
หลักฐานเตรียมการรับตรวจประจําป   

เรื่อง  การสงกําลัง  สป.๒  และ ๔ สาย ส. (หนวยใช) 

---------------------------------------------------- 

 

๑. สําเนา อจย., อสอ. ฉบบัสมบรูณของหนวย  หรืออนุมัติอื่นใดที่ใหมี สป. ในครอบครอง 

๒. บัตรบญัชีคุมสิง่อุปกรณถาวร ( ทบ.๔๐๐-๐๐๕ ), บัญชีสวนประกอบชุด ( ทบ.๔๖๓ – ๐๔๐ ),บัตรบญัชีคุมช้ินสวน 

    ซอมตามอัตราพกิัด ( ทบ.๔๐๐ – ๐๖๘ ), บัตรบัญชีคุมแบตเตอรี่แหง ( ทบ. ๔๐๐ – ๐๐๓ ) 

๓. แฟมเอกสารใบเบิก, ใบสงซอม, ใบสงคืน, ใบโอน, ใบยืม, หลักฐานขออนุมัติจําหนาย, หลกัฐานการ   

    ติดตามใบเบิก, ติดตามใบสงซอม, ติดตามการขออนุมัติจาํหนาย 

๔. ทะเบียนคุมที่ใบเบิก, ใบสงซอม, ใบสงคืนสิ่งอุปกรณ ( ทบ.๔๐๐ – ๐๐๒ ) 

๕. บัญชีช้ินสวนซอมตามอัตราพกิัด ( บชอพ. ) ของเครื่องสือ่สาร ( ทบ.๔๐๐ – ๐๖๖ ) 

๖. รายงานยอด สป.สําคัญ สาย ส. งดใชงานประจําเดือน 

๗. หลักฐานการตรวจ สป.สาย ส. โดย ผบ. หนวย ประจําเดือน 

๘. รายงานสถานภาพสิง่อปุกรณสาย ส. รอบ ๓ เดือน 

๙. หลักฐานการสงลายมือช่ือผูมสีิทธิเบิกและผูรับสิ่งอปุกรณของหนวย 

๑๐. คําสั่งแตงต้ังกรรมการตรวจรับสิ่งอุปกรณและรายงานผลการตรวจรับสิ่งอปุกรณ 

๑๑. แผนการปองกันอคัคีภัยและการปฏิบัติเมื่อเกิดอัคคีภัยของหนวย 

๑๒. หลักฐานการรับ – สงหนาที่ของผูบังคับบัญชาและเจาหนาที่สงกําลังของหนวย 

๑๓. ระเบียบ วาดวย การเก็บรักษาสิ่งอปุกรณ  ประเภท ๒ และ ๔ สาย ส.ของหนวย 

๑๔. สําเนาระเบียบกองทัพบก  วาดวย การปองกันอัคคีภัยและการปฏิบัติเมื่อเกิดอัคคีภัย พ.ศ.๒๕๐๓  ลง ๑ ก.ค.๐๓ 

๑๕. สําเนาคําสัง่กองทัพบก ที่ ๔๑๔/๒๕๑๒  เรือ่ง การสงซอมเครื่องสือ่สารและสิ่งอุปกรณสายสื่อสารนอกโครงการ 

      ลง ๒๙ ต.ค.๑๒ 

๑๖. สําเนาคําสัง่กองทัพบก ที่ ๒๔๔/๒๕๒๒ เรือ่ง การซอมเครื่องสื่อสารนอกอัตรา  ลง ๒ พ.ค.๒๒ 

๑๗. สําเนาระเบียบกองทัพบก  วาดวย  การซอมบํารงุยุทโธปกรณ  พ.ศ.๒๕๒๔  ลง ๒๒ เม.ย.๒๔ 

๑๘. สําเนาระเบียบกองทัพบก  วาดวย  การสงกําลงัสิง่อปุกรณ  ประเภท ๒ และ ๔ พ.ศ.๒๕๓๔   

       ลง ๓๐ ธ.ค.๓๔ 

๑๙. สําเนาระเบียบกองทัพบก  วาดวย ความรับผิดชอบในสิ่งอปุกรณ  พ.ศ.๒๕๕๕  ลง ๕ มี.ค.๕๕ 

๒๐. สําเนาคําสัง่กองทพับก ที่ ๕๔/๒๕๓๖  เรื่อง กําหนดการเบิก- การจายการจําหนายแบตเตอรี่แหงยามปกติ    

       ลง ๒๙ ม.ค.๓๖ 

๒๑. สําเนาคําสัง่กองทัพบก ที่ ๓๘๕/๒๕๓๗  เรื่อง กําหนดรายการ สป. สําคัญ  ลง ๒๑ มิ.ย.๓๗ 

๒๒. สําเนาคําสัง่กองทัพบก ที่ ๖๗/๒๕๓๗  เรื่อง การดําเนินการตอยุทโธปกรณซึ่งไมทราบที่มาของ 

      หนวยตางๆ ใน ทบ. ลง ๘ ก.พ.๓๗ 

๒๓. สําเนาระเบียบกองทัพบก  วาดวย การปองกันอัคคีภัยและการปฏิบัติเมื่อเกิดอัคคีภัย ฉบับที่ ๒ พ.ศ.๒๕๓๘   

      ลง ๑๒ ม.ค.๓๘ 

๒๔. สําเนาระเบียบกองทัพบก  วาดวย การจําหนายสิ่งอปุกรณ  พ.ศ.๒๕๕๗  ลง ๓๑ ม.ค. ๕๗ 

๒๕. สําเนาคําสัง่กองทัพบก ที่ ๔๖๒/๒๕๔๓  เรื่อง การรายงาน สป.สําคัญ และ สป.หลกังดใชงาน ประจําเดือน  ลง ๑๔ ก.ย.๔๓ 

๒๖. สําเนาคําสัง่กองทัพบก ที่ ๓๘๖/๒๕๔๓ เรือ่ง อนุมัติใหยืมสิ่งอุปกรณ ประเภท ๒ และ ๔ ระหวาง 

      หนวยข้ึนตรง  ลง ๒๔ ก.ค.๔๓ 



- ๒ - 

 

๒๗. ระเบียบ ทบ.วาดวยการตรวจอาวุธและสิง่ของทีจ่ายประจําตัวทหาร พ.ศ.๒๔๙๗ ลง ๘ มิ.ย.๙๗ 

๒๘. สําเนาคําสัง่กองทัพบก ( เฉพาะ ) ลบั ที่ ๒๘/๔๗  เรื่อง บัญชีรายช่ือยุทโธปกรณ  ลง ๘ มิ.ย.๔๗  

       ( ตอนที่ ๗ บัญชีรายช่ือยุทโธปกรณสายสือ่สาร ) 

๒๙. สําเนาคําสัง่กองทัพบก ( เฉพาะ ) ลบั ที่ ๑๓/๔๙  เรื่อง บัญชีรายช่ือยุทโธปกรณ  ลง ๙ ก.พ.๔๙ 

๓๐. ระเบียบ / คําสั่ง  อื่นๆ ที่เกี่ยวของในการรับตรวจ 

๓๑. จัดทําขอมลูที่ตองการทราบประกอบการรับตรวจ  อนุผนวก ๕, อนุผนวก ๕ – ๑, อนุผนวก ๕ – ๒,  

      อนุผนวก ๕ – ๓ ( ผบ.หนวยเบกิลงลายมอืช่ือตรวจถูกตอง )  จํานวน ๒ ชุด 

๓๒. เตรียมหัวขอการตรวจกจิการทั่วไปของ จบ. ประจําป ๕๗ จํานวน ๒ ชุด  ใชชุดที่ จบ.สงมาใหพมิพหัวเรื่อง   

      ผูรับตรวจผูนําตรวจลงลายมือช่ือใหเรียบรอย ( แยกออกจากขอมลูที่ตองการทราบประกอบการรบัตรวจ ) 

๓๓. สําเนาบันทึกผลการตรวจของนายทหารจเร  ( ทบ.๑๐๕ – ๐๐๙ ), และ ( ทบ.๑๐๕ – ๐๐๙ – ๑ ) และ 

      รายงานการแกไขขอบกพรองใหผูบงัคับบัญชาทราบ  จาํนวน ๒ ชุด ( ตรวจครั้งหลังสุด ) 

๓๔. จัดเจาหนาทีร่ับตรวจ ( หนวยเบิก  และรอย นขต. ) และเอกสารรบัตรวจไวใหพรอม  ณ  ที่รับตรวจ 

๓๕. ผูนําตรวจรวบรวมขอมูล  เรื่อง  การสงกําลัง  สป.๒ และ ๔  สาย ส.  ทั้งหมดมอบใหผูตรวจเมื่อถึงเวลาตรวจ 

๓๖. ขอบเขตการตรวจมี  ดังน้ี 

 ๓๖.๑ การตรวจเอกสาร 

 ๓๖.๒ การตรวจคลังสื่อสาร 

 ๓๖.๓ การตรวจสิ่งอุปกรณสายสื่อสารในทีเ่กบ็ 

  ๓๖.๓.๑ สิ่งอุปกรณถาวร 

  ๓๖.๓.๒ ช้ินสวนซอมตามอัตราพกิัด 

  ๓๖.๓.๓ เครื่องมือซอมบํารงุประจําหนวย 

  ๓๖.๓.๔ แบตเตอรี่แหง 

 

 

หมายเหตุ เมื่อหนวยจัดทําอนุผนวก ขอมูลท่ีตองการทราบเสร็จแลวใหสงทาง E-mail ใหผูตรวจ                 

              Lt.col.narong1251002@gmail.com  พ.ท.ณรงค  ขยันคิด  โทร 084-9031989 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 อนุผนวก ๕



อนุผนวก ๕ 

ขอมูลที่ตองการทราบประกอบการรบัตรวจ 

เรื่อง การสงกําลัง สป.๒ และ ๔ สาย ส. 

---------------------------- 

 ๑. ช่ือหนวยรับตรวจ……………………………………..………………ผบ.หนวย……………………………………………………. 

 ผูรบัตรวจ………………………………………………….……………ตําแหนง……………….…………………………………….. 

 ผูนําตรวจ………………………………………………………………ตําแหนง.………………………………………………………. 

 ๒. หนวยรองของหนวยรบัตรวจขนาดกองรอย หรือ เทียบเทาข้ึนไป (ถาม)ี 

 ๒.๑ ช่ือหนวย………………………………………………………..ผบ.หนวย……………………………………………………… 

 ผูรบัตรวจ…………………………….………………………..ตําแหนง.………………………………………………………. 

 ๒.๒ ช่ือหนวย…………………………………..…………………..ผบ.หนวย………………………………………………………. 

 ผูรบัตรวจ……………………………………………………..ตําแหนง.……………………………………………………….. 

 ๒.๓ ช่ือหนวย………………………………….…………………. .ผบ.หนวย……………………………………………………….. 

 ผูรบัตรวจ……………………………….…………………. .ตําแหนง.…………………………………………………………. 

 ๒.๔ ช่ือหนวย……………………………..…………………..…..ผบ.หนวย………………………………………………………… 

 ผูรบัตรวจ……………………………………………..……..ตําแหนง.…………………………………………………………. 

 ๒.๕ ช่ือหนวย………………………………….…………………..ผบ.หนวย………………………………………………………… 

 ผูรบัตรวจ……………………….…………………………..ตําแหนง.………………………………………………………….. 

 ๒.๖ ช่ือหนวย……………………………………………………..ผบ.หนวย…………………………………………………………. 

 ผูรบัตรวจ…………………………………….……………..ตําแหนง.…………………………………………………………… 

 

……………………………………………………………… 

ตรวจถูกตอง 
 

                                                               ยศ,ช่ือ (ผบ.หนวย หรือ ทําการแทน) 
 

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

                                                               ตําแหนง……………………………………………………. 
 

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

 

 

 

 

 

 

วิธีบันทึก (อนุผนวก ๕) 



วิธีบันทึกขอมูล  ( อนุผนวก ๕) 

 

  ๑. ช่ือหนวยรับตรวจ  ลงช่ือหนวยรับตรวจซึ่งกรมจเรทหารบกกําหนดใหเปนหนวยรับตรวจในคําสั่งการ

ตรวจประจําป พรอมช่ือผูบังคับหนวยรบัตรวจ 

  - ผูรับตรวจ  ลงช่ือ เจาหนาทีผู่มารบัตรวจของหนวยรับตรวจ พรอมตําแหนง 

  - ผูนําตรวจ  ลงช่ือ นายทหารช้ันสญัญาบัตรผูนําตรวจของหนวยรับตรวจ พรอมตําแหนง 

 ๒. หนวยรองของหนวยรบัตรวจ 

  - ช่ือหนวย  ลงช่ือหนวยรองของหนวยรับตรวจขนาดกองรอย หรือเทียบเทาข้ึนไปทกุหนวย พรอม

ช่ือผูบังคับหนวยรอง 

  - ผูรับตรวจ  ลงช่ือเจาหนาที่ของหนวยรองทีม่ารบัตรวจ พรอมตําแหนง 

 

------------------------------------------------- 

 

หมายเหตุ ขอมูลน้ีเปนเพียงตัวอยางเทาน้ัน    หนวยจะตองจัดทําข้ึนใหมพรอมทัง้กรอกรายละเอียดตาม 

       คําแนะนําใหถูกตอง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



อนุผนวก ๕ – ๑ 

ขอมูลที่ตองการทราบประกอบการตรวจ 

เรื่อง การสงกําลัง สป.๒ และ ๔ สาย ส. 

---------------------------- 

นามหนวย………………………………………………………..………….ยศ,ช่ือ……………………….……………………….…….....ผบ.หนวย 

ยศ,ช่ือ ผูจัดทําขอมลู…………………………………………...………ตําแหนง…………………………………...………………………………. 

วัน, เดือน,ป ที่จัดทําขอมูล……………………………………………………………………………….……………………………………………... 

ยศ, ช่ือ ผูรบัการตรวจ…………………………………………………ตําแหนง……………………………………………………………………… 

ยศ, ช่ือ ผูนําการตรวจ…………….…………………………….…….ตําแหนง……………………………………………………………………… 

ผูรบัขอมลู….………………………….………………………………………………………………………………………………….………..(ผูตรวจ) 
 

ลําดับ รายการ 

อจย…………. 

ลง………...…. ได 

รับ 

ขาด 

อัตรา 

เกิน 

อัตรา 

งดใชการ 

ใชการได 

เต็ม ลด 
ซอมใน

หนวย 

สงซอม 

 เครื่องสื่อสารในอัตรา 

หมาย เลข สป .  ชนิด  รุ น , 

หมายเลขเครื่อง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

      

 รวมทั้งสิ้น         

                                                       ตรวจถูกตอง 
 

                                                               ยศ,ช่ือ (ผบ.หนวย หรือ ทําการแทน) 
 

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

                                                                 ตําแหนง……………………………………………………. 
 

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

 

 /วิธีบันทึก (อนุผนวก ๕ – ๑) 



วิธีบันทึกขอมูล  (อนุผนวก ๕ – ๑) 

 ๑. ลําดับ ใหลงหมายเลขลําดับของเครื่องสื่อสารใหตรงกับลําดับรายการใน อจย. 

 ๒. รายการ ใหลงช่ือเครื่องสื่อสารเรียงลําดับรายการ อจย.โดยไมเพิ่มเติม ตัดทอนหรือต้ังช่ือใหม ในกรณีที่หนวย

ไดรับเครื่องสื่อสารหลายแบบ หรือไดรับเครื่องสื่อสารชนิดอื่นทดแทน เครื่องสื่อสารที่ระบุไวใน อจย. ใหบันทึกเครื่อง

สื่อสารแตละชนิด หรือช่ือเครื่องมือสื่อสารที่ไดรับทดแทนน้ันได โดยรายการเครื่องสื่อสารชนิดน้ัน ไมตองลงลําดับจนกวา

จะหมดรายการเครือ่งสือ่สารชนิดน้ัน สําหรับเครื่องสื่อสารนอกอัตราใหนํามาบนัทึกตอจากลาํดับสดุทายของเครือ่งสื่อสาร

ในอัตราโดยยึดถือช่ือเครื่องสื่อสารตามหลักฐาน ใบเบิกใบโอน, หรือเอกสารหลักฐานการไดรับอื่น ๆ 

 ๓. อจย. ใหลงหมายเลขและวัน, เดือน,ป อจย. ของหนวยที่ใชในการบันทึกขอมูล พรอมทั้งลงอัตรา          

              เต็ม, อัตราลด ตาม อจย. 

 ๔. ไดรับ หมายถึง  จํานวนเครื่องสื่อสารที่หนวยไดรับจริง ไมวาจะไดรับจากกรณีใด ๆ ก็ตาม 

 ๕. ขาดอัตรา หมายถึง จํานวนเครื่องสื่อสารที่ขาดอัตราจากอัตราเต็ม 

 ๖. เกินอัตรา หมายถึง จํานวนเครื่องสื่อสารที่เกินอัตราจากอัตราเต็ม หรือไมไดกําหนดไวในอัตรา 

 ๗. ใชการได หมายถึง จํานวนเครื่องสื่อสารที่ใชราชการได 

 ๘. งดใชการ หมายถึง จํานวนเครื่องสื่อสารที่งดใชการอยูในข้ันการซอมบํารุงระดับหนวย (ซอมใน 

                  หนวย) ระดับสนับสนุนโดยตรง, ระดับสนับสนุนทั่วไป และระดับคลัง  

 ๙. เครื่องสื่อสารที่งดใชการ  (สงซอม) ตามขอ ๘ ใหหนวยทําบัญชีรายละเอียดของเครื่องสื่อสารที่ 

                 งดใชการจํานวน ๑ ชุด แนบไวทายอนุผนวกน้ีดวย 

 ๑๐. หนวยรับผิดชอบในการจัดทําขอมูล 

                     ๑๐.๑ หนวยระดับ ทภ. (หรือเทียบเทา)  ใหรอย นขต.บก.ทภ.เปนผูจัดทําแลวสงขอมูลให 

                             หนวยระดับ ทภ เปนผูรวบรวมสงมอบใหผูตรวจในวันรับตรวจ 

                    ๑๐.๒ หนวยระดับ กรม และกองพล (หรือเทียบเทา)ให รอย.นขต.บก.กรม,รอย.นขต.บก.พล. 

                               เปนผูจัดทําแลวสงขอมูลใหหนวยระดับกรม  หรือ กองพล   เปนผูรวบรวม สงมอบให 

                               ผูตรวจในวันรับตรวจ 

                    ๑๐.๓ หนวยระดับกองพัน (หรือเทียบเทา)  ใหรอย นขต.ของกองพันเปนผูจัดทํา แลวสงขอมูล 

                              ใหหนวยระดับกองพันเปนผูจัดทํา และสงใหหนวยระดับกองพันเปนผูรวบรวมสงมอบ 

                     ผูตรวจในวันรับตรวจ 

 ๑๑. ขอมูลที่จะสงมอบใหผูตรวจ จํานวน ๒ ชุด (ตนฉบับ ๑ ชุด สําเนา ๑ ชุด)  ผูรับรองจะตอง 

                    ตรวจสอบใหถูกตองตรงกันกับ อจย. ของหนวยซึ่งมีผลบังคับใชในปจจุบัน 

 

 

หมายเหตุ   ขอมูลน้ีเปนเพียงตัวอยางเทาน้ัน หนวยจะตองจัดทําข้ึนมาใหมพรอมทั้งกรอกรายละเอียดตาม    

               คําแนะนําใหถูกตอง 

 

 

/อนุผนวก ๕-๒ 



อนุผนวก ๕–๒ 

ขอมูลที่ตองการทราบประกอบการตรวจ 

เรื่อง การสงกําลัง สป.๒ และ ๔ สาย ส. 

-------------------------------- 

นามหนวย…………………………………………………..………………….ยศ,ช่ือ…………………..………………………….………..ผบ.หนวย 

ยศ,ช่ือ ผูจัดทําขอมลู………………………………………………………ตําแหนง…………………………………………..……………………….. 

วัน, เดือน,ป ที่จัดทําขอมูล…..………………………………………………………………………….……………………………….……………….. 

ยศ, ช่ือ ผูรบัการตรวจ……………………………………………………ตําแหนง……………………………..……………………………………… 

ยศ, ช่ือ ผูนําการตรวจ…………….……………………………..………ตําแหนง……………………………………………………………………… 

ผูรบัขอมลู……………………………………………………………………………………………………………………………………………..(ผูตรวจ) 
 

ลําดับ รายการ 

อสอ. ...………. 

ลง…………… ได 

รับ 

ขาด 

อัตรา 

เกิน 

อัตรา 

งดใชการ 

ใชการได 

เต็ม ลด 
ซอมใน

หนวย 

สงซอม 

 หมายเลข สป. เครื่องสื่อสาร

นอกอัตรา 

ชนิด, รุน หมายเลขเครื่อง 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

      

 รวมทั้งสิ้น         

 

                                                       ตรวจถูกตอง 
 

                                                               ยศ,ช่ือ (ผบ.หนวย หรือ ทําการแทน) 
 

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

                                                               ตําแหนง……………………………………………………. 
 

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

 

/วิธีบันทึก (อนุผนวก ๕-๒) 



วิธีบันทึกขอมูล  (อนุผนวก ๕ - ๒) 

๑. ลําดับ ใหลงหมายเลขลําดับของเครื่องสื่อสารใหตรงกับลําดับ รายการตาม อสอ. 

๒. รายการ ใหลงช่ือเครื่องสื่อสารเรียงลําดับรายการตาม อสอ. โดยไมเพิ่มเติม ตัดทอน หรือต้ัง ช่ือใหม ในกรณี

ที่หนวยไดรับเครื่องสื่อสารหลายแบบ หรือไดรับเครื่องสือ่สารชนิดอื่นทดแทนเครื่องสื่อสาร ที่ระบุไวใน อสอ. ใหบันทึกช่ือ

เครื่องสื่อสารแตละชนิด หรือช่ือเครื่องสื่อสารที่ไดรับทดแทนน้ัน ใตรายการเครื่องสื่อสารชนิดน้ัน โดยไมตองลงลําดับ

จนกวาจะหมดรายการเครื่องสื่อสารชนิดน้ัน สําหรับเครื่องสื่อสารนอกอัตราใหนํามาบันทึกตอจากลําดับสุดทายของ

เครื่องสื่อสารในอัตรา โดยยึดถือช่ือเครือ่งสื่อสารตาม  หลักฐานใบเบิก ใบโอน หรือเอกสารหลักฐานการไดรับอื่น ๆ เชน 

หลักฐาน การจัดซื้อของหนวย หรือ  หลักฐานการบริจาค เปนตน 

 ๓. อัตราตาม อสอ.   ใหลงหมายเลข   และวัน, เดือน, ป  ที่อนุมัติใหใช อสอ.ของหนวยที่ใชในการ 

              บันทึกขอมูล และลงจํานวนตาม อสอ. 

 ๔. ไดรับ หมายถึง จํานวนเครื่องสื่อสารที่หนวยไดรับจริง ไมวาจะไดรับจากกรณีใด ๆ ก็ตาม  

 ๕. ขาดอัตรา หมายถึง จํานวนเครื่องสื่อสารที่ขาดจํานวนตามที่ระบุไวใน อสอ. 

 ๖.  เกินอัตรา หมายถึง จํานวนเครื่องสื่อสารที่เกินจํานวนตามที่ระบุไวใน อสอ. 

 ๗. ใชการได หมายถึง จํานวนเครื่องสื่อสารที่ใชราชการได 

 ๘. งดใชการ หมายถึง จํานวนเครื่องสื่อสารที่งดใชการอยูในข้ันการซอมบํารงุระดับหนวย (ซอมใน  

                    หนวย) และเกนิข้ันการซอมบํารงุระดับหนวย ซึ่งจะตองนําสงไปซอมทีห่นวยใหการสนับสนุน  (สงซอม) 

 ๙. เครื่องสื่อสารที่งดใชการ ซอมในหนวยและสงซอมตามขอ ๘  ใหหนวยทําบัญชีรายละเอียด   

              เครื่องสื่อสารที่งดใชการ แนบไวทายอนุผนวกน้ีดวย 

 ๑๐. หนวยรับผิดชอบในการจัดทําขอมูล 

       ๑๐.๑ หนวยระดับ ทภ. (หรือเทียบเทา) ใหรอย นขต.บก.ทภ. เปนผูจัดทํา แลวสงขอมูลน้ันให 

                        หนวยระดับ ทภ. เปนผูรวบรวม พรอมทั้งสรุปยอดรวมทั้งสิ้นเปนของ ทภ.   สงมอบใหผู 

                        ตรวจในวันรับตรวจ 

      ๑๐.๒ หนวยระดับ กรม และกองพล   (หรือเทียบเทา)     ใหรอย  นขต.บก.กรม,  รอย.นขต.    

              บก.พล. เปนผูจัดทํา แลวสงขอมูลใหหนวยระดับกรม  หรือกองพล เปนผูรวบรวมพรอม 

              ทั้งสรุปยอดรวม  ทั้งสิ้นเปนของกรม หรือกองพล สงมอบใหผูตรวจในวันรับตรวจ 

       ๑๐.๓ หนวยระดับกองพัน (หรือเทียบเทา) ใหรอย นขต.ของกองพันเปนผูจัดทํา แลวสงขอมูล 

                        ใหหนวยระดับกองพัน เปนผูรวบรวมพรอมทั้งสรุปยอดรวมทั้งสิ้นเปนของกองพันสง 

                        มอบใหผูตรวจใหวันรับตรวจ         

 ๑๑. ขอมูลที่จะสงมอบใหผูตรวจน้ัน จะตองเปนตนฉบับทั้งหมด จํานวน ๒ ชุด และผูรับรองจะตอง 

                ตรวจสอบใหถูกตองตรงกันกับ อสอ.ของหนวยซึ่งมีผลบังคับใชในปจจุบัน 

หมายเหตุ 

 ขอมูลน้ีเปนเพียงตัวอยางเทาน้ัน หนวยจะตองจัดทําข้ึนมาใหม พรอมทั้งกรอกรายละเอียดตาม  

          คําแนะนําใหถูกตอง  

………………………………………………. 

/อนุผนวก ๕–๓ 



อนุผนวก ๕–๓ 

ขอมูลที่ตองการทราบประกอบการตรวจ 

เรื่อง การสงกําลัง สป.๒ และ ๔ สาย ส. 

-------------------------------- 

นามหนวย……………………………………………..………….….ยศ,ช่ือ……………………………….…….…….…………….…..ผบ.หนวย 

ยศ,ช่ือ ผูจัดทําขอมลู………………………………………….……ตําแหนง……..………………………..…………………………………………. 

วัน, เดือน,ป ที่จัดทําขอมูล………………………………………………………………………..……………………………………………..……… 

ยศ, ช่ือ ผูรบัการตรวจ……………………………..………………ตําแหนง..........…………………………………….…………………………… 

ยศ, ช่ือ ผูนําการตรวจ…………….……………………….………ตําแหนง…………………………………………………..……………………… 

ผูรบัขอมลู………………………………………………………………….…………………………….…………………………………………..(ผูตรวจ) 
 

ลําดับ ชนิดและแบบช้ินสวนซอม 
จํานวนรายการตามบัญชี รายการเปลี่ยนแปลง 

หลักฐาน หมายเหตุ 
เดิม ปจจุบัน ไดรับ เพิ่ม ลด 

         

                                                          ตรวจถูกตอง 

                                                                 ยศ,ช่ือ (ผบ.หนวย หรือ ทําการแทน) 

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

                                                                  ตําแหนง……………………………………………………. 

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

 

 

/วิธีบันทึก (อนุผนวก ๕-๓)  



วิธีบันทึกขอมูล  (อนุผนวก ๕-๓) 

          ๑. ลําดับ ลงหมายเลขลําดับเริ่มรายการแรก จนถึงรายการสุดทาย 

          ๒. ชนิดและแบบช้ินสวนซอม ใหลงรายการช้ินสวนซอมตามชนิดและแบบใหตรงกับ บชอพ. 

          ๓. จํานวนรายการตามบัญชี ใหตรวจสอบรายการ ชอพ.จาก บชอพ (ทบ.๔๐๐–๐๖๖) วา ชอพ.เดิม 

              มีจํานวนกีร่ายการ และปจจบุันมีกีร่ายการ     ตามจํานวนรายการที่ขอปรับปรงุแกไข   แลวนํามา 

              บันทกึลงในชอง เดิม, ปจจบุัน  สําหรบัชองไดรับใหลงจํานวนรายการซึ่งไดรบั ชอพ.แลวจากการเบิก 

          ๔. รายการเปลี่ยนแปลง    ใหนํารายการตามบัญชียอดเดิม   และปจจุบันไปหาผลตาง ๆ  แลวนํามา 

             บันทึกลงในชอง เพิม่ หรอื ลด 

 ๕. หลักฐาน ใหลงที่หนังสือ  และ วัน,เดือน,ป  ของหนวยทีเ่ปนเจาของ ชอพ. ซึ่งไดรายงานขอแกไข 

              ระดับสะสมอนุมัติ  ชอพ.   ไปยังหนวยใหการสนับสนุนในรอบปทีผ่านมา      หากไมมีการแกไข 

              เปลี่ยนแปลง  ใหทําเครื่องหมาย  - 

 ๖. หมายเหตุ  ลงรายละเอียดใด ๆ ก็ไดที่เห็นวาจําเปน 

 ๗. หนวยรับผิดชอบในการจัดทําขอมูล  ใหทุกหนวยที่มี ชอพ. หรือ บชอพ. เปนผูจัดทําและสงมอบ 

              ใหผูตรวจในวันรบัตรวจ   บชอพ. เปนผูจัดทําและสงมอบใหผูตรวจในวันรับตรวจ จํานวน ๒ ชุด  

              พรอมทั้งเตรียมหลักฐาน  ตาง ๆ ที่เกี่ยวของไวใหตรวจสอบ 

 

 

 

 

 หมายเหตุ 

 ขอมูลน้ีเปนเพียงตัวอยางเทาน้ัน หนวยจะตองจัดทําข้ึนมาใหมพรอมทัง้กรอกรายละเอียด 

ตามคําแนะนําใหถูกตอง 

 

 

 

………………………………………………………………………….. 


