
หลักฐานเตรียมการรับตรวจประจําป  
เรื่อง การสงกาํลัง สป.๕ สาย สพ. และ สาย วศ.(หนวยใช)  

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

๑. ระเบียบ ทบ.วาดวยการสงกําลัง สป.๕ พ.ศ.๒๕๔๒   
๒. ระเบียบ ทบ.วาดวยการเก็บรักษากระสุนและวัตถุระเบิด พ.ศ.๒๕๔๕ 
๓. แบบธรรมเนียมของหนวยใชและหนวยเหนือนอกจากที่กลาวมาแลว ซึ่งมีผลบังคับใชในปจจุบัน เชน  
    คําสั่งแบงมอบเครดิตกระสุนฝก-ศึกษาของหนวยเหนือและหนวยใช, คําสั่งฝก-ศึกษา ของหนวยใช, 
    คําสั่ง ทบ.เรื่องอัตรามูลฐานกระสุนและวัตถุระเบิด, รายการ สป.๕ พ.ศ.๒๕๕๙, ระเบียบปฏิบัติประจําของหนวย 
    เก่ียวกับการเปด-ปดคลัง, การหยิบยกขนยาย, การปองกันอัคคีภัย เปนตน 
๔. หลักฐานการตรวจเรื่อง การสงกําลัง สป.๕ สาย สพ.และสาย วศ.(หนวยใช) ประจําป  
   (เอกสารอธิบายรายละเอียดวิธีการตรวจตามหัวขอการตรวจพรอมหลักฐานอางอิง) 
๕. บัญชีคุม สป.๕ ทุกฉบับของหนวยใชที่เปนหนวยเบิก และรอย นขต.ท่ีรับ สป.๕ ตอจากหนวยเบิก  
๖. หลักฐานทางการสงกําลัง สป.๕ ท่ีเก่ียวของ เชน ใบเบิก, ใบสงคืน, ใบโอน, ใบฝาก-ถอน, ใบแจงเลขงาน, รายงาน         
    การตรวจรับ, รายงานสถานภาพ, รายงานการใช, หลักฐานขออนุมัติจําหนาย, หลักฐานการหมุนเวียนกระสุนมูลฐาน 
    หลักฐานขออนุมัติแกไขบัญชีคุม เปนตน 
๗. หลักฐานการตรวจคลัง สป.๕, หลักฐานการสํารวจกระสุนทุกเดือน, หลักฐานการตรวจสภาพกระสุนมูลฐาน 
๘. จัดทําขอมูลประกอบการตรวจตามอนุผนวก ๓, ๓-๑ และ ๓-๒ เรื่อง การสงกําลัง สป.๕ สาย สพ.และ สาย วศ. 
    (หนวยใช) สงมอบใหผูตรวจ ณ สถานท่ีรับตรวจกอนการตรวจเอกสาร จํานวน ๒ ชุด                
๙. เตรียมหัวขอการตรวจ เรื่อง การสงกําลัง สป.๕ สาย สพ.และสาย วศ. (หนวยใช) ประจําป จํานวน ๒ ชุด 
    พิมพหัวเรื่องและใหผูนําตรวจ ผูรับตรวจลงนามทายเรื่องใหเรียบรอยแนบไวกับขอมูล 
๑๐. สําเนาบันทึกผลการตรวจของชุดตรวจ จบ. เรื่อง การสงกําลัง สป.๕ สาย สพ.และสาย วศ. (หนวยใช)  
      ครั้งหลังสุดและรายงานการแกไขขอบกพรองของหนวย จํานวน ๒ ชุด  
๑๑. จัดเจาหนาท่ีรับตรวจ (หนวยเบิกและ รอย.นขต.) และผูนําตรวจ ไวใหพรอม ณ สถานท่ีรับตรวจ 
๑๒. จัดโตะรับตรวจเอกสารใหกวางพอสมควร อยางนอยประมาณ ๑.๒๐ x ๓.๐๐ เมตร และจัดไวหางจาก       
      สถานที่รับตรวจเรื่องอ่ืน ๆ พอที่จะไมใหเสียงของผูตรวจรบกวนกันขณะทําการตรวจ 
๑๓. เอกสารท่ีเตรียมไวรับตรวจของหนวยเบิกและ รอย นขต.ทุกกองรอยตองจัดเปนระเบียบเรียงลําดับเอกสารภายในแฟม  
      เพ่ือความสะดวกรวดเร็วในการคนหา 
๑๔. หนวยที่ใช อฉก.หรือ อจย.ใหเตรียม อฉก., อสอ.หรือ อจย. ฉบับท่ีสมบูรณไว ณ ที่รับตรวจ 
๑๕. เจาหนาท่ีรับตรวจ ใหเตรียมหลักฐานการไดมาตามอนุผนวก ๓-๑ และ ๓-๒ และจัดเรียงลําดับหรอืทําสญัลกัษณ 
      อ่ืนใดในการท่ีจะทําใหสามารถสืบคนและนํามาแสดงใหผูตรวจไดดวยความรวดเร็วและถูกตอง 
๑๖. เจาหนาท่ีรับตรวจตองตรวจสอบตําแหนงท่ีเก็บ สป.๕ ตามอนุผนวก ๓-๑ และ ๓-๒ ใหเรียบรอยวาแตละ 
 รายการและเลขงานจัดเก็บไวคลังท่ีเทาใด กองที่เทาใด พรอมท้ังจัดเตรียมเครื่องมือในการเปดหีบหอและเจาหนาท่ี 
      ใหเพียงพอ เพ่ือใชในการขนยาย สป.๕ มาตรวจสอบและนับจํานวนใหเปนไปดวยความรวดเร็วและถูกตอง 
๑๗. สําเนาอนุผนวก ๒-๑ ขอมูลท่ีตองการทราบประกอบการตรวจ เรื่อง อาวุธประจํากาย ประจําหนวย และเครื่องควบคุม ก า ร ยิ ง 
จํานวน ๑ ชุด 

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

หมายเหตุ   เม่ือหนวยจัดทําอนุผนวก ขอมูลท่ีตองการทราบเสร็จแลวใหสงทาง E-mail ใหผูตรวจกอน             
วันเขาตรวจ ๗ วัน พรอมทั้งแจงหมายเลขโทรศัพทเจาหนาท่ีจัดทําขอมูล รายชื่อผูตรวจและหมายเลขโทรศัพท           
ตามสิ่งท่ีสงมาดวย ๔ 
                                                                                                           /อนุผนวก ๓ 



อนผุนวก ๓ 
ขอมูลที่ตองการทราบประกอบการรับตรวจ  

เร่ือง การสงกาํลัง สป.๕ สาย สพ.และสาย วศ.(หนวยใช)-หนวยรับตรวจและหนวยรอง 
๑. ชื่อหนวยรับตรวจ......................................ผบ.หนวย..................................................... 
   ผูรับตรวจ..................................................ตําแหนง........................................................ 
   ผูนําตรวจ..................................................ตําแหนง........................................................ 
๒. หนวยรองของหนวยรบัตรวจขนาดกองรอยหรือเทียบเทาขึ้นไป (ถามี) 
   ๒.๑ ชื่อหนวย...........................................ผบ.หนวย..................................................... 
         ผูรับตรวจ..........................................ตําแหนง....................................................... 
   ๒.๒ ชื่อหนวย...........................................ผบ.หนวย..................................................... 
         ผูรับตรวจ..........................................ตําแหนง....................................................... 
   ๒.๓ ชื่อหนวย...........................................ผบ.หนวย..................................................... 
         ผูรับตรวจ..........................................ตําแหนง....................................................... 
   ๒.๔ ชื่อหนวย...........................................ผบ.หนวย..................................................... 
        ผูรับตรวจ...........................................ตําแหนง....................................................... 
   ๒.๕ ชื่อหนวย...........................................ผบ.หนวย..................................................... 
        ผูรับตรวจ...........................................ตําแหนง....................................................... 
                                                            ตรวจถูกตอง 
                                                                  ยศ, ชื่อ..................................... 
                                                                          (...................................) 
                                                                  ตําแหนง................................... 
                                                                            ......./............../........... 

---------------------------------------------------------------- 
คําแนะนาํวธิีบันทึกขอมูลหนวยรับตรวจและหนวยรอง 

 ๑. ชื่อหนวยรบัตรวจ ลงชื่อหนวยรับตรวจซ่ึงกรมจเรทหารบกกาํหนดใหเปนหนวยรับตรวจในคาํสั่ง 
     การตรวจประจาํป พรอมชื่อผูบงัคับหนวยรับตรวจ 
     - ผูรบัตรวจ  ลงชือ่เจาหนาทีผู่มารับตรวจของหนวยรบัตรวจพรอมตําแหนง 
     - ผูนําตรวจ  ลงชือ่นายทหารผูนําตรวจ พรอมตําแหนง 
๒. หนวยรองของหนวยรบัตรวจ 
    - ชื่อหนวย    ลงชื่อหนวยรองของหนวยรับตรวจขนาดกองรอยหรือเทียบเทาขึ้นไปทุกหนวยพรอมชื่อผูบังคับหนวยรอง 
    - ผูรับตรวจ  ลงชื่อเจาหนาท่ีของหนวยรองที่มารับตรวจ พรอมตาํแหนง 

       หมายเหตุ   ขอมูลน้ีเปนเพียงตัวอยางเทาน้ัน  หนวยจะตองจัดทําขึ้นมาใหม พรอมท้ังกรอก 
                         รายละเอียดตามคาํแนะนําใหถูกตอง 

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

         /อนุผนวก ๓–๑



อนผุนวก ๓–๑ 
ขอมูลที่ตองการทราบประกอบการรับตรวจ 

เรื่อง กาสงกาํลัง สป.๕ สาย สพ.และ สาย วศ.(หนวยใช) กระสุนมูลฐาน 
 

นามหนวย……………………………………………………………………………………………………………….ยศ,ชื่อ………………………………………………………………………………………………………………..ผบ.หนวย 
ยศ,ชื่อ ผูจัดทําขอมูล……………………………………………………………………………………………..ตําแหนง…………………………………………………………………………………………………………………………….. 
วัน,เดือน,ป ท่ีจัดทําขอมูล…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
ยศ,ชื่อ ผูรับการตรวจ……………………………………………………………………………………………..ตําแหนง…………………………………………………………………………………………………………………………… 
ยศ,ชื่อ ผูนําตรวจ……………………………………………………………………………………………………..ตําแหนง…………………………………………………………………………………………………………………………. 

ลําดับ หลักฐาน รหัส รายการและเลขงาน 
จํานวน สป.๕ (คงเหลือ) อาวุธ/ยานรบ/กําลังพล 

หมายเหตุ 
แตละเลขงาน รวม ชนิด อัตราเต็ม ไดรับ 

๑. ใบเบิกที่ ๒๐/๑๔ 
ลง ๑๕ มี.ค.๑๔ 

A ๐๖๖ กปล.๕.๕๖ มม.ธด. 
RTA ๐๒ 
RTA ๐๓ 

 
๖๑,๔๔๐ 
๑๐๐,๐๐๐ 

 
 
 

ปลย.M16 ๘๖๘ ๘๖๘  

๒. หนังสือ กบ.ทบ. 
ท่ี กห …………………….. 
ลง……………………… 

A๐๗๑ LC๑๓ 
RTA ๘๑๒๐ 
ลข.สังหาร 

๕๐,๐๐๐ 
๕๐,๐๐๐ 

 
๒๖๑,๔๔๐ 

 
 

กําลังพล 

 
 

๘๖๘ 

 
 

๗๖๙ 

 

๓. ใบเบิกที่ ๑/๑๓ 
ลง ๒๐ ก.ค.๑๓ 

G๘๘๑ LS-๕๖–๖๖ ๘๐๐      

๔. ใบเบิกที่ ๗/๔๐ 
ลง ๓ ก.พ.๔๐ 

G๘๙๐ AM-๑๑–๙๕ ๖๐ ๘๖๐    ขาดอัตรา ๘ ลูก เบิก 
ตามใบเบิกที่ ๒๐/๔๑ 
ลง ๑๕ เม.ย.๔๑ 

หมายเหตุ   
 ๑. อานวิธีบนัทึกขอมูลดวยความระมัดระวัง และทําความเขาใจใหดีกอนการบันทึก     ตรวจถูกตอง 
     ขอมูลลงในแบบฟอรม         ยศ,ชื่อ…………………………………………………… 
 ๒. ผูรับรองตองตรวจสอบความถูกตองของขอมูลใหเรียบรอยกอนลงนามรับรอง          (…………………………………………………..) 
 ๓. ถาบันทึกผิดพลาด หรือไมเปนไปตามคําแนะนํา ฯ จะถูกตัดคะแนน    ตําแหนง………………………………………………….. 
                     …………………../…………../……………../ คําแนะนํา



- ๒ -                                     
 

คําแนะนําวธีิบันทึกขอมูลกระสุนมูลฐาน 
 หนวยรับตรวจขนาดกองพันหรือเทียบเทาขึ้นไป รับผิดชอบในการจัดทําขอมูล (หนวยขนาด กองรอยหรือตํ่ากวาไม
ตองทําขอมูล เวนแตคาํสัง่ตรวจกิจการท่ัวไปของ จบ.กาํหนดใหหนวยขนาด    กองรอยหรอืตํ่ากวาเปนหนวยรบัตรวจโดยไมมี
หนวยบังคับบัญชาขนาดกองพันหรือเทียบเทาขึ้นไปเขารับการตรวจในวันเวลาเดียวกัน) รายละเอียดการบันทึกในแบบฟอรมท่ี
กําหนดมีดังนี ้
     ๑. ลําดับ           ลงลาํดับรายการ เริ่มรายการแรกดวยลาํดับ ๑ 
     ๒. หลักฐาน       ลงหลักฐานการไดมาของกระสุนมูลฐาน และวัน เดือน ป เชน  
                           ใบเบิกที่ ๒๐/๑๔ ลง ๑๕ มี.ค.๑๔ หรือ หนังสือท่ีไดรับอนุมัติใหแกไขบญัชคีุมของผูมีอํานาจ 
     ๓. รหสั             ลงรหสักระสุนตามท่ีไดรบัมา (หลกัฐานใบแจงเลขงาน)     เชน A 0๖๖ กระสุนชนิดเดียวกัน  
                           ถามีหลายรหัสใหนํามาบันทึกไวในกลุมเดียวกัน  เพ่ือสะดวกในการตรวจสอบตามบัญชคีุมโดย  
                           บันทึกรหสัแรกใหเสร็จกอน แลวจึงบนัทึกรหัสตอไป 
     ๔. รายการและเลขงาน     ลงชื่อ สป.๕ ที่ไดรับไวบรรทดับน และลงเลขงานในบรรทัดถัดไป ในกรณีไดรับ สป.๕ รหสั 
                                     เดียวกันแตมีหลายเลขงาน ใหเขียนเลขงาน สป.๕ กํากบัทุกเลขงาน เชน กปล. ๕.๕๖ มม. 
                                     ธด. RTA02, RTA03 
     ๕. จํานวน สป.๕ 
              - แตละเลขงาน  ลงจาํนวน สป.๕ ตามท่ีคงเหลือในบญัชคีุมหนวยเบกิ 
              - รวม       ลงผลรวมจาํนวน สป.๕ ชนิดเดี่ยวกันทุกรหัส 
     ๖. อาวุธ/ยานรบ/กําลงัพล 
                - ชนิด      ลงชื่อและแบบของอาวธุ, ยานรบ หรือกําลังพลของหนวยใชท่ีกําหนดใหมีอัตรามูลฐาน        
                                       สป.๕ ตามท่ีระบุไวในชองรายการ และเลขงาน เชน ปลย.M.๑๖ (๕.๕๖ มม.)  หรือ รถถัง  
                                       เอ็ม.๔๑ หรือยอดกําลังพลแลวแตกรณี      
                - อัตราเต็ม    ลงอัตราเต็มของอาวธุ, ยานรบ หรือกาํลังพลตาม อจย.,อฉก.,อสอ.หรืออัตราอ่ืน ๆ                         
                                          ท่ี ทบ.กําหนด 
              - ไดรับ  ลงจํานวนอาวธุ, ยานรบ ที่ไดรับ หรือกําลังพลท่ีไดรบัการบรรจจุรงิ (ในกรณีเปนอาวุธ 
                                       หรือยานรบใหหมายรวมถึงที่อยูระหวางการสงซอม, จายยืม และขออนุมัติจาํหนาย 
                                       แตยังไมไดรับอนุมัติดวย) 
     ๗. หมายเหตุ                 ลงขอความใด ๆ เพ่ิมเติมจากท่ีกลาวมาแลวก็ได เม่ือหนวยพิจารณาเห็นวามีประโยชน เชน 
                                      ขาดหรือเกินอัตรา, จาํนวนเทาใด และหนวยดําเนินการไปแลวอยางไร 

 หมายเหตุ ขอมูลน้ีเปนเพียงตัวอยางเทานั้น  หนวยจะตองจดัทําขึ้นมาใหม พรอมท้ังกรอกรายละเอียดตามคาํแนะนํา 
  ใหถูกตอง 

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

                                     /อนุนวก ๓–๒ 



อนผุนวก ๓–๒ 
ขอมูลที่ตองการทราบประกอบการรับตรวจ 

เร่ือง กาสงกาํลัง สป. ๕ สาย สพ.และ สาย วศ.(หนวยใช) กระสุนฝก-ศกึษา 
 

นามหนวย……………………………………………………………………………………………...ยศ,ชื่อ………………………………………………………………………………………………..ผบ.หนวย 
ยศ,ชื่อ ผูจัดทําขอมลู…………………………………………………………………………….…ตําแหนง………………………………………………………………………………………………………………. 
วัน,เดือน,ป ท่ีจัดทําขอมูล…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
ยศ,ชื่อ ผูรับการตรวจ……………………………………………………………………………………………..ตําแหนง………………………………………………………………………………………………… 
ยศ,ชื่อ ผูนาํตรวจ……………………………………………………………………………………………………..ตําแหนง……………………………………………………………………………………………….. 
 

ลาํดับ หลักฐาน 
จํานวน
รายการ 

รายการแรก ขอเบิก ไดรับ หมายเหตุ 

๑. ใบเบิกท่ี ๑/๔๘ ลง ๑๐ ม.ค.๔๘ ๘ กปล.๕.๕๖ มม.ธด. ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ คาํสัง่ ร.๑ พัน.๑ รอ.ท่ี…………….ลง……………… 
เร่ือง…………………………………………………………… 
      ไดรับอนุมัติใหจาํหนายแลว เม่ือ……………. 
ตามหลกัฐานขออนุมัติจาํหนาย ท่ี………………….. 
ลง………………………………………… 
 

 

หมายเหตุ   
 ๑. อานวิธบีันทึกขอมูลดวยความระมัดระวงั และทาํความเขาใจใหดีกอนการบันทึก     ตรวจถกูตอง 
     ขอมูลลงในแบบฟอรม                  ยศ,ชื่อ…………………………………………………… 
 ๒. ผูรับรองตองตรวจสอบความถูกตองของขอมูลใหเรียบรอยกอนลงนามรบัรอง          (…………………………………………………..) 
 ๓. ถาบันทึกผิดพลาด หรือไมเปนไปตามคาํแนะนํา ฯ จะถูกตัดคะแนน            ตําแหนง………………………………………………….. 
                     …………………../…………../……………..   

/คาํแนะนาํ



- ๒ - 
 

คาํแนะนําวิธีบันทกึขอมูลกระสุนฝก-ศึกษา 
      หนวยรับตรวจขนาดกองพันหรือเทียบเทาขึ้นไป รับผิดชอบในการจัดทําขอมูล (หนวยขนาดกองรอยหรือต่ํากวา
ไมตองทําขอมูล เวนแต คําสั่งตรวจกิจการท่ัวไปของ จบ.กําหนดใหหนวยขนาดกองรอยหรือตํ่ากวาเปนหนวยรับตรวจ
โดยไมมีหนวยบังคับบัญชา ขนาดกองพันหรือเทียบเทา ขึ้นไปเขารับการตรวจในวันเวลาเดียวกัน) รายละเอียดการ
บันทึกในแบบฟอรมท่ีกําหนดมีดังนี้ 
       ๑. ลําดับ                 ลงลาํดับรายการ เริ่มรายการแรกดวยลาํดับ ๑ 
       ๒. หลักฐาน             ลงหลกัฐานท่ีหนวยขอเบิกกระสุนฝก-ศึกษา ปงบประมาณปจจบุัน ทุกใบเบิก 
                                      พรอมทั้ง วัน เดือน ป ของหลักฐาน เชน ใบเบิกท่ี ๑/๔๘ ลง ๑๐ ม.ค.๔๘ 
         ๓. จํานวนรายการ      ลงจํานวนรายการตามใบเบิก เชน การเบกิกระสุนฝกครั้งคราวน้ันมรีายการตาม 
                                      ใบเบิก ๘ รายการ ใหลง “๘”  
       ๔. รายการแรก         ลงชื่อ สป.๕ ตามใบเบิกเฉพาะรายการท่ี ๑ เทาน้ัน สวนรายการตอ ๆ ไปไมตอง 
                             นํามาลง 
       ๕. ขอเบิก               ลงจํานวน สป.๕ ท่ีหนวยขอเบิกเฉพาะรายการแรก 
       ๖. ไดรับ                 ลงจํานวน สป.๕ ที่หนวยไดรบัจริงเฉพาะรายการแรก 
       ๗. หมายเหตุ           ลงคาํสั่งฝกของหนวย ซึ่งเปนหลักฐานในการขอเบิก สป.๕ ฝก-ศึกษา ครั้งคราวน้ัน  
                                     (ไมใชคาํสั่งแบงมอบเครดิต) และใหบันทึกเพ่ิมเติมในบรรทัดถัดไปดังนี ้
                                     ๗.๑ ยังไมไดใชฝก ลง “ยังไมไดนําไปฝก” 
                                     ๗.๒ ใชแลวแตยังไมไดจาํหนาย “ลงยังไมไดขออนุมัติจาํหนาย” 
                                     ๗.๓ ขออนุมัติจาํหนายแลวแตยังไมรับอนุมัติ ลง “หลักฐานขออนุมัติ”  
                                            จําหนาย ที…่….......ลง...........…… 
                                     ๗.๔ ไดรับอนุมัติใหจาํหนายแลว ลง “ไดรับอนุมัติใหจาํหนายแลว           

เม่ือ..…........ตามหลกัฐานขออนุมัตจิาํหนาย ที.่....…......ลง………………….”                                

            หมายเหตุ  ขอมูลน้ีเปนเพียงตัวอยางเทาน้ัน  หนวยจะตองจัดทําขึ้นมาใหม พรอมท้ังกรอก 
                           รายละเอียดตามคาํแนะนําใหถกูตอง 
 

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


