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(สําเนา) 

(ดวนมาก)         บันทึกขอความ 

สวนราชการ  กบ.ทบ.  (กองวิจัยและพัฒนาการ ฯ         โทร. 297-
7484) 
ที่  กห  0404/590      วันที่     22  ก.พ.42 
เรื่อง     ขออนุมัติ แกไข ปรับปรุง  ระเบียบ  ทบ. วาดวยการสงกําลัง  สป.5  พ.ศ.2507 

เรียน   ผบ.ทบ. 

อางถึง    1.  ระเบียบ  ทบ. วาดวยการสงกําลัง  สป.5  พ.ศ. 2507 
    2.  ระเบียบ  ทบ. วาดวยการสงกําลัง  สป.5  (ฉบับที่  2)  พ.ศ.2515 
    3.  ระเบียบ  ทบ. วาดวยการสงกําลัง  สป.5  (ฉบับที่  3)  พ.ศ.2532 
    4.  ระเบียบ  ทบ. วาดวยการสงกําลัง  สป.2  และ  4  พ.ศ. 2534 
    5.  ระเบียบ  ทบ. วาดวยงานสารบรรณ  พ.ศ.2535 
    6.  คําสั่ง  ทบ. ที่  807/2528  ลง  13 ส.ค.28  เร่ือง กําหนดภารกิจ นโยบาย 
แนวความคิด และ 
         ความรับผิดชอบในการสงกําลังของ  ทบ. 
    7.  ระเบียบ  ทบ. วาดวยการจําหนาย  สป.  พ.ศ.2539 
    8.  คําสั่ง  ทบ. ที่  55/2512  ลง  21  ก.พ.12  เร่ือง  กําหนดอํานาจผูส่ังจายกระสุน 

สิ่งที่สงมาดวย   1.  หนังสือ  สพ.ทบ. ที่  กห  0443/5364  ลง  16  ก.ค.40 
    2.  รางระเบียบ  ทบ. วาดวยการสงกําลัง  สป.5  ฉบับปรับปรุงแกไข 
    3.  ตารางเปรียบเทียบการปรับปรุง แกไข ระเบียบ  ทบ. วาดวยการสงกําลัง  สป.5 

         1.  สพ.ทบ. รายงานขออนุมัติแกไขปรับปรุงระเบียบ  ทบ. วาดวยการสงกําลัง  สป.5   
พ.ศ. 2507  เพื่อใหหนวยตาง ๆ  ใน  ทบ. ไดยึดถือเปนแนวทางปฏิบัติใหม  รายละเอียดตามสิ่งที่
สง- 
มาดวย  1 
         2.  ขอเท็จจริง   
  2.1  ทบ. ไดออกระเบียบ ตามอางถึง  1  เมื่อ  11  ธ.ค.07  และแกไขเพิ่มเติม
ฉบับที่  2 
และ  3  เมื่อ  9  ก.ค.15  และ  12  ม.ค.33  รายละเอียดตามอางถึง  2  และ  3   เพื่อให
หนวยยึดถือและ 
ปฏิบัติ  แตเนื่องจากหนวยตาง ๆ  ใน  ทบ. ประสบปญหาในการปฏิบัติตามระเบียบ 



 266 

  2.2  ระเบียบ  ทบ. ตามขอ  2.1  ไดกําหนดแนวทางปฏิบัติ  โดยใหสอดคลองกับ
ระเบียบ 
คําสั่ง และขอบังคับของหนวยเหนือ  ซึ่งในปจจุบันระเบียบ คําสั่ง และขอบังคับของหนวยเหนือ ไดมีการ 
ปรับปรุงแกไข  ใหมีความทันสมัย เหมาะสมกับสถานการณปจจุบัน  ตลอดจนไดมีการเปลี่ยนแปลง
หนวย 
ทางการสงกําลังบํารุงของ  ทบ. ทําใหการปฏิบัติบางอยางมีความขัดแยงกัน  สมควรที่ตองปรับปรุง 
แกไข  
ระเบียบ  ทบ. ดังกลาว ใหมีความเหมาะสมยิ่งขึ้น 
 
  2.3  เพื่อใหการพิจารณาปรับปรุง แกไข ระเบียบ  ทบ. วาดวยการสงกําลัง  สป.5  
ตามที่ 
สพ.ทบ. รายงานขออนุมัติตามขอ  1  เปนไปดวยความรอบคอบและเหมาะสม  กบ.ทบ. จึงไดเชิญ
ผูแทน- 
หนวยที่เกี่ยวของ  ประกอบดวย  ผูแทนจาก กรมฝายยุทธบริการ  (สพ.ทบ., วศ.ทบ.)  กรมฝาย
เสนาธิการ, 
กรมฝายกิจการพิเศษ  ตลอดจนหนวยทางการสงกําลังบํารุงระดับ  ทภ., บชร., มทบ. และ  จทบ. เขา
รวม. 
ประชุมพิจารณา  ซึ่งหนวยตาง ๆ  ไดใหขอคิดเห็นและขอเสนอแนะ  พรอมทั้งไดมีการถกแถลงกันอยาง 
กวางขวาง 
  2.4  ตามขอยุติในการพิจารณาตามขอ  2.3  กําหนดให  สพ.ทบ. นําผลการ
พิจารณา 
ไปปรับปรุง และจัดทํารางระเบียบ เสนอให  กบ.ทบ.  ซึ่ง  สพ.ทบ. ไดจัดสงให กบ.ทบ. ในขั้นตน กบ.
ทบ. 
ไดตรวจสอบและรวบรวมรายละเอียดเพิ่มเติม จึงไดจัดทําเปนรางระเบียบฉบับสมบูรณ  แตเพื่อใหหนวย 
ตาง ๆ  ไดพิจารณาใหความเห็นชอบ  กบ.ทบ. จึงไดเชิญผูแทนหนวยที่เกี่ยวของ ประชุมพิจารณาอีก
คร้ัง 
ผลการประชุมไดขอยุติตามรางระเบียบ  ทบ.วาดวยการสงกําลัง  สป.5  พ.ศ.2542  ตามสิ่งที่สงมา
ดวย  2 
  2.5  สาระของการแกไขระเบียบ  ทบ.วาดวยการสงกําลัง  สป.5  พ.ศ.2507  
รายละเอียด 
ตามสิ่งที่สงมาดวย  3  สรุปดังนี้ 
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         2.5.1  เพิ่มเติม แกไข  คําจํากัดความที่ใชในระเบียบ ฯ  ใหมีความชัดเจน  
รัดกุม 
สอดคลองกับระเบียบ  ทบ. วาดวยการสงกําลัง  สป.2 - 4  ตามอางถึง  4 
         2.5.2  ปรับปรุงรูปแบบการจัดทําระเบียบ ผนวกประกอบระเบียบใหมีความ
ทันสมัย 
เปนไปตามระเบียบ  ทบ. วาดวยงานสารบรรณ  ตามอางถึง  5 
         2.5.3  กําหนดแนวทางการปฏิบัติในการสงกําลัง ใหทันสมัย สอดคลองกับการ 
เปลี่ยนแปลงหนวยทางการสงกําลังของ  ทบ.  สอดคลองกับภารกิจและหนาที่ของหนวยทางการสง
กําลัง 
ระดับตาง ๆ  ตามคําสั่ง  ทบ. ที่อางถึง  6 
         2.5.4  กําหนดแนวทางในการปฏิบัติในการจําหนาย  สป.5  ใหมีความ
เหมาะสม 
สอดคลองกับระเบียบ  ทบ. วาดวยการจําหนาย  สป. ตามอางถึง  7  เพื่อใหหนวยตาง ๆ  ไมเกิด
ความ 
สับสน  และสามารถใชเปนแนวทางเดียวกัน 
         2.5.5  มอบอํานาจใหผูบังคับบัญชาชั้น  ผบ.พล.,  มทภ.,  จก.สพ.ทบ.,  
จก.กบ.ทบ. 
มีอํานาจในการอนุมัติจําหนายโดยกําหนดเปนวงเงินตามประเภทของ  สป.5  ทั้งนี้ เพื่อใหเกิดความ
รัดกุม 
ตลอดจนมีความออนตัวในการปฏิบัติมากยิ่งขึ้น 
         2.5.6  เพิ่มอํานาจในการสั่งจายกระสุนสํารองสงครามใหเหมาะสม  
สอดคลองกับ 
สถานการณปจจุบัน  เปนไปตามคําสั่ง  ทบ. ที่อางถึง  8 
 
 
 
         2.5.7  เพิ่มการปฏิบัติในการซอมบํารุงกระสุน ตามหลักการซอมบํารุง  สป.5 
สาย  สพ. ของ  สพ.ทบ.,  กําหนดการปฏิบัติในการหมุนเวียนกระสุนมูลฐาน  กระสุนสํารองสงคราม   
ในครอบครองของหนวย,  กําหนดกรรมวิธีในการจายอัตโนมัติ 
         2.5.8  มอบอํานาจให  จก.วศ.ทบ. รับผิดชอบในการสงกําลัง  สป.5  ของ
ตนใน 
ทุกเรื่องเชนเดียวกับที่  จก.สพ.ทบ. มีอยูตามระเบียบแบบธรรมเนียมที่กําหนด 
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         2.5.9  เปลี่ยนแปลงผูรักษาการตามระเบียบ  ทบ.วาดวยการสงกําลัง สป.5 
จากเดิม 
จก.สพ.ทบ.  เปน  จก.กบ.ทบ.  ทั้งนี้ เนื่องจาก  สป.5  อยูในความรับผิดชอบของสายยุทธบริการ
มากกวา 
1  สาย  ข้ึนไปและเพื่อใหการปฏิบัติเปนไปดวยความเรียบรอยในแนวทางเดียวกัน 
         3.  ขอพิจารณา 
  3.1  เพื่อใหการดําเนินกรรมวิธีสงกําลัง  สป.5  ของ  ทบ. เปนไปดวยความเรียบรอย 
เหมาะสม เปนไปตามระเบียบ  คําสั่ง  และขอบังคับของหนวยเหนือ สอดคลองกับสถานการณปจจุบัน 
จึงเห็นสมควร ยกเลิกระเบียบ  ทบ. ตามอางถึง  1,  2  และ  3  และอนุมัติใหใชระเบียบ  ทบ. วา
ดวย 
การสงกําลัง  สป.5  พ.ศ.2542  ตามสิ่งที่สงมาดวย  2 
  3.2  เพื่อใหมีเวลาสําหรับการดําเนินกรรมวิธีทางธุรการของหนวยตาง ๆ  จึงสมควรให 
ระเบียบ  ทบ. ตามขอ  3.1  มีผลบังคับใช เมื่อพนกําหนด  30  วัน นับแตวันประกาศ 
         4.  ขอเสนอ   เห็นสมควรดําเนินการดังนี้ 
  4.1  ใหยกเลิกระเบียบ  ทบ. วาดวยการสงกําลัง  สป.5  พ.ศ.2507  และแกไข
เพิ่มเติม 
ฉบับที่  2  และ  3  ตามอางถึง  1,  2  และ  3 
  4.2  อนุมัติใหใชระเบียบ  ทบ.วาดวยการสงกําลัง สป.5 พ.ศ.2542 ตามสิ่งที่สงมา
ดวย 2 
  4.3  ให  สบ.ทบ. สําเนาระเบียบ  ทบ. ตามขอ  4.2  แจกจายหนวยตาง ๆ  ใน  
ทบ.  ถึง 
หนวยระดับกองพันและกองรอยอิสระ 
         จึงเรียนมาเพื่อกรุณาพิจารณา  หากเห็นเปนการสมควร  กรุณาอนุมัติตามเสนอในขอ  
4 
และกรุณาลงนามในรางระเบียบ ฯ  ตามสิ่งที่สงมาดวย  2 
 
     (ลงชื่อ) พล.ต.  นคร    จินดาวัฒนะ 
              (  นคร    จินดาวัฒนะ  ) 
             จก.กบ.ทบ. 
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      เรียน ผบ.ทบ. 
       -  เห็นควรอนุมัติตามที่  กบ.ทบ.เสนอในขอ  
4 
      และกรุณาลงนามในรางระเบียบ ฯ  ที่แนบ 
      (ลงชื่อ)      พล.ท.  กนิต    วาสิกศิริ 
        (  กนิต    วาสิกศิริ  ) 
 -  อนมัติตามที่  กบ.ทบ. เสนอในขอ  4     ผช.เสธ.ทบ.ฝกบ. 
     และลงนามแลว            22  ก.พ.42 
(ลงชื่อ)    พล.อ. สุรยุทธ    จุลานนท 
           ( สุรยุทธ    จุลานนท  )  (ลงชื่อ)     พล.ท.  พัฒฑะนะ    พุทธานา
นนท 
         ผบ.ทบ.                (  พัฒฑะนะ    พุทธานานนท  
) 
       5  มี.ค.42                รอง เสธ.ทบ.(2) 
         23  ก.พ.42 
 
      (ลงชื่อ)     พล.อ.  ชาญ    บุญประเสริฐ 
                  (  ชาญ    บุญประเสริฐ  ) 
                   เสธ.ทบ. 
                 23  ก.พ.42 
 
      (ลงชื่อ)    พล.อ. นิพนธ    ภารัญนิตย 
                 (  นิพนธ    ภารัญนิตย  ) 
             ผช.ผบ.ทบ.(2) 
               26  ก.พ.42 
      (ลงชื่อ)    พล.อ. สําเภา     ชูศรี 
                 ( สําเภา     ชูศรี ) 
        รอง ผบ.ทบ. 
        26  ก.พ.42 
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(สําเนา) 
ระเบียบกองทัพบก  

วาดวย  การสงกําลังสิ่งอุปกรณประเภท ๕  
พ.ศ.  ๒๕๔๒ 

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

กลาวท่ัวไป 

 เพื่อใหหนวยตาง ๆ  ในกองทัพบกปฏิบัติเกี่ยวกับการสงกําลังสิ่งอุปกรณ  ประเภท  ๕  ใน
แนวทางเดียวกัน  จึงกําหนดระเบียบนี้ขึ้น  เพื่อใหยึดถือเปนหลักปฏิบัติตอไป  
 ขอ  ๑   ระเบียบนี้เรียกวา  “ระเบียบกองทัพบก วาดวยการสงกําลังสิ่งอุปกรณประเภท ๕   
พ.ศ.  ๒๕๔๒” 
 ขอ  ๒   ระเบียบนี้ใหใชบังคับเมื่อพนกําหนด  ๓๐  วัน  นับแตวันประกาศ 
 ขอ  ๓   ใหยกเลิกระเบียบกองทัพบก  วาดวยการสงกําลังสิ่งอุปกรณประเภท  ๕  พ.ศ.  ๒๕๐๗ 
และบรรดาระเบียบและคําสั่งใดที่ขัดแยงกับระเบียบนี้  ใหใชระเบียบนี้แทน 
 ขอ  ๔   ใหเจากรมสงกําลังบํารุงทหารบก  เปนผูรักษาการตามระเบียบนี้ 

ตอนที่  ๑ 
คําจํากัดความ 

 ขอ  ๕   คําจํากัดความที่ใชในระเบียบนี้ 
    ๕.๑  คําจํากัดความในการสงกําลัง 
            ๕.๑.๑  การสงกําลังสิ่งอุปกรณประเภท  ๕  หมายถึง  การปฏิบัติการเกี่ยวกับการ
กําหนดความตองการ  การจัดหา  การเก็บรักษา  การแจกจาย  การซอมบํารุง  การจําหนายและการทําลาย  
รวมทั้งการควบคมุการปฏิบัติตามขั้นตอนดังกลาว 
           ๕.๑.๒   ความตองการ  หมายถึง  ปริมาณกระสุนโดยประมาณซึ่งหนวยตองการ 
มีไวเพื่อปฏิบัติภารกิจที่ไดรับมอบหมายตามแผนภายในหวงระยะเวลากําหนด 
           ๕.๑.๓   การควบคุม  หมายถึง การควบคุมทางบัญชี  และการควบคุมทางการสง
กําลัง 
           ๕.๑.๔   การควบคุมทางบัญชี  หมายถึง  วิธีดําเนินการในการควบคุมสิ่งอุปกรณที่
เกี่ยวกับ  การควบคุม  การแจกจาย  การจายเพิ่มเติม  การรวบรวมบันทึกรายงาน  การจัดทําขอมูลถาวร 
ตาง ๆ  การสํารวจ  การรายงานสถานภาพสิ่งอุปกรณ  การกําหนดนโยบายเกี่ยวกับระดับสิ่งอุปกรณเพื่อ 
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การประหยัด  โดยตอเนื่องทุกขั้นตอนในสายการสงกําลังและสายการบังคับบัญชา  นับตั้งแตส่ิงอุปกรณ 
ไดเร่ิมเขาสูระบบการสงกําลังไปจนกระทั่งหนวยใชไดใชหมดสิ้นไป  และไดรับอนุมัติใหจําหนายออก
จากบัญชีคุมของกองทัพบกแลว 
           ๕.๑.๕   การควบคุมทางการสงกําลัง  หมายถึง  วิธีดําเนินการที่เกี่ยวกับระบบการ
รายงาน  การคํานวณ  การรวบรวมขอมูลและการประเมินคา  เพื่อใหส่ิงอุปกรณตามความตองการ 
ทั้งสิ้น  ไดสวนสัมพันธกับทรัพยสินที่มีอยู  อันจะเปนแนวทางในการประมาณการดานงบประมาณ   
การจัดหา  การแจกจาย  และการจําหนายสิ่งอุปกรณ             
           ๕.๑.๖   การจัดหา  หมายถึง  กรรมวิธีเพื่อใหไดมาซึ่งสิ่งอุปกรณ  ตามความ 
ตองการ 
           ๕.๑.๗   การเบิก  หมายถึง  วิธีดําเนินการเสนอคําขอไปยังหนวยสนับสนุนเพื่อ 
ขอรับสิ่งอุปกรณตามจํานวนที่ตองการ 
           ๕.๑.๘   การแจกจาย  หมายถึง  การรับ  การจาย  การเก็บรักษา  และการขนสิ่ง
อุปกรณ                                                                                   
           ๕.๑.๙   การจําหนาย  หมายถึง  การตัดยอดสิ่งอุปกรณออกจากความรับผิดชอบของ
กองทัพบก  เนื่องจากสูญไป  ใชหมดไป  ชํารุดเสียหายจนไมสามารถซอมคืนสภาพไดอยางคุมคา  
เสื่อมสภาพจนใชงานไมได  หรือสูญหาย  เกินความตองการหรือเปนของลาสมัย  ไมใชราชการตอไป 
           ๕.๑.๑๐   การจําหนายเปนสูญ  หมายถึง  การจาํหนายในกรณีที่ส่ิงอุปกรณสูญไป
โดยไมปรากฏตัวผูรับผิดชอบ หรือมีตัวผูรับผิดชอบแตไมสามารถชดใชตามระเบียบกระทรวงการคลัง 
วาดวยความรับผิดทางแพง ของเจาหนาที่สวนราชการได  หรือมีส่ิงอุปกรณอยู  แตไมสามารถขาย   
แลกเปลี่ยน  โอน  แปรสภาพ  หรือทําลายได 
              เฉพาะในการปฏิบัติราชการสนามนั้น  ในกรณีที่ไมสามารถนําซาก 
ส่ิงอุปกรณกลับมาได  เนื่องจากความจํากัดของภูมิประเทศ  หรือเนื่องจากการกระทําของขาศึก  ใหถือ 
วาสิ่งอุปกรณนั้นสูญไปไมมีซากเหลืออยูใหเห็น  และในกรณีที่ผูรับผิดชอบชดใชถึงแกกรรม  เนื่องจาก 
การปฏิบัติราชการสนามคราวนั้น  ใหถือวาหาผูรับผิดชอบชดใชไมได 
            ๕.๑.๑๑   การทําลาย  หมายถึง  การกระทําตอส่ิงอุปกรณที่เปนพิษ  เปนอันตรายตอ
บุคคล  และทรัพยสิน  และ/หรือที่เปนสิ่งไรคาเมื่อไดรับอนุมัติใหจําหนาย  โดยการกระทําใหส้ินสภาพ
การใชงานทางทหาร  หรือใหสูญสิ้นไป 
           ๕.๑.๑๒   ส่ิงอุปกรณประเภท  ๕  หมายถึง  ส่ิงของทั้งมวลเกี่ยวกับกระสุน  วัตถุ
ระเบิด  และวัตถุเคมี  ซ่ึงจําเปนสําหรับการปฏิบัติการทางทหาร 
           ๕.๑.๑๓   กระสุน  หมายถึง  วัตถุซ่ึงสรางขึ้นเปนพิเศษ  บรรจุวัตถุระเบิดหรือวัตถุ
ทางเคมี  หรือรวมกัน  โดยการขับเคลื่อนจากอาวุธ  การวาง  การขวาง  หรือการทิ้ง  อันจะเปนเหตุใหเกิด 
อันตราย หรือความเสียหาย หรือการรบกวนตอชีวิตและทรัพยสิน  ซ่ึงหมายรวมถึง  กระสุนที่ใชรบได  
และใชรบไมได  รวมทั้งดินระเบิดที่ใชในการทําลายและสวนประกอบในการจุดระเบิด          
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           ๕.๑.๑๔   วัตถุระเบิด  หมายถึง  สารประกอบหรือของผสม  ซ่ึงเมื่อไดรับความรอน
หรือ  การกระทําทางกลที่เหมาะสม  จะเกิดการสลายตัวโดยทันทีทําใหเกิดความรอนและแรงดันจํานวน
มาก 
           ๕.๑.๑๕    วัตถุทางเคมี  หมายถึง  ของแข็ง,  ของเหลว  หรือแกสซึ่งอาศัยคุณสมบัติ
ทางเคมี  กอใหเกิดการสังหาร  การบาดเจ็บหรือรบกวนตอชีวิตและทรัพยสิน  การทํามาน 
ควันกําบัง  การใหควัน  สัญญาณ  และการกอเพลิง                                      
           ๕.๑.๑๖   ระดับกระสุน  หมายถึง  จํานวนวันในการสงกําลังกระสุนที่กองทัพบกได
อนุมัติใหสะสมไว  ณ  สถานการสงกําลังกระสุน 
           ๕.๑.๑๗   วันสงกําลังกระสุน  หมายถึง  อัตราความสิ้นเปลืองกระสุนที่ประมาณวา
จะใชรบใน  ๑ วัน โดยอาศัยสถานการณ  การปฏิบัติการยุทธและกําลังรบเปนมูลฐาน  ทั้งนี้กองทัพบกเปน
ผูกําหนด  โดยปกติกําหนดเปนนัดตออาวุธ ตอวัน สําหรับกระสุนซึ่งใชยิงจากอาวุธ  หรือเปนหนวยนับใน
การคํานวณอื่น ๆ  ตอหนวยตอวัน  สําหรับกระสุนซึ่งไมใชยิงจากอาวุธ 
           ๕.๑.๑๘   กระสุนสํารองสงคราม  หมายถึง  ปริมาณกระสุนซึ่งกองทัพบกได
กําหนดใหสถานการสงกําลังกระสุนแตละแหงสะสมไว  เพื่อเผชิญสถานการณทางยุทธวิธีตามแผน  โดย
ปกติกําหนดตามระดับกระสุน,  วันสงกําลังกระสุน และจํานวนอาวุธหรือกําลังพล 
           ๕.๑.๑๙   ระดับกระสุนฝก  หมายถึง  ปริมาณกระสุนที่กําหนดขึ้น ณ สถานการสง
กําลังตาง ๆ  เพื่อใหการดําเนินการฝกของหนวยเปนไปโดยตอเนื่อง  ในหวงเวลาเบิกหรือหวงเวลา 
รับกระสุนที่สงมาเพิ่มเติม 
           ๕.๑.๒๐   อัตรากระสุนฝก  หมายถึง  จํานวนกระสุนที่ กองทัพบกไดกําหนดขึ้น 
เพื่อใชในการฝกของหนวยตาง ๆ  ตามหลักสตูรการฝกประจําป  ซ่ึงกองทัพบกไดอนุมัติแลว 
           ๕.๑.๒๑   เครดิตกระสุนฝก  หมายถึง  รายการ  จํานวนกระสุน  และวัตถุระเบิดที่
กองทัพบกอนุมัติใหใชในการฝกในแตละป 
           ๕.๑.๒๒   เครดิตกระสุนรบ  หมายถึง  กระสุนที่กองทัพบกแบงมอบให 
กองทัพภาคใชปฏิบัติการรบตามภารกิจที่กําหนด  โดยพิจารณาจากอัตรากระสุนที่ตองการ ซ่ึงหนวย 
ทางยุทธวิธีเสนอขึ้นมา  และกระสุนที่คาดวาจะมีตามหวงเวลาที่กําหนด              
           ๕.๑.๒๓   กระสุนนอกเครดิต  หมายถึง  กระสุนและวัตถุระเบิด ซ่ึงมิไดกําหนด
เครดิตไว  รวมทั้งสิ่งอุปกรณประเภท ๕ ถาวร  ที่ตองใชในการฝก  หรือกระสุนและวัตถุระเบิดที่ใชใน
กิจการพิเศษ  นอกเหนือจากการฝกตามหลักสูตรการฝกประจําป 
           ๕.๑.๒๔   ส่ิงอุปกรณประเภท  ๕  ถาวร  หมายถึง  ส่ิงอุปกรณประเภท ๕  ที่มีความ
คงทนตอการใชงานไดหลายครั้ง  หากเกิดการชํารุดหรือสูญหาย  ตองทําการสอบสวนและขออนุมัติ
จําหนาย  เชน  กระสุนฝกบรรจุ,  ลูกระเบิดขวางซอมขวาง,  ลูกระเบิดขวางฝกขวาง,  ลูกระเบิด 
ยิงจากเครื่องยิงลูกระเบิดฝกยิง,  ทุนระเบิดฝก            
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           ๕.๑.๒๕   กระสุนฝกของหนวยใช  หมายถึง จํานวนกระสุนที่หนวยใชเบิกตาม
เครดิตมาเก็บไวช่ัวขณะหนึ่งกอนทําการฝก  เพื่อใชในการฝกตามอัตรากระสุนฝกหรือเครดิตกระสุนฝก  
ซ่ึงกองทัพบกไดอนุมัติแลว  และเมื่อไดใชทําการฝกแลวจะตองจําหนายหรือสงคืนทันที 
           ๕.๑.๒๖   อัตรากระสุนมูลฐาน  หมายถึง  จํานวนกระสุนซึ่งกองทัพบกอนุมัติ 
ใหหนวยสะสมไว  เพื่อใชรบหรือเผชิญสถานการณ  และสามารถนําไปไดดวยกําลังพลและยานพาหนะ
ของหนวย 
            ๕.๑.๒๗   อัตรากระสุนทดสอบ  หมายถึง  จํานวนกระสุนซึ่งกองทัพบกอนุมัติให
มีไวที่หนวย  ซ่ึงมีหนาที่ทดสอบการทํางานของอาวุธและกระสุน  เพื่อการปฏิบัติภารกิจที่ไดรับ 
มอบหมาย 
            ๕.๑.๒๘   กระสุนตามโครงการฝกพิเศษ  หมายถึง  จํานวนกระสุน  ซ่ึงกองทัพ-บก
ไดอนุมัติตามโครงการฝกพิเศษนั้น ๆ  นอกเหนือจากอัตรากระสุนฝกหรือเครดิตกระสุน 
            ๕.๑.๒๙   กระสุนตามโครงการพิเศษ  หมายถึง  จํานวนกระสุนซึ่งกองทัพบกได
อนุมัติตามโครงการพิเศษของหนวย  ซ่ึงมีความจําเปนตองมีไว  เพื่อประกอบภารกิจที่ไดรับมอบหมายเปน
พิเศษในครั้งคราวหนึ่ง ๆ  เชน  การยิงสลุต  การยิงประกอบพิธีตาง ๆ เปนตน 
            ๕.๑.๓๐   สถานการสงกําลังกระสุน  หมายถึง  สถานที่ซ่ึงกองทัพบกจัดตั้งขึ้นเพื่อ
รับ  คัดแยก  เก็บรักษาและจายกระสุน 
            ๕.๑.๓๑   คลังแสง  หมายถึง  สถานการสงกําลังกระสุนของกองทัพบก  ซ่ึงจัดตั้ง
ขึ้น  โดยใหอยูในความรับผิดชอบของกรมสรรพาวุธทหารบก  เพื่อสนับสนุนหนวยในกองทัพบกเปน
สวนรวม 
            ๕.๑.๓๒   คลังกระสุนกองบัญชาการชวยรบ  หมายถึง  สถานการสงกําลังกระสุน
ของกองทัพภาคซึ่ง  กองทัพบกจัดตั้งขึ้นโดยใหอยูในความรับผิดชอบของกองบัญชาการชวยรบเพื่อ
สนับสนุนหนวยในกองทัพภาค 
           ๕.๑.๓๓   คลังกระสุนสวนภูมิภาค  หมายถึง  สถานการสงกําลังกระสุน ซ่ึง 
กองทัพบกจัดตั้งขึ้นโดย  ใหอยูในความรับผิดชอบของมณทลทหารบก  และ/หรือจังหวัดทหารบกเพื่อ
สนับสนุนโดยตรงตอหนวยใชในพื้นที่  และเปนตําบลสงกําลังของกองบัญชาการชวยรบ 
            ๕.๑.๓๔   ตําบลสงกําลังกระสุน(ตสน.)  หมายถึง  หมวดคลังกระสุนของ 
กองรอยกระสุนซึ่งแยกออกไปตั้งเปนตําบลสงกําลังกระสุนในสนาม  เพื่อใหการสนับสนุนโดยตรง 
แกหนวยที่รับการสนับสนุนโดยใกลชิด 
            ๕.๑.๓๕   หนวยใช  หมายถึง  หนวยระดับกองพันหรือเทียบเทา  หรือกองรอย
อิสระขึ้นไป  ซ่ึงไดรับประโยชนจากการใชกระสุนนั้น ๆ 
            ๕.๑.๓๖   หนวยเบิก  หมายถึง  หนวยใช  หรือคลังกระสุนสวนภูมิภาค  หรือคลัง
กระสุนกองบัญชาการชวยรบ  ดําเนินการในการขอเบิกกระสุน  เพื่อใหมีจํานวนกระสุนเต็มอัตรา  หรือ
ระดับซึ่งไดรับอนุมัติใหมีหรือสะสม  ไวเพื่อการแจกจายหรือการใชภายในหนวย 
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             ๕.๑.๓๗   หนวยจาย  หมายถึง  คลังแสง  คลังกระสุนกองบัญชาการชวยรบหรือ
คลังกระสุนสวนภูมิภาค  ซ่ึงดําเนินการสะสมและแจกจายกระสุนใหหนวยเบิก 
             ๕.๑.๓๘   ยอดคงคลัง  หมายถึง  จํานวนกระสุนที่มีอยูตามบัญชีของสถานการสง
กําลังกระสุนหรือหนวยใช  (เฉพาะกระสุนมูลฐาน)  ในขณะนั้น 
             ๕.๑.๓๙   คางรับ  หมายถึง  จํานวนกระสุนซึ่งหนวยเบิกไดเบิกไปแลวแตยงัไมได
รับ  หรือไดรับอนุมัติการจัดหาแลว 
            ๕.๑.๔๐   สายการสงกําลังกระสุน  หมายถึง  ความเกี่ยวพันในการสงกําลังของ
หนวยเหนือที่มีตอหนวยรองตามลําดับ  เชน  กองทัพบก,  กรมสรรพาวุธทหารบก,  กองบัญชาการ 
ชวยรบ,  มณฑลทหารบก,  จังหวัดทหารบก  และหนวยใช 
             ๕.๑.๔๑   สายการบังคับบัญชา  หมายถึง  ความเกี่ยวพันในการบังคับบัญชาของ
หนวยเหนือที่มีตอหนวยรองตามลาํดับ  เชน  กองทัพบก  กองทัพภาค  กองพล  กรม  และกองพัน  หรือ  
กองทัพบก  กองทัพภาค  และสวนภูมิภาค 
             ๕.๑.๔๒   การรวบรวมเอกสาร  หมายถึง การเสาะแสวง, การรวบรวมและการจัด
ระเบียบเอกสาร  เพื่อดําเนินการในขั้นตอไป 
             ๕.๑.๔๓   การสรุปรวมเอกสาร  หมายถึง  การจัดทําเอกสารขึ้นใหม  โดย 
ประมวลจากเอกสารประเภทเดียวกันของหนวยรอง  หรือหนวยในการสนับสนุน  เพื่อดําเนินการใน 
ขั้นตอไป 
    ๕.๒   คําจํากัดความทางเทคนิค 
              ๕.๒.๑   รหัสหมวดหมู  ส่ิงอุปกรณประเภท ๕  ตามคูมือสงกําลังสาย 
สรรพาวุธใหแบงหมวดหมูดังนี้ 
              ๕.๒.๑.๑  หมวด  ๑๓  กระสุนและวัตถุระเบิด  
                 ๑๓๐๕   กระสุนซึ่งมีขนาดตั้งแต ๓๐ มิลลิเมตร  ลงมา  
                 ๑๓๑๐    กระสุนซึ่งมีขนาดเกินกวา ๓๐ มิลลิเมตร  แต 
ต่ํากวา ๗๕ มิลลิเมตร     
                 ๑๓๑๕   กระสุนซึ่งมีขนาดตั้งแต  ๗๕  มิลลิเมตร  ขึ้นไป 
ถึง ๑๒๕ มิลลิเมตร 
                 ๑๓๒๐  กระสุนซึ่งมีขนาดเกินกวา ๑๒๕ มิลลิเมตร  ขึ้นไป          
                 ๑๓๒๕  ลูกระเบิดอากาศ                             
                 ๑๓๓๐   ลูกระเบิดขวางและลูกระเบิดยิงจากปนเล็ก 
                 ๑๓๔๐   จรวด                                      
                 ๑๓๔๕   ทุนระเบิด                                   
                 ๑๓๖๕   สารเคมีทหาร                                      
                 ๑๓๗๐   ไพโรเทคนิค                                    
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                 ๑๓๗๕   อุปกรณทําลาย                                    
                 ๑๓๗๗   กระสุนและดินขับอุปกรณตาง ๆ   
                 ๑๓๘๐   สารชีวะทางทหาร 
                 ๑๓๙๐   ชนวนและชนวนทายปลอก 
             ๕.๒.๑.๒  หมวด  ๑๔  อาวุธนําวิถี 
                  ๑๔๑๐   อาวุธนําวิถี 
                  ๑๔๒๐   องคประกอบอาวุธนําวิถี 
                  ๑๔๒๕   ระบบอาวุธนําวิถีครบชุด 
                  ๑๔๒๗   ระบบยอยอาวุธนําวิถี 
                  ๑๔๓๐   ระบบควบคุมอาวุธนําวิถี 
                  ๑๔๔๐   เครื่องยิงอาวุธนําวิถี 
                  ๑๔๕๐   เครื่องมือยกขนอาวุธนําวิถีและอุปกรณ 
             ๕.๒.๒   รหัสประเทศ  หมายถึง หมายเลขประเทศผูผลิตสิ่งอุปกรณ ใชรวมกับ
หมายเลขสิ่งอุปกรณ  (FSN)  ประกอบดวยเลข  ๒  ตัว  ดังนี้.- 
        ๐๐  สหรัฐ (ส่ิงอุปกรณที่มีอยูกอนป ๒๕๑๘) 
        ๐๑  สหรัฐ (ส่ิงอุปกรณใหมตั้งแตป ๒๕๑๘) 
    
                                              ๑๑  องคการนาโต  ๒๙  อารเยนตินา                  
        ๑๒  เยอรมัน          ๓๐  ญ่ีปุน                 
        ๑๓  เบลเยี่ยม         ๓๑  อิสราเอล          
        ๑๔  ฝร่ังเศส          ๓๒  สิงคโปร                
        ๑๕  อิตาลี             ๓๓  สเปน             
        ๑๗  เนเธอรแลนด  ๓๔  มาเลเซีย            
        ๑๘  อาฟริกาใต      ๓๕  ไทย             
        ๒๑  แคนาดา          ๓๖  อียิปต         
        ๒๒  เดนมารค        ๓๗  เกาหลีใต          
        ๒๓  กรีก        ๖๖  ออสเตรเลีย              
        ๒๔  ไอซแลนด  ๗๐  ซาอุดิอาระเบีย                  
        ๒๕  นอรเวย   ๙๘  นิวซีแลนด 
        ๒๖  ปอรตุเกส  ๙๙  อังกฤษ               
        ๒๗  ตุรกี 
        ๒๘  ลักเซมเบอรก           



 276 

             ๕.๒.๓   หมายเลขสิ่งอุปกรณประเภท  ๕  หมายถึง  หมายเลขสิ่ง-อุปกรณ  (NSN)  
กับรหัสพิสูจนทราบของ  กระทรวงกลาโหม  (DODIC)  กระสุนที่มีรหัสพิสูจนทราบของ  
กระทรวงกลาโหม  (DODIC)  เดียวกันสามารถจายแทนกันได  เชน  
            
 
                                                             NSN                   DODIC 
 
             ๑๓๑๕-๐๐-๐๒๘-๔๘๕๙    C๔๔๕                    
             ๑๓๑๕-๐๐-๖๖๗-๘๐๓๔    C๔๔๕                    
            ๕.๒.๔   รหัสกระสุนของ  กห  (DODAC)  หมายถึง  รหัสหมวดหมู กับรหัส
พิสูจนทราบของกระทรวงกลาโหม  (FSC กับ DODIC)  ใชในการเบิก-จาย-ควบคุมหรือรายงานสิ่ง
อุปกรณประเภท  ๕  เชน 
                    DODAC                 
 
              ๑๓๑๕  -  C๔๔๕        
 
              (FSC)      (DODIC) 
 
 
            ๕.๒.๕   เลขงานกระสุน  (LOT  NUMBER)  เปนสวนสําคัญมากในการควบคุม
ทางบัญชีและการสืบสวน  การทํางานผิดปกติของกระสุน  ปจจุบันมีเลขงานกระสุน  ๒  แบบ  คือ  แบบ-
เกา  และแบบใหม  เชน 
               LOT  PBA  ๑-๔๕  (เกา) 
               LOT  PBA75D๐๐๑-๐๔๕  (ใหม) 
                      -  PBA  คือ  รหัสพสูิจนทราบโรงงาน 
                      -  ๗๕    คือ  ปที่ผลิต ๑๙๗๕ 
                      -  D      คือ  เดือนที่ผลิตโดยเริ่มจาก A คือ เดือนมกราคม ดังนั้น D  
คือ  เดือนเมษายน 
                      -  ๐๐๑  คือ หมายเลขตัวกลาง  หมายถึง  สถานที่ผลิตหรือโรงงานที่
ผลิต 
                      -  ๐๔๕  คือ  หมายเลขเรียงลําดับงวดงาน  หมายถึงลําดับงวดงานใน
การผลิตกระสุน 
              หมายเหตุ  เลขงานกระสุนใหมจะมีตัวอักษรและตัวเลขรวมกันไมเกิน 
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                   ๑๔  ตัว  และไมอยูแยกกัน  จํานวนอักษรและตัวเลขอยาง 
                   นอยใช  ๑๓  ตัว  ถารหัสพิสูจนทราบโรงงานใช  ๑ หรือ   
                   ๒  ตัว สวนที่เหลือในตําแหนงจะเติมดวย - แทน  เชน   
                   A--, AB-  เปนตน 
             ๕.๒.๖  ประเภทกระสุนตามลักษณะการใช  หมายถึง กระสุนตาง ๆ ดังนี้ 
              ๕.๒.๖.๑  กระสุนจริง หมายถงึกระสุนที่สามารถใชทําการรบได        
              ๕.๒.๖.๒  กระสุนซอมยิง  หมายถึง กระสุนซึ่งใชในการซอมยิงเปา-
หมายเพื่อความแมนยํา  โดยปกติในลูกกระสุนอาจบรรจุวัตถุระเบิดแรงต่ําจํานวนเล็กนอย  หรือไมมี 
วัตถุระเบิดเลยก็ได        
              ๕.๒.๖.๓  กระสุนซอมรบ  หมายถึง  กระสุนซึ่งใชยิงเพื่อใหเกิดเสียงและ
ไมมีลูกกระสุน  สําหรับใชในการซอมรบและประกอบพิธีการตาง ๆ                       
              ๕.๒.๖.๔  กระสุนฝกบรรจุ  หมายถึง  กระสุนที่จําลองจากกระสุนจริงไม
มีวัตถุระเบิดใด ๆ อยูเลย  และใชเพื่อการฝกบรรจุและการฝกอื่น ๆ              
             ๕.๒.๗  ชนิดกระสุน  กระสุนหมายรวมถึง  กระสุนปนเล็ก กระสุนปนใหญ  ลูก
ระเบิดขวาง  ลูกระเบิดยิง  ทุนระเบิด  ลูกระเบิดอากาศ  จรวด  อาวุธนําวิถี  ไพโรเทคนิค  และ 
กระสนุอื่น ๆ          
               ๕.๒.๗.๑  กระสุนปนเล็ก  หมายถึง  กระสุนทั้งนัด  ซ่ึงมีขนาดตั้งแต  ๓๐  
มิลลิเมตรลงมา  โดยปกติจะประกอบดวยลูกกระสุนและปลอกกระสุนซึ่งไดแก  กระสุนธรรมดา  กระสุน
เจาะเกราะ  กระสุนทดสอบความดันสูง  กระสุนเพลิง  กระสุนสองวิถี  กระสุนปนลูกซอง  กระสุนซอมรบ  
กระสุนซอมยิง  และกระสุนฝกบรรจุ            
              ๕.๒.๗.๒  กระสุนปนใหญ  หมายถงึ  กระสุนทั้งนัดซึ่งมีขนาดใหญกวา  
๓๐  มิลลิเมตร  โดยปกติจะประกอบดวย  ลูกกระสุน  ปลอกกระสุน  และดินสงกระสุน  ไดแก  กระสุน
ระเบิด  กระสุนซอมรบ  กระสุนซอมยิง  กระสุนแกส  กระสุนระเบิดตอสูรถถัง  กระสุนเจาะเกราะ  
กระสุนใบปลิว  กระสุนเพลิง  กระสุนลูกปราย  กระสุนควัน กระสุนฝกบรรจุ              
              ๕.๒.๗.๓  ลูกระเบิดขวาง  หมายถึง  ลูกระเบิดที่ใชขวางไปยังเปาหมาย  
ซ่ึงอยูในระยะที่ไมไกลเกินไป  ไดแก  ลูกระเบิดขวางสังหาร  ลูกระเบิดขวางเคมี ลูกระเบิด 
ซอมขวาง  และลูกระเบิดฝกขวาง                                                                 
              ๕.๒.๗.๔  ลูกระเบิดยิงจากปนเล็ก  (ลย/ปล.)  หมายถึง  ลูกระเบิดซึ่งใช
ยิงจากปนเล็กไปยังเปาหมายซึ่งอยูในระยะไกล  หรืออยูในที่อับกระสุน  ไดแก ลูกระเบิดยิงจาก 
ปนเล็กตอสูรถถัง  ลูกระเบิดยิงจากปนเล็กควัน  ลูกระเบิดยิงจากปนเล็กสองแสง  และลูกระเบิดยิง 
จากปนเล็กซอมยิง                          
              ๕.๒.๗.๕  ลูกระเบิดยิงจากเครื่องยิงลูกระเบิด  (ลย/ค.) หมายถึง   
ลูกระเบิดซึ่งใชยิงจากเครื่องยิงโดยบรรจุทางปากลํากลอง  ยิงดวยมุมยิงสูงไปยังเปาหมาย  ไดแก  
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ลูกระเบิดยิงจากเครื่องยิงลูกระเบิด  ลูกระเบิดยิงจากเครื่องยิงลูกระเบิดควัน ลูกระเบิดยิงจากเครื่องยิง 
ลูกระเบิดสองแสง  และลูกระเบิดยิงจากเครื่องยิงลูกระเบิดซอมยิง           
              ๕.๒.๗.๖  ทุนระเบิด  หมายถึง  วัตถุซ่ึงใชวาง  ฝง  ทิ้ง หรือโปรยและจะ
ทํางานเมื่อไดรับแรงกด  กระทบ หรือตามลักษณะใดลักษณะหนึ่งที่ตองการ ไดแก  ทุนระเบิดสังหาร  ทุน
ระเบิดดกัรถถัง  และทุนระเบิดฝก 
              ๕.๒.๗.๗  ลูกระเบิดอากาศ  หมายถึง  ลูกระเบิดที่ใชทิ้งจากอากาศยานลง
มายังเปาหมาย  ไดแก  ลูกระเบิดความมุงหมายทั่วไป  ลูกระเบิดสังหาร  ลูกระเบิดเจาะเกราะ   
ลูกระเบิดกึ่งเจาะเกราะ  ลูกระเบิดเพลิง  ลูกระเบิดเคมี  และลูกระเบิดฝกทิ้ง 
              ๕.๒.๗.๘  จรวด  หมายถึง  กระสุนที่ขับเคลื่อนไปยังเปา-หมาย  ดวย
แรงผลักดนัของแกสซึ่งเกิดจากการเผาไหมของดินขับจรวด  วิถีกระสุนเปนไปตามเสนเล็งไมสามารถ
ควบคุมได  ไดแก  จรวดระเบิด  จรวดตอสูรถถัง  จรวดเคมี  และจรวดซอมยิง 
              ๕.๒.๗.๙  อาวุธนําวิถี  หมายถึง  กระสุนที่ขับเคลื่อนไปยังเปาหมายดวย
หลักการขับเคลื่อนของจรวด  วิถีกระสุนสามารถควบคุมไดดวยกลไกในตัวอาวุธนําวิถีหรือจาก 
ภายนอก  ไดแก  อาวุธนําวิถีพื้นสูพื้น  อาวุธนําวิถีพื้นสูอากาศ  อาวุธนําวิถีอากาศสูพื้น  และอาวุธนําวิถี
อากาศสูอากาศ 
             ๕.๒.๗.๑๐  ไพโรเทคนิค  ไดแก  กระสุนที่ใชสําหรับสองสวาง  สง
สัญญาณ  และใหผลในดานแสงและเสียงเทียมของจริง  ไดแก  พลุสัญญาณ  พลุสองแสง   กับระเบิดเทียม  
ลูกระเบิดขวางเทียม  และประทัด 
             ๕.๒.๘  วัตถุระเบิด  ไดแก  วัตถุระเบิดแรงสูงและวัตถุระเบิดแรงต่ํา 
               ๕.๒.๘.๑  วัตถุระเบิดแรงสูง  ไดแก  ทีเอ็นที,  เททริล  และคอมโป- 
ซิช่ันซี  เปนตน 
               ๕.๒.๘.๒  วัตถุระเบิดแรงต่ํา  ไดแก  ดินดําและดินสงกระสุน 
             ๕.๒.๙  กระสุนครบนัด  หมายถึง  กระสุนซึ่งประกอบดวยสวนที่จําเปนทั้งสิ้นใน
การยิงจากอาวุธครั้งหนึ่ง  และสามารถขับเคลื่อนลูกกระสุนไปยังเปาหมายได  
 

ตอนที่  ๒ 
ความตองการ 

 
 ขอ  ๖   ความตองการสิ่งอุปกรณประเภท  ๕  ใหแบงความตองการออกเปนดังนี้:- 
  ๖.๑  ความตองการขั้นตน  หมายถึง  ความตองการกระสุนซึ่งตองการจะมีไว  เพื่อการ
ปฎิบัติภารกิจตามที่ไดรับมอบหมายและปริมาณกระสุนดังกลาว  ยังไมเคยไดรับมากอนเลย  ทั้งนี้ใหหมาย
รวมถึง 
            ๖.๑.๑   ความตองการกระสุนมูลฐานขั้นตน 
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            ๖.๑.๒  ความตองการกระสุนทดสอบขั้นตน 
            ๖.๑.๓  ความตองการกระสุนสํารองสงครามขั้นตน 
  ๖.๒  ความตองการทดแทน  หมายถึง  ความตองการกระสุนเพื่อทดแทนกระสุนตาม
ความตองการขั้นตน  ซ่ึงไดแก :- 
            ๖.๒.๑  ความตองการทดแทนกระสุนมูลฐาน  เพื่อ 
            ๖.๒.๑.๑  ทดแทนกระสุนที่ไดใชไปในการรบหรือกรณีฉุกเฉินตาม 
คําสั่ง 
             ๖.๒.๑.๒  ทดแทนกระสนุซึ่งถูกละทิ้ง  ทําลาย  โจรกรรมหรือเสียหายโดย
เหตุอ่ืน 
             ๖.๒.๑.๓ ทดแทนกระสุนซึ่งเสื่อมสภาพ  หรือชํารุด 
            ๖.๒.๒  ความตองการทดแทนกระสุนทดสอบ  เพื่อ 
              ๖.๒.๒.๑  ทดแทนกระสุนซึ่งไดใชไปในการยิงทดสอบตามคําสั่ง 
              ๖.๒.๒.๒  ทดแทนกระสุนซึ่งถูกละทิ้ง ทําลาย โจรกรรมหรือเสียหายโดย
เหตุอ่ืน 
              ๖.๒.๒.๓  ทดแทนกระสุนซึ่งเสื่อมสภาพหรือชํารุด 
            ๖.๒.๓  ความตองการทดแทนกระสุนสํารองสงคราม เพื่อ 
              ๖.๒.๓.๑  ทดแทนกระสุนซึ่งไดใชไปในการรบหรือกรณีฉุกเฉินตาม 
คําสั่ง 
             ๖.๒.๓.๒  ทดแทนกระสุนซึ่งไดจายทดแทนกระสุนมูลฐานตามคําสั่ง 
             ๖.๒.๓.๓  ทดแทนกระสุนซึ่งถูกละทิ้ง ทําลาย โจรกรรมหรือเสียหายโดย
เหตุอ่ืน 
             ๖.๒.๓.๔  ทดแทนกระสุนซึ่งเสื่อมสภาพหรือชํารุด 
  ๖.๓  ความตองการตามโครงการพิเศษ  หมายถึง  ความตองการกระสุนที่มิไดระบุไวใน
อัตราหรือโครงการประจํา  แตหนวยมีความจําเปนตองใช เพื่อปฏิบัติภารกิจที่ไดรับมอบเปนครั้งคราว  
เชน  การฝก  การทดสอบ  การทําลาย  การซอมและการยิงสลุต  ซ่ึงไดรับอนุมัติเปนกรณีพิเศษ  ทั้งนี้
ไดแก:- 
          ๖.๓.๑  ความตองการกระสุนตามโครงการฝกพิเศษ  ไดแก  กระสุนซึ่งหนวย 
ตองการเพื่อใชประกอบการฝกพิเศษ นอกเหนือไปจากเครดิตกระสุนฝก 
          ๖.๓.๒  ความตองการกระสุนตามโครงการพิเศษอื่น ๆ  ที่ไมเกี่ยวกับการฝก  ไดแก  
กระสุนซึ่งหนวยตองการเพื่อใชในการปฏิบัติภารกิจพิเศษอื่น ๆ 
  ๖.๔  ความตองการกระสุนฝก  หมายถึง  ความตองการกระสุนเพื่อใชในการฝกของ
หนวยตามหลักสูตรการฝกซึ่งกองทัพบกไดอนุมัติแลว  และใหหมายถึง 
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           ๖.๔.๑  ความตองการกระสุนฝกของหนวยใช  หมายถึงความตองการกระสุนซึ่ง
หนวยใชจําเปนตองใชฝกครั้งคราวหนึ่ง ๆ  ตามหลักสูตรการฝกที่กองทัพบกอนุมัติแลว 
           ๖.๔.๒  ความตองการกระสุนฝก  ของคลังกระสุนกองบัญชาการชวยรบและคลัง
กระสุนสวนภูมิภาค  หมายถึงความตองการกระสุนของคลังกระสุนกองบัญชาการชวยรบและคลัง 
 
 
กระสุนสวนภูมิภาค  เพื่อสะสมกระสุนฝกสํารองไวเตรียมสนับสนุนหนวยใช  ตามระดับที่ไดรับอนุมัตใิห
สะสมไวตามเครดิตกระสุนฝก 
             ๖.๔.๓  ความตองการกระสุนฝกของคลังแสง  หมายถึง  ความตองการกระสุนของ
คลังแสง  ซ่ึงจะสะสมกระสุนฝกสํารองไว  เตรียมสนับสนุนคลังกระสุน  กองบัญชาการชวยรบ 
และคลังกระสุนสวนภูมิภาคหรือหนวยใชตามเครดิตกระสุนฝกในเวลา  ๑   ป 
  ๖.๕   ความตองการกระสุนที่ใชรบ  หมายถึง  จํานวนกระสุนที่หนวยตองการใชทํา 
การรบตามภารกิจ  และตามหวงเวลาที่กําหนด 
            ๖.๕.๑  อัตรากระสุนที่ตองการ  หมายถึง  จํานวนกระสุนที่ผูบังคับหนวยทาง
ยุทธวิธี  ประมาณการไววาจะตองการใชสนับสนุนการรบไดโดยไมจํากัด  ตามระยะเวลาที่กําหนด  
ตามปกติจะกําหนดไว  ๑๐  -  ๑๕  วัน  กําหนดเปนจํานวนนัดตออาวุธตอวัน  สําหรับกระสุนที่ใชยิงจาก
อาวุธ  และกําหนดเปนหนวยนับอื่นตอวัน  สําหรับกระสุนที่ไมไดใชยิงจากอาวุธ  อัตรานี้ไมไดกําหนดไว
ตายตัว  หากแตขึ้นอยูกับชนิดของการรบ  ในหนวยรบแตละหนวยในกองพล หรือกองทัพภาค อาจมีความ
ตองการไมเทากัน 
             ๖.๕.๑.๑  ผูบังคับหนวยทางยุทธวิธีแตละหนวย  เปนผูเร่ิมกําหนดอัตรา
กระสุนที่ตองการแลว เสนอไปตามสายการบังคับบัญชา  ระบุจํานวนรวมของอาวุธ  และจํานวนรวมของ
กระสุนแตละชนิดที่ตองการตามหวงระยะเวลาที่กําหนด  รวมทั้งจํานวนนัดตออาวุธตอวัน  สําหรับ
รายการกระสุนที่ไมไดใชยิงจะระบุเพียงจํานวนรวมที่ตองการ  กองบัญชาการในแตละระดับ 
จะสรุปรวมอัตรากระสุนที่ตองการไปตามสายการบังคับบัญชา 
              ๖.๕.๑.๒  ในระดับกองทัพบกจะทําการพิจารณาความตองการรวม  โดย
คาดคะเนกระสุนที่จะมีตามหวงระยะเวลานั้น  แลวจึงประกาศเปนอัตรากระสุนที่ใชได  หรือเครดิต
กระสุนรบ 
              ๖.๕.๑.๓  ในระดับกองทัพภาคและต่ํากวา จะมีการเฝาตรวจอัตรา 
กระสุนที่ตองการนี้อยางสม่ําเสมอ  และทําการจัดปรับใหเหมาะสม กับสถานการณของการรบ 
             ๖.๕.๒  อัตรากระสุนที่ใชได  หมายถึง  อัตรากระสุนที่ไดรับการแบงมอบ โดย
พิจารณาจากกระสุนที่คาดวาจะมีในหวงระยะเวลาที่กําหนด  มีอัตรากําหนดเชนเดียวกับอัตรากระสุนที่
ตองการ  กองทัพบกเปนผูประกาศอัตรากระสุนที่ใชไดสําหรับแตละรายการ ใหแก  กองทัพภาคโดย
กําหนดใหเปนเครดิตกระสุนรบ  ในแตละกองทัพภาคอาจไดรับเครดิตกระสุนรบไมเทากัน  ทั้งนี้ขึ้นอยูกับ
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อัตรากระสุนที่ตองการที่แตละกองทัพภาคเสนอขึ้นมา  ปจจัยตาง ๆ  ที่เกี่ยวของ  และกระสุนแตละอยางที่
มีอยู  ผูบังคับหนวยทางยุทธวิธีแตละหนวยจะประกาศอัตรากระสุนที่ใชไดใหแก  ผูบังคับหนวยรองของ
ตน 
                                        ๖.๕.๒.๑  อัตรากระสุนที่ใชไดจะมีกําหนดไวในคําสั่งยุทธการ หรือคําสั่ง
การชวยรบอัตรานี้กําหนดเปนจํานวนนัดตออาวุธตอวันสําหรับแตละหนวย  ตามหวงระยะเวลาที่กาํหนด  
ถาไมมีการจํากัดการใช  อัตรากระสุนที่ใชไดจะเทากับอัตรากระสุนที่ตองการ 
             ๖.๕.๒.๒  ในระหวางที่อัตรากระสุนที่ใชไดยังมีผลบังคับอยู  หนวย 
ไมจําเปนตองเบิกกระสุนออกมาตามอัตราทุกวัน  แตอาจสะสมไวเปนเครดิตได  เครดิตกระสุนรบนี้ 
จะยกเลิกไป  เมื่อมีอัตรากระสุนที่ใชไดประกาศออกมาใหม  ในกรณีฉุกเฉินผูบังคับหนวยเหนือ 
อาจอนุมัติใหหนวยมีกระสุนเกินอัตรากระสนุที่ใชได  ซ่ึงผูบังคับหนวยเหนือที่ควบคุมเครดิตกระสุนรบ  
จะตองปรับอัตราจากหนวยรองอื่นของตนในจํานวนที่เทากัน  โดยจัดแบงมอบใหมตามความจําเปน  
 ขอ  ๗   การกําหนดความตองการ 
  ๗.๑   ความตองการขั้นตน 
            ๗.๑.๑  ความตองการกระสุนมูลฐานขั้นตน 
            =  อัตรากระสุนมูลฐาน  x  จํานวนหนวยทหารหรือจํานวนอาวุธตามอัตรานั้น ๆ 
            ๗.๑.๒  ความตองการกระสุนทดสอบขั้นตน 
            =  อัตรากระสุนทดสอบ  x  จํานวนหนวยทหารที่ทําการทดสอบ 
            ๗.๑.๓  ความตองการกระสุนสํารองสงครามขั้นตน 
            =  ระดับกระสุน  x  วันสงกําลังกระสุน  x  จํานวนอาวุธ หรือ จํานวนหนวยทหาร 
หรือจํานวนกําลังพลตามอัตรานั้น ๆ 
  ๗.๒   ความตองการทดแทน  คงเปนไปตามจํานวนกระสุนที่ใชหมดไปในกรณีนั้น ๆ         
  ๗.๓   ความตองการตามโครงการพิเศษ   คิดคํานวณจากภารกิจ,  เวลาในการปฏิบัติ,  
จํานวนทหาร  และจํานวนอาวุธซึ่งจะใชตามโครงการพิเศษนั้น ๆ 
  ๗.๔   ความตองการกระสุนฝก 
           ๗.๔.๑  ความตองการกระสุนฝกของหนวยใช  คิดคํานวณจากหลักสูตรการฝก
ประกอบกับอัตรากระสุนและวัตถุระเบิดเวลา  ๑  ป  ซ่ึงประกาศใชตามคําสั่งกองทัพบกอยูในขณะนั้น 
            ๗.๔.๒  ความตองการกระสุนฝกของคลังกระสุนกองบัญชาการชวยรบ  และคลัง
กระสุนสวนภูมิภาค  คิดคํานวณจากผลรวมของความตองการกระสุนฝกของหนวยใชในการสนับสนุน 
ในหวงเวลาที่กําหนด 
            ๗.๔.๓  ความตองการกระสุนฝกของคลังแสง  ใหถือจํานวนตามเครดิตกระสุนฝก  
๑  ป  ที่กองทัพบกไดอนุมัติในปนั้น ๆ 
 ขอ  ๘   การเสนอความตองการ 
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  ๘.๑   ความตองการขั้นตน  เนื่องจากกองทัพบกเปนผูกําหนดอัตราหรือระดับกระสุน  
ฉะนั้นทุกหนวยไมตองเสนอความตองการขั้นตน 
  ๘.๒   ความตองการทดแทน  เนื่องจากจํานวนในการทดแทนเกี่ยวกับการเสื่อมสภาพ
หรือสูญหายมีนอย  ซ่ึงไมเปนผลกระทบกระเทือนตอการสงกําลัง  ฉะนั้น ทุกหนวยไมตองเสนอความ
ตองการทดแทน 
  ๘.๓   ความตองการกระสุนตามโครงการพิเศษ 
            ๘.๓.๑  ความตองการกระสุนตามโครงการฝกพิเศษ  
            ๘.๓.๑.๑  ใหหนวยใชเสนอความตองการกระสุนตามโครงการฝกพิเศษ  
ตามสายการบังคับบัญชาและสายการสงกําลังกอนปฏิบัติการอยางนอย  ๑๒๐  วัน 
            ๘.๓.๑.๒  ใหหนวยตามสายการบังคับบัญชา  ใหขอคิดเห็นเกี่ยวกับ 
ความจําเปนในการปฏิบัติตามโครงการฝกพิเศษนั้น ๆ  ตามลําดับจนถึงหนวยสูงสุดที่ขึ้นตรงกองทัพบก  
สําหรับหนวยในสายการสงกําลัง  ใหเสนอขอพิจารณาผลกระทบกระเทือนเกี่ยวกับสถานภาพกระสุนและ
ขีดความสามารถการสนับสนุนตามลําดับจนถงึกรมสรรพาวุธทหารบก 
             ๘.๓.๑.๓  หนวยสูงสุดที่ขึ้นตรงกองทัพบกเสนอผลการพิจารณาตอ  กรม
ยุทธศึกษาทหารบกกอนการปฏิบัติการของหนวยใชอยางนอย  ๙๐  วัน เพื่อพิจารณาความเหมาะสม
เกี่ยวกับหลักการฝกนั้น ๆ  เสร็จแลวใหเสนอ  กรมยุทธการทหารบก 
             ๘.๓.๑.๔  ใหกรมสรรพาวุธทหารบกเสนอผลการพิจารณาตอ  กรมสง-
กําลังบํารุงทหารบกกอนการปฏิบัติการของหนวยใชอยางนอย  ๙๐  วัน  เพื่อพิจารณาเสนอกรมยทุธการ-
ทหารบก 
             ๘.๓.๑.๕  ใหกรมยุทธการทหารบกพิจารณาสรุปเสนอผูบัญชาการ- 
ทหารบก  เมื่อไดรับอนุมัติแลวใหสําเนาเรื่องอนุมัติเพิ่มเติมในรายงานเสนอความตองการ  ของกรม 
สงกําลังบํารุงทหารบก  แลวสงคืนกรมสงกําลังบํารุงทหารบกสําหรับตัวจริงใหสงคืนหนวยใชตามสายการ
บังคับบัญชา  โดยผานกรมยุทธศึกษาทหารบกเพื่อติดตอขอรับกระสุนจากคลังที่สนับสนุนตอไป 
             ๘.๓.๑.๖  เมื่อกรมสงกาํลังบํารุงทหารบกไดรับสําเนาอนุมัติจากกรม
ยุทธการทหารบกแลว  ใหแยกบัญชีความตองการกระสุนที่อนุมัติแลวสงคืนกรมสรรพาวุธทหารบก 
โดยใหเจากรมสงกําลังบํารุงทหารบกหรือผูทําการแทน  ลงนามรับรองอนุมัติของผูบัญชาการทหารบก 
และใหกรมสรรพาวุธทหารบกถือเปนหลักฐานการแจกจายตอไป 
           ๘.๓.๒  กระสุนตามโครงการพิเศษอื่น ๆ 
             ๘.๓.๒.๑  ใหหนวยใชเสนอความตองการตามโครงการพิเศษนั้น ๆ  ตาม
สายการสงกําลังถึงกองทัพบก(ผานกรมสงกําลังบํารุงทหารบก)  กอนการปฏิบัติอยางนอย  ๙๐  วัน 
             ๘.๓.๒.๒  เมื่อกองทัพบกอนุมัติแลว  ใหกรมสงกําลังบํารุงทหารบก 
สงคืนกรมสรรพาวุธทหารบกเพื่อดําเนินการแจกจายตอไป 
  ๘.๔  ความตองการกระสุนฝกของหนวยใช 
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            ๘.๔.๑  หนวยใชเสนอความตองการกระสุนฝกประจําป  ตามคําสั่งการฝกและ
ศึกษาประจําปตามสายการบังคับบัญชา  และใหหนวยขึ้นตรงของกองทัพบกสรุปและรวบรวมเสนอ 
กรมยุทธศึกษาทหารบก กอน  ๑  เมษายน  ของปปจจุบัน 
            ๘.๔.๒  กรมยุทธศึกษาทหารบกตรวจสอบหลักสูตร  และพิจารณาความตองการ
กระสุนดังกลาว  ใหเปนไปตามอนุมัติหลักสูตรและความจําเปนที่แทจริง  แลวสรุปเปนความตองการ 
แตละรายการ 
             ๘.๔.๓  กรมยุทธศึกษาทหารบกสําเนาสรุปความตองการกระสุนเสนอ  กรม
ยุทธการทหารบก,  กรมสงกําลังบํารุงทหารบก  และกรมสรรพาวุธทหารบก  และกําหนดนัดเวลาใน 
การพิจารณารวมกัน  ทั้งนี้ไมเกิน  ๑  มิถุนายน  ของปปจจุบัน  และใหกระทําพรอมกันกับการพิจารณา
ความตองการอื่น ๆ  ที่เกี่ยวกับการฝกและศึกษา 
             ๘.๔.๔  เมื่อไดรับการจัดสรรงบประมาณแลว  ใหกรมยุทธการทหารบก ,  กรม
ยุทธศึกษาทหารบก,  กรมสงกําลังบํารุงทหารบก  และกรมสรรพาวุธทหารบก  แยกนํามาพิจารณาเกี่ยวกับ
การแบงมอบเครดิตกระสุนฝกตามภารกิจที่เกี่ยวของของตน  แลวนําเขาพิจารณารวมกันอีกครั้งหนึ่ง
ภายใน  ๑๕  มิถุนายน  ของปปจจุบัน 
             ๘.๔.๕  เมื่อไดรับพิจารณาแบงมอบเครดิตกระสุนฝกเรียบรอยแลว  ใหกรม 
ยุทธศึกษาทหารบกเสนอรางคําสั่งขออนุมัติตอกองทัพบก  แลวแจกจายสําเนาอนุมัติเครดิตกระสุนฝก 
ไปยังหนวยเกี่ยวของตาง ๆ  (หนวยขึ้นตรงของกองทัพบก)  ภายใน  ๑  กรกฎาคม  ของปปจจุบัน 
             ๘.๔.๖  ใหหนวยสูงสุดที่ขึ้นตรงกองทัพบกแบงมอบเครดิตกระสุนฝกใหแกหนวย
รอง  และหนวยรองแบงมอบใหแกหนวยรองยอยตามลําดับ  จนถึงระดับกองพันหรือเทียบเทา 
หรือกองรอยอิสระ  ทั้งนี้ใหเสร็จสิ้นภายใน  ๑  สิงหาคม  และในการพิจารณาแบงมอบเครดิตกระสุนฝก  
ใหพิจารณารวมกับหนวยรับมอบหรือหนวยใชนั้น ๆ  เปนรายหนวยไป 
             ๘.๔.๗  เมื่อหนวยรับเครดิตกระสุนฝกไดแบงมอบใหหนวยรองแลว  ใหสําเนา 
ผลการแบงมอบใหหนวยเหนือ  หนวยรองและหนวยสนับสนุนทราบทันที 
             ๘.๔.๘  หนวยข้ึนตรงกองทัพบกอื่น ๆ  หรือหนวยขนาดใหญ  ซ่ึงมิไดบังคับ
บัญชาสวนภูมิภาค  เชน  กรมยุทธศึกษาทหารบก ฯลฯ  ใหดําเนินการดังนี้ 
              ๘.๔.๘.๑  กรมยุทธศึกษาทหารบกแบงมอบเครดิตกระสุนฝก ให  ศูนย
การทหารราบ,  ศูนยการทหารมา  และศูนยการทหารปนใหญ  ภายใน  ๑  สิงหาคม 
              ๘.๔.๘.๒  หนวยขึ้นตรงของกองทัพบกอื่น ๆ  แบงมอบใหหนวยใช 
              ๘.๔.๘.๓  หนวยซ่ึงฝากการบังคับบัญชาหนวยใดใหถือเสมือนหนวย 
ขึ้นตรงของหนวยนั้น 
              ๘.๔.๘.๔  ใหคลังกระสุนที่เกี่ยวของพรอมใหการสนับสนุนตั้งแต   
๑  ตุลาคม  ของปงบประมาณนั้น ๆ  
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             ๘.๔.๙  เพื่อใหการสงกําลังเปนไปอยางตอเนื่องและทันเวลาในปลายปการฝก  
(มิถุนายน,  กรกฎาคม,  สิงหาคม  และกันยายน)  ใหคลังกระสุนกองบัญชาการชวยรบและคลังกระสุน
สวนภูมิภาค  ขอเบิกกระสุนลวงหนาในตนเดือนมิถุนายน  โดยถือจํานวนและรายการตามที่ไดรับอนุมัติไว
เดิมใน  ๓  เดือนแรก  ของปการฝกนั้น (ตุลาคม, พฤศจิกายน,  และธันวาคม) 
            ๘.๔.๑๐  จํานวนและรายการที่ไดรับมอบตามเครดิตกระสุนฝก  ในปการฝกใหม  
หากเพิ่มขึ้นหรือลดลง ก็ใหคลังกระสุนกองบัญชาการชวยรบและคลังกระสุนสวนภูมิภาคนั้น เบิกเพิ่มเติม  
เบิกลด  หรือสงคืนแลวแตกรณี 
 ขอ  ๙   แบบพิมพและทางเดินเอกสารของการเสนอความตองการ 
  ๙.๑  แบบและวิธีเขียน  ใบเสนอความตองการกระสุน  ผนวก  ก  (ทบ.๔๖๘-๕๑๑) 
  ๙.๒  ทางเดินใบเสนอความตองการกระสุน  ผนวก  ข   
 

ตอนที่  ๓ 
การเบิก  การยืม  การโอน  และการสงคืน 

 
 ขอ  ๑๐  วิธีดําเนินการเบิก 
   ๑๐.๑  หนวยใช  ผูบังคับหนวยจะตองรับผิดชอบในการขอเบิกกระสุนเพื่อใหหนวยมี
ประสิทธิภาพ  พรอมที่จะปฏิบัติภารกิจไดอยูเสมอ  และใหถือวาหนวยขนาดกองพันหรือเทียบเทาหรือ
กองรอยอิสระขึ้นไป  เปนหนวยในการเบิก 
             ๑๐.๑.๑  การเบิกขั้นตน  หมายถึง  การเบิกกระสุนที่ยังไมมีในครอบครอง 
ของหนวยมากอน  แตไดระบุไวแลวในอัตรากระสุนมูลฐาน  อัตรากระสุนทดสอบ  หรือตามคําสั่งอื่น ๆ 
ซ่ึงไดอนุมัติแลว  ใหหนวยเบิกกระสุนใหครบตามอัตราหรือคําสั่งดังกลาวทันที  โดยปฏิบัติดังนี้ 
              ๑๐.๑.๑.๑  ทําใบเบิกกระสุน  ๔  ฉบับ  (แบบและวิธีเขียนตามผนวก  ค  
ทบ.๔๖๘-๕๑๒) 
              ๑๐.๑.๑.๒  เสนอใบเบิกฉบับที่  ๑,  ๒  และ ๓ ไปยังคลังกระสุนที่ 
สนับสนุน 
              ๑๐.๑.๑.๓  เก็บใบเบิกฉบับที่  ๔  ไวในแฟมรอเรื่อง  
              ๑๐.๑.๑.๔  เมื่อไดรับแจงจากหนวยจายใหไปรับกระสุน  ใหนําใบเบิก
ฉบับที่  ๔  ไปตรวจสอบ  และแกไข  ใหตรงกับจํานวนและประเภทกระสุนที่ไดรับจริงจากใบเบิกฉบับ 
ที่  ๒  ซ่ึงไดรับจากหนวยจาย 
              ๑๐.๑.๑.๕  เมื่อไดตรวจจํานวนกระสุนที่ไดรับมอบถูกตองแลว  ใหผูรับ
และผูจายกระสุนลงนามในใบเบิกทั้ง  ๔  ฉบับ  เพื่อเปนหลักฐาน 
              ๑๐.๑.๑.๖  เมื่อนํากระสุนกลับมาถึงหนวยแลว ใหรายงานผูบังคับหนวย  
พรอมกับแนบใบเบิกฉบับที่  ๔  ไปดวย  และเก็บฉบับที่  ๒  ไวเปนหลักฐาน 
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              ๑๐.๑.๑.๗  เมื่อผูบังคับหนวยรับทราบผลการเบิกแลว ใหเสนอใบเบิก
ฉบับที่  ๔  ไปตามสายการบังคับบัญชา  จนถึงหนวยสูงสุดที่ขึ้นตรงกองทัพบกแลวสงคืนมาเก็บไวที่หนวย
ขนาดกองพลหรือเทียบเทา 
              ๑๐.๑.๑.๘  การคิดจํานวนในการเบิกขั้นตน ใหใชเกณฑดังนี้ 
                    จํานวนที่เบิก  =  จํานวนตามอัตรา  (หรือที่กําหนด)  -  จํานวน
คงคลัง  -  จํานวนคางรับ 
               ๑๐.๑.๑.๙  หลักฐานการเบิก  ใหระบุอัตราหรือคําสั่งซึ่งไดรับอนุมัติแลว  
ตามขอ  ๑๐.๑.๑ 
             ๑๐.๑.๒  การเบิกทดแทน  หมายถึง  การเบิกกระสุนเพื่อทดแทนกระสุนซึ่งได
กําหนดใหหนวยมีไวเดิม  ตามการเบิกขั้นตน  แตเสื่อมสภาพ  ชํารุด  ถูกละทิ้ง ทําลาย  โจรกรรม  หรือ
เสียหายโดยเหตุอ่ืน ๆ  รวมทั้งการใชกระสุนมูลฐานไปในการรบ  หรือกรณีฉุกเฉินตามคําสั่ง  และให
หนวยเบิกทดแทนทันทีที่จํานวนกระสุนขาดไปจากอัตราที่กําหนด  สําหรับกรรมวิธีในการเบิก  คงปฏิบัติ
เชนเดียวกับการเบิกขั้นตน 
             ๑๐.๑.๓  การเบิกพิเศษ  หมายถึง  การเบิกเรงดวน  และการเบิกนอกอัตรา 
                ๑๐.๑.๓.๑  การเบิกเรงดวน  หมายถึง  การเบิกกระสุนซึ่งหนวยใชมี
ความจําเปนตองใชเรงดวนในยามฉุกเฉิน  โดยปฏิบัติดังนี้- 
                      ๑๐.๑.๓.๑.๑  ผูบังคับหนวยระดับกองพันหรือเทียบเทาหรือ
กองรอยอิสระขึ้นไป  ขออนุมัติผูบังคับหนวยสวนภูมิภาค  หรือผูบัญชาการกองบัญชาการชวยรบ  หรือ
เจากรมสรรพาวุธทหารบก  ที่สนับสนุนดวยเครื่องมือส่ือสารที่เหมาะสม  และเมื่อผูมีอํานาจอนุมัติ
พิจารณาสั่งการใหจายไดแลว  ใหคลังกระสุนที่สนับสนุนหนวยนั้น ๆ  ดําเนินการจายได 
                     ๑๐.๑.๓.๑.๒  ใหคลังกระสุนที่สนับสนุน  ถือคําสั่งของ  ผูมี
อํานาจอนุมัติ เปนหลักฐานในการจาย  และเก็บหลักฐานไวในแฟมรอเรื่อง 
                    ๑๐.๑.๓.๑.๓  ใหหนวยใชทําใบเบิกมารับกระสุนไดโดยอาง
หลักฐานการอนุมัติในการเบิกเรงดวน  
                    ๑๐.๑.๓.๑.๔  หนวยสนับสนุนอาจพิจารณาจายอัตโนมัติให
เมื่อเห็นสมควร 
                    ๑๐.๑.๓.๑.๕  การปฏิบัติตอใบเบิกอัตโนมัติใหปฏิบัติ 
ตามขอ  ๗๘ 
              ๑๐.๑.๓.๒  การเบิกนอกอัตรา  หมายถึง  การเบิกกระสุนนอกเหนือจาก
อัตราที่กําหนด  ซ่ึงหนวยจําเปนตองใชเพื่อปฏิบัติภารกิจที่ไดรับมอบหมายใหสําเร็จตามคําสั่ง  เมื่อหนวย
ไดรับอนุมัติจากกองทัพบกแลว  จึงดําเนินการเบิกเชนเดียวกับการเบิกขั้นตน 
            ๑๐.๑.๔  การเบิกกระสุนฝก  โดยปกติกองทัพบกจะกําหนดเครดิตกระสุนฝกให
หนวยรองซึ่งจะตองแบงมอบทยอยกันลงไปจนถึงหนวยใช  ฉะนั้นใหหนวยใชเบิกกระสุนฝกจาก
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จํานวนเครติดที่ไดรับแบงมอบใหตามจํานวนที่จะใชฝกเฉพาะครั้งคราวนั้นลวงหนา  เพื่อใหไดรับกระสุน
กอนการฝกอยางนอย  ๗  วัน  สวนกรรมวิธีในการเบิกคงเชนเดียวกับการเบิกขั้นตน 
            ๑๐.๑.๕  ผูมีสิทธิเบิก  ผูบังคับหนวยระดับกองพันหรือเทียบเทาหรือกองรอยอิสระ
ขึ้นไปเปนผูมีสิทธิเบิกและสั่งมอบฉันทะ  เจาหนาที่อ่ืน ๆ  จะเปนผูมีสิทธิเบิกไดเฉพาะเมื่ออยูในตําแหนง
รักษาราชการ หรือทําการแทนเทานั้น  หนวยเบิกจะตองเสนอรายชื่อพรอมลายมือช่ือของผูมี 
สิทธิเบิกกระสุนและผูรับมอบฉันทะ  ใหคลังกระสุนที่สนับสนุนทราบลวงหนา  โดยปฏิบัติตามระเบียบ 
กองทัพบกวาดวยการสงลายมือช่ือผูมีสิทธิเบิกและรับสิ่งอุปกรณที่มีผลบังคับใชในปจจุบัน 
   ๑๐.๒  คลังกระสุนกองบัญชาการชวยรบและคลังกระสุนสวนภูมิภาค  ผูบัญชาการ 
กองบัญชาการชวยรบ  และผูบังคบัหนวยสวนภูมิภาค  ซ่ึงคลังกระสุนนั้น ๆ ตั้งอยูรับผิดชอบในการ 
ขอเบิกเพื่อสะสมกระสุนใหเต็มตามระดับและการสะสมอื่น ๆ  ที่กองทัพบกกําหนด  กับใหมีกระสุน 
ที่จะแจกจายหนวยในการสนับสนุนของตนอยางเพียงพอตามความจําเปน 
            ๑๐.๒.๑  การเบิกขั้นตน 
               ๑๐.๒.๑.๑  ในกรณีจัดตั้งหนวยคลังใหม  ใหคลังกระสุนนั้น ๆ ริเร่ิม 
เบิกกระสุนตามระดับสะสมไปตามสายการสงกําลัง  กอนเริ่มเปดหนวย 
               ๑๐.๒.๑.๒  ทําใบเบิกและสงกระสุน  ๔  ฉบับ  (แบบและวิธีเขียนใบเบิก
และสงกระสุน  ตามผนวก  ง  (ทบ.๔๖๘-๕๑๓)) 
               ๑๐.๒.๑.๓  เสนอใบเบิกและสงกระสุนฉบับที่  ๑,  ๒ และ ๓ ไปตาม 
สายการสงกําลัง  ตามคําสั่งกองทัพบกที่กําหนดเกี่ยวกับการสนับสนุน  และเก็บฉบับที่  ๔  ไวในแฟม 
รอเร่ือง   
               ๑๐.๒.๑.๔  กรรมวิธีในการรับใหปฏิบัติตามระเบียบกองทัพบกวาดวย
การสงและรับสิ่งอุปกรณที่ใชในปจจุบัน  แตไมตองใชใบแจงการขนสง  หนวยเบิกตองสงใบเบิกฉบับที่  
๑  และ  ๓  ซ่ึงไดลงนามตามระเบียบ  แลวสงคืนหนวยจายเพื่อเปนหลักฐานการรับกระสุนตอไป 
               ๑๐.๒.๑.๕  จํานวนที่เบิก  =  จํานวนตามระดับการสะสม  -จํานวน 
คงคลัง  -  จํานวนคางรับ 

           ๑๐.๒.๒  การเบิกทดแทน  ใหเบิกกระสุนเพื่อทดแทนจํานวนซึ่งจายใหแก 
หนวยใชไป  รวมทั้งเสื่อมสภาพ  เสียหาย  ชํารุดหรือสูญหาย  ทดลองและทําลาย  ตลอดจนที่ไดใชไป 
ในการรบหรือกรณีฉุกเฉิน  เพื่อใหมีกระสุนเต็มตามระดับสะสมอยูเสมอ  กรรมวิธีในการเบิกคงปฏิบัติ
เชนเดียวกับการเบิกขั้นตน 
            ๑๐.๒.๓  การเบิกพิเศษ  หมายรวมถึง  การเบิกเรงดวน  และการเบิกนอกระดับ
สะสม 
                ๑๐.๒.๓.๑  การเบิกเรงดวน  หากกระสุนซึ่งหนวยใชเบิกเรงดวนและ
คลังกระสุนที่ใหการสนับสนุนไมสามารถจายใหได  หรือกระสุนซึ่งคลังกระสุนนั้น ๆ  จําเปนตองเบิก 
เรงดวนในยามฉุกเฉิน  ใหปฏิบัติดังนี้ 
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                       ๑๐.๒.๓.๑.๑  ผูบัญชาการกองบัญชาการชวยรบ  หรือผู
บังคับหนวยสวนภูมิภาค  ซ่ึงคลังกระสุนนั้น ๆ  ตั้งอยู  รายงานขออนุมัติเบิกกระสุนดวยเครื่องมือส่ือสารที่
เหมาะสมตรงตอกองทัพบก  หากกองทัพบกพิจารณาเห็นสมควร  จะไดส่ังการแจกจายตรงจาก  กรม- 
สรรพาวุธทหารบก  โดยเครื่องมือส่ือสารที่เหมาะสมตอไป 
                       ๑๐.๒.๓.๑.๒  เมื่อไดรับอนุมัติแลวใหถือเปนหลักฐาน 
ในการแจกจายกระสุนของกรมสรรพาวุธทหารบก  โดยการแจกจายอัตโนมัติ  ซ่ึงไดลงนามผูอนุมัติและ
ทะเบียนจายไวเรียบรอยแลว 
                       ๑๐.๒.๓.๑.๓  ผูบัญชาการกองบัญชาการชวยรบ  หรือผู
บังคับหนวยสวนภูมิภาคลงนามผูเบิกในใบเบิกอัตโนมัติ  พรอมที่ใบเบิกแลว  สงคืนฉบับที่  ๑  และ  ๓  
ไปยังแผนกคลังที่จายกระสุนทันที  หลังจากที่ไดรับกระสุนแลว 
                       ๑๐.๒.๓.๑.๔  ในกรณีที่จัดสงกระสุนตรงไปยังหนวยใช  
ใหหนวยดําเนินการตรวจรับตามระเบียบ  แลวรายงานผลการตรวจรับไปตามสายการสงกําลังพรอมกับ 
ทําใบเบิกของหนวยและแนบใบเบิกอัตโนมัติไปดวย  และใหสําเนาใบเบิกและใบแจงเลขงานกระสุนนั้น
เก็บไวเปนหลักฐาน 
                     ๑๐.๒.๓.๑.๕  คลังสวนภูมิภาคซึ่งขึ้นอยูกับกองบัญชาการ
ชวยรบใหดําเนินการเกี่ยวกับหลักฐาน  เชนเดียวกันกับหนวยใช 
               ๑๐.๒.๓.๒  การเบิกนอกระดับสะสม  เมื่อไดรับอนุมัติความตองการตาม
โครงการพิเศษแลว  ใหคลังกระสุนนั้น ๆ  ดําเนินการเบิกเชนเดียวกับการเบิกขั้นตน  
             ๑๐.๒.๔  การเบิกกระสุนฝก เมื่อไดรับการแบงมอบเครดิตกระสุนฝกจากหนวย
ขึ้นตรงกองทัพบกแลว  ใหเบิกกระสุนฝกมาสะสมไวใหเพียงพอที่จะสนับสนุนหนวยรับการสนับสนุนได
ในเวลา  ๖  เดือน  สวนหวงเวลาในการเบิกและจํานวนในการเบิก  ใหถือปฏิบัติตามขอกําหนดของ 
กรมสรรพาวุธทหารบก  สําหรับในเดือนกรกฎาคม - กันยายน  ซ่ึงจะเปนหวงเวลาสิ้นสุดเครดิตกระสุน-
ฝก  เพื่อใหการสงกําลังเปนไปอยางตอเนื่องและทันเวลา  ใหคลังกระสุนกองบัญชาการชวยรบและคลัง
กระสุนสวนภูมิภาค  ทําการเบิกกระสุนเทาจํานวนเครดิตที่ไดรับไวเดิม  ในเดือนตุลาคม ถึง ธันวาคม  มา
สะสมไวลวงหนา  ในเดือนมิถุนายน  หากการแบงมอบเครดิตกระสุนฝกในปตอไปเพิ่มขึ้น  ใหเบิก
เพิ่มเติมในเดือน ตุลาคม  หากลดลงก็ใหเบิกลดลงเทาจํานวนที่เกินหรือดําเนินการสงคืน  สวนกรรมวิธีใน
การเบิกคงปฏิบัติเชนเดียวกับการเบิกขั้นตน 
   ๑๐.๓   คลังแสง  กระสุนของกองคลังแสง  กรมสรรพาวุธทหารบก  ใหกรมสรรพาวุธ
ทหารบก  ควบคุมการจัดหาและแจกจาย  โดยให  กองควบคุมสิ่งอุปกรณ  กรมสรรพาวุธทหารบก  เปน
หนวยควบคุม 
   ๑๐.๔  ทางเดินใบเบิกและวิธีเบิก  ตามผนวก  จ  และ  ผนวก  ฉ 
 ขอ  ๑๑  หนวยสนับสนนุ 
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   ๑๑.๑  คลังสวนภูมิภาคใดอยูในพื้นที่ตั้งของกองบัญชาการชวยรบ  ใหกองบัญชาการชวย
รบนั้น  ใหการสนับสนุนแทนคลังสวนภูมิภาคนั้น 
   ๑๑.๒  สําหรับกองพลใดที่มีกรมสนับสนุนกองพลในอัตรา  ใหหนวยใชในกองพลนั้น  
เบิกผานกรมสนับสนุนกองพล 
 
 
   ๑๑.๓  คลังแสง  ใหการสนับสนุนโดยตรงแก  หนวยขึ้นตรงกองทัพบก  (หนวยนอก
กองทัพภาค)  ซ่ึงมีที่ตั้งอยูในพื้นที่ของกองทัพภาคที่  ๑  โดยผานจังหวัดทหารบก/มณฑลทหารบก  ที่ 
หนวยนั้น ๆ  ตั้งอยูในพื้นที่  กรุงเทพมหานคร,  นนทบุรี,  ปทุมธานี,  นครปฐม  และสมุทรสาคร  ใหขอรับ
การสนับสนุนโดยผานกองควบคุมสิ่งอุปกรณ  กรมสรรพาวุธทหารบก  นอกจากจะไดกําหนดไวเปนอยาง
อ่ืน  
 ขอ  ๑๒  การยกเลิกการเบิก 
    ๑๒.๑  การยกเลิกกระทําไดในกรณีตาง ๆ  ดังนี้ 
             ๑๒.๑.๑  การยกเลิกการเบิก  หนวยจายจะถือสถานภาพกระสุน  สถานการณกับ
เวลาในการเบิกและสงกระสุน  เปนหลักพิจารณา  คือ 
                ๑๒.๑.๑.๑  กระสุนฝกซึ่งหนวยจายไดกําหนดเครดิตใหแลว  หากพน
กําหนด  (พนปงบประมาณ)  แมหนวยจะมีกระสุนฝกตามเครดิตเหลืออยู  ใหหนวยจายยกเลิกการเบิก 
                ๑๒.๑.๑.๒  หากปรากฏวา  หนวยมีกระสุนเกินอัตรา  หรือเกินความ
ตองการตามประเภทและชนิดที่ขอเบิกนั้น ๆ  ใหหนวยจายยกเลิกการเบิก 
                ๑๒.๑.๑.๓  หากหนวยจายพิจารณาเห็นวา  กระสุนตามประเภทและชนิด
ที่ขอเบิก  ยังไมสามารถจายใหได  โดยจะเนื่องจากการขาดแคลนในระยะยาวหรือตองการควบคุม 
ก็ตาม  ใหหนวยจายยกเลิกการเบิก 
             ๑๒.๑.๒  การยกเลิกตามขอเสนอของหนวยตามสายการสงกําลังกระสุนหรือ 
สายการบังคับบัญชา  หากหนวยตามสายการสงกําลังหรือสายบังคับบัญชาไดเสนอใหยกเลิก  ซ่ึงจะเปน
เฉพาะรายการหรือทุกรายการก็ตาม  และหนวยจายไดพิจารณาเห็นพองดวย  ใหหนวยจายยกเลิกการเบิก 
             ๑๒.๑.๓  การยกเลิกเพราะเบิกไมถูกตอง  หนวยจายมีสิทธิ์ที่จะยกเลิกรายการ 
ในใบเบิกของหนวยได  หากเปนการเบิกไมถูกตองในกรณีดังนี้ 
                ๑๒.๑.๓.๑  กระสุนประเภทและชนิดนั้น ๆ  เกินจํานวนตามอัตราหรือ
จํานวนอนุมัติ 
                ๑๒.๑.๓.๒  กระสุนและประเภทชนิดนั้น ๆ  ไมปรากฏตามอัตรา  หรือ
ประเภทและชนิดที่อนุมัติ 
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                ๑๒.๑.๓.๓  หนวยจายพิจารณาเห็นวา  กระสุนประเภทและชนิดอื่น ๆ  
สามารถใชแทนกันได  และกระสุนที่จะจายแทนนั้น  มีความจําเปนในการใช  ใหหนวยจายดําเนินการจาย
แทนและยกเลิกรายการเดิม 
                ๑๒.๑.๓.๔  หนวยเบิกมิไดดําเนินการเบิกใหถูกตอง  ตามแบบธรรม
เนียมของทางราชการ 
             ๑๒.๑.๔  หนวยเบิกขอยกเลิก  หากหนวยเบิกพิจารณาเห็นวากระสุนที่ขอเบิก 
ไปแลวหมดความจําเปน  ก็ใหขอยกเลิกการเบิกจากหนวยจายได 
    ๑๒.๒  วิธีปฏิบัติ  หนวยที่ยกเลิกทําใบแจงการยกเลิก  (แบบและวิธีเขียนตามผนวก  ช  
ทบ.๔๐๐-๐๐๘)  ขึ้น  ๒  ฉบับ  สงใหหนวยที่ถูกขอใหยกเลิก  ๑  ฉบับ  และเก็บไวเปนหลักฐาน  ๑  ฉบับ  
การจัดสงใบแจงการยกเลิกใหสงไปพรอมกับสิ่งอุปกรณหรือดวยวิธีอ่ืนใดที่เหมาะสมก็ได  และใหหนวยที่
ไดรับใบแจงการยกเลิก แกไขใบเบิกและบัญชีคุมใหถูกตอง 
 ขอ  ๑๓   การยืมกระสุน 
    ๑๓.๑  วิธีการยืม  ในกรณีที่หนวยจําเปนตองยืมกระสุนเปนการชั่วคราว  เพื่อปฏิบัติ
ภารกิจที่ไดรับมอบ  ใหหนวยนั้น ๆ  เสนอรายงานและเบิกยืมตามสายการบังคับบัญชาจนถึงผูส่ังจาย   
เมื่อผูส่ังจายอนุมัติแลว  ใหสงรายงานและใบเบิกยืมตามสายการสงกําลังและใหคลังสนับสนุนแจงให
หนวยยมืทราบเพื่อรับกระสุนตอไป  
    ๑๓.๒  การทําหลักฐาน  ใหใชใบเบิกเปนหลักฐานการยืม  และดําเนินกรรมวิธี
เชนเดียวกับการเบิก  กับใหแยกหลักฐานการยืมจากหลักฐานการเบิกจาย  โดยปกติไมถือวาการยืมเปนการ
จําหนายยอดจากบัญชีคุมของหนวยจาย 
    ๑๓.๓  เงื่อนไขในการยืม 
               ๑๓.๓.๑  หนวยยืมตองลงเวลาในการยืมพรอมดวยเหตุผลเมื่อครบกําหนดตาม
อนุมัติ  ใหนําสงคืนหรือเบิกใชหนี้ใบเบิกยืมภายใน  ๓๐  วัน  หรือเมื่อหมดความจําเปนในการใชกอน
กําหนด  ใหนําสงคืนทันที 
               ๑๓.๓.๒  หากกระสุนรายการใด  คลังกระสุนที่ใหการสนับสนุนไมมีใหยืมแลว  
ใหยกเลิกรายการนั้นและแจงใหหนวยยืมทราบ 
               ๑๓.๓.๓  กระสุนที่ยืมไปใชราชการ  เมื่อเกิดชํารุดหรือสูญหาย  ใหปฏิบัติตาม
ตอนที่  ๕  วาดวยการจําหนายตอไป 
               ๑๓.๓.๔  การสงคนืกระสุนที่ยืมไปใชราชการ  ใหนําสงคืนตอหนวยจาย  และ
ดําเนินการสงคืนตามวิธีการที่กําหนดไว  อยางไรก็ตามหนวยจายมีสิทธิ์ที่จะขอใหหนวยยืมจัดสงให 
หนวยใดก็ไดตามความเหมาะสม 
 ขอ  ๑๔  การโอน  หมายถึงการเปลี่ยนกรรมสิทธิในการครอบครองกระสุนจากหนวยหนึ่งไปยัง
อีกหนวยหนึ่ง โดย 
    ๑๔.๑  หนวยที่จะโอนมีกระสุนเกินอัตรา 
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    ๑๔.๒  หนวยรับโอนมีกระสุนขาดอัตรา 
    ๑๔.๓  ทั้งหนวยโอนและหนวยรับโอน  มีความจําเปนในการปฏิบัติภารกิจ 
 ขอ  ๑๕  อํานาจอนุมัติและกรรมวิธีการโอน 
    ๑๕.๑  ผูมีอํานาจอนุมัติในการโอน 
              ๑๕.๑.๑  กระสุนตามอัตรามูลฐาน,  กระสุนสํารองสงครามและสิ่งอุปกรณ
ประเภท  ๕  ตามอัตรา  เจากรมสรรพาวุธทหารบกเปนผูมีอํานาจอนุมัติ 
              ๑๕.๑.๒  กระสุนฝก  ผูบังคับหนวยที่ควบคุมเครดิตกระสุนฝก  ของหนวยโอน
และหนวยรับโอนนั้น ๆ  เปนผูมีอํานาจอนุมัติ  สําหรับหนวยขึ้นตรงกองทัพบก  ใหเจากรมยุทธศึกษา
ทหารบก  เปนผูมีอํานาจอนุมัติ 
    ๑๕.๒  เมื่อไดรับอนุมัติจากผูมีอํานาจอนุมัติใหโอนและรับโอนไดแลว  ใหหนวยรับ
โอนกําหนดสถานที่ที่จะรับโอน 
    ๑๕.๓  หลักฐานการโอน  ใหหนวยโอนทําใบโอนกระสุนขึ้น  ๕  ฉบับ  ระบุหมายเลข
ส่ิงอุปกรณประเภท  ๕,  สภาพ,  จํานวน  และรายการ  หนวยโอนและหนวยรับโอนเก็บไวหนวยละฉบับ  
สงใหคลังกระสุนที่ใหการสนับสนุนหนวยละฉบับ  และใหหนวยโอนสงใหกองควบคุมสิ่งอุปกรณ  กรม
สรรพาวุธทหารบก  ๑  ฉบับ 
    ๑๕.๔  หากมีกระสุนชํารุดเสียหาย  ตองดําเนินการสอบสวนสาเหตุแหงการชํารุดดวย  
    ๑๕.๕  แบบและวิธีเขียนใบโอน  ตามผนวก ซ  (ทบ.๔๐๐-๐๗๔) 
 ขอ  ๑๖   การฝากและการถอน  เนื่องจากกระสุนและวัตถุระเบิด  มีจํานวนมาก  แตที่เก็บรักษา 
มีนอย  โดยเฉพาะกระสุนที่อาจเปนอันตรายงาย  จําเปนตองใชที่เก็บรักษาเปนพิเศษ  ฉะนั้นใหคลังกระสุน
สวนภูมิภาค  คลังกระสุนกองบัญชาการชวยรบ  หรือคลังแสง  รับฝากกระสุนจากหนวยในการสนับสนุน
ไดตามความจําเปน 
    ๑๖.๑  การฝาก  หนวยที่จะฝากกระสุน  ตองทํารายงานเสนอผูมีอํานาจสั่งฝาก  เมื่อไดรับ
อนุมัติแลว  จึงดําเนินการฝากกระสุน  และใหถือใบนําฝากนั้นเปนหลักฐานคูกันระหวางหนวยฝากและ
หนวยรับฝาก  แบบและวิธีเขียนตามผนวก  ฌ  (ทบ.๔๖๘-๗๗๒) 
    ๑๖.๒  การถอน  ผูถอนจะตองรายงานขออนุมัติผูมีอํานาจสั่งฝากเดิม  เมื่อไดรับ 
อนุมัติแลว  จึงนําหลักฐานไปขอถอนกระสุนซึ่งฝากไว  โดยมีเจาหนาที่ทั้งสองฝายลงนามรับรองไวเปน
หลักฐาน 
    ๑๖.๓  ผูมีอํานาจสั่งฝากและถอน  คลังกระสุนสวนภูมิภาค  คลังกระสุนกองบัญชาการ
ชวยรบและคลังแสง  ใหผูบังคับบัญชาสวนราชการนั้น ๆ  เปนผูมีอํานาจสั่งฝากและถอน  สําหรับการถอน
จากคลังแสงให  หัวหนาแผนกคลังแสงเปนผูมีอํานาจสั่งถอน 
    ๑๖.๔  ส่ิงอุปกรณประเภท  ๕  ของหนวยใช  ใหผูบังคับบัญชาชั้นผูบัญชาการกองพล
หรือเทียบเทาขึ้นไป  ซ่ึงมีคลังเก็บรักษา  มีอํานาจอนุมัติใหฝากและถอนระหวางหนวยขึ้นตรงของตนเอง
หรือหนวยขางเคียงได  
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    ๑๖.๔  หากกระสุนที่รับฝากเกิดชํารุด  สูญหาย  หรือใชไปไมวากรณีใด ๆ ใหหนวย 
รับฝากดําเนินกรรมวิธีเกี่ยวกับการนั้น ๆ  โดยตลอด  แลวแจงใหหนวยฝากทราบทันที    
 ขอ  ๑๗  การสงคืน  หมายถึง  การสงกระสุนจากหนวยใชไปยังคลังกระสุนสวนภูมิภาค  คลัง
กระสุนกองบัญชาการชวยรบหรือคลังแสง  หรือการสงจากคลังกระสุนสวนภูมิภาคไปยังคลังกระสุน 
กองบัญชาการชวยรบหรือคลังแสง  ใหปฏิบัติดังนี้ 
    ๑๗.๑  กระสุนที่จะสงคืนจะตองนําสงยังหนวยที่ตนไดรับกระสุน  หากจําเปนตองสง
หนวยอ่ืน  ใหสําเนาหลักฐานการสงคืนนั้น  เสนอหนวยที่ตนรับกระสุนมาทราบดวยทุกครั้ง  เพื่อ
ดําเนินการทางบัญชี 
    ๑๗.๒  กอนนํากระสุนสงคืน  ตองดําเนินการดังนี้ 
             ๑๗.๒.๑  จะตองแยกประเภท  ชนิด  และเลขงาน  กับทําการปรนนิบัติบํารุง
กระสุนใหเรียบรอย  กระสุนทุกรายการตองทําปายชื่อ,  หมายเลขสิ่งอุปกรณประเภท  ๕,  เลขงาน,  
จํานวน  ตลอดจนบรรจุหีบหอ,  ทําเครื่องหมายหีบหอและน้ําหนักใหเรียบรอยภายใตการควบคุม, 
กํากับดูแลของนายทหารผูมีหนาที่รับผิดชอบโดยตรงอยางใกลชิด 
             ๑๗.๒.๒  หนวยสงคืน  จะตองตรวจระบบเครื่องใหความปลอดภัยของกระสุน
ตาง ๆ  อยางละเอียดและอยูในตําแหนงปกติ  เพื่อใหเกิดความมั่นใจในความปลอดภัยสําหรับการหยิบยก
ขนยาย  การเก็บรักษาและการใชในโอกาสตอไป  
             ๑๗.๒.๓  กระสุนที่หนวยสงคืนตองเพงเล็งและระมัดระวังเปนพิเศษ ไดแก  
กระสุนที่ไดจากฝายตรงขาม,  กระสุนที่ไดมาจากการเก็บกู,  ตองทําใหระบบของเครื่องใหความปลอดภัย
ตาง ๆ  หรือชนวน  อยูในลักษณะที่ปลอดภัย  หากสวนประกอบของเครื่องใหความปลอดภัย  หรือชนวน
ชํารุด  ขาดหาย  หามนําสงคืนโดยเด็ดขาด 
             ๑๗.๒.๔  หนวยสงคืน  จะตองแจงใหหนวยรับคืนทราบลวงหนา เพื่อเตรียมการ  
และจะสงคืนไดตอเมื่อ  ไดรับการยืนยันจากหนวยรับคืนแลวเทานั้น  ยกเวน  กระสุนที่ไดรับคําสั่งจาก 
ผูบังคับบัญชาใหนําสงคืน  กรณีเรงดวนใหหนวยสงคืนและหนวยรับคืนประสานการปฏิบัติตอกัน  ให
เปนไปตามความจําเปนหรือคําสั่งนั้น ๆ 
    ๑๗.๓  หนวยใชอาจรองขอเจาหนาที่สรรพาวุธที่ใหการสนับสนุนมาชวยดําเนินการ
ตรวจสภาพ  คัดแยก  ทําใหปลอดภัย หรือทําลายไดตามความจําเปน 
    ๑๗.๔  การสงคืนกระสุนจากคลังกระสุนสวนภูมิภาคไปยังคลังกระสุนกองบัญชาการ
ชวยรบหรือคลังแสง  ใหหนวยสงคืนคัดแยกประเภทและกําหนดรหัสสภาพของกระสุน 
    ๑๗.๕  หากหนวยสงคืนไมปฏิบัติตามที่กําหนด  ใหหนวยรับคืนรายงานให
ผูบังคับบัญชาของหนวยสงคืนทราบ  เพื่อสอบสวนหาสาเหตุของขอบกพรองนั้น ๆ   แลวรายงานผลการ
สอบ-สวนใหกรมสรรพาวุธทหารบกทราบ    
 ขอ  ๑๘  ลักษณะกระสุนที่สงคืน 
    ๑๘.๑  กระสุนใชการได  ไดแก  กระสุนซึ่งมีสภาพใชการไดหรือไดรับการซอมจน 
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ใชการได 
    ๑๘.๒  กระสุนใชการไมได  ไดแก  กระสุนซึ่งชํารุดหรือเสื่อมสภาพตามความเห็น 
ของกรมสรรพาวุธทหารบก 
 ขอ  ๑๙  ขอกําหนดในการสงคืน 
    ๑๙.๑  การสงคืนกระสุนใชการได 
             ๑๙.๑.๑  กระสุนเกินตองการ  หากจํานวนกระสุนคงคลังของหนวยเกินอัตรา 
หรือระดับที่กองทัพบกกําหนด ใหสงคืนทันที  ยกเวนในกรณีพิเศษซึ่งกองทัพบกไดส่ังใหหนวยสะสม
หรือเก็บรักษาไวได 
             ๑๙.๑.๒  กระสุนซึ่งไดรับคําสั่งใหสงคืน  หากหนวยไดรับคําสั่งใหสงกระสุน 
คืน  ใหดําเนินการสงคืนทันทีไมวาในกรณีใด 
             ๑๙.๑.๓  กระสุนยืม  เมื่อครบกําหนดยืม  หรือหมดความจําเปนในการใชแลว  ให
นําสงคืน  หรือดําเนินการตามที่กําหนดไวทันที  หากมีขอขัดของซึ่งทําใหไมสามารถสงคืนได  ให 
เจากรมสรรพาวุธทหารบกเปนผูพิจารณาเสนอกองทัพบกสั่งการตอไป      
   ๑๙.๒  การสงคืนกระสุนใชการไมได 
              ๑๙.๒.๑  กระสุนชํารุดหรือเสื่อมสภาพตามสภาพ  เชน  ปลอกบวม เกิดคราบ 
ออกไซค  หรือมีคราบวัตถุระเบิดไหลเยิ้ม  ตามความเห็นของกรมสรรพาวุธทหารบก 
             ๑๙.๒.๒  กระสุนชํารุดหรือเสื่อมสภาพที่ไมเปนไปตามสภาพ  เชน ปลอกบิ่น  
แหวนรัดทายชํารุดเสียรูปทรงเดิม  เปนสนิม  หรือปลอยใหปลวกขึ้น  ซ่ึงอาจเกิดจากการเก็บรักษา  การ
หยิบยกขนยาย หรืออุบัติภัย  ใหหนวยดําเนินการสอบสวนหาสาเหตุการบกพรอง  และเสนอรายงานตาม
สายการสงกําลัง จนถึงกรมสรรพาวุธทหารบก  เพื่อพิจารณาดําเนินการตอไป  และสงสําเนาใหสายการ
บังคับบัญชาระดับหนวยขึ้นตรงกองทัพบกทราบดวย   
 ขอ  ๒๐  กรรมวิธีในการสงคืน 
    ๒๐.๑  เมื่อหนวยนํากระสุนสงคืนเอง 
             ๒๐.๑.๑  ทําใบสงคืน  ๔  ฉบับ 
             ๒๐.๑.๒  ใหปฏิบัติตามระเบียบกองทัพบก  วาดวยการสงและรับสิ่งอุปกรณ 
ทุกประการ 
    ๒๐.๒  ทางเดินใบสงคืน  ตามผนวก  ฎ 
    ๒๐.๓  กระสุนตามอัตราที่ใชการไมได  เมื่อนําสงคืนแลวใหเบิกทดแทนใหครบตาม
อัตราทันที 
    ๒๐.๔  กระสุนยืมและกระสุนที่ไดรับคําสั่งใหสงคืน  คงปฏิบัติเชนเดียวกับกระสุนเกิน
ตองการ 
 ขอ  ๒๑  การทําใบสงคืน 
    ๒๑.๑  แบบและวิธีเขียน  ใบสงคืน  ตามผนวก  ฏ  (ทบ.๔๐๐-๐๑๓) 
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    ๒๑.๒  แบบและวิธีเขียน  ใบสงคืนและสงกระสุน  ตามผนวก  ฐ  (ทบ.๔๐๐-๐๑๔) 
 ขอ  ๒๒  การนํากระสุนดานในและของหมุนเวียนสงคืน 
    ใหปฏิบัติตามคําสั่งกองทัพบกที่เกี่ยวกับการนํากระสุนดานในและของหมุนเวียน 
สงคืน  และคําสั่งกองทัพบกที่เกี่ยวกับการงดสงของหมุนเวียนสงคืน ส่ิงอุปกรณประเภท ๕ บางรายการ  
นอกจากนั้นใหปฏิบัติเพิ่มเติม  ดังนี้ 
    ๒๒.๑  กระสุนดานใน  ใหดําเนินการสงคืนตามหนวยนับ 
    ๒๒.๒  ของหมุนเวียน  ใหหนวยสงคืนบรรจุหีบหอมาตรฐานและรับคืนตามที่กรม-
สรรพาวุธทหารบกกําหนด 
    ๒๒.๓  แบบและวิธีเขียนบัญชีคุมของหมุนเวียน  ตามผนวก ณ. (ทบ.๔๖๘-๕๑๖)  
 

ตอนที่ ๔ 
การแจกจาย 

 
 ขอ  ๒๓  การเตรียมการรับ - จาย  เพื่อความสะดวกเรียบรอยไมสับสนและปลอดภัย  กอนจะ 
ทําการรับหรือจายกระสุน  ใหเตรียมการไวลวงหนา  โดยจัดตั้งสถานที่รับ - จายขึ้น  เพื่อเก็บกระสุน
สําหรับเตรียมจายและทําการรับ - จาย  ณ สถานที่นี้โดยเฉพาะ  เปนการปองกันมิใหเจาหนาที่อ่ืน ๆ  ซ่ึงไม
เกี่ยวของไปพลุกพลานในคลังเก็บ  อันเปนทางใหเกิดการทุจริตและเกิดอันตรายขึ้นได  นอกจากนั้น 
ยังเปนการประหยัดแรงงานอีกดวย           
 ขอ  ๒๔  ในการจัดสถานที่รับ - จาย  ควรแบงสวนตาง ๆ  ดังนี้ 
    ๒๔.๑  สวนรับกระสุน 
    ๒๖.๒  สวนเก็บรักษา 
    ๒๖.๓  สวนบรรจุหีบหอ 
    ๒๖.๔  สวนจายและสวนขนสงกระสุน 
 ขอ  ๒๕  การรับ  หมายถึง  การเตรียมรับและการรับกระสุน 
 ขอ  ๒๖  การเตรียมรับและการรับกระสุน 
    ๒๖.๑  โดยปกติเอกสารการรับสงกระสุน  จะตองสงลวงหนาถึงหนวยรับ  กอน
ประมาณ  ๗  วัน  เพื่อหนวยรับจะไดตรวจสอบเอกสารและเตรียมการรับกระสุน  นอกจากนั้นยังจะ 
ทําใหการดําเนินการตรวจรับ  การขนยาย  และการเก็บเขาคลังเก็บรักษาเปนไปโดยเรียบรอย 
    ๒๖.๒  การกําหนดสถานที่รับกระสุน  กอนการรับกระสุนจะตองตรวจสอบเอกสารการ
รับสงกระสุนเสียกอน  เพื่อทราบวากระสุนที่รับนั้นควรเก็บที่ใด  เมื่อพาหนะบรรทุกกระสุนมาถึง 
จะไดระบุใหตรงไปยังที่เก็บนั้น ๆ  ไดทันที  เพื่อปองกันการขนยายหลายครั้ง 
    ๒๖.๓  การตรวจสอบเอกสาร  เมื่อไดรับเอกสารดังกลาวลวงหนา  จะตองตรวจสอบ
เอกสารนั้นถึงความบกพรองตาง ๆ  หากปรากฏขอบกพรองใหแกไขใหถูกตอง 
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    ๒๖.๔  เจาหนาที่ตรวจรับ  จะตองตรวจรับหีบหอทันทีที่ขนลงจากพาหนะ  โดยอาศัย
หลักฐานตามเอกสารในครั้งคราวนั้น  หีบหอหรือกระสุนใดซึ่งไมเรียบรอย  ใหหนวยรับตรวจนับกระสุน
รวมกับสํานักงานขนสงปลายทางทันที  หากกระสุนขาดหายหรือชํารุดใหรายงานตอผูบังคับบัญชาพรอม
ทั้งรายละเอียด  สําหรับในการขนลงใหขนกระสุนลง ณ คลังหรือพื้นที่เก็บรักษาที่กําหนดไว 
 ขอ  ๒๗  การเก็บรักษา  ไดแก  การเตรียมพื้นที่  การนํากระสุนเขา - ออก  การเก็บหรือการกอง  
การระวังรักษาในที่เก็บใหพนจากภัยตาง ๆ  รวมทั้งการปรนนิบัติบํารุงการซอมบํารุงขณะเก็บและกอนจาย
ดวย 
 ขอ  ๒๘  ความรับผิดชอบ  ผูบังคับบัญชาทุกระดับชั้นตองรับผิดชอบในการเก็บรักษากระสุน  ซ่ึง
มีอยูในครอบครองของหนวย  ใหอยูในสภาพใชการได  ปลอดภัย  และถูกตอง  ตามระเบียบที่ 
เกี่ยวของ 
 ขอ  ๒๙  คลังกระสนุ 
    ๒๙.๑  ระดับกองทัพบก  ใหกรมสรรพาวุธทหารบก  จัดตั้งคลังแสงเพื่อสะสมกระสุน
ของกองทัพบก  สําหรับสนับสนุนหนวยและสํารองไวเพื่อเผชิญสถานการณ  หนาที่ในการสนับสนุน 
ของคลังแสงตาง ๆ  ใหปฏิบัติตามคําสั่งกองทัพบกเกี่ยวกับการสนับสนุน  และหลักการวางกระสุนที่ 
ใชบังคับอยูในปจจุบัน 
    ๒๙.๒  ระดับกองทัพภาค  ใหกองบัญชาการชวยรบ  จัดตั้งคลังกระสุน โดยมีกองรอย
สงกําลังกระสุน  กองพันสรรพาวุธกระสุน  กองบัญชาการชวยรบ  สะสมกระสุนไวสําหรับสนับสนุน
หนวยในกองพล  และกองรอยคลังกระสุน  กองพันสรรพาวุธกระสุน  กองบัญชาการชวยรบ  สะสม
กระสุนไวสําหรับสนับสนุนหนวยตาง ๆ  ในกองทัพภาค  ใหปฏิบัติตามคําสั่งกองทัพบก ที่เกี่ยวกับการ
สนับสนุนและหลักการวางระดับกระสุนที่ใชบังคับอยูในปจจุบัน 
    ๒๙.๓  ระดับสวนภูมิภาค  ใหมณทลทหารบกหรือจังหวัดทหารบก  จัดตั้งคลังกระสนุ
สวนภูมิภาค  สําหรับสะสมกระสุนสํารองไวเพื่อเผชิญสถานการณในการสนับสนุนหนวยใชภายในพื้นที่ 
ของตน  ทั้งนี้ใหปฏิบัติตามคําสั่งกองทัพบกเกี่ยวกับการสนับสนุน และหลักการวางระดับกระสุนที่ใช
บังคับอยูในปจจุบัน 
    ๒๙.๔  ระดับหนวยใช  ใหหนวยใชจัดตั้งที่เก็บรักษา  สําหรับกระสุนมูลฐาน และ
กระสุนฝกที่ไดรับมอบระหวางรอดําเนินการฝก 
 ขอ  ๓๐  การปฏิบัติในการเก็บรักษา  เนื่องจากกระสุนเปนสิ่งอุปกรณ  ซ่ึงสามารถกอใหเกิด
อันตรายแกสถานที่  ชีวิตและทรัพยสิน  ฉะนั้นการเก็บรักษากระสุนจะตองใหมีความปลอดภัย  และลด
อันตรายมากที่สุด  การเก็บรักษาที่ดี  จะทําใหกระสุนมีอายุการใชงานยาวนาน  หากละเลยในการเก็บรักษา
จะทําใหกระสุนเสื่อมสภาพไดงาย  และทําใหสูญเสียงบประมาณโดยเปลาประโยชน  ดังนั้น   
จึงใหดําเนินการในสาระสําคัญดังตอไปนี้ 
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    ๓๐.๑  กําหนดใหพื้นที่เก็บรักษากระสุนเปนพื้นที่หวงหาม  หามบุคคลที่ไมเกี่ยวของเขา
ไปในพื้นที่ที่กําหนดโดยเด็ดขาด  และใหกําหนดมาตรการในการรักษาความปลอดภัยสถานที่  ตาม
ระเบียบที่เกี่ยวของ 
    ๓๐.๒  เก็บกระสุนและวัตถุระเบิดไวในคลังกระสุน  ที่ไดออกแบบไวโดยเฉพาะ   
หามนํากระสุนไปเก็บไวในที่อ่ืน  เชน  คลังอาวุธ  หรือคลังของกองรอย  นอกจากไดรับอนุมัติจากผูมี
อํานาจ 
    ๓๐.๓  แยกเก็บกระสุนตามหมวดการเก็บรวม  การเก็บรักษากระสุนและวัตถุระเบิด  จะ
มีความปลอดภัยมากที่สุด ถาแยกเก็บแตละรายการ หรือแตละหมวด  ตองไมเก็บรักษากระสุนที่มีอันตราย
ตางหมวดกันไวรวมกัน  เชน  เก็บรักษากระสุนและวัตถุระเบิดไวรวมกับวัสดุที่ติดไฟได หรือ 
ไวไฟ 
    ๓๐.๔  เก็บกระสุนและวัตถุระเบิดไวตามตารางปริมาณ - ระยะ ปริมาณของวัตถุระเบิด
ที่มีอยูในกระสุน  เปนสิ่งกําหนดระยะอนัตรายที่เกี่ยวของ  ปริมาณสูงสุดของวัตถุระเบิดที่อนุญาตใหเก็บ
ไวในที่แตละแหงนั้น  พิจารณาจากระยะหางจากที่ตั้งนั้น  ถึงที่อีกแหงหนึ่ง  ควรมีระยะหางไมนอยกวา 
ที่กําหนด  เพื่อใหเกิดความปลอดภัย 
    ๓๐.๕  แยกเก็บกระสุนตามเลขงาน  หามนํากระสุนตางเลขงานเก็บไวในกองเดียวกัน  
ตองกองไวหางกันใหเห็นแยกกันไดชัดเจน  และมีปายประจํากองกระสุนติดไวใหเห็น  แบบและวิธีเขียน
ตามผนวก  ด  (ทบ.๔๖๘-๕๐๖) 
    ๓๐.๖  การกองกระสุน  ควรยกหีบหอช้ันลางของกองใหอยูสูงพนพื้น  ตามระยะที่
กําหนด  โดยใชขอนรองหรือมารองกระสุน  การกองกระสุนตองใหมั่นคงและเปนระเบียบเรียบรอย 
    ๓๐.๗ การเก็บรักษากระสุน  ตองมีการระบายอากาศที่ดี กระสุนแตละหีบหอตองมี
ระยะหางกันพอสมควร  เพื่อใหมีอากาศไหลผานไดทั่วกอง  เชน  หีบหอกระสุนที่ไมมีไมประกับ   
ควรกองหางกันประมาณ  ๒  นิ้ว  และแตละหีบระหวางชั้น  ควรมีไมรองคั่นใหอยูหางกันไมนอยกวา   
๑  นิ้วดวย 
    ๓๐.๘  กระสุนหรือองคประกอบของกระสุน  ที่จะนํามาเก็บไวในคลังกระสุน  ตอง
บรรจุในหีบหอมาตรฐาน  กระสุนนอกหีบหอ  หามนํามาเก็บในคลังกระสุนเปนอันขาด 
    ๓๐.๙  คลังกระสุนมีไวสําหรับเก็บรักษากระสุนเทานั้น  หามนําสิ่งของอื่นมาเก็บรวมไว
ในคลังกระสุน  หีบเปลา  ขอนรองที่ไมใชตลอดจนเครื่องมือตาง ๆ  ตองไมปลอยใหมีไวในคลังที่เก็บ
รักษากระสุน 
    ๓๐.๑๐  รอบคลังกระสุนตองมีเขตกันเพลิง  ซ่ึงปราศจากวัสดุที่ติดไฟได  มีความกวาง
ไมนอยกวา  ๕๐  ฟุต  เพื่อปองกันเพลิงลุกลามเขาไปยังคลังกระสุน 
    ๓๐.๑๑  ในพื้นที่เก็บรักษากระสุน  ตองจัดใหมีระบบปองกันฟาผา  โดยจัดตั้งเสาลอฟา
ใหครอบคลุมพื้นที่คลังกระสนุทุกคลัง  และจัดใหมีการตรวจสภาพตามระยะเวลา 



 296 

    ๓๐.๑๒  คลังกระสุน-และกระสุนมูลฐาน  ตองไดรับการตรวจสภาพอยางนอยปละครั้ง  
สําหรับกระสุนสํารองสงคราม  ใหทําการตรวจสภาพตามวงรอบของการตรวจสภาพ 
    ๓๐.๑๓  คลังกระสุนทุกคลัง  ตองมีปายประจําคลังกระสุน  และจัดทําผังแสดงการเก็บ
รักษากระสุนที่ทันสมัยอยูเสมอ  ติดไวในที่เห็นไดชัดเจน  เชน  ที่ประตูคลังดานใน 
    ๓๐.๑๔  หนวยที่มีหนาที่ในการเก็บรักษากระสุนและวัตถุระเบิด  ตองจัดทําแผนเผชิญ
เหตุ  ในกรณีที่เกิดเพลิงไหม 
 ขอ  ๓๑  รายละเอียดการปฏิบัติในการเก็บรักษา  ใหปฏิบัติตามระเบียบกองทัพบก  วาดวยการเก็บ
รักษากระสุนและวัตถุระเบิดที่มีผลบังคับใชในปจจุบัน      
 ขอ  ๓๒  การจาย  หมายถึง  การออกคําสั่งจาย  การเตรียมจายและการจายกระสุน 
 ขอ  ๓๓  การออกคําสั่งจาย  มุงหมายเพื่อแจงใหหนวยเบิก  หรือหนวยในการสนับสนุนของ
หนวยจายนั้น  ทราบชนิดและจํานวนกระสุนที่อนุมัติใหเบิกรับได  โดยปฏิบัติดังนี้ 
    ๓๓.๑  หนวยจาย  กําหนดรายละเอียดในการจายตามสภาพกระสุนที่เปนอยู   เสนอ 
ผูมีอํานาจสั่งจาย  แลวแจงใหหนวยรับการสนับสนุนทราบ 
    ๓๓.๒  หนวยเบิก  จะตองทําการเบิกหรือรับกระสุนตรงตามกําหนดเวลา  ทั้งนี้เพื่อ
ปองกันการคับคั่งของกระสุนที่หนวยจาย  การลาชากวากําหนดจะตองมีเหตุผลที่พอเพียง  มิฉะนั้น 
หนวยจายอาจพิจารณาใหเล่ือนกําหนดจายได 
    ๓๓.๓  ใหกรมสรรพาวุธทหารบก  กําหนดรายละเอียดในคําสั่งจายขึ้นตามความ 
เหมาะสม  และใหพิจารณาถึงความจําเปน  ตลอดจนความสามารถของหนวยเบิก เปนหลัก โดยคํานึง 
ถึงปจจัยตาง ๆ  ดังนี้- 
              ๓๓.๓.๑  ความตองการของหนวยรับการสนับสนุน 
              ๓๓.๓.๒  สถานภาพกระสุนในปจจุบันและที่คาดการณไวในภายหนา 
              ๓๓.๓.๓  สภาพคลังหรือที่เก็บรักษาของหนวยเบิก 
              ๓๓.๓.๔  ความสามารถในการซอมบํารุงของหนวย 
 ขอ  ๓๔  อํานาจในการอนุมัติอัตราสิ่งอุปกรณ  ผูบัญชาการทหารบกเปนผูอนุมัติอัตราสิ่งอุปกรณ
ประเภท  ๕  ทุกชนิด  การอนุมัติจายใหผูรับมอบหมาย  เปนผูอนุมัติจายดังนี้ 
    ๓๔.๑  กระสุนมูลฐาน  กระสุนทดสอบและวัตถุระเบิด ที่ใชในการทําลาย  เจากรม- 
สรรพาวุธทหารบก  เปนผูอนุมัติจาย  สําหรับสิ่งอุปกรณประเภท  ๕  ตามอัตราการจัดและยุทโธปกรณ,  
อัตราสิ่งอุปกรณ  และ/หรืออัตราอื่น ๆ  ที่กองทัพบกกําหนด  เจากรมสงกําลังบํารุงทหารบก  เปนผู 
อนุมัติจาย 
    ๓๔.๒  กระสุนฝก  (ตามเครดิตกระสุนฝก) 
                ๓๔.๒.๑  การจายจากคลังแสงไปยังคลังกระสุน  กองบัญชาการชวยรบ   
หรือคลังกระสุนสวนภูมิภาค  หรือหนวยขึ้นตรงกองทัพบก  ใหหัวหนากองควบคุมสิ่งอุปกรณ  กรม- 
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สรรพาวุธทหารบก  หรือเจากรมสรรพาวุธทหารบกเปนผูอนุมัติจาย  เวนกระสุนบางรายการซึ่งต่ํากวา
ระดับที่กองทัพบกกําหนด  ใหเจากรมสรรพาวุธทหารบก  เปนผูอนุมัติจาย 
               ๓๔.๒.๒  การจายจากคลัง กองบัญชาการชวยรบ  ใหผูบัญชาการกองบัญชาการ
ชวยรบ  เปนผูอนุมัติจาย 
               ๓๔.๒.๓  การจายจากคลังกระสุนสวนภูมิภาคไปยังหนวยรับการสนับสนุน   
ใหผูบังคับหนวยสวนภูมิภาค  เปนผูอนุมัติจาย 
               ๓๔.๒.๔  กระสุนฝกนอกเครดิต  ใหเจากรมสงกําลังบํารุงทหารบกเปน 
ผูอนุมัติจาย 
    ๓๔.๓  กระสุนตามโครงการพิเศษและโครงการฝกพิเศษ 
               ๓๖.๓.๑  กระสุนที่ใชทําการรบได  เจากรมสงกําลังบํารุงทหารบก เปน 
ผูอนุมัติจาย  
               ๓๖.๓.๒  กระสุนที่ใชทําการรบไมได  เจากรมสรรพาวุธทหารบก เปน 
ผูอนุมัติจาย 
    ๓๔.๔  กระสุนสํารองสงคราม  
               ๓๔.๔.๑  ในยามปกติให  เจากรมสงกําลังบํารุงทหารบกเปนผูอนุมัติจาย  เวน
กรณีการสั่งจายกระสุนปนเล็กสองวีถี  จากกองคลังแสง  กรมสรรพาวุธทหารบก  ไปใหกองโรงงาน 
ชางแสง  ศูนยอุตสาหการสรรพาวุธ  กรมสรรพาวุธทหารบก  ทําการบรรจุเขาสายเปนกระสุนปนกล  ซ่ึง
เมื่อกองโรงงานชางแสง  ศูนยอุตสาหการสรรพาวุธ  กรมสรรพาวุธทหารบกดําเนินการเสร็จแลว  ตอง 
นํากระสุนดังกลาวสงคืน  กองคลังแสง  กรมสรรพาวุธทหารบก  เพื่อเก็บเขาคลัง และควบคุมทางบัญชี 
ตอไปนั้น  ใหเจากรมสรรพาวุธทหารบก  เปนผูอนุมัติจาย 
             ๓๔.๔.๒  ในกรณีปราบปราม ฯ  หรือปองกันประเทศ 
                 ๓๔.๔.๒.๑  การจายทดแทนกระสุนมูลฐาน  ใหผูบังคับตําบลสงกําลัง  
หรือผูบังคับการจังหวัดทหารบก  หรือผูบัญชาการมณฑลทหารบก  หรือผูบญัชาการกองบัญชาการ- 
ชวยรบ  เปนผูอนุมัติจายแลวแตกรณี 
                 ๓๔.๔.๒.๒  การจายเพิ่มเติมเพื่อรักษาระดับกระสุนของ  ตําบล 
สงกําลัง  ใหผูบังคับการจังหวัดทหารบก  หรือผูบัญชาการมณฑลทหารบก  หรือผูบัญชาการ
กองบัญชาการชวยรบ  เปนผูอนุมัติจายแลวแตกรณี 
                 ๓๔.๔.๒.๓  การจายเพิ่มเติมเพื่อรักษาระดับกระสุนของ มณฑล 
ทหารบกหรือจังหวัดทหารบก  ใหผูบัญชาการกองบัญชาการชวยรบ  หรือเจากรมสรรพาวุธทหารบก  เปน
ผูอนุมัติจายแลวแตกรณี 
                 ๓๔.๔.๒.๔  การจายเพิ่มเติมเพื่อรักษาระดับกระสุนของ  
กองบัญชาการชวยรบให  เจากรมสรรพาวุธทหารบก  เปนผูอนุมัติจาย 
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 ขอ  ๓๕  การเตรียมจายและการจายกระสุน  ใหหนวยจายพิจารณาแจกจายตามลําดับกอนหลัง
ของการวางใบเบิก  ตามทะเบียนของหนวยจาย  เวนในบางกรณี  เชน  การจายเรงดวน เปนตน  ทั้งนี้ 
ใหอยูในดุลยพินิจของหัวหนาหนวยจายนั้น ๆ  สําหรับการจายทุกครั้งใหหนวยจายปฏิบัติดังนี้ 
    ๓๕.๑  การลงทะเบียน  หนวยบัญชีคุมของหนวยจาย  ลงทะเบียนหลังจากไดรับใบเบิก
โดยใชเลขเรยีงลําดับ  และปงบประมาณกํากับไว 
    ๓๕.๒  การตรวจสอบใบเบิก  หนวยบัญชีคุมของหนวยจายจะตองตรวจสอบใบเบิก
เกี่ยวกับเรื่องตาง ๆ  ดังตอไปนี้ 
              ๓๕.๒.๑  ความถูกตองของรายการและจํานวนที่ขอเบิก 
              ๓๕.๒.๒  ความผูกพันระหวางหนวยเบิกและหนวยจาย (คางรับและเกินอัตรา) 
              ๓๕.๒.๓  ความเรียบรอยและสมบูรณในการทําใบเบิก 
              ๓๕.๒.๔  การเบิกตรงตามระยะเวลาที่กําหนด 
              ๓๕.๒.๕  ลายมือช่ือผูมีสิทธิเบิก  และผูรับมอบฉันทะ 
              ๓๕.๒.๖  มูลฐานการเบิกและหลักฐานที่ใชเบิก 
              ๓๕.๒.๗  รายการและจํานวนกระสุนที่ไดรับอนุมัติจายและสถานภาพของ 
กระสุนที่เปนอยูในปจจุบัน              
    ๓๕.๓  เมื่อไดตรวจสอบและบันทึกรายการตาง ๆ  เรียบรอยแลวใหนําเสนอผูมีอํานาจ
ในการสั่งจายลงนาม 
    ๓๕.๔  เมื่อไดรับอนุมตัิใหจายไดแลว  ใหดําเนินการเกี่ยวกับการควบคุมทางบัญชีให
เรียบรอย 
    ๓๕.๕  การจัดกระสุน  เมื่อหนวยจายไดรับใบเบิกซึ่งอนุมัติแลว  ใหจัดเตรียมกระสุน  
โดยสงใบแจงเลขงานไปยังคลังเก็บรักษา  เมื่อไดกระสุนครบถวนแลว  ใหรวบรวมแยกไวเปนหนวย ๆ   
ตามใบเบิก  โดยมีรายละเอียดเพิ่มเติมดังนี้ 
              ๓๕.๕.๑  ทําปายแสดงใหทราบวากระสุนที่จัดเตรียมนั้น หนวยเบิกมารับเอง หรือ
จะตองสงผานสํานักงานขนสง  และมีปายกําหนดนามหนวย  ที่ใบเบิก วันเดือนป  ที่กําหนดให 
หนวยมารับ  หรือจะทําการขนสงและอื่น ๆ  ตามความจําเปน 
               ๓๕.๕.๒  ติดตอหนวยเบิกใหทราบการอนุมัติเพื่อเตรียมรับกระสุน 
 ขอ  ๓๖  การปฏิบัติเมื่อหนวยเบิกมารับกระสุนจากหนวยจาย  ในการรับกระสุนจากหนวยจาย 
ผูรับจะตองปฏิบัติตามระเบียบการรับกระสุนซึ่งหนวยจายไดกําหนดไวเปนการภายใน  โดยไมขัดตอ
ระเบียบหรือคําสั่งกองทัพบกและใหปฏิบัติดังนี้ 
    ๓๖.๑  หนวยจาย 
              ๓๖.๑.๑  จัดเตรียมกระสุนใหเรียบรอยกอนถึงกําหนดวันนัดใหหนวยมารับ
กระสุน  โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับรายการ จํานวนและสภาพกระสุน ใหเจาหนาที่ตรวจสภาพ  ทําการตรวจ 
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สภาพกระสุนกอนจาย  ถาจําเปนใหดําเนินการปรนนิบัติบํารุงใหเรียบรอย 
              ๓๖.๑.๒  เมื่อผูรับมารับกระสุน  ใหเจาหนาที่ตรวจสภาพกํากับดูแลการ 
บรรทุก  การขนยาย  และอื่น ๆ  เทาที่จําเปนตลอดจนรายละเอียดซึ่งจะตองปฏิบัติตามระเบียบที่ 
เกี่ยวของ           
              ๓๖.๑.๓  ตรวจสอบลายมือช่ือตาง ๆ  โดยถ่ีถวน  เมื่อการตรวจรับไดเสร็จแลว   
ใหเจาหนาที่ผูจายลงนามในใบเบิกแลวสงมอบฉบับที่  ๒  ใหผูรับไปพรอมกับกระสุน 
              ๓๖.๑.๔  ในกรณีที่ไมสามารถรับจายไดหมดตามใบเบิกในวันเดียวกัน  ใหผูจาย 
และผูรับรวมกันบันทึกในใบเบิก  แลวลงนามรับรองไว  และใหใชเปนหลักฐานในการรับจายวันตอไป 
    ๓๖.๒  ผูรับ 
              ๓๖.๒.๑  ตรวจสอบกระสุนใหถูกตองตรงตามรายการและจํานวนในใบเบิก
ตลอดจนสภาพใชการไดของกระสุนนั้น ๆ  หากบกพรองใหหนวยจายดําเนินการใหเรียบรอย  สําหรับ
กระสุนที่ไมเปดหีบหอ  ใหรับตามจํานวนที่ระบุไวที่หีบหอ  แลวลงนามรับในใบเบิกทั้ง  ๓  ฉบับ  เพื่อ
เปนหลักฐานแกหนวยจาย  และใหผูจายบันทึกดานหลังใบเบิกดวยวา"ไมเปดหีบหอ"                                
              ๓๖.๒.๒  การนํากระสุนออกจากหนวยจาย  ใหปฏิบัติตามระเบียบและ 
คําแนะนําของหนวยจาย  ทั้งนี้รวมทั้งการบรรทุกและการขนขึ้น 
              ๓๖.๒.๓  เมื่อถึงหนวย  ใหนําใบเบิกที่ไดรับมาจากหนวยจายนําเรียน
ผูบังคับบัญชาทราบโดยเร็ว 
    ๓๖.๓  หนวยเบิก  
              ๓๖.๓.๑  ผูบังคับหนวย  เมื่อไดรับใบเบิกจากผูรับแลว  ใหตั้งกรรมการ  ๓ นาย  
ซ่ึงประกอบดวยนายทหารสัญญาบัตรอยางนอย  ๒  นาย  โดยเฉพาะควรจะมีนายทหารซึ่งทําหนาที่ 
เกี่ยวกับกระสุนที่รับผิดชอบเขารวมดวย  เพื่อทาํการตรวจจํานวน  รายการและสภาพกระสุนวาถูกตอง   
ใชการได 
              ๓๖.๓.๒  เมื่อคณะกรรมการไดตรวจสอบแลวใหรายงาน  ผบ.หนวยทราบถึง
สภาพ  จํานวน  และรายการตามความเปนจริงทันที  ถาปรากฏวาคลาดเคลื่อนไปจากใบเบิก  หรือมีการ
ชํารุดเสียหาย  ใหคณะกรรมการสอบสวนสาเหตุ  แลวเสนอผูบังคับหนวยในภายหลัง 
              ๓๖.๓.๓  เจาหนาที่คลังหรือเจาหนาที่เก็บรักษากระสุน  เปนผูรับมอบกระสุนตาม
จํานวนและรายการที่คณะกรรมการไดสงมอบให  ตามคําสั่งผูบงัคับหนวย  
              ๓๖.๓.๔  หากผูรับและเจาหนาที่เก็บรักษาเปนบุคคลเดียวกัน  การสั่งตั้งกรรมการ
ของ  ผูบังคับหนวยอาจงดได  แตเจาหนาที่ดังกลาวจะตองรับผิดชอบตอจํานวน  รายการ   
และสภาพกระสุนโดยตลอด  วาถูกตองตามใบเบิก 
              ๓๖.๓.๕  เมื่อเจาหนาที่คลังไดเก็บกระสุนเขาคลังเรียบรอยแลว  ใหหนวยรับ 
เก็บใบเบิกฉบับที่  ๒  ไวในแฟมหลักฐาน  และเสนอใบเบิกฉบบัที่  ๔  ไปตามสายการบังคับบัญชา   
จนถึงหนวยขึ้นตรงกองทัพบก  เมื่อหนวยขึ้นตรงกองทัพบกไดรับทราบแลว  ใหสงคืนไปเก็บไวเปน 
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หลักฐานที่หนวยระดับกองพลหรือเทียบเทา  หากหนวยสวนภูมิภาคหรือกองบัญชาการชวยรบใด  
มารับกระสุนจากหนวยจาย  ใหเก็บใบเบิกฉบับที่  ๔  ไวที่สวนภูมิภาค  หรือกองบัญชาการชวยรบ 
นั้น ๆ 
              ๓๖.๓.๖  กอนการเบิกครั้งแรก หนวยเบิกจะตองเสนอลายมือช่ือผูมีสิทธิเบิก
กระสุนและผูรับมอบฉันทะไปยังหนวยจาย  โดยปฏิบัติตามระเบียบกองทัพบกวาดวยการสงลายมือช่ือ 
ผูมีสิทธิเบิกและผูรับสิ่งอุปกรณที่มีผลบังคับใชอยูในปจจุบัน 
 ขอ  ๓๗  การปฏิบัติเมื่อหนวยจาย  จายกระสุนผานหนวยขนสง  ใหหนวยที่เกี่ยวของตาง ๆ  
ปฏิบัติตามระเบียบกองทัพบก  วาดวยการสงและรับสิ่งอุปกรณทุกประการ  เวนกรรมวิธีเกี่ยวกับใบแจง
การสงใหยกเลิก  โดยใชใบเบิกและสงกระสุนแทน  หนวยทหารขนสงซึ่งสนับสนุนหนวยจายจะตอง 
เสนอลายเซ็นของเจาหนาที่ขนสงของตน ซ่ึงจัดใหมารับกระสุนตอหนวยจาย  โดยมีเจากรมการขนสง
ทหารบก  หรือผูบัญชาการกองกองบัญชาการชวยรบ หรือ ผูบังคับหนวยสวนภูมิภาค  ลงนามรับรอง 
    ๓๗.๑  การปฏิบัติเกี่ยวกับใบเบิกและสงกระสุนใหดําเนินการดังนี้ 
             ๓๗.๑.๑  เมื่อตรวจสอบแลว  ใหสงใบเบิกและสงกระสุนทั้ง  ๓  ฉบับ  ไปยัง
หนวยจาย  เพื่อดําเนินกรรมวิธีการจาย  การขอการขนสง  การแจงใหหนวยเบิกทราบ  เมื่อสํานักงาน 
ขนสงมารับกระสุน  จึงสงใบเบิกและสงกระสุนทั้ง  ๓  ฉบับ  ไปใหหนวยเบิกพรอมกับกระสุน 
              ๓๗.๑.๒  หนวยเบิกไดรับใบเบิกและสงกระสุนทั้ง  ๓  ฉบับแลว  สงให
คณะกรรมการตรวจนับตรวจรายการ  ชนิด  จํานวนกระสุนในหีบหอใหเรียบรอย  ลงนามและเก็บใบเบิก 
และสงกระสุนฉบับที่  ๒  ไว  สงใบเบิกและสงกระสุนฉบับที่  ๑  และ  ๓  คืนไปยงัหนวยจาย 
              ๓๗.๑.๓  เมื่อหนวยจายไดรับใบเบิกและสงกระสุนฉบับที่  ๑  และ  ๓  จากหนวย
เบิกแลว  สงฉบับที่  ๓  ใหหนวยควบคุมทางบัญชี  เก็บไวเปนหลักฐานตอไป 
              ๓๗.๑.๔  หนวยเบิก  เมื่อไดเก็บกระสุนเขาคลังแลว  ใหหนวยรับตรวจสอบ 
และแกไขใบเบิกฉบับที่  ๔  ซ่ึงหนวยเบิกเก็บไวเดิม  ใหตรงกับใบเบิกฉบับที่  ๒  ซ่ึงไดรับมาจาก 
หนวยจาย  แลวเก็บใบเบิกฉบับที่  ๒  ไวในแฟมหลักฐาน  และเสนอใบเบิกฉบับที่ ๔  ไปตามสายการ
บังคับบัญชา  จนถึงหนวยขึ้นตรงกองทัพบก  เมื่อหนวยขึ้นตรงกองทัพบกไดรับทราบแลว  ใหสงคืนไป
เก็บไวเปนหลักฐานที่หนวยระดับกองพลหรือเทียบเทา  หากสวนภูมิภาคใดมารับกระสุนหนวยจาย  ให
เก็บไวที่สวนภูมิภาคนั้น ๆ 
 ขอ  ๓๘  การซอมบํารุงกระสุน  หมายถงึการกระทําใด ๆ  ที่มุงหมายจะรักษากระสุนใหอยูใน
สภาพใชการได  หรือมุงหมายที่จะทําใหกระสุนที่ชํารุดกลับคืนมาอยูในสภาพใชการได  และใหหมาย 
รวมถึง  การตรวจสภาพ  การทดสอบ  การบริการ  การปรนนิบัติบํารุง  การซอมแก  การซอมใหญ   
และการดัดแปลงแกไข 
 ขอ  ๓๙  ความรับผิดชอบ 
    ๓๙.๑  ผูบังคับหนวยทุกระดับที่มีกระสุนในครอบครอง  จะตองรับผิดชอบในการ 
ซอมบํารุงกระสุน  ใหเปนที่มั่นใจไดวากระสุนนั้นมีสภาพใชการได  เพื่อใหหนวยมีประสิทธิภาพพรอม 
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ที่จะปฏิบัติการเสมอ 
    ๓๙.๒  การซอมบํารุงกระสุน  ไดแบงมอบใหหนวยระดับตาง ๆ  โดยยึดถือตามภารกิจ
หลัก  กําลังพลที่มีความชํานาญ  เวลา  เครื่องมือ  ยุทโธปกรณ  และสิ่งอุปกรณตาง ๆ 
 ขอ  ๔๐  ประเภทการซอมบํารุง  การซอมบํารุงกระสุนที่กองทัพบกรับผิดชอบ  มี  ๓  ระดับ  
ไดแก  ระดับหนวย  ระดับสนับสนุนโดยตรง  และระดับสนบัสนุนทั่วไป 
 
    ๔๐.๑  ระดับหนวย  หนวยทุกระดับที่มีกระสุนในครอบครอง  รวมทั้งหนวยใช   
รับผิดชอบในการซอมบํารุงระดับหนวย  เปนการกระทําในลักษณะการบริการและการปรนนิบัติบํารุง  
เพื่อปองกันมิใหกระสุนเสื่อมสภาพ  อันเนื่องมาจากสภาพการเก็บรักษาและการบํารุงรักษาที่ไมดีพอ  
หนวยใชอาจรองขอคําแนะนํา  และการใหความชวยเหลือทางเทคนิคจากหนวยสนับสนุนโดยตรงได  
การซอมบํารุงระดับหนวย  ไดแก  การทําความสะอาด การขัดสนิมเล็ก ๆ  นอย ๆ  การซอมหรือเปลี่ยนหีบ
หอและการทําเครื่องหมายบนหีบหอใหม 
    ๔๐.๒  ระดับสนับสนุนโดยตรง  กองรอยกระสุน ฯ  และแผนกคลังตาง ๆ ของกองคลัง
แสง  กรมสรรพาวุธทหารบก  เปนผูทําการซอมบํารุง  เปนงานที่เกี่ยวกับการตรวจซอมและซอมแกโดย
จํากัด  สําหรับกระสุนที่อยูภายใตการควบคุมของหนวยดังกลาว  หากมีงานลนมือ  อาจรองขอแผนกตรวจ
ซอมและทําลายกระสุนวัตถุระเบิด  กองคลังแสง  กรมสรรพาวุธทหารบก  มาดําเนินการใหได   
การซอมบํารุงสนับสนุนโดยตรง  ไดแก 
              ๔๐.๒.๑  การซอมหรือเปลี่ยนวัสดุหีบหอ  และการทําเครื่องหมายใหม 
              ๔๐.๒.๒  การถอด  บรรจุตับ/สายกระสุน  และการเปลี่ยนอัตราสวนกระสุน 
ปนเล็กในสายกระสุน 
              ๔๐.๒.๓  การเปลี่ยนชิ้นสวน  และองคประกอบที่ถอดไดงาย เชน ชนวนหัว   
จุกปดชองชนวน  เข็มขัดแหวนรัดทาย  ดินเพิ่มเติม 
              ๔๐.๒.๔  การขจัดสนิมเล็ก ๆ นอย ๆ  การแตมสี และการทําเครื่องหมายใหม 
              ๔๐.๒.๕  การขจัดรอยไหลเยิ้มของลูกกระสุนปนใหญ 
              ๔๐.๒.๖  การทดสอบวงจรไฟฟาของจรวด 
    ๔๐.๓  ระดับสนับสนุนทั่วไป  หนวยงานซอมกระสุนของ  แผนกตรวจซอมและ 
ทําลายกระสุนวัตถุระเบิด  กองคลังแสง  กรมสรรพาวุธทหารบก  เปนผูทําการซอมบํารุง  โดยจัดเจาหนาที่  
อุปกรณและเครื่องมือ  ไปทําการซอมบํารุง  ณ สถานการสงกําลังกระสุน ฯ  หรืออาจใหสงคืน 
มาซอมที่  กองคลังแสง  กรมสรรพาวุธทหารบก ก็ได  การซอมบํารุงสนับสนุนทั่วไป  ไดแก 
               ๔๐.๓.๑  การขัดสนิมที่เปนมาก ๆ  การทาสีและทําเครื่องหมายใหม 
               ๔๐.๓.๒  การซอมลังไม  หีบหอ  และกะบะที่ชํารุดมาก 
               ๔๐.๓.๓  การซอมแกและการซอมใหญ  โดยการเปลี่ยนองคประกอบภายนอก
หรือภายในที่ใชการไมไดดวยองคประกอบเหมือนกันที่ใชการได  โดยทั่วไปเปนงานที่มีอันตราย
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จําเปนตองใชส่ิงกําบังในการปฏิบัติงาน  เพื่อปองกันเจาหนาที่และตองการใชเครื่องมือพิเศษ  การ
ปฏิบัติงาน 
เชนนี้  ไดแก 
                   ๔๐.๓.๓.๑  การเปลี่ยนปลอกกระสุน  ชนวนทายปลอก  ดินสงกระสุน  
ชนวนทายของลูกกระสุน  ชุดดินสองวิถีของกระสุนปนใหญ 
                  ๔๐.๓.๓.๒  การเปลี่ยนดินนําระเบิด  ดินขยายการระเบิด  ดินถวงเวลา  
หรือองคประกอบของชนวนหัว  
                  ๔๐.๓.๓.๓  การเปลี่ยนตัวจุดดินขับแบบไฟฟาของจรวด 
                  ๔๐.๓.๓.๔  การเปลี่ยนแทงดินทําควัน  และดินขับ 
                  ๔๐.๓.๓.๕  การเปลี่ยนสวนบรรจุ  จอกดินเริ่ม  สวนบรรจุเพิ่ม  หรือ
ชุดหางของลูกระเบิดยิงจากเครื่องยิงลูกระเบิด 
                  ๔๐.๓.๓.๖  การเปลี่ยนชนวนลูกระเบิดขวาง 
                  ๔๐.๓.๓.๗  การถอด/ใสดิน เพิ่มเติมที่ขัดตัวของลูกกระสุนปนใหญ 
 ขอ  ๔๑  กระสุนที่ไดพิจารณาแลววาซอมไมได  หรือซอมไมคุมคา  จะตองขออนุมัติจําหนาย และ
ทําลาย  หรือทําใหหมดคุณคาทางทหาร 
 ขอ  ๔๒  ขอบเขตความรับผิดชอบในการซอมบํารุงแตละระดับ  มีกําหนดไวในแผนแบงมอบการ
ซอมบํารุงและคูมือเทคนิคการซอมบํารุงสําหรับกระสุนเฉพาะอยาง 
 ขอ  ๔๓  สําหรับขั้นการซอมบํารุงที่สูงกวาระดับการสนับสนุนทั่วไป  กองทัพบกไมอนุมัติให
กระทํา 
 ขอ  ๔๔  การซอมบํารุงอาวุธนําวิถี  คงปฏิบัติเชนเดียวกันกับการซอมบํารุงกระสุน  แตการซอม
บํารุงสนับสนุนโดยตรง  และสนับสนุนทั่วไปเปนหนาที่ของ  แผนก  ๑  กองคลังแสง  กรมสรรพาวุธ 
ทหารบก 
 ขอ  ๔๕  การตรวจสภาพและความรับผิดชอบ 
    ๔๕.๑  ผูบังคับหนวยทุกระดับ  มีอํานาจตรวจสภาพกระสุน  ของหนวยภายใต 
บังคับบัญชาของตน  และใชผลการตรวจสภาพนี้  เปนเครื่องมือวัดสภาพอันแทจริงของกระสุน และ 
ประสิทธิภาพในการสงกําลังและซอมบํารุงกระสุน  ในหนวยใตบังคับบัญชาของตน 
              ๔๕.๑.๑  การตรวจสภาพการซอมบํารุงโดยผูบังคับบัญชา  ใหปฏิบัติตามคําสั่ง
กองทัพบกที่เกี่ยวของ                                   
              ๔๕.๑.๒  การตรวจสภาพเฉพาะอยาง  ใหปฏิบัติตามคําสั่งกองทัพบกที่เกี่ยวของ 
              ๔๕.๑.๓  การตรวจสภาพโดยผูบังคับหนวย  ผูบังคับหนวยทุกระดับ  จัดใหมีการ
ตรวจสภาพกระสุนโดยผูบังคับหนวยตามความเหมาะสม  เพื่อใหทราบความพรอมรบของหนวย  เมื่อมี
ปญหาที่ไมสามารถดําเนินการเองได  ใหขอรับการสนับสนุนจากหนวยที่ใหการสนับสนุน 
               ๔๕.๑.๔  การตรวจสภาพกระสุนทางเทคนิค  เปนการตรวจสภาพกระสุน โดย
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เจาหนาที่ตรวจสภาพของหนวยสรรพาวุธกระสุนตาง ๆ  เพื่อพิจารณาสภาพการใชการไดของกระสุน และ
เพื่อใหมั่นใจวาสามารถดําเนินการและเก็บรักษาตอไปไดโดยปลอดภัย 
                  ๔๕.๑.๔.๑  การตรวจสภาพรับครั้งแรก  เปนการตรวจรับขั้นตนจาก 
ผูผลิตผูขาย  เพื่อดูขอบกพรองของโรงงานเปนสวนรวม 
                  ๔๕.๑.๔.๒  การตรวจสภาพรับของ  เปนการตรวจสภาพกระสุนที่
รับมาจากการขนสง  หรือกระสุนที่สงคืน  เพื่อพิจารณาสภาพการใชการได 
                  ๔๕.๑.๔.๓  การตรวจสภาพการยอมรับ  เปนการตรวจกระสุนที่รับ 
มาจากโรงงาน  หรือผูขายที่ตองการใหมีการตรวจสภาพและการยอมรับปลายทาง 
                  ๔๕.๑.๔.๔  การตรวจสภาพตามระยะเวลา  เปนการตรวจสภาพเพื่อ 
ดูการเสื่อมสภาพ  และสภาพที่ไมไดมาตรฐานตาง ๆ  ซ่ึงจะไดนําผลของการตรวจสภาพนี้  มาประเมินคา  
เพื่อทําแผนงานการซอมบํารุงและดําเนินการในสวนที่เกี่ยวของ 
                  ๔๕.๑.๔.๕  การตรวจสภาพความปลอดภัยในที่เก็บรักษา  เปนการ
ตรวจสภาพกระสุนที่ใชการไมได  ซอมไดไมคุมคา  เพื่อใหมั่นใจวาจะสามารถดําเนินการและเก็บรักษา
ตอไปไดโดยไมมีอันตรายเกิดขึ้น  
                  ๔๕.๑.๔.๖  การตรวจสภาพดวยการเฝาตรวจในที่เก็บรักษา  เปนการ
ตรวจสภาพเกี่ยวกับการคนหาการรั่วของกระสุนเคมีอันตราย  การอานและบันทึกคาความดัน  และ
ความชื้นสัมพัทธของกระสุนที่บรรจุหีบหอที่มีความดัน หรือที่บรรจุสารกันชื้น 
                  ๔๕.๑.๔.๗  การตรวจสภาพพิเศษ  เปนการตรวจสภาพที่กระทําตาม
คําสั่งของหนวยเหนือ  หรือเพื่อใหเปนไปตามความตองการพิเศษ 
                  ๔๕.๑.๔.๘  การตรวจสภาพกอนจาย  เปนการตรวจสภาพเพื่อเปนการ
ประกันคุณภาพของกระสุนที่จะนํามาจาย  กระสุนเลขงานที่ยังไมไดรับการตรวจสภาพตามระยะเวลา  
ตองทําการตรวจสภาพกอนจาย 
                  ๔๕.๑.๔.๙  การตรวจสภาพยืนยันคุณภาพ  เปนการตรวจสภาพ 
กระสุนที่อยูระหวางการปรนนิบัติบํารุง  การบรรจุหีบหอ  การซอมหรือดัดแปลงแกไข 
                  ๔๕.๑.๔.๑๐  การตรวจสภาพกระสุนมูลฐาน  เปนการตรวจสภาพที่
กระทําพรอมกับการตรวจเยี่ยมหนวยที่รับการสนับสนุน  เพื่อใหคําแนะนําและความชวยเหลือทางเทคนิค  
และยืนยันสภาพการใชการไดของกระสุน 
                  ๔๕.๑.๔.๑๑  การตรวจสภาพดวยการทดสอบการทํางาน  เปนการ
ตรวจสภาพตามแผน  ที่กรมสรรพาวุธทหารบกกําหนด  เพื่อเปนการยืนยันคุณภาพ 
                  ๔๕.๑.๔.๑๒   การตรวจสภาพคลังกระสุนและพื้นที่เก็บรักษา  เปนการ
ตรวจสภาพ  เพื่อคนหาสภาพที่ไมไดมาตรฐาน  และอาจไมปลอดภัยตอการเก็บรักษา  เชน  ตรวจสภาพ
การเก็บรักษาตามมาตรฐานที่กาํหนด  การตรวจสภาพคลังกระสุน  และการตรวจสภาพเสาลอฟาเปนตน 
              ๔๕.๑.๕  เจาหนาที่ตรวจสภาพ ส่ิงอุปกรณประเภท  ๕  ทุกระดับ  ตองสงผล 
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การตรวจสภาพสิ่งอุปกรณประเภท  ๕  พรอมขอเสนอแนะ  ใหกรมสรรพาวุธทหารบก  เพื่อตรวจสอบ
และพิจารณาสั่งการตอไป 
              ๔๕.๑.๖  รายละเอียดในการปฏิบัติในการตรวจสภาพทางเทคนิค  มีกําหนดไวใน  
TM๙-๑๓๐๐-๒๐๖ และ SB ๗๔๒-๑    
 

 
ตอนที่ ๕ 

การจําหนายกระสุน 
 
 ขอ  ๔๖   ความรับผิดชอบ   ผูบังคับหนวยซ่ึงมีกระสุนในครอบครอง  เปนผูรับผิดชอบโดยตรงใน
การริเร่ิมขอจําหนายกระสุน  ซ่ึงหมดความจําเปนในการควบคุมทางบัญชีของหนวย  โดยไดใชไป  
เสื่อมสภาพ  ถูกทําลาย  หรือสูญหาย  และใหผูบังคับบัญชาตามลําดับชั้นรับผิดชอบในการควบคุม  และ
ดําเนินการขอจําหนายกระสุนซึ่งหมดความจําเปนดังกลาว จนกวากองทัพบกจะไดอนุมัติใหจําหนายจาก
บัญชีคุมของกองทัพบกแลว 
 ขอ  ๔๗.  กระสุนที่ขอจําหนาย 
    ๔๗.๑  กระสุนที่ขอจําหนาย  หมายถึง  กระสุนและวัตถุระเบิด  และวัตถุทางเคมี 
ตลอดจนสวนประกอบตาง ๆ  ซ่ึงมีอยูที่หนวย  และหนวยในสายการสงกําลังขั้นเหนือไดควบคุมทางบัญชี
ไวแลว  ทั้งชนิดและจํานวนโดยเปนไปในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง  ดังนี้ 
               ๔๗.๑.๑  ใชไปในการทดสอบ 
               ๔๗.๑.๒  ใชไปในการฝกตามหลักสูตร 
               ๔๗.๑.๓  ใชไปในการรบหรือกรณีฉุกเฉิน 
               ๔๗.๑.๔  ใชไปในโครงการพิเศษ 
               ๔๗.๑.๕  ชํารุดหรือเสื่อมสภาพ  ซ่ึงตองทําลาย  หรือทําใหหมดคุณคาทางทหาร 
               ๔๗.๑.๖  ถูกทําลายหรือเสียหาย  ซ่ึงตองทําลาย  หรือทําใหหมดคุณคาทางทหาร 
               ๔๗.๑.๗  ลาสมัย  ซ่ึงตองทําลาย  หรือทําใหหมดคุณคาทางทหาร 
               ๔๗.๑.๘  สูญหาย   
               ๔๗.๑.๙  ใชไปในการทําลายกระสุน 
    ๔๗.๒  การปฏิบัติตอกระสุนที่จําหนายแลว 
                ๔๗.๒.๑  กระสุนที่ตองทําลาย ใหปฏิบัติตามตอนที่  ๖  การทําลายกระสุน 
                ๔๗.๒.๒  กระสุนและสวนประกอบที่ตองสงคืน ใหปฏิบัติตามตอนที่  ๓   
การสงคืนกระสุน              
 ขอ  ๔๘  อํานาจในการอนุมัติจําหนายกระสุน 
    ๔๘.๑  กระสุนตามโครงการฝกพิเศษและกระสุนตามโครงการพิเศษอื่น ๆ  
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เจากรมสงกําลังบํารุงทหารบก  เปนผูอนุมัติจําหนายโดยไมจํากัดวงเงิน 
    ๔๘.๒  กระสุนฝก  กระสุนทดสอบ  กระสุนเสื่อมสภาพที่ตองการทําลายและวัตถุ
ระเบิดที่ใชในการทําลายกระสุน  เจากรมสรรพาวุธทหารบก  เปนผูอนุมัติจําหนายโดยไมจํากัดวงเงิน 
    ๔๘.๓  กระสุนอื่น ๆ  ที่ไมไดระบุไวในขอ  ๔๘.๑  และขอ  ๔๘.๒  ผูบัญชาการ 
ทหารบก  เปนผูอนุมัติจําหนาย 
    ๔๘.๔  กระสุนฝกวงเงินไมเกิน  ๑๖๐,๐๐๐  บาท  ใหผูบังคับบัญชาชั้นแมทัพหรือ 
เทียบเทา  เปนผูอนุมัติจําหนาย 
    ๔๘.๕  กระสุนฝกวงเงินไมเกิน  ๘๐,๐๐๐  บาท  ใหผูบังคับบัญชาชั้นผูบัญชาการ 
กองพลหรือเทียบเทา  เปนผูอนุมัติจําหนาย 
 ขอ  ๔๙  การสอบสวน 
    ๔๙.๑  กระสุน  จัดเปนสิ่งอุปกรณใชส้ินเปลืองซึ่งหมดสิ้นไปตามสภาพการใชงาน 
ในการรายงานขออนุมัติจําหนาย  ไมตองตั้งกรรมการสอบสวน  ยกเวนกระสุนที่ชํารุดหรือเสื่อมสภาพ 
ที่ไมเปนไปตามปกติ  หรือสูญหายตองดําเนินการสอบสวนหาสาเหตุการบกพรองและผูรับผิดชอบ 
    ๔๙.๒  การตั้งกรรมการสอบสวน 
   ๔๙.๒.๑  คณะกรรมการ  ประกอบดวยนายทหารสัญญาบัตรอยางนอย ๓ นาย 
มีหนาที่สอบสวนหารายละเอียดขอเท็จจริงวา  ไดปฏิบัติถูกตองตามระเบียบที่เกี่ยวของหรือไม  มีสาเหตุ 
เกิดจากเหตุใด  เชน  เปนการทุจริตหรือปฏิบัติหนาที่บกพรอง  หรือจงใจประมาทเลินเลอ  หรือเกิดจาก 
อุบัติเหตุ  เหตุสุดวิสัย  หรือเกิดขึ้นตามสภาพปกติ  หรือจากการกระทําของขาศึก  เปนตน  และตองระบุ 
ใหชัดเจนวา  มีผูรับผิดชอบชดใชหรือไม  ถาหากผลการสอบสวนปรากฏวา มีความผิดทางอาญาดวย ให 
คณะกรรมการสอบสวนแยกสํานวนการสอบสวนดําเนินคดีทางอาญาตอไป 
   ๔๙.๒.๒  ใหคณะกรรมการรายงานผลการสอบสวน พรอมทั้งแนบสํานวน 
การสอบสวนของพนักงานสอบสวน  (ถามี)  สงถึงผูส่ังแตงตั้งคณะกรรมการ ใหเสร็จสิ้นภายใน ๓๐ วัน 
นับตั้งแตวันที่ประธานกรรมการไดรับทราบคําสั่งแตงตั้งกรรมการ  แตถาการสอบสวนยังไมเสร็จ จะขอ 
อนุญาตผูส่ังแตงตั้งกรรมการ  เพื่อขยายเวลาสอบสวนตอไปอีกคราวละไมเกิน  ๑๕  วัน 
   ๔๙.๒.๓  ในกรณีกระสุนสูญหาย ชํารุด หรือเสื่อมสภาพ ที่ไมเปนไปตามปกติ 
ซ่ึงตองหาตัวผูรับผิดชอบทางแพง  ใหรายงานตามลําดับชั้นไปยังกองทัพบกโดยดวน  เพื่อตั้งคณะ- 
กรรมการสอบสวนหาผูรับผิดชอบทางแพง  โดยปฏิบัติตามขอบังคับกระทรวงกลาโหม วาดวยการเงิน 
ที่ใชบังคับอยูในปจจุบัน 
 ขอ  ๕๐  วิธีการขอจําหนายกระสุน 
     ๕๐.๑  หนวยครอบครอง  หนวยขนาดกองรอยหรือเทียบเทา  เปนหนวยเริ่มรายงาน   
โดยรายงานไปตามสายการบังคับบัญชา 
     ๕๐.๒  หนวยขนาดกองพันหรือเทียบเทา  หรือกองรอยอิสระขึ้นไป  เปนหนวย 
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รายงานในการขอจําหนายกระสุน 
     ๕๐.๓  การรายงานขออนุมัติจําหนายกระสุน 
                 ๕๐.๓.๑  ใชแบบรายงานขออนุมัติจําหนาย  (ผนวก  ต  ทบ.๔๐๐-๐๖๕) 
                 ๕๐.๓.๒  หนวยขอจําหนาย  ทําใบรายงานขออนุมัติจําหนายขึ้น  ๔  ชุด  เปน 
ตัวจริง  ๑  ชุด  สําเนา  ๓  ชุด  พรอมกับเอกสารที่เกี่ยวของ  เสนอตัวจริงและสําเนาอกี  ๒  ชุด  ไปตาม 
สายการสงกําลัง  เก็บสําเนา  ๑  ชุด  ไวในแฟมรอเรื่อง 
                ๕๐.๓.๓  เอกสารที่ตองแนบไปพรอมกับรายงานขออนุมัติจําหนาย 
                    ๕๐.๓.๓.๑  การจําหนายสิ่งอุปกรณประเภท  ๕  ที่ใชในการฝก- 
ศีกษาประจําป 
                           -  สําเนาคําสั่ง  ฝก-ศึกษา 
                           -  สําเนารายงานการใช 
                           -  สําเนาใบสงคืนของหมุนเวียนสิ่งอุปกรณประเภท ๕ 
                    ๕๐.๓.๓.๒  การจําหนายสิ่งอุปกรณประเภท  ๕  ที่ใชในการปฏิบัติ
ราชการสนาม  ปราบปราม ฯ  หรือปองกันประเทศ 
                            -  สําเนาคําสั่งปฏิบัติราชการสนาม  หรือผนวกการ 
สงกําลังบํารุง 

                        -  สําเนารายงานการใช  โดยมีผูบังคับหนวยเฉพาะกิจ 
ระดับกรมขึ้นไป  ลงนาม 
                            -  สําเนารายงานการสูญเสียส่ิงอุปกรณประเทภ ๕ 
(ถามี) 
                            -  สําเนาใบสงคืนของหมุนเวียนสิ่งอุปกรณประเภท  ๕ 
                    ๕๐.๓.๓.๓  การจําหนายสิ่งอุปกรณประเภท  ๕  ที่ชํารุด  เสียหาย  
เสื่อมสภาพ  ใชการไมได  ตลอดจนการสูญหาย  หรือขาดบัญชี  (เสื่อมสภาพตามที่กรมสรรพาวุธ 
ทหารบกแจง  ไมตองสอบสวน) 
                           -  คําสั่งและสําเนาคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวน 
                           -  สํานวนการสอบสวนและสําเนาการสอบสวนของ 
คณะกรรมการสอบสวน 
                   ๕๐.๓.๓.๔  การจําหนายสิ่งอุปกรณประเภท  ๕  ที่ใชในการทดสอบ 
                           -  สําเนาคําสั่งใหทดสอบหรือคําสั่งซอม 
                           -  สําเนาใบสงคืนของหมุนเวียน  ส่ิงอุปกรณประเภท ๕ 
                  ๕๐.๓.๓.๕   การจําหนายสิ่งอุปกรณประเภท  ๕  ที่ใชในการฝกพิเศษ  
ใหแนบหลักฐาน  เชนเดียวกับที่ใชในการฝก-ศึกษาประจําป     
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                  ๕๐.๓.๓.๖   การจําหนายสิ่งอุปกรณประเภท  ๕  ที่ใชในกรณีอ่ืน  
นอกเหนือจากที่กลาวมาแลว  ใหแนบคําสั่งหรือสําเนาคําสั่งการใชส่ิงอุปกรณประเภท  ๕  ไปดวย 
               ๕๐.๓.๔  หนวยคลังกระสุนที่ใหการสนับสนุนโดยตรง  พิจารณาและใหขอ 
คิดเห็นในการจําหนาย  แลวนําเสนอผูมีอํานาจอนุมัติตามลําดับ 
                    ๕๐.๓.๔.๑  สําหรับกระสุนฝก  ถาวงเงินอยูในอํานาจอนุมัติของผู
บัญชาการกองพล  หรือเทียบเทาขึ้นไป  หนวยใหการสนับสนุนโดยตรงจะนําเรียนผูบังคับหนวยที่มี
อํานาจอนุมัตินั้น ๆ  และใหขอเสนอแนะเกี่ยวกับการจําหนายและเบิกทดแทนตามที่หนวยรายงานเสนอ  
อยูในอํานาจของ.…….....อนุมัติและลงชื่อผูบังคับหนวยใหการสนับสนุนโดยตรงหรือผูทําการแทน 
                    ๕๐.๓.๔.๒  ถาวงเงินเกินอํานาจอนุมัติของ  ผูบัญชาการกองพล 
หรือเทียบเทา  หนวยสนับสนุนโดยตรง  จะนําเรียนผูบังคับหนวยสนับสนุนทั่วไป  และเสนอแนะ
เชนเดียวกัน 
                    ๕๐.๓.๔.๓  ถาวงเงินอยูในอํานาจอนุมัติของแมทัพภาคหรือเทียบเทา  
หนวยสนับสนุนทั่วไปจะนําเรียนผูบังคับหนวยที่มีอํานาจอนุมัติ  และเสนอแนะเชนเดียวกัน 
                    ๕๐.๓.๔.๔  ถาวงเงินเกินอํานาจอนุมัติของแมทัพภาคหรือเทียบเทา  
หนวยสนับสนุนทั่วไปจะนําเรียนเจากรมสรรพาวุธทหารบก  และเสนอแนะเชนเดียวกัน 
               ๕๐.๓.๕  เมื่อผูมีอํานาจอนุมัติจําหนายแลว  ใหดําเนินการดังนี้ 
                     ๕๐.๓.๕.๑  สงรายงานขออนุมัติจําหนายที่เปนตัวจริงคืนใหหนวย 
ที่ขออนุมัติจําหนาย 
                     ๕๐.๓.๕.๒  สงสําเนา  ๑  ชุด  ใหกองควบคุมสิ่งอุปกรณ กรม 
สรรพาวุธทหารบก  
                     ๕๐.๓.๕.๓  สงสําเนา  ๑  ชุด  ใหหนวยที่ใหการสนับสนุนโดยตรง 
                     ๕๐.๓.๕.๔  เมื่อหนวยขออนุมัติจําหนายไดรับตัวจริงแลว   ใหแกไข
สําเนาที่เก็บไวในแฟมรอเรื่องใหตรงกับตัวจริง  แลวเก็บตัวจริงไวเปนหลักฐาน  เสนอสําเนาที่ไดแกไข
แลวไปตามสายการบังคับบัญชาจนถึงกองทัพภาค  และใหกองทัพภาคสงใหกองบัญชาการชวยรบเก็บไว
เปนหลักฐาน  สําหรับหนวยที่มิไดรับการสนับสนุนจากสวนภูมิภาคและกองบัญชาการชวยรบ   
ใหทําใบขอจําหนาย  ๓  ชุด  เก็บสําเนาไวในแฟมรอเรื่อง  ๑  ชุด  เสนอตัวจริงและสําเนาอยางละหนึ่งชุด 
ไปตามสายการสงกําลัง  เมื่อไดรับอนุมัติแลว  ใหเก็บสําเนา  ๑  ชุด  ไวที่กองควบคุมสิ่งอุปกรณ  กรม -
สรรพาวุธทหารบก  ตัวจริงสงคืนหนวยขออนุมัติจําหนาย  ใหหนวยขอจําหนายแกไขสําเนาใหตรงกับ 
ตัวจริง  แลวเสนอสําเนาที่แกไขแลวไปยังหนวยขึ้นตรงกองทัพบกที่ตนสังกัดอยู  เพื่อเก็บไวเปนหลักฐาน 
 ขอ  ๕๑  ขอกําหนด  
     ๕๑.๑  หนวยจะตองรายงานขอจําหนายกระสุนที่ใชในการฝกตามหลักสูตรภายใน 
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เวลาไมเกิน  ๓๐ วัน  หลังจากการใชงานแลวเสร็จ เวนกรณีมีความจําเปนอยางอื่น และใหดําเนินการดังนี้ 
                 ๕๑.๑.๑  ของหมุนเวียนใหนําสงคืนตามที่กลาวไวใน  ตอนที่  ๓  การสงคืน 
                 ๕๑.๑.๒  หากมีปลอกกระสุนหาย  ใหแนบใบรายงานการสอบสวน  
(ทบ.๔๖๘-๕๑๙)  ไปดวย 
     ๕๑.๒  การขอจําหนายวัตถุระเบิดเพื่อทําลายกระสุนดานใน  ใหปฏิบัตติามคําสั่ง 
กองทัพบกที่เกี่ยวของ 
    ๕๑.๓  กระสุนทดสอบ  ใหแบงการปฏิบัติ ดังนี้ 
                ๕๑.๓.๑  การทดสอบอาวุธ 

                ๕๑.๓.๒  การทดสอบกระสุน ซ่ึงแบงเปน 
                      ๕๑.๓.๒.๑  การทดสอบกระสุนผลิต 
                      ๕๑.๓.๒.๒  การทดสอบกระสุน  ซ่ึงเก็บไว ณ ที่เก็บรักษา 
    สําหรับการปฏิบัติในการทดสอบกระสุน  ใหขออนุมตัิเปนครั้งคราว  
และแจงจํานวน  สถานที่  ผูทดสอบ  วิธีการ  เมื่อทดสอบแลวใหรายงานขอจําหนายตามที่ไดทดสอบจริง  
แลวสรุปผลเกี่ยวกับสภาพของกระสุน  เชน  งดจายและใช  เสื่อมสภาพ  ใชฝกอยางเดียว  หรือหามใชเปน
กระสุนปนกล ฯลฯ เปนตน 
     ๕๑.๔  กระสุนเสื่อมสภาพตองทําลาย  ใหรายงานขออนุมัติจําหนายและทําลายในคราว
เดียวกัน 
     ๕๑.๕  ในกรณีที่ตองมีการสอบสวน  ใหใชใบรายงานการสอบสวนตาม ผนวก  ถ  
(ทบ.๔๖๘-๕๑๙) 
     ๕๑.๖  หากการสอบสวนไมวากรณีใด ที่เกี่ยวกับการขอจําหนายซึ่งตองใชเวลาเกิน 
กวา  ๑  ป  ใหผูมีอํานาจอนุมัติส่ังจําหนายไปกอนโดยไมตองรอผลการสอบสวน  แตจะตองดําเนินการ
สอบสวนตอไปจนเสร็จสิ้น 
 ขอ  ๕๒   การชดใช  ในกรณีกระสุนสูญหาย ชํารุด เสื่อมสภาพจนใชการไมไดซ่ึงเกิดจากจงใจ 
หรือประมาทเลินเลอ  หรือทุจริต  หรือปฏิบัติหนาที่บกพรอง  ผูรับผิดชอบจะตองชดใชดวยเงิน 
    ๕๒.๑  ใหชดใชเปนเงินตามหลักเกณฑที่กระทรวงการคลังกําหนด 
    ๕๒.๒  ใหผูชดใชสงเงินชดใชเสร็จสิ้นภายใน  ๔๕  วัน  นับแตวันที่ไดส่ังการ  ถา 
ไมสามารถปฏิบัติได ใหผอนผันใชเปนรายเดือนได  โดยผอนสงใหเสร็จสิ้นโดยเร็วหรือภายในไมเกิน 
๑  ป  การผอนผันระยะเวลาเกิน  ๑  ป  จะตองขอทําความตกลงกับกระทรวงการคลังกอน 
 ขอ  ๕๓  การจําหนายเปนสูญ  ใหดําเนินการตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีและระเบียบ 
กระทรวงกลาโหมวาดวยการพัสดุที่มีผลบังคับใชอยูในปจจุบัน 
 ขอ  ๕๔   กรรมวิธี  เกี่ยวกับรายละเอียดอื่น ๆ  ในการขอจําหนายกระสุน ใหกรมสรรพาวุธ 
ทหารบก  กําหนดขึ้นตามความเหมาะสม 
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ตอนที่  ๖ 
การทําลาย 

 ขอ  ๕๕  ลักษณะของกระสุนที่ตองดําเนินการทําลาย 
     ๕๕.๑  กระสุน  องคประกอบตาง ๆ  ของกระสุนและวัตถุระเบิด ที่ใชการไมได   
มีลักษณะที่อาจเปนอันตราย  ไมปลอดภัยตอการเก็บรักษาหรือการหยิบยก  ซอมไมได  ซอมไดไม 
คุมคา  หรือใชไดไมเปนไปตามความมุงหมายที่กําหนด  และไมสามารถนําไปใชใหเปนประโยชน 
อยางอื่นไดแลว  จะตองขออนมุัติ  จําหนายและทําลาย  หรือทําใหหมดคุณคาทางทหาร ไดแก  กระสุน
ดาน  ชํารุด  เสื่อมสภาพ  ลาสมัย  หรือชนวนพรอมทํางานแลว  และมีสภาพที่อาจกอใหเกิดอันตราย 
ตอชีวิตและทรัพยสิน 
     ๕๕.๒  สําหรับในยุทธบริเวณ  ที่อาจมีความจําเปนตองทําลายกระสุนและวัตถุระเบิด  
ตามมาตรการรักษาความปลอดภัย  เพื่อปองกันขาวสารที่เปนความลับ  หรือเพื่อปองกันขาศึกยึด  การ
ปฏิบัติตองไดรับคําสั่งจากหนวยเหนือแลวเทานั้น  เชน  ผูบังคับกองกําลังเฉพาะกิจ  ผูบัญชาการกองพล  
หรือแมทัพภาค 
 ขอ  ๕๖   ความรับผิดชอบ 
    ๕๖.๑  กรมสรรพาวุธทหารบก  รับผิดชอบในการอํานวยการ,  กํากับดูแล,  ใหคํา 
แนะนํา,  ช้ีแจง,  จัดทําคูมือทางเทคนิค  และกําหนดวิธีการทําลายขึ้น 
    ๕๖.๒  หนวยทําลายลางวัตถุระเบิด  รับผิดชอบในการตรวจคน  พิสูจนทราบ รายงาน  
ประเมินคา  ทําการนิรภัย  เก็บกู  และทําลายสรรพาวุธระเบิดทั้งปวง  ซ่ึงไดยิงหรือขวางออกไป  ทิ้งลงมา  
หรือวางไวหรือตั้งชนวนไว  อยูในลักษณะที่จะกอใหเกิดอันตรายตอที่ตั้งหนวย,  กําลังพล,  ยุทโธปกรณ 
หรือการปฏิบัติงาน   นอกจากนี้  ยังใหความชวยเหลือหนวยงานอื่น  ในการทําลายที่เกินขีดความสามารถ
ของหนวยนั้น ๆ  อีกดวย 
    ๕๖.๓  กองคลังแสง  กรมสรรพาวุธทหารบก  และกองรอยกระสุน  ฯ  รับผิดชอบ 
ในการทําลายตามปกติ  เกี่ยวกับกระสุนที่ชํารุด  เสื่อมสภาพ  หรือลาสมัย 
     ๕๖.๔  ฝายสรรพาวุธในระดับตาง ๆ  รับผิดชอบในการทําลายกระสุนเสื่อมสภาพ  ซ่ึงมี
ลักษณะที่อาจเปนอันตราย  ไมปลอดภัยตอการเก็บรักษา  หรือการหยิบยก  เชน กระสุนที่สลักนิรภัยขาด
หาย  กระสุนเคมีร่ัว  รวมทั้งการทําลายกระสุนดานในสนามยิงปน 
    ๕๖.๕  หนวยใช  หากสงสัยวากระสุนรายการใด  เสื่อมสภาพหรือไมปลอดภัย ใหรอง
ขอรับการสนับสนุนจากหนวยที่ใหการสนับสนุนโดยตรง 
 ขอ  ๕๗   อํานาจในการสั่งการทําลาย 
     ๕๗.๑  กระสุนเสื่อมสภาพ  ซ่ึงไดรับการพิจารณาจากเจาหนาที่ฝายสรรพาวุธ   มี
ลักษณะที่อาจเปนอันตราย  ไมปลอดภัยตอการเก็บรักษาหรือหยิบยก  เชน  กระสุนที่สลักนิรภัยขาดหาย  
กระสุนเคมีร่ัว  ใหผูบัญชาการกองบัญชาการชวยรบ  หรือ  ผูบังคับหนวยสวนภูมิภาค อนุมัติทําลายได
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ทันที  สําหรับกระสุนของคลังแสง  ใหผูอํานวยการกองคลังแสง  กรมสรรพาวุธทหารบก  อนุมัติใหทําลาย
ได  แลวรายงานผลการทําลายตามสายการบังคับบัญชา  จนถึงกรมสรรพาวุธทหารบก  และ 
รายงานขออนุมัติจําหนายตามสายการสงกําลัง 
     ๕๗.๒  กระสุนที่ชํารุด  เสื่อมสภาพ  ใชการไมไดและซอมไมได  ตามผลการตรวจ
สภาพ  ใหเจากรมสรรพาวุธทหารบก ส่ังการทําลายในนามผูบัญชาการทหารบกเมื่ออนุมัติใหจําหนายแลว 
     ๕๗.๓  กระสุนดานนอก  ในสนามยิงปน  ใหผูใชสนามยิงปนรายงานใหผูรับผิดชอบ
สนามยิงปนทราบ  เพื่อดําเนินการกวาดลางสนามยิงปนตอไป  โดยขอรับการสนับสนุนจากเจาหนาที่ 
ฝายการสรรพาวุธ  หรือเจาหนาที่ชุดทําลายลางวัตถุระเบิดในพื้นที่นั้น  ตามความเหมาะสม 
 ขอ  ๕๘   วิธีการทําลาย 
     ๕๘.๑  ใหหนวยที่มีกระสุนและวัตถุระเบิดที่จะตองทําลาย ทํารายงานขออนุมัติทําลาย
ไปยังฝูมีอํานาจสั่งการทําลาย  โดยรายงานตามสายการสงกาํลัง  เมื่อไดรับอนุมัติแลว  จึงจะดําเนินการ
ทําลายได 
     ๕๘.๒  วิธีการทําลาย  ใหทําลายดวยการเผา  หรือการระเบิด  หามทําการฝงหรือทิ้งใน
กองขยะ  หลุม  บอ  หนองน้ํา  ลําธาร  ทะเล  หรือทางน้ําในแผนดินเปนอันขาด  วิธีการทําลายขึ้นอยูกับ 
จํานวน  ขนาด  และภาวะของกระสุนหรือวัตถุระเบิดที่จะทําลาย  รวมทั้งสิ่งอํานวยความสะดวกที่มีและ
สภาพภูมิประเทศของพื้นที่ทําลาย  นอกจากนี้ กรมสรรพาวุธทหารบกยังอาจสั่งการใหดําเนินการทําลาย
ดวยวิธีอ่ืนไดอีกดวย  เชน  การถอดทําลาย  การสํารวจวัตถุระเบิด  และการทําลายดวยวิธีเคมี ฯลฯ 
     ๕๘.๓  การตั้งกรรมการในการทําลายกระสุนเสื่อมสภาพ  ที่มีลักษณะที่อาจเปน
อันตรายไมปลอดภัยในการเก็บรักษาและหยิบยก  ใหหนวยที่เกี่ยวของนั้น ๆ  จัดตั้งคณะกรรมการอยาง
นอย  ๓  นาย  ประกอบดวยนายทหารสรรพาวุธ  ๑  นาย  เปนหัวหนาชดุทําลายและเจาหนาที่ทําลายตาม
ความจําเปน  เพื่อดําเนินการทําลาย 
     ๕๘.๔  การแจงเจาหนาที่ฝายปกครอง  ในกรณีตองทําลายนอกที่ตั้งหนวยทหาร  ให
หนวยแจงเจาหนาที่ฝายปกครองของพื้นที่ทําลายนั้นทราบลวงหนาในเวลาอันสมควร  เพื่อประกาศให 
ราษฎรทราบ 
     ๕๘.๕  ขอควรระมัดระวัง 
                 ๕๘.๕.๑  เจาหนาที่ทุกคนตองไดรับการฝกในการทําลายโดยเฉพาะมาแลว  
และเขาใจการปฏิบัติเปนอยางดี 
                 ๕๘.๕.๒  หามดําเนินการใด ๆ  ที่นอกเหนือไปจากขอกําหนดที่ กรม 
สรรพาวุธทหารบกไดวางไว 
                 ๕๘.๕.๓  บริเวณการทําลาย  และยานพาหนะที่บรรทุกกระสุน  และวัตถุระเบิด
ไปทําลาย  จะตองแสดงเครื่องหมายอันตรายที่ทางราชการกําหนด 
     ๕๘.๖  การรายงานเมื่อไดดําเนินการทําลายแลว  ใหคณะกรรมการ ฯ รายงานผลการ
ปฏิบัติ  ซ่ึงประกอบดวย 
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                  ๔๘.๖.๑  วันเวลาปฏิบัติ 
                  ๔๘.๖.๒  ตําบลหรือพื้นที่ในการทําลายที่แนนอน 
                  ๔๘.๖.๓  จํานวน ชนิด และเลขงานกระสุน 
                  ๔๘.๖.๔  วิธีการทําลาย 
                  ๔๘.๖.๕  ผลการทําลาย           
                   ๔๘.๖.๖  ขอเสนอแนะ (ถามี)                                 
 

 
 
 

ตอนที่  ๗ 
การควบคุม 

 ขอ  ๕๙   ผูบังคับหนวยทกุระดับที่มีกระสุนในครอบครอง  เปนผูรับผิดชอบในการควบคุม
กระสุนทุกกรณี 
 ขอ  ๖๐   ประเภทการควบคุม 
     ๖๐.๑  การควบคุมทางการสงกําลัง  หนวยในสายการสงกําลังระดับต่ํากวา  ตองอยู 
ในความควบคุมของหนวยในระดับเหนือกวา  ทั้งนี้ใหหมายรวมถึงการดําเนินการตอไปนี้ดวย คือ:- 
               ๖๐.๑.๑  การประกันการจัดหากระสุนตามความตองการใหทันเวลา 
               ๖๐.๑.๒  การควบคุมมิใหมีกระสุนเกินความตองการ 
               ๖๐.๑.๓  การพิจารณาจํานวนกระสุน  ที่สะสมไวตามคลังกระสุนตาง ๆ 
               ๖๐.๑.๔  การกําหนดตารางการจัดหา 
                ๖๐.๑.๕  การกําหนดแผนการแจกจาย 
                ๖๐.๑.๖  การกําหนดความเรงดวนในการซอมบํารุง 
                ๖๐.๑.๗  การกําหนดวิธีการจําหนายของเกินตองการและสงคืน 
     ๖๐.๒  การควบคุมทางบัญชี  หนวยในสายการสงกําลังทุกระดับ จัดตั้งหนวยบัญชีคุม
หรือหนวยบัญชีกระสุนขึ้นตามความเหมาะสม  โดยใหอยูในความรับผิดชอบของผูบังคับหนวย  ทั้งนี้ 
เพื่อใหมีกระสุนเพียงพอแกการสงกําลังและเกิดสมดุลในการแจกจาย   และใหหมายรวมถึงการปฏิบัติ
ดังตอไปนี้ดวย คือ:- 
                ๖๐.๒.๑  การบันทึก  รายงาน  และจัดทําสถิติเกี่ยวกับ 
                   ๖๐.๒.๑.๑  จํานวนกระสุนคงคลัง  และคางรับ 
                   ๖๐.๒.๑.๒  สภาพกระสุน 
                ๖๐.๒.๒  การกําหนดจํานวนกระสุน เพื่อ 
                   ๖๐.๒.๒.๑  แจกจายแกหนวยในการสนับสนุน 
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                   ๖๐.๒.๒.๒  จัดวางกระสุนตามที่กําหนดไว 
                   ๖๐.๒.๒.๓  ใหหนวยในการสนับสนุนมีกระสุนตามความจําเปน 
 ขอ  ๖๑   กรรมวิธีในการควบคุมทางการสงกําลัง 
     ๖๑.๑  กระสุนสํารองสงคราม  กองทัพบกกําหนดระดับกระสุนสํารองสงคราม   ณ   
สถานการสงกําลังตาง ๆ  และใหหนวยตาง ๆ  ปฏิบัติตามคําสั่งกองทัพบกเกี่ยวกับหนาที่สนับสนุน  และ
หลักการวางระดับสิ่งอปุกรณประเภท  ๕  ที่ใชบังคับอยู  กับใหปฏิบัติดังนี้ 
               ๖๑.๑.๑  วันสงกําลังกระสุน   ใหปฏิบัติตามคําสั่งกองทัพบกเกี่ยวกับกําหนด 
เกณฑการสิ้นเปลืองกระสุนวัตถุระเบิด  ซ่ึงประมาณวาจะตองใชใน  ๑  วัน 
               ๖๑.๑.๒ จํานวนกระสุน 
                  ๖๑.๑.๒.๑  จํานวนกระสุนที่ใชยิงจากอาวุธ  =  วันสงกําลังกระสุน  X  
จํานวนอาวุธ  X  จํานวนวัน  (ระดับกระสุนที่กองทัพบกกําหนด) 
                        - จํานวนอาวุธ ใหถืออัตราการจัดและยุทโธปกรณของ
หนวยนั้น ๆ 
                        - จํานวนวัน  ใหถือปฏิบัติตามคําสั่งกองทัพบกเกี่ยวกับ
ระดับกระสุน 
                  ๖๑.๑.๒.๒  จํานวนกระสุนที่มิไดยิงจากอาวุธ  =   วันสงกําลัง 
กระสุน  X  จํานวนกองพล  X  จํานวนวัน  หรือ  วันสงกําลังกระสุน  X  จํานวนกําลังพล ๑๐๐๐  คน   
X  จํานวนวัน 
                  ๖๑.๑.๒.๓  จํานวนกระสุนตามขอ ๖๑.๑.๒.๑ และ ๖๑.๑.๒.๒ ไมรวม
อัตรากระสุนฝก  และอัตรากระสุนมูลฐาน 
     ๖๑.๒  อัตรากระสุนมูลฐาน  กองทัพบกกําหนดอัตรากระสุนมูลฐานของหนวยตาง ๆ 
โดยใหดําเนินการดังนี้ 
                 ๖๑.๒.๑  จํานวนและชนิดกระสุนตามอัตรามูลฐาน  ใหปฏิบัตติามคําสั่ง 
กองทัพบกที่ใชบังคับอยู 
                 ๖๑.๒.๒  ใหคลังแสงจายกระสุนตามอัตรามูลฐาน  ที่กองทัพบก กําหนดได
ทันทีเมื่อไดรับใบเบิกจากหนวยใช  โดยใหเจากรมสรรพาวุธทหารบกเปนผูอนุมัติ 
                 ๖๑.๒.๓  ใหนํากระสุนมูลฐาน  ซ่ึงมีสภาพเกาและอายุมาก  ออกหมุนเวียนไป
ทําการฝกและเก็บกระสุนฝกใหม  ซ่ึงมีขนาดและชนิดเดียวกันที่มีคุณภาพดีกวา  ไวทดแทนในจํานวน 
เทากัน  โดยปฏิบัติตามขอ  ๗๘  
                  ๖๑.๒.๔  กระสุนมูลฐานนี้  มีไวเพื่อใชในการรบหรือในกรณีฉุกเฉินเทานั้น  
หากนําไปใชในกรณีอ่ืนจะตองไดรับอนุมัติจากกองทัพบก 
                  ๖๑.๒.๕  สําหรับกองรักษาการณภายในหรือภายนอก  ใหใชกระสุนมูลฐาน
ของหนวย  โดยใหอยูในอํานาจอนุมัติของผูมีอํานาจสั่งจัดตั้งกองรักษาการณ 
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                   ๖๑.๒.๖  ผูบังคับหนวยจะตองรับผิดชอบใหมีจํานวนกระสุนครบตามอัตรามูล
ฐานและอยูในสภาพใชการรบไดทันที  หากปรากฏหรือสงสัยวาเสื่อมสภาพ จะตองรายงานตามสายการสง
กําลังโดยดวน  และสําเนารายงานตามสายการบังคับบัญชาทราบดวย 
     ๖๑.๓  กระสุนฝก 
                 ๖๑.๓.๑  ใหศูนยการทหาร  หรือ  โรงเรียนทหารตาง ๆ  ของ กองทัพบก  เปน
หนวยริเร่ิมในการกําหนดหลักสูตรและอัตรากระสุนฝกในรอบป  เสนอ  กรมยุทธศกึษาทหารบก  และให
กรมยุทธศึกษาทหารบก  พิจารณารวมกับหนวยที่เกี่ยวของ แลวเสนอกองทัพบกพิจารณาสั่งการตอไป 
                  ๖๑.๓.๒  การคิดคํานวณจํานวนกระสุนฝก ใหคิดจากกระสุนและวัตถุระเบิด
ตามคําสั่งกองทัพบกที่เกี่ยวของ 
                  ๖๑.๓.๓  ใหหนวยเกี่ยวของใชกระสุนและวัตถุระเบิดทําการฝก  โดยอาศัย
อัตรากระสุนฝก  แตไมเกินเครดิตกระสุนฝกที่กองทัพบกกําหนดให 
     ๖๑.๔  อัตรากระสุนทดสอบ  ใหกรมสรรพาวุธทหารบกพิจารณากําหนดอัตรากระสุน
ทดสอบของหนวยตาง ๆ  แลวเสนอกองทัพบกเพื่อพิจารณาสั่งการตอไป 
     ๖๑.๕  การจัดตั้งคลังยอยเพิ่มขึ้น  เพื่อสะดวกในการสงกําลัง  และกําหนดการ 
สนับสนุนใหแนชัด  ใหปฏิบัติตามคําสั่งกองทัพบกที่เกี่ยวของ 
     ๖๑.๖  การกําหนดราคาและรายการกระสุน  ใหกรมสรรพาวุธทหารบกประกาศให
หนวยในสายการสงกําลังตาง ๆ  ทราบ 
     ๖๑.๗  ใหกรมสรรพาวุธทหารบก  รับผิดชอบในการปรับระดับกระสุนของคลงัแสง 
และกํากับดูแลเกี่ยวกับการสงกําลังกระสุน ของสถานการสงกําลังกระสุนตาง ๆ เพื่อใหการสงกําลัง
กระสุนเปนไปโดยตอเนื่อง 
 ขอ  ๖๒   กรรมวิธีในการควบคุมทางบัญชี 
     ๖๒.๑  กรมสรรพาวุธทหารบก 
                ๖๒.๑.๑  เสนอแผนการแจกจายจากแหลงผลิตหรือจากการจัดหาไปยังคลังแสง  
คลังกระสุนกองบัญชาการชวยรบ  หรือคลังกระสุนสวนภูมิภาค 
                ๖๒.๑.๒   ดําเนินการวิเคราะหสถานภาพการสะสม  และรวบรวมพิจารณา
แผนการผลติ  และแผนการจัดหาเพื่อประกันการสงกําลังใหตอเนื่อง 
                ๖๒.๑.๓  เสนอแนะการสงกําลังกระสุนใหแกหนวยนอกกองทัพบก 
                ๖๒.๑.๔  ดําเนินการตรวจและใหคําแนะนําทางเทคนิคแกหนวยสงกําลังกระสุน
ตาง ๆ  อันเกี่ยวกับการรับ  การเก็บรักษา  การจาย  การตรวจสภาพ  การซอมบํารุง  การทําลาย  และการ
รายงานสถานภาพกระสุน 
                 ๖๒.๑.๕  กําหนดหมายเลข  ส่ิงอุปกรณกระสุน  (หมายเลขสิ่งอปุกรณ 
ประเภท  ๕ )  ที่ไมเคยมีการกําหนดมากอน 



 314 

                 ๖๒.๑.๖  ปรับปรุง  เสนอแนะแนวทางปฏิบัติในการแจกจาย  การระวังปองกัน  
การบรรทุก  รวมทั้งการบรรจุหีบหอ 
                 ๖๒.๑.๗  เก็บรักษาขอมูลตาง ๆ  ซ่ึงเกี่ยวกับ  ส่ิงอุปกรณประเภท  ๕ 
     ๖๒.๒  หนวยบัญชีคุม  กรมสรรพาวุธทหารบก  (กองควบคุมสิ่งอุปกรณ  กรม 
สรรพาวุธทหารบก) 
                  ๖๒.๒.๑  ตรวจสอบหลักฐานการเบิกและเสนอแผนการแจกจายเพื่อขอ 
อนุมัติ             
                  ๖๒.๒.๒  จัดทําบัญชีคุมกระสุนซึ่งสะสมไวที่คลังแสง  คลังกระสุน   
กองบัญชาการชวยรบ  และคลังกระสุนสวนภูมิภาค  ตลอดจนการสรุปรวมเกี่ยวกับการบันทึกสถานภาพ
กระสุน  แบบ  และวิธีเขียนบัตรบัญชีคุมตามผนวก  ท  (ทบ.๔๖๘-๕๑๔) และ  ท -๑ (ทบ.๔๖๘-๕๑๔-๑) 
                  ๖๒.๒.๓  จัดทําสถิติ  และขอมูลของกระสุนอันเกี่ยวกับ  การแบงมอบ  การ
จาํหนาย  การเบิกและการสงกําลังกระสุน 
                  ๖๒.๒.๔  จัดเตรียมและเสนอแนะการแบงมอบ 
                  ๖๒.๒.๕  จัดทําบัญชีคุมเครดิตกระสุนฝกซึ่งใชในปจจุบัน  รวมทั้งการแบง
มอบเครดิตกระสุนฝก  แบบและวิธีเขียนบัญชีคุมเครดิตกระสุนฝกตามผนวก  ธ  (ทบ.๔๖๘-๕๑๕) 
                  ๖๒.๒.๖  ตรวจสอบรายงานสถานภาพกระสุน  และเสนอขออนุมัติจําหนาย  
ทําลาย  หรือสงคืนกระสุนเกินตองการ  ใชการไมไดและลาสมัย 
                  ๖๒.๒.๗  จัดเตรียมและวิเคราะหผลการควบคุมการสงกําลัง และเสนอแนะ 
จํานวนในการจัดหาใหพอเพียงตามความจําเปน 
     ๖๒.๓  หนวยควบคุมการซอมบํารุงกระสุน  (กองคลังแสง  กรมสรรพาวุธทหารบก  
และกองบัญชาการชวยรบ) 
                 ๖๒.๓.๑  จัดทําและเสนอแผนงานประจําป   พรอมดวยเหตุผลเกี่ยวกับการตรวจ
สภาพการซอมบํารุง  และการทําลายกระสุนในครอบครองตามสายการบังคับบัญชา  
                 ๖๒.๓.๒  จัดทําและเสนอโครงการ  งบประมาณและการปฏิบัตติามโครงการ
เกี่ยวกับการตรวจสภาพการซอมบํารุง  และการทําลายตามสายการบังคับบัญชา 
                 ๖๒.๓.๓  สอบสวน  รายงานขอขัดของและอนุมัติตามคําสั่งกองทัพบกที่ 
เกี่ยวของเพื่อวิเคราะหสาเหตุ  และเสนอแนะวิธีปฏิบัติ                       
     ๖๒.๔  หนวยบัญชีคุมของคลังกระสุน  กองบัญชาการชวยรบ  และคลังกระสุนสวน
ภูมิภาค 
                 ๖๒.๔.๑  ตรวจสอบ  หลักฐานการเบิกและเสนอการแจกจาย         
                 ๖๒.๔.๒  จัดทําบัญชีคุมกระสุนซึ่งสะสมไว  ณ  คลังกระสุน  กองบัญชาการ
ชวยรบ  คลังกระสุนสวนภูมิภาค  และที่หนวยใช  ตลอดจนการสรุปรวมเกี่ยวกับการบันทึกสถานภาพ
กระสุนแบบและวิธีเขียนบัตรบัญชีคุมตามผนวก ท (ทบ.๔๖๘-๕๑๔) และผนวก ท ๑ (ทบ.๔๖๘-๕๑๔-๑) 
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                ๖๒.๔.๓  จัดทําสถิติขอมูลของกระสุนอันเกี่ยวกับ  การเบิก  การรับ  การแบง
มอบ  การตรวจสภาพการซอมบํารุง  การจําหนาย  และการทําลาย 
               ๖๒.๔.๔  ดําเนินการตรวจและใหคําแนะนําหนวยใช  อันเกี่ยวกับการควบคุม
ทางบัญชี 
               ๖๒.๔.๕  จัดทําบัญชีคุมเครดิตกระสุนฝกซึ่งใชในปจจุบัน รวมทั้งรายการ 
แบงมอบเครดิตกระสุนฝก  แบบและวิธีเขียนบัญชคีุมเครดิตกระสุนฝก  ตามผนวก  ธ (ทบ.๔๖๘-๕๑๕) 
               ๖๒.๔.๖  ตรวจสอบรายงานสถานภาพกระสุน  และเสนอขออนุมัติจําหนาย  
ทําลาย  หรือสงคืน 
                ๖๒.๔.๗  เก็บรักษาขอมูลตาง ๆ  เกี่ยวกับสิ่งอุปกรณประเภท  ๕  ของคลัง
กระสุนกองบัญชาการชวยรบ  และคลังกระสุนสวนภูมิภาค  และหนวยใช  ใหการเสนอแนะแกหนวย 
ในสายการสงกําลังระดับเหนือ  และหนวยในสายการบังคับบัญชาตามความเหมาะสม 
     ๖๒.๕  วิธีใชบัตรบัญชีคุม  ตามผนวก  น 
 

ตอนที่  ๘ 
การสํารวจ 

 
 ขอ  ๖๓   การสํารวจ คือ การตรวจจํานวน  ณ คลังกระสุนเพื่อปองกันและแกไขความคลาดเคลื่อน
ทางบัญชี  ที่เก็บ  การทุจริต  กระสุนเกินตองการ  และผลการรับสงหนาที่ 
 ขอ  ๖๔   ประเภทการสํารวจ 
     ๖๔.๑  การสํารวจเบ็ดเสร็จ  ไดแกการสํารวจกระสุนในครอบครองทั้งหมดโดยปด 
การเบิกจายทั้งสิ้น  การสํารวจประเภทนี้  ใชเฉพาะคลังกระสุนที่มีอุปกรณในการสํารวจสมบูรณ 
     ๖๔.๒  การสํารวจหมุนเวียน  ไดแกการสํารวจกระสุนที่กระทําในรอบป โดยแบง
กระสุน  ออกตามประเภท  ขนาด  ชนิดและเลขงาน  เพื่อทําการสํารวจหมุนเวียนกันไปตามตาราง 
กําหนดการสํารวจ 
     ๖๔.๓  การสํารวจพิเศษ  ไดแก  การสํารวจเปนครั้งคราวตามความจําเปน  การสํารวจ
กระสุนชนิดใด  จํานวนเทาใด  ยอมแลวแตกรณี  เชน  
                ๖๔.๓.๑  ไดรับคําสั่งจากผูมีอํานาจสั่งการสํารวจ 
                ๖๔.๓.๒  หนวยบัญชีคุมตองการสอบจํานวน 
                ๖๔.๓.๓  ที่เก็บคลาดเคลื่อน 
                ๖๔.๓.๔  เมื่อยอดคงคลังของบัญชีคุมเปนสูญ 
                ๖๔.๓.๕  เมื่อคลังทักทวงการจาย 
                ๖๔.๓.๖  เมื่อพบกระสุนนอกที่เก็บรักษาที่กําหนด 
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                ๖๔.๓.๗  เมื่อมีการรับ - สงหนาที่ 
                ๖๔.๓.๘  เมื่อเกิดอันตรายเกี่ยวกับกระสุน 
 ขอ  ๖๕   วิธีสํารวจ 
     ๖๕.๑  วิธีปดคลัง  โดยปกติใชกับประเภทการสํารวจเบ็ดเสร็จ โดยปฏิบัติดังนี้ 
                ๖๕.๑.๑  ใหทําการรับจายใหเสร็จสิ้นกอนถึงกําหนดวันเริ่มทําการสํารวจ 
                ๖๕.๑.๒  ประกาศระงับการรับจายใหหนวยตามสายการสงกําลังที่เกี่ยวของ
ทราบลวงหนา  การระงับการรับจาย  อาจระงับทั้งหมดหรือเพียงบางสวน  หรือหมุนเวียนเฉพาะกระสุน 
ที่กําลังสํารวจอยูก็ได  แตอาจมีขอยกเวนในกรณีพิเศษบางอยาง  เชน  การจายตามใบเบิกเรงดวน  เปนตน 
                ๖๕.๑.๓  เมื่อสํารวจเสร็จสิ้นแลว  ใหทํารายงานผลเปรียบเทียบการสํารวจเพื่อ
แกยอดบัญชีคุม  เมื่อไดรับอนุมัติแลว  จึงทําการแกยอดบัญชีคุมตอไป 
     ๖๕.๒  วิธีเปดคลัง  คือการสํารวจพรอมกับปฏิบัติงานในคลัง โดยไมระงับการรับจาย  
และบันทึกการรับจายทุกครั้งในระหวางการสํารวจ  โดยปกติใชกับประเภทการสํารวจหมุนเวียน  และ
สํารวจพิเศษ 
 ขอ  ๖๖   แบบและวิธีเขียน 
     ๖๖.๑  ใบสํารวจสิ่งอุปกรณ  (ใชในการนับจํานวนกระสุน)  แบบและวิธีเขียนตาม
ผนวก  บ  (ทบ.๔๐๐-๐๐๑) 
     ๖๖.๒  ใบรายงานผลเปรียบเทียบการตรวจสอบยอดสิ่งอุปกรณ  (ใชเพื่ออนุมัติแกไข
ยอดคงคลังตามที่เปนจริง)  แบบและวิธีเขียน  ตามผนวก  ป  (ทบ.๔๐๐-๐๑๒) 
 ขอ  ๖๗   กรรมวิธีในการสํารวจ  ใหผูมีอํานาจสั่งสํารวจสั่งตั้งชุดสํารวจขึ้น โดยประกอบดวย 
หัวหนาชุดสํารวจและชุดสํารวจอยางนอย  ๒  หนวย  ในหนวยสํารวจหนวยหนึ่ง ๆ ใหมีจํานวนเจาหนาที่
ตามความเหมาะสมและปฏิบัติดังนี้ 
     ๖๗.๑  กอนดําเนินการ  ใหตรวจผังการเก็บกระสุนกับกองกระสุนในคลังวาตรงตาม 
ผังการเก็บหรือไม 
     ๖๗.๒  สํารวจรหัสกระสุนและเลขงานกระสุนตามปายประจํากอง  หากไมตรงกัน 
ใหแยกออกเปนกองตางหาก 
     ๖๗.๓  เมื่อหนวยสํารวจแตละหนวย ไดดําเนินการทางเอกสารเกี่ยวกับใบสํารวจเสร็จ
ส้ินแลว  ใหเร่ิมทําการสํารวจกระสุนทุกรายการ  และทุกชนิด  โดยตรวจนับกระสุนทีละกองตามที่กําหนด
ในทิศทางสวนกัน  หรือจะในทิศทางใด ๆ  ก็ตาม  หามสํารวจพรอมกันในรายการเดียวกัน 
     ๖๗.๔  เมื่อตรวจนับไดเทาใด  ใหบันทึกไวในใบสํารวจในชองจํานวนที่นับไดและ 
ใหผูตรวจนับลงนามในใบสํารวจเปนหลักฐาน 
     ๖๗.๕  เมื่อสํารวจเสร็จสิ้นทุกรายการและทุกชนิดแลว  ใหนําใบสํารวจสงใหหัวหนา
ชุดสํารวจนํามาเปรียบเทียบกัน  ถาผลการสํารวจไมตรงกัน  ใหหัวหนาชุดสํารวจดําเนินการสํารวจใหม   
และใหถือผลการสํารวจใหมเปนผลแทจริงของการสํารวจ  โดยลงหลักฐานไวในใบสํารวจใหม 
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 ขอ  ๖๘   อํานาจในการสั่งสํารวจ 
     ๖๘.๑  คลังแสง  เจากรมสรรพาวุธทหารบก  หรือผูรับมอบอํานาจเปนผูส่ังสํารวจอยาง
นอยปละครั้ง 
     ๖๘.๒  คลังกระสุนกองบัญชาการชวยรบ  ผูบัญชาการกองบัญชาการชวยรบหรือ 
ผูรับมอบอํานาจเปนผูส่ัง  สํารวจอยางนอยปละ  ๒  คร้ัง 
     ๖๘.๓  คลังกระสุนสวนภูมิภาค  ผูบังคับหนวยสวนภูมิภาค  หรือผูรับมอบอาํนาจ 
เปนผูส่ังสํารวจ  อยางนอยปละ  ๒  คร้ัง 
     ๖๘.๔  หนวยใช  ผูบังคับหนวยหรือผูรับมอบอํานาจเปนผูส่ังสํารวจ อยางนอยเดือนละ
คร้ัง   
     ๖๘.๕  ใหหนวยสายการสงกําลัง  สรุปยอดการเบิกจายประจําปโดยตัดยอดในวันที่ 
๓๐  กันยายน  ของทุกป  แลวรายงานใหผูมีอํานาจสั่งสํารวจทราบ  โดยปกติผูมีอํานาจสั่งสํารวจจะไดส่ัง
การไวเปนการประจํา  ยกเวนในกรณีพิเศษ ซ่ึงอาจสั่งสํารวจนอกเหนือจากที่ไดส่ังการไวแลว หรือเมื่อ 
พบสิ่งผิดปกติเกี่ยวกับกระสุนก็ได 
 ขอ  ๖๙   อํานาจในการสั่งแกไขบัญชีคุม 
     ๖๙.๑  เมื่อสํารวจกระสุนเสร็จแลว  หากมีการคลาดเคลื่อน  ใหหัวหนาชุดสํารวจ
รายงานการปรับจํานวนกระสุน  เสนอผูมีอํานาจสั่งสํารวจ  โดยใชใบรายงานผลการเปรียบเทียบการ 
ตรวจสอบยอดสิ่งอุปกรณ  ตามผนวก  ป  (ทบ.๔๐๐-๐๑๒) 
     ๖๙.๒  ผูมีอํานาจสั่งสํารวจ  ส่ังตั้งกรรมการ  ประกอบดวยนายทหารสัญญาบัตร   
๓  นาย  เพื่อสอบสวนหาสาเหตุ  เมื่อปรากฏวาขาด  เกิน  ชํารุด  เสียหาย  หรือมีพฤติการณสอใหเห็นวา 
มิไดเปนไปตามสภาพ การเก็บรักษา 
     ๖๙.๓  ผูมีอํานาจสั่งสํารวจ  ใหดําเนินการดังนี้ 
                ๖๙.๓.๑  หากผลการสํารวจยอดเกินจากยอดบัญชีคุม  ใหเสนอผูมีอํานาจสั่ง 
สํารวจแกไขในบัตรบัญชีคมุได  แลวแจงใหกรมสรรพาวุธทหารบกทราบ           
                ๖๙.๓.๒  หากผลการสํารวจยอดขาดจากบัญชีคุมใหดําเนินการจําหนายตาม
ระเบียบ  เพื่อตัดยอดออกจากบัญชีคุม 
     ๖๙.๔  เมื่อไดรับอนุมัติจากผูมีอํานาจสั่งจําหนายแลว  ใหหนวยแกไขยอดบัญชีคุมได  
โดยปกติการแกไขยอดบัญชีคุม  จะตองกระทําภายหลังไดรับอนุมัติจากผูมีอํานาจอนุมัติจําหนาย  แตเพื่อมิ
ใหเสียผลในการปฏิบัติงาน  หนวยอาจหมายเหตุจํานวนที่สํารวจไวในบัญชีคุม  สําหรับการบันทึกและ
แกไขหลักฐานเกี่ยวกับการสํารวจในบัญชีคุม  จะตองบันทึกและลงนามกํากับดวยหมึกแดงเสมอ 
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ตอนที่  ๙ 
การรายงานสถานภาพกระสุน 

 
 ขอ  ๗๐   เพื่อใหผูบังคับบัญชาและหนวยสงกําลังตาง ๆ ในชั้นเหนือ  ไดทราบสถานภาพกระสุน
ของหนวยในการบังคับบัญชา  หรือหนวยในการสนับสนุนอยูเสมอ  จึงใหหนวยตาง ๆ ดําเนินการเกี่ยวกับ
การรายงานสถานภาพกระสุน  ดังนี้ 
     ๗๐.๑  แบบเอกสารในการรายงาน 
                ๗๐.๑.๑  ใหหนวยใช  คลังกระสุนกองบัญชาการชวยรบ,  คลังกระสุนสวน
ภูมิภาค  ใชแบบเอกสาร  ใบรายงานสถานภาพกระสุน แบบ  ๑  ตามผนวก  ผ  (ทบ.๔๖๘-๕๒๑ แบบ ๑)  
สําหรับคลังกระสุนกองบัญชาการชวยรบ  ใหทําใบสรุปการสะสมตามผนวก  ฝ(ทบ.๔๖๘-๕๒๒) ดวย 
                ๗๐.๑.๒  คลังแสง  ใชแบบเอกสาร  ใบรายงานสถานภาพกระสุน แบบ ๒   
ตามผนวก  พ  (ทบ.๔๖๘-๕๒๑ แบบ ๒)  และใบสรุปการสะสมตามผนวก  ฝ  (ทบ.๔๖๘-๕๒๒) 
     ๗๐.๒  ระยะเวลาในการรายงาน   
                 ทุกระดับหนวยรายงานทุกรอบ  ๑  เดือน  ปดรายงานในวันสิ้นสุดวันทําการของ
เดือนนั้น ๆ 
     ๗๐.๓  กรมสรรพาวุธทหารบก  ใชแบบเอกสารใบรายงานสถานภาพกระสุน  ตาม
ผนวก  พ  -  ๑  และผนวก  พ  -  ๒ 
 ขอ  ๗๑   วิธีรายงาน 
     ๗๑.๑  หนวยใช 
                 ๗๑.๑.๑  กองพันหรือหนวยเทียบเทาหรือกองรอยอิสระขึ้นไป  เปนหนวย
รายงานสถานภาพ  สําหรับหนวยเหนือขึ้นไปจากกองพัน  คงรายงานเฉพาะหนวยขึ้นตรงของตน  เวน
หนวยขึ้นตรงซึ่งไดรายงานใหหนวยที่ใหการสนับสนุนทราบแลว 
                ๗๑.๑.๒  ใหรายงานสถานภาพตอหนวยที่ใหการสนับสนุน ภายในวันที่  ๕  
ของเดือน  หลังจากปดรายงาน  และสําเนาเสนอตามสายการบังคับบัญชา  และใหหนวยตามสายการบังคับ
บัญชา  สรุปรวมเอกสารตามลําดับจนถึงหนวยขึ้นตรงกองทัพบก 
     ๗๑.๒  สวนภูมิภาค, สวนการศึกษาและหนวยขึ้นตรงอื่น ๆ  
                 รายงานสถานภาพกระสุนทั้งสิ้น  ทั้งในการสะสมของตนและในการเก็บ 
รักษาของหนวยใชในการสนับสนุน  เสนอกองบัญชาการชวยรบ  หรือกรมสรรพาวุธทหารบกภายใน 
วันที่  ๑๕  ของเดือน  หลังจากปดรายงาน 
     ๗๑.๓  กองบัญชาการชวยรบ รายงานสถานภาพกระสุนทั้งสิ้นและสรุปการสะสมที่
สวนภูมิภาคตาง ๆ  และกองบัญชาการชวยรบใหกรมสรรพาวุธทหารบกภายในวันที่  ๒๕  ของเดือน 
หลังจากปดรายงาน 
     ๗๑.๔  คลังแสง  รายงานสถานภาพกระสุนทั้งสิ้น  และสรุปการสะสมที่แผนกคลังตาง 
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ๆ ใหกรมสรรพาวุธทหารบก  ภายในวันที่  ๒๐  ของเดือน  หลังจากปดรายงาน 
     ๗๑.๕  กรมสรรพาวุธทหารบก  รายงานสถานภาพกระสุนทั้งสิ้นของกองทัพบก  ตอ
กรมสงกําลังบํารุงทหารบกภายในวันที่  ๑๐  ของเดือนถัดไป  หลังจากปดรายงาน 
     ๗๑.๖  การรายงานลาชากวากําหนดของหนวยใด ๆ ก็ตาม ใหหนวยขึ้นตรงกองทัพบก
ซ่ึงเปนหนวยในสายการบังคับบัญชาของหนวยนั้น ๆ  พิจารณาขอบกพรอง  แลวรายงานใหกองทัพบก
ทราบ 
 ขอ  ๗๒   การรายงานสถานภาพสมบูรณ 
     ๗๒.๑  การรายงานสถานภาพสมบูรณ  คือ  การรายงานกระสุนทุกรายการถึงแมวาจะ
ไมมีการเปลี่ยนแปลง 
     ๗๒.๒  ใหทุกหนวยที่เกี่ยวของรายงานสถานภาพสมบูรณ  เพื่อสรุปการเปลี่ยนแปลง
ในรอบ  ๖  เดือน  เมื่อส้ินสุดเดือนมีนาคมและกันยายน  และงดรายงานสถานภาพประจําเดือน 
 ขอ  ๗๓   ขอกําหนดอื่น ๆ  
     ๗๓.๑  กระสุนรายการใดที่หนวยนั้นไมไดรับจาย  หรือสะสมไว  หรือไมมีการ
เปลี่ยนแปลงจากรายงานสถานภาพกระสุนในรอบปที่แลว  ใหงดไมตองรายงาน  เฉพาะในกรณีที่ไมมีการ
เปลี่ยนแปลงทุกรายการ  ใหยืนยันดวยเครื่องมือส่ือสารที่เหมาะสม  ยกเวนการรายงานสถานภาพสมบูรณ 
     ๗๓.๒  รายช่ือกระสุนที่จะตองรายงาน  ใหใชรายช่ือกระสุนตามคําสั่งกองทัพบก
เกี่ยวกับการกําหนดชื่อกระสุน 
     ๗๓.๓  รายงานสถานภาพกระสุน  ใหถือเปนเอกสาร  "ลับ" 
     ๗๓.๔  สําหรับรายการกระสุนที่จะตองรายงาน  ใหถือตามรายการที่กรมสรรพาวุธ
ทหารบก  ประกาศและแจกจายใหทราบ 
 

ตอนที่ ๑๐ 
ขอกําหนดอื่น ๆ 

 ขอ  ๗๔   การพิจารณาหมุนเวียนกระสุน   
     เนื่องจากกระสุนวัตถุระเบิดเปนสิ่งอุปกรณสําคัญและอาจเสื่อมสภาพเนื่องจากการ 
เก็บรักษาตามปกติได  ฉะนั้นใหพิจารณาจายและใชกระสุนตามลําดับกอนหลังดังตอไปนี้ 
     ๗๔.๑  กระสุนที่นํามารวมเลขงานใหม 
     ๗๔.๒  กระสุนที่ผลของการตรวจสภาพระบุวา  ใหนําออกใช/จายกอน            
     ๗๔.๓  กระสุนที่บรรจุในหีบหอที่ไมไดมาตรฐาน                       
     ๗๔.๔  กระสุนในหีบเศษ  หีบพรอง                                    
     ๗๔.๕  กระสุนที่ไดเคยเปดหีบหอมาแลว                               
     ๗๔.๖  กระสุนเลขงานที่มีจํานวนนอย                                    
     ๗๔.๗  กระสุนที่ผลิตกอน  โดยตรวจตัวเลขที่ขางหีบจะปรากฏคําวา "Loaded"  



 320 

เชน  Loaded  ๕-๘๑  หมายความวา  เดือนที่  ๕  คือ  เดือนพฤษภาคม  ป  ๑๙๘๑ 
     ๗๔.๘  กระสุนที่ไดรับการซอมมาแลว                           
 ขอ  ๗๕  การเปรียบเทียบอายุกระสุนกับจํานวนนัด   
   ในบางกรณีกระสุนและวัตถุระเบิดมีความแตกตางทั้งในดานเวลาในการผลิตและจํานวน
นัดในเลขงาน  ใหอยูในดุลยพินิจของผูบังคับหนวยโดยพิจารณาถึงความแตกตางที่มากที่สุดเปนหลัก  คือ 
     ๗๕.๑  ถาความแตกตางทางจํานวนในเลขงานมนีอย  แตเวลาในการผลิตแตกตางกัน
มาก  ใหจายและใชกระสุนที่ผลิตกอน  เชน  กระสุนปนใหญ 
                -  Lot  Kn-๓๘-๒๐๓  มีจํานวน  ๒,๐๐๐  นัด  Loaded-๕-๖๓ 
                -  Lot  Ls-๒-๔๕  มีจํานวน  ๑,๕๐๐  นัด  Loaded-๑๑-๗๓                    
                ในกรณีนี้  ความแตกตางทางจํานวนในเลขงานมีนอย  แตเวลาในการผลิต
แตกตางกันมาก  ควรจายและใช  Lot  Kn-๓๘-๒๐๓  กอน 
     ๗๕.๒  ถาความแตกตางทางจํานวนในเลขงานมีมาก  แตเวลาในการผลิตแตกตางกัน
นอย  ใหใชกระสุนที่มีจํานวนนอย  เชน  กระสุนปนใหญ 
                 -  Lot  Ls-๑-๔๓  มีจํานวน  ๑๐๐  นัด  Loaded-๘-๗๓ 
                 -  Lot  Ls-๒-๔๕  มีจํานวน  ๑,๕๐๐  นัด  Loaded-๑๑-๗๓               
                ในกรณีนี้ความแตกตางทางจํานวนมาก  แตเวลาในการผลิตตางกันนอย ควรจาย
และใช  Lot  Ls-๑-๔๓ กอน 
 ขอ  ๗๖  การหมุนเวียนกระสนุมูลฐาน   
    ๗๖.๑  หนวยใชที่มีกระสุนมูลฐานอยูในครอบครอง  เมื่อมีความตองการหมุนเวียน
กระสุนมูลฐานไปเปนกระสุนฝก  และนํากระสุนฝกมาเปนกระสุนมูลฐาน  ใหหนวยนั้น ๆ ประสานกับ
หนวยสนับสนุน  โดยแจงรายละเอียดของกระสุนมูลฐานที่จะขอหมุนเวียน  แบบและวิธีเขียน  ตาม   
ผนวก  ฟ 
     ๗๖.๒  หนวยสนับสนุนประสานกับหนวยคลัง  ใหจายกระสุนฝกที่ใหมกวา และดีกวา 
เพื่อนาํมาจายใหหนวยที่ขอหมุนเวียนกระสุนมูลฐาน 
     ๗๖.๓  เมื่อหนวยสนับสนุนยืนยันกวากระสุนฝกที่ไดรับมานั้นใหมกวาและดีกวา 
ควรหมุนเวียนเปนกระสุนมูลฐานได  หนวยใชดําเนินการหมุนเวียนกระสุนโดยใหอยูในอํานาจอนุมัติ 
ของผูบังคับหนวยระดับกองพันหรือเทียบเทา  หรือกองรอยอิสระขึ้นไป  แลวดําเนินการดังนี้ 
               ๗๖.๓.๑  ลงบัญชีคุมกระสุนฝกตามที่ไดรับมา 
               ๗๖.๓.๒  โอนกระสุนมูลฐานจากบัญชีกระสุนมูลฐานมาลงบัญชีคุมกระสุนฝก 
               ๗๖.๓.๓  โอนกระสุนฝกจากบัญชีคุมกระสุนฝกมาลงบัญชีคุมกระสุนมูลฐาน 
               ๗๖.๓.๔  แจงผลการหมุนเวียนกระสุนใหหนวยสนับสนุนทราบ  แบบและวิธี
เขียน  ตาม  ผนวก  ภ            
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     ๗๖.๔  ในกรณีที่กระสุนฝกตามเครดิตกระสุนฝกของหนวยมีจํานวนนอย  แตมีกระสุน
มูลฐานมาก  ไมเพียงพอที่จะหมุนเวียนทั้งหมดได  หากหนวยมีความตองการนํากระสุนมูลฐานหมุนเวียน  
ใหดําเนินการตามที่ไดกลาวมาแลว  และเมื่อหนวยสนับสนุนไดรับกระสุนฝกสวนรวมที่สามารถจายให
เปนกระสุนมูลฐานได  หนวยสนับสนุนอาจสั่งใหหนวยที่ขอหมุนเวียนกระสุนมูลฐานนั้น  สงคืนกระสุน
มูลฐานแลวเบิกเปลี่ยนใหมได  สวนกระสุนมูลฐานที่หนวยขอหมุนเวียนสงคืน  ใหหนวยสนับสนุน
พิจารณาจายใหหนวยอ่ืนนําไปใชในการฝกตอไป  และใหหนวยสนับสนุนแจงผลการหมุนเวียนใหหนวย
เหนือทราบเพื่อดําเนินการตอไป 
 ขอ  ๗๗  การหมุนเวียนกระสุนสํารองสงคราม  ใหปฏิบัติเชนเดียวกันกับกระสุนมูลฐาน 
 ขอ  ๗๘  วิธีดําเนินการจายอัตโนมัติ 
    ๗๘.๑  หนวยจายทําใบเบิก ๑ ชุด โดยใบแบบพิมพ ทบ.๔๖๘-๕๑๒  หรือ   
ทบ.๔๖๘-๕๑๓  แลวแตกรณี 
    ๗๘.๒  ลงทะเบียนหนวยจายแลว บันทึกคําวา  “อัตโนมัติ”  ไวดานบนของใบเบิก 
ดวยอักษรสีแดง 
    ๗๘.๓  บันทึกการจาย 
    ๗๘.๔  ผูตรวจสอบลงนามแลว เสนอผูมีอํานาจอนุมัติ 
    ๗๘.๕  เก็บใบเบิกฉบับที่  ๓  ไวในแฟมรอเรื่อง  สวนที่เหลือสงไปใหหนวยเบิก 
พรอมกบักระสุน 
    ๗๘.๖  หนวยเบิกลงที่ใบเบิก  ลงนามผูเบิกและผูรับกระสุนในใบเบิกฉบับที่  ๑,  ๒ 
และ  ๔  แลวสงใบเบิกฉบับที่  ๑  คืนหนวยจายภายใน  ๗  วัน  นับจากวันที่ไดรับกระสุน  สวนใบเบิก 
ที่เหลือไดดําเนินการเชนเดียวกับการเบิกตามปกติ 
 ขอ  ๗๙  ใบแจงเลขงานกระสุน   ในการสงคืน  การจาย  การโอนและการยืมกระสุน ใหหนวย 
สงคืน  หนวยจาย  หนวยโอน  และหนวยใหยืม  ทําใบแจงเลขงานกระสุนเพิ่มขึ้น  และแนบไปพรอมกับ
หลักฐานแบบฟอรมนั้น ๆ  ดวย  แบบและวิธีเขียนใบแจงเลขงานกระสุนตาม ผนวก  ม  (ทบ.๔๖๘-๕๐๘)  
  สําหรับ คลังกระสุนสวนภูมิภาค  คลังกระสุนกองบัญชาการชวยรบและคลังแสง  ให
รายงานเลขงานกระสุน  ของกระสุนในการสะสมทั้งสิ้น  ตามเลขงานและจํานวนในเลขงานทุกระยะ 
๖  เดือน  โดยปดรายงานในสิ้นเดือน  มกราคม,  มิถุนายน  มายัง  กองควบคุมสิ่งอุปกรณ  กรมสรรพาวุธ
ทหารบก  ภายในวันที่  ๑๕  ของเดือน  หลังจากปดรายงานโดยใชใบแจงเลขงานกระสุน 
 ขอ  ๘๐   กระสุนฝกบรรจุ  เนื่องจากกระสุนฝกบรรจุเปนอุปกรณเครื่องชวยฝก ฉะนั้นจึงให 
กรมยุทธศึกษาทหารบกกําหนดวิธีการสงกําลังกระสุนฝกบรรจุขึ้น  ตามความเหมาะสม  โดยพิจารณา 
รวมกับกรมยุทธการทหารบก และ กรมสงกําลังบํารุงทหารบก 
 ขอ  ๘๑   คําเทียบศัพท  เพื่อใหการทําความเขาใจในระเบียบนี้เปนไปโดยถูกตองและเหมาะสม จึง
ไดกําหนดการเทียบศัพทไว  ตามผนวก  ย 
 ขอ  ๘๒   รายการราคาสิ่งอุปกรณประเภท  ๕  และของหมุนเวียน  ใหถือปฏิบัติตามคําสั่ง 
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กองทัพบก  เกี่ยวกับรายการและราคากระสุนตลอดจนของหมุนเวียน 
 ขอ  ๘๓   อํานาจในการวางระเบียบปลีกยอย   เพื่อความสะดวกเรียบรอยในการปฏิบัติ ให 
กรมสรรพาวุธทหารบก  ตราระเบียบปลีกยอยและขอกําหนดอื่น ๆ  ในสวนที่เกี่ยวของ  ตามที่ระบุไว 
ในระเบียบนี้   
 ขอ  ๘๔   สําหรับสิ่งอุปกรณที่อยูในความรับผิดชอบของกรมวิทยาศาสตรทหารบก  ใหใช
ระเบียบนี้โดยอนุโลม 
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