
หลักฐานการตรวจ เร่ืองการสงกําลัง สป.๒ และ ๔ สาย ส.                                                                                                       หนา  ๑  ใน  ๔๘  หนา 
หลักฐานการตรวจ ประจําป  

เรื่อง การสงกําลัง สป.๒ และ ๔ สาย ส. 

 

หัวขอการตรวจ ตัวช้ีวัด วิธีตรวจ หลักฐานอางองิ ใจความของหลักฐานอางอิง 

๑.  การเตรียมการรับตรวจ 

 ๑.๑ การดําเนินการตาม

บันทึกผลการตรวจของ 

ชุดตรวจ จบ.ครัง้หลังสุด  

 

๑. แกไขขอบกพรอง 

     เรียบรอย 

๒. รายงานการแกไขให 

     ผูบังคับบญัชาทราบ 

๓. จัดทําสําเนาบันทกึผล 

     การตรวจฯ และรายงาน

การแกไข  แนบไวกับ

ขอมูล 

๔. อื่น ๆ 

 

- ดูเอกสาร 

 

- ระเบียบกองทัพบกวาดวยการ 

   ตรวจในหนาที่นายทหารจเร  

   พ.ศ.๒๕๕๒ ลง ๑๐ ก.ย.๕๒  

   ขอ ๑๕.๒ 

 

- คําสั่งกองทัพบก เรื่องการ

ตรวจในหนาที่นายทหารจเร 

ประจําปทีท่ําการตรวจ 

 

- ขอ ๑๕.๒ ผูรับตรวจ เมื่อไดรับบันทึกผลการตรวจแลวใหแกไข

ขอบกพรองที่อยูในอํานาจของตนทันที โดยไมตองรอใหผูบังคับบัญชาสั่ง

การ สําหรับเรื่องที่เกินขีดความสามารถ และ/หรือนอกเหนืออํานาจของ

ตนที่จะแกไขไดเอง ใหรายงานหนวยเหนือเพื่อดําเนินการตอไปและใหเก็บ

บันทึกผลการตรวจและการดําเนินการแกไขขอบกพรองไวเปนหลักฐานใน

การรับตรวจครั้งตอไป 

 

 

 

 ๑.๒ ขอมูลที่ตองการ

ทราบประกอบการรับตรวจ 

ตามอนุผนวก  

๑. ครบถวนตามที่ จบ.

กําหนด 

๒. ถูกตองเรียบรอย 

๓. อื่น ๆ 

- ดูเอกสาร  -  คําสั่งกองทพับก เรื่องการ

ตรวจในหนาที่นายทหารจเร 

ประจําปทีท่ําการตรวจ 

- หนังสือที่ จบ. แจงใหหนวยรับ

ตรวจเตรียมการรบัตรวจ

ลวงหนา 

- 
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หัวขอการตรวจ ตัวช้ีวัด วิธีตรวจ หลักฐานอางองิ ใจความของหลักฐานอางอิง 

 ๑.๓ แบบตรวจสอบและ

ประเมินผลตามโครงการ

ของ จบ. 

๑. ครบถวนตามที่ จบ. 

    กําหนด 

๒. ถูกตองเรียบรอย 

๓. อื่น ๆ  

- ดูเอกสาร - เชนเดียวกับขอ ๑.๒ -  

 ๑.๔ การจัดผูนําตรวจ, 

ผูรบัตรวจและยานพาหนะ 

นําตรวจ 

๑. เจาหนาที่มีความรูใน 

     เรื่องทีร่ับตรวจ  

๒. จัดครบถวน  

๓. เหมาะสม 

๔. อื่น ๆ 

- ดูคําสั่ง

แตงต้ัง 

- ดูยานพาหนะ 

- เชนเดียวกับขอ ๑.๒ -  

 ๑.๕ การจัดสถานที่รบั

ตรวจ 

๑. จัดสิ่งอํานวยความ 

    สะดวกสําหรับการตรวจ

อยางเหมาะสม 

๒. โตะ, เกาอี้ จัดเปน 

     ระเบียบเรียบรอย 

๓. แสงสวางเพียงพอ 

๔. อื่น ๆ 

-  ดูสถานที่ - เชนเดียวกับขอ ๑.๒ -  
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หัวขอการตรวจ ตัวช้ีวัด วิธีตรวจ หลักฐานอางองิ ใจความของหลักฐานอางอิง 

 ๑.๖ การเตรียมเอกสาร

รับตรวจ 

๑. ใสแฟมเปนระเบียบ 

     เรียบรอย 

๒. เอกสารหลักฐานถูกตอง

ครบถวน 

๓. จัดวางอยางเหมาะสม 

๔. อื่น ๆ 

- ดูแฟม   

  เอกสาร    

   รับตรวจ  

- เชนเดียวกับขอ ๑.๒ -  

 ๒. การรับ-สงหนาที ่

 ๒.๑ หลักฐานการรับ-สง

หนาที ่

 

๑. จัดทําเอกสารหลักฐาน 

     ครบถวน 

๒. เอกสารหลักฐานถูกตอง

เรียบรอย 

๓. อื่น ๆ 

 

- ดูเอกสาร

หลักฐาน

การรบั - สง

หนาที ่

 

- ระเบียบกองทัพบก วาดวยการ

รับ-สงหนาที่ในเวลา ยาย เลื่อน 

ลด ปลดและบรรจุ พ.ศ.๒๕๔๐  

ลง ๑๘ ก.ย.๔๐ ขอ ๗ 

 

- ขอ ๗ เมื่อมีคําสั่งยายขาราชการ หรือใหขาราชการออกจากราชการ ให

ผูบังคับบัญชาจัดใหมีการรับ-สงหนาที่กันโดยเร็ว โดยใหเริ่มออกเดินทาง

ไปรับ-สงหนาที่ ซึ่งกันและกันภายใน ๗ วัน นับต้ังแตวันที่ไดรับทราบ

คําสั่งอยางเปนทางการตอจากน้ันใหทําการรับ-สงหนาที่ตอกันใหแลว

เสร็จตามกําหนดเวลา ดังน้ี 

    ขาราชการที่มีตําแหนงต้ังแต ผูบังคับหมวดหรือเทียบเทาลงไป 

ภายใน ๒ วัน 

  ขาราชการที่มีตําแหนงต้ังแต ผูบังคับกองรอยหรือเทียบเทา 

ภายใน    ๓ วัน 

  ขาราชการที่มีตําแหนงต้ังแต ผูบังคับกองพัน ผูบังคับการกรมหรือ

เทียบเทา ภายใน ๕ วัน  
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หัวขอการตรวจ ตัวช้ีวัด วิธีตรวจ หลักฐานอางองิ ใจความของหลักฐานอางอิง 

      ขาราชการที่มีตําแหนงต้ังแต ผูบัญชาการกองพลข้ึนไปหรือเทียบเทา 

ภายใน ๗ วัน 

  เวนแตผูครองตําแหนงดังกลาวเปนเจาหนาที่คลัง ซึ่งรับผิดชอบบัญชี

พัสดุและพัสดุในคลังโดยตรง จึงใหยืดเวลาในการรับ-สงหนาที่ออกไปได ไม

เกิน ๑๕ วัน 

 ๒.๒ หลักฐาน 

          การรายงาน  

๑. มีการรายงาน 

   ใหผูบังคับบัญชาทราบ 

๒. การรายงาน    

    ตามกําหนดเวลา 

๓. อื่น ๆ 

- ดูหลักฐาน 

   การรายงาน 

   ตามที่

กําหนด 

- ระเบียบกองทัพบก 

  วาดวยการรับ-สงหนาที่ 

  ในเวลายาย เลื่อน ลด  

   ปลด และบรรจุ พ.ศ. 

   ๒๕๔๐ลง ๑๘ ก.ย.๔๐  

   ขอ ๑๑ และ ๑๒ 

- ขอ ๑๑ การปฏิบัติตอเอกสารทีเ่กี่ยวของกบัการรบั-สงหนาที่ 

            ๑๑.๑ ใหผูสงจัดทําบัญชีสงหนาที่เฉพาะในกองบงัคับการหรือเฉพาะ

ในสวนที่ตนรับผิดชอบโดยตรง เชน บัญชีกําลังพล บัญชีอาวุธ บัญชีการเงิน 

บัญชีสิง่อุปกรณตามสายยุทธบริการตาง ๆ และบัญชีอื่น ๆ เฉพาะที่จําเปน

ตามจํานวนซึ่งเปนจรงิในวันที่รับ-สงหนาทีส่ําหรับเงินผูสงทีม่ีอํานาจสั่งการเบิก

จายเงินกับผูมหีนาที่รกัษาเงินตองทําบัญชีรบัสงและตรวจสอบเงินในบัญชีดวย 

          ๑๑.๒ เมื่อไดตรวจรับถูกตองแลวใหผูสงและผูรับบันทึกไวทายบัญชีสง

หนาที่วาไดตรวจรับถูกตองแลวและลงช่ือผูรับไว แตถามีการคลาดเคลื่อน

เกิดข้ึนก็ใหบันทึกไวในบัญชีน้ันและลงช่ือผูรับ, ผูสง กับเจาหนาที่ซึ่งเกี่ยวของ 

แลวรับ-สงกันใหเสร็จไปช้ันหน่ึงกอน ตอจากน้ันผูรับตองรีบรายงานให

ผูบังคับบัญชาโดยตรงทราบโดยเร็ว   ฯลฯ  

- ขอ ๑๒ บัญชีรับ-สงหนาที่ใหทําเปน ๓ ชุด เก็บไว ณ ที่ทําการเปนหลักฐาน ๑ 

ชุด ผูสงเก็บรกัษาไว ๑ ชุด อีก ๑ ชุด ผูรับนําเสนอผูบังคับบัญชาโดยตรงทราบ

ภายใน ๗ วัน นับต้ังแตวันที่รับ-สงหนาที่แลวเสร็จ ฯลฯ 
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หัวขอการตรวจ ตัวช้ีวัด วิธีตรวจ หลักฐานอางองิ ใจความของหลักฐานอางอิง 

 ๒.๓ การสํารวจพิเศษ ๑. มีรายงานขออนุมัติ 

๒. มีการดําเนินการ

ถูกตอง 

๓. อื่น ๆ 

- ดูหลักฐาน 

  การรายงาน 

- ระเบียบกองทัพบก 

  วาดวย การสงกําลังสิ่ง 

   อุปกรณ ประเภท ๒ 

   และ ๔ ลง ๓๐ ธ.ค.๓๔ 

     ขอ ๔๒.๓, ๔๒.๓.๖, 

      ๔๓.๓, ๔๓.๓.๑, ๔๔,  

      ๔๕, ๔๖, ๔๗ และ 

      ๔๘ 

- ขอ ๔๒.๓ การสํารวจพิเศษ ไดแก การสํารวจสิ่งอุปกรณเปนครั้งคราวตาม

ความจําเปน โดยปดการเบิกจายเฉพาะรายการที่สํารวจน้ัน เวนกรณีเรงดวน 

การสํารวจประเภทน้ีจะสํารวจสิ่งอุปกรณจําพวกใด ชนิดใด หรือรายการใดน้ัน 

ข้ึนอยูกับกรณี ดังตอไปน้ี 

            ๔๒.๓.๑ เมื่ออันตรายเกิดข้ึนกับสิ่งอุปกรณ 

            ๔๒.๓.๒ เมื่อหนวยบัญชีคุมตองการทราบจํานวน 

            ๔๒.๓.๓ เมื่อยอดคงคลังในบัตรบัญชีคุมเปนศูนย 

            ๔๒.๓.๔ เมื่อมีการยับย้ังการจาย 

            ๔๒.๓.๕ เมื่อพบสิ่งอุปกรณตกหลน 

            ๔๒.๓.๖ เมื่อมีการรับสง - หนาที่ 

            ๔๒.๓.๗ เมื่อสิ่งอุปกรณในที่เก็บเปนศูนย 

- ขอ ๔๓.๓ การสํารวจพิเศษ 

            ๔๓.๓.๑ เมื่อมีเหตุที่จะตองทําการสํารวจพิเศษอันเน่ืองมาจากกรณีใด 

กรณีหน่ึง ตามที่กลาวในขอ ๔๒.๓ ใหผูรับผิดชอบโดยตรงรายงานขออนุมัติทํา

การสํารวจตอผูมีอํานาจสั่งสํารวจ 

- ขอ ๔๔ ผูมีอํานาจในการสั่งสํารวจสิ่งอุปกรณ 

            ๔๔.๑ คลังกรมฝายยุทธบริการหรือฝายกิจการพิเศษ ไดแก เจากรม

ฝายยุทธบริการ หรือฝายกิจการพิเศษ 
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หัวขอการตรวจ ตัวช้ีวัด วิธีตรวจ หลักฐานอางองิ ใจความของหลักฐานอางอิง 

                 ๔๔.๒ คลังกองบัญชาการชวยรบ ไดแก ผูบัญชาการกองบัญชาการ

ชวยรบ 

  ๔๔.๓ คลังมณฑลทหารบก ไดแก ผูบัญชาการมณฑลทหารบก 

  ๔๔.๔ คลังจังหวัดทหารบก หนวยสนับสนุนโดยตรง หรือหนวยใช 

ไดแกผูบังคับบัญชาช้ันผูบัญชาการกองพล หรือเทียบเทา 

  ผูมีอํานาจในการสั่งสํารวจสิ่งอุปกรณตามที่กลาวแลวขางตน จะมอบ

อํานาจใหผูใตบังคับบัญชาเปนผูสั่งสํารวจสิ่งอุปกรณแทนก็ได 

- ขอ ๔๕ การต้ังกรรมการหรือชุดสํารวจสิ่งอุปกรณ 

  ใหผูอํานาจในการสั่งสาํรวจสิ่งอุปกรณตามขอ ๔๔ ต้ังกรรมการ หรือชุด

สํารวจสิ่งอุปกรณอยางนอย ๓ นาย (ประธานกรรมการ หรือ หัวหนาชุดตอง

เปนนายทหารสัญญาบัตร) เพื่อทําการสํารวจสิ่งอุปกรณตามที่กลาวแลวในขอ 

๔๓ 

- ขอ ๔๖ วิธีสํารวจสิ่งอุปกรณ ใหคณะกรรมการ หรือชุดสํารวจสิ่งอุปกรณใช

แบบพิมพ ทบ.๔๐๐-๐๑๑ ซึ่งมีอยู ๓ สวน ดําเนินการสํารวจตามลําดับ 

ดังตอไปน้ี 

  ๔๖.๑  คนที่ ๑  สํารวจสิ่งอุปกรณแลว บันทึกผลลงในใบสํารวจ        

สิ่งอุปกรณสวนที่ ๑ 
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     ๔๖.๒ คนที่ ๒ สํารวจสิ่งอุปกรณรายการเดียวกับคนที่ ๑ แลวบันทึก 

    ผลลงในใบสํารวจสิ่งอุปกรณสวนที่ ๒ 

             ๔๖.๓ คนที่ ๓ (ประธานกรรมการ หรือหัวหนาชุด) ตรวจสอบการ

สํารวจของคนที่ ๑ และ ๒ ถาตรงกันใหบันทกึผลในใบสํารวจสิ่งอปุกรณสวนที ่

๓ ถาผลของการสํารวจของคนที่ ๑ และ ๒ ไมตรงกัน ใหคนที่ ๓ ทําการ

สํารวจใหม ผลการสํารวจของคนที่ ๓ ตรงกับคนใดคนหน่ึง ใหเอาผลน้ันบันทึก

ลงในใบสํารวจสิง่อุปกรณสวนที่ ๓ ถาผลการสํารวจของคนที่ ๓ ไมตรงกบัคน

ใดคนหน่ึงเลย ใหสํารวจใหมพรอมกันทั้งสามคน 

- ขอ ๔๗ การรายงานการสํารวจสิ่งอปุกรณ 

  ๔๗.๑   เมื่อเจาหนาที่บัญชีคุมไดรับใบสํารวจสิ่ งอุปกรณจาก

คณะกรรมการ หรือชุดสํารวจแลว ทําการเปรียบเทียบการตรวจสอบยอด     

สิ่งอปุกรณ โดยใชแบบพิมพ ทบ.๔๐๐-๐๑๒ 

  ๔๗.๒ ถาผลการตรวจนับสิ่งอุปกรณคลาดเคลื่อนจากยอดในบัตรบญัชี

คุมกอนเสนอรายงานใหปฏิบัติ ดังน้ี 

   ๔๗.๒.๑ ตรวจสอบเอกสารการรบัสิ่งอปุกรณ และหลักฐานการ

นําสิ่งอปุกรณเขาที่เก็บ 

   ๔๗.๒.๒ ตรวจเอกสารการจายสิ่งอปุกรณ และหลักฐานการนํา

สิ่งอปุกรณออกจากทีเ่ก็บ 

   ๔๗.๒.๓ สํารวจที่เก็บสิ่งอปุกรณ 

 

 

 



หลักฐานการตรวจ เร่ืองการสงกําลัง สป.๒ และ ๔ สาย ส.                                                                                                       หนา  ๘  ใน  ๔๘  หนา 
 

หัวขอการตรวจ ตัวช้ีวัด วิธีตรวจ หลักฐานอางองิ ใจความของหลักฐานอางอิง 

      ๔๗.๓  เสนอรายงานผลการเปรียบเทียบการตรวจสอบสิง่อปุกรณตอผูมี

อํานาจในการสั่งสํารวจ และบันทึกจํานวนสิ่งอปุกรณตามที่ไดรับอนุมัติใหปรับ

ยอดแลวดวยหมึกสีแดงในบัตรบญัชีคุม 

- ขอ ๔๘ การปรับยอดในบัตรบญัชีคุม 

  ๔๘.๑ ถาจํานวนสิ่งอุปกรณขาดจากยอดในบัตรบัญชีคุม ใหปฏิบัติตาม

ระเบียบกองทัพบก วาดวย การจําหนายสิ่งอุปกรณ พ.ศ.๒๕๕๗ ลง ๓๑ ม.ค.

๕๗ 

  ๔๘.๒ ถาจํานวนสิ่งอุปกรณเกินกวายอดในบัตรบัญชีคุม ใหผูมีอํานาจใน

การสั่งสํารวจสิ่งอุปกรณสั่งแกไขในบัตรบัญชีคุมได แลวแจงใหสายยุทธบริการ

ที่รับผิดชอบในสิ่งอุปกรณน้ันทราบดวย 

๓. การควบคุมทางบัญชี 

   ๓.๑ บัญชีคุมสิ่งอุปกรณ 

     ถาวร (ทบ.๔๐๐-

๐๐๕) 

 

๑. บันทึกถูกตองเรียบรอย 

๒. ใบเบิกครบถวน 

๓. จํานวน สป.ถูกตอง 

๔. อื่น ๆ 

 

- ดูหลักฐาน 

   ใบเบิก 

- ดูบัตรบัญชีคุม 

- ดูสิ่งอุปกรณ   

   ภายในคลัง 

 

 

 

- ระเบียบกองทัพบก     วา

ด วย  การส งกํ าลั งสิ่ ง

อุปกรณ ประเภท ๒ และ 

๔ พ.ศ.๒๕๓๔  ลง ๓๐ 

ธ.ค.๓๔ 

  ขอ ๕.๔๐, ๕.๔๑,  

  ๓๙.๒, ๓๙.๒.๓.๑,  

   ๓๙.๒.๓.๒.๒ และ  

   ขอ ๔๐ 

 

- ขอ ๕.๔๐ หนวยใช หมายถึง หนวยที่ไดรับสิ่งอุปกรณตาม อจย.อสอ.หรือ

อนุมัติอื่นใดซึ่งไดรับประโยชนจากการใชสิ่งอุปกรณน้ัน ๆ 

- ขอ ๕.๔๑ หนวยเบิก หมายถึง หนวยใชต้ังแตระดับกองพันหรือเทียบเทาหรือ

กองรอยอิสระข้ึนไปหรือหนวยอิสระที ่ทบ.อนุมติัหรอื หนวยสนับสนุนทางการสง

กําลังทุกระดับที่เบิกสิ่งอุปกรณไปยังหนวยจาย 

- ขอ ๓๙.๒ การควบคุมทางบัญชี ผูบังคับหนวยสนับสนุนทางการสงกําลังและ

หนวยใช จะตองรับผิดชอบดําเนินการควบคุมทางบัญชีตอสิ่งอุปกรณใหเปนไป

ดวยความเรียบรอย เหมาะสมเพื่อใหทราบสถานภาพสิ่งอุปกรณไดตลอดเวลา 

โดยถือมูลฐาน ภารกิจและความรับผิดชอบในการควบคุม ดังน้ี 

 

 



หลักฐานการตรวจ เร่ืองการสงกําลัง สป.๒ และ ๔ สาย ส.                                                                                                       หนา  ๙  ใน  ๔๘  หนา 
 

หัวขอการตรวจ ตัวช้ีวัด วิธีตรวจ หลักฐานอางองิ ใจความของหลักฐานอางอิง 

    - ๓๙.๒.๓.๒ หนวยใช 

                  ๓๙.๒.๓.๒.๑ ดําเนินการรวบรวมหลักฐาน จัดทําสถิติและ

ขอมูลสําหรับสิ่งอุปกรณแตละรายการ 

                  ๓๙.๒.๓.๒.๒ จัดทําบัญชีคุมสิ่งอุปกรณถาวร โดยใชแบบ

พิมพ ทบ.๔๐๐–๐๐๕ สําหรับบัญชีคุมช้ินสวนซอมและ  สิ่งอุปกรณใช

สิ้นเปลือง ใหใชแบบพิมพ ทบ.๔๐๐–๐๖๘ 

- ขอ ๔๐ ความรับผิดชอบ ผูบังคับบัญชาทุกระดับช้ันตองรับผิดชอบในการ

ควบคุมสิ่งอุปกรณใหเปนไปโดยเรียบรอยเหมาะสม ถูกตอง ตามความมุง

หมายของทางราชการ 

   - คําสั่งกองทัพบก ที่  

   ๖๗/๒๕๓๗       

   เรื่อง  การดําเนินการตอ 

   ยุทโธปกรณซึ่งไมทราบที่มา  

   ของหนวยตาง ๆ ใน ทบ.  

   ลง ๘ ก.พ.๓๗ ขอ ๑, ขอ ๒ 

- ขอ ๑ ใหหนวยตาง ๆ ใน ทบ.ตรวจสอบวามียุทโธปกรณซึ่งไมทราบที่มา

อยูในครอบครองหรือไม หากมีใหกรอกรายละเอียดของยุทโธปกรณ

ดังกลาวลงในบัญชีรายละเอียดยุทโธปกรณซึ่งไมทราบที่มา ตามผนวก ก. ที่

แนบทายคําสั่งน้ี แลวรายงานตามสายสงกําลังถึง ทบ. โดยผานกรมฝาย

ยุทธบริการ หรือ กรมฝายกิจการพิเศษที่มีความรับผิดชอบในสิ่งอุปกรณ 

ตามระเบียบ ทบ.วาดวยความรับผิดชอบในสิ่งอุปกรณ พ.ศ.๒๕๓๕ ภายใน 

๑๒๐ วัน นับต้ังแตวันที่คําสั่งน้ีมีผลใชบังคับ เพื่อใหกรมฝายยุทธบริการ

หรือกรมฝายกิจการพิเศษข้ึนบัญชีคุมไวเปนหลักฐานตอไป และหลังจากที่

หนวยไดดําเนินการแลว จะถือวาหนวยไมมียุทธโธปกรณซึ่งไมทราบที่มา

เหลืออยูตอไป 

- ขอ ๒ หากตรวจพบวาการรายงานยุทโธปกรณ ตามขอ ๑ ไมตรงกับความ

เปนจริงจะถือวาเปนความบกพรองของ ผบ.หนวยน้ัน 

 



หลักฐานการตรวจ เร่ืองการสงกําลัง สป.๒ และ ๔ สาย ส.                                                                                                       หนา  ๑๐  ใน  ๔๘  หนา 
 

หัวขอการตรวจ ตัวช้ีวัด วิธีตรวจ หลักฐานอางองิ ใจความของหลักฐานอางอิง 

๓.๒ บัญชีสวนประกอบชุด 

      (ทบ.๔๖๓-๐๔๐) 

๑. บันทึกสวนประกอบชุด

ถูกตอง ครบถวน 

๒. บันทึกสวนประกอบ ชุด

ของ สป. ตามอัตรา อจย.

และอัตรา อสอ.ทีเ่ปนชุด 

๓ อื่น ๆ 

- ดูหลักฐาน

ใบเบกิ 

- ดูบัญชีสวน 

ประกอบชุด 

สป. ตามอัตรา 

อจย.,อสอ. 

- ดูสิ่งอุปกรณ

ภายในคลัง 

- คําสั่งกองทัพบก ที่  

   ๑๘๘/๙๕๐๖ เรื่อง การ

กําหนดอักษรยอและ

หมายเลขแบบพิมพในสาย

งานของกรมการทหารสื่อสาร 

ลง ๓๑ ก.ค.๐๔   

ก. อักษรยอและหมายเลข 

ข. การใช                                                                           

ก. อักษรยอและหมายเลข 

  ลําดับ         ช่ือแบบพิมพ              อักษรยอและหมายเลข 

   ๔๐        บัญชีสวนประกอบชุด         ทบ.๔๖๓–๐๔๐ 

ข. การใช 

    คําแนะนําการใชแบบพมิพบญัชีสวนประกอบชุด 

๑. บัญชีคุมสวนประกอบชุดน้ี แผนหน่ึงใชสําหรับสิ่งอุปกรณ    รายการ

หน่ึง ถาสิ่งอุปกรณรายการใดมีสวนประกอบชุดมาก รายการใชแผน

เดียวไมพอ ใหใชแผนอื่นตอ 

๒. ตรงชอง “ช่ือสิ่งอุปกรณ” ใหเขียนช่ือ และหมายเลขแบบ  

     (Type Number) ถาม ีลงไป เชน Radio Set, AN/PRC-9 

๓. ชอง “หมายเลข” ใหลง Stock Number หรือ Federal Stock 

Number 

๔. ชอง “จํานวนตามอัตรา” ใหลงจํานวนที่ปรากฏในอัตราการจัดและ

ยุทโธปกรณของหนวย(อจย.) 

๕. ชอง “รายการสวนประกอบ” ใหลงรายการสิ่งของที่เปนสวนประกอบ

ของชุดน้ัน ตามที่ปรากฏใน Packing List ของชุดน้ันๆ 

๖. ชอง “จํานวนตอ ๑ ชุด” ใหลงจํานวนของช้ินสวนแตละรายการที่

ประกอบอยูในชุดตามที่ปรากฏใน Packing List  

๗. ชอง “อะไหลใชงาน” ลงจํานวนอะไหลของแตละรายการ ตามที่ปรากฏ

ใน Packing List   

 

 



หลักฐานการตรวจ เร่ืองการสงกําลัง สป.๒ และ ๔ สาย ส.                                                                                                       หนา  ๑๑  ใน  ๔๘  หนา 
 

หัวขอการตรวจ ตัวช้ีวัด วิธีตรวจ หลักฐานอางอิง ใจความของหลักฐานอางอิง 

    ๘. ชอง “หลักฐาน” (ชองแรก) ใหลงหมายเลขหลักฐานการรบัหรือ

หลักฐานการจําหนายของชุดทั้งชุด หรือเฉพาะของสวนประกอบแตละ

รายการ (ลงไวในชองหลักฐานขางบนเพียงแหงเดียว) สวนชองเล็กๆ 

ขางลางลงไปใหลงตัวเลขที่ไดจากชองจํานวนตอ ๑ ชุด รวมกับตัวเลข

ในชองอะไหลใชงานแลวคูณดวยจํานวนชุดที่ไดรับ หรือจาํหนายตาม

หมายเลขหลักฐานที่ปรากฏขางบน 

๙. ชอง “คงคลัง” (ชองแรก) ใหลงจํานวนเทากับจํานวนในชองหลักฐาน 

(ชองแรก) 

๑๐. ชอง “หลักฐาน” (ชองตอไป) ใหลงตัวเลขซึง่ไดจากตัวเลขในชอง 

“จํานวนตอ ๑ ชุด” รวมตัวเลขในชอง “อะไหลใชงาน” คูณดวย

จํานวนชุดที่ไดรับ หรอืจํานวนตามหมายเลขหลักฐานน้ัน 

๑๑.   ชอง “คงคลัง” (ชองตอไป) ใหลงตัวเลขซึ่งเปนผลตางหรือผลรวม 

         ของชองคงคลัง ชองแรกกับหลักฐานชองตอไป (ถาชองหลักฐาน 

         ชองถัดไปเปนหลักฐานจําหนายกเ็ปนผลตาง ถาชองหลักฐานชอง 

         ถัดไปเปนหลกัฐานรบั ก็เปนผลรวม) 

 

 

 



หลักฐานการตรวจ เร่ืองการสงกําลัง สป.๒ และ ๔ สาย ส.                                                                                                       หนา  ๑๒  ใน  ๔๘  หนา 
 

หัวขอการตรวจ ตัวช้ีวัด วิธีตรวจ หลักฐานอางอิง ใจความของหลักฐานอางอิง 

๓.๓ ช้ินสวนซอมตาม

อัตราพิกัด (ชอพ.) 

๑. บันทึกบัตรบญัชีคุม 

(ทบ.๔๐๐-๐๖๘) 

ถูกตอง เรียบรอย 

๒. จํานวน (ชอพ.) ถูกตอง 

๓. มีการสอบทาน บชอพ. 

    ตามระเบียบ ฯ 

๔. มีหลกัฐานการอนุมัติปรับ

ลดหรือปรับเพิ่มระดับ

สะสม ชอพ.ของหนวย

สนับสนุน ฯ 

๕. มีหลกัฐานการสงคืน 

ชอพ.หรอืใบเบิกทดแทน 

ชอพ. 

๖. มีหลกัฐานอนุมัติการจาย 

ชอพ.ของ ผบ.หนวยใช 

๗. สถานที่เกบ็รกัษา    

    ชอพ. ถูกตองตาม     

   ระเบียบ ฯ 

๘. อื่น ๆ 

- ดูบัญชีช้ิน 

สวนซอมตาม

อัตราพิกัด

และช้ินสวน

ซอมทีส่ะสม

ของหนวย 

- ดูบัตรบัญชี

คุม (ทบ.

๔๐๐-๐๖๘) 

- ดูหลักฐาน

กาสอบทาน 

(บชอพ.)ของ

หนวย 

- ดูคลังเก็บ

ช้ินสวนซอม 

- จํานวน 

ชอพ.ถูกตอง 

- ระเบียบกองทัพบก วาดวย

ช้ินสวนซอมตามอัตราพิกัด

และช้ินสวนซอมที่สะสม พ.ศ.

๒๕๑๒ ลง ๙ มิ.ย.๑๒  ขอ ๔,  

๔.๒, ๔.๓, ๔.๖, ๖.๒, ๖.๓, 

๖.๔, ๖.๕, ๖.๖, ๖.๗, ๖.๘ 

ขอ ๔ คําจํากัดความ 

           ๔.๒ บัญชีช้ินสวนซอมตามอัตราพิกัด (บชอพ.) คือเอกสารแสดง

รายการและจํานวนช้ินสวนซอมซึง่อนุมัติใหหนวยใชสะสมไวเพื่อสนับสนุน

ขีดความสามารถในการซอมบํารงุประจําหนวย (ข้ัน ๑-๒) 

           ๔.๓ ช้ินสวนซอมตามอัตราพิกัด (ชอพ.) คือ ช้ินสวนซอมสําหรับ

การซอมบํารุงประจําหนวย ซึ่งอนุมัติใหหนวยใชสะสมไวตามบัญชีช้ินสวน

ซอมตามอัตราพิกัด 

            ๔.๖ หนวยใช หมายถึง หนวยซึ่งไดรับประโยชนจากการใชสิง่

อุปกรณน้ันโดยตรง 

- ขอ ๖.๒ การปฏิบัติของหนวยเมื่อไดรับ บชอพ.ข้ันตน 

              ๖.๒.๑ ตรวจสอบรายการ และจํานวนช้ินสวนซอมที่คงคลัง 

รวม คางรับกับ บชอพ.ข้ันตนที่ไดรับแลว เบิก สงคืน หรอืแจงยกเลกิคางรบั 

เมื่อไดมรีายการและจํานวนคงคลังรอคางรับของช้ินสวนซอมตรงกบั บชอพ.

น้ัน ทั้งน้ีตองดําเนินการใหเสรจ็สิ้นภายใน ๓๐ วันนับจากวันที่ไดรับ บชพอ.

ข้ันตน 

 ๖.๒.๒ ทํา บชอพ.รวมดวยแบบพิมพ ทบ.๔๐๐–๐๖๖โดยใช 

บชอพ. ข้ันตนเปนมูลฐานและแยกสําหรับแตละสายยุทธบริการแลว เสนอ

ใหหนวยหรือคลังที่สนับสนุนโดยตรง ไวเปนหลักฐาน 
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หัวขอการตรวจ ตัวช้ีวัด วิธีตรวจ หลักฐานอางอิง ใจความของหลักฐานอางอิง 

                 ๖.๒.๓ ใช ชอพ.ทําการซอมบํารุงประจําหนวย แลวเบิกทดแทน

ใหเต็มระดับอยูเสมอ 

             ๖.๒.๔ เก็บเอกสารตาง ๆ เกี่ยวกับช้ินสวนซอมและ บชอพ.ไว

เปนหลักฐานในสํานักงานของหนวย และใหพรอมทีจ่ะรับตรวจได 

- ขอ ๖.๓ การทําบัญชีคุมทกุหนวยทีม่ีหนาทีร่ับผิดชอบในการซอมบํารุง

ประจําหนวย บันทกึสถานภาพและขอมูลการสงกําลังของช้ินสวนซอมทกุ

รายการที่ไดรับอนุมัติใหใชในการซอมบํารงุลงในแผนเก็บของสํารวจยอด 

(ทบ.๔๐๐–๐๖๘) ดังน้ี 

              ๖.๓.๑ สําหรบั ชอพ.คงบันทกึตามวิธีการเขียนในผนวก ข และ

หมายเหตุคําวา “ชอพ.” ดวยสีแดงไวที่มุมซายบน 

              ๖.๓.๒ สําหรบัช้ินสวนซอมที่ไมใช ชอพ.ไดรับอนุมัติใหใชในการ

ซอมบํารุงประจําหนวยได โดยบันทกึตามวิธีเขียนผนวก ข ยกเวนซอม ที่

เก็บและชองระดับสะสมทีอ่นุมัติ 

    - ขอ ๖.๔ การสอบทาน ความตองการเพื่อปรับปรงุ บชอพ.ใหมีรายการ

และจํานวนของ ชอพ.ไดสมดุลกบัความตองการในการซอมบํารงุประจํา

หนวย ใหหนวยที่รบัผิดชอบในการสงกําลงับํารงุประจําหนวย  

ปฏิบัติดังน้ี 

 



หลักฐานการตรวจ เร่ืองการสงกําลัง สป.๒ และ ๔ สาย ส.                                                                                                       หนา  ๑๔  ใน  ๔๘  หนา 
 

หัวขอการตรวจ ตัวช้ีวัด วิธีตรวจ หลักฐานอางอิง ใจความของหลักฐานอางอิง 

                 ๖.๔.๑ ชอพ.ใหสอบทานแผนเก็บของสํารวจยอดทุกรอบ 

เดือนเพื่อทราบความถ่ีและจํานวนของความตองการทดแทนในหวง ๖ 

เดือนทีผ่านมา และขีดสีแดงในแผนเก็บของและสํารวจยอดไดบันทึก

สุดทายของรอบเดือนทางดานขวามือ 

๖.๔.๒ ช้ินสวนซอมไมปรากฏใน บชอพ.แตคูมือสงกําลังหรือคูมือ

เทคนิคอนุมัติใหเบิกไปใชในการซอมบํารุงประจําหนวยได เชน รายการที่มี

เครื่องหมายแสดงไววา “ความตองการ” หรือรายการที่กําหนดระดับสะสม

ไว แตผลการทํา ชอพ.โดยถือจํานวนยุทธภัณฑเปนหลัก ไดผลลัพธตํ่ากวา 

๐.๕ น้ัน ถาปรากฏวามีความถ่ีของความตองการทดแทนต้ังแต ๓ ครั้งข้ึนไป 

ในหวง ๖ เดือนที่แลวมาเมื่อใด ใหสอบทานความตองการตามขอ ๖.๔.๑ ได 

- ขอ ๖.๕ การเพิม่และการตัดรายการใน บชอพ. 

             ๖.๕.๑ การเพิม่รายการช้ินสวนซอมที่ไมปรากฏใน บชอพ. 

แตคูมือสงกําลังหรอืคูมือเทคนิค อนุมัติใหเบิกไปใชในการซอมบํารงุประจํา

หนวยได ถารายการใดมีความถ่ีของความตองการทดแทนต้ังแต ๓ ครั้งข้ึน

ไปในหวง ๖ เดือนที่แลวมา ใหคํานวณระดับสะสมที่อนุมัติโดยจํานวนรวมที่

ตองการของความตองการทดแทนในหวง ๖ เดือนที่แลวมาน้ัน ไปคนหา

ระดับสะสมที่อนุมัติจาก     ตารางผนวก ค วิธีดูตัวอยาง ผนวก ค และ

เสนอขอเพิ่มรายการน้ันตอหนวยสนับสนุนโดยตรง เมื่อไดรบัอนุมัติแลวให

เพิ่มรายการน้ันลงใน บชอพ.และทําการเบิกใหเต็มระดับสะสมที่อนุมัติ 
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หัวขอการตรวจ ตัวช้ีวัด วิธีตรวจ หลักฐานอางอิง ใจความของหลักฐานอางอิง 

          ๖.๕.๒ การตัดรายการ ชอพ.รายการใด เมื่อมีการบันทกึความ

ตองการทดแทนในแผนเก็บของและสํารวจยอดต้ังแต ๑๒เดือนข้ึนไปและมี

ความถ่ีของความตองการทดแทน ตํ่ากวา ๓ ครั้งในหวง ๖ เดือนที่แลวมา 

ใหขอตัดรายการน้ันตอหนวยสนับสนุนโดยตรง เมื่อไดรบัอนุมัติแลว ใหตัด

รายการน้ันออกจาก บชอพ.ได ชอพ.รายการที่มีความสําคัญตอการรบ 

แมวาจะไมมีความถ่ีของความตองการทดแทนไมถึง ๓ ครั้งในหวง ๖ เดือน

ที่แลวมา ไมตองตัดรายการน้ันออกคงสะสมไวจํานวน ๑ หนวยน้ัน เมื่อตัด

รายการ ชอพ.ออกจาก บชอพ.แลว ใหสงคืนและหรือยกเลกิคางรบัตอ

หนวยสนับสนุนโดยตรงดวย 

- ขอ ๖.๖ การเพิม่และการลดระดับสะสมที่อนุมัติใน บชอพ. 

              ๖.๖.๑ การเพิ่มระดับสะสมที่อนุมัติ ชอพ.รายการใดมีความถ่ี

ของความตองการทดแทนต้ังแต ๓ ครั้งข้ึนไปในหวง ๖ เดือนที่แลวมา ให

คํานวณระดับสะสมที่อนุมัติตามวิธีในขอ ๖.๕.๑ ถาไดผลลัพธสูงกวา 

บชอพ.  ใหขอเพิ่มระดับสะสมน้ันตอหนวยสนับสนุนโดยตรง เมื่อไดรับ

อนุมัติแลวจึงเพิ่มระดับสะสมใน บชอพ.ไดและเบิกใหเต็มระดับสะสมที่

อนุมัติ เชน ชอพ. คาควรซอมซึ่งกําหนดใหทําการแลกเปลี่ยนโดยตรงได 

หรือ ชอพ. ที่คลัง     รายงานรับผิดชอบการสงกําลังกําหนดไววาไมใหเพิ่ม

ระดับสะสมเกินกวาที่อนุมัติไวใน บชอพ.ข้ันตน 
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                   ๖.๖.๒ การลดระดับสะสมที่อนุมัติ ชอพ.รายการใดถามีความถ่ี

ของความตองการทดแทนต้ังแต ๓ ครั้งข้ึนไปในหวง ๖เดือนที่แลวมา ให

คํานวณระดับสะสมทีอ่นุมัติเชนเดียวกับในขอ ๖.๕.๑ ถาตํ่ากวาที่กําหนดไว

ใน บชอพ.  ใหขอลดระดับสะสมตอหนวยสนับสนุนโดยตรง เมื่อไดรบั

อนุมัติแลวจงึลดระดับสะสมของรายการน้ันใน บชอพ.ไดการลดระดับสะสม

ที่อนุมัติของ ชอพ.ลงตํ่ากวาที่กําหนดไวใน บชอพ.   ข้ันตนใหกระทําไดเมือ่

มีขอมูลความตองการทดแทนในแผนเก็บของและสํารวจยอดต้ังแต ๑๒ 

เดือนข้ึนไป และใหสงคืนหรือยกเลิกคางรับตอหนวยสนับสนุนโดยตรง 

    - ขอ ๖.๗ ขอยกเวน 

              ๖.๗.๑ ชอพ.รายการใดเปน สป.ลาสมัยหรือหนวยใชไมมี

ยุทธภัณฑที่ใช ชอพ.  รายการน้ันสําหรบัการซอมบํารงุประจําหนวยอีกแลว 

ใหหนวยใชสงคืนทันทีและตัด ชอพ. รายการน้ันออกจาก บชอพ.ไดโดย

อัตโนมัติ 

              ๖.๗.๒ ชอพ.รายการใดมีความตองทดแทนไมถึง ๓ ครั้ง ในหวง 

๖ เดือนที่แลวมา เน่ืองจากยุทธภัณฑไมไดใชงาน เชน งดใชงาน ฯลฯ หรือ 

ชอพ.น้ันมีความตองการเฉพาะฤดูกาล ใหสะสมไวไดเทากบัจํานวนคงคลังที่

มีอยู แตไมเก็บระดับสะสมทีอ่นุมัติครัง้สุดทาย 

              ๖.๗.๓ เมื่อไดรับแจงการเปลี่ยนแปลงหมายเลขสิ่งอปุกรณและ/

หรือรายการจากหนวยสนับสนุนโดยตรง ใหหนวยใชแกไข บชอพ.กับแยก

แผนเกบ็ของสํารวจยอดไดโดยอัตโนมัติ เพื่อใชสําหรับการเบกิคราวตอไป

ดวย 
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    - ขอ ๖.๘ วิธีปรับปรุง บชอพ.ตามขอ ๖.๕ และ ๖.๖ 

              ๖.๘.๑ หนวยใชแบบพมิพ ทบ.๔๐๐–๐๖๖ ตามผนวก ก เขียน

เฉพาะรายการที่ตองการปรับปรุง บชอพ.เสนอหนวยสนับสนุนโดยตรง 

จํานวน ๒ ชุด ภายใน ๑๕ วันนับต้ังแตวันที่ทําการสอบทานตามความ

ตองการ 

                   ๖.๘.๒ หนวยสนับสนุนโดยตรงตรวจสอบหมายเลขสิง่อปุกรณ

รายการข้ันการซอมและความตองการที่ขอปรับปรงุ บชอพ.เมื่อเห็นวา

ถูกตองแลวใหหัวหนาหนวยสนับสนุนโดยตรงหรือผูที่ไดรบัมอบหมายเปน

ลายลักษณอกัษรลงนามอนุมัติแลวสงคืนใหหนวยที่เสนอมาจํานวน ๑ ชุด 

ภายใน ๓๐ วัน นับแตวันที่ไดรับ 

                ๖.๘.๓ เมื่อหนวยไดรบัหลักฐานที่อนุมัติแลว ใหแกไข 

บชอพ.ไดตามอนุมัติ 

๓.๔ เครื่องมือซอมบํารุง

ประจําหนวย 

๑. บันทึกบัตรบญัชีคุม (ทบ.

๔๐๐-๐๐๕) ถูกตอง เรียบรอย

๒. บันทึกรายการ

สวนประกอบชุดเครื่องมือ

ซอมบํารุงประจําหนวยใน 

(ทบ.๔๖๓-๐๔๐) ครบถวน 

๓. จํานวน สป. ถูกตอง 

๔ อื่น ๆ 

- ตรวจบัตร

บัญชีคุม 

- ตรวจเครื่องมือ

ซอมบํารุง 

- ตรวจ บัญชี

สวนประกอบ

ชุด (ทบ.

๔๖๓-๐๔๐) 

 

- คําสั่งกองทัพบก ที่ ๔๖๑/

๒๕๑๗ เรื่อง ใหกวดขันการ

ควบคุมสิ่งอุปกรณของทาง

ราชการ ลง ๒๒ พ.ย.๑๗ ขอ 

๑, ๒, ๔ 

- ขอ ๑ ใหผูบังคับหนวย, ผูบังคับบัญชาคลงัสายงาน, ผูบังคับบัญชาคลัง

สวนภูมิภาค, ควบคุมกํากับดูแล และกวดขันเจาหนาทีท่ี่รบัผิดชอบในการ

ควบคุมสิ่งอปุกรณไดตรวจสอบยอดสิ่งอปุกรณใหตรงกบัยอดบัญชีคุม โดย

ปฏิบัติตามระเบียบกองทัพบกวาดวยการสงกําลังสิ่งอปุกรณประเภทตาง ๆ 

ตลอดจนแบบธรรมเนียมอื่น ๆ ทีเ่กี่ยวของกบัการควบคุมสิ่งอุปกรณของ

ทางราชการโดยเครงครัด 

- ขอ ๒ ใหเจาหนาทีท่ี่รบัผิดชอบในการตรวจสอบยอดสิ่งอปุกรณ ได

ตรวจสอบยอดสิ่งอปุกรณใหตรงกับยอดการควบคุมทางบัญชีตามระยะเวลา

ที่แบบธรรมเนียมไดกําหนดไว 

 

 



หลักฐานการตรวจ เร่ืองการสงกําลัง สป.๒ และ ๔ สาย ส.                                                                                                       หนา  ๑๘  ใน  ๔๘  หนา 
หัวขอการตรวจ ตัวช้ีวัด วิธีตรวจ หลักฐานอางอิง ใจความของหลักฐานอางอิง 

    - ขอ ๔ เมื่อตรวจพบวามสีิ่งอุปกรณสญูหาย หรือ ขาดจากบัญชีคุม ใหรีบ

รายงานผูบังคับบัญชาช้ันเหนือทราบโดยดวน ตามระเบียบที่กองทัพบกได

กําหนดไว แลวดําเนินการขอจําหนายตามระเบียบกองทัพบก วาดวยการ

จําหนายสิ่งอปุกรณ พ.ศ.๒๕๑๑ หรือตามระเบียบที่ไดมีการแกไขเพิ่มเติม

ตามควรแกกรณี 

   - ระเบยีบสํานักนายกรัฐมนตร ี

วาดวย การพัสดุ พ.ศ.๒๕๓๕ 

และที่แกไขเพิ่มเติม ประกาศ 

ณ วันที่ ๑๐ ธันวาคม  

พ.ศ.๒๕๔๑ ขอ ๑๕๓ (๒) 

- ขอ ๑๕๒ (๒) เกบ็รักษาพสัดุใหเปนระเบียบเรียบรอย และปลอดภัยและ

ใหครบถวนถูกตองตรงตามบัญชีหรือทะเบียน 

๔. การเบิก-รับ สิ่งอปุกรณ 

    ๔.๑ การเบิกสิ่งอุปกรณ 

 

๑ ลายมือช่ือผูมีสทิธิเบิก 

    สิ่งอุปกรณถูกตอง 

๒. แบบพิมพใบเบิกถูกตอง 

๓. เบิกทดแทนสิง่อุปกรณ   

     ตามอัตรา อจย., อสอ. 

๔. อื่น ๆ 

- ดูหลักฐาน

ใบเบกิสิง่

อุปกรณ 

- ดูลายมือช่ือผู 

มีสิทธิเบิกสิ่ง

อุปกรณ 

- ระเบียบกองทัพบก วาดวย 

   การสงลายมอืช่ือผูมสีิทธิเบิก 

   และผูรับสิ่งอปุกรณ  

   พ.ศ.๒๕๑๐ ลง ๒๐ ม.ค.๑๐ 

   ขอ ๓  ขอ ๔  

- ขอ ๓ ใหผูบังคับบญัชา ต้ังแตช้ันผูบัญชาการกองพลข้ึนไปของหนวยทีม่ี

สิทธิเบิกสิง่อปุกรณ สงลายมือช่ือของตน และบุคคลอื่นซึ่งตองการใหเบิกสิ่ง

อุปกรณแทนไปยังสถานการสงกําลังที่สนับสนุนแหงละ ๑๐ ชุด เฉพาะ สพ.

ทบ. ๑๖ ชุด เพื่อยึดถือเปนหลกัในการตรวจสอบลายมือช่ือ 

          ถาผูมีสิทธิเบิกสิ่งอุปกรณที่ ตําแหนง ตํ่ากวาผูบัง คับบัญชาช้ัน      

ผบ.พล.ใหผูบังคับบัญชาของผูน้ันเปนผูสงลายมือช่ือ 

- ขอ ๔ เมื่อตองการเปลี่ยนตัวบุคคลซึ่งไดสงลายมือช่ือไปแลวตามขอ ๓ จะ

ทั้งหมดหรือไมก็ตาม ใหสงลายมือช่ือใหมทั้งชุดไปแทนทั้งน้ีเพื่อสะดวกแก

การเก็บรักษาและการแจกจายของเจาหนาที่ 

 

 

 

 



หลักฐานการตรวจ เร่ืองการสงกําลัง สป.๒ และ ๔ สาย ส.                                                                                                       หนา  ๑๙  ใน  ๔๘  หนา 
 

หัวขอการตรวจ ตัวช้ีวัด วิธีตรวจ หลักฐานอางอิง ใจความของหลักฐานอางอิง 

   - ระเบียบกองทัพบก วาดวย 

   การสงกําลงัสิง่อุปกรณ 

   ประเภท ๒ และ ๔  

   พ.ศ.๒๕๓๔ ลง ๓๐ ธ.ค.๓๔ 

  ขอ ๕.๔๑, ๑๗.๒, ๑๘.๗,  

    ๑๘.๗.๑, ๑๘.๗.๒ 

 

- ขอ ๕.๔๑ หนวยเบิก หมายถึง หนวยใชต้ังแตระดับกองพันหรือเทียบเทา

หรือกองรอยอิสระข้ึนไปหรือหนวยอิสระที ่ทบ.อนุมัติหรือหนวยสนับสนุน 

ทางการสงกําลังทุกระดับที่เบิกสิ่งอุปกรณไปยังหนวยจาย 

- ขอ ๑๗.๒ ผูบังคับหนวยเบิก จะตองสงลายมือช่ือผูมีสทิธิเบิกและผูรับสิ่ง

อุปกรณตามระเบียบกองทัพบก วาดวยการสงลายมือช่ือผูมสีิทธิเบิกและ

ผูรบัสิง่อุปกรณ พ.ศ.๒๕๑๐ 

- ขอ ๑๘.๗ ขอกําหนดในการใชแบบพิมพ 

       ๑๘.๗.๑ ใหใชแบบพิมพ ทบ.๔๐๐-๐๐๗-๑ ในการเบิกสิ่ง

อุปกรณทุกประเภทและทุกกรณี เวน สิ่งอปุกรณทีก่ําหนด ในขอ  ๑๘.๗.๒ 

       ๑๘.๗.๒ ใหใชแบบพิมพ ทบ.๔๐๐-๐๐๖ ในกรณีที่หนวยเบิก

ตองไปรบัของเอง หรือแบบพิมพ ทบ.๔๐๐-๐๐๗ ในกรณีทีห่นวยเบิก

ตองการใหหนวยจายสิ่งอุปกรณ ผานสํานักงานขนสงในการเบิกสิง่อุปกรณ 

ดังตอไปน้ี 

                       ขอ ๑๘.๗.๒.๑ เครื่องแตงกาย 

                            ขอ ๑๘.๗.๒.๒ เครื่องนอน 

                            ขอ ๑๘.๗.๒.๓ เครื่องสนาม  

                            ขอ ๑๘.๗.๒.๔ เครื่องเขียน  

                            ขอ ๑๘.๗.๒.๕ แบตเตอรี่แหง  

                            ขอ ๑๘.๗.๒.๖ สิ่งอปุกรณสิ้นเปลอืงสายทหารชาง

  

 



หลักฐานการตรวจ เร่ืองการสงกําลัง สป.๒ และ ๔ สาย ส.                                                                                                       หนา  ๒๐  ใน  ๔๘  หนา 
หัวขอการตรวจ ตัวช้ีวัด วิธีตรวจ หลักฐานอางอิง ใจความของหลักฐานอางอิง 

                                ขอ ๑๘.๗.๒.๗ สิ่งอปุกรณสิ้นเปลืองสายแพทย 

                             ขอ ๑๘.๗.๒.๘ สิ่งอุปกรณสิ้นเปลืองสายการสัตว 

                             ขอ ๑๘.๗.๒.๙ สิ่งอุปกรณประเภท ๔ จําพวก 

สารเคมีชนิดตาง ๆ กาซ นํ้ากรด และนํ้ากลั่นสายวิทยาศาสตร 

                             ขอ ๑๘.๗.๒.๑๐ สิ่งอุปกรณประเภท ๔    จําพวก 

วัสดุ กอสราง และสิ่งอปุกรณที่เกี่ยวกบัสาธารณูปโภคสายยุทธโยธา 

                             ขอ ๑๘.๗.๒.๑๑วัสดุทําความสะอาดและปรนนิบัติ

บํารุงสายสรรพาวุธและเปา 

                             ขอ ๑๘.๗.๒.๑๒ แบบพิมพ 

๔.๒ การรบัสิง่อุปกรณ ๑. ลายมือช่ือผูรับสิ่ง

อุปกรณถูกตอง 

๒. ต้ังกรรมการตรวจรับ

ถูกตอง 

๓. คณะกรรมการรายงานผล

การตรวจรับสิ่งอุปกรณ

เรียบรอย 

๔. คณะกรรมการตรวจรบัสิง่

อุปกรณลงลายมือช่ือในใบ

เบิกฉบับสีฟาถูกตอง 

๕. อื่น ๆ 

- ดูหลักฐาน

ใบเบกิสิง่

อุปกรณ 

- ดูลายมือช่ือ

ผูรบัสิง่อุปกรณ 

- ดูคําสั่งแตงต้ัง

กรรมการตรวจ

รับสิ่งอปุกรณ 

- ดูรายงานผล

การตรวจรับสิ่ง

อุปกรณ 

- ระเบียบกองทัพบก วาดวย 

   การสงลายมอืช่ือผูมสีิทธิเบิก 

   และผูรับสิ่งอปุกรณ  

   พ.ศ.๒๕๑๐ ลง ๒๐ ม.ค.๑๐ 

   ขอ ๕  ขอ ๖ 

- ขอ ๕ เมือ่ผูมสีิทธิเบิกสิ่งอปุกรณประสงคจะใหผูอื่นรบัสิง่อปุกรณ 

แทนไปยังสถานการสงกําลังทีส่นับสนุน แหงละ ๑๐ ชุด เฉพาะ สพ.ทบ.๑๖ 

ชุด การเปลี่ยนตัวบุคคลใหปฏิบัติทํานองเดียวกับขอ ๔ 

- ขอ ๖ เจาหนาที่ทุกฝายของหนวยทีม่ีหนาที่จายสิ่งอปุกรณ ตองตรวจสอบ

ลายมือช่ือใหแนใจวาเปนลายมือช่ือของบุคคลตามที่สงไวใหใน ขอ ๓. และ 

ขอ ๕ จริง จงึจายสิ่งอปุกรณได รายใดที่สงสัยใหระงับการจายไวกอน แลว

เริ่มทําการสอบสวนหาขอเทจ็จริงโดยดวน ผูรบัสิง่อุปกรณตองแสดงบัตร

ประจําตัว หรอื หลักฐานแสดงตนอยางอื่นเพือ่การตรวจสอบ เมือ่เจาหนาที่

แจกจายสิ่งอปุกรณตองการ 

     

 

 



หลักฐานการตรวจ เร่ืองการสงกําลัง สป.๒ และ ๔ สาย ส.                                                                                                       หนา  ๒๑  ใน  ๔๘  หนา 
หัวขอการตรวจ ตัวช้ีวัด วิธีตรวจ หลักฐานอางอิง ใจความของหลักฐานอางอิง 

   - ระเบียบกองทัพบก วาดวย 

การสงกําลงัสิ่งอปุกรณประเภท ๒ 

และ ๔ พ.ศ. ๒๕๓๔   

ลง ๓๐ ธ.ค.๓๔  

ขอ ๓๔.๒.๑.๔, ขอ ๓๔.๒.๑.๕ 

ขอ ๓๔.๒.๑.๖, ขอ ๓๔.๒.๑.๗,  

ขอ ๓๔.๒.๑.๘ 

- ขอ ๓๔.๒.๑.๔ เมื่อผูรับนําสิ่งอุปกรณไปถึงหนวยเบิก ใหผูบังคับหนวยต้ัง

กรรมการตรวจรับสิ่งอปุกรณ จํานวน ๓ นาย ประกอบดวย 

นายทหารสัญญาบัตรอยางนอย ๒ นาย โดยเฉพาะควรจะต้ัง      เจาหนาที่

ในสายงานทีร่ับผิดชอบตอสิ่งอปุกรณน้ันเขารวมดวย 

- ขอ ๓๔.๒.๑.๕ ใหคณะกรรมการรายงานผลการตรวจรับให ผูบงัคับหนวย

ทราบ ถาปรากฏวาสิง่อุปกรณคลาดเคลื่อนไปจาก  ใบเบกิ หรือมีการชํารุด

เสียหาย ใหคณะกรรมการสอบสวนสาเหตุแลวแนบสําเนาการสอบสวนไป

พรอมรายงานดวย 

- ขอ ๓๔.๒.๑.๖ ถามีสิ่งอุปกรณชํารุดหรือสูญหาย ใหปฏิบัติตามระเบียบ 

ทบ.วาดวยการจําหนายสิ่งอปุกรณ พ.ศ.๒๕๒๔ ลง ๓๐ ก.ย.๒๔ 

- ขอ ๓๔.๒.๑.๗ ใหคณะกรรมการตรวจรบั มอบสิ่งอุปกรณใหแก 

เจาหนาที่คลงั หรือเจาหนาทีท่ี่เกบ็รกัษา 

- ขอ ๓๔.๒.๑.๘ เจาหนาที่ควบคุมบันทึกการรับสิ่งอปุกรณในบัตร 

บัญชีคุม 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



หลักฐานการตรวจ เร่ืองการสงกําลัง สป.๒ และ ๔ สาย ส.                                                                                                       หนา  ๒๒  ใน  ๔๘  หนา 
หัวขอการตรวจ ตัวช้ีวัด วิธีตรวจ หลักฐานอางองิ ใจความของหลักฐานอางอิง 

๔.๓ การติดตามใบเบิกตาม

หวงระยะเวลา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑. ใชแบบพิมพการ

ติดตามใบเบกิถูกตอง 

๒. การติดตามใบเบิก

เปนไปตามหวงระยะเวลา 

๓. อื่น ๆ 

- ดูหลักฐาน

การติดตามใบ

เบิก 

- ดูแบบพิมพ

การติดตามใบ

เบิก 

- ระเบียบกองทัพบก วาดวย 

การสงกําลงัสิ่งอปุกรณประเภท ๒ 

และ ๔ พ.ศ. ๒๕๓๔   

ลง ๓๐ ธ.ค.๓๔  ขอ ๕.๖๕, ขอ 

๑๙.๑, ขอ ๑๙.๒ 

 
 
 
 

 คําสั่ง ทบ. ที่ ๒๘๙ / ๒๕๑๑ 

เรื่อง การติดตามใบเบิกลง ๒๘ 

ส.ค.๑๑ ขอ ๑ , ๒, ๔ และ  

 
 

- ขอ ๕.๖๕ การติดตามใบเบิก หมายถึง การสอบถามเพื่อขอทราบผลการ

ปฏิบัติตอใบเบิกที่ไดเสนอไปยังหนวยสนับสนุนการสงกําลัง 

- ขอ ๑๙.๑ หนวยเบิก เมื่อเสนอใบเบิกไปยังหนวยสนับสนุนเกิน ๔๕ วัน

แลว ยังไมไดรับสิ่งอปุกรณใหติดตามใบเบิก โดยใชแบบพิมพ  

ทบ.๔๐๐-๐๗๑ 

- ขอ ๑๙.๒ หนวยสนับสนุน เมื่อไดรบัใบติดตามเบิกแลว ใหทําการ

ตรวจสอบใบเบกิและบันทึกผลการปฏิบัติในใบติดตามใบเบกิ แลวสงคืน

หนวยเบิกโดยเร็ว 
 

ขอ ๑ ใหหนวยเบิกใชแบบพิมพในการติดตามใบ เบิกไดทุกสายงาน 

ขอ ๒ การใชแบบพิมพติดตามใบเบิกใหใชตามสายการสงกําลังซึง่แบง 
 



หลักฐานการตรวจ เร่ืองการสงกําลัง สป.๒ และ ๔ สาย ส.                                                                                                       หนา  ๒๓  ใน  ๔๘  หนา 
หัวขอการตรวจ ตัวช้ีวัด วิธีตรวจ หลักฐานอางองิ ใจความของหลักฐานอางอิง 

   คําอธิบายวิธีการใช และการ 

กรอกแบบพมิพ ๑ (ดานหลงั

แบบพิมพ) 

 

ออกไดเปน ๒ สาย คือ 

              ๒.๑ หนวยใชติดตามใบเบิกไปยังหนวยสนับสนุนโดยตรงหนวย

สนับสนุนโดยตรงติดตามใบเบิกไปยังหนวยสนับสนุนรวมหรือคลังสายงาน

ยุทธบริการ หรือฝายกิจการ 

              ๒.๒ หนวยใชติดตามใบเบิกไปยัง มทบ.หรือ จทบ., มทบ.หรือ 

จทบ. ติดตามใบเบิกไปยังคลังสายงานฝายยุทธบริการหรือฝายกิจการพิเศษ 

    ขอ ๔ ลักษณะและวิธีการใชแบบพิมพ 

             ๔.๑ ช่ือแบบพิมพ “ใบติดตามใบเบิก ” 

             ๔.๒ อักษรยอและหมายเลขแบบพิมพ ทบ.๔๐๐-๐๗๑   

             ๔.๓ แบบพิมพติดตามใบเบิก ทบ.๔๐๐-๐๗๑ ใหตามแบบทาย

คําสั่งน้ี 

             ๔.๔ วิธีใชดูคําอธิบายดานหลังแบบพิมพประกอบคําสั่ง 

                     คําอธิบายวิธีการใชและการกรอกแบบพิมพ                     

                 ๑.วิธีการใช หนวยเบิก สง หรอื วางใบเบิก สป. ข้ึนมาแลว

๔๕ วัน ตองสอบทาน ๑ ครั้ง (สอบทานทุกๆ ๔๕ วัน) ถาไมไดรับ สป. 

ภายใน ๔๕ วัน ใหติดตามใบเบิก สป. ดวยแบบพิมพ แบบ ก. ถาเกินกวา 

๙๐ วัน แลวยังไมไดรับ สป.ใหติดตามใบเบิกดวยแบบพิมพ แบบ ข. แบบ

พิมพแบบ ก. และ แบบ ข. น้ี หนวยใชเขียนแบบพิมพจํานวน ๒ ใบ เพื่อ

เสนอหนวยจาย ๑ ใบ และเก็บไวที่หนวยเบิก ๑ใบ หนวยจายเมื่อไดรับใบ

ติดตามใบเบิกแลวใหบันทึกช้ีแจงหนวยเบิกในชองที่ ๖ ของแบบ ก. และใน

ชองที่ ๗ ของแบบ ข. 
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๕. การเกบ็รกัษาและการ

แจกจาย 

 ๕.๑ ระเบียบการเก็บ

รักษา 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๕.๒ สถานที่เกบ็รกัษา 

   (คลังส่ือสาร) 
 
 
 
 
 
 

๑. มีระเบียบ/คําสั่ง 

๒. ระเบียบ/คําสัง่มี

รายละเอียดครบถวนและ

ทันสมัย 

๓. อื่น ๆ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๑. สะอาด 

๒. มีเครื่องดับเพลงิหนา

คลัง 

๓. จัดระเบียบการวางสิ่ง

อุปกรณบนช้ันวางมีปาย

ประจําช้ัน 

๔. จัดทําผงัการเกบ็สิง่

อุปกรณ 

 

- ดูระเบียบ

การเกบ็รกัษา

สิ่งอปุกรณ

ประเภท ๒ 

และ ๔ สาย 

ส. ของหนวย

ใช 

 
 

 

 

 

 

 

 

- ดูสภาพคลัง

ทั้งดานหนา

และภายใน 

- ดูสิ่งอุปกรณ

ในที่เก็บ 

- ดูความ

สะอาดภายใน

คลัง 

-ระเบียบกองทัพบก วาดวย 

การสงกําลังสิ่งอปุกรณประเภท 

๒ และ ๔ พ.ศ. ๒๕๓๔  ลง ๓๐ 

ธ.ค.๓๔   

ขอ ๓๕, ๓๕.๑.๑,๓๕.๑.๒ 

 
 
 
 
 
 

- คําสั่งกองทัพบก  

ที่ ๔๖๑/๒๕๑๗ 

  เรื่องใหกวดขันการควบคุม       

 สิ่งอุปกรณของทางราชการ  

 ลง ๒๒ พ.ย.๑๗ ขอ ๓ 
 

-ระเบียบกองทัพบก วาดวย 

การสงกําลังสิ่งอปุกรณประเภท 

๒ และ ๔ พ.ศ. ๒๕๓๔  ลง ๓๐ 

ธ.ค.๓๔   

ขอ ๓๕.๓, ๓๕.๓.๑, ๓๕.๓.๒ 

 

- ขอ ๓๕ การเก็บรักษา ไดแก การเตรียมพื้นที่ การนําสิ่งอุปกรณเขา-ออก 

การเก็บหรือการวาง การระวังรักษาสิ่งอุปกรณในที่เก็บรวมทั้งการปรนนิบติั

บํารุงและการซอมบํารุงขณะเก็บและกอนจายดวย 

            ๓๕.๑.๑ เจากรมฝายยุทธบริการและ/หรือเจากรมฝาย กิจการ

พิเศษ ผูบัญชาการกองบัญชาการชวยรบ ผูบัญชาการมณฑลทหารบก ผู

บังคับการจังหวัดทหารบก ผูบังคับหนวยสนับสนุนโดยตรง ผูบังคับหนวยใช 

จะตองวางระเบียบและจดังานเกบ็รกัษาสิ่งอุปกรณในที่เก็บใหปลอดภัยและ

อยูในสภาพที่ใชการได 

            ๓๕.๑.๒ เจาหนาทีเ่กบ็รักษาจะตองเกบ็รักษาสิ่งอปุกรณให

เปนไปตามระเบียบที่ผูบังคับบัญชาในขอ ๓๕.๑.๑ กําหนด 

- ขอ ๓ การรกัษาความปลอดภัยของสถานทีเ่ก็บรักษาหรอืคลังใหจัดเวร-

ยามเขาตรวจและระมัดระวังการโจรกรรม การกอวินาศกรรมตลอด ๒๔ 

ช่ัวโมง 

 

 

 

- ขอ ๓๕.๓ การเตรียมทีเ่ก็บรักษา 

 ๓๕.๓.๑ ที่เกบ็ เตรียมทําทีเ่กบ็ในพื้นที่คลงัปดหรือคลังกลางแจง 

แบงเปนคลงัหรือพื้นที่  แถว  ตอน และชองโดยใชตัวอักษรผสมกับตัวเลข 

ตัวอยางเชน ๑-ก-๒-๔  หมายความวา คลัง หรือ พื้นที่ ๑ แถว ก ตอนที่ ๒ 

และชองที่ ๔  

๓๕.๓.๒ ใหเขียนผังแสดงทีเ่ก็บตามที่จัดระบบไวในขอ ๓๕.๓.๑ เพื่อสะดวก

ในการวางแผนนําสิ่งอปุกรณเขาเกบ็ 
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๕. มีแผนการขนยายสิ่ง

อุปกรณภายในคลงัเมือ่เกิด

อัคคีภัย 

๖. มีผูรบัผิดชอบคลงั 

๗. อื่น ๆ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตร ี

วาดวย การพัสดุ พ.ศ.๒๕๓๕ 

และที่แกไขเพิม่เติม ประกาศ ณ 

วันที่ ๑๐ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๔๑  

ขอ ๑๕๓ (๒) 

- ขอบังคับกองทัพบก ที่  

   ๒/๑๓๕๗ วาดวยการจัด 

      ๒๔๙๐ 

 ระเบียบการภายในกรมกอง 

ทหาร ลง ๑๒ ก.พ.  ๒๔๙๐    

ขอ ๑๒ 

 

- ขอ ๑๕๒ เมื่อเจาหนาทีพ่ัสดุไดรบัมอบแลวใหดําเนินการ ดังตอไปน้ี 

 (๒) เก็บรักษาพัสดุใหเปนระเบียบเรียบรอย และปลอดภัยและใหครบถวน

ถูกตองตรงตามบัญชีหรือทะเบียน 

 

 

- ขอ ๑๒ สรรพสิ่งของหลวงที่จายประจําตัวทหารและประจําหนวยจะตอง

ไดรับการตรวจตราอันเกี่ยวกับความสะอาดเรียบรอยอยู เสมอ สวนการที่

จะกําหนดใหมีการตรวจกันอยางไร เมื่อใดน้ันแลวแตผูบังคับบัญชาจะเห็น

ควร 
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๕.๓ ปายประจําสิ่งอปุกรณ 

(ทบ.๔๐๐-๐๑๐) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑. มีปายประจําสิ่ง

อุปกรณถูกตอง 

๒. บันทึกรายละเอียดสิง่

อุปกรณครบถวน ถูกตอง 

๓. อื่น ๆ 

- ดูปายประจํา

สิ่งอปุกรณ 

- ดูการบันทึก

รายละเอียด

ของสิ่ง

อุปกรณ 

- คําสั่งกองทัพบก ที ่๔๖๑/๒๕๑๗ 

เรื่องใหกวดขันการควบคุม      

สิ่งอปุกรณของทางราชการ  

ลง ๒๒ พ.ย.๑๗ ขอ ๑, ขอ ๒ 

 
 
 
 
 
 

 
-ระเบียบกองทัพบก วาดวย 

การสงกําลังส่ิงอุปกรณประเภท ๒ 

และ ๔ พ.ศ. ๒๕๓๔  ลง ๓๐ ธ.ค.

๓๔ ขอ ๓๕.๔, ขอ ๓๕.๔.๑ ถึง ขอ 

๓๕.๔.๔ 
 
 
 

- ขอ ๑ ใหผูบังคับหนวย ผูบังคับบัญชาคลังสายงาน ผูบังคับบัญชาคลัง

สวนภูมิภาค ควบคุมกํากับดูแลและกวดขันเจาหนาที่ที่รับผิดชอบในการ

ควบคุมสิ่งอุปกรณ ไดตรวจสอบยอดสิ่งอุปกรณใหตรงกับยอดบัญชีคุมโดย

ปฏิบัติตามระเบียบ ทบ.วาดวย การสงกําลังอุปกรณประเภทตาง ๆ 

ตลอดจนแบบธรรมเนียมอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับการควบคุมสิ่งอุปกรณของทาง

ราชการโดยเครงครัด 

- ขอ ๒ ใหเจาหนาที่ทีร่ับผิดชอบในการตรวจยอดสิ่งอุปกรณ ไดตรวจสอบ

ยอดสิ่งอปุกรณใหตรงกับยอดการควบคุมทางบัญชีตามระยะเวลาที่แบบ

ธรรมเนียมไดกําหนดไว 

 
- ขอ ๓๕.๔ การนําสิ่งอุปกรณเขาทีเ่กบ็ เจาหนาที่เก็บรักษาดําเนินการดังน้ี 

 ๓๕.๔.๑ บันทึกบัตรแสดงทีเ่กบ็ โดยใชแบบพิมพ ทบ.๔๐๐-

๐๐๙ สําหรบัหนวยสนับสนุน และแบบพิมพ ทบ.๔๐๐-๐๖๘ สําหรบัหนวย

ใช 

 ๓๕.๔.๒ ทําการบํารงุรักษาสิ่งอปุกรณกอนนําเขาเก็บ 

 ๓๕.๔.๓ ผูกปายประจําสิ่งอปุกรณโดยใชแบบพมิพ ทบ.๔๐๐-

๐๑๐ โดยอนุโลม 
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๕.๔ การแจกจายสิง่อปุกรณ 

 

๑. มีหลกัฐานอนุมัติการ

แจกจาย 

๒. ผูอนุมัติการแจกจายสิง่

อุปกรณถูกตอง 

๓. มีการหนุนเวียนการ

แจกจายแบตเตอรี่แหง 

(รับกอนจายกอน) 

๔. อื่น ๆ 

 

- ดูหลักฐาน

การอนุมัติการ

จายของ ผบ.

หนวย 

- ดูใบเบิกสิง่

อุปกรณ 

- ดูหลักฐาน

การจายสิ่ง

อุปกรณ 

 

-ระเบียบกองทัพบก วาดวย 

การสงกําลังสิ่งอปุกรณ ประเภท 

๒ และ ๔ พ.ศ. ๒๕๓๔  ลง ๓๐ 

ธ.ค.๓๔ ขอ ๓๕.๗, ๓๖ 

 ๓๕.๔.๔ นําสิ่งอปุกรณเขาทีเ่ก็บในที่ที่กําหนดให 

- ขอ ๓๕.๗ การนําสิ่งอุปกรณออกจากที่เกบ็ 

 ๓๕.๗.๑ การนําสิ่งอปุกรณออกจากทีเ่ก็บ ตองมีหลักฐานการ

นําออก 

๓๕.๗.๒ การยายทีเ่กบ็สิง่อุปกรณ ตองบันทึกการยายไวเปน

หลักฐาน 

 ๓๕.๗.๓ สิ่งอุปกรณใดที่นําเขาเกบ็กอน ใหนําออกจายไปกอน 

- ขอ ๓๖ การจายสิ่งอุปกรณ ไดแก  การดําเนินการตอบสนองความ

ตองการที่หนวยเบิกไดสงคําขอมา 

๖. การรักษาความปลอดภัย 

     ๖.๑ การปองกันอัคคีภัย 

 

๑. ระเบียบ/คําสัง่ ถูกตอง 

๒. แผนการปองกันอัคคีภัย

และการปฏิบัติเมื่อเกิด

อัคคีภัยครบถวน

สมบรูณ 

๓. มีการซกัซอมและ

รายงานผล 

๔. มีการตรวจและรายงาน

ผล 

 

 

- ดูระเบียบ

และคําสั่ง

แตงต้ัง

เจาหนาที ่

- ดูเครื่องมือ

ดับเพลิง 

- ตรวจดู

แผนการ 

ขนยาย/แผน

ซักซอม/การ

ตรวจและการ

รายงาน 

 

- ระเบียบกองทัพบก วาดวย

การปองกันอัคคีภัยและการ

ปฏิบัติเมื่อเกิดอคัคีภัย  

พ.ศ. ๒๕๐๓ ลง  ๑ ก.ค.๐๓  

และ 

- ระเบียบกองทัพบก ฉบับที ่๒ 

พ.ศ.๒๕๓๘ ลง ๑๒ ม.ค.๓๘  

ขอ ๕, ๖, ๗.๔, ๗.๕, ๗.๗, ๗.๘ 

 

- ขอ ๕ ความรับผิดชอบ ผบ.หนวยทุกขนาดมีหนาที่รบัผิดชอบในการ

ปองกันอัคคีภัยและการปฏิบัติเมื่อเกิดอัคคีภัยข้ึนในอาคาร สถานที่ ซึ่งอยู

ในความรับผิดชอบของหนวยน้ัน ๆ 

 ผบ.หนวยระดับกองพันหรือเทียบเทาข้ึนไป แตงต้ังนายทหาร

ข้ึน ๑ นาย เปนผูอํานวยการดับเพลงิมหีนาที่อํานวยการดับเพลิง ซึง่เกิดข้ึน

ภายในหนวย ตรวจการปองกันอัคคีภัยภายในหนวย และเปนผูเสนอแนะ

การปองกันอัคคีภัยและการปฏิบัติเมือ่เกิดอัคคีภัยแก ผบ.หนวยน้ัน ๆ  

- ขอ ๖ เจาหนาที่ดับเพลิง 

 ใหหนวยระดับกองพันหรือเทียบเทาข้ึนไป กําหนดเจาหนาทีอ่ื่น 

ๆ ตามความเหมาะสม ฯลฯ 

 เจาหนาที่ตาง ๆ เหลาน้ีจะตองมีคําสัง่กําหนดหนาที่และการ

ปฏิบัติไวโดยแนนอน 
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 ๕. สงแผนการปองกัน

อัคคีภัยและการปฏิบัติเมื่อ

เกิดอัคคีภัยใหหนวยเหนือ

ทราบ 

๖. เครื่องมือดับเพลิง

ประจําหนวยครบดวน 

๗. เครื่องดับเพลิงทุกชนิด

ใชการได 

๘. มีการประสานกับหนวย

ดับเพลิง 

๙. อื่น ๆ 

- ตรวจสอบ

การซักซอม

ดับเพลิงของ

หนวย 

- ตรวจดู

หมายเลข

โทรศัพทของ

หนวยดับเพลิง

ใกลเคียง 

 - ขอ ๗.๔ เครื่องมือดับเพลงิ เครื่องมือและเครื่องใชทีห่นวยสมควรจัดหาไว

โดยใชงบประมาณของหนวยเอง ไดแก 

              - เครื่องดับเพลิงชนิดนํ้ายาเคม ี

              - ถังทรายและพลั่วตักทราย 

              - ขวานขนาดใหญ 

              - ถังนํ้า, แหลงเก็บนํ้าที่มีนํ้าขังอยูตลอดเวลา  

              - บันได 

              - ไฟฉาย 

              - ปายแสดงทางออกเวลาฉุกเฉิน 

              นอกจากเครือ่งมอืดับเพลงิข้ันตนแลวควรจะมีเครื่องมอื 

ดับเพลิงขนาดใหญชนิดเคลื่อนที่ไวใชดวย ตลอดจนเจาหนาที่ดับเพลิงที่ไดรับ

การฝกเกี่ยวกับเครื่องมือน้ันอยู  และถาไมสามารถจัดใหมีไดก็ตอง

เตรียมการติดตอกับหนวยดับเพลิงสาธารณะไว 

- ขอ ๗.๕ แผนการขนยายสิง่ของ 

              ทุกหนวยจะตองจัดเตรียมแผนการขนยายสิ่งของภายในอาคาร

สถานที่ของหนวยน้ัน ๆ ไวแตเน่ิน ๆ แผนการน้ีควรจะมีชองทางออกทุก

ชองทางที่ติดต้ังเครื่องอุปกรณในการดับเพลิง ทางออกเวลาฉุกเฉินของ

เจาหนาที่แตละสวนของอาคารสถานที่น้ัน ๆ ลําดับความสําคัญของการขน

ยายกอนหลัง ตลอดจนเจาหนาที่ในการ    ขนยายเปนตน แผนการขนยายน้ี

ควรจะติดต้ังไวแตละอาคารสถานที ่ณ ที่ซึ่งสามารถเห็นไดโดยทั่วกัน 
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    - ขอ ๗.๗ การฝกการปฏิบัติเมือ่เกิดอัคคีภัย 

 ใหทุกหนวยทําการฝกเจาหนาที่ที่ไดกําหนดข้ึน เพื่อปฏิบัติเมื่อ

เกิดอัคคีภัยตามแผนทีจ่ัดวางไว โดยเฉพาะใหเพงเล็งการฝกนอกเวลา

ราชการและในเวลากลางคืนเปนพเิศษ โดยใหดําเนินการฝกในงวดที่ ๒ของ

ปงบประมาณ (หวงเดือน ก.พ.-พ.ค.)และสามารถใชเครื่องดับเพลิงทีห่นวย

มีอยูจริงได จํานวน ๑๐% (เศษใหปดเปน๑ เครือ่ง) ทัง้น้ีเพือ่ใหเจาหนาทีท่ี่

กําหนดไว สามารถปฏิบัติไดอยางเปนระเบียบไมต่ืนตกใจและปฏิบัติการ

ไดผลโดยแนนอน เมื่อเกิดอัคคีภัยข้ึน 

- ขอ ๗.๘ การตรวจการปองกันอัคคีภัย 

 ๗.๘.๑ ผูบงัคับหนวยช้ัน ผบ.พัน หรือเทียบเทา จะตองทําการ

ตรวจการปองกันอัคคีภัยภายในหนวยเดือนละ ๑ ครั้ง สําหรบัหนวย

กองรอย หรอืเทียบเทา จะตองทําการตรวจการปองกันอัคคีภัยภายใน

หนวยอยางนอย ๒ สัปดาหตอครัง้ สําหรับหนวยต้ังแตกรมหรือเทียบเทาข้ึน

ไป ให ผบ.หนวยน้ัน ๆ ทําการตรวจการปองกันอัคคีภัยของหนวยตามแต

จะพิจารณาเห็นสมควร 

๖.๒ การเกบ็วัตถุอันตราย ๑. วัสดุไวไฟหามเก็บ

ภายในอาคารหรือคลัง

เก็บสิ่งอปุกรณ 

๒. อื่น ๆ 

- ดูภายในคลัง - ระเบียบกองทัพบก วาดวย

การปองกันอัคคีภัยและการ

ปฏิบัติเมื่อเกิดอคัคีภัย  

พ.ศ. ๒๕๐๓ ลง  ๑ ก.ค.๐๓  

ขอ ๗.๒.๖ 

- ขอ ๗.๒.๖ วัตถุบางอยาง เชน เซลลลูอยด, นํ้ามันยาง, ผาหรือดายชุบ

นํ้ามัน วัตถุเหลาน้ีหากเกบ็รวมกันไวเปนจํานวนมากในที่อบัเมื่อไดรับความ

รอนมากข้ึนอาจเกิดการเผาไหมข้ึนเองได 
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   - ระเบียกองทพับก วาดวยการ 

เก็บรักษากระสุนและวัตถุ 

ระเบิด   พ.ศ.๒๕๔๕  

ลง ๑๙ ส.ค.๔๕ 

ตอนที่ ๓ ขอ ๗ 

- ขอ ๗  การเกบ็รักษากระสุนและวัตถุระเบิดในที่ต้ังปกติ ตองเกบ็รักษาไวใน

คลังที่ออกแบบไวสําหรับเก็บรักษากระสุนและวัตถุระเบิดโดยเฉพาะ ยกเวน

ในกรณีที่มีความจําเปน เชน การเตรียมพรอมการรกัษาความปลอดภัยเมื่อ

มีภารกิจเฉพาะ เปนตน ใหผูบังคับบัญชาระดับผูบัญชาการกองพลหรือ

เทียบเทาข้ึนไป พิจารณาอนุมัติใหเกบ็รกัษากระสุนประเภท ๑.๓, ๑.๔ 

จํานวนจํากัดตามความจําเปนไวในอาคารหรือใกลอาคารตาง ๆ เชน อาคาร

ที่พัก, คลังกองรอยโรงงานหรืออาคารปฏิบัติงานไดเปนการช่ัวคราว โดยไม

ตองคํานึงถึงปริมาณ-ระยะ สําหรับกระสุนปนเลก็ซึ่งมีไวรักษาการณภายใน

ใหผูมอีํานาจจัดต้ังกองรักษาการณภายในอนุมัติใหเก็บรักษาไวที่กอง

รักษาการณไดจํานวนไมเกิน ๕๐๐ นัด สวนกองรกัษาการณ ภายนอก ใหผู

มีอํานาจจัดต้ังกองรักษาการณภายนอกอนุมัติใหเกบ็รกัษากระสุนปนเล็กไว

ที่กองรักษาการณไดตามความเหมาะสม 

๖.๓ เวรยามและแสงสวาง ๑. จัดเวรยามตลอด ๒๔ 

ช่ัวโมง 

๒. บริเวรคลังเวลากลางคืน

มีแสงสวางเพียงพอ 

๓. อื่น ๆ 

- ดูรายช่ือเวร

ยามประจําวัน 

- ดูไฟสอง

สวางบริเวณ

คลัง 

- คําสั่งกองทัพบก ที ่๔๖๑/๒๕๑๗

เรื่องใหกวดขันการควบคุม       

สิ่งอปุกรณของทางราชการ  

ลง ๒๒ พ.ย.๑๗ ขอ ๓ 

- ขอ ๓ การรักษาความปลอดภัยของสถานที่เกบ็รกัษาหรอืคลังใหจัด 

เวร-ยามเขาตรวจและระมัดระวังการโจรกรรม การกอวินาศกรรมตลอด 

๒๔ ช่ัวโมง 
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๗. การปรนนิบัติบํารุงและ

การซอมบํารุง 

 ๗.๑ ความสะอาดของสิ่ง

อุปกรณ 

 

 

๑. สิ่งอปุกรณสะอาด 

๒. สิ่งอปุกรณปราศจาก

สนิมและรา  

๓. อื่น ๆ 

 

 

- ดูสภาพสิ่ง

อุปกรณ 

 

 

 

- คําสั่งกองทัพบก (คําช้ีแจง) ที่ 

๕๖/๕๓๗๕ เรื่อง การปองกัน

สนิมและรา ลง ๑๐ มี.ค.๙๘  

ขอ ๒, ขอ ๓ 

 

 

- ขอ ๒ การปองกันสนิม 

 ก. สนิมเกิดจากปฏิริยาของออกซิเย็นกับเหล็กที่ทิ้งไวใหถูกอากาศ

โดยลักษณะของปฏิกิริยาน้ีสามารถใหวิธีปองันไดทันที คือ ใหปดพื้นผิวของ

โลหะที่ถูกอากาศเสีย วิธีทําคือ ประการแรกตองขัดสนิมออกเสียกอน โดย

ธรราดาแลวสนิมบาง ๆ  น้ัน ใชผาชุบนํ้ามันใส หรือนํ้ามันชําระลางกลองเช็ด

ถูขัดออกได ถายังขัดไมออกแลวใหใชผาขัดหรือทรายละเอียดขัดออก 

ในขณะทําการขัดน้ันตองระวังอยาขัดใหกินเน้ือโลหะจนพื้นผิวเปลี่ยน

รูปรางไปแตอยางไรก็ดีจะตองขัดเอาสนิมออกใหหมดแลวก็ใชสีทาใหทั่ว

หรือจะใชนํ้ามันทาก็ไดกอนที่จะทาสีน้ันจะตองลงสีพื้นเสียกอน 

 ข. ความช้ืนจะเขาผสมกับนํ้ามันและเปนตัวทําลายคุณภาพในการ

ปองกันสนิมปรมิาณของความช้ืนน้ันจะบงถึงอัตราการศูนยเสียคุณภาพของ

นํ้ามันปองกันสนิม ความช้ืนย่ิงมีมากในบรรยากาศเทาใด อตัราของการเขา

ผสมกับนํ้ามันก็ย่ิงสูงมากข้ึนมากเทาน้ัน ฉะน้ันในฤดูฝนจะตองทําการตรวจ

รักษาความสะอาด, ทาสี หรือ ทานํ้ามันเสียใหมบอย ๆ ครัง้ โดยไม

ประมาท 

 ค. อุณหภูมิเปนเหตุใหการกลั่นตัวของความช้ืนในอากาศ

เปลี่ยนแปลงไปซึ่งทําใหโลหะเปนสนิมได     ฉะน้ันตองตรวจปนและ    

ลํากลอง และสวนที่เปนโลหะอื่น ๆ ทุกวัน กับจะตองตรวจรางปน, เลื่อน

ปน, แครปน ฯลฯ เพือ่ตรวจหาความช้ืนแลวเช็ดใหแหง  แลวชะโลมดวย

นํ้ามันใสทาปนบาง ๆ เพื่อปองกันสนิม 

 



หลักฐานการตรวจ เร่ืองการสงกําลัง สป.๒ และ ๔ สาย ส.                                                                                                       หนา  ๓๒  ใน  ๔๘  หนา 
หัวขอการตรวจ ตัวช้ีวัด วิธีตรวจ หลักฐานอางองิ ใจความของหลักฐานอางอิง 

     ง. ในระยะเวลาที่ไมไดใชปฏิบัติงานอันใดน้ัน  สวนที่เปนโลหะที่

ตองทําการทานํ้ามันใหใชนํ้ามันกันสนิมชะโลมทาใหหนา ๆ ใหทั่ว เพื่อให

สามารถปองกันตอปฏิกิริยาของความช้ืนไดมากที่สุด 

- ขอ ๓  การปองกันรา 

 ก. สรรพสิ่งทีเ่ปนผาใบและหนังที่ใชอยูในประเทศอากาศรอนชุมช้ืน

เชนน้ีมักเปนอาหารอันโอชะของรา, แมลงและสัตวเล็ก ๆ ตาง ๆ บริเวณ

พื้นที่คลังควรจะทําใหแหง มีแสงสวางเพียงพอ (แสงแดด) อากาศพัดผานได

สะดวก และสามารถปองกันสัตวเล็ก ๆ ได ราน้ันสามารถเช็ดถูใหออกได

ดวยแปรงแข็งแปรงตรงบรเิวณที่เปนราน้ันหรือจะใชผาเช็ดใหสะอาดก็ได 

สําหรับผาใบหรือหนังที่เปยกหรือช้ืนน้ันจะตองตากใหแหงเสียกอนเก็บเขา

คลัง 

     ข. ผาใบที่แมลงหรือสัตวเล็ก ๆ เจาะไวเปนรูขาด หรือบรเิวณที่

ผุเปอยน้ันจะตองเปดหรือทําการปะโดยทันท ี

 ค. ใหใชเศษไมขูดเอาผงฝุนหรือโคลนออกจากสิ่งทีเ่ปนหนัง อยา

ใชมีดหรือเครื่องมืออื่น ๆ ที่คมเปนอันขาด แลวทําความสะอาดดวยสบูฟอก

หนังกบันํ้าอุน (อยาใชนํ้ารอน) ใชแปรงออน ๆ  หรือผาถู เสร็จแลวทิ้งไวให

หนังแหงใชผาชุบนํ้ามันทาหนัง ทาบาง ๆ อยาใหโชก  

(นํ้ามันทาหนังเปนรายการของที่เบิกไดจาก พธ.ทบ.) ขัดหนังจนใหข้ึนเงา 
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๗.๒ การดําเนินการซอม

บํารุง 

๑. มีรายงานของ

เจาหนาที่เมื่อสิง่อุปกรณ

ชํารุดเสียหาย ใชงาน

ไมได 

๒. มีการสงซอมบํารุง

ตามข้ันตอน 

๓. มีการติดตามผลการสง

ซอม 

๔. อื่น ๆ 

- ดูหลักฐานการ

รายงานของ

เจาหนาที่

ผูรบัผิดชอบ 

- ดูหลักฐานการ

อนุมัติการสง

ซอมของ ผบ.

หนวย 

- ดูใบสงซอม 

- ดูหลักฐาน

การติดตาม

ผลการสง

ซอม 

- ระเบียบกองทัพบกที่ ๓๗๖/

๒๕๑๔ เรื่อง แนวทางปฏิบัติ

เพื่อการประหยัดของ

กองทัพบก    ลง   ๑๑   ส.ค.

๑๔ ขอ ๕.๓ 

- ขอ ๕.๓ การซอมบํารุง ผูที่จะทําใหทรพัยสินของกองทัพบกดํารงสภาพอยู

ไดเปนอยางดีไดนานที่สุด คือตัวผูใชน่ันเอง ผูใชนอกจากจะตองใฝใจที่จะ

ดูแลรักษาใหคงสภาพดวยการปรนนิบัติบํารุงเปนอยางดีแลว ยังจะตองสง

ซอมเมื่อถึงกําหนดเวลาหรือเมื่อชํารุดถึงข้ันจะสงซอม อยาหวงเอาไวใชจน

ชํารุดตอไป และในที่สุดทรัพยสินน้ันอยูในสภาพการซอมไมคุมคาจนถึงข้ัน

ตองซอมใหญและจําหนายไปในที่สุด ฯลฯ 

                ใหผูบงัคับบญัชาตรวจตราดูแลทรัพยสนิที่มีอยูแลวรายงาน

การซอมไปยังหนวยซอมบํารงุตามสายงาน และถาหากพบเห็นทรพัยสิน

ของทางราชการชํารุดใชการไมได แตไมมีการรายงานหรือติดตามผลการ

ซอม ใหพิจารณาลงโทษทุกรายเชนเดียวกัน 

   -  ระเบียบกองทัพบก วาดวยการซอม

บํารุงยุทโธปกรณ พ.ศ.๒๕๒๔    

ลง ๒๒ เม.ย.๒๔  ขอ ๔.๓,  ๖ ,  ๗, 

๘, ๙, ๑๐.๘, ๑๐.๙ 

- ขอ ๔.๓ ยุทโธปกรณที่ชํารุดเกินขีดความสามารถของหนวยที่จะทําการ

ซอมบํารุงใหสงซอมทีห่นวยซอมบํารงุประเภทสูงกวา หรอืขอใหหนวยซอม

บํารุงที่สงูกวามาทําการซอมให 
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    - ขอ ๖ การซอมบํารุงระดับหนวย คือ การซอมบํารุงยุทโธปกรณที่อยูใน

ความครอบครองของหนวยที่ใชยุทโธปกรณน้ันโดยผูใชหรือพลประจํา

ยุทโธปกรณและชางซอมของหนวย การซอมบํารุงประเภทน้ีประกอบดวย 

การตรวจสภาพ การทําความสะอาด การบริการ การรักษาการหลอลืน่ การ

ปรับตามความจําเปน การเปลี่ยนช้ินสวนซอมเล็ก ๆ นอย ๆ การซอมบํารุง

ระดับหนวยจะกระทําอยางจํากัดตามคูมือหรือคําสั่ง หรือผังการซอมบํารุง 

(Maintance Allocation Chart) ที่อนุญาตใหกระทําไดในระดับน้ี 

- ขอ ๗ การซอมบํารงุสนับสนุนโดยตรง คือ การซอมบํารงุทีอ่นุมัติ 

ใหกระทําตอยุทโธปกรณทีอ่ยูในความรับผิดชอบการซอมบํารุงของหนวย

สนับสนุนโดยตรง ซึ่งเปนหนวยที่กําหนดข้ึนตามอตัราการจัดและ

ยุทโธปกรณ (อจย.) หรืออัตราเฉพาะกิจ (อฉก.) และบงถึงภารกิจการซอม

บํารุงดังกลาวไว 

           การซอมบํารงุสนับสนุนโดยตรง เปนการซอมแกอยางจํากัดตอ

ยุทโธปกรณครบชุด หรือซอมแกสวนประกอบที่ใชงานไมได เพื่อสนับสนุน

หนวยใช ประกอบดวยการซอมและการเปลี่ยนสวนที่ใชงานไมได รวมทั้ง

การซอมและการเปลี่ยนสวนประกอบยอย 

(Subassemblies) และสวนประกอบธรรมดา(Assemblies) 
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    - ขอ ๘ การซอมบํารงุสนับสนุนทั่วไป คือ การซอมแกยุทโธปกรณที่ใชงาน

ไมไดที่เกินขีดความสามารถของการซอมบํารุงสนับสนุนโดยตรง เพื่อสงกลบั

เขาสายการสงกําลงั หรอืเพื่อสนับสนุนการแลกเปลี่ยนโดยตรง (Direct 

Exchange) รวมทั้งทําการซอมสวนประกอบใหญและสวนประกอบยอย 

เพื่อสงเขาสายการสงกําลงั 

    - ขอ ๙ การซอมบํารงุระดับคลงั คือ การซอมบํารุงโดยหนวยซอมข้ันคลัง

ของกรมฝายยุทธบริการ ซึ่งจะทําการซอมใหญยุทโธปกรณที่ใชงานไมได ให

กลับคืนอยูในสภาพที่ใชงานไดอยางสมบูรณตาม   คูมือทางเทคนิคหรือทํา

การซอมสรางยุทโธปกรณใหอยูในสภาพเหมือนของใหม 

    ขอ ๑๐.๘     ในการซอมบํารุงหรือการปรนนิบั ติบาํรุงข้ันหนวยน้ัน 

พลประจํายุทโธปกรณมหีนาที่ชวยเหลือชางซอมของหนวย 

- ขอ ๑๐.๙ ขอบเขตการซอมบํารงุใหปฏิบัติตามคูมือ คําสั่งหรอืระเบียบที่

กําหนดไวเปนรายยุทโธปกรณ 
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๘. การจําหนาย 

 ๘.๑ การดําเนิน

กรรมวิธีขออนุมัติจําหนาย

สิ่งอปุกรณ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

๑. เปนไปตามข้ันตอน 

๒. เปนไปตามกําหนด 

๓. หลักฐานถูกตอง

ครบถวน 

๔. อื่น ๆ 

 

- ดูหลักฐานการ

รายงานขอ

อนุมัติจําหนาย

ของหนวยใช 

- ดูหลักฐาน

ประกอบการ

รายงานขอ

อนุมัติ

จําหนาย 

 

- ระเบียบกองทัพบกวาดวย การ

จําหนายสิ่งอปุกรณ พ.ศ.๒๕๕๗ 

ลง ๓๑ ม.ค.๕๗ ขอ ๕.๑, 

๕.๑๓, ๑๑ ,๑๒,๑๓, ๑๔, 

๑๖,๑๗,๑๘, ๑๙,๒๐, ๒๑, 

๒๔,๒๗ 

 

- ขอ ๕.๑ การจําหนาย หมายถึง การดําเนินกรรมวิธีเพื่อตัดยอดสิ่งอุปกรณ

ออกจากความรับผิดชอบของกองทัพบก เน่ืองจากสูญไป,สูญหาย,ชํารุด

เสียหายจนไมสามารถซอมคืนสภาพไดอยางคุมคา, เสื่อมสภาพจนใชการ

ไมได , ตาย, ลาสมัยหรือหมดความจําเปนหรือหากใชราชการตอไปจะ

สิ้นเปลืองคาใชจายมาก 

- ขอ ๕.๑๓ การตัดยอดสิ่งอุปกรณออกจากบัญชีหรือทะเบียนคุม ทั้งน้ีการ

ตัดยอดสิ่งอุปกรณอาจเกิดข้ึนจากกรณีตางๆเชน การใชสิ้นเปลืองไป ,การ

โอนสิ่งอุปกรณใหกับสวนราชการอื่น,การแลกเปลี่ยนสิ่งอุปกรณและการ 

จําหนายสิ่งอปุกรณ เปนตน สําหรับการตัดยอดสิ่งอปุกรณทีใ่ชสิ้นเปลืองไป

ตามปกติ หรือการโอน หรือกรณีอื่นใดนอกเหนือจากการจําหนายใชหลัก 

ฐานการดําเนินการแตละกรณีเปนหลกัฐานการตัดยอด เชน ใชการเบิกจาย 
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 - ดูหลักฐานการ

อนุมัติจําหนาย

ของผูมอีํานาจ 

 เปนหลักฐานการตัดยอดสิ่งอุปกรณที่ใชสิ้นเปลืองไปตามปกติ เปนตน 

 ขอ ๑๑ ผูบังคับบัญชาช้ัน ผูบังคับบัญชากองพล หรือเทียบเทา มีอํานาจ

อนุมัติใหจําหนายสิ่งอุปกรณออกจากบัญชีคุมของหนวยในอัตราของตน

เฉพาะผูบัญชาการกองบัญชาการชวยรบ ใหมีอํานาจอนุมัติจําหนายสิ่ง

อุปกรณออกจากบัญชีคุมของหนวยอื่น ๆ ซึ่งรับการสนับสนุนสิ่งอุปกรณ 

จากกองบัญชาการชวยรบ  

                   ผูบังคับบัญชาตามวรรคหน่ึงและวรรคสอง มีอํานาจอนุมัติ

โดยถือจํานวนเงินตามราคาซื้อ หรือไดมาของสิ่งอุปกรณที่รายงานขออนุมัติ

จําหนายในคราวหน่ึง ดังน้ี 

                    ๑๑.๑ สิ่งอุปกรณใชสิ้นเปลือง สิ่งอุปกรณถาวร สิ่งอุปกรณ

ที่มีชีวิต และช้ินสวนซอม รวมทั้งสิ้นไมเกิน ๑๕๐,๐๐๐ บาท 

         ๑๑.๒ สิ่งอุปกรณตามขอ ๑๑.๑ กรณีจําหนายเปนสูญวงเงิน

ตองไมเกิน ๔๐,๐๐๐ บาทเวนสิ่ งอุปกรณที่ไดรับการชวยเหลือทาง

การทหารในระหวางภาวะไมปกติ วงเงินตองไมเกิน ๕๐,๐๐๐ บาท 

      ขอ ๑๒ ผูบังคับบัญชาช้ัน แมทัพหรือเทียบเทา ซึ่งมีหนวยสนับสนุน

ทางการสงกําลังในอัตรามีอาํนาจอนุมติัใหจาํหนายสิง่อุปกรณออกจากบัญชี

คุมของหนวยในอัตราของตน และหนวยในพื้นที่ซึ่งรับการสนับสนุนจาก

ที่ต้ังทางการสงกําลังของตน 

                  สําหรับผูบังคับบัญชาช้ัน แมทัพหรือเทียบเทาที่ไมมีหนวย

สนับสนุนใน      

อัตรามีอํานาจอนุมัติจําหนายสิ่งอุปกรณออกจากบัญชีคุมเฉพาะหนวยใน

อัตราของตน 
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   ผูบังคับบัญชาตามวรรคหน่ึงและวรรคสอง มีอํานาจอนุมัติโดยใหถือจํานวน

เงินตามราคาซื้อหรือไดมาของสิ่งอุปกณที่ขออนุมัติจําหนายในคราวหน่ึง 

ดังน้ี 

                  ๑๒.๑ สิ่งอุปกรณใชสิ้นเปลือง สิ่งอุปกรณถาวร สิ่งอุปกรณที่

มีชีวิต และช้ินสวนซอม รวมทั้งสิ้นไมเกิน ๓๐๐,๐๐๐ บาท  

                  ๑๒.๒ สิ่งอุปกรณตามขอ ๑๒.๑ กรณีจําหนายเปนสูญ 

วงเงินตองไมเกิน ๘๐,๐๐๐ บาท เวนสิ่งอุปกรณที่ไดรับการชวยเหลือจาก

ทางการทหารในระหวางภาวะไมปกติ วงเงินตองไมเกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท 

    ขอ ๑๓ เจากรมฝายยุทธบริการ หรือเจากรมฝายกิจการพิเศษ มีอํานาจ

อนุมัติใหจําหนายสิง่อปุกรณ ซึง่อยูในความรบัผิดชอบของสายงานออกจาก

บัญชีคุม ดังน้ี 

       ๑๓.๑ สิ่งอุปกรณใชสิ้นเปลอืง สิ่งอุปกรณถาวร สิ่งอุปกรณที่มี

ชีวิต และช้ินสวนซอม ใหถือจํานวนเงินตามราคาซื้อหรือไดมาของสิ่ง

อุปกรณที่ขออนุมัติจําหนายในคราวหน่ึงรวมทั้งสิ้นไมเกิน ๖๐๐,๐๐๐ บาท  

สําหรับสิ่งอุปกรณที่มีชีวิต หากวงเงินเกินที่กําหนดใหลงนามอนุมัติ  โดย

รับคําสั่งผูบัญชาการทหารบก และรายงานใหกองทัพบกทราบดวย 

                   ๑๓.๒ สิ่งอุปกรณตามขอ ๑๓.๑ กรณีจําหนายเปนสูญ 

วงเงินตามราคาซื้อ หรือไดมาของสิ่งอุปกรณประเภทที่จําหนายเปนสูญ  ให

เปนไปตามขอ ๑๑.๒ หรือขอ ๑๒.๒ 

แลวแตกรณี 
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    ขอ ๑๔ ผูบัญชาการทหารบก มีอํานาจอนุมัติใหจําหนายสิ่งอุปกรณทุก

ประเภทออกจากบัญชีคุมไดทุกกรณีโดยไมจํากัดวงเงิน เวนแตการจําหนาย

เปนสูญ มีอํานาจอนุมัติในวงเงินตามราคาซื้อ หรือไดมาของสิ่งอุปกรณ

ทั้งสิ้นไมเกิน ๕๐๐,๐๐๐บาท 

- ขอ ๑๖ ใหหนวยดําเนินกรรมวิธีขออนุมัติจําหนายสิ่งอปุกรณทันทเีมื่อสิ่ง

อุปกรณที่อยูในความครอบครองของหนวยมสีภาพ  สมควรจําหนายตามขอ 

๕.๑  

- ขอ ๑๗ การรายงานขออนุมัติจําหนายสิง่อุปกรณของหนวย 

            ๑๗.๑ หนวยขนาดกองรอยหรือเทียบเทา เปนหนวยเริ่มรายงาน

โดยรายงานไปตามสายการบงัคับบญัชา 

            ๑๗.๒ รายงานทันทีเมื่อทราบวา  สิ่งอปุกรณน้ันอยูในสภาพที่

ตองตัดออกจากบญัชีคุมเพื่อการจําหนาย เวนแตการรายงานขออนุมัติตัด

ยอดสิ่งอปุกรณเน่ืองจากการปฏิบัติราชการสนามน้ัน ถาจําเปนใหรายงาน

เปนคราว ๆ ไป การรายงานแตละคราวน้ันใหรายงานเมื่อจบการปฏิบัติ

เรื่องหน่ึงๆ แตไมเกิน ๓ เดือน 

 ขอ ๑๘ หนวยบังคับบัญชาขนาดกองพันหรือเทียบเทาข้ึนไป เปนหนวย

รายงานทั้งน้ีเมื่อไดรับรายงานตามขอ ๑๗ แลว ปฏิบัติตามลําดับดังตอไปน้ี              

                ๑๘.๑ แตงต้ังคณะกรรมการสอบสวนขอเท็จจริง                      

                ๑๘.๒ รายงานขออนุมัติจําหนาย 

    ขอ ๑๙ การแตงต้ังคณะกรรมการสอบสวนขอเท็จจริง 

                ๑๙.๑ ใหต้ังคณะกรรมการสอบสวนขอเท็จจริงทันทีที่ไดรับ

รายงาน    
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   ๑๙.๒ คณะกรรมการสอบสวนขอเท็จจรงิประกอบดวย ขาราชการช้ัน

สัญญาบัตรอยางนอย ๓ นาย เวนแตหนวยในตางประเทศ ถามีขาราชการ

สัญญาบัตรไมเพียงพอ ใหแตงต้ังขาราชการตํ่ากวาสัญญาบัตรหรือขาราชการ

จากหนวยราชการอื่นรวมเปนกรรมการได ๑ นาย 

                 ๑๙.๓ ใหคณะกรรมการสอบสวนขอเท็จจริงเพื่อหารายละเอียดและ

สาเหตุของการจําหนาย  โดยใหพิจารณาใหไดความวาการดูแลรักษาส่ิงอุปกรณของ

เจาหนาที่หรือพลประจําดวยไดปฏิบัติอยางถูกตองตามคําแนะนําหรือคูมือหรือไม 

                 การสอบสวนน้ัน  ใหคณะกรรมการดําเนินการสอบสวนตาม

ความสําคัญของเรื่องในกรณีเปนสิ่งอุปกรณที่มีราคาตํ่า หรือเปนเรื่องที่

เกี่ยวเน่ืองจากการปฏิบัติราชการสนาม  ใหคณะกรรมการรายงานผลการ

สอบสวนโดยสรุป  และเสนอความเห็นในเรื่องที่สอบสวนใหผูสั่งแตงต้ัง

กรรมการใชแนบไปกับรายงานขออนุมัติจําหนาย  เพื่อประกอบการ

พิจารณาสั่งการของผูมีอํานาจอนุมัติก็เปนการเพียงพอ ขอสําคัญตอง

สอบสวนใหไดความจริงวา  สาเหตุเกิดจากเหตุใด อาทิเชน จากการทุจริต 

หรือการจงใจทําใหเสียหาย หรือเปนการปฏิบัติหนาที่บกพรองอันเปนการ

ประมาทเลิ่นเลอ หรือเกิดข้ึนจากอุบัติเหตุ เหตุสุดวิสัย หรือเกิดข้ึนตาม

สภาพการใชงานปกติ หรือจากการกระทําของขาศึก เปนตน รวมทั้งตองให

ปรากฏหลักฐานเกี่ยวกับ ประเภท ชนิด ราคา จํานวนความเสียหาย ปที่

ไดรับการแจกจาย และประเภทงบประมาณที่จัดหาสิ่งอุปกรณที่ไดรับความ

เสียหายวาจัดหามาจากงบประมาณประเภทใด และตองระบุให

ชัดเจนวาจะตองมีผูรับผิดชอบชดใชหรือไม ถาหากผลการสอบสวนสอไป

ในทางเปนความผิดในทางอาญาดวยใหคณะกรราการสอบสวนขอเท็จจริง 

แยกสํานวนการสอบสวนดําเนินคดีอาญาตอไป 
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   เมื่อสอบสวนเสร็จสิ้นแลว ใหรายงานผลการสอบสวนพรอมทั้งแนบสํานวน

การสอบสวนของพนักงานสอบสวน(ถามี)สงถึงผูสั่งแตงต้ังคณะกรรมการให

เสร็จสิ้นภายใน ๓๐ วัน นับต้ังแตวันที่ประธานกรรมการไดรับทราบคําสั่ง

แตงต้ังกรรมการ แตถาการสอบสวนยังไมเสร็จ จะขออนุญาตผูสั่งแตงต้ัง

กรรมการเพื่อขยายเวลาสอบสวนตอไปอีกคราวละไมเกิน ๑๕ วัน แตรวม

ระยะเวลาในการดําเนินการทั้งสิ้นแลวไมเกิน ๙๐ วัน  

             ๑๙.๔ ในกรณีสูญหาย เสียหาย ตาย   หรือขาดบัญชี ซึ่งตอง

พิจารณาหาตัวผูรับผิดทางละเมิด ใหหนวยปฏิบัติตามขอบังคับระทรวง

กลาโหมวาดวยการปฏิบัติเมื่อเกิดความ เสียหายแกเงินราชการหรือ
ทรัพยสินของทางราชการอันเน่ืองจากการกระทําละเมิดของเจาหนาที่ที่มี

ผลบังคับใชในปจจุบัน โดยใหรายงานตามสายการบังคับบัญชาไปยัง

กองทัพบก(ผานสํานักงานพระธรรมนูญทหารบก) 

- ขอ ๒๐ แบบพิมพและสายการรายงานขออนุมัติจําหนาย  

              ๒๐.๑ ใชแบบรายงานตามแบบ ทบ.๔๐๐–๐๖๕ (ผนวก ก.

แบบรายงานขออนุมัติจําหนาย) และแนบหลักฐานตาง ๆ ไปพรอมกับ

รายงานดวย                

             ๒๐.๒ สงรายงานไปตามสายการสงกําลัง  (ผนวก ข. ทางเดินเอกสาร) 

             ๒๐.๓ สําเนารายงานใหหนวยบังคับบัญชาโดยตรงทราบ 

             ๒๐.๔ หนวยปฏิบัติราชการสนาม   รายงานไปยังกองบังคับการ

ควบคุมเพื่อตรวจสอบความถูกตอง  และบันทึกความเห็นกอน จึงสงรายงานไป

ตามขอ ๒๐.๒ 
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   ขอ ๒๑ หลักฐานตาง ๆ ที่ตองแนบไปพรอมกับรายงานขออนุมัติจําหนาย 

                    ๒๑.๑ คําสั่งหรือสําเนาคําสั่ งแตงต้ังคณะกรรมการ

สอบสวนขอเท็จจริง 

                    ๒๑.๒ รายงานผลการสอบสวนของคณะกรรมการ

สอบสวนขอเท็จจริง 

                    ๒๑.๓ คําใหการของบุคคลที่เปนตนเหตุและบุคคลที่

เกี่ยวของหรือผูรูเห็นเหตุการณ 

                    ๒๑.๔ สํานวนการสอบสวน   เวนกรณีที่คณะกรรมการ

สอบสวนขอเท็จจริงโดยสรุปตามขอ ๑๙.๓  วรรค ๒ 

               ๒๑.๕ รายงานการสอบสวนของคณะกรรมการสอบสวน

ขอเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดในกรณีที่ไดขออนุมัติกองทัพบกและ

กองทัพบกไดอนุมัติใหแตงต้ังคณะกรรมการสอบสวนขอเท็จจริงความรับผิด

ทางละเมิด 

                ๒๑.๖ เอกสารแสดงการ ยินยอมชดใชสิ่ งอุปกรณของ

ผูรับผิดชอบชดใช ในกรณีที่ตองมีผู รับผิดชอบชดใช  หรือในกรณีที่

ผูรับผิดชอบชดใชไมยินยอมชดใช ใหหนวยรายงานระบุในรายงานขออนุมัติ

จําหนายของหนวยดวย 

                ๒๑.๗ หลักฐานและ/หรือเอกสารอื่น ๆ ที่จําเปน 

 



หลักฐานการตรวจ เร่ืองการสงกําลัง สป.๒ และ ๔ สาย ส.                                                                                                       หนา  ๔๓  ใน  ๔๘  หนา 
หัวขอการตรวจ ตัวช้ีวัด วิธีตรวจ หลกัฐานอางองิ ใจความของหลักฐานอางอิง 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   - ขอ ๒๔  เมื่อหนวยรายงานทราบผลการอนุมัติจําหนายสิ่งอุปกรณแลวให

ตัดยอดสิ่งอุปกรณน้ันออกจากบัญชีคุมของหนวย และแจงผลการอนุมัติน้ัน

ใหหนวยบังคับบัญชาโดยตรงทราบ แตถาในระหวางการดําเนินกรรมวิธี ขอ

อนุมัติจําหนาย หนวยรายงานมีความจําเปนตองใชสิ่งอุปกรณประเภทน้ัน 

ใหหนวยรายงานทําเบิกทดแทนไปได เวนสิ่งอุปกรณประเภท ๔ โดยในการ

เบิกทดแทน ใหแนบหลักฐานที่แสดงวาสิ่งอุปกรณดังกลาวอยูระหวางการ

ดําเนินการกรรมวิธีขออนุมัติจําหนาย เชน เอกสารจากหนวยซอมบํารุง 

หรือรายงานการสูญหาย เปนตน     

     ขอ ๒๗ การชดใชสิ่งอุปกรณ กระทําได ๓ วิธี คือ การแกไขใหคงสภาพ

เดิม การชดใชดวยสิ่งอุปกรณ และการชดใชดวยเงิน 

               ๒๗.๓ การชดใชดวยเงิน ใหชดใชเปนเงินตามหลักเกณฑที่

กระทรวงการคลังกําหนดรวมทั้งปฏิบัติตามระเบียบแบบแผนของทาง

ราชการที่เกี่ยวของ 
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๘.๒ การติดตามผลการขอ

อนุมัติจําหนายสิ่งอุปกรณ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑. มีรายงานการติดตาม

ขออนุมัติจําหนายสิ่ง

อุปกรณ 

๒. หวงระยะเวลาการ

ติดตามผลเหมาะสม 

๓. มีหลกัฐานการยืนยัน

จากหนวยเหนือ 

๔. อ่ืน ๆ 

- ดูหลักฐานการ

ติดตามผลการ

ขออนุมัติ

จําหนาย 

-คําสั่งกองทัพบกที๔่๒๒/๒๕๑๖ 

เรื่องการตรวจเย่ียมการสงกําลงั 

ผูบังคับบญัชาและกํากบัดูแล

ของฝายอํานวยการการสงกําลัง

บํารุงลง ๕ ต.ค. ๑๖ ขอ ๑๐ 

และ ๑๐.๔  

 

-ขอ ๑๐ การติดตามและเรงรัดผลงานของฝายอํานวยการทางการสงกําลัง

บํารุงปฏิบัติ ดังน้ี 

               ๑๐.๔ ใชวิธีตอไปน้ีตามลําดับ     

                     ๑๐.๔.๑ พบปะประสานงานดวยตนเอง (การเย่ียมเพื่อ

กํากับดูแลดานการสงกําลังบํารุง) 

                    ๑๐.๔.๒ สงผูแทนไปพบปะประสานงาน  

                    ๑๐.๔.๓ ติดตอโดยตรงดวยโทรศัพทและวิทยุโทรทัศน 

                     ๑๐.๔.๔ ติดตามและเรงรัดเปนลายลักษณอักษร 

             ๑๗.๒ สงรายงานไปตามสายการสงกําลัง   (ผนวก ข ทางเดิน

เอกสาร) 

             ๑๗.๓ สําเนารายงานใหหนวยบังคับบัญชาโดยตรงทราบ 

             ๑๗.๔ หนวยปฏิบัติราชการสนามรายงานไปยัง    กองบังคับการ

ควบคุมเพื่อตรวจสอบความถูกตอง และบันทึกความเห็นกอน จึงสงรายงาน

ไปตามขอ ๑๗.๒ 

- ขอ ๑๘ หลักฐานตาง ๆ ที่ตองแนบไปพรอมกับรายงานขออนุมัติจําหนาย 

            ๑๘.๑ คําสั่งหรอืสําเนาคําสัง่แตงต้ังคณะกรรมการสอบสวน 

            ๑๘.๒ รายงานผลการสอบสวนของคณะกรรมการสอบสวน 

            ๑๘.๓ คําใหการของบุคคลที่เปนตนเหตุและบคุคลที่เกี่ยวของ

หรือผูรูเห็นเหตุการณ 

               ๑๘.๔ สํานวนการสอบสวน   เวนกรณีที่คณะกรรมการสอบสวนโดย

สรปุตามขอ ๑๖.๓ วรรค ๒ 

            ๑๘.๕ หลกัฐานและ/หรือเอกสารอื่น ๆ ที่จําเปน 

 



หลักฐานการตรวจ เร่ืองการสงกําลัง สป.๒ และ ๔ สาย ส.                                                                                                       หนา  ๔๕  ใน  ๔๘  หนา 
หัวขอการตรวจ ตัวช้ีวัด วิธีตรวจ หลักฐานอางองิ ใจความของหลักฐานอางอิง 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   - ขอ ๒๐ เมื่อหนวยรายงานทราบผลการอนุมัติจําหนายสิง่อุปกรณแลวให

ตัดสิ่งอปุกรณน้ันออกจากบัญชีคุมของหนวยและแจงผลการอนุมัติน้ันให

หนวยบังคับบัญชาโดยตรงทราบ แตถาในระหวางการดําเนินกรรมวิธีขอ

อนุมัติจําหนาย หนวยรายงานมีความจําเปนตองใชสิ่งอปุกรณประเภทน้ัน 

ใหหนวยรายงานทําเบิกทดแทนไปได  

เวนสิ่งอปุกรณประเภท ๔   โดยในการเบิกทดแทนใหแนบสําเนารายงาน

ขออนุมัติจําหนาย (ทบ.๔๐๐–๐๖๕) ไปดวย 

 



หลักฐานการตรวจ เร่ืองการสงกําลัง สป.๒ และ ๔ สาย ส.                                                                                                       หนา  ๔๖  ใน  ๔๘  หนา 
หัวขอการตรวจ ตัวช้ีวัด วิธีตรวจ หลักฐานอางองิ ใจความของหลักฐานอางอิง 

๘.๓ การดําเนินการของ

หนวยเมื่อไดรบัอนุมัติการ

จําหนายสิ่งอปุกรณจากผูมี

อํานาจ 

๑. รายงานตัดยอดบญัชี

คุมของหนวย 

๒. รายงานตัดยอดบญัชีคุม

ของ ทบ. 

๓. ดําเนินการเบิกทดแทน

สิ่งอปุกรณตามอัตรา อจย., 

อสอ. 

๔. ดําเนินการสงคืนซากสิ่ง

อุปกรณ 

๕. อื่น ๆ 

- ดูหลักฐานการ

รายงานตัดยอด

ออกจากบัญชีคุม

ของหนวยและ 

ทบ. 

- ดูหลักฐาน

ใบเบกิทดแทน

สิ่งอปุกรณ 

- ดูหลักฐาน 

ใบสงคืนสิ่ง 

อุปกรณ 

- ดูหลักฐาน

การติดตามใบ

สิ่งอปุกรณ 

- ระเบียบกองทัพบก วาดวย

การจําหนายสิง่อุปกรณ 

พ.ศ.๒๕๓๙ ลง ๙ พ.ค.๓๙  

ขอ ๒๑, ๒๑.๑, ๒๑.๒, ๒๑.๓,  

ขอ ๒๒, ๒๒.๑, ๒๒.๒  

ขอ ๒๓, ๒๓.๑, ๒๓.๒, 

๒๔.๑,๒๔.๒, และ ขอ ๒๕ 

- ขอ ๒๑ การตัดยอดสิ่งอุปกรณออกไปจากความรับผิดชอบของกองทัพบก 

             ๒๑.๑ ใหผูบังคับบญัชา มีอํานาจอนุมัติจําหนายสิ่งอุปกรณ 

ตามที่ไดกําหนดไวในตอนที ่๔ ของระเบียบน้ี 

             ๒๑.๒ เมื่อผูบังคับบญัชาแตละระดับไดอนุมัติจําหนายสิ่ง

อุปกรณตามขอ ๒๑.๑ แลว ใหเสนอเฉพาะสําเนารายงานขออนุมัติจําหนาย 

(ทบ.๔๐๐–๐๖๕) ไปตามสายการสงกําลงัจนถึงกรมฝายยุทธบริการ หรือ

กรมฝายกจิการพเิศษที่รบัผิดชอบใน  สิ่งอปุกรณน้ัน ๆ 

 ๒๑.๓ กรมฝายยุทธบริการหรือกรมฝายกิจการพเิศษ   และหนวย

สนับสนุนทางการสงกําลังที่เกี่ยวของ เมื่อไดรบัรายงานตามขอ ๒๑.๒ แลว 

ดําเนินการตัดยอดสิ่งอปุกรณออกจากบญัชีคุมเพื่อปลดเปลือ้งความ

รับผิดชอบของกองทัพบก เวนสิง่อุปกรณในโครงการใหดําเนินการตาม ขอ 

๑๙.๔ 

- ขอ ๒๒ ผูบงัคับบญัชาช้ัน ผูบัญชาการกองพลหรือเทียบเทา มีอํานาจ

อนุมัติใหตัดยอดสิ่งอปุกรณออกจากบญัชีคุมของหนวยในอัตราของตน 

เฉพาะผูบัญชาการกองบัญชาการชวยรบ ใหมีอํานาจอนุมัติตัดยอดสิง่

อุปกรณออกจากบญัชีคุมของหนวยอื่น ๆ ซึ่งรบัการสนับสนุนสิง่อุปกรณ

จากกองบญัชาการชวยรบ หรือจากมณฑลทหารบกหรือจังหวัดทหารบก 

ในพื้นที่การสนับสนุนของกองบัญชาการชวยรบน้ันดวย 

            ผูบงัคับบญัชาตําแหนงดังกลาวมอีํานาจอนุมัติโดยถือจํานวนเงิน

ตามราคาซื้อหรือไดมาของสิง่อุปกรณทีร่ายงานขออนุมัติจําหนายในคราว

หน่ึง ดังน้ี 

 

 



หลักฐานการตรวจ เร่ืองการสงกําลัง สป.๒ และ ๔ สาย ส.                                                                                                       หนา  ๔๗  ใน  ๔๘  หนา 
หัวขอการตรวจ ตัวช้ีวัด วิธีตรวจ หลักฐานอางองิ ใจความของหลักฐานอางอิง 

                ๒๒.๑ สิ่งอปุกรณใชสิ้นเปลือง สิง่อปุกรณถาวร สิ่งอุปกรณทีม่ีชีวิต

และช้ินสวนซอม รวมทั้งสิ้นไมเกิน ๘๐,๐๐๐ บาท 

            ๒๒.๒ สิ่งอปุกรณตามขอ ๒๒.๑ กรณีจําหนายเปนสูญ   วงเงิน

ตองไมเกิน ๔๐,๐๐๐ บาท เวนสิง่อุปกรณที่ไดรบัการชวยเหลือทาง

การทหารในระหวางภาวะไมปกติ วงเงินตองไมเกิน ๕๐,๐๐๐ บาท 

    - ขอ ๒๓ ผูบงัคับบญัชาช้ันแมทัพหรือเทียบเทา มีอํานาจอนุมัติใหตัดยอดสิ่ง

อุปกรณออกจากบัญชีคุมของหนวยในอัตราของ กองทัพภาคและหนวยในพื้นที ่

ซึ่งไดรับการสนับสนุนจากที่ต้ังทางการสงกําลังบํารุงของกองทัพภาค หรอื

หนวยในอัตราของตน โดยถือจํานวนเงินตามราคาซือ้หรือไดมาของสิง่

อุปกรณที่ขออนุมัติจําหนายในคราหน่ึง ดังน้ี 

 ๒๓.๑ สิ่งอปุกรณใชสิ้นเปลือง สิ่งอปุกรณถาวร สิ่งอปุกรณที่มีชีวิต

และช้ินสวนซอม รวมทั้งสิ้นไมเกิน ๑๖๐,๐๐๐ บาท 

 ๒๓.๒ สิ่งอุปกรณตามขอ ๒๓.๑ กรณีจําหนายเปนสญู     วงเงิน

ตองไมเกิน ๘๐,๐๐๐ บาท เวนสิ่งอุปกรณที่ไดรบัการชวยเหลอืทาง

การทหารในระหวางภาวะไมปกติ วงเงินตองไมเกิน ๑๐๐,๐๐๐  บาท 

- ขอ ๒๔ เจากรมฝายยุทธบริการ หรือเจากรมฝายกิจการพิเศษ มีอํานาจ

อนุมัติใหตัดยอดสิ่งอปุกรณซึ่งอยูในความรบัผิดชอบของสายงานออกจาก

บัญชีคุม ดังน้ี 

 

 



หลักฐานการตรวจ เร่ืองการสงกําลัง สป.๒ และ ๔ สาย ส.                                                                                                       หนา  ๔๘  ใน  ๔๘  หนา 
หัวขอการตรวจ ตัวช้ีวัด วิธีตรวจ หลักฐานอางองิ ใจความของหลักฐานอางอิง 

           ๒๔.๑ สิ่งอุปกรณใชสิ้นเปลือง สิ่งอุปกรณถาวร สิ่งอุปกรณที่มีชีวิต

และช้ินสวนซอม ใหถือจํานวนเงินตามราคาซื้อ หรือไดมาของสิ่งอุปกรณที่

ขออนุมัติจําหนายในคราวหน่ึงรวมทั้งสิ้นไมเกิน ๓๒๐,๐๐๐ บาท สําหรับสิ่ง

อุปกรณที่มีชีวิตหากวงเงินเกินที่กําหนด ใหลงนามรับคําสั่งผูบัญชาการ

ทหารบก และสําเนา เรื่องใหกองทัพบกทราบดวย 

 ๒๔.๒ สิ่งอปุกรณตามขอ ๑๔.๑ กรณีจําหนายเปนสญู   วงเงินตาม

ราคาซื้อ หรือไดมาของสิ่งอปุกรณประเภททีจ่ําหนาย เปนสญู ใหเปนไป

ตามขอ ๒๒.๒ หรือขอ ๒๓.๒ แลวแตกรณี 

    - ขอ ๒๕ ผูบัญชาการทหารบก มีอํานาจอนุมัติใหตัดยอดสิ่งอปุกรณทุก

ประเภทออกจากบัญชีคุมไดทุกกรณีโดยไมจํากัดวงเงิน  เวนแตการ

จําหนายเปนสูญมีอํานาจอนุมัติในวงเงินตามราคาซื้อ หรือไดมาของ       

สิ่งอปุกรณทั้งสิ้นไมเกิน ๒๐๐,๐๐๐ บาท นอกจากการจําหนายสิ่งอุปกรณ

ในการชวยเหลือทางทหาร ในระหวางภาวะปกติเปนสูญ  วงเงินตามราคาที่

ไดมาของสิ่งอุปกรณในโครงการประเภทน้ีทีจ่ําหนายเปนสูญ ตองไมเกิน 

๔๐๐,๐๐๐ บาท และการจําหนายสิ่งอุปกรณที่ไดรบัการชวยเหลอืทาง

การทหารในระหวางภาวะไมปกติ วงเงินทีจ่ําหนายเปนสูญไมเกิน  

๕๐๐,๐๐๐ บาท 

     

 

 

 

 

    

 



หลักฐานการตรวจ เร่ืองการสงกําลัง สป.๒ และ ๔ สาย ส.                                                                                                       หนา  ๔๙  ใน  ๔๘  หนา 
หัวขอการตรวจ ตัวช้ีวัด วิธีตรวจ หลักฐานอางองิ ใจความของหลักฐานอางอิง 

๙. การตรวจและ 

   การรายงานสถานภาพ 

     

  ๙.๑ การรายงาน   

สถานภาพสิ่งอปุกรณรอบ  

  ๓  เดือน 

 

 

 

 

๑. มีหลักฐานการรายงาน 

๒. รายงานถูกตอง 

 ครบถวน 

๓. รายงานสิ่งอุปกรณตรง

ตามอัตรา อจย., อสอ. 

ของหนวย 

๔. อื่น ๆ 

 

 

 

- ดูหลักฐานการ 

รายงานสถาน 

ภ า พ ร อ บ  ๓ 

เดือนประจําป

งบประมาณ 

-ดูอัตราอจย.

,อสอ.ของ

หนวย 

 

- ดูการบันทึก 

   ขอมูลสิ่ง 

    อุปกรณ    

สาย ส. ใน  

แบบพิมพ 

(ทบ.๔๐๐-๐๑๖) 

 

 

 

- ระเบียบกองทัพบก   

วาดวยการสงกําลัง   

 สิ่งอุปกรณ ประเภท  ๒ 

 และ ๔ พ.ศ.๒๕๓๔  

ลง  ๓๐ ธ.ค.๓๔  

ขอ ๕๑, ๕๑.๑, ๕๒, 

๕๒.๑, ๕๓, ๕๓.๑, ๕๔, 

๕๔.๑, ๕๔.๑.๑,  

๕๔.๑.๒ และ  ขอ ๕๕ 

 

 

 

- ขอ ๕๑ หนวยรายงาน 

  ๕๑.๑ หนวยใช   ไดแก  หนวยระดับกองพันหรือเทียบเทาหรือหนวย

อิสระที่กองทัพบกอนุมัติข้ึนไป 

- ขอ ๕๒ หวงระยะเวลารายงาน 

   ๕๒.๑ หนวยใชรายงานในรอบ ๓ เดือน ปดรายงานในสิ้น มีนาคม   

มิถุนายน   กันยายน  และ   ธันวาคม 

- ขอ ๕๓ สิ่งอุปกรณที่ตองรายงาน 

          ๕๓.๑ หนวยใช  ใหรายงานสถานภาพสิ่งอุปกรณตาม อจย.ทุกรายการ  

สวนสิ่งอุปกรณตาม อสอ.น้ัน ใหรายงานเฉพาะที่กองทัพบกกําหนด 

- ขอ ๕๔ การดําเนินการรายงาน 

  ๕๔.๑ รายงานของหนวยใช 

                ๕๔.๑.๑ หนวยใชทํารายงานในรอบ ๓ เดือน โดยใช        

แบบพิมพ ทบ.๔๐๐-๐๑๖ จํานวน ๓ ชุด แยกสิ่งอุปกรณตามความรับผิดชอบ

ของสายยุทธบริการ หนวยรายงานเก็บไว ๑ ชุด สงรายงานตามสายการบังคับ

บัญชา ๒ ชุด สําหรับสิ้น  มีนาคม  ใหรายงานสถานภาพสิ่งอุปกรณทุกรายการ

ตามที่กําหนด ในขอ ๕๓.๑ สวนสิ้น มิถุนายน  กันยายน และ ธันวาคม ให

รายงานเฉพาะรายการที่เปลี่ยนแปลง ถาไมมีการเปลี่ยนแปลงใหยืนยันให

ทราบ 
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- คําสั่งกองทัพบก(เฉพาะ) 

ลับ  ที่  ๒๘/๔๗ เรื่ อ ง 

บัญชีรายช่ือยุทโธปกรณ 

ลง ๘ มิ.ย.๔๗ ตอนที่ ๗ 

บัญชีรายช่ือยุทโธปกรณ 

สายสื่อสาร 

- คําสั่งกองทัพบก(เฉพาะ) 

ลับ  ที่  ๑๓/๔๙ เรื่ อ ง 

บัญชีรายช่ือยุทโธปกรณ 

ลง ๙ ก.พ.๔๙ ใหเพิ่มเติม 

รายช่ือยุทโธปกรณ สาย ส. 

 

                   ๕๔.๑.๒ หนวยบังคับบัญชาช้ันเหนือ  ของหนวยรายงาน

รับทราบสถานภาพสิ่งอุปกรณ แลวสงรายงานจํานวน ๒ ชุด ไปตามสายการ

บังคับบัญชา จนถึง นขต.ทบ. และ นขต.ทบ.สงรายงานใหกรมฝายยุทธบริการ

ที่รับผิดชอบในสิ่งอุปกรณ จํานวน ๒ ชุด ภายใน ๓๐ วัน นับจากวันปด

รายงาน 

- ขอ ๕๕ ประเภทของเอกสาร เอกสารตาง ๆ ที่ใชในการรายงานสถานภาพ  สิ่ง

อุปกรณ ใหถือเปนเอกสาร  “ลับ“ 

- ตอนที่ ๗  บัญชีรายช่ือยุทโธปกรณ สายสื่อสาร จํานวน  ๒๖๙ รายการ 

 

 

 

 

 

- ใหเพิ่มเติมรายช่ือยุทโธปกรณสาย ส. (เพิ่มเติม  ๓๖ รายการ) 
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๙.๒ การตรวจ สป.    สาย 

ส. โดย  ผบ.หนวย หรือ

ผูแทนประจําเดือน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๑. มีการตรวจโดย ผบ. หนวย

หรือ ผูแทน  ประจําเดือน 

๒. มีบันทึกผลการตรวจ

ของ ผบ.หนวย หรือผูแทน 

๓. มีรายงานผลการตรวจ

ใหผูบงัคับบัญชาทราบ 

๔. อื่น ๆ 

- ดูหลักฐาน 

การตรวจ

ประจําเดือน 

- ดูคําสั่งแตงต้ัง

ผู แ ท น ต ร ว จ

ประจําเดือน 

 

- ระเบียบกองทัพบก 

  วาดวยการตรวจอาวุธ

และสิ่งของที่จายประจาํตัว

ทหาร พ.ศ.๒๔๙๗ ลง ๘ 

มิ.ย.๙๗  

ขอ ๖, ขอ ๘(๒), ขอ ๑๕, 

ขอ ๑๙ และ ขอ ๒๐ 

ขอ ๖ การตรวจประจําเดือน เปนการตรวจประจาํเดือนละ ๑ ครั้ง การตรวจอาจ 

กระทําได ๒ วิธี คือ 

       ๑.การตรวจปกติ คือทําการตรวจบนโรงที่อยูของทหาร 

       ๒.การตรวจในสนาม คือการตรวจในสนามฝก ในลักษณะการปฏิบัติการใน 

สนาม 

      การตรวจประจําเดือน กระทําในวันเสารสัปดาหสุดทายของเดือนระหวาง 

๑๐๐๐-๑๒๐๐ โดยบุคคลตอไปน้ีทําการตรวจ คือ หนวยกองพันหรือเทียบเทา 

เปนหนาที่ของ ผบ.พัน หรือผูแทน 

 สําหรับหนวยทหารทีม่ีลกัษณะการจดัหนวยอยางอื่น เชน นขต.   กรม ร., นขต.

กองพล ใหปฏิบัติโดยอนุโลม 
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  - ดูรายงานผลการตรวจให

ผู บั ง คั บบัญชา ทร าบ

ประจําเดือน 

- ขอ ๘  การตรวจตามปกติที่กลาวในขอ ๖ โดยทั่วไปทําการตรวจสิ่งของตาง ๆ 

ดังน้ี 

      (๑) อาวุธและเครื่องมือเครื่องใชประจํากายประจําหนวยตลอดจน

สถานที่เก็บ  

      (๒) คลังของหนวย และของในคลังของหนวย 

      (๓) สัตวและยานพาหนะของหนวย 

 (๔) สถานที่ทํางาน  ฯลฯ 

- ขอ ๑๕ การตรวจอาวุธ ยานพาหนะ และเครื่องมือสื่อสาร เครื่องใช อื่น ๆ 

จะตองตรวจรายละเอียดการระวังรักษาความสะอาด การปรนนิบัติบํารุง

ถูกตองตามระเบียบที่ทางราชการกําหนด การชํารุดหรือศูนยหายของแตละ

ชนิดน้ัน ๆ มีการดําเนินการตามระเบียบของ ทบ. เพียงใด เพื่อระโยชนที่จะให

สิ่งเหลาน้ีอยูในสภาพที่ใชการไดตามอัตราอยูเสมอ 

- ขอ ๑๙ รายงานผลการตรวจตามขอ ๖ ใหบันทึกผลการตรวจข้ึน ๓ ฉบับ สง

ใหหนวยที่รับการตรวจ ๑ ฉบับ ผูตรวจเก็บไว ๑ ฉบับ อีก ๑ ฉบับ รายงาน

ตามลําดับถึงกองพลหรือเทียบเทา ภายใน ๑๕ วัน ฯลฯ 

- ขอ ๒๐ รายละเอียดปลีกยอย เพื่อใหการตรวจไดผลสมความมุงหมาย ให

หนวยมีสภาพพรอมอยูเสมอ ใหแตละกองพลหรือเทียบเทาพิจารณากําหนดข้ึน

ได และใหกรมยุทธศึกษาทหารบกเปนผูรักษาระเบียบ น้ี 
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๙.๓ การรายงานยอด  

สป.สําคัญ สาย ส.งดใชงาน

ประจําเดือน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๑. มีหลกัฐานการรายงาน 

๒. รายงานจํานวนสิง่

อุปกรณงดใชงานถูกตอง 

๓. เอกสารการรายงาน

ถูกตองครบถวน 

๔. อื่น ๆ 

- ดูหลักฐานการ

รายงานยอด สป.

สําคัญ สาย ส. 

ประจําเดือน 

- ใชแบบพิมพ

รายงานถูกตอง 

ครบถวน 

- ดูสําเนาใบ 

  สงซอม (ทบ. 

๔๖๘-๓๑๑)  

- ดูผนวก ก. 

- คําสั่งกองทัพบก 

ที่ ๔๖๒/๒๕๔๓ เรื่อง การ

รายงาน สป.สําคัญ และ 

สป.หลกั งดใชงาน

ประจําเดือน  

ลง ๑๔ ก.ย.๔๓ ขอ ๒,  

ขอ ๓ ขอ ๔ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- คําสั่งกองทัพบก ที่ 

 ๓๘๕/๒๕๓๗ เรื่อง 

 กําหนดรายการ สป. 

 สําคัญ  ลง ๒๑ มิ.ย.๓๗ 

 ผนวก ก.บัญชีรายการ 

สป.สําคัญ, สาย ส. 

จํานวน ๗๘ รายการ 

- ขอ ๒ การรายงาน เพื่อใหผูบังคับบัญชาช้ันเหนือทราบสถานภาพ สป.สําคัญ 

และ สป.หลัก งดใชงานประจําเดือน ของทุกสายยุทธบริการไดอยางถูกตอง 

และใชเปนขอมูลในการตรวจสอบรายการชํารุดและการซอมบํารุง สป.ที่งดใช

งานของหนวย 

  ๒.๑  หนวยรายงาน หนวยใช  หนวยซอมบํารุง  และกรมฝายยุทธ

บริการ มีหนาที่รายงาน 

  ๒.๒ หวงระยะเวลารายงาน ใหรายงานทุกรอบ ๑ เดือน ปดรายงานทกุ

สิ้นเดือน โดยกรมฝายยุทธบริการรวบรวมรายงาน และจัดทําบัญชีรายการ

ยุทโธปกรณงดใชงาน  ที่งดใชงานเพิ่มข้ึน ในวงรอบการรายงาน (เปดงานซอม) 

และ รายการที่ซอมเสร็จแลว  (ปดงานซอม)   รายงานให ทบ. ทราบ    ตาม

แบบรายงานที่กําหนด (ผนวก ก.) ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป 

- ขอ ๓ ประเภท  สป. ที่ตองรายงาน คือ สป.สําคัญ และ สป.หลัก ทั้งน้ี 

  ใหเปนไปตามที่ระบุไวใน ระเบียบ/คําสั่งฯ ที่เกี่ยวของ 

- ขอ ๔ เอกสารการรายงาน 

          ๔.๑ บัญชีสรุปรายงาน สป.สําคัญ และ สป.หลัก งดใชงาน  (ผนวก ก.) 

         ๔.๒ สําเนาใบสงซอม (แบบ ทบ.๔๖๘-๓๑๑) 

- อนุผนวก ๒ สป.สาย ส.จํานวน ๗๘ รายการ (รายละเอียดตามบัญชี          

สป.สําคัญ สาย ส.) 



หลักฐานการตรวจ เร่ืองการสงกําลัง สป.๒ และ ๔ สาย ส.                                                                                                       หนา  ๕๔  ใน  ๔๘  หนา 
หัวขอการตรวจ ตัวช้ีวัด วิธีตรวจ หลักฐานอางองิ ใจความของหลักฐานอางอิง 

 ๙.๔ การรายงาน สป.

สาย ส.ทีห่นวย

จัดหา หรือไดมา 

หรือจากการ

ไดรับมอบ หรอื

บรจิาค (เครื่อง 

สื่อสารประเภท

วิทยุทุกชนิด) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๑. มีหลกัฐานการไดมา   

ครบถวน 

๒. มีหลกัฐานบัตรบญัชีคุม 

(ทบ.๔๐๐-๐๐๕) และ

บัญชีสวนประกอบชุด 

(ทบ.๔๖๓-๐๔๐) 

๓. มีการรายงาน ทบ.(ผาน 

สส.) ภายใน ๓๐ วัน ตาม

สายการบังคับบัญชา 

๔. มีหลกัฐานการอนุมัติ

จาก ทบ.ถูกตอง ครบถวน 

๕. อื่น ๆ   

- ดูหลักฐานการ

ไดมาของ สป. สาย 

ส. 

- ดูบัตรบัญชีคุม 

(ทบ.๔๐๐-๐๐๕) 

- ดูบัญชีสวน 

ประกอบชุด  

(ทบ.๔๖๓-๐๔๐)  

- ดูหลักฐานการ

รายงาน ทบ. 

- ดูหลักฐาน

อนุมัติของ ทบ. 

- คํ า สั่ ง ก อ ง ทั พ บ ก  ที่ 

๖๕๓/๒๕๒๗ เรื่อง การ

ควบ คุม ยุท โ ธป ก ร ณ ที่

หนวยตางๆ ใน ทบ.จัดหา

หรือไดมา หรือจากการ

ไดรับมอบ หรือบริจาค ลง 

๔ ก.ย.๒๗ ขอ ๑ และขอ 

๒ 

- ขอ ๑ ใหหนวยตางๆ ใน ทบ.ที่ไดรับยุทโธปกรณ รายงานรายละเอียดของ

ยุทโธปกรณที่ไดรับตามแบบฟอรม ผนวก ก ตามสายการบังคับบัญชาตอ ทบ. 

ผานกรมฝายยุทธบริการ หรือกรมฝายกิจการพิเศษ ที่มีความรับผิดชอบในสิ่ง

อุปกรณตามระเบียบ ทบ.วาดวยความรับผิดชอบในสิ่งอุปกรณ พ.ศ.๒๕๑๘ 

ภายใน ๓๐ วัน นับจากวันที่ไดจัดหาหรือจากการไดรับมอบหรือบรจิาค เพื่อให

กรมฝายยุทธบริการหรือกรมฝายกิจการพิเศษ ข้ึนบัญชีคุม และ/หรือทะเบียน

ไวเปนหลักฐาน โดยดําเนินการตามหนาที่และความรับผิดชอบที่มีอยูตอไป 

สวนยุทโธปกรณ ซึ่งกรมฝายยุทธบริการหรือ      กรมฝายกิจการพิเศษ 

ดังกลาวจัดหาหรือไดมาทํางาน 

เองน้ันคงถือปฏิบัติในการควบคุมตามระเบียบแบบธรรมเนียมที่ ทบ.กําหนดไว 

- ขอ ๒ หากยุทโธปกรณใดที่หนวยใดไดมา และอยูในความครอบครองกอนออก

คําสั่งฉบับน้ี คงใหหนวยเหลาน้ันถือปฏิบัติตามขอ ๑ ภายใน ๓๐ วัน นับต้ังแต

วันที่ออกคําสั่งฉบับน้ีเปนตนไป 
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๑๐. แบตเตอรี่แหง     

    ๑๐.๑  การเบิก-รับ 

            แบตเตอรี่แหง 

๑. หนวยสงหลักฐานใบ 

เบิกถูกตองครบถวน  

 ตามหวงระยะเวลา  

๒. เอกสารการเบิก 

ครบถวน 

๓. มีการต้ังกรรมการ 

ตรวจรับและรายงาน  

ผลการตรวจรับสิ่ง 

อุปกรณ 

๔.  มีหลักฐานใบเบิกที่  

ผบ.หนวย อนุมัติการ  

แจกจายสิ่งอุปกรณ 

๕. อื่น ๆ 

- ดูหลักฐานใบ

เบิกแบตเตอรี่

แ ห ง ร อ บ  ๓ 

เดือน  

- ดู ส ถ า นภ า พ

เครื่ องสื่ อส าร

ของหนวย 

- ดูใบประมาณ

การแบตเตอรี่

แ ห ง ร อ บ  ๓ 

เ ดื อ น  ( ท บ .

๔๖๓-๐๓๙) 

- คําสั่งกองทัพบก ที่  

  ๕ ๔ / ๒ ๕ ๓ ๖  เ รื่ อ ง 

กําหนดการเบิก- การรับ - 

การจําหนายแบตเตอรี่แหง

ยามปกติ ลง ๒๙ ม.ค.๓๖ 

ขอ ๓ 

- ขอ ๓  การเบิก 

  ๓.๑ ใหหนวยขนาดกองพันหรือเทียบเทาและหนวยขนาดกองรอยที่

แยกปฏิบัติการเปนอิสระ เปนหนวยเบิก 

  ๓.๒ ใหหนวยเบิกเสนอประมาณการรอบ ๓ เดือน โดยใชใบประมาณ

การ ๓ เดือน (ทบ.๔๖๓-๐๓๙) พรอมใบเบิกและสถานภาพเครื่องสื่อสารตาม

อัตรา (อจย. - อสอ.) ที่มีอยูในความครอบครองของหนวย ไปยังหนวย

สนับสนุนทางการสงกําลังใน ม.ค., เม.ย., ก.ค., ต.ค. หากหนวยใชไมสง

ประมาณการรอบ ๓ เดือน ไปยังหนวยสนับสนุนทางการสงกําลัง แสดงวา

หนวยใชไมมีความตองการใชแบตเตอรี่แหงในหวงระยะเวลาน้ันๆ  

  ๓.๓ การดําเนินการ 

  ๓.๓.๑ หนวยข้ึนตรงตอกองพล ซึ่งมีหนวยสนับสนุนโดยตรง ให

ปฏิบัติตามขอ ๓.๒ เสนอไปยังหนวยสนับสนุนโดยตรง (กองพันทหารสื่อสาร

กองพล) แลวใหหนวยสนับสนุนโดยตรงรวบรวมใบเบิกแบตเตอรี่แหงที่หนวย

ใชเบิกเปนสวนรวมเสนอเบิกไปยังหนวยสนับสนุนทั่วไป (กองบัญชาการชวย

รบ) 

  ๓.๓.๒ หนวยข้ึนตรงกองทัพภาค ใหปฏิบัติตามขอ ๓.๒ ไปยัง

หนวยสนับสนุนทั่วไป แลวใหหนวยสนับสนุนทั่วไป แลวใหหนวยสนับสนุน

ทั่วไปรวบรวมจํานวนแบตเตอรี่แหงเปนสวนรวม เสนอขอเบิกไปยังหนวย

สนับสนุนระดับคลัง (กองคลังสื่อสาร กรมการทหารสื่อสาร)      

       

 

 



หลักฐานการตรวจ เร่ืองการสงกําลัง สป.๒ และ ๔ สาย ส.                                                                                                       หนา  ๕๖  ใน  ๔๘  หนา 
หัวขอการตรวจ ตัวช้ีวัด วิธีตรวจ หลักฐานอางองิ ใจความของหลักฐานอางอิง 

      ๓.๓.๓ หนวยข้ึนตรงกองทัพบก (หนวยนอกกองพลที่ไมมีหนวย

สนับสนุนโดยตรง และหนวยนอกกองทัพภาคที่ไมมีหนวยสนับสนุนทั่วไป) ให

ปฏิบัติตามขอ ๓.๒ โดยใหฝายสงกําลังบํารุง หรือหมวดสื่อสารของหนวย

บังคับบัญชา เปนผูรวบรวมจํานวนแบตเตอรี่แหงของหนวยข้ึนตรงของตน

เสนอไปยังกองคลังสื่อสาร กรมการทหารสื่อสาร 

 ๑๐.๒ การเก็บรักษา - 

             การแจกจาย 

             แบตเตอรี่แหง 

๑. จัดทําบัตรบัญชีคุม  

 (ทบ.๔๐๐-๐๐๓) 

๒. บันทึกบัตรบญัชีคุม 

 ถูกตอง 

๓. จํานวน สป.ถูกตอง 

๔.  สถานที่เก็บแบตเตอรี่

แหง เกบ็ตามระเบียบ 

อุณหภูมิเหมาะสม 

๕. อื่น ๆ 

- ดูบัตรบัญชีคุม 

( ท บ . ๔ ๐ ๐ -

๐๐๓) 

- ต ร ว จ นั บ

จํานวน สป.ใน

คลัง 

- ต รวจส ภาพ

ค ลั ง เ ก็ บ

แบตเตอรี่แหง 

- ดูหลักฐานใบ

เบิก 

-  คําสั่งกองทัพบก ที่  

   ๕ ๔ / ๒ ๕ ๓ ๖  เ รื่ อ ง 

กําหนดการเบิก- การรับ - 

การจําหนายแบตเตอรี่แหง

ยามปกติ  

ลง ๒๙ ม.ค.๓๖  ขอ ๔ , 

ขอ ๕ 

- ขอ ๔ การแจกจาย 

  ๔.๑ กองคลังสื่อสาร กรมการทหารสื่อสาร จายแบตเตอรี่แหงซึ่ง

จําเปนตองใชกับเครื่องมือสื่อสาร ตามเกณฑความสิ้นเปลืองที่แทจริง ใหแก

หนวยสนับสนุนทั่วไป และหนวยข้ึนตรงกองทัพบก ดังน้ี 

   ๔.๑.๑ กรณีหนวยเบิกไปรับแบตเตอรีแ่หงเอง ใชใบเบิก ทบ.๔๐๐-

๐๐๖ ทั้งน้ีการนําแบตเตอรี่แหงออกจากหนวยจาย ใหผูรับปฏิบัติตามระเบียบ

และคําแนะนําของหนวยจาย และเมื่อผูรับไดนําแบตเตอรี่แหงไปถึงหนวยเบิก

แลว ใหรายงานใหผูบังคับหนวยทราบผลการดําเนินการ 

   ๔.๑.๒ หนวยเบิกรับแบตเตอรี่แหงจากสํานักงานขนสง (สขส.) ให

ใชใบเบิก ทบ.๔๐๐-๐๐๗ หรือ ทบ.๔๐๐-๐๐๗-๑ โดยใชหนวยเบิกปฏิบัติตาม

ระเบียบกองทัพบก วาดวยการสงและการรับสิ่งอุปกรณ พ.ศ.๒๕๐๐ ลง ๑๕ 

พ.ย.๒๕๐๐ ฯลฯ 

   ๔.๑.๓ กรณีหนวยเบิกขอเบิกแบตเตอรีแ่หงประจําเดือน แตละเลย

ไมไปรับแบตเตอรี่แหงประจําเดือนน้ันๆ ลวงไปเกินกวา ๑๕ วัน ถือวาหนวย

เบิกไมมีความจําเปนในการใชประจําเดือนน้ันๆ ใหงดการจายและ แจงการ

ยกเลิกใบเบิกใหหนวยเบิกทราบ  



หลักฐานการตรวจ เร่ืองการสงกําลัง สป.๒ และ ๔ สาย ส.                                                                                                       หนา  ๕๗  ใน  ๔๘  หนา 
 

หัวขอการตรวจ ตัวช้ีวัด วิธีตรวจ หลักฐานอางองิ ใจความของหลักฐานอางอิง 

      ๔.๒ หนวยสนับสนุนทั่วไปใหพิจารณาวิธีแจกจายแบตเตอรี่แหงให

หนวยใชดวยความรวดเร็ว และพิจารณาหมุนเวียนการแจกจายอยางรอบคอบ 

เน่ืองจากแบตเตอรี่แหงเปนสิ่งอุปกรณสิ้นเปลือง กําหนดอายุ การเก็บรักษา

และการใชงาน (ควรหลีกเลี่ยงวิธีจายผานฝายสือ่สาร จังหวัดทหารบก/ มณฑล

ทหารบก) 

- ขอ ๕ การควบคุม  ใหหนวยสนับสนุนทางการสงกําลังและหนวยใชใชบัตร

บัญชีคุม ทบ.๔๐๐-๐๐๓ ควบคุมการเบิก-การรับ-การจายแบตเตอรี่แหง  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


