
ระเบียบกองทัพบก 
วาดวยการสงและรับสิ่งอุปกรณ 

พุทธศักราช 2500 
----------------------------- 

ตอนที่ 1 
กลาวทั่วไป 

ขอ 1 ความมุงหมาย  เพื่อใหการสง และรับสิ่งอุปกรณ ดําเนินไปสมความมุงหมายของทางราชการ จึง
ไดตราระเบียบนี้ขึ้นไว เพื่อแสดงถึง ความรับผิดชอบ และกรรมวิธีในการสง และกรรมวิธีในการสง
และรับสิ่งอุปกรณ ระหวางที่ตั้งการสงกําลังตางๆ กับหนวยผูใช 
ขอ 2 ระเบียบนี้ใหช่ือวา “ระเบียบกองทัพบก วาดวยการสงและรับสิ่งอุปกรณ พุทธศักราช 2500” 
ขอ 3 ระเบียบนี้ใหใชตั้งแต วันที่ 1 มกราคม พุทธศักราช 2500  เปนตนไป 
ขอ 4 คําจํากัดความ คําหรือขอความตางๆ ที่ใชในระเบียบนี้ใหมีความหมายดังตอไปนี้ 

ก. การสงและรับสิ่งอุปกรณ หมายถึงการสงไป การสงกลับ และการรับสิ่งอุปกรณระหวาง
หนวยสง หนวยทหารขนสง และหนวยรับ 
             1) การสงไป หมายถึง การสงสิ่งอุปกรณในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง ดังนี้ 

                               ก) การสงสิ่งอุปกรณ จากทาเรือไปยังคลังสายยุทธบริการ หรือคลังสายบริการฝาย
กิจการพิเศษ 
                  ข) การสงสิ่งอุปกรณระหวางคลังสายยุทธบริการ หรือคลังสายบริการฝายกิจการ
พิเศษ 
                             ค)  การสงสิ่งอุปกรณจากคลังสายยุทธบริการ หรือคลังสายบริการฝายกิจการพิเศษ
ไปยังสวยภูมิภาค หรือ หนวยสายยุทธบริการที่สนับสนุนโดยตรงหรือ หนวยผูใช 
                            ง) การสงสิ่งอุปกรณ จากคลังสวนภูมิภาค ไปยังหนวยสายยุทธบริการ ที่สนับสนุน
โดยตรงหรือหนวยใช 
                    จ) การสงสิ่งอุปกรณ จากหนวยสายยุทธบริการ ที่สนับสนุนโดยตรงไปยังหนวยผูใช 
    2) การสงกลับ หมายถึง การปฏิบัติอันเปนทางตรงกันขามกับการสงไป 
 ข. หนวยสง 
             1) ในการสงไป “หนวยสง” หมายถึงคลังสายยุทธบริการ คลังสายบริการฝายกิจการพิเศษคลัง
สวนภูมิภาคและหนวยสายยุทธบริการที่สนับสนุนโดยตรงซึ่งมี หนาที่แจกจายสิ่งอุปกรณตามสายการ
สงกําลัง 
             2) ในการสงกลับ “หนวยสง” หมายถึงหนวยผูใช,หนวยสายยุทธบริการที่สนับสนุนโดยตรง
,คลังสวนภูมิภาค,คลังสายยุทธบิรการ หรือคลังสายบริการฝายกิจการพิเศษ ซ่ึงมีหนาที่ในการสงกลับ
ส่ิงอุปกรณตามสายการสงกลับ 
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 ค. หนวยทหารขนสง หมายถึงหนวยใดๆ  ของทหารขนสง ซ่ึงรวมทั้งหนวยสํานักงานหนวย
ปฏิบัติการ และหนวยกําลังทหาร 
 ง. สํานักงานขนสง  หมายถึง สํานักงานทหารขนสง ซ่ึงจัดไวในอัตราของกรม การขนสง
ทหารบก คลังสายยุทธบริการ คลังสายบริการฝายกิจการพิเศษ มณฑลทหารบก จังหวัดทหารบก หรือ
หนวยทหารใดๆ ที่มีอัตราสํานักงานขนสงระบุไว เพื่อทําหนาที่ทั้งปวงเกี่ยวกับการเคลื่อนยายกาํลังพล 
และสิ่งอุปกรณ ในกรณีที่ ยังมิไดบรรจุกําลังเจาหนาที่ ของสํานักงานขนสงประจําหนวยใดดังกลาว
ขางตน ใหผูบังคับบัญชาหนวยนั้น  จัดเจาหนาที่ภายในหนวยของตนทําหนาที่แทนสํานักงานขนสง
จนกวาจะบรรจุกําลังเจาหนาที่สํานักงานขนสงนั้นๆ หากไมสามารถดําเนินการไดในครั้งคราวใด ให
หนวยทหารขนสงใกลเคียงใหความสนับสนุน 
 สํานักงานขนสง  แบงออกตามภารกิจ  ดังนี้ 
    1) สํานกังานขนสงตนทาง หมายถึง สํานักงานขนสงซึ่งเปนผูดําเนินการขนสงสิ่งอุปกรณ
จากตําแหนงที่ส่ิงอุปกรณตั้งอยู ไปยังสํานักงานขนสงปลายทาง หรือ หนวยรับ 
    2) สํานักงานขนสงปลายทาง หมายถึง สํานักงานขนสงซึ่งเปนผูดําเนินการรับสิ่งอุปกรณ ที่
สํานักงานขนสงตนทางสงมา แลวสงตอไปจนถึงที่หมายปลายทาง 
 จ. หนวยรับ 
     1) ในการสงไป  “หนวยรับ”  หมายถึง คลังสายยุทธบริการ คลังสายบริการฝายกิจการ
พิเศษ คลังสวนภูมิภาค หนวยสายยุทธบริการที่สนับสนุนโดยตรง และหนวยผูใชซ่ึงมีหนาที่รับสิ่ง
อุปกรณตามที่หนวยสงจัดสงมาตามสายการสงกําลัง 
    2) ในการสงกลับ “หนวยรับ” หมายถึงหนวยสายยุทธบริการที่สนับสนุนโดยตรงคลังสวน
ภูมิภาค คลังสายยุทธบริการ และคลังสายบริการฝายกิจการพิเศษ ซ่ึงมีหนาที่รับสิ่งอุปกรณ ตามที่
หนวยสงจัดสงมา ตามสายการสงกลับ 
 ฉ. คลังสายยุทธบริการ หมายถึง คลังที่จัดตั้ง และควบคุมโดยสายยุทธบริการ ของกองทัพบก
เพื่อสงกําลังสิ่งอุปกรณ ตามชนิด และประเภทที่ไดรับมอบหมาย 
 ช. คลังสายยุทธบริการฝายกิจการพิเศษ หมายถึงคลังที่จัดตั้งและควบคุมโดยสายบริการ ฝาย
กิจการพิเศษของกองทัพบกเพื่อสงกําลังสิ่งอุปกรณตามชนิดและประเภทที่ไดรับมอบหมาย 
 ซ. คลังสวนภูมิภาค หมายถึง คลังมณฑลทหารบก หรือคลังจังหวดัทหารบก ซ่ึงตั้งขึ้นเพื่อทํา
หนาที่สงกําลังสิ่งอุปกรณ อันจําเปนสําหรับสนับสนุนหนวยผูใชตางๆ ในพื้นที่มณฑลทหารบก หรือ
จังหวัดทหารบกนั้นๆ  
 ณ. หนวยสายยุทธบริการที่สนับสนุนโดยตรง หมายถึง หนวยสายยุทธบริการ ซ่ึงมีภารกิจ
สนับสนุนในดานการสงกําลังตอ 

1)  หนวยในอัตราการจัดของหนวยระดับกองพลขึ้นไป (เชน สพบ.พล.ม. เปนตน) 
            2) หนวยภายในพื้นที่ซ่ึงไดรับมอบหมายใหสนับสนุน 



 ญ. หนวยผูใช   หมายถึง หนวยซ่ึงมีหนาที่ในการเบิก-รับ และเก็บรักษาสิ่งอุปกรณใชภายใน
หนวยของตนเอง และใหถือหนวยขนาดกองพันหรือเทียบเทาขึ้นไป รวมทั้งหนวยซ่ึงปฏิบัติการเปน
อิสระดวย สําหรับระดับกองรอยใชใบเบิกภายในหนวย (ทบ.400-006) โดยเก็บไวที่หนวย 1 ชุด 
(แกไขเพิ่มเติมคําชี้แจงที่ 30/22632 (คร้ังที่ 1) 27 ก.ค.02) 
 ด. ผูเบิก  หมายถึง  ผูมีอํานาจเบิกสิ่งอุปกรณตามที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย 
 ต. ผูส่ังจาย หมายถึง ผูมีอํานาจอนุมัติในการจายสิ่งอุปกรณตามที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย 
 ถ. เอกสาร หมายถึง เอกสารทั้งปวงที่เกี่ยวของในการสงและรับสิ่งอุปกรณ ซ่ึงกําหนดขึ้นเพื่อ
ใชกับระเบียบนี้ โดยจําแนกออกเปนดังนี้ คือ 
       1) ใบเบิกและสง ส.ป. (ทบ.400-007) หมายถึงเอกสารซึ่งแสดงการขอเบิกสิ่งอุปกรณของ
หนวยรับ และถือเปนหลักฐานทางบัญชีระหวางหนวยรับกับ หนวยสง 
                 2) ใบสงคืนและสง สป. (ทบ.400-014) หมายถึง เอกสารซึ่งแสดงความประสงคในการสง
ส่ิงอุปกรณกลับตามสายการสงกลับ โดยถือเปนหลักฐานทางบัญชีระหวางหนวยสงกับหนวยรับ 
                 3) ใบรายการสิ่งอุปกรณในหีบหอ (ทบ.400-021) หมายถึงเอกสารซึ่งหนวย สงไดจัดทําขึ้น
เพื่อแสดงรายการและจํานวนสิ่งอุปกรณที่บรรจุไวในหีบหอนั้นๆ 
                 4) ใบขอการขนสง (ทบ.461-002) หมายถึง เอกสารซึ่งแสดงความประสงคเพื่อใหหนวย
ทหารขนสงดําเนินการเคลื่อนยายกําลังพลและสิ่งอุปกรณให 
                 5) ใบตราสง (ทบ.461-003) หมายถึง เอกสารซึ่งสํานักงานขนสง จัดทําขึ้น เพื่อเปน
หลักฐานรับมอบสิ่งอุปกรณ ที่สํานักงานขนสงรับไป และรับวาจะทําการขนสง ส่ิงอุปกรณใหตาม
รายการซึ่งปรากฏในใบตราสง นอกจากนั้นยังเปนหลักฐานที่สํานักงานขนสงใชในการสงมอบสิ่ง
อุปกรณใหแกหนวยรับ โดยปกติใบตราสงยอมจัดทําขึ้นโดยอาศัยใบขอการขนสงเปนมูลฐาน 
                 6) ใบกํากับสิ่งอุปกรณประจําพาหนะ (ทบ.461-004) หมายถึง เอกสารซึ่งหนวยปฏิบัติการ
ขนสงจัดทําขึ้นประกอบใบตราสง เพื่อแสดงจํานวนสิ่งอุปกรณบนยานพาหนะ แตละคันตามความ
เหมาะสม 
 ท. การปฏิบัติตอส่ิงอุปกรณโพนทะเล หมายถึง การรับสิ่งอุปกรณจากตางประเทศ และการ
สงสิ่งอุปกรณไปนอกประเทศ 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
ตอนที่ 2 
การสงไป 

ขอ 5  กรรมวิธีในการเบิกจาย 
 ก. หนวยรับทําใบเบิกและสง สป.ขึ้น 4 ฉบับ ฉบับที่ 4 เก็บไวเพื่อตรวจสอบและถือ เปน
หลักฐานของหนวยในระหวางรอรับสิ่งอุปกรณอีก 3 ฉบับ  ใหสงไปยังหนวยสง 
 ข. หนวยสง 

1) รับใบเบิกและสง สป.3 ฉบับ ที่หนวยรับสงมา (1, 2, 3) 
2) ตรวจสอบใบเบิก   3) นําเสนอผูส่ังจายเพื่ออนุมัติ  4) สงใบเบิกและสง สป.ฉบับ

ที่ 2 และ ซ่ึงไดรับอนุมัติไปกับสิ่งอุปกรณ หรือลวงหนา  ฉบับที่ 1 และฉบับที่ 3  ซ่ึงจะ
เก็บไวเปหลักฐานของหนวยสง 

 5) หากเจาหนาที่ของหนวยมารับสิ่งอุปกรณเอง ใหลงชื่อไวในใบเบิกและสง สป.ฉบับที่ 1 
และ 3 ซ่ึงจะเก็บไวเปนหลักฐานของหนวยสง 
 ค. แบบและวิธีเขียนใบเบิกสิ่งอุปกรณ 
  1) ประเภท 1,2,3 และ 4 ดูผนวก ก. 
  2) ประเภท 5 ดูผนวก ก.1 
 6) กรรมวิธีในการสงและรับสิ่งอุปกรณ 
     ก. การปฏิบัติของหนวยสง 
  1) ในกรณีที่หนวยสง สงสิ่งอุปกรณใหหนวยรับโดยผานหนวยทหารขนสง 
       ก) ใหหนวยสงใบเบิกและสง สป. หรือใบสงคืนและสง สป. ซ่ึงจะตองสงไปให 
หนวยรับลวงหนา หรือสงไปพรอมกัน สป. นั้นแนบไปพรอมกับใบขอการขนสง และให สขส. จัดสง
ไปใหหนวยรับตอไป โดยจะสงไปลวงหนาหรือสงไปพรอม สป.ก็ได แลวแตความเหมาะสม เวนใน
กรณีการโอน และการแจกจายโดยอัตโนมัติเชน การปลดเปลื้องการคางจาย,การจายตามอัตราแบง
มอบเปนตน ใหหนวยอางถึงที่ของเอกสารที่หนวยเหนืออนุมัติไวในใบขอการขนสง 
      ข) ทําใบรายการสิ่งอุปกรณในหีบหอขึ้น 3 ฉบับ (แบบและวิธีเขียนดู ผนวก ค.) 
เก็บไวที่หนวยสง 1 ฉบับอีก 2 ฉบับ บรรจุไปกับหีบหอพรอมสิ่งอุปกรณ หากไมสามารถบรรจุไวใน
หีบหอได ใหผูกมัดไปกับสิ่งอุปกรณเวนสิ่งอุปกรณ ที่มีรายการเดียว ซ่ึงมีปายแสดงชนิดและจํานวน
ไวภายนอกหีบหอนั้นแลว 
     ค) จัดการบรรจุส่ิงอุปกรณตามระเบียบกองทัพบก วาดวยการทําหีบหอและทํา
เครื่องหมายเพื่อการขนสงสิ่งอุปกรณ พุทธศักราช 2499 
             **ง)  ทําใบขอการขนสงขึ้น 3 ฉบับ (แบบและวิธีเขียน ดูผนวก ง) 
         (1) เก็บไวที่ที่หนวยสง 1 ฉบับ 
                                  (2) อีก 2 ฉบับ สงไปยังสํานักงานขนสงตนทางซึ่งสนับสนุนหนวยสงนั้น 



                      (3) ในกรณีที่มีความเรงดวนเปนพิเศษอาจขอการขนสงดวยเครื่องมือส่ือสารที่เหมาะสม
โดยแจงรายละเอียดพอที่ใหสํานักงานขนสงปฏิบัติได แลวจึงยืนยันดวยใบขอการขนสงตามไปภายใน 
48 ชม. 
                      (4) ใบขอการขนสงเพื่อสงสิ่งอุปกรณอันตรายไวเพลิงใหหนวยสงประทับตราวา 
“อันตรายไวเพลิง” ดวยอักษรสีแดง ขนาด 2 ชม. ไวที่ดานหลัง 
                  จ) มอบสิ่งอุปกรณใหกับสํานักงานขนสงตนทาง โดยรับใบตราสงไวแทนสิ่งอุปกรณที่
สํานกังานขนสงรับไป 
                  ฉ) แจงขาวสารการสงสิ่งอุปกรณคร้ังคราวนั้นๆ ใหหนวยรับทราบลวงหนา 
                  ช) ทําสถิติการสงสิ่งอุปกรณคร้ังคราวนั้น 
 2) ในกรณีที่หนวยรับมารับสิ่งอุปกรณจากหนวยสงเอง 

ก) แจงใหหนวยรับทราบกําหนดวันในการรับสิ่งอุปกรณ 
                  ข) จายสิ่งอุปกรณพรอมทั้งหลักฐานที่เกี่ยวของใหแกหนวยรับ 
                  ค) ทําสถิติการจายสิ่งอุปกรณคร้ังคราวนั้น 

. การปฏิบัติของสํานักงานขนสง 
               1) สํานักงานขนสงตนทาง เมื่อสํานักงานขนสงตนทางไดรับใบขอการขนสงจากหนวยสง
เพื่อทําการสงสิ่งอุปกรณ ใหปฏิบัติดังนี้ 
  ก) เมื่อพรอมที่จะทําการขนสงใหเมื่อใด จะไดแจงกําหนดเวลาที่จะสงพาหนะมายัง
หนวยสงและรายละเอียดที่จําเปนอื่นๆ ใหทราบ 
   ข) ทํา “ใบตราสง” ขึ้น 5 ฉบับ (แบบและวิธีเขียน ดูผนวก จ.) 
       (1) ฉบับที่ 1 สํานักงานขนสงตนทางเก็บไวเปนหลักฐาน 
       (2) ฉบับที่ 2 มอบใหหนวยสงไวแทนสิ่งอุปกรณที่รับไป 
       (3) ฉบับที่ 3,4 และ 5 สงไปยังสํานักงานขนสงปลายทางและใหสํานักงานขนสง
ปลายทางนําไปใหหนวยรับลงนามในขณะสงมอบสิ่งอุปกรณทั้ง 3 ฉบับ ฉบับที่ 3 สํานักงานขนสง
ปลายทางเก็บไวเปนหลักฐาน ฉบับที่ 4 หนวยรับเก็บไวเปนหลักฐานและฉบับที่ 5 สงกลับมายัง
สํานักงานขนสงตนทาง 
  ค) หากการขนสงรวมกับกองทัพเรือ กองทพัอากาศ ใหทําใบตราสงเพิ่มขึ้นอีกตาม
ความจําเปน 
  ง) การสงสิ่งอุปกรณอันตรายไวเพลิง ใหสํานักงานขนสงตนทางประทับตราบนใบ
ตราสงทุกฉบับวา “อันตรายไวเพลิง” ดวยอักษรสีแดงขนาด 2 ซม. 
  จ) ในกรณีที่หนวยปฏิบัติการขนสงตองทําการขนสงสิ่งอุปกรณจํานวนมาก และเพื่อ
ความสะดวกในการตรวจสอบ จํานวนหีบหอ ใหหนวยปฏิบัติการขนสง ใชใบกํากับ 
             **ขอ 1 หมายเหตุแกตามคําสั่ง ทบ.(ช้ีแจง) ที่ 13/11673 คร้ังที่ 2 ลง พ.ค.03 
ส่ิงอุปกรณประจําพาหนะ ประกอบกับใบตราสงตามความจําเปน (แบบและวิธีเขียนดูผนวก ฉ) 



  ฉ) ดําเนินการสงสิ่งอุปกรณตามประเภทการขนสงที่เหมาะสม 
  ช) ทําสถิติการสงสิ่งอุปกรณคร้ังคราวนั้น 
 2) การปฏิบัติของสํานักงานขนสงปลายทางเมื่อทราบวาสิ่งอุปกรณจะมาถึง ใหปฏิบัติดังนี้ 
                            (1) เตรียมการในเรื่องการรับมอบสิ่งอุปกรณืจากหนวยทหารขนสงหรือเจาหนาที่
ขนสงพาณิชย 
   (2) แจงใหหนวยรับทราบถึงจํานวนสิ่งอุปกรณ และวัน เวลาที่จะมาถึง 
  (3) เตรียมแรงงานและเครื่องมือในการยกขนเมื่อส่ิงอุปกรณมาถึงตําบลขนถาย 
  (1) รับเอกสารที่เกี่ยวของจากเจาหนาที่ขนสงพาณิชย 
  (2) รับมอบสิ่งอุปกรณจากเจาหนาที่ขนสงพาณิชย 
  (3) ขนถายสิ่งอุปกรณ จากพาหนะ ของการขนสงพาณิชย สูพาหนะของหนวย
ปฏิบัติการขนสง 
  (4) ขนถายสิ่งอุปกรณไปยังหนวยรับ 
                    ค) เมื่อส่ิงอุปกรณมาถึงหนวยรับ สงมอบสิ่งอุปกรณใหแกหนวยรับ ณ ที่ตั้งหนวยรับ และ
ปฏิบัติตามกรรมวิธีซ่ึงกลาวไวในขอ 6 ข.1 ข. (3) 
                   ง) จัดการเกี่ยวกับการเดินทางของสารวัตรทหาร หรือเจาหนาที่กํากับทางเทคนิค (ถามี) 
                   จ) ทําสถิติการรับสิ่งอุปกรณคร้ังคราวนั้น 
             ค. การปฏิบัติของหนวยรับ 
                     1) ในกรณีที่หนวยรับ รับมอบสิ่งอุปกรณจากสํานักงานขนสง 
                           ก) หนวยรับอาจไดรับ 
       (1) ใบเบิกและสง สป. ฉบับที่ 2 และ 3 ซ่ึงหนวยสงสงมาลวงหนา 
                    (2) ขาวสารการสงสิ่งอุปกรณซ่ึงหนวยสงแจงมา 
                                 (3) ขาวสารแสดง วัน เวลา ที่ส่ิงอุปกรณจะมาถึง ซ่ึงสํานักงานขนสงปลายทาง
จะแจงใหทราบ 
              ข) รับมอบ ในใบตราสงทั้ง 3 ฉบับ และเก็บฉบับที่ 4 ไวเปนหลักฐาน 
  ค) การตรวจรับสิ่งอุปกรณภายในหีบหอ ใหจัดตั้งกรรมการตรวจรับสิ่งอุปกรณขึ้น 3 
นาย โดยมีนายทหารสัญญาบัตรอยางนอย 2 นาย และควรมีเจาหนาที่สายยุทธบริการ หรือเจาหนาที่
สายบริการฝายการพิเศษ ที่เกี่ยวของเขารวมดวย 
  ง) เมื่อคณะกรรมการไดตรวจและลงนามรับรองในใบเบิกและสง สป. แลวใหมอบ
ส่ิงอุปกรณใหเจาหนาที่ผูรับ 
  จ) เจาหนาที่ผูรับ รับมอบและลงนามในใบเบิกและสง สป. (ทบ.400-007) 
  ฉ) ในการรับจะตองนําใบเบิกและสง สป.ของหนวยฉบับที่ 4 มาตรวจสอบกับใบ
เบิกและสง สป.ฉบับที่ 2 หากจํานวนไมตรงกันในบันทึกไวในใบเบิกฉบับที่ 4 และใชใบเบิกและสง 
สป.ฉบับที่ 4 ประกอบการรายงานตามสายการบังคับบญัชา 



  ช) เก็บใบเบิกและสง สป.ฉบับที่ 2 ไวเปนหลักฐานของหนวย 
  ซ) ทําสถิติการรับสิ่งอุปกรณคร้ังคราวนั้น 
 2) ในกรณีที่หนวยรับไปรับสิ่งอุปกรณ ณ ที่ตั้งหนวยสง 
  ก) สอบใบเบิกฉบับที่ 4 กับฉบับที่ 1,2,3 ที่หนวยสง 
  ข) รับสิ่งอุปกรณจากหนวยสง 
  ค) ลงนามรับสิ่งอุปกรณในใบเบิกฉบับที่ 1,3 
  ง) รับใบเบิกฉบับที่ 2 ไวเปนหลักฐานของหนวยรับ 
  จ) ขนสงสิ่งอุปกรณมายังหนวยรับ 
  ฉ) ทําสถิติการรับสิ่งอุปกรณ คร้ังคราวนั้น 
ขอ 7  กรรมวิธีในการสงมอบเอกสาร 
 ก. เมื่อหนวยสงมีความประสงคจะสงเอกสารที่เกี่ยวกับสงสิ่งอุปกรณในครั้งคราวนั้นไปให
หนวยรับ ใหมอบเอกสารกับเจาหนาที่สํานักงานขนสงตนทาง เจาหนาที่สํานักงานขนสงที่เกี่ยวของ
จะตองสงมอบเอกสารนั้นตอไปจนถึงหนวยรับ 
 ข. หากมีการสงสิ่งอปุกรณ โดยการขนสงพาณิชย ใหเจาหนาที่สํานักงานขนสงตนทางมอบ
เอกสารในการสงสิ่งอุปกรณทั้งสิ้นในครั้งคราวนั้น ใหเจาหนาที่ควบคุมพาหนะของการขนสงพาณิชย
นั้นๆ เพื่อนําไปยังสถานีปลายทาง ทั้งนี้ ทบ.จะเปนผูตกลงรายละเอียดกับการขนสงพาณิชยเปนราย ๆ 
ไป 
 ค. สํานักงานขนสงปลายางหรือหนวยรับ จะตองขอรับเอกสารจากเจาหนาที่การขนสง
พาณิชย ณ  สถานีปลายทาง หากสํานักงานขนสงปลายทางเปนผูรับเอกสารนี้จะตองนําไปมอบให
หนวยรับตอไป 
ขอ 8 การบรรทุกและการยึดตรึง 
 ก. การขนขึ้น เมื่อสํานักงานขนสงตนทางสงพาหนะไปรับสิ่งอุปกรณจากหนวยสง ใหหนวย
สงดําเนินการขนสงสิ่งอุปกรณขึ้นบนพาหนะภายใตการกํากับการของเจาหนาที่ปฏิบัติการขนสงกับ
ใหเจาหนาที่สํานักงานขนสงตรวจสภาพหีบหอ หากเห็นวาไมรัดกุมเพียงพอก็ใหหนวยสงจัดการ
แกไขเสียใหม สวนการยึดตรึงนั้นใหเปนหนาที่ของสํานักงานขนสง 
 
 ข. การขนถาย  ระหวางการขนสงสิ่งอุปกรณเมื่อจําเปนที่จะตองเปลี่ยนประเภทการขนสง
หรือเปลี่ยนพาหนะใหหนวยทหารขนสงดําเนินการขนถายสิ่งอุปกรณนั้นจนเปนที่เรียบรอย 
 ค. การขนลง เมื่อหนวยปฏิบัติการขนสงนําพาหนะที่บรรทุกสิ่งอุปกรณไปถึงหนวยรับแลว
ใหเจาหนาที่หนวยสํานักงานขนสงปลดเครื่องยึดตรึงออกและใหหนวยรับดําเนินการขนสิ่งอุปกรณลง
จากยานพหานะ ภายใตการกํากับการของเจาหนาที่ปฏิบัติการขนสง 



 ง. การกํากับการ  ในกรณีที่หนวยสงพิจารณาเห็นวาการสงสิ่งอุปกรณใดควรกํากับการทาง
เทคนิค ก็ใหหนวยสงเจาหนาที่กํากับการ ตามความจําเปน และใหสํานักงานขนสง จัดการเกี่ยวกับการ
เดินทางให 
 จ. การวาจาง  ในการขนขึ้น  ขนถาย และขนลงหากไมมีเครื่องมือยกขนหรือแรงงาน หรือส่ิง
อุปกรณ มีลักษณะ หรือจํานวนเกินขีดความสามารถของเครื่องมือยกขน  หรือแรงงานที่มีอยูใหหนวย
ที่รับผิดชอบในการขนขึ้น ขนถาย และขนลง วาจางเครื่องมือยกขนหรือแรงงาน เพื่อดําเนินการ
ดังกลาวแลวไดตามความเหมาะสม ทั้งนี้ใหอยูในดุลพินิจของหัวหนาหนวยที่รับผิดชอบนั้น ๆ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



ตอนที่ 3 
การสงกลับ 

ขอ 9  กรรมวิธีในการสงกลับ 
 ก. หนวยสง 
     1) ฉบับที่ 4 เก็บไวเปนหลักฐานของหนวย 
                 2) ฉบับที่ 1,2,3 สงไปลวงหนาหรือไปกับสิ่งอุปกรณ 
 ข. หนวยรับ 
                 1) การตรวจรับสิ่งอุปกรณที่ใชราชการได 
                       ก) เจาหนาที่หนวยบัญชีคุมหนวยรับ เมื่อไดรับใบสงคืน และสง สป. 3 ฉบับ แลว
จะตองตรวจรายการ และจํานวนในใบสงคืนและสง สป. กับหลักฐานประกอบ การสงคืน เมื่อตรวจ
แลวใหสงไปยังเจาหนาที่ตรวจสภาพตอไป 
                       ข) เจาหนาที่ตรวจสภาพ เมื่อตรวจสภาพสิ่งอุปกรณและเห็นวาเปนสิ่งอุปกรณ ใช
ราชการไดก็ใหลงชื่อรับรองในใบสงคืนและสง สป. ทั้ง 3 ฉบับ แลวสงไปยังเจาหนาที่เก็บรับษา 
                       ค) เจาหนาที่เก็บรักษาตรวจรับสิ่งอุปกรณลงรายการในชอง “รับจริง” และ ลงชื่อ
รับรองทั้ง 3 ฉบับ  แลวนําเสนอผูมีอํานาจอนุมัติ เพื่อลงชื่ออนุมัติ และใหแยกปฏิบัติดังนี้ 
  - ฉบับที่ 1 เก็บไวที่เจาหนาที่บัญชีคุมเพื่อเปนหลักฐานทางบัญชี 
  - ฉบับที่ 2  สงกลับไปยังหนวยสง 
  - ฉบับที่ 3 เก็บไวที่เจาหนาที่เก็บรักษา 
                 2) การตรวจรับสิ่งอุปกรณที่ใชราชการไมได คงปฏิบัติเชนเดียวกับขอ 9-ข.-1  เวนแตเมื่อ
เจาหนาที่ตรวจสภาพของหนวยรับไดพิจารณาแลวเห็นวาชํารุดใหราชการไมไดใหบันทึกความเห็น
ของสภาพการชํารุดประกอบกับรายการของหนวยที่สงเสนอมา 
ขอ 10 กรรมวิธีในการสงและรับสิ่งอุปกรณ การสงและการสงมอบเอกสาร การบรรทุกและการยึด
ตรึงคงปฏิบัติเชนเดียวกับการสงไปทุกประการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ตอนที่ 4 
การติดตอส่ือสาร 

ขอ 11  การติดตอส่ือสาร 
 ก. หนวยสง  เมื่อสํานักงานขนสงตนทางไดรับสิ่งอุปกรณจากหนวยสงแลว หนวยสงจะตอง
ติดตอส่ือสารใหหนวยรับทราบถึงจํานวนสิ่งอุปกรณและวัน-เวลาสง ที่สงมอบใหแกสํานักงานขนสง
ในโอกาสแรกที่กระทําได 
 ข. สํานักงานขนสงตนทาง เมื่อสํานักงานขนสงตนทางทราบแนชัดวา จะสงสิ่งอุปกรณไป
ดวยการขนสงประเภทใดแลวใหสํานักงานขนสงตนทางแจงประเภทการขนสง วัน-เวลา สถานีตน
ทางและสถานีปลายทางใหแกสํานักงานขนสงปลายทางทราบ ลวงหนาในโอกาสแรกที่กระทําได 
 ค. สํานักงานขนสงปลายทาง  เมื่อสํานักงานขนสงปลายทางไดรับมอบสิ่งอุปกรณที่
สํานักงานขนสงไปแลว ใหสํานักงานขนสงปลายทางตอบรับมายังสํานักงานขนสงตนทางในโอกาส
แรกที่กระทําได 
 ง. หนวยรับ  เมื่อหนวยรับไดรับสิ่งอุปกรณจากสํานักงานขนสงปลายทางแลว ใหตอบรับมา
ยังหนวยสงในโอกาสแรกที่กระทําได 
 จ. หากสํานักงานขนสงปลายทางหรือหนวยรับไดรับการติดตอเกี่ยวกับการสงสิ่งอุปกรณ 
ลวงหนา จากสํานักงานขนสงตนทางหรือหนวยสง ใหตางหนวยตางแจงซึ่งกันและกัน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ตอนที่ 5 
ความรับผิดชอบ 

ขอ 12  ความรับผิดชอบ 
 ก. ทั่วไป 
     1) หนวยสง รับผิดชอบการบรรจุส่ิงอุปกรณลงหีบหอ,  ทําเครื่องหมายหีบหอ,  ทําเอกสาร
อันเกี่ยวของ, ของการขนสง, สงมอบสิ่งอุปกรณใหแกสํานักงานขนสงตนทาง,ขนสิ่งอุปกรณ ขึ้น
พาหนะ ณ ที่ตั้งการสงกําลังนั้นๆ และแจงขาวสารการสงสิ่งอุปกรณคร้ังคราวนั้นใหหนวยรับทราบ 
                 2) สํานักงานขนสง รับผิดชอบในการดําเนินการสงสิ่งอุปกรณใหถึงที่หมายปลายทางตาม
จํานวนที่ตองการภายในเวลาที่กําหนดทั้งนี้จะตองใชเครื่องมือขนสงที่เหมาะสม และเต็มขีด
ความสามารถของเครื่องมือขนสงนั้นๆ โดยคํานึงถึงความปลอดภัยและการประหยัดตามสถานการณ
ที่เปนอยูขณะนั้น สํานักงานขนสงจะรับผิดชอบก็แตเฉพาะจํานวนและสภาพของหีบหอซ่ึงหนวยสง
มอบใหและสํานักงานขนสงไดออกใบตราสงใหแลวเทานั้น 
                       ก) สํานักงานขนสงตนทาง รับผิดชอบในการสงสิ่งอุปกรณตามจํานวนและสภาพของ
หีบหอ ซ่ึงบรรทุกขึ้นพาหนะของหนวยปฏบิัติการขนสง ณ ที่ตั้งหนวยสงเรียบรอย แลวเปนตนไป
จนกวาจะมีการเปลี่ยนความรับผิดชอบของหนวยทหารขนสง 
                       ข) สํานักงานขนสงปลายทาง  รับผิดชอบการขนถาย ณ สถานีปลายทางและนําสิ่ง
อุปกรณไปสงมอบใหแกหนวยรับ 
                  3) หนวยรับ รับผิดชอบในการับมอบสิ่งอุปกรณจากสํานักงานขนสงปลายทางและขนสิ่ง
อุปกรณลงจากพาหนะ ณ ตําบลที่กําหนด ตลอดจนแจงขาวสารการรับสิ่งอุปกรณคร้ังคราวนั้นใหแก
หนวยสงทราบ 
 ข. การปฏิบัติเมื่อเกิดขอบกพรองระหวางการขนสงสิ่งอุปกรณ 
                   1) หีบหอขาดจํานวน 
                        ก) สํานักงานขนสงปลายทาง เมื่อสงมอบสิ่งอุปกรณตามจํานวนที่มีจริงใหหนวยรับ 
แลวใหรายงานผูบังคับบัญชาทราบ และดําเนินการสอบสวนแลว แจงจํานวนและหมายเลขหีบหอที่
ขาดไป ตลอดจนสําเนาการสอบสวนใหสํานักงานขนสงตนทางทราบเพื่อดําเนินการตอไป 
                       ข) สํานักงานขนสงตนทาง  เมื่อไดรับแจงจากสํานักงานขนสงปลายทางแลวใหรายงาน
ผูบังคับบัญชาทราบ หากปรากฏวา เปนการขาดจํานวนในระหวางการขนสงพาณิชยก็ใหสํานักงาน
ขนสงตนทางติดตอกับการขนสงพาณิชยนั้นเพื่อสืบสวนหาขอเท็จจริงและดําเนินการตอไปจนถึง
ที่สุด แลวสําเนาใหหนวยสงทราบทั้งสองกรณี 
                       ค) หนวยสง  พิจารณาและดําเนินการจําหนายและจายทดแทนตอไป 
 2) หีบหอชํารุด 
      ก) ใหหนวยปฏิบัติการขนสงตรวจสอบสิ่งอุปกรณภายในหีบหอ พรอมทั้งบันทึกผลลงใน
ใบรายการสิ่งอุปกรณในหีบหอและจัดการซอมแซม หรือเปลี่ยนแปลงหบีหอจนเปนที่เรียบรอยแลว



สงตอไปยังหนวยรับ แลวแจงใหสํานักงานขนสงทราบทันทีกับให สํานักงานขนสงแจงใหหนวยสง
และหนวยรับ ทราบถึงความเสียหายที่เกิดขึ้นในโอกาสแรกที่กระทําได 
                  ข) หากปรากฏวาสิ่งอุปกรณขาดจํานวน หรือชํารุดก็ใหสํานักงานขนสงปฏิบัติเชนเดียวกับ
ขอ 12 ข.-1 
                  ค) เมื่อหนวยรับตรวจสอบแลวปรากฏวา ส่ิงอุปกรณขาดจํานวนหรือชํารุด ใหบันทึกลงใน
ใบรายการ สป. ในหีบหอ (ทบ.400-021) เพื่อใหทราบวาความเสียหายที่เกิดขึ้นนั้นเนื่องมาจากหีบหอ
ชํารุด 

 
ตอนที่ 6 

การปฏิบัติตอส่ิงอุปกรณโพนทะเล 
ขอ 13 ในการปฏิบัติตอส่ิงอุปกรณโพนทะเล  ใหเปนหนาที่ของกรมการขนสงทหารบกรับผิดชอบใน
การดําเนินการประสานงาน และกํากับการทั้งปวง 
ขอ 14 การรับสิ่งอุปกรณจากตางประเทศ ใหเปนหนาที่ของ กรมการขนสงทหารบก ดําเนินการรับสิ่ง
อุปกรณ จากทาเรือ แลวดําเนินการสงสิ่งอุปกรณไปยังคลงัสายยุทธบริการ หรือคลังสายบริการฝาย
กิจการพิเศษ 
ขอ 15 การสงสิ่งอุปกรณไปตางประเทศ  ใหเปนหนาที่ของ กรมการขนสงทหารบกดําเนินการรับสิ่ง
อุปกรณ จากคลังสายยุทธบริการ หรือคลังสายบริการฝายกิจการพิเศษ แลวดําเนินการสงสิ่งอุปกรณ
ไปยังทาเรือ 

 
ตอนที่ 7 

ขอกําหนดอื่นๆ 
ขอ 16 การสงสิ่งอุปกรณเรงดวน  หากหนวยสงมีความประสงค จะสงสิ่งอุปกรณ เปนการเรงดวน ให
หัวหนาหนวยสงหมายเหตุ และลงนามกํากับไวที่ดานหลังของใบขอการขนสงตอ จากรายการสุดทาย
และใหประทับตรา “เรงดวน” ดวยอักษรสีแดงขนาด 2 ชม. ไวที่มุมบนขาวของใบขอการขนสง
ดานหนา 
ขอ 17  การสงสิ่งอุปกรณดวยการขนสงพาณิชย 
 ก. เมื่อทําการสงสิ่งอุปกรณ ดวยการขนสงพาณิชยทุกประเภท ใหปฏิบัติตาม ระเบียบ กฎ
ขอบังคับ ของการขนสงพาณิชยนั้น ๆ  
 ข. การสงสิ่งอุปกรณอันตรายไวเพลิง โดยการขนสงพาณิชย หากมีระเบียบของการขนสง
พาณิชย กําหนดใหรับรองความปลอดภัยตอส่ิงอุปกรณอันตรายไวเพลิง ในทางเทคนิคใหเปนหนาที่
ของหนวยสง ออกหนังสือรับรองใหตามระเบียบการขนสงพาณิชยนั้นๆ 



 ค. กอนที่จะรับพาหนะจากการขนสงพาณิชยเพื่อบรรทุกสิ่งอุปกรณ ใหสํานักงานขนสงตรวจ
สภาพพาหนะวาเรียบรอยพอที่จะใหความปลอดภัยตอส่ิงอุปกรณซ่ึงจะบรรทุกหากไมเรียบรอยใหขอ
เปลี่ยนเสียกอน 
ขอ 18 การขนสงสิ่งอุปกรณดวยเครื่องมือของหนวย ในกรณีที่หนวยรับตั้งอยูหางจากหนวยสงใน
ระยะทางประมาณ 50 กม. ใหหนวยรับทําการขนสงดวยเครื่องมือขนสงของหนวยเวนแตจะมีส่ิง
อุปกรณเกินขีดความสามารถของเครื่องมือขนสงที่หนวยมีอยู หรือในกรณีเรงดวนเปนพิเศษใหหนวย
ทหารขนสงไดตามความจําเปน 
ขอ 19 การควบคุม  ในการสงสิ่งอุปกรณคร้ังคราวใด เมื่อสํานักงานขนสง และหนวยสงพิจารณา
รวมกันเห็นวา ส่ิงอุปกรณนั้นเปนสิ่งอุปกรณที่สําคัญ ซ่ึงอาจถูกทําลาย หรือสูญหายงายใหสํานักงาน
ขนสงรายงานขอกําลังอันเหมาะสมจากผูบังคับบัญชา ซ่ึงมีอํานาจสั่งใชทหาร หรือสารวัตรทหารใน
ทองถ่ินนั้นรวมในการรักษาความปลอดภัย จากหนวยสง ถึงหนวยรับ และใหสํานักงานขนสงจัดการ
เกี่ยวกับการเดินทางให (แกไขเพิ่มเติมตามคําสั่ง ทบ.ที่ 13/11673 เร่ืองชี้แจงการปฏิบัติการสงและรับ
ส่ิงอุปกรณของ ทบ. (คร้ังที่ 2) ขอ 2)  
ขอ 20 การสถิติ ใหหนวยสง สํานักงานขนสง และหนวยรับทําสถิติตาม ในผนวก ซ,ฌ,ญ,ด ตามลําดับ
แลวรายงานสรุปผลการปฏิบัติในรอบเดือน ดังนี้ 
 ก. หนวยสง  รายงานไปยังหัวหนาสายยุทธบริการ หรือสายบริการฝายกิจการพิเศษ ภายใน 
30 วัน แลวใหหัวหนาสายยุทธบริการ หรือสายบริการฝายกิจการพิเศษ สรุปรายงานไปยัง ทบ. ภายใน 
15 วัน นับแตวันไดรับรายงาน 
 ข. สํานักงานขนสง  รายงานไปยังเจากรมการขนสงทหารบกภายใน 30 วัน แลวใหเจากรม
การขนสงทหารบก สรุปรายงานไปยัง ทบ.ภายใน 15 วัน นับแตวันไดรับรายงานนั้น 
 ค. หนวยรับ  รายงานไปตามสายการบังคับบัญชา ภายใน 15 วัน 
ขอ 21 การสงสิ่งอุปกรณประเภท 5  ในการขอใหทําการขนสงสิ่งอุปกรณประเภท 5 ใหปฏิบัติตาม
ระเบียบกองทัพบก วาดวยการขอใชยานพหานะเพื่อการขนสงพุทธศักราช  2500 ลงวันที่ 7  ก.ย.2500 
(แกไขตามคําสั่ง ทบ. ที่ 13/11673 เร่ือง ช้ีแจงการปฏิบัติการสงและรับสิ่งอุปกรณของ ทบ. คร้ังที่ 2 ขอ
ที่ 3) 
ขอ 22 อํานาจในการวางระเบียบปลีกยอย เพื่อความสะดวกในการปฏิบัต ิใหสายยุทธบริการหรือสาย
บริการฝายกิจการพิเศษ ตราระเบียบปลีกยอม โดยพิจารณารวมกับ กรมสงกําลังบํารุงทหารบก 
ขอ 23  ใหเจากรมสงกําลังบํารุงทหารบก เปนผูรักษาระเบียบนี้ 
 
 
    ประกาศ  ณ  วันที่  15  พฤศจิกายน  2500 
                (ลงชื่อ)  จอมพล ส.ธนะรัตน 
         ผบ.ทบ.   



 
  
 
 
 
 
 


