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 หลกัฐานการตรวจ ประจ าปี 

เร่ือง การส่งก าลงั สป.๕ สาย สพ. และ สาย วศ. 

หวัขอ้การตรวจ ตวัช้ีวดั วธีิตรวจ หลกัฐานอา้งอิง ใจความของหลกัฐานอา้งอิง 
๑.  การเตรียมการรับตรวจ 
 ๑.๑ การด าเนินการตาม
บนัทึกผลการตรวจของ
ชุดตรวจ จบ.คร้ังสุดทา้ย  

 
๑. แกไ้ขขอ้บกพร่อง 
     เรียบร้อย 
๒. รายงานการแกไ้ขให้ 
      ผูบ้งัคบับญัชาทราบ 
๓. จดัท าส าเนาบนัทึกผล 
      การตรวจฯ และรายงาน   
      การแกไ้ข แนบไวก้บัขอ้มูล 

 
- ดูเอกสาร 

 
- ระเบียบกองทพับกวา่ดว้ย
การตรวจในหนา้ท่ี   
นายทหารจเร พ.ศ.๒๕๕๒   
ลง ๑๐ ก.ย.๕๒  
ขอ้ ๑๕.๒  
 

 
- ขอ้ ๑๕.๒ หน่วยรับการตรวจระดบักองพนัหรือเทียบเท่าข้ึนไปเม่ือไดรั้บ
บนัทึกผลการตรวจแลว้ให้ด าเนินการแกไ้ขขอ้บกพร่องท่ีอยูใ่นอ านาจของตน
ทนัที โดยไม่ตอ้งรอให้หน่วยเหนือสั่งการส าหรับเร่ืองท่ีอยู่นอกเหนืออ านาจ
ของตนท่ีจะแกไ้ขไดเ้อง ใหร้ายงานหน่วยเหนือเพื่อด าเนินการต่อไป 

 ๑.๒ ขอ้มูลท่ีตอ้งการ
ทราบประกอบการรับ
ตรวจตามอนุผนวก 

๑. ครบถว้นตามท่ี จบ. 
    ก าหนด 
๒. ถูกตอ้งเรียบร้อย 

- ดูเอกสาร - ระเบียบกองทพับกวา่ดว้ย
การตรวจในหนา้ท่ี 
นายทหารจเร พ.ศ.๒๕๕๒   
ลง ๑๐ ก.ย.๕๒ ขอ้ ๑๕.๒  
-หลกัฐานเตรียมการรับ
ตรวจประจ าปี.................
เร่ือง การส่งก าลงั สป.๕ 
สาย สพ.และสาย วศ. 
(หน่วยใช)้ 

- ขอ้ ๑๒ การแจง้ใหห้น่วยรับการตรวจทราบก่อนออกท าการตรวจ 
ใหก้รมจเรทหารบก หรือหน่วยท่ีส่งการตรวจแจง้เร่ืองและก าหนดเวลาในการตรวจ การ
เตรียมการรับตรวจ และค าขอต่าง ๆ ท่ีจ  าเป็นต่อการอ านวยความสะดวกในการ
ตรวจ หรือเร่ืองอ่ืน ๆ ท่ีเห็นวา่มีความส าคญัใหห้น่วยรับตรวจทราบ 
 ๑๒.๑ หนงัสือแจง้ก าหนดเวลาในการตรวจทัว่ไป ควรส่งใหห้น่วยรับ
ตรวจทราบล่วงหนา้เพื่อเตรียมการก่อนการตรวจไม่นอ้ยกวา่ ๓๐ วนั 
- จดัท าขอ้มูลประกอบการตรวจตามอนุผนวก ๓ ถึง ๓-๒ เร่ือง การส่งก าลงั 
สป.๕ สาย สพ.และ วศ.(หน่วยใช)้ ส่งมอบใหผู้ต้รวจ ณ สถานท่ีรับตรวจก่อน
การตรวจเอกสาร 
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     ๑.๓ การเตรียม 
เอกสารรับตรวจ 

๑. ครบถว้นตามท่ี จบ. 
    ก าหนด 
๒. ถูกตอ้งเรียบร้อย 
๓. ใส่แฟ้มเก็บเป็นระเบียบ 

๔. จดัวางอยา่งเหมาะสม 

- ดูเอกสาร - ค  าสั่งกองทพับก เร่ืองการ
ตรวจในหนา้ท่ีนายทหารจเร 
ประจ าปี 
-หลกัฐานเตรียมการรับตรวจ
ประจ าปี.................เร่ือง การ
ส่งก าลงั สป.๕ สาย สพ.และ
สาย วศ. (หน่วยใช)้ 

- ใหจ้ดัท าขอ้มูลการตรวจ และเตรียมเอกสารท่ีจะรับตรวจใหค้รบถว้น
ตามท่ี จบ.ก าหนด 
- เตรียมแบบตรวจสอบและประเมินผลตามโครงการของ จบ. ประจ าปี..... 
เร่ือง การส่งก าลงั สป.๕ สาย สพ.และ สาย วศ.(หน่วยใช)้ ประจ าปี    
จ  านวน ๒ ชุด พิมพห์วัเร่ือง และใหผู้น้ าตรวจผูรั้บตรวจลงนามทา้ยเร่ือง 
ใหเ้รียบร้อยแนบไวก้บัขอ้มูล 
 

 ๑.๔ การจดัผูน้ าตรวจ, 
ผูรั้บตรวจและยานพาหนะ 
น าตรวจ 

๑. เจา้หนา้ท่ีความรู้ 
๒. จดัครบถว้น  
๓. เหมาะสม 
 

-ดูเอกสาร 
-ดูรายช่ือผูน้ า
ตรวจและผูรั้บ
ตรวจ 

- ค  าสั่งกองทพับก เร่ืองการ
ตรวจในหนา้ท่ีนายทหารจเร 
ประจ าปี 
-หลกัฐานเตรียมการรับตรวจ
ประจ าปี.................เร่ือง การ
ส่งก าลงั สป.๕ สาย สพ.และ
สาย วศ. (หน่วยใช)้ 

- จดัเจา้หน้าท่ีรับตรวจ (หน่วยเบิกและร้อย.นขต.) และผูน้ าตรวจไวใ้ห้
พร้อม ณ สถานท่ีรับตรวจ 
- จดัยานพาหนะในการน าตรวจคลงั สป.๕ 

 ๑.๕ การจัดสถานท่ีรับ
ตรวจ 

๑. มีส่ิงอ านวยความ 
     สะดวกส าหรับการตรวจ 
๒. จดัสถานท่ีเป็นระเบียบ 
      เรียบร้อย 
๓. แสงสวา่งเพียงพอ 

- ดูสถานท่ี 
รับตรวจ 

     -เช่นเดียวกบัขอ้ ๑.๔ - จดัโตะ๊รับตรวจเอกสารให้กวา้งพอสมควร อยา่งนอ้ยประมาณ ๑.๒๐X 
๓.๐๐ เมตร และจดัใหห่้างจากสถานท่ีรับตรวจ เร่ืองอ่ืน ๆ พอท่ีจะไม่ให้
เสียงของผูต้รวจรับกวนกนัขณะท าการตรวจ 
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หวัขอ้การตรวจ ตวัช้ีวดั วธีิตรวจ หลกัฐานอา้งอิง ใจความของหลกัฐานอา้งอิง 
๒. การรับ-ส่งหน้าที่ 
     ๒.๑ หลกัฐานการรับ-ส่ง
หนา้ท่ี 

 

๑. จดัท าเอกสารหลกัฐาน 
     ครบถว้น 
๒. เอกสารหลกัฐาน

ถูกตอ้งเรียบร้อย 
 

 
- ดูเอกสาร 

 
- ระเบียบกองทพับก วา่ดว้ยการ
รับ   ส่งหนา้ท่ีในเวลา ยา้ย 

เล่ือน ลด   ปลดและบรรจุ พ.ศ.

๒๕๔๐    ลง ๑๘ ก.ย.๔๐ ขอ้ 

๗, ๑๑.๑ และ ๑๒ 

 
- ขอ้ ๗ เม่ือมีค าสั่งยา้ยขา้ราชการหรือใหข้า้ราชการออกจากราชการ ให ้
   ผูบ้งัคบับญัชาจดัใหมี้การรับ-ส่งหนา้ท่ีกนัโดยเร็วโดยใหเ้ร่ิมออกเดินทาง 
  ไปรับ-ส่งหนา้ท่ีซ่ึงกนัและกนัภายใน ๗ วนั นบัแต่วนัท่ีไดรั้บค าสั่งอยา่ง 
   เป็นทางการต่อจากนั้นใหท้  าการรับ-ส่งหนา้ท่ีต่อกนัใหแ้ลว้เสร็จตาม
ก าหนดเวลาดงัน้ี 
- ขา้ราชการท่ีมีต าแหน่งตั้งแต่ผูบ้งัคบัหมวดหรือเทียบเท่าลงไปภายใน ๒ วนั 
- ขา้ราชการท่ีมีต าแหน่งตั้งแต่ผูบ้งัคบักองร้อยหรือเทียบเท่าภายใน ๓ วนั 
- ขา้ราชการท่ีมีต าแหน่งตั้งแต่ผูบ้งัคบักองพนั ผูบ้งัคบัการกรมหรือ   
   เทียบเท่า ภายใน  ๕ วนั 
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- ขา้ราชการท่ีต าแหน่งตั้งแต่ผูบ้งัคบัการกองพลข้ึนไปหรือเทียบเท่า    
   ภายใน ๗ วนั 
- เวน้แต่ผูค้รองต าแหน่งดงักล่าวเป็นเจา้หนา้ท่ีคลงัซ่ึงรับผิดชอบพสัดุและ
การรับ-ส่งหนา้ท่ีออกไปไดไ้ม่เกิน ๑๕ วนั 
- ถา้รายใดมีความจ าเป็นจะตอ้งใชเ้วลาในการรับ-ส่งหนา้ท่ีเกินก าหนดใน
ขอ้น้ีก็ใหร้ายงานขออนุมติัต่อผูส้ั่งยา้ยเป็นรายๆไป ถา้  ผูส้ั่งยา้ยมีต าแหน่ง
สูงกวา่ผูบ้ญัชาการทหารบก ใหร้ายงานขออนุมติัถึงผูบ้ญัชาการทหารบก 
โดยในรายงานจะตอ้งแจง้ก าหนดเวลาในการรับ-ส่งหนา้ท่ีวา่จะแลว้เสร็จเม่ือไร  

      ๑๑.๑ ใหผู้ส่้งจดัท าบญัชีส่งหนา้ท่ีเฉพาะในกองบงัคบัการหรือเฉพาะใน
ส่วนท่ีตนรับผดิชอบโดยตรง เช่น บญัชีก าลงัพล บญัชีอาวธุ บญัชีการเงิน 
บญัชีส่ิงอุปกรณ์ตามสายยทุธบริการต่าง ๆ และบญัชีอ่ืน เฉพาะท่ีจ าเป็น
ตามจ านวนซ่ึงเป็นจริงในวนัท่ีรับ-ส่งหนา้ท่ีส าหรับเงินผูส่้งท่ีมีอ านาจสั่ง
การเบิกจ่ายเงินกบัผูมี้หนา้ท่ีรักษาเงินตอ้งท าบญัชีรับส่งและตรวจสอบ
เงินในบญัชีดว้ย 
- ขอ้ ๑๒ บญัชีรับ-ส่งหนา้ท่ีให้ท าเป็น ๓ ชุด เก็บไว ้ ณ ท่ีท าการเป็น
หลกัฐาน ๑ ชุด ผูส่้งเก็บรักษาไว ้ ๑ ชุด อีก ๑ ชุด ผูรั้บน าเสนอ
ผูบ้งัคบับญัชาโดยตรงทราบภายใน ๗ วนั นบัตั้งแต่วนัท่ีรับ-ส่งหนา้ท่ีแลว้
เสร็จ ฯลฯ 
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 ๒.๒ หลกัฐานการ
รายงาน 

๑. มีการรายงานใหบ้งัคบั 
        บญัชาทราบ 
๒. รายงานตามก าหนดเวลา 

- ดูเอกสาร
การรับ-ส่ง
หนา้ท่ี 

- เช่นเดียวกบัขอ้ ๒.๑ 
 
 

- 
 
 

 ๒.๓ การส ารวจพิเศษ ๑. มีรายงานขออนุมติั
ส ารวจพิเศษ 
๒. ด าเนินการถูกตอ้ง 
 

 - ระเบียบกองทพับก ว่าดว้ย
ก า ร ส่ ง ก า ลั ง ส่ิ ง อุ ป ก ร ณ์ 
ประเภท ๕ พ.ศ.๒๕๔๒ ขอ้ 
๖๓, ๖๔.๓, ๖๔.๓.๗ 

- ขอ้ ๖๓ การส ารวจ คือการตรวจจ านวน ณ คลงักระสุนเพื่อป้องกนัและ
แกไ้ขความคลาดเคล่ือนทางบญัชี, ท่ีเก็บ, การทุจริตกระสุนเกินตอ้งการ
และผลรับ-ส่งหนา้ท่ี 
- ขอ้ ๖๔.๓ การส ารวจพิเศษ ได้แก่การส ารวจเป็นคร้ังคราวตามความ
จ าเป็น การส ารวจกระสุนชนิดใด จ านวนเท่าใดยอ่มแลว้แต่กรณี เช่น ขอ้ 
๖๔.๓.๗ เม่ือมีการรับ-ส่งหนา้ท่ี 

๓. การควบคุมทางบัญชี 

   ๓.๑ การควบคุมทางบญัชี 
 

๑. จดัท าบญัชีครบถว้นตาม
ระเบียบก าหนด 
 

 

 
ตรวจบญัชีคุม 
- กระสุนมูล
ฐาน (ทบ.
๔๖๘–๕๑๔) 
- กระสุนฝึก-
ศึกษา(ทบ.
๔๖๘–๕๑๔) 
- ของ
หมุนเวยีน 
(ทบ.๔๖๘–
๕๑๖) 

 
- ระเบียบ ทบ.วา่ดว้ยการส่ง
ก าลงั สป.๕ พ.ศ.๒๕๔๒ ขอ้ 
๕๙ , ๖๐.๒ และ ขอ้ ๖๒.๕ 
ผนวก น. 

 
- ขอ้ ๕๙ ผูบ้งัคบัหน่วยทุกระดบัท่ีมีกระสุนในครอบครอง เป็น
ผูรั้บผดิชอบในการควบคุมกระสุนทุกกรณี 
- ขอ้ ๖๐.๒ การควบคุมทางบญัชี หน่วยในสายการส่งก าลงัทุกระดบั 
จดัตั้งหน่วยบญัชีคุม หรือหน่วยบญัชีกระสุนข้ึนตามความเหมาะสมโดย
ใหอ้ยูใ่นความรับผดิชอบของผูบ้งัคบัหน่วย ฯลฯ 
- ขอ้ ๖๒.๕ วธีิใชบ้ตัรบตัรบญัชีคุม ตามผนวก น. หน่วยใช ้
   - บตัรบญัชีคุมกระสุน ทบ.๔๖๘–๕๑๔ 
   - บญัชีคุมเครดิตกระสุนฝึก ทบ.๔๖๘-๕๑๕ 
   - บญัชีคุมของหมุนเวยีน ทบ.๔๖๘-๕๑๖ 
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   - ขอ้บงัคบัทหาร ท่ี ๕/๒๒๑๘๐  
                                                ๒๔๘๖ 
ลง ๑๐ ก.ย.๘๖ วา่ดว้ยการ
ควบคุมศาสตราภณัฑป์ระจ า
กายและประจ าหน่วย มาตรา ๔ 

- มาตรา ๔ ศาสตราภณัฑ์ทุกชนิดท่ีทางราชการไดจ่้ายประจ ากายหรือ
ประจ าหน่วยก็ดี จกัตอ้งจดัการใหมี้บญัชีคุมไวเ้ป็นหลกัฐาน ทั้งหน่วยท่ี
ไดจ่้ายและรับโดยถูกตอ้งครบถว้น ตามความจริงเสมอ      ถา้มีการช ารุด
สูญหายหรือใชส้ิ้นเปลืองไปดว้ยประการใดก็ตาม ผูท้  าช ารุดสูญหาย
หรือผูใ้ชจ้กัตอ้งรายงานใหผู้บ้งัคบับญัชาโดยตรงของตนทราบภายใน 
๒๔  ชม.เป็นหนา้ท่ีของผูบ้งัคบับญัชาท่ีไดรั้บรายงานด าเนินการสอบสวน 
หรือเสนอรายงานไปยงัผูบ้งัคบับญัชาชั้นเหนือเพื่อจดัการต่อไปตาม
ระเบียบท่ีก าหนดไวต้ามกรณี 

   - ค าสั่ง ทบ.ท่ี ๖๓๒/๒๕๒๔ 
ลง ๑๗ ธ.ค.๒๔ เร่ืองให้
กวดขนัมิใหล้กัลอบน า
กระสุนและวตัถุระเบิดใน
ครอบครองออกจากหน่วย 

- ใหทุ้กหน่วยตั้งแต่ระดบักองร้อยหรือเทียบเท่าข้ึนไปท่ีมีกระสุนและ
วตัถุระเบิดอยูใ่นครอบครอง ก าหนดมาตรการควบคุมข้ึนใชเ้ป็นการ
ภายใน หรือก าหนดมาตรการเพิ่มเติมระเบียบของหน่วยท่ีมีอยูแ่ลว้ตาม
ความเหมาะสม เพื่อใหเ้ป็นท่ีมัน่ใจในการป้องกนั การลกัลอบน าออก
จากหน่วย 
- ใหห้น่วยระดบัต ่ากวา่กองร้อยถือปฏิบติัตามาตรการท่ีหน่วยบงัคบับญัชา
โดยตรงก าหนด 
 
 
 
 

 
 



   หลักฐานการตรวจ เร่ืองการส่งก าลัง สป.๕ สาย สพ. และ สาย วศ.                                                                                            หนา้   ๗    ใน  ๕๗  หนา้                     
 

หวัขอ้การตรวจ ตวัช้ีวดั วธีิตรวจ หลกัฐานอา้งอิง ใจความของหลกัฐานอา้งอิง 
  ๓.๒ การบนัทึกบญัชีคุม
กระสุน (ทบ.๔๖๘-๕๑๔) 

๑. บนัทึกกระสุนมูลฐาน
ครบทุกรายการ 
๒. บนัทึกกระสุนฝึก-ศึกษา
ครบทุกรายการ 
๓. บนัทึกหลกัฐาน
ครบถว้นเรียบร้อย 

- ตรวจบญัชี
คุมกระสุนมูล
ฐาน, ฝึก-
ศึกษา 
- ตรวจใบเบิก
,    ใบส่งคืน, 
ใบโอน ใบยมื
, ใบจ าหน่าย
หลกัฐานการ    
หมุนเวยีน 
 

- ระเบียบกองทพับกวา่ดว้ย
การส่งก าลงัส่ิงอุปกรณ์ 
ประเภท ๕  พ.ศ.๒๕๔๒ ขอ้ 
๕๙, ๖๐ และผนวก ท. วธีิ
เขียนบตัรบญัชีคุมกระสุน    
(ทบ.๔๖๘-๕๑๔) 
 
- วทิย ุสพ.ทบ.ท่ี กห ๐๔๔๓/
๑๓๕๘ ลง ๒๘ ก.พ.๔๖     
ขอ้ ๑, ๓ 

- ขอ้ ๕๙ ผูบ้งัคบัหน่วยทุกระดบัท่ีมีกระสุนในครอบครองเป็นผูรั้บผดิชอบ   
   ในการควบคุมกระสุนทุกกรณี 
- ขอ้ ๖๐ ประเภทการควบคุม 

             ๖๐.๑ การควบคุมทางการส่งก าลงั 
    ๖๐.๒ การควบทางบญัชี 

- ผนวก ท. วธีิเขียนบตัรบญัชีคุมกระสุน (ทบ.๔๖๘–๕๑๔) 
- ขอ้ ๑ เน่ืองจากหน่วยท่ีมี สป.๕ ในครอบครองจะตอ้งด าเนินการจดัท า
หลกัฐานการควบคุมทางบญัชีใหถู้กตอ้ง ซ่ึงตอ้งบนัทึกรายละเอียด
รายการ เลขงาน จ านวน คลงัท่ีเก็บ การรับ การจ่าย และหลกัฐานการ
ไดม้า หลกัฐานการจ่าย ลงในบตัรบญัชีคุม แต่ปัจจุบนับางหน่วยประสพ
ปัญหา มี สป.๕ คงคลงั แต่หลกัฐานการไดม้า (ใบเบิก, ใบโอน, ฯลฯ) 
ช ารุดสูญหาย ลบเลือนหรือมี สป.๕ คงคลงัไม่ตรงกบับญัชีคุมและไม่ได้
บนัทึกรายละเอียดการใชห้รือการไดม้าไว ้ท าให้ไม่สามารถด าเนินการควบคุมทาง
บญัชีและตรวจสอบไดห้น่วยต่างๆ  จึงไดด้ าเนินการส ารวจ สป.คงคลงั โดยใชใ้บ
ส ารวจ (ทบ.๔๐๐–๐๑๑) และสรุปลงในรายงานผลเปรียบเทียบการตรวจสอบส่ิง
อุปกรณ์ (ทบ.๔๐๐–๐๑๒) วา่มีจ านวน ขาด,เกินหรือไม่พร้อมทั้งตั้งกรรมการ
สอบสวนสาเหตุการคลาดเคล่ือน สรุปเสนอ สพ.ทบ.ขอแกไ้ข (ปรับ) บญัชีคุม 
- ขอ้ ๓  สพ.ทบ.จึงขอแจง้ให้หน่วยด าเนินการ ดงัน้ี 
      ๓.๑ เม่ือหน่วยด าเนินการส ารวจ สป.๕ คงคลงัแลว้ พบวา่มีความ
คลาดเคล่ือนจากบญัชีคุมในการแกไ้ขบญัชีคุม หน่วยจะตอ้งด าเนินการ
ตามระเบียบ สป.๕ พ.ศ.๒๕๔๒ ขอ้ ๖๙ 
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         ๓.๒ ส าหรับในกรณีท่ีหน่วยไดท้  าการส ารวจแลว้ แต่พบวา่มีจ านวน
ครบตามบญัชีคุมแต่เลขงานคลาดเคล่ือน หรือไม่ทราบหลกัฐานการ
ไดม้าและหน่วยไดด้ าเนินการตามขอ้ ๖๙.๑, ๖๙.๒ แลว้หากเห็นวา่ สป.๕ 
คงคลงัไม่ปรากฏวา่ขาด เกิน ช ารุด เสียหาย หรือมีพฤติการส่อใหเ้ห็นวา่
มิไดเ้ป็นไปตามสภาพการเก็บรักษาแลว้ใหผู้มี้อ  านาจสั่งส ารวจอนุมติัให้
แกไ้ขบญัชีคุมได ้และแจง้ให ้สพ.ทบ.ทราบ    

  ๓.๓ การควบคุมเครดิต
กระสุนฝึก-ศึกษา  
(ทบ.๔๖๘-๕๑๕) 

๑.  บนัทึกหลกัฐาน
เรียบร้อย 
๒. บนัทึกเครดิตกระสุนฝึก 
      ครบทุกรายการ 
 

- ตรวจ
หลกัฐานการ
แบ่งมอบ
เครดิต สป.๕ 
ฝึก-ศึกษา 
- ตรวจบญัชี
คุมเครดิต
กระสุน ทบ.
๔๖๘–๕๑๕ 

- ระเบียบ ทบ.วา่ดว้ยการส่ง
ก าลงั สป.๕ พ.ศ.๒๕๔๒ ขอ้ 
๘.๔.๖, ๘.๔.๗, ๑๕.๑.๒, 
๖๒.๔.๕, ๖๒.๕ และ  
ผนวก ธ. 

- ขอ้ ๘.๔.๖ ใหห้น่วยสูงสุดท่ีข้ึนตรงกองทพับกแบ่งมอบเครดิตกระสุน
ฝึกใหแ้ก่หน่วยรองและหน่วยรองแบ่งมอบใหแ้ก่หน่วยรองยอ่ย 
ตามล าดบั จนถึงระดบักองพนัหรือเทียบเท่า หรือกองร้อยอิสระ ทั้งน้ีให้
เสร็จส้ินภายใน ๑ สิงหาคม และในการพิจารณาแบ่งมอบเครดิตกระสุน
ฝึกใหพ้ิจารณาร่วมกบัหน่วยรับมอบหรือหน่วยใชน้ั้นๆเป็นรายหน่วยไป 
- ขอ้ ๘.๔.๗ เม่ือหน่วยรับเครดิตกระสุนฝึกไดแ้บ่งมอบใหห้น่วยรอง
แลว้ใหส้ าเนาผลการแบ่งมอบใหห้น่วยเหนือ หน่วยรองและหน่วย
สนบัสนุนทราบทนัที 
- ขอ้ ๑๕.๑.๒ กระสุนฝึก ผูบ้งัคบัหน่วยท่ีควบคุมเครดิตกระสุนฝึกของ
หน่วยโอนและหน่วยรับโอนนั้น ๆ เป็นผูมี้อ านาจอนุมติั ส าหรับหน่วย
ข้ึนตรงกองทพับก ใหเ้จา้กรมยทุธศึกษาทหารบก เป็นผูมี้อ านาจอนุมติั 
- ขอ้ ๖๒.๔.๕ จดัท าบญัชีคุมกระสุนฝึกซ่ึงใชอ้ยูใ่นปัจจุบนั รวมทั้ง
รายการแบ่งมอบเครดิตกระสุนฝึก แบบและวธีิเขียนบญัชีคุมเครดิต
กระสุนฝึก ตามผนวก ธ (ทบ.๔๖๘–๕๑๕) 
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๓.๔ การควบคุมและการ
บนัทึกบญัชีคุมของ
หมุนเวยีน  
(ทบ.๔๖๘-๕๑๖) 

๑. บนัทึกครบถว้นทุก
รายการ 
๒. บนัทึกหลกัฐาน
เรียบร้อย 

- ตรวจดูบัญชี
คุมของ
หมุนเวยีน 
- ตรวจหลกัฐาน
การส่งคืน 

- ระเบียบ ทบ.วา่ดว้ยการส่ง
ก าลงั สป.๕ พ.ศ.๒๕๔๒ 
ขอ้ ๕.๙,๖๐.๒,๖๒.๕ และ 
๒๒.๓ 

 

    - ขอ้ ๖๒.๕ วธีิใชบ้ตัรบญัชีคุม ตามผนวก น หน่วยใช ้
- บญัชีคุมเครดิตกระสุน ทบ.๔๖๘–๕๑๕ 
- ผนวก ธ ค าอธิบายวธีิเขียนบญัชีคุมเครดิตกระสุน ทบ.๔๖๘-๕๑๕ 

      ๓.๕ การควบคุมและการ
บนัทึกบญัชีคุมของหมุนเวยีน 
(ทบ.๔๖๘-๕๑๖) 

๑. บนัทึกถูกตอ้งเรียบร้อย 
๒. มีใบส่งคืนครบถว้น 

 
 

- ระเบียบ ทบ.วา่ดว้ยการส่ง
ก าลงั สป.๕ พ.ศ.๒๕๔๒  
ขอ้ ๒๒,  ๒๒.๒, ๒๒.๓ 

- ขอ้ ๒๒.๒ ของหมุนเวยีนใหห้น่วยส่งคืนบรรจุหีบห่อมาตรฐาน และ
รับคืนตามท่ีกรมสรรพาวธุก าหนด 
- ขอ้ ๒๒.๓ แบบวธีิเขียนบญัชีคุมของหมุนเวยีน ตามผนวก ณ  
   (ทบ.๔๖๘-๕๑๖) 

  ๓.๕ การหมุนเวยีนกระสุน
ฝึกและกระสุนมูลฐาน  

๑. บนัทึกการหมุนเวยีน 
     ถูกตอ้ง 
๒. ผูมี้อ  านาจอนุมติัให้ 
      หมุนเวยีนถูกตอ้ง 
๓. แจง้ผลการหมุนเวยีนให้ 
     หน่วยสนบัสนุนทราบ 
๔. อ่ืน ๆ 

- ตรวจ
หลกัฐาน
หนงัสือ สพ.
ทบ.เร่ืองระงบั
ใชจ่้าย 
- ตรวจหลกัฐาน
การหมุนเวยีน
กระสุนมูลฐาน 
ตามรายงาน 
ผนวก ฟ และ ภ 

- ระเบียบกองทพับกวา่ดว้ย 
การส่งก าลงัส่ิงอุปกรณ์  
ประเภท ๕ พ.ศ.๒๕๔๒      
ขอ้ ๖๑.๒.๓, ๖๑.๒.๔, 
๗๔, ๗๕, ๗๖, ๗๖.๑, 
๗๖.๒, ๗๖.๓ และ ๗๖.๔ 

 

- ขอ้ ๖๑.๒.๓ ใหน้ ากระสุนมูลฐานซ่ึงสภาพเก่าและอายมุากออก
หมุนเวยีนไปท าการฝึกและเก็บกระสุนฝึกใหม่ซ่ึงมีขนาดและชนิด
เดียวกนัท่ีคุณภาพดีกวา่ไวท้ดแทนในจ านวนเท่ากนัโดยปฎิบติัตามขอ้ ๗๖ 
- ขอ้ ๖๑.๒.๔ กระสุนมูลฐานน้ีมีไวเ้พื่อใชใ้นการรบหรือในกรณีฉุกเฉิน
เท่านั้น หากน าไปใชใ้นกรณ๊อ่ืนจะตอ้งไดรั้บอนุมติัจากกองทพับก 
- ขอ้ ๗๔ การพิจารณาหมุนเวยีนกระสุน   ฯ ลฯ 
- ขอ้ ๗๕ การเปรียบเทียบอายกุระสุนกบัจ านวนนดั     ฯลฯ 
- ขอ้ ๗๖ การหมุนเวยีนกระสุนมูลฐาน (แบบและวธีิเขียนรายงานตาม ฟ 
และ ภ) 
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    - ขอ้ ๗๖.๑ หน่วยใชท่ี้มีกระสุนมูลฐานอยูใ่นครอบครอง เม่ือมีความตอ้งการ
หมุนเวยีนกระสุนมูลฐานไปเป็นกระสุนฝึก และน ากระสุนฝึกมาเป็นกระสุนมูล
ฐาน ให้หน่วยนั้น ๆ  ประสานกบัหน่วยสนบัสนุน โดยแจง้รายละเอียดของกระสุน
มูลฐานท่ีจะขอหมุนเวยีน แบบและวธีิเขียน ตาม ผนวก ฟ 

    - ขอ้ ๗๖.๒ หน่วยสนบัสนุนประสานกบัหน่วยคลงั ใหจ่้ายกระสุนฝึกท่ี
ใหม่กวา่ และดีกวา่เพื่อน ามาจ่ายใหห้น่วยท่ีขอหมุนเวยีนกระสุนมูลฐาน 
- ขอ้ ๗๖.๓ เม่ือหน่วยสนบัสนุนยนืยนัวา่กระสุนฝึกท่ีไดรั้บมานั้นใหม่
กวา่และดีกวา่ควรหมุนเวยีนเป็นกระสุนมูลฐานได ้ หน่วยใชด้ าเนินการ
หมุนเวยีนกระสุนโดยให้อยูใ่นอ านาจอนุมติัของ  ผูบ้งัคบัหน่วยระดบั
กองพนั หรือเทียบเท่าหรือกองร้อยอิสระข้ึนไป แลว้ด าเนินการดงัน้ี 
                ๗๖.๓.๑ ลงบญัชีคุมกระสุนฝึกตามท่ีไดรั้บมา 

              ๗๖.๓.๒ โอนกระสุนมูลฐานจากบญัชีกระสุนมูลฐานมา
ลงบญัชีคุมกระสุนฝึก 
                ๗๖.๓.๓ โอนกระสุนฝึกจากบญัชีคุมกระสุนฝึกมาลงบญัชี
คุมกระสุนมูลฐาน 
                ๗๖.๓.๔ แจง้ผลการหมุนเวยีนกระสุนใหห้น่วยสนบัสนุน
ทราบ แบบและวธีิเขียน ตาม ผนวก ภ. 

    - ขอ้ ๗๖.๔ ในกรณีท่ีกระสุนฝึกตามเครดิตกระสุนฝึกของหน่วยมี
จ านวนนอ้ยแต่มีกระสุนมูลฐานมาก ไม่เพียงพอท่ีจะหมุนเวยีนทั้งหมด
ให ้หากหน่วยมีความตอ้งการน ากระสุนมูลฐานหมุนเวยีน ใหด้ าเนินการ
ตามท่ีไดก้ล่าวมาแลว้และเม่ือหน่วยสนบัสนุนไดรั้บกระสุนฝึกส่วนรวม 
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    ท่ีสามารถจ่ายใหเ้ป็นกระสุนมูลฐานได ้หน่วยสนบัสนุนอาจสั่งใหห้น่วย
ท่ีขอหมุนเวียนกระสุนมูลฐานนั้นส่งคืนกระสุนมูลฐานแลว้เบิกเปล่ียนใหม่ได ้
ส่วนกระสุนมูลฐานท่ีหน่วยขอหมุนเวยีนส่งคืนใหห้น่วยสนบัสนุนพิจารณา
จ่ายใหห้น่วยอ่ืนน าไปใชใ้นการฝึกต่อไป และใหห้น่วยสนบัสนุนแจง้
ผลการหมุนเวยีนใหห้น่วยเหนือทราบเพื่อด าเนินการต่อไป 

 ๓.๖ การฝากและการ
ถอน สป.๕   

๑. ผูมี้อ  านาจอนุมติัฝากและ 
     ถอน สป.๕  
๒. หลกัฐานการฝาก-ถอน 
สป.๕ ถูกตอ้ง 
 

- ตรวจ
หลกัฐานการ
อนุมติัให้ฝาก
และถอน 
- ตรวจ
หลกัฐานใบ
น าฝาก ทบ.
๔๖๘–๗๗๒ 

- ระเบียบ ทบ.วา่ดว้ยการส่ง 
   ก าลงั สป.๕ พ.ศ.๒๕๔๒  
   ขอ้ ๑๖, ๑๖.๑, ๑๖.๒, ๑๖.๓,  
   ๑๖.๔, ๑๖.๕ 

- ขอ้ ๑๖ การฝากและการถอน เน่ืองจากกระสุนและวตัถุระเบิดมีจ านวน
มากแต่ท่ีเก็บรักษามีนอ้ยโดยเฉพาะกระสุนท่ีอาจเป็นอนัตรายง่าย
จ าเป็นตอ้งใชท่ี้เก็บรักษาเป็นพิเศษ ฉะนั้นใหค้ลงักระสุนส่วนภูมิภาค 
คลงักระสุนกองบญัชาการช่วยรบ หรือคลงัแสง รับฝากกระสุนจาก
หน่วยในการสนบัสนุนไดต้ามความจ าเป็น 

๑๖.๑ การฝาก หน่วยท่ีจะฝากกระสุนตอ้งท ารายงานเสนอผูมี้
อ านาจสั่งฝาก เม่ือไดรั้บอนุมติัแลว้ จึงด าเนินการฝากกระสุน และให้ถือ
ใบน าฝากนั้นเป็นหลกัฐานคู่กนัระหว่างหน่วยฝากและหน่วยรับฝาก 
แบบและวธีิเขียนตาม ผนวก ฌ (ทบ.๔๖๘-๗๗๒) 

๑๖.๒ การถอน ผูถ้อนจะตอ้งรายงานขออนุมติัผูมี้อ  านาจสั่ง
ฝากเดิมเม่ือไดรั้บอนุมติัแลว้ จึงน าหลกัฐานไปขอถอนกระสุนซ่ึงฝากไว ้
โดยมีเจา้หนา้ท่ีทั้งสองฝ่ายลงนามรับรองไวเ้ป็นหลกัฐาน 

๑๖.๓ ผูมี้อ านาจสั่งฝากและถอน คลงักระสุนส่วนภูมิภาค คลงั
กระสุนกองบญัชาการช่วยรบและคลงัแสง ใหผู้บ้งัคบับญัชาส่วน
ราชการนั้น ๆ เป็นผูมี้อ  านาจสั่งฝากและถอน ส าหรับการถอนจากคลงั
แสงให ้หวัหนา้แผนก 
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              ๑๖.๔ ส่ิงอุปกรณ์ประเภท ๕ ของหน่วยใช ้ใหผู้บ้งัคบับญัชาการ
กองพลหรือเทียบเท่าข้ึนไป ซ่ึงมีคลงัเก็บรักษา มีอ านาจอนุมติัใหฝ้าก
และถอนระหวา่งหน่วยข้ึนตรงของตนเองหรือหน่วยขา้งเคียงได ้
            ๑๖.๕ หากกระสุนท่ีรับฝากเกิดช ารุด สูญหาย หรือใชไ้ปไม่วา่
กรณีใด ๆ ใหห้น่วยรับฝากด าเนินกรรมวธีิเก่ียวกบัการนั้น ๆ โดยตลอด 
แลว้แจง้ใหห้น่วยฝากทราบทนัที 

  ๓.๗ การส ารวจกระสุน
  

๑. ตั้งชุดส ารวจถูกตอ้ง 
๒. บนัทึกหลกัฐานการ 
      ส ารวจถูกตอ้ง 
๓. จ านวนกระสุนขาด/เกิน 
     บญัชีคุม ด าเนินการตาม 
     ระเบียบฯ 
 

- ตรวจค าสั่งจดั 
 ตั้งชุดส ารวจ 
- ตรวจใบ
ส ารวจส่ิง
อุปกรณ์ ทบ.
๔๐๐–๐๑๑ ใน
ช่องตามบญัชี
และช่องนบัได้
ตรงกบับญัชี
คุมและ สป.๕ 
ในคลงั 
 

- ระเบียบ ทบ.วา่ดว้ยการส่ง
ก าลงั สป.๕ พ.ศ.๒๕๔๒ ขอ้ 
๒๙.๔ ๕๙, ๖๐.๒, ๖๓, 
๖๔.๑, ๖๖.๑ ๖๖.๒, ๖๗, 
๖๗.๑, ๖๗.๒ ๖๗.๓, ๖๗.๔, 
๖๗.๕, ๖๘.๔ ๖๙, ๖๙.๑, 
๖๙.๒, ๖๙.๓ และ ๖๙.๔  

- ขอ้ ๒๙.๔ ระดบัหน่วยใช ้ ให้หน่วยใช้จดัตั้งท่ีเก็บรักษา ส าหรับ
กระสุนมูลฐานและกระสุนฝึกท่ีไดรั้บมอบระหวา่งรอด าเนินการฝึก 
- ข้อ ๕๙ ผูบ้ ังคับหน่วยทุกระดับท่ีมีกระสุนในครอบครอง เป็น   
ผูรั้บผดิชอบในควบคุมกระสุนทุกกรณี 
 - ขอ้ ๖๐.๒ การควบคุมทางบญัชี หน่วยในสายการส่งก าลงัทุกระดบั 
จดัตั้งหน่วยบญัชีคุม หรือหน่วยบญัชีกระสุนข้ึนตามความเหมาะสมโดย
ใหอ้ยูใ่นความรับผดิชอบของผูบ้งัคบัหน่วย ฯลฯ 
- ขอ้ ๖๓ การส ารวจ คือ การตรวจจ านวน ณ คลงักระสุนเพื่อป้องกนั
และแกไ้ขความคลาดเคล่ือนทางบญัชี ท่ีเก็บ การทุจริต กระสุนเกิน
ตอ้งการ และผลการรับส่งหนา้ที 
- ขอ้ ๖๖.๑ ใบส ารวจส่ิงอุปกรณ์ (ใชใ้นการนบัจ านวนกระสุน) แบบ
และวธีิเขียนตาม ผนวก บ. (ทบ.๔๐๐–๐๑๑) 
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  -  ตรวจรายงาน 

ผลการ 
เปรียบเทียบ 

ทบ. 
 ๔๐๐–๐๑๒ 

 - ขอ้ ๖๖.๒ ใบรายงานผลเปรียบเทียบการตรวจสอบยอดส่ิงอุปกรณ์ (ใช้
เพื่ออนุมติัแกไ้ขยอดคงคลงัตามท่ีเป็นจริง) แบบและวธีิเขียน ตามผนวก 
ป. (ทบ.๔๐๐-๐๑๒) 
- ขอ้ ๖๗ กรรมวธีิในการส ารวจ ใหผู้มี้อ  านาจสั่งส ารวจสั่งตั้งชุดส ารวจ
ข้ึนโดยประกอบดว้ยหวัหนา้ชุดส ารวจและชุดส ารวจอยา่งนอ้ย ๒ หน่วย 
ในหน่วยส ารวจหน่วยหน่ึง ๆ ใหมี้จ านวนเจา้หนา้ท่ีตามความเหมาะสม
และปฏิบติัดงัน้ี 

            ๖๗.๑ ก่อนด าเนินการ ให้ตรวจผงัการเก็บกระสุนกบักอง
กระสุนในคลงัวา่ตรงตามผงัการเก็บหรือไม่ 

             ๖๗.๒ ส ารวจรหสักระสุนและเลขงานกระสุนตามป้ายประจ า
กอง หากไม่ตรงกนั ใหแ้ยกออกเป็นกองต่างหาก 

             ๖๗.๓ เม่ือหน่วยส ารวจแต่ละหน่วยไดด้ าเนินการทางเอกสาร
เก่ียวกบัใบส ารวจเสร็จส้ินแลว้ ให้เร่ิมท าการส ารวจกระสุนทุกรายการ 
และทุกชนิดโดยตรวจนบักระสุนทีละกองตามท่ีก าหนดในทิศทางสวน
กัน หรือจะในทิศทางใด ๆ ก็ตาม ห้ามส ารวจพร้อมกันในรายการ
เดียวกนั 
              ๖๗.๔ เม่ือตรวจนบัไดเ้ท่าใด ใหบ้นัทึกไวใ้นใบส ารวจในช่อง
จ านวนท่ีนบัไดแ้ละใหผู้ต้รวจนบัลงนามในใบส ารวจเป็นหลกัฐาน 
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      ๖๗.๕ เม่ือส ารวจเสร็จส้ินทุกรายการและทุกชนิดแลว้ ให้น าใบ
ส ารวจส่งใหห้วัหนา้ชุดส ารวจน ามาเปรียบเทียบกนั ถา้ผลการส ารวจไม่
ตรงกนั ให้หัวหน้าชุดส ารวจด าเนินการส ารวจใหม่และให้ถือผลการ
ส ารวจใหม่เป็นผลแทจ้ริงของการส ารวจ โดยลง   หลกัฐานไวใ้นใบ
ส ารวจใหม่ 
- ขอ้ ๖๘.๔ หน่วยใช ้ผูบ้งัคบัหน่วยหรือผูรั้บมอบอ านาจเป็นผูส้ั่งส ารวจ
อยา่งนอ้ยเดือนละคร้ัง 
- ขอ้ ๖๙ อ านาจในการสั่งแกไ้ขบญัชีคุม 
                 ๖๙.๑ เม่ือส ารวจกระสุนเสร็จแลว้หากมีการคลาดเคล่ือน ให้
หัวหน้าชุดส ารวจรายงานการปรับจ านวนกระสุนเสนอผูมี้อ านาจสั่ง
ส ารวจโดยใช้ใบรายงานผลการเปรียบเทียบการตรวจสอบยอดส่ิง
อุปกรณ์ ตามผนวก ป. (ทบ.๔๐๐–๐๑๒) 
                  ๖๙.๒ ผูมี้อ านาจสั่งส ารวจ สั่งตั้งกรรมการประกอบดว้ย
นายทหารสัญญาบตัร ๓ นาย เพื่อสอบสวนหาสาเหตุ เม่ือปรากฏวา่ขาด 
เกิน ช ารุด เสียหายหรือมีพฤติการส่อให้เห็นวา่ มิไดเ้ป็นไปตามสภาพ
การเก็บรักษา 
                 ๖๙.๓ ผูมี้อ านาจสั่งส ารวจใหด้ าเนินการ ดงัน้ี 
                           ๖๙.๓.๑ หากผลการส ารวจยอดเกินจากยอดบญัชีคุมให้
เสนอผูมี้อ านาจสั่งส ารวจแกไ้ขในบตัรบญัชีคุมไดแ้ละแจง้ให ้ สพ.ทบ. 
ทราบ 
                                ๖๙.๓.๒ หากผลการส ารวจยอดขาดจากบญัชีคุมให้
ด าเนินการจ าหน่ายตามระเบียบ เพื่อตดัยอดออกจากบญัชีคุม   
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               ๖๙.๔ เม่ือได้รับอนุมติัจากผูมี้อ  านาจสั่งจ  าหน่ายแล้ว ให้

หน่วยแก้ไขยอดบญัชีคุมได้ โดยปกติการแก้ไขยอดบญัชีคุมจะตอ้ง
กระท าภายหลงัไดรั้บอนุมติัจากผูมี้อ  านาจอนุมติัจ าหน่าย แต่เพื่อมิให้
เสียผลในการปฏิบติังาน หน่วยอาจหมายเหตุจ านวนท่ีส ารวจไวใ้นบญัชี
คุม ส าหรับการบนัทึกและแกไ้ขหลกัฐานเก่ียวกบัการส ารวจในบญัชีคุม 
จะตอ้งบนัทึกและลงนามก ากบัดว้ยหมึกแดงเสมอ 

   - วทิย ุสพ.ทบ.ท่ี กห ๐๔๔๓/
๑๓๕๘ ลง ๒๘ ก.พ.๔๖ ขอ้ 
๑, ๓  

- ใจความเหมือนขอ้ ๓.๒ 

   - ระเบียบกองทพับกวา่ดว้ย
การเก็บรักษากระสุนและ
วตัถุระเบิด พ.ศ.๒๕๔๕ 
ตอนท่ี ๒ ขอ้ ๖.๔.๔ 

- ขอ้ ๖.๔.๔ การเปิดคลงักระสุนและวตัถุระเบิดทุกคร้ังตอ้งไดรั้บอนุมติั
จากผูบ้งัคบัหน่วยหรือผูบ้งัคบับญัชาท่ีรับผิดชอบคลงักระสุนและวตัถุ
ระเบิดนั้น โดยบนัทึกเป็นลายลกัษณ์อกัษรลงในสมุดท่ีจดัท าข้ึนเพื่อให้
ตรวจสอบได ้

     
 
 
 
 
 
 
 



   หลักฐานการตรวจ เร่ืองการส่งก าลัง สป.๕ สาย สพ. และ สาย วศ.                                                                                            หนา้   ๑๖    ใน  ๕๗  หนา้                     
 

หวัขอ้การตรวจ ตวัช้ีวดั วธีิตรวจ หลกัฐานอา้งอิง ใจความของหลกัฐานอา้งอิง 
๔. การเบิกและการส่งคืน 
     ๔.๑ การส่งลายมือช่ือผูมี้
สิทธิเบิกและรับ สป.๕ 

 

๑. ผูส่้งลายมือช่ือผูมี้สิทธิ 
     เบิกและรับ สป.๕  
     ถูกตอ้ง 
 

 
- ตรวจ
หลกัฐานการ
ส่งลายมือช่ือ
ผูมี้สิทธิเบิก
และผูรั้บส่ิง
อุปกรณ์ 
 

 
- ระเบียบ ทบ.วา่ดว้ยการส่ง
ก าลงั สป.๕ พ.ศ.๒๕๔๒ ขอ้ 
๑๐.๑.๕, ๓๖.๓.๖ 

 
- ขอ้ ๑๐.๑.๕ ผูมี้สิทธิเบิก ผูบ้งัคบัหน่วยระดบักองพนัหรือเทียบเท่าหรือ
กองร้อยอิสระข้ึนไปเป็นผูมี้สิทธิเบิกและสั่งมอบฉนัทะ   เจา้หนา้ท่ีอ่ืน ๆ 
จะเป็นผูมี้สิทธิเบิกไดเ้ฉพาะเม่ืออยูใ่นต าแหน่งรักษาราชการหรือท าการ
แทนเท่านั้นหน่วยเบิกจะตอ้งเสนอรายช่ือพร้อมลายมือของผูมี้สิทธิเบิก
กระสุนและผูรั้บมอบฉนัทะ ใหค้ลงักระสุนท่ีสนบัสนุนทราบล่วงหนา้ 
โดยปฏิบติัตามระเบียบกองทพับกวา่ดว้ยการส่งลายมือช่ือผูมี้สิทธิเบิก
และรับส่ิงอุปกรณ์ท่ีมีผลบงัคบัใชใ้นปัจจุบนั 
- ขอ้ ๓๖.๓.๖ ก่อนการเบิกคร้ังแรก หน่วยเบิกจะตอ้งเสนอ   ลายมือช่ือผู ้
มีสิทธิเบิกกระสุนและผูรั้บมอบฉนัทะไปยงัหน่วยจ่าย โดยปฏิบติัตาม
ระเบียบกองทพับกวา่ดว้ยการส่งลายมือช่ือผูมี้สิทธิเบิกและผูรั้บส่ิง
อุปกรณ์ท่ีมีผลบงัคบัใชอ้ยูใ่นปัจจุบนั 

   - ระเบียบ ทบ.วา่ดว้ยการส่ง
ลายมือช่ือผูมี้สิทธิเบิกและ
ผูรั้บส่ิงอุปกรณ์ พ.ศ.๒๕๑๐ 
ลง ๒๐ ม.ค.๑๐ ขอ้ ๓, ๔ และ 
ขอ้ ๕ 

- ขอ้ ๓ ให้ผูบ้งัคบับญัชา ตั้งแต่ชั้นผูบ้ญัชาการกองพลข้ึนไปของหน่วย
ท่ีมีสิทธิเบิกส่ิงอุปกรณ์ ส่งลายมือช่ือของตน และของบุคคลอ่ืนซ่ึง
ตอ้งการให้เบิกส่ิงอุปกรณ์ ไปยงัสถานการส่งก าลงับ ารุงท่ีสนบัสนุน 
แห่งละ ๑๐ ชุด เฉพาะ สพ.ทบ. ๑๖ ชุด เพื่อยึดถือเป็นหลกัในการ
ตรวจสอบลายมือช่ือ 
 ถา้ผูมี้สิทธิเบิกส่ิงอุปกรณ์มีต าแหน่งต ่ากวา่ผูบ้งัคบับญัชาชั้น 
ผบ.พล. ใหผู้บ้งัคบับญัชาของผูน้ั้น เป็นผูส่้งลายมือช่ือ 
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- ค าสั่งกองทพับก เฉพาะ) ท่ี 
ปกปิด ๑๓๔/๓๑ ลง ๑๔ มิ.ย.
๓๑ ผนวก ญ (การสนบัสนุน 
สาย สพ.) ประกอบระเบียบ
ปฏิบติัประจ าการส่งก าลงับ ารุง
สนบัสนุนหน่วยปฏิบติัราชการ
สนามของกองทพับก ขอ้ ๕ 
 

- ขอ้ ๔ เม่ือตอ้งการเปล่ียนตวับุคคลซ่ึงไดส่้งลายมือช่ือไปแลว้ ตามขอ้ 
๓ จะทั้งหมดหรือไม่ก็ตาม ก็ให้ส่งลายมือช่ือใหม่ทั้งชุดไปแทน ทั้งน้ี
เพื่อสะดวกแก่การเก็บรักษาและการแจกจ่ายของ     เจา้หนา้ท่ี 
- ขอ้ ๕ เม่ือผูมี้สิทธิเบิกส่ิงอุปกรณ์ ประสงคจ์ะใหผู้อ่ื้นรับส่ิงอุปกรณ์
แทนก็ใหส่้งลายมือช่ือของผูรั้บส่ิงอุปกรณ์แทน ไปยงัสถานการส่งก าลงั
บ ารุงท่ีสนบัสนุน แห่งละ ๑๐ ชุด เฉพาะ สพ.ทบ. ๑๖ ชุด การเปล่ียนตวั
บุคคลใหป้ฏิบติัท านองเดียวกบั ขอ้ ๔ 
- ขอ้ ๕ การส่งก าลงั สป.๕    ๔) การเบิก ง)ผูมี้สิทธิเบิกรับ สป.๕ หน่วย
เบิกตอ้งส่งลายเซ็นตช่ื์อผูมี้สิทธิเบิกและมีสิทธิรับของหลวงใหห้น่วย
จ่ายทราบ ดงัน้ี             

                (๑) ผูเ้บิก ตอ้งเป็นผูบ้งัคบัหน่วยระดบักองพนัหรือเทียบเท่า
ข้ึนไปหรือผูรั้กษาราชการ หรือผูท้  าการแทนเป็น  ผูล้งนามเบิก             

                     (๒) ผูรั้บมอบฉนัทะรับ สป.๕ ตอ้งเป็นนายทหารสัญญา
บตัรของหน่วยรับ ระเบียบ ทบ.ท่ี ๕/๑๙๖๙๕/๒๔๘๔ ลง ๑๗ ธ.ค.๘๔ 
วา่ดว้ยการตรวจสอบการเบิกรับยทุธภณัฑ ์สันติภณัฑต์ามฏีกาเบิก ขอ้ ๓ 
ก. ปืนทุกชนิดท่ีใชท้  าการรบได้ กระสุนจริง, ลูกระเบิดจริง และวตัถุ
ระเบิดท าลาย ผบ.ทบ.เป็นผูส้ั่งจ่าย และสั่งให้น าออกจากคลงัแสง
ทหารบก เวน้แต่จะไดส้ั่งเป็นอยา่งอ่ืน ผูท่ี้รับของน้ีตอ้งเป็นนายทหาร
สัญญาบตัร  
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 ๔.๒ การเบิก สป.๕ ๑. จดัท าใบเบิกถูกตอ้ง 

๒. ผูเ้บิกมีสิทธิเบิก 
      ตามระเบียบฯ 
๓. เบิกตามอตัราหรือตาม 
     เครดิตท่ีจะใชฝึ้ก 
 

- ตรวจอตัรา 
  มูลฐาน 
- ตรวจเครดิต 
  กระสุนฝึก- 
  ศึกษา 
- ตรวจค าสั่ง 
   การฝึก 
- ตรวจบญัชี
คุมกระสุนมูล
ฐาน 

- ระเบียบ ทบ.วา่ดว้ยการส่ง
ก าลงั สป.๕ พ.ศ.๒๕๔๒  
ขอ้ ๑๐.๑ , ขอ้ ๑๐.๑.๒  
ขอ้ ๑๐.๑.๔ , ขอ้ ๑๐.๑.๕ 
และ ผนวก ค.  
(ทบ.๔๖๘–๕๑๒), ผนวก ง.  
(ทบ.๔๖๘–๕๑๓) 

- ขอ้ ๑๐.๑ หน่วยใชผู้บ้งัคบัหน่วยจะตอ้งรับผิดชอบในการขอเบิกกระสุน
เพื่อให้หน่วยมีประสิทธิภาพ พร้อมท่ีจะปฏิบติัภารกิจไดเ้สมอ และใหถื้อวา่
หน่วยขนาดกองพนัหรือเทียบเท่าหรือกองร้อยอิสระข้ึนไป เป็นหน่วยในการเบิก 
- ขอ้ ๑๐.๑.๒ การเบิกทดแทน ให้หน่วยเบิกทดแทนทนัทีท่ีจ  านวน
กระสุนขาดไปจากอตัราท่ีก าหนด 
- ขอ้ ๑๐.๑.๔ การเบิกกระสุนฝึก โดยปกติกองทพับกจะก าหนดเครดิต
กระสุนฝึกให้หน่วยรอง ซ่ึงจะตอ้งแบ่งมอบท ยอยกนัลงไปจนถึงหน่วยใช ้ฉะนั้น
ใหห้น่วยใชเ้บิกกระสุนฝึกจากจ านวนเครดิตท่ีไดรั้บแบ่งมอบให้ตามจ านวนท่ีจะ
ใชฝึ้กเฉพาะคร้ังคราวนั้นล่วงหนา้  เพื่อใหไ้ดรั้บกระสุนก่อนการฝึกอยา่งนอ้ย ๗ 
วนั     ส่วนกรรมวธีิในการเบิกคงเช่นเดียวกบัการเบิกขั้นตน้ 
- ขอ้ ๑๐.๑.๕ ผูมี้สิทธิเบิก ผูบ้งัคบัหน่วยระดบักองพนัหรือเทียบเท่าหรือ
กองร้อยอิสระข้ึนไปเป็นผูมี้สิทธิเบิก และสั่งมอบฉนัทะ เจา้หนา้ท่ีอ่ืน ๆ 
จะเป็นผูมี้สิทธิเบิกไดเ้ฉพาะเม่ืออยูใ่นต าแหน่งรักษาราชการ หรือท าการ
แทนเท่านั้น หน่วยเบิกจะตอ้งเสนอ  รายช่ือพร้อมลายมือช่ือของผูมี้สิทธิเบิก
กระสุนและผูรั้บมอบฉนัทะใหค้ลงักระสุนท่ีสนบัสนุนทราบล่วงหนา้โดย
ปฏิบติัตามระเบียบกองทพับกวา่ดว้ยการส่งลายมือผูมี้สิทธิเบิกและรับ
ส่ิงอุปกรณ์อุปกรณ์ท่ีมีผลบงัคบัใชใ้นปัจจุบนั 
- ผนวก ค. วธีิเขียนใบเบิกกระสุน ทบ.๔๖๘–๕๑๒ 
- ผนวก ง. วธีิเขียนใบเบิกและส่งกระสุน ทบ.๔๖๘–๕๑๓ 
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     ๔.๓ การส่งคืน สป.๕ 
 
 

๑. ส่งคืนตามขอ้ก าหนดใน
ระเบียบฯ 
๒. จดัท าใบส่งคืนถูกตอ้ง 
๓. ตดัยอดบญัชีคุม
เรียบร้อย 

- ตรวจ หนงัสือ 
สพ.ทบ.เร่ือง
ระงบัใช-้จ่าย 
- ตรวจบญัชี
คุม 
- ตรวจ
หลกัฐานใบ
ส่งคืน 

- ระเบียบ ทบ.วา่ดว้ยการส่ง
ก าลงั สป.๕ พ.ศ.๒๕๔๒ ขอ้ 
๕.๑.๒๕, ๑๙.๑.๑, ๑๙.๑.๒, 
๑๙.๑.๓, ๑๙.๒.๑ และ 
๑๙.๒.๒ 
- หนงัสือ สพ.ทบ.เร่ือง ระงบั
ใชจ่้าย สป.๕ 

- ขอ้ ๕.๑.๒๕ กระสุนฝึกของหน่วยใช้ หมายถึง จ านวนกระสุนท่ีหน่วย
ใช้เบิกตามเครดิตมาเก็บไวช้ัว่ขณะหน่ึงก่อนท าการฝึก เพื่อใช้ในการฝึก
ตามอตัรากระสุนฝึกหรือเครดิตกระสุนฝึกซ่ึงกองทพับกได้อนุมติัแล้ว 
และเม่ือไดใ้ชท้  าการฝึกแลว้จะตอ้งจ าหน่ายหรือ ส่งคืนทนัที 
- ขอ้ ๑๙.๑.๑ กระสุนเกินความตอ้งการ หากจ านวนกระสุนคงคลงัของ
หน่วยเกินอตัราหรือระดบัท่ีกองทพัก าหนด ให้ส่งคืนทนัที ยกเวน้ในกรณี
พิเศษซ่ึงกองทพับกไดส้ั่งใหห้น่วยสะสมหรือเก็บรักษาไวไ้ด ้
- ขอ้ ๑๙.๑.๒ กระสุนซ่ึงได้รับค าสั่งให้ส่งคืน หน่วยได้รับค าสั่งให้ส่ง
กระสุนคืน ใหด้ าเนินการส่งคืนทนัทีไม่วา่ในกรณีใด 
- ขอ้ ๑๙.๑.๓ กระสุนยมื เม่ือครบก าหนดยืม หรือหมดความจ าเป็นในการ
ใชแ้ลว้ใหส่้งคืน หรือด าเนินการตามท่ีก าหนดไวท้นัที หากมีขอ้ขดัขอ้งซ่ึง
ท าให้ไม่สามารถส่งคืนได้ ให้เจา้กรมสรรพาวุธทหารบกเป็นผูพ้ิจารณา
เสนอกองทพับกสั่งการต่อไป 
- ขอ้ ๑๙.๒.๑ กระสุนช ารุดหรือเส่ือมสภาพตามสภาพ เช่น ปลอกบวมเกิด
คราบออกไซด์ หรือมีครบวัตถุระเบิดเยิ้ม ตามความเห็นของกรม
สรรพาวธุทหารบก 
- ขอ้ ๑๙.๒.๒ กระสุนช ารุดหรือเส่ือมสภาพท่ีไม่เป็นไปตามสภาพ เช่น 
ปลอกป่ิน แหวนรัดท้ายช ารุดเสียรูปทรงเดิม เป็นสนิม หรือปล่อยให้
ปลวกข้ึนซ่ึงอาจเกิดจากการเก็บรักษา การหยบิยก ขนยา้ย หรืออุบติัภยั 
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   ใหห้น่วยด าเนินการสอบสวนหาสาเหตุการบกพร่อง และเสนอรายงาน
ตามสายการส่งก าลงั จนถึงกรมสรรพาวธุทหารบกเพื่อพิจารณา
ด าเนินการต่อไปและส่งส าเนาให ้สายการบงัคบับญัชาระดบัหน่วยข้ึน
ตรงกองทพับกทราบดว้ย 

๔.๔ การส่งคืนของ
หมุนเวยีน 

๑. ส่งคืนตามขอ้ก าหนดใน
ระเบียบฯ 
๒. การบนัทึกบญัชีคุมของ
หมุนเวยีนถูกตอ้ง 
 

- ตรวจค าสั่ง
การฝึก 
- ตรวจใบเบิก 
- ตรวจรายงาน
การใช ้
- ตรวจบญัชีคุม
ของหมนุเวยีน 
(ทบ.๔๖๘-
๕๑๖) 

- ระเบียบ ทบ.วา่ดว้ยการส่ง
ก าลงั สป.๕ พ.ศ.๒๕๔๒ ขอ้ 
๒๒.๒,๒๒.๓ 

- ขอ้ ๒๒.๒ ของหมุนเวยีน ให้หน่วยส่งคืนบรรจุหีบห่อมาตรฐานและรับ
คืนตามท่ี กรมสรรพาวธุทหารบกก าหนด 
 - ขอ้ ๒๒.๓ แบบและวธีิเขียนบญัชีคุมของหมุนเวยีน ตามผนวก ณ.  
(ทบ.๔๖๘-๕๑๖) 
- ให้หน่วยระดบักองพนัหรือเทียบเท่าส่งของหมุนเวียน สป.๕ โดยใชใ้บ
ส่งคืน ทบ.๔๖๘-๐๑๓ หรือ ทบ.๔๖๘-๐๑๔ แล้วแต่กรณี หากมีการขอ
จ าหน่ายใหแ้นบหลกัฐานดงัต่อไปน้ีดว้ย 
     ๑. ค  าสั่งแต่งตั้งกรรมการสอบสวน 
     ๒. ส าเนาการสอบสวน 
     ๓. สรุปผลการสอบสวนของคณะกรรมการ 
     ๔. ใบรายงานการสอบสวน ทบ.๔๖๘-๕๑๙ 
     ๕. ส าเนาเอกสารรายงานขออนุมติัจ าหน่าย สป.๕  (ทบ.๔๐๐-๐๖๕) 
    ส าหรับหน่วยปฏิบติัการในสนามหรือหน่วยปราบปราม ผกค. หาก
ปลอกกระสุนหรือของหมุนเวียนสูญหายไม่ตอ้งท าการสอบสวน เวน้หีบ
โลหะบรรจุ สป. ๕ ทุกชนิด ถ้าสูญหายให้ด าเนินการสอบสวนเพื่อขอ
อนุมติัจ าหน่าย 
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    - ใหห้น่วยส่งคืนของหมุนเวียน สป.๕ ภายหลงัใชง้านแลว้ภายใน ๓๐ 
วนั เวน้หน่วยในสนามและหรือหน่วยปราบปราม ผกค.ภายใน ๙๐ วนั 

๕. การรับและจ่าย 
 ๕.๑ การรับของหน่วยเบิก 

 

๑. ผูรั้บมีสิทธิรับ สป. 
๒. ด าเนินการตรวจรับตาม 
      ระเบียบฯ 
๓. ด าเนินการควบคุมทาง 
     บญัชีและเก็บรักษา  
๔. อ่ืน ๆ 

 
- ตรวจสอบ
ลายมือช่ือผูมี้
สิทธิเบิกและรับ
ส่ิงอุปกรณ์ 
- ตรวจสอบใบ
เบิกและใบแจง้
เลขงานกระสุน 
- ตรวจสอบ
หลกัฐานการ
เสนอใบเบิก
ฉบบัท่ี ๔ ไป
ตามสายการ
บงัคบับญัชา 
- ตรวจสอบการ
บนัทึกบญัชีคุม 
- ตรวจสอบการ
น ากระสุนเขา้เก็บ
ในคลงั  สป.๕ 

 
- ระเบียบ ทบ.วา่ดว้ยการส่ง
ก าลงั สป.๕ พ.ศ.๒๕๔๒ ขอ้  
๓๖.๒ , ๓๖.๒.๑ , ๓๖.๒.๒ 
๓๖.๒.๓, ขอ้ ๓๖.๓, ๓๖.๓.๑, 
๓๖.๓.๒, ๓๖.๓.๓ ,๓๖.๓.๔ 
และ ๓๖.๓.๕ 

 
- ขอ้ ๓๖.๒ ผูรั้บ 
- ขอ้ ๓๖.๒.๑ ตรวจสอบกระสุนใหถู้กตอ้งตรงตามรายการและจ านวน
ในใบเบิกตลอดจนสภาพใชก้ารไดข้องกระสุนนั้น ๆ หากบกพร่องให้
หน่วยจ่ายด าเนินการใหเ้รียบร้อย ส าหรับกระสุนท่ีไม่เปิดหีบห่อ ใหรั้บ
ตามจ านวนท่ีระบุไวท่ี้หีบห่อ แลว้ลงนามรับในใบเบิกทั้ง ๓ ฉบบั เพื่อเป็นหลกัฐาน
แก่หน่วยจ่าย  และใหผู้จ่้ายบนัทึกดา้นหลงัใบเบิกดว้ยวา่ “ไม่เปิดหีบห่อ” 
- ขอ้ ๓๖.๒.๒ การน ากระสุนออกจากหน่วยจ่าย ใหป้ฏิบติัตามระเบียบ
และค าแนะน าของหน่วยจ่าย ทั้งน้ีรวมทั้งการบรรทุกและการขนข้ึน 
- ขอ้ ๓๖.๒.๓ เม่ือถึงหน่วย ใหน้ าใบเบิกท่ีไดรั้บมาจากหน่วยจ่ายน าเรียน
ผูบ้งัคบับญัชาทราบโดยเร็ว (แนบใบเบิกฉบบัท่ี ๔ รายงาน  ผูบ้งัคบับญัชา 
ขอ้ ๑๐.๑.๑.๖) 
- ขอ้ ๓๖.๓ หน่วยเบิก 
       ๓๖.๓.๑ ผูบ้งัคบัหน่วย เม่ือไดรั้บใบเบิกจากผูรั้บแลว้ ใหต้ั้งกรรมการ ๓ นาย 
ซ่ึงประกอบดว้ยนายทหารสัญญาบตัรอยา่งนอ้ย ๒ นาย โดยเฉพาะควรจะมีนายทหาร
ซ่ึงท าหนา้ท่ีเก่ียวกบักระสุนท่ีรับผดิชอบเขา้ร่วมดว้ย เพื่อท าการตรวจจ านวน รายการ
และสภาพกระสุนวา่ถูกตอ้งใชก้ารได ้
      ๓๖.๓.๒ เม่ือคณะกรรมการไดต้รวจสอบแลว้ใหร้ายงาน ผบ.หน่วย
ทราบถึง สภาพ จ านวน และรายการตามความเป็นจริงทนัที ถา้ปรากฏวา่
คลาดเคล่ือนไปจากใบเบิก หรือมีการช ารุดเสียหาย ให้คณะกรรมการ
สอบสวนสาเหตุ แลว้เสนอผูบ้งัคบัหน่วยในภายหลงั 
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    - ขอ้ ๓๖.๓.๓ เจา้หนา้ท่ีคลงัหรือเจา้หนา้ท่ีเก็บรักษากระสุน เป็นผูรั้บ

มอบกระสุนตามจ านวนและรายการท่ีคณะกรรมการไดส่้งมอบให้ ตาม
ค าสั่งผูบ้งัคบัหน่วย 
- ขอ้ ๓๖.๓.๔ หากผูรั้บและเจา้หนา้ท่ีเก็บรักษาเป็นบุคคลเดียวกนั การ
สั่งตั้งกรรมการของ ผูบ้งัคบัหน่วยอาจงดได ้แต่เจา้หนา้ท่ีดงักล่าวจะตอ้ง
รับผดิชอบต่อจ านวน รายการและสภาพกระสุนโดยตลอด วา่ถูกตอ้ง
ตามใบเบิก 
- ขอ้ ๓๖.๓.๕ เม่ือเจา้หนา้ท่ีคลงัไดเ้ก็บกระสุนเขา้คลงัเรียบร้อยแลว้ ให้
หน่วยรับเก็บใบเบิกฉบบัท่ี ๒ ไวใ้นแฟ้มหลกัฐาน และเสนอใบเบิก
ฉบบัท่ี ๔ ไปตามสายการบงัคบับญัชา จนถึงหน่วยข้ึนตรงกองทพับก 
เม่ือหน่วยข้ึนตรงกองทพับกไดรั้บทราบแลว้ ใหส่้งคืนไปเก็บไวเ้ป็น
หลกัฐานท่ีหน่วยระดบักองพลหรือเทียบเท่า หากหน่วยส่วนภูมิภาคหรือ
กองบญัชาการช่วยรบใดมารับกระสุนจากหน่วยจ่าย ใหเ้ก็บใบเบิกฉบบั
ท่ี ๔ ไวท่ี้ส่วนภูมิภาค หรือกองบญัชาการช่วยรบนั้น ๆ 

   - ระเบียบกองทพับก วา่ดว้ย 
การเก็บรักษากระสุนวตัถุ
ระเบิด พ.ศ.๒๕๔๕ ตอนท่ี 
๒ ขอ้ ๖.๔.๔ 

- ขอ้ ๖.๔.๔ การเปิดคลงักระสุนและวตัถุระเบิดทุกคร้ังตอ้งไดรั้บอนุมติั
จากผูบ้งัคบัหน่วยหรือผูบ้งัคบับญัชาท่ีรับผิดชอบคลงักระสุนและวตัถุ
ระเบิดนั้น โดยบนัทึกเป็นลายลกัษณ์อกัษรลงในสมุดท่ีจดัท าข้ึนเพื่อให้
ตรวจสอบได ้
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   - ขอ้บงัคบัทหารท่ี ๕/๑๙๖๙๕                                             

                               ๒๔๘๔     
ลง ๑๗ ธ.ค.๘๔  วา่ดว้ยการ
ตรวจสอบการเบิก-รับยทุธภณัฑ์
สันติภณัฑต์ามฏีกา เบิก  ขอ้ ๓ ก. 

- ขอ้ ๓ ก. ปืนทุกชนิดท่ีท าการรบได ้กระสุนจริง,ลูกระเบิดจริง และวตัถุ
ระเบิดท าลาย ผบ.ทบ.เป็นผูส้ั่งจ่าย และสั่งให้น าออกจากคลงัแสง
ทหารบก เวน้แต่จะไดส้ั่งเป็นอยา่งอ่ืน ผูรั้บของน้ีตอ้งเป็น “นายทหาร
สัญญาบตัร” 

  ๖.๒ การจ่ายของหน่วย
เบิกขนาดกองพนั 

๑. จ่าย สป.๕ ใหห้น่วยรอง 
     เม่ือไดรั้บอนุมติั 
     จากผูบ้งัคบัหน่วย 
๒. จดัท าบญัชีคุมหลกัฐาน 
     การรับ-จ่าย 
 

- ตรวจการ
ควบคุมทาง
บญัชีตามท่ี 
ผบ.หน่วย
ก าหนด
มาตรการให้
หน่วยปฏิบติั 

- ระเบียบกองทพับกวา่ดว้ย
การส่งก าลงัส่ิงอุปกรณ์ 
ประเภท ๕ พ.ศ.๒๕๔๒ ขอ้ 
๕๙, ๖๐ 
 
- ค าสั่ง ทบ.ท่ี ๖๓๒/๒๕๒๔ 
ลง ๑๗ ธ.ค.๒๔ เร่ืองให้
กวดขนัมิใหล้กัลอบน า
กระสุนและวตัถุระเบิดใน
ครอบครองออกจากหน่วย 

- ขอ้ ๕๙ ผูบ้งัคบัหน่วยทุกระดบัท่ีมีกระสุนในครอบครอง เป็น
ผูรั้บผดิชอบในการควบคุมกระสุนทุกกรณี 
- ขอ้ ๖๐ ประเภทการควบคุม 

           ๖๐.๑ การควบคุมทางการส่งก าลงั 
  ๖๐.๒ การควบคุมทางบญัชี 
- ใหทุ้กหน่วยตั้งแต่ระดบักองร้อยหรือเทียบเท่าข้ึนไปท่ีมีกระสุนและ
วตัถุระเบิดอยูใ่นครอบครอง ก าหนดมาตรการควบคุมข้ึนใชเ้ป็นการ
ภายในหรือก าหนดมาตรการเพิ่มเติมระเบียบของหน่วยท่ีมีอยูแ่ลว้ตาม
ความเหมาะสม เพื่อใหเ้ป็นท่ีมัน่ใจในการป้องกนั การลกัลอบน าออก
จากหน่วย 
- ใหห้น่วยระดบัต ่ากวา่กองร้อยถือปฏิบติัตามมาตรการท่ีหน่วยบงัคบั
บญัชาโดยตรงก าหนด 
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   - ค าสั่ง ทบ.(ค าสั่งช้ีแจง) ท่ี 
๓๐/๒๒๖๓๒ ลง ๘ ต.ค.๐๑ 
เร่ือง ช้ีแจงการปฏิบติัการส่ง
และรับส่ิงอุปกรณ์ของ ทบ.
คร้ังท่ี ๑ ขอ้ ๑  และ ๑๔ 

- ขอ้ ๑ หน่วยผูใ้ชซ่ึ้งระบุไวใ้นระเบียบ ใหถื้อหน่วยขนาดกองพนัหรือ
เทียบเท่าข้ึนไป รวมทั้งหน่วยปฏิบติัการเป็นอิสระดว้ย ส าหรับกองร้อยใช ้
“ใบเบิกภายในหน่วย” โดยเก็บไวท่ี้หน่วย ๑ ชุด เสนอหน่วยเหนือ ๑ ชุด 
และให ้ สบ.ทบ.จดัพิมพแ์บบฟอร์มโดยใชสี้ขาวทั้งส้ินเพื่อแจกจ่าย
ต่อไป 

    - ขอ้ ๑๔ ในระหวา่งท่ี สบ.ทบ.ยงัด าเนินการจดัหาและแจกจ่ายเอกสาร
แบบฟอร์มให้หน่วยปฏิบติัยงัไม่ทัว่ถึง เพื่อมิใหก้ารปฏิบติังานตอ้งชะงกั 
ใหห้น่วยต่าง ๆ ส าเนาเอกสารแบบฟอร์มท่ีจ าเป็นตอ้งใชไ้ปพลางก่อน 
ส่วนสีและหมายเลขชุดใหเ้ขียนไวท่ี้มุมขวาของเอกสารแบบฟอร์มนั้น ๆ 
แทนสีและหมายเลขท่ี ทบ.ก าหนดข้ึน 

   - ขอ้บงัคบัทหารท่ี  
๕/๒๒๑๘๐ ลง ๑๐ ก.ย.๘๖ 
     ๒๔๘๖ 

วา่ดว้ยการควบคุมศาสตรา
ภณัฑป์ระจ ากายและประจ า
หน่วย มาตรา ๓ 

- มาตรา ๓ การสั่งจ่ายศาสตร์ภณัฑป์ระจ ากายหรือประจ าหน่ายก็ดี เป็น
อ านาจเฉพาะตวัของผูบ้งัคบับญัชาหน่วยนั้น ๆ หรือ ผูท่ี้ไดรั้บ
มอบหมายจากผูบ้งัคบับญัชานั้น ๆ เป็นลายลกัษณ์อกัษร 
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 ๕.๓ การรับ-จ่ายของ
หน่วยระดบักองร้อย 

๑. บนัทึกบญัชีคุมหลกัฐาน 
     การรับ-จ่าย 
๒. มีหลกัฐานการจ่าย  
     สป.๕ ถึงตวับุคคล 
 

- ตรวจการ
ควบคุมทาง
บญัชีตามท่ี 
ผบ.หน่วย
ก าหนด
มาตรการให้
หน่วยปฏิบติั 

- เหมือนขอ้ ๕.๒ 
- ขอ้บงัคบัทหารท่ี  
๕/๒๒๑๘๐ ลง ๑๐ ก.ย.๘๖ 
   ๒๔๘๖ 

วา่ดว้ยการควบคุมศาสตรา
ภณัฑป์ระจ ากายและประจ า
หน่วย มาตรา ๔ มาตรา ๕ 
(๒) มาตรา ๕ (๔)   

- เหมือนขอ้ ๕.๒ 
- มาตรา ๔ ศาสตราภณัฑทุ์ก ๆ ชนิดท่ีทางราชการไดจ่้ายประจ ากาย หรือ
ประจ าหน่วยก็ดี จกัตอ้งจดัการใหมี้บญัชีคุมไวเ้ป็นหลกัฐาน ทั้งหน่วยท่ี
ไดจ่้าย และรับโดยถูกตอ้งครบถว้นตามความจริงเสมอ ฯลฯ 
- มาตรา ๕ (๒) การรับ-จ่าย ทั้งท่ีน าไปใชร้าชการประจ าและราชการ
ชัว่คราวให้รัดกุมเคร่งครัด ไม่เกิดการร่ัวไหลโดยใหมี้บญัชีแสดง
หลกัฐานการรับ-จ่ายวนัเดือนปี เวลาท่ีจ่าย ผูอ้นุมติัใหจ่้าย และวนัเดือน
ปี เวลาท่ีน าส่งคืนไวใ้หช้ดัเจนแน่นอนทุก ๆ คร้ังท่ีมีการรับ-จ่าย 
- มาตรา ๕(๔) ก าหนดตวัขา้ราชการชั้นสัญญาบตัรอยา่งนอ้ย ๑ คน ใหเ้ป็น
พยานในการตรวจสอบทุก ๆ คร้ัง ท่ีตอ้งมีการรับ-จ่าย และตอ้งลงช่ือ
ก ากบัไวใ้นเอกสารรับ-จ่ายทุกคร้ังไป 

                 ส าหรับคลงักระสุนส่วนภูมิภาค คลงักระสุนกองบญัชาการช่วย
รบและคลงัแสง ใหร้ายงานเลขงานกระสุน ของกระสุนในการสะสม
ทั้งส้ิน ตามเลขงานทุกระยะ ๖ เดือน โดยปิดรายงานในส้ินเดือน ม.ค., 
มิ.ย. มายงักองควบคุมส่ิงอุปกรณ์ กรมสรรพาวธุทหารบก ภายในวนัท่ี 
๑๕ ของเดือน หลงัจากปิดรายงานโดยใช้ ใบแจง้เลขงานกระสุน 
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  ๕.๔ ใบแจง้เลขงาน
กระสุน (ทบ.๔๖๘-๕๐๘)   
         - จดัท าใบแจง้เลขงาน
กระสุนเม่ือมีการจ่ายส่งคืน 
         - ในการจ่าย, การส่งคืน 
การโอน, การยมืกระสุน 

๑. จดัท าทุกรายการ 
๒. จ านวน, เลขงาน, รหสั 
      ตรงกบั สป.๕ 

- ตรวจสอบ
ใบแจง้เลข
งานกระสุน 

- ระเบียบ ทบ.วา่ดว้ยการส่ง
ก าลงั สป.๕ พ.ศ.๒๕๔๒ ขอ้ 
๗๙  

- ขอ้ ๗๙ ใบแจง้เลขงานกระสุน ในการส่งคืน การจ่าย การโอนและการ
ยมืกระสุนใหห้น่วยส่งคืน หน่วยจ่าย หน่วยโอน และหน่วยใหย้มื ท าใบ
แจง้เลขงานกระสุนเพิ่มข้ึน และแนบไปพร้อมกบัหลกัฐานแบบฟอร์ม
นั้น ๆ ดว้ยแบบและวธีิเขียนใบแจง้เลขงานกระสุนตาม ผนวก ม.      
(ทบ.๔๖๘-๕๐๘)  
             ส าหรับคลงักระสุนส่วนภูมิภาค คลงักระสุนกองบญัชาการช่วย
รบและคลงัแสง ใหร้ายงานเลขงานกระสุน ของกระสุนในการสะสม
ทั้งส้ิน ตามเลขงานทุกระยะ ๖ เดือน โดยปิดรายงานในส้ินเดือน ม.ค., 
มิ.ย. มายงักองควบคุมส่ิงอุปกรณ์ กรมสรรพาวธุทหารบก ภายในวนัท่ี 
๑๕ ของเดือน หลงัจากปิดรายงานโดยใช้ ใบแจง้เลขงานกระสุน 

๖. การรักษาความปลอดภัย 
 ๖.๑ ป้าย 

 

๑. จดัท าป้ายพื้นท่ีหวงห้าม ติด
ไวต้ามช่องทาง   เขา้ออกทุกแห่ง 
๒. จดัท าป้ายห้ามน าไม้ขีดไฟ
หรือส่ิงท่ีท าให้เกิด ประกายไฟ 
เข้าในบริเวณพื้นท่ีเก็บรักษา      
กระสุนและวตัถุระเบิด 
๓. พื้นท่ีสูบบุหร่ี ติดป้ายใหเ้ห็น
ชัดเจนอยู่ห่างจาก พื้นท่ีเก็บ
รักษาไม่นอ้ยกวา่ ๑๐๐ ฟุต 
๔. อ่ืน ๆ  

 
- ตรวจพื้นท่ี
เก็บรักษา
กระสุนและ
วตัถุระเบิด  

 
- ระเบียบกองทพับกวา่ดว้ย
การเก็บรักษากระสุนและวตัถุ
ระเบิด พ.ศ.๒๕๔๕ ตอนท่ี ๒ 
ขอ้ ๖.๑, ๖.๓ และ ๖.๑๔, 
ผนวก ก. ขอ้ ๒.๕ ข. และ  
ขอ้ ๓.๒ ข. 

 
- ขอ้ ๖.๑ ตอ้งก าหนดให้เป็นพื้นท่ีหวงห้าม ห้ามบุคคลท่ีไม่เก่ียวขอ้งเขา้
ไปในพื้นท่ีท่ีก าหนดโดยเด็ดขาด ตอ้งมีป้ายพื้นท่ีหวงห้ามติดไวต้ามช่อง
ทางเข้า-ออกทุกแห่ง ผูมี้สิทธิเข้าออกจะต้องเข้าออกตามช่องทางท่ี
ก าหนด 
- ขอ้ ๖.๓ ห้ามน าไมขี้ดไฟหรือส่ิงท่ีท าให้เกิดประกายไฟ เขา้ในบริเวณ
พื้นท่ีเก็บรักษากระสุนและวตัถุระเบิดและตอ้งติดป้ายห้ามไวใ้ห้เห็น
เด่นชดั 
- ขอ้ ๖.๑๔ พื้นท่ีส าหรับสูบบุหร่ีตอ้งอยูห่่างพื้นท่ีเก็บรักษากระสุนและ
วตัถุระเบิดไม่นอ้ยกวา่ ๑๐๐ ฟุต และตอ้งมีท่ีทิ้งกน้บุหร่ีท าไวโ้ดยเฉพาะ
พร้อมติดป้ายใหเ้ห็นชดัเจน 
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    - ผนวก ก. ขอ้ ๒.๕ ข. หา้มสูบบุหร่ี นอกจากจะสูบในพื้นท่ีท่ีก าหนดให้ 
เม่ือสูบเสร็จแลว้จะตอ้งแน่ใจวา่ไดด้บักน้บุหร่ีแลว้ 
- ผนวก ก. ขอ้ ๓.๒ ข. จะตอ้งมีการควบคุมและบงัคบัอยา่งเขม้งวดใน
การสูบบุหร่ี 

  ๖.๒ เวร - ยาม ๑. จดัใหมี้เวร-ยามอยา่ง 
     พอเพียงตลอดเวลา 
๒. ยามรักษาการณ์ไดรั้บ 
      ค  าแนะน าเก่ียวกบัการ 
      ดบัเพลิงในกรณีฉุกเฉิน 
๓. มีอุปกรณ์ปฐมพยาบาล 
      เก่ียวกบักระสุนเคมี 
      หมวด ซี เก็บรักษาไว ้

เ ป็นส่วนกลาง ท่ียาม                  
รักษาการณ์ ประจ าคลงั 

๔. หา้มใชว้ทิยรัุบ-ส่ง และ 
      โทรศพัทเ์คล่ือนท่ีใน 
       ระยะ ๕๐ ฟุต  
       (๑๕ เมตร) จากกระสุน 
       และวตัถุระเบิด 
 

- ตรวจเวร-
ยามปฏิบติั
ถูกตอ้งตามท่ี 
ผบ.หน่วยได้
ออกระเบียบ
ของหน่วยไว ้
- สังเกตเวร-
ยามเจา้หนา้ท่ี
ปฏิบติัถูกตอ้ง
ตามระเบียบ 

- ระเบียบกองทพับกวา่ดว้ย 
   การเก็บรักษากระสุนและ 
   วตัถุระเบิด พ.ศ.๒๕๔๕  
    ตอนท่ี ๒ ขอ้ ๖.๔.๑ ๖.๔.๒,  
     ๖.๑๓, ๖.๑๕ และ ผนวก ก.  
     ขอ้ ๔.๑.๒๑ ง.  

- ขอ้ ๖.๔.๑ ตอ้งมียามรักษาการณ์อยา่งเพียงพอตลอดเวลาในระหวา่ง
รักษาการณ์ ตอ้งตรวจการใส่กุญแจ การประทบัตา ตลอดจนอุปกรณ์
ประจ าคลงักระสุนและวตัถุระเบิดใหเ้รียบร้อย 
- ขอ้ ๖.๔.๒  ยามรักษาการณ์และเจา้หนา้ท่ีผูรั้บผดิชอบเก่ียวกบักระสุน
และวตัถุระเบิด จะตอ้งไดรั้บค าแนะน าเก่ียวกบัการดบัเพลิงในกรณีฉุกเฉิน
และอนัตรายท่ีเก่ียวกบัเพลิงและวตัถุระเบิดรวมทั้งขอ้ปฏิบติัเพื่อความ
ปลอดภยัมาแลว้เป็นอยา่งดี 
- ขอ้ ๖.๑๓ ตอ้งมีอุปกรณ์ปฐมพยาบาลเก็บไวเ้ป็นส่วนกลางส าหรับคลงั
กระสุนวตัถุระเบิดของหน่วยใช ้ใหเ้ก็บรักษาไวท่ี้ยามรักษาการณ์ประจ าคลงั 
- ขอ้ ๖.๑๕ หา้มใชว้ทิยรัุบ-ส่ง และโทรศพัทเ์คล่ือนท่ีในระยะ ๕๐ ฟุต
(๑๕ เมตร) จากกระสุนและวตัถุระเบิด 
- ผนวก ก. ขอ้ ๔.๑.๒๑ ง. ตอ้งมีอุปกรณ์ปฐมพยาบาลต่อไปน้ีเก็บไว้
เป็นส่วนกลางและจ่ายใหผู้รั้บผดิชอบประจ าชุดเจา้หนา้ท่ีปฏิบติังาน
เก่ียวกบักระสุนเคมีหมวด ซี 
   ๑) ผา้กอซท่ีฆ่าเช้ือแลว้ 
   ๒) น ้ายาคอปเปอร์ซลัเฟต (จุนสี) ๑% จ านวน ๔ ลิตร 
   ๓) ถงัขนาด ๒๐ ลิตร ๑ ใบ และ ฟองน ้า ๒ กอ้น 
   ๔) น ้าเกลือ  ๘  ลิตร 
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 ๖.๓ การป้องกนัอคัคีภยั ๑. มีเขตกนัเพลิงอยา่งนอ้ย  

     ๕๐ ฟุต 
๒. เขตกนัเพลิงปราศจาก 
     ร่องรอยการเผา 
๓. มีอุปกรณ์ส่งสัญญาณ 
      แจง้เตือนเม่ือเกิดเพลิง 
      ไหม ้ เช่น ระฆงั, 
      ไซเรน, ทรศพัท ์ทุกท่ี ๆ  
       มี   เวร- ยาม 
      รักษาการณ์ 
๔. อุปกรณ์ท่ีใชด้บัเพลิงใช ้
      ราชการได ้  
๕. คลงักระสุนและวตัถุ 
     ระเบิดตอ้งไม่มี 
      สายไฟฟ้า ระยะใกล้

กวา่ ๕๐ ฟุต 
๖. ก าจดั/ควบคุมวชัพืชและ 
    ตน้ไมใ้หญ่ รอบคลงั  
    สป.๕ ระยะ ๕๐ ฟุต 
 

- ตรวจพื้นท่ี
เก็บรักษา
กระสุนและ
วตัถุระเบิด 

- ระเบียบกองทพับกวา่ดว้ยการ
เก็บรักษากระสุนและวตัถุระเบิด 
พ.ศ.๒๕๔๕ ตอนท่ี ๒ ขอ้ ๖.๕, 
๖.๗., ๖.๘, ๖.๑๑, ๖.๑๒  และ 
ผนวก ก.ขอ้ ๓.๒ ซ. 

- ขอ้ ๖.๕ บริเวณคลงักระสุนและวตัถุระเบิดตอ้งไม่มีสายไฟฟ้าใน
ระยะใกลก้วา่ความสูงของเสาไฟฟ้าหรือใกลก้วา่ระยะความยาวของ
สายไฟฟ้าระหวา่งเสาไฟฟ้า หรือนอ้ยกวา่ ๕๐ ฟุต โดยใหใ้ชร้ะยะท่ี
มากกวา่เป็นเกณฑ ์
- ขอ้ ๖.๗ บริเวณรอบคลงักระสุนและวตัถุระเบิดตอ้งมีเขตกนัเพลิง 
อยา่งนอ้ย ๕๐ ฟุต ตอ้งตดัหญา้ใหส้ั้นและไม่มีส่ิงติดไฟไดง่้าย 
- ขอ้ ๖.๘ หา้มก าจดัวชัพืชและส่ิงอ่ืนใด โดยการเผาบริเวณรอบๆ คลงั
ในรัศมี ๕๐ ฟุต โดยเด็ดขาด 
- ขอ้ ๖.๑๑ ตอ้งติดตั้งอุปกรณ์ดบัเพลิงขั้นตน้ท่ีเหมาะสมกบักระสุนและ
วตัถุระเบิดท่ีเก็บรักษาในคลงันั้นๆ 
- ขอ้ ๖.๑๒ ตอ้งมีอุปกรณ์ส่งสัญญาณแจง้เตือนเม่ือเกิดเพลิงไหม ้ เช่น 
ระฆงั, ไซเรน และ โทรศพัท ์ทุกท่ีท่ีมีเจา้หนา้ท่ีเวร-ยามรักษาการณ์ 
- ผนวก ก.ขอ้ ๓.๒ ซ. ตอ้งมีเขตกนัเพลิงอยา่งนอ้ย ๕๐ ฟุต และ
ปราศจากส่ิงท่ีติดไฟไดอ้ยูร่อบคลงับนพื้นดิน และเขตกนัเพลิงน้ีไม่
จ  าเป็นจะตอ้งปราศจากพืชพนัธ์ุต่าง ๆ แต่ตอ้งควบคุมไวด้ว้ยการตดัหรือ
การปลูกหญา้เพื่อป้องกนัเพลิงลุกลามไปถึงคลงัไดร้วดเร็ว หญา้ท่ีรถ
และเศษวสัดุท่ีแหง้บนคลงักระสุนและวตัถุระเบิด ท่ีมีดินถม ตลอดจน
ตน้ไมเ้ล็กใหญ่ท่ีมีน ้าหนกัและรากท่ีอาจท าใหค้ลงักระสุนและวตัถุ
ระเบิดเสียหายได ้จะตอ้งขจดัออกไปใหห้มด ฯลฯ 
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 ๖.๔ การป้องกนัฟ้าผา่ ๑. เสาล่อฟ้าท่ีติดตั้ง 

     ครอบคลุมคลงักระสุน 
๒. ท าการตรวจเสาล่อฟ้า 
     ดว้ยสายตาเดือนละคร้ัง 
๓. เสาล่อฟ้าไดรั้บการ 
     ทดสอบความตา้นทาน,  
     ความต่อเน่ืองทางไฟฟ้า 
     และความเพียงพอในการ 
    ลงดินอยา่งนอ้ยปีละคร้ัง  
 

- ตรวจเสาล่อฟ้า 
- ขอดู 
  หลกัฐานการ 
  ขอรับการ 
   สนบัสนุน 
   เจา้หนา้ท่ี  
   ยย. (หน่วย 
   สนบัสนุน)  
มาด าเนินการ
ทดสอบความ
ตา้นทานของ
สายล่อฟ้า 

- ระเบียบกองทพับกวา่ดว้ย
การเก็บรักษากระสุนและวตัถุ
ระเบิด พ.ศ.๒๕๔๕ ตอนท่ี ๒ 
ขอ้ ๖.๒, ผนวก ข. ขอ้ ๒ ข., 
ผนวก ข. ขอ้ ๒๑ ก. 

- ขอ้ ๖.๒ ตอ้งติดตั้งระบบป้องกนัฟ้าผา่ใหค้รอบคลุมพื้นท่ีคลงักระสุน
และวตัถุระเบิดทุกคลงั พร้อมทั้งจดัใหมี้การตรวจสภาพดว้ยสายตาเดือน
ละคร้ังและทดสอบระบบป้องกนัฟ้าผา่อยา่งนอ้ยปีละคร้ัง รายละเอียด
ตามผนวก ข. ขอ้ ๒๑ 
- ผนวก ข. ขอ้ ๒ ข. ระบบท่ีเหมาะสมกบัคลงักระสุนและวตัถุระเบิด
และติดตั้งแพร่หลายในกองทพับก ปัจจุบนัคือระบบสายเด่ียว ติดตั้งแยก
จากอาคาร เน่ืองจากสร้างง่ายราคาถูก การป้องกนัเป็นรูปวงกลมมีโคน
เสาเป็นจุดศูนยก์ลาง รัศมีเป็น ๒ เท่า ของความสูงของเสา อาคารหรือ
ส่ิงปลูกสร้างท่ีอยูภ่ายในครอบกรวยน้ีจะไดรั้บการป้องกนัจากการถูก
ฟ้าผา่ 
- ผนวก ข. ขอ้ ๒๑ ก. กล่าวทัว่ไป ระบบป้องกนัฟ้าผา่ จะตอ้งไดรั้บการ
ตรวจสภาพความตั้งตรงของเสา ความขึงตรึงของลวด สลิงคแ์ละการไม่
มีวชัพืชปกคลุม (ดว้ยสายตา) ทุกเดือนและตอ้งไดรั้บการทดสอบทุกปี
เพื่อตรวจความต่อเน่ืองทางไฟฟ้าและความเพียงพอในการลงดิน(ขอรับ
การสนบัสนุนจาก ยย.ทบ.ฯลฯ) 
 

 
 
 
 
 



   หลักฐานการตรวจ เร่ืองการส่งก าลัง สป.๕ สาย สพ. และ สาย วศ.                                                                                            หนา้   ๓๐    ใน  ๕๗  หนา้                     
หวัขอ้การตรวจ ตวัช้ีวดั วธีิตรวจ หลกัฐานอา้งอิง ใจความของหลกัฐานอา้งอิง 

 ๖.๕ การจดัท าแผน
เผชิญเหตุและการตรวจคลงั  

๑. แต่งตั้งกรรมการตรวจ 
    คลงักระสุนและวตัถุ 
    ระเบิดทุกรอบ ๑ เดือน 
๒. ด าเนินการตรวจคลงั  
      สป.๕ ตามระเบียบฯ 
๓. จดัท าแผนเผชิญเหตุ  
     กรณีเกิดเพลิงไหม ้หรือ 
      เกิดการระเบิดเรียบร้อย 
๔. มีการซกัซอ้มตามแผน 
     เผชิญเหตุกรณีเกิดเพลิง 
     ไหมห้รือเกิดการระเบิด 
     อยา่งนอ้ยปีละ ๒ คร้ัง 
 

- ดูค  าสั่ง  - ระเบียบกองทพับกวา่ดว้ยการ
เก็บรักษากระสุนและวตัถุระเบิด 
พ.ศ.๒๕๔๕ ตอนท่ี ๖ ขอ้ ๒๑.๑, 
๒๑.๒ และ ผนวก ก. ขอ้ ๒.๕  
ญ, ฎ, ขอ้ ๒.๖ ข., ขอ้ ๓.๑,  
ขอ้ ๓.๓ ข., ค.๓), ๔),  
ขอ้ ๓.๓ ช.), ขอ้ ๓.๕  

- ขอ้ ๒๑.๑ ตอ้งแต่งตั้งกรรมการตรวจคลงักระสุนและวตัถุระเบิด เพื่อท าการตรวจ
คลงักระสุนและวตัถุระเบิดทุกรอบ ๑ เดือน รายละเอียดตามผนวก ค. 
- ขอ้ ๒๑.๒ ตอ้งจดัท าแผนเผชิญเหตุกรณีเกิดเพลิงไหมห้รือเกิดการ
ระเบิด และตอ้งมีการซกัซอ้มตามแผนอยา่งนอ้ยปีละ ๒ คร้ัง โดยแจง้
ก าหนดการซกัซอ้มใหผู้เ้ก่ียวขอ้งทราบล่วงหนา้ทุกคร้ัง 
- ผนวก ก. ขอ้ ๒.๕ ญ เม่ือเกิดเพลิงไหมต้อ้งใหส้ัญญาณเตือนทนัที 
พร้อมท่ีจะช้ีตน้เพลิงใหเ้จา้หนา้ท่ีดบัเพลิง 
- ผนวก ก. ขอ้ ๒.๕ ฎ เจา้หนา้ท่ีผูรั้บผิดชอบ ควรจะไดแ้นะน าเจา้หนา้ท่ี
ทุกคนรู้ถึงแผนการดบัเพลิงท่ีมีอยู ่ และเป็นการช่วยเหลือเจา้หนา้ท่ีดบัเพลิงและ
ป้องกนัการสูญเสียชีวติ และทรัพยสิ์นในกรณีท่ีเกิดอุบติัเหตุ 
- ผนวก ก. ขอ้ ๒.๖ ข. ยามและเจา้หน้าท่ีผูรั้บผิดชอบเก่ียวกบักระสุน
และวตัถุระเบิด จะต้องได้รับค าแนะน าเก่ียวกับการดับเพลิงในกรณี
ฉุกเฉินและอนัตรายท่ีเก่ียวกบัเพลิงและการระเบิด และ ขอ้ควรระวงั
เก่ียวกบัความปลอดภยัท่ีจะตอ้งปฏิบติัมาแลว้ เป็นอยา่งดี การแนะน าน้ี
จะตอ้งช้ีใหเ้ห็นวา่หนา้ท่ีประการส าคญัท่ีสุดคือ การป้องกนักระสุนและ
วตัถุระเบิดไม่ให้เกิดเพลิงไหม้ การส่งสัญญาณจะต้องกระท าอย่าง
รวดเร็วท่ีสุด เพื่อจะไดเ้ร่ิมปฏิบติัการไดท้นัที การปฏิบติัอย่างฉับพลนั
ของยาม จะท าให้เพลิงและการระเบิดอยา่งรุนแรงไม่เกิดข้ึน เม่ือยามได้
ส่งสัญญาณแลว้ให้พยายามควบคุมเพลิงไวไ้ม่ให้ลุกลามต่อไป จนกว่า
หน่วยดบัเพลิงจะมาถึง ยกเวน้เม่ือเกิดเพลิงไหมใ้นคลงักระสุนและวตัถุ
ระเบิดท่ีปิดอยา่ไดพ้ยายามเขา้ไปในคลงัเป็นอนัขาด 
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    - ผนวก ก. ขอ้ ๓.๑ กล่าวทัว่ไป ตอ้งจดัท าแผนดบัเพลิงไวร้วมทั้งให้มี
รายการติดต่อส่ือสาร หรือสัญญาณเตือนท่ีจะใช้อยู่ดว้ย แมว้่ารายละเอียด
อาจแตกต่างกันไปตามความเหมาะสมของแต่ละแห่ง แต่แผนรวม
จะต้องก าหนดผูรั้บผิดชอบและผูท้  าหน้าท่ีแทน การจัดและการฝึก 
รวมทั้ งหน้าท่ีฉุกเฉินของแต่ละหน่วยงาน หรือหน่วยงานภายนอก 
จะตอ้งก าหนดความรับผดิชอบของเจา้หนา้ท่ีไวด้ว้ย ไดแ้ก่ 
        ก. การแจง้เหตุเพลิงไหม ้
        ข. การออกค าสั่งการอพยพเจา้หนา้ท่ี 
        ค. การแจง้บุคคลขา้งเคียงท่ีอาจไดรั้บอนัตราย 
        ง. วธีิดบัเพลิงหรือการคบคุมเพลิง 
        จ. การนดัพบ  และการแนะน าเจา้หนา้ท่ีดบัเพลิงเก่ียวกบั
รายละเอียดของเพลิง จนถึงเวลาท่ีเจา้หนา้ท่ีดบัเพลิงมาถึง 
- ผนวก ก. ขอ้ ๓.๓ ข. ตอ้งมีถงัน ้าและกระป๋องตกัน ้า ถงัทราย และ พลัว่ 
ไวใ้ชด้บัเพลิงท่ีเร่ิมเกิดในพื้นท่ีเก็บรักษากระสุนและวตัถุระเบิด ซ่ึงมีส่ิง
ท่ีติดไฟได ้ส่วนใหญ่เป็นหญา้ ไม ้ขอนรอง   หีบห่อ กระสุน ฯลฯ ใน
กรณีเช่นน้ีตอ้งมีถงัน ้าอยา่งนอ้ย ๑ ใบ และกระป๋องตกัน ้า ๒ ใบ หรือ
เคร่ืองดบัเพลิงชนิดเคมี ไวใ้หพ้ร้อมส าหรับใหเ้จา้หนา้ท่ีท่ีท างานอยูใ่น
บริเวณนั้นใชไ้ดท้นัที 
- ผนวก ก. ขอ้ ๓.๓ ค.๓) หน่วยท่ีมีแผนดบัเพลิงและเจา้หนา้ท่ีดบัเพลิง
จดัไว ้พร้อมดว้ยรถถงัน ้า รถดบัเพลิงและเคร่ืองอุปกรณ์อ่ืน ๆ ท่ีจ  าเป็น
ในการดบัเพลิงควรจดัให้รถดบัเพลิงไปท่ีเกิดเพลิงไหมไ้ดอ้ยา่งรวดเร็ว 
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    - ผนวก ก. ขอ้ ๓.๓ ค.๔) แผนผงัการดบัเพลิงเก็บไวท่ี้ บก.หน่วย หรือ

กองรักษาการณ์และเก็บไวใ้กลก้บัพื้นท่ีเก็บรักษา ซ่ึงจะท าใหเ้จา้หนา้ท่ี
ดบัเพลิงสามารถตดัสินใจไดอ้ยา่งเร็ว 
- ผนวก ก.  ขอ้ ๓.๓ ช.) ตอ้งจดัใหมี้เจา้หนา้ท่ีเวรยาม เจา้หนา้ท่ีดบัเพลิง 
เจา้หนา้ท่ีทางทหารและเจา้หนา้ท่ีอ่ืน ๆ ไวรั้กษาการณ์เพื่อใหมี้ก าลงัใน
การดบัเพลิงใหเ้พียงพอตลอดเวลา 
- ผนวก ก. ขอ้ ๓.๕ ก. เม่ือเจา้หนา้ท่ีรักษาการณ์หรือผูห้น่ึงผูใ้ดพบวา่มี
ควนัออกจากคลงักระสุนและวตัถุระเบิดท่ีปิดหรือสังเกตเห็นวา่เพลิง
ไหมค้ลงักระสุนและวตัถุระเบิด จะตอ้งรีบส่งสัญญาณเตือนทนัทีและ
อพยพไปอยูใ่นระยะท่ีปลอดภยั จะตอ้งไม่เขา้ไปในอาคารท่ีเกิดเพลิง
ไหมน้ั้น เพราะอาจติดอยูใ่นไฟและไม่สามารถส่งสัญญาณได ้
- ผนวก ก. ขอ้ ๓.๕ ข. ถา้พบไฟไหมห้ญา้หรือวสัดุอ่ืนรอบคลงักระสุน
และวตัถุระเบิด ควรส่งสัญญาณเตือนทนัทีและเจา้หนา้ท่ีผูน้ั้นตอ้งท าทุก
อยา่งทนัทีเท่าทีท าได ้ โดยใชเ้คร่ืองดบัเพลิง ใชน้ ้าท่ีอยูใ่นถงัใกลเ้คียง 
หรือใชเ้คร่ืองมือดบัเพลิงหรือควบคุมเพลิงไวจ้นกวา่เจา้หนา้ท่ีดบัเพลิง
จะมาถึง 
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๗. การเกบ็รักษา 
 ๗.๑ คลงั สป.๕  

 
๑. ติดป้ายสัญลกัษณ์เพลิง 
    ถูกตอ้ง 
๒. คลงั สป.๕ ท่ีเป็นคลงั 
     ปิดทุกคลงั ใส่กุญแจ 
     มัน่คงและประทบัตรา 
     เคร่ืองหมาย, มีสมุด 
     รับ-ส่ง  ลูกกุญแจไว ้
     เป็นหลกัฐานถูกตอ้ง 
๓. การเปิดคลงั สป.๕  
     ไดรั้บอนุมติัจาก  
     ผบ.หน่วยเป็นลาย 
     ลกัษณ์อกัษร 

 
- ตรวจการติด 
ป้าย สัญลกัษณ์
เพลิงท่ีคลงั   
กระสุน 
- ตรวจคลงั สป.๕ 
- ตรวจหลกัฐาน
สมุดท่ีใช้
อนุมติัในการ
เปิด-ปิด คลงั 
สป.๕ 
- ตรวจหลกัฐาน
การตรวจสภาพ
คลงั สป.๕ 

 
- ระเบียบกองทพับกวา่ดว้ย
การเก็บรักษากระสุนและ
วตัถุระเบิด พ.ศ.๒๕๔๕ 
ตอนท่ี ๒  ขอ้ ๖.๔.๑,๖.๔.๓, 
๖.๔.๔, ๙.๑๒ และ ผนวก ก. 
ขอ้ ๒.๒ ก.๔), ผนวก ก. ขอ้ 
๓.๖. ข.๑), ๒) ผนวก ก. ขอ้ 
๓.๖ ค. 

 
- ขอ้ ๖.๔.๑ ตอ้งมียามรักษาการณ์อย่างเพียงพอตลอดเวลาในระหว่าง
รักษาการณ์ตอ้งตรวจการใส่กุญแจ การประทบัตราตลอดจนอุปกรณ์ 
ประจ าคลงักระสุนและวตัถุระเบิดใหเ้รียบร้อย 
- ขอ้ ๖.๔.๓ คลงักระสุนและวตัถุระเบิดท่ีเป็นคลงัเปิดทุกคลัง ตอ้งใส่
กุญแจใหม้ัน่คง และประทบัตราเคร่ืองหมายไว ้ให้หวัหนา้คลงัจดัท าสมุด 
รับ-ส่ง ลูกกุญแจไวเ้ป็นหลกัฐานโดยถูกตอ้งทุกคร้ัง 
- ขอ้ ๖.๔.๔ การเปิดคลงักระสุนและวตัถุระเบิดทุกคร้ัง ตอ้งไดรั้บอนุมติั
จากผูบ้งัคบัหน่วยหรือผูบ้งัคบับญัชาท่ีรับผิดชอบคลงักระสุนและวตัถุ
ระเบิดนั้น โดยบนัทึกเป็นลายลกัษณ์อกัษรลงในสมุดท่ี  จดัท าข้ึนเพื่อให้
ตรวจสอบได ้
- ขอ้ ๙.๑๒ ตอ้งติดป้ายสัญลกัษณ์เพลิงท่ีคลงักระสุนและวตัถุระเบิด โดย
ป้ายท่ีติดต้องแสดงถึงส่ิงท่ีมีอันตรายสูงสุดและเพิ่มป้ายสัญลักษณ์
สารเคมี ตามหมวดของกระสุนและวตัถุระเบิดท่ีเก็บรักษาอยูใ่นคลงันั้น 
- ผนวก ก. ขอ้ ๒.๒ ก.๔) ควรมีป้ายอนุญาตให้ผูป้ฏิบติังานก ากบัดูแลผู ้
เยี่ยมเยือน(บางโอกาส) จ านวนสูงสุดให้เขา้ไปในพื้นท่ีปฏิบติังาน ห้อง 
หรืออาคารท่ีมีวตัถุระเบิดไดใ้นคร้ังหน่ึงๆ ติดไวใ้หเ้ห็นไดอ้ยา่งชดัเจน 
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 ๔. คลงักระสุนไดรั้บการ 
     ตรวจสภาพปีละคร้ัง 
๕. มีป้ายอนุญาตจ านวน 
     ผูป้ฏิบติังานเขา้ไปใน 
     อาคารท่ีมีวตัถุระเบิดได ้
     ในคร้ังหน่ึงๆ ติดไวใ้ห้ 
      เห็นไดอ้ยา่งชดัเจน 
 

  - ผนวก ก. ขอ้ ๓.๖ ข.๑) การติดป้ายสัญลกัษณ์เพลิงตอ้งติดป้ายสัญลกัษณ์
เพลิงท่ีอาคารหรือพื้นท่ีเก็บรักษาท่ีมีกระสุนหรือวตัถุระเบิดอยูใ่นลกัษณะ
ท่ีเจ้าหน้าท่ีดับเพลิงเห็นได้ง่ายจากระยะไกลท่ีสุดเท่าท่ีท าได้ ถ้าภูมิ
ประเทศ และ/หรือตน้ไมใ้บหญา้ ท าใหม้องไม่เห็นสัญลกัษณ์เพลิงจนกวา่
จะเขา้มาใกล้ ตอ้งมีแผนผงัและ/หรือแผนท่ีท่ีแสดงท่ีตั้งของพื้นท่ีเก็บ
รักษา สัญลกัษณ์เพลิงและสัญลกัษณ์เคมีถ้าเก่ียวขอ้ง แผนผงัน้ีตอ้ง
ทนัสมยัและควรมีอยูท่ี่ยามรักษาการณ์ แผนกดบัเพลิง 
- ผนวก ก. ขอ้ ๓.๖ ข. ๒) สัญลกัษณ์เพลิงน้ีอาจติดไวด้า้นนอกอาคาร
โดยตรง แต่อาคารหรือท่ีเก็บรักษา ซ่ึงมีการเปล่ียนแปลงการเก็บวตัถุ
ระเบิดบ่อยๆ ควรใชแ้ผน่ป้ายสัญลกัษณ์เพลิงท่ีถอดออกได ้ส าหรับอาคาร
ท่ีมีความยาวมากๆ อาจจ าเป็นตอ้งมีสัญลกัษณ์อยู่ดา้นละมากกว่าหน่ึง
แห่งก็ได ้
- ผนวก ก ขอ้ ๓.๖ ค. ลกัษณะของป้ายสัญลกัษณ์เพลิง  
๒) สัญลกัษณ์เพลิงเป็นรูปต่างๆ ดงัน้ี  
     - รูปแปดเหล่ียม สัญลกัษณ์เพลิงพวกท่ี ๑ 
     - รูปกากบาท สัญลกัษณ์เพลิงพวกท่ี ๒ 
     - รูปสามเหล่ียมหวักลบั สัญลกัษณ์เพลิงพวกท่ี ๓ 
     - รูปส่ีเหล่ียมขา้วหลามตดั สัญลกัษณ์เพลิงพวกท่ี ๔ 
๓) สีพื้นของสัญลกัษณ์เพลิงเป็นสีส้ม ตวัเลขแสดงถึงเพลิงแต่ละพวกเป็น
สีด า สัญลกัษณ์น้ีควรใชสี้สะทอ้นแสงหรือสีแรงแสงจะดีกวา่ 
๔) รูปร่างและขนาดของหมายเลข และสัญลกัษณ์เพลิงทั้งส่ีพวกส าหรับ
ติดท่ีประตูดา้นในอาคารใหใ้ชค้ร่ึงขนาดจริง 
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   - ระเบียบกองทพับกวา่ดว้ย

การส่งก าลงัส่ิงอุปกรณ์ 
ประเภท ๕  พ.ศ.๒๕๔๒ ขอ้ 
๓๐.๑๒, ๔๕.๑.๔.๑๒  

- ขอ้ ๓๐.๑๒ คลงักระสุนและกระสุนมูลฐาน ตอ้งไดรั้บการตรวจสภาพ
อยา่งนอ้ยปีละคร้ัง ส าหรับกระสุนส ารองสงครามให้ท าการตรวจสภาพ
ตามวงรอบของการตรวจสภาพ 
- ขอ้ ๔๕.๑.๔.๑๒ การตรวจสภาพคลงักระสุนและพื้นท่ีเก็บรักษาเป็น
การตรวจสภาพ เพื่อคน้หาสภาพท่ีไม่ไดม้าตรฐาน และอาจไม่ปลอดภยั
ต่อการเก็บรักษา เช่น ตรวจสภาพการเก็บรักษาตามมาตรฐานท่ีก าหนด 
การตรวจสภาพคลงักระสุน และการตรวจสภาพ   เสาล่อฟ้า เป็นตน้  

 ๗.๒ การเก็บ สป.๕ 
ภายในคลงั 

๑. ติดค าแนะน าประจ าคลงั  
     สป.๕ 
๒. ผงัแสดงการเก็บรักษา  
      สป.๕ ตรงกบักระสุน ท่ี 
      กองบนมา้รองกระสุน  
      และมีส าเนา ท่ีตรงกนั 
      เก็บไวท่ี้ส่วนควบคุม 
      ทางบญัชีของหน่วย 
๓. บนัทึกสถิติสูงสุดท าเป็น 
      กราฟติดไวใ้นคลงั 
      กระสุน  (ฟอสฟอรัส)  
      และขีดเส้นแดงไวท่ี้   

- ตรวจคลงั 
  สป.๕ 

- ระเบียบกองทพับกวา่ดว้ย
การเก็บรักษากระสุนและ
วตัถุระเบิด พ.ศ.๒๕๔๕ 
ตอนท่ี ๒ ขอ้ ๖.๑๐, ตอนท่ี ๓ 
ขอ้ ๙.๑, ๙.๒, ๙.๓, ๙.๔, 
๙.๕, ๙.๗,  ๙.๑๑, ๙.๑๓, ๑๓, 
๑๔, ๑๕, ๒๓ และ ผนวก ก. 
ขอ้ ๔.๑.๒๐ ข., ขอ้  ๔.๑.๓๓ 
ข.,  ค. ,ขอ้ ญ, ขอ้ ๔.๑.๗ 
ผนวก ญ ขอ้ ๒ และ ขอ้ ๕ 

- ขอ้ ๖.๑๐ ถา้อุณหภูมิภายในคลงัสูงกวา่ ๔๐ C เป็นเวลานานกวา่ ๒๔ 
ชัว่โมง ควรระบายความร้อนของคลงักระสุนและวตัถุระเบิด โดยรดน ้ า
ภายนอกอาคารให้เปียก เปิดประตูและเคร่ืองระบายอากาศ ถา้วิธีเหล่าน้ี
ลดอุณหภูมิไม่ไดผ้ลผูบ้งัคบับญัชาตอ้งตกลงใจวา่จะยา้ยกระสุนและวตัถุ
ระเบิดไปเก็บท่ีอ่ืนหรือไม่ 
- ขอ้ ๙.๑ กระสุนและวตัถุระเบิดตอ้งบรรจุอยู่ในหีบห่อหรือกล่อง
มาตรฐาน 
- ขอ้ ๙.๒ ตอ้งกองกระสุนและวตัถุระเบิด ให้หีบห่อดา้นท่ีมี    เลขงาน
ออกด้านนอก โดยกองเลขงานเดียวกนัไวร้วมกนั และจดัให้อากาศ
สามารถถ่ายเทไดส้ะดวก ดว้ยการยกดา้นล่างของกองให้  สูงพน้พื้นไม่
นอ้ยกวา่ ๔ น้ิว และระยะระหวา่งกองห่างกนัไม่นอ้ยกวา่ ๔  น้ิว  ยอดกอง
กระสุนและวตัถุระเบิดตอ้งอยูต่  ่ากวา่ระดบัชายคา 
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     ๘.๔ สป.๕ ไดรั้บการ
ตรวจ 
 
 

     ๔๓.๙  องศาเซลเซียส / 
      ๑๑๑  องศา   ฟาเรนไฮต ์
๔. สป.๕ บรรจุในหีบห่อ 
      เรียบร้อย 
๕. มีป้ายประจ ากองกระสุน  
และจ านวนกระสุนท่ีตรงตาม          
ป้ายตรงกบักระสุนในกอง 
๖. กระสุนและวตัถุระเบิด 
     ต่างเลขงานหา้มกอง 
     รวมกนั 
๗. หีบพร่อง ระบุช่ือ สป.๕ 
      รหสั, เลขงาน, จ านวน 
      ท่ีอยูใ่นหีบและวาง 
      อยูบ่นสุด  
๘. กระสุนและวตุัระเบิดท่ี
ช ารุดบกพร่องเส่ือมสภาพ
ใชก้ารไม่ได ้ตอ้งแยกเก็บ
ในท่ีท่ีปลอดภยั 
๙. กระสุนมูลฐานไดรั้บ 
     การตรวจสภาพปีละคร้ัง 

  และอยูห่่างจากหลงัคาไม่นอ้ยกวา่ ๑๘ น้ิว แต่ตอ้งไม่เกินกวา่ความสูงของ
ช่องระบายอากาศและความสูงตอ้งต ่ากวา่แนวส่ิงก าบงัอยา่งนอ้ย ๑ ฟุต มี
ป้ายประจ ากองกระสุนและวตัถุระเบิด ทบ.๔๖๘–๕๐๖ ติดไวทุ้กกองให้
เห็นอยา่งชดัเจน 
- ขอ้ ๙.๓ ตอ้งไม่กองกระสุนและวตัถุระเบิดสูงเกินไป จนท าให้หีบห่อ
ชั้นล่างถูกกดจนแตกหรือเสียรูปทรง 
- ขอ้ ๙.๔ กระสุนและวตัถุระเบิดต่างเลขงานหา้มกองรวมกนั 
- ขอ้ ๙.๕ หีบพร่องควรปิดให้สนิท ตอ้งท าเคร่ืองหมายค าวา่ “หีบพร่อง” 
พร้อมระบุรหสั เลขงานและจ านวนกระสุนและวตัถุระเบิดให้ชดัเจน วาง
ไวด้า้นบนสุดของกองเลขงานหน่ึงๆ ให้มีหีบพร่อง ไดเ้พียงหีบเพียงหีบ
เดียวเท่านั้น 
- ขอ้ ๙.๗ ตอ้งไม่มีหีบเปล่ารวมทั้งวตัถุไวไฟอยูภ่ายในคลงั 
- ขอ้ ๙.๑๑ ตอ้งติดค าแนะน าประจ าคลงักระสุนและวตัถุระเบิดตามผนวก 
ก. ขอ้ ๔.๑.๓ ฉ. ไวใ้กลป้ระตูของคลงั เพื่อใหเ้ห็นไดช้ดัเม่ือท างานอยูใ่นคลงั 
- ขอ้ ๙.๑๓ ตอ้งมีผงัแสดงการเก็บรักษากระสุนและวตัถุระเบิดท่ีทนัสมยั
อยูเ่สมอ ติดไวใ้หเ้ห็นไดช้ดัภายในคลงัและตอ้งมีส าเนาท่ีตรงกนัเก็บไวท่ี้
ส่วนควบคุมทางบญัชีของหน่วย 
- ข้อ ๑๑ กระสุนและวตัถุระเบิดท่ีบกพร่อง ช ารุด เส่ือมสภาพ ใช้การ
ไม่ได ้ตอ้งแยกเก็บไวใ้นท่ีปลอดภยัต่ออาคารท่ีพกัอาศยั อาคารปฏิบติังาน 
แหล่งชุมชน และเส้นทางสาธารณะ โดยค านึกถึงประเภทการเก็บร่วม
และขอ้บงัคบั ปริมาณ- ระยะ 
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    - ขอ้ ๑๓ ตอ้งมีการตรวจสภาพกระสุนและวตัถุระเบิดท่ีเก็บรักษาไวใ้น
คลงั โดยเจา้หนา้ท่ีสรรพาวธุท่ีใหก้ารสนบัสนุนตามวงรอบการตรวจ
สภาพท่ีก าหนดไว ้รายละเอียดตามระเบียบการตรวจสภาพกระสุนและ
วตัถุระเบิดท่ีเก่ียวขอ้ง 

 ๙. เก็บ สป.๕ ตามขอ้บงัคบั 
     ปริมาณ-ระยะท่ีก าหนด 
๑๐. กระสุนท่ีระงบัใชจ้ดัท า 
       เคร่ืองหมายงดจ่าย 
       ชดัเจน 
๑๑. เก็บ สป.๕ ตามตาราง 
       การเก็บร่วม 
 

  - ขอ้ ๑๔ เม่ือมีความจ าเป็นจะตอ้งเก็บรักษากระสุนและวตัถุระเบิดต่าง
ประเภทไวร่้วมกัน จะต้องเก็บให้ถูกต้องตามแผนผงัการเก็บร่วมท่ี
ก าหนด รายการกระสุนและวตัถุระเบิดตามล าดบัอกัษรดูไดจ้าก ผนวก ก. 
ขอ้ ๕.๓.๑ ตารางท่ี ๕ - ๑๙ การแบ่งประเภทกระสุนและวตัถุระเบิด 
ส าหรับการเก็บร่วมแบ่งออกเป็น ๑๒ หมวด (หมวด A ถึง H, J, K, l และ S) 
- ขอ้ ๑๕ การเก็บกระสุนและวตัถุระเบิดคละกนั 
             ๑๕.๑ กระสุนและวตัถุระเบิดหมวด B, C, D, E, F, G, H, J และ S 
อาจเก็บคละกนัได ้ โดยน ้ าหนกัวตัถุระเบิด โดยน ้ าหนกัวตัถุระเบิดสุทธิ
รวมกนัไม่เกิน ๑,๐๐๐ ปอนด์ ต่อพื้นท่ีเก็บรักษากระสุนและวตัถุระเบิด
เหล่าน้ีจะตอ้งบรรจุในหีบห่อมาตรฐาน 
- ขอ้ ๒๓ ใหห้น่วยต่างๆ ท่ีมีกระสุนและวตัถุระเบิดในครอบครองปฏิบติั
ตามระเบียบน้ีโดยเคร่งครัด หากไม่สามารถปฏิบติัตามไดด้ว้ยเหตุขดัขอ้ง
ใดๆ ตอ้งรายงานให้กองทพับกวา่ โดยผา่น     กรมสรรพาวุธทหารบก
หรือกรมวิทยาศาตร์ทหารบกในส่วนท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อพิจารณาอนุมติัให้ 
ละเวน้การปฏิบติัตามระเบียบน้ีเป็นการชัว่คราว ตามระยะเวลาท่ีก าหนด 
แต่ตอ้งไม่เกิน ๑ ปี ถา้มีความ  จ าเป็นสามารถขออนุมติัต่อได ้ แต่ตอ้ง
พิจารณาหาหนทางปฏิบติัเพื่อการแกไ้ขใหดี้ท่ีสุดต่อไป 
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    - ผนวก ก.ขอ้  ๔.๑.๗  ญ ขอ้ ๒) การด าเนินการเก่ียวกบั สป.ใชก้ารไม่ได ้

เม่ือพบวา่ สป.เคมีช ารุด ร่ัวซึม หรือใชก้ารไม่ได ้ตอ้งท าเคร่ืองหมายไวใ้ห้
ทราบ สป. เหล่าน้ี ตอ้งน าออกจากพื้นท่ีเก็บรักษาทนัที ถา้ท าได ้ถา้ยงัไม่
สามารถท าลายไดท้นัที ตอ้งบรรจุกระสุนท่ีร่ัวในภาชนะ และคดัแยกไป
ไวใ้นอาคารหรือท่ีส ารองไวส้ าหรับ สป.ใชก้ารไม่ได ้
- ผนวก ก. ขอ้ ๔.๑.๒๐ ข. ฟอสฟอรัสขาวท่ีบรรจุในลูกกระสุนจะหลวม
ละลายกลายเป็นของเหลวท่ีอุณหภูมิ ๔๓.๙ องศาเซลเซียส (๑๑๑ องศา 
ฟาเรนไฮต)์ เม่ือถูกอากาศจะลุกไหม ้ และถา้มีหลอดดินระเบิดอยูใ่นลูก
กระสุนจะท าใหร้ะเบิดได ้เม่ืออุณหภูมิต ่ากวา่ 
๔๓.๙ องศาเซลเซียส  ฟอสฟอรัสขาวจะเป็นของแข็ง และจะไม่ร่ัว ดว้ย
เหตุน้ีจึงจ าเป็นตอ้งรักษาอุณภูมิไวใ้ห้ต ่ากวา่ ๔๓.๙ องศาเซลเซียส 

    - ขอ้ ๔.๑.๓๓ กระสุนเคมีท่ีใชก้ารไม่ได ้
       ข.  การคดัแยก 
             ๑) กระสุนท่ีอยูใ่นสภาพอนัตราย ตอ้งคดัแยกไวเ้พื่อรอการท าลาย 
             ๒) กระสุนระงบัการใช้ ตอ้งท าเคร่ืองหมายไวใ้ห้ชดัเจนติดป้าย
ประจ ากองกระสุนไว ้เพื่องดจ่าย 
        ค. การเก็บรักษา กระสุนมีสภาพอนัตรายหา้มน ามาเก็บไวก้บักระสุน
ท่ีใช้การได้ กระสุนท่ีมีอนัตรายหรือสงสัยว่าจะมีสภาพอนัตราย ให้คดั
แยกออกและเก็บแยกกันกับกระสุนท่ีใช้ราชการได้ โดยปฏิบติัตาม
มาตรฐานปริมาณ-ระยะ 
- ผนวก ก. ขอ้ ๕ ขอ้บงัคบัเก่ียวกบัปริมาณ-ระยะ ฯลฯ 
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   - ระเบียบกองทพับกวา่ดว้ย
การส่งก าลงัส่ิงอุปกรณ์ 
ประเภท ๕ พ.ศ.๒๕๔๒ ขอ้ 
๓๐.๓, ๓๐.๔, ๓๐.๕, ๓๐.๘, 
๓๐.๑๒, ๔๕.๑,๔๕.๑.๔.๑๐, 
๔๕.๑.๕, ๖๑.๒.๖ 

- ขอ้ ๓๐.๓ แยกเก็บกระสุนตามหมวดการเก็บร่วม การเก็บรักษากระสุน
และวตัถุระเบิดจะมีความปลอดภยัมากท่ีสุด ถา้แยกเก็บแต่ละรายการ 
หรือแต่ละหมวด ตอ้งไม่เก็บรักษากระสุนท่ีมีอนัตรายต่างหมวดกนัไว้
รวมกนั เช่น เก็บรักษากระสุนและวตัถุระเบิดไวร้วมกบัวสัดุท่ีติดไฟได้
หรือไวไฟ 
- ขอ้ ๓๐.๔ เก็บกระสุนและวตัถุระเบิดไวต้ามปริมาณ-ระยะ ปริมาณของ
วตัถุระเบิดท่ีมีอยู่ในกระสุน เป็นส่ิงก าหนดระยะอนัตรายท่ีเก่ียวขอ้ง 
ปริมาณสูงสุดของวตัถุระเบิดท่ีอนุญาตให้เก็บไวใ้นท่ีแต่ละแห่งนั้ น 
พิจารณาจากระยะห่างจากท่ีตั้งนั้นถึงท่ีอีกแห่งหน่ึง ควรมีระยะห่างไม่
นอ้ยกวา่ท่ีก าหนด เพื่อใหเ้กิดความปลอดภยั 

    - ขอ้ ๓๐.๕ แยกเก็บกระสุนตามเลขงาน หา้มน ากระสุนต่างเลขงานเก็บไว้
ในกองเดียวกนั ตอ้งกองไวห่้างกนัให้เห็นแยกกนัได้ชัดเจน และมีป้าย
ประจ ากองกระสุนติดไวใ้ห้เห็นแบบ  และวิธีเขียนตามผนวก ด.          
(ทบ.๔๖๘–๕๐๖) 
- ขอ้ ๓๐.๘ กระสุนหรือองคป์ระกอบของกระสุน ท่ีจะน ามาเก็บไวใ้น
คลงักระสุนตอ้งบรรจุในหีบห่อมาตรฐาน กระสุนนอกหีบห่อห้ามน ามา
เก็บไวใ้นคลงักระสุนเป็นอนัขาด 
- ขอ้ ๓๐.๙ คลงักระสุนมีไวส้ าหรับเก็บกระสุนเท่านั้น ห้ามน า    ส่ิงของ
อ่ืนมาเก็บรวมไวใ้นคลงักระสุน หีบเปล่า ขอนรองท่ีไม่ใช้ตลอดจน
เคร่ืองมือต่างๆ ตอ้งไม่ปล่อยใหมี้ไวใ้นคลงัเก็บรักษากระสุน 
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หวัขอ้การตรวจ ตวัช้ีวดั วธีิตรวจ หลกัฐานอา้งอิง ใจความของหลกัฐานอา้งอิง 
    - ขอ้ ๓๐.๑๒ คลงักระสุนและกระสุนมูลฐาน  ตอ้งไดรั้บการตรวจสภาพ

อยา่งนอ้ยปีละคร้ัง ส าหรับกระสุนส ารองสงคราม ให้ท าการตรวจสภาพ
ตามวงรอบของการตรวจสภาพ 
- ขอ้ ๔๕.๑ ผูบ้งัคบัหน่วยทุกระดบั มีอ านาจตรวจสภาพกระสุนของ
หน่วยภายใตบ้งัคบับญัชาของตน และใช้ผลการตรวจสภาพน้ี เป็น
เคร่ืองมือวดัสภาพอนัแทจ้ริงของกระสุน และประสิทธิภาพในการส่ง
ก าลงัและซ่อมบ ารุงกระสุน ในหน่วยใตบ้งัคบับญัชาของตน 
- ขอ้ ๔๕.๑.๔.๑๐ การตรวจสภาพกระสุนมูลฐาน เป็นการตรวจสภาพท่ี
กระท าพร้อมกบัการตรวจเยีย่มหน่วยท่ีรับการสนบัสนุนเพื่อให้ค  าแนะน า 
และความช่วยเหลือทางเทคนิคและยนืยนัสภาพใชก้ารไดข้องกระสุน 

    - ขอ้ ๔๕.๑.๕ เจา้หนา้ท่ีตรวจสภาพ ส่ิงอุปกรณ์ประเภท ๕ ทุกระดบัตอ้ง
ส่งผลการตรวจสภาพส่ิงอุปกรณ์ประเภท ๕ พร้อมขอ้เสนอแนะให้กรม
สรรพาวธุทหารบก เพื่อตรวจสอบและพิจารณา สั่งการต่อไป 
- ขอ้ ๖๑.๒.๖ ผูบ้งัคบัหน่วยจะตอ้งรับผิดชอบ ให้มีจ  านวนกระสุนครบ
ตามอตัรามูลฐาน และอยูใ่นสภาพใช้การรบไดท้นัที หากปรากฏหรือ
สงสัยว่าเส่ือมสภาพ จะตอ้งรายงานตามสายการส่งก าลงัโดยด่วน และ
ส าเนารายงานตามสายการบงัคบับญัชา 
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หวัขอ้การตรวจ ตวัช้ีวดั วธีิตรวจ หลกัฐานอา้งอิง ใจความของหลกัฐานอา้งอิง 
 ๗.๓ การเก็บ สป.๕ 
ภายนอกคลงั 

๑. ตอ้งไดรั้บอนุมติัจากผูมี้ 
    อ านาจเป็นลายลกัษณะ 
    อกัษร 
๒. สป.๕ ตรงตามประเภทและ 
         จ  านวนท่ีไดรั้บอนุมติั 
๓. เก็บ  สป.๕ไวใ้นสถานท่ีท่ี

ไดรั้บอนุมติั เช่น กอง
รักษาการณ์ หรือคลงัอาวธุ 
กองร้อย 

 

- ดูหลกัฐาน
อนุมติัให้น า
กระสุนมาเก็บ
ไวน้อกคลงั 

- ระเบียบกองทพับกวา่ดว้ย
การส่งก าลงัส่ิงอุปกรณ์
ประเภท ๕ พ.ศ.๒๕๔๒ ขอ้ 
๓๐.๒ 
- ระเบียบกองทพับกวา่ดว้ย 
การเก็บกระสุนและวตัถุระเบิด 
พ.ศ.๒๕๔๕ ตอนท่ี ๓ ขอ้ ๗ 

- ขอ้ ๓๐.๒ เก็บกระสุนและวตัถุระเบิดไวใ้นคลงักระสุน ท่ีไดอ้อกแบบ
ไวโ้ดยเฉพาะ ห้ามน ากระสุนไปเก็บไวใ้นท่ีอ่ืน เช่น คลงัอาวุธ หรือ คลงั
ของกองร้อย นอกจากไดรั้บอนุมติัจากผูมี้อ านาจ 
 
- ขอ้ ๗ การเก็บรักษากระสุนและวตัถุระเบิดในท่ีตั้งปกติตอ้งเก็บรักษาไว้
ในคลงัท่ีออกแบบไวส้ าหรับเก็บรักษากระสุนและวตัถุระเบิดโดยเฉพาะ 
ยกเวน้ในกรณีท่ีจ าเป็น เช่น การเตรียมพร้อม การรักษาความปลอดภยัเม่ือ
มี ภารกิจเฉพาะ เป็นตน้ ให้ผูบ้งัคบับญัชาระดบัผูบ้ญัชาการกองพลหรือ
เทียบเท่าข้ึนไป พิจารณาอนุมติัให้เก็บรักษากระสุนประเภท ๑.๓, ๑.๔ 
จ านวนจ ากดั ตามความ  จ าเป็นไวใ้นอาคาร หรือใกลอ้าคารต่างๆ เช่น 
อาคารท่ีพกั  คลงักองร้อย, โรงงาน หรืออาคารปฏิบติังานไดเ้ป็นการ
ชัว่คราว โดยไม่ตอ้งค านึงถึงปริมาณ-ระยะ ส าหรับกระสุนปืนเล็ก ซ่ึงมีไว้
รักษาการณ์ภายในให้ผูมี้อ  านาจจดัตั้งกองรักษาการณ์ ภายในอนุมติัให้เก็บ 

    รักษาไว้ที่กองรักษาการณ์ได้  จ านวนไม่ เ กิน  ๕๐๐  นัด  ส่วน   
กองรักษาการณ์ภายนอก  ให้ผู ้มีอ  านาจจัดตั้ งกองรักษาการณ์
ภายนอกอนุมัติให้ เก็บรักษากระสุนปืนเล็กไว้ท่ีกองรักษาการณ์
ได้ตามความเหมาะสม  
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หวัขอ้การตรวจ ตวัช้ีวดั วธีิตรวจ หลกัฐานอา้งอิง ใจความของหลกัฐานอา้งอิง 

   - ระเบียบกองทพับกวา่ดว้ย
การส่งก าลงัส่ิงอุปกรณ์ 
ประเภท ๕ พ.ศ.๒๕๔๒ ขอ้ 
๕.๒.๗.๑ 

- ขอ้ ๕.๒.๗.๑ กระสุนปืนเล็ก หมายถึง กระสุนทั้งนดั ซ่ึงมีขนาดตั้งแต่ 
๓๐ มิลลิเมตรลงมา โดยปกติจะประกอบด้วยลูกกระสุนและปลอก
กระสุน ซ่ึงไดแ้ก่กระสุนธรรมดา กระสุนเจาะเกราะ กระสุนทดสอบ
ความดนัสูง กระสุนเพลิง กระสุนส่องวถีิ กระสุนปืนลูกซอง กระสุนซ้อม
รบ กระสุนซอ้มยงิ และกระสุนฝึกบรรจุ 

   - วทิย ุสพ.ทบ.ท่ี กห ๐๔๔๓/
๗๗๔๐ ลง ๒๔ ธ.ค.๔๖ ขอ้ 
๒.๔, ๒.๕ 
 
 
 
 
 
 
 
 
- ขอ้บงัคบัทหารท่ี ๖/๓๑๖๗๐/
๒๘๔๘ ลง ๑ ก.ย.๘๔ วา่ดว้ยการ
รักษาการณ์ ขอ้ ๓  

- ขอ้ ๒.๔ สป.๕ ท่ีหน่วยยึดไดจ้ากฝ่ายตรงขา้ม ประมาณร้อยละ ๙๐ เป็น 
สป.๕ ทีไม่มีใชใ้น ทบ. ไม่มีขอ้มูลทางเทคนิค ไม่ทราบอายุการผลิต และ
ไม่สามารถตรวจสอบระบบนิรภยัวา่อยูใ่นสภาพปกติหรือฝ้ายตรงขา้มได้
น าไปดดัแปลงระบบการท างานหรือไม่ จึงไม่มีความปลอดภยัในการเก็บ
รักษา ให้หน่วยท่ีมีในครอบครอง รายงานขออนุมติัท าลายตามค าสั่ง 
ทบ.(เฉพาะ) ท่ี ๑๓๔/๓๑ ลง ๑๔ มิ.ย.๓๑ (รปจ.สนาม) 
- ขอ้ ๒.๕ ส าหรับหน่วยท่ีมี สป.๕ นอกบญัชีคุมในครอบครอง ให้
รายงานให้ สพ.ทบ.ทราบ เพื่อจดัเจา้หนา้ท่ีไปตรวจสอบสภาพ ณ คลงั 
สป.๕ ของหน่วยใช้ ส าหรับหน่วยใน ทภ.ให้รายงานให้ บชร.เป็น
ผูด้  าเนินการตรวจสภาพ และด าเนินการให้ถูกตอ้งตามระเบียบ ต่อไป 
เพื่อเป็นการป้องกนัอุบติัเหตุจากการเก็บรักษาและป้องกนัการร่ัวไหล 
- ขอ้ ๓  กองรักษาการณ์ภายในใหผู้บ้งัคบับญัชาตั้งแต่ชั้น ผูบ้งัคบักองพนั 
หรือผูบ้งัคบัการเรือชั้น ๑ หรือผูบ้งัคบักองร้อย หรือผูบ้งัคบัเรือชั้น ๓  
หรือผูบ้งัคบัฝงูบินซ่ึงตั้งแยกอิสระมีอ านาจสั่งจดัได ้
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หวัขอ้การตรวจ ตวัช้ีวดั วธีิตรวจ หลกัฐานอา้งอิง ใจความของหลกัฐานอา้งอิง 
๘.  การจ าหน่าย 
๘.๑ หน่วยเร่ิมรายงาน

ขนาดกองร้อยหรือเทียบเท่า 

 
๑. รายงานการใชต้รงตามท่ี 
    น าไปใชจ้ริง 
๒. รายงานถูกตอ้ง 
 

 
- ตรวจ 
  หลกัฐาน 
- ใบเบิก 
- ใบส่งคืน  
   สป.๕ 
-ส่งคืนของ 
  หมุนเวยีน 
- รายงานการใช ้
- ขอจ าหน่าย 

 
- ระเบียบกองทพับกวา่ดว้ย
การส่งก าลงัส่ิงอุปกรณ์ พ.ศ.
๒๕๔๒ ขอ้ ๕.๑.๙, ๔๖, 
๕๐.๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- ค าสั่งกองทพับก(เฉพาะ) ท่ี    
เร่ืองก าหนดการแจกจ่ายส่ิง
อุปกรณ์ประเภท ๕ สาย สพ. 
และ สาย วศ. ส าหรับการฝึก
ประจ าปีงบประมาณ……….   
ขอ้ ๕ 

 
- ขอ้ ๕.๑.๙ การจ าหน่าย หมายถึง การตดัยอดส่ิงอุปกรณ์ออกจากความ
รับผดิชอบของกองทพับก เน่ืองจากสูญหาย ใชห้มดไป ช ารุดเสียหายจน
ไม่สามารถซ่อมคืนสภาพไดอ้ยา่งคุมค่า เส่ือมสภาพจนใชง้านไม่ไดห้รือ
สูญหาย เกินความตอ้งการหรือเป็นของลา้สมยั ไม่ใชร้าชการต่อไป  
- ขอ้ ๔๖ ความรับผดิชอบ ผูบ้งัคบัหน่วยซ่ึงมีกระสุนไวค้รอบครอง เป็น
ผูรั้บผดิชอบโดยตรงในการริเร่ิมขอจ าหน่ายกระสุน ซ่ึงหมดความจ าเป็น
ในการควบคุมทางบญัชีของหน่วย โดยไดใ้ชไ้ป เส่ือมสภาพ ถูกท าลาย 
หรือสูญหาย และใหผู้บ้งัคบับญัชาตามล าดบัชั้นรับผดิชอบในการ
ควบคุมและด าเนินการขอจ าหน่ายกระสุนซ่ึงหมดความจ าเป็นดงักล่าว 
จนกวา่กองทพับกจะไดอ้นุมติัใหจ้  าหน่ายจากบญัชีคุมของกองทพับก
แลว้ 
-  ขอ้ ๕๐.๑ หน่วยครอบครอง หน่วยขนาดกองร้อยหรือเทียบเท่า เป็น
หน่วยเร่ิมรายงาน โดยรายงานไปตามสายการบงัคบับญัชา 
- ขอ้๕ ใหห้น่วยฝึกท่ีใช ้สป.๕ สาย สพ. และ สาย วศ.รายงานการใชแ้ละ
สถานภาพ สป.๕ สาย สพ. และ สาย วศ.ต่อ ยศ.ทบ.ภายใน ๗ วนั 
หลงัจากจบการฝึกกบัใหห้น่วยท่ีไดรั้บการแจกจ่าย สป.๕ สาย สพ. และ 
สาย วศ.ตามผนวกประกอบค าสั่ง รวบรวมและสรุปรายงานการใชข้อง
หน่วยรองของตนเสนอต่อ ยศ.ทบ.ทุกรอบ ๓ เดือน ฯลฯ 
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หวัขอ้การตรวจ ตวัช้ีวดั วธีิตรวจ หลกัฐานอา้งอิง ใจความของหลกัฐานอา้งอิง 
   - วทิย ุสพ.ทบ.ท่ี กห ๐๔๔๓/

๗๗๔๐ ลง ๒๔ ธ.ค.๔๖ ขอ้ 
๒.๓ 

- ขอ้ ๒.๓ ขอให้หน่วยท่ีมี สป.๕ ในครอบครองให้ความสนใจต่อการ
ควบคุมการเก็บรักษา สป.๕ และ ปฏิบติัต่อระเบียบและค าสั่งของ ทบ.ท่ี
เก่ียวกบัการเก็บรักษา การส่งก าลงั สป.๕ และให้ความส าคญัมากกว่า 
สป.ประเภทอ่ืน และควบคุมการจ าหน่าย สป.๕ ให้ตรงตามจ านวนท่ีได้
ใชจ้ริงโดยใกลชิ้ด 

 ๘.๒ การขออนุมติั
จ าหน่ายของหน่วยระดบั
กองพนัหรือเทียบเท่าข้ึนไป 

๑. รายงานจ าหน่ายตรง 
      ตามท่ีไดใ้ชไ้ปจริง 
๒. รายงานถูกตอ้ง 
 

- ตรวจ
หลกัฐานการ
ขออนุมติั
จ าหน่าย(ทบ.
๔๐๐–๐๖๕) 

- ระเบียบกองทพับกวา่ดว้ย
การส่งก าลงัส่ิงอุปกรณ์
ประเภท ๕ พ.ศ.๒๕๔๒ ขอ้ 
๕๐.๒, ๕๑.๑, ๔๗.๑ 

- ขอ้ ๕๐.๒ หน่วยขนาดกองพนัหรือเทียบเท่า หรือกองร้อยอิสระข้ึนไป
เป็นหน่วยรายงานในการขอจ าหน่ายกระสุน 
- ขอ้ ๕๑.๑ หน่วยจะตอ้งรายงานขอจ าหน่ายกระสุนท่ีใชใ้นการฝึกตาม
หลกัสูตรภายในเวลาไม่เกิน ๓๐ วนั หลงัจากการใชง้านแลว้เสร็จ เวน้
กรณีมีความจ าเป็นอยา่งอ่ืน 
- ขอ้ ๔๗.๑  กระสุนท่ีขอจ าหน่าย หมายถึงกระสุนและวตัถุระเบิดและ
วตัถุเคมี ตลอดจนส่วนประกอบต่างๆ ซ่ึงมีอยูท่ี่หน่วยและหน่วยในสาย
การส่งก าลงัขั้นเหนือไดค้วบคุมทางบญัชีไวแ้ลว้ ทั้งชนิดและจ านวนโดย
เป็นไปในลกัษณะใดลกัษณะหน่ึง เช่น ใชไ้ปในการฝึกตามหลกัสูตร ใช้
ไปในการรบหรือกรณีฉุกเฉิน สูญหาย ฯลฯ 

   - วทิย ุสพ.ทบ.ท่ี กห ๐๔๔๓/
๗๗๔๐ ลง ๒๔ ธ.ค.๔๖  
ขอ้ ๒.๑ 

- ขอ้ ๒.๑ สป.๕ น าไปใชป้ฏิบติัราชการสนามตามแผนป้องกนัประเทศ
ของหน่วยต่างๆ ในขั้นตน้หน่วยจะตอ้งน าเอา สป.๕ อตัรามูลฐานของ
หน่วยไปใชเ้ป็นล าดบัแรกเม่ือมีการใชจ้ะตอ้งรายงานการใช ้จ าหน่ายและ
เบิกทดแทนใหค้รบตามอตัรามูลฐานตามสายการส่งก าลงัในสนาม 
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 ๘.๓ หลกัฐานการขอ
อนุมติัจ าหน่าย 

๑. หลกัฐานท่ีแนบไปพร้อม 
    กบัรายงานขออนุมติั 
    จ  าหน่าย มีหลกัฐาน 
    ครบถว้น 
๒. อ่ืน ๆ 

- ตรวจใบเบิก 
- ตรวจบญัชี 
   คุม 
- ตรวจค าสั่ง 
   การฝึก 
- รายงานการใช ้
  - ส าเนาใบ 
    ส่งคืนของ 
   หมุนเวยีน 
- รายงานขอ 
   อนุมติั 
   จ  าหน่าย 
(ทบ.๔๐๐–๐๖๕) 

- ระเบียบกองทพับกวา่ดว้ย
การส่งก าลงัส่ิงอุปกรณ์
ประเภท ๕ พ.ศ.๒๕๔๕ ขอ้ 
๕๐.๓, ๕๑.๑.๑ ๕๑.๑.๒, 
๕๑.๒ 

- ขอ้ ๕๐.๓  การรายงานขออนุมติัจ าหน่ายกระสุน 
     ขอ้ ๕๐.๓.๑ ใชแ้บบรายงานขออนุมติัจ าหน่าย (ผนวก ต.  ทบ.๔๐๐- ๐๖๕)  
     ขอ้ ๕๐.๓.๒ หน่วยขอจ าหน่าย ท าใบรายงานขออนุมติัจ าหน่ายข้ึน 

๔ ชุดเป็น ตวัจริง ๑ ชุด ส าเนา ๓ ชุด พร้อมกบัเอกสารท่ีเก่ียวขอ้ง เสนอตวัจริง
และส าเนาอีก ๒ ชุด ไปตามสายการส่งก าลงั เก็บส าเนา ๑ ชุด ไวใ้นแฟ้มรอเร่ือง 

       ขอ้ ๕๐.๓.๓ เอกสารท่ีตอ้งแนบไปพร้อมกบัรายงานขออนุมติัจ าหน่าย 
     ขอ้ ๕๐.๓.๓.๑ การจ าหน่ายส่ิงอุปกรณ์ประเภท ๕ ท่ีใชใ้นการฝึก-
ศึกษาประจ าปี 
                  - ส าเนาค าสั่ง ฝึก-ศึกษา 
                  - ส าเนารายงานการใช ้
                  - ส าเนาใบส่งคืนของหมุนเวยีนส่ิงอุปกรณ์ประเภท ๕ 
      ขอ้ ๕๐.๓.๓.๒ การจ าหน่วยส่ิงอุปกรณ์ประเภท ๕ ท่ีใชใ้นการ
ปฏิบติัราชการสนาม ปราบปราบ ฯ หรือป้องกนัประเทศ 
                  - ส าเนาค าสั่งปฏิบติัราชการสนาม หรือผนวกการส่งก าลงับ ารุง 
                  - ส าเนารายงานการใช ้   โดยมีผูบ้งัคบัหน่วยเฉพาะกิจระดบั
กรมข้ึนไป ลงนาม 
                  - ส าเนารายงานการสูญเสียส่ิงอุปกรณ์ประเภท ๕ (ถา้มี) 
                  - ส าเนาใบส่งคืนของหมุนเวยีนส่ิงอุปกรณ์ประเภท ๕ 
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              ขอ้ ๕๐.๓.๓.๓ การจ าหน่วยส่ิงอุปกรณ์ประเภท ๕ ท่ีช ารุด 

เสียหายเส่ือมสภาพ ใชก้ารไม่ได ้ ตลอดจนการสูญหาย หรือขาดบญัชี 
(เส่ือมสภาพตามท่ีกรมสรรพาวธุทหารบกแจง้ ไม่ตอ้งสอบสวน) 
           - ค าสั่งและส าเนาค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน 
           - ส านวนการสอบสวนและส าเนาการสอบสวนของคณะกรรมการ
สอบสวน 
         ขอ้ ๕๐.๓.๓.๔ การจ าหน่ายส่ิงอุปกรณ์ประเภท ๕ ท่ีใชใ้นการทดสอบ 
            - ส าเนาค าสั่งใหท้ดสอบหรือค าสั่งซ่อม                 
            - ส าเนาใบส่งคืนของหมุนเวยีน ส่ิงอุปกรณ์ประเภท ๕ 
          ขอ้ ๕๐.๓.๓.๕ การจ าหน่ายส่ิงอุปกรณ์ประเภท ๕ ท่ีใชใ้นการฝึก
พิเศษใหแ้นบหลกัฐาน เช่นเดียวกบัท่ีใชใ้นการฝึก-ศึกษาประจ าปี 

            ขอ้ ๕๐.๓.๓.๖ การจ าหน่ายส่ิงอุปกรณ์ประเภท ๕ ท่ีใชใ้นกรณีอ่ืน
นอกเหนือจากท่ีกล่าวมาแลว้ ใหแ้นบค าสั่งหรือส าเนาค าสั่งการใชส่ิ้ง
อุปกรณ์ประเภท ๕ ไปดว้ย 
-  ขอ้ ๕๑.๑.๑ ของหมุนเวียนใหน้ าส่งคืนตามท่ีกล่าวไวใ้น ตอนท่ี ๓ 
การส่งคืน  
-  ขอ้ ๕๑.๑.๒ หากมีปลอกกระสุนหาย ใหแ้นบใบรายงานการสอบสวน 
(ทบ.๔๖๘-๕๑๙) ไปดว้ย 
- ขอ้ ๕๑.๒ การขอจ าหน่ายวตัถุระเบิดเพื่อท าลายกระสุนด้านใน        
ใหป้ฏิบติัตามค าสั่งกองทพับกท่ีเก่ียวขอ้ง 
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   - วทิย ุสพ.ทบ. ท่ี กห 

๐๔๔๓/๕๗๘๕ ลง  ๑๙  ก.ย.๔๖ 
- การด าเนินการขออนุมติัจ าหน่าย   ในกรณีวงเงินอยูใ่นอ านาจ  จก.สพ.ทบ. 
อนุมติัขอให้ส่งหลกัฐานประกอบการจ าหน่ายเพิ่มเติมทุกคร้ัง (เพิ่มเติม)
จากระเบียบการส่งก าลงัส่ิงอุปกรณ์ประเภท ๕  พ.ศ.๒๕๔๒ 
       ๑. ผนวกรายละเอียดความตอ้งการ/รายการ สป.๕      ท่ีใชใ้นการ       
ฝึก-ศึกษา ประกอบค าสั่งฝึกท่ีหน่วยขอจ าหน่าย สป.๕ ในคราวนั้นๆ 
       ๒. ส าเนาค าสั่งเครดิต สป.๕     ท่ีหน่วยไดรั้บการแจกจ่ายในการ     
ฝึก-ศึกษา 
        ๓. ส าเนาใบเบิกและใบแจง้เลขงาน ท่ีหน่วยเบิก สป.๕ ตามเครดิต
หรือบญัชีการหมุนเวียน สป.๕ อตัรามูลฐานพร้อมเลขงานท่ีน ามาใช้ใน
การฝึก-ศึกษา 
         ๔. ส าเนารายงานการใชท่ี้หน่วยฝึกระดบักองพนัข้ึนไป รายงานให้ 
วศ.ทบ.ทราบ(ตามค าสั่ง ทบ.เร่ืองก าหนดการแจกจ่าย สป.๕  ประจ าปี) 
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หวัขอ้การตรวจ ตวัช้ีวดั วธีิตรวจ หลกัฐานอา้งอิง ใจความของหลกัฐานอา้งอิง 
 ๘.๔ การเสนอรายงาน
ขออนุมติัจ าหน่าย 

๑. น าเสนอรายงานขอ 
     อนุมติัจ าหน่ายต่อหน่วย 
     จ่ายท่ีสนบัสนุน 
๒. ผูอ้นุมติัจ  าหน่ายมี 
      อ านาจอนุมติัถูกตอ้ง 
๓. เม่ือไดรั้บอนุมติัจ าหน่าย 
     ฉบบัตวัจริง แลว้น า 
     ส าเนาท่ีมาแกไ้ขใหต้รง 
     กบัตวัจริงและเสนอ 
     ส าเนาท่ีแกไ้ขแลว้ไป 
     ตามสายการบงัคบับญัชา 
 

- ตรวจสอบ 
  รายงานขอ 
  อนุมติัจ าหน่าย 
- หลกัฐาน 
   ส าเนาใบ 
   จ  าหน่ายท่ี 
   รายงานไป 
   ตามสายการ 
  บงัคบับญัชา 
 

- ระเบียบกองทพับกวา่ดว้ย
การส่งก าลงัส่ิงอุปกรณ์ 
ประเภท ๕ พ.ศ.๒๕๔๒ ขอ้ 
๕๐.๓.๕.๔ และ ทางเดิน
เอกสารการจ าหน่าย 

- ขอ้ ๕๐.๓.๕.๔ เม่ือหน่วยขออนุมติัจ าหน่ายไดรั้บตวัจริงแลว้ ให้แกไ้ข
ส าเนาท่ีเก็บไวใ้นแฟ้มรอเร่ืองให้ตรงกบัตวัจริง แลว้เก็บ   ตวัจริงไวเ้ป็น
หลกัฐานเสนอส าเนาท่ีไดแ้กไ้ขแล้วไปตามสายการบงัคบับญัชาจนถึง
กองทพัภาค และให้กองทพัภาคส่งให้กองบญัชาการช่วยรบเก็บไวเ้ป็น
หลกัฐาน ส าหรับหน่วยท่ีมิไดรั้บการสนับสนุนจากส่วนภูมิภาคและ
กองบญัชาการช่วยรบ ใหท้ าใบ   ขอจ าหน่าย ๓ ชุด เก็บส าเนาไวใ้นแฟ้ม
รอเร่ือง ๑ ชุด เสนอตวัจริงและส าเนาอยา่งละ ๑ ชุด ไปตามสายการส่ง
ก าลงั เม่ือไดรั้บอนุมติัแลว้ ให้เก็บส าเนา ๑ ชุดไวท่ี้กองควบคุม ส่ิง
อุปกรณ์    กรมสรรพาวธุทหารบก ตวัจริงส่งคืนหน่วยขออนุมติัจ าหน่าย 
ให้หน่วยขอจ าหน่ายแกไ้ขส าเนาให้ตรงกบัตวัจริง แลว้เสนอส าเนาท่ี
แกไ้ขแลว้ไปยงัหน่วยข้ึนตรงกองทพับกท่ีตนสังกดัอยู ่ เพื่อเก็บไวเ้ป็น
หลกัฐาน 
- ทางเดินเอกสารจ าหน่าย 
   ๑. การรายงานขออนุมติัจ าหน่าย ส่งรายงานตามสายการส่งก าลงั 
   ๒. ส าเนารายงานใหห้น่วยบงัคบับญัชาโดยตรงทราบ 
   ๓. ทางเดินของค าสั่งอนุมติัแลว้ ยอ้นกลบัทางเดินตามสายการส่งก าลงั 
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หวัขอ้การตรวจ ตวัช้ีวดั วธีิตรวจ หลกัฐานอา้งอิง ใจความของหลกัฐานอา้งอิง 
 ๘.๕ การติดตามการขอ
อนุมติัจ าหน่าย (กรณีล่าชา้)  

๑. มีหลกัฐานการติดตาม 
     การขออนุมติัจ าหน่าย 
     เป็นลายลกัษณ์อกัษร 
 

- รายงานขอ 
  อนุมติั
จ าหน่ายท่ีอยู่
ในแฟ้มรอ
เร่ืองรอการ
อนุมติั 

- ค าสั่ง ทบ.ท่ี๔๒๒/๒๕๑๖ 
ลง ๕ ต.ค.๑๖ เร่ือง การตรวจ
เยีย่มการส่งก าลงับ ารุงของ
ผูบ้งัคบับญัชา และการก ากบั
ดูแลของฝ่ายอ านวยการส่ง
ก าลงับ ารุง ขอ้ ๑๐.๔ 

- ขอ้ ๑๐.๔ การติดตามเร่งรัดผลงาน ฯลฯ 
             ๑๐.๔.๑ ใชว้ธีิต่อไปน้ีตามล าดบั 
                        ๑๐.๔.๑.๑ พบปะประสานดว้ยตนเอง                                
                        ๑๐.๔.๑.๒ ส่งผูแ้ทนไปพบปะประสานงาน 
                        ๑๐.๔.๑.๓ ติดต่อโดยตรงดว้ยโทรศพัทห์รือวทิยโุทรศพัท ์                       
                        ๑๐.๔.๑.๔ ติดตามและเร่งรัด   เป็นลายลกัษณ์อกัษร 

 ๘.๖ การตดัยอด สป.๕  
ออกจากบญัชีคุม 

๑. เม่ือไดรั้บอนุมติัจากผูมี้ 
     อ  านาจให้จ  าหน่ายแลว้ 
๒. การบนัทึกตดัยอด 
     บญัชีคุมถูกตอ้ง 
 

- ตรวจสอบ
รายงานขอ
อนุมติั
จ าหน่ายท่ี
ไดรั้บอนุมติั
ใหจ้  าหน่าย 
- ตรวจบญัชี
คุมกระสุนมูล
ฐาน, ฝึก-
ศึกษา 

- ระเบียบ การส่งก าลงัส่ิง
อุปกรณ์ประเภท ๕ พ.ศ.
๒๕๔๒ ขอ้ ๕.๑.๙ 
 
 
- ระเบียบ ทบ.วา่ดว้ยการ
จ าหน่าย สป. พ.ศ.๒๕๓๙  
ขอ้ ๒๐ 

- ขอ้ ๕.๑.๙ การจ าหน่าย หมายถึงการตดัยอดส่ิงอุปกรณ์ออกจากความ
รับผดิชอบของกองทพับก เน่ืองจากสูญไป ใชห้มดไป ช ารุดเสียหายจน
ไม่สามารถซ่อมคืนสภาพไดอ้ยา่งคุม้ค่าเส่ือมสภาพจนใชง้านไม่ได ้หรือ
สูญหาย เกินความตอ้งการ หรือเป็นของลา้สมยัไม่ใชร้าชการต่อไป 
 
- ขอ้ ๒๐ เม่ือหน่วยรายงานทราบผลการอนุมติัจ าหน่ายส่ิงอุปกรณ์แลว้ 
ใหต้ดัยอดส่ิงอุปกรณ์นั้นออกจากบญัชีคุมของหน่วย และแจง้ผลการ
อนุมติันั้นใหห้น่วยบงัคบับญัชาโดยตรงทราบ   แต่ถา้ในระหวา่งการ
ด าเนินกรรมวธีิขออนุมติัจ าหน่าย หน่วยรายงานมีความจ าเป็นตอ้งใชส่ิ้ง
อุปกรณ์ประเภทนั้น ใหห้น่วยรายงานท าเบิกทดแทนไปได ้ เวน้ สป.๕ 
โดยในการเบิกทดแทนให้แนบส าเนารายงานขออนุมติัจ าหน่วย  
(ทบ.๔๐๐-๐๖๕) ไปดว้ย 
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หวัขอ้การตรวจ ตวัช้ีวดั วธีิตรวจ หลกัฐานอา้งอิง ใจความของหลกัฐานอา้งอิง 
   - ระเบียบ ทบ.วา่ดว้ยการส่ง

ก าลงั สป.๕ พ.ศ.๒๕๔๒ ขอ้ 
๕.๑.๒๖, ขอ้ ๗.๑.๑ ขอ้ 
๖๑.๒.๑, ขอ้  ๖๑.๒.๔  ขอ้ 
๖๑.๒.๖ 

- ขอ้ ๕.๑.๒๖ อตัรากระสุนมูลฐาน หมายถึง จ านวนกระสุนซ่ึง
กองทพับกอนุมติัให้หน่วยสะสมไว ้ เพื่อใชร้บหรือเผชิญสถานการณ์ 
และสามารถน าไปไดด้ว้ยก าลงัพลและยานพาหนะของหน่วย 
- ขอ้ ๗.๑.๑ ความตอ้งการกระสุนมูลฐานขั้นตน้ 

         = อตัรากระสุนมูลฐาน X จ านวนหน่วยทหารหรือจ านวนอาวธุ
ตามอตัรานั้น  
- ขอ้ ๖๑.๒.๑ จ านวนและชนิดกระสุนตามอตัรามูลฐาน ใหป้ฏิบติัตาม
ค าสั่งของกองทพับกท่ีใชบ้งัคบัอยู ่
- ขอ้ ๖๑.๒.๔ กระสุนมูลฐานน้ี มีไวเ้พื่อใชใ้นการรบหรือในกรณีฉุกเฉิน
เท่านั้น หากน าไปใชก้รณีอ่ืนจะตอ้งไดรั้บอนุมติัจากกองทพับก 
- ขอ้ ๖๑.๒.๖ ผูบ้งัคบัหน่วยจะตอ้งรับผดิชอบใหมี้จ านวนกระสุนครบ
ตามอตัรามูลฐานและอยูใ่นสภาพใชก้ารรบไดท้นัที หากปรากฏหรือ
สงสัยวา่เส่ือมสภาพ จะตอ้งรายงานตามสายการส่งก าลงัโดยด่วน และ
ส าเนารายงานตามสายการบงัคบับญัชาทราบดว้ย 

   - หนงัสือ ยก.ทบ.ต่อท่ี กห 
๐๔๐๓/๒๘๘ ลง ๕ ก.ย.
๓๗ เร่ือง การเบิก ลข.
สังหาร     ขอ้ ๒.๔ 

- ขอ้ ๒.๔ ความตอ้งการ ลข. สังหารคงถือปฏิบติัเช่นเดียวกบัความตอ้งการ
กระสุนมูลฐานคือใชอ้ตัราเต็ม ตามอตัราการจดัและยทุโธปกรณ์ท่ี ทบ.
ไดก้ าหนดไว ้ส าหรับหน่วยด าเนินกลยทุธ และหน่วยอ่ืน ๆ 
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หวัขอ้การตรวจ ตวัช้ีวดั วธีิตรวจ หลกัฐานอา้งอิง ใจความของหลกัฐานอา้งอิง 
๙. การรายงานสถานภาพ 

 ๙.๑ การรายงานสถานภาพ
สมบูรณ์ (รอบ ๖ เดือน) 

   

 ๑ รายงานครบถว้นทุก
รายการ 
๒ รายงานตรงตามขอ้ก าหนด
ในระเบียบ 

 
 - ค านวณ
จ านวน
กระสุนโดย
ตรวจสอบ
จ านวนอาวธุ
ท่ีหน่วย
ไดรั้บกบั
อตัรามูลฐาน 

 - ตรวจบญัชี
คุมมูลฐาน 

 - ตรวจใบเบิก 

 
- อจย.,อสอ. และ อย. ของ
หน่วย 
- ค าสั่ง ทบ. (เฉพาะ) ลบัมาก 
ท่ี ๙๘/๔๓  ลง ๖ ก.ย. ๔๓ 
เร่ือง อตัรามูลฐานกระสุนและ
วตัถุระเบิดและค าสั่งแกไ้ข
เพิ่มเติม ค าสั่ง ทบ.(เฉพาะ) 
ลบัมาก ท่ี ๑๓/๔๔  ลง ๖ มี.ค.
๔๔ เร่ือง แกอ้ตัรามูลฐานและ
วตัถุระเบิด (คร้ังท่ี ๑) 
- ค าสั่ง ทบ. (เฉพาะ) ลบัมาก 
ท่ี ๕๙/๒๖ ลง ๙ มี.ค.๒๖ เร่ือง 
อตัรามูลฐานกระสุนและวตัถุ
ระเบิดของหน่วยอาสาสมคัร
ทหารพราน 

 
- ดูรายละเอียดในหลกัฐานอา้งอิง 
- ดูรายละเอียดในหลกัฐานท่ีอา้ง 
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หวัขอ้การตรวจ ตวัช้ีวดั วธีิตรวจ หลกัฐานอา้งอิง ใจความของหลกัฐานอา้งอิง 
   - หนงัสือ ยก.ทบ.ท่ี ต่อ กห 

๐๔๐๓/๘๗๕๐ ลง ๕ ส.ค.
๔๖ เร่ืองปัญหาขอ้ขดัขอ้ง
จากการตรวจของ จบ ขอ้.
๒.๑, ๒.๓ 

- ขอ้ ๒.๑ ลข.สังหาร ก าหนดจ่ายใหเ้ฉพาะหน่วยด าเนินกลยทุธ์ จ านวน 
๑ ลูก/คน ส าหรับหน่วยอ่ืนๆ จ านวน ๓ คน/ลูก ซ่ึงหน่วยด าเนินกลยทุธ์
ตามนยัค าสั่งน้ี หมายรวมถึง กรม/พนั.ร.,ม. และ รพศ., กองร้อย ลว.พล. 
และ ร้อย.ลว.ไกล เน่ืองจากอตัรามูลฐานกระสุนและวตัถุระเบิด หมายถึง 
จ านวนกระสุนและวตัถุระเบิดซ่ึงอนุมติัใหมี้ไวท่ี้หน่วยใชต้ลอดเวลา เพื่อเผชิญกบั
สถานการณ์รบในขั้นตน้จนกวา่การส่งก าลงัเพิ่มเติมตามปกติจะด าเนินการได ้ อตัรา
มูลฐานดงักล่าวหน่วยจะตอ้งสามารถน าไปไดด้ว้ยก าลงัพล และยานพาหนะในอตัรา
ของหน่วย เพราะฉะนั้นหน่วยอ่ืน  ๆ จึงหมายถึง เฉพาะหน่วยในส่วนก าลงัรบ
(นอกเหนือจากหน่วยด าเนินกลยทุธ์ตามนยัของค าสั่งน้ี) ตามการจดัแบ่ง
ประเภทการจดัหน่วยของ ทบ. ซ่ึงประกอบดว้ย ส่วนบงัคบับญัชา ส่วนก าลงัรบ ส่วน
สนบัสนุนการรบ ส่วนภูมิภาค ส่วนส่งก าลงับ ารุง ส่วนการศึกษา และส่วนช่วยการ
พฒันาประเทศ ดงันั้นหน่วยอ่ืนซ่ึงมิใช่หน่วยในส่วนก าลงัรบ จึงไม่มีความ
จ าเป็นท่ีจะตอ้งเบิก   ลข.สังหาร ไวป้ระจ าหน่วย 

    - ขอ้ ๒.๓  หน่วยส่วนภูมิภาคและส่วนการศึกษา ก าหนดใหมี้อตัรามูล
ฐานกระสุนเท่ากบัคร่ึงหน่ึงของอตัรามูลฐานกระสุนท่ีระบุไว ้ดงันั้นการ
ท่ีระบุอตัรามูลฐานกระสุน ปพ.๔๕ น้ิวไวจ้  านวน ๒๑ นดั/กระบอก จึง
ท าใหเ้กิดความสับสนวา่จะใหห้น่วยเบิกจ่ายกระสุนจ านวนเท่าใด  เช่น  
๑๐ นดั/กระบอก,  ๑๑ นดั/กระบอก  
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    หรือ ๑๐ นดัคร่ึง/กระบอก เป็นตน้ แต่อยา่งไรก็ตามหากใชห้ลกัการ

ก าหนดความตอ้งการกระสุนมูลฐานขั้นตน้ ตามอา้งถึง ๓ (ความ
ตอ้งการกระสุนมูลฐานขั้นตน้ = อตัรามูลฐาน X จ านวนหน่วยทหาร 
หรือจ านวนอาวธุตามอตัรา) มาเป็นแนวทางในการค านวณ หากยงัมีเศษ
ของจ านวนกระสุนใหปั้ดข้ึน ก็จะสามารถแกไ้ขปัญหาดงักล่าวได ้ เช่น 
มทบ.มี ปพ.ของหน่วยใช ้= (๒๑/๒)X(๓๓)=๓๔๖ นดั (ปัดเศษข้ึน) โดย
หน่วยสามารถเบิกจ่ายจ านวนกระสุนดงักล่าวเป็นส่วนรวมไวป้ระจ า
หน่วยได ้

  ๙.๒  รายงานสถานภาพ
รอบ ๑ เดือน 
      

๑.รายงานเฉพาะรายการท่ี
เปล่ียนแปลง 
๒. งดรายงานและมีเอกสาร
ยนืยนั 
๓. รายงานตรงตาม
ขอ้ก าหนดในระเบียบฯ 

 - ตรวจรายงาน
สถานภาพ
กบับญัชีคุม
เครดิต
กระสุน
และบญัชี 

  คุมกระสุน 

- ระเบียบ ทบ.วา่ดว้ยการส่ง
ก าลงัก าลงั สป. ๕ พ.ศ. 
๒๕๔๒ ขอ้ ๗๐.๑.๑, ๗๐.๒, 
๗๑.๑.๑, ๗๑.๑.๒, ๗๑.๖, 
๗๒.๒, ๗๓.๑, ๗๓.๒, 
๗๓.๓, และ ๗๓.๔ 

 
 

- ขอ้ ๗๐.๑.๑ ให้หน่วยใช้ ,  คลังกระสุนกองบัญชาการช่วยรบ ,  
คลังกระสุนส่วนภูมิภาค ใชแ้บบเอกสาร ใบรายงานสถานภาพกระสุน 
แบบ ๑ ตาม ผนวก ผ (ทบ.๔๖๘–๕๒๑แบบ ๑) ส าหรับคลงักระสุน
กองบัญชาการช่วยรบ ให้ท าใบสรุปการสะสมตาม ผนวก ฝ              
(ทบ.๔๖๘–๕๒๒)  ดว้ย 
- ขอ้ ๗๐.๒ ระยะเวลาในการรายงาน ทุกระดบัหน่วยรายงานทุกรอบ ๑  
เดือน ปิดรายงานในวนัส้ินสุดวนัท าการของเดือนนั้น ๆ  



   หลักฐานการตรวจ เร่ืองการส่งก าลัง สป.๕ สาย สพ. และ สาย วศ.                                                                                            หนา้   ๕๔    ใน  ๕๗  หนา้                     
 

หวัขอ้การตรวจ ตวัช้ีวดั วธีิตรวจ หลกัฐานอา้งอิง ใจความของหลกัฐานอา้งอิง 
  มูลฐาน ณ 

วนัปิด
รายงาน 

 

 - ขอ้ ๗๑.๑.๑ กองพนัหรือหน่วยเทียบเท่าหรือกองร้อยอิสระข้ึนไป เป็น
หน่วยรายงานสถานภาพ ส าหรับหน่วยเหนือข้ึนไปจากกองพนั คง
รายงานเฉพาะหน่วยข้ึนตรงของตนเวน้หน่วยข้ึนตรงซ่ึงไดร้ายงานให้
หน่วยท่ีใหก้ารสนบัสนุนทราบแลว้ 
- ขอ้ ๗๑.๑.๒ ใหร้ายงานสถานภาพต่อหน่วยท่ีใหก้ารสนบัสนุน ภายใน
วนัท่ี ๕ ของเดือน หลงัจากปิดรายงาน และส าเนาเสนอตามสายการ
บงัคบับญัชาและใหห้น่วยตามสายการบงัคบับญัชา สรุปรวมเอกสาร
ตามล าดบัจนถึงหน่วยข้ึนตรงกองทพับก 
- ขอ้ ๗๑.๖ การรายงานล่าชา้กวา่ก าหนดของหน่วยใด ๆ ก็ตาม ใหห้น่วย
ข้ึนตรงกองทพับก ซ่ึงเป็นหน่วยในสายการบงัคบับญัชาของหน่วยนั้น ๆ 
พิจารณาขอ้บกพร่อง แลว้รายงานใหก้องทพับกทราบ 
- ขอ้ ๗๒.๒ ใหทุ้กหน่วยท่ีเก่ียวขอ้งรายงานสถานภาพสมบูรณ์ เพื่อสรุป
การเปล่ียนแปลงในรอบ ๖ เดือน เม่ือส้ินสุดเดือนมีนาคมและกนัยายและ 
งดรายงานสถานภาพประจ าเดือน 

    - ขอ้ ๗๓.๑ กระสุนรายการใดท่ีหน่วยนั้นไม่ไดรั้บหรือสะสมไว ้ ไม่มี
การเปล่ียนแปลงจากรายงานสถานภาพกระสุนในรอบปีท่ีแลว้ ใหง้ดไม่
ตอ้งรายงาน เฉพาะในกรณีท่ีไม่มีการเปล่ียนแปลงทุก รายการ ใหย้นืยนั
ดว้ยเคร่ืองมือส่ือสารท่ีเหมาะสม ยกเวน้การ รายงานสถานภาพสมบูรณ์ 
- ข้อ ๗๓.๒ รายช่ือกระสนุที่จะต้องรายงาน ให้ใช้รายช่ือกระสนุตาม
ค าสั่งกองทพับกเกี่ยวกบัการก าหนดช่ือกระสนุ 
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    - ขอ้ ๗๓.๓ รายงานสถานภาพกระสุน ใหถื้อเป็นเอกสาร “ลบั” 
- ขอ้ ๗๓.๔ ส าหรับรายการกระสุนท่ีตอ้งรายงาน ใหถื้อตาม    รายการท่ี
กรมสรรพาวธุทหารบก ประกาศและแจกจ่ายใหท้ราบ 

   - หนงัสือ สพ.ทบ.ด่วนมาก ท่ี 
กห ๐๔๔๓/๕๑๐ ลง ๒๑ ม.ค.
๔๕ เร่ือง ก าหนดแนวทาง
แกปั้ญหา สป.๕ ขอ้ ๒ 
- หนงัสือ สพ.ทบ.ด่วนมาก ท่ี 
กห ๐๔๔๓/๕๐๘ ลง ๒๑ ม.ค.
๔๕ เร่ือง ช้ีแจงการด าเนินการ
เพิ่มเติมเก่ียวกบั สป.๕  
(เรียน มทภ.๑, ๒, ๓, ๔) 
 

- ขอ้ ๒ จากปัญหาขอ้มูลจากการรายงานสภาพ สป.๕ ตามวงรอบเดือน 
ไม่มี ขอ้มูลเพียงพอ สพ.ทบ.จึงไดแ้จง้ให้ ทภ.๑-๔ และ นขต.ทบ.(นอก 
ทภ. ในพื้นท่ี ทภ.๑) ทราบ และด าเนินการตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ย ๒-๓ สรุป
ไดด้งัน้ี 
      ๒.๑ การรายงานสถานภาพทุกรอบ ๑ เดือน ในฐานะของหน่วยใช ้
ตามแบบฟอร์ม ทบ.๔๖๘–๕๒๑ แบบ ๑ ซ่ึงหน่วย   รายงานยอดกระสุน
ฝึก กระสุนมูลฐาน รวมในรายงานเดียวกนั   ใหแ้ต่ละหน่วยรายงาน
สถานภาพกระสุนวตัถุระเบิดของหน่วยเอง เพิ่มเติม มาพร้อมกบัรายงาน
ตามระเบียบฯ โดยแยกรายงานสถานภาพกระสุนและวตัถุระเบิด เป็น
ประเภทกระสุนมูลฐาน, กระสุนฝึก คนละฉบบัโดยใชแ้บบฟอร์ม ทบ.
๔๖๘–๕๒๑ แบบ ๑ พร้อมใหจ้ดัท ารายงานเลขกระสุนฝึก, กระสุนมูล
ฐาน โดยใชแ้บบฟอร์ม ทบ.๔๖๘–๕๒๑ แบบ ๒ แนบมาดว้ย (ตวัอยา่ง
การรายงานตามท่ีแนบ) โดยใหร้ายงานสถานภาพทุกรายการ (ฉบบั
สมบูรณ์)    ทุกตน้ ต.ค., เม.ย. หากวงรอบเดือนใดไม่มีการเปล่ียนแปลง
ใหย้นืยนัใหท้ราบ หรือแจง้ใหท้ราบ เฉพาะรายการท่ีเปล่ียนแปลง 
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หวัขอ้การตรวจ ตวัช้ีวดั วธีิตรวจ หลกัฐานอา้งอิง ใจความของหลกัฐานอา้งอิง 
   - หนงัสือ สพ.ทบ.ด่วนมาก ท่ี 

กห ๐๔๔๓/๕๐๙ ลง ๒๑ ม.ค.
๔๕ เร่ือง ช้ีแจงการด าเนินการ
เพิ่มเติมเก่ียวกบั สป.๕  
(เรียน ผบ.หน่วย นขต.ทบ.) 

     ๒.๒ การรายงานสถานภาพทุกรอบ ๑ เดือน ในฐานะหน่วยส่งก าลงั 
(คลงักระสุน บชร., คลงักระสุนส่วนภูมิภาค) ตามแบบฟอร์ม ทบ.
๔๖๘–๕๒๑ แบบ ๑ ซ่ึงเติมหน่วยรายงานยอดกระสุนฝึก กระสุนมูล
ฐาน กระสุนส ารองสงคราม รวมในรายงานฉบบัเดียวกนั ใหแ้ต่ละ
หน่วยรายงานเพิ่มเติมโดยแยกรายงานยอดกระสุนฝึก (ในสะสม) และ
กระสุนส ารองสงครามคนละฉบบัโดยใชแ้บบฟอร์ม ทบ.๔๖๘–๕๒๑ 
แบบ ๑ และจดัท ารายงานเลขงาน และสภาพกระสุนฝึก กระสุนส ารอง
สงคราม แยกคนละฉบบั โดยใชแ้บบฟอร์ม ทบ.๔๖๘–๕๒๑ แบบ ๒ 
แนบมาพร้อมกบัรายงานตามระเบียบฯ(ตามตวัอยา่งท่ีแนบ) หากวงรอบ
เดือนใดไม่มีการเปล่ียนแปลงใหย้นืยนัใหท้ราบ เฉพาะรายการท่ี
เปล่ียนแปลง 
     ๒.๓ การรายงานสถานภาพเพิ่มเติม ในขอ้ ๒.๑ , ๒.๒ ใหห้น่วยท่ี
รายงาน รายงานผา่นหน่วยสนบัสนุนตามสายส่งก าลงั   มาพร้อมกบั
รายงานตามระเบียบฯ และใหห้น่วยรับรายงาน     ดงักล่าว รวบรวม
รายงานของทุกหน่วย ๆ ละ ๑ ฉบบั ส่งให ้ กคสป.สพ.ทบ. ทุกวงรอบ
เดือน พร้อมกบัรายงานตามระเบียบ ฯ 
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หวัขอ้การตรวจ ตวัช้ีวดั วธีิตรวจ หลกัฐานอา้งอิง ใจความของหลกัฐานอา้งอิง 
   - วทิย ุสพ.ทบ. ท่ี กห 

๐๔๔๓/๑๙๙๑ ลง ๒๘  มี.ค.๔๖ 
ขอ้ ๓ 

- ขอ้ ๓ เพื่อใหท้ราบปีผลิต (อาย)ุของ สป.๕ ท่ีคงคลงัหน่วยต่าง  ๆเพื่อใช้
เป็นขอ้มูลในการบริหารในเร่ืองการเก็บรักษา    การจดัหา ใหส้ัมพนัธ์กบั
อายกุารเก็บรักษา ขอใหห้น่วยบนัทึกขอ้มูล ปีผลิต(ปี ค.ศ.) ของ สป.๕ 
แต่ละชนิดแต่ละเลขงานลงไป (ในช่องหมายเหตุ) เพิ่มเติมในรายงาน
สถานภาพประจ าเดือน ตามขอ้ ๒ ดว้ย รวมทั้งขอใหต้รวจสอบสภาพ 
สป.๕ คงคลงั (ตามผลการตรวจสภาพหรือหลกัฐานแจง้ระงบัก าจดัการใช)้ 
และบนัทึกในช่องสภาพใหต้รงกบัสภาพท่ีแทจ้ริงของ สป.๕ ใน
ครอบครองดว้ย 

 ๙.๓ การรายงานการใช ้ 
สป.๕ ฝึก- ศึกษา 

๑. รายงานครบถว้นถูกตอ้ง 
๒. รายงานการใชใ้ห ้ยศ.
ทบ.ทราบภายใน ๗ วนั 
หลงัจากฝึกเสร็จ 
 

- ตรวจรายงาน
การใช ้

- ตรวจ
หลกัฐาน
ใบเบิก 

- การควบคุม
ทางบญัชี 

- ค าสั่งกองทพับก (เฉพาะ) ท่ี    
เร่ืองก าหนดการแจกจ่ายส่ิง
อุปกรณ์ประเภท ๕ สาย สพ. 
และ สาย วศ. ส าหรับการฝึก
ประจ าปีงบประมาณ……….   
ขอ้ ๕ 
- วทิย ุสพ.ทบ.ท่ี กห ๐๔๔๓/
๗๗๔๐  ลง  ๒๔  ธ .ค .๔๖  
ข้อ  ๒ .๓  
- ค  าสั่ง ทบ.หรือค าสั่งหน่วย
เหนือท่ีแบ่งมอบเครดิตฝึก
ประจ าปี (สาย สพ.และวศ.) 
ใหก้บัหน่วยปีปัจจุบนั 

- ขอ้ ๕ ใหห้น่วยฝึกท่ีใช ้สป.๕ สาย สพ. และ สาย วศ.รายงานการใช้
และสถานภาพ สป.๕ สาย สพ. และ สาย วศ.ต่อ ยศ.ทบ.ภายใน ๗ วนั 
หลงัจากจบการฝึกกบัใหห้น่วยท่ีไดรั้บการแจกจ่าย สป.๕ สาย สพ. และ 
สาย วศ.ตามผนวกประกอบค าสั่ง รวบรวมและสรุปรายงานการใชข้อง
หน่วยรองของตนเสนอต่อ ยศ.ทบ. ทุกรอบ ๓ เดือน ฯลฯ 
- ขอ้ ๒.๓ ขอใหห้น่วยท่ีมี สป.๕ ในครอบครองใหค้วามสนใจต่อการ
ควบคุมการเก็บรักษา สป.๕ และ ปฏิบติัต่อระเบียบและค าสั่งของ ทบ.
ท่ีเก่ียวกบัการเก็บรักษา การส่งก าลงั สป.๕ และใหค้วามส าคญัมากกวา่ 
สป.ประเภทอ่ืน และควบคุมการจ าหน่าย สป.๕ ใหต้รงตามจ านวนท่ีได้
ใชจ้ริงโดยใกลชิ้ด 

 


