ำชี้แจง) ที่ ๕๖/๕๓๗๕ ลง ๑๐ มี.ค. ๙๘ เรื่อง
การป้องกันสนิมรา ข้อ ๑, ๒, ๓ และ ๕
ข้อ ๑ ประเทศทีม่ ลี มฟ้าอากาศร้อนขึน้ ถ้าหากไม่ทำ� การ ระมัดระวังและ
บ�ำรุงรักษาอาวุธยุทโธปกรณ์ต่าง ๆ ให้ถูกต้องแล้ว อุปกรณ์เหล่านั้นก็
อาจจะช�ำรุดทรุดโทรม จนใช้ราชการไม่ได้ในเวลาเท่าที่ควร เพราะเป็น
ที่ประจักษ์ชัดแล้วว่าดินฟ้าอากาศเช่นนี้ท�ำให้โลหะ หนัง ผ้าใบ และไม้
ส่วนที่ไม่ได้ทาสีไว้นั้นช�ำรุดในเวลาอันรวดเร็ว ฉะนั้นให้ผู้บังคับบัญชา
ทุกคนได้ดำ� เนินการในเรือ่ งการปรนนิบตั บิ ำ� รุงอยูเ่ สมอเป็นเนืองนิตย์ เพือ่
ให้อาวุธยุทโธปกรณ์ต่าง ๆ อยู่ในสภาพที่ใช้ราชการได้ตลอดเวลา วิธีที่ดี
ที่สุดของผู้บังคับบัญชาที่จะขจัดสนิมสีที่ลอกพองและการเป็นราก็คือ
ต้องมีแผนการที่จะป้องกันสิ่งเหล่านั้นเพื่อเป็นการช่วยจัดให้มีแผนนี้ขึ้น
จึงได้เสนอวิธีหนึ่งที่ง่ายและสะดวกซึ่งสามารถกระท�ำได้เพื่อป้องกัน
อาวุธยุทโธปกรณ์ต่าง ๆ มิให้ช�ำรุดเสียหายได้
ข้อ ๒ การป้องกันสนิม
		 ก. สนิมเกิดจากปฏิกิริยาของออกซิเจนกับเหล็กที่ทิ้งไว้ให้ถูก
อากาศโดยลักษณะของปฏิกิริยานี้สามารถให้วิธีป้องกันได้ทันที คือ
ให้ปดิ พืน้ ผิวของโลหะทีถ่ กู อากาศเสีย วิธที ำ� คือ ประการแรกต้องขัดสนิม
ออกเสียก่อน โดยธรรมดาแล้วสนิมบาง ๆ นั้น ใช้ผ้าชุบน�้ำมันใส หรือ
น�้ำมันช�ำระล�ำกล้องเช็ดถูขัดออกได้ ถ้ายังขัดไม่ออกให้ใช้ผ้าขัดหรือ ผ้า
ทรายละเอียดขัดออก ในขณะท�ำการขัดนั้นต้องระวัง อย่าขัดให้กินเนื้อ
โลหะจนพื้นผิวเปลี่ยนรูปร่างไป แต่อย่างไรก็ดี จะต้องขัดเอาสนิมออก
ให้หมดแล้วก็ใช้สที าให้ทวั่ หรือจะใช้นำ�้ มันทาก็ได้กอ่ นทีจ่ ะทาสีนนั้ จะต้อง
ลงสีพื้นเสียก่อน
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		 ข. ความชื้นจะเข้าผสมกับน�้ำมันและเป็นตัวท�ำลายคุณภาพใน
การป้องกันสนิม ปริมาณของความชื้นนั้นจะบ่งถึงอัตราการสูญเสีย
คุณภาพของน�้ำมันป้องกันสนิม ความชื้นยิ่งมีมากในบรรยากาศเท่าใด
อัตราของการเข้าผสมกับน�้ำมันก็ยิ่งสูงมากขึ้นเท่านั้น ฉะนั้นในฤดูฝน
จะต้องท�ำการตรวจรักษาความสะอาด, ทาสี หรือทาน�้ำมัน เสียใหม่
บ่อย ๆ ครั้ง โดยไม่ประมาท
		 ค. อุ ณ หภู มิ เ ป็ น เหตุ ใ ห้ ก ารกลั่ น ตั ว ของความชื้ น ในอากาศ
เปลี่ยนแปลงไปซึ่งท�ำให้โลหะเป็นสนิมได้ ฉะนั้น ต้องตรวจปืนและ
ล�ำกล้อง และส่วนที่เป็นโลหะอื่น ๆ ทุกวัน กับจะต้องตรวจรางปืน,
เลื่อนปืน, แคร่ปืน ฯลฯ เพื่อตรวจหาความชื้นแล้วเช็ดให้แห้ง แล้วชโลม
ด้วย น�้ำมันใสทาปืนบาง ๆ เพื่อป้องกันสนิม
		 ง. ในระยะเวลาที่ไม่ได้ใช้ปฏิบัติงานอันใดนั้น ส่วนที่เป็นโลหะ
ที่ต้องท�ำการทาน�้ำมันให้ใช้น�้ำมันกันสนิมชโลมทาให้หนา ๆ ให้ทั่ว
เพื่อให้สามารถป้องกันต่อปฏิกิริยาของความชื้นได้มากที่สุด
ข้อ ๓ การป้องกันรา
		 ก. สรรพสิง่ ทีเ่ ป็นผ้าใบและหนังทีใ่ ช้อยูใ่ นประเทศอากาศร้อนชุม่
ชื้นเช่นนี้มักเป็นอาหารอันโอชะของ รา, แมลงและสัตว์เล็ก ๆ ต่าง ๆ
บริเวณพืน้ ทีค่ ลังควรจะท�ำให้แห้ง มีแสงสว่างเพียงพอ (แสงแดด) อากาศ
พัดผ่านได้สะดวก และสามารถป้องกันสัตว์เล็ก ๆ ได้ รานั้น สามารถเช็ด
ถูให้ออกได้ด้วยแปรงแข็ง แปรงตรงบริเวณที่เป็นรานั้นหรือจะใช้ผ้าเช็ด
ให้สะอาดก็ได้ ส�ำหรับผ้าใบ หรือหนังที่เปียกหรือชื้นนั้น จะต้องตาก
ให้แห้งเสียก่อนเก็บเข้าคลัง
		 ข. ผ้าใบที่แมลงหรือสัตว์เล็ก ๆ เจาะไว้เป็นรูขาด หรือบริเวณที่
ผุเปื่อยนั้นจะต้องเปิดหรือท�ำการปะโดยทันที
		 ค. ให้ใช้เศษไม้ขดู เอาผงฝุน่ หรือโคลนออกจาก สิง่ ทีเ่ ป็นหนัง อย่า
ใช้มีดหรือเครื่องมืออื่น ๆ ที่คมเป็นอันขาด แล้วท�ำความสะอาดด้วยสบู่
กรมจเรทหารบก
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ฟอกหนังกับน�้ำอุ่น (อย่าใช้น�้ำร้อน) ใช้แปรงอ่อน ๆ หรือผ้าถู เสร็จแล้ว
ทิ้งไว้ให้หนังแห้งใช้ผ้าชุบ น�้ำมันทาหนัง ทาบาง ๆ อย่าให้โชก ( น�้ำมัน
ทาหนังเป็นรายการของที่เบิกได้จาก พธ.ทบ.) ขัดหนังจนให้ขึ้นเงา
ข้อ ๕ การปรนนิบัติบ�ำรุงนั้น ผู้บังคับบัญชาจะพิจารณาว่าเป็นเรื่องที่
ไร้ความส�ำคัญนั้นไม่ได้ แผนการปรนนิบัติบ�ำรุงโดยทั่วถึงนั้นเป็นการ
ประกันที่ดีที่สุดส�ำหรับผู้บังคับบัญชาเพื่อให้อาวุธยุทโธปกรณ์ต่าง ๆ
ใช้งานได้แล้ว ทหารก็จะได้รับการฝึกเป็นอย่างดี

๖.๒ การซ่ อ ม ● ตรวจดูหลักฐานการซ่อมบ�ำรุง (ทะเบียนคุมใบส่งซ่อม ทบ.๔๐๐-๐๐๒,
บำ�รุง
ใบส่งซ่อมและรับของ ทบ.๔๖๘-๓๑๑)
♦ ระเบียบกองทัพบกว่าด้วยการซ่อมบ�ำรุงยุทโธปกรณ์ พ.ศ. ๒๕๒๔
ลง ๒๒ เม.ย. ๒๔ ข้อ ๓.๒, ๔.๓, ๖ และ ข้อ ๑๐
ข้อ ๓.๒ การซ่อมบ�ำรุง (Maintenance) หมายถึง การกระท�ำใดๆ
ที่มุ่งหมายจะรักษายุทโธปกรณ์ต่างๆ ให้อยู่ในสภาพที่ใช้การได้ หรือ
มุง่ หมายทีจ่ ะท�ำให้ยทุ โธปกรณ์ ทีช่ ำ� รุดกลับคืนมาอยูใ่ นสภาพทีใ่ ช้การได้
และให้หมายรวมถึงการตรวจสภาพ การทดสอบ การบริการ การซ่อมแก้
การซ่อมใหญ่ การซ่อมสร้าง การดัดแปลง และ การซ่อมคืนสภาพ
ข้อ ๔ หลักการซ่อมบ�ำรุง
		 ๔.๓ ยุทโธปกรณ์ที่ช�ำรุดเกินขีดความสามารถของหน่วยที่จะ
ท�ำการซ่อมบ�ำรุงให้ส่งซ่อมที่หน่วยซ่อมบ�ำรุงประเภทสูงกว่า หรือขอให้
หน่วยซ่อมบ�ำรุงที่สูงกว่า มาท�ำการซ่อมให้
ข้อ ๖ การซ่อมบ�ำรุงระดับหน่วย คือ การซ่อมบ�ำรุงยุทโธปกรณ์ที่อยู่ใน
ความครอบครองของหน่วยที่ใช้ยุทโธปกรณ์นั้น โดยผู้ใช้หรือพลประจ�ำ
ยุทโธปกรณ์และช่างซ่อมของหน่วยการซ่อมบ�ำรุงประเภทนี้ ประกอบ
ด้วย การตรวจสภาพ การท�ำความสะอาด การบริการ การรักษา
การหล่อลื่น การปรับตามความจ�ำเป็น การเปลี่ยนชิ้นส่วนซ่อมเล็ก ๆ
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น้อย ๆ การซ่อมบ�ำรุงระดับหน่วยจะกระท�ำอย่างจ�ำกัดตามคู่มือหรือ
ค�ำสั่งหรือผังการซ่อมบ�ำรุง (Maintenance Allocation Chart) ที่
อนุญาตให้กระท�ำได้ในระดับนี้
ข้อ ๗ การซ่อมบ�ำรุงสนับสนุนโดยตรง คือการซ่อมบ�ำรุงที่อนุมัติให้
กระท�ำต่อยุทโธปกรณ์ที่อยู่ในความรับผิดชอบการซ่อมบ�ำรุงของหน่วย
สนั บ สนุ น โดยตรง ซึ่ ง เป็ น หน่ ว ยที่ ก� ำ หนดขึ้ น ตามอั ต ราการจั ด และ
ยุทโธปกรณ์ (อจย.) หรือ อัตราเฉพาะกิจ (อฉก.) และบ่งถึงภารกิจ
ของการซ่อมบ�ำรุงดังกล่าว
		 การซ่อมบ�ำรุงสนับสนุนโดยตรง เป็นการซ่อมแก้อย่างจ�ำกัด
ต่ อ ยุ ท โธปกรณ์ ค รบชุ ด หรื อ ซ่ อ มแก้ ส ่ ว นประกอบที่ ใ ช้ ง านไม่ ไ ด้
เพื่อสนับสนุนหน่วยใช้ประกอบด้วยการซ่อมและการเปลี่ยนส่วนที่
ใช้ ง านไม่ ไ ด้ ร วมทั้ ง การซ่ อ มและการเปลี่ ย นส่ ว นประกอบย่ อ ย
(Subassemblies) และส่วนประกอบธรรมดา (Assemblies)
ข้อ ๘ การซ่อมบ�ำรุงสนับสนุนทั่วไป คือ การซ่อมแก้ยุทโธปกรณ์ที่ใช้
งานไม่ได้ที่เกินขีดความสามารถของการซ่อมบ�ำรุงสนับสนุนโดยตรง
เพือ่ ส่งกลับเข้าสายการส่งก�ำลังหรือเพือ่ สนับสนุนการแลกเปลีย่ นโดยตรง
(Direct Exchange) รวมทั้ ง ท� ำ การซ่ อ มส่ ว นประกอบใหญ่ และ
ส่วนประกอบย่อย เพื่อส่งเข้าสายการส่งก�ำลัง
ข้อ ๙ การซ่อมบ�ำรุงระดับคลัง คือ การซ่อมบ�ำรุงโดยหน่วยซ่อมขัน้ คลัง
ของกรมฝ่ายยุทธบริการ ซึ่งจะท�ำการซ่อมใหญ่ยุทโธปกรณ์ที่ใช้งาน
ไม่ได้ ให้กลับคืนอยูใ่ นสภาพทีใ่ ช้งานได้อย่างสมบูรณ์ตามคูม่ อื ทางเทคนิค
หรือท�ำการซ่อมสร้างยุทโธปกรณ์ให้อยูใ่ นสภาพเหมือนของใหม่ ระเบียบ
กองทัพบกว่าด้วยการซ่อมบ�ำรุงยุทโธปกรณ์ พ.ศ. ๒๕๒๔ ลง ๒๒ เม.ย. ๒๔
ข้อ ๑๐, ๑๐.๙ และ ๑๓.๒
ข้อ ๑๐ การซ่อมบ�ำรุงระดับหน่วย เป็นความรับผิดชอบของผูบ้ งั คับหน่วย
ใช้ยุทโธปกรณ์นั้น จะต้องจัดให้มีการด�ำเนินการดังนี้.กรมจเรทหารบก
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		 ๑๐.๑ ท�ำการปรนนิบัติบ�ำรุงยุทโธปกรณ์ตามคู่มือการปรนนิบัติ
บ�ำรุง หรือค�ำสั่งการหล่อลื่นส�ำหรับยุทโธปกรณ์ชนิดนั้นโดยเคร่งครัด
		 ๑๐.๒ ท�ำการซ่อมบ�ำรุง ระดั บหน่ ว ยตามที่ ก� ำ หนดไว้ ใ นคู ่ มื อ
ทางเทคนิค หรือตามที่สายยุทธบริการ ก�ำหนดให้กระท�ำ
		 ๑๐.๓ ถ้ายุทโธปกรณ์ช�ำรุด หรือจ�ำเป็นต้องปรนนิบัติบ�ำรุงเกิน
กว่าที่ก�ำหนดไว้ ให้ส่งไปรับการซ่อม หรือรับการปรนนิบัติบ�ำรุงที่หน่วย
สนับสนุนโดยตรง
		 ๑๐.๔ ก่ อ นส่ ง ยุ ท โธปกรณ์ ไ ปด� ำ เนิ น การตามข้ อ ๑๐.๓
ให้หน่วยใช้แจ้งให้หน่วยสนับสนุนโดยตรงทราบก่อน เมือ่ ได้รบั แจ้งให้สง่
ยุทโธปกรณ์ไปท�ำการซ่อมแล้วจึงจัดส่งไป
			
ในกรณีที่หน่วยสนับสนุนโดยตรง สามารถส่งชุดซ่อม
มาซ่อมยังหน่วยใช้ได้ ก็อาจจะส่งชุดซ่อมมาท�ำการซ่อมให้ ทั้งนี้หน่วย
สนับสนุนโดยตรงจะต้องพิจารณาถึงการประหยัด และสถานการณ์ด้วย
		 ๑๐.๕ ก่อนส่งยุทโธปกรณ์ไปซ่อมทีห่ น่วยสนับสนุนโดยตรง หน่วย
ใช้จะต้องท�ำการปรนนิบัติบ�ำรุงและท�ำการซ่อมบ�ำรุงในชั้นของตนให้
เรียบร้อยก่อน
		 ๑๐.๖ ชิ้นส่วนซ่อมตามอัตราพิกัดเมื่อใช้ไปแล้ว ให้ท�ำการเบิก
ทดแทนไปยังหน่วยสนับสนุนโดยตรงทันที การเบิกให้ปฏิบตั ติ ามระเบียบ
กองทัพบกว่าด้วยการส่งก�ำลังสิ่งอุปกรณ์ประเภท ๒ และ ๔
		 ๑๐.๗ การส่งยุทโธปกรณ์ไปซ่อม ให้ปฏิบตั ติ ามระเบียบกองทัพบก
ว่าด้วยการส่งและรับสิ่งอุปกรณ์ พ.ศ. ๒๕๕๒
		 ๑๐.๘ ในการซ่อมบ�ำรุงหรือการปรนนิบัติบ�ำรุงชั้นหน่วยนั้น
พลประจ�ำยุทโธปกรณ์มีหน้าที่ช่วยเหลือช่างซ่อมของหน่วย
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การปฏิบัติ/หลักฐานอ้างอิง
		 ๑๐.๙ ขอบเขตของการซ่อมบ�ำรุง ให้ปฏิบัติตามคู่มือ ค�ำสั่ง
หรือระเบียบที่ก�ำหนดไว้เป็นรายยุทโธปกรณ์
■ สิ่งที่หน่วยปฏิบัติผิด สิ่งอุปกรณ์ช�ำรุดไม่ด�ำเนินการส่งซ่อม

๖.๓ การติดตาม ● ตรวจหลักฐานการติดตามการซ่อม
ผลการซ่อม
♦ ค�ำสั่งกองทัพบก ที่ ๓๗๖/๒๕๑๔ เรื่อง แนวทางปฏิบัติเพื่อการ
ประหยัดของกองทัพบก ลง ๑๑ ส.ค. ๑๔ ข้อ ๕.๓
ข้อ ๕.๓ การซ่อมบ�ำรุงผู้ที่จะท�ำให้ทรัพย์สินของกองทัพบก ด�ำรงสภาพ
อยู่ได้เป็นอย่างดี ได้นานที่สุดคือตัวผู้ใช้นั่นเอง ผู้ใช้นอกจากจะต้องใส่ใจ
ทีจ่ ะดูแลรักษาให้คงสภาพด้วยการปรนนิบตั บิ ำ� รุงเป็นอย่างดีแล้ว ยังต้อง
ส่งซ่อมเมื่อถึงก�ำหนดเวลาหรือช�ำรุดถึงขั้นจะส่งซ่อม อย่าหวงเอาไว้ใช้
จนช�ำรุดต่อไปและในที่สุดทรัพย์สินนั่นอยู่ในสภาพการซ่อมไม่คุ้มค่า
จนถึงขั้นต้องซ่อมใหญ่และจ�ำหน่ายไปในที่สุด ฯลฯ
		 ให้ผบู้ งั คับบัญชาตรวจตราดูแลทรัพย์ทมี่ อี ยูแ่ ล้ว รายงานการซ่อม
ไปยังหน่วยซ่อมบ�ำรุงตามสายงาน และถ้าหากพบเห็นทรัพย์สนิ ของทาง
ราชการช�ำรุดใช้การไม่ได้ แต่ไม่มีการรายงานหรือติดตามผลการซ่อม
ให้พิจารณาลงโทษทุกรายเช่นเดียวกัน
♦ ค�ำสัง่ กองทัพบก ที่ ๔๒๒/๒๕๑๖ ลง ๕ ต.ค. ๑๖ เรือ่ ง การตรวจเยีย่ ม
การส่ ง ก� ำ ลั ง ของผู ้ บั ง คั บ บั ญ ชาและก� ำ กั บ ดู แ ลของฝ่ า ยอ� ำ นวยการ
การส่งก�ำลังบ�ำรุง ข้อ ๑๐ และ ๑๐.๔
ข้อ ๑๐ การติดตามและเร่งรัดผลงานของฝ่ายอ�ำนวยการ การส่งก�ำลังบ�ำรุง
ปฏิบัติดังนี้
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การปฏิบัติ/หลักฐานอ้างอิง
		 ข้อ ๑๐.๔ ใช้วิธีต่อไปนี้ตามล�ำดับ
			
๑๐.๔.๑ พบปะประสานงานด้วยตนเอง (การเยีย่ มเพือ่
ก�ำกับดูแลด้านการส่งก�ำลังบ�ำรุง)
			

๑๐.๔.๒ ส่งผู้แทนไปพบประสานงาน

			

๑๐.๔.๓ ติดต่อโดยตรงด้วยโทรศัพท์ และวิทยุโทรทัศน์

			

๑๐.๔.๔ ติดตามและเร่งรัดเป็นลายลักษณ์อักษร

๗. การจำ�หน่าย
๗.๑ การรายงาน
อ นุ มั ติ จำ� ห น่ า ย
สิ่ ง อุ ป ก ร ณ์ ข อ ง
หน่วยใช้

● ตรวจดู ห ลั ก ฐานการรายงานขออนุ มั ติ จ� ำ หน่ า ยของหน่ ว ยขนาด
กองร้อยหรือเทียบเท่า

♦ ระเบียบ ทบ. ว่าด้วยการจ�ำหน่ายสิ่งอุปกรณ์ พ.ศ. ๒๕๕๗ ลง
๓๑ ม.ค. ๕๗ ข้อ ๑๗, ๑๗.๑ และ ๑๗.๒
ข้อ ๑๗ การรายงานขออนุมัติจ�ำหน่ายสิ่งอุปกรณ์ของหน่วย
		 ข้อ ๑๗.๑ หน่วยขนาดกองร้อยหรือเทียบเท่า เป็นหน่วยเริ่ม
รายงานโดย รายงานไปตามสายการบังคับบัญชา
		 ข้อ ๑๗.๒ รายงานทันที เมื่อทราบว่าสิ่งอุปกรณ์นั้นอยู่ในสภาพ
ทีต่ อ้ งจ�ำหน่ายเผือ่ ตัดยอดออกจากบัญชีคมุ เว้นแต่การรายงานขออนุมตั ิ
ตัดยอดสิง่ อุปกรณ์เนือ่ งจากการปฏิบตั ริ าชการสนาม ถ้าจ�ำเป็นให้รายงาน
เป็นคราว ๆ ไป การรายงานและคราวนั้น ให้รายงานเมื่อจบการปฏิบัติ
เรื่องหนึ่งๆภายในระยะเวลาที่เหมาะสมแต่ไม่เกิน ๓ เดือน

๗.๒ การขออนุมตั ิ ● ตรวจดูหลักฐานการรายงานขออนุมัติจ�ำหน่ายสิ่งอุปกรณ์ของหน่วย
จำ�หน่ายของหน่วย บังคับบัญชา ขั้นตอนการรายงาน, การตั้งคณะกรรมการสอบสวน
บังคับบัญชา
หาสาเหตุ, แบบพิมพ์ ทบ. ที่ใช้รายงาน, สายการรายงาน, การขออนุมัติ
ตัดยอดสิ่งอุปกรณ์ออกจากบัญชีคุมและอ�ำนาจในการอนุมัติจ�ำหน่าย
สิ่งอุปกรณ์
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การปฏิบัติ/หลักฐานอ้างอิง
♦ ระเบี ย บ ทบ. ว่ า ด้ ว ยการจ� ำ หน่ า ยสิ่ ง อุ ป กรณ์ 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�ำนาจ
อนุมตั ใิ ห้จำ� หน่ายสิง่ อุปกรณ์ออกจากบัญชีคมุ ของหน่วยในอัตราของตน
		 เฉพาะผู้บัญชาการกองบัญชาการช่วยรบ ให้มีอ�ำนาจอนุมัติ
จ�ำหน่ายสิง่ อุปกรณ์ออกจากบัญชีคมุ ของหน่วยอืน่ ๆ ซึง่ รับการสนับสนุน
สิ่งอุปกรณ์จากกองบัญชาการช่วยรบ
		 ผู้บังคับบัญชาตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง มีอ�ำนาจอนุมัติโดย
ถือจ�ำนวนเงินตามราคาซื้อหรือได้มาของสิ่งอุปกรณ์ที่รายงานขออนุมัติ
จ�ำหน่ายในคราวหนึ่ง ดังนี้
		 ๑๑.๑ สิ่งอุปกรณ์ใช้สิ้นเปลือง สิ่งอุปกรณ์ถาวร สิ่งอุปกรณ์
มีชีวิต และชิ้นส่วนซ่อม รวมทั้งสิ้นไม่เกิน ๑๕๐,๐๐๐ บาท
		 ๑๑.๒ สิ่งอุปกรณ์ตามข้อ ๑๑.๑ กรณีจ�ำหน่ายเป็นสูญวงเงิน
ต้องไม่เกิน ๔๐,๐๐๐ บาท เว้นสิ่งอุปกรณ์ที่ได้รับการช่วยเหลือทางการ
ทหารในระหว่างภาวะไม่ปกติ วงเงินต้องไม่เกิน ๕๐,๐๐๐ บาท
ข้อ ๑๒ ผู้บังคับบัญชาชั้นแม่ทัพหรือเทียบเท่า ซึ่งมีหน่วยสนับสนุน
ทางการส่งก�ำลังในอัตรามีอ�ำนาจอนุมัติให้จ�ำหน่ายสิ่งอุปกรณ์ออกจาก
บัญชีคุมของหน่วยในอัตราของตน และหน่วยในพื้นที่ซึ่งได้รับการ
สนับสนุนจากที่ตั้งทางการส่งก�ำลังของตน
		 ส�ำหรับ ผู้บังคับ บัญ ชาชั้ น แม่ ทั พ หรื อ เที ย บเท่ า ที่ ไ ม่ มีห น่ ว ย
สนับสนุนในอัตรามีอ�ำนาจอนุมัติจ�ำหน่ายสิ่งอุปกรณ์ออกจากบัญชีคุม
เฉพาะหน่วยในอัตราของตน
		 ผู้บังคับบัญชาตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง มีอ�ำนาจอนุมัติโดย
ให้ ถื อ จ� ำ นวนเงิ น ตามราคาซื้ อ หรื อ ได้ ม าของสิ่ ง อุ ป กรณ์ ที่ ข ออนุ มั ติ
จ�ำหน่ายในคราวหนึ่ง ดังนี้
กรมจเรทหารบก
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การปฏิบัติ/หลักฐานอ้างอิง
		 ๑๒.๑ สิ่งอุปกรณ์ใช้สิ้นเปลือง สิ่งอุปกรณ์ถาวร สิ่งอุปกรณ์
ที่มีชีวิต และชิ้นส่วนซ่อม รวมทั้งสิ้นไม่เกิน ๓๐๐,๐๐๐ บาท
		 ๑๒.๒ สิ่งอุปกรณ์ตามข้อ ๑๒.๑ กรณีจ�ำหน่ายเป็นสูญ วงเงิน
ต้องไม่เกิน ๘๐,๐๐๐ บาท เว้นสิ่งอุปกรณ์ที่ได้รับการช่วยเหลือจาก
ทางการทหารในระหว่างภาวะไม่ปกติ วงเงินต้องไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท
ข้อ ๑๓ เจ้ากรมฝ่ายยุทธบริการ หรือเจ้ากรมฝ่ายกิจการพิเศษ มีอำ� นาจ
อนุมัติให้จ�ำหน่ายสิ่งอุปกรณ์ ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของสายงานออก
จากบัญชีคุม ดังนี้
		 ๑๓.๑ สิ่งอุปกรณ์ใช้สิ้นเปลือง สิ่งอุปกรณ์ที่มีชีวิต และชิ้นส่วน
ซ่อม ให้ถือจ�ำนวนเงินตามราคาซื้อหรือได้มาของสิ่งอุปกรณ์ที่ขออนุมัติ
จ�ำหน่ายในคราวหนึ่งรวมทั้งสิ้น ไม่เกิน ๖๐๐,๐๐๐ บาท ส�ำหรับ
สิง่ อุปกรณ์ทมี่ ชี วี ติ หากวงเงินเกินทีก่ ำ� หนดให้ลงนามอนุมัตโิ ดยรับค�ำสัง่
ผู้บัญชาการทหารบก และรายงานให้กองทัพบกทราบด้วย
		 ๑๓.๒ สิ่งอุปกรณ์ตามข้อ ๑๓.๑ กรณีจ�ำหน่ายเป็นสูญ วงเงิน
ตามราคาซื้ อ หรื อ ได้ ม าของสิ่ ง อุ ป กรณ์ ประเภทที่ จ� ำ หน่ า ยเป็ น สู ญ
ให้เป็นไปตามข้อ ๑๑.๒ หรือ ข้อ ๑๒.๒ แล้วแต่กรณี
ข้อ ๑๔ ผู้บัญชาการทหารบก มีอ�ำนาจอนุมัติให้จ�ำหน่ายสิ่งอุปกรณ์
ทุกประเภทออกจากบัญชีคุมได้ ทุกกรณีโดยไม่จ�ำกัดวงเงิน เว้นแต่การ
จ�ำหน่ายเป็นสูญ มีอ�ำนาจอนุมัติในวงเงินตามราคาซื้อ หรือได้มาของ
สิ่งอุปกรณ์ทั้งสิ้นไม่เกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท
ข้อ ๑๘ หน่วยบังคับบัญชาขนาดกองพันหรือเทียบเท่าขึน้ ไป เป็นหน่วย
รายงานทั้งนี้เมื่อได้รับรายงานข้อ ๑๗ แล้ว ปฏิบัติตามล�ำดับดังต่อไปนี้
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๑๘.๑ แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริง

		

๑๘.๒ รายงานขออนุมัติจ�ำหน่าย

กรมจเรทหารบก

คู่มือการปฏิบัติราชการสายงานจเร
การตรวจกิจการทั่วไป

รายการ

การปฏิบัติ/หลักฐานอ้างอิง
ข้อ ๑๙ การแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริง
		 ๑๙.๑ ให้ตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงทันทีที่ได้รับ
รายงาน
		 ๑๙.๒ คณะกรรมการสอบสวนข้ อ เท็ จ จริ ง ประกอบด้ ว ย
ข้าราชการชั้นสัญญาบัตรอย่างน้อย ๓ นาย เว้นแต่หน่วยในต่างประเทศ
ถ้ามีขา้ ราชการสัญญาบัตรไม่เพียงพอให้แต่งตัง้ ข้าราชการต�ำ่ กว่าสัญญา
บัตรหรือ ข้าราชการจากหน่วยราชการอื่นร่วมเป็นกรรมการได้ ๑ นาย
		 ๑๙.๓ ให้คณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริง เพือ่ หารายละเอียด
และสาเหตุของการจ�ำหน่าย โดยให้พจิ ารณาให้ได้ความว่าการดูแลรักษา
สิ่งอุปกรณ์ของเจ้าหน้าที่หรือพลประจ�ำด้วย ได้ปฏิบัติอย่างถูกต้อง
ตามค�ำแนะน�ำหรือคู่มือหรือไม่
		 การสอบสวนนั้น ให้คณะกรรมการด�ำเนินการ สอบสวนตาม
ความส�ำคัญของเรื่องในกรณีเป็นสิ่งอุปกรณ์ที่มีราคาต�่ำ หรือเป็นเรื่องที่
เกีย่ วเนือ่ งจากการปฏิบตั ริ าชการสนาม ให้คณะกรรมการรายงานผลการ
สอบสวน โดยสรุป และเสนอความเห็นในเรื่องที่สอบสวนให้ผู้สั่งแต่งตั้ง
กรรมการใช้แนบไปกับรายงานขออนุมัติจ�ำหน่าย เพื่อประกอบการ
พิจารณาสั่งการของผู้มีอ�ำนาจอนุมัติก็เป็นการเพียงพอ ข้อส�ำคัญต้อง
สอบสวนให้ได้ความจริงว่า สาเหตุเกิดจากเหตุใด อาทิเช่น จากการทุจริต
หรือการจงใจท�ำให้เสียหาย หรือเป็นการปฏิบัติหน้าที่บกพร่องอัน
เป็นการประมาทเลินเล่อ หรือเกิดขึ้นจากอุบัติเหตุ เหตุสุดวิสัย หรือ
เกิดขึ้นตามสภาพการใช้งานปกติ หรือจากการกระท�ำของข้าศึก เป็นต้น
รวมทัง้ ต้องให้ปรากฏหลักฐานเกีย่ วกับ ประเภท ชนิด ราคา จ�ำนวนความ
เสี ย หาย ปี ที่ ไ ด้ รั บ การแจกจ่ า ย และประเภทงบประมาณที่ จั ด หา
สิ่งอุปกรณ์ที่ได้รับความเสียหายว่า จัดหามาจากงบประมาณประเภทใด
และต้องระบุให้ชัดเจนว่าจะต้องมีผู้รับผิดชอบชดใช้หรือไม่ ถ้าหากผล
การสอบสวนส่ อ ไปในทางเป็ น ความผิ ด ในทางอาญาด้ ว ยให้
คณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงแยกส�ำนวนการสอบสวนด�ำเนินคดี
อาญาต่อไป
กรมจเรทหารบก
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การปฏิบัติ/หลักฐานอ้างอิง
		 เมื่อสอบสวนเสร็จสิ้นแล้ว ให้รายงานผลการสอบสวนพร้อมทั้ง
แนบส�ำนวนการสอบสวนของพนักงานสอบสวน (ถ้ามี) ส่งถึงผู้สั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการให้เสร็จสิน้ ภายใน ๓๐ วัน นับตัง้ แต่วนั ทีป่ ระธานกรรมการ
ได้รับทราบค�ำสั่งแต่งตั้งกรรมการ แต่ถ้าการสอบสวนยังไม่เสร็จ จะขอ
อนุญาตผู้สั่งแต่งตั้งกรรมการเพื่อขยายเวลาสอบสวน ต่อไปอีกคราวละ
ไม่เกิน ๑๕ วัน แต่รวมระยะเวลาในการด�ำเนินการทัง้ สิน้ แล้วไม่เกิน ๙๐ วัน
		 ๑๙.๔ ในกรณีสูญหาย เสียหาย ตาย หรือขาดบัญชี ซึ่งต้อง
พิจารณาหาตัวผูร้ บั ผิดทางละเมิด ให้หน่วยปฏิบตั ติ ามข้อบังคับกระทรวง
กลาโหมว่าด้วยการปฏิบัติเมื่อเกิดความเสียหายแก่เงินราชการหรือ
ทรัพย์สนิ ของทางราชการอันเนือ่ งจากการกระท�ำละเมิดของเจ้าหน้าทีท่ ี่
มีผลบังคับใช้ในปัจจุบัน โดยให้รายงานตามสายการบังคับบัญชาไปยัง
กองทัพบก (ผ่านส�ำนักงานพระธรรมนูญทหารบก)
ข้อ ๒๐ แบบพิมพ์และสายการรายงานขออนุมัติจ�ำหน่าย
		 ๒๐.๑ ใช้แบบรายงานตามแบบ ทบ.๔๐๐- ๐๖๕ (ผนวก ก.แบบ
รายงานขออนุมตั จิ ำ� หน่าย) และแนบหลักฐาน ต่าง ๆ ไปพร้อมกับรายงาน
ด้วย
		 ๒๐.๒ ส่งรายงานไปตามสายการส่งก�ำลัง (ผนวก ข. ทางเดิน
เอกสาร)
		

๒๐.๓ ส�ำเนารายงานให้หน่วยบังคับบัญชาโดยตรงทราบ

		 ๒๐.๔ หน่วยปฏิบัติราชการสนาม รายงานไปยังกองบังคับการ
ควบคุมเพื่อตรวจสอบความถูกต้องและบันทึกความเห็นก่อน จึงส่ง
รายงานไปตามข้อ ๒๐.๒
ข้อ ๒๑ หลักฐานต่าง ๆ ที่แนบไปพร้อมกับรายงานขออนุมัติจ�ำหน่าย
		 ๒๑.๑ ค�ำสัง่ หรือส�ำเนาค�ำสัง่ แต่งตัง้ คณะกรรมการสอบสวนข้อ
เท็จจริง
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รายการ

การปฏิบัติ/หลักฐานอ้างอิง
		 ๒๑.๒ รายงานผลการสอบสวนของคณะกรรมการสอบสวน
ข้อเท็จจริง
		 ๒๑.๓ ค�ำให้การของบุคคลที่เป็นต้นเหตุและบุคคลที่เกี่ยวข้อง
หรือผู้รู้เห็นเหตุการณ์
		 ๒๑.๔ ส�ำนวนการสอบสวน เว้นกรณีทคี่ ณะกรรมการสอบสวน
ข้อเท็จจริงโดยสรุปตามข้อ ๑๙.๓ วรรค ๒
		 ๒๑.๕ รายงานการสอบสวนของคณะกรรมการสอบสวน
ข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดในกรณีทไี่ ด้ขออนุมตั กิ องทัพบกและกองทัพบก
ได้อนุมัติให้แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงความรับผิดทาง
ละเมิด
		 ๒๑.๖ เอกสารแสดงความยินยอมชดใช้สงิ่ อุปกรณ์ของผูร้ บั ผิดชอบ
ชดใช้ในกรณีที่ต้องมีผู้รับผิดชอบชดใช้ หรือในกรณีที่ผู้รับผิดชอบชดใช้
ไม่ยินยอมชดใช้ ให้หน่วยรายงานระบุในรายงานขออนุมัติจำ� หน่ายของ
หน่วยด้วย
		

๒๑.๗ หลักฐานและ/หรือเอกสารอื่นๆที่จ�ำเป็น

ข้อ ๒๔ เมื่อหน่วยรายงานทราบผลการอนุมัติจ�ำหน่ายสิ่งอุปกรณ์แล้ว
ให้ตัดยอดสิ่งอุปกรณ์นั้นออกจากบัญชีคุมของหน่วย และแจ้งผลการ
อนุมตั นิ นั้ ให้หน่วยบังคับบัญชาโดยตรงทราบ แต่ถา้ ในระหว่างการด�ำเนิน
กรรมวิธขี ออนุมตั จิ ำ� หน่าย หน่วยรายงานมีความจ�ำเป็นต้องใช้สงิ่ อุปกรณ์
ประเภทนั้น ให้หน่วยรายงานท�ำเบิกทดแทนไปได้ เว้นสิ่งอุปกรณ์
ประเภท ๔ โดยในการเบิกทดแทน ให้แนบหลักฐานทีแ่ สดงว่าสิง่ อุปกรณ์
ดังกล่าวอยู่ระหว่างการด�ำเนินการกรรมวิธีขออนุมัติจ�ำหน่าย เช่น
เอกสารจากหน่วยซ่อมบ�ำรุง หรือรายงานการสูญหาย เป็นต้น
ข้อ ๒๗ การชดใช้สิ่งอุปกรณ์ กระท�ำได้ ๓ วิธี คือ การแก้ไขให้คงสภาพ
เดิม การชดใช้ด้วยสิ่งอุปกรณ์ และ การชดใช้ด้วยเงิน
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การปฏิบัติ/หลักฐานอ้างอิง
๒๗.๓ การชดใช้ด้วยเงิน ให้ชดใช้เป็นเงิน ตามหลักเกณฑ์
ทีก่ ระทรวงการคลังก�ำหนดรวมทัง้ ปฏิบตั ิ ตามระเบียบแบบแผนของทาง
ราชการที่เกี่ยวข้อง
♦ ค�ำสั่งกระทรวงกลาโหม (เฉพาะ) ที่ ๖๒/๖๒ ลง ๓๐ ก.ย. ๖๒ เรื่อง
การจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุของกระทรวงกลาโหม และ
ผนวก ค อ�ำนาจอนุมัติการจ�ำหน่ายพัสดุและยุทธภัณฑ์เป็นสูญ ส�ำหรับ
ส่วนราชการในสังกัดกระทรวงกลาโหม เรื่องการจัดซื้อจัดจ้างและ
การบริหารพัสดุของกระทรวงกลาโหม
พัสดุหรือยุทธภัณฑ์ประเภทที่ได้รับการยกเว้นภาษีศุลกากร
- ผู้บังคับบัญชาชั้นผู้บัญชาการกองพล ผู้บังคับการกองเรือ
และผูบ้ ญ
ั ชาการกองพลบิน หรือเทียบเท่า มีอำ� นาจอนุมตั จิ ำ� หน่ายไม่เกิน
๕๐,๐๐๐บาท
- ผู้บังคับบัญชาชั้น แม่ทัพ หรือเทียบเท่า มีอ�ำนาจอนุมัติจ�ำหน่าย
ไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท
- ผู ้ บั ง คั บ บั ญ ชาส่ ว นราชการที่ มี อั ต ราชั้ น ยศพลเอก พลเรื อ เอก
พลอากาศเอก มีอ�ำนาจอนุมัติ จ�ำหน่าย ไม่เกิน ๒๐๐,๐๐๐ บาท
- ปลัดกระทรวงกลาโหม ผู้บัญชาการทหารสูงสุด ผู้บัญชาการ
ทหารบก ผู้บัญชาการทหารเรือ และผู้บัญชาการทหารอากาศ มีอ�ำนาจ
อนุมัติจ�ำหน่าย ไม่เกิน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท
พัสดุหรือยุทธภัณฑ์ที่จัดหาด้วย เงินนอกงบประมาณประเภทที่ ๒
และยุทธภัณฑ์ที่ได้รับการช่วยเหลือทางการทหาร
- ผู้บังคับบัญชาชั้นผู้บัญชาการกองพล ผู้บังคับการกองเรือ และ
ผู้บัญชาการกองพลบิน หรือเทียบเท่า มีอ�ำนาจอนุมัติจ�ำหน่ายไม่เกิน
๕๐,๐๐๐ บาท
- ผู้บังคับบัญชาชั้น แม่ทัพ หรือเทียบเท่า มีอ�ำนาจอนุมัติจ�ำหน่าย
ไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท
- ผู ้ บั ง คั บ บั ญ ชาส่ ว นราชการที่ มี อั ต ราชั้ น ยศพลเอก พลเรื อ เอก
พลอากาศเอก มีอำ� นาจอนุมตั ิ จ�ำหน่าย ไม่เกิน ๒๐๐,๐๐๐ บาท
- ปลัดกระทรวงกลาโหม ผูบ้ ญั ชาการทหารสูงสุด ผูบ้ ญั ชาการทหารบก
ผู้บัญชาการทหารเรือ และผู้บัญชาการทหารอากาศมีอ�ำนาจอนุมัติ
จ�ำหน่ายไม่เกิน ๒๐๐,๐๐๐ บาท
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การปฏิบัติ/หลักฐานอ้างอิง
■ สิ่งที่หน่วยปฏิบัติผิด ๑. หน่วยขนาดกองร้อยไม่รายงานขออนุมัติ
จ�ำหน่ายสิ่งอุปกรณ์ของหน่วย
				
มีไม่ครบ

๒. หลักฐานการขออนุมัติจ�ำหน่ายสิ่งอุปกรณ์

				
๓. ขัน้ ตอน/กรรมวิธใี นการจ�ำหน่ายสิง่ อุปกรณ์
ของหน่วยระดับกองพันหรือเทียบเท่าขึ้นไปล่าช้า
๗.๓ การติดตาม ● ตรวจดูหลักฐานการติดตามผลการจ�ำหน่ายสิ่งอุปกรณ์
ผลการจำ�หน่าย ♦ ค�ำสั่งกองทัพบก ที่ ๔๒๒/๒๕๑๖ ลง ๕ ต.ค. ๑๖ เรื่อง การตรวจเยีย่ ม
การส่งก�ำลังของผู้บังคับบัญชาและการก�ำกับดูแลของฝ่ายอ�ำนวยการ
ข้อ ๑๐ และ ๑๐.๔
ข้อ ๑๐ การติดตามและเร่งรัดผลงานของฝ่ายอ�ำนวยการทางการส่งก�ำลัง
บ�ำรุงปฏิบัติ ดังนี้
		 ๑๐.๔ ใช้วิธีต่อไปนี้ตามล�ำดับ
			
๑๐.๔.๑ พบปะประสานงานด้วยตนเอง (การเยี่ยมเพื่อ
ก�ำกับดูแลด้านการส่งก�ำลังบ�ำรุง)
			

๑๐.๔.๒ ส่งผู้แทนไปพบปะประสานงาน

			

๑๐.๔.๓ ติดต่อโดยตรงด้วยโทรศัพท์และวิทยุโทรทัศน์

			

๑๐.๔.๔ ติดตามและเร่งรัดเป็นลายลักษณ์อักษร

๗.๔ การปฏิบัติ ● ตรวจดูหลักฐานการส่งคืนซากสิ่งอุปกรณ์
ต่อ สิ่งอุปกรณ์และ ♦ ระเบียบ ทบ. ว่าด้วยการจ�ำหน่าย สป. พ.ศ. ๒๕๕๗ ลง ๓๑ ม.ค. ๕๗
ซาก สิ่งอุปกรณ์ 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�ำหน่ายออกจากบัญชีคุมแล้ว
กรมจเรทหารบก
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การปฏิบัติ/หลักฐานอ้างอิง
ข้อ ๓๐ ผู้บังคับบัญชานั้น ผู้บัญชาการกองพลหรือ เทียบเท่า ผู้บังคับ
บัญชาชัน้ แม่ทพั หรือเทียบเท่า เจ้ากรม ฝ่ายยุทธบริการ หรือเจ้ากรมฝ่าย
กิจการพิเศษหากไม่มีข้อก�ำหนดไว้เป็นอย่างอื่นแล้ว ในการอนุมัติ
จ� ำ หน่ า ยและสั่ ง การปฏิ บั ติ ต ่ อ สิ่ ง อุ ป กรณ์ ห รื อ ซากสิ่ ง อุ ป กรณ์ ต าม
ข้อ ๒๓.๒ นั้น ให้พิจารณาสั่งการปฏิบัติอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้
		 ๓๐.๑ มอบให้แก่ผู้ชดใช้ในกรณีที่มิใช่สิ่งอุปกรณ์หลักหรือ
สิ่งอุปกรณ์ส�ำคัญ
		 ๓๐.๒ ส่งให้ต�ำบลรวบรวมสิ่งอุปกรณ์จ�ำหน่ายหรือปฏิบัติตาม
ที่กรมฝ่ายยุทธบริการหรือกรมฝ่ายกิจการพิเศษที่รับผิดชอบสิ่งอุปกรณ์
นั้นก�ำหนด
		

๓๐.๓ ให้หน่วยน�ำไปใช้ประโยชน์อย่างอื่น

		

๓๐.๔ ท�ำลาย

ข้อ ๓๒ สิ่งอุปกรณ์ และซากสิ่งอุปกรณ์ในโครงการ ให้ถือปฏิบัติตาม
แนวทางในข้อ ๒๓.๔ ของระเบียบนี้
		

ข้อ ๒๓.๔ เฉพาะสิ่งอุปกรณ์ในโครงการ

				 ๒๓.๔.๑ ให้รายงานขออนุมัติจ�ำหน่ายสิ่งอุปกรณ์
ในโครงการทีอ่ ยูใ่ นครอบครองของหน่วยตามปกติจนถึงผูม้ อี ำ� นาจอนุมตั ิ
ให้จ�ำหน่ายสิ่งอุปกรณ์ออกจากบัญชีคุม
				 ๒๓.๔.๒ ส�ำเนารายงานขออนุมัติจ�ำหน่ายตามข้อ
๒๓.๔.๑ เสนอกรมฝ่ายยุทธบริการหรือกรมฝ่ายกิจการพิเศษทีร่ บั ผิดชอบ
ในสิ่งอุปกรณ์นั้น เพื่อจารณาด�ำเนินการต่อไป
				 ๒๓.๔.๓ กรมฝ่ายยุทธบริการ หรือกรมฝ่ายกิจการ
พิเศษ เมือ่ ได้รบั รายงานแล้วให้รายงานถึงกองทัพบกเพือ่ แจ้งให้ประเทศ
ผู้มอบ/บริจาคสิ่งอุปกรณ์ทราบและท�ำข้อตกลงหรือก�ำหนดแนวทาง
ปฏิบัติต่อสิ่งอุปกรณ์ ดังกล่าวต่อไป
140

กรมจเรทหารบก

คู่มือการปฏิบัติราชการสายงานจเร
การตรวจกิจการทั่วไป

รายการ

การปฏิบัติ/หลักฐานอ้างอิง
			
๒๓.๔.๔ ห้ามด�ำเนินการใด ๆ หรือปฏิบตั ติ อ่ สิง่ อุปกรณ์
ในโครงการทีไ่ ด้รบั อนุมตั ใิ ห้จำ� หน่ายก่อนทีจ่ ะได้ขอ้ ยุตจิ ากผลการด�ำเนิน
การตามข้อ ๒๓.๔.๓ เรียบร้อยแล้ว
ข้อ ๓๓ สิ่งอุปกรณ์หรือซากสิ่งอุปกรณ์ต่อไปนี้ห้ามมอบให้แก่ ผู้ชดใช้
		 ๓๓.๑ สิ่งอุปกรณ์หลัก
		 ๓๓.๒ สิ่งอุปกรณ์ส�ำคัญ
ข้อ ๓๔ การส่งให้ต�ำบลรวบรวมสิ่งอุปกรณ์จ�ำหน่าย
		 ๓๔.๑ ส่งให้แก่ต�ำบลรวบรวมสิ่งอุปกรณ์จ�ำหน่ายที่สะดวกใน
การขนส่ง และเสียค่าใช้จา่ ยน้อยทีส่ ดุ โดยถือปฏิบตั ติ ามระเบียบกองทัพบก
ว่าด้วยการส่งและรับสิ่งอุปกรณ์ที่มีผลบังคับใช้ในปัจจุบัน
		

๓๔.๒ หลักฐานประกอบการส่งคืนสิ่งอุปกรณ์

			
ที่อนุมัติแล้ว

๓๔.๒.๑ ส�ำเนารายงานขออนุมตั จิ ำ� หน่าย ทบ.๔๐๐-๐๖๕

			
๓๔.๒.๒ หลักฐานการส่งคืนใช้ใบส่งคืน ทบ.๔๐๐-๐๑๓
หรือใบส่งคืนและส่งสิง่ อุปกรณ์ ทบ.๔๐๐- ๐๑๔ หรือใบเบิกหรือใบส่งคืน
สิ่งอุปกรณ์ ทบ. ๔๐๐-๐๐๗-๑ แล้วแต่กรณี
		 ๓๔.๓ สิ่งอุปกรณ์หรือซากสิ่งอุปกรณ์ต่อไปนี้ ห้ามส่งให้แก่
ต�ำบลรวบรวมสิ่งอุปกรณ์จ�ำหน่าย
			
๓๔.๓.๑ สัตว์
			
๓๔.๓.๒ สิ่งอุปกรณ์ที่มีค�ำสั่งให้ปฏิบัติด้วยวิธีอื่นแล้ว
			
๓๔.๓.๓ กระสุนและวัตถุระเบิด
			
๓๔.๓.๔ เชื้อเพลิง, สิ่งอุปกรณ์ที่เป็นพิษ และท�ำให้
ระคายเคือง
			
๓๔.๓.๕ ยารักษาโรค สารเคมี ชีวะรังสี และยาเสพติด
ให้โทษ
กรมจเรทหารบก
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การปฏิบัติ/หลักฐานอ้างอิง
			
๓๔.๓.๖ สิ่งอุปกรณ์และซากสิ่งอุปกรณ์ที่เห็นว่าไม่มีค่า
ในการชื้อขาย

● ผนวก ก. (ประกอบค�ำสั่ง กรมพลาธิการทหารบก ที่ ๙๐๖/๒๕๕๗

ลง ๑๒ ธ.ค. ๕๗) รายการ สป. สาย พธ. ที่หน่วยต้องส่งคืนซากต�ำบล
รวบรวม สป.จ�ำหน่าย
๑. รายการ สป. สาย พธ. ที่หน่วยต้องส่งคืนซากต�ำบลรวบรวม สป.
จ�ำหน่าย หน่วยส่งก�ำลังในพื้นที่ในฐานะหน่วยสนับสนุนโดยตรง
๑.๑ สป. ตาม อจย.
๑.๒ สป. ตาม อสอ. (ยกเว้นรายการตามผนวก ข)
๑.๓ สป. ประจ�ำหน่วย (ยกเว้นรายการตามผนวก ข)
๑.๔ สป. ประจ�ำอาคาร(ยกเว้นรายการตามผนวก ข)
๑.๕ เครื่องสนามทุกรายการ
๒. รายการ สป. สาย พธ. ที่หน่วยต้องส่งซากคืนต�ำบลรวบรวม สป.
จ�ำหน่าย พธ.ทบ.
๒.๑ เสื้อเกราะป้องกันกระสุน
๒.๒ เครื่องสูบจ่ายน�้ำมันทั้งชนิดเครื่องยนต์และไฟฟ้า
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�้ำมันอากาศยาน
๒.๑๓ รถตรวจสอบคุณภาพน�้ำมัน
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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�ำหนดให้เป็นยุทโธปกรณ์พิเศษ (สาย พธ.)
สนับสนุนภารกิจด้านยุทธการ เช่น ตู้เก็บและควบคุมการเบิก-จ่ายปืน
อัจฉริยะ , โล่กันกระสุน เป็นต้น
● ผนวก ข. (ประกอบค�ำสั่ง กรมพลาธิการทหารบก ที่ ๙๐๖/๒๕๕๗
ลง ๑๒ ธ.ค. ๕๗) รายการ สป. สาย พธ. ที่หน่วยไม่ต้องส่งคืนซาก
๑. สป. ทดแทนซึ่งท�ำด้วยหนังและสิ่งถักทอ
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�้ำเย็น แก้วพร้อม
๒.๘ กระโถนปากแตร
๒.๙ ที่เขี่ยบุหรี่
๓. สป. ประจ�ำหน่วย ประเภทเครื่องนอนและเครื่องแต่งกาย (ตามค�ำสั่ง
ทบ.ที่ ๑๗๘/๕๓ เรื่อง ให้ใช้อัตราสิ่งอุปกรณ์ประเภทเครื่องแต่งกาย
เครือ่ งประกอบเครือ่ งแต่งกาย เครือ่ งนอน เครือ่ งสนามและของใช้สว่ นตัว
ลง ๑๗ ส.ค. ๕๓)
กรมจเรทหารบก
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● ตรวจดูหลักฐานการตรวจสิ่งอุปกรณ์สาย พธ. ประจ�ำสัปดาห์ และ

ประจ�ำเดือน
● ดูหลักฐานการรายงานผลการตรวจให้ผู้บังคับบัญชาชั้นสูงทราบ
♦ ระเบียบกองทัพบกว่าด้วยอาวุธและสิง่ ของทีจ่ า่ ยประจ�ำตัวทหาร พ.ศ.
๒๔๙๗ ลง ๘ มิ.ย. ๙๗ ข้อ ๕, ๖, ๗, ๘, ๑๕, ๑๙ และข้อ ๒๐
ข้อ ๕ การตรวจประจ�ำสัปดาห์ เป็นการตรวจประจ�ำสัปดาห์ละ ๑ ครั้ง
โดยท�ำการตรวจในวันเสาร์ ระหว่างเวลา ๑๐๐๐ - ๑๒๐๐ โดยบุคคลต่อ
ไปนี้ ท� ำ หน้ า ที่ ต รวจคื อ หน่ ว ยกองร้ อ ยหรื อ เที ย บเท่ า กองร้ อ ยเป็ น
หน้าที่ของ ผบ.ร้อย. หรือผู้แทน ส�ำหรับหน่วยทหารที่มีลักษณะการจัด
หน่วยอย่างอื่น ให้ปฏิบัติโดยอนุโลม
ข้อ ๖ การตรวจประจ�ำเดือน เป็นการตรวจประจ�ำเดือนละ ๑ ครั้ง การ
ตรวจอาจกระท�ำได้ ๒ วิธี คือ
		 ๑. การตรวจปกติ คือ ท�ำการตรวจบนโรงที่อยู่ของทหาร
		 ๒. การตรวจในสนาม คื อ การตรวจในสนามฝึ ก ในลั ก ษณะ
การปฏิบัติการในสนามการตรวจประจ�ำเดือน กระท�ำในวันเสาร์สัปดาห์
สุดท้ายของเดือนระหว่าง ๑๐๐๐ - ๑๒๐๐ โดยบุคคลต่อไปนีท้ ำ� การตรวจ
คื อ หน่ ว ยกองพั น หรื อ เที ย บเท่ า เป็ น หน้ า ที่ ข อง ผบ.พั น .หรื อ
ผู้แทน
		 ส� ำ หรั บ หน่ ว ยทหารที่ มี ลั ก ษณะการจั ด หน่ ว ยอย่ า งอื่ น เช่ น
นขต.กรม ร., นขต.กองพล ให้ปฏิบัติโดยอนุโลม
ข้อ ๗ การตรวจตามข้อ ๕ มุ่งหมายให้ท�ำการตรวจสิ่งของต่าง ๆ ดังนี้
		 (๑) อาวุธประจ�ำกาย ท�ำความสะอาดแล้ววางรับตรวจ
		 (๒) สิ่งของประจ�ำกายของทหาร เพื่อทราบความช�ำรุดสูญหาย
ความสะอาด และการซ่อมแซมบูรณะ
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การปฏิบัติ/หลักฐานอ้างอิง
(๓) ความสะอาดของร่างกายทหาร
		

(๔) โรงที่อยู่ของทหาร

		 การวางสิ่งของหลวงเพื่อรับตรวจตาม (๑) และ (๒) ส�ำหรับการ
ตรวจให้ปฏิบัติตามแผนผังที่ ๑, ๒, ๓
ข้อ ๘ การตรวจตามปกติทกี่ ล่าวในข้อ ๖ โดยทัว่ ไป ท�ำการตรวจสิง่ ของ
ต่าง ๆ ดังนี้
		 (๑) อาวุธและเครือ่ งมือเครือ่ งใช้ประจ�ำกายประจ�ำหน่วยตลอด
จนสถานที่เก็บ
		

(๒) คลังของหน่วย และของในคลังของหน่วย

		

(๓) สัตว์และยานพาหนะของหน่วย

		

(๔) สถานที่ท�ำงาน ฯลฯ

ข้อ ๑๕ การตรวจอาวุธ ยานพาหนะ และเครือ่ งมือสือ่ สาร เครือ่ งใช้อนื่ ๆ
จะต้องตรวจรายละเอียดการระวังรักษาความสะอาด การปรนนิบตั บิ ำ� รุง
ถูกต้องตามระเบียบที่ทางราชการก�ำหนด การช�ำรุดหรือสูญหายของ
แต่ละชนิดนั้น ๆ มีการด�ำเนินการตามระเบียบของกองทัพบกเพียงใด
เพือ่ ประโยชน์ทจี่ ะให้สงิ่ เหล่านีอ้ ยูใ่ นสภาพทีใ่ ช้การได้ตามอัตราอยูเ่ สมอ
ข้อ ๑๙ การรายงานผลการตรวจ ตามข้อ ๕ ให้รายงานผลให้ผู้บังคับ
บัญชาของหน่วยทราบ ส่วนการตรวจตาม ข้อ ๖ ให้บันทึกผลการตรวจ
ขึ้น ๓ ฉบับ ส่งให้หน่วยที่รับการตรวจ ๑ ฉบับ ผู้ตรวจเก็บไว้ ๑ ฉบับ
อีก ๑ ฉบับ รายงานตามล�ำดับถึงกองพลหรือเทียบเท่า ภายใน ๑๕ วัน
โดยแยกเป็นรายการตามล�ำดับสิง่ ของ ของประจ�ำตัวทหาร, อาวุธประจ�ำ
หน่วย, อาวุธประจ�ำกาย, คลัง, สถานทีท่ ำ� งาน และโรงทีอ่ ยู่ ฯลฯ เป็นต้น
พร้อมทัง้ ผลเปรียบเทียบ ความยิง่ หย่อนเป็นหน่วย ๆ ทัง้ นี้ ผูบ้ งั คับบัญชา
จะได้ทราบข้อบกพร่อง, ความพร้อมเพรียง แล้วพิจารณาแก้ไข ให้หน่วย
นั้นมีอาวุธยุทโธปกรณ์สมบูรณ์ตามอัตราต่อไป
กรมจเรทหารบก
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๘.๒ การรายงาน
ย อ ด สิ่ ง อุ ป ก ร ณ์
สำ� คั ญ แ ล ะ สิ่ ง
อุปกรณ์หลัก งดใช้
งานประจำ�เดือน
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การปฏิบัติ/หลักฐานอ้างอิง
ข้อ ๒๐ รายละเอียดปลีกย่อย เพื่อให้การตรวจได้ผลสมความมุ่งหมาย
ให้หน่วยมีสภาพพร้อมอยู่เสมอ ให้แต่ละกองพลหรือเทียบเท่าพิจารณา
ก�ำหนดขึ้นได้ และให้กรมยุทธศึกษาทหารบกเป็นผู้รักษาระเบียบ นี้
● ตรวจดูหลักฐานการรายงาน
♦ ระเบียบกองทัพบก ว่าด้วยการส่งก�ำลังสิ่งอุปกรณ์ประเภท ๒ และ ๔
พ.ศ. ๒๕๓๔ ลง ๓๐ ธ.ค. ๓๔ ข้อ ๕.๒๔
ข้อ ๕.๒๔ สิ่งอุปกรณ์งดใช้การ หมายถึง สิ่งอุปกรณ์ส�ำเร็จรูปซึ่งอยู่ใน
ลักษณะใดลักษณะหนึ่ง ดังต่อไปนี้
		
๕.๒๔.๑ ไม่ท�ำงานตามหน้าที่
		
๕.๒๔.๒ ไม่ปลอดภัยในการใช้
		
๕.๒๔.๓ ถ้าใช้ต่อไปจะเสียหายมากขึ้น
♦ ค�ำสั่งกองทัพบก ที่ ๔๖๒/๒๕๔๓ เรื่อง การรายงานสิ่งอุปกรณ์ส�ำคัญ
และสิ่งอุปกรณ์หลัก งดใช้งานประจ�ำเดือน ลง ๑๔ ก.ย. ๔๓ ข้อ ๒, ๒.๑,
๒.๒, ๓, ๔, ๔.๑ และ ข้อ ๔.๒
ข้อ ๒ การรายงานเพื่อให้ผู้บังคับบัญชาชั้นเหนือทราบ สถานภาพ
สิง่ อุปกรณ์สำ� คัญและสิง่ อุปกรณ์หลัก งดใช้งานประจ�ำเดือน ของทุกสาย
ยุทธบริการได้อย่างถูกต้อง และใช้เป็นข้อมูลในการตรวจสอบรายการ
ช�ำรุดและการซ่อมบ�ำรุง สิ่งอุปกรณ์ที่งดใช้งานของหน่วย
		 ๒.๑ หน่วยรายงาน หน่วยใช้ หน่วยซ่อมบ�ำรุง และกรมฝ่าย
ยุทธบริการ มีหน้าที่รายงาน
		 ๒.๒ ห้วงระยะเวลารายงาน ให้รายงานทุกรอบ ๑ เดือน
ปิดรายงานทุกสิ้นเดือน โดยกรมฝ่ายยุทธบริการ รวบรวมรายงาน และ
จัดท�ำบัญชีรายการยุทโธปกรณ์งดใช้งาน ที่งดใช้งานเพิ่มขึ้น ในวงรอบ
การรายงาน (เปิดงานซ่อม) และรายการที่ซ่อมเสร็จแล้ว (ปิดงานซ่อม)
รายงานให้กองทัพบกทราบตามแบบรายงานทีก่ ำ� หนด (ผนวก ก.) ภายใน
วันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป

กรมจเรทหารบก
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การปฏิบัติ/หลักฐานอ้างอิง
ข้อ ๓ ประเภทสิ่งอุปกรณ์ที่ต้องรายงาน คือ สิ่งอุปกรณ์ส�ำคัญ และ
สิง่ อุปกรณ์หลัก ทัง้ นีใ้ ห้เป็นไปตามทีร่ ะบุไว้ใน ระเบียบ/ค�ำสัง่ ฯ ทีเ่ กีย่ วข้อง
ข้อ ๔ เอกสารการรายงาน
		 ๔.๑ บัญชีสรุปรายงานสิ่งอุปกรณ์ส�ำคัญ และ สิ่งอุปกรณ์หลัก
งดใช้งาน (ผนวก ก.)
		 ๔.๒ ส�ำเนาใบส่งซ่อม (แบบ ทบ.๔๖๘-๓๑๑)
♦ ค�ำสั่งกองทัพบก ที่ ๓๘๕/๒๕๓๗ เรื่อง ก�ำหนดรายการสิ่งอุปกรณ์
ส�ำคัญ ลง ๒๑ มิ.ย. ๓๗ ผนวก ก. บัญชีรายการสิ่งอุปกรณ์ส�ำคัญ
- อนุผนวก ๕ สิ่งอุปกรณ์สาย พธ. จ�ำนวน ๓ รายการ
		 (๑) รถห้องเย็น
		 (๒) เครื่องสูบจ่ายน�้ำมันทั้งชนิดเครื่องยนต์และไฟฟ้า
		 (๓) เสื้อเกราะ
♦ ประกาศกรมพลาธิการทหารบก ลง ๒๑ ธ.ค. ๓๘ เรือ่ ง ก�ำหนดรายการ
สิ่งอุปกรณ์หลักสายพลาธิการ
๑. รถยกขน
๒. รถพ่วงซ่อมสิ่งของ
๓. รถพ่วงซ่อมรองเท้า
๔. รถพ่วงซ่อมเสื้อผ้า
๕. รถพ่วงเติม น�้ำมันอากาศยาน

๘.๓ การรายงาน ● ตรวจดูหลักฐานการรายงานสถานภาพรอบ ๓ เดือน (ม.ค. - มี.ค.)
สถานภาพสิง่ อุปกรณ์ ● ตรวจดูอัตรา อจย., อสอ. ของหน่วย
รอบ ๓ เดือน
● ดูการบันทึกข้อมูลในแบบพิมพ์ ทบ.๔๐๐-๐๑๖
♦ ระเบียบกองทัพบกว่าด้วยการส่งก�ำลังสิ่งอุปกรณ์ประเภท ๒ และ ๔
พ.ศ. ๒๕๓๔ ลง ๓๐ ธ.ค. ๓๔ ข้อ ๕๐, ๕๑, ๕๒, ๕๓, ๕๔ และ ข้อ ๕๕
กรมจเรทหารบก
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การปฏิบัติ/หลักฐานอ้างอิง
ข้อ ๕๐ ความมุง่ หมาย เพือ่ ให้ผบู้ งั คับบัญชาและหน่วยส่งก�ำลังบ�ำรุงชัน้
เหนือทราบสถานภาพสิ่งอุปกรณ์ของ หน่วยใช้ และหน่วยสนับสนุน
ทางการส่งก�ำลังตามห้วง 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 สิ่งอุปกรณ์ตาม อจย.
ทุกรายการ ส่วนสิง่ อุปกรณ์ตาม อสอ. นัน้ ให้รายงานเฉพาะทีก่ องทัพบก
ก�ำหนด
		 ๕.๓.๒ หน่วยสนับสนุนทางการส่งก�ำลังให้รายงานสถานภาพ
สิ่งอุปกรณ์ที่สะสมเฉพาะรายการที่กองทัพบกก�ำหนด
ข้อ ๕๔ การด�ำเนินการรายงาน
		 ๕๔.๑ รายงานของหน่วยใช้
			
๕๔.๑.๑ หน่วยใช้ท�ำรายงานในรอบ ๓ เดือน โดยใช้
แบบพิ ม พ์ ทบ.๔๐๐-๐๑๖ จ� ำ นวน ๓ ชุ ด แยกสิ่ ง อุ ป กรณ์ ต าม
ความรับผิดชอบของสายยุทธบริการ หน่วยรายงานเก็บไว้ ๑ ชุด
ส่ ง รายงานตามสายการบั ง คั บ บั ญ ชา ๒ ชุ ด ส� ำ หรั บ สิ้ น มี น าคม
ให้รายงานสถานภาพสิง่ อุปกรณ์ ทุกรายการตามทีก่ ำ� หนด ในข้อ ๕๓.๑
ส่วนสิ้นมิถุนายน กันยายน และธันวาคม ให้รายงานเฉพาะรายการ
ที่เปลี่ยนแปลง ถ้าไม่มีการเปลี่ยนแปลงให้ยืนยันให้ทราบ
			
๕๔.๑.๒ หน่วยบังคับบัญชาชัน้ เหนือ ของหน่วยรายงาน
รับทราบสถานภาพสิ่งอุปกรณ์ แล้วส่งรายงานจ�ำนวน ๒ ชุด ไปตาม
สายการบังคับบัญชา จนถึง นขต.ทบ. และ นขต.ทบ. ส่งรายงานให้
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การปฏิบัติ/หลักฐานอ้างอิง

กรมฝ่ายยุทธบริการ ที่รับผิดชอบในสิ่งอุปกรณ์ จ�ำนวน ๒ ชุด ภายใน
๓๐ วัน นับจากวันปิดรายงาน
		 ๕๔.๒ รายงานของหน่วยสนับสนุนทางการส่งก�ำลัง ๕๔.๒.๑
หน่วยสนับสนุน ทางการส่งก�ำลัง ท�ำรายการในรอบ ๖ เดือนโดยใช้แบบ
พิมพ์ ทบ.๔๐๐-๐๑๗ จ�ำนวน ๓ ชุด ส่งรายงานตามสายส่งก�ำลัง ๒ ชุด
ให้รายงานสถานภาพสิ่งอุปกรณ์ทุกรายการ ตามที่ก�ำหนดในข้อ ๕๓.๒
ทั้งสิ้นมีนาคม และกันยายน
			
๕๔.๒.๒ หน่วยสนับสนุน ทางการส่งก�ำลัง ชั้นเหนือตาม
ล�ำดับรับทราบสถานภาพสิ่งอุปกรณ์แล้วส่งรายงาน จ�ำนวน ๒ ชุด
ให้กรมฝ่ายยุทธบริการภายใน ๓๐ วัน นับจากวันปิดรายงาน
ข้อ ๕๕ ประเภทของเอกสาร เอกสารต่ า ง ๆ ที่ ใ ช้ ใ นการรายงาน
สถานภาพสิ่งอุปกรณ์ ให้ถือเป็นเอกสาร “ลับ”
♦ หนังสือ กบ.ทบ. ด่วนมาก ที่ กห. ๐๔๐๔/๑๑๗๐๒ ลง ๖ ก.ย. ๔๓
เรื่อง บชร.๒ หารือแนวทางการปฏิบัติในเรื่องการส่งก�ำลังบ�ำรุง ข้อ ๒.๒
ข้อ ๒.๒ ปัญหาตามข้อ ๑.๒ ตามอ้างถึง ๕ มาตรา ๑๖๑ ก�ำหนดไว้ว่า
ถ้ า วั น สุ ด ท้ า ยแห่ ง ระยะเวลาเป็ น วั น หยุ ด ซึ่ ง ตามประเพณี ง ดเว้ น
การงาน ท่านให้นับวันที่เริ่มท�ำงานใหม่เข้าด้วย ฉะนั้นในการรายงาน
สถานภาพสิ่งอุปกรณ์ ประเภท ๒ และ ๔ รอบ ๓ เดือน หากในวันปิด
รายงาน เป็นวันหยุดราชการหน่วยสามารถรายงานในวันท�ำการในวันถัด
ไปได้
๘.๔ การรายงาน ● ตรวจดูหลักฐานเอกสารการรายงานสถานภาพ สป.๒ และ ๔ สาย
สถานภาพ สป.๒ พธ. ผ่านระบบ LOGSMIS
และ ๔ ผ่านระบบ วิทยุ จก.กบ.ทบ. (ด่วนมาก) ที่ กห ๐๔๐๔/๑๑๑๓ ลง ๑ เม.ย.๖๓ ข้อ
LOGSMIS
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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รายการ

การปฏิบัติ/หลักฐานอ้างอิง
การปฏิบัติในแต่กรมฝ่ายยุทธบริการ พร้อมทั้งพิมพ์รายงานสถานภาพ
เก็บเป็นหลักฐานส�ำหรับการตรวจสอบข้อมูล
ข้อ ๓.๔ ขั้นที่ ๔ การรายงานสถานภาพ สป.ผ่านระบบ LOGSMIS
ข้อ ๓.๔.๑ ทุกหน่วย (หน่วยใช้และหน่วยสนับสนุนทางการส่งก�ำลัง) ตรวจ
สอบข้อมูลและยืนยันสภาพ สป. ผ่านระบบ LOGSMIS ครัง้ แรก ๒๕ - ๓๑
ก.ค. ๖๓ และครัง้ ต่อไปให้รายงานในห้วง ๒๕ ถึงสิน้ เดือน พร้อมทัง้ พิมพ์
รายงานตามตามแบบพิมพ์ ทบ.๔๐๐ - ๐๑๖ และ ทบ.๔๐๐ - ๐๑๗ ผ่าน
ระบบ LOGSMIS เก็บไว้เป็นหลักฐานของหน่วย
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การตรวจสิ่งอุปกรณ์ประเภท ๓
สายพลาธิการ (หน่วยใช้)

คู่มือการปฏิบัติราชการสายงานจเร
การตรวจกิจการทั่วไป

หลักฐานการตรวจ
การตรวจสิ่งอุปกรณ์ประเภท ๓ สายพลาธิการ (หน่วยใช้)
เรื่อง การสงกําลัง สป.๓ สายพลาธิการ (หนวยใช)
หัหัววขขออการตรวจ
การตรวจ
๑. การเตรียมการ
รับตรวจ
๑.๑ การ
ดําเนินการตาม
บันทึกผลการตรวจ
ของชุดตรวจ จบ.
ครั้งสุดทาย

๑.๒ ขอมูลที่
ตองการทราบ
ประกอบการรับ
ตรวจตามอนุผนวก

หลักฐานอ้
ฐานอางอิง

ใจความของหลักกฐานอ
ฐานอ้าางอิ
งอิงง
ใจความของหลั

- ระเบียบ ทบ. วา
ดวยการตรวจใน
หนาทีน่ ายทหาร
จเร พ.ศ.๒๕๕๒
ลง ๑๐ ก.ย. ๕๒
ขอ ๑๕.๒
- คําสั่ง ทบ. เรื่อง
กําหนดการตรวจ
ในหนาที่
นายทหารจเร
ประจําทีทําการ
ตรวจ
- คําสั่ง ทบ. เรื่อง
กําหนดการตรวจ
ในหนาที่
นายทหารจเร
ประจําปที่ทําการ
ตรวจ
- หนังสือที่ จบ.
แจงใหหนวยรับ
ตรวจเตรียมการ
รับตรวจลวงหนา

- ขอ ๑๕.๒ ผูรับตรวจ เมื่อไดรับบันทึกผล
การตรวจแลวใหแกไขขอ บกพรอง ที่อยูใน
อํานาจของตนทันทีโดยไมตองรอให
ผูบังคับบัญชาสั่งการสําหรั บเรื่องที่เกินขีด
ความสามารถและหรือนอกเหนืออํานาจของ
ตนที่จะแกไขไดเองใหรายงานหนวยเหนือ
เพื่อดําเนินการตอไป และใหเก็บบันทึกผล
การตรวจและการดําเนินการแกไข
ขอบกพรองไวเปนหลักฐานในการรับตรวจ
ครั้งตอไป

-

-
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หัหัววขขออการตรวจ
การตรวจ
๑.๓ การเตรียม
เอกสารรับตรวจ

หลักฐานอ้
ฐานอางอิง
- เชนเดียวกับขอ
๑.๒

ใจความของหลักกฐานอ
ฐานอ้าางอิ
งอิงง
ใจความของหลั
-

๑.๔ การจัดผูนํา - เชนเดียวกับขอ
ตรวจผูรับตรวจและ ๑.๒
ยานพาหนะนําตรวจ

-

๑.๕ การจัด
สถานที่รับตรวจ

-
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- เชนเดียวกับขอ
๑.๒

คู่มือการปฏิบัติราชการสายงานจเร
การตรวจกิจการทั่วไป

หัหัววขขออการตรวจ
การตรวจ หลั
หลักกฐานอ้
ฐานอางอิ
งอิง
๒. การรับ – สง
หนาที่
๒.๑ หลักฐาน - ระเบียบ ทบ. วา
การรับ-สง สงหนาที่ ดวยการรับ-สง
หนาที่ในเวลายาย
เลื่อน ลด ปลด
และบรรจุ พ.ศ.
๒๕๔๐ ลง ๑๘
ก.ย. ๔๐ ขอ ๗ ,
๑๑ , ๑๑.๑ ,
๑๑.๒

ใจความของหลักกฐานอ
ฐานอ้าางอิ
งอิงง
ใจความของหลั
- ขอ ๗ เมื่อมีคําสั่งยายขาราชการ หรือให
ขาราชการออกจากราชการ ใหผูบังคับบัญชา
จัดใหมีการรับ-สงหนาที่กันโดยเร็ว โดยใหเริ่ม
ออกเดินทางไปรับ- สงหนาที่ ซึ่งกันและกัน
ภายใน ๗ วัน นับตั้งแตวันที่ไดรับทราบคําสั่ง
อยางเปนทางการตอจากนั้นใหทําการรับ- สง
หนาที่ตอกั นใหแลวเสร็จตามกําหนดเวลา
ดังนี้
ขาราชการที่มีตําแหนงตั้งแต ผูบังคับ
หมวดหรือเทียบเทาลงไปภายใน ๒ วัน
ขาราชการที่มีตําแหนงตั้งแต ผูบังคับ
กองรอยหรือเทียบเทา ภายใน ๓ วัน
ขาราชการที่มีตําแหนงตั้งแต ผูบังคับกอง
พัน ผูบังคับการกรมหรือเ ทียบเทา ภายใน ๕
วัน
ขาราชการที่มีตําแหนงตั้งแต ผู บัญชาการ
กองพลขึ้นไปหรือเทียบเทา ภายใน ๗ วัน
เวนแตผูครองตําแหนงดังกลาวเปน
เจาหนาที่คลัง ซึ่งรับผิดชอบบัญชีพัสดุและ
พัสดุในคลังโดยตรง จึงใหยืดเวลาในการรับสงหนาที่ออกไปได ไมเกิน ๑๕ วัน
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หัหัววขขออการตรวจ
การตรวจ

๒.๒ หลักฐานการ
รายงาน
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หลักฐานอ้
ฐานอางอิง

ใจความของหลักกฐานอ
ฐานอ้าางอิ
งอิงง
ใจความของหลั
- ขอ ๑๑ การปฏิบัติตอเอกสารที่เกี่ยวของ
กับการรับ - สงหนาที่
๑๑.๑ ใหผูสงจัดทําบัญชีสงหนาที่เฉพาะ
ในกองบังคับการ หรือเฉพาะในสวนที่ตน
รับผิดชอบโดยตรง เชน บัญชีกําลังพล บัญชี
อาวุธ บัญชีการเงิน บัญชี สิ่งอุปกรณตาม
สายยุทธบริการตางๆ
และบัญชีอื่น ๆ
เฉพาะที่จําเปน ตามจํานวนซึ่งเปนจริงใน
วันที่รับ – สงหนาที่ สําหรับเงิน ผูสงที่มี
อํานาจสั่งการเบิกจายเงินกับผูมีหนาที่รักษา
เงินตองทําบัญชีรับสงและตรวจสอบเงินใน
บัญชีดวย
๑๑.๒ เมื่อไดตรวจรับถูกตองแลว ใหผูสง
และผูรับบันทึกไวทา ยบัญชี สงหนาที่วาได
ตรวจรับถูกตองแลวและลงชื่อผูรับไว แตถามี
การคลาดเคลื่อนเกิดขึ้นก็ใหบันทึกไวในบัญชี
นั้นและลงชื่อผูรับ ผูสงกับเจาหนาที่ซึ่ง
เกี่ยวของ แลวรับสงกันใหเสร็จไปชั้นหนึ่ง
กอน ตอจากนั้นผูรับตองรีบรายงานให
ผูบังคับบัญชาโดยตรงทราบโดยเร็ว
- ระเบียบ ทบ. วา - ขอ ๑๒ บัญชีรับ - สงหนาที่ใหทําเปน ๓
ชุด เก็บไว ณ ที่ทําการเปนหลักฐาน ๑ ชุด ผู
ดวยการรับ-สง
หนาที่ในเวลายาย สงเก็บรักษาไว ๑ ชุด อีก ๑ ชุด ผูรับนําเสนอ
ผูบังคับบัญชาโดยตรงทราบ ภายใน ๗ วัน
เลื่อน ลด ปลด
นับตั้งแตวันที่รับ – สงหนาที่แลวเสร็จ
และบรรจุ พ.ศ.
๒๕๔๐ ลง ๑๘
ก.ย. ๔๐ ขอ ๑๒

คู่มือการปฏิบัติราชการสายงานจเร
การตรวจกิจการทั่วไป

หัหัววขขออการตรวจ
การตรวจ
๓. การเบิก – รับ
และสงคืนสิ่ง
อุปกรณ
๓.๑ การสง
ลายมือชื่อผูมีสิทธิ
เบิก – รับสิ่งอุปกรณ

หลักฐานอ้
ฐานอางอิง

ใจความของหลักกฐานอ
ฐานอ้าางอิ
งอิงง
ใจความของหลั

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

- ขอ ๓ ใหผูบังคับบัญชา ตั้งแตชั้นผู
บัญชาการกองพลขึ้นไปของหนวยที่มีสิทธิ
เบิกสิ่งอุปกรณสงลายมือชื่อของตน และ
บุคคลอื่นซึ่งตองการใหเบิกสิ่งอุปกรณ
แทน ไปยังสถานการสงกําลังบํารุงที่
สนับสนุน แหงละ ๑๐ ชุด เฉพาะสายสพ .
ทบ. ๑๖ ชุด เพื่อยึดถือเปนหลักฐานในการ
ตรวจสอบลายมือชื่อ
ถาผูมีสิทธิเบิกสิ่งอุปกรณมีตําแหนงต่ํา
กวาผูบังคับบัญชาชั้น ผบ
. พล . ให
ผูบังคับบัญชาของผูนั้น เปนผูสงลายมือชื่อ
- ขอ ๔ เมื่อตองการเปลี่ยนตัวบุคคลซึ่งไดสง
ลายมือชื่อไปแลว ตามขอ ๓ จะทัง้ หมด
หรือไมก็ตามก็ใหสงลายมือชื่อใหมทั้งชุดไป
แทน ทั้งนี้เพื่อสะดวกแกการเก็บรักษาและ
การแจกจายของเจาหนาที่
- ขอ ๕ เมื่อผูมีสิทธิเบิกสิ่งอุปกรณ ประสงค
จะใหผูอื่นรับสิ่งอุปกรณแทนก็ ใหสง ลายมือ
ชื่อของผูรับสิ่งอุปกรณแทน ไปยังสถานการณ
สงกําลังบํารุงสนับสนุนแหงละ
๑๐ ชุด
เฉพาะ สพ.ทบ. ๑๖ ชุด การเปลี่ยนตัวบุคคล
ใหปฏิบัติทํานองเดียวกับ ขอ ๔

กรมจเรทหารบก

157

คู่มือการปฏิบัติราชการสายงานจเร
การตรวจกิจการทั่วไป

หัหัววขขออการตรวจ
การตรวจ
๓.๒ การเบิก
น้ํามันเชื้อเพลิงตาม
อัตราและเครดิต
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หลักฐานอ้
ฐานอางอิง
- ระเบียบ 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

ใจความของหลักกฐานอ
ฐานอ้าางอิ
งอิงง
ใจความของหลั
- ๒๐ การเบิก
- ๒๐.๑ การเบิกของหนวยใช
- ๒๐.๑.๑ หนวยใชที่เปนหนวยในการเบิก
คือ หนวยที่มีอัตราน้ํามันประเภท ๑ หรือ
ไดรับอนุมัติเครดิตน้ํามันประเภท ๒ หรือมี
น้ํามันตามอัตราพิกัด
- ๒๐.๑.๒ การเบิกน้ํามันเชื้อเพลิงตามอัตรา
หรือเครดิตเพื่อเติมยานพาหนะใหนํา
ยานพาหนะนั้นๆ ไปขอเติมน้ํามัน ณ สถานี
จายน้ํามันของหนวยส นับสนุนโดยตรงโดยใช
ทบ .๔๖๕ – ๓๒๐ ตามผนวก ค . เปน
หลักฐานการเบิก
- ๒๐.๑.๓ การเบิกน้ํามันเชื้อเพลิงตามอัตรา
หรือเครดิตเพื่อเติมยานพาหนะ หรือ
ยุทโธปกรณ ซึ่งไมสามารถนํายานพาหนะไป
เติมน้ํามันได ใหใชภาชนะบรรจุตาม อัตรา
ของหนวยไปขอรับน้ํามัน ณ สถานีจายน้ํามัน
ของหน วยสนับสนุนโดยตรงโดยใช ทบ .๔๖๕
– ๓๒๐ ตามผนวก ค. เปนหลักฐานการเบิก
- ๒๐ . ๑ . ๖ หนวยใชที่ไมสามารถนํา
ยานพาหนะมาเติมหรือไมสามารถนําภาชนะ
บรรจุน้ํามันมารับน้ํามัน ณ สถานีจายน้ํามัน
ของหนวยสนับสนุนโดยตรงได เนื่องจาก
ระยะทางหางไกลหรือสาเหตุอื่นที่หนวย
สนับสนุนโดยตรง เห็นวาเปนเหตุสมควร
รวมทั้งหนวยใชที่อยูในกรุงเทพและจังหวัด
ใกลเคียง

คู่มือการปฏิบัติราชการสายงานจเร
การตรวจกิจการทั่วไป

หัหัววขขออการตรวจ
การตรวจ

หลั
หลักกฐานอ้
ฐานอางอิ
งอิง

ใจความของหลักกฐานอ
ฐานอ้าางอิ
งอิงง
ใจความของหลั
ที่รับการสนับสนุนโดยตรงจากกรมพลาธิการ
ทหารบก ใหเบิกรับสิ่งอุปกรณประเภท ๓
สายพลาธิการตามอัตราและเครดิตของตน
ไปทําการเก็บรักษาและแจกจาย ณ ที่ตั้ง
หนวย โดยใชหลักฐานการเบิก ทบ .๔๐๐๐๐๖ และใหเบิกไดไมเกินขีดความสามารถ
ในการเก็บรักษาของหนวย มิใหฝากไวที่
หนวยจาย

-ระเบียบ ทบ.วา
ดวยการสงกําลัง
สป.๒ สาย พธ.
พ.ศ. ๒๕๕๑ ลง
๒๙ ม.ค. ๕๑ ขอ
๒๐.๑.๔
๓.๔ การเบิก
- ระเบียบ ทบ.วา
น้ํามันตามอัตราพิกัด ดวยการสงกําลัง
สป.๓ สาย พธ.
พ.ศ.๒๕๕๑ ลง
๒๙ ม.ค. ๕๑ ขอ
๒๐.๑.๕
๓.๕ การรับ
-ระเบียบ ทบ. วา
ดวยการสงกําลัง
สป.๓ สาย พธ.
พ.ศ.๒๕๕๑ ลง
๒๙ ม.ค. ๕๑

- ขอ ๒๐.๑.๔ การเบิกน้ํามันอุปกรณ ใหทํา
การเบิกรับจากหนวยสนับสนุนโดยตรงเปน
คราว ๆ ไป ไมเกินอัตราหรือเกณฑจายที่
กําหนด โดยใชหลักฐานการเบิก ทบ.๔๐๐ –
๐๐๖ ตาม ผนวก ง.

๓.๓ การเบิก
น้ํามันอุปกรณ

- ขอ ๒๐.๑.๕ การเบิกน้ํามันตามอัตราพิกัด
ใหเบิกในกรณีที่ไดรับยานพาหนะมาใหมโดย
ใชหลักฐานการเบิก ทบ .๔๐๐ – ๐๐๖ จาก
หนวยสนับสนุนโดยตรง
- ขอ ๓๗.๑ การจาย ณ ตําบลสงกําลัง
- ขอ ๓๗.๑.๑ หนวยเบิกจัดทําหลักฐานการ
เบิก ทบ.๔๐๐-๐๐๖ ขึ้น ๔ ฉบับเสนอฉบันที่
๑, ๒ และ ๓ (สีชมพู , สีฟา และสีเขียว ) ให
หนวยจาย และเก็บฉบับที่ ๔ (สีขาว) ไวใน
แฟมรอเรือ่ ง
กรมจเรทหารบก
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หัหัววขขออการตรวจ
การตรวจ
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หลักฐานอ้
ฐานอางอิง
ขอ ๓๗.๑,
๓๗.๑.๑,
๓๗.๑.๔,
๓๗.๑.๔.๑,
๓๗.๑.๔.๒

ใจความของหลักกฐานอ
ฐานอ้าางอิ
งอิงง
ใจความของหลั
- ขอ ๓๗.๑.๔ หนวยรับ
- ขอ ๓๗.๑.๔๑ ตั้งกรรมการตรวจรับเพื่อ
เตรียมรับน้ํามันและเมื่อไดรับแจงจากสวน
เก็บรักษาของหนวยจาย ใหจัดเจาหนาที่ที่มี
สิทธิรับน้ํามันพรอมดวยยานพหนะไปรับ
น้ํามันที่หนวยจายตามวันเวลาที่นัดหมายโดย
ใหนําหลักฐานการเบิกฉบับที่ ๔ ไปตรวจสอบ
ดวย เมื่อไดตรวจสอบเปนที่เรียบรอยแลวให
ผูรับลงนามในหลักฐานการเบิกฉบับที่ ๑
และ ๒ คืน หลักฐานการเบิก ฉบับที่ ๑ ให
หนวยจายและนําน้ํามันที่ไดรับพรอมดวย
หลักฐานการเบิกฉบับที่ ๒ กลับมายังหนวย
- ขอ ๓๗.๑.๔.๒ ผูบังคับหนวยรับน้ํามันตั้ง
กรรมการตรวจรับขึ้นอยางนอย ๓ นายเปน
นายทหารสัญญาบัตรอยางนอย ๒ นาย และ
ตองไมเปนเจาหนาที่ที่รับผิดชอบในการเก็บ
รักษาโดยตรง เมื่อทําการตรวจรับแลวให
กรรมการรายงานการตรวจรับตอผูสั่งตั้ง
กรรมการและมอบน้ํามันใหกับเจาหนาที่เก็บ
รักษาไวตอไปในการตรวจรับจะตองนํา
หลักฐานการเบิกฉบับที่ ๔ มาตรวจสอบ กับ
ฉบับที่ ๒ ดวยหากตํานวนไมตรงกันใหบันทึก
ไวในหลักฐานการเบิกฉบับที่ ๔ แลวใช
หลักฐานการเบิกฉบับที่ ๔ ประกอบรายงาน
ผลการตรวจรับ

คู่มือการปฏิบัติราชการสายงานจเร
การตรวจกิจการทั่วไป

หัหัววขขออการตรวจ
การตรวจ หลักฐานอ้
ฐานอางอิง
๓.๖ การสงคืน - หนังสือ กบ.ทบ.
น้ํามันตามอัตราพิกัด ดวนมาก ที่ กห
๐๔๐๔/๒๐๐๓
ลง ๒ ก.ค. ๓๖
ขอ ๓.๓.๕,
๓.๓.๕.๑,
๓.๓.๕.๒

ใจความของหลักกฐานอ
ฐานอ้าางอิ
งอิงง
ใจความของหลั
- ขอ ๓.๓.๕ การสงน้ํามันคืนในกรณียานพห
นะของหนวยถูกเรียกคืน , จําหนวนหรือเขา
รับการซอมสราง ใหปฏิบัติดังนี้
- ขอ ๓.๓.๕.๑ กรณีเรียกคืนเพื่อโอนให
หนวยใหม เมือ่ ทบ . อนุมัติใหเรียกคืน
ยานพาหนะเพื่อโดนใหกับหนวยใหมแลว
กรมฝายยุทธบริการที่เกี่ยวของสําเนาเอกสาร
การแจกจายหรือเรียกคืนสิ่งอุปกรณ (ทบ.
๔๐๐-๐๗๓) สงให พธ.ทบ. และ ทภ. (บชร.)
ที่เกี่ยวของทราบดวย ภายใน ๓๐ วัน นับ
จากวันที่ไดรับอนุมัติในเอกสารดังกลาว เพื่อ
นําน้ํามันตามอัตราพิกัดของยานพาหนะเรียก
คืนนําสง พธ.ทบ. แลว ขึ้นบัญชีคุมเปนน้ํามัน
งบสะสมยามปกติของ พธ .ทบ.(๓๓๐ วันสง
กําลัง) เพื่อจายใหกับหนวยใหมที่ไดรับโอน ฯ
(น้ํามันสวนนี้ พธ .ทบ . ไมตองขอรับการ
สนับสนุนเพิ่มเติม)
- ขอ ๓.๓.๕.๒ ในกรณีที่เรียกคืนเพื่อเขา
ซอมสรางหรือจําหนายใหปฏิบัติเชนเดียวกับ
ขอ ๓.๓.๕.๑ แตใ ห พธ .ทบ. นําน้ํามันขึ้น
บัญชีคุมเปนงบสํารองของ ทบ. ตอไป

กรมจเรทหารบก
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หัหัววขขออการตรวจ
การตรวจ
๔. การควบคุมทาง
บัญชี
๔.๑ บัญชีจาย
น้ํามันประจําวัน ทบ.
๔๖๕-๓๒๗
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หลักฐานอ้
ฐานอางอิง

ใจความของหลักกฐานอ
ฐานอ้าางอิ
งอิงง
ใจความของหลั

- ระเบียบ 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 และเครื่องจักรกลเพื่อใชงาน
ณ สถานีจายน้ํามันที่หนวยใชเปน
ผูดําเนินการ โดยนํารายการในใบรับน้ํามันแต
ละใบมาบันทึกในบัญชีจายน้ํามันประจําวัน
เพื่อสรุปเปนหลักฐานการจายประจําวัน โดย
ใช ทบ.๔๖๕-๓๒๗ ผนวก ณ.
- ขอ ๗ หนวยใช ใหผูบังคับหนวยรับผิดชอบ
โดยมีเจาหนาที่สงกําลังน้ํามันของหนวยเปน
ผูดําเนินการ ดังนี้.- ขอ ๗.๓ เก็บรักษาสิ่งอุปกรณประเภท ๓
สายพลาธิการในสวนที่อยูในความ
ครอบครองของหนวยใหเปนไปอยางถูกตอง
และเหมาะสม

คู่มือการปฏิบัติราชการสายงานจเร
การตรวจกิจการทั่วไป

หัหัววขขออการตรวจ
การตรวจ
๔.๒ บัญชีแสดง
ยอดรับ-จายคงเหลือ น้าํ มันใน
ครอบครอง (ทบ.
๔๖๕-๓๐๕

หลักฐานอ้
ฐานอางอิง
- ระเบียบ 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.

ใจความของหลักกฐานอ
ฐานอ้าางอิ
งอิงง
ใจความของหลั
- ขอ ๔๙.๑ บัญชีของหนวยใช
- ขอ ๔๙.๑.๒ ทําบัญชีแสดงยอดรับ- จาย
และคงเหลือของน้าํ มันในครอบครอง ซึง่ เปน
บัญชีแยกประเภทตามชนิดของน้ํามันและ
ประเภทของงาน โดยใช ทบ . ๔๖๕ – ๓๐๕
ผนวก ด.
- ขอ ๗ หนวยใช ใหผูบังคับหนวย
รับผิดชอบโดยมีเจาหนาที่สงกําลังน้ํามันของ
หนวยเปนผูดําเนินการ ดังนี้.- ขอ ๗.๓ เก็บรักษาสิ่งอุปกรณประเภท ๓
สายพลาธิการในสวนที่อยูในความ
ครอบครองของหนวยใหเปนไปอยางถูกตอง
และเหมาะสม
๔.๓ บัญชีแสดง -ระเบียบ ทบ. วา - ขอ ๔๙.๑ บัญชีของหนวยใช
ยอดน้ํามันตามอัตรา ดวยการสงกําลัง - ขอ ๔๙.๑.๓ ทําบัญชีแสดงยอดอัตราหรือ
หรือเครดิต (ทบ.
เครดิตที่กําหนดให, ยอดรับ และคงเหลือของ
สป.๓ สาย พธ.
๔๖๕-๓๒๘)
อัตราหรือเครดิตตามหวงเวลาที่กําหนดเพื่อ
พ.ศ.๒๕๕๑ ลง
๒๙ ม.ค. ๕๑ ขอ เปนหลักฐานควบคุมการรับ โดยใชบัญชีคุม
๔๙.๑, ๔๙.๑.๓, อัตราหรือเครดิตน้ํามัน ทบ .๔๖๕- ๓๒๘
ผนวก ต.
๗, ๗.๓ และ
คําอธิบายวิธีเขียน - ขอ ๗ หนวยใช ใหผูบังคับหนวยรับผิดชอบ
บัญชีคุมอัตราหรือ โดยมีเจาหนาที่สงกําลังน้ํามันขอ งหนวยเปน
ผูดําเนินการ ดังนี้.เครดิตน้ํามัน
- ขอ ๗.๓ เก็บรักษาสิ่งอุปกรณประเภท ๓
ผนวก ต.
สายพลาธิการในสวนที่อยุในความ
ครอบครองของหนวยใหเปนไปอยางถูกตอง
และเหมาะสม
กรมจเรทหารบก
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หัหัววขขออการตรวจ
การตรวจ
๔.๔ บัญชีแสดง
ยอดน้ํามันอัตราพิกัด
(ทบ.๔๖๕ – ๓๒๘)

ใจความของหลักกฐานอ
ฐานอ้าางอิ
งอิงง
ใจความของหลั
- ขอ ๔๙.๑ บัญชีของหนวยใช
- ขอ ๔๙.๑.๔ ทําบัญชีแสดงยอดน้ํามันตาม
อัตราพิกัดที่ไดรับจากหนวยสนับสนุนและ
การเปลี่ยนแปลงอื่นๆ ที่เกิดขึ้น โดยใชบัญชี
คุมอัตราหรือ เครดิตน้ํามัน ทบ.๔๖๕ – ๓๒๘
ผนวก ต.
- ขอ ๗ หนวยใช ใหผูบังคับหนว
น
รับผิดชอบโดยมีเจาหนาที่สงกําลังน้ํามันของ
หนวยเปนผูดําเนินการ ดังนี้.- ขอ ๗.๓ เก็บรักษาสิ่งอุปกรณประเภท ๓
สายพลาธิการในสวนที่อยูในความ
ครอบครองของหนวยใหเปนไปอยางถูกตอง
และเหมาะสม
๕. การเก็บรักษา
- ขอ ๒.๑ น้ํามันเชื้อเพลิงที่บรรจุภาชนะ ซึ่ง
- คูมือการ
๕.๑ การเก็บ
ธรรมดาจะบรรจุในถังขนาด ๒๐๐ ลิตร และ
ปฏิบัติงานคลัง
รักษาน้ํามันเชื้อเพลิง เกี่ยวกับการเก็บ ถังชนาด ๒๐ ลิตรนั้น ไมควรเก็บรักษา
กลางแจง
รักษาสิ่งอุปกรณ ภายในอาคาร เวนแตจะไดจัดใหมีการระบาย
ประเภท ๓ สาย อากาศอยางเพียงพอและมีอาคารทีไ่ ด
ลักษณะตามที่กําหนดในขอ ๒.๓
พธ. ขอ ๒.๑,
- ขอ ๒.๒ การเก็บรักษากลางแจง
๒.๒, ๒.๒.๑,
- ขอ ๒.๒.๑ การเลือกพื้นที่
๒.๒.๑.๑,
- ขอ ๒.๒.๑.๑ พื้นที่เก็บรักษาตองหางจาก
๒.๒.๑.๒,
อาคารหรือสถานที่อยางนอย ๗๕ เมตร
๒.๒.๑.๓,
- ขอ ๒.๒.๑.๒ มีเสนทางเขาออกเปนพื้นแข็ง
๒.๒.๑.๔,
๒.๒.๑.๕, ๒.๒.๒, สามารถใชรถยนตบรรทุกเขาออกไดทุก
ฤดูกาล
๒.๒.๒.๑,
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หลักฐานอ้
ฐานอางอิง
- ระเบียบ 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

คู่มือการปฏิบัติราชการสายงานจเร
การตรวจกิจการทั่วไป

หัหัววขขออการตรวจ
การตรวจ

หลักฐานอ้
ฐานอางอิง
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

ใจความของหลักกฐานอ
ฐานอ้าางอิ
งอิงง
ใจความของหลั
- ๒.๒.๑.๓ พื้นที่ไดระดับเพื่อกองถังไดมั่นคง
ดินระบายน้ําไดดี ไมเปนแองลึกที่ไอน้ํามันจะ
สะสมอยูได ไมมีทางไหลไปสูที่ตั้งอื่น หรือลง
สูทางน้ํา หรือทอทางระบายน้ํา
- ขอ ๒.๒.๑.๔ ไมเปนหลุมหรือบอน้ําเกาที่
ถมดวยเถาถานขยะมูลฝอย หรือวัชพืช
- ขอ ๒.๒.๑.๕ ไมเปนบริ เวณทีไ่ อระเหยของ
น้ํามันจะลอดไปสูแหลงตนเพลิงตาง ๆ
- ขอ ๒.๒.๒ การปรับปรุงพื้นที่
- ขอ ๒.๒.๒.๑ ถากถางพื้นที่ใหเตียนโดยรอบ
ในระยะ ๑๕ เมตร
- ขอ ๒.๒.๒.๒ ปรับพื้นที่ใหเรียบ ไมเปน
อุปสรรคตอการกลิ้งถัง
- ขอ ๒.๒.๒.๓ ใชทรายหรือหินบดหรือวัสดุ
ในลักษณะคล ายคลึงกันนี้ โรยเกลี่ย ใหทั่ว
หนาประมาณ ๕ ซม. เพื่อใหระบายน้ําไดดี
อยาใชเถาหรือถานโรยเพราะ จะกัดถังให
กรอนได หากจะเก็บรักษาอยางถาวรควรเท
ดวยคอนกรีตเพื่อใหมั่นคงแข็งแรง
- ขอ ๒.๒.๒.๔ ปรับปรุงทางเขาออกใหรถเขา
ไดทุกฤดูกาล
- ขอ ๒.๒.๒.๕ ถาสามารถทําไดควรสรางคัน
ดินรอบพื้นที่กองถังสูงประมาณ ๕๐ ซม. ให
แข็งแรงพอที่จะสามารถจุน้ํามันที่เก็บรักษา
อยูทั้งหมดไดแลวเหลือ ความสูงอีกอยางนอย
๑๕ ซม.
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หลักฐาน
หลักอฐานอ้
างอิงางอิง
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ใจความของหลั
ใจความของหลักกฐานอ
ฐานอ้างอิ
างอิงง
เหนือระดับน้ํามันเพื่อกันมิใหน้ํามันที่ลุกไหม
ไหลไปสูที่เก็บหรือสถานที่อื่นเมื่อเกิดเพลิงไหม
ทําทอทางระบายน้ําใตดินใหสามารถระบายน้ํา
ออกไดทันทีเมื่อฝนตก เมื่อฝนไมตก หรือไม
ตองการระบายน้ําใหปดทอทางไวอยางดีเสมอ
- ขอ ๒.๒.๓ การกองถังบรรจุน้ํามันขนาด
๒๐๐ ลิตร
- ขอ ๒.๒.๓.๑ ควรใชไมเนื้อแข็งหรือวัสดุอื่นที่
เทียบเทา ขนาดอยางต่ํา ๔”x ๔ ” หรือ ๒”x
๖” รองถังชั้นแรก เพื่อไมใหสัมผัสกับพื้นดิน
โดยตรง
- ขอ ๒.๒.๓.๒ วางถังทางนอนเปนแถวคูหัน
หนาถังสูทางเดิน ใหแนวฝาถังทั้งสองขนานกับ
พื้น กนถังหางกัน ๑ ฟุต ทํา หลักหรือวัสดุกัน
กลิ้งตรงสุดหัวทายของแถว
- ขอ ๒.๒.๓.๓ วางถังชั้นตอไประหวางถังชั้น
ลางสองถังใหเปนรูปพีระมิด โดยไมตองใชวัสดุ
รองระหวางชั้นก็ได หรืออาจใชวัสดุรอง
ระหวางชั้น เพื่อใหเกิดความสะดวกในการกอง
และนําถังออกจากกอง ถาใชวัสดุรองระหวาง
ชั้นตองมีวัสดุกันกลิ้งปดหัวทายแถวทุกชั้น
- ขอ ๒.๒.๔ การกองถังบรรจุน้ํามันขนาด ๒๐
ลิตร และขนาด ๑๘ ลิตร

คู่มือการปฏิบัติราชการสายงานจเร
การตรวจกิจการทั่วไป

หัหัววขขออการตรวจ
การตรวจ

หลั
หลักกฐานอ้
ฐานอางอิ
งอิง

ใจความของหลักกฐานอ
ฐานอ้าางอิ
งอิงง
ใจความของหลั
- ขอ ๒.๒.๔.๑ ใชไมเนื้อแข็งหรือวัสดุอื่นที่
เทียบเทา ขนาดอยางต่ํา ๔”x ๔” หรือ ๒”x
๖” วางเปนคานรองแลวปูดวยแผนไม
กระดานหรือวัสดุอื่นที่เทียบเทาหางกัน
ประมาณ ๑ นิ้ว ใหเต็มพื้นที่กองถัง พื้นที่
๑ ตอน มีขนาด ๑๕ เมตร x ๑๕ เมตร
กองถังเรียงตามความกวางได ๘๖ ถัง เรียง
ตามความยาวได ๔๓ ถัง
- ขอ ๒.๒.๔.๒ วางถังในทางตั้ง เรียงกันจน
เต็ม พื้นที่ แลววางชั้นตอไปชอนเหลื่อมให
เขาขางในใหเปนรูปพีระมิดสูง ๔ ชั้น หนึ่ง
ตอนจะกองได ๑๔,๐๓๒ ถัง
- ขอ ๒.๒.๔.๓ หากใชกระบะในการเก็บ
รักษา และการกองกระทําโดยรถยก ก็ไม
จําเปนตองสรางที่วางถังดวยคานรองและไม
กระดานตามขอ ๒.๒.๔.๑ และการกองซอน
กันในทางสูง เทาที่เครื่องมือยกขนจะสามารถ
วางซอนได
- ขอ ๗ หนวยใช ใหผูบังคับหนวย
รับผิดชอบโดยมีเจาหนาที่สงกําลังน้ํามันของ
หนวยเปนผูดําเนินการ ดังนี้.- ขอ ๗.๓ เก็บรักษาสิ่งอุปกรณประเภท ๓
สายพลาธิการในสวนที่อยูในความ
ครอบครองของหนวยใหเปนไปอยางถูกตอง
และเหมาะสม
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หลักฐานอ้
ฐานอางอิง
- 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

ใจความของหลักกฐานอ
ฐานอ้าางอิ
งอิงง
ใจความของหลั
- ขอ ๒.๓ การเก็บรักษาในอาคาร
- ขอ ๒.๓.๑ น้ํามันเชื้อเพลิงที่บรรจุภาชน ะ
อาจจะเก็บรักษาภายในอาคารได เมื่ออาคาร
ที่จะใชในการเก็บรักษานั้น มีลักษณะในการ
กอสรางที่พึงประสงค และ อาคารนั้นไมใชใน
การเก็บรักษาสิ่งอุปกรณรายการอื่นที่เสี่ยงตอ
การเกิดเพลิงไหม
- ขอ ๒.๓.๒ ลักษณะการกอสรางของอาคาร
ที่พึงประสงค
- ขอ ๒.๓.๒.๑ ผนัง พื้นและเพดาน สรา ง
ดวยวัสดุทนไฟมีคุณภาพการทนไฟอยางนอย
๒ ชั่วโมง
- ขอ ๒.๓.๒.๓ จัดใหมีการระบายอากาศได
ภายในคลังอยางทั่วถึง ควรเปนการระบาย
อากาศตามธรรมชาติดีกวาการระบายดวย
เครื่องจักรกล
- ขอ ๒.๓.๒.๔ สายไฟและอุปกรณไฟฟาที่
ใชภายในคลัง ตองเปนชนิดปองกันการเกิด
ประกายไฟฟาได
- ขอ ๒.๓.๒.๕ อยูหางจากคลังหรืออาคาร
อื่น พอที่จะไมไดรับอันตรายรวมกัน เมื่อเกิด
การระเบิดเนื่องจากเพลิงไหมอยางนอย ๗๕
เมตร
- ขอ ๒.๓.๒.๖ ควรมีชองระบายขนาดใหญ
ออกทางหลังคา เพือ่ ผอนแรงระเบิดเมือ่ เกิด
เพลิงไหมขึ้น

คู่มือการปฏิบัติราชการสายงานจเร
การตรวจกิจการทั่วไป

หัหัววขขออการตรวจ
การตรวจ

หลั
หลักกฐานอ้
ฐานอางอิ
งอิง

ใจความของหลักกฐานอ
ฐานอ้าางอิ
งอิงง
ใจความของหลั
- ขอ ๒.๓.๒.๗ ใหติดตั้งสายลอฟาประจํา
อาคารตามความเหมาะสม
- ขอ ๒.๓.๓ การกองถังใหนําเอาวิธีกองถังใน
การเก็บรักษากลางแจงมาใชโดยอนุโลม
- ขอ ๗ หนวยใช ใหผูบังคับหนวยรับผิดชอบ
โดยมีเจาหนาที่สงกําลังน้ํามันของหนวยเปน
ผูดําเนินการ ดังนี้.- ขอ ๗.๓ เก็บรักษาสิ่งอุปกรณประเภท ๓
สายพลาธิการในสวนที่อยูในความ
ครอบครองของหนวยใหเปนไปอยางถูกตอง
และเหมาะสม

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 ๓.๑ น้ํามันหลอลื่น จาระบี และน้ํามัน
อุปกรณอื่น ๆ ที่มีจุดวาบไฟสูงซึ่งบรรจุถัง
ขนาด ๒๐๐ ลิตร ถังทรงกลมขนาด ๒๐ ลิตร
ถังขนาด ๑๘ ลิตร ถังหูหิ้วกระ ปองหรือ
ภาชนะอื่น หากทําไดควรเก็บรักษาภายใน
อาคารเสมอ อยางไรก็ตาม ในเมือ่ ไมมอี าคาร
ก็อาจจําเปนตองเก็บรักษากลางแจงได
- ขอ ๓.๒ การเก็บรักษากลางแจง
- ขอ ๓.๒.๑ การเลือกพื้นที่เชนเดียวกับขอ
๒.๒.๑
- ขอ ๓.๒.๒ การปรับปรุงพื้นที่เชนเดียวกับ
ขอ ๒.๒.๒
- ขอ ๓.๒.๓ การกองถัง
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หลักฐานอ้
ฐานอางอิง

ใจความของหลักกฐานอ
ฐานอ้าางอิ
งอิงง
ใจความของหลั
- 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 ถังแบบอื่นนอกจากที่กลาว
มาแลว ใหวางตั้งซอนกันขึ้นตามปกติ
- ขอ ๓.๒.๓.๕ ภาชนะที่บรรจุหีบหอหรือลัง
ใหกองหีบหอหรือลังซอนกัน ใหถังอยูใน
ลักษณะตามที่กลาวแลวตามแบบของถัง
- ขอ ๓.๒.๓.๖ ใชผาใบอาบยางหรือวัสดุอื่น
ที่กันแดดกันฝนไดคลุมกองถังไว
- ขอ ๗ หนวยใช ใหผูบังคับหนวย
รับผิดชอบโดยมีเจาหนาที่สงกําลังน้ํามันของ
หนวยเปนผูดําเนินการ ดังนี้.- ขอ ๗.๓ เก็บรักษาสิ่งอุปกรณประเภท ๓
สายพลาธิการในสวนที่อยู
ในความ
ครอบครองของหนวยใหเปนไปอยางถูกตอง
และเหมาะสม

คู่มือการปฏิบัติราชการสายงานจเร
การตรวจกิจการทั่วไป

หัหัววขขออการตรวจ
การตรวจ
๕.๔ การเก็บ
รักษาน้ํามันอุปกรณ
ในอาคาร

หลักฐานอ้
ฐานอางอิง
- 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

ใจความของหลักกฐานอ
ฐานอ้าางอิ
งอิงง
ใจความของหลั
- ขอ ๓.๓ การเก็บรักษาในอาคาร
- ขอ ๓.๓.๑ แผนผังของคลังเก็บ
- ขอ ๓.๓.๑.๑ ระหวางคลังเก็บดวยกันและ
ระหวางคลังเก็บกับอาคารอื่นควรใหมี
ระยะหางประมาณ ๓๐ เมตร เปนอยางนอย
- ขอ ๓.๓.๑.๒ สรางดวยวัสดุทนไฟ เพดาน
คลังควรสูงใหสามารถกองภาชนะบรรจุน้ํามัน
ได ๓.๖๐ เมตร เปนอยางนอย พืน้ คลังเท
คอนกรีตรับน้ําหนักไดเพียงพอ ถาเปนอาคาร
หลายชั้นควรเก็บน้ํามันเฉพาะชั้นลางเทานั้น
- ขอ ๓.๓.๒ การกองภาชนะ
- ขอ ๓.๓.๒.๒ ในตอนหนึ่งเก็บเฉพาะน้ํามัน
ชนิดเดียวกัน และภาชนะบรรจุแบบเดียวกัน
เทานั้น
- ขอ ๓.๓.๒.๓ ใชไมรองหรือวัสดุอื่นที่
เทียบเทา ขนาดประมาณ ๔”x ๔”หรือ ๒”x
๖” เสมอ เวนแตการเก็บรักษาโดยใชกระบะ
- ขอ ๓.๓.๒.๔ กองภาชนะตาง ๆ โดยวาง
ในทางตั้ง เวนแตภาชนะนั้นบรรจุอยูในหีบ
หรือลังก็วางตาม ลักษณะของหีบหรือลังนั้น
- ขอ ๓.๓.๒.๗ วางภาชนะบรรจุใหอยูในทา
ที่สามารถจะอานเครื่องหมายที่ภาชนะนั้นได
งายที่สุด
- ขอ ๗ หนวยใช ใหผูบังคับหนวยรับผิดชอบ
โดยมีเจาหนาที่สงกําลังน้ํามันของหนวยเปน
ผูดําเนินการ ดังนี้.-
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๕.๕ การเก็บ
รักษาน้ํามันอัตรา
พิกัด
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หลักฐานอ้
ฐานอางอิง

ใจความของหลักกฐานอ
ฐานอ้าางอิ
งอิงง
ใจความของหลั
- ขอ ๗.๓ เก็บรักษาสิ่งอุปกรณประเภท ๓
สายพลาธิการในสวนที่อยูในควาครอบครอง
ของหนวยใหเปนไปอยางถูกตองและ
เหมาะสม
- ระเบียบ ทบ. วา - ขอ ๒๔.๘ หนวยซึ่งมีน้ํามันตามอัตราพิกัด
ดวยการสงกําลัง ตองเก็บน้ํามันตามอัตราพิกัดตามปริมาณที่
สป. ๓ สาย พธ. กําหนดไวในถังเชื้อเพลิงของยานยนตทุกคัน
พ.ศ.๒๕๕๑ ลง
และยุทโธปกรณที่มีอยูในหนวย รวมทั้งถัง
๒๙ ม.ค. ๕๑ ขอ อะไหลตามอัตราของยานยนต และในภาชนะ
๒๔.๘ , ๗ , ๗.๓ บรรจุน้ํามันในอัตราของหนวย เพื่อให
ยานพาหนะและยุทโธปกรณนน้ั ๆ พรอมที่
จะออกปฏิบัติการไดทันทีเมื่อไดรับคําสั่ง เมื่อ
ไดใชน้ํามันตามอัตราพิกัดนั้นไปในงานใดแลว
ใหเบิกน้ํามันตามอัตราหรือเครดิตสําหรับงาน
นั้น ๆ มาเติมใหเต็ม
- ขอ ๗ หนวยใช ใหผูบังคับหนวย
รับผิดชอบโดยมีเจาหนาที่สงกําลังน้ํามันของ
หนวยเปนผูดําเนินการ ดังนี้.- ขอ ๗.๓ เก็บรักษาสิ่งอุปกรณประเภท ๓
สายพลาธิการในสวนที่อยูในความ
ครอบครองของหนวยใหเปนไปอยางถูกตอง
และเหมาะสม ตามเดิม

คู่มือการปฏิบัติราชการสายงานจเร
การตรวจกิจการทั่วไป

หัหัววขขออการตรวจ
การตรวจ
๕.๖ การเก็บ
รักษาภาชนะเปลา

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

ใจความของหลักกฐานอ
ฐานอ้าางอิ
งอิงง
ใจความของหลั
- ขอ ๔ การเก็บรักษาภาชนะเปลา
- ขอ ๔.๑ ภาชนะเปลาที่จะตองเก็บรักษา
และสงคืนหนวยจาย เพื่อหมุนเวียนบรรจุ
น้ํามันอีก ไดแก ถังน้ํามันขนาด ๒๐ ลิตร
และถังบรรจุนาํ้ มันเชือ้ เพลิงขนาด
๒๐๐ ลิตร เวนภาชนะที่บรรจุน้ํามันอุปกรณ
และภาชนะบรรจุน้ํามันที่กําหนดไวในอัตรา
ของหนวย สําหรับภาชนะบรรจุน้ํา
มัน
อุปกรณใหหมุนเวียนใชภายในหนวย
- ขอ ๔.๒ ภาชนะเปลาที่ใชน้ํามันหมดไป
แลวตองเก็บรักษาไวกลางแจงเสมอ สวน
ภาชนะเปลาที่ใหม หรือซอมคืนสภาพยัง
ไมไดบรรจุน้ํามัน ควรเก็บไวภายในอาคาร
- ขอ ๔.๓ ถังเปลาขนาด ๒๐๐ ลิตร อาจ
กองไวในลักษณะเชนเดียวกันกับถัง บรรจุ
น้ํามันที่กลาวแลวในขอ
๒.๒.๓ แตไม
จําเปนตองใหแนวฝาถังขนานกับพื้น อาจ
กองเปนแถวติด ๆ กัน ตอนละ ๘ แถว หรือ
มากกวาก็ได กองสูงไดไมจํากัด แตการกอง
สูงมาก ๆ จะเกิดความไมสะดวกในการยกขน
จึงมักกองเพียง ๑๒ ชั้นเปนอยางมาก กอน
ทําการกองจะตองป ดฝาถังใหแนนดวย
เครื่องมือปด - เปดฝาถัง และใหมที างเดิน
รอบ ๆ ตอนดวย
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หลักฐานอ้
ฐานอางอิง

ใจความของหลักกฐานอ
ฐานอ้าางอิ
งอิงง
ใจความของหลั
- ขอ ๔.๔ ถังเปลาขนาด ๒๐ ลิตร อาจกอง
ทํานองเดียวกันกับถังบรรจุน้ํามันตามที่กลาว
แลวในขอ ๒.๒.๔ ในบางกรณีอาจผูกถัง
ขนาด ๒๐ ลิตร รวมกันเปนมัด ๆ ละ ๕ ถัง
ดวยแถบรัดหีบหอกองซอนเปนมัด ๆ แตตอง
มีวัสดุรองเสมอ หรืออาจใชกระบะในการกอง
ก็ได กองไดสูงไมจํากัดเทาที่จะส ามารถกอง
ใหมั่นคงได กอนการกองตองปดฝาถังใหแนน
ดวยเครื่องมือปด - เปด ฝาถังเสมอ
- ขอ ๔.๕ การเก็บถังเปลาขนาด ๒๐ ลิตร
อาจวางกองนอนบนชั้นเก็บก็ได การใชชั้น
เก็บถังเปลานี้จะเกิดผลในการทําใหอายุของ
ถังอยูไดนาน เพราะวาจะไมมีน้ําขังอยูขางบน
ฝาถัง ซึ่ งเปนเหตุทําใหเกิดสนิม การเก็บวิธีนี้
ทําใหไมตองใชวัสดุรองถังดวย
- ขอ ๔.๖ หามนําถังเปลาทุกชนิดไปใชเพื่อ
กิจการอื่น นอกจากการบรรจุน้ํามันเปนอัน
ขาด เมื่อหนวยมีถังเปลาโดยใชน้ํามัน
หมดแลว จะตองสงคืนใหกับหนวยจา ยทันที
หรือในโอกาสแรกที่สามารถทําได

คู่มือการปฏิบัติราชการสายงานจเร
การตรวจกิจการทั่วไป

หัหัววขขออการตรวจ
การตรวจ
๕.๗ การทําปาย
ประจํากองถัง และ
เครื่องหมายเตือน
อันตราย

หลักฐานอ้
ฐานอางอิง
- 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

ใจความของหลักกฐานอ
ฐานอ้าางอิ
งอิงง
ใจความของหลั
- ขอ ๗.๓ ปายประจํากองถัง
- ขอ ๗.๓.๑ ขนาดและสีของปาย
- ขอ ๗.๓.๑.๑ การเก็บรักษากลางแจง ใหใช
ปายขนาด ๒๕ x ๕๐ ซม. พื้นสีน้ําตาล
ตัวอักษร สีขาว เฉพาะชื่อและเกรดของ
น้ํามันตัวอักษรขนาดสูง ๕ ซม. ขอความอื่น
ๆ ตามความเหมาะสม
- ขอ ๗.๓.๑.๒ การเก็บรักษาภายในอาคาร
ใหใชปายขนาด ๑๕ x ๓๐ ซม. พื้นสีน้ําตาล
ตัวอักษรสีขาว เฉพาะชื่อและเกรดของน้ํามัน
ตัวอักษรขนาด สูง ๒ ซม. ขอค วามอื่น 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 หรือประเภท
- ขอ ๗.๓.๒.๔ หมายเลขสิ่งอุปกรณ
- ขอ ๗.๓.๒.๕ จํานวน (นับถัง)
- ขอ ๗.๓.๒.๖ วัน เดือน ป ที่ไดรับ
- ขอ ๗.๓.๒.๗ วัน เดือน ป ที่ตักตัวอยางไป
ทดสอบครั้งสุดทาย
- ขอ ๗.๓.๓ ตําแหนงของปายใหติดตั้งไวใน
ตําแหนงที่มองเห็นไดงายและชัดเจน อยูสูง
จากพื้นประมาณระดับสายตา
กรมจเรทหารบก
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หลักฐานอ้
ฐานอางอิง

ใจความของหลักกฐานอ
ฐานอ้าางอิ
งอิงง
ใจความของหลั
- ขอ ๗.๔ ปายและเครือ่ งหมายเตือน
อันตราย
- ขอ ๗.๔.๑ ใหจัดทําปายเตือนอันตรายพื้นสี
ขาวตัวอักษรสีแดงไวตรงทางเขาและภายใน
พื้นที่เก็บรักษาโดยใชขนาดของแผนปาย
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 ปายเตือนอันตรายอื่ น ๆ ที่
จําเปน
- ขอ ๗.๔.๒ ใหทําเครื่องหมายเตือนอันตราย
พื้นสีขาว ตัวอักษรสีแดงขนาดใหญบนผนัง
ภายนอกอาคารคลัง และที่ถังเก็บน้ํามัน
ขนาดใหญ ใหสามารถมองเห็นไดชัดเจนใน
ระยะทาง ๗๕ ม. เปนอยางนอยตามความ
เหมาะสมของขนาดอาคารและขนาดของถัง
น้ํามันนั้น

คู่มือการปฏิบัติราชการสายงานจเร
การตรวจกิจการทั่วไป

หัหัววขขออการตรวจ
การตรวจ

๖. การจายน้ํามัน
ตามอัตรา/เครดิต

หลักฐานอ้
ฐานอางอิง

ใจความของหลักกฐานอ
ฐานอ้าางอิ
งอิงง
ใจความของหลั
เครื่องหมายเปนขอความเหลานี้ ไดแก
- ขอ ๗.๔.๒.๑ หามสูบบุหรี่
- ขอ ๗.๔.๒.๒ อันตรายไวไฟ
- ขอ ๗.๔.๒.๓ ขอความเตือนอันตรายอื่น ๆ
ทีจ่ าํ เปนและเหมาะสม
- ระเบียบ ทบ.วา - ขอ ๓๒ อํานาจการสั่งจาย
ดวยการสงกําลัง - ขอ ๓๒.๑ ผูบังคับหนวยใช มีอํานาจสั่งจาย
สป.๓ สาย พธ.
น้ํามันประเภท ๑ และน้าํ มันประเภท ๒ ตาม
พ.ศ.๒๕๕๑ ลง
อัตราหรือเครดิตของหนวยเพื่อใชราชการ
๒๙ ม.ค. ๕๑ ขอ ภายในหนวย
๓๒, ๓๒.๑, ๓๕.๒ - ขอ ๓๕.๒ พลขับหรือเจาหนาที่ประจํา
และคําอธิบายวิธี ยุทโธปกรณ นํารถหรือภาชนะบรรจุน้ํามันไป
เขียนใบรับน้ํามัน เติมน้ํามัน ณ สถานีจายน้ํามัน โดยใชใบรับ
ผนวก ค.
น้ํามันที่ผูบังคับหนวย ใ ชหรือผูไดรับมอบ
อํานาจ เปนผูสั่งจายน้ํามันตามอัตราหรือ
เครดิตเปนหลักฐานในการขอเติม โดยใหระบุ
ประเภทของอัตรา หรือเครดิตลงไปในใบรับ
น้ํามันนั้นใหชัดเจน และใหผูรับลงนามรับไว
เปนหลักฐานที่ดานหลังของใบรับน้ํามันนั้น ๆ
และในบัญชีจายน้ํามันประจําวันของสถานี
จายน้ํามัน
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หัหัววขขออการตรวจ
การตรวจ
๗. การรายงาน
การตรวจ
๗.๑ การตรวจ
ของผูบังคับบัญชา
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หลักฐานอ้
ฐานอางอิง

ใจความของหลักกฐานอ
ฐานอ้าางอิ
งอิงง
ใจความของหลั

- ระเบียบ 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 ผูบังคับบัญชาของหนวยที่มีสิ่ง
อุปกรณประเภท ๓ สายพลาธิการอยูใน
ความครอบครอง ตองตั้งกรรมการตรวจ
น้ํามันประกอบดวยนายทหารสัญญาบัตร
อยางนอย ๓ นาย ขึ้นทําการตรวจกิจการสง
กําลังสิ่งอุปกรณ ประเภท ๓ สายพลาธิการ
ของหนวยอยางนอยปละ ๑ ครั้ง
- ขอ ๕๒ .๓ เมื่อทําการตรวจแลวให
คณะกรรมการรายงานผลการตรวจตอผูสั่งตั้ง
กรรมการภายใน ๑๕ วัน นับแตวันที่
คณะกรรมการไดรับทราบคําสั่ง

คู่มือการปฏิบัติราชการสายงานจเร
การตรวจกิจการทั่วไป

หัหัววขขออการตรวจ
การตรวจ
๗.๒ การ
ตรวจสอบยอดอัตรา
และเครดิต และการ
ตรวจการจาย

หลักฐานอ้
ฐานอางอิง
- ระเบียบ ทบ.วา
ดวยการสงกําลัง
สป.๓ สาย พธ.
พ.ศ.๒๕๕๑ ลง
๒๙ ม.ค.๕๑
ขอ ๔๗.๓

ใจความของหลักกฐานอ
ฐานอ้าางอิ
งอิงง
ใจความของหลั
- ขอ ๔๗.๓ ผูบังคับหนวยที่มีอัตราและ
เครดิต รับผิดชอบในการตรวจสอบความ
ถูกตองในการตั้งยอดอัตราและเครดิต โดยตั้ง
กรรมการตรวจสอบขึ้น
๓ นาย เปน
นายทหารสัญญาบัตรอยางนอย ๑ นาย ทํา
การตรวจสอบการตั้งยอดอัตราและเครดิต
และการตรวจจายของเจาหนาที่สวนบัญชีคุม
ทุกรอบ ๑ เดือน และใหคณะกรรมการ
รายงานผลตอผูสั่งตั้งกรรมการภายใน ๕ วัน
ทําการของเดือนถัดไป

๗.๓ การ
รายงานการใชน้ํามัน
ตามอัตรา และ
เครดิต

- ระเบียบ ทบ.วา
ดวยการสงกําลัง
สป.๓ สาย พธ.
พ.ศ.๒๕๕๑ ลง
๒๙ ม.ค.๕๑
ขอ ๕๑.๑

- ขอ ๕๑.๑ หนวยใชเสนอรายงานการใช
น้ํามันตามอัตราและเครดิตตอหนวย
สนับสนุนโดยตรงเปนประจําทุกเดือน ภายใน
วันที่ ๕ ของเดือนถัดไป การรายงานใช ทบ .
๔๖๕ – ๓๒๕ ผนวก ฑ.

๗.๔ การ
- หนังสือ กบ.ทบ.
รายงานสถานภาพ ดวนมาก ที่ กห
น้ํามันตามอัตราพิกัด ๐๔๐๔/๒๐๐๓
ลง๒ ก.ค.๓๖
เรื่อง ขออนุมัติ
หลักการ กาเบิก–
จาย – เรียกคืน
และการรายงาน

- ขอ ๓.๓.๔ การร ายงาน ใหหนวยที่ไดรับ
การแจกจายยานพาหนะ
( เวน
รถจัก รยานยนต ) 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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หัหัววขขออการตรวจ
การตรวจ

หลักฐานอ้
ใจความของหลักกฐานอ
ฐานอ้าางอิ
งอิงง
ฐานอางอิง
ใจความของหลั
การควบคุมน้ํามัน เชนกันและให ทภ .๒ , ๓ และ ๔ รวบรวม
ตามอัตราพิกัด
รายงานของทุกหนวยเสนอ พธ .ทบ. ภายใน
ขอ ๓.๓.๔
๓๐ ก.ย. ของทุก ๆ ป เพือ่ ให พธ .ทบ. สรุป
นําเรียน ผบ .ทบ. ( ผาน กบ .ทบ.) เพือ่
ทราบตามผนวก ก. ที่สงมาดวย กอน ๓๑
ม.ค. ของแตละป
๘. การระวังปองกัน - ระเบียบ ทบ.วา - ขอ ๕๔ การระวังปองกันอันตรายและ
อันตรายและ
ดวยการสงกําลัง อัคคีภัยใหทุกหนวยที่มีสิ่งอุปกรณประเภท ๓
อัคคีภัย
สป.๓ สาย พธ.
สายพลาธิการ อยูในความรับผิดชอบออก
พ.ศ.๒๕๕๑ ลง
ระเบียบปลีกยอยเกี่ยวกับการระวังปองกัน
๒๙ ม.ค. ๕๑
อันตรายและอัคคีภัย เชน การหามนํา
ขอ ๕๔
เชื้อเพลิงเขาไปในบริเวณคลัง ก ารหามสูบ
บุหรี่ในเขตที่กําหนด การกําหนดวิธีการ
ดับเพลิงและการใชเครื่องมือดับเพลิง การจัด
เวรยาม เปนตน ใหทุกหนวยจัดใหมีเครื่องมือ
ดับเพลิงไวใหพรอม และทําการฝกเจาหนาที่
ดับเพลิงใหมีความชํานาญดวย
๙. เบ็ดเตล็ด
- ระเบียบ ทบ.วา - ขอ ๗.๖ กําหนดระเบียบปลีกยอยเกี่ยวกับ
ดวยการสงกําลัง การปฏิบัติการสงกํา ลังสิ่งอุปกรณประเภท ๓
สป.๓ สาย พธ.
สายพลาธิการของหนวยภายในขอบเขตแหง
พ.ศ.๒๕๕๑ ลง
ระเบียบนี้
๒๙ ม.ค. ๕๑
- ขอ ๓๕.๖ ใหผูบังคับหนวยที่จัดตั้งสถานี
ขอ ๗.๖ , ๓๕.๖ จายน้ํามัน ออกระเบียบปฏิบัติประจําของ
สถานีจายน้ํามันใหรัดกุมและเหมาะสม
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การตรวจสิ่งอุปกรณ์ประเภท ๓
สายพลาธิการ (หน่วยสนับสนุน)

คู่มือการปฏิบัติราชการสายงานจเร
การตรวจกิจการทั่วไป

การตรวจสิ่งอุปกรณ์ประเภท ๓ สายพลาธิการ (หน่วยสนับสนุน)
หัวขอการตรวจ หลักฐานอ้างอิง
๑.การเตรียม
การรับตรวจ
๑.๑ การ
ปฏิบัติของหน่วย
รับตรวจ
- ส่งหัวข้อ
การตรวจพร้อม
รายละเอียด
จ�ำนวน ๒ ชุด
- ส่งข้อมูลที่
ต้องการทราบ
ประกอบ
การรับตรวจ
๑.๒ บันทึกผล
การตรวจของชุด
ตรวจ จบ.ครั้ง
หลังสุด
- แก้ไขข้อ
บกพร่องเรียบร้อย
- รายงาน
การแก้ไขให้ผู้
บังคับบัญชา
ทราบ
- จัดท�ำ
ส�ำเนาบันทึกผล
การตรวจ ฯ และ
รายงานการแก้ไข
แนบไว้กับข้อมูล

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

ใจความของหลักฐานอ้างอิง

- ข้อ ๑๕.๒ ผูร้ บั ตรวจ เมือ่ ได้รบั บันทึกผลการตรวจ
แล้วให้แก้ไขข้อ บกพร่องที่อยู่ในอ�ำนาจของตน
ทันทีไม่ตอ้ งรอให้ผบู้ งั คับบัญชาสัง่ การ ส�ำหรับเรือ่ ง
ที่เกินขีดความสามารถและ/หรือ นอกอ�ำนาจของ
ตนที่จะแก้ไขได้เอง ให้รายงานหน่วยเหนือ เพื่อ
ด�ำเนินการต่อไปและให้เก็บบันทึกผลการตรวจ
และการด� ำ เนิ น การแก้ ไ ขข้ อ บกพร่ อ งไว้ เ ป็ น
หลักฐาน
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หัวขอการตรวจ หลักฐานอ้างอิง
๑.๓ การจัดทำ�
ข้อมูลที่ต้องการ
ทราบประกอบ
การรับตรวจ
- ครบถ้วน
ตามที่จบ.กำ�หนด
- ถูกต้อง
เรียบร้อย
๑.๔ การเต
รียมเอกสารรับ
ตรวจ
- ครบถ้วน
ตามที่ จบ.กำ�หนด
- ถูกต้อง
เรียบร้อย
- ใส่แฟ้มเก็บ
เป็นระเบียบ
- จัดวาง
อย่างเหมาะสม
๑.๕ การจัด
ผู้รับตรวจ,ผู้นำ�
ตรวจและยาน
พาหนะนำ�ตรวจ
- เจ้าหน้าที่
รับตรวจมีความรู้
- ครบถ้วน
๑.๖ การจัด
สถานที่รับตรวจ
184

- 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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ใจความของหลักฐานอ้างอิง

คู่มือการปฏิบัติราชการสายงานจเร
การตรวจกิจการทั่วไป

หัวขอการตรวจ หลักฐานอ้างอิง

ใจความของหลักฐานอ้างอิง

-มีสิ่งอ�ำนวย
ความสะดวก
ส�ำหรับ
การตรวจ
-จัดสถานที่
เป็นระเบียบ
เรียบร้อย
-แสงสว่าง
เพียงพอ

- ระเบียกองทัพบก
ว่าด้วยการรับ-ส่ง
๒.การรับส่ง
หน้าที่ในเวลาย้าย
หน้าที่
๒.๑ หลักฐาน เลื่อน ลด ปลด
การรับ-ส่งหน้าที่ และบรรจุ
พ.ศ.๒๕๔๐ ข้อ
- จัดท�ำ
เอกสารครบถ้วน ๗,๑๑
- เอกสาร
หลักฐานถูกต้อง
เรียบร้อย

- ข้อ ๗ เมื่อมีค�ำสั่งย้ายข้าราชการหรือให้
ข้าราชการออกจากราชการ ผู้บังคับบัญชาจัดให้มี
การรับ-ส่งหน้าที่กันโดยเร็ว โดยให้เริ่มออกเดิน
ทางไปรับ-ส่งหน้าที่ซึ่งกันและกันภายใน ๗ วัน
นับแต่วันที่ได้รับทราบค�ำสั่ง
อย่างเป็นทางการต่อจากนั้นให้ท�ำการรับ-ส่ง
หน้าที่ต่อกันให้แล้วเสร็จตามก�ำหนดเวลาดังนี้
ข้าราชการที่มีต�ำแหน่งตั้งแต่ผู้บังคับหมวด
หรือเทียบเท่าลงไปภายใน ๒ วัน
ข้าราชการที่มีต�ำแหน่งตั้งแต่ผู้บังคับกองร้อย
หรือเทียบเท่าภายใน ๓ วัน
ข้าราชการที่มีต�ำแหน่งตั้งแต่ผู้บังคับกองพัน,
ผู้บังคับการกรมหรือเทียบเท่า ภายใน ๕ วัน
ข้าราชการที่มีต�ำแหน่งตั้งแต่ผู้บัญชาการ
กองพลขึ้นไปหรือเทียบเท่าภายใน ๗ วัน เว้นแต่ผู้
ครองต�ำแหน่งดังกล่าวเป็นเจ้าหน้าที่คลัง
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หัวขอการตรวจ หลักฐานอ้างอิง

ใจความของหลักฐานอ้างอิง
ซึ่งรับผิดชอบบัญชีพัสดุในคลังโดยตรง จึงให้ยืด
เวลาในการรับ-ส่งหน้าที่ออกไปได้ไม่เกิน ๑๕ วัน
ถ้ารายใดมีความจ�ำเป็นจะต้องใช้เวลาในการรับ-ส่ง
หน้าทีเ่ กินก�ำหนดในข้อนีก้ ใ็ ห้รายงานขออนุมตั ผิ สู้ งั่
ย้ายเป็นราย ๆ ไป...
- ข้อ ๑๑ การปฏิบตั ติ อ่ เอกสารทีเ่ กีย่ วกับการรับ-ส่ง
หน้าที่
๑๑.๑ ให้ผู้ส่งจัดท�ำบัญชีส่งหน้าที่เฉพาะใน
กองบังคับการหรือเฉพาะในส่วนที่ตนรับผิดชอบ
โดยตรง เช่น บัญชีกำ� ลังพล บัญชีอาวุธบัญชีการเงิน
บัญชีสงิ่ อุปกรณ์ตามสายยุทธบริการต่าง ๆ และบัญชี
อื่น เฉพาะที่จ�ำเป็นตามจ�ำนวนซึ่งเป็นจริงในวันที่
รับ-ส่งหน้าที่ ส�ำหรับเงินผู้ส่งที่มีอ�ำนาจสั่งการเบิก
จ่ายเงินกับผู้มีหน้าที่รักษาเงินต้องท�ำบัญชีรับ-ส่ง
และตรวจสอบเงินในบัญชีด้วย
๑๑.๒ เมื่อได้ตรวจรับถูกต้องแล้วให้ผู้ส่ง
และผู้รับบันทึกไว้ท้ายบัญชีส่งหน้าที่ว่าได้ตรวจรับ
ถูกต้องแล้วและลงลายมือชื่อผู้รับไว้ แต่ถ้ามีการ
คลาดเคลือ่ นเกิดขึน้ ก็ให้บนั ทึกไว้ในบัญชีนนั้ และลง
นามผู้รับผู้ส่งกับเจ้าหน้าที่ซึ่งเกี่ยวข้อง แล้วรับส่ง
กันให้เสร็จไปขั้นหนึ่งก่อน ต่อจากนั้นผู้รับต้อง
รายงานให้ผู้บังคับบัญชาโดยตรงทราบโดยเร็ว

186

กรมจเรทหารบก

คู่มือการปฏิบัติราชการสายงานจเร
การตรวจกิจการทั่วไป

หัวขอการตรวจ หลักฐานอ้างอิง
๑.๒ รายงาน
การรับ-ส่งหน้าที่
- มีการรายงาน
ให้ผู้บังคับบัญชา
ทราบ
-รายงานตาม
ก�ำหนดเวลา

๓.การเบิ ก -รั บ
แ ล ะ ส ่ ง คื น สิ่ ง
อุปกรณ์
๓.๑ การส่ ง
ลายมือชือ่ ผูม้ สี ทิ ธิ
เบิก
- ลายมือชื่อผู้
มี สิ ท ธิ เ บิ ก สิ่ ง
อุปกรณ์ถูกต้อง

ใจความของหลักฐานอ้างอิง

- ระเบียบกองทัพบก
ว่ า ด้ ว ยการรั บ -ส่ ง
หน้าที่ในเวลาย้าย
เลื่อน ลด ปลด และ
บรรจุ
พ.ศ.๒๕๔๐ ข้อ ๑๒

-ข้อ ๑๒ บัญชีรับ-ส่งหน้าที่ให้ท�ำเป็น ๓ ชุด เก็บไว้
ณ ที่ท�ำการเป็น หลักฐาน ๑ ชุด ผู้ส่งเก็บรักษาไว้
๑ ชุด อีก ๑ ชุด ผู้รับน�ำเสนอผู้บังคับบัญชาโดยตรง
ทราบ ภายใน ๗ วัน นับแต่วันที่รับ-ส่งหน้าที่แล้ว
เสร็จ
การรับส่งหน้าที่ในระดับหน่วยขึ้นตรงกองทัพ
บก เมื่อผู้รับได้รับหน้าที่ใหม่แล้ว ให้รายงานถึง
กองทัพบก ผ่านกรมก�ำลังพลทหารบกภายใน ๗ วัน
พร้อมทั้งแนบบัญชีก�ำลังพล บัญชีเงิน บัญชีสิ่ง
อุปกรณ์สายต่าง ๆ หรือบัญชีอื่น ๆ ที่จ�ำเป็น เมื่อผู้
บัญชาการทหารบกได้รบั ทราบแล้วให้แยกบัญชีตา่ ง
ๆ ให้หน่วยที่เกี่ยวข้อง คือ กรมสารบรรณทหารบก
กรมการเงินทหารบก และกรมส่งก�ำลังบ�ำรุงทหาร
บก ตรวจสอบความถูกต้องและเก็บเป็นหลักฐานต่อ
ไป

- ระเบียกองทัพบก
ว่าด้วยการส่ง
ลายมื อ ชื่ อ ผู ้ มี สิ ท ธิ
เบิ ก และผู ้ รั บ สิ่ ง
อุ ป กรณ์ พ.ศ.
๒๕๑๐ ข้อ ๓,๔

- ข้อ ๓ ให้ผู้บังคับบัญชา ตั้งแต่ชันผู้บัญชาการ
กองพลขึ้นไปของหน่วยที่มีสิทธิเบิกสิ่งอุปกรณ์ ส่ง
ลายมือชื่อของตนและของบุคคลอื่นซึ่งต้องการให้
เบิกสิ่งอุปกรณ์แทนไปยังสถานการส่งก�ำลังบ�ำรุงที่
สนับสนุน แห่งละ
๑๐ ชุด เฉพาะ สพ.ทบ. ๑๖ ชุด เพื่อยึดถือเป็นหลัก
ในการตรวจสอบลายมือชื่อ
ถ้าผู้มีสิทธิเบิกสิ่งอุปกรณ์มีต�ำแหน่ง ต�่ำกว่า
ผูบ้ งั คับบัญชาชัน้ ผบ.พล.ให้ผบู้ งั คับบัญชาผูน้ นั้ เป็น
ผู้ส่งลายมือชื่อ
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๓.๒ การเบิก
- มีคำ� สัง่ อนุมตั ิ
น�้ำมันของ ทบ.
ครบถ้วน
- แบบพิมพ์
ใบเบิ ก ครบถ้ ว น
ถูกต้อง

188

- ระเบียกองทัพบก
ว่าด้วยการส่งก�ำลัง
สิ่งอุปกรณ์ประเภท
๓ สายพลาธิการ
พ.ศ.๒๕๕๑ ข้ อ
๒๐.๒ , ๒๐.๒.๑
-๒๐.๒.๔,๒๐.๓
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ใจความของหลักฐานอ้างอิง
- ข้อ๔ เมือ่ ต้องการเปลีย่ นตัวบุคคลซึง่ ได้สง่ ลายมือ
ชื่อไปแล้วตามข้อ ๓ จะทั้งหมดหรือไม่ก็ตาม ก็ให้
ส่งลายมือชือ่ ใหม่ทงั้ ชุดแทน ทัง้ นีเ้ พือ่ สะดวกแก่การ
เก็บรักษาและการแจกจ่ายของเจ้าหน้าที่
ข้อ ๒๐.๒ การเบิกของหน่วยสนับสนุนโดยตรง
๒๐.๒.๑ หน่วยสนับสนุนโดยตรงต้องท�ำการ
สอบทานระดั บ น�้ ำ มั น ในความรั บ ผิ ด ชอบเป็ น
ประจ�ำทุกรอบหนึ่งเดือนเป็นอย่างน้อยถ้าปรากฏ
ว่ายอดสุทธิของน�้ำมันในระดับชนิดใดมีจ�ำนวน
เท่ากับหรือต�่ำกว่าจุดเบิก จะต้องเบิกทดแทนให้
เต็มตามระดับทันที
๒๐.๒.๒ การจ่ายระหว่างหน่วยสนับสนุน
ทั่ ว ไปหรื อ กรมพลาธิ ก ารทหารบก กั บ หน่ ว ย
สนับสนุนโดยตรงนั้น ใช้วิธีการจ่ายถึงหน่วยเป็น
หลักโดยใช้หลักฐานการเบิก ทบ.๔๐๐-๐๐๗ ตาม
ผนวก จ
๒๐.๒.๓ การจ่ายระหว่างหน่วยสนับสนุน
ทั่ ว ไป หรื อ กรมพลาธิ ก ารทหารบกกั บ หน่ ว ย
สนับสนุนโดยตรงนัน้ ถ้าใช้วธิ จี า่ ย ณ ต�ำบลส่งก�ำลัง
ให้ใช้หลักฐานการเบิก ทบ.๔๐๐-๐๐๖
๒๐.๒.๔ ในการเบิกทดแทนให้เต็มตาม
ระดับนัน้ จะต้องแนบบัญชีแสดงรายการจ่ายน�ำ้ มัน
ในระดับ ทบ.๔๖๕-๓๒๒ ผนวก ฉ
เพื่อเป็นหลักฐานในการตรวจสอบ
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หัวขอการตรวจ หลักฐานอ้างอิง

๓.๓ การติดตาม
หลักฐานการเบิก
- หลักฐานการ
ติดตามใบเบิก
- แบบพิมพ์
ติดตามใบเบิกถูก
ต้อง

-ระเบียกองทัพบก
ว่าด้วยการส่งก�ำลัง
สิง่ อุปกรณ์ประเภท
๓ สายพลาธิ ก าร
พ.ศ.
๒๕๕๑ ข้อ ๓๘.๓,
๓๘.๓.๑-๓๘.๓.๔

ใจความของหลักฐานอ้างอิง
ข้อ ๒๐.๓ การเบิกของหน่วยสนับสนุนทั่วไป
๒๐.๓.๑ หน่วยสนับสนุนทัว่ ไปจะต้องท�ำการ
สอบทานระดับน�ำ้ มันในความรับผิดชอบเป็นประจ�ำ
ทุกรอบ ๑ เดือนเป็นอย่างน้อย ถ้าปรากฏว่ายอด
สุทธิของน�ำ้ มันในระดับชนิดใดมีจำ� นวนเท่ากับหรือ
ต�ำ่ กว่าจุดเบิกจะต้องท�ำการเบิกทดแทนให้เต็มตาม
ระดับทันที
๒๐.๓.๒ ในกรณีที่ได้รับหลักฐานการเบิก
จากหน่วยสนับสนุนโดยตรงและพิจารณาเห็นว่าไม่
เป็นการเหมาะสมที่จะจ่ายจากเกณฑ์สะสมในคลัง
ให้รวบรวมความต้องการในใบเบิก โดยท�ำหลักฐาน
การเบิกขึน้ ใหม่จากข้อมูลในฐานการเบิกเดิม กับให้
บ่งไว้ด้วยว่าต้องการจะให้ส่งน�้ำมันตามหลักฐาน
การเบิกนั้นไปยังหน่วยใด
๒๐.๓.๓ การจ่ายระหว่างกรมพลาธิการ
ทหารบก กับหน่วยสนับสนุนทั่วไปจะใช้วิธีจ่ายถึง
หน่วยเป็นหลัก ดังนั้นในการเบิกจึงให้ใช้หลักฐาน
การเบิก ทบ.๔๐๐-๐๐๗
ข้อ ๓๘.๓ การติดตามหลักฐานการเบิก
๓๘.๓.๑ เมื่อได้เบิกน�้ำมันไปแล้วเป็นระยะ
เวลาครบก�ำหนดตามเวลาในการเบิก และส่งแล้ว
ยังไม่ได้รับของให้ติดตามหลักฐานการเลิกโดยใช้
ทบ.๔๐๐-๐๗๑ โดยอนุโลม
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๓.๔ การยืม
- ไม่มีหลัก
ฐานการรายงาน
ขออนุมัติยืม
- หลักฐาน
การรายงานขอ
อนุ มั ติ ยื ม ถู ก
ต้องเรียบร้อย
- หลักฐาน
บัญชียืม
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- ระเบียบ
กองทัพบกว่า
ด้วยการส่งก�ำลัง
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
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ใจความของหลักฐานอ้างอิง

๓๘.๓.๒ หน่วยจ่ายเมื่อได้รับการ
ติดตามหลักฐานการเบิกจากหน่วยเบิกแล้ว
ให้บันทึกผลแจ้งให้หน่วยเบิกทราบโดยด่วน
และให้ก�ำหนดเวลาประมาณด้วยว่า น�้ำมัน
ตามหลักฐานการเบิกนั้น ๆ จะส่งให้หน่วย
เบิกได้เมื่อใด
๓๘.๓.๓ เมื่อถึงก�ำหนดเวลาที่หน่วย
จ่ายแจ้งให้ทราบว่าจะส่งน�ำ้ มันตามหลักฐาน
การเบิกนัน้ ให้เมือ่ ใด แต่หน่วยเบิกยังไม่ได้รบั
น�้ำมันให้หน่วยท�ำการติดตามหลักฐานการ
เบิกต่อไปเป็นครั้งที่ ๒ และครั้งต่อๆไป ใน
ลักษณะเดียวกันนี้ จนกว่าจะได้รับน�้ำมัน
๓๘.๓.๔ เมื่อหน่วยได้ติดตามหลัก
ฐานการเบิกไปแล้ว และยังไม่ได้รับค�ำตอบ
จากหน่วยจ่ายภายในเวลา ๗ วัน ให้รายงาน
ผู ้ บั ง คั บ บั ญ ชาระดั บ เหนื อ ของหน่ ว ยจ่ า ย
ทราบ
ข้อ ๒๒.๒ ในกรณีทหี่ น่วยสนับสนุนโดยตรง
เกิดการขาดแคลนน�้ำมันในระดับ เนื่องจาก
การส่งก�ำลังจากหน่วยสนับสนุนเกิดขัดข้อง
ไม่ ไ ด้ รั บ น�้ ำ มั น ตามที่ ก� ำ หนดหรื อ เกิ ด
สถานการณ์ที่ท�ำให้ความต้องการใช้น�้ำมัน
เพิ่ ม มากขึ้ น อย่ า งผิ ด ปกติ ห น่ ว ยสนั บ สนุ น
โดยตรงนั้ น อาจขอยื ม น�้ ำ มั น จากหน่ ว ย
สนับสนุนโดยตรงอื่นที่อยู่ในพื้นที่ใกล้เคียง
เพื่อน�ำมาแจกจ่ายแก่หน่วยให้เป็นไปอย่าง
ต่อเนื่อง กรรมวิธีในการยืมให้ปฏิบัติดังนี้
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ใจความของหลักฐานอ้างอิง
๒๒.๒.๑ ให้ผู้บังคับหน่วยท�ำหนังสือขอยืม
ถึงหน่วยให้ยืมเพื่อพิจารณาอนุมัติ เมื่ออนุมัติแล้ว
ก็ถือหนังสือฉบับนั้นเป็นหลักฐานในการยืมต่อไป
๒๒.๒.๒ เจ้าหน้าที่น�้ำมันของหน่วยยืมและ
หน่วยให้ยืมท�ำความตกลงกันในเรื่องการรับส่ง
น�้ำมันในทางเหมาะสมตามควรแก่กรณี
๒๒.๒.๓ เมื่อหน่วยยืมท�ำการเบิกน�้ำมัน
ทดแทนระดับในงวดต่อไปให้แยกหลักฐานการเบิก
เป็น ๒ชุด ชุดหนึง่ เบิกเพือ่ ใช้หนีก้ ารยืมโดยบ่งไว้ใน
หลักฐานการเบิกว่าให้หน่วยจ่ายส่งน�้ำมันให้แก่
หน่ ว ยให้ ยื ม ส่ ว นหลั ก ฐานการเบิ ก อี ก ชุ ด หนึ่ ง
เป็นการเบิกน�้ำมันส่วนที่เหลือของหน่วยส่วนหลัก
ฐานการเบิกอีกชุดหนึ่งเป็นการเบิกน�้ำมันส่วนที่
เหลือของหน่วย
๔๙.๒.๖ ท�ำบัญชีแสดงยอดยืม, ใช้หนี้และ
คงเหลือของน�้ำมันที่ให้หน่วยอื่นยืมหรือยืมจาก
หน่วยอื่น โดยใช้บัญชียืม ทบ.๔๖๕-๓๑๐ ผนวก ท
๔๙.๓.๖ ท�ำบัญชีแสดงยอดยืม ใช้หนี้และ
คงเหลือของน�้ำมัน ที่ให้หน่วยอื่นยืมหรือยืมจาก
หน่วยอืน่ โดยใช้บญ
ั ชียมื ทบ.๔๖๕-๓๑๐ ผนวก ท.
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๓.๕ การโอน
- หลักฐานการ
รายงานการโอน
- หลักฐานการ
โอนในบัญชี

192

- ระเบี ย บกองทั พ
บกว่ า ด้ ว ยการส่ ง
ก� ำ ลั ง สิ่ ง อุ ป กรณ์
ประเภท ๓ สาย
พลาธิ ก าร พ.ศ.
๒๕๕๑ ข้ อ ๔๘,
๔ ๘ . ๑ ,
๔๘.๑.๑,๔๘.๑.๒,
๔๘.๑.๓, ๔๘.๒,
๔๘.๒.๑, ๔๘.๒.๒
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ข้อ ๔๘ การโอนอัตราและเครดิต
๔๘.๑ กรณีการโอนอัตราหรือเครดิตเพื่อ
ให้สอดคล้องกับการปฏิบัติภารกิจตางพื้นที่รับการ
สนับสนุนเดิม ให้หน่วยโอนหรือหน่วยเจ้าของอัตรา
และเครดิตด�ำเนินการดังนี้
๔๘.๑.๑ ท�ำการตรวจสอบยอดอัตราและ
เครดิตของหน่วย และให้หน่วยสนับสนุนโดยตรง
รับรองยอดอัตราและเครดิตคงเหลือ
๔๘.๑.๒ ขอความเห็นชอบจากหน่วย
สนับสนุนปลายทางถึงความพร้อมในการรับโอน
และการให้การสนับสนุน
๔๘.๑.๓ รวบรวมความต้องการจากการ
ตรวจสอบยอดอัตราและเครดิตและการขอความ
เห็นชอบจากหน่วยสนับสนุน เพือ่ รายงานขออนุมตั ิ
แผนการโอนอัตราหรือเครดิตโดยระบุประเภทของ
อัตราหรือเครดิต ชนิด จ�ำนวนน�ำ้ มัน ห้วงระยะเวลา
ในการใช้ นามหน่วยใช้และหน่วยสนับสนุนปลาย
ทาง ตามสายการบังคับบัญชาจนถึงผู้บังคับบัญชา
ระดับกองพล หรือเทียบเท่าเพื่อพิจารณาความ
เหมาะสมก่ อ นเสนอให้ ก รมพลาธิ ก ารทหารบก
ด�ำเนินการ
๔๘.๒ กรณีแผนการปฏิบัติภารกิจของหน่วย
ข้ามปีงบประมาณ ให้หน่วยโอนหรือหน่วยเจ้าของ
เครดิตด�ำเนินการดังนี้
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๔๘.๒.๑ ตรวจสอบว่าเป็นแผนงาน งาน
หรื อ โครงการที่ ไ ด้ ก� ำ หนดเวลาสิ้ น สุ ด ข้ า ม
ปีงบประมาณ หรือ ได้รับอนุมัติจากกองทัพบกให้
ขยายเวลาด�ำเนินงานข้ามปีงบประมาณแล้ว
๔๘.๒.๒รายงานขออนุมัติแผนการโอน ตาม
สายการบังคับบัญชาจนถึงผู้บังคับบัญชาระดับ
กองพล หรือ เทียบเท่า เพื่อพิจารณาความเหมาะ
สมก่อนเสนอให้กรมพลาธิการทหารบก ด�ำเนินการ
ภายในเดือนสิงหาคม ของปีงบประมาณนั้น ๆ
ข้อ ๓๗.๑ การจ่าย ณ ต�ำบลส่งก�ำลัง
๓๗.๑.๑ หน่วยเบิกจัดท�ำหลักฐานการเบิก
- ระเบียบกองทัพ ทบ.๔๐๐-๐๐๖ ขึ้น ๔ ฉบับ เสนอฉบับที่ ๑,๒ และ
๓.๖ การรับ
- หลักฐาน บกว่าด้วยการการ ๓ (สีชมพู, สีฟ้า และสีเขียว) ให้หน่วยจ่ายและเก็บ
ส่งก�ำลังสิ่งอุปกรณ์ ฉบับที่ ๔ (สีขาว) ไว้ในแฟ้มรอเรื่อง
การเบิก
๓๗.๑.๔ หน่วยรับ
- ลายมือชื่อ ประเภท ๓ สาย
๓๗.๑.๔.๑ ตั้งกรรมการตรวจรับ
ผู้มีสิทธิรับ สป. พลาธิการ พ.ศ.
เพือ่ เตรียมรับน�ำ้ มันและเมือ่ ได้รบั แจ้งจากส่วนเก็บ
-การแต่งตั้ง ๒๕๕๑ ข้อ
รักษาของหน่วยจ่าย ให้จัดเจ้าหน้าที่ที่มีสิทธิรับ
กรรมการตรวจ ๓๗.๑,๓๗.๑.๑,
น�้ำมันพร้อมด้วยยานพาหนะไปรับน�้ำมันที่หน่วย
๒๗.๑.๔,
รับ
จ่ายตามวันเวลาทีน่ ดั หมาย โดยให้นำ� หลักฐานการ
๓๗.๑.๔.๑,
- การ
เบิกฉบับที่ ๔ ไปตรวจสอบด้วย เมื่อได้ตรวจสอบ
รายงานผลการ ๓๗.๑.๔.๒,
เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ให้ผู้รับลงนามในหลักฐานการ
๓๗.๑.๔.๓,
ตรวจรับ
เบิกฉบับที่ ๑ และ ๒
๓๗.๒,๓๗.๒.๑,
๓๗.๒.๔,
๓๗.๒.๔.๑,
๓๗.๒.๔.๒
๓๗.๒.๔.๓
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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
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คืนหลักฐานการเบิกฉบับที่ ๑ ให้หน่วยจ่ายและน�ำ
น�้ำมันที่ได้รับพร้อมด้วยหลักฐานการเบิกฉบับที่ ๒
กลับมายังหน่วย
ที่หน่วยจ่ายตามวันเวลาที่นัดหมาย โดยให้น�ำหลัก
ฐานการเบิกฉบับที่ ๔ ไปตรวจสอบด้วย เมือ่ ได้ตรวจ
สอบเป็นทีเ่ รียบร้อยแล้ว ให้ผรู้ บั ลงนามในหลักฐาน
การเบิกฉบับที่ ๑ และ ๒ คืนหลักฐานการเบิกฉบับ
ที่ ๑ ให้หน่วยจ่ายและน�ำน�้ำมันที่ได้รับพร้อมด้วย
หลักฐานการเบิกฉบับที่ ๒ กลับมายังหน่วย
๓๗.๑.๔.๒ ผู้บังคับหน่วยรับน�้ำมัน ตั้ง
กรรมการตรวจรับขึ้นอย่างน้อย๓ นาย เป็นนาย
ทหารสัญญาบัตรอย่างน้อย ๒ นาย และต้องไม่เป็น
เจ้าหน้าทีท่ รี่ บั ผิดชอบในการเก็บรักษาโดยตรง เมือ่
ท�ำการตรวจรับแล้วให้กรรมการรายงานการตรวจ
รับ ต่อผู้สั่งตั้งกรรมการ และมอบน�้ำมันให้กับเจ้า
หน้าที่เก็บรักษาไว้ต่อไป ในการตรวจรับจะต้องน�ำ
หลักฐานการเบิกฉบับที่ ๔ มาตรวจสอบกับฉบับที่
๒ ด้วย หากจ�ำนวนไม่ตรงกันให้บนั ทึกไว้ในหลักฐาน
การเบิกฉบับที่ ๔ แล้วใช้หลักฐานการเบิกฉบับที่ ๔
ประกอบรายงานผลการตรวจรับ
๓๗.๑.๔.๓ ส�ำเนารายละเอียดเกี่ยวกับการ
รับ- จ่ายจากหลักฐานการเบิกฉบับที่ ๒ ซึ่งรับมา
จากหน่วยจ่ายลงในหลักฐานการเบิกฉบับที่ ๔
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เพื่อรายงานให้ผู้บังคับบัญชาระดับเหนือขึ้นไปอีก
๑ ชั้นทราบ
๓๗.๒ การจ่ายถึงหน่วย
๓๗.๒.๑ หน่วยเบิกจัดท�ำหลักฐานการเบิก ทบ.
๔๐๐-๐๐๗ ขึ้น ๔ ฉบับ ส่งฉบับที่ ๑,๒ และ ๓
(สีชมพู, สีฟา้ , สีเขียว) ไปให้หน่วยจ่าย และเก็บฉบับ
ที่ ๔ ไว้ในแฟ้มรอเรื่อง
๓๗.๒.๔ หน่วยรับ
๓๗.๒.๔.๑ กรณีเป็นการรับน�้ำมันจากผู้ขาย
ตามสัญญาการจัดซื้อของกองทัพบกให้ปฏิบัติตาม
ข้อ ๓๗.๑.๔.๒ หากเป็นการรับน�้ำมันจากหน่วย
สนับสนุนภายในกองทัพบกหน่วยสามารถใช้คณะ
กรรมการตรวจรับประจ�ำเดือนทีห่ น่วยตัง้ ขึน้ โดยให้
ปฏิบัติตามข้อ ๓๗.๑.๔.๒
๓๗.๒.๔.๒ ส่งหลักฐานการเบิกฉบับที่ ๑
ซึง่ กรรมการตรวจรับ และผูร้ บั ของได้ลงนามรับของ
เรียบร้อยแล้ว คืนให้หน่วยจ่าย และเก็บฉบับที่ ๒
ไว้เป็นเอกสารรับ
๓๗.๒.๔.๓ ส�ำเนารายละเอียดเกี่ยวกับการ
รับ - จ่ายจากหลักฐานการเบิก ฉบับที่ ๒ ลงในหลัก
ฐานการเบิกฉบับที่ ๔ เพือ่ รายงานให้ผบู้ งั คับบัญชา
ระดับเหนือขึ้นไปอีก ๑ ชั้นทราบ
๓๗.๒.๔.๔ เมือ่ ได้รบั สิง่ อุปกรณ์จากส�ำนักงาน
ขนส่งปลายทางแล้วให้ตอบรับไป
ยังหน่วยจ่ายโดยทางเครื่องมือสื่อสารที่เร็วที่
สุด
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๓๗.๔.๔ หน่วยรับ
๓๗.๔.๔.๑ เมื่อได้รับน�้ำมันตามหลักฐาน
การเบิกแล้วให้ปฏิบัติเช่นเดียวกับข้อ ๓๗.๒.๔.๑
๓๗.๔.๔.๒ กรรมการตรวจรับตามข้อ
๓๗.๔.๔.๑ และผู้รับของลงลายมือชื่อรับรองการ
ตรวจรับ และการรับของในหลักฐานการเบิกฉบับ
ที่ ๑ และ ๒ (สีชมพู, สีฟ้า) ทั้งชุดเดิมของหน่วยที่
ได้ รั บ คื น มาจากหน่ ว ยสนั บ สนุ น ทั่ ว ไปตามข้ อ
๓๗.๔.๓และชุดใหม่ของหน่วยสนับสนุนทัว่ ไปฉบับ
ที่ ๑ และ ๒ (สี ช มพู , สี ฟ ้ า ) ที่ ไ ด้ รั บจากกรม
พลาธิการทหารบกพร้อมกับน�้ำมัน (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�ำขึ้นไว้เป็นหลักฐาน
๓๗.๔.๔.๔ ให้ส�ำเนารายละเอียดเกี่ยวกับ
การรับ - จ่ายและการอนุมัติหลักฐานการเบิกของ
หน่วย ฉบับที่ ๒ (สีฟ้า) ลงในฉบับที่ ๔ (สีขาว) ที่
เป็นฉบับเดิมในแฟ้มหลักฐานของหน่วย
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๓.๗ การฝาก
และการถอน
- หลักฐาน
การฝาก
- หลักฐาน
การถอน
- จ�ำนวน
น�้ำมันครบถ้วน
ถูกต้อง

ใจความของหลักฐานอ้างอิง

๓๗.๕.๔ เมื่อหน่วยรับการสนับสนุนได้รับ
น�้ำมันให้ปฏิบัติตามข้อ ๓๗.๒.๔.๑และเมื่อด�ำเนิน
กรรมวิธีในการรับเรียบร้อยแล้ว ให้ส่งหลักฐาน
การเบิกฉบับที่ ๑ (สีชมพู) คืนให้หน่วยคลังน�้ำมัน
ที่เป็นผู้จ่ายพร้อมกับยืนยันการรับน�้ำมันให้ทราบ
ด้วย
- ระเบียบกองทัพ ข้อ ๒๕ การฝากและการถอนน�้ำมัน
๒๕.๑ การฝากระหว่างหน่วยของกอง
บกว่าด้วยการส่ง
ก�ำลังสิ่งอุปกรณ์ ทัพบก
๒๕.๑.๑ หน่วยที่จะฝากน�้ำมันได้จะต้อง
ประเภท ๓ สาย
เป็นหน่วยที่กองทัพบกก�ำหนดให้มีน�้ำมันเกณฑ์
พลาธิการ พ.ศ.
๒๕๕๑ ข้อ ๒๕, สะสมเท่านั้น
๒๕.๑.๒ ผู้บังคับหน่วยฝ่ายฝากท�ำใบฝาก
๒๕.๑, ๒๕.๑.๑,
๒๕.๑.๒, ๒๕.๑.๓, ทบ.๔๖๕-๓๑๑ ตามผนวก ช.เสนอหน่วยรับฝาก
๒๕.๑.๔, ๒๕.๑.๕, เมื่อได้รับอนุมัติแล้วจึงให้น�ำน�้ำมันไปฝากได้
๒๕.๑.๓ หน่วยรับฝากต้องรับผิดชอบใน
๒๕.๒, ๒๕.๓
การเก็บรักษาน�้ำมันที่รับฝากนั้นและถือเป็นน�้ำมัน
นอกเกณฑ์สะสมของหน่วย
๒๕.๑.๔ หน่วยฝากรับผิดชอบในการแจก
จ่ายหรือการถอน และถือเป็นน�้ำมันเกณฑ์สะสม
ของหน่วยฝาก
๒๕.๑.๕ รายละเอียดในการฝาก การสั่ง
จ่ายและการถอน ให้หน่วยฝากและหน่วยรับฝาก
ท�ำความตกลงกันตามที่เห็นสมควร
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๒๕.๒ การฝากหน่วยนอกกองทัพบก ให้
ปฏิบัติตามข้อตกลงระหว่างกองทัพบกกับหน่วย
หรือองค์การนั้น ๆ แล้วแต่กรณี น�้ำมันที่ฝากนั้นให้
ถือเป็นน�้ำมันเกณฑ์สะสมของหน่วยฝาก
๒๕.๓ การถอนน�้ำมันฝาก เมื่อหน่วยฝาก
ต้องการถอนน�ำ้ มันทีฝ่ ากไว้ ให้ทำ� ใบถอนทบ.๔๖๕๓๒๓ ตามผนวก ซ . เสนอหน่วยรับฝากเพื่อขอรับ
น�้ำมัน
ข้อ ๓๙ การจ�ำหน่ายน�้ำมัน เนื่องจากการระเหย
- ระเบียบกองทัพ หายในการเก็บรักษาน�้ำมันเชื้อเพลิงในถังขนาด
๓.๘ การ
จ�ำหน่ายและการ บกว่าด้วยการส่ง ใหญ่ ให้ถือปฏิบัติตามข้อ ๒๗ ส�ำหรับวงเงินการขอ
ก�ำลังสิ่งอุปกรณ์ อนุมัติจ�ำหน่ายให้กระท�ำเช่นเดียวกับสิ่งอุปกรณ์
ส่งคืน
- หลักฐาน ประเภท ๓ สาย ชนิดมีซากทั่วไป
ข้อ ๔๐ การจ�ำหน่ายน�้ำมันที่รั่วไหลสูญหาย
พลาธิการ พ.ศ.
การจ�ำหน่าย
เนื่องจากการขนส่ง น�้ำมันที่รั่วไหลสูญหายหรือ
- หลักฐาน ๒๕๕๑ ข้อ ๓๙
ระเหยหายในระหว่างการขนส่ง ให้ปฏิบัติตาม
การส่งคืนน�้ำมัน - ข้อ ๔๕
ระเบียบกองทัพบกว่าด้วยการส่ง - รับสิ่งอุปกรณ์
เสื่อมคุณภาพ
และระเบียบกองทัพบก ว่าด้วยการจ�ำหน่ายสิ่ง
- หลักฐาน
อุปกรณ์ที่ใช้บังคับอยู่ในเวลานั้น
การส่งคืนน�้ำมัน
ข้อ ๔๑ การจ�ำหน่ายน�้ำมันที่รั่วไหลสูญหายหรือ
ตามอัตราหรือ
ระเหยหายเนื่องจากการปฏิบัติการแจกจ่าย ณ
เครดิต
สถานีคลังน�้ำมัน ให้ถือปฏิบัติตามระเบียบกองทัพ
บกว่าด้วยการจ�ำหน่ายสิ่งอุปกรณ์ที่ใช้บังคับอยู่ใน
เวลานั้น
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ใจความของหลักฐานอ้างอิง
ข้อ ๔๒ การจ�ำหน่ายน�้ำมันที่บรรจุภาชนะ น�้ำมัน
ที่รั่วไหลสูญหายหรือเสื่อมคุณภาพในระหว่างการ
เก็บรักษา น�ำ้ มันเชือ้ เพลิงทีบ่ รรจุภาชนะ หรือน�ำ้ มัน
อุ ป กรณ์ ที่ บ รรจุ ภ าชนะ ให้ ป ฏิ บั ติ ต ามระเบี ย บ
กองทัพบก ว่าด้วยการจ�ำหน่ายสิ่งอุปกรณ์ที่ใช้
บังคับอยู่ในเวลานั้น
ข้อ ๔๓ การจ�ำหน่ายน�้ำมัน เนื่องจากการตัก
ตั ว อย่ า งเพื่ อ ส่ ง ทดสอบคุ ณ ภาพ ให้ ป ฏิ บั ติ ต าม
ระเบียบกองทัพบกว่าด้วยการจ�ำหน่ายสิ่งอุปกรณ์
ที่ใช้บังคับอยู่ในเวลานั้น
ข้อ ๔๔ การส่งคืนน�้ำมัน น�้ำมันเสื่อมคุณภาพที่ได้
รับอนุมัติให้จ�ำหน่ายแล้ว น�้ำมันล้าสมัยหรือน�้ำมัน
เกินความต้องการ หรือน�้ำมันที่ได้รับค�ำสั่งให้ส่งคืน
ให้ท�ำการส่งคืนต่อหน่วยสนับสนุนในสายการส่ง
ก�ำลังโดยถือปฏิบัติตามระเบียบกองทัพบกว่าด้วย
การส่งและรับสิ่งอุปกรณ์ที่ใช้บังคับอยู่ในเวลานั้น
ข้อ ๔๕ การส่งคืนอัตราหรือเครดิต กรณีที่หน่วย
ตรวจสอบแล้วมีนำ�้ มันตามอัตราหรือเครดิตคงเหลือ
เนื่องจากจบภารกิจหรือหมดความจ�ำเป็นหรือเกิน
ความต้องการ ให้หน่วยใช้ รายงานส่งคืนตามสาย
การส่งก�ำลัง ภายในเดือนสิงหาคมของปีงบประมาณ
นั้นๆ
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๓.๙ การ
ปฏิบัติต่อหลัก
ฐานการเบิก
- หลักฐาน
การลงทะเบียน
เบิกจ่ายน�้ำมัน
- การจ่าย ณ
ต�ำบลส่งก�ำลัง
- การจ่ายถึง
หน่วย
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- ระเบียบกองทัพ
บกว่าด้วยการส่ง
ก�ำลังสิ่งอุปกรณ์
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
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ใจความของหลักฐานอ้างอิง
ข้อ ๓๗.๑ การจ่าย ณ ต�ำบลส่งก�ำลัง
๓๗.๑.๒ ส่วนบัญชีคุมของหน่วยจ่าย
๓๗๑.๒.๑ รับหลักฐานการเบิกแล้วลง
ทะเบียนเอกสารจ่าย
๓๗.๑.๒.๒ ตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์
ของหลักฐานการเบิกโดยเฉพาะลายเซ็นผูม้ สี ทิ ธิเบิก
๓๗.๑.๒.๓ ตรวจสอบอัตราหรือเครดิตของ
หน่วยเบิก
๓๗.๑.๒.๔ หากปรากฏความบกพร่องของ
หลักฐานการเบิกที่หน่วยจ่ายสามารถแก้ไขได้ ให้
จัดการแก้ไขให้ถูกต้อง หากความบกพร่องนั้นเป็น
สาระที่ส�ำคัญมาก หน่วยจ่ายไม่สามารถที่จะแก้ไข
ได้ ให้ยกเลิกหลักฐานการเบิกและแจ้งให้หน่วยเบิก
ทราบโดยทางเครื่องมือสื่อสารที่เร็วที่สุด เพื่อให้
หน่วยเบิกส่งหลักฐานการเบิกใหม่ให้ถูกต้อง
๓๗.๑.๒.๕ เมื่อด�ำเนินการอนุมัติจ่ายแล้ว
ให้ส่งหลักฐานการเบิกฉบับที่ ๑ และ ๒ ไปให้ส่วน
เก็บรักษาและเก็บฉบับที่ ๓ ไว้ในแฟ้มรอเรื่อง แล้ว
แจ้งให้หน่วยเบิกทราบการปฏิบตั โิ ดยทางเครือ่ งมือ
สื่อสารที่เร็วที่สุด

คู่มือการปฏิบัติราชการสายงานจเร
การตรวจกิจการทั่วไป

หัวขอการตรวจ หลักฐานอ้างอิง

ใจความของหลักฐานอ้างอิง
๓๗.๑.๒.๖ ส่วนบัญชีคุมของหน่วยจ่าย เมื่อ
ได้รับหลักฐานการเบิกฉบับที่ ๑ คืนจากส่วนเก็บ
รักษาหลังจากได้จ่ายน�้ำมันให้หน่วยรับไปแล้วให้
ส�ำเนารายละเอียดเกี่ยวกับการรับ – จ่ายจากหลัก
ฐานการเบิกฉบับที่ ๑ ลงในฉบับที่๓ แล้วส่งฉบับที่
๓ ไปให้ส่วนเก็บรักษา และเก็บฉบับที่ ๑ ไว้เป็น
เอกสารจ่ายของหน่วยจ่าย
๓๗.๑.๓ ส่วนเก็บรักษาของหน่วยจ่าย
๓๗.๑.๓.๑ แจ้งข่าวสารนัดหมายเวลาให้
หน่วยรับมารับน�้ำมันตามหลักฐานการเบิกที่ได้รับ
จากส่วนบัญชีคมุ โดยทางเครือ่ งมือสือ่ สารทีเ่ ร็วทีส่ ดุ
๓๗.๑.๓.๒ เมื่อเจ้าหน้าที่ของหน่วยรับมา
รับน�้ำมัน ให้ตรวจสอบลายเซ็นผู้มีสิทธิรับมอบ
ฉันทะให้รับสิ่งของตามหลักฐานการเบิกนั้น ๆ เมื่อ
ถูกต้องแล้วจึงให้ผรู้ บั ลงนามรับในหลักฐานการเบิก
ฉบับที่ ๑ และ ๒ แล้วมอบฉบับที่ ๒ ให้ผู้รับน�ำไป
พร้อมกับน�้ำมัน และส่งฉบับที่ ๑ คืนให้ส่วนบัญชี
คุมเพื่อแลกเอาฉบับที่ ๓ มาเก็บไว้เป็นหลักฐาน
๓๗.๒ การจ่ายถึงหน่วย
๓๗.๒.๒ ส่วนบัญชีคุมของหน่วยจ่าย
๓๗.๒.๒.๑ รับหลักฐานการเบิกแล้วลง
ทะเบียนเอกสารจ่าย
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ใจความของหลักฐานอ้างอิง
๓๗.๒.๒.๒ ตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์
ของหลักฐานการเบิกโดยเฉพาะลายเซ็นของผู้มี
สิทธิเบิก
๓๗.๒.๒.๓ ตรวจสอบอัตราหรือเครดิตของ
หน่วยเบิก
๓๗.๒.๒.๔ หากปรากฏความบกพร่องของ
หลักฐานการเบิกที่หน่วยจ่ายสามารถแก้ไขได้ ให้
จัดการแก้ไขให้ถูกต้อง ถ้าความบกพร่องนั้นเป็น
สาระที่ส�ำคัญมาก หน่วยจ่ายไม่สามารถที่จะแก้ไข
ได้ ให้ยกเลิกหลักฐานการเบิกนัน้ แล้วแจ้งให้หน่วย
เบิกทราบ โดยทางเครื่องมือสื่อสารที่เร็วที่สุด เพื่อ
ให้หน่วยส่งหลักฐานการเบิกใหม่ให้ถูกต้อง
๓๗.๒.๒.๕ เมื่อด�ำเนินการอนุมัติจ่ายแล้ว
ให้ส่งหลักฐานการเบิกฉบับที่ ๑ และ ๒ ไปให้ส่วน
เก็บรักษา และเก็บฉบับที่ ๓ ไว้ในแฟ้มรอเรือ่ ง แล้ว
แจ้งให้หน่วยเบิกทราบการปฏิบตั โิ ดยทางเครือ่ งมือ
สื่อสารที่เร็วที่สุด
๓๗.๒.๒.๖ เมื่อได้รับหลักฐานการเบิกฉบับ
ที่ ๑ คืนจากหน่วยรับหลังจากที่หน่วยได้รับน�้ำมัน
เรียบร้อยแล้ว ให้ส�ำเนารายละเอียดเกี่ยวกับการ
รับ- จ่ายลงในหลักฐานการเบิกฉบับที่ ๓ แล้วส่งไป
ให้ส่วนเก็บรักษา และส่วนควบคุมทางบัญชีคงเก็บ
ฉบับที่ ๑ ไว้เป็นเอกสารจ่ายของหน่วยจ่าย
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๔. การควบคุ ม
ทางบัญชี
๔.๑ บัญชีแสดง
ยอดอัตราเครดิต
- บัญชีแสดง
ยอดอั ต ราหรื อ
เ ค ร ดิ ต ท บ .
๔๖๕-๓๒๘

ใจความของหลักฐานอ้างอิง
๓๗.๒.๓ ส่วนเก็บรักษาของหน่วยจ่าย
๓๗.๒.๓.๑ ด�ำเนินการจัดส่งน�้ำมันตามหลัก
ฐานการเบิกไปให้หน่วยรับพร้อมด้วยหลักฐานการ
เบิกฉบับที่ ๑ และ ๒ ทีไ่ ด้รบั มาจากส่วนบัญชีคมุ ของ
หน่วยจ่าย โดยปฏิบตั ติ ามระเบียบกองทัพบก ว่าด้วย
การส่งและรับสิ่งอุปกรณ์ที่ใช้บังคับอยู่ในเวลานั้น
๓๗.๒.๓.๒ การจัดส่งผ่านทางบริษัทหรือ
องค์การทางพาณิชย์ทเี่ ป็นคูส่ ญ
ั ญาซือ้ ขายน�ำ้ มันกับ
กองทัพบก หรือการใช้บริการขนส่งของบริษัทหรือ
องค์การทางพาณิชย์นนั้ ๆให้ปฏิบตั ติ ามข้อตกลงใน
สัญญาหรือข้อตกลงเป็นครั้งคราวระหว่างกองทัพ
บก กับบริษัทหรือองค์การทางพาณิชย์นั้น ๆ
๓๗.๒.๓.๓ เมื่อได้ส่งมอบน�้ำมันให้ส�ำนักงาน
ขนส่งต้นทางตามระเบียบกองทัพบกว่าด้วยการส่ง
และรับสิ่งอุปกรณ์ หรือได้มอบหมายให้บริษัทหรือ
องค์การทางพาณิชย์ท�ำการจ่ายหรือขนส่งให้แล้ว
ต้องแจ้งให้หน่วยรับทราบถึงการปฏิบตั นิ นั้ โดยทาง
เครื่องมือสื่อสารที่เร็วที่สุด

- ระเบียบกองทัพ
บกว่ า ด้ ว ยการส่ ง
ก� ำ ลั ง สิ่ ง อุ ป กรณ์
ประเภท๓ สาย
พลาธิ ก าร พ.ศ.
๒๕๕๑ ข้อ ๔๙.๒,

ข้อ ๔๙.๒ บัญชีของหน่วยสนับสนุนโดยตรง
๔๙.๒.๒ ท�ำบัญชีแสดงยอดรับ-จ่าย คง
เหลือค้างรับ ค้างจ่ายและข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
ของน�้ำมันระดับและน�้ำมันอื่นๆ ที่ก�ำหนดให้เป็น
บัญชีแยกประเภทตามชนิดของน�ำ้ มันหรือประเภท
ของงานหรือประเภท
ของการสะสมอื่นๆ
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หัวขอการตรวจ หลักฐานอ้างอิง
- ยอดรับ-จ่าย
และคงเหลื อ ถู ก
ต้อง
๔.๒ บัญชีแสดง
ยอดระดับน�้ำมัน
และน�้ำมันอื่น ๆ
- บัญชีแสดง
ยอดระดับน�้ำมัน
ทบ.๔๐๐-๐๐๓
- ยอดรับ-จ่าย
และคงเหลื อ ถู ก
ต้อง
๔.๓บัญชีแสดง
ยอดน�้ ำ มั น ตาม
อัตราพิกัด
- บัญชีแสดง
ยอดน�้ ำ มั น ตาม
อั ต ราพิ กั ด ทบ.
๔๖๕-๓๒๘
- ยอดรับ-จ่าย
คงเหลือถูกต้อง
๔.๔ บัญชีแสดง
ยอดยืม
- บัญชีแสดง
ย อ ด ยื ม ท บ .
๔๖๕-๓๑๐
- ยอดใช้หนี้
และคงเหลื อ ถู ก
ต้อง
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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

กรมจเรทหารบก

ใจความของหลักฐานอ้างอิง
โดยใช้บัตรบัญชีคุม ทบ.๔๐๐-๐๐๓ ผนวก ธ.
๔๙.๒.๓ ท�ำบัญชีแสดงยอดที่ก�ำหนดให้,
ยอดจ่าย และคงเหลือของอัตราหรือเครดิตของ
หน่วยใช้แต่ละหน่วยที่รับการสนับสนุนตามห้วง
เวลาที่ก�ำหนด เพื่อเป็นหลักฐานควบคุมการจ่าย
โดยใช้บัญชีคุมอัตราหรือเครดิตน�้ำมัน ทบ.๔๖๕๓๒๘ ผนวก ต.
๔๙.๒.๔ ท�ำบัญชีแสดงยอดน�้ำมันตามอัตรา
พิกัดที่จ่ายให้กับหน่วยที่รับการสนับสนุนและการ
เปลี่ยนแปลงอื่นๆ ที่เกิดขึ้น โดยใช้บัญชีคุมอัตรา
หรือเครดิตน�้ำมัน ทบ.๔๖๕-๓๒๘ ผนวก ต.
๔๙.๒.๖ ท�ำบัญชีแสดงยอดยืม, ใช้หนี้และ
คงเหลือของน�้ำมันที่ให้หน่วยอื่นยืมหรือยืมจาก
หน่วยอื่น โดยใช้บัญชียืม ทบ.๔๖๕-๓๑๐ ผนวก ท.
ข้อ ๔๙.๓ บัญชีของหน่วยสนับสนุนทั่วไป
๔๙.๓.๒ ท�ำบัญชีแสดงยอดรับ - จ่าย คง
เหลือ ค้างรับ ค้างจ่าย และข้อมูลอื่น ๆที่เกี่ยวข้อง
ของน�้ำมันระดับและน�้ำมันอื่น ๆ ที่ก�ำหนดให้ เป็น
บัญชีแยกประเภทตามชนิดของน�ำ้ มันหรือประเภท
ของงานหรือประเภทของการสะสม โดยใช้บัตร
บัญชีคุม ทบ. ๔๐๐-๐๐๓ ผนวก ธ.
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หัวขอการตรวจ หลักฐานอ้างอิง

ใจความของหลักฐานอ้างอิง
๔๙.๓.๓ ท�ำบัญชีแสดงยอดที่ก�ำหนดให้,
ยอดจ่าย และคงเหลือของอัตราหรือเครดิตของ
หน่วยใช้แต่ละหน่วยที่รับการสนับสนุนตามห้วง
เวลาทีก่ ำ� หนดเพือ่ เป็นหลักฐานควบคุมการจ่าย โดย
ใช้บัญชีคุมอัตราหรือเครดิตน�้ำมัน ทบ.๔๖๕-๓๒๘
ผนวก ต.
๔๙.๓.๔ ท�ำบัญชีแสดงยอดน�้ำมันตามอัตรา
พิกัดที่จ่ายให้กับหน่วยที่รับการสนับสนุนและการ
เปลี่ยนแปลงอื่น ๆ ที่เกิดขึ้น โดยใช้บัญชีคุมอัตรา
หรือเครดิตน�้ำมัน ทบ.๔๖๕-๓๒๘ผนวก ต.
๔๙.๓.๖ท�ำบัญชีแสดงยอดยืม ใช้หนี้และ
คงเหลือของน�้ำมัน ที่ให้หน่วยอื่นยืมหรือยืมจาก
หน่วยอื่น โดยใช้บัญชียืม ทบ.๔๖๕-๓๑๐ ผนวก ท.
๔๙.๔บัญชีของกรมพลาธิการทหารบก
๔๙.๔.๑ ท�ำบัญชีแสดงยอดจ่ายน�้ำมันเติม
พาหนะและเครื่องจักรกล เพื่อใช้งาน ณ สถานีจ่าย
น�้ำมันที่หน่วยเป็นผู้ด�ำเนินการ โดยน�ำรายการใน
ใบรับน�้ำมันแต่ละใบมาบันทึกในบัญชีจ่ายน�้ำมัน
ประจ�ำวัน เพือ่ สรุปเป็นหลักฐานการจ่ายประจ�ำวัน
โดยใช้ ทบ๔๖๕-๓๒๗ ผนวก ณ.
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ใจความของหลักฐานอ้างอิง
๔๙.๔.๒ ท�ำบัญชีแสดงยอดรับ - จ่าย คง
เหลือ ค้างรับ ค้างจ่าย และข้อมูลอื่น ๆที่เกี่ยวข้อง
ของน�้ำมันระดับและน�้ำมันอื่น ๆ ที่ก�ำหนดให้เป็น
บัญชีแยกประเภทตามชนิดของน�ำ้ มันหรือประเภท
ของงานหรือประเภทการสะสม โดยใช้บตั รบัญชีคมุ
ทบ๔๐๐-๐๐๓ ผนวก ธ.
๔๙.๔.๓ ท�ำบัญชีแสดงยอดที่ก�ำหนดให้,
ยอดจ่าย และคงเหลือของอัตราหรือเครดิตของ
หน่วยใช้แต่ละหน่วยที่รับการสนับสนุนตามห้วง
เวลาที่ก�ำหนดเพื่อเป็นหลักฐานควบคุม การจ่าย
โดยใช้บัญชีคุมอัตราหรือเครดิตน�้ำมัน ทบ๔๖๕๓๒๘ ผนวก ต.
๔๙.๔.๔ ท�ำบัญชีแสดงยอดน�้ำมันตามอัตรา
พิกัดที่จ่ายให้กับหน่วยที่รับการสนับสนุนและการ
เปลี่ยนแปลงอื่น ๆ ที่เกิดขึ้น โดยใช้บัญชีคุมอัตรา
หรือเครดิตน�้ำมัน ทบ.๔๖๕-๓๒๘ผนวก ต.
๔๙.๔.๕ ท�ำบัญชีแสดงยอดน�้ำมันฝาก ถอน
และ คงเหลือของน�้ำมันที่หน่วยอื่นฝากไว้หรือฝาก
ไว้กับหน่วยอื่น โดยใช้บัญชีฝาก ทบ๔๖๕-๓๒๙
ผนวก ถ.
๔๙.๔.๖ ท�ำบัญชีแสดงยอดยืม ใช้หนี้และ
คงเหลือของน�้ำมัน ที่ให้หน่วยอื่นยืมหรือยืมจาก
หน่วยอื่น โดยใช้บัญชียืม ทบ.๔๖๕-๓๑๐ผนวก ท.

206

กรมจเรทหารบก

คู่มือการปฏิบัติราชการสายงานจเร
การตรวจกิจการทั่วไป

หัวขอการตรวจ หลักฐานอ้างอิง
๕.การเก็บรักษา
๕.๑ การเก็บ
รักษาน�้ำมันตาม
อัตราพิกัด
- เก็บตามที่
ก� ำ หนดไว้ ใ นถั ง
เ ชื้ อ เ พ ลิ ง ถั ง
อะไหล่
- จ�ำนวน สป.
๓ ถูกต้อง

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

ใจความของหลักฐานอ้างอิง
ข้อ ๒๔.๘ หน่วยซึ่งมีน�้ำมันตามอัตราพิกัด ต้อง
เก็บน�้ำมันตามอัตราพิกัดตามปริมาณที่ก�ำหนดไว้
ในถังเชือ้ เพลิงของยานยนต์ทกุ คันและยุทโธปกรณ์
ทีม่ อี ยูใ่ นหน่วย รวมทัง้ ถังอะไหล่ตามอัตราของยาน
ยนต์ และในภาชนะบรรจุน�้ำมันในอัตราของหน่วย
เพื่อให้ยานพาหนะและยุทโธปกรณ์นั้นๆ พร้อมที่
จะออกปฏิบัติการได้ทันทีเมื่อได้รับค�ำสั่ง เมื่อได้ใช้
น�้ำมันตามอัตราพิกัดนั้นไปในงานใดแล้ว ให้เบิก
น�ำ้ มันตามอัตราหรือเครดิตส�ำหรับงานนัน้ ๆมาเติม
ให้เต็มตามเดิม
ข้อ ๓๓.๔.๑ น�้ำมันตามอัตราพิกัดในยามปกติ
ให้เบิกจ่ายได้เฉพาะส�ำหรับเติมเต็มถังยานยนต์ ทุก
คัน และยุทโธปกรณ์ที่มีอยู่ในหน่วยเท่านั้น โดยให้
แจ้งชนิด จ�ำนวน ขนาด หมายเลขทะเบียน ความ
จุ ข องถั ง น�้ ำ มั น เชื้ อ เพลิ ง ประจ� ำ ยานยนต์ แ ละ
ยุทโธปกรณ์นั้นๆ เว้น น�้ำมันตามอัตราพิกัด
ส�ำหรับเติมเต็มถังอะไหล่ตามอัตรายานยนต์ของ
หน่วยและภาชนะบรรจุนำ�้ มันในอัตราของหน่วยใน
ระดับกองพลขึ้นไป ให้เบิกได้เมื่อมีค�ำสั่งยุทธการ
หรือค�ำสั่งกองทัพบก

กรมจเรทหารบก

207

คู่มือการปฏิบัติราชการสายงานจเร
การตรวจกิจการทั่วไป

หัวขอการตรวจ หลักฐานอ้างอิง
๕.๒ การเก็ บ
รั ก ษาน�้ ำ มั น เชื้ อ
เพลิงกลางแจ้ง
- สถานที่
เก็บรักษาเหมาะ
สม
- วิธีการ
เก็บรักษา การก
องถัง วางถัง
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- ระเบียบ ทบ. ว่า
ด้วยการส่งก�ำลังสิ่ง
อุปกรณ์ประเภท ๓
สายพลาธิการ พ.ศ.
๒๕๒๔ (โดย
อนุโลม) ข้อ
๒๕.๒,๒๕.๒.๑,
๒๕.๒.๑.๑๒๕.๒.๑.๕,
๒๕.๒.๒,
๒๕.๒.๒.๑๒๕.๒.๒.๕,
๒๕.๒.๓,
๒๕.๒.๓.๑๒๕.๒.๓.๕,
๒๕.๒.๔,
๒๕.๒.๔.๑๒๕.๒.๔.๓

กรมจเรทหารบก

ใจความของหลักฐานอ้างอิง
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 พืน้ ทีไ่ ด้ระดับเพือ่ กองถังได้มนั่ คง
ดินระบายน�ำ้ ได้ดี ไม่เป็นแอ่งลึกทีไ่ อน�ำ้ มันจะสะสม
อยูไ่ ด้ ไม่มที างไหลไปสูท่ ตี่ งั้ อืน่ หรือลงสูท่ างน�ำ้ หรือ
ท่อทางระบายน�้ำ
๒๕.๒.๑.๔ ไม่เป็นหลุมหรือบ่อน�้ำเก่าที่ถม
ด้วยเถ้าถ่าน ขยะมูลฝอย หรือวัชพืช
๒๕.๒.๑.๕ ไม่เป็นบริเวณที่ไอระเหยของ
น�้ำมันจะลอดไปสู่แหล่งต้นเพลิงต่าง ๆ
๒๕.๒.๒ การปรับปรุงพื้นที่
๒๕.๒.๒.๑ ถากถางพื้นที่ให้เตียนโดยรอบ
ในระยะ ๑๕ เมตร
๒๕.๒.๒.๒ ปรับพืน้ ทีใ่ ห้เรียบ ไม่เป็นอุปสรรค
ต่อการกลิ้งถัง
๒๕.๒.๒.๓ ใช้ทรายหรือหินบดหรือวัสดุใน
ลั ก ษณะคล้ า ยคลึ ง กั น นี้ โรยเกลี่ ย ให้ ทั่ ว หนา
ประมาณ ๕ ซม.เพื่อให้ระบายน�้ำได้ดี อย่าใช้เถ้า
หรือถ่านโรยเพราะจะกัดถังให้กร่อนได้ หากจะเก็บ
รักษาอย่างถาวรควรเทด้วยคอนกรีตเพื่อให้มั่นคง
แข็งแรง
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ใจความของหลักฐานอ้างอิง
๒๕.๒.๒.๔ ปรับปรุงทางเข้าออกให้รถเข้า
ได้ทุกฤดูกาล
๒๕.๒.๒.๕ ถ้าสามารถท�ำได้ควรสร้างคัน
ดินรอบพืน้ ทีก่ องถังสูงประมาณ ๕๐ ซม. ให้แข็งแรง
พอที่จะสามารถจุน�้ำมันที่เก็บรักษาอยู่ทั้งหมดได้
แล้วเหลือความสูงอีกอย่างน้อย ๑๕ ซม. เหนือ
ระดับน�้ำมันเพื่อกันมิให้น�้ำมันที่ลุกไหม้ไหลไปสู่ที่
เก็บหรือสถานที่อื่นเมื่อเกิดเพลิงไหม้ ท�ำท่อทาง
ระบายน�้ำใต้คันดินให้สามารถระบายน�้ำออกได้
ทันที เมือ่ ฝนตก เมือ่ ฝนไม่ตกหรือไม่ตอ้ งการระบาย
น�้ำให้ปิดท่อทางไว้อย่างดีเสมอ
๒๕.๒.๓ การกองถังบรรจุน�้ำมันขนาด ๒๐๐
ลิตร
๒๕.๒.๓.๑ ควรใช้ไม้เนื้อแข็งขนาดอย่างต�่ำ
๔” x ๔” หรือ ๒” x ๖” รองถังชั้นแรก เพื่อไม่ให้
สัมผัสกับพื้นดินโดยตรง
๒๕.๒.๓.๒ วางถังทางนอนเป็นแถวคู่หัน
หน้าถังสู่ทางเดิน ให้แนวฝาถังทั้งสองขนานกับพื้น
ก้นถังห่างกัน ๑ ฟุต ท�ำหลักหรือไม้กันกลิ้งตรงสุด
หัวท้ายของแถว
๒๕.๒.๓.๓ วางถังชั้นต่อไประหว่างถังชั้น
ล่างสองถังให้เป็นรูปปิรามิดโดยไม่ต้องใช้ไม้รอง
ระหว่างชั้นก็ได้ หรืออาจใช้ไม้รองระหว่างชั้น เพื่อ
ให้เกิดความสะดวกในการ
กองและน�ำถังออกจากกอง ถ้าใช้ไม้รอง
ระหว่างชั้นต้องมีไม้กันกลิ้งปิดหัวท้ายแถว
ทุกชั้น
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ใจความของหลักฐานอ้างอิง
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 การกองถังบรรจุน้ำ�มันขนาด
๒๐ ลิตร
๒๕.๒.๔.๑ ใช้ไม้เนื้อแข็งขนาดอย่างต่ำ�
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
และการกองกระทำ�โดยรถยก ก็ไม่จำ�เป็นต้อง
สร้างที่วางถังด้วยคานรองและไม้กระดานตามข้อ
๒๕.๒.๔.๑ และการกองซ้อนกันในทางสูง เท่าที่
เครื่องมือยกขนจะสามารถวางซ้อนได้
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๕.๓ การเก็บ
รั ก ษาน�้ ำ มั น เชื้ อ
เพลิงในอาคาร
- สถานที่เก็บ
รั ก ษาเรี ย บร้ อ ย
ถูกต้อง
- วิธีการเก็บ
รั ก ษา,การกอง
ถัง,การวางถัง

- ระเบียบ ทบ.ว่า
ด้วยการส่งก�ำลัง
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

ใจความของหลักฐานอ้างอิง
ข้อ ๒๕.๓ การเก็บรักษาในอาคาร
๒๕.๓.๑ น�้ำมันเชื้อเพลิงที่บรรจุภาชนะอาจ
จะเก็บรักษาภายในอาคารได้ เมื่ออาคารที่จะใช้ใน
การเก็บรักษานั้นมีลักษณะในการก่อสร้างที่พึง
ประสงค์ และอาคารนัน้ ไม่ได้ใช้ในการเก็บรักษาสิง่
อุปกรณ์รายการอื่นที่เสี่ยง ต่อการเกิดเพลิงไหม้
๒๕.๓.๒ ลักษณะการก่อสร้างของอาคาร
ที่พึงประสงค์
๒๕.๓.๒.๑ ผนัง พื้น และเพดาน สร้างด้วย
วัสดุทนไฟ มีคุณภาพในการทนไฟได้อย่างน้อย ๒
ชั่วโมง
๒๕.๓.๒.๒ ประตูที่เปิดออกไปสู่ห้องหรือ
อาคารอืน่ ต้องมีกำ� แพงหรือลาดยกสูงอย่างน้อย ๑๕
ซม. ท�ำด้วยวัสดุทนไฟเพือ่ กันมิให้นำ�้ มันทีต่ ดิ ไฟไหล
ไปสู่สถานที่อื่นเมื่อเกิดเพลิงไหม้
๒๕.๓.๒.๓ จัดให้มีการระบายอากาศได้
ภายในคลังอย่างทั่วถึง ควรเป็นการระบายอากาศ
ตามธรรมชาติดีกว่าการระบายด้วยเครื่องจักรกล
๒๕.๓.๒.๔ สายไฟและอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ใช้
ภายในคลัง ต้องเป็นชนิดป้องกันการเกิดประกาย
ไฟฟ้าได้
๒๕.๓.๒.๕ อยู่ห่างจากคลังหรืออาคารอื่น
พอทีจ่ ะไม่ได้รบั อันตรายร่วมกัน เมือ่ เกิดการระเบิด
เนื่องจากเพลิงไหม้อย่างน้อย ๗๕ เมตร
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๒๕.๓.๒.๖ ควรมีช่องระบายขนาดใหญ่ออก
ทางหลังคา เพื่อผ่อนแรงระเบิดเมื่อเกิดเพลิงไหม้
ขึ้น
๒๕.๓.๒.๗ ให้ติดตั้งสายล่อฟ้าประจ�ำอาคาร
ตามความเหมาะสม
๒๕.๓.๓ การกองถังให้น�ำเอาวิธีกองถังในการเก็บ
รักษากลางแจ้งมาใช้โดยอนุโลม
๒๖.๑ น�้ำมันหล่อลื่น ไขข้น และน�้ำมันอุปกรณ์
๕.๔ การเก็บ - ระเบียบ ทบ.ว่า
ด้วยการส่งก�ำลัง อื่น ๆ ที่มีจุดวาบไฟสูงซึ่งบรรจุถังขนาด ๒๐๐ ลิตร
รักษาน�้ำมัน
ถังทรงกลมขนาด ๒๐ ลิตร ถังหูหิ้ว กระป๋องหรือ
สป.๓ สาย
อุปกรณ์กลาง
ภาชนะอื่น หากท�ำได้ควรเก็บรักษาภายในอาคาร
พลาธิการ พ.ศ.
แจ้ง
เสมอ อย่างไรก็ตาม ในเมื่อไม่มีอาคารก็อาจจ�ำเป็น
๒๕๒๔ (โดย
- สถานที่
เก็บรักษาเหมาะ อนุโลม) ข้อ ๒๖.๑ ต้องเก็บรักษากลางแจ้งได้
๒๖.๒ การเก็บรักษากลางแจ้ง
, ๒๖.๒
สม
๒๖.๒.๑ การเลือกพื้นที่เช่นเดียวกับข้อ
- วิธีการเก็บ
๒๕.๒.๑
รักษา การกอง
๒๖.๒.๒ การปรับปรุงพื้นที่เช่นเดียว กับ
ถัง,วางถัง
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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๕.๕ การเก็ บ
รั ก ษ า น�้ ำ มั น
อุปกรณ์ในอาคาร
- สถานที่เก็บ
รั ก ษาเรี ย บร้ อ ย
ถูกต้อง
- วิธีการเก็บ
รักษา การกองถัง
การวางถัง

- ระเบียบ ทบ.ว่า
ด้วยการส่งก�ำลัง
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

ใจความของหลักฐานอ้างอิง
๒๖.๒.๓.๓ ถังขนาด ๒๐๐ ลิตร วางกอง
เช่นเดียวกันกับถังน�้ำมันเชื้อเพลิง
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
ควรสูงให้สามารถกองภาชนะบรรจุน�้ำมันได้ ๓.๖๐
เมตร เป็นอย่างน้อย พืน้ คลังเทคอนกรีตรับน�ำ้ หนัก
ได้เพียงพอ ถ้าเป็นอาคารหลายชั้นควรเก็บน�้ำมัน
เฉพาะชั้นล่าง เท่านั้น
๒๖.๓.๑.๓ จัดให้มีระบบท่อทางส่งน�้ำเข้า
ถึงภายในคลังเก็บอย่างเพียงพอ และควรวางระบบ
หัวฉีดน�้ำดับเพลิงแบบอัตโนมัติบนเพดานไว้เป็น
ตอน ๆ ให้มีทางเดินส�ำหรับการตรวจตรา และ
ส�ำหรับการดับเพลิงอย่างเพียงพอ มีสงิ่ อ�ำนวยความ
สะดวกในการบรรทุกและการขนส่งอย่างพร้อมมูล
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ใจความของหลักฐานอ้างอิง
๒๖.๓.๑.๔ วางผังถนนและที่จอดยาน
พาหนะภายในพืน้ ทีต่ งั้ คลังเก็บอย่างถูกต้อง ให้ยาน
พาหนะสามารถเคลื่อนที่ได้สะดวก ป้องกันความ
ล่าช้า และสับสนในพื้นที่ตั้งคลัง
๒๖.๓.๒ การกองภาชนะ
๒๖.๓.๒.๑ แบ่งพื้นที่คลังออกเป็นตอน ๆ
ก�ำหนดทางเดินต่าง ๆ ตามความเหมาะสม ถ้าใช้
เครื่องมือยกขนทางเดินควรกว้าง ๒ - ๓ เมตร แล้ว
แต่ขนาดของเครือ่ งมือยกขนทีใ่ ช้ ถ้าไม่ใช้เครือ่ งมือ
ยกขนทางเดินควรกว้าง ๑ เมตร
๒๖.๓.๒.๒ ในตอนหนึ่งเก็บเฉพาะน�้ำมัน
ชนิดเดียวกัน และภาชนะบรรจุแบบเดียวกันเท่านัน้
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
ทีส่ ดุ โดยให้ถงั ชัน้ บนวางอยูบ่ นถังชัน้ ล่าง ๒ ถังเป็น
อย่างน้อย
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๕.๖ การเก็บ
รักษาภาชนะ
เปล่า
- สถานที่
เก็บรักษา
เรียบร้อยถูกต้อง
- วิธีการเก็บ
รักษา การกอง
ถัง,วางถัง

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

ใจความของหลักฐานอ้างอิง
๒๖.๓.๒.๖ กองสูงไม่เกิน ๓.๖๐ เมตร เว้น
แต่จะใช้กระบะในการเก็บรักษา อาจกองสูงกว่านัน้
ได้แต่ต้องให้ห่างจากเพดานอย่างน้อย ๙๐ ซม.
ระวังอย่ากองสูงจนภาชนะที่อยู่ชั้นล่างสุดรับน�้ำ
หนักไม่ไหว จะเกิดการบุบ หรือยุบตัวลงได้
๒๖.๓.๒.๗ วางภาชนะบรรจุให้อยู่ในท่าที่
สามารถจะอ่านเครือ่ งหมายทีภ่ าชนะนัน้ ได้งา่ ยทีส่ ดุ
๒๖.๔ น�้ำมันอุปกรณ์ที่มีจุดวาบไฟต�่ำกว่า หรือ
เท่ากับน�้ำมันเชื้อเพลิง ให้ใช้วิธีการเก็บรักษาเช่น
เดียวกับน�้ำมันเชื้อเพลิงโดยอนุโลม
- ข้อ ๒๗ การเก็บรักษาภาชนะเปล่า
๒๗.๑ ภาชนะเปล่าที่จะต้องเก็บรักษาและส่ง
คืนหน่วยจ่าย เพื่อหมุนเวียนบรรจุน�้ำมันอีก ได้แก่
ถังน�้ำมันขนาด ๒๐ ลิตร และถังบรรจุน�้ำมันเชื้อ
เพลิงขนาด ๒๐๐ ลิตร เว้นภาชนะที่บรรจุน�้ำมัน
อุปกรณ์ และภาชนะบรรจุน�้ำมันที่ก�ำหนดไว้ใน
อัตราของหน่วย ส�ำหรับภาชนะบรรจุนำ�้ มันอุปกรณ์
ให้หมุนเวียนใช้ภายในหน่วย (ข้อความที่ขีดเส้นใต้
แก้ไขตามระเบียบ ทบ.ว่าด้วยการส่งก�ำลัง สป.๓
สาย พธ. (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๓๑)
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๒๗.๒ ภาชนะเปล่าที่ใช้น�้ำมันหมดไปแล้วต้อง
เก็บรักษาไว้กลางแจ้งเสมอ ส่วนภาชนะเปล่าทีใ่ หม่
หรือซ่อมคืนสภาพยังไม่ได้บรรจุน�้ำมัน ควรเก็บไว้
ภายในอาคาร
๒๗.๓ ถังเปล่าขนาด ๒๐๐ ลิตร อาจกองไว้ใน
ลักษณะเช่นเดียวกันกับถังบรรจุน�้ำมันที่กล่าวแล้ว
ในข้อ ๒๕.๒.๓ แต่ไม่จำ� เป็นต้องให้แนวฝาถังขนาน
กับพื้น อาจกองเป็นแถวติดๆ กัน ตอนละ ๘ แถว
หรือมากกว่าก็ได้ กองสูงได้ไม่จ�ำกัด แต่การกองสู
งมากๆ มากจะเกิดความไม่สะดวกในการยกขน จึง
มักกองเพียง ๑๒ ชัน้ เป็นอย่างมาก ก่อนท�ำการกอง
จะต้องปิดฝาถังให้แน่นด้วยกุญแจปิด - เปิดฝาถัง
และให้มีทางเดินรอบๆ ตอนด้วย
๒๗.๔ ถังเปล่าขนาด ๒๐ ลิตร อาจกองท�ำนอง
เดียวกันกับถังบรรจุน�้ำมันตามที่กล่าวแล้วในข้อ
๒๕.๒.๔ ในบางกรณีอาจผูกถังขนาด ๒๐ ลิตร รวม
กันเป็นมัดๆ ละ ๕ ถัง ด้วยแถบเหล็กรัดหีบห่อกอง
ซ้อนเป็นมัดๆ แต่ต้องมีไม้รองเสมอ หรืออาจใช้
กระบะในการกองก็ได้ กองได้สูงไม่จ�ำกัดเท่าที่จะ
สามารถกองให้มั่นคงได้ ก่อนการกองต้องปิดฝาถัง
ให้แน่นด้วยกุญแจ ปิด - เปิด ฝาถังเสมอ
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๒๗.๕ การเก็บถังเปล่าขนาด ๒๐ ลิตร อาจ
วางกองนอนบนชั้นเก็บก็ได้ การใช้ชั้นเก็บถังเปล่า
นี้ จะเกิ ด ผลในการท� ำ ให้ อ ายุ ข องถั ง อยู ่ ไ ด้ น าน
เพราะว่าจะไม่มีน�้ำขังอยู่ข้างบนฝาถัง ซึ่งเป็นเหตุ
ท�ำให้เกิดสนิม การเก็บวิธีนี้ ท�ำให้ไม่ต้องใช้ไม้รอง
ถังด้วย
๒๗.๖ ห้ามน�ำถังเปล่าทุกชนิดไปใช้เพื่อกิจการ
อืน่ นอกจากการบรรจุนำ�้ มันเป็นอันขาด เมือ่ หน่วย
มีถงั เปล่าโดยใช้นำ�้ มันหมดแล้ว จะต้องส่งคืนให้กบั
หน่วยจ่ายทันที หรือในโอกาสแรกที่สามารถท�ำได้
- ข้อ ๓๐ การท�ำป้ายและเครื่องหมายในการเก็บ
๕.๗ การท�ำป้าย - ระเบียบ ทบ. ว่า รักษา
๓๐.๑ เครื่องหมายท่อทางและถังน�้ำมันขนาด
และเครื่องหมาย ด้วยการส่งก�ำลัง
ใหญ่
ใ น อ า ค า ร แ ล ะ สป.๓ สาย
๓๐.๑.๑ เครื่องหมายแถบสีบอกชนิดน�้ำมัน
พลาธิการ พ.ศ.
กลางแจ้ง
ให้ทาสีเหลืองแก่เป็นแถบกว้าง ๗.๕ ซม.คาดรอบ
- ป้ายประจ�ำ ๒๕๒๔ (โดย
กองถังครบถ้วน อนุโลม) ข้อ๓๐, ท่อทางทุกระยะช่วงต่อของท่อ ส�ำหรับถังน�้ำมัน
-ป้ า ยและ ๓๐.๑, ๓๐.๑.๑, ขนาดใหญ่ให้ท�ำเป็นแถบกว้าง ๗.๕ ซม. ยาว ๗๕
ซม.ตามแนวตั้งตรงกึ่งกลางด้านข้างของถังน�้ำมัน
เครือ่ งหมายเตือน ๓๐.๑.๑.๑ขนาดใหญ่ ๒ ข้างในด้านที่มองเห็นได้ชัดเจน ถ้า
๓๐.๑.๑.๔,
อันตราย
๓๐.๑.๒,๓๐.๑.๓, มากกว่า ๑ แถบ ให้แต่ละแถบห่างกัน ๗.๕ ซม. เพือ่
๓๐.๓,๓๐.๓.๑, เป็นเครื่องหมายบอกให้ทราบชนิดของน�้ำมัน ดังนี้
๓๐.๑.๑.๑ น�้ำมันแก๊สโซลีนอากาศยาน
๓๐.๓.๑.๑,
๑ แถบ
๓๐.๓.๑.๒,
๓๐.๓.๒,
๓๐.๓.๒.๑
- ๓๐.๓.๒.๗,
๓๐.๓.๓, ๓๐.๔,
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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
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แถบ
แถบ

๓๐.๑.๑.๒ น�้ำมันแก๊สโซลีนรถยนต์ ๒
๓๐.๑.๑.๓ น�้ำมันเชื้อเพลิงไอพ่น ๓

๓๐.๑.๑.๔ น�้ำมันเชื้อเพลิงดีเซล ๔ แถบ
๓๐.๑.๑.๕ น�้ำมันเชื้อเพลิง ๕ แถบ
๓๐.๑.๒ ชื่อและเกรดของน�้ำมัน ให้เขียน
ชือ่ และเกรดของน�ำ้ มันทีท่ อ่ ทาง ด้วยตัวอักษรสีขาว
ขนาดสูง ๕ ซม. และที่ถังน�้ำมันขนาดใหญ่ด้วยตัว
อักษรสีขาวขนาดสูง ๑๕ ซม. บนพืน้ แถบสีดำ� ทีพ่ าด
ขวางทั บ อยู ่ บ นแถบสี บ อกชนิ ด น�้ ำ มั น ตามข้ อ
๓๐.๑.๑ ความกว้างยาวของพื้นแถบสีด�ำให้ใหญ่
กว่าพื้นที่อักษรออกไปข้างละ ๒.๕ ซม.
๓๐.๑.๓ ให้ทำ� เครือ่ งหมายลูกศรบอกทิศทาง
ไหลของน�้ำมันใน ท่อทาง ด้วยสีเหลืองแก่เป็นแถบ
ขนาดกว้าง ๗.๕ ซม. ยาว ๕๐ ซม.ไว้ใกล้เคียงกับ
เครื่องหมายแถบสีบอกชนิดน�้ำมัน ให้ลูกศรชี้ออก
จากเครือ่ งหมายไปตามทิศทางไหลของน�ำ้ มันในท่อ
ทางนั้น
๓๐.๓ ป้ายประจ�ำกองถัง
๓๐.๓.๑ ขนาดและสีของป้าย
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ใจความของหลักฐานอ้างอิง
๓๐.๓.๑.๑ การเก็บรักษากลางแจ้ง ให้
ใช้ป้ายขนาด ๒๕ x ๕๐ ซม. พื้นสีน�้ำตาล ตัวอักษร
สีขาว เฉพาะชือ่ และเกรดของน�ำ้ มันตัวอักษรขนาด
สูง ๕ ซม. ข้อความอื่น ๆ ตามความเหมาะสม
๓๐.๓.๑.๒ การเก็บรักษาภายในอาคาร
ให้ใช้ปา้ ยขนาด ๑๕ x ๓๐ ซม.พืน้ สีนำ�้ ตาล ตัวอักษร
สีขาว เฉพาะชือ่ และเกรดของน�ำ้ มันตัวอักษรขนาด
สูง ๒ ซม. ข้อความอื่น ๆ ขนาดตามความเหมาะ
สม
๓๐.๓.๒ ข้อความในป้ายประจ�ำกองถัง ให้
ประกอบด้วยสิ่งต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ เป็นอย่างน้อย
๓๐.๓.๒.๑ สัญลักษณ์ทางทหารของ
น�้ำมันแต่ละชนิด (ถ้ามี)
๓๐.๓.๒.๒ ชื่อน�้ำมัน
๓๐.๓.๒.๓ เกรด แบบ หรือประเภท
๓๐.๓.๒.๔ หมายเลขสิ่งอุปกรณ์
๓๐.๓.๒.๕ จ�ำนวน (นับถัง)
๓๐.๓.๒.๖ วัน เดือน ปี ที่ได้รับ
๓๐.๓.๒.๗ วัน เดือน ปี ที่ตักตัวอย่าง
ไปทดสอบครั้งสุดท้าย
๓๐.๓.๓ ต�ำแหน่งของป้ายให้ติดตั้งไว้ใน
ต�ำแหน่งทีม่ องเห็นได้งา่ ยและชัดเจน อยูส่ งู จากพืน้
ประมาณระดับสายตา
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๓๐.๔ ป้ายและเครื่องหมายเตือนอันตราย
๓๐.๔.๑ ให้จัดท�ำป้ายเตือนอันตรายพื้นสี
ขาวตัวอักษรสีแดงไว้ตรงทางเข้าและภายในพื้นที่
เก็บรักษา โดยใช้ขนาดของแผ่นป้ายเช่นเดียวกันกับ
ป้ายประจ�ำกองถังในการเก็บรักษากลางแจ้ง หรือ
การเก็บรักษาไว้ในอาคารแล้วแต่กรณี ส�ำหรับป้าย
กลางแจ้งใช้ขนาดตัวอักษรสูง ๑๕ ซม. และป้ายใน
อาคารใช้ขนาดตัวอักษรสูง ๑๐ ซม. ป้ายเหล่านี้
ได้แก่
๓๐.๔.๑.๑ ป้ายห้ามสูบบุหรี่
๓๐.๔.๑.๒ ป้ายห้ามน�ำสิ่งจุดไฟเข้า
๓๐.๔.๑.๓ ป้ายห้ามเข้า
๓๐.๔.๑.๔ ป้ายอันตรายไวไฟ
๓๐.๔.๑.๕ ป้ายบอกต�ำแหน่งเครื่องมือ
ดับเพลิง
๓๐.๔.๑.๖ ป้ายเตือนอันตรายอื่น ๆ ที่
จ�ำเป็น
๓๐.๔.๒ ให้ท�ำเครื่องหมายเตือนอันตราย
พืน้ สีขาว ตัวอักษรสีแดงขนาดใหญ่บนผนังภายนอก
อาคารคลั ง และที่ ถั ง เก็ บ น�้ ำ มั น ขนาดใหญ่ ให้
สามารถมองเห็นได้ชดั เจนในระยะ ๗๕ ม. เป็นอย่าง
น้อย ตาม
ความเหมาะสมของชนาดอาคารและขนาด
ของถังน�้ำมันนั้นเครื่องหมายเป็นข้อความเหล่านี้
ได้แก่
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๓๐.๔.๒.๑ ห้ามสูบบุหรี่
๓๐.๔.๒.๒ อันตรายไวไฟ
๓๐.๔.๒.๓ ข้อความเตือนอันตรายอื่นๆ ที่
จ�ำเป็นและเหมาะสม
ข้อ ๒๙ จัดให้มกี ารตักตัวอย่างน�ำ้ มันของหน่วยส่ง
๕.๘ การตั ก - ระเบียบ ทบ.ว่า ก� ำ ลั ง เพื่ อ ส่ ง ให้ ห น่ ว ยทดสอบ ท� ำ การทดสอบ
ตัวอย่างน�้ำมันไป ด้วยการส่งก�ำลัง คุณภาพน�้ำมันทันทีเมื่อสงสัยว่าน�้ำมันนั้นจะเสื่อม
คุณภาพหรือตักตามอายุของการเก็บรักษาดังนี้
สป.๓ สาย
ทดสอบ
๒๙.๑ น�้ำมันเชื้อเพลิงไอพ่นที่เก็บในถังขนาด
-หลักฐานการ พลาธิการ พ.ศ.
ใหญ่ทกุ รอบ ๑ เดือนและทีเ่ ก็บในภาชนะบรรจุ ทุกร
รายงานน�้ำมันไป ๒๕๕๑ ข้อ
ทดสอบ (ไอพ่ น ๒๙,๒๙.๑-๒๙.๖, อบ ๓ เดือน
๒๙.๒ น�้ำมันเชื้อเพลิงอากาศยานที่เก็บในถัง
และอากาศยาน) ๓๐,๓๑
เก็บขนาดใหญ่ทกุ รอบ ๒ เดือน และทีเ่ ก็บในภาชนะ
-ตักตามอายุ
บรรจุทุกรอบ ๓ เดือน
การเก็บรักษา
๒๙.๓ น�้ำมันแก๊สโซลีนรถยนต์ทุกรอบ ๖ เดือน
๒๙.๔ น�้ำมันดีเซล น�้ำมันก๊าด และน�้ำมันเตา
ทุกรอบ ๖ เดือน
๒๙.๕ น�้ำมันอุปกรณ์ภาคพื้นดินทุกชนิดทุกร
อบ ๑๒ เดือน เว้นน�ำ้ มันอุปกรณ์อากาศยานให้ตรวจ
สอบจากวันหมดอายุ
๒๙.๖ วิธีปฏิบัติในการตักตัวอย่างและการ
ทดสอบ ให้เป็นไปตามที่กรมพลาธิการทหารบก
ก�ำหนด
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๖ การรักษา
ความปลอดภัย
๖.๑ การ
ป้องกันอัคคีภัย
และการปฏิบัติ
เมื่อเกิดอัคคีภัย
- ระเบียบ
และค�ำสั่งการ
ป้องกันอัคคีภัย
- แผนการ
ป้องกันเมื่อเกิด
อัคคีภัย/
แผนการขนย้าย
เมื่อเกิดอัคคีภัย
- การซัก
ซ้อมและการ
รายงานผลการ
ป้องกันอัคคีภัย
- การตรวจ
การป้องกันอัคคี
ภัยและการ
รายงานผล
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ข้อ ๓๐ น�ำ้ มันเชือ้ เพลิงอากาศยานทุกชนิดทีม่ อี ายุ
ในการเก็บรักษาถึงก�ำหนดที่ต้องตักตัวอย่างไป
ทดสอบคุณภาพแล้ว ห้ามน�ำไปใช้ราชการจนกว่า
จะได้ ตั ก ตั ว อย่ า งไปทดสอบและทราบผลการ
ทดสอบคุณภาพแล้ว
ข้อ ๓๑ วิธีปฏิบัติในการเก็บรักษาให้เป็นไปตามที่
กรมพลาธิการทหารบกก�ำหนด

- 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

กรมจเรทหารบก

ข้อ ๕. ความรับผิดชอบ
- ผบ.หน่วยทุกขนาดมีหน้าที่รับผิดชอบในการ
ป้องกันอัคคีภัยและการปฏิบัติเมื่อเกิดอัคคีภัยขึ้น
ในอาคารสถานที่ ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของ
หน่วยนั้นๆ
- ผบ.หน่วยระดับกองพันหรือเทียบเท่าขึ้นไป
แต่งตั้งนายทหารขึ้น๓ นาย เป็นผู้อ�ำนวยการดับ
เพลิง มีหน้าที่อ�ำนวยการดับเพลิงซึ่งเกิดภายใน
หน่วย ตรวจการป้องกันอัคคีภัยภายในหน่วย และ
เป็นผูเ้ สนอแนะการป้องกันอัคคีภยั และการปฏิบตั ิ
เมื่อเกิดอัคคีภัยแก่ผบ. หน่วยนั้นๆ
ข้อ ๖. เจ้าหน้าที่ดับเพลิงให้หน่วยระดับกองพัน
หรือเทียบเท่าขึ้นไป ก�ำหนดเจ้าหน้าที่อื่นๆ ตาม
ความเหมาะสม เช่น
๖.๑ เจ้าหน้าที่ให้สัญญาณเพลิงไหม้
๖.๒ เจ้าหน้าที่ติดต่อผู้บังคับบัญชา และหน่วย
ดับเพลิง
๖.๓ เจ้าหน้าที่ตรวจสิ่งอุปกรณ์ดับเพลิง
และตรวจสิ่งซึ่งจะเป็นต้นเหตุเพลิงไหม้

คู่มือการปฏิบัติราชการสายงานจเร
การตรวจกิจการทั่วไป

หัวขอการตรวจ หลักฐานอ้างอิง
-เครื่องมือดับ
เพลิง ครบถ้วนใช้
การได้และมีการ
ป ร ะ ส า น กั บ
หน่ ว ยดั บ เพลิ ง
ใกล้เคียง

ใจความของหลักฐานอ้างอิง
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
แก่เจ้าหน้าทีอ่ นื่ ๆ ซึง่ จะต้องปฏิบตั งิ านในเวลากลาง
คืนด้วยเจ้าหน้าที่ต่าง ๆ เหล่านี้จะต้องมีค�ำสั่ง
ก�ำหนดหน้าที่และการปฏิบัติไว้โดยแน่นอน
๗.๕ แผนการขนย้ายสิ่งของ ทุกหน่วยจะต้องจัด
เตรียมแผนการขนย้ายสิง่ ของภายในอาคารสถานที่
ของหน่วยนัน้ ๆไว้แต่เนิน่ ๆ แผนการนีค้ วรจะมีชอ่ ง
ทางออกทุกช่อง ที่ติดตั้งเครื่องอุปกรณ์ในการดับ
เพลิง ทางออกฉุกเฉินของเจ้าหน้าที่แต่ละส่วนของ
อาคารสถานที่นั้น ๆ ล�ำดับความส�ำคัญของการขน
ย้ายก่อนหลัง ตลอดจนเจ้าหน้าที่ในการขนย้าย
เป็นต้น แผนการขนย้ายนีค้ วรจะติดไว้แต่ละอาคาร
สถานที่ ณ ที่ซึ่งสามารถเห็นได้โดยทั่วกัน
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๗.๖ แผนการป้องกันอัคคีภยั และการปฏิบตั เิ มือ่ เกิด
อัคคีภยั ทุกหน่วยจะต้องมีแผนป้องกันอัคคีภยั และ
การปฏิบัติเมื่อเกิดอัคคีภัยตามความเหมาะสมกับ
สภาพและสิ่งแวดล้อมของหน่วยนั้นๆ ก่อนการ
วางแผนป้องกันอัคคีภัย ควรจะให้มีการส�ำรวจ
อาคารสถานที่ และสิง่ ต่าง ๆ ในบริเวณทีอ่ ยูใ่ นความ
รั บ ผิ ด ชอบของหน่ ว ยการส� ำ รวจก็ เ พื่ อ หาราย
ละเอียดในเรื่องปริมาตรของอาคาร เพื่อจัดหา
เครื่องดับเพลิงให้พอเพียงต�ำบลส�ำคัญๆ ที่จะต้อง
ป้องกันสิ่งที่ก่อให้เกิดเพลิงไหม้ ฯลฯ เป็นต้น เมื่อ
ส�ำรวจแล้วก็ก�ำหนดเป็นแผนป้องกันอัคคีภัยและ
การปฏิบัติเมื่อเกิดอัคคีภัยขึ้นในแผนนี้ควรจะมี
หัวข้อดังนี้ การก�ำหนดเจ้าหน้าที่ต่างๆ ประจ�ำวัน
เพื่อปฏิบัติเมื่อเกิดอัคคีภัยแผน การขนย้ายสิ่งของ
ต่าง ๆ การก�ำหนดสัญญาณอัคคีภัย น�้ำใช้ ในการ
ดั บ เพลิ ง ทิ ศ ทางลมตามฤดู ก าล ฯลฯ เป็ น ต้ น
แผนการป้องกันอัคคีภัย และการปฏิบัติเมื่อเกิด
อั ค คี ภั ย นี้ น ายทหารซึ่ ง ได้ รั บ การแต่ ง ตั้ ง เป็ น ผู ้
อ�ำนวยการ เพื่อท�ำการดับเพลิงของหน่วยเป็นผู้
กระท�ำเสนอต่อผู้บังคับหน่วยเพื่อพิจารณาด�ำเนิน
การ และสมควรแก้ไขปรับปรุงให้เหมาะสมอยูเ่ สมอ
และแผนนี้ควรจะได้มีการประสานการนี้
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ปฏิ บั ติ กั บ หน่ ว ยดั บ เพลิ ง สาธารณะ และส่ ว น
ราชการข้างเคียงอย่างใกล้ชิดเพื่อการช่วยเหลือซึ่ง
กันและกันเมือ่ หน่วยจะท�ำแผนป้องกันอัคคีภยั ของ
หน่วยแล้ว ให้หน่วยส�ำเนาส่งหน่วยเหนือทราบด้วย
ตัวอย่าง หัวข้อในการท�ำแผนป้องกันอัคคีภัยและ
การปฏิบัติเมื่อเกิดอัคคีภัยปรากฏตามผนวก ก. ซึ่ง
แนบท้ายระเบียบ
๗.๘ การตรวจการป้องกันอัคคีภัย
๗.๘.๑ ผู้บังคับหน่วยชั้น ผบ.พัน หรือเทียบเท่า
จะต้ อ งท� ำ การตรวจการป้ อ งกั น อั ค คี ภั ย ภายใน
หน่วย เดือนละ ๑ ครั้ง ส�ำหรับหน่วยกองร้อย หรือ
เที ย บเท่ า จะต้ อ งท� ำ การตรวจป้ อ งกั น อั ค คี ภั ย
ภายในหน่วยอย่างน้อย ๒ สัปดาห์ต่อครั้ง ส�ำหรับ
หน่วยตั้งแต่กรมหรือเทียบเท่าขึ้นไปให้ ผบ.หน่วย
นั้น ๆ ท�ำ การตรวจการป้องกันอัคคีภัยของหน่วย
ตาม แต่จะพิจารณาเห็นสมควร
๗.๘.๒ ผู้อ�ำนวยการดับเพลิงของกองพัน หรือ
เทียบเท่าขึน้ ไป จะต้องท�ำการตรวจการป้องกันอัคคี
ภัยภายในหน่วยอย่างน้อยเดือนละครั้ง พร้อมทั้ง
บันทึกผลการตรวจสอบเสนอ ผบ.หน่วยนั้นพร้อม
ด้วยข้อคิดเห็นต่างๆ ตามตัวอย่างรายการตรวจสอบ
ในผนวก ข. ซึ่งแนบท้ายระเบียบนี้
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ข้อ ๗.๔ เครื่องมือดับเพลิง เครื่องมือและเครื่อง
ใช้ที่หน่วยสมควรจัดหาไว้เองโดยใช้งบประมาณ
ของหน่วยเองได้แก่
- เครื่องดับเพลิงชนิดน�้ำยาเคมี
- ถังทรายและพลั่วตักทราย
- ขวานขนาดใหญ่
- ถังน�้ำ แหล่งเก็บน�้ำที่มีน�้ำขังอยู่ตลอดเวลา
- บันได
- ไฟฉาย
- ป้ายแสดงทางออกเวลาฉุกเฉิน
ข้อ ๗.๗ การฝึกปฏิบัติเมื่อเกิดอัคคีภัย
ให้ทุกหน่วยท�ำการฝึกเจ้าหน้าที่ที่ได้ก�ำหนด
ไว้ขึ้น เพื่อปฏิบัติเมื่อเกิดอัคคีภัยตามแผนที่จัดวาง
ไว้ โดยเฉพาะให้เพ่งเล็งการฝึกนอกเวลาราชการ
และในเวลากลางคืนเป็นพิเศษ โดยให้ด�ำเนินการ
ฝึกในงวดที่ ๒ ของปีงบประมาณ (ห้วงเดือน ก.พ.
– พ.ค.) และสามารถใช้เครื่องดับเพลิงที่หน่วยมีอยู่
จริง ๑๐% (เศษให้ปัดเป็น ๑ เครื่อง) ทั้งนี้เพื่อให้
เจ้าหน้าที่ที่ก�ำหนดไว้ สามารถปฏิบัติได้อย่างเป็น
ระเบียบ ไม่ตื่นตกใจ และปฏิบัติการได้ผลแน่นอน
เมื่อเกิดอัคคีภัย
ข้อ ๗.๑.๔ ห้ามน�ำวัตถุไวไฟเข้าไปเก็บในที่
ท�ำงานโดยไม่จ�ำเป็น
ข้อ ๗.๒.๔ คลังหรือห้องเก็บสิ่งของต่างๆ
๖.๒ การเก็ บ - ระเบียบ ทบ. ว่า
ด้วยการป้องกันคัค ควรจัดวางให้เป็นระเบียบ ให้อากาศถ่ายเท
วัตถุอันตราย
ได้
- วัสดุไวไฟ คีภัยและการ
ห้ า มเก็ บ ภายใน ปฏิบัติ
อาคารหรื อ คลั ง
สิ่งอุปกรณ์
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วัตถุไวไฟจะต้องแยกเก็บต่างหาก ควรจัดให้มปี รอท
วัดอุณหภูมิของห้อง หรือคลังต่าง ๆ ด้วย
ข้อ ๗.๒.๖ วัตถุบางอย่าง เช่น เซลลูลอยด์,
น�ำ้ มันยาง, ผ้าหรือด้ายชุบน�ำ้ มันวัตถุเหล่านีห้ ากเก็บ
รวมกันไว้เป็นจ�ำนวนมากในที่อับ เมื่อได้รับความ
ร้อนมากขึ้นอาจเกิดการเผาไหม้ขึ้นเองได้
ข้อ ๓ การรักษาความปลอดภัยของสถานที่เก็บ
รั ก ษาหรื อ คลั ง ให้ จั ด เวรยามเฝ้ า ตรวจและ
ระมัดระวังการโจรกรรมและการก่อวินาศกรรม
- ค�ำสั่ง ทบ.ที่
๔๖๑/๒๕๑๗ ลง ตลอดเวลา ๒๔ ชม.
๒๒ พ.ย.๑๗ ข้อ ๓ หมวด ๕ การรักษาความปลอดภัยเกี่ยวกับสถานที่
ข้อ ๓๗ มาตรการรักษาความปลอดภัยเกี่ยวกับ
- ระเบียบส�ำนัก
นายกรัฐมนตรีว่า สถานที่ให้หน่วยงานของรัฐพิจารณาด�ำเนินการดัง
ต่อไปนี้
ด้วยการรักษา
(๓) ให้แสงสว่างเพื่อปกป้องพื้นที่ที่มีความ
ความปลอดภัย
ส�ำคัญและเพิม่ ประสิทธิภาพในการตรวจสอบพืน้ ที่
แห่งชาติ พ.ศ.
ข้อ ๓๒.๒ ผู้บังคับหน่วยสนับสนุนโดยตรง มี
๒๕๕๒ หมวด ๕
อ�ำนาจสัง่ จ่ายน�ำ้ มันในระดับให้แก่หน่วยใช้ทรี่ บั การ
ข้อ ๓๗(๓)
สนับสนุน โดยให้เป็นไปตามอัตราหรือเครดิตของ
-ระเบียบ ทบ.ว่า หน่วยใช้
ด้วยการส่งก�ำลัง
สป.๓ สาย พธ.
พ.ศ.๒๕๕๑ ข้อ
๓๒.๒,๓๒.๓,
๓๒.๔,๕๐.๔.๓
เมื่อเกิดอัคคีภัย
พ.ศ. ๒๕๐๓ ข้อ
๗.๑.๔, ๗.๒.๔
และ ๗.๒.๖

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

๗.การจ่าย
๗.๑ การสั่งจ่าย
และใบสั่งจ่าย
- ลายมือชื่อ
ผู้มีอ�ำนาจในการ
สั่งจ่าย
-หลักฐาน
ใบสั่งจ่ายน�้ำมัน
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๗.๒ ใบรั บ
น�้ ำ มั น และบั ญ ชี
จ่ายน�้ำมัน
- หลักฐาน
ใบรับน�้ำมัน ทบ.
๔๖๕-๓๒๐
- บัญชีจ่าย
น�้ ำ มั น ประจ� ำ วั น
ทบ.๔๖๕-๓๒๗
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พ.ศ.๒๕๕๑ ข้ อ
๓๕.๒
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ใจความของหลักฐานอ้างอิง
ข้อ ๓๒.๓ ผูบ้ งั คับหน่วยสนับสนุนทัว่ ไป มีอำ� นาจ
สัง่ จ่ายน�ำ้ มันในระดับให้แก่หน่วยสนับสนุนโดยตรง
เพือ่ ทดแทนระดับทีห่ น่วยสนับสนุนโดยตรงได้แจก
จ่ายให้แก่หน่วยใช้ไปแล้ว
ข้อ ๓๒.๔ เจ้ากรมพลาธิการทหารบก มีอ�ำนาจ
สั่งจ่ายน�้ำมันในระดับให้แก่หน่วยสนับสนุนทั่วไป
หน่วยสนับสนุนโดยตรง เพื่อทดแทนระดับที่หน่วย
ได้แจกจ่ายไปแล้ว และมีอ�ำนาจสั่งจ่ายในกรณีที่มี
ฐานะเป็นผู้บังคับหน่วยสนับสนุนทั่วไป ผู้บังคับ
หน่วยสนับสนุนโดยตรงและผู้บังคับหน่วยใช้
ข้อ ๕๐.๔.๓ ใบสั่งจ่ายน�้ำมัน ทบ.๔๖๕-๓๑๒
ผนวก น. ใช้ส�ำหรับการสั่งจ่ายน�้ำมันของส่วนเก็บ
รักษาในกรณีทตี่ อ้ งจ่ายน�ำ้ มันหลายรายการในหลัก
ฐานการเบิกเดียวกันและแต่ละรายการนัน้ แยกเก็บ
รักษาอยู่หลายแห่ง
- ข้อ ๓๕.๒ พลขับหรือเจ้าหน้าที่ประจ�ำ
ยุทโธปกรณ์ น�ำรถหรือภาชนะบรรจุน�้ำมันไปเติม
น�้ำมัน ณ สถานีจ่ายน�้ำมัน โดยใช้ใบรับน�้ำมันที่ผู้
บังคับหน่วยใช้หรือผูไ้ ด้รบั มอบอ�ำนาจ เป็นผูส้ งั่ จ่าย
น�ำ้ มันตามอัตราหรือเครดิต เป็นหลักฐานในการขอ
เติม โดยให้ระบุประเภทของอัตรา หรือเครดิตลงไป
ในใบรับน�้ำมันนั้นให้ชัดเจน และให้ผู้รับลงนามรับ
ไว้เป็นหลักฐานทีด่ า้ นหลังของใบรับน�ำ้ มันนัน้ ๆและ
ในบัญชีจ่ายน�้ำมันประจ�ำวันของสถานีจ่ายน�้ำมัน

คู่มือการปฏิบัติราชการสายงานจเร
การตรวจกิจการทั่วไป

หัวขอการตรวจ หลักฐานอ้างอิง
๘.การตรวจและ
การรายงาน
๘.๑ การตรวจ
โดยผู้บังคับ
บัญชา
- การแต่งตั้ง
คณะกรรมการ
- การ
รายงานผลของ
คณะกรรมการ

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

- ระเบียบ ทบ.ว่า
ด้วยการส่งก�ำลัง
๘.๒ การตรวจ สป.๓ สาย พธ.
พ.ศ.๒๕๕๑ ข้อ
นับสอบบัญชี
๒๘
แบบสมบูรณ์
- การแต่งตั้ง
คณะกรรมการ
- การ
รายงานผลของ
คณะกรรมการ

ใจความของหลักฐานอ้างอิง

ข้อ ๕๒.๑ ผู้บังคับบัญชาของหน่วยที่มีสิ่งอุปกรณ์
ประเภท ๓ สายพลาธิการอยู่ในความครอบครอง
ต้ อ งตั้ ง กรรมการตรวจน�้ ำ มั น ประกอบด้ ว ยนาย
ทหารสัญญาบัตรอย่างน้อย ๓ นายขึน้ ท�ำการตรวจ
กิจการส่งก�ำลังสิง่ อุปกรณ์ประเภท ๓ สายพลาธิการ
ของหน่วย อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง
ข้อ ๕๒.๓ เมื่อท�ำการตรวจแล้วให้คณะกรรมการ
รายงานผลการตรวจต่อผูส้ งั่ ตัง้ กรรมการภายใน ๑๕
วัน นับแต่วันที่คณะกรรมการได้รับทราบค�ำสั่ง
ข้อ ๒๘ น�ำ้ มันทีบ่ รรจุภาชนะส�ำหรับหน่วยส่งก�ำลัง
ต้องจัดให้มีการตรวจนับสอบบัญชีแบบสมบูรณ์ ปี
ละ ๑ ครั้ง โดยตัดยอดในสิ้นเดือนกันยายน และ
รายงานภายในเดือนตุลาคมของทุก ๆ ปีตามสาย
การส่งก�ำลังจนถึงกองทัพบก โดยให้ผู้บังคับบัญชา
ของหน่วยที่มีสิ่งอุปกรณ์ประเภท ๓ สายพลาธิการ
อยูใ่ นความครอบครองท�ำการตัง้ กรรมการประกอบ
ด้ ว ยนายทหารสั ญ ญาบั ต รอย่ า งน้ อ ย ๓ นาย
ระเบียบปฏิบตั ใิ นการตรวจสอบบัญชีให้เป็นไปตาม
กรมพลาธิการทหารบกก�ำหนด ส่วนน�้ำมันที่เก็บ
รักษาในถังขนาดใหญ่ให้ปฏิบัติตามการวัดปริมาณ
น�้ำมันในถังขนาดใหญ่เพื่อปรับบัญชีประจ�ำเดือน
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๘.๓ การ
รายงานการ
ตรวจสอบการตั้ง
ยอดอัตราและ
เครดิต
- การแต่งตั้ง
คณะกรรมการ
- การ
รายงานผลของ
คณะกรรมการ

๘.๔ การ
รายงานการใช้
น�้ำมันประจ�ำ
เดือน
- รายงาน
การใช้น�้ำมันตาม
อัตราและเครดิต
ทบ.๔๖๕-๓๒๖
- รายงาน
ครบถ้วน ถูกต้อง
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- ระเบียบ ทบ.ว่า
ด้วยการส่งก�ำลัง
สป.๓ สาย พธ.
พ.ศ.๒๕๕๑ ข้อ
๔๗.๓

- ระเบียบ ทบ.ว่า
ด้วยการส่งก�ำลัง
สป.๓ สาย พธ.
พ.ศ.๒๕๕๑ ข้อ
๕๑.๒,๕๑.๓,
๕๑.๔, ๕๑.๔.๑๕๑.๔.๕

กรมจเรทหารบก

ใจความของหลักฐานอ้างอิง
ข้อ ๔๗.๓ ผู้บังคับหน่วยที่มีอัตราและเครดิต รับ
ผิดชอบในการตรวจสอบความถูกต้องในการตัง้ ยอด
อัตราและเครดิต โดยตั้งกรรมการตรวจสอบขึ้น ๓
นาย เป็นนายทหารสัญญาบัตรอย่างน้อย๑ นาย
ท�ำการตรวจสอบการตั้งยอดอัตราและเครดิต และ
การตรวจจ่ายของเจ้าหน้าทีส่ ว่ นบัญชีคมุ ทุกรอบ ๑
เดือน และให้คณะกรรมการรายงานผลต่อผู้สั่งตั้ง
กรรมการภายใน ๕ วันท�ำการของเดือนถัดไป
ข้อ ๕๑.๒ หน่วยสนับสนุนโดยตรงเสนอรายงาน
สถานภาพน�้ ำ มั น ในความครอบครองต่ อ หน่ ว ย
สนับสนุนทัว่ ไป เป็นประจ�ำทุกเดือนภายในวันที่ ๑๐
ของเดือนถัดไป การรายงานใช้ ทบ.๔๖๕ – ๓๒๖
ผนวก ฒ.
ข้อ ๕๑.๓ หน่วยสนับสนุนทั่วไปจัดท�ำรายงาน
สถานภาพน�้ำมันในความครอบครองและรวบรวม
รายงานสถานภาพของหน่วยสนับสนุนโดยตรง สรุป
เป็ น รายงานสถานภาพน�้ ำ มั น ทั้ ง หมดเสนอต่ อ
กองทัพบก (ผ่านกรมพลาธิการทหารบก) เป็น
ประจ�ำทุกเดือน ภายในวันที่ ๒๐ ของเดือนถัดไป
การรายงานใช้ ทบ.๔๖๕-๓๒๖ ผนวก ฒ.
ข้อ ๕๑.๔ กรมพลาธิการทหารบก
๕๑.๔.๑ รวบรวมรายงานสถานภาพน�้ำมันของ
หน่วยสนับสนุนโดยตรงที่ให้การสนับสนุนที่เสนอ
มาตามข้อ ๕๑.๒

คู่มือการปฏิบัติราชการสายงานจเร
การตรวจกิจการทั่วไป

หัวขอการตรวจ หลักฐานอ้างอิง

ใจความของหลักฐานอ้างอิง

๕๑.๔.๒ จัดท�ำรายงานสถานภาพน�ำ้ มันในครอบ
ครอง ใช้ ทบ.๔๖๕-๓๒๖
๕๑.๔.๓ รวบรวมรายงานของหน่วยสนับสนุน
ทั่วไปที่เสนอผ่านมาตามข้อ ๕๑.๓
๕๑.๔.๔ เสนอรายงานตาม
ข้อ๕๑.๔.๑,๕๑.๔.๒,๕๑.๔.๓ ต่อกองทัพบก (ผ่าน
กรมส่งก�ำลังบ�ำรุงทหารบก) เป็นประจ�ำทุกเดือน
ภายในสิ้นเดือนของเดือนถัดไป
- ๕๑.๔.๕ รายงานสถานภาพน�้ำมันตาม
อัตราและเครดิตทีไ่ ด้รองจ่ายไปและยังไม่ได้รบั การ
สนับสนุนให้กองทัพบก (ผ่านกรมส่งก�ำลังบ�ำรุง
ทหารบก)ภายในสิ้นเดือนตุลาคม
ข้อ ๒.๓.๕ พธ.ทบ. ให้รวบรวมสถานภาพน�้ำมัน
๘.๕ การรายงาน - หนังสือ กบ.ทบ. ที่ ตามอัตราพิกัดของทุกหน่วยตามข้อ ๒.๓.๑,๒.๓.๕
สถานภาพน�้ำมัน กห ๐๔๐๔/๒๐๐๓ แล้วรายงานให้ ทบ. (ผ่าน กบ.ทบ.) ทราบภายใน
ตามอัตราพิกัด ลง ๒ ก.ค.๓๖ ข้อ วันที่ ๓๑ต.ค. และ ๓๐ เม.ย.ของทุก ๆ ปี และให้
เริ่ ม ปฏิ บั ติ ห ลั ง จากได้ รั บ อนุ มั ติ ฉ บั บ นี้ โ ดยเริ่ ม
- หลักฐานการ ๒.๓.๕ , ๓.๓.๔
รายงานครั้งแรกภายใน ๓๑ ต.ค.เป็นต้นไป
รายงาน
ข้อ ๓.๓.๔ การรายงานให้หน่วยที่ได้รับแจกจ่า
- รายงานครบ
ยานพาหนะ (เว้นจักรยานยนต์) ไปจาก ทบ. ท�ำ
ถ้วน ถูกต้อง
ผนวก ก (บัญชีสถานภาพน�้ำมันตามอัตราพิกัด)
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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๘.๖ การรายงาน
การวั ด ปริ ม าณ
น�้ำมันประจ�ำ
เดือน
- หลักฐานการ
ตั้งคณะกรรม
การ
- การรายงาน
ผลการวัดปริมาณ
น�้ำมัน
- การปรับ
ยอดน�้ำมันระเหย
หาย
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- ระเบียบ ทบ.ว่า
ด้วยการส่งก�ำลัง
สป.๓ สาย พธ.
พ.ศ.๒๕๕๑ ข้อ
๒๗.๑,๒๗.๒,
๒๗.๓,
๒๗.๔,๒๗.๕.๔,
๒๗.๕.๕,๒๗.๖
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ใจความของหลักฐานอ้างอิง
เพือ่ ให้ พธ.ทบ.สรุปน�ำเรียน ผบ.ทบ.(ผ่าน กบ.ทบ.)
เพื่อทราบตาม ผนวก ก ที่ส่งมาด้วยก่อน ๓๐ ม.ค.
ของแต่ละปี
ข้อ ๒๗.๑ ให้ผบู้ งั คับหน่วยทีร่ บั ผิดชอบสถานีคลัง
น�้ ำ มั น ตั้ ง คณะกรรมการควบคุ ม การวั ด ปริ ม าณ
น�้ำมันประจ�ำเดือนขึ้น ๓ นาย ประกอบด้วยนาย
ทหารสัญญาบัตร อย่างน้อย ๒ นาย
ข้อ ๒๗.๒ ให้หัวหน้าสถานีคลังน�้ำมันจัดการวัด
ปริมาณน�้ำมันประจ�ำเดือนภายใต้การควบคุมของ
คณะกรรมการ ตามข้อ ๒๗.๑ เป็นประจ�ำทุกเดือน
โดยให้ท�ำการวัดในวันเปิดท�ำการวันแรกของเดือน
ถัดไป
ข้อ ๒๗.๓ น�ำ้ มันทีส่ ญ
ู เสียเนือ่ งจากการระเหยหาย
ในระหว่างเดือนตามผลของการวัดปริมาณให้ผู้
บังคับหน่วยที่รับผิดชอบสถานีคลังน�้ำมันปรับยอด
บัญชี โดยตัดยอดระเหยหายจริงออกให้ตรงกับ
ยอดน�้ำมันที่มีจริงตามผลการวัด แล้วรายงานตาม
สายส่งก�ำลัง เพื่อเป็นหลักฐานในการเบิกทดแทน
ข้อ ๒๗.๔ ส่วนน�ำ้ มันทีส่ ญ
ู เสียเกินเกณฑ์ทกี่ องทัพ
บกก�ำหนด ให้ท�ำการตั้งคณะกรรมการสอบสวน
และรายงานขออนุมัติจ�ำหน่าย โดยปฏิบัติตาม
ระเบียบกองทัพบกว่าด้วยการจ�ำหน่ายที่ใช้บังคับ
อยู่ในเวลานั้น

คู่มือการปฏิบัติราชการสายงานจเร
การตรวจกิจการทั่วไป

หัวขอการตรวจ หลักฐานอ้างอิง

ใจความของหลักฐานอ้างอิง
ข้อ ๒๗.๕ เกณฑ์การสูญเสียเนื่องจากการระเหย
หายของน�้ำมันตามปกติ ที่ยอมให้ปรับบัญชีได้โดย
ไม่ต้องขออนุมัติจ�ำหน่าย
๒๗.๕.๔ เกณฑ์ตามข้อ ๒๗.๕.๑,๒๗.๕.๒ และ
๒๗.๕.๓ ค�ำนวณจากผลรวมของยอดน�้ำมันแต่ละ
ชนิดที่เหลือต้นเดือน กับยอดรับในรอบเดือน
๒๗.๕.๕ รายละเอียดในการคิดเกณฑ์การระเหย
หาย ให้แสดงการค�ำนวณลงในบัญชีสรุปยอดน�ำ้ มัน
ในถังขนาดใหญ่ประจ�ำเดือน ทบ.๔๖๕-๓๒๔ ตาม
ผนวก ฌ.
ข้ อ ๒๗.๖ การด� ำ เนิ น การต่ อ น�้ ำ มั น ที่ สู ญ เสี ย
เนื่องจากการระเหยหายในระหว่างเดือนจากผล
การวัดตามข้อ ๒๗.๓ และ ๒๗.๔ ให้ด�ำเนินการให้
เสร็จสิ้นภายใน ๑ เดือน นับจากวันที่วัดปริมาณ
น�้ำมันตามข้อ ๒๗.๒ และให้คณะกรรมการควบคุม
การวัดปริมาณน�ำ้ มันประจ�ำเดือน ลงนามรับรองใน
บัญชีคุมไว้เป็นหลักฐาน

๙.เบ็ดเตล็ด
๙.๑ ระเบียบ
ปลีกย่อยเกีย่ วกับ
การส่งก�ำลัง สป.
๓ สาย พธ.
- ออกระเบียบ
ป ลี ก ย ่ อ ย ข อ ง
หน่ ว ย ให้ รั ด กุ ม
และเหมาะสม

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

ข้อ ๘.๖ ก�ำหนดระเบียบปลีกย่อยเกี่ยวกับการ
ปฏิ บั ติ ก ารส่ ง ก� ำ ลั ง สิ่ ง อุ ป กรณ์ ป ระเภท ๓สาย
พลาธิการ ของหน่วยภายในขอบเขตแห่งระเบียบนี้
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ใจความของหลักฐานอ้างอิง

ข้อ ๙.๗ เสนอแนะแม่ทัพภาค เพื่อวางระเบียบ
ปลีกย่อยเกีย่ วกับการปฏิบตั กิ ารส่งก�ำลังสิง่ อุปกรณ์
ประเภท ๓ สายพลาธิการภายในหน่วยและภายใน
พื้นที่ ตามขอบเขตแห่งระเบียบนี้
ข้อ ๑๐.๘ วางระเบียบปลีกย่อยเกีย่ วกับการปฏิบตั ิ
การส่งก�ำลังสิ่งอุปกรณ์ประเภท ๓สายพลาธิการ
ภายในกรมพลาธิ ก ารทหารบก ให้ เ ป็ น ไปตาม
ขอบเขตแห่งระเบียบนี้
ข้อ ๓๕.๖ ให้ผบู้ งั คับหน่วยทีจ่ ดั ตัง้ สถานีจา่ ยน�ำ้ มัน
๙.๒ ระเบียบ - ระเบียบ ทบ.ว่า ออกระเบียบปฏิบัติประจ�ำของสถานีจ่ายน�้ำมันให้
ป ฏิ บั ติ ป ร ะ จ� ำ ด้ ว ยการส่ ง ก� ำ ลั ง รัดกุมและเหมาะสม
ของสถานี จ ่ า ย สป.๓ สาย พธ. พ.ศ.
๒๕๕๑ ข้อ ๓๕.๖
น�้ำมัน
- ออกระเบียบ
ป ฏิ บั ติ ป ร ะ จ� ำ
(รปจ.) ของหน่วย
ให้ รั ด กุ ม เหมาะ
สม
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คู่มือการปฏิบัติราชการสายงานจเร
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หัวขอการตรวจ หลักฐานอ้างอิง
๙.๓ ระเบียบ
ปลีกย่อยเกี่ยวกับ
การประหยัดการ
ส่งก�ำลัง
- ออกระเบียบ
หรื อ ค� ำ สั่ ง ของ
หน่ ว ยให้ รั ด กุ ม
และเหมาะสม

- ระเบียบ ทบ.ว่า
ด้ ว ยการส่ ง ก� ำ ลั ง
สป.๓ สาย พธ. พ.ศ.
๒๕๕๑ ข้อ ๕๕

ใจความของหลักฐานอ้างอิง
ข้อ ๕๕ การประหยัดการส่งก�ำลัง ให้ผบู้ งั คับบัญชา
ทุกระดับชั้นกวดขันการใช้น�้ำมันให้เป็นไปอย่าง
ประหยัดและเพื่อการปฏิบัติราชการอย่างแท้จริง
โดยให้วางระเบียบหรือออกค�ำสั่งปลีกย่อยของ
หน่วยตามความเหมาะสม
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การตรวจสิ่งอุปกรณ์ประเภท ๕ สายสรรพาวุธ
และวิทยาศาสตร์ (หน่วยใช้)

คู่มือการปฏิบัติราชการสายงานจเร
การตรวจกิจการทั่วไป

การตรวจสิ่งอุปกรณ์ประเภท ๕ สายสรรพาวุธ และวิทยาศาสตร์ (หน่วยใช้)
หัวขอการตรวจ หลักฐานอ้างอิง
๑. การเตรียม
การรับตรวจ
๑.๑ การ
ด�ำเนินการตาม
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

ใจความของหลักฐานอ้างอิง

- ข้อ ๑๕.๒ หน่วยรับการตรวจระดับกองพันหรือ
เทียบเท่าขึน้ ไปเมือ่ ได้รบั บันทึกผลการตรวจแล้ว ให้
ด�ำเนินการแก้ไขข้อบกพร่องที่อยู่ในอ�ำนาจของตน
ทันที โดยไม่ต้องรอให้หน่วยเหนือสั่งการ ส�ำหรับ
เรื่องที่อยู่นอกเหนืออ�ำนาจของตนที่จะแก้ไขได้เอง
ให้รายงานหน่วยเหนือเพื่อด�ำเนินการต่อไป

- ข้อ ๑๒ การแจ้งให้หน่วยรับการตรวจทราบ ก่อน
ออกท�ำการตรวจให้กรมจเรทหารบกหรือหน่วยทีส่ ง่
การตรวจแจ้งเรื่องและก�ำหนดเวลาในการตรวจ
การเตรียมการรับตรวจ และค�ำขอต่างๆ ทีจ่ ำ� เป็นต่อ
การอ�ำนวยความสะดวกในการตรวจ หรือเรือ่ งอืน่ ๆ
ที่เห็นว่ามีความส�ำคัญให้หน่วยรับตรวจทราบ
๑๒.๑ หนังสือแจ้งก�ำหนดเวลาในการตรวจ
ทั่วไป ควรส่งให้หน่วยรับตรวจทราบล่วงหน้าเพื่อ
เตรียมการก่อนการตรวจไม่น้อยกว่า ๓๐ วัน
- ข้อ ๑๕.๒ หน่วยรับการตรวจระดับกองพันหรือ
เทียบเท่าขึน้ ไปเมือ่ ได้รบั บันทึกผลการตรวจแล้ว ให้
ด�ำเนินการแก้ไขข้อบกพร่องที่อยู่ในอ�ำนาจของตน
ทันที โดยไม่ต้องรอให้หน่วยเหนือสั่งการ ส�ำหรับ
เรื่องที่อยู่นอกเหนืออ�ำนาจของตนที่จะแก้ไขได้เอง
ให้รายงานหน่วยเหนือเพื่อด�ำเนินการต่อไป
- ค�ำสั่งกองทัพบก - จัดท�ำข้อมูลประกอบการตรวจตามอนุผนวก ๓ ถึง
เรื่อง การตรวจใน ๓-๒ เรื่อง การส่งก�ำลังสิ่งอุปกรณ์ประเภท ๕ สาย
หน้าที่นายทหารจเร สรรพาวุ ธ (หน่ ว ยใช้ ) และหลั ก ฐานการยื น ยั น
จ�ำนวน สป.๕ คงคลังในระบบ Logsmis ครั้งหลัง
ประจ�ำปี......
- ระเบียบกองทัพ
บกว่าด้วยการตรวจ
ในหน้าที่นายทหาร
จเร พ.ศ.๒๕๕๒
ลง ๑๐ ก.ย.๕๒
ข้อ ๑๒, ๑๕.๒
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ใจความของหลักฐานอ้างอิง

สุด ส่งมอบให้ผู้ตรวจ ณ สถานที่รับตรวจก่อนการ
ตรวจเอกสาร
- ให้จัดท�ำข้อมูลการตรวจ และเตรียมเอกสารที่จะ
รับตรวจให้ครบถ้วนตามที่ กรมจเรทหารบกก�ำหนด
- เตรี ย มแบบตรวจสอบและประเมิ น ผลตาม
โครงการของ จบ. ประจ�ำปี.....เรื่อง การส่งก�ำลังสิ่ง
อุปกรณ์ประเภท ๕ สายสรรพาวุธ (หน่วยใช้)
ประจ�ำปี จ�ำนวน ๒ ชุด พิมพ์หัวเรื่อง และให้ผู้น�ำ
ตรวจผู้รับตรวจลงนามท้ายเรื่อง ให้เรียบร้อยแนบ
ไว้กับข้อมูล
๑.๔ การจัดผู้น�ำ - ค�ำสั่งกองทัพบก - จัดเจ้าหน้าที่รับตรวจ (หน่วยเบิกและร้อย.นขต.)
ตรวจ, ผู้รับตรวจ เรื่อง การตรวจใน และผู้น�ำตรวจไว้ให้พร้อม ณ สถานที่รับตรวจ
และยานพาหนะ หน้าที่นายทหารจเร - จัดยานพาหนะในการน�ำตรวจคลังสิ่งอุปกรณ์
ประเภท ๕
ประจ�ำปี......
น�ำตรวจ
๑.๕ การจัด - ค�ำสั่งกองทัพบก
สถานที่รับตรวจ เรือ่ ง การตรวจใน
หน้าที่นายทหารจเร
ประจ�ำปี......
๒. การรับ-ส่ง
หน้าที่
๒.๑ หลัก
ฐานการ
รับ-ส่งหน้าที่
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- ระเบียบกองทัพ
บกว่าด้วยการรับ-ส่ง
หน้าที่ในเวลา ย้าย
เลื่อน ลด ปลดและ
บรรจุ พ.ศ. ๒๕๔๐
ลง ๑๘ ก.ย.๔๐ ข้อ
๗, ๑๑.๑ และ ๑๒
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- จัดโต๊ะรับตรวจเอกสารให้กว้างพอสมควร อย่าง
น้อยประมาณ ๑.๒๐X ๓.๐๐ เมตร และจัดให้ห่าง
จากสถานที่รับตรวจ เรื่องอื่นๆ พอที่จะไม่ให้เสียง
ของ ผู้ตรวจรบกวนกันขณะท�ำการตรวจ

- ข้อ ๗ เมือ่ มีคำ� สัง่ ย้ายข้าราชการหรือให้ขา้ ราชการ
ออกจากราชการ ให้ผบู้ งั คับบัญชาจัดให้มกี ารรับ-ส่ง
หน้าที่กันโดยเร็วโดยให้เริ่มออกเดินทางไปรับ-ส่ง
หน้าที่ซึ่งกันและกันภายใน ๗ วัน นับแต่วันที่ได้
รับค�ำสั่งอย่างเป็นทางการต่อจากนั้นให้ท�ำการรับส่งหน้าที่ต่อกันให้แล้วเสร็จตามก�ำหนดเวลาดังนี้

คู่มือการปฏิบัติราชการสายงานจเร
การตรวจกิจการทั่วไป

หัวขอการตรวจ หลักฐานอ้างอิง

๒.๒ หลักฐาน - ระเบียบกองทัพ
การรายงานการ บกว่าด้วยการ
รับ-ส่งหน้าที่
รับ-ส่งหน้าที่

ใจความของหลักฐานอ้างอิง
ข้าราชการที่มีต�ำแหน่งตั้งแต่ผู้บังคับหมวดหรือ
เทียบเท่าลงไป ภายใน ๒ วัน
ข้าราชการที่มตี �ำแหน่งตั้งแต่ผบู้ ังคับกองร้อยหรือ
เทียบเท่า ภายใน ๓ วัน
ข้าราชการที่มีต�ำแหน่งตั้งแต่ผู้บังคับกองพัน
ผู้บังคับการกรมหรือเทียบเท่า ภายใน ๕ วัน
ข้าราชการที่มีต�ำแหน่งตั้งแต่ผู้บัญชาการกองพล
ขึ้นไปหรือเทียบเท่า ภายใน ๗ วัน เว้นแต่ผู้ครอง
ต�ำแหน่งดังกล่าวเป็นเจ้าหน้าที่คลังซึ่งรับผิดชอบ
บัญชีพสั ดุและพัสดุในคลังโดยตรง จึงให้ยดื เวลาใน
การรับ-ส่งหน้าที่ออกไปได้ไม่เกิน ๑๕ วัน
- ถ้ารายใดมีความจ�ำเป็นจะต้องใช้เวลาในการรับส่งหน้าที่เกินก�ำหนด ในข้อนี้ก็ให้รายงานขออนุมัติ
ต่อผู้สั่งย้ายเป็นรายๆ ไป ถ้าผู้สั่งย้ายมีต�ำแหน่งสูง
กว่าผู้บัญชาการทหารบก ให้รายงานขออนุมัติถึงผู้
บัญชาการทหารบก โดยในรายงานจะต้องแจ้ง
ก�ำหนดเวลาในการรับ-ส่งหน้าที่ว่าจะแล้วเสร็จ
เมื่อไร
- ข้อ ๑๑.๑ ให้ผู้ส่งจัดท�ำบัญชีส่งหน้าที่เฉพาะใน
กองบังคับการหรือเฉพาะในส่วนที่ตนรับผิดชอบ
โดยตรง เช่น บัญชีก�ำลังพล บัญชีอาวุธ บัญชีการ
เงิน บัญชีสง่ิ อุปกรณ์ตามสายยุทธบริการต่างๆ และ
บัญชีอื่น เฉพาะที่จ�ำเป็น ตามจ�ำนวนซึ่งเป็นจริงใน
วันที่รับ-ส่งหน้าที่ ส�ำหรับเงินผู้ส่งที่มีอ�ำนาจสั่งการ
เบิกจ่ายเงินกับผู้มีหน้าที่รักษาเงินต้องท�ำบัญชีรับส่งและตรวจสอบเงินในบัญชีด้วย
- ข้อ ๑๒ บัญชีรับ-ส่งหน้าที่ให้ท�ำเป็น ๓ ชุด เก็บไว้
ณ ที่ท�ำการเป็นหลักฐาน ๑ ชุด ผู้ส่งเก็บรักษาไว้ ๑
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ในเวลา ย้าย เลื่อน
ลด ปลดและบรรจุ
พ.ศ. ๒๕๔๐
ลง ๑๘ ก.ย.๔๐ ข้อ
๑๒

๒.๓ การ
ส�ำรวจพิเศษ
เมื่อมีการรับ-ส่ง
หน้าที่

- ระเบียบกองทัพบก
ว่าด้วยการส่งก�ำลัง
สิ่งอุปกรณ์ประเภท
๕ พ.ศ.๒๕๔๒
ข้อ ๖๓ และ ๖๔.๓

- หลักเกณฑ์การส่ง
ก�ำลังสิ่งอุปกรณ์
ประเภท ๕ รองรับ
การบริหารจัดการ
สิ่งอุปกรณ์ประเภท
๕ ของกองทัพบก
ตอนที่ ๘ การ
ส�ำรวจ ข้อ ๖๓ และ
๖๔.๓
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ใจความของหลักฐานอ้างอิง
ชุด อีก ๑ ชุด ผู้รับน�ำเสนอผู้บังคับบัญชาโดยตรง
ทราบภายใน ๗ วัน นับตั้งแต่วันที่รับ-ส่งหน้าที่แล้ว
เสร็จ ฯลฯ
- ข้อ ๑๒ บัญชีรับ-ส่งหน้าที่ให้ท�ำเป็น ๓ ชุด เก็บไว้
ณ ที่ท�ำการเป็นหลักฐาน ๑ ชุด ผู้ส่งเก็บรักษาไว้ ๑
ชุด อีก ๑ ชุด ผู้รับน�ำเสนอผู้บังคับบัญชาโดยตรง
ทราบภายใน ๗ วัน นับตั้งแต่วันที่รับ-ส่งหน้าที่แล้ว
เสร็จ ฯลฯ
- ข้อ ๖๓ การส�ำรวจ คือการตรวจจ�ำนวน ณ คลัง
กระสุนเพือ่ ป้องกันและแก้ไขความคลาดเคลือ่ นทาง
บัญชี, ที่เก็บ, การทุจริตกระสุนเกินต้องการและผล
การรับ-ส่งหน้าที่
- ข้อ ๖๔.๓ การส�ำรวจพิเศษ ได้แก่การส�ำรวจเป็น
ครั้งคราวตามความจ�ำเป็น การส�ำรวจกระสุนชนิด
ใด จ�ำนวนเท่าใดย่อมแล้วแต่กรณี เช่น ข้อ ๖๔.๓.๗
เมื่อมีการรับ-ส่งหน้าที่
- ข้อ ๖๓ การส�ำรวจ คือการตรวจจ�ำนวน ณ คลัง
กระสุนเพือ่ ป้องกันและแก้ไขความคลาดเคลือ่ นทาง
บัญชี, ที่เก็บ, การทุจริตกระสุนเกินต้องการและ
ผลการรับ-ส่งหน้าที่
- ข้อ ๖๔.๓ การส�ำรวจพิเศษ ได้แก่การส�ำรวจเป็น
ครั้งคราวตามความจ�ำเป็น การส�ำรวจกระสุนชนิด
ใด จ�ำนวนเท่าใดย่อมแล้วแต่กรณี เช่น ข้อ ๖๔.๓.๗
เมื่อมีการรับ-ส่งหน้าที่

คู่มือการปฏิบัติราชการสายงานจเร
การตรวจกิจการทั่วไป

หัวขอการตรวจ หลักฐานอ้างอิง
๓. การควบคุม
ทางบัญชี
๓.๑ การ
- ระเบียบกองทัพบก
ควบคุมทางบัญชี ว่าด้วยการส่งก�ำลัง
สิ่งอุปกรณ์ ประเภท
๕ พ.ศ.๒๕๔๒
ข้อ ๕๙, ๖๐.๒ และ
ข้อ ๖๒.๕ ผนวก น.

- หลักเกณฑ์การส่ง
ก�ำลังสิ่งอุปกรณ์
ประเภท ๕ รองรับ
การบริหารจัดการ
สิ่งอุปกรณ์ประเภท
๕ ของกองทัพบก
ตอนที่ ๗ ข้อ ๕๙,
๖๐.๒ และ ข้อ
๖๒.๕ ผนวก น.

ใจความของหลักฐานอ้างอิง

- ขอ ๕.๑.๔ การควบคุมทางบัญชีหมายถึงวิธดี าํ เนิน
การในการควบคุมสิง่ อุปกรณท เี่ กีย่ วกับ การควบคุม
การแจกจาย การจายเพิ่มเติมการรวบรวมบันทึก
รายงาน การจัดทําขอมูลถาวรตางๆ การสํารวจการ
รายงานสถานภาพสิ่งอุปกรณ การกําหนดนโยบาย
เกีย่ วกับระดับสิง่ อุปกรณ เพือ่ การประหยัด โดยตอ
เนื่องทุกขั้นตอนในสายการสงกําลัง และสายการ
บังคับบัญชา นับตั้งแตสิ่งอุปกรณไดเริ่มเขาสูระบบ
สงกําลัง ไปจนกระทัง่ หนว ยใชไ ดใ ชห มดสิน้ ไป และ
ไดรับอนุมัติใหจําหนายออก จากบัญชีคุมของกอง
ทัพบกแลว
- ขอ ๒๘ ความรับผิดชอบ ผูบังคับบัญชาทุกระดับ
ชัน้ ตอ งรับผิดชอบในการเก็บรักษากระสุนซึง่ มีอยูใ น
ครอบครองของหนวย ใหอยูในสภาพใชการได
ปลอดภัย และถูกตอง ตามระเบียบที่เกี่ยวของ
- ข้อ ๕๙ ผูบ้ งั คับหน่วยทุกระดับทีม่ กี ระสุนในครอบ
ครอง เป็นผูร้ บั ผิดชอบในการควบคุมกระสุนทุกกรณี
- ข้อ ๖๐.๒ การควบคุมทางบัญชี หน่วยในสายการ
ส่งก�ำลังทุกระดับ 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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- ข้อ ๕๙ ผูบ้ งั คับหน่วยทุกระดับทีม่ กี ระสุนในครอบ
ครอง เป็นผูร้ บั ผิดชอบในการควบคุมกระสุนทุกกรณี
- ข้อ ๖๐.๒ การควบคุมทางบัญชี หน่วยในสายการ
ส่งก�ำลังทุกระดับ จัดตั้งหน่วยบัญชีคุม หรือหน่วย
บัญชีกระสุนขึ้นตามความเหมาะสมโดยให้อยู่ใน
ความรับผิดชอบของผู้บังคับหน่วย ฯลฯ
- ข้อ ๖๒.๕ วิธีใช้บัตรบัตรบัญชีคุม ตามผนวก น.
หน่วยใช้
บัตรบัญชีคุมกระสุน ทบ.๔๖๘–๕๑๔
บัญชีคุมเครดิตกระสุนฝึก ทบ.๔๖๘-๕๑๕
บัญชีคุมของหมุนเวียน ทบ.๔๖๘-๕๑๖
- ข้อบังคับทหารที่ - มาตรา ๔ ศาสตราภัณฑ์ทุกชนิดที่ทางราชการได้
๕/๒๒๑๘๐/๒๔๘๖ จ่ายประจ�ำกายหรือประจ�ำหน่วยก็ดี จักต้องจัดการ
ลง ๑๐ ก.ย.๘๖ ให้มีบัญชีคุมไว้เป็นหลักฐาน ทั้งหน่วยที่ได้จ่ายและ
ว่าด้วยการควบคุม รับโดยถูกต้องครบถ้วน ตามความจริงเสมอ ถ้ามี
การช�ำรุดสูญหายหรือใช้สิ้นเปลืองไปด้วยประการ
ศาสตราภัณฑ์
ประจ�ำกายและ ใดก็ตาม ผูท้ ำ� ช�ำรุดสูญหายหรือผูใ้ ช้จกั ต้องรายงาน
ให้ผู้บังคับบัญชาโดยตรงของตนทราบภายใน ๒๔
ประจ�ำหน่วย
ชม.เป็นหน้าที่ของผู้บังคับบัญชาที่ได้รับรายงาน
มาตรา ๔
ด�ำเนินการสอบสวน หรือเสนอรายงานไปยังผูบ้ งั คับ
บั ญ ชาชั้ น เหนื อ เพื่ อ จั ด การต่ อ ไปตามระเบี ย บที่
ก�ำหนดไว้ตามกรณี
- ให้ทกุ หน่วยตัง้ แต่ระดับกองร้อยหรือเทียบเท่าขึน้
- ค�ำสั่ง ทบ.ที่
ไปที่ มี ก ระสุ น และวั ต ถุ ร ะเบิ ด อยู ่ ใ นครอบครอง
๖๓๒/๒๕๒๔
ก�ำหนดมาตรการควบคุมขึน้ ใช้เป็นการภายใน หรือ
ลง ๑๗ ธ.ค.๒๔
ก�ำหนดมาตรการเพิ่มเติมระเบียบของหน่วยที่มีอยู่
เรื่องให้กวดขัน
แล้ว ตามความเหมาะสม เพื่อให้เป็นที่มั่นใจในการ
มิให้ลักลอบน�ำ
กระสุนและวัตถุ ป้องกัน การลักลอบน�ำออกจากหน่วย
ระเบิดในครอบ
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ครองออกจากหน่วย - ให้ ห น่ ว ยระดั บ ต�่ ำ กว่ า กองร้ อ ยถื อ ปฏิ บั ติ ต า
มาตรการที่หน่วยบังคับบัญชาโดยตรงก�ำหนด
๓.๒ การบันทึก - ระเบียบกองทัพบก - ข้อ ๕๙ ผูบ้ งั คับหน่วยทุกระดับทีม่ กี ระสุนในครอบ
บัญชีคุมกระสุน ว่าด้วยการส่งก�ำลัง ครอง เป็นผูร้ บั ผิดชอบในการควบคุมกระสุนทุกกรณี
(ทบ.๔๖๘-๕๑๔) สิ่งอุปกรณ์ ประเภท - ข้อ ๖๐ ประเภทการควบคุม
๖๐.๑ การควบคุมทางการส่งก�ำลัง
๕ พ.ศ.๒๕๔๒
ตามที่หน่วยมี
ข้อ ๕๙, ๖๐ และ 			 ๖๐.๒ การควบทางบัญชี หน่วยในสาย
กระสุนอยู่ใน
ผนวก ท. และ ข้อ การส่งก�ำลังทุกระดับจัดตั้งหน่วยบัญชีคุม หรือ
ครอบครอง
๖๒.๕ ผนวก น. หน่วยบัญชีกระสุนขึน้ ตามความเหมาะสมโดยให้อยู่
ในความรับผิดชอบของผู้บังคับหน่วย ฯลฯ
- ผนวก ท. วิธเี ขียนบัตรบัญชีคมุ กระสุน (ทบ.๔๖๘–
๕๑๔)
- ข้อ ๖๒.๕ วิธีใช้บัตรบัตรบัญชีคุม ตามผนวก น.
หน่วยใช้
		 บัตรบัญชีคุมกระสุน ทบ.๔๖๘–๕๑๔
บัญชีคุมเครดิตกระสุนฝึก ทบ.๔๖๘-๕๑๕
บัญชีคุมของหมุนเวียน ทบ.๔๖๘-๕๑๖
- หลักเกณฑ์การส่ง - ข้อ ๕๙ ผูบ้ งั คับหน่วยทุกระดับทีม่ กี ระสุนในครอบ
ก�ำลังสิ่งอุปกรณ์ ครอง เป็นผูร้ บั ผิดชอบในการควบคุมกระสุนทุกกรณี
ประเภท ๕ รองรับ - ข้อ ๖๐ ประเภทการควบคุม
		 ๖๐.๑ การควบคุมทางการส่งก�ำลัง
การบริหารจัดการ
สิง่ อุปกรณ์ประเภท ๕ 		 ๖๐.๒ การควบทางบัญชี หน่วยในสาย
การส่งก�ำลังทุกระดับ จัดตั้งหน่วยบัญชีคุม หรือ
ของกองทัพบก
ตอนที่ ๗ ข้อ ๕๙, ๖๐ หน่วยบัญชีกระสุนขึน้ ตามความเหมาะสมโดยให้อยู่
ผนวก ท.และ ข้อ ในความรับผิดชอบของผู้บังคับหน่วย ฯลฯ
๖๒.๕ ผนวก น. - ผนวก ท. วิธีเขียนบัตรบัญชีคุมกระสุน (ทบ.
๔๖๘–๕๑๔)
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- ข้อ ๖๒.๕ วิธีใช้บัตรบัตรบัญชีคุม ตามผนวก น.
หน่วยใช้
		 บัตรบัญชีคุมกระสุน ทบ.๔๖๘–๕๑๔ บัญชี
คุมเครดิตกระสุนฝึก ทบ.๔๖๘-๕๑๕ บัญชีคุมของ
หมุนเวียน ทบ.๔๖๘-๕๑๖
- วิทยุ สพ.ทบ.ที่ - ข้อ ๑ เนื่องจากหน่วยที่มี สป.๕ ในครอบครองจะ
กห ๐๔๔๓/๑๓๕๘ ต้องด�ำเนินการจัดท�ำหลักฐานการควบคุมทางบัญชี
ลง ๒๘ ก.พ.๔๖ ให้ถูกต้อง ซึ่งต้องบันทึกรายละเอียด รายการ เลข
งาน จ�ำนวน คลังที่เก็บ การรับ การจ่าย และหลัก
ข้อ ๑, ๓
ฐานการได้มา หลักฐานการจ่าย ลงในบัตรบัญชีคุม
แต่ปจั จุบนั บางหน่วยประสพปัญหามี สป.๕ คงคลัง
แต่หลักฐานการได้มา (ใบเบิก, ใบโอน, ฯลฯ) ช�ำรุด
สูญหาย ลบเลือน หรือมี สป.๕ คงคลัง ไม่ตรงกับ
บัญชีคุม และไม่ได้บันทึกรายละเอียดการใช้หรือ
การได้มาไว้ ท�ำให้ไม่สามารถด�ำเนินการควบคุมทาง
บัญชีและตรวจสอบได้ หน่วยต่างๆ จึงได้ดำ� เนินการ
ตั้งกรรมการส�ำรวจ สป.คงคลัง โดยใช้ใบส�ำรวจ
(ทบ.๔๐๐-๐๑๑) และสรุปลงในรายงานผลเปรียบ
เทียบการตรวจสอบสิ่งอุปกรณ์ (ทบ.๔๐๐-๐๑๒)
ว่ามีจำ� นวน ขาด เกิน หรือไม่ พร้อมทัง้ ตัง้ กรรมการ
สอบสวนหาสาเหตุ ก ารคลาดเคลื่ อ นสรุ ป เสนอ
สพ.ทบ.ขอแก้ไข (ปรับ) บัญชีคุม
- ข้อ ๓ สพ.ทบ.จึงขอแจ้งให้หน่วยด�ำเนินการ ดังนี้
		 ๓.๑ เมือ่ หน่วยด�ำเนินการส�ำรวจ สป.๕
คงคลังแล้ว พบว่ามีความคลาดเคลือ่ นจากบัญชีคมุ
ในการแก้ไขบัญชีคุม หน่วยจะต้องด�ำเนินการตา
มระเบียบฯ ข้อ ๖๙
		 ๓.๒ ส�ำหรับในกรณีที่หน่วยได้ท�ำการ
ส�ำรวจแล้ว แต่พบว่ามีจำ� นวนครบตามบัญชีคมุ แต่
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๓.๓ การ
ควบคุมเครดิต
กระสุนฝึก-ศึกษา
(ทบ.๔๖๘-๕๑๕)

- ระเบียบกองทัพบก
ว่าด้วยการส่งก�ำลัง
สิ่งอุปกรณ์ ประเภท
๕ พ.ศ. ๒๕๔๒
ข้อ ๘.๔.๖, ๘.๔.๗,
๑๕.๑.๒, ๖๒.๔.๕,
๖๒.๕ และ ผนวก ธ.

ใจความของหลักฐานอ้างอิง
เลขงานคลาดเคลื่อน หรือไม่ทราบหลักฐานการได้
มาและหน่วยได้ด�ำเนินการตามข้อ ๖๙.๑, ๖๙.๒
แล้ว หากเห็นว่า สป.๕ คงคลัง ไม่ปรากฏว่าขาด เกิน
ช�ำรุด เสียหาย หรือมีพฤติการณ์ส่อให้เห็นว่ามิได้
เป็นไปตามสภาพการเก็บรักษาแล้ว ให้ผมู้ อี ำ� นาจสัง่
ส�ำรวจอนุมัติให้แก้ไขบัญชีคุมได้ และแจ้งให้ กรม
สรรพาวุธทหารบก ทราบ
- ข้อ ๘.๔.๖ ให้หน่วยสูงสุดทีข่ นึ้ ตรงกองทัพบกแบ่ง
มอบเครดิตกระสุนฝึก ให้แก่หน่วยรองและหน่วย
รองแบ่งมอบให้แก่หน่วยรองย่อย ตามล�ำดับ จนถึง
ระดับกองพันหรือเทียบเท่า หรือกองร้อยอิสระ ทัง้ นี้
ให้เสร็จสิ้นภายใน ๑ สิงหาคม และในการพิจารณา
แบ่งมอบเครดิตกระสุนฝึกให้พจิ ารณาร่วมกับหน่วย
รับมอบหรือหน่วยใช้นั้นๆ เป็นรายหน่วยไป
- ข้อ ๘.๔.๗ เมื่อหน่วยรับเครดิตกระสุนฝึกได้แบ่ง
มอบให้หน่วยรองแล้วให้ส�ำเนาผลการแบ่งมอบให้
หน่วยเหนือ หน่วยรองและหน่วยสนับสนุนทราบ
ทันที
- ข้อ ๑๕.๑.๒ กระสุนฝึก ผู้บังคับหน่วยที่ควบคุม
เครดิตกระสุนฝึกของหน่วยโอนและหน่วยรับโอน
นั้นๆ เป็นผู้มีอ�ำนาจอนุมัติ ส�ำหรับหน่วยขึ้นตรง
กองทัพบก ให้เจ้ากรมยุทธศึกษาทหารบก เป็นผู้มี
อ�ำนาจอนุมัติ
- ข้อ ๖๒.๔.๕ จัดท�ำบัญชีคุมกระสุนฝึกซึ่งใช้อยู่ใน
ปัจจุบัน รวมทั้งรายการแบ่งมอบเครดิตกระสุนฝึก
แบบและวิธีเขียนบัญชีคุมเครดิตกระสุนฝึก ตาม
ผนวก ธ (ทบ.๔๖๘–๕๑๕)
- ข้อ ๖๒.๕ วิธีใช้บัตรบัตรบัญชีคุม ตามผนวก น.
หน่วยใช้ บัญชีคุมเครดิตกระสุนฝึก ทบ.๔๖๘-๕๑๕
กรมจเรทหารบก
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- หลักเกณฑ์การส่ง
ก�ำลังสิ่งอุปกรณ์
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.
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ใจความของหลักฐานอ้างอิง
- ผนวก ธ ค�ำอธิบายวิธีเขียนบัญชีคุมเครดิตกระสุน
ทบ.๔๖๘-๕๑๕
- ข้อ ๘.๔.๖ ให้หน่วยสูงสุดทีข่ นึ้ ตรงกองทัพบกแบ่ง
มอบเครดิตกระสุนฝึก ให้แก่หน่วยรองและหน่วย
รองแบ่งมอบให้แก่หน่วยรองย่อย ตามล�ำดับจนถึง
ระดับกองพันหรือเทียบเท่า หรือกองร้อยอิสระ ทัง้ นี้
ให้เสร็จสิ้นภายใน ๑ สิงหาคม และในการพิจารณา
แบ่งมอบเครดิตกระสุนฝึกให้พจิ ารณาร่วมกับหน่วย
รับมอบหรือหน่วยใช้นั้นๆ เป็นรายหน่วยไป
- ข้อ ๘.๔.๗ เมื่อหน่วยรับเครดิตกระสุนฝึกได้แบ่ง
มอบให้หน่วยรองแล้วให้ส�ำเนาผลการแบ่งมอบให้
หน่วยเหนือ หน่วยรองและหน่วยสนับสนุนทราบ
ทันที
- ข้อ ๑๕.๑.๒ กระสุนฝึก ผู้บังคับหน่วยที่ควบคุม
เครดิตกระสุนฝึกของหน่วยโอนและหน่วยรับโอน
นั้นๆ เป็นผู้มีอ�ำนาจอนุมัติ ส�ำหรับหน่วยขึ้นตรง
กองทัพบก ให้เจ้ากรมยุทธศึกษาทหารบก เป็นผู้มี
อ�ำนาจอนุมัติ
- ข้อ ๖๒.๔.๕ จัดท�ำบัญชีคุมกระสุนฝึกซึ่งใช้อยู่ใน
ปัจจุบัน รวมทั้งรายการแบ่งมอบเครดิตกระสุนฝึก
แบบและวิธีเขียนบัญชีคุมเครดิตกระสุนฝึก ตาม
ผนวก ธ (ทบ.๔๖๘–๕๑๕)
- ข้อ ๖๒.๕ วิธีใช้บัตรบัตรบัญชีคุม ตามผนวก น.
หน่วยใช้
		 บัญชีคุมเครดิตกระสุนฝึก ทบ.๔๖๘-๕๑๕
- ผนวก ธ ค�ำอธิบายวิธีเขียนบัญชีคุมเครดิตกระสุน
ทบ.๔๖๘-๕๑๕

คู่มือการปฏิบัติราชการสายงานจเร
การตรวจกิจการทั่วไป

หัวขอการตรวจ หลักฐานอ้างอิง
๓.๔ การ
ควบคุมและการ
บันทึกบัญชีคุม
ของหมุนเวียน
(ทบ.๔๖๘-๕๑๖)

- ระเบียบกองทัพบก
ว่าด้วยการส่งก�ำลัง
สิ่งอุปกรณ์ ประเภท
๕ พ.ศ. ๒๕๔๒
ข้อ ๒๒, ๒๒.๒,
๒๒.๓, ๕๙, ๖๐.๒
และ ข้อ ๖๒.๕
ผนวก น.

- หลักเกณฑ์การส่ง
ก�ำลังสิ่งอุปกรณ์
ประเภท ๕ รองรับ
การบริหารจัดการ
สิ่งอุปกรณ์ประเภท
๕ ของกองทัพบก
ตอนที่ ๓ ข้อ ๒๒,
๒๒.๒, ๒๒.๓,
๕๙,๖๐.๒ และ
ข้อ ๖๒.๕ ผนวก น.

ใจความของหลักฐานอ้างอิง
- ข้อ ๒๒ การน�ำกระสุนด้านในและของหมุนเวียน
ส่งคืน
- ข้อ ๒๒.๒ ของหมุนเวียน ให้หน่วยส่งคืนบรรจุ
หีบ ห่อมาตรฐานและรั บคื น ตามที่ ก รมสรรพาวุ ธ
ทหารบกก�ำหนด
- ข้อ ๒๒.๓ แบบวิธีเขียนบัญชีคุมของหมุนเวียน
ตามผนวก ณ (ทบ.๔๖๘-๕๑๖)
- ข้อ ๕๙ ผูบ้ งั คับหน่วยทุกระดับทีม่ กี ระสุนในครอบ
ครอง เป็นผูร้ บั ผิดชอบในการควบคุมกระสุนทุกกรณี
- ข้อ ๖๐.๒ การควบทางบัญชี หน่วยในสายการส่ง
ก�ำลังทุกระดับจัดตัง้ หน่วยบัญชีคมุ หรือหน่วยบัญชี
กระสุนขึ้นตามความเหมาะสมโดยให้อยู่ในความ
รับผิดชอบของผู้บังคับหน่วย ฯลฯ
- ข้อ ๖๒.๕ วิธีใช้บัตรบัตรบัญชีคุม ตามผนวก น.
หน่วยใช้
บัญชีคุมของหมุนเวียน ทบ.๔๖๘-๕๑๖
- ข้อ ๒๒ การน�ำกระสุนด้านในและของหมุนเวียน
ส่งคืน
- ข้อ ๒๒.๒ ของหมุนเวียน ให้หน่วยส่งคืนบรรจุ
หีบ ห่อมาตรฐานและรั บคื น ตามที่ ก รมสรรพาวุ ธ
ทหารบกก�ำหนด
- ข้อ ๒๒.๓ แบบวิธีเขียนบัญชีคุมของหมุนเวียน
ตามผนวก ณ (ทบ.๔๖๘-๕๑๖)
- ข้อ ๕๙ ผูบ้ งั คับหน่วยทุกระดับทีม่ กี ระสุนในครอบ
ครอง เป็นผูร้ บั ผิดชอบในการควบคุมกระสุนทุกกรณี
- ข้อ ๖๐.๒ การควบทางบัญชี หน่วยในสายการส่ง
ก�ำลังทุกระดับจัดตัง้ หน่วยบัญชีคมุ หรือหน่วยบัญชี
กระสุนขึน้ ตามความเหมาะสมโดยให้อยูใ่ นความรับผิด
ชอบของผู้บังคับหน่วย ฯลฯ
กรมจเรทหารบก
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๓.๕ การหมุน
เวียนกระสุนมูลฐาน
และการหมุนเวียน
กระสุนเผชิญเหตุ
กับกระสุนฝึกศึกษา

250

- หลักเกณฑ์การ
ส่งก�ำลังสิ่งอุปกรณ์
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

กรมจเรทหารบก

ใจความของหลักฐานอ้างอิง
- ข้อ ๖๒.๕ วิธีใช้บัตรบัตรบัญชีคุม ตามผนวก น.
หน่วยใช้
		 บัญชีคุมของหมุนเวียน ทบ.๔๖๘-๕๑๖
- ข้อ ๖๑.๔.๓ ให้นำ� กระสุนเผเชิญเหตุ ซึง่ มีอายุการ
ผลิต หรืออายุการเก็บรักษานาน หรือเมื่อได้รับ
อนุมตั ผิ ลการตรวจสภาพจากผูม้ อี ำ� นาจสัง่ ให้ดำ� เนิน
การหมุนเวียน ออกหมุนเวียนไปท�ำการฝึกและเก็บ
กระสุ น ฝึ ก ใหม่ ซึ่ ง มี ข นาดและชนิ ด เดี ย วกั น ที่ มี
คุณภาพดีกว่า ไว้ทดแทนในจ�ำนวนเท่ากัน ปฏิบัติ
ตามข้อ ๗๖
- ข้อ ๗๔ การพิจารณาหมุนเวียนกระสุน
- ข้อ ๗๕ การเปรียบเทียบอายุกระสุนกับจ�ำนวนนัด
- ข้อ ๗๖ การหมุนเวียนกระสุนเผชิญเหตุ
- ข้อ ๗๖.๑ หน่วยใช้ที่มีกระสุนเผชิญเหตุอยู่ใน
ครอบครอง เมื่อมีความต้องการหมุนเวียนกระสุน
เผชิญเหตุไปเป็นกระสุนฝึก และน�ำกระสุนฝึกมา
เป็นกระสุนเผชิญเหตุ หรือเมื่อได้รับอนุมัติผลการ
ตรวจสภาพจากผูม้ อี ำ� นาจสัง่ ให้ดำ� เนินการหมุนเวียน
ให้ ห น่ ว ยนั้ น ๆ เสนอความต้ อ งการไปยั ง หน่ ว ย
สนับสนุนได้ทันทีเมื่อได้รับมอบเครดิตกระสุนฝึก
โดยแจ้งรายละเอียดของกระสุนเผชิญเหตุที่จะขอ
หมุนเวียน แบบและวิธีเขียนตามผนวก ฟ
- ข้อ ๗๖.๓ เมือ่ หน่วยสนับสนุนยืนยันว่ากระสุนฝึก
ที่ได้รับมานั้น ใหม่กว่าและดีกว่า ควรหมุนเวียน
เป็นกระสุนเผชิญเหตุได้ ให้หน่วยใช้ท�ำการเบิก
กระสุนฝึก โดยเมือ่ ได้รบั กระสุนฝึกเรียบร้อยแล้ว ให้
หน่วยใช้ด�ำเนินการ หมุนเวียนกระสุนโดยให้อยู่ใน
อ�ำนาจอนุมัติ ของผู้บังคับหน่วยระดับกองพันหรือ
เทียบเท่าหรือกองร้อยอิสระขึน้ ไป แล้วด�ำเนินการดังนี้
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ใจความของหลักฐานอ้างอิง
รับมา

๓.๖ การฝาก - ระเบียบกองทัพบก
และการถอน สป. ว่าด้วยการส่งก�ำลัง
สิ่งอุปกรณ์ประเภท
๕
๕ พ.ศ. ๒๕๔๒ ข้อ
๑๖, ๑๖.๑, ๑๖.๒,
๑๖.๓, ๑๖.๔ และ
๑๖.๕

๗๖.๓.๑ ลงบัญชีคุมกระสุนฝึกตามที่ได้

๗๖.๓.๒ โอนกระสุนเผชิญเหตุจากบัญชี
คุมกระสุนเผชิญเหตุมาลงบัญชีคุมกระสุนฝึก
๗๖.๓.๓ โอนกระสุ น ฝึ ก จากบั ญ ชี คุ ม
กระสุนฝึกมาลงบัญชีคุมกระสุนเผชิญเหตุ
๗๖.๓.๔ แจ้งผลการหมุนเวียนกระสุนให้
หน่วยสนับสนุนทราบ แบบและวิธเี ขียน ตามผนวก ภ
- ข้อ ๗๖.๔ ในกรณีที่กระสุนฝึกตามเครดิตกระสุน
ฝึกของหน่วยมีจ�ำนวนน้อย แต่มีกระสุนเผชิญเหตุ
มาก ไม่เพียงพอทีจ่ ะหมุนเวียนทัง้ หมดได้ หากหน่วยมี
ความต้องการน�ำกระสุนเผชิญเหตุหมุนเวียนทั้ง
จ�ำนวนตามทีค่ รอบครอง ให้ดำ� เนินการตามทีก่ ล่าว
มาแล้ว และเมื่อหน่วยสนับสนุนได้รับกระสุนฝึก
ส่วนรวมที่สามารถจ่ายให้เป็นกระสุนเผชิญเหตุได้
หน่ว ยสนับสนุ น อาจสั่ ง ให้ ห น่ ว ยที่ ข อหมุ น เวี ย น
กระสุนเผชิญเหตุนั้นส่งคืนกระสุนเผชิญเหตุแล้ว
เบิกเปลีย่ นใหม่ได้ ส่วนกระสุนเผชิญเหตุทหี่ น่วยขอ
หมุนเวียนส่งคืน ให้หน่วยสนับสนุนพิจารณาจ่ายให้
หน่วยอื่นน�ำไปใช้ในการฝึกต่อไป และให้หน่วย
สนับสนุนแจ้งผลการหมุนเวียนให้หน่วยเหนือทราบ
เพื่อด�ำเนินการต่อไป
- ข้อ ๑๖ การฝากและการถอน เนื่องจากกระสุน
และวัตถุระเบิดมีจ�ำนวนมากแต่ที่เก็บรักษามีน้อย
โดยเฉพาะกระสุนที่อาจเป็นอันตรายง่ายจ�ำเป็น
ต้องใช้ที่เก็บรักษาเป็นพิเศษ ฉะนั้นให้คลังกระสุน
ส่วนภูมภิ าค คลังกระสุนกองบัญชาการช่วยรบ หรือ
คลังแสง รับฝากกระสุนจากหน่วยในการสนับสนุน
ได้ตามความจ�ำเป็น
กรมจเรทหารบก

251

คู่มือการปฏิบัติราชการสายงานจเร
การตรวจกิจการทั่วไป

หัวขอการตรวจ หลักฐานอ้างอิง

- หลักเกณฑ์การส่ง
ก�ำลังสิ่งอุปกรณ์
ประเภท ๕ รองรับ
การบริหารจัดการ
สิ่งอุปกรณ์ประเภท
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ใจความของหลักฐานอ้างอิง
๑๖.๑ การฝาก หน่วยทีจ่ ะฝากกระสุนต้อง
ท�ำรายงานเสนอผู้มีอ�ำนาจสั่งฝาก เมื่อได้รับอนุมัติ
แล้ว จึงด�ำเนินการฝากกระสุน และให้ถือใบน�ำฝาก
นั้นเป็นหลักฐานคู่กันระหว่างหน่วยฝากและหน่วย
รับฝาก แบบและวิธีเขียนตาม ผนวก ฌ (ทบ.๔๖๘๗๗๒) ๑๖.๒ การถอน ผู้ถอนจะต้องรายงานขอ
อนุมัติผู้มีอ�ำนาจสั่งฝากเดิมเมื่อได้รับอนุมัติแล้วจึง
น�ำหลักฐานไปขอถอนกระสุนซึ่งฝากไว้โดยมีเจ้า
หน้าที่ทั้งสองฝ่ายลงนามรับรองไว้เป็นหลักฐาน
		 ๑๖.๓ ผู้มีอ�ำนาจสั่งฝากและถอน คลังกระสุน
ส่วนภูมิภาค คลังกระสุนกองบัญชาการช่วยรบและ
คลังแสง ให้ผู้บังคับบัญชาส่วนราชการนั้นๆ เป็นผู้มี
อ�ำนาจสั่งฝากและถอน ส�ำหรับการถอนจากคลัง
แสงให้หัวหน้าแผนกคลังแสงเป็นผู้มีอ�ำนาจสั่งถอน
๑๖.๔ สิ่งอุปกรณ์ประเภท ๕ ของหน่วยใช้ ให้
ผู้บังคับบัญชาชั้นผู้บัญชาการกองพลหรือเทียบเท่า
ขึน้ ไป ซึง่ มีคลังเก็บรักษา มีอำ� นาจอนุมตั ใิ ห้ฝากและ
ถอนระหว่างหน่วยขึน้ ตรงของตนเองหรือหน่วยข้าง
เคียงได้
๑๖.๕ หากกระสุนที่รับฝากเกิดช�ำรุด สูญหาย
หรือใช้ไปไม่ว่ากรณีใดๆ ให้หน่วยรับฝากด�ำเนิน
กรรมวิธีเกี่ยวกับการนั้นๆ โดยตลอด แล้วแจ้งให้
หน่วยฝากทราบทันที
- ข้อ ๑๖ การฝากและการถอน เนื่องจากกระสุน
และวัตถุระเบิดมีจ�ำนวนมากแต่ที่เก็บรักษามีน้อย
โดยเฉพาะกระสุนทีอ่ าจเป็นอันตรายง่ายจ�ำเป็นต้อง
ใช้ที่เก็บรักษาเป็นพิเศษ ฉะนั้นให้คลังกระสุนส่วน
ภูมภิ าค คลังกระสุนกองบัญชาการช่วยรบ หรือคลัง
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๕ ของกองทัพบก
ตอนที่ ๓ ข้อ ๑๖,
๑๖.๑, ๑๖.๒, ๑๖.๓,
๑๖.๔ และ ๑๖.๕

ใจความของหลักฐานอ้างอิง
แสง รับฝากกระสุนจากหน่วยในการสนับสนุนได้
ตามความจ�ำเป็น
		 ๑๖.๑ การฝาก หน่วยทีจ่ ะฝากกระสุนต้องท�ำ
รายงานเสนอผูม้ อี ำ� นาจสัง่ ฝาก เมือ่ ได้รบั อนุมตั แิ ล้ว
จึงด�ำเนินการฝากกระสุน และให้ถือใบน�ำฝากนั้น
เป็นหลักฐานคู่กันระหว่างหน่วยฝากและหน่วยรับ
ฝาก แบบและวิธีเขียนตาม ผนวก ฌ (ทบ.๔๖๘๗๗๒)
			 ๑๖.๒ การถอน ผูถ้ อนจะต้องรายงานขอ
อนุมัติผู้มีอ�ำนาจสั่งฝากเดิมเมื่อได้รับอนุมัติแล้วจึง
น�ำหลักฐานไปขอถอนกระสุนซึ่งฝากไว้โดยมีเจ้า
หน้าที่ทั้งสองฝ่ายลงนามรับรองไว้เป็นหลักฐาน
			 ๑๖.๓ ผู้มีอ�ำนาจสั่งฝากและถอน คลัง
กระสุนส่วนภูมภิ าค คลังกระสุนกองบัญชาการช่วย
รบและคลังแสง ให้ผบู้ งั คับบัญชาส่วนราชการนัน้ ๆ
เป็นผูม้ อี ำ� นาจสัง่ ฝากและถอน ส�ำหรับการถอนจาก
คลังแสงให้หัวหน้าแผนกคลังแสงเป็นผู้มีอ�ำนาจ
สั่งถอน
		 ๑๖.๔ สิง่ อุปกรณ์ประเภท ๕ ของหน่วยใช้
ให้ผู้บังคับบัญชาชั้นผู้บัญชาการกองพลหรือเทียบ
เท่าขึน้ ไป ซึง่ มีคลังเก็บรักษา มีอำ� นาจอนุมตั ใิ ห้ฝาก
และถอนระหว่ า งหน่ ว ยขึ้ น ตรงของตนเองหรื อ
หน่วยข้างเคียงได้
		 ๑๖.๕ หากกระสุ น ที่ รั บ ฝากเกิ ด ช� ำ รุ ด
สูญหาย หรือใช้ไปไม่ว่ากรณีใดๆ ให้หน่วยรับฝาก
ด�ำเนินกรรมวิธีเกี่ยวกับการนั้นๆ โดยตลอด แล้ว
แจ้งให้หน่วยฝากทราบทันที
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๓.๗ การส�ำรวจ - ระเบียบกองทัพบก
ว่าด้วยการส่งก�ำลัง
กระสุน
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
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ใจความของหลักฐานอ้างอิง
- ข้อ ๒๙.๔ ระดับหน่วยใช้ ให้หน่วยใช้จัดตั้งที่เก็บ
รักษา ส�ำหรับกระสุนมูลฐานและกระสุนฝึกที่ได้รับ
มอบระหว่างรอด�ำเนินการฝึก
- ข้อ ๕๙ ผูบ้ งั คับหน่วยทุกระดับทีม่ กี ระสุนในครอบ
ครอง เป็นผูร้ บั ผิดชอบในการควบคุมกระสุนทุกกรณี
- ข้อ ๖๐.๒ การควบทางบัญชี หน่วยในสายการส่ง
ก�ำลังทุกระดับ จัดตัง้ หน่วยบัญชีคมุ หรือหน่วยบัญชี
กระสุนขึน้ ตามความเหมาะสมโดยให้อยูใ่ นความรับ
ผิดชอบของผู้บังคับหน่วย ฯลฯ
- ข้อ ๖๓ การส�ำรวจ คือ การตรวจจ�ำนวน ณ คลัง
กระสุนเพือ่ ป้องกันและแก้ไขความคลาดเคลือ่ นทาง
บัญชี ที่เก็บ การทุจริต กระสุนเกินต้องการ และผล
การรับ-ส่งหน้าที่
- ข้อ ๖๔.๑ การส�ำรวจเบ็ดเสร็จ ได้แก่การส�ำรวจ
กระสุนในครอบครองทั้งหมดโดยปิดการเบิกจ่าย
ทั้งสิ้น การส�ำรวจประเภทนี้ใช้เฉพาะคลังกระสุนที่
มีอุปกรณ์ในการส�ำรวจสมบูรณ์
- ข้อ ๖๖.๑ ใบส�ำรวจสิ่งอุปกรณ์ (ใช้ในการนับ
จ�ำนวนกระสุน) แบบและวิธีเขียนตาม ผนวก บ.
(ทบ.๔๐๐–๐๑๑)
- ข้อ ๖๖.๒ ใบรายงานผลเปรียบเทียบการตรวจ
สอบยอดสิง่ อุปกรณ์ (ใช้เพือ่ อนุมตั แิ ก้ไขยอดคงคลัง
ตามทีเ่ ป็นจริง) แบบและวิธเี ขียน ตามผนวก ป. (ทบ.
๔๐๐-๐๑๒)
- ข้อ ๖๗ กรรมวิธีในการส�ำรวจ ให้ผู้มีอ�ำนาจสั่ง
ส�ำรวจสั่งตั้งชุดส�ำรวจขึ้นโดยประกอบด้วยหัวหน้า
ชุ ด ส� ำ รวจ และชุ ด ส� ำ รวจอย่ า งน้ อ ย ๒ หน่ ว ย
ในหน่วยส�ำรวจหน่วยหนึ่งๆ ให้มีจ�ำนวนเจ้าหน้าที่
ตามความเหมาะสมและปฏิบัติดังนี้
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- หลักเกณฑ์การส่ง
ก�ำลังสิ่งอุปกรณ์
ประเภท ๕ รองรับ
การบริหารจัดการ
สิ่งอุปกรณ์ประเภท
๕ ของกองทัพบก
ตอนที่ ๔ ข้อ ๒๙.๔,
ตอนที่ ๗ ข้อ ๕๙,

ใจความของหลักฐานอ้างอิง
๖๗.๑ ก่อนด�ำเนินการ ให้ตรวจผังการเก็บ
กระสุนกับกองกระสุนในคลังว่าตรงตามผังการเก็บ
หรือไม่
๖๗.๒ ส� ำ รวจรหั ส กระสุ น และเลขงาน
กระสุนตามป้ายประจ�ำกอง หากไม่ตรงกัน ให้แยก
ออกเป็นกองต่างหาก
		 ๖๗.๓ เมื่อหน่วยส�ำรวจแต่ละหน่วยได้
ด�ำเนินการทางเอกสารเกี่ยวกับใบส�ำรวจเสร็จสิ้น
แล้ว ให้เริ่มท�ำการส�ำรวจกระสุนทุกรายการ และ
ทุกชนิด โดยตรวจนับกระสุนทีละกองตามทีก่ ำ� หนด
ในทิศทางสวนกัน หรือจะในทิศทางใดๆ ก็ตาม ห้าม
ส�ำรวจพร้อมกันในรายการเดียวกัน
๖๗.๔ เมื่อตรวจนับได้เท่าใด ให้บันทึกไว้
ในใบส�ำรวจในช่องจ�ำนวนทีน่ บั ได้และให้ผตู้ รวจนับ
ลงนามในใบส�ำรวจเป็นหลักฐาน
๖๗.๕ เมือ่ ส�ำรวจเสร็จสิน้ ทุกรายการและ
ทุกชนิดแล้ว ให้น�ำใบส�ำรวจส่งให้หัวหน้าชุดส�ำรวจ
น�ำมาเปรียบเทียบกัน ถ้าผลการส�ำรวจไม่ตรงกัน ให้
หัวหน้าชุดส�ำรวจด�ำเนินการส�ำรวจใหม่และให้ถือ
ผลการส�ำรวจใหม่เป็นผลแท้จริงของการส�ำรวจ โดย
ลงหลักฐานไว้ในใบส�ำรวจใหม่
- ข้อ ๒๙.๔ ระดับหน่วยใช้ ให้หน่วยใช้จัดตั้งที่เก็บ
รักษา ส�ำหรับกระสุนเผชิญเหตุ กระสุนมูลฐานและ
กระสุนฝึกที่ได้รับมอบระหว่างรอด�ำเนินการฝึก
- ข้อ ๕๙ ผูบ้ งั คับหน่วยทุกระดับทีม่ กี ระสุนในครอบ
ครองเป็นผูร้ บั ผิดชอบ ในการควบคุมกระสุนทุกกรณี
- ข้อ ๖๐.๒ การควบทางบัญชี หน่วยในสายการส่ง
ก�ำลังทุกระดับ จัดตัง้ หน่วยบัญชีคมุ หรือหน่วยบัญชี
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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
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ใจความของหลักฐานอ้างอิง
กระสุนขึน้ ตามความเหมาะสมโดยให้อยูใ่ นความรับ
ผิดชอบของผู้บังคับหน่วย ฯลฯ
- ข้อ ๖๓ การส�ำรวจ คือ การตรวจจ�ำนวน ณ คลัง
กระสุนเพือ่ ป้องกันและแก้ไขความคลาดเคลือ่ นทาง
บัญชี ที่เก็บ การทุจริต กระสุนเกินต้องการ และผล
การรับ-ส่งหน้าที่
- ข้อ ๖๔.๑ การส�ำรวจเบ็ดเสร็จ ได้แก่การส�ำรวจ
กระสุนในครอบครองทั้งหมดโดยปิดการเบิกจ่าย
ทั้งสิ้น การส�ำรวจประเภทนี้ใช้เฉพาะคลังกระสุน
ที่มีอุปกรณ์ในการส�ำรวจสมบูรณ์
- ข้อ ๖๖.๑ ใบส�ำรวจสิ่งอุปกรณ์ (ใช้ในการนับ
จ�ำนวนกระสุน) แบบและวิธีเขียนตาม ผนวก บ.
(ทบ.๔๐๐–๐๑๑)
- ข้อ ๖๖.๒ ใบรายงานผลเปรียบเทียบการตรวจ
สอบยอดสิง่ อุปกรณ์ (ใช้เพือ่ อนุมตั แิ ก้ไขยอดคงคลัง
ตามที่เป็นจริง) แบบและวิธีเขียน ตามผนวก ป.
(ทบ.๔๐๐-๐๑๒)
- ข้อ ๖๗ กรรมวิธีในการส�ำรวจ ให้ผู้มีอ�ำนาจสั่ง
ส�ำรวจสั่งตั้งชุดส�ำรวจขึ้นโดยประกอบด้วยหัวหน้า
ชุดส�ำรวจเป็นนายทหารสัญญาบัตร ๑ นาย และชุด
ส�ำรวจอย่างน้อย ๒ หน่วยส�ำรวจ ในหน่วยส�ำรวจ
หน่วยหนึง่ ๆ ให้มจี ำ� นวนเจ้าหน้าทีต่ ามความเหมาะสม
และปฏิบัติดังนี้
๖๗.๑ ก่อนด�ำเนินการ ให้ตรวจผังการ
เก็บกระสุนกับกองกระสุนในคลังว่าตรงตามผังการ
เก็บหรือไม่
๖๗.๒ ส� ำ รวจรหั ส กระสุ น และเลขงาน
กระสุนตามป้ายประจ�ำกอง หากไม่ตรงกัน ให้แยก
ออกเป็นกองต่างหาก
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ใจความของหลักฐานอ้างอิง

๖๗.๓ เมื่อหน่วยส�ำรวจแต่ละหน่วยได้
ด�ำเนินการทางเอกสารเกี่ยวกับใบส�ำรวจเสร็จสิ้น
แล้ว ให้เริม่ ท�ำการส�ำรวจกระสุนทุกรายการ และทุก
ชนิดโดยตรวจนับกระสุนทีละกองตามที่ก�ำหนดใน
ทิศทางสวนกัน หรือจะในทิศทางใดๆ ก็ตาม ห้าม
ส�ำรวจพร้อมกันในรายการเดียวกัน
๖๗.๔ เมื่อตรวจนับได้เท่าใด ให้บันทึกไว้
ในใบส�ำรวจในช่องจ�ำนวนทีน่ บั ได้และให้ผตู้ รวจนับ
ลงนามในใบส�ำรวจเป็นหลักฐาน
๖๗.๕ เมือ่ ส�ำรวจเสร็จสิน้ ทุกรายการและ
ทุกชนิดแล้วให้น�ำใบส�ำรวจส่งให้หัวหน้าชุดส�ำรวจ
น�ำมาเปรียบเทียบกัน ถ้าผลการส�ำรวจไม่ตรงกัน
ให้หวั หน้าชุดส�ำรวจด�ำเนินการส�ำรวจใหม่และให้ถอื
ผลการส�ำรวจใหม่เป็นผลแท้จริงของการส�ำรวจ โดย
ลงหลักฐานไว้ในใบส�ำรวจใหม่
		 ๖๗.๖ กรณีชุดส�ำรวจท�ำการเปิดหีบห่อ
บรรจุเพื่อด�ำเนินการส�ำรวจ ให้หัวหน้าชุดส�ำรวจ
ท�ำการตีตราหีบห่อบรรจุ และลงลายมือชื่อร่วมกับ
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบประจ�ำคลังกระสุนที่ท�ำการ
ส�ำรวจนัน้ ๆ ก�ำกับไว้ พร้อม ทัง้ ให้ลงวันทีท่ ไี่ ด้ดำ� เนิน
การตีตรา โดยให้ด�ำเนินการทันทีเมื่อเสร็จสิ้นการ
ส�ำรวจในครั้งนั้น โดยใช้วัสดุส�ำหรับตีตราหรือวัสดุ
อื่นๆ ที่สามารถจัดหาได้ในการด�ำเนินการ
- วิทยุ สพ.ทบ.ที่ - ข้อ ๑ เนื่องจากหน่วยที่มี สป.๕ ในครอบครองจะ
กห ๐๔๔๓/๑๓๕๘ ต้องด�ำเนินการจัดท�ำหลักฐานการควบคุมทางบัญชี
ลง ๒๘ ก.พ.๔๖ ให้ ถู ก ต้ อ ง ซึ่ ง ต้ อ งบั น ทึ ก รายละเอี ย ด รายการ
เลขงาน จ�ำนวน คลังที่เก็บ การรับ การจ่าย และ
ข้อ ๑, ๓
หลักฐานการได้มา หลักฐานการจ่าย ลงในบัตรบัญชี
คุม แต่ปัจจุบันบางหน่วยประสพปัญหา มี สป.๕
กรมจเรทหารบก
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คงคลัง แต่หลักฐานการได้มา (ใบเบิก, ใบโอน, ฯลฯ)
ช�ำรุดสูญหาย ลบเลือน หรือมี สป.๕ คงคลัง ไม่ตรง
กับบัญชีคมุ และไม่ได้บนั ทึกรายละเอียดการใช้หรือ
การได้มาไว้ ท�ำให้ไม่สามารถด�ำเนินการควบคุมทาง
บัญชีและตรวจสอบได้ หน่วยต่างๆ จึงได้ดำ� เนินการ
ตัง้ กรรมการส�ำรวจ สป.คงคลัง โดยใช้ใบส�ำรวจ (ทบ.
๔๐๐-๐๑๑) และสรุปลงในรายงานผลเปรียบเทียบ
การตรวจสอบสิ่งอุปกรณ์ (ทบ.๔๐๐-๐๑๒) ว่ามี
จ�ำนวน ขาด เกิน หรือไม่ พร้อมทั้งตั้งกรรมการ
สอบสวนหาสาเหตุ ก ารคลาดเคลื่ อ นสรุ ป เสนอ
สพ.ทบ. ขอแก้ไข (ปรับ) บัญชีคุม
- ข้อ ๓ สพ.ทบ.จึงขอแจ้งให้หน่วยด�ำเนินการ ดังนี้
๓.๑ เมือ่ หน่วยด�ำเนินการส�ำรวจ สป.๕ คงคลัง
แล้ว พบว่ามีความคลาดเคลื่อนจากบัญชีคุม ในการ
แก้ไขบัญชีคมุ หน่วยจะต้องด�ำเนินการตามระเบียบฯ
ข้อ ๖๙
๓.๒ ส�ำหรับในกรณีที่หน่วยได้ท�ำการส�ำรวจ
แล้ว แต่พบว่ามีจำ� นวนครบตามบัญชีคมุ แต่เลขงาน
คลาดเคลื่อน หรือไม่ทราบหลักฐานการได้มาและ
หน่วยได้ด�ำเนินการตามข้อ ๖๙.๑, ๖๙.๒ แล้ว หาก
เห็นว่า สป.๕ คงคลัง ไม่ปรากฏว่า ขาด เกิน ช�ำรุด
เสียหาย หรือมีพฤติการณ์ส่อให้เห็นว่ามิได้เป็นไป
ตามสภาพการเก็บรักษาแล้ว ให้ผมู้ อี ำ� นาจสัง่ ส�ำรวจ
อนุมตั ใิ ห้แก้ไขบัญชีคมุ ได้ และแจ้งให้ กรมสรรพาวุธ
ทหารบก ทราบ
- ระเบียบกองทัพบก - ข้อ ๖.๔.๔ การเปิดคลังกระสุนและวัตถุระเบิดทุก
ครั้งต้องได้รับอนุมัติจากผู้บังคับหน่วยหรือผู้บังคับ
ว่าด้วยการเก็บ
รักษากระสุนและ บัญชาที่รับผิดชอบคลังกระสุนและวัตถุระเบิดนั้น
วัตถุระเบิด พ.ศ. โดยบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษรลงในสมุดที่จัดท�ำ
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๒๕๔๕ ตอนที่ ๒
ข้อ ๖.๔.๔

๔.การเบิก และ
การส่งคืน
๔.๑ การส่ง - ระเบียบกองทัพบก
ลายมือชื่อผู้มีสิทธิ ว่าด้วยการส่งก�ำลัง
เบิกและรับ สป.๕ สิ่งอุปกรณ์ ประเภท
๕ พ.ศ. ๒๕๔๒
ข้อ ๑๐.๑.๕ และ
๓๖.๓.๖

- หลักเกณฑ์การส่ง
ก�ำลังสิ่งอุปกรณ์
ประเภท ๕ รองรับ
การบริหารจัดการ
สิ่งอุปกรณ์ประเภท
๕ ของกองทัพบก
ตอนที่ ๓ ข้อ
๑๐.๑.๕, ๓๖.๓.๕

ใจความของหลักฐานอ้างอิง
ขึ้นเพื่อให้ตรวจสอบได้

- ข้อ ๑๐.๑.๕ ผู้มีสิทธิเบิก ผู้บังคับหน่วยระดับ
กองพันหรือเทียบเท่าหรือกองร้อยอิสระขึ้นไปเป็น
ผู้มีสิทธิเบิกและสั่งมอบฉันทะ เจ้าหน้าที่อื่นๆ จะ
เป็นผู้มีสิทธิเบิกได้เฉพาะเมื่ออยู่ในต�ำแหน่งรักษา
ราชการหรือท�ำการแทนเท่านั้นหน่วยเบิกจะต้อง
เสนอรายชื่อพร้อมลายมือของผู้มีสิทธิเบิกกระสุน
และผู้รับมอบฉันทะ ให้คลังกระสุนที่สนับสนุน
ทราบล่วงหน้า โดยปฏิบัติตามระเบียบกองทัพบก
ว่ า ด้ ว ยการส่ ง ลายมื อ ชื่ อ ผู ้ มี สิ ท ธิ เ บิ ก และรั บ สิ่ ง
อุปกรณ์ที่มีผลบังคับใช้ในปัจจุบัน
- ข้อ ๓๖.๓.๖ ก่อนการเบิกครั้งแรก หน่วยเบิกจะ
ต้องเสนอลายมือชื่อผู้มีสิทธิเบิกกระสุนและผู้รับ
มอบฉันทะไปยังหน่วยจ่าย โดยปฏิบตั ติ ามระเบียบ
กองทัพบกว่าด้วยการส่งลายมือชือ่ ผูม้ สี ทิ ธิเบิกและ
ผู้รับสิ่งอุปกรณ์ที่มีผลบังคับใช้อยู่ในปัจจุบัน
- ข้อ ๑๐.๑.๕ ผู้มีสิทธิเบิก ผู้บังคับหน่วยระดับ
กองพันหรือเทียบเท่าหรือกองร้อยอิสระขึ้นไปเป็น
ผู้มีสิทธิเบิกและสั่งมอบฉันทะ เจ้าหน้าที่อื่นๆ จะ
เป็นผู้มีสิทธิเบิกได้เฉพาะเมื่ออยู่ในต�ำแหน่งรักษา
ราชการหรือท�ำการแทนเท่านั้นหน่วยเบิกจะต้อง
เสนอรายชื่อพร้อมลายมือของผู้มีสิทธิเบิกกระสุน
และผู้รับมอบฉันทะ ให้คลังกระสุนที่สนับสนุน
ทราบล่วงหน้า โดยปฏิบัติตามระเบียบกองทัพบก
ว่ า ด้ ว ยการส่ ง ลายมื อ ชื่ อ ผู ้ มี สิ ท ธิ เ บิ ก และรั บ สิ่ ง
อุปกรณ์ที่มีผลบังคับใช้ในปัจจุบัน
กรมจเรทหารบก
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- ระเบียบกองทัพบก
ว่าด้วยการส่งลายมือ
ชื่อผู้มีสิทธิเบิกและ
ผู้รับสิ่งอุปกรณ์
พ.ศ.๒๕๑๐ ลง ๒๐
ม.ค.๑๐ ข้อ ๓, ๔
และ ข้อ ๕

๔.๒ การเบิก
สป.๕ ทั้งปกติ
และในระบบ
Logsmis
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- ระเบียบกองทัพบก
ว่าด้วยการส่งก�ำลัง
สิ่งอุปกรณ์ ประเภท
๕ พ.ศ. ๒๕๔๒
ข้อ ๑๐.๑, ๑๐.๑.๑,
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- ข้อ ๓๖.๓.๕ ก่อนการเบิกครั้งแรก หน่วยเบิกจะ
ต้องเสนอลายมือชื่อผู้มีสิทธิเบิกกระสุนและผู้รับ
มอบฉันทะไปยังหน่วยจ่ายโดยปฏิบัติตามระเบียบ
กองทัพบกว่าด้วยการส่งลายมือชื่อผู้มีสิทธิเบิกและ
ผู้รับสิ่งอุปกรณ์ที่มีผลบังคับใช้อยู่ในปัจจุบัน
- ข้อ ๓ ให้ผู้บังคับบัญชา ตั้งแต่ชั้นผู้บัญชาการ
กองพลขึ้ น ไปของหน่ ว ยที่ มี สิ ท ธิ เ บิ ก สิ่ ง อุ ป กรณ์
ส่งลายมือชื่อของตน และของบุคคลอื่นซึ่งต้องการ
ให้เบิกสิ่งอุปกรณ์ ไปยังสถานการส่งก�ำลังบ�ำรุงที่
สนับสนุน แห่งละ ๑๐ ชุด เฉพาะ สพ.ทบ. ๑๖ ชุด
เพื่อยึดถือเป็นหลักในการตรวจสอบลายมือชื่อ
ถ้าผู้มีสิทธิเบิกสิ่งอุปกรณ์มีต�ำแหน่งต�่ำกว่าผู้
บังคับบัญชาชั้น ผบ.พล. ให้ผู้บังคับบัญชาของผู้นั้น
เป็นผู้ส่งลายมือชื่อ
- ข้อ ๔ เมื่อต้องการเปลี่ยนตัวบุคคลซึ่งได้ส่งลายมือ
ชื่อไปแล้ว ตามข้อ ๓ จะทั้งหมดหรือไม่ก็ตาม ก็ให้
ส่งลายมือชื่อใหม่ทั้งชุดไปแทน ทั้งนี้เพื่อสะดวกแก่
การเก็บรักษาและการแจกจ่ายของเจ้าหน้าที่
- ข้อ ๕ เมื่อผู้มีสิทธิเบิกสิ่งอุปกรณ์ ประสงค์จะให้ผู้
อื่นรับสิ่งอุปกรณ์แทนก็ให้ส่งลายมือชื่อของผู้รับสิ่ง
อุ ป กรณ์ แ ทน ไปยั ง สถานการส่ ง ก� ำ ลั ง บ� ำ รุ ง ที่
สนับสนุน แห่งละ ๑๐ ชุด เฉพาะ สพ.ทบ. ๑๖ ชุด
การเปลีย่ นตัวบุคคลให้ปฏิบตั ทิ ำ� นองเดียวกับ ข้อ ๔
- ข้อ ๑๐.๑ หน่วยใช้ ผูบ้ งั คับหน่วยจะต้องรับผิดชอบ
ในการขอเบิกกระสุนเพื่อให้หน่วยมีประสิทธิภาพ
พร้อมที่จะปฏิบัติภารกิจได้อยู่เสมอ และให้ถือว่า
หน่วยขนาดกองพันหรือเทียบเท่าหรือกองร้อยอิสระ
ขึ้นไป เป็นหน่วยในการเบิก
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๑๐.๑.๒, ๑๐.๑.๓, - ข้อ ๑๐.๑.๑ การเบิกขั้นต้น หมายถึง การเบิก
๑๐.๑.๔, ๑๐.๑.๕ กระสุนทีย่ งั ไม่มใี นครอบครองของหน่วยมาก่อน แต่
ได้ระบุไว้แล้วในอัตรากระสุนมูลฐาน อัตรากระสุน
ทดสอบ หรือตามค�ำสั่งอื่นๆ ซึ่งได้อนุมัติแล้ว ให้
หน่วยเบิกกระสุนให้ครบตามอัตราหรือค�ำสั่งดัง
กล่าวทันที
- ข้อ ๑๐.๑.๒ การเบิกทดแทน หมายถึง การเบิก
กระสุนเพื่อทดแทนกระสุนซึ่งได้ก�ำหนดให้หน่วยมี
ไว้เดิม ตามการเบิกขัน้ ต้น แต่เสือ่ มสภาพ ช�ำรุด ถูก
ละทิ้ง ท�ำลาย โจรกรรม หรือเสียหายโดยเหตุอื่นๆ
รวมทั้งการใช้กระสุนมูลฐานไปในการรบ หรือกรณี
ฉุกเฉินตามค�ำสั่ง และให้หน่วยเบิกทดแทนทันทีที่
จ�ำนวนกระสุนขาดไปจากอัตราที่ก�ำหนด ส�ำหรับ
กรรมวิธีในการเบิก คงปฏิบัติเช่นเดียวกับการเบิก
ขั้นต้น
- ข้อ ๑๐.๑.๓ การเบิกพิเศษ หมายถึง การเบิกเร่ง
ด่วน และการเบิกนอกอัตรา
- ข้อ ๑๐.๑.๔ การเบิกกระสุนฝึก โดยปกติกองทัพ
บกจะก�ำหนดเครดิตกระสุนฝึกให้หน่วยรองซึ่งจะ
ต้องแบ่งมอบทยอยกันลงไปจนถึงหน่วยใช้ ฉะนัน้ ให้
หน่วยใช้เบิกกระสุนฝึกจากจ�ำนวนเครดิตที่ได้รับ
แบ่งมอบให้ตามจ�ำนวนที่จะใช้ฝึกเฉพาะครั้งคราว
นั้นล่วงหน้า เพื่อให้ได้รับกระสุนก่อนการฝึกอย่าง
น้อย ๗ วัน ส่วนกรรมวิธีในการเบิกเช่นเดียวกับการ
เบิกขั้นต้น
- ข้อ ๑๐.๑.๕ ผู้มีสิทธิเบิก ผู้บังคับหน่วยระดับ
กองพันหรือเทียบเท่าหรือกองร้อยอิสระขึน้ ไปเป็นผู้
มีสิทธิเบิกและสั่งมอบฉันทะ เจ้าหน้าที่อื่นๆ จะเป็น
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- หลักเกณฑ์การส่ง
ก�ำลังสิ่งอุปกรณ์
ประเภท ๕ รองรับ
การบริหารจัดการ
สิง่ อุปกรณ์ ประเภท
๕ ของกองทัพบก
ข้อ ๑๐.๑, ๑๐.๑.๑,
๑๐.๑.๒, ๑๐.๑.๓,
๑๐.๑.๔, ๑๐.๑.๕
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ผู ้ มี สิ ท ธิ เ บิ ก ได้ เ ฉพาะเมื่ อ อยู ่ ใ นต� ำ แหน่ ง รั ก ษา
ราชการ หรือท�ำการแทนเท่านั้น หน่วยเบิกจะต้อง
เสนอรายชื่ อ พร้ อ มลายมื อ ชื่ อ ของผู ้ มี สิ ท ธิ เ บิ ก
กระสุ น และผู ้ รั บ มอบฉั น ทะ ให้ ค ลั ง กระสุ น ที่
สนับสนุนทราบล่วงหน้า โดยปฏิบัติตามระเบียบ
กองทัพบกว่าด้วยการส่งลายมือชือ่ ผูม้ สี ทิ ธิเบิกและ
รับสิ่งอุปกรณ์ที่มีผลบังคับใช้ในปัจจุบัน
- ข้อ ๑๐.๑ หน่วยใช้ ผูบ้ งั คับหน่วยจะต้องรับผิดชอบ
ในการขอเบิกกระสุนเพื่อให้หน่วยมีประสิทธิภาพ
พร้อมที่จะปฏิบัติภารกิจได้อยู่เสมอ และให้ถือว่า
หน่วยขนาดกองพันหรือเทียบเท่าหรือกองร้อย
อิสระขึ้นไป เป็นหน่วยในการเบิก
- ข้อ ๑๐.๑.๑ การเบิกขั้นต้น หมายถึง การเบิก
กระสุนทีย่ งั ไม่มใี นครอบครองของหน่วยมาก่อน แต่
ได้ ร ะบุ ไ ว้ แ ล้ ว ในอั ต รากระสุ น เผชิ ญ เหตุ อั ต รา
กระสุนมูลฐาน อัตรากระสุนทดสอบ หรือตามค�ำสัง่
อื่นๆ ซึ่งได้อนุมัติแล้ว ให้หน่วยเบิกกระสุนให้ครบ
ตามอัตราหรือค�ำสั่งดังกล่าวภายใน ๗ วัน จากที่ได้
รับค�ำสัง่ หรือ เอกสารทีก่ องทัพบกได้อนุมตั ใิ ห้หน่วย
มีครอบครอง
- ข้อ ๑๐.๑.๒ การเบิกทดแทน หมายถึง การเบิก
กระสุนเพื่อทดแทนกระสุนซึ่งได้ก�ำหนดให้หน่วยมี
ไว้เดิม ตามการเบิกขั้นต้น แต่เสื่อมสภาพ ช�ำรุด ถูก
ละทิ้ง ท�ำลาย โจรกรรม หรือเสียหายโดยเหตุอื่นๆ
รวมทัง้ การใช้กระสุนเผชิญเหตุไปในการปฏิบตั ขิ อง
หน่วยตามค�ำสั่ง กระสุนมูลฐานไปในการรบ หรือ
กรณีฉุกเฉินตามค�ำสั่ง โดยให้หน่วยเบิกทดแทน
ทันทีที่จ�ำนวนกระสุนขาดไปจากอัตราที่ก�ำหนด
ส�ำหรับกรรมวิธีในการเบิก คงปฏิบัติเช่นเดียวกับ
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การเบิกขัน้ ต้น และให้แนบส�ำเนาแบบรายงานการ
ขออนุมตั จิ ำ� หน่าย ทีไ่ ด้รบั การอนุมตั จิ ากผูม้ อี ำ� นาจ
อนุมัติให้จ�ำหน่ายหรือเอกสารการอนุมัติให้ปรับ
ยอดออกจากบัญชีคุมเพื่อรอการอนุมัติจ�ำหน่าย
ด้วย
- ข้อ ๑๐.๑.๓ การเบิกพิเศษ หมายถึง การเบิกเร่ง
ด่วน และการเบิกนอกอัตรา
- ข้อ ๑๐.๑.๔ การเบิกกระสุนฝึก โดยปกติกองทัพ
บกจะก�ำหนดเครดิตกระสุนฝึกให้หน่วยรองซึ่งจะ
ต้องแบ่งมอบทยอยกันลงไปจนถึงหน่วยใช้ ฉะนั้น
ให้หน่วยใช้เบิกกระสุนฝึกจากจ�ำนวนเครดิตทีไ่ ด้รบั
แบ่งมอบให้ตามจ�ำนวนที่จะใช้ฝึกเฉพาะครั้งคราว
นั้นล่วงหน้า เพื่อให้ได้รับกระสุนก่อนการฝึกอย่าง
น้อย ๗ วัน ส่วนกรรมวิธใี นการเบิกเช่นเดียวกับการ
เบิกขั้นต้น
- ข้อ ๑๐.๑.๕ ผู้มีสิทธิเบิก ผู้บังคับหน่วยระดับ
กองพันหรือเทียบเท่าหรือกองร้อยอิสระขึน้ ไปเป็น
ผู้มีสิทธิเบิกและสั่งมอบฉันทะ เจ้าหน้าที่อื่นๆ จะ
เป็นผู้ มีสิทธิเบิกได้เฉพาะเมื่ออยู่ในต�ำแหน่งรักษา
ราชการ หรือท�ำการแทนเท่านั้นหน่วยเบิกจะต้อง
เสนอรายชื่ อ พร้ อ มลายมื อ ชื่ อ ของผู ้ มี สิ ท ธิ เ บิ ก
กระสุ น และผู ้ รั บ มอบฉั น ทะ ให้ ค ลั ง กระสุ น ที่
สนับสนุนทราบล่วงหน้า โดยปฏิบัติตามระเบียบ
กองทัพบกว่าด้วยการส่งลายมือชือ่ ผูม้ สี ทิ ธิเบิกและ
รับสิ่งอุปกรณ์ที่มีผลบังคับใช้ในปัจจุบัน
๔.๓ การส่งคืน - ระเบียบกองทัพบก - ข้อ ๕.๑.๒๕ กระสุนฝึกของหน่วยใช้ หมายถึง
สป.๕ ทั้งปกติ ว่าด้วยการส่งก�ำลัง จ�ำนวนกระสุนที่หน่วยใช้เบิกตามเครดิตมาเก็บไว้
และในระบบ
สิ่งอุปกรณ์ ประเภท ชั่วขณะหนึ่งก่อนท�ำการฝึก เพื่อใช้ในการฝึกตาม
Logsmis
อัตรากระสุนฝึกหรือเครดิตกระสุนฝึกซึง่ กองทัพบก
๕ พ.ศ. ๒๕๔๒
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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�ำลังสิ่งอุปกรณ์
ประเภท ๕ รองรับ
การบริหารจัดการ
สิ่งอุปกรณ์ประเภท
๕ ของกองทัพบก
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ได้อนุมัติแล้ว และเมื่อได้ใช้ท�ำการฝึกแล้วจะต้อง
จ�ำหน่ายหรือส่งคืนทันที
- ข้อ ๑๙.๑.๑ กระสุนเกินความต้องการ หากจ�ำนวน
กระสุ น คงคลั ง ของหน่ ว ยเกิ น อั ต ราหรื อ ระดั บ ที่
กองทัพก�ำหนด ให้ส่งคืนทันที ยกเว้นในกรณีพิเศษ
ซึง่ กองทัพบกได้สงั่ ให้หน่วยสะสมหรือเก็บรักษาไว้ได้
- ข้อ ๑๙.๑.๒ กระสุนซึ่งได้รับค�ำสั่งให้ส่งคืน หน่วย
ได้รบั ค�ำสัง่ ให้สง่ กระสุนคืน ให้ดำ� เนินการส่งคืนทันที
ไม่ว่าในกรณีใด
- ข้อ ๑๙.๑.๓ กระสุนยืม เมื่อครบก�ำหนดยืม หรือ
หมดความจ�ำเป็นในการใช้แล้วให้สง่ คืน หรือด�ำเนิน
การตามที่ก�ำหนดไว้ทันที หากมีข้อขัดข้องซึ่งท�ำให้
ไม่สามารถส่งคืนได้ ให้เจ้ากรมสรรพาวุธทหารบก
เป็นผู้พิจารณาเสนอกองทัพบกสั่งการต่อไป
- ข้อ ๑๙.๒.๑ กระสุนช�ำรุดหรือเสื่อมสภาพตาม
สภาพ เช่น ปลอกบวมเกิดคราบออกไซด์ หรือมี
คราบวั ต ถุ ร ะเบิ ด เยิ้ ม ตามความเห็ น ของกรม
สรรพาวุธทหารบก
- ข้อ ๑๙.๒.๒ กระสุนช�ำรุดหรือเสือ่ มสภาพทีไ่ ม่เป็น
ไปตามสภาพ เช่น ปลอกบิน่ แหวนรัดท้ายช�ำรุดเสีย
รูปทรงเดิม เป็นสนิม หรือปล่อยให้ปลวกขึ้นซึ่งอาจ
เกิดจากการเก็บรักษา การหยิบยก ขนย้าย หรือ
อุบัติภัย
- ข้อ ๕.๑.๒๗ กระสุนฝึกของหน่วยใช้ หมายถึง
จ�ำนวนกระสุนทีห่ น่วยใช้เบิกตามเครดิตมาเก็บไว้ชวั่
ขณะหนึง่ ก่อนท�ำการฝึกหรือฝึกอบรมตามทีก่ องทัพ
บกได้อนุมัติ โดยเมื่อได้ใช้ท�ำการฝึกหรือฝึกอบรม
เสร็จสิ้น จะต้องจ�ำหน่ายหรือส่งคืนทันที
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- ข้อ ๑๙.๑.๑ กระสุนเกินความต้องการ หาก
จ� ำ นวนกระสุ น คงคลั ง ของหน่ ว ยเกิ น อั ต ราหรื อ
ระดับที่กองทัพก�ำหนด ให้ส่งคืนทันที ยกเว้นใน
กรณีพิเศษซึ่งกองทัพบกได้สั่งให้หน่วยสะสมหรือ
เก็บรักษาไว้ได้
- ข้อ ๑๙.๑.๒ กระสุนซึง่ ได้รบั ค�ำสัง่ ให้สง่ คืน หน่วย
ได้รับค�ำสั่งให้ส่งกระสุนคืน ให้ด�ำเนินการส่งคืน
ทันทีไม่ว่าในกรณีใด
- ข้อ ๑๙.๑.๓ กระสุนยืม เมื่อครบก�ำหนดยืม หรือ
หมดความจ�ำเป็นในการใช้แล้วให้สง่ คืน หรือด�ำเนิน
การตามทีก่ ำ� หนดไว้ทนั ที หากมีขอ้ ขัดข้องซึง่ ท�ำให้
ไม่สามารถส่งคืนได้ ให้เจ้ากรมสรรพาวุธทหารบก
เป็นผู้พิจารณาเสนอกองทัพบกสั่งการต่อไป
- ข้อ ๑๙.๒.๑ กระสุนช�ำรุดหรือเสื่อมสภาพตาม
สภาพ เช่น ปลอกบวมเกิดคราบออกไซด์ หรือมี
คราบวั ต ถุ ร ะเบิ ด ไหลเยิ้ ม ตามความเห็ น ของ
กรมสรรพาวุธทหารบก
- ข้อ ๑๙.๒.๒ กระสุนช�ำรุดหรือเสื่อมสภาพที่ไม่
เป็นไปตามสภาพ เช่น ปลอกบิ่น แหวนรัดท้าย
ช�ำรุดเสียรูปทรงเดิม เป็นสนิม หรือปล่อยให้ปลวก
ขึ้นซึ่งอาจเกิดจากการเก็บรักษา การหยิบยก ขน
ย้าย หรืออุบัติภัย ให้หน่วยด�ำเนินการสอบสวนหา
สาเหตุการบกพร่อง และเสนอรายงานตามสายงาน
ส่งก�ำลัง จนถึงกรมสรรพาวุธทหารบก เพือ่ พิจารณา
ด�ำเนินการต่อไป และส่งส�ำเนาให้สายการบังคับ
บัญชาระดับหน่วยขึ้นตรงกองทัพบกทราบด้วย
๔.๔ การส่ง - ระเบียบกองทัพบก - ข้อ ๒๒.๒ ของหมุนเวียน ให้หน่วยส่งคืนบรรจุ
คืนของหมุนเวียน ว่าด้วยการส่งก�ำลัง หีบห่อมาตรฐานและรับคืนตามที่กรมสรรพาวุธ
สิ่งอุปกรณ์ ประเภท ทหารบกก�ำหนด
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
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๕ พ.ศ. ๒๕๔๒
ข้อ ๒๒.๒ และ
๒๒.๓
- หลักเกณฑ์การส่ง
ก�ำลังสิ่งอุปกรณ์
ประเภท ๕ รองรับ
การบริหารจัดการ
สิ่งอุปกรณ์ประเภท
๕ ของกองทัพบก
ตอนที่ ๓ ข้อ ๒๒.๒
และ ๒๒.๓
- ค�ำสั่งกองทัพบกที่
๕๙๖/๒๕๒๕ ลง
๒๘ ต.ค.๒๕
ข้อ ๒ และ ๓
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ใจความของหลักฐานอ้างอิง
- ข้อ ๒๒.๓ แบบและวิธเี ขียนบัญชีคมุ ของหมุนเวียน
ตามผนวก ณ (ทบ.๔๖๘-๕๑๖)
- ข้อ ๒๒.๒ ของหมุนเวียน ให้หน่วยส่งคืนบรรจุ
หีบห่อมาตรฐานและรับคืนตามที่กรมสรรพาวุธ
ทหารบกก�ำหนด
- ข้อ ๒๒.๓ แบบและวิธเี ขียนบัญชีคมุ ของหมุนเวียน
ตามผนวก ณ (ทบ.๔๖๘-๕๑๖)

- ข้อ ๒ ให้หน่วยระดับกองพันหรือเทียบเท่าส่งของ
หมุนเวียนสิ่งอุปกรณ์ประเภท ๕ โดยใช้ใบส่งคืน
ทบ.๔๐๐-๐๑๓ หรือ ทบ.๔๐๐-๐๑๔ แล้วแต่กรณี
หากมีการขอจ�ำหน่ายให้แนบหลักฐานดังต่อไปนี้
ด้วย (โดยเฉพาะข้อ ๒.๕ ต้องแนบไปกับใบส่งคืน
ทุกครั้ง)
		 ๒.๑ ค�ำสั่งแต่งตั้งกรรมการสอบสวน
๒.๒ ส�ำเนาการสอบสวน
๒.๓ สรุปผลการสอบสวนของคณะกรรมการ
๒.๔ ใบรายงานการสอบสวน ทบ.๔๖๘-๕๑๙
๒.๕ ส�ำเนาเอกสารรายงานขออนุมตั จิ ำ� หน่าย
สป.๕ (ทบ.๔๐๐-๐๖๕) ส�ำหรับหน่วยปฏิบตั กิ ารใน
สนามหรือหน่วยปราบปราม ผกค. หากปลอก
กระสุนหรือของหมุนเวียนสูญหายไม่ต้องท�ำการ
สอบสวน เว้นหีบโลหะบรรจุ สิง่ อุปกรณ์ประเภท ๕
ทุกชนิด ถ้าสูญหายให้ด�ำเนินการสอบสวนเพื่อขอ
อนุมัติจ�ำหน่ายเช่นเดี่ยวกับที่ได้ข้างต้น

คู่มือการปฏิบัติราชการสายงานจเร
การตรวจกิจการทั่วไป

หัวขอการตรวจ หลักฐานอ้างอิง

ใจความของหลักฐานอ้างอิง

- ข้อ ๓ ให้หน่วยส่งคืนของหมุนเวียนสิ่งอุปกรณ์
ประเภท ๕ ภายหลังจากใช้งานแล้วภายใน ๓๐ วัน
เว้นหน่วยปฏิบตั กิ ารในสนาม และ/หรือหน่วยปราบ
ปราม ผกค. ภายใน ๙๐ วัน
- ข้อ ๓ ให้ผู้บังคับหน่วยพิจารณาก�ำหนดมาตรการ
- ค�ำสั่ง ทบ.ที่
ควบคุมเพิ่มเติมได้ตามความเหมาะสมโดยให้ความ
๖๓/๒๕๕๒
ลง ๒๖ ก.พ.๕๒ ส�ำคัญและเพ่งเล็งเป็นพิเศษเกี่ยวกับการส่งคืนของ
เรื่อง การป้องกัน หมุนเวียนเพือ่ ป้องกันมิให้ สป.๕ สูญหายหรือรัว่ ไหล
การรั่วไหลของ สป. รวมทั้งให้เพ่งเล็งการรักษาความปลอดภัยคลัง สป.
๕ ในความรับผิดชอบของหน่วยอย่างเคร่งครัด เพื่อ
๕ ข้อ ๓
มิให้มีการลักลอบน�ำ สป.๕ ออกไปใช้ในทางที่ผิด
- ข้อ ๓.๖ สป.๕ ที่ไม่มีของหมุนเวียนส่งคืน เช่น
- ค�ำสั่ง ทบ.ที่
แท่งดินระเบิดที่ใช้ในการท�ำลาย และเชื้อประทุ
๙๔/๒๕๔๑
ลง ๒๗ ก.พ.๔๑ จะต้ อ งรายงานผลการท� ำ ลาย เมื่ อ น� ำ ไปใช้ ง าน
เครือ่ งหมายหรือสัญญาลักษณ์ทสี่ ญ
ู หายไปพร้อมกับ
เรื่องมาตรการ
ระเบิด ดังนี้ไม่ว่าจะมีการน�ำไปใช้จริงหรือไม่ก็ตาม
ควบคุม สป.๕
ไม่ให้รั่วไหลออก ก็ไม่มีหลักฐานให้ตรวจสอบได้ แนวทางในการแก้
ปัญหาดังกล่าว กระท�ำได้โดย
จาก ทบ.
๓.๖.๑ ปลูกฝังให้ผู้มีหน้าที่ที่เกี่ยวข้องใน
ข้อ ๓.๖
การใช้ให้มีความส�ำนึกในความ รับผิดชอบ ซื่อสัตย์
มีวินัยและปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ โดยเคร่งครัด
๓.๖.๒ ผู้บังคับบัญชาทุกระดับชั้น ต้อง
เข้มงวดกวดขันในการควบคุม และตรวจสอบการใช้
สป.๕ ให้ได้สัดส่วนกันโดยใกล้ชิด เพื่อไม่เปิดโอกาส
ให้มีการรายงานเท็จ เกี่ยวกับการใช้ สป.๕ ดังกล่าว
๓.๖.๓ ผู้บังคับบัญชาตามล�ำดับชั้น ต้อง
ควบคุมให้มกี ารใช้ สป.๕ ทุกชนิดด้วยความประหยัด
และสมควรแก่เหตุ หากพบว่าได้มกี ารใช้ สป.๕ มาก
ผิดปกติ และพิจารณาแล้วว่าไม่เหมาะสม ให้ดำ� เนิน
การสอบสวนหาข้อเท็จจริงทันที
กรมจเรทหารบก
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- ค�ำสั่งกองทัพบกที่
๒๖๓/๑๔๒๖๑ ลง
๗ พ.ย.๐๕
ย่อหน้าที่สอง

- ระเบียบกองทัพบก
ว่าด้วยการส่ง
ลายมือชื่อผู้มีสิทธิ
เบิกและผู้รับ
สิ่งอุปกรณ์ พ.ศ.
๒๕๑๐ ลง ๒๐ ม.ค.
๑๐ ข้อ ๓, ๔ และ
ข้อ ๕
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๓.๖.๔ หากมี สป.๕ สูญหาย หรือรัว่ ไหล
ออกนอก ทบ. โดยมิชอบ ผู้พบเห็นจะต้องรายงาน
ผู้บังคับบัญชาตามล�ำดับชั้น ตามความเป็นจริง
โดยด่วน
- ฉะนั้น จึงให้ผู้บังคับบัญชาทุกชั้น ได้กวดขันและ
ก�ำชับผู้ใต้บังคับบัญชาให้ระมัดระวังและหาทาง
ป้องกันมิให้ปลอกกระสุนขาดจ�ำนวนหรือสูญหาย
ในระหว่างการฝึกดังเช่นทีเ่ ป็นมาแล้วต่อไปอีกหาก
ปรากฏว่าปลอกกระสุนของหน่วยใดหายมากกว่า
ปกติโดยไม่มเี หตุผลอันสมควรแล้ว จะถือว่าเป็นข้อ
บกพร่องของเจ้าหน้าที่และ ผบ.หน่วย นั้นๆ ด้วย
- ข้อ ๓ ให้ผู้บังคับบัญชา ตั้งแต่ชั้นผู้บัญชาการ
กองพลขึ้นไปของหน่วยที่มีสิทธิเบิกสิ่งอุปกรณ์ ส่ง
ลายมือชื่อของตน และของบุคคลอื่นซึ่งต้องการให้
เบิกสิ่งอุปกรณ์ ไปยังสถานการส่งก�ำลังบ�ำรุงที่
สนับสนุน แห่งละ ๑๐ ชุด เฉพาะ สพ.ทบ. ๑๖ ชุด
เพื่อยึดถือเป็นหลักในการตรวจสอบลายมือชื่อ ถ้า
ผู้มีสิทธิเบิกสิ่งอุปกรณ์มีต�ำแหน่งต�่ำกว่าผู้บังคับ
บัญชาชั้น ผบ.พล. ให้ผู้บังคับบัญชาของผู้นั้น เป็น
ผู้ส่งลายมือชื่อ
- ข้อ ๔ เมือ่ ต้องการเปลีย่ นตัวบุคคลซึง่ ได้สง่ ลายมือ
ชื่อไปแล้ว ตามข้อ ๓ จะทั้งหมดหรือไม่ก็ตาม ก็ให้
ส่งลายมือชื่อใหม่ทั้งชุดไปแทน ทั้งนี้เพื่อสะดวกแก่
การเก็บรักษาและการแจกจ่ายของเจ้าหน้าที่
- ข้อ ๕ เมื่อผู้มีสิทธิเบิกสิ่งอุปกรณ์ ประสงค์จะให้
ผู้อื่นรับสิ่งอุปกรณ์แทนก็ให้ส่งลายมือชื่อของผู้รับ
สิ่งอุปกรณ์แทน ไปยังสถานการส่งก�ำลังบ�ำรุงที่
สนับสนุน แห่งละ ๑๐ ชุด เฉพาะ สพ.ทบ. ๑๖ ชุด
การเปลีย่ นตัวบุคคลให้ปฏิบตั ทิ ำ� นองเดียวกับ ข้อ ๔
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๕.การรับและจ่าย
๕.๑ การรับ - ระเบียบกองทัพบก
ของหน่วยเบิก ว่าด้วยการส่งก�ำลัง
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

ใจความของหลักฐานอ้างอิง
- ข้อ ๓๖.๒ ผู้รับ
- ข้อ ๓๖.๒.๑ ตรวจสอบกระสุนให้ถูกต้องตรงตาม
รายการและจ�ำนวนในใบเบิกตลอดจนสภาพใช้การ
ได้ของกระสุนนั้นๆ หากบกพร่องให้หน่วยจ่าย
ด�ำเนินการให้เรียบร้อย ส�ำหรับกระสุนที่ไม่เปิด
หีบห่อให้รับตามจ�ำนวนที่ระบุไว้ที่หีบห่อ แล้วลง
นามรับในใบเบิกทั้ง ๓ ฉบับ เพื่อเป็นหลักฐาน แก่
หน่วยจ่าย และให้ผู้จ่ายบันทึกด้านหลังใบเบิกด้วย
ว่า “ไม่เปิดหีบห่อ”
- ข้อ ๓๖.๒.๒ การน�ำกระสุนออกจากหน่วยจ่าย ให้
ปฏิบัติตามระเบียบและค�ำแนะน�ำของหน่วยจ่าย
ทั้งนี้รวมทั้งการบรรทุกและการขนขึ้น
- ข้อ ๓๖.๒.๓ เมื่อถึงหน่วย ให้น�ำใบเบิกที่ได้รับมา
จากหน่วยจ่ายน�ำเรียนผู้บังคับบัญชาทราบโดยเร็ว
- ข้อ ๓๖.๓ หน่วยเบิก
- ข้อ ๓๖.๓.๑ ผู้บังคับหน่วย เมื่อได้รับใบเบิกจาก
ผู้รับแล้ว ให้ตั้งกรรมการ ๓ นาย ซึ่งประกอบด้วย
นายทหารสัญญาบัตรอย่างน้อย ๒ นาย โดยเฉพาะ
ควรจะมีนายทหารซึง่ ท�ำหน้าทีเ่ กีย่ วกับกระสุนทีร่ บั
ผิ ด ชอบเข้ า ร่ ว มด้ ว ย เพื่ อ ท� ำ การตรวจจ� ำ นวน
รายการและสภาพกระสุนว่าถูกต้องใช้การได้
- ข้อ ๓๖.๓.๒ เมื่อคณะกรรมการได้ตรวจสอบแล้ว
ให้รายงาน ผบ.หน่วยทราบถึง สภาพ จ�ำนวน และ
รายการตามความเป็นจริงทันที ถ้าปรากฏว่าคลาด
เคลื่อนไปจากใบเบิก หรือมีการช�ำรุดเสียหาย ให้
คณะกรรมการสอบสวนสาเหตุ แล้วเสนอผู้บังคับ
หน่วยในภายหลัง
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- หลักเกณฑ์การส่ง
ก�ำลังสิ่งอุปกรณ์
ประเภท ๕ รองรับ
การบริหารจัดการ
สิ่งอุปกรณ์ประเภท
๕ ของกองทัพบก
ตอนที่ ๔ ข้อ ๓๖.๒,
๓๖.๒.๑, ๓๖.๒.๒,
๓๖.๒.๓, ๓๖.๓,
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- ข้อ ๓๖.๓.๓ เจ้าหน้าที่คลังหรือเจ้าหน้าที่เก็บ
รักษากระสุน เป็นผู้รับมอบกระสุนตามจ�ำนวนและ
รายการที่คณะกรรมการได้ส่งมอบให้ ตามค�ำสั่งผู้
บังคับหน่วย
- ขอ ๓๖.๓.๔ หากผูรับและเจาหนาที่เก็บรักษา
เปน บุคคลเดียวกัน การสัง่ ตัง้ กรรมการของ ผูบ งั คับ
หน่วยอาจงดได้ แต่เจ้าหน้าที่ดังกล่าวจะต้องรับผิด
ชอบตอจํานวน รายการ และสภาพกระสุนโดย
ตลอด วาถูกตองตามใบเบิก
- ข้อ ๓๖.๓.๕ เมื่อเจ้าหน้าที่คลังได้เก็บกระสุนเข้า
คลังเรียบร้อยแล้ว ให้หน่วยรับเก็บใบเบิกฉบับที่ ๒
ไว้ ใ นแฟ้ ม หลั ก ฐาน และเสนอใบเบิ ก ฉบั บ ที่ ๔
ไปตามสายการบั ง คั บ บั ญ ชาจนถึ ง หน่ ว ยขึ้ น ตรง
กองทัพบก เมือ่ หน่วยขึน้ ตรงกองทัพบกได้รบั ทราบ
แล้ว ให้ส่งคืนไปเก็บไว้เป็นหลักฐานที่หน่วยระดับ
กองพลหรือเทียบเท่า หากหน่วยส่วนภูมิภาค หรือ
กองบัญชาการช่วยรบใดมารับกระสุนจากหน่วยจ่าย
ให้เก็บใบเบิกฉบับที่ ๔ ไว้ที่ส่วนภูมิภาค หรือกอง
บัญชาการช่วยรบนัน้ ๆ หน่วยอาจงดได้ แต่เจ้าหน้าที่
ดังกล่าวจะต้องรับผิดชอบ
- ข้อ ๓๖.๒ ผู้รับ
- ข้อ ๓๖.๒.๑ ตรวจสอบกระสุนให้ถูกต้องตรงตาม
รายการและจ�ำนวนในใบเบิกตลอดจนสภาพใช้การ
ได้ของกระสุนนั้นๆ หากบกพร่องให้หน่วยจ่าย
ด�ำเนินการให้เรียบร้อย ส�ำหรับกระสุนที่ไม่เปิด
หีบห่อให้รับตามจ�ำนวนที่ระบุไว้ที่หีบห่อ แล้วลง
นามรับในใบเบิกทั้ง ๓ ฉบับ เพื่อเป็นหลักฐาน
แก่หน่วยจ่าย และให้ผู้จ่ายบันทึกด้านหลังใบเบิก
ด้วยว่า “ไม่เปิดหีบห่อ”
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๓๖.๓.๑, ๓๖.๓.๒, - ข้อ ๓๖.๒.๒ การน�ำกระสุนออกจากหน่วยจ่าย ให้
ปฏิบัติตามระเบียบและค�ำแนะน�ำของหน่วยจ่าย
๓๖.๓.๓ และ
ทั้งนี้รวมทั้งการบรรทุกและการขนขึ้น
๓๖.๓.๔
- ข้อ ๓๖.๒.๓ เมื่อถึงหน่วย ให้น�ำใบเบิกที่ได้รับมา
จากหน่วยจ่ายน�ำเรียนผู้บังคับบัญชาทราบโดยเร็ว
- ข้อ ๓๖.๓ หน่วยเบิก
- ข้อ ๓๖.๓.๑ ผู้บังคับหน่วย เมื่อได้รับใบเบิกจาก
ผู้รับแล้ว ให้ตั้งกรรมการ ๓ นาย ซึ่งประกอบด้วย
นายทหารสัญญาบัตรอย่างน้อย ๒ นาย โดยเฉพาะ
ควรจะมีนายทหารซึ่งท�ำหน้าที่เกี่ยวกับกระสุนที่
รับผิดชอบเข้าร่วมด้วย เพื่อท�ำการตรวจจ�ำนวน
รายการและสภาพกระสุนว่าถูกต้องใช้การได้
- ข้อ ๓๖.๓.๒ เมื่อคณะกรรมการได้ตรวจสอบแล้ว
ให้รายงาน ผบ.หน่วยทราบถึง สภาพ จ�ำนวน และ
รายการตามความเป็นจริงทันที และให้ ผบ.หน่วย
รายงานการรับทีไ่ ด้ตรวจสอบแล้วถึงหน่วยจ่ายและ
กรมสรรพาวุธทหารบก โดยวิทยุราชการพร้อมแนบ
ใบแจ้งเลขงานกระสุน ถ้าปรากฏว่าคลาดเคลือ่ นไป
จากใบเบิ ก หรื อ มี ก ารช� ำ รุ ด เสี ย หาย ให้ ค ณะ
กรรมการสอบสวนสาเหตุ แล้วเสนอผู้บังคับหน่วย
ในภายหลัง
- ข้อ ๓๖.๓.๓ เจ้าหน้าที่คลังหรือเจ้าหน้าที่เก็บ
รักษากระสุนเป็นผู้รับมอบกระสุนตามจ�ำนวนและ
รายการที่คณะกรรมการได้ส่งมอบให้ ตามค�ำสั่ง
ผู้บังคับหน่วย
- ข้อ ๓๖.๓.๔ เมื่อเจ้าหน้าที่คลังได้เก็บกระสุนเข้า
คลังเรียบร้อยแล้ว ให้หน่วยรับเก็บใบเบิกฉบับที่ ๒
ไว้ ใ นแฟ้ ม หลั ก ฐาน และเสนอใบเบิ ก ฉบั บ ที่ ๔
กรมจเรทหารบก

271

คู่มือการปฏิบัติราชการสายงานจเร
การตรวจกิจการทั่วไป

หัวขอการตรวจ หลักฐานอ้างอิง

ใจความของหลักฐานอ้างอิง

ไปตามสายการบังคับบัญชาจนถึงหน่วยขึ้นตรง
กองทัพบก เมือ่ หน่วยขึน้ ตรงกองทัพบกได้รบั ทราบ
แล้ว ให้ส่งคืนไปเก็บไว้เป็นหลักฐานที่หน่วยระดับ
กองพลหรือเทียบเท่า หากหน่วยส่วนภูมิภาค หรือ
กองบัญชาการช่วยรบใดมารับกระสุนจากหน่วยจ่าย
ให้เก็บใบเบิกฉบับที่ ๔ ไว้ที่ส่วนภูมิภาค หรือกอง
บัญชาการช่วยรบนั้นๆ
- ค�ำสั่ง ทบ.ที่ ๙๔/ - ข้อ ๓.๔.๓ กรรมวิธีในการเบิก การรับ และการ
จ่าย เมื่อด�ำเนินการเรียบร้อยแล้ว หน่วยเบิกจะบัน
๒๕๔๑ ลง ๒๗
ทึ ก ข้ อ มู ล การรั บ ในบั ญ ชี คุ ม ของหน่ ว ยรั บ และ
ก.พ.๔๑ เรื่อง
มาตรการควบคุม รายงานการรับให้หน่วยจ่ายทราบ หน่วยจ่ายจะบัน
สป.๕ ไม่ให้รั่วไหล ทึกข้อมูลการจ่ายในบัญชีคุมของหน่วยจ่าย ซึ่ง
ข้อมูลการรับและการจ่ายจะมีข้อความตรงกันและ
ออกจาก ทบ.
ลงลายมือชือ่ ผูเ้ บิก ผูร้ บั และผูจ้ า่ ย เป็นหลักฐานใน
ข้อ ๓.๔.๓
การเบิกทั้ง ๓ ฉบับ (สีชมพู สีฟ้า และ สีเขียว)
- ระเบียบกองทัพบก - ข้อ ๖.๔.๔ การเปิดคลังกระสุนและวัตถุระเบิดทุก
ครั้งต้องได้รับอนุมัติจากผู้บังคับหน่วยหรือผู้บังคับ
ว่าด้วยการเก็บ
รักษากระสุนและ บัญชาที่รับผิดชอบคลังกระสุนและวัตถุระเบิดนั้น
วัตถุระเบิด พ.ศ. โดยบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษรลงในสมุดที่จัดท�ำ
๒๕๔๕ ตอนที่ ๒ ขึ้นเพื่อให้ตรวจสอบได้
ข้อ ๖.๔.๔
- ข้อบังคับทหารที่ - ข้อ ๓ ก. ปืนทุกชนิดทีท่ ำ� การรบได้ กระสุนจริง,ลูก
๕/๑๙๖๙๕/๒๔๘๔ ระเบิดจริง และวัตถุระเบิดท�ำลาย ผบ.ทบ.เป็นผูส้ งั่
จ่าย และสัง่ ให้นำ� ออกจากคลังแสงทหารบก เว้นแต่
ลง ๑๗ ธ.ค.๘๔
ว่าด้วย การตรวจ จะได้สั่งเป็นอย่างอื่น ผู้รับของนี้ต้องเป็นนายทหาร
สอบการเบิก-รับ สัญญาบัตร
ยุทธภัณฑ์สนั ติภณ
ั ฑ์
ตามฎีกาเบิกข้อ ๓ ก
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- ค�ำสั่งพิเศษ เรื่อง
การเบิกและรับ
สิ่งของ ที่ ๕๔
ลง ๑๔ มี.ค.๐๙
- ค�ำสั่งกองทัพบก
(เฉพาะ) ที่ปกปิด
๑๓๔/๓๑ ลง ๑๔
มิ.ย.๓๑ ผนวก ญ
(การสนับสนุน
สาย สพ.) ประกอบ
ระเบียบปฏิบัติ
ประจ�ำการส่งก�ำลัง
บ�ำรุงสนับสนุน
หน่วยปฏิบัติ
ราชการสนาม
ของกองทัพบก
ข้อ ๕
- ระเบียบกองทัพบก
ว่าด้วยการส่งก�ำลัง
สิ่งอุปกรณ์ ประเภท
๕ พ.ศ.๒๕๔๒
ข้อ ๕๙, ๖๐.๒ และ
ข้อ ๖๒.๕ ผนวก น.

ใจความของหลักฐานอ้างอิง
- ถ้าหากจะต้องเบิกรับสิ่งของหลวงที่มีราคามากๆ
ให้จัดนายทหารสัญญาบัตร หรือข้าราชการชั้น
สัญญาบัตร เป็นผู้รับมอบฉันทะแทน
- ข้อ ๕ การส่งก�ำลัง สป.๕ ๔) การเบิก ง) ผู้มีสิทธิ
เบิกรับ สป.๕ หน่วยเบิกต้องส่งลายเซ็นชื่อผู้มีสิทธิ
เบิกและมีสทิ ธิรบั ของหลวงให้หน่วยจ่ายทราบ ดังนี้
		 (๑) ผู้เบิก ต้องเป็นผู้บังคับหน่วยระดับ
กองพันหรือเทียบเท่าขึ้นไปหรือผู้รักษาราชการ
หรือผู้ท�ำการแทนเป็นผู้ลงนามเบิก
(๒) ผู้รับมอบฉันทะรับ สป.๕ ต้องเป็น
นายทหารสัญญาบัตรของหน่วยรับ

- ข้อ ๕๙ ผู้บังคับหน่วยทุกระดับที่มีกระสุนใน
ครอบครอง เป็นผู้รับผิดชอบในการควบคุมกระสุน
ทุกกรณี
- ข้อ ๖๐.๒ การควบคุมทางบัญชี หน่วยในสายการ
ส่งก�ำลังทุกระดับ จัดตั้งหน่วยบัญชีคุม หรือหน่วย
บัญชีกระสุนขึ้นตามความเหมาะสมโดยให้อยู่ใน
ความรับผิดชอบของผู้บังคับหน่วย ฯลฯ
- ข้อ ๖๒.๕ วิธีใช้บัตรบัตรบัญชีคุม ตามผนวก น.
หน่วยใช้บัตรบัญชีคุมกระสุน ทบ.๔๖๘–๕๑๔
- หลักเกณฑ์การส่ง - ข้อ ๕๙ ผู้บังคับหน่วยทุกระดับที่มีกระสุนใน
ก�ำลังสิ่งอุปกรณ์ ครอบครอง เป็นผู้รับผิดชอบในการควบคุมกระสุน
ประเภท ๕ รองรับ ทุกกรณี
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การบริหารจัดการ
สิ่งอุปกรณ์ประเภท
๕ ของกองทัพบก
ตอนที่ ๗ ข้อ ๕๙,
๖๐.๒ และ ข้อ
๖๒.๕ ผนวก น.
๕.๒ การจ่าย - ข้อบังคับทหารที่
ของหน่วยเบิก ๕/๒๒๑๘๐
ขนาดกองพัน /๒๔๘๖ ลง ๑๐
ก.ย.๘๖ ว่าด้วย
การควบคุมศาสตรา
ภัณฑ์ประจ�ำกาย
และประจ�ำหน่วย
มาตรา ๓, มาตรา
๔, มาตรา ๕(๒),
มาตรา ๕ (๓),
มาตรา ๕ (๔)
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- ข้อ ๖๐.๒ การควบคุมทางบัญชี หน่วยในสายการ
ส่งก�ำลังทุกระดับ จัดตั้งหน่วยบัญชีคุม หรือหน่วย
บัญชีกระสุนขึ้นตามความเหมาะสมโดยให้อยู่ใน
ความรับผิดชอบของผู้บังคับหน่วย ฯลฯ
- ข้อ ๖๒.๕ วิธีใช้บัตรบัตรบัญชีคุม ตามผนวก น.
หน่วยใช้บัตรบัญชีคุมกระสุน ทบ.๔๖๘-๕๑๔
- มาตรา ๓ การสั่งจ่ายศาสตร์ภัณฑ์ประจ�ำกายหรือ
ประจ�ำหน่ายก็ดีเป็นอ�ำนาจเฉพาะตัวของผู้บังคับ
บัญชาหน่วยนั้นๆ หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากผู้
บังคับบัญชานั้นๆ เป็นลายลักษณ์อักษร
- มาตรา ๔ ศาสตราภัณฑ์ทุกๆ ชนิดที่ทางราชการ
ได้จ่ายประจ�ำกายหรือประจ�ำหน่วยก็ดี จักต้อง
จัดการให้มบี ญ
ั ชีคมุ ไว้เป็นหลักฐานทัง้ หน่วยทีไ่ ด้จา่ ย
และรับโดยถูกต้องครบถ้วนตามความจริงเสมอ ถ้า
มีการช�ำรุดสูญหายหรือใช้สนิ้ เปลืองไปด้วยประการ
ใดก็ตาม ผู้ท�ำช�ำรุดสูญหายหรือผู้ใช้จักต้องรายงาน
ให้ผบู้ งั คับบัญชาโดยตรงของตนทราบภายใน ๒๔ ชม.
เป็นหน้าทีข่ อง ผูบ้ งั คับบัญชาทีไ่ ด้รบั รายงานด�ำเนิน
การสอบสวนหรือเสนอรายงานไปยัง ผูบ้ งั คับบัญชา
ชั้นเหนือเพื่อจัดการต่อไปตามระเบียบที่ก�ำหนดไว้
ตามกรณี
- มาตรา ๕ (๒) การรับ-จ่าย ทั้งที่น�ำไปใช้ราชการ
ประจ�ำ และราชการชั่วคราวให้รัดกุมเคร่งครัดไม่
เกิดการรั่วไหล โดยให้มีบัตรแสดงหลักฐานการรับจ่าย วัน เดือน ปี เวลาที่จ่าย เหตุผลที่จ่าย ผู้อนุมัติ
ให้จา่ ย และ วัน เดือน ปี เวลาทีน่ ำ� ส่งคืนไว้ให้ชดั เจน
แน่นอนทุกๆ ครั้งที่มีการรับ-จ่าย
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การตรวจกิจการทั่วไป
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๕.๓ การรับจ่ายของหน่วย
ระดับกองร้อย

- ค�ำสัง่ ทบ.ที่ ๖๓๒/
๒๕๒๔ ลง ๑๗ ธ.ค.
๒๔ เรื่องให้ กวดขัน
มิให้ลักลอบน�ำ
กระสุนและวัตถุ
ระเบิดในครอบ
ครองออกจากหน่วย
ข้อ ๒ และ ๓
- ระเบียบกองทัพบก
ว่าด้วยการส่งก�ำลัง
สิ่งอุปกรณ์ ประเภท
๕ พ.ศ.๒๕๔๒
ข้อ ๕๙, ๖๐.๒ และ
ข้อ ๖๒.๕ ผนวก น.

ใจความของหลักฐานอ้างอิง
- มาตรา ๕ (๓) ส�ำหรับหน่วยที่ไม่มีข้าราชการชั้น
สัญญาบัตรเป็นเจ้าหน้าที่ในการนี้โดยเฉพาะ ให้
ก�ำหนดตัวข้าราชการชัน้ สัญญาบัตร ๑ คน เป็นผูร้ บั
ผิดชอบในการเก็บรักษา การตรวจสอบหลักฐาน
และท�ำหลักฐาน รับ-จ่าย ไว้ให้เป็นการแน่นอน เมือ่
มีการเปลีย่ นแปลงตัวข้าราชการผูร้ บั ผิดชอบนีค้ ราว
ใดต้ อ งให้ มี ก ารรั บ -ส่ ง หน้ า ที่ กั น โดยมี ห ลั ก ฐาน
ทางเอกสารทุกครั้ง
- มาตรา ๕ (๔) ก�ำหนดตัวข้าราชการชัน้ สัญญาบัตร
อย่างน้อย ๑ คน ให้เป็นพยานในการตรวจสอบทุกๆ
ครั้งที่ต้องมีการรับ-จ่าย และต้องลงชื่อก�ำกับไว้ใน
เอกสารรับ-จ่ายทุกครั้งไป
ส�ำหรับ (๓) และ (๔) ในหน่วยที่ไม่มีข้าราชการ
ชัน้ สัญญาบัตรเป็นเจ้าหน้าทีช่ นั้ รอง ให้ใช้ขา้ ราชการ
ต�่ำกว่าชั้นสัญญาบัตรได้
- ข้อ ๒ ให้ทุกหน่วยตั้งแต่ระดับกองร้อยหรือเทียบ
เท่าขึ้นไปที่มีกระสุนและวัตถุระเบิดอยู่ในครอบ
ครอง ก�ำหนดมาตรการควบคุมขึน้ ใช้เป็นการภายใน
หรือก�ำหนดมาตรการเพิ่มเติมระเบียบของหน่วยที่
มีอยู่แล้วตามความเหมาะสมเพื่อให้เป็นที่มั่นใจใน
การป้องกัน การลักลอบน�ำออกจากหน่วย
- ข้อ ๓ ให้หน่วยระดับต�่ำกว่ากองร้อยถือปฏิบัติ
ตามมาตรการทีห่ น่วยบังคับบัญชาโดยตรงก�ำหนดไว้
- ข้อ ๕๙ ผู้บังคับหน่วยทุกระดับที่มีกระสุนใน
ครอบครอง เป็นผู้รับผิดชอบในการควบคุมกระสุน
ทุกกรณี
- ข้อ ๖๐.๒ การควบคุมทางบัญชี หน่วยในสายการ
ส่งก�ำลังทุกระดับ จัดตั้งหน่วยบัญชีคุม หรือหน่วย
บัญชีกระสุนขึ้นตามความเหมาะสมโดยให้อยู่ใน
กรมจเรทหารบก
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- หลักเกณฑ์การส่ง
ก�ำลังสิ่งอุปกรณ์
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�ำกาย
และประจ�ำหน่วย
มาตรา ๔, มาตรา
๕(๒), มาตรา ๕
(๓), มาตรา ๕ (๔)
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ใจความของหลักฐานอ้างอิง
ความรับผิดชอบของผู้บังคับหน่วย ฯลฯ
- ข้อ ๖๒.๕ วิธีใช้บัตรบัตรบัญชีคุม ตามผนวก น.
หน่วยใช้
บัตรบัญชีคุมกระสุน ทบ.๔๖๘–๕๑๔
- ข้อ ๕๙ ผูบ้ งั คับหน่วยทุกระดับทีม่ กี ระสุนในครอบ
ครอง เป็นผูร้ บั ผิดชอบในการควบคุมกระสุนทุกกรณี
- ข้อ ๖๐.๒ การควบคุมทางบัญชี หน่วยในสายการ
ส่งก�ำลังทุกระดับ จัดตั้งหน่วยบัญชีคุม หรือหน่วย
บัญชีกระสุนขึ้นตามความเหมาะสมโดยให้อยู่ใน
ความรับผิดชอบของผู้บังคับหน่วย ฯลฯ
- ข้อ ๖๒.๕ วิธีใช้บัตรบัตรบัญชีคุม ตามผนวก น.
หน่วยใช้บัตรบัญชีคุมกระสุน ทบ.๔๖๘–๕๑๔
- มาตรา ๔ ศาสตราภัณฑ์ทุกๆ ชนิดที่ทางราชการ
ได้จ่ายประจ�ำกาย หรือประจ�ำหน่วยก็ดี จักต้อง
จัดการให้มีบัญชีคุมไว้เป็นหลักฐานทั้งหน่วยที่ได้
จ่ายและรับโดยถูกต้องครบถ้วนตามความจริงเสมอ
ถ้ า มี ก ารช� ำ รุ ด สู ญ หายหรื อ ใช้ สิ้ น เปลื อ งไปด้ ว ย
ประการใดก็ตาม ผูท้ ำ� ช�ำรุดเสียหายหรือผูใ้ ช้จกั ต้อง
รายงานให้ ผู ้ บั ง คั บ บั ญ ชาโดยตรงของตนทราบ
ภายใน ๒๔ ชม. เป็นหน้าที่ของผู้บังคับบัญชาที่ได้
รับรายงาน ด�ำเนินการสอบสวนหรือเสนอรายงาน
ไปยัง ผู้บังคับบัญชาชั้นเหนือ เพื่อจัดการต่อไปตาม
ระเบียบที่ก�ำหนดไว้ตามกรณี
- มาตรา ๕ (๒) การรับ-จ่าย ทั้งที่น�ำไปใช้ราชการ
ประจ�ำ และราชการชั่วคราว ให้รัดกุมเคร่งครัดไม่
เกิดการรั่วไหล โดยให้มีบัตรแสดงหลักฐานการรับจ่าย วัน เดือน ปี เวลาที่จ่าย เหตุผลที่จ่าย ผู้อนุมัติ
ให้จา่ ย และ วัน เดือน ปี เวลาทีน่ ำ� ส่งคืนไว้ให้ชดั เจน
แน่นอนทุกๆ ครั้งที่มีการรับ-จ่าย
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๕.๔ ใบแจ้งเลข - ระเบียบกองทัพบก
งานกระสุน
ว่าด้วยการส่งก�ำลัง
(ทบ.๔๖๘-๕๐๘) สิ่งอุปกรณ์ ประเภท
๕ พ.ศ.๒๕๔๒
ข้อ ๗๙
- หลักเกณฑ์การส่ง
ก�ำลังสิ่งอุปกรณ์
ประเภท ๕ รองรับ
การบริหารจัดการ
สิ่งอุปกรณ์ประเภท
๕ ของกองทัพบก
ตอนที่ ๑๐ ข้อ ๗๙

ใจความของหลักฐานอ้างอิง
- มาตรา ๕ (๓) ส�ำหรับหน่วยที่ไม่มีข้าราชการชั้น
สั ญ ญาบั ต รเป็ น เจ้ า หน้ า ที่ ใ นการนี้ โ ดยเฉพาะ
ให้ ก� ำ หนดตั ว ข้ า ราชการชั้ น สั ญ ญาบั ต ร ๑ คน
เป็นผู้รับผิดชอบในการเก็บรักษา การตรวจสอบ
หลักฐานและท�ำหลักฐานรับ-จ่าย ไว้ให้เป็นการ
แน่นอน เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงตัวข้าราชการผู้รับ
ผิดชอบนี้คราวใด ต้องให้มีการรับ-ส่งหน้าที่กันโดย
มีหลักฐานทางเอกสารทุกครั้ง
- มาตรา ๕ (๔) ก�ำหนดตัวข้าราชการชัน้ สัญญาบัตร
อย่างน้อย ๑ คน ให้เป็นพยานในการตรวจสอบทุกๆ
ครั้งที่ต้องมีการรับ-จ่าย และต้องลงชื่อก�ำกับไว้ใน
เอกสารรับ-จ่ายทุกครั้งไป
ส�ำหรับ (๓) และ (๔) ในหน่วยที่ไม่มีข้าราชการ
ชัน้ สัญญาบัตรเป็นเจ้าหน้าทีช่ นั้ รอง ให้ใช้ขา้ ราชการ
ต�่ำกว่าชั้นสัญญาบัตรได้
- ข้อ ๗๙ ใบแจ้งเลขงานกระสุน ในการส่งคืน การจ่าย
การโอนและการยืมกระสุนให้หน่วยส่งคืน หน่วย
จ่าย หน่วยโอน และหน่วยให้ยืม ท�ำใบแจ้งเลขงาน
กระสุนเพิ่มขึ้น และแนบไปพร้อมกับหลักฐานแบบ
ฟอร์ม นั้น ๆ ด้วยแบบและวิธีเขียนใบแจ้งเลขงาน
กระสุนตาม ผนวก ม. (ทบ.๔๖๘-๕๐๘)
- ข้อ ๗๙ ใบแจ้งเลขงานกระสุน ในการส่งคืน การจ่าย
การโอนและการยืมกระสุนให้หน่วยส่งคืน หน่วย
จ่าย หน่วยโอน และหน่วยให้ยืม ท�ำใบแจ้งเลขงาน
กระสุนเพิ่มขึ้น และแนบไปพร้อมกับหลักฐานแบบ
ฟอร์มนั้น ๆ ด้วยแบบและวิธีเขียนใบแจ้งเลขงาน
กระสุนตาม ผนวก ม.
(ทบ.๔๖๘-๕๐๘)
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๖.การรักษา
ความปลอดภัย
๖.๑ ป้าย
- ระเบียบกองทัพบก
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

ใจความของหลักฐานอ้างอิง

- ข้อ ๖.๑ ต้องก�ำหนดให้เป็นพื้นที่หวงห้าม ห้าม
บุคคลทีไ่ ม่เกีย่ วข้องเข้าไปในพืน้ ทีท่ กี่ ำ� หนดโดยเด็ด
ขาด ต้องมีป้ายพื้นที่หวงห้ามติดไว้ตามช่องทาง
เข้า-ออกทุกแห่ง ผูม้ สี ทิ ธิเข้าออกจะต้องเข้าออกตาม
ช่องทางที่ก�ำหนด
- ข้ อ ๖.๓ ห้ า มน� ำ ไม้ ขี ด ไฟหรื อ สิ่ ง ที่ ท� ำ ให้ เ กิ ด
ประกายไฟ เข้าในบริเวณพืน้ ทีเ่ ก็บรักษากระสุนและ
วัตถุระเบิดและต้องติดป้ายห้ามไว้ให้เห็นเด่นชัด
- ข้อ ๖.๑๔ พื้นที่ส�ำหรับสูบบุหรี่ต้องอยู่ห่างพื้นที่
เก็บรักษากระสุนและวัตถุระเบิดไม่นอ้ ยกว่า ๑๐๐ ฟุต
และต้องมีที่ทิ้งก้นบุหรี่ท�ำไว้โดยเฉพาะพร้อมติด
ป้ายให้เห็นชัดเจนผนวก ก. ข้อ ๒.๕ ข. ห้ามสูบบุหรี่
นอกจากจะสูบในพืน้ ทีท่ กี่ ำ� หนดให้ เมือ่ สูบเสร็จแล้ว
จะต้องแน่ใจว่าได้ดับก้นบุหรี่แล้ว
- ผนวก ก. ข้อ ๓.๒ ข. จะต้องมีการควบคุมและ
บังคับอย่างเข้มงวดในการสูบบุหรี่
๖.๒ เวร - ยาม - ระเบียบกองทัพบก - ข้อ ๖.๔.๑ ต้องมียามรักษาการณ์อย่างเพียงพอ
ตลอดเวลาในระหว่างรักษาการณ์ ต้องตรวจการใส่
ว่าด้วยการเก็บ
รักษากระสุนและ กุญแจ การประทับตา ตลอดจนอุปกรณ์ประจ�ำคลัง
วัตถุระเบิด พ.ศ. กระสุนและวัตถุระเบิดให้เรียบร้อย
๒๕๔๕ ตอนที่ ๒ - ข้อ ๖.๔.๒ ยามรักษาการณ์และเจ้าหน้าที่ผู้รับผิด
ข้อ ๖.๔.๑,๖.๔.๒, ชอบเกีย่ วกับกระสุนและวัตถุระเบิด จะต้องได้รบั ค�ำ
๖.๑๓, ๖.๑๕ และ แนะน�ำเกี่ยวกับการดับเพลิงในกรณีฉุกเฉินและ
อันตรายที่เกี่ยวกับเพลิงและวัตถุระเบิดรวมทั้งข้อ
ผนวก ก ข้อ
ปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยมาแล้วเป็นอย่างดี
๔.๑.๒๑ ง
- ข้อ ๖.๑๓ ต้องมีอุปกรณ์ปฐมพยาบาลเก็บไว้เป็น
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๖.๓ การป้องกัน - ระเบียบกองทัพบก
อัคคีภัย
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

ใจความของหลักฐานอ้างอิง
ส่วนกลางส�ำหรับคลังกระสุนวัตถุระเบิดของหน่วย
ใช้ ให้เก็บรักษาไว้ที่ยามรักษาการณ์ประจ�ำคลัง
- ข้ อ ๖.๑๕ ห้ า มใช้ วิ ท ยุ รั บ -ส่ ง และโทรศั พ ท์
เคลื่อนที่ในระยะ ๕๐ ฟุต (๑๕ เมตร) จากกระสุน
และวัตถุระเบิด
- ผนวก ก ข้อ ๔.๑.๒๑ ง ต้องมีอปุ กรณ์ปฐมพยาบาล
ต่อไปนีเ้ ก็บไว้เป็นส่วนกลางและจ่ายให้ผรู้ บั ผิดชอบ
ประจ�ำชุดเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับกระสุนเคมี
หมวด ซี
๑) ผ้ากอซที่ฆ่าเชื้อแล้ว
๒) น�้ำยาคอปเปอร์ซัลเฟต (จุนสี) ๑% จ�ำนวน
		 ๔ ลิตร
๓) ถังขนาด ๒๐ ลิตร ๑ ใบ และ ฟองน�้ำ ๒ ก้อน
๔) น�้ำเกลือ 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�ำจัดวัชพืชและสิ่งอื่นใด โดยการ
เผาบริเวณรอบๆ คลังในรัศมี ๕๐ ฟุต โดยเด็ดขาด
- ข้อ ๖.๑๑ ต้องติดตั้งอุปกรณ์ดับเพลิงขั้นต้นที่
เหมาะสมกับกระสุนและวัตถุระเบิดที่เก็บรักษาใน
คลังนั้นๆ
- ข้อ ๖.๑๒ ต้องมีอปุ กรณ์สง่ สัญญาณแจ้งเตือนเมือ่
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ใจความของหลักฐานอ้างอิง
เกิดเพลิงไหม้ เช่น ระฆัง, ไซเรน และ โทรศัพท์ ทุก
ที่ที่มีเจ้าหน้าที่เวร-ยามรักษาการณ์
- ผนวก ก ข้อ ๓.๒ ซ ต้องมีเขตกันเพลิงอย่างน้อย
๕๐ ฟุต และปราศจากสิ่งที่ติดไฟได้อยู่รอบคลังบน
พืน้ ดิน และเขตกันเพลิงนีไ้ ม่จำ� เป็นจะต้องปราศจาก
พืชพันธุต์ า่ งๆ แต่ตอ้ งควบคุมไว้ดว้ ยการตัดหรือการ
ปลู ก หญ้ า เพื่ อ ป้ อ งกั น เพลิ ง ลุ ก ลามไปถึ ง คลั ง ได้
รวดเร็ว หญ้าทีร่ กและเศษวัสดุทแี่ ห้งบนคลังกระสุน
และวัตถุระเบิด ที่มีดินถม ตลอดจนต้นไม้เล็กใหญ่
ทีม่ นี ำ�้ หนักและรากทีอ่ าจท�ำให้คลังกระสุนและวัตถุ
ระเบิดเสียหายได้ จะต้องขจัดออกไปให้หมด ฯลฯ

๖.๔ การ
ป้องกันฟ้าผ่า
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- ระเบียบกองทัพบก
ว่าด้วยการส่งก�ำลัง
สิ่งอุปกรณ์ ประเภท
๕ พ.ศ.๒๕๔๒
ข้อ ๓๐.๑๐
- หลักเกณฑ์การส่ง
ก�ำลังสิ่งอุปกรณ์
ประเภท ๕ รองรับ
การบริหารจัดการ
สิ่งอุปกรณ์ประเภท
๕ ของกองทัพบก
ตอนที่ ๔ ข้อ ๓๐.๑๐
- ระเบียบกองทัพบก
ว่าด้วยการเก็บ
รักษากระสุน
และวัตถุระเบิด
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- ข้อ ๓๐.๑๐ รอบคลังกระสุนต้องมีเขตกันเพลิง ซึง่
ปราศจากวัสดุที่ติดไฟได้ มีความกว้างไม่น้อยกว่า
๕๐ ฟุต เพื่อป้องกันเพลิงลุกลามเข้าไปยังคลัง
กระสุน
- ข้อ ๓๐.๑๐ รอบคลังกระสุนต้องมีเขตกันเพลิง ซึง่
ปราศจากวัสดุที่ติดไฟได้ มีความกว้างไม่น้อยกว่า
๕๐ ฟุต เพื่อป้องกันเพลิงลุกลามเข้าไปยังคลัง
กระสุน

- ข้ อ ๖.๒ ต้ อ งติ ด ตั้ ง ระบบป้ อ งกั น ฟ้ า ผ่ า ให้
ครอบคลุมพื้นที่คลังกระสุนและวัตถุระเบิดทุกคลัง
พร้อมทัง้ จัดให้มกี ารตรวจสภาพด้วยสายตาเดือนละ
ครั้งและทดสอบระบบป้องกันฟ้าผ่าอย่างน้อยปีละ
ครั้ง รายละเอียดตามผนวก ข. ข้อ ๒๑

คู่มือการปฏิบัติราชการสายงานจเร
การตรวจกิจการทั่วไป

หัวขอการตรวจ หลักฐานอ้างอิง
พ.ศ.๒๕๔๕
ตอนที่ ๒ ข้อ ๖.๒,
ผนวก ข ข้อ ๒ ข,
ผนวก ข ข้อ ๒๑ ก

๖.๕ การจัดท�ำ
แผนเผชิญเหตุ
และการตรวจ
คลัง

- ระเบียบกองทัพบก
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

ใจความของหลักฐานอ้างอิง
- ผนวก ข ข้อ ๒ ข ระบบที่เหมาะสมกับคลังกระสุน
และวัตถุระเบิดและติดตั้งแพร่หลายในกองทัพบก
ปัจจุบันคือระบบสายเดี่ยวติดตั้งแยกจากอาคาร
เนื่องจากสร้างง่ายราคาถูก การป้องกันเป็นรูป
วงกลมมีโคนเสาเป็นจุดศูนย์กลาง รัศมีเป็น ๒ เท่า
ของความสูงของเสา อาคารหรือสิ่งปลูกสร้างที่อยู่
ภายในครอบกรวยนีจ้ ะได้รบั การป้องกันจากการถูก
ฟ้าผ่า
- ผนวก ข ข้อ ๒๑ ก กล่าวทัว่ ไป ระบบป้องกันฟ้าผ่า
จะต้องได้รับการตรวจ สภาพความตั้งตรงของเสา
ความขึงตรึงของลวดสลิงและการไม่มวี ชั พืชปกคลุม
(ด้วยสายตา) ทุกเดือนและต้องได้รบั การทดสอบทุก
ปีเพื่อตรวจความต่อเนื่องทางไฟฟ้าและความเพียง
พอในการลงดิน(ขอรับการสนับสนุนจาก ยย.ทบ.ฯลฯ)
- ข้อ ๒๑.๑ ต้องแต่งตั้งกรรมการตรวจคลังกระสุน
และวัตถุระเบิด เพื่อท�ำการตรวจคลังกระสุนและ
วัตถุระเบิดทุกรอบ ๑ เดือน รายละเอียดตามผนวก ค
- ข้อ ๒๑.๒ ต้องจัดท�ำแผนเผชิญเหตุกรณีเกิดเพลิง
ไหม้หรือเกิดการระเบิด และต้องมีการซักซ้อมตาม
แผนอย่างน้อยปีละ ๒ ครั้ง โดยแจ้งก�ำหนดการ
ซักซ้อมให้ผู้เกี่ยวข้องทราบล่วงหน้าทุกครั้ง
- ผนวก ก ข้อ ๒.๕ ญ เมื่อเกิดเพลิงไหม้ต้องให้
สัญญาณเตือนทันที พร้อมที่จะชี้ต้นเพลิงให้เจ้า
หน้าที่ดับเพลิง
- ผนวก ก ข้อ ๒.๕ ฎ เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ควรจะ
ได้แนะน�ำเจ้าหน้าที่ทุกคนรู้ถึงแผนการดับเพลิงที่มี
อยู่ และเป็นการช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ดับเพลิงและ
ป้องกันการสูญเสียชีวิต และทรัพย์สินในกรณีเกิด
อุบัติเหตุ
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- ผนวก ก ข้อ ๒.๖ ข ยามและเจ้าหน้าทีผ่ รู้ บั ผิดชอบ
เกี่ยวกับกระสุนและวัตถุระเบิด จะต้องได้รับค�ำ
แนะน�ำเกี่ยวกับการดับเพลิงในกรณีฉุกเฉินและ
อันตรายทีเ่ กีย่ วกับเพลิงและการระเบิด และข้อควร
ระวังเกีย่ วกับความปลอดภัยทีจ่ ะต้องปฏิบตั มิ าแล้ว
เป็นอย่างดี การแนะน�ำนี้จะต้องชี้ให้เห็นว่าหน้าที่
ประการส�ำคัญทีส่ ดุ คือ การป้องกันกระสุนและวัตถุ
ระเบิดไม่ให้เกิดเพลิงไหม้ การส่งสัญญาณจะต้อง
กระท�ำอย่างรวดเร็วทีส่ ดุ เพือ่ จะได้เริม่ ปฏิบตั กิ ารได้
ทันที การปฏิบัติอย่างฉับพลันของยาม จะท�ำให้
เพลิงและการระเบิดอย่างรุนแรงไม่เกิดขึน้ เมือ่ ยาม
ได้ส่งสัญญาณแล้วให้พยายามควบคุมเพลิงไว้ไม่ให้
ลุกลามต่อไป จนกว่าหน่วยดับเพลิงจะมาถึง ยกเว้น
เมือ่ เกิดเพลิงไหม้ในคลังกระสุนและวัตถุระเบิดทีป่ ดิ
อย่าได้พยายามเข้าไปในคลังเป็นอันขาด
- ผนวก ก ข้อ ๓.๑ กล่าวทั่วไป ต้องจัดท�ำแผนดับ
เพลิ ง ไว้ ร วมทั้ ง ให้ มี ร ายการติ ด ต่ อ สื่ อ สาร หรื อ
สัญญาณเตือนทีจ่ ะใช้อยูด่ ว้ ย แม้วา่ รายละเอียดอาจ
แตกต่างกันไปตามความเหมาะสมของแต่ละแห่ง แต่
แผนรวมจะต้องก�ำหนด ผูร้ บั ผิดชอบและผูท้ ำ� หน้าที่
แทน การจัดและการฝึก รวมทั้งหน้าที่ฉุกเฉินของ
แต่ละหน่วยงาน หรือหน่วยงานภายนอก จะต้อง
ก�ำหนดความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่ไว้ด้วย ได้แก่
ก. การแจ้งเหตุเพลิงไหม้
ข. การออกค�ำสั่งการอพยพเจ้าหน้าที่
ค. การแจ้งบุคคลข้างเคียงที่อาจได้รับ
อันตราย
ง. วิธีดับเพลิงหรือการคบคุมเพลิง
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ใจความของหลักฐานอ้างอิง
จ. การนัดพบ และการแนะน�ำเจ้าหน้าที่
ดับเพลิงเกีย่ วกับรายละเอียดของเพลิง จนถึงเวลาที่
เจ้าหน้าที่ดับเพลิงมาถึง
- ผนวก ก ข้อ ๓.๓ ข ต้องมีถงั น�ำ้ และกระป๋องตักน�ำ้
ถังทราย และ พลั่ว ไว้ใช้ดับเพลิงที่เริ่มเกิดในพื้นที่
เก็บรักษากระสุนและวัตถุระเบิด ซึ่งมีสิ่งที่ติดไฟได้
ส่วนใหญ่เป็นหญ้า ไม้ ขอนรอง หีบห่อ กระสุน ฯลฯ
ในกรณีเช่นนี้ต้องมีถังน�้ำอย่างน้อย ๑ ใบ และ
กระป๋องตักน�้ำ ๒ ใบ หรือเครื่องดับเพลิงชนิดเคมี
ไว้ ใ ห้ พ ร้ อ มส� ำ หรั บ ให้ เ จ้ า หน้ า ที่ ที่ ท� ำ งานอยู ่ ใ น
บริเวณนั้นใช้ได้ทันที
- ผนวก ก ข้อ ๓.๓ ค.๓) หน่วยที่มีแผนดับเพลิงและ
เจ้าหน้าที่ดับเพลิงจัดไว้ พร้อมด้วยรถถังน�้ำ รถดับ
เพลิงและเครื่องอุปกรณ์อื่นๆ ที่จ�ำเป็นในการดับ
เพลิงควรจัดให้รถดับเพลิงไปทีเ่ กิดเพลิงไหม้ได้อย่าง
รวดเร็ว
- ผนวก ก ข้อ ๓.๓ ค.๔) แผนผังการดับเพลิงเก็บไว้
ที่ บก.หน่วย หรือกองรักษาการณ์และเก็บไว้ใกล้กบั
พื้ น ที่ เ ก็ บ รั ก ษา ซึ่ ง จะท� ำ ให้ เ จ้ า หน้ า ที่ ดั บ เพลิ ง
สามารถตัดสินใจได้อย่างเร็ว
- ผนวก ก ข้อ ๓.๓ ช.) ต้องจัดให้มเี จ้าหน้าทีเ่ วรยาม
เจ้าหน้าที่ดับเพลิงเจ้าหน้าที่ทางทหารและเจ้าหน้า
ที่อื่นๆ ไว้รักษาการณ์เพื่อให้มีก�ำลังในการดับเพลิง
ให้เพียงพอตลอดเวลา
- ผนวก ก ข้อ ๓.๕ ก เมื่อเจ้าหน้าที่รักษาการณ์หรือ
ผูห้ นึง่ ผูใ้ ดพบว่ามีควันออกจากคลังกระสุนและวัตถุ
ระเบิดที่ปิดหรือสังเกตเห็นว่าเพลิงไหม้คลังกระสุน
และวัตถุระเบิด จะต้องรีบส่งสัญญาณเตือนทันที
และอพยพไปอยูใ่ นระยะทีป่ ลอดภัย จะต้องไม่เข้าไป
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ในอาคารที่ เ กิ ด เพลิ ง ไหม้ นั้ น เพราะอาจติ ด
อยู่ในไฟและไม่สามารถส่งสัญญาณได้
- ผนวก ก ข้อ ๓.๕ ข ถ้าพบไฟไหม้หญ้าหรือวัสดุ
อืน่ รอบคลังกระสุนและวัตถุระเบิด ควรส่งสัญญาณ
เตือนทันทีและเจ้าหน้าที่ผู้นั้นต้องท�ำทุกอย่างทันที
เท่าที่ท�ำได้ โดยใช้เครื่องดับเพลิง ใช้น้�ำที่อยู่ในถัง
ใกล้เคียง หรือใช้เครื่องมือดับเพลิง หรือควบคุม
เพลิงไว้จนกว่าเจ้าหน้าที่ดับเพลิงจะมาถึง
- ระเบียบกองทัพบก - ข้อ ๓๐.๑๔ หน่วยที่มีหน้าที่ในการเก็บรักษา
ว่าด้วยการส่งก�ำลัง กระสุนและวัตถุระเบิด ต้องจัดท�ำแผนเผชิญเหตุ ใน
สิ่งอุปกรณ์ ประเภท กรณีที่เกิดเพลิงไหม้
๕ พ.ศ.๒๕๔๒
ข้อ ๓๐.๑๔
- หลักเกณฑ์การส่ง - ข้อ ๓๐.๑๔ หน่วยที่มีหน้าที่ในการเก็บรักษา
ก�ำลังสิ่งอุปกรณ์ กระสุนและวัตถุระเบิด ต้องจัดท�ำแผนเผชิญเหตุ ใน
ประเภท ๕ รองรับ กรณีที่เกิดเพลิงไหม้
การบริหารจัดการ
สิ่งอุปกรณ์ประเภท
๕ ของกองทัพบก
ตอนที่ ๔ ข้อ ๓๐.๑๔
- ระเบียบกองทัพ - ข้อ ๖.๔.๑ ต้องมียามรักษาการณ์อย่างเพียงพอ
บกว่าด้วยการเก็บ ตลอดเวลาในระหว่างรักษาการณ์ต้องตรวจการใส่
กุญแจ การประทับตราตลอดจนอุปกรณ์ประจ�ำคลัง
รักษากระสุน
กระสุนและวัตถุระเบิดให้เรียบร้อย
และวัตถุระเบิด
พ.ศ.๒๕๔๕ ตอนที่ - ข้อ ๖.๔.๓ คลังกระสุนและวัตถุระเบิดที่เป็นคลัง
เปิดทุกคลัง ต้องใส่กญ
ุ แจให้มนั่ คง และประทับตรา
๒ ข้อ ๖.๔.๑,
เครื่องหมายไว้ ให้หัวหน้าคลังจัดท�ำสมุด รับ-ส่ง
๖.๔.๓,
ลูกกุญแจไว้เป็นหลักฐานโดยถูกต้องทุกครั้ง
๖.๔.๔, ๙.๑๒
ผนวก ก ข้อ ๒.๒ ก - ข้อ ๖.๔.๔ การเปิดคลังกระสุนและวัตถุระเบิดทุก
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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

ใจความของหลักฐานอ้างอิง
ครั้งต้องได้รับอนุมัติจากผู้บังคับหน่วยหรือผู้บังคับ
บัญชาที่รับผิดชอบคลังกระสุนและวัตถุระเบิดนั้น
โดยบันทึกเป็นลายลักษณ์อกั ษรลงในสมุดทีจ่ ดั ท�ำขึน้
เพื่อให้ตรวจสอบได้
- ข้อ ๙.๑๒ ต้องติดป้ายสัญลักษณ์เพลิงทีค่ ลังกระสุน
และวัตถุระเบิด โดยป้ายที่ติดต้องแสดงถึงสิ่งที่มี
อันตรายสูงสุดและเพิ่มป้ายสัญลักษณ์สารเคมี ตาม
หมวดของกระสุนและวัตถุระเบิดที่เก็บรักษาอยู่ใน
คลังนั้น
- ผนวก ก ข้อ ๒.๒ ก ๔) ควรมีป้ายอนุญาตให้ผู้
ปฏิ บั ติ ง านก� ำ กั บ ดู แ ลผู ้ เ ยี่ ย มเยื อ น(บางโอกาส)
จ�ำนวนสูงสุดให้เข้าไปในพื้นที่ปฏิบัติงาน ห้อง หรือ
อาคารทีม่ วี ตั ถุระเบิดได้ในครัง้ หนึง่ ๆ ติดไว้ให้เห็นได้
อย่างชัดเจน
- ผนวก ก ข้อ ๓.๖ ข ๑) การติดป้ายสัญลักษณ์เพลิง
ต้องติดป้ายสัญลักษณ์เพลิงที่อาคารหรือพื้นที่เก็บ
รักษาทีม่ ีกระสุนหรือวัตถุระเบิดอยู่ในลักษณะที่เจ้า
หน้าที่ดับเพลิงเห็นได้ง่ายจากระยะไกลที่สุดเท่าที่
ท�ำได้ ถ้าภูมิประเทศ และ/หรือต้นไม้ใบหญ้า ท�ำให้
มองไม่เห็นสัญลักษณ์เพลิงจนกว่าจะเข้ามาใกล้ตอ้ ง
มีแผนผังและ/หรือแผนที่ที่แสดงที่ตั้งของพื้นที่เก็บ
รั ก ษา สั ญ ลั ก ษณ์ เ พลิ ง และสั ญ ลั ก ษณ์ เ คมี ถ ้ า
เกี่ยวข้อง แผนผังนี้ต้องทันสมัยและควรมีอยู่ที่ยาม
รักษาการณ์แผนกดับเพลิง
- ผนวก ก ข้อ ๓.๖ ข ๒) สัญลักษณ์เพลิงนี้อาจติด
ไว้ด้านนอกอาคารโดยตรง แต่อาคารหรือที่เก็บ
รักษา ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงการเก็บวัตถุระเบิด
บ่อยๆ ควรใช้แผ่นป้ายสัญลักษณ์เพลิงทีถ่ อดออกได้
ส�ำหรับอาคารที่มีความยาวมากๆ อาจจ�ำเป็นต้องมี
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สัญลักษณ์อยู่ด้านละมากกว่าหนึ่งแห่งก็ได้
- ผนวก ก ข้อ ๓.๖ ค ลักษณะของป้ายสัญลักษณ์
เพลิง
๒) สัญลักษณ์เพลิงเป็นรูปต่างๆ ดังนี้
- รูปแปดเหลี่ยม สัญลักษณ์เพลิงพวกที่ ๑
- รูปกากบาท สัญลักษณ์เพลิงพวกที่ ๒
- รูปสามเหลีย่ มหัวกลับ สัญลักษณ์เพลิงพวก
ที่ ๓
- รูปสี่เหลี่ยมข้าวหลามตัด สัญลักษณ์เพลิง
พวกที่ ๔
๓) สีพนื้ ของสัญลักษณ์เพลิงเป็นสีสม้ ตัวเลขแสดง
ถึงเพลิงแต่ละพวกเป็นสีด�ำ สัญลักษณ์น้ีควรใช้สี
สะท้อนแสงหรือสีแรงแสงจะดีกว่า
๔) รูปร่างและขนาดของหมายเลข และสัญลักษณ์
เพลิงทัง้ สีพ่ วกส�ำหรับติดทีป่ ระตูดา้ นในอาคารให้ใช้
ครึ่งขนาดจริง
- ข้อ ๓๐.๑๒ คลังกระสุนและกระสุนมูลฐาน ต้อง
ได้รับการตรวจสภาพอย่างน้อยปีละครั้ง
- ข้อ ๔๕.๑.๔.๑๒ การตรวจสภาพคลังกระสุนและ
พืน้ ทีเ่ ก็บรักษาเป็นการตรวจสภาพ เพือ่ ค้นหาสภาพ
ที่ไม่ได้มาตรฐาน และอาจไม่ปลอดภัยต่อการเก็บ
รักษา เช่น ตรวจสภาพการเก็บรักษาตามมาตรฐาน
ทีก่ ำ� หนดการตรวจสภาพคลังกระสุน และการตรวจ
สภาพ เสาล่อฟ้า เป็นต้น
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๗.การเก็บรักษา
และมาตรการ
การป้องกัน
การรั่วไหล
๗.๑ คลัง สป.๕ - ระเบียบกองทัพบก
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

ใจความของหลักฐานอ้างอิง

- ข้อ ๖.๑๐ ถ้าอุณหภูมิภายในคลังสูงกว่า ๔๐ C
เป็นเวลานานกว่า ๒๔ ชั่วโมงควรระบายความร้อน
ของคลังกระสุนและวัตถุระเบิดโดยรดน�้ำภายนอก
อาคารให้เปียก เปิดประตูและเครื่องระบายอากาศ
ถ้าวิธีเหล่านี้ลดอุณหภูมิไม่ได้ผลผู้บังคับบัญชาต้อง
ตกลงใจว่าจะย้ายกระสุนและวัตถุระเบิดไปเก็บทีอ่ นื่
หรือไม่
- ข้อ ๙.๑ กระสุนและวัตถุระเบิดต้องบรรจุอยู่ใน
หีบห่อหรือกล่องมาตรฐาน
- ข้อ ๙.๒ ต้องกองกระสุนและวัตถุระเบิดให้หีบห่อ
ด้านที่มี เลขงานออกด้านนอก โดยกองเลขงาน
เดียวกันไว้รวมกัน และจัดให้อากาศสามารถถ่ายเท
ได้สะดวก ด้วยการยกด้านล่างของกองให้สูงพ้นพื้น
ไม่น้อยกว่า ๔ นิ้ว และระยะระหว่างกองห่างกันไม่
น้อยกว่า ๔ นิว้ ยอดกองกระสุนและวัตถุระเบิดต้อง
อยู่ต�่ำกว่าระดับชายคาและอยู่ห่างจากหลังคาไม่
น้อยกว่า ๑๘ นิว้ แต่ตอ้ งไม่เกินกว่าความสูงของช่อง
ระบายอากาศและความสูงต้องต�่ำกว่าแนวสิ่งก�ำบัง
อย่างน้อย ๑ ฟุต มีป้ายประจ�ำกองกระสุนและวัตถุ
ระเบิด ทบ.๔๖๘–๕๐๖ ติดไว้ทุกกองให้เห็นอย่าง
ชัดเจน
- ข้อ ๙.๓ ต้องไม่กองกระสุนและวัตถุระเบิดสูงเกินไป
จนท�ำให้หบี ห่อชัน้ ล่างถูกกดจนแตกหรือเสียรูปทรง
- ข้อ ๙.๔ กระสุนและวัตถุระเบิดต่างเลขงานห้าม
กองรวมกัน
กรมจเรทหารบก
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- ข้อ ๙.๕ หีบพร่องควรปิดให้สนิท ต้องท�ำเครือ่ งหมาย
ค�ำว่า “หีบพร่อง” พร้อมระบุรหัส เลขงานและ
จ�ำนวนกระสุนและวัตถุระเบิดให้ชัดเจน วางไว้
ด้านบนสุดของกอง เลขงานหนึง่ ๆ ให้มหี บี พร่อง ได้
เพียงหีบเพียงหีบเดียวเท่านั้น
- ข้อ ๙.๗ ต้องไม่มีหีบเปล่า รวมทั้งวัตถุไวไฟอยู่
ภายในคลัง
- ข้อ ๙.๑๑ ต้องติดค�ำแนะน�ำประจ�ำคลังกระสุน
และวัตถุระเบิดตามผนวก ก. ข้อ ๔.๑.๓ ฉ. ไว้ใกล้
ประตูของคลัง เพือ่ ให้เห็นได้ชดั เมือ่ ท�ำงานอยูใ่ นคลัง
- ข้อ ๙.๑๓ ต้องมีผงั แสดงการเก็บรักษากระสุนและ
วัตถุระเบิดที่ทันสมัยอยู่เสมอ ติดไว้ให้เห็นได้ชัด
ภายในคลังและต้องมีส�ำเนาที่ตรงกันเก็บไว้ที่ส่วน
ควบคุมทางบัญชีของหน่วย
- ข้อ ๑๑ กระสุนและวัตถุระเบิดที่บกพร่อง ช�ำรุด
เสือ่ มสภาพ ใช้การไม่ได้ตอ้ งแยกเก็บไว้ในทีป่ ลอดภัย
ต่ออาคารทีพ่ กั อาศัย อาคารปฏิบตั งิ าน แหล่งชุมชน
และเส้นทางสาธารณะ โดยค�ำนึกถึงประเภทการ
เก็บร่วมและข้อบังคับ ปริมาณ- ระยะ
- ข้อ ๑๓ ต้องมีการตรวจสภาพกระสุนและวัตถุ
ระเบิดทีเ่ ก็บรักษาไว้ในคลัง โดยเจ้าหน้าทีส่ รรพาวุธ
ที่ ใ ห้ ก ารสนั บ สนุ น ตามวงรอบการตรวจสภาพที่
ก�ำหนดไว้ รายละเอียดตามระเบียบการตรวจสภาพ
กระสุนและวัตถุระเบิดที่เกี่ยวข้อง
- ข้อ ๑๔ เมือ่ มีความจ�ำเป็นจะต้องเก็บรักษากระสุน
และวัตถุระเบิดต่างประเภทไว้ร่วมกัน จะต้องเก็บ
ให้ถกู ต้องตามแผนผังการเก็บร่วมทีก่ ำ� หนดรายการ
กระสุนและวัตถุระเบิดตามล�ำดับอักษรดูได้จาก
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ใจความของหลักฐานอ้างอิง
ผนวก ก ข้อ ๕.๓.๑ ตารางที่ ๕ - ๑๙ การแบ่ง
ประเภทกระสุนและวัตถุระเบิด ส�ำหรับการเก็บร่วม
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�้ ำ หนั ก วั ต ถุ ร ะเบิ ด สุ ท ธิ ร วมกั น ไม่ เ กิ น ๑,๐๐๐
ปอนด์ต่อพื้นที่เก็บรักษา กระสุนและวัตถุระเบิด
เหล่านี้จะต้องบรรจุในหีบห่อมาตรฐาน
- ข้อ ๒๓ ให้หน่วยต่างๆ ทีม่ กี ระสุนและวัตถุระเบิด
ในครอบครอง ปฏิบัติตามระเบียบนี้โดยเคร่งครัด
หากไม่สามารถปฏิบัติตามได้ด้วยเหตุขัดข้องใดๆ
ต้ อ งรายงานให้ ก องทั พ บกทราบ โดยผ่ า นกรม
สรรพาวุธทหารบกหรือกรมวิทยาศาสตร์ทหารบก
ในส่วนที่เกี่ยวข้อง เพื่อพิจารณาอนุมัติให้ละเว้น
การปฏิบัติตามระเบียบนี้เป็นการชั่วคราว ตาม
ระยะเวลาที่ก�ำหนด แต่ต้องไม่เกิน ๑ ปี ถ้ามีความ
จ�ำเป็นสามารถขออนุมัติต่อได้ แต่ต้องพิจารณาหา
หนทางปฏิบัติเพื่อการแก้ไขให้ดีที่สุดต่อไป
- ผนวก ก.ข้อ ๔.๑.๗ ญ ข้อ ๒) การด�ำเนินการ
เกี่ยวกับ สป.ใช้การไม่ได้ เมื่อพบว่า สป.เคมีช�ำรุด
รั่วซึม หรือใช้การไม่ได้ ต้องท�ำเครื่องหมายไว้ให้
ทราบ สป. เหล่านี้ ต้องน�ำออกจากพื้นที่เก็บรักษา
ทันที ถ้าท�ำได้ ถ้ายังไม่สามารถท�ำลายได้ทันที ต้อง
บรรจุกระสุนที่รั่วในภาชนะ และคัดแยกไปไว้ใน
อาคารหรือที่ส�ำรองไว้ส�ำหรับ สป.ใช้การไม่ได้
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๗.๒ การเก็บ - ระเบียบกองทัพบก
สป.๕ ภายในคลัง ว่าด้วยการส่งก�ำลัง
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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ใจความของหลักฐานอ้างอิง
- ผนวก ก ข้อ ๔.๑.๒๐ ข การควบคุมอุณหภูมิ
ฟอสฟอรัสขาวทีบ่ รรจุในลูกกระสุนจะหลวมละลาย
กลายเป็นของเหลวทีอ่ ณ
ุ หภูมิ ๔๓.๙ องศาเซลเซียส
(๑๑๑ องศา ฟาเรนไฮต์) เมื่อถูกอากาศจะลุกไหม้
และถ้ามีหลอดดินระเบิดอยู่ในลูกกระสุนจะท�ำให้
ระเบิดได้ เมือ่ อุณหภูมติ ำ�่ กว่า ๔๓.๙ องศาเซลเซียส
ฟอสฟอรัสขาวจะเป็นของแข็ง และจะไม่รวั่ ด้วยเหตุ
นี้จึงจ�ำเป็นต้องรักษาอุณหภูมิไว้ให้ต�่ำกว่า ๔๓.๙
องศาเซลเซียส
- ผนวก ก ข้อ ๔.๑.๓๓ กระสุนเคมีที่ใช้การไม่ได้
		 ข. การคัดแยก
๑) กระสุนที่อยู่ในสภาพอันตราย ต้องคัด
แยกไว้เพื่อรอการท�ำลาย
๒) กระสุนระงับการใช้ ต้องท�ำเครือ่ งหมาย
ไว้ให้ชดั เจนติดป้ายประจ�ำกองกระสุนไว้ เพือ่ งดจ่าย
ค. การเก็บรักษา กระสุนมีสภาพอันตราย
ห้ามน�ำมาเก็บไว้กับกระสุน ที่ใช้การได้ กระสุนที่มี
อันตรายหรือสงสัยว่าจะมีสภาพอันตราย ให้คดั แยก
ออกและเก็ บ แยกกั น กั บ กระสุ น ที่ ใ ช้ ร าชการได้
โดยปฏิบัติตามมาตรฐานปริมาณ-ระยะ
- ผนวก ก. ข้อ ๕ ข้อบังคับเกี่ยวกับปริมาณ-ระยะ
ฯลฯ
- ข้อ ๓๐.๓ แยกเก็บกระสุนตามหมวดการเก็บร่วม
การเก็ บ รั ก ษากระสุ น และวั ต ถุ ร ะเบิ ด จะมี ค วาม
ปลอดภัยมากที่สุด ถ้าแยกเก็บแต่ละรายการ หรือ
แต่ละหมวด ต้องไม่เก็บรักษากระสุนที่มีอันตราย
ต่างหมวดกันไว้รวมกัน เช่น เก็บรักษากระสุนและ
วัตถุระเบิดไว้รวมกับวัสดุที่ติดไฟได้หรือไวไฟ

คู่มือการปฏิบัติราชการสายงานจเร
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ข้อ ๖๑.๒.๖

ใจความของหลักฐานอ้างอิง
- ข้อ ๓๐.๔ เก็บกระสุนและวัตถุระเบิดไว้ตาม
ปริมาณ-ระยะ ปริมาณของวัตถุระเบิดที่มีอยู่ใน
กระสุน เป็นสิ่งก�ำหนดระยะอันตรายที่เกี่ยวข้อง
ปริมาณสูงสุดของวัตถุระเบิดที่อนุญาตให้เก็บไว้ใน
ทีแ่ ต่ละแห่งนัน้ พิจารณาจากระยะห่างจากทีต่ งั้ นัน้
ถึ ง ที่ อี ก แห่ ง หนึ่ ง ควรมี ร ะยะห่ า งไม่ น ้ อ ยกว่ า ที่
ก�ำหนด เพื่อให้เกิดความปลอดภัย
- ข้อ ๓๐.๕ แยกเก็บกระสุนตามเลขงาน ห้ามน�ำ
กระสุนต่างเลขงานเก็บไว้ในกองเดียวกัน ต้องกอง
ไว้หา่ งกันให้เห็นแยกกันได้ชดั เจน และมีปา้ ยประจ�ำ
กองกระสุนติดไว้ให้เห็นแบบ และวิธีเขียนตาม
ผนวก ด.(ทบ.๔๖๘–๕๐๖)
- ข้อ ๓๐.๘ กระสุนหรือองค์ประกอบของกระสุน
ที่จะน�ำมาเก็บไว้ในคลังกระสุนต้องบรรจุในหีบห่อ
มาตรฐาน กระสุนนอกหีบห่อห้ามน�ำมาเก็บไว้ใน
คลังกระสุนเป็นอันขาด
- ข้อ ๓๐.๙ คลังกระสุนมีไว้ส�ำหรับเก็บกระสุน
เท่านัน้ ห้ามน�ำสิง่ ของอืน่ มาเก็บรวมไว้ในคลังกระสุน
หีบเปล่า ขอนรองที่ไม่ใช้ตลอดจนเครื่องมือต่างๆ
- ข้อ ๓๐.๑๒ คลังกระสุนและกระสุนมูลฐาน ต้อง
ได้รับการตรวจสภาพอย่างน้อยปีละครั้ง ส�ำหรับ
กระสุนส�ำรองสงคราม ให้ทำ� การตรวจสภาพตามวง
รอบของการตรวจสภาพ
- ข้อ ๓๐.๑๓ คลังกระสุนทุกคลังต้องมีป้ายประจ�ำ
คลั ง กระสุ น และจั ด ท� ำ ผั ง แสดงการเก็ บ รั ก ษา
กระสุนที่ทันสมัยอยู่เสมอ ติดไว้ในที่เห็นได้ชัดเจน
เช่น ที่ประตูคลังด้านในต้องไม่ปล่อยให้มีไว้ในคลัง
เก็บรักษากระสุน
กรมจเรทหารบก
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- หลักเกณฑ์การส่ง
ก�ำลังสิ่งอุปกรณ์
ประเภท ๕ รองรับ
การบริหารจัดการ
สิ่งอุปกรณ์ประเภท
๕ ของกองทัพบก
ตอนที่ 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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ใจความของหลักฐานอ้างอิง
- ข้อ ๔๕.๑ ผู้บังคับหน่วยทุกระดับ มีอ�ำนาจตรวจ
สภาพกระสุนของหน่วยภายใต้บงั คับบัญชาของตน
และใช้ผลการตรวจสภาพนี้ เป็นเครือ่ งมือวัดสภาพอัน
แท้จริงของกระสุน และประสิทธิภาพในการส่งก�ำลัง
และซ่อมบ�ำรุงกระสุน ในหน่วยใต้บงั คับบัญชาของตน
- ข้อ ๔๕.๑.๓ การตรวจสภาพโดยผู้บังคับหน่วย
ผู้บังคับหน่วยทุกระดับ จัดให้มีการตรวจสภาพ
กระสุ น โดยผู ้ บั ง คั บ หน่ ว ยตามความเหมาะสม
เพื่อให้ทราบความพร้อมรบของหน่วยเมื่อมีปัญหา
ทีไ่ ม่สามารถด�ำเนินการเองได้ ให้ขอรับการสนับสนุน
จากหน่วยที่ให้การสนับสนุน
- ข้อ ๖๑.๒.๖ ผู้บังคับหน่วยจะต้องรับผิดชอบ ให้
มีจ�ำนวนกระสุนครบตามอัตรามูลฐาน และอยู่ใน
สภาพใช้การรบได้ทันที หากปรากฏหรือสงสัยว่า
เสือ่ มสภาพ จะต้องรายงานตามสายการส่งก�ำลังโดย
ด่วน และส�ำเนารายงานตามสายการบังคับบัญชา
- ข้อ ๓๐.๓ แยกเก็บกระสุนตามหมวดการเก็บร่วม
การเก็บรักษากระสุนและวั ตถุ ระเบิดจะมีค วาม
ปลอดภัยมากที่สุด ถ้าแยกเก็บแต่ละรายการ หรือ
แต่ละหมวด ต้องไม่เก็บรักษากระสุนที่มีอันตราย
ต่างหมวดกันไว้รวมกัน เช่น เก็บรักษากระสุนและ
วัตถุระเบิดไว้รวมกับวัสดุที่ติดไฟได้หรือไวไฟ
- ข้อ ๓๐.๔ เก็บกระสุนและวัตถุระเบิดไว้ตาม
ปริมาณ-ระยะ ปริมาณของ วัตถุระเบิดที่มีอยู่ใน
กระสุน เป็นสิ่งก�ำหนดระยะอันตรายที่เกี่ยวข้อง
ปริมาณสูงสุดของวัตถุระเบิดที่อนุญาตให้เก็บไว้ใน
ทีแ่ ต่ละแห่งนัน้ พิจารณาจากระยะห่างจากทีต่ งั้ นัน้
ถึงทีอ่ กี แห่งหนึง่ ควรมีระยะห่างไม่นอ้ ยกว่าทีก่ ำ� หนด
เพื่อให้เกิดความปลอดภัย
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ใจความของหลักฐานอ้างอิง
- ข้อ ๓๐.๕ แยกเก็บกระสุนตามเลขงาน ห้ามน�ำ
กระสุนต่างเลขงานเก็บไว้ในกองเดียวกัน ต้องกอง
ไว้หา่ งกันให้เห็นแยกกันได้ชดั เจน และมีปา้ ยประจ�ำ
กองกระสุนติดไว้ให้เห็นแบบ และวิธีเขียนตาม
ผนวก ด.(ทบ.๔๖๘–๕๐๖)
- ข้อ ๓๐.๘ กระสุนหรือองค์ประกอบของกระสุน
ที่จะน�ำมาเก็บไว้ในคลังกระสุนต้องบรรจุในหีบห่อ
มาตรฐาน กระสุนนอกหีบห่อห้ามน�ำมาเก็บไว้ใน
คลังกระสุนเป็นอันขาด
- ข้อ ๓๐.๙ คลังกระสุนมีไว้ส�ำหรับเก็บกระสุน
เท่านั้น ห้ามน�ำสิ่งของอื่นมาเก็บ รวมไว้ในคลัง
กระสุน หีบเปล่า ขอนรองทีไ่ ม่ใช้ตลอดจนเครือ่ งมือ
ต่างๆ ต้องไม่ปล่อยให้มีไว้ในคลังเก็บรักษากระสุน
- ข้อ ๓๐.๑๒ คลังกระสุนและกระสุนเผชิญเหตุ ต้อง
ได้รับการตรวจสภาพอย่างน้อยปีละครั้ง ส�ำหรับ
กระสุนระดับสะสม ให้ท�ำการตรวจสภาพตามวง
รอบของการตรวจสภาพ
- ข้อ ๓๐.๑๓ คลังกระสุนทุกคลังต้องมีป้ายประจ�ำ
คลั ง กระสุ น และจั ด ท� ำ ผั ง แสดงการเก็ บ รั ก ษา
กระสุนที่ทันสมัยอยู่เสมอ ติดไว้ในที่เห็นได้ชัดเจน
เช่น ที่ประตูคลังด้านใน
- ข้อ ๔๕.๑ ผู้บังคับหน่วยทุกระดับ มีอ�ำนาจตรวจ
สภาพกระสุนของหน่วยภายใต้บงั คับบัญชาของตน
และใช้ผลการตรวจสภาพนี้ เป็นเครือ่ งมือวัดสภาพ
อันแท้จริงของกระสุน และประสิทธิภาพในการส่ง
ก�ำลังและซ่อมบ�ำรุงกระสุน ในหน่วยใต้บงั คับบัญชา
ของตน
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- ข้อ ๔๕.๑.๓ การตรวจสภาพโดยผู้บังคับหน่วย
ผู้บังคับหน่วยทุกระดับ จัดให้มีการตรวจสภาพ
กระสุ น โดยผู ้ บั ง คั บ หน่ ว ยตามความเหมาะสม
เพื่อให้ทราบความพร้อมรบของหน่วยเมื่อมีปัญหา
ที่ ไ ม่ ส ามารถด� ำ เนิ น การเองได้ ให้ ข อรั บ การ
สนับสนุนจากหน่วยที่ให้การสนับสนุน
- ข้อ ๖๑.๑.๕ ผู้บังคับหน่วยจะต้องรับผิดชอบให้มี
จ� ำ นวนกระสุ น ครบตามอั ต รามู ล ฐานและอยู ่ ใ น
สภาพใช้การรบได้เมื่อได้รับอนุมัติจากกองทัพบก
หากปรากฏหรือสงสัยว่าเสือ่ มสภาพ จะต้องรายงาน
ตามสายการส่งก�ำลังโดยด่วน และส�ำเนารายงาน
ตามสายการบังคับบัญชาทราบด้วย
- ข้อ ๖๑.๔.๖ ผู้บังคับหน่วยจะต้องรับผิดชอบให้มี
จ�ำนวนกระสุนครบตามอัตรากระสุนเผชิญเหตุและ
อยูใ่ นสภาพใช้การได้ หากปรากฏหรือสงสัยว่าเสือ่ ม
สภาพ จะต้องรายงานตามสายการส่งก�ำลังกระสุน
โดยด่วน และส�ำเนารายงานตามสายการบังคับ
บัญชาทราบด้วย
- ระเบียบกองทัพบก - ข้อ ๓๐.๒ เก็บกระสุนและวัตถุระเบิดไว้ในคลัง
ว่าด้วยการส่งก�ำลัง กระสุน ที่ได้ออกแบบไว้โดยเฉพาะ ห้ามน�ำกระสุน
สิ่งอุปกรณ์ ประเภท ไปเก็บไว้ในที่อื่น เช่น คลังอาวุธ หรือคลังของ
๕ พ.ศ.๒๕๔๒
กองร้อย นอกจากได้รับอนุมัติจากผู้มีอ�ำนาจ
ข้อ ๓๐.๒
- หลักเกณฑ์การส่ง - ข้อ ๓๐.๒ เก็บกระสุนและวัตถุระเบิดไว้ในคลัง
ก�ำลังสิ่งอุปกรณ์ กระสุน ที่ได้ออกแบบไว้โดยเฉพาะ ห้ามน�ำกระสุน
ประเภท ๕ รองรับ ไปเก็บไว้ในที่อื่น เช่น คลังอาวุธ หรือคลังของกอง
การบริหารจัดการ ร้อย นอกจากได้รับอนุมัติจากผู้มีอ�ำนาจ
สิ่งอุปกรณ์ประเภท
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๕ ของกองทัพบก
ตอนที่ ๔ ข้อ ๓๐.๒
๗.๓ การเก็บ - ระเบียบกองทัพบก
สป.๕ ภายนอก ว่าด้วยการเก็บ
คลัง
รักษากระสุนและ
วัตถุระเบิด พ.ศ.
๒๕๔๕ ตอนที่ ๓
ข้อ ๗

- ข้อ ๗ การเก็บรักษากระสุนและวัตถุระเบิดในที่
ตั้ ง ปกติ ต้ อ งเก็ บ รั ก ษาไว้ ใ นคลั ง ที่ อ อกแบบไว้
ส� ำ หรั บ เก็ บ กระสุ น และวั ต ถุ ร ะเบิ ด โดยเฉพาะ
ยกเว้นในกรณีที่จ�ำเป็น เช่น การเตรียมพร้อม การ
รักษาความปลอดภัยเมือ่ มีภารกิจเฉพาะ เป็นต้น ให้
ผู้บังคับบัญชาระดับผู้บัญชาการกองพลหรือเทียบ
เท่ า ขึ้ น ไป พิ จ ารณาอนุ มั ติ ใ ห้ เ ก็ บ รั ก ษากระสุ น
ประเภท ๑.๓, ๑.๔ จ�ำนวนจ�ำกัดตามความจ�ำเป็น
ไว้ในอาคาร หรือใกล้อาคารต่างๆ เช่นอาคารที่พัก,
คลังกองร้อย, โรงงานหรืออาคารปฏิบัติงานได้
เป็นการชั่วคราว โดยไม่ต้องค�ำนึงถึงปริมาณ-ระยะ
ส�ำหรับกระสุนปืนเล็กซึ่งมีไว้รักษาการณ์ภายในให้
ผู้มีอ�ำนาจจัดตั้งกองรักษาการณ์ภายในอนุมัติให้
เก็บรักษาไว้ที่กองรักษาการณ์ได้ จ�ำนวนไม่เกิน
๕๐๐ นัด ส่วนกองรักษาการณ์ภายนอก ให้ผู้มี
อ�ำนาจจัดตัง้ กองรักษาการณ์ภายนอกอนุมตั ใิ ห้เก็บ
รักษากระสุนปืนเล็กไว้ที่กองรักษาการณ์ได้ตาม
ความเหมาะสม
- ข้อบังคับทหารที่ - ข้อ ๓ กองรักษาการณ์ภายในให้ผู้บังคับบัญชา
๖/๓๑๖๗๐/๒๔๘๔ ตัง้ แต่ชนั้ ผูบ้ งั คับกองพัน หรือผูบ้ งั คับการเรือชัน้ ๑
ลง ๑ ก.ย.๘๔ ว่า หรือผู้บังคับกองร้อย หรือผู้บังคับเรือชั้น ๓ หรือผู้
ด้วยการรักษาการณ์ บังคับฝูงบินซึ่งตั้งแยกอิสระมีอ�ำนาจสั่งจัดได้
ข้อ ๓
- ระเบียบกองทัพบก - ข้อ ๕.๑.๙ การจ�ำหน่าย หมายถึง การตัดยอดสิ่ง
ว่าด้วยการส่งก�ำลัง อุปกรณ์ออกจากความรับผิดชอบของกองทัพบก
สิ่งอุปกรณ์ ประเภท เนือ่ งจากสูญหายไป ใช้หมดไป ช�ำรุดเสียหายจนไม่
๕ พ.ศ.๒๕๔๒
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๘.การจ�ำหน่าย
๘.๑ หน่วยเริ่ม
รายงานขนาด
กองร้อยหรือ
เทียบเท่า
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ข้อ ๕.๑.๙, ๔๖
และ ๕๐.๑

สามารถซ่อมคืนสภาพได้อย่างคุม้ ค่า เสือ่ มสภาพจน
ใช้งานไม่ได้ หรือสูญหายเกินความต้องการหรือเป็น
ของล้าสมัย ไม่ใช้ราชการต่อไป
- ข้อ ๔๖ ความรับผิดชอบ ผูบ้ งั คับหน่วยซึง่ มีกระสุน
ไว้ครอบครอง เป็นผู้รับผิดชอบโดยตรงในการริเริ่ม
ขอจ�ำหน่ายกระสุน ซึ่งหมดความจ�ำเป็นในการ
ควบคุมทางบัญชีของหน่วย โดยได้ใช้ไป เสือ่ มสภาพ
ถูกท�ำลาย หรือสูญหาย และให้ผู้บังคับบัญชาตาม
ล�ำดับชั้นรับผิดชอบในการควบคุมและด�ำเนินการ
ขอจ�ำหน่ายกระสุนซึ่งหมดความจ�ำเป็นดังกล่าว
จนกว่ากองทัพบกจะได้อนุมตั ใิ ห้จำ� หน่ายจากบัญชี
คุมของกองทัพบกแล้ว
- ข้อ ๕๐.๑ หน่วยครอบครอง หน่วยขนาดกองร้อย
หรือเทียบเท่า เป็นหน่วยเริ่มรายงาน โดยรายงาน
ไปตามสายการบังคับบัญชา

- หลักเกณฑ์การส่ง
ก�ำลังสิ่งอุปกรณ์
ประเภท ๕ รองรับ
การบริหารจัดการ
สิ่งอุปกรณ์ประเภท
๕ ของกองทัพบก
ตอนที่ ๑ ข้อ
๕.๑.๙, ตอนที่ ๕
ข้อ ๔๖ และ ๕๐.๑

- ข้อ ๕.๑.๙ การจ�ำหน่าย หมายถึง การตัดยอดสิ่ง
อุปกรณ์ออกจากความรับผิดชอบของกองทัพบก
เนื่องจากสูญหายไป ใช้หมดไป ช�ำรุดเสียหายจนไม่
สามารถซ่อมคืนสภาพได้อย่างคุม้ ค่า เสือ่ มสภาพจน
ใช้งานไม่ได้ หรือสูญหาย เกินความต้องการหรือเป็น
ของล้าสมัย ไม่ใช้ราชการต่อไป
- ข้อ ๔๖ ความรับผิดชอบ ผูบ้ งั คับหน่วยซึง่ มีกระสุน
ไว้ครอบครอง เป็นผู้รับผิดชอบโดยตรงในการริเริ่ม
ขอจ�ำหน่ายกระสุน ซึ่งหมดความจ�ำเป็นในการ
ควบคุมทางบัญชีของหน่วย โดยได้ใช้ไป เสือ่ มสภาพ
ถูกท�ำลาย หรือสูญหาย และให้ผู้บังคับบัญชาตาม
ล�ำดับชั้นรับผิดชอบในการควบคุมและด�ำเนินการ
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- ค�ำสั่ง 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

๘.๒ การขอ
อนุมัติจ�ำหน่าย
ของหน่วยระดับ
กองพันหรือเทียบ
เท่าขึ้นไป

- ระเบียบกองทัพบก
ว่าด้วยการส่งก�ำลัง
สิ่งอุปกรณ์ ประเภท
๕ พ.ศ.๒๕๔๒
ข้อ ๔๗.๑, ๕๐.๒
และ ๕๑.๑

ใจความของหลักฐานอ้างอิง
ขอจ�ำหน่ายกระสุนซึ่งหมดความจ�ำเป็นดังกล่าว
จนกว่ากองทัพบกจะได้อนุมตั ใิ ห้จำ� หน่ายจากบัญชี
คุมของกองทัพบกแล้ว
- ข้อ ๕๐.๑ หน่วยครอบครอง หน่วยขนาดกองร้อย
หรือเทียบเท่า เป็นหน่วยเริ่มรายงาน โดยรายงาน
ไปตามสายการบังคับบัญชา
- ข้อ ๒ ผู้บังคับหน่วยทุกระดับ ต้องเพิ่มความเข้ม
งวดในการก�ำกับดูแลการใช้ รวมถึงการขออนุมัติ
จ�ำหน่าย สป.๕ ของหน่วยในการปฏิบตั ภิ ารกิจต่าง ๆ
โดยเฉพาะอย่างยิ่งการใช้ สป.๕ ในภารกิจการฝึกศึกษา ภารกิจป้องกันประเทศ และภารกิจแก้ปญ
ั หา
ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อป้องกันการรั่ว
ไหลของ สป.๕ จากการขออนุมัติจ�ำหน่ายโดยไม่มี
การใช้งานจริง
- ข้อ ๒.๓ ขอให้ ผบ.หน่วยที่มี สป.๕ ในครอบครอง
ให้ความสนใจ ต่อการควบคุมการเก็บรักษา สป.๕
และปฏิบัติต่อระเบียบ และค�ำสั่งของ ทบ.ที่เกี่ยว
กับการเก็บรักษา การส่งก�ำลัง สป.๕ และให้ความ
ส�ำคัญมากกว่า สป.ประเภทอื่น และควบคุมการ
จ�ำหน่าย สป.๕ ให้ตรงตามจ�ำนวนที่ได้ใช้จริงโดย
ใกล้ชิด
- ข้อ ๔๗.๑ กระสุนที่ขอจ�ำหน่าย หมายถึงกระสุน
และวัตถุระเบิดและวัตถุทางเคมี ตลอดจนส่วน
ประกอบต่างๆ ซึ่งมีอยู่ที่หน่วย และหน่วยในสาย
การส่งก�ำลังขัน้ เหนือได้ควบคุมทางบัญชีไว้แล้ว ทัง้
ชนิดและจ�ำนวนโดยเป็นไปในลักษณะใดลักษณะ
หนึ่ง เช่น ใช้ไปในการฝึกตามหลักสูตร ใช้ไปในการ
รบหรือกรณีฉุกเฉิน สูญหาย ฯลฯ
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- หลักเกณฑ์การส่ง
ก�ำลังสิ่งอุปกรณ์
ประเภท ๕ รองรับ
การบริหารจัดการ
สิ่งอุปกรณ์ประเภท
๕ ของกองทัพบก
ตอนที่ ๕ ข้อ
๔๗.๑, ๕๐.๒ และ
๕๑.๑

๘.๓ หลักฐาน - ระเบียบกองทัพบก
การขออนุมัติ
ว่าด้วยการส่งก�ำลัง
จ�ำหน่าย
สิ่งอุปกรณ์ ประเภท
๕ พ.ศ.๒๕๔๒
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- ข้อ ๕๐.๒ หน่วยขนาดกองพันหรือเทียบเท่า หรือ
กองร้อยอิสระขึ้นไปเป็นหน่วยรายงานในการขอ
จ�ำหน่ายกระสุน
- ข้อ ๕๑.๑ หน่วยจะต้องรายงานขอจ�ำหน่าย
กระสุนที่ใช้ในการฝึกตามหลักสูตรภายในเวลาไม่
เกิน ๓๐ วัน หลังจากการใช้งานแล้วเสร็จ เว้นกรณี
มีความจ�ำเป็นอย่างอื่น
- ข้อ ๔๗.๑ กระสุนที่ขอจ�ำหน่าย หมายถึงกระสุน
และวัตถุระเบิดและวัตถุทางเคมี ตลอดจนส่วน
ประกอบต่างๆ ซึ่งมีอยู่ที่หน่วย และหน่วยในสาย
การส่งก�ำลังขัน้ เหนือได้ควบคุมทางบัญชีไว้แล้ว ทัง้
ชนิดและจ�ำนวนโดยเป็นไปในลักษณะใดลักษณะ
หนึ่ง เช่น ใช้ไปในการฝึกตามหลักสูตร ใช้ไปในการ
รบหรือกรณีฉุกเฉิน สูญหาย ฯลฯ
- ข้อ ๕๐.๒ หน่วยขนาดกองพันหรือเทียบเท่า หรือ
กองร้อยอิสระขึ้นไปเป็นหน่วยรายงานในการขอ
จ�ำหน่ายกระสุน
- ข้ อ ๕๑.๑ หน่ ว ยครอบครองกระสุ น จะต้ อ ง
รายงานขอจ� ำ หน่ า ยกระสุ น ที่ ใ ช้ ใ นการฝึ ก ตาม
หลักสูตรหรือการฝึกตามโครงการพิเศษภายในเวลา
ไม่เกิน ๓๐ วัน หลังจากการใช้งานแล้วเสร็จ และ
กระสุนเผชิญเหตุ กระสุนอัตรามูลฐาน ภายในเวลา
ไม่เกิน ๙๐ วัน หลังจากการใช้งานแล้วเสร็จเว้น
กรณีมีความจ�ำเป็นอย่างอื่น
- ข้อ ๕๐.๓ การรายงานขออนุมัติจ�ำหน่ายกระสุน
๕๐.๓.๑ ใช้แบบรายงานขออนุมตั จิ ำ� หน่าย
(ผนวก ต ทบ.๔๐๐-๐๖๕)
๕๐.๓.๒ หน่วยขอจ�ำหน่าย ท�ำใบรายงาน
ขออนุมัติจ�ำหน่ายขึ้น ๔ ชุด เป็น ตัวจริง ๑ ชุด
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ใจความของหลักฐานอ้างอิง

ข้อ ๕๐.๓,
ส�ำเนา ๓ ชุด พร้อมกับเอกสารที่เกี่ยวข้องเสนอตัว
๕๑.๑.๑, ๕๑.๑.๒, จริงและส�ำเนาอีก ๒ ชุด ไปตามสายการส่งก�ำลัง
และ ๕๑.๒
เก็บส�ำเนา ๑ ชุด ไว้ในแฟ้มรอเรื่อง
๕๐.๓.๓ เอกสารที่ต้องแนบไปพร้อมกับ
รายงานขออนุมัติจ�ำหน่าย
		
๕๐.๓.๓.๑ การจ� ำ หน่ า ยสิ่ ง
อุปกรณ์ประเภท ๕ ที่ใช้ในการฝึก-ศึกษาประจ�ำปี
- ส�ำเนาค�ำสั่ง ฝึก-ศึกษา
- ส�ำเนารายงานการใช้
- ส�ำเนาใบส่งคืนของหมุนเวียน
สิ่งอุปกรณ์ประเภท ๕
๕๐.๓.๓.๒ การจ� ำ หน่ ว ยสิ่ ง
อุปกรณ์ประเภท ๕ ทีใ่ ช้ในการปฏิบตั ริ าชการสนาม
ปราบปราบ ฯ หรือป้องกันประเทศ
- ส�ำ เนาค�ำ สั่ ง ปฏิ บั ติ ร าชการ
สนาม หรือผนวกการส่งก�ำลังบ�ำรุง
- ส�ำเนารายงานการใช้ โดยมีผู้
บังคับหน่วยเฉพาะกิจระดับกรมขึ้นไป ลงนาม
		
- ส�ำเนารายงานการสูญเสียสิ่ง
อุปกรณ์ประเภท ๕ (ถ้ามี)
- ส�ำเนาใบส่งคืนของหมุนเวียน
สิ่งอุปกรณ์ประเภท ๕
			
๕๐.๓.๓.๓ การจ�ำหน่วยสิง่ อุปกรณ์
ประเภท ๕ ที่ช�ำรุด เสียหายเสื่อมสภาพ ใช้การไม่
ได้ ตลอดจนการสูญหาย หรือขาดบัญชี (เสือ่ มสภาพ
ตามทีก่ รมสรรพาวุธทหารบกแจ้ง ไม่ตอ้ งสอบสวน)
- ค�ำสั่งและส�ำเนาค�ำสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการสอบสวน
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- หลักเกณฑ์การส่ง
ก�ำลังสิ่งอุปกรณ์
ประเภท ๕ รองรับ
การบริหารจัดการ
สิ่งอุปกรณ์ประเภท
๕ ของกองทัพบก
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- ส� ำ นวนการสอบสวนและ
ส�ำเนาการสอบสวนของคณะกรรมการสอบสวน
๕๐.๓.๓.๔ การจ� ำ หน่ ว ยสิ่ ง
อุปกรณ์ประเภท ๕ ที่ใช้ในการทดสอบ
- ส�ำเนาค�ำสัง่ ให้ทดสอบหรือค�ำ
สั่งซ่อม
- ส�ำเนาใบส่งคืนของหมุนเวียน
สิ่งอุปกรณ์ประเภท ๕
		
๕๐.๓.๓.๕ การจ� ำ หน่ า ยสิ่ ง
อุปกรณ์ประเภท ๕ ทีใ่ ช้ในการฝึกพิเศษให้แนบหลัก
ฐาน เช่นเดียวกับที่ใช้ในการฝึก-ศึกษาประจ�ำปี
๕๐.๓.๓.๖ การจ� ำ หน่ า ยสิ่ ง
อุปกรณ์ประเภท ๕ ทีใ่ ช้ในกรณีอนื่ นอกเหนือจากที่
กล่าวมาแล้ว ให้แนบค�ำสั่งหรือส�ำเนาค�ำสั่งการใช้
สิ่งอุปกรณ์ประเภท ๕ ไปด้วย
- ข้อ ๕๑.๑.๑ ของหมุนเวียนให้นำ� ส่งคืนตามทีก่ ล่าว
ไว้ใน ตอนที่ ๓ การส่งคืน
- ข้อ ๕๑.๑.๒ หากมีปลอกกระสุนหาย ให้แนบใบ
รายงานการสอบสวน (ทบ.๔๖๘-๕๑๙) ไปด้วย
- ข้อ ๕๑.๒ การขอจ�ำหน่ายวัตถุระเบิดเพื่อท�ำลาย
กระสุ น ด้ า นในให้ ป ฏิ บั ติ ต ามค� ำ สั่ ง กองทั พ บกที่
เกี่ยวข้อง
- ข้อ ๕๐.๓ การรายงานขออนุมัติจ�ำหน่ายกระสุน
๕๐.๓.๑ ใช้แบบรายงานขออนุมตั จิ ำ� หน่าย
(ผนวก ต ทบ.๔๐๐-๐๖๕)
๕๐.๓.๒ หน่วยขอจ�ำหน่าย ท�ำใบรายงาน
ขออนุมัติจ�ำหน่ายขึ้น ๔ ชุด เป็น ตัวจริง ๑ ชุด
ส�ำเนา ๓ ชุด พร้อมกับเอกสารที่เกี่ยวข้องเสนอตัว

คู่มือการปฏิบัติราชการสายงานจเร
การตรวจกิจการทั่วไป

หัวขอการตรวจ หลักฐานอ้างอิง
ตอนที่ ๕ ข้อ
๕๐.๓, ๕๑.๑.๑,
๕๑.๑.๒, และ
๕๑.๒

ใจความของหลักฐานอ้างอิง
จริงและส�ำเนาอีก ๒ ชุด ไปตามสายการส่งก�ำลัง
เก็บส�ำเนา ๑ ชุด ไว้ในแฟ้มรอเรื่อง
		 ๕๐.๓.๓ เอกสารที่ต้องแนบไปพร้อมกับ
รายงานขออนุมัติจ�ำหน่าย
๕๐.๓.๓.๑ การจ� ำ หน่ า ยสิ่ ง
อุปกรณ์ประเภท ๕ ที่ใช้ในการฝึก-ศึกษาประจ�ำปี
- ส�ำเนารายงานการใช้
- ส�ำเนาค�ำสั่งฝึกหรือแผนการ
ศึกษา
- ส�ำเนาใบส่งคืนของหมุนเวียน
สิ่งอุปกรณ์ประเภท ๕
๕๐.๓.๓.๒ การจ� ำ หน่ ว ยสิ่ ง
อุปกรณ์ประเภท ๕ ที่ใช้ในการปฏิบัติต่างๆ ของ
หน่วยดังนี้
๕๐.๓.๓.๒(๑) การปฏิ บั ติ
ราชการสนาม ปราบปรามฯ หรือป้องกันประเทศ
- ส�ำ เนาค�ำ สั่ ง ปฏิ บั ติ ร าชการ
สนาม หรือผนวกการส่งก�ำลังบ�ำรุง
- ส�ำเนารายงานการใช้ โดยมี
ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจระดับกรมขึ้นไปลงนาม
- ส�ำเนารายงานเหตุการณ์ โดย
มีผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจระดับกรมขึ้นไปลงนาม
หรื อ ส� ำ เนาบั น ทึ ก ประจ� ำ วั น ของเจ้ า พนั ก งาน
สอบสวน
- ส�ำเนารายงานการสูญเสียสิ่ง
อุปกรณ์ประเภท ๕
๕๐.๓.๓.๒(๒) การเผชิญสถาน
การณ์ใดๆ นอกเหนือจากการสงคราม การปราบ
ปรามการก่อความไม่สงบและการรักษาความสงบ
กรมจเรทหารบก
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เรียบร้อยอื่นใดนอกเหนือจากการปฏิบัติตามแผน
ป้องกันชายแดนและแผนป้องกันประเทศ
- ส�ำเนาค�ำสั่งแต่งตั้งหรือค�ำสัง่
ให้มกี ารน�ำกระสุนไปใช้ในการปฏิบตั ภิ ารกิจ(ถ้ามี)
- ส�ำเนารายงานการใช้ โดย
ผู้บังคับหน่วยใช้ ลงนาม
- ส�ำเนารายงานเหตุการณ์ โดย
มีผู้บังคับหน่วยใช้ลงนาม หรือส�ำเนาบันทึกประจ�ำ
วันของเจ้าพนักงาน
- ส�ำเนารายงานการสูญเสียสิ่ง
อุปกรณ์ประเภท ๕
- ส�ำเนาใบส่งคืนของหมุนเวียน
สิ่งอุปกรณ์ประเภท ๕
๕๐.๓.๓.๓ การจ� ำ หน่ ว ยสิ่ ง
อุปกรณ์ประเภท ๕ ที่ช�ำรุด เสียหายเสื่อมสภาพ ใช้
การไม่ได้ ตลอดจนการสูญหาย หรือขาดบัญชี
(เสื่อมสภาพตามที่กรมสรรพาวุธทหารบกแจ้ง ไม่
ต้องสอบสวน)
- ค�ำสั่งและส�ำเนาค�ำสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการสอบสวน
- ส� ำ นวนการสอบสวนและ
ส�ำเนาการสอบสวนของคณะกรรมการสอบสวน
๕๐.๓.๓.๔ การจ� ำ หน่ ว ยสิ่ ง
อุปกรณ์ประเภท ๕ ที่ใช้ในการทดสอบ
- ส�ำเนาค�ำสัง่ ให้ทดสอบหรือค�ำ
สั่งซ่อม
- ส�ำเนาใบส่งคืนของหมุนเวียน
สิ่งอุปกรณ์ประเภท ๕
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๕๐.๓.๓.๕ การจ� ำ หน่ า ยสิ่ ง
อุปกรณ์ประเภท ๕ ทีใ่ ช้ในการฝึกพิเศษให้แนบหลัก
ฐาน เช่นเดียวกับที่ใช้ในการฝึก-ศึกษาประจ�ำปี
๕๐.๓.๓.๖ การจ� ำ หน่ า ยสิ่ ง
อุปกรณ์ประเภท ๕ ที่ใช้ในกรณีอื่นนอกเหนือจาก
ทีก่ ล่าวมาแล้ว ให้แนบค�ำสัง่ หรือส�ำเนาค�ำสัง่ การใช้
สิ่งอุปกรณ์ประเภท ๕ ไปด้วย
- ข้อ ๕๑.๑.๑ ของหมุนเวียนให้นำ� ส่งคืนตามทีก่ ล่าว
ไว้ใน ตอนที่ ๓ การส่งคืน
- ข้อ ๕๑.๑.๒ หากมีปลอกกระสุนหาย ให้แนบใบ
รายงานการสอบสวน (ทบ.๔๖๘-๕๑๙) ไปด้วย
- ข้อ ๕๑.๒ การขอจ�ำหน่ายวัตถุระเบิดเพื่อท�ำลาย
กระสุ น ด้ า นในให้ ป ฏิ บั ติ ต ามค� ำ สั่ ง กองทั พ บกที่
เกี่ยวข้อง
- วิทยุ สพ.ทบ. ที่ - การด�ำเนินการขออนุมัติจ�ำหน่าย ในกรณีวงเงิน
กห ๐๔๔๓/๕๗๘๕ อยู่ในอ�ำนาจ จก.สพ.ทบ.อนุมัติ ขอให้ส่งหลักฐาน
ลง ๑๙ ก.ย.๔๖ ประกอบการจ�ำหน่ายเพิ่มเติมทุกครั้ง (เพิ่มเติม)
จากระเบียบการส่งก�ำลังสิ่งอุปกรณ์ประเภท ๕
พ.ศ.๒๕๔๒
๑. ผนวกรายละเอียดความต้องการ/รายการ
สป.๕ ที่ใช้ในการฝึก-ศึกษา ประกอบค�ำสั่งฝึกที่
หน่วยขอจ�ำหน่าย สป.๕ ในคราวนั้นๆ
๒. ส�ำเนาค�ำสัง่ เครดิต สป.๕ ทีห่ น่วยได้รบั การ
แจกจ่ายในการฝึก-ศึกษา
๓. ส�ำเนาใบเบิกและใบแจ้งเลขงาน ที่หน่วย
เบิก สป.๕ ตามเครดิตหรือบัญชีการหมุนเวียน สป.
๕ อัตรามูลฐานพร้อมเลขงานที่น�ำมาใช้ในการฝึกศึกษา
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๘.๔ การเสนอ - ระเบียบกองทัพบก
รายงานขออนุมัติ ว่าด้วยการส่งก�ำลัง
จ�ำหน่าย
สิ่งอุปกรณ์ ประเภท
๕ พ.ศ.๒๕๔๒
ข้อ ๕๐.๓.๕.๔

๘.๕ การ
ติดตามการขอ
อนุมัติจ�ำหน่าย
(กรณีล่าช้า)

304

- หลักเกณฑ์การส่ง
ก�ำลังสิ่งอุปกรณ์
ประเภท ๕ รองรับ
การบริหารจัดการ
สิ่งอุปกรณ์ประเภท
๕ ของกองทัพบก
ตอนที่ ๕ ข้อ
๕๐.๓.๕.๔

กรมจเรทหารบก

ใจความของหลักฐานอ้างอิง
		 ๔. ส�ำเนารายงานการใช้ที่หน่วยฝึกระดับ
กองพันขึ้นไป รายงานให้ วศ.ทบ.ทราบ (ตามค�ำสั่ง
ทบ.เรื่องก�ำหนดการแจกจ่าย สป.๕ ประจ�ำปี)
- ข้อ ๕๐.๓.๕.๔ เมือ่ หน่วยขออนุมตั จิ ำ� หน่ายได้รบั
ตัวจริงแล้ว ให้แก้ไขส�ำเนาที่เก็บไว้ในแฟ้มรอเรื่อง
ให้ตรงกับตัวจริง แล้วเก็บ ตัวจริงไว้เป็นหลักฐาน
เสนอส�ำเนาที่ได้แก้ไขแล้วไปตามสายการบังคับ
บัญชาจนถึงกองทัพภาค และให้กองทัพภาคส่งให้
กองบัญชาการช่วยรบเก็บไว้เป็นหลักฐาน ส�ำหรับ
หน่วยที่มิได้รับการสนับสนุนจากส่วนภูมิภาคและ
กองบัญชาการช่วยรบ ให้ท�ำใบขอจ�ำหน่าย ๓ ชุด
เก็บส�ำเนาไว้ในแฟ้มรอเรือ่ ง ๑ ชุด เสนอตัวจริงและ
ส�ำเนาอย่างละ ๑ ชุด ไปตามสายการส่งก�ำลัง เมื่อ
ได้รบั อนุมตั แิ ล้ว ให้เก็บส�ำเนา ๑ ชุดไว้ทกี่ องควบคุม
สิ่งอุปกรณ์ กรมสรรพาวุธทหารบก ตัวจริงส่งคืน
หน่วยขออนุมตั จิ ำ� หน่าย ให้หน่วยขอจ�ำหน่ายแก้ไข
ส�ำเนาให้ตรงกับตัวจริงแล้วเสนอส�ำเนาที่แก้ไข
แล้วไปยังหน่วยขึ้นตรงกองทัพบกที่ตนสังกัดอยู่
เพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐาน
- ข้อ ๕๐.๓.๕.๔ เมื่อหน่วยขออนุมัติจ�ำหน่ายได้รับ
ตัวจริงแล้ว ให้แก้ไขส�ำเนาที่เก็บไว้ในแฟ้มรอเรื่อง
ให้ตรงกับตัวจริง แล้วเก็บ ตัวจริงไว้เป็นหลักฐาน
เสนอส�ำเนาที่ได้แก้ไขแล้วไปตามสายการบังคับ
บัญชาจนถึงกองทัพภาค และให้กองทัพภาคส่งให้
กองบัญชาการช่วยรบเก็บไว้เป็นหลักฐาน ส�ำหรับ
หน่วยที่มิได้รับการสนับสนุนจากส่วนภูมิภาคและ
กองบัญชาการช่วยรบ ให้ท�ำใบขอจ�ำหน่าย ๓ ชุด
เก็บส�ำเนาไว้ในแฟ้มรอเรือ่ ง ๑ ชุด เสนอตัวจริงและ

คู่มือการปฏิบัติราชการสายงานจเร
การตรวจกิจการทั่วไป

หัวขอการตรวจ หลักฐานอ้างอิง

๘.๖ การตัด
ยอด สป.๕
ออกจากบัญชีคุม
เมื่อได้รับ
อนุมัติจากผู้มี
อ�ำนาจ
ให้จ�ำหน่ายแล้ว

- ค�ำสั่ง ทบ.ที่๔๒๒/
๒๕๑๖ ลง ๕ ต.ค.
๑๖ เรื่อง การตรวจ
เยี่ยมการส่งก�ำลัง
บ�ำรุงของผู้บังคับ
บัญชา และการ
ก�ำกับดูแลของฝ่าย
อ�ำนวยการ
ส่งก�ำลังบ�ำรุง
ข้อ ๑๐.๔
- ระเบียบกองทัพบก
ว่าด้วยการส่งก�ำลัง
สิ่งอุปกรณ์ ประเภท
๕ พ.ศ.๒๕๔๒ ข้อ
๕.๑.๙
- หลักเกณฑ์การส่ง
ก�ำลังสิ่งอุปกรณ์
ประเภท ๕ รองรับ
การบริหารจัดการ
สิ่งอุปกรณ์ประเภท

ใจความของหลักฐานอ้างอิง
ส�ำเนาอย่างละ ๑ ชุด ไปตามสายการส่งก�ำลัง เมื่อ
ได้รบั อนุมตั แิ ล้ว ให้เก็บส�ำเนา ๑ ชุดไว้ทกี่ องควบคุม
สิ่งอุปกรณ์ กรมสรรพาวุธทหารบก ตัวจริงส่งคืน
หน่วยขออนุมตั จิ ำ� หน่าย ให้หน่วยขอจ�ำหน่ายแก้ไข
ส�ำเนาให้ตรงกับตัวจริง แล้วเสนอส�ำเนาที่แก้ไข
แล้วไปยังหน่วยขึ้นตรงกองทัพบกที่ตนสังกัดอยู่
เพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐาน
- ข้อ ๑๐.๔ การติดตามเร่งรัดผลงาน ฯลฯ
๑๐.๔.๑ ใช้วิธีต่อไปนี้ตามล�ำดับ
		 ๑๐.๔.๑.๑ พบปะประสาน
ด้วยตนเอง
๑๐.๔.๑.๒ ส่งผูแ้ ทนไปพบปะ
ประสานงาน
๑๐.๔.๑.๓ ติดต่อโดยตรงด้วย
โทรศัพท์หรือวิทยุโทรศัพท์
		 ๑๐.๔.๑.๔ ติดตามและเร่งรัด
เป็นลายลักษณ์อักษร
- ข้อ ๕.๑.๙ การจ�ำหน่าย หมายถึง การตัดยอด
สิง่ อุปกรณ์ออกจากความรับผิดชอบของกองทัพบก
เนือ่ งจากสูญหายไป ใช้หมดไป ช�ำรุดเสียหายจนไม่
สามารถซ่อมคืนสภาพได้อย่างคุม้ ค่า เสือ่ มสภาพจน
ใช้งานไม่ได้ หรือสูญหาย เกินความต้องการหรือเป็น
ของล้าสมัย ไม่ใช้ราชการต่อไป
- ข้อ ๕.๑.๙ การจ�ำหน่าย หมายถึง การตัดยอดสิ่ง
อุปกรณ์ออกจากความรับผิดชอบของกองทัพบก
เนือ่ งจากสูญหายไป ใช้หมดไป ช�ำรุดเสียหายจนไม่
สามารถซ่อมคืนสภาพได้อย่างคุม้ ค่า เสือ่ มสภาพจน
ใช้งานไม่ได้ หรือสูญหาย เกินความต้องการหรือเป็น
ของล้าสมัย ไม่ใช้ราชการต่อไป
กรมจเรทหารบก
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๕ ของกองทัพบก
ตอนที่ ๑ ข้อ ๕.๑.๙
- ระเบียบกองทัพบก
ว่าด้วยการส่งก�ำลัง
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�ำลังสิ่งอุปกรณ์
ประเภท ๕ รองรับ
การบริหารจัดการ
สิ่งอุปกรณ์ประเภท
๕ ของกองทัพบก
ตอนที่ ๑ ข้อ
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- ข้อ ๕.๑.๒๖ อัตรากระสุนมูลฐาน หมายถึง จ�ำนวน
กระสุนซึ่งกองทัพบกอนุมัติให้หน่วยสะสมไว้ เพื่อ
ใช้รบหรือเผชิญสถานการณ์ และสามารถน�ำไปได้
ด้วยก�ำลังพลและยานพาหนะของหน่วย
- ข้อ ๗.๑.๑ ความต้องการกระสุนมูลฐานขั้นต้น
= อัตรากระสุนมูลฐาน X จ�ำนวนหน่วยทหาร
หรือจ�ำนวนอาวุธตามอัตรานั้น
- ข้อ ๖๑.๒.๑ จ�ำนวนและชนิดกระสุนตามอัตรา
มูลฐาน ให้ปฏิบัติตามค�ำสั่งของกองทัพบกที่ใช้
บังคับอยู่
- ข้อ ๖๑.๒.๔ กระสุนมูลฐานนี้ มีไว้เพื่อใช้ในการ
รบหรือในกรณีฉุกเฉินเท่านั้น หากน�ำไปใช้กรณีอื่น
จะต้องได้รับอนุมัติจากกองทัพบก
- ข้อ ๖๑.๒.๖ ผู้บังคับหน่วยจะต้องรับผิดชอบให้มี
จ� ำ นวนกระสุ น ครบตามอั ต รามู ล ฐานและอยู ่ ใ น
สภาพใช้การรบได้ทันที หากปรากฏหรือสงสัยว่า
เสื่อมสภาพ จะต้องรายงานตามสายการส่งก�ำลัง
โดยด่วน และส�ำเนารายงานตามสายการบังคับ
บัญชาทราบด้วย
- ข้อ ๕.๑.๒๘ กระสุนเผชิญเหตุ หมายถึง จ�ำนวน
กระสุน ซึง่ กองทัพบกอนุมตั ใิ ห้มไี ว้ทหี่ น่วยใช้เผชิญ
สถานการณ์ใดๆ นอกเหนือจากการสงคราม เช่น
การป้องกันที่ตั้งปกติของหน่วย การคุ้มกันการ
ปฏิบตั งิ านทางธุรการของหน่วยการปราบปรามการ
ก่อความไม่สงบและการรักษาความสงบเรียบร้อย
อื่นใดนอกเหนือจากการปฏิบัติตามแผนป้องกัน
ชายแดนและแผนป้องกันประเทศ

คู่มือการปฏิบัติราชการสายงานจเร
การตรวจกิจการทั่วไป

หัวขอการตรวจ หลักฐานอ้างอิง
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

ใจความของหลักฐานอ้างอิง
- ข้อ ๕.๑.๒๙ อัตรามูลฐานกระสุนและวัตถุระเบิด
หมายถึง อัตราการเบิกจ่ายกระสุนและวัตถุระเบิด
ซึ่งกองทัพบกอนุมัติให้หน่วยที่เข้าปฏิบัติราชการ
สนามเบิกสะสมไว้ เพือ่ ใช้รบหรือเผชิญสถานการณ์
สงคราม โดยจ�ำนวนกระสุนและวัตถุระเบิดดังกล่าว
จะต้ อ งสามารถน� ำ ไปได้ ด ้ ว ยก� ำ ลั ง พลและยาน
พาหนะของหน่วย
- ข้อ ๖๑.๑.๑ จ�ำนวนและชนิดกระสุนตามอัตรา
มูลฐาน ให้ปฏิบตั ติ ามค�ำสัง่ กองทัพบกทีใ่ ช้บงั คับอยู่
- ข้อ ๖๑.๑.๓ กระสุนมูลฐานทีห่ น่วยได้รบั การแจก
จ่าย มาเก็บรักษาแล้วเป็น เวลา ๒ ปี ให้หน่วย
ด�ำเนินการเบิก-เปลีย่ นส่งคืน ให้ครบตามอัตราทันที
หรือให้นำ� กระสุนมูลฐาน ส่งคืนทันทีเมือ่ หมดความ
จ�ำเป็น แล้วแต่กรณี
- ข้อ ๖๑.๑.๔ กระสุนมูลฐานนี้ มีไว้เพื่อใช้ในการ
รบหรือในกรณีฉุกเฉินเท่านั้น หากน�ำไปใช้ในกรณี
อื่นจะต้องได้รับอนุมัติจากกองทัพบก
- ข้อ ๖๑.๑.๕ ผู้บังคับหน่วยจะต้องรับผิดชอบให้มี
จ� ำ นวนกระสุ น ครบตามอั ต รามู ล ฐานและอยู ่ ใ น
สภาพใช้การรบได้เมื่อได้รับอนุมัติจากกองทัพบก
หากปรากฏหรือสงสัยว่าเสือ่ มสภาพจะต้องรายงาน
ตามสายการส่งก�ำลังโดยด่วน และส�ำเนารายงาน
ตามสายการบังคับบัญชาทราบด้วย
- ข้อ ๖๑.๔.๑ จ�ำนวนและชนิดตามอัตรากระสุน
เผชิญเหตุ ให้ปฏิบตั ติ ามค�ำสัง่ กองทัพบกทีใ่ ช้บงั คับอยู่
- ข้อ ๖๑.๔.๓ ให้นำ� กระสุนเผเชิญเหตุ ซึง่ มีอายุการ
ผลิต หรืออายุการเก็บรักษานาน หรือเมื่อได้รับ
อนุมตั ผิ ลการตรวจสภาพจากผูม้ อี ำ� นาจสัง่ ให้ดำ� เนิน
การหมุนเวียน ออกหมุนเวียนไปท�ำการฝึกและเก็บ
กรมจเรทหารบก
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- หนังสือ ยก.ทบ.
ด่วนมาก ลับมาก
ที่ กห ๐๔๐๓/๗๓
ลง ๓ มี.ค.๖๔ เรื่อง
ขออนุมัติแนวความ
คิดในการก�ำหนด
รายละเอียดการ
ปฏิบตั เิ พือ่ การสะสม
สป.๕ ของ ทบ.
ข้อ ๒.๑.๑ และ
๒.๒
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กระสุนฝึกใหม่ ซึ่งมีขนาดและชนิดเดียวกันที่มี
คุณภาพดีกว่า ไว้ทดแทนในจ�ำนวนเท่ากัน ปฏิบัติ
ตามข้อ ๗๖
- ข้อ ๖๑.๔.๔ กระสุนเผชิญเหตุนี้ มีไว้เพื่อใช้เผชิญ
สถานการณ์ใดๆ นอกเหนือจากการสงครามการ
ปราบปรามการก่อความไม่สงบและการรักษาความ
สงบเรียบร้อยอื่นใดนอกเหนือจากการปฏิบัติตาม
แผนการป้องกันชายแดนและแผนป้องกันประเทศ
หากน� ำ ไปใช้ ใ นกรณี อ่ื น จะต้ อ งได้ รั บ อนุ มั ติ จ าก
กองทัพบก
- ข้อ ๖๑.๔.๖ ผู้บังคับหน่วยจะต้องรับผิดชอบให้มี
จ�ำนวนกระสุนครบตามอัตรากระสุนเผชิญเหตุอยู่
ในสภาพใช้การได้ หากปรากฏหรือสงสัยว่าเสื่อม
สภาพ จะต้องรายงานตามสายการส่งก�ำลังกระสุน
โดยด่วน และส�ำเนารายงานตามสายการบังคับ
บัญชาทราบ
- ข้อ ๒.๑.๑ สป.๕ ที่สมควรให้หน่วยมีสะสมไว้ ณ
ทีต่ งั้ หน่วย ตัง้ แต่ยามปกติ แยกเป็น ๓ ส่วนทีส่ ำ� คัญ
ได้แก่
๒.๑.๑.๑ ส่วนที่ ๑ : สป.๕ อัตรามูลฐาน
		 ๒.๑.๑.๒ ส่วนที่ ๒ เป็น สป.๕ ประเภท
“กระสุนเผชิญเหตุ” สมควรแยกวิธปี ฏิบตั เิ พือ่ สะสม
ออกเป็น ๓ กลุ่มย่อย ประกอบด้วย
- สป.๕ ส�ำหรับ ร้อย.รวป. อัตราก�ำลังพล
จ�ำนวน ๑๔๑ นาย (น./๕, ส./๔๗, พลฯ/๘๙) โดย
มีร่างการจัดก�ำลังพลและอาวุธประจ�ำกาย/ประจ�ำ
หน่วย พร้อมทั้งความต้องการ สป.๕ รายละเอียด
ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑
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		 - สป.๕ ส�ำหรับ มว.รวป. อัตราก�ำลัง
พล จ�ำนวน ๔๑ นาย (น./๑, ส./๑๒, พลฯ/๒๘) โดย
มีร่างการจัดก�ำลังพลและอาวุธประจ�ำกาย/ประจ�ำ
หน่วย พร้อมทั้งความต้องการ สป.๕ รายละเอียด
ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๒
- สป.๕ ส� ำ หรั บ การรั ก ษาการณ์
อัตราก�ำลังพล จ�ำนวน ๔๐ นาย (น./๑, ส./๑๓,
พลฯ/๒๖) โดยมี ร ่ า งการจั ด ก� ำ ลั ง พลและอาวุ ธ
ประจ�ำกาย พร้อมทั้งความต้องการ สป.๕ ราย
ละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๓
๒.๑.๑.๓ ส่วนที่ ๓ : สป.๕ ประเภท
“สัมภาระรบ”
- ใช้ส�ำหรับหน่วย (ร., ม., ป.) ตาม
บัญชีหน่วยที่ก�ำหนดโดยให้หน่วยในกลุ่มนี้ มี สป.๕
สะสมไว้ทหี่ น่วยตัง้ แต่ยามปกติเท่ากับ “ปริมาณ สป.
๕ สัมภาระรบของหน่วยนั้นๆ” ส�ำหรับเกณฑ์การ
คิดค�ำนวณเพือ่ สะสม สป.๕ ประเภท “สัมภาระรบ”
ให้ยึดถือค�ำสั่ง ทบ. (เฉพาะ) ลับมาก ที่ ๘/๖๓ ลง
๒๔ ม.ค.๖๓ รายละเอียดตามอ้างถึง ๓
- แนวคิดด้านยุทธการเห็นว่า สป.๕
กลุม่ นีเ้ ป็นกลุม่ ทีส่ มควรก�ำหนดให้หน่วยสะสมไว้ ณ
ที่ตั้งปกติ (สถานการณ์ปกติ) เพิ่มเติมจาก “กระสุน
เผชิญเหตุ” และ “กระสุนมูลฐาน” ตามแนวทาง
บริหารจัดการ สป.๕ แบบใหม่ เพื่อให้หน่วยเกิด
ความอ่อนตัวและมีความพร้อมในการปฏิบัติเมื่อมี
สถานการณ์สู้รบเกิดขึ้นในพื้นที่ต่างๆ ของประเทศ
- ข้อ ๒.๒ ก�ำหนดรายละเอียดการสะสม สป.๕ ตาม
ข้อ ๒.๑.๑ แยกตามกลุ่ม/ประเภทของหน่วยต่างๆ
ใน ทบ. รายละเอียดตามที่ส่งมาด้วย ๔ สรุปได้ดังนี้
กรมจเรทหารบก
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๒.๒.๑ กลุม่ ที่ ๑ หน่วยทีต่ อ้ งเก็บกระสุนไว้
๑ อัตรามูลฐาน และการรักษาการณ์ ประกอบด้วย
๒.๒.๑.๑ หน่วยที่มีที่ตั้งอยู่ในพื้นที่
จชต. และพื้นที่อ�ำเภอชายแดนเนื่องจากมีความ
เสีย่ งสูง และหน่วยจะต้องมีความพร้อมในการเผชิญ
กับสถานการณ์ภัยคุกคามต่างๆ
๒.๒.๑.๒ กกล.ป้องกันชายแดน
เพื่ อ ให้ มี ค วามพร้ อ มในการปฏิ บั ติ ต ามแผนการ
ป้องกันชายแดนจนถึงขั้นของการปฏิบัติตามแผน
เผชิญเหตุของ ทบ.ในการป้องกันอธิปไตยและรักษา
ผลประโยชน์ของชาติ
๒.๒.๑.๓ หน่วย รพศ. เนือ่ งจากรับ
ผิด ชอบภารกิ จ การปฏิ บัติ ก ารที่ ต ้ อ งมี ก ารรั ก ษา
ความลับสูง ซึ่งจ�ำเป็นต้องมีความพร้อมรบตลอด
เวลาในการตอบสนองต่อภารกิจทีส่ ำ� คัญ/เร่งด่วนที่
ก�ำหนด
๒.๒.๑.๔ หน่วยพร้อมรบเคลื่อนที่
เร็วของ ทบ. เนื่องจากภารกิจและคุณลักษณะของ
หน่วยจะต้องมีความพร้อมรบอยู่ตลอดเวลา เพื่อ
รองรับสถานการณ์ความขัดแย้งบริเวณแนวชายแดน
ตามขั้นตอนแผนเผชิญเหตุของ ทบ.
๒.๒.๑.๕ พัน.ปฐบ. เนือ่ งจากมีหน้า
ที่ต้องป้องกันฐานบินโดยตรง
		 ๒.๒.๒ กลุม่ ที่ ๒ หน่วยทีต่ อ้ งเก็บกระสุนไว้
๑ สัมภาระรบ และการรักษาการณ์ ประกอบด้วย
หน่วยก�ำลังรบระดับ กรม ร., กรม ม. และ กรม ป.
เนื่องจากต้องการให้มีความพร้อมด้านยุทธการ
ส�ำหรับรองรับภารกิจจาก ทบ. ซึ่งหน่วยจะต้องมี
สป.๕ ทีเ่ พียงพอต่อการปฏิบตั กิ าร โดยเฉพาะอาวุธ
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ต่างๆ เช่น ปืนใหญ่ และปืนกล ที่ต้องใช้เวลาและ
เครื่องมือในการบรรทุกและขนย้ายกระสุน
ที่จะต้องมีปริมาณที่เพียงพอต่อการปฏิบัติการและ
ทันเวลาที่ก�ำหนด รวมถึงความจ�ำเป็นในการรักษา
ความลับเมื่อต้องปฏิบัติตามแผน
๒.๒.๓ กลุ่มที่ ๓ หน่วยประเภทอื่นๆ
ได้แก่ หน่วยในส่วนบังคับบัญชา, ส่วนสนับสนุนการรบ,
ส่วนส่งก�ำลังบ�ำรุง, ส่วนภูมิภาค, ส่วนการฝึกศึกษา
และหลักนิยม และส่วนพัฒนาประเทศ ให้จัดก�ำลัง
พลขนาด ๑ มว.รวป. หรือ ๑ ร้อย.รวป. พร้อม สป.
๕ ส�ำหรับการรักษาการณ์ เพื่อป้องกันที่ตั้งหน่วย
และปฏิ บั ติ ภ ารกิ จ อื่ น ๆ ตามความจ� ำ เป็ น ของ
สถานการณ์ ทั้งนี้ การจัดขึ้นอยู่กับขนาดและความ
พร้อมด้านก�ำลังพลของหน่วย โดยหน่วยระดับ
กองพันจะจัดก�ำลังขนาด ร้อย.รวป. และหน่วย
ระดับกองร้อยจะจัดก�ำลังขนาด มว.รวป.
- ค�ำสัง่ ทบ. (เฉพาะ) - ข้อ ๒ ให้ใช้อัตรามูลฐานกระสุนและวัตถุระเบิด
ลับมาก ที่ ๘/๖๓ ดั ง ต่ อ ไปนี้ เ ป็ น มู ล ฐานในการเบิ ก -จ่ า ย (ตอนที่
ลง ๒๔ ม.ค.๖๓ ๑-๑๒)
เรื่อง แก้ไขอัตรา - ข้อ ๓ อัตรามูลฐานกระสุนและวัตถุระเบิดส�ำหรับ
มูลฐานกระสุนและ หน่วยนอกเหนือจากหน่วยตามแผนป้องกันประเทศ
วัตถุระเบิด ตอนที่ - ข้อ ๔ แนวทางที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับอัตรามูลฐาน
๑ กล่าวทั่วไป
กระสุนและวัตถุระเบิดอื่นๆ
ข้อ ๒, ๓ และ ๔
- หนังสือ ยก.ทบ. - ข้อ ๒.๔ ความต้องการ ลข.สังหารถือปฏิบัติเช่น
ต่อที่ กห ๐๔๐๓/ เดียวกับความต้องการกระสุนมูลฐานคือใช้อตั ราเต็ม
๒๘๘ ลง ๕ ก.ย.๓๗ ตามอัตราการจัดและยุทโธปกรณ์ที่ ทบ.ได้ก�ำหนด
เรื่อง การเบิก
ไว้ ส�ำหรับหน่วยด�ำเนินกลยุทธ และหน่วยอื่นๆ
ลข.สังหาร ข้อ ๒.๔
กรมจเรทหารบก
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- ค�ำสัง่ ทบ. (เฉพาะ)
ลับมาก ที่ ๕๙/๒๖
ลง ๙ มี.ค.๒๖ เรื่อง
อัตรามูลฐานกระสุน
และวัตถุระเบิดของ
หน่วยอาสาสมัคร
ทหารพราน
๘.๗ การรายงาน - ระเบียบกองทัพบก
เมื่อได้รับอนุมัติ ว่าด้วยการส่งก�ำลัง
ให้จ�ำหน่าย
สิ่งอุปกรณ์ ประเภท
เรียบร้อยแล้ว ๕ พ.ศ.๒๕๔๒
ข้อ ๕๐.๓.๕.๔

- หลักเกณฑ์การส่ง
ก�ำลังสิ่งอุปกรณ์
ประเภท ๕ รองรับ
การบริหารจัดการ
สิ่งอุปกรณ์ประเภท
312
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- ข้อ ๕๐.๓.๕.๔ เมื่อหน่วยขออนุมัติจ�ำหน่ายได้รับ
ตัวจริงแล้ว ให้แก้ไขส�ำเนาทีเ่ ก็บไว้ในแฟ้มรอเรือ่ งให้
ตรงกับตัวจริง แล้วเก็บตัวจริงไว้เป็นหลักฐานเสนอ
ส�ำเนาที่ได้แก้ไขแล้วไปตามสายการบังคับบัญชา
จนถึ ง กองทั พ ภาคและให้ ก องทั พ ภาคส่ ง ให้ ก อง
บัญชาการช่วยรบเก็บไว้เป็นหลักฐาน ส�ำหรับหน่วย
ที่มิได้รับการสนับสนุนจากส่วนภูมิภาคและกอง
บัญชาการช่วยรบ ให้ท�ำใบขอจ�ำหน่าย ๓ ชุด เก็บ
ส�ำเนาไว้ในแฟ้มรอเรื่อง ๑ ชุด เสนอตัวจริงและ
ส�ำเนาอย่างละหนึ่งชุด ไปตามสายการส่งก�ำลัง เมื่อ
ได้รบั อนุมตั แิ ล้ว ให้เก็บส�ำเนา ๑ ชุดไว้ที่ กองควบคุม
สิ่งอุปกรณ์ กรมสรรพาวุธทหารบก ตัวจริงส่งคืน
หน่วยขออนุมัติจ�ำหน่าย ให้หน่วยขอจ�ำหน่ายแก้ไข
ส� ำ เนาให้ ต รงกั บ ตั ว จริ ง แล้ ว เสนอส� ำ เนาที่ แ ก้ ไ ข
แล้วไปยังหน่วยขึน้ ตรงกองทัพบกทีต่ นสังกัดอยู่ เพือ่
เก็บไว้เป็นหลักฐาน
- ข้อ ๕๐.๓.๕.๔ เมื่อหน่วยขออนุมัติจ�ำหน่ายได้รับ
ตัวจริงแล้ว ให้แก้ไขส�ำเนาทีเ่ ก็บไว้ในแฟ้มรอเรือ่ งให้
ตรงกับตัวจริง แล้วเก็บตัวจริงไว้เป็นหลักฐานเสนอ
ส�ำเนาที่ได้แก้ไขแล้วไปตามสายการบังคับบัญชา
จนถึ ง กองทั พ ภาคและให้ ก องทั พ ภาคส่ ง ให้ ก อง
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๕ ของกองทัพบก
ตอนที่ ๕ ข้อ
๕๐.๓.๕.๔

๙.การรายงาน
สถานภาพ
๙.๑ รายงาน - ระเบียบกองทัพบก
สถานภาพรอบ ว่าด้วยการส่งก�ำลัง
๑ เดือน
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

ใจความของหลักฐานอ้างอิง
บัญชาการช่วยรบเก็บไว้เป็นหลักฐาน ส�ำหรับหน่วย
ที่มิได้รับการสนับสนุนจากส่วนภูมิภาคและกอง
บัญชาการช่วยรบ ให้ท�ำใบขอจ�ำหน่าย ๓ ชุด เก็บ
ส�ำเนาไว้ในแฟ้มรอเรื่อง ๑ ชุด เสนอตัวจริงและ
ส�ำเนาอย่างละหนึง่ ชุด ไปตามสายการส่งก�ำลัง เมือ่
ได้รับอนุมัติแล้ว ให้เก็บส�ำเนา ๑ ชุดไว้ที่
กองควบคุมสิ่งอุปกรณ์ กรมสรรพาวุธทหารบก ตัว
จริงส่งคืนหน่วยขออนุมัติจ�ำหน่าย ให้หน่วยขอ
จ�ำหน่ายแก้ไขส�ำเนาให้ตรงกับตัวจริงแล้วเสนอ
ส�ำเนาที่แก้ไขแล้วไปยังหน่วยขึ้นตรงกองทัพบกที่
ตนสังกัดอยู่ เพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐาน
- ข้ อ ๗๐.๑.๑ ให้ ห น่ ว ยใช้ คลั ง กระสุ น กอง
บัญชาการช่วยรบ, คลังกระสุนส่วนภูมภิ าค ใช้แบบ
เอกสาร ใบรายงานสถานภาพกระสุน แบบ ๑ ตาม
ผนวก ผ (ทบ.๔๖๘-๕๒๑ แบบ ๑) ส�ำหรับคลัง
กระสุ น กองบั ญ ชาการช่ ว ยรบให้ ท� ำ ใบสรุ ป การ
สะสมผนวก ฝ (ทบ.๔๖๘-๕๒๒) ด้วย
- ข้อ ๗๐.๒ ระยะเวลาในการรายงาน ทุกระดับ
หน่วยรายงานทุกรอบ ๑ เดือน ปิดรายงานในวันสิน้
สุดวันท�ำการของเดือนนั้นๆ
- ข้อ ๗๑.๑.๑ กองพันหรือหน่วยเทียบเท่าหรือกอง
ร้ อ ยอิ ส ระขึ้ น ไป เป็ น หน่ ว ยรายงานสถานภาพ
ส�ำหรับหน่วยเหนือขึ้นไปจากกองพัน คงรายงาน
เฉพาะหน่วยขึ้นตรงของตนเว้นหน่วยขึ้นตรงซึ่งได้
รายงานให้หน่วยที่ให้การสนับสนุนทราบแล้ว
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ใจความของหลักฐานอ้างอิง
- ข้อ ๗๑.๑.๒ ให้รายงานสถานภาพต่อหน่วยที่
ให้การสนับสนุน ภายในวันที่ ๕ ของเดือน หลังจาก
ปิดรายงาน และส�ำเนาเสนอตามสายการบังคับ
บัญชาและให้หน่วยตามสายการบังคับบัญชา สรุป
รวมเอกสารตามล�ำดับจนถึงหน่วยขึน้ ตรงกองทัพบก
- ข้อ ๗๑.๖ การรายงานล่าช้ากว่าก�ำหนดของหน่วย
ใดๆ ก็ตาม ให้หน่วยขึน้ ตรงกองทัพบก ซึง่ เป็นหน่วย
ในสายการบังคับบัญชาของหน่วยนัน้ ๆ พิจารณาข้อ
บกพร่อง แล้วรายงานให้กองทัพบกทราบ
- ข้อ ๗๓.๑ กระสุนรายการใดที่หน่วยนั้นไม่ได้รับ
จ่าย หรือสะสมไว้ หรือไม่มีการเปลี่ยนแปลงจาก
การรายงานสถานภาพกระสุนในรอบปีทแี่ ล้ว ให้งด
ไม่ตอ้ งรายงาน เฉพาะในกรณีทไี่ ม่มกี ารเปลีย่ นแปลง
ทุกรายการ ให้ยืนยันด้วยเครื่องมือสื่อสารที่เหมาะ
สม ยกเว้นการรายงานสถานภาพสมบูรณ์
- ข้อ ๗๓.๒ รายชื่อกระสุนที่จะต้องรายงาน ให้ใช้
รายชื่อกระสุนตามค�ำสั่งกองทัพบกเกี่ยวกับการ
ก�ำหนดชื่อกระสุน
- ข้อ ๗๓.๓ รายงานสถานภาพกระสุน ให้ถือเป็น
เอกสาร “ลับ”
- ข้อ ๗๓.๔ ส�ำหรับรายการกระสุนทีจ่ ะต้องรายงาน
ให้ถอื ตามรายการทีก่ รมสรรพาวุธทหารบก ประกาศ
และแจกจ่ายให้ทราบ
- ข้อ ๗๙ ใบแจ้งเลขงานกระสุน ในการส่งคืน การ
จ่าย การโอนและการยืมกระสุน ให้หน่วยส่งคืน
หน่วยจ่าย หน่วยโอน และหน่วยให้ยืม ท�ำใบแจ้ง
เลขงานกระสุนเพื่อขึ้น และแนบไปพร้อมกับหลัก
ฐานแบบฟอร์มนั้น ๆ ด้วย แบบและวิธีเขียนใบแจ้ง
เลขงานกระสุนตาม ผนวก ม (ทบ.๔๖๘-๕๐๘)
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- หลักเกณฑ์การส่ง
ก�ำลังสิ่งอุปกรณ์
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

ใจความของหลักฐานอ้างอิง
ส�ำหรับคลังกระสุนส่วนภูมิภาค คลังกระสุนกอง
บัญชาการช่วยรบและคลังแสง ให้รายงานเลขงาน
กระสุน ของกระสุนในการสะสมทัง้ สิน้ ตามเลขงาน
และจ�ำนวนในเลขงานทุกระยะ ๖ เดือน โดยปิด
รายงานในสิ้นเดือนมกราคม, มิถุนายน มายัง กอง
ควบคุมสิ่งอุปกรณ์ กรมสรรพาวุธทหารบก ภายใน
วันที่ ๑๕ ของเดือน หลังจากปิดรายงานโดยใช้ใบ
แจ้งเลขงานกระสุน
- ข้ อ ๗๐.๑.๑ ให้ ห น่ ว ยใช้ คลั ง กระสุ น กอง
บัญชาการช่วยรบ, คลังกระสุนส่วนภูมภิ าค ใช้แบบ
เอกสาร ใบรายงานสถานภาพกระสุน แบบ ๑ ตาม
ผนวก ผ (ทบ.๔๖๘-๕๒๑ แบบ ๑) ส�ำหรับคลัง
กระสุนกองบัญชาการช่วยรบ ให้ท�ำใบสรุปการ
สะสมผนวก ฝ (ทบ.๔๖๘-๕๒๒) ด้วย
- ข้อ ๗๐.๒ ระยะเวลาในการรายงาน ทุกระดับ
หน่วยรายงานทุกรอบ ๑ เดือน ปิดรายงานในวันสิน้
สุดวันท�ำการของเดือนนั้นๆ
- ข้อ ๗๑.๑.๑ กองพันหรือหน่วยเทียบเท่าหรือกอง
ร้ อ ยอิ ส ระขึ้ น ไป เป็ น หน่ ว ยรายงานสถานภาพ
ส�ำหรับหน่วยเหนือขึ้นไปจากกองพัน คงรายงาน
เฉพาะหน่วยขึ้นตรงของตนเว้นหน่วยขึ้นตรงซึ่งได้
รายงานให้หน่วยที่ให้การสนับสนุนทราบแล้ว
- ข้อ ๗๑.๑.๒ ให้รายงานสถานภาพต่อหน่วยที่
ให้การสนับสนุน ภายในวันที่ ๕ ของเดือน หลังจาก
ปิดรายงาน และส�ำเนาเสนอตามสายการบังคับ
บัญชาและให้หน่วยตามสายการบังคับบัญชา สรุป
รวมเอกสารตามล�ำดับจนถึงหน่วยขึน้ ตรงกองทัพบก
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ใจความของหลักฐานอ้างอิง
- ข้อ ๗๑.๖ การรายงานล่าช้ากว่าก�ำหนดของหน่วย
ใดๆ ก็ตาม ให้หน่วยขึน้ ตรงกองทัพบก ซึง่ เป็นหน่วย
ในสายการบังคับบัญชาของหน่วยนั้นๆ พิจารณา
ข้อบกพร่อง แล้วรายงานให้กองทัพบกทราบ
- ข้อ ๗๓.๑ กระสุนรายการใดที่หน่วยนั้นไม่ได้รับ
จ่าย หรือสะสมไว้ หรือไม่มกี ารเปลีย่ นแปลงจากการ
รายงานสถานภาพกระสุนในรอบปีที่แล้ว ให้งดไม่
ต้องรายงาน เฉพาะในกรณีที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลง
ทุกรายการ ให้ยนื ยันด้วยเครือ่ งมือสือ่ สารทีเ่ หมาะสม
ยกเว้นการรายงานสถานภาพสมบูรณ์
- ข้อ ๗๓.๒ รายชื่อกระสุนที่จะต้องรายงาน ให้ใช้
รายชื่อกระสุนตามค�ำสั่งกองทัพบกเกี่ยวกับการ
ก�ำหนดชื่อกระสุน
- ข้อ ๗๓.๓ รายงานสถานภาพกระสุน ให้ถือเป็น
เอกสาร “ลับ”
- ข้อ ๗๓.๔ ส�ำหรับรายการกระสุนทีจ่ ะต้องรายงาน
ให้ถอื ตามรายการทีก่ รมสรรพาวุธทหารบก ประกาศ
และแจกจ่ายให้ทราบ
- ข้อ ๗๙ ใบแจ้งเลขงานกระสุน ในการส่งคืน การ
จ่าย การโอนและการยืมกระสุน ให้หน่วยส่งคืน
หน่วยจ่าย หน่วยโอน และหน่วยให้ยืม ท�ำใบแจ้ง
เลขงานกระสุนเพื่อขึ้น และแนบไปพร้อมกับหลัก
ฐานแบบฟอร์มนั้น ๆ ด้วย แบบและวิธีเขียนใบแจ้ง
เลขงานกระสุนตาม ผนวก ม (ทบ.๔๖๘-๕๐๘)
ส�ำหรับคลังกระสุนส่วนภูมิภาค คลังกระสุน
กองบัญชาการช่วยรบและคลังแสง ให้รายงานเลข
งานกระสุน ของกระสุนในการสะสมทัง้ สิน้ ตามเลข
งานและจ�ำนวนในเลขงานทุกระยะ ๖ เดือน โดยปิด
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๙.๒ รายงาน
สถานภาพ
สมบูรณ์ (รอบ ๖
เดือน)

- ระเบียบกองทัพบก
ว่าด้วยการส่งก�ำลัง
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

ใจความของหลักฐานอ้างอิง
รายงานในสิ้นเดือนมกราคม, มิถุนายน มายัง กอง
ควบคุมสิ่งอุปกรณ์ กรมสรรพาวุธทหารบก ภายใน
วันที่ ๑๕ ของเดือน หลังจากปิดรายงานโดยใช้ใบ
แจ้งเลขงานกระสุน
- ข้อ ๗๐.๑.๑ ให้หน่วยใช้ คลังกระสุนกองบัญชาการ
ช่วยรบ, คลังกระสุนส่วนภูมภิ าค ใช้แบบเอกสาร ใบ
รายงานสถานภาพกระสุน แบบ ๑ ตามผนวก ผ
(ทบ.๔๖๘-๕๒๑ แบบ ๑) ส�ำหรับคลังกระสุนกอง
บัญชาการช่วยรบ ให้ท�ำใบสรุปการสะสมผนวก ฝ
(ทบ.๔๖๘-๕๒๒) ด้วย
- ข้อ ๗๑.๑.๑ กองพันหรือหน่วยเทียบเท่าหรือกอง
ร้ อ ยอิ ส ระขึ้ น ไป เป็ น หน่ ว ยรายงานสถานภาพ
ส�ำหรับหน่วยเหนือขึ้นไปจากกองพัน คงรายงาน
เฉพาะหน่วยขึ้นตรงของตนเว้นหน่วยขึ้นตรงซึ่งได้
รายงานให้หน่วยที่ให้การสนับสนุนทราบแล้ว
- ข้อ ๗๑.๑.๒ ให้รายงานสถานภาพต่อหน่วยที่
ให้การสนับสนุน ภายในวันที่ ๕ ของเดือน หลังจาก
ปิดรายงาน และส�ำเนาเสนอตามสายการบังคับ
บัญชาและให้หน่วยตามสายการบังคับบัญชา สรุป
รวมเอกสารตามล�ำดับจนถึงหน่วยขึน้ ตรงกองทัพบก
- ข้อ ๗๑.๖ การรายงานล่าช้ากว่าก�ำหนดของหน่วย
ใดๆ ก็ตาม ให้หน่วยขึน้ ตรงกองทัพบก ซึง่ เป็นหน่วย
ในสายการบังคับบัญชาของหน่วยนั้นๆ พิจารณา
ข้อบกพร่อง แล้วรายงานให้กองทัพบกทราบ
- ข้อ ๗๒.๑ การรายงานสถานภาพสมบูรณ์ คือ การ
รายงานกระสุ น ทุ ก รายการถึ ง แม้ ว ่ า จะไม่ มี ก าร
เปลี่ยนแปลง
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ใจความของหลักฐานอ้างอิง
- ข้ อ ๗๒.๒ ให้ ทุ ก หน่ ว ยที่ เ กี่ ย วข้ อ งรายงาน
สถานภาพสมบูรณ์ เพือ่ สรุปการเปลีย่ นแปลงในรอบ
๖ เดือน เมื่อสิ้นสุดเดือนมีนาคมและกันยายนและ
งดรายงานสถานภาพประจ�ำเดือน
- ข้อ ๗๓.๑ กระสุนรายการใดที่หน่วยนั้นไม่ได้รับ
จ่าย หรือสะสมไว้ หรือไม่มกี ารเปลีย่ นแปลงจากการ
รายงานสถานภาพกระสุนในรอบปีที่แล้ว ให้งดไม่
ต้องรายงาน เฉพาะในกรณีที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลง
ทุกรายการ ให้ยืนยันด้วยเครื่องมือสื่อสารที่เหมาะ
สม ยกเว้นการรายงานสถานภาพสมบูรณ์
- ข้อ ๗๓.๒ รายชื่อกระสุนที่จะต้องรายงาน ให้ใช้
รายชื่อกระสุนตามค�ำสั่งกองทัพบกเกี่ยวกับการ
ก�ำหนดชื่อกระสุน
- ข้อ ๗๓.๓ รายงานสถานภาพกระสุน ให้ถือเป็น
เอกสาร “ลับ”
- ข้อ ๗๓.๔ ส�ำหรับรายการกระสุนทีจ่ ะต้องรายงาน
ให้ถอื ตามรายการทีก่ รมสรรพาวุธทหารบก ประกาศ
และแจกจ่ายให้ทราบ
- ข้อ ๗๙ ใบแจ้งเลขงานกระสุน ในการส่งคืน การ
จ่าย การโอนและการยืมกระสุน ให้หน่วยส่งคืน
หน่วยจ่าย หน่วยโอน และหน่วยให้ยืม ท�ำใบแจ้ง
เลขงานกระสุนเพื่อขึ้น และแนบไปพร้อมกับหลัก
ฐานแบบฟอร์มนั้น ๆ ด้วย แบบและวิธีเขียนใบแจ้ง
เลขงานกระสุนตาม ผนวก ม (ทบ.๔๖๘-๕๐๘)
ส�ำหรับคลังกระสุนส่วนภูมิภาค คลัง
กระสุ น กองบั ญ ชาการช่ ว ยรบและคลั ง แสง ให้
รายงานเลขงานกระสุน ของกระสุนในการสะสมทัง้
สิ้น ตามเลขงานและจ�ำนวนในเลขงานทุกระยะ ๖
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- หลักเกณฑ์การส่ง
ก�ำลังสิ่งอุปกรณ์
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

ใจความของหลักฐานอ้างอิง
เดือน โดยปิดรายงานในสิน้ เดือนมกราคม,มิถนุ ายน
มายัง กองควบคุมสิ่งอุปกรณ์ กรมสรรพาวุธทหาร
บก ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือน หลังจากปิดรายงาน
โดยใช้ใบแจ้งเลขงานกระสุน
- ข้ อ ๗๐.๑.๑ ให้ ห น่ ว ยใช้ คลั ง กระสุ น กอง
บัญชาการช่วยรบ, คลังกระสุนส่วนภูมภิ าค ใช้แบบ
เอกสาร ใบรายงานสถานภาพกระสุน แบบ ๑ ตาม
ผนวก ผ (ทบ.๔๖๘-๕๒๑ แบบ ๑) ส�ำหรับคลัง
กระสุนกองบัญชาการช่วยรบ ให้ท�ำใบสรุปการ
สะสมผนวก ฝ (ทบ.๔๖๘-๕๒๒) ด้วย
- ข้อ ๗๑.๑.๑ กองพันหรือหน่วยเทียบเท่าหรือกอง
ร้ อ ยอิ ส ระขึ้ น ไป เป็ น หน่ ว ยรายงานสถานภาพ
ส�ำหรับหน่วยเหนือขึ้นไปจากกองพัน คงรายงาน
เฉพาะหน่วยขึ้นตรงของตนเว้นหน่วยขึ้นตรงซึ่งได้
รายงานให้หน่วยที่ให้การสนับสนุนทราบแล้ว
- ข้อ ๗๑.๑.๒ ให้รายงานสถานภาพต่อหน่วยที่
ให้การสนับสนุน ภายในวันที่ ๕ ของเดือน หลังจาก
ปิดรายงาน และส�ำเนาเสนอตามสายการบังคับ
บัญชาและให้หน่วยตามสายการบังคับบัญชา สรุป
รวมเอกสารตามล�ำดับจนถึงหน่วยขึน้ ตรงกองทัพบก
- ข้อ ๗๑.๖ การรายงานล่าช้ากว่าก�ำหนดของหน่วย
ใดๆ ก็ตาม ให้หน่วยขึ้น ตรงกองทัพบก ซึ่งเป็น
หน่ ว ยในสายการบั ง คั บ บั ญ ชาของหน่ ว ยนั้ น ๆ
พิจารณาข้อบกพร่อง แล้วรายงานให้กองทัพบกทราบ
- ข้อ ๗๒.๑ การรายงานสถานภาพสมบูรณ์ คือ การ
รายงานกระสุ น ทุ ก รายการถึ ง แม้ ว ่ า จะไม่ มี ก าร
เปลี่ยนแปลง
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ใจความของหลักฐานอ้างอิง
- ข้ อ ๗๒.๒ ให้ ทุ ก หน่ ว ยที่ เ กี่ ย วข้ อ งรายงาน
สถานภาพสมบูรณ์ เพือ่ สรุปการเปลีย่ นแปลงในรอบ
๖ เดือน เมื่อสิ้นสุดเดือนมีนาคมและกันยายน และ
งดรายงานสถานภาพประจ�ำเดือน
- ข้อ ๗๓.๑ กระสุนรายการใดที่หน่วยนั้นไม่ได้รับ
จ่าย หรือสะสมไว้ หรือไม่มกี ารเปลีย่ นแปลงจากการ
รายงานสถานภาพกระสุนในรอบปีที่แล้ว ให้งดไม่
ต้องรายงาน เฉพาะในกรณีที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลง
ทุกรายการ ให้ยืนยันด้วยเครื่องมือสื่อสารที่เหมาะ
สม ยกเว้นการรายงานสถานภาพสมบูรณ์
- ข้อ ๗๓.๒ รายชื่อกระสุนที่จะต้องรายงาน ให้ใช้
รายชื่อกระสุนตามค�ำสั่งกองทัพบกเกี่ยวกับการ
ก�ำหนดชื่อกระสุน
- ข้อ ๗๓.๓ รายงานสถานภาพกระสุน ให้ถือเป็น
เอกสาร “ลับ”
- ข้อ ๗๓.๔ ส�ำหรับรายการกระสุนทีจ่ ะต้องรายงาน
ให้ถอื ตามรายการทีก่ รมสรรพาวุธทหารบก ประกาศ
และแจกจ่ายให้ทราบ
- ข้อ ๗๙ ใบแจ้งเลขงานกระสุน ในการส่งคืน การ
จ่าย การโอนและการยืมกระสุน ให้หน่วยส่งคืน
หน่วยจ่าย หน่วยโอน และหน่วยให้ยืม ท�ำใบแจ้ง
เลขงานกระสุนเพื่อขึ้น และแนบไปพร้อมกับหลัก
ฐานแบบฟอร์มนั้น ๆ ด้วย แบบและวิธีเขียนใบแจ้ง
เลขงานกระสุนตาม ผนวก ม (ทบ.๔๖๘-๕๐๘)
ส�ำหรับคลังกระสุนส่วนภูมิภาค คลัง
กระสุ น กองบั ญ ชาการช่ ว ยรบและคลั ง แสง ให้
รายงานเลขงานกระสุน ของกระสุนในการสะสมทัง้ สิน้
ตามเลขงานและจ�ำนวนในเลขงานทุกระยะ ๖ เดือน
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- หนังสือ สพ.ทบ.
ด่วนมาก ที่ กห
๐๔๔๓/๕๑๐
ลง ๒๑ ม.ค.๔๕
เรื่อง ก�ำหนด
แนวทางแก้ปัญหา
สป.๕ ข้อ ๒
- หนังสือ สพ.ทบ.
ด่วนมาก ที่ กห
๐๔๔๓/๕๐๘
ลง ๒๑ ม.ค.๔๕
เรื่อง ชี้แจงการ
ด�ำเนินการเพิ่มเติม
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�ำเนินการเพิ่มเติม
เกี่ยวกับ สป.๕
(เรียน ผบ.หน่วย
นขต.ทบ.)

ใจความของหลักฐานอ้างอิง
โดยปิดรายงานในสิน้ เดือนมกราคม, มิถนุ ายน มายัง
กองควบคุมสิ่งอุปกรณ์ กรมสรรพาวุธทหารบก
ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือน หลังจากปิดรายงานโดย
ใช้ใบแจ้งเลขงานกระสุน
- ข้อ ๒ จากปัญหาข้อมูลจากการรายงานสภาพ สป.
๕ ตามวงรอบเดือน ไม่มี ข้อมูลเพียงพอ สพ.ทบ.จึง
ได้แจ้งให้ ทภ.๑-๔ และ นขต.ทบ.(นอก ทภ. ในพืน้ ที่
ทภ.๑) ทราบ และด�ำเนินการตามสิ่งที่ส่งมาด้วย
๒-๓ สรุปได้ดังนี้
๒.๑ การรายงานสถานภาพทุกรอบ ๑ เดือน
ในฐานะของหน่วยใช้ ตามแบบฟอร์ม ทบ.๔๖๘–
๕๒๑ แบบ ๑ ซึ่งหน่วยรายงานยอดกระสุนฝึก
กระสุนมูลฐาน รวมในรายงานเดียวกัน ให้แต่ละ
หน่วยรายงานสถานภาพกระสุนวัตถุระเบิดของ
หน่ ว ยเองเพิ่ ม เติ ม มาพร้ อ มกั บ รายงานตา
มระเบียบฯ โดยแยกรายงานสถานภาพกระสุนและ
วัตถุระเบิด เป็นประเภทกระสุนมูลฐาน, กระสุนฝึก
คนละฉบับโดยใช้แบบฟอร์ม ทบ.๔๖๘–๕๒๑ แบบ
๑ พร้อมให้จัดท�ำรายงานเลขกระสุนฝึก, กระสุน
มูลฐาน โดยใช้แบบฟอร์มรายงานสถานภาพทุก
รายการ (ฉบับสมบูรณ์) ทุกต้น ต.ค., เม.ย. หากวง
รอบเดือนใดไม่มกี ารเปลีย่ นแปลงให้ยนื ยันให้ทราบ
หรือแจ้งให้ทราบ เฉพาะรายการที่เปลี่ยนแปลง
๒.๒ การรายงานสถานภาพทุกรอบ ๑ เดือน
ในฐานะหน่วยส่งก�ำลัง (คลังกระสุน บชร., คลัง
กระสุนส่วนภูมิภาค) ตามแบบฟอร์ม ทบ.๔๖๘–
๕๒๑ แบบ ๑ ซึ่งเติมหน่วยรายงานยอดกระสุนฝึก
กระสุ น มู ล ฐาน กระสุ น ส� ำรองสงคราม รวมใน
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รายงานฉบับเดียวกัน ให้แต่ละหน่วยรายงานเพิ่ม
เติมโดยแยกรายงานยอดกระสุนฝึก (ในสะสม) และ
กระสุนส�ำรองสงครามคนละฉบับโดยใช้แบบฟอร์ม
ทบ.๔๖๘–๕๒๑ แบบ ๑ และจัดท�ำรายงานเลขงาน
และสภาพกระสุนฝึก กระสุนส�ำรองสงคราม แยก
คนละฉบับ โดยใช้แบบฟอร์มทบ.๔๖๘–๕๒๑ แบบ
๒ แนบมาพร้อมกับรายงานตามระเบียบฯ (ตามตัว
อย่ า ที่ แ นบ) หากวงรอบเดื อ นใดไม่ มี ก าร
เปลี่ยนแปลงให้ยืนยันให้ทราบ เฉพาะรายการที่
เปลี่ยนแปลงทบ.๔๖๘–๕๒๑ แบบ ๒ แนบมาด้วย
(ตัวอย่างการรายงานตามที่แนบ) โดยให้
๒.๓ การรายงานสถานภาพเพิ่มเติม ในข้อ
๒.๑, ๒.๒ ให้หน่วยที่รายงาน รายงานผ่านหน่วย
สนับสนุนตามสายส่งก�ำลัง มาพร้อมกับรายงาน
ตามระเบียบฯ และให้หน่วยรับรายงานดังกล่าว
รวบรวมรายงานของทุกหน่วย ๆ ละ ๑ ฉบับ ส่งให้
กคสป.สพ.ทบ. ทุกวงรอบเดือน พร้อมกับรายงาน
ตามระเบียบฯ
- วิทยุ สพ.ทบ.
- ข้อ ๓ เพือ่ ให้ทราบปีผลิต (อายุ)ของ สป.๕ ทีค่ งคลัง
ที่ กห ๐๔๔๓/
หน่วยต่างๆ เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการบริหารในเรื่อง
๑๙๙๑ ลง ๒๘ มี.ค. การเก็บรักษา การจัดหา ให้สมั พันธ์กบั อายุการเก็บ
๔๖ ข้อ ๓
รักษา ขอให้หน่วยบันทึกข้อมูล ปีผลิต (ปี ค.ศ.) ของ
สป.๕ แต่ ล ะชนิ ด แต่ ล ะเลขงานลงไป (ในช่ อ ง
หมายเหตุ) เพิ่มเติมในรายงานสถานภาพประจ�ำ
เดือนตามข้อ ๒ ด้วย รวมทั้งขอให้ตรวจสอบสภาพ
สป.๕ คงคลัง (ตามผลการตรวจสภาพหรือหลักฐาน
แจ้งระงับจ�ำกัดการใช้) และบันทึกในช่องสภาพให้
ตรงกับสภาพทีแ่ ท้จริงของ สป.๕ ในครอบครองด้วย
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๙.๓ การรายงาน - ค�ำสั่งกองทัพบก
(เฉพาะ) ที่....../.......
การใช้ สป.๕
เรือ่ งก�ำหนดการ
ฝึก-ศึกษา
แจกจ่ายสิ่งอุปกรณ์
ประเภท ๕ สาย
สพ.และ สาย วศ.
ส�ำหรับการฝึก
ประจ�ำปีงบ
ประมาณ……….
ข้อ ๕
- ค�ำสั่ง ทบ.หรือค�ำ
สั่งหน่วยเหนือที่
แบ่งมอบเครดิตฝึก
ประจ�ำปี (สาย
สพ.และวศ.)
ให้กับหน่วยปี
ปัจจุบัน
- วิทยุ สพ.ทบ.
ที่ กห
๐๔๔๓/๗๗๔๐
ลง ๒๔ ธ.ค.๔๖ ข้อ
๒.๓

ใจความของหลักฐานอ้างอิง
- 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�ำสั่ง
รวบรวมและสรุปรายงานการใช้ของหน่วยรองของ
ตนเสนอต่อ ยศ.ทบ. ทุกรอบ ๓ เดือน ฯลฯ
- ข้อ ๒.๓ ขอให้หน่วยที่มี สป.๕ ในครอบครองให้
ความสนใจต่อการควบคุมการเก็บรักษา สป.๕ และ
ปฏิบตั ติ อ่ ระเบียบและค�ำสัง่ ของ ทบ.ทีเ่ กีย่ วกับการ
เก็บรักษา การส่งก�ำลัง สป.๕ และให้ความส�ำคัญ
มากกว่า สป.ประเภทอื่น และควบคุมการจ�ำหน่าย
สป.๕ ให้ตรงตามจ�ำนวนที่ได้ใช้จริงโดยใกล้ชิด
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การตรวจสิ่งอุปกรณ์ประเภท ๕ สายสรรพาวุธ
และวิทยาศาสตร์ (หน่วยสนับสนุน)

คู่มือการปฏิบัติราชการสายงานจเร
การตรวจกิจการทั่วไป

การตรวจสิ่งอุปกรณ์ประเภท ๕ สายสรรพาวุธ และวิทยาศาสตร์ (หน่วยสนับสนุน)
หัวขอการตรวจ หลักฐานอ้างอิง
๑.การเตรียม
การรับตรวจ
๑.๑ การ
ด�ำเนินการ
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

ใจความของหลักฐานอ้างอิง

- ข้อ ๑๕.๒ หน่วยรับการตรวจระดับกองพันหรือ
เทียบเท่าขึน้ ไปเมือ่ ได้รบั บันทึกผลการตรวจแล้ว ให้
ด�ำเนินการแก้ไขข้อบกพร่องที่อยู่ในอ�ำนาจของตน
ทันที โดยไม่ต้องรอให้หน่วยเหนือสั่งการ ส�ำหรับ
เรื่องที่อยู่นอกเหนืออ�ำนาจของตนที่จะแก้ไขได้เอง
ให้รายงานหน่วยเหนือเพื่อด�ำเนินการต่อไป

- ข้อ ๑๒ การแจ้งให้หน่วยรับการตรวจทราบ ก่อน
ออกท�ำการตรวจให้กรมจเรทหารบกหรือหน่วยทีส่ ง่
การตรวจแจ้งเรื่องและก�ำหนดเวลาในการตรวจ
การเตรียมการรับตรวจ และค�ำขอต่างๆ ทีจ่ ำ� เป็นต่อ
การอ�ำนวยความสะดวกในการตรวจ หรือเรือ่ งอืน่ ๆ
ที่เห็นว่ามีความส�ำคัญให้หน่วยรับตรวจทราบ
		 ๑๒.๑ หนังสือแจ้งก�ำหนดเวลาในการตรวจ
ทั่วไป ควรส่งให้หน่วยรับตรวจทราบล่วงหน้าเพื่อ
เตรียมการก่อนการตรวจไม่น้อยกว่า ๓๐ วัน
- ข้อ ๑๕.๒ หน่วยรับการตรวจระดับกองพันหรือ
เทียบเท่าขึน้ ไปเมือ่ ได้รบั บันทึกผลการตรวจแล้ว ให้
ด�ำเนินการแก้ไขข้อบกพร่องที่อยู่ในอ�ำนาจของตน
ทันที โดยไม่ต้องรอให้หน่วยเหนือสั่งการ ส�ำหรับ
เรื่องที่อยู่นอกเหนืออ�ำนาจของตนที่จะแก้ไขได้เอง
ให้รายงานหน่วยเหนือเพื่อด�ำเนินการต่อไป
- ค�ำสั่งกองทัพบก - จัดท�ำข้อมูลประกอบการตรวจตามอนุผนวก ๓ ถึง
เรื่อง การตรวจใน ๓-๒ เรื่อง การส่งก�ำลังสิ่งอุปกรณ์ประเภท ๕ สาย
หน้าที่นายทหารจเร สรรพาวุธ (หน่วยสนับสนุน) และหลักฐานการยืนยัน
จ�ำนวน สป.๕ คงคลังในระบบ Logsmis ครัง้ หลังสุด
ประจ�ำปี.......
- ระเบียบกองทัพ
บกว่าด้วยการตรวจ
ในหน้าที่นายทหาร
จเร พ.ศ.๒๕๕๒
ลง ๑๐ ก.ย.๕๒
ข้อ ๑๒, ๑๕.๒

กรมจเรทหารบก
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๑.๔ การจัด
ผู้น�ำตรวจ, ผู้รับ
ตรวจและยาน
พาหนะน�ำตรวจ

- ค�ำสั่งกองทัพบก
เรื่อง
การตรวจในหน้าที่
นายทหารจเร
ประจ�ำปี......

๑.๕ การจัด - ค�ำสั่งกองทัพบก
สถานที่รับตรวจ เรือ่ ง การตรวจใน
หน้าที่นายทหารจเร
ประจ�ำปี......
๒.การรับ - ส่ง
หน้าที่
๒.๑ หลักฐาน - ระเบียบกองทัพ
การรับ-ส่งหน้าที่ บกว่าด้วยการรับ-ส่ง
หน้าที่ในเวลา ย้าย
เลื่อน ลด ปลดและ
บรรจุ พ.ศ. ๒๕๔๐
ลง ๑๘ ก.ย.๔๐ ข้อ
๗, ๑๑.๑ และ ๑๒
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ใจความของหลักฐานอ้างอิง
ส่งมอบให้ผตู้ รวจ ณ สถานทีร่ บั ตรวจก่อนการตรวจ
เอกสาร
- ให้จัดท�ำข้อมูลการตรวจ และเตรียมเอกสารที่จะ
รับตรวจให้ครบถ้วนตามที่ กรมจเรทหารบกก�ำหนด
- เตรี ย มแบบตรวจสอบและประเมิ น ผลตาม
โครงการของ จบ. ประจ�ำปี.....เรื่อง การส่งก�ำลังสิ่ง
อุปกรณ์ประเภท ๕ สายสรรพาวุธ (หน่วยสนับสนุน)
ประจ�ำปี จ�ำนวน ๒ ชุด พิมพ์หัวเรื่อง และให้ผู้น�ำ
ตรวจผู้รับตรวจลงนามท้ายเรื่อง ให้เรียบร้อยแนบ
ไว้กับข้อมูล
- จัดเจ้าหน้าทีร่ บั ตรวจและผูน้ ำ� ตรวจไว้ให้พร้อม ณ
สถานที่รับตรวจ
- จัดยานพาหนะในการน�ำตรวจคลังสิ่งอุปกรณ์
ประเภท ๕
- จัดโต๊ะรับตรวจเอกสารให้กว้างพอสมควร อย่าง
น้อยประมาณ ๑.๒๐X ๓.๐๐ เมตร และจัดให้ห่าง
จากสถานที่รับตรวจ เรื่องอื่นๆ พอที่จะไม่ให้เสียง
ของ ผู้ตรวจรบกวนกันขณะท�ำการตรวจ
- ข้อ ๗ เมือ่ มีคำ� สัง่ ย้ายข้าราชการหรือให้ขา้ ราชการ
ออกจากราชการ ให้ผบู้ งั คับบัญชาจัดให้มกี ารรับ-ส่ง
หน้าที่กันโดยเร็วโดยให้เริ่มออกเดินทางไปรับ-ส่ง
หน้าที่ซึ่งกันและกันภายใน ๗ วัน นับแต่วันที่ได้
รับค�ำสั่งอย่างเป็นทางการต่อจากนั้นให้ท�ำการรับส่งหน้าที่ต่อกันให้แล้วเสร็จตามก�ำหนดเวลาดังนี้
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ใจความของหลักฐานอ้างอิง
ข้าราชการที่มีต�ำแหน่งตั้งแต่ผู้บังคับหมวดหรือ
เทียบเท่าลงไป ภายใน ๒ วัน
ข้าราชการทีม่ ตี ำ� แหน่งตัง้ แต่ผบู้ งั คับกองร้อยหรือ
เทียบเท่า ภายใน ๓ วัน
ข้ า ราชการที่ มี ต� ำ แหน่ ง ตั้ ง แต่ ผู ้ บั ง คั บ กองพั น
ผู้บังคับการกรมหรือเทียบเท่า ภายใน ๕ วัน
ข้าราชการที่มีต�ำแหน่งตั้งแต่ผู้บัญชาการกองพล
ขึ้นไปหรือเทียบเท่า ภายใน ๗ วัน เว้นแต่ผู้ครอง
ต�ำแหน่งดังกล่าวเป็นเจ้าหน้าที่คลังซึ่งรับผิดชอบ
บัญชีพสั ดุและพัสดุในคลังโดยตรง จึงให้ยดื เวลาใน
การรับ-ส่งหน้าที่ออกไปได้ไม่เกิน ๑๕ วัน
- ถ้ารายใดมีความจ�ำเป็นจะต้องใช้เวลาในการรับส่งหน้าที่เกินก�ำหนด ในข้อนี้ก็ให้รายงานขออนุมัติ
ต่อผู้สั่งย้ายเป็นรายๆ ไป ถ้าผู้สั่งย้ายมีต�ำแหน่งสูง
กว่าผู้บัญชาการทหารบก ให้รายงานขออนุมัติถึงผู้
บัญชาการทหารบก โดยในรายงานจะต้องแจ้ง
ก�ำหนดเวลาในการรับ-ส่งหน้าที่ว่าจะแล้วเสร็จ
เมื่อไร
- ข้อ ๑๑.๑ ให้ผู้ส่งจัดท�ำบัญชีส่งหน้าที่เฉพาะใน
กองบังคับการหรือเฉพาะในส่วนที่ตนรับผิดชอบ
โดยตรง เช่น บัญชีก�ำลังพล บัญชีอาวุธ บัญชีการ
เงิน บัญชีสงิ่ อุปกรณ์ตามสายยุทธบริการต่างๆ และ
บัญชีอื่น เฉพาะที่จ�ำเป็นตามจ�ำนวนซึ่งเป็นจริงใน
วันที่รับ-ส่งหน้าที่ ส�ำหรับเงินผู้ส่งที่มีอ�ำนาจสั่งการ
เบิกจ่ายเงินกับผู้มีหน้าที่รักษาเงินต้องท�ำบัญชีรับส่งและตรวจสอบเงินในบัญชีด้วย
- ข้อ ๑๒ บัญชีรับ-ส่งหน้าที่ให้ท�ำเป็น ๓ ชุด เก็บไว้
ณ ที่ท�ำการเป็นหลักฐาน ๑ ชุด ผู้ส่งเก็บรักษาไว้ ๑
ชุด อีก ๑ ชุด ผู้รับน�ำเสนอผู้บังคับบัญชาโดยตรง
กรมจเรทหารบก
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๒.๒ หลักฐาน - ระเบียบกองทัพบก
การรายงานการ ว่าด้วยการรับ-ส่ง
หน้าที่ในเวลา ย้าย
รับ-ส่งหน้าที่
เลื่อน ลด ปลดและ
บรรจุ พ.ศ. ๒๕๔๐
ลง ๑๘ ก.ย.๔๐ ข้อ
๑๒

๒.๓ การ
ส�ำรวจพิเศษ
เมื่อมีการรับ-ส่ง
หน้าที่
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- ระเบียบกองทัพบก
ว่าด้วยการส่งก�ำลัง
สิ่งอุปกรณ์ประเภท
๕ พ.ศ.๒๕๔๒ ข้อ
๖๓ และ ๖๔.๓
- หลักเกณฑ์การส่ง
ก�ำลังสิ่งอุปกรณ์
ประเภท ๕ รองรับ
การบริหารจัดการ
สิ่งอุปกรณ์ประเภท
๕ ของกองทัพบก
ตอนที่ ๘ การส�ำรวจ
ข้อ ๖๓ และ ๖๔.๓

กรมจเรทหารบก
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ทราบภายใน ๗ วัน นับตั้งแต่วันที่รับ-ส่งหน้าที่แล้ว
เสร็จ ฯลฯ
- ข้อ ๑๒ บัญชีรับ-ส่งหน้าที่ให้ท�ำเป็น ๓ ชุด เก็บไว้
ณ ที่ท�ำการเป็นหลักฐาน ๑ ชุด ผู้ส่งเก็บรักษาไว้ ๑
ชุด อีก ๑ ชุด ผู้รับน�ำเสนอผู้บังคับบัญชาโดยตรง
ทราบภายใน ๗ วัน นับตั้งแต่วันที่รับ-ส่งหน้าที่แล้ว
เสร็จ ฯลฯ
- ข้อ ๖๓ การส�ำรวจ คือการตรวจจ�ำนวน ณ คลัง
กระสุนเพือ่ ป้องกันและแก้ไขความคลาดเคลือ่ นทาง
บัญชี, ที่เก็บ, การทุจริตกระสุนเกินต้องการและผล
การรับ-ส่งหน้าที่
- ข้อ ๖๔.๓ การส�ำรวจพิเศษ ได้แก่การส�ำรวจเป็น
ครั้งคราวตามความจ�ำเป็น การส�ำรวจกระสุนชนิด
ใด จ�ำนวนเท่าใดย่อมแล้วแต่กรณี เช่น ข้อ ๖๔.๓.๗
เมื่อมีการรับ-ส่งหน้าที่
- ข้อ ๖๓ การส�ำรวจ คือการตรวจจ�ำนวน ณ คลัง
กระสุนเพือ่ ป้องกันและแก้ไขความคลาดเคลือ่ นทาง
บัญชี, ที่เก็บ, การทุจริตกระสุนเกินต้องการและผล
การรับ-ส่งหน้าที่
- ข้อ ๖๔.๓ การส�ำรวจพิเศษ ได้แก่การส�ำรวจเป็น
ครั้งคราวตามความจ�ำเป็น การส�ำรวจกระสุนชนิด
ใด จ�ำนวนเท่าใดย่อมแล้วแต่กรณี เช่น ข้อ ๖๔.๓.๗
เมื่อมีการรับ-ส่งหน้าที่
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๓.การควบคุม
ทางบัญชี
- ระเบียบกองทัพบก
๓.๑ การ
ควบคุมทางบัญชี ว่าด้วยการส่งก�ำลัง
สิ่งอุปกรณ์ ประเภท
๕ พ.ศ.๒๕๔๒
ข้อ ๕.๑.๔, ๒๘,
๕๙, ๖๐.๑, ๖๐.๒
และ ข้อ ๖๒.๕
ผนวก น.

ใจความของหลักฐานอ้างอิง

- ข้อ ๕.๑.๔ การควบคุมทางบัญชีหมายถึงวิธดี ำ� เนิน
การในการควบคุมสิง่ อุปกรณ์ทเี่ กีย่ วกับ การควบคุม
การแจกจ่าย การจ่ายเพิ่มเติม การรวบรวมบันทึก
รายงาน การจัดท�ำข้อมูลถาวรต่างๆ การส�ำรวจ
การรายงานสถานภาพสิ่ ง อุ ป กรณ์ การก� ำ หนด
นโยบายเกีย่ วกับระดับสิง่ อุปกรณ์ เพือ่ การประหยัด
โดยต่อเนือ่ งทุกขัน้ ตอนในสายการส่งก�ำลังและสาย
การบังคับบัญชา นับตั้งแต่สิ่งอุปกรณ์ได้เริ่มเข้าสู่
ระบบส่งก�ำลัง ไปจนกระทัง่ หน่วยใช้ได้ใช้หมดสิน้ ไป
และได้ รั บ อนุ มั ติ ใ ห้ จ� ำ หน่ า ยออกจากบั ญ ชี คุ ม
ของกองทัพบกแล้ว
- ข้อ ๒๘ ความรับผิดชอบ ผู้บังคับบัญชาทุกระดับ
ชั้นต้องรับผิดชอบในการเก็บรักษากระสุนซึ่งมีอยู่
ในครอบครองของหน่วย ให้อยู่ในสภาพใช้การได้
ปลอดภัย และถูกต้อง ตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง
- ข้อ ๕๙ ผูบ้ งั คับหน่วยทุกระดับทีม่ กี ระสุนในครอบ
ครอง เป็นผู้รับผิดชอบในการควบคุมกระสุนทุก
กรณี
- ข้อ ๖๐.๑ การควบคุมทางการส่งก�ำลัง หน่วยใน
สายการส่ ง ก� ำ ลั ง ระดั บ ต�่ ำ กว่ า ต้ อ งอยู ่ ใ นความ
ควบคุมของหน่วยในระดับเหนือกว่า
- ข้อ ๖๐.๒ การควบคุมทางบัญชี หน่วยในสายการ
ส่งก�ำลังทุกระดับ จัดตั้งหน่วยบัญชีคุม หรือหน่วย
บัญชีกระสุนขึ้นตามความเหมาะสมโดยให้อยู่ใน
ความรับผิดชอบของผู้บังคับหน่วย ฯลฯ

กรมจเรทหารบก

331

คู่มือการปฏิบัติราชการสายงานจเร
การตรวจกิจการทั่วไป

หัวขอการตรวจ หลักฐานอ้างอิง
- หลักเกณฑ์การส่ง
ก�ำลังสิ่งอุปกรณ์
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.
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- ข้อ ๖๒.๕ วิธีใช้บัตรบัตรบัญชีคุม ตามผนวก น.
หน่วยใช้
		 บัตรบัญชีคุมกระสุน ทบ.๔๖๘–๕๑๔
บัญชีคุมเครดิตกระสุนฝึก ทบ.๔๖๘-๕๑๕
บัญชีคุมของหมุนเวียน ทบ.๔๖๘-๕๑๖
- ข้อ ๕.๑.๔ การควบคุมทางบัญชีหมายถึงวิธดี ำ� เนิน
การในการควบคุมสิง่ อุปกรณ์ทเี่ กีย่ วกับ การควบคุม
การแจกจ่าย การจ่ายเพิ่มเติม การรวบรวมบันทึก
รายงาน การจัดท�ำข้อมูลถาวรต่างๆ การส�ำรวจ
การรายงานสถานภาพสิ่ ง อุ ป กรณ์ การก� ำ หนด
นโยบายเกีย่ วกับระดับสิง่ อุปกรณ์ เพือ่ การประหยัด
โดยต่อเนือ่ งทุกขัน้ ตอนในสายการส่งก�ำลังและสาย
การบังคับบัญชา นับตั้งแต่สิ่งอุปกรณ์ได้เริ่มเข้าสู่
ระบบส่งก�ำลัง ไปจนกระทัง่ หน่วยใช้ได้ใช้หมดสิน้ ไป
และได้ รั บ อนุ มั ติ ใ ห้ จ� ำ หน่ า ยออกจากบั ญ ชี คุ ม
ของกองทัพบกแล้ว
- ข้อ ๒๘ ความรับผิดชอบ ผู้บังคับบัญชาทุกระดับ
ชัน้ ต้องรับผิดชอบในการเก็บรักษากระสุนซึง่ มีอยูใ่ น
ครอบครองของหน่วย ให้อยู่ในสภาพใช้การได้
ปลอดภัย และถูกต้อง ตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง
- ข้อ ๕๙ ผู้บังคับหน่วยทุกระดับที่มีกระสุนใน
ครอบครอง เป็นผู้รับผิดชอบในการควบคุมกระสุน
ทุกกรณี
- ข้อ ๖๐.๑ การควบคุมทางการส่งก�ำลัง หน่วยใน
สายการส่ ง ก� ำ ลั ง ระดั บ ต�่ ำ กว่ า ต้ อ งอยู ่ ใ นความ
ควบคุมของหน่วยในระดับเหนือกว่า
- ข้อ ๖๐.๒ การควบคุมทางบัญชี หน่วยในสายการ
ส่งก�ำลังทุกระดับ จัดตั้งหน่วยบัญชีคุม หรือหน่วย
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ใจความของหลักฐานอ้างอิง

บัญชีกระสุนขึ้นตามความเหมาะสมโดยให้อยู่ใน
ความรับผิดชอบของผู้บังคับหน่วย ฯลฯ
- ข้อ ๖๒.๕ วิธีใช้บัตรบัตรบัญชีคุม ตามผนวก น.
หน่วยใช้
บัตรบัญชีคุมกระสุน ทบ.๔๖๘–๕๑๔
		 บัญชีคุมเครดิตกระสุนฝึก ทบ.๔๖๘-๕๑๕
บัญชีคุมของหมุนเวียน ทบ.๔๖๘-๕๑๖
- ข้อบังคับทหารที่ - มาตรา ๔ ศาสตราภัณฑ์ทุกชนิดที่ทางราชการได้
๕/๒๒๑๘๐/๒๔๘๖ จ่ายประจ�ำกายหรือประจ�ำหน่วยก็ดี จักต้องจัดการ
ลง ๑๐ ก.ย.๘๖ ให้มีบัญชีคุมไว้เป็นหลักฐาน ทั้งหน่วยที่ได้จ่ายและ
ว่าด้วยการควบคุม รับโดยถูกต้องครบถ้วน ตามความจริงเสมอ ถ้ามีการ
ช�ำรุดสูญหายหรือใช้สิ้นเปลืองไปด้วยประการใด
ศาสตราภัณฑ์
ประจ�ำกายและ ก็ตาม ผู้ท�ำช�ำรุดสูญหายหรือผู้ใช้จักต้องรายงานให้
ผู้บังคับบัญชาโดยตรงของตนทราบภายใน ๒๔
ประจ�ำหน่วย
ชม.เป็นหน้าที่ของผู้บังคับบัญชาที่ได้รับรายงาน
มาตรา ๔
ด�ำเนินการสอบสวน หรือเสนอรายงานไปยังผูบ้ งั คับ
บั ญ ชาชั้ น เหนื อ เพื่ อ จั ด การต่ อ ไปตามระเบี ย บที่
ก�ำหนดไว้ตามกรณี
- ให้ทุกหน่วยตั้งแต่ระดับกองร้อยหรือเทียบเท่าขึ้น
- ค�ำสั่ง ทบ.ที่
ไปที่ มี ก ระสุ น และวั ต ถุ ร ะเบิ ด อยู ่ ใ นครอบครอง
๖๓๒/๒๕๒๔
ก�ำหนดมาตรการควบคุมขึน้ ใช้เป็นการภายใน หรือ
ลง ๑๗ ธ.ค.๒๔
ก�ำหนดมาตรการเพิ่มเติมระเบียบของหน่วยที่มีอยู่
เรื่องให้กวดขัน
แล้ว ตามความเหมาะสม เพื่อให้เป็นที่มั่นใจในการ
มิให้ลักลอบน�ำ
กระสุนและวัตถุ ป้องกัน การลักลอบน�ำออกจากหน่วย
- ให้ ห น่ ว ยระดั บ ต�่ ำ กว่ า กองร้ อ ยถื อ ปฏิ บั ติ ต า
ระเบิดในครอบ
มาตรการที่หน่วยบังคับบัญชาโดยตรงก�ำหนด
ครองออกจาก
หน่วย
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- ค�ำสั่ง 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�ำสั่ง ทบ.ที่
๖๓/๒๕๕๒
ลง ๒๖ ก.พ.๕๒
เรื่อง การป้องกัน
การรั่วไหลของ สป.
๕ ข้อ ๒
๓.๒ การ
บันทึกบัญชีคุม
กระสุน (ทบ.
๔๖๘-๕๑๔)
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- ระเบียบกองทัพบก
ว่าด้วยการส่งก�ำลัง
สิ่งอุปกรณ์ ประเภท
๕ พ.ศ.๒๕๔๒
ข้อ ๕๙, ๖๐,
๖๒.๔.๔ ผนวก ท.
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ใจความของหลักฐานอ้างอิง
- ข้อ ๓ มาตรการควบคุม สป. ไม่ให้รวั่ ไหลออกจาก
ทบ.
- ข้อ ๓.๑ การควบคุม สป.๕ ผูบ้ งั คับบัญชาทุกระดับ
ที่มี สป.๕ ในครอบครองเป็นผู้รับผิดชอบในการ
ควบคุม สป.๕ ทุกกรณี และหน่วยในสายการส่ง
ก�ำลังระดับต�่ำกว่า ต้องอยู่ในความควบคุมของ
หน่วยในระดับสูงกว่า
- ข้อ ๓.๒.๒ ด�ำเนินการควบคุมทางบัญชี แก่ สป.
๕ ทุกรายการที่มีอยู่ในครอบครอง
- ข้อ ๓.๒.๔ บชร. จัดท�ำบัญชีคุม สป.๕ ซึ่งสะสม
ไว้ที่คลังกระสุน บชร. และคลังกระสุนส่วนภูมิภาค
(คลัง ,มทบ. และ คลัง จทบ.)
- ข้อ ๓.๒.๕ ส่วนภูมิภาค จัดท�ำบัญชีคุม สป.๕ ซึ่ง
สะสมไว้ที่คลังกระสุนส่วนภูมิภาคและที่หน่วยใช้ที่
รับการสนับสนุน
- ข้อ ๒ ผู้บังคับหน่วยทุกระดับ ต้องเพิ่มความเข้ม
งวดในการก�ำกับดูแลการใช้ รวมถึงการขออนุมัติ
จ�ำหน่าย สป.๕ ของหน่วยในการปฏิบตั ภิ ารกิจต่าง ๆ
โดยเฉพาะอย่างยิ่งการใช้ สป.๕ ในภารกิจการฝึกศึกษา ภารกิจป้องกันประเทศ และภารกิจแก้ปญ
ั หา
ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เพื่อป้องกันการรั่ว
ไหลของ สป.๕ จากการขออนุมัติจ�ำหน่ายโดยไม่มี
การใช้งานจริง
- ข้อ ๕๙ ผูบ้ งั คับหน่วยทุกระดับทีม่ กี ระสุนในครอบ
ครอง เป็นผูร้ บั ผิดชอบในการควบคุมกระสุนทุกกรณี
- ข้อ ๖๐ ประเภทการควบคุม
๖๐.๑ การควบคุมทางการส่งก�ำลัง หน่วย
ในสายการส่งก�ำลังระดับต�่ำกว่า ต้องอยู่ในความ
ควบคุมของหน่วยในระดับเหนือกว่า ๖๐.๒ การ
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และ ข้อ ๖๒.๕
ผนวก น

- หลักเกณฑ์การส่ง
ก�ำลังสิ่งอุปกรณ์
ประเภท ๕ รองรับ
การบริหารจัดการ
สิ่งอุปกรณ์ประเภท
๕ ของกองทัพบก
ตอนที่ ๗ ข้อ ๕๙,
๖๐ ผนวก ท.และ
ข้อ ๖๒.๕ ผนวก น.

ใจความของหลักฐานอ้างอิง
ควบทางบัญชี หน่วยในสายการส่งก�ำลังทุกระดับ
จัดตัง้ หน่วยบัญชีคมุ หรือหน่วยบัญชีกระสุนขึน้ ตาม
ความเหมาะสมโดยให้อยู่ในความรับผิดชอบของผู้
บังคับหน่วย ฯลฯ
- ข้อ ๖๒.๔.๔ ด�ำเนินการตรวจและให้ค�ำแนะน�ำ
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�ำลัง
๖๐.๒ การควบทางบัญชี หน่วยในสายการส่ง
ก�ำลังทุกระดับ จัดตัง้ หน่วยบัญชีคมุ หรือหน่วยบัญชี
กระสุนขึน้ ตามความเหมาะสมโดยให้อยูใ่ นความรับ
ผิดชอบของผู้บังคับหน่วย ฯลฯ
- ข้อ ๖๒.๔.๔ ด�ำเนินการตรวจและให้ค�ำแนะน�ำ
หน่วยใช้ อันเกี่ยวกับการควบคุมทางบัญชี
- ผนวก ท. วิธีเขียนบัตรบัญชีคุมกระสุน (ทบ.
๔๖๘–๕๑๔)
- ข้อ ๖๒.๕ วิธีใช้บัตรบัตรบัญชีคุม ตามผนวก น.
หน่วยใช้
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- ค�ำสั่งกองทัพบกที่
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
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บัตรบัญชีคุมกระสุน ทบ.๔๖๘–๕๑๔
บัญชีคุมเครดิตกระสุนฝึก ทบ.๔๖๘-๕๑๕
บัญชีคุมของหมุนเวียน ทบ.๔๖๘-๕๑๖
- ข้อ ๑ ให้ผบู้ งั คับหน่วย ผูบ้ งั คับบัญชาคลังสายงาน
ผู้บังคับบัญชาคลังส่วนภูมิภาค ควบคุมก�ำกับดูแล
และกวดขันเจ้าหน้าทีท่ รี่ บั ผิดชอบในการควบคุม สิง่
อุปกรณ์ ได้ตรวจสอบยอดสิง่ อุปกรณ์ ให้ตรงกับยอด
บัญชีคุมโดยปฏิบัติตามระเบียบกองทัพบก ว่าด้วย
การส่งก�ำลังสิง่ อุปกรณ์ประเภทต่างๆ ตลอดจนแบบ
ธรรมเนียมอื่นๆ ที่เกี่ยวกับการควบคุมสิ่งอุปกรณ์
ของทางราชการโดยเคร่งครัด
- ข้อ ๑ เนื่องจากหน่วยที่มี สป.๕ ในครอบครองจะ
ต้องด�ำเนินการจัดท�ำหลักฐานการควบคุมทางบัญชี
ให้ถูกต้อง ซึ่งต้องบันทึกรายละเอียด รายการ เลข
งาน จ�ำนวน คลังที่เก็บ การรับ การจ่าย และหลัก
ฐานการได้มา หลักฐานการจ่าย ลงในบัตรบัญชีคุม
แต่ปจั จุบนั บางหน่วยประสพปัญหา มี สป.๕ คงคลัง
แต่หลักฐานการได้มา (ใบเบิก, ใบโอน, ฯลฯ) ช�ำรุด
สูญหาย ลบเลือน หรือมี สป.๕ คงคลัง ไม่ตรงกับ
บัญชีคมุ และไม่ได้บนั ทึกรายละเอียดการใช้หรือการ
ได้มาไว้ ท�ำให้ไม่สามารถด�ำเนินการควบคุมทาง
บัญชีและตรวจสอบได้ หน่วยต่างๆ จึงได้ดำ� เนินการ
ตัง้ กรรมการส�ำรวจ สป.คงคลัง โดยใช้ใบส�ำรวจ (ทบ.
๔๐๐-๐๑๑) และสรุปลงในรายงานผลเปรียบเทียบ
การตรวจสอบสิ่งอุปกรณ์ (ทบ.๔๐๐-๐๑๒) ว่ามี
จ�ำนวน ขาด เกิน หรือไม่ พร้อมทั้งตั้งกรรมการ
สอบสวนหาสาเหตุ ก ารคลาดเคลื่ อ นสรุ ป เสนอ
สพ.ทบ. ขอแก้ไข (ปรับ) บัญชีคุม
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- ข้อ ๓ สพ.ทบ.จึงขอแจ้งให้หน่วยด�ำเนินการ ดังนี้
๓.๑ เมื่อหน่วยด�ำเนินการส�ำรวจ สป.๕ คงคลัง
แล้ว พบว่ามีความคลาดเคลื่อนจากบัญชีคุม ในการ
แก้ ไ ขบั ญ ชี คุ ม หน่ ว ยจะต้ อ งด� ำ เนิ น การตา
มระเบียบฯ ข้อ ๖๙
๓.๒ ส�ำหรับในกรณีที่หน่วยได้ท�ำการส�ำรวจ
แล้ว แต่พบว่ามีจำ� นวนครบตามบัญชีคมุ แต่เลขงาน
คลาดเคลื่อน หรือไม่ทราบหลักฐานการได้มาและ
หน่วยได้ด�ำเนินการตามข้อ ๖๙.๑, ๖๙.๒ แล้ว หาก
เห็นว่า สป.๕ คงคลัง ไม่ปรากฏว่าขาด เกิน ช�ำรุด
เสียหาย หรือมีพฤติการณ์ส่อให้เห็นว่า มิได้เป็นไป
ตามสภาพการเก็บรักษาแล้ว ให้ผมู้ อี ำ� นาจสัง่ ส�ำรวจ
อนุมตั ใิ ห้แก้ไขบัญชีคมุ ได้ และแจ้งให้ กรมสรรพาวุธ
ทหารบก ทราบ
- ข้อ ๓.๔.๓ กรรมวิธีในการเบิก การรับ และการ
- ค�ำสั่ง ทบ.ที่
จ่าย เมื่อด�ำเนินการเรียบร้อยแล้ว หน่วยเบิกจะบัน
๙๔/๒๕๔๑
ลง ๒๗ ก.พ.๔๑ ทึ ก ข้ อ มู ล การรั บ ในบั ญ ชี คุ ม ของหน่ ว ยรั บ และ
รายงานการรับให้หน่วยจ่ายทราบ หน่วยจ่ายจะบัน
เรื่อง มาตรการ
ควบคุม สป.๕ ไม่ให้ ทึกข้อมูลการจ่ายในบัญชีคมุ ของหน่วยจ่าย ซึง่ ข้อมูล
การรับ และการจ่ า ยจะมี ข ้ อ ความตรงกั น และลง
รั่วไหลออกจาก
ลายมือชือ่ ผูเ้ บิก ผูร้ บั และผูจ้ า่ ย เป็นหลักฐานในการ
ทบ. ข้อ ๓.๔.๓
เบิกทั้ง ๓ ฉบับ (สีชมพู สีฟ้า และ สีเขียว)
- ข้อ ๘.๔.๗ เมื่อหน่วยรับเครดิตกระสุนฝึกได้แบ่ง
มอบให้หน่วยรองแล้วให้ส�ำเนาผลการแบ่งมอบให้
หน่วยเหนือ หน่วยรองและหน่วยสนับสนุนทราบ
ทันที
- ข้อ ๖๒.๔.๕ จัดท�ำบัญชีคุมกระสุนฝึกซึ่งใช้อยู่ใน
ปัจจุบัน รวมทั้งรายการแบ่งมอบเครดิตกระสุนฝึก
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๓.๓ การ
ควบคุมเครดิต
กระสุนฝึก-ศึกษา
(ทบ.๔๖๘-๕๑๕)

- ระเบียบกองทัพบก
ว่าด้วยการส่งก�ำลัง
สิ่งอุปกรณ์ ประเภท
๕ พ.ศ.๒๕๔๒
ข้อ ๘.๔.๗,
๖๒.๔.๕, ๖๒.๕
และ ผนวก ธ
- หลักเกณฑ์การส่ง
ก�ำลังสิ่งอุปกรณ์
ประเภท ๕ รองรับ
การบริหารจัดการ
สิ่งอุปกรณ์ประเภท
๕ ของกองทัพบก
ตอนที่ ๒ ข้อ ๘.๔.๗
ตอนที่ ๗ ข้อ
๖๒.๔.๕, ๖๒.๕
และ ผนวก ธ
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แบบและวิธีเขียนบัญชีคุมเครดิตกระสุนฝึก ตาม
ผนวก ธ (ทบ.๔๖๘–๕๑๕)
- ข้อ ๖๒.๕ วิธีใช้บัตรบัญชีคุม ตามผนวก น บชร.
คลังกระสุนส่วนภูมิภาค
- ผนวก ธ ค�ำอธิบายวิธีเขียนบัญชีคุมเครดิตกระสุน
ทบ.๔๖๘-๕๑๕
- ข้อ ๘.๔.๗ เมื่อหน่วยรับเครดิตกระสุนฝึกได้แบ่ง
มอบให้หน่วยรองแล้วให้ส�ำเนาผลการแบ่งมอบให้
หน่วยเหนือ หน่วยรองและหน่วยสนับสนุนทราบ
ทันที
- ข้อ ๖๒.๔.๕ จัดท�ำบัญชีคุมกระสุนฝึกซึ่งใช้อยู่ใน
ปัจจุบัน รวมทั้งรายการแบ่งมอบเครดิตกระสุนฝึก
แบบและวิธีเขียนบัญชีคุมเครดิตกระสุนฝึก ตาม
ผนวก ธ (ทบ.๔๖๘–๕๑๕)
- ข้อ ๖๒.๕ วิธีใช้บัตรบัญชีคุม ตามผนวก น บชร.
คลังกระสุนส่วนภูมิภาค
- ผนวก ธ ค�ำอธิบายวิธีเขียนบัญชีคุมเครดิตกระสุน
ทบ.๔๖๘-๕๑๕
- ข้อ ๒๒ การน�ำกระสุนด้านในและของหมุนเวียน
ส่งคืน
- ข้อ ๒๒.๒ ของหมุนเวียน ให้หน่วยส่งคืนบรรจุ
หีบห่อมาตรฐานและรับคืนตามที่กรมสรรพาวุธ
ทหารบกก�ำหนด
- ข้อ ๒๒.๓ แบบวิธเี ขียนบัญชีคมุ ของหมุนเวียน ตาม
ผนวก ณ (ทบ.๔๖๘-๕๑๖)
- ข้อ ๕๙ ผูบ้ งั คับหน่วยทุกระดับทีม่ กี ระสุนในครอบ
ครอง เป็นผูร้ บั ผิดชอบในการควบคุมกระสุนทุกกรณี
- ข้อ ๖๐.๒ การควบทางบัญชี หน่วยในสายการส่ง
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๓.๔ การบันทึก
บัญชีคุมของ
หมุนเวียน (ทบ.
๔๖๘-๕๑๖)

- ระเบียบกองทัพบก
ว่าด้วยการส่งก�ำลัง
สิ่งอุปกรณ์ ประเภท
๕ พ.ศ. ๒๕๔๒
ข้อ ๒๒, ๒๒.๒,
๒๒.๓, ๕๙, ๖๐.๒
และ ข้อ ๖๒.๕

- หลักเกณฑ์การส่ง
ก�ำลังสิ่งอุปกรณ์
ประเภท ๕ รองรับ
การบริหารจัดการ
สิ่งอุปกรณ์ประเภท
๕ ของกองทัพบก
ตอนที่ ๓ ข้อ ๒๒,
๒๒.๒, ๒๒.๓
ตอนที่ ๗ ข้อ ๕๙,

ใจความของหลักฐานอ้างอิง
ก�ำลังทุกระดับจัดตัง้ หน่วยบัญชีคมุ หรือหน่วยบัญชี
กระสุนขึน้ ตามความเหมาะสมโดยให้อยูใ่ นความรับ
ผิดชอบของผู้บังคับหน่วย ฯลฯ
- ข้อ ๖๒.๕ วิธีใช้บัตรบัตรบัญชีคุม ตามผนวก น.
บชร.คลั ง กระสุ น ส่ ว นภู มิ ภ าค บั ญ ชี คุ ม ของ
หมุนเวียน ทบ.๔๖๘-๕๑๖
- ข้อ ๒๒ การน�ำกระสุนด้านในและของหมุนเวียน
ส่งคืน
- ข้อ ๒๒.๒ ของหมุนเวียน ให้หน่วยส่งคืนบรรจุ
หีบห่อมาตรฐานและรับคืนตามที่กรมสรรพาวุธ
ทหารบกก�ำหนด
- ข้อ ๒๒.๓ แบบวิธีเขียนบัญชีคุมของหมุนเวียน
ตามผนวก ณ (ทบ.๔๖๘-๕๑๖)
- ข้อ ๕๙ ผูบ้ งั คับหน่วยทุกระดับทีม่ กี ระสุนในครอบ
ครอง เป็นผู้รับผิดชอบในการควบคุมกระสุนทุก
กรณี
- ข้อ ๖๐.๒ การควบทางบัญชี หน่วยในสายการส่ง
ก�ำลังทุกระดับจัดตัง้ หน่วยบัญชีคมุ หรือหน่วยบัญชี
กระสุนขึน้ ตามความเหมาะสมโดยให้อยูใ่ นความรับ
ผิดชอบของผู้บังคับหน่วย ฯลฯ
- ข้อ ๖๒.๕ วิธีใช้บัตรบัตรบัญชีคุม ตามผนวก น.
บชร.คลังกระสุนส่วนภูมภิ าค บัญชีคมุ ของหมุนเวียน
ทบ.๔๖๘-๕๑๖
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๖๐.๒ และ
ข้อ ๖๒.๕
- ค�ำสั่ง ทบ.ที่
๙๔/๒๕๔๑
ลง ๒๗ ก.พ.๔๑
เรื่อง มาตรการ
ควบคุม สป.๕
ไม่ให้รั่วไหลออก
จาก ทบ. ข้อ
๓.๔.๓
๓.๕ การฝากและ - ระเบียบกองทัพบก
การถอน สป.๕ ว่าด้วยการส่งก�ำลัง
และหลักเกณฑ์ฯ สิ่งอุปกรณ์ ประเภท
๕ พ.ศ. ๒๕๔๒
ข้อ ๑๖, ๑๖.๑,
๑๖.๒, ๑๖.๓,
๑๖.๔ และ ๑๖.๕
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- ข้อ ๓.๔.๓ กรรมวิธีในการเบิก การรับ และการ
จ่าย เมื่อด�ำเนินการเรียบร้อยแล้ว หน่วยเบิกจะบัน
ทึ ก ข้ อ มู ล การรั บ ในบั ญ ชี คุ ม ของหน่ ว ยรั บ และ
รายงานการรับให้หน่วยจ่ายทราบ หน่วยจ่ายจะบัน
ทึกข้อมูลการจ่ายในบัญชีคมุ ของหน่วยจ่าย ซึง่ ข้อมูล
การรับและการจ่ายจะมีข้อความตรงกันและลง
ลายมือชือ่ ผูเ้ บิก ผูร้ บั และผูจ้ า่ ย เป็นหลักฐานในการ
เบิกทั้ง ๓ ฉบับ (สีชมพู สีฟ้า และ สีเขียว)
- ข้อ ๑๖ การฝากและการถอน เนื่องจากกระสุน
และวัตถุระเบิดมีจ�ำนวนมากแต่ที่เก็บรักษามีน้อย
โดยเฉพาะกระสุนที่อาจเป็นอันตรายง่ายจ�ำเป็น
ต้องใช้ที่เก็บรักษาเป็นพิเศษ ฉะนั้นให้คลังกระสุน
ส่วนภูมภิ าค คลังกระสุนกองบัญชาการช่วยรบ หรือ
คลังแสง รับฝากกระสุนจากหน่วยในการสนับสนุน
ได้ตามความจ�ำเป็น
๑๖.๑ การฝาก หน่วยทีจ่ ะฝากกระสุนต้อง
ท�ำรายงานเสนอผู้มีอ�ำนาจสั่งฝาก เมื่อได้รับอนุมัติ
แล้ว จึงด�ำเนินการฝากกระสุน และให้ถือใบน�ำฝาก
นัน้ เป็นหลักฐานคูก่ นั ระหว่างหน่วยฝากและหน่วยรับ
ฝาก แบบและวิธเี ขียนตาม ผนวก ฌ (ทบ.๔๖๘-๗๗๒)
			 ๑๖.๒ การถอน ผู้ถอนจะต้องรายงานขอ
อนุมตั ผิ มู้ อี ำ� นาจสัง่ ฝาก เดิมเมือ่ ได้รบั อนุมตั แิ ล้ว จึง
น�ำหลักฐานไปขอถอนกระสุนซึ่งฝากไว้ โดยมีเจ้า
หน้าที่ทั้งสองฝ่ายลงนามรับรองไว้เป็นหลักฐาน
			 ๑๖.๓ ผู้มีอ�ำนาจสั่งฝากและถอน คลัง
กระสุนส่วนภูมิภาค คลังกระสุนกองบัญชาการช่วย
รบและคลังแสง ให้ผู้บังคับบัญชาส่วนราชการนั้นๆ
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- หลักเกณฑ์การส่ง
ก�ำลังสิ่งอุปกรณ์
ประเภท ๕ รองรับ
การบริหารจัดการ
สิ่งอุปกรณ์ประเภท
๕ ของกองทัพบก
ตอนที่ ๓ ข้อ ๑๖,
๑๖.๑, ๑๖.๒,
๑๖.๓, ๑๖.๔ และ
๑๖.๕

ใจความของหลักฐานอ้างอิง
เป็นผูม้ อี ำ� นาจสัง่ ฝากและถอน ส�ำหรับการถอนจาก
คลังแสงให้หัวหน้าแผนกคลังแสงเป็นผู้มีอ�ำนาจ
สั่งถอน
		 ๑๖.๔ สิง่ อุปกรณ์ประเภท ๕ ของหน่วยใช้
ให้ผู้บังคับบัญชาชั้นผู้บัญชาการกองพลหรือเทียบ
เท่าขึน้ ไป ซึง่ มีคลังเก็บรักษา มีอำ� นาจอนุมตั ใิ ห้ฝาก
และถอนระหว่ า งหน่ ว ยขึ้ น ตรงของตนเองหรื อ
หน่วยข้างเคียงได้
๑๖.๕ หากกระสุ น ที่ รั บ ฝากเกิ ด ช� ำ รุ ด
สูญหาย หรือใช้ไปไม่ว่ากรณีใดๆ ให้หน่วยรับฝาก
ด�ำเนินกรรมวิธีเกี่ยวกับการนั้นๆ โดยตลอด แล้ว
แจ้งให้หน่วยฝากทราบทันที
- ข้อ ๑๖ การฝากและการถอน เนื่องจากกระสุน
และวัตถุระเบิดมีจ�ำนวนมากแต่ที่เก็บรักษามีน้อย
โดยเฉพาะกระสุนทีอ่ าจเป็นอันตรายง่ายจ�ำเป็นต้อง
ใช้ที่เก็บรักษาเป็นพิเศษ ฉะนั้นให้คลังกระสุนส่วน
ภูมภิ าค คลังกระสุนกองบัญชาการช่วยรบ หรือคลัง
แสง รับฝากกระสุนจากหน่วยในการสนับสนุนได้
ตามความจ�ำเป็น
๑๖.๑ การฝาก หน่วยที่จะฝากกระสุน
ต้องท�ำรายงานเสนอผู้มีอ�ำนาจสั่งฝาก เมื่อได้รับ
อนุมัติแล้ว จึงด�ำเนินการฝากกระสุน และให้ถือใบ
น�ำฝากนัน้ เป็นหลักฐานคูก่ นั ระหว่างหน่วยฝากและ
หน่วยรับฝาก แบบและวิธีเขียนตาม ผนวก ฌ (ทบ.
๔๖๘-๗๗๒)
			 ๑๖.๒ การถอน ผูถ้ อนจะต้องรายงานขอ
อนุมตั ผิ มู้ อี ำ� นาจสัง่ ฝาก เดิมเมือ่ ได้รบั อนุมตั แิ ล้ว จึง
น�ำหลักฐานไปขอถอนกระสุนซึ่งฝากไว้ โดยมีเจ้า
หน้าที่ทั้งสองฝ่ายลงนามรับรองไว้เป็นหลักฐาน
กรมจเรทหารบก
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๓.๖ การ
ส�ำรวจกระสุน
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- ระเบียบกองทัพบก
ว่าด้วยการส่งก�ำลัง
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

กรมจเรทหารบก

ใจความของหลักฐานอ้างอิง
			 ๑๖.๓ ผู้มีอ�ำนาจสั่งฝากและถอน คลัง
กระสุนส่วนภูมภิ าค คลังกระสุนกองบัญชาการช่วย
รบและคลังแสง ให้ผบู้ งั คับบัญชาส่วนราชการนัน้ ๆ
เป็นผูม้ อี ำ� นาจสัง่ ฝากและถอน ส�ำหรับการถอนจาก
คลังแสงให้หวั หน้าแผนกคลังแสงเป็นผูม้ อี ำ� นาจสัง่ ถอน
๑๖.๔ สิ่งอุปกรณ์ประเภท ๕ ของหน่วย
ใช้ ให้ผู้บังคับบัญชาชั้นผู้บัญชาการกองพลหรือ
เทียบเท่าขึ้นไป ซึ่งมีคลังเก็บรักษา มีอ�ำนาจอนุมัติ
ให้ฝากและถอนระหว่างหน่วยขึ้นตรงของตนเอง
หรือหน่วยข้างเคียงได้
๑๖.๕ หากกระสุ น ที่ รั บฝากเกิ ด ช� ำ รุ ด
สูญหาย หรือใช้ไปไม่ว่ากรณีใดๆ ให้หน่วยรับฝาก
ด�ำเนินกรรมวิธีเกี่ยวกับการนั้นๆ โดยตลอด แล้ว
แจ้งให้หน่วยฝากทราบทันที
- ข้อ ๖๓ การส�ำรวจ คือ การตรวจจ�ำนวน ณ คลัง
กระสุนเพือ่ ป้องกันและแก้ไขความคลาดเคลือ่ นทาง
บัญชี ที่เก็บ การทุจริต กระสุนเกินต้องการ และผล
การรับ-ส่งหน้าที่
- ข้อ ๖๔.๑ การส�ำรวจเบ็ดเสร็จ ได้แก่การส�ำรวจ
กระสุนในครอบครองทั้งหมดโดยปิดการเบิกจ่าย
ทั้งสิ้น การส�ำรวจประเภทนี้ใช้เฉพาะคลังกระสุนที่
มีอุปกรณ์ในการส�ำรวจสมบูรณ์
- ข้อ ๖๖.๑ ใบส�ำรวจสิ่งอุปกรณ์ (ใช้ในการนับ
จ�ำนวนกระสุน) แบบและวิธีเขียนตาม ผนวก บ.
(ทบ.๔๐๐–๐๑๑)
- ข้อ ๖๖.๒ ใบรายงานผลเปรียบเทียบการตรวจ
สอบยอดสิง่ อุปกรณ์ (ใช้เพือ่ อนุมตั แิ ก้ไขยอดคงคลัง
ตามทีเ่ ป็นจริง) แบบและวิธเี ขียน ตามผนวก ป. (ทบ.
๔๐๐-๐๑๒)
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- ข้อ ๖๗ กรรมวิธีในการส�ำรวจ ให้ผู้มีอ�ำนาจสั่ง
ส�ำรวจสั่งตั้งชุดส�ำรวจขึ้นโดยประกอบด้วยหัวหน้า
ชุดส�ำรวจ และชุดส�ำรวจอย่างน้อย ๒ หน่วย ใน
หน่วยส�ำรวจหน่วยหนึง่ ๆ ให้มจี ำ� นวนเจ้าหน้าทีต่ าม
ความเหมาะสมและปฏิบัติดังนี้
		 ๖๗.๑ ก่อนด�ำเนินการ ให้ตรวจผังการเก็บ
กระสุนกับกองกระสุนในคลังว่าตรงตามผังการเก็บ
หรือไม่
๖๗.๒ ส�ำรวจรหัสกระสุนและเลขงาน
กระสุนตามป้ายประจ�ำกอง หากไม่ตรงกัน ให้แยก
ออกเป็นกองต่างหาก
๖๗.๓ เมื่อหน่วยส�ำรวจแต่ละหน่วยได้
ด�ำเนินการทางเอกสารเกี่ยวกับใบส�ำรวจเสร็จสิ้น
แล้ว ให้เริ่มท�ำการส�ำรวจกระสุนทุกรายการ และ
ทุกชนิด โดยตรวจนับกระสุนทีละกองตามทีก่ ำ� หนด
ในทิศทางสวนกัน หรือจะในทิศทางใดๆ ก็ตาม ห้าม
ส�ำรวจพร้อมกันในรายการเดียวกัน
๖๗.๔ เมื่อตรวจนับได้เท่าใด ให้บันทึกไว้
ในใบส�ำรวจในช่องจ�ำนวนทีน่ บั ได้และให้ผตู้ รวจนับ
ลงนามในใบส�ำรวจเป็นหลักฐาน
๖๗.๕ เมือ่ ส�ำรวจเสร็จสิน้ ทุกรายการและ
ทุกชนิดแล้ว ให้น�ำใบส�ำรวจส่งให้หัวหน้าชุดส�ำรวจ
น�ำมาเปรียบเทียบกัน ถ้าผลการส�ำรวจไม่ตรงกัน ให้
หัวหน้าชุดส�ำรวจด�ำเนินการส�ำรวจใหม่และให้ถือ
ผลการส�ำรวจใหม่เป็นผลแท้จริงของการส�ำรวจ โดย
ลงหลักฐานไว้ในใบส�ำรวจใหม่
- ข้อ ๖๙ อ�ำนาจในการสั่งแก้ไขบัญชีคุม
๖๙.๑ เมื่อส�ำรวจกระสุนเสร็จแล้วหากมี
การคลาดเคลื่อน ให้หัวหน้าชุดส�ำรวจรายงานการ
กรมจเรทหารบก
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ปรับจ�ำนวนกระสุนเสนอผู้มีอ�ำนาจสั่งส�ำรวจ
โดยใช้ใบรายงานผลการเปรียบเทียบการตรวจสอบ
ยอดสิ่งอุปกรณ์ ตามผนวก ป. (ทบ.๔๐๐–๐๑๒)
๖๙.๒ ผู้มีอ�ำนาจสั่งส�ำรวจ สั่งตั้งกรรมการ
ประกอบด้วยนายทหารสัญญาบัตร ๓ นาย เพื่อ
สอบสวนหาสาเหตุ เมื่อปรากฏว่าขาด เกิน ช�ำรุด
เสียหายหรือมีพฤติการณ์ส่อให้เห็นว่า มิได้เป็นไป
ตามสภาพการเก็บรักษา
๖๙.๓ ผู้มีอ�ำนาจสั่งส�ำรวจให้ด�ำเนินการ
ดังนี้
๖๙.๓.๑ หากผลการส�ำรวจยอด
เกินจากยอดบัญชีคุมให้เสนอผู้มีอ�ำนาจสั่งส�ำรวจ
แก้ไขในบัตรบัญชีคุมได้และแจ้งให้ สพ.ทบ. ทราบ
๖๙.๓.๒ หากผลการส�ำรวจยอด
ขาดจากบัญชีคมุ ให้ดำ� เนินการจ�ำหน่ายตามระเบียบ
เพื่อตัดยอดออกจากบัญชีคุม
๖๙.๔ เมื่อได้รับอนุมัติจากผู้มีอ�ำนาจสั่ง
จ�ำหน่ายแล้ว ให้หน่วยแก้ไขยอดบัญชีคุมได้ โดย
ปกติการแก้ไขยอดบัญชีคุมจะต้องกระท�ำภายหลัง
ได้รบั อนุมตั จิ ากผูม้ อี ำ� นาจอนุมตั จิ ำ� หน่าย แต่เพือ่ มิ
ให้เสียผลในการปฏิบัติงาน หน่วยอาจหมายเหตุ
จ�ำนวนที่ส�ำรวจไว้ในบัญชีคุม ส�ำหรับการบันทึก
และแก้ไขหลักฐานเกี่ยวกับการส�ำรวจในบัญชีคุม
จะต้องบันทึกและลงนามก�ำกับด้วยหมึกแดงเสมอ
- ข้อ ๖๓ การส�ำรวจ คือ การตรวจจ�ำนวน ณ คลัง
กระสุนเพือ่ ป้องกันและแก้ไขความคลาดเคลือ่ นทาง
บัญชี ที่เก็บ การทุจริต กระสุนเกินต้องการ และผล
การรับ-ส่งหน้าที่
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- หลักเกณฑ์การส่ง
ก�ำลังสิ่งอุปกรณ์
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

ใจความของหลักฐานอ้างอิง
- ข้อ ๖๔.๑ การส�ำรวจเบ็ดเสร็จ ได้แก่การส�ำรวจ
กระสุนในครอบครองทัง้ หมดโดยปิดการเบิกจ่ายทัง้
สิ้น การส�ำรวจประเภทนี้ใช้เฉพาะคลังกระสุนที่มี
อุปกรณ์ในการส�ำรวจสมบูรณ์
- ข้อ ๖๖.๑ ใบส�ำรวจสิ่งอุปกรณ์ (ใช้ในการนับ
จ�ำนวนกระสุน) แบบและวิธีเขียนตาม ผนวก บ.
(ทบ.๔๐๐–๐๑๑)
- ข้อ ๖๖.๒ ใบรายงานผลเปรียบเทียบการตรวจสอบ
ยอดสิ่งอุปกรณ์ (ใช้เพื่ออนุมัติแก้ไขยอดคงคลังตาม
ที่เป็นจริง) แบบและวิธีเขียนตามผนวก ป. (ทบ.
๔๐๐-๐๑๒)
- ข้อ ๖๗ กรรมวิธีในการส�ำรวจ ให้ผู้มีอ�ำนาจสั่ง
ส�ำรวจสั่งตั้งชุดส�ำรวจขึ้นโดยประกอบด้วยหัวหน้า
ชุดส�ำรวจเป็นนายทหารสัญญาบัตร ๑ นาย และชุด
ส�ำรวจอย่างน้อย ๒ หน่วยส�ำรวจ ในหน่วยส�ำรวจ
หน่วยหนึ่งๆ ให้มีจ�ำนวนเจ้าหน้าที่ตามความเหมาะ
สมและปฏิบัติดังนี้
๖๗.๑ ก่อนด�ำเนินการ ให้ตรวจผังการเก็บ
กระสุนกับกองกระสุนในคลังว่าตรงตามผังการเก็บ
หรือไม่
๖๗.๒ ส�ำรวจรหัสกระสุนและเลขงาน
กระสุนตามป้ายประจ�ำกอง หากไม่ตรงกัน ให้แยก
ออกเป็นกองต่างหาก
๖๗.๓ เมื่อหน่วยส�ำรวจแต่ละหน่วยได้
ด�ำเนินการทางเอกสารเกี่ยวกับใบส�ำรวจเสร็จสิ้น
แล้ว ให้เริม่ ท�ำการส�ำรวจกระสุนทุกรายการ และทุก
ชนิดโดยตรวจนับกระสุนทีละกองตามที่ก�ำหนดใน
ทิศทางสวนกัน หรือจะในทิศทางใดๆ ก็ตาม ห้าม
ส�ำรวจพร้อมกันในรายการเดียวกัน
กรมจเรทหารบก
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๖๗.๔ เมื่อตรวจนับได้เท่าใด ให้บันทึกไว้ใน
ใบส�ำรวจในช่องจ�ำนวนทีน่ บั ได้และให้ผตู้ รวจนับลง
นามในใบส�ำรวจเป็นหลักฐาน
๖๗.๕ เมื่อส�ำรวจเสร็จสิ้นทุกรายการและ
ทุกชนิดแล้ว ให้น�ำใบส�ำรวจส่งให้หัวหน้าชุดส�ำรวจ
น�ำมาเปรียบเทียบกัน ถ้าผลการส�ำรวจไม่ตรงกัน ให้
หัวหน้าชุดส�ำรวจด�ำเนินการส�ำรวจใหม่และให้ถือ
ผลการส�ำรวจ ใหม่เป็นผลแท้จริงของการส�ำรวจ
โดยลง หลักฐานไว้ในใบส�ำรวจใหม่
๖๗.๖ กรณีชุดส�ำรวจท�ำการเปิดหีบห่อบรรจุ
เพือ่ ด�ำเนินการส�ำรวจ ให้หวั หน้าชุดส�ำรวจท�ำการตี
ตราหีบห่อบรรจุ และลงลายมือชือ่ ร่วมกับเจ้าหน้าที่
ผูร้ บั ผิดชอบประจ�ำคลังกระสุนทีท่ ำ� การส�ำรวจนัน้ ๆ
ก�ำกับไว้ พร้อมทั้งให้ลงวันที่ที่ได้ด�ำเนินการตีตรา
โดยให้ดำ� เนินการทันทีเมือ่ เสร็จสิน้ การส�ำรวจในครัง้
นัน้ โดยใช้วสั ดุสำ� หรับตีตราหรือวัสดุอนื่ ๆ ทีส่ ามารถ
จัดหาได้ในการด�ำเนินการ
- วิทยุ สพ.ทบ.ที่ - ข้อ ๑ เนื่องจากหน่วยที่มี สป.๕ ในครอบครองจะ
กห ๐๔๔๓/๑๓๕๘ ต้องด�ำเนินการจัดท�ำหลักฐานการควบคุมทางบัญชี
ลง ๒๘ ก.พ.๔๖ ให้ ถู ก ต้ อ ง ซึ่ ง ต้ อ งบั น ทึ ก รายละเอี ย ด รายการ
เลขงาน จ�ำนวน คลังที่เก็บ การรับ การจ่าย และ
ข้อ ๑, ๓
หลักฐานการได้มา หลักฐานการจ่าย ลงในบัตรบัญชี
คุม แต่ปัจจุบันบางหน่วยประสพปัญหา มี สป.๕
คงคลัง แต่หลักฐานการได้มา (ใบเบิก, ใบโอน, ฯลฯ)
ช�ำรุดสูญหาย ลบเลือน หรือมี สป.๕ คงคลัง ไม่ตรง
กับบัญชีคมุ และไม่ได้บนั ทึกรายละเอียดการใช้หรือ
การได้มาไว้ ท�ำให้ไม่สามารถด�ำเนินการควบคุมทาง
บัญชีและตรวจสอบได้ หน่วยต่างๆ จึงได้ดำ� เนินการ
ตัง้ กรรมการส�ำรวจ สป.คงคลัง โดยใช้ใบส�ำรวจ (ทบ.
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๔๐๐-๐๑๑) และสรุปลงในรายงานผลเปรียบเทียบ
การตรวจสอบสิ่งอุปกรณ์ (ทบ.๔๐๐-๐๑๒) ว่ามี
จ�ำนวน ขาด เกิน หรือไม่ พร้อมทั้งตั้งกรรมการ
สอบสวนหาสาเหตุ ก ารคลาดเคลื่ อ นสรุ ป เสนอ
สพ.ทบ. ขอแก้ไข (ปรับ) บัญชีคุม
- ข้อ ๓ สพ.ทบ.จึงขอแจ้งให้หน่วยด�ำเนินการ ดังนี้
๓.๑ เมื่อหน่วยด�ำเนินการส�ำรวจ สป.๕ คงคลัง
แล้ว พบว่ามีความคลาดเคลือ่ นจากบัญชีคมุ ในการ
แก้ ไ ขบั ญ ชี คุ ม หน่ ว ยจะต้ อ งด� ำ เนิ น การตาม
ระเบียบฯ ข้อ ๖๙
๓.๒ ส�ำหรับในกรณีที่หน่วยได้ท�ำการส�ำรวจ
แล้ว แต่พบว่ามีจำ� นวนครบตามบัญชีคมุ แต่เลขงาน
คลาดเคลื่อน หรือไม่ทราบหลักฐานการได้มาและ
หน่วยได้ดำ� เนินการตามข้อ ๖๙.๑, ๖๙.๒ แล้ว หาก
เห็นว่า สป.๕ คงคลัง ไม่ปรากฏว่าขาด เกิน ช�ำรุด
เสียหาย หรือมีพฤติการณ์ส่อให้เห็นว่า มิได้เป็นไป
ตามสภาพการเก็บรักษาแล้ว ให้ผมู้ อี ำ� นาจสัง่ ส�ำรวจ
อนุมตั ใิ ห้แก้ไขบัญชีคมุ ได้ และแจ้งให้ กรมสรรพาวุธ
ทหารบก ทราบ
-ข้อ ๓.๓.๒ ผบ.บชร. และ ผบ.ส่วนภูมิภาค สั่งการ
- ค�ำสั่ง ทบ.ที่
ส�ำรวจ สป.๕ ในครอบครอง อย่างน้อยปีละ ๒ ครั้ง
๙๔/๒๕๔๑
ลง ๒๗ ก.พ.๔๑ - ข้อ ๖.๔.๔ การเปิดคลังกระสุนและวัตถุระเบิดทุก
ครั้งต้องได้รับอนุมัติจากผู้บังคับหน่วยหรือผู้บังคับ
เรื่อง มาตรการ
ควบคุม สป.๕ ไม่ให้ บัญชาที่รับผิดชอบคลังกระสุนและวัตถุระเบิดนั้น
รั่วไหลออกจาก ทบ. โดยบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษรลงในสมุดที่จัดท�ำ
ขึ้นเพื่อให้ตรวจสอบได้
ข้อ ๓.๓.๒
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- ข้อ ๑๐.๑.๕ ผู้มีสิทธิเบิก ผู้บังคับหน่วยระดับ
กองพันหรือเทียบเท่าหรือกองร้อยอิสระขึน้ ไปเป็นผู้
มีสิทธิเบิกและสั่งมอบฉันทะ เจ้าหน้าที่อื่นๆ จะเป็น
ผู ้ มี สิ ท ธิ เ บิ ก ได้ เ ฉพาะเมื่ อ อยู ่ ใ นต� ำ แหน่ ง รั ก ษา
ราชการหรือท�ำการแทนเท่านั้นหน่วยเบิกจะต้อง
เสนอรายชื่อพร้อมลายมือของผู้มีสิทธิเบิกกระสุน
และผูร้ บั มอบฉันทะ ให้คลังกระสุนทีส่ นับสนุนทราบ
- ระเบียบกองทัพบก ล่วงหน้า โดยปฏิบัติตามระเบียบกองทัพบกว่าด้วย
ว่าด้วยการส่งก�ำลัง การส่งลายมือชื่อผู้มีสิทธิเบิกและรับสิ่งอุปกรณ์ที่มี
สิ่งอุปกรณ์ ประเภท ผลบั ง คั บ ใช้ ใ นปั จ จุ บั น กองทั พ บกว่ า ด้ ว ยการส่ ง
ลายมือชื่อผู้มีสิทธิเบิกและผู้รับสิ่งอุปกรณ์ที่มีผล
๕ พ.ศ. ๒๕๔๒
ข้อ ๑๐.๑.๕ และ บังคับใช้อยู่ในปัจจุบัน
๓๖.๓.๖
- หลักเกณฑ์การส่ง - ข้อ ๑๐.๑.๕ ผู้มีสิทธิเบิก ผู้บังคับหน่วยระดับ
ก�ำลังสิ่งอุปกรณ์ กองพันหรือเทียบเท่าหรือกองร้อยอิสระขึน้ ไปเป็นผู้
ประเภท ๕ รองรับ มีสิทธิเบิกและสั่งมอบฉันทะ เจ้าหน้าที่อื่นๆ จะเป็น
การบริหารจัดการ ผู ้ มี สิ ท ธิ เ บิ ก ได้ เ ฉพาะเมื่ อ อยู ่ ใ นต� ำ แหน่ ง รั ก ษา
สิ่งอุปกรณ์ประเภท ราชการหรือท�ำการแทนเท่านั้นหน่วยเบิกจะต้อง
๕ ของกองทัพบก เสนอรายชื่อพร้อมลายมือของผู้มีสิทธิเบิกกระสุน
และผูร้ บั มอบฉันทะ ให้คลังกระสุนทีส่ นับสนุนทราบ
ตอนที่ ๓ ข้อ
๑๐.๑.๕, ๓๖.๓.๕ ล่วงหน้า โดยปฏิบัติตามระเบียบกองทัพบกว่าด้วย
การส่งลายมือชื่อผู้มีสิทธิเบิกและรับสิ่งอุปกรณ์ที่มี
ผลบังคับใช้ในปัจจุบัน
- ข้อ ๓๖.๓.๕ ก่อนการเบิกครั้งแรก หน่วยเบิกจะ
ต้องเสนอลายมือชื่อผู้มีสิทธิเบิกกระสุนและผู้รับ
มอบฉันทะไปยังหน่วยจ่าย โดยปฏิบัติตามระเบียบ
กองทัพบกว่าด้วยการส่งลายมือชื่อผู้มีสิทธิเบิกและ
ผู้รับสิ่งอุปกรณ์ที่มีผลบังคับใช้อยู่ในปัจจุบัน
- ระเบียบกองทัพบก
ว่าด้วยการเก็บ
รักษากระสุน
และวัตถุระเบิด
พ.ศ.๒๕๔๕
ตอนที่ ๒ ข้อ ๖.๔.๔
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- ระเบียบกองทัพบก
ว่าด้วยการส่ง
ลายมือชื่อผู้มีสิทธิ
เบิกและผู้รับสิ่ง
อุปกรณ์
พ.ศ.๒๕๑๐ ลง ๒๐
ม.ค.๑๐ ข้อ ๓, ๔
และ ข้อ ๕

- ข้อ ๓ ให้ผู้บังคับบัญชา ตั้งแต่ชั้นผู้บัญชาการ
กองพลขึ้นไปของหน่วยที่มีสิทธิเบิกสิ่งอุปกรณ์ ส่ง
ลายมือชื่อของตน และของบุคคลอื่นซึ่งต้องการให้
เบิ ก สิ่ ง อุ ป กรณ์ ไปยั ง สถานการส่ ง ก� ำ ลั ง บ� ำ รุ ง ที่
สนับสนุน แห่งละ ๑๐ ชุด เฉพาะ สพ.ทบ. ๑๖ ชุด
เพื่อยึดถือเป็นหลักในการตรวจสอบลายมือชื่อ
ถ้าผูม้ สี ทิ ธิเบิกสิง่ อุปกรณ์มตี ำ� แหน่งต�ำ่ กว่าผูบ้ งั คับ
บัญชาชั้น ผบ.พล. ให้ผู้บังคับบัญชาของผู้นั้น เป็นผู้
ส่งลายมือชื่อ
- ข้อ ๔ เมื่อต้องการเปลี่ยนตัวบุคคลซึ่งได้ส่งลายมือ
ชื่อไปแล้ว ตามข้อ ๓ จะทั้งหมดหรือไม่ก็ตาม ก็ให้
ส่งลายมือชื่อใหม่ทั้งชุดไปแทน ทั้งนี้เพื่อสะดวกแก่
การเก็บรักษาและการแจกจ่ายของเจ้าหน้าที่
- ข้อ ๕ เมื่อผู้มีสิทธิเบิกสิ่งอุปกรณ์ ประสงค์จะให้ผู้
อื่นรับสิ่งอุปกรณ์แทนก็ให้ส่งลายมือชื่อของผู้รับสิ่ง
อุ ป กรณ์ แ ทน ไปยั ง สถานการส่ ง ก� ำ ลั ง บ� ำ รุ ง ที่
สนับสนุน แห่งละ ๑๐ ชุด เฉพาะ สพ.ทบ. ๑๖ ชุด
การเปลีย่ นตัวบุคคลให้ปฏิบตั ทิ ำ� นองเดียวกับ ข้อ ๔
- ค�ำสั่งกองทัพบก - ข้อ ๕ การส่งก�ำลัง สป.๕ ๔) การเบิก ง) ผู้มีสิทธิ
(เฉพาะ) ที่ปกปิด เบิกรับ สป.๕ หน่วยเบิกต้องส่งลายเซ็นชื่อผู้มีสิทธิ
๑๓๔/๓๑
เบิกและมีสทิ ธิรบั ของหลวงให้หน่วยจ่ายทราบ ดังนี้
ลง ๑๔ มิ.ย.๓๑
(๑) ผู้เบิก ต้องเป็นผู้บังคับหน่วยระดับ
ผนวก ญ (การ
กองพันหรือเทียบเท่าขึน้ ไปหรือผูร้ กั ษาราชการ หรือ
สนับสนุน สาย สพ.) ผู้ท�ำการแทนเป็นผู้ลงนามเบิก
ประกอบระเบียบ
(๒) ผู้รับมอบฉันทะรับ สป.๕ ต้องเป็น
ปฏิบัติประจ�ำการ นายทหารสัญญาบัตรของหน่วยรับ
ส่งก�ำลังบ�ำรุง
สนับสนุนหน่วย
ปฏิบตั ริ าชการสนาม
ของกองทัพบก ข้อ ๕
กรมจเรทหารบก
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- ข้อบังคับทหารที่
๕/๑๙๖๙๕/๒๔๘๔
ลง ๑๗ ธ.ค.๘๔ ว่า
ด้วย การตรวจสอบ
การเบิก-รับยุทธภัณฑ์
สันติภัณฑ์ตามฎีกา
เบิกข้อ ๓ ก
- ค�ำสั่งพิเศษ เรื่อง
การเบิกและรับ
สิ่งของ ที่ ๕๔
ลง ๑๔ มี.ค.๐๙

- ข้อ ๓ ก. ปืนทุกชนิดทีท่ ำ� การรบได้ กระสุนจริง,ลูก
ระเบิดจริง และวัตถุระเบิดท�ำลาย ผบ.ทบ.เป็นผูส้ งั่
จ่าย และสัง่ ให้นำ� ออกจากคลังแสงทหารบก เว้นแต่
จะได้สั่งเป็นอย่างอื่น ผู้รับของนี้ต้องเป็น
นายทหารสัญญาบัตร

๔.๒ การเบิก สป. - ระเบียบกองทัพบก
๕ ทั้งปกติและใน ว่าด้วยการส่งก�ำลัง
ระบบ Logsmis สิ่งอุปกรณ์
ประเภท ๕ พ.ศ.
๒๕๔๒ ข้อ ๑๐.๑.๕,
๑๐.๒, ๑๐.๒.๔,
ผนวก ค และ
ผนวก ง

- ข้อ ๑๐.๑.๕ ผู้มีสิทธิเบิก ผู้บังคับหน่วยระดับ
กองพันหรือเทียบเท่าหรือกองร้อยอิสระขึ้นไปเป็น
ผู้มีสิทธิเบิกและสั่งมอบฉันทะ เจ้าหน้าที่อื่นๆ จะ
เป็นผู้มีสิทธิเบิกได้เฉพาะเมื่ออยู่ในต�ำแหน่งรักษา
ราชการ หรือท�ำการแทนเท่านั้น หน่วยเบิกจะต้อง
เสนอรายชื่ อ พร้ อ มลายมื อ ชื่ อ ของผู ้ มี สิ ท ธิ เ บิ ก
กระสุ น และผู ้ รั บ มอบฉั น ทะ ให้ ค ลั ง กระสุ น ที่
สนับสนุนทราบล่วงหน้า โดยปฏิบัติตามระเบียบ
กองทัพบกว่าด้วยการส่งลายมือชือ่ ผูม้ สี ทิ ธิเบิกและ
รับสิ่งอุปกรณ์ที่มีผลบังคับใช้ในปัจจุบัน
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- ถ้าหากจะต้องเบิกรับสิ่งของหลวงที่มีราคามากๆ
ให้จัดนายทหารสัญญาบัตร หรือข้าราชการชั้น
สัญญาบัตร เป็นผู้รับมอบฉันทะแทน

คู่มือการปฏิบัติราชการสายงานจเร
การตรวจกิจการทั่วไป

หัวขอการตรวจ หลักฐานอ้างอิง

ใจความของหลักฐานอ้างอิง
- ข้อ ๑๐.๒ คลังกระสุนกองบัญชาการช่วยรบและ
คลังกระสุนส่วนภูมภิ าค ผูบ้ ญ
ั ชาการกองบัญชาการ
ช่วยรบ และผู้บังคับหน่วยส่วนภูมิภาค ซึ่งคลังกระ
สุนนั้นๆ ตั้งอยู่รับผิดชอบในการขอเบิกเพื่อสะสม
กระสุนให้เต็มตามระดับและการสะสมอื่นๆ ที่
กองทัพบกก�ำหนด กับให้มีกระสุนที่จะแจกจ่าย
หน่วยในการสนับสนุนของตนอย่างเพียงพอตาม
ความจ�ำเป็น
- ข้อ ๑๐.๒.๔ การเบิกกระสุนฝึก เมือ่ ได้รบั การแบ่ง
มอบเครดิตกระสุนฝึกจากหน่วยขึน้ ตรงกองทัพบก
แล้ว ให้เบิกกระสุนฝึกมาสะสมไว้ให้เพียงพอที่จะ
สนับสนุนหน่วยรับการสนับสนุนได้ในเวลา ๖ เดือน
ส่วนห้วงเวลาในการเบิกและจ�ำนวนในการเบิก ให้
ถือปฏิบัติตามข้อก�ำหนดของกรมสรรพาวุธทหาร
บก ส�ำหรับในเดือนกรกฎาคมถึงเดือนกันยายน ซึง่
จะเป็นห้วงสิ้นสุดเครดิตกระสุนฝึก เพื่อให้การส่ง
ก�ำลังเป็นไปอย่างต่อเนื่องและทันเวลา ให้คลัง
กระสุนกองบัญชาการช่วยรบและคลังกระสุนส่วน
ภูมิภาค ท�ำการเบิกกระสุนเท่าจ�ำนวนเครดิตที่ได้
รับไว้เดิม ในเดือนตุลาคมถึง ธันวาคมมาสะสมไว้
ล่วงหน้า ในเดือนมิถนุ ายน หากการแบ่งมอบเครดิต
กระสุนฝึกในปีตอ่ ไปเพิม่ ขึน้ ให้เบิกเพิม่ เติมในเดือน
ตุลาคม หากลดลงก็ให้เบิกลดลงเท่าจ�ำนวนที่เกิน
หรือด�ำเนินการส่งคืน ส่วนกรรมวิธีในการเบิกคง
ปฏิบัติเช่นเดียวกับการเบิกขั้นต้น
- ผนวก ค. วิธีเขียนใบเบิกกระสุน ทบ.๔๖๘–๕๑๒
- ผนวก ง. วิธีเขียนใบเบิกและส่งกระสุน ทบ.
๔๖๘–๕๑๓
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- หลักเกณฑ์การส่ง
ก�ำลังสิ่งอุปกรณ์
ประเภท ๕ รองรับ
การบริหารจัดการ
สิ่งอุปกรณ์ประเภท
๕ ของกองทัพบก
ตอนที่ ๓ ข้อ
๑๐.๑.๕, ๑๐.๒,
๑๐.๒.๒, ผนวก ค
และ ผนวก ง
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ใจความของหลักฐานอ้างอิง
- ข้อ ๑๐.๑.๕ ผู้มีสิทธิเบิก ผู้บังคับหน่วยระดับ
กองพันหรือเทียบเท่าหรือกองร้อยอิสระขึ้นไปเป็น
ผู้มีสิทธิเบิกและสั่งมอบฉันทะ เจ้าหน้าที่อื่นๆ จะ
เป็นผู้มีสิทธิเบิกได้เฉพาะเมื่ออยู่ในต�ำแหน่งรักษา
ราชการ หรือท�ำการแทนเท่านั้น หน่วยเบิกจะต้อง
เสนอรายชือ่ พร้อมลายมือชือ่ ของผูม้ สี ทิ ธิเบิกกระสุน
และผูร้ บั มอบฉันทะ ให้คลังกระสุนทีส่ นับสนุนทราบ
ล่วงหน้า โดยปฏิบัติตามระเบียบกองทัพบกว่าด้วย
การส่งลายมือชื่อผู้มีสิทธิเบิกและรับสิ่งอุปกรณ์ที่มี
ผลบังคับใช้ในปัจจุบัน
- ข้อ ๑๐.๒ คลังกระสุนกองบัญชาการช่วยรบและ
คลังกระสุนส่วนภูมภิ าค ผูบ้ ญ
ั ชาการกองบัญชาการ
ช่วยรบ และผู้บังคับหน่วยส่วนภูมิภาค ซึ่งคลังกระ
สุนนั้นๆ ตั้งอยู่รับผิดชอบในการขอเบิกเพื่อสะสม
กระสุ น ให้ เ ต็ ม ตามระดั บ และการสะสมอื่ น ๆ ที่
กองทัพบกก�ำหนด กับให้มีกระสุนที่จะแจกจ่าย
หน่วยในการสนับสนุนของตนอย่างเพียงพอตาม
ความจ�ำเป็น
- ข้อ ๑๐.๒.๒ การเบิกเพื่อรักษาระดับส่งก�ำลัง ให้
เบิกกระสุนเพื่อรักษาระดับส่งก�ำลังตามจ�ำนวนซึ่ง
จ่ายให้แก่หน่วยใช้ไป รวมทั้งเสื่อมสภาพ เสียหาย
ช�ำรุดหรือเสียหาย ทดลองและท�ำลายตลอดจนทีไ่ ด้
ใช้กระสุนเผชิญเหตุไปในการปฏิบัติของหน่วยตาม
ค�ำสัง่ กระสุนมูลฐานทีใ่ ช้ในการรบ หรือกรณีฉกุ เฉิน
ตามค�ำสั่ง เพื่อให้มีกระสุนเต็มตามระดับสะสมอยู่
เสมอ กรรมวิธีในการเบิกคงปฏิบัติเช่นเดียวกับการ
เบิกขั้นต้นและให้แนบส�ำเนาใบเบิก ที่ได้รับจากผู้มี
อ�ำนาจ อนุมัติให้จ่ายกระสุนสนับสนุนหน่วยที่ขอ
เบิกไป

คู่มือการปฏิบัติราชการสายงานจเร
การตรวจกิจการทั่วไป

หัวขอการตรวจ หลักฐานอ้างอิง

๕.การส่งคืน สป.
๕ และของ
หมุนเวียน
๕.๑ การส่ง
คืน สป.๕ ทั้งปกติ
และในระบบ
Logsmis

ใจความของหลักฐานอ้างอิง

- ค�ำสั่ง 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

- ผนวก ค. วิธีเขียนใบเบิกกระสุน ทบ.๔๖๘–๕๑๒
- ผนวก ง. วิธีเขียนใบเบิกและส่งกระสุน ทบ.
๔๖๘–๕๑๓
- ข้อ ๓.๔.๑ ทบ.ได้กำ� หนดอัตรา ระดับ เครดิต และ
เกณฑ์ความสิน้ เปลือ้ งให้กบั สป.๕ เพือ่ ให้หน่วยเบิก
ใช้เป็นหลักฐานในการเบิก และหน่วยจ่ายใช้เป็น
หลักฐานในการตรวจสอบก่อนการจ่าย เช่น อัตรา
มูลฐานกระสุนและวัตถุระเบิด, เกณฑ์ความสิ้น
เปลือ้ งกระสุนส�ำรองสงคราม, อัตรากระสุนทดสอบ
และเครดิตกระสุนฝึกประจ�ำปี เป็นต้น
-ข้อ ๓.๔.๓ กรรมวิธีในการเบิก การรับ และการ
จ่าย เมือ่ ด�ำเนินการเรียบร้อยแล้ว หน่วยเบิกจะบัน
ทึก ข้อมูลการรั บในบั ญชี คุ มของหน่ ว ยรั บ และ
รายงานการรับให้หน่วยจ่ายทราบ หน่วยจ่ายจะบัน
ทึกข้อมูลการจ่ายในบัญชีคุมของหน่วยจ่าย ซึ่ง
ข้อมูลการรับและการจ่ายจะมีขอ้ ความตรงกันและ
ลงลายมือชือ่ ผูเ้ บิก ผุร้ บั และผูจ้ า่ ย เป็นหลักฐานใน
การเบิกทั้ง ๓ ฉบับ (สีชมพู, สีฟ้า และ สีเขียว)

- ระเบียบกองทัพบก
ว่าด้วยการส่งก�ำลัง
สิ่งอุปกรณ์ ประเภท
๕ พ.ศ. ๒๕๔๒
ข้อ ๑๗, ๑๗.๔,
๑๘, ๑๙, ๑๙.๑,
๑๙.๒, ๒๐ และ
๒๑

- ข้อ ๑๗ การส่งคืน หมายถึง การส่งกระสุนจาก
หน่วยใช้ไปยังคลังกระสุนส่วนภูมิภาค คลังกระสุน
กองบัญชาการการช่วยรบหรือคลังแสง หรือการส่ง
จากคลังกระสุนส่วนภูมิภาคไปยังคลังกระสุนกอง
บัญชาการช่วยรบหรือคลังแสง ให้ปฏิบัติดังนี้
- ข้อ ๑๗.๔ การส่งคืนกระสุนจากคลังกระสุนส่วน
ภูมภิ าคไปยังคลังกระสุนกองบัญชาการช่วยรบหรือ
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ใจความของหลักฐานอ้างอิง
คลังแสง ให้หน่วยส่งคืนคัดแยกประเภทและก�ำหนด
รหัสสภาพของกระสุน
- ข้อ ๑๘ ลักษณะกระสุนที่ส่งคืน
๑๘.๑ กระสุนใช้การได้ ได้แก่ กระสุนซึ่ง
มีสภาพใช้การได้หรือได้รับการซ่อมจนใช้การได้
๑๘.๒ กระสุนใช้การไม่ได้ ได้แก่ กระสุน
ซึ่งช�ำรุดหรือเสื่อมสภาพตามความเห็นของกรม
สรรพาวุธทหารบก
- ข้อ ๑๙ ข้อก�ำหนดในการส่งคืน
- ข้อ ๑๙.๑ การส่งคืนกระสุนใช้การได้
๑๙.๑.๑ กระสุนเกินความต้องการ
หากจ�ำนวนกระสุนคงคลังของหน่วยเกินอัตราหรือ
ระดับที่กองทัพบกก�ำหนด ให้ส่งคืนทันที ยกเว้นใน
กรณีพิเศษซึ่งกองทัพบกได้สั่งให้หน่วยสะสม หรือ
เก็บรักษาไว้
๑๙.๑.๒ กระสุนซึ่งได้รับค�ำสั่งให้ส่ง
คืน หากหน่วยได้รบั ค�ำสัง่ ให้สง่ กระสุนคืน ให้ดำ� เนิน
การส่งคืนทันทีไม่ว่าในกรณีใด
๑๙.๑.๓ กระสุนยืม เมือ่ ครบก�ำหนด
ยืม หรือหมดความจ�ำเป็นในการใช้แล้วให้น�ำส่งคืน
หรือด�ำเนินการตามที่ก�ำหนดไว้ทันที หากมีข้อ
ขัดข้องซึ่งท�ำให้ไม่สามารถส่งคืนได้ ให้เจ้ากรม
สรรพาวุธทหารบกเป็นผู้พิจารณาเสนอกองทัพบก
สั่งการต่อไป
- ข้อ ๑๙.๒ การส่งคืนกระสุนใช้การไม่ได้
๑๙.๒.๑ กระสุ น ช� ำ รุ ด หรื อ เสื่ อ ม
สภาพตามสภาพ เช่น ปลอกบวมเกิดคราบออกไซด์
หรือมีครบวัตถุระเบิดเยิ้ม ตามความเห็นของกรม
สรรพาวุธทหารบก
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- หลักเกณฑ์การส่ง
ก�ำลังสิ่งอุปกรณ์
ประเภท ๕ รองรับ
การบริหารจัดการ
สิ่งอุปกรณ์ประเภท
๕ ของกองทัพบก
ตอนที่ ๑ ข้อ ๑๗,
๑๗.๔, ๑๘, ๑๙,
๑๙.๑, ๑๙.๒, ๒๐
และ ๒๑

ใจความของหลักฐานอ้างอิง
๑๙.๒.๒ กระสุนช�ำรุดหรือเสื่อมสภาพ
ที่ไม่เป็นไปตามสภาพ เช่น ปลอกปิ่น แหวนรัดท้าย
ช�ำรุดเสียรูปทรงเดิม เป็นสนิม หรือปล่อยให้ปลวก
ขึน้ ซึง่ อาจเกิดจากการเก็บรักษา การหยิบยก ขนย้าย
หรืออุบัติภัยให้หน่วยด�ำเนินการสอบสวนหาสาเหตุ
การบกพร่อง และเสนอรายงานตามสายการส่งก�ำลัง
จนถึงกรมสรรพาวุธทหารบกเพื่อพิจารณาด�ำเนิน
การต่อไปและส่งส�ำเนาให้ สายการบังคับบัญชา
ระดับหน่วยขึ้นตรงกองทัพบกทราบด้วย
- ข้อ ๒๐ กรรมวิธีในการส่งคืน
- ข้อ ๒๑ การท�ำใบส่งคืน
- ข้อ ๑๗ การส่งคืน หมายถึง การส่งกระสุนจาก
หน่วยใช้ไปยังคลังกระสุนส่วนภูมิภาค คลังกระสุน
กองบัญชาการการช่วยรบหรือคลังแสง หรือการส่ง
จากคลังกระสุนส่วนภูมิภาคไปยังคลังกระสุนกอง
บัญชาการช่วยรบหรือคลังแสง ให้ปฏิบัติดังนี้
- ข้อ ๑๗.๔ การส่งคืนกระสุนจากคลังกระสุนส่วน
ภูมิภาคไปยังคลังกระสุนกองบัญชาการช่วยรบหรือ
คลังแสง ให้หน่วยส่งคืนคัดแยกประเภทและก�ำหนด
รหัสสภาพของกระสุน
- ข้อ ๑๘ ลักษณะกระสุนที่ส่งคืน
๑๘.๑ กระสุนใช้การได้ ได้แก่ กระสุนซึ่ง
มีสภาพใช้การได้หรือได้รับการซ่อมจนใช้การได้
๑๘.๒ กระสุนใช้การไม่ได้ ได้แก่ กระสุน
ซึ่ ง ช� ำ รุ ด หรื อ เสื่ อ มสภาพตามความเห็ น ของกรม
สรรพาวุธทหารบก
- ข้อ ๑๙ ข้อก�ำหนดในการส่งคืน
- ข้อ ๑๙.๑ การส่งคืนกระสุนใช้การได้
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- ค�ำสั่ง ทบ.ที่
๙๔/๒๕๔๑
ลง ๒๗ ก.พ.๔๑
เรื่องมาตรการ
ควบคุม สป.๕
ไม่ให้รั่วไหลออก
จาก ทบ.
ข้อ ๓.๖
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ใจความของหลักฐานอ้างอิง
- ข้อ ๓ ให้หน่วยส่งคืนของหมุนเวียนสิ่งอุปกรณ์
ประเภท ๕ ภายหลังจากใช้งานแล้วภายใน ๓๐ วัน
เว้นหน่วยปฏิบตั กิ ารในสนาม และ/หรือหน่วยปราบ
ปราม ผกค. ภายใน ๙๐ วัน
- ข้อ ๓.๖ สป.๕ ที่ไม่มีของหมุนเวียนส่งคืน เช่น
แท่งดินระเบิดทีใ่ ช้ในการท�ำลาย และเชือ้ ประทุ จะ
ต้ อ งรายงานผลการท� ำ ลาย เมื่ อ น� ำ ไปใช้ ง าน
เครื่องหมายหรือสัญญาลักษณ์ที่สูญหายไปพร้อม
กับระเบิด ดังนี้ไม่ว่าจะมีการน�ำไปใช้จริงหรือไม่
ก็ตาม ก็ไม่มีหลักฐานให้ตรวจสอบได้ แนวทางใน
การแก้ปัญหาดังกล่าว กระท�ำได้โดย
๓.๖.๑ ปลูกฝังให้ผมู้ หี น้าทีท่ เี่ กีย่ วข้องใน
การใช้ให้มีความส�ำนึกในความ รับผิดชอบ ซื่อสัตย์
มีวินัยและปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ โดยเคร่งครัด
		 ๓.๖.๒ ผู ้ บั ง คั บ บั ญ ชาทุ ก ระดั บ ชั้ น
ต้องเข้มงวดกวดขันในการควบคุม และตรวจสอบ
การใช้ สป.๕ ให้ได้สดั ส่วนกันโดยใกล้ชดิ เพือ่ ไม่เปิด
โอกาสให้มีการรายงานเท็จ เกี่ยวกับการใช้ สป.๕
ดังกล่าว
๓.๖.๓ ผู้บังคับบัญชาตามล�ำดับชั้นต้อง
ควบคุ ม ให้ มี ก ารใช้ สป.๕ ทุ ก ชนิ ด ด้ ว ยความ
ประหยัด และสมควรแก่เหตุ หากพบว่าได้มีการใช้
สป.๕ มากผิดปกติ และพิจารณาแล้วว่าไม่เหมาะ
สม ให้ด�ำเนินการสอบสวนหาข้อเท็จจริงทันที
		 ๓.๖.๔ หากมี สป.๕ สูญหาย หรือรั่วไหล
ออกนอก ทบ. โดยมิชอบ ผู้พบเห็นจะต้องรายงาน
ผู้บังคับบัญชาตามล�ำดับชั้น ตามความเป็นจริงโดย
ด่วน

คู่มือการปฏิบัติราชการสายงานจเร
การตรวจกิจการทั่วไป

หัวขอการตรวจ หลักฐานอ้างอิง
- ค�ำสั่ง ทบ.ที่
๖๓/๒๕๕๒
ลง ๒๖ ก.พ.๕๒
เรื่อง การป้องกัน
การรั่วไหลของ สป.
๕ ข้อ ๓
๖.การรับและจ่าย
๖.๑ การรับ - ระเบียบกองทัพบก
สป.๕
ว่าด้วยการส่ง
ลายมือชื่อผู้มีสิทธิ
เบิกและผู้รับ
สิ่งอุปกรณ์ พ.ศ.
๒๕๑๐ ลง ๒๐ ม.ค.
๑๐ ข้อ ๓, ๔ และ
ข้อ ๕

ใจความของหลักฐานอ้างอิง
- ข้อ ๓ ให้ผู้บังคับหน่วยพิจารณาก�ำหนดมาตรการ
ควบคุมเพิ่มเติมได้ตามความเหมาะสมโดยให้ความ
ส�ำคัญและเพ่งเล็งเป็นพิเศษเกี่ยวกับการส่งคืนของ
หมุนเวียนเพือ่ ป้องกันมิให้ สป.๕ สูญหายหรือรัว่ ไหล
รวมทั้งให้เพ่งเล็งการรักษาความปลอดภัยคลัง สป.
๕ ในความรับผิดชอบของหน่วยอย่างเคร่งครัด เพือ่
มิให้มีการลักลอบน�ำ สป.๕ ออกไปใช้ในทางที่ผิด
- ข้อ ๓ ให้ผู้บังคับบัญชา ตั้งแต่ชั้นผู้บัญชาการ
กองพลขึ้นไปของหน่วยที่มีสิทธิเบิกสิ่งอุปกรณ์ ส่ง
ลายมือชื่อของตน และของบุคคลอื่นซึ่งต้องการให้
เบิ ก สิ่ ง อุ ป กรณ์ ไปยั ง สถานการส่ ง ก� ำ ลั ง บ� ำ รุ ง ที่
สนับสนุน แห่งละ ๑๐ ชุด เฉพาะ สพ.ทบ. ๑๖ ชุด
เพือ่ ยึดถือเป็นหลักในการตรวจสอบลายมือชือ่ ถ้าผู้
มี สิ ท ธิ เ บิ ก สิ่ ง อุ ป กรณ์ มี ต� ำ แหน่ ง ต�่ ำ กว่ า ผู ้ บั ง คั บ
บัญชาชั้น ผบ.พล. ให้ผู้บังคับบัญชาของผู้นั้น เป็นผู้
ส่งลายมือชื่อ
- ข้อ ๔ เมือ่ ต้องการเปลีย่ นตัวบุคคลซึง่ ได้สง่ ลายมือ
ชื่อไปแล้ว ตามข้อ ๓ จะทั้งหมดหรือไม่ก็ตาม ก็ให้
ส่งลายมือชื่อใหม่ทั้งชุดไปแทน ทั้งนี้เพื่อสะดวกแก่
การเก็บรักษาและการแจกจ่ายของเจ้าหน้าที่
- ข้อ ๕ เมื่อผู้มีสิทธิเบิกสิ่งอุปกรณ์ ประสงค์จะให้ผู้
อืน่ รับสิง่ อุปกรณ์แทนก็ให้ ส่งลายมือชือ่ ของผูร้ บั สิง่
อุ ป กรณ์ แ ทน ไปยั ง สถานการส่ ง ก� ำ ลั ง บ� ำ รุ ง ที่
สนับสนุน แห่งละ ๑๐ ชุด เฉพาะ สพ.ทบ. ๑๖ ชุด
การเปลีย่ นตัวบุคคลให้ปฏิบตั ทิ ำ� นองเดียวกับ ข้อ ๔
เจ้าหน้าที่และ ผบ.หน่วย นั้นๆ ด้วย
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- ระเบียบกองทัพบก
ว่าด้วยการส่งก�ำลัง
สิ่งอุปกรณ์ประเภท
๕ พ.ศ. ๒๕๔๒
ข้อ ๓๖.๒ และ
๓๖.๓,
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ใจความของหลักฐานอ้างอิง
- ข้อ ๓๖.๒ ผู้รับ
๓๖.๒.๑ ตรวจสอบกระสุนให้ถูกต้องตรง
ตามรายการและจ�ำนวนในใบเบิกตลอดจนสภาพใช้
การได้ของกระสุนนั้นๆ หากบกพร่องให้หน่วยจ่าย
ด�ำเนินการให้เรียบร้อย ส�ำหรับกระสุนที่ไม่เปิด
หีบห่อให้รับตามจ�ำนวนที่ระบุไว้ที่หีบห่อ แล้วลง
นามรับในใบเบิกทั้ง ๓ ฉบับ เพื่อเป็นหลักฐานแก่
หน่วยจ่าย และให้ผู้จ่ายบันทึกด้านหลังใบเบิกด้วย
ว่า “ไม่เปิดหีบห่อ”
๓๖.๒.๒ การน�ำกระสุนออกจากหน่วย
จ่าย ให้ปฏิบตั ติ ามระเบียบและค�ำแนะน�ำของหน่วย
จ่าย ทั้งนี้รวมทั้งการบรรทุกและการขนขึ้น
๓๖.๒.๓ เมื่อถึงหน่วย ให้นำ� ใบเบิกที่ได้
รับมาจากหน่วยจ่ายน�ำเรียนผู้บังคับบัญชาทราบ
โดยเร็ว
- ข้อ ๓๖.๓ หน่วยเบิก
๓๖.๓.๑ ผู้บังคับหน่วย เมื่อได้รับใบเบิก
จากผู้รับแล้ว ให้ตั้งกรรมการ ๓ นาย ซึ่งประกอบ
ด้วยนายทหารสัญญาบัตรอย่างน้อย ๒ นาย โดย
เฉพาะควรจะมี น ายทหารซึ่ ง ท� ำ หน้ า ที่ เ กี่ ย วกั บ
กระสุนที่รับผิดชอบเข้าร่วมด้วย เพื่อท�ำการตรวจ
จ�ำนวน รายการและสภาพกระสุนว่าถูกต้องใช้การได้
๓๖.๓.๒ เมื่อคณะกรรมการได้ตรวจสอบ
แล้วให้รายงาน ผบ.หน่วยทราบถึง สภาพ จ�ำนวน
และรายการตามความเป็นจริงทันที ถ้าปรากฏว่า
คลาดเคลือ่ นไปจากใบเบิก หรือมีการช�ำรุดเสียหาย
ให้คณะกรรมการสอบสวนสาเหตุ แล้วเสนอผูบ้ งั คับ
หน่วยในภายหลัง

คู่มือการปฏิบัติราชการสายงานจเร
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หัวขอการตรวจ หลักฐานอ้างอิง

- หลักเกณฑ์การส่ง
ก�ำลังสิ่งอุปกรณ์
ประเภท ๕ รองรับ
การบริหารจัดการ
สิ่งอุปกรณ์ประเภท
๕ ของกองทัพบก
ตอนที่ ๔ ข้อ ๓๖.๒
และ ๓๖.๓

ใจความของหลักฐานอ้างอิง
๓๖.๓.๓ เจ้าหน้าที่คลังหรือเจ้าหน้าที่
เก็บรักษากระสุน เป็นผู้รับมอบกระสุนตามจ�ำนวน
และรายการที่คณะกรรมการได้ส่งมอบให้ ตามค�ำ
สั่งผู้บังคับหน่วย
๓๖.๓.๔ หากผู  รั บ และเจ  า หน  า ที่ เ ก็ บ
รักษาเปนบุคคลเดียวกัน การสั่งตั้งกรรมการของ
ผูบังคับหน่วยอาจงดได้ แต่เจ้าหน้าที่ดังกล่าวจะ
ต้องรับ ผิด ชอบต อ จํ า นวน รายการ และสภาพ
กระสุนโดย ตลอด วาถูกตองตามใบเบิก
		
			 ๓๖.๓.๕ เมื่ อ เจ้ า หน้ า ที่ ค ลั ง ได้ เ ก็ บ
กระสุน เข้า คลั ง เรี ย บร้ อ ยแล้ ว ให้ ห น่ ว ยรั บเก็ บ
ใบเบิกฉบับที่ ๒ ไว้ในแฟ้มหลักฐานและเสนอใบเบิก
ฉบับที่ ๔ ไปตามสายการบังคับบัญชาจนถึงหน่วย
ขึ้นตรงกองทัพบก เมื่อหน่วยขึ้นตรงกองทัพบกได้
รับทราบแล้ว ให้ส่งคืนไปเก็บไว้เป็นหลักฐานที่
หน่วยระดับกองพลหรือเทียบเท่า หากหน่วยส่วน
ภูมิภาค หรือกองบัญชาการช่วยรบใดมารับกระสุน
จากหน่วยจ่าย ให้เก็บใบเบิกฉบับที่ ๔ ไว้ที่ส่วน
ภูมภิ าค หรือกองบัญชาการช่วยรบนัน้ ๆ หน่วยอาจ
งดได้ แต่เจ้าหน้าที่ดังกล่าวจะต้องรับผิดชอบ
- ข้อ ๓๖.๒ ผู้รับ
๓๖.๒.๑ ตรวจสอบกระสุนให้ถกู ต้องตรง
ตามรายการและจ�ำนวนในใบเบิกตลอดจนสภาพใช้
การได้ของกระสุนนั้นๆ หากบกพร่องให้หน่วยจ่าย
ด�ำเนินการให้เรียบร้อย ส�ำหรับกระสุนที่ไม่เปิด
หีบห่อให้รับตามจ�ำนวนที่ระบุไว้ที่หีบห่อ แล้วลง
นามรับในใบเบิกทั้ง ๓ ฉบับ เพื่อเป็นหลักฐานแก่
หน่วยจ่าย และให้ผู้จ่ายบันทึกด้านหลังใบเบิกด้วย
ว่า “ไม่เปิดหีบห่อ”
กรมจเรทหารบก
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ใจความของหลักฐานอ้างอิง
๓๖.๒.๒ การน�ำกระสุนออกจากหน่วย
จ่าย ให้ปฏิบตั ติ ามระเบียบและค�ำแนะน�ำของหน่วย
จ่าย ทั้งนี้รวมทั้งการบรรทุกและการขนขึ้น
๓๖.๒.๓ เมื่อถึงหน่วย ให้น�ำใบเบิกที่ได้
รับมาจากหน่วยจ่ายน�ำเรียนผู้บังคับบัญชาทราบ
โดยเร็ว
- ข้อ ๓๖.๓ หน่วยเบิก
๓๖.๓.๑ ผู้บังคับหน่วย เมื่อได้รับใบเบิก
จากผู้รับแล้ว ให้ตั้งกรรมการ ๓ นาย ซึ่งประกอบ
ด้วยนายทหารสัญญาบัตรอย่างน้อย ๒ นาย โดย
เฉพาะควรจะมี น ายทหารซึ่ ง ท� ำ หน้ า ที่ เ กี่ ย วกั บ
กระสุนที่รับผิดชอบเข้าร่วมด้วย เพื่อท�ำการตรวจ
จ�ำนวน รายการและสภาพกระสุนว่าถูกต้องใช้การได้
๓๖.๓.๒ เมือ่ คณะกรรมการได้ตรวจสอบ
แล้วให้รายงาน ผบ.หน่วยทราบถึง สภาพ จ�ำนวน
และรายการตามความเป็ น จริ ง ทั น ที และให้
ผบ.หน่วยรายงานการรับที่ได้ตรวจสอบแล้วถึง
หน่วยจ่ายและกรมสรรพาวุธทหารบก โดยวิทยุ
ราชการพร้อมแนบใบแจ้งเลขงานกระสุน ถ้าปรากฏ
ว่าคลาดเคลื่อนไปจากใบเบิก หรือมีการช�ำรุดเสีย
หาย ให้คณะกรรมการสอบสวนสาเหตุ แล้วเสนอผู้
บังคับหน่วยในภายหลัง
๓๖.๓.๓ เจ้าหน้าทีค่ ลังหรือเจ้าหน้าทีเ่ ก็บ
รักษากระสุน เป็นผูร้ บั มอบกระสุนตามจ�ำนวนและ
รายการที่คณะกรรมการได้ส่งมอบให้ ตามค�ำสั่งผู้
บังคับหน่วย
๓๖.๓.๔ เมือ่ เจ้าหน้าทีค่ ลังได้เก็บกระสุน
เข้าคลังเรียบร้อยแล้ว ให้หน่วยรับเก็บใบเบิกฉบับ
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ที่ ๒ ไว้ในแฟ้มหลักฐาน และเสนอใบเบิก ฉบับที่ ๔
ไปตามสายการบังคับบัญชาจนถึงหน่วยขึ้นตรง
กองทัพบก เมือ่ หน่วยขึน้ ตรงกองทัพบกได้รบั ทราบ
แล้ว ให้ส่งคืนไปเก็บไว้เป็นหลักฐานที่หน่วยระดับ
กองพลหรือเทียบเท่า หากหน่วยส่วนภูมิภาค หรือ
กองบัญชาการช่วยรบใดมารับกระสุนจากหน่วย
จ่าย ให้เก็บใบเบิกฉบับที่ ๔ ไว้ที่ส่วนภูมิภาค หรือ
กองบัญชาการช่วยรบนั้นๆ
- ข้อ ๓.๔.๓ กรรมวิธีในการเบิก การรับ และการ
- ค�ำสั่ง ทบ.ที่
จ่าย เมือ่ ด�ำเนินการเรียบร้อยแล้ว หน่วยเบิกจะบัน
๙๔/๒๕๔๑
ลง ๒๗ ก.พ.๔๑ ทึ ก ข้ อ มู ล การรั บ ในบั ญ ชี คุ ม ของหน่ ว ยรั บ และ
รายงานการรับให้หน่วยจ่ายทราบ หน่วยจ่ายจะบัน
เรื่อง มาตรการ
ทึกข้อมูลการจ่ายในบัญชีคุมของหน่วยจ่าย ซึ่ง
ควบคุม สป.๕
ไม่ให้รั่วไหลออก ข้อมูลการรับและการจ่ายจะมีขอ้ ความตรงกันและ
ลงลายมือชือ่ ผูเ้ บิก ผูร้ บั และผูจ้ า่ ย เป็นหลักฐานใน
จาก ทบ.
การเบิกทั้ง ๓ ฉบับ (สีชมพู สีฟ้า และ สีเขียว)
ข้อ ๓.๔.๓
- ระเบียบกองทัพบก - ข้อ ๖.๔.๔ การเปิดคลังกระสุนและวัตถุระเบิดทุก
ครั้งต้องได้รับอนุมัติจากผู้บังคับหน่วยหรือผู้บังคับ
ว่าด้วยการเก็บ
รักษากระสุนและ บัญชาที่รับผิดชอบคลังกระสุนและวัตถุระเบิดนั้น
วัตถุระเบิด พ.ศ. โดยบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษรลงในสมุดที่จัดท�ำ
๒๕๔๕ ตอนที่ ๒ ขึ้นเพื่อให้ตรวจสอบได้
ข้อ ๖.๔.๔
- ข้อบังคับทหารที่ - ข้อ ๓ ก. ปืนทุกชนิดทีท่ ำ� การรบได้ กระสุนจริง,ลูก
๕/๑๙๖๙๕/๒๔๘๔ ระเบิดจริง และวัตถุระเบิดท�ำลาย ผบ.ทบ.เป็นผูส้ งั่
จ่าย และสัง่ ให้นำ� ออกจากคลังแสงทหารบก เว้นแต่
ลง ๑๗ ธ.ค.๘๔
ว่าด้วย การตรวจ จะได้สั่งเป็นอย่างอื่น ผู้รับของนี้ต้องเป็นนายทหาร
สอบการเบิก-รับ สัญญาบัตร
ยุทธภัณฑ์สนั ติภณ
ั ฑ์
ตามฎีกาเบิกข้อ ๓ ก
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361

คู่มือการปฏิบัติราชการสายงานจเร
การตรวจกิจการทั่วไป

หัวขอการตรวจ หลักฐานอ้างอิง
- ค�ำสั่งพิเศษ เรื่อง
การเบิกและรับ
สิ่งของ ที่ ๕๔ ลง
๑๔ มี.ค.๐๙
- ค�ำสั่งกองทัพบก
(เฉพาะ) ที่ปกปิด
๑๓๔/๓๑ ลง ๑๔
มิ.ย.๓๑ ผนวก ญ
(การสนับสนุน สาย
สพ.) ประกอบระเบียบ
ปฏิบัติประจ�ำการส่ง
ก�ำลังบ�ำรุงสนับสนุน
หน่วยปฏิบตั ริ าชการ
สนาของกองทัพบก
ข้อ ๕
๖.๒ การจ่าย - ระเบียบกองทัพบก
สป.๕
ว่าด้วยการส่งก�ำลัง
สิ่งอุปกรณ์ประเภท
๕ พ.ศ. ๒๕๔๒
ข้อ ๒๓, ๒๖, ๖๐.๒
และ ข้อ ๗๙
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ใจความของหลักฐานอ้างอิง
- ถ้าหากจะต้องเบิกรับสิ่งของหลวงที่มีราคามากๆ
ให้จัด นายทหารสั ญญาบั ต ร หรื อ ข้ า ราชการชั้ น
สัญญาบัตร เป็นผู้รับมอบฉันทะแทน
- ข้อ ๕ การส่งก�ำลัง สป.๕ ๔) การเบิก ง) ผู้มีสิทธิ
เบิกรับ สป.๕ หน่วยเบิกต้องส่งลายเซ็นชื่อผู้มีสิทธิ
เบิกและมีสทิ ธิรบั ของหลวงให้หน่วยจ่ายทราบ ดังนี้
(๑) ผู้เบิก ต้องเป็นผู้บังคับหน่วยระดับ
กองพันหรือเทียบเท่าขึน้ ไปหรือผูร้ กั ษาราชการ หรือ
ผู้ท�ำการแทนเป็นผู้ลงนามเบิก
(๒) ผู้รับมอบฉันทะรับ สป.๕ ต้องเป็น
นายทหารสัญญาบัตรของหน่วยรับ

- ข้อ ๒๓ การเตรียมการรับ-จ่าย เพื่อความสะดวก
เรียบร้อยไม่สับสนและปลอดภัย ก่อนจะท�ำการรับ
หรือจ่ายกระสุน ให้เตรียมการไว้ลว่ งหน้า โดยจัดตัง้
สถานที่รับ-จ่ายขึ้น เพื่อเก็บกระสุนส�ำหรับเตรียม
จ่ายและท�ำการรับ-จ่าย ณ สถานที่นี้โดยเฉพาะ
เป็นการป้องกันมิให้เจ้าหน้าที่อื่น ๆ ซึ่งไม่เกี่ยวข้อง
ไปพลุกพล่านในคลังเก็บ อันเป็นทางให้เกิดการ
ทุจริตและเกิดอันตรายขึ้นนอกจากนั้นยังเป็นการ
ประหยัดแรงงานอีกด้วย
- ข้อ ๒๖ การเตรียมรับและการรับกระสุน
๒๖.๑ โดยปกติเอกสารการรับกระสุน จะ
ต้องส่งล่วงหน้าถึงหน่วยรับ ก่อนประมาณ ๗ วัน
เพือ่ หน่วยรับจะได้ตรวจสอบเอกสารและเตรียมการ
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รับกระสุน นอกจากนั้นยังจะท�ำให้การด�ำเนินการ
ตรวจรับ การขนย้าย และการเก็บเข้าคลังเก็บรักษา
เป็นไปโดยเรียบร้อย
๒๖.๒ การก�ำหนดสถานทีร่ บั กระสุน ก่อน
การรับกระสุนจะต้องตรวจสอบเอกสารการรับส่ง
กระสุนเสียก่อน เพื่อทราบว่ากระสุนที่รับนั้นควร
เก็บทีใ่ ด เมือ่ พาหนะบรรทุกกระสุนมาถึงจะได้ระบุ
ให้ตรงไปยังทีเ่ ก็บนัน้ ๆ ได้ทนั ที เพือ่ ป้องกันการขน
ย้ายหลายครั้ง
๒๖.๓ การตรวจสอบเอกสาร เมื่อได้รับ
เอกสารดังกล่าวล่วงหน้า จะต้องตรวจสอบเอกสาร
นัน้ ถึงความบกพร่องต่าง ๆ หากปรากฏข้อบกพร่อง
ให้แก้ไขให้ถูกต้อง
๒๖.๔ เจ้าหน้าที่ตรวจรับ จะต้องตรวจ
รับหีบห่อทันทีท่ีขนลงจากพาหนะ โดยอาศัยหลัก
ฐานตามเอกสารในครัง้ คราวนัน้ หีบห่อหรือกระสุน
ใดซึ่งไม่เรียบร้อย ให้หน่วยรับตรวจนับกระสุนร่วม
กับส�ำนักงานขนส่งปลายทางทันที หากกระสุนขาด
หายหรือช�ำรุดให้รายงานต่อผูบ้ งั คับบัญชาพร้อมทัง้
รายละเอียด ส�ำหรับในการขนลงให้ขนกระสุนลง
ณ คลังหรือพื้นที่เก็บรักษาที่ก�ำหนดไว้
- ข้อ ๖๐.๒ การควบคุมทางบัญชี หน่วยในสายการ
ส่งก�ำลังทุกระดับ จัดตั้งหน่วยบัญชีคุม หรือหน่วย
บัญชีกระสุนขึ้นตามความเหมาะสมโดยให้อยู่ใน
ความรับผิดชอบของผู้บังคับหน่วย ทั้งนี้เพื่อให้มี
กระสุนเพียงพอแก่การส่งก�ำลังและเกิดสมดุลใน
การแจกจ่าย และให้หมายรวมถึงการปฏิบัติดังต่อ
ไปนี้ด้วย คือฯลฯ
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- หลักเกณฑ์การส่ง
ก�ำลังสิ่งอุปกรณ์
ประเภท ๕ รองรับ
การบริหารจัดการ
สิ่งอุปกรณ์ประเภท
๕ ของกองทัพบก
ตอนที่ ๔ ข้อ ๒๓,
๒๖, ๖๐.๒ และ ข้อ
๗๙
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ใจความของหลักฐานอ้างอิง
- ข้อ ๗๙ ใบแจ้งเลขงานกระสุน ในการส่งคืน การ
จ่าย การโอนและการยืมกระสุน ให้หน่วยส่งคืน
หน่วยจ่าย หน่วยโอน และหน่วยให้ยืม ท�ำใบแจ้ง
เลขงานกระสุนเพิ่มขึ้น และแนบไปพร้อมกับหลัก
ฐานแบบฟอร์มนั้นๆ ด้วย แบบและวิธีเขียนใบแจ้ง
เลขงานกระสุนตาม ผนวก ม (ทบ.๔๖๘-๕๐๘)
ส�ำหรับคลังกระสุนส่วนภูมิภาค คลังกระสุน
กองบัญ ชาการช่ ว ยรบและคลั ง แสง ให้ ร ายงาน
เลขงานกระสุน ของกระสุนในการสะสมทัง้ สิน้ ตาม
เลขงานทุกระยะ ๖ เดือน โดยปิดรายงานในสิ้น
เดื อ น มกราคมมิ ถุ น ายน มายั ง กองควบคุ ม สิ่ ง
อุปกรณ์ กรมสรรพาวุธทหารบก ภายในวันที่ ๑๕
ของเดือน หลังจากปิดรายงานโดยใช้ใบแจ้งเลขงาน
กระสุน
- ข้อ ๒๓ การเตรียมการรับ-จ่าย เพื่อความสะดวก
เรียบร้อยไม่สับสนและปลอดภัย ก่อนจะท�ำการรับ
หรือจ่ายกระสุน ให้เตรียมการไว้ลว่ งหน้า โดยจัดตัง้
สถานที่รับ-จ่ายขึ้น เพื่อเก็บกระสุนส�ำหรับเตรียม
จ่ายและท�ำการรับ-จ่าย ณ สถานที่นี้โดยเฉพาะ
เป็นการป้องกันมิให้เจ้าหน้าที่อื่น ๆ ซึ่งไม่เกี่ยวข้อง
ไปพลุกพล่านในคลังเก็บ อันเป็นทางให้เกิดการ
ทุจริตและเกิดอันตรายขึ้นนอกจากนั้นยังเป็นการ
ประหยัดแรงงานอีกด้วย
- ข้อ ๒๖ การเตรียมรับและการรับกระสุน
๒๖.๑ โดยปกติเอกสารการรับกระสุน จะ
ต้องส่งล่วงหน้าถึงหน่วยรับ ก่อนประมาณ ๗ วัน
เพือ่ หน่วยรับจะได้ตรวจสอบเอกสารและเตรียมการ
รับกระสุน นอกจากนั้นยังจะท�ำให้การด�ำเนินการ
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ตรวจรับ การขนย้าย และการเก็บเข้าคลังเก็บรักษา
เป็นไปโดยเรียบร้อย
๒๖.๒ การก�ำหนดสถานทีร่ บั กระสุน ก่อน
การรับกระสุนจะต้องตรวจสอบเอกสารการรับส่ง
กระสุนเสียก่อน เพื่อทราบว่ากระสุนที่รับนั้นควร
เก็บทีใ่ ด เมือ่ พาหนะบรรทุกกระสุนมาถึงจะได้ระบุ
ให้ตรงไปยังทีเ่ ก็บนัน้ ๆ ได้ทนั ที เพือ่ ป้องกันการขน
ย้ายหลายครั้ง
๒๖.๓ การตรวจสอบเอกสาร เมื่อได้รับ
เอกสารดังกล่าวล่วงหน้า จะต้องตรวจสอบเอกสาร
นั้นถึงความบกพร่องต่าง ๆ หากปรากฏ
ข้อบกพร่องให้แก้ไขให้ถูกต้อง
๒๖.๔ เจ้าหน้าทีต่ รวจรับ จะต้องตรวจรับ
หีบห่อทันทีที่ขนลงจากพาหนะ โดยอาศัยหลักฐาน
ตามเอกสารในครั้งคราวนั้น หีบห่อหรือกระสุนใด
ซึง่ ไม่เรียบร้อย ให้หน่วยรับตรวจนับกระสุนร่วมกับ
ส�ำนักงานขนส่งปลายทางทันที หากกระสุนขาด
หายหรือช�ำรุดให้รายงานต่อผูบ้ งั คับบัญชาพร้อมทัง้
รายละเอียด ส�ำหรับในการขนลงให้ขนกระสุนลง ณ
คลังหรือพื้นที่เก็บรักษาที่ก�ำหนดไว้
- ข้อ ๖๐.๒ การควบคุมทางบัญชี หน่วยในสายการ
ส่งก�ำลังทุกระดับ จัดตั้งหน่วยบัญชีคุม หรือหน่วย
บัญชีกระสุนขึ้นตามความเหมาะสมโดยให้อยู่ใน
ความรับผิดชอบของผู้บังคับหน่วย ทั้งนี้เพื่อให้มี
กระสุนเพียงพอแก่การส่งก�ำลังและเกิดสมดุลใน
การแจกจ่าย และให้หมายรวมถึงการปฏิบัติดังต่อ
ไปนี้ด้วย คือฯลฯ
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- ระเบียบกองทัพบก
ว่าด้วยการส่งและ
รับสิ่งอุปกรณ์ พ.ศ.
๒๕๕๒ หมวด ๗
ข้อ ๑๙

- ค�ำสั่ง 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
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- ข้อ ๗๙ ใบแจ้งเลขงานกระสุน ในการส่งคืน การ
จ่าย การโอนและการยืมกระสุน ให้หน่วยส่งคืน
หน่วยจ่าย หน่วยโอน และหน่วยให้ยืม ท�ำใบแจ้ง
เลขงานกระสุนเพิ่มขึ้น และแนบไปพร้อมกับหลัก
ฐานแบบฟอร์มนั้นๆ ด้วย แบบและวิธีเขียนใบแจ้ง
เลขงานกระสุนตาม ผนวก ม (ทบ.๔๖๘-๕๐๘)
ส�ำหรับคลังกระสุนส่วนภูมิภาค คลังกระสุน
กองบัญชาการช่วยรบและคลังแสง ให้รายงานเลข
งานกระสุน ของกระสุนในการสะสมทัง้ สิน้ ตามเลข
งานทุกระยะ ๖ เดือน โดยปิดรายงานในสิ้นเดือน
มกราคมมิถนุ ายน มายังกองควบคุมสิง่ อุปกรณ์ กรม
สรรพาวุธทหารบก ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือน หลัง
จากปิดรายงานโดยใช้ใบแจ้งเลขงานกระสุน
- หมวด ๗ ข้อ ๑๙ การขนส่งสิ่งอุปกรณ์ด้วยเครื่อง
มือขนส่งของหน่วย ในกรณีทหี่ น่วยรับตัง้ อยูห่ า่ งจาก
หน่วยส่งในระยะทางประมาณไม่เกิน ๕๐ กิโลเมตร
ให้หน่วยรับท�ำการขนส่งด้วยเครื่องมือขนส่งของ
หน่วยเว้นแต่จะมีสิ่งอุปกรณ์เกินขีดความสามารถ
ของเครือ่ งมือขนส่งทีห่ น่วยมีอยู่ หรือในกรณีเร่งด่วน
เป็นพิเศษ ให้หน่วยนั้นขอรับการสนับสนุนจาก
หน่วยทหารขนส่งได้ตามความจ�ำเป็น
- ข้อ ๓.๒.๑ ก�ำหนดมาตรการรักษาความปลอดภัย
คลัง สป.๕ เพื่อป้องกันการโจรกรรม โดยให้มีการ
รักษาการณ์ตลอด ๒๔ ชั่วโมง ก�ำหนด รปจ.ในการ
เปิด-ปิดคลัง ตลอดจนการน�ำ สป.๕ เข้าเก็บและ
ออกจากคลัง ให้ชัดเจนและรัดกุม
- ข้อ ๓.๔.๑ ทบ.ได้ก�ำหนดอัตรา ระดับ เครดิต และ
เกณฑ์ความสิน้ เปลือ้ งให้กบั สป.๕ เพือ่ ให้หน่วยเบิก
ใช้เป็นหลักฐานในการเบิก และหน่วยจ่ายเป็นหลัก
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ฐานในการตรวจสอบก่ อ นการจ่ า ย เช่ น อั ต รา
มูลฐานกระสุนและวัตถุระเบิด, เกณฑ์ความสิ้น
เปลือ้ งกระสุนส�ำรองสงคราม อัตรากระสุนทดสอบ
และเครดิตกระสุนฝึกประจ�ำปี เป็นต้น
-ข้อ ๓.๔.๓ กรรมวิธใี นการเบิก การรับ และการจ่าย
เมื่อด�ำเนินการเรียบร้อยแล้ว หน่วยเบิกจะบันทึก
ข้อมูลการรับในบัญชีคุมของหน่วยรับ และรายงาน
การรับให้หน่วยจ่ายทราบ หน่วยจ่ายจะบันทึกข้อมุ
ลการจ่ายในบัญชีคมุ ของหน่วยจ่าย ซึง่ ข้อมูลการรับ
และการจ่ายจะมีข้อความตรงกันและลงลายมือชื่อ
ผู้เบิก ผู้รับและผู้จ่าย เป็นหลักฐานในการเบิกทั้ง ๓
ฉบับ (สีชมพู, สีฟ้า และ สีเขียว)
ั ฑ์ประจ�ำกายหรือ
- ข้อบังคับทหารที่ - มาตรา ๓ การสัง่ จ่ายศาสตร์ภณ
ประจ�ำหน่ายก็ดี เป็นอ�ำนาจเฉพาะตัวของผู้บังคับ
๕/๒๒๑๘๐
/๒๔๘๖ ลง ๑๐ บัญชาหน่วยนั้นๆ หรือผู้ท่ีได้รับมอบหมายจากผู้
ก.ย.๘๖ ว่าด้วย บังคับบัญชานั้นๆ เป็นลายลักษณ์อักษร
การควบคุมศาสตรา - มาตรา ๔ ศาสตราภัณฑ์ทุกๆ ชนิดที่ทางราชการ
ภัณฑ์ประจ�ำกาย ได้จ่ายประจ�ำกายหรือประจ�ำหน่วยก็ดี จักต้อง
และประจ�ำหน่วย จัดการให้มีบัญชีคุมไว้เป็นหลักฐานทั้งหน่วยที่ได้
มาตรา ๓, มาตรา จ่าย และรับโดยถูกต้องครบถ้วนตามความจริงเสมอ
๔, มาตรา ๕(๒), ถ้ า มี ก ารช� ำ รุ ด สู ญ หายหรื อ ใช้ สิ้ น เปลื อ งไปด้ ว ย
ประการใดก็ตาม ผูท้ ำ� ช�ำรุดสูญหายหรือผูใ้ ช้จกั ต้อง
มาตรา ๕ (๓),
รายงานให้ ผู ้ บั ง คั บ บั ญ ชาโดยตรงของตนทราบ
มาตรา ๕ (๔)
ภายใน ๒๔ ชม. เป็นหน้าที่ของผู้บังคับบัญชาที่ได้
รับรายงานด�ำเนินการสอบสวนหรือเสนอรายงาน
ไปยังผู้บังคับบัญชาชั้นเหนือเพื่อจัดการต่อไปตาม
ระเบียบที่ก�ำหนดไว้ตามกรณี
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- มาตรา ๕ (๒) การรับ-จ่าย ทั้งที่น�ำไปใช้ราชการ
ประจ�ำ และราชการชั่วคราวให้รัดกุมเคร่งครัดไม่
เกิดการรัว่ ไหล โดยให้มบี ตั รแสดงหลักฐานการรับจ่าย วัน เดือน ปี เวลาที่จ่าย เหตุผลที่จ่าย ผู้อนุมัติ
ให้จา่ ย และ วัน เดือน ปี เวลาทีน่ ำ� ส่งคืนไว้ให้ชดั เจน
แน่นอนทุกๆ ครั้งที่มีการรับ-จ่าย
- มาตรา ๕ (๓) ส�ำหรับหน่วยที่ไม่มีข้าราชการชั้น
สัญญาบัตรเป็นเจ้าหน้าที่ในการนี้โดยเฉพาะ ให้
ก�ำหนดตัวข้าราชการชัน้ สัญญาบัตร ๑ คน เป็นผูร้ บั
ผิดชอบในการเก็บรักษา การตรวจสอบหลักฐาน
และท�ำหลักฐานรับ-จ่าย ไว้ให้เป็นการแน่นอน เมือ่
มีการเปลีย่ นแปลงตัวข้าราชการผูร้ บั ผิดชอบนีค้ ราว
ใดต้ อ งให้ มี ก ารรั บ -ส่ ง หน้ า ที่ กั น โดยมี ห ลั ก ฐาน
ทางเอกสารทุกครั้ง
- มาตรา ๕ (๔) ก�ำหนดตัวข้าราชการชัน้ สัญญาบัตร
อย่างน้อย ๑ คน ให้เป็นพยานในการตรวจสอบทุกๆ
ครั้งที่ต้องมีการรับ-จ่าย และต้องลงชื่อ ก�ำกับไว้ใน
เอกสารรับ-จ่ายทุกครั้งไป
ส�ำหรับ (๓) และ (๔) ในหน่วยที่ไม่มีข้าราชการ
ชัน้ สัญญาบัตรเป็นเจ้าหน้าทีช่ นั้ รอง ให้ใช้ขา้ ราชการ
ต�่ำกว่าชั้นสัญญาบัตรได้
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๗.การรักษา
ความปลอดภัย
๗.๑ ป้าย
- ระเบียบกองทัพบก
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

- ข้อ ๖.๑ ต้องก�ำหนดให้เป็นพื้นที่หวงห้าม ห้าม
บุคคลทีไ่ ม่เกีย่ วข้องเข้าไปในพืน้ ทีท่ กี่ ำ� หนดโดยเด็ด
ขาด ต้องมีปา้ ยพืน้ ทีห่ วงห้ามติดไว้ตามช่องทางเข้าออกทุกแห่ง ผูม้ สี ทิ ธิเข้าออกจะต้องเข้าออกตามช่อง
ทางที่ก�ำหนด
- ข้ อ ๖.๓ ห้ า มน� ำ ไม้ ขี ด ไฟหรื อ สิ่ ง ที่ ท� ำ ให้ เ กิ ด
ประกายไฟ เข้าในบริเวณพืน้ ทีเ่ ก็บรักษากระสุนและ
วัตถุระเบิดและต้องติดป้ายห้ามไว้ให้เห็นเด่นชัด
- ข้อ ๖.๑๔ พื้นที่ส�ำหรับสูบบุหรี่ต้องอยู่ห่างพื้นที่
เก็บรักษากระสุนและวัตถุระเบิดไม่น้อยกว่า ๑๐๐
ฟุต และต้องมีทที่ งิ้ ก้นบุหรีท่ ำ� ไว้โดยเฉพาะพร้อมติด
ป้ายให้เห็นชัดเจน
ผนวก ก. ข้อ ๒.๕ ข. ห้ามสูบบุหรี่ นอกจากจะสูบ
ในพื้นที่ที่ก�ำหนดให้ เมื่อสูบเสร็จแล้วจะต้องแน่ใจ
ว่าได้ดับก้นบุหรี่แล้ว
- ผนวก ก. ข้อ ๓.๒ ข. จะต้องมีการควบคุมและ
บังคับอย่างเข้มงวดในการสูบบุหรี่
๗.๒ เวร - ยาม - ระเบียบกองทัพบก - ข้อ ๖.๔.๑ ต้องมียามรักษาการณ์อย่างเพียงพอ
ตลอดเวลาในระหว่าง รักษาการณ์ ต้องตรวจการใส่
ว่าด้วยการเก็บ
กุญแจ การประทับตา ตลอดจนอุปกรณ์ประจ�ำคลัง
รักษากระสุน
กระสุนและวัตถุระเบิดให้เรียบร้อย
และวัตถุระเบิด
- ข้อ ๖.๔.๒ ยามรักษาการณ์และเจ้าหน้าที่ผู้รับผิด
พ.ศ.๒๕๔๕
ชอบเกีย่ วกับกระสุนและวัตถุระเบิด จะต้องได้รบั ค�ำ
ตอนที่ ๒ ข้อ
แนะน�ำเกี่ยวกับการดับเพลิงในกรณีฉุกเฉินและ
๖.๔.๑, ๖.๔.๒,
๖.๑๓, ๖.๑๕ และ อันตรายที่เกี่ยวกับเพลิงและวัตถุระเบิดรวมทั้งข้อ
ปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยมาแล้วเป็นอย่างดี
ผนวก ก ข้อ
๔.๑.๒๑ ง
กรมจเรทหารบก
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๗.๓ การ
ป้องกันอัคคีภัย
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- ข้อ ๖.๑๓ ต้องมีอุปกรณ์ปฐมพยาบาลเก็บไว้เป็น
ส่วนกลางส�ำหรับคลังกระสุนวัตถุระเบิดของหน่วย
ใช้ ให้เก็บรักษาไว้ที่ยามรักษาการณ์ประจ�ำคลัง
- ข้อ ๖.๑๕ ห้ามใช้วทิ ยุรบั -ส่ง และโทรศัพท์เคลือ่ นที่
ในระยะ ๕๐ ฟุต (๑๕ เมตร) จากกระสุนและวัตถุระเบิด
- ผนวก ก ข้อ ๔.๑.๒๑ ง ต้องมีอปุ กรณ์ปฐมพยาบาล
ต่อไปนีเ้ ก็บไว้เป็นส่วนกลางและจ่ายให้ผรู้ บั ผิดชอบ
ประจ�ำชุดเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับกระสุนเคมี
หมวด ซี
๑) ผ้ากอซที่ฆ่าเชื้อแล้ว
๒) น�ำ้ ยาคอปเปอร์ซลั เฟต (จุนสี) ๑% จ�ำนวน ๔ ลิตร
๓) ถังขนาด ๒๐ ลิตร ๑ ใบ และ ฟองน�้ำ ๒ ก้อน
๔) น�้ำเกลือ ๘ ลิตร
- ข้อ ๖.๕ บริเวณคลังกระสุนและวัตถุระเบิดต้อง
ไม่มสี ายไฟฟ้าในระยะใกล้กว่าความสูงของเสาไฟฟ้า
หรือใกล้กว่าระยะความยาวของสายไฟฟ้าระหว่าง
เสาไฟฟ้า หรือน้อยกว่า ๕๐ ฟุต โดยให้ใช้ระยะทีม่ า
กกว่าเป็นเกณฑ์
- ระเบียบกองทัพบก - ข้อ ๖.๗ บริเวณรอบคลังกระสุนและวัตถุระเบิด
ต้องมีเขตกันเพลิง อย่างน้อย ๕๐ ฟุต ต้องตัดหญ้า
ว่าด้วยการเก็บ
ให้สั้นและไม่มีสิ่งติดไฟได้ง่าย
รักษากระสุน
- ข้อ ๖.๘ ห้ามก�ำจัดวัชพืชและสิง่ อืน่ ใด โดยการเผา
และวัตถุระเบิด
บริเวณรอบๆ คลังในรัศมี ๕๐ ฟุต โดยเด็ดขาด
พ.ศ.๒๕๔๕
ตอนที่ ๒ ข้อ ๖.๕, - ข้อ ๖.๑๑ ต้องติดตั้งอุปกรณ์ดับเพลิงขั้นต้นที่
๖.๗., ๖.๘, ๖.๑๑, เหมาะสมกับกระสุนและวัตถุระเบิดที่เก็บรักษาใน
คลังนั้นๆ
๖.๑๒ และ
ผนวก ก ข้อ ๓.๒ ซ
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๗.๔ การ
ป้องกันฟ้าผ่า

- ระเบียบกองทัพบก
ว่าด้วยการส่งก�ำลัง
สิ่งอุปกรณ์ ประเภท
๕ พ.ศ.๒๕๔๒
ข้อ ๓๐.๑๐
- หลักเกณฑ์การส่ง
ก�ำลังสิ่งอุปกรณ์
ประเภท ๕ รองรับ
การบริหารจัดการ
สิ่งอุปกรณ์ประเภท
๕ ของกองทัพบก
ตอนที่ ๔ ข้อ ๓๐.๑๐
- ระเบียบกองทัพบก
ว่าด้วยการเก็บ
รักษากระสุน
และวัตถุระเบิด

ใจความของหลักฐานอ้างอิง
- ข้อ ๖.๑๒ ต้องมีอุปกรณ์ส่งสัญญาณแจ้งเตือนเมื่อ
เกิดเพลิงไหม้เช่น ระฆัง, ไซเรน และ โทรศัพท์ ทุก
ที่ที่มีเจ้าหน้าที่เวร-ยามรักษาการณ์
- ผนวก ก ข้อ ๓.๒ ซ ต้องมีเขตกันเพลิงอย่างน้อย
๕๐ ฟุต และปราศจากสิ่งที่ติดไฟได้อยู่รอบคลังบน
พืน้ ดิน และเขตกันเพลิงนีไ้ ม่จำ� เป็นจะต้องปราศจาก
พืชพันธุต์ า่ ง ๆ แต่ตอ้ งควบคุมไว้ดว้ ยการตัดหรือการ
ปลู ก หญ้ า เพื่ อ ป้ อ งกั น เพลิ ง ลุ ก ลามไปถึ ง คลั ง ได้
รวดเร็ว หญ้าทีร่ กและเศษวัสดุทแี่ ห้งบนคลังกระสุน
และวัตถุระเบิด ที่มีดินถม ตลอดจนต้นไม้เล็กใหญ่
ทีม่ นี ำ�้ หนักและรากทีอ่ าจท�ำให้คลังกระสุนและวัตถุ
ระเบิดเสียหายได้ จะต้องขจัดออกไปให้หมด ฯลฯ
- ข้อ ๓๐.๑๐ รอบคลังกระสุนต้องมีเขตกันเพลิง ซึ่ง
ปราศจากวัสดุที่ติดไปได้ มีความกว้างไม่น้อยกว่า
๕๐ ฟุต เพือ่ ป้องกันเพลิงลุกลามเข้าไปยังคลังกระสุน
- ข้อ ๓๐.๑๐ รอบคลังกระสุนต้องมีเขตกันเพลิง ซึ่ง
ปราศจากวัสดุที่ติดไปได้ มีความกว้างไม่น้อยกว่า
๕๐ ฟุ ต เพื่ อ ป้ อ งกั น เพลิ ง ลุ ก ลามเข้ า ไปยั ง คลั ง
กระสุน

- ข้อ ๖.๒ ต้องติดตัง้ ระบบป้องกันฟ้าผ่าให้ครอบคลุม
พื้นที่คลังกระสุนและวัตถุระเบิดทุกคลัง พร้อมทั้ง
จัดให้มกี ารตรวจสภาพด้วยสายตาเดือนละครัง้ และ
ทดสอบระบบป้องกันฟ้าผ่าอย่างน้อยปีละครั้ง ราย
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พ.ศ.๒๕๔๕
ตอนที่ ๒ ข้อ ๖.๒,
ผนวก ข ข้อ ๒ ข,
ผนวก ข ข้อ ๒๑ ก

๗.๕ การจัดท�ำ
แผนเผชิญเหตุ
และการตรวจ
คลัง
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- ระเบียบกองทัพบก
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

กรมจเรทหารบก

ใจความของหลักฐานอ้างอิง
ละเอียดตามผนวก ข. ข้อ ๒๑
- ผนวก ข ข้อ ๒ ข ระบบที่เหมาะสมกับคลังกระสุน
และวัตถุระเบิดและติดตั้งแพร่หลายในกองทัพบก
ปัจจุบันคือระบบสายเดี่ยว ติดตั้งแยกจากอาคาร
เนื่องจากสร้างง่ายราคาถูก การป้องกันเป็นรูป
วงกลมมีโคนเสาเป็นจุดศูนย์กลาง รัศมีเป็น ๒ เท่า
ของความสูงของเสา อาคารหรือสิ่งปลูกสร้างที่อยู่
ภายในครอบกรวยนีจ้ ะได้รบั การป้องกันจากการถูก
ฟ้าผ่า
- ผนวก ข ข้อ ๒๑ ก กล่าวทัว่ ไป ระบบป้องกันฟ้าผ่า
จะต้องได้รับการตรวจ สภาพความตั้งตรงของเสา
ความขึงตรึงของลวดสลิงและการไม่มวี ชั พืชปกคลุม
(ด้วยสายตา) ทุกเดือนและต้องได้รบั การทดสอบทุก
ปีเพื่อตรวจความต่อเนื่องทางไฟฟ้าและความเพียง
พอในการลงดิน(ขอรับการสนับสนุนจาก ยย.ทบ.
ฯลฯ)
- ข้อ ๒๑.๑ ต้องแต่งตั้งกรรมการตรวจคลังกระสุน
และวัตถุระเบิด เพื่อท�ำการตรวจคลังกระสุนและ
วัตถุระเบิดทุกรอบ ๑ เดือน รายละเอียดตามผนวก ค
- ข้อ ๒๑.๒ ต้องจัดท�ำแผนเผชิญเหตุกรณีเกิดเพลิง
ไหม้หรือเกิดการระเบิด และต้องมีการซักซ้อมตาม
แผนอย่างน้อยปีละ ๒ ครั้ง โดยแจ้งก�ำหนดการซัก
ซ้อมให้ผู้เกี่ยวข้องทราบล่วงหน้าทุกครั้ง
- ผนวก ก ข้อ ๒.๕ ญ เมื่อเกิดเพลิงไหม้ต้องให้
สัญญาณเตือนทันที พร้อมที่จะชี้ต้นเพลิงให้เจ้า
หน้าที่ดับเพลิง
- ผนวก ก ข้อ ๒.๕ ฎ เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ควร
จะได้แนะน�ำเจ้าหน้าที่
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ทุกคนรูถ้ งึ แผนการดับเพลิงทีม่ อี ยู่ และเป็นการช่วย
เหลือเจ้าหน้าทีด่ บั เพลิงและป้องกันการสูญเสียชีวติ
และทรัพย์สินในกรณีเกิดอุบัติเหตุ
- ผนวก ก ข้อ ๒.๖ ข ยามและเจ้าหน้าทีผ่ รู้ บั ผิดชอบ
เกี่ยวกับกระสุนและวัตถุระเบิด จะต้องได้รับค�ำ
แนะน�ำเกี่ยวกั บการดั บเพลิ ง ในกรณี ฉุก เฉิ น และ
อันตรายทีเ่ กีย่ วกับเพลิงและการระเบิด และข้อควร
ระวังเกีย่ วกับความปลอดภัยทีจ่ ะต้องปฏิบตั มิ าแล้ว
เป็นอย่างดี การแนะน�ำนี้จะต้องชี้ให้เห็นว่าหน้าที่
ประการส�ำคัญที่สุดคือ การป้องกันกระสุนและวัตถุ
ระเบิดไม่ให้เกิดเพลิงไหม้ การส่งสัญญาณจะต้อง
กระท�ำอย่างรวดเร็วทีส่ ดุ เพือ่ จะได้เริม่ ปฏิบตั กิ ารได้
ทันที การปฏิบตั อิ ย่างฉับพลันของยาม จะท�ำให้เพลิง
และการระเบิดอย่างรุนแรงไม่เกิดขึ้น เมื่อยามได้ส่ง
สัญญาณแล้วให้พยายามควบคุมเพลิงไว้ไม่ให้ลกุ ลาม
ต่อไป จนกว่าหน่วยดับเพลิงจะมาถึง ยกเว้นเมือ่ เกิด
เพลิงไหม้ในคลังกระสุนและวัตถุระเบิดที่ปิดอย่าได้
พยายามเข้าไปในคลังเป็นอันขาด
- ผนวก ก ข้อ ๓.๑ กล่าวทั่วไป ต้องจัดท�ำแผนดับ
เพลิ ง ไว้ ร วมทั้ ง ให้ มี ร ายการติ ด ต่ อ สื่ อ สาร หรื อ
สัญญาณเตือนทีจ่ ะใช้อยูด่ ว้ ย แม้วา่ รายละเอียดอาจ
แตกต่างกันไปตามความเหมาะสมของแต่ละแห่ง แต่
แผนรวมจะต้องก�ำหนด ผูร้ บั ผิดชอบและผูท้ ำ� หน้าที่
แทน การจัดและการฝึก รวมทั้งหน้าที่ฉุกเฉินของ
แต่ละหน่วยงาน หรือหน่วยงานภายนอก จะต้อง
ก�ำหนดความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่ไว้ด้วย ได้แก่
ก. การแจ้งเหตุเพลิงไหม้
ข. การออกค�ำสั่งการอพยพเจ้าหน้าที่
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อันตราย

ค. การแจ้งบุคคลข้างเคียงที่อาจได้รับ

ง. วิธีดับเพลิงหรือการคบคุมเพลิง
จ. การนัดพบ และการแนะน�ำเจ้าหน้าที่
ดับเพลิงเกี่ยวกับรายละเอียดของเพลิง จนถึงเวลา
ที่เจ้าหน้าที่ดับเพลิงมาถึง
- ผนวก ก ข้อ ๓.๓ ข ต้องมีถังน�้ำและกระป๋องตัก
น�้ำ ถังทราย และ พลั่ว ไว้ใช้ดับเพลิงที่เริ่มเกิดใน
พื้นที่เก็บรักษากระสุนและวัตถุระเบิด ซึ่งมีสิ่งที่
ติดไฟได้ ส่วนใหญ่เป็นหญ้า ไม้ ขอนรอง หีบห่อ
กระสุน ฯลฯ ในกรณีเช่นนี้ต้องมีถังน�้ำอย่างน้อย ๑
ใบ และกระป๋องตักน�้ำ ๒ ใบ หรือเครื่องดับเพลิง
ชนิดเคมี ไว้ให้พร้อมส�ำหรับให้เจ้าหน้าที่ที่ท�ำงาน
อยู่ในบริเวณนั้นใช้ได้ทันที
- ผนวก ก ข้อ ๓.๓ ค.๓) หน่วยทีม่ แี ผนดับเพลิงและ
เจ้าหน้าที่ดับเพลิงจัดไว้ พร้อมด้วยรถถังน�้ำ รถดับ
เพลิงและเครื่องอุปกรณ์อื่นๆ ที่จ�ำเป็นในการดับ
เพลิงควรจัดให้รถดับเพลิงไปทีเ่ กิดเพลิงไหม้ได้อย่าง
รวดเร็ว
- ผนวก ก ข้อ ๓.๓ ค.๔) แผนผังการดับเพลิงเก็บ
ไว้ที่ บก.หน่วย หรือกองรักษาการณ์และเก็บไว้ใกล้
กับพื้นที่เก็บรักษา ซึ่งจะท�ำให้เจ้าหน้าที่ดับเพลิง
สามารถตัดสินใจได้อย่างเร็ว
- ผนวก ก. ข้อ ๓.๓ ช.) ต้องจัดให้มีเจ้าหน้าที่เวร
ยาม เจ้าหน้าทีด่ บั เพลิง เจ้าหน้าทีท่ างทหารและเจ้า
หน้าที่อื่นๆ ไว้รักษาการณ์เพื่อให้มีก�ำลังในการ ดับ
เพลิงให้เพียงพอตลอดเวลา
- ผนวก ก ข้อ ๓.๕ ก เมือ่ เจ้าหน้าทีร่ กั ษาการณ์หรือ
ผู้หนึ่งผู้ใดพบว่ามี
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ควันออกจากคลังกระสุนและวัตถุระเบิดที่ปิดหรือ
สังเกตเห็นว่าเพลิงไหม้คลังกระสุนและวัตถุระเบิด
จะต้องรีบส่งสัญญาณเตือนทันทีและอพยพไปอยูใ่ น
ระยะที่ปลอดภัย จะต้องไม่เข้าไปในอาคารที่เกิด
เพลิงไหม้นั้น เพราะอาจติดอยู่ในไฟและไม่สามารถ
ส่งสัญญาณได้
- ผนวก ก ข้อ ๓.๕ ข ถ้าพบไฟไหม้หญ้าหรือวัสดุอื่น
รอบคลังกระสุนและวัตถุระเบิด ควรส่งสัญญาณ
เตือนทันทีและเจ้าหน้าที่ผู้นั้นต้องท�ำทุกอย่างทันที
เท่าที่ท�ำได้ โดยใช้เครื่องดับเพลิง ใช้น�้ำที่อยู่ในถัง
ใกล้เคียง หรือใช้เครือ่ งมือดับเพลิง หรือควบคุมเพลิง
ไว้จนกว่าเจ้าหน้าที่ดับเพลิงจะมาถึง
- ข้อ ๓๐.๑๔ หน่วยที่มีหน้าที่ในการเก็บรักษา
กระสุนและวัตถุระเบิด ต้องจัดท�ำแผนเผชิญเหตุ ใน
กรณีที่เกิดเพลิงไหม้
- ระเบียบกองทัพบก - ข้อ ๓๐.๑๔ หน่วยที่มีหน้าที่ในการเก็บรักษา
ว่าด้วยการส่งก�ำลัง กระสุนและวัตถุระเบิด ต้องจัดท�ำแผนเผชิญเหตุ ใน
สิ่งอุปกรณ์ ประเภท กรณีที่เกิดเพลิงไหม้
๕ พ.ศ.๒๕๔๒
ข้อ ๓๐.๑๔
- หลักเกณฑ์การ - ข้อ ๖.๔.๑ ต้องมียามรักษาการณ์อย่างเพียงพอ
ส่งก�ำลังสิ่งอุปกรณ์ ตลอดเวลาในระหว่างรักษาการณ์ต้องตรวจการใส่
ประเภท ๕ รองรับ กุญแจ การประทับตราตลอดจนอุปกรณ์ประจ�ำคลัง
การบริหารจัดการ กระสุนและวัตถุระเบิดให้เรียบร้อย
สิ่งอุปกรณ์ประเภท - ข้อ ๖.๔.๓ คลังกระสุนและวัตถุระเบิดที่เป็นคลัง
๕ ของกองทัพบก เปิดทุกคลัง ต้องใส่กุญแจให้มั่นคง และประทับตรา
เครื่องหมายไว้ ให้หัวหน้าคลังจัดท�ำสมุด รับ-ส่ง
ตอนที่ ๔ ข้อ
ลูกกุญแจไว้เป็นหลักฐานโดยถูกต้องทุกครั้ง
๓๐.๑๔
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- ระเบียบกองทัพบก
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
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- ข้อ ๖.๔.๔ การเปิดคลังกระสุนและวัตถุระเบิดทุก
ครั้งต้องได้รับอนุมัติจากผู้บังคับหน่วยหรือผู้บังคับ
บัญชาที่รับผิดชอบคลังกระสุนและวัตถุระเบิดนั้น
โดยบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษรลงในสมุดที่จัดท�ำ
ขึ้นเพื่อให้ตรวจสอบได้
- ข้อ ๙.๑๒ ต้องติดป้ายสัญลักษณ์เพลิงทีค่ ลังกระสุน
และวัตถุระเบิด โดยป้ายที่ติดต้องแสดงถึงสิ่งที่มี
อันตรายสูงสุดและเพิ่มป้ายสัญลักษณ์สารเคมี ตาม
หมวดของกระสุนและวัตถุระเบิดที่เก็บรักษาอยู่ใน
คลังนั้น
- ผนวก ก ข้อ ๒.๒ ก ๔) ควรมีป้ายอนุญาตให้ผู้
ปฏิบัติงานก�ำกับดูแลผู้เยี่ยมเยือน (บางโอกาส)
จ�ำนวนสูงสุดให้เข้าไปในพื้นที่ปฏิบัติงาน ห้อง หรือ
อาคารทีม่ วี ตั ถุระเบิดได้ในครัง้ หนึง่ ๆ ติดไว้ให้เห็นได้
อย่างชัดเจน
- ผนวก ก ข้อ ๓.๖ ข ๑) การติดป้ายสัญลักษณ์เพลิง
ต้องติดป้ายสัญลักษณ์เพลิงที่อาคารหรือพื้นที่เก็บ
รั ก ษาที่ มี ก ระสุ น หรื อ วั ต ถุ ร ะเบิ ด อยู ่ ใ นลั ก ษณะ
ที่เจ้าหน้าที่ดับเพลิงเห็นได้ง่ายจากระยะไกลที่สุด
เท่าที่ท�ำได้ ถ้าภูมิประเทศ และ/หรือต้นไม้ใบหญ้า
ท�ำให้มองไม่เห็นสัญลักษณ์เพลิงจนกว่าจะเข้ามา
ใกล้ต้องมีแผนผังและ/หรือแผนที่ที่แสดงที่ตั้งของ
พื้นที่เก็บรักษา สัญลักษณ์เพลิงและสัญลักษณ์เคมี
ถ้าเกี่ยวข้อง แผนผังนี้ต้องทันสมัยและควรมีอยู่ที่
ยามรักษาการณ์แผนกดับเพลิง
- ผนวก ก ข้อ ๓.๖ ข ๒) สัญลักษณ์เพลิงนี้อาจติด
ไว้ด้านนอกอาคารโดยตรง แต่อาคารหรือที่เก็บ
รักษา ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงการเก็บวัตถุระเบิด
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บ่อยๆ ควรใช้แผ่นป้ายสัญลักษณ์เพลิงที่ถอดออก
ได้ ส�ำหรับอาคารทีม่ คี วามยาวมากๆอาจจ�ำเป็นต้อง
มีสัญลักษณ์อยู่ด้านละมากกว่าหนึ่งแห่งก็ได้
- ผนวก ก ข้อ ๓.๖ ค ลักษณะของป้ายสัญลักษณ์
เพลิง
๒) สัญลักษณ์เพลิงเป็นรูปต่างๆ ดังนี้
- รูปแปดเหลี่ยม สัญลักษณ์เพลิงพวกที่ ๑
- รูปกากบาท สัญลักษณ์เพลิงพวกที่ ๒
- รูปสามเหลี่ยมหัวกลับ สัญลักษณ์เพลิง
พวกที่ ๓
		 - รูปสี่เหลี่ยมข้าวหลามตัด สัญลักษณ์เพลิง
พวกที่ ๔
๓) สีพนื้ ของสัญลักษณ์เพลิงเป็นสีสม้ ตัวเลขแสดง
ถึงเพลิงแต่ละพวกเป็นสีด�ำ สัญลักษณ์นี้ควรใช้สี
สะท้อนแสงหรือสีแรงแสงจะดีกว่า
๔) รูปร่างและขนาดของหมายเลข และสัญลักษณ์
เพลิงทัง้ สีพ่ วกส�ำหรับติดทีป่ ระตูดา้ นในอาคารให้ใช้
ครึ่งขนาดจริง
- ข้อ ๓๐.๑๒ คลังกระสุนและกระสุนมูลฐาน ต้อง
ได้รับการตรวจสภาพอย่างน้อยปีละครั้ง
- ข้อ ๔๕.๑.๔.๑๒ การตรวจสภาพคลังกระสุนและ
พื้น ที่เก็บ รั ก ษาเป็ น การตรวจสภาพ เพื่ อ ค้ น หา
สภาพทีไ่ ม่ได้มาตรฐาน และอาจไม่ปลอดภัยต่อการ
เก็ บ รั ก ษา เช่ น ตรวจสภาพการเก็ บ รั ก ษาตาม
มาตรฐานที่ก�ำหนด การตรวจสภาพคลังกระสุน
และการตรวจสภาพ เสาล่อฟ้า เป็นต้น
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๘.การเก็บรักษา
และมาตรการ
การป้องกันการ
รั่วไหล
๘.๑ คลัง
- ระเบียบกองทัพบก
สป.๕
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 ๖.๑๐ ถ้าอุณหภูมิภายในคลังสูงกว่า ๔๐ C
เป็นเวลานานกว่า ๒๔ ชั่วโมง ควรระบายความร้อน
ของคลังกระสุนและวัตถุระเบิด โดยรดน�้ำภายนอก
อาคารให้เปียก เปิดประตูและเครื่องระบายอากาศ
ถ้าวิธีเหล่านี้ลดอุณหภูมิไม่ได้ผลผู้บังคับบัญชาต้อง
ตกลงใจว่าจะย้ายกระสุนและวัตถุระเบิดไปเก็บทีอ่ นื่
หรือไม่
- ข้อ ๙.๑ กระสุนและวัตถุระเบิดต้องบรรจุอยู่ใน
หีบห่อหรือกล่องมาตรฐาน
- ข้อ ๙.๒ ต้องกองกระสุนและวัตถุระเบิดให้หีบห่อ
ด้ า นที่ มี เ ลขงานออกด้ า นนอกโดยกองเลขงาน
เดียวกันไว้รวมกัน และจัดให้อากาศสามารถถ่ายเท
ได้สะดวก ด้วยการยกด้านล่างของกองให้สูงพ้นพื้น
ไม่น้อยกว่า ๔ นิ้ว และระยะระหว่างกองห่างกันไม่
น้อยกว่า ๔ นิ้ว ยอดกองกระสุนและวัตถุระเบิด
ต้องอยู่ต�่ำกว่าระดับชายคาและอยู่ห่างจากหลังคา
ไม่น้อยกว่า ๑๘ นิ้ว แต่ต้องไม่เกินกว่าความสูงของ
ช่องระบายอากาศและความสูงต้องต�่ำกว่าแนวสิ่ง
ก�ำบังอย่างน้อย ๑ ฟุต มีปา้ ยประจ�ำกองกระสุนและ
วัตถุระเบิด ทบ.๔๖๘–๕๐๖ ติดไว้ทุกกองให้เห็น
อย่างชัดเจน
- ข้อ ๙.๓ ต้องไม่กองกระสุนและวัตถุระเบิดสูง
เกินไป จนท�ำให้หีบห่อชั้นล่างถูกกดจนแตกหรือ
เสียรูปทรง
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- ข้อ ๙.๔ กระสุนและวัตถุระเบิดต่างเลขงานห้าม
กองรวมกัน
- ข้ อ ๙.๕ หี บ พร่ อ งควรปิ ด ให้ ส นิ ท ต้ อ งท� ำ
เครื่องหมายค�ำว่า “หีบพร่อง” พร้อมระบุรหัส เลข
งานและจ�ำนวนกระสุนและวัตถุระเบิดให้ชัดเจน
วางไว้ด้านบนสุดของกอง เลขงานหนึ่งๆ ให้มีหีบ
พร่อง ได้เพียงหีบเพียงหีบเดียวเท่านั้น
- ข้อ ๙.๗ ต้องไม่มีหีบเปล่า รวมทั้งวัตถุไวไฟอยู่
ภายในคลัง
- ข้อ ๙.๑๑ ต้องติดค�ำแนะน�ำประจ�ำคลังกระสุน
และวัตถุระเบิดตามผนวก ก. ข้อ ๔.๑.๓ ฉ. ไว้ใกล้
ประตูของคลัง เพือ่ ให้เห็นได้ชดั เมือ่ ท�ำงานอยูใ่ นคลัง
- ข้อ ๙.๑๓ ต้องมีผงั แสดงการเก็บรักษากระสุนและ
วัตถุระเบิดที่ทันสมัยอยู่เสมอ ติดไว้ให้เห็นได้ชัด
ภายในคลังและต้องมีส�ำเนาที่ตรงกันเก็บไว้ที่ส่วน
ควบคุมทางบัญชีของหน่วย
- ข้อ ๑๑ กระสุนและวัตถุระเบิดที่บกพร่อง ช�ำรุด
เสื่ อ มสภาพ ใช้ ก ารไม่ ไ ด้ ต ้ อ งแยกเก็ บ ไว้ ใ นที่
ปลอดภัยต่ออาคารที่พักอาศัย อาคารปฏิบัติงาน
แหล่งชุมชน และเส้นทางสาธารณะ โดยค�ำนึกถึง
ประเภทการเก็บร่วมและข้อบังคับ ปริมาณ- ระยะ
- ข้อ ๑๓ ต้องมีการตรวจสภาพกระสุนและวัตถุ
ระเบิดทีเ่ ก็บรักษาไว้ในคลัง โดยเจ้าหน้าทีส่ รรพาวุธ
ที่ให้การสนับสนุนตามวงรอบการตรวจสภาพที่
ก�ำหนดไว้ รายละเอียดตามระเบียบการตรวจสภาพ
กระสุนและวัตถุระเบิดที่เกี่ยวข้อง
- ข้อ ๑๔ เมือ่ มีความจ�ำเป็นจะต้องเก็บรักษากระสุน
และวัตถุระเบิดต่างประเภทไว้ร่วมกัน จะต้องเก็บ
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ให้ถูกต้องตามแผนผังการเก็บร่วมที่ก�ำหนด๕.๓.๑
ตารางที่ ๕ - ๑๙ การแบ่งประเภทกระสุนและวัตถุ
ระเบิด ส�ำหรับการเก็บร่วมแบ่งออกเป็น ๑๒ หมวด
(หมวด A ถึง H, J, K, L และ S)
- ข้อ ๑๕ การเก็บกระสุนและวัตถุระเบิดคละกัน
รายการกระสุนและวัตถุระเบิดตามล�ำดับอักษรดูได้
จาก ผนวก ก ข้อ
			 ๑๕.๑ กระสุนและวัตถุระเบิดหมวด B, C,
D, E, F, G, H, J และ S อาจเก็บคละกันได้ โดยน�้ำ
หนักวัตถุระเบิดสุทธิรวมกันไม่เกิน ๑,๐๐๐ ปอนด์
ต่อพืน้ ทีเ่ ก็บรักษา กระสุนและวัตถุระเบิดเหล่านีจ้ ะ
ต้องบรรจุในหีบห่อมาตรฐาน
- ข้อ ๒๓ ให้หน่วยต่างๆ ที่มีกระสุนและวัตถุระเบิด
ในครอบครอง ปฏิบัติตามระเบียบนี้โดยเคร่งครัด
หากไม่สามารถปฏิบัติตามได้ด้วยเหตุขัดข้องใดๆ
ต้ อ งรายงานให้ ก องทั พ บกทราบ โดยผ่ า นกรม
สรรพาวุธทหารบกหรือกรมวิทยาศาสตร์ทหารบก
ในส่วนที่เกี่ยวข้อง เพื่อพิจารณาอนุมัติให้ละเว้น
การปฏิบตั ติ ามระเบียบนีเ้ ป็นการชัว่ คราว ตามระยะ
เวลาทีก่ ำ� หนด แต่ตอ้ งไม่เกิน ๑ ปี ถ้ามีความจ�ำเป็น
สามารถขออนุมตั ติ อ่ ได้ แต่ตอ้ งพิจารณาหาหนทาง
ปฏิบัติเพื่อการแก้ไขให้ดีที่สุดต่อไป
- ผนวก ก.ข้อ ๔.๑.๗ ญ ข้อ ๒) การด�ำเนินการ
เกี่ยวกับ สป.ใช้การไม่ได้ เมื่อพบว่า สป.เคมีช�ำรุด
รั่วซึม หรือใช้การไม่ได้ ต้องท�ำเครื่องหมายไว้ให้
ทราบ สป. เหล่านี้ ต้องน�ำออกจากพื้นที่เก็บรักษา
ทันที ถ้าท�ำได้ ถ้ายังไม่สามารถท�ำลายได้ทันที ต้อง
บรรจุกระสุนที่รั่วในภาชนะ และคัดแยกไปไว้ใน
อาคารหรือที่ส�ำรองไว้ส�ำหรับ สป.ใช้การไม่ได้
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คู่มือการปฏิบัติราชการสายงานจเร
การตรวจกิจการทั่วไป

หัวขอการตรวจ หลักฐานอ้างอิง

๘.๒ การเก็บ - ระเบียบกองทัพบก
สป.๕ ภายในคลัง ว่าด้วยการส่งก�ำลัง
สิ่งอุปกรณ์ ประเภท
๕ พ.ศ.๒๕๔๒
ข้อ ๓๐.๓, ๓๐.๔,
๓๐.๕, ๓๐.๘,
๓๐.๙, ๓๐.๑๒,

ใจความของหลักฐานอ้างอิง
- ผนวก ก ข้อ ๔.๑.๒๐ ข การควบคุมอุณหภูมิ
ฟอสฟอรัสขาวทีบ่ รรจุในลูกกระสุนจะหลวมละลาย
กลายเป็นของเหลวทีอ่ ณ
ุ หภูมิ ๔๓.๙ องศาเซลเซียส
(๑๑๑ องศา ฟาเรนไฮต์) เมื่อถูกอากาศจะลุกไหม้
และถ้ามีหลอดดินระเบิดอยู่ในลูกกระสุนจะท�ำให้
ระเบิดได้ เมือ่ อุณหภูมติ ำ�่ กว่า ๔๓.๙ องศาเซลเซียส
ฟอสฟอรัสขาวจะเป็นของแข็ง และจะไม่รั่ว ด้วย
เหตุนี้จึง จ�ำเป็นต้องรักษาอุณหภูมิไว้ให้ต�่ำกว่า
๔๓.๙ องศาเซลเซียส
- ผนวก ก ข้อ ๔.๑.๓๓ กระสุนเคมีที่ใช้การไม่ได้
ข. การคัดแยก
		 ๑) กระสุนที่อยู่ในสภาพอันตราย ต้อง
คัดแยกไว้เพื่อรอการท�ำลาย
๒) กระสุนระงับการใช้ ต้องท�ำเครือ่ งหมาย
ไว้ให้ชดั เจนติดป้ายประจ�ำกองกระสุนไว้ เพือ่ งดจ่าย
		 ค. การเก็บรักษา กระสุนมีสภาพอันตราย
ห้ามน�ำมาเก็บไว้กับกระสุน ที่ใช้การได้ กระสุนที่มี
อันตรายหรือสงสัยว่าจะมีสภาพอันตราย ให้คดั แยก
ออกและเก็บแยกกันกับกระสุนทีใ่ ช้ราชการได้ โดย
ปฏิบัติตามมาตรฐานปริมาณ-ระยะ
- ผนวก ก. ข้อ ๕ ข้อบังคับเกีย่ วกับปริมาณ-ระยะ ฯลฯ
- ข้อ ๓๐.๓ แยกเก็บกระสุนตามหมวดการเก็บร่วม
การเก็บรักษากระสุนและวัตถุระเบิดจะมีความ
ปลอดภัยมากที่สุด ถ้าแยกเก็บแต่ละรายการ หรือ
แต่ละหมวด ต้องไม่เก็บรักษากระสุนที่มีอันตราย
ต่างหมวดกันไว้รวมกัน เช่น เก็บรักษากระสุนและ
วัตถุระเบิดไว้รวมกับวัสดุที่ติดไฟได้หรือไวไฟ
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หัวขอการตรวจ หลักฐานอ้างอิง
๓๐.๑๓, ๔๕.๑,
๔๕.๑.๓ และ ข้อ
๖๑.๒.๖
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ใจความของหลักฐานอ้างอิง
- ข้อ ๓๐.๔ เก็บกระสุนและวัตถุระเบิดไว้ตาม
ปริมาณ-ระยะ ปริมาณของวัตถุระเบิดที่มีอยู่ใน
กระสุน เป็นสิ่งก�ำหนดระยะอันตรายที่เกี่ยวข้อง
ปริมาณสูงสุดของวัตถุระเบิดที่อนุญาตให้เก็บไว้ใน
ทีแ่ ต่ละแห่งนัน้ พิจารณาจากระยะห่างจากทีต่ งั้ นัน้
ถึ ง ที่ อี ก แห่ ง หนึ่ ง ควรมี ร ะยะห่ า งไม่ น ้ อ ยกว่ า ที่
ก�ำหนด เพื่อให้เกิดความปลอดภัย
- ข้อ ๓๐.๕ แยกเก็บกระสุนตามเลขงาน ห้ามน�ำ
กระสุนต่างเลขงานเก็บไว้ในกองเดียวกัน ต้องกอง
ไว้หา่ งกันให้เห็นแยกกันได้ชดั เจน และมีปา้ ยประจ�ำ
กองกระสุนติดไว้ให้เห็นแบบ และวิธเี ขียนตามผนวก
ด.(ทบ.๔๖๘–๕๐๖)
- ข้อ ๓๐.๘ กระสุนหรือองค์ประกอบของกระสุน
ที่จะน�ำมาเก็บไว้ในคลังกระสุนต้องบรรจุในหีบห่อ
มาตรฐาน กระสุนนอกหีบห่อห้ามน�ำมาเก็บไว้ใน
คลังกระสุนเป็นอันขาด
- ข้อ ๓๐.๙ คลังกระสุนมีไว้ส�ำหรับเก็บกระสุน
เท่ า นั้ น ห้ า มน� ำ สิ่ ง ของอื่ น มาเก็ บ รวมไว้ ใ นคลั ง
กระสุน หีบเปล่า ขอนรองทีไ่ ม่ใช้ตลอดจนเครือ่ งมือ
ต่างๆ
- ข้อ ๓๐.๑๒ คลังกระสุนและกระสุนมูลฐาน ต้อง
ได้รับการตรวจสภาพอย่างน้อยปีละครั้ง ส�ำหรับ
กระสุนส�ำรองสงคราม ให้ทำ� การตรวจสภาพตามวง
รอบของการตรวจสภาพ
- ข้อ ๓๐.๑๓ คลังกระสุนทุกคลังต้องมีป้ายประจ�ำ
คลังกระสุน และจัดท�ำผังแสดงการเก็บรักษากระสุน
ที่ทันสมัยอยู่เสมอ ติดไว้ในที่เห็นได้ชัดเจน เช่น ที่
ประตูคลังด้านในต้องไม่ปล่อยให้มีไว้ในคลังเก็บ
รักษากระสุน

คู่มือการปฏิบัติราชการสายงานจเร
การตรวจกิจการทั่วไป

หัวขอการตรวจ หลักฐานอ้างอิง

- หลักเกณฑ์การส่ง
ก�ำลังสิ่งอุปกรณ์
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,

ใจความของหลักฐานอ้างอิง
- ข้อ ๔๕.๑ ผู้บังคับหน่วยทุกระดับ มีอ�ำนาจตรวจ
สภาพกระสุนของหน่วยภายใต้บงั คับบัญชาของตน
และใช้ผลการตรวจสภาพนี้ เป็นเครือ่ งมือวัดสภาพ
อันแท้จริงของกระสุน และประสิทธิภาพในการส่ง
ก�ำลังและซ่อมบ�ำรุงกระสุน ในหน่วยใต้บงั คับบัญชา
ของตน
- ข้อ ๔๕.๑.๓ การตรวจสภาพโดยผู้บังคับหน่วย ผู้
บั ง คั บ หน่ ว ยทุ ก ระดั บ จั ด ให้ มี ก ารตรวจสภาพ
กระสุนโดยผู้บังคับหน่วยตามความเหมาะสม เพื่อ
ให้ทราบความพร้อมรบของหน่วยเมื่อมีปัญหาที่ไม่
สามารถด�ำเนินการเองได้ ให้ขอรับการสนับสนุน
จากหน่วยที่ให้การสนับสนุน
- ข้อ ๖๑.๒.๖ ผู้บังคับหน่วยจะต้องรับผิดชอบ ให้
มีจ�ำนวนกระสุนครบตามอัตรามูลฐาน และอยู่ใน
สภาพใช้การรบได้ทันที หากปรากฏหรือสงสัยว่า
เสื่อมสภาพ จะต้องรายงานตามสายการส่งก�ำลัง
โดยด่ ว นและส� ำ เนารายงานตามสายการบั ง คั บ
บัญชา
- ข้อ ๓๐.๓ แยกเก็บกระสุนตามหมวดการเก็บร่วม
การเก็บรักษากระสุนและวัตถุระเบิดจะมีความ
ปลอดภัยมากที่สุด ถ้าแยกเก็บแต่ละรายการ หรือ
แต่ละหมวด ต้องไม่เก็บรักษากระสุนที่มีอันตราย
ต่างหมวดกันไว้รวมกันเช่น เก็บรักษากระสุนและ
วัตถุระเบิดไว้รวมกับวัสดุที่ติดไฟได้หรือไวไฟ
- ข้อ ๓๐.๔ เก็บกระสุนและวัตถุระเบิดไว้ตาม
ปริมาณ-ระยะ ปริมาณของ วัตถุระเบิดที่มีอยู่ใน
กระสุน เป็นสิ่งก�ำหนดระยะอันตรายที่เกี่ยวข้อง
ปริมาณสูงสุดของวัตถุระเบิดที่อนุญาตให้เก็บไว้ใน
กรมจเรทหารบก
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๔๕.๑.๓,
ตอนที่ ๗ ข้อ
๖๑.๑.๕ และ
๖๑.๔.๖
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ใจความของหลักฐานอ้างอิง
ทีแ่ ต่ละแห่งนัน้ พิจารณาจากระยะห่างจากทีต่ งั้ นัน้
ถึ ง ที่ อี ก แห่ ง หนึ่ ง ควรมี ร ะยะห่ า งไม่ น ้ อ ยกว่ า ที่
ก�ำหนดเพื่อให้เกิดความปลอดภัย
- ข้อ ๓๐.๕ แยกเก็บกระสุนตามเลขงาน ห้ามน�ำ
กระสุนต่างเลขงานเก็บไว้ในกองเดียวกัน ต้องกอง
ไว้หา่ งกันให้เห็นแยกกันได้ชดั เจน และมีปา้ ยประจ�ำ
กองกระสุนติดไว้ให้เห็นแบบ และวิธเี ขียนตามผนวก
ด.(ทบ.๔๖๘–๕๐๖)
- ข้อ ๓๐.๘ กระสุนหรือองค์ประกอบของกระสุน ที่
จะน�ำมาเก็บไว้ในคลังกระสุนต้องบรรจุในหีบห่อ
มาตรฐาน กระสุนนอกหีบห่อห้ามน�ำมาเก็บไว้ใน
คลังกระสุนเป็นอันขาด
- ข้อ ๓๐.๙ คลังกระสุนมีไว้ส�ำหรับเก็บกระสุน
เท่านั้น ห้ามน�ำสิ่งของอื่นมา เก็บรวมไว้ในคลัง
กระสุน หีบเปล่า ขอนรองทีไ่ ม่ใช้ตลอดจนเครือ่ งมือ
ต่างๆ ต้องไม่ปล่อยให้มีไว้ในคลังเก็บรักษากระสุน
- ข้อ ๓๐.๑๒ คลังกระสุนและกระสุนเผชิญเหตุ ต้อง
ได้รับการตรวจสภาพอย่างน้อยปีละครั้ง ส�ำหรับ
กระสุนระดับสะสม ให้ท�ำการตรวจสภาพตามวง
รอบของการตรวจสภาพ
- ข้อ ๓๐.๑๓ คลังกระสุนทุกคลังต้องมีป้ายประจ�ำ
คลั ง กระสุ น และจั ด ท� ำ ผั ง แสดงการเก็ บ รั ก ษา
กระสุนที่ทันสมัยอยู่เสมอ ติดไว้ในที่เห็นได้ชัดเจน
เช่น ที่ประตูคลังด้านใน
- ข้อ ๔๕.๑ ผู้บังคับหน่วยทุกระดับ มีอ�ำนาจตรวจ
สภาพกระสุนของหน่วยภายใต้บงั คับบัญชาของตน
และใช้ผลการตรวจสภาพนี้ เป็นเครื่องมือวัดสภาพ
อันแท้จริงของกระสุน และประสิทธิภาพในการส่ง

คู่มือการปฏิบัติราชการสายงานจเร
การตรวจกิจการทั่วไป

หัวขอการตรวจ หลักฐานอ้างอิง

- ระเบียบกองทัพบก
ว่าด้วยการส่งก�ำลัง
สิ่งอุปกรณ์ ประเภท
๕ พ.ศ.๒๕๔๒
ข้อ ๓๐.๒
- หลักเกณฑ์การส่ง
ก�ำลังสิ่งอุปกรณ์
ประเภท ๕ รองรับ

ใจความของหลักฐานอ้างอิง
ก�ำลังและซ่อมบ�ำรุงกระสุน ในหน่วยใต้บงั คับบัญชา
ของตน
- ข้อ ๔๕.๑.๓ การตรวจสภาพโดยผู้บังคับหน่วย ผู้
บั ง คั บ หน่ ว ยทุ ก ระดั บ จั ด ให้ มี ก ารตรวจสภาพ
กระสุนโดยผู้บังคับหน่วยตามความเหมาะสม เพื่อ
ให้ทราบความพร้อมรบของหน่วยเมื่อมีปัญหาที่ไม่
สามารถด�ำเนินการเองได้ ให้ขอรับ การสนับสนุน
จากหน่วยที่ให้การสนับสนุน
- ข้อ ๖๑.๑.๕ ผู้บังคับหน่วยจะต้องรับผิดชอบให้มี
จ� ำ นวนกระสุ น ครบตามอั ต รามู ล ฐานและอยู ่ ใ น
สภาพใช้การรบได้เมื่อได้รับอนุมัติจากกองทัพบก
หากปรากฏหรือสงสัยว่าเสือ่ มสภาพ จะต้องรายงาน
ตามสายการส่งก�ำลังโดยด่วน และส�ำเนารายงาน
ตามสายการบังคับบัญชาทราบด้วย
- ข้อ ๖๑.๔.๖ ผู้บังคับหน่วยจะต้องรับผิดชอบให้มี
จ�ำนวนกระสุนครบตามอัตรากระสุนเผชิญเหตุและ
อยูใ่ นสภาพใช้การได้ หากปรากฏหรือสงสัยว่าเสือ่ ม
สภาพ จะต้องรายงานตามสายการส่งก�ำลังกระสุน
โดยด่วน และส�ำเนารายงานตามสายการบังคับ
บัญชาทราบด้วย
- ข้อ ๓๐.๒ เก็บกระสุนและวัตถุระเบิดไว้ในคลัง
กระสุน ที่ได้ออกแบบไว้โดยเฉพาะ ห้ามน�ำกระสุน
ไปเก็บไว้ในที่อื่น เช่น คลังอาวุธ หรือคลังของกอง
ร้อย นอกจากได้รับอนุมัติจากผู้มีอ�ำนาจ
- ข้อ ๓๐.๒ เก็บกระสุนและวัตถุระเบิดไว้ในคลัง
กระสุน ที่ได้ออกแบบไว้โดยเฉพาะ ห้ามน�ำกระสุน
ไปเก็บไว้ในที่อื่น เช่น คลังอาวุธ หรือคลังของกอง
ร้อย นอกจากได้รับอนุมัติจากผู้มีอ�ำนาจ
กรมจเรทหารบก
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หัวขอการตรวจ หลักฐานอ้างอิง
การบริหารจัดการ
สิ่งอุปกรณ์
ประเภท ๕
ของกองทัพบก
ตอนที่ ๔ ข้อ ๓๐.๒
๘.๓ การเก็บ สป. - ระเบียบกองทัพบก
๕ ภายนอกคลัง ว่าด้วยการเก็บ
รักษากระสุนและ
วัตถุระเบิด พ.ศ.
๒๕๔๕ ตอนที่ ๓
ข้อ ๗

ใจความของหลักฐานอ้างอิง

- ข้อ ๗ การเก็บรักษากระสุนและวัตถุระเบิดในที่
ตั้ ง ปกติ ต้ อ งเก็ บ รั ก ษาไว้ ใ นคลั ง ที่ อ อกแบบไว้
ส� ำ หรั บ เก็ บ กระสุ น และวั ต ถุ ร ะเบิ ด โดยเฉพาะ
ยกเว้นในกรณีที่จ�ำเป็น เช่น การเตรียมพร้อม การ
รักษาความปลอดภัยเมือ่ มีภารกิจเฉพาะ เป็นต้น ให้
ผู้บังคับบัญชาระดับผู้บัญชาการกองพลหรือเทียบ
เท่ า ขึ้ น ไป พิ จ ารณาอนุ มั ติ ใ ห้ เ ก็ บ รั ก ษากระสุ น
ประเภท ๑.๓, ๑.๔ จ�ำนวนจ�ำกัดตามความจ�ำเป็น
ไว้ในอาคาร หรือใกล้อาคารต่างๆ เช่นอาคารที่พัก,
คลังกองร้อย, โรงงานหรืออาคารปฏิบัติงานได้
เป็นการชั่วคราว โดยไม่ต้องค�ำนึงถึงปริมาณ-ระยะ
ส�ำหรับกระสุนปืนเล็กซึ่งมีไว้รักษาการณ์ภายในให้
ผู้มีอ�ำนาจจัดตั้งกองรักษาการณ์ภายในอนุมัติให้
เก็บรักษาไว้ที่กองรักษาการณ์ได้ จ�ำนวนไม่เกิน
๕๐๐ นัด ส่วนกองรักษาการณ์ภายนอก ให้ผู้มี
อ�ำนาจจัดตัง้ กองรักษาการณ์ภายนอกอนุมตั ใิ ห้เก็บ
รักษากระสุนปืนเล็กไว้ที่กองรักษาการณ์ได้ตาม
ความเหมาะสม
- ข้อบังคับทหารที่ - ข้อ ๓ กองรักษาการณ์ภายในให้ผู้บังคับบัญชา
๖/๓๑๖๗๐/๒๔๘๔ ตัง้ แต่ชนั้ ผูบ้ งั คับกองพัน หรือผูบ้ งั คับการเรือชัน้ ๑
หรือผู้บังคับกองร้อย หรือผู้บังคับเรือชั้น ๓ หรือผู้
ลง ๑ ก.ย.๘๔
ว่าด้วยการรักษา บังคับฝูงบินซึ่งตั้งแยกอิสระมีอ�ำนาจสั่งจัดได้
การณ์ ข้อ ๓
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ใจความของหลักฐานอ้างอิง

- ระเบียบกองทัพบก
ว่าด้วยการส่งก�ำลัง
สิ่งอุปกรณ์ ประเภท
๕ พ.ศ.๒๕๔๒
ข้อ ๕.๑.๙, ๔๖
และ ๕๐.๑

- ข้อ ๕.๑.๙ การจ�ำหน่าย หมายถึง การตัดยอดสิ่ง
อุปกรณ์ออกจากความรับผิดชอบของกองทัพบก
เนือ่ งจากสูญหายไป ใช้หมดไป ช�ำรุดเสียหายจนไม่
สามารถซ่อมคืนสภาพได้อย่างคุม้ ค่า เสือ่ มสภาพจน
ใช้งานไม่ได้ หรือสูญหายเกินความต้องการหรือเป็น
ของล้าสมัย ไม่ใช้ราชการต่อไป
- ข้อ ๔๖ ความรับผิดชอบ ผูบ้ งั คับหน่วยซึง่ มีกระสุน
ไว้ครอบครอง เป็นผู้รับผิดชอบโดยตรงในการริเริ่ม
ขอจ�ำหน่ายกระสุน ซึ่งหมดความจ�ำเป็นในการ
ควบคุมทางบัญชีของหน่วย โดยได้ใช้ไป เสือ่ มสภาพ
ถูกท�ำลาย หรือสูญหาย และให้ผู้บังคับบัญชาตาม
ล�ำดับชั้นรับผิดชอบในการควบคุมและด�ำเนินการ
ขอจ�ำหน่ายกระสุนซึ่งหมดความจ�ำเป็นดังกล่าว
จนกว่ากองทัพบกจะได้อนุมตั ใิ ห้จำ� หน่ายจากบัญชี
คุมของกองทัพบกแล้ว
- ข้อ ๕๐.๑ หน่วยครอบครอง หน่วยขนาดกองร้อย
หรือเทียบเท่า เป็นหน่วยเริ่มรายงาน โดยรายงาน
ไปตามสายการบังคับบัญชา
๘.๔ การตรวจ - ระเบียบกองทัพบก - ข้อ ๒๘ ความรับผิดชอบ ผู้บังคับบัญชาทุกระดับ
สภาพกระสุน ว่าด้วยการส่งก�ำลัง ชั้นต้องรับผิดชอบในการเก็บรักษากระสุนซึ่งมีอยู่
สิ่งอุปกรณ์ ประเภท ในครอบครองของหน่วย ให้อยู่ในสภาพใช้การได้
๕ พ.ศ.๒๕๔๒
ปลอดภัย และถูกต้อง ตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง
ข้อ ๒๘,๓๐.๑๒, - ข้อ ๓๐.๑๒ คลังกระสุนและกระสุนมูลฐานต้องได้
๓๙.๑, ๔๕.๑,
รั บ การตรวจสภาพอย่ า งน้ อ ยปี ล ะครั้ ง ส� ำ หรั บ
๔๕.๑.๔ และ
กระสุนส�ำรองสงคราม ให้ทำ� การตรวจสภาพตามวง
๔๕.๑.๔.๔
รองของการตรวจสภาพรับผิดชอบในการซ่อมบ�ำรุง
กระสุน ให้เป็นที่มั่นใจได้ว่ากระสุนนั้นมีสภาพใช้
การได้ เพื่อให้หน่วยมีประสิทธิภาพพร้อมที่จะ
ปฏิบัติการเสมอ
กรมจเรทหารบก
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- หลักเกณฑ์การส่ง
ก�ำลังสิ่งอุปกรณ์
ประเภท ๕ รองรับ
การบริหารจัดการ
สิ่งอุปกรณ์ประเภท
๕ ของกองทัพบก
ตอนที่ ๑ ข้อ
๕.๑.๙, ตอนที่ ๕
ข้อ ๔๖ และ ๕๐.๑
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ใจความของหลักฐานอ้างอิง
- ข้อ ๓๙.๑ ผูบ้ งั คับหน่วยทุกระดับชัน้ ทีม่ กี ระสุนใน
ครอบครอง จะต้องรับผิดชอบในการซ่อมบ�ำรุง
กระสุน ให้เป็นที่มั่นใจได้ว่ากระสุนนั้นมีสภาพใช้
การได้ เพื่อให้หน่วยมีประสิทธิภาพพร้อมที่จะ
ปฏิบัติการเสมอ
- ข้อ ๔๕.๑ ผู้บังคับหน่วยทุกระดับ มีอ�ำนาจตรวจ
สภาพกระสุน ของหน่วยภายใต้บงั คับบัญชาของตน
และใช้ผลการตรวจสภาพนี้ เป็นเครื่องมือวัดสภาพ
อันแท้จริงของกระสุนและประสิทธิภาพในการส่ง
ก�ำลังและซ่อมบ�ำรุงจนกว่ากองทัพบกจะได้อนุมัติ
ให้จ�ำหน่ายจากบัญชีคุมของกองทัพบกแล้ว
- ข้อ ๕๐.๑ หน่วยครอบครอง หน่วยขนาดกองร้อย
หรือเทียบเท่า เป็นหน่วยเริ่มรายงาน โดยรายงาน
ไปตามสายการบังคับบัญชา
- ข้อ ๕.๑.๙ การจ�ำหน่าย หมายถึง การตัดยอดสิ่ง
อุปกรณ์ออกจากความรับผิดชอบของกองทัพบก
เนื่องจากสูญหายไป ใช้หมดไป ช�ำรุดเสียหายจนไม่
สามารถซ่อมคืนสภาพได้อย่างคุม้ ค่า เสือ่ มสภาพจน
ใช้งานไม่ได้ หรือสูญหาย เกินความต้องการหรือเป็น
ของล้าสมัย ไม่ใช้ราชการต่อไป
- ข้อ ๔๖ ความรับผิดชอบ ผูบ้ งั คับหน่วยซึง่ มีกระสุน
ไว้ครอบครอง เป็นผู้รับผิดชอบโดยตรงในการริเริ่ม
ขอจ� ำ หน่ า ยกระสุ น ซึ่ ง หมดความจ� ำ เป็ น ในการ
ควบคุมทางบัญชีของหน่วย โดยได้ใช้ไป เสือ่ มสภาพ
ถูกท�ำลาย หรือสูญหาย และให้ผู้บังคับบัญชาตาม
ล�ำดับชั้นรับผิดชอบในการควบคุมและด�ำเนินการ
ขอจ�ำหน่ายกระสุนซึ่งหมดความจ�ำเป็นดังกล่าว
จนกว่ากองทัพบกจะได้อนุมตั ใิ ห้จำ� หน่ายจากบัญชี
คุมของกองทัพบกแล้ว

คู่มือการปฏิบัติราชการสายงานจเร
การตรวจกิจการทั่วไป
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- ค�ำสั่ง ทบ.ที่
๙๔/๒๕๔๑
ลง ๒๗ ก.พ.๔๑
เรื่อง มาตรการ
ควบคุม สป.๕
ไม่ให้รั่วไหลออก
จาก ทบ. ข้อ
๓.๕.๒ และ ๓.๖

ใจความของหลักฐานอ้างอิง
- ข้อ ๕๐.๑ หน่วยครอบครอง หน่วยขนาดกองร้อย
หรือเทียบเท่า เป็นหน่วยเริ่มรายงาน โดยรายงาน
ไปตามสายการบังคับบัญชา
- ข้อ ๓.๕.๒ จ�ำนวนและรายการ สป.๕ ที่ขออนุมัติ
จ�ำหน่าย ต้องเป็นจ�ำนวนและรายการที่หน่วยได้ใช้
ไปจริง (ดูจากส�ำเนาใบส่งคืนของหมุนเวียน) ทั้ง
จ�ำนวนและรายการที่ขออนุมัติจ�ำหน่ายจะต้องได้
สัดส่วนกัน เช่น การขออนุมัติจ�ำหน่ายกระสุน
ป.ขนาด ๑๕๕ มม. จ�ำนวน ๑๐ นัด ต้องขออนุมัติ
จ�ำหน่าย ดินส่งกระสุน ๑๐ ชุด ชนวนหัว ๑๐ ชนวน
ชนวนท้ายปลอก ๓ อัน เป็นต้น ถ้าการขออนุมัติ
จ�ำหน่ายไม่ได้สดั ส่วนกัน (ผนวก ต ทบ.๔๐๐-๐๖๕)
๕๐.๓.๒ หน่วยขอจ�ำหน่าย ท�ำใบรายงาน
ขออนุมัติจ�ำหน่ายขึ้น ๔ ชุด เป็น ตัวจริง ๑ ชุด
ส�ำเนา ๓ ชุด พร้อมกับเอกสารที่เกี่ยวข้องเสนอตัว
จริงและส�ำเนาอีก ๒ ชุด ไปตามสายการส่งก�ำลัง
เก็บส�ำเนา ๑ ชุด ไว้ในแฟ้มรอเรื่อง
๕๐.๓.๓ เอกสารที่ต้องแนบไปพร้อมกับ
รายงานขออนุมัติจ�ำหน่าย
		
๕๐.๓.๓.๑ การจ� ำ หน่ า ยสิ่ ง
อุปกรณ์ประเภท ๕ ที่ใช้ในการฝึก-ศึกษาประจ�ำปี
		
- ส�ำเนาค�ำสั่ง ฝึก-ศึกษา
		
- ส�ำเนารายงานการใช้
- ส�ำเนาใบส่งคืนของหมุนเวียน
สิ่งอุปกรณ์ประเภท ๕
๕๐.๓.๓.๒ การจ� ำ หน่ ว ยสิ่ ง
อุปกรณ์ประเภท ๕ ทีใ่ ช้ในการปฏิบตั ริ าชการสนาม
ปราบปราบ ฯ หรือป้องกันประเทศ
กรมจเรทหารบก
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- ส� ำ เนาค� ำ สั่ง ปฏิบั ติราชการ
สนาม หรือผนวกการส่งก�ำลังบ�ำรุง
- ส�ำเนารายงานการใช้ โดยมีผู้
บังคับหน่วยเฉพาะกิจระดับกรมขึ้นไป ลงนาม
- ส�ำเนารายงานการสูญเสียสิ่ง
อุปกรณ์ประเภท ๕ (ถ้ามี)
- ส�ำเนาใบส่งคืนของหมุนเวียน
สิ่งอุปกรณ์ประเภท ๕
๕๐.๓.๓.๓ การจ� ำ หน่ ว ยสิ่ ง
อุปกรณ์ประเภท ๕ ที่ช�ำรุด เสียหายเสื่อมสภาพ ใช้
การไม่ได้ ตลอดจนการสูญหาย หรือขาดบัญชี
(เสื่อมสภาพตามที่กรมสรรพาวุธทหารบกแจ้ง ไม่
ต้องสอบสวน)
- ค�ำสั่งและส�ำเนาค�ำสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการสอบสวน
- ส� ำ นวนการสอบสวนและ
ส�ำเนาการสอบสวนของคณะกรรมการสอบสวน
๕๐.๓.๓.๔ การจ� ำ หน่ ว ยสิ่ ง
อุปกรณ์ประเภท ๕ที่ใช้ในการทดสอบ
- ส�ำเนาค�ำสัง่ ให้ทดสอบหรือค�ำ
สั่งซ่อม
- ส�ำเนาใบส่งคืนของหมุนเวียน
สิ่งอุปกรณ์ประเภท ๕
๕๐.๓.๓.๕ การจ� ำ หน่ า ยสิ่ ง
อุปกรณ์ประเภท ๕ ทีใ่ ช้ในการฝึกพิเศษให้แนบหลัก
ฐาน เช่นเดียวกับที่ใช้ในการฝึก-ศึกษาประจ�ำปี
๕๐.๓.๓.๖ การจ� ำ หน่ า ยสิ่ ง
อุปกรณ์ประเภท ๕ ทีใ่ ช้ในกรณีอนื่ นอกเหนือจากที่
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กล่าวมาแล้ว ให้แนบค�ำสั่งหรือส�ำเนาค�ำสั่ง
การใช้สิ่งอุปกรณ์ประเภท ๕ ไปด้วย
๕๐.๓.๔ หน่ ว ยคลั ง กระสุ น ที่ ใ ห้ ก าร
สนับสนุนโดยตรง พิจารณาและให้ขอ้ คิดเห็นในการ
จ�ำหน่าย แล้วน�ำเสนอผู้มีอ�ำนาจอนุมัติตามล�ำดับ
		
๕๐.๓.๔.๑ ส�ำหรับกระสุนฝึก
ถ้าวงเงินอยูใ่ นอ�ำนาจอนุมตั ขิ องผูบ้ ญ
ั ชาการกองพล
หรือเทียบเท่าขึน้ ไป หน่วยให้การสนับสนุนโดยตรง
จะน�ำเรียนผูบ้ งั คับหน่วยทีม่ อี ำ� นาจอนุมตั นิ น้ั ๆ และ
ให้ ข ้ อ เสนอแนะเกี่ ย วกั บ การจ� ำ หน่ า ยและเบิ ก
ทดแทนตามที่หน่วยรายงานเสนออยู่ในอ�ำนาจ
อนุมัติของ.............อนุมัติและลงชื่อผู้บังคับหน่วย
ให้การสนับสนุนโดยตรงหรือผู้ท�ำการแทน
๕๐.๓.๔.๒ ถ้าวงเงินเกินอ�ำนาจ
อนุมตั ขิ อง ผูบ้ ญ
ั ชาการกองพลหรือเทียบเท่า หน่วย
สนับสนุนโดยตรง จะน�ำเรียนผูบ้ งั คับหน่วยสนับสนุน
ทั่วไป และเสนอแนะเช่นเดียวกัน
๕๐.๓.๔.๓ ถ้ า วงเงิ น อยู ่ ใ น
อ�ำนาจอนุมัติของแม่ทัพภาคหรือเทียบเท่า หน่วย
สนับสนุนทั่วไปจะน�ำเรียนผู้บังคับหน่วยที่มีอ�ำนาจ
อนุมัติ และเสนอแนะเช่นเดียวกัน
๕๐.๓.๔.๔ ถ้าวงเงินเกิน
อ�ำนาจอนุมัติของแม่ทัพภาคหรือเทียบเท่า หน่วย
สนับสนุนทั่วไปจะน�ำเรียนเจ้ากรมสรรพาวุธทหาร
บก และเสนอแนะเช่นเดียวกัน
๕๐.๓.๕ เมื่อผู้มีอ�ำนาจอนุมัติจ�ำหน่าย
แล้ว ให้ด�ำเนินการดังนี้
๕๐.๓.๕.๑ ส่งรายงานขอ

กรมจเรทหารบก
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- หลักเกณฑ์การส่ง
ก�ำลังสิ่งอุปกรณ์
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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ใจความของหลักฐานอ้างอิง
อนุมัติจ�ำหน่ายที่เป็นตัวจริงให้หน่วยที่ขออนุมัติ
จ�ำหน่าย
๕๐.๓.๕.๒ ส่งส�ำเนา ๑ ชุด ให้กอง
ควบคุมสิ่งอุปกรณ์ กรมสรรพาวุธทหารบก
๕๐.๓.๕.๓ ส่งส�ำเนา ๑ ชุด ให้
หน่วยที่ให้การสนับสนุนโดยตรง
- ข้อ ๕๑.๑.๑ ของหมุนเวียนให้นำ� ส่งคืนตามทีก่ ล่าว
ไว้ใน ตอนที่ ๓การส่งคืน
- ข้อ ๕๑.๑.๒ หากมีปลอกกระสุนหาย ให้แนบใบ
รายงานการสอบสวน (ทบ.๔๖๘-๕๑๙) ไปด้วย
- ข้อ ๕๑.๒ การขอจ�ำหน่ายวัตถุระเบิดเพื่อท�ำลาย
กระสุ น ด้ า นในให้ ป ฏิ บั ติ ต ามค� ำ สั่ ง กองทั พ บกที่
เกี่ยวข้อง
- ข้อ ๔๘ อ�ำนาจในการขออนุมัติจ�ำหน่ายกระสุน
๔๘.๑ กระสุนเผชิญเหตุ กระสุนมูลฐาน
กระสุ น ตามโครงการฝึ ก พิ เ ศษและกระสุ น ตาม
โครงการพิ เ ศษอื่ น ๆ ส� ำ หรั บ หน่ ว ยใช้ ที่ รั บ การ
สนับสนุนโดยตรง จากสถานการณ์ส่งก�ำลังกระสุน
ในพื้ น ที่ ก องทั พ ภาคให้ แ ม่ ทั พ ภาคเป็ น ผู ้ อ นุ มั ติ
จ�ำหน่ายโดยไม่จ�ำกัดวงเงิน และส�ำหรับหน่วยใช้ที่
รับการสนับสนุนโดยตรงจากกรมสรรพาวุธทหารบก
ให้เจ้ากรมสรรพาวุธทหารบก เป็นผูอ้ นุมตั จิ ำ� หน่าย
โดยไม่จ�ำกัดวงเงิน
๔๘.๒ กระสุนฝึก กระสุนทดสอบ กระสุน
เสือ่ มสภาพทีต่ อ้ งการท�ำลายและวัตถุระเบิดทีใ่ ช้ใน
การท�ำลายกระสุน เจ้ากรมสรรพาวุธทหารบก เป็น
ผู้อนุมัติจ�ำหน่ายโดยไม่จ�ำกัดวงเงิน
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ใจความของหลักฐานอ้างอิง
๔๘.๓ กระสุนฝึกวงเงินไม่เกิน ๕๐๐,๐๐๐
บาท ให้ผู้บังคับบัญชาชั้นแม่ทัพหรือเทียบเท่า เป็น
ผู้อนุมัติจ�ำหน่าย
๔๘.๔ กระสุนฝึกวงเงินไม่เกิน ๑๖๐,๐๐๐
บาท ให้ผู้บังคับบัญชาชั้นผู้บัญชาการกองพลหรือ
เทียบเท่า เป็นผู้อนุมัติจ�ำหน่าย
๔๘.๕ กระสุนที่ช�ำรุดหรือเสื่อมสภาพที่
ไม่เป็นไปตามปกติ หรือสูญหาย ให้เจ้ากรมส่งก�ำลัง
บ�ำรุงทหารบก เป็นผู้อนุมัติจ�ำหน่ายโดยไม่จ�ำกัด
วงเงิน
- ข้อ ๕๐.๓ การรายงานขออนุมัติจ�ำหน่ายกระสุน
๕๐.๓.๑ ใช้แบบรายงานขออนุมตั จิ ำ� หน่าย
(ผนวก ต ทบ.๔๐๐-๐๖๕)
			 ๕๐.๓.๒ หน่วยขอจ�ำหน่าย ท�ำใบรายงาน
ขออนุมัติจ�ำหน่ายขึ้น ๔ ชุด เป็น ตัวจริง ๑ ชุด
ส�ำเนา ๓ ชุด พร้อมกับเอกสารที่เกี่ยวข้องเสนอตัว
จริงและส�ำเนาอีก ๒ ชุด ไปตามสายการส่งก�ำลัง
เก็บส�ำเนา ๑ ชุด ไว้ในแฟ้มรอเรื่อง
๕๐.๓.๓ เอกสารที่ต้องแนบไปพร้อมกับ
รายงานขออนุมัติจ�ำหน่าย
๕๐.๓.๓.๑ การจ�ำหน่ายสิง่ อุปกรณ์
ประเภท ๕ ที่ใช้ในการฝึก-ศึกษาประจ�ำปี
- ส�ำเนาค�ำสั่ง ฝึก-ศึกษา
- ส�ำเนารายงานการใช้
- ส�ำเนาใบส่งคืนของหมุนเวียนสิง่
อุปกรณ์ประเภท ๕
		 ๕๐.๓.๓.๒ การจ�ำหน่วยสิง่ อุปกรณ์
ประเภท ๕ ที่ใช้ในการปฏิบัติราชการสนาม ปราบ
ปราบ ฯ หรือป้องกันประเทศ
กรมจเรทหารบก
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- ส�ำเนาค�ำสัง่ ปฏิบตั ริ าชการสนาม
หรือผนวกการส่งก�ำลังบ�ำรุง
- ส�ำเนารายงานการใช้ โดยมีผู้
บังคับหน่วยเฉพาะกิจระดับกรมขึ้นไป ลงนาม
- ส� ำ เนารายงานการสู ญ เสี ย สิ่ ง
อุปกรณ์ประเภท ๕ (ถ้ามี)
- ส�ำเนาใบส่งคืนของหมุนเวียนสิ่ง
อุปกรณ์ประเภท ๕
๕๐.๓.๓.๓ การจ�ำหน่วยสิง่ อุปกรณ์
ประเภท ๕ ที่ช�ำรุด เสียหายเสื่อมสภาพ ใช้การไม่
ได้ ตลอดจนการสูญหาย หรือขาดบัญชี (เสือ่ มสภาพ
ตามทีก่ รมสรรพาวุธทหารบกแจ้ง ไม่ตอ้ งสอบสวน)
- ค�ำสั่งและส�ำเนาค�ำสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการสอบสวน
		 - ส�ำนวนการสอบสวนและส�ำเนา
การสอบสวนของคณะกรรมการสอบสวน
		 ๕๐.๓.๓.๔ การจ� ำ หน่ ว ยสิ่ ง
อุปกรณ์ประเภท ๕ ที่ใช้ในการทดสอบ
- ส�ำเนาค�ำสัง่ ให้ทดสอบหรือค�ำสัง่
ซ่อม
- ส�ำเนาใบส่งคืนของหมุนเวียนสิ่ง
อุปกรณ์ประเภท ๕
๕๐.๓.๓.๕ การจ�ำหน่ายสิง่ อุปกรณ์
ประเภท ๕ ที่ใช้ในการฝึกพิเศษให้แนบหลักฐาน
เช่นเดียวกับที่ใช้ในการฝึก-ศึกษาประจ�ำปี
		 ๕๐.๓.๓.๖ การจ�ำหน่ายสิง่ อุปกรณ์
ประเภท ๕ ทีใ่ ช้ในกรณีอนื่ นอกเหนือจากทีก่ ล่าวมา
แล้ว ให้แนบค�ำสัง่ หรือส�ำเนาค�ำสัง่ การใช้สงิ่ อุปกรณ์
ประเภท ๕ ไปด้วย
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๕๐.๓.๔ หน่ ว ยคลั ง กระสุ น ที่ ใ ห้ ก าร
สนับสนุนโดยตรง พิจารณาและให้ขอ้ คิดเห็นในการ
จ�ำหน่าย แล้วน�ำเสนอผู้มีอ�ำนาจอนุมัติตามล�ำดับ
			 ๕๐.๓.๔.๑ ส�ำหรับกระสุนฝึก ถ้า
วงเงินอยู่ในอ�ำนาจอนุมัติของผู้บัญชาการกองพล
หรือเทียบเท่าขึน้ ไป หน่วยให้การสนับสนุนโดยตรง
จะน�ำเรียนผูบ้ งั คับหน่วยทีม่ อี ำ� นาจอนุมตั นิ น้ั ๆ และ
ให้ ข ้ อ เสนอแนะเกี่ ย วกั บ การจ� ำ หน่ า ยและเบิ ก
ทดแทนตามที่หน่วยรายงานเสนออยู่ในอ�ำนาจ
อนุมัติของ.............อนุมัติและลงชื่อผู้บังคับหน่วย
ให้การสนับสนุนโดยตรงหรือผู้ท�ำการแทน
		 ๕๐.๓.๔.๒ ถ้าวงเงินเกินอ�ำนาจ
อนุมตั ขิ อง ผูบ้ ญ
ั ชาการกองพลหรือเทียบเท่า หน่วย
สนั บ สนุ น โดยตรง จะน� ำ เรี ย นผู ้ บั ง คั บ หน่ ว ย
สนับสนุนทั่วไป และเสนอแนะเช่นเดียวกัน
๕๐.๓.๔.๓ ถ้าวงเงินอยู่ในอ�ำนาจ
อนุมตั ขิ องแม่ทพั ภาคหรือเทียบเท่า หน่วยสนับสนุน
ทั่วไปจะน�ำเรียนผู้บังคับหน่วยที่มีอ�ำนาจอนุมัติ
และเสนอแนะเช่นเดียวกัน
๕๐.๓.๔.๔ ถ้าวงเงินเกินอ�ำนาจ
อนุมตั ขิ องแม่ทพั ภาคหรือเทียบเท่า หน่วยสนับสนุน
ทั่วไปจะน�ำเรียนเจ้ากรมสรรพาวุธทหารบก และ
เสนอแนะเช่นเดียวกัน
๕๐.๓.๕ เมื่อผู้มีอ�ำนาจอนุมัติจ�ำหน่าย
แล้ว ให้ด�ำเนินการดังนี้
๕๐.๓.๕.๑ ส่งรายงานขออนุมัติ
จ�ำหน่ายที่เป็นตัวจริงให้หน่วยที่ขออนุมัติจ�ำหน่าย
๕๐.๓.๕.๒ ส่งส�ำเนา ๑ ชุด ให้
กองควบคุมสิ่งอุปกรณ์ กรมสรรพาวุธทหารบก
กรมจเรทหารบก
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๙.๔ การตัด - ระเบียบกองทัพบก
ยอด สป.๕ ออก ว่าด้วยการส่งก�ำลัง
จากบัญชีคุม
สิ่งอุปกรณ์ ประเภท
๕ พ.ศ.๒๕๔๒
ข้อ ๕.๑.๙
- หลักเกณฑ์การส่ง
ก�ำลังสิ่งอุปกรณ์
ประเภท ๕ รองรับ
การบริหารจัดการ
สิ่งอุปกรณ์ประเภท
๕ ของกองทัพบก
ตอนที่ ๑ ข้อ
๕.๑.๙
๙.๕ การ
- ระเบียบกองทัพบก
รายงานเมื่อได้รับ ว่าด้วยการส่งก�ำลัง
อนุมัติให้จ�ำหน่าย สิ่งอุปกรณ์ ประเภท
เรียบร้อยแล้ว ๕ พ.ศ.๒๕๔๒
ข้อ ๕๐.๓.๕.๔
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ใจความของหลักฐานอ้างอิง
๕๐.๓.๕.๓ ส่งส�ำเนา ๑ ชุด ให้
หน่วยที่ให้การสนับสนุนโดยตรง
- ข้อ ๕๑.๑.๑ ของหมุนเวียนให้นำ� ส่งคืนตามทีก่ ล่าว
ไว้ใน ตอนที่ ๓ การส่งคืน
- ข้อ ๕๑.๑.๒ หากมีปลอกกระสุนหาย ให้แนบใบ
รายงานการสอบสวน (ทบ.๔๖๘-๕๑๙) ไปด้วย
- ข้อ ๕๑.๒ การขอจ�ำหน่ายวัตถุระเบิดเพื่อท�ำลาย
กระสุ น ด้ า นในให้ ป ฏิ บั ติ ต ามค� ำ สั่ ง กองทั พ บกที่
เกี่ยวข้อง
- ข้อ ๕.๑.๙ การจ�ำหน่าย หมายถึง การตัดยอดสิ่ง
อุปกรณ์ออกจากความรับผิดชอบของกองทัพบก
เนือ่ งจากสูญหายไป ใช้หมดไป ช�ำรุดเสียหายจนไม่
สามารถซ่อมคืนสภาพได้อย่างคุม้ ค่า เสือ่ มสภาพจน
ใช้งานไม่ได้ หรือสูญหาย เกินความต้องการหรือเป็น
ของล้าสมัย ไม่ใช้ราชการต่อไป
- ข้อ ๕.๑.๙ การจ�ำหน่าย หมายถึง การตัดยอดสิ่ง
อุปกรณ์ออกจากความรับผิดชอบของกองทัพบก
เนือ่ งจากสูญหายไป ใช้หมดไป ช�ำรุดเสียหายจนไม่
สามารถซ่อมคืนสภาพได้อย่างคุม้ ค่า เสือ่ มสภาพจน
ใช้งานไม่ได้ หรือสูญหาย เกินความต้องการหรือเป็น
ของล้าสมัย ไม่ใช้ราชการต่อไป
- ข้อ ๕๐.๓.๕.๔ เมื่อหน่วยขออนุมัติจ�ำหน่ายได้รับ
ตัวจริงแล้ว ให้แก้ไขส�ำเนาที่เก็บไว้ในแฟ้มรอเรื่อง
ให้ตรงกับตัวจริง แล้วเก็บตัวจริงไว้เป็นหลักฐาน
เสนอส�ำเนาที่ได้แก้ไขแล้วไปตามสายการบังคับ
บัญชาจนถึงกองทัพภาค และให้กองทัพภาคส่งให้
กองบัญชาการช่วยรบเก็บไว้เป็นหลักฐาน ส�ำหรับ

คู่มือการปฏิบัติราชการสายงานจเร
การตรวจกิจการทั่วไป

หัวขอการตรวจ หลักฐานอ้างอิง

- หลักเกณฑ์การส่ง
ก�ำลังสิ่งอุปกรณ์
ประเภท ๕ รองรับ
การบริหารจัดการ
สิ่งอุปกรณ์ประเภท
๕ ของกองทัพบก
ตอนที่ ๕ ข้อ
๕๐.๓.๕.๔

ใจความของหลักฐานอ้างอิง
หน่วยที่มิได้รับการสนับสนุนจากส่วนภูมิภาคและ
กองบัญชาการช่วยรบ ให้ท�ำใบขอจ�ำหน่าย ๓ ชุด
เก็บส�ำเนาไว้ในแฟ้มรอเรือ่ ง ๑ ชุด เสนอตัวจริงและ
ส�ำเนาอย่างละหนึง่ ชุด ไปตามสายการส่งก�ำลัง เมือ่
ได้รบั อนุมตั แิ ล้ว ให้เก็บส�ำเนา ๑ ชุดไว้ที่ กองควบคุม
สิ่งอุปกรณ์ กรมสรรพาวุธทหารบก ตัวจริงส่งคืน
หน่วยขออนุมตั จิ ำ� หน่าย ให้หน่วยขอจ�ำหน่ายแก้ไข
ส�ำเนาให้ตรงกั บตั ว จริ ง แล้ ว เสนอส� ำ เนาที่ แก้ ไ ข
แล้วไปยังหน่วยขึน้ ตรงกองทัพบกทีต่ นสังกัดอยู่ เพือ่
เก็บไว้เป็นหลักฐาน
- ข้อ ๕๐.๓.๕.๔ เมื่อหน่วยขออนุมัติจ�ำหน่ายได้รับ
ตัวจริงแล้ว ให้แก้ไขส�ำเนาที่เก็บไว้ในแฟ้มรอเรื่อง
ให้ตรงกับตัวจริง แล้วเก็บตัวจริงไว้เป็นหลักฐาน
เสนอส�ำเนาที่ได้แก้ไขแล้วไปตามสายการบังคับ
บัญชาจนถึงกองทัพภาค และให้กองทัพภาคส่งให้
กองบัญชาการช่วยรบเก็บไว้เป็นหลักฐาน ส�ำหรับ
หน่วยที่มิได้รับการสนับสนุนจากส่วนภูมิภาคและ
กองบัญชาการช่วยรบ ให้ท�ำใบขอจ�ำหน่าย ๓ ชุด
เก็บส�ำเนาไว้ในแฟ้มรอเรือ่ ง ๑ ชุด เสนอตัวจริงและ
ส�ำเนาอย่างละหนึง่ ชุด ไปตามสายการส่งก�ำลัง เมือ่
ได้รบั อนุมตั แิ ล้ว ให้เก็บส�ำเนา ๑ ชุดไว้ที่ กองควบคุม
สิ่งอุปกรณ์ กรมสรรพาวุธทหารบก ตัวจริงส่งคืน
หน่วยขออนุมตั จิ ำ� หน่าย ให้หน่วยขอจ�ำหน่ายแก้ไข
ส�ำเนาให้ตรงกั บตั ว จริ ง แล้ ว เสนอส� ำ เนาที่ แก้ ไ ข
แล้วไปยังหน่วยขึน้ ตรงกองทัพบกทีต่ นสังกัดอยู่ เพือ่
เก็บไว้เป็นหลักฐาน

กรมจเรทหารบก
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คู่มือการปฏิบัติราชการสายงานจเร
การตรวจกิจการทั่วไป

หัวขอการตรวจ หลักฐานอ้างอิง
๑๐.การรายงาน
สถานภาพ
๑๐.๑ รายงาน
สถานภาพรอบ ๑
เดือน ทบ
๔๖๘-๕๒๑ แบบ
๑ แบบ ๒
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- ระเบียบกองทัพบก
ว่าด้วยการส่งก�ำลัง
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

กรมจเรทหารบก

ใจความของหลักฐานอ้างอิง

- ข้อ ๗๐.๑.๑ ให้หน่วยใช้ คลังกระสุนกองบัญชาการ
ช่วยรบ, คลังกระสุนส่วนภูมภิ าค ใช้แบบเอกสาร ใบ
รายงานสถานภาพกระสุน แบบ ๑ ตามผนวก ผ
(ทบ.๔๖๘-๕๒๑ แบบ ๑) ส�ำหรับคลังกระสุนกอง
บัญชาการช่วยรบ ให้ท�ำใบสรุปการสะสมผนวก ฝ
(ทบ.๔๖๘-๕๒๒) ด้วย
- ข้อ ๗๐.๒ ระยะเวลาในการรายงาน ทุกระดับ
หน่วยรายงานทุกรอบ ๑ เดือน ปิดรายงานในวันสิน้
สุดวันท�ำการของเดือนนั้นๆ
- ข้อ ๗๑.๑.๑ กองพันหรือหน่วยเทียบเท่าหรือกอง
ร้ อ ยอิ ส ระขึ้ น ไป เป็ น หน่ ว ยรายงานสถานภาพ
ส�ำหรับหน่วยเหนือขึ้นไปจากกองพัน คงรายงาน
เฉพาะหน่วยขึ้นตรงของตนเว้นหน่วยขึ้นตรงซึ่งได้
รายงานให้หน่วยที่ให้การสนับสนุนทราบแล้ว
- ข้อ ๗๑.๒ ส่วนภูมิภาค, ส่วนการศึกษาและหน่วย
ขึ้นตรงอื่น ๆ
รายงานสถานภาพกระสุนทั้งสิ้น ทั้งใน
การสะสมของตนและในการเก็บรักษาของหน่วยใช้
ในการสนับสนุน เสนอกองบัญชาการช่วยรบ หรือ
กรมสรรพาวุธทหารบกภายใน วันที่ ๑๕ ของเดือน
หลังจากปิดรายงาน
- ข้ อ ๗๑.๓ กองบั ญ ชาการช่ ว ยรบ รายงาน
สถานภาพกระสุนทั้งสิ้นและสรุปการสะสมที่ส่วน
ภูมิภาคต่าง ๆ และกองบัญชาการช่วยรบให้กรม
สรรพาวุธทหารบกภายในวันที่ ๒๕ ของเดือน หลัง
จากปิดรายงาน

คู่มือการปฏิบัติราชการสายงานจเร
การตรวจกิจการทั่วไป

หัวขอการตรวจ หลักฐานอ้างอิง

ใจความของหลักฐานอ้างอิง
- ข้อ ๗๑.๔ คลังแสง รายงานสถานภาพกระสุนทั้ง
สิ้นและสรุปการสะสมที่แผนกคลังต่างๆ ให้กรม
สรรพาวุธทหารบก ภายในวันที่ ๒๐ ของเดือน
หลังจากปิดรายงาน
- ข้ อ ๗๑.๕ กรมสรรพาวุ ธ ทหารบก รายงาน
สถานภาพกระสุนทั้งสิ้นของกองทัพบก ต่อกรมส่ง
ก�ำลังบ�ำรุงทหารบก ภายในวันที่ ๑๐ ของเดือนถัด
ไป หลังจากปิดรายงาน
- ข้อ ๗๑.๖ การรายงานล่าช้ากว่าก�ำหนดของหน่วย
ใดๆ ก็ตาม ให้หน่วยขึน้ ตรงกองทัพบก ซึง่ เป็นหน่วย
ในสายการบังคับบัญชาของหน่วยนัน้ ๆ พิจารณาข้อ
บกพร่อง แล้วรายงานให้กองทัพบกทราบ
- ข้อ ๗๓.๑ กระสุนรายการใดที่หน่วยนั้นไม่ได้รับ
จ่าย หรือสะสมไว้ หรือไม่มกี ารเปลีย่ นแปลงจากการ
รายงานสถานภาพกระสุนในรอบปีที่แล้ว ให้งดไม่
ต้องรายงาน เฉพาะในกรณีที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลง
ทุกรายการ ให้ยืนยันด้วยเครื่องมือสื่อสารที่เหมาะ
สม ยกเว้นการรายงานสถานภาพสมบูรณ์
- ข้อ ๗๓.๒ รายชื่อกระสุนที่จะต้องรายงาน ให้ใช้
รายชื่อกระสุนตามค�ำสั่งกองทัพบกเกี่ยวกับการ
ก�ำหนดชื่อกระสุน
- ข้อ ๗๓.๓ รายงานสถานภาพกระสุน ให้ถือเป็น
เอกสาร “ลับ”
- ข้อ ๗๓.๔ ส�ำหรับรายการกระสุนทีจ่ ะต้องรายงาน
ให้ถอื ตามรายการทีก่ รมสรรพาวุธทหารบก ประกาศ
และแจกจ่ายให้ทราบ
- ข้อ ๗๙ ใบแจ้งเลขงานกระสุน ในการส่งคืน การ
จ่าย การโอนและการยืมกระสุน ให้หน่วยส่งคืน
หน่วยจ่าย หน่วยโอน และหน่วยให้ยืม ท�ำใบแจ้ง
กรมจเรทหารบก

399

คู่มือการปฏิบัติราชการสายงานจเร
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หัวขอการตรวจ หลักฐานอ้างอิง

- หลักเกณฑ์การส่ง
ก�ำลังสิ่งอุปกรณ์
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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ใจความของหลักฐานอ้างอิง
เลขงานกระสุนเพื่อขึ้น และแนบไปพร้อมกับหลัก
ฐานแบบฟอร์มนั้นๆ ด้วย แบบและวิธีเขียนใบแจ้ง
เลขงานกระสุนตาม ผนวก ม (ทบ.๔๖๘-๕๐๘)
ส�ำหรับคลังกระสุนส่วนภูมิภาค คลังกระสุนกอง
บัญชาการช่วยรบและคลังแสง ให้รายงานเลขงาน
กระสุน ของกระสุนในการสะสมทัง้ สิน้ ตามเลขงาน
และจ�ำนวนในเลขงานทุกระยะ ๖ เดือน โดยปิด
รายงานในสิ้นเดือน มกราคม มิถุนายน มายัง กอง
ควบคุมสิ่งอุปกรณ์ กรมสรรพาวุธทหารบก ภายใน
วันที่ ๑๕ ของเดือน หลังจากปิดรายงาน โดยใช้ใบ
แจ้งเลขงานกระสุน
- ข้อ ๗๐.๑.๑ ให้หน่วยใช้ คลังกระสุนกองบัญชาการ
ช่วยรบ, คลังกระสุนส่วนภูมภิ าค ใช้แบบเอกสาร ใบ
รายงานสถานภาพกระสุน แบบ ๑ ตามผนวก ผ (ทบ.
๔๖๘-๕๒๑ แบบ ๑) ส� ำ หรั บ คลั ง กระสุ น กอง
บัญชาการช่วยรบ ให้ท�ำใบสรุปการสะสมผนวก ฝ
(ทบ.๔๖๘-๕๒๒) ด้วย
- ข้อ ๗๐.๒ ระยะเวลาในการรายงาน ทุกระดับ
หน่วยรายงานทุกรอบ ๑ เดือน ปิดรายงานในวันสิน้
สุดวันท�ำการของเดือนนั้นๆ
- ข้อ ๗๑.๒ ส่วนภูมิภาค, ส่วนการศึกษาและหน่วย
ขึ้นตรงอื่น ๆ
รายงานสถานภาพกระสุนทัง้ สิน้ ทัง้ ในการ
สะสมของตนและในการเก็บรักษาของหน่วยใช้ใน
การสนับสนุน เสนอกองบัญชาการช่วยรบ หรือกรม
สรรพาวุธทหารบกภายใน วันที่ ๑๕ ของเดือน หลัง
จากปิดรายงาน

คู่มือการปฏิบัติราชการสายงานจเร
การตรวจกิจการทั่วไป

หัวขอการตรวจ หลักฐานอ้างอิง

ใจความของหลักฐานอ้างอิง
- ข้ อ ๗๑.๓ กองบั ญ ชาการช่ ว ยรบ รายงาน
สถานภาพกระสุนทั้งสิ้นและสรุปการสะสมที่ส่วน
ภูมิภาคต่าง ๆ และกองบัญชาการช่วยรบให้กรม
สรรพาวุธทหารบกภายในวันที่ ๒๕ ของเดือน หลัง
จากปิดรายงาน
- ข้อ ๗๑.๔ คลังแสง รายงานสถานภาพกระสุนทั้ง
สิ้นและสรุปการสะสมที่แผนกคลังต่างๆ ให้กรม
สรรพาวุธทหารบก ภายในวันที่ ๒๐ ของเดือน หลัง
จากปิดรายงาน
- ข้ อ ๗๑.๕ กรมสรรพาวุ ธ ทหารบก รายงาน
สถานภาพกระสุนทั้งสิ้นของกองทัพบก ต่อกรมส่ง
ก�ำลังบ�ำรุงทหารบก ภายในวันที่ ๑๐ ของเดือนถัด
ไป หลังจากปิดรายงาน
- ข้อ ๗๑.๖ การรายงานล่าช้ากว่าก�ำหนดของหน่วย
ใดๆ ก็ตาม ให้หน่วย ขึ้นตรงกองทัพบก ซึ่งเป็น
หน่ ว ยในสายการบั ง คั บ บั ญ ชาของหน่ ว ยนั้ น ๆ
พิจารณาข้อบกพร่อง แล้วรายงานให้กองทัพบก
ทราบ
- ข้อ ๗๓.๑ กระสุนรายการใดที่หน่วยนั้นไม่ได้รับ
จ่าย หรือสะสมไว้ หรือไม่มีการเปลี่ยนแปลงจาก
การรายงานสถานภาพกระสุนในรอบปีทแี่ ล้ว ให้งด
ไม่ตอ้ งรายงาน เฉพาะในกรณีทไี่ ม่มกี ารเปลีย่ นแปลง
ทุกรายการ ให้ยืนยันด้วยเครื่องมือสื่อสารที่เหมาะ
สม ยกเว้นการรายงานสถานภาพสมบูรณ์
- ข้อ ๗๓.๒ รายชื่อกระสุนที่จะต้องรายงาน ให้ใช้
รายชื่อกระสุนตามค�ำสั่งกองทัพบกเกี่ยวกับการ
ก�ำหนดชื่อกระสุน
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๑๐.๒ การ
รายงาน
สถานภาพ
สมบูรณ์
(รอบ ๖ เดือน)
ทบ.๔๖๘-๕๒๑
แบบ ๑
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- ระเบียบกองทัพบก
ว่าด้วยการส่งก�ำลัง
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,
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ใจความของหลักฐานอ้างอิง
- ข้อ ๗๓.๓ รายงานสถานภาพกระสุน ให้ถือเป็น
เอกสาร “ลับ”
- ข้อ ๗๓.๔ ส�ำหรับรายการกระสุนทีจ่ ะต้องรายงาน
ให้ ถื อ ตามรายการที่ ก รมสรรพาวุ ธ ทหารบก
ประกาศและแจกจ่ายให้ทราบ
- ข้อ ๗๙ ใบแจ้งเลขงานกระสุน ในการส่งคืน การ
จ่าย การโอนและการยืมกระสุน ให้หน่วยส่งคืน
หน่วยจ่าย หน่วยโอน และหน่วยให้ยืม ท�ำใบแจ้ง
เลขงานกระสุนเพื่อขึ้น และแนบไปพร้อมกับหลัก
ฐานแบบฟอร์มนั้น ๆ ด้วย แบบและวิธีเขียนใบแจ้ง
เลขงานกระสุนตาม ผนวก ม (ทบ.๔๖๘-๕๐๘)
ส�ำหรับคลังกระสุนส่วนภูมิภาค คลังกระสุนกอง
บัญชาการช่วยรบและคลังแสง ให้รายงานเลขงาน
กระสุน ของกระสุนในการสะสมทัง้ สิน้ ตามเลขงาน
และจ�ำนวนในเลขงานทุกระยะ ๖ เดือน โดยปิด
รายงานในสิ้นเดือนมกราคม มิถุนายน มายัง กอง
ควบคุมสิ่งอุปกรณ์ กรมสรรพาวุธทหารบก ภายใน
วันที่ ๑๕ ของเดือน หลังจากปิดรายงาน โดยใช้ใบ
แจ้งเลขงานกระสุน
- ข้ อ ๗๐.๑.๑ ให้ ห น่ ว ยใช้ คลั ง กระสุ น กอง
บัญชาการช่วยรบ, คลังกระสุนส่วนภูมภิ าค ใช้แบบ
เอกสาร ใบรายงานสถานภาพกระสุน แบบ ๑ ตาม
ผนวก ผ (ทบ.๔๖๘-๕๒๑ แบบ ๑) ส�ำหรับคลัง
กระสุนกองบัญชาการช่วยรบ ให้ท�ำใบสรุปการ
สะสมผนวก ฝ (ทบ.๔๖๘-๕๒๒) ด้วย
- ข้อ ๗๑.๒ ส่วนภูมิภาค, ส่วนการศึกษาและหน่วย
ขึ้นตรงอื่น ๆ
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๗๓.๓, ๗๓.๔ และ
รายงานสถานภาพกระสุนทั้งสิ้น ทั้งใน
๗๙
การสะสมของตนและในการเก็บรักษาของหน่วยใช้
ในการสนับสนุน เสนอกองบัญชาการช่วยรบ หรือ
กรมสรรพาวุธทหารบกภายใน วันที่ ๑๕ ของเดือน
หลังจากปิดรายงาน
- ข้ อ ๗๑.๓ กองบั ญ ชาการช่ ว ยรบ รายงาน
สถานภาพกระสุนทั้งสิ้นและสรุปการสะสมที่ส่วน
ภูมิภาคต่าง ๆ และกองบัญชาการช่วยรบให้กรม
สรรพาวุธทหารบกภายในวันที่ ๒๕ ของเดือน หลัง
จากปิดรายงาน
- ข้อ ๗๑.๔ คลังแสง รายงานสถานภาพกระสุนทั้ง
สิ้นและสรุปการสะสมที่แผนกคลังต่างๆ ให้กรม
สรรพาวุธทหารบก ภายในวันที่ ๒๐ ของเดือน หลัง
จากปิดรายงาน
- ข้ อ ๗๑.๕ กรมสรรพาวุ ธ ทหารบก รายงาน
สถานภาพกระสุนทั้งสิ้นของกองทัพบก ต่อกรมส่ง
ก�ำลังบ�ำรุงทหารบก ภายในวันที่ ๑๐ ของเดือนถัด
ไป หลังจากปิดรายงาน
- ข้อ ๗๑.๖ การรายงานล่าช้ากว่าก�ำหนดของหน่วย
ใดๆ ก็ตาม ให้หน่วยขึ้น ตรงกองทัพบก ซึ่งเป็น
หน่ ว ยในสายการบั ง คั บ บั ญ ชาของหน่ ว ยนั้ น ๆ
มกราคม, มิถุนายน มายัง กองควบคุมสิ่งอุปกรณ์
กรมสรรพาวุธทหารบก ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือน
หลังจากปิดรายงานโดยใช้ใบแจ้งเลขงานกระสุน
- หลักเกณฑ์การส่ง - ข้ อ ๗๐.๑.๑ ให้ ห น่ ว ยใช้ คลั ง กระสุ น กอง
ก�ำลังสิ่งอุปกรณ์ บัญชาการช่วยรบ, คลังกระสุนส่วนภูมภิ าค ใช้แบบ
ประเภท ๕ รองรับ เอกสาร ใบรายงานสถานภาพกระสุน แบบ ๑ ตาม
การบริหารจัดการ ผนวก ผ (ทบ.๔๖๘-๕๒๑ แบบ ๑) ส�ำหรับคลัง
กรมจเรทหารบก
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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
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ใจความของหลักฐานอ้างอิง
กระสุนกองบัญชาการช่วยรบ ให้ท�ำใบสรุปการ
สะสมผนวก ฝ (ทบ.๔๖๘-๕๒๒) ด้วย
- ข้อ ๗๑.๒ ส่วนภูมิภาค, ส่วนการศึกษาและหน่วย
ขึน้ ตรงอืน่ ๆ รายงานสถานภาพกระสุนทัง้ สิน้ ทัง้ ใน
การสะสมของตนและในการเก็บรักษาของหน่วยใช้
ในการสนับสนุน เสนอกองบัญชาการช่วยรบ หรือ
กรมสรรพาวุธทหารบกภายใน วันที่ ๑๕ ของเดือน
หลังจากปิดรายงาน
- ข้ อ ๗๑.๓ กองบั ญ ชาการช่ ว ยรบ รายงาน
สถานภาพกระสุนทั้งสิ้นและสรุปการสะสมที่ส่วน
ภูมิภาคต่าง ๆ และกองบัญชาการช่วยรบให้กรม
สรรพาวุธทหารบกภายในวันที่ ๒๕ ของเดือน หลัง
จากปิดรายงาน
- ข้อ ๗๑.๔ คลังแสง รายงานสถานภาพกระสุนทั้ง
สิ้นและสรุปการสะสมที่แผนกคลังต่างๆ ให้กรม
สรรพาวุธทหารบก ภายในวันที่ ๒๐ ของเดือน หลัง
จากปิดรายงาน
- ข้ อ ๗๑.๕ กรมสรรพาวุ ธ ทหารบก รายงาน
สถานภาพกระสุนทั้งสิ้นของกองทัพบก ต่อกรมส่ง
ก�ำลังบ�ำรุงทหารบก ภายในวันที่ ๑๐ ของเดือนถัด
ไป หลังจากปิดรายงาน
- ข้อ ๗๑.๖ การรายงานล่าช้ากว่าก�ำหนดของหน่วย
ใดๆ ก็ตาม ให้หน่วยขึน้ ตรงกองทัพบก ซึง่ เป็นหน่วย
ในสายการบังคับบัญชาของหน่วยนัน้ ๆ พิจารณาข้อ
บกพร่อง แล้วรายงานให้กองทัพบกทราบ
- ข้อ ๗๒.๑ การรายงานสถานภาพสมบูรณ์ คือ การ
รายงานกระสุ น ทุ ก รายการถึ ง แม้ ว ่ า จะไม่ มี ก าร
เปลี่ยนแปลง

คู่มือการปฏิบัติราชการสายงานจเร
การตรวจกิจการทั่วไป

หัวขอการตรวจ หลักฐานอ้างอิง

ใจความของหลักฐานอ้างอิง
- ข้ อ ๗๒.๒ ให้ ทุ ก หน่ ว ยที่ เ กี่ ย วข้ อ งรายงาน
สถานภาพสมบูรณ์ เพือ่ สรุปการเปลีย่ นแปลงในรอบ
๖ เดือนเมื่อสิ้นสุดเดือนมีนาคมและกันยายน และ
งดรายงานสถานภาพประจ�ำเดือน
- ข้อ ๗๓.๑ กระสุนรายการใดที่หน่วยนั้นไม่ได้รับ
จ่าย หรือสะสมไว้ หรือไม่มกี ารเปลีย่ นแปลงจากการ
รายงานสถานภาพกระสุนในรอบปีที่แล้ว ให้งดไม่
ต้องรายงาน เฉพาะในกรณีที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลง
ทุกรายการ ให้ยืนยันด้วยเครื่องมือสื่อสารที่เหมาะ
สม ยกเว้นการรายงานสถานภาพสมบูรณ์
- ข้อ ๗๓.๒ รายชื่อกระสุนที่จะต้องรายงาน ให้ใช้
รายชื่อกระสุนตามค�ำสั่งกองทัพบกเกี่ยวกับการ
ก�ำหนดชื่อกระสุน
- ข้อ ๗๓.๓ รายงานสถานภาพกระสุน ให้ถือเป็น
เอกสาร “ลับ”
- ข้อ ๗๓.๔ ส�ำหรับรายการกระสุนทีจ่ ะต้องรายงาน
ให้ถอื ตามรายการทีก่ รมสรรพาวุธทหารบก ประกาศ
และแจกจ่ายให้ทราบ
- ข้อ ๗๙ ใบแจ้งเลขงานกระสุน ในการส่งคืน การ
จ่าย การโอนและการยืมกระสุน ให้หน่วยส่งคืน
หน่วยจ่าย หน่วยโอน และหน่วยให้ยืม ท�ำใบแจ้ง
เลขงานกระสุนเพื่อขึ้น และแนบไปพร้อมกับหลัก
ฐานแบบฟอร์มนั้น ๆ ด้วย แบบและวิธีเขียนใบแจ้ง
เลขงานกระสุนตาม ผนวก ม (ทบ.๔๖๘-๕๐๘)
ส�ำหรับคลังกระสุนส่วนภูมิภาค คลังกระสุนกอง
บัญชาการช่วยรบและคลังแสง ให้รายงานเลขงาน
กระสุน ของกระสุนในการสะสมทัง้ สิน้ ตามเลขงาน
และจ�ำนวนในเลขงานทุกระยะ ๖ เดือน โดยปิด
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- หนังสือ สพ.ทบ.
ด่วนมาก ที่ กห
๐๔๔๓/๕๑๐
ลง ๒๑ ม.ค.๔๕
เรื่อง ก�ำหนด
แนวทางแก้ปัญหา
สป.๕ ข้อ ๒
- หนังสือ สพ.ทบ.
ด่วนมาก ที่ กห
๐๔๔๓/๕๐๘
ลง ๒๑ ม.ค.๔๕
เรื่อง ชี้แจงการ
ด�ำเนินการเพิ่มเติม
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�ำเนินการเพิ่มเติม
เกี่ยวกับ สป.๕
(เรียน ผบ.หน่วย
นขต.ทบ.)
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รายงานในสิ้นเดือน มกราคม, มิถุนายน มายัง กอง
ควบคุมสิ่งอุปกรณ์ กรมสรรพาวุธทหารบก ภายใน
วันที่ ๑๕ ของเดือน หลังจากปิดรายงานโดยใช้ใบ
แจ้งเลขงาน กระสุน
- ข้อ ๒ จากปัญหาข้อมูลจากการรายงานสภาพ สป.
๕ ตามวงรอบเดือน ไม่มีข้อมูลเพียงพอ สพ.ทบ.จึง
ได้แจ้งให้ ทภ.๑-๔ และ นขต.ทบ. (นอก ทภ. ใน
พื้นที่ ทภ.๑) ทราบ และด�ำเนินการตามสิ่งที่ส่งมา
ด้วย ๒-๓ สรุปได้ดังนี้
๒.๑ การรายงานสถานภาพทุกรอบ ๑ เดือน
ในฐานะของหน่วยใช้ ตามแบบฟอร์ม ทบ.๔๖๘–
๕๒๑ แบบ ๑ ซึ่งหน่วยรายงานยอดกระสุนฝึก
กระสุนมูลฐาน รวมในรายงานเดียวกัน ให้แต่ละ
หน่วยรายงานสถานภาพกระสุนวัตถุระเบิดของ
หน่ ว ยเองเพิ่ ม เติ ม มาพร้ อ มกั บ รายงานตา
มระเบียบฯ โดยแยกรายงานสถานภาพกระสุนและ
วัตถุระเบิด เป็นประเภทกระสุนมูลฐาน, กระสุนฝึก
คนละฉบับโดยใช้แบบฟอร์ม ทบ.๔๖๘–๕๒๑ แบบ
๑ พร้อมให้จัดท�ำรายงานเลขกระสุนฝึก, กระสุน
มูลฐาน โดยใช้แบบฟอร์มรายงานสถานภาพทุก
รายการ (ฉบับสมบูรณ์) ทุกต้น ต.ค., เม.ย. หากวง
รอบเดือนใดไม่มกี ารเปลีย่ นแปลงให้ยนื ยันให้ทราบ
หรือแจ้งให้ทราบเฉพาะรายการที่เปลี่ยนแปลง
๒.๒ การรายงานสถานภาพทุกรอบ ๑ เดือน
ในฐานะหน่วยส่งก�ำลัง (คลังกระสุน บชร., คลัง
กระสุนส่วนภูมิภาค) ตามแบบฟอร์ม ทบ.๔๖๘–
๕๒๑ แบบ ๑ ซึ่งเดิมหน่วยรายงานยอดกระสุนฝึก
กระสุ น มู ล ฐาน กระสุ น ส� ำ รองสงคราม รวมใน
รายงานฉบับเดียวกัน ให้แต่ละหน่วยรายงานเพิ่ม
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หัวขอการตรวจ หลักฐานอ้างอิง

ใจความของหลักฐานอ้างอิง

เติมโดยแยกรายงานยอดกระสุนฝึก (ในสะสม) และ
กระสุนส�ำรองสงครามคนละฉบับโดยใช้แบบฟอร์ม
ทบ.๔๖๘–๕๒๑ แบบ ๑ และจัดท�ำรายงานเลขงาน
และสภาพกระสุนฝึก กระสุนส�ำรองสงคราม แยก
คนละฉบับ โดยใช้แบบฟอร์ม ทบ.๔๖๘–๕๒๑ แบบ
๒ แนบมาพร้อมกับรายงานตามระเบียบฯ (ตาม
ตั ว อย่ า งที่ แ นบ) หากวงรอบเดื อ นใดไม่ มี ก าร
เปลี่ยนแปลงให้ยืนยันให้ทราบ เฉพาะรายการที่
เปลี่ยนแปลง ทบ.๔๖๘–๕๒๑ แบบ ๒ แนบมาด้วย
(ตัวอย่างการรายงานตามที่แนบ) โดยให้ยืนยันให้
ทราบ เฉพาะรายการที่เปลี่ยนแปลง
๒.๓ การรายงานสถานภาพเพิ่มเติม ในข้อ
๒.๑, ๒.๒ ให้หน่วยที่รายงาน รายงานผ่านหน่วย
สนับสนุนตามสายส่งก�ำลัง มาพร้อมกับรายงาน
ตามระเบียบฯ และให้หน่วยรับรายงานดังกล่าว
รวบรวมรายงานของทุกหน่วยๆ ละ ๑ ฉบับ ส่งให้
กคสป.สพ.ทบ. ทุกวงรอบเดือน พร้อมกับรายงาน
ตามระเบียบฯ
- วิทยุ สพ.ทบ.
- ข้อ ๓ เพื่อให้ทราบปีผลิต (อายุ)ของ สป.๕ ที่
ที่ กห ๐๔๔๓/
คงคลังหน่วยต่างๆ เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการบริหาร
๑๙๙๑ ลง ๒๘ มี.ค. ในเรื่องการเก็บรักษา การจัดหา ให้สัมพันธ์กับอายุ
๔๖ ข้อ ๓
การเก็บรักษา ขอให้หน่วยบันทึกข้อมูล ปีผลิต (ปี
ค.ศ.) ของ สป.๕ แต่ละชนิดแต่ละเลขงานลงไป (ใน
ช่ อ งหมายเหตุ ) เพิ่ ม เติ ม ในรายงานสถานภาพ
ประจ�ำเดือน ตามข้อ ๒ ด้วย รวมทัง้ ขอให้ตรวจสอบ
สภาพ สป.๕ คงคลัง (ตามผลการตรวจสภาพหรือ
หลักฐานแจ้งระงับจ�ำกัดการใช้) และบันทึกในช่อง
สภาพให้ตรงกับสภาพทีแ่ ท้จริงของ สป.๕ ในครอบ
ครองด้วย
กรมจเรทหารบก
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