
 หลักฐานการตรวจประจ  าปี  เรื่องยานพาหนะฯ                                                                                                                      หน้า    ๑  ใน  ๖๕  หน้า 

หลักฐานการตรวจ ประจ าปี  
เร่ือง   ยานพาหนะใน และนอกอตัรา 

 
หัวขอ้การตรวจ ตวัชี้วดั วธีิตรวจ หลกัฐานอา้งอิง ใจความของหลกัฐานอา้งอิง 

๑.  การเตรียมการรับตรวจ 
 ๑.๑ การด าเนินการตาม 
       บนัทึกผลการตรวจ 
       ของชดุตรวจ จบ. 
       คร้ังหลงัสุด  

 
๑. แกไ้ขขอ้บกพรอ่ง

เรียบร้อย 
๒. รายงานการแกไ้ขให้

ผูบ้งัคบับญัชาทราบ 
๓. จดัท าส าเนาบนัทึกผล

การตรวจฯ และรายงาน   
     การแกไ้ข แนบไวก้บั

ขอ้มลู 
๔. อ่ืน ๆ 

 
- ดูเอกสาร 

 
- ระเบียบกองทพับก 
   วา่ดว้ย การตรวจใน 
   หน้าท่ีนายทหารจเร   
    พ.ศ.๒๕๕๐ ลง ๑๖ พ.ย. 
๕๐  ขอ้ ๑๔.๒ 

-  ค าส่ัง ทบ.เร่ือง    
   ก  าหนดการตรวจใน 

   หน้าท่ีนายทหารจเร  
   ประจ าปีท่ีท าการตรวจ 

 
- ข้อ ๑๔ .๒  หน่วยรับการตรวจระดบักองพันหรือเทียบเทา่ข้ึนไปเมือ่ได้รับ
บนัทึกผลการตรวจแลว้ให้ด าเนินการแกไ้ขขอ้บกพรอ่งท่ีอยูใ่นอ านาจของ
ตนทันที โดยไมต่้องรอให้หน ่วยเหนือส่ังการส าหรับเร่ืองท่ีอยูน่อกเหนือ
อ านาจของตนท่ีจะแกไ้ขไดเ้อง ให้รายงานหนว่ยเหนือเพื่อด าเนินการตอ่ไป 

 
 
 

* ๑. ครบถว้นตามท่ี จบ.
ก  าหนด 

๒. ถูกตอ้งเรียบร้อย 
๓. อ่ืน ๆ 

- ดูเอกสาร -  ค าส่ัง ทบ.เร่ืองก  าหนด    
   การตรวจในหน้าท่ี  
   นายทหารจเร ประจ าปี 
   ท่ีท าการตรวจ 
- หนังสือท่ี จบ.แจง้ให้  
  หนว่ยรับตรวจเตรียมการ  
  รับตรวจลว่งหน้า 

- 
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หัวขอ้การตรวจ ตวัชี้วดั วธีิตรวจ หลกัฐานอา้งอิง ใจความของหลกัฐานอา้งอิง 
 ๑.๓ แบบตรวจสอบและ 
       ประเมนิผลตาม 
       โครงการของ จบ. 

๑.  ครบถว้นตามท่ี จบ. 
ก  าหนด 

๒. ถูกตอ้งเรียบร้อย 
๓. อ่ืน ๆ  

- ดูเอกสาร - เชน่เดียวกบัขอ้ ๑.๒ - 
 

 ๑.๔  การจดัผูน้ าตรวจ 
         ผูรั้บตรวจและ 
         ยานพาหนะน าตรวจ 

๑. เจา้หน้าท่ีมคีวามรู้ใน
เร่ืองท่ีรับตรวจ  

๒. จดัครบถว้น  
๓. อ่ืน ๆ 

- ดูค าส่ังแตง่ตั้ง - เชน่เดียวกบัขอ้ ๑.๒ - 

 ๑.๕ การจดัสถานท่ี 
        รับตรวจ 

๑. จดัส่ิงอ านวยความ 
    สะดวกอยา่งเหมาะสม 
๒ . โ ต๊ ะ , เก ้า อ้ี  จัด เ ป็ น

ระเบียบเรียบร้อย 
๓.  แสงสวา่งเพียงพอ 
๔. อ่ืน ๆ 

- ดูสถานท่ี - เชน่เดียวกบัขอ้ ๑.๒ - 
 
 
 
 
 

 ๑.๖ การเตรียมเอกสาร 
        รับตรวจ 

๑. ใสแ่ฟ้มเป็นระเบียบ 
     เรียบร้อย 
๒. เอกสารหลกัฐาน

ถูกตอ้งครบถว้น  
๓. จดัวางอยา่งเหมาะสม 
๔. อ่ืน ๆ 

- ดูแฟ้ม
เอกสาร 

- เชน่เดียวกบัขอ้ ๑.๒ - 
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หัวขอ้การตรวจ ตวัชี้วดั วธีิตรวจ หลกัฐานอา้งอิง ใจความของหลกัฐานอา้งอิง 

๒. การรับ – ส่งหน้าที ่     

 ๒.๑ หลกัฐานการรับ-สง่ 
         หน้าท่ี 

๑. จดัท าเอกสารหลกัฐาน
ครบถว้น 

๒. เอกสารหลกัฐาน
ถูกตอ้งเรียบร้อย 

๓. อ่ืน ๆ 

- ดูเอกสาร
หลกัฐาน
การรับ-สง่
หน้าท่ี 

- ระเบียบกองทพับก 
  วา่ดว้ยการรับ-สง่หน้าท่ี 
  ในเวลายา้ย เล่ือน ลด 
  ปลด และบรรจุ พ.ศ. 
   ๒๕๔๐ ลง ๑๘ ก.ย.๔๐ 
ขอ้ ๗ 

- ขอ้ ๗ เมือ่มคี าส่ังยา้ยขา้ราชการ หรือให้ขา้ราชการออกจากราชการ ให้ 
   ผูบ้งัคบับัญชาจดัให้มีการรับ-ส่งหน้าท่ีกนัโดยเร็ว โดยให้เร่ิมออกเดินทางไป
รับ-ส่งหน้าท่ี ซ่ึงกนัและกนัภายใน ๗ วนั นับตั้งแตว่นั ท่ีได้รับทราบค าส่ัง
อยา่งเป็นทางการตอ่จากนั้ นให้ท าการรับ-ส่งหน้าท่ีตอ่กนัให้แล้วเสร็จตาม
ก  าหนดเวลา ดงัน้ี 

     ขา้ราชการท่ีมตี าแหนง่ตั้งแต ่ผู ้บงัคับหมวดหรือเทียบเทา่ลงไป ภายใน 
๒ วนั 

  ขา้ราชการท่ีมีต าแหน่งตั้งแต ่ผู ้บังคบักองร้อยหรือเทียบเทา่ ภายใน    
๓ วนั 

  ขา้ราชการท่ีมตี าแหน่งตั้งแต ่ผู ้บังคับกองพัน ผูบ้ังคับการกรมหรือ
เทียบเทา่ ภายใน ๕ วนั   

      ขา้ราชการท่ีมตี าแหน่งตั้งแต ่ผู ้บญัชาการกองพลข้ึนไปหรือเทียบเทา่ 
ภายใน ๗ วนั 

  เวน้แตผู่้ครองต าแหน่งดงักลา่วเป็นเจา้หน้าท่ีคลงั ซ่ึงรับผิดชอบบัญชี
พสัดุและพัสดุในคลังโดยตรง จึงให้ยืดเวลาในการรับ -ส่งหน้าท่ีออกไปได ้
ไมเ่กนิ ๑๕ วนั 
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หัวขอ้การตรวจ ตวัชี้วดั วธีิตรวจ หลกัฐานอา้งอิง ใจความของหลกัฐานอา้งอิง 

 ๒.๒ หลกัฐาน 
          การรายงาน  

๑. มกีารรายงาน 
   ให้ผูบ้งัคบับญัชาทราบ 
๒. รายงาน    
    ตามก  าหนดเวลา 
๓. อ่ืน ๆ 

- ดูหลกัฐาน 
   การรายงาน 
   ตามท่ี
ก  าหนด 

- ระเบียบกองทพับก 
  วา่ดว้ยการรับ-สง่ 
 หน้าท่ีในเวลายา้ย 
 เล่ือน ลด ปลด และ 
 บรรจุ พ.ศ.๒๕๔๐ ลง 
 ๑๘ ก.ย.๔๐ 
  ขอ้ ๑๑ และ ๑๒ 

- ขอ้ ๑๑ การปฏิบติัตอ่เอกสารท่ีเกีย่วข้องกบัการรับ-สง่หน้าท่ี 
            ๑๑.๑ ให้ผูส้ง่จดัท าบญัชีสง่หน้าท่ีเฉพาะในกองบงัคบัการหรือเฉพาะ
ในสว่นท่ีตนรับผิดชอบโดยตรง เชน่ บญัชีก  าลงัพล บญัชีอาวธุ บญัชีการเงิน 
บญัชีส่ิงอุปกรณ์ตามสายยุทธบริการตา่ง ๆ และบญัชีอ่ืน ๆ เฉพาะท่ีจ าเป็น
ตามจ านวนซ่ึงเป็นจริงในวนัท่ีรับ-สง่หน้าท่ีส าหรับเงินผูส้ง่ท่ีมอี านาจส่ังการ
เบิกจา่ยเงินกบัผูม้หีน้าท่ีรักษาเงินตอ้งท าบญัชีรับสง่และตรวจสอบเงินใน
บญัชีดว้ย 
          ๑๑.๒ เมือ่ไดต้รวจรับถูกตอ้งแล้วให้ผู ้ส่งและผู้รับบนัทึกไวท้้ายบัญชี
สง่หน้าท่ีวา่ไดต้รวจรับถูกต้องแลว้และลงชื่อผูรั้บไว ้แตถ่้ามกีารคลาดเคล่ือน
เกิดข้ึน ก็ให้บัน ทึกไวใ้นบัญชีนั้ น และลงชื่อผู ้รับ , ผู ้ส่ง  กบัเจ้าหน้าท่ีซ่ึ ง
เกี่ยวข้อง แล้วรับ-ส่งกนัให้ เสร็จไปช ั้นหน่ึงกอ่น  ตอ่จากนั้ นผู ้รับต้องรีบ
รายงานให้ผูบ้งัคบับญัชาโดยตรงทราบโดยเร็ว   ฯลฯ  

- ขอ้ ๑๒ บญัชีรับ-สง่หน้าท่ีให้ท าเป็น  ๓ ช ุด เก็บไว ้ณ ท่ีท าการเป็นหลกัฐาน ๑ 
ช ุด ผู ้ส่ง เก็บรักษาไว  ้๑ ช ุด อีก ๑ ช ุด ผูรั้บน าเสนอผู้บังคับบัญชาโดยตรง
ทราบภายใน ๗ วนั นับตั้งแตว่นัท่ีรับ-สง่หน้าท่ีแลว้เสร็จ ฯลฯ 
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หัวขอ้การตรวจ ตวัชี้วดั วธีิตรวจ หลกัฐานอา้งอิง ใจความของหลกัฐานอา้งอิง 

 ๒.๓ การส ารวจพิเศษ ๑. มรีายงานขออนุมติั 
๒. ด าเนินการถูกตอ้ง 
๓. อ่ืน ๆ 

- ดูหลกัฐาน 
 การรายงาน 

- ระเบียบกองทพับก 
  วา่ดว้ย การสง่ก  าลงัส่ิง 
   อุปกรณ์ ประเภท  ๒ 
   และ ๔ ลง ๓๐ ธ.ค.๓๔ 
     ขอ้ ๔๒.๓ และ ขอ้          
    ๔๒.๓.๖,     

- ข้อ ๔๒.๓ การส ารวจพิเศษ ได้แก ่การส ารวจส่ิงอุปกรณ์เ ป็นคร้ังคราวตาม
ความจ าเป็น โดยปิดการเบิกจา่ยเฉพาะรายการท่ีส ารวจนั้น เวน้กรณีเรง่ดว่น 
การส ารวจประเภทน้ีจะส ารวจส่ิงอุปกรณ์จ าพวกใด ชนิดใด หรือรายการใด
นั้น ข้ึนอยูก่บักรณี ดงัตอ่ไปน้ี 

            ๔๒.๓.๖ เมือ่มกีารรับสง่ – หน้าท่ี 
ฯลฯ 

๓. การควบคุมทางบัญชี     

     ๓.๑ บญัชีคมุ 
            ส่ิ ง อุป กรณ์ ถ าว ร 

(ทบ.๔๐๐-๐๐๕) 

๑. บนัทึกเรียบร้อย 
๒. ใบเบิกครบถว้น 
๓. จ านวน สป.ถูกตอ้ง 
๔. อ่ืน ๆ 

- ตรวจใบเบิก 
- ดูบญัชีคมุ 
- ดูใบสง่คืน 
- ดูใบโอน 
ส่ิงอุปกรณ ์

- ระเบียบกองทพับก  
  ว่าดว้ยการส่งก าลงั 
  สิ่งอุปกรณป์ระเภท 
  ๒ และ  ๔ พ.ศ.๒๕๓๔   
ลง  ๓๐  ธ .ค .๓๔  ข้ อ 
๕.๔๐, ๕.๔๑, ๓๙.๒, 

   ๓๙.๒.๓.๒, 
  ๓๙.๒.๓๒.๒ และ ข้อ 
   ๔๐ 

- ขอ้ ๕.๔๐ หน่วยใช ้ หมายถึง หน่วยท่ีได้รับส่ิงอุปกรณ์ตาม อจย. อสอ.หรือ
อนุมติัอ่ืนใดซ่ึงไดรั้บประโยชน์จากการใชส่ิ้งอุปกรณ์นั้น ๆ 

- ข้อ ๕.๔๑ หน่วยเบิก หมายถึง  หน่วยใช ้ตั้งแตร่ะดับกองพันหรือเทียบเทา่ 
หรือกองร้อยอิสระข้ึนไป หรือหนว่ยอิสระท่ี ทบ.อนุมติัหรือหนว่ยสนับสนุน
ทางการสง่ก  าลงัทุกระดบัท่ีเบิกส่ิงอุปกรณ์ไปยงัหนว่ยจา่ย 

- ขอ้ ๓๙ .๒  การควบคุมทางบัญชี  ผู ้บังคับหน่วยสนับสนุนทางการส่งก  าลัง  
และหนว่ยใช ้ จะตอ้งรับผิดชอบด าเนินการควบคมุทางบญัชีตอ่ส่ิงอุปกรณ์ให้
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย เหมาะสม เพื่อให้ทราบสถานภาพส่ิงอุปกรณ์ได้
ตลอดเวลา โดยถือมลูฐาน ภารกจิและความรับผิดชอบในการควบคุม ดงัน้ี 
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หัวขอ้การตรวจ ตวัชี้วดั วธีิตรวจ หลักฐานอ้างอิง ใจความของหลกัฐานอา้งอิง 

    - ขอ้ ๓๙.๒.๓.๒ หนว่ยใช  ้
                      ๓๙ .๒ .๓ .๒ .๑  ด าเนิ นการรวบรวมหลักฐาน  จัดท าสถิ ติและ
ขอ้มลูส าหรับส่ิงอุปกรณ์แตล่ะรายการ 

                      ๓๙ .๒.๓ .๒ .๒  จัดท าบัญชีคุมส่ิงอุปกรณ์ถาวรโดยใช ้แบบพิมพ์ 
ทบ.๔๐๐-๐๐๕ ส าหรับบญัชีคมุชิ้นส่วนซอ่มและส่ิงอุปกรณ์ใชส้ิ้นเปลือง 
ให้ใชแ้บบพิมพ์ ทบ.๔๐๐-๐๖๘ 

- ขอ้ ๔๐ ความรับผิดชอบ ผู ้บังคับบัญชาทุกระดบัช ั้นต้องรับผิดชอบในการ
ควบคมุส่ิงอุปกรณ์ให้เป็นไปโดยเรียบร้อยเหมาะสมถูกต้องตามความมุง่
หมายของทางราชการ 

๓.๒ บญัชีชิ้นสว่นซอ่ม 
        ตามอตัราพิกดั 
       หรือ บชอพ.  
       (ทบ.๔๐๐-๐๖๖) 
๓.๓ บตัรบญัชีคมุ 
       ชิ้นสว่นซอ่ม 
       ตามอตัราพิกดั 
      (ทบ.๔๐๐-๐๖๘) 

๑. จดัท าเรียบร้อย 
๒. มกีารขอปรับ บชอพ. 
๓. มกีารเบิก/สง่คืน ชอพ. 
๔. อ่ืน ๆ 
๑. บนัทึกเรียบร้อย 
๒. จ านวน ชอพ. ถูกตอ้ง 
๓. มกีารสอบทานความ 

ตอ้งการ ชอพ. 
๔. อ่ืน ๆ 

- ดู บชอพ. 
 
 
 
- ตรวจ 
  บญัชีคมุ  
- ดูการ 
  สอบทาน 
- ดูคลงัเกบ็ 
   

- ระเบียบกองทพับก  วา่
ดว้ยชิ้นสว่นซอ่มตาม
อตัราพิกดัและชิ้นสว่น
ซอ่มท่ีสะสม พ.ศ.
๒๕๑๒ ลง ๙ ม.ิย.๑๒ 
ขอ้ ๔,  ๔.๒, ๔.๓, ๔.๖, 
๖.๒, ๖.๓, ๖.๔, ๖.๕, 
๖.๖, ๖.๗ และ ๖.๘ 

 

- ขอ้ ๔ ค าจ ากดัความ 
          ๔ .๒  บัญชี ชิ้นส่วนซอ่มตามอัตราพิ กดั (บชอพ .) คือ เอกสารแสดง
รายการ และจ าน วนชิ้ นส่วนซอ่มซ่ึงอนุม ัติให้หน ่วยใช ้สะสมไวเ้พื่ อ
สนับสนุนขีดความสามารถในการซอ่มบ ารุงประจ าหนว่ย (ขั้น ๑-๒) 

          ๔.๓  ชิ้นสว่นซอ่มตามอตัราพิกดั (ชอพ.) คือ ชิ้นส่วนซอ่มส าหรับการ
ซอ่มบ ารุงประจ าหน ่วย  ซ่ึงอนุมติัให้หนว่ยใช ้สะสมไวต้ามบญัชีชิ้นส่วน
ซอ่มตามอตัราพิกดั 

          ๔.๖ หนว่ยใช  ้หมายถึง หนว่ยซ่ึงไดรั้บประโยชน์จากการใช  ้
  ส่ิงอุปกรณ์นั้นโดยตรง 
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   ๓.๔ ชิ้นสว่นซอ่ม 

  ตามอตัราพิกดั/ ชอพ. 
 
 
 
 
 
     

๑. ขออนุมติัใชถู้กตอ้ง 
๒. มกีารหมนุเวยีนใชใ้น   
     การ ปบ. และ ซบร. 
๓. มกีารเบิกทดแทนให้ 
    เต็มระดบั 
๔. อ่ืน ๆ 
 
 
 
 
 

- ตรวจ ชอพ. 
- ดูหลกัฐาน 
  การปรับ 
   ชอพ. 
- ดูหลกัฐาน 
  การเบิก 
  ทดแทน 
   

 - ขอ้ ๖.๒ การปฏิบติัของหนว่ย เมือ่ไดรั้บ บชอพ.ขั้นตน้ 
             ๖.๒ .๑ ตรวจสอบรายการและจ านวนชิ้นสว่นซอ่มท่ีคงคลังรวม ค้าง
รับกบั บชอพ .ขั้นต้นท่ีได้รับแล้วเบิกสง่คืนหรือแจ้งยกเลิกค้างรับ เมือ่ได้มี
รายการและจ านวนคงคลังรอคา้งรับของชิ้นสว่นซอ่มตรงกบั บชอพ.นั้ น ทั้ง น้ี
ตอ้งด าเนินการให้เสร็จส้ินภายใน ๓๐ วนันับจากวนัท่ีไดรั้บ บชอพ.ขั้นตน้ 
             ๖.๒ .๒  ท า บชอพ .รวมด้วยแบบพิมพ์ ทบ.๔๐๐-๐๖๖  โดยใช ้ บชอพ .
ขั้นต้นเป็นมูลฐานและแยกส าหรับ แตล่ะสายยุทธบริการแลว้เสนอให้หนว่ย
หรือคลงัท่ีสนับสนุน โดยตรงไวเ้ป็นหลกัฐาน 
             ๖.๒ .๓  ใช ้ ชอพ .ท าการซอ่มบ ารุงประจ าหน ่วย แล้วเบิกทดแทนให้
เต็มระดบัอยูเ่สมอ 
             ๖.๒ .๔  เกบ็เอกสารตา่ง  ๆ    เกีย่วกบัชิ้นสว่นซอ่มและ  บชอพ .ไวเ้ ป็น
หลกัฐาน ในส านักงานของหนว่ย และให้พร้อมท่ีจะรับตรวจได ้
- ข้อ ๖ .๓  การท าบัญชีคุมทุกหน่วยท่ีมีหน้าท่ีรับผิดชอบในการซอ่มบ ารุง
ประจ าหน ่วย บันทึกสถานภาพและข้อมูลการส่งก  าลงัของชิ้นส่วนซอ่มทุก
รายการท่ีไดรั้บอนุมติั ให้ใช ้ในการซอ่มบ ารุง  ลงในแผนเก็บของและส ารวจ 
(ทบ.๔๐๐-๐๖๘) ดงัน้ี 
               ๖.๓.๑ ส าหรับ ชอพ.คงบนัทึกตามวธีิการเขียนใน  
ผนวก ข.และหมายเหตุค าวา่ “ชอพ.” ดว้ยสีแดงไวท่ี้มมุบนซา้ย 
               ๖.๓ .๒  ส าหรับชิ้นส่วนซอ่มท่ีไมใ่ช  ่ชอพ .ได้รับอนุมติัให้ใชใ้นการ
ซอ่มบ ารุงประจ าหน ่วยได้ โดยบันทึกตามวิธีเ ขียน    ผนวก ข.   ยกเวน้ชอ่ง ท่ี
เกบ็ และชอ่งระดบัสะสมท่ีอนุมติั 
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           - ขอ้ ๖.๔ การสอบทาน ความตอ้งการเพื่อปรับปรุง บชอพ.  ให้มรีายการและ
จ านวนของ ชอพ.ไดส้มดุลกบัความตอ้งการในการซอ่มบ ารุงประจ าหนว่ย 
ให้หนว่ยท่ีรับผิดชอบในการสง่ก  าลงับ ารุงประจ าหนว่ย ปฏิบติัดงัน้ี 
              ๖.๔.๑ ชอพ.ให้สอบทานแผนเกบ็ของส ารวจยอดทุกรอบเดือนเพื่อ
ทราบความถ่ี และจ านวนของความตอ้งการทดแทนในห้วง  ๖ เดือนท่ีผา่นมา 
และขีดสีแดงในแผนเกบ็ของ และส ารวจยอดไดบ้นัทึกสุดทา้ยของรอบเดือน
ทางดา้นขวามอื 
             ๖.๔ .๒  ชิ้นส่วนซอ่มไมป่รากฏใน  บชอพ .แตคู่ม่อืส่งก  าลังหรือคูม่ือ
เทคนิคอนุมติัให้เบิกไปใช ้ในการซอ่มบ ารุงประจ าหน ่วยได้เชน่ รายการท่ีมี
เคร่ืองหมายแสดงไวว้า่ “ความตอ้งการ” หรือรายการท่ีก  าหนดระดบัสะสมไว ้
แตผ่ลการการท า ชอพ .โดยถือจ านวนยุทธภ ัณฑ์เป็นหลกัไดผ้ลลพัท์ต ่ากวา่ 
๐.๕ นั้ น ถา้ปรากฏวา่มีความถ่ีของความตอ้งการทดแทนตั้งแต ่๓  คร้ัง ข้ึนไป
ในห้วง ๖ เดือนท่ีแลว้มาเมือ่ใด ให้สอบทานความตอ้งการตามข้อ ๖.๔.๑ ได ้
- ขอ้ ๖.๕ การเพิ่มและการตดัรายการใน บชอพ. 
             ๖.๕ .๑ การเพิ่มรายการชิ้นส่วนซอ่มท่ีไมป่รากฏใน  บชอพ . แตคู่ม่ือ
สง่ก  าลังหรือคูม่อืเทคนิค อนุมติัให้เบิกไปใช ้ในการซอ่มบ ารุงประจ าหนว่ยได ้
ถา้ รายการใดมีความถ่ีของความต้องการทดแทนตั้งแต ่๓  คร้ัง ข้ึนไปในห้วง 
๖ เดือนท่ีแล้วมาให้ค านวณระดับสะสมท่ีอนุมติัโดยจ านวนรวมท่ีต้องการ
ของความต้องการทดแทนในห้วง ๖ เ ดือนท่ีแลว้มานั้ นไปค้นหาระดับสะสม
ท่ีอนุ มติัจาก    ตาราง  ผนวก ค. วิธีดูตัวอยา่ง  ผนวก ค .และเสนอขอเพิ่ ม
รายการนั้ นตอ่หน่วยสนับสนุนโดยตรง  เมื่อได้รับอนุมติัแลว้ให้เพิ่มรายการ
นั้นลงใน บชอพ.และท าการเบิกให้เต็มระดบัสะสมท่ีอนุมติั 
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                    ๖.๕.๒ การตดัรายการ ชอพ.รายการใดเมือ่มกีารบนัทึกความตอ้งการ

ทดแทนในแผนเกบ็ของและส ารวจยอดตั้งแต ่ ๑๒ เดือนข้ึนไป และมคีวามถ่ี
ของความตอ้งการทดแทน ต ่ากวา่ ๓ คร้ังในห้วง ๖ เดือน ท่ีแลว้มาให้ขอตดั
รายการนั้นตอ่หนว่ยสนับสนุนโดยตรงเมือ่ได้รับอนุมติัแล้ว ให้ตดัรายการนั้น 
ขอ้ ๖.๖ การเพิ่มและการลดระดบัสะสมท่ีอนุมติั ใน บชอพ. 
             ๖.๖.๑ การเพิ่มระดบัสะสมท่ีอนุมติั ชอพ.รายการใดมคีวามถ่ีของ
ความตอ้งการทดแทน ตั้งแต ่๓ คร้ังข้ึนไปในห้วง ๖ เดือนท่ีแลว้มาให้ค านวณ
ระดบัสะสมท่ีอนุมติัตามวธีิในขอ้ ๖.๕.๑ ถา้ไดผ้ลลพัท์สูงกวา่ บชอพ.ให้ขอ
เพิ่มระดบัสะสมนั้นตอ่หนว่ยสนับสนุนโดยตรง เมือ่ไดรั้บอนุมติัแลว้จึงเพิ่ม
ระดบัสะสมใน บชอพ.ได ้ และเบิกให้เต็มระดบัสะสมท่ีอนุมติั เชน่ ชอพ.คา่
ควรซอ่มซ่ึงก  าหนดให้ท าการแลกเปล่ียนโดยตรงได ้ หรือ  ชอพ.ท่ีคลงั
รายงานรับผิดชอบการ สง่ก  าลงัก  าหนดไวว้า่ ไมใ่ห้เพิ่มระดบัสะสมเกนิกวา่ท่ี
อนุมติัไวใ้นบชอพ.ขั้นตน้ 
              ๖.๖.๒ การลดระดบัสะสมท่ีอนุมติั ชอพ.รายการใดถา้มคีวามถ่ีของ
ความตอ้งการทดแทนตั้งแต ่๓ คร้ังข้ึนไปในห้วง ๖ เดือนท่ีแลว้มา ให้ค านวณ
ระดบัสะสมท่ีอนุมติั เชน่เดียวกบัในขอ้ ๖.๕.๑ ถา้ต ่ากวา่ท่ีก  าหนดไวใ้น 
บชอพ.ให้ขอลดระดบัสะสมตอ่หนว่ยสะสมโดยตรง เมือ่ไดรั้บอนุมติัแลว้จึง
ลดระดบัสะสมของรายการนั้นในบชอพ.ไดก้ารลดระดบัสะสมท่ีอนุมติัของ 
ชอพ.ลงต ่ากวา่ท่ีก  าหนดไวใ้น บชอพ.ขั้นตน้ให้กระท าไดเ้มือ่มขีอ้มลูความ
ตอ้งการทดแทนในแผนเกบ็ของ และส ารวจยอดตั้งแต ่ ๑๒ เดือนข้ึนไปและ
ให้สง่คืนและหรือยกเลิกคา้งรับตอ่หนว่ยสนับสนุนโดยตรง  
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  - ขอ้ ๖.๗ ขอ้ยกเวน้ 
             ๖.๗.๑ ชอพ.รายการใดเป็น สป.ลา้สมยั หรือหนว่ยใชไ้มม่ยุีทธภณัฑ์ 
ท่ีใช  ้ ชอพ.รายการนั้น ส าหรับการซอ่มบ ารุงประจ าหนว่ยอีกแลว้ ให้หนว่ยใช ้   
สง่คืนทนัที และตดั ชอพ.รายการนั้นออกจาก บชอพ.ไดโ้ดยอตัโนมติั  
             ๖.๗.๒ ชอพ.รายการใดมคีวามตอ้งการทดแทนไมถึ่ง ๓ คร้ังในห้วง 
๖ เดือนท่ีแลว้มา เน่ืองจากยุทธภณัฑ์ ไมไ่ดใ้ชง้าน เชน่ งดใชง้าน ฯลฯ หรือ 
ชอพ.นั้นมคีวามตอ้งการเฉพาะฤดูกาล ให้สะสมไวไ้ดเ้ทา่กบัจ านวนคงคลงัท่ี
มอียู ่แตไ่มเ่กบ็ระดบัสะสมท่ีอนุมติัคร้ังสุดทา้ย 
             ๖.๗.๓ เมือ่ไดรั้บแจง้การเปล่ียนแปลงหมายเลขส่ิงอุปกรณ์และหรือ
รายการจากหนว่ยสนับสนุนโดยตรง ให้หนว่ยใชแ้กไ้ข บชอพ.กบัแยกแผน
เกบ็ของส ารวจยอดได้โดยอตัโนมติั เพื่อใชส้ าหรับการเบิกคราวตอ่ไปด้วย 
- ขอ้ ๖.๘ วธีิปรับปรุง บชอพ.ตามขอ้ ๖.๕ และ ๖.๖ 
             ๖.๘.๑ หนว่ยใชแ้บบพิมพ์ ทบ.๔๐๐-๐๖๖ ตาม ผนวก ก. เขียนเฉพาะ
รายการท่ีตอ้งการปรับปรุง บชอพ.เสนอหนว่ยสนับสนุนโดยตรง จ านวน  ๒ 
ชดุ ภายใน ๑๕ วนั นับตั้งแตว่นัท่ีท าการสอบทานตามความต้องการ 
             ๖ .๘ .๒  หน่วยสนับสนุน โดยตรงตรวจสอบหมายเลข ส่ิงอุปกรณ์
รายการขั้นการซอ่ม และความต้องการท่ีขอปรับปรุง บชอพ .เมือ่เห็นวา่ถูกตอ้ง
แล้วให้  หัวหน้าหน ่วยสนับสนุนโดยตรง หรือผูท่ี้ไดรั้บมอบหมายเป็นลาย
ลักษณ์อักษร  ลงน ามอนุมติัแล้วส่งคืน ให้หน ่วยท่ีเสนอมา  จ านวน  ๑ ช ุด 
ภายใน ๓๐ วนั นับแตว่นัไดรั้บ     
          ๖.๘.๓ เมือ่หนว่ยไดรั้บหลักฐาน ท่ีอนุมติัแลว้ให้แกไ้ข บชอพ.ไดต้ามอนุมติั 
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  ๓.๕ บตัรบญัชีคมุ 

ส่ิงอุปกรณ์ 
         ใช ้ส้ินเปลือง 

     (ทบ.๔๐๐-๐๖๘) 

๑. บนัทึกเรียบร้อย 
๒. ใบเบิกครบถว้น 
๓. จ านวนชิ้นสว่นซอ่ม

ถูกตอ้ง 
๔. อ่ืน ๆ 

 

- ตรวจบตัร 
  บญัชีคมุ สป.  
  ใชส้ิ้นเปลือง 
- ดูใบเบิก 

- ระเบียบกองทพับก  วา่
ดว้ยชิ้นสว่นซอ่มตาม
อตัราพิกดัและชิ้นสว่น
ซอ่มท่ีสะสม พ.ศ.
๒๕๑๒  ลง ๙ ม.ิย.๑๒ 
ขอ้ ๖.๓ และ  ๖.๓.๒ 

- ขอ้ ๖.๓  การท าบัญชีคุมทุกหนว่ยท่ีมหีน้าท่ีรับผิดชอบในการซอ่มบ ารุงประจ า
หน ่วย บันทึกสถานภาพและข้อมลูการส่งก  าลงัของชิ้นส่วนซอ่มทุกรายการท่ี
ไดรั้บอนุมติั ให้ใชใ้นการซอ่มบ ารุง ลงในแผนเกบ็ของและส ารวจ  
(ทบ.๔๐๐-๐๖๘) ดงัน้ี                
               ๖.๓.๒ ส าหรับชิ้นสว่นซอ่มท่ีไมใ่ช  ้ ชอพ.ไดรั้บอนุมติัให้ใชใ้นการ
ซอ่มบ ารุงประจ าหนว่ยได ้ โดยบนัทึกตามวธีิเขียน    ผนวก ข.   ยกเวน้ซอ่มท่ีเกบ็ 
และชอ่งระดบัสะสมท่ีอนุมติั 

๔. การเบิก-รับ     
   ๔.๑ การเบิก สป. 

 
 
 
 
 
 
 
 

๑. ลายมอืชื่อผูม้สิีทธิเบิก
ถูกตอ้ง 

๒. จดัท าใบเบิกเรียบร้อย 
๓. เบิกทดแทนส่ิงอุปกรณ์

ตามอตัรา 
๔. อ่ืน ๆ 
 
 

- เอกสาร 
 
 
 
 
 
 
 

- ระเบียบ กองทพับกวา่
ดว้ยการสง่ลายมอืชื่อผู ้มี
สิทธิเบิกและรับส่ิง
อุปกรณ์ พ.ศ.๒๕๑๐ ลง 
๒๐ ม.ค.๑๐ ขอ้ ๓, ๔ 
และ ๕ 
 
 

- ขอ้ ๓ ให้ผูบ้งัคบับญัชา ตั้งแตช่ ั้นผูบ้ญัชาการกองพลข้ึนไปของหนว่ยท่ีมสิีทธิ
เบิกส่ิงอุปกรณ์สง่ลายมอืชื่อของตน และบุคคลอ่ืนซ่ึงตอ้งการให้เบิกส่ิงอุปกรณ์
แทนไปยงัสถานการณ์ สง่ก  าลงัท่ีสนับสนุนแหง่ละ ๑๐ ชดุ เฉพาะ สพ.ทบ.๑๖ 
ชดุ เพื่อยึดถือเป็นหลกัในการตรวจสอบลายมอืชื่อ 
             ถา้ผูม้สิีทธิเบิกส่ิงอุปกรณ์ท่ีต าแหนง่ต ่ากวา่ผูบ้งัคบับญัชาช ั้น ผบ.พล ให้
ผูบ้งัคบับญัชาของผูน้ั้นเป็นผูส้ง่ลายมือชื่อ  
- ขอ้ ๔ เมือ่ตอ้งการเปล่ียนตวับุคคลซ่ึงไดส้ง่ลายมอืไปแลว้ตาม ขอ้ ๓ จะทั้งหมด
หรือไมก่ต็ามให้สง่ลายมอืชื่อใหมท่ั้งชดุไปแทน ทั้งน้ีเพื่อสะดวกแกก่ารเกบ็
รักษาและการแจกจา่ยของเจา้หน้าท่ี 

    - ขอ้ ๕ เมือ่ผูม้สิีทธิเบิกส่ิงอุปกรณ์ ประสงค์จะให้ผูอ่ื้นรับส่ิงอุปกรณ์แทนไปยงั
สถานการณ์สง่ก  าลงัท่ีสนับสนุน แหง่ละ ๑๐ ชดุ เฉพาะ สพ.ทบ.๑๖ ชดุ        การ
เปล่ียนตวับุคคลให้ปฏิบติัท านองเดียวกบัข้อ ๔ 
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หัวขอ้การตรวจ ตวัชี้วดั วธีิตรวจ หลกัฐานอา้งอิง ใจความของหลกัฐานอา้งอิง 
๔.๒ การรับ 

 
๑. ลายมอืชื่อผูรั้บส่ิง

อุปกรณ์ถูกตอ้ง 
๒. ตั้งกรรมการตรวจรับ

ถูกตอ้ง 
๓. ลงลายมอืชื่อในใบเบิก

ฉบบัสีฟ้าถูกตอ้ง 
๔. รายงานผลการตรวจรับ

เรียบร้อย 
๕. อ่ืน ๆ 
 

  - ดูเอกสาร - ระเบียบ ทบ.วา่ด้วยการ
ส่ ง ก  า ลั ง ส่ิ ง อุ ป ก ร ณ์ 
ประเภท ๒ และ ๔ พ.ศ.
๒๕๓๔ ลง ๓๐ ธ.ค.๓๔ 
ข้อ  ๑๘ .๗ , ๑๘ .๗ .๑  , 
๑ ๘ .๗ .๒  แ ล ะ  ข้ อ 
๓๔.๒.๑.๔ 

- ขอ้ ๑๘.๗ ขอ้ก  าหนดในการใชแ้บบพิมพ์ 
               ๑๘ .๗ .๑ ใ ห้ใ ช ้แบบพิมพ์  ทบ .๔๐๐-๐๐๗  ๑  ใ นการเบิกส่ิ งอุปกรณ์
ประเภทและทุกกรณี เวน้ส่ิงอุปกรณ์ท่ีก  าหนดใน ขอ้ ๑๘.๗.๒ 
               ๑๘.๗.๒ ให้ใชแ้บบพิมพ์ ทบ.๔๐๐-๐๐๖ ในกรณีท่ีหนว่ยเบิกตอ้งไป
รับของเองหรือแบบพิมพ์ ทบ.๔๐๐-๐๐๗ ในกรณีท่ีหนว่ยเบิกตอ้งการให้หนว่ย
จา่ยสง่ส่ิงอุปกรณ์ผา่นส านักงานขนสง่ในการเบิกส่ิงอุปกรณ์ดงัตอ่ไปน้ี 

ขอ้ ๑๘.๗.๒.๑ เคร่ืองแตง่กาย 
               ขอ้ ๑๘.๗.๒.๒ เคร่ืองนอน 
               ขอ้ ๑๘.๗.๒.๓ เคร่ืองสนาม 
               ขอ้ ๑๘.๗.๒.๔ เคร่ืองเขียน  
               ขอ้ ๑๘.๗.๒.๕ แบตเตอร่ีแห้ง 
               ขอ้ ๑๘.๗.๒.๖ ส่ิงอุปกรณ์ส้ินเปลืองสายทหารชา่ง 
               ขอ้ ๑๘.๗.๒.๗ ส่ิงอุปกรณ์ส้ินเปลืองสายแพทย์ 
               ขอ้ ๑๘.๗.๒.๘ ส่ิงอุปกรณ์ส้ินเปลืองสายการสัตว ์                 

ฯลฯ 
- ขอ้ ๓๔.๒.๑.๔ เมือ่ผูรั้บ สป.ไปถึงหนว่ยเบิก ให้ผูบ้งัคบัหนว่ยเบิก ตั้งกรรมการ 
ตรวจรับ สป.จ านวน ๓ นาย ประกอบดว้ย นายทหารสัญญาบตัร อยา่งน้อย ๒ นาย 
โดยเฉพาะเจา้หน้าท่ีในสายงานท่ีรับผิดชอบตอ่ สป.นั้น เขา้รว่มดว้ย 
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หัวขอ้การตรวจ ตวัชี้วดั วธีิตรวจ หลกัฐานอา้งอิง ใจความของหลกัฐานอา้งอิง 
๔.๓ การเบิกเปล่ียนยาง ๑. เมือ่ครบอายุการใชง้าน

ตามเกณฑ์ ๓ ปี 
๒.วดัความสึกหรอ 
     ของดอกยางเป็นหลกั  

กรณีอายุของยาง 
    ไมเ่ป็นไปตามเกณฑ์ 
     ท่ีก  าหนด  
๓. กรณีช  ารุด  หรือ

เส่ือมสภาพกอ่นครบ
อายุการใชง้าน  มกีาร
ตั้งกรรมการสอบสวน  

๔. อ่ืน ๆ 

-  ดูหลกัฐาน 
   การเบิก 
 
 
 

 - ค าส่ัง ทบ. ท่ี ๕๕๙/ 
  ๒๕๓๗ ลง ๓๐ ก.ย. ๓๗ 
  เร่ืองการเบิกเปล่ียนยาง 
  และแบตเตอร่ี  ขอ้  ๒ 

 
 

-  ขอ้ ๒ การเปล่ียนยางส าหรับยานพาหนะ 
           ๒.๑ ให้เบิกเปล่ียนโดยถือเกณฑ์อายุการใชง้านไมน่้อยกวา่ ๓ ปี และ วดั
การสึกหรอของดอกยางประกอบการเบิกเปล่ียนด้วย 
           ๒.๒ ในกรณีท่ีอายุของยางยงัไมถึ่ง ๓ ปี การเบิกเปล่ียนให้วดัการ     สึก
หรอของดอกยางเป็นหลกั ทั้งน้ีให้เป็นไปตามหลกัวชิาการท่ีแตล่ะสายงาน
ก  าหนด 
           ๒.๔ การเบิกเปล่ียนท่ีนอกเหนือจากเง่ือนไขตามขอ้ ๒.๑ และ ๒.๒ เชน่ 
การช  ารุดเสียหาย, เส่ือมสภาพ หรือกรณีใดๆ ให้หนว่ยใชต้ั้งกรรมการสอบสวน
เพื่อหาขอ้เท็จจริง โดยปฏิบติัตามระเบียบ ทบ.วา่ดว้ยการจ าหนา่ย สป.ท่ีใชบ้งัคบั
อยูโ่ดยอนุโลม ดงัน้ี 
                     ๒.๔.๑ หนว่ยใชต้ั้งกรรมการสอบสวนหาขอ้เท็จจริง 
                     ๒.๔.๒ ถา้ผลการสอบสวนสรุปไดว้า่เป็นเหตุสุดวสัิย ไมไ่ดเ้กดิจาก
ความประมาทเลินเลอ่หรือบกพรอ่งในหน้าท่ี หรือเป็นเหตุพึ่งเกดิตามปกติวสัิย
ไมส่ามารถหลีกเล่ียงได ้ ให้แนบสรุปรายงานผลการสอบสวนประกอบการเบิก
เปล่ียนได ้ เชน่เดียวกบัการเบิกเปล่ียน ตามขอ้ ๒.๓ 
                      ๒.๔.๓ ถา้ผลการสอบสวนมไิดเ้ป็นไปตามขอ้ ๒.๔.๒ และจะตอ้ง
มผูีรั้บชดใชใ้ห้แนบส าเนาสรุปรายงานผลการสอบสวน ประกอบการเบิกเปล่ียน
ได ้ เชน่เดียวกบัการเบิกเปล่ียนตามขอ้ ๒.๓ โดยไมต่อ้งรอผลแหง่การสอบสวน
หรือผลแหง่การชดใชถึ้งท่ีสุด และให้หนว่ยแยกผลการสอบสวน เพื่อด าเนินการ
ตอ่ไป (๒.๓ การเบิกเปล่ียนตามหลกัการ ขอ้ ๒.๑ และ ๒.๒ ให้หนว่ยน ายางเกา่
สง่คืนหนว่ยท่ีให้การสนับสนุน พร้อมกบัเบิกรับยางใหมไ่ด้ทนัที 
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หัวขอ้การตรวจ ตวัชี้วดั วธีิตรวจ หลกัฐานอา้งอิง ใจความของหลกัฐานอา้งอิง 
   ๔.๔ การเบิกเปล่ียน 
        แบตเตอร่ี 

๑. เมือ่ครบอายุการใช  ้
    งานตามเกณฑ์ ๒ ปี 
๒. ตามสภาพการใชง้าน 
๓. กรณีช  ารุด หรือ 
    เส่ือมสภาพ กอ่นครบ 
    อายุการใชง้าน  มกีาร 
    ตั้งกรรมการสอบสวน 
๔. อ่ืน ๆ 

-  ดูหลกัฐาน 
   การเบิก 
 

- ค าส่ัง ทบ. ท่ี ๕๕๙/ 
  ๒๕๓๗ ลง ๓๐ ก.ย. ๓๗ 
  เร่ืองการเบิกเปล่ียนยาง 
  และแบตเตอร่ี  ขอ้  ๓ 

 

- ขอ้ ๓ การเบิกเปล่ียนแบตเตอร่ีส าหรับยานพาหนะ 
           ๓.๑ ให้เบิกเปล่ียนตามเกณฑ์อายุการใชง้าน ไมน่้อยกวา่ ๒ ปี ส าหรับ
ยานพาหนะทุกประเภทและทุกสายงาน โดยให้หนว่ยน าแบตเตอร่ีเกา่สง่คืน
หนว่ยท่ีให้การสนับสนุน พร้อมกบัเบิกรับแบตเตอร่ีใหมไ่ดท้นัที 
           ๓.๒ ให้เบิกเปล่ียนตามสภาพการใชง้าน ในกรณีท่ีจ าเป็นตอ้งเบิกเปล่ียน
กอ่นครบเกณฑ์อายุการใชง้าน ให้ถือหลกัการปฏิบติัเชน่เดียวกบัการเบิกเปล่ียน
ยาง ตามขอ้ ๒.๔ 

 ๔.๕ การติดตาม 
        ใบเบิก 

๑. ห้วงระยะเวลาการ  
ติดตามใบเบิก 

๒. บนัทึกหลกัฐานการ
ติดตามใบเบิกถูกตอ้ง 

๓. อ่ืน ๆ 

- ดูหลกัฐาน 
  การติดตาม 
  ใบเบิก 
 

- ค าส่ังกองทพับก ท่ี 
๒๘๙/๒๕๑๑ เร่ือง การ
ติดตามใบเบิก ลง ๒๘ 
ส.ค.๒๕๑๑  ขอ้ ๑, ๒  
และ ๔ 
 

- ขอ้ ๑ ให้หนว่ยเบิกใชแ้บบพิมพ์ในการติดตามใบเบิกได้ทุกสายงาน  
- ขอ้ ๒ การใชแ้บบพิมพ์ติดตามใบเบิก ให้ใชต้ามรายการสง่ก  าลงั 
ซ่ึงแบง่ออกไดเ้ป็น ๒ สาย คือ 
          ๒.๑ หนว่ยใชติ้ดตามใบเบิกไปยงัหนว่ยสนับสนุนโดยตรง 
หนว่ยสนับสนุนโดยตรงติดตามใบเบิกไปยงัหนว่ยสนับสนุนรวมหรือ 
คลงัสายงานยุทธบริการ หรือฝ่ายกจิการพิเศษ 
          ๒.๒ หนว่ยใชติ้ดตามใบเบิกไปยงั มทบ.หรือ จทบ., มทบ.หรือ จทบ. 
ติดตามใบเบิกไปยงัคลงัสายงานฝ่ายยุทธบริการหรือฝ่ายกิจการพิเศษ 
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    - ขอ้ ๔ ลกัษณะและวธีิการใชแ้บบพิมพ์ 

          ๔.๑ ชื่อแบบพิมพ์ “ใบติดตามใบเบิก” 
          ๔.๒ อกัษรยอ่และหมายเลขพิมพ์ ทบ.๔๐๐-๐๗๑   
          ๔.๓ แบบพิมพ์ติดตามใบเบิก ทบ.๔๐๐-๐๗๑ ให้ตามแบบทา้ยค าส่ังน้ี 
          ๔.๔ วธีิใชดู้ค าอธิบายดา้นหลงัแบบพิมพ์ ประกอบค าส่ัง (แบบ ก.)    
การเบิกตั้งแต ่๔๕-๙๐ วนั, (แบบ ข.) การเบิกเกนิกวา่ ๙๐ วนั 

   - บนัทึกขอ้ความ กบ.ทบ.
ดว่นมาก ท่ี กห ๐๔๐๔/
๔๓๘๕ เร่ือง    การ
ปรับปรุงระยะเวลาใน
การเบิกรับและจดัสง่ 
สป. ลง ๑๒ พ.ย.๔๔ ขอ้ 
๒.๒.๑ 

- ขอ้ ๒.๒.๑ ให้ปรับปรุงตน้แบบ/แบบจ าลองกระบวนการเบิกรับและจดัสง่ 
สป.ตามขอ้ ๒.๑.๑ และการใชร้ะยะเวลาในการเบิกรับและจดัสง่ สป.ตามขอ้ 
๒.๑.๒ ให้เหลือเพียง ๔ ขั้นตอน และใชร้ะยะเวลาในการเบิกรับและจดัสง่ สป.
ดงัตอ่ไปน้ี 
               ๒.๒.๑.๑ ขั้นตอนท่ิ ๑ หนว่ยสนับสนุนโดยตรงด าเนินกรรมวิธี 
                              - ให้หนว่ยเบิก/หนว่ยใช  ้ สง่หลกัฐานท่ีใชใ้นการเบิกรับ สป.
โดยทางโทรสาร (FAX) ให้กบัหนว่ยสนับสนุนโดยตรง เพื่อให้หนว่ย
สนับสนุนโดยตรงใชใ้นการตรวจสอบในสว่นท่ีเกีย่วขอ้งในขั้นตน้และให้
หนว่ยสนับสนุนโดยตรงใชร้ะยะเวลาในการตรวจสอบไมเ่กนิ ๑ วนัท าการ นับ
จากท่ีไดรั้บโทรสาร(FAX)  
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หัวขอ้การตรวจ ตวัชี้วดั วธีิตรวจ หลกัฐานอา้งอิง ใจความของหลกัฐานอา้งอิง 
                                  - กรณีท่ีหนว่ยสนับสนุนโดยตรงตรวจสอบแลว้ม ี สป.คง

คลงั ท่ีสามารถแจกจา่ยให้กบัหนว่ยเบิก/หนว่ยใชไ้ด ้ ให้หนว่ยเบิก/หนว่ยใช ้
เรง่รัดจดัสง่หลกัฐานการเบิกรับ สป.ตวัจริงให้กบัหนว่ยสนับสนุนโดยตรง 
เพื่อให้หนว่ยสนับสนุนโดยตรงใชเ้ป็นหลกัฐานในการด าเนินกรรมวธีิ และ
อนุมติัจา่ย สป.ให้กบัหนว่ยเบิก/หนว่ยใช  ้ ภายในอีก ๓ วนัท าการแลว้ให้เรง่รัด
จดัสง่ สป.ให้กบัหนว่ยเบิก/หนว่ยใชภ้ายในระยะเวลาอีกไมเ่กนิ ๓ วนัท าการ 
รวมระยะเวลาท่ีใชใ้นการเบิกรับและจดัสง่ สป.ไมเ่กนิ ๗ วนัท าการ(หนว่ย
สนับสนุนโดยตรงใชเ้วลาตรวจสอบไมเ่กนิ ๑ วนัท าการ อนุมติัจา่ยไมเ่กนิ ๓ 
วนัท าการ และจดัสง่ สป.ไมเ่กนิ ๓ วนัท าการรวมไมเ่กนิ ๗ วนัท าการ) 
                         - กรณีท่ีหนว่ยสนับสนุนโดยตรงตรวจสอบแลว้ ไมม่ ี สป.
คงคลงั ให้รีบสง่หลกัฐานการเบิกรับทางโทรสาร (FAX) ให้กบัหนว่ย
สนับสนุนทัว่ไป  (บชร.) ภายในระยะเวลาไมเ่กนิ ๑ วนัท าการ 
๒.๒.๑.๒ ขั้นตอนท่ี ๒ หนว่ยสนับสนุนทัว่ไป(บชร.)ด าเนินกรรมวิธี 
            - เมือ่หนว่ยสนับสนุนโดยตรงสง่หลักฐานการเบิกรับทาง
โทรสาร(FAX) ให้กบัหน ่วยสนับสนุนทัว่ไป (บชร.) เพื่อให้หน ่วยสนับสนุน
ทั่วไป (บช ร.) ใช ้ในการตรวจสอบในส่วน ท่ีเกี่ยวข้องในขั้นต้น ให้หน ่วย
สนับสนุนทัว่ไป(บชร.) ใชเ้วลาในการตรวจสอบไมเ่กิน ๑ วนัท าการนับจากท่ี
ไดรั้บโทรสาร(FAX) 
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หัวขอ้การตรวจ ตวัชี้วดั วธีิตรวจ หลกัฐานอา้งอิง ใจความของหลกัฐานอา้งอิง 
                              - กรณี ท่ีหน ่วยสนับสนุนทั่วไป (บชร.)ตรวจสอบแล้วมี สป .   

คงคลงั ท่ีสามารถแจกจา่ยให้กบัหน ่วยเบิก /หน่วยใชไ้ด้ ให้หน ่วยสนับสนุน
โดยตรงเร่งรัดจัดสง่หลกัฐานการเบิกรับตัวจริงให้กบัหน ่วยสนับสนุนทัว่ไป 
(บชร.) เพื่อให้หนว่ยสนับสนุนทั่วไป(บชร.)ใช ้เป็นหลกัฐานในการด าเ นิน
กรรมวธีิ  และอนุมติัจา่ย สป.ให้กบัหน ่วยเบิก/หนว่ยใช ้ ภายในอีก ๓ วนัท าการ 
แลว้ให้เรง่รัดจดัสง่ สป.ให้กบัหน ่วยเบิก/หน่วยใช ้ ภายในระยะเวลาอีกไมเ่กิน 
๓ วนัท าการ รวมระยะเวลาท่ีใชใ้นการเบิกรับและจัดส่ง  สป.ไมเ่กิน  ๘ วนัท า
การ(หน่วยสนับสนุนโดยตรงใช ้เวลาตรวจสอบ ๑ วนัท าการ หนว่ยสนับสนุน
ทัว่ไป ใช ้เวลาตรวจสอบ      ๑ วนัท าการ อนุมติัจา่ย ๓  วนัท าการ และจัดส่ง 
สป. ๓ วนัท าการ รวม ๘ วนัท าการ) 
                       - กรณีท่ีหนว่ยสนับสนุนทัว่ไปตรวจสอบแลว้ ไมม่ ี สป.คงคลงั 
ให้รีบสง่หลกัฐานการเบิกรับทางโทรสาร (FAX) ให้กบักรมฝ่ายยุทธบริการท่ี  
รับผิดชอบ สป.ภายในระยะเวลาอีกไมเ่กนิ ๑ วนั   ท าการ 
     ๒.๒.๑.๓ ขั้นตอนท่ี ๓ กรมฝ่ายยุทธบริการด าเนินกรรมวธีิ 
                     - เมือ่หนว่ยสนับสนุนทัว่ไป (บชร.) สง่หลกัฐานการเบิกรับทาง
โทรสาร (FAX) ให้กบักรมฝ่ายยุทธบริการ เพื่อให้กรมฝ่ายยุทธบริการใชใ้น
การตรวจสอบ, ตดัจา่ย สป., รวบรวม สป., จดัท าหีบหอ่, เตรียมการในการขอ   
การขนสง่และอ่ืน ๆ ให้ใชร้ะยะเวลาในการด าเนินการไมเ่กนิ ๔ วนัท าการ      
นับจากท่ีกรมฝ่ายยุทธบริการได้รับโทรสาร (FAX)  
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หัวขอ้การตรวจ ตวัชี้วดั วธีิตรวจ หลกัฐานอา้งอิง ใจความของหลกัฐานอา้งอิง 
                         - กรณีท่ีกรมฝ่ายยุทธบริการม ี สป.คงคลงัท่ีสามารถแจกจา่ยได ้

ให้หนว่ยสนับสนุนทัว่ไป (บชร.) เรง่รัดจดัสง่หลกัฐานการเบิกรับตวัจริงให้กบั
กรมฝ่ายยุทธบริการ เพื่อให้กรมฝ่ายยุทธบริการใชเ้ป็นหลกัฐานในการด าเนิน
กรรมวธีิและอนุมติัจา่ย สป.ให้กบัหนว่ยเบิก/หนว่ยใช  ้ ภายในอีก ๓ วนัท าการ 
รวมระยะเวลาท่ีใชใ้นการอนุมติัจา่ย สป. จากกรมฝ่ายยุทธบริการให้กบัหนว่ย
เบิก/หนว่ยใชไ้มเ่กนิ ๑๐ วนัท าการ(หนว่ยสนับสนุนโดยตรงตรวจสอบไมเ่กนิ   
๑ วนัท าการ, หนว่ยสนับสนุนทัว่ไปตรวจสอบไมเ่กนิ ๑ วนัท าการ, ระยะเวลา
ในการจดัสง่เอกสารทางโทรสาร ไมเ่กนิ ๑ วนัท าการ, กรมฝ่ายยุทธบริการ
ตรวจสอบและเตรียมการไมเ่กนิ ๔ วนัท าการ และด าเนินกรรมวธีิอนุมติัจา่ย 
สป.     ไมเ่กนิ ๓ วนัท าการ รวมไมเ่กนิ ๑๐ วนัท าการ) 
                      - เมือ่กรมฝ่ายยุทธบริการอนุมติัจา่ย สป.แลว้ให้รีบด าเนินการ
ดา้นการขนสง่โดยเร็ว 
                   - กรณีท่ีกรมฝ่ายยุทธบริการไมม่ี สป.คงคลัง ท่ีจะสามารถให้ การ
สนับสนุนหน่วยได ้ให้หนว่ยท่ีเกีย่วขอ้งให้การสนับสนุนในดา้นตา่ง  ๆ  เพื่อให้
กรมฝ่ายยุทธบริการสามารถด าเ นินกรรมวิธีเพื่ อจดัหา  สป.  ให้ทันตอ่ความ
ตอ้งการของหนว่ยโดยดว่นตอ่ไป 
   ๒.๒.๑.๔  ขั้นตอนท่ี ๔ ขส.ทบ.ด าเนินกรรมวธีิในการจัดสง่ สป. 
             - เมื่อ  ขส.ทบ .รับโทรสาร (FAX) รายละเ อียดหลักฐานขอการขนส่ง
จากกรมฝ่ายยุทธบริการแลว้ ให้น ามาใชใ้นการเตรียมการในขั้นตน้เสียกอ่น                  
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หัวขอ้การตรวจ ตวัชี้วดั วธีิตรวจ หลกัฐานอา้งอิง ใจความของหลกัฐานอา้งอิง 
                  - ให้กรมฝ่ายยุทธบริการรีบสง่หลกัฐานขอการขนสง่ตวัจริงให้กบั ขส.

ทบ.เพื่อให้ ขส.ทบ.ด าเนินการทุกวถีิทาง เพื่อให้สามารถจดัสง่ สป.ให้ถึงหนว่ย
เบิก/หนว่ยใช  ้ ภายในระยะเวลาไมเ่กนิ ๓ วนัท าการ รวมระยะเวลาท่ีใชใ้นการ
เบิกรับและจดัสง่ สป.ไมเ่กนิ ๑๓ วนัท าการ (ระยะเวลาอนุมติั สป.ไมเ่กนิ ๑๐ 
วนัท าการ และระยะเวลาจดัสง่ สป.ไมเ่กนิ ๓ วนัท าการ รวมไมเ่กนิ ๑๓ วนัท า
การ) 

๕. การเก็บรักษา     
  ๕.๑ ระเบียบการ 
          เกบ็รักษา 

๑. มรีะเบียบ/ค าส่ัง 
๒. ระเบียบ/ค าส่ัง มี

รายละเอียดครบถว้น 
๓. เจา้หน้าท่ีมคีวามรู้และ

ปฏิบติัตามระเบียบ/
ค าส่ัง 

๔. อ่ืน ๆ 

 - ดูระเบียบการ 
   เกบ็รักษา 

 

- ระเบียบกองทพับก 
  วา่ดว้ยการสง่ก  าลงั 
   ส่ิงอุปกรณ์ประเภท ๒ 
   และ ๔ พ.ศ.๒๕๓๔ 
   ขอ้ ๓๕, ๓๕.๑.๑ 
   และ ๓๕.๑.๒ 
 

- ขอ้ ๓๕ การเก็บรักษา  ได้แก  ่การเตรียมพื้ นท่ี การน าส่ิงอุปกรณ์เข้า-ออก    
การเก็บหรือการวาง  การระวงั รักษาส่ิงอุปกรณ์ในท่ีเก็บรวมทั้งการปรนนิบัติ
บ ารุง และการซอ่มบ ารุงขณะเกบ็ และกอ่นจา่ยดว้ย 
               ๓๕.๑.๑ เจา้กรมฝ่ายยุทธบริการ  และ /หรือเจ้ากรมฝ่ายกิจการพิ เศษ ผู ้
บัญชาการกองบัญชาการชว่ยรบ  ผู ้บัญช าการมณฑลทหารบก  ผู ้บังคับการ
จงัหวดัทหารบก ผู ้บงัคับหนว่ยสนับสนุนโดยตรงผู้บงัคับหนว่ยใช ้ จะตอ้งวาง
ระเบียบ และจดังานเกบ็รักษาส่ิงอุปกรณ์ในท่ีเกบ็ให้ปลอดภยั  และอยูใ่นสภาพ
ท่ีใชก้ารได ้
               ๓๕.๑.๒ เจา้หน้าท่ีเกบ็รักษา จะตอ้งเกบ็รักษาส่ิงอุปกรณ์ให้เป็นไป
ตามระเบียบ ท่ีผูบ้งัคบับญัชาในขอ้ ๓๕.๑.๑ ก  าหนด 
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หัวขอ้การตรวจ ตวัชี้วดั วธีิตรวจ หลกัฐานอา้งอิง ใจความของหลกัฐานอา้งอิง 
   - ค าส่ังกองทพับก 

  ท่ี ๔๖๑/๒๕๑๗ 
เ ร่ื อง  ใ ห้ กวดขัน ก าร
ควบคุมส่ิงอุปกรณ์ของ
ทาง ราช การ  ลง   ๒๒ 
พ.ย.๑๗ ขอ้ ๓ 

- ขอ้ ๓  การรักษาความปลอดภยัของสถานท่ีเก็บรักษาหรือคลังให้จัด เวร-ยาม 
เขา้ตรวจและระมดัระวงัการโจรกรรม การกอ่วนิาศกรรม ตลอด ๒๔ ช ัว่โมง 

   ๕.๒ สถานท่ีเกบ็รักษา 
   (โรงรถ, คลงัเคร่ืองมอื,  
    คลงัชิ้นสว่นซอ่ม) 

๑. สะอาด 
๒. เป็นระเบียบเรียบร้อย 
๓. มผูีรั้บผิดชอบ 
๔. อ่ืน ๆ 

  - ตรวจสถานท่ี 
    และคลงัเกบ็ 

- ขอ้บงัคบักองทพับก ท่ี   
   ๒ /๑๓๕๗   
    ๒๔๙๐ 
วา่ดว้ย การจดัระเบียบ 
 ภายใน กรมกองทหาร 

    ลง ๑๒  ก.พ.๒๔๙๐  
 ขอ้ ๑๒ 
- คูม่อืเทคนิค ๕๕-๓๐๐ 
ขอ้ ๑๕, ๑๘ และ ขอ้ ๑๙ 

- ขอ้ ๑๒ สรรพส่ิงของหลวงท่ีจา่ยประจ าตวัทหาร และประจ าหนว่ย  จะตอ้ง 
ไดรั้บการตรวจตราอนัเกีย่วกบัความสะอาดเรียบร้อยอยูเ่สมอ สว่นการท่ีจะ 
 ก  าหนดให้มกีารตรวจกนัอยา่งไร เมือ่ใดนั้น แลว้แตผู่บ้งัคบับญัชา 
 จะเห็นสมควร 
 
 
 
- ขอ้ ๑๕ บริเวณพื้นท่ีแหลง่รวบรวมควรเป็นพื้นท่ี ดงัน้ี 
            - พื้นท่ีจอดแข็งแรง  
            - มกีารระบายน ้ าดี 
            - มขีอบถนนสูง 
            - ไมค่วรมส่ิีงกดีขวางใด ๆ   
- ขอ้ ๑๘ การจราจร 
            - เขา้ออกไดส้ะดวก 
            - การจราจรภายในเหมาะสม และควรใชแ้บบจราจรทางเดียว 
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หัวขอ้การตรวจ ตวัชี้วดั วธีิตรวจ หลกัฐานอา้งอิง ใจความของหลกัฐานอา้งอิง 
    - ขอ้ ๑๙ เพื่อกนัความสับสนในการน ารถเข้าเก็บเพื่อสะดวกตอ่การตรวจตรา

นอกจากจะไดแ้บง่พื้นท่ีจอดรถไวเ้ ป็นชนิด  ๆ แลว้ รถแตล่ะระดบั แตล่ะชนิดก็
ควรจะไดก้  าหนดท่ีจอดรถเป็นประจ าไวด้้วยโดยติดหมายเลขรถไวท่ี้ข้างขวารถ 
หรือท่ีเสาโรงรถเป็นเคร่ืองสังเกต 

    ๕.๓ เคร่ืองมอื 
         และอุปกรณ์ 
         ประจ ารถ 

๑. มคีรบ 
๒. สะอาด 
๓. ใชก้ารได ้
๔. ปราศจากเป็นสนิม 
๕. เกบ็เรียบร้อย/มบีญัชี

รายละเอียด 
๖. อ่ืน ๆ 

  - ดูเคร่ืองมอื - ขอ้บงัคบัทหาร วา่ดว้ย 
   การใชร้ถยนต์ทหาร 
   ลง ๑ ม.ีค.๒๔๘๐ 
   มาตรา ๖ ขอ้ ๒๑ 
- ค าส่ังกองทพับก ท่ี 
 ๔๐๐/ ๒๕๐๗  ลง ๙  
  พ.ย.๐๗ เร่ือง ใชคู้ม่อื 
  เทคนิค ๓๗-๒๘๑๐ 
  ตอนท่ี ๒  ขอ้ ๘ ข.(๘)  
  และ ๑๑ (๑๐) (ท) 
 

- ขอ้ ๒๑ ผูข้บัรถจะให้ผูใ้ดยืมเคร่ืองมอื เคร่ืองใชป้ระจ ารถของตนไมไ่ด ้
นอกจากจะเป็นผูข้บัรถทหารดว้ยกนัและจะให้ยืมไดเ้พียงช ัว่คราว ในเวลา 
จ าเป็นเทา่นั้น 
 
- ขอ้ ๘ ข. (๘ ) รายการท่ี ๘ เคร่ืองมอืและเคร่ืองอุปกรณ์ ตรวจเคร่ืองมอืเคร่ือง
อุปกรณ์ประจ ารถ วา่มคีรบอยูใ่นสภาพใชก้ารไดแ้ละเกบ็อยูใ่นท่ีเก็บเรียบร้อย 
โดยตรวจ เคร่ืองมอืเกบ็รับรองการเกบ็ตามท่ีตา่ง ๆ 
- ขอ้ ๑๑ (๑๐) (ท) เคร่ืองมอื เคร่ืองอุปกรณ์ 
        หลงัใชง้าน  ตรวจเคร่ืองมอืตามแผนการเก็บ เคร่ืองมอืเคร่ืองใชแ้ละเคร่ือง
อุปกรณ์ตา่ง ๆ จะตอ้งมคีรบ และเกบ็ไวต้ามท่ีเกบ็ตา่ง ๆ โดยถูกตอ้ง  
        ประจ าสัปดาห์ ท าความสะอาดเคร่ืองมอืเคร่ืองใช ้ เคร่ืองอุปกรณ์ตา่ง ๆ ให้
หมดสนิมและส่ิงสกปรก ส่ิงเหลา่น้ีต้องอยูใ่นสภาพใชร้าชการได ้ถ้าหากช  ารุด 
หรือสูญหายตอ้งรายงานผูบ้งัคบับญัชาทราบ 
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  ๕.๔ เคร่ืองมอืซอ่มบ ารุง 
          ประจ าหนว่ย 

๑. มคีรบ 
๒. สะอาด 
๓. จดัเกบ็เป็นระเบียบ

เรียบร้อย 
๔. มบีญัชีรายละเอียดและ

ผูรั้บผิดชอบ 
๕. มชีื่อยอ่และหมายเลขท่ี

ฝาหีบ/ท่ีเกบ็ 
๖. อ่ืน ๆ 

-  ดูบญัชีคมุ 
-  ดูหลกัฐาน 
   การสง่ก  าลงั 
-   ดูเคร่ืองมอื 
   ซอ่มบ ารุง 

- อนุโลมตาม บสพ.๙๘ 
ค าแนะน าการซอ่มบ ารุง
ยานยนต์ประจ าหนว่ย 
ลง ๑ พ.ย.๙๘ ตอนท่ี ๖     
ขอ้ ๔๔ ก., ข.และ ค. 
และ ขอ้ ๔๕ 

- ขอ้ ๔๔ เคร่ืองมอืซอ่มบ ารุงประจ าหนว่ย 
            ก. หน่วยซอ่มบ ารุงประจ าหน ่วย  จะได้รับจา่ยเคร่ืองมือในการซอ่ม
บ ารุงเ ป็นจ านวนมาก ซ่ึงมีทั้งเคร่ืองมือประจ าตัว อันได้แกเ่คร่ืองมอืช ุดชา่ง
ทัว่ไป ซ่ึงตอ้งจา่ยประจ าตวัชา่งยนต์หรือเคร่ืองมอืประจ ารถ ซ่ึงต้องจา่ยให้แก ่
พลขับและเคร่ืองมือประจ าหน ่วย  อันได้แกเ่คร่ืองมือซอ่มบ ารุง  (ขั้นท่ี  ๒ ) 
ประจ าหนว่ย   ช ุดหมายเลข ๑ ทั่วไป  ซ่ึงเก็บไวเ้ป็นเคร่ืองมือเป็นส่วนกลาง ไม ่
จา่ยประจ าให้แกช่า่งยานยนต์  เมื่อผู ้ใดตอ้งการใชห้รือยืมไปจากคลังเคร่ืองมือ 
เมื่อใช ้เส ร็จแล้วต้องน ามาคืนภายในวนัเ ดียวกนั  ฉะนั้ น จึงเ ป็นหน้ าท่ีของ
นายทหารยานยนต์ ท่ีจะตอ้งควบคุมดูแลให้การเก็บรักษาและการใชเ้คร่ืองมือ
เป็นไปโดยถูกต้อง  การใช ้เคร่ืองมือผิดความประสงค์ท่ีตั้งไวเ้ดิม จะท าให้
เคร่ืองมอืช  ารุดเสียหาย และ  บางคร้ังท าให้เกดิอนัตรายแกผู่ใ้ชอี้กดว้ย  
            ข. การจดัคลงัเคร่ืองมอื 
                เคร่ืองมอืตา่ง ๆ นั้นควรมคีลงัเกบ็เชน่เดียวกบัชิ้นสว่นอะไหล ่ แตท่ี่
วางเคร่ืองมอืนั้นไมจ่ าเป็นจะตอ้งท าตูเ้กบ็เชน่เดียวกบัชิ้นสว่นอะไหล ่ อาจจะใช ้
ช ั้นวางนั้นเกบ็เคร่ืองมอืตา่ง ๆ กไ็ด ้
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                  การเก็บเคร่ืองมือไวท่ี้ช ั้น นั้ น  ๆ  จะต้องท าเคร่ืองหมายโดยเขียน

หมายเลขชิ้นส่วนและชื่อของเคร่ืองมือโดยยอ่ไวต้รงท่ีท่ีเก็บเคร่ืองมือนั้ น  ๆ 
เพื่อให้การน าเคร่ืองมอืออกใชก้ารและน าเคร่ืองมอืเขา้เก็บเป็นไปโดยเรียบร้อย 
เคร่ืองมอืท่ีมหีีบหอ่นั้ นให้เขียนหมายเลขเคร่ืองมอืช ุดนั้นไวบ้นหลงัหีบห่อดว้ย 
การใชเ้คร่ืองมอืผิดความประสงค์ท่ีตั้งไวเ้ดิม จะท าให้เคร่ืองมอืช  ารุดเสียหาย 
และบางคร้ังท าให้เกิดอันตรายแกผู่้ใช ้อีกด้วย นอกจากนั้ นการบ ารุง รักษา
เคร่ืองมอื 

             ค. เคร่ืองมอืชดุชา่งทัว่ไป 
             เคร่ืองมือช ุดชา่งทั่วไปท่ีจา่ยให้แกช่ า่งยานยนต์ ห้ามมิให้เกบ็ไวน้อก
คลงัเคร่ืองมอืหรือให้ชา่งยานยนต์น าไปเก็บไวท่ี้บา้นเพราะจะท าให้เคร่ืองมือ
หายหรือกระจดักระจายได้งา่ยฉะนั้ นให้เ ขียนหมายเลขหีบเคร่ืองมอืไวบ้นฝา
หีบเคร่ืองมอืกอ่นจา่ยให้แกช่ า่งยานยนต์แล้วจดัท่ีเกบ็ไวใ้ห้เมือ่จา่ยเคร่ืองมอืช ุด
ชา่งทั่วไปให้แกช่า่งยานยนต์คนใดให้จา่ยกญุแจใส่หีบเคร่ืองมือให้ดว้ยกอ่น
เวลาเลิกงาน  ๑๕  นาที   ชา่งยานยนต์จะต้องน าหีบเคร่ืองมอืท่ีไดรั้บจา่ยมาเข้า
เกบ็ในคลงัโดยใสก่ญุแจไว ้เชา้วนัรุน่ข้ึนเมือ่ถึง เวลาท างานชา่งยนต์จะมารับหีบ
เคร่ืองมือไปจากคลงัเคร่ืองมือเพื่อน าไปปฏิบัติงานอีก ๑๕ นาที กอ่นเลิกงาน
เจา้หน้าท่ีคลงั เคร่ืองมือช ุดชา่งทั่วไป ตรวจดูวา่ชา่งยานยนต์น ามาเก็บแลว้หรือ
ยงัถา้ยงัไมค่รบให้   ทวงถามจนกระทัง่น ามาเกบ็จนครบ 
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    ข้อ ๔๕ บัญชีแจ้งชุดเคร่ืองมือ 

          ก. เคร่ืองมือทุกชุดจะต้องมีบัญชีแจ้งชุดว่าในชุดเคร่ืองมือน้ัน ๆ มี

เคร่ืองมือกี่รายการ และจ  านวนชิ้นเทา่ใด ทั้งน้ีเพ่ือการตรวจสอบในขณะจ่าย

หรือ ส่งคืนเคร่ืองมือ 

          ข. บัญชีแจ้งชุดเคร่ืองมือน้ีจะต้องเกบ็ไว้ในหีบเคร่ืองมือ ๑ ชุด เกบ็

ไว้เป็นหลักฐานเจ้าหน้าที่ ๑ ชุด 

          ค. ในการจ่ายเคร่ืองมือให้แก่ช่างยานยนต์จะต้องท  าบัญชีแจ้งชุดขึ้น ๒ 

ฉบับ ให้ช่างยานยนต์รับรองแล้วเจ้าหน้าที่คลังเกบ็ไว้เป็นหลักฐาน ๑ ชุด 
  ๕.๕ ชิ้นสว่นซอ่ม 
          ตามอตัราพิกดั 
          (ชอพ.) 

๑. เกบ็ตามระเบียบ 
๒. ครบถว้น 
๓. คน้หาสะดวก 
๔. มกีารหมนุเวยีนใช  ้
๕. อ่ืน ๆ 

  -  ตรวจดว้ย  
     สายตา 
  -  สอบถาม 
  -  ดูคลงัเกบ็ 

  ชอพ. 

  - อนุโลมตาม บสพ.๙๘ 
  ค าแนะน าการซอ่มบ ารุง 
  ยานยนต์ประจ าหนว่ย 
  ลง ๑ พ.ย.๙๘ ตอนท่ี ๗  
  ขอ้ ๓๙ ค. และ ฉ. 

- ขอ้ ๓๙ ค. ท าคลงัชิ้นสว่นอะไหล ่
                (๑) ท าห้องท่ีมขีนาดประมาณ ๑๘X๓๐ ฟุต 
                (๒) จดัท าตูเ้กบ็ชิ้นสว่นอะไหลท่ี่ไดรั้บมานั้น อาจจะมขีนาดตา่งกนั 
แตช่อ่งเกบ็ชิ้นสว่นอะไหลน่ั้นควรท าข้ึนเพียง ๒ ขนาด คือ กวา้ง  ๙ น้ิว ยาวลึก 
๑๒ น้ิว และ กวา้ง ๙ น้ิว ยาวลึก ๒๔ น้ิว ชอ่งเล็กอยูต่อนบนของใหญ ่ซ่ึงใชใ้น
การเกบ็ของหนักอยูข่า้งลา่ง 
                (๓) ชอ่งเล็กขนาด ๙X๑๒  น้ิว นั้ น  อาจแบง่ออกได้เป็นชอ่งเล็ก ๆ ๔ 
ชอ่ง เพื่อใชเ้กบ็ของขนาดเล็ก 
                (๔) ท าท่ีติดป้ายหมายเลขตูแ้ละเขียนหมายเลขชอ่งเกบ็ โดยหมายเลข
ตู ้มกัจะเป็นตวัอกัษร เชน่ ตู ้ก., ตู ้ข. ฯลฯ สว่นชอ่งให้เป็นตวัเลข   ฉะนั้น หาก
ของชอ่งใดเกบ็ไวใ้นตู ้ก. ชอ่งเล็กท่ีแบง่ออก ๔ ชอ่ง ให้ใชต้วัอกัษรก  ากบัใน 

   วงเล็บ เชน่ ในชอ่งท่ี ๒ ของตู ้ก. ถา้แบง่ออกเป็นชอ่งเล็ก ๔ ชอ่งอาจเขียน 
   หมายเลขไดด้งัน้ี คือ ก.๒ (ก), ก.๒ (ข), ก.๒ (ค)  และ ก.๒ (ง) ตามล าดบั 
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หัวขอ้การตรวจ ตวัชี้วดั วธีิตรวจ หลกัฐานอา้งอิง ใจความของหลกัฐานอา้งอิง 
                (๕) ชิ้นสว่นท่ีมรูีปรา่งไมเ่หมาะสมตอ่การวางให้จดัท าป้ายติดข้ึนและ

ของท่ีมขีนาดใหญม่ากเขา้ชอ่งไมไ่ดใ้ห้ท าช ั้นวาง 
- ฉ. เกบ็ชิ้นสว่นอะไหล ่
      (๑) เก็บชิ้นสว่นอะไหลเ่ข้าชอ่งเกบ็ตามท่ีลงไวใ้นแผนเกบ็ของและส ารวจ
ยอด 
      (๒) ท่ีชอ่งเกบ็ของ   ควรพิมพ์หมายเลขชิ้นสว่นและชื่อชิ้นสว่นขนาดเล็ก ๆ 
ปิดไว ้ เพื่อป้องกนัความผิดพลาด 

     
๖.  การรักษา 
     ความปลอดภัย 

    

 ๖.๑ การป้องกนั 
             อคัคีภยั 

๑. ระเบียบ/ค าส่ังถูกตอ้ง 
๒. แผนการป้องกนั 
     อคัคีภยัและการปฏิบติั 
     เมือ่เกดิอคัคีภยั 
     ครบถว้นสมบูรณ์  
๓. มกีารซกัซอ้ม 
     และรายงานผล 

- ตรวจดูแผน  
  ป้องกนั 
  อคัคีภยั 

- ระเบียบกองทพับกวา่
ดว้ยการป้องกนัอคัคีภยั
และการปฏิบติัเมือ่เกดิ
อคัคีภยั พ.ศ.๒๕๐๓ 
ลง ๑ ก.ค.๐๓  ขอ้ ๗.๖, 

   ๗.๕, ๗.๔,  ๗.๓ และ
๗.๗  

- ขอ้ ๗.๖ แผนการป้องกนัอคัคีภยัและการปฏิบัติเมื่อเกดิอคัคีภยั  
          ทุกหน่วยจะต้องมแีผนป้องกนัอัคคีภยัและการปฏิบัติเมื่อเกดิอคัคีภ ัย 
ควรจะได้มกีารส ารวจอาคารสถานท่ีและส่ิงของตา่ง ๆ ในบริเวณท่ีอยูใ่นความ
รับผิดชอบของหน่วย การส ารวจเพื่อหารายละเอียดในเ ร่ืองปริมาณของอาคาร 
เพื่ อจัดห าเค ร่ืองดับเพ ลิงให้พอเพี ยง ต าบลส าคัญ  ๆ  ท่ีจะต้อง ป้องก ันส่ิ ง
กอ่ให้เกิดเพลิงไหม ้ฯลฯ เป็นตน้ เมือ่ส ารวจแลว้ท่ีเป็นแผนป้องกนัอคัคีภยัและ
การปฏิบติัเมือ่เกดิอคัคีภยัข้ึนในแผนน้ีควรมหีัวขอ้ดงัน้ี    
                การก  าหนดเจา้หน้าท่ีตา่ง ๆ ประจ าวนั  เพื่อปฏิบติัเมือ่เกดิอคัคีภยั 
แผนการขนยา้ยตา่ง ๆ การก  าหนดสัญญาณอคัคีภยั น ้ าท่ีใชใ้นการดบัเพลิง 
ทิศทางลมตามฤดูกาล ฯลฯ เป็นตน้    
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หัวขอ้การตรวจ ตวัชี้วดั วธีิตรวจ หลกัฐานอา้งอิง ใจความของหลกัฐานอา้งอิง 

 ๔. มกีารตรวจและ
รายงานผล 

๕. สง่แผนการป้องกนั
อคัคีภยัและการปฏิบติั
เมือ่เกดิอคัคีภยัให้
หนว่ยเหนือทราบ 

๖. เคร่ืองมอืดบัเพลิง
ประจ าหนว่ยครบถว้น 

๗. เคร่ืองดบัเพลิงทุกชนิด
ใชก้ารได ้

๘. มกีารประสานกบั
หนว่ยดบัเพลิง 

๙. อ่ืน ๆ 

 - ระเบียบกองทพับก วา่
ดว้ย  การป้องกนั
อคัคีภยัฯ (ฉบบัท่ี ๒) 
พ.ศ.๒๕๓๘ ลง   

   ๑๑ ม.ค.๓๘ 

       แผนการป้องกนัอัคคีภ ัยและการปฏิบัติเมื่อเกดิอคัคีภ ัยน้ี  นายทหารซ่ึง
ไดรั้บการแตง่ตั้งเ ป็นผูอ้ านวยการดับเพลิงของหน่วยเป็นผู้กระท าเสนอตอ่ผู้
บงัคบัหน่วยเพื่อพิจารณาด าเ นินการและสมควรแกไ้ขปรับปรุงให้เหมาะสม
อยูเ่สมอและแผนน้ีควรจะได้มีการประสานการปฏิบัติกบัหน ่วยดับเพ ลิง
สาธารณะและสว่นราชการขา้งเคียงอยา่งใกลช้ิด เพื่อการชว่ยเหลือซ่ึงกนัและ
กนัเมือ่หน ่วยจดัท าแผนป้องกนัอคัคีภ ัยของหน่วยแล้วให้หนว่ยส่งส าเนาให้
หนว่ยเหนือทราบ 

- ขอ้ ๗.๕ แผนการขนยา้ยส่ิงของ 
       ทุกหน่วยจะต้องจดัเตรียมแผนการขนย้ายส่ิงของภายในอาคาร
สถานท่ีของหนว่ยนั้น ๆ ไวแ้ตเ่ นิน ๆ ฯลฯ แผนการขนยา้ยน้ีควรติดตั้งไว ้แต ่
ละอาคารและสถานท่ี ณ ท่ีซ่ึงสามารถเห็นไดโ้ดยทั่วถึง 

- ขอ้ ๗.๔ เคร่ืองมอืดบัเพลิง  
เคร่ืองมือและเคร่ืองใชท่ี้หน ่วยสมควรจดัหาไวโ้ดยใชง้บประมาณของหนว่ย
เอง ไดแ้ก ่

            - เคร่ืองดบัเพลิงชนิดน ้ ายาเคม ี   
            - ถงัทราย และพลัว่ตกัทราย 
            - ขวานขนาดใหญ ่             
            - ถงัน ้ า, แหลง่เกบ็น ้ าท่ีมนี ้ าขงัอยูต่ลอดเวลา 
            - บนัได 
            - ไฟฉาย 
            - ป้ายแสดงทางออกเวลาฉกุเฉิน 
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หัวขอ้การตรวจ ตวัชี้วดั วธีิตรวจ หลกัฐานอา้งอิง ใจความของหลกัฐานอา้งอิง 

    - ขอ้ ๗.๓ สัญญาณบอกเพลิงไหม ้
           หน่วยตา่ง ๆ จะต้องจัดให้มเีคร่ืองให้สัญญาณบอกเพลิงไหม ้เมื่อ
เกดิเพลิงไหมข้ึ้น และไดม้กีารนัดหมายเป็นท่ีเข้าใจกนัโดยทั่วถึง เคร่ืองให้
สัญญาณน้ีอาจเป็นไซเรน  แตรเด่ียว ระฆัง  นกหวีด ฯลฯ แล้วแตค่วาม
เหมาะสม 

    - ขอ้ ๗.๗ การฝึกการปฏิบัติเมื่อเกิดอคัคีภ ัย ให้ทุกหนว่ยท าการฝึกเจา้หน้าท่ีท่ี
ไดก้  าหนดข้ึนเพื่อปฏิบติัเมือ่เกดิอคัคีภยัตามแผนท่ีจัดไวโ้ดยเฉพาะให้เพง่เล็ง
การฝึกนอกเวลาราชการ และในเวลากลางคืนเป็นพิเศษโดยให้ด าเ นินการฝึก
ในงวดท่ี ๒ ของปีงบประมาณ(ห้วงเดือน ก.พ .- พ.ค.) และสามารถใชเ้คร่ือง
ดบัเพลิงท่ีหน ่วยมอียูจ่ริงไดจ้ านวน ๑๐ % (เศษให้ปัด ๑ เคร่ือง) ทั้ง น้ีเพื่อให้
เจา้หน้าท่ีท่ีก  าหนดไว ้สามารถปฏิบติัได้อยา่งเ ป็นระเบียบไมต่ื่นตกใจ และ
ปฏิบติัการไดผ้ลโดยแนน่นอน เมือ่เกดิอคัคีภยัข้ึน 

  ๖.๒ การเกบ็ 
        วตัถุอนัตราย 

๑. วสัดุไวไฟห้ามเกบ็รวม 
    ไวใ้นอาคารหรือคลงั 
๒. อ่ืน ๆ 

-  ตรวจดว้ย
สายตา 

 

- ระเบียบกองทพับก 
วา่ดว้ยการป้องกนั
อคัคีภยัและการ
ปฏิบติัเมือ่เกดิ
อคัคีภยั พ.ศ.๒๕๐๓ 
ลง ๑ ก.ค.๐๓ 

   ขอ้ ๗.๒.๖ 

- ขอ้ ๗.๒ .๖ วตัถุบางอยา่ง เชน่ เซลล์ลูลอย, น ้ ามนัยาง ผ้าหรือดา้ยช ุบน ้ ามนั 
วตัถุเหลา่น้ีหากเก็บรวมกนัไวเ้ป็นจ านวนมากในท่ีอบัเมื่อได้รับความร้อน
มากข้ึนอาจเกดิการเผาไหมเ้องได ้
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หัวขอ้การตรวจ ตวัชี้วดั วธีิตรวจ หลกัฐานอา้งอิง ใจความของหลกัฐานอา้งอิง 

   ๖.๓ เวรยาม 
           และแสงสวา่ง 

๑. จดัเวรยามไวท่ี้คลงั 
    ตลอด ๒๔ ชม. 
๒. เวลากลางคืนมแีสง

สวา่งเพียงพอ 
๓. อ่ืน ๆ 

-  ตรวจดว้ยสายตา 
- ดูหลกัฐาน 
  การจดัเวรยาม 
- สอบถาม 

- ค าส่ังกองทพับก ท่ี 
๔๖๑/๒๕๑๗ เร่ือง 
ให้กวดขนัการ
ควบคมุส่ิงอุปกรณ์
ของทางราชการ ลง 
๒๒ พ.ย.๑๗ ขอ้ ๓ 

- ขอ้ ๓ การรักษาความปลอดภยัของสถานท่ีเก็บรักษา หรือคลงั ให้จดัเวรยาม
เฝ้าตรวจและระมดัระวงัการโจรกรรมและการกอ่วินาศกรรม ตลอดเวลา 
๒๔ ชม. 

   - ระ เบียบวา่ด้วยการ 
รปภ.แห่งชาติ พ.ศ.
๒๕๑๗ ขอ้ ๔๓.๒ 

- ขอ้ ๔๓.๒ การให้แสงสวา่ง 
   การให้แสงสวา่งก็เพื่อจะให้มองเห็นบริเวณร้ัวและเขตหวงห้ามตา่งๆ โดย
ชดัเจนในเวลามดื จะไดม้องผูบุ้กรุก เขา้ในสถานท่ี 

๗. ก ารปรน นิ บัติ บ ารุ ง
และการซ่อมบ ารุง 

    

      ๗.๑ ตารางการ 
             ป รน นิ บั ติบ า รุ ง 

(ทบ.๔๖๘-๓๖๐) 

๑. ก  าหนดไวล้ว่งหน้า 
๒. บนัทึกถูกตอ้ง

ครบถว้น  
๓. เกบ็หลกัฐานเรียบร้อย 
๔. อ่ืน ๆ 

- ตรวจดว้ย  
   สายตา 
- ตรวจเอกสาร 

- สอบถาม 

- ค าส่ังกองทพับก ท่ี 
๔๐๐/๒๕๐๗ เร่ือง 
ให้ใชคู้ม่อืเทคนิค 
๓๗-๒๘๑๐ ลง ๙ 
พ.ย.๒๕๐๗  ขอ้ ๔ 
(ค.), (๑) - (๑๗) 

- ขอ้ ๔ (ค.) วธีิใชแ้บบพิมพ์ก  าหนดการ ปบ.ยุทธภณัฑ์ 
                  การ ปบ. ยานยนต์นั้น  จะตอ้งก  าหนดไวต้ลอดเดือนและให้ลง   
รายการในแบบพิมพ์ ดงัตอ่ไปน้ี 
                 (๑) พลขบั/พลประจ ารถ เป็นชอ่งส าหรับลงนามของพลขบั หรือ
พลประจ ารถแลว้แตก่รณี 
                 (๒) ผูรั้บผิดชอบ/ควบคมุการ ปบ.ให้ลงนามของผูค้วบคมุหรือ   
ผูรั้บผิดชอบในการซอ่มบ ารุง 
                 (๓) ชื่อยุทธภณัฑ์ ให้ลงชื่อยุทธภณัฑ์ท่ีจะไดรั้บการ ปบ. 

                 (๔) วนั  (หรือไมล์) ปบ.คร้ังหลังสุด ชอ่งน้ีใช ้บันทึกวนัท่ี    และ
จ านวนไมล์ท่ีท าการ ปบ.คร้ังหลงัสุด 
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                     (๕) หมายเลขภ ายในหน่วยถ้าหากหน่วยได้ก  าหนดหมายเลข 
ภายในหนว่ยไวใ้ห้ลงไวใ้นชอ่งน้ี 
              (๖) ก  าหนดวนั ปบ.คร้ังตอ่ไป หลงัจากการ ปบ.คร้ังสุดทา้ยแลว้
จะตอ้งค านวณวา่การ ปบ.รอบ ๑,๐๐๐ ไมล์ หรือ ๑ เดือน คร้ังตอ่ไปนั้น
ควรจะตรงกบัวนัไหนและจ านวนไมล์เทา่ใด 
        (๗) หมายเลขทะเบียนในชอ่งน้ีให้ลงหมายเลขทะเบียนของยาน
ยนต์ถา้หากยานยนต์นั้นมรีถพว่งประจ าอยูด่ว้ย จะตอ้งน ารถพว่งนั้น ๆ เขา้
รับการ ปบ.พร้อมกบัรถลากจูงดว้ย และให้ลงหมายเลขของรถพว่งลงใน
ชอ่งน้ีดว้ย 

   ๗.๒ การปรนนิบติั 
            บ ารุง 

๑. เฉล่ียรถเขา้ ปบ.
เหมาะสม 

๒. ปบ.ครบทุกรายการ/
ทุกคนั 

๓. ปบ.ตามก  าหนด 
๔. มบีนัทึกหลกัฐานใน

แบบพิมพ์ ทบ.๔๖๘-
๓๖๑ (ส าหรับยาน
ยนต์ลอ้/กึ่งสายพาน)  

- ดูหลกัฐาน 
- ดูการปฏิบติั 

                     (๘) โดยปกติแบบพิมพ์ฉบบัหน่ึงจะท าเส้นบรรทัดไว ้ ๒๗  
บรรทดั แตใ่นทางปฏิบติัให้ใชแ้บบพิมพ์กบัยานยนต์ ๒๕ คนั เทา่นั้นสว่น
อีก ๒ บรรทดั ให้เหลือเผ่ือไวส้ าหรับการโอนยานยนต์เพิ่มเขา้มาใหมแ่ละ
เหลือไวส้ าหรับบนัทึกส่ิงท่ีจ าเ ป็น นอกจากนั้นยงัเป็นการสะดวกตอ่การ
แบง่รถ เพราะเหตุวา่ในสัปดาห์หน่ึงมวีนัท างาน ๕ วนั ซ่ึงหารยานยนต์ 
จ านวน ๒๕ คนั ลงตวัพอดี 
                  (๙ ) ในชอ่ง วนั ท่ีทางด้านขวาของแบบพิมพ์นั้ น ให้ ใช ้หมึก
ระบายทบัวนัอาทิตย์และวนัหยุดราชการออกเสียและชอ่งวนัอาทิตย์นั้นให้
ใชส้ าหรับลงจ านวนไมล์ของรถแตล่ะคันท่ีวิ่งไปแล้วในหน่ึงสัปดาห์ทั้ง น้ี
เพื่อสะดวกในการสอบวา่รถคนัใดมรีะยะทางใกลจ้ะถึงการ ปบ.แลว้ 
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หัวขอ้การตรวจ ตวัชี้วดั วธีิตรวจ หลกัฐานอา้งอิง ใจความของหลกัฐานอา้งอิง 

 ๕. มบีนัทึกหลกัฐานใน
แบบพิมพ์ ทบ.๔๖๘-
๓๖๒  (ส าหรับยาน
ยนต์สายพาน) 

๖. บนัทึกหลกัฐานถูกตอ้ง 
๗. เกบ็หลกัฐานครบถว้น 
๘. อ่ืน ๆ 

              (๑๐) การลงก  าหนดการ ปบ.ก  าหนดการ ปบ.ของรถคนัใด ลงไปใน
ชอ่งวนัท่ีทางดา้นขวา ให้อยูบ่รรทดัเดียวกบัยานยนต์ทางดา้นซา้ยมือ ฯลฯ 
            (๑๑) เคร่ืองหมาย เคร่ืองตา่ง ๆ ท่ีแสดงชนิดของการ ปบ.นั้นให้
ใชอ้กัษรยอ่ 
            (๑๒) การลงก  าหนดการ ปบ.ให้ลงไวล้ว่งหน้าดว้ยตวัดินสอ มี
ก  าหนด ๑ เดือน เมือ่ไดท้ าการ ปบ.ไปแลว้ให้ลงหมกึทบัในกรณีท่ีใชย้าน
ยนต์ไปราชการท่ีอ่ืน ซ่ึงตอ้งคา้งคืนมาเป็นเวลาและยานยนต์นั้นไปรับการ 
ปบ.จากท่ีอ่ืน เมือ่กลบัมาพลขบัจะตอ้งน าแบบพิมพ์ ทบ.๔๖๘-๓๖๑ หรือ 
ทบ.๔๖๘-๓๖๒ กลบัมาดว้ยเพื่อลอกหลกัฐานลงใน ทบ.๔๖๘-๓๖๐ ให้
สมบูรณ์ 
                 (๑๓) ยานยนต์ช  ารุดขาดชิ้นสว่นซอ่ม ในกรณีท่ียานยนต์ช  ารุด 
เพราะขาดชิ้นสว่นซอ่ม ให้ลง ชช.ไวใ้นกรณีท่ียานยนต์ช  ารุดเพราะขาด
ชิ้นสว่นนั้น เมือ่ถึงก  าหนดการ ปบ.จะตอ้งท าการ ปบ.สว่นท่ียงัดีอยูเ่ทา่ท่ี
สามารถจะท าได ้
                 (๑๔) ยานยนต์ช  ารุดเพราะอุบติัเหตุ ยานยนต์ท่ีช  ารุดเพราะเกดิ
อุบติัเหตุซ่ึงก  าลงัรอรายงานการสอบสวนเพื่อหาตวัผูรั้บผิดชอบอยูน่ั้นให้
ลง ชอ.ลงไปในชอ่งของวนัท่ี ฯลฯ 
             (๑๕) ยานยนต์ท่ีช  ารุดสง่ซอ่มกองสรรพาวธุ ให้ลง ชส..ลงไป ใน
ชอ่งวนัท่ี ฯลฯ             
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หัวขอ้การตรวจ ตวัชี้วดั วธีิตรวจ หลกัฐานอา้งอิง ใจความของหลกัฐานอา้งอิง 

                  (๑๖) ความสม า่เสมอในการ ปบ.การ ปบ.ตามก  าหนดเวลานั้น
จะตอ้งพยายามท าให้ตรงตามวนัท่ีก  าหนดไวใ้ห้จงไดแ้ตใ่นบางกรณียานยนต์
อาจจะไปราชการนอกเขตท่ีตั้งเป็นเวลานานซ่ึงอาจจะกลบัไมท่นัตาม
ก  าหนดวนัท าการ ปบ.นั้น ให้ลงมอืท าการ ปบ.คร้ังตอ่ไปจะตอ้งนับจากวนัท่ี
ท าการ ปบ.ไวเ้ดิมไมน่ับจากวนัท่ีท าการ ปบ.จริง ๆ 
              (๑๗) ในกรณีท่ียานยนต์วิง่ระยะทางเกนิกวา่ก  าหนดเวลาการ ปบ.
เชน่วิง่ ๑,๐๐๐ ไมล์ ในสัปดาห์ท่ี ๒ ให้ถือระยะทางเป็นเกณฑ์ก  าหนดการ 
ปบ.ฉะนั้น ในสัปดาห์ท่ี ๒ แทนท่ีจะท าการ ปบ.ประจ าสัปดาห์ให้ท าการ 
ปบ.รอบ ๑,๐๐๐ ไมล์ หรือ ๑ เดือน แลว้ลงแทน ส.๒ 

        ๗.๓ การซอ่มบ ารุง ๑. รายงานของพลขบั 
๒. รายงานการปฏิบติั

ของชา่ง 
๓. มกีารอนุมติั/ส่ังการ 

ในการซอ่มบ ารุง 
๔. ด าเนินการซอ่มตาม

ก  าหนด 
๕. ใช ้ชอพ.ในการซอ่ม

บ ารุงและเบิกให้เต็ม
ระดบัอยูเ่สมอ 

- ตรวจหลกัฐาน 
- สอบถาม 
- ดูการปฏิบติั 
- ดูใบสง่ซอ่ม 
- ดูใบเบิก 
- ดูรายงานผล 
  การสง่ซอ่ม 

- ค าส่ังกองทพับกท่ี 
๔๐๐/๒๕๐๗ เร่ือง 
ให้ใชคู้ม่อืเทคนิค 
๓๗-๒๘๑๐  

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

- ข้อ ๕  ค.(๑)   การปรนนิบัติบ ารุงยานพาหนะท่ีกระท าโดยพลขับนั้ น ม ี  
ดงัน้ีตรวจและปรนนิบติับ ารุงยานยนต์ตามรายการท่ีก  าหนดไวใ้น          ทบ.
๔๖๘-๓๑๐  
- ขอ้ ๖ การปรนนิบติับ ารุงยานพาหนะประจ าวนัโดยพลขบั 
          ก. รายงานตรวจสภาพ และปรนนิบติับ ารุงประจ าวนั และสัปดาห์โดย 
พลขบันั้น ปรากฏอยูใ่นแบบพิมพ์ ช.พ.๔๖๘-๓๑๐ รายการปรนนิบติับ ารุง
ใชก้บั ยานยนต์ลอ้ ยานยนต์กึ่งสายพาน ยานยนต์สายพานและยานยนต์หุ้ม
เกราะนอกจากนั้นยงัใชก้บัรถจกัรยานยนต์ไดอี้ก การตรวจสอบสภาพและ
การปรนนิบติับ ารุงตามรายการตา่ง ๆ ใน ทบ.๔๖๘-๓๑๐ นั้นจะตอ้งท าตาม
วธีิปฏิบติัท่ีกลา่วไว ้ ขอ้ ๘-๑๐ ซ่ึงใชก้บัยานยนต์แตล่ะชนิด และกระท าโดย
ไมข่ดัแยง้ตอ่คูม่อืเทคนิคท่ีจา่ยประจ ารถนั้น ๆ 
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หัวขอ้การตรวจ ตวัชี้วดั วธีิตรวจ หลกัฐานอา้งอิง ใจความของหลกัฐานอา้งอิง 

 ๖ . มีห ลัก ฐ าน ใ บ เ บิ ก 
ชอพ. และ สป.ใช ้ส้ิน
เปล้ือง 

๗. มีหลักฐานใบส่งซอ่ม 
(ทบ.๔๖๘-๓๑๑) 

๘ . มีร ายง าน ติดตามผล
การซอ่ม 

๙ . คู ่มื อ กา ร  ป บ .แ ล ะ 
ซบร. มีครบถ้วน  ตาม
ชนิดของยานพาหนะ 

๑๐. อ่ืน ๆ 

            ง. การตรวจสภาพทั่วไป และการปรนนิบัติบ ารุงแตล่ะอยา่งนั้นจะตอ้ง
ตรวจและปรน นิบัติบ ารุ งแทนห รือโครงท่ีรองรับชิ้ น ส่วนนั้ น ด้วย
นอกจากนั้ นยงัจะตอ้งตรวจและปรนนิบัติบ ารุงข้อตอ่หรือส่ิงยึดโยงของ
ชิ้นส่วนนั้ น  ๆ  อีกด้วยโดยปกติการตรวจสภาพทั่วไปนั้ นได้แกก่ารตรวจวา่
ส่ิงของนั้นอยูใ่นสภาพเรียบร้อยติดตั้ง  ถูกต้อง ติดตั้งม ัน่คงและไมสึ่กหรอ
มากเกนิสมควร 
- ข้อ ๗  จ. การปรนนิบัติบ ารุงประจ าสัปดาห์  การปรนนิบัติบ ารุงประจ า
สัปดาห์นั้ น กระท าเพื่อจะส่งเสริมการปรนนิบติับ ารุงประจ าวนัให้ละเ อียดถ่ี
ถว้นย่ิง ข้ึนการปรนนิบัติบ ารุงประจ าสัปดาห์ประกอบด้วยการปรนนิบัติ
บ ารุงหลงัจากการใช ้งานเพิ่มเติมด้วยความสนใจเป็นพิเศษตอ่การปฏิบัติ
บางอยา่งท่ีไดก้  าหนดไวซ่ึ้งรวมทั้งการขันให้แนน่การท าความสะอาดและ
การหลอ่ล่ืน  ถ้าจ าเ ป็นการปรนนิบัติบ ารุงประจ าสัปดาห์นั้ นจะต้องมีการ
ตรวจสอบโดยผูบ้ังคับหมูห่รือผู ้ท่ีได้รับการแตง่ตั้งให้รับผิดชอบในการน้ี 
และนายทหารประจ ากองร้อย  เพื่อดูคุณภาพของการปรนนิบติับ ารุงท่ีพลขับ
ไดก้ระท าไป 

- ขอ้ ๑๓ ก.(๑)  
            แบบพิมพ์  ทบ.๔๖๘ -๓๖๑ “รายการปรนนิบัติบ ารุงและตรวจสภาพ
ทางเทคนิคยานยนต์ลอ้ และยานยนต์กึ่งสายพาน” 
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                แบบพิมพ์น้ีใชส้ าหรับปรนนิบติับ ารุง และตรวจสภาพทางเทคนิคยาน
ยนต์กึ่งสายพาน อนัไดแ้ก ่ รถโดยสาร, รถบรรทุก, รถพว่งรถลาดตระเวน, รถ
หุ้มเกราะ, รถกึ่งสายพาน, เคร่ืองอุปกรณ์ในการการขนถา่ย และยานยนต์เสทิน
บก เสทินน ้ า 
- ขอ้ ๑๓ ก.(๒) 
            แบบพิมพ์ ทบ.๔๖๘ -๓๖๒  “รายการปรนนิบัติบ ารุงและตรวจสภาพ
ทางเทคนิคส าหรับยานยนต์สายพานและยานยนต์หุ้มเกราะ ” แบบพิมพ์น้ีใช ้
ส าหรับปรนนิบัติบ ารุงและตรวจสภาพทางเทคนิค  ยานยนต์ท่ีเคล่ือนท่ีบน
สายพานเชน่รถถงั ฐานปืนใหญเ่คล่ือนท่ีด้วยตัวเอง, รถตีนตะขาบ, ยานยนต์
ท่ีหุ้มเกราะและติดอาวธุคลา้ยรถถงั 
- ขอ้ ๑๔  ก. วธีิปฏิบัติทั่ว ๆ ไปน้ีเ ป็นค าแนะน ามูลฐาน  ซ่ึงจะตอ้งปฏิบติัใน
การปรนนิบัติบ ารุงยานยนต์  ตามรายการท่ีปรากฏอยูใ่นแบบพิมพ์ท่ีใช ้ใน
การปรนนิบติับ ารุง 

   - ค าส่ังกองทพับก  
 ท่ี ๓๒๐/๒๓๖๓๐  
 เร่ือง วธีิซอ่มบ ารุง 
ยุทโธปกรณ์สาย สพ. 
ลง    ๙ พ.ย.๙๘ ขอ้ ๔ 
และ ๕ 

- ขอ้ ๔  การปฏิบัติเมื่อยุทโธปกรณ์ช  ารุดหรือชงักใชร้าชการเมื่อยุทโธปกรณ์
ช  ารุดหรือชงักใชร้าชการให้ผูรั้บผิดชอบรายงานตามล าดบัช ั้นจนถึงผู้มอี านาจ
อนุมติัส่ังการในการซอ่มบ ารุงประจ าหนว่ย  ภายใน ๒๔ ชม. และห้ามมิให้ใช ้
ยุทโธปกรณ์ท่ีอยูใ่นสภาพงดใชก้ารนั้ นตอ่ไปอีก จนกวา่จะได้ท าการซอ่ม
บ ารุงให้กลบัมาอยูส่ภาพใชก้ารไดเ้รียบร้อยแลว้ 
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    - ขอ้ ๕  การปฏิบติัการซอ่มบ ารุงของหนว่ยใช ้  เมือ่ไดรั้บรายงานวา่ 
  ยุทโธปกรณ์ ชงักใชร้าชการให้ผูม้อี  านาจส่ังการในการซอ่มบ ารุงประจ า 
  หนว่ยปฏิบติัดงัน้ี 
      ก. เมือ่ช  ารุดตามสภาพ 
           ส่ังการให้เจ้าหน้ าท่ีซอ่มบ ารุงประจ าหน ่วยจัดการซอ่มทันที โดยใช ้
เคร่ืองอะไหลป่ระจ าหน ่วยซ่ึงไดเ้ บิกขั้นต้นมาจาก คส.สพ.ทบ. ถ้าการช  ารุด
นั้นตอ้งการเคร่ืองอะไหล ่ซ่ึงยงัอยูใ่นประเภทการซอ่มบ ารุงประจ าหนว่ย (ขั้น
ท่ี ๑-๒) แตห่นว่ยนั้นไมไ่ด้รับอนุมติัให้เบิกไวป้ระจ าหน ่วยได้ กใ็ห้ท าการเบิก
ไปยงักองสรรพาวธุท่ีให้การสนับสนุนทนัที เพื่อน ามาท าการซอ่มตอ่ไป 
      ข. เมือ่ช  ารุดผิดปกติหรือสูญหาย 
           ส่ังตั้งกรรมการข้ึนสอบสวน ฯลฯ 
        ค. ถา้การช  ารุดของยุทโธปกรณ์อยูใ่นประเภทการซอ่มบ ารุงในสนาม 
 (ขั้นท่ี ๓-๔) ให้เจา้หน้าท่ีน ายุทโธปกรณ์นั้นสง่ซอ่มยงักองสรรพาวธุ ทั้งน้ี
ห้ามไมใ่ห้หนว่ยใชท้ าการซอ่มบ ารุงเกนิขั้น เป็นอนัขาด  ฯลฯ 

   - ค าส่ังกองทพับก ท่ี 
๓๗๖/๒๕๑๔ เร่ือง
แนวทางปฏิบติัเพื่อ
การประหยดัของ
กองทพับก ขอ้ ๕.๓ 

- ขอ้ ๕.๓  ให้ผูบ้งัคบับญัชาตรวจตราดูแลทรัพย์สินท่ีมอียูแ่ลว้  รายงานการ
ซอ่มไปยงัหนว่ยซอ่มบ ารุงตามสายงาน และถา้หากพบเห็นทรัพย์สินของทาง
ราชการช  ารุดใชก้ารไมไ่ด ้ แตไ่มม่กีารรายงาน หรือติดตามผลการซอ่ม ให้
พิจารณาลงโทษทุกรายเชน่เดียวกนั 
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   - ค าส่ังกองทพับก ท่ี  
 ๔๒๒/๒๕๑๖ เร่ือง 
 การตรวจเย่ียมการสง่ 
 ก  าลงัของผูบ้งัคบั 
บญัชาและก  ากบัดูแล
ของฝ่ายอ านวยการ 
การสง่ก  าลงับ ารุง ลง 
๕ ต.ค. ๑๖ ขอ้ ๑๐  

- ขอ้ ๑๐ การติดตามและเรง่รัดผลงานของฝ่ายอ านวยการสง่ก  าลงับ ารุงปฏิบติั 
ดงัน้ี 
    ๑๐.๔ ใชว้ธีิตอ่ไปน้ีตามล าดบั 
                      ๑๐.๔.๑ พบปะประสานงานดว้ยตนเอง (การเย่ียมเพื่อก  ากบัดูแล
ดา้นการสง่ก  าลงับ ารุง) 
                      ๑๐.๔.๒ สง่ผูแ้ทนไปพบปะประสานงาน 
                      ๑๐.๔.๓ ติดตอ่โดยตรงดว้ยโทรศพัท์และวิทยุโทรทศัน์ 
                    ๑๐.๔.๔ ติดตามและเรง่รัดเป็นลายลกัษณ์อักษร 

   - ค าส่ังกองทพับก  ท่ี 
๔๐๐/๒๕๐๗เร่ือง ให้
ใชคู้ม่อืทางเทคนิค 
๓๗-๒๘๑๐ ขอ้ ๔ ก. 
(๑) และ ๑๕ ก.(๔)  
 
 
- ค าชี้แจงกองทพับก 
   เร่ืองการใชแ้ละการ 
   ปรนนิบติับ ารุง 
   ยานยนต์ท่ีไดรั้บ 
   มอบตามโครงการ 
   ลง ๘ ม.ิย.๙๗ ขอ้ ๓ 

- ขอ้ ๔ ก.(๑) บตัรการใชร้ถประจ าวนั ทบ.๔๖๘-๓๑๐ ฯลฯ บตัรการใชร้ถ
ประจ าวนัน้ี ยังมรีายการ ปบ.ประจ าสัปดาห์อีกดว้ยจะต้องเก็บบตัรน้ีไวเ้ป็น    
หลกัฐานจนกวา่จะไดท้ าการ ปบ.ประจ าเดือนไปแล้วจึงจะท าลายเสียได ้

- ขอ้ ๑๕ ก.(๔) แบบพิมพ์ท่ีใช ้ในการตรวจสภาพทางเทคนิคนั้ นเมื่อตรวจ
เสร็จแล้วจะต้องน าไปเก็บไวใ้นซองประวติัยุทธภ ัณฑ์  ทบ.๔๖๘ -๓๖๘ 
จนกระทั่งได ้ ท าการ ปบ.รอบ ๖ เดือน  หรือ ๓  เ ดือน  (ยานยนต์สายพาน ) 
เสร็จเรียบร้อยแลว้จึงจะท้ิงไปได ้
- ข้อ ๓  การปรนนิบัติบ ารุงประจ าเ ดือน  และประจ า  ๖ เ ดือน  ฯลฯ ให้เก็บ
รักษาไวจ้นกวา่จะไดเ้สร็จจากการ ปบ.ประจ า ๖  เดือนแลว้จึงท าลายไดแ้ละ
จะท าลายหลักฐานการปรนนิบัติบ ารุงประจ า  ๖ เ ดือนท่ีแล้วได้ใน เมื่อได้
ปรนนิบติับ ารุงประจ า ๖ เดือนตอ่ไปเสร็จแลว้ 
 



 หลักฐานการตรวจประจ  าปี  เรื่องยานพาหนะฯ                                                                                                                      หน้า    ๓๖  ใน  ๖๕  หน้า 

 

หัวขอ้การตรวจ ตวัชี้วดั วธีิตรวจ หลกัฐานอา้งอิง ใจความของหลกัฐานอา้งอิง 

    ๗.๔ สภาพยานพาหนะ ๑. ระบบเคร่ืองยนต์มี
สภาพสมบูรณ์ 

๒. ระบบไฟฟ้ามสีภาพ
สมบูรณ์ 

๓. สภาพตวัถงัสมบูรณ์
เรียบร้อย 

๔. ระบบห้ามลอ้
และคลทัช์สมบูรณ์ 

๕. สภาพยานพาหนะ
สะอาด 

๖. การจอดเป็นระเบียบ
เรียบร้อย 

๗. สภาพลวดสลิงและ
เคร่ืองกวา้นจดัเกบ็
เรียบร้อย 

๘. อ่ืน ๆ 

- ตรวจดว้ย 
 สายตาดูสภาพ 
 ทัว่ไปของรถ 
 

- ค าส่ังกองทพับก  
 (ค าชี้แจง) ท่ี ๒๓/
๘๑๕๐ เร่ือง ก  าหนด 
ขั้นการซอ่มบ ารุงยาน 
ยนต์สายสรรพาวธุใน
โครงการ ฯ  ลง ๒๘ 
ม.ิย.๐๕   ขอ้ ๑ 
- ค าส่ังกองทพับก ท่ี  
๔๐๐/๒๕๐๗ เร่ือง ให้
ใชคู้ม่อืเทคนิค       
๓๗-๒๘๑๐ ลง         
๙ พ.ย.๐๗  ขอ้ ๑๓ 
ก.(๑) (๒) 

- ขอ้ ๑ ให้ใช ้ ผนวก ๑, ๑ ก.และ  ๒  ก.ท้ายค าส่ังฉบับน้ี  เป็นหลกัส าหรับซอ่ม
บ ารุงยาน ยนต์ล้อ  และยานยน ต์สายพาน  รายการซอ่มบ า รุงตามผนวก
ดงักลา่วน้ี  มิไดร้ะบุคคลเฉพาะวา่เป็นยานยนต์ชนิดและขนาดใด แตเ่ป็น
รายการเฉพาะท่ีส าคญั ๆ ส าหรับถือเป็นหลกัพิจารณาเทา่นั้น 
 
 
 
- ขอ้ ๑๓ ก.เพื่อให้การปรนนิบติับ ารุง  และการตรวจสภาพทางเทคนิคมแีนวทาง
ปฏิบัติเ ป็นแบบอยา่งอันเดียวได้จัดพิมพ์รายงานการปรนนิบัติบ ารุงและการ
ตรวจสภาพทางเทคนิค ของยานยนต์แตล่ะอยา่งไวด้งัน้ี 

(๑) แบบพิมพ์ ทบ.๔๖๘-๓๖๑ รายการปรนนิบติับ ารุงและตรวจสภาพทาง 
เทคนิค ส าหรับยานยนต์ลอ้ ยานยนต์กึ่งสายพาน 
          แบบพิมพ์น้ีใช ้ส าหรับปรนนิบติับ ารุง และตรวจสภาพทางเทคนิคยาน
ยนต์ลอ้และยานยนต์กึ่งสายพาน  อนัได้แก  ่รถโดยสาร    รถบรรทุก   รถพว่ง 
รถลาดตระเวน  รถหุ้มเกราะ  รถกึ่งสายพาน    เคร่ืองอุปกรณ์ในการขนถา่ย 
และยานยนต์เสทินบก ยานยนต์เสทินน ้ า 
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- ค าส่ังกองทพับก ท่ี 
๑๔๘/๑๑๘๗๑ เร่ือง 
การใชแ้ละการ
บ ารุงรักษาลวดสลิง
เคร่ืองกวา้น ขอ้ ๓.ก., 
ข., ค. และ ง. 

  (๒) แบบพิมพ์ ทบ.๔๖๘-๓๖๒ รายการปรนนิบติับ ารุงและตรวจสภาพทาง
เทคนิคส าหรับยานยนต์สายพานและยานยนต์หุ้มเกราะ แบบพิมพ์น้ีใช ้
ส าหรับปรนนิบติับ ารุง และตรวจสภาพทางเทคนิค ยานยนต์ท่ีเคล่ือนท่ีบน     
สายพาน เชน่ รถถงั ฐานปืนใหญ ่เคล่ือนท่ีดว้ยตวัเองและรถตีนตะขาบ และยาน
ยนต์ท่ีหุ้มเกราะและติดอาวธุคลา้ยรถถงั 
ขอ้ ๓. การบ ารุงรักษาลวดสลิงเคร่ืองกวา้น 
           ก. หลังจากการใช ้กวา้นแตล่ะคร้ัง ให้ท าความสะอาดลวดสลิงโดยใช ้
น ้ ามนัท าความสะอาดล้างและใช ้แปรงลวดเหล็กขดัในขณะท่ีมว้นลวดสลิง
เข้าท่ีให้ใช ้ไขอัดลูกปืนล้อ ทาให้ทั่วบริเวณภายนอกของลวดสลิงบางๆ 
ลวดสลิงน้ีอาจใชไ้ขอดัโครงรถทาได ้ แตค่วรใชไ้ขอดัลูกปืนลอ้ดีกวา่     
            ข. ในการมว้นลวดสลิงเข้าท่ีนั้นลวดจะตอ้งตึงอยูบ่้าง  วท่ีีท าให้ลวดมี
ความตึงเหมาะสมนั้ นกระท าได้โดยใช ้ขอปลายลวดสลิงเกีย่วเข้าท่ีกนัชน
หน้ารถอีกคนัหน่ึง ขณะท่ีมว้นลวดสลิงเขา้ท่ีนั้น ให้ลวดสลิงดึงรถคนัท่ีเกีย่ว
เคล่ือนท่ีเข้าหารถคันท่ีก  าลังมว้นลวดสลิงด้วยการกระท าเชน่น้ีจะท าให้
ลวดสลิงไดแ้น ่นดี (ถ้าหากไมส่ามารถหารถอีกคันหน่ึงได้ ให้ใช ้ตน้ไมห้รือ
ส่ิงท่ีมลีกัษณะคลา้ยคลึงกนัแทน ในกรณีน้ีจะท าให้การมว้นลวดสลิงล าบาก
ข้ึนเพราะเหตุวา่ต าบลท่ีท างานต้องเปล่ียนไปทุกขณะท่ีรถเคล่ือนท่ีเข้าหา
ตน้ไม ้ท าให้ต้องยกอา่งน ้ ามนัและส่ิง อ่ืน ๆ ไปด้วย การมว้นลวดสลิงช ั้นแรก
เป็นส่ิงส าคัญท่ีสุด ขดลวดทุกขดจะตอ้งเบียดกนัแนน่สนิท เพื่อป้องกนัมใิห้
ลวดสลิงช ั้นตอ่ไปแทรกลงไปในระหวา่งลวดสลิงช ั้นแรกได ้  เพื่อท่ีจะให้ขด 
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     ลวดสลิงแนบสนิทกนัเชน่น้ีจะต้องคอ่ยๆ มว้นลวดสลิงชา้ๆ และเทา่ๆ กนั 
เมือ่ไดม้ว้นลวดสลิงช ั้นแรกเทา่กนัและแนบสนิทดีแล้ว จะต้องคอยระวงัขด
ลวดสลิงช ั้นตอ่ไปเร่ิมมว้นกลับมาจากขอบของเคร่ืองกวา้นและกลบัไปยงั ท่ี
เร่ิมต้นโดยไมซ่้อนกนั ให้ใช ้ไมแ้ข็งๆ ผลักหรือดันเพื่ อให้เ ส้นลวดเข้าท่ี
เรียบร้อย เน่ืองจากค าชี้แจงน้ีแนะน าให้มว้นลวดสลิงเขา้ท่ีโดยมคีวามดึงน้ี
เอง ในขณะมว้นลวดหมดแล้ว และเอาโซป่ลายลวดสลิงคลอ้งกบัขอพว่งท่ี
กนัชนนั้ น ถ้าหากไมร่ะวงัให้ดีแลว้จะเกิดความตึงข้ึนท่ีขอพว่งและลวดสลิง
มากเกินไป ท าให้เกดิความเสียหายข้ึนแกล่วดสลิงขอพว่งโครงรถและกนัชน
ได ้ ฉะนั้นจึงจ าเป็นต้องระมดัระวงัให้จงหนักอยา่ให้เกดิการเสียหายข้ึนได้
ในขณะท่ีมว้นลวดสลิงเข้าท่ี พลขบัจะต้องมผูีช้ ว่ยคอยให้อาณติัสัญญาณให้
หยุดมว้นลวดได้ทนัทว่งทีกอ่นท่ีลวดจะตึงมากไป ถ หากสามารถใช ้มอืผลัก                                                                                                 
ขอโซป่ลายลวดสลิงขยับตัวได้บา้งเ ล็กน้อยแล้วแสดงวา่ลวดสลิงมีความตึง
เพียงพอท่ีจะบงัคบัไมใ่ห้ลวดสลิงท่ีมว้นไวค้ลายตวัไดแ้ลว้ 
        ค. ถ้าหากไมไ่ด้ใช ้ลวดสลิงทุก ๖ เ ดือน หรือทุกคร้ังท่ีท าการปรนนิบัติ
บ ารุงรถรอบ ๖,๐๐๐ ไมล์ ให้คล่ีลวดสลิงออกทั้งหมดและตรวจวา่ลวดสลิงขาด 
คลายเกลียวแบบเป็นสนิมและขมวดเป็นปมท่ีใดบา้ง ท าความสะอาดลวดสลิง
ให้ทัว่ดว้ยแปรงลวดและน ้ ามนัท าความสะอาดแล้วใชไ้ขอัดลูกปืนลอ้ทาบางๆ 
          ง. ในขณะท่ีไมไ่ดใ้ช ้กวา้น ให้หมัน่ใช ้ไขสะอาดทาภายนอกของขด
ลวดสลิงและถา้หากสามารถท าไดใ้ห้ใชผ้า้ใบพนัทบัไว ้
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   - ค าส่ังกองทพับก  
(ค าชี้แจง) 
๓๒๐/๒๓๖๓๐ เร่ือง 
วธีิซอ่มบ ารุง
ยุทโธปกรณ์สาย สพ. 
ลง ๙ พ.ย.๙๘ ขอ้ ๔, 
๕ ก., ข., ค. และ  
ขอ้ ๑๐ 

  - ขอ้ ๔ การปฏิบติัเมือ่ยุทโธปกรณ์ช  ารุด หรือชะงักใชร้าชการ 
           เมื่อยุทโธปกรณ์ช  ารุดหรือชะงักใช ้ราชการ  ให้ผู ้รับผิดชอบรายงาน
ตามล าดบัช ั้นจนถึงผู้มอี านาจส่ังการในการซอ่มบ ารุงประจ าหนว่ยภายใน ๒๔ 
ชม. และห้ามมใิห้ใช ้ยุทโธปกรณ์ท่ีอยูใ่นสภาพงดใชก้ารตอ่ไปอีกจนกวา่จะได้
ท าการซอ่มบ ารุงให้กลบัมาอยูใ่นสภาพใชก้ารไดเ้รียบร้อยแลว้  
- ขอ้ ๕ การปรนนิบติัการซอ่มบ ารุงของหนว่ยใช  ้
           เมือ่ไดรั้บรายงานวา่ยุทโธปกรณ์ชะงักใช ้ราชการ ให้ผูม้ีอ านาจส่ังการ
ในการซอ่มบ ารุงประจ าหนว่ยปฏิบติั ดงัน้ี 
           (ก) เมือ่ช  ารุดตามสภาพ  
           ส่ังการให้ เจ้าหน้าท่ีซอ่มบ ารุงประจ าหน ่วย จัดการซอ่มทันที โดยใช ้
เคร่ืองอะไหลป่ระจ าหน ่วย  ซ่ึงได้เบิกช ั้นต้นมาจาก คส.สพ .ทบ.ถา้การช  ารุด
นั้นต้องการเคร่ืองอะไหล  ่ซ่ึงยังอยูใ่นประเภทการซอ่มบ ารุงประจ าหน ่วย (ขั้น 
๑-๒) แตห่น ่วยนั้ นไมไ่ดรั้บอนุมติัให้เบิกไวป้ระจ าหนว่ยได ้กใ็ห้ท าการเบิกไป
ยงักอง  สรรพาวธุท่ีให้การสนับสนุนทนัที เพื่อน ามาท าการซอ่มตอ่ไป     

               (ข) เมือ่ช  ารุดตามสภาพ 
              ส่ังตั้งกรรมการข้ึนสอบสวน  สาเหตุแห่งการช  ารุดหรือ   สูญหายนั้ น
เพื่อเก็บรายงานการสอบสวนไวเ้ ป็นหลักฐานในการเบิก   ทดแทน หรือการ
น าสง่ซอ่มภายหลงัแลว้ส่ังการเกีย่วกบัการซอ่มบ ารุงดงัเชน่ในขอ้ ก.ตอ่ไป  
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            (ค) ถา้การช  ารุดของยุทโธปกรณ์อยูใ่นประเภทการซอ่มบ ารุงในสนาม 
(ขั้นท่ี ๓-๔) ให้เจา้หน้าท่ีน ายุทโธปกรณ์นั้นสง่ซอ่มยงักองสรรพาวธุทั้งน้ีห้าม
มใิห้หนว่ยใชก้ารซอ่มบ ารุงเกนิขั้นเป็นอนัขาดในการพิจารณาวา่การช  ารุดของ
ยานยนต์อยูใ่นการซอ่มบ ารุงขั้นใดและเป็นหน้าท่ีของหนว่ยใดนั้นให้ปฏิบัติ
ตามค าส่ังชี้แจงกองทพับก ท่ี ๑๘๓/๑๔๓๕๓ เร่ือง การแบง่ขั้นการซอ่มบ ารุง
ยานยนต์สายสรรพาวธุ ลง ๒๒ ก.ค.๙๘ โดยเครง่ครัด 

    - ขอ้ ๑๐ รายงานยุทโธปกรณ์ช  ารุด และรายงานการสอบสวนในกรณี ท่ีน า
ยุทโธปกรณ์ ซ่ึงช  ารุดตามสภาพการส่ง ซอ่ม  หน่วยใช ้ต้องแนบรายง าน
ยุทโธปกรณ์ท่ีช  ารุดไปดว้ย แตถ่า้จ าเป็นการช  ารุดผิดปกติหรือสูญหายให้ใช ้
รายงานการสอบสวนของคณะกรรมการแทน  ทั้งน้ี ผู ้มอี านาจส่ังการในการ
ซอ่มบ ารุงประจ าหนว่ยจะต้องลงความเห็นในทา้ยรายงานเสมอ 

๘. การขอใช้รถ   
      ๘.๑ หลกัฐาน 
             กา รอนุ ม ัติ /ค า ส่ั ง 

การใชร้ถ 

๑. มรีายงานขออนุมติัใชร้ถ 
(ทบ.๔๖๑-๐๐๑) หรือ 
ย.๔๒  ส าหรับรถใช ้
งานทางดา้นธุรการ 

๒. อนุมติั ย.๔๒ ถูกตอ้ง 
๓. มคี าส่ังของหนว่ย 

ส าหรับรถท่ีใชง้าน
ทางดา้นยุทธการและ
การฝึก 

๔. อ่ืน ๆ 

- ดูเอกสาร 
- สอบถาม 
 

- ระเบียบ กห.วา่ดว้ย 
  รถราชการทหาร 
  พ.ศ.๒๕๒๕   
  ผนวก  ก. 
- ขอ้บงัคบัทหาร วา่
ดว้ยรถยนต์ทหาร 
มาตรา ๖ ขอ้ ๑๔ 

- ผนวก ก.ใบขออนุญาตใชร้ถ (ทบ.๔๖๑-๐๐๑) ย.๔๒ ให้เสนอรายงาน
ตามล าดบัช ั้นถึงผูม้อี  านาจอนุมติั 
 
 
- มาตรา ๖ ขอ้ ๑๔ การน ารถออกจากโรงเกบ็รถให้กระท าไดต้อ่เมือ่ไดรั้บ
ค าส่ังจากผูบ้งัคบับญัชาของหนว่ยท่ีปกครองรถนั้น 
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หัวขอ้การตรวจ ตวัชี้วดั วธีิตรวจ หลกัฐานอา้งอิง ใจความของหลกัฐานอา้งอิง 

   - ขอ้บงัคบั กห.  
วา่ดว้ย การส่ังการ  
และประชาสัมพนัธ์ 
พ.ศ.๒๕๒๗ ลง ๑๖ 
ก.ค. ๒๗ ขอ้ ๑๖ 
และ ขอ้ ๑๗ 

- ขอ้ ๑๖ ปลดักระทรวงกลาโหม ผูบ้ญัชาการทหารสูงสุด ผูบ้ญัชาการทหาร
อากาศ มอี านาจหน้าท่ีท าการแทนและส่ังการในนามของรัฐมนตรีกลาโหม 
ตามท่ีไดรั้บมอบหมายได ้
                 ผูด้ ารงต าแหน่ง  รอง  ผู ้ช ว่ย เสน าธิการ รองเสนาธิการห รือผู้ช ว่ย   
เสนาธิการของส่วนราชการ หรือหนว่ยใดมอี านาจหน้าท่ีท าการแทน และส่ัง
การในนามของผู้บังคับบัญชาส่วน ราชการหรือหน่วยนั้ น  ๆ  ตามท่ีได้รับ
มอบหมายได ้
                หัวหน้าสว่นราชการข้ึนตรงตอ่กระทรวงกลาโหม ผูบ้ญัชาการ
ทหารบก ผูบ้ญัชาการทหารเรือ ผูบ้ญัชาการทหารอากาศ หรือหัวหน้าหนว่ย
ข้ึนตรงตอ่ ส านักงานปลดักระทรวงกลาโหม กองบญัชาการทหารสูงสุด 
กองทพับก กองทพัเรือ กองทพัอากาศ ท่ีเทียบเทา่ต าแหนง่ช ั้นแมท่พั จะ
มอบหมายเป็นลายลกัษณ์อกัษร ให้ขา้ราชการต าแหนง่ใดในสังกดั มอี านาจ
หน้าท่ี ท าการแทน และสังกดัในนามของหัวหน้าสว่นราชการ หรือหัวหน้า
หนว่ยนั้น ๆ ในบางกรณีกไ็ด ้
              การส่ังการในนามผูบ้งัคบับญัชาให้ใชค้ าวา่  
              รับค าส่ัง...........................ลงทา้ยเร่ืองท่ีสง่นั้น 
- ขอ้ ๑๗ ถา้ต าแหนง่ในสว่นราชการ หรือหน่วยใดวา่งลง หรือผูด้ ารงต าแหน่ง
ในส่วนราชการหรือหนว่ยใด ๆ ไมส่ามารถปฏิบติัหน้าท่ีไดเ้ ป็นคร้ังคราว และ
ยงัมไิด้แตง่ตั้งขา้ราชการผู้ใดรักษาราชการ หรือรักษาราชการแทน  ให้ รอง , 
ผูช้ว่ย, หรือเสนาธิการ ท าการแทนเป็นการช ัว่คราว  
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หัวขอ้การตรวจ ตวัชี้วดั วธีิตรวจ หลกัฐานอา้งอิง ใจความของหลกัฐานอา้งอิง 

                 ในกรณีท่ีต าแหนง่นั้นไมม่รีอง ผูช้ ว่ย หรือเสนาธิการ  หรือมีแตว่า่ รอง 
ผูช้ว่ย หรือเสนาธิการ ไมส่ามารถปฏิบติัหน้าท่ีไดเ้ ป็นคร้ังคราวให้         ผูด้ ารง
ต าแหน่ง ยศหรือ อาวโุสในยศรองจากต าแหนง่ท่ีวา่งลงนั้นท าการแทนเป็นการ
ช ัว่คราว เวน้แตส่่วนราชการ  หรือหน่วยใดจัดก  าลังประกอบ หนว่ยก  าลงัรบ 
และหน่วยบริการ ให้นายทหารสัญญาบัตร ท่ีเป็นผู้บังคบัหน่วยก  าลังรบซ่ึงเป็น
ก  าลังหลกัและม ี   ต าแหน่ง ยศหรืออาจมอีาวโุสยศสูงเป็นผู้ท าการแทน  เ ป็นการ
ช ัว่คราวและถ้าสว่นราชการ หรือหน่วยใดเป็นสว่นราชการหรือหน่วยส าหรับ
ด าเ นินการใน หน้า ท่ีทางเทคนิคโดยเฉพาะหรือจดักจิการรวมหลายเทคนิค ก็
ให้ขา้ราชการสัญญาบัตรซ่ึงมีต าแหน่ง  ยศหรืออาวุโสสูงในเทคนิคเป็นผู้ท า
การแทนเป็นการช ัว่คราว 

    ๘.๒ หลกัฐาน 
             ประกอบ 
             การขอใชร้ถ 

๑. มบีนัทึกการจา่ย  
     (ทบ.๔๖๘-๓๗๕) 
๒. บนัทึกการจา่ยถูกตอ้ง

ครบถว้น 
๓. มบีตัรการใชร้ถ

ประจ าวนั (ทบ.๔๖๘-
๓๑๐) หรือ สพ.๑๑๐ 

๔. บนัทึก สพ.๑๑๐ 
ถูกตอ้งครบถว้น 

- ตรวจหลกัฐาน  
  การจา่ยรถและ 
  บตัรใชร้ถ 
  ประจ าวนั 
 

- ค าส่ังกองทพับก ท่ี  
๔๐๐/๒๕๐๗ 
ลง ๙ พ.ย.๐๗ เร่ือง 
ให้ใชคู้ม่อืเทคนิค 
๓๗-๒๘๑๐ ขอ้ ๔  
ข. (๑) และ ๔ ก.(๑) 
 

- ขอ้ ๔ ข.(๑) แบบพิมพ์และรายงาน  
           ข. แบบพิมพ์ท่ีใชใ้นการซอ่มบ ารุงขั้นท่ี ๒ 

           (๑) รายการจา่ยรถประจ าวนั  (ทบ.๔๖๘ -๓๗๕)  แบบพิมพ์น้ี เ ป็นแบบ
พิมพ์ใชส้ าหรับบนัทึกรายละเอียดในการจา่ยออกใชง้านประจ าวนั  
- ข้อ ๔  ก.(๑) บตัรการใช ้รถประจ าวนั  ทบ.๔๖๘ -๓๑๐ พลขบัทุกคนท่ีน ารถ
ออกใช ้งาน  จะต้องมีบัตรน้ี เสมอ  นอกจากกรณีท่ีขับรถเข้าขบวน  หรือขบัรถ
เพื่อออกปฏิบติังานทางยุทธวธีิเทา่นั้ น บตัร ทบ. ๔๖๘ -๓๑๐ น้ี เปรียบเสมือน
บตัรอนุญาตให้พลขับขับรถออกใชง้านได้  นอกจากนั้ นยงัมชี อ่งส าหรับลง
รายการ  ตา่ง  ๆ  ท่ีเกีย่วกบัการใช ้รถ เชน่ ระยะทางวิง่ เฉพาะเท่ียวและรายการ
อ่ืน  ๆ  เกี่ยวกบัการเ ดินทางท่ีวิ่ง เฉพาะเ ท่ียวและรายการอ่ืน  ๆ  เกี่ยวกบัการ
เดินทาง สว่นลา่งของบตัรมรีายการปรนนิบติับ ารุงประจ าวนั  อนัประกอบดว้ย 
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หัวขอ้การตรวจ ตวัชี้วดั วธีิตรวจ หลกัฐานอา้งอิง ใจความของหลกัฐานอา้งอิง 

 ๕. การอนุมติัใน สพ.๑๑๐ 
กรณีน ารถออกนอก
เขตจงัหวดัท่ีตั้งหนว่ย 
ถูกตอ้งเรียบร้อย 

๖. อ่ืน ๆ 

  การปรนนิบัติบ ารุง  กอ่นใช ้งาน  การปรนนิบัติบ ารุงขณะใช ้งาน  และการ
ปรน นิบัติบ ารุงหลัง ใช ้ง าน     แม ้วา่พลขับท่ีขับรถเข้าขบวนห รือขับรถ
ปฏิบัติงานทางยุทธวิธี  และประจ าสัปดาห์  ตามรายการการปรนนิบติับ ารุง ท่ี
ปรากฏอยูใ่นบัตรการใช ้รถประจ าวนั   เมื่อผู ้ใช ้รถไดป้ลอ่ยรถกลบัจะต้องลง
นามรับรองการใชร้ถในชอ่ง ญ  เพื่อรับรองวา่ไดใ้ชร้ถไปตามรายการนั้นจริง
บตัรการใชร้ถประจ าวนัน้ียงัมีรายการปรนนิบติับ ารุง  ประจ าสัปดาห์อีกด้วย 
และถา้หากใช ้บตัรน้ีท าการปรนนิบัติบ ารุงประจ าสัปดาห์แลว้จะต้องเกบ็บตัร
น้ีไวเ้ป็นหลักฐานจนกวา่จะไดท้ าการปรนนิบัติบ ารุงประจ าเ ดือนไปแลว้จึงจะ
ท าลายได ้

   - ค าส่ังกองทพับก ท่ี 
๒๐๕/๑๑๓๗๐ 
ลง ๕ ก.ย.๐๕ เร่ือง 
การน า ยานพาหนะ 
ออกนอกเขตจงัหวดั
ซ่ึงเป็นท่ีตั้งหนว่ย 
ขอ้ ๑, ๒ 

- ข้อ ๑ ให้  ผบ.หน่วยตั้งแตช่ ั้น  ผบ.กรม หรือเทียบเทา่ข้ึนไปอนุมติัการใช  ้   
ยานพ าหนะของทางราชการ  ท่ีมีความจ าเ ป็นอยา่งแท้จริงออกนอกเขต
จงัหวดัซ่ึงเป็นท่ีตั้งหนว่ยได ้การอนุมติัให้ท าเ ป็นลายลักษณ์อกัษร  และให้ผู ้
ควบคุม      ยานพาหนะน าหลกัฐานการอนุมติัดงักลา่วติดตามยานพาหนะไป
ดว้ยเฉพาะหน่วยท่ีมรีะดบัต ่ากวา่กรมและตั้งอยูต่า่งจังหวดักบั บก.กรม    ให้ 
ผบ.หน่วยพิจารณาให้เป็นผู้อนุมติัการใช ้ยานพาหนะ   และให้รายงานให้
ผูบ้งัคบับญัชาตามล าดับ  จนถึง ผบ.กรม หรือเทียบเทา่ภายหลงั 
- ข้อ ๒  ให้ใช ้บตัรการใช ้รถประจ าวนั  ทบ.๔๖๘ -๓๑๐ เป็นหลักฐานการ
อนุมติัตาม ขอ้ ๑ และให้ผูม้ีอ านาจอนุมติับนัทึกในชอ่งหมายเหตุดา้นหลงัวา่
ไดรั้บอนุมติัให้น ายานพาหนะไป  ณ จังหวดัใดและกลับเมื่อใด พร้อมกบัลง
นามก  ากบับนัทึกการอนุมติันั้นดว้ย 
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  ๘.๓ หลกัฐานตา่งๆ 
         ท่ีน าติดไปกบัรถ 

๑. หลกัฐานถูกตอ้ง 
๒. เอกสารครบถว้น 
๓. อ่ืน ๆ 

- ดูเอกสาร 
- สอบถาม 
 

- ค าส่ังกองทพับก ท่ี 
๔๐๐-๒๕๐๗ 
ลง ๙ พ.ย.๐๗ เร่ือง 
ให้ใชคู้ม่อืเทคนิค 
๓๗-๒๘๑๐ ขอ้ ๔ 
ก.(๑)(๒)(๓)(๔) 

- ขอ้ ๔ ก. แบบพิมพ์ท่ีใชใ้นการซอ่มบ ารุงขั้นท่ี ๑ 
              แบบพิมพ์ท่ีจะกลา่วตอ่ไปน้ี  จะต้องน าไปติดรถในขณะท่ีน าติดไป
กบัรถในขณะท่ีน ารถออกไปใชง้าน 
              (๑) บตัรการใชร้ถประจ าวนั (ทบ.๔๘๖-๓๑๐)  
              (๒) แบบรายงานอุบติัเหตุ (ทบ.๔๖๘-๗๐๒) 
              (๓) ใบอนุญาตขบัข่ีรถยนต์ทหาร 
              (๔) ค าส่ังการใชน้ ้ ามนัหลอ่ล่ืน 

  ๘.๔ เคร่ืองหมายพิเศษ, 
          นามหนว่ย, 
           การพน่สี, 
          หมายเลขรถ,  
          หมายเลขเคร่ือง 
          และหมายเลขแคร ่

๑. มคีรบถว้น 
๒. ด าเนินการถูกตอ้ง 
๓. ป้ายทะเบียนวงจกัร

ส าหรับรถสายขนสง่ 
จะตอ้งเป็นป้ายท่ี  

       ขส.ทบ.จดัท าและ
เป็นไปตามระเบียบ 

      ท่ีก  าหนด 
๔. อ่ืน ๆ 

- ตรวจดว้ย 
   สายตา 

- กฏกระทรวงฉบบั
ท่ี ๕ พ.ศ.๒๕๐๒ 
ออกตามความใน 
พ.ร.บ.รถยนต์ทหาร 
พ.ศ.๒๔๗๖ ขอ้ ๓ (๑) 
(๒) และ ขอ้ ๕ (๑) 
 
- ระเบียบกองทพับก 
 วา่ดว้ยความ  
  รับผิดชอบ 
 ในส่ิงอุปกรณ์ พ.ศ. 
  ๒๕๓๕  ขอ้ ๖.๑   

- ข้อ ๓  (๑) มีเคร่ืองหมายพิเศษและเลขทะเบียนสีแดงบนพื้ นสีขาว  ให้
เคร่ืองหมายพิเศษอยูห่น้าเลขทะเบียน 
            (๒) เคร่ืองหมาย 
                  ข.จกัร ส าหรับกองทพับก 
- ขอ้ ๕ (๑) รถยนต์สงครามท่ีต้องเ ขียนเลขทะเบียนแทนแผน่ป้ายนั้นให้เขียน
เลขทะเบียนท่ีมเีลขหมายตรงกบัทะเบียนและประวติัรถยนต์ไวใ้นท่ีท่ีเห็นได้
งา่ยแตไ่กล ท่ีหน้ารถหน่ึงแหง่และท่ีทา้ยรถหน่ึงแหง่ 
- ขอ้ ๖.๑ กรมสรรพาวธุ 
             ๖.๑.๑ อาวธุ กระสุน วตัถุระเบิด  
             ๖.๑.๒ รถยนต์สงคราม ฯลฯ 



 หลักฐานการตรวจประจ  าปี  เรื่องยานพาหนะฯ                                                                                                                      หน้า    ๔๕  ใน  ๖๕  หน้า 

 

หัวขอ้การตรวจ ตวัชี้วดั วธีิตรวจ หลกัฐานอา้งอิง ใจความของหลกัฐานอา้งอิง 

   - ค าส่ังกองทพับกท่ี 
๒๖/๒๐๓๘๒ เร่ือง 
เคร่ืองหมาย รถยนต์
ทหาร ลง ๒ ก.ย.๐๓ 
(ขอ้ความ) 
  

- ขอ้ความ ฯลฯ การท าเคร่ืองหมายแสดงวา่เป็นรถยนต์ทหาร   โดยชดัเจนนั้ น
ปรากฏวา่  ยังมีการปฏิบัติบกพรอ่งในเร่ืองน้ีอยูเ่สมอ เชน่หมายเลขทะเบียน 
และอักษรบอกนามหน่วยลบเลือน  เ ขียนไมไ่ดข้นาด หรือไมเ่ ขียนอักษรนาม
หน่วยไวเ้ลย การปฏิบัติเชน่น้ีกระท าให้ผู ้ท่ีใช ้รถยนต์ซ่ึงกระท าความผิด  มี
โอกาสทุจริตได้ง ่าย  ทั้ ง เ ป็น การยากแกเ่จ้าหน้ าท่ี  จะ สังเกตและ จดจ า 
นอกจากน้ียงัเป็นชอ่งทางให้ผูใ้ชร้ถยนต์เอกชนปลอมแปลงเป็นรถยนต์ทหาร
ไดโ้ดยงา่ย เป็นเหตุให้เส่ือมเสียแกเ่กียรติทหาร  เพื่อให้การปฏิบติัเกี่ยวกบัเร่ือง
น้ีเป็นไปดว้ยความเรียบร้อย ให้หนว่ยท่ีมีรถยนต์อยูใ่นความรับผิดชอบปฏิบัติ
ตามค าส่ังโดยเครง่ครัด 

   - ขอ้บงัคบัทหาร  
วา่ดว้ยรถยนต์ทหาร 
๒๔๘๐ มาตรา ๓ 
ขอ้ ๒ และ  มาตรา 
๑๒ ขอ้ ๓ 

- มาตรา  ๓  ข้อ ๒  การจดทะเบียนรถ  ให้หน ่วยท่ีขอกรอกข้อความในใ บ
ทะเบียนแลว้สง่ไปยังส านักงานปลดักระทรวงกลาโหม ๒ ฉบบัเพื่อเจา้หน้าท่ี
จะได้รับข้ึนทะเบียนและก  าหนดเลขหมายทะเบียน  ใบทะเบียน  ๒  ฉบับน้ี 
พนักงานเจ้าหน้าท่ียึดถือไวเ้ป็นหลกัฐาน   ๑ ฉบับ อีกหน่ึงฉบับสง่คืนไปยัง
หนว่ยขอจดทะเบียน 
- มาตรา ๑๒  ข้อ ๓  รถสงครามนั้ น    ทางราชการจัดหาไวส้ าหรับใช ้ในการ
สงครามโดยตรง ในเวลาปกติให้ใช ้รถประเภทน้ีแทน เฉพาะในการซ้อมรบ    
ตรวจสอบภาคการฝึกหรือในเหตุการณ์พิเศษบางอยา่งเทา่นั้ น  ห้ามใช ้อยา่ง
รถยนต์ปกติ เชน่ ขนของ หรือรับ-สง่คน เป็นตน้ 



 หลักฐานการตรวจประจ  าปี  เรื่องยานพาหนะฯ                                                                                                                      หน้า    ๔๖  ใน  ๖๕  หน้า 

 

หัวขอ้การตรวจ ตวัชี้วดั วธีิตรวจ หลกัฐานอา้งอิง ใจความของหลกัฐานอา้งอิง 

   - หนังสือ กบ.ทบ.ท่ี 
ตอ่ กห  ๐๔๐๔/
๑๒๙๑๙/๓๗ ลง ๒๔  
ธ.ค.๓๗ เร่ือง ขอ
อนุมติัหลกัการพน่สี
และเขียนนามหนว่ย
ลงบนยานพาหนะ
สาย สพ. ขอ้ ๓.๓.๒, 
๓.๓.๓, ๓.๓.๔, 
๓.๓.๕, ๓.๓.๖ และ 
๓.๓.๗ 

- ขอ้ ๓.๓.๒ ให้ระงับการพน่สีพรางบนยานพาหนะ สพ.ทุกประเภท 
- ขอ้ ๓ .๓.๓  ให้ใชสี้กากแีกมเขียวดา้นส าหรับการซอ่มแซมสีใหม ่หรือพน่สี
ใหมค่ร้ังตอ่ไป 
- ขอ้ ๓ .๓.๔  การเขียนนามหน่วย ให้ถือหนว่ยขนาดกองพันหรือเทียบเทา่และ
กองร้อยอิสระเป็นหลัก โดยให้นามหน่วยยอ่และให้งดการเขียนสัญลักษณ์
ประจ าหนว่ยหรือคา่ย ลงบนยานพาหนะทุกสายงานและทุกประเภท 
- ขอ้ ๓ .๓ .๕ วธีิด าเนินการเขียนและต าแหน่งท่ีจะเขียนลงบนยานพาหนะมี
รายละเอียด ตามส่ิงท่ีส่งมาด้วย โดยให้ ใช ้สีขาว ในการเขียนตัวเลขและ
ตวัอกัษร 
- ข้อ ๓ .๓ .๖ ยานพาหนะท่ีมีขนาดกลางข้ึนไป ถ้าด้านข้างตัวรถเป็นผิวนู น 
หรือไมส่ามารถเขียนตัวเลขและอักษรได้ตามขนาดท่ีก  าหนดให้เ ขียนนาม
หนว่ยท่ีกึ่งกลางประตูหน้าทั้ง ๒ ขา้ง 
- ขอ้ ๓ .๓.๗ ยานพาหนะ สาย สพ .นอกเหนือจากท่ีไดก้  าหนดไวต้าม ส่ิงท่ีส่ง
มาด้วย ให้หน ่วยพิ จารณาวา่จะสามารถอนุโลมให้เข้าอยูก่บัยานพ าหนะ
ประเภทใดใกล้เ คียง ท่ีสุด แล้วให้ด าเ นินการในลักษณะเดียวกนั  หากไม ่
สามารถหาข้อยุติไดใ้ห้รายงานถึง ทบ.(ผา่น  กบ.ทบ.) เพื่อพิจารณาหาข้อยุติ
ตอ่ไป 



 หลักฐานการตรวจประจ  าปี  เรื่องยานพาหนะฯ                                                                                                                      หน้า    ๔๗  ใน  ๖๕  หน้า 

 

หัวขอ้การตรวจ ตวัชี้วดั วธีิตรวจ หลกัฐานอา้งอิง ใจความของหลกัฐานอา้งอิง 

   - หนังสือ กบ.ทบ.ท่ี 
ตอ่ กห ๐๔๐๔/
๑๐๘๘๓/๓๖ ลง ๒๑ 
ม.ีค.๓๗ เร่ือง การ
เขียนนามหนว่ยลงบน
ยานพาหนะ สาย.ขส.
ตามขอ้ ๓.๓.๑, 
๓.๓.๒ และ  ขอ้ 
๓.๓.๓ 

- ขอ้ ๓.๓ .๑ การเขียนนามหน่วย ให้ถือหนว่ยระดับกองพันหรือเทียบเทา่และ
กองร้อยอิสระ เป็นหลกัในการเ ขียนโดยใช ้นามหนว่ยยอ่หรือและให้งดการ
เขียนสัญลกัษณ์ประจ าหนว่ยหรือคา่ยลงบนยานพาหนะ 
- ขอ้ ๓.๓.๒ วธีิการเขียนนามหนว่ยลงบนยานพาหนะ สาย ขส.ประเภทตา่ง ๆ  
 มรีายละเอียด ตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ย ๓  (ผนวก ก.) โดยใช ้เคร่ืองหมายพิเศษและ
ลกัษณะของตัวเลข-ตัวอักษร ตามท่ีไดก้  าหนดไวใ้นกฎกระทรวงกลาโหม 
ออกตามความใน  พ.ร.บ.รถยนต์ทหาร พ .ศ.๒๔๗๖  (ฉบับท่ี ๒) มีรายละเ อียด
ตาม  ส่ิงท่ีสง่มาดว้ย ๔ (ผนวก ข.) 
- ขอ้ ๓.๓.๓ สีท่ีใชใ้นการเขียนตัวเลข และตัวอักษรให้ใชสี้ขาว ยกเวน้ยานพาหนะสี
ขาวให้ใช ้สีน ้ าเงินแทน ส าหรับยานพาหนะท่ีก  าหนดให้ใชเ้กีย่วกบั กิจการสาย
แพทย์ให้ใชสี้แดง 

   - ระเบียบกลาโหมวา่
ดว้ยรถราชการทหาร 
พ.ศ.๒๕๒๕ ขอ้ ๓๑ 

 

- ข้อ ๓๑ การยกเวน้ไมใ่ช ้เคร่ืองหมายน ามหน่วยและ  เคร่ืองหมายพิเศษ      
สว่นราชการใดท่ีมีเหตุผลและความจ าเป็นจะไมใ่ช ้เคร่ืองหมายนามหน่วย
และเคร่ืองหมายพิเศษกบัรถยนต์ปกติ  ตามข้อบังคับทหารวา่ด้วยการใช ้
รถยนต์ทหาร ซ่ึงใช ้ตามค าส่ัง  กห .ลง  ๑ มี.ค.๘๐ และประสงค์จะใช ้ป้าย
ทะเบียนเชน่เดียวกบัรถยนต์ส่วนบุคคลทั่วไป ให้ขออนุมติัปลัดกระทรวง
กลาโหม เพื่อขอยกเวน้การใช ้เคร่ืองหมายนามหน่วยและเคร่ืองพิเศษได้
เทา่ท่ีมีความจ าเป็นอยา่งแท้จริง  รถท่ีจะขอใช ้ป้ายทะเบียนเชน่เดียวกบัรถ
สว่นบุคคลไดจ้ะตอ้งเขา้หลักเกณฑ์ดงัน้ี                     



 หลักฐานการตรวจประจ  าปี  เรื่องยานพาหนะฯ                                                                                                                      หน้า    ๔๘  ใน  ๖๕  หน้า 

 

หัวขอ้การตรวจ ตวัชี้วดั วธีิตรวจ หลกัฐานอา้งอิง ใจความของหลกัฐานอา้งอิง 

                        ๓๑.๑ รถประจ าต าแหนง่ 
                    ๓๑.๒  รถส่วนกลางซ่ึงจัดไวใ้ช ้ภารกิจราชการลับ  การรักษา
ความปลอดภยั หรือปฏิบติังานในพื้นท่ีปฏิบติัการของผู้กอ่การร้าย 
                    ๓๑.๓ รถรับรอง 

   - หนังสือ กพ.ทบ.ท่ี 
กห ๐๔๐๑/๓๐๑๒ 
เร่ือง กวดขนัการใช ้
ยานพาหนะราชการ
และการปฏิบติัของ
พลขบั พ.ศ.๒๕๓๒          
ขอ้ ๓.๓ 

- ขอ้ ๓.๓  ป้ายทะเบียนกงจักรจะต้องเป็นป้ายท่ี  ขส.ทบ.จดัท าและประทบัตรา 
ขส.ทบ.รับเอาไวเ้ทา่นั้น หากประสงค์จะท าป้ายทะเบียนใหมเ่น่ืองจากป้ายเดิม
ช  ารุดจะต้องแจ้งให้  ขส.ทบ.เพื่อท าลายป้ายเดิมกอ่นหรือหากป้ายเดิมสูญหาย 
จะตอ้งแจง้ความกบัเจา้หน้าท่ีต ารวจกอ่นด าเ นินการขอป้ายทะเบียนใหม  ่การท่ี
หน ่วยต้องแปลงหรือจัดท าป้ายทะเบียนกงจกัรโดยพลการนอกจากเป็นการ
กระท าผิดกฏระ เบียบของทางราชการแลว้ ยังเ ป็นชอ่งทางให้ผู ้อ่ืนสวมรอย
กระท าตาม และเมื่อไปกระท าผิดกวา่จะตรวจสอบวา่มใิชร่ถของหน่วยทหาร 
ทบ.  กเ็ส่ือมเสียไปเสียกอ่นแลว้ 

   ๘.๕ การขอใชป้้าย 
         ทะเบียนสว่นบุคคล 

๑. มรีายงานขออนุมติัใช  ้
๒. ด าเนินการถูกตอ้ง 
๓. อ่ืน ๆ 

- ตรวจดว้ย  
  สายตา 
- เอกสารการ 
  รายงาน 
 

- ระเบียบ
กระทรวงกลาโหม  
วา่ดว้ยรถราชการ
ทหาร พ.ศ.๒๕๒๕  
ลง ๒๙ ธ.ค.๒๕๒๕  
ขอ้ ๓๑ 

- ขอ้ ๓๑ การยกเวน้ไมใ่ชเ้คร่ืองหมายนามหนว่ยและเคร่ืองหมายพิเศษส่วน
ราชการใดท่ีมีเหตุผลและความจ าเ ป็น  จะไมใ่ช ้เคร่ืองหมายนามหน่วยและ
เคร่ืองหมายพิเศษกบัรถยนต์ปกติตามขอ้บังคับทหาร  วา่ด้วยการใช ้รถยน ต์
ทหาร พ.ศ.๒๔๘๐ และประสงค์จะใชป้้ายทะเบียน เชน่ เดียวกบัรถสว่นบุคคล
ทัว่ไป ให้ขออนุมติัปลดักระทรวงกลาโหม เพื่อขอยกเวน้การใชเ้คร่ืองหมาย
นามหนว่ย และเคร่ืองหมายพิเศษ ไดเ้ทา่ท่ีมีความจ าเ ป็นอยา่งแท้จริง ท่ีจะขอ
ใชป้้ายทะเบียน เชน่เดียวกบัรถสว่นบุคคลได ้ จะตอ้งเขา้หลกัเกณฑ์ ดงัน้ี 
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หัวขอ้การตรวจ ตวัชี้วดั วธีิตรวจ หลกัฐานอา้งอิง ใจความของหลกัฐานอา้งอิง 

    
 
 
 
 
 
- หนังสือ กบ.ทบ.ท่ี 
กห  ๐๓๑๘ /๙๔๔๓ 
เ ร่ื อ ง  การ ใ ช ้ ป้ า ย
ทะเบียน บุคคล  ลง 
๑ ๕  ก .ค .๑ ๙  ข้ อ 
๓.๒.๑ และ ๓.๒.๒ 

              ๓๑.๑ รถประต าแหนง่ 
             ๓๑.๒   รถสว่นกลางซ่ึงจดัไวใ้ชใ้นภารกจิราชการลับ  การรักษาความ
ปลอดภยั หรือปฏิบติังานในพื้นท่ีปฏิบติัการของผูก้อ่การร้าย 
              ๓๑.๓  รถรับรองส่วนราชการใดได้รับยกเวน้การมีตราเคร่ืองหมาย
และอกัษรชื่อของสว่นราชการให้สว่นราชการนั้นรายงาน ให้ส านักงานตรวจเงิน
แผน่ดินทราบ 
- ขอ้ ๓ .๒.๑ ให้หนว่ยท่ีมรีถส่วนกลาง เสนอความต้องผา่น  นขต.ทบ.ตามสาย
การบงัคบับญัชาพร้อมดว้ยเหตุผลท่ีตอ้งการใช  ้
-  ข้อ ๓ .๒ .๒  ให้ นขต.ทบ.พิจารณาความเหมาะสมขั้นต้นแล้วเสนอ ขส.ทบ.
เพื่อพิจารณารว่มกบั กบ.ทบ.และด าเนินการขออนุมติัตอ่ไป 

     ๘.๖ การใชร้ถประจ า
หนว่ย  

๑. การเบิกจา่ย
คา่ตอบแทน เหมาจา่ย
แทนการจดัหารถประจ า
ต าแหนง่ใชพ้ลขบัท่ีบรรจุ
ตามอตัราของแตล่ะสว่น
ราชการสังกดั
กระทรวงกลาโหม 
 

- ตรวจเอกสาร 
  การสง่คืน 
- ตรวจรถใน
หนว่ย 
- สอบถาม 
 

- หนังสือ กห. ท่ี กห 
๐๒๐๘/๑๕๑๐ ลง ๖ 
ต.ค .๔ ๙  เ ร่ื อง  ข อ
อนุ มติัใ ห้ ผู ้ได้เ งิ น
คา่ตอบแทน  เหมา
จา่ยแทนการจัดห า
รถประจ าต าแหนง่ 

- ให้ส่วนราชการหรือหนว่ยงานของรัฐระดับกรม เ ป็นผู้เลือกวา่ขา้ราชการผู้มี
สิทธิได้รับรถประจ าต าแหนง่ในสังกดัทั้งหมด จะขอรับเงินคา่ตอบแทนเหมา
จา่ย หรือจะใชร้ถประจ าต าแหน่งท่ีทางราชการจดัหาให้อยา่งใดอยา่งหน่ึง โดย
หากในกรณีส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐเ ลือกขอรับเ งินคา่ตอบแทน 
เหมาจา่ย จะจดัหารถส่วนตวัมาใช ้ในการปฏิบติัราชการของข้าราชการผู้มสิีทธิ
นั้น ขอให้พิจารณาจดัหาให้เหมาะสมกบัเกยีรติและฐานะ ต าแหนง่ราชการท่ี
ตนด ารงอยูแ่ละให้สว่นราชการและหนว่ยงานควบคุม ก  ากบัและ 
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๙.  การจ าหน่าย 
     ๙.๑ การด าเนินการ 
          กรรมวธีิขออนุมติั 
          จ าหนา่ย 

๒. มรีถอยูท่ี่หนว่ย 
๓. สง่คืนรถประจ า
ต าแหนง่แลว้ 
๔ อ่ืน ๆ  
 
 
 
๑. เป็นไปตามขั้นตอน 
๒. เป็นไปตามก  าหนด 
๓. หลกัฐานถูกตอ้ง

ครบถว้น 
๔. อ่ืน ๆ 

 
 
 
 
 
 
 
- ตรวจเอกสาร 
- ตรวจ สป. 
  ท่ีช  ารุดลา้สมยั 

ใชพ้ลขบัท่ีบรรจุตาม
อตัราของแตล่ะสว่น
ราชการสังกดั
กระทรวงกลาโหม 
 
 
 
- ระเบียบกองทพับก 
วา่ดว้ยการ จ าหนา่ย
ส่ิงอุปกรณ์ พ.ศ.
๒๕๓๙ ลง ๙ พ.ค.๓๙ 
ขอ้ ๕.๑, ๑๔.๑, ๑๔.๒, 
๑๕, ๑๖, ๑๗, ๑๘, ๒๐, 
๒๑, ๒๒, ๒๓, ๒๔ 
และ ๒๗.๓ 

ดูแล  มิใ ห้มีการประพฤติมิช อบ โดยการน ารถส่วนกลางห รือรถประจ า
ต าแหนง่ไปใชอี้ก หากผูใ้ดฝ่าฝืน ให้ถือเป็นความผิดวนิัยอยา่งร้ายแรง  
- จึงขออนุมติัให้ผู ้มีสิทธิไดรั้บเ งิน คา่ตอบแทน เหมาจา่ยแทนการจัดหารถ
ประจ าต าแหนง่ของสว่นราชการสังกดักระทรวงกลาโหม สามารถใช ้พลขบัท่ี
บรรจุตามอตัราแตล่ะสว่นราชการฯ ท าหน้าท่ีขับรถยนต์สว่นตวัท่ีจัดหามาใช ้
ในการปฏิบติัราชการไดเ้ป็นกรณีพิเศษ 
 
- ข้อ ๕.๑ การจ าหน ่าย หมายถึง  การด าเนินกรรมวิธีเพื่อตัดยอดส่ิงอุปกรณ์
ออกจากความรับผิดชอบของกองทัพบก  เ น่ืองจากสูญไปส้ิน เปลืองไป ส่ิง
อุปกรณ์ใช ้ ส้ินเปลือง ช  ารุดเสียหายจนไมส่ามารถซอ่มคืนสภาพไดอ้ยา่งคุม้คา่ 
เส่ือมสภาพใชก้ารไมไ่ดห้รือสูญหาย เกินความต้องการหรือเป็นของล้าสมยั 
หมดความจ าเป็นไมใ่ชร้าชการตอ่ไป  หรือหากใช ้ราชการตอ่ไปจะส้ินเปลือง
คา่ใชจ้า่ยมาก หรือครบอายุการใชง้านตามเกณฑ์ก  าหนด 
- ข้อ ๑๔ .๑ หน่วยขน าดกองร้อยหรือเทียบเทา่  เป็นหน่วยเร่ิมรายงาน โดย
รายงานไปตามสายการบงัคับบญัชา 
- ขอ้ ๑๔.๒ รายงานทนัที เพื่อทราบวา่ส่ิงอุปกรณ์นั้ นอยูใ่นสภาพท่ีตอ้งตัดออก
จากบัญชีคุมเพื่อการจ าหน ่าย เวน้แตก่ารรายงานขออนุมติัตัดยอดส่ิงอุปกรณ์
เน่ืองจากการปฏิบัติราชการสนาม ถ้าจ าเป็นให้รายงานเป็นคราว ๆ ไป การ
รายงานแตล่ะคราวนั้น ให้รายงานเมือ่จบการปฏิบติัเร่ืองหน่ึง ๆ  แตไ่มเ่กนิ ๓ เดือน 
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     ๙.๒ การติดตามผล 
            การจ าหนา่ย 

๑. มรีายงานการติดตาม
ผลการจ าหนา่ย 

๒. บนัทึกหลกัฐาน
ถูกตอ้ง 

๓. อ่ืน ๆ 

- ตรวจเอกสาร 
  รายงานการ 
  จ าหนา่ย 
- ตรวจ สป. 
  ท่ีช  ารุดลา้สมยั 

- ระเบียบกองทัพบก 
วา่ด้วยการ  จ าหน ่า ย
ส่ิ ง อุ ป ก ร ณ์  พ .ศ .
๒๕๓๙  ลง  ๙  พ .ค.๓๙ 
ขอ้ ๕.๑, ๑๔ .๑, ๑๔ .๒ , 
๑๕, ๑๖, ๑๗, ๑๘ , ๒๐, 
๒๑, ๒๒ , ๒๓ , ๒๔ 
และ ๒๗.๓ 

- ขอ้ ๑๕  หนว่ยบงัคบับญัชาขนาดกองพนัหรือเทียบเทา่ข้ึนไป เมือ่ไดรั้บ
รายงานตามขอ้ ๑๔ แลว้ ปฏิบติัตามล าดบัดงัน้ี 
              ๑๕.๑ ตั้งกรรมการสอบสวน 
              ๑๕.๒ รายงานขออนุมติัจ าหนา่ย 
- ขอ้ ๑๖  การตั้งกรรมการสอบสวน 
             ๑๖.๑ ในกรณีขออนุมติัจ าหน ่ายเน่ืองจากช  ารุด  เสียหายจนใชก้ารไมไ่ด ้
ตลอดจน สูญหายและ ตาย  ให้ ตั้งกรรมการทันทีท่ี รับรายงานเวน้กรณีส่ิ ง
อุปกรณ์นั้นสูญหาย หรือเปล่ียนแปลงไปตามสภาพธรรมชาติไมเ่กนิเกณฑ์ท่ี
ทบ.ก  าหนด ให้รายงานขออนุมติัจ าหนา่ยโดยไมต่้องตั้งกรรมการสอบสวน 
             ๑๖ .๒  คณะกรรมการประกอบดว้ยข้าราชการช ั้นสัญญาบตัรอยา่งน้อย 
๓ นาย เวน้แตห่น ่วยในตา่งประเทศถา้มขีา้ราชการสัญญาบตัรไมเ่พียงพอ กใ็ห้
ตั้งข้าราชการต ่ากวา่สัญญาบตัร หรือขา้ราชการจากหนว่ยราชการอ่ืนรว่มเป็น
กรรมการได ้ ๑ นาย 
              ๑๖ .๓  คณะกรรมการมีหน้ าท่ีสอบสวนพิ จารณาหารายละ เอียด
ขอ้เท็จจริงและสาเหตุของการจ าหน ่าย พร้อมทั้งพิจารณาการดูแลรักษาส่ิง
อุปกรณ์ของ เจ้าหน้ าท่ี ห รือพลประจ าด้วยวา่ได้ปฏิ บัติอยา่ง ถูกต้องตาม
ค าแนะน า  หรือคูม่ือห รือไม ่แล้วรายงานผลการสอบสวน  พ ร้อมทั้งแนบ
ส านวนสอบสวน (ถ้าม)ี สง่ถึงผู ้ส่ังแตง่ตั้งคณะกรรมการไดท้ราบค าส่ังแตง่ตั้ง
กรรมการ แตถ่า้ยงัสอบสวนไมเ่สร็จ ขออนุมติัผู ้ส่ังแตง่ตั้งกรรมการเพื่อขยาย
เวลาสอบสวนตอ่ไปอีกคราวละไมเ่กนิ ๑๕ วนั 



 หลักฐานการตรวจประจ  าปี  เรื่องยานพาหนะฯ                                                                                                                      หน้า    ๕๒  ใน  ๖๕  หน้า 

 

หัวขอ้การตรวจ ตวัชี้วดั วธีิตรวจ หลกัฐานอา้งอิง ใจความของหลกัฐานอา้งอิง 

      ๑๖.๔  ในกรณีสูญหายตาย หรือขาดบัญชี  ซ่ึงต้องหาตัวผู ้รับผิดชอบ
ทางแพง่  ให้ รายงานตามล าดับช ั้น ไปยัง  ทบ .โดยดว่น  เพื่ อตั้ งกรรมการ
สอบสวนหาตัวผูรั้บผิดชอบทางแพง่  โดยปฏิบัติตาม ข้อ บังคับ กห . วา่ด้วย
การเงิน ท่ีมผีลบงัคบัใช  ้
- ขอ้ ๑๗ แบบพิมพ์ และการรายงานขออนุมติัจ าหนา่ย 
             ๑๗ .๑  ใช ้แบบรายงาน ตามแบบ  ทบ .๔๐๐–๐๖๕  (ผนวก  ก. แบบ   
รายงานขออนุมติัจ าหนา่ย) และแบบหลกัฐานตา่ง ๆ ไปพร้อมกบัรายงานดว้ย 
             ๑๗.๒ สง่รายงานไปตามสายการสง่ก  าลงั (ผนวก ข.ทางเดินเอกสาร) 
             ๑๗.๓ ส าเนารายงานให้หนว่ยบงัคบับญัชาโดยตรงทราบ  
             ๑๗.๔ หน่วยปฏิบติัราชการสนาม  รายงานไปยงักองบังคับการควบคุม 
เพื่อตรวจสอบความถูกต้อง  และบันทึกความเห็นกอ่นจึงส่งรายงานไปตาม      
ขอ้ ๑๗.๒ 
- ขอ้ ๑๘ หลกัฐานตา่ง ๆ ท่ีตอ้งแนบไปพร้อมกบัรายงานขออนุมติัจ าหนา่ย 
             ๑๘.๑ ค าส่ังหรือส าเนา ค าส่ังแตง่ตั้งกรรมการสอบสวน 
             ๑๘.๒ รายงานผลการสอบสวนของคณะกรรมการสอบสวน 
             ๑๘ .๓  ค าให้การของบุคคลท่ีเ ป็นต้นเห ตุ  และบุคคลท่ีเกี่ยวข้องห รือ   
ผูรู้้เห็นเหตุการณ์ 
             ๑๘ .๔  ส านวนการสอบสวน  เวน้กรณีท่ีคณะกรรมการสอบสวนโดย
สรุป ตาม ขอ้ ๑๖.๓ วรรค ๒  
             ๑๘.๕ หลกัฐานและ/หรือเอกสารอ่ืนท่ีจ าเป็น 



 หลักฐานการตรวจประจ  าปี  เรื่องยานพาหนะฯ                                                                                                                      หน้า    ๕๓  ใน  ๖๕  หน้า 

หัวขอ้การตรวจ ตวัชี้วดั วธีิตรวจ หลกัฐานอา้งอิง ใจความของหลกัฐานอา้งอิง 

    - ขอ้ ๒๐ เมือ่หน ่วยรายงานทราบผลการอนุมติัจ าหน ่ายส่ิงอุปกรณ์แลว้ ให้ตัด
ยอด   ส่ิงอุปกรณ์นั้ นออกจากบญัชีคมุของหน่วย  และแจ้งผลการอนุมติันั้ นให้
หน ่วยบังคบับัญชาโดยตรงทราบ  แตถ่้าในระหวา่งด าเนินกรรมวธีิขออนุมติั
จ าหน ่าย หนว่ยรายงานมคีวามจ าเป็น  ตอ้งใชส่ิ้งอุปกรณ์ประเภทนั้น  ให้หนว่ย
รายงานท าเ บิกทดแทนไปได้  เวน้ ส่ิ งอุปกรณ์ประ เภท ๔  โดยในการ เบิก
ทดแทนให้แนบส าเนา รายงานขออนุมติัจ าหนา่ย (ทบ.๔๐๐–๐๖๕) ไปดว้ย 
- ขอ้ ๒๑ การตดัยอดส่ิงอุปกรณ์ออกไป จากความรับผิดชอบของกองทพับก 
             ๒๑.๑ ให้ผู ้บังคับบัญชา  มีอ านาจอนุมติัจ าหน ่ายส่ิงอุปกรณ์ตามท่ีได้
ก  าหนดไวต้อนท่ี ๔ ของระเบียบน้ี 
             ๒๑.๒  เมื่อผู ้บังคับบัญช า แตล่ะระดับได้อนุมติัจ าหน ่ายส่ิงอุปกรณ์
ตามข้อ ๒๑.๑ แล้ว ให้เสนอเฉพาะส าเนารายงานขออนุมติัจ าหน ่าย  (ทบ .
๔๐๐–๐๖๕) ไปตามสายการส่งก  าลัง จนถึงกรมฝ่ายยุทธบริการ หรือกรมฝ่าย
กจิการพิเศษ     ท่ีรับผิดชอบในส่ิงอุปกรณ์นั้น ๆ 
- ขอ้ ๒๒  ผู ้บงัคบับญัชาช ั้น  ผูบ้ัญชาการกองพลหรือเทียบเทา่ มีอ านาจอนุมติั
อนุมติัตัดยอดส่ิงอุปกรณ์ ออกจากบญัชีคมุของหน่วยในอัตราของตนเฉพาะ      
ผูบ้ญัชาการกองบัญชาการชว่ยรบ    ให้มอี านาจอนุมติัตดัยอดส่ิงอุปกรณ์ออก
จากบัญ ชี คุมของหน่วย อ่ืน  ๆ      ซ่ึ ง รับการสนับสนุน ส่ิงอุปกรณ์ จาก
กองบัญชาการชว่ยรบ หรือจากมณฑลทหารบก หรือจงัหวดัทหารบก ในพื้นท่ี 
การสนับสนุนของ  กองบัญชาการชว่ยรบนั้ นด้วย  บังคับบัญชาต าแหน่ง
ดังกลา่ว มีอ านาจอนุมติัโดยถือจ านวนเ งินตามราคาซ้ือ  หรือได้มาของส่ิง
อุปกรณ์ท่ีรายงานขออนุมติัจ าหนา่ยในคราวหน่ึง ดงัน้ี 
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                    ๒๒ .๑ ส่ิงอุปกรณ์ใช ้ส้ินเปลือง  ส่ิงอุปกรณ์ถาวร ส่ิง อุปกรณ์ท่ีมชีีวิต
และชิ้นสว่นซอ่ม รวมทั้งส้ินไมเ่กนิ ๘๐,๐๐๐ บาท 
                ๒๒ .๒  ส่ิงอุปกรณ์ตามข้อ ๒๒ .๑ กรณีจ าหน ่าย เป็นสูญวงเ งินต้อง  
ไมเ่กนิ ๔๐,๐๐๐ บาท เวน้ส่ิงอุปกรณ์ท่ีไดรั้บการชว่ยเหลือ 
ทางการทหารในระหวา่งภาวะไมป่กติ วงเงินตอ้งไมเ่กนิ ๕๐,๐๐๐ บาท 
- ขอ้ ๒๓ ผูบ้งัคบับญัชาช ั้นแมท่พัหรือเทียบเทา่  มอี านาจอนุมติัให้ตดัยอด     
ส่ิงอุปกรณ์ ออกจากบญัชีคมุของหนว่ยในอตัราของกองทพัภาค และหนว่ยใน
พื้นท่ีซ่ึงรับการสนับสนุนจากท่ีตั้งทางการสง่ก  าลงับ ารุงของกองทพัภาคหรือ
หนว่ยในอตัราของตน โดยถือจ านวนเงิน ตามราคาซ้ือหรือไดม้าของส่ิง
อุปกรณ์ท่ีขออนุมติัจ าหนา่ยในคราวหน่ึง ดงัน้ี    
๒๓.๑ ส่ิงอุปกรณ์ใชส้ิ้นเปลือง ส่ิงอุปกรณ์ถาวร ส่ิงอุปกรณ์ท่ีมชีีวติ และ
ชิ้นสว่นซอ่ม รวมทั้งส้ินไมเ่กนิ ๑๖๐,๐๐๐ บาท  
                ๒๓.๒ ส่ิงอุปกรณ์ ตามขอ้ ๒๓.๑ กรณีจ าหนา่ยเป็นสูญวงเงินตอ้ง 
ไมเ่กนิ ๘๐,๐๐๐ บาท เวน้ส่ิงอุปกรณ์ท่ีไดรั้บการชว่ยเหลือทางการทหารใน
ระหวา่งภาวะไมป่กติวงเงินตอ้งไมเ่กนิ ๑๐๐,๐๐๐บาท 
- ขอ้ ๒๔ เจา้กรมฝ่ายยุทธบริการ  หรือเจา้กรมฝ่ายกิจการพิเศษ มอี านาจอนุมติั
ให้ตดัยอดส่ิงอุปกรณ์ซ่ึงอยูใ่นความรับผิดชอบ ของสายงานออกจากบัญชีคุม   
ดงัน้ี 
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หัวขอ้การตรวจ ตวัชี้วดั วธีิตรวจ หลกัฐานอา้งอิง ใจความของหลกัฐานอา้งอิง 

                     ๒๔ .๑ ส่ิงอุปกรณ์ใช ้ส้ินเปลือง  ส่ิงอุปกรณ์ถาวร ส่ิง อุปกรณ์ท่ีมชีีวิต 
และชิ้นสว่นซอ่มให้ถือจ านวนเ งินตามราคาหรือได้มาของส่ิงอุปกรณ์ท่ีขอ
อนุมติัจ าหน ่ายในคราวหน่ึง รวมทั้งส้ินไมเ่กิน  ๓๒๐,๐๐๐ บาท ส าหรับส่ิง
อุปกรณ์ท่ีมีชี วิต หากวงเ งิน เกิน ท่ีก  าหนดให้ ลงนามรับค าส่ังผู ้บัญชาการ
ทหารบก และส าเนาเร่ืองให้กองทพับกทราบดว้ย 
- ขอ้ ๒๗.๓ การชดใชด้ว้ยเงิน  
                ๒๗.๓.๑ให้ชดใชเ้ป็นเงินตามหลกัเกณฑ์ท่ีกระทรวงการคลงัก  าหนด 
                ๒๗.๓.๒ ในการชดใชด้ว้ยเงินนั้น ให้ผูช้ดใชส้ง่เงินชดใชใ้ห้เสร็จ
ส้ินใน ๔๕ วนั นับแตว่นัท่ีไดส่ั้งการ ถา้ไมส่ามารถปฏิบติัไดใ้ห้หนว่ยผอ่นผนั
ใชเ้ป็นรายเดือนไดโ้ดยให้ผอ่นสง่ให้เสร็จส้ินโดยเร็วหรือภายในไมเ่กนิ ๑ ปี 
การผอ่นผนัระยะเวลาเกนิ ๑ ปี จะตอ้งขอท าความตกลงกบักระทรวงการคลงักอ่น 
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หัวขอ้การตรวจ ตวัชี้วดั วธีิตรวจ หลกัฐานอา้งอิง ใจความของหลกัฐานอา้งอิง 

    ๙.๓ การส่งซากคืน สป.
จ าหนา่ย 

๑. สป.หลกั/สป.ส าคญั
สง่คืนซากแลว้ 

๒. สง่คืนยงัไมม่ผูีเ้ซ็นต์
รับคืน 

๓. ยงัไมส่ง่คืน 
๔. รายงานผลการ

จ าหนา่ยให้กรมยุทธ
บริการท่ีรับผิดชอบ 
สป.ทราบแลว้ 

๕. อ่ืน ๆ 

- ตรวจเอกสาร 
  รายงานการ 
  จ าหนา่ย 
- ตรวจ สป. 
  ท่ีช  ารุดลา้สมยั 

- ระเบียบ ทบ.วา่ด้วย
การจ าหน ่าย สป. พ.ศ.
๒๕๓๙ ลง ๙ พ.ค.๓๙ 
ตอนท่ี  ๓  ข้อ ๒๑.๒ , 
๒๑.๓  ตอน ท่ี  ๖  ข้อ 
๓๐, ๓๐.๑,๓๐.๔  
ขอ้ ๓๒, 
๓๓,๓๓.๑,๓๓.๒ ขอ้ 
๓๔, ๓๔.๑,๓๔.๒, 
๓๔.๒.๑, ๓๔.๒.๒, 
และ ขอ้ ๓๔.๓ 

- ขอ้ ๒๑.๒ เมื่อผู ้บงัคบับญัชาแตล่ะระดับไดอ้นุมติัจ าหนา่ยส่ิงอุปกรณ์ ตาม
ขอ้ ๒๑.๑ แลว้ ให้เสนอเฉพาะส าเนารายงานขออนุมติัจ าหน ่าย (ทบ.๔๐๐-
๐๖๕) ไปตามสายการสง่ก  าลงัจนถึงกรมฝ่ายยุทธบริการ หรือกรมฝ่ายกิจการ
พิเศษ ท่ีรับผิดชอบในส่ิงอุปกรณ์นั้น ๆ 
- ข้อ  ๒๑.๓  กรมฝ่ายยุทธบริการ หรือกรมฝ่ายกิจการพิเศษ  และหน่วย
สนับสนุนทางการส่งก  าลัง ท่ีเกี่ยวขอ้ง เมื่อไดรั้บรายงานตามขอ้ ๒๑.๑ แล้ว 
ดำ าเ นินการตัดยอดส่ิงอุปกรณ์ออกจากบัญชี คุม เพื่อปลดเปล้ืองความ
รับผิดชอบของกองทพับก เวน้ส่ิงอุปกรณ์ในโครงการให้ด าเนินการตาม 
ขอ้ ๑๙.๔ 

ตอนท่ี ๖ 
การปฏิบติัตอ่ส่ิงอุปกรณ์หรือซากส่ิงอุปกรณ์ ท่ีไดรั้บอนุมติัให้ตดัยอดออก

จากบญัชีคมุแลว้ 
- ขอ้ ๓๐  ผูบ้งัคบับญัชาช ั้น   ผูบ้ญัชาการกองพลหรือเทียบเทา่ ผูบ้งัคบับญัชา
ช ั้นแมท่พัหรือเทียบเทา่ เจา้กรมฝ่ายยุทธบริการ หรือเจา้กรมฝ่ายกจิการพิเศษ 
ส่ังการปฏิบติัตอ่ส่ิงอุปกรณ์หรือซากส่ิงอุปกรณ์ท่ีตัดยอดออกจากบญัชีคุม
แลว้ อยา่งใดอยา่งหน่ึงตามล าดบัดงัตอ่ไปน้ี 
  ๓๐.๑ สง่คืน หรือปฏิบติัตามท่ีกรมฝ่ายยุทธบริการ หรือกรมฝ่าย
กจิการพิเศษ ท่ีรับผิดชอบส่ิงอุปกรณ์นั้นก  าหนด 
  ๓๐.๔ สง่ให้แกต่ าบลรวบรวมส่ิงอุปกรณ์จ าหนา่ย 
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หัวขอ้การตรวจ ตวัชี้วดั วธีิตรวจ หลกัฐานอา้งอิง ใจความของหลกัฐานอา้งอิง 

    - ขอ้ ๓๒ ส่ิงอุปกรณ์ และซากส่ิงอุปกรณ์ในโครงการ ให้ถือปฏิบติัตาม
แนวทางในขอ้ ๑๙.๔ ของระเบียบน้ี  
- ขอ้ ๓๓ ส่ิงอุปกรณ์หรือซากส่ิงอุปกรณ์ตอ่ไปน้ี ห้ามมอบให้แกผู่ช้ดใช  ้
  ๓๓.๑ ส่ิงอุปกรณ์หลกั 
  ๓๓.๒ ส่ิงอุปกรณ์ส าคญั 
- ขอ้ ๓๔ การสง่ให้ต าบลรวบรวมส่ิงอุปกรณ์จ าหนา่ย 
  ๓๔.๑ สง่ให้แกต่ าบลรวบรวมส่ิงอุปกรณ์จ าหนา่ยท่ีสะดวกในการ
ขนสง่ และเสียคา่ใชจ้า่ยน้อยท่ีสุด โดยถือปฏิบติัตามระเบียบกองทพับก วา่
ดว้ยการสง่และส่ิงอุปกรณ์ ท่ีมผีลบงัคบัใชใ้นปัจจุบนั 
  ๓๔.๒ หลกัฐานประกอบการสง่คืนส่ิงอุปกรณ์ 
   ๓๔.๒.๑ ส าเนารายงานขออนุมติัจ าหนา่ย (ทบ.๔๐๐-๐๖๕)
ท่ีอนุมติัแลว้ 
   ๓๔.๒.๒ หลกัฐานการสง่คืน  ใชใ้บสง่คืน (ทบ.๔๐๐-๐๑๓)
หรือใบสง่คืน และสง่ส่ิงอุปกรณ์ (ทบ.๔๐๐-๐๑๔) หรือใบเบิกหรือใบสง่คืน
ส่ิงอุปกรณ์ (ทบ.๔๐๐-๐๐๗-๑) แลว้แตก่รณี   

      ๓๔.๓ ส่ิงอุปกรณ์หรือซากส่ิงอุปกรณ์ดงัตอ่ไปน้ี  ห้ามสง่ให้แก ่
ต าบลรวบรวมส่ิงอุปกรณ์จ าหนา่ย 
   ๓๔.๓.๑ สัตว ์
   ๓๔.๓.๒ ส่ิงอุปกรณ์ท่ีมคี าส่ังให้ปฏิบติัดว้ยวธีิอ่ืนแล้ว 
   ๓๔.๓.๓ กระสุนและวตัถุระเบิด 
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หัวขอ้การตรวจ ตวัชี้วดั วธีิตรวจ หลกัฐานอา้งอิง ใจความของหลกัฐานอา้งอิง 

       ๓๔.๓.๔ เชื้อเพลิง ส่ิงอุปกรณ์ท่ีเป็นพิษ และท าให้ระคายเคือง 
   ๓๔.๓.๕ ยารักษาโรค สารเคม ีชีวะรังสี และยาเสพติดให้โทษ 
   ๓๔.๓.๖ ส่ิงอุปกรณ์ และซากส่ิงอุปกรณ์ท่ีเห็นวา่ไมม่ีคา่ใน
การซ้ือขาย 

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

- ขอ้ ๓๐ มลูเหตุการสง่คืน 
  ๓๐.๑ เกนิอตัราหรือระดบัสะสมท่ีไดรั้บอนุมติั 
  ๓๐.๒ ลา้สมยั เปล่ียนแบบหรือเลิกใช  ้
  ๓๐.๓ เมือ่ครบก  าหนดเวลาท่ีไดรั้บอนุมติัให้ยืม 
  ๓๐.๔ เมือ่ไดรั้บอนุมติัให้จ าหนา่ย 
- ขอ้ ๓๑ ประเภทส่ิงอุปกรณ์ท่ีสง่คืน 
  ๓๑.๒ ส่ิงอุปกรณ์ใชก้ารไมไ่ด ้ ไดแ้ก ่ ส่ิงอุปกรณ์ท่ีสึกหรอ ช  ารุดไม ่
สามารถน าไปใชไ้ดต้ามความมุง่หมาย จ าเป็นตอ้งซอ่ม ปรับสภาพ กอ่น
น าเขา้เกบ็รักษาเพื่อแจกจา่ย หรือใน กรณีท่ีหนว่ยซอ่มบ ารุงพิจารณาแลว้เห็น
วา่ซอ่มไมคุ่ม้คา่ ซ่ึงจะตอ้งด าเนินการขอจ าหนา่ยตอ่ไป หรือซากส่ิงอุปกรณ์ 
ตามระเบียบกองทพับกวา่ด้วยการจ าหนา่ยส่ิงอุปกรณ์ หรือสัตวพ์าหนะท่ี
ปลดจ าหนา่ยออกจากทะเบียน ตามระเบียบกองทพับกวา่ดว้ยกิจการสัตว์
พาหนะ 
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หัวขอ้การตรวจ ตวัชี้วดั วธีิตรวจ หลกัฐานอา้งอิง ใจความของหลกัฐานอา้งอิง 

    - ขอ้ ๓๒ การด าเนินการสง่คืน 
  ๓๒.๒ ส่ิงอุปกรณ์ใชก้ารไมไ่ด ้
   ๓๒.๒.๒ ส่ิงอุปกรณ์ช  ารุด ในกรณีท่ีหนว่ยซอ่มบ ารุง
พิจารณาแลว้เห็นวา่ซอ่มไมคุ่้มคา่ และไดด้ าเนินการจ าหนา่ยตามระเบียบแลว้ 
ให้ปฏิบติั ดงัน้ี 
       ๓๒.๒.๒.๑ หนว่ยสง่คืน  ท าใบสง่คืนโดยใช ้
แบบพิมพ์ ทบ.๔๐๐-๐๑๓ หรือ ทบ.๔๐๐-๐๑๔ หรือ ทบ.๔๐๐-๐๐๗-๑ 
แลว้แตก่รณี จ านวน ๑ ชดุ สว่นส่ิงอุปกรณ์นั้นไมต่อ้งน าสง่คืน เพราะอยูก่บั
หนว่ยซอ่มซ่ึงเป็นหนว่ยเดียวกนักบัหนว่ยรับคืนอยูแ่ลว้ 
- ขอ้ ๓๓ ผูม้อี  านาจส่ังให้สง่คืนส่ิงอุปกรณ์ 
  ๓๓.๑ ส่ิงอุปกรณ์เกนิระดบัสะสม ไดแ้ก ่ผูบ้งัคบัหนว่ยเกบ็รักษา 
  ๓๓.๒ ส่ิงอุปกรณ์ท่ีครบก  าหนดยืมแลว้ยงัไมส่ง่คืน ไดแ้ก ่ ผูม้อี  านาจ
อนุมติัส่ังให้ยืม 
  ๓๓.๓ ส่ิงอุปกรณ์หรือซากส่ิงอุปกรณ์ท่ีได้รับอนุมติัให้จ าหนา่ย  
ไดแ้ก ่ ผูม้อี  านาจอนุมติัให้ตดัยอดส่ิงอุปกรณ์ให้ออกจากบญัชีคุม 
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หัวข้อการตรวจ ตวัชี้วดั วธีิตรวจ หลกัฐานอา้งอิง ใจความของหลกัฐานอา้งอิง 

๑๐ . ก ารตรว จแล ะการ

รายงานสถานภาพ 
     ๑๐.๑ การรายงาน 
             สถานภาพ 
             ส่ิงอุปกรณ์ 
            รอบ ๓ เดือน 

 
 
๑. มหีลกัฐานการรายงาน 
๒. รายงานถูกตอ้ง

ครบถว้น 
๓. รายงานส่ิงอุปกรณ์ตรง

ตาม อจย., อสอ. 
๔. อ่ืน ๆ 

 
 
-  ตรวจหลกัฐาน 
   การรายงาน 
   และแบบพิมพ์  
    ทบ. ๔๐๐–๐๑๖ 
 

 
 
- ระเบียบ ทบ.วา่ดว้ย 
   การสง่ก  าลงั 
   ส่ิงอุปกรณ์ประเภท 
    ๒ และ ๔ พ.ศ. 
    ๒๕๓๔ ขอ้ ๕๑,  
    ๕๑.๑, ๕๓.๑,  
    ๕๔.๑ และ ๕๕ 

 
 
- ขอ้ ๕๑ หนว่ยรายงาน 
            ๕๑.๑ หน่วยใช ้ ได้แก  ่หน่วยระดับกองพันหรือเทียบเทา่หรือหน่วย
อิสระท่ีกองทพับกอนุมติัข้ึนไป 
            ๕๓ .๑ หนว่ยใช ้ ให้รายงานสถานภาพส่ิงอุปกรณ์ตาม อจย.ทุกรายการ 
สว่นส่ิงอุปกรณ์ตาม อสอ.นั้นให้รายงานเฉพาะรายการท่ีกองทพับกก  าหนด 
- ขอ้ ๕๔.๑ รายงานของหนว่ยใช  ้
         ๕๔.๑.๑ หนว่ยใชท้ ารายงานในรอบ ๓ เดือน โดยใชแ้บบพิมพ์ 
 ทบ.๔๐๐–๐๑๖ จ านวน ๓ ชดุ แยกส่ิงอุปกรณ์ตามความรับผิดชอบของสาย    
ยุทธบริการหน่วยรายงานเกบ็ไว ้๑ ช ุด ส่งรายงานตามสายบงัคบับัญชา  ๒ ช ุด 
ส าหรับส้ิน มี.ค.ให้รายงานสถานภาพส่ิงอุปกรณ์ทุกรายการตามท่ีก  าหนดใน  
ขอ้ ๕๓.๑ สว่นส้ิน ม.ิย., ก.ย.และ ธ.ค. ให้รายงานเฉพาะรายการท่ี 
เปล่ียนแปลง ถา้ไมม่กีารเปล่ียนแปลงให้ยืนยนัให้ทราบ 
- ข้อ ๕๕  ประเภทเอกสาร เอกสารตา่ง  ๆ  ท่ีใช ้การรายงานสถานภ าพส่ิง
อุปกรณ์ให้ถือเป็นเอกสาร “ลบั” 
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  ๑๐.๒ การรายงานยอด 
          สป. ส าคญั  /  สป. 
         หลกั งดใชง้าน 
         ประจ าเดือน 

๑. มหีลกัฐานการรายงาน 
๒. เอกสารการรายงาน

ถูกตอ้งครบถว้น 
๓. จ านวนรถงดใชก้าร

ถูกตอ้ง   
๔. อ่ืน ๆ 

- ดูหลกัฐาน 
  การรายงานและ 
  ส าเนาใบสง่ซอ่ม  
 (ทบ.๔๖๘–๓๑๑) 

 

- ค าส่ังกองทพับก ท่ี 
๔๖๒/๒๕๔๓ 
เร่ือง การรายงาน 
สป.ส าคญัและ สป.
หลกังดใชง้าน
ประจ าเดือน ลง ๑๔ 
ก.ย.๔๓ ขอ้ ๒, ๒.๑, 
๒.๒, ๓, ๔, ๔.๑, 
๔.๒, ๕, ๕.๑, ๕.๒, 
๕.๓, ๕.๔, ๕.๕, 
และ ๕.๖ 

- ขอ้ ๒ การรายงานเพื่อให้ผูบ้งัคบับญัชาช ั้นเหนือทราบสถานภาพ สป. 
ส าคญั  และ  สป.หลักงดใช ้งานประจ าเ ดือนของทุกสายยุทธบริการได้อยา่ง
ถูกต้อง  และใชเ้ป็นข้อมูลในการตรวจสอบรายการช  ารุด และการซอ่มบ ารุง 
สป. ท่ีงดใชง้านของหนว่ย 
             ๒.๑ หนว่ยรายงาน หนว่ยใช  ้หนว่ยซอ่มบ ารุง และกรมฝ่ายยุทธ 
บริการมหีน้าท่ีรายงาน 
             ๒.๒  ห้วงระยะเวลารายงาน  ให้รายงานทุกรอบ ๑ เดือน   ปิดรายงาน
ทุกส้ิน เ ดือน โดยกรมฝ่ายยุทธบริการ รวบรวมรายงาน  และจัดท าบัญชี
รายการยุทโธปกรณ์งดใชง้าน  ท่ีงดใช ้งานเพิ่มข้ึนในวงรอบการรายงาน (เปิด
งานซอ่ม) และรายการท่ีซอ่มเสร็จแล้ว (ปิดงานซอ่ม)รายงานให้ ทบ.ทราบ 
ตามแบบการรายงานท่ีก  าหนด (ผนวก ก) ภายในวนัท่ี ๑๕ ของเดือนถดัไป 
- ข้อ ๓  ประเภท  สป.ท่ีต้องรายงาน  คือ สป.ส าคัญ  และ  สป.หลักทั้ งน้ี ให้
เป็นไปตามท่ีระบุไวใ้นระเบียบ/ค าส่ัง ฯ ท่ีเกีย่วขอ้ง 
- ขอ้ ๔ เอกสารการรายงาน 
          ๔.๑ บญัชีสรุปรายงาน สป. ส าคญั และ สป.หลกังดใชง้าน (ผนวก ก) 
          ๔.๒ ส าเนาใบสง่ซอ่ม (แบบ ทบ.๔๖๘–๓๑๑) 
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    - ขอ้ ๕ การด าเนินการรายงาน  
           ๕.๑ ให้หน ่วยซอ่มบ ารุง ท่ี เปิดงานซอ่ม สป.หลัก และ  สป. ส าคัญ 
ส าเนาใบส่งซอ่ม (แบบ ทบ.๔๖๘–๓๑๑) ท่ีออกเลขงานซอ่ม และตรวจสภาพ
แล้วส่งตามสายงานส่งก  าลังบ ารุง  ภายในวนัเ ดียวกนัหน่วยท่ีรับรายงาน
สง่ผา่นรายงานไปจนถึงกรมฝ่ายยุทธบริการ  ทั้ง น้ียกเวน้รายการท่ีเ ป็นการ
ซอ่มท่ีสง่ตอ่ไมต่้อง รายงาน     
           ๕.๒  เมือ่หน ่วยซอ่มบ ารุงได้ปิดงานซอ่มแล้ว ให้รายงาน  หมายเลข
งาน นามหนว่ยซอ่มบ ารุง  และวนัท่ีปิดงาน ให้กรมฝ่ายยุทธบริการทราบ ตาม
สายงานสง่ก  าลงับ ารุง 
           ๕.๓  ในกรณีท่ีไมม่ีการเปิด หรือ ปิดงานซอ่มในรอบเดือน ให้ปิดการ
รายงานทุกส้ินเดือน  และให้หนว่ยซอ่มบ ารุงยืนยันให้  กรมฝ่ายยุทธบริการ
ทราบ ภายในวนัท่ี ๕ ของเดือนถดัไป 
           ๕.๔  กรมฝ่าย ยุทธบริการ  รวบรวมรายง าน  และจัดท าบัญชีสรุป
รายงานยุทโธปกรณ์งดใชง้าน  ท่ีงดใช ้งานเพิ่มข้ึนในวงรอบการรายงาน (เปิด
งานซอ่ม) และรายการซอ่มเสร็จแล้ว  (ปิดงานซอ่ม) รายงานให้  ทบ.ทราบ 
ตามแบบการ รายงานท่ีก  าหนด (ผนวก ก) ภายในวนัท่ี ๑๕ ของเดือนถดัไป 
           ๕.๕  การรายงานตามท่ีก  าหนดให้  ผนวก ก นั้ น  ให้ แยกแบบการ
รายงานระหวา่งการเปิดงานซอ่ม และการปิดงานซอ่ม 
          ๕.๖ ในกรณียุทโธปกรณ์งดใช ้งานและท าการซอ่มในขั้นหน ่วยใช  ้ให้
หน ่วยใชร้ายงาน ตามแบบการรายงานท่ีก  าหนด (ผนวก ก) ถึง กรมฝ่ายยุทธ
บริการตามสายงานสง่ก  าลงับ ารุง 
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  ๑๐.๓ รถชงักใชร้าชการ 
          (ยานยนต์มสีภาพ 
           ช  ารุดท่ีไมเ่กีย่วขอ้ง 
           กบัเคร่ืองยนต์) 

๑. ติดป้ายบอกครบถ้วน 
๒. ด าเนินการถูกตอ้ง 
๓. มหีลกัฐานการซอ่ม

บ ารุง 
๔. อ่ืน ๆ 

- ตรวจป้ายบอกรถ
ใชก้ารไมไ่ด ้
- ตรวจหลกัฐาน
การเบิกหรือการ
สง่ซอ่ม 

- ขอ้บงัคบัทหารวา่
ดว้ยการใชร้ถยนต์
ทหาร พ.ศ.๒๔๘๐ ลง 
๑ ม.ีค.๘๐ มาตรา ๗ 
ขอ้ ๕  

- ข้อ ๕  รถคันใดท่ีใช ้การไมไ่ด้ ต้องมีป้ายบอกไวใ้ห้ทราบเสมอ และถ้า
สามารถท าไดใ้ห้แยกไวต้า่งหากจากรถท่ีใชก้ารได ้ถ้าจะตอ้งสง่ซอ่มกใ็ห้รีบ
จดัการโดยเร็ว 

   - ค าส่ังกองทพับก ท่ี 
๓๒๐/๒๓๖๓๐ ลง   
๙ พ.ย.๙๘ เร่ือง วธีิ
ซอ่มบ ารุง
ยุทโธปกรณ์ สาย
สรรพาวธุ ขอ้ ๒ ก. 
และ ขอ้ ๔  

ขอ้ ๒ ค าจ ากดัความ 
        ก. ชะงักใช ้ราชการ  ไดแ้กล่กัษณะอยา่งหน่ึงอยา่งใดใน ๓ ประการท่ี
เกดิข้ึนแกยุ่ทโธปกรณ์ คือ  
              (๑) ไมท่ างานตามหน้าท่ี 
              (๒) ไมป่ลอดภยัในการใช  ้
              (๓) ถา้ใชต้อ่ไปจะเสียหายมากข้ึน  
ขอ้ ๔ การปฏิบติัเมือ่ยุทโธปกรณ์ช  ารุดหรือชงักใชร้าชการ 
         เมื่อยุทโธปกรณ์ช  ารุดห รือชงักใช ้ราชการ ให้ ผู ้รับผิดช อบรายงาน
ตามล าดับช ั้นจนถึงผู้มีอ านาจส่ังการในการซอ่มบ ารุงประจ าหนว่ยภายใน 
๒๔ ช ัว่โมง 
           ผูม้อี  านาจส่ังการในการซอ่มบ ารุงประจ าหนว่ย ไดแ้ก ่
           ก. ผบ.กรม. หรือ ฝอ.๔ 
           ข. ผบ.พนั. หรือ ฝอ.๔ หรือเทียบเทา่ 
           ค. ผบ.ร้อย. อิสระ  
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   ๑๐.๔ การตรวจ 
            ยานพาหนะ 
            ประจ าเดือน 

๑.  มกีารตรวจโดย ผบ. 
หนว่ยหรือผูแ้ทน 

๒. บนัทึกผลการตรวจ
ถูกตอ้งครบถว้น 

๓. รายงานผลการตรวจ
เรียบร้อย 

๔. อ่ืน ๆ 

- ตรวจค าส่ัง 
แตง่ตั้งกรรมการ 
- ตรวจบัน ทึกผล
และรายงานผลการ
ตรวจ 

- ระเบียบกองทพับก
วา่ดว้ยการตรวจอาวธุ
และส่ิงของท่ีจา่ย
ประจ าตวัทหาร พ.ศ.
๒๔๙๗ ขอ้ ๖, ๘, ๑๕ 
และ ๑๙ 

- ขอ้ ๖ การตรวจประจ าเดือน เป็นการตรวจประจ าเดือนละ  ๑ คร้ัง การตรวจ
อาจท าได ้๒ วธีิ ฯลฯ 
            การตรวจประจ าเดือนกระท าไดใ้นวนัเสาร์สัปดาห์สุดทา้ยของเดือน  
ระหวา่ง  ๑๐๐๐–๑๒๐๐ โดยบุคคลตอ่ไปน้ีท าการตรวจ คือ หน่วยกองพัน
หรือเทียบเทา่กองพนั เป็นหน้าท่ีของ ผบ.พนั. หรือ ผูแ้ทน 
            ส าหรับหนว่ยทหารท่ีมลีักษณะการจดัหน่วยอยา่งอ่ืน  เชน่ นขต.กรม, 
นขต.กองพล ให้ปฏิบติัโดยอนุโลม 
- ขอ้ ๘  การตรวจตามปกติท่ีกลา่วในข้อ ๖  โดยทั่วไปท าการตรวจส่ิงของตา่ง 
ๆ ดงัน้ี 
             (๑) อาวธุ  และเคร่ืองมอื เคร่ืองใชป้ระจ ากาย  ประจ าหน ่วยตลอดจน
สถานท่ีเกบ็ 
             (๒) คลงัของหนว่ย และของในคลงัของหนว่ย  
             (๓) สัตวแ์ละยานพาหนะของหนว่ย 
            (๔) สถานท่ีท างาน 
- ขอ้ ๑๕ การตรวจอาวุธ  ยานพาหนะ และเคร่ืองมือส่ือสาร เคร่ืองใช ้อ่ืน ๆ 
จะตอ้งตรวจรายละเอียดการระวงัรักษาความสะอาด การปรนนิบติับ ารุงวา่
ถูกตอ้งตามระเบียบท่ีทางราชการก  าหนด  การช  ารุดหรือสูญเสียของแตล่ะ
ชนิดนั้ น ๆ มกีารด าเนินการตามระเบียบของ ทบ.เพียงใด เพื่อประโยชน์ท่ีจะ
ให้ส่ิงเหลา่น้ีอยูใ่นสภาพท่ีใชก้ารไดต้ามอตัราอยูเ่สมอ 
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    - ขอ้ ๑๙ การรายงานผลการตรวจ ตามขอ้ ๖ ให้ท าบนัทึกผลการตรวจข้ึน ๓ 
ฉบับ ส่งให้หน ่วยรับตรวจ ๑ ฉบับ ผูต้รวจเก็บ ๑ ฉบับอีก ๑ ฉบับ รายงาน
ตามล าดบั ถึงกองพลหรือเทียบเทา่ ภายใน ๑๕ วนั ฯลฯ 

  ๑๐.๕ ยุทโธปกรณ์ 
           ท่ีไดม้าจากการ 
           บริจาคจากเอกชน 
           พลเรือนหรือไดม้า 
          โดยไมท่ราบท่ีมา 

๑. มกีารรายงานถูกตอ้ง 
๒. จดัท าบญัชีคมุถูกต้อง 
๓. อ่ืน ๆ 

- ตรวจเอกสาร 
  หลกัฐานการ 
  รายงาน 

- ค าส่ัง ทบ. ท่ี ๖๕๓/
๒๕๒๗ เร่ือง การ
ควบคมุยุทโธปกรณ์ 
ท่ีหนว่ยตา่งๆ จดัหา
หรือไดม้าหรือจาก
การไดรั้บมอบหรือ
บริจาค ลง ๔ ก.ย.๒๗ 
ขอ้ ๑ 

- ขอ้ ๑ ให้หน ่วยตา่งๆ ใน ทบ.ท่ีไดรั้บยุทโธปกรณ์รายงานยุทโธปกรณ์ฯตาม
แบบฟอร์ม ผนวก ก. ตามสายการบังคับบัญช าตอ่  ทบ. ผา่นกรมฝ่ายยุทธ
บริการหรือกรมฝ่ายกิจการพิเศษ ท่ีมคีวามรับผิดชอบในส่ิงอุปกรณ์ ภายใน 
 ๓๐ วนั นับจากวนัท่ีไดจ้ัดหาหรือได้มา  หรือจากการได้รับมอบหรือบริจาค 
เพื่อข้ึนบญัชีคมุและ/หรือทะเบียนไวเ้ป็นหลักฐาน  โดยด าเนินการตามหน้าท่ี
และความรับผิดชอบท่ีมีอยูต่อ่ไป  ส่วนยุทโธปกรณ์ซ่ึงกรมฝ่ายยุทธบริการ
หรือกรมฝ่าย กิจการพิเศษ ดังกลา่ว จดัหาหรือได้มาเองนั้นคงถือปฏิบติัใน
การควบคมุตามระเบียบแบบธรรมเนียมท่ี ทบ.ก  าหนดไว ้

   - ค าส่ัง ทบ. ท่ี ๖๗/ 
  ๒๕๓๗ เร่ืองการ 
  ด าเนินการตอ่ 
ยุทโธปกรณ์ซ่ึงไม ่
ทราบท่ีมาของหนว่ย 
ตา่งๆ ลง ๘ ก.พ.๓๗  
ขอ้ ๑ และ ขอ้ ๒ 

- ขอ้ ๑ ให้หน ่วยตา่งๆ  ใน  ทบ.ตรวจสอบวา่มยุีทโธปกรณ์  ซ่ึงไมท่ราบท่ีมา
อยูใ่นความครอบครองหรือไม  ่หากมใีห้กรอกรายละเอียดลงในผนวก ก. ท่ี
แนบท้ายค าส่ังน้ี  แล้วรายงานตามสายการส่งก  าลังถึง ทบ. ภายใน  ๑๒๐ วนั 
นับตั้งแตว่นัท่ีค าส่ังน้ีมผีลใชบ้ังคบั เพื่อให้กรมฝ่ายยุทธบริการหรือกรมฝ่าย
กิจการพิเศษข้ึนบัญชีคุมไวเ้ป็นหลักฐานตอ่ไป และหลังจากท่ีหน ่วยได้
ด าเ นินการแล้วจะถือวา่หน ่วยไมม่ยุีทโธปกรณ์  ซ่ึงไมท่ราบท่ีมาเห ลืออยู ่
ตอ่ไป 
- ข้อ ๒  หากตรวจพบวา่การรายงานยุทโธปกรณ์ตามข้อ ๑ ไมต่รงกบัความ   
เป็นจริง จะถือเป็นความบกพรอ่งของ ผบ.หนว่ยนั้น 

 


