
 



ค ำน ำ 
 
 

 กรมจเรทหารบก ได้รวบรวมข้อบกพร่องจากการตรวจในหน้าที่นายทหารจเร ประจ าปี ๒๕๕๙ 
พร้อมแนวทางแก้ไข เพ่ือให้หน่วยในกองทัพบกน าไปใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องต่างๆ    
ให้ถูกต้อง เป็นไปตามระเบียบ ข้อบังคับ และค าสั่งที่ทางราชการก าหนด  อีกทั้งยังให้ก าลังพลมีความเข้าใจใน
ระเบียบต่างๆ มากยิ่งขึ้น  ซึ่งจะส่งผลให้เพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของหน่วยและลดข้อบกพร่องซ้ า   
ทีอ่าจจะเกิดข้ึนได้อีกทางหนึ่งด้วย 
 กรมจเรทหารบก หวังเป็นอย่างยิ่งว่าหนังสือสรุปข้อบกพร่องและแนวทางแก้ไขการตรวจใน
หน้าที่นายทหารจเรเล่มนี้ จะเป็นประโยชน์ส าหรับเจ้าหน้าที่ใช้ในการปฏิบัติการรับตรวจสายงานจเรได้เป็นอย่างดี 
และถูกต้องตามหลักการ  จึงขอความกรุณาให้ผู้ที่เกี่ยวข้องน าไปใช้ในการปฏิบัติราชการ และเผยแพร่ ให้         
แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการรับตรวจสายงานจเร รวมถึงก าลังพลโดยทั่วไป ทั้งนี้หากพบข้อบกพร่อง
หรือข้อผิดพลาดประการใด กรุณาแจ้งให้กรมจเรทหารบกทราบด้วย และขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ 
 
 
        พล.ต. 
              ( สมศักดิ์  สรไชยเมธา ) 
               จก.จบ. 



 

สารบัญ 
 

  หน้า 
    
 
 การตรวจกิจการทั่วไป ๑ 
 
 การบริการก าลังพล การรักษาความปลอดภัย และการเลี้ยงดูทหาร ๑ 
  
 ยานพาหนะในและนอกอัตรา ๗ 
 
 การส่งก าลัง สป.๒ และ ๔ สาย ส. ๑๑  
 
 การส่งก าลัง สป.๕ สาย สพ. ๑๙  
 
 อาวุธประจ ากาย ประจ าหน่วย และเครื่องควบคุมการยิง ๒๒ 
 
 การตรวจกิจการทั่วไป (ทหารพราน) ๒๖ 
  
 การบริการก าลังพล การรักษาความปลอดภัย และการเลี้ยงดูทหาร ๒๖ 
  
 อาวุธประจ ากาย ประจ าหน่วย และเครื่องควบคุมการยิง ๒๗ 
  
 การส่งก าลัง สป.๕ สาย สพ. ๒๗ 
 
 ยานพาหนะในและนอกอัตรา ๒๙ 
 
 การตรวจการจัดหา และงานก่อสร้าง (งานสนาม) ๓๑  
 
 การจัดหา ๓๑  
 
 งานก่อสร้าง (งานสนาม) ๔๑ 
 
 การตรวจกิจการสายงานสัสดี ๔๓ 
 
 กิจการสายงานสัสดี ๔๓ 
 
    



  หนา้ ๑ 

การตรวจกิจการทั่วไป 
ข้อบกพร่องที่ตรวจพบและแนวทางแก้ไข 

 
ล าดับ ข้อบกพร่อง แนวทางแก้ไข/หลักฐานอ้างอิง 

๑. เร่ือง การบริการก าลังพล การรักษาความปลอดภัย  
และการเลี้ยงดูทหาร 

 

 ๑.๑ การรับ - ส่งหน้าท่ี 
 ๑.๑.๑ เอกสารประกอบการ รับ-ส่งหน้าที่ ไม่
เรียบร้อย  ในเรื่องของบัญชี สป.แยกตามสายงาน 
คือ อาวุธไม่มีหมายเลขอาวุธ และยานพาหนะไม่มี
หมายเลขทะเบียน หรือมีแต่ลงไม่ครบ 

 
- เอกสารการรับ-ส่งหน้าท่ี ประกอบด้วยบัญชีก าลังพล บัญชี 
อาวุธ บัญชีการเงิน บัญชี สป.แยกตามสายยุทธบริการ และ 
เมื่อท าการนับและตรวจสอบหมายเลข ให้ตรงตามที่หน่วยได้
ควบคุมไว้ด้วย การจัดท าบัญชีอาวุธ ซึ่งเป็นยุทธโธปกรณ์
ส าคัญต้องระบุหมายเลขอาวุธประกอบหลักฐานการรับ-ส่งหน้าที่
เพื่อให้ตรวจสอบได้ทั้งผู้รับและผู้ส่ง โดยให้ลงนาม ผู้รับ ผู้ส่ง
และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง พร้อมวันเดือนปี ท่ีรับ-ส่งหน้าที่ ใน
ท้ายบัญชีทุกบัญชี  ทั้งนี้เป็นการปฏิบัติตามระเบียบ ทบ.     
ว่าด้วยการรับ- ส่งหน้าที่ในเวลาย้าย เลื่อน ลด ปลด และ
บรรจุ พ.ศ.๒๕๔๐ ลง ๑๘ ก.ย.๔๐ ข้อ ๑๑.๑ และ ข้อ ๑๑.๒ 

  ๑.๑.๒ การรับ - สง่ หน้าที่ของ ผบ.หน่วย เมื่อ
ท าการรับ-ส่งหน้าที่ แล้วต้องรายงานให้ผู้บังคับบัญชา
โดยตรงทราบ ล่าช้าไป ๖ วัน ที่ถูกต้อง ต้องรายงาน 
ภายใน ๗ วัน 

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

 ๑.๒ ประวัติรับราชการ 
 ๑.๒.๑ การบันทึกสมุดประวัติรับราชการ ไม่
เรียบร้อยเมื่อท าการบันทึกแล้วไม่ลงลายมือช่ือและ
วัน เดือน ปี ก ากับ 

 
- การบันทึกลงสมุดประวัติรับราชการไม่เรียบร้อย เป็นหน้าที่
ของเจ้าหน้าที่ประวัติของหน่วย จะต้องตรวจสอบและบันทึก
สมุดประวัติให้ถูกต้องตามสถานภาพของก าลังพลแต่ละนาย 
ทั้งนี้เป็นการปฏิบัติตามระเบียบ ทบ.ว่าด้วยประวัติ พ.ศ.๒๕๓๙ 
ลง ๒๖ ธ.ค.๓๙ ข้อ ๗ และข้อ ๘ 

  ๑.๒.๒ ส าเนาเอกสารที่แนบอยู่ในสมุดประวัติ
รับราชการของก าลังพลบางนาย ไม่ได้รับรองส าเนา 
โดยหัวหน้าแผนกประวัติ หรือประจ าแผนกประวัติ 

- แผนกประวัติ มีหน้าที่ดูแลและเก็บรักษาสมุดประวัติรับ
ราชการเอกสารที่แนบอยู่ในสมุดประวัติ จะต้องได้รับการ
ตรวจสอบและรับรองความถูกต้องเรียบร้อย จาก หน.แผนก 
หรือประจ าแผนกท้ังนี้เป็นการปฏิบัติตามระเบียบ ทบ.ว่าด้วย
ประวัติ  พ.ศ.๒๕๓๙ ลง ๒๖ ธ.ค.๓๙ ข้อ ๖.๓ ผนวก ข   
หมายเหตุ ๑ 

  ๑.๒.๓ ก าลังพลบางนายจัดท าหนังสือแสดง
เจตนาระบุตัวผู้รับบ าเหน็จตกทอดไม่ถูกต้อง คือยกให้ 
กับทายาท 

- ก าลังพลทุกนายต้องจัดท าหนังสือแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับ
บ าเหน็จตกทอด โดยยกให้กับบุคคลอื่นที่มิใช่ทายาท (บิดา 
มารดา  สามี  ภรรยา  บุตร) เป็นการแสดงเจตนาเผื่อไว้ใน
กรณีที่ทายาทผู้มีสิทธิ์ได้รับบ าเหน็จตกทอดได้เสียชีวิตไปก่อน 
ทั้งนี้เป็นการปฏิบัติตาม พ.ร.บ. บ าเหน็จบ านาญ ข้าราชการ 
(ฉบับที่ ๑๖) พ.ศ.๒๕๓๙ มาตรา ๘ พ.ร.บ. กองทุนบ าเหน็จ
บ านาญข้าราชการ พ.ศ.๒๕๓๙ มาตรา ๕๘ และหนังสือ
กระทรวงการคลัง ค ๐๔๐๙.๔/ว ๗๐ ลง ๑๕ มิ.ย.๔๗ เรื่อง 
การแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับบ าเหน็จตกทอด ข้อ ๒ และ ๓ 
 



  หนา้ ๒ 

ล าดับ ข้อบกพร่อง แนวทางแก้ไข/หลักฐานอ้างอิง 
 ๑.๓ อทบ.และการฌาปนกิจ 

 - ไม่มีหลักฐานการตอบยืนยันการจ่ายเงิน
ฌาปนกิจสงเคราะห์ ให้  สก.ทบ. ทราบภายใน
ก าหนดเวลา 

 
- เมื่อหน่วยได้รับหลักฐานการถอนเงินจาก สก.ทบ.จะต้อง
จ่ายเงินให้กับผู้มีสิทธิ์ภายใน ๗ วันพร้อมทั้งแจ้งให้ สก.ทบ.
ทราบภายใน ๗ วัน ทั้งนี้เป็นการปฏิบัติตามระเบียบ ทบ.   
ว่าด้วยการฌาปนกิจสงเคราะห์ พ.ศ.๒๕๕๓ ลง ๓๐ ธ.ค.๕๓ 
ข้อ ๓๐ 

 ๑.๔ อาคารเรือนโรง 
 ๑.๔.๑ การตรวจปลวกและการรายงานผลการ
ตรวจปลวกไม่ถูกต้อง คือ การตรวจปลวกประจ า
สัปดาห์ไม่ได้ท าการตรวจอาคารในความรับผิดชอบ
ของหน่วยทุกหลัง 

 
- หน่วยจะต้องแต่งตั้งคณะกรรมการท าการตรวจอาคารใน
ความรับผิดชอบทุกหลัง โดยท าการตรวจเป็นประจ าทุก
สัปดาห์แล้วรายงานผลให้ทราบทุกเดือน ท้ังนี้ เป็นการปฏิบัติ
ตามค าสั่ง ทบ.ที่ ๖๒๗/๒๕๒๖ เรื่อง การด าเนินการป้องกัน
และก าจัดปลวกหรือศัตรูท าลายเนื้อไม้อื่น ๆ ลง ๖ ต.ค.๒๖ 
ข้อ ๒ และ ข้อ ๓ 

  ๑.๔.๒ เรื่องความสะอาดของที่นอนพลทหาร 
พบว่า ปลอกหมอนไม่สะอาด ไม่มีมุ้ง 

- พลทหารกองประจ าการ ต้องได้รับการแจกจ่ายเครื่องนอน
ตามสิทธ์ิ และหน่วยท่ีปกครองดูแลทหาร ต้องตรวจสอบความ
สะอาด และความครบถ้วนของสิ่งของ ให้เรียบร้อยเสมอ ท้ังนี้
เป็นการปฏิบัติตามค าสั่ง ทบ. ที่ ๑๖๗/๒๕๔๘ เรื่อง ช้ีแจง
การปฎิบัติการสุขาภิบาลในที่ตั้ งปกติ  ลง ๒๒ มี .ค .๔๘       
ข้อ ๓.๒.๔ และค าสั่ง ทบ. ที่ ๔๔๗/๒๕๔๓ เรื่องให้ก าหนด
อัตราสิ่งอุปกรณ์ประเภทเครื่องแต่งกาย เครื่องประกอบ 
เครื่องแต่งกาย เครื่องนอน และของใช้ส่วนตัวส าหรับพลทหาร
กองประจ าการ ลง ๓๑ ส.ค.๔๓ ตามแนบท้าย (ผนวก ก) 
อัตราสิ่งอุปกรณ์ประเภทเครื่องนอน 

  ๑.๔.๓ หน่วยไม่ได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจ
ปลวก 

- หน่วยจะต้องแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบตรวจปลวกท า
การตรวจอาคารในความรับผิดชอบทุกหลังโดยท าการตรวจ
เป็นประจ าทุกสัปดาห์แล้วรายงานผลให้ทราบทุกเดือน ทั้งนี้
เป็นการปฏิบัติตามค าสั่ง ทบ.ที่  ๖๒๗/๒๕๒๖ เรื่อง การ
ด าเนินการป้องกันและก าจัดปลวกหรือศัตรูท าลายเนื้อไม้อื่นๆ 
ลง ๖ ต.ค.๒๖ ข้อ ๒ และข้อ ๓ 

 ๑.๕ การรักษาความปลอดภัยทางเอกสาร 
 ๑.๕.๑ การแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ
เอกสารลับด าเนินการไม่ถูกต้อง คือ ไม่แต่งตั้งให้
นายทะเบียนข้อมูลข่าวสารลับ เป็นประธานกรรมการ 

- ทุกรอบ ๖ เดือนหน่วยจะต้องแต่งตั้งคณะกรรมการท าการ
ตรวจสอบข้อมูลข่าวสารลับของหน่วย โดยให้นายทะเบียน
เป็นประธานและเจ้าหน้าที่อื่นอีกไม่น้อยกว่า ๒ นาย เป็น
กรรมการทั้งนี้เป็นการปฏิบัติตามระเบียบ ว่าด้วยการรักษา
ความลับของทางราชการ พ.ศ.๒๕๔๔ ลง ๕ ก.พ.๔๔ ข้อ ๒๙ 

  ๑.๕.๒ นายทะเบียนข้อมูลข่าวสารลับจดแจ้ง
เหตุผลการก าหนดช้ันความลับในทะเบียนคุมข้อมูล
ข่าวสารลับ ( ทขล.๓ ) ไม่ครบทุกเรื่อง 

- ข้อมูลข่าวสารลับของหน่วย ทุกเรื่องที่ส่งออกจากหน่วย 
หลังจากผู้ที่ก าหนดชั้นความลับได้ให้เหตุผลในการก าหนดช้ัน
ความลับแล้ว นายทะเบียนจะต้องจดแจ้งเหตุผลการก าหนด
ช้ันความลับดังกล่าวลงในทะเบียนคุมข้อมูลข่าวสารลับ (ทขล.๓) 
ทั้งนี้เป็นการปฏิบัติตามระเบียบว่า ด้วยการรักษาความลับ
ของทางราชการ พ.ศ.๒๕๔๔ ลง ต.ค.๔๔ ข้อ ๑๘ 
 
 



  หนา้ ๓ 

ล าดับ ข้อบกพร่อง แนวทางแก้ไข/หลักฐานอ้างอิง 
  ๑.๕.๓ การทะเบียนข้อมูลข่าวสารลับ ด าเนินการ

ไม่ถูกต้อง ในเรื่องของการลงทะเบียน ในทะเบียนรบั 
(ทขล.๑) ทะเบียนส่ง (ทขล.๒) และทะเบียนควบคุม
ข้อมูลข่าวสารลับ (ทขล.๓) โดยให้บุคคลอื่นที่มิใช่
นายทะเบียนฯ หรือผู้ช่วยนายทะเบียนฯ ด าเนินการ 

- การด าเนินงานต่อทะเบียนข้อมูลข่าวสารลับ ซึ่งเป็นเอกสาร
ที่ใช้ในการควบคุม ข้อมูลข่าวสารลับของทางราชการ เป็น
หน้าที่และความรับผิดชอบของนายทะเบียนฯ หรือผู้ช่วยนาย
ทะเบียนฯ  ซึ่ งผู้บังคับหน่วยได้ให้ความไว้วางใจ เมื่อได้
ด าเนินการลงทะเบียนรับ (ทขล.๑) ทะเบียนส่ง (ทขล.๒) และ
ทะเบียนควบคุมข้อมูลข่าวสารลับ (ทขล.๓) แล้วจะต้องลง
ลายช่ือ เพื่อยืนยันความถูกต้อง  มิให้ความลับของทาง
ราชการรั่วไหลจะให้บุคคลอื่นด าเนินการแทนไม่ได้  ทั้งนี้เป็น
การปฏิบัติตามระเบียบ ว่าด้วยการรักษาความลับของทาง
ราชการ พ.ศ.๒๕๔๔ ลง ๕ ต.ค.๔๔ ข้อ ๒๕, ๒๖, ๒๗, ๓๗, ๔๒ 
และประกาศส านักนายกรัฐมนตรีเรื่องก าหนดแบบเอกสาร
ตามระเบียบ ว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ      
พ.ศ. ๒๕๔๔ ลง ๕ ก.พ.๔๔ ข้อ ๑, ๒, ๓ 

  ๑.๕.๔ หน่วยไม่ไดแ้ต่งตัง้คณะกรรมการตรวจสอบ
ข้อมูลข่าวสารลับในรอบ ๖ เดือน (ก.ค.–ธ.ค.) 

 - ทุกรอบ ๖ เดือนหน่วยจะต้องแต่งตั้งคณะกรรมการท าการ 
ตรวจสอบข้อมูลข่าวสารลับของหน่วย โดยให้นายทะเบียน
เป็นประธานและเจ้าหน้าที่อื่นอีกไม่น้อยกว่า ๒ นาย เป็น
กรรมการทั้งนี้เป็นการปฏิบัติตามระเบียบ ว่าด้วยการรักษา
ความลับของทางราชการ พ.ศ.๒๕๔๔ ลง ๕ ก.พ.๔๔ ข้อ ๒๙ 

  ๑.๕.๕ หน่วยไม่มีเอกสารการมอบอ านาจการ 
ก าหนดช้ันความลับ หรือค าสั่ง 

- การก าหนดช้ันความลับ เป็นอ านาจหน้าที่ของ ผบ.หน่วย... 
ซึ่งเป็นผู้ที่ได้รับมอบอ านาจจากหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ 
(มทภ...) ทั้งนี้ เป็นการปฏิบัติตามระเบียบ ว่าด้วยการรักษา
ความลับของทางราชการ พ.ศ.๒๕๔๔ ลง ๕ ต.ค.๔๔ ข้อ ๑๖ 
และหนังสือ ขว.ทบ. ที่ กห ๐๔๐๒/๘๑๕ ลง ๘ ก.พ.๔๕ เรื่อง
ช้ีแจงและสั่งการการปฏิบัติตามระเบียบว่าด้วย การรักษา
ความลับของทางราชการตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ ข้อ ๓.๔ 

  ๑.๕.๖ การก าหนดช้ันความลับ ด าเนินการไม่
ถูกต้อง คือ ให้นายทะเบียนข้อมูลข่าวสารลับเป็นผู้
ก าหนด 

- การก าหนดช้ันความลับ เป็นอ านาจหน้าที่ของ ผบ.หน่วย... 
ซึ่งเป็นผู้ที่ได้รับมอบอ านาจจากหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ 
(มทภ...) ทั้งนี้ เป็นการปฏิบัติตามระเบียบ ว่าด้วยการรักษา
ความลับของทางราชการ พ.ศ.๒๕๔๔ ลง ๕ ต.ค.๔๔ ข้อ ๑๖ 
และหนังสือ ขว.ทบ. ที่ กห ๐๔๐๒/๘๑๕ ลง ๘ ก.พ.๔๕ เรื่อง
ช้ีแจงและสั่งการการปฏิบัติตามระเบียบว่าด้วย การรักษา
ความลับของทางราชการตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ ข้อ ๓.๔ 

  ๑.๕.๗ กรรมการตรวจสอบ ข้อมูลข่าวสารลับ  
รายงานผลการตรวจสอบในรอบ ๖ เดือนล่าช้า และ
รายงานไม่ครบทุกเรื่อง 

- หน่วยจะต้องแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อมูลข่าวสารลับ 
ท าการตรวจสอบข้อมูลข่าวสารลับที่อยู่ในความครอบครอง
ของหน่วย อย่างน้อยทุกหกเดือน ทั้งนี้เป็นการปฏิบัติตาม
ระเบียบ ว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ.๒๕๔๔ 
ข้อ ๒๙ 

  ๑.๕ .๘  ไม่ ได้ ให้ เหตุผลในการก าหนด ช้ัน
ความลับของข้อมูลข่าวสารลับแต่ละเรื่องที่ส่งออก
นอกหน่วยและนายทะเบียนไม่ได้จดแจ้งเหตุผลการ
ก าหนดช้ันความลับใน ทขล.๓ 

- ข้อมูลข่าวสารลับของหน่วยทุกเรื่องที่ส่งออกนอกหน่วย     
ผู้ก าหนดช้ันความลับจะต้องให้เหตุผลในการก าหนดช้ัน
ความลับ ทั้งนี้เป็นการปฏิบัติตามระเบียบ ว่าด้วยการรักษา
ความลับของทางราชการ พ.ศ.๒๕๔๔ ลง ๕ ต.ค.๔๔ ข้อ ๑๖ 
และข้อ ๑๘ 
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 ๑.๖ การรักษาความปลอดภัยท่ีต้ังหน่วย 

 - การส ารวจการรักษาความปลอดภัยสถานที่ 
ไม่ได้ด าเนินการอย่างจริงจัง  

 
- หน่วยต้องท าการส ารวจตรวจสอบแผนการรักษาความ
ปลอดภัยอย่างจริงจัง โดยตรวจสอบสิ่งของและเครื่องมือท่ีใช้
ในการรักษาความปลอดภัยสถานท่ีให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน 
ทั้งนี้เป็นการปฏิบัติตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วย
การรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๕๒ ลง ๓ ก.พ.๕๒ 
หมวด ๕ ข้อ ๓๕ (๓) 

 ๑.๗ ความโปร่งใสในการเลี้ยงดูทหาร 
 ๑.๗.๑ หน่วยไม่ได้แต่งตั้งเจ้าหน้าที่จัดหาใน 
การเลี้ยงดูทหาร หรือแต่งตั้งในรูปคณะกรรมการ 

 
- ผู้บังคับหน่วยประกอบเลี้ยงต้องออกค าสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่
จัดหาเพื่อเป็นตัวแทนของผู้บังคับหน่วยประกอบเลี้ยงในการ
ด าเนินการลงนามในสัญญา (ใบสั่งซื้อ) เพื่อจัดหาข้าวสาร 
อาหาร และเช้ือเพลิง สนับสนุนการเลี้ยงดู ทั้งนี้เป็นการ
ปฏิบัติตามระเบียบ ทบ.ว่าด้วยการเลี้ยงดูทหาร พ.ศ.๒๕๔๙ 
ลง ๒๒ ก.ย.๔๙ ข้อ ๑๔ 

  ๑.๗.๒ หน่วยไม่ได้แต่งตั้งเจ้าหน้าที่การเงิน ใน
การเลี้ยงดูทหาร 

- ผู้บังคับหน่วยประกอบเลี้ยงต้องออกค าสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่
การเงิน เพื่อด าเนินการด้านการเงินท้ังปวง ในการเลี้ยงดูทหาร 
ทั้งนี้เป็นการปฏิบัติตามระเบียบ ทบ.ว่าด้วยการเลี้ยงดูทหาร 
พ.ศ.๒๕๔๙ ลง ๒๒ ก.ย.๔๙ ข้อ ๑๖ 

  ๑.๗.๓ ไม่มีหลักฐานการอนุมัติให้เป็นหน่วย
ประกอบเลี้ยง 

- จะเป็นหน่วยประกอบเลี้ยงได้จะต้องได้รับอนุมัติจากหน่วย
บังคับบัญชาที่เป็น นขต.ทบ.ดังนั้นหน่วยจะต้องมีหลักฐาน
การได้รับอนุมัติให้เป็นหน่วยประกอบเลี้ยง ทั้งนี้เป็นการ
ปฏิบัติตามระเบียบ ทบ.ว่าด้วยการเลี้ยงดูทหาร พ.ศ.๒๕๔๙ 
ลง ๒๒ ก.ย.๔๙ ข้อ ๑๐ 

  ๑.๗.๔ หน่วยรับการเลี้ยงดู เสนอความต้องการ 
ข้าวสาร เช้ือเพลิง และอาหารไม่ถูกต้องตามแบบ
เสนอต้องการแบบ ก และ ข คือ เสนอความต้องการ
ไม่ผ่านการรับรองยอดก าลังพลหน่วยประกอบเลี้ยง 

- การเสนอความต้องการ ข้าวสาร เช้ือเพลิง และอาหาร
หน่วยรับการเลี้ยงดูเป็นผู้ด าเนินการ  โดยเสนอความต้องการ
ไปยังเจ้าหน้าท่ีประกอบเลี้ยง ผ่านการตรวจสอบยอดก าลังพล
ที่รับการเลี้ยงดูของหน่วยประกอบเลี้ยง โดยประมาณการเป็น
ทหารที่รับการเลี้ยงดูในรอบ ๑ เดือน และในรอบวันที่ ๑ – ๑๐, 
วันที่ ๑๑ – ๒๐, วันที่ ๒๑ – ๓๐ หรือ ๓๑  ของเดือนตาม
แบบ ก และ ข ทั้งนี้ เป็นการปฏิบัติตามระเบียบ ทบ.ว่าด้วยการ
เลี้ยงดูทหาร พ.ศ.๒๕๔๙ ลง ๒๒ ก.ย.๔๙ ข้อ ๒๑ 

  ๑.๗.๕ การเสนอความต้องการ ข้าวสารและ
เชื้อเพลิงตามแบบ ก ด าเนินการไม่ถูกต้อง คือ เสนอ
ตามวงรอบเบี้ยเลี้ยงในรอบ ๑๐ วัน 

- การเสนอความต้องการ ข้าวสาร และเช้ือเพลิง หน่วยรับ 
การเลี้ยงดูเป็นผู้ด าเนินการโดยประมาณการเป็นจ านวนที่รับ
การเลี้ยงดูในรอบ ๑ เดือนตามแบบ ก ทุกวันท่ี ๒๕ ของเดือน
ทั้งนี้ เป็นการปฏิบัติตามระเบียบ ทบ.ว่าด้วยการเลี้ยงดูทหาร 
พ.ศ.๒๕๔๙ ลง ๒๒ ก.ย.๔๙ ข้อ ๒๑.๑ 

  ๑.๗.๖ การค านวณความต้องการเพื่อเสนอให้
จัดหาข้าวสารเช้ือเพลิงตามแบบ ค เจ้าหน้าที่
ประกอบเลี้ยง ค านวณความต้องการไม่ถูกต้อง คือ
ไม่น ายอด สป.คงเหลือจากเดือนที่แล้ว มาลบ
จ านวนความต้องการที่ค านวณได้ 

- ความต้องการที่ค านวณได้เพื่อเสนอให้จัดหาในแต่ละเดือน 
เทา่กับยอด  ผู้เข้ารับการเลี้ยงดู × เกณฑ์สิ้นเปลือง × จ านวน
วันที่ประกอบเลี้ยงของเดือน เป็นตัวตั้งแล้วหักลบด้วยยอด 
สป.ที่คงเหลือจากเดือนที่แล้ว ทั้ งนี้ เป็นการปฏิบัติตาม 
ระเบียบ ทบ.ว่าด้วยการเลี้ยงดูทหาร พ.ศ.๒๕๔๙ ลง ๒๒ ก.ย.๔๙ 
ข้อ ๒๒.๑,๒๒.๒ และ แบบ ค ประกอบระเบียบ 
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  ๑.๗.๗ การด าเนินกรรมวิธีจัดหา ข้าวสาร 

เช้ือเพลิง และอาหารจัดท าหลักฐานใบสั่งซื้อไม่
เรียบร้อย คือ ไม่ลงข้อความซึ่งเป็นสาระส าคัญใน
ด้านหลังของใบสั่งซื้อ ซึ่งเป็นข้อตกลงระหว่างผู้ซื้อ
และผู้ขายและไม่มีการลงนามของผู้ซื้อ ผู้ขาย พยาน 
กรรมการตรวจรับและการรับทราบของผู้บังคับ
หน่วยประกอบเลี้ยง 

- เจ้าหน้าท่ีจัดหาต้องด าเนินกรรมวิธีจัดหา ข้าวสาร เช้ือเพลิง  
และอาหารตามที่ เจ้าที่ประกอบเลี้ยงค านวณได้  โดยใช้
หลักฐานใบสั่งซื้อ (แบบ จ) เป็นหลักฐานในการด าเนินการ 
ทั้งนี้ เป็นการปฏิบัติตามระเบียบ ทบ.ว่าด้วยการเลี้ยงดูทหาร 
พ.ศ.๒๕๔๙ ลง ๒๒ ก.ย.๔๙ ข้อ ๒๓ และแบบ จ ประกอบ
ระเบียบ 

  ๑.๗.๘ กรรมการตรวจรับ การตรวจรับอาหาร  
ข้าวสาร และเช้ือเพลิง ด าเนินการไม่ถูกต้อง คือ ไม่
แต่งตั้งเจ้าหน้าท่ีประกอบเลี้ยงเป็นกรรมตรวจรับ 

- การแต่งตั้งกรรมการตรวจรับ จะต้องแต่งตั้ง นายทหาร ๑ นาย 
เจ้าหน้าที่ประกอบเลี้ยงและผู้แทนพลทหารกองประจ าการ
เป็นกรรมการตรวจรับ และรายงานผลการตรวจรับให้ ผบ.หน่วย
ประกอบเลี้ยงทราบ ในวันท าการถัดไปซึ่งเป็นการปฏิบัติตาม
ระเบียบ ทบ.ว่าด้วยการเลี้ยงดูทหาร พ.ศ.๒๕๔๙ ลง ๒๒ ก.ย.๔๙ 
ข้อ ๒๔ 

  ๑.๗.๙ การด าเนินการขออนุมัติเบิกเงิน ในการ
จัดหาอาหารข้าวสาร เช้ือเพลิง เจ้าหน้าที่การเงิน
ไม่ได้เขียนเช็ดสั่งจ่ายเงินให้กับเจ้าหนี้ หรือคู่สัญญา 

- การจ่ายเงินค่าประกอบเลี้ยงต้องเขียนเช็คสั่งจ่ายให้กับ
ผู้ประกอบการที่ เป็นคู่สัญญา เช่น ค่าข้าวสาร คือผู้ขาย
ข้าวสาร ค่าเช้ือเพลิง คือผู้ขายเช้ือเพลิง และค่าอาหาร 
(กับข้าวที่มีแม่ค้าน าอาหารมาส่งให้) และการจ่ายเงินทุกครั้ง
ต้องมีใบเสร็จรับเงิน ท้ังนี้เป็นการปฏิบัติตามระเบียบ ทบ. ว่า
ด้วยการเลี้ยงดูทหาร พ.ศ.๒๕๔๙ ข้อ ๒๘.๒  

  ๑.๗.๑๐ การรายงานสถานภาพเงินค่าประกอบ
เลี้ยงเป็นประจ าทุกเดือนให้ผู้บังคับหน่วยประกอบ
เลี้ยงทราบ ด าเนินการไม่ถูกต้อง คือ ไม่รายงาน
สถานภาพเงินค่าประกอบเลี้ยงทั้งหมดที่มีอยู่ หรือ
รายงานสถานภาพเงินค่าประกอบเลี้ยงไม่ตรงกับ
ยอดเงินท่ีฝากอยู่ในบัญชีออมทรัพย์ค่าประกอบเลี้ยง
ของหน่วย 

- เจ้าหน้าที่การเงิน ต้องสรุปสถานภาพเงินค่าประกอบเลี้ยง 
รายงานให้ ผบ.หน่วยประกอบเลี้ยง ทราบทุกเดือน โดย
รายงานสถานภาพเงินในทะเบียนคุมค่าประกอบเลี้ยง (แบบ ซ) 
และทะเบียนคุมค่าประกอบเลี้ยงเหลือ (แบบ ฌ) ซึ่งจ านวน
เงินในทะเบียนคุมดังกล่าวรวมกันแล้วต้องตรงกับยอดเงินฝาก 
ในบัญชีออมทรัพย์ค่าประกอบเลี้ยงของหน่วย ทั้งนี้เป็นการ
ปฏิบัติตามระเบียบ ทบ.ว่าด้วยการเลี้ยงดูทหาร พ.ศ.๒๕๔๙ 
ลง ๒๒ ก.ย.๔๙ ข้อ ๒๘.๑.๕ และข้อ ๒๘.๑.๖ 

  ๑.๗.๑๑ ไม่ได้ปิดทะเบียนคุมค่าประกอบเลี้ยง
โอนเข้าทะเบียนคุมค่าประกอบเลี้ยงเหลือ 

- หลังจากที่หน่วยได้ด าเนินการลงรายการ รายรับ รายจ่าย 
ในทะเบียนคุมค่าประกอบเลี้ยงตามแบบ ซ เป็นการแสดงยอด
ในแต่ละเดือนแล้ว จะต้องปิดทะเบียนค่าประกอบเลี้ยงแล้ว
โอนยอดเงินคงเหลือเข้าในทะเบียนคุมค่าประกอบเลี้ยงเหลือ
โดยให้ท าอย่างน้อยปีละ ๒ ครั้ง ทั้งนี้เป็นการปฏิบัติตาม
ระเบียบ ทบ.ว่าด้วยการเลี้ยงดูทหาร พ.ศ.๒๕๔๙ ลง ๒๒ ก.ย.๔๙ 
ข้อ ๒๘.๓ 

  ๑.๗.๑๒ การจัดท าระเบียบปฏิบัติประจ า ณ 
โรงเลี้ยงยังไม่ครอบคลุมการปฏิบัติในการควบคุมมิให้ 
ข้าวสาร เช้ือเพลิง อาหารและ ภาชนะเครื่องใช้ใน
การเลี้ยงดูสูญหาย 

- หน่วยประกอบเลี้ยงต้องก าหนดระเบียบปฏิบัติประจ าเพื่อ
ควบคุมการปฏิบัติ ณ โรงประกอบเลี้ยง เช่น การปฏิบัติหน้าท่ี
ของเจ้าหน้าที่ประกอบเลี้ยง การควบคุมมิ ให้ข้าวสาร 
เชื้อเพลิง อาหาร ภาชนะ เครื่องใช้ในการเลี้ยงดูสูญหาย ท้ังนี้
เป็นการปฏิบัติตามระเบียบ ทบ.ว่าด้วยการเลี้ยงดูทหาร   
พ.ศ.๒๕๔๙ ลง ๒๒ ก.ย.๔๙ ข้อ ๒๖ 
 
 



  หนา้ ๖ 

ล าดับ ข้อบกพร่อง แนวทางแก้ไข/หลักฐานอ้างอิง 
  ๑.๗.๑๓ เจ้าหน้าที่โรงเลี้ยงและโรงประกอบ

อาหารบางนาย ยังไม่ ได้รับทราบผลการตรวจ
สุขภาพร่างกายและยืนยันจากแพทย์ว่าไม่เป็นโรคที่
เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงานท่ีโรงเลี้ยง 

- เจ้าหน้าท่ีโรงเลี้ยงและโรงประกอบอาหารต้องผ่านการตรวจ
เป็นพิ เศษจากแพทย์ทุก ๖ เดือน ว่าไม่ เป็นพาหะของ
โรคติดต่อต่าง ๆ ถ้าผู้ใดป่วยหรือสงสัยว่าป่วยด้วยโดยล าไส้ 
หรือทางระบบหายใจ ต้องสั่ งให้หยุดงานช่ัวคราวทันที 
หัวหน้าโรงเลี้ยงต้องคอยสังเกตเจ้าหน้าที่ของตนทุนวัน      
ถ้าสงสัยว่าจะมีโรคต้องส่งให้แพทย์ตรวจ  ส าหรับก าลังพลที่
จัดเตรียมไว้ทดแทนก าลังพลที่โรงเลี้ยงก็ต้องผ่านการตรวจ
สุขภาพร่างกายเช่นกัน ทั้งนี้เป็นการปฏิบัติตามค าสั่ง ทบ.    
ที่ ๑๖๗/๒๕๔๘ เรื่อง ช้ีแจงการปฏิบัติการสุขาภิบาลในที่ตั้งปกติ 
ลง ๒๒ มี.ค.๔๘ ข้อ ๒ ก 

  ๑.๗.๑๔ หน่วยไม่ ได้แต่ งตั้ งพลทหารกอง
ประจ าการเป็น เจ้าหน้ าที่ประกอบเลี้ ยง หรือ
เจ้าหน้าท่ีประกอบเลี้ยง 

- ผู้บังคับหน่วยประกอบเลี้ยงต้องออกค าสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่
ประกอบเลี้ยง เพื่อท าหน้าที่ประกอบอาหารและจัดการเลี้ยงดู
ทหารในหน่วยประกอบเลี้ยง ทั้ งนี้ เป็นการปฏิบัติตาม  
ระเบียบ ทบ.ว่าด้วยการเลี้ยงดูทหาร พ.ศ.๒๕๔๙ ลง ๒๒ ก.ย.๔๙ 
ข้อ ๑๕ 

  ๑.๗.๑๕ อาหารมื้อกลางวันหรือมื้อเย็นมี
กับข้าวเพียง ๑ อย่าง 

- ให้ปฎิบัติตามค าสั่ง ทบ.ที่๖๕/๒๕๔๒ ลง ๓ ก.พ.๔๒ เรื่อง
พัฒนาคุณภาพชีวิตทหารกองประจ าการ ข้อ ๒.๒.๒ 

  ๑.๗.๑๖ หน่วยให้บุคคลอื่นที่ ไม่ ได้รับการ
แต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าท่ีจัดหา 

- การด าเนินการจัดหา  ข้าวสาร อาหารเช้ือเพลิง เป็นงานใน
หน้าที่ของ เจ้าหน้าที่จัดหา ตามที่ ผบ.หน่วยประกอบเลี้ยงได้
แต่งตั้ง  ทั้งนี้เป็นการปฏิบัติตามระเบียบ ทบ.ว่าด้วยการเลี้ยง
ดูทหาร พ.ศ.๒๕๔๙ ลง ๒๒ ก.ย.๔๙ ข้อ ๑๔ และแบบ จ 
ประกอบระเบียบ 

  ๑.๗.๑๗ การอนุมัติจ่ายเงินให้กับคู่สัญญา 
ด าเนินการไม่ถูกต้อง 

- เงื่อนไขในการสั่งจ่ายให้ผู้บังคับหน่วยประกอบเลี้ยง หรือผู้ที่
ผู้บังคับหน่วยประกอบเลี้ยงมอบหมายอีก ๑ นาย ลงนามใน
เช็คร่วมกับเจ้าหน้าท่ีการเงิน ท้ังนี้เป็นการปฏิบัติตามระเบียบ 
ทบ.ว่าด้วยการเลี้ยงดูทหาร พ.ศ.๒๕๔๙ ลง ๒๒ ก.ย.๔๙    
ข้อ ๒๘.๒.๑.๑ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  หนา้ ๗ 

ล าดับ ข้อบกพร่อง แนวทางแก้ไข/หลักฐานอ้างอิง 
๒. เร่ือง ยานพาหนะใน และนอกอัตรา    
 ๒.๑ เอกสารการเตรียมการรับตรวจไม่เรียบร้อย 

      - ข้อมูลที่ต้องการทราบประกอบการรับตรวจ
ตามอนุผนวก ไม่ถูกต้องเรียบร้อย เช่น อนุผนวก ๔-
๑ ล าดับไม่ตรงกับล าดับใน อจย.ของหน่วย  
 
 

- เอกสารต่างๆ ที่ เกี่ยวข้องกับการตรวจในสายงานจเร 
จะต้องเป็นไปอย่างถูกต้อง ครบถ้วน เรียบร้อย ตามที่ จบ.
ก าหนด เช่น ล าดับ ให้ลงหมายเลขล าดับยานพาหนะให้ตรง
กับล าดับรายการใน อจย.ให้ปฏิบัติตามค าสั่ง ทบ.ที่ ๕๐๐/๒๕๕๘ 
ลง ๔ ก.ย.๕๘ เรื่อง การตรวจในหน้าท่ีนายทหารจเรประจ าปี 
๒๕๕๙ วิธีบันทึกข้อมูล อนุผนวก ๔   

 ๒.๒ เมื่อมีการรับ-ส่งหน้าที่  ผบ.หน่วย กรรมการ
ส ารวจพิเศษยานพาหนะ ไม่บันทึกจ านวนยานพาหนะ 
ในช่องที่นับได้ 
 

- เมื่อมีการรับ-ส่งหน้าที่ ของ ผบ.หน่วย ต้องท าการส ารวจ
พิเศษเพื่อให้ทราบสถานภาพยานพาหนะของหน่วย ให้ใช้
แบบส ารวจ ทบ.๔๐๐-๐๑๑ และบันทึกจ านวนยานพาหนะที่
ตรวจนับได้ ลงในช่องที่นับได้ ให้ครบทุกใบส ารวจ  ให้ปฏิบัติ
ตามระเบียบ ทบ. ว่าด้วยการส่งก าลัง สป.๒ และ ๔ พ.ศ.๒๕๓๔ 
ข้อ ๔๒.๓, ๔๓.๓.๑, ๔๔, ๔๔.๔, ๔๕, ๔๖ และข้อ ๔๗.๓ 

 ๒.๓ เมื่อมีการรับ-ส่งหน้าที่ ผบ.หน่วย รับ-ส่งไม่ครบ 
ขาดยานพาหนะบางส่วน และไม่มีบัญชีหมายเลข
ยานพาหนะ 
            

- เมื่อมีการรับ-ส่งหน้าที่ระหว่างผู้รับและผู้ส่ง ต้องตรวจสอบ
บัญชีคุมยุทโธปกรณ์ของหน่วยให้ถูกต้องโดยให้ตรวจสอบกับ
กรมฝ่ายยุทธบริการที่เกี่ยวข้องทุกๆปีเพื่อให้บัญชียุทโธปกรณ์
นั้นถูกต้องและสมบูรณ์ให้ปฎิบัติตามระเบียบ ทบ.ว่าด้วยการ
รับ-ส่งหน้าที่ในเวลาย้าย เลื่อน ลด ปลด และบรรจุ พ.ศ.๒๕๔๐ 
ลง ๑๘ ก.ย.๔๐ ข้อ ๑๑, ๑๑.๕ 

 ๒.๔ หน่วยแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับ สป.๒ 
และ ๔ ล่าช้า 

- เมื่ อ สป . มาถึงหน่วยเบิก  ผบ .หน่ วย จะต้องแต่งตั้ ง
คณะกรรมการตรวจรับ สป. และให้คณะกรรมการตรวจรับ 
สป. รายงานผลการตรวจรับให้ผู้บังคับหน่วยเบิกทราบ      
ให้ปฏิบัติตาม ระเบียบ ทบ.ว่าด้วยการส่งก าลัง สป.๒ และ ๔ 
พ.ศ.๒๕๓๔ ลง ๓๐ ธ.ค.๓๔ ข้อ ๓๔.๒.๑.๔ และข้อ ๓๔.๒.๑.๕ 

 ๒.๕ หน่วยใช้ใบเบิกสีขาว (ฉบับที่ ๔) แนบใบเบิก
ไปกับการรายงานการรับสิ่งอุปกรณ์ให้ผู้บังคับ
หน่วยเบิกทราบ เพื่อรายงานหน่วยตามสายการ
บังคับบัญชาเหนือขึ้นไปอีก ๑ ช้ัน ไม่ถูกต้อง  
 

- เมื่อหน่วยเบิกไปรับของเองจากหน่วยจ่ายให้น าใบเบิกฉบับ
ที่ ๔ (ทบ.๔๐๐-๐๐๖) ไปตรวจสอบกับจ านวนและประเภท
สิ่งอุปกรณ์ที่ได้จ่ายจริง ตามใบเบิกฉบับที่ ๑ และ ๒ ลงนาม
รับสิ่งอุปกรณ์ ในใบเบิกฉบับที่ ๑, ๒ และ ๔ แล้วน าใบเบิก
ฉบับที่ ๒ และ ๔ กลับหน่วย น าใบเบิกฉบับที่ ๒ เก็บในแฟ้ม
แล้วเสร็จ แนบใบเบิกฉบับที่ ๔ (สีขาว) ไปกับการรายงาน   
สิ่งอุปกรณ์ให้ผู้บังคับหน่วยเบิกทราบ เพื่อรายงานหน่วยตาม
สายการบังคับบัญชาเหนือขึ้นไปอีก ๑ ช้ัน ให้ปฎิบัติตาม
ระเบียบ ทบ. ว่าด้วยการส่งก าลัง สป.๒ และ ๔ พ.ศ.๒๕๓๔ 
ลง ๓๐ ธ.ค.๓๔ ข้อ ๑๘.๕, ๑๘.๕.๑, ๑๘.๕.๑.๑, ๑๘.๕.๑.๒, 
๑๘.๕.๑.๓, ๑๘.๕.๑.๔, ๑๘.๕.๑.๕ และ ๑๘.๕.๑.๖    

 ๒.๖ หน่วยยังไม่ด าเนินการส่งคืนแบตเตอรี่  และ
ยางนอก ให้กับหน่วยสนับสนุน       
  

- ให้หน่วยด าเนินการส่งคืนแบตเตอรี่และยางนอกให้กับ
หน่วยจ่ายหรือหน่วยสนับสนุนทางการส่งก าลัง โดยท าใบ
ส่งคืนโดยใช้แบบพิมพ์ ทบ.๔๐๐-๐๑๓ หรือ ทบ.๔๐๐-๐๑๔  
ให้ปฏิบัติตามระเบียบ ทบ.ว่าด้วยการส่งก าลัง สป.๒ และ ๔ 
พ.ศ.๒๕๓๔ ลง ๓๐ ธ.ค.๒๕๓๔ ข้อ ๒๙ - ๓๓      
 
    



  หนา้ ๘ 

ล าดับ ข้อบกพร่อง แนวทางแก้ไข/หลักฐานอ้างอิง 
 ๒.๗ บัตรบัญชีคุม สป. ถาวร ทบ. ๔๐๐-๐๐๕   

บันทึกไม่เรียบร้อยถูกต้อง กล่าวคือ ไม่ลงอัตรา
ยุทโธปกรณ์, ไม่จ่าย สป.ให้กับหน่วยรอง 
               

- เจ้าหน้าที่บัญชีคุมบันทึกบัตรบัญชีคุม สป.ถาวรของหน่วย
ให้ครบถ้วนตามที่ก าหนด โดยผู้บังคับบัญชาทุกระดับช้ัน 
จะต้องรับผิดชอบในการควบคุมฯ  ให้ เป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย ถูกต้อง เหมาะสม ตามความมุ่งหมายของทางราชการ 
ให้ปฏิบัติตามระเบียบ ทบ.ว่าด้วยการส่งก าลัง สป.๒ และ ๔ 
พ.ศ.๒๕๓๔ ข้อ ๓๙.๒, ๓๙.๒.๓.๒, ๓๙.๒.๓.๒.๒ และข้อ ๔๐ 

 ๒.๘ ไม่จัดท าบัตรบัญชีคุม ทบ.๔๐๐-๐๖๘ แบบ
สิ้นเปลือง เพื่อบันทึกรายการรับ, จ่ายช้ินส่วนซ่อม 
หรือ สป.ใช้สิ้นเปลืองไว้เป็นข้อมูลทางการส่งก าลัง   
 
 
 
 

- ทุกหน่วยที่มีหน้าที่ซ่อมบ ารุงจะต้องท าบัตรบัญชีคุมฯ  เพื่อ
บันทึกสถานภาพ และข้อมูลการส่งก าลังของช้ินส่วนซ่อมทุก
รายการที่ได้รับอนุมัติฯ ลงในบัตรบัญชีคุมช้ินส่วนซ่อม และ
สิ่งอุปกรณ์ใช้สิ้นเปลือง ทบ.๔๐๐-๐๖๘ เมื่อมีการเบิก, รับ 
หรือจ่าย ให้ปฏิบัติตามระเบียบ ทบ.ว่าด้วยการส่งก าลัง สป.๒ 
และ ๔ พ.ศ.๒๕๓๔ ข้อ ๓๙.๒.๓.๒.๒  และระเบียบ ทบ.     
ว่าด้วยช้ินส่วนซ่อมตามอัตราพิกัดและช้ินส่วนซ่อมที่สะสม 
พ.ศ.๒๕๑๒ ข้อ ๖.๓ และ ๖.๓.๒   

 ๒.๙ เมื่อหน่วยเบิก สป.ไปยังหน่วยสนับสนุนแล้วยัง
ไม่ได้รับ สป. ไม่พบหลักฐานการติดตามใบเบิก             

- ให้ท าการติดตามใบเบิก โดยใช้แบบพิมพ์ ทบ.๔๐๐-๐๗๑ 
ตามห้วงระยะเวลา ๔๕ – ๙๐ วัน ใช้ แบบ ก และเกิน ๙๐ วัน 
ใช้ แบบ ข แล้วแต่กรณี ให้ปฏิบัติตามระเบียบ ทบ.ว่าด้วยการ
ส่งก าลัง สป.๒ และ ๔ พ.ศ.๒๕๓๔ ลง ๓๐ ธ.ค.๓๔     ข้อ 
๑๙ และ ค าสั่ง ทบ. ที่ ๒๘๙/๒๕๑๑ เรื่อง การติดตาม ใบ
เบิก ลง ๒๘ ส.ค.๑๑ ข้อ ๑ , ๒, ๔ และค าอธิบายด้านหลัง
แบบพิมพ ์๑ (ด้านหลังแบบพิมพ์)  

 ๒.๑๐ บัญชีช้ินส่วนซ่อมตามอัตราพิกัด (บชอพ.) 
ทบ.๔๐๐-๐๖๖ ไม่เบิก ชอพ./PLL ให้ครบถ้วน   
ตรงตาม บชอพ. หรือ บัญชี PLL    
                

- การปฏิบัติของหน่วยใช้เมื่อได้รับ บชอพ./บัญชี PLL ช้ันต้น 
ต้องตรวจสอบรายการและจ านวนช้ินส่วนซ่อมที่มี คงคลังรวม
ค้างรับ แล้วเบิก ส่งคืน หรือ แจ้งยกเลิกค้างรับ เพื่อให้มี
รายการและจ านวนของช้ินส่วนซ่อมตรงกับ บชอพ.นั้น ทั้งนี้
ต้องด าเนินการให้เสร็จสิ้นภายใน ๓๐ วัน นับจากวันที่ได้รับ 
บชอพ.ช้ันต้น  ให้ปฏิบัติตามระเบียบ ทบ.ว่าด้วยช้ินส่วนซ่อม
ตามอัตราพิกัดและช้ินส่วนซ่อมที่สะสม พ.ศ.๒๕๑๒ ข้อ ๖.๒ 
และข้อ ๖.๒.๑   

 ๒.๑๑ การเก็บรักษาช้ินส่วนซ่อมตามอัตราพิกัด 
ชอพ. หรือ PLL เจ้าหน้าที่ไม่น าช้ินส่วนซ่อมมา
หมุนเวียนใช้ในการปรนนิบัติบ ารุงขณะเก็บ เช่น 
กรองอากาศ กรองน้ ามันเช้ือเพลิง และกรอง
น้ ามันหล่อลื่น 
        .  

- ชอพ. หรือ PLL หากหน่วยไม่มีการขอเบิกก็ให้จ่ายไปใช้ได้
เพื่อการ ปบ. ตามวงรอบหรือการซ่อมบ ารุงประจ าหน่วย โดย
ให้ท าหลักฐานการเบิก รับ หรือจ่าย ในลักษณะคู่ขนานกันไป 
หากไม่น าช้ินส่วนมาหมุนเวียนใช้จะท าให้เกิดการเสื่อมสภาพ
ช ารุด หรือขาดจ านวนได้  ให้ปฏิบัติตามระเบียบ ทบ.ว่าด้วย
ช้ินส่วนซ่อมตามอัตราพิ กั ดและ ช้ินส่วนซ่อมที่ สะสม        
พ.ศ.๒๕๑๒ ลง ๙ มิ.ย.๑๒ ข้อ ๖.๒ และข้อ ๖.๒.๓ 

 ๒.๑๒ การบันทึกตาราง ปบ. ทบ.๔๖๘ -๓๖๐      
ไม่ถูกต้องครบถ้วน ดังนี้ 
    - ลงช่ือผู้รับผิดชอบในการปรนนิบัติบ ารุงไว้
ล่วงหน้าก่อนท า ปบ. 
    - ไม่ลงจ านวนไมล์ในช่องวันหยุดเสาร์/อาทิตย์  
    - ไม่ลงหมึกทับตัวดินสอที่ก าหนดล่วงหน้าไว้ใน
กรณีเลื่อนการ ปบ.เพื่อแสดงว่าได้ท าการ ปบ. แล้ว 

- ตาราง ปบ. ก าหนดล่วงหน้าด้วยดินสอไว้ตลอดเดือน  วิธี
บันทึกจะต้องท าให้ครบถ้วนถูกต้องทุกช่อง/ทุกรายการ 
โดยเฉพาะในช่องที่ ๓ ผู้ลงนาม คือ นยน.หรือ นสย. ต้องลง
ช่ือภายหลังการท าเสร็จสิ้นแล้ว เพื่อรับรองผลการ ปบ.ที่ได้
กระท าไป ส าหรับในวันหยุดเสาร์/อาทิตย์ (ช่อง/รายการที่ ๙) 
ให้ลงจ านวนไมล์ของรถแต่ละคัน เพื่ อเป็นการสอบว่า
ระยะทางใกล้จะถึงการ ปบ.แล้ว  และเมื่อได้ท าการ ปบ.แล้ว



  หนา้ ๙ 

ล าดับ ข้อบกพร่อง แนวทางแก้ไข/หลักฐานอ้างอิง 
 เสร็จให้ลงหมึกทับตามที่ก าหนด  ให้ปฏิบัติตามค าสั่ง ทบ.   

ที่ ๔๐๐/๒๕๐๗ ลง ๙ พ.ย.๐๗ เรื่องให้ใช้คู่มือเทคนิค ๓๗-
๒๘๑๐ ข้อ ๔ ค.(๑) - (๑๗) และค าแนะน าด้านหลังตาราง 
ปบ. ทบ.๔๖๘-๓๖๐   

 ๒.๑๓ การรายงานสถานภาพยานพาหนะรอบ ๓ 
เดือน  ในห้วงสิ้นเดือน มี.ค.หน่วยรายงานยานพาหนะ
ไม่ครบตาม อจย. , อสอ. และไม่ครบตามบัญชีคุม 
เช่น ยอดจ านวนยานพาหนะงดใช้การไม่ถูกต้อง 
      

- ในสิ้ น เดื อน  มี .ค .๕ ๖  ให้ ห น่ วยรายงาน สถานภาพ
ยานพาหนะฉบับสมบูรณ์ ตาม อจย. และ อสอ. ทุกรายการ 
ส่งรายงานตามสายบังคับบัญชา ส่วนในห้วงอื่นๆ ให้รายงาน
เฉพาะที่มีรายการเปลี่ยนแปลง  ให้ปฏิบัติตามระเบียบ ทบ.
ว่าด้วยการส่งก าลังสิ่งอุปกรณ์ประเภท ๒ และ ๔ พ.ศ.๒๕๓๔ 
ลง ๓๐ ธ.ค.๓๔ ข้อ ๕๐, ๕๑, ๕๑.๑ , ๕๑.๒ , ๕๒, ๕๒.๑ , 
๕๒.๒, ๕๓, ๕๓.๑, ๕๓.๒, ๕๔, ๕๔.๑ และข้อ ๕๕ 

 ๒.๑๔ การรายงานยอด สป. ส าคัญ /สป.หลักงดใช้
งานประจ าเดือน เอกสารการรายงานไม่ถูกต้อง
ตามที่ ทบ.ก าหนด เมื่อมีรถงดใช้การ กรณีหน่วยไม่
แนบส าเนาใบส่งซ่อม  
     

- หน่วยใช้  มีหน้าที่รายงานยอด สป. ส าคัญ/สป.หลัก งดใช้
งานประจ าเดือนตามบัญชีสรุปรายงาน (ผนวก ก) และส าเนา
ใบส่งซ่อม (แบบ ทบ.๔๖๘ - ๓๑๑) ให้ปฏิบัติตามค าสั่ง ทบ. 
ที่ ๔๖๒/๒๕๔๓ เรื่อง การรายงาน สป.ส าคัญ และ สป.หลัก 
งดใช้งานประจ าเดือนลง ๑๔ ก.ย.๔๓ ข้อ ๒, ๒.๑, ๒.๒, ๓, 
๔, ๔.๑ และข้อ ๔.๒ 

 ๒.๑๕ การปรนนิบัติบ ารุงยานพาหนะตามวงรอบ ๖ 
เดือน (ยานยนต์ล้อ) ช่างยานยนต์ล้อท าการ
ปรนนิบัติบ ารุงไม่ครบทุกรายการ ตามรายการ
ปรนนิบัติบ ารุง  และการตรวจสภาพทางเทคนิค
ส าหรับยานยนต์ล้อ (ทบ.๔๖๘-๓๖๑) คือ ไม่น า
ช้ินส่วนซ่อมตามอัตราพิกัดท าการ ปบ./ซบร. เช่น 
กรองอากาศ กรองน้ ามันเช้ือเพลิง กรองน้ ามันหล่อลื่น  

- ช่างยานยนต์จะต้องท าการปรนนิบัติยานพาหนะให้ครบทุก
รายการ ตามรายการปรนนิบัติบ ารุงและการตรวจสภาพทาง
เทคนิคส าหรับยานยนต์ล้อ ทบ.๔๖๘-๓๖๑ ให้ปฏิบัติตาม
ค าสั่ง ทบ.ที่ ๔๐๐/๒๕๐๗  ลง ๙ พ.ย.๐๗  เรื่องให้ใช้คู่มือ
ทางเทคนิค ๓๗-๒๘๑๐  ข้อ ๑๓ ก (๑), (๒) และข้อ ๑๔ ก 

 ๒.๑๖ รถชะงักใช้ราชการไม่ติดป้ายบอก ในกรณี
การเบิกเปลี่ยนแบตเตอรี่ของ รยบ.  

- เมื่อรถคันใดช ารุดใช้การไม่ได้ หรือไม่ท างานตามหน้าที่ต้อง
มีป้ายบอกไว้ให้ทราบเสมอ และถ้าสามารถท าได้ให้แยกไว้
ต่างหากจากรถที่ใช้การได้ ให้ปฏิบัติตามข้อบังคับทหารว่า
ด้วยการใช้รถยนต์ทหาร พ.ศ.๒๔๘๐ ลง ๑ มี.ค. ๘๐ มาตรา ๗ 
ข้อ ๕ และค าสั่ง ทบ.ที่ ๓๒๐/๒๓๖๓๐ ลง ๙ พ.ย.๙๘  เรื่อง 
วิธีซ่อมบ ารุงยุทโธปกรณ์สาย สรรพาวุธ ข้อ ๒ ก (๑) 

 ๒.๑๗ พลขับประจ ายานพาหนะ ไม่รายงานการ
ช ารุด ของ ไฟหรี่หน้ารถทั้งสองข้างไม่ติด  ไฟถอย
ด้านท้ายรถไม่ติด และหม้อน้ ารถมีคราบเป็นสนิม 
     
 

- เมื่อยุทโธปกรณ์ช ารุดให้ผู้รับผิดชอบรายงานตามล าดับช้ัน
จนถึงผู้มีอ านาจอนุมัติสั่งการในการซ่อมบ ารุงประจ าหน่วย
ภายใน ๒๔ ชม. ให้ปฏิบัติตามค าสั่ง ทบ. (ค าช้ีแจง) ที่ ๓๒๐/
๒๓๖๓๐ เรื่อง วิธีซ่อมบ ารุงยุทโธปกรณ์สาย สพ. ลง ๙ พ.ย.๙๘  
ข้อ ๔.ก, ข, ค,ข้อ ๕ ก, ข, ค และข้อ ๑๐ 

 ๒.๑๘ การติดตามผลการซ่อม ตรวจไม่พบหลักฐาน
การติดตามผลการส่งซ่อมโดยต่อเนื่องทุกรอบ      
๓ เดือน  
  

- การส่งซ่อมยุทโธปกรณ์เมื่อครบก าหนด ๙๐ วัน ให้ติดตามผล
การส่งซ่อมครั้งที่ ๑ และครั้งต่อไปให้ด าเนินการติดตามอย่าง
ต่อเนื่องทุกรอบ ๓ เดือน โดยใช้แบบพิมพ์ ทบ.๔๐๐-๐๗๑  
เช่นเดียวกับการติดตามใบเบิกโดยอนุโลม ให้ปฏิบัติตามค าสั่ง 
ทบ. ที่ ๓๗๖/๒๕๑๔  ลง ๑๑ ส.ค.๑๔  เรื่อง แนวทางปฏิบัติเพื่อ
การประหยัดของกองทัพบก ข้อ ๕.๓ และค าสั่ง ทบ.ที่ ๒๘๙/
๒๕๑๑  ลง ๒๘ ส.ค.๑๑  เรื่อง การติดตามใบเบิก  ข้อ ๑, ๒, ๔  



  หนา้ ๑๐ 

ล าดับ ข้อบกพร่อง แนวทางแก้ไข/หลักฐานอ้างอิง 
 ๒.๑๙ สภาพลวดสลิงและเครื่องกว้าน  จัดเก็บ

ลวดสลิงไม่เรียบร้อย และขาดการ ปบ. สกปรกมี
สนิมที่ลวดสลิง      
      

- ถ้าหากไม่ได้ใช้ลวดสลิงทุก ๖ เดือน หรือ ทุกครั้งที่ท าการ
ปรนนิบัติบ ารุงรถ รอบ ๖,๐๐๐ ไมล์ ให้คลี่ลวดสลิงออก
ทั้งหมดและตรวจว่าลวดสลิงขาด คลายเกลียวแบบเป็นสนิม
และขมวดเป็นปมที่ใดบ้าง ท าความสะอาดลวดสลิงให้ทั่วด้วย
แปรงลวดและน้ ามันท าความสะอาดแล้วใช้ไขอัดลูกปืนล้อทา
บางๆ ให้ปฏิบัติตามค าสั่ง ทบ.ที่ ๑๔๘/๑๑๘๗๑ เรื่อง การใช้
และการบ ารุงรักษาลวดสลิงเครื่องกว้าน ข้อ ๓, ก, ข, ค และ ง 

 ๒.๒๐ หน่วยท าการ ปบ. ไม่ครบถ้วนตามที่ก าหนด
ของยานพาหนะ ขั้วแบตเตอรี่ขึ้นคราบขี้เกลือ  
 

- พลขับจะต้องตรวจสภาพยานพาหนะ ประจ าวัน ขณะใช้งาน 
และหลังใช้งานทุกครั้ง  ให้ปฏิบัติตามค าสั่ง ทบ.ที่ ๔๐๐/๒๕๐๗ 
ลง ๙ พ.ย.๐๗ เรื่องให้ใช้คู่มือเทคนิค ๓๗-๒๘๑๐ ข้อ ๑๒ ก(๑), 
๑๒ ค(๑), (๒) และ ๑๓ ก(๑)  และระเบียบ กห.ว่าด้วยรถ
ราชการทหาร พ.ศ.๒๕๒๕ ข้อ ๒๐.๒ 

 ๒.๒๑ รายการจ่ายรถประจ าวัน ทบ.๔๖๘-๓๗๕ 
เจ้าหน้าที่ไม่บันทึกการจ่ายยานพาหนะที่หน่วย
น าออกไปท าการฝึก       ข้อเสนอแนะ   
            

- เมื่อน ายานพาหนะออกจากหน่วยไม่ว่าจะใช้งานทางธุรการ
หรือออกไปท าการฝึกจะต้องมีการบันทึกการจ่ายรถ ลงใน
รายการจ่ายรถประจ าวัน ทบ.๔๖๘-๓๗๕ ทุกครั้ง  ให้ปฏิบัติ
ตามค าสั่ง ทบ.ที่ ๔๐๐/๒๕๐๗ ลง ๙ พ.ย.๐๗ เรื่องให้ใช้คู่มือ
เทคนิค ๓๗-๒๘๑๐ ข้อ ๔ ข (๑) และระเบียบ กห. ว่าด้วยรถ
ราชการทหาร พ.ศ.๒๕๒๕  ข้อ ๒๐.๓ 

 ๒.๒๒  การใช้รถข้ามเขตจังหวัด ไม่เสนอบัตรการ
ใช้รถประจ าวัน หรือ สพ.๑๑๐ ให้ผู้มีอ านาจอนุมัติ 
เพื่อลงนามในช่องหมายเหตุ  
              
 
                          
 
                          

- การขอใช้รถออกนอกเขตจังหวัด ที่ตั้งหน่วยทุกครั้งจะต้อง
เสนอบัตรการใช้รถประจ าวันหรือ  สพ .๑๑๐  เพื่ อ ให้
ผู้บังคับบัญชาระดับกรมขึ้นไปสั่งการหรืออนุมัติ การขอใช้รถ
ในช่องหมายเหตุว่า “ได้น ายานพาหนะไป ณ จังหวัดใด และ
กลับเมื่อใด” พร้อมทั้งลงนามก ากับการขออนุมัตินั้นด้วย    
ให้ปฏิบัติตามค าสั่ง ทบ.ที่ ๒๐๕/๑๑๓๗๐ ลง ๕ ก.ย. ๐๕ 
เรื่อง การน ายานพาหนะออกนอกเขตจังหวัด ซึ่งเป็นที่ตั้ง
หน่วย ข้อ ๑ และ ๒                        

 ๒.๒๓ การพ่นหมายเลขรถบางคัน เลขทะเบียนลบเลือน  
           

- เมื่อเลขทะเบียนยานพาหนะลบเลือน จะต้องด าเนินการพ่น
สีใหม่ ให้ปฏิบัติตามค าสั่ง ทบ.ที่ ๒๖/๒๐๓๘๒ ลง ๒ ก.ย.๐๓ 
เรื่อง เครื่องหมายรถยนต์ทหาร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  หนา้ ๑๑ 

ล าดับ ข้อบกพร่อง แนวทางแก้ไข/หลักฐานอ้างอิง 
๓. เร่ือง การส่งก าลังสิ่งอุปกรณ์ประเภท  ๒ และ ๔ 

สาย ส. (หน่วยใช้) 
 

 
                            

๓.๑ การรับ-ส่งหน้าท่ี 
 ๓.๑.๑ การส ารวจพิเศษ ไม่ถูกต้องครบถ้วน 
เช่น หน่วยไม่ท าการเปรียบเทียบการตรวจสอบยอด 
สป. โดยใช้แบบพิมพ์ ทบ.๔๐๐-๐๑๒                

 
- ให้คณะกรรมการชุดส ารวจ สป.ใช้แบบพิมพ์ ทบ.๔๐๐-๐๑๑ 
ซึ่งมีอยู่ ๓ ส่วน ด าเนินการส ารวจตามล าดับดังนี้ คนที่ ๑ 
ส ารวจแล้วบันทึกผลลงในใบส ารวจส่วนที่ ๑ คนที่ ๒ ส ารวจ
แล้วบนัทึกผลลงในใบส ารวจส่วนท่ี ๒ คนที่ ๓ ตรวจสอบแล้ว 
ผลการส ารวจของคนที่ ๒ ถ้าตรงกันให้บันทึกผลลงในใบ
ส ารวจส่วนท่ี ๓  ถ้าไม่ตรงกันให้คนท่ี ๓ ท าการส ารวจใหม่ผล
การส ารวจตรงกับคนใดคนหนึ่งให้เอาผลนั้นบันทึกลงในใบ
ส ารวจส่วนคนท่ี ๓ เสร็จแล้วส่งใบส ารวจให้เจ้าหน้าท่ีบัญชีคุม
ท าการเปรียบเทียบการตรวจสอบยอด สิ่งอุปกรณ์โดยใช้แบบ
พิมพ์ ทบ.๔๐๐-๐๑๒ เพื่อเสนอรายงานผลการเปรียบเทียบฯ 
ต่อผู้มีอ านาจในการสั่งส ารวจ ให้ปฏิบัติตามระเบียบ ทบ.                                                                                                 
ว่าด้วยการส่งก าลัง สป.๒ และ ๔ พ.ศ.๒๕๓๔ ลง ๓๐ ธ.ค.๓๔                                                                                  
ข้อ ๔๒.๓, ๔๒.๓.๖, ๔๓.๓.๑, ๔๔, ๔๔.๔, ๔๕, ๔๖, ๔๗, 
๔๗.๓ และให้บันทึกใบรายงานผลเปรียบเทียบการ 

  ๓.๑.๒ การรายงานการรับ -ส่งหน้าที่ของ
เจ้าหน้าที่สื่อสาร ไม่ถูกต้องครบถ้วน เช่น การ
บันทึกของผู้ส่งและผู้รับ, ผู้ส่งเป็นผู้รายงาน และไม่
มีรายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบ เป็นต้น 

- เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงตัวข้าราชการผู้รับผิดชอบในการเก็บ
รักษานี้คราวใด ต้องให้มีการรับ-ส่งหน้าที่กันของเจ้าหน้าที่
และมีหลักฐานทางเอกสารทุกครั้ง  โดยผู้รับหน้าที่จะต้อง
รับทราบข้อมูลสถานภาพของเครื่องมือสื่อสารส่วนประกอบชุด 
รายละเอียดแต่ละชนิด/รุ่น และหมายเลขเครื่อง ซึ่งจะปฏิเสธ
ความรับผิดชอบภายหลังมิได้เมื่อท าการรับ-ส่งหน้าที่ของ
เจ้าหน้าที่เรียบร้อย ให้ผู้ส่งและผู้รับบันทึกไว้ท้ายบัญชีรับ-ส่ง
หน้าที่ว่าได้ตรวจรับถูกต้องแล้วและลงช่ือผู้รับไว้แต่ถ้ามีการ
คลาดเคลื่อนเกิดขึ้นก็ให้บันทึกไว้ในบัญชีนั้น   และลงช่ือผู้รับ
ผู้ส่งกับเจ้าหน้าที่ซึ่งเกี่ยวข้องแล้วรับส่งกันให้เสร็จไปช้ันหนึ่ง
ก่อนต่อจากนั้นผู้รับต้องรีบรายงานให้ผู้บังคับบัญชาโดยตรง
ทราบโดยเร็วให้ เจ้าหน้าที่ ส่ งก าลังตรวจสอบบัญ ชีคุม
ยุทโธปกรณ์ของหน่วยกับหน่วยจ่าย (กคส.สส.) ทุกๆ ปี เพื่อ
ด าเนินการปรับเทียบให้บัญชีคุมยุทโธปกรณ์ให้ตรงและ
ถูกต้องสมบูรณ์บัญชีรับ-ส่งหน้าท่ีให้ท าเป็น ๓ ชุดเก็บไว้ ณ ที่
ท าการเป็นหลักฐาน ๑ ชุด ผู้ส่งเก็บรักษาไว้ ๑ ชุด อีก ๑ ชุด
ผู้รับเสนอผู้บังคับบัญชาโดยตรงทราบภายใน ๗ วัน นับตั้งแต่
วันท่ีรับ-ส่งหน้าที่แล้วเสร็จ ให้ปฏิบัติตามระเบียบ ทบ.ว่าด้วย
การรับ-ส่งหน้าที่ในเวลาย้าย เลื่อน ลด ปลด และบรรจุ   
พ.ศ.๒๕๔๐ ลง ๑๘ ก.ย.๔๐ ข้อ ๑๑, ๑๑.๕ และข้อ ๑๒ 
 
 
 
 
 
 



  หนา้ ๑๒ 

ล าดับ ข้อบกพร่อง แนวทางแก้ไข/หลักฐานอ้างอิง 
   ๓.๒ การเบิก-รับ และส่งคืนสิ่งอุปกรณ์ 

 ๓.๒.๑ การแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับสิ่งอุปกรณ์ 
  - แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับสิ่งอุปกรณ์
ล่าช้า 
  - แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับสิ่งอุปกรณ์
ไม่ถูกต้อง 
  - ไม่ แต่ งตั้ งคณะกรรมการตรวจรั บ
แบตเตอรี่ 

 
- เมื่อผู้รับน าสิ่งอุปกรณ์ไปถึงหน่วยเบิก ให้ผู้บังคับหน่วยเบิก
ตั้ งคณะกรรมการตรวจรับสิ่ งอุปกรณ์   จ านวน ๓ นาย 
ประกอบด้วยนายทหารสัญญาบัตรอย่างน้อย ๒ นาย 
โดยเฉพาะควรจะตั้งเจ้าหน้าที่ในสายงานที่รับผิดชอบต่อ    
สิ่งอุปกรณ์นั้นเข้าร่วมด้วย ให้ปฏิบัติตามระเบียบ ทบ.ว่าด้วย
การส่งก าลัง สป. ๒ และ ๔ พ.ศ.๒๕๓๔ ลง ๓๐ ธ.ค.๓๔    
ข้อ ๓๔.๒.๑.๔, ๓๔.๒.๑.๕, ๓๔.๒.๑.๖, ๓๔.๒.๑.๗ และ ๓๔.๒.๑.๘ 

  ๓.๒.๒ ให้ด าเนินการเบิก สป. เพิ่มเติมที่ขาด
อัตราและให้เบิกเปลี่ยน/ส่งคืนส่วนประกอบชุด     
ที่ได้รับใช้งานมานานท าให้ช ารุดเปลี่ยนสภาพ 

- เจ้าหน้าท่ีส่งก าลังสื่อสารด าเนินการเบิก สป.สาย ส.เพิ่มเติม
ที่ขาดอัตราไปยังหน่วยจ่าย (กคส.สส.) ให้เต็มระดับต่อไป   
ให้ปฏิบัติตามระเบียบ ทบ.ว่าด้วยการส่งก าลัง สป.๒ และ๔ 
พ.ศ.๒๕๓๔ ลง ๓๐ ธ.ค.๓๔ ข้อ ๕.๔๑, ๑๘.๕, ๑๘.๗, ๑๙, 
๒๙ ,๓๐ , ๓๐ .๔ , ๓๑ , ๓๒ , ๓๒ .๑ .๑ .๔ , ๓๔ .๒ .๑ .๔ , 
๓๔.๒.๑.๕, ๓๔.๒.๑.๖, ๓๔.๒.๑.๗ และ ๓๔.๒.๑.๘ และ 
ค าสั่ ง ทบ. ที่  ๒๘๙/๒๕๑๑ เรื่องการติดตามใบเบิกลง       
๒๘ ส.ค.๑๑ ข้อ ๑, ๒, ๔ และค าอธิบายวิธีการใช้และการกรอก
แบบพิมพ์ ๑ (ด้านหลังแบบพิมพ์) 

 ๓.๓ การควบคุมทางบัญชี 
 ๓.๓.๑ เจ้าหน้าที่ส่งก าลังบันทึก สป.สาย ส.  
ในบัตรบัญชีคุมสิ่งอุปกรณ์ถาวร ทบ.๔๐๐-๐๐๕     
ไม่ถูกต้องและครบถ้วนทุกรายการ 
   
 

 
- ให้เจ้าหน้าที่ส่งก าลัง บันทึกรายละเอียดข้อมูลตามที่กรม
ฝ่ายยุทธบริการ หรือ ทบ.ก าหนดไว้ในบัตรบัญชีคุมด้านหน้า
และบันทึกด้านหลังบัญชีคุมได้ ๕ กรณี คือ จ่ายหน่วยรอง, 
น าออกไปฝึก, น าออกไปปฏิบัติราชการสนาม, ส่งซ่อม และ
หน่วยอื่นยืม ให้ปฏิบัติตามระเบียบ ทบ.ว่าด้วยการส่งก าลัง 
สป. ๒ และ๔ พ.ศ.๒๕๓๔ ลง ๓๐ ธ.ค.๓๔ ข้อ ๓๙.๒.๓.๒.๒ 
และข้อ ๔๐ และให้บันทึกบัญชีคุมด้านหน้า/หลัง ตาม
ค าอธิบายวิธีเขียนบัญชีสิ่งอุปกรณ์ของหน่วย ทบ. ๔๐๐-๐๐๕ 
ท้ายระเบียบฯ 

  ๓.๓.๒ เจ้าหน้าที่ส่งก าลังสื่อสารไม่จัดท าบัญชี
คุมสิ่งอุปกรณ์ถาวร ทบ.๔๐๐– ๐๐๕ และหากหมด
ความจ าเป็นส่งคืน กคส.สส.ได้ 
 

- ให้เจ้าหน้าที่ส่งก าลังสื่อสารหรือเจ้าหน้าที่บัญชีคุมบันทึก
บัตรบัญชีคุมสิ่งอุปกรณ์หลังจากคณะกรรมการตรวจรับได้
ตรวจรับเรียบร้อยแล้วโดยใช้แบบพิมพ์ ทบ. ๔๐๐-๐๐๕ 
พร้อมบันทึกจ่ายหน่วยรองเพื่อใช้งาน/เก็บรักษา/ปรนนิบัติ
บ ารุง และจัดท าบัญชีส่วนประกอบชุดให้เรียบร้อยครบถ้วน
ทุกรายการที่ได้รับให้ปฏิบัติตามระเบียบ ทบ.ว่าด้วยการ    
ส่ งก าลั ง สป .๒  และ ๔  พ .ศ .๒๕๓๔  ลง ๓๐  ธ.ค .๓๔          
ข้อ ๓๙.๒.๓.๒.๒ และค าอธิบายวิธีเขียนบัญชีสิ่งอุปกรณ์ของ
หน่วย ทบ.๔๐๐-๐๐๕ (ด้านหน้าและด้านหลัง) ท้ายระเบียบฯ 

  ๓.๓.๓ เจ้าหน้าที่ส่งก าลังจัดท าบันทึกบัญชี
ส่วนประกอบชุด ทบ.๔๖๓-๐๔๐ ของ สป.สาย ส.  
ไม่ครบถ้วน 

- ให้ เจ้าหน้าที่ ส่ งก าลัง ด าเนินการบันทึกรายละเอียด
ส่วนประกอบชุดของ สป.สาย ส. ที่หน่วยได้รับตาม อจย./
นอก อจย. และ อสอ. ทุกรายการในบัญชีส่วนประกอบชุด 
ทบ. ๔๖๓-๐๔๐  ให้ปฏิบัติตามค าสั่ง ทบ.ที่ ๑๘๘/๙๕๐๖ ลง 
๓๑ ก.ค.๐๔ เรื่องก าหนดอักษรย่อและหมายเลขแบบพิมพ์
ล าดับ ๔๐  บัญชีส่วนประกอบชุดทบ.๔๖๓-๐๔๐ และ
ค าแนะน าการใช้แบบพิมพ์บัญชีส่วนประกอบชุดท้ายค าสั่งฯ 



  หนา้ ๑๓ 

ล าดับ ข้อบกพร่อง แนวทางแก้ไข/หลักฐานอ้างอิง 
    ๓.๔ การเก็บรักษา 

 ๓.๔.๑ หน่วยจัดระเบียบการวางสิ่งอุปกรณ์ 
บนช้ันวาง ไม่เรียบร้อยถูกต้องตามระเบียบ 

 
- การจัดเก็บ สป. ในคลังให้เขียนผังแสดงที่เก็บตามที่ได้จัด
ระเบียบไว้เพื่อสะดวกในการควบคุมและการใช้งาน (หยิบก็ง่าย 
หายก็รู้  ดูก็งามตา) ให้กวดขันการควบคุมสิ่งอุปกรณ์ของทาง
ราชการ ให้ผู้บังคับหน่วย ควบคุมก ากับดูแล และกวดขัน
เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบในการควบคุมสิ่งอุปกรณ์ได้ตรวจสอบ
ยอดสิ่งอุปกรณ์ให้ตรงกับยอดบัญชีคุม โดยปฏิบัติตามระเบียบ
ทบ. ว่าด้วยการส่งก าลังสิ่งอุปกรณ์ประเภทต่างๆ ตลอดจน
แบบธรรมเนียมอื่นๆ ที่เกี่ยวกับการควบคุมสิ่งอุปกรณ์ของทาง
ราชการโดยเคร่งครัดและการเตรียมที่เก็บรักษาที่เก็บ เตรียม
ท าท่ีเก็บในพื้นท่ีคลังปิด หรือคลังกลางแจ้ง แบ่งเป็นคลัง หรือ
พื้นที่  แถว ตอน และช่อง โดยใช้ตัวอักษรผสมกับตัวเลข 
ตัวอย่าง เช่น ๑-ก-๒-๔ หมายความว่า คลังหรือพื้นที่ ๑ แถว 
ก ตอนที่ ๒ และช่องที่ ๔ และให้เขียนผังแสดงที่เก็บตามที่
จัดระบบไว้ เพื่อสะดวกในการวางแผนน าสิ่งอุปกรณ์เข้าเก็บ 
ให้ปฏิบัติตามค าสั่ง ทบ. ที่๔๖๑/๒๕๑๗ ลง ๒๒ พ.ย. ๑๗ 
เรื่องให้กวดขันการควบคุมสิ่งอุปกรณ์ของทางราชการ ข้อ ๑
และระเบียบ ทบ.ว่าด้วยการส่งก าลัง สป.๒ และ ๔ พ.ศ.๒๕๓๔ 
ลง ๓๐ ธ.ค.๓๔ ข้อ ๓๕.๓, ๓๕.๓.๑ และข้อ ๓๕.๓.๒ 

  ๓.๔.๒ การน าสิ่งอุปกรณ์เข้าและออกจาก     
ที่เก็บ การจัดระเบียบการวางสิ่งอุปกรณ์บนช้ันวาง 
ป้ายประจ ากอง  ประจ าสิ่งอุปกรณ์และคลังไม่
สะอาดเรียบร้อยถูกต้องตามระเบียบ                    

- การน าสิ่งอุปกรณ์เข้าที่เก็บจะต้องจัดท าป้ายบัญชีรายการ
สถานภาพประจ าคลังสิ่งอุปกรณ์ และป้ายประจ ากองประจ า
สิ่งอุปกรณ์ให้เรียบร้อยเป็นไปตามเหตุการณ์กับข้อเท็จจริง
ของหน่วยที่จ าหน่ายไปราชการ ส่งซ่อม  ส่งคืน  และหน่วย
อื่นยืม ทั้งนี้ยอดจ านวนสิ่งอุปกรณ์ต้องตรงตามบัญชีคุม   
ทบ.๔๐๐- ๐๐๕ ของหน่วยการจัดเก็บ สป.ในพื้นที่คลัง สป.
ให้ก าหนดเป็นแถว ตอน และช่อง โดยใช้ตัวอักษรผสมกับ
ตัวเลขตัวอย่าง เช่น ๑-ก-๒-๔ หมายความว่าคลังหรือพื้นท่ี ๑ 
แถว ก ตอนที่ ๒ และช่องที่ ๔ เพื่อสะดวกในการน า สป.  
เข้าเก็บและให้เขียนผังแสดงที่เก็บตามที่ได้จัดระเบียบไว้เพื่อ
สะดวกในการควบคุมและการใช้งาน (หยิบก็ง่าย หายก็รู้     
ดูก็งามตา) ความรับผิดชอบในการเก็บรักษาผู้บังคับหน่วยใช้
จะต้องวางระเบียบการระวังรักษาสิ่งอุปกรณ์ในที่เก็บรวมทั้ง
การปรนนิบัติบ ารุงและการซ่อมบ ารุงขณะเก็บและการจัด
งานเก็บรักษาสิ่งอุปกรณ์ในที่เก็บให้ปลอดภัยและสะอาด
เรียบร้อยอยู่ในสภาพที่ใช้การได้ เจ้าหน้าที่เก็บรักษาจะต้อง
เก็บรักษาสิ่งอุปกรณ์ให้เป็นไปตามระเบียบเรียบร้อยตามที่
ผู้บังคับบัญชาก าหนดการรับ-จ่าย สป.ที่น าไปใช้ราชการ
ประจ าและราชการช่ัวคราวเพื่อให้รัดกุมเคร่งครัดไม่เกิดการ
รั่วไหลให้เจ้าหน้าที่ส่งก าลังบันทึกและท าหลักฐานแสดง
หลักฐานการรับ-จ่าย วัน เดือน ปี เวลาที่จ่ายเหตุผลที่จ่าย 
ผู้รับ ผู้จ่าย ผู้อนุมัติให้จ่าย พยานและวันเดือนปี เวลาที่น า
ส่งคืนไว้ให้ชัดเจนแน่นอนทุกๆ ครั้งที่มีการรับ-จ่าย และให้
บันทึกบัญชีคุมสิ่งอุปกรณ์ถาวร ทบ.๔๐๐-๐๐๕ (ด้านหลัง) 



  หนา้ ๑๔ 

ล าดับ ข้อบกพร่อง แนวทางแก้ไข/หลักฐานอ้างอิง 
ทุกครั้งให้ปฏิบัติตามระเบียบ ทบ.ว่าด้วยการส่งก าลัง สป.๒ 
และ ๔ พ.ศ.๒๕๓๔ ลง ๓๐ ธ.ค.๓๔ ข้อ ๓๕, ๓๕ .๑, 
๓๕ .๑ .๑, ๓๕ .๑ .๒, ๓๕ .๒, ๓๕.๒ .๑, ๓๕ .๒.๒, ๓๕ .๒ .๓, 
๓๕.๓, ๓๕.๓.๑, ๓๕.๓.๒, ๓๕.๗, ๓๕.๗.๑, ๓๙.๒, ๓๙.๒.๑, 
๓๙.๒.๒, ๓๙.๒.๓, ๓๙.๒.๓.๒ และข้อ ๔๐ และให้บันทึก
บัญชีคุมด้านหลังตามค าอธิบายวิธีเขียนบัญชีสิ่งอุปกรณ์ของ
หน่วย ทบ.๔๐๐-๐๐๕ ท้ายระเบียบฯ   

 ๓.๕ การปรนนิบัติบ ารุง และการซ่อมบ ารุง 
 ๓.๕.๑ การซ่อมบ ารุง ให้ เจ้าหน้าที่สื่อสาร
ด าเนินการส่งซ่อม สป.สาย ส.ตาม อจย./อสอ. ที่
ช ารุดตามสภาพเนื่องจากใช้งานมานาน เพื่ อ
ด าเนินการจ าหน่าย-ส่งคืน เช่น TE-33, กล้องถ่ายรูป
ขนาด ๓๕ มม. (RICOH, VIVITAR), เครื่ อ งฉาย
ภาพนิ่งวิวกราฟ, เครื่องฉายภาพยนตร์  ELMO 
ขนาด 16 มม., เครื่องเล่นวีดิโอเทป, เครื่องฉาย
สไลด์ , เครื่ อบั นทึก เสียง, เครื่ องโทรสาร และ
เครื่องรับโทรทัศน์สี ขนาด ๒๐ นิ้ว เป็นต้น 

 
- เมื่อเจ้าหน้าที่สื่อสารตรวจพบเครื่องมือสื่อสารช ารุดจะต้อง
รายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบทันทีและต้องรีบด าเนินการ
ซ่อมบ ารุงขั้นหน่วย  หากช ารุดเกินขีดความสามารถของ
หน่วยที่จะท าการซ่อมบ ารุงให้ส่งซ่อมที่หน่วยซ่อมบ ารุง
ประเภทสูงกว่า ตามขั้นตอนต่อไปทันที  ให้ปฏิบัติตาม
ระเบียบ ทบ.ว่าด้วยการซ่อมบ ารุงยุทโธปกรณ์ พ.ศ.๒๕๒๔  
ลง ๒๒ เม.ย.๒๔ ข้อ ๓.๒, ๔.๓, ๖, ๑๐, ๑๓.๒ และค าสั่ง ทบ. 
ที่ ๓๗๖/๒๕๑๔ ลง ๑๑ ส.ค. ๑๔ ข้อ ๕.๓  

  ๓.๕.๒ หน่วยติดตามการส่งซ่อม สป.สาย ส. 
ไม่ต่อเนื่อง และบางหน่วยไม่ติดตามผลการส่งซ่อม
ของชุดวิทย ุสป.ตาม อจย./อสอ. 

- เจ้าหน้าที่จะต้องติดตามและเร่งรัดเป็นลายลักษณ์อักษรไป
ยังหน่วยซ่อมบ ารุงเพื่อขอทราบผลการด าเนินการซ่อมบ ารุง 
พร้อมรายละเอียด ล าดับ รายการ สป.หมายเลข สป.ที่ใบส่งซ่อม/
เลขงาน วันเดือนปีที่ส่งซ่อม วันติดตามใบส่งซ่อม หมายเหตุ 
เป็นต้น โดยใช้แบบพิมพ์ ทบ.๔๐๐-๐๗๑ เช่นเดียวกับการ
ติดตามใบเบิก (แบบ ข การเบิกเกิน ๙๐ วัน) โดยอนุโลมเพื่อ
ใช้เป็นหลักฐานการติดตาม  ให้ปฏิบัติตามค าสั่ง ทบ.ที่ ๓๗๖/
๒๕๑๔ เรื่องแนวทางการปฏิบัติเพื่อการประหยัดของกองทัพบก 
ลง ๑๑ ส.ค.๑๔ ข้อ ๕.๓ และ ค าสั่ง ทบ.ที่ ๔๒๒/๒๕๑๖ ลง  
๕ ต.ค.๑๖ เรื่องการตรวจเยี่ยมการส่งก าลังบ ารุงของ
ผู้บังคับบัญชาและก ากับดูแลของฝ่ายอ านวยการ ข้อ ๑๐ 
และข้อ ๑๐.๔ 

 ๓.๖ การจ าหน่าย  
 ๓.๖.๑ หน่วยไม่ติดตามผลการจ าหน่าย สป.
สาย ส. ที่ได้ด าเนินการไปแล้วตามระเบียบก าหนด 
   

 
- เจ้าหน้าที่จะต้องติดตามและเร่งรัดการติดตามผลการ
จ าหน่ายเป็นลายลักษณ์อักษรไปยังหน่วยเหนือ เพื่อขอทราบ
ผลการด าเนินการจ าหน่าย สป.ตามห้วงระยะเวลาเพื่อให้การ
จ าหน่ายสิ่งอุปกรณ์เป็นไปตามระเบียบปฏิบัติของหน่วยเหนือ
โดยถูกต้องและรวดเร็ว ให้ปฏิบัติตามค าสั่ง ทบ.ที่ ๔๒๒/
๒๕๑๖ ลง ๕ ต.ค.๑๖ เรื่องการตรวจเยี่ยมการส่งก าลังบ ารุง
ของผู้บังคับบัญชาและก ากับดูแลของฝ่ายอ านวยการ ข้อ ๑๐ 
และข้อ ๑๐.๔ 

  ๓.๖.๒ หน่วยไม่ด าเนินการจ าหน่ายสาย WD-
1/TT ON RL-159 และ DR-8  ที่ ใช้งานมานาน 
ฉนวนหุ้มสายเสื่อมสภาพ  เพื่อเบิกทดแทนต่อไป   

- เมื่ อป ฏิ บั ติ ภ ารกิ จ เส ร็ จสิ้ น ให้ เจ้ าหน้ าที่ สื่ อ ส ารน า
สายโทรศัพท์สนาม WD-1/TT ที่น าไปใช้งานมาท าการตรวจ
ซ่อมบ ารุงตรวจรอยต่อ สายโทรศัพท์สนามฯที่เปียกน้ าหรือ
เปรอะเปื้อนโคลนต้องน าออก ตากให้แห้งและท าความ
สะอาดก่อนน าเก็บเข้าคลัง การจ าหน่าย  การส่งคืนและการ



  หนา้ ๑๕ 

ล าดับ ข้อบกพร่อง แนวทางแก้ไข/หลักฐานอ้างอิง 
เบิกทดแทนสายโทรศัพท์สนาม WD-1/TT ที่ช ารุดสาเหตุ 
จากการใช้งานมานาน ฉนวนหุ้มสายเสื่อมสภาพ หรือสูญเสีย  
เนื่องจากการตัดต่อกรณี การฝึกสอนทหาร การฝึกภาคสนาม  
การปฏิบัติทางยุทธวิธี ให้หน่วยรวบรวมขออนุมัติจ าหน่าย
และน าล้อส่งคืนและให้เบิกทด แทนต่อไป  ให้ปฏิบัติตาม
ระเบียบ ทบ.ว่าด้วยการใช้สายโทรศัพท์สนามWD-1/TT   
พ.ศ.๒๕๓๕ ลง ๙ พ.ค.๓๕ ข้อ ๕ ถึง ๘ และ ข้อ ๘.๒ ถึง 
๘.๔  และระเบียบ ทบ.ว่าด้วยการส่งก าลัง สป.๒ และ ๔ พ.ศ.
๒๕๓๔ ลง ๓๐ ธ.ค.๓๔ ข้อ.๒๙, ๓๐, ๓๐.๔, ๓๑, ๓๒ และ 
๓๒.๑.๑.๔ และระเบียบ ทบ.ว่าด้วยการจ าหน่าย สป. พ.ศ.
๒๕๕๗ ลง     ๓๑ ม.ค.๕๗ ข้อ ๕.๑ ถึง ๕.๕, ๕.๑๑, ๑๐, 
๑๑, ๑๒, ๑๓, ๑๔ และข้อ ๑๖ ถึง ๒๓ 

  ๓.๖.๓ หน่วยด าเนินการจ าหน่ายเครื่องมือหา
พิกัดด้วยดาวเทียม (GPS) ล่าช้า 

- เจ้าหน้าที่ส่งก าลัง ต้องเร่งรัดด าเนินการจ าหน่ายสิ่งอุปกรณ์ 
ให้ เป็นไปตามระเบียบโดยถูกต้องผู้บั งคับหน่วยทหาร
ตรวจสอบให้ค าแนะน าทักท้วงควบคุมการด าเนินกรรมวิธีทาง
เอกสารเกี่ยวกับการจ าหน่ายสิ่งอุปกรณ์ก าหนดและแต่งตั้ง
กรรมการหรือเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติการในเรื่องการจ าหน่าย  
สิ่งอุปกรณ์ตรวจตราและเร่งรัดหน่วยใต้บังคับบัญชาเพื่อให้
การจ าหน่ายสิ่งอุปกรณ์ เป็นไปตามระเบียบค าสั่งและวิธี
ปฏิบัติของหน่วยเหนืออย่างถูกต้องรวดเร็ว และจัดท า
หลักฐานการติดตามเพื่อขอทราบผลการด าเนินการจ าหน่าย 
สป. ไปยังหน่วยเหนือตามห้วงระยะเวลาต่อไป  ให้ปฏิบัติตาม
ระเบียบ ทบ.ว่าด้วยการจ าหน่าย สป. พ.ศ.๒๕๕๗ ลง ๓๑ ม.ค.๕๗ 
ข้อ ๕.๑ ถึง ๕.๕, ๕.๗, ๕.๑๑, ๑๐, ๑๑, ๑๒, ๑๓, ๑๔  และ
ข้อ ๑๖ ถึง ๒๕ และค าสั่ง ทบ.ที่ ๔๒๒/๒๕๑๖ ลง ๕ ต.ค.๑๖ 
เรื่องการตรวจเยี่ยมการส่งก าลังบ ารุงของผู้บังคับบัญชาและ
ก ากับดูแลของฝ่ายอ านวยการ ข้อ ๑๐ และข้อ ๑๐.๔ 

  ๓.๖ .๔  การปรนนิบัติบ ารุง ให้ เจ้าหน้าที่
สื่อสารด าเนินการเบิกเปลี่ยนและส่งคืนแบตเตอรี่
ข อ ง     ชุ ด วิ ท ยุ  PRC/VRC-610, VRC-2020 ที่
เสื่ อมสภาพตามอายุการใช้ งาน  และให้ เบิ ก
แบตเตอรี่ชุดวิทยุ PRC-624 ที่ขาดอัตราเพิ่มเติม 

- ให้ เจ้าหน้าที่สื่อสาร ด าเนินการเบิกเปลี่ยนและส่งคืน
แบตเตอรี่ BB-4600 และTNC-2188 ของชุดวิทยุ PRC/VRC-
610 และ VRC-2020 ที่ ใช้งานเกิน ๒ ปี ไปยังหน่วยจ่าย    
(กคส.สส.) เนื่องจากแบตเตอรี่เสื่อมสภาพและหมดอายุการใช้งาน
ให้ปฏิบัติตามระเบียบ ทบ.ว่าด้วยการส่งก าลัง สป. ๒ และ ๔ 
พ.ศ.๒๕๓๔ ลง ๓๐ ธ.ค.๓๔ ข้อ ๑๘.๕, ๑๘.๗, ๒๙, ๓๐, 
๓๐.๔, ๓๑, ๓๒ และข้อ ๓๒.๑.๑.๔   

 
 
 
 
 
 
 
 

 ๓.๖.๕ ให้เบิกเปลี่ยนและส่งคืนส่วนประกอบ
ชุดของเครื่องมือสายสื่อสารที่ใช้งานมานานท าให้
ช ารุดเปลี่ยนสภาพ เช่น ถุงผ้า CW-503/PRC, ถุง
ผ้ า  CW-598/GRA-39 แ ล ะ เบ าะ รอ งห ลั ง  ST-
138/PRC เป็นต้น 
 
 
 
 

- ให้เจ้าหน้าที่ส่งก าลัง ด าเนินการเบิกเปลี่ยนและส่งคื น
ส่วนประกอบชุดของเครื่องมือสายสื่อสาร  ที่ใช้งานมานาน
ช ารุดเปลี่ยนสภาพไปยังหน่วยจ่าย (กคส.สส.) เพื่อใช้งานต่อไป
ให้ปฏิบัติตามระเบียบ ทบ.ว่าด้วยการส่งก าลัง สป. ๒ และ ๔ 
พ.ศ.๒๕๓๔ ลง ๓๐ ธ.ค.๓๔ ข้อ ๑๘.๕, ๑๘.๗, ๒๙, ๓๐, 
๓๐.๔, ๓๑, ๓๒ และข้อ ๓๒.๑.๑.๔   



  หนา้ ๑๖ 
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  ๓.๖.๖ ให้ด าเนินการส่งคืน สป.สาย ส.ที่ล้าสมัย
คืน กคส.สส.(TV-7, PP-68/U) ซึ่งเป็น สป.ตามโครงการ
ช่วยเหลือ (MAP) ที่ สส.ขออนุมัติจ าหน่าย สป.สาย ส.
ออกจากบัญชีคุม โดยไม่มีผู้รับผิดชอบชดใช้แล้ว 
 

- ให้หน่วยเร่งด าเนินการส่งคืน สป.สาย ส.ไปยังหน่วยจ่าย 
(กคส.สส.) โดยด่วนเพื่อด าเนินการตัดยอดออกจากบัญชีคุม
เนื่องจากเป็น สป.รุ่นเก่าล้าสมัย ไม่สามารถจัดหาช้ินส่วนซ่อมได้
บริษัทผู้ผลิตเลิกผลิตและสหรฐัฯ ตัดยอดออกจากการส่งก าลัง
แล้ว ตามหนังสือ กบ.ทบ.ที่ กห ๐๔๐๔/๖๔๐๙ ลง ๒๓ ก.ค.๓๖ 
เรื่อง ขออนุมัติจ าหน่าย สป.สาย ส.ให้ปฏิบัติตามระเบียบ ทบ. 
ว่าด้วยการส่งก าลัง สป.๒ และ ๔ พ.ศ.๒๕๓๔ ลง ๓๐ ธ.ค.๓๔ 
ข้อ ๒๙, ๓๐, ๓๐.๔, ๓๑, ๓๒ และ ๓๒.๑.๑.๔    

  ๓.๖.๗ ให้เจ้าหน้าที่ส่งก าลัง ด าเนินการส่งคืน
ซาก สป. สาย ส. (เครื่องขยายเสียง) ที่ได้รับการ
อนุมัติให้จ าหน่ายแล้ว และด าเนินการส่งคืนวิทยุ
ติดตามตัวโมโตโรร่า ท่ี กคส.สส.เนื่องจาก สส.เรียก
คืนและให้เร่งรัดการส่งคืนซาก สป.สาย ส.  ที่ได้รับ
การอนุมัติให้จ าหน่ายแล้วคืน กคส.สส. 

 

- เมื่อได้รับการอนุมัติ ให้จ าหน่าย สป.สาย  ส.แล้ว  ให้
เจ้าหน้าที่ส่งก าลังของหน่วยด าเนินการเร่งรัดส่งคืนซาก    
สป.สาย ส. ที่จ าหน่ายให้แก่ต าบลรวบรวมสิ่ งอุปกรณ์
จ าหน่ายตามที่กรมฝ่ายยุทธบริการก าหนด  ให้ปฏิบัติตาม
ระเบียบ ทบ.ว่าด้วยการส่งก าลัง สป.๒ และ ๔ พ.ศ.๒๕๓๔ ลง 
๓๐ ธ.ค. ๓๔ ข้อ ๓๐, ๓๐.๔, ๓๑, ๓๒ และ ๓๒.๑.๑.๔ และ
ระเบียบ ทบ. ว่าด้วยการจ าหน่าย สป. พ.ศ. ๒๕๕๗ ลง ๓๑ ม.ค.๕๗ 
ข้อ ๓๐, ๓๐.๒, ๓๔, ๓๕   

  ๓.๖.๘ ให้ด าเนินการส่ง สป.สาย ส.(PRC-
624) คืน กคส.สส. ที่เกินอัตราจ านวน ๒๐ เครื่อง 
(หน่วยได้รับการแจกจ่าย วิทยุ PRC-710 ทดแทน
เรียบร้อยแล้ว) 

- ให้หน่วยด าเนินการน าวิทยุ PRC-624 ไปตรวจรับรองสภาพ
ที่ พัน.ซบร.๒๒ บชร.๒ ก่อนน าส่งคืน สป.สาย ส.ไปยังหน่วย
จ่าย (กคส.สส.) เพื่อด าเนินการตัดยอดออกจากบัญชีคุม  ให้
ปฏิบัติตามระเบียบ ทบ.ว่าด้วยการส่งก าลัง สป.๒ และ ๔ 
พ.ศ.๒๕๓๔ ลง ๓๐ ธ.ค.๓๔ ข้อ ๒๙, ๓๐, ๓๐.๔, ๓๑, ๓๒ 
และ ๓๒.๑.๑.๔    

  ๓.๖.๙ ให้ติดตามใบส่งคืนฉบับสีฟ้า (กรณี
ส่งคืน TV-7PP-68 และชุดวิทยุ ) เพื่อเก็บไว้เป็น
หลักฐาน 
 

- เมื่อหน่วยได้ด าเนินการส่งซาก สป.จ าหน่ายคืนหน่วยจ่าย 
เจ้าหน้าที่ส่งก าลังสื่อสาร จะต้องติดตามใบส่งคืนฉบับสีฟ้า
จากหน่วยรับคืน ที่มีลายมือช่ือของผู้รับ สป.คืนและลายมือ
ช่ือผู้อนุมัติรับ สป.คืน เพื่อตัดยอดสิ่งอุปกรณ์ออกจากบัญชี
คุมและเก็บไว้เป็นหลักฐาน ให้ปฏิบัติตามระเบียบ ทบ.ว่าด้วย
การการส่งก าลัง สป.๒ และ ๔ พ.ศ.๒๕๓๔ ลง ๓๐ ธ.ค.๓๔ 
ข้อ ๒๙, ๓๐, ๓๐.๔, ๓๑, ๓๒, ๓๒.๑.๑.๔ และ ๓๒.๑.๑.๖ 
และค าสั่ง ทบ.ที่ ๔๒๒/๒๕๑๖ ลง ๕ ต.ค. ๑๖ เรื่องการตรวจ
เยี่ยมการส่งก าลังของผู้บังคับบัญชาและก ากับดูแลของฝ่าย
อ านวยการการส่งก าลังบ ารุง ข้อ ๑๐ และ ๑๐.๔ 

 ๓.๗ การตรวจและการรายงานสถานภาพ 
 ๓.๗.๑ หน่วยรายงานสถานภาพสิ่งอุปกรณ์ 
รอบ ๓ เดือน ตาม อจย., อสอ.และนอกอัตรา     
ไม่ครบถ้วนถูกต้อง เช่น ผบ.หน่วยไม่ลงนามปิด
รายงานและไม่ลงวันที่ เดือน ปี  ไม่เปลี่ยนแปลง
แก้ไขยอดสิ่งอุปกรณ์สาย ส. ที่ซ่อมเสร็จ, ปิดไม่ตรง
ก าหนด,รายงานสถานภาพสิ่งอุปกรณ์ตาม อจย.   
ไม่ครบถ้วนทุกรายการเป็นต้น 
  

 
  - ให้หน่วยใช้รายงานสถานภาพสิ่งอุปกรณ์ในรอบ ๓ เดือน
เพื่อให้ผู้บังคับบัญชาและหน่วยส่งก าลังบ ารุงช้ันเหนือทราบ
สถานภาพสิ่งอุปกรณ์ของหน่วยใช้ตามห้วงระยะเวลาโดยให้
รายงานสถานภาพสิ่งอุปกรณ์ตาม อจย.และ อสอ.ทุกรายการ
ตามที่ก าหนดในสิ้น มี.ค.ส่วนสิ้น มิ.ย.,ก.ย.และ ธ.ค.ให้รายงาน
เฉพาะรายการที่เปลี่ยนแปลง ถ้าไม่มีการเปลี่ยนแปลงให้
ยืนยันให้ทราบ และ ผบ.หน่วย ที่รายงานลงนาม  พร้อมทั้ง
ต าแหน่ ง และวั น  เดื อน  ปี  ถ้ าในวั นปิ ด รายงาน เป็ น
วันหยุดราชการให้หน่วยรายงานในวันท าการถัดไป (วันปิดและวัน



  หนา้ ๑๗ 

ล าดับ ข้อบกพร่อง แนวทางแก้ไข/หลักฐานอ้างอิง 
รายงานวันเดียวกัน) ให้ปฏิบัติตามระเบียบ ทบ.ว่าด้วยการส่ง
ก าลัง สป.๒ และ ๔ พ.ศ.๒๕๓๔ ลง ๓๐ ธ.ค.๓๔  ข้อ ๕๒.๑, 
๕๓.๑, ๕๔.๑.๑ และหนังสือ กบ.ทบ. ด่วนมาก ที่ กห ๐๔๐๔/
๑๑๗๐๒ ลง ๖ ก.ย.๔๓ เรื่อง บชร.๒ หารือแนวทางปฏิบัติใน
เรื่องการส่งก าลังบ ารุง ข้อ ๒.๒ 

  ๓.๗.๒ การรายงานยอด สป. ส าคัญ /สป.หลัก
งดใช้งานประจ าเดือน หน่วยรายงานไม่ถูกต้อง
ตามที่ ทบ.ก าหนด, ปิดไม่ตรงก าหนด, ไม่ลงวัน 
เดือน ปี 
 
 

- ให้เจ้าหน้าที่หน่วยใช้รายงานยอด สป.ส าคัญ สาย ส. งดใช้
งานประจ าเดือน เพื่ อ ให้ ผู้ บั งคับบัญชาช้ันเหนือทราบ
สถานภาพ สป.ส าคัญ และ สป.หลักของทุกสายยุทธบริการ 
ได้อย่างถูกต้อง และใช้เป็นข้อมูลในการตรวจสอบการช ารุด
และการซ่อมบ ารุง สป.ที่งดใช้งานของหน่วย ให้รายงานทุก
รอบ ๑ เดือน โดยปิดรายงานทุกสิ้นเดือน  ให้ปฏิบัติตาม
ค าสั่ง ทบ.ที่ ๔๖๒/๒๕๔๓ เรื่อง การรายงาน สป.ส าคัญ และ 
สป.หลักงดใช้งานประจ าเดือน ลง ๑๔ ก.ย.๔๓ ข้อ ๒, ๓ และ ๔ 
และค าสั่ง ทบ.ที่ ๓๘๕/๒๕๓๗ เรื่อง การก าหนดรายการ สป.
ส าคัญ ลง ๒๑ มิ.ย. ๓๗ ผนวก ก บัญชีรายการ สป.ส าคัญ 
สาย ส. จ านวน ๗๘ รายการ 

 ๓.๘ แบตเตอร่ีแห้ง 
 ๓.๘.๑ เจ้าหน้าที่สื่อสารไม่บันทึกและบันทึก
บัตรบัญชีคุมแบตเตอรี่แห้ง ทบ.๔๐๐-๐๐๓ และ
หลักฐานการจ่ายแบตเตอรี่ ไม่ถูกต้อง ครบถ้วน 
และ กองร้อย บันทึกสมุดจ่ายแบตเตอรี่ไมเ่รียบร้อย
ครบถ้วน 
 

 
- ให้เจ้าหน้าที่สื่อสารด าเนินการบันทึกหลักฐานการจ่าย
แบตเตอรี่ ในบัตรบัญชีคุม ทบ.๔๐๐-๐๐๓ ด้านหน้า/หลัง
และให้มีสมุดบัญชีแสดงหลักฐานการรับ-จ่ายแต่ละชนิดของ
แบตเตอรี่  โดยแยกเป็น  วัน เดือน ปี รายการ/เหตุผลที่จ่าย   
ยอดได้รับ จ่าย คงเหลือ ผู้รับ ผู้จ่าย ผู้อนุมัติให้จ่าย หมายเหตุ 
และให้ผู้อนุมัติ ลงลายมือช่ือในสมุดจ่าย สป.ประจ าคลัง
สื่อสารให้ชัดเจนแน่นอนทุกครั้งที่มีการจ่าย สป. ให้ปฏิบัติ
ตามค าสั่ ง ทบ .ที่  ๕๔ /๒๕๓๖ ลง ๒๙  ม .ค .๓๖  เรื่ อ ง
ก าหนดการเบิก-การจ่าย-การจ าหน่ายแบตเตอรี่แห้งยามปกติ 
ข้อ ๕ และระเบียบ ทบ.ว่าด้วยการส่งก าลัง สป.๒ และ ๔ 
พ.ศ.๒๕๓๔ ลง ๓๐ ธ.ค.๓๔ ข้อ ๕๖.๑๓ และค าอธิบายวิธี
เขียนบัตรบัญชีคุม ทบ.๔๐๐-๐๐๓ ท้ายระเบียบฯ  

  ๓.๘.๒ เจ้าหน้าท่ีบันทึกบัตรบัญชีคุมแบตเตอรี่
แห้ง ทบ.๔๐๐-๐๐๓ ไม่ต่อเนื่อง และ ร้อย.บก. 
บันทึกสมุดจ่ายแบตเตอรี่ไม่เรียบร้อยครบถ้วน 
 

- เมื่อเจ้าหน้าที่สื่อสาร น า สป. ออกจากที่เก็บต้องมีหลักฐาน
การน าออก  โดยให้มีสมุดบัญชีแสดงหลักฐานรายการการรับ-
จ่ายแบตเตอรี่ แยกเป็น วัน เดือน ปี  รายการ/เหตุผลที่จ่าย   
ยอดได้รับ จ่าย คงเหลือ ผู้รับ ผู้จ่าย ผู้อนุมัติ หมายเหตุ     
และให้ผู้รับ สป. ลงลายมือช่ือรับ สป.ในสมุดจ่าย สป.ประจ า
คลังสื่อสารให้ชัดเจนแน่นอนทุกครั้งที่มีการจ่าย สป. และให้
ด าเนินการบันทึกหลักฐานการเบิก-จ่ายแบตเตอรี่ ในบัตร
บัญชีคุมทบ.๔๐๐-๐๐๓ ด้านหน้า/หลัง โดยต่อเนื่อง  ให้
ปฏิบัติตามค าสั่ ง ทบ.ที่  ๕๔/๒๕๓๖ ลง ๒๙ ม.ค.๓๖ เรื่อง
ก าหนดการเบิก-การจ่าย-การจ าหน่ายแบตเตอรี่แห้งยามปกติ ข้อ ๕ 
และระเบียบ ทบ.ว่าด้วยการส่งก าลัง สป.๒ และ ๔   พ.ศ.๒๕๓๔ ลง 
๓๐ ธ.ค.๓๔ ข้อ ๓๕.๗, ๓๕.๗.๑, ๓๙.๒, ๓๙.๒.๑, ๓๙.๒.๒, ๔๐ และ
ให้บันทึกในบัตรบัญชีคุม ทบ.๔๐๐-๐๐๓  ด้านหน้า/หลัง  ให้
ครบถ้วนตามค าอธิบายวิธีเขียนบัตรบัญชีคุมท้ายระเบียบฯ 
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  ๓.๘.๓ หน่วยไม่แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับ

แบตเตอรี่ 
 

- เมื่อผู้รับน าสิ่งอุปกรณ์ไปถึงหน่วยเบิก ให้ผู้บังคับหน่วยเบิก
ตั้ ง ก ร รม ก ารต รวจ รั บ สิ่ ง อุ ป ก รณ์  จ าน วน  ๓  น าย 
ประกอบด้วยนายทหารสัญญาบัตรอย่างน้อย ๒ นาย 
โดยเฉพาะควรจะตั้งเจ้าหน้าที่ในสายงานที่รับผิดชอบต่อสิ่ง
อุปกรณ์นั้นเข้าร่วมด้วย ให้ปฏิบัติตามระเบียบ ทบ.ว่าด้วยการ
ส่งก าลัง สป.๒ และ ๔ พ.ศ.๒๕๓๔ ลง ๓๐ ธ.ค.๓๔  ข้อ 
๓๔.๒.๑.๔ , ๓๔.๒.๑.๕ ๓๔.๒.๑.๖ , ๓๔.๒.๑.๗ และข้อ 
๓๔.๒.๑.๘ 
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๔. เร่ือง การส่งก าลัง สป.๕ สาย สพ.  
 ๔.๑ การเตรียมการรับตรวจ 

 ๔.๑.๑ การจัดเตรียมเอกสารรับตรวจ พบว่า 
ไม่น าหัวข้อการตรวจที่เป็นปัจจุบันมารับตรวจ 

 
- เมื่อได้รับแจ้งจาก จบ.ล่วงหน้าว่าจะต้องรับการตรวจกิจการ
ทั่วไป ตามหนังสือที่ จบ.แจ้งให้ทราบ หน่วยต้องจัดท าข้อมูล
ที่ต้องการทราบประกอบการรับตรวจ และจัดเตรียมเอกสารที่
เกี่ยวข้องให้เรียบร้อยสมบูรณ์ ให้ปฏิบัติตามค าสั่ง ทบ.เรื่อง
การตรวจในหน้าที่นายทหารจเร ประจ าปีท่ีท าการตรวจ และ
หนังสือ จบ.แจ้งให้หน่วยรับตรวจเตรียมการรับตรวจล่วงหน้า 

  ๔.๑.๒ การจัดเตรียมเอกสารรับตรวจ หน่วยไม่
จัดท าส าเนาบันทึกผลการตรวจของชุดตรวจ จบ.
ครั้งสุดท้าย และรายงานการแก้ไขให้ผู้บังคับบัญชา
ทราบ มารับตรวจ        

- หน่วยรับตรวจจะต้องจัดท าและจัดเตรียมเอกสารรับการ
ตรวจให้ครบถ้วนและถูกต้อง ให้ปฏิบัติตามระเบียบ ทบ.ว่าด้วย
การตรวจในหน้าที่นายทหารจเร พ.ศ.๒๕๕๒ ลง ๑๐ ก.ย.๕๒ 
ข้อ ๑๕.๒ และหนังสือท่ี จบ. แจ้งให้หน่วยรับตรวจเตรียมการ
รับตรวจล่วงหน้า 

 ๔.๒ การรับ-ส่งหน้าท่ี 
 - การส ารวจพิ เศษ เมื่ อรับ -ส่ งหน้ าที่ ของ
เจ้าหน้าที่ผลการตรวจพบว่า หน่วยมิได้ด าเนิน     
การส ารวจพิเศษ  

 
- ให้ท าการส ารวจพิ เศษ  เพื่ อ ให้ ทราบข้อมู ลกระสุน , 
ความคลาดเคลื่อนทางบัญชี ท่ีเก็บ และการทุจริตกระสุนเกิน
ต้องการ เมื่อมีการรับ-ส่งหน้าที่  ให้ปฏิบัติตามระเบียบ ทบ.
ว่าด้วยการส่งก าลัง สป.๕ พ.ศ.๒๕๔๒ ลง ๕ ม.ีค.๔๒ ข้อ ๖๓, 
๖๔.๓, ๖๔.๓.๗, ๖๗   

 ๔.๓ การเบิกและการส่งคืนสิ่งอุปกรณ์ประเภท ๕ 
 - การควบคุมเครดิตกระสุนฝึก-ศึกษาและการ
บันทึกบัญชีคุม (ทบ.๔๖๘-๕๑๕) ผลการตรวจใน
ช่องหลักฐานไม่น าหลักฐานใบเบิกของหน่วย        
มาบันทึก หากแต่น ารายงานการใช้มาบันทึก 

 
- ให้จัดท าบัญชีคุมเครดิตกระสุนฝึกซึ่งมีอยู่ในปัจจุบัน รวมทั้ง
การแบ่งมอบเครดิตกระสุนฝึกตามแบบ และวิธีเขียนบัญชีคุม
เครดิตกระสุนฝึก ผนวก ธ (ทบ.๕๖๘-๕๑๕) ให้ปฏิบัติตาม
ระเบียบ ทบ.ว่าด้วยการสง่ก าลงั สป.๕ พ.ศ.๒๕๔๒ ลง  ๕ มี.ค.๔๒ 
ข้อ ๖๒.๔.๕ และค าสั่ง ทบ.ที่ ๙๔/๒๕๔๑ ลง  ๒๗ ก.พ.๔๑ 
ข้อ ๓.๑ และ ๓.๒.๒ 
- ศาสตราภัณฑ์ทุกชนิด ที่ทางราชการได้จ่ายประจ ากาย
ประจ าหน่วยก็ดี จักต้องจัดการให้มีบัญชีคุมไว้เป็นหลักฐานให้
ถูกต้องครบถ้วนตามความจริงเสมอ ให้ปฏิบัติตามข้อบังคับทหาร 
ที่ ๕/๒๒๑๘๐/๒๔๘๖ ลง ๑๐ ก.ย.๘๖ ว่าด้วยการควบคุม
ศาสตราภัณฑ์ประจ ากายและประจ าหน่วย มาตรา ๓, ๔, ๕  
- ให้ทุกหน่วยตั้งแต่ระดับกองร้อยหรือเทียบเท่าขึ้นไปที่มี
กระสุนและวัตถุระเบิดอยู่ในครอบครอง ก าหนดมาตรการ
ควบคุมขึ้นใช้เป็นการภายในหรือก าหนดมาตรการเพิ่มเติม
ระเบียบของหน่วยที่มีอยู่แล้วตามความเหมาะสม เพื่อให้เป็น
ที่มั่นใจในการป้องกันการลักลอบน าออกจากหน่วย ให้ปฏิบัติ
ตามค าสั่ง ทบ. ที่ ๖๓๒/๒๕๒๔ ลง ๑๗ ธ.ค.๒๔ เรื่อง กวดขัน
มิให้ลักลอบน ากระสุนและวัตถุระเบิดในครอบครองออกจาก
หน่วย ให้บันทึกการจ่ายกระสุนถึงตัวบุคคล ในหลักฐานการ
จ่ายและให้ผู้รับลงนามรับให้ชัดเจน 
 
 
 



  หนา้ ๒๐ 

ล าดับ ข้อบกพร่อง แนวทางแก้ไข/หลักฐานอ้างอิง 
 ๔.๔ การควบคุมทางบัญชี 

 ๔.๔ .๑  การส ารวจกระสุนในครอบครอง
ประจ า เดื อนผลการต รวจพบว่ า  ห น่ วยมิ ได้
ด าเนินการส ารวจกระสุนเป็นประจ าทุกเดือน 
(หากแต่หน่วยจัดท าเฉพาะเอกสาร) ทั้งนี้การส ารวจ
เป็นไปเพื่อป้องกัน และแก้ไขความคลาดเคลือ่น ทาง
บัญชี ที่เก็บการทุจริต เป็นต้น   

 
- ในฐานะที่หน่วย เป็นหน่วยใช้ ให้ตั้งกรรมการส ารวจกระสุน
และวัตถุระเบิดทุกเดือนและบันทึกผลการส ารวจตามแบบ 
ทบ.๔๐๐ - ๐๑๑ และ ทบ.๔๐๐ - ๐๑๒ ในช่องที่นับได้ ให้
ตรงกับจ านวน สป.๕ ที่มีอยู่ทุกรหัส, ทุกเลขงาน ให้ปฏิบัติ
ตามระเบียบ ทบ.ว่าด้วยการส่งก าลัง สป.๕ พ.ศ.๒๕๔๒ ลง      
๕ มี.ค.๔๒ ข้อ ๖๗, ๖๘.๔ และค าสั่ง ทบ.ที่ ๙๔/๒๕๔๑ ลง 
๒๗ ก.พ.๔๑ ข้อ ๓.๓.๓ 

  ๔.๔.๒ การควบคุมทางบัญชี เกี่ยวกับการ
บันทึกบัญชีคุมกระสุนมูลฐานและบัญชีคุมกระสุน
ฝึก-ศึกษาเมื่อจ่ายกระสุนมูลฐานไปปฏิบัติราชการ,    
ฝึกทหารใหม่หรือไปรักษาการณ์ ไม่บันทึกบัญชีคุม
ทุกรายการ 

- ให้บันทึกบัญชีคุมทุกครั้งที่มีการเบิก การส่งคืนตามล าดับ
ก่อนหลัง และให้ถูกต้องตามชนิดกระสุน ตามเลขงานกระสุน 
ทั้งนี้ต้องปฏิบัติตามระเบียบ ทบ.ว่าด้วยการส่งก าลัง สป.๕ 
พ.ศ.๒๕๔๒ ลง ๕ มี.ค.๔๒ ข้อ ๕๙, ๖๐.๒, ๖๒.๕ แบบและ
วิธีเขียนตาม ผนวก ท และผนวก ธ 
- ศาสตราภัณฑ์ทุกชนิดที่ทางราชการได้จ่ายประจ ากาย
ประจ าหน่วย ก็ดี จักต้องจัดการให้มีบัญชีคุมไว้เป็นหลักฐาน
ให้ถูกต้องครบถ้วนตามความจริงเสมอ ทั้งนี้ต้องปฏิบัติตาม
ข้อบังคับทหาร ที่  ๕/๒๒๑๘๐/๒๔๘๖ ลง ๑๐ ก.ย.๘๖      
ว่าด้วยการควบคุมศาสตราภัณฑ์ประจ ากายและประจ าหน่วย 
มาตรา ๓, ๔, ๕  
- ให้ทุกหน่วยตั้งแต่ระดับกองร้อยหรือเทียบเท่าขึ้นไปที่มี
กระสุนและวัตถุระเบิดอยู่ในครอบครอง ก าหนดมาตรการ
ควบคุมขึ้นใช้เป็นการภายในหรือก าหนดมาตรการเพิ่มเติม
ระเบียบของหน่วยที่มีอยู่แล้วตามความเหมาะสม เพื่อให้เป็น
ที่มั่นใจในการป้องกันการลักลอบน าออกจากหน่วย ท้ังนี้ต้อง
ปฏิบัติตามค าสั่ง ทบ. ที่ ๖๓๒/๒๕๒๔ ลง ๑๗ ธ.ค.๒๔ เรื่อง 
กวดขันมิให้ลักลอบน ากระสุนและวัตถุระเบิดในครอบครอง
ออกจากหน่วย ให้บันทึกการจ่ายกระสุนถึงตัวบุคคล ใน
หลักฐานการจ่าย และให้ผู้รับลงนามรับให้ชัดเจน  

 ๔.๕ การรับและการจ่าย 
 ๔.๕.๑ หลักฐานการรับ-จ่ายกระสุนและวัตถุ
ระเบิด ถึงตัวบุคคลของหน่วย ผลการตรวจพบว่า           
หลักฐานการรับ-จ่ายไม่รัดกุม เนื่องจากหน่วยมิได้
ด าเนินการจ่ายถึงตัวบุคคลที่ท าการฝึกจริง หากแต่
หน่วยด าเนินการจัดท าขึ้นในภายหลัง 

 
- ผู้บั งคับหน่วยทุกระดับที่มีกระสุนในครอบครองเป็น
ผู้รับผิดชอบในการควบคุมกระสุนทุกกรณี โดยควบคุมทั้ง
ทางการส่งก าลังและการควบคุมทางบัญชี ให้ปฏิบัติตาม
ระเบียบ ทบ.ว่าด้วยการส่งก าลัง สป.๕ พ.ศ.๒๕๔๒ ลง ๕ มี.ค.๔๒ 
ข้อ ๕๙ และ ๖๐ 
- ให้ทุกหน่วยตั้งแต่ระดับกองร้อย หรือเทียบเท่าขึ้นไปที่มี
กระสุนและวัตถุระเบิดอยู่ในครอบครองก าหนดมาตรการ
ควบคุมขึ้นใช้เป็นการภายในหรือก าหนดมาตรการเพิ่มเติม
ระเบียบของหน่วยที่มีอยู่แล้วตามความเหมาะสม เพื่อให้เป็น
ที่มั่นใจในการป้องกันการลักลอบน าออกจากหน่วย ให้ปฏิบัติ
ตามค าสั่ง ทบ.ที่ ๖๗๒/๒๕๒๔ ลง ๑๗ ธ.ค.๒๔ เรื่อง กวดขัน
การลักลอบน ากระสุนและวัตถุระเบิดในครอบครองออกจาก
หน่วย  
 



  หนา้ ๒๑ 

ล าดับ ข้อบกพร่อง แนวทางแก้ไข/หลักฐานอ้างอิง 
- ให้บันทึกการจ่ายถึงตัวบุคคลในหลักฐานการจ่าย และให้
ผู้รับลงนามรับให้ชัดเจน โดยปฏิบัติตามข้อบังคับทหาร ที่ ๕/
๒๒๑๘๐/๒๔๘๖ ลง ๑๐ ก.ย.๒๔๘๖ ว่าด้วยการควบคุม
ศาสตราภัณฑ์ประจ ากายและประจ าหน่วย มาตรา ๕ (๒) (๔) 

  ๔.๕.๒ การจัดท าใบแจ้งเลขงาน (ทบ.๔๖๘-
๕๐๘) ผลการตรวจ จัดท าใบแจ้งเลขงานประกอบใบ
เบิกไม่ถูกต้อง จ่ายกระสุนฝึก-ศึกษา การฝึกทหารใหม่ 
ให้กับหน่วยรอง บันทึกรหัสกระสุนไม่ถูกต้อง ท าให้
หน่วยรองควบคุมบัญชีไม่ถูกต้อง 

- เมื่อมีการจ่าย ส่งคืน โอน คืน ต้องท าใบแจ้งเลขงานกระสุน 
(ทบ.๔๖๘-๕๐๘) เพิ่มขึ้น และแนบไปพร้อมหลักฐาน ให้
ปฏิบัติตามระเบียบ ทบ.ว่าด้วยการส่งก าลัง สป.๕ พ.ศ.๒๕๔๒ ลง 
๕ มี.ค.๔๒ ข้อ ๗๙ แบบและวิธีเขียนใบแจ้งเลขงานกระสุน
ตามผนวก ม (ทบ.๔๖๘-๕๐๘)  

 ๔.๖ การรักษาความปลอดภัย 
 - หลักฐานการตรวจคลังกระสุนและวัตถุ
ระเบิดทุกรอบ ๑ เดือน ผลการตรวจพบว่าไม่ตรวจ
คลังกระสุน และวัตถุระเบิดเป็นประจ าทุกรอบ ๑ เดือน 
(หากแต่จัดท าเฉพาะเอกสาร) 

 
- ให้แต่งตั้งกรรมการตรวจคลังกระสุนและวัตถุระเบิด เพื่อท า
การตรวจคลังกระสุนและวัตถุระเบิดทุกรอบ ๑ เดือน ทั้งนี้
ต้องปฏิบัติตามระเบียบ ทบ. ว่าด้วยการเก็บรักษากระสุนและ
วัตถุระเบิด พ.ศ.๒๕๔๕ ลง ๑๙ ส.ค.๔๕ ตอนที่ ๖ ข้อ ๒๑.๑ 
และรายละเอียดตาม ผนวก ค 

 ๔.๗ การเก็บรักษา 
 - ป้ายประจ ากองกระสุน (ทบ.๔๖๘-๕๐๖)     
ผลการตรวจพบว่า กองกระสุน ก.ปล.๕.๕๖ มม. 
ธด .A.071 เลขงาน  LC.2-615 ป้ ายประจ ากอง
กระสุน  ในช่อง “หลักฐาน” ไม่ระบุหลักฐานที่น า
กระสุน ออกจากคลัง และในช่อง “เจ้าหน้าที่” 
เจ้าหน้าท่ีไม่ลงนาม 

 
- กองกระสุนทุกกองต้องมีป้ายประจ ากองกระสุน (ทบ.๔๖๘-
๕๐๖) และต้องบันทึกให้ตรงกับจ านวนกระสุนแต่ละเลขงาน 
ให้ปฏิบัติตามระเบียบ ทบ.ว่าด้วยการส่งก าลัง สป.๕ พ.ศ.๒๕๔๒ 
ลง ๕ มี.ค.๔๒ ข้อ ๓๐.๕ แบบและวิธีเขียนตาม ผนวก ด  
(ทบ.๔๖๘-๕๐๖) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  หนา้ ๒๒ 

ล าดับ ข้อบกพร่อง แนวทางแก้ไข/หลักฐานอ้างอิง 
๕. เร่ือง อาวุธประจ ากาย ประจ าหน่วย และเคร่ือง

ควบคุมการยิง 
 

 ๕.๑ การรับ-ส่งหน้าท่ี 
 ๕.๑.๑ เอกสารการรับ–ส่งหน้าที่ ไม่ถูกต้อง 
ครบถ้วน  (ไม่มีบัญชีสิ่งอุปกรณ์สายสรรพาวุธ และ
ไม่ได้จัดท าบัญชีหมายเลขอาวุธ) 

 
- เมื่อมีการรับส่งหน้าที่ ของ ผบ.หน่วย ต้องจัดท าบัญชีสิ่งอุปกรณ์
สายสรรพาวุธ และบัญชีหมายเลขอาวุธ (ใบแจ้งชุดสรรพาวุธ 
แบบ ย.๕ ) ให้ครบถ้วนตามบัญชีคุมของหน่วย และให้มีการลง
ลายมือช่ือผู้ส่ง-ผู้รับ ท้ายบัญชีหมายเลขอาวุธ ทุกหน้า ให้ปฏิบัติ
ตามระเบียบ ทบ.ว่าด้วยการรับ-ส่งหน้าที่ในเวลาย้าย เลื่อน ลด 
ปลด และบรรจุ พ.ศ.๒๕๔๐ ลง ๑๘ ก.ย. ๔๐ ข้อ ๑๑.๑ และ 
๑๑.๒ และข้อบังคับทหาร ที่  ๕/๒๒๑๘๐/๒๔๘๖ ว่าด้วยการ
ควบคุมศาสตราภัณฑ์ประจ ากายและประจ าหน่วย ลง ๑๐ ก.ย.๘๖ 
มาตรา ๕ (๓) และค าช้ีแจง ทบ.ที่ ๑๖/๑๑๑๑๗/๒๔๙๐ เรื่อง 
การบัญชีสรรพาวุธ ลง ๑๗ ต.ค.๙๐ ข้อ ๙ ข 

  ๕.๑.๒ การส ารวจพิเศษเมื่อมีการรับ-ส่งหน้าที่
หน่วยไม่มีการส ารวจพิเศษ 

- การส ารวจสิ่งอุปกรณ์ หมายถึง การนับจ านวน และการตรวจ
สภาพสิ่งอุปกรณ์ในที่เก็บให้ตรงกับหลักฐานบัญชีคุม และการ
ส ารวจพิเศษ ได้แก่ การส ารวจสิ่งอุปกรณ์เป็นครั้งคราวตาม
ความจ าเป็น โดยปิดการเบิกจ่ายเฉพาะรายการที่ส ารวจนั้น เว้น
กรณีเร่งด่วน การส ารวจประเภทนี้จะส ารวจสิ่งอุปกรณ์จ าพวกใด 
ชนิดใด หรือรายการใดนั้นขึ้นอยู่กับกรณี ดังต่อไปนี้ เช่น เมื่อมี
การรับ -ส่งหน้าที่ ในทุกระดับ จ าต้องท าการส ารวจพิ เศษ          
สป.๒ และ ๔ สาย สพ.(อาวุธฯ) เมื่อท าการรับ-ส่งหน้าที่ ผบ.หน่วย 
ต้องท าการส ารวจพิเศษ อ านาจการสั่งส ารวจพิเศษ หน่วยใช้ 
ได้แก่ ผู้บังคับบัญชาช้ัน ผบ.พล. หรือเทียบเท่า เป็นผู้มีอ านาจ
ในการสั่งส ารวจ สป.ตามที่กล่าวแล้วข้างต้น จะมอบอ านาจให้
ผู้ใต้บังคับบัญชาเป็นผู้สั่งส ารวจแทนก็ได้  การแต่งตั้งกรรมการ
ส ารวจ กรรมการอย่างน้อย ๓ นาย (ประธาน หรือ  หน.ชุดเป็น
นายทหารสัญญาบัตร) กรรมการส ารวจ ท าการส ารวจในแบบ
ส ารวจ ทบ.๔๐๐-๐๑๑ คนท่ี ๑ ท าการส ารวจและตรวจนับ สป.
เสร็จแล้วให้ลงนามในแบบส ารวจ ส่วนที่ ๑, คนที่ ๒ ท าการ
ส ารวจและตรวจนับ สป.เสร็จแล้วให้ลงนามในแบบส ารวจส่วน
ที่  ๒ และคนที่  ๓ (ประธานกรรมการหรือหัวหน้าส ารวจ) 
ตรวจสอบผลการส ารวจของคนท่ี ๑ และ ๒ ตรงกันแล้ว ลงนาม
ในแบบส ารวจส่วนที่  ๓ ให้ปฏิบัติตามระเบียบ ทบ.ว่าด้วย     
การส่งก าลัง สป.๒ และ ๔ พ.ศ.๒๕๓๔ ลง ๓๐ ธ.ค.๓๔ ตาม
ความในข้อ ๕.๗๒, ๔๑.๑, ๔๒, ๔๒.๓, ๔๒.๓.๖, ๔๔, ๔๕ และข้อ ๔๖ 

 ๕.๒ การเบิก-รับ และส่งคืนสิ่งอุปกรณ์ 
 ๕.๒.๑ การน าอาวุธออกไปปฏิบัติราชการ  (เกิน 
๒๔ ชม.) ไม่ได้ระบุวัน,เดือน,ปี ที่ส่งคืนในรายงานใบ
ยืม และใบเบิก 
 
 

 
- การน าอาวุธฯ ออกไปปฏิบัติราชการเกิน ๒๔ ชม.ต้องท า
รายงานเป็นลายลักษณ์อักษรในรายงานให้แจ้งเหตุผลและ
รายละเอียดในการใช้ สป. ให้ชัดเจนพอที่จะเป็นข้อมูลในการ
พิจารณาของผู้มีอ านาจอนุมัติ ในใบเบิกโดยให้ก าหนดวันส่งคืน
ในรายงานนั้นด้วย ให้ปฏิบัติตามระเบียบ ทบ.ว่าด้วยการส่ง
ก าลัง สป.๒ และ ๔ พ.ศ.๒๕๓๔ ลง ๓๐ ธ.ค.๓๔ ข้อ ๒๒.๑.๑ 
ข้อ ๓๕.๗.๑ และข้อบังคับทหารที่ ๕/๒๒๑๘๐/๒๔๘๖ ว่าด้วยการ



  หนา้ ๒๓ 

ล าดับ ข้อบกพร่อง แนวทางแก้ไข/หลักฐานอ้างอิง 
ควบคุมศาสตราภัณฑ์ประจ ากายและประจ าหน่วย ลง ๑๐ ก.ย. ๘๖ 
ข้อ ๓ และข้อ ๖ 

  ๕.๒.๒ หน่วยแต่งตั้งกรรมการตรวจรับ สป.ล่าช้า       
ไม่ถูกต้องตามระเบียบที่ก าหนด 

- เมื่อผู้รับน า สป.มาถึงหน่วยเบิกให้ ผบ.หน่วยเบิกแต่งตั้ง
คณะกรรมการตรวจรับ สป.จ านวน ๓ นาย ประกอบด้วย
นายทหารสัญญาบัตรอย่างน้อย ๒ นาย โดยเฉพาะควรแต่งตั้ง
เจ้าหน้าที่ในสายงานที่รับผิดชอบต่อ สป.นั้นเข้าร่วมด้วย ให้
ปฏิบัติตามระเบียบ ทบ.ว่าด้วยการส่งก าลัง สป.๒ และ ๔   
พ.ศ.๒๕๓๔ ลง ๓๐ ธ.ค.๓๔ ข้อ ๓๔.๒.๑.๔ และข้อ ๓๔.๒.๑.๘                           

 ๕.๓ การควบคุมทางบัญชี 
 ๕.๓.๑ จัดท าบัตรบัญชีคุม (ทบ.๔๐๐-๐๐๕)    
ไม่ถูกต้องเรียบร้อย เช่น บันทึกไม่ครบถ้วนไม่บันทึก
ด้านหลังบัตรบัญชีคุม 

 
- ด้านหน้าบัตรบัญชีคุม ทบ.๔๐๐ -๐๐๕ ให้บันทึกในช่อง
หลักฐาน โดยให้ น าที่ใบเบิก, ที่ใบส่งคืน หรือที่ใบโอนและ
ทะเบียนหน่วยจ่าย, ทะเบียนหน่วยรับคืน มาบันทึกให้ครบถ้วน
ทุกรายการตามล าดับเหตุการณ์  ก่อน -หลัง ให้ถูกต้อง ลง
รายการ นน.,ปริมาตร, ราคา, หมายเลขประจ า สป. ให้
ครบถ้วน ด้านหลังบัตรบัญชีคุม ทบ.๔๐๐-๐๐๕ ให้บันทึก เมื่อ 
สป.ออกจากคลัง โดยสรุปที่ส าคัญ ได้แก่ จ่ายให้หน่วยรอง-น า
ออกฝึก -ราชการสนาม  หน่ วยอื่นยืม -ส่ งซ่อม โดยให้ ลง
รายละเอียด  
 ว.ด.ป.- ลง วัน เดือน ปี  ท่ีน า สป.ออกไปจากคลัง 
 จ านวน - ลงจ านวน สป. ท่ีน า สป.ออกจากคลัง  
 หน่วย/ที่ตั้ง - ลงช่ือหน่วยและสถานท่ีตั้งท่ี สป.นั้นไปอยู ่ 
       รายการหลักฐาน - ลงที่หลักฐานที่น า สป.นั้นออกไป (ใบ
เบิก,ค าสั่งปฏิบัติราชการสนาม, ใบส่งซ่อม, ใบยืม เป็นต้น)   
- ให้เป็นหน้าที่ของผู้บังคับบัญชาทุกระดับช้ัน ต้องรับผิดชอบใน
การควบคุมสิ่งอุปกรณ์ให้เป็นไปโดยความเรียบร้อย เหมาะสม 
ถูกต้องตามความมุ่งหมายของทางราชการ ทั้งนี้ ให้ปฏิบัติตาม
ระเบียบ ทบ.ว่าด้วย การส่งก าลัง สป.๒ และ ๔ พ.ศ.๒๕๓๔  
ข้อ ๓๙.๒, ๓๙.๒.๑, ๓๙.๒.๒, ๓๙.๒.๓, ๓๙.๒.๓.๒ และ ๔๐ 
และปฏิบัติตามค าแนะน าวิธีเขียนบัตรบัญชีคุม ทบ.๔๐๐ – ๐๐๕ 

  ๕ .๓ .๒  บั ตรบัญ ชีคุ ม วัสดุท าความสะอาด       
ทุกกองร้อย ไม่ได้จัดท าบัตรบัญชีคุม ทบ.๔๐๐-๐๖๘ 
ของวัสดุท าความสะอาด และสิ่งอุปกรณ์ใช้สิ้นเปลือง   
 

- หน่วยใช้จะต้องรับผิดชอบด าเนินการควบคุมทางบัญชีต่อ   
สิ่งอุปกรณ์ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยเหมาะสมเพื่อให้ทราบ
สถานภาพสิ่งอุปกรณ์ตลอดเวลา เช่น บันทึกการเบิกให้ถูกต้อง
ตามใบเบิก,บันทึกการรับให้ตรงจ านวนที่รับมาของใบเบิก และ
บันทึกหลักฐานการรับ-การจ่ายให้ถูกต้อง ตามระเบียบ ทั้งนี้  
ให้ปฏิบัติตามหนังสือ กบ.ทบ. ที่ กห ๐๔๐๔/๔๓๗๕ เรื่อง 
รายงานผลการทดสอบเกณฑ์ความสิ้นเปลืองวัสดุท าความ
สะอาด ลง ๑๒ พ.ย.๔๔ (เฉพาะ ปลย.เอ็ม.๑๖ และ ปลย.๑๑) 
ข้อ ๒.๗.๑ , ๒.๗ .๒ ๒.๗ .๔.๓ และข้อ ๓.๓.๑ , ๓.๓ .๑.๑ , 
๓.๓.๑.๒ และหนังสือ สพ.ทบ. ที่ กห ๐๔๐๓/๓๗๒๔ เรื่อง   
ขอช้ีแจงวิธีการเบิกวัสดุท าความสะอาดและปรนนิบัติบ ารุง
ยุทโธปกรณ์สาย สพ. ลง ๒๕ เม.ย.๓๔ ข้อ ๑.๑ และระเบียบ 
ทบ.ว่าด้วยช้ินส่วนซ่อมตามอัตราพิกัดและช้ินส่วนซ่อมที่สะสม 
พ.ศ.๒๕๑๒ ลง ๙ มิ.ย.๑๒ ข้อ ๖.๓, ๖.๓.๑ และ ๖.๓.๒ และ 



  หนา้ ๒๔ 

ล าดับ ข้อบกพร่อง แนวทางแก้ไข/หลักฐานอ้างอิง 
ระเบียบ ทบ.ว่าด้วยการส่งก าลัง สป.๒ และ ๔ พ.ศ.๒๕๓๔ ข้อ 
๓๕.๔.๑ และวิธีบันทึกบัญชีคุม ข้อ ๕๖.๑๘ 

 ๕.๔ การรักษาความปลอดภัย 
  - ไม่ได้ท าการตรวจและรายงานผลการป้องกัน
อัคคีภัยคลังอาวุธของหน่วยโดยผู้บังคับหน่วย และไม่
สอดคล้องกับระเบียบฯ ท่ีก าหนดให้ท าการตรวจ 

 
- การตรวจการป้องกันอัคคีภัย และการรายงานผลการตรวจ
ดังกล่าวนั้น ผู้บังคับหน่วยช้ัน ผบ.พัน.หรือเทียบเท่า จะต้องท า
การตรวจการป้องกันอัคคีภัยภายในหน่วย เดือนละ ๑ ครั้ง  
ส าหรับหน่วยกองร้อยหรือเทียบเท่า จะต้องท าการตรวจการ
ป้องกันอัคคีภัยในหน่วย อย่างน้อย ๒ สัปดาห์ต่อครั้ง ส าหรับ
หน่วยตั้งแต่ระดับกรม หรือเทียบเท่าขึ้นไป ให้ ผบ.หน่วยนั้น ๆ     
ท าการตรวจการป้องกันอัคคีภัยของหน่วยตามที่จะพิจารณา
เห็นสมควร ให้ปฏิบัติตามระเบียบ ทบ.ว่าด้วยการป้องกัน
อัคคีภัยและการปฏิบัติเมื่อเกิดอัคคีภัย พ.ศ.๒๕๐๓ ลง ๑ ก.ค.๐๓ 
ข้อ ๕, ๗, ๗.๓, ๗.๘ และข้อ ๗.๘.๑  

 ๕.๕ การปรนนิบัติบ ารุงและการซ่อมบ ารุง 
 ๕.๕.๑ การปรนนิบัติบ ารุงอาวุธฯ ล ากล้องมี
คราบเขม่าดินปืน ชุดลูกเลื่อน ไม่สะอาด 
 

 
- ให้ผู้บังคับบัญชาตามล าดับช้ัน ก าชับ กวดขัน ให้เจ้าหน้าที่
ผู้รับผิดชอบประจ าอาวุธยุทโธปกรณ์นั้น ๆ เอาใจใส่ดูแลรักษา 
ปรนนิบัติบ ารุงอาวุธยุทโธปกรณ์ ในความรับผิดชอบของแต่ละคน 
ภายหลังเสร็จสิ้นการใช้ประจ าวันแล้วทุกครั้ งให้สะอาด
เรียบร้อยและอยู่ในสภาพพร้อมใช้งานได้ตลอดเวลา ให้ปฏิบัติ
ตามค าสั่ง ทบ.(เฉพาะ) ท่ี ๒๓๔/๒๑ เรื่อง กวดขันการปรนนิบัติ
บ ารุงอาวุธยุทโธปกรณ์หลังการฝึก ลง ๘ มี.ค.๒๑    ข้อ ๒, ๓, 
๔, ๕ และค าสั่ง ทบ.(ช้ีแจง) ที่ ๕๖/๕๓๗๕ เรื่อง การป้องกัน
สนิมและรา ลง ๑๐ มี.ค. ๙๘ ข้อ ๒ ค และระเบียบ ทบ.ว่าด้วย
การส่งก าลัง สป.๒ และ ๔ พ.ศ.๒๕๓๔ ลง ๓๐ ธ.ค. ๓๔ ข้อ ๔๐ 

  ๕.๕.๒ การส่งซ่อมอาวุธท่ีช ารุดด าเนินการล่าช้า - เมื่อปฏิบัติยุทโธปกรณ์มีการช ารุดหรือชงักใช้ราชการให้
ผู้รับผิดชอบรายงานตามล าดับช้ันจนถึงผู้มีอ านาจอนุมัติสั่งการ
ในการซ่อมบ ารุงประจ าหน่วย ภายใน ๒๔ ชม. และส่งซ่อมตาม
ขั้นตอนต่อไป ให้ปฏิบัติตามค าสั่ง ทบ.(ค าสั่งช้ีแจง) ที่ ๓๒๐/
๒๓๖๓๐ ลง ๙ พ.ย.๙๘ เรื่องวิธีการซ่อมบ ารุงยุทโธปกรณ์สาย สพ.
ข้อ ๔ และค าสั่ง ทบ.(เฉพาะ) ที่ ๒๓๔/๒๑ เรื่อง การกวดขัน
การปรนนิบัติบ ารุงยุทโธปกรณ์หลังการฝึก ลง ๗ มี.ค.๒๑ ข้อ ๒    

 ๕.๖ การตรวจและการรายงานสถานภาพ 
 ๕.๖.๑ การตรวจอาวุธ และคลังประจ าเดือนของ
คณะกรรมการของหน่วย รายงานผลการตรวจของ
คณะกรรมการไม่มีผลการเปรียบเทียบความยิ่งหย่อน
เป็นหน่วย 

 
- การรายงานผลการตรวจอาวุธประจ ากายอาวุธประจ าหน่วย 
คลัง สถานที่อยู่ โรงนอนทหาร เป็นต้น พร้อมทั้ งผลการ
เปรียบเทียบความยิ่งหย่อนเป็นหน่วย ทั้งนี้ผู้บังคับบัญชาจะได้
ทราบข้อบกพร่องความพร้อมเพรียงแล้วพิจารณาแก้ไขให้หน่วย
มีอาวุธยุทโธปกรณ์สมบูรณ์ตามอัตรา ให้ปฏิบัติตามระเบียบ ทบ.
ว่าด้วยการตรวจอาวุธและสิ่งของที่จ่ายประจ าตัวทหาร พ.ศ.๒๔๙๗ 
ลง ๘ มิ.ย.๙๗ ข้อ ๖, ๘, ๑๕ และข้อ ๑๙    

  ๕.๖.๒ การรายงานรอบ ๓ เดือน ปิดรายงานไม่
ถูกต้องตรงตามระเบียบฯ ท่ีก าหนด 

- การรายงานสถานภาพ สป.รอบ ๓ เดือน ในสิ้นเดือน มี.ค.ของ
ทุกปี ให้รายงานตาม อจย.และ อสอ.ให้ครบทุกรายการในช่อง
หมายเลข สป.และรายการ จะต้องลงหมายเลข สป.ทุกรายการ 
ส าหรับในสิ้นเดือน มิ.ย., ก.ย. และ ธ.ค.นั้น ให้หน่วยรายงาน



  หนา้ ๒๕ 

ล าดับ ข้อบกพร่อง แนวทางแก้ไข/หลักฐานอ้างอิง 
เฉพาะรายการที่เปลี่ยนแปลงในรอบ ๓ เดือน นั้นๆ หากไม่มี
การเปลี่ยน ให้รายงานให้ทราบว่า ไม่มีรายการเปลี่ยนแปลง  
หากวันปิดรายงานในสิ้นเดือน มี.ค., ก.ย., และ ธ.ค. ตรงกับ
วันหยุดราชการหรือวันหยุดนักขัตฤกษ์ ให้ไปท าการปิดรายงาน
ในวันที่เปิดท าการวันแรก ของสัปดาห์แรกของเดือนถัดไป ให้
ปฏิบัติตามระเบียบ ทบ.ว่าด้วยการส่งก าลงั สป.๒ และ ๔ พ.ศ.๒๕๓๔ 
ลง ๓๐ ธ.ค.๓๔ ตามความในตอนที่ ๙ ข้อ ๕๒.๑, ๕๓, ๕๓.๑, 
๕๔, ๕๔.๑, ๕๔.๑.๑ และ ๕๕ และหนังสือ กบ.ทบ.ที่ ต่อ กห 
๐๔๐๔/๑๑๗๐๒ ลง ๖ ก.ย. ๔๓ เรื่อง บชร.๒ หารือแนวทาง
ปฏิบัติในเรื่องการส่งก าลังบ ารุง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  หนา้ ๒๖ 

การตรวจกิจการทั่วไป (ทหารพราน) 
ข้อบกพร่องที่ตรวจพบและแนวทางแก้ไข 

 

ล าดับ ข้อบกพร่อง แนวทางแก้ไข/หลักฐานอ้างอิง 
๑. เร่ือง การบริการก าลังพล การรักษาความปลอดภัย

และการเลี้ยงดูทหาร 
 

 ๑.๑ เอกสารการรับส่งหน้าที่มีรายละเอียดไม่ครบ เช่น 
ยานพาหนะ ไม่มีหมายเลขรถ หรือเลขทะเบียนรถ
ประกอบเพื่อใช้ในการตรวจสอบ 

- ให้ปฏิบัติตามระเบียบ ทบ.ว่าด้วยการรับ-ส่งหน้าที่ในเวลา 
ย้าย เลื่อน ลดปลดและบรรจุ พ.ศ.๒๕๔๐ ลง ๑๘ ก.ย. ๔๐ ข้อ ๑๑ 
การปฏิบัติต่อเอกสารที่เกี่ยวกับการรับ-ส่งหน้าที่ ข้อ ๑๑.๑ ให้
ผู้จัดท าบัญชีส่งหน้าท่ีเฉพาะในกองบังคับการหรือเฉพาะในส่วน
ที่ตนรับผิดชอบโดยตรง เช่น บัญชีก าลังพล บัญชีอาวุธ บัญชี
การเงิน บัญชีสิ่งอุปกรณ์ตามสาย ยุทธบริการต่าง ๆ และบัญชี
อื่น เฉพาะที่จ าเป็นตามจ านวนซึ่งเป็นจริง ในวันที่รับ-ส่งหน้าที่
ส าหรับเงิน ผู้ส่งที่มีอ านาจสั่งการเบิกจ่ายเงินกับผู้มีหน้าท่ีรักษา
เงินต้องท าบัญชีรับส่งและตรวจสอบเงินในบัญชีด้วย 

 ๑.๒ การแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบเอกสารลับ 
ยังด าเนินการไม่ถูกต้อง คือ ไม่แต่งตั้งนายทะเบียน
ข้อมูลข่าวสารลับเป็นประธานกรรมการ และรายงาน
ไม่ครบถ้วน 

- ให้ปฏิบัติตามระเบียบ ว่าด้วยการรักษาความลับของทาง
ราชการ พ.ศ.๒๕๔๔ ลง ๕ ก.พ.๔๔ ข้อ ๒๙ ให้หัวหน้าส่วน
ราชการของรัฐแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วย
นายทะเบียนข้อมูลข่าวสารลับ  เป็นประธานกรรมการ และ
เจ้าหน้าที่อื่นอีกไม่น้อยกว่าสองคนเป็นกรรมการ ท าการ
ตรวจสอบ ความถูกต้องในการปฏิบัติตามระเบียบนี้ และการมี
อยู่ของข้อมูลข่าวสารลับที่มีอยู่ในทะเบียนข้อมูลข่าวสารลับ 
อย่างน้อยทุกหกเดือนและเสนอรายงานการตรวจสอบให้
หัวหน้าหน่วยงานของรัฐนั้นทราบและสั่งการต่อไป 

 ๑.๓ ไม่มีรายงานการตรวจและก าจัดปลวกทุกรอบ
สัปดาห์ และทุกรอบเดือนมารับตรวจ 

- ให้ปฏิบัติตามค าสั่ง ทบ.ที่ ๖๒๗/๒๕๒๖ เรื่อง การด าเนินการ
ป้องกัน และก าจัดปลวกหรือศัตรูท าลายเนื้อไม้อื่นๆ ลง ๖ ต.ค.๒๖ 
ข้อ ๒ ให้ผู้บังคับหน่วยแต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบในการตรวจ
ตราอาคารสิ่งปลูกสร้างและทรัพย์สินภายในหน่วย เป็นประจ า
ทุกสัปดาห์ หากตรวจพบปลวกหรือศัตรูท าลายเนื้อไม้อื่นๆ ก็ให้
ก าจัดเสียแต่เนิ่นๆ เพื่อมิให้ลุกลามต่อไป แล้วรายงานผลการตรวจ
และการก าจัดปลวกหรือศัตรูท าลายเนื้อไม้อื่นๆ ให้ผู้บังคับหน่วย
ทราบเป็นหลักฐานทุกรอบ ๑ เดือน หากเจ้าหน้าที่ดังกล่าว
ละเลย ให้ผู้บังคับหน่วยพิจารณาลงทัณฑ์ตามที่เห็นสมควร 

 ๑.๔ หน่วยบันทึกเหตุผลประกอบการก าหนดช้ัน
ความลับลงในทะเบียนข้อมูลข่าวสารลับ (ทขล.๓)    
ยังไม่ถูกต้อง 

- ให้ปฏิบัติตามระเบียบ ว่าด้วยการรักษาความลับของทาง
ราชการ พ.ศ.๒๕๔๔ ลง ๕ ก.พ.๔๔ ข้อ ๑๘ เมื่อหัวหน้า
หน่วยงานของรัฐหรือผู้ได้รับมอบหมายได้ก าหนดช้ันความลับ
ของข้อมูลข่าวสารของราชการ และให้เหตุผลประกอบการ
ก าหนดช้ันความลับไว้แล้ว ให้นายทะเบียนข้อมูลข่าวสารลับ
ด าเนินการ ดังนี้ 
 (๑) บันทึกเหตุผลลงในทะเบียนควบคุมข้อมูลข่าวสารลับ 
(ทขล.๓)  ในช่องการด าเนินการ 
 (๒) หากเหตุผลประกอบการก าหนดช้ันความลับนั้นมี
รายละเอียดมาก และอาจก่อให้เกิดความเสียหาย หรือเหตุผล



  หนา้ ๒๗ 

ล าดับ ข้อบกพร่อง แนวทางแก้ไข/หลักฐานอ้างอิง 
นั้นบางส่วนมีช้ันความลับ สูงกว่า ทขล.๓ ซึ่งไม่สามารถเก็บไว้
ใน ทขล.๓ ได้ ให้บันทึกรายละเอียดและเหตุผลนั้นแนบไว้หลัง
ใบปกข้อมูลข่าวสารลับ โดยให้อยู่ติดกับตัวข้อมูลข่าวสารลับ
ตลอดเวลา 

 ๑.๕ การตรวจปลวกยังด าเนินการไม่ครอบคลุมอาคาร
ในความรับผิดชอบทั้งหมด 

- ให้ปฏิบัติตามค าสั่ง ทบ.ที่ ๖๒๗/๒๕๒๖ เรื่อง การด าเนินการ
ป้องกัน และก าจัดปลวกหรือศัตรูท าลายเนื้อไม้อื่นๆ ลง ๖ ต.ค.๒๖ 
ข้อ ๒ ให้ผู้บังคับหน่วยแต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบในการตรวจ
ตราอาคารสิ่งปลูกสร้างและทรัพย์สินภายในหน่วย เป็นประจ า
ทุกสัปดาห์ หากตรวจพบปลวกหรือศัตรูท าลายเนื้อไม้อื่นๆ ก็ให้
ก าจัดเสียแต่เนิ่นๆ เพื่อมิให้ลุกลามต่อไป แล้วรายงานผลการตรวจ
และการก าจัดปลวกหรือศัตรูท าลายเนื้อไม้อื่นๆ ให้ผู้บังคับ
หน่วยทราบเป็นหลักฐานทุกรอบ ๑ เดือน หากเจ้าหน้าที่
ดังกล่าวละเลย ให้ผู้บังคับหน่วยพิจารณาลงทัณฑ์ตามที่
เห็นสมควร 

 ๑.๖ แผนเผชิญเหตุยังไม่สมบูรณ์และครอบคลุมการ
ปฏิบัติ  

- ให้ปฏิบัติตามระเบียบ ส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการรักษา
ความปลอดภัยแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๕๒ หมวด ๕ 

๒. เร่ือง อาวุธประจ ากาย ประจ าหน่วย และเคร่ือง
ควบคุมการยิง 

 

 ๒.๑ การบันทึกรายการที่อยู่ของ สป.หลังบตัรบญัชีคุม 
(ทบ.๔๐๐-๐๐๕) ไม่ถูกต้อง 

- ให้ปฏิบัติตามระเบียบ ทบ.ว่าด้วยการส่งก าลัง สป.๒ และ ๔  
พ.ศ.๒๕๓๔ ลง ๓๐ ธ.ค.๓๔ ข้อ ๓๙.๒ 

 ๒.๒ ไม่ตดิตามใบเบิก ชอพ.ตามหว้งระยะเวลา - ให้ปฏิบัติตามระเบียบ ทบ.ว่าด้วยการส่งก าลัง สป.๒ และ ๔  
พ.ศ.๒๕๓๔ ลง ๓๐ ธ.ค.๓๔ ข้อ ๑๙ 

 ๒.๓ ไม่มเีครื่องมือช่างอาวุธ และบัญชีส่วนประกอบชุด 
และไม่ได้ตั้งเบิกเครื่องมือชุดช่างอาวุธ 

- ให้ปฏิบัติตามระเบียบ ทบ.ว่าด้วยการส่งก าลัง สป.๒ และ ๔  
พ.ศ.๒๕๓๔ ลง ๓๐ ธ.ค.๓๔ ข้อ ๓๕.๓ 

 ๒.๔ การรายงานสถานภาพรอบ ๓ เดือน ไม่ใช้แบบ 
ทบ.๔๐๐-๐๑๖  

- ให้ปฏิบัติตามระเบียบ ทบ.ว่าด้วยการส่งก าลัง สป.๒ และ ๔ 
พ.ศ.๒๕๓๔ ลง ๓๐ ธ.ค.๓๔ ข้อ ๕๔     การรายงานของหน่วย
ใช้จัดท าในแบบพิมพ์ ทบ.๔๐๐-๐๑๖ 

 ๒.๕ การรายงานสถานภาพรอบ ๓ เดือน รายงาน
สถานภาพอาวุธรวมกับสายงานอื่น (ไม่แยกรายงาน) 
และการรายงานรอบสิ้นเดือน ธ.ค. รายงานครบทุก
รายการไม่รายงานเฉพาะรายการที่เปลี่ยนแปลง  

- ให้ปฏิบัติตามระเบียบ ทบ.ว่าด้วยการส่งก าลัง สป.๒ และ ๔ 
พ.ศ.๒๕๓๔ ลง ๓๐ ธ.ค.๓๔ ข้อ ๕.๔  การรายงานของหน่วยใช้
จัดท าในแบบพิมพ์ ทบ.๔๐๐-๐๑๖ การรายงานรอบสิ้นเดือน 
มิ.ย., ก.ย.และ ธ.ค. ให้รายงานเฉพาะรายการที่เปลี่ยนแปลง 

๓. เร่ือง การส่งก าลัง สป.๕ สาย สพ.  
 ๓.๑ หน่วยเก็บ ลย.ค.๖๐ มม.ร.บ. เป็นสนิมเก็บไว้ใน

คลังกระสุนและวัตถุระเบิด  
- ให้ปฏิบัติตามระเบียบ ทบ.ว่าด้วยการเก็บรักษากระสุนและ
วัตถุระเบิด พ.ศ.๒๕๔๕ ผนวก ก ข้อ ๔.๑.๑ ข้อ ก กล่าวคือ ให้
แยกเก็บไว้ต่างหากจากกระสุนอื่นภายในคลัง และรีบจัดท า
หนังสือให้ ผบ.หน่วย ลงนามแจ้งผลการตรวจของชุดตรวจ จบ.
ขอให้ ฝสพ.พัน.สพ.กระสุน บชร.ด าเนินการตรวจสอบให้ใช้งานได้ 

 ๓.๒ ลย.ค.๖๐ มม.ร.บ มีผงดินส่งแตกทะลุออกมาเก็บ
ไว้ในคลังกระสุนและวัตถุระเบิด 

- ให้ปฏิบัติตามระเบียบ ทบ.ว่าด้วยการเก็บรักษากระสุนและ
วัตถุระเบิด พ.ศ.๒๕๔๕ ผนวก ก รายละเอียดการปฏิบัติ
ประกอบระเบียบ ทบ.ว่าด้วยการเก็บรักษากระสุนและวัตถุ
ระเบิด พ.ศ.๒๕๔๕ ข้อ ๔ การเก็บรักษา ข้อ ๔.๑ การเก็บรักษา
กระสุนและวัตถุระเบดิในท่ีตั้งปกติ ข้อ ๔.๑.๑ กล่าวทั่วไป ข้อ ก 



  หนา้ ๒๘ 

ล าดับ ข้อบกพร่อง แนวทางแก้ไข/หลักฐานอ้างอิง 
ยกเว้นกระสุนและวัตถุระเบิดที่อยู่ในหีบห่อที่ช ารุด ซึ่งอยู่
ระหว่างการรอซ่อม อาจเก็บค้างคืนไว้ในคลังกระสนุและวัตถุระเบดิได้  
เมื่อจ าเป็นต้องเก็บกระสุนและวัตถุระเบิดในหีบห่อที่ช ารุด
ข้ามคืน ควรแยกออกจากกระสุนและวัตถุระเบิดใช้การได้ การ
ซ่อมหรือการเปลี่ยนหีบห่อสามารถท าได้ในที่  ที่ห่างจากคลัง
กระสุนและวัตถุระเบิดตามระยะอาคารปฏิบัติงานโดยถือตาม
จ านวนวัตถุระเบิด ณ ที่นั้น แต่ต้องห่างจากคลังกระสุนไม่น้อย
กว่า ๑๐๐ ฟุต โดยรีบท าหนังสือให้ ผบ.หน่วย ลงนามแจ้งผลการ
ตรวจสอบที่ จบ. ได้ตรวจพบ ลย./ค.๖๐ มม.ร.บ. แตกช ารุดมีผงดิน
ส่งทะลุออกมา ให้ฝ่าย สพ.บชร. ได้รีบเข้าด าเนินการตรวจสอบ
ให้ใช้งานได้ 

 ๓.๓ หน่วยเก็บ ลย.ค.60 มม.ร.บ. ที่มีสภาพ H ไว้ใน
คลังกระสุนและวัตถุระเบิด 

- ให้ปฏิบัติตามระเบียบ ทบ.ว่าด้วยการส่งก าลัง สป.๕ พ.ศ.๒๕๔๒ 
ข้อ ๑๘, ๑๙, ๒๐, ๒๑ และ ๒๒ กล่าวคือ ให้หน่วยรีบ
ด าเนินการส่งคืนกระสุนท่ีมีสภาพ H 

 ๓.๔ หน่วยเก็บ ก.ปก.๗.๖๒ มม.ธด.สว.ที่มีสภาพ C 
ไว้ในคลังกระสุนและวัตถุระเบิด 

- ให้ปฏิบัติตามระเบียบ ทบ.ว่าด้วยการส่งก าลัง สป.๕ พ.ศ.๒๕๔๒ 
ข้อ ๑๘, ๑๙, ๒๐, ๒๑ และ ๒๒ กล่าวคือ ให้หน่วยรีบ
ด าเนินการส่งคืนกระสุนท่ีมีสภาพ C 

 ๓.๕ หน่วยด าเนินการควบคุมทางบัญชีด้วยการบันทึก
หลักฐานไม่ครบถ้วนตามบัญชีคุมกระสุนฝึกและศึกษา 
ทบ.๔๖๘-๕๑๕ 

- ให้ปฏิบัติตามระเบียบ ทบ.ว่าด้วยการส่งก าลัง สป.๕ พ.ศ.๒๕๔๒ 
ข้อ ๕๙, ๖๐, ๖๐.๒, ๖๖, ๖๗, ๖๘ และ ๖๙ กล่าวคือ ให้หน่วย
ลงบันทึกให้มีความทันสมัยและถูกต้องกับค าสั่งและเอกสารการ
รับกระสุนและจ าหน่ายกระสุน 

 ๓.๖ หน่วยท าการส ารวจกระสุนประจ าเดือนแล้ว 
ไม่ได้ตรวจสอบให้มีจ านวนรายการกระสุนให้ตรงกับ
วันท่ีบันทึกในบัญชีคุมกระสุน ทบ.๔๖๘-๕๑๔ 

- ให้ปฏิบัติตามระเบียบ ทบ.ว่าด้วยการส่งก าลัง สป.๕ พ.ศ.๒๕๔๒ 
ข้อ ๕๙, ๖๐, ๖๐.๒, ๖๖, ๖๗, ๖๘ และ ๖๙ กล่าวคือ ให้หน่วย
ลงบันทึกรายการจ าหน่ายหรือรับกระสุนในบัญชีคุมกระสุน ทบ.
๔๖๘–๕๑๔ ให้มีความทันสมัยและใช้เป็นหลักฐานประกอบการ
ส ารวจกระสุนประจ าเดือน จะได้มีข้อความที่เป็นจริงถูกต้อง
ตรงกัน 

 ๓.๗ หน่วยไม่ได้แต่งตั้งกรรมการเพื่อท าการตรวจเสา
ล่อฟ้าด้วยสายตา ประจ าเดือน และรายงานผลการ
ตรวจเป็นลายลักษณ์อักษรให้ตรวจสอบได้ 

- ให้ปฏิบัติตามระเบียบ ทบ.ว่าด้วยการเก็บรักษากระสุนและ
วัตถุระเบิด พ.ศ.๒๕๔๕ ข้อ ๖.๒ “พร้อมจัดให้มีการตรวจสภาพ
ด้วยสายตาเดือนละครั้ง” กล่าวคือ หน่วยต้องด าเนินการออก
ค าสั่งตั้งกรรมการตรวจสอบเสาล่อฟ้าประจ าเดือนด้วยสายตา 
เพื่อตรวจสอบความตั้ งตรงของเสาล่อฟ้า ความขึงตึงของ
ลวดสลิงและต้องไม่มีวัชพืชปกคลุม แล้วรายงานให้ผู้บังคับ
หน่วยทราบ เพื่อใช้เป็นหลักฐานประกอบการรับตรวจของ จบ.ต่อไป 

 ๓.๘ หน่วยไม่มีการซักซ้อมตามแผนการเผชิญเหตุ
กรณีเกิดเพลิงไหม้ หรือเกิดการระเบิดอย่างน้อยปีละ 
๒ ครั้ง 

- ให้ปฏิบัติตามระเบียบ ทบ.ว่าด้วยการเก็บรักษากระสุนและ
วัตถุระเบิด พ.ศ.๒๕๔๕ ข้อ ๒๑.๒ หน่วยต้องด าเนินการซักซ้อม
ตามแผนการเผชิญเหตุกรณีเกิดเพลิงไหม้หรือเกิดการระเบิด
และเก็บรวบรวมเข้าแฟ้มไว้ส าหรับตรวจสอบในโอกาสต่อไป 

 ๓.๙ หน่วยบันทึกรายการกระสุนลงในบัญชีคุม ทบ.
๔๖๘–๕๑๔ ไม่ตรงกับที่ระบุไว้ที่ป้ายประจ ากอง
กระสุนในคลังกระสุนและวัตถุระเบิด 

- ให้ปฏิบัติตามระเบียบ ทบ.ว่าด้วยการส่งก าลัง สป.๕ พ.ศ.๒๕๔๒ 
ข้อ ๕๙, ๖๐, ๖๐.๒ และ ๖๒.๕ ผนวก น การบันทึกรายการ
กระสุนลงในบัญชีคุม ทบ.๔๖๘-๕๑๔ และป้ายประจ ากอง
กระสุน ทบ.๔๖๘-๕๐๖ กล่าวคือ หน่วยต้องบันทึกรายการ



  หนา้ ๒๙ 

ล าดับ ข้อบกพร่อง แนวทางแก้ไข/หลักฐานอ้างอิง 
กระสุนให้มีความทันสมัยในบัญชีคุมกระสุน ทบ.๔๖๘–๕๑๔ 
และใช้เป็นหลักฐานในการเขียนหรือพิมพ์ไว้ที่ป้ายประจ ากอง
กระสุนในคลังกระสุนและวัตถุระเบิด 

๔. เร่ือง ยานพาหนะในและนอกอัตรา  
 ๔.๑ หน่วยไม่มีการส ารวจพิเศษ สป.ต่าง ๆ เมื่อมีการ

รับ-ส่งหน้าท่ี ผบ.หน่วย  
- ให้ปฏิบัติตามระเบียบ ทบ.ว่าด้วยการส่งก าลัง สป.๒ และ ๔ 
พ.ศ.๒๕๓๔ ลง ๓๐ ธ.ค.๓๔ ข้อ ๔๒.๓ การส ารวจพิเศษ ได้แก่ 
การส ารวจสิ่งอุปกรณ์เป็นครั้งคราวตามความจ าเป็น   โดยปิด
การเบิกจ่ายเฉพาะรายการที่ส ารวจนั้นเว้นกรณีเร่งด่วน การ
ส ารวจประเภทนี้จะส ารวจสิ่งอุปกรณ์จ าพวกใด ชนิดใด หรือ
รายงานใดนั้น ขึ้นอยู่กับกรณี ดังต่อไปนี้ ข้อ ๔๒.๓.๖ เมื่อมีการ
รับ-ส่งหน้าท่ี 

 ๔.๒ เอกสารการรับ-ส่งหน้าที่มีรายละเอียดไม่ครบ 
เช่น ยานพาหนะ ไม่มีหมายเลขรถ หรือเลขทะเบียน
รถประกอบเพื่อใช้ในการตรวจสอบ  

- ให้ปฏิบัติตามระเบียบ ทบ.ว่าด้วยการรับ-ส่งหน้าที่ในเวลา 
ย้าย เลื่อน ลด ปลด และบรรจุ พ.ศ.๒๕๔๐ ลง ๑๘ ก.ย. ๔๐ 
ข้อ ๑๑ การปฏิบัติ ต่อเอกสารที่ เกี่ยวกับการรับ -ส่งหน้าที่     
ข้อ ๑๑.๑ ให้ผู้จัดท าบัญชีส่งหน้าที่เฉพาะในกองบังคับการหรือ
เฉพาะในส่วนที่ตนรับผิดชอบโดยตรง เช่น บัญชีก าลังพล บัญชี
อาวุธ บัญชีการเงิน บัญชีสิ่งอุปกรณ์ตามสาย  ยุทธบริการต่าง ๆ 
และบัญชีอื่น เฉพาะที่จ าเป็นตามจ านวนซึ่งเป็นจริง ในวันท่ีรับ-
ส่งหน้าที่ส าหรับเงิน ผู้ส่งที่มีอ านาจสั่งการเบิกจ่ายเงินกับผู้มี
หน้าท่ีรักษาเงินต้องท าบัญชีรับส่งและตรวจสอบเงินในบัญชีด้วย 

 ๔.๓ หน่วยไม่จัดท าแผนการป้องกันอัคคีภัยของโรงรถ - ให้ปฏิบัติตามระเบียบ ทบ.ว่าด้วยการป้องกันอัคคีภัยและการ
ปฏิบัติเมื่อเกิดอัคคีภัย พ.ศ.๒๕๐๓ ลง ๑ ก.ค.๐๓ ข้อ ๗.๖ 
แผนการป้องกันอัคคีภัยและการปฏิบัติ เมื่ อ เกิดอัคคีภัย        
ทุกหน่วยจะต้องมีแผนการป้องกันอัคคีภัยและการปฏิบัติเมื่อ
เกิดอัคคีภัย ควรจะได้มีการส ารวจอาคารสถานที่และสิ่งของต่าง ๆ 
ในบริเวณที่อยู่ในความรับผิดชอบของหน่วย การส ารวจเพื่อหา
รายละเอียดในเรื่องปริมาณของอาคาร เพื่อจัดหาเครื่องมือ
ดับเพลิงให้พอเพียง ต าบลส าคัญๆ ที่จะต้องป้องกันสิ่งก่อให้เกิด
เพลิงไหม้ เป็นต้น 

 ๔.๔ บันทึกบัญชีคุมสิ่งอุปกรณ์ถาวร ทบ. ๔๐๐-๐๐๕     
ไม่เรียบร้อยถูกต้อง  

- ให้เจ้าหน้าที่บัญชีคุมบันทึกบัตรบัญชีคุม สป.ถาวรของหน่วย
ให้ครบถ้วนตามที่ก าหนด โดยผู้บังคับบัญชาทุกระดับช้ัน 
จะต้องรับผิดชอบในการควบคุมฯ ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
ถูกต้อง เหมาะสม ตามความมุ่งหมายของทางราชการ ให้ปฏิบัติ
ตามระเบียบ ทบ.ว่าด้วยการส่งก าลัง สป.๒ และ ๔ พ.ศ.๒๕๓๔ 
ลง ๓๐ ธ.ค.๓๔ ข้อ ๓๙.๒, ๓๙.๒.๓.๒, ๓๙.๒.๓.๒.๒ และข้อ ๔๐ 

 ๔.๕ ไม่จัดท าระเบียบและค าสั่งเกี่ยวกับการเก็บรักษา
ยานพาหนะและเครื่องมือเครื่องใช้ของหน่วย 

- หน่วยจะต้องจัดท าระเบียบการเก็บรักษาของหน่วย โดยวิธี
ออกระเบี ยบ เก็บรักษาสิ่ งอุปกรณ์ เพื่ อ ให้ ครอบคลุมถึ ง
รายละเอียดต่างๆ อย่างครบถ้วนจะต้องยึดถือปฏิบัติตาม
ระเบียบ ค าสั่ง ดังนี้ 
- ระเบียบ ทบ.ว่าด้วยการส่งก าลัง สป.๒ และ ๔ พ.ศ.๒๕๓๔ 
ข้อ ๓๕ เว้น ข้อ ๓๕.๑, ๓๕.๑.๑ และ ๓๕.๑.๒ (การเก็บรักษา
สิ่งอุปกรณ์) 
 



  หนา้ ๓๐ 

ล าดับ ข้อบกพร่อง แนวทางแก้ไข/หลักฐานอ้างอิง 
- ระเบียบ ทบ.ว่าด้วยการจัดและการปฏิบัติงานของแหล่งรวม
รถสายขนส่ ง พ .ศ .๒๕๑๓ ข้อ ๕ .๕  (การแต่ งตั้ งพลขับ
ผู้รับผิดชอบยานพาหนะ) 
- ระเบียบ กห.ว่าด้วยรถราชการทหาร พ.ศ.๒๕๒๕ ข้อ ๑๗.๒ 
(การเก็บรักษารถสายขนส่ง) 
- ค าสั่ง ทบ.ที่ ๙๕/๒๕๔๑ ลง ๒๗ ก.พ.๔๑ เรื่อง การเก็บรักษา
และปรนนิบัติบ ารุงยุทโธปกรณ์ในสภาวการณ์ปัจจุบัน ข้อ ๒.๑ 
(การปรนนิบัติบ ารุงยานยนต์ล้อ) 

 ๔.๖ พลขับรถยังไม่เข้าใจ เกี่ยวกับหลักฐานต่าง ๆ  ที่
น าติดไปกับรถ  

- ให้ปฏิบัติตามค าสั่ง ทบ.๔๐๐-๒๕๐๗ ลง ๙ พ.ย. ๐๗ เรื่อง ให้
ใช้คู่มือเทคนิค ๓๗-๒๘๑๐ ข้อ ๔ ก.(๑) (๒) (๓) (๔) ข้อ ๔ ก 
แบบพิมพ์ที่ใช้ในการซ่อมบ ารุงขั้นที่ ๑ แบบพิมพ์ที่จะกล่าว
ต่อไปนี้ จะต้องน าติดรถไปและในขณะที่น ารถออกไปใช้งาน 
 (๑) บัตรการใช้รถประจ าวัน (ทบ.๔๘๖-๓๑๐) 
 (๒) แบบรายงานอุบัติเหตุ (ทบ.๔๖๘-๗๐๒) 
 (๓) ใบอนุญาตขับข่ีรถยนต์ทหาร 
 (๔) ค าสั่งการใช้น้ ามันหล่อลื่น 

 ๔.๗  การเก็บรักษา หน่ วยออกระเบี ยบ/ค าสั่ ง            
มีรายละเอียดครอบคลุมไม่ครบถ้วน  

- ให้หน่วยออกระเบียบการเก็บรักษาสิ่งอุปกรณ์ ยานพาหนะ
และเครื่องมือเครื่องใช้เพื่อให้ครอบคลุมรายละเอียดต่าง ๆ 
อย่างครบถ้วน โดยปฏิบัติตามระเบียบ ทบ.ว่าด้วยการส่งก าลัง 
สป.๒ และ ๔ พ.ศ.๒๕๓๔ ข้อ ๓๕ เว้นข้อ ๓๕.๑, ๓๕.๑.๑ และ
ข้อ ๓๕.๑.๒ (เรื่องการเก็บรักษาสิ่งอุปกรณ์) ระเบียบ ทบ.     
ว่าด้วยการจัดและการปฏิบัติงานแหล่งรวมรถสายขนส่ง     
พ .ศ .๒ ๕ ๑ ๓  ข้ อ  ๕ .๕  (การแต่ งตั้ งพ ลขับผู้ รับ ผิ ด ชอบ
ยานพาหนะ) ระเบียบ กห.ว่าด้วยรถราชการทหาร พ.ศ.๒๕๒๕ 
ข้อ ๑๗.๒ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  หนา้ ๓๑ 

เรื่อง การตรวจการจัดหา 
ข้อบกพร่องที่ตรวจพบและแนวทางแก้ไข 

 

ล าดับ ข้อบกพร่อง แนวทางแก้ไข/หลักฐานอ้างอิง 
๑. น าคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์มาเป็นหลักในการ

จัดหาไม่ครบถ้วน 
- ให้ปฏิบัติตามค าสั่ง ทบ. (เฉพาะ) ที่ ๑๖๐๔/๕๓ ลง ๓๐ ธ.ค.๕๓ 

เรื่อง การก าหนดและการใช้คุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ 
ข้อ ๕.๒ กล่าวคือ การจัดซื้อจัดจ้างทุกวิธีต้องใช้คุณลักษณะ
เฉพาะสิ่งอุปกรณ์ที่ได้ด าเนินกรรมวิธี ตามหลักเกณฑ์และ
ขั้นตอนท่ีก าหนดไว้ในค าสั่งนี้เป็นหลักในการจัดหาทุกครั้ง 

๒. การแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจการจ้างไม่ถูกต้อง - ให้ปฏิบัติตามระเบียบ ส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ 
พ .ศ .๒ ๕๓๕  และที่ แก้ ไข เพิ่ ม เติ ม  ข้ อ  ๓ ๕  กล่ าวคื อ 
คณะกรรมการตรวจการจ้าง ประกอบด้วย ประธาน
กรรมการและกรรมการอื่นอย่างน้อย ๒ คน ซึ่งแต่งตั้งจาก
ข้าราชการ พนักงานราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย หรือ
พนักงานของรัฐ โดยค านึงถึงลักษณะหน้าที่และความ
รับผิดชอบของผู้ที่ได้รับแต่งตั้งเป็นส าคัญ ในกรณีจ าเป็นหรือ
เพื่อประโยชน์ของทางราชการจะแต่งตั้งบุคคลอื่นอีกไม่เกิน
สองคนร่วมเป็นกรรมการด้วยก็ได้ (วรรคห้า) ส าหรับการซื้อ
หรือจ้างในวงเงินไม่เกิน ๑๐,๐๐๐.-บาท จะแต่งตั้งข้าราชการ
หรือลูกจ้างประจ าคนหนึ่งซึ่งมิใช่ผู้จัดซื้อหรือจัดจ้างเป็น
ผู้ ต รวจรับพั สดุห รืองานจ้ างนั้ น  โดยให้ปฏิบั ติ หน้ าที่
เช่นเดียวกับคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ หรือคณะกรรมการ
ตรวจการจ้างก็ได้ 

๓. การรายงานขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้างหน่วยไม่ก าหนดเวลา
ที่ต้องการใช้พัสดุ 
 

- ให้ปฏิบัติตามระเบียบ ส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ 
พ.ศ.๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ ๒๗ กล่าวคือ ก่อน
ด าเนินการซื้อหรือจ้างทุกวิธีให้เจ้าหน้าที่พัสดุจัดท ารายงาน
เสนอหัวหน้าส่วนราชการตามรายการดังต่อไปนี้ 

        (๕) ก าหนดเวลาที่ต้องการใช้พัสดุนั้นหรือให้งานนั้นแล้ว
เสร็จ 

๔. ไม่แต่งตั้งคณะกรรมการก าหนดราคากลางการจัดซื้อ
จัดจ้างประเภทอ่ืนท่ีมิใช่งานก่อสร้าง  
 

- ให้แต่งตั้งคณะกรรมการก าหนดราคากลาง แนวทางและวิธี
ปฏิบัติเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การค านวณราคากลางงานก่อสร้าง 
ตามมติคณะรัฐมนตรี วันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๕ และหนังสือ กค. 
ด่วนที่สุด ท่ี กค ๐๔๒๑.๓/ว.๑๑๑ ลง ๑๗ ก.ย.๕๖ กล่าวคือ
เรื่องซ้อมความเข้าใจแนวทางปฏิบัติในการเปิดเผยราคากลาง
ของทางราชการ ดังนี้  ข้อ ๒ ส าหรับการเปิดเผยราคากลาง
เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างประเภทอื่นที่มิใช่งานก่อสร้างให้
หน่วยงานของรัฐ ด าเนินการประกาศรายละเอียดการค านวณ
ราคากลางตามแนวทางที่ คณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (คณะกรรมการ ป.ป.ช.) 
ก าหนดฯลฯ เห็นควรเพิ่มเติมแนวทางการเปิดเผยราคากลาง 
ดั งนี้  ข้อ  ๒ .๑  ครุภัณ ฑ์  ให้ ใช้ ราคามาตรฐานที่ ส านั ก
งบประมาณก าหนด หากไม่มีราคามาตรฐานที่ส านักงาน
งบประมาณก าหนดให้ใช้ราคาที่เคยซื้อครั้งหลังสุดภายใน



  หนา้ ๓๒ 

ล าดับ ข้อบกพร่อง แนวทางแก้ไข/หลักฐานอ้างอิง 
ระยะเวลา ๒ ปีงบประมาณหรือให้ใช้ราคาตลาด รวมทั้ง
เว็บไซต์ต่างๆ เป็นราคาอ้างอิง ทั้งนี้ให้พิจารณาจากความ
เหมาะสมของประเภทครุภัณฑ์ และเป็นประโยชน์ต่อราชการ 
ข้อ ๓ ในการเปิดเผยราคากลางของทางราชการ ส าหรับการ
จัดซื้อจัดจ้างท่ีมีวงเงินเกิน ๑๐๐,๐๐๐.- บาท ข้อมูลการจัดหา
ให้หน่วยงานรัฐประกาศราคากลางรายละเอียดการค านวณ
ราคากลางไว้ในเว็บไซต์ของหน่วยงาน และเว็บไซต์ศูนย์ข้อมูล
การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐของกรมบัญชีกลาง 

๕. การจ้างพิมพ์เอกสารหน่วยไม่ได้ขอความเห็นชอบจาก
ประธานกรรมการบริหารโรงพิมพ์ ทบ. ก่อน 

- ให้ปฏิบัติตามหนังสือ กบ.ทบ. ที่ ต่อ กห ๐๔๐๔/๑๑๑๐ ลง 
๒๖ ต.ค.๔๗ เรื่อง การยกเลิกมติ ครม. เรื่องสิทธิพิเศษของ 
โรงพิมพ์ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ ข้อ ๓.๒ 

๖. ไม่ตรวจสอบความช ารุดบกพร่องก่อนคืนหลักประกัน
สัญญา 
 

- ให้ปฏิบัติตาม หนังสือ กบ.ทบ. ที่ ต่อ กห ๐๔๐๔/๑๑๙๗๒   
ลง ๑๓ ต.ค.๓๒ เรื่อง วิธีการปฏิบัติเพิ่มเติมเกี่ยวกับการ
ตรวจสอบความช ารุดบกพร่องก่อนการคืนหลักประกันสัญญา 
ข้อ ๑.๑, ๑.๒ และ ๑.๓  กล่าวคือ  

  ข้อ ๑.๑ ให้หัวหน้าหน่วยงานผู้ครอบครองพัสดุหรือผู้ที่
ได้รับมอบหมาย มีหน้าที่รับผิดชอบดูแล บ ารุงรักษา และ
ตรวจสอบความช ารุดบกพร่องของพัสดุ เว้นแต่กรณีที่ไม่มี    
ผู้ครอบครอง หรือมีผู้ครอบครองหลายหน่วยงาน ให้หัวหน้า
เจ้าหน้าที่พัสดุรับผิดชอบดูแล บ ารุงรักษา และตรวจสอบ
ความช ารุดบกพร่องของพัสดุนั้น  

  ข้อ ๑.๒ ในกรณีปรากฏความช ารุดบกพร่องของสิ่งของ
หรืองานจ้าง  ภายในระยะเวลาของประกันความช ารุด
บกพร่องตามสัญญา ให้ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบรีบรายงาน
หัวหน้าส่วนราชการ เพื่อแจ้งให้ผู้ขายหรือผู้รับจ้างด าเนินการ
แก้ไขซ่อมแซมทันที พร้อมกับแจ้งให้ผู้ค้ าประกัน (ถ้ามี) ทราบด้วย  

  ข้อ ๑.๓ ก่อนสิ้นสุดระยะเวลาของการประกันความช ารุด
บกพร่องภายใน ๑๕ วัน ส าหรับหลักประกันสัญญาที่มี
ระยะเวลาของการประกันไม่เกิน ๖ เดือน หรือภายใน ๓๐ วัน 
ส าหรับหลักประกันสัญญาที่มีระยะเวลาของการประกันตั้งแต่ 
๖ เดือนขึ้นไป ให้ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบตรวจสอบความช ารุด
บกพร่องของพัสดุ และรายงานให้หัวหน้าส่วนราชการทราบ
อีกครั้ง หากปรากฏว่ามีความช ารุดบกพร่อง ให้หัวหน้าส่วน
ราชการรีบแจ้งให้ผู้ขายหรือผู้รับจ้างมาด าเนินการแก้ไขหรือ
ซ่อมแซมก่อนสิ้นสุดระยะเวลาของการประกันความช ารุด
บกพร่อง ตามหลักประกันสัญญาพร้อมกับแจ้งให้ผู้ค้ าประกัน
(ถ้ามี)ทราบด้วย 

๗. เจ้าหน้าที่พัสดุไม่ส่งประกาศเผยแพร่การสอบราคา
และเอกสารสอบราคาไปยังผู้มีอาชีพขายหรือรับจ้าง
ท างานนั้นโดยตรง  
 

- ให้ปฏิบัติตามระเบียบ ส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ 
พ.ศ.๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ ๔๑ (๑) กล่าวคือ ก่อน
วันเปิดซองสอบราคาไม่น้อยกว่า ๑๐ วัน ส าหรับการ     
สอบราคาภายในประเทศ หรือไม่น้อยกว่า ๔๕ วัน ส าหรับ
การสอบราคานานาชาติ  ให้ เจ้าหน้าที่พัสดุส่งประกาศ
เผยแพร่การสอบราคาและเอกสารสอบราคา ไปยังผู้มีอาชีพ



  หนา้ ๓๓ 

ล าดับ ข้อบกพร่อง แนวทางแก้ไข/หลักฐานอ้างอิง 
ขายหรือรับจ้างท างานนั้นโดยตรง หรือโดยทางไปรษณีย์
ลงทะเบียนให้มากที่สุดเท่าที่จะท าได้ กับให้ปิดประกาศ
เผยแพร่การสอบราคาไว้โดยเปิดเผย ณ ที่ท าการของส่วน
ราชการนั้น 

๘. ไม่เรียกหลักประกันสัญญาเพื่อเป็นหลักประกันการ
ปฏิบัติตามสัญญาจากผู้รับจ้าง  
 

- ให้ปฏิบัติตามระเบียบ ส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ 
พ.ศ.๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ ๑๔๒ กล่าวคือ วรรคแรก 
หลักประกันซองและหลักประกันสัญญาในข้อ ๑๔๑ ให้
ก าหนดมูลค่าเป็นจ านวนเต็มในอัตราร้อยละห้าของวงเงินหรือ
ราคาพัสดุที่จัดหาครั้งนั้นแล้วแต่กรณี  เว้นแต่การจัดหาพัสดุ
ที่หัวหน้าส่วนราชการเห็นว่ามีความส าคัญเป็นพิเศษ จะก าหนด
อัตราสูงกว่าร้อยละห้าแต่ไม่เกินร้อยละสิบก็ได้  วรรคสอง     
ในการท าสัญญาจัดหาพัสดุที่มีระยะเวลาผูกพันตามสัญญา
เกิน ๑ ปี และพัสดุนั้นไม่ต้องมีการประกันเพื่อความช ารุด
บกพร่อง เช่น พัสดุใช้สิ้นเปลือง ให้ก าหนดหลักประกันใน
อัตราร้อยละห้าของราคาพัสดุที่ส่งมอบในแต่ละปีของสัญญา 
โดยให้ถือว่าหลักประกันน้ีเป็นการค้ าประกันตลอดอายุสัญญา
และหากในปีต่อไปราคาพัสดุที่ส่งมอบแตกต่างไปจากราคาใน
รอบปีก่ อน  ให้ ปรับปรุ งหลักประกันตามอัตราส่ วนที่
เปลี่ยนแปลงไปนั้นก่อนครบรอบปี ในกรณีที่หลักประกันต้อง
ปรับปรุงในทางที่เพิ่มขึ้นและคู่สัญญาไม่น าหลักประกันมาเพิ่ม
ให้ครบจ านวนภายใน ๑๕ วันก่อนการส่งมอบพัสดุงวดสุดท้าย
ของปีนั้น ให้ทางราชการหักจากเงินค่าพัสดุงวดสุดท้ายของปี
นั้นที่ทางราชการจะต้องจ่ายให้เป็นหลักประกันในส่วนที่
เพิ่มขึ้น วรรคสาม การก าหนดหลักประกันตามวรรคหนึ่งและ
วรรคสอง จะต้องระบุไว้เป็นเงื่อนไข ในเอกสารสอบราคาหรือ
เอกสารประกวดราคาและหรือในสัญญาด้วย และวรรคสี่ ใน
กรณีที่ผู้เสนอราคาหรือคู่สัญญาวางหลักประกันที่มีมูลค่าสูง
กว่าที่ก าหนดไว้ในระเบียบเอกสารสอบราคาหรือเอกสาร
ประกวดราคาหรือสัญญาให้อนุโลมรับได้ 

๙. ไม่ได้ท าหนังสือเชิญชวนไปยังผู้มีอาชีพค้าหรือรับจ้าง
นั้นโดยตรง  

- ให้ปฏิบัติตามระเบียบ ส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ 
พ.ศ.๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ ๑๕ ทวิ กล่าวคือ วรรคแรก 
การจัดหาพัสดุตามระเบียบนี้ ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบในแต่ละ
ขั้นตอนของการจัดหา  ต้องด าเนินการโดยเปิดเผย  โปร่งใส 
และเปิดโอกาสให้มีการแข่งขันกันอย่างเป็นธรรม ทั้งนี้  โดย
ค านึงถึงคุณสมบัติและความสามารถของผู้เสนอราคาหรือ    
ผู้เสนองาน เว้นแต่กรณีที่มีลักษณะเฉพาะอันเป็นข้อยกเว้น
ตามที่ก าหนดไว้ในระเบียบนี้ วรรคสอง ในการด าเนินการแต่
ละขั้นตอนผู้มีหน้าที่รับผิดชอบต้องมีการบันทึกหลักฐานใน
การด าเนินการพร้อมทั้งต้องระบุเหตผุลในการพิจารณาสั่งการ
ในขั้นตอนที่ส าคัญไว้เพื่อประกอบการพิจารณาด้วย และ   
ข้อ ๕๘ (๑) กล่าวคือการจ้างโดยวิธีพิเศษ  ให้หัวหน้าส่วน
ราชการแต่งตั้งคณะกรรมการจัดจ้างโดยวิธีพิเศษขึ้นเพื่อ
ด าเนินการดังต่อไปนี้  (๑)  การจ้างโดยวิธีพิเศษตามข้อ ๒๔ 



  หนา้ ๓๔ 

ล าดับ ข้อบกพร่อง แนวทางแก้ไข/หลักฐานอ้างอิง 
(๑ ) (๒ ) (๓ ) และ (๔ ) ให้ เชิญผู้มีอาชีพรับจ้างท างานนั้น
โดยตรงมาเสนอราคาหากเห็นว่าราคาที่เสนอนั้นยังสูงกว่า
ราคาในท้ องถิ่ นหรือราคาที่ ป ระมาณ ได้  หรือราคาที่
คณะกรรมการเห็นสมควร ให้ต่อรองราคาลงเท่าที่จะท าได้ 

๑๐. หน่วยไม่จัดท าราคามาตรฐาน หรือราคากลางของทาง
ราชการ หรือราคาที่เคยจัดซื้อ/จ้างครั้งหลังสุดภายใน
ระยะเวลา ๒ ปีงบประมาณ 

 

- ให้ปฏิบัติตามระเบียบ ส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ 
พ.ศ.๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ ๒๗ (๓) กล่าวคือ ราคา
มาตรฐานหรือราคากลางของทางราชการหรือราคาที่เคย
จัดซื้อหรือจ้างครั้งหลังสุดภายในระยะเวลา ๒ ปีงบประมาณ 
หรือให้ใช้ราคาตลาด รวมทั้งเว็บไซต์ต่างๆเป็นราคาอ้างอิ ง 
ทั้งนี้ให้พิจารณาจากความเหมาะสม ของประเภทครุภัณฑ์
และเป็นประโยชน์ต่อราชการ  

๑๑. การเผยแพร่เอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์      ( 
E - Bidding) ของหน่วย ไม่ครบทุกช่องทาง 

- ให้ปฏิบัติตามประกาศส านักนายกรัฐมนตรีเรื่อง แนวทาง
ปฏิ บั ติ ในการจัดหาพั สดุ ด้ วยวิธีตลาดอิ เล็ กทรอนิ กส์ 
(Electronic Market : e - market) และด้วยวิธีประกวดราคา
อิ เล็ กทรอนิ กส์  (Electronic Bidding: e – bidding)  ล ง    
๓ ก.พ.๕๘ ข้อ ๒๙ กล่าวคือในการจัดท าและเผยแพร่ประกาศ
และเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์เพื่อเชิญชวนให้ผู้สนใจ
เข้ายื่นประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ให้หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ
ด าเนินการเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของส่วนราชการและ
เว็บไซต์ของกรมบัญชีกลาง โดยผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้าง
ภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตามวัน และเวลาที่ได้ก าหนดไว้ใน
ประกาศไม่น้อยกว่า ๓ วันท าการ 

๑๒. ประกาศผลการพิจารณาผู้ชนะการประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding: e – bidding) 
ไม่ครบถ้วน  
 

- ให้ปฏิบัติตามประกาศ ส านักนายกรัฐมนตรี เรื่องแนวทาง
ปฏิ บั ติ ในการจัดหาพั สดุ ด้ วยวิธีตลาดอิ เล็ กทรอนิ กส์ 
(Electronic Market : e - market) และด้วยวิธีประกวดราคา
อิ เล็ กทรอนิ กส์  (Electronic Bidding: e – bidding)  ล ง    
๓ ก.พ.๕๘ ข้อ ๓๙ กล่าวคือ เมื่อด าเนินการตาม ข้อ ๓๗ แล้ว
เสร็จ ให้คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์รายงานผลการพิจารณาและความเห็นพร้อม
ด้วยเอกสาร ที่ได้รับไว้ทั้งหมด ผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ  
ต่อหัวหน้าส่วนราชการเพื่อขอความเห็นชอบ พร้อมเสนอผู้มี
อ านาจอนุมัติสั่งซื้อหรือสั่งจ้างก่อนแจ้งผลการพิจารณา      
ให้ผู้เสนอราคาทุกรายทราบ และประกาศผลการพิจารณาใน
เว็บไซต์ของส่วนราชการและเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลาง 

๑๓. ในเอกสารการสอบราคา หน่วยก าหนดวันส่งมอบของ
ไม่เกิน ๕ วันท าการ ซึ่งไม่เปิดกว้างให้มีการแข่งขัน 

- ให้ปฏิบัติตามระเบียบ ส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ 
พ.ศ.๒๕๓๕  และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ ๑๕ ทวิ ผู้มีหน้าที่
รับผิดชอบในแต่ละขั้นตอนของการจัดหา ต้องด าเนินการโดย
เปิดเผย โปร่งใส และเปิดโอกาสให้มีการแข่งขันกันอย่างเป็น
ธรรม 

๑๔. คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาไม่ต่อรอง
ราคากับผู้เสนอราคา 
 

- ให้ปฏิบัติตามประกาศ ส านักนายกรัฐมนตรี เรื่องแนวทาง
ปฏิ บั ติ ในการจัดหาพั สดุ ด้ วยวิธีตลาดอิ เล็ กทรอนิ กส์ 
(Electronic Market : e - market) และด้วยวิธีประกวดราคา
อิ เล็ กท รอนิ กส์  (Electronic Bidding: e – bidding) ล ง     



  หนา้ ๓๕ 

ล าดับ ข้อบกพร่อง แนวทางแก้ไข/หลักฐานอ้างอิง 
๓ ก.พ. ๕๘ ข้อ ๓๘ กล่าวคือ เมื่อคณะกรรมการพิจารณาผล
การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ได้พิจารณาตามข้อ ๓๗ (๕) 
แล้ว ปรากฏว่า มีผู้เสนอราคาเพียงรายเดียวหรือมีผู้เสนอ
ราคาหลายรายแต่ผ่านการคัดเลือกเพียงรายเดียว โดยปกติให้
เสนอหัวหน้าส่วนราชการยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
ครั้งนั้นแต่ถ้าคณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่ามีเหตุผล
สมควรที่จะด าเนินการต่อไป โดยไม่ต้องยกเลิกการประกวด
ราคาอิเล็กทรอนิกส์ ให้คณะกรรมการต่อรองราคากับผู้เสนอ
ราคารายนั้น แล้วเสนอความเห็นต่อหัวหน้าส่วนราชการต่อไป 

๑๕. คืนหลักประกันสัญญาให้แก่คู่สัญญาล่าช้ากว่าที่
ระเบียบก าหนด 

- ให้ปฏิบัติตามระเบียบ ส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ 
พ.ศ.๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ ๑๔๔ (๒)  กล่าวคือ   
ข้อ ๑๔๔ ให้ส่วนราชการคืนหลักประกันให้แก่ผู้เสนอราคา
คู่สัญญาหรือผู้ค้ าประกัน ตามหลักเกณฑ์ดังนี้ ข้อ ๑๔๔ (๒) 
หลักประกันสัญญาให้คืนให้แก่คู่สัญญาหรือผู้ค้ าประกัน
โดยเร็ว และอย่างช้าต้องไม่เกิน ๑๕ วัน นับแต่วันที่คู่สัญญา
พ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาแล้ว 

๑๖. ไม่มีเอกสารเปิดเผยราคากลางมารับตรวจ  
 

-  ให้ปฏิบัติตามหนังสือ กค. ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๒๑.๓/ว.๑๑๑ 
ลง ๑๗ ก.ย.๕๖ กล่าวคือ ในการเปิดเผยราคากลางของทาง
ราชการส าหรับการจัดซื้อจัดจ้างที่มีวงเงินเกิน ๑๐๐,๐๐๐.-บาท 
ให้หน่วยงานของรัฐประกาศราคากลางและรายละเอียดการ
ค านวณราคากลางไว้ในเว็บไซต์ของหน่วยงานและเว็บไซต์
ศูนย์ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐของกรมบัญชีกลาง 

๑๗. การตรวจสอบหนังสือค้ าประกันหลักประกันซองไม่
ถูกต้อง  
 

- ให้ปฏิบัติตามระเบียบ ส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ 
พ.ศ.๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่ม เติมข้อ ๔๙ (๒) กล่าวคือ 
คณะกรรมการรับและเปิดซองประกวดราคา มีหน้าที่
ตรวจสอบหลักประกันซองร่วมกับเจ้าหน้าที่การเงิน และให้
เจ้าหน้าที่การเงินออกใบรับให้แก่ผู้ยื่นซองไว้เป็นหลักฐาน
กรณีหลักประกันซองเป็นหนังสือค้ าประกันให้ส่งส าเนา
หนังสือค้ าประกันฯ ให้ผู้ออกหนังสือค้ าประกันทราบทาง
ไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับด้วย 

๑๘. ผู้ควบคุมงานจดบันทึกสภาพการปฏิบัติงานของผู้
รับจ้างไม่เรียบร้อย 

- ให้ปฏิบัติตามระเบียบ ส านักนายกรัฐนมตรี ว่าด้วยการพัสดุ 
พ.ศ.๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ ๗๓ (๓) กล่าวคือ       
ผู้ควบคุมงานมีหน้าที่จดบันทึกสภาพการปฏิบัติงานของ   
ผู้รับจ้างและเหตุการณ์แวดล้อมเป็นรายวันพร้อมทั้งผลการ
ปฏิบัติงานหรือการหยุดงานและสาเหตุที่มีการหยุดงาน อย่าง
น้อย ๒ ฉบับ  เพื่อรายงานให้คณะกรรมการตรวจการจ้าง
ทราบทุกสัปดาห์ และเก็บรักษาไว้เพื่อมอบให้แก่เจ้าหน้าที่
พัสดุเมื่อเสร็จงานแต่ละงวดโดยถือว่าเป็นเอกสารส าคัญของ
ทางราชการ เพื่อประกอบการตรวจสอบของผู้มีหน้าที่การ
บันทึกการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างให้ระบุรายละเอียดขั้นตอน
การปฏิบัติงานและวัสดุที่ใช้ด้วย 

 
 



  หนา้ ๓๖ 

ล าดับ ข้อบกพร่อง แนวทางแก้ไข/หลักฐานอ้างอิง 
๑๙. การรายงานผลของคณะกรรมการประกวดราคาล่าช้า

กว่าที่ระเบียบก าหนด 
 

- ให้ปฏิบัติตามระเบียบ ส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ 
พ.ศ.๒๕๔๙ ข้อ ๑๐ (๔) กล่าวคือ คณะกรรมการประกวด
ราคา จะประชุมพิจารณาทันทีที่กระบวนการเสนอราคา
สิ้นสุดลงเพื่อมีมติว่าสมควรรับการเสนอราคาของผู้มีสิทธิ
เสนอราคารายใด มตินั้นต้องแสดงเหตุผลประกอบการ
พิจารณาแล้วรายงานให้หัวหน้าหน่วยงานที่จะจัดหาพัสดุ
พิจารณาภายในวันท าการถัดไป หากหัวหน้าหน่วยงาน
เห็นชอบกับมติของคณะกรรมการให้คณะกรรมการแจ้งผล
การพิจารณาให้ผู้มีสิทธิเสนอราคาทุกรายทราบ 

๒๐. การตรวจสอบหนังสือค้ าประกันหลักประกันซองทาง
ไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ ส่งเป็นหนังสือให้ผู้ออก
หนังสือค้ าประกัน  
 

- ให้ปฏิบัติตามระเบียบ ส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ 
พ.ศ.๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่ม เติมข้อ ๔๙ (๒) กล่าวคือ 
คณะกรรมการรับและเปิดซองประกวดราคา มีหน้าที่
ตรวจสอบหลักประกันซองร่วมกับเจ้าหน้าที่การเงิน และให้
เจ้าหน้าที่การเงินออกใบรับให้แก่ผู้ยื่นซองไว้เป็นหลักฐาน
กรณีหลักประกันซองเป็นหนังสือค้ าประกันให้ส่งส าเนา
หนังสือค้ าประกันฯ ให้ผู้ออกหนังสือค้ าประกันทราบทาง
ไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับด้วย 

๒๑. ไม่ได้ทบทวนราคากลางกรณีที่ไม่สามารถด าเนินการ
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างได้ภายใน  ๓๐ 
วัน นับแต่ได้รับอนุมัติแผนจัดหา     

- ให้ปฏิบัติตามหนังสือ กระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่  กค 
๐๔๒๑.๕/ว.๙  ลง ๑๘ ก.พ.๕๔  กล่าวคือ  ให้มีการทบทวน
ราคากลางงานก่อสร้างให้ปัจจุบัน โดยก าหนดให้ในกรณีที่  
หน.หน่วยงานได้ให้ความเห็นชอบราคากลางงานก่อสร้างที่
คณะกรรมการก าหนดราคากลางของหน่วยงานได้ค านวณไว้
แล้วและยังไม่ประกาศสอบราคา ประกาศประกวดราคา หรือ
ประกาศ TOR ได้ภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ หน.หน่วยงาน
ได้ให้ความเห็นชอบ ให้ หน.หน่วยงานสั่งการให้คณะกรรมการ
ก าหนดราคากลางที่ค านวณราคากลางงานก่อสร้างของ
หน่วยงานนั้นพิจารณาทบทวนราคากลางใหม่ให้มีความ
ปัจจุบัน และน าเสนอ หน.หน่วยงานพิจารณาให้ความ
เห็นชอบก่อนประกาศสอบราคา ประกาศประกวดราคาหรือ
ประกาศร่าง TOR อีกครั้งหนึ่ง 

๒๒. การบันทึกประวัติการซ่อมไม่เรียบร้อย - ให้ปฏิบัติตามระเบียบว่าด้วยการซ่อมบ ารุงยุทโธปกรณ์ของแต่
ละเหล่า 

๒๓. การคัดเลือกผู้เสนอราคาไม่เหมาะสม 
 

- ให้เจ้าหน้าท่ีพัสดุตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เสนอราคาใบเสนอ
ราคา แค็ตตาล็อก หรือแบบรูปและรายละเอียด แล้วคัดเลือก
ผู้เสนอราคาที่ถูกต้องตามเงื่อนไขในเอกสารตกลงราคา 

๒๔. การจัดท าแผนภูมิการด าเนินงานไม่ถูกต้อง - ให้ปฏิบัติตามคู่มือรายละเอียดการปฏิบัติประกอบสัญญาจ้าง
ของกองทัพบก ตาม มยย.๑๑ - ๒๕๔๙ เรื่อง การปฏิบัติก่อน
การด าเนินงานก่อสร้าง ข้อ ๘ แผนภูมิการด าเนินงาน 
กล่าวคือ งานก่อสร้างตามสัญญาที่มีราคาค่าก่อสร้างเกินกว่า 
๕ ล้านบาท ให้ผู้รับจ้างจัดท าแผนงานขั้นตอนการด าเนินงาน 
ตั้งแต่เริ่มงานจนถึงงานแล้วเสร็จ จ านวน ๓ ชุด เสนอขอ
ความเห็นชอบจากเจ้าหน้าที่ของผู้ว่าจ้างภายใน ๑๐ วัน เป็น
อย่างช้านับแต่วันลงนามในสัญญา 



  หนา้ ๓๗ 

ล าดับ ข้อบกพร่อง แนวทางแก้ไข/หลักฐานอ้างอิง 
๒๕. ตรวจสอบหลักประกันซองกรณีหลักประกันซองเป็น

หนังสือค้ าประกันไม่ถูกต้อง  
 

- ให้ปฏิบัติตามระเบียบ ส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ 
พ.ศ.๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่ ม เติมข้อ ๔๙ (๒) กล่าวคือ 
คณะกรรมการรับและเปิดซองประกวดราคา มีหน้าที่ 
ตรวจสอบหลักประกันซองร่วมกับเจ้าหน้าที่การเงิน และให้
เจ้าหน้าที่การเงินออกใบรับให้แก่ผู้ยื่นซองไว้เป็นหลักฐาน 
หากไม่ถูกต้อง ให้หมายเหตุในใบรับและบันทึกในรายงานดว้ย 
กรณีหลักประกันซองเป็นหนังสือค้ าประกันให้ส่งส าเนา
หนังสือค้ าประกันให้ผู้ออกหนังสือค้ าประกันทราบโดยทาง
ไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับด้วย 

๒๖. การบันทึกประวัติการจ้างซ่อม  ยานพาหนะสาย ขส. 
ไม่ถูกต้อง  

- ให้ปฏิบัติตามข้อบังคับทหาร ว่าด้วยการใช้รถยนต์ทหาร   
พ.ศ.๒๔๘๐ ลง ๑ มี.ค.๘๐ ข้อ ๖ กล่าวคือ ถ้าส่งรถยนต์ไปซ่อม
ยังหน่วยซ่อมของทหารก็ให้ส่งสมุดประวัติประจ ารถนั้น ๆ  
ไปด้ วยเพื่ อเจ้าหน้าที่หน่วยซ่อมจะได้ลงรายการซ่อม        
ถ้าหน่วยเจ้าของรถซ่อมเอง หรือส่งไปซ่อมนอกจากที่กล่าว
แล้วให้หน่วยที่ เป็นเจ้าของรถลงรายการซ่อมเอง และ
ค าแนะน าหน้า ๒๕ ข้อ ๒ และข้อ ๓ ในสมุดประวัติรถยนต์
ทหารบก (ทบ.๔๖๑ – ๓๐๕) กล่าวคือ เมื่อมีการซ่อมหรือ
เปลี่ยนช้ินส่วนให้บันทึกลงในสมุดประวัตินี้ทุกครั้ง โดยให้น า  
วัน เดือน ปี ที่คณะกรรมการตรวจรับพัสดุแล้วมาลง และ   
ผู้บันทึกจะต้องเป็นนายทหารซ่อมบ ารุงหรือนายทหารยานยนต์
ของหน่วย แล้วเซ็นช่ือ ยศ ต าแหน่ง ไว้ในช่องผู้บันทึกการ
ซ่อมด้วย 

๒๗. การรายงานขออนุมัติจัดหาโดยวิธีพิเศษหน่วยช้ีแจง
เหตุผลที่ต้องการซื้อหรือจ้างโดยวิธีดังกล่าวไม่ถูกต้อง 

- ให้ปฏิบัติตามระเบียบ ส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ 
พ.ศ.๒๕๓๕  และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ ๒๓ กล่าวคือ การซื้อ
โดยพิธีพิเศษได้แก่การซื้อครั้งหนึ่งซึ่งมีราคาเกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท 
ให้กระท าได้เฉพาะกรณีหนึ่งกรณีใดดังต่อไปนี้  ในข้อ ๑ – ๘  
ดังนี้ ในข้อ ๖  คือ เป็นพัสดุที่โดยลักษณะของการใช้งาน 
หรือมีข้อจ ากัดทางเทคนิคที่จ าเป็นต้องระบุยี่ห้อเป็นการ
เฉพาะซึ่งหมายความรวมถึง  อะไหล่รถประจ าต าแหน่งหรือ
ยารักษาโรคไม่ต้องจัดซื้อตามช่ือสามัญในบัญชียาหลัก
แห่งชาติ  ตามข้อ ๖๐ และในข้อ ๔ เป็นพัสดุที่มีความ
ต้องการใช้เพิ่มขึ้นในสถานการณ์ที่จ าเป็นหรือเร่งด่วน หรือ
เพื่อประโยชน์ของส่วนราชการและจ าเป็นต้องซื้อเพิ่ม 
(Repeat Order)  ตามล าดับ  

๒๘. ไม่แจ้งให้ สตง. ทราบ กรณีที่วงเงินในการจัดหาต่ ากว่า
ราคากลางเกิน  ๑๕ % ที่ตรวจพบวงเงินในการจัดหา
ต่ ากว่าราคากลาง ประมาณ ๔๒.๓๙ %  
 

- ให้ปฏิบัติตามมติ ครม. ที่ นร.๐๒๐๒/ ว ๑ ลง ๓ ม.ค.๓๗  
เรื่อง มาตรการป้องกันหรือลดโอกาสในการสมยอมกันในการ
เสนอราคา กล่าวคือ ราคากลางสูงกว่าหรือต่ ากว่าราคาที่
ประกวดได้เกิน ๑๕ % ให้แจ้ง สตง. ทราบ 

๒๙. ไม่มีหลักฐานการตรวจสอบหลักประกันซองมารับ
ตรวจ 

- ให้ปฏิบัติตามระเบียบ ส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ 
พ.ศ.๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ ๔๙ (๒) กล่าวคือ 
คณะกรรมการรับและเปิดซองประกวดราคามีหน้ าที่
ตรวจสอบหลักประกันซองร่วมกับเจ้าหน้าที่การเงินและให้
เจ้าหน้าที่การเงินออกใบรับให้แก่ผู้ยื่นซองไว้เป็นหลักฐาน



  หนา้ ๓๘ 

ล าดับ ข้อบกพร่อง แนวทางแก้ไข/หลักฐานอ้างอิง 
กรณีหลักประกันซองเป็นหนังสือค้ าประกันให้ส่งส าเนา
หนังสือค้ าประกันฯ ให้ผู้ออกหนังสือค้ าประกัน ทราบทาง
ไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับด้วย และปฏิบัติตามหนังสือ
กรมบัญชีกลาง ที่ กค(กวพอ) ๐๔๐๘.๔/ว ๓๖๕ ลง ๒๒ ต.ค.๕๐ 
กล่าวคือ คณะกรรมการประกวดราคาด้วยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส์ ปฏิบัติหน้าที่เช่นเดียวกับคณะกรรมการรับ
และเปิดซองประกวดราคา 

๓๐. ไม่แต่งตั้งคณะกรรมการก าหนดราคากลางการจดัซื้อ
จัดจ้างประเภทอ่ืนท่ีมิใช่งานก่อสรา้ง  
 

- ให้แต่งตั้งคณะกรรมการก าหนดราคากลาง  แนวทางและวิธี
ปฏิบัติเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การค านวณราคากลางงานก่อสร้าง 
ตามมติคณะรัฐมนตรี วันที่ ๑๓ มี.ค.๕๕ และหนังสือ กค. 
ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๒๑.๓/ว.๑๑๑ ลง ๑๗ ก.ย.๕๖ กล่าวคือ 
เรื่องซ้อมความเข้าใจแนวทางปฏิบัติในการเปิดเผยราคากลาง
ของทางราชการ ดังนี้  ข้อ ๒ ส าหรับการเปิดเผยราคากลาง
เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างประเภทอื่นที่มิใช่งานก่อสร้างให้
หน่วยงานของรัฐ ด าเนินการประกาศรายละเอียดการค านวณ
ราคากลางตามแนวทางที่ คณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (คณะกรรมการป.ป.ช.) 
ก าหนดฯลฯ เห็นควรเพิ่มเติมแนวทางการเปิดเผยราคากลาง 
ดั งนี้  ข้อ  ๒ .๑  ครุภัณ ฑ์  ให้ ใช้ราคามาตรฐานที่ ส านั ก
งบประมาณก าหนด หากไม่มีราคามาตรฐานที่ส านักงาน
งบประมาณก าหนดให้ใช้ราคาที่เคยซื้อครั้งหลังสุดภายใน
ระยะเวลา ๒ ปีงบประมาณหรือให้ใช้ราคาตลาด รวมทั้ง
เว็บไซต์ต่างๆ เป็นราคาอ้างอิง ทั้งนี้ให้พิจารณาจากความ
เหมาะสมของประเภทครุภัณฑ์ และเป็นประโยชน์ต่อราชการ 
ข้อ ๓ ในการเปิดเผยราคากลางของทางราชการ ส าหรับการ
จัดซื้อจัดจ้างท่ีมีวงเงินเกิน ๑๐๐,๐๐๐.- บาท ข้อมูลการจัดให้
หน่วยงานรัฐประกาศราคากลางรายละเอียดการค านวณราคา
กลางไว้ในเว็บไซต์ของหน่วยงาน และเว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลการ
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐของกรมบัญชีกลาง 

๓๑. ไม่ก าหนดระยะเวลาในการพิจารณาของคณะกรรมการ
ตรวจรับพัสดุ 

- ให้ปฏิบัติตามระเบียบ ส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ  
พ.ศ.๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ ๓๔ กล่าวคือ ในการ
ด าเนินการซื้อหรือจ้างแต่ละครั้ง ให้หัวหน้าส่วนราชการแต่งตั้ง
คณะกรรมการขึ้นเพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามระเบียบนี้ พร้อมกับ
ก าหนดระยะเวลาในการพิจารณาของคณะกรรมการแล้วแต่กรณี 

๓๒. เจ้าหน้าที่พัสดุไม่ส่งประกาศเผยแพร่การสอบราคา
และเอกสารสอบราคาไปยังผู้มีอาชีพขายหรือรับจ้าง
ท างานนั้นโดยตรง 

- ให้ปฏิบัติตามระเบียบ ส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ 
พ.ศ.๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ ๔๑ (๑) กล่าวคือ ก่อนวัน
เปิดซองสอบราคาไม่น้อยกว่า ๑๐ วัน ส าหรับการสอบราคา
ภายในประเทศ หรือไม่น้อยกว่า ๔๕ วัน ส าหรับการสอบราคา
นานาชาติ ให้เจ้าหน้าที่พัสดุส่งประกาศเผยแพรก่ารสอบราคา
และเอกสารสอบราคา ไปยังผู้มีอาชีพขายหรือรับจ้างท างาน
นั้นโดยตรง หรือโดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียนให้มากที่สุด
เท่าที่จะท าได้ กับให้ปิดประกาศเผยแพร่การสอบราคาไว้โดย
เปิดเผย ณ ที่ท าการของส่วนราชการนั้น 



  หนา้ ๓๙ 

ล าดับ ข้อบกพร่อง แนวทางแก้ไข/หลักฐานอ้างอิง 
๓๓. หน่วยไม่แต่งตั้งเจ้าหน้าท่ีผู้มีหน้าที่รับซองสอบราคา - ให้ปฏิบัติตามระเบียบ ส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ 

พ.ศ.๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ ๔๑ (๓) กล่าวคือ ให้
เจ้าหน้าท่ีลงรับโดยไม่เปิดซองพร้อมระบุวันและเวลาที่รับซอง
ในกรณีที่ผู้เสนอราคามายื่นซองโดยตรงให้ออกใบรับให้แก่ผู้
ยื่นซอง ส าหรับกรณีที่เป็นการยื่นซองทางไปรษณีย์ ให้ถือว่า
วันและเวลาที่ส่วนราชการนั้นลงรับจากไปรษณีย์เป็นเวลา  
รับซอง และให้ส่งมอบซองให้แก่หัวหน้าเจ้าหน้าท่ีพัสดุทันที 

๓๔. หน.เจ้าหน้าที่พัสดุเมื่อได้รับเงินสดจากการขายเอกสาร
สอบราคาแล้วน าเงินที่ได้รับส่งเจ้าหน้าที่การเงินล่าช้า
กว่าที่ระเบียบก าหนด 
 

- ให้ปฏิบัติตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษา
เงินและการน าเงินส่งคลัง พ.ศ. ๒๕๕๑ ข้อ ๗๗ กล่าวคือ เมื่อ
สิ้นเวลา  รับจ่ายเงินให้เจ้าหน้าที่จัดเก็บเงินหรือรับช าระเงิน 
น าเงินที่ได้รับพร้อมกับส าเนาใบเสร็จรับเงินและเอกสารอื่นที่
จัดเก็บในวันนั้นทั้งหมดส่งต่อเจ้าหน้าที่การเงินของส่วน
ราชการนั้น 

๓๕. คณ ะกรรมการพิ จารณ าผลการประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ แจ้งผลการพิจารณาให้ผู้เสนอราคา
ทราบล่าช้ากว่าท่ีระเบียบก าหนด 

- ให้ปฏิบัติตามประกาศ ส านักนายกรัฐมนตรี เรื่องแนวทาง
ปฏิบัติในการจัดหาพัสดุด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ และด้วย
วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  ข้อ ๓๙ กล่าวคือ เมื่อ
ด าเนินการตามข้อ ๓๗ แล้วเสร็จ ให้คณะกรรมการพิจารณา
ผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ รายงานผลการพิจารณา
และความเห็นพร้อมด้วยเอกสารที่ได้รับไว้ทั้งหมดผ่าน หน.
เจ้าหน้าที่พัสดุต่อหัวหน้าส่วนราชการ เพื่อขอความเห็นชอบ
พร้อมเสนอผู้มีอ านาจอนุมัติสั่งซื้อหรือสั่งจ้างก่อนแจ้งผลการ
พิจารณาให้ผู้เสนอราคาทุกรายทราบ และประกาศผลการ
พิจารณาในเว็บไซต์ของส่วนราชการและเว็บไซต์ของ
กรมบัญชีกลาง 

๓๖. ไม่ส่งส าเนาสัญญาให้กับหน่วยงานของ ทบ. ทราบ - ให้ปฏิบัติตามค าสั่ง ทบ. ที่ ๒๑๔/๒๕๔๕ เรื่อง การปิดและ
การส่งประกาศประกวดราคา และหนังสือเชิญชวนในการซื้อ
หรือการจ้างโดยวิธีพิเศษ และการส่งส าเนาสัญญาหรือ
ข้อตกลง ลง ๑๐ พ.ค.๔๕ ข้อ ๓.๕ กล่าวคือ ส่งส าเนาสัญญา
หรือข้อตกลง ซึ่งมีมูลค่าตั้งแต่ ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาทขึ้นไป ให้ 
สปช.ทบ., จบ.,  สตน.ทบ. หน่วยละ ๑ ชุด ภายใน ๓๐ วัน 
นับแต่วันท าสัญญาหรือข้อตกลง และให้ จบ. พิจารณาจัด
เจ้าหน้าท่ีไปเป็นผู้สังเกตการณ์การตรวจรับหรือตรวจการจ้าง 
และเข้าตรวจสอบการเก็บรักษา สป. ทุกชนิด  ในคลังของ
กรมฝ่ายยุทธบริการ ต าบลส่งก าลัง และหน่วยใช้ตามความ
เหมาะสม 

๓๗. ไม่จัดท าแบบก่อสร้างจริง (As-built Drawing)   - ในกรณีที่มีการติดตั้งอุปกรณ์ประกอบอาคาร ผู้รับจ้างจะต้อง
รวบรวมแบบขยายรายละเอียดที่ได้รับอนุมัติ จัดท าเป็นแบบ
ก่อสร้างจริง (As-built Drawing) ทั้งหมดจ านวน ๓ ชุด ส่ง
ให้ผู้ว่าจ้างในวันส่งมอบงานงวดสุดท้าย 

๓๘. การปฏิบัติหน้าที่ในการปิด ปลดประกาศ ไม่ได้มีการ
บันทึกการปฏิบัติไว้ต่อกัน 
 

- ให้ปฏิบัติตามหนังสือ กบ.ทบ. ที่ ต่อ กห ๐๔๐๔/๓๖๕ ลง  
๑๕ ก.พ. ๒๕๔๓ ข้อ ๑.๑.๒ ให้เจ้าหน้าที่พัสดุปิดประกาศ
โดยเปิดเผย ณ ที่ท าการของส่วนราชการนั้น และให้กระท าใน
ตู้ปิดประกาศที่มีกุญแจปิดตลอดเวลา โดยให้ผู้ปิดประกาศ



  หนา้ ๔๐ 

ล าดับ ข้อบกพร่อง แนวทางแก้ไข/หลักฐานอ้างอิง 
และผู้ปลดประกาศต้องท าหลักฐานการปิดและการปลด
ประกาศ เป็นหนังสือมีพยานบุคคลรับรอง ทั้งนี้ผู้ปิดประกาศ
และผู้ปลดประกาศจะต้องมิใช่บุคคลเดียวกันและต้องมิใช่
บุคคลที่เป็นพยานในแต่ละกรณีด้วย 

๓๙. การจัดท าทะเบียนประวัติงานจ้างติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง
ถนน หน่วยยังไม่ด าเนินการจัดท าเอกสารด้านทะเบียน
ประวัติให้เรียบร้อย 

- ให้หน่วยด าเนินการจัดท าเอกสารด้านทะเบียนประวัติในแต่ละ
กรณี ให้ เรียบร้อยตามที่  ทบ. ได้ก าหนดเวลาแนวทาง
ด าเนินการไว้แล้ว รายละเอียดตามเอกสารการด าเนินการ
ด้านทะเบียนประวัติอาคาร และสิ่งอุปกรณ์ประจ าอาคารใน
ความรับผิดชอบของ ยย.ทบ. โดยปฏิบัติตามค าสั่ง ทบ. ที่ 
๑๕๖/๒๕๕๗ ลง ๒๖ พ.ค.๒๕๕๗ เรื่อง การขึ้นบัญชีคุม สป. 
ของ ทบ. 

๔๐. ในการจ้างก่อสร้าง แบบรูปรายการไม่ผ่านความ
เห็นชอบจาก ยย.ทบ. 
 
 

- ให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติให้ถูกต้องในการด าเนินการครั้งต่อไปโดย
การก่อสร้างในพื้นที่ของกองทัพบก จะต้องขอความเห็นชอบ
จาก ยย.ทบ.  ทุกครั้ง 

 
๔๑. ผลของงานจ้างก่อสร้างไม่ครบถ้วนตามแบบรูป

รายการ เช่น 
  - เตียงนอนขนาด ๖ ฟุต  ไม่ครบ 
  - ตู้เย็น ไม่ครบ 
  - ชุดโซฟา ไม่ครบ 
  - เสา ค.ส.ล. ส าเร็จรูป ขนาด ๖”x๖”x ๕.๐๐ ม. 

ตามรายการจ านวน ๕๗ ต้น  แต่ติดตั้งเพียง ๕๑ ต้น  
  - รายการบานประตูพร้อมวงกบกรอบอลูมิเนียม

พร้อมกระจกสีชา ขนาด ๐.๙๐x๒.๐๐ ม. และ
อุปกรณ์ประกอบครบชุด ตามรายการจ านวน ๙ ชุด 
แต่ติดตั้งเพียง  ๖ ชุด  

 - ติดตั้ง MINIATURE CURCUIT BREAKER ขนาด 
๑P/๓๒ A IC>๖KA., ๒๔๐/๔๑๕ VAC จ านวน   
๓ ตัว ไม่ครบถ้วน 

 - ติดตั้ง PHOTOELECTRIC SWITCH ขนาด ๑๕ 
A ๒๒๐ V จ านวน ๓ ตัว ไม่ครบถ้วน 

                           ฯ ล ฯ 
 

- ให้หน่วยด าเนินการแก้ไขให้ครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในความมุ่ง
หมายของการก่อสร้าง 

- ให้หน่วยด าเนินการแก้ไขรายการที่ยังไม่เรียบร้อยให้ถูกต้อง
ครบถ้วนตามแบบรูปรายการ 

- ให้ด าเนินการให้ถูกต้องตามรายการที่ก าหนด 
 

๔๒. ผลงานจ้างซ่อมอาคารและสิ่งปลูกสร้าง ไมเ่รียบร้อย 
เช่น  
  - งานปูกระเบื้องพื้นไม่มีบัวเชิงผนัง 
 - การติดตั้งลูกหมุนระบายอากาศ ไม่ เป็นไปตาม
แบบท่ี ทบ. ก าหนด  
 - การติดตั้งตอม่อคอนกรีต ขนาด ๔๐x๖๐x๑๕๐ ซม. 
จ านวน ๓๓ จุด ขุดดินแล้วไม่กลบให้เหมือนเดิม 
 - การจัดท าระบบกันซึมยังมีน้ าแช่ขัง 
 

- ให้ปฏิบัติตามแบบรูปรายละเอียดที่ก าหนดและปฏิบัติตาม
รายละเอียดการปฏิบัติประกอบสัญญาจ้างของกองทัพบกในปีที่
บังคับใช้  



  หนา้ ๔๑ 

เรื่อง การตรวจงานก่อสร้าง (งานสนาม) 
ข้อบกพร่องที่ตรวจพบและแนวทางแก้ไข 

 
ล าดับ ข้อบกพร่อง แนวทางแก้ไข/หลักฐานอ้างอิง 

๑. การประมาณการวัสดุก่อสร้าง ค านวณปริมาณของ
วัสดุก่อสร้างบางรายการมากกว่าความเป็นจริง เช่น 
กระเบื้ องมุงหลังคา เหล็ก เส้น  เหล็กโค รงสร้าง
รูปพรรณ และปริมาณคอนกรีต เป็นต้น 

- ในการถอดแบบประมาณการ ในกรณีที่เป็นอาคารมาตรฐาน
ให้ใช้แบบปรับปรุงและต่อเติมที่ ยย.ทบ. จัดท าขึ้น รวมถึงได้
จัดท าบัญชีรายละเอียดราคาและปริมาณงานวัสดุก่อสร้าง 
(B.O.Q.) ไว้แล้ว มาใช้ในการประมาณการ หากเป็นอาคาร
ช่ัวคราวหรือเป็นการซ่อมแซมส่วนที่ช ารุด ให้ท าการส ารวจ
อาคารอย่างละเอียดเท่าที่จะท าได้ เพื่อให้การประมาณการ
ใกล้เคียงกับความเป็นจริงมากที่สุด และในกรณีที่ได้ค านวณ
ปริมาณวัสดุก่อสร้างมากเกินไป ให้หน่วยพิจารณาน าวัสดุ
ก่อสร้างที่เหลือไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อก าลังพลช้ันผู้น้อยอย่าง
แท้จริง 

๒. งานก่อสร้างที่ มี วงเงิน เกิน  ๕  ล้ านบาท  และมี
ระยะเวลาก่อสร้างเกิน ๑๒๐ วัน ไม่ ได้ก่อสร้าง
ส านักงานช่ัวคราวของผู้รับจ้าง 

- ให้ปฏิบัติตามรายละเอียดการปฏิบัติประกอบสัญญาจ้างของ 
ทบ. เรื่องการก่อสร้างส านักงานช่ัวคราวของผู้รับจ้าง โดยผู้รับ
จ้างจะต้องจัดหาหรือก่อสร้างส านักงานช่ัวคราวส าหรับงาน
ก่อสร้างที่มีวงเงินตั้งแต่ ๕ ล้านบาทและมีระยะเวลาก่อสร้าง
เกิน ๑๒๐ วัน เพื่อใช้ในการก่อสร้างและจัดแบ่งให้เจ้าหน้าที่
ของผู้ว่าจ้างได้ใช้ในระหว่างการก่อสร้าง 

๓. การจดบันทึกของผู้ควบคุมงานไม่เรียบร้อย โดยไม่ได้
บันทึกข้ันตอนการปฏิบัติงานและวัสดุที่น ามาใช้ 
 

- ให้ปฏิบัติตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ     
ปี ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ ๗๓ ( ๓ ) โดยให้จดบันทึก
สภาพการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างและเหตุการณ์แวดล้อมเป็น
รายวัน พร้อมทั้งผลการปฏิบัติงาน และการบันทึกการปฏิบัติงาน
ให้ระบุรายละเอียดขั้นตอนการปฏิบัติงานและวัสดุที่ใช้ด้วย 

๔. ในการยื่นซองเสนอราคา ผู้ที่ยื่นซองไม่ได้ระบุยี่ห้อของ
วัสดุก่อสร้างหรือไม่มีแคตตาล็อกซึ่ งก าหนดไว้ใน
ประกาศประกวดราคาแนบมาด้วย 
 

- ในการยื่นซองเสนอราคา ผู้ที่เข้าเสนอราคาจะต้องระบุยี่ห้อของ
สินค้าที่จะน ามาเสนอขายให้กับทางราชการให้ชัดเจนว่าจะขาย
สินค้ายี่ห้ออะไร เป็นราคาเท่าไหร่หรือแนบเป็นแคตตาล็อกของ
สินค้าก็ได้ เพื่อให้คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา 
พิจารณาว่าเป็นสินค้าที่มีคุณภาพหรือไม่ และเป็นหลักฐานให้
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุใช้ในการพิจารณาตรวจรับได้อย่าง
ถูกต้อง  

๕. การประมาณการ สป.๓ ที่ด าเนินการโดยหน่วยทหาร
ช่าง บางงานไม่สอดคล้องกับการปฏิบัติงานจริง 
 

- ปฏิบัติตามแนวทางการจัดท าประมาณราคาค่าก่อสร้างและ
แผนจัดหางานก่อสร้าง ของ กช. (๒๕๕๕ ) โดยให้แสดงการคิด 
สป.๓ ในแต่ละรายการงานย่อย (ที่ระบุไว้ในแผนงานก่อสร้าง) 
ว่ามีเครื่องมือชนิดใดบ้าง จ านวนกี่คัน  จ านวนกี่เที่ยว จ านวนกี่
วัน เวลาปฏิบัติงาน  เป็น % ในแต่ละวัน  (วันละ ๘ ชม.)  อัตรา
ความสิ้นเปลือง โดยให้คิดแยกยานพาหนะและเครื่องมือช่าง
ออกจากกัน 

๖. การควบคุมและการรายงานผลการปฏิบัติงานในกรณี
จัดซื้อวัสดุให้หน่วยทหารช่างด าเนินการ ยังไม่เรียบร้อย 
 

- ให้ปฏิบัติตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุปี 
๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ ๑๕ กล่าวคือ กรณีจัดท าเองให้
หัวหน้าส่วนราชการแต่งตั้งผู้ควบคุมรับผิดชอบในการจัดท าเอง
นั้นและแต่งตั้ งคณะกรรมการตรวจการปฏิบัติงาน โดยมี



  หนา้ ๔๒ 

ล าดับ ข้อบกพร่อง แนวทางแก้ไข/หลักฐานอ้างอิง 
คุณสมบัติและหน้าที่เช่นเดียวกับคณะกรรมการตรวจการจ้าง 
เว้นแต่ส่วนราชการที่ก าหนดให้มีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบโดยเฉพาะ
อยู่แล้ว  

๗. การประมาณการไม่ถูกต้องได้แก่ออกรายการไม่ตรง
กับสภาพอาคารที่จะซ่อมปรับปรุง เช่น จ านวนห้องที่
จะซ่อมน้อยกว่าที่ประมาณการ รายการที่จะซ่อมได้มี
การซ่อมปรับปรุงไปก่อนแล้ว ของเดิมยังอยู่ในสภาพดี
แต่ยังออกรายการซ่อมเปลี่ยน ออกรายการสร้าง
โรงรถหน้าบ้านแต่พื้นที่หน้าบ้านไม่สามารถสร้างได้ 
การติดตั้งปลั๊กไฟในจุดที่ไม่มีความจ าเป็น เป็นต้น 

- ในการประมาณการหน่วยต้องลงรายละเอียดของวัสดุก่อสร้าง
ให้ครบถ้วน ในกรณีที่เป็นอาคารมาตรฐานให้ใช้แบบปรับปรุง
และต่ อ เติ มที่  ยย .ทบ . จั ดท าขึ้ น  รวมถึ งได้ จั ดท าบัญ ชี
รายละเอียดราคาและปริมาณงานวัสดุก่อสร้าง (B.O.Q.) ไว้แล้ว 
มาใช้ในการประมาณการ หากเป็นอาคารช่ัวคราวหรือเป็นการ
ซ่อมแซมส่วนท่ีช ารุด ให้ท าการส ารวจอาคารอย่างละเอียดเท่าที่
จะท าได้ เพื่อให้การประมาณการใกล้เคียงกับความเป็นจริงมาก
ที่สุด  

๘. งานก่อสร้างที่มีมูลค่าเกินกว่า ๕ ล้านบาท ไม่ได้จัดท า
แผนภูมิการปฏิบัติงาน 

- ให้ปฏิบัติตาม มยย.๑๑ – ๒๕๔๙ ในรายละเอียดการปฏิบัติ
ประกอบสัญญาจ้างของ ทบ. โดยการก่อสร้างตามสัญญาที่มี
ราคาค่าก่อสร้างเกินกว่า ๕ ล้านบาท ให้ผู้รับจ้างจัดท าแผนงาน
ขั้นตอนการด าเนินงานตั้งแต่เริ่มงานจนถึงงานแล้วเสร็จจ านวน  
๓ ชุด เสนอขอความเห็นชอบจากเจ้าหน้าที่ของผู้ว่าจ้างภายใน 
๑๐ วันเป็นอย่างช้านับตั้งแต่วันลงนามในสัญญา 

๙. การแต่งตั้ง ผู้ควบคุมงาน ผู้มีสิทธิ์รับมอบงาน และผู้มี
สิทธิ์รับมอบงานต่อ ส่วนใหญ่ยังไม่ถูกต้องโดยเฉพาะ
ในเรื่องหน้าท่ีและคุณสมบัติ 

- การแต่งตั้งผู้ควบคุมงานให้ปฏิบัติตาม หนังสือ กบ.ทบ. ที่   
กห ๐๔๐๔/๔๖๑ ลง ๑๓ ก.พ.๔๑ เรื่องก าหนดมาตรการในการ
ตรวจรับหรือตรวจการจ้าง ข้อ ๓.๔ งานก่อสร้างให้แต่งตั้ง
ผู้แทนหน่วยใช้หรือหน่วยรับประโยชน์เป็นผู้ควบคุมงานเพิ่มอีก 
๑ นาย โดยสมควรพิจารณานายทหารสัญญาบัตรที่มีคุณวุฒิ
เหมาะสมหรือที่ผ่านการอบรมเป็นผู้ควบคุมงาน หากไม่มีผู้มี
คุณสมบัติดังกล่าวให้พิจารณาผู้แทนของหน่วยที่มีคุณวุฒิ
เหมาะสมแทน ส าหรับผู้มีสิทธิ์รับมอบงานให้ปฏิบัติตามค าสั่ง 
ทบ.ที่ ๓๘๓/๒๕๒๕ ลง ๘ ก.ค.๒๕๒๕ เรื่องคุณสมบัติและ
หน้าที่ผู้มีสิทธิ์รับมอบงานก่อสร้างโดยจะต้องเป็นนายทหาร
สัญญาบัตรสายงาน ยย.เท่านั้น และจะต้องแต่งตั้งผู้แทนหน่วย
ใช้ หรือหน่วยรับประโยชน์เป็นผูม้ีสทิธ์ิรับมอบงานต่อ และให้ท า
การตรวจรับมอบอาคารสิ่งปลูกสร้างพร้อมกับผู้มีสิทธิ์รับมอบงาน 

๑๐. ผลการปฏิบัติงานไม่เรียบร้อย เช่น 
 - ใช้วัสดุก่อสร้างไม่ตรงตามที่ระบุในวัตถุประสงค์ เช่น 
ความหนาของไฟเบอร์ซีเมนต์ ขนาดของกรอบบาน
ประตู เป็นต้น 
 - จ านวนไม่ครบถ้วนตามวัตถุประสงค์ เช่น ฝาผนัง
ซีเมนต์ลายไม้และโครงคร่าวไม้ จ านวนอะเสและจันทัน 
เป็นต้น 
 -  ไม่ได้ท าบัวเชิงผนัง  งานที่มีการถมดินปริมาณดิน
ถมไม่ครบถ้วนและไม่ได้ระบุให้มีการทดสอบความแน่น
ของดินถม 
 

 
- วัสดุก่อสร้างให้ใช้ตามที่ระบุไว้ในแบบรูปรายการละเอียดหรือ
ตามที่วัตถุประสงค์ก าหนดไว้ รวมทั้งด าเนินการให้เป็นไปตาม
หลักวิชาช่างที่ดี โดยยึดถือตามรายละเอียดการปฏิบัติประกอบ
สัญญาจ้างของ ทบ. ที่แนบท้ายสัญญาและผู้ควบคุมงานต้อง
ตรวจสอบวัสดุก่อสร้างที่ผู้รับจ้างน ามาใช้ให้ถูกต้องและจดบันทึก
ไว้ในบันทึกของผู้ควบคุมงานด้วย 
 

 



  หนา้ ๔๓ 

เรื่อง กิจการสายงานสัสดี 
ข้อบกพร่องที่ตรวจพบและแนวทางแก้ไข 

 
ล าดับ ข้อบกพร่อง แนวทางแก้ไข/หลักฐานอ้างอิง 

๑. หน่วยไม่จัดท าส าเนาบันทึกผลการตรวจครั้งหลังสุด 
ไม่มีรายงานการแก้ไขข้อบกพร่อง และไม่มีการ
รายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบ 
 

- ให้ปฏิบัติตามระเบียบ ทบ. ว่าด้วยการตรวจในหน้าที่
นายทหารจเร พ.ศ.๒๕๕๒ ลง ๑๐ ก.ย.๕๒ ข้อ ๑๕.๒ และ 
ค าสั่ง ทบ. ที่ ๕๐๐/๒๕๕๘ ลง ๔ ก.ย.๕๘ เรื่อง การตรวจใน
หน้าท่ีนายทหารจเร ประจ าปี ๒๕๕๙  

๒. หน่วยไม่มีรายงานการรับส่งหน้าที่สัสดีจังหวัดให้กับ
ผู้บังคับบัญชาทราบ  
 

- ให้ปฏิบัติตามระเบียบ ทบ. ว่าด้วยการรับ–ส่งหน้าที่ในเวลา 
ย้าย เลื่อน ลด ปลด และบรรจุ พ.ศ.๒๕๔๐ ลง ๑๘ ก.ย.๔๐  
ข้อ ๑๑ และ ๑๒ 

๓. หน่วยไม่รายงานการรับส่งหน้าท่ีตามก าหนดเวลา 
 
 

- ให้ปฏิบัติตามระเบียบ ทบ. ว่าด้วยการรับ-ส่งหน้าที่ในเวลา 
ย้าย เลื่อน ลด ปลด และบรรจุ พ.ศ.๒๕๔๐ ลง ๑๘ ก.ย.๔๐   
ข้อ ๑๑ และ ๑๒ 

๔. ในการตรวจเลือกฯปี ๕๘ การจัดท าบัญชีตรวจเลือก
คนเข้ากองประจ าการ (สด.๑๗) ยอดทหารกองเกินที่
ขาดตาม ม.๒๕ และ ม.๒๗ ที่หน่วยรายงานให้ นรด.
และ มทบ. ทราบ มียอดไม่ตรงกับ 

- ให้ปฏิบัติตามค าสั่ง ทบ. ที่ ๑๑๗๓/๒๕๒๘ ลง ๒๕ ธ.ค.๒๘ 
ตอนที่ ๒ ข้อ ๓ (๔.๗) อ าเภอจะต้องท าประกาศในเดือน ก.ย.
ของทุกป ี
 

๕. บัญชีเรียกทหารกองเกินเข้ากองประจ าการ(สด.๑๖) 
ฉบับจังหวัดการจัดท าประกาศรายช่ือทหารกองเกินที่
จะต้องลงบัญชีทหารกองเกิน ไม่มีตราประทับของ
อ าเภอ 

- ให้ปฏิบัติตามค าสั่ง ทบ. ที่  ๒๙/๒๕๑๗ ลง ๒๔ ม.ค.๑๗   
ตอนที่ ๓ ข้อ ๒๖ สัสดีจังหวัดจัดท า สด.๒๗ ส่ง มทบ. และให้
สัสดี มทบ. เสนอตามสายการบังคับบัญชาจนถึง ทบ. ภายใน 
มี.ค. ของทุกปี โดยให้ส่งก่อนการส่ง สด.๑๔ ของปีใหม่ 

๖. การแจ้งป่วยในวันตรวจเลือกฯ จ าหน่ายบัญชีเรียกฯ 
(สด.๑๖) ว่า “ขาด” แต่มารดาน าหลักฐานมาแจ้งป่วย
ในวันตรวจเลือกฯ (ต้องจ าหน่ายเป็นคนพวก ๓ ไว้
พรางก่อน) แต่จังหวัดเก็บยอดเป็นคนขาดการตรวจ
เลือกฯ (มาตรา ๒๗) ซึ่งท าให้ยอดคนขาดการตรวจ
เลือกฯ ที่ต้องด าเนินคดีเพิ่มขึ้น 

- ให้ปฏิบัติตามค าสั่ง ทบ. ที่ ๑๑๗๓/๒๕๒๘ ลง ๒๕ ธ.ค.๒๘ 
ตามตอนท่ี ๓ ผนวก ก (ค าช้ีแจงการลงบัญชีเรียกทหารกองเกิน
เข้ากองประจ าการ (สด.๑๖)) 

๗. การเพิ่มรายช่ือทหารกองเกินในบัญชีเรียกฯ(สด.๑๖) 
ของอ าเภอไม่ได้มีการส่ง สด.๒ ให้จังหวัดตามมาตรา ๑๖ 
และไม่ได้สอบทานต้นขั้ว สด.๙ กับบัญชีเรียกฯ(สด.๑๖) 
ซึ่งไปเพิ่มชื่อในวันตรวจเลือกฯ  

- ให้ปฏิบัติตามค าสั่ง ทบ. ที่ ๑๑๗๓/๒๕๒๘ ลง ๒๕ ธ.ค.๒๘              
เมื่ออ าเภอได้รับบัญชีเรียก (สด.๑๖) ฉบับของจังหวัดต้อง
ตรวจสอบกับต้นขั้ว สด.๙, สด.๑ และบัญชีเรียก สด.๑๖                  
ของปีที่ผ่านมา แล้วจัดท าบัญชีเรียกเป็นฉบับของอ าเภอ ๑ ชุด 
พร้อมท้ังรายงานสิ่งผิดพลาดคลาดเคลื่อนให้จังหวัด 

๘. การจัดท ารายงานยอดบัญชีจ านวนคนที่จะเรียกได้ 
(สด.๑๔) ของอ าเภอ มียอดส่ง สด.๒ ตามมาตรา ๑๘ 
จังหวัดไม่ได้น ามารวมยอด สด.๑๔ ซึ่งจังหวัดส่ง สด.๑๔ 
 

- ให้ปฏิบัติตามค าสั่ง ทบ. ที่ ๑๑๗๓/๒๕๒๘ ลง ๒๕ ธ.ค.๒๘              
ตอนที่ ๓ ข้อ ๕ (๕.๑) สัสดีจังหวัดรายงาน มทบ. ครั้งแรก
ภายในวันท่ี ๑๐ มิ.ย. ของทุกปี 
 ๕.๑ ให้สัสดีจังหวัดรวบรวมยอดจ านวนทหารกองเกินตาม 
ข้อ ๑ ลงในบัญชีจ านวนคนที่จะเรียกได้ (สด.๑๔) ตามผนวก ด 
ส่งต่อฝ่ายการสัสดีมณฑลทหารบกซึ่งขึ้นตรงต่อกองทัพภาค    
๑ ฉบับ และส่งในนามผู้ว่าราชการจังหวัดถึงผู้บัญชาการมณฑล
ทหารบก ที่ขอเรียกคน ๑ ฉบับตามก าหนด ดังนี ้
 ๕ .๑ .๑  ครั้งแรกส่งภายในวันที่  ๑๐ มิถุนายน ทุกปี 



  หนา้ ๔๔ 

ล าดับ ข้อบกพร่อง แนวทางแก้ไข/หลักฐานอ้างอิง 
พร้อมกับแนบบัญชีก าหนดวัน เวลาและสถานที่ท าการตรวจ
เลือก ตามผนวก ต ไปด้วย ๔ ฉบับ 
 ๕.๑ .๒ ครั้งสุดท้าย เมื่อผู้ว่าราชการจังหวัดได้รับแจ้ง
จ านวนคนที่ขอเรียกจากฝ่ายที่ต้องการคนแล้ว ให้ส่งบัญชี
จ านวนคนที่จะเรียกได้ (สด.๑๔) นี้ใหม่อีกครั้งหนึ่งก่อนส่งบัญชี
เทียบจ านวนคนท่ีจะกะเรียก (สด.๑๕) 
 ๕.๑.๓ แต่ถ้าเป็นกรณีที่เก็บหรือรวบรวมยอดผิดหรือ
เปลี่ยนแปลงท้องที่ให้ส่งเปลี่ยนทันที 

๙. การจัดท าประกาศรายช่ือทหารกองเกินที่จะต้อง
ลงบัญชีทหารกองเกินของอ าเภอ ที่รายงานจังหวัดไม่
มีการประทับตราของอ าเภอ 
 

- ให้ปฏิบัติตามค าสั่ง ทบ. ที่  ๒๙/๒๕๑๗ ลง ๒๔ ม.ค.๑๗   
ตอนที่ ๓ ข้อ ๒๖ สัสดีจังหวัดจัดท า สด.๒๗ ส่ง มทบ. และให้
สัสดี มทบ. เสนอตามสายการบังคับบัญชาจนถึง ทบ. ภายใน 
มี.ค. ของทุกปี โดยให้ส่งก่อนการส่ง สด.๑๔ ของปีใหม่ 

๑๐. เอกสารไม่เรียบร้อย ยากแก่การตรวจสอบเพราะ
เจ้าหน้าท่ีรับทราบเรื่องดีมีเพียงคนเดียว 
 

- ให้ปฏิบัติตามค าสั่ง ทบ. ที่ ๕๐๐/๒๕๕๘ ลง ๔ ก.ย.๕๘ เรื่อง 
การตรวจในหน้าที่นายทหารจเร ประจ าปี ๒๕๕๙ ข้อ ๔.๓.๒ 
    ข้อ ๔.๓.๒ จัดนายทหารสัญญาบัตรที่ปฏิบัติหน้าที่ เป็น          
ผู้บังคับหน่วยรอง และ/หรือ ฝ่ายอ านวยการ เข้าร่วมในการ
ตรวจของชุดตรวจ จบ. เพื่อรับฟังการช้ีแจง ของผู้ตรวจในแต่ละ
เรื่องที่ท าการตรวจและรายงานรายละเอียดที่ผู้ตรวจของ จบ. 
ได้ชี้แจงให้ผู้บังคับหน่วยของตนทราบ 

๑๑. ผู้รับตรวจน้อยไม่เพียงพอต่อการรับตรวจ 
 

- ให้ปฏิบัติตามค าสั่ง ทบ. ท่ี ๕๐๐/๒๕๕๘ ลง ๑ ต.ค.๕๑ เรื่อง 
ตรวจในหน้าท่ีนายทหารจเร ประจ าปี ๒๕๕๙ ข้อ ๔.๓.๓ 
    ข้อ ๔.๓.๓ จัดเจ้าหน้าที่รับผิดชอบในเรื่องที่ จบ. ท าการ
ตรวจเข้ารับฟังการช้ีแจงจากชุดตรวจ จบ. ในวันช้ีแจงก่อนการ
ตรวจ และวันช้ีแจงผลการตรวจ 

๑๒. ไม่มีจัดเก็บส าเนาประกาศ รายช่ือผู้ที่มีอายุครบ
ก าหนดที่จะต้องลงบัญชีทหารกองเกินของแต่ละ
อ าเภอที่ส่งมายังจังหวัด 
 

- ให้ปฏิบัติตามค าสั่ง ทบ. ที่ ๑๑๗๓/๒๕๒๘ ลง ๒๕ ธ.ค.๒๘   
ตอนที่ ๒ ข้อ ๓ (๓.๑), (๓.๒) และข้อ ๔ (๔.๗) อ าเภอจะต้อง
จัดท าประกาศในเดือน ก.ย. ของทุกปี 
    ข้อ ๓ การเตรียมการลงบัญชีฯ สัสดีอ าเภอ มีหน้าที่ปฏิบัติ
ดังนี ้
        ข้อ ๓.๑ ....ตรวจสอบคัดรายช่ือชายที่มีสัญชาติไทย 
ซึ่งอยู่ในก าหนดลงบัญชี.... จากทะเบียนบ้าน ซึ่งมีที่อยู่ ณ ที่
อ าเภอ.... เพื่อให้ทราบว่ามีชายไทยที่มีสัญชาติผู้ใดบ้างที่อายุอยู่
ในก าหนด..... ในปีนั้น 
        ข้อ ๓.๒ ให้สัสดีอ าเภอด าเนินการให้ก านัน.... ให้ช่วย
ประกาศโฆษณา นัดหมายให้ผู้ที่มีอายุถึงเกณฑ์.... ไปแสดงตน
ลงบัญชีฯ ภายในเวลาที่ก าหนด 
    ข้อ ๔ วิธีปฏิบัติในการรับลงบัญชีทหารกองเกิน 
         ข้อ ๔.๗ ในเดือน ก.ย. ทุกปี ให้สัสดีอ าเภอจัดท า
ประกาศเสนอนายเพื่อประกาศให้ผู้ที่มีอายุถึงก าหนดจะต้อง
ลงบัญชีฯ ไปลงบัญชีทหารฯ ภายใน พ.ศ. นั้น ประกาศ.... ปิดไว้ 
ณ ที่ว่าการอ าเภอ และ ณ ที่ เปิดเผย.... ท าหนังสือ น าส่ง
ประกาศให้ก านันฯ .... เพื่อน าไปแจ้ง.... 



  หนา้ ๔๕ 

ล าดับ ข้อบกพร่อง แนวทางแก้ไข/หลักฐานอ้างอิง 
๑๓. การรายงานการรับ-ส่งหน้าท่ี ไม่เป็นไปตามก าหนด  

 
- ให้ปฏิบัติตามระเบียบ ทบ. ว่าด้วยการรับ-ส่งหน้าที่ในเวลา 
ย้าย เลื่อน ลด ปลด และบรรจุ พ.ศ. ๒๕๔๐ ลง ๑๘ ก.ย. ๔๐ 
ข้อ ๑๑ และ ๑๒ 
    ข้อ ๑๑ การปฏิบัติต่อเอกสารที่เกี่ยวข้องกับ การรับ -ส่ง
หน้าท่ี 
        ๑๑ .๑  ให้ ผู้ ส่ งจัดท าบัญ ชีส่ งหน้ าที่ เฉพาะใน      
กองบังคับการหรือเฉพาะในส่วนที่ตนรับผิดชอบโดยตรง เช่น 
บัญชีก าลังพล บัญชีอาวุธบัญชีการเงิน บัญชี สิ่งอุปกรณ์ตาม
สายยุทธบริการต่างๆ บัญชีอื่น เฉพาะที่จ าเป็นตามจ านวนซึ่ง
เป็นจริงในวันที่รับ-ส่งหน้าที่ส าหรับเงินผู้ส่งที่มีอ านาจสั่งการ
เบิกจ่ายเงินกับผู้มีหน้าที่รักษาเงินต้องท าบัญชีรับ-ส่งหน้าทีแ่ละ
ตรวจสอบเงินในบัญชีด้วย 
 ข้อ ๑๒ บัญชีรับ – ส่งหน้าที่ ให้ท าเป็น ๓ ชุด เก็บไว้ ณ ที่
ท าการเป็นหลักฐาน ๑ ชุด ผู้ส่งเก็บรักษาไว้ ๑ ชุด อีก ๑ ชุด 
ผู้รับน าเสนอผู้บังคับบัญชาโดยตรงทราบภายใน ๗ วัน นับตั้งแต่
วันท่ีรับ - ส่งหน้าท่ีแล้วเสร็จ ฯลฯ  

๑๔. การเก็บยอด สด.๑๗ (บัญชีตรวจเลือกคนเข้ากอง
ประจ าการ) คลาดเคลื่อนไม่ตรงกับบัญชี สด.๑๖ ของ
คณะที่ ๑  
 

- ให้ปฏิบัติตามค าสั่ ง ทบ. ที่  ๒๙/๒๕๑๗ ลง ๒๔ ม.ค.๑๗   
ตอนที่ ๓ ข้อ ๒๖ สัสดีจังหวัดจัดท า สด.๒๗ ส่ง มทบ. และให้
สัสดี มทบ. เสนอตามสายการบังคับบัญชาจนถึง ทบ. ภายใน 
มี.ค. ของทุกปี โดยให้ส่งก่อนการส่ง สด.๑๔ ของปีใหม่ 
 ข้อ ๒๖ การจัดท าบัญชีตรวจเลือกคนเข้ากองประจ าการ 
(แบบ สด.๑๗) ให้สัสดีจังหวัดที่ประจ าท าการอยู่ ณ จังหวัดที่ท า
การตรวจเลือกรวบรวมยอดจ านวนคนในบัญชีเรียกทหาร
กองเกินเข้ากองประจ าการ (แบบ สด.๑๖) ลงในบัญชีตรวจ
เลือกคนเข้ากองประจ าการ(แบบ สด.๑๗) ตามค าช้ีแจง (ผนวก 
๓๗) ท้ายนี้  เสนอต่อสัสดี มทบ.ซึ่งเป็นผู้บังคับบัญชา แล้วให้
สัสดี มทบ. ดังกล่าว เสนอตามสาย การบังคับบัญชาจนถึง ทบ. 
ภายใน มิ.ย. ของทุกปี โดยให้ส่งก่อนการส่งบัญชีจ านวนคนท่ีจะ
เรียกได้ (แบบ สด.๑๔) ของปีใหม่ ตามที่กล่าวในข้อ ๓ บัญชี
ตรวจเลือกคนเข้ากองประจ าการ (แบบ สด.๑๗) นี้ถ้ามีจ านวน
คนเพิ่มขึ้นใหม่ไม่ตรงกับบัญชีเทียบจ านวนคนที่จะกะเรียก 
(แบบ สด.๑๕) เกินกว่า ๕๐ คน ต้องช้ีแจงให้ทราบว่ามีบุคคล
ประเภทใด จ านวนเท่าใด เพิ่มขึ้นเท่าใด เพราะเหตุใด 

๑๕. การบันทึกเข้ากองประจ าการ  
 ตามบัญชีเรียกทหารกองเกินเข้ากองประจ าการ 
(แบบ สด.๑๖) บันทึกว่าเข้ากองฯ แต่ในบัญชีรายช่ือ
ทหารกองเกินและทหารกองหนุนประเภทที่ ๒ (แบบ 
สด.๒๗) ของจังหวัด ไม่ได้บันทึกเข้ากองฯ 

- ให้ปฏิบัติตามค าสั่ง ทบ. ที่ ๑๑๗๓/๒๕๒๘ ลง ๒๕ ธ.ค.๒๘ 
ตอนท่ี ๓ ข้อ ๔ วิธีการเรียก 
 
 
 
 
 
 
 
 



  หนา้ ๔๖ 

ล าดับ ข้อบกพร่อง แนวทางแก้ไข/หลักฐานอ้างอิง 
๑๖. การยกเว้นและการผ่อนผัน 

 บัญชีเรียกทหารกองเกินเข้ากองประจ าการ (แบบ 
สด.๑๖) ยกเว้นและผ่อนผัน ตามมาตรา ๒๙ (๓) และ
บัญชีรายชื่อทหารกองเกินและทหารกองหนุนประเภท
ที่ ๒ (แบบ สด.๒๗) ของจังหวัดไม่ได้บันทึกสั่งยกเว้น 
ตามมาตรา ๒๙ (๓) ไม่ครบถ้วน 

- ให้ปฏิบัติตามค าสั่ง ทบ. ที่ ๑๑๗๓/๒๕๒๘ ลง ๒๕ ธ.ค.๒๘ 
ตอนท่ี ๓ ข้อ ๔ วิธีการเรียก 
 

๑๗. การจ าหน่าย 
 การสอบสวนบอกจ าหน่ายภายหลังการตรวจ
เลือกฯ ตามมาตรา ๒๕ และมาตรา ๒๗ อ าเภอส่ง
เอกสารบอกจ าหน่ายไม่ครบถ้วน เช่น จ าหน่าย
ต้องโทษต้องมีส าเนาค าพิพากษาด้วย 

- ให้ปฏิบัติตามค าสั่ง ทบ. ที่ ๑๑๗๓/๒๕๒๘ ลง ๒๕ ธ.ค.๒๘  
ตอนท่ี ๓ ข้อ ๔ วิธีการเรียก 
 

๑๘. การบันทึกการรับหมายเรียก  ลงวันรับหมายเรียกไม่
ถูกต้อง  

- ให้ปฏิบัติตามค าสั่ง ทบ. ที่ ๑๑๗๓/๒๕๒๘ ลง ๒๕ ธ.ค.๒๘  
ตอนท่ี ๓ ข้อ ๔ วิธีการเรียก 

๑๙. การจัดท าประกาศลงบัญชีทหารกองเกิน (แบบ สด.๓๘) 
จังหวัดด าเนินการจัดเก็บเอกสารไม่มีหนังสือน าเรียน
จากอ าเภอถึงสัสดีจังหวัดเก็บรวบรวมไว้ด้วยกัน (เก็บ
แต่ประกาศของแต่ละอ าเภอ) 
 

- ให้ปฏิบัติตามค าสั่ง ทบ. ที่ ๑๑๗๓/๒๕๒๘ ลง ๒๕ ธ.ค.๒๘   
ตอนที่ ๒ ข้อ ๓ (๓.๑), (๓.๒) และข้อ ๔ (๔.๗) อ าเภอจะต้อง
จัดท าประกาศในเดือน ก.ย. ของทุกปี 
       ข้อ ๓ การเตรียมการลงบัญชีฯ สัสดีอ าเภอ มีหน้าที่ปฏิบัติ
ดังนี ้
           ข้อ ๓.๑ ...ตรวจสอบคัดรายชื่อชายที่มีสัญชาติไทย 
ซึ่งอยู่ในก าหนดลงบัญชี.....จากทะเบียนบ้าน ซึ่งมีที่อยู่ ณ ที่
อ าเภอ...เพื่อให้ทราบว่ามีชายไทยที่มีสัญชาติไทยผู้ใดบ้างที่อายุ
อยู่ในก าหนด..... ในปีน้ัน 

๒๐. ให้ปฏิบัติตามค าสัง่ ทบ.ที่ ๑๑๗๓/๒๕๒๘ ลง ๒๕ ธ.ค.๒๘  
ตอนท่ี ๓ ข้อ ๔ วิธีการเรียก 
 

- ให้ปฏิบัติตามค าสั่ง ทบ. ที่ ๑๑๗๓/๒๕๒๘ ลง ๒๕ ธ.ค.๒๘   
ตอนท่ี ๔ ข้อ ๕.๒ และ ๕.๒.๑ 
       ข้อ ๕.๒ เมื่อผู้ว่าราชการจังหวัดได้รับหนังสือขอผ่อนผัน
ให้แก่บุคคล ตามมาตรา ๒๙ (๓) จากมหาวิทยาลัย สถาบัน 
โรงพยาบาล วิทยาลัย กรมหรือส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง การรถไฟ
แห่ งป ระ เทศ ไทย  ก ารสื่ อ ส าร แห่ งป ระ เทศ ไทย  ห รื อ
ทบวงมหาวิทยาลัย (วิทยาลัยเอกชน) แล้วแต่กรณี ให้สัสดี
จังหวัดตรวจสอบกับบัญชีรายช่ือทหารกองเกินและทหาร
กองหนุนประเภทที่ ๒ (แบบ สด.๒๗) เมื่อถูกต้องตรงกันและ   
มีสิทธิที่จะได้รับการผ่อนผันตามที่ก าหนดในกฎกระทรวงฯ    
ให้ปฏิบัติดังนี ้
           ๕.๒.๑ บันทึกบัญชีรายช่ือทหารกองเกินและทหาร
กองหนุนประเภทที่ ๒ (แบบ สด.๒๗) ในช่องหมายเหตุด้วย
ดินสอด าไว้ให้ทราบว่า เป็นคนผ่อนผันด้วยเหตุใด ตามเรื่องฉบับ
ที่ เท่ า ใด  พ .ศ .ใด  เช่น “ผ่ อนผัน เป็ นนิ สิ ต มหาวิทยาลั ย 
เกษตรศาสตร์ ตาม ฉ. ที่ ๑๑๐/๒๗” เป็นต้น 

๒๑. การสอบสวนจ าหน่ายด้วยเหตุต่างๆ หลักฐานของ
อ าเภอท ามาไม่ครบถ้วน เช่น ต้องโทษเรือนจ า ต้องมี
หนังสือสอบถามไปยังเรือนจ าแนบเรื่องมาด้วย 
 

- ให้ปฏิบัติตามค าสั่ง ทบ. ที่ ๑๑๗๓/๒๕๒๘ ลง ๒๕ ธ.ค.๒๘ 
ตามตอนที่ ๓ ผนวก ก (ค าช้ีแจงการลงบัญชีเรียกทหารกองเกิน
เข้ากองประจ าการ (แบบ สด.๑๖) ตอนท่ี ๕ ข้อ ๘ 
 ข้อ ๘ การปฏิบัติเมื่อเสร็จการตรวจเลือกแล้ว ให้สัสดีจังหวัด
คัดรายช่ือคนที่ต้องจ าหน่ายด้วยเหตุต่างๆ ในคราวตรวจเลือก



  หนา้ ๔๗ 

ล าดับ ข้อบกพร่อง แนวทางแก้ไข/หลักฐานอ้างอิง 
คนเข้ากองประจ าการ ซึ่งยังไม่มีหลักฐานที่จะจ าหน่ายได้ เสนอ
ผู้ว่าราชการจังหวัดสั่ งให้อ าเภอด าเนินการสอบสวนบอก
จ าหน่ายให้แล้วเสร็จก่อนท าการตรวจเลือกคนเข้ากองประจ าการ
ในคราวถัดไป 
       เมื่อทางอ าเภอได้รับแจ้งจากจังหวัด ให้เจ้าหน้าที่สัสดี
อ าเภอด าเนินการสอบสวนในลักษณะที่ต้องจ าหน่าย และบันทึก
บัญชีเรียกทหารกองเกินเข้ากองประจ าการ (แบบ สด.๑๖) ของ
อ าเภอไว้ให้ทราบเรื่อง เสร็จแล้วเสนอนายอ าเภอแจ้งผลการ
สอบสวนจ าหน่ายต่อจังหวัด ตามผนวก ถ. ภายในวันที่ ๕ ของ
ทุกเดือน 
 เมื่อจังหวัดได้รับทราบการสอบสวนบอกจ าหน่ายแล้ว ให้
สัสดีจังหวัดบันทึกบัญชีเรียกทหารกองเกินเข้ากองประจ าการ 
(แบบ สด.๑๖) ไว้ให้ทราบเรื่อง 

๒๒. สิ่ งอ านวยความสะดวกในเรื่องของแสงสว่างไม่
เพียงพอ  
 

- ให้ปฏิบัติตามค าสั่ง ทบ. ที่ ๕๐๐/๒๕๕๘ ลง ๔ ก.ย.๕๘ เรื่อง 
การตรวจในหน้าที่นายทหารจเร ประจ าปี ๒๕๕๙ ข้อ ๔.๓   
 ข้อ ๔.๓.๕ จัดสิ่งอ านวยความสะดวกให้กับชุดตรวจของ 
จบ. เช่น สถานที่ช้ีแจงก่อนการตรวจ/สรุปผลการตรวจ   สถานท่ี
รับตรวจ และยานพาหนะน าตรวจ เป็นต้น) 

๒๓. การเพิ่มรายช่ือคนที่ลงบัญชีทหารกองเกิน (แบบ สด.๒) 
ตามมาตรา ๑๘ (คนตกค้างการลงบัญชีฯ) ที่อ าเภอส่งมา 
จังหวัดด าเนินการไม่ตรงตามก าหนดเวลา 
 

- ให้ปฏิบัติตามค าสั่ง ทบ. ที่ ๑๑๗๓/๒๕๒๘ ลง ๒๕ ธ.ค.๒๘ 
ตอนที่  ๒  ข้อ ๕ (๕ .๒) อ าเภอส่ง สด.๒ ตามมาตรา ๑๖        
ให้จังหวัดภายในเดือน ม.ค. ของปีถัดไป และตามมาตรา ๑๘ 
ส่งภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันลงบัญชีทหารกองเกิน 
   ข้อ ๕.๒ .... ให้สัสดีอ าเภอด าเนินการส่งบัญชีรายช่ือคนที่
ลงบัญชีทหารกองเกิน (สด.๒) 
 ข้อ ๕.๒.๑ ....ตามมาตรา ๑๖ ส่งภายใน เดือน 
ม.ค. ของปีถัดไป 
 ข้อ ๕.๒.๒ ....ตามมาตรา ๑๘ ให้ส่งภายใน ๓๐ วัน 
นับแต่ลงบัญชี.... 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  หนา้ ๔๘ 

คณะผู้จัดท า 
 
 

พล.ต.สมศักดิ์ สรไชยเมธา ประธานกรรมการ 
พ.อ.ประธาน นิลพัฒน์ รองประธานกรรมการ 
พ.อ.อรชัย บุญสุขจิตเสรี รองประธานกรรมการ 
พ.อ.นุกูล นรฉันท์ กรรมการ/เลขานุการ 
พ.อ.นฤดล สุขมา กรรมการ 
พ.อ.หาญณรงค์ จันใด กรรมการ 
พ.อ.เกษม  ปิ่นแก้ว กรรมการ 
พ.อ.เรืองฤทธิ์ บุญยงค์ กรรมการ 
พ.อ.กฤษภาณุ จ านงวงศ์ กรรมการ 
พ.อ.ชูชีพ ชัยศรี กรรมการ 
พ.อ.พศิน ทองเต็ม กรรมการ 
พ.อ.วันชัย ด ารงศักดิ์ กรรมการ 
พ.อ.วิทวัชร วีระแก้ว กรรมการ 
พ.อ.เวชกร เลี้ยงถนอม กรรมการ 
พ.อ.สุระพันธ์ ท้วมชุมพร กรรมการ 
พ.อ.สิทธิศักดิ์ ปุยะติ กรรมการ 
พ.อ.ประเสริฐ กองแก้ว กรรมการ 
พ.ท.อนุชา พันธุ์กอง กรรมการ 
พ.ท.สุรชาติ ดวงเดือน กรรมการ 
ร.ท.เอกรัฐ บุญบัวทอง กรรมการ 
พ.อ.สุยุทธ์ วัฒนลิขิต กรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการ 
พ.ท.หญิง อัจฉรา แดงสุวรรณ์ กรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการ 
ร.อ.ทองใส นาน้ าเชี่ยว กรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการ 
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