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 หลักฐานการตรวจ ประจําป 

เร่ือง การสงกําลัง สป.๕ สาย สพ. 
หัวขอการตรวจ ตัวช้ีวัด วิธีตรวจ หลักฐานอางอิง ใจความของหลักฐานอางอิง 

๑.  การเตรียมการรับตรวจ 
 ๑.๑ การดําเนนิการตาม
บันทึกผลการตรวจของ
ชุดตรวจ จบ.ครั้งสุดทาย  

 
๑. แกไขขอบกพรอง 
     เรียบรอย 
๒. รายงานการแกไขให 
      ผูบังคับบัญชาทราบ 
๓. จัดทําสําเนาบันทึกผล 
      การตรวจฯ และรายงาน   
      การแกไข แนบไวกับขอมูล 

 
- ดูเอกสาร 

 
- ระเบียบกองทัพบกวาดวย
การตรวจในหนาท่ี   
นายทหารจเร พ.ศ.๒๕๕๒   
ลง ๑๐ ก.ย.๕๒  
ขอ ๑๕.๒  
 

 
- ขอ ๑๕.๒ หนวยรับการตรวจระดับกองพันหรือเทียบเทาขึ้นไปเม่ือไดรับ
บันทึกผลการตรวจแลวใหดําเนินการแกไขขอบกพรองท่ีอยูในอํานาจของตน
ทันที โดยไมตองรอใหหนวยเหนือส่ังการสําหรับเรื่องท่ีอยูนอกเหนืออํานาจ
ของตนท่ีจะแกไขไดเอง ใหรายงานหนวยเหนือเพ่ือดําเนินการตอไป 

 ๑.๒ ขอมูลท่ีตองการ
ทราบประกอบการรับ
ตรวจตามอนุผนวก 

๑. ครบถวนตามท่ี จบ. 
    กําหนด 
๒. ถูกตองเรียบรอย 

- ดูเอกสาร - ระเบียบกองทัพบกวาดวย
การตรวจในหนาท่ี 
นายทหารจเร พ.ศ.๒๕๕๒   
ลง ๑๐ ก.ย.๕๒ ขอ ๑๕.๒  
-หลักฐานเตรียมการรับ
ตรวจประจําป.................
เรื่อง การสงกําลัง สป.๕ 
สาย สพ.และสาย วศ. 
(หนวยใช) 

- ขอ ๑๒ การแจงใหหนวยรับการตรวจทราบกอนออกทําการตรวจ 
ใหกรมจเรทหารบก หรือหนวยท่ีสงการตรวจแจงเรื่องและกาํหนดเวลาในการตรวจ การ
เตรียมการรับตรวจ และคําขอตาง ๆ ท่ีจําเปนตอการอํานวยความสะดวกในการ
ตรวจ หรือเรื่องอ่ืน ๆ ท่ีเห็นวามีความสําคญัใหหนวยรับตรวจทราบ 
 ๑๒.๑ หนังสือแจงกําหนดเวลาในการตรวจท่ัวไป ควรสงใหหนวยรับ
ตรวจทราบลวงหนาเพ่ือเตรียมการกอนการตรวจไมนอยกวา ๓๐ วัน 
- จัดทําขอมูลประกอบการตรวจตามอนุผนวก ๓ ถึง ๓-๒ เรื่อง การสงกําลัง 
สป.๕ สาย สพ.และ วศ.(หนวยใช) สงมอบใหผูตรวจ ณ สถานท่ีรับตรวจกอน
การตรวจเอกสาร 
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     ๑.๓ การเตรียม 
เอกสารรับตรวจ 

๑. ครบถวนตามท่ี จบ. 
    กําหนด 
๒. ถูกตองเรียบรอย 
๓. ใสแฟมเก็บเปนระเบียบ 
๔. จัดวางอยางเหมาะสม 

- ดูเอกสาร - คําส่ังกองทัพบก เรื่องการ
ตรวจในหนาท่ีนายทหารจเร 
ประจําป 
-หลักฐานเตรียมการรับตรวจ
ประจําป.................เรื่อง การ
สงกําลัง สป.๕ สาย สพ.และ
สาย วศ. (หนวยใช) 

- ใหจัดทําขอมูลการตรวจ และเตรยีมเอกสารท่ีจะรับตรวจใหครบถวน
ตามท่ี จบ.กําหนด 
- เตรียมแบบตรวจสอบและประเมินผลตามโครงการของ จบ. ประจําป..... 
เรื่อง การสงกําลัง สป.๕ สาย สพ.และ สาย วศ.(หนวยใช) ประจําป    
จํานวน ๒ ชุด พิมพหัวเรื่อง และใหผูนําตรวจผูรับตรวจลงนามทายเรื่อง 
ใหเรียบรอยแนบไวกับขอมูล 
 

 ๑.๔ การจัดผูนําตรวจ, 
ผูรับตรวจและยานพาหนะ 
นําตรวจ 

๑. เจาหนาท่ีความรู 
๒. จัดครบถวน  
๓. เหมาะสม 
 

-ดูเอกสาร 
-ดูรายช่ือผูนํา
ตรวจและผูรับ
ตรวจ 

- คําส่ังกองทัพบก เรื่องการ
ตรวจในหนาท่ีนายทหารจเร 
ประจําป 
-หลักฐานเตรียมการรับตรวจ
ประจําป.................เรื่อง การ
สงกําลัง สป.๕ สาย สพ.และ
สาย วศ. (หนวยใช) 

- จัดเจาหนาท่ีรับตรวจ (หนวยเบิกและรอย.นขต.) และผูนําตรวจไวให
พรอม ณ สถานท่ีรับตรวจ 
- จัดยานพาหนะในการนําตรวจคลัง สป.๕ 

 ๑.๕ การจัดสถานท่ีรับ
ตรวจ 

๑. มีส่ิงอํานวยความ 
     สะดวกสําหรับการตรวจ 
๒. จัดสถานท่ีเปนระเบียบ 
      เรียบรอย 
๓. แสงสวางเพียงพอ 

- ดูสถานท่ี 
รับตรวจ 

     -เชนเดียวกับขอ ๑.๔ - จัดโตะรับตรวจเอกสารใหกวางพอสมควร อยางนอยประมาณ ๑.๒๐X 
๓.๐๐ เมตร และจัดใหหางจากสถานท่ีรับตรวจ เรื่องอ่ืน ๆ พอท่ีจะไมให
เสียงของผูตรวจรับกวนกันขณะทําการตรวจ 
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๒. การรับ-สงหนาที ่
     ๒.๑ หลักฐานการรับ-สง
หนาท่ี 

 
๑. จัดทําเอกสารหลักฐาน 
     ครบถวน 
๒. เอกสารหลักฐาน

ถูกตองเรียบรอย 
 

 
- ดูเอกสาร 

 
- ระเบียบกองทัพบก วาดวยการ
รับ   สงหนาท่ีในเวลา ยาย 
เล่ือน ลด   ปลดและบรรจ ุพ.ศ.
๒๕๔๐    ลง ๑๘ ก.ย.๔๐ ขอ 
๗, ๑๑.๑ และ ๑๒ 

 
- ขอ ๗ เม่ือมีคําส่ังยายขาราชการหรือใหขาราชการออกจากราชการ ให 
   ผูบังคับบัญชาจัดใหมีการรับ-สงหนาท่ีกันโดยเร็วโดยใหเริ่มออกเดินทาง 
  ไปรับ-สงหนาท่ีซ่ึงกันและกันภายใน ๗ วัน นับแตวนัท่ีไดรับคําส่ังอยาง 
   เปนทางการตอจากนัน้ใหทําการรับ-สงหนาท่ีตอกันใหแลวเสร็จตาม
กําหนดเวลาดังนี ้
- ขาราชการท่ีมีตําแหนงตั้งแตผูบังคับหมวดหรือเทียบเทาลงไปภายใน ๒ วัน 
- ขาราชการท่ีมีตําแหนงตั้งแตผูบังคับกองรอยหรือเทียบเทาภายใน ๓ วัน 
- ขาราชการท่ีมีตําแหนงตั้งแตผูบังคับกองพัน ผูบังคับการกรมหรือ   
   เทียบเทา ภายใน  ๕ วัน 
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หัวขอการตรวจ ตัวช้ีวัด วิธีตรวจ หลักฐานอางอิง ใจความของหลักฐานอางอิง 
  

 
  

 
- ขาราชการท่ีตําแหนงตั้งแตผูบังคับการกองพลขึน้ไปหรือเทียบเทา    
   ภายใน ๗ วัน 
- เวนแตผูครองตําแหนงดังกลาวเปนเจาหนาท่ีคลังซ่ึงรับผิดชอบพัสดุและ
การรับ-สงหนาท่ีออกไปไดไมเกนิ ๑๕ วัน 
- ถารายใดมีความจําเปนจะตองใชเวลาในการรับ-สงหนาท่ีเกินกําหนดใน
ขอนี้กใ็หรายงานขออนุมัติตอผูส่ังยายเปนรายๆไป ถา  ผูส่ังยายมีตําแหนง
สูงกวาผูบัญชาการทหารบก ใหรายงานขออนุมัติถึงผูบัญชาการทหารบก 
โดยในรายงานจะตองแจงกําหนดเวลาในการรับ-สงหนาท่ีวาจะแลวเสร็จเม่ือไร  

      ๑๑.๑ ใหผูสงจัดทําบัญชีสงหนาท่ีเฉพาะในกองบังคับการหรือเฉพาะใน
สวนท่ีตนรับผิดชอบโดยตรง เชน บัญชีกําลังพล บัญชีอาวธุ บัญชีการเงิน 
บัญชีส่ิงอุปกรณตามสายยุทธบรกิารตาง ๆ และบัญชีอ่ืน เฉพาะท่ีจําเปน
ตามจํานวนซ่ึงเปนจริงในวนัท่ีรับ-สงหนาท่ีสําหรับเงินผูสงท่ีมีอํานาจส่ัง
การเบิกจายเงินกับผูมีหนาท่ีรักษาเงินตองทําบัญชีรับสงและตรวจสอบ
เงินในบัญชีดวย 
- ขอ ๑๒ บัญชีรับ-สงหนาท่ีใหทําเปน ๓ ชุด เก็บไว ณ ท่ีทําการเปน
หลักฐาน ๑ ชุด ผูสงเก็บรักษาไว ๑ ชุด อีก ๑ ชุด ผูรับนําเสนอ
ผูบังคับบัญชาโดยตรงทราบภายใน ๗ วัน นับตั้งแตวันท่ีรับ-สงหนาท่ีแลว
เสร็จ ฯลฯ 
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 ๒.๒ หลักฐานการ
รายงาน 

๑. มีการรายงานใหบังคับ 
        บัญชาทราบ 
๒. รายงานตามกําหนดเวลา 

- ดูเอกสาร
การรับ-สง
หนาท่ี 

- เชนเดียวกับขอ ๒.๑ 
 
 

- 
 
 

 ๒.๓ การสํารวจพิเศษ ๑. มีรายงานขออนุมัติ
สํารวจพิเศษ 
๒. ดําเนินการถูกตอง 
 

 - ระเบียบกองทัพบก วาดวย
ก า ร ส ง กํ า ลั ง ส่ิ ง อุ ป ก ร ณ 
ประเภท ๕ พ.ศ.๒๕๔๒ ขอ 
๖๓, ๖๔.๓, ๖๔.๓.๗ 

- ขอ ๖๓ การสํารวจ คือการตรวจจํานวน ณ คลังกระสุนเพ่ือปองกันและ
แกไขความคลาดเคล่ือนทางบัญชี, ท่ีเก็บ, การทุจริตกระสุนเกินตองการ
และผลรับ-สงหนาท่ี 
- ขอ ๖๔.๓ การสํารวจพิเศษ ไดแกการสํารวจเปนครั้งคราวตามความ
จําเปน การสํารวจกระสุนชนิดใด จํานวนเทาใดยอมแลวแตกรณี เชน ขอ 
๖๔.๓.๗ เม่ือมีการรับ-สงหนาท่ี 

๓. การควบคุมทางบญัช ี
   ๓.๑ การควบคุมทางบัญชี 

 
๑. จัดทําบัญชีครบถวนตาม
ระเบียบกําหนด 
 
 

 
ตรวจบัญชีคุม 
- กระสุนมูล
ฐาน (ทบ.
๔๖๘–๕๑๔) 
- กระสุนฝก-
ศึกษา(ทบ.
๔๖๘–๕๑๔) 
- ของ
หมุนเวียน 
(ทบ.๔๖๘–
๕๑๖) 

 
- ระเบียบ ทบ.วาดวยการสง
กําลัง สป.๕ พ.ศ.๒๕๔๒ ขอ 
๕๙ , ๖๐.๒ และ ขอ ๖๒.๕ 
ผนวก น. 

 
- ขอ ๕๙ ผูบังคับหนวยทุกระดับท่ีมีกระสุนในครอบครอง เปน
ผูรับผิดชอบในการควบคุมกระสุนทุกกรณี 
- ขอ ๖๐.๒ การควบคุมทางบัญชี หนวยในสายการสงกําลังทุกระดับ 
จัดตั้งหนวยบัญชีคุม หรือหนวยบัญชีกระสุนขึ้นตามความเหมาะสมโดย
ใหอยูในความรับผิดชอบของผูบังคับหนวย ฯลฯ 
- ขอ ๖๒.๕ วิธีใชบัตรบัตรบัญชีคุม ตามผนวก น. หนวยใช 
   - บัตรบัญชีคุมกระสุน ทบ.๔๖๘–๕๑๔ 
   - บัญชีคุมเครดิตกระสุนฝก ทบ.๔๖๘-๕๑๕ 
   - บัญชีคุมของหมุนเวียน ทบ.๔๖๘-๕๑๖ 
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   - ขอบังคับทหาร ท่ี ๕/๒๒๑๘๐  
                                                ๒๔๘๖ 
ลง ๑๐ ก.ย.๘๖ วาดวยการ
ควบคุมศาสตราภัณฑประจํา
กายและประจําหนวย มาตรา ๔ 

- มาตรา ๔ ศาสตราภัณฑทุกชนดิท่ีทางราชการไดจายประจํากายหรือ
ประจําหนวยก็ด ี จักตองจดัการใหมีบัญชีคุมไวเปนหลักฐาน ท้ังหนวยท่ี
ไดจายและรับโดยถูกตองครบถวน ตามความจริงเสมอ      ถามีการชํารุด
สูญหายหรือใชส้ินเปลืองไปดวยประการใดก็ตาม ผูทําชํารุดสูญหาย
หรือผูใชจักตองรายงานใหผูบังคับบัญชาโดยตรงของตนทราบภายใน 
๒๔  ชม.เปนหนาท่ีของผูบังคับบัญชาท่ีไดรับรายงานดําเนินการสอบสวน 
หรือเสนอรายงานไปยังผูบังคับบัญชาช้ันเหนือเพ่ือจัดการตอไปตาม
ระเบียบท่ีกําหนดไวตามกรณ ี

   - คําส่ัง ทบ.ท่ี ๖๓๒/๒๕๒๔ 
ลง ๑๗ ธ.ค.๒๔ เรื่องให
กวดขันมิใหลักลอบนํา
กระสุนและวัตถุระเบิดใน
ครอบครองออกจากหนวย 

- ใหทุกหนวยตั้งแตระดับกองรอยหรือเทียบเทาขึ้นไปท่ีมีกระสุนและ
วัตถุระเบิดอยูในครอบครอง กําหนดมาตรการควบคุมขึ้นใชเปนการ
ภายใน หรือกําหนดมาตรการเพ่ิมเติมระเบียบของหนวยท่ีมีอยูแลวตาม
ความเหมาะสม เพ่ือใหเปนท่ีม่ันใจในการปองกัน การลักลอบนําออก
จากหนวย 
- ใหหนวยระดบัต่ํากวากองรอยถือปฏิบัตติามาตรการท่ีหนวยบังคับบัญชา
โดยตรงกําหนด 
 
 
 
 

 
 



   หลักฐานการตรวจ เร่ืองการสงกําลัง สป.๕ สาย สพ.                                                                                                           หนา   ๗    ใน  ๕๗  หนา                
 

หัวขอการตรวจ ตัวช้ีวัด วิธีตรวจ หลักฐานอางอิง ใจความของหลักฐานอางอิง 
  ๓.๒ การบันทึกบัญชีคุม
กระสุน (ทบ.๔๖๘-๕๑๔) 

๑. บันทึกกระสุนมูลฐาน
ครบทุกรายการ 
๒. บันทึกกระสุนฝก-ศึกษา
ครบทุกรายการ 
๓. บันทึกหลักฐาน
ครบถวนเรียบรอย 

- ตรวจบัญชี
คุมกระสุนมูล
ฐาน, ฝก-
ศึกษา 
- ตรวจใบเบิก
,    ใบสงคืน, 
ใบโอน ใบยืม
, ใบจําหนาย
หลักฐานการ    
หมุนเวียน 
 

- ระเบียบกองทัพบกวาดวย
การสงกําลังส่ิงอุปกรณ 
ประเภท ๕  พ.ศ.๒๕๔๒ ขอ 
๕๙, ๖๐ และผนวก ท. วิธี
เขียนบัตรบัญชีคุมกระสุน    
(ทบ.๔๖๘-๕๑๔) 
 
- วิทย ุสพ.ทบ.ท่ี กห ๐๔๔๓/
๑๓๕๘ ลง ๒๘ ก.พ.๔๖     
ขอ ๑, ๓ 

- ขอ ๕๙ ผูบังคับหนวยทุกระดับท่ีมีกระสุนในครอบครองเปนผูรับผิดชอบ   
   ในการควบคุมกระสุนทุกกรณ ี
- ขอ ๖๐ ประเภทการควบคุม 

             ๖๐.๑ การควบคุมทางการสงกําลัง 
    ๖๐.๒ การควบทางบัญชี 

- ผนวก ท. วิธีเขียนบัตรบัญชีคุมกระสุน (ทบ.๔๖๘–๕๑๔) 
- ขอ ๑ เนื่องจากหนวยท่ีมี สป.๕ ในครอบครองจะตองดําเนินการจัดทํา
หลักฐานการควบคุมทางบัญชีใหถูกตอง ซ่ึงตองบันทึกรายละเอียด
รายการ เลขงาน จํานวน คลังท่ีเก็บ การรับ การจาย และหลักฐานการ
ไดมา หลักฐานการจาย ลงในบัตรบัญชีคุม แตปจจุบันบางหนวยประสพ
ปญหา มี สป.๕ คงคลัง แตหลักฐานการไดมา (ใบเบิก, ใบโอน, ฯลฯ) 
ชํารุดสูญหาย ลบเลือนหรือมี สป.๕ คงคลังไมตรงกับบัญชีคุมและไมได
บันทึกรายละเอียดการใชหรือการไดมาไว ทําใหไมสามารถดําเนินการควบคุมทาง
บัญชีและตรวจสอบไดหนวยตาง  ๆ จึงไดดําเนินการสํารวจ สป.คงคลัง โดยใชใบ
สํารวจ (ทบ.๔๐๐–๐๑๑) และสรุปลงในรายงานผลเปรียบเทียบการตรวจสอบส่ิง
อุปกรณ (ทบ.๔๐๐–๐๑๒) วามีจํานวน ขาด,เกินหรือไมพรอมท้ังตั้งกรรมการ
สอบสวนสาเหตุการคลาดเคล่ือน สรปุเสนอ สพ.ทบ.ขอแกไข (ปรับ) บัญชีคุม 
- ขอ ๓  สพ.ทบ.จึงขอแจงใหหนวยดําเนินการ ดังนี ้
      ๓.๑ เม่ือหนวยดําเนินการสํารวจ สป.๕ คงคลังแลว พบวามีความ
คลาดเคล่ือนจากบัญชีคุมในการแกไขบัญชีคุม หนวยจะตองดําเนินการ
ตามระเบียบ สป.๕ พ.ศ.๒๕๔๒ ขอ ๖๙ 



   หลักฐานการตรวจ เร่ืองการสงกําลัง สป.๕ สาย สพ.                                                                                                           หนา   ๘    ใน  ๕๗  หนา                
หัวขอการตรวจ ตัวช้ีวัด วิธีตรวจ หลักฐานอางอิง ใจความของหลักฐานอางอิง 

         ๓.๒ สําหรับในกรณีท่ีหนวยไดทําการสํารวจแลว แตพบวามีจํานวน
ครบตามบัญชีคุมแตเลขงานคลาดเคล่ือน หรือไมทราบหลักฐานการ
ไดมาและหนวยไดดําเนินการตามขอ ๖๙.๑, ๖๙.๒ แลวหากเห็นวา สป.๕ 
คงคลังไมปรากฏวาขาด เกิน ชํารุด เสียหาย หรือมีพฤติการสอใหเห็นวา
มิไดเปนไปตามสภาพการเก็บรกัษาแลวใหผูมีอํานาจส่ังสํารวจอนุมัตใิห
แกไขบัญชีคุมได และแจงให สพ.ทบ.ทราบ    

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

๑.  บันทึกหลักฐาน
เรียบรอย 
๒. บันทึกเครดิตกระสุนฝก 
      ครบทุกรายการ 
 

- ตรวจ
หลักฐานการ
แบงมอบ
เครดิต สป.๕ 
ฝก-ศึกษา 
- ตรวจบัญชี
คุมเครดติ
กระสุน ทบ.
๔๖๘–๕๑๕ 

- ระเบียบ ทบ.วาดวยการสง
กําลัง สป.๕ พ.ศ.๒๕๔๒ ขอ 
๘.๔.๖, ๘.๔.๗, ๑๕.๑.๒, 
๖๒.๔.๕, ๖๒.๕ และ  
ผนวก ธ. 

- ขอ ๘.๔.๖ ใหหนวยสูงสุดท่ีขึน้ตรงกองทัพบกแบงมอบเครดิตกระสุน
ฝกใหแกหนวยรองและหนวยรองแบงมอบใหแกหนวยรองยอย 
ตามลําดับ จนถึงระดับกองพันหรือเทียบเทา หรือกองรอยอิสระ ท้ังนี้ให
เสร็จส้ินภายใน ๑ สิงหาคม และในการพิจารณาแบงมอบเครดิตกระสุน
ฝกใหพิจารณารวมกับหนวยรับมอบหรือหนวยใชนั้นๆเปนรายหนวยไป 
- ขอ ๘.๔.๗ เม่ือหนวยรับเครดิตกระสุนฝกไดแบงมอบใหหนวยรอง
แลวใหสําเนาผลการแบงมอบใหหนวยเหนือ หนวยรองและหนวย
สนับสนุนทราบทันที 
- ขอ ๑๕.๑.๒ กระสุนฝก ผูบังคับหนวยท่ีควบคุมเครดิตกระสุนฝกของ
หนวยโอนและหนวยรับโอนนัน้ ๆ เปนผูมีอํานาจอนุมัต ิ สําหรับหนวย
ขึ้นตรงกองทัพบก ใหเจากรมยุทธศึกษาทหารบก เปนผูมีอํานาจอนุมัต ิ
- ขอ ๖๒.๔.๕ จัดทําบัญชีคุมกระสุนฝกซ่ึงใชอยูในปจจุบัน รวมท้ัง
รายการแบงมอบเครดิตกระสุนฝก แบบและวิธีเขียนบัญชีคุมเครดิต
กระสุนฝก ตามผนวก ธ (ทบ.๔๖๘–๕๑๕) 
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หัวขอการตรวจ ตัวช้ีวัด วิธีตรวจ หลักฐานอางอิง ใจความของหลักฐานอางอิง 

๓.๔ การควบคุมและการ
บันทึกบัญชีคุมของ
หมุนเวียน  
(ทบ.๔๖๘-๕๑๖) 

๑. บันทึกครบถวนทุก
รายการ 
๒. บันทึกหลักฐาน
เรียบรอย 

- ตรวจดูบัญชี
คุมของ
หมุนเวียน 
- ตรวจหลักฐาน
การสงคืน 

- ระเบียบ ทบ.วาดวยการสง
กําลัง สป.๕ พ.ศ.๒๕๔๒ 
ขอ ๕.๙,๖๐.๒,๖๒.๕ และ 
๒๒.๓ 

 

    - ขอ ๖๒.๕ วิธีใชบัตรบัญชีคุม ตามผนวก น หนวยใช 
- บัญชีคุมเครดิตกระสุน ทบ.๔๖๘–๕๑๕ 
- ผนวก ธ คําอธิบายวิธีเขยีนบัญชีคมุเครดติกระสุน ทบ.๔๖๘-๕๑๕ 

      ๓.๕ การควบคุมและการ
บันทึกบัญชีคุมของหมุนเวียน 
(ทบ.๔๖๘-๕๑๖) 

๑. บันทึกถูกตองเรียบรอย 
๒. มีใบสงคืนครบถวน 

 
 

- ระเบียบ ทบ.วาดวยการสง
กําลัง สป.๕ พ.ศ.๒๕๔๒  
ขอ ๒๒,  ๒๒.๒, ๒๒.๓ 

- ขอ ๒๒.๒ ของหมุนเวียนใหหนวยสงคืนบรรจุหีบหอมาตรฐาน และ
รับคืนตามท่ีกรมสรรพาวุธกําหนด 
- ขอ ๒๒.๓ แบบวิธีเขียนบัญชีคุมของหมุนเวียน ตามผนวก ณ  
   (ทบ.๔๖๘-๕๑๖) 

  ๓.๕ การหมุนเวียนกระสุน
ฝกและกระสุนมูลฐาน  

๑. บันทึกการหมุนเวียน 
     ถูกตอง 
๒. ผูมีอํานาจอนุมัติให 
      หมุนเวียนถูกตอง 
๓. แจงผลการหมุนเวียนให 
     หนวยสนับสนุนทราบ 
๔. อ่ืน ๆ 

- ตรวจ
หลักฐาน
หนังสือ สพ.
ทบ.เรื่องระงับ
ใชจาย 
- ตรวจหลักฐาน
การหมุนเวยีน
กระสุนมูลฐาน 
ตามรายงาน 
ผนวก ฟ และ ภ 

- ระเบียบกองทัพบกวาดวย 
การสงกําลังส่ิงอุปกรณ  
ประเภท ๕ พ.ศ.๒๕๔๒      
ขอ ๖๑.๒.๓, ๖๑.๒.๔, 
๗๔, ๗๕, ๗๖, ๗๖.๑, 
๗๖.๒, ๗๖.๓ และ ๗๖.๔ 

 

- ขอ ๖๑.๒.๓ ใหนํากระสุนมูลฐานซ่ึงสภาพเกาและอายุมากออก
หมุนเวียนไปทําการฝกและเก็บกระสุนฝกใหมซ่ึงมีขนาดและชนิด
เดียวกนัท่ีคุณภาพดกีวาไวทดแทนในจํานวนเทากนัโดยปฎิบัตติามขอ ๗๖ 
- ขอ ๖๑.๒.๔ กระสุนมูลฐานนี้มีไวเพ่ือใชในการรบหรือในกรณีฉกุเฉิน
เทานั้น หากนําไปใชในกรณอ่ืนจะตองไดรับอนุมัติจากกองทัพบก 
- ขอ ๗๔ การพิจารณาหมุนเวียนกระสุน   ฯ ลฯ 
- ขอ ๗๕ การเปรียบเทียบอายุกระสุนกับจํานวนนัด     ฯลฯ 
- ขอ ๗๖ การหมุนเวียนกระสุนมูลฐาน (แบบและวิธีเขยีนรายงานตาม ฟ 
และ ภ) 
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    - ขอ ๗๖.๑ หนวยใชท่ีมีกระสุนมูลฐานอยูในครอบครอง เม่ือมีความตองการ
หมุนเวียนกระสุนมูลฐานไปเปนกระสุนฝก และนํากระสุนฝกมาเปนกระสุนมูล
ฐาน ใหหนวยนั้น ๆ  ประสานกับหนวยสนับสนุน โดยแจงรายละเอียดของกระสุน
มูลฐานท่ีจะขอหมุนเวียน แบบและวิธีเขียน ตาม ผนวก ฟ 

    - ขอ ๗๖.๒ หนวยสนับสนุนประสานกับหนวยคลัง ใหจายกระสุนฝกท่ี
ใหมกวา และดีกวาเพ่ือนํามาจายใหหนวยท่ีขอหมุนเวียนกระสุนมูลฐาน 
- ขอ ๗๖.๓ เม่ือหนวยสนับสนุนยืนยันวากระสุนฝกท่ีไดรับมานั้นใหม
กวาและดกีวาควรหมุนเวียนเปนกระสุนมูลฐานได หนวยใชดําเนินการ
หมุนเวียนกระสุนโดยใหอยูในอํานาจอนุมัติของ  ผูบังคบัหนวยระดับ
กองพัน หรือเทียบเทาหรือกองรอยอิสระขึน้ไป แลวดําเนินการดังนี ้
                ๗๖.๓.๑ ลงบัญชีคุมกระสุนฝกตามท่ีไดรับมา 

              ๗๖.๓.๒ โอนกระสุนมูลฐานจากบัญชีกระสุนมูลฐานมา
ลงบัญชีคุมกระสุนฝก 
                ๗๖.๓.๓ โอนกระสุนฝกจากบัญชีคุมกระสุนฝกมาลงบัญชี
คุมกระสุนมูลฐาน 
                ๗๖.๓.๔ แจงผลการหมุนเวียนกระสุนใหหนวยสนับสนุน
ทราบ แบบและวิธีเขียน ตาม ผนวก ภ. 

    - ขอ ๗๖.๔ ในกรณีท่ีกระสุนฝกตามเครดิตกระสุนฝกของหนวยมี
จํานวนนอยแตมีกระสุนมูลฐานมาก ไมเพียงพอท่ีจะหมุนเวียนท้ังหมด
ให หากหนวยมีความตองการนํากระสุนมูลฐานหมุนเวียน ใหดําเนินการ
ตามท่ีไดกลาวมาแลวและเม่ือหนวยสนับสนนุไดรับกระสุนฝกสวนรวม 
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    ท่ีสามารถจายใหเปนกระสุนมูลฐานได หนวยสนับสนุนอาจส่ังใหหนวย
ท่ีขอหมุนเวียนกระสุนมูลฐานนั้นสงคืนกระสุนมูลฐานแลวเบิกเปล่ียนใหมได 
สวนกระสุนมูลฐานท่ีหนวยขอหมุนเวียนสงคืนใหหนวยสนับสนุนพิจารณา
จายใหหนวยอ่ืนนําไปใชในการฝกตอไป และใหหนวยสนับสนุนแจง
ผลการหมุนเวียนใหหนวยเหนือทราบเพ่ือดําเนินการตอไป 

 ๓.๖ การฝากและการ
ถอน สป.๕   

๑. ผูมีอํานาจอนุมัติฝากและ 
     ถอน สป.๕  
๒. หลักฐานการฝาก-ถอน 
สป.๕ ถูกตอง 
 

- ตรวจ
หลักฐานการ
อนุมัติใหฝาก
และถอน 
- ตรวจ
หลักฐานใบ
นําฝาก ทบ.
๔๖๘–๗๗๒ 

- ระเบียบ ทบ.วาดวยการสง 
   กําลัง สป.๕ พ.ศ.๒๕๔๒  
   ขอ ๑๖, ๑๖.๑, ๑๖.๒, ๑๖.๓,  
   ๑๖.๔, ๑๖.๕ 

- ขอ ๑๖ การฝากและการถอน เนื่องจากกระสุนและวัตถุระเบิดมีจํานวน
มากแตท่ีเก็บรกัษามีนอยโดยเฉพาะกระสุนท่ีอาจเปนอันตรายงาย
จําเปนตองใชท่ีเก็บรักษาเปนพิเศษ ฉะนัน้ใหคลังกระสุนสวนภูมิภาค 
คลังกระสุนกองบัญชาการชวยรบ หรือคลังแสง รับฝากกระสุนจาก
หนวยในการสนับสนุนไดตามความจําเปน 

๑๖.๑ การฝาก หนวยท่ีจะฝากกระสุนตองทํารายงานเสนอผูมี
อํานาจส่ังฝาก เม่ือไดรับอนุมัติแลว จึงดําเนินการฝากกระสุน และใหถือ
ใบนําฝากนั้นเปนหลักฐานคูกันระหวางหนวยฝากและหนวยรับฝาก 
แบบและวิธีเขียนตาม ผนวก ฌ (ทบ.๔๖๘-๗๗๒) 

๑๖.๒ การถอน ผูถอนจะตองรายงานขออนุมัติผูมีอํานาจส่ัง
ฝากเดิมเม่ือไดรับอนุมัติแลว จึงนําหลักฐานไปขอถอนกระสุนซ่ึงฝากไว 
โดยมีเจาหนาท่ีท้ังสองฝายลงนามรับรองไวเปนหลักฐาน 

๑๖.๓ ผูมีอํานาจส่ังฝากและถอน คลังกระสุนสวนภูมิภาค คลัง
กระสุนกองบัญชาการชวยรบและคลังแสง ใหผูบังคบับัญชาสวน
ราชการนัน้ ๆ เปนผูมีอํานาจส่ังฝากและถอน สําหรับการถอนจากคลัง
แสงให หัวหนาแผนก 
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              ๑๖.๔ ส่ิงอุปกรณประเภท ๕ ของหนวยใช ใหผูบังคบับัญชาการ
กองพลหรือเทียบเทาขึ้นไป ซ่ึงมีคลังเก็บรกัษา มีอํานาจอนมัุติใหฝาก
และถอนระหวางหนวยขึน้ตรงของตนเองหรือหนวยขางเคยีงได 
            ๑๖.๕ หากกระสุนท่ีรับฝากเกดิชํารุด สูญหาย หรือใชไปไมวา
กรณใีด ๆ ใหหนวยรับฝากดําเนินกรรมวิธีเกี่ยวกับการนัน้ ๆ โดยตลอด 
แลวแจงใหหนวยฝากทราบทันที 

  ๓.๗ การสํารวจกระสุน
  

๑. ตั้งชุดสํารวจถูกตอง 
๒. บันทึกหลักฐานการ 
      สํารวจถูกตอง 
๓. จํานวนกระสุนขาด/เกนิ 
     บัญชีคุม ดําเนนิการตาม 
     ระเบียบฯ 
 

- ตรวจคําส่ังจดั 
 ตั้งชุดสํารวจ 
- ตรวจใบ
สํารวจส่ิง
อุปกรณ ทบ.
๔๐๐–๐๑๑ ใน
ชองตามบัญชี
และชองนบัได
ตรงกับบัญชี
คุมและ สป.๕ 
ในคลัง 
 

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

- ขอ ๒๙.๔ ระดับหนวยใช ใหหนวยใชจัดตั้งท่ีเก็บรักษา สําหรับ
กระสุนมูลฐานและกระสุนฝกท่ีไดรับมอบระหวางรอดําเนินการฝก 
- ขอ ๕๙ ผูบังคับหนวยทุกระดับท่ีมีกระสุนในครอบครอง เปน   
ผูรับผิดชอบในควบคุมกระสุนทุกกรณี 
 - ขอ ๖๐.๒ การควบคุมทางบัญชี หนวยในสายการสงกําลังทุกระดับ 
จัดตั้งหนวยบัญชีคุม หรือหนวยบัญชีกระสุนขึ้นตามความเหมาะสมโดย
ใหอยูในความรับผิดชอบของผูบังคับหนวย ฯลฯ 
- ขอ ๖๓ การสํารวจ คือ การตรวจจํานวน ณ คลังกระสุนเพ่ือปองกัน
และแกไขความคลาดเคล่ือนทางบัญชี ท่ีเก็บ การทุจริต กระสุนเกิน
ตองการ และผลการรับสงหนาที 
- ขอ ๖๖.๑ ใบสํารวจส่ิงอุปกรณ (ใชในการนับจํานวนกระสุน) แบบ
และวิธีเขียนตาม ผนวก บ. (ทบ.๔๐๐–๐๑๑) 
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  -  ตรวจรายงาน 

ผลการ 
เปรียบเทียบ 

ทบ. 
 ๔๐๐–๐๑๒ 

 - ขอ ๖๖.๒ ใบรายงานผลเปรียบเทียบการตรวจสอบยอดส่ิงอุปกรณ (ใช
เพ่ืออนุมัติแกไขยอดคงคลังตามท่ีเปนจริง) แบบและวิธีเขียน ตามผนวก 
ป. (ทบ.๔๐๐-๐๑๒) 
- ขอ ๖๗ กรรมวิธีในการสํารวจ ใหผูมีอํานาจส่ังสํารวจส่ังตั้งชุดสํารวจ
ขึ้นโดยประกอบดวยหัวหนาชุดสํารวจและชุดสํารวจอยางนอย ๒ หนวย 
ในหนวยสํารวจหนวยหนึ่ง ๆ ใหมีจํานวนเจาหนาท่ีตามความเหมาะสม
และปฏิบัตดิังนี้ 

            ๖๗.๑ กอนดําเนินการ ใหตรวจผังการเก็บกระสุนกับกอง
กระสุนในคลังวาตรงตามผังการเก็บหรือไม 

             ๖๗.๒ สํารวจรหัสกระสุนและเลขงานกระสุนตามปายประจํา
กอง หากไมตรงกัน ใหแยกออกเปนกองตางหาก 

             ๖๗.๓ เม่ือหนวยสํารวจแตละหนวยไดดําเนินการทางเอกสาร
เกี่ยวกับใบสํารวจเสร็จส้ินแลว ใหเริ่มทําการสํารวจกระสุนทุกรายการ 
และทุกชนิดโดยตรวจนับกระสุนทีละกองตามท่ีกําหนดในทิศทางสวน
กัน หรือจะในทิศทางใด ๆ ก็ตาม หามสํารวจพรอมกันในรายการ
เดียวกัน 
              ๖๗.๔ เม่ือตรวจนับไดเทาใด ใหบันทึกไวในใบสํารวจในชอง
จํานวนท่ีนับไดและใหผูตรวจนับลงนามในใบสํารวจเปนหลักฐาน 
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      ๖๗.๕ เม่ือสํารวจเสร็จส้ินทุกรายการและทุกชนิดแลว ใหนําใบ
สํารวจสงใหหัวหนาชุดสํารวจนํามาเปรียบเทียบกัน ถาผลการสํารวจไม
ตรงกัน ใหหัวหนาชุดสํารวจดําเนินการสํารวจใหมและใหถือผลการ
สํารวจใหมเปนผลแทจริงของการสํารวจ โดยลง   หลักฐานไวในใบ
สํารวจใหม 
- ขอ ๖๘.๔ หนวยใช ผูบังคับหนวยหรือผูรับมอบอํานาจเปนผูส่ังสํารวจ
อยางนอยเดือนละครั้ง 
- ขอ ๖๙ อํานาจในการส่ังแกไขบัญชีคุม 
                 ๖๙.๑ เม่ือสํารวจกระสุนเสร็จแลวหากมีการคลาดเคล่ือน ให
หัวหนาชุดสํารวจรายงานการปรับจํานวนกระสุนเสนอผูมีอํานาจส่ัง
สํารวจโดยใชใบรายงานผลการเปรียบเทียบการตรวจสอบยอดส่ิง
อุปกรณ ตามผนวก ป. (ทบ.๔๐๐–๐๑๒) 
                  ๖๙.๒ ผูมีอํานาจส่ังสํารวจ ส่ังตั้งกรรมการประกอบดวย
นายทหารสัญญาบัตร ๓ นาย เพ่ือสอบสวนหาสาเหตุ เม่ือปรากฏวาขาด 
เกิน ชํารุด เสียหายหรือมีพฤติการสอใหเห็นวา มิไดเปนไปตามสภาพ
การเก็บรักษา 
                 ๖๙.๓ ผูมีอํานาจส่ังสํารวจใหดําเนินการ ดังนี ้
                           ๖๙.๓.๑ หากผลการสํารวจยอดเกินจากยอดบัญชีคุมให
เสนอผูมีอํานาจส่ังสํารวจแกไขในบัตรบัญชีคุมไดและแจงให สพ.ทบ. 
ทราบ 
                                ๖๙.๓.๒ หากผลการสํารวจยอดขาดจากบัญชีคุมให
ดําเนินการจําหนายตามระเบียบ เพ่ือตัดยอดออกจากบัญชีคุม   
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หัวขอการตรวจ ตัวช้ีวัด วิธีตรวจ หลักฐานอางอิง ใจความของหลักฐานอางอิง 
               ๖๙.๔ เม่ือไดรับอนุมัติจากผูมีอํานาจส่ังจําหนายแลว ให

หนวยแกไขยอดบัญชีคุมได โดยปกติการแกไขยอดบัญชีคุมจะตอง
กระทําภายหลังไดรับอนุมัติจากผูมีอํานาจอนุมัติจําหนาย แตเพ่ือมิให
เสียผลในการปฏิบัติงาน หนวยอาจหมายเหตุจํานวนท่ีสํารวจไวในบัญชี
คุม สําหรับการบันทึกและแกไขหลักฐานเกี่ยวกับการสํารวจในบัญชีคุม 
จะตองบันทึกและลงนามกํากับดวยหมึกแดงเสมอ 

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

- ใจความเหมือนขอ ๓.๒ 

   - ระเบียบกองทัพบกวาดวย
การเก็บรกัษากระสุนและ
วัตถุระเบิด พ.ศ.๒๕๔๕ 
ตอนท่ี ๒ ขอ ๖.๔.๔ 

- ขอ ๖.๔.๔ การเปดคลังกระสุนและวัตถุระเบิดทุกครั้งตองไดรับอนุมัติ
จากผูบังคับหนวยหรือผูบังคับบัญชาท่ีรับผิดชอบคลังกระสุนและวัตถุ
ระเบิดนั้น โดยบันทึกเปนลายลักษณอักษรลงในสมุดท่ีจดัทําขึ้นเพ่ือให
ตรวจสอบได 
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๔. การเบกิและการสงคืน 
     ๔.๑ การสงลายมือช่ือผูมี
สิทธิเบิกและรับ สป.๕ 

 
๑. ผูสงลายมือช่ือผูมีสิทธิ 
     เบิกและรับ สป.๕  
     ถูกตอง 
 

 
- ตรวจ
หลักฐานการ
สงลายมือช่ือ
ผูมีสิทธิเบิก
และผูรับส่ิง
อุปกรณ 
 

 
- ระเบียบ ทบ.วาดวยการสง
กําลัง สป.๕ พ.ศ.๒๕๔๒ ขอ 
๑๐.๑.๕, ๓๖.๓.๖ 

 
- ขอ ๑๐.๑.๕ ผูมีสิทธิเบิก ผูบังคับหนวยระดับกองพันหรือเทียบเทาหรือ
กองรอยอิสระขึ้นไปเปนผูมีสิทธิเบิกและส่ังมอบฉันทะ   เจาหนาท่ีอ่ืน ๆ 
จะเปนผูมีสิทธิเบิกไดเฉพาะเม่ืออยูในตําแหนงรกัษาราชการหรือทําการ
แทนเทานั้นหนวยเบิกจะตองเสนอรายช่ือพรอมลายมือของผูมีสิทธิเบิก
กระสุนและผูรับมอบฉันทะ ใหคลังกระสุนท่ีสนับสนุนทราบลวงหนา 
โดยปฏิบัติตามระเบียบกองทัพบกวาดวยการสงลายมือช่ือผูมีสิทธิเบิก
และรับส่ิงอุปกรณท่ีมีผลบังคับใชในปจจุบัน 
- ขอ ๓๖.๓.๖ กอนการเบิกครั้งแรก หนวยเบิกจะตองเสนอ   ลายมือช่ือผู
มีสิทธิเบิกกระสุนและผูรับมอบฉันทะไปยังหนวยจาย โดยปฏิบัติตาม
ระเบียบกองทัพบกวาดวยการสงลายมือช่ือผูมีสิทธิเบิกและผูรับส่ิง
อุปกรณท่ีมีผลบังคับใชอยูในปจจุบัน 

   - ระเบียบ ทบ.วาดวยการสง
ลายมือช่ือผูมีสิทธิเบิกและ
ผูรับส่ิงอุปกรณ พ.ศ.๒๕๑๐ 
ลง ๒๐ ม.ค.๑๐ ขอ ๓, ๔ และ 
ขอ ๕ 

- ขอ ๓ ใหผูบังคับบัญชา ตั้งแตช้ันผูบัญชาการกองพลขึ้นไปของหนวย
ท่ีมีสิทธิเบิกส่ิงอุปกรณ สงลายมือช่ือของตน และของบุคคลอ่ืนซ่ึง
ตองการใหเบิกส่ิงอุปกรณ ไปยังสถานการสงกําลังบํารุงท่ีสนับสนุน 
แหงละ ๑๐ ชุด เฉพาะ สพ.ทบ. ๑๖ ชุด เพ่ือยึดถือเปนหลักในการ
ตรวจสอบลายมือช่ือ 
 ถาผูมีสิทธิเบิกส่ิงอุปกรณมีตําแหนงต่ํากวาผูบังคับบัญชาช้ัน 
ผบ.พล. ใหผูบังคับบัญชาของผูนัน้ เปนผูสงลายมือช่ือ 
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- คําส่ังกองทัพบก เฉพาะ) ท่ี 
ปกปด ๑๓๔/๓๑ ลง ๑๔ มิ.ย.
๓๑ ผนวก ญ (การสนับสนุน 
สาย สพ.) ประกอบระเบียบ
ปฏิบัติประจําการสงกําลังบํารุง
สนับสนุนหนวยปฏิบัติราชการ
สนามของกองทัพบก ขอ ๕ 
 

- ขอ ๔ เม่ือตองการเปล่ียนตัวบุคคลซ่ึงไดสงลายมือช่ือไปแลว ตามขอ 
๓ จะท้ังหมดหรือไมก็ตาม ก็ใหสงลายมือช่ือใหมท้ังชุดไปแทน ท้ังนี้
เพ่ือสะดวกแกการเก็บรักษาและการแจกจายของ     เจาหนาท่ี 
- ขอ ๕ เม่ือผูมีสิทธิเบิกส่ิงอุปกรณ ประสงคจะใหผูอ่ืนรับส่ิงอุปกรณ
แทนกใ็หสงลายมือช่ือของผูรับส่ิงอุปกรณแทน ไปยังสถานการสงกําลัง
บํารุงท่ีสนับสนุน แหงละ ๑๐ ชุด เฉพาะ สพ.ทบ. ๑๖ ชุด การเปล่ียนตัว
บุคคลใหปฏิบัติทํานองเดียวกับ ขอ ๔ 
- ขอ ๕ การสงกําลัง สป.๕    ๔) การเบิก ง)ผูมีสิทธิเบิกรับ สป.๕ หนวย
เบิกตองสงลายเซ็นตช่ือผูมีสิทธิเบิกและมีสิทธิรับของหลวงใหหนวย
จายทราบ ดังนี้             

                (๑) ผูเบิก ตองเปนผูบังคับหนวยระดับกองพันหรือเทียบเทา
ขึ้นไปหรือผูรักษาราชการ หรือผูทําการแทนเปน  ผูลงนามเบิก             

                     (๒) ผูรับมอบฉันทะรับ สป.๕ ตองเปนนายทหารสัญญา
บัตรของหนวยรับ ระเบียบ ทบ.ท่ี ๕/๑๙๖๙๕/๒๔๘๔ ลง ๑๗ ธ.ค.๘๔ 
วาดวยการตรวจสอบการเบิกรับยุทธภัณฑ สันติภัณฑตามฏีกาเบิก ขอ ๓ 
ก. ปนทุกชนิดท่ีใชทําการรบได กระสุนจริง, ลูกระเบิดจริง และวัตถุ
ระเบิดทําลาย ผบ.ทบ.เปนผูส่ังจาย และส่ังใหนําออกจากคลังแสง
ทหารบก เวนแตจะไดส่ังเปนอยางอ่ืน ผูท่ีรับของนี้ตองเปนนายทหาร
สัญญาบัตร  
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หัวขอการตรวจ ตัวช้ีวัด วิธีตรวจ หลักฐานอางอิง ใจความของหลักฐานอางอิง 
 ๔.๒ การเบิก สป.๕ ๑. จัดทําใบเบิกถูกตอง 

๒. ผูเบิกมีสิทธิเบิก 
      ตามระเบียบฯ 
๓. เบิกตามอัตราหรือตาม 
     เครดิตท่ีจะใชฝก 
 

- ตรวจอัตรา 
  มูลฐาน 
- ตรวจเครดติ 
  กระสุนฝก- 
  ศึกษา 
- ตรวจคําส่ัง 
   การฝก 
- ตรวจบัญชี
คุมกระสุนมูล
ฐาน 

- ระเบียบ ทบ.วาดวยการสง
กําลัง สป.๕ พ.ศ.๒๕๔๒  
ขอ ๑๐.๑ , ขอ ๑๐.๑.๒  
ขอ ๑๐.๑.๔ , ขอ ๑๐.๑.๕ 
และ ผนวก ค.  
(ทบ.๔๖๘–๕๑๒), ผนวก ง.  
(ทบ.๔๖๘–๕๑๓) 

- ขอ ๑๐.๑ หนวยใชผูบังคับหนวยจะตองรับผิดชอบในการขอเบิกกระสุน
เพ่ือใหหนวยมีประสิทธิภาพ พรอมท่ีจะปฏิบัติภารกิจไดเสมอ และใหถือวา
หนวยขนาดกองพันหรือเทียบเทาหรือกองรอยอิสระขึ้นไป เปนหนวยในการเบิก 
- ขอ ๑๐.๑.๒ การเบิกทดแทน ใหหนวยเบิกทดแทนทันทีท่ีจํานวน
กระสุนขาดไปจากอัตราท่ีกําหนด 
- ขอ ๑๐.๑.๔ การเบิกกระสุนฝก โดยปกตกิองทัพบกจะกําหนดเครดิต
กระสุนฝกใหหนวยรอง ซ่ึงจะตองแบงมอบท ยอยกันลงไปจนถึงหนวยใช ฉะนั้น
ใหหนวยใชเบิกกระสุนฝกจากจํานวนเครดิตท่ีไดรับแบงมอบใหตามจํานวนท่ีจะ
ใชฝกเฉพาะครั้งคราวนั้นลวงหนา  เพ่ือใหไดรับกระสุนกอนการฝกอยางนอย ๗ 
วัน     สวนกรรมวิธีในการเบิกคงเชนเดียวกับการเบิกขั้นตน 
- ขอ ๑๐.๑.๕ ผูมีสิทธิเบิก ผูบังคับหนวยระดับกองพันหรือเทียบเทาหรือ
กองรอยอิสระขึ้นไปเปนผูมีสิทธิเบิก และส่ังมอบฉันทะ เจาหนาท่ีอ่ืน ๆ 
จะเปนผูมีสิทธิเบิกไดเฉพาะเม่ืออยูในตําแหนงรกัษาราชการ หรือทําการ
แทนเทานั้น หนวยเบิกจะตองเสนอ  รายช่ือพรอมลายมือช่ือของผูมีสิทธิเบิก
กระสุนและผูรับมอบฉันทะใหคลังกระสุนท่ีสนับสนุนทราบลวงหนาโดย
ปฏิบัติตามระเบียบกองทัพบกวาดวยการสงลายมือผูมีสิทธิเบิกและรับ
ส่ิงอุปกรณอุปกรณท่ีมีผลบังคับใชในปจจุบัน 
- ผนวก ค. วิธีเขียนใบเบิกกระสุน ทบ.๔๖๘–๕๑๒ 
- ผนวก ง. วิธีเขียนใบเบิกและสงกระสุน ทบ.๔๖๘–๕๑๓ 
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     ๔.๓ การสงคืน สป.๕ 
 
 

๑. สงคืนตามขอกําหนดใน
ระเบียบฯ 
๒. จัดทําใบสงคืนถูกตอง 
๓. ตัดยอดบัญชีคุม
เรียบรอย 

- ตรวจ หนังสือ 
สพ.ทบ.เรื่อง
ระงับใช-จาย 
- ตรวจบัญชี
คุม 
- ตรวจ
หลักฐานใบ
สงคืน 

- ระเบียบ ทบ.วาดวยการสง
กําลัง สป.๕ พ.ศ.๒๕๔๒ ขอ 
๕.๑.๒๕, ๑๙.๑.๑, ๑๙.๑.๒, 
๑๙.๑.๓, ๑๙.๒.๑ และ 
๑๙.๒.๒ 
- หนังสือ สพ.ทบ.เรื่อง ระงับ
ใชจาย สป.๕ 

- ขอ ๕.๑.๒๕ กระสุนฝกของหนวยใช หมายถึง จํานวนกระสุนท่ีหนวย
ใชเบิกตามเครดิตมาเก็บไวช่ัวขณะหนึ่งกอนทําการฝก เพ่ือใชในการฝก
ตามอัตรากระสุนฝกหรือเครดิตกระสุนฝกซ่ึงกองทัพบกไดอนุมัติแลว 
และเม่ือไดใชทําการฝกแลวจะตองจําหนายหรือ สงคืนทันที 
- ขอ ๑๙.๑.๑ กระสุนเกินความตองการ หากจํานวนกระสุนคงคลังของ
หนวยเกินอัตราหรือระดับท่ีกองทัพกําหนด ใหสงคืนทันที ยกเวนในกรณี
พิเศษซ่ึงกองทัพบกไดส่ังใหหนวยสะสมหรือเก็บรักษาไวได 
- ขอ ๑๙.๑.๒ กระสุนซ่ึงไดรับคําส่ังใหสงคืน หนวยไดรับคําส่ังใหสง
กระสุนคืน ใหดําเนินการสงคืนทันทีไมวาในกรณีใด 
- ขอ ๑๙.๑.๓ กระสุนยืม เม่ือครบกําหนดยืม หรือหมดความจําเปนในการ
ใชแลวใหสงคืน หรือดําเนินการตามท่ีกําหนดไวทันที หากมีขอขัดของซ่ึง
ทําใหไมสามารถสงคืนได ใหเจากรมสรรพาวุธทหารบกเปนผูพิจารณา
เสนอกองทัพบกส่ังการตอไป 
- ขอ ๑๙.๒.๑ กระสุนชํารุดหรือเส่ือมสภาพตามสภาพ เชน ปลอกบวมเกิด
คราบออกไซด หรือมีครบวัตถุระเบิดเยิ้ม ตามความเห็นของกรม
สรรพาวุธทหารบก 
- ขอ ๑๙.๒.๒ กระสุนชํารุดหรือเส่ือมสภาพท่ีไมเปนไปตามสภาพ เชน 
ปลอกปน แหวนรัดทายชํารุดเสียรูปทรงเดิม เปนสนิม หรือปลอยให
ปลวกขึ้นซ่ึงอาจเกิดจากการเก็บรักษา การหยิบยก ขนยาย หรืออุบัติภัย 
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   ใหหนวยดําเนินการสอบสวนหาสาเหตุการบกพรอง และเสนอรายงาน
ตามสายการสงกําลัง จนถึงกรมสรรพาวุธทหารบกเพ่ือพิจารณา
ดําเนินการตอไปและสงสําเนาให สายการบังคับบัญชาระดบัหนวยขึน้
ตรงกองทัพบกทราบดวย 

๔.๔ การสงคืนของ
หมุนเวียน 

๑. สงคืนตามขอกําหนดใน
ระเบียบฯ 
๒. การบันทึกบัญชีคุมของ
หมุนเวียนถูกตอง 
 

- ตรวจคําส่ัง
การฝก 
- ตรวจใบเบิก 
- ตรวจรายงาน
การใช 
- ตรวจบัญชีคุม
ของหมุนเวียน 
(ทบ.๔๖๘-
๕๑๖) 

- ระเบียบ ทบ.วาดวยการสง
กําลัง สป.๕ พ.ศ.๒๕๔๒ ขอ 
๒๒.๒,๒๒.๓ 

- ขอ ๒๒.๒ ของหมุนเวียน ใหหนวยสงคืนบรรจุหีบหอมาตรฐานและรับ
คืนตามท่ี กรมสรรพาวุธทหารบกกําหนด 
 - ขอ ๒๒.๓ แบบและวิธีเขียนบัญชีคุมของหมุนเวียน ตามผนวก ณ.  
(ทบ.๔๖๘-๕๑๖) 
- ใหหนวยระดับกองพันหรือเทียบเทาสงของหมุนเวียน สป.๕ โดยใชใบ
สงคืน ทบ.๔๖๘-๐๑๓ หรือ ทบ.๔๖๘-๐๑๔ แลวแตกรณี หากมีการขอ
จําหนายใหแนบหลักฐานดังตอไปนี้ดวย 
     ๑. คําส่ังแตงตั้งกรรมการสอบสวน 
     ๒. สําเนาการสอบสวน 
     ๓. สรุปผลการสอบสวนของคณะกรรมการ 
     ๔. ใบรายงานการสอบสวน ทบ.๔๖๘-๕๑๙ 
     ๕. สําเนาเอกสารรายงานขออนุมัติจําหนาย สป.๕  (ทบ.๔๐๐-๐๖๕) 
    สําหรับหนวยปฏิบัติการในสนามหรือหนวยปราบปราม ผกค. หาก
ปลอกกระสุนหรือของหมุนเวียนสูญหายไมตองทําการสอบสวน เวนหีบ
โลหะบรรจุ สป. ๕ ทุกชนิด ถาสูญหายใหดําเนินการสอบสวนเพ่ือขอ
อนุมัติจําหนาย 
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    - ใหหนวยสงคืนของหมุนเวียน สป.๕ ภายหลังใชงานแลวภายใน ๓๐ 
วัน เวนหนวยในสนามและหรือหนวยปราบปราม ผกค.ภายใน ๙๐ วนั 

๕. การรับและจาย 
 ๕.๑ การรับของหนวยเบิก 

 
๑. ผูรับมีสิทธิรับ สป. 
๒. ดําเนินการตรวจรบัตาม 
      ระเบียบฯ 
๓. ดําเนินการควบคุมทาง 
     บัญชีและเก็บรักษา  
๔. อ่ืน ๆ 

 
- ตรวจสอบ
ลายมือช่ือผูมี
สิทธิเบิกและรับ
ส่ิงอุปกรณ 
- ตรวจสอบใบ
เบิกและใบแจง
เลขงานกระสุน 
- ตรวจสอบ
หลักฐานการ
เสนอใบเบิก
ฉบับท่ี ๔ ไป
ตามสายการ
บังคับบัญชา 
- ตรวจสอบการ
บันทึกบัญชีคุม 
- ตรวจสอบการ
นํากระสุนเขาเก็บ
ในคลัง  สป.๕ 

 
- ระเบียบ ทบ.วาดวยการสง
กําลัง สป.๕ พ.ศ.๒๕๔๒ ขอ  
๓๖.๒ , ๓๖.๒.๑ , ๓๖.๒.๒ 
๓๖.๒.๓, ขอ ๓๖.๓, ๓๖.๓.๑, 
๓๖.๓.๒, ๓๖.๓.๓ ,๓๖.๓.๔ 
และ ๓๖.๓.๕ 

 
- ขอ ๓๖.๒ ผูรับ 
- ขอ ๓๖.๒.๑ ตรวจสอบกระสุนใหถูกตองตรงตามรายการและจํานวน
ในใบเบิกตลอดจนสภาพใชการไดของกระสุนนั้น ๆ หากบกพรองให
หนวยจายดําเนินการใหเรียบรอย สําหรับกระสุนท่ีไมเปดหีบหอ ใหรับ
ตามจํานวนท่ีระบุไวท่ีหีบหอ แลวลงนามรับในใบเบิกท้ัง ๓ ฉบับ เพ่ือเปนหลักฐาน
แกหนวยจาย  และใหผูจายบันทึกดานหลังใบเบิกดวยวา “ไมเปดหีบหอ” 
- ขอ ๓๖.๒.๒ การนํากระสุนออกจากหนวยจาย ใหปฏิบัติตามระเบียบ
และคําแนะนําของหนวยจาย ท้ังนี้รวมท้ังการบรรทุกและการขนขึน้ 
- ขอ ๓๖.๒.๓ เม่ือถึงหนวย ใหนําใบเบิกท่ีไดรับมาจากหนวยจายนําเรียน
ผูบังคับบัญชาทราบโดยเร็ว (แนบใบเบิกฉบับท่ี ๔ รายงาน  ผูบังคับบัญชา 
ขอ ๑๐.๑.๑.๖) 
- ขอ ๓๖.๓ หนวยเบิก 
       ๓๖.๓.๑ ผูบังคับหนวย เม่ือไดรับใบเบิกจากผูรับแลว ใหตั้งกรรมการ ๓ นาย 
ซ่ึงประกอบดวยนายทหารสัญญาบัตรอยางนอย ๒ นาย โดยเฉพาะควรจะมีนายทหาร
ซ่ึงทําหนาท่ีเกี่ยวกับกระสุนท่ีรับผิดชอบเขารวมดวย เพ่ือทําการตรวจจํานวน รายการ
และสภาพกระสุนวาถูกตองใชการได 
      ๓๖.๓.๒ เม่ือคณะกรรมการไดตรวจสอบแลวใหรายงาน ผบ.หนวย
ทราบถึง สภาพ จํานวน และรายการตามความเปนจริงทันที ถาปรากฏวา
คลาดเคล่ือนไปจากใบเบิก หรือมีการชํารุดเสียหาย ใหคณะกรรมการ
สอบสวนสาเหต ุแลวเสนอผูบังคับหนวยในภายหลัง 
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หัวขอการตรวจ ตัวช้ีวัด วิธีตรวจ หลักฐานอางอิง ใจความของหลักฐานอางอิง 
    - ขอ ๓๖.๓.๓ เจาหนาท่ีคลังหรือเจาหนาท่ีเก็บรักษากระสุน เปนผูรับ

มอบกระสุนตามจํานวนและรายการท่ีคณะกรรมการไดสงมอบให ตาม
คําส่ังผูบังคับหนวย 
- ขอ ๓๖.๓.๔ หากผูรับและเจาหนาท่ีเก็บรกัษาเปนบุคคลเดียวกัน การ
ส่ังตั้งกรรมการของ ผูบังคับหนวยอาจงดได แตเจาหนาท่ีดงักลาวจะตอง
รับผิดชอบตอจํานวน รายการและสภาพกระสุนโดยตลอด วาถูกตอง
ตามใบเบิก 
- ขอ ๓๖.๓.๕ เม่ือเจาหนาท่ีคลังไดเก็บกระสุนเขาคลังเรียบรอยแลว ให
หนวยรับเก็บใบเบิกฉบับท่ี ๒ ไวในแฟมหลักฐาน และเสนอใบเบิก
ฉบับท่ี ๔ ไปตามสายการบังคับบัญชา จนถึงหนวยขึ้นตรงกองทัพบก 
เม่ือหนวยขึ้นตรงกองทัพบกไดรับทราบแลว ใหสงคืนไปเก็บไวเปน
หลักฐานท่ีหนวยระดับกองพลหรือเทียบเทา หากหนวยสวนภูมิภาคหรือ
กองบัญชาการชวยรบใดมารับกระสุนจากหนวยจาย ใหเกบ็ใบเบิกฉบับ
ท่ี ๔ ไวท่ีสวนภูมิภาค หรือกองบัญชาการชวยรบนัน้ ๆ 

   - ระเบียบกองทัพบก วาดวย 
การเก็บรกัษากระสุนวัตถุ
ระเบิด พ.ศ.๒๕๔๕ ตอนท่ี 
๒ ขอ ๖.๔.๔ 

- ขอ ๖.๔.๔ การเปดคลังกระสุนและวัตถุระเบิดทุกครั้งตองไดรับอนุมัติ
จากผูบังคับหนวยหรือผูบังคับบัญชาท่ีรับผิดชอบคลังกระสุนและวัตถุ
ระเบิดนั้น โดยบันทึกเปนลายลักษณอักษรลงในสมุดท่ีจดัทําขึ้นเพ่ือให
ตรวจสอบได 
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หัวขอการตรวจ ตัวช้ีวัด วิธีตรวจ หลักฐานอางอิง ใจความของหลักฐานอางอิง 
   - ขอบังคับทหารท่ี ๕/๑๙๖๙๕                                            

                               ๒๔๘๔     
ลง ๑๗ ธ.ค.๘๔  วาดวยการ
ตรวจสอบการเบิก-รับยุทธภัณฑ
สันติภัณฑตามฏีกา เบิก  ขอ ๓ ก. 

- ขอ ๓ ก. ปนทุกชนิดท่ีทําการรบได กระสุนจริง,ลูกระเบิดจริง และวัตถุ
ระเบิดทําลาย ผบ.ทบ.เปนผูส่ังจาย และส่ังใหนําออกจากคลังแสง
ทหารบก เวนแตจะไดส่ังเปนอยางอ่ืน ผูรับของนี้ตองเปน “นายทหาร
สัญญาบัตร” 

  ๖.๒ การจายของหนวย
เบิกขนาดกองพัน 

๑. จาย สป.๕ ใหหนวยรอง 
     เม่ือไดรับอนุมัต ิ
     จากผูบังคับหนวย 
๒. จัดทําบัญชีคุมหลักฐาน 
     การรับ-จาย 
 

- ตรวจการ
ควบคุมทาง
บัญชีตามท่ี 
ผบ.หนวย
กําหนด
มาตรการให
หนวยปฏิบัต ิ

- ระเบียบกองทัพบกวาดวย
การสงกําลังส่ิงอุปกรณ 
ประเภท ๕ พ.ศ.๒๕๔๒ ขอ 
๕๙, ๖๐ 
 
- คําส่ัง ทบ.ท่ี ๖๓๒/๒๕๒๔ 
ลง ๑๗ ธ.ค.๒๔ เรื่องให
กวดขันมิใหลักลอบนํา
กระสุนและวัตถุระเบิดใน
ครอบครองออกจากหนวย 

- ขอ ๕๙ ผูบังคับหนวยทุกระดับท่ีมีกระสุนในครอบครอง เปน
ผูรับผิดชอบในการควบคุมกระสุนทุกกรณ ี
- ขอ ๖๐ ประเภทการควบคุม 

           ๖๐.๑ การควบคุมทางการสงกําลัง 
  ๖๐.๒ การควบคุมทางบัญชี 
- ใหทุกหนวยตั้งแตระดับกองรอยหรือเทียบเทาขึ้นไปท่ีมีกระสุนและ
วัตถุระเบิดอยูในครอบครอง กําหนดมาตรการควบคุมขึ้นใชเปนการ
ภายในหรือกําหนดมาตรการเพ่ิมเติมระเบียบของหนวยท่ีมีอยูแลวตาม
ความเหมาะสม เพ่ือใหเปนท่ีม่ันใจในการปองกัน การลักลอบนําออก
จากหนวย 
- ใหหนวยระดับต่ํากวากองรอยถือปฏิบัติตามมาตรการท่ีหนวยบังคับ
บัญชาโดยตรงกําหนด 
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   - คําส่ัง ทบ.(คําส่ังช้ีแจง) ท่ี 
๓๐/๒๒๖๓๒ ลง ๘ ต.ค.๐๑ 
เรื่อง ช้ีแจงการปฏิบัติการสง
และรับส่ิงอุปกรณของ ทบ.
ครั้งท่ี ๑ ขอ ๑  และ ๑๔ 

- ขอ ๑ หนวยผูใชซ่ึงระบุไวในระเบียบ ใหถือหนวยขนาดกองพันหรือ
เทียบเทาขึ้นไป รวมท้ังหนวยปฏิบัติการเปนอิสระดวย สําหรับกองรอยใช 
“ใบเบิกภายในหนวย” โดยเก็บไวท่ีหนวย ๑ ชุด เสนอหนวยเหนือ ๑ ชุด 
และให สบ.ทบ.จัดพิมพแบบฟอรมโดยใชสีขาวท้ังส้ินเพ่ือแจกจาย
ตอไป 

    - ขอ ๑๔ ในระหวางท่ี สบ.ทบ.ยังดําเนินการจัดหาและแจกจายเอกสาร
แบบฟอรมใหหนวยปฏิบัติยังไมท่ัวถึง เพ่ือมิใหการปฏิบัตงิานตองชะงัก 
ใหหนวยตาง ๆ สําเนาเอกสารแบบฟอรมท่ีจําเปนตองใชไปพลางกอน 
สวนสีและหมายเลขชุดใหเขียนไวท่ีมุมขวาของเอกสารแบบฟอรมนัน้ ๆ 
แทนสีและหมายเลขท่ี ทบ.กําหนดขึน้ 

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

วาดวยการควบคุมศาสตรา
ภัณฑประจํากายและประจํา
หนวย มาตรา ๓ 

- มาตรา ๓ การส่ังจายศาสตรภณัฑประจํากายหรือประจําหนายก็ด ี เปน
อํานาจเฉพาะตวัของผูบังคับบัญชาหนวยนั้น ๆ หรือ ผูท่ีไดรับ
มอบหมายจากผูบังคับบัญชานั้น ๆ เปนลายลักษณอักษร 
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 ๕.๓ การรับ-จายของ
หนวยระดับกองรอย 

๑. บันทึกบัญชีคุมหลักฐาน 
     การรับ-จาย 
๒. มีหลักฐานการจาย  
     สป.๕ ถึงตัวบุคคล 
 

- ตรวจการ
ควบคุมทาง
บัญชีตามท่ี 
ผบ.หนวย
กําหนด
มาตรการให
หนวยปฏิบัต ิ

- เหมือนขอ ๕.๒ 
- ขอบังคับทหารท่ี  

๕/๒๒๑๘๐ ลง ๑๐ ก.ย.๘๖ 
   ๒๔๘๖ 

วาดวยการควบคุมศาสตรา
ภัณฑประจํากายและประจํา
หนวย มาตรา ๔ มาตรา ๕ 
(๒) มาตรา ๕ (๔)   

- เหมือนขอ ๕.๒ 
- มาตรา ๔ ศาสตราภณัฑทุก ๆ ชนิดท่ีทางราชการไดจายประจํากาย หรือ
ประจําหนวยก็ด ีจักตองจัดการใหมีบัญชีคุมไวเปนหลักฐาน ท้ังหนวยท่ี
ไดจาย และรับโดยถูกตองครบถวนตามความจริงเสมอ ฯลฯ 
- มาตรา ๕ (๒) การรับ-จาย ท้ังท่ีนําไปใชราชการประจําและราชการ
ช่ัวคราวใหรดักุมเครงครดั ไมเกิดการรัว่ไหลโดยใหมีบัญชีแสดง
หลักฐานการรับ-จายวันเดือนป เวลาท่ีจาย ผูอนุมัติใหจาย และวันเดือน
ป เวลาท่ีนําสงคืนไวใหชัดเจนแนนอนทุก ๆ ครั้งท่ีมีการรบั-จาย 
- มาตรา ๕(๔) กําหนดตวัขาราชการช้ันสัญญาบัตรอยางนอย ๑ คน ใหเปน
พยานในการตรวจสอบทุก ๆ ครั้ง ท่ีตองมีการรับ-จาย และตองลงช่ือ
กํากับไวในเอกสารรับ-จายทุกครั้งไป 

                 สําหรับคลังกระสุนสวนภูมิภาค คลังกระสุนกองบัญชาการชวย
รบและคลังแสง ใหรายงานเลขงานกระสุน ของกระสุนในการสะสม
ท้ังส้ิน ตามเลขงานทุกระยะ ๖ เดือน โดยปดรายงานในส้ินเดือน ม.ค., 
มิ.ย. มายังกองควบคุมส่ิงอุปกรณ กรมสรรพาวุธทหารบก ภายในวันท่ี 
๑๕ ของเดือน หลังจากปดรายงานโดยใช ใบแจงเลขงานกระสุน 
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  ๕.๔ ใบแจงเลขงาน
กระสุน (ทบ.๔๖๘-๕๐๘)   
         - จัดทําใบแจงเลขงาน
กระสุนเม่ือมีการจายสงคืน 
         - ในการจาย, การสงคืน
การโอน, การยืมกระสุน 

๑. จัดทําทุกรายการ 
๒. จํานวน, เลขงาน, รหัส 
      ตรงกับ สป.๕ 

- ตรวจสอบ
ใบแจงเลข
งานกระสุน 

- ระเบียบ ทบ.วาดวยการสง
กําลัง สป.๕ พ.ศ.๒๕๔๒ ขอ 
๗๙  

- ขอ ๗๙ ใบแจงเลขงานกระสุน ในการสงคืน การจาย การโอนและการ
ยืมกระสุนใหหนวยสงคนื หนวยจาย หนวยโอน และหนวยใหยืม ทําใบ
แจงเลขงานกระสุนเพ่ิมขึ้น และแนบไปพรอมกับหลักฐานแบบฟอรม
นั้น ๆ ดวยแบบและวิธีเขียนใบแจงเลขงานกระสุนตาม ผนวก ม.      
(ทบ.๔๖๘-๕๐๘)  
             สําหรับคลังกระสุนสวนภูมิภาค คลังกระสุนกองบัญชาการชวย
รบและคลังแสง ใหรายงานเลขงานกระสุน ของกระสุนในการสะสม
ท้ังส้ิน ตามเลขงานทุกระยะ ๖ เดือน โดยปดรายงานในส้ินเดือน ม.ค., 
มิ.ย. มายังกองควบคุมส่ิงอุปกรณ กรมสรรพาวุธทหารบก ภายในวนัท่ี 
๑๕ ของเดือน หลังจากปดรายงานโดยใช ใบแจงเลขงานกระสุน 

๖. การรักษาความปลอดภัย 
 ๖.๑ ปาย 

 
๑. จัดทําปายพ้ืนท่ีหวงหาม ติด
ไวตามชองทาง   เขาออกทุกแหง 
๒. จัดทําปายหามนําไมขีดไฟ
หรือส่ิงท่ีทําใหเกิด ประกายไฟ 
เขาในบริเวณพ้ืนท่ีเก็บรักษา      
กระสุนและวัตถุระเบิด 
๓. พ้ืนท่ีสูบบุหรี่ ติดปายใหเห็น
ชัดเจนอยูหางจาก พ้ืนท่ีเก็บ
รักษาไมนอยกวา ๑๐๐ ฟุต 
๔. อ่ืน ๆ  

 
- ตรวจพ้ืนท่ี
เก็บรักษา
กระสุนและ
วัตถุระเบิด  

 
- ระเบียบกองทัพบกวาดวย
การเก็บรกัษากระสุนและวตัถุ
ระเบิด พ.ศ.๒๕๔๕ ตอนท่ี ๒ 
ขอ ๖.๑, ๖.๓ และ ๖.๑๔, 
ผนวก ก. ขอ ๒.๕ ข. และ  
ขอ ๓.๒ ข. 

 
- ขอ ๖.๑ ตองกําหนดใหเปนพ้ืนท่ีหวงหาม หามบุคคลท่ีไมเกี่ยวของเขา
ไปในพ้ืนท่ีท่ีกําหนดโดยเด็ดขาด ตองมีปายพ้ืนท่ีหวงหามติดไวตามชอง
ทางเขา-ออกทุกแหง ผูมีสิทธิเขาออกจะตองเขาออกตามชองทางท่ี
กําหนด 
- ขอ ๖.๓ หามนําไมขีดไฟหรือส่ิงท่ีทําใหเกิดประกายไฟ เขาในบริเวณ
พ้ืนท่ีเก็บรักษากระสุนและวัตถุระเบิดและตองติดปายหามไวใหเห็น
เดนชัด 
- ขอ ๖.๑๔ พ้ืนท่ีสําหรับสูบบุหรี่ตองอยูหางพ้ืนท่ีเก็บรกัษากระสุนและ
วัตถุระเบิดไมนอยกวา ๑๐๐ ฟุต และตองมีท่ีท้ิงกนบุหรี่ทําไวโดยเฉพาะ
พรอมติดปายใหเห็นชัดเจน 
 



   หลักฐานการตรวจ เร่ืองการสงกําลัง สป.๕ สาย สพ.                                                                                                           หนา   ๒๗    ใน  ๕๗  หนา                
หัวขอการตรวจ ตัวช้ีวัด วิธีตรวจ หลักฐานอางอิง ใจความของหลักฐานอางอิง 

    - ผนวก ก. ขอ ๒.๕ ข. หามสูบบุหรี่ นอกจากจะสูบในพ้ืนท่ีท่ีกําหนดให 
เม่ือสูบเสร็จแลวจะตองแนใจวาไดดับกนบุหรี่แลว 
- ผนวก ก. ขอ ๓.๒ ข. จะตองมีการควบคุมและบังคับอยางเขมงวดใน
การสูบบุหรี ่

  ๖.๒ เวร - ยาม ๑. จัดใหมีเวร-ยามอยาง 
     พอเพียงตลอดเวลา 
๒. ยามรักษาการณไดรับ 
      คําแนะนําเกี่ยวกับการ 
      ดับเพลิงในกรณฉีุกเฉนิ 
๓. มีอุปกรณปฐมพยาบาล 
      เกี่ยวกับกระสุนเคมี 
      หมวด ซีเก็บรักษาไว 

เป นส วน กลาง ท่ีย า ม                  
รักษาการณ ประจําคลัง 

๔. หามใชวิทยุรับ-สง และ 
      โทรศัพทเคล่ือนท่ีใน 
       ระยะ ๕๐ ฟุต  
       (๑๕ เมตร) จากกระสุน 
       และวัตถุระเบิด 
 

- ตรวจเวร-
ยามปฏิบัติ
ถูกตองตามท่ี 
ผบ.หนวยได
ออกระเบียบ
ของหนวยไว 
- สังเกตเวร-
ยามเจาหนาท่ี
ปฏิบัติถูกตอง
ตามระเบียบ 

- ระเบียบกองทัพบกวาดวย 
   การเก็บรกัษากระสุนและ 
   วตัถุระเบิด พ.ศ.๒๕๔๕  
    ตอนท่ี ๒ ขอ ๖.๔.๑ ๖.๔.๒,  
     ๖.๑๓, ๖.๑๕ และ ผนวก ก.  
     ขอ ๔.๑.๒๑ ง.  

- ขอ ๖.๔.๑ ตองมียามรักษาการณอยางเพียงพอตลอดเวลาในระหวาง
รักษาการณ ตองตรวจการใสกญุแจ การประทับตา ตลอดจนอุปกรณ
ประจําคลังกระสุนและวัตถุระเบิดใหเรียบรอย 
- ขอ ๖.๔.๒  ยามรักษาการณและเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบเกีย่วกับกระสุน
และวัตถุระเบิด จะตองไดรบัคําแนะนําเกี่ยวกบัการดบัเพลิงในกรณีฉกุเฉิน
และอันตรายท่ีเกี่ยวกับเพลิงและวัตถุระเบิดรวมท้ังขอปฏิบัติเพ่ือความ
ปลอดภัยมาแลวเปนอยางด ี
- ขอ ๖.๑๓ ตองมีอุปกรณปฐมพยาบาลเก็บไวเปนสวนกลางสําหรับคลัง
กระสุนวัตถุระเบิดของหนวยใช ใหเก็บรกัษาไวท่ียามรักษาการณประจําคลัง 
- ขอ ๖.๑๕ หามใชวิทยุรับ-สง และโทรศัพทเคล่ือนท่ีในระยะ ๕๐ ฟุต
(๑๕ เมตร) จากกระสุนและวัตถุระเบิด 
- ผนวก ก. ขอ ๔.๑.๒๑ ง. ตองมีอุปกรณปฐมพยาบาลตอไปนี้เก็บไว
เปนสวนกลางและจายใหผูรับผิดชอบประจําชุดเจาหนาท่ีปฏิบัติงาน
เกี่ยวกับกระสุนเคมีหมวด ซี 
   ๑) ผากอซท่ีฆาเช้ือแลว 
   ๒) น้ํายาคอปเปอรซัลเฟต (จุนสี) ๑% จํานวน ๔ ลิตร 
   ๓) ถังขนาด ๒๐ ลิตร ๑ ใบ และ ฟองน้ํา ๒ กอน 
   ๔) น้ําเกลือ  ๘  ลิตร 
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 ๖.๓ การปองกันอัคคีภัย ๑. มีเขตกนัเพลิงอยางนอย  

     ๕๐ ฟุต 
๒. เขตกนัเพลิงปราศจาก 
     รองรอยการเผา 
๓. มีอุปกรณสงสัญญาณ 
      แจงเตือนเม่ือเกิดเพลิง 
      ไหม  เชน ระฆัง, 
      ไซเรน, ทรศัพท ทุกท่ี ๆ  
       มี   เวร- ยาม 
      รักษาการณ 
๔. อุปกรณท่ีใชดับเพลิงใช 
      ราชการได   
๕. คลังกระสุนและวัตถุ 
     ระเบิดตองไมมี 
      สายไฟฟา ระยะใกล

กวา ๕๐ ฟุต 
๖. กําจดั/ควบคุมวัชพืชและ 
    ตนไมใหญ รอบคลัง  
    สป.๕ ระยะ ๕๐ ฟุต 
 

- ตรวจพ้ืนท่ี
เก็บรักษา
กระสุนและ
วัตถุระเบิด 

- ระเบียบกองทัพบกวาดวยการ
เก็บรกัษากระสุนและวัตถุระเบิด 
พ.ศ.๒๕๔๕ ตอนท่ี ๒ ขอ ๖.๕, 
๖.๗., ๖.๘, ๖.๑๑, ๖.๑๒  และ 
ผนวก ก.ขอ ๓.๒ ซ. 

- ขอ ๖.๕ บริเวณคลังกระสุนและวตัถุระเบิดตองไมมีสายไฟฟาใน
ระยะใกลกวาความสูงของเสาไฟฟาหรือใกลกวาระยะความยาวของ
สายไฟฟาระหวางเสาไฟฟา หรือนอยกวา ๕๐ ฟุต โดยใหใชระยะท่ี
มากกวาเปนเกณฑ 
- ขอ ๖.๗ บริเวณรอบคลังกระสุนและวตัถุระเบิดตองมีเขตกันเพลิง 
อยางนอย ๕๐ ฟุต ตองตัดหญาใหส้ันและไมมีส่ิงติดไฟไดงาย 
- ขอ ๖.๘ หามกําจัดวัชพืชและส่ิงอ่ืนใด โดยการเผาบริเวณรอบๆ คลัง
ในรัศมี ๕๐ ฟุต โดยเดด็ขาด 
- ขอ ๖.๑๑ ตองติดตั้งอุปกรณดับเพลิงขั้นตนท่ีเหมาะสมกบักระสุนและ
วัตถุระเบิดท่ีเก็บรกัษาในคลังนั้นๆ 
- ขอ ๖.๑๒ ตองมีอุปกรณสงสัญญาณแจงเตือนเม่ือเกิดเพลิงไหม เชน 
ระฆัง, ไซเรน และ โทรศัพท ทุกท่ีท่ีมีเจาหนาท่ีเวร-ยามรักษาการณ 
- ผนวก ก.ขอ ๓.๒ ซ. ตองมีเขตกันเพลิงอยางนอย ๕๐ ฟุต และ
ปราศจากส่ิงท่ีติดไฟไดอยูรอบคลังบนพ้ืนดิน และเขตกันเพลิงนี้ไม
จําเปนจะตองปราศจากพืชพันธุตาง ๆ แตตองควบคุมไวดวยการตัดหรือ
การปลูกหญาเพ่ือปองกันเพลิงลุกลามไปถึงคลังไดรวดเรว็ หญาท่ีรถ
และเศษวัสดุท่ีแหงบนคลังกระสุนและวัตถุระเบิด ท่ีมีดินถม ตลอดจน
ตนไมเล็กใหญท่ีมีน้ําหนกัและรากท่ีอาจทําใหคลังกระสุนและวัตถุ
ระเบิดเสียหายได จะตองขจัดออกไปใหหมด ฯลฯ 
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 ๖.๔ การปองกันฟาผา ๑. เสาลอฟาท่ีติดตั้ง 

     ครอบคลุมคลังกระสุน 
๒. ทําการตรวจเสาลอฟา 
     ดวยสายตาเดือนละครั้ง 
๓. เสาลอฟาไดรับการ 
     ทดสอบความตานทาน,  
     ความตอเนื่องทางไฟฟา 
     และความเพียงพอในการ 
    ลงดินอยางนอยปละครั้ง  
 

- ตรวจเสาลอฟา 
- ขอด ู
  หลักฐานการ 
  ขอรับการ 
   สนับสนุน 
   เจาหนาท่ี  
   ยย. (หนวย 
   สนับสนุน)  
มาดําเนินการ
ทดสอบความ
ตานทานของ
สายลอฟา 

- ระเบียบกองทัพบกวาดวย
การเก็บรกัษากระสุนและวตัถุ
ระเบิด พ.ศ.๒๕๔๕ ตอนท่ี ๒ 
ขอ ๖.๒, ผนวก ข. ขอ ๒ ข., 
ผนวก ข. ขอ ๒๑ ก. 

- ขอ ๖.๒ ตองติดตั้งระบบปองกันฟาผาใหครอบคลุมพ้ืนท่ีคลังกระสุน
และวัตถุระเบิดทุกคลัง พรอมท้ังจัดใหมีการตรวจสภาพดวยสายตาเดือน
ละครั้งและทดสอบระบบปองกันฟาผาอยางนอยปละครั้ง รายละเอียด
ตามผนวก ข. ขอ ๒๑ 
- ผนวก ข. ขอ ๒ ข. ระบบท่ีเหมาะสมกับคลังกระสุนและวัตถุระเบิด
และติดตั้งแพรหลายในกองทัพบก ปจจุบันคือระบบสายเดีย่ว ติดตั้งแยก
จากอาคาร เนื่องจากสรางงายราคาถูก การปองกนัเปนรูปวงกลมมีโคน
เสาเปนจุดศูนยกลาง รัศมีเปน ๒ เทา ของความสูงของเสา อาคารหรือ
ส่ิงปลูกสรางท่ีอยูภายในครอบกรวยนีจ้ะไดรับการปองกันจากการถูก
ฟาผา 
- ผนวก ข. ขอ ๒๑ ก. กลาวท่ัวไป ระบบปองกนัฟาผา จะตองไดรับการ
ตรวจสภาพความตั้งตรงของเสา ความขึงตรึงของลวด สลิงคและการไม
มีวัชพืชปกคลุม (ดวยสายตา) ทุกเดือนและตองไดรับการทดสอบทุกป
เพ่ือตรวจความตอเนื่องทางไฟฟาและความเพียงพอในการลงดิน(ขอรับ
การสนับสนุนจาก ยย.ทบ.ฯลฯ) 
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 ๖.๕ การจดัทําแผน
เผชิญเหตุและการตรวจคลัง  

๑. แตงตั้งกรรมการตรวจ 
    คลังกระสุนและวัตถุ 
    ระเบิดทุกรอบ ๑ เดือน 
๒. ดําเนินการตรวจคลัง  
      สป.๕ ตามระเบียบฯ 
๓. จัดทําแผนเผชิญเหตุ  
     กรณีเกิดเพลิงไหม หรือ 
      เกิดการระเบิดเรียบรอย 
๔. มีการซักซอมตามแผน 
     เผชิญเหตุกรณีเกิดเพลิง 
     ไหมหรือเกิดการระเบิด 
     อยางนอยปละ ๒ ครั้ง 
 

- ดูคําส่ัง  - ระเบียบกองทัพบกวาดวยการ
เก็บรกัษากระสุนและวัตถุระเบิด 
พ.ศ.๒๕๔๕ ตอนท่ี ๖ ขอ ๒๑.๑, 
๒๑.๒ และ ผนวก ก. ขอ ๒.๕  
ญ, ฎ, ขอ ๒.๖ ข., ขอ ๓.๑,  
ขอ ๓.๓ ข., ค.๓), ๔),  
ขอ ๓.๓ ช.), ขอ ๓.๕  

- ขอ ๒๑.๑ ตองแตงตั้งกรรมการตรวจคลังกระสุนและวัตถุระเบิด เพ่ือทําการตรวจ
คลังกระสุนและวัตถุระเบิดทุกรอบ ๑ เดือน รายละเอียดตามผนวก ค. 
- ขอ ๒๑.๒ ตองจัดทําแผนเผชิญเหตกุรณีเกิดเพลิงไหมหรือเกิดการ
ระเบิด และตองมีการซักซอมตามแผนอยางนอยปละ ๒ ครั้ง โดยแจง
กําหนดการซักซอมใหผูเกีย่วของทราบลวงหนาทุกครั้ง 
- ผนวก ก. ขอ ๒.๕ ญ เม่ือเกิดเพลิงไหมตองใหสัญญาณเตือนทันที 
พรอมท่ีจะช้ีตนเพลิงใหเจาหนาท่ีดับเพลิง 
- ผนวก ก. ขอ ๒.๕ ฎ เจาหนาท่ีผูรับผิดชอบ ควรจะไดแนะนําเจาหนาท่ี
ทุกคนรูถึงแผนการดับเพลิงท่ีมีอยู และเปนการชวยเหลือเจาหนาท่ีดับเพลิงและ
ปองกันการสูญเสียชีวิต และทรัพยสินในกรณีท่ีเกิดอุบัติเหตุ 
- ผนวก ก. ขอ ๒.๖ ข. ยามและเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบเกี่ยวกับกระสุน
และวัตถุระเบิด จะตองไดรับคําแนะนําเกี่ยวกับการดับเพลิงในกรณี
ฉุกเฉินและอันตรายท่ีเกี่ยวกับเพลิงและการระเบิด และ ขอควรระวัง
เกี่ยวกับความปลอดภัยท่ีจะตองปฏิบัติมาแลว เปนอยางดี การแนะนํานี้
จะตองช้ีใหเห็นวาหนาท่ีประการสําคัญท่ีสุดคือ การปองกันกระสุนและ
วัตถุระเบิดไมใหเกิดเพลิงไหม การสงสัญญาณจะตองกระทําอยาง
รวดเร็วท่ีสุด เพ่ือจะไดเริ่มปฏิบัติการไดทันที การปฏิบัติอยางฉับพลัน
ของยาม จะทําใหเพลิงและการระเบิดอยางรุนแรงไมเกิดขึ้น เม่ือยามได
สงสัญญาณแลวใหพยายามควบคุมเพลิงไวไมใหลุกลามตอไป จนกวา
หนวยดับเพลิงจะมาถึง ยกเวนเม่ือเกิดเพลิงไหมในคลังกระสุนและวัตถุ
ระเบิดท่ีปดอยาไดพยายามเขาไปในคลังเปนอันขาด 
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    - ผนวก ก. ขอ ๓.๑ กลาวท่ัวไป ตองจัดทําแผนดับเพลิงไวรวมท้ังใหมี
รายการติดตอส่ือสาร หรือสัญญาณเตือนท่ีจะใชอยูดวย แมวารายละเอียด
อาจแตกตางกันไปตามความเหมาะสมของแตละแหง แตแผนรวม
จะตองกําหนดผูรับผิดชอบและผูทําหนาท่ีแทน การจัดและการฝก 
รวมท้ังหนาท่ีฉุกเฉินของแตละหนวยงาน หรือหนวยงานภายนอก 
จะตองกําหนดความรับผิดชอบของเจาหนาท่ีไวดวย ไดแก 
        ก. การแจงเหตุเพลิงไหม 
        ข. การออกคําส่ังการอพยพเจาหนาท่ี 
        ค. การแจงบุคคลขางเคียงท่ีอาจไดรับอันตราย 
        ง. วิธีดับเพลิงหรือการคบคุมเพลิง 
        จ. การนัดพบ  และการแนะนําเจาหนาท่ีดับเพลิงเกี่ยวกับ
รายละเอียดของเพลิง จนถึงเวลาท่ีเจาหนาท่ีดับเพลิงมาถึง 
- ผนวก ก. ขอ ๓.๓ ข. ตองมีถังน้ําและกระปองตักน้ํา ถังทราย และ พล่ัว 
ไวใชดับเพลิงท่ีเริ่มเกดิในพ้ืนท่ีเกบ็รักษากระสุนและวัตถุระเบิด ซ่ึงมีส่ิง
ท่ีติดไฟได สวนใหญเปนหญา ไม ขอนรอง   หีบหอ กระสุน ฯลฯ ใน
กรณีเชนนี้ตองมีถังน้ําอยางนอย ๑ ใบ และกระปองตกัน้ํา ๒ ใบ หรือ
เครื่องดับเพลิงชนิดเคมี ไวใหพรอมสําหรับใหเจาหนาท่ีท่ีทํางานอยูใน
บริเวณนั้นใชไดทันที 
- ผนวก ก. ขอ ๓.๓ ค.๓) หนวยท่ีมีแผนดับเพลิงและเจาหนาท่ีดับเพลิง
จัดไว พรอมดวยรถถังน้ํา รถดับเพลิงและเครื่องอุปกรณอ่ืน ๆ ท่ีจําเปน
ในการดับเพลิงควรจัดใหรถดับเพลิงไปท่ีเกิดเพลิงไหมไดอยางรวดเร็ว 
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    - ผนวก ก. ขอ ๓.๓ ค.๔) แผนผังการดับเพลิงเก็บไวท่ี บก.หนวย หรือ

กองรักษาการณและเก็บไวใกลกับพ้ืนท่ีเก็บรกัษา ซ่ึงจะทําใหเจาหนาท่ี
ดับเพลิงสามารถตัดสินใจไดอยางเรว็ 
- ผนวก ก.  ขอ ๓.๓ ช.) ตองจัดใหมีเจาหนาท่ีเวรยาม เจาหนาท่ีดับเพลิง 
เจาหนาท่ีทางทหารและเจาหนาท่ีอ่ืน ๆ ไวรกัษาการณเพ่ือใหมีกําลังใน
การดับเพลิงใหเพียงพอตลอดเวลา 
- ผนวก ก. ขอ ๓.๕ ก. เม่ือเจาหนาท่ีรักษาการณหรือผูหนึ่งผูใดพบวามี
ควันออกจากคลังกระสุนและวตัถุระเบิดท่ีปดหรือสังเกตเห็นวาเพลิง
ไหมคลังกระสุนและวัตถุระเบิด จะตองรีบสงสัญญาณเตือนทันทีและ
อพยพไปอยูในระยะท่ีปลอดภัย จะตองไมเขาไปในอาคารท่ีเกิดเพลิง
ไหมนั้น เพราะอาจตดิอยูในไฟและไมสามารถสงสัญญาณได 
- ผนวก ก. ขอ ๓.๕ ข. ถาพบไฟไหมหญาหรือวัสดุอ่ืนรอบคลังกระสุน
และวัตถุระเบิด ควรสงสัญญาณเตือนทันทีและเจาหนาท่ีผูนั้นตองทําทุก
อยางทันทีเทาทีทําได โดยใชเครื่องดับเพลิง ใชน้ําท่ีอยูในถังใกลเคียง 
หรือใชเครื่องมือดับเพลิงหรือควบคุมเพลิงไวจนกวาเจาหนาท่ีดับเพลิง
จะมาถึง 
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๗. การเก็บรักษา 
 ๗.๑ คลัง สป.๕  

 
๑. ติดปายสัญลักษณเพลิง 
    ถูกตอง 
๒. คลัง สป.๕ ท่ีเปนคลัง 
     ปดทุกคลัง ใสกุญแจ 
     ม่ันคงและประทับตรา 
     เครื่องหมาย, มีสมุด 
     รับ-สง  ลูกกุญแจไว 
     เปนหลักฐานถูกตอง 
๓. การเปดคลัง สป.๕  
     ไดรับอนุมัติจาก  
     ผบ.หนวยเปนลาย 
     ลักษณอักษร 

 
- ตรวจการติด 
ปาย สัญลักษณ
เพลิงท่ีคลัง   
กระสุน 
- ตรวจคลัง สป.๕ 
- ตรวจหลักฐาน
สมุดท่ีใช
อนุมัติในการ
เปด-ปด คลัง 
สป.๕ 
- ตรวจหลักฐาน
การตรวจสภาพ
คลัง สป.๕ 

 
- ระเบียบกองทัพบกวาดวย
การเก็บรกัษากระสุนและ
วัตถุระเบิด พ.ศ.๒๕๔๕ 
ตอนท่ี ๒  ขอ ๖.๔.๑,๖.๔.๓, 
๖.๔.๔, ๙.๑๒ และ ผนวก ก. 
ขอ ๒.๒ ก.๔), ผนวก ก. ขอ 
๓.๖. ข.๑), ๒) ผนวก ก. ขอ 
๓.๖ ค. 

 
- ขอ ๖.๔.๑ ตองมียามรักษาการณอยางเพียงพอตลอดเวลาในระหวาง
รักษาการณตองตรวจการใสกุญแจ การประทับตราตลอดจนอุปกรณ 
ประจําคลังกระสุนและวัตถุระเบิดใหเรียบรอย 
- ขอ ๖.๔.๓ คลังกระสุนและวัตถุระเบิดท่ีเปนคลังเปดทุกคลัง ตองใส
กุญแจใหม่ันคง และประทับตราเครื่องหมายไว ใหหัวหนาคลังจัดทําสมุด 
รับ-สง ลูกกุญแจไวเปนหลักฐานโดยถูกตองทุกครั้ง 
- ขอ ๖.๔.๔ การเปดคลังกระสุนและวัตถุระเบิดทุกครั้ง ตองไดรับอนุมัติ
จากผูบังคับหนวยหรือผูบังคับบัญชาท่ีรับผิดชอบคลังกระสุนและวัตถุ
ระเบิดนั้น โดยบันทึกเปนลายลักษณอักษรลงในสมุดท่ี  จัดทําขึ้นเพ่ือให
ตรวจสอบได 
- ขอ ๙.๑๒ ตองติดปายสัญลักษณเพลิงท่ีคลังกระสุนและวัตถุระเบิด โดย
ปายท่ีติดตองแสดงถึงส่ิงท่ีมีอันตรายสูงสุดและเพ่ิมปายสัญลักษณ
สารเคมี ตามหมวดของกระสุนและวัตถุระเบิดท่ีเก็บรักษาอยูในคลังนั้น 
- ผนวก ก. ขอ ๒.๒ ก.๔) ควรมีปายอนุญาตใหผูปฏิบัติงานกํากับดูแลผู
เยี่ยมเยือน(บางโอกาส) จํานวนสูงสุดใหเขาไปในพ้ืนท่ีปฏิบัติงาน หอง 
หรืออาคารท่ีมีวัตถุระเบิดไดในครั้งหนึ่งๆ ติดไวใหเห็นไดอยางชัดเจน 
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 ๔. คลังกระสุนไดรับการ 
     ตรวจสภาพปละครั้ง 
๕. มีปายอนุญาตจํานวน 
     ผูปฏิบัติงานเขาไปใน 
     อาคารท่ีมีวัตถุระเบิดได 
     ในครั้งหนึ่งๆ ติดไวให 
      เห็นไดอยางชัดเจน 
 

  - ผนวก ก. ขอ ๓.๖ ข.๑) การติดปายสัญลักษณเพลิงตองติดปายสัญลักษณ
เพลิงท่ีอาคารหรือพ้ืนท่ีเก็บรักษาท่ีมีกระสุนหรือวัตถุระเบิดอยูในลักษณะ
ท่ีเจาหนาท่ีดับเพลิงเห็นไดงายจากระยะไกลท่ีสุดเทาท่ีทําได  ถาภูมิ
ประเทศ และ/หรือตนไมใบหญา ทําใหมองไมเห็นสัญลักษณเพลิงจนกวา
จะเขามาใกล ตองมีแผนผังและ/หรือแผนท่ีท่ีแสดงท่ีตั้งของพ้ืนท่ีเก็บ
รักษา สัญลักษณเพลิงและสัญลักษณเคมีถาเกี่ยวของ แผนผังนี้ตอง
ทันสมัยและควรมีอยูท่ียามรักษาการณ แผนกดับเพลิง 
- ผนวก ก. ขอ ๓.๖ ข. ๒) สัญลักษณเพลิงนี้อาจติดไวดานนอกอาคาร
โดยตรง แตอาคารหรือท่ีเก็บรักษา ซ่ึงมีการเปล่ียนแปลงการเก็บวัตถุ
ระเบิดบอยๆ ควรใชแผนปายสัญลักษณเพลิงท่ีถอดออกได สําหรับอาคาร
ท่ีมีความยาวมากๆ อาจจําเปนตองมีสัญลักษณอยูดานละมากกวาหนึ่ง
แหงก็ได 
- ผนวก ก ขอ ๓.๖ ค. ลักษณะของปายสัญลักษณเพลิง  
๒) สัญลักษณเพลิงเปนรูปตางๆ ดังนี้  
     - รูปแปดเหล่ียม สัญลักษณเพลิงพวกท่ี ๑ 
     - รูปกากบาท สัญลักษณเพลิงพวกท่ี ๒ 
     - รูปสามเหล่ียมหัวกลับ สัญลักษณเพลิงพวกท่ี ๓ 
     - รูปส่ีเหล่ียมขาวหลามตัด สัญลักษณเพลิงพวกท่ี ๔ 
๓) สีพ้ืนของสัญลักษณเพลิงเปนสีสม ตัวเลขแสดงถึงเพลิงแตละพวกเปน
สีดํา สัญลักษณนี้ควรใชสีสะทอนแสงหรือสีแรงแสงจะดีกวา 
๔) รูปรางและขนาดของหมายเลข และสัญลักษณเพลิงท้ังส่ีพวกสําหรับ
ติดท่ีประตูดานในอาคารใหใชครึ่งขนาดจริง 
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หัวขอการตรวจ ตัวช้ีวัด วิธีตรวจ หลักฐานอางอิง ใจความของหลักฐานอางอิง 
   - ระเบียบกองทัพบกวาดวย

การสงกําลังส่ิงอุปกรณ 
ประเภท ๕  พ.ศ.๒๕๔๒ ขอ 
๓๐.๑๒, ๔๕.๑.๔.๑๒  

- ขอ ๓๐.๑๒ คลังกระสุนและกระสุนมูลฐาน ตองไดรับการตรวจสภาพ
อยางนอยปละครั้ง สําหรับกระสุนสํารองสงครามใหทําการตรวจสภาพ
ตามวงรอบของการตรวจสภาพ 
- ขอ ๔๕.๑.๔.๑๒ การตรวจสภาพคลังกระสุนและพ้ืนท่ีเก็บรักษาเปน
การตรวจสภาพ เพ่ือคนหาสภาพท่ีไมไดมาตรฐาน และอาจไมปลอดภัย
ตอการเก็บรักษา เชน ตรวจสภาพการเก็บรักษาตามมาตรฐานท่ีกําหนด 
การตรวจสภาพคลังกระสุน และการตรวจสภาพ   เสาลอฟา เปนตน  

 ๗.๒ การเก็บ สป.๕ 
ภายในคลัง 

๑. ติดคําแนะนําประจําคลัง  
     สป.๕ 
๒. ผังแสดงการเก็บรักษา  
      สป.๕ ตรงกับกระสุน ท่ี 
      กองบนมารองกระสุน  
      และมีสําเนา ท่ีตรงกัน 
      เก็บไวท่ีสวนควบคุม 
      ทางบัญชีของหนวย 
๓. บันทึกสถิติสูงสุดทําเปน 
      กราฟติดไวในคลัง 
      กระสุน  (ฟอสฟอรัส)  
      และขีดเสนแดงไวท่ี   

- ตรวจคลัง 
  สป.๕ 

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

- ขอ ๖.๑๐ ถาอุณหภูมิภายในคลังสูงกวา ๔๐ C เปนเวลานานกวา ๒๔ 
ช่ัวโมง ควรระบายความรอนของคลังกระสุนและวัตถุระเบิด โดยรดน้ํา
ภายนอกอาคารใหเปยก เปดประตูและเครื่องระบายอากาศ ถาวิธีเหลานี้
ลดอุณหภูมิไมไดผลผูบังคับบัญชาตองตกลงใจวาจะยายกระสุนและวัตถุ
ระเบิดไปเก็บท่ีอ่ืนหรอืไม 
- ขอ ๙.๑ กระสุนและวัตถุระเบิดตองบรรจุอยูในหีบหอหรือกลอง
มาตรฐาน 
- ขอ ๙.๒ ตองกองกระสุนและวัตถุระเบิด ใหหีบหอดานท่ีมี    เลขงาน
ออกดานนอก โดยกองเลขงานเดียวกันไวรวมกัน และจัดใหอากาศ
สามารถถายเทไดสะดวก ดวยการยกดานลางของกองให  สูงพนพ้ืนไม
นอยกวา ๔ นิ้ว และระยะระหวางกองหางกันไมนอยกวา ๔  นิ้ว  ยอดกอง
กระสุนและวัตถุระเบิดตองอยูต่ํากวาระดับชายคา 
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     ๘.๔ สป.๕ ไดรับการ
ตรวจ 
 
 

     ๔๓.๙  องศาเซลเซียส / 
      ๑๑๑  องศา   ฟาเรนไฮต 
๔. สป.๕ บรรจุในหีบหอ 
      เรียบรอย 
๕. มีปายประจํากองกระสุน  
และจํานวนกระสุนท่ีตรงตาม    
ปายตรงกับกระสุนในกอง 
๖. กระสุนและวัตถุระเบิด 
     ตางเลขงานหามกอง 
     รวมกัน 
๗. หีบพรอง ระบุช่ือ สป.๕ 
      รหัส, เลขงาน, จํานวน 
      ท่ีอยูในหีบและวาง 
      อยูบนสุด  
๘. กระสุนและวัตุระเบิดท่ี
ชํารุดบกพรองเส่ือมสภาพ
ใชการไมได ตองแยกเก็บ
ในท่ีท่ีปลอดภัย 
๙. กระสุนมูลฐานไดรับ 
     การตรวจสภาพปละครั้ง 

  และอยูหางจากหลังคาไมนอยกวา ๑๘ นิ้ว แตตองไมเกินกวาความสูงของ
ชองระบายอากาศและความสูงตองต่ํากวาแนวส่ิงกําบังอยางนอย ๑ ฟุต มี
ปายประจํากองกระสุนและวัตถุระเบิด ทบ.๔๖๘–๕๐๖ ติดไวทุกกองให
เห็นอยางชัดเจน 
- ขอ ๙.๓ ตองไมกองกระสุนและวัตถุระเบิดสูงเกินไป จนทําใหหีบหอ
ช้ันลางถูกกดจนแตกหรือเสียรูปทรง 
- ขอ ๙.๔ กระสุนและวัตถุระเบิดตางเลขงานหามกองรวมกัน 
- ขอ ๙.๕ หีบพรองควรปดใหสนิท ตองทําเครื่องหมายคําวา “หีบพรอง” 
พรอมระบุรหัส เลขงานและจํานวนกระสุนและวัตถุระเบิดใหชัดเจน วาง
ไวดานบนสุดของกองเลขงานหนึ่งๆ ใหมีหีบพรอง ไดเพียงหีบเพียงหีบ
เดียวเทานั้น 
- ขอ ๙.๗ ตองไมมีหีบเปลารวมท้ังวัตถุไวไฟอยูภายในคลัง 
- ขอ ๙.๑๑ ตองติดคําแนะนําประจําคลังกระสุนและวัตถุระเบิดตามผนวก 
ก. ขอ ๔.๑.๓ ฉ. ไวใกลประตูของคลัง เพ่ือใหเห็นไดชัดเม่ือทํางานอยูในคลัง 
- ขอ ๙.๑๓ ตองมีผังแสดงการเก็บรักษากระสุนและวัตถุระเบิดท่ีทันสมัย
อยูเสมอ ติดไวใหเห็นไดชัดภายในคลังและตองมีสําเนาท่ีตรงกันเก็บไวท่ี
สวนควบคุมทางบัญชีของหนวย 
- ขอ ๑๑ กระสุนและวัตถุระเบิดท่ีบกพรอง ชํารุด เส่ือมสภาพ ใชการ
ไมได ตองแยกเก็บไวในท่ีปลอดภัยตออาคารท่ีพักอาศัย อาคารปฏิบัติงาน 
แหลงชุมชน และเสนทางสาธารณะ โดยคํานึกถึงประเภทการเก็บรวม
และขอบังคับ ปริมาณ- ระยะ 
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    - ขอ ๑๓ ตองมีการตรวจสภาพกระสุนและวัตถุระเบิดท่ีเกบ็รักษาไวใน
คลัง โดยเจาหนาท่ีสรรพาวุธท่ีใหการสนับสนุนตามวงรอบการตรวจ
สภาพท่ีกําหนดไว รายละเอียดตามระเบียบการตรวจสภาพกระสุนและ
วัตถุระเบิดท่ีเกี่ยวของ 

 ๙. เก็บ สป.๕ ตามขอบังคับ 
     ปริมาณ-ระยะท่ีกําหนด 
๑๐. กระสุนท่ีระงับใชจัดทํา 
       เครื่องหมายงดจาย 
       ชัดเจน 
๑๑. เก็บ สป.๕ ตามตาราง 
       การเก็บรวม 
 

  - ขอ ๑๔ เม่ือมีความจําเปนจะตองเก็บรักษากระสุนและวัตถุระเบิดตาง
ประเภทไวรวมกัน จะตองเก็บใหถูกตองตามแผนผังการเก็บรวมท่ี
กําหนด รายการกระสุนและวัตถุระเบิดตามลําดับอักษรดูไดจาก ผนวก ก. 
ขอ ๕.๓.๑ ตารางท่ี ๕ - ๑๙ การแบงประเภทกระสุนและวัตถุระเบิด 
สําหรับการเก็บรวมแบงออกเปน ๑๒ หมวด (หมวด A ถึง H, J, K, l และ S) 
- ขอ ๑๕ การเก็บกระสุนและวัตถุระเบิดคละกัน 
             ๑๕.๑ กระสุนและวัตถุระเบิดหมวด B, C, D, E, F, G, H, J และ S 
อาจเก็บคละกันได โดยน้ําหนักวัตถุระเบิด โดยน้ําหนักวัตถุระเบิดสุทธิ
รวมกันไมเกิน ๑,๐๐๐ ปอนด ตอพ้ืนท่ีเก็บรักษากระสุนและวัตถุระเบิด
เหลานี้จะตองบรรจุในหีบหอมาตรฐาน 
- ขอ ๒๓ ใหหนวยตางๆ ท่ีมีกระสุนและวัตถุระเบิดในครอบครองปฏิบัติ
ตามระเบียบนี้โดยเครงครัด หากไมสามารถปฏิบัติตามไดดวยเหตุขัดของ
ใดๆ ตองรายงานใหกองทัพบกวา โดยผาน     กรมสรรพาวุธทหารบก
หรือกรมวิทยาศาตรทหารบกในสวนท่ีเกี่ยวของ เพ่ือพิจารณาอนุมัติให 
ละเวนการปฏิบัติตามระเบียบนี้เปนการช่ัวคราว ตามระยะเวลาท่ีกําหนด 
แตตองไมเกิน ๑ ป ถามีความ  จําเปนสามารถขออนุมัติตอได แตตอง
พิจารณาหาหนทางปฏิบัติเพ่ือการแกไขใหดีท่ีสุดตอไป 
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    - ผนวก ก.ขอ  ๔.๑.๗  ญ ขอ ๒) การดําเนินการเกี่ยวกับ สป.ใชการไมได 

เม่ือพบวา สป.เคมีชํารุด รั่วซึม หรือใชการไมได ตองทําเครื่องหมายไวให
ทราบ สป. เหลานี้ ตองนําออกจากพ้ืนท่ีเก็บรกัษาทันที ถาทําได ถายังไม
สามารถทําลายไดทันที ตองบรรจกุระสุนท่ีรัว่ในภาชนะ และคัดแยกไป
ไวในอาคารหรือท่ีสํารองไวสําหรับ สป.ใชการไมได 
- ผนวก ก. ขอ ๔.๑.๒๐ ข. ฟอสฟอรัสขาวท่ีบรรจุในลูกกระสุนจะหลวม
ละลายกลายเปนของเหลวท่ีอุณหภูมิ ๔๓.๙ องศาเซลเซียส (๑๑๑ องศา 
ฟาเรนไฮต) เม่ือถูกอากาศจะลุกไหม และถามีหลอดดินระเบิดอยูในลูก
กระสุนจะทําใหระเบิดได เม่ืออุณหภูมิต่ํากวา 
๔๓.๙ องศาเซลเซียส  ฟอสฟอรัสขาวจะเปนของแข็ง และจะไมรั่ว ดวย
เหตุนี้จึงจําเปนตองรักษาอุณภูมิไวใหต่ํากวา ๔๓.๙ องศาเซลเซียส 

    - ขอ ๔.๑.๓๓ กระสุนเคมีท่ีใชการไมได 
       ข.  การคัดแยก 
             ๑) กระสุนท่ีอยูในสภาพอันตราย ตองคัดแยกไวเพ่ือรอการทําลาย 
             ๒) กระสุนระงับการใช ตองทําเครื่องหมายไวใหชัดเจนติดปาย
ประจํากองกระสุนไว เพ่ืองดจาย 
        ค. การเก็บรักษา กระสุนมีสภาพอันตรายหามนํามาเก็บไวกับกระสุน
ท่ีใชการได กระสุนท่ีมีอันตรายหรือสงสัยวาจะมีสภาพอันตราย ใหคัด
แยกออกและเก็บแยกกันกับกระสุนท่ีใชราชการได  โดยปฏิบัติตาม
มาตรฐานปริมาณ-ระยะ 
- ผนวก ก. ขอ ๕ ขอบังคับเกี่ยวกับปริมาณ-ระยะ ฯลฯ 
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   - ระเบียบกองทัพบกวาดวย
การสงกําลังส่ิงอุปกรณ 
ประเภท ๕ พ.ศ.๒๕๔๒ ขอ 
๓๐.๓, ๓๐.๔, ๓๐.๕, ๓๐.๘, 
๓๐.๑๒, ๔๕.๑,๔๕.๑.๔.๑๐, 
๔๕.๑.๕, ๖๑.๒.๖ 

- ขอ ๓๐.๓ แยกเก็บกระสุนตามหมวดการเก็บรวม การเก็บรักษากระสุน
และวัตถุระเบิดจะมีความปลอดภัยมากท่ีสุด ถาแยกเก็บแตละรายการ 
หรือแตละหมวด ตองไมเก็บรักษากระสุนท่ีมีอันตรายตางหมวดกันไว
รวมกัน เชน เก็บรักษากระสุนและวัตถุระเบิดไวรวมกับวัสดุท่ีติดไฟได
หรือไวไฟ 
- ขอ ๓๐.๔ เก็บกระสุนและวัตถุระเบิดไวตามปริมาณ-ระยะ ปริมาณของ
วัตถุระเบิดท่ีมีอยูในกระสุน เปนส่ิงกําหนดระยะอันตรายท่ีเกี่ยวของ 
ปริมาณสูงสุดของวัตถุระเบิดท่ีอนุญาตใหเก็บไวในท่ีแตละแหงนั้น 
พิจารณาจากระยะหางจากท่ีตั้งนั้นถึงท่ีอีกแหงหนึ่ง ควรมีระยะหางไม
นอยกวาท่ีกําหนด เพ่ือใหเกิดความปลอดภัย 

    - ขอ ๓๐.๕ แยกเก็บกระสุนตามเลขงาน หามนํากระสุนตางเลขงานเก็บไว
ในกองเดียวกัน ตองกองไวหางกันใหเห็นแยกกันไดชัดเจน และมีปาย
ประจํากองกระสุนติดไวใหเห็นแบบ และวิธีเขียนตามผนวก ด.          
(ทบ.๔๖๘–๕๐๖) 
- ขอ ๓๐.๘ กระสุนหรือองคประกอบของกระสุน ท่ีจะนํามาเก็บไวใน
คลังกระสุนตองบรรจุในหีบหอมาตรฐาน กระสุนนอกหีบหอหามนํามา
เก็บไวในคลังกระสุนเปนอันขาด 
- ขอ ๓๐.๙ คลังกระสุนมีไวสําหรับเก็บกระสุนเทานั้น หามนํา    ส่ิงของ
อ่ืนมาเก็บรวมไวในคลังกระสุน หีบเปลา ขอนรองท่ีไมใชตลอดจน
เครื่องมือตางๆ ตองไมปลอยใหมีไวในคลังเก็บรักษากระสุน 
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    - ขอ ๓๐.๑๒ คลังกระสุนและกระสุนมูลฐาน  ตองไดรับการตรวจสภาพ

อยางนอยปละครั้ง สําหรับกระสุนสํารองสงคราม ใหทําการตรวจสภาพ
ตามวงรอบของการตรวจสภาพ 
- ขอ ๔๕.๑ ผูบังคับหนวยทุกระดับ มีอํานาจตรวจสภาพกระสุนของ
หนวยภายใตบังคับบัญชาของตน และใชผลการตรวจสภาพนี้  เปน
เครื่องมือวัดสภาพอันแทจริงของกระสุน และประสิทธิภาพในการสง
กําลังและซอมบํารุงกระสุน ในหนวยใตบังคับบัญชาของตน 
- ขอ ๔๕.๑.๔.๑๐ การตรวจสภาพกระสุนมูลฐาน เปนการตรวจสภาพท่ี
กระทําพรอมกับการตรวจเยี่ยมหนวยท่ีรับการสนับสนุนเพ่ือใหคําแนะนํา 
และความชวยเหลือทางเทคนิคและยืนยันสภาพใชการไดของกระสุน 

    - ขอ ๔๕.๑.๕ เจาหนาท่ีตรวจสภาพ ส่ิงอุปกรณประเภท ๕ ทุกระดับตอง
สงผลการตรวจสภาพส่ิงอุปกรณประเภท ๕ พรอมขอเสนอแนะใหกรม
สรรพาวุธทหารบก เพ่ือตรวจสอบและพิจารณา ส่ังการตอไป 
- ขอ ๖๑.๒.๖ ผูบังคับหนวยจะตองรับผิดชอบ ใหมีจํานวนกระสุนครบ
ตามอัตรามูลฐาน และอยูในสภาพใชการรบไดทันที หากปรากฏหรือ
สงสัยวาเส่ือมสภาพ จะตองรายงานตามสายการสงกําลังโดยดวน และ
สําเนารายงานตามสายการบังคับบัญชา 
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 ๗.๓ การเก็บ สป.๕ 
ภายนอกคลัง 

๑. ตองไดรับอนุมัติจากผูมี 
    อํานาจเปนลายลักษณะ 
    อักษร 
๒. สป.๕ ตรงตามประเภทและ 
         จํานวนท่ีไดรับอนุมัต ิ
๓. เก็บ  สป.๕ไวในสถานท่ีท่ี

ไดรับอนุมัติ เชน กอง
รักษาการณ หรือคลังอาวุธ 
กองรอย 

 

- ดูหลักฐาน
อนุมัติใหนํา
กระสุนมาเก็บ
ไวนอกคลัง 

- ระเบียบกองทัพบกวาดวย
การสงกําลังส่ิงอุปกรณ
ประเภท ๕ พ.ศ.๒๕๔๒ ขอ 
๓๐.๒ 
- ระเบียบกองทัพบกวาดวย 
การเก็บกระสุนและวตัถุระเบิด 
พ.ศ.๒๕๔๕ ตอนท่ี ๓ ขอ ๗ 

- ขอ ๓๐.๒ เก็บกระสุนและวัตถุระเบิดไวในคลังกระสุน ท่ีไดออกแบบ
ไวโดยเฉพาะ หามนํากระสุนไปเก็บไวในท่ีอ่ืน เชน คลังอาวุธ หรือ คลัง
ของกองรอย นอกจากไดรับอนุมัติจากผูมีอํานาจ 
 
- ขอ ๗ การเก็บรักษากระสุนและวัตถุระเบิดในท่ีตั้งปกติตองเก็บรักษาไว
ในคลังท่ีออกแบบไวสําหรับเก็บรักษากระสุนและวัตถุระเบิดโดยเฉพาะ 
ยกเวนในกรณีท่ีจาํเปน เชน การเตรียมพรอม การรักษาความปลอดภัยเม่ือ
มี ภารกิจเฉพาะ เปนตน ใหผูบังคับบัญชาระดับผูบัญชาการกองพลหรือ
เทียบเทาขึ้นไป พิจารณาอนุมัติใหเก็บรักษากระสุนประเภท ๑.๓, ๑.๔ 
จํานวนจํากัด ตามความ  จําเปนไวในอาคาร หรือใกลอาคารตางๆ เชน 
อาคารท่ีพัก  คลังกองรอย, โรงงาน หรืออาคารปฏิบัติงานไดเปนการ
ช่ัวคราว โดยไมตองคํานึงถึงปริมาณ-ระยะ สําหรับกระสุนปนเล็ก ซ่ึงมีไว
รักษาการณภายในใหผูมีอํานาจจัดตั้งกองรักษาการณ ภายในอนุมัติใหเก็บ 

    รักษาไว ท่ีกองรักษาการณได  จํานวนไม เกิน ๕๐๐ นัด สวน  
กองรักษาการณภายนอก ให ผู มี อํานาจจัดตั้งกองรักษาการณ
ภายนอกอนุมัติให เก็บรักษากระสุนปนเล็กไว ท่ีกองรักษาการณ
ไดตามความเหมาะสม 
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   - ระเบียบกองทัพบกวาดวย
การสงกําลังส่ิงอุปกรณ 
ประเภท ๕ พ.ศ.๒๕๔๒ ขอ 
๕.๒.๗.๑ 

- ขอ ๕.๒.๗.๑ กระสุนปนเล็ก หมายถึง กระสุนท้ังนัด ซ่ึงมีขนาดตั้งแต 
๓๐ มิลลิเมตรลงมา โดยปกติจะประกอบดวยลูกกระสุนและปลอก
กระสุน ซ่ึงไดแกกระสุนธรรมดา กระสุนเจาะเกราะ กระสุนทดสอบ
ความดันสูง กระสุนเพลิง กระสุนสองวิถี กระสุนปนลูกซอง กระสุนซอม
รบ กระสุนซอมยิง และกระสุนฝกบรรจุ 

   - วิทย ุสพ.ทบ.ท่ี กห ๐๔๔๓/
๗๗๔๐ ลง ๒๔ ธ.ค.๔๖ ขอ 
๒.๔, ๒.๕ 
 
 
 
 
 
 
 
 
- ขอบังคับทหารท่ี ๖/๓๑๖๗๐/
๒๘๔๘ ลง ๑ ก.ย.๘๔ วาดวยการ
รักษาการณ ขอ ๓  

- ขอ ๒.๔ สป.๕ ท่ีหนวยยึดไดจากฝายตรงขาม ประมาณรอยละ ๙๐ เปน 
สป.๕ ทีไมมีใชใน ทบ. ไมมีขอมูลทางเทคนิค ไมทราบอายุการผลิต และ
ไมสามารถตรวจสอบระบบนิรภัยวาอยูในสภาพปกติหรือฝายตรงขามได
นําไปดัดแปลงระบบการทํางานหรือไม จึงไมมีความปลอดภัยในการเก็บ
รักษา ใหหนวยท่ีมีในครอบครอง รายงานขออนุมัติทําลายตามคําส่ัง 
ทบ.(เฉพาะ) ท่ี ๑๓๔/๓๑ ลง ๑๔ มิ.ย.๓๑ (รปจ.สนาม) 
- ขอ ๒.๕ สําหรับหนวยท่ีมี สป.๕ นอกบัญชีคุมในครอบครอง ให
รายงานให สพ.ทบ.ทราบ เพ่ือจัดเจาหนาท่ีไปตรวจสอบสภาพ ณ คลัง 
สป.๕ ของหนวยใช สําหรับหนวยใน ทภ.ใหรายงานให บชร.เปน
ผูดําเนินการตรวจสภาพ และดําเนินการใหถูกตองตามระเบียบ ตอไป 
เพ่ือเปนการปองกันอุบัติเหตุจากการเก็บรักษาและปองกันการรั่วไหล 
- ขอ ๓  กองรักษาการณภายในใหผูบังคับบัญชาตั้งแตช้ัน ผูบังคับกองพัน 
หรือผูบังคับการเรือช้ัน ๑ หรือผูบังคับกองรอย หรือผูบังคับเรือช้ัน ๓  
หรือผูบังคับฝูงบินซ่ึงตั้งแยกอิสระมีอํานาจส่ังจัดได 
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๘.  การจําหนาย 

๘.๑ หนวยเริ่มรายงาน
ขนาดกองรอยหรือเทียบเทา 

 
๑. รายงานการใชตรงตามท่ี 
    นําไปใชจริง 
๒. รายงานถูกตอง 
 

 
- ตรวจ 
  หลักฐาน 
- ใบเบิก 
- ใบสงคืน  
   สป.๕ 
-สงคืนของ 
  หมุนเวียน 
- รายงานการใช 
- ขอจําหนาย 

 
- ระเบียบกองทัพบกวาดวย
การสงกําลังส่ิงอุปกรณ พ.ศ.
๒๕๔๒ ขอ ๕.๑.๙, ๔๖, 
๕๐.๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- คําส่ังกองทัพบก(เฉพาะ) ท่ี    
เรื่องกําหนดการแจกจายส่ิง
อุปกรณประเภท ๕ สาย สพ. 
และ สาย วศ. สําหรับการฝก
ประจําปงบประมาณ……….   
ขอ ๕ 

 
- ขอ ๕.๑.๙ การจําหนาย หมายถึง การตัดยอดส่ิงอุปกรณออกจากความ
รับผิดชอบของกองทัพบก เนื่องจากสูญหาย ใชหมดไป ชํารุดเสียหายจน
ไมสามารถซอมคืนสภาพไดอยางคมุคา เส่ือมสภาพจนใชงานไมไดหรือ
สูญหาย เกินความตองการหรอืเปนของลาสมัย ไมใชราชการตอไป  
- ขอ ๔๖ ความรับผิดชอบ ผูบังคับหนวยซ่ึงมีกระสุนไวครอบครอง เปน
ผูรับผิดชอบโดยตรงในการริเริ่มขอจําหนายกระสุน ซ่ึงหมดความจําเปน
ในการควบคุมทางบัญชีของหนวย โดยไดใชไป เส่ือมสภาพ ถูกทําลาย 
หรือสูญหาย และใหผูบังคับบัญชาตามลําดับช้ันรับผิดชอบในการ
ควบคุมและดําเนินการขอจําหนายกระสุนซ่ึงหมดความจําเปนดังกลาว 
จนกวากองทัพบกจะไดอนุมัตใิหจําหนายจากบัญชีคุมของกองทัพบก
แลว 
-  ขอ ๕๐.๑ หนวยครอบครอง หนวยขนาดกองรอยหรอืเทียบเทา เปน
หนวยเริ่มรายงาน โดยรายงานไปตามสายการบังคับบัญชา 
- ขอ๕ ใหหนวยฝกท่ีใช สป.๕ สาย สพ. และ สาย วศ.รายงานการใชและ
สถานภาพ สป.๕ สาย สพ. และ สาย วศ.ตอ ยศ.ทบ.ภายใน ๗ วัน 
หลังจากจบการฝกกับใหหนวยท่ีไดรับการแจกจาย สป.๕ สาย สพ. และ 
สาย วศ.ตามผนวกประกอบคําส่ัง รวบรวมและสรุปรายงานการใชของ
หนวยรองของตนเสนอตอ ยศ.ทบ.ทุกรอบ ๓ เดือน ฯลฯ 
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หัวขอการตรวจ ตัวช้ีวัด วิธีตรวจ หลักฐานอางอิง ใจความของหลักฐานอางอิง 
   - วิทย ุสพ.ทบ.ท่ี กห ๐๔๔๓/

๗๗๔๐ ลง ๒๔ ธ.ค.๔๖ ขอ 
๒.๓ 

- ขอ ๒.๓ ขอใหหนวยท่ีมี สป.๕ ในครอบครองใหความสนใจตอการ
ควบคุมการเก็บรักษา สป.๕ และ ปฏิบัติตอระเบียบและคําส่ังของ ทบ.ท่ี
เกี่ยวกับการเก็บรักษา การสงกําลัง สป.๕ และใหความสําคัญมากกวา 
สป.ประเภทอ่ืน และควบคุมการจําหนาย สป.๕ ใหตรงตามจํานวนท่ีได
ใชจริงโดยใกลชิด 

 ๘.๒ การขออนุมัติ
จําหนายของหนวยระดับ
กองพันหรือเทียบเทาขึ้นไป 

๑. รายงานจําหนายตรง 
      ตามท่ีไดใชไปจริง 
๒. รายงานถูกตอง 
 

- ตรวจ
หลักฐานการ
ขออนุมัติ
จําหนาย(ทบ.
๔๐๐–๐๖๕) 

- ระเบียบกองทัพบกวาดวย
การสงกําลังส่ิงอุปกรณ
ประเภท ๕ พ.ศ.๒๕๔๒ ขอ 
๕๐.๒, ๕๑.๑, ๔๗.๑ 

- ขอ ๕๐.๒ หนวยขนาดกองพันหรือเทียบเทา หรือกองรอยอิสระขึ้นไป
เปนหนวยรายงานในการขอจําหนายกระสุน 
- ขอ ๕๑.๑ หนวยจะตองรายงานขอจําหนายกระสุนท่ีใชในการฝกตาม
หลักสูตรภายในเวลาไมเกิน ๓๐ วัน หลังจากการใชงานแลวเสร็จ เวน
กรณีมีความจําเปนอยางอ่ืน 
- ขอ ๔๗.๑  กระสุนท่ีขอจําหนาย หมายถึงกระสุนและวัตถุระเบิดและ
วัตถุเคมี ตลอดจนสวนประกอบตางๆ ซ่ึงมีอยูท่ีหนวยและหนวยในสาย
การสงกําลังขั้นเหนือไดควบคุมทางบัญชีไวแลว ท้ังชนิดและจํานวนโดย
เปนไปในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง เชน ใชไปในการฝกตามหลักสูตร ใช
ไปในการรบหรือกรณีฉุกเฉิน สูญหาย ฯลฯ 

   - วิทย ุสพ.ทบ.ท่ี กห ๐๔๔๓/
๗๗๔๐ ลง ๒๔ ธ.ค.๔๖  
ขอ ๒.๑ 

- ขอ ๒.๑ สป.๕ นําไปใชปฏิบัติราชการสนามตามแผนปองกันประเทศ
ของหนวยตางๆ ในขั้นตนหนวยจะตองนําเอา สป.๕ อัตรามูลฐานของ
หนวยไปใชเปนลําดับแรกเม่ือมีการใชจะตองรายงานการใช จําหนายและ
เบิกทดแทนใหครบตามอัตรามูลฐานตามสายการสงกําลังในสนาม 
 

 



   หลักฐานการตรวจ เร่ืองการสงกําลัง สป.๕ สาย สพ.                                                                                                           หนา   ๔๕    ใน  ๕๗  หนา                
 

หัวขอการตรวจ ตัวช้ีวัด วิธีตรวจ หลักฐานอางอิง ใจความของหลักฐานอางอิง 
 ๘.๓ หลักฐานการขอ
อนุมัติจําหนาย 

๑. หลักฐานท่ีแนบไปพรอม 
    กับรายงานขออนุมัต ิ
    จําหนาย มีหลักฐาน 
    ครบถวน 
๒. อ่ืน ๆ 

- ตรวจใบเบิก 
- ตรวจบัญชี 
   คุม 
- ตรวจคําส่ัง 
   การฝก 
- รายงานการใช 
  - สําเนาใบ 
    สงคืนของ 
   หมุนเวียน 
- รายงานขอ 
   อนุมัติ 
   จําหนาย 
(ทบ.๔๐๐–๐๖๕) 

- ระเบียบกองทัพบกวาดวย
การสงกําลังส่ิงอุปกรณ
ประเภท ๕ พ.ศ.๒๕๔๕ ขอ 
๕๐.๓, ๕๑.๑.๑ ๕๑.๑.๒, 
๕๑.๒ 

- ขอ ๕๐.๓  การรายงานขออนุมัติจําหนายกระสุน 
     ขอ ๕๐.๓.๑ ใชแบบรายงานขออนุมัติจําหนาย (ผนวก ต.  ทบ.๔๐๐- ๐๖๕)  
     ขอ ๕๐.๓.๒ หนวยขอจําหนาย ทําใบรายงานขออนุมัตจิําหนายขึน้ 

๔ ชุดเปน ตัวจริง ๑ ชุด สําเนา ๓ ชุด พรอมกับเอกสารท่ีเกี่ยวของ เสนอตัวจริง
และสําเนาอีก ๒ ชุด ไปตามสายการสงกําลัง เก็บสําเนา ๑ ชุด ไวในแฟมรอเรื่อง 

       ขอ ๕๐.๓.๓ เอกสารท่ีตองแนบไปพรอมกับรายงานขออนุมัติจําหนาย 
     ขอ ๕๐.๓.๓.๑ การจําหนายส่ิงอุปกรณประเภท ๕ ท่ีใชในการฝก-

ศึกษาประจําป 
                  - สําเนาคําส่ัง ฝก-ศึกษา 
                  - สําเนารายงานการใช 
                  - สําเนาใบสงคืนของหมุนเวียนส่ิงอุปกรณประเภท ๕ 
      ขอ ๕๐.๓.๓.๒ การจําหนวยส่ิงอุปกรณประเภท ๕ ท่ีใชในการ
ปฏิบัติราชการสนาม ปราบปราบ ฯ หรือปองกันประเทศ 
                  - สําเนาคําส่ังปฏิบัติราชการสนาม หรือผนวกการสงกําลังบํารุง 
                  - สําเนารายงานการใช    โดยมีผูบังคับหนวยเฉพาะกิจระดับ
กรมขึน้ไป ลงนาม 
                  - สําเนารายงานการสูญเสียส่ิงอุปกรณประเภท ๕ (ถามี) 
                  - สําเนาใบสงคืนของหมุนเวียนส่ิงอุปกรณประเภท ๕ 
 



   หลักฐานการตรวจ เร่ืองการสงกําลัง สป.๕ สาย สพ.                                                                                                           หนา   ๔๖    ใน  ๕๗  หนา                
 

หัวขอการตรวจ ตัวช้ีวัด วิธีตรวจ หลักฐานอางอิง ใจความของหลักฐานอางอิง 
              ขอ ๕๐.๓.๓.๓ การจําหนวยส่ิงอุปกรณประเภท ๕ ท่ีชํารุด 

เสียหายเส่ือมสภาพ ใชการไมได ตลอดจนการสูญหาย หรือขาดบัญชี 
(เส่ือมสภาพตามท่ีกรมสรรพาวุธทหารบกแจง ไมตองสอบสวน) 
           - คําส่ังและสําเนาคําส่ังแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวน 
           - สํานวนการสอบสวนและสําเนาการสอบสวนของคณะกรรมการ
สอบสวน 
         ขอ ๕๐.๓.๓.๔ การจําหนายส่ิงอุปกรณประเภท ๕ ท่ีใชในการทดสอบ 
            - สําเนาคําส่ังใหทดสอบหรือคําส่ังซอม                 
            - สําเนาใบสงคืนของหมุนเวียน ส่ิงอุปกรณประเภท ๕ 
          ขอ ๕๐.๓.๓.๕ การจําหนายส่ิงอุปกรณประเภท ๕ ท่ีใชในการฝก
พิเศษใหแนบหลักฐาน เชนเดียวกับท่ีใชในการฝก-ศึกษาประจําป 

            ขอ ๕๐.๓.๓.๖ การจําหนายส่ิงอุปกรณประเภท ๕ ท่ีใชในกรณีอ่ืน
นอกเหนือจากท่ีกลาวมาแลว ใหแนบคําส่ังหรือสําเนาคําส่ังการใชส่ิง
อุปกรณประเภท ๕ ไปดวย 
-  ขอ ๕๑.๑.๑ ของหมุนเวียนใหนําสงคืนตามท่ีกลาวไวใน ตอนท่ี ๓ 
การสงคืน  
-  ขอ ๕๑.๑.๒ หากมีปลอกกระสุนหาย ใหแนบใบรายงานการสอบสวน 
(ทบ.๔๖๘-๕๑๙) ไปดวย 
- ขอ ๕๑.๒ การขอจําหนายวัตถุระเบิดเพ่ือทําลายกระสุนดานใน        
ใหปฏิบัติตามคําส่ังกองทัพบกท่ีเกี่ยวของ 



   หลักฐานการตรวจ เร่ืองการสงกําลัง สป.๕ สาย สพ.                                                                                                           หนา   ๔๗    ใน  ๕๗  หนา                
 

หัวขอการตรวจ ตัวช้ีวัด วิธีตรวจ หลักฐานอางอิง ใจความของหลักฐานอางอิง 
   - วิทย ุสพ.ทบ. ท่ี กห 

๐๔๔๓/๕๗๘๕ ลง  ๑๙  ก.ย.๔๖ 
- การดําเนินการขออนุมัติจําหนาย   ในกรณีวงเงินอยูในอํานาจ  จก.สพ.ทบ. 
อนุมัติขอใหสงหลักฐานประกอบการจําหนายเพ่ิมเติมทุกครั้ง (เพ่ิมเติม)
จากระเบียบการสงกําลังส่ิงอุปกรณประเภท ๕  พ.ศ.๒๕๔๒ 
       ๑. ผนวกรายละเอียดความตองการ/รายการ สป.๕      ท่ีใชในการ       
ฝก-ศึกษา ประกอบคําส่ังฝกท่ีหนวยขอจําหนาย สป.๕ ในคราวนั้นๆ 
       ๒. สําเนาคําส่ังเครดิต สป.๕     ท่ีหนวยไดรับการแจกจายในการ     
ฝก-ศึกษา 
        ๓. สําเนาใบเบิกและใบแจงเลขงาน ท่ีหนวยเบิก สป.๕ ตามเครดิต
หรือบัญชีการหมุนเวียน สป.๕ อัตรามูลฐานพรอมเลขงานท่ีนํามาใชใน
การฝก-ศึกษา 
         ๔. สําเนารายงานการใชท่ีหนวยฝกระดับกองพันขึ้นไป รายงานให 
วศ.ทบ.ทราบ(ตามคําส่ัง ทบ.เรื่องกําหนดการแจกจาย สป.๕  ประจําป) 

 
 
 
 
 
 

    

 
 



   หลักฐานการตรวจ เร่ืองการสงกําลัง สป.๕ สาย สพ.                                                                                                           หนา   ๔๘    ใน  ๕๗  หนา                
 

หัวขอการตรวจ ตัวช้ีวัด วิธีตรวจ หลักฐานอางอิง ใจความของหลักฐานอางอิง 
 ๘.๔ การเสนอรายงาน
ขออนุมัติจําหนาย 

๑. นําเสนอรายงานขอ 
     อนุมัติจําหนายตอหนวย 
     จายท่ีสนับสนุน 
๒. ผูอนุมัติจําหนายมี 
      อํานาจอนุมัติถูกตอง 
๓. เม่ือไดรบัอนุมัติจําหนาย 
     ฉบับตัวจริง แลวนํา 
     สําเนาท่ีมาแกไขใหตรง 
     กับตัวจริงและเสนอ 
     สําเนาท่ีแกไขแลวไป 
     ตามสายการบังคับบัญชา 
 

- ตรวจสอบ 
  รายงานขอ 
  อนุมัติจําหนาย 
- หลักฐาน 
   สําเนาใบ 
   จําหนายท่ี 
   รายงานไป 
   ตามสายการ 
  บังคับบัญชา 
 

- ระเบียบกองทัพบกวาดวย
การสงกําลังส่ิงอุปกรณ 
ประเภท ๕ พ.ศ.๒๕๔๒ ขอ 
๕๐.๓.๕.๔ และ ทางเดิน
เอกสารการจําหนาย 

- ขอ ๕๐.๓.๕.๔ เม่ือหนวยขออนุมัติจําหนายไดรับตัวจริงแลว ใหแกไข
สําเนาท่ีเก็บไวในแฟมรอเรื่องใหตรงกับตัวจริง แลวเก็บ   ตัวจริงไวเปน
หลักฐานเสนอสําเนาท่ีไดแกไขแลวไปตามสายการบังคับบัญชาจนถึง
กองทัพภาค และใหกองทัพภาคสงใหกองบัญชาการชวยรบเก็บไวเปน
หลักฐาน สําหรับหนวยท่ีมิไดรับการสนับสนุนจากสวนภูมิภาคและ
กองบัญชาการชวยรบ ใหทําใบ   ขอจําหนาย ๓ ชุด เก็บสําเนาไวในแฟม
รอเรื่อง ๑ ชุด เสนอตัวจริงและสําเนาอยางละ ๑ ชุด ไปตามสายการสง
กําลัง เม่ือไดรับอนุมัติแลว ใหเก็บสําเนา ๑ ชุดไวท่ีกองควบคุม ส่ิง
อุปกรณ    กรมสรรพาวุธทหารบก ตัวจริงสงคืนหนวยขออนุมัติจําหนาย 
ใหหนวยขอจําหนายแกไขสําเนาใหตรงกับตัวจริง แลวเสนอสําเนาท่ี
แกไขแลวไปยังหนวยขึ้นตรงกองทัพบกท่ีตนสังกัดอยู เพ่ือเก็บไวเปน
หลักฐาน 
- ทางเดินเอกสารจําหนาย 
   ๑. การรายงานขออนุมัติจําหนาย สงรายงานตามสายการสงกําลัง 
   ๒. สําเนารายงานใหหนวยบังคับบัญชาโดยตรงทราบ 
   ๓. ทางเดินของคําส่ังอนุมัติแลว ยอนกลับทางเดินตามสายการสงกําลัง 
 

 
 
 
 



   หลักฐานการตรวจ เร่ืองการสงกําลัง สป.๕ สาย สพ.                                                                                                           หนา   ๔๙    ใน  ๕๗  หนา                
 

หัวขอการตรวจ ตัวช้ีวัด วิธีตรวจ หลักฐานอางอิง ใจความของหลักฐานอางอิง 
 ๘.๕ การตดิตามการขอ
อนุมัติจําหนาย (กรณีลาชา)  

๑. มีหลักฐานการตดิตาม 
     การขออนุมัตจิําหนาย 
     เปนลายลักษณอักษร 
 

- รายงานขอ 
  อนุมัติ
จําหนายท่ีอยู
ในแฟมรอ
เรื่องรอการ
อนุมัติ 

- คําส่ัง ทบ.ท่ี๔๒๒/๒๕๑๖ 
ลง ๕ ต.ค.๑๖ เรื่อง การตรวจ
เยี่ยมการสงกําลังบํารุงของ
ผูบังคับบัญชา และการกํากับ
ดูแลของฝายอํานวยการสง
กําลังบํารุง ขอ ๑๐.๔ 

- ขอ ๑๐.๔ การติดตามเรงรัดผลงาน ฯลฯ 
             ๑๐.๔.๑ ใชวิธีตอไปนีต้ามลําดับ 
                        ๑๐.๔.๑.๑ พบปะประสานดวยตนเอง                                
                        ๑๐.๔.๑.๒ สงผูแทนไปพบปะประสานงาน 
                        ๑๐.๔.๑.๓ ติดตอโดยตรงดวยโทรศัพทหรือวิทยุโทรศัพท                       
                        ๑๐.๔.๑.๔ ติดตามและเรงรัด   เปนลายลักษณอักษร 

 ๘.๖ การตดัยอด สป.๕  
ออกจากบัญชีคุม 

๑. เม่ือไดรับอนุมัติจากผูมี 
     อํานาจใหจําหนายแลว 
๒. การบันทึกตดัยอด 
     บัญชีคุมถูกตอง 
 

- ตรวจสอบ
รายงานขอ
อนุมัติ
จําหนายท่ี
ไดรับอนุมัติ
ใหจําหนาย 
- ตรวจบัญชี
คุมกระสุนมูล
ฐาน, ฝก-
ศึกษา 

- ระเบียบ การสงกําลังส่ิง
อุปกรณประเภท ๕ พ.ศ.
๒๕๔๒ ขอ ๕.๑.๙ 
 
 
- ระเบียบ ทบ.วาดวยการ
จําหนาย สป. พ.ศ.๒๕๓๙  
ขอ ๒๐ 

- ขอ ๕.๑.๙ การจําหนาย หมายถึงการตัดยอดส่ิงอุปกรณออกจากความ
รับผิดชอบของกองทัพบก เนื่องจากสูญไป ใชหมดไป ชํารุดเสียหายจน
ไมสามารถซอมคืนสภาพไดอยางคุมคาเส่ือมสภาพจนใชงานไมได หรือ
สูญหาย เกินความตองการ หรือเปนของลาสมัยไมใชราชการตอไป 
 
- ขอ ๒๐ เม่ือหนวยรายงานทราบผลการอนุมัติจําหนายส่ิงอุปกรณแลว 
ใหตัดยอดส่ิงอุปกรณนัน้ออกจากบัญชีคุมของหนวย และแจงผลการ
อนุมัตินั้นใหหนวยบังคับบัญชาโดยตรงทราบ   แตถาในระหวางการ
ดําเนินกรรมวิธีขออนุมัตจิําหนาย หนวยรายงานมีความจําเปนตองใชส่ิง
อุปกรณประเภทนั้น ใหหนวยรายงานทําเบิกทดแทนไปได เวน สป.๕ 
โดยในการเบิกทดแทนใหแนบสําเนารายงานขออนุมัตจิําหนวย  
(ทบ.๔๐๐-๐๖๕) ไปดวย 
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   - ระเบียบ ทบ.วาดวยการสง

กําลัง สป.๕ พ.ศ.๒๕๔๒ ขอ 
๕.๑.๒๖, ขอ ๗.๑.๑ ขอ 
๖๑.๒.๑, ขอ  ๖๑.๒.๔  ขอ 
๖๑.๒.๖ 

- ขอ ๕.๑.๒๖ อัตรากระสุนมูลฐาน หมายถึง จํานวนกระสุนซ่ึง
กองทัพบกอนุมัตใิหหนวยสะสมไว เพ่ือใชรบหรือเผชิญสถานการณ 
และสามารถนําไปไดดวยกาํลังพลและยานพาหนะของหนวย 
- ขอ ๗.๑.๑ ความตองการกระสุนมูลฐานขั้นตน 

         = อัตรากระสุนมูลฐาน X จํานวนหนวยทหารหรือจํานวนอาวุธ
ตามอัตรานั้น  
- ขอ ๖๑.๒.๑ จํานวนและชนิดกระสุนตามอัตรามูลฐาน ใหปฏิบัติตาม
คําส่ังของกองทัพบกท่ีใชบังคับอยู 
- ขอ ๖๑.๒.๔ กระสุนมูลฐานนี ้มีไวเพ่ือใชในการรบหรือในกรณฉีุกเฉิน
เทานั้น หากนําไปใชกรณีอ่ืนจะตองไดรับอนุมัติจากกองทัพบก 
- ขอ ๖๑.๒.๖ ผูบังคับหนวยจะตองรับผิดชอบใหมีจํานวนกระสุนครบ
ตามอัตรามูลฐานและอยูในสภาพใชการรบไดทันที หากปรากฏหรือ
สงสัยวาเส่ือมสภาพ จะตองรายงานตามสายการสงกาํลังโดยดวน และ
สําเนารายงานตามสายการบังคับบัญชาทราบดวย 

   - หนังสือ ยก.ทบ.ตอท่ี กห 
๐๔๐๓/๒๘๘ ลง ๕ ก.ย.
๓๗ เรื่อง การเบิก ลข.
สังหาร     ขอ ๒.๔ 

- ขอ ๒.๔ ความตองการ ลข. สังหารคงถือปฏิบัติเชนเดียวกับความตองการ
กระสุนมูลฐานคือใชอัตราเต็ม ตามอัตราการจัดและยุทโธปกรณท่ี ทบ.
ไดกําหนดไว สําหรับหนวยดําเนินกลยุทธ และหนวยอ่ืน ๆ 
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๙. การรายงานสถานภาพ 
 ๙.๑ การรายงานสถานภาพ
สมบูรณ (รอบ ๖ เดือน) 

   
 ๑ รายงานครบถวนทุก
รายการ 
๒ รายงานตรงตามขอกําหนด
ในระเบียบ 

 
 - คํานวณ

จํานวน
กระสุนโดย
ตรวจสอบ
จํานวนอาวุธ
ท่ีหนวย
ไดรับกับ
อัตรามูลฐาน 

 - ตรวจบัญชี
คุมมูลฐาน 

 - ตรวจใบเบิก 

 
- อจย.,อสอ. และ อย. ของ
หนวย 
- คําส่ัง ทบ. (เฉพาะ) ลับมาก 
ท่ี ๙๘/๔๓  ลง ๖ ก.ย. ๔๓ 
เรื่อง อัตรามูลฐานกระสุนและ
วัตถุระเบิดและคําส่ังแกไข
เพ่ิมเติม คําส่ัง ทบ.(เฉพาะ) 
ลับมาก ท่ี ๑๓/๔๔  ลง ๖ มี.ค.
๔๔ เรื่อง แกอัตรามูลฐานและ
วัตถุระเบิด (ครั้งท่ี ๑) 
- คําส่ัง ทบ. (เฉพาะ) ลับมาก 
ท่ี ๕๙/๒๖ ลง ๙ มี.ค.๒๖ เรื่อง 
อัตรามูลฐานกระสุนและวัตถุ
ระเบิดของหนวยอาสาสมัคร
ทหารพราน 

 
- ดูรายละเอียดในหลักฐานอางอิง 
- ดูรายละเอียดในหลักฐานท่ีอาง 
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   - หนังสือ ยก.ทบ.ท่ี ตอ กห 

๐๔๐๓/๘๗๕๐ ลง ๕ ส.ค.
๔๖ เรื่องปญหาขอขัดของ
จากการตรวจของ จบ ขอ.
๒.๑, ๒.๓ 

- ขอ ๒.๑ ลข.สังหาร กําหนดจายใหเฉพาะหนวยดําเนินกลยุทธ จํานวน 
๑ ลูก/คน สําหรับหนวยอ่ืนๆ จํานวน ๓ คน/ลูก ซ่ึงหนวยดําเนินกลยุทธ
ตามนัยคําส่ังนี ้หมายรวมถึง กรม/พัน.ร.,ม. และ รพศ., กองรอย ลว.พล. 
และ รอย.ลว.ไกล เนื่องจากอัตรามูลฐานกระสุนและวัตถุระเบิด หมายถึง 
จํานวนกระสุนและวัตถุระเบิดซ่ึงอนุมัติใหมีไวท่ีหนวยใชตลอดเวลา เพ่ือเผชิญกับ
สถานการณรบในขั้นตนจนกวาการสงกําลังเพ่ิมเติมตามปกติจะดําเนินการได อัตรา
มูลฐานดังกลาวหนวยจะตองสามารถนําไปไดดวยกําลังพล และยานพาหนะในอัตรา
ของหนวย เพราะฉะนั้นหนวยอ่ืน  ๆ จึงหมายถึง เฉพาะหนวยในสวนกําลังรบ
(นอกเหนือจากหนวยดําเนินกลยุทธตามนัยของคําส่ังนี)้ ตามการจัดแบง
ประเภทการจัดหนวยของ ทบ. ซ่ึงประกอบดวย สวนบังคับบัญชา สวนกําลังรบ สวน
สนับสนุนการรบ สวนภูมิภาค สวนสงกําลังบํารุง สวนการศึกษา และสวนชวยการ
พัฒนาประเทศ ดังนั้นหนวยอ่ืนซ่ึงมิใชหนวยในสวนกําลังรบ จึงไมมีความ
จําเปนท่ีจะตองเบิก   ลข.สังหาร ไวประจําหนวย 

    - ขอ ๒.๓  หนวยสวนภูมิภาคและสวนการศึกษา กําหนดใหมีอัตรามูล
ฐานกระสุนเทากับครึ่งหนึ่งของอัตรามูลฐานกระสุนท่ีระบุไว ดังนั้นการ
ท่ีระบุอัตรามูลฐานกระสุน ปพ.๔๕ นิ้วไวจํานวน ๒๑ นัด/กระบอก จึง
ทําใหเกิดความสับสนวาจะใหหนวยเบิกจายกระสุนจํานวนเทาใด  เชน  
๑๐ นัด/กระบอก,  ๑๑ นัด/กระบอก  
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    หรือ ๑๐ นัดครึ่ง/กระบอก เปนตน แตอยางไรก็ตามหากใชหลักการ

กําหนดความตองการกระสุนมูลฐานขั้นตน ตามอางถึง ๓ (ความ
ตองการกระสุนมูลฐานขั้นตน = อัตรามูลฐาน X จํานวนหนวยทหาร 
หรือจํานวนอาวุธตามอัตรา) มาเปนแนวทางในการคํานวณ หากยังมีเศษ
ของจาํนวนกระสุนใหปดขึน้ กจ็ะสามารถแกไขปญหาดังกลาวได เชน 
มทบ.มี ปพ.ของหนวยใช = (๒๑/๒)X(๓๓)=๓๔๖ นัด (ปดเศษขึน้) โดย
หนวยสามารถเบิกจายจํานวนกระสุนดังกลาวเปนสวนรวมไวประจํา
หนวยได 

  ๙.๒  รายงานสถานภาพ
รอบ ๑ เดือน 
      

๑.รายงานเฉพาะรายการท่ี
เปล่ียนแปลง 
๒. งดรายงานและมีเอกสาร
ยืนยัน 
๓. รายงานตรงตาม
ขอกําหนดในระเบียบฯ 

 - ตรวจรายงาน
สถานภาพ
กับบัญชีคุม
เครดิต
กระสุน
และบัญชี 

  คุมกระสุน 

- ระเบียบ ทบ.วาดวยการสง
กําลังกําลัง สป. ๕ พ.ศ. 
๒๕๔๒ ขอ ๗๐.๑.๑, ๗๐.๒, 
๗๑.๑.๑, ๗๑.๑.๒, ๗๑.๖, 
๗๒.๒, ๗๓.๑, ๗๓.๒, 
๗๓.๓, และ ๗๓.๔ 

 
 

- ขอ ๗๐.๑.๑ ใหหนวยใช ,  ค ลังกระสุนกองบัญชาการชวยรบ, 
ค ลังกระสุนสวนภูมิภาค ใชแบบเอกสาร ใบรายงานสถานภาพกระสุน 
แบบ ๑ ตาม ผนวก ผ (ทบ.๔๖๘–๕๒๑แบบ ๑) สําหรับคลังกระสุน
กองบัญชาการชวยรบ ใหทําใบสรุปการสะสมตาม ผนวก ฝ             
(ทบ.๔๖๘–๕๒๒)  ดวย 
- ขอ ๗๐.๒ ระยะเวลาในการรายงาน ทุกระดับหนวยรายงานทุกรอบ ๑  
เดือน ปดรายงานในวันส้ินสุดวนัทําการของเดือนนัน้ ๆ  
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  มูลฐาน ณ 

วันปด
รายงาน 

 

 - ขอ ๗๑.๑.๑ กองพันหรือหนวยเทียบเทาหรือกองรอยอิสระขึ้นไป เปน
หนวยรายงานสถานภาพ สําหรับหนวยเหนือขึน้ไปจากกองพัน คง
รายงานเฉพาะหนวยขึน้ตรงของตนเวนหนวยขึ้นตรงซ่ึงไดรายงานให
หนวยท่ีใหการสนับสนุนทราบแลว 
- ขอ ๗๑.๑.๒ ใหรายงานสถานภาพตอหนวยท่ีใหการสนบัสนุน ภายใน
วันท่ี ๕ ของเดือน หลังจากปดรายงาน และสําเนาเสนอตามสายการ
บังคับบัญชาและใหหนวยตามสายการบังคับบัญชา สรปุรวมเอกสาร
ตามลําดับจนถึงหนวยขึ้นตรงกองทัพบก 
- ขอ ๗๑.๖ การรายงานลาชากวากําหนดของหนวยใด ๆ กต็าม ใหหนวย
ขึ้นตรงกองทัพบก ซ่ึงเปนหนวยในสายการบังคับบัญชาของหนวยนั้น ๆ 
พิจารณาขอบกพรอง แลวรายงานใหกองทัพบกทราบ 
- ขอ ๗๒.๒ ใหทุกหนวยท่ีเกี่ยวของรายงานสถานภาพสมบูรณ เพ่ือสรุป
การเปล่ียนแปลงในรอบ ๖ เดือน เม่ือส้ินสุดเดือนมีนาคมและกันยายและ 

งดรายงานสถานภาพประจําเดือน 
    - ขอ ๗๓.๑ กระสุนรายการใดท่ีหนวยนัน้ไมไดรับหรือสะสมไว ไมมี

การเปล่ียนแปลงจากรายงานสถานภาพกระสุนในรอบปท่ีแลว ใหงดไม
ตองรายงาน เฉพาะในกรณีท่ีไมมีการเปล่ียนแปลงทุก รายการ ใหยืนยนั
ดวยเครื่องมือส่ือสารท่ีเหมาะสม ยกเวนการ รายงานสถานภาพสมบูรณ 
- ขอ ๗๓.๒ รายช่ือกระสุนท่ีจะตองรายงาน ใหใชรายช่ือกระสุนตาม
คําส่ังกองทัพบกเก่ียวกับการกําหนดช่ือกระสุน 
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    - ขอ ๗๓.๓ รายงานสถานภาพกระสุน ใหถือเปนเอกสาร “ลับ” 
- ขอ ๗๓.๔ สําหรับรายการกระสุนท่ีตองรายงาน ใหถือตาม    รายการท่ี
กรมสรรพาวุธทหารบก ประกาศและแจกจายใหทราบ 

   - หนังสือ สพ.ทบ.ดวนมาก ท่ี 
กห ๐๔๔๓/๕๑๐ ลง ๒๑ ม.ค.
๔๕ เรื่อง กําหนดแนวทาง
แกปญหา สป.๕ ขอ ๒ 
- หนังสือ สพ.ทบ.ดวนมาก ท่ี 
กห ๐๔๔๓/๕๐๘ ลง ๒๑ ม.ค.
๔๕ เรื่อง ช้ีแจงการดําเนินการ
เพ่ิมเติมเกี่ยวกับ สป.๕  
(เรียน มทภ.๑, ๒, ๓, ๔) 
 

- ขอ ๒ จากปญหาขอมูลจากการรายงานสภาพ สป.๕ ตามวงรอบเดือน 
ไมมี ขอมูลเพียงพอ สพ.ทบ.จึงไดแจงให ทภ.๑-๔ และ นขต.ทบ.(นอก 
ทภ. ในพ้ืนท่ี ทภ.๑) ทราบ และดําเนินการตามส่ิงท่ีสงมาดวย ๒-๓ สรุป
ไดดังนี ้
      ๒.๑ การรายงานสถานภาพทุกรอบ ๑ เดือน ในฐานะของหนวยใช 
ตามแบบฟอรม ทบ.๔๖๘–๕๒๑ แบบ ๑ ซ่ึงหนวย   รายงานยอดกระสุน
ฝก กระสุนมูลฐาน รวมในรายงานเดียวกัน   ใหแตละหนวยรายงาน
สถานภาพกระสุนวัตถุระเบิดของหนวยเอง เพ่ิมเติม มาพรอมกับรายงาน
ตามระเบียบฯ โดยแยกรายงานสถานภาพกระสุนและวัตถุระเบิด เปน
ประเภทกระสุนมูลฐาน, กระสุนฝก คนละฉบับโดยใชแบบฟอรม ทบ.
๔๖๘–๕๒๑ แบบ ๑ พรอมใหจดัทํารายงานเลขกระสุนฝก, กระสุนมูล
ฐาน โดยใชแบบฟอรม ทบ.๔๖๘–๕๒๑ แบบ ๒ แนบมาดวย (ตัวอยาง
การรายงานตามท่ีแนบ) โดยใหรายงานสถานภาพทุกรายการ (ฉบับ
สมบูรณ)    ทุกตน ต.ค., เม.ย. หากวงรอบเดือนใดไมมีการเปล่ียนแปลง
ใหยืนยันใหทราบ หรือแจงใหทราบ เฉพาะรายการท่ีเปล่ียนแปลง 
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หัวขอการตรวจ ตัวช้ีวัด วิธีตรวจ หลักฐานอางอิง ใจความของหลักฐานอางอิง 
   - หนังสือ สพ.ทบ.ดวนมาก ท่ี 

กห ๐๔๔๓/๕๐๙ ลง ๒๑ ม.ค.
๔๕ เรื่อง ช้ีแจงการดําเนนิการ
เพ่ิมเติมเกี่ยวกับ สป.๕  
(เรียน ผบ.หนวย นขต.ทบ.) 

     ๒.๒ การรายงานสถานภาพทุกรอบ ๑ เดือน ในฐานะหนวยสงกําลัง 
(คลังกระสุน บชร., คลังกระสุนสวนภูมิภาค) ตามแบบฟอรม ทบ.
๔๖๘–๕๒๑ แบบ ๑ ซ่ึงเติมหนวยรายงานยอดกระสุนฝก กระสุนมูล
ฐาน กระสุนสํารองสงคราม รวมในรายงานฉบับเดียวกนั ใหแตละ
หนวยรายงานเพ่ิมเติมโดยแยกรายงานยอดกระสุนฝก (ในสะสม) และ
กระสุนสํารองสงครามคนละฉบับโดยใชแบบฟอรม ทบ.๔๖๘–๕๒๑ 
แบบ ๑ และจัดทํารายงานเลขงาน และสภาพกระสุนฝก กระสุนสํารอง
สงคราม แยกคนละฉบับ โดยใชแบบฟอรม ทบ.๔๖๘–๕๒๑ แบบ ๒ 
แนบมาพรอมกับรายงานตามระเบียบฯ(ตามตัวอยางท่ีแนบ) หากวงรอบ
เดือนใดไมมีการเปล่ียนแปลงใหยนืยันใหทราบ เฉพาะรายการท่ี
เปล่ียนแปลง 
     ๒.๓ การรายงานสถานภาพเพ่ิมเติม ในขอ ๒.๑ , ๒.๒ ใหหนวยท่ี
รายงาน รายงานผานหนวยสนับสนนุตามสายสงกําลัง   มาพรอมกับ
รายงานตามระเบียบฯ และใหหนวยรับรายงาน     ดังกลาว รวบรวม
รายงานของทุกหนวย ๆ ละ ๑ ฉบับ สงให กคสป.สพ.ทบ. ทุกวงรอบ
เดือน พรอมกับรายงานตามระเบียบ ฯ 
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หัวขอการตรวจ ตัวช้ีวัด วิธีตรวจ หลักฐานอางอิง ใจความของหลักฐานอางอิง 
   - วิทย ุสพ.ทบ. ท่ี กห 

๐๔๔๓/๑๙๙๑ ลง ๒๘  มี.ค.๔๖ 
ขอ ๓ 

- ขอ ๓ เพ่ือใหทราบปผลิต (อาย)ุของ สป.๕ ท่ีคงคลังหนวยตาง  ๆเพ่ือใช
เปนขอมูลในการบริหารในเรื่องการเก็บรกัษา    การจัดหา ใหสัมพันธกับ
อายุการเก็บรกัษา ขอใหหนวยบันทึกขอมูล ปผลิต(ป ค.ศ.) ของ สป.๕ 
แตละชนิดแตละเลขงานลงไป (ในชองหมายเหต)ุ เพ่ิมเติมในรายงาน
สถานภาพประจําเดือน ตามขอ ๒ ดวย รวมท้ังขอใหตรวจสอบสภาพ 
สป.๕ คงคลัง (ตามผลการตรวจสภาพหรือหลักฐานแจงระงับกําจัดการใช) 
และบันทึกในชองสภาพใหตรงกับสภาพท่ีแทจริงของ สป.๕ ใน
ครอบครองดวย 

 ๙.๓ การรายงานการใช  
สป.๕ ฝก- ศึกษา 

๑. รายงานครบถวนถูกตอง 
๒. รายงานการใชให ยศ.
ทบ.ทราบภายใน ๗ วนั 
หลังจากฝกเสร็จ 
 

- ตรวจรายงาน
การใช 

- ตรวจ
หลักฐาน
ใบเบิก 

- การควบคุม
ทางบัญชี 

- คําส่ังกองทัพบก (เฉพาะ) ท่ี    
เรื่องกําหนดการแจกจายส่ิง
อุปกรณประเภท ๕ สาย สพ. 
และ สาย วศ. สําหรับการฝก
ประจําปงบประมาณ……….   
ขอ ๕ 
- วิทย ุสพ.ทบ.ท่ี กห ๐๔๔๓/
๗๗๔๐ ลง ๒๔ ธ.ค.๔๖ 
ขอ ๒.๓ 
- คําส่ัง ทบ.หรือคําส่ังหนวย
เหนือท่ีแบงมอบเครดิตฝก
ประจําป (สาย สพ.และวศ.) 
ใหกับหนวยปปจจุบัน 

- ขอ ๕ ใหหนวยฝกท่ีใช สป.๕ สาย สพ. และ สาย วศ.รายงานการใช
และสถานภาพ สป.๕ สาย สพ. และ สาย วศ.ตอ ยศ.ทบ.ภายใน ๗ วัน 
หลังจากจบการฝกกับใหหนวยท่ีไดรับการแจกจาย สป.๕ สาย สพ. และ 
สาย วศ.ตามผนวกประกอบคําส่ัง รวบรวมและสรุปรายงานการใชของ
หนวยรองของตนเสนอตอ ยศ.ทบ. ทุกรอบ ๓ เดือน ฯลฯ 
- ขอ ๒.๓ ขอใหหนวยท่ีมี สป.๕ ในครอบครองใหความสนใจตอการ
ควบคุมการเก็บรักษา สป.๕ และ ปฏิบัติตอระเบียบและคําส่ังของ ทบ.
ท่ีเกี่ยวกับการเก็บรกัษา การสงกําลัง สป.๕ และใหความสําคัญมากกวา 
สป.ประเภทอ่ืน และควบคุมการจําหนาย สป.๕ ใหตรงตามจํานวนท่ีได
ใชจริงโดยใกลชิด 

 


