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 หลักฐานการตรวจ ประจ าปี 

เร่ือง การส่งก าลัง สป.๕ กระสุน และวัตถุระเบิด 

หัวขอ้การตรวจ ตวัชี้วดั วธีิตรวจ หลกัฐานอา้งอิง ใจความของหลกัฐานอา้งอิง 

๑.  การเตรียมการรับตรวจ 
 ๑.๑ การด าเนินการตาม
บนัทึกผลการตรวจของ
ชดุตรวจ จบ.คร้ังสุดทา้ย  

 
๑. แกไ้ขขอ้บกพรอ่ง 
     เรียบร้อย 
๒. รายงานการแกไ้ขให้ 
      ผูบ้งัคบับญัชาทราบ 
๓. จดัท าส าเนาบนัทึกผล 
      การตรวจฯ และรายงาน   
      การแกไ้ข แนบไวก้บัขอ้มูล 

 
- ดูเอกสาร 

 
- ระเบียบกองทพับกวา่ดว้ย
การตรวจในหน้าท่ี   
นายทหารจเร พ.ศ.๒๕๕๒   
ลง ๑๐ ก.ย.๕๒  
ขอ้ ๑๕.๒  
 

 
- ข้อ ๑๕.๒  หน่วยรับการตรวจระดับกองพันหรือเทียบเทา่ข้ึนไปเมื่อได้รับ
บนัทึกผลการตรวจแลว้ให้ด าเ นินการแกไ้ขขอ้บกพรอ่งท่ีอยูใ่นอ านาจของตน
ทนัที โดยไมต่้องรอให้หน ่วยเหนือส่ังการส าหรับเ ร่ืองท่ีอยูน่อกเหนืออ านาจ
ของตนท่ีจะแกไ้ขไดเ้อง ให้รายงานหนว่ยเหนือเพื่อด าเนินการตอ่ไป 

 ๑.๒ ขอ้มลูท่ีตอ้งการ
ทราบประกอบการรับ
ตรวจตามอนุผนวก 

๑. ครบถว้นตามท่ี จบ. 
    ก  าหนด 
๒. ถูกตอ้งเรียบรอ้ย 

- ดูเอกสาร - ระเบียบกองทพับกวา่ดว้ย
การตรวจในหน้าท่ี 
นายทหารจเร พ.ศ.๒๕๕๒   
ลง ๑๐ ก.ย.๕๒ ขอ้ ๑๕.๒  
-หลกัฐานเตรียมการรับ
ตรวจประจ าปี.................
เร่ือง การสง่ก  าลงั สป.๕ 
สาย สพ.และสาย วศ. 
(หนว่ยใช)้ 

- ขอ้ ๑๒ การแจง้ให้หนว่ยรับการตรวจทราบกอ่นออกท าการตรวจ 
ให้กรมจเรทหารบก หรือหนว่ยท่ีสง่การตรวจแจง้เร่ืองและก  าหนดเวลาในการตรวจ การ
เตรียมการรับตรวจ และค าขอตา่ง ๆ ท่ีจ าเป็นตอ่การอ านวยความสะดวกในการ
ตรวจ หรือเร่ืองอ่ืน ๆ ท่ีเห็นวา่มคีวามส าคญัให้หนว่ยรับตรวจทราบ 
 ๑๒.๑ หนังสือแจง้ก  าหนดเวลาในการตรวจทั่วไป ควรสง่ให้หนว่ยรับ
ตรวจทราบลว่งหน้าเพื่อเตรียมการกอ่นการตรวจไมน่้อยกวา่ ๓๐ วนั 
- จดัท าขอ้มลูประกอบการตรวจตามอนุผนวก ๓ ถึง ๓-๒ เร่ือง การสง่ก  าลงั 
สป.๕ สาย สพ.และ วศ.(หนว่ยใช)้ สง่มอบให้ผูต้รวจ ณ สถานท่ีรับตรวจกอ่น
การตรวจเอกสาร 
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     ๑.๓ การเตรียม 
เอกสารรับตรวจ 

๑. ครบถว้นตามท่ี จบ. 
    ก  าหนด 
๒. ถูกตอ้งเรียบร้อย 
๓. ใสแ่ฟ้มเกบ็เป็นระเบียบ 

๔. จดัวางอยา่งเหมาะสม 

- ดูเอกสาร - ค าส่ังกองทพับก เร่ืองการ
ตรวจในหน้าท่ีนายทหารจเร 
ประจ าปี 
-หลกัฐานเตรียมการรับตรวจ
ประจ าปี.................เร่ือง การ
สง่ก  าลงั สป.๕ สาย สพ.และ
สาย วศ. (หนว่ยใช)้ 

- ให้จดัท าขอ้มลูการตรวจ และเตรียมเอกสารท่ีจะรับตรวจให้ครบถ้วน
ตามท่ี จบ.ก  าหนด 
- เตรียมแบบตรวจสอบและประเมนิผลตามโครงการของ จบ. ประจ าปี..... 
เร่ือง การสง่ก  าลงั สป.๕ สาย สพ.และ สาย วศ.(หนว่ยใช)้ ประจ าปี    
จ านวน ๒ ชดุ พิมพ์หัวเร่ือง และให้ผูน้ าตรวจผูรั้บตรวจลงนามทา้ยเร่ือง 
ให้เรียบร้อยแนบไวก้บัขอ้มลู 
 

 ๑.๔ การจดัผูน้ าตรวจ, 
ผูรั้บตรวจและยานพาหนะ 
น าตรวจ 

๑. เจา้หน้าท่ีความรู้ 
๒. จดัครบถว้น  
๓. เหมาะสม 
 

-ดูเอกสาร 
-ดูรายชื่อผูน้ า
ตรวจและผูรั้บ
ตรวจ 

- ค าส่ังกองทพับก เร่ืองการ
ตรวจในหน้าท่ีนายทหารจเร 
ประจ าปี 
-หลกัฐานเตรียมการรับตรวจ
ประจ าปี.................เร่ือง การ
สง่ก  าลงั สป.๕ สาย สพ.และ
สาย วศ. (หนว่ยใช)้ 

- จดัเจา้หน้าท่ีรับตรวจ (หน ่วยเบิกและร้อย.นขต.) และผูน้ าตรวจไวใ้ห้
พร้อม ณ สถานท่ีรับตรวจ 
- จดัยานพาหนะในการน าตรวจคลงั สป.๕ 

 ๑.๕ การจัดสถานท่ีรับ
ตรวจ 

๑. มส่ิีงอ านวยความ 
     สะดวกส าหรับการตรวจ 
๒. จดัสถานท่ีเป็นระเบียบ 
      เรียบร้อย 
๓. แสงสวา่งเพียงพอ 

- ดูสถานท่ี 
รบัตรวจ 

     -เชน่เดียวกบัขอ้ ๑.๔ - จดัโต๊ะรับตรวจเอกสารให้กวา้งพอสมควร อยา่งน้อยประมาณ ๑.๒๐X 
๓.๐๐ เมตร และจดัให้หา่งจากสถานท่ีรับตรวจ เร่ืองอ่ืน ๆ พอท่ีจะไมใ่ห้
เสียงของผูต้รวจรับกวนกนัขณะท าการตรวจ 
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๒. การรับ-ส่งหน้าที ่
     ๒.๑ หลกัฐานการรับ-สง่
หน้าท่ี 

 
๑. จดัท าเอกสารหลกัฐาน 
     ครบถว้น 
๒. เอกสารหลกัฐาน

ถูกตอ้งเรียบร้อย 
 

 
- ดูเอกสาร 

 
- ระเบียบกองทพับก วา่ดว้ยการ
รับ   สง่หน้าท่ีในเวลา ยา้ย 

เล่ือน ลด   ปลดและบรรจุ พ.ศ.

๒๕๔๐    ลง ๑๘ ก.ย.๔๐ ขอ้ 

๗, ๑๑.๑ และ ๑๒ 

 
- ขอ้ ๗ เมือ่มคี าส่ังยา้ยขา้ราชการหรือให้ขา้ราชการออกจากราชการ ให้ 
   ผูบ้งัคบับญัชาจดัให้มกีารรับ-สง่หน้าท่ีกนัโดยเร็วโดยให้เร่ิมออกเดินทาง 
  ไปรับ-สง่หน้าท่ีซ่ึงกนัและกนัภายใน ๗ วนั นับแตว่นัท่ีไดรั้บค าส่ังอยา่ง 
   เป็นทางการตอ่จากนั้นให้ท าการรับ-สง่หน้าท่ีตอ่กนัให้แลว้เสร็จตาม
ก  าหนดเวลาดงัน้ี 
- ขา้ราชการท่ีมตี าแหนง่ตั้งแตผู่บ้งัคบัหมวดหรือเทียบเทา่ลงไปภายใน ๒ วนั 
- ขา้ราชการท่ีมตี าแหนง่ตั้งแตผู่บ้งัคับกองร้อยหรือเทียบเทา่ภายใน ๓ วนั 
- ขา้ราชการท่ีมตี าแหนง่ตั้งแตผู่บ้งัคับกองพนั ผูบ้งัคบัการกรมหรือ   
   เทียบเทา่ ภายใน  ๕ วนั 
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- ขา้ราชการท่ีต าแหนง่ตั้งแตผู่บ้งัคบัการกองพลข้ึนไปหรือเทียบเทา่    
   ภายใน ๗ วนั 
- เวน้แตผู่ค้รองต าแหนง่ดงักลา่วเป็นเจา้หน้าท่ีคลงัซ่ึงรับผิดชอบพสัดุและ
การรับ-สง่หน้าท่ีออกไปไดไ้มเ่กนิ ๑๕ วนั 
- ถา้รายใดมคีวามจ าเป็นจะตอ้งใชเ้วลาในการรับ-สง่หน้าท่ีเกนิก  าหนดใน
ขอ้น้ีกใ็ห้รายงานขออนุมติัตอ่ผูส่ั้งยา้ยเป็นรายๆไป ถา้  ผูส่ั้งยา้ยมตี าแหนง่
สูงกวา่ผูบ้ญัชาการทหารบก ให้รายงานขออนุมติัถึงผูบ้ญัชาการทหารบก 
โดยในรายงานจะตอ้งแจง้ก  าหนดเวลาในการรับ-สง่หน้าท่ีวา่จะแลว้เสร็จเมือ่ไร  

      ๑๑.๑ ให้ผูส้ง่จดัท าบญัชีสง่หน้าท่ีเฉพาะในกองบงัคบัการหรือเฉพาะใน
สว่นท่ีตนรับผิดชอบโดยตรง เชน่ บญัชีก  าลงัพล บญัชีอาวธุ บญัชีการเงิน 
บญัชีส่ิงอุปกรณ์ตามสายยุทธบริการตา่ง ๆ และบญัชีอ่ืน เฉพาะท่ีจ าเป็น
ตามจ านวนซ่ึงเป็นจริงในวนัท่ีรับ-สง่หน้าท่ีส าหรับเงินผูส้ง่ท่ีมอี านาจส่ัง
การเบิกจา่ยเงินกบัผูม้หีน้าท่ีรักษาเงินตอ้งท าบญัชีรับสง่และตรวจสอบ
เงินในบญัชีดว้ย 
- ข้อ ๑๒  บัญชีรับ-ส่งหน้าท่ีให้ท าเป็น  ๓  ช ุด เก็บไว  ้ณ  ท่ีท าการเป็น
หลักฐ าน  ๑  ช ุด  ผู ้ส่ ง เก็บ รักษาไว  ้๑  ช ุด  อีก  ๑  ช ุด  ผู ้ รับน า เสน อ
ผูบ้งัคับบญัชาโดยตรงทราบภายใน ๗ วนั นับตั้งแตว่นัท่ีรับ-ส่งหน้าท่ีแล้ว
เสร็จ ฯลฯ 
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 ๒.๒ หลกัฐานการ
รายงาน 

๑. มกีารรายงานให้บงัคบั 
        บญัชาทราบ 
๒. รายงานตามก  าหนดเวลา 

- ดูเอกสาร
การรับ-สง่
หน้าท่ี 

- เชน่เดียวกบัขอ้ ๒.๑ 
 
 

- 
 
 

 ๒.๓ การส ารวจพิเศษ ๑. มรีายงานขออนุมติั
ส ารวจพิเศษ 
๒. ด าเนินการถูกตอ้ง 
 

 - ระ เบียบกองทัพบก  วา่ด้วย
ก า ร ส่ ง ก  า ลั ง ส่ิ ง อุ ป ก ร ณ์ 
ประ เภท ๕  พ .ศ.๒๕๔๒  ข้อ 
๖๓, ๖๔.๓, ๖๔.๓.๗ 

- ขอ้ ๖๓ การส ารวจ คือการตรวจจ านวน ณ คลังกระสุนเพื่อป้องกนัและ
แกไ้ขความคลาดเคล่ือนทางบญัชี , ท่ีเก็บ, การทุจริตกระสุนเกินต้องการ
และผลรับ-สง่หน้าท่ี 
- ข้อ ๖๔ .๓ การส ารวจพิเศษ  ได้แกก่ารส ารวจเป็นคร้ังคราวตามความ
จ าเป็น การส ารวจกระสุนชนิดใด จ านวนเทา่ใดยอ่มแล้วแตก่รณี เชน่ ข้อ 
๖๔.๓.๗ เมือ่มกีารรับ-สง่หน้าท่ี 

๓. การควบคุมทางบัญชี 
   ๓.๑ การควบคมุทางบญัชี 

 
๑. จดัท าบญัชีครบถว้นตาม
ระเบียบก  าหนด 
 
 

 
ตรวจบญัชีคมุ 
- กระสุนมลู
ฐาน (ทบ.
๔๖๘–๕๑๔) 
- กระสุนฝึก-
ศึกษา(ทบ.
๔๖๘–๕๑๔) 
- ของ
หมนุเวยีน 
(ทบ.๔๖๘–
๕๑๖) 

 
- ระเบียบ ทบ.วา่ดว้ยการสง่
ก  าลงั สป.๕ พ.ศ.๒๕๔๒ ขอ้ 
๕๙ , ๖๐.๒ และ ขอ้ ๖๒.๕ 
ผนวก น. 

 
- ข้อ ๕๙  ผู ้บังคับหน่วยทุกระดับท่ีมีกระสุน ในครอบครอง  เ ป็น
ผูรั้บผิดชอบในการควบคุมกระสุนทุกกรณี 
- ขอ้ ๖๐.๒ การควบคมุทางบญัชี หนว่ยในสายการสง่ก  าลงัทุกระดบั 
จดัตั้งหนว่ยบญัชีคมุ หรือหนว่ยบญัชีกระสุนข้ึนตามความเหมาะสมโดย
ให้อยูใ่นความรับผิดชอบของผู้บงัคับหนว่ย ฯลฯ 
- ขอ้ ๖๒.๕ วธีิใชบ้ตัรบตัรบญัชีคมุ ตามผนวก น. หนว่ยใช  ้
   - บตัรบญัชีคมุกระสุน ทบ.๔๖๘–๕๑๔ 
   - บญัชีคมุเครดิตกระสุนฝึก ทบ.๔๖๘-๕๑๕ 
   - บญัชีคมุของหมนุเวยีน ทบ.๔๖๘-๕๑๖ 
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   - ขอ้บงัคบัทหาร ท่ี ๕/๒๒๑๘๐  
                                                ๒๔๘๖ 
ลง ๑๐ ก.ย.๘๖ วา่ดว้ยการ
ควบคมุศาสตราภณัฑ์ประจ า
กายและประจ าหนว่ย มาตรา ๔ 

- มาตรา ๔ ศาสตราภณัฑ์ทุกชนิดท่ีทางราชการไดจ้า่ยประจ ากายหรือ
ประจ าหนว่ยกดี็ จกัตอ้งจดัการให้มบีญัชีคมุไวเ้ป็นหลกัฐาน  ทั้งหนว่ยท่ี
ไดจ้า่ยและรับโดยถูกตอ้งครบถว้น ตามความจริงเสมอ      ถา้มกีารช  ารุด
สูญหายหรือใชส้ิ้นเปลืองไปดว้ยประการใดกต็าม ผูท้ าช  ารุดสูญหาย
หรือผูใ้ชจ้กัตอ้งรายงานให้ผูบ้งัคบับญัชาโดยตรงของตนทราบภายใน 
๒๔  ชม.เป็นหน้าท่ีของผูบ้งัคบับญัชาท่ีไดรั้บรายงานด าเนินการสอบสวน 
หรือเสนอรายงานไปยงัผูบ้งัคบับญัชาช ั้นเหนือเพื่อจดัการตอ่ไปตาม
ระเบียบท่ีก  าหนดไวต้ามกรณี 

   - ค าส่ัง ทบ.ท่ี ๖๓๒/๒๕๒๔ 
ลง ๑๗ ธ.ค.๒๔ เร่ืองให้
กวดขนัมใิห้ลกัลอบน า
กระสุนและวตัถุระเบิดใน
ครอบครองออกจากหนว่ย 

- ให้ทุกหนว่ยตั้งแตร่ะดบักองร้อยหรือเทียบเทา่ข้ึนไปท่ีมกีระสุนและ
วตัถุระเบิดอยูใ่นครอบครอง ก  าหนดมาตรการควบคมุข้ึนใชเ้ป็นการ
ภายใน หรือก  าหนดมาตรการเพิ่มเติมระเบียบของหนว่ยท่ีมอียูแ่ลว้ตาม
ความเหมาะสม เพื่อให้เป็นท่ีม ัน่ใจในการป้องกนั การลกัลอบน าออก
จากหนว่ย 
- ให้หนว่ยระดบัต ่ากวา่กองร้อยถือปฏิบติัตามาตรการท่ีหนว่ยบงัคบับญัชา
โดยตรงก  าหนด 
 
 
 
 

 
 



   หลักฐานการตรวจ เรื่องการส่งก  าลัง สป.๕ สาย สพ.                                                                                                           หน้า   ๗    ใน  ๕๗  หน้า                     
 

หัวขอ้การตรวจ ตวัชี้วดั วธีิตรวจ หลกัฐานอา้งอิง ใจความของหลกัฐานอา้งอิง 
  ๓.๒ การบนัทึกบญัชีคมุ
กระสุน (ทบ.๔๖๘-๕๑๔) 

๑. บนัทึกกระสุนมลูฐาน
ครบทุกรายการ 
๒. บนัทึกกระสุนฝึก-ศึกษา
ครบทุกรายการ 
๓. บนัทึกหลกัฐาน
ครบถว้นเรียบร้อย 

- ตรวจบญัชี
คมุกระสุนมลู
ฐาน, ฝึก-
ศึกษา 
- ตรวจใบเบิก
,    ใบสง่คืน, 
ใบโอน ใบยืม
, ใบจ าหนา่ย
หลกัฐานการ    
หมนุเวยีน 
 

- ระเบียบกองทพับกวา่ดว้ย
การสง่ก  าลงัส่ิงอุปกรณ์ 
ประเภท ๕  พ.ศ.๒๕๔๒ ขอ้ 
๕๙, ๖๐ และผนวก ท. วธีิ
เขียนบตัรบญัชีคมุกระสุน    
(ทบ.๔๖๘-๕๑๔) 
 
- วทิยุ สพ.ทบ.ท่ี กห ๐๔๔๓/
๑๓๕๘ ลง ๒๘ ก.พ.๔๖     
ขอ้ ๑, ๓ 

- ขอ้ ๕๙ ผูบ้งัคบัหนว่ยทุกระดบัท่ีมีกระสุนในครอบครองเป็นผูรั้บผิดชอบ   
   ในการควบคมุกระสุนทุกกรณี 
- ขอ้ ๖๐ ประเภทการควบคมุ 

             ๖๐.๑ การควบคมุทางการสง่ก  าลงั 
    ๖๐.๒ การควบทางบญัชี 

- ผนวก ท. วธีิเขียนบตัรบญัชีคมุกระสุน (ทบ.๔๖๘–๕๑๔) 
- ขอ้ ๑ เน่ืองจากหนว่ยท่ีม ีสป.๕ ในครอบครองจะตอ้งด าเนินการจดัท า
หลกัฐานการควบคมุทางบญัชีให้ถูกตอ้ง ซ่ึงตอ้งบนัทึกรายละเอียด
รายการ เลขงาน จ านวน คลงัท่ีเกบ็ การรับ การจา่ย และหลกัฐานการ
ไดม้า หลกัฐานการจา่ย ลงในบตัรบญัชีคมุ แตปั่จจุบนับางหนว่ยประสพ
ปัญหา ม ี สป.๕ คงคลงั แตห่ลกัฐานการไดม้า (ใบเบิก, ใบโอน, ฯลฯ) 
ช  ารุดสูญหาย ลบเลือนหรือม ี สป.๕ คงคลงัไมต่รงกบับญัชีคมุและไมไ่ด้
บนัทึกรายละเอียดการใชห้รือการไดม้าไว ้ ท าให้ไมส่ามารถด าเนินการควบคมุทาง
บญัชีและตรวจสอบไดห้นว่ยตา่ง  ๆ จึงไดด้ าเนินการส ารวจ สป.คงคลงั โดยใชใ้บ
ส ารวจ (ทบ.๔๐๐–๐๑๑) และสรุปลงในรายงานผลเปรียบเทียบการตรวจสอบส่ิง
อุปกรณ์ (ทบ.๔๐๐–๐๑๒) วา่มจี านวน ขาด,เกนิหรือไมพ่ร้อมทั้งตั้งกรรมการ
สอบสวนสาเหตุการคลาดเคล่ือน สรุปเสนอ สพ.ทบ.ขอแกไ้ข (ปรับ) บญัชีคมุ 
- ขอ้ ๓  สพ.ทบ.จึงขอแจง้ให้หนว่ยด าเนินการ ดงัน้ี 
      ๓.๑ เมือ่หนว่ยด าเนินการส ารวจ สป.๕ คงคลงัแลว้ พบวา่มคีวาม
คลาดเคล่ือนจากบญัชีคมุในการแกไ้ขบญัชีคมุ หนว่ยจะตอ้งด าเนินการ
ตามระเบียบ สป.๕ พ.ศ.๒๕๔๒ ขอ้ ๖๙ 
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         ๓.๒ ส าหรับในกรณีท่ีหนว่ยไดท้ าการส ารวจแลว้ แตพ่บวา่มจี านวน
ครบตามบญัชีคมุแตเ่ลขงานคลาดเคล่ือน หรือไมท่ราบหลกัฐานการ
ไดม้าและหนว่ยไดด้ าเนินการตามขอ้ ๖๙.๑, ๖๙.๒ แลว้หากเห็นวา่ สป.๕ 
คงคลงัไมป่รากฏวา่ขาด เกนิ ช  ารุด เสียหาย หรือมพีฤติการสอ่ให้เห็นวา่
มไิดเ้ป็นไปตามสภาพการเกบ็รักษาแลว้ให้ผูม้อี  านาจส่ังส ารวจอนุมติัให้
แกไ้ขบญัชีคมุได ้ และแจง้ให้ สพ.ทบ.ทราบ    

  ๓.๓ การควบคมุเครดิต
กระสุนฝึก-ศึกษา  
(ทบ.๔๖๘-๕๑๕) 

๑.  บนัทึกหลกัฐาน
เรียบร้อย 
๒. บนัทึกเครดิตกระสุนฝึก 
      ครบทุกรายการ 
 

- ตรวจ
หลกัฐานการ
แบง่มอบ
เครดิต สป.๕ 
ฝึก-ศึกษา 
- ตรวจบญัชี
คมุเครดิต
กระสุน ทบ.
๔๖๘–๕๑๕ 

- ระเบียบ ทบ.วา่ดว้ยการสง่
ก  าลงั สป.๕ พ.ศ.๒๕๔๒ ขอ้ 
๘.๔.๖, ๘.๔.๗, ๑๕.๑.๒, 
๖๒.๔.๕, ๖๒.๕ และ  
ผนวก ธ. 

- ขอ้ ๘.๔.๖ ให้หนว่ยสูงสุดท่ีข้ึนตรงกองทพับกแบง่มอบเครดิตกระสุน
ฝึกให้แกห่นว่ยรองและหนว่ยรองแบง่มอบให้แกห่นว่ยรองยอ่ย 
ตามล าดบั จนถึงระดบักองพนัหรือเทียบเทา่ หรือกองร้อยอิสระ ทั้งน้ีให้
เสร็จส้ินภายใน ๑ สิงหาคม และในการพิจารณาแบง่มอบเครดิตกระสุน
ฝึกให้พิจารณารว่มกบัหนว่ยรับมอบหรือหนว่ยใชน้ั้นๆเป็นรายหนว่ยไป 
- ขอ้ ๘.๔.๗ เมือ่หนว่ยรับเครดิตกระสุนฝึกไดแ้บง่มอบให้หนว่ยรอง
แลว้ให้ส าเนาผลการแบง่มอบให้หนว่ยเหนือ หนว่ยรองและหนว่ย
สนับสนุนทราบทนัที 
- ขอ้ ๑๕.๑.๒ กระสุนฝึก ผูบ้งัคบัหนว่ยท่ีควบคมุเครดิตกระสุนฝึกของ
หนว่ยโอนและหนว่ยรับโอนนั้น ๆ เป็นผูม้อี  านาจอนุมติั ส าหรับหนว่ย
ข้ึนตรงกองทพับก ให้เจา้กรมยุทธศึกษาทหารบก เป็นผูม้อี  านาจอนุมติั 
- ขอ้ ๖๒.๔.๕ จดัท าบญัชีคมุกระสุนฝึกซ่ึงใชอ้ยูใ่นปัจจุบนั รวมทั้ง
รายการแบง่มอบเครดิตกระสุนฝึก แบบและวธีิเขียนบญัชีคมุเครดิต
กระสุนฝึก ตามผนวก ธ (ทบ.๔๖๘–๕๑๕) 
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๓.๔ การควบคมุและการ
บนัทึกบญัชีคมุของ
หมนุเวยีน  
(ทบ.๔๖๘-๕๑๖) 

๑. บนัทึกครบถว้นทุก
รายการ 
๒. บนัทึกหลกัฐาน
เรียบร้อย 

- ตรวจดูบญัชี
คุมของ
หมนุเวียน 
- ตรวจหลักฐาน
การส่งคืน 

- ระเบียบ ทบ.วา่ดว้ยการสง่
ก  าลงั สป.๕ พ.ศ.๒๕๔๒ 
ขอ้ ๕.๙,๖๐.๒,๖๒.๕ และ 
๒๒.๓ 

 

    - ขอ้ ๖๒.๕ วธีิใชบ้ตัรบญัชีคมุ ตามผนวก น หนว่ยใช  ้
- บญัชีคมุเครดิตกระสุน ทบ.๔๖๘–๕๑๕ 
- ผนวก ธ ค าอธิบายวธีิเขียนบญัชีคมุเครดิตกระสุน ทบ.๔๖๘-๕๑๕ 

      ๓.๕ การควบคมุและการ
บนัทึกบญัชีคมุของหมุนเวยีน 
(ทบ.๔๖๘-๕๑๖) 

๑. บนัทึกถูกตอ้งเรียบร้อย 
๒. มใีบสง่คืนครบถว้น 

 
 

- ระเบียบ ทบ.วา่ดว้ยการสง่
ก  าลงั สป.๕ พ.ศ.๒๕๔๒  
ขอ้ ๒๒,  ๒๒.๒, ๒๒.๓ 

- ขอ้ ๒๒.๒ ของหมนุเวยีนให้หนว่ยสง่คืนบรรจุหีบหอ่มาตรฐาน และ
รับคืนตามท่ีกรมสรรพาวธุก  าหนด 
- ขอ้ ๒๒.๓ แบบวธีิเขียนบญัชีคมุของหมนุเวียน ตามผนวก ณ  
   (ทบ.๔๖๘-๕๑๖) 

  ๓.๕ การหมนุเวยีนกระสุน
ฝึกและกระสุนมลูฐาน  

๑. บนัทึกการหมนุเวยีน 
     ถูกตอ้ง 
๒. ผูม้อี  านาจอนุมติัให้ 
      หมนุเวยีนถูกตอ้ง 
๓. แจง้ผลการหมนุเวยีนให้ 
     หนว่ยสนับสนุนทราบ 
๔. อ่ืน ๆ 

- ตรวจ
หลกัฐาน
หนังสือ สพ.
ทบ.เร่ืองระงับ
ใชจ้า่ย 
- ตรวจหลกัฐาน
การหมนุเวยีน
กระสุนมลูฐาน 
ตามรายงาน 
ผนวก ฟ และ ภ 

- ระเบียบกองทพับกวา่ดว้ย 
การสง่ก  าลงัส่ิงอุปกรณ์  
ประเภท ๕ พ.ศ.๒๕๔๒      
ขอ้ ๖๑.๒.๓, ๖๑.๒.๔, 
๗๔, ๗๕, ๗๖, ๗๖.๑, 
๗๖.๒, ๗๖.๓ และ ๗๖.๔ 

 

- ขอ้ ๖๑.๒.๓ ให้น ากระสุนมลูฐานซ่ึงสภาพเกา่และอายุมากออก
หมนุเวยีนไปท าการฝึกและเกบ็กระสุนฝึกใหมซ่ึ่งมขีนาดและชนิด
เดียวกนัท่ีคณุภาพดีกวา่ไวท้ดแทนในจ านวนเทา่กนัโดยปฎิบัติตามขอ้ ๗๖ 
- ขอ้ ๖๑.๒.๔ กระสุนมลูฐานน้ีมไีวเ้พื่อใชใ้นการรบหรือในกรณีฉกุเฉิน
เทา่นั้น หากน าไปใชใ้นกรณ๊อ่ืนจะตอ้งไดรั้บอนุมติัจากกองทพับก 
- ขอ้ ๗๔ การพิจารณาหมนุเวยีนกระสุน   ฯ ลฯ 
- ขอ้ ๗๕ การเปรียบเทียบอายุกระสุนกบัจ านวนนัด     ฯลฯ 
- ขอ้ ๗๖ การหมนุเวยีนกระสุนมลูฐาน (แบบและวธีิเขียนรายงานตาม ฟ 
และ ภ) 
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    - ขอ้ ๗๖.๑ หนว่ยใชท่ี้มกีระสุนมลูฐานอยูใ่นครอบครอง เมือ่มคีวามตอ้งการ
หมนุเวยีนกระสุนมลูฐานไปเป็นกระสุนฝึก และน ากระสุนฝึกมาเป็นกระสุนมลู
ฐาน ให้หนว่ยนั้น ๆ  ประสานกบัหนว่ยสนับสนุน โดยแจง้รายละเอียดของกระสุน
มลูฐานท่ีจะขอหมนุเวยีน แบบและวธีิเขียน ตาม ผนวก ฟ 

    - ขอ้ ๗๖.๒ หนว่ยสนับสนุนประสานกบัหนว่ยคลงั ให้จา่ยกระสุนฝึกท่ี
ใหมก่วา่ และดีกวา่เพื่อน ามาจา่ยให้หนว่ยท่ีขอหมนุเวียนกระสุนมลูฐาน  
- ขอ้ ๗๖.๓ เมือ่หนว่ยสนับสนุนยืนยนัวา่กระสุนฝึกท่ีไดรั้บมานั้นใหม ่
กวา่และดีกวา่ควรหมนุเวยีนเป็นกระสุนมลูฐานได ้ หนว่ยใชด้ าเนินการ
หมนุเวยีนกระสุนโดยให้อยูใ่นอ านาจอนุมติัของ  ผูบ้งัคบัหนว่ยระดบั
กองพนั หรือเทียบเทา่หรือกองร้อยอิสระข้ึนไป แลว้ด าเนินการดงัน้ี 
                ๗๖.๓.๑ ลงบญัชีคมุกระสุนฝึกตามท่ีได้รับมา 

              ๗๖.๓.๒ โอนกระสุนมลูฐานจากบญัชีกระสุนมลูฐานมา
ลงบญัชีคมุกระสุนฝึก 
                ๗๖.๓.๓ โอนกระสุนฝึกจากบญัชีคมุกระสุนฝึกมาลงบญัชี
คมุกระสุนมลูฐาน 
                ๗๖.๓.๔ แจง้ผลการหมนุเวยีนกระสุนให้หนว่ยสนับสนุน
ทราบ แบบและวธีิเขียน ตาม ผนวก ภ. 

    - ขอ้ ๗๖.๔ ในกรณีท่ีกระสุนฝึกตามเครดิตกระสุนฝึกของหนว่ยมี
จ านวนน้อยแตม่กีระสุนมลูฐานมาก ไมเ่พียงพอท่ีจะหมนุเวยีนทั้งหมด
ให้ หากหนว่ยมคีวามตอ้งการน ากระสุนมลูฐานหมนุเวยีน  ให้ด าเนินการ
ตามท่ีไดก้ลา่วมาแล้วและเมื่อหนว่ยสนับสนุนไดรั้บกระสุนฝึกสว่นรวม 
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    ท่ีสามารถจา่ยให้เป็นกระสุนมลูฐานได ้ หนว่ยสนับสนุนอาจส่ังให้หนว่ย
ท่ีขอหมนุเวยีนกระสุนมลูฐานนั้นสง่คืนกระสุนมลูฐานแลว้เบิกเปล่ียนใหมไ่ด ้
สว่นกระสุนมลูฐานท่ีหนว่ยขอหมนุเวยีนสง่คืนให้หนว่ยสนับสนุนพิจารณา
จา่ยให้หนว่ยอ่ืนน าไปใชใ้นการฝึกตอ่ไป และให้หนว่ยสนับสนุนแจง้
ผลการหมนุเวยีนให้หนว่ยเหนือทราบเพื่อด าเนินการตอ่ไป 

 ๓.๖ การฝากและการ
ถอน สป.๕   

๑. ผูม้อี  านาจอนุมติัฝากและ 
     ถอน สป.๕  
๒. หลกัฐานการฝาก-ถอน 
สป.๕ ถูกตอ้ง 
 

- ตรวจ
หลกัฐานการ
อนุมติัให้ฝาก
และถอน 
- ตรวจ
หลกัฐานใบ
น าฝาก ทบ.
๔๖๘–๗๗๒ 

- ระเบียบ ทบ.วา่ดว้ยการสง่ 
   ก  าลงั สป.๕ พ.ศ.๒๕๔๒  
   ขอ้ ๑๖, ๑๖.๑, ๑๖.๒, ๑๖.๓,  
   ๑๖.๔, ๑๖.๕ 

- ขอ้ ๑๖ การฝากและการถอน เน่ืองจากกระสุนและวตัถุระเบิดมจี านวน
มากแตท่ี่เกบ็รักษามนี้อยโดยเฉพาะกระสุนท่ีอาจเป็นอนัตรายงา่ย
จ าเป็นตอ้งใชท่ี้เกบ็รักษาเป็นพิเศษ ฉะนั้นให้คลงักระสุนสว่นภูมภิาค 
คลงักระสุนกองบญัชาการชว่ยรบ หรือคลงัแสง รับฝากกระสุนจาก
หนว่ยในการสนับสนุนไดต้ามความจ าเป็น 

๑๖ .๑ การฝาก หน่วยท่ีจะฝากกระสุนต้องท ารายงานเสนอผู้มี
อ านาจส่ังฝาก เมื่อไดรั้บอนุมติัแล้ว จึงด าเนินการฝากกระสุน  และให้ถือ
ใบน าฝากนั้ นเ ป็นหลักฐานคูก่นัระหวา่งหน ่วยฝากและหน่วยรับฝาก 
แบบและวธีิเขียนตาม ผนวก ฌ (ทบ.๔๖๘-๗๗๒) 

๑๖ .๒  การถอน  ผู ้ถอนจะต้องรายงานขออนุมติัผู ้มีอ านาจส่ัง
ฝากเดิมเมื่อไดรั้บอนุมติัแลว้ จึงน าหลกัฐานไปขอถอนกระสุนซ่ึงฝากไว ้
โดยมเีจา้หน้าท่ีทั้งสองฝ่ายลงนามรับรองไวเ้ป็นหลักฐาน 

๑๖.๓ ผูม้อี  านาจส่ังฝากและถอน คลงักระสุนสว่นภูมภิาค คลงั
กระสุนกองบญัชาการชว่ยรบและคลงัแสง ให้ผูบ้งัคบับญัชาสว่น
ราชการนั้น ๆ เป็นผูม้อี  านาจส่ังฝากและถอน ส าหรับการถอนจากคลงั
แสงให้ หัวหน้าแผนก 
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              ๑๖.๔ ส่ิงอุปกรณ์ประเภท ๕ ของหนว่ยใช ้ให้ผูบ้งัคบับญัชาการ
กองพลหรือเทียบเทา่ข้ึนไป ซ่ึงมคีลงัเกบ็รักษา มอี านาจอนุมติัให้ฝาก
และถอนระหวา่งหนว่ยข้ึนตรงของตนเองหรือหนว่ยขา้งเคียงได ้
            ๑๖.๕ หากกระสุนท่ีรับฝากเกดิช  ารุด สูญหาย หรือใชไ้ปไมว่า่
กรณีใด ๆ ให้หนว่ยรับฝากด าเนินกรรมวธีิเกีย่วกบัการนั้น ๆ โดยตลอด 
แลว้แจง้ให้หนว่ยฝากทราบทนัที 

  ๓.๗ การส ารวจกระสุน
  

๑. ตั้งชดุส ารวจถูกตอ้ง 
๒. บนัทึกหลกัฐานการ 
      ส ารวจถูกตอ้ง 
๓. จ านวนกระสุนขาด/เกนิ 
     บญัชีคมุ ด าเนินการตาม 
     ระเบียบฯ 
 

- ตรวจค าส่ังจดั 
 ตั้งชดุส ารวจ 
- ตรวจใบ
ส ารวจส่ิง
อุปกรณ์ ทบ.
๔๐๐–๐๑๑ ใน
ชอ่งตามบญัชี
และชอ่งนับได้
ตรงกบับญัชี
คมุและ สป.๕ 
ในคลงั 
 

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

- ข้อ ๒๙ .๔  ระดับหน่วยใช ้ ให้หน ่วยใช ้จัดตั้ง ท่ี เก็บ รักษา  ส าหรับ
กระสุนมลูฐานและกระสุนฝึกท่ีไดรั้บมอบระหวา่งรอด าเนินการฝึก 
- ข้อ ๕๙  ผู ้บังคับหน่วยทุกระดับท่ีมีกระสุน ในครอบครอง เ ป็น   
ผูรั้บผิดชอบในควบคมุกระสุนทุกกรณี 
 - ข้อ ๖๐.๒ การควบคุมทางบัญชี  หน่วยในสายการส่งก  าลังทุกระดับ 
จดัตั้งหนว่ยบญัชีคมุ หรือหน่วยบัญชีกระสุนข้ึนตามความเหมาะสมโดย
ให้อยูใ่นความรับผิดชอบของผู้บงัคับหนว่ย ฯลฯ 
- ข้อ ๖๓  การส ารวจ คือ การตรวจจ านวน  ณ คลังกระสุนเพื่อป้องกนั
และแกไ้ขความคลาดเคล่ือนทางบัญชี  ท่ีเก็บ การทุจริต กระสุนเกิน
ตอ้งการ และผลการรับสง่หน้าที 
- ขอ้ ๖๖.๑ ใบส ารวจส่ิงอุปกรณ์ (ใชใ้นการนับจ านวนกระสุน) แบบ
และวธีิเขียนตาม ผนวก บ. (ทบ.๔๐๐–๐๑๑) 
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  -  ตรวจรายงาน 

ผลการ 
เปรียบเทียบ 

ทบ. 
 ๔๐๐–๐๑๒ 

 - ขอ้ ๖๖.๒ ใบรายงานผลเปรียบเทียบการตรวจสอบยอดส่ิงอุปกรณ์ (ใช ้
เพื่ออนุมติัแกไ้ขยอดคงคลงัตามท่ีเป็นจริง) แบบและวธีิเขียน ตามผนวก 
ป. (ทบ.๔๐๐-๐๑๒) 
- ขอ้ ๖๗ กรรมวธีิในการส ารวจ ให้ผูม้อี  านาจส่ังส ารวจส่ังตั้งชดุส ารวจ
ข้ึนโดยประกอบดว้ยหัวหน้าชดุส ารวจและชดุส ารวจอยา่งน้อย ๒ หนว่ย 
ในหนว่ยส ารวจหนว่ยหน่ึง ๆ ให้มจี านวนเจา้หน้าท่ีตามความเหมาะสม
และปฏิบติัดงัน้ี 

            ๖๗ .๑ กอ่นด าเ นิ นการ  ให้ ตรวจผังการเก็บกระสุนกบักอง
กระสุนในคลงัวา่ตรงตามผงัการเกบ็หรือไม ่

             ๖๗.๒  ส ารวจรหัสกระสุนและเลขงานกระสุนตามป้ายประจ า
กอง หากไมต่รงกนั ให้แยกออกเป็นกองตา่งหาก 

             ๖๗.๓ เมื่อหน ่วยส ารวจแตล่ะหน่วยได้ด าเนินการทางเอกสาร
เกีย่วกบัใบส ารวจเสร็จส้ินแล้ว ให้เร่ิมท าการส ารวจกระสุนทุกรายการ 
และทุกชนิดโดยตรวจนับกระสุนทีละกองตามท่ีก  าหนดในทิศทางสวน
กนั หรือจะในทิศทางใด ๆ ก็ตาม ห้ามส ารวจพ ร้อมกนั ในรายการ
เดียวกนั 
              ๖๗.๔ เมือ่ตรวจนับไดเ้ทา่ใด ให้บนัทึกไวใ้นใบส ารวจในชอ่ง
จ านวนท่ีนับไดแ้ละให้ผูต้รวจนับลงนามในใบส ารวจเป็นหลกัฐาน  
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      ๖๗.๕ เมือ่ส ารวจเสร็จส้ินทุกรายการและทุกชนิดแลว้ ให้น าใบ
ส ารวจส่งให้หัวหน้าชดุส ารวจน ามาเปรียบเทียบกนั  ถา้ผลการส ารวจไม ่
ตรงกนั  ให้หัวหน้าช ุดส ารวจด าเนินการส ารวจใหมแ่ละให้ถือผลการ
ส ารวจใหมเ่ป็นผลแท้จริงของการส ารวจ  โดยลง   หลักฐาน ไวใ้นใบ
ส ารวจใหม ่
- ขอ้ ๖๘.๔ หนว่ยใช  ้ ผูบ้งัคบัหนว่ยหรือผูรั้บมอบอ านาจเป็นผูส่ั้งส ารวจ
อยา่งน้อยเดือนละคร้ัง 
- ขอ้ ๖๙ อ านาจในการส่ังแกไ้ขบญัชีคมุ 
                 ๖๙ .๑ เมือ่ส ารวจกระสุนเสร็จแล้วหากมีการคลาดเคล่ือน  ให้
หัวหน้าชดุส ารวจรายงานการปรับจ านวนกระสุนเสนอผูม้ีอ านาจส่ัง
ส ารวจโดยใช ้ใบรายงานผลการเปรียบเทียบการตรวจสอบยอดส่ิง
อุปกรณ์ ตามผนวก ป. (ทบ.๔๐๐–๐๑๒) 
                  ๖๙ .๒  ผู ้มีอ าน าจส่ังส ารวจ  ส่ั งตั้งกรรมการประ กอบด้วย
นายทหารสัญญาบตัร ๓  นาย เพื่อสอบสวนหาสาเหตุ เมือ่ปรากฏวา่ขาด 
เกนิ  ช  ารุด เสียหายหรือมีพฤติการส่อให้เห็นวา่  มิได้เป็นไปตามสภาพ
การเกบ็รักษา 
                 ๖๙.๓ ผูม้อี  านาจส่ังส ารวจให้ด าเนินการ ดงัน้ี 
                           ๖๙.๓.๑ หากผลการส ารวจยอดเกนิจากยอดบญัชีคมุให้
เสนอผูม้อี  านาจส่ังส ารวจแกไ้ขในบตัรบญัชีคมุไดแ้ละแจง้ให้ สพ.ทบ. 
ทราบ 
                                ๖๙ .๓ .๒ หากผลการส ารวจยอดขาดจากบัญชีคุมให้
ด าเนินการจ าหนา่ยตามระเบียบ เพื่อตดัยอดออกจากบญัชีคุม   
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               ๖๙ .๔  เมื่อได้รับอนุ มติัจากผู้มีอ านาจส่ังจ าหน ่ายแล้ว ใ ห้

หน ่วยแกไ้ขยอดบัญชี คุมได้ โดยปกติการแกไ้ขยอดบัญชีคุมจะต้อง
กระท าภายหลงัได้รับอนุมติัจากผู้มีอ านาจอนุมติัจ าหน ่าย  แตเ่พื่อมิให้
เสียผลในการปฏิบติังาน หน่วยอาจหมายเหตุจ านวนท่ีส ารวจไวใ้นบญัชี
คมุ ส าหรับการบันทึกและแกไ้ขหลกัฐานเกีย่วกบัการส ารวจในบญัชีคุม 
จะตอ้งบนัทึกและลงนามก  ากบัดว้ยหมึกแดงเสมอ 

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

- ใจความเหมอืนขอ้ ๓.๒ 

   - ระเบียบกองทพับกวา่ดว้ย
การเกบ็รักษากระสุนและ
วตัถุระเบิด พ.ศ.๒๕๔๕ 
ตอนท่ี ๒ ขอ้ ๖.๔.๔ 

- ขอ้ ๖.๔.๔ การเปิดคลงักระสุนและวตัถุระเบิดทุกคร้ังตอ้งไดรั้บอนุมติั
จากผูบ้งัคบัหนว่ยหรือผูบ้งัคบับญัชาท่ีรับผิดชอบคลงักระสุนและวตัถุ
ระเบิดนั้น โดยบนัทึกเป็นลายลกัษณ์อกัษรลงในสมดุท่ีจดัท าข้ึนเพื่อให้
ตรวจสอบได ้
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๔. การเบิกและการส่งคืน 
     ๔.๑ การสง่ลายมอืชื่อผูม้ี
สิทธิเบิกและรับ สป.๕ 

 
๑. ผูส้ง่ลายมอืชื่อผูม้สิีทธิ 
     เบิกและรับ สป.๕  
     ถูกตอ้ง 
 

 
- ตรวจ
หลกัฐานการ
สง่ลายมอืชื่อ
ผูม้สิีทธิเบิก
และผูรั้บส่ิง
อุปกรณ์ 
 

 
- ระเบียบ ทบ.วา่ดว้ยการสง่
ก  าลงั สป.๕ พ.ศ.๒๕๔๒ ขอ้ 
๑๐.๑.๕, ๓๖.๓.๖ 

 
- ขอ้ ๑๐.๑.๕ ผูม้สิีทธิเบิก ผูบ้งัคบัหนว่ยระดบักองพนัหรือเทียบเทา่หรือ
กองร้อยอิสระข้ึนไปเป็นผูม้สิีทธิเบิกและส่ังมอบฉันทะ   เจา้หน้าท่ีอ่ืน ๆ 
จะเป็นผูม้สิีทธิเบิกไดเ้ฉพาะเมือ่อยูใ่นต าแหนง่รักษาราชการหรือท าการ
แทนเทา่นั้นหนว่ยเบิกจะตอ้งเสนอรายชื่อพร้อมลายมอืของผูม้สิีทธิเบิก
กระสุนและผูรั้บมอบฉันทะ ให้คลงักระสุนท่ีสนับสนุนทราบลว่งหน้า 
โดยปฏิบติัตามระเบียบกองทพับกวา่ดว้ยการสง่ลายมอืชื่อผูม้สิีทธิเบิก
และรับส่ิงอุปกรณ์ท่ีมผีลบงัคับใชใ้นปัจจุบนั 
- ขอ้ ๓๖.๓.๖ กอ่นการเบิกคร้ังแรก หนว่ยเบิกจะตอ้งเสนอ   ลายมอืชื่อผู ้
มสิีทธิเบิกกระสุนและผูรั้บมอบฉันทะไปยงัหนว่ยจา่ย โดยปฏิบติัตาม
ระเบียบกองทพับกวา่ดว้ยการสง่ลายมอืชื่อผูม้สิีทธิเบิกและผูรั้บส่ิง
อุปกรณ์ท่ีมผีลบงัคับใชอ้ยูใ่นปัจจุบนั 

   - ระเบียบ ทบ.วา่ดว้ยการสง่
ลายมอืชื่อผูม้สิีทธิเบิกและ
ผูรั้บส่ิงอุปกรณ์ พ.ศ.๒๕๑๐ 
ลง ๒๐ ม.ค.๑๐ ขอ้ ๓, ๔ และ 
ขอ้ ๕ 

- ขอ้ ๓ ให้ผูบ้ังคับบญัชา  ตั้งแตช่ ั้นผู ้บญัชาการกองพลข้ึนไปของหนว่ย
ท่ีมีสิทธิเ บิกส่ิงอุปกรณ์ ส่งลายมือชื่อของตน  และของบุคคลอ่ืนซ่ึง
ตอ้งการให้เบิกส่ิงอุปกรณ์ ไปยังสถานการสง่ก  าลังบ ารุงท่ีสนับสนุน  
แห่งละ  ๑๐ ช ุด เฉพ าะ  สพ .ทบ. ๑๖  ช ุด เพื่อยึดถือเป็นหลักในการ
ตรวจสอบลายมือชื่อ 
 ถา้ผูม้สิีทธิเบิกส่ิงอุปกรณ์มตี าแหนง่ต ่ากวา่ผูบ้งัคบับญัชาช ั้น 
ผบ.พล. ให้ผูบ้งัคบับญัชาของผูน้ั้น เป็นผูส้ง่ลายมอืชื่อ 
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- ค าส่ังกองทพับก เฉพาะ) ท่ี 
ปกปิด ๑๓๔/๓๑ ลง ๑๔ ม.ิย.
๓๑ ผนวก ญ (การสนับสนุน 
สาย สพ.) ประกอบระเบียบ
ปฏิบติัประจ าการสง่ก  าลงับ ารุง
สนับสนุนหนว่ยปฏิบติัราชการ
สนามของกองทพับก ขอ้ ๕ 
 

- ขอ้ ๔  เมือ่ต้องการเปล่ียนตวับุคคลซ่ึงได้ส่งลายมือชื่อไปแลว้  ตามข้อ 
๓ จะทั้งหมดหรือไมก่็ตาม ก็ให้สง่ลายมือชื่อใหมท่ั้งช ุดไปแทน  ทั้ง น้ี
เพื่อสะดวกแกก่ารเกบ็รักษาและการแจกจา่ยของ     เจา้หน้าท่ี 
- ขอ้ ๕ เมือ่ผูม้สิีทธิเบิกส่ิงอุปกรณ์ ประสงค์จะให้ผูอ่ื้นรับส่ิงอุปกรณ์
แทนกใ็ห้สง่ลายมอืชื่อของผูรั้บส่ิงอุปกรณ์แทน ไปยงัสถานการสง่ก  าลงั
บ ารุงท่ีสนับสนุน แหง่ละ ๑๐ ชดุ เฉพาะ สพ.ทบ. ๑๖ ชดุ การเปล่ียนตวั
บุคคลให้ปฏิบติัท านองเดียวกบั ขอ้ ๔ 
- ขอ้ ๕ การสง่ก  าลงั สป.๕    ๔) การเบิก ง)ผูม้สิีทธิเบิกรับ สป.๕ หนว่ย
เบิกตอ้งสง่ลายเซ็นต์ชื่อผูม้สิีทธิเบิกและมสิีทธิรับของหลวงให้หนว่ย
จา่ยทราบ ดงัน้ี             

                (๑) ผูเ้บิก ตอ้งเป็นผูบ้งัคบัหนว่ยระดบักองพนัหรือเทียบเทา่
ข้ึนไปหรือผูรั้กษาราชการ หรือผูท้ าการแทนเป็น  ผูล้งนามเบิก             

                     (๒) ผู ้รับมอบฉันทะรับ สป.๕ ต้องเป็นนายทหารสัญญา
บตัรของหน่วยรับ ระเบียบ ทบ.ท่ี ๕/๑๙๖๙๕/๒๔๘๔  ลง  ๑๗ ธ.ค.๘๔ 
วา่ดว้ยการตรวจสอบการเบิกรับยุทธภ ัณฑ์  สันติภณัฑ์ตามฏีกาเบิก ขอ้ ๓ 
ก. ปืนทุกชนิดท่ีใช ้ท าการรบได้ กระสุนจริง , ลูกระเบิดจริง  และวตัถุ
ระเบิดท าลาย ผบ.ทบ .เป็นผู้ส่ั งจา่ย และ ส่ังให้น าออกจากคลังแสง
ทหารบก เวน้แตจ่ะไดส่ั้งเ ป็นอยา่งอ่ืน  ผูท่ี้รับของน้ีตอ้งเ ป็นนายทหาร
สัญญาบตัร  
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 ๔.๒ การเบิก สป.๕ ๑. จดัท าใบเบิกถูกตอ้ง 

๒. ผูเ้บิกมสิีทธิเบิก 
      ตามระเบียบฯ 
๓. เบิกตามอตัราหรือตาม 
     เครดิตท่ีจะใชฝึ้ก 
 

- ตรวจอตัรา 
  มลูฐาน 
- ตรวจเครดิต 
  กระสุนฝึก- 
  ศึกษา 
- ตรวจค าส่ัง 
   การฝึก 
- ตรวจบญัชี
คมุกระสุนมลู
ฐาน 

- ระเบียบ ทบ.วา่ดว้ยการสง่
ก  าลงั สป.๕ พ.ศ.๒๕๔๒  
ขอ้ ๑๐.๑ , ขอ้ ๑๐.๑.๒  
ขอ้ ๑๐.๑.๔ , ขอ้ ๑๐.๑.๕ 
และ ผนวก ค.  
(ทบ.๔๖๘–๕๑๒), ผนวก ง.  
(ทบ.๔๖๘–๕๑๓) 

- ขอ้ ๑๐.๑ หนว่ยใชผู้บ้งัคบัหนว่ยจะตอ้งรับผิดชอบในการขอเบิกกระสุน
เพื่อให้หนว่ยมปีระสิทธิภาพ พร้อมท่ีจะปฏิบติัภารกจิไดเ้สมอ และให้ถือวา่
หนว่ยขนาดกองพนัหรือเทียบเทา่หรือกองร้อยอิสระข้ึนไป เป็นหนว่ยในการเบิก 
- ข้อ ๑๐.๑.๒  การเบิกทดแทน  ให้หน ่วยเบิกทดแทนทัน ทีท่ีจ าน วน
กระสุนขาดไปจากอตัราท่ีก  าหนด 
- ขอ้ ๑๐.๑.๔ การเบิกกระสุนฝึก โดยปกติกองทพับกจะก  าหนดเครดิต
กระสุนฝึกให้หนว่ยรอง ซ่ึงจะตอ้งแบง่มอบท ยอยกนัลงไปจนถึงหนว่ยใช  ้ฉะนั้น
ให้หนว่ยใชเ้บิกกระสุนฝึกจากจ านวนเครดิตท่ีไดรั้บแบง่มอบให้ตามจ านวนท่ีจะ
ใชฝึ้กเฉพาะคร้ังคราวนั้นลว่งหน้า  เพื่อให้ไดรั้บกระสุนกอ่นการฝึกอยา่งน้อย ๗ 
วนั     สว่นกรรมวธีิในการเบิกคงเชน่เดียวกบัการเบิกขั้นตน้ 
- ขอ้ ๑๐.๑.๕ ผูม้สิีทธิเบิก ผูบ้งัคบัหนว่ยระดบักองพนัหรือเทียบเทา่หรือ
กองร้อยอิสระข้ึนไปเป็นผูม้สิีทธิเบิก และส่ังมอบฉันทะ เจา้หน้าท่ีอ่ืน ๆ 
จะเป็นผูม้สิีทธิเบิกไดเ้ฉพาะเมือ่อยูใ่นต าแหนง่รักษาราชการ หรือท าการ
แทนเทา่นั้น หนว่ยเบิกจะตอ้งเสนอ  รายชื่อพร้อมลายมอืชื่อของผูม้สิีทธิเบิก
กระสุนและผูรั้บมอบฉันทะให้คลงักระสุนท่ีสนับสนุนทราบลว่งหน้าโดย
ปฏิบติัตามระเบียบกองทพับกวา่ดว้ยการสง่ลายมอืผูม้สิีทธิเบิกและรับ
ส่ิงอุปกรณ์อุปกรณ์ท่ีมผีลบงัคบัใชใ้นปัจจุบนั 
- ผนวก ค. วธีิเขียนใบเบิกกระสุน ทบ.๔๖๘–๕๑๒ 
- ผนวก ง. วธีิเขียนใบเบิกและสง่กระสุน ทบ.๔๖๘–๕๑๓ 
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     ๔.๓ การสง่คืน สป.๕ 
 
 

๑. สง่คืนตามขอ้ก  าหนดใน
ระเบียบฯ 
๒. จดัท าใบสง่คืนถูกตอ้ง 
๓. ตดัยอดบญัชีคมุ
เรียบร้อย 

- ตรวจ หนังสือ 
สพ.ทบ.เร่ือง
ระงับใช-้จา่ย 
- ตรวจบญัชี
คมุ 
- ตรวจ
หลกัฐานใบ
สง่คืน 

- ระเบียบ ทบ.วา่ดว้ยการสง่
ก  าลงั สป.๕ พ.ศ.๒๕๔๒ ขอ้ 
๕.๑.๒๕, ๑๙.๑.๑, ๑๙.๑.๒, 
๑๙.๑.๓, ๑๙.๒.๑ และ 
๑๙.๒.๒ 
- หนังสือ สพ.ทบ.เร่ือง ระงับ
ใชจ้า่ย สป.๕ 

- ขอ้ ๕.๑.๒๕ กระสุนฝึกของหน่วยใช ้หมายถึง จ านวนกระสุนท่ีหน ่วย
ใช ้เบิกตามเครดิตมาเกบ็ไวช้ ั่วขณะหน่ึงกอ่นท าการฝึก เพื่อใชใ้นการฝึก
ตามอัตรากระสุนฝึกหรือเครดิตกระสุน ฝึกซ่ึงกองทัพบกไดอ้นุมติัแล้ว 
และเมือ่ไดใ้ชท้ าการฝึกแลว้จะต้องจ าหนา่ยหรือ สง่คืนทนัที 
- ข้อ ๑๙.๑.๑ กระสุนเกินความตอ้งการ หากจ านวนกระสุนคงคลงัของ
หนว่ยเกนิอตัราหรือระดับท่ีกองทพัก  าหนด ให้ส่งคืนทันที ยกเวน้ในกรณี
พิเศษซ่ึงกองทพับกไดส่ั้งให้หนว่ยสะสมหรือเกบ็รักษาไวไ้ด ้
- ข้อ ๑๙.๑.๒ กระสุนซ่ึงได้รับค าส่ังให้ส่ง คืน หน ่วยได้รับค าส่ังให้ส่ง
กระสุนคืน ให้ด าเนินการสง่คืนทนัทีไมว่า่ในกรณีใด 
- ขอ้ ๑๙.๑.๓ กระสุนยืม เมือ่ครบก  าหนดยืม หรือหมดความจ าเป็นในการ
ใชแ้ล้วให้ส่งคืน หรือด าเนินการตามท่ีก  าหนดไวท้ันที หากมขี้อขดัข้องซ่ึง
ท าให้ไมส่ามารถส่งคืนได้ ให้เจา้กรมสรรพาวธุทหารบกเป็นผูพ้ิจารณา
เสนอกองทพับกส่ังการตอ่ไป 
- ขอ้ ๑๙.๒.๑ กระสุนช  ารุดหรือเ ส่ือมสภาพตามสภาพ เชน่ ปลอกบวมเกิด
คราบออกไซด์  ห รือมีครบว ัตถุระ เบิด เย้ิม ตามความเห็นของกรม
สรรพาวธุทหารบก 
- ขอ้ ๑๙.๒.๒ กระสุนช  ารุดหรือเส่ือมสภาพท่ีไมเ่ป็นไปตามสภาพ เชน่ 
ปลอกป่ิน แหวนรัดท้ายช  ารุดเ สียรูปทรงเดิม เป็นสนิม ห รือปลอ่ยให้
ปลวกข้ึนซ่ึงอาจเกดิจากการเก็บรักษา การหยิบยก ขนยา้ย หรืออุบติัภยั 
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   ให้หนว่ยด าเนินการสอบสวนหาสาเหตุการบกพรอ่ง และเสนอรายงาน
ตามสายการสง่ก  าลงั จนถึงกรมสรรพาวธุทหารบกเพื่อพิจารณา
ด าเนินการตอ่ไปและสง่ส าเนาให้ สายการบงัคบับญัชาระดบัหนว่ยข้ึน
ตรงกองทพับกทราบดว้ย 

๔.๔ การสง่คืนของ
หมนุเวยีน 

๑. สง่คืนตามขอ้ก  าหนดใน
ระเบียบฯ 
๒. การบนัทึกบญัชีคมุของ
หมนุเวยีนถูกตอ้ง 
 

- ตรวจค าส่ัง
การฝึก 
- ตรวจใบเบกิ 
- ตรวจรายงาน
การใช ้
- ตรวจบญัชคีมุ
ของหมุนเวยีน 
(ทบ.๔๖๘-
๕๑๖) 

- ระเบียบ ทบ.วา่ดว้ยการสง่
ก  าลงั สป.๕ พ.ศ.๒๕๔๒ ขอ้ 
๒๒.๒,๒๒.๓ 

- ขอ้ ๒๒.๒ ของหมุนเวยีน ให้หน ่วยส่งคืนบรรจุหีบห่อมาตรฐานและรับ
คืนตามท่ี กรมสรรพาวธุทหารบกก  าหนด 
 - ขอ้ ๒๒.๓ แบบและวธีิเขียนบญัชีคมุของหมนุเวยีน ตามผนวก ณ.  
(ทบ.๔๖๘-๕๑๖) 
- ให้หนว่ยระดบักองพันหรือเทียบเทา่สง่ของหมนุเวยีน สป.๕ โดยใชใ้บ
สง่คืน ทบ.๔๖๘ -๐๑๓ หรือ ทบ.๔๖๘ -๐๑๔ แลว้แตก่รณี หากมีการขอ
จ าหนา่ยให้แนบหลกัฐานดงัตอ่ไปน้ีดว้ย 
     ๑. ค าส่ังแตง่ตั้งกรรมการสอบสวน 
     ๒. ส าเนาการสอบสวน 
     ๓. สรุปผลการสอบสวนของคณะกรรมการ 
     ๔. ใบรายงานการสอบสวน ทบ.๔๖๘-๕๑๙ 
     ๕. ส าเนาเอกสารรายงานขออนุมติัจ าหนา่ย สป.๕  (ทบ.๔๐๐-๐๖๕) 
    ส าหรับหน่วยปฏิบัติการในสนามหรือหน่วยปราบปราม ผกค. หาก
ปลอกกระสุนหรือของหมุนเวยีนสูญหายไมต่อ้งท าการสอบสวน เวน้หีบ
โลหะบรรจุ สป. ๕ ทุกชนิด ถ้าสูญหายให้ด าเนินการสอบสวนเพื่อขอ
อนุมติัจ าหนา่ย 
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    - ให้หนว่ยสง่คืนของหมนุเวยีน สป.๕ ภายหลงัใชง้านแลว้ภายใน ๓๐ 
วนั เวน้หนว่ยในสนามและหรือหนว่ยปราบปราม ผกค.ภายใน ๙๐ วนั 

๕. การรับและจ่าย 
 ๕.๑ การรับของหน่วยเบิก 

 
๑. ผูรั้บมสิีทธิรับ สป. 
๒. ด าเนินการตรวจรับตาม 
      ระเบียบฯ 
๓. ด าเนินการควบคมุทาง 
     บญัชีและเกบ็รักษา  
๔. อ่ืน ๆ 

 
- ตรวจสอบ
ลายมอืชื่อผู ้มี
สิทธิเบิกและรับ
ส่ิงอุปกรณ์ 
- ตรวจสอบใบ
เบิกและใบแจง้
เลขงานกระสุน 
- ตรวจสอบ
หลกัฐานการ
เสนอใบเบิก
ฉบบัท่ี ๔ ไป
ตามสายการ
บงัคบับญัชา 
- ตรวจสอบการ
บนัทึกบญัชีคมุ 
- ตรวจสอบการ
น ากระสุนเขา้เกบ็
ในคลงั  สป.๕ 

 
- ระเบียบ ทบ.วา่ดว้ยการสง่
ก  าลงั สป.๕ พ.ศ.๒๕๔๒ ขอ้  
๓๖.๒ , ๓๖.๒.๑ , ๓๖.๒.๒ 
๓๖.๒.๓, ขอ้ ๓๖.๓, ๓๖.๓.๑, 
๓๖.๓.๒, ๓๖.๓.๓ ,๓๖.๓.๔ 
และ ๓๖.๓.๕ 

 
- ขอ้ ๓๖.๒ ผูร้บั 
- ขอ้ ๓๖.๒.๑ ตรวจสอบกระสุนให้ถูกตอ้งตรงตามรายการและจ านวน
ในใบเบิกตลอดจนสภาพใชก้ารไดข้องกระสุนนั้น ๆ หากบกพรอ่งให้
หนว่ยจา่ยด าเนินการให้เรียบร้อย ส าหรับกระสุนท่ีไมเ่ปิดหีบหอ่ ให้รับ
ตามจ านวนท่ีระบุไวท่ี้หีบหอ่ แลว้ลงนามรับในใบเบิกทั้ง ๓ ฉบบั เพื่อเป็นหลกัฐาน
แกห่นว่ยจา่ย  และให้ผูจ้า่ยบนัทึกดา้นหลงัใบเบิกดว้ยวา่ “ไมเ่ปิดหีบหอ่” 
- ขอ้ ๓๖.๒.๒ การน ากระสุนออกจากหนว่ยจา่ย ให้ปฏิบติัตามระเบียบ
และค าแนะน าของหนว่ยจา่ย ทั้งน้ีรวมทั้งการบรรทุกและการขนข้ึน 
- ขอ้ ๓๖.๒.๓ เมือ่ถึงหนว่ย ให้น าใบเบิกท่ีไดรั้บมาจากหนว่ยจา่ยน าเรียน
ผูบ้งัคบับญัชาทราบโดยเร็ว (แนบใบเบิกฉบบัท่ี ๔ รายงาน  ผูบ้งัคบับญัชา 
ขอ้ ๑๐.๑.๑.๖) 
- ขอ้ ๓๖.๓ หนว่ยเบิก 
       ๓๖.๓.๑ ผูบ้งัคบัหนว่ย เมือ่ไดรั้บใบเบิกจากผูรั้บแลว้ ให้ตั้งกรรมการ ๓ นาย 
ซ่ึงประกอบดว้ยนายทหารสัญญาบตัรอยา่งน้อย ๒ นาย โดยเฉพาะควรจะมนีายทหาร
ซ่ึงท าหน้าท่ีเกีย่วกบักระสุนท่ีรับผิดชอบเขา้รว่มดว้ย เพื่อท าการตรวจจ านวน รายการ
และสภาพกระสุนวา่ถูกต้องใช ้การได ้
      ๓๖.๓.๒ เมือ่คณะกรรมการไดต้รวจสอบแลว้ให้รายงาน ผบ.หนว่ย
ทราบถึง สภาพ จ านวน และรายการตามความเป็นจริงทนัที ถา้ปรากฏวา่
คลาดเคล่ือนไปจากใบเบิก หรือมกีารช  ารุดเสียหาย ให้คณะกรรมการ
สอบสวนสาเหตุ แลว้เสนอผูบ้งัคบัหนว่ยในภายหลงั 
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    - ขอ้ ๓๖.๓.๓ เจา้หน้าท่ีคลงัหรือเจา้หน้าท่ีเกบ็รักษากระสุน เป็นผูรั้บ

มอบกระสุนตามจ านวนและรายการท่ีคณะกรรมการไดส้ง่มอบให้ ตาม
ค าส่ังผูบ้งัคบัหนว่ย 
- ขอ้ ๓๖.๓.๔ หากผูรั้บและเจา้หน้าท่ีเกบ็รักษาเป็นบุคคลเดียวกนั การ
ส่ังตั้งกรรมการของ ผูบ้งัคบัหนว่ยอาจงดได ้ แตเ่จา้หน้าท่ีดงักลา่วจะตอ้ง
รับผิดชอบตอ่จ านวน รายการและสภาพกระสุนโดยตลอด วา่ถูกตอ้ง
ตามใบเบิก 
- ขอ้ ๓๖.๓.๕ เมือ่เจา้หน้าท่ีคลงัไดเ้กบ็กระสุนเขา้คลงัเรียบร้อยแลว้ ให้
หนว่ยรับเกบ็ใบเบิกฉบบัท่ี ๒ ไวใ้นแฟ้มหลกัฐาน และเสนอใบเบิก
ฉบบัท่ี ๔ ไปตามสายการบงัคบับญัชา จนถึงหนว่ยข้ึนตรงกองทพับก 
เมือ่หนว่ยข้ึนตรงกองทพับกไดรั้บทราบแลว้ ให้สง่คืนไปเกบ็ไวเ้ป็น
หลกัฐานท่ีหนว่ยระดบักองพลหรือเทียบเทา่ หากหนว่ยสว่นภูมภิาคหรือ
กองบญัชาการชว่ยรบใดมารับกระสุนจากหนว่ยจา่ย ให้เกบ็ใบเบิกฉบบั
ท่ี ๔ ไวท่ี้สว่นภูมภิาค หรือกองบญัชาการชว่ยรบนั้น ๆ 

   - ระเบียบกองทพับก วา่ดว้ย 
การเกบ็รักษากระสุนวตัถุ
ระเบิด พ.ศ.๒๕๔๕ ตอนท่ี 
๒ ขอ้ ๖.๔.๔ 

- ขอ้ ๖.๔.๔ การเปิดคลงักระสุนและวตัถุระเบิดทุกคร้ังตอ้งไดรั้บอนุมติั
จากผูบ้งัคบัหนว่ยหรือผูบ้งัคบับญัชาท่ีรับผิดชอบคลงักระสุนและวตัถุ
ระเบิดนั้น โดยบนัทึกเป็นลายลกัษณ์อกัษรลงในสมดุท่ีจดัท าข้ึนเพื่อให้
ตรวจสอบได ้
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   - ขอ้บงัคบัทหารท่ี ๕/๑๙๖๙๕                                             

                               ๒๔๘๔     
ลง ๑๗ ธ.ค.๘๔  วา่ดว้ยการ
ตรวจสอบการเบิก-รับยุทธภณัฑ์
สันติภณัฑ์ตามฏีกา เบิก  ขอ้ ๓ ก. 

- ขอ้ ๓  ก. ปืนทุกชนิดท่ีท าการรบได ้กระสุนจริง,ลูกระเบิดจริง  และวตัถุ
ระเบิดท าลาย ผบ.ทบ .เป็นผู้ส่ั งจา่ย และ ส่ังให้น าออกจากคลังแสง
ทหารบก เวน้แตจ่ะไดส่ั้งเป็นอยา่งอ่ืน  ผู ้รับของน้ีต้องเป็น  “นายทหาร
สัญญาบตัร” 

  ๖.๒ การจา่ยของหนว่ย
เบิกขนาดกองพนั 

๑. จา่ย สป.๕ ให้หนว่ยรอง 
     เมือ่ไดรั้บอนุมติั 
     จากผูบ้งัคบัหนว่ย 
๒. จดัท าบญัชีคมุหลกัฐาน 
     การรับ-จา่ย 
 

- ตรวจการ
ควบคมุทาง
บญัชีตามท่ี 
ผบ.หนว่ย
ก  าหนด
มาตรการให้
หนว่ยปฏิบติั 

- ระเบียบกองทพับกวา่ดว้ย
การสง่ก  าลงัส่ิงอุปกรณ์ 
ประเภท ๕ พ.ศ.๒๕๔๒ ขอ้ 
๕๙, ๖๐ 
 
- ค าส่ัง ทบ.ท่ี ๖๓๒/๒๕๒๔ 
ลง ๑๗ ธ.ค.๒๔ เร่ืองให้
กวดขนัมใิห้ลกัลอบน า
กระสุนและวตัถุระเบิดใน
ครอบครองออกจากหนว่ย 

- ขอ้ ๕๙ ผูบ้งัคบัหนว่ยทุกระดบัท่ีมีกระสุนในครอบครอง  เป็น
ผูรั้บผิดชอบในการควบคุมกระสุนทุกกรณี 
- ขอ้ ๖๐ ประเภทการควบคมุ 

           ๖๐.๑ การควบคมุทางการสง่ก  าลงั 
  ๖๐.๒ การควบคมุทางบญัชี 
- ให้ทุกหนว่ยตั้งแตร่ะดบักองร้อยหรือเทียบเทา่ข้ึนไปท่ีมกีระสุนและ
วตัถุระเบิดอยูใ่นครอบครอง ก  าหนดมาตรการควบคมุข้ึนใชเ้ป็นการ
ภายในหรือก  าหนดมาตรการเพิ่มเติมระเบียบของหนว่ยท่ีมอียูแ่ลว้ตาม
ความเหมาะสม เพื่อให้เป็นท่ีม ัน่ใจในการป้องกนั การลกัลอบน าออก
จากหนว่ย 
- ให้หนว่ยระดบัต ่ากวา่กองร้อยถือปฏิบติัตามมาตรการท่ีหนว่ยบงัคบั
บญัชาโดยตรงก  าหนด 
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   - ค าส่ัง ทบ.(ค าส่ังชี้แจง) ท่ี 
๓๐/๒๒๖๓๒ ลง ๘ ต.ค.๐๑ 
เร่ือง ชี้แจงการปฏิบติัการสง่
และรับส่ิงอุปกรณ์ของ ทบ.
คร้ังท่ี ๑ ขอ้ ๑  และ ๑๔ 

- ขอ้ ๑ หนว่ยผูใ้ชซ่ึ้งระบุไวใ้นระเบียบ ให้ถือหนว่ยขนาดกองพนัหรือ
เทียบเทา่ข้ึนไป รวมทั้งหนว่ยปฏิบติัการเป็นอิสระดว้ย ส าหรับกองร้อยใช  ้
“ใบเบิกภายในหนว่ย” โดยเกบ็ไวท่ี้หนว่ย ๑ ชดุ เสนอหนว่ยเหนือ ๑ ชดุ 
และให้ สบ.ทบ.จดัพิมพ์แบบฟอร์มโดยใชสี้ขาวทั้งส้ินเพื่อแจกจา่ย
ตอ่ไป 

    - ขอ้ ๑๔ ในระหวา่งท่ี สบ.ทบ.ยงัด าเนินการจดัหาและแจกจา่ยเอกสาร
แบบฟอร์มให้หนว่ยปฏิบติัยงัไมท่ัว่ถึง เพื่อมใิห้การปฏิบติังานตอ้งชะงัก 
ให้หนว่ยตา่ง ๆ ส าเนาเอกสารแบบฟอร์มท่ีจ าเป็นตอ้งใชไ้ปพลางกอ่น  
สว่นสีและหมายเลขชดุให้เขียนไวท่ี้มมุขวาของเอกสารแบบฟอร์มนั้น ๆ 
แทนสีและหมายเลขท่ี ทบ.ก  าหนดข้ึน 

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

วา่ดว้ยการควบคมุศาสตรา
ภณัฑ์ประจ ากายและประจ า
หนว่ย มาตรา ๓ 

- มาตรา ๓ การส่ังจา่ยศาสตร์ภณัฑ์ประจ ากายหรือประจ าหนา่ยกดี็ เป็น
อ านาจเฉพาะตวัของผูบ้งัคบับญัชาหนว่ยนั้น ๆ หรือ ผูท่ี้ไดรั้บ
มอบหมายจากผูบ้งัคบับญัชานั้น ๆ เป็นลายลกัษณ์อกัษร 

 
 
 
 
 
 



   หลักฐานการตรวจ เรื่องการส่งก  าลัง สป.๕ สาย สพ.                                                                                                           หน้า   ๒๕    ใน  ๕๗  หน้า                     
หัวขอ้การตรวจ ตวัชี้วดั วธีิตรวจ หลกัฐานอา้งอิง ใจความของหลกัฐานอา้งอิง 

 ๕.๓ การรับ-จา่ยของ
หนว่ยระดบักองร้อย 

๑. บนัทึกบญัชีคมุหลกัฐาน 
     การรับ-จา่ย 
๒. มหีลกัฐานการจา่ย  
     สป.๕ ถึงตวับุคคล 
 

- ตรวจการ
ควบคมุทาง
บญัชีตามท่ี 
ผบ.หนว่ย
ก  าหนด
มาตรการให้
หนว่ยปฏิบติั 

- เหมอืนขอ้ ๕.๒ 
- ขอ้บงัคบัทหารท่ี  
๕/๒๒๑๘๐ ลง ๑๐ ก.ย.๘๖ 
   ๒๔๘๖ 

วา่ดว้ยการควบคุมศาสตรา
ภณัฑ์ประจ ากายและประจ า
หนว่ย มาตรา ๔ มาตรา ๕ 
(๒) มาตรา ๕ (๔)   

- เหมอืนขอ้ ๕.๒ 
- มาตรา ๔ ศาสตราภณัฑ์ทุก ๆ ชนิดท่ีทางราชการไดจ้า่ยประจ ากาย หรือ
ประจ าหนว่ยกดี็ จกัตอ้งจดัการให้มบีญัชีคุมไวเ้ป็นหลกัฐาน  ทั้งหนว่ยท่ี
ไดจ้า่ย และรับโดยถูกต้องครบถ้วนตามความจริงเสมอ ฯลฯ 
- มาตรา ๕ (๒) การรับ-จา่ย ทั้งท่ีน าไปใชร้าชการประจ าและราชการ
ช ัว่คราวให้รัดกมุเครง่ครัด ไมเ่กดิการร่ัวไหลโดยให้มีบญัชีแสดง
หลกัฐานการรับ-จา่ยวนัเดือนปี เวลาท่ีจา่ย ผูอ้นุมติัให้จา่ย และวนัเดือน
ปี เวลาท่ีน าสง่คืนไวใ้ห้ชดัเจนแนน่อนทุก ๆ คร้ังท่ีมกีารรับ-จา่ย 
- มาตรา ๕(๔) ก  าหนดตวัขา้ราชการช ั้นสัญญาบตัรอยา่งน้อย ๑ คน ให้เป็น
พยานในการตรวจสอบทุก ๆ คร้ัง ท่ีตอ้งมกีารรับ-จา่ย และตอ้งลงชื่อ
ก  ากบัไวใ้นเอกสารรับ-จา่ยทุกคร้ังไป 

                 ส าหรับคลงักระสุนสว่นภูมภิาค คลงักระสุนกองบญัชาการชว่ย
รบและคลงัแสง ให้รายงานเลขงานกระสุน ของกระสุนในการสะสม
ทั้งส้ิน ตามเลขงานทุกระยะ ๖ เดือน โดยปิดรายงานในส้ินเดือน ม.ค., 
ม.ิย. มายงักองควบคมุส่ิงอุปกรณ์ กรมสรรพาวธุทหารบก ภายในวนัท่ี 
๑๕ ของเดือน หลงัจากปิดรายงานโดยใช  ้ ใบแจง้เลขงานกระสุน 

 
 
 
 
 
 



   หลักฐานการตรวจ เรื่องการส่งก  าลัง สป.๕ สาย สพ.                                                                                                           หน้า   ๒๖    ใน  ๕๗  หน้า                     
หัวขอ้การตรวจ ตวัชี้วดั วธีิตรวจ หลกัฐานอา้งอิง ใจความของหลกัฐานอา้งอิง 

  ๕.๔ ใบแจง้เลขงาน
กระสุน (ทบ.๔๖๘-๕๐๘)   
         - จดัท าใบแจง้เลขงาน
กระสุนเมือ่มกีารจา่ยสง่คืน 
         - ในการจา่ย, การสง่คืน 
การโอน, การยืมกระสุน 

๑. จดัท าทุกรายการ 
๒. จ านวน, เลขงาน, รหัส 
      ตรงกบั สป.๕ 

- ตรวจสอบ
ใบแจง้เลข
งานกระสุน 

- ระเบียบ ทบ.วา่ดว้ยการสง่
ก  าลงั สป.๕ พ.ศ.๒๕๔๒ ขอ้ 
๗๙  

- ขอ้ ๗๙ ใบแจง้เลขงานกระสุน ในการสง่คืน การจา่ย การโอนและการ
ยืมกระสุนให้หนว่ยสง่คืน หนว่ยจา่ย หนว่ยโอน และหนว่ยให้ยืม ท าใบ
แจง้เลขงานกระสุนเพิ่มข้ึน และแนบไปพร้อมกบัหลกัฐานแบบฟอร์ม
นั้น ๆ ดว้ยแบบและวธีิเขียนใบแจง้เลขงานกระสุนตาม ผนวก ม.      
(ทบ.๔๖๘-๕๐๘)  
             ส าหรับคลงักระสุนสว่นภูมภิาค คลงักระสุนกองบญัชาการชว่ย
รบและคลงัแสง ให้รายงานเลขงานกระสุน ของกระสุนในการสะสม
ทั้งส้ิน ตามเลขงานทุกระยะ ๖ เดือน โดยปิดรายงานในส้ินเดือน ม.ค., 
ม.ิย. มายงักองควบคมุส่ิงอุปกรณ์ กรมสรรพาวธุทหารบก ภายในวนัท่ี 
๑๕ ของเดือน หลงัจากปิดรายงานโดยใช  ้ ใบแจง้เลขงานกระสุน 

๖. การรักษาความปลอดภัย 
 ๖.๑ ป้าย 

 
๑. จัดท าป้ายพื้ นท่ีหวงห้ าม ติด
ไวต้ามชอ่งทาง   เขา้ออกทุกแหง่ 
๒. จัดท าป้ายห้ ามน าไมขี้ดไฟ
หรือส่ิงท่ีท าให้ เกิด ประกายไฟ 
เข้าในบริ เวณพื้ นท่ี เก็บรักษา      
กระสุนและวตัถุระเบิด 
๓. พื้นท่ีสูบบุหร่ี ติดป้ายให้เห็น
ช ัดเจนอยู ่ห ่างจาก พื้ น ท่ี เก็บ
รักษาไมน่้อยกวา่ ๑๐๐ ฟุต 
๔. อ่ืน ๆ  

 
- ตรวจพื้นท่ี
เกบ็รักษา
กระสุนและ
วตัถุระเบิด  

 
- ระเบียบกองทพับกวา่ดว้ย
การเกบ็รักษากระสุนและวตัถุ
ระเบิด พ.ศ.๒๕๔๕ ตอนท่ี ๒ 
ขอ้ ๖.๑, ๖.๓ และ ๖.๑๔, 
ผนวก ก. ขอ้ ๒.๕ ข. และ  
ขอ้ ๓.๒ ข. 

 
- ขอ้ ๖.๑ ตอ้งก  าหนดให้เป็นพื้นท่ีหวงห้าม ห้ามบุคคลท่ีไมเ่กีย่วขอ้งเข้า
ไปในพื้นท่ีท่ีก  าหนดโดยเด็ดขาด ตอ้งมป้ีายพื้นท่ีหวงห้ามติดไวต้ามชอ่ง
ทางเข้า-ออกทุกแห่ง  ผู ้มีสิทธิเข้าออกจะ ต้องเข้าออกตามช ่องทางท่ี
ก  าหนด 
- ขอ้ ๖.๓ ห้ามน าไมขี้ดไฟหรือส่ิงท่ีท าให้เกดิประกายไฟ เข้าในบริเวณ
พื้นท่ีเก็บรักษากระสุนและวตัถุระเบิดและต้องติดป้ายห้ามไวใ้ห้เ ห็น
เดน่ชดั 
- ขอ้ ๖.๑๔ พื้นท่ีส าหรับสูบบุหร่ีตอ้งอยูห่า่งพื้นท่ีเกบ็รักษากระสุนและ
วตัถุระเบิดไมน่้อยกวา่ ๑๐๐ ฟุต และตอ้งมท่ีีท้ิงกน้บุหร่ีท าไวโ้ดยเฉพาะ
พร้อมติดป้ายให้เห็นชดัเจน 
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    - ผนวก ก. ขอ้ ๒.๕ ข. ห้ามสูบบุหร่ี นอกจากจะสูบในพื้นท่ีท่ีก  าหนดให้ 
เมือ่สูบเสร็จแลว้จะตอ้งแนใ่จวา่ได้ดบักน้บุหร่ีแล้ว 
- ผนวก ก. ขอ้ ๓.๒ ข. จะตอ้งมกีารควบคมุและบงัคบัอยา่งเขม้งวดใน
การสูบบุหร่ี 

  ๖.๒ เวร - ยาม ๑. จดัให้มเีวร-ยามอยา่ง 
     พอเพียงตลอดเวลา 
๒. ยามรักษาการณ์ไดรั้บ 
      ค าแนะน าเกีย่วกบัการ 
      ดบัเพลิงในกรณีฉกุเฉิน 
๓. มอุีปกรณ์ปฐมพยาบาล 
      เกีย่วกบักระสุนเคม ี
      หมวด ซี เก็บ รัก ษาไว ้

เ ป็น ส่วน กลาง ท่ียาม                  
รักษาการณ์ ประจ าคลงั 

๔. ห้ามใชว้ทิยุรับ-สง่ และ 
      โทรศพัท์เคล่ือนท่ีใน 
       ระยะ ๕๐ ฟุต  
       (๑๕ เมตร) จากกระสุน 
       และวตัถุระเบิด 
 

- ตรวจเวร-
ยามปฏิบติั
ถูกตอ้งตามท่ี 
ผบ.หนว่ยได้
ออกระเบียบ
ของหนว่ยไว ้
- สังเกตเวร-
ยามเจา้หน้าท่ี
ปฏิบติัถูกตอ้ง
ตามระเบียบ 

- ระเบียบกองทพับกวา่ดว้ย 
   การเกบ็รักษากระสุนและ 
   วตัถุระเบิด พ.ศ.๒๕๔๕  
    ตอนท่ี ๒ ขอ้ ๖.๔.๑ ๖.๔.๒,  
     ๖.๑๓, ๖.๑๕ และ ผนวก ก.  
     ขอ้ ๔.๑.๒๑ ง.  

- ขอ้ ๖.๔.๑ ตอ้งมยีามรักษาการณ์อยา่งเพียงพอตลอดเวลาในระหวา่ง
รักษาการณ์ ตอ้งตรวจการใสก่ญุแจ การประทบัตา ตลอดจนอุปกรณ์
ประจ าคลงักระสุนและวตัถุระเบิดให้เรียบร้อย 
- ขอ้ ๖.๔.๒  ยามรักษาการณ์และเจา้หน้าท่ีผูรั้บผิดชอบเกีย่วกบักระสุน
และวตัถุระเบิด จะตอ้งไดรั้บค าแนะน าเกีย่วกบัการดบัเพลิงในกรณีฉกุเฉิน
และอนัตรายท่ีเกีย่วกบัเพลิงและวตัถุระเบิดรวมทั้งขอ้ปฏิบติัเพื่อความ
ปลอดภยัมาแลว้เป็นอยา่งดี 
- ขอ้ ๖.๑๓ ตอ้งมอุีปกรณ์ปฐมพยาบาลเกบ็ไวเ้ป็นสว่นกลางส าหรับคลงั
กระสุนวตัถุระเบิดของหนว่ยใช ้ ให้เกบ็รักษาไวท่ี้ยามรักษาการณ์ประจ าคลงั 
- ขอ้ ๖.๑๕ ห้ามใชว้ทิยุรับ-สง่ และโทรศพัท์เคล่ือนท่ีในระยะ ๕๐ ฟุต
(๑๕ เมตร) จากกระสุนและวตัถุระเบิด 
- ผนวก ก. ขอ้ ๔.๑.๒๑ ง. ตอ้งมอุีปกรณ์ปฐมพยาบาลตอ่ไปน้ีเกบ็ไว ้
เป็นสว่นกลางและจา่ยให้ผูรั้บผิดชอบประจ าชดุเจา้หน้าท่ีปฏิบติังาน
เกีย่วกบักระสุนเคมหีมวด ซี 
   ๑) ผา้กอซท่ีฆา่เชื้อแลว้ 
   ๒) น ้ ายาคอปเปอร์ซลัเฟต (จุนสี) ๑% จ านวน ๔ ลิตร 
   ๓) ถงัขนาด ๒๐ ลิตร ๑ ใบ และ ฟองน ้ า ๒ กอ้น 
   ๔) น ้ าเกลือ  ๘  ลิตร 
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 ๖.๓ การป้องกนัอคัคีภยั ๑. มเีขตกนัเพลิงอยา่งน้อย  

     ๕๐ ฟุต 
๒. เขตกนัเพลิงปราศจาก 
     รอ่งรอยการเผา 
๓. มอุีปกรณ์สง่สัญญาณ 
      แจง้เตือนเมือ่เกดิเพลิง 
      ไหม ้  เชน่ ระฆงั, 
      ไซเรน, ทรศพัท์ ทุกท่ี ๆ  
       ม ี  เวร- ยาม 
      รักษาการณ์ 
๔. อุปกรณ์ท่ีใชด้บัเพลิงใช  ้
      ราชการได ้   
๕. คลงักระสุนและวตัถุ 
     ระเบิดตอ้งไมม่ ี
      สายไฟฟ้า ระยะใกล้

กวา่ ๕๐ ฟุต 
๖. ก  าจดั/ควบคมุวชัพืชและ 
    ตน้ไมใ้หญ ่รอบคลงั  
    สป.๕ ระยะ ๕๐ ฟุต 
 

- ตรวจพื้นท่ี
เกบ็รักษา
กระสุนและ
วตัถุระเบิด 

- ระเบียบกองทพับกวา่ดว้ยการ
เกบ็รักษากระสุนและวตัถุระเบิด 
พ.ศ.๒๕๔๕ ตอนท่ี ๒ ขอ้ ๖.๕, 
๖.๗., ๖.๘, ๖.๑๑, ๖.๑๒  และ 
ผนวก ก.ขอ้ ๓.๒ ซ. 

- ขอ้ ๖.๕ บริเวณคลงักระสุนและวตัถุระเบิดตอ้งไมม่สีายไฟฟ้าใน
ระยะใกลก้วา่ความสูงของเสาไฟฟ้าหรือใกลก้วา่ระยะความยาวของ
สายไฟฟ้าระหวา่งเสาไฟฟ้า หรือน้อยกวา่ ๕๐ ฟุต โดยให้ใชร้ะยะท่ี
มากกวา่เป็นเกณฑ์ 
- ขอ้ ๖.๗ บริเวณรอบคลงักระสุนและวตัถุระเบิดตอ้งมเีขตกนัเพลิง 
อยา่งน้อย ๕๐ ฟุต ตอ้งตดัหญา้ให้ส้ันและไมม่ส่ิีงติดไฟไดง้า่ย 
- ขอ้ ๖.๘ ห้ามก  าจดัวชัพืชและส่ิงอ่ืนใด โดยการเผาบริเวณรอบๆ คลงั
ในรัศม ี๕๐ ฟุต โดยเด็ดขาด 
- ขอ้ ๖.๑๑ ตอ้งติดตั้งอุปกรณ์ดบัเพลิงขั้นตน้ท่ีเหมาะสมกบักระสุนและ
วตัถุระเบิดท่ีเกบ็รักษาในคลงันั้นๆ 
- ขอ้ ๖.๑๒ ตอ้งมอุีปกรณ์สง่สัญญาณแจง้เตือนเมือ่เกดิเพลิงไหม ้ เชน่ 
ระฆงั, ไซเรน และ โทรศพัท์ ทุกท่ีท่ีมเีจา้หน้าท่ีเวร-ยามรักษาการณ์ 
- ผนวก ก.ขอ้ ๓.๒ ซ. ตอ้งมเีขตกนัเพลิงอยา่งน้อย ๕๐ ฟุต และ
ปราศจากส่ิงท่ีติดไฟไดอ้ยูร่อบคลงับนพื้นดิน และเขตกนัเพลิงน้ีไม ่
จ าเป็นจะตอ้งปราศจากพืชพนัธ์ุตา่ง ๆ แตต่อ้งควบคมุไวด้ว้ยการตดัหรือ
การปลูกหญา้เพื่อป้องกนัเพลิงลุกลามไปถึงคลงัไดร้วดเร็ว หญา้ท่ีรถ
และเศษวสัดุท่ีแห้งบนคลงักระสุนและวตัถุระเบิด ท่ีมดิีนถม ตลอดจน
ตน้ไมเ้ล็กใหญท่ี่มนี ้ าหนักและรากท่ีอาจท าให้คลงักระสุนและวตัถุ
ระเบิดเสียหายได ้ จะตอ้งขจดัออกไปให้หมด ฯลฯ 
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 ๖.๔ การป้องกนัฟ้าผา่ ๑. เสาลอ่ฟ้าท่ีติดตั้ง 

     ครอบคลุมคลงักระสุน 
๒. ท าการตรวจเสาลอ่ฟ้า 
     ดว้ยสายตาเดือนละคร้ัง 
๓. เสาลอ่ฟ้าไดรั้บการ 
     ทดสอบความตา้นทาน,  
     ความตอ่เน่ืองทางไฟฟ้า 
     และความเพียงพอในการ 
    ลงดินอยา่งน้อยปีละคร้ัง  
 

- ตรวจเสาลอ่ฟ้า 
- ขอดู 
  หลกัฐานการ 
  ขอรับการ 
   สนับสนุน 
   เจา้หน้าท่ี  
   ยย. (หนว่ย 
   สนับสนุน)  
มาด าเนินการ
ทดสอบความ
ตา้นทานของ
สายลอ่ฟ้า 

- ระเบียบกองทพับกวา่ดว้ย
การเกบ็รักษากระสุนและวตัถุ
ระเบิด พ.ศ.๒๕๔๕ ตอนท่ี ๒ 
ขอ้ ๖.๒, ผนวก ข. ขอ้ ๒ ข., 
ผนวก ข. ขอ้ ๒๑ ก. 

- ขอ้ ๖.๒ ตอ้งติดตั้งระบบป้องกนัฟ้าผา่ให้ครอบคลุมพื้นท่ีคลงักระสุน
และวตัถุระเบิดทุกคลงั พร้อมทั้งจดัให้มกีารตรวจสภาพดว้ยสายตาเดือน
ละคร้ังและทดสอบระบบป้องกนัฟ้าผา่อยา่งน้อยปีละคร้ัง รายละเอียด
ตามผนวก ข. ขอ้ ๒๑ 
- ผนวก ข. ขอ้ ๒ ข. ระบบท่ีเหมาะสมกบัคลงักระสุนและวตัถุระเบิด
และติดตั้งแพรห่ลายในกองทพับก ปัจจุบนัคือระบบสายเด่ียว ติดตั้งแยก
จากอาคาร เน่ืองจากสร้างงา่ยราคาถูก การป้องกนัเป็นรูปวงกลมมโีคน
เสาเป็นจุดศูนย์กลาง รัศมเีป็น ๒ เทา่ ของความสูงของเสา อาคารหรือ
ส่ิงปลูกสร้างท่ีอยูภ่ายในครอบกรวยน้ีจะไดรั้บการป้องกนัจากการถูก
ฟ้าผา่ 
- ผนวก ข. ขอ้ ๒๑ ก. กลา่วทัว่ไป ระบบป้องกนัฟ้าผา่ จะตอ้งไดรั้บการ
ตรวจสภาพความตั้งตรงของเสา ความขึงตรึงของลวด สลิงค์และการไม ่
มวีชัพืชปกคลุม (ดว้ยสายตา) ทุกเดือนและตอ้งไดรั้บการทดสอบทุกปี
เพื่อตรวจความตอ่เน่ืองทางไฟฟ้าและความเพียงพอในการลงดิน(ขอรับ
การสนับสนุนจาก ยย.ทบ.ฯลฯ) 
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 ๖.๕ การจดัท าแผน
เผชิญเหตุและการตรวจคลงั  

๑. แตง่ตั้งกรรมการตรวจ 
    คลงักระสุนและวตัถุ 
    ระเบิดทุกรอบ ๑ เดือน 
๒. ด าเนินการตรวจคลงั  
      สป.๕ ตามระเบียบฯ 
๓. จดัท าแผนเผชิญเหตุ  
     กรณีเกดิเพลิงไหม ้ หรือ 
      เกดิการระเบิดเรียบร้อย 
๔. มกีารซกัซอ้มตามแผน 
     เผชิญเหตุกรณีเกดิเพลิง 
     ไหมห้รือเกดิการระเบิด 
     อยา่งน้อยปีละ ๒ คร้ัง 
 

- ดูค าส่ัง  - ระเบียบกองทพับกวา่ดว้ยการ
เกบ็รักษากระสุนและวตัถุระเบิด 
พ.ศ.๒๕๔๕ ตอนท่ี ๖ ขอ้ ๒๑.๑, 
๒๑.๒ และ ผนวก ก. ขอ้ ๒.๕  
ญ, ฎ, ขอ้ ๒.๖ ข., ขอ้ ๓.๑,  
ขอ้ ๓.๓ ข., ค.๓), ๔),  
ขอ้ ๓.๓ ช.), ขอ้ ๓.๕  

- ขอ้ ๒๑.๑ ตอ้งแตง่ตั้งกรรมการตรวจคลงักระสุนและวตัถุระเบิด เพื่อท าการตรวจ
คลงักระสุนและวตัถุระเบิดทุกรอบ ๑ เดือน รายละเอียดตามผนวก ค. 
- ขอ้ ๒๑.๒ ตอ้งจดัท าแผนเผชิญเหตุกรณีเกดิเพลิงไหมห้รือเกดิการ
ระเบิด และตอ้งมกีารซกัซอ้มตามแผนอยา่งน้อยปีละ ๒ คร้ัง โดยแจง้
ก  าหนดการซกัซอ้มให้ผูเ้กีย่วขอ้งทราบลว่งหน้าทุกคร้ัง 
- ผนวก ก. ขอ้ ๒.๕ ญ เมือ่เกดิเพลิงไหมต้อ้งให้สัญญาณเตือนทนัที 
พร้อมท่ีจะชี้ตน้เพลิงให้เจา้หน้าท่ีดบัเพลิง  
- ผนวก ก. ขอ้ ๒.๕ ฎ เจา้หน้าท่ีผูรั้บผิดชอบ ควรจะไดแ้นะน าเจา้หน้าท่ี
ทุกคนรู้ถึงแผนการดบัเพลิงท่ีมอียู ่ และเป็นการชว่ยเหลือเจา้หน้าท่ีดบัเพลิงและ
ป้องกนัการสูญเสียชีวติ และทรัพย์สินในกรณีท่ีเกดิอุบติัเหตุ 
- ผนวก ก. ขอ้ ๒ .๖ ข. ยามและเจ้าหน้าท่ีผู ้รับผิดชอบเกี่ยวกบักระสุน
และวตัถุระเบิด จะต้องได้รับค าแนะน าเกี่ยวกบัการดับเพลิงในกรณี
ฉกุเฉินและอันตรายท่ีเกี่ยวกบัเพลิงและการระเบิด และ ข้อควรระวงั
เกีย่วกบัความปลอดภัยท่ีจะตอ้งปฏิบัติมาแลว้ เป็นอยา่งดี การแนะน าน้ี
จะตอ้งชี้ให้เห็นวา่หน้าท่ีประการส าคญัท่ีสุดคือ การป้องกนักระสุนและ
วตัถุระเบิดไมใ่ห้เกิดเพลิงไหม ้การส่งสัญญาณจะต้องกระท าอยา่ง
รวดเ ร็วท่ีสุด เพื่อจะไดเ้ ร่ิมปฏิบัติการไดท้ันที การปฏิบัติอยา่งฉับพลัน
ของยาม จะท าให้เพลิงและการระเบิดอยา่งรุนแรงไมเ่กิดข้ึน เมื่อยามได้
สง่สัญญาณแลว้ให้พยายามควบคุมเพลิงไวไ้มใ่ห้ลุกลามตอ่ไป จนกว า่
หนว่ยดบัเพลิงจะมาถึง ยกเวน้เมือ่เกดิเพลิงไหมใ้นคลงักระสุนและวตัถุ
ระเบิดท่ีปิดอยา่ไดพ้ยายามเขา้ไปในคลงัเป็นอนัขาด 
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    - ผนวก ก. ข้อ ๓ .๑ กลา่วทั่วไป ต้องจัดท าแผนดบัเพลิงไวร้วมทั้งให้มี
รายการติดตอ่ส่ือสาร หรือสัญญาณเตือนท่ีจะใชอ้ยูด่ว้ย แมว้า่รายละเอียด
อาจแตกตา่งกนั ไปตามความเหมาะสมของแตล่ะแห่ง  แต ่แผนรวม
จะต้องก  าหนดผู้รับผิดช อบและผู้ท าหน้ าท่ีแทน การจัดและการฝึก 
รวมทั้งหน้ าท่ีฉ ุกเฉินของแตล่ะหน่วยงาน หรือหน่วยงานภายนอก 
จะตอ้งก  าหนดความรับผิดชอบของเจา้หน้าท่ีไวด้้วย ไดแ้ก ่
        ก. การแจง้เหตุเพลิงไหม ้
        ข. การออกค าส่ังการอพยพเจา้หน้าท่ี 
        ค. การแจง้บุคคลขา้งเคียงท่ีอาจไดรั้บอนัตราย 
        ง. วธีิดบัเพลิงหรือการคบคมุเพลิง 
        จ. การนัดพบ  และการแนะน าเจา้หน้าท่ีดบัเพลิงเกีย่วกบั
รายละเอียดของเพลิง จนถึงเวลาท่ีเจา้หน้าท่ีดบัเพลิงมาถึง  
- ผนวก ก. ขอ้ ๓.๓ ข. ตอ้งมถีงัน ้ าและกระป๋องตกัน ้ า ถงัทราย และ พลัว่ 
ไวใ้ชด้บัเพลิงท่ีเร่ิมเกดิในพื้นท่ีเกบ็รักษากระสุนและวตัถุระเบิด ซ่ึงมส่ิีง
ท่ีติดไฟได ้ สว่นใหญเ่ป็นหญา้ ไม ้ขอนรอง   หีบหอ่ กระสุน ฯลฯ ใน
กรณีเชน่น้ีตอ้งมถีงัน ้ าอยา่งน้อย ๑ ใบ และกระป๋องตกัน ้ า ๒ ใบ หรือ
เคร่ืองดบัเพลิงชนิดเคม ี ไวใ้ห้พร้อมส าหรับให้เจา้หน้าท่ีท่ีท างานอยูใ่น
บริเวณนั้นใชไ้ดท้นัที 
- ผนวก ก. ขอ้ ๓.๓ ค.๓) หนว่ยท่ีมแีผนดบัเพลิงและเจา้หน้าท่ีดบัเพลิง
จดัไว ้ พร้อมดว้ยรถถงัน ้ า รถดบัเพลิงและเคร่ืองอุปกรณ์อ่ืน ๆ ท่ีจ าเป็น
ในการดบัเพลิงควรจดัให้รถดบัเพลิงไปท่ีเกิดเพลิงไหมไ้ด้อยา่งรวดเร็ว 
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    - ผนวก ก. ขอ้ ๓.๓ ค.๔) แผนผงัการดบัเพลิงเกบ็ไวท่ี้ บก.หนว่ย หรือ

กองรักษาการณ์และเกบ็ไวใ้กลก้บัพื้นท่ีเกบ็รักษา ซ่ึงจะท าให้เจา้หน้าท่ี
ดบัเพลิงสามารถตดัสินใจได้อยา่งเร็ว 
- ผนวก ก.  ขอ้ ๓.๓ ช.) ตอ้งจดัให้มเีจา้หน้าท่ีเวรยาม เจา้หน้าท่ีดบัเพลิง 
เจา้หน้าท่ีทางทหารและเจา้หน้าท่ีอ่ืน ๆ ไวรั้กษาการณ์เพื่อให้มกี  าลงัใน
การดบัเพลิงให้เพียงพอตลอดเวลา 
- ผนวก ก. ขอ้ ๓.๕ ก. เมือ่เจา้หน้าท่ีรักษาการณ์หรือผูห้น่ึงผูใ้ดพบวา่มี
ควนัออกจากคลงักระสุนและวตัถุระเบิดท่ีปิดหรือสังเกตเห็นวา่เพลิง
ไหมค้ลงักระสุนและวตัถุระเบิด จะตอ้งรีบสง่สัญญาณเตือนทนัทีและ
อพยพไปอยูใ่นระยะท่ีปลอดภยั จะตอ้งไมเ่ขา้ไปในอาคารท่ีเกดิเพลิง
ไหมน้ั้น เพราะอาจติดอยูใ่นไฟและไมส่ามารถสง่สัญญาณได ้
- ผนวก ก. ขอ้ ๓.๕ ข. ถา้พบไฟไหมห้ญา้หรือวสัดุอ่ืนรอบคลงักระสุน
และวตัถุระเบิด ควรสง่สัญญาณเตือนทนัทีและเจา้หน้าท่ีผูน้ั้นตอ้งท าทุก
อยา่งทนัทีเทา่ทีท าได ้ โดยใชเ้คร่ืองดบัเพลิง ใชน้ ้ าท่ีอยูใ่นถงัใกลเ้คียง 
หรือใชเ้คร่ืองมอืดบัเพลิงหรือควบคมุเพลิงไวจ้นกวา่เจา้หน้าท่ีดบัเพลิง
จะมาถึง 
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๗. การเก็บรักษา 
 ๗.๑ คลงั สป.๕  

 
๑. ติดป้ายสัญลกัษณ์เพลิง 
    ถูกตอ้ง 
๒. คลงั สป.๕ ท่ีเป็นคลงั 
     ปิดทุกคลงั ใสก่ญุแจ 
     ม ัน่คงและประทบัตรา 
     เคร่ืองหมาย, มสีมดุ 
     รับ-สง่  ลูกกญุแจไว ้
     เป็นหลกัฐานถูกตอ้ง 
๓. การเปิดคลงั สป.๕  
     ไดรั้บอนุมติัจาก  
     ผบ.หนว่ยเป็นลาย 
     ลกัษณ์อกัษร 

 
- ตรวจการติด 
ป้าย สัญลกัษณ์
เพลิงท่ีคลงั   
กระสุน 
- ตรวจคลงั สป.๕ 
- ตรวจหลกัฐาน
สมดุท่ีใช ้
อนุมติัในการ
เปิด-ปิด คลงั 
สป.๕ 
- ตรวจหลกัฐาน
การตรวจสภาพ
คลงั สป.๕ 

 
- ระเบียบกองทพับกวา่ดว้ย
การเกบ็รักษากระสุนและ
วตัถุระเบิด พ.ศ.๒๕๔๕ 
ตอนท่ี ๒  ขอ้ ๖.๔.๑,๖.๔.๓, 
๖.๔.๔, ๙.๑๒ และ ผนวก ก. 
ขอ้ ๒.๒ ก.๔), ผนวก ก. ขอ้ 
๓.๖. ข.๑), ๒) ผนวก ก. ขอ้ 
๓.๖ ค. 

 
- ข้อ ๖.๔ .๑ ต้องมียามรักษาการณ์อยา่งเพียงพอตลอดเวลาในระหวา่ง
รักษาการณ์ต้องตรวจการใส่กุญแจ  การประทับตราตลอดจนอุปกรณ์ 
ประจ าคลงักระสุนและวตัถุระเบิดให้เรียบร้อย 
- ข้อ ๖.๔.๓ คลงักระสุนและวตัถุระเบิดท่ีเ ป็นคลงัเปิดทุกคลงั ต้องใส่
กญุแจให้ม ัน่คง และประทบัตราเคร่ืองหมายไว ้ให้หัวหน้าคลงัจดัท าสมุด 
รับ-สง่ ลูกกญุแจไวเ้ป็นหลกัฐานโดยถูกตอ้งทุกคร้ัง 
- ขอ้ ๖.๔ .๔  การเปิดคลงักระสุนและวตัถุระเบิดทุกคร้ัง  ตอ้งไดรั้บอนุมติั
จากผู้บังคบัหน่วยหรือผู้บังคบับัญชาท่ีรับผิดชอบคลังกระสุนและวตัถุ
ระเบิดนั้น  โดยบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษรลงในสมดุท่ี   จัดท าข้ึนเพื่อให้
ตรวจสอบได ้
- ขอ้ ๙.๑๒  ต้องติดป้ายสัญลักษณ์เพลิงท่ีคลังกระสุนและวตัถุระเบิด  โดย
ป้ายท่ี ติดต้องแสดงถึงส่ิง ท่ีมีอัน ตราย สูงสุดและเพิ่มป้ายสัญลักษณ์
สารเคม ีตามหมวดของกระสุนและวตัถุระเบิดท่ีเก็บรักษาอยูใ่นคลงันั้น 
- ผนวก ก. ข้อ ๒ .๒  ก.๔) ควรมีป้ายอนุญาตให้ผู ้ปฏิบัติงานก  ากบัดูแลผู้
เย่ียมเ ยือน(บางโอกาส) จ านวนสูงสุดให้เขา้ไปในพื้นท่ีปฏิบัติงาน  ห้อง 
หรืออาคารท่ีมวีตัถุระเบิดไดใ้นคร้ังหน่ึงๆ ติดไวใ้ห้เห็นไดอ้ยา่งชดัเจน 
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 ๔. คลงักระสุนไดรั้บการ 
     ตรวจสภาพปีละคร้ัง 
๕. มป้ีายอนุญาตจ านวน 
     ผูป้ฏิบติังานเขา้ไปใน 
     อาคารท่ีมวีตัถุระเบิดได ้
     ในคร้ังหน่ึงๆ ติดไวใ้ห้ 
      เห็นไดอ้ยา่งชดัเจน 
 

  - ผนวก ก. ขอ้ ๓.๖ ข.๑) การติดป้ายสัญลกัษณ์เพลิงต้องติดป้ายสัญลักษณ์
เพลิงท่ีอาคารหรือพื้นท่ีเกบ็รักษาท่ีมีกระสุนหรือวตัถุระเบิดอยูใ่นลักษณะ
ท่ีเจ้าหน้าท่ีดับเพ ลิงเห็น ได้ง ่ายจากระยะไกลท่ีสุดเทา่ท่ีท าได้  ถ้าภู มิ
ประเทศ และ /หรือตน้ไมใ้บหญ้า ท าให้มองไมเ่ห็นสัญลักษณ์เพลิงจนกวา่
จะเขา้มาใกล้ ต้องมีแผนผังและ/ห รือแผนท่ีท่ีแสดงท่ีตั้งของพื้นท่ีเก็บ
รักษา  สัญลักษณ์เพลิงและสัญลักษณ์เคมีถ้าเกี่ยวข้อง  แผนผัง น้ีต้อง
ทนัสมยัและควรมอียูท่ี่ยามรักษาการณ์ แผนกดบัเพลิง 
- ผนวก ก. ข้อ ๓ .๖ ข. ๒) สัญลักษณ์เพลิงน้ีอาจติดไวด้้านนอกอาคาร
โดยตรง  แตอ่าคารหรือท่ีเก็บรักษา ซ่ึงมีการเปล่ียนแปลงการเก็บวตัถุ
ระเบิดบอ่ยๆ ควรใช ้แผน่ป้ายสัญลักษณ์เพลิงท่ีถอดออกได้ ส าหรับอาคาร
ท่ีมีความยาวมากๆ  อาจจ าเ ป็นต้องมีสัญลักษณ์อยูด่้านละมากกวา่หน่ึ ง
แหง่กไ็ด ้
- ผนวก ก ขอ้ ๓.๖ ค. ลกัษณะของป้ายสัญลกัษณ์เพลิง  
๒) สัญลกัษณ์เพลิงเป็นรูปตา่งๆ ดงัน้ี  
     - รูปแปดเหล่ียม สัญลกัษณ์เพลิงพวกท่ี ๑ 
     - รูปกากบาท สัญลกัษณ์เพลิงพวกท่ี ๒ 
     - รูปสามเหล่ียมหัวกลบั สัญลกัษณ์เพลิงพวกท่ี ๓ 
     - รูปส่ีเหล่ียมขา้วหลามตดั สัญลกัษณ์เพลิงพวกท่ี ๔ 
๓) สีพื้นของสัญลกัษณ์เพลิงเ ป็นสีส้ม ตวัเลขแสดงถึงเพลิงแตล่ะพวกเป็น
สีด า สัญลกัษณ์น้ีควรใชสี้สะทอ้นแสงหรือสีแรงแสงจะดีกวา่ 
๔) รูปร่างและขนาดของหมายเลข และสัญลักษณ์เพลิงทั้ง ส่ีพวกส าหรับ
ติดท่ีประตูดา้นในอาคารให้ใชค้ร่ึงขนาดจริง 
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   - ระเบียบกองทพับกวา่ดว้ย

การสง่ก  าลงัส่ิงอุปกรณ์ 
ประเภท ๕  พ.ศ.๒๕๔๒ ขอ้ 
๓๐.๑๒, ๔๕.๑.๔.๑๒  

- ขอ้ ๓๐.๑๒  คลังกระสุนและกระสุนมลูฐาน  ตอ้งไดรั้บการตรวจสภาพ
อยา่งน้อยปีละคร้ัง ส าหรับกระสุนส ารองสงครามให้ท าการตรวจสภาพ
ตามวงรอบของการตรวจสภาพ 
- ข้อ ๔๕.๑.๔ .๑๒  การตรวจสภาพคลังกระสุนและพื้นท่ีเก็บรักษาเป็น
การตรวจสภาพ  เพื่อคน้หาสภาพท่ีไมไ่ด้มาตรฐาน  และอาจไมป่ลอดภ ัย
ตอ่การเก็บรักษา  เชน่  ตรวจสภาพการเกบ็รักษาตามมาตรฐานท่ีก  าหนด 
การตรวจสภาพคลงักระสุน และการตรวจสภาพ   เสาลอ่ฟ้า เป็นตน้  

 ๗.๒ การเกบ็ สป.๕ 
ภายในคลงั 

๑. ติดค าแนะน าประจ าคลงั  
     สป.๕ 
๒. ผงัแสดงการเกบ็รักษา  
      สป.๕ ตรงกบักระสุน ท่ี 
      กองบนมา้รองกระสุน  
      และมสี าเนา ท่ีตรงกนั 
      เกบ็ไวท่ี้สว่นควบคุม 
      ทางบญัชีของหนว่ย 
๓. บนัทึกสถิติสูงสุดท าเป็น 
      กราฟติดไวใ้นคลงั 
      กระสุน  (ฟอสฟอรัส)  
      และขีดเส้นแดงไวท่ี้   

- ตรวจคลงั 
  สป.๕ 

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

- ข้อ ๖.๑๐ ถ้าอุณหภูมิภายในคลังสูงกวา่  ๔๐ C เป็นเวลานานกวา่  ๒๔ 
ช ัว่โมง ควรระบายความร้อนของคลังกระสุนและวตัถุระเบิด  โดยรดน ้ า
ภายนอกอาคารให้เปียก เปิดประตูและเคร่ืองระบายอากาศ  ถา้วธีิเหลา่น้ี
ลดอุณหภูมิไมไ่ดผ้ลผู้บงัคับบัญชาต้องตกลงใจวา่จะย้ายกระสุนและวตัถุ
ระเบิดไปเกบ็ท่ีอ่ืนหรือไม ่
- ข้อ  ๙ .๑ กระสุนและว ัตถุระ เบิดต้องบรรจุอยูใ่ นหีบห่อห รือกลอ่ง
มาตรฐาน 
- ขอ้ ๙ .๒  ต้องกองกระสุนและวตัถุระเบิด  ให้หีบหอ่ด้านท่ีมี    เลขงาน
ออกด้านนอก โดยกองเลขงาน เดียวกนั ไวร้วมกนั  และจัดให้อากาศ
สามารถถา่ยเทได้สะดวก ด้วยการยกด้านลา่งของกองให้   สูงพ ้นพื้นไม ่
น้อยกวา่ ๔  น้ิว และระยะระหวา่งกองห่างกนัไมน่้อยกวา่ ๔  น้ิว  ยอดกอง
กระสุนและวตัถุระเบิดตอ้งอยูต่ ่ากวา่ระดบัชายคา 
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     ๘.๔ สป.๕ ไดรั้บการ
ตรวจ 
 
 

     ๔๓.๙  องศาเซลเซียส / 
      ๑๑๑  องศา   ฟาเรนไฮต์ 
๔. สป.๕ บรรจุในหีบหอ่ 
      เรียบร้อย 
๕. มีป้ายประจ ากองกระสุน  
และจ านวนกระสุนท่ีตรงตาม          
ป้ายตรงกบักระสุนในกอง 
๖. กระสุนและวตัถุระเบิด 
     ตา่งเลขงานห้ามกอง 
     รวมกนั 
๗. หีบพรอ่ง ระบุชื่อ สป.๕ 
      รหัส, เลขงาน, จ านวน 
      ท่ีอยูใ่นหีบและวาง 
      อยูบ่นสุด  
๘. กระสุนและวตุัระเบิดท่ี
ช  ารุดบกพรอ่งเส่ือมสภาพ
ใชก้ารไมไ่ด ้ ตอ้งแยกเกบ็
ในท่ีท่ีปลอดภยั 
๙. กระสุนมลูฐานไดรั้บ 
     การตรวจสภาพปีละคร้ัง 

  และอยูห่ ่างจากหลังคาไมน่้อยกวา่ ๑๘ น้ิว แตต่อ้งไมเ่กินกวา่ความสูงของ
ชอ่งระบายอากาศและความสูงต้องต ่ากวา่แนวส่ิงก  าบงัอยา่งน้อย ๑ ฟุต มี
ป้ายประจ ากองกระสุนและวตัถุระเบิด  ทบ.๔๖๘–๕๐๖ ติดไวทุ้กกองให้
เห็นอยา่งชดัเจน 
- ขอ้ ๙ .๓  ตอ้งไมก่องกระสุนและวตัถุระเบิดสูงเกินไป  จนท าให้หีบห่อ
ช ั้นลา่งถูกกดจนแตกหรือเสียรูปทรง 
- ขอ้ ๙.๔ กระสุนและวตัถุระเบิดตา่งเลขงานห้ามกองรวมกนั  
- ขอ้ ๙.๕ หีบพรอ่งควรปิดให้สนิท ต้องท าเคร่ืองหมายค าวา่ “หีบพร่อง” 
พร้อมระบุรหัส เลขงานและจ านวนกระสุนและวตัถุระเบิดให้ชดัเจน  วาง
ไวด้้านบนสุดของกองเลขงานหน่ึงๆ ให้มีหีบพร่อง ไดเ้พียงหีบเพียงหีบ
เดียวเทา่นั้น 
- ขอ้ ๙.๗ ตอ้งไมม่หีีบเปลา่รวมทั้งวตัถุไวไฟอยูภ่ายในคลงั 
- ขอ้ ๙ .๑๑ ตอ้งติดค าแนะน าประจ าคลงักระสุนและวตัถุระเบิดตามผนวก 
ก. ขอ้ ๔.๑.๓ ฉ. ไวใ้กลป้ระตูของคลงั เพื่อให้เห็นไดช้ดัเมือ่ท างานอยูใ่นคลงั 
- ขอ้ ๙.๑๓ ต้องมผีังแสดงการเก็บรักษากระสุนและวตัถุระเบิดท่ีทันสมยั
อยูเ่สมอ ติดไวใ้ห้เห็นไดช้ ัดภายในคลงัและตอ้งมสี าเนาท่ีตรงกนัเก็บไวท่ี้
สว่นควบคมุทางบญัชีของหนว่ย 
- ข้อ ๑๑ กระสุนและวตัถุระเบิดท่ีบกพร่อง ช  ารุด เ ส่ือมสภาพ ใช ้การ
ไมไ่ด้ ตอ้งแยกเก็บไวใ้นท่ีปลอดภัยตอ่อาคารท่ีพกัอาศยั อาคารปฏิบัติงาน 
แหลง่ช ุมชน และเส้นทางสาธารณะ โดยค านึกถึงประเภทการเก็บร่วม
และขอ้บงัคบั ปริมาณ- ระยะ 
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    - ขอ้ ๑๓ ตอ้งมกีารตรวจสภาพกระสุนและวตัถุระเบิดท่ีเก็บรักษาไวใ้น
คลงั โดยเจา้หน้าท่ีสรรพาวธุท่ีให้การสนับสนุนตามวงรอบการตรวจ
สภาพท่ีก  าหนดไว ้ รายละเอียดตามระเบียบการตรวจสภาพกระสุนและ
วตัถุระเบิดท่ีเกีย่วขอ้ง 

 ๙. เกบ็ สป.๕ ตามขอ้บงัคบั 
     ปริมาณ-ระยะท่ีก  าหนด 
๑๐. กระสุนท่ีระงับใชจ้ดัท า 
       เคร่ืองหมายงดจา่ย 
       ชดัเจน 
๑๑. เกบ็ สป.๕ ตามตาราง 
       การเกบ็รว่ม 
 

  - ขอ้ ๑๔  เมือ่มีความจ าเ ป็นจะต้องเก็บรักษากระสุนและวตัถุระเบิดตา่ง
ประเภทไวร้่วมกนั  จะต้องเก็บให้ ถูกต้องตามแผนผังการเก็บร่วมท่ี
ก  าหนด รายการกระสุนและวตัถุระเบิดตามล าดบัอักษรดูไดจ้าก ผนวก ก. 
ข้อ ๕ .๓ .๑ ตารางท่ี  ๕ - ๑๙  การแบง่ประเภทกระสุนและ วตั ถุระเบิด 
ส าหรับการเกบ็รว่มแบง่ออกเป็น ๑๒ หมวด (หมวด A ถึง H, J, K, l และ S) 
- ขอ้ ๑๕ การเกบ็กระสุนและวตัถุระเบิดคละกนั 
             ๑๕ .๑ กระสุนและวตัถุระเบิดหมวด B, C, D, E, F, G, H, J และ  S 
อาจเก็บคละกนัได้ โดยน ้ าหนักวตัถุระเบิด โดยน ้ าหนักวตัถุระเบิดสุทธิ
รวมกนัไมเ่กนิ  ๑,๐๐๐ ปอนด์ ตอ่พื้นท่ีเก็บรักษากระสุนและวตัถุระเบิด
เหลา่น้ีจะตอ้งบรรจุในหีบหอ่มาตรฐาน 
- ขอ้ ๒๓ ให้หนว่ยตา่งๆ ท่ีมีกระสุนและวตัถุระเบิดในครอบครองปฏิบัติ
ตามระเบียบน้ีโดยเครง่ครัด หากไมส่ามารถปฏิบัติตามไดด้้วยเหตุขดัขอ้ง
ใดๆ  ต้องรายงานให้กองทัพบกวา่  โดยผา่น      กรมสรรพาวุธทหารบก
หรือกรมวิทยาศาตร์ทหารบกในส่วนท่ีเกีย่วข้อง  เพื่อพิจารณาอนุมติัให้ 
ละเวน้การปฏิบติัตามระเบียบน้ีเป็นการช ั่วคราว ตามระยะเวลาท่ีก  าหนด 
แตต่้องไมเ่กิน  ๑ ปี  ถ้ามีความ  จ าเ ป็นสามารถขออนุ มติัตอ่ได้ แตต่้อง
พิจารณาหาหนทางปฏิบติัเพื่อการแกไ้ขให้ดีท่ีสุดตอ่ไป 
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    - ผนวก ก.ขอ้  ๔.๑.๗  ญ ขอ้ ๒) การด าเนินการเกีย่วกบั สป.ใชก้ารไมไ่ด ้

เมือ่พบวา่ สป.เคมชี  ารุด ร่ัวซึม หรือใชก้ารไมไ่ด ้ ตอ้งท าเคร่ืองหมายไวใ้ห้
ทราบ สป. เหลา่น้ี ตอ้งน าออกจากพื้นท่ีเกบ็รักษาทนัที ถา้ท าได ้ ถา้ยงัไม ่
สามารถท าลายไดท้นัที ตอ้งบรรจุกระสุนท่ีร่ัวในภาชนะ และคดัแยกไป
ไวใ้นอาคารหรือท่ีส ารองไวส้ าหรับ สป.ใชก้ารไมไ่ด ้
- ผนวก ก. ขอ้ ๔.๑.๒๐ ข. ฟอสฟอรัสขาวท่ีบรรจุในลูกกระสุนจะหลวม
ละลายกลายเป็นของเหลวท่ีอุณหภูม ิ ๔๓.๙ องศาเซลเซียส (๑๑๑ องศา 
ฟาเรนไฮต์) เมือ่ถูกอากาศจะลุกไหม ้ และถา้มหีลอดดินระเบิดอยูใ่นลูก
กระสุนจะท าให้ระเบิดได ้ เมือ่อุณหภูมติ ่ากวา่ 
๔๓ .๙  องศาเซลเซียส  ฟอสฟอรัสขาวจะเป็นของแข็ง  และจะไมร่ั่ว ด้วย
เหตุน้ีจึงจ าเป็นตอ้งรักษาอุณภูมไิวใ้ห้ต ่ากวา่ ๔๓.๙ องศาเซลเซียส 

    - ขอ้ ๔.๑.๓๓ กระสุนเคมท่ีีใชก้ารไมไ่ด ้
       ข.  การคดัแยก 
             ๑) กระสุนท่ีอยูใ่นสภาพอนัตราย ตอ้งคดัแยกไวเ้พื่อรอการท าลาย 
             ๒) กระสุนระงับการใช ้ ต้องท าเคร่ืองหมายไวใ้ห้ช ัดเจนติดป้าย
ประจ ากองกระสุนไว ้ เพื่องดจา่ย 
        ค. การเก็บรักษา  กระสุนมสีภาพอันตรายห้ามน ามาเก็บไวก้บักระสุน
ท่ีใช ้การได้ กระสุนท่ีมีอนัตรายหรือสงสัยวา่จะมสีภาพอันตราย ให้คัด
แยกออกและเก็บแยกกนัก ับกระสุนท่ีใช ้ราชการได้  โดยปฏิบัติตาม
มาตรฐานปริมาณ-ระยะ 
- ผนวก ก. ขอ้ ๕ ขอ้บงัคบัเกีย่วกบัปริมาณ-ระยะ ฯลฯ 
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   - ระเบียบกองทพับกวา่ดว้ย
การสง่ก  าลงัส่ิงอุปกรณ์ 
ประเภท ๕ พ.ศ.๒๕๔๒ ขอ้ 
๓๐.๓, ๓๐.๔, ๓๐.๕, ๓๐.๘, 
๓๐.๑๒, ๔๕.๑,๔๕.๑.๔.๑๐, 
๔๕.๑.๕, ๖๑.๒.๖ 

- ขอ้ ๓๐.๓  แยกเกบ็กระสุนตามหมวดการเกบ็ร่วม การเก็บรักษากระสุน
และวตัถุระเบิดจะมีความปลอดภัยมากท่ีสุด  ถ้าแยกเก็บแตล่ะรายการ 
หรือแตล่ะหมวด ตอ้งไมเ่ก็บรักษากระสุนท่ีมีอันตรายตา่งหมวดกนัไว ้
รวมกนั  เชน่  เก็บรักษากระสุนและวตัถุระเบิดไวร้วมกบัวสัดุท่ีติดไฟได้
หรือไวไฟ 
- ขอ้ ๓๐.๔ เกบ็กระสุนและวตัถุระเบิดไวต้ามปริมาณ-ระยะ ปริมาณของ
วตัถุระเบิดท่ีมีอยูใ่นกระสุน  เป็นส่ิ งก  าหนดระยะอัน ตรายท่ีเกี่ยวข้อง 
ปริมาณสูงสุดของวตัถุระเบิดท่ีอนุญาตให้เก็บไวใ้น ท่ีแตล่ะแห่งนั้ น 
พิจารณาจากระยะห่างจากท่ีตั้งนั้ นถึง ท่ีอีกแห่งหน่ึง  ควรมีระยะห่างไม ่
น้อยกวา่ท่ีก  าหนด เพื่อให้เกดิความปลอดภยั 

    - ขอ้ ๓๐.๕ แยกเกบ็กระสุนตามเลขงาน ห้ามน ากระสุนตา่งเลขงานเกบ็ไว ้
ในกองเดียวกนั  ต้องกองไวห้ ่างกนัให้เ ห็นแยกกนัได้ชดัเจน  และมป้ีาย
ประ จ ากองกระ สุน ติดไวใ้ห้ เห็ น แบบ  และ วิธี เ ขียนตามผนวก  ด .          
(ทบ.๔๖๘–๕๐๖) 
- ข้อ ๓๐.๘  กระสุนหรือองค์ประกอบของกระสุน  ท่ีจะน ามาเก็บไวใ้น
คลงักระสุนต้องบรรจุในหีบห่อมาตรฐาน กระสุนนอกหีบหอ่ห้ามน ามา
เกบ็ไวใ้นคลงักระสุนเป็นอนัขาด 
- ขอ้ ๓๐.๙  คลังกระสุนมีไวส้ าหรับเกบ็กระสุนเทา่นั้น  ห้ามน า     ส่ิงของ
อ่ืนมาเก็บรวมไวใ้นคลังกระสุน  หีบเปลา่  ขอนรองท่ีไมใ่ช ้ตลอดจน
เคร่ืองมอืตา่งๆ ตอ้งไมป่ลอ่ยให้มไีวใ้นคลงัเก็บรักษากระสุน 
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หัวขอ้การตรวจ ตวัชี้วดั วธีิตรวจ หลกัฐานอา้งอิง ใจความของหลกัฐานอา้งอิง 
    - ขอ้ ๓๐.๑๒  คลงักระสุนและกระสุนมูลฐาน   ตอ้งไดรั้บการตรวจสภาพ

อยา่งน้อยปีละคร้ัง ส าหรับกระสุนส ารองสงคราม ให้ท าการตรวจสภาพ
ตามวงรอบของการตรวจสภาพ 
- ข้อ ๔๕.๑ ผู ้บังคับหน่วยทุกระดับ มีอ าน าจตรวจสภาพกระสุนของ
หน่วยภ ายใต้บังคับบัญช าของตน  และใช ้ผลการตรวจสภาพ น้ี  เป็น
เคร่ืองมอืวดัสภาพอันแทจ้ริงของกระสุน  และประสิทธิภาพในการส่ง
ก  าลงัและซอ่มบ ารุงกระสุน ในหนว่ยใตบ้งัคบับญัชาของตน 
- ขอ้ ๔๕.๑.๔.๑๐ การตรวจสภาพกระสุนมลูฐาน  เป็นการตรวจสภาพท่ี
กระท าพร้อมกบัการตรวจเย่ียมหน่วยท่ีรับการสนับสนุนเพื่อให้ค าแนะน า 
และความชว่ยเหลือทางเทคนิคและยืนยนัสภาพใชก้ารได้ของกระสุน  

    - ขอ้ ๔๕.๑.๕ เจ้าหน้าท่ีตรวจสภาพ ส่ิงอุปกรณ์ประเภท ๕ ทุกระดบัตอ้ง
สง่ผลการตรวจสภาพส่ิงอุปกรณ์ประเภท ๕ พร้อมขอ้เสนอแนะให้กรม
สรรพาวธุทหารบก เพื่อตรวจสอบและพิจารณา ส่ังการตอ่ไป 
- ขอ้ ๖๑.๒ .๖ ผูบ้ังคบัหน ่วยจะต้องรับผิดชอบ  ให้มจี านวนกระสุนครบ
ตามอัตรามูลฐาน  และอยูใ่นสภาพใช ้การรบได้ทันที  หากปรากฏหรือ
สงสัยวา่เส่ือมสภาพ  จะต้องรายงานตามสายการสง่ก  าลังโดยดว่น  และ
ส าเนารายงานตามสายการบงัคบับญัชา 
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 ๗.๓ การเกบ็ สป.๕ 
ภายนอกคลงั 

๑. ตอ้งไดรั้บอนุมติัจากผู้ม ี
    อ านาจเป็นลายลกัษณะ 
    อกัษร 
๒. สป.๕ ตรงตามประเภทและ 
         จ านวนท่ีไดรั้บอนุมติั 
๓. เกบ็  สป.๕ไวใ้นสถานท่ีท่ี

ไดรั้บอนุมติั เชน่ กอง
รักษาการณ์ หรือคลงัอาวธุ 
กองร้อย 

 

- ดูหลกัฐาน
อนุมติัให้น า
กระสุนมาเกบ็
ไวน้อกคลงั 

- ระเบียบกองทพับกวา่ดว้ย
การสง่ก  าลงัส่ิงอุปกรณ์
ประเภท ๕ พ.ศ.๒๕๔๒ ขอ้ 
๓๐.๒ 
- ระเบียบกองทพับกวา่ดว้ย 
การเกบ็กระสุนและวตัถุระเบิด 
พ.ศ.๒๕๔๕ ตอนท่ี ๓ ขอ้ ๗ 

- ขอ้ ๓๐.๒  เกบ็กระสุนและวตัถุระเบิดไวใ้นคลงักระสุน  ท่ีได้ออกแบบ
ไวโ้ดยเฉพาะ  ห้ามน ากระสุนไปเก็บไวใ้นท่ีอ่ืน เชน่  คลังอาวธุ  หรือ คลัง
ของกองร้อย นอกจากไดรั้บอนุมติัจากผู้มอี านาจ 
 
- ขอ้ ๗ การเก็บรักษากระสุนและวตัถุระเบิดในท่ีตั้งปกติตอ้งเกบ็รักษาไว ้
ในคลงั ท่ีออกแบบไวส้ าหรับเกบ็รักษากระสุนและวตัถุระเบิดโดยเฉพาะ  
ยกเวน้ในกรณีท่ีจ าเป็น  เชน่  การเตรียมพร้อม การรักษาความปลอดภัยเมื่อ
ม ีภารกิจเฉพาะ เป็นตน้  ให้ผู ้บงัคบับญัชาระดับผู้บญัชาการกองพลหรือ
เทียบเทา่ข้ึนไป พิจารณาอนุมติัให้เก็บรักษากระสุนประเภท  ๑.๓ , ๑.๔ 
จ านวนจ ากดั ตามความ  จ าเป็นไวใ้นอาคาร หรือใกลอ้าคารตา่งๆ  เชน่ 
อาคารท่ีพ ัก  คลังกองร้อย, โรงงาน  หรืออาคารปฏิบัติงานได้เ ป็นการ
ช ัว่คราว โดยไมต่อ้งค านึงถึงปริมาณ-ระยะ  ส าหรับกระสุนปืนเล็ก ซ่ึงมไีว ้
รักษาการณ์ภายในให้ผูม้อี  านาจจดัตั้งกองรักษาการณ์ ภายในอนุมติัให้เกบ็ 

    รักษาไวท่ี้กองรักษาการณ์ได้ จ านวนไมเ่กิน  ๕๐๐ นัด ส่วน   
กองรักษาการณ์ภายนอก  ให้ผู ้มีอ านาจจัดตั้งกอง รักษาการณ์
ภายนอกอนุมัติให้เ ก็บรักษากระสุนปืนเล็กไวที้่ กอง รักษาการณ์
ได้ตามความเหมาะสม  
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   - ระเบียบกองทพับกวา่ดว้ย
การสง่ก  าลงัส่ิงอุปกรณ์ 
ประเภท ๕ พ.ศ.๒๕๔๒ ขอ้ 
๕.๒.๗.๑ 

- ขอ้ ๕.๒ .๗.๑ กระสุนปืนเล็ก หมายถึง กระสุนทั้งนัด ซ่ึงมีขนาดตั้งแต ่
๓๐  มิล ลิเมตรลงมา  โดยปกติจะประ กอบด้วยลูกกระสุนและปลอก
กระสุน  ซ่ึงได้แกก่ระสุนธรรมดา กระสุนเจาะเกราะ  กระสุนทดสอบ
ความดนัสูง กระสุนเพลิง กระสุนสอ่งวถีิ กระสุนปืนลูกซอง กระสุนซอ้ม
รบ กระสุนซอ้มยิง และกระสุนฝึกบรรจุ 

   - วทิยุ สพ.ทบ.ท่ี กห ๐๔๔๓/
๗๗๔๐ ลง ๒๔ ธ.ค.๔๖ ขอ้ 
๒.๔, ๒.๕ 
 
 
 
 
 
 
 
 
- ขอ้บงัคบัทหารท่ี ๖/๓๑๖๗๐/
๒๘๔๘ ลง ๑ ก.ย.๘๔ วา่ดว้ยการ
รักษาการณ์ ขอ้ ๓  

- ขอ้ ๒ .๔ สป.๕ ท่ีหนว่ยยึดไดจ้ากฝ่ายตรงข้าม ประมาณร้อยละ ๙๐ เป็น 
สป.๕ ทีไมม่ีใช ้ใน  ทบ. ไมม่ีขอ้มลูทางเทคนิค ไมท่ราบอายุการผลิต และ
ไมส่ามารถตรวจสอบระบบนิรภ ัยวา่อยูใ่นสภาพปกติหรือฝ้ายตรงขา้มได้
น าไปดัดแปลงระบบการท างานหรือไม  ่จึงไมม่ีความปลอดภัยในการเก็บ
รักษา ให้หน ่วยท่ีมีในครอบครอง  รายงานขออนุมติัท าลายตามค าส่ั ง 
ทบ.(เฉพาะ) ท่ี ๑๓๔/๓๑ ลง ๑๔ ม.ิย.๓๑ (รปจ.สนาม) 
- ข้อ  ๒ .๕  ส าห รับหน่วยท่ีมี  สป.๕  นอกบัญชี คุมใ นครอบครอง  ใ ห้
รายงานให้  สพ .ทบ.ทราบ เพื่อจดัเจ้าหน้าท่ีไปตรวจสอบสภาพ  ณ คลัง 
สป.๕  ของหน่วยใช ้ ส าห รับหน่วยใน  ทภ .ให้รายงาน ให้  บชร .เป็น
ผูด้ าเนินการตรวจสภาพ  และด าเ นินการให้ถูกต้องตามระเบียบ  ตอ่ไป 
เพื่อเป็นการป้องกนัอุบติัเหตุจากการเก็บรักษาและป้องกนัการร่ัวไหล 
- ขอ้ ๓  กองรักษาการณ์ภายในให้ผูบ้งัคับบญัชาตั้งแตช่ ั้น ผู ้บงัคบักองพัน 
หรือผู้บังคับการเรือช ั้น ๑ หรือผู้บังคับกองร้อย หรือผู้บังคับเ รือช ั้น ๓  
หรือผูบ้งัคบัฝูงบินซ่ึงตั้งแยกอิสระมอี านาจส่ังจดัได ้
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๘.  การจ าหน่าย 

๘.๑ หนว่ยเร่ิมรายงาน
ขนาดกองร้อยหรือเทียบเทา่ 

 
๑. รายงานการใชต้รงตามท่ี 
    น าไปใชจ้ริง 
๒. รายงานถูกตอ้ง 
 

 
- ตรวจ 
  หลกัฐาน 
- ใบเบิก 
- ใบสง่คืน  
   สป.๕ 
-สง่คืนของ 
  หมนุเวยีน 
- รายงานการใช  ้
- ขอจ าหนา่ย 

 
- ระเบียบกองทพับกวา่ดว้ย
การสง่ก  าลงัส่ิงอุปกรณ์ พ.ศ.
๒๕๔๒ ขอ้ ๕.๑.๙, ๔๖, 
๕๐.๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- ค าส่ังกองทพับก(เฉพาะ) ท่ี    
เร่ืองก  าหนดการแจกจา่ยส่ิง
อุปกรณ์ประเภท ๕ สาย สพ. 
และ สาย วศ. ส าหรับการฝึก
ประจ าปีงบประมาณ……….   
ขอ้ ๕ 

 
- ขอ้ ๕.๑.๙ การจ าหนา่ย หมายถึง การตดัยอดส่ิงอุปกรณ์ออกจากความ
รับผิดชอบของกองทพับก เน่ืองจากสูญหาย ใชห้มดไป ช  ารุดเสียหายจน
ไมส่ามารถซอ่มคืนสภาพไดอ้ยา่งคมุคา่ เส่ือมสภาพจนใชง้านไมไ่ดห้รือ
สูญหาย เกนิความตอ้งการหรือเป็นของลา้สมยั ไมใ่ชร้าชการตอ่ไป  
- ขอ้ ๔๖ ความรับผิดชอบ ผูบ้งัคบัหนว่ยซ่ึงมกีระสุนไวค้รอบครอง เป็น
ผูรั้บผิดชอบโดยตรงในการริเร่ิมขอจ าหนา่ยกระสุน ซ่ึงหมดความจ าเป็น
ในการควบคมุทางบญัชีของหนว่ย โดยไดใ้ชไ้ป เส่ือมสภาพ ถูกท าลาย 
หรือสูญหาย และให้ผูบ้งัคบับญัชาตามล าดบัช ั้นรับผิดชอบในการ
ควบคมุและด าเนินการขอจ าหนา่ยกระสุนซ่ึงหมดความจ าเป็นดงักลา่ว 
จนกวา่กองทพับกจะไดอ้นุมติัให้จ าหนา่ยจากบญัชีคมุของกองทพับก
แลว้ 
-  ขอ้ ๕๐.๑ หนว่ยครอบครอง หนว่ยขนาดกองร้อยหรือเทียบเทา่ เป็น
หนว่ยเร่ิมรายงาน โดยรายงานไปตามสายการบงัคบับญัชา 
- ขอ้๕ ให้หนว่ยฝึกท่ีใช  ้สป.๕ สาย สพ. และ สาย วศ.รายงานการใชแ้ละ
สถานภาพ สป.๕ สาย สพ. และ สาย วศ.ตอ่ ยศ.ทบ.ภายใน ๗ วนั 
หลงัจากจบการฝึกกบัให้หนว่ยท่ีไดรั้บการแจกจา่ย สป.๕ สาย สพ. และ 
สาย วศ.ตามผนวกประกอบค าส่ัง รวบรวมและสรุปรายงานการใชข้อง
หนว่ยรองของตนเสนอตอ่ ยศ.ทบ.ทุกรอบ ๓ เดือน ฯลฯ 
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   - วทิยุ สพ.ทบ.ท่ี กห ๐๔๔๓/

๗๗๔๐ ลง ๒๔ ธ.ค.๔๖ ขอ้ 
๒.๓ 

- ข้อ ๒ .๓  ขอให้หน ่วยท่ีมี สป.๕ ในครอบครองให้ความสนใจตอ่การ
ควบคุมการเก็บรักษา  สป.๕ และ  ปฏิบติัตอ่ระเบียบและค าส่ังของ  ทบ.ท่ี
เกี่ยวกบัการเก็บรักษา การส่งก  าลัง  สป.๕  และให้ความส าคัญมากกวา่ 
สป.ประเภทอ่ืน  และควบคุมการจ าหนา่ย สป.๕ ให้ตรงตามจ านวนท่ีได้
ใชจ้ริงโดยใกลช้ิด 

 ๘.๒ การขออนุมติั
จ าหนา่ยของหนว่ยระดบั
กองพนัหรือเทียบเทา่ข้ึนไป 

๑. รายงานจ าหนา่ยตรง 
      ตามท่ีไดใ้ชไ้ปจริง 
๒. รายงานถูกตอ้ง 
 

- ตรวจ
หลกัฐานการ
ขออนุมติั
จ าหนา่ย(ทบ.
๔๐๐–๐๖๕) 

- ระเบียบกองทพับกวา่ดว้ย
การสง่ก  าลงัส่ิงอุปกรณ์
ประเภท ๕ พ.ศ.๒๕๔๒ ขอ้ 
๕๐.๒, ๕๑.๑, ๔๗.๑ 

- ขอ้ ๕๐.๒  หนว่ยขนาดกองพันหรือเทียบเทา่ หรือกองร้อยอิสระข้ึนไป
เป็นหนว่ยรายงานในการขอจ าหนา่ยกระสุน 
- ขอ้ ๕๑.๑ หน่วยจะตอ้งรายงานขอจ าหน ่ายกระสุนท่ีใช ้ในการฝึกตาม
หลักสูตรภายในเวลาไมเ่กิน  ๓๐ วนั  หลังจากการใช ้งานแล้วเสร็จ เวน้
กรณีมคีวามจ าเป็นอยา่งอ่ืน 
- ขอ้ ๔๗.๑  กระสุนท่ีขอจ าหน ่าย  หมายถึงกระสุนและวตัถุระเบิดและ
วตัถุเคมี ตลอดจนส่วนประกอบตา่งๆ  ซ่ึงมีอยูท่ี่หน ่วยและหน่วยในสาย
การส่งก  าลงัขั้นเหนือได้ควบคมุทางบญัชีไวแ้ลว้ ทั้งชนิดและจ านวนโดย
เป็นไปในลกัษณะใดลกัษณะหน่ึง  เชน่ ใช ้ไปในการฝึกตามหลักสูตร ใช ้
ไปในการรบหรือกรณีฉกุเฉิน สูญหาย ฯลฯ 

   - วทิยุ สพ.ทบ.ท่ี กห ๐๔๔๓/
๗๗๔๐ ลง ๒๔ ธ.ค.๔๖  
ขอ้ ๒.๑ 

- ขอ้ ๒ .๑ สป.๕ น าไปใช ้ปฏิบัติราชการสนามตามแผนป้องกนัประเทศ
ของหน่วยตา่งๆ  ในขั้นตน้หน ่วยจะต้องน าเอา  สป.๕ อตัรามูลฐานของ
หนว่ยไปใชเ้ป็นล าดบัแรกเมือ่มกีารใชจ้ะตอ้งรายงานการใช ้ จ าหนา่ยและ
เบิกทดแทนให้ครบตามอัตรามูลฐานตามสายการสง่ก  าลงัในสนาม 
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 ๘.๓ หลกัฐานการขอ
อนุมติัจ าหนา่ย 

๑. หลกัฐานท่ีแนบไปพร้อม 
    กบัรายงานขออนุมติั 
    จ าหนา่ย มหีลกัฐาน 
    ครบถว้น 
๒. อ่ืน ๆ 

- ตรวจใบเบิก 
- ตรวจบญัชี 
   คมุ 
- ตรวจค าส่ัง 
   การฝึก 
- รายงานการใช ้
  - ส าเนาใบ 
    สง่คืนของ 
   หมนุเวยีน 
- รายงานขอ 
   อนุมติั 
   จ าหนา่ย 
(ทบ.๔๐๐–๐๖๕) 

- ระเบียบกองทพับกวา่ดว้ย
การสง่ก  าลงัส่ิงอุปกรณ์
ประเภท ๕ พ.ศ.๒๕๔๕ ขอ้ 
๕๐.๓, ๕๑.๑.๑ ๕๑.๑.๒, 
๕๑.๒ 

- ขอ้ ๕๐.๓  การรายงานขออนุมติัจ าหนา่ยกระสุน 
     ขอ้ ๕๐.๓.๑ ใชแ้บบรายงานขออนุมติัจ าหนา่ย (ผนวก ต.  ทบ.๔๐๐- ๐๖๕)  
     ขอ้ ๕๐.๓.๒ หนว่ยขอจ าหนา่ย ท าใบรายงานขออนุมติัจ าหนา่ยข้ึน 

๔ ชดุเป็น ตวัจริง ๑ ชดุ ส าเนา ๓ ชดุ พร้อมกบัเอกสารท่ีเกีย่วขอ้ง เสนอตวัจริง
และส าเนาอีก ๒ ชดุ ไปตามสายการสง่ก  าลงั เกบ็ส าเนา ๑ ชดุ ไวใ้นแฟ้มรอเร่ือง 

       ขอ้ ๕๐.๓.๓ เอกสารท่ีตอ้งแนบไปพร้อมกบัรายงานขออนุมติัจ าหนา่ย 
     ขอ้ ๕๐.๓.๓.๑ การจ าหนา่ยส่ิงอุปกรณ์ประเภท ๕ ท่ีใชใ้นการฝึก-
ศึกษาประจ าปี 
                  - ส าเนาค าส่ัง ฝึก-ศึกษา 
                  - ส าเนารายงานการใช  ้
                  - ส าเนาใบสง่คืนของหมนุเวียนส่ิงอุปกรณ์ประเภท ๕ 
      ขอ้ ๕๐.๓.๓.๒ การจ าหนว่ยส่ิงอุปกรณ์ประเภท ๕ ท่ีใชใ้นการ
ปฏิบติัราชการสนาม ปราบปราบ ฯ หรือป้องกนัประเทศ 
                  - ส าเนาค าส่ังปฏิบติัราชการสนาม หรือผนวกการสง่ก  าลงับ ารุง 
                  - ส าเนารายงานการใช  ้    โดยมผูีบ้งัคบัหนว่ยเฉพาะกจิระดบั
กรมข้ึนไป ลงนาม 
                  - ส าเนารายงานการสูญเสียส่ิงอุปกรณ์ประเภท ๕ (ถา้ม)ี 
                  - ส าเนาใบสง่คืนของหมนุเวยีนส่ิงอุปกรณ์ประเภท ๕ 
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              ขอ้ ๕๐.๓.๓.๓ การจ าหนว่ยส่ิงอุปกรณ์ประเภท ๕ ท่ีช  ารุด 

เสียหายเส่ือมสภาพ ใชก้ารไมไ่ด ้ ตลอดจนการสูญหาย หรือขาดบญัชี 
(เส่ือมสภาพตามท่ีกรมสรรพาวธุทหารบกแจง้ ไมต่อ้งสอบสวน) 
           - ค าส่ังและส าเนาค าส่ังแตง่ตั้งคณะกรรมการสอบสวน 
           - ส านวนการสอบสวนและส าเนาการสอบสวนของคณะกรรมการ
สอบสวน 
         ขอ้ ๕๐.๓.๓.๔ การจ าหนา่ยส่ิงอุปกรณ์ประเภท ๕ ท่ีใชใ้นการทดสอบ 
            - ส าเนาค าส่ังให้ทดสอบหรือค าส่ังซอ่ม                 
            - ส าเนาใบสง่คืนของหมนุเวยีน ส่ิงอุปกรณ์ประเภท ๕ 
          ขอ้ ๕๐.๓.๓.๕ การจ าหนา่ยส่ิงอุปกรณ์ประเภท ๕ ท่ีใชใ้นการฝึก
พิเศษให้แนบหลกัฐาน เชน่เดียวกบัท่ีใชใ้นการฝึก-ศึกษาประจ าปี 

            ขอ้ ๕๐.๓.๓.๖ การจ าหนา่ยส่ิงอุปกรณ์ประเภท ๕ ท่ีใชใ้นกรณีอ่ืน
นอกเหนือจากท่ีกลา่วมาแลว้ ให้แนบค าส่ังหรือส าเนาค าส่ังการใชส่ิ้ง
อุปกรณ์ประเภท ๕ ไปดว้ย 
-  ขอ้ ๕๑.๑.๑ ของหมนุเวยีนให้น าสง่คืนตามท่ีกลา่วไวใ้น ตอนท่ี ๓ 
การสง่คืน  
-  ขอ้ ๕๑.๑.๒ หากมปีลอกกระสุนหาย ให้แนบใบรายงานการสอบสวน 
(ทบ.๔๖๘-๕๑๙) ไปดว้ย 
- ข้อ  ๕๑.๒  การขอจ าหน ่ายวตั ถุระ เบิดเพื่อท าลายกระสุนด้านใ น        
ให้ปฏิบติัตามค าส่ังกองทพับกท่ีเกี่ยวขอ้ง 
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   - วทิยุ สพ.ทบ. ท่ี กห 

๐๔๔๓/๕๗๘๕ ลง  ๑๙  ก.ย.๔๖ 
- การด าเ นินการขออนุมติัจ าหน ่าย   ในกรณีวงเงินอยูใ่นอ านาจ  จก.สพ.ทบ. 
อนุมติัขอให้สง่หลักฐานประกอบการจ าหน ่ายเพิ่มเติมทุกคร้ัง  (เพิ่มเติม)
จากระเบียบการสง่ก  าลงัส่ิงอุปกรณ์ประเภท ๕  พ.ศ.๒๕๔๒ 
       ๑. ผนวกรายละเอียดความต้องการ/รายการ สป.๕      ท่ีใช ้ในการ       
ฝึก-ศึกษา ประกอบค าส่ังฝึกท่ีหนว่ยขอจ าหนา่ย สป.๕ ในคราวนั้นๆ 
       ๒ . ส าเนาค าส่ัง เครดิต สป.๕     ท่ีหน ่วยไดรั้บการแจกจา่ยในการ     
ฝึก-ศึกษา 
        ๓. ส าเนาใบเบิกและใบแจง้เลขงาน ท่ีหนว่ยเบิก สป.๕ ตามเครดิต
หรือบญัชีการหมนุเวยีน  สป.๕ อตัรามูลฐานพร้อมเลขงานท่ีน ามาใชใ้น
การฝึก-ศึกษา 
         ๔. ส าเนารายงานการใชท่ี้หนว่ยฝึกระดบักองพนัข้ึนไป รายงานให้ 
วศ.ทบ.ทราบ(ตามค าส่ัง ทบ.เร่ืองก  าหนดการแจกจา่ย สป.๕  ประจ าปี) 
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 ๘.๔ การเสนอรายงาน
ขออนุมติัจ าหนา่ย 

๑. น าเสนอรายงานขอ 
     อนุมติัจ าหนา่ยตอ่หนว่ย 
     จา่ยท่ีสนับสนุน 
๒. ผูอ้นุมติัจ าหนา่ยม ี
      อ านาจอนุมติัถูกตอ้ง 
๓. เมือ่ไดรั้บอนุมติัจ าหนา่ย 
     ฉบบัตวัจริง แลว้น า 
     ส าเนาท่ีมาแกไ้ขให้ตรง 
     กบัตวัจริงและเสนอ 
     ส าเนาท่ีแกไ้ขแลว้ไป 
     ตามสายการบงัคบับญัชา 
 

- ตรวจสอบ 
  รายงานขอ 
  อนุมติัจ าหนา่ย 
- หลกัฐาน 
   ส าเนาใบ 
   จ าหนา่ยท่ี 
   รายงานไป 
   ตามสายการ 
  บงัคบับญัชา 
 

- ระเบียบกองทพับกวา่ดว้ย
การสง่ก  าลงัส่ิงอุปกรณ์ 
ประเภท ๕ พ.ศ.๒๕๔๒ ขอ้ 
๕๐.๓.๕.๔ และ ทางเดิน
เอกสารการจ าหนา่ย 

- ขอ้ ๕๐.๓.๕.๔ เมือ่หน ่วยขออนุมติัจ าหน ่ายไดรั้บตัวจริงแล้ว ให้แกไ้ข
ส าเนาท่ีเกบ็ไวใ้นแฟ้มรอเร่ืองให้ตรงกบัตัวจริง  แลว้เก็บ   ตวัจริงไวเ้ป็น
หลักฐานเสนอส าเนาท่ีไดแ้กไ้ขแล้วไปตามสายการบังคับบัญชาจนถึง
กองทพัภาค และให้กองทพัภาคสง่ให้กองบญัชาการชว่ยรบเก็บไวเ้ป็น
หลกัฐาน  ส าหรับหน่วยท่ีมิได้รับการสนับสนุนจากส่วนภูมิภาคและ
กองบญัชาการชว่ยรบ ให้ท าใบ   ขอจ าหนา่ย ๓  ชดุ เกบ็ส าเนาไวใ้นแฟ้ม
รอเร่ือง ๑ ช ุด เสนอตวัจริงและส าเนาอยา่งละ ๑ ช ุด ไปตามสายการส่ง
ก  าลัง  เมื่อได้รับอนุ มติัแล้ว ให้เก็บส าเนา  ๑ ช ุดไวท่ี้กองควบคุม ส่ิ ง
อุปกรณ์    กรมสรรพาวธุทหารบก ตวัจริงส่งคืนหน่วยขออนุมติัจ าหนา่ย 
ให้หนว่ยขอจ าหนา่ยแกไ้ขส าเนาให้ตรงกบัตัวจริง  แล้วเสนอส าเนาท่ี
แกไ้ขแล้วไปยงัหน ่วยข้ึนตรงกองทัพบกท่ีตนสังกดัอยู ่เพื่อเก็บไวเ้ป็น
หลกัฐาน 
- ทางเดินเอกสารจ าหนา่ย 
   ๑. การรายงานขออนุมติัจ าหนา่ย สง่รายงานตามสายการสง่ก  าลงั 
   ๒. ส าเนารายงานให้หนว่ยบงัคบับญัชาโดยตรงทราบ 
   ๓. ทางเดินของค าส่ังอนุมติัแลว้ ยอ้นกลบัทางเดินตามสายการสง่ก  าลงั 
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 ๘.๕ การติดตามการขอ
อนุมติัจ าหนา่ย (กรณีลา่ชา้)  

๑. มหีลกัฐานการติดตาม 
     การขออนุมติัจ าหนา่ย 
     เป็นลายลกัษณ์อกัษร 
 

- รายงานขอ 
  อนุมติั
จ าหนา่ยท่ีอยู ่
ในแฟ้มรอ
เร่ืองรอการ
อนุมติั 

- ค าส่ัง ทบ.ท่ี๔๒๒/๒๕๑๖ 
ลง ๕ ต.ค.๑๖ เร่ือง การตรวจ
เย่ียมการสง่ก  าลงับ ารุงของ
ผูบ้งัคบับญัชา และการก  ากบั
ดูแลของฝ่ายอ านวยการสง่
ก  าลงับ ารุง ขอ้ ๑๐.๔ 

- ขอ้ ๑๐.๔ การติดตามเรง่รัดผลงาน ฯลฯ 
             ๑๐.๔.๑ ใชว้ธีิตอ่ไปน้ีตามล าดบั 
                        ๑๐.๔.๑.๑ พบปะประสานดว้ยตนเอง                                
                        ๑๐.๔.๑.๒ สง่ผูแ้ทนไปพบปะประสานงาน 
                        ๑๐.๔.๑.๓ ติดตอ่โดยตรงดว้ยโทรศพัท์หรือวทิยุโทรศพัท์                        
                        ๑๐.๔.๑.๔ ติดตามและเรง่รัด   เป็นลายลกัษณ์อกัษร 

 ๘.๖ การตดัยอด สป.๕  
ออกจากบญัชีคมุ 

๑. เมือ่ไดรั้บอนุมติัจากผู้ม ี
     อ านาจให้จ าหนา่ยแลว้ 
๒. การบนัทึกตดัยอด 
     บญัชีคมุถูกตอ้ง 
 

- ตรวจสอบ
รายงานขอ
อนุมติั
จ าหนา่ยท่ี
ไดรั้บอนุมติั
ให้จ าหนา่ย 
- ตรวจบญัชี
คมุกระสุนมลู
ฐาน, ฝึก-
ศึกษา 

- ระเบียบ การสง่ก  าลงัส่ิง
อุปกรณ์ประเภท ๕ พ.ศ.
๒๕๔๒ ขอ้ ๕.๑.๙ 
 
 
- ระเบียบ ทบ.วา่ดว้ยการ
จ าหนา่ย สป. พ.ศ.๒๕๓๙  
ขอ้ ๒๐ 

- ขอ้ ๕.๑.๙ การจ าหนา่ย หมายถึงการตดัยอดส่ิงอุปกรณ์ออกจากความ
รับผิดชอบของกองทพับก เน่ืองจากสูญไป ใชห้มดไป ช  ารุดเสียหายจน
ไมส่ามารถซอ่มคืนสภาพไดอ้ยา่งคุม้คา่เส่ือมสภาพจนใชง้านไมไ่ด ้ หรือ
สูญหาย เกนิความตอ้งการ หรือเป็นของลา้สมยัไมใ่ชร้าชการตอ่ไป 
 
- ขอ้ ๒๐ เมือ่หนว่ยรายงานทราบผลการอนุมติัจ าหนา่ยส่ิงอุปกรณ์แลว้ 
ให้ตดัยอดส่ิงอุปกรณ์นั้นออกจากบญัชีคมุของหนว่ย และแจง้ผลการ
อนุมติันั้นให้หนว่ยบงัคบับญัชาโดยตรงทราบ   แตถ่า้ในระหวา่งการ
ด าเนินกรรมวธีิขออนุมติัจ าหนา่ย หนว่ยรายงานมคีวามจ าเป็นตอ้งใชส่ิ้ง
อุปกรณ์ประเภทนั้น ให้หนว่ยรายงานท าเบิกทดแทนไปได ้ เวน้ สป.๕ 
โดยในการเบิกทดแทนให้แนบส าเนารายงานขออนุมติัจ าหน ่วย  
(ทบ.๔๐๐-๐๖๕) ไปดว้ย 
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   - ระเบียบ ทบ.วา่ดว้ยการสง่

ก  าลงั สป.๕ พ.ศ.๒๕๔๒ ขอ้ 
๕.๑.๒๖, ขอ้ ๗.๑.๑ ขอ้ 
๖๑.๒.๑, ขอ้  ๖๑.๒.๔  ขอ้ 
๖๑.๒.๖ 

- ขอ้ ๕.๑.๒๖ อตัรากระสุนมลูฐาน หมายถึง จ านวนกระสุนซ่ึง
กองทพับกอนุมติัให้หนว่ยสะสมไว ้ เพื่อใชร้บหรือเผชิญสถานการณ์ 
และสามารถน าไปไดด้ว้ยก  าลงัพลและยานพาหนะของหนว่ย 
- ขอ้ ๗.๑.๑ ความตอ้งการกระสุนมูลฐานขั้นตน้ 

         = อตัรากระสุนมลูฐาน X จ านวนหนว่ยทหารหรือจ านวนอาวธุ
ตามอตัรานั้น  
- ขอ้ ๖๑.๒.๑ จ านวนและชนิดกระสุนตามอตัรามลูฐาน ให้ปฏิบติัตาม
ค าส่ังของกองทพับกท่ีใชบ้งัคบัอยู ่
- ขอ้ ๖๑.๒.๔ กระสุนมลูฐานน้ี มไีวเ้พื่อใชใ้นการรบหรือในกรณีฉกุเฉิน
เทา่นั้น หากน าไปใชก้รณีอ่ืนจะตอ้งไดรั้บอนุมติัจากกองทพับก 
- ขอ้ ๖๑.๒.๖ ผูบ้งัคบัหนว่ยจะตอ้งรับผิดชอบให้มจี านวนกระสุนครบ
ตามอตัรามลูฐานและอยูใ่นสภาพใชก้ารรบไดท้นัที หากปรากฏหรือ
สงสัยวา่เส่ือมสภาพ จะตอ้งรายงานตามสายการสง่ก  าลงัโดยดว่น และ
ส าเนารายงานตามสายการบงัคบับญัชาทราบดว้ย 

   - หนังสือ ยก.ทบ.ตอ่ท่ี กห 
๐๔๐๓/๒๘๘ ลง ๕ ก.ย.
๓๗ เร่ือง การเบิก ลข.
สังหาร     ขอ้ ๒.๔ 

- ขอ้ ๒.๔ ความตอ้งการ ลข. สังหารคงถือปฏิบติัเชน่เดียวกบัความตอ้งการ
กระสุนมลูฐานคือใชอ้ตัราเต็ม ตามอตัราการจดัและยุทโธปกรณ์ท่ี ทบ.
ไดก้  าหนดไว ้ส าหรับหนว่ยด าเนินกลยุทธ และหนว่ยอ่ืน ๆ 
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๙. การรายงานสถานภาพ 
 ๙.๑ การรายงานสถานภาพ
สมบูรณ์ (รอบ ๖ เดือน) 

   
 ๑ รายงานครบถว้นทุก
รายการ 
๒ รายงานตรงตามขอ้ก  าหนด
ในระเบียบ 

 
 - ค านวณ
จ านวน
กระสุนโดย
ตรวจสอบ
จ านวนอาวธุ
ท่ีหนว่ย
ไดรั้บกบั
อตัรามลูฐาน 

 - ตรวจบญัชี
คมุมลูฐาน 

 - ตรวจใบเบิก 

 
- อจย.,อสอ. และ อย. ของ
หนว่ย 
- ค าส่ัง ทบ. (เฉพาะ) ลบัมาก 
ท่ี ๙๘/๔๓  ลง ๖ ก.ย. ๔๓ 
เร่ือง อตัรามลูฐานกระสุนและ
วตัถุระเบิดและค าส่ังแกไ้ข
เพิ่มเติม ค าส่ัง ทบ.(เฉพาะ) 
ลบัมาก ท่ี ๑๓/๔๔  ลง ๖ ม.ีค.
๔๔ เร่ือง แกอ้ตัรามลูฐานและ
วตัถุระเบิด (คร้ังท่ี ๑) 
- ค าส่ัง ทบ. (เฉพาะ) ลบัมาก 
ท่ี ๕๙/๒๖ ลง ๙ ม.ีค.๒๖ เร่ือง 
อตัรามลูฐานกระสุนและวตัถุ
ระเบิดของหนว่ยอาสาสมคัร
ทหารพราน 

 
- ดูรายละเอียดในหลกัฐานอา้งอิง 
- ดูรายละเอียดในหลกัฐานท่ีอา้ง 
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   - หนังสือ ยก.ทบ.ท่ี ตอ่ กห 

๐๔๐๓/๘๗๕๐ ลง ๕ ส.ค.
๔๖ เร่ืองปัญหาขอ้ขดัขอ้ง
จากการตรวจของ จบ ขอ้.
๒.๑, ๒.๓ 

- ขอ้ ๒.๑ ลข.สังหาร ก  าหนดจา่ยให้เฉพาะหนว่ยด าเนินกลยุทธ์ จ านวน 
๑ ลูก/คน ส าหรับหนว่ยอ่ืนๆ จ านวน ๓ คน/ลูก ซ่ึงหนว่ยด าเนินกลยุทธ์
ตามนัยค าส่ังน้ี หมายรวมถึง กรม/พนั.ร.,ม. และ รพศ., กองร้อย ลว.พล. 
และ ร้อย.ลว.ไกล เน่ืองจากอตัรามลูฐานกระสุนและวตัถุระเบิด หมายถึง 
จ านวนกระสุนและวตัถุระเบิดซ่ึงอนุมติัให้มไีวท่ี้หนว่ยใชต้ลอดเวลา เพื่อเผชิญกบั
สถานการณ์รบในขั้นตน้จนกวา่การสง่ก  าลงัเพิ่มเติมตามปกติจะด าเนินการได ้อตัรา
มลูฐานดงักลา่วหนว่ยจะตอ้งสามารถน าไปไดด้ว้ยก  าลงัพล และยานพาหนะในอตัรา
ของหนว่ย เพราะฉะนั้นหนว่ยอ่ืน  ๆ จึงหมายถึง เฉพาะหนว่ยในสว่นก  าลงัรบ
(นอกเหนือจากหนว่ยด าเนินกลยุทธ์ตามนัยของค าส่ังน้ี) ตามการจดัแบง่
ประเภทการจดัหนว่ยของ ทบ. ซ่ึงประกอบดว้ย สว่นบงัคบับญัชา สว่นก  าลงัรบ สว่น
สนับสนุนการรบ สว่นภูมภิาค สว่นสง่ก  าลงับ ารุง สว่นการศึกษา และสว่นชว่ยการ
พฒันาประเทศ ดงันั้นหนว่ยอ่ืนซ่ึงมใิชห่นว่ยในสว่นก  าลงัรบ จึงไมม่คีวาม
จ าเป็นท่ีจะตอ้งเบิก   ลข.สังหาร ไวป้ระจ าหนว่ย 

    - ขอ้ ๒.๓  หนว่ยสว่นภูมภิาคและสว่นการศึกษา ก  าหนดให้มอีตัรามลู
ฐานกระสุนเทา่กบัคร่ึงหน่ึงของอตัรามลูฐานกระสุนท่ีระบุไว ้ ดงันั้นการ
ท่ีระบุอตัรามลูฐานกระสุน ปพ.๔๕ น้ิวไวจ้ านวน ๒๑ นัด/กระบอก จึง
ท าให้เกดิความสับสนวา่จะให้หนว่ยเบิกจา่ยกระสุนจ านวนเทา่ใด  เชน่  
๑๐ นัด/กระบอก,  ๑๑ นัด/กระบอก  
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    หรือ ๑๐ นัดคร่ึง/กระบอก เป็นตน้ แตอ่ยา่งไรกต็ามหากใชห้ลกัการ

ก  าหนดความตอ้งการกระสุนมลูฐานขั้นตน้ ตามอา้งถึง ๓ (ความ
ตอ้งการกระสุนมลูฐานขั้นตน้ = อตัรามลูฐาน X จ านวนหนว่ยทหาร 
หรือจ านวนอาวธุตามอตัรา) มาเป็นแนวทางในการค านวณ หากยงัมเีศษ
ของจ านวนกระสุนให้ปัดข้ึน กจ็ะสามารถแกไ้ขปัญหาดงักลา่วได ้ เชน่ 
มทบ.ม ีปพ.ของหนว่ยใช  ้ = (๒๑/๒)X(๓๓)=๓๔๖ นัด (ปัดเศษข้ึน) โดย
หนว่ยสามารถเบิกจา่ยจ านวนกระสุนดงักลา่วเป็นสว่นรวมไวป้ระจ า
หนว่ยได ้

  ๙.๒  รายงานสถานภาพ
รอบ ๑ เดือน 
      

๑.รายงานเฉพาะรายการท่ี
เปล่ียนแปลง 
๒. งดรายงานและมเีอกสาร
ยืนยนั 
๓. รายงานตรงตาม
ขอ้ก  าหนดในระเบียบฯ 

 - ตรวจรายงาน
สถานภาพ
กบับญัชีคมุ
เครดิต
กระสุน
และบญัชี 

  คมุกระสุน 

- ระเบียบ ทบ.วา่ดว้ยการสง่
ก  าลงัก  าลงั สป. ๕ พ.ศ. 
๒๕๔๒ ขอ้ ๗๐.๑.๑, ๗๐.๒, 
๗๑.๑.๑, ๗๑.๑.๒, ๗๑.๖, 
๗๒.๒, ๗๓.๑, ๗๓.๒, 
๗๓.๓, และ ๗๓.๔ 

 
 

- ขอ้ ๗๐.๑.๑ ให้หน ่วยใช ้, คลังกระสุนกองบัญชาการชว่ยรบ , 
คลังกระสุนสว่นภูมภิาค ใชแ้บบเอกสาร ใบรายงานสถานภาพกระสุน 
แบบ ๑ ตาม ผนวก ผ (ทบ.๔๖๘–๕๒๑แบบ ๑) ส าหรับคลงักระสุน
กองบัญชาการชว่ยรบ ให้ท าใบสรุปการสะสมตาม ผนวก ฝ               
(ทบ.๔๖๘–๕๒๒)  ดว้ย 
- ขอ้ ๗๐.๒ ระยะเวลาในการรายงาน ทุกระดบัหนว่ยรายงานทุกรอบ ๑  
เดือน ปิดรายงานในวนัส้ินสุดวนัท าการของเดือนนั้น ๆ  
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หัวขอ้การตรวจ ตวัชี้วดั วธีิตรวจ หลกัฐานอา้งอิง ใจความของหลกัฐานอา้งอิง 
  มลูฐาน ณ 

วนัปิด
รายงาน 

 

 - ขอ้ ๗๑.๑.๑ กองพนัหรือหนว่ยเทียบเทา่หรือกองร้อยอิสระข้ึนไป เป็น
หนว่ยรายงานสถานภาพ ส าหรับหนว่ยเหนือข้ึนไปจากกองพนั คง
รายงานเฉพาะหนว่ยข้ึนตรงของตนเวน้หนว่ยข้ึนตรงซ่ึงไดร้ายงานให้
หนว่ยท่ีให้การสนับสนุนทราบแลว้ 
- ขอ้ ๗๑.๑.๒ ให้รายงานสถานภาพตอ่หนว่ยท่ีให้การสนับสนุน ภายใน
วนัท่ี ๕ ของเดือน หลงัจากปิดรายงาน และส าเนาเสนอตามสายการ
บงัคบับญัชาและให้หนว่ยตามสายการบงัคบับญัชา สรุปรวมเอกสาร
ตามล าดบัจนถึงหนว่ยข้ึนตรงกองทพับก 
- ขอ้ ๗๑.๖ การรายงานลา่ชา้กวา่ก  าหนดของหนว่ยใด ๆ กต็าม ให้หนว่ย
ข้ึนตรงกองทพับก ซ่ึงเป็นหนว่ยในสายการบงัคบับญัชาของหนว่ยนั้น ๆ 
พิจารณาขอ้บกพรอ่ง แลว้รายงานให้กองทพับกทราบ 
- ขอ้ ๗๒.๒ ให้ทุกหนว่ยท่ีเกีย่วขอ้งรายงานสถานภาพสมบูรณ์ เพื่อสรุป
การเปล่ียนแปลงในรอบ ๖ เดือน เมือ่ส้ินสุดเดือนมนีาคมและกนัยายและ 
งดรายงานสถานภาพประจ าเดือน 

    - ขอ้ ๗๓.๑ กระสุนรายการใดท่ีหนว่ยนั้นไมไ่ดรั้บหรือสะสมไว ้ ไมม่ี
การเปล่ียนแปลงจากรายงานสถานภาพกระสุนในรอบปีท่ีแลว้ ให้งดไม ่
ตอ้งรายงาน เฉพาะในกรณีท่ีไมม่กีารเปล่ียนแปลงทุก รายการ ให้ยืนยนั
ดว้ยเคร่ืองมอืส่ือสารท่ีเหมาะสม ยกเวน้การ รายงานสถานภาพสมบูรณ์ 
- ข้อ ๗๓.๒ รายชื่อกระสุนที่จะต้องรายงาน ให้ใช้รายชื่อกระสุนตาม
ค าส่ังกองทพับกเกี่ยวกับการก  าหนดชื่อกระสุน 
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    - ขอ้ ๗๓.๓ รายงานสถานภาพกระสุน ให้ถือเป็นเอกสาร “ลบั” 
- ขอ้ ๗๓.๔ ส าหรับรายการกระสุนท่ีตอ้งรายงาน ให้ถือตาม    รายการท่ี
กรมสรรพาวธุทหารบก ประกาศและแจกจา่ยให้ทราบ 

   - หนังสือ สพ.ทบ.ดว่นมาก ท่ี 
กห ๐๔๔๓/๕๑๐ ลง ๒๑ ม.ค.
๔๕ เร่ือง ก  าหนดแนวทาง
แกปั้ญหา สป.๕ ขอ้ ๒ 
- หนังสือ สพ.ทบ.ดว่นมาก ท่ี 
กห ๐๔๔๓/๕๐๘ ลง ๒๑ ม.ค.
๔๕ เร่ือง ชี้แจงการด าเนินการ
เพิ่มเติมเกีย่วกบั สป.๕  
(เรียน มทภ.๑, ๒, ๓, ๔) 
 

- ขอ้ ๒ จากปัญหาขอ้มลูจากการรายงานสภาพ สป.๕ ตามวงรอบเดือน 
ไมม่ ี ขอ้มลูเพียงพอ สพ.ทบ.จึงไดแ้จง้ให้ ทภ.๑-๔ และ นขต.ทบ.(นอก 
ทภ. ในพื้นท่ี ทภ.๑) ทราบ และด าเนินการตามส่ิงท่ีสง่มาดว้ย ๒-๓ สรุป
ไดด้งัน้ี 
      ๒.๑ การรายงานสถานภาพทุกรอบ ๑ เดือน ในฐานะของหนว่ยใช ้
ตามแบบฟอร์ม ทบ.๔๖๘–๕๒๑ แบบ ๑ ซ่ึงหนว่ย   รายงานยอดกระสุน
ฝึก กระสุนมลูฐาน รวมในรายงานเดียวกนั   ให้แตล่ะหนว่ยรายงาน
สถานภาพกระสุนวตัถุระเบิดของหนว่ยเอง เพิ่มเติม มาพร้อมกบัรายงาน
ตามระเบียบฯ โดยแยกรายงานสถานภาพกระสุนและวตัถุระเบิด เป็น
ประเภทกระสุนมลูฐาน, กระสุนฝึก คนละฉบบัโดยใชแ้บบฟอร์ม ทบ.
๔๖๘–๕๒๑ แบบ ๑ พร้อมให้จดัท ารายงานเลขกระสุนฝึก, กระสุนมลู
ฐาน โดยใชแ้บบฟอร์ม ทบ.๔๖๘–๕๒๑ แบบ ๒ แนบมาดว้ย (ตวัอยา่ง
การรายงานตามท่ีแนบ) โดยให้รายงานสถานภาพทุกรายการ (ฉบบั
สมบูรณ์)    ทุกตน้ ต.ค., เม.ย. หากวงรอบเดือนใดไมม่กีารเปล่ียนแปลง
ให้ยืนยนัให้ทราบ หรือแจง้ให้ทราบ เฉพาะรายการท่ีเปล่ียนแปลง 
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หัวขอ้การตรวจ ตวัชี้วดั วธีิตรวจ หลกัฐานอา้งอิง ใจความของหลกัฐานอา้งอิง 
   - หนังสือ สพ.ทบ.ดว่นมาก ท่ี 

กห ๐๔๔๓/๕๐๙ ลง ๒๑ ม.ค.
๔๕ เร่ือง ชี้แจงการด าเนินการ
เพิ่มเติมเกีย่วกบั สป.๕  
(เรียน ผบ.หนว่ย นขต.ทบ.) 

     ๒.๒ การรายงานสถานภาพทุกรอบ ๑ เดือน ในฐานะหนว่ยสง่ก  าลงั 
(คลงักระสุน บชร., คลงักระสุนสว่นภูมภิาค) ตามแบบฟอร์ม ทบ.
๔๖๘–๕๒๑ แบบ ๑ ซ่ึงเติมหนว่ยรายงานยอดกระสุนฝึก กระสุนมลู
ฐาน กระสุนส ารองสงคราม รวมในรายงานฉบบัเดียวกนั ให้แตล่ะ
หนว่ยรายงานเพิ่มเติมโดยแยกรายงานยอดกระสุนฝึก (ในสะสม) และ
กระสุนส ารองสงครามคนละฉบบัโดยใชแ้บบฟอร์ม ทบ.๔๖๘–๕๒๑ 
แบบ ๑ และจดัท ารายงานเลขงาน และสภาพกระสุนฝึก กระสุนส ารอง
สงคราม แยกคนละฉบบั โดยใชแ้บบฟอร์ม ทบ.๔๖๘–๕๒๑ แบบ ๒ 
แนบมาพร้อมกบัรายงานตามระเบียบฯ(ตามตวัอยา่งท่ีแนบ) หากวงรอบ
เดือนใดไมม่กีารเปล่ียนแปลงให้ยืนยนัให้ทราบ เฉพาะรายการท่ี
เปล่ียนแปลง 
     ๒.๓ การรายงานสถานภาพเพิ่มเติม ในขอ้ ๒.๑ , ๒.๒ ให้หนว่ยท่ี
รายงาน รายงานผา่นหนว่ยสนับสนุนตามสายสง่ก  าลงั   มาพร้อมกบั
รายงานตามระเบียบฯ และให้หนว่ยรับรายงาน     ดงักลา่ว รวบรวม
รายงานของทุกหนว่ย ๆ ละ ๑ ฉบบั สง่ให้ กคสป.สพ.ทบ. ทุกวงรอบ
เดือน พร้อมกบัรายงานตามระเบียบ ฯ 
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   - วทิยุ สพ.ทบ. ท่ี กห 

๐๔๔๓/๑๙๙๑ ลง ๒๘  ม.ีค.๔๖ 
ขอ้ ๓ 

- ขอ้ ๓ เพื่อให้ทราบปีผลิต (อายุ)ของ สป.๕ ท่ีคงคลงัหนว่ยตา่ง  ๆเพื่อใช ้
เป็นขอ้มลูในการบริหารในเร่ืองการเกบ็รักษา    การจดัหา ให้สัมพนัธ์กบั
อายุการเกบ็รักษา ขอให้หนว่ยบนัทึกขอ้มลู ปีผลิต(ปี ค.ศ.) ของ สป.๕ 
แตล่ะชนิดแตล่ะเลขงานลงไป (ในชอ่งหมายเหตุ) เพิ่มเติมในรายงาน
สถานภาพประจ าเดือน ตามขอ้ ๒ ดว้ย รวมทั้งขอให้ตรวจสอบสภาพ 
สป.๕ คงคลงั (ตามผลการตรวจสภาพหรือหลกัฐานแจง้ระงับก  าจดัการใช )้ 
และบนัทึกในชอ่งสภาพให้ตรงกบัสภาพท่ีแทจ้ริงของ สป.๕ ใน
ครอบครองดว้ย 

 ๙.๓ การรายงานการใช ้ 
สป.๕ ฝึก- ศึกษา 

๑. รายงานครบถว้นถูกตอ้ง 
๒. รายงานการใชใ้ห้ ยศ.
ทบ.ทราบภายใน ๗ วนั 
หลงัจากฝึกเสร็จ 
 

- ตรวจรายงาน
การใช ้

- ตรวจ
หลกัฐาน
ใบเบิก 

- การควบคุม
ทางบญัชี 

- ค าส่ังกองทพับก (เฉพาะ) ท่ี    
เร่ืองก  าหนดการแจกจา่ยส่ิง
อุปกรณ์ประเภท ๕ สาย สพ. 
และ สาย วศ. ส าหรับการฝึก
ประจ าปีงบประมาณ……….   
ขอ้ ๕ 
- วทิยุ สพ.ทบ.ท่ี กห ๐๔๔๓/
๗๗๔๐ ลง  ๒๔  ธ.ค.๔๖ 
ข้อ ๒.๓  
- ค าส่ัง ทบ.หรือค าส่ังหนว่ย
เหนือท่ีแบง่มอบเครดิตฝึก
ประจ าปี (สาย สพ.และวศ.) 
ให้กบัหนว่ยปีปัจจุบนั 

- ขอ้ ๕ ให้หนว่ยฝึกท่ีใช  ้สป.๕ สาย สพ. และ สาย วศ.รายงานการใช ้
และสถานภาพ สป.๕ สาย สพ. และ สาย วศ.ตอ่ ยศ.ทบ.ภายใน ๗ วนั 
หลงัจากจบการฝึกกบัให้หนว่ยท่ีไดรั้บการแจกจา่ย สป.๕ สาย สพ. และ 
สาย วศ.ตามผนวกประกอบค าส่ัง รวบรวมและสรุปรายงานการใชข้อง
หนว่ยรองของตนเสนอตอ่ ยศ.ทบ. ทุกรอบ ๓ เดือน ฯลฯ 
- ขอ้ ๒.๓ ขอให้หนว่ยท่ีม ี สป.๕ ในครอบครองให้ความสนใจตอ่การ
ควบคมุการเกบ็รักษา สป.๕ และ ปฏิบติัตอ่ระเบียบและค าส่ังของ ทบ.
ท่ีเกีย่วกบัการเกบ็รักษา การสง่ก  าลงั สป.๕ และให้ความส าคญัมากกวา่ 
สป.ประเภทอ่ืน และควบคมุการจ าหนา่ย สป.๕ ให้ตรงตามจ านวนท่ีได้
ใชจ้ริงโดยใกลช้ิด 

 


