
หลักฐานเตรียมการรับตรวจประจ าปี   
เร่ือง  การส่งก าลัง  สป.๒  และ ๔ สาย ส. (หน่วยใช้) 

---------------------------------------------------- 
 
๑. ส ำเนำ อจย., อสอ. ฉบับสมบูรณ์ของหน่วย  หรืออนุมัติอ่ืนใดที่ให้มี สป. ในครอบครอง 
๒. บัตรบัญชีคุมสิ่งอุปกรณ์ถำวร ( ทบ.๔๐๐-๐๐๕ ), บัญชสี่วนประกอบชุด ( ทบ.๔๖๓ – ๐๔๐ ),บัตรบัญชีคุมชิ้นส่วน 
    ซ่อมตำมอัตรำพิกัด ( ทบ.๔๐๐ – ๐๖๘ ), บัตรบัญชีคุมแบตเตอรี่แห้ง ( ทบ. ๔๐๐ – ๐๐๓ ) 
๓. แฟ้มเอกสำรใบเบิก, ใบส่งซ่อม, ใบส่งคืน, ใบโอน, ใบยืม, หลักฐำนขออนุมัติจ ำหน่ำย, หลักฐำนกำร   
    ติดตำมใบเบิก, ติดตำมใบส่งซ่อม, ติดตำมกำรขออนุมัติจ ำหน่ำย 
๔. ทะเบียนคุมที่ใบเบิก, ใบส่งซ่อม, ใบส่งคืนสิ่งอุปกรณ์ ( ทบ.๔๐๐ – ๐๐๒ ) 
๕. บัญชีชิ้นสว่นซ่อมตำมอัตรำพิกัด ( บชอพ. ) ของเครื่องสื่อสำร ( ทบ.๔๐๐ – ๐๖๖ ) 
๖. รำยงำนยอด สป.ส ำคัญ สำย ส. งดใช้งำนประจ ำเดือน 
๗. หลักฐำนกำรตรวจ สป.สำย ส. โดย ผบ. หนว่ย ประจ ำเดือน 
๘. รำยงำนสถำนภำพสิ่งอุปกรณ์สำย ส. รอบ ๓ เดือน 
๙. หลักฐำนกำรส่งลำยมือชื่อผู้มีสิทธิเบิกและผู้รับสิ่งอุปกรณ์ของหน่วย 
๑๐. ค ำสั่งแต่งตั้งกรรมกำรตรวจรับสิ่งอุปกรณ์และรำยงำนผลกำรตรวจรับสิ่งอุปกรณ์ 
๑๑. แผนกำรป้องกันอัคคีภัยและกำรปฏิบัติเมื่อเกิดอัคคีภัยของหน่วย 
๑๒. หลักฐำนกำรรับ – ส่งหนำ้ที่ของผู้บังคับบัญชำและเจ้ำหน้ำที่ส่งก ำลังของหน่วย 
๑๓. ระเบียบ ว่ำด้วย กำรเก็บรักษำสิ่งอุปกรณ์  ประเภท ๒ และ ๔ สำย ส.ของหน่วย 
๑๔. ส ำเนำระเบียบกองทัพบก  ว่ำด้วย กำรป้องกันอัคคีภัยและกำรปฏิบัติเมื่อเกิดอัคคีภัย พ.ศ.๒๕๐๓  ลง ๑ ก.ค.๐๓ 
๑๕. ส ำเนำค ำสั่งกองทัพบก ที่ ๔๑๔/๒๕๑๒  เรื่อง กำรส่งซ่อมเครื่องสื่อสำรและสิ่งอุปกรณ์สำยสื่อสำรนอกโครงกำร 
      ลง ๒๙ ต.ค.๑๒ 
๑๖. ส ำเนำค ำสั่งกองทัพบก ที่ ๒๔๔/๒๕๒๒ เรื่อง กำรซ่อมเครื่องสื่อสำรนอกอัตรำ  ลง ๒ พ.ค.๒๒ 
๑๗. ส ำเนำระเบียบกองทัพบก  ว่ำด้วย  กำรซ่อมบ ำรุงยุทโธปกรณ์  พ.ศ.๒๕๒๔  ลง ๒๒ เม.ย.๒๔ 
๑๘. ส ำเนำระเบียบกองทัพบก  ว่ำด้วย  กำรส่งก ำลังสิ่งอุปกรณ์  ประเภท ๒ และ ๔ พ.ศ.๒๕๓๔   
       ลง ๓๐ ธ.ค.๓๔ 
๑๙. ส ำเนำระเบียบกองทัพบก  ว่ำด้วย ควำมรับผิดชอบในสิ่งอุปกรณ์  พ.ศ.๒๕๕๕  ลง ๕ มี.ค.๕๕ 
๒๐. ส ำเนำค ำสั่งกองทัพบก ที่ ๕๔/๒๕๓๖  เรื่อง ก ำหนดกำรเบิก- กำรจ่ำยกำรจ ำหน่ำยแบตเตอรี่แห้งยำมปกติ    
       ลง ๒๙ ม.ค.๓๖ 
๒๑. ส ำเนำค ำสั่งกองทัพบก ที่ ๓๘๕/๒๕๓๗  เรื่อง ก ำหนดรำยกำร สป. ส ำคัญ  ลง ๒๑ มิ.ย.๓๗ 
๒๒. ส ำเนำค ำสั่งกองทัพบก ที่ ๖๗/๒๕๓๗  เรื่อง กำรด ำเนินกำรต่อยุทโธปกรณ์ซึ่งไม่ทรำบที่มำของ 
      หนว่ยต่ำงๆ ใน ทบ. ลง ๘ ก.พ.๓๗ 
๒๓. ส ำเนำระเบียบกองทัพบก  ว่ำด้วย กำรป้องกันอัคคีภัยและกำรปฏิบัติเมื่อเกิดอัคคีภัย ฉบับที่ ๒ พ.ศ.๒๕๓๘   
      ลง ๑๒ ม.ค.๓๘ 
๒๔. ส ำเนำระเบียบกองทัพบก  ว่ำด้วย กำรจ ำหน่ำยสิ่งอุปกรณ์  พ.ศ.๒๕๕๗  ลง ๓๑ ม.ค. ๕๗ 
๒๕. ส ำเนำค ำสั่งกองทัพบก ที่ ๔๖๒/๒๕๔๓  เรื่อง กำรรำยงำน สป.ส ำคัญ และ สป.หลักงดใช้งำน 
      ประจ ำเดือน  ลง ๑๔ ก.ย.๔๓ 
๒๖. ส ำเนำค ำสั่งกองทัพบก ที่ ๓๘๖/๒๕๔๓ เรื่อง อนุมัติให้ยืมสิ่งอุปกรณ์ ประเภท ๒ และ ๔ ระหว่ำง 
      หนว่ยขึ้นตรง  ลง ๒๔ ก.ค.๔๓ 
 
 



- ๒ - 
 

๒๗. ระเบียบ ทบ.ว่ำด้วยกำรตรวจอำวุธและสิ่งของที่จ่ำยประจ ำตัวทหำร พ.ศ.๒๔๙๗ ลง ๘ มิ.ย.๙๗ 
๒๘. ส ำเนำค ำสั่งกองทัพบก ( เฉพำะ ) ลับ ที่ ๒๘/๔๗  เรื่อง บัญชีรำยชื่อยุทโธปกรณ์  ลง ๘ มิ.ย.๔๗  
       ( ตอนที่ ๗ บัญชีรำยชื่อยุทโธปกรณ์สำยสื่อสำร ) 
๒๙. ส ำเนำค ำสั่งกองทัพบก ( เฉพำะ ) ลับ ที่ ๑๓/๔๙  เรื่อง บัญชีรำยชื่อยุทโธปกรณ์  ลง ๙ ก.พ.๔๙ 
๓๐. ระเบียบ / ค ำสั่ง  อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในกำรรับตรวจ 
๓๑. จัดท ำข้อมูลที่ต้องกำรทรำบประกอบกำรรับตรวจ  อนุผนวก ๕, อนุผนวก ๕ – ๑, อนุผนวก ๕ – ๒,  
      อนุผนวก ๕ – ๓ ( ผบ.หน่วยเบิกลงลำยมือชื่อตรวจถูกต้อง )  จ ำนวน ๒ ชุด 
๓๒. เตรียมหัวข้อกำรตรวจกิจกำรทั่วไปของ จบ. ประจ ำปี ๕๗ จ ำนวน ๒ ชุด  ใช้ชุดที่ จบ.ส่งมำให้พิมพ์หัวเรื่อง   
      ผู้รับตรวจผู้น ำตรวจลงลำยมือชื่อให้เรียบร้อย ( แยกออกจำกข้อมูลที่ต้องกำรทรำบประกอบกำรรับตรวจ ) 
๓๓. ส ำเนำบันทึกผลกำรตรวจของนำยทหำรจเร  ( ทบ.๑๐๕ – ๐๐๙ ), และ ( ทบ.๑๐๕ – ๐๐๙ – ๑ ) และ 
      รำยงำนกำรแก้ไขข้อบกพร่องให้ผู้บังคับบัญชำทรำบ  จ ำนวน ๒ ชุด ( ตรวจครั้งหลังสุด ) 
๓๔. จัดเจ้ำหน้ำที่รับตรวจ ( หน่วยเบิก  และร้อย นขต. ) และเอกสำรรับตรวจไว้ให้พร้อม  ณ  ที่รับตรวจ 
๓๕. ผู้น ำตรวจรวบรวมข้อมูล  เรื่อง  กำรส่งก ำลัง  สป.๒ และ ๔  สำย ส.  ทั้งหมดมอบให้ผู้ตรวจเมื่อถึงเวลำตรวจ 
๓๖. ขอบเขตกำรตรวจมี  ดังนี้ 
 ๓๖.๑ กำรตรวจเอกสำร 
 ๓๖.๒ กำรตรวจคลังสื่อสำร 
 ๓๖.๓ กำรตรวจสิ่งอุปกรณ์สำยสื่อสำรในที่เก็บ 
  ๓๖.๓.๑ สิ่งอุปกรณ์ถำวร 
  ๓๖.๓.๒ ชิ้นส่วนซ่อมตำมอัตรำพิกัด 
  ๓๖.๓.๓ เครื่องมือซ่อมบ ำรุงประจ ำหน่วย 
  ๓๖.๓.๔ แบตเตอรี่แห้ง 
 
 

 
หมายเหตุ เมื่อหน่วยจัดท ำอนุผนวก ข้อมูลที่ต้องกำรทรำบเสร็จแล้วให้ส่งทำง E-mail ให้ผู้ตรวจ                 
                    P.STK@hotmail.com  พ.อ. สิทธิศักดิ์  ปุยะติ  โทร 081-3930509 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 อนุผนวก ๕

mailto:P.STK@hotmail.com


อนุผนวก ๕ 
ข้อมูลที่ต้องกำรทรำบประกอบกำรรับตรวจ 

เรื่อง กำรส่งก ำลัง สป.๒ และ ๔ สำย ส. 
---------------------------- 

 ๑. ชื่อหน่วยรับตรวจ……………………………………..………………ผบ.หน่วย……………………………………………………. 
 ผู้รับตรวจ………………………………………………….……………ต ำแหน่ง……………….…………………………………….. 
 ผู้น ำตรวจ………………………………………………………………ต ำแหน่ง.………………………………………………………. 
 ๒. หน่วยรองของหน่วยรับตรวจขนำดกองร้อย หรือ เทียบเท่ำข้ึนไป (ถ้ำมี) 
 ๒.๑ ชื่อหน่วย………………………………………………………..ผบ.หน่วย……………………………………………………… 
 ผู้รับตรวจ…………………………….………………………..ต ำแหน่ง.………………………………………………………. 
 ๒.๒ ชื่อหน่วย…………………………………..…………………..ผบ.หน่วย………………………………………………………. 
 ผู้รับตรวจ……………………………………………………..ต ำแหน่ง.……………………………………………………….. 
 ๒.๓ ชื่อหน่วย………………………………….…………………. .ผบ.หน่วย……………………………………………………….. 
 ผู้รับตรวจ……………………………….…………………. .ต ำแหน่ง.…………………………………………………………. 
 ๒.๔ ชื่อหน่วย……………………………..…………………..…..ผบ.หน่วย………………………………………………………… 
 ผู้รับตรวจ……………………………………………..……..ต ำแหน่ง.…………………………………………………………. 
 ๒.๕ ชื่อหน่วย………………………………….…………………..ผบ.หน่วย………………………………………………………… 
 ผู้รับตรวจ……………………….…………………………..ต ำแหน่ง.………………………………………………………….. 
 ๒.๖ ชื่อหน่วย……………………………………………………..ผบ.หน่วย…………………………………………………………. 
 ผู้รับตรวจ…………………………………….……………..ต ำแหน่ง.…………………………………………………………… 
 

……………………………………………………………… 
ตรวจถูกต้อง 

 

                                                               ยศ,ชื่อ (ผบ.หน่วย หรือ ท ำกำรแทน) 
 

                                                                        (…………………………………………………….) 
 

                                                               ต ำแหน่ง……………………………………………………. 
 

                                                                              …………../……………./…..……… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วิธีบันทึก (อนุผนวก ๕) 
 



วิธีบันทึกข้อมูล  ( อนุผนวก ๕) 
 
  ๑. ชื่อหน่วยรับตรวจ  ลงชื่อหน่วยรับตรวจซึ่งกรมจเรทหำรบกก ำหนดให้เป็นหน่วยรับตรวจในค ำสั่งกำร
ตรวจประจ ำปี พร้อมชื่อผู้บังคับหน่วยรับตรวจ 
  - ผู้รับตรวจ  ลงชื่อ เจ้ำหน้ำที่ผู้มำรับตรวจของหน่วยรับตรวจ พร้อมต ำแหน่ง 
  - ผู้น ำตรวจ  ลงชื่อ นำยทหำรชั้นสัญญำบัตรผู้น ำตรวจของหน่วยรับตรวจ พร้อมต ำแหน่ง 
 ๒. หน่วยรองของหน่วยรับตรวจ 
  - ชื่อหน่วย  ลงชื่อหน่วยรองของหน่วยรับตรวจขนำดกองร้อย หรือเทียบเท่ำข้ึนไปทุกหน่วย พร้อม
ชื่อผู้บังคับหน่วยรอง 
  - ผู้รับตรวจ  ลงชื่อเจ้ำหน้ำที่ของหน่วยรองที่มำรับตรวจ พร้อมต ำแหน่ง 
 

------------------------------------------------- 
 
หมำยเหตุ ข้อมูลนี้เป็นเพียงตัวอย่ำงเท่ำนั้น    หน่วยจะต้องจัดท ำข้ึนใหม่พร้อมทั้งกรอกรำยละเอียดตำม 
       ค ำแนะน ำให้ถูกต้อง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



อนุผนวก ๕ – ๑ 
ข้อมูลที่ต้องกำรทรำบประกอบกำรตรวจ 
เรื่อง กำรส่งก ำลัง สป.๒ และ ๔ สำย ส. 

---------------------------- 
นำมหน่วย………………………………………………………..………….ยศ,ชื่อ……………………….……………………….…….....ผบ.หน่วย 
ยศ,ชื่อ ผู้จัดท ำข้อมูล…………………………………………...………ต ำแหน่ง…………………………………...………………………………. 
วัน, เดือน,ปี ที่จัดท ำข้อมูล……………………………………………………………………………….……………………………………………... 
ยศ, ชื่อ ผู้รับกำรตรวจ…………………………………………………ต ำแหน่ง……………………………………………………………………… 
ยศ, ชื่อ ผู้น ำกำรตรวจ…………….…………………………….…….ต ำแหน่ง……………………………………………………………………… 
ผู้รับข้อมูล….………………………….………………………………………………………………………………………………….………..(ผู้ตรวจ) 
 

ล ำดับ รำยกำร 

อจย…………. 
ลง………...…. ได้ 

รับ 
ขำด 
อัตรำ 

เกิน 
อัตรำ 

งดใช้กำร 
ใช้กำรได้ 

เต็ม ลด 
ซ่อมใน
หน่วย 

ส่งซ่อม 

 เครื่องสื่อสำรในอัตรำ 
หมำย เลข  สป . ชนิ ด  รุ่ น , 
หมำยเลขเครื่อง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

      

 รวมทั้งสิ้น         

                                                       ตรวจถูกต้อง 
 

                                                               ยศ,ชื่อ (ผบ.หน่วย หรือ ท ำกำรแทน) 
 

                                                                        (…………………………………………………….) 
 

                                                               ต ำแหน่ง……………………………………………………. 
 

                                                                                         …………../……………./…..…… 
 
 
 
 
 
 
 

 /วิธีบันทึก (อนุผนวก ๕ – ๑) 



 
วิธีบันทึกข้อมูล  (อนุผนวก ๕ – ๑) 
 ๑. ล ำดับ ให้ลงหมำยเลขล ำดับของเครื่องสื่อสำรให้ตรงกับล ำดับรำยกำรใน อจย. 
 ๒. รำยกำร ให้ลงชื่อเครื่องสื่อสำรเรียงล ำดับรำยกำร อจย.โดยไม่เพ่ิมเติม ตัดทอนหรือตั้งชื่อใหม่ ในกรณีท่ีหน่วย
ได้รับเครื่องสื่อสำรหลำยแบบ หรือได้รับเครื่องสื่อสำรชนิดอ่ืนทดแทน เครื่องสื่อสำรที่ระบุไ ว้ใน อจย. ให้บันทึกเครื่อง
สื่อสำรแต่ละชนิด หรือชื่อเครื่องมือสื่อสำรที่ได้รับทดแทนนั้นได้ โดยรำยกำรเครื่องสื่อสำรชนิดนั้น ไม่ต้องลงล ำดับจนกว่ำ
จะหมดรำยกำรเครื่องสื่อสำรชนิดนั้น ส ำหรับเครื่องสื่อสำรนอกอัตรำให้น ำมำบันทึกต่อจำกล ำดับสุดท้ำยของเครื่องสื่อสำร
ในอัตรำโดยยึดถือชื่อเครื่องสื่อสำรตำมหลักฐำน ใบเบิกใบโอน, หรือเอกสำรหลักฐำนกำรได้รับอื่น ๆ 
 ๓. อจย. ให้ลงหมำยเลขและวัน, เดือน,ปี อจย. ของหน่วยที่ใช้ในกำรบันทึกข้อมูล พร้อมทั้งลงอัตรำ          
              เต็ม, อัตรำลด ตำม อจย. 
 ๔. ได้รับ หมำยถึง  จ ำนวนเครื่องสื่อสำรที่หน่วยได้รับจริง ไม่ว่ำจะได้รับจำกกรณีใด ๆ ก็ตำม 
 ๕. ขำดอัตรำ หมำยถึง จ ำนวนเครื่องสื่อสำรที่ขำดอัตรำจำกอัตรำเต็ม 
 ๖. เกินอัตรำ หมำยถึง จ ำนวนเครื่องสื่อสำรที่เกินอัตรำจำกอัตรำเต็ม หรือไม่ได้ก ำหนดไว้ในอัตรำ 
 ๗. ใช้กำรได ้หมำยถึง จ ำนวนเครื่องสื่อสำรที่ใช้รำชกำรได้ 
 ๘. งดใช้กำร หมำยถึง จ ำนวนเครื่องสื่อสำรที่งดใช้กำรอยู่ในขั้นกำรซ่อมบ ำรุงระดับหน่วย (ซ่อมใน 
                  หน่วย) ระดับสนับสนุนโดยตรง, ระดับสนับสนุนทั่วไป และระดับคลัง  
 ๙. เครื่องสื่อสำรที่งดใช้กำร  (ส่งซ่อม) ตำมข้อ ๘ ให้หน่วยท ำบัญชีรำยละเอียดของเครื่องสื่อสำรที่ 
                 งดใช้กำรจ ำนวน ๑ ชุด แนบไว้ท้ำยอนุผนวกนี้ด้วย 
 ๑๐. หน่วยรับผิดชอบในกำรจัดท ำข้อมูล 
                     ๑๐.๑ หน่วยระดับ ทภ. (หรือเทียบเท่ำ)  ให้ร้อย นขต.บก.ทภ.เป็นผู้จัดท ำแล้วส่งข้อมูลให้ 
                             หน่วยระดับ ทภ เป็นผู้รวบรวมส่งมอบให้ผู้ตรวจในวันรับตรวจ 
                    ๑๐.๒ หน่วยระดับ กรม และกองพล (หรือเทียบเท่ำ)ให้ ร้อย.นขต.บก.กรม,ร้อย.นขต.บก.พล. 
                               เป็นผู้จัดท ำแล้วส่งข้อมูลให้หน่วยระดับกรม  หรือ กองพล   เป็นผู้รวบรวม ส่งมอบให้ 
                               ผู้ตรวจในวันรับตรวจ 
                    ๑๐.๓ หน่วยระดับกองพัน (หรือเทียบเท่ำ)  ให้ร้อย นขต.ของกองพันเป็นผู้จัดท ำ แล้วส่งข้อมูล 
                              ให้หน่วยระดับกองพันเป็นผู้จัดท ำ และส่งให้หน่วยระดับกองพันเป็นผู้รวบรวมส่งมอบ 
                     ผู้ตรวจในวันรับตรวจ 
 ๑๑. ข้อมูลที่จะส่งมอบให้ผู้ตรวจ จ ำนวน ๒ ชุด (ต้นฉบับ ๑ ชุด ส ำเนำ ๑ ชุด)  ผู้รับรองจะต้อง 
                    ตรวจสอบให้ถูกต้องตรงกันกับ อจย. ของหน่วยซึ่งมีผลบังคับใช้ในปัจจุบัน 
 
 
 
 
หมำยเหตุ   ข้อมูลนี้เป็นเพียงตัวอย่ำงเท่ำนั้น หน่วยจะต้องจัดท ำข้ึนมำใหม่พร้อมทั้งกรอกรำยละเอียดตำม    
               ค ำแนะน ำให้ถูกต้อง 

 
 
 
 
 

/อนุผนวก ๕-๒ 



อนุผนวก ๕–๒ 
ข้อมูลที่ต้องกำรทรำบประกอบกำรตรวจ 
เรื่อง กำรส่งก ำลัง สป.๒ และ ๔ สำย ส. 

-------------------------------- 
นำมหน่วย…………………………………………………..………………….ยศ,ชื่อ…………………..………………………….………..ผบ.หน่วย 
ยศ,ชื่อ ผู้จัดท ำข้อมูล………………………………………………………ต ำแหน่ง…………………………………………..……………………….. 
วัน, เดือน,ปี ที่จัดท ำข้อมูล…..………………………………………………………………………….……………………………….……………….. 
ยศ, ชื่อ ผู้รับกำรตรวจ……………………………………………………ต ำแหน่ง……………………………..……………………………………… 
ยศ, ชื่อ ผู้น ำกำรตรวจ…………….……………………………..………ต ำแหน่ง……………………………………………………………………… 
ผู้รับข้อมูล……………………………………………………………………………………………………………………………………………..(ผู้ตรวจ) 
 

ล ำดับ รำยกำร 

อสอ. ...………. 
ลง…………… ได้ 

รับ 
ขำด 
อัตรำ 

เกิน 
อัตรำ 

งดใช้กำร 
ใช้กำรได้ 

เต็ม ลด 
ซ่อมใน
หน่วย 

ส่งซ่อม 

 หมำยเลข สป. เครื่องสื่อสำร
นอกอัตรำ 
ชนิด, รุ่น หมำยเลขเครื่อง 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

      

 รวมทั้งสิ้น         

 
                                                       ตรวจถูกต้อง 
 

                                                               ยศ,ชื่อ (ผบ.หน่วย หรือ ท ำกำรแทน) 
 

                                                                        (…………………………………………………….) 
 

                                                               ต ำแหน่ง……………………………………………………. 
 

                                                                              …………../……………./…..……… 
 
 
 
 
 
 

/วิธีบันทึก (อนุผนวก ๕-๒) 
 



 
วิธีบันทึกข้อมูล  (อนุผนวก ๕ - ๒) 

๑. ล ำดับ ให้ลงหมำยเลขล ำดับของเครื่องสื่อสำรให้ตรงกับล ำดับ รำยกำรตำม อสอ. 
๒. รำยกำร ให้ลงชื่อเครื่องสื่อสำรเรียงล ำดับรำยกำรตำม อสอ. โดยไม่เพ่ิมเติม ตัดทอน หรือตั้ง ชื่อใหม่ ในกรณี

ที่หน่วยได้รับเครื่องสื่อสำรหลำยแบบ หรือได้รับเครื่องสื่อสำรชนิดอ่ืนทดแทนเครื่องสื่อสำร ที่ระบุไว้ใน อสอ. ให้บันทึกชื่อ
เครื่องสื่อสำรแต่ละชนิด หรือชื่อเครื่องสื่อสำรที่ได้รับทดแทนนั้น ใต้รำยกำรเครื่องสื่อสำรชนิดนั้น โดยไม่ต้องลงล ำดับ
จนกว่ำจะหมดรำยกำรเครื่องสื่อสำรชนิดนั้น ส ำหรับเครื่องสื่อสำรนอกอัตรำให้น ำมำบันทึกต่อจำกล ำดับสุดท้ำยของ
เครื่องสื่อสำรในอัตรำ โดยยึดถือชื่อเครื่องสื่อสำรตำม  หลักฐำนใบเบิก ใบโอน หรือเอกสำรหลักฐำนกำรได้รับอ่ืน ๆ เช่น 
หลักฐำน กำรจัดซื้อของหน่วย หรือ  หลักฐำนกำรบริจำค เป็นต้น 
 ๓. อัตรำตำม อสอ.   ให้ลงหมำยเลข   และวัน, เดือน, ปี  ที่อนุมัติให้ใช้ อสอ.ของหน่วยที่ใช้ในกำร 
              บันทึกข้อมูล และลงจ ำนวนตำม อสอ. 
 ๔. ได้รับ หมำยถึง จ ำนวนเครื่องสื่อสำรที่หน่วยได้รับจริง ไม่ว่ำจะได้รับจำกกรณีใด ๆ ก็ตำม  
 ๕. ขำดอัตรำ หมำยถึง จ ำนวนเครื่องสื่อสำรที่ขำดจ ำนวนตำมที่ระบุไว้ใน อสอ. 
 ๖.  เกินอัตรำ หมำยถึง จ ำนวนเครื่องสื่อสำรที่เกินจ ำนวนตำมที่ระบุไว้ใน อสอ. 
 ๗. ใช้กำรได ้หมำยถึง จ ำนวนเครื่องสื่อสำรที่ใช้รำชกำรได้ 
 ๘. งดใช้กำร หมำยถึง จ ำนวนเครื่องสื่อสำรที่งดใช้กำรอยู่ในขั้นกำรซ่อมบ ำรุงระดับหน่วย (ซ่อมใน  
                    หนว่ย) และเกินขั้นกำรซ่อมบ ำรุงระดับหนว่ย ซึ่งจะต้องน ำส่งไปซ่อมที่หน่วยให้กำรสนับสนุน  (ส่งซ่อม) 
 ๙. เครื่องสื่อสำรที่งดใช้กำร ซ่อมในหน่วยและส่งซ่อมตำมข้อ ๘  ให้หน่วยท ำบัญชีรำยละเอียด   
              เครื่องสื่อสำรที่งดใช้กำร แนบไว้ท้ำยอนุผนวกนี้ด้วย 
 ๑๐. หน่วยรับผิดชอบในกำรจัดท ำข้อมูล 
       ๑๐.๑ หน่วยระดับ ทภ. (หรือเทียบเท่ำ) ให้ร้อย นขต.บก.ทภ. เป็นผู้จัดท ำ แล้วส่งข้อมูลนั้นให้ 
                        หน่วยระดับ ทภ. เป็นผู้รวบรวม พร้อมทั้งสรุปยอดรวมทั้งสิ้นเป็นของ ทภ.   ส่งมอบให้ผู้ 
                        ตรวจในวันรับตรวจ 

      ๑๐.๒ หน่วยระดับ กรม และกองพล   (หรือเทียบเท่ำ)     ให้ร้อย  นขต.บก.กรม,  ร้อย.นขต.    
              บก.พล. เป็นผู้จัดท ำ แล้วส่งข้อมูลให้หน่วยระดับกรม  หรือกองพล เป็นผู้รวบรวมพร้อม 
              ทั้งสรุปยอดรวม  ทั้งสิ้นเป็นของกรม หรือกองพล ส่งมอบให้ผู้ตรวจในวันรับตรวจ 

       ๑๐.๓ หน่วยระดับกองพัน (หรือเทียบเท่ำ) ให้ร้อย นขต.ของกองพันเป็นผู้จัดท ำ แล้วส่งข้อมูล 
                        ให้หน่วยระดับกองพัน เป็นผู้รวบรวมพร้อมทั้งสรุปยอดรวมทั้งสิ้นเป็นของกองพันส่ง 
                        มอบให้ผู้ตรวจให้วันรับตรวจ         
 ๑๑. ข้อมูลที่จะส่งมอบให้ผู้ตรวจนั้น จะต้องเป็นต้นฉบับทั้งหมด จ ำนวน ๒ ชุด และผู้รับรองจะต้อง 
                ตรวจสอบให้ถูกต้องตรงกันกับ อสอ.ของหน่วยซึ่งมีผลบังคับใช้ในปัจจุบัน 
 
 
หมำยเหตุ 
 ข้อมูลนี้เป็นเพียงตัวอย่ำงเท่ำนั้น หน่วยจะต้องจัดท ำข้ึนมำใหม่ พร้อมทั้งกรอกรำยละเอียดตำม  
          ค ำแนะน ำให้ถูกต้อง  
 

………………………………………………. 
 

/อนุผนวก ๕–๓ 
 



อนุผนวก ๕–๓ 
ข้อมูลที่ต้องกำรทรำบประกอบกำรตรวจ 
เรื่อง กำรส่งก ำลัง สป.๒ และ ๔ สำย ส. 

-------------------------------- 
นำมหน่วย……………………………………………..………….….ยศ,ชื่อ……………………………….…….…….…………….…..ผบ.หน่วย 
ยศ,ชื่อ ผู้จัดท ำข้อมูล………………………………………….……ต ำแหน่ง……..………………………..…………………………………………. 
วัน, เดือน,ปี ที่จัดท ำข้อมูล………………………………………………………………………..……………………………………………..……… 
ยศ, ชื่อ ผู้รับกำรตรวจ……………………………..………………ต ำแหน่ง..........…………………………………….…………………………… 
ยศ, ชื่อ ผู้น ำกำรตรวจ…………….……………………….………ต ำแหน่ง…………………………………………………..……………………… 
ผู้รับข้อมูล………………………………………………………………….…………………………….…………………………………………..(ผู้ตรวจ) 
 

ล ำดับ ชนิดและแบบชิ้นส่วนซ่อม 
จ ำนวนรำยกำรตำมบัญชี รำยกำรเปลี่ยนแปลง 

หลักฐำน หมำยเหตุ 
เดิม ปัจจุบัน ได้รับ เพ่ิม ลด 

         

                                                          ตรวจถูกต้อง 
                                                                 ยศ,ชื่อ (ผบ.หน่วย หรือ ท ำกำรแทน) 
                                                                          (…………………………………………………….) 
                                                                     ต ำแหน่ง……………………………………………………. 
                                                                                    …………../……………./…..………  

 
 
 

/วิธีบันทึก (อนุผนวก ๕-๓)  



วิธีบันทึกข้อมูล  (อนุผนวก ๕-๓) 
          ๑. ล ำดับ ลงหมำยเลขล ำดับเริ่มรำยกำรแรก จนถึงรำยกำรสุดท้ำย 
          ๒. ชนิดและแบบชิ้นส่วนซ่อม ให้ลงรำยกำรชิ้นส่วนซ่อมตำมชนิดและแบบให้ตรงกับ บชอพ. 
          ๓. จ ำนวนรำยกำรตำมบัญชี ให้ตรวจสอบรำยกำร ชอพ.จำก บชอพ (ทบ.๔๐๐–๐๖๖) ว่ำ ชอพ.เดิม 
              มีจ ำนวนกี่รำยกำร และปัจจุบันมีกี่รำยกำร     ตำมจ ำนวนรำยกำรที่ขอปรับปรุงแก้ไข   แล้วน ำมำ 
              บันทึกลงในช่อง เดิม, ปัจจุบัน  ส ำหรับช่องได้รับให้ลงจ ำนวนรำยกำรซึ่งได้รับ ชอพ.แล้วจำกกำรเบิก 
          ๔. รำยกำรเปลี่ยนแปลง    ให้น ำรำยกำรตำมบัญชียอดเดิม   และปัจจุบันไปหำผลต่ำง ๆ  แล้วน ำมำ 
             บันทึกลงในช่อง เพ่ิม หรือ ลด 
 ๕. หลักฐำน ให้ลงที่หนังสือ  และ วัน,เดือน,ปี  ของหน่วยที่เป็นเจ้ำของ ชอพ. ซึ่งได้รำยงำนขอแก้ไข 
              ระดับสะสมอนุมัติ  ชอพ.   ไปยังหน่วยให้กำรสนับสนุนในรอบปีที่ผ่ำนมำ      หำกไม่มีกำรแก้ไข 
              เปลี่ยนแปลง  ให้ท ำเครื่องหมำย  - 
 ๖. หมำยเหตุ  ลงรำยละเอียดใด ๆ ก็ได้ที่เห็นว่ำจ ำเป็น 
 ๗. หน่วยรับผิดชอบในกำรจัดท ำข้อมูล  ให้ทุกหน่วยที่มี ชอพ. หรือ บชอพ. เป็นผู้จัดท ำและส่งมอบ 
              ให้ผู้ตรวจในวันรับตรวจ   บชอพ. เป็นผู้จัดท ำและส่งมอบให้ผู้ตรวจในวันรับตรวจ จ ำนวน ๒ ชุด  
              พร้อมทั้งเตรียมหลักฐำน  ต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้องไว้ให้ตรวจสอบ 
 
 
 
 
 หมำยเหตุ 
 ข้อมูลนี้เป็นเพียงตัวอย่ำงเท่ำนั้น หน่วยจะต้องจัดท ำขึ้นมำใหม่พร้อมทั้งกรอกรำยละเอียด 

ตำมค ำแนะน ำให้ถูกต้อง 
 

 
 

………………………………………………………………………….. 


