
 หลักฐานการตรวจประจําป  เร่ืองยานพาหนะฯ                                                                                                                      หนา    ๑  ใน  ๖๕  หนา 
หลักฐานการตรวจ ประจําป  

เร่ือง   ยานพาหนะใน-นอกอัตราและการใชรถประจาํหนวย 
 

หัวขอการตรวจ ตัวช้ีวัด วิธีตรวจ หลักฐานอางอิง ใจความของหลักฐานอางอิง 
๑.  การเตรียมการรับตรวจ 
 ๑.๑ การดําเนินการตาม 
       บันทึกผลการตรวจ 
       ของชุดตรวจ จบ. 
       ครั้งหลังสุด  

 
๑. แกไขขอบกพรอง

เรียบรอย 
๒. รายงานการแกไขให

ผูบังคับบัญชาทราบ 
๓. จัดทําสําเนาบันทึกผล

การตรวจฯ และรายงาน   
     การแกไข แนบไวกับ

ขอมูล 
๔. อ่ืน ๆ 

 
- ดูเอกสาร 

 
- ระเบียบกองทัพบก 
   วาดวย การตรวจใน 
   หนาท่ีนายทหารจเร   
    พ.ศ.๒๕๕๐ ลง ๑๖ พ.ย. 

๕๐  ขอ ๑๔.๒ 
-  คําส่ัง ทบ.เรื่อง    
   กําหนดการตรวจใน 
   หนาท่ีนายทหารจเร  
   ประจําปท่ีทําการตรวจ 

 
- ขอ ๑๔.๒ หนวยรับการตรวจระดับกองพันหรือเทียบเทาขึ้นไปเม่ือไดรับ

บันทึกผลการตรวจแลวใหดําเนินการแกไขขอบกพรองท่ีอยูในอํานาจของ
ตนทันที โดยไมตองรอใหหนวยเหนือส่ังการสําหรับเรื่องท่ีอยูนอกเหนือ
อํานาจของตนท่ีจะแกไขไดเอง ใหรายงานหนวยเหนือเพ่ือดําเนินการตอไป 

 
 
 

* ๑. ครบถวนตามท่ี จบ.
กําหนด 

๒. ถูกตองเรียบรอย 
๓. อ่ืน ๆ 

- ดูเอกสาร -  คําส่ัง ทบ.เรื่องกําหนด    
   การตรวจในหนาท่ี  
   นายทหารจเร ประจําป 
   ท่ีทําการตรวจ 
- หนังสือท่ี จบ.แจงให  
  หนวยรับตรวจเตรยีมการ  
  รับตรวจลวงหนา 

- 
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หัวขอการตรวจ ตัวช้ีวัด วิธีตรวจ หลักฐานอางอิง ใจความของหลักฐานอางอิง 
 ๑.๓ แบบตรวจสอบและ 
       ประเมินผลตาม 
       โครงการของ จบ. 

๑.  ครบถวนตามท่ี จบ. 
กําหนด 

๒. ถูกตองเรียบรอย 
๓. อ่ืน ๆ  

- ดูเอกสาร - เชนเดียวกับขอ ๑.๒ - 
 

 ๑.๔  การจัดผูนําตรวจ 
         ผูรับตรวจและ 
         ยานพาหนะนําตรวจ 

๑. เจาหนาท่ีมีความรูใน
เรื่องท่ีรับตรวจ  

๒. จัดครบถวน  
๓. อ่ืน ๆ 

- ดูคําส่ังแตงตั้ง - เชนเดียวกับขอ ๑.๒ - 

 ๑.๕ การจัดสถานท่ี 
        รับตรวจ 

๑. จัดส่ิงอํานวยความ 
    สะดวกอยางเหมาะสม 
๒.  โตะ ,  เก า อ้ี  จัด เปน

ระเบียบเรียบรอย 
๓.  แสงสวางเพียงพอ 
๔. อ่ืน ๆ 

- ดูสถานท่ี - เชนเดียวกับขอ ๑.๒ - 
 
 
 
 
 

 ๑.๖ การเตรียมเอกสาร 
        รับตรวจ 

๑. ใสแฟมเปนระเบียบ 
     เรียบรอย 
๒. เอกสารหลักฐาน

ถูกตองครบถวน  
๓. จัดวางอยางเหมาะสม 
๔. อ่ืน ๆ 

- ดูแฟม
เอกสาร 

- เชนเดียวกับขอ ๑.๒ - 
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หัวขอการตรวจ ตัวช้ีวัด วิธีตรวจ หลักฐานอางอิง ใจความของหลักฐานอางอิง 
๒. การรับ – สงหนาที ่     
 ๒.๑ หลักฐานการรับ-สง 
         หนาท่ี 

๑. จัดทําเอกสารหลักฐาน
ครบถวน 

๒. เอกสารหลักฐาน
ถูกตองเรียบรอย 

๓. อ่ืน ๆ 

- ดูเอกสาร
หลักฐาน
การรับ-สง
หนาท่ี 

- ระเบียบกองทัพบก 
  วาดวยการรับ-สงหนาท่ี 
  ในเวลายาย เล่ือน ลด 
  ปลด และบรรจุ พ.ศ. 
   ๒๕๔๐ ลง ๑๘ ก.ย.๔๐ 

ขอ ๗ 

- ขอ ๗ เม่ือมีคําส่ังยายขาราชการ หรือใหขาราชการออกจากราชการ ให 
   ผูบังคับบัญชาจัดใหมีการรับ-สงหนาท่ีกันโดยเร็ว โดยใหเริ่มออกเดินทางไป

รับ-สงหนาท่ี ซ่ึงกันและกันภายใน ๗ วัน นับตั้งแตวันท่ีไดรับทราบคําส่ัง
อยางเปนทางการตอจากนั้นใหทําการรับ-สงหนาท่ีตอกันใหแลวเสร็จตาม
กําหนดเวลา ดังนี้ 

     ขาราชการท่ีมีตําแหนงตั้งแต ผูบังคับหมวดหรือเทียบเทาลงไป ภายใน 
๒ วัน 

  ขาราชการท่ีมีตําแหนงตั้งแต ผูบังคับกองรอยหรือเทียบเทา ภายใน    
๓ วัน 

  ขาราชการท่ีมีตําแหนงตั้งแต ผูบังคับกองพัน ผูบังคับการกรมหรือ
เทียบเทา ภายใน ๕ วัน   

      ขาราชการท่ีมีตําแหนงตั้งแต ผูบัญชาการกองพลขึ้นไปหรือเทียบเทา 
ภายใน ๗ วัน 

  เวนแตผูครองตําแหนงดังกลาวเปนเจาหนาท่ีคลัง ซ่ึงรับผิดชอบบัญชี
พัสดุและพัสดุในคลังโดยตรง จึงใหยืดเวลาในการรับ-สงหนาท่ีออกไปได 
ไมเกิน ๑๕ วัน 
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หัวขอการตรวจ ตัวช้ีวัด วิธีตรวจ หลักฐานอางอิง ใจความของหลักฐานอางอิง 
 ๒.๒ หลักฐาน 
          การรายงาน  

๑. มีการรายงาน 
   ใหผูบังคับบัญชาทราบ 
๒. รายงาน    
    ตามกําหนดเวลา 
๓. อ่ืน ๆ 

- ดูหลักฐาน 
   การรายงาน 
   ตามท่ี

กําหนด 

- ระเบียบกองทัพบก 
  วาดวยการรับ-สง 
 หนาท่ีในเวลายาย 
 เล่ือน ลด ปลด และ 
 บรรจุ พ.ศ.๒๕๔๐ ลง 
 ๑๘ ก.ย.๔๐ 
  ขอ ๑๑ และ ๑๒ 

- ขอ ๑๑ การปฏิบัติตอเอกสารท่ีเกี่ยวของกับการรับ-สงหนาท่ี 
            ๑๑.๑ ใหผูสงจัดทําบัญชีสงหนาท่ีเฉพาะในกองบังคับการหรือเฉพาะ
ในสวนท่ีตนรับผิดชอบโดยตรง เชน บัญชีกําลังพล บัญชีอาวุธ บัญชีการเงิน 
บัญชีส่ิงอุปกรณตามสายยุทธบรกิารตาง ๆ และบัญชีอ่ืน ๆ เฉพาะท่ีจําเปน
ตามจํานวนซ่ึงเปนจริงในวนัท่ีรับ-สงหนาท่ีสําหรับเงินผูสงท่ีมีอํานาจส่ังการ
เบิกจายเงินกับผูมีหนาท่ีรกัษาเงินตองทําบัญชีรับสงและตรวจสอบเงินใน
บัญชีดวย 
          ๑๑.๒ เม่ือไดตรวจรับถูกตองแลวใหผูสงและผูรับบันทึกไวทายบัญชี
สงหนาท่ีวาไดตรวจรับถูกตองแลวและลงช่ือผูรับไว แตถามีการคลาดเคล่ือน
เกิดขึ้นก็ใหบันทึกไวในบัญชีนั้นและลงช่ือผูรับ, ผูสง กับเจาหนาท่ีซ่ึง
เกี่ยวของ แลวรับ-สงกันใหเสร็จไปช้ันหนึ่งกอน ตอจากนั้นผูรับตองรีบ
รายงานใหผูบังคับบัญชาโดยตรงทราบโดยเร็ว   ฯลฯ  

- ขอ ๑๒ บัญชีรับ-สงหนาท่ีใหทําเปน ๓ ชุด เก็บไว ณ ท่ีทําการเปนหลักฐาน ๑ 
ชุด ผูสงเก็บรักษาไว ๑ ชุด อีก ๑ ชุด ผูรับนําเสนอผูบังคับบัญชาโดยตรง
ทราบภายใน ๗ วัน นับตั้งแตวันท่ีรับ-สงหนาท่ีแลวเสร็จ ฯลฯ 
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หัวขอการตรวจ ตัวช้ีวัด วิธีตรวจ หลักฐานอางอิง ใจความของหลักฐานอางอิง 
 ๒.๓ การสํารวจพิเศษ ๑. มีรายงานขออนุมัติ 

๒. ดําเนินการถูกตอง 
๓. อ่ืน ๆ 

- ดูหลักฐาน 
 การรายงาน 

- ระเบียบกองทัพบก 
  วาดวย การสงกําลังส่ิง 
   อุปกรณ ประเภท  ๒ 
   และ ๔ ลง ๓๐ ธ.ค.๓๔ 
     ขอ ๔๒.๓ และ ขอ         
    ๔๒.๓.๖,     

- ขอ ๔๒.๓ การสํารวจพิเศษ ไดแก การสํารวจส่ิงอุปกรณเปนครั้งคราวตาม
ความจําเปน โดยปดการเบิกจายเฉพาะรายการท่ีสํารวจนั้น เวนกรณีเรงดวน 
การสํารวจประเภทนี้จะสํารวจส่ิงอุปกรณจําพวกใด ชนิดใด หรือรายการใด
นั้น ขึ้นอยูกับกรณี ดังตอไปนี้ 

            ๔๒.๓.๖ เม่ือมีการรับสง – หนาท่ี 
ฯลฯ 

๓. การควบคุมทางบัญชี     
     ๓.๑ บัญชีคุม 
            ส่ิงอุปกรณถาวร 

(ทบ.๔๐๐-๐๐๕) 

๑. บันทึกเรียบรอย 
๒. ใบเบิกครบถวน 
๓. จํานวน สป.ถูกตอง 
๔. อ่ืน ๆ 

- ตรวจใบเบิก 
- ดูบัญชีคุม 
- ดูใบสงคืน 
- ดูใบโอน 
ส่ิงอุปกรณ 

- ระเบียบกองทัพบก  
  วาดวยการสงกําลัง 
  สิ่งอุปกรณประเภท 
  ๒ และ ๔ พ.ศ.๒๕๓๔   
ลง ๓๐ ธ.ค.๓๔ ขอ 
๕.๔๐, ๕.๔๑, ๓๙.๒, 

   ๓๙.๒.๓.๒, 
  ๓๙.๒.๓๒.๒ และ ขอ 
   ๔๐ 

- ขอ ๕.๔๐ หนวยใช หมายถึง หนวยท่ีไดรับส่ิงอุปกรณตาม อจย. อสอ.หรือ
อนุมัติอ่ืนใดซ่ึงไดรับประโยชนจากการใชส่ิงอุปกรณนั้น ๆ 

- ขอ ๕.๔๑ หนวยเบิก หมายถึง หนวยใชตั้งแตระดับกองพันหรือเทียบเทา 
หรือกองรอยอิสระขึ้นไป หรือหนวยอิสระท่ี ทบ.อนุมัติหรือหนวยสนับสนุน
ทางการสงกําลังทุกระดับท่ีเบิกส่ิงอุปกรณไปยังหนวยจาย 

- ขอ ๓๙.๒ การควบคุมทางบัญชี ผูบังคับหนวยสนับสนุนทางการสงกําลัง 
และหนวยใช จะตองรับผิดชอบดําเนินการควบคุมทางบัญชีตอส่ิงอุปกรณให
เปนไปดวยความเรียบรอย เหมาะสม เพ่ือใหทราบสถานภาพส่ิงอุปกรณได
ตลอดเวลา โดยถือมูลฐาน ภารกิจและความรับผิดชอบในการควบคุม ดังนี้ 
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หัวขอการตรวจ ตัวช้ีวัด วิธีตรวจ หลักฐานอางอิง ใจความของหลักฐานอางอิง 
    - ขอ ๓๙.๒.๓.๒ หนวยใช 

                      ๓๙.๒.๓.๒.๑ ดําเนินการรวบรวมหลักฐาน จัดทําสถิติและ
ขอมูลสําหรับส่ิงอุปกรณแตละรายการ 

                      ๓๙.๒.๓.๒.๒ จัดทําบัญชีคุมส่ิงอุปกรณถาวรโดยใชแบบพิมพ 
ทบ.๔๐๐-๐๐๕ สําหรับบัญชีคุมช้ินสวนซอมและส่ิงอุปกรณใชส้ินเปลือง 
ใหใชแบบพิมพ ทบ.๔๐๐-๐๖๘ 

- ขอ ๔๐ ความรับผิดชอบ ผูบังคับบัญชาทุกระดับช้ันตองรับผิดชอบในการ
ควบคุมส่ิงอุปกรณใหเปนไปโดยเรียบรอยเหมาะสมถูกตองตามความมุง
หมายของทางราชการ 

๓.๒ บัญชีช้ินสวนซอม 
        ตามอัตราพิกัด 
       หรือ บชอพ.  
       (ทบ.๔๐๐-๐๖๖) 
๓.๓ บัตรบัญชีคุม 
       ช้ินสวนซอม 
       ตามอัตราพิกัด 
      (ทบ.๔๐๐-๐๖๘) 

๑. จัดทําเรียบรอย 
๒. มีการขอปรับ บชอพ. 
๓. มีการเบิก/สงคนื ชอพ. 
๔. อ่ืน ๆ 
๑. บันทึกเรียบรอย 
๒. จํานวน ชอพ. ถูกตอง 
๓. มีการสอบทานความ 

ตองการ ชอพ. 
๔. อ่ืน ๆ 

- ดู บชอพ. 
 
 
 
- ตรวจ 
  บัญชีคุม  
- ดูการ 
  สอบทาน 
- ดูคลังเก็บ 
   

- ระเบียบกองทัพบก  วา
ดวยช้ินสวนซอมตาม
อัตราพิกัดและช้ินสวน
ซอมท่ีสะสม 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 และ ๖.๘ 

 

- ขอ ๔ คําจํากัดความ 
          ๔.๒ บัญชีช้ินสวนซอมตามอัตราพิกัด (บชอพ.) คือ เอกสารแสดง

รายการ และจํานวนช้ินสวนซอมซ่ึงอนุมัติใหหนวยใชสะสมไวเพ่ือ
สนับสนุนขีดความสามารถในการซอมบํารุงประจําหนวย (ขั้น ๑-๒) 

          ๔.๓ ช้ินสวนซอมตามอัตราพิกัด (ชอพ.) คือ ช้ินสวนซอมสําหรับการ
ซอมบํารุงประจําหนวย ซ่ึงอนุมัติใหหนวยใชสะสมไวตามบัญชีช้ินสวน
ซอมตามอัตราพิกัด 

          ๔.๖ หนวยใช หมายถึง หนวยซ่ึงไดรับประโยชนจากการใช 
  ส่ิงอุปกรณนั้นโดยตรง 
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   ๓.๔ ช้ินสวนซอม 

  ตามอัตราพิกดั/ ชอพ. 
 
 
 
 
 
     

๑. ขออนุมัติใชถูกตอง 
๒. มีการหมุนเวยีนใชใน   
     การ ปบ. และ ซบร. 
๓. มีการเบิกทดแทนให 
    เต็มระดับ 
๔. อ่ืน ๆ 
 
 
 
 
 

- ตรวจ ชอพ. 
- ดูหลักฐาน 
  การปรับ 
   ชอพ. 
- ดูหลักฐาน 
  การเบิก 
  ทดแทน 
   

 - ขอ ๖.๒ การปฏิบัติของหนวย เม่ือไดรับ บชอพ.ขั้นตน 
             ๖.๒.๑ ตรวจสอบรายการและจํานวนช้ินสวนซอมท่ีคงคลังรวม คาง
รับกับ บชอพ.ขั้นตนท่ีไดรับแลวเบิกสงคืนหรือแจงยกเลิกคางรับ เม่ือไดมี
รายการและจํานวนคงคลังรอคางรบัของช้ินสวนซอมตรงกบั บชอพ.นั้น ท้ังนี้
ตองดําเนินการใหเสร็จส้ินภายใน ๓๐ วันนับจากวันท่ีไดรับ บชอพ.ขั้นตน 
             ๖.๒.๒ ทํา บชอพ.รวมดวยแบบพิมพ ทบ.๔๐๐-๐๖๖ โดยใช บชอพ.
ขั้นตนเปนมูลฐานและแยกสําหรับ แตละสายยุทธบริการแลวเสนอใหหนวย
หรือคลังท่ีสนับสนุน โดยตรงไวเปนหลักฐาน 
             ๖.๒.๓ ใช ชอพ.ทําการซอมบํารุงประจําหนวย แลวเบิกทดแทนให
เต็มระดับอยูเสมอ 
             ๖.๒.๔ เก็บเอกสารตาง ๆ   เกี่ยวกับช้ินสวนซอมและ บชอพ.ไวเปน
หลักฐาน ในสํานักงานของหนวย และใหพรอมท่ีจะรับตรวจได 
- ขอ ๖.๓ การทําบัญชีคุมทุกหนวยท่ีมีหนาท่ีรับผิดชอบในการซอมบํารุง
ประจําหนวย บันทึกสถานภาพและขอมูลการสงกําลังของช้ินสวนซอมทุก
รายการท่ีไดรับอนุมัติ ใหใชในการซอมบํารุง ลงในแผนเก็บของและสํารวจ 
(ทบ.๔๐๐-๐๖๘) ดังนี้ 
               ๖.๓.๑ สําหรับ ชอพ.คงบันทึกตามวิธีการเขียนใน  
ผนวก ข.และหมายเหตุคําวา “ชอพ.” ดวยสีแดงไวท่ีมุมบนซาย 
               ๖.๓.๒ สําหรับช้ินสวนซอมท่ีไมใช ชอพ.ไดรับอนุมัติใหใชในการ
ซอมบํารุงประจําหนวยได โดยบันทึกตามวิธีเขียน    ผนวก ข.   ยกเวนชองท่ี
เก็บ และชองระดับสะสมท่ีอนุมัติ 
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           - ขอ ๖.๔ การสอบทาน ความตองการเพ่ือปรับปรุง บชอพ.  ใหมีรายการและ

จํานวนของ ชอพ.ไดสมดุลกับความตองการในการซอมบํารุงประจําหนวย 
ใหหนวยท่ีรับผิดชอบในการสงกาํลังบํารุงประจําหนวย ปฏิบัติดังนี ้
              ๖.๔.๑ ชอพ.ใหสอบทานแผนเกบ็ของสํารวจยอดทุกรอบเดือนเพ่ือ
ทราบความถ่ี และจํานวนของความตองการทดแทนในหวง  ๖ เดือนท่ีผานมา 
และขีดสีแดงในแผนเก็บของ และสํารวจยอดไดบันทึกสุดทายของรอบเดือน
ทางดานขวามือ 
             ๖.๔.๒ ช้ินสวนซอมไมปรากฏใน บชอพ.แตคูมือสงกําลังหรือคูมือ
เทคนิคอนุมัติใหเบิกไปใชในการซอมบํารุงประจําหนวยไดเชน รายการท่ีมี
เครื่องหมายแสดงไววา “ความตองการ” หรือรายการท่ีกําหนดระดับสะสมไว 
แตผลการการทํา ชอพ.โดยถือจํานวนยุทธภัณฑเปนหลักไดผลลัพทต่ํากวา 
๐.๕ นั้น ถาปรากฏวามีความถ่ีของความตองการทดแทนตั้งแต ๓ ครั้งขึ้นไป
ในหวง ๖ เดือนท่ีแลวมาเม่ือใด ใหสอบทานความตองการตามขอ ๖.๔.๑ ได 
- ขอ ๖.๕ การเพ่ิมและการตดัรายการใน บชอพ. 
             ๖.๕.๑ การเพ่ิมรายการช้ินสวนซอมท่ีไมปรากฏใน บชอพ. แตคูมือ
สงกําลังหรือคูมือเทคนิค อนุมัติใหเบิกไปใชในการซอมบํารุงประจําหนวยได 
ถา รายการใดมีความถ่ีของความตองการทดแทนตั้งแต ๓ ครั้งขึ้นไปในหวง 
๖ เดือนท่ีแลวมาใหคํานวณระดับสะสมท่ีอนุมัติโดยจํานวนรวมท่ีตองการ
ของความตองการทดแทนในหวง ๖ เดือนท่ีแลวมานั้นไปคนหาระดับสะสม
ท่ีอนุมัติจาก    ตาราง ผนวก ค. วิธีดูตัวอยาง ผนวก ค .และเสนอขอเพ่ิม
รายการนั้นตอหนวยสนับสนุนโดยตรง เม่ือไดรับอนุมัติแลวใหเพ่ิมรายการ
นั้นลงใน บชอพ.และทําการเบิกใหเต็มระดับสะสมท่ีอนุมัติ 
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                    ๖.๕.๒ การตัดรายการ ชอพ.รายการใดเม่ือมีการบันทึกความตองการ

ทดแทนในแผนเก็บของและสํารวจยอดตั้งแต ๑๒ เดือนขึน้ไป และมีความถ่ี
ของความตองการทดแทน ต่ํากวา ๓ ครั้งในหวง ๖ เดือน ท่ีแลวมาใหขอตัด
รายการนัน้ตอหนวยสนับสนุนโดยตรงเม่ือไดรับอนุมัติแลว ใหตัดรายการนั้น 
ขอ ๖.๖ การเพ่ิมและการลดระดับสะสมท่ีอนุมัต ิใน บชอพ. 
             ๖.๖.๑ การเพ่ิมระดับสะสมท่ีอนุมัต ิ ชอพ.รายการใดมีความถ่ีของ
ความตองการทดแทน ตั้งแต ๓ ครั้งขึน้ไปในหวง ๖ เดือนท่ีแลวมาใหคํานวณ
ระดับสะสมท่ีอนุมัติตามวิธีในขอ ๖.๕.๑ ถาไดผลลัพทสูงกวา บชอพ.ใหขอ
เพ่ิมระดับสะสมนั้นตอหนวยสนับสนุนโดยตรง เม่ือไดรบัอนุมัติแลวจึงเพ่ิม
ระดับสะสมใน บชอพ.ได และเบิกใหเต็มระดับสะสมท่ีอนุมัต ิ เชน ชอพ.คา
ควรซอมซ่ึงกําหนดใหทําการแลกเปล่ียนโดยตรงได หรือ  ชอพ.ท่ีคลัง
รายงานรับผิดชอบการ สงกําลังกําหนดไววา ไมใหเพ่ิมระดับสะสมเกินกวาท่ี
อนุมัติไวในบชอพ.ขั้นตน 
              ๖.๖.๒ การลดระดับสะสมท่ีอนุมัต ิ ชอพ.รายการใดถามีความถ่ีของ
ความตองการทดแทนตั้งแต ๓ ครั้งขึ้นไปในหวง ๖ เดือนท่ีแลวมา ใหคํานวณ
ระดับสะสมท่ีอนุมัต ิ เชนเดียวกับในขอ ๖.๕.๑ ถาต่ํากวาท่ีกําหนดไวใน 
บชอพ.ใหขอลดระดับสะสมตอหนวยสะสมโดยตรง เม่ือไดรับอนุมัติแลวจึง
ลดระดับสะสมของรายการนั้นในบชอพ.ไดการลดระดับสะสมท่ีอนุมัติของ 
ชอพ.ลงต่ํากวาท่ีกําหนดไวใน บชอพ.ขั้นตนใหกระทําไดเม่ือมีขอมูลความ
ตองการทดแทนในแผนเก็บของ และสํารวจยอดตั้งแต ๑๒ เดือนขึน้ไปและ
ใหสงคืนและหรือยกเลิกคางรับตอหนวยสนับสนุนโดยตรง 



 หลักฐานการตรวจประจําป  เร่ืองยานพาหนะฯ                                                                                                                      หนา    ๑๐  ใน  ๖๕  หนา 
หัวขอการตรวจ ตัวช้ีวัด วิธีตรวจ หลักฐานอางอิง ใจความของหลักฐานอางอิง 

            
 
 
 
 
 

  - ขอ ๖.๗ ขอยกเวน 
             ๖.๗.๑ ชอพ.รายการใดเปน สป.ลาสมัย หรือหนวยใชไมมียุทธภณัฑ 
ท่ีใช ชอพ.รายการนัน้ สําหรับการซอมบํารุงประจําหนวยอีกแลว ใหหนวยใช    
สงคืนทันที และตัด ชอพ.รายการนัน้ออกจาก บชอพ.ไดโดยอัตโนมัต ิ 
             ๖.๗.๒ ชอพ.รายการใดมีความตองการทดแทนไมถึง ๓ ครั้งในหวง 
๖ เดือนท่ีแลวมา เนื่องจากยุทธภัณฑ ไมไดใชงาน เชน งดใชงาน ฯลฯ หรือ 
ชอพ.นั้นมีความตองการเฉพาะฤดูกาล ใหสะสมไวไดเทากับจํานวนคงคลังท่ี
มีอยู แตไมเก็บระดับสะสมท่ีอนุมัตคิรั้งสุดทาย 
             ๖.๗.๓ เม่ือไดรับแจงการเปล่ียนแปลงหมายเลขส่ิงอุปกรณและหรือ
รายการจากหนวยสนับสนุนโดยตรง ใหหนวยใชแกไข บชอพ.กับแยกแผน
เก็บของสํารวจยอดไดโดยอัตโนมัต ิเพ่ือใชสําหรับการเบิกคราวตอไปดวย 
- ขอ ๖.๘ วิธีปรับปรุง บชอพ.ตามขอ ๖.๕ และ ๖.๖ 
             ๖.๘.๑ หนวยใชแบบพิมพ ทบ.๔๐๐-๐๖๖ ตาม ผนวก ก. เขียนเฉพาะ
รายการท่ีตองการปรับปรุง บชอพ.เสนอหนวยสนับสนุนโดยตรง จํานวน  ๒ 
ชุด ภายใน ๑๕ วัน นับตั้งแตวันท่ีทําการสอบทานตามความตองการ 
             ๖.๘.๒ หนวยสนับสนุนโดยตรงตรวจสอบหมายเลขส่ิงอุปกรณ
รายการขั้นการซอม และความตองการท่ีขอปรับปรุง บชอพ.เม่ือเห็นวาถูกตอง
แลวให  หัวหนาหนวยสนับสนุนโดยตรง หรือผูท่ีไดรับมอบหมายเปนลาย
ลักษณอักษร  ลงนามอนุมัติแลวสงคืนใหหนวยท่ีเสนอมา จํานวน ๑ ชุด 
ภายใน ๓๐ วัน นับแตวันไดรับ     
          ๖.๘.๓ เม่ือหนวยไดรับหลักฐาน ท่ีอนุมัติแลวใหแกไข บชอพ.ไดตามอนุมัต ิ
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  ๓.๕ บัตรบัญชีคุม 
ส่ิงอุปกรณ 

         ใช ส้ินเปลือง 
     (ทบ.๔๐๐-๐๖๘) 

๑. บันทึกเรียบรอย 
๒. ใบเบิกครบถวน 
๓. จํานวนช้ินสวนซอม

ถูกตอง 
๔. อ่ืน ๆ 

 

- ตรวจบัตร 
  บัญชีคุม สป.  
  ใชส้ินเปลือง 
- ดูใบเบิก 

- ระเบียบกองทัพบก  วา
ดวยช้ินสวนซอมตาม
อัตราพิกัดและช้ินสวน
ซอมท่ีสะสม พ.ศ.
๒๕๑๒  ลง ๙ มิ.ย.๑๒ 
ขอ ๖.๓ และ  ๖.๓.๒ 

- ขอ ๖.๓ การทําบัญชีคุมทุกหนวยท่ีมีหนาท่ีรับผิดชอบในการซอมบํารุงประจํา
หนวย บันทึกสถานภาพและขอมูลการสงกําลังของช้ินสวนซอมทุกรายการท่ี
ไดรับอนุมัติ ใหใชในการซอมบํารุง ลงในแผนเก็บของและสํารวจ  
(ทบ.๔๐๐-๐๖๘) ดังนี้                
               ๖.๓.๒ สําหรับช้ินสวนซอมท่ีไมใช ชอพ.ไดรับอนุมัติใหใชในการ
ซอมบํารุงประจําหนวยได โดยบันทึกตามวิธีเขียน    ผนวก ข.   ยกเวนซอมท่ีเก็บ 
และชองระดับสะสมท่ีอนุมัติ 

๔. การเบกิ-รับ     
   ๔.๑ การเบิก สป. 

 
 
 
 
 
 
 
 

๑. ลายมือช่ือผูมีสิทธิเบิก
ถูกตอง 

๒. จัดทําใบเบิกเรียบรอย 
๓. เบิกทดแทนส่ิงอุปกรณ

ตามอัตรา 
๔. อ่ืน ๆ 
 
 

- เอกสาร 
 
 
 
 
 
 
 

- ระเบียบ กองทัพบกวา
ดวยการสงลายมือช่ือผูมี
สิทธิเบิกและรับส่ิง
อุปกรณ พ.ศ.๒๕๑๐ ลง 
๒๐ ม.ค.๑๐ ขอ ๓, ๔ 
และ ๕ 
 
 

- ขอ ๓ ใหผูบังคับบัญชา ตั้งแตช้ันผูบัญชาการกองพลขึน้ไปของหนวยท่ีมีสิทธิ
เบิกส่ิงอุปกรณสงลายมือช่ือของตน และบุคคลอ่ืนซ่ึงตองการใหเบิกส่ิงอุปกรณ
แทนไปยังสถานการณ สงกําลังท่ีสนับสนุนแหงละ ๑๐ ชุด เฉพาะ สพ.ทบ.๑๖ 
ชุด เพ่ือยึดถือเปนหลักในการตรวจสอบลายมือช่ือ 
             ถาผูมีสิทธิเบิกส่ิงอุปกรณท่ีตําแหนงต่ํากวาผูบังคับบัญชาช้ัน ผบ.พล ให
ผูบังคับบัญชาของผูนั้นเปนผูสงลายมือช่ือ  
- ขอ ๔ เม่ือตองการเปล่ียนตัวบุคคลซ่ึงไดสงลายมือไปแลวตาม ขอ ๓ จะท้ังหมด
หรือไมก็ตามใหสงลายมือช่ือใหมท้ังชุดไปแทน ท้ังนี้เพ่ือสะดวกแกการเก็บ
รักษาและการแจกจายของเจาหนาท่ี 

    - ขอ ๕ เม่ือผูมีสิทธิเบิกส่ิงอุปกรณ ประสงคจะใหผูอ่ืนรบัส่ิงอุปกรณแทนไปยัง
สถานการณสงกําลังท่ีสนับสนุน แหงละ ๑๐ ชุด เฉพาะ สพ.ทบ.๑๖ ชุด        การ
เปล่ียนตัวบุคคลใหปฏิบัติทํานองเดียวกับขอ ๔ 
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หัวขอการตรวจ ตัวช้ีวัด วิธีตรวจ หลักฐานอางอิง ใจความของหลักฐานอางอิง 
๔.๒ การรับ 

 
๑. ลายมือช่ือผูรับส่ิง

อุปกรณถูกตอง 
๒. ตั้งกรรมการตรวจรับ

ถูกตอง 
๓. ลงลายมือช่ือในใบเบิก

ฉบับสีฟาถูกตอง 
๔. รายงานผลการตรวจรับ

เรียบรอย 
๕. อ่ืน ๆ 
 

  - ดูเอกสาร - ระเบียบ ทบ.วาดวยการ
ส ง กํ า ลั ง ส่ิ ง อุ ป ก ร ณ 
ประเภท ๒ และ ๔ พ.ศ.
๒๕๓๔ ลง ๓๐ ธ.ค.๓๔ 
ขอ  ๑๘.๗,  ๑๘.๗.๑ , 
๑๘ . ๗ . ๒ แ ละ  ข อ 
๓๔.๒.๑.๔ 

- ขอ ๑๘.๗ ขอกําหนดในการใชแบบพิมพ 
               ๑๘.๗.๑ ใหใชแบบพิมพ ทบ.๔๐๐-๐๐๗ ๑ ในการเบิกส่ิงอุปกรณ
ประเภทและทุกกรณี เวนส่ิงอุปกรณท่ีกําหนดใน ขอ ๑๘.๗.๒ 
               ๑๘.๗.๒ ใหใชแบบพิมพ ทบ.๔๐๐-๐๐๖ ในกรณีท่ีหนวยเบิกตองไป
รับของเองหรือแบบพิมพ ทบ.๔๐๐-๐๐๗ ในกรณีท่ีหนวยเบิกตองการใหหนวย
จายสงส่ิงอุปกรณผานสํานกังานขนสงในการเบิกส่ิงอุปกรณดังตอไปนี ้

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 ส่ิงอุปกรณส้ินเปลืองสายทหารชาง 
               ขอ ๑๘.๗.๒.๗ ส่ิงอุปกรณส้ินเปลืองสายแพทย 
               ขอ ๑๘.๗.๒.๘ ส่ิงอุปกรณส้ินเปลืองสายการสัตว                 

ฯลฯ 
- ขอ ๓๔.๒.๑.๔ เม่ือผูรับ สป.ไปถึงหนวยเบิก ใหผูบังคบัหนวยเบิก ตั้งกรรมการ 
ตรวจรับ สป.จํานวน ๓ นาย ประกอบดวย นายทหารสัญญาบัตร อยางนอย ๒ นาย 
โดยเฉพาะเจาหนาท่ีในสายงานท่ีรับผิดชอบตอ สป.นั้น เขารวมดวย 
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หัวขอการตรวจ ตัวช้ีวัด วิธีตรวจ หลักฐานอางอิง ใจความของหลักฐานอางอิง 
๔.๓ การเบิกเปล่ียนยาง ๑. เม่ือครบอายุการใชงาน

ตามเกณฑ ๓ ป 
๒.วัดความสึกหรอ 
     ของดอกยางเปนหลัก  

กรณีอายขุองยาง 
    ไมเปนไปตามเกณฑ 
     ท่ีกําหนด  
๓. กรณีชํารดุ  หรือ

เส่ือมสภาพกอนครบ
อายุการใชงาน  มีการ
ตั้งกรรมการสอบสวน  

๔. อ่ืน ๆ 

-  ดูหลักฐาน 
   การเบิก 
 
 
 

 - คําส่ัง ทบ. ท่ี ๕๕๙/ 
  ๒๕๓๗ ลง ๓๐ ก.ย. ๓๗ 
  เรื่องการเบิกเปล่ียนยาง 
  และแบตเตอรี ่ ขอ  ๒ 

 
 

-  ขอ ๒ การเปล่ียนยางสําหรับยานพาหนะ 
           ๒.๑ ใหเบิกเปล่ียนโดยถือเกณฑอายกุารใชงานไมนอยกวา ๓ ป และ วัด
การสึกหรอของดอกยางประกอบการเบิกเปล่ียนดวย 
           ๒.๒ ในกรณีท่ีอายขุองยางยังไมถึง ๓ ป การเบิกเปล่ียนใหวัดการ     สึก
หรอของดอกยางเปนหลัก ท้ังนี้ใหเปนไปตามหลักวชิาการท่ีแตละสายงาน
กําหนด 
           ๒.๔ การเบิกเปล่ียนท่ีนอกเหนือจากเง่ือนไขตามขอ ๒.๑ และ ๒.๒ เชน 
การชํารุดเสียหาย, เส่ือมสภาพ หรือกรณใีดๆ ใหหนวยใชตั้งกรรมการสอบสวน
เพ่ือหาขอเท็จจริง โดยปฏิบัติตามระเบียบ ทบ.วาดวยการจาํหนาย สป.ท่ีใชบังคับ
อยูโดยอนุโลม ดังนี้ 
                     ๒.๔.๑ หนวยใชตั้งกรรมการสอบสวนหาขอเท็จจริง 
                     ๒.๔.๒ ถาผลการสอบสวนสรุปไดวาเปนเหตุสุดวิสัย ไมไดเกดิจาก
ความประมาทเลินเลอหรือบกพรองในหนาท่ี หรือเปนเหตุพ่ึงเกิดตามปกตวิิสัย
ไมสามารถหลีกเล่ียงได ใหแนบสรุปรายงานผลการสอบสวนประกอบการเบิก
เปล่ียนได เชนเดียวกับการเบิกเปล่ียน ตามขอ ๒.๓ 
                      ๒.๔.๓ ถาผลการสอบสวนมิไดเปนไปตามขอ ๒.๔.๒ และจะตอง
มีผูรับชดใชใหแนบสําเนาสรุปรายงานผลการสอบสวน ประกอบการเบิกเปล่ียน
ได เชนเดียวกับการเบิกเปล่ียนตามขอ ๒.๓ โดยไมตองรอผลแหงการสอบสวน
หรือผลแหงการชดใชถึงท่ีสุด และใหหนวยแยกผลการสอบสวน เพ่ือดําเนินการ
ตอไป (๒.๓ การเบิกเปล่ียนตามหลักการ ขอ ๒.๑ และ ๒.๒ ใหหนวยนํายางเกา
สงคืนหนวยท่ีใหการสนับสนุน พรอมกับเบิกรับยางใหมไดทันที 
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หัวขอการตรวจ ตัวช้ีวัด วิธีตรวจ หลักฐานอางอิง ใจความของหลักฐานอางอิง 
   ๔.๔ การเบิกเปล่ียน 

        แบตเตอรี่ 
๑. เม่ือครบอายุการใช 
    งานตามเกณฑ ๒ ป 
๒. ตามสภาพการใชงาน 
๓. กรณีชํารุด หรือ 
    เส่ือมสภาพ กอนครบ 
    อายกุารใชงาน  มีการ 
    ตั้งกรรมการสอบสวน 
๔. อ่ืน ๆ 

-  ดูหลักฐาน 
   การเบิก 
 

- คําส่ัง ทบ. ท่ี ๕๕๙/ 
  ๒๕๓๗ ลง ๓๐ ก.ย. ๓๗ 
  เรื่องการเบิกเปล่ียนยาง 
  และแบตเตอรี ่ ขอ  ๓ 

 

- ขอ ๓ การเบิกเปล่ียนแบตเตอรี่สําหรับยานพาหนะ 
           ๓.๑ ใหเบิกเปล่ียนตามเกณฑอายกุารใชงาน ไมนอยกวา ๒ ป สําหรับ
ยานพาหนะทุกประเภทและทุกสายงาน โดยใหหนวยนําแบตเตอรี่เกาสงคืน
หนวยท่ีใหการสนับสนุน พรอมกับเบิกรับแบตเตอรี่ใหมไดทันที 
           ๓.๒ ใหเบิกเปล่ียนตามสภาพการใชงาน ในกรณท่ีีจําเปนตองเบิกเปล่ียน
กอนครบเกณฑอายกุารใชงาน ใหถือหลักการปฏิบัติเชนเดียวกับการเบิกเปล่ียน
ยาง ตามขอ ๒.๔ 

 ๔.๕ การติดตาม 
        ใบเบิก 

๑. หวงระยะเวลาการ  
ติดตามใบเบิก 

๒. บันทึกหลักฐานการ
ติดตามใบเบิกถูกตอง 

๓. อ่ืน ๆ 

- ดูหลักฐาน 
  การติดตาม 
  ใบเบิก 
 

- คําส่ังกองทัพบก ท่ี 
๒๘๙/๒๕๑๑ เรื่อง การ
ติดตามใบเบิก ลง ๒๘ 
ส.ค.๒๕๑๑  ขอ ๑, ๒  
และ ๔ 
 

- ขอ ๑ ใหหนวยเบิกใชแบบพิมพในการติดตามใบเบิกไดทุกสายงาน 
- ขอ ๒ การใชแบบพิมพตดิตามใบเบิก ใหใชตามรายการสงกําลัง 
ซ่ึงแบงออกไดเปน ๒ สาย คือ 
          ๒.๑ หนวยใชติดตามใบเบิกไปยังหนวยสนับสนุนโดยตรง 
หนวยสนับสนุนโดยตรงติดตามใบเบิกไปยังหนวยสนับสนุนรวมหรือ 
คลังสายงานยุทธบริการ หรือฝายกิจการพิเศษ 
          ๒.๒ หนวยใชติดตามใบเบิกไปยัง มทบ.หรือ จทบ., มทบ.หรือ จทบ. 
ติดตามใบเบิกไปยังคลังสายงานฝายยุทธบริการหรือฝายกิจการพิเศษ 
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หัวขอการตรวจ ตัวช้ีวัด วิธีตรวจ หลักฐานอางอิง ใจความของหลักฐานอางอิง 
    - ขอ ๔ ลักษณะและวิธีการใชแบบพิมพ 

          ๔.๑ ช่ือแบบพิมพ “ใบติดตามใบเบิก” 
          ๔.๒ อักษรยอและหมายเลขพิมพ ทบ.๔๐๐-๐๗๑   
          ๔.๓ แบบพิมพติดตามใบเบิก ทบ.๔๐๐-๐๗๑ ใหตามแบบทายคําส่ังนี ้
          ๔.๔ วิธีใชดูคําอธิบายดานหลังแบบพิมพ ประกอบคําส่ัง (แบบ ก.)    
การเบิกตั้งแต ๔๕-๙๐ วัน, (แบบ ข.) การเบิกเกินกวา ๙๐ วนั 

   - บันทึกขอความ กบ.ทบ.
ดวนมาก ท่ี กห ๐๔๐๔/
๔๓๘๕ เรื่อง    การ
ปรับปรุงระยะเวลาใน
การเบิกรบัและจดัสง 
สป. ลง ๑๒ พ.ย.๔๔ ขอ 
๒.๒.๑ 

- ขอ ๒.๒.๑ ใหปรับปรุงตนแบบ/แบบจําลองกระบวนการเบิกรับและจดัสง 
สป.ตามขอ ๒.๑.๑ และการใชระยะเวลาในการเบิกรับและจัดสง สป.ตามขอ 
๒.๑.๒ ใหเหลือเพียง ๔ ขั้นตอน และใชระยะเวลาในการเบิกรับและจัดสง สป.
ดังตอไปนี ้
               ๒.๒.๑.๑ ขั้นตอนท่ิ ๑ หนวยสนับสนุนโดยตรงดาํเนินกรรมวิธี 
                              - ใหหนวยเบิก/หนวยใช สงหลักฐานท่ีใชในการเบิกรับ สป.
โดยทางโทรสาร (FAX) ใหกับหนวยสนับสนุนโดยตรง เพ่ือใหหนวย
สนับสนุนโดยตรงใชในการตรวจสอบในสวนท่ีเกี่ยวของในขั้นตนและให
หนวยสนับสนุนโดยตรงใชระยะเวลาในการตรวจสอบไมเกิน ๑ วันทําการ นับ
จากท่ีไดรับโทรสาร(FAX)  
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หัวขอการตรวจ ตัวช้ีวัด วิธีตรวจ หลักฐานอางอิง ใจความของหลักฐานอางอิง 
                                  - กรณีท่ีหนวยสนับสนุนโดยตรงตรวจสอบแลวมี สป.คง

คลัง ท่ีสามารถแจกจายใหกับหนวยเบิก/หนวยใชได ใหหนวยเบิก/หนวยใช
เรงรัดจัดสงหลักฐานการเบิกรับ สป.ตัวจริงใหกับหนวยสนับสนุนโดยตรง 
เพ่ือใหหนวยสนับสนุนโดยตรงใชเปนหลักฐานในการดําเนินกรรมวิธี และ
อนุมัติจาย สป.ใหกับหนวยเบิก/หนวยใช ภายในอีก ๓ วันทําการแลวใหเรงรัด
จัดสง สป.ใหกับหนวยเบิก/หนวยใชภายในระยะเวลาอีกไมเกิน ๓ วันทําการ 
รวมระยะเวลาท่ีใชในการเบิกรับและจดัสง สป.ไมเกิน ๗ วันทําการ(หนวย
สนับสนุนโดยตรงใชเวลาตรวจสอบไมเกิน ๑ วันทําการ อนุมัติจายไมเกนิ ๓ 
วันทําการ และจัดสง สป.ไมเกิน ๓ วันทําการรวมไมเกิน ๗ วันทําการ) 
                         - กรณีท่ีหนวยสนับสนุนโดยตรงตรวจสอบแลว ไมมี สป.
คงคลัง ใหรีบสงหลักฐานการเบิกรับทางโทรสาร (FAX) ใหกับหนวย
สนับสนุนท่ัวไป  (บชร.) ภายในระยะเวลาไมเกนิ ๑ วันทําการ 
๒.๒.๑.๒ ขั้นตอนท่ี ๒ หนวยสนับสนุนท่ัวไป(บชร.)ดําเนินกรรมวิธี 
            - เม่ือหนวยสนับสนุนโดยตรงสงหลักฐานการเบิกรับทาง
โทรสาร(FAX) ใหกับหนวยสนับสนุนท่ัวไป (บชร.) เพ่ือใหหนวยสนับสนุน
ท่ัวไป (บชร.) ใชในการตรวจสอบในสวนท่ีเกี่ยวของในขั้นตนใหหนวย
สนับสนุนท่ัวไป(บชร.) ใชเวลาในการตรวจสอบไมเกิน ๑ วันทําการนับจากท่ี
ไดรับโทรสาร(FAX) 



 หลักฐานการตรวจประจําป  เร่ืองยานพาหนะฯ                                                                                                                      หนา    ๑๗  ใน  ๖๕  หนา 
 

หัวขอการตรวจ ตัวช้ีวัด วิธีตรวจ หลักฐานอางอิง ใจความของหลักฐานอางอิง 
                              - กรณีท่ีหนวยสนับสนุนท่ัวไป (บชร.)ตรวจสอบแลวมี สป.   

คงคลังท่ีสามารถแจกจายใหกับหนวยเบิก/หนวยใชได ใหหนวยสนับสนุน
โดยตรงเรงรัดจัดสงหลักฐานการเบิกรับตัวจริงใหกับหนวยสนับสนุนท่ัวไป 
(บชร.) เพ่ือใหหนวยสนับสนุนท่ัวไป(บชร.)ใชเปนหลักฐานในการดําเนิน
กรรมวิธี และอนุมัติจาย สป.ใหกับหนวยเบิก/หนวยใช ภายในอีก ๓ วันทําการ 
แลวใหเรงรัดจัดสง สป.ใหกับหนวยเบิก/หนวยใช ภายในระยะเวลาอีกไมเกิน 
๓ วันทําการ รวมระยะเวลาท่ีใชในการเบิกรับและจัดสง สป.ไมเกิน ๘ วันทํา
การ(หนวยสนับสนุนโดยตรงใชเวลาตรวจสอบ ๑ วันทําการ หนวยสนับสนุน
ท่ัวไป ใชเวลาตรวจสอบ      ๑ วันทําการ อนุมัติจาย ๓ วันทําการ และจัดสง 
สป. ๓ วันทําการ รวม ๘ วันทําการ) 
                       - กรณีท่ีหนวยสนับสนุนท่ัวไปตรวจสอบแลว ไมมี สป.คงคลัง 
ใหรีบสงหลักฐานการเบิกรบัทางโทรสาร (FAX) ใหกับกรมฝายยุทธบรกิารท่ี  
รับผิดชอบ สป.ภายในระยะเวลาอีกไมเกิน ๑ วัน   ทําการ 
     ๒.๒.๑.๓ ขั้นตอนท่ี ๓ กรมฝายยุทธบริการดําเนินกรรมวิธี 
                     - เม่ือหนวยสนับสนุนท่ัวไป (บชร.) สงหลักฐานการเบิกรับทาง
โทรสาร (FAX) ใหกับกรมฝายยุทธบรกิาร เพ่ือใหกรมฝายยุทธบริการใชใน
การตรวจสอบ, ตัดจาย สป., รวบรวม สป., จัดทําหีบหอ, เตรียมการในการขอ   
การขนสงและอ่ืน ๆ ใหใชระยะเวลาในการดําเนนิการไมเกิน ๔ วันทําการ      
นับจากท่ีกรมฝายยุทธบรกิารไดรับโทรสาร (FAX)  

 
 



 หลักฐานการตรวจประจําป  เร่ืองยานพาหนะฯ                                                                                                                      หนา    ๑๘  ใน  ๖๕  หนา 
 

หัวขอการตรวจ ตัวช้ีวัด วิธีตรวจ หลักฐานอางอิง ใจความของหลักฐานอางอิง 
                         - กรณีท่ีกรมฝายยุทธบรกิารมี สป.คงคลังท่ีสามารถแจกจายได 

ใหหนวยสนับสนนุท่ัวไป (บชร.) เรงรัดจัดสงหลักฐานการเบิกรับตัวจริงใหกับ
กรมฝายยุทธบรกิาร เพ่ือใหกรมฝายยุทธบรกิารใชเปนหลักฐานในการดําเนิน
กรรมวิธีและอนุมัติจาย สป.ใหกับหนวยเบิก/หนวยใช ภายในอีก ๓ วันทําการ 
รวมระยะเวลาท่ีใชในการอนุมัติจาย สป. จากกรมฝายยุทธบริการใหกับหนวย
เบิก/หนวยใชไมเกิน ๑๐ วันทําการ(หนวยสนับสนุนโดยตรงตรวจสอบไมเกิน   
๑ วันทําการ, หนวยสนับสนุนท่ัวไปตรวจสอบไมเกิน ๑ วันทําการ, ระยะเวลา
ในการจัดสงเอกสารทางโทรสาร ไมเกิน ๑ วันทําการ, กรมฝายยุทธบริการ
ตรวจสอบและเตรียมการไมเกิน ๔ วันทําการ และดําเนินกรรมวิธีอนุมัติจาย 
สป.     ไมเกิน ๓ วันทําการ รวมไมเกนิ ๑๐ วันทําการ) 
                      - เม่ือกรมฝายยุทธบริการอนุมัติจาย สป.แลวใหรีบดําเนนิการ
ดานการขนสงโดยเร็ว 
                   - กรณีท่ีกรมฝายยุทธบริการไมมี สป.คงคลังท่ีจะสามารถใหการ
สนับสนุนหนวยได ใหหนวยท่ีเกี่ยวของใหการสนับสนุนในดานตาง ๆ เพ่ือให
กรมฝายยุทธบริการสามารถดําเนินกรรมวิธีเพ่ือจัดหา สป.  ใหทันตอความ
ตองการของหนวยโดยดวนตอไป 
   ๒.๒.๑.๔  ขั้นตอนท่ี ๔ ขส.ทบ.ดําเนินกรรมวิธีในการจัดสง สป. 
             - เม่ือ ขส.ทบ.รับโทรสาร (FAX) รายละเอียดหลักฐานขอการขนสง
จากกรมฝายยุทธบริการแลว ใหนํามาใชในการเตรียมการในขั้นตนเสียกอน                 



 หลักฐานการตรวจประจําป  เร่ืองยานพาหนะฯ                                                                                                                      หนา    ๑๙  ใน  ๖๕  หนา 
 

หัวขอการตรวจ ตัวช้ีวัด วิธีตรวจ หลักฐานอางอิง ใจความของหลักฐานอางอิง 
                  - ใหกรมฝายยุทธบริการรบีสงหลักฐานขอการขนสงตัวจริงใหกับ ขส.

ทบ.เพ่ือให ขส.ทบ.ดําเนินการทุกวิถีทาง เพ่ือใหสามารถจัดสง สป.ใหถึงหนวย
เบิก/หนวยใช ภายในระยะเวลาไมเกนิ ๓ วันทําการ รวมระยะเวลาท่ีใชในการ
เบิกรับและจัดสง สป.ไมเกิน ๑๓ วันทําการ (ระยะเวลาอนุมัต ิ สป.ไมเกิน ๑๐ 
วันทําการ และระยะเวลาจัดสง สป.ไมเกิน ๓ วันทําการ รวมไมเกิน ๑๓ วันทํา
การ) 

๕. การเกบ็รักษา     
  ๕.๑ ระเบียบการ 
          เก็บรักษา 

๑. มีระเบียบ/คําส่ัง 
๒. ระเบียบ/คําส่ัง มี

รายละเอียดครบถวน 
๓. เจาหนาท่ีมีความรูและ

ปฏิบัติตามระเบียบ/
คําส่ัง 

๔. อ่ืน ๆ 

 - ดูระเบียบการ 
   เก็บรักษา 

 

- ระเบียบกองทัพบก 
  วาดวยการสงกําลัง 
   ส่ิงอุปกรณประเภท ๒ 
   และ ๔ พ.ศ.๒๕๓๔ 
   ขอ ๓๕, ๓๕.๑.๑ 
   และ ๓๕.๑.๒ 
 

- ขอ ๓๕ การเก็บรักษา ไดแก การเตรียมพ้ืนท่ี การนําส่ิงอุปกรณเขา-ออก    
การเก็บหรือการวาง การระวังรักษาส่ิงอุปกรณในท่ีเก็บรวมท้ังการปรนนิบัติ
บํารุง และการซอมบํารุงขณะเก็บ และกอนจายดวย 
               ๓๕.๑.๑ เจากรมฝายยุทธบริการ และ/หรือเจากรมฝายกิจการพิเศษ ผู
บัญชาการกองบัญชาการชวยรบ ผูบัญชาการมณฑลทหารบก ผูบังคับการ
จังหวัดทหารบก ผูบังคับหนวยสนับสนุนโดยตรงผูบังคับหนวยใช จะตองวาง
ระเบียบ และจัดงานเก็บรักษาส่ิงอุปกรณในท่ีเก็บใหปลอดภัย และอยูในสภาพ
ท่ีใชการได 
               ๓๕.๑.๒ เจาหนาท่ีเก็บรักษา จะตองเก็บรกัษาส่ิงอุปกรณใหเปนไป
ตามระเบียบ ท่ีผูบังคับบัญชาในขอ ๓๕.๑.๑ กําหนด 



 หลักฐานการตรวจประจําป  เร่ืองยานพาหนะฯ                                                                                                                      หนา    ๒๐  ใน  ๖๕  หนา 
 

หัวขอการตรวจ ตัวช้ีวัด วิธีตรวจ หลักฐานอางอิง ใจความของหลักฐานอางอิง 
   - คําส่ังกองทัพบก 

  ท่ี ๔๖๑/๒๕๑๗ 
เรื่อง ใหกวดขันการ
ควบคุมส่ิงอุปกรณของ
ทางราชการ ลง  ๒๒ 
พ.ย.๑๗ ขอ ๓ 

- ขอ ๓ การรักษาความปลอดภัยของสถานท่ีเก็บรักษาหรือคลังใหจัด เวร-ยาม 
เขาตรวจและระมัดระวังการโจรกรรม การกอวินาศกรรม ตลอด ๒๔ ช่ัวโมง 

   ๕.๒ สถานท่ีเก็บรักษา 
   (โรงรถ, คลังเครื่องมือ,  
    คลังช้ินสวนซอม) 

๑. สะอาด 
๒. เปนระเบียบเรียบรอย 
๓. มีผูรับผิดชอบ 
๔. อ่ืน ๆ 

  - ตรวจสถานท่ี 
    และคลังเก็บ 

- ขอบังคับกองทัพบก ท่ี   
   ๒ /๑๓๕๗   
    ๒๔๙๐ 
วาดวย การจดัระเบียบ 
 ภายใน กรมกองทหาร 

    ลง ๑๒  ก.พ.๒๔๙๐  
 ขอ ๑๒ 
- คูมือเทคนิค ๕๕-๓๐๐ 
ขอ ๑๕, ๑๘ และ ขอ ๑๙ 

- ขอ ๑๒ สรรพส่ิงของหลวงท่ีจายประจําตัวทหาร และประจําหนวย  จะตอง 
ไดรับการตรวจตราอันเกี่ยวกับความสะอาดเรียบรอยอยูเสมอ สวนการท่ีจะ 
 กําหนดใหมีการตรวจกันอยางไร เม่ือใดนั้น แลวแตผูบังคับบัญชา 
 จะเห็นสมควร 
 
 
 
- ขอ ๑๕ บริเวณพ้ืนท่ีแหลงรวบรวมควรเปนพ้ืนท่ี ดังนี้ 
            - พ้ืนท่ีจอดแข็งแรง  
            - มีการระบายน้ําดี 
            - มีขอบถนนสูง 
            - ไมควรมีส่ิงกีดขวางใด ๆ   
- ขอ ๑๘ การจราจร 
            - เขาออกไดสะดวก 
            - การจราจรภายในเหมาะสม และควรใชแบบจราจรทางเดียว 



 หลักฐานการตรวจประจําป  เร่ืองยานพาหนะฯ                                                                                                                      หนา    ๒๑  ใน  ๖๕  หนา 
 

หัวขอการตรวจ ตัวช้ีวัด วิธีตรวจ หลักฐานอางอิง ใจความของหลักฐานอางอิง 
    - ขอ ๑๙ เพ่ือกันความสับสนในการนํารถเขาเก็บเพ่ือสะดวกตอการตรวจตรา

นอกจากจะไดแบงพ้ืนท่ีจอดรถไวเปนชนิด ๆ แลว รถแตละระดับ แตละชนิดก็
ควรจะไดกําหนดท่ีจอดรถเปนประจําไวดวยโดยตดิหมายเลขรถไวท่ีขางขวารถ 
หรือท่ีเสาโรงรถเปนเครื่องสังเกต 

    ๕.๓ เครื่องมือ 
         และอุปกรณ 
         ประจํารถ 

๑. มีครบ 
๒. สะอาด 
๓. ใชการได 
๔. ปราศจากเปนสนิม 
๕. เก็บเรียบรอย/มีบัญชี

รายละเอียด 
๖. อ่ืน ๆ 

  - ดูเครื่องมือ - ขอบังคับทหาร วาดวย 
   การใชรถยนตทหาร 
   ลง ๑ มี.ค.๒๔๘๐ 
   มาตรา ๖ ขอ ๒๑ 
- คําส่ังกองทัพบก ท่ี 
 ๔๐๐/ ๒๕๐๗  ลง ๙  
  พ.ย.๐๗ เรื่อง ใชคูมือ 
  เทคนิค ๓๗-๒๘๑๐ 
  ตอนท่ี ๒  ขอ ๘ ข.(๘)  
  และ ๑๑ (๑๐) (ท) 
 

- ขอ ๒๑ ผูขับรถจะใหผูใดยืมเครื่องมือ เครื่องใชประจํารถของตนไมได 
นอกจากจะเปนผูขับรถทหารดวยกันและจะใหยืมไดเพียงช่ัวคราว ในเวลา 
จําเปนเทานั้น 
 
- ขอ ๘ ข. (๘) รายการท่ี ๘ เครื่องมือและเครื่องอุปกรณ ตรวจเครื่องมือเครื่อง
อุปกรณประจํารถ วามีครบอยูในสภาพใชการไดและเก็บอยูในท่ีเก็บเรียบรอย 
โดยตรวจ เครื่องมือเก็บรับรองการเก็บตามท่ีตาง ๆ 
- ขอ ๑๑ (๑๐) (ท) เครื่องมือ เครื่องอุปกรณ 
        หลังใชงาน ตรวจเครื่องมือตามแผนการเก็บ เครื่องมือเครื่องใชและเครื่อง
อุปกรณตาง ๆ จะตองมีครบ และเก็บไวตามท่ีเก็บตาง ๆ โดยถูกตอง  
        ประจําสัปดาห ทําความสะอาดเครื่องมือเครื่องใช เครื่องอุปกรณตาง ๆ ให
หมดสนิมและส่ิงสกปรก ส่ิงเหลานี้ตองอยูในสภาพใชราชการได ถาหากชํารุด 
หรือสูญหายตองรายงานผูบังคับบัญชาทราบ 



 หลักฐานการตรวจประจําป  เร่ืองยานพาหนะฯ                                                                                                                      หนา    ๒๒  ใน  ๖๕  หนา 
 

หัวขอการตรวจ ตัวช้ีวัด วิธีตรวจ หลักฐานอางอิง ใจความของหลักฐานอางอิง 
  ๕.๔ เครื่องมือซอมบํารุง 
          ประจําหนวย 

๑. มีครบ 
๒. สะอาด 
๓. จัดเก็บเปนระเบียบ

เรียบรอย 
๔. มีบัญชีรายละเอียดและ

ผูรับผิดชอบ 
๕. มีช่ือยอและหมายเลขท่ี

ฝาหีบ/ท่ีเก็บ 
๖. อ่ืน ๆ 

-  ดูบัญชีคุม 
-  ดูหลักฐาน 
   การสงกําลัง 
-   ดูเครื่องมือ 
   ซอมบํารุง 

- อนุโลมตาม บสพ.๙๘ 
คําแนะนําการซอมบํารุง
ยานยนตประจําหนวย 
ลง ๑ พ.ย.๙๘ ตอนท่ี ๖     
ขอ ๔๔ ก., ข.และ ค. 
และ ขอ ๔๕ 

- ขอ ๔๔ เครื่องมือซอมบํารุงประจําหนวย 
            ก. หนวยซอมบํารุงประจําหนวย จะไดรับจายเครื่องมือในการซอม
บํารุงเปนจํานวนมาก ซ่ึงมีท้ังเครื่องมือประจําตัว อันไดแกเครื่องมือชุดชาง
ท่ัวไป ซ่ึงตองจายประจําตัวชางยนตหรือเครื่องมือประจํารถ ซ่ึงตองจายใหแก
พลขับและเครื่องมือประจําหนวย อันไดแกเครื่องมือซอมบํารุง (ขั้นท่ี ๒) 
ประจําหนวย   ชุดหมายเลข ๑ ท่ัวไป  ซ่ึงเก็บไวเปนเครื่องมือเปนสวนกลาง ไม
จายประจําใหแกชางยานยนต เม่ือผูใดตองการใชหรือยืมไปจากคลังเครื่องมือ 
เม่ือใชเสร็จแลวตองนํามาคืนภายในวันเดียวกัน ฉะนั้นจึงเปนหนาท่ีของ
นายทหารยานยนต ท่ีจะตองควบคุมดูแลใหการเก็บรักษาและการใชเครื่องมือ
เปนไปโดยถูกตอง การใชเครื่องมือผิดความประสงคท่ีตั้งไวเดิม จะทําให
เครื่องมือชํารุดเสียหาย และ  บางครั้งทําใหเกิดอันตรายแกผูใชอีกดวย  
            ข. การจัดคลังเครื่องมือ 
                เครื่องมือตาง ๆ นั้นควรมีคลังเก็บเชนเดยีวกับช้ินสวนอะไหล แตท่ี
วางเครื่องมือนั้นไมจําเปนจะตองทําตูเก็บเชนเดียวกับช้ินสวนอะไหล อาจจะใช
ช้ันวางนั้นเก็บเครื่องมือตาง ๆ ก็ได 
                 



 หลักฐานการตรวจประจําป  เร่ืองยานพาหนะฯ                                                                                                                      หนา    ๒๓  ใน  ๖๕  หนา 
 

หัวขอการตรวจ ตัวช้ีวัด วิธีตรวจ หลักฐานอางอิง ใจความของหลักฐานอางอิง 
                  การเก็บเครื่องมือไวท่ีช้ันนั้น ๆ จะตองทําเครื่องหมายโดยเขียน

หมายเลขช้ินสวนและช่ือของเครื่องมือโดยยอไวตรงท่ีท่ีเก็บเครื่องมือนั้น ๆ 
เพ่ือใหการนําเครื่องมือออกใชการและนําเครื่องมือเขาเก็บเปนไปโดยเรียบรอย 
เครื่องมือท่ีมีหีบหอนั้นใหเขียนหมายเลขเครื่องมือชุดนั้นไวบนหลังหีบหอดวย 
การใชเครื่องมือผิดความประสงคท่ีตั้งไวเดิม จะทําใหเครื่องมือชํารุดเสียหาย 
และบางครั้งทําใหเกิดอันตรายแกผูใชอีกดวย นอกจากนั้นการบํารุงรักษา
เครื่องมือ 

             ค. เครื่องมือชุดชางท่ัวไป 
             เครื่องมือชุดชางท่ัวไปท่ีจายใหแกชางยานยนต หามมิใหเก็บไวนอก
คลังเครื่องมือหรือใหชางยานยนตนําไปเก็บไวท่ีบานเพราะจะทําใหเครื่องมือ
หายหรือกระจัดกระจายไดงายฉะนั้นใหเขียนหมายเลขหีบเครื่องมือไวบนฝา
หีบเครื่องมือกอนจายใหแกชางยานยนตแลวจัดท่ีเก็บไวใหเม่ือจายเครื่องมือชุด
ชางท่ัวไปใหแกชางยานยนตคนใดใหจายกุญแจใสหีบเครื่องมือใหดวยกอน
เวลาเลิกงาน  ๑๕  นาที   ชางยานยนตจะตองนําหีบเครื่องมือท่ีไดรับจายมาเขา
เก็บในคลังโดยใสกุญแจไว เชาวันรุนขึ้นเม่ือถึงเวลาทํางานชางยนตจะมารับหีบ
เครื่องมือไปจากคลังเครื่องมือเพ่ือนําไปปฏิบัติงานอีก ๑๕ นาที กอนเลิกงาน
เจาหนาท่ีคลังเครื่องมือชุดชางท่ัวไป ตรวจดูวาชางยานยนตนํามาเก็บแลวหรือ
ยังถายังไมครบให   ทวงถามจนกระท่ังนํามาเก็บจนครบ 
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หัวขอการตรวจ ตัวช้ีวัด วิธีตรวจ หลักฐานอางอิง ใจความของหลักฐานอางอิง 
    ขอ ๔๕ บัญชีแจงชุดเคร่ืองมือ 

          ก. เคร่ืองมือทุกชุดจะตองมีบญัชีแจงชุดวาในชุดเคร่ืองมือนั้น ๆ มี
เคร่ืองมือก่ีรายการ และจํานวนช้ินเทาใด ท้ังนี้เพ่ือการตรวจสอบในขณะจาย
หรือ สงคืนเคร่ืองมือ 
          ข. บัญชีแจงชุดเคร่ืองมือนี้จะตองเก็บไวในหีบเคร่ืองมือ ๑ ชุด เก็บ
ไวเปนหลักฐานเจาหนาท่ี ๑ ชุด 
          ค. ในการจายเคร่ืองมือใหแกชางยานยนตจะตองทําบัญชีแจงชุดขึน้ ๒ 
ฉบับ ใหชางยานยนตรับรองแลวเจาหนาท่ีคลังเก็บไวเปนหลักฐาน ๑ ชุด 

  ๕.๕ ช้ินสวนซอม 
          ตามอัตราพิกดั 
          (ชอพ.) 

๑. เก็บตามระเบียบ 
๒. ครบถวน 
๓. คนหาสะดวก 
๔. มีการหมุนเวียนใช 
๕. อ่ืน ๆ 

  -  ตรวจดวย  
     สายตา 
  -  สอบถาม 
  -  ดูคลังเก็บ 

  ชอพ. 

  - อนุโลมตาม บสพ.๙๘ 
  คําแนะนําการซอมบํารุง 
  ยานยนตประจําหนวย 
  ลง ๑ พ.ย.๙๘ ตอนท่ี ๗  
  ขอ ๓๙ ค. และ ฉ. 

- ขอ ๓๙ ค. ทําคลังช้ินสวนอะไหล 
                (๑) ทําหองท่ีมีขนาดประมาณ ๑๘X๓๐ ฟุต 
                (๒) จัดทําตูเก็บช้ินสวนอะไหลท่ีไดรับมานั้น อาจจะมีขนาดตางกัน 
แตชองเก็บช้ินสวนอะไหลนั้นควรทําขึ้นเพียง ๒ ขนาด คือ กวาง  ๙ นิ้ว ยาวลึก 
๑๒ นิ้ว และ กวาง ๙ นิ้ว ยาวลึก ๒๔ นิ้ว ชองเล็กอยูตอนบนของใหญ ซ่ึงใชใน
การเก็บของหนักอยูขางลาง 
                (๓) ชองเล็กขนาด ๙X๑๒ นิ้ว นั้น อาจแบงออกไดเปนชองเล็ก ๆ ๔ 
ชอง เพ่ือใชเก็บของขนาดเล็ก 
                (๔) ทําท่ีติดปายหมายเลขตูและเขียนหมายเลขชองเก็บ โดยหมายเลข
ตู มักจะเปนตัวอักษร เชน ตู ก., ตู ข. ฯลฯ สวนชองใหเปนตัวเลข   ฉะนั้น หาก
ของชองใดเก็บไวในตู ก. ชองเล็กท่ีแบงออก ๔ ชอง ใหใชตัวอักษรกํากับใน 

   วงเล็บ เชน ในชองท่ี ๒ ของตู ก. ถาแบงออกเปนชองเล็ก ๔ ชองอาจเขียน 
   หมายเลขไดดังนี ้คือ ก.๒ (ก), ก.๒ (ข), ก.๒ (ค)  และ ก.๒ (ง) ตามลําดับ 
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หัวขอการตรวจ ตัวช้ีวัด วิธีตรวจ หลักฐานอางอิง ใจความของหลักฐานอางอิง 
                (๕) ช้ินสวนท่ีมีรูปรางไมเหมาะสมตอการวางใหจัดทําปายติดขึ้นและ

ของท่ีมีขนาดใหญมากเขาชองไมไดใหทําช้ันวาง 
- ฉ. เก็บช้ินสวนอะไหล 
      (๑) เก็บช้ินสวนอะไหลเขาชองเก็บตามท่ีลงไวในแผนเก็บของและสํารวจ
ยอด 
      (๒) ท่ีชองเก็บของ   ควรพิมพหมายเลขช้ินสวนและช่ือช้ินสวนขนาดเล็ก ๆ 
ปดไว เพ่ือปองกันความผิดพลาด 

     
๖.  การรักษา 
     ความปลอดภัย 

    

 ๖.๑ การปองกัน 
             อัคคีภัย 

๑. ระเบียบ/คําส่ังถูกตอง 
๒. แผนการปองกนั 
     อัคคีภัยและการปฏิบัต ิ
     เม่ือเกิดอัคคีภยั 
     ครบถวนสมบูรณ  
๓. มีการซักซอม 
     และรายงานผล 

- ตรวจดูแผน  
  ปองกัน 
  อัคคีภัย 

- ระเบียบกองทัพบกวา
ดวยการปองกันอัคคีภยั
และการปฏิบัติเม่ือเกิด
อัคคีภัย พ.ศ.๒๕๐๓ 
ลง ๑ ก.ค.๐๓  ขอ ๗.๖, 

   ๗.๕, ๗.๔,  ๗.๓ และ
๗.๗  

- ขอ ๗.๖ แผนการปองกันอัคคีภัยและการปฏิบัติเม่ือเกิดอัคคีภัย  
          ทุกหนวยจะตองมีแผนปองกันอัคคีภัยและการปฏิบัติเม่ือเกิดอัคคีภัย 
ควรจะไดมีการสํารวจอาคารสถานท่ีและส่ิงของตาง ๆ ในบริเวณท่ีอยูในความ
รับผิดชอบของหนวย การสํารวจเพ่ือหารายละเอียดในเรื่องปริมาณของอาคาร 
เพ่ือจัดหาเครื่องดับเพลิงใหพอเพียง ตําบลสําคัญ ๆ ท่ีจะตองปองกันส่ิง
กอใหเกิดเพลิงไหม ฯลฯ เปนตน เม่ือสํารวจแลวท่ีเปนแผนปองกันอัคคีภัยและ
การปฏิบัติเม่ือเกิดอัคคีภัยขึ้นในแผนนี้ควรมีหัวขอดังนี้    
                การกําหนดเจาหนาท่ีตาง ๆ ประจําวัน  เพ่ือปฏิบัติเม่ือเกิดอัคคีภัย 
แผนการขนยายตาง ๆ การกําหนดสัญญาณอัคคีภัย น้ําท่ีใชในการดับเพลิง 
ทิศทางลมตามฤดูกาล ฯลฯ เปนตน    



 หลักฐานการตรวจประจําป  เร่ืองยานพาหนะฯ                                                                                                                      หนา    ๒๖  ใน  ๖๕  หนา 
หัวขอการตรวจ ตัวช้ีวัด วิธีตรวจ หลักฐานอางอิง ใจความของหลักฐานอางอิง 

 ๔. มีการตรวจและ
รายงานผล 

๕. สงแผนการปองกัน
อัคคีภัยและการปฏิบัติ
เม่ือเกิดอัคคีภยัให
หนวยเหนือทราบ 

๖. เครื่องมือดับเพลิง
ประจําหนวยครบถวน 

๗. เครื่องดับเพลิงทุกชนดิ
ใชการได 

๘. มีการประสานกับ
หนวยดับเพลิง 

๙. อ่ืน ๆ 

 - ระเบียบกองทัพบก วา
ดวย  การปองกัน
อัคคีภยัฯ (ฉบับท่ี ๒) 
พ.ศ.๒๕๓๘ ลง   

   ๑๑ ม.ค.๓๘ 

       แผนการปองกันอัคคีภัยและการปฏิบัติเม่ือเกิดอัคคีภัยนี้ นายทหารซ่ึง
ไดรับการแตงตั้งเปนผูอํานวยการดับเพลิงของหนวยเปนผูกระทําเสนอตอผู
บังคับหนวยเพ่ือพิจารณาดําเนินการและสมควรแกไขปรับปรุงใหเหมาะสม
อยูเสมอและแผนนี้ควรจะไดมีการประสานการปฏิบัติกับหนวยดับเพลิง
สาธารณะและสวนราชการขางเคียงอยางใกลชิด เพ่ือการชวยเหลือซ่ึงกันและ
กันเม่ือหนวยจัดทําแผนปองกันอัคคีภัยของหนวยแลวใหหนวยสงสําเนาให
หนวยเหนือทราบ 

- ขอ ๗.๕ แผนการขนยายส่ิงของ 
       ทุกหนวยจะตองจัดเตรียมแผนการขนยายส่ิงของภายในอาคาร

สถานท่ีของหนวยนั้น ๆ ไวแตเนิน ๆ ฯลฯ แผนการขนยายนี้ควรติดตั้งไว แต
ละอาคารและสถานท่ี ณ ท่ีซ่ึงสามารถเห็นไดโดยท่ัวถึง 

- ขอ ๗.๔ เครื่องมือดับเพลิง  
เครื่องมือและเครื่องใชท่ีหนวยสมควรจัดหาไวโดยใชงบประมาณของหนวย

เอง ไดแก 
            - เครื่องดับเพลิงชนิดน้ํายาเคมี   
            - ถังทราย และพล่ัวตักทราย 
            - ขวานขนาดใหญ             
            - ถังน้ํา, แหลงเก็บน้ําท่ีมีน้ําขังอยูตลอดเวลา 
            - บันได 
            - ไฟฉาย 
            - ปายแสดงทางออกเวลาฉุกเฉิน 
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หัวขอการตรวจ ตัวช้ีวัด วิธีตรวจ หลักฐานอางอิง ใจความของหลักฐานอางอิง 
    - ขอ ๗.๓ สัญญาณบอกเพลิงไหม 

           หนวยตาง ๆ จะตองจัดใหมีเครื่องใหสัญญาณบอกเพลิงไหม เม่ือ
เกิดเพลิงไหมขึ้น และไดมีการนัดหมายเปนท่ีเขาใจกันโดยท่ัวถึง เครื่องให
สัญญาณนี้อาจเปนไซเรน แตรเดี่ยว ระฆัง นกหวีด ฯลฯ แลวแตความ
เหมาะสม 

    - ขอ ๗.๗ การฝกการปฏิบัติเม่ือเกิดอัคคีภัย ใหทุกหนวยทําการฝกเจาหนาท่ีท่ี
ไดกําหนดขึ้นเพ่ือปฏิบัติเม่ือเกิดอัคคีภัยตามแผนท่ีจัดไวโดยเฉพาะใหเพงเล็ง
การฝกนอกเวลาราชการ และในเวลากลางคืนเปนพิเศษโดยใหดําเนินการฝก
ในงวดท่ี ๒ ของปงบประมาณ(หวงเดือน ก.พ.- พ.ค.) และสามารถใชเครื่อง
ดับเพลิงท่ีหนวยมีอยูจริงไดจํานวน ๑๐ % (เศษใหปด ๑ เครื่อง) ท้ังนี้เพ่ือให
เจาหนาท่ีท่ีกําหนดไว สามารถปฏิบัติไดอยางเปนระเบียบไมตื่นตกใจ และ
ปฏิบัติการไดผลโดยแนนนอน เม่ือเกิดอัคคีภัยขึ้น 

  ๖.๒ การเก็บ 
        วัตถุอันตราย 

๑. วัสดุไวไฟหามเก็บรวม 
    ไวในอาคารหรือคลัง 
๒. อ่ืน ๆ 

-  ตรวจดวย
สายตา 

 

- ระเบียบกองทัพบก 
วาดวยการปองกนั
อัคคีภัยและการ
ปฏิบัติเม่ือเกิด
อัคคีภัย พ.ศ.๒๕๐๓ 
ลง ๑ ก.ค.๐๓ 

   ขอ ๗.๒.๖ 

- ขอ ๗.๒.๖ วัตถุบางอยาง เชน เซลลลูลอย, น้ํามันยาง ผาหรือดายชุบน้ํามัน 
วัตถุเหลานี้หากเก็บรวมกันไวเปนจํานวนมากในท่ีอับเม่ือไดรับความรอน
มากขึ้นอาจเกิดการเผาไหมเองได 

 



 หลักฐานการตรวจประจําป  เร่ืองยานพาหนะฯ                                                                                                                      หนา    ๒๘  ใน  ๖๕  หนา 
หัวขอการตรวจ ตัวช้ีวัด วิธีตรวจ หลักฐานอางอิง ใจความของหลักฐานอางอิง 

   ๖.๓ เวรยาม 
           และแสงสวาง 

๑. จัดเวรยามไวท่ีคลัง 
    ตลอด ๒๔ ชม. 
๒. เวลากลางคืนมีแสง

สวางเพียงพอ 
๓. อ่ืน ๆ 

-  ตรวจดวยสายตา 
- ดูหลักฐาน 
  การจัดเวรยาม 
- สอบถาม 

- คําส่ังกองทัพบก ท่ี 
๔๖๑/๒๕๑๗ เรื่อง 
ใหกวดขนัการ
ควบคุมส่ิงอุปกรณ
ของทางราชการ ลง 
๒๒ พ.ย.๑๗ ขอ ๓ 

- ขอ ๓ การรักษาความปลอดภัยของสถานท่ีเก็บรักษา หรือคลัง ใหจัดเวรยาม
เฝาตรวจและระมัดระวังการโจรกรรมและการกอวินาศกรรม ตลอดเวลา 
๒๔ ชม. 

   - ระเบียบวาดวยการ 
รปภ.แหงชาติ พ.ศ.
๒๕๑๗ ขอ ๔๓.๒ 

- ขอ ๔๓.๒ การใหแสงสวาง 
   การใหแสงสวางก็เพ่ือจะใหมองเห็นบริเวณรั้วและเขตหวงหามตางๆ โดย

ชัดเจนในเวลามืด จะไดมองผูบุกรกุ เขาในสถานท่ี 
๗. การปรนนิบัติบํา รุง

และการซอมบํารุง 
    

      ๗.๑ ตารางการ 
             ปรน นิ บั ติ บํ ารุ ง 

(ทบ.๔๖๘-๓๖๐) 

๑. กําหนดไวลวงหนา 
๒. บันทึกถูกตอง

ครบถวน  
๓. เก็บหลักฐานเรียบรอย 
๔. อ่ืน ๆ 

- ตรวจดวย  
   สายตา 
- ตรวจเอกสาร 

- สอบถาม 

- คําส่ังกองทัพบก ท่ี 
๔๐๐/๒๕๐๗ เรื่อง 
ใหใชคูมือเทคนิค 
๓๗-๒๘๑๐ ลง ๙ 
พ.ย.๒๕๐๗  ขอ ๔ 
(ค.), (๑) - (๑๗) 

- ขอ ๔ (ค.) วิธีใชแบบพิมพกําหนดการ ปบ.ยุทธภัณฑ 
                  การ ปบ. ยานยนตนั้น  จะตองกําหนดไวตลอดเดือนและใหลง   
รายการในแบบพิมพ ดังตอไปนี ้
                 (๑) พลขับ/พลประจํารถ เปนชองสําหรับลงนามของพลขับ หรือ
พลประจํารถแลวแตกรณ ี
                 (๒) ผูรับผิดชอบ/ควบคุมการ ปบ.ใหลงนามของผูควบคุมหรือ   
ผูรับผิดชอบในการซอมบํารุง 
                 (๓) ช่ือยุทธภัณฑ ใหลงช่ือยุทธภัณฑท่ีจะไดรับการ ปบ. 

                 (๔) วัน (หรือไมล) ปบ.ครั้งหลังสุด ชองนี้ใชบันทึกวันท่ี    และ
จํานวนไมลท่ีทําการ ปบ.ครั้งหลังสุด 



 หลักฐานการตรวจประจําป  เร่ืองยานพาหนะฯ                                                                                                                      หนา    ๒๙  ใน  ๖๕  หนา 
 

หัวขอการตรวจ ตัวช้ีวัด วิธีตรวจ หลักฐานอางอิง ใจความของหลักฐานอางอิง 
                     (๕) หมายเลขภายในหนวยถาหากหนวยไดกําหนดหมายเลข 

ภายในหนวยไวใหลงไวในชองนี้ 
              (๖) กําหนดวัน ปบ.ครั้งตอไป หลังจากการ ปบ.ครั้งสุดทายแลว
จะตองคํานวณวาการ ปบ.รอบ ๑,๐๐๐ ไมล หรือ ๑ เดือน ครั้งตอไปนัน้
ควรจะตรงกับวันไหนและจํานวนไมลเทาใด 
        (๗) หมายเลขทะเบียนในชองนี้ใหลงหมายเลขทะเบียนของยาน
ยนตถาหากยานยนตนัน้มีรถพวงประจําอยูดวย จะตองนํารถพวงนั้น ๆ เขา
รับการ ปบ.พรอมกับรถลากจูงดวย และใหลงหมายเลขของรถพวงลงใน
ชองนี้ดวย 

   ๗.๒ การปรนนิบัติ 
            บํารุง 

๑. เฉล่ียรถเขา ปบ.
เหมาะสม 

๒. ปบ.ครบทุกรายการ/
ทุกคัน 

๓. ปบ.ตามกําหนด 
๔. มีบันทึกหลักฐานใน

แบบพิมพ ทบ.๔๖๘-
๓๖๑ (สําหรับยาน
ยนตลอ/กึ่งสายพาน)  

- ดูหลักฐาน 
- ดูการปฏิบัติ 

                     (๘) โดยปกติแบบพิมพฉบับหนึ่งจะทําเสนบรรทัดไว ๒๗  
บรรทัด แตในทางปฏิบัติใหใชแบบพิมพกับยานยนต ๒๕ คัน เทานั้นสวน
อีก ๒ บรรทัด ใหเหลือเผ่ือไวสําหรับการโอนยานยนตเพ่ิมเขามาใหมและ
เหลือไวสําหรับบันทึกส่ิงท่ีจําเปน นอกจากนัน้ยังเปนการสะดวกตอการ
แบงรถ เพราะเหตุวาในสัปดาหหนึ่งมีวันทํางาน ๕ วัน ซ่ึงหารยานยนต 
จํานวน ๒๕ คัน ลงตัวพอด ี
                  (๙) ในชองวันท่ีทางดานขวาของแบบพิมพนั้นใหใชหมึก
ระบายทับวันอาทิตยและวันหยุดราชการออกเสียและชองวันอาทิตยนั้นให
ใชสําหรับลงจํานวนไมลของรถแตละคันท่ีวิ่งไปแลวในหนึ่งสัปดาหท้ังนี้
เพ่ือสะดวกในการสอบวารถคันใดมีระยะทางใกลจะถึงการ ปบ.แลว 



 หลักฐานการตรวจประจําป  เร่ืองยานพาหนะฯ                                                                                                                      หนา    ๓๐  ใน  ๖๕  หนา 
 

หัวขอการตรวจ ตัวช้ีวัด วิธีตรวจ หลักฐานอางอิง ใจความของหลักฐานอางอิง 
 ๕. มีบันทึกหลักฐานใน

แบบพิมพ ทบ.๔๖๘-
๓๖๒  (สําหรับยาน
ยนตสายพาน) 

๖. บันทึกหลักฐานถูกตอง 
๗. เก็บหลักฐานครบถวน 
๘. อ่ืน ๆ 

              (๑๐) การลงกําหนดการ ปบ.กําหนดการ ปบ.ของรถคันใด ลงไปใน
ชองวันท่ีทางดานขวา ใหอยูบรรทัดเดียวกับยานยนตทางดานซายมือ ฯลฯ 
            (๑๑) เครื่องหมาย เครื่องตาง ๆ ท่ีแสดงชนิดของการ ปบ.นั้นให
ใชอักษรยอ 
            (๑๒) การลงกําหนดการ ปบ.ใหลงไวลวงหนาดวยตวัดินสอ มี
กําหนด ๑ เดือน เม่ือไดทําการ ปบ.ไปแลวใหลงหมึกทับในกรณีท่ีใชยาน
ยนตไปราชการท่ีอ่ืน ซ่ึงตองคางคืนมาเปนเวลาและยานยนตนั้นไปรับการ 
ปบ.จากท่ีอ่ืน เม่ือกลับมาพลขับจะตองนําแบบพิมพ ทบ.๔๖๘-๓๖๑ หรือ 
ทบ.๔๖๘-๓๖๒ กลับมาดวยเพ่ือลอกหลักฐานลงใน ทบ.๔๖๘-๓๖๐ ให
สมบูรณ 
                 (๑๓) ยานยนตชํารุดขาดช้ินสวนซอม ในกรณท่ีียานยนตชํารดุ 
เพราะขาดช้ินสวนซอม ใหลง ชช.ไวในกรณีท่ียานยนตชํารุดเพราะขาด
ช้ินสวนนั้น เม่ือถึงกําหนดการ ปบ.จะตองทําการ ปบ.สวนท่ียังดีอยูเทาท่ี
สามารถจะทําได 
                 (๑๔) ยานยนตชํารดุเพราะอุบัติเหต ุ ยานยนตท่ีชํารุดเพราะเกดิ
อุบัติเหตุซ่ึงกําลังรอรายงานการสอบสวนเพ่ือหาตัวผูรับผิดชอบอยูนั้นให
ลง ชอ.ลงไปในชองของวนัท่ี ฯลฯ 
             (๑๕) ยานยนตท่ีชํารดุสงซอมกองสรรพาวุธ ใหลง ชส..ลงไป ใน
ชองวันท่ี ฯลฯ             

 



 หลักฐานการตรวจประจําป  เร่ืองยานพาหนะฯ                                                                                                                      หนา    ๓๑  ใน  ๖๕  หนา 
 

หัวขอการตรวจ ตัวช้ีวัด วิธีตรวจ หลักฐานอางอิง ใจความของหลักฐานอางอิง 
                  (๑๖) ความสมํ่าเสมอในการ ปบ.การ ปบ.ตามกําหนดเวลานัน้

จะตองพยายามทําใหตรงตามวนัท่ีกําหนดไวใหจงไดแตในบางกรณียานยนต
อาจจะไปราชการนอกเขตท่ีตั้งเปนเวลานานซ่ึงอาจจะกลับไมทันตาม
กําหนดวันทําการ ปบ.นั้น ใหลงมือทําการ ปบ.ครั้งตอไปจะตองนับจากวันท่ี
ทําการ ปบ.ไวเดิมไมนับจากวนัท่ีทําการ ปบ.จริง ๆ 
              (๑๗) ในกรณีท่ียานยนตวิ่งระยะทางเกนิกวากําหนดเวลาการ ปบ.
เชนวิ่ง ๑,๐๐๐ ไมล ในสัปดาหท่ี ๒ ใหถือระยะทางเปนเกณฑกําหนดการ 
ปบ.ฉะนั้น ในสัปดาหท่ี ๒ แทนท่ีจะทําการ ปบ.ประจาํสัปดาหใหทําการ 
ปบ.รอบ ๑,๐๐๐ ไมล หรือ ๑ เดือน แลวลงแทน ส.๒ 

        ๗.๓ การซอมบํารุง ๑. รายงานของพลขับ 
๒. รายงานการปฏิบัติ

ของชาง 
๓. มีการอนุมัติ/ส่ังการ 

ในการซอมบํารุง 
๔. ดําเนินการซอมตาม

กําหนด 
๕. ใช ชอพ.ในการซอม

บํารุงและเบิกใหเต็ม
ระดับอยูเสมอ 

- ตรวจหลักฐาน 
- สอบถาม 
- ดูการปฏิบัต ิ
- ดูใบสงซอม 
- ดูใบเบิก 
- ดูรายงานผล 
  การสงซอม 

- คําส่ังกองทัพบกท่ี 
๔๐๐/๒๕๐๗ เรื่อง 
ใหใชคูมือเทคนิค 
๓๗-๒๘๑๐  

    ลง ๙ พ.ย.๒๕๐๗ 
ขอ ๕ ค.(๑)  ๖ ก.,  
๖ ง.,  ๗ จ.,  ๑๓ 
ก.(๑), ๑๓ ก. (๒) 
และ ขอ ๑๔ ก. 

- ขอ ๕ ค.(๑)   การปรนนิบัติบํารุงยานพาหนะท่ีกระทําโดยพลขับนั้นมี   
ดังนี้ตรวจและปรนนิบัติบํารุงยานยนตตามรายการท่ีกําหนดไวใน         ทบ.
๔๖๘-๓๑๐  
- ขอ ๖ การปรนนิบัติบํารุงยานพาหนะประจําวนัโดยพลขบั 
          ก. รายงานตรวจสภาพ และปรนนิบัติบํารุงประจําวนั และสัปดาหโดย 
พลขับนั้น ปรากฏอยูในแบบพิมพ ช.พ.๔๖๘-๓๑๐ รายการปรนนิบัติบํารุง
ใชกับ ยานยนตลอ ยานยนตกึ่งสายพาน ยานยนตสายพานและยานยนตหุม
เกราะนอกจากนั้นยังใชกับรถจักรยานยนตไดอีก การตรวจสอบสภาพและ
การปรนนิบัติบํารุงตามรายการตาง ๆ ใน ทบ.๔๖๘-๓๑๐ นั้นจะตองทําตาม
วิธีปฏิบัติท่ีกลาวไว ขอ ๘-๑๐ ซ่ึงใชกับยานยนตแตละชนดิ และกระทําโดย
ไมขัดแยงตอคูมือเทคนิคท่ีจายประจํารถนั้น ๆ 



 หลักฐานการตรวจประจําป  เร่ืองยานพาหนะฯ                                                                                                                      หนา    ๓๒  ใน  ๖๕  หนา 
 

หัวขอการตรวจ ตัวช้ีวัด วิธีตรวจ หลักฐานอางอิง ใจความของหลักฐานอางอิง 
 ๖ .  มี ห ลัก ฐ า น ใ บ เ บิ ก 

ชอพ. และ สป.ใชส้ิน
เปล้ือง 

๗. มีหลักฐานใบสงซอม 
(ทบ.๔๖๘-๓๑๑) 

๘. มีรายงานติดตามผล
การซอม 

๙ .  คู มื อ ก า ร  ป บ . แ ล ะ 
ซบร. มีครบถวน ตาม
ชนิดของยานพาหนะ 

๑๐. อ่ืน ๆ 

            ง. การตรวจสภาพท่ัวไป และการปรนนิบัติบํารุงแตละอยางนั้นจะตอง
ตรวจและปรนนิ บัติ บํ ารุ งแทนหรือโครงท่ีรองรับช้ินสวนนั้นดวย
นอกจากนั้นยังจะตองตรวจและปรนนิบัติบํารุงขอตอหรือส่ิงยึดโยงของ
ช้ินสวนนั้น ๆ อีกดวยโดยปกติการตรวจสภาพท่ัวไปนั้นไดแกการตรวจวา
ส่ิงของนั้นอยูในสภาพเรียบรอยติดตั้ง ถูกตอง ติดตั้งม่ันคงและไมสึกหรอ
มากเกินสมควร 
- ขอ ๗ จ. การปรนนิบัติบํารุงประจําสัปดาห การปรนนิบัติบํารุงประจํา
สัปดาหนั้น กระทําเพ่ือจะสงเสริมการปรนนิบัติบํารุงประจําวันใหละเอียดถ่ี
ถวนยิ่งขึ้นการปรนนิบัติบํารุงประจําสัปดาหประกอบดวยการปรนนิบัติ
บํารุงหลังจากการใชงานเพ่ิมเติมดวยความสนใจเปนพิเศษตอการปฏิบัติ
บางอยางท่ีไดกําหนดไวซ่ึงรวมท้ังการขันใหแนนการทําความสะอาดและ
การหลอล่ืน ถาจําเปนการปรนนิบัติบํารุงประจําสัปดาหนั้นจะตองมีการ
ตรวจสอบโดยผูบังคับหมูหรือผูท่ีไดรับการแตงตั้งใหรับผิดชอบในการนี้ 
และนายทหารประจํากองรอย เพ่ือดูคุณภาพของการปรนนิบัติบํารุงท่ีพลขับ
ไดกระทําไป 

- ขอ ๑๓ ก.(๑)  
            แบบพิมพ ทบ.๔๖๘-๓๖๑ “รายการปรนนิบัติบํารุงและตรวจสภาพ
ทางเทคนิคยานยนตลอ และยานยนตกึ่งสายพาน” 
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หัวขอการตรวจ ตัวช้ีวัด วิธีตรวจ หลักฐานอางอิง ใจความของหลักฐานอางอิง 
                แบบพิมพนี้ใชสําหรับปรนนิบัติบํารุง และตรวจสภาพทางเทคนคิยาน

ยนตกึ่งสายพาน อันไดแก รถโดยสาร, รถบรรทุก, รถพวงรถลาดตระเวน, รถ
หุมเกราะ, รถกึ่งสายพาน, เครื่องอุปกรณในการการขนถาย และยานยนตเสทิน
บก เสทินน้ํา 
- ขอ ๑๓ ก.(๒) 
            แบบพิมพ ทบ.๔๖๘-๓๖๒ “รายการปรนนิบัติบํารุงและตรวจสภาพ
ทางเทคนิคสําหรับยานยนตสายพานและยานยนตหุมเกราะ” แบบพิมพนี้ใช
สําหรับปรนนิบัติบํารุงและตรวจสภาพทางเทคนิค ยานยนตท่ีเคล่ือนท่ีบน
สายพานเชนรถถัง ฐานปนใหญเคล่ือนท่ีดวยตัวเอง, รถตีนตะขาบ, ยานยนต
ท่ีหุมเกราะและติดอาวุธคลายรถถัง 
- ขอ ๑๔ ก. วิธีปฏิบัติท่ัว ๆ ไปนี้เปนคําแนะนํามูลฐาน ซ่ึงจะตองปฏิบัติใน
การปรนนิบัติบํารุงยานยนต ตามรายการท่ีปรากฏอยูในแบบพิมพท่ีใชใน
การปรนนิบัติบํารุง 

   - คําส่ังกองทัพบก  
 ท่ี ๓๒๐/๒๓๖๓๐  
 เรื่อง วิธีซอมบํารุง 
ยุทโธปกรณสาย สพ. 
ลง    ๙ พ.ย.๙๘ ขอ ๔ 
และ ๕ 

- ขอ ๔ การปฏิบัติเม่ือยุทโธปกรณชํารุดหรือชงักใชราชการเม่ือยุทโธปกรณ
ชํารุดหรือชงักใชราชการใหผูรับผิดชอบรายงานตามลําดับช้ันจนถึงผูมีอํานาจ
อนุมัติส่ังการในการซอมบํารุงประจําหนวย ภายใน ๒๔ ชม. และหามมิใหใช
ยุทโธปกรณท่ีอยูในสภาพงดใชการนั้นตอไปอีก จนกวาจะไดทําการซอม
บํารุงใหกลับมาอยูสภาพใชการไดเรียบรอยแลว 
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หัวขอการตรวจ ตัวช้ีวัด วิธีตรวจ หลักฐานอางอิง ใจความของหลักฐานอางอิง 

    - ขอ ๕  การปฏิบัติการซอมบํารุงของหนวยใช  เม่ือไดรับรายงานวา 
  ยุทโธปกรณ ชงักใชราชการใหผูมีอํานาจส่ังการในการซอมบํารุงประจํา 
  หนวยปฏิบัติดังนี้ 
      ก. เม่ือชํารุดตามสภาพ 
           ส่ังการใหเจาหนาท่ีซอมบํารุงประจําหนวยจัดการซอมทันที โดยใช
เครื่องอะไหลประจําหนวยซ่ึงไดเบิกขั้นตนมาจาก คส.สพ.ทบ. ถาการชํารุด
นั้นตองการเครื่องอะไหล ซ่ึงยังอยูในประเภทการซอมบํารุงประจําหนวย (ขั้น
ท่ี ๑-๒) แตหนวยนั้นไมไดรับอนุมัติใหเบิกไวประจาํหนวยได ก็ใหทําการเบิก
ไปยังกองสรรพาวุธท่ีใหการสนับสนุนทันที เพ่ือนํามาทําการซอมตอไป 
      ข. เม่ือชํารุดผิดปกติหรือสูญหาย 
           ส่ังตั้งกรรมการขึ้นสอบสวน ฯลฯ 
        ค. ถาการชํารดุของยุทโธปกรณอยูในประเภทการซอมบํารุงในสนาม 
 (ขั้นท่ี ๓-๔) ใหเจาหนาท่ีนํายุทโธปกรณนัน้สงซอมยังกองสรรพาวุธ ท้ังนี้
หามไมใหหนวยใชทําการซอมบํารุงเกินขัน้ เปนอันขาด  ฯลฯ 

   - คําส่ังกองทัพบก ท่ี 
๓๗๖/๒๕๑๔ เรื่อง
แนวทางปฏิบัติเพ่ือ
การประหยดัของ
กองทัพบก ขอ ๕.๓ 

- ขอ ๕.๓  ใหผูบังคับบัญชาตรวจตราดูแลทรัพยสินท่ีมีอยูแลว  รายงานการ
ซอมไปยังหนวยซอมบํารุงตามสายงาน และถาหากพบเห็นทรพัยสินของทาง
ราชการชํารดุใชการไมได แตไมมีการรายงาน หรือติดตามผลการซอม ให
พิจารณาลงโทษทุกรายเชนเดียวกัน 
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หัวขอการตรวจ ตัวช้ีวัด วิธีตรวจ หลักฐานอางอิง ใจความของหลักฐานอางอิง 

   - คําส่ังกองทัพบก ท่ี  
 ๔๒๒/๒๕๑๖ เรื่อง 
 การตรวจเยี่ยมการสง 
 กําลังของผูบังคับ 
บัญชาและกํากับดูแล
ของฝายอํานวยการ 
การสงกําลังบํารุง ลง 
๕ ต.ค. ๑๖ ขอ ๑๐  

- ขอ ๑๐ การติดตามและเรงรดัผลงานของฝายอํานวยการสงกําลังบํารุงปฏิบัต ิ
ดังนี ้
    ๑๐.๔ ใชวิธีตอไปนีต้ามลําดับ 
                      ๑๐.๔.๑ พบปะประสานงานดวยตนเอง (การเยี่ยมเพ่ือกํากับดูแล
ดานการสงกําลังบํารุง) 
                      ๑๐.๔.๒ สงผูแทนไปพบปะประสานงาน 
                      ๑๐.๔.๓ ติดตอโดยตรงดวยโทรศัพทและวิทยุโทรทัศน 
                    ๑๐.๔.๔ ติดตามและเรงรัดเปนลายลักษณอักษร 

   - คําส่ังกองทัพบก  ท่ี 
๔๐๐/๒๕๐๗เรื่อง ให
ใชคูมือทางเทคนคิ 
๓๗-๒๘๑๐ ขอ ๔ ก. 
(๑) และ ๑๕ ก.(๔)  
 
 
- คําช้ีแจงกองทัพบก 
   เรื่องการใชและการ 
   ปรนนิบัติบํารุง 
   ยานยนตท่ีไดรับ 
   มอบตามโครงการ 
   ลง ๘ มิ.ย.๙๗ ขอ ๓ 

- ขอ ๔ ก.(๑) บัตรการใชรถประจําวัน ทบ.๔๖๘-๓๑๐ ฯลฯ บัตรการใชรถ
ประจําวันนี้ ยังมีรายการ ปบ.ประจําสัปดาหอีกดวยจะตองเก็บบัตรนี้ไวเปน    
หลักฐานจนกวาจะไดทําการ ปบ.ประจําเดือนไปแลวจึงจะทําลายเสียได 

- ขอ ๑๕ ก.(๔) แบบพิมพท่ีใชในการตรวจสภาพทางเทคนิคนั้นเม่ือตรวจ
เสร็จแลวจะตองนําไปเก็บไวในซองประวัติยุทธภัณฑ ทบ.๔๖๘-๓๖๘ 
จนกระท่ังได  ทําการ ปบ.รอบ ๖ เดือน หรือ ๓ เดือน (ยานยนตสายพาน) 
เสร็จเรียบรอยแลวจึงจะท้ิงไปได 
- ขอ ๓ การปรนนิบัติบํารุงประจําเดือน และประจํา ๖ เดือน ฯลฯ ใหเก็บ
รักษาไวจนกวาจะไดเสร็จจากการ ปบ.ประจํา ๖ เดือนแลวจึงทําลายไดและ
จะทําลายหลักฐานการปรนนิบัติบํารุงประจํา ๖ เดือนท่ีแลวไดในเม่ือได
ปรนนิบัติบํารุงประจํา ๖ เดือนตอไปเสร็จแลว 
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หัวขอการตรวจ ตัวช้ีวัด วิธีตรวจ หลักฐานอางอิง ใจความของหลักฐานอางอิง 
    ๗.๔ สภาพยานพาหนะ ๑. ระบบเครื่องยนตมี

สภาพสมบูรณ 
๒. ระบบไฟฟามีสภาพ

สมบูรณ 
๓. สภาพตัวถังสมบูรณ

เรียบรอย 
๔. ระบบหามลอ

และคลัทชสมบูรณ 
๕. สภาพยานพาหนะ

สะอาด 
๖. การจอดเปนระเบียบ

เรียบรอย 
๗. สภาพลวดสลิงและ

เครื่องกวานจัดเก็บ
เรียบรอย 

๘. อ่ืน ๆ 

- ตรวจดวย 
 สายตาดูสภาพ 
 ท่ัวไปของรถ 
 

- คําส่ังกองทัพบก  
 (คําช้ีแจง) ท่ี ๒๓/
๘๑๕๐ เรื่อง กําหนด 
ขั้นการซอมบํารุงยาน 
ยนตสายสรรพาวุธใน
โครงการ ฯ  ลง ๒๘ 
มิ.ย.๐๕   ขอ ๑ 
- คําส่ังกองทัพบก ท่ี  
๔๐๐/๒๕๐๗ เรื่อง ให
ใชคูมือเทคนคิ       
๓๗-๒๘๑๐ ลง         
๙ พ.ย.๐๗  ขอ ๑๓ 
ก.(๑) (๒) 

- ขอ ๑ ใหใช ผนวก ๑, ๑ ก.และ ๒ ก.ทายคําส่ังฉบับนี้ เปนหลักสําหรับซอม
บํารุงยานยนตลอ และยานยนตสายพาน รายการซอมบํารุงตามผนวก
ดังกลาวนี้ มิไดระบุคคลเฉพาะวาเปนยานยนตชนิดและขนาดใด แตเปน
รายการเฉพาะท่ีสําคัญ ๆ สําหรับถือเปนหลักพิจารณาเทานั้น 
 
 
 
- ขอ ๑๓ ก.เพ่ือใหการปรนนิบัติบํารุง และการตรวจสภาพทางเทคนิคมีแนวทาง
ปฏิบัติเปนแบบอยางอันเดียวไดจัดพิมพรายงานการปรนนิบัติบํารุงและการ
ตรวจสภาพทางเทคนิค ของยานยนตแตละอยางไวดังนี้ 

(๑) แบบพิมพ ทบ.๔๖๘-๓๖๑ รายการปรนนิบัติบํารุงและตรวจสภาพทาง 
เทคนิค สําหรับยานยนตลอ ยานยนตกึ่งสายพาน 
          แบบพิมพนี้ใชสําหรับปรนนิบัติบํารุง และตรวจสภาพทางเทคนิคยาน
ยนตลอและยานยนตกึ่งสายพาน อันไดแก รถโดยสาร    รถบรรทุก   รถพวง 
รถลาดตระเวน รถหุมเกราะ รถกึ่งสายพาน   เครื่องอุปกรณในการขนถาย 
และยานยนตเสทินบก ยานยนตเสทินน้ํา 
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หัวขอการตรวจ ตัวช้ีวัด วิธีตรวจ หลักฐานอางอิง ใจความของหลักฐานอางอิง 
    

 
 
 
 
- คําส่ังกองทัพบก ท่ี 
๑๔๘/๑๑๘๗๑ เรื่อง 
การใชและการ
บํารุงรักษาลวดสลิง
เครื่องกวาน ขอ ๓.ก., 
ข., ค. และ ง. 

  (๒) แบบพิมพ ทบ.๔๖๘-๓๖๒ รายการปรนนิบัติบํารุงและตรวจสภาพทาง
เทคนิคสําหรับยานยนตสายพานและยานยนตหุมเกราะ แบบพิมพนี้ใช
สําหรับปรนนิบัติบํารุง และตรวจสภาพทางเทคนิค ยานยนตท่ีเคล่ือนท่ีบน     
สายพาน เชน รถถัง ฐานปนใหญ เคล่ือนท่ีดวยตวัเองและรถตีนตะขาบ และยาน
ยนตท่ีหุมเกราะและติดอาวุธคลายรถถัง 
ขอ ๓. การบํารุงรกัษาลวดสลิงเครื่องกวาน 
           ก. หลังจากการใชกวานแตละครั้ง ใหทําความสะอาดลวดสลิงโดยใช
น้ํามันทําความสะอาดลางและใชแปรงลวดเหล็กขัดในขณะท่ีมวนลวดสลิง
เขาท่ีใหใชไขอัดลูกปนลอ ทาใหท่ัวบริเวณภายนอกของลวดสลิงบางๆ 
ลวดสลิงนี้อาจใชไขอัดโครงรถทาได แตควรใชไขอัดลูกปนลอดีกวา     
            ข. ในการมวนลวดสลิงเขาท่ีนั้นลวดจะตองตึงอยูบาง วีท่ีทําใหลวดมี
ความตึงเหมาะสมนั้นกระทําไดโดยใชขอปลายลวดสลิงเกี่ยวเขาท่ีกันชน
หนารถอีกคันหนึ่ง ขณะท่ีมวนลวดสลิงเขาท่ีนั้น ใหลวดสลิงดึงรถคันท่ีเกี่ยว
เคล่ือนท่ีเขาหารถคันท่ีกําลังมวนลวดสลิงดวยการกระทําเชนนี้จะทําให
ลวดสลิงไดแนนดี (ถาหากไมสามารถหารถอีกคันหนึ่งได ใหใชตนไมหรือ
ส่ิงท่ีมีลักษณะคลายคลึงกันแทน ในกรณีนี้จะทําใหการมวนลวดสลิงลําบาก
ขึ้นเพราะเหตุวาตําบลท่ีทํางานตองเปล่ียนไปทุกขณะท่ีรถเคล่ือนท่ีเขาหา
ตนไม ทําใหตองยกอางน้ํามันและส่ิงอ่ืน ๆ ไปดวย การมวนลวดสลิงช้ันแรก
เปนส่ิงสําคัญท่ีสุด ขดลวดทุกขดจะตองเบียดกันแนนสนิท เพ่ือปองกันมิให
ลวดสลิงช้ันตอไปแทรกลงไปในระหวางลวดสลิงช้ันแรกได  เพ่ือท่ีจะใหขด 
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หัวขอการตรวจ ตัวช้ีวัด วิธีตรวจ หลักฐานอางอิง ใจความของหลักฐานอางอิง 
     ลวดสลิงแนบสนิทกันเชนนี้จะตองคอยๆ มวนลวดสลิงชาๆ และเทาๆ กัน 

เม่ือไดมวนลวดสลิงช้ันแรกเทากันและแนบสนิทดีแลว จะตองคอยระวังขด
ลวดสลิงช้ันตอไปเริ่มมวนกลับมาจากขอบของเครื่องกวานและกลับไปยังท่ี
เริ่มตนโดยไมซอนกัน ใหใชไมแข็งๆ ผลักหรือดันเพ่ือใหเสนลวดเขาท่ี
เรียบรอย เนื่องจากคําช้ีแจงนี้แนะนําใหมวนลวดสลิงเขาท่ีโดยมีความดึงนี้
เอง ในขณะมวนลวดหมดแลว และเอาโซปลายลวดสลิงคลองกับขอพวงท่ี
กันชนนั้น ถาหากไมระวังใหดีแลวจะเกิดความตึงขึ้นท่ีขอพวงและลวดสลิง
มากเกินไป ทําใหเกิดความเสียหายขึน้แกลวดสลิงขอพวงโครงรถและกันชน
ได  ฉะนั้นจึงจําเปนตองระมัดระวังใหจงหนักอยาใหเกิดการเสียหายขึ้นได
ในขณะท่ีมวนลวดสลิงเขาท่ี พลขับจะตองมีผูชวยคอยใหอาณัติสัญญาณให
หยุดมวนลวดไดทันทวงทีกอนท่ีลวดจะตึงมากไป ถ หากสามารถใชมือผลัก                                                                                        
ขอโซปลายลวดสลิงขยับตัวไดบางเล็กนอยแลวแสดงวาลวดสลิงมีความตึง
เพียงพอท่ีจะบังคับไมใหลวดสลิงท่ีมวนไวคลายตัวไดแลว 
        ค. ถาหากไมไดใชลวดสลิงทุก ๖ เดือน หรือทุกครั้งท่ีทําการปรนนิบัติ
บํารุงรถรอบ ๖,๐๐๐ ไมล ใหคล่ีลวดสลิงออกท้ังหมดและตรวจวาลวดสลิงขาด 
คลายเกลียวแบบเปนสนิมและขมวดเปนปมท่ีใดบาง ทําความสะอาดลวดสลิง
ใหท่ัวดวยแปรงลวดและน้ํามันทําความสะอาดแลวใชไขอัดลูกปนลอทาบางๆ 
          ง. ในขณะท่ีไมไดใชกวาน ใหหม่ันใชไขสะอาดทาภายนอกของขด
ลวดสลิงและถาหากสามารถทําไดใหใชผาใบพันทับไว 
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หัวขอการตรวจ ตัวช้ีวัด วิธีตรวจ หลักฐานอางอิง ใจความของหลักฐานอางอิง 
   - คําส่ังกองทัพบก  

(คําช้ีแจง) 
๓๒๐/๒๓๖๓๐ เรื่อง 
วิธีซอมบํารุง
ยุทโธปกรณสาย สพ. 
ลง ๙ พ.ย.๙๘ ขอ ๔, 
๕ ก., ข., ค. และ  
ขอ ๑๐ 

  - ขอ ๔ การปฏิบัติเม่ือยุทโธปกรณชํารุด หรือชะงักใชราชการ 
           เม่ือยุทโธปกรณชํารุดหรือชะงักใชราชการ ใหผูรับผิดชอบรายงาน
ตามลําดับช้ันจนถึงผูมีอํานาจส่ังการในการซอมบํารุงประจําหนวยภายใน ๒๔ 
ชม. และหามมิใหใชยุทโธปกรณท่ีอยูในสภาพงดใชการตอไปอีกจนกวาจะได
ทําการซอมบํารุงใหกลับมาอยูในสภาพใชการไดเรียบรอยแลว  
- ขอ ๕ การปรนนิบัติการซอมบํารุงของหนวยใช 
           เม่ือไดรับรายงานวายุทโธปกรณชะงักใชราชการ ใหผูมีอํานาจส่ังการ
ในการซอมบํารุงประจําหนวยปฏิบัติ ดังนี้ 
           (ก) เม่ือชํารุดตามสภาพ  
           ส่ังการใหเจาหนาท่ีซอมบํารุงประจําหนวย จัดการซอมทันที โดยใช
เครื่องอะไหลประจําหนวย ซ่ึงไดเบิกช้ันตนมาจาก คส.สพ.ทบ.ถาการชํารุด
นั้นตองการเครื่องอะไหล ซ่ึงยังอยูในประเภทการซอมบํารุงประจําหนวย (ขั้น 
๑-๒) แตหนวยนั้นไมไดรับอนุมัติใหเบิกไวประจาํหนวยได ก็ใหทําการเบิกไป
ยังกอง  สรรพาวุธท่ีใหการสนับสนุนทันที เพ่ือนํามาทําการซอมตอไป     

               (ข) เม่ือชํารุดตามสภาพ 
              ส่ังตั้งกรรมการขึ้นสอบสวน สาเหตุแหงการชํารุดหรือ  สูญหายนั้น
เพ่ือเก็บรายงานการสอบสวนไวเปนหลักฐานในการเบิก   ทดแทน หรือการ
นําสงซอมภายหลังแลวส่ังการเกี่ยวกับการซอมบํารุงดังเชนในขอ ก.ตอไป  
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            (ค) ถาการชํารุดของยุทโธปกรณอยูในประเภทการซอมบํารุงในสนาม 
(ขั้นท่ี ๓-๔) ใหเจาหนาท่ีนํายุทโธปกรณนัน้สงซอมยังกองสรรพาวุธท้ังนี้หาม
มิใหหนวยใชการซอมบํารุงเกินขัน้เปนอันขาดในการพิจารณาวาการชํารุดของ
ยานยนตอยูในการซอมบํารุงขั้นใดและเปนหนาท่ีของหนวยใดนัน้ใหปฏิบัติ
ตามคําส่ังช้ีแจงกองทัพบก ท่ี ๑๘๓/๑๔๓๕๓ เรื่อง การแบงขั้นการซอมบํารุง
ยานยนตสายสรรพาวุธ ลง ๒๒ ก.ค.๙๘ โดยเครงครดั 

    - ขอ ๑๐ รายงานยุทโธปกรณชํารุด และรายงานการสอบสวนในกรณีท่ีนํา
ยุทโธปกรณซ่ึงชํารุดตามสภาพการสงซอม หนวยใชตองแนบรายงาน
ยุทโธปกรณท่ีชํารุดไปดวย แตถาจําเปนการชํารุดผิดปกติหรือสูญหายใหใช
รายงานการสอบสวนของคณะกรรมการแทน ท้ังนี้ผูมีอํานาจส่ังการในการ
ซอมบํารุงประจําหนวยจะตองลงความเห็นในทายรายงานเสมอ 

๘. การขอใชรถ   
      ๘.๑ หลักฐาน 
             การอนุมัติ/คําส่ัง 

การใชรถ 

๑. มีรายงานขออนุมัตใิชรถ 
(ทบ.๔๖๑-๐๐๑) หรือ 
ย.๔๒  สําหรับรถใช
งานทางดานธุรการ 

๒. อนุมัติ ย.๔๒ ถูกตอง 
๓. มีคําส่ังของหนวย 

สําหรับรถท่ีใชงาน
ทางดานยุทธการและ
การฝก 

๔. อ่ืน ๆ 

- ดูเอกสาร 
- สอบถาม 
 

- ระเบียบ กห.วาดวย 
  รถราชการทหาร 
  พ.ศ.๒๕๒๕   
  ผนวก  ก. 
- ขอบังคับทหาร วา
ดวยรถยนตทหาร 
มาตรา ๖ ขอ ๑๔ 

- ผนวก ก.ใบขออนุญาตใชรถ (ทบ.๔๖๑-๐๐๑) ย.๔๒ ใหเสนอรายงาน
ตามลําดับช้ันถึงผูมีอํานาจอนุมัต ิ
 
 
- มาตรา ๖ ขอ ๑๔ การนํารถออกจากโรงเก็บรถใหกระทําไดตอเม่ือไดรับ
คําส่ังจากผูบังคับบัญชาของหนวยท่ีปกครองรถนั้น 
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หัวขอการตรวจ ตัวช้ีวัด วิธีตรวจ หลักฐานอางอิง ใจความของหลักฐานอางอิง 
   - ขอบังคับ กห.  

วาดวย การส่ังการ  
และประชาสัมพันธ 
พ.ศ.๒๕๒๗ ลง ๑๖ 
ก.ค. ๒๗ ขอ ๑๖ 
และ ขอ ๑๗ 

- ขอ ๑๖ ปลัดกระทรวงกลาโหม ผูบัญชาการทหารสูงสุด ผูบัญชาการทหาร
อากาศ มีอํานาจหนาท่ีทําการแทนและส่ังการในนามของรัฐมนตรีกลาโหม 
ตามท่ีไดรับมอบหมายได 
                 ผูดํารงตําแหนง รอง ผูชวย เสนาธิการ รองเสนาธิการหรือผูชวย   
เสนาธิการของสวนราชการ หรือหนวยใดมีอํานาจหนาท่ีทําการแทน และส่ัง
การในนามของผูบังคับบัญชาสวนราชการหรือหนวยนั้น ๆ ตามท่ีไดรับ
มอบหมายได 
                หัวหนาสวนราชการขึน้ตรงตอกระทรวงกลาโหม ผูบัญชาการ
ทหารบก ผูบัญชาการทหารเรือ ผูบัญชาการทหารอากาศ หรือหัวหนาหนวย
ขึ้นตรงตอ สํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม กองบัญชาการทหารสูงสุด 
กองทัพบก กองทัพเรือ กองทัพอากาศ ท่ีเทียบเทาตําแหนงช้ันแมทัพ จะ
มอบหมายเปนลายลักษณอักษร ใหขาราชการตําแหนงใดในสังกดั มีอํานาจ
หนาท่ี ทําการแทน และสังกัดในนามของหัวหนาสวนราชการ หรือหัวหนา
หนวยนั้น ๆ ในบางกรณกี็ได 
              การส่ังการในนามผูบังคับบัญชาใหใชคําวา  
              รับคําส่ัง...........................ลงทายเรื่องท่ีสงนั้น 
- ขอ ๑๗ ถาตําแหนงในสวนราชการ หรือหนวยใดวางลง หรือผูดํารงตําแหนง
ในสวนราชการหรือหนวยใด ๆ ไมสามารถปฏิบัติหนาท่ีไดเปนครั้งคราว และ
ยังมิไดแตงตั้งขาราชการผูใดรักษาราชการ หรือรักษาราชการแทน ให รอง, 
ผูชวย, หรือเสนาธิการ ทําการแทนเปนการช่ัวคราว  
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                 ในกรณีท่ีตําแหนงนั้นไมมีรอง ผูชวย หรือเสนาธิการ หรือมีแตวา รอง 
ผูชวย หรือเสนาธิการ ไมสามารถปฏิบัติหนาท่ีไดเปนครั้งคราวให        ผูดํารง
ตําแหนง ยศหรือ อาวุโสในยศรองจากตําแหนงท่ีวางลงนั้นทําการแทนเปนการ
ช่ัวคราว เวนแตสวนราชการ หรือหนวยใดจัดกําลังประกอบ หนวยกําลังรบ 
และหนวยบริการ ใหนายทหารสัญญาบัตร ท่ีเปนผูบังคับหนวยกําลังรบซ่ึงเปน
กําลังหลักและมี    ตําแหนง ยศหรืออาจมีอาวุโสยศสูงเปนผูทําการแทน เปนการ
ช่ัวคราวและถาสวนราชการ หรือหนวยใดเปนสวนราชการหรือหนวยสําหรับ
ดําเนินการใน หนาท่ีทางเทคนิคโดยเฉพาะหรือจัดกิจการรวมหลายเทคนิค ก็
ใหขาราชการสัญญาบัตรซ่ึงมีตําแหนง ยศหรืออาวุโสสูงในเทคนิคเปนผูทํา
การแทนเปนการช่ัวคราว 

    ๘.๒ หลักฐาน 
             ประกอบ 
             การขอใชรถ 

๑. มีบันทึกการจาย  
     (ทบ.๔๖๘-๓๗๕) 
๒. บันทึกการจายถูกตอง

ครบถวน 
๓. มีบัตรการใชรถ

ประจําวัน (ทบ.๔๖๘-
๓๑๐) หรือ สพ.๑๑๐ 

๔. บันทึก สพ.๑๑๐ 
ถูกตองครบถวน 

- ตรวจหลักฐาน  
  การจายรถและ 
  บัตรใชรถ 
  ประจําวัน 
 

- คําส่ังกองทัพบก ท่ี  
๔๐๐/๒๕๐๗ 
ลง ๙ พ.ย.๐๗ เรื่อง 
ใหใชคูมือเทคนิค 
๓๗-๒๘๑๐ ขอ ๔  
ข. (๑) และ ๔ ก.(๑) 
 

- ขอ ๔ ข.(๑) แบบพิมพและรายงาน  
           ข. แบบพิมพท่ีใชในการซอมบํารุงขั้นท่ี ๒ 

           (๑) รายการจายรถประจําวัน (ทบ.๔๖๘-๓๗๕) แบบพิมพนี้เปนแบบ
พิมพใชสําหรับบันทึกรายละเอียดในการจายออกใชงานประจําวัน 
- ขอ ๔ ก.(๑) บัตรการใชรถประจําวัน ทบ.๔๖๘-๓๑๐ พลขับทุกคนท่ีนํารถ
ออกใชงาน จะตองมีบัตรนี้เสมอ นอกจากกรณีท่ีขับรถเขาขบวน หรือขับรถ
เพ่ือออกปฏิบัติงานทางยุทธวิธีเทานั้น บัตร ทบ. ๔๖๘-๓๑๐ นี้ เปรียบเสมือน
บัตรอนุญาตใหพลขับขับรถออกใชงานได  นอกจากนั้นยังมีชองสําหรับลง
รายการ  ตาง ๆ ท่ีเกี่ยวกับการใชรถ เชน ระยะทางวิ่งเฉพาะเท่ียวและรายการ
อ่ืน ๆ เกี่ยวกับการเดินทางท่ีวิ่งเฉพาะเท่ียวและรายการอ่ืน ๆ เกี่ยวกับการ
เดินทาง สวนลางของบัตรมีรายการปรนนิบัตบํิารุงประจาํวัน  อันประกอบดวย 
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หัวขอการตรวจ ตัวช้ีวดั วิธีตรวจ หลักฐานอางอิง ใจความของหลักฐานอางอิง 
 ๕. การอนุมัตใิน สพ.๑๑๐ 

กรณนีํารถออกนอก
เขตจังหวดัท่ีตั้งหนวย 
ถูกตองเรียบรอย 

๖. อ่ืน ๆ 

  การปรนนิบัติบํารุง กอนใชงาน การปรนนิบัติบํารุงขณะใชงาน และการ
ปรนนิบัติบํารุงหลังใชงาน    แมวาพลขับท่ีขับรถเขาขบวนหรือขับรถ
ปฏิบัติงานทางยุทธวิธี และประจําสัปดาห ตามรายการการปรนนิบัติบํารุงท่ี
ปรากฏอยูในบัตรการใชรถประจําวัน  เม่ือผูใชรถไดปลอยรถกลับจะตองลง
นามรับรองการใชรถในชอง ญ  เพ่ือรับรองวาไดใชรถไปตามรายการนั้นจริง
บัตรการใชรถประจําวันนี้ยังมีรายการปรนนิบัติบํารุง ประจําสัปดาหอีกดวย 
และถาหากใชบัตรนี้ทําการปรนนิบัติบํารุงประจําสัปดาหแลวจะตองเก็บบัตร
นี้ไวเปนหลักฐานจนกวาจะไดทําการปรนนิบัติบํารุงประจําเดือนไปแลวจึงจะ
ทําลายได 

   - คําส่ังกองทัพบก ท่ี 
๒๐๕/๑๑๓๗๐ 
ลง ๕ ก.ย.๐๕ เรื่อง 
การนาํ ยานพาหนะ 
ออกนอกเขตจังหวัด
ซ่ึงเปนท่ีตั้งหนวย 
ขอ ๑, ๒ 

- ขอ ๑ ให ผบ.หนวยตั้งแตช้ัน ผบ.กรม หรือเทียบเทาขึ้นไปอนุมัติการใช    
ยานพาหนะของทางราชการ  ท่ีมีความจําเปนอยางแทจริงออกนอกเขต
จังหวัดซ่ึงเปนท่ีตั้งหนวยได การอนุมัติใหทําเปนลายลักษณอักษร  และใหผู
ควบคุม      ยานพาหนะนําหลักฐานการอนุมัติดังกลาวติดตามยานพาหนะไป
ดวยเฉพาะหนวยท่ีมีระดับต่ํากวากรมและตั้งอยูตางจังหวัดกับ บก.กรม    ให 
ผบ.หนวยพิจารณาใหเปนผูอนุมัติการใชยานพาหนะ  และใหรายงานให
ผูบังคับบัญชาตามลําดับ  จนถึง ผบ.กรม หรือเทียบเทาภายหลัง 
- ขอ ๒ ใหใชบัตรการใชรถประจําวัน ทบ.๔๖๘-๓๑๐ เปนหลักฐานการ
อนุมัติตาม ขอ ๑ และใหผูมีอํานาจอนุมัติบันทึกในชองหมายเหตุดานหลังวา
ไดรับอนุมัติใหนํายานพาหนะไป ณ จังหวัดใดและกลับเม่ือใด พรอมกับลง
นามกํากับบันทึกการอนุมัตินั้นดวย 
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หัวขอการตรวจ ตัวช้ีวัด วิธีตรวจ หลักฐานอางอิง ใจความของหลักฐานอางอิง 

  ๘.๓ หลักฐานตางๆ 
         ท่ีนําติดไปกับรถ 

๑. หลักฐานถูกตอง 
๒. เอกสารครบถวน 
๓. อ่ืน ๆ 

- ดูเอกสาร 
- สอบถาม 
 

- คําส่ังกองทัพบก ท่ี 
๔๐๐-๒๕๐๗ 
ลง ๙ พ.ย.๐๗ เรื่อง 
ใหใชคูมือเทคนิค 
๓๗-๒๘๑๐ ขอ ๔ 
ก.(๑)(๒)(๓)(๔) 

- ขอ ๔ ก. แบบพิมพท่ีใชในการซอมบํารุงขัน้ท่ี ๑ 
              แบบพิมพท่ีจะกลาวตอไปนี้ จะตองนําไปติดรถในขณะท่ีนําติดไป
กับรถในขณะท่ีนํารถออกไปใชงาน 
              (๑) บัตรการใชรถประจําวัน (ทบ.๔๘๖-๓๑๐)  
              (๒) แบบรายงานอุบัติเหต ุ(ทบ.๔๖๘-๗๐๒) 
              (๓) ใบอนุญาตขับขี่รถยนตทหาร 
              (๔) คําส่ังการใชน้ํามันหลอล่ืน 

  ๘.๔ เครื่องหมายพิเศษ, 
          นามหนวย, 
           การพนสี, 
          หมายเลขรถ,  
          หมายเลขเครื่อง 
          และหมายเลขแคร 

๑. มีครบถวน 
๒. ดําเนินการถูกตอง 
๓. ปายทะเบียนวงจกัร

สําหรับรถสายขนสง 
จะตองเปนปายท่ี  

       ขส.ทบ.จัดทําและ
เปนไปตามระเบียบ 

      ท่ีกําหนด 
๔. อ่ืน ๆ 

- ตรวจดวย 
   สายตา 

- กฏกระทรวงฉบับ
ท่ี ๕ พ.ศ.๒๕๐๒ 
ออกตามความใน 
พ.ร.บ.รถยนตทหาร 
พ.ศ.๒๔๗๖ ขอ ๓ (๑) 
(๒) และ ขอ ๕ (๑) 
 
- ระเบียบกองทัพบก 
 วาดวยความ  
  รับผิดชอบ 
 ในส่ิงอุปกรณ พ.ศ. 
  ๒๕๓๕  ขอ ๖.๑   

- ขอ ๓ (๑) มีเครื่องหมายพิเศษและเลขทะเบียนสีแดงบนพ้ืนสีขาว ให
เครื่องหมายพิเศษอยูหนาเลขทะเบียน 
            (๒) เครื่องหมาย 
                  ข.จักร สําหรับกองทัพบก 
- ขอ ๕ (๑) รถยนตสงครามท่ีตองเขียนเลขทะเบียนแทนแผนปายนั้นใหเขียน
เลขทะเบียนท่ีมีเลขหมายตรงกับทะเบียนและประวัติรถยนตไวในท่ีท่ีเห็นได
งายแตไกล ท่ีหนารถหนึ่งแหงและท่ีทายรถหนึ่งแหง 
- ขอ ๖.๑ กรมสรรพาวุธ 
             ๖.๑.๑ อาวุธ กระสุน วัตถุระเบิด  
             ๖.๑.๒ รถยนตสงคราม ฯลฯ 
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หัวขอการตรวจ ตัวช้ีวัด วิธีตรวจ หลักฐานอางอิง ใจความของหลักฐานอางอิง 
   - คําส่ังกองทัพบกท่ี 

๒๖/๒๐๓๘๒ เรื่อง 
เครื่องหมาย รถยนต
ทหาร ลง ๒ ก.ย.๐๓ 
(ขอความ) 
  

- ขอความ ฯลฯ การทําเครื่องหมายแสดงวาเปนรถยนตทหาร   โดยชัดเจนนั้น
ปรากฏวา ยังมีการปฏิบัติบกพรองในเรื่องนี้อยูเสมอ เชนหมายเลขทะเบียน 
และอักษรบอกนามหนวยลบเลือน เขียนไมไดขนาด หรือไมเขียนอักษรนาม
หนวยไวเลย การปฏิบัติเชนนี้กระทําใหผูท่ีใชรถยนตซ่ึงกระทําความผิด มี
โอกาสทุจริตไดงาย ท้ังเปนการยากแกเจาหนาท่ี  จะสังเกตและจดจํา 
นอกจากนี้ยังเปนชองทางใหผูใชรถยนตเอกชนปลอมแปลงเปนรถยนตทหาร
ไดโดยงาย เปนเหตุใหเส่ือมเสียแกเกียรติทหาร เพ่ือใหการปฏิบัติเกี่ยวกับเรื่อง
นี้เปนไปดวยความเรียบรอย ใหหนวยท่ีมีรถยนตอยูในความรับผิดชอบปฏิบัติ
ตามคําส่ังโดยเครงครัด 

   - ขอบังคับทหาร  
วาดวยรถยนตทหาร 
๒๔๘๐ มาตรา ๓ 
ขอ ๒ และ  มาตรา 
๑๒ ขอ ๓ 

- มาตรา ๓ ขอ ๒ การจดทะเบียนรถ ใหหนวยท่ีขอกรอกขอความในใบ
ทะเบียนแลวสงไปยังสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ๒ ฉบับเพ่ือเจาหนาท่ี
จะไดรับขึ้นทะเบียนและกําหนดเลขหมายทะเบียน ใบทะเบียน ๒ ฉบับนี้ 
พนักงานเจาหนาท่ียึดถือไวเปนหลักฐาน  ๑ ฉบับ อีกหนึ่งฉบับสงคืนไปยัง
หนวยขอจดทะเบียน 
- มาตรา ๑๒ ขอ ๓ รถสงครามนั้น   ทางราชการจัดหาไวสําหรับใชในการ
สงครามโดยตรง ในเวลาปกติใหใชรถประเภทนี้แทน เฉพาะในการซอมรบ    
ตรวจสอบภาคการฝกหรือในเหตุการณพิเศษบางอยางเทานั้น หามใชอยาง
รถยนตปกติ เชน ขนของ หรือรับ-สงคน เปนตน 
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หัวขอการตรวจ ตัวช้ีวัด วิธีตรวจ หลักฐานอางอิง ใจความของหลักฐานอางอิง 
   - หนังสือ กบ.ทบ.ท่ี 

ตอ กห  ๐๔๐๔/
๑๒๙๑๙/๓๗ ลง ๒๔  
ธ.ค.๓๗ เรื่อง ขอ
อนุมัติหลักการพนสี
และเขียนนามหนวย
ลงบนยานพาหนะ
สาย สพ. ขอ ๓.๓.๒, 
๓.๓.๓, ๓.๓.๔, 
๓.๓.๕, ๓.๓.๖ และ 
๓.๓.๗ 

- ขอ ๓.๓.๒ ใหระงับการพนสีพรางบนยานพาหนะ สพ.ทุกประเภท 
- ขอ ๓.๓.๓ ใหใชสีกากีแกมเขียวดานสําหรับการซอมแซมสีใหม หรือพนสี
ใหมครั้งตอไป 
- ขอ ๓.๓.๔ การเขียนนามหนวย ใหถือหนวยขนาดกองพันหรือเทียบเทาและ
กองรอยอิสระเปนหลัก โดยใหนามหนวยยอและใหงดการเขียนสัญลักษณ
ประจําหนวยหรือคาย ลงบนยานพาหนะทุกสายงานและทุกประเภท 
- ขอ ๓.๓.๕ วิธีดําเนินการเขียนและตําแหนงท่ีจะเขียนลงบนยานพาหนะมี
รายละเอียด ตามส่ิงท่ีสงมาดวย โดยใหใชสีขาว ในการเขียนตัวเลขและ
ตัวอักษร 
- ขอ ๓.๓.๖ ยานพาหนะท่ีมีขนาดกลางขึ้นไป ถาดานขางตัวรถเปนผิวนูน 
หรือไมสามารถเขียนตัวเลขและอักษรไดตามขนาดท่ีกําหนดใหเขียนนาม
หนวยท่ีกึ่งกลางประตูหนาท้ัง ๒ ขาง 
- ขอ ๓.๓.๗ ยานพาหนะ สาย สพ.นอกเหนือจากท่ีไดกําหนดไวตาม ส่ิงท่ีสง
มาดวย ใหหนวยพิจารณาวาจะสามารถอนุโลมใหเขาอยูกับยานพาหนะ
ประเภทใดใกลเคียงท่ีสุด แลวใหดําเนินการในลักษณะเดียวกัน หากไม
สามารถหาขอยุติไดใหรายงานถึง ทบ.(ผาน กบ.ทบ.) เพ่ือพิจารณาหาขอยุติ
ตอไป 
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หัวขอการตรวจ ตัวช้ีวัด วิธีตรวจ หลักฐานอางอิง ใจความของหลักฐานอางอิง 
   - หนังสือ กบ.ทบ.ท่ี 

ตอ กห ๐๔๐๔/
๑๐๘๘๓/๓๖ ลง ๒๑ 
มี.ค.๓๗ เรื่อง การ
เขียนนามหนวยลงบน
ยานพาหนะ สาย.ขส.
ตามขอ ๓.๓.๑, 
๓.๓.๒ และ  ขอ 
๓.๓.๓ 

- ขอ ๓.๓.๑ การเขียนนามหนวย ใหถือหนวยระดับกองพันหรือเทียบเทาและ
กองรอยอิสระ เปนหลักในการเขียนโดยใชนามหนวยยอหรือและใหงดการ
เขียนสัญลักษณประจําหนวยหรือคายลงบนยานพาหนะ 
- ขอ ๓.๓.๒ วิธีการเขียนนามหนวยลงบนยานพาหนะ สาย ขส.ประเภทตาง ๆ  
 มีรายละเอียด ตามส่ิงท่ีสงมาดวย ๓ (ผนวก ก.) โดยใชเครื่องหมายพิเศษและ
ลักษณะของตัวเลข-ตัวอักษร ตามท่ีไดกําหนดไวในกฎกระทรวงกลาโหม 
ออกตามความใน พ.ร.บ.รถยนตทหาร พ.ศ.๒๔๗๖ (ฉบับท่ี ๒) มีรายละเอียด
ตาม  ส่ิงท่ีสงมาดวย ๔ (ผนวก ข.) 
- ขอ ๓.๓.๓ สีท่ีใชในการเขียนตัวเลข และตัวอักษรใหใชสีขาว ยกเวนยานพาหนะสี
ขาวใหใชสีน้ําเงินแทน สําหรับยานพาหนะท่ีกําหนดใหใชเกี่ยวกับ กิจการสาย
แพทยใหใชสีแดง 

   - ระเบียบกลาโหมวา
ดวยรถราชการทหาร 
พ.ศ.๒๕๒๕ ขอ ๓๑ 

 

- ขอ ๓๑ การยกเวนไมใชเครื่องหมายนามหนวยและ เครื่องหมายพิเศษ      
สวนราชการใดท่ีมีเหตุผลและความจําเปนจะไมใชเครื่องหมายนามหนวย
และเครื่องหมายพิเศษกับรถยนตปกติ ตามขอบังคับทหารวาดวยการใช
รถยนตทหาร ซ่ึงใชตามคําส่ัง กห.ลง ๑ มี.ค.๘๐ และประสงคจะใชปาย
ทะเบียนเชนเดียวกับรถยนตสวนบุคคลท่ัวไป ใหขออนุมัติปลัดกระทรวง
กลาโหม เพ่ือขอยกเวนการใชเครื่องหมายนามหนวยและเครื่องพิเศษได
เทาท่ีมีความจําเปนอยางแทจริง รถท่ีจะขอใชปายทะเบียนเชนเดียวกับรถ
สวนบุคคลไดจะตองเขาหลักเกณฑดังนี้                     
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หัวขอการตรวจ ตัวช้ีวัด วิธีตรวจ หลักฐานอางอิง ใจความของหลักฐานอางอิง 
                        ๓๑.๑ รถประจําตําแหนง 

                    ๓๑.๒ รถสวนกลางซ่ึงจัดไวใชภารกิจราชการลับ การรักษา
ความปลอดภัย หรือปฏิบัติงานในพ้ืนท่ีปฏิบัติการของผูกอการราย 
                    ๓๑.๓ รถรับรอง 

   - หนังสือ กพ.ทบ.ท่ี 
กห ๐๔๐๑/๓๐๑๒ 
เรื่อง กวดขันการใช
ยานพาหนะราชการ
และการปฏิบัติของ
พลขับ พ.ศ.๒๕๓๒          
ขอ ๓.๓ 

- ขอ ๓.๓ ปายทะเบียนกงจักรจะตองเปนปายท่ี ขส.ทบ.จัดทําและประทับตรา 
ขส.ทบ.รับเอาไวเทานั้น หากประสงคจะทําปายทะเบียนใหมเนื่องจากปายเดิม
ชํารุดจะตองแจงให ขส.ทบ.เพ่ือทําลายปายเดิมกอนหรือหากปายเดิมสูญหาย 
จะตองแจงความกับเจาหนาท่ีตํารวจกอนดาํเนินการขอปายทะเบียนใหม การท่ี
หนวยตองแปลงหรือจัดทําปายทะเบียนกงจักรโดยพลการนอกจากเปนการ
กระทําผิดกฏระเบียบของทางราชการแลว ยังเปนชองทางใหผูอ่ืนสวมรอย
กระทําตาม และเม่ือไปกระทําผิดกวาจะตรวจสอบวามิใชรถของหนวยทหาร 
ทบ.  ก็เส่ือมเสียไปเสียกอนแลว 

   ๘.๕ การขอใชปาย 
         ทะเบียนสวนบุคคล 

๑. มีรายงานขออนุมัตใิช 
๒. ดําเนินการถูกตอง 
๓. อ่ืน ๆ 

- ตรวจดวย  
  สายตา 
- เอกสารการ 
  รายงาน 
 

- ระเบียบ
กระทรวงกลาโหม  
วาดวยรถราชการ
ทหาร พ.ศ.๒๕๒๕  
ลง ๒๙ ธ.ค.๒๕๒๕  
ขอ ๓๑ 

- ขอ ๓๑ การยกเวนไมใชเครื่องหมายนามหนวยและเครื่องหมายพิเศษสวน
ราชการใดท่ีมีเหตุผลและความจําเปน จะไมใชเครื่องหมายนามหนวยและ
เครื่องหมายพิเศษกับรถยนตปกติตามขอบังคับทหาร วาดวยการใชรถยนต
ทหาร พ.ศ.๒๔๘๐ และประสงคจะใชปายทะเบียน เชน เดียวกับรถสวนบุคคล
ท่ัวไป ใหขออนุมัติปลัดกระทรวงกลาโหม เพ่ือขอยกเวนการใชเครื่องหมาย
นามหนวย และเครื่องหมายพิเศษ ไดเทาท่ีมีความจําเปนอยางแทจริง ท่ีจะขอ
ใชปายทะเบียน เชนเดียวกับรถสวนบุคคลได จะตองเขาหลักเกณฑ ดังนี้ 
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หัวขอการตรวจ ตัวช้ีวัด วิธีตรวจ หลักฐานอางอิง ใจความของหลักฐานอางอิง 
    

 
 
 
 
 
- หนังสือ กบ.ทบ.ท่ี 
กห ๐๓๑๘/๙๔๔๓ 
เรื่อง การใชปาย
ทะเบียนบุคคล ลง 
๑๕ ก.ค.๑๙ ขอ 
๓.๒.๑ และ ๓.๒.๒ 

              ๓๑.๑ รถประตําแหนง 
             ๓๑.๒  รถสวนกลางซ่ึงจัดไวใชในภารกิจราชการลับ  การรักษาความ
ปลอดภัย หรือปฏิบัติงานในพ้ืนท่ีปฏิบัติการของผูกอการราย 
              ๓๑.๓ รถรับรองสวนราชการใดไดรับยกเวนการมีตราเครื่องหมาย
และอักษรช่ือของสวนราชการใหสวนราชการนั้นรายงาน ใหสํานักงานตรวจเงิน
แผนดินทราบ 
- ขอ ๓.๒.๑ ใหหนวยท่ีมีรถสวนกลาง เสนอความตองผาน นขต.ทบ.ตามสาย
การบังคับบัญชาพรอมดวยเหตุผลท่ีตองการใช 
-  ขอ ๓.๒.๒ ให นขต.ทบ.พิจารณาความเหมาะสมขั้นตนแลวเสนอ ขส.ทบ.
เพ่ือพิจารณารวมกับ กบ.ทบ.และดําเนินการขออนุมัติตอไป 

     ๘.๖ การใชรถประจํา
หนวย  

๑. การเบิกจาย
คาตอบแทน เหมาจาย
แทนการจดัหารถประจํา
ตําแหนงใชพลขับท่ีบรรจุ
ตามอัตราของแตละสวน
ราชการสังกดั
กระทรวงกลาโหม 
 

- ตรวจเอกสาร 
  การสงคืน 
- ตรวจรถใน
หนวย 
- สอบถาม 
 

- หนังสือ กห. ท่ี กห 
๐๒๐๘/๑๕๑๐ ลง ๖ 
ต.ค .๔๙ เรื่ อง  ขอ
อนุ มัติ ให ผู ได เ งิน
คาตอบแทน เหมา
จายแทนการจัดหา
รถประจําตําแหนง 

- ใหสวนราชการหรือหนวยงานของรัฐระดับกรม เปนผูเลือกวาขาราชการผูมี
สิทธิไดรับรถประจําตําแหนงในสังกัดท้ังหมด จะขอรับเงินคาตอบแทนเหมา
จาย หรือจะใชรถประจําตําแหนงท่ีทางราชการจดัหาใหอยางใดอยางหนึ่ง โดย
หากในกรณีสวนราชการหรือหนวยงานของรัฐเลือกขอรับเงินคาตอบแทน 
เหมาจาย จะจัดหารถสวนตัวมาใชในการปฏิบัติราชการของขาราชการผูมีสิทธิ
นั้น ขอใหพิจารณาจัดหาใหเหมาะสมกับเกียรติและฐานะ ตําแหนงราชการท่ี
ตนดํารงอยูและใหสวนราชการและหนวยงานควบคุม กํากับและ 
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หัวขอการตรวจ ตัวช้ีวัด วิธีตรวจ หลักฐานอางอิง ใจความของหลักฐานอางอิง 
 
 
 
 
 
 
๙.  การจําหนาย 
     ๙.๑ การดําเนนิการ 
          กรรมวิธีขออนุมัต ิ
          จําหนาย 

๒. มีรถอยูท่ีหนวย 
๓. สงคืนรถประจํา
ตําแหนงแลว 
๔ อ่ืน ๆ  
 
 
 
๑. เปนไปตามขั้นตอน 
๒. เปนไปตามกําหนด 
๓. หลักฐานถูกตอง

ครบถวน 
๔. อ่ืน ๆ 

 
 
 
 
 
 
 
- ตรวจเอกสาร 
- ตรวจ สป. 
  ท่ีชํารุดลาสมัย 

ใชพลขับท่ีบรรจุตาม
อัตราของแตละสวน
ราชการสังกดั
กระทรวงกลาโหม 
 
 
 
- ระเบียบกองทัพบก 
วาดวยการ จําหนาย
ส่ิงอุปกรณ พ.ศ.
๒๕๓๙ ลง ๙ พ.ค.๓๙ 
ขอ ๕.๑, ๑๔.๑, ๑๔.๒, 
๑๕, ๑๖, ๑๗, ๑๘, ๒๐, 
๒๑, ๒๒, ๒๓, ๒๔ 
และ ๒๗.๓ 

ดูแล มิใหมีการประพฤติมิชอบ โดยการนํารถสวนกลางหรือรถประจํา
ตําแหนงไปใชอีก หากผูใดฝาฝน ใหถือเปนความผิดวินัยอยางรายแรง  
- จึงขออนุมัติใหผูมีสิทธิไดรับเงินคาตอบแทน เหมาจายแทนการจัดหารถ
ประจําตําแหนงของสวนราชการสังกัดกระทรวงกลาโหม สามารถใชพลขับท่ี
บรรจุตามอัตราแตละสวนราชการฯ ทําหนาท่ีขับรถยนตสวนตัวท่ีจัดหามาใช
ในการปฏิบัติราชการไดเปนกรณีพิเศษ 
 
- ขอ ๕.๑ การจําหนาย หมายถึง การดําเนินกรรมวิธีเพ่ือตัดยอดส่ิงอุปกรณ
ออกจากความรับผิดชอบของกองทัพบก เนื่องจากสูญไปส้ินเปลืองไป ส่ิง
อุปกรณใช ส้ินเปลือง ชํารุดเสียหายจนไมสามารถซอมคืนสภาพไดอยางคุมคา 
เส่ือมสภาพใชการไมไดหรือสูญหาย เกินความตองการหรือเปนของลาสมัย 
หมดความจําเปนไมใชราชการตอไป หรือหากใชราชการตอไปจะส้ินเปลือง
คาใชจายมาก หรือครบอายุการใชงานตามเกณฑกําหนด 
- ขอ ๑๔.๑ หนวยขนาดกองรอยหรือเทียบเทา เปนหนวยเริ่มรายงานโดย
รายงานไปตามสายการบังคับบัญชา 
- ขอ ๑๔.๒ รายงานทันที เพ่ือทราบวาส่ิงอุปกรณนั้นอยูในสภาพท่ีตองตัดออก
จากบัญชีคุมเพ่ือการจําหนาย เวนแตการรายงานขออนุมัติตัดยอดส่ิงอุปกรณ
เนื่องจากการปฏิบัติราชการสนาม ถาจําเปนใหรายงานเปนคราว ๆ ไป การ
รายงานแตละคราวนั้น ใหรายงานเม่ือจบการปฏิบัติเรื่องหนึ่ง ๆ  แตไมเกิน ๓ เดือน 



 หลักฐานการตรวจประจําป  เร่ืองยานพาหนะฯ                                                                                                                      หนา    ๕๑  ใน  ๖๕  หนา 
 

หัวขอการตรวจ ตัวช้ีวัด วิธีตรวจ หลักฐานอางอิง ใจความของหลักฐานอางอิง 
     ๙.๒ การติดตามผล 
            การจําหนาย 

๑. มีรายงานการติดตาม
ผลการจําหนาย 

๒. บันทึกหลักฐาน
ถูกตอง 

๓. อ่ืน ๆ 

- ตรวจเอกสาร 
  รายงานการ 
  จําหนาย 
- ตรวจ สป. 
  ท่ีชํารุดลาสมัย 

- ระเบียบกองทัพบก 
วาดวยการ จําหนาย
ส่ิง อุ ปก รณ  พ.ศ .
๒๕๓๙ ลง ๙ พ.ค.๓๙ 
ขอ ๕.๑, ๑๔.๑, ๑๔.๒, 
๑๕, ๑๖, ๑๗, ๑๘, ๒๐, 
๒๑, ๒๒, ๒๓, ๒๔ 
และ ๒๗.๓ 

- ขอ ๑๕  หนวยบังคับบัญชาขนาดกองพันหรือเทียบเทาขึ้นไป เม่ือไดรับ
รายงานตามขอ ๑๔ แลว ปฏิบัติตามลําดับดังนี ้
              ๑๕.๑ ตั้งกรรมการสอบสวน 
              ๑๕.๒ รายงานขออนุมัตจิําหนาย 
- ขอ ๑๖  การตั้งกรรมการสอบสวน 
             ๑๖.๑ ในกรณีขออนุมัติจําหนายเนื่องจากชํารุด เสียหายจนใชการไมได 
ตลอดจนสูญหายและตาย ใหตั้งกรรมการทันทีท่ีรับรายงานเวนกรณีส่ิง
อุปกรณนั้นสูญหาย หรือเปล่ียนแปลงไปตามสภาพธรรมชาติไมเกินเกณฑท่ี
ทบ.กําหนด ใหรายงานขออนุมัติจําหนายโดยไมตองตั้งกรรมการสอบสวน 
             ๑๖.๒ คณะกรรมการประกอบดวยขาราชการช้ันสัญญาบัตรอยางนอย 
๓ นาย เวนแตหนวยในตางประเทศถามีขาราชการสัญญาบัตรไมเพียงพอ ก็ให
ตั้งขาราชการต่ํากวาสัญญาบัตร หรือขาราชการจากหนวยราชการอ่ืนรวมเปน
กรรมการได ๑ นาย 
              ๑๖.๓ คณะกรรมการมีหนาท่ีสอบสวนพิจารณาหารายละเอียด
ขอเท็จจริงและสาเหตุของการจําหนาย พรอมท้ังพิจารณาการดูแลรักษาส่ิง
อุปกรณของเจาหนาท่ี หรือพลประจําดวยวาไดปฏิบัติอยางถูกตองตาม
คําแนะนํา หรือคูมือหรือไม แลวรายงานผลการสอบสวน พรอมท้ังแนบ
สํานวนสอบสวน (ถามี) สงถึงผูส่ังแตงตั้งคณะกรรมการไดทราบคําส่ังแตงตั้ง
กรรมการ แตถายังสอบสวนไมเสร็จ ขออนุมัติผูส่ังแตงตั้งกรรมการเพ่ือขยาย
เวลาสอบสวนตอไปอีกคราวละไมเกิน ๑๕ วัน 
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หัวขอการตรวจ ตัวช้ีวัด วิธีตรวจ หลักฐานอางอิง ใจความของหลักฐานอางอิง 
      ๑๖.๔ ในกรณีสูญหายตาย หรือขาดบัญชี ซ่ึงตองหาตัวผูรับผิดชอบ

ทางแพง ใหรายงานตามลําดับช้ันไปยัง ทบ.โดยดวน เพ่ือตั้งกรรมการ
สอบสวนหาตัวผูรับผิดชอบทางแพง โดยปฏิบัติตาม ขอ บังคับ กห. วาดวย
การเงิน ท่ีมีผลบังคับใช 
- ขอ ๑๗ แบบพิมพ และการรายงานขออนุมัติจําหนาย 
             ๑๗.๑ ใชแบบรายงานตามแบบ ทบ.๔๐๐–๐๖๕ (ผนวก ก. แบบ   
รายงานขออนุมัติจําหนาย) และแบบหลักฐานตาง ๆ ไปพรอมกับรายงานดวย 
             ๑๗.๒ สงรายงานไปตามสายการสงกําลัง (ผนวก ข.ทางเดินเอกสาร) 
             ๑๗.๓ สําเนารายงานใหหนวยบังคับบัญชาโดยตรงทราบ  
             ๑๗.๔ หนวยปฏิบัติราชการสนาม  รายงานไปยังกองบังคับการควบคุม 
เพ่ือตรวจสอบความถูกตอง และบันทึกความเห็นกอนจึงสงรายงานไปตาม      
ขอ ๑๗.๒ 
- ขอ ๑๘ หลักฐานตาง ๆ ท่ีตองแนบไปพรอมกับรายงานขออนุมัติจําหนาย 
             ๑๘.๑ คําส่ังหรือสําเนา คําส่ังแตงตั้งกรรมการสอบสวน 
             ๑๘.๒ รายงานผลการสอบสวนของคณะกรรมการสอบสวน 
             ๑๘.๓ คําใหการของบุคคลท่ีเปนตนเหตุ และบุคคลท่ีเกี่ยวของหรือ   
ผูรูเห็นเหตุการณ 
             ๑๘.๔ สํานวนการสอบสวน เวนกรณีท่ีคณะกรรมการสอบสวนโดย
สรุป ตาม ขอ ๑๖.๓ วรรค ๒  
             ๑๘.๕ หลักฐานและ/หรือเอกสารอ่ืนท่ีจําเปน 
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หัวขอการตรวจ ตัวช้ีวัด วิธีตรวจ หลักฐานอางอิง ใจความของหลักฐานอางอิง 

    - ขอ ๒๐ เม่ือหนวยรายงานทราบผลการอนุมัติจําหนายส่ิงอุปกรณแลว ใหตัด
ยอด   ส่ิงอุปกรณนั้นออกจากบัญชีคุมของหนวย และแจงผลการอนุมัตินั้นให
หนวยบังคับบัญชาโดยตรงทราบ แตถาในระหวางดําเนินกรรมวิธีขออนุมัติ
จําหนาย หนวยรายงานมีความจําเปน ตองใชส่ิงอุปกรณประเภทนั้น ใหหนวย
รายงานทําเบิกทดแทนไปได เวนส่ิงอุปกรณประเภท ๔ โดยในการเบิก
ทดแทนใหแนบสําเนา รายงานขออนุมัติจําหนาย (ทบ.๔๐๐–๐๖๕) ไปดวย 
- ขอ ๒๑ การตัดยอดส่ิงอุปกรณออกไป จากความรับผิดชอบของกองทัพบก 
             ๒๑.๑ ใหผูบังคับบัญชา มีอํานาจอนุมัติจําหนายส่ิงอุปกรณตามท่ีได
กําหนดไวตอนท่ี ๔ ของระเบียบนี้ 
             ๒๑.๒ เม่ือผูบังคับบัญชา แตละระดับไดอนุมัติจําหนายส่ิงอุปกรณ
ตามขอ ๒๑.๑ แลว ใหเสนอเฉพาะสําเนารายงานขออนุมัติจําหนาย (ทบ.
๔๐๐–๐๖๕) ไปตามสายการสงกําลัง จนถึงกรมฝายยุทธบริการ หรือกรมฝาย
กิจการพิเศษ     ท่ีรับผิดชอบในส่ิงอุปกรณนั้น ๆ 
- ขอ ๒๒ ผูบังคับบัญชาช้ัน ผูบัญชาการกองพลหรือเทียบเทา มีอํานาจอนุมัติ
อนุมัติตัดยอดส่ิงอุปกรณ ออกจากบัญชีคุมของหนวยในอัตราของตนเฉพาะ      
ผูบัญชาการกองบัญชาการชวยรบ    ใหมีอํานาจอนุมัติตัดยอดส่ิงอุปกรณออก
จากบัญชีคุมของหนวยอ่ืน ๆ     ซ่ึงรับการสนับสนุนส่ิงอุปกรณจาก
กองบัญชาการชวยรบ หรือจากมณฑลทหารบก หรือจังหวัดทหารบก ในพ้ืนท่ี 
การสนับสนุนของ กองบัญชาการชวยรบนั้นดวย  บังคับบัญชาตําแหนง
ดังกลาว มีอํานาจอนุมัติโดยถือจํานวนเงินตามราคาซ้ือ หรือไดมาของส่ิง
อุปกรณท่ีรายงานขออนุมัติจําหนายในคราวหนึ่ง ดังนี้ 
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หัวขอการตรวจ ตัวช้ีวัด วิธีตรวจ หลักฐานอางอิง ใจความของหลักฐานอางอิง 
                    ๒๒.๑ ส่ิงอุปกรณใชส้ินเปลือง ส่ิงอุปกรณถาวร ส่ิงอุปกรณท่ีมีชีวิต

และช้ินสวนซอม รวมท้ังส้ินไมเกิน ๘๐,๐๐๐ บาท 
                ๒๒.๒ ส่ิงอุปกรณตามขอ ๒๒.๑ กรณีจําหนาย เปนสูญวงเงินตอง  
ไมเกิน ๔๐,๐๐๐ บาท เวนส่ิงอุปกรณท่ีไดรับการชวยเหลือ 
ทางการทหารในระหวางภาวะไมปกติ วงเงินตองไมเกิน ๕๐,๐๐๐ บาท 
- ขอ ๒๓ ผูบังคับบัญชาช้ันแมทัพหรือเทียบเทา  มีอํานาจอนุมัตใิหตัดยอด     
ส่ิงอุปกรณ ออกจากบัญชีคุมของหนวยในอัตราของกองทัพภาค และหนวยใน
พ้ืนท่ีซ่ึงรับการสนับสนุนจากท่ีตั้งทางการสงกําลังบํารุงของกองทัพภาคหรือ
หนวยในอัตราของตน โดยถือจํานวนเงิน ตามราคาซ้ือหรือไดมาของส่ิง
อุปกรณท่ีขออนุมัติจําหนายในคราวหนึ่ง ดังนี ้   
๒๓.๑ ส่ิงอุปกรณใชส้ินเปลือง ส่ิงอุปกรณถาวร ส่ิงอุปกรณท่ีมีชีวิต และ
ช้ินสวนซอม รวมท้ังส้ินไมเกนิ ๑๖๐,๐๐๐ บาท  
                ๒๓.๒ ส่ิงอุปกรณ ตามขอ ๒๓.๑ กรณจีําหนายเปนสูญวงเงินตอง 
ไมเกิน ๘๐,๐๐๐ บาท เวนส่ิงอุปกรณท่ีไดรบัการชวยเหลือทางการทหารใน
ระหวางภาวะไมปกติวงเงินตองไมเกิน ๑๐๐,๐๐๐บาท 
- ขอ ๒๔ เจากรมฝายยุทธบริการ หรือเจากรมฝายกิจการพิเศษ มีอํานาจอนุมัติ
ใหตัดยอดส่ิงอุปกรณซ่ึงอยูในความรับผิดชอบ ของสายงานออกจากบัญชีคุม   
ดังนี้ 
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หัวขอการตรวจ ตัวช้ีวัด วิธีตรวจ หลักฐานอางอิง ใจความของหลักฐานอางอิง 
                     ๒๔.๑ ส่ิงอุปกรณใชส้ินเปลือง ส่ิงอุปกรณถาวร ส่ิงอุปกรณท่ีมีชีวิต 

และช้ินสวนซอมใหถือจํานวนเงินตามราคาหรือไดมาของส่ิงอุปกรณท่ีขอ
อนุมัติจําหนายในคราวหนึ่ง รวมท้ังส้ินไมเกิน ๓๒๐,๐๐๐ บาท สําหรับส่ิง
อุปกรณท่ีมีชีวิต หากวงเงินเกินท่ีกําหนดใหลงนามรับคําส่ังผูบัญชาการ
ทหารบก และสําเนาเรื่องใหกองทัพบกทราบดวย 
- ขอ ๒๗.๓ การชดใชดวยเงิน  
                ๒๗.๓.๑ใหชดใชเปนเงินตามหลักเกณฑท่ีกระทรวงการคลังกําหนด 
                ๒๗.๓.๒ ในการชดใชดวยเงินนั้น ใหผูชดใชสงเงินชดใชใหเสร็จ
ส้ินใน ๔๕ วัน นับแตวันท่ีไดส่ังการ ถาไมสามารถปฏิบัติไดใหหนวยผอนผัน
ใชเปนรายเดือนไดโดยใหผอนสงใหเสร็จส้ินโดยเร็วหรือภายในไมเกิน ๑ ป 
การผอนผันระยะเวลาเกิน ๑ ป จะตองขอทําความตกลงกับกระทรวงการคลังกอน 
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หัวขอการตรวจ ตัวช้ีวัด วิธีตรวจ หลักฐานอางอิง ใจความของหลักฐานอางอิง 
    ๙.๓ การสงซากคืน สป.
จําหนาย 

๑. สป.หลัก/สป.สําคัญ
สงคืนซากแลว 

๒. สงคืนยังไมมีผูเซ็นต
รับคืน 

๓. ยังไมสงคืน 
๔. รายงานผลการ

จําหนายใหกรมยุทธ
บริการท่ีรับผิดชอบ 
สป.ทราบแลว 

๕. อ่ืน ๆ 

- ตรวจเอกสาร 
  รายงานการ 
  จําหนาย 
- ตรวจ สป. 
  ท่ีชํารุดลาสมัย 

- ระเบียบ ทบ.วาดวย
การจําหนาย สป. พ.ศ.
๒๕๓๙ ลง ๙ พ.ค.๓๙ 
ตอนท่ี ๓ ขอ ๒๑.๒, 
๒๑.๓ ตอนท่ี ๖ ขอ 
๓๐, ๓๐.๑,๓๐.๔  
ขอ ๓๒, 
๓๓,๓๓.๑,๓๓.๒ ขอ 
๓๔, ๓๔.๑,๓๔.๒, 
๓๔.๒.๑, ๓๔.๒.๒, 
และ ขอ ๓๔.๓ 

- ขอ ๒๑.๒ เม่ือผูบังคับบัญชาแตละระดับไดอนุมัติจําหนายส่ิงอุปกรณ ตาม
ขอ ๒๑.๑ แลว ใหเสนอเฉพาะสําเนารายงานขออนุมัติจําหนาย (ทบ.๔๐๐-
๐๖๕) ไปตามสายการสงกําลังจนถึงกรมฝายยุทธบริการ หรือกรมฝายกิจการ
พิเศษ ท่ีรับผิดชอบในส่ิงอุปกรณนั้น ๆ 
- ขอ ๒๑.๓ กรมฝายยุทธบริการ หรือกรมฝายกิจการพิเศษ และหนวย
สนับสนุนทางการสงกําลังท่ีเกี่ยวของ เม่ือไดรับรายงานตามขอ ๒๑.๑ แลว 
ดำเนินการตัดยอดส่ิงอุปกรณออกจากบัญชีคุม เ พ่ือปลดเปล้ืองความ
รับผิดชอบของกองทัพบก เวนส่ิงอุปกรณในโครงการใหดําเนินการตาม 
ขอ ๑๙.๔ 

ตอนท่ี ๖ 
การปฏิบัติตอส่ิงอุปกรณหรือซากส่ิงอุปกรณ ท่ีไดรับอนุมัติใหตัดยอดออก

จากบัญชีคุมแลว 
- ขอ ๓๐  ผูบังคับบัญชาช้ัน   ผูบัญชาการกองพลหรือเทียบเทา ผูบังคับบัญชา
ช้ันแมทัพหรือเทียบเทา เจากรมฝายยุทธบรกิาร หรือเจากรมฝายกิจการพิเศษ 
ส่ังการปฏิบัติตอส่ิงอุปกรณหรือซากส่ิงอุปกรณท่ีตัดยอดออกจากบัญชีคุม
แลว อยางใดอยางหนึ่งตามลําดับดังตอไปนี ้
  ๓๐.๑ สงคืน หรือปฏิบัติตามท่ีกรมฝายยุทธบริการ หรือกรมฝาย
กิจการพิเศษ ท่ีรับผิดชอบส่ิงอุปกรณนัน้กําหนด 
  ๓๐.๔ สงใหแกตําบลรวบรวมส่ิงอุปกรณจําหนาย 
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หัวขอการตรวจ ตัวช้ีวัด วิธีตรวจ หลักฐานอางอิง ใจความของหลักฐานอางอิง 
    - ขอ ๓๒ ส่ิงอุปกรณ และซากส่ิงอุปกรณในโครงการ ใหถือปฏิบัติตาม

แนวทางในขอ ๑๙.๔ ของระเบียบนี ้  
- ขอ ๓๓ ส่ิงอุปกรณหรือซากส่ิงอุปกรณตอไปนี้ หามมอบใหแกผูชดใช 
  ๓๓.๑ ส่ิงอุปกรณหลัก 
  ๓๓.๒ ส่ิงอุปกรณสําคัญ 
- ขอ ๓๔ การสงใหตําบลรวบรวมส่ิงอุปกรณจําหนาย 
  ๓๔.๑ สงใหแกตําบลรวบรวมส่ิงอุปกรณจําหนายท่ีสะดวกในการ
ขนสง และเสียคาใชจายนอยท่ีสุด โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกองทัพบก วา
ดวยการสงและส่ิงอุปกรณ ท่ีมีผลบังคับใชในปจจุบัน 
  ๓๔.๒ หลักฐานประกอบการสงคืนส่ิงอุปกรณ 
   ๓๔.๒.๑ สําเนารายงานขออนุมัตจิําหนาย (ทบ.๔๐๐-๐๖๕)
ท่ีอนุมัติแลว 
   ๓๔.๒.๒ หลักฐานการสงคนื  ใชใบสงคืน (ทบ.๔๐๐-๐๑๓)
หรือใบสงคืน และสงส่ิงอุปกรณ (ทบ.๔๐๐-๐๑๔) หรือใบเบิกหรือใบสงคนื
ส่ิงอุปกรณ (ทบ.๔๐๐-๐๐๗-๑) แลวแตกรณี   

      ๓๔.๓ ส่ิงอุปกรณหรือซากส่ิงอุปกรณดังตอไปนี้  หามสงใหแก
ตําบลรวบรวมส่ิงอุปกรณจําหนาย 
   ๓๔.๓.๑ สัตว 
   ๓๔.๓.๒ ส่ิงอุปกรณท่ีมีคําส่ังใหปฏิบัตดิวยวิธีอ่ืนแลว 
   ๓๔.๓.๓ กระสุนและวัตถุระเบิด 



 หลักฐานการตรวจประจําป  เร่ืองยานพาหนะฯ                                                                                                                      หนา    ๕๘  ใน  ๖๕  หนา 
 

หัวขอการตรวจ ตัวช้ีวัด วิธีตรวจ หลักฐานอางอิง ใจความของหลักฐานอางอิง 
       ๓๔.๓.๔ เช้ือเพลิง ส่ิงอุปกรณท่ีเปนพิษ และทําใหระคายเคือง 

   ๓๔.๓.๕ ยารักษาโรค สารเคมี ชีวะรังสี และยาเสพติดใหโทษ 
   ๓๔.๓.๖ ส่ิงอุปกรณ และซากส่ิงอุปกรณท่ีเห็นวาไมมีคาใน
การซ้ือขาย 

   - ระเบียบ ทบ.วาดวย
การสงกําลัง สป.๒ 
และ ๔ พ.ศ.๒๕๓๔ 
ลง ๓๐ ธ.ค.๓๔  
ขอ ๓๐, ๓๐.๑,๓๐.๒, 
๓๐.๓, ๓๐.๔ ขอ 
๓๑,๓๑.๒, ขอ ๓๒, 
๓๒.๒, ๓๒.๒.๒, 
๓๒.๒.๒.๑, ขอ ๓๓, 
๓๓.๑, ๓๓.๒  และ 
๓๓.๓ 

- ขอ ๓๐ มูลเหตุการสงคนื 
  ๓๐.๑ เกินอัตราหรือระดับสะสมท่ีไดรับอนุมัต ิ
  ๓๐.๒ ลาสมัย เปล่ียนแบบหรือเลิกใช 
  ๓๐.๓ เม่ือครบกําหนดเวลาท่ีไดรับอนุมัตใิหยืม 
  ๓๐.๔ เม่ือไดรับอนุมัติใหจําหนาย 
- ขอ ๓๑ ประเภทส่ิงอุปกรณท่ีสงคืน 
  ๓๑.๒ ส่ิงอุปกรณใชการไมได ไดแก ส่ิงอุปกรณท่ีสึกหรอ ชํารุดไม
สามารถนําไปใชไดตามความมุงหมาย จําเปนตองซอม ปรับสภาพ กอน
นําเขาเก็บรกัษาเพ่ือแจกจาย หรือใน กรณีท่ีหนวยซอมบํารงุพิจารณาแลวเห็น
วาซอมไมคุมคา ซ่ึงจะตองดําเนนิการขอจําหนายตอไป หรอืซากส่ิงอุปกรณ 
ตามระเบียบกองทัพบกวาดวยการจําหนายส่ิงอุปกรณ หรือสัตวพาหนะท่ี
ปลดจําหนายออกจากทะเบียน ตามระเบียบกองทัพบกวาดวยกิจการสัตว
พาหนะ 

 
 
 
 



 หลักฐานการตรวจประจําป  เร่ืองยานพาหนะฯ                                                                                                                      หนา    ๕๙  ใน  ๖๕  หนา 
 

หัวขอการตรวจ ตัวช้ีวัด วิธีตรวจ หลักฐานอางอิง ใจความของหลักฐานอางอิง 
    - ขอ ๓๒ การดําเนินการสงคนื 

  ๓๒.๒ ส่ิงอุปกรณใชการไมได 
   ๓๒.๒.๒ ส่ิงอุปกรณชํารดุ ในกรณีท่ีหนวยซอมบํารุง
พิจารณาแลวเห็นวาซอมไมคุมคา และไดดําเนนิการจําหนายตามระเบียบแลว 
ใหปฏิบัติ ดังนี ้
       ๓๒.๒.๒.๑ หนวยสงคนื  ทําใบสงคืนโดยใช
แบบพิมพ ทบ.๔๐๐-๐๑๓ หรือ ทบ.๔๐๐-๐๑๔ หรือ ทบ.๔๐๐-๐๐๗-๑ 
แลวแตกรณี จํานวน ๑ ชุด สวนส่ิงอุปกรณนั้นไมตองนําสงคืน เพราะอยูกับ
หนวยซอมซ่ึงเปนหนวยเดียวกันกับหนวยรับคนือยูแลว 
- ขอ ๓๓ ผูมีอํานาจส่ังใหสงคนืส่ิงอุปกรณ 
  ๓๓.๑ ส่ิงอุปกรณเกินระดับสะสม ไดแก ผูบังคับหนวยเก็บรักษา 
  ๓๓.๒ ส่ิงอุปกรณท่ีครบกําหนดยืมแลวยังไมสงคืน ไดแก ผูมีอํานาจ
อนุมัติส่ังใหยืม 
  ๓๓.๓ ส่ิงอุปกรณหรือซากส่ิงอุปกรณท่ีไดรับอนุมัตใิหจําหนาย  
ไดแก ผูมีอํานาจอนุมัติใหตดัยอดส่ิงอุปกรณใหออกจากบัญชีคุม 
 

 
 
 
 
 



 หลักฐานการตรวจประจําป  เร่ืองยานพาหนะฯ                                                                                                                      หนา    ๖๐  ใน  ๖๕  หนา 
 

หัวขอการตรวจ ตัวช้ีวัด วิธีตรวจ หลักฐานอางอิง ใจความของหลักฐานอางอิง 
๑๐.  การตรวจและการ
รายงานสถานภาพ 
     ๑๐.๑ การรายงาน 
             สถานภาพ 
             ส่ิงอุปกรณ 
            รอบ ๓ เดือน 

 
 
๑. มีหลักฐานการรายงาน 
๒. รายงานถูกตอง

ครบถวน 
๓. รายงานส่ิงอุปกรณตรง

ตาม อจย., อสอ. 
๔. อ่ืน ๆ 

 
 
-  ตรวจหลักฐาน 
   การรายงาน 
   และแบบพิมพ  
    ทบ. ๔๐๐–๐๑๖ 
 

 
 
- ระเบียบ ทบ.วาดวย 
   การสงกําลัง 
   ส่ิงอุปกรณประเภท 
    ๒ และ ๔ พ.ศ. 
    ๒๕๓๔ ขอ ๕๑,  
    ๕๑.๑, ๕๓.๑,  
    ๕๔.๑ และ ๕๕ 

 
 
- ขอ ๕๑ หนวยรายงาน 
            ๕๑.๑ หนวยใช ไดแก หนวยระดับกองพันหรือเทียบเทาหรือหนวย
อิสระท่ีกองทัพบกอนุมัติขึ้นไป 
            ๕๓.๑ หนวยใช ใหรายงานสถานภาพส่ิงอุปกรณตาม อจย.ทุกรายการ 
สวนส่ิงอุปกรณตาม อสอ.นั้นใหรายงานเฉพาะรายการท่ีกองทัพบกกําหนด 
- ขอ ๕๔.๑ รายงานของหนวยใช 
         ๕๔.๑.๑ หนวยใชทํารายงานในรอบ ๓ เดือน โดยใชแบบพิมพ 
 ทบ.๔๐๐–๐๑๖ จํานวน ๓ ชุด แยกส่ิงอุปกรณตามความรับผิดชอบของสาย    
ยุทธบริการหนวยรายงานเก็บไว ๑ ชุด สงรายงานตามสายบังคับบัญชา ๒ ชุด 
สําหรับส้ิน มี.ค.ใหรายงานสถานภาพส่ิงอุปกรณทุกรายการตามท่ีกําหนดใน  
ขอ ๕๓.๑ สวนส้ิน มิ.ย., ก.ย.และ ธ.ค. ใหรายงานเฉพาะรายการท่ี 
เปล่ียนแปลง ถาไมมีการเปล่ียนแปลงใหยืนยันใหทราบ 
- ขอ ๕๕ ประเภทเอกสาร เอกสารตาง ๆ ท่ีใชการรายงานสถานภาพส่ิง
อุปกรณใหถือเปนเอกสาร “ลับ” 
 



 หลักฐานการตรวจประจําป  เร่ืองยานพาหนะฯ                                                                                                                      หนา    ๖๑  ใน  ๖๕  หนา 
 

หัวขอการตรวจ ตัวช้ีวัด วิธีตรวจ หลักฐานอางอิง ใจความของหลักฐานอางอิง 
  ๑๐.๒ การรายงานยอด 
          สป. สําคัญ  /  สป. 
         หลัก งดใชงาน 
         ประจําเดือน 

๑. มีหลักฐานการรายงาน 
๒. เอกสารการรายงาน

ถูกตองครบถวน 
๓. จํานวนรถงดใชการ

ถูกตอง   
๔. อ่ืน ๆ 

- ดูหลักฐาน 
  การรายงานและ 
  สําเนาใบสงซอม  
 (ทบ.๔๖๘–๓๑๑) 

 

- คําส่ังกองทัพบก ท่ี 
๔๖๒/๒๕๔๓ 
เรื่อง การรายงาน 
สป.สําคัญและ สป.
หลักงดใชงาน
ประจําเดือน ลง ๑๔ 
ก.ย.๔๓ ขอ ๒, ๒.๑, 
๒.๒, ๓, ๔, ๔.๑, 
๔.๒, ๕, ๕.๑, ๕.๒, 
๕.๓, ๕.๔, ๕.๕, 
และ ๕.๖ 

- ขอ ๒ การรายงานเพ่ือใหผูบังคับบัญชาช้ันเหนือทราบสถานภาพ สป. 
สําคัญ และ สป.หลักงดใชงานประจําเดือนของทุกสายยุทธบริการไดอยาง
ถูกตอง และใชเปนขอมูลในการตรวจสอบรายการชํารุด และการซอมบํารุง 
สป. ท่ีงดใชงานของหนวย 
             ๒.๑ หนวยรายงาน หนวยใช หนวยซอมบํารุง และกรมฝายยุทธ 
บริการมีหนาท่ีรายงาน 
             ๒.๒ หวงระยะเวลารายงาน ใหรายงานทุกรอบ ๑ เดือน  ปดรายงาน
ทุกส้ินเดือนโดยกรมฝายยุทธบริการ รวบรวมรายงาน และจัดทําบัญชี
รายการยุทโธปกรณงดใชงาน ท่ีงดใชงานเพ่ิมขึ้นในวงรอบการรายงาน (เปด
งานซอม) และรายการท่ีซอมเสร็จแลว (ปดงานซอม)รายงานให ทบ.ทราบ 
ตามแบบการรายงานท่ีกําหนด (ผนวก ก) ภายในวันท่ี ๑๕ ของเดือนถัดไป 
- ขอ ๓ ประเภท สป.ท่ีตองรายงาน คือ สป.สําคัญ และ สป.หลักท้ังนี้ให
เปนไปตามท่ีระบุไวในระเบียบ/คําส่ัง ฯ ท่ีเกี่ยวของ 
- ขอ ๔ เอกสารการรายงาน 
          ๔.๑ บัญชีสรุปรายงาน สป. สําคัญ และ สป.หลักงดใชงาน (ผนวก ก) 
          ๔.๒ สําเนาใบสงซอม (แบบ ทบ.๔๖๘–๓๑๑) 

 
 
 
 
 



 หลักฐานการตรวจประจําป  เร่ืองยานพาหนะฯ                                                                                                                      หนา    ๖๒  ใน  ๖๕  หนา 
หัวขอการตรวจ ตัวช้ีวัด วิธีตรวจ หลักฐานอางอิง ใจความของหลักฐานอางอิง 

    - ขอ ๕ การดําเนินการรายงาน  
           ๕.๑ ใหหนวยซอมบํารุงท่ีเปดงานซอม สป.หลัก และ สป. สําคัญ 
สําเนาใบสงซอม (แบบ ทบ.๔๖๘–๓๑๑) ท่ีออกเลขงานซอม และตรวจสภาพ
แลวสงตามสายงานสงกําลังบํารุง ภายในวันเดียวกันหนวยท่ีรับรายงาน
สงผานรายงานไปจนถึงกรมฝายยุทธบริการ ท้ังนี้ยกเวนรายการท่ีเปนการ
ซอมท่ีสงตอไมตอง รายงาน     
           ๕.๒ เม่ือหนวยซอมบํารุงไดปดงานซอมแลว ใหรายงาน หมายเลข
งาน นามหนวยซอมบํารุง และวันท่ีปดงาน ใหกรมฝายยุทธบริการทราบ ตาม
สายงานสงกําลังบํารุง 
           ๕.๓ ในกรณีท่ีไมมีการเปด หรือ ปดงานซอมในรอบเดือน ใหปดการ
รายงานทุกส้ินเดือน และใหหนวยซอมบํารุงยืนยันให กรมฝายยุทธบริการ
ทราบ ภายในวันท่ี ๕ ของเดือนถัดไป 
           ๕.๔ กรมฝายยุทธบริการ รวบรวมรายงาน และจัดทําบัญชีสรุป
รายงานยุทโธปกรณงดใชงาน ท่ีงดใชงานเพ่ิมขึ้นในวงรอบการรายงาน (เปด
งานซอม) และรายการซอมเสร็จแลว (ปดงานซอม) รายงานให ทบ.ทราบ 
ตามแบบการ รายงานท่ีกําหนด (ผนวก ก) ภายในวันท่ี ๑๕ ของเดือนถัดไป 
           ๕.๕ การรายงานตามท่ีกําหนดให ผนวก ก นั้น ใหแยกแบบการ
รายงานระหวางการเปดงานซอม และการปดงานซอม 
          ๕.๖ ในกรณียุทโธปกรณงดใชงานและทําการซอมในขั้นหนวยใช ให
หนวยใชรายงาน ตามแบบการรายงานท่ีกําหนด (ผนวก ก) ถึง กรมฝายยุทธ
บริการตามสายงานสงกําลังบํารุง 



 หลักฐานการตรวจประจําป  เร่ืองยานพาหนะฯ                                                                                                                      หนา    ๖๓  ใน  ๖๕  หนา 
 

หัวขอการตรวจ ตัวช้ีวัด วิธีตรวจ หลักฐานอางอิง ใจความของหลักฐานอางอิง 
  ๑๐.๓ รถชงักใชราชการ 
          (ยานยนตมีสภาพ 
           ชํารุดท่ีไมเกี่ยวของ 
           กับเครื่องยนต) 

๑. ติดปายบอกครบถวน 
๒. ดําเนินการถูกตอง 
๓. มีหลักฐานการซอม

บํารุง 
๔. อ่ืน ๆ 

- ตรวจปายบอกรถ
ใชการไมได 
- ตรวจหลักฐาน
การเบิกหรือการ
สงซอม 

- ขอบังคับทหารวา
ดวยการใชรถยนต
ทหาร พ.ศ.๒๔๘๐ ลง 
๑ มี.ค.๘๐ มาตรา ๗ 
ขอ ๕  

- ขอ ๕ รถคันใดท่ีใชการไมได ตองมีปายบอกไวใหทราบเสมอ และถา
สามารถทําไดใหแยกไวตางหากจากรถท่ีใชการได ถาจะตองสงซอมก็ใหรีบ
จัดการโดยเร็ว 

   - คําส่ังกองทัพบก ท่ี 
๓๒๐/๒๓๖๓๐ ลง   
๙ พ.ย.๙๘ เรื่อง วิธี
ซอมบํารุง
ยุทโธปกรณ สาย
สรรพาวุธ ขอ ๒ ก. 
และ ขอ ๔  

ขอ ๒ คําจํากัดความ 
        ก. ชะงักใชราชการ  ไดแกลักษณะอยางหนึ่งอยางใดใน ๓ ประการท่ี
เกิดขึ้นแกยุทโธปกรณ คือ  
              (๑) ไมทํางานตามหนาท่ี 
              (๒) ไมปลอดภัยในการใช 
              (๓) ถาใชตอไปจะเสียหายมากขึ้น  
ขอ ๔ การปฏิบัติเม่ือยุทโธปกรณชํารุดหรือชงักใชราชการ 
         เม่ือยุทโธปกรณชํารุดหรือชงักใชราชการ ใหผูรับผิดชอบรายงาน
ตามลําดับช้ันจนถึงผูมีอํานาจส่ังการในการซอมบํารุงประจําหนวยภายใน 
๒๔ ช่ัวโมง 
           ผูมีอํานาจส่ังการในการซอมบํารุงประจําหนวย ไดแก 
           ก. ผบ.กรม. หรือ ฝอ.๔ 
           ข. ผบ.พัน. หรือ ฝอ.๔ หรือเทียบเทา 
           ค. ผบ.รอย. อิสระ  
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   ๑๐.๔ การตรวจ 
            ยานพาหนะ 
            ประจําเดือน 

๑.  มีการตรวจโดย ผบ. 
หนวยหรือผูแทน 

๒. บันทึกผลการตรวจ
ถูกตองครบถวน 

๓. รายงานผลการตรวจ
เรียบรอย 

๔. อ่ืน ๆ 

- ตรวจคําส่ัง 
แตงตั้งกรรมการ 
- ตรวจบันทึกผล
และรายงานผลการ
ตรวจ 

- ระเบียบกองทัพบก
วาดวยการตรวจอาวุธ
และส่ิงของท่ีจาย
ประจําตัวทหาร พ.ศ.
๒๔๙๗ ขอ ๖, ๘, ๑๕ 
และ ๑๙ 

- ขอ ๖ การตรวจประจําเดือน เปนการตรวจประจําเดือนละ ๑ ครั้ง การตรวจ
อาจทําได ๒ วิธี ฯลฯ 
            การตรวจประจําเดือนกระทําไดในวันเสารสัปดาหสุดทายของเดือน 
ระหวาง ๑๐๐๐–๑๒๐๐ โดยบุคคลตอไปนี้ทําการตรวจ คือ หนวยกองพัน
หรือเทียบเทากองพัน เปนหนาท่ีของ ผบ.พัน. หรือ ผูแทน 
            สําหรับหนวยทหารท่ีมีลักษณะการจัดหนวยอยางอ่ืน เชน นขต.กรม, 
นขต.กองพล ใหปฏิบัติโดยอนุโลม 
- ขอ ๘ การตรวจตามปกติท่ีกลาวในขอ ๖ โดยท่ัวไปทําการตรวจส่ิงของตาง 
ๆ ดังนี้ 
             (๑) อาวุธ และเครื่องมือ เครื่องใชประจํากาย ประจําหนวยตลอดจน
สถานท่ีเก็บ 
             (๒) คลังของหนวย และของในคลังของหนวย  
             (๓) สัตวและยานพาหนะของหนวย 
            (๔) สถานท่ีทํางาน 
- ขอ ๑๕ การตรวจอาวุธ  ยานพาหนะ และเครื่องมือส่ือสาร เครื่องใชอ่ืน ๆ 
จะตองตรวจรายละเอียดการระวังรักษาความสะอาด การปรนนิบัติบํารุงวา
ถูกตองตามระเบียบท่ีทางราชการกําหนด การชํารุดหรือสูญเสียของแตละ
ชนิดนั้น ๆ มีการดําเนินการตามระเบียบของ ทบ.เพียงใด เพ่ือประโยชนท่ีจะ
ใหส่ิงเหลานี้อยูในสภาพท่ีใชการไดตามอัตราอยูเสมอ 
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    - ขอ ๑๙ การรายงานผลการตรวจ ตามขอ ๖ ใหทําบันทึกผลการตรวจขึ้น ๓ 
ฉบับ สงใหหนวยรับตรวจ ๑ ฉบับ ผูตรวจเก็บ ๑ ฉบับอีก ๑ ฉบับ รายงาน
ตามลําดับ ถึงกองพลหรือเทียบเทา ภายใน ๑๕ วัน ฯลฯ 

  ๑๐.๕ ยุทโธปกรณ 
           ท่ีไดมาจากการ 
           บริจาคจากเอกชน 
           พลเรือนหรือไดมา 
          โดยไมทราบท่ีมา 

๑. มีการรายงานถูกตอง 
๒. จัดทําบัญชีคุมถูกตอง 
๓. อ่ืน ๆ 

- ตรวจเอกสาร 
  หลักฐานการ 
  รายงาน 

- คําส่ัง ทบ. ท่ี ๖๕๓/
๒๕๒๗ เรื่อง การ
ควบคุมยุทโธปกรณ 
ท่ีหนวยตางๆ จัดหา
หรือไดมาหรือจาก
การไดรับมอบหรือ
บริจาค ลง ๔ ก.ย.๒๗ 
ขอ ๑ 

- ขอ ๑ ใหหนวยตางๆ ใน ทบ.ท่ีไดรับยุทโธปกรณรายงานยุทโธปกรณฯตาม
แบบฟอรม ผนวก ก. ตามสายการบังคับบัญชาตอ ทบ. ผานกรมฝายยุทธ
บริการหรือกรมฝายกิจการพิเศษ ท่ีมีความรับผิดชอบในส่ิงอุปกรณ ภายใน 
 ๓๐ วัน นับจากวันท่ีไดจัดหาหรือไดมา หรือจากการไดรับมอบหรือบริจาค 
เพ่ือขึ้นบัญชีคุมและ/หรือทะเบียนไวเปนหลักฐาน โดยดําเนินการตามหนาท่ี
และความรับผิดชอบท่ีมีอยูตอไป สวนยุทโธปกรณซ่ึงกรมฝายยุทธบริการ
หรือกรมฝาย กิจการพิเศษ ดังกลาว จัดหาหรือไดมาเองนั้นคงถือปฏิบัติใน
การควบคุมตามระเบียบแบบธรรมเนียมท่ี ทบ.กําหนดไว 

   - คําส่ัง ทบ. ท่ี ๖๗/ 
  ๒๕๓๗ เรื่องการ 
  ดําเนินการตอ 
ยุทโธปกรณซ่ึงไม 
ทราบท่ีมาของหนวย 
ตางๆ ลง ๘ ก.พ.๓๗  
ขอ ๑ และ ขอ ๒ 

- ขอ ๑ ใหหนวยตางๆ ใน ทบ.ตรวจสอบวามียุทโธปกรณ ซ่ึงไมทราบท่ีมา
อยูในความครอบครองหรือไม หากมีใหกรอกรายละเอียดลงในผนวก ก. ท่ี
แนบทายคําส่ังนี้ แลวรายงานตามสายการสงกําลังถึง ทบ. ภายใน ๑๒๐ วัน 
นับตั้งแตวันท่ีคําส่ังนี้มีผลใชบังคับ เพ่ือใหกรมฝายยุทธบริการหรือกรมฝาย
กิจการพิเศษขึ้นบัญชีคุมไวเปนหลักฐานตอไป และหลังจากท่ีหนวยได
ดําเนินการแลวจะถือวาหนวยไมมียุทโธปกรณ ซ่ึงไมทราบท่ีมาเหลืออยู
ตอไป 
- ขอ ๒ หากตรวจพบวาการรายงานยุทโธปกรณตามขอ ๑ ไมตรงกับความ   
เปนจริง จะถือเปนความบกพรองของ ผบ.หนวยนั้น 

 


