
 ระเบียบกองทัพบก  
วาดวย การสงกําลังบํารุงสิ่งอุปกรณ ประเภท ๒ และ ๔  

พ.ศ.๒๕๓๔  
------------------------------- 

 
         โดยที่เปนการสมควรปรับปรุงระเบียบกองทัพบก  วาดวยการสงกําลังสิ่งอุปกรณ  ประเภท ๒ และ 
๔ พ.ศ.๒๕๓๒  ใหเหมาะสมยิ่งขึ้น จึงวางระเบียบไวดังนี้  
         ขอ ๑ ระเบียบนี้เรียกวา "ระเบียบกองทัพบก วาดวยการสงกําลังสิ่งอุปกรณ ประเภท ๒ และ ๔ 
พ.ศ.๒๕๓๔"   
         ขอ ๒ ใหใชระเบียบนี้ ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป  
         ขอ ๓ ใหยกเลิก ระเบียบกองทัพบก  วาดวยการสงกําลังสิ่งอุปกรณ  ประเภท ๒  และ ๔  พ.ศ.
๒๕๓๒  
         บรรดาระเบียบ คําสั่ง และคําชี้แจงอื่นใด ที่นํามากําหนดไวในระเบียบนี้    หรือที่ขัดแยงกับ
ระเบียบนี้ ใหใชระเบียบนี้แทน  
         ขอ ๔ ใหเจากรมสงกําลังบํารุงทหารบกรักษาการใหเปนไปตามระเบียบนี้  
  

ตอนที่ ๑  
คําจํากัดความ  

 
         ขอ ๕ คําจํากัดความที่ใชในระเบียบนี้  
              ๕.๑ การสงกําลัง หมายถึง การปฏิบัติการในเรื่อง ความตองการ  การจัดหา    การแจกจาย 
และการจําหนายสิ่งอุปกรณ รวมทั้งการควบคุมการปฏิบัติตามขั้นตอนดังกลาว  
              ๕.๒ ความตองการ หมายถึง การกําหนดหรือการเสนอหรือคําขอในเรื่องสิ่งอุปกรณตาม
จํานวนและในเวลาที่บงไว หรือตามเวลาที่กําหนดไว  
              ๕.๓ การควบคุม หมายถึง การควบคุมทางบัญชี และการควบคุมทางการสงกําลัง  
              ๕.๔ การควบคุมทางบัญชี  หมายถึง วิธีดําเนินการในการควบคุมสิ่งอุปกรณที่เกี่ยวกับการ
ควบคุมการแจกจายการจายเพิ่มเติม การรวบรวมบันทึกรายงาน  การจัดทาํขอมูลถาวรตาง ๆ การ
สํารวจ  การรายงานสถานภาพสิ่งอุปกรณ  การกําหนดนโยบายเกี่ยวกับระดับสิ่งอุปกรณ   เพื่อการ
ประหยัดโดยตอเนื่องทุกขั้นตอนในสายงานการสงกําลังและสายการบังคับบัญชา    นับตั้งแตส่ิง
อุปกรณไดเร่ิมเขาสูระบบการสงกําลังไปจนกระทั่งหนวยใชไดใชหมดสิ้นไป และไดรับอนุมัติให
จําหนายออกจากบัญชีคุมของกองทัพบกแลว  



              ๕.๕ การควบคุมทางการสงกําลัง   หมายถึง วิธีดําเนินการที่เกี่ยวกับระบบการรายงาน การ
คํานวณ การรวบรวมขอมูลและการประเมินคา เพื่อใหส่ิงอุปกรณตามความตองการทั้งสิ้นไดสวน
สัมพันธกับทรัพยสินที่มีอยู อันจะเปนแนวทางในการประมาณการดานงบประมาณ การจัดหา  การ
แจกจาย และการจําหนายสิ่งอุปกรณ  
              ๕.๖ การจัดหา หมายถึง กรรมวิธีเพื่อใหไดมาซึ่งสิ่งอุปกรณ  
              ๕.๗ การแจกจาย หมายถึง การรับ การจาย การเก็บรักษา และการขนสิ่งอุปกรณ  
              ๕.๘ การจําหนาย หมายถึง     การตัดยอดสิ่งอุปกรณออกจากความรับผิดชอบของ
กองทัพบก เนื่องจากสูญไป ส้ินเปลืองไป (ส่ิงอุปกรณส้ินเปลือง) ชํารุดเสียหายจนไมสามารถซอม
คืนสภาพไดอยางคุมคา เสื่อมสภาพจนใชงานไมได  หรือสูญหาย  ตาย  เกินความตองการ   หรือเปน
ของลาสมัย ไมใชราชการตอไป  
              ๕.๙ ส่ิงอุปกรณ หมายถึง  ส่ิงของที่จําเปนทั้งมวล สําหรับหนวยทหารรวมทั้งที่มีไวเพื่อ
ดํารงอยู และการปฏิบัติการของหนวยทหารดวย เชน อาหาร เครื่องแตงกายเชื้อเพลิง สัตว 
ยานพาหนะ อาวุธ กระสุน วัตถุระเบิด เครื่องจักรกล ตลอดจนเครื่องมือเครื่องใชตาง ๆ เปนตน  
              ๕.๑๐ ส่ิงอุปกรณประเภท ๒ หมายถึง ส่ิงอุปกรณซ่ึงอนุมัติใหหนวยมีไวในครอบครอง 
โดยระบุเปนอัตราของหนวยหรือบุคคล เชน เครื่องแตงกาย อาวุธ เครื่องมือ และชิ้นสวนซอม เปน
ตน  
              ๕.๑๑ ส่ิงอุปกรณประเภท ๔  หมายถึง ส่ิงอุปกรณซ่ึงมิไดระบุไวในอัตราของหนวย หรือ
มิไดจัดไวเปนสิ่งอุปกรณตามประเภทอื่น ๆ      แตอาจอนุมัติใหหนวยมีไวในครอบครองตามความ
จําเปน เชน วัสดุในการกอสราง และเครื่องปรับอากาศ เปนตน  
              ๕.๑๒ ส่ิงอุปกรณสําเร็จรูป       หมายถึง   ส่ิงอุปกรณที่เกิดจากการรวมเขาดวยกันของ
ผลิตภัณฑสําเร็จรูป องคประกอบ สวนประกอบ ช้ินสวน และ/หรือ วัสดุซ่ึงพรอมที่จะใชไดตาม
ความมุงหมาย เชน เรือ รถถัง เครื่องบิน และโรงงานจักรกลเคลื่อนที่ เปนตน  
              ๕.๑๓ ส่ิงอุปกรณสําคัญ หมายถึง ส่ิงอุปกรณที่มีความจําเปนตอ การฝก การรบ ราคาแพง 
ยากตอการจัดหาหรือการผลิต  มีความตองการไมแนนอน   อาจจะขาดหรือเกินอยูเสมอในระบบการ
สงกําลัง และ/หรือ เปนรายการที่อาจเกิดวิกฤตในวัสดุขั้นมูลฐาน โดยกรมฝายยุทธ-บริการเสนอ
บัญชีรายการใหกองทัพบกประกาศเปนสิ่งอุปกรณสําคัญ  เชน รถถัง ชุดเรดาห เครื่องแตงกายพิเศษ 
โทรศัพทสนาม และหนากากปองกันไอพิษ เปนตน  
              ๕.๑๔ ส่ิงอุปกรณหลัก หมายถึง  ส่ิงอุปกรณที่ใชเวลาในการจัดหานานและราคาแพง   แต
มิไดระบุไวเปนสิ่งอุปกรณสําคัญ    โดยกรมฝายยุทธบริการที่รับผิดชอบทําบัญชี     และประกาศเปน
ส่ิงอุปกรณหลักไดเอง เชน เครื่องมือกอสราง และเครื่องสื่อสารประจําที่ เปนตน  
              ๕.๑๕ ส่ิงอุปกรณรอง     หมายถึง     ส่ิงอุปกรณสําเร็จรูปทุกรายการซึ่งมิไดระบุไวเปนสิ่ง
อุปกรณสําคัญและสิ่งอุปกรณหลัก โดยทั่วไปแลวส่ิงอุปกรณเหลานี้  จะใชเวลาในการจัดหาสั้นราคา



ถูกและงายตอการจัดหา เชน เครื่องแตงกาย เครื่องสนาม ส่ิงอุปกรณทั่วไป เครื่องใชประจําบานพัก และ
น้ํามัน เปนตน  
              ๕.๑๖ ส่ิงอุปกรณถาวร หมายถึง      ส่ิงอุปกรณถาวรกําหนดอายุ   และสิ่งอุปกรณถาวรไม
กําหนดอายุของสิ่งอุปกรณทั้งมวล ซ่ึงจําเปนสําหรับการปฏิบัติของหนวยทางทหาร  
              ๕.๑๗ ส่ิงอุปกรณถาวรกําหนดอายุ หมายถึง ส่ิงอุปกรณสําเร็จรูปซึ่งมีสภาพและลักษณะ
มั่นคงตอการใชงาน  แตยอมเสื่อมสภาพเสื่อมราคาไปตามวาระ   และระยะเวลาแหงการใชงาน  
              ๕.๑๘ ส่ิงอุปกรณถาวรไมกําหนดอายุ หมายถึง ส่ิงอุปกรณสําเร็จรูป ซ่ึงมีสภาพและลักษณะ
มั่นคงตอการใชงาน หากมีการเก็บรักษาและการปรนนิบัติบํารุงเปนอยางดีแลวยอมจะมีอายุยืนนาน  
              ๕.๑๙ ส่ิงอุปกรณใชส้ินเปลือง หมายถึง  ส่ิงอุปกรณที่ใชแลวยอมหมดสิ้นไป  ไมคงรูป ไม
คงสภาพ และ/หรือ ไมมีคุณคาของการใชงานเหมือนเดิม  
              ๕.๒๐ ส่ิงอุปกรณสํารองเพื่อการซอมบํารุง   หมายถึง   ส่ิงอุปกรณสําเร็จรูป      หรือ
องคประกอบเพื่อสะสมไว ณ ที่ตั้งการสงกําลังหรือซอมบํารุง   เพื่อจายทดแทนสิ่งอุปกรณที่ชํารุด
ซอมได ซ่ึงไมสามารถซอมบํารุงโดยหนวยสนับสนุนไดทันตามกําหนด  
              ๕.๒๑ ส่ิงอุปกรณใชการได หมายถึง ส่ิงอุปกรณที่มีคุณภาพใชงานไดตามความ 
มุงหมายเดิม  
              ๕.๒๒ ส่ิงอุปกรณใชการไมได หมายถึง ส่ิงอุปกรณที่ลาสมัยหรือสึกหรอชํารุด ไมสามารถ
นําไปใชไดตามความมุงหมายเดิม จําเปนตองซอมปรับสภาพ หรือดัดแปลง กอนที่จะนําเขาเก็บ
รักษาเพื่อแจกจายหรือเพื่อใชงานตอไป  
              ๕.๒๓ ส่ิงอุปกรณซอมคุมคา หมายถึง ส่ิงอุปกรณที่ชํารุดและตองการซอมซึ่งพิจารณาแลว
เห็นวาเปนการเหมาะสม และประหยัดในการซอมบํารุง  
              ๕.๒๔ ส่ิงอุปกรณงดใชการ หมายถึง ส่ิงอุปกรณสําเร็จรูปซึ่งอยูในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง 
ดังตอไปนี้  
                   ๕.๒๔.๑ ไมทํางานตามหนาที่  
                   ๕.๒๔.๒ ไมปลอดภัยในการใช  
                   ๕.๒๔.๓ ถาใชตอไปจะเสียหายมากขึ้น  
              ๕.๒๕ ยุทธภัณฑ หมายถึง ส่ิงอุปกรณทั้งมวลอันจําเปนเพื่อปฏิบัติการ เพื่อดํารงและ
สนับสนุนการปฏิบัติการรบของหนวยทหาร (รวมถึง เรือรบ รถถัง อาวุธอัตตาจร อากาศยาน ฯลฯ 
และอะไหลที่เกี่ยวของ ช้ินสวนอะไหล ช้ินสวนซอมและอุปกรณสนับสนุน  แตไม
รวมถึงอสังหาริม-ทรัพย สถานที่ตั้งและสาธารณูปโภค)  
              ๕.๒๖ ยุทโธปกรณ หมายถึง ส่ิงอุปกรณทั้งมวลที่ตองการจัดใหบุคคล หรือหนวยทหาร 
ไดแก อาวุธ ยานพาหนะ เครื่องแตงกาย เครื่องมือ ฯลฯ   
              ๕.๒๗ วัสดุ หมายถึง ช้ินสวนหรือส่ิงของตาง ๆ ซ่ึงไดทําขึ้น หรือประกอบขึ้น  



              ๕.๒๘ ช้ินสวนซอม   หมายถึง   องคประกอบ สวนประกอบ และชิ้นสวนที่ใชในการซอม
บํารุงสิ่งอุปกรณตามที่กําหนดไวในคูมือสงกําลัง และ/หรือ คูมือเทคนิคที่มีบัญชีช้ินสวนซอม เชน 
ลํากลองปน คาบูเรเตอร และหลอดวิทยุ เปนตน  
              ๕.๒๙ องคประกอบ หมายถึง ส่ิงอุปกรณที่เกิดจากการรวมเขาดวยกันของสวนประกอบ
และชิ้นสวนตาง ๆ ซ่ึงสามารถปฏิบัติงานไดในตัวเอง แตอาจตองอาศัยการควบคุมจากภายนอก หรือ
อาศัยการขับเคลื่อนจากแหลงอื่นประกอบดวย เชน เครื่องยนต และเครื่องกําเนิดไฟฟา เปนตน  
              ๕.๓๐ สวนประกอบ หมายถึง ส่ิงอุปกรณซ่ึงประกอบดวยช้ินสวนตาง ๆ ที่เชื่อมตอหรือ
สัมพันธกันตั้งแตสองชิ้นขึ้นไป และสามารถถอดแยกออกจากกันได เชน เครื่องเปลี่ยนความเร็ว และ
คาบูเรเตอร เปนตน  
              ๕.๓๑ ช้ินสวน   หมายถึง   ส่ิงอุปกรณที่ไมสามารถถอดแยกออกจากกันได     หรือเปนสิ่ง
อุปกรณที่ไดออกแบบไวใหถอดแยกออกจากกันไมได    เชน  หลอดวิทยุ  ยางนอกรถยนต  และลํา
กลองปน เปนตน  
              ๕.๓๒ คลัง หมายถึง  หนวยที่มีความรับผิดชอบในการปฏิบัติภารกิจในเรื่องความตองการ 
การควบคุม การจัดหา การแยกประเภท  การแจกจาย การซอมบํารุง  และการจําหนายสิ่งอุปกรณ  
              ๕.๓๓ คลังสายงาน หมายถึง  คลังซึ่งกรมฝายยุทธบริการ   หรือกรมฝายกิจการพิเศษได
จัดตั้งขึ้น เพื่อปฏิบัติภารกิจของคลังสายงานเดียวกัน  
              ๕.๓๔ คลังทั่วไป หมายถึง คลังที่จัดตั้งขึ้นเพื่อปฏิบัติภารกิจของคลัง ตั้งแตสองสายงานขึ้นไป  
              ๕.๓๕ คลังกองบัญชาการชวยรบ หมายถึง คลังทั่วไปซึ่งกองบัญชาการชวยรบไดจัดตั้งขึ้น  
              ๕.๓๖ คลังสวนภูมิภาค หมายถึง คลังทั่วไปซึ่งมณฑลทหารบก หรือจังหวัดทหารบก ไดจัด
ตั้งขึ้น  
              ๕.๓๗ หนวยสนับสนุนทางการสงกําลัง      หมายถึง  หนวยสนับสนุนโดยตรงหนวย
สนับสนุนทั่วไป และคลัง  
              ๕.๓๘ หนวยสนับสนุนทั่วไป หมายถึง หนวยซ่ึงมีภารกิจสนับสนุนดานการสงกําลัง และ/
หรือ การซอมบํารุงตอหนวยสนับสนุนโดยตรง  
              ๕.๓๙ หนวยสนับสนุนโดยตรง หมายถึง หนวยซ่ึงมีภารกิจสนับสนุนดานการสงกําลัง 
และ/หรือ การซอมบํารุงโดยตรงตอหนวยใช  
              ๕.๔๐ หนวยใช หมายถึง หนวยที่ไดรับสิ่งอุปกรณตาม อจย.,อสอ. หรืออนุมัติอ่ืนใด ซ่ึง
ไดรับประโยชนจากการใชส่ิงอุปกรณนั้น ๆ  
              ๕.๔๑ หนวยเบิก หมายถึง หนวยใชตั้งแตระดับกองพันหรือเทียบเทา หรือกองรอยอิสระ
ขึ้นไป หรือหนวยอิสระที่ ทบ.อนุมัติ    หรือหนวยสนับสนุนทางการสงกําลังทุกระดับที่เบิกสิ่ง
อุปกรณไปยังหนวยจาย  



              ๕.๔๒ หนวยจาย หมายถึง หนวยสนับสนุนทางการสงกําลังซึ่งทําหนาที่จายสิ่งอุปกรณ
ใหแกหนวยเบิก  
              ๕.๔๓ หนวยบัญชีคุม หมายถึง หนวยซ่ึงดําเนินการควบคุมทางบัญชีตอส่ิงอุปกรณ  
              ๕.๔๔ วันสงกําลัง หมายถึง    ปริมาณสิ่งอุปกรณที่ประมาณวาจะใชส้ินเปลืองไปในหนึ่ง
วันตามสภาวะการณตาง ๆ  
              ๕.๔๕ ระดับสงกําลัง หมายถึง ปริมาณสิ่งอุปกรณ ณ ที่ตั้งการสงกําลังตาง ๆ ที่ไดรับอนุมัติ
ใหสะสมไวเพื่อสนับสนุนการสงกําลังใหสมบูรณและตอเนื่อง โดยปกติจะตองกําหนดเปนจํานวน
วันสงกําลัง หรืออาจจะกําหนดเปนจํานวนสิ่งอุปกรณก็ได  
              ๕.๔๖ ระดับปฏิบัติการ หมายถึง ปริมาณสิ่งอุปกรณที่ตองการใหมีไวเพื่อสนับสนุนการ
ปฏิบัติการในระยะเวลาเบิกหรือรับสิ่งอุปกรณที่สงมาเพิ่มเติม  
              ๕.๔๗ ระดับปลอดภัย   หมายถึง  ปริมาณสิ่งอุปกรณที่เพิ่มเติมจากระดับปฏิบัติการใหมีคง
คลังไว เพื่อสามารถปฏิบัติการไดอยางตอเนื่องในเมื่อมีเหตุขัดของในการสงเพิ่มเติมตามปกติ หรือ
เมื่อความตองการไมเปนไปตามที่คาดคะเนไว  
              ๕.๔๘ ระดับเก็บกัน หมายถึง   ปริมาณสิ่งอุปกรณที่หนวยสนับสนุนทางการสงกําลังไดรับ
อนุมตัิใหเก็บกันไวไดเกินกวาเกณฑเบิก  
              ๕.๔๙ เกณฑสะสม หมายถึง ปริมาณสูงสุดของสิ่งอุปกรณที่มีคงคลัง เพื่อสนับสนุน
ทางการปฏิบัติการไดอยางตอเนื่อง    ซ่ึงประกอบดวยระดับปฏิบัติการและระดับปลอดภัย  
              ๕.๕๐ เกณฑเบิก หมายถึง      ปริมาณสูงสุดของสิ่งอุปกรณคงคลังรวมกับคางรับ ซ่ึง
จําเปนสําหรับสนับสนุนการปฏิบัติการในระยะนั้น และเพียงพอสําหรับความตองการที่คาดวาจะมี
ในอนาคต หรือคือผลรวมของเกณฑสะสมกับเวลาในการเบิกและจัดสง  
              ๕.๕๑ เกณฑความตองการ หมายถึง    ปริมาณสูงสุดของสิ่งอุปกรณคงคลังรวมกับที่ส่ังซื้อ  
ซ่ึงจําเปนสําหรับสนับสนุนการปฏิบัติการในระยะนั้น  และพอเพียงสําหรับความตองการที่คาดวาจะ
มีในอนาคต  หรือคือผลรวมของสิ่งอุปกรณ  ตามระดับปลอดภัย วงรอบการจัดหา เวลาลวงหนาใน
การจัดหา และเวลาที่เสียไปในการรายงานสถานภาพ  
              ๕.๕๒ เวลาในการเบิกและจัดสง      หมายถึง   เวลานับตั้งแตวันที่หนวยเบิกทําการเบิกสิ่ง
อุปกรณ จนถึงวันที่ไดรับสิ่งอุปกรณ  
              ๕.๕๓ เวลาลวงหนาในการจัดหา หมายถึง เวลานับตั้งแตริเร่ิมทําการจัดหาจนถึงวันที่ไดรับ
ส่ิงอุปกรณงวดแรก เขาสูระบบการสงกําลัง  
              ๕.๕๔ วงรอบการสอบทาน หมายถึง หวงเวลาที่กําหนดใหทําการสอบทาน  
              ๕.๕๕ วงรอบการเบิก หมายถึง หวงเวลาที่กําหนดใหทําการเบิก  
              ๕.๕๖ วงรอบการจัดหา หมายถึง หวงเวลาที่กําหนดใหทําการจัดหา  



              ๕.๕๗ จุดเพิ่มเติม หมายถึง   ปริมาณสิ่งอุปกรณระดับที่ตองการทําการเบิกเพิ่มเติม  ซ่ึง
เทากับผลรวมของระดับปลอดภัยกับเวลาในการเบิกและจัดสง ทั้งนี้เพื่อเก็บรักษาไวซ่ึงเกณฑสะสม  
              ๕.๕๘ ปจจัยทดแทน    หมายถึง ตัวเลขแสดงความสิ้นเปลืองของสิ่งอุปกรณถาวร เปนรอย
ละหรือพันละตอเดือน  
              ๕.๕๙ อัตราสิ้นเปลือง หมายถึง      ตัวเลขที่แสดงความสิ้นเปลืองของสิ่งอุปกรณใช
ส้ินเปลือง โดยกําหนดเปนมาตรฐานอยางใดอยางหนึ่งตามความเหมาะสม  
              ๕.๖๐ คงคลัง หมายถึง    ปริมาณสิ่งอุปกรณที่มีอยูในครอบครองของหนวยตามบัญชีคุมใน
ขณะนั้น  
              ๕.๖๑ คางรับ หมายถึง ปริมาณสิ่งอุปกรณที่คาดหมายวาจะไดรับจากการจัดซื้อ การเบิก
และจากแหลงอื่น ๆ เชน การโอน และการซอมบํารุง เปนตน  
              ๕.๖๒ คางจาย หมายถึง ปริมาณสิ่งอุปกรณ ซ่ึงหนวยจายไมสามารถจายใหหนวยเบิกได
ครบในขณะที่ขอเบิกมา และบันทึกเปนหลักฐานไวเพื่อปลดเปลืองคางจายใหเมื่อมีส่ิงอุปกรณ  
              ๕.๖๓ การเบิก หมายถึง       วิธีดําเนินการเสนอคําขอไปยังหนวยสนับสนุนทางการสง
กําลัง เพื่อขอรับสิ่งอุปกรณตามจํานวนที่ตองการ  
              ๕.๖๔ การยืม หมายถึง วิธีดําเนินการขอรับการสนับสนุนสิ่งอุปกรณเปนการชั่วคราว (เวน
ช้ินสวนซอม) สําหรับเพิ่มพูนการปฏิบัติภารกิจหรือสําหรับการทรงชีพของหนวยใช ซ่ึงหนวยไมได
รับอนุมัติใหมีส่ิงอุปกรณดังกลาวไวในครอบครอง หรืออนุมัติใหมีไวแลวแตไมเพียงพอ  
              ๕.๖๕ การติดตามใบเบิก หมายถึง การสอบถามเพื่อขอทราบผลการปฏิบัติตอใบเบิกที่ได
เสนอไปยังหนวยสนับสนุนทางการสงกําลัง  
              ๕.๖๖ การยกเลิกการเบิก หมายถึง  การแจงระงับการจายสิ่งอุปกรณตามใบเบิกที่หนวยเบิก
เสนอมา อาจจะเปนทั้งหมด หรือบางสวนของการเบิกก็ได  
              ๕.๖๗ การรับ หมายถึง การดําเนินกรรมวิธีเพื่อเขาครอบครองสิ่งอุปกรณที่ไดมาจากการ
จัดหา  
              ๕.๖๘ การจาย   หมายถึง   การดําเนินการตอบสนองความตองการตามที่หนวยเบิกไดสงคํา
ขอมา  
              ๕.๖๙ การปลดเปลื้องคางจาย หมายถึง การจายสิ่งอุปกรณที่คางจายใหกับหนวยเบิกโดย
อัตโนมัติตามใบเบิกที่คางจาย  
              ๕.๗๐ การเก็บรักษา หมายถึง การเตรียมพื้นที่ การนําสิ่งอุปกรณเขา-ออก การเก็บหรือการ
วาง การระวังรักษาสิ่งอุปกรณในที่เก็บ รวมทั้งการปรนนิบัติบํารุง และการซอมบํารุงขณะเก็บและ
กอนจายดวย  
              ๕.๗๑ การสํารวจ หมายถึง การสํารวจสิ่งอุปกรณและการสํารวจที่เก็บ  



              ๕.๗๒ การสํารวจสิ่งอุปกรณ หมายถึง การนับจํานวนและการตรวจสภาพสิ่งอุปกรณในที่
เก็บใหตรงกับหลักฐานบัญชีคุม  
              ๕.๗๓ การสํารวจที่เก็บ หมายถึง  การตรวจสอบที่เก็บสิ่งอุปกรณใหตรงกับบัตรบัญชีคุมสิ่ง
อุปกรณ หรือบัตรแสดงที่เก็บของ  
              ๕.๗๔ การขนสง หมายถึง การเคลื่อนยายสิ่งอุปกรณระหวางหนวยสงกับหนวยรับ  
              ๕.๗๕ การสงคืน หมายถึง การสงสิ่งอุปกรณกลับคืนหนวยจาย หรือหนวยสนับสนุน
ทางการสงกําลัง มิไดหมายถึงการสงซอมหรือสงสิ่งอุปกรณที่ซอมเสร็จแลวกลับคืนหนวยสงซอม  
              ๕.๗๖ การโอน หมายถึง การโอนความรับผิดชอบในสิ่งอุปกรณระหวางสายยุทธ-บริการ 
หรือการโอนสิทธิครอบครองสิ่งอุปกรณระหวางหนวย  
              ๕.๗๗ สายการบังคับบัญชา หมายถึง ความเกี่ยวพันในการบังคับบัญชาของหนวยเหนือที่มี
ตอหนวยรอง ตามลําดับ เชน กองทัพ-กองทัพภาค-กองพล-กรม-กองพัน-กองรอย  เปนตน  
              ๕.๗๘ สายการสงกําลัง หมายถึง ความเกี่ยวพันในทางการสงกําลังของหนวยเหนือที่มีตอ
หนวยรองตามลําดับ เชน กองทัพบก-กรมฝายยุทธบริการ หรือกรมฝายกิจการพิเศษ-หนวย
สนับสนุนทั่วไป-หนวยสนับสนุนโดยตรง-หนวยใช  
 
 

ตอนที่ ๒  
ความตองการ  

 
         ขอ ๖ ลักษณะความตองการ  
              ๖.๑ ความตองการประจํา  
                  ๖.๑.๑ ความตองการประจํา คือ ความตองการเพื่อทดแทนสิ่งอุปกรณที่ใชหมดไป หรือ
ใชส้ินเปลือง และเพื่อเพิ่มเติมระดับสงกําลัง อันสืบเนื่องมาจากการปฏิบัติงาน  
                  ๖.๑.๒ ความตองการประจําใชเปนขอมูลสําหรับคํานวณความตองการ     ทั้งเพื่อการ
จัดหาและเพื่อการเบิก  
              ๖.๒ ความตองการครั้งคราว  
                  ๖.๒.๑ ความตองการครั้งคราว คือ ความตองการที่เกิดขึ้นครั้งเดียวในหวงเวลา ๑๒ เดือน 
สําหรับความมุงหมายอยางเดียวกัน และหมายรวมถึงความตองการขั้นตน เพื่อสนองความตองการ
ตามอัตรา ความตองการเพื่อรักษาระดับสงกําลังที่เพิ่มขึ้น และความตองการตามโครงการพิเศษตาง 
ๆ เชน ความตองการเพื่อการซอมบํารุงสิ่งอุปกรณสําเร็จรูป  เปนตน  
                  ๖.๒.๒ ความตองการครั้งคราว   ใชเปนขอมูลสําหรับคํานวณความตองการ  เพื่อการ
จัดหาเทานั้น  



         ขอ ๗ ประเภทความตองการ  
              ๗.๑ ความตองการขั้นตน ไดแก  ความตองการสิ่งอุปกรณที่ทหารหรือหนวยตองการมีไว
เพื่อการปฏิบัติภารกิจของตน  ซ่ึงสิ่งอุปกรณนั้น ๆ ยังไมเคยไดรับมากอน      และเปนความตองการ
ส่ิงอุปกรณในกรณีดังตอไปนี้  
                  ๗.๑.๑ การรับทหารเขาประจําการใหม  
                  ๗.๑.๒ การจัดตั้งหนวยใหม  
                  ๗.๑.๓ การกําหนดมาตรฐานสิ่งอุปกรณใหม  
                  ๗.๑.๔ การเพิ่มจํานวนและรายการเนื่องจากการแกอัตรา  
                  ๗.๑.๕ รายการที่ไดรับอนุมัติใหจายครั้งแรกแกหนวยที่ยังไมไดรับอนุมัติอัตรา                                                 
                  ๗.๑.๖ รายการที่ไดรับอนุมัติใหจายครั้งแรก ซ่ึงเกินจํานวนจากอัตรา  
                  ๗.๑.๗ การอนุมัติจายสิ่งอุปกรณใหม เพื่อทดแทนสิ่งอุปกรณเดิมที่ยังใชราชการได ซ่ึง
ไดรับคืนจากหนวยทหาร  
                  ๗.๑.๘ การจายครั้งแรกใหแกหนวยนอกกองทัพบก  ตามคําสั่งกองทัพบก  
              ๗.๒ ความตองการทดแทน ไดแก ความตองการเพื่อทดแทนสิ่งอุปกรณที่หนวยใชเคย
ไดรับมาแลว และเปนความตองการสิ่งอุปกรณในกรณีดังตอไปนี้  
                  ๗.๒.๑ เพื่อทดแทนสิ่งอุปกรณที่หมดเปลืองไปหรือชํารุดเนื่องจากการใช   
และรวมทั้งทดแทนชิ้นสวนซอมที่ชํารุดดวย  
                  ๗.๒.๒ เพื่อทดแทนสิ่งอุปกรณที่ถูกละทิ้ง  ทําลาย ขาศึกทําใหเสียหาย โจรกรรม หรือ
เสียหายโดยเหตุอ่ืน ๆ   
                  ๗.๒.๓ เพื่อทดแทนสิ่งอุปกรณที่อยูในระหวางการซอมบํารุง โดยใชส่ิงอุปกรณสํารอง
เพื่อการซอมบํารุง  
              ๗.๓ ความตองการเพื่อรักษาระดับสงกําลัง ไดแก     ความตองการสิ่งอุปกรณที่หนวยสง
กําลังตองการเพิ่มเติมใหเต็มระดับสงกําลัง คือ   
                  ๗.๓.๑ ระดับปลอดภัย  
                  ๗.๓.๒ ระดับปฏิบัติการหรือวงรอบการจัดหา  
                  ๗.๓.๓ เวลาในการเบิกและจัดสงหรือเวลาลวงหนาในการจัดหา  
              ๗.๔ ความตองการตามโครงการ หมายถึง ความตองการสิ่งอุปกรณที่นอกเหนือไปจาก
ความตองการตามปกติ เพื่อสนับสนุนโครงการหรือการปฏิบัติการพิเศษตามแผน และวัตถุ-ประสงค
ของกองทัพบก เชน ส่ิงอุปกรณประเภท ๔ โครงการจัดตั้งหนวยใหม และโครงการระดมสรรพกําลัง  
เปนตน  
         ขอ ๘ การคํานวณความตองการ  
              ๘.๑ ความตองการขั้นตน  = อัตราอนุมัติ x จํานวนหนวยทหารตามอัตรานั้น  



              ๘.๒ ความตองการทดแทน = ความตองการขั้นตน x ปจจัยทดแทน/อัตราสิ้นเปลือง x 
จํานวนเดือน/วัน ที่ตองการทดแทน  
              ๘.๓ ความตองการเพื่อรักษาระดับสงกําลัง = ความตองการขั้นตน x ปจจัย 
ทดแทน/อัตราสิ้นเปลือง x จํานวนเดือน/วัน ในสายทางเดินสงกําลัง  
                  ๘.๓.๑ สายทางเดินสงกําลัง    ไดแก   ระยะเวลาเปนวันสงกําลังนับตั้งแตริเร่ิม 
จัดหาสิ่งอุปกรณจนถึงหนวยใชไดรับสิ่งอุปกรณนั้น  
                  ๘.๓.๒ ระดับคลังสายงาน สายทางเดินสงกําลังประกอบดวย ระดับปลอดภัย +  
วงรอบการจัดหา + เวลาลวงหนาในการจัดหา  
                  ๘.๓.๓ ระดับคลังกองบัญชาการชวยรบและคลังสวนภูมิภาค  หรือหนวยสนับสนุน
โดยตรง สายทางเดินสงกําลังประกอบดวย ระดับปลอดภัย + ระดับปฏิบัตกิาร/วงรอบการเบิก + 
เวลาในการเบิกและจัดสง  
              ๘.๔ ความตองการตามโครงการ การคิดคํานวณขึ้นอยูกับโครงการหรือการปฏิบัติการพิเศษ 
ตามแผนและวัตถุประสงคของกองทัพบก  
              ๘.๕ ความตองการรวม = ความตองการขั้นตน + ความตองการเพื่อรักษาระดับ 
สงกําลัง/ความตองการทดแทน  + ความตองการตามโครงการ  
              ๘.๖ ความตองการสุทธิ = ความตองการรวม + คางจาย - คงคลัง - คางรับ   
         ขอ ๙ การเสนอความตองการ  
              ๙.๑ ส่ิงอุปกรณตามอัตรา ตามระดับสงกําลัง หรือตามโครงการที่ไดรับอนุมัติแลว กรมฝาย
ยุทธบริการหรือกรมฝายกิจการพิเศษที่รับผิดชอบ เปนผูรวบรวมความตองการสิ่งอุปกรณเสนอไปยัง
กรมสงกําลังบํารุงทหารบก ตามที่กองทัพบกกําหนด  
              ๙.๒ ส่ิงอุปกรณนอกเหนือจากที่กลาวแลวในขอ ๙.๑  
                  ๙.๒.๑ หนวยใช เสนอความตองการไปตามสายการสงกําลังจนถึงกรมฝายยุทธ-บริการ 
หรือกรมฝายกิจการพิเศษที่รับผิดชอบ  
                  ๙.๒.๒ กรมฝายยุทธบริการ หรือกรมฝายกิจการพิเศษ รวบรวมความตองการแลวเสนอ
ไปยัง กรมสงกําลังบํารุงทหารบก ตามที่กองทัพบกกําหนด   
 

 
 
 
 
 
 
 



ตอนที่ ๓  
การจัดหา  

  
         ขอ ๑๐ ทางไดมาซึ่งสิ่งอุปกรณ โดยทั่วไปหนวยหรือคลังซึ่งมีการสะสมสิ่งอุปกรณและ/หรือ มี
ไวเพื่อปฏิบัติการยอมจะไดรับสิ่งอุปกรณจากลักษณะใดลักษณะหนึ่ง ดังตอไปนี้  
               ๑๐.๑ การจัดซื้อและการจาง หนวยหรือเจาหนาที่ซ่ึงมีหนาที่ในการจัดซื้อและจาง  
จะตองปฏิบัติใหเปนไปตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการพัสด ุ พ.ศ.๒๕๒๑ (และที่
แกไขเพิ่มเติม) และระเบียบหรือคําสั่งอื่นใดที่เกี่ยวของ  
               ๑๐.๒ การรับความชวยเหลือจากตางประเทศ  ใหปฏิบัติตามวิธีการซึ่งไดตกลงระหวาง
กองทัพบกกับองคการหรือตัวแทนของประเทศนั้น ๆ   
               ๑๐.๓ การซอมบํารุง ส่ิงอุปกรณที่หนวยใชสงซอม   หากหนวยซอมบํารุงสนับสนุน
โดยตรง หรือหนวยสนับสนุนทั่วไปพิจารณาเห็นวาเกินขั้นการซอมบาํรุง ก็ใหนําสงซอมตอไปยัง
หนวยซอมบํารุงระดับคลัง เมื่อหนวยซอมบํารุงระดับคลังทําการซอมเสร็จแลว ใหสงสิ่งอุปกรณนั้น
เขาคลังเพื่อดําเนินการตามระบบการสงกําลังตอไป และใหหนวยซอมบํารุงสนับสนุนโดยตรง หรือ
สนับสนุนทั่วไป แจงใหหนวยใชทราบทันทีที่ไดสงสิ่งอุปกรณไปยังหนวยซอมบํารุงระดับคลัง ทั้งนี้
เพื่อใหหนวยใชเบิกรับสิ่งอุปกรณทดแทนตอไป  
               ๑๐.๔ การเก็บซอม ส่ิงอุปกรณชํารุด ถูกทําลาย  เสื่อมสภาพ  หรือถูกทอดทิ้ง ไมวาจะเปน
ของใหมหรือของใชแลวก็ตาม     หากหนวยซอมบํารุงของสายยุทธบริการพิจารณาเห็นวาไม
สามารถซอมไดคุมคา       ใหหนวยซอมนั้นรายงานขออนุมัติถอดแยกชิ้นสวนซอมที่สามารถใช
ราชการไดจากเจากรม-ฝายยุทธบริการ    หรือฝายกิจการพิเศษที่รับผิดชอบ   เพื่อดําเนินการ
บํารุงรักษาและนําเขาระบบการสงกําลังตอไป  
               ๑๐.๕ การบริจาค   ส่ิงอุปกรณที่ไดมาโดยมีผูบริจาคใหแกสวนราชการเปนสิ่งอุปกรณที่
จะตองดําเนินการตามระบบการสงกําลัง  
               ๑๐.๖ การยืม  หนวยที่มีความจําเปนในการยืมสิ่งอุปกรณใหปฏิบัติตามที่กําหนดไวในตอน
ที่ ๔ การเบิก การยืม การโอน และการสงคืน   
               ๑๐.๗ การโอน  
                    ๑๐.๗.๑ การโอนความรับผิดชอบในสิ่งอุปกรณระหวางสายยุทธบริการ ใหปฏิบัติตาม
ระเบียบปฏิบัติในการโอนสิ่งอุปกรณจากสายยุทธบริการหนึ่งไปใหอีกสายหนึ่ง พ.ศ.๒๕๐๑ และ
คําสั่ง ทบ.ที่ ๒๙๐/๒๕๐๘  ลง ๓๐ ส.ค.๐๘ เร่ือง    กําหนดวิธีดําเนินการโอนสิ่งอุปกรณครบชุด
ของสายยุทธ-บริการเพิ่มเติมจากระเบียบปฏิบัติในการโอนสิ่งอุปกรณจากสายยุทธบริการหนึ่งไปให
อีกสายหนึ่ง พ.ศ.๒๕๐๓  
                    ๑๐.๗.๒  การโอนสิทธิครอบครองสิ่งอุปกรณระหวางหนวยใหปฏิบัติตาม 



ระเบียบนี้ตอนที่ ๔ การเบิก การยืม การโอน และการสงคืน  
               ๑๐.๘ การเบิก หนวยในสายการสงกําลังซึ่งต่ํากวาระดับคลังสายงาน ใหถือการเบิกเปนวิธี
หลักในการไดมาซึ่งสิ่งอุปกรณ สวนรายละเอียดใหปฏิบัติตามระเบียบนี้ ตอนที่ ๔ การเบิก การยืม 
การโอน และการสงคืน  
               ๑๐.๙ การผลิต หากกรมฝายยุทธบริการหรือฝายกิจการพิเศษใดมีการผลิต 
ส่ิงอุปกรณเพื่อใชราชการ ใหเจากรมฝายยุทธบริการหรือฝายกิจการพิเศษนั้นรับผิดชอบในการ
ปฏิบัติใ หเปนไปตามขอกําหนดและความมุงหมายของทางราชการ  
               ๑๐.๑๐ การเกณฑและการยึด ใหปฏิบัติตามพระราชบัญญัติกฎอัยการศึก  
พ.ศ.๒๔๕๗ และพระราชบัญญัติการเกณฑชวยราชการ พ.ศ.๒๕๓๐   
               ๑๐.๑๑ การแลกเปลี่ยน ใหปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวย  
การแลกเปลี่ยนยานพาหนะและครุภัณฑของสวนราชการ พ.ศ.๒๕๑๘  
         ขอ ๑๑ งานของการจัดหา ในการดําเนินกรรมวิธีเพื่อใหไดมาซึ่งสิ่งอุปกรณมีงานที่เกี่ยวของ  
ดังนี้  
               ๑๑.๑ การกําหนดแบบสิ่งอุปกรณ  
               ๑๑.๒ การกําหนดคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ  
               ๑๑.๓ การกําหนดมาตรฐานสิ่งอุปกรณ  
               ๑๑.๔ การกําหนดราคากลาง  
               ๑๑.๕ การกําหนดแบบสัญญา  
               ๑๑.๖ การทําสัญญา  
               ๑๑.๗ เงื่อนไขเกี่ยวกับการสงวนสิทธิตาง ๆ  
               ๑๑.๘ การปฏิบัติตามสัญญา  
               ๑๑.๙ การแกไขสัญญา  
               ๑๑.๑๐ การตรวจรับสิ่งอุปกรณ  
               ๑๑.๑๑ ขอปฏิบัติเกี่ยวกับการเงิน  
               ๑๑.๑๒ ขอกําหนดอื่น ๆ ที่เกี่ยวของกับการจัดหา  
         ขอ ๑๒ ประเภทการจัดหา การจัดหาแบงเปน ๒ ประเภท คือ ประเภทรวมการและประเภทแยก
การ  
               ๑๒.๑ ประเภทรวมการ ไดแก การจัดหาในลักษณะดังตอไปนี้  
                    ๑๒.๑.๑ หนวยจัดหา ไดแก กรมฝายยุทธบริการ และกรมฝายกิจการพิเศษ ซ่ึง
จัดหาเปนสวนรวมในระดับกองทัพบก  
                    ๑๒.๑.๒ ความมุงหมาย จัดหาเพื่อสะสมและแจกจายใหแกคลังกองบัญชาการชวยรบ 
และคลังสวนภูมิภาค หรือบางกรณีอาจจะแจกจายโดยตรงใหกับหนวยใชก็ได  



                    ๑๒.๑.๓ ลักษณะสิ่งอุปกรณที่จัดหา เปนสิ่งอุปกรณสําเร็จรูปที่ความตองการมีปริมาณ
มาก  
มีความถี่ในความตองการสูง เปนยุทโธปกรณทางทหาร หรือยุทโธปกรณทางเทคนิค  
                    ๑๒.๑.๔ งบประมาณที่ใชในการจัดหา   ใชเงินงบสงกําลังบํารุงหรือเงินงบอื่นใดที่
กองทัพบกอนุมัติ  
                    ๑๒.๑.๕ ราคาสิ่งอุปกรณสวนมากราคาแพง หรือมีวงเงินในการจัดหามาก  
                    ๑๒.๑.๖ รายการสิ่งอุปกรณที่กรมฝายยุทธบริการหรือกรมฝายกิจการพิเศษรับผิดชอบ
จัดหา  ถือปฏิบัติตามระเบียบกองทัพบก วาดวยความรับผิดชอบในสิ่งอุปกรณ  
               ๑๒.๒ ประเภทแยกการ ไดแก การจัดหาในลักษณะดังตอไปนี้  
                    ๑๒.๒.๑ หนวยจัดหา ไดแก กองบัญชาการชวยรบและสวนภูมิภาค หรือหนวยใชซ่ึง
ไดรับอนุมัติใหจัดหาได  
                    ๑๒.๒.๒ ความมุงหมาย  จัดหาสนับสนุนหนวยใชเพื่อเปนการแกปญหาเฉพาะหนา 
หรือหนวยใชจัดหาเพื่อใชเอง  
                    ๑๒.๒.๓ ลักษณะสิ่งอุปกรณที่จัดหา  เปนสิ่งอุปกรณเบ็ดเตล็ดที่มีขายในทองตลาด
โดยทั่วไป ปริมาณความตองการไมมากและความถี่ในความตองการไมสูง  
                    ๑๒.๒.๔ งบประมาณที่ใชในการจัดหา    ใชเงินงบบริหารและเงินงบเครื่องชวยฝก 
หรืออาจจะเปนงบอื่นใดที่กองทัพบกอนุมัติเปนกรณีพิเศษ  
                    ๑๒.๒.๕ ราคาสิ่งอุปกรณ สวนมากราคาไมแพง หรือมีวงเงินในการจัดหาไมมากนัก  
                    ๑๒.๒.๖ รายละเอียดในการปฏิบัติ ใหถือปฏิบัติตามคําสั่งกองทัพบกดังตอไปนี้  
                           ๑๒.๒.๖.๑ คําสั่งกองทัพบก ที่ ๙๖/๒๕๒๔ ลง ๒๐ ก.พ.๒๔ เร่ือง การจัดหาและ 
ซอมบํารุงรายยอยโดยใชเงินงบบริหารทั่วไปของหนวย  
                           ๑๒.๒.๖.๒ คําสั่งกองทัพบก ที่ ๔๗๖/๒๕๒๔ ลง ๒๓ ก.ย.๒๔    เร่ือง การจัดหา
และซอมบํารุงรายยอยโดยใชเงินงบเครื่องชวยฝก  
                           ๑๒.๒.๖.๓ คําสั่งหรืออนุมัติของกองทัพบก เร่ืองอื่นใดที่กําหนดหรืออนุมัติ 
โดยเฉพาะเกี่ยวกับการจัดหาประเภทแยกการของกองบัญชาการชวยรบสวนภูมิภาค หรือหนวยใช   
         ขอ ๑๓ ความรับผิดชอบในการจัดหา  
               หมายเหตุ  ยกเลิกคําสั่ง กบ.ที่ ๙๖/๒๕๒๔ ลง ๒๐ ก.พ.๒๔, คําสั่ง ทบ.ที่ ๔๗๖/
๒๕๒๔ ลง ๒๓ ก.ย.๒๔ 
              โดยใชคําสั่ง ทบ.ที่ ๒๗๑/๒๕๓๖ ลง ๑๓ พ.ค.๓๖ และคําสั่ง ทบ.ที่ ๓๖๙/๒๕๓๖ ลง ๖ 
ก.ค.๓๖ 
              แทนตามลําดับ 
 



 
๑๓.๑ กรมฝายยุทธบริการหรือกรมฝายกิจการพิเศษ   รับผิดชอบจัดหาสิ่งอุปกรณเปน

สวนรวม ประเภทรวมการตามที่กําหนดไวในขอ ๑๒.๑ โดยเจาหนาที่ของกรมฝายยุทธบริการ หรือ
กรมฝายกิจการพิเศษ ดังนี้  
                    ๑๓.๑.๑ รวบรวมความตองการเสนอไปยังกรมสงกําลังบํารุงทหารบก ตามที่กําหนดไว
ในขอ ๙  
                   ๑๓.๑.๒ เสนองบประมาณไปยังสํานักงานปลัดบัญชีกองทัพบกตาม 
ระยะเวลาที่กองทัพบกกําหนด เพื่อพิจารณาจัดสรรงบประมาณตอไป  
                    ๑๓.๑.๓ ทําแผนจัดหาโดยถือมูลฐานจากงบประมาณที่ไดรับแตละป       เสนอกรมสง
กําลังบํารุงทหารบก ตามระยะเวลาที่กําหนดเพื่อขอรับอนุมัติจากกองทัพบก  
                    ๑๓.๑.๔ ดําเนินการจัดหาเพื่อสะสมและแจกจายตามงบประมาณที่ไดรับ  
               ๑๓.๒ กองบัญชาการชวยรบและสวนภูมิภาค      รับผิดชอบจัดหาสิ่งอุปกรณประเภทแยก
การตามที่กําหนดในขอ ๑๒.๒ โดยเจาหนาที่ของกองบัญชาการชวยรบ หรือสวนภูมิภาค  
               ๑๓.๓ หนวยใช โดยปกติหนวยใชไมมีหนาที่ในการจัดหา    เวนแตจะไดรับอนุมัติจาก
กองทัพบกเปนกรณีพิเศษ  
         ขอ ๑๔ รายละเอียดในการปฏิบัติอ่ืนใดที่มิไดกําหนดไวในระเบียบนี้ ใหถือปฏิบัติตามระเบียบ
และคําสั่งที่เกี่ยวของกับการจัดหา ซ่ึงกําหนดไวโดยเฉพาะสําหรับเรื่องนั้น  
 

ตอนที่ ๔ 
การเบิก การยืม การโอน และการสงคืน 

  
         ขอ ๑๕ การเบิก ไดแกวิธีดําเนินการเสนอคําขอไปยังหนวยสนับสนุน เพื่อขอรับสิ่งอุปกรณ
ตามจํานวนที่ตองการ  
         ขอ ๑๖ ประเภทการเบิก แบงเปน ๔ ประเภท คือ  
               ๑๖.๑ การเบิกขั้นตน ไดแก การเบิกสิ่งอุปกรณตามความตองการขั้นตนที่ระบุไวใน 
                          ขอ ๗.๑  
               ๑๖.๒ การเบิกทดแทน ไดแก การเบิกสิ่งอุปกรณตามความตองการทดแทนที่ระบุไวในขอ ๗.๒  
               ๑๖.๓ การเบิกเพิ่มเติมเพื่อรักษาระดับสงกําลัง ไดแก การเบิกสิ่งอุปกรณตามความตองการ 
เพื่อรักษาระดับสงกําลัง ที่ระบุไวในขอ ๗.๓  
               ๑๖.๔ การเบิกพิเศษ ไดแก การเบิกเรงดวน การเบิกนอกอัตรา และการเบิกกอนกําหนด  
                    ๑๖.๔.๑ การเบิกเรงดวน ไดแก การเบิกสิ่งอุปกรณที่หนวยใชมีความจําเปน 
ตองใชโดยเรงดวน หรือในยามฉุกเฉิน หรือเพื่อการซอมบํารุงสิ่งอุปกรณงดใชการ  



                    ๑๖.๔.๒ การเบิกนอกอัตรา ไดแก การเบิกสิ่งอุปกรณ ประเภท ๔  
                    ๑๖.๔.๓ การเบิกกอนกําหนด ไดแก การเบิกสิ่งอุปกรณที่หนวยมีความจําเปนตองใช
กอนวงรอบการเบิก ซ่ึงหนวยสนับสนุนไดกําหนดขึ้น  
         ขอ ๑๗ หนวยเบิก  
               ๑๗.๑ ผูบังคับหนวยเบิก ตองรับผิดชอบในการขอเบิกสิ่งอุปกรณ เพื่อใหหนวยสามารถ
ปฏิบัติภารกิจตามที่ไดรับมอบหมายอยางมีประสิทธิภาพ  
               ๑๗.๒ ผูบังคับหนวยเบิก จะตองสงลายมือช่ือผูมีสิทธิเบิก และผูรับสิ่งอุปกรณ ตามระเบียบ
กองทัพบก วาดวยการสงลายมือช่ือผูมีสิทธิเบิก  และผูรับสิ่งอุปกรณ พ.ศ.๒๕๑๐  
         ขอ ๑๘ วิธีดําเนินการเบิก  
               ๑๘.๑ การเบิกขั้นตน  
                    ๑๘.๑.๑ หนวยใช  เมื่อมีความตองการขั้นตน ทําใบเบิกเสนอหนวยสนับสนุนโดยตรง
หรือคลังสวนภูมิภาคหรือคลังกองบัญชาการชวยรบหรือคลังสายงานแลวแตกรณี  ยกเวนสิ่งอุปกรณ
ประเภท ๒ และ ๔ สายอากาศยาน ใหเสนอใบเบิกผาน พัน.ขส.ซบร.บ.ทบ.  สําหรับสิ่งอุปกรณ
ตาม อจย. และ อสอ. ใหดําเนินการเบิกเมื่อไดรับเอกสารการแจกจายสิ่งอุปกรณแลว  
                    ๑๘.๑.๒ หนวยสนับสนุนโดยตรงหรือคลังสวนภูมิภาคหรือคลังกองบัญชาการชวยรบ 
                           ๑๘.๑.๒.๑ เมื่อไดรับใบเบิกจากหนวยใชแลวใหดําเนินกรรมวิธีเพื่อการแจกจาย ถา
ไมสามารถสนับสนุนได ใหดําเนินการเบิกตามสายการสงกําลังตอไป  
                           ๑๘.๑.๒.๒ ในกรณีที่มีการจัดตั้งหนวยใหม และมิไดมีการสะสมสิ่งอุปกรณไว 
เมื่อหนวยสนับสนุนโดยตรงหรือคลังสวนภูมิภาคหรือคลังกองบัญชาการชวยรบ ไดทราบการจัดตั้ง
หนวยโดยแนนอนแลว ใหทําใบเบิกเสนอตามสายการสงกําลัง เพื่อใหมีการสะสมสิ่งอุปกรณพรอม
จายหนวยไดทันที เวนสิ่งอุปกรณตาม อจย.และ อสอ.        ใหดําเนินการเมื่อไดรับเอกสารการ
แจกจายสิ่งอุปกรณแลว  
                           ๑๘.๑.๒.๓ คลังสายงาน เมื่อไดรับใบเบิกจากหนวยรับการสนับสนุนใหดําเนิน
กรรมวิธีเพื่อการแจกจาย ถาไมมีส่ิงอุปกรณสนับสนุนใหดําเนินการเสนอความตองการเพื่อจัดหา
ตอไป  
               ๑๘.๒ การเบิกทดแทน  เมื่อมีความตองการทดแทน ใหดําเนินการเบิกตามสายการสงกําลัง  
               ๑๘.๓ การเบิกเพิ่มเติมเพื่อรักษาระดับสงกําลัง  
                    ๑๘.๓.๑ หนวยใช ไมมีการเบิก  
                    ๑๘.๓.๒ หนวยสนับสนุนโดยตรง  คลังสวนภูมิภาค   หรือคลังกองบัญชาการชวยรบ   
เมื่อส่ิงอุปกรณที่สะสมไวเพื่อสนับสนุนหนวยลดระดับลงถึงจุดเพิ่มเติมหรือถึงวงรอบการเบิก ใหทํา
การเบิกตามสายการสงกําลังตอไป  



                    ๑๘.๓.๓ คลังสายงาน  เมื่อส่ิงอุปกรณที่สะสมไวเพื่อสนับสนุนใหแกหนวยรับการ
สนับสนุนลดระดับลงถึงจุดเพิ่มเติมหรือถึงวงรอบการจัดหา ใหดําเนินการเสนอความตองการเพื่อ
จัดหาตอไป  
               ๑๘.๔ การเบิกพิเศษ  
                    ๑๘.๔.๑ การเบิกเรงดวน  
                           ๑๘.๔.๑.๑ หนวยใชเมื่อมีความตองการเรงดวน  ใหผูบังคับบัญชาหนวยใชที่มีสิทธิ
เบิกติดตอขอรับสิ่งอุปกรณจากหนวยใหการสนับสนุนโดยเครื่องสื่อสารที่เหมาะสม เมื่อไดรับสิ่ง
อุปกรณแลวจะตองทําใบเบิกสงหนวยจายภายใน ๓ วันโดยอางหลักฐานในการเบิกเรงดวน  
                           ๑๘.๔.๑.๒ หนวยสนับสนุนโดยตรงหรือคลังสวนภูมิภาค       หรือคลัง
กองบัญชาการชวยรบ ถามีส่ิงอุปกรณสนับสนุน ใหผูมีอํานาจสั่งจายตามที่กําหนดไวในขอ ๓๖.๖  
อนุมัติจายตามหลักฐานในการเบิกเรงดวน ถาไมมีส่ิงอุปกรณสนับสนุนใหติดตอขอรับจากหนวยให
การสนับสนุนดวยเครื่องสื่อสารที่เหมาะสม เมื่อไดรับสิ่งอุปกรณแลวจะตองทําใบเบิกสงหนวยจาย
ภายใน ๓ วัน  
                           ๑๘.๔.๑.๓ คลังสายงาน  ถามีส่ิงอุปกรณสนับสนุน ใหมีผูมีอํานาจในการสั่งจาย
ตามที่กําหนดไวในขอ ๓๖.๖   อนุมัติจายตามหลักฐานในการเบิกเรงดวน ถาไมมีส่ิงอุปกรณ
สนับสนุน หากพิจารณาเห็นวาสามารถจัดหาสนับสนุนไดทันที ก็ใหดําเนินการตอไป  
                    ๑๘.๔.๒ การเบิกนอกอัตรา เมื่อไดรับอนุมัติความตองการตามที่เสนอไปในขอ 
๙.๒ แลวใหดําเนินการเบิกได  
                    ๑๘.๔.๓ การเบิกกอนกําหนด    เมื่อมีความจําเปนตองใชส่ิงอุปกรณกอนวงรอบการ
เบิก ซ่ึงหนวยสนับสนุนไดกําหนดขึ้น ใหดําเนินการเบิกได  
               ๑๘.๕ วิธีทําใบเบิก  
                    ๑๘.๕.๑ ใบเบิกหลายรายการ ไดแก แบบพิมพ ทบ.๔๐๐-๐๐๖ และ ทบ.๔๐๐-๐๐๗ ใช
เบิกสิ่งอุปกรณในใบเบิกชุดเดียวกันไดหลายรายการ ดําเนินการดังนี้  
                           ๑๘.๕.๑.๑ ทําใบเบิกโดยแยกประเภทสิ่งอุปกรณและสายงานที่รับผิดชอบ  
๑ ชุด มี ๔ ฉบับ (ชมพ ูฟา เขียว ขาว ตามลําดับ)  
                           ๑๘.๕.๑.๒ ใบเบิก ฉบับที่ ๑,๒ และ ๓ เสนอไปยังหนวยจาย  
                           ๑๘.๕.๑.๓ ใบเบิก ฉบับที่ ๔ เก็บไวในแฟมรอเรื่อง  
                           ๑๘.๕.๑.๔ ถาหนวยเบิกไปรับของเองจากหนวยจายใหนําใบเบิกฉบับที่ ๔ ไป
ตรวจสอบกับจํานวนและประเภทสิ่งอุปกรณที่ไดจายจริง ตามใบเบิกฉบับที่ ๑ และ ๒   ลงนามรับสิ่ง
อุปกรณในใบเบิกฉบับที่ ๑,๒ และ ๔       แลวนําใบเบิกฉบับที่ ๒  และ ๔ กลับพรอมกับสิ่ง
อุปกรณ  



                           ๑๘.๕.๑.๕ ถาหนวยเบิกไดรับสิ่งอุปกรณจากสํานักงานขนสงปลายทาง ให
ตรวจสอบใบเบิกฉบับที่ ๔  กับจํานวนและประเภทสิ่งอุปกรณที่จายจริงตามใบเบิกฉบับที่ ๑ และ ๒ 
ลงนามรับสิ่งอุปกรณในใบเบิกฉบับที่ ๑,๒ และ ๔ แลวสงใบเบิกฉบับที่ ๑ คืนหนวยจาย  
                           ๑๘.๕.๑.๖ เก็บใบเบิกฉบับที่ ๒  ในแฟมเสร็จเรื่องแนบใบเบิกฉบับที่ ๔ ไปกับ
รายงานการรับสิ่งอุปกรณใหผูบังคับหนวยเบิกทราบ เพื่อรายงานหนวยตามสายการบังคับ-บัญชา
เหนือขึ้นไปอีก ๑ ช้ัน  
                    ๑๘.๕.๒ ใบเบิกรายการเดียว ไดแก แบบพิมพ ทบ.๔๐๐-๐๐๗-๑ ใชเบิก 
ส่ิงอุปกรณในใบเบิกชุดเดียวกันเพียงรายการเดียว ดําเนินการดังนี้  
                           ๑๘.๕.๒.๑ ใบเบิก ๑ ชุด มี ๕ ฉบับ (ชมพู ฟา เขียว ขาว ขาว ตามลําดับ)  
                           ๑๘.๕.๒.๒ ใบเบิกฉบับที่ ๑,๒,๓ และ ๔ เสนอไปยังหนวยจาย                             
                           ๑๘.๕.๒.๓ ใบเบิกฉบับที่ ๕ เกบไวในแฟมรอเรื่อง  
                           ๑๘.๕.๒.๔ ถาหนวยเบิกไปรับของเองจากหนวยจายใหนําใบเบิกฉบับที่ ๕  
ไปตรวจสอบกับจํานวนและประเภทสิ่งอุปกรณที่ไดจายจริง  ตามใบเบิกฉบับที่ ๑.๒  และ ๔   
ลงนามรับสิ่งอุปกรณในใบเบิกฉบับที่ ๑,๒,๔ และ ๕ แลวนําใบเบิกฉบับที่ ๒ และ ๕   กลับพรอม
ส่ิงอุปกรณ  
                           ๑๘.๕.๒.๕ ถาหนวยเบิกไดรับสิ่งอุปกรณจากสํานักงานขนสงปลายทาง ให
ตรวจสอบใบเบิกฉบับที่ ๕ กับจํานวนและประเภทสิ่งอุปกรณที่จายจริงตามใบเบิกฉบับที่ ๑ และ ๒ 
ลงนามรับสิ่งอุปกรณในใบเบิกฉบับที่ ๑,๒ และ ๕ แลวสงใบเบิกฉบับที่ ๑ คืนหนวยจาย  
                           ๑๘.๕.๒.๖ เก็บใบเบิกฉบับที่ ๒ ในแฟมเสร็จเรื่องแนบใบเบิกฉบับที่ ๕ ไปกับ
รายงานการรับสิ่งอุปกรณใหผูบังคับหนวยเบิกทราบ เพื่อรายงานหนวยตามสายการบังคับ-บัญชา
เหนือขึ้นไปอีก ๑ ช้ัน  
               ๑๘.๖ จํานวนเบิก  
                    ๑๘.๖.๑ การเบิกขั้นตน  
                           จํานวนเบิก = จํานวนตามอัตรา - คงคลัง - คางรับ  
                    ๑๘.๖.๒ การเบิกทดแทน  
                           จํานวนเบิก = จํานวนสิ่งอุปกรณที่ชํารุด สูญหาย ฯลฯ  
ซ่ึงไดดําเนินการตามระเบียบกองทัพบกวาดวยการจําหนายสิ่งอุปกรณ พ.ศ.๒๕๒๔ แลว  
                    ๑๘.๖.๓ การเบิกเพิ่มเติมเพื่อรักษาระดับสงกําลัง  
                           จํานวนเบิก = เกณฑเบิก (OR) - คงคลัง (OH) - คางรับ (DI) +  
คางจาย (DO)  
                    ๑๘.๖.๔ การเบิกพิเศษ  



                           จํานวนเบิก = จํานวนสิ่งอุปกรณตามความจําเปนที่จะตองปฏิบัติภารกิจ หรือ 
จํานวนที่ไดรับอนุมัติ                     
               ๑๘.๗ ขอกําหนดในการใชแบบพิมพ  
                    ๑๘.๗.๑ ใหใชแบบพิมพ ทบ.๔๐๐-๐๐๗-๑ ในการเบิกสิ่งอุปกรณทุกประเภท และทุก
กรณี เวนสิ่งอุปกรณที่กําหนดในขอ ๑๘.๗.๒   
                    ๑๘.๗.๒ ใหใชแบบพิมพ ทบ.๔๐๐-๐๐๖ ในกรณีที่หนวยเบิกตองไปรับของเอง หรือ
แบบพิมพ ทบ.๔๐๐-๐๐๗   ในกรณีที่หนวยเบิกตองการใหหนวยจายสงสิ่งอุปกรณผานสํานักงาน
ขนสงในการเบิกสิ่งอุปกรณดังตอไปนี้  
                           ๑๘.๗.๑.๑ เครื่องแตงกาย  
                           ๑๘.๗.๑.๒ เครื่องนอน  
                           ๑๘.๗.๑.๓ เครื่องสนาม  
                           ๑๘.๗.๑.๔ เครื่องเขียน  
                           ๑๘.๗.๑.๕ แบตเตอรี่แหง  
                           ๑๘.๗.๑.๖ ส่ิงอุปกรณส้ินเปลืองสายทหารชาง  
                           ๑๘.๑.๗.๗ ส่ิงอุปกรณส้ินเปลืองสายแพทย  
                           ๑๘.๗.๑.๘ ส่ิงอุปกรณส้ินเปลืองสายการสัตว  
                           ๑๘.๗.๑.๙สิ่งอุปกรณประเภท ๔ จําพวกสารเคมีชนิดตาง ๆ กาซ น้ํากรด และน้ํา
กล่ันสายวิทยาศาสตร  
                           ๑๘.๗.๑.๑๐ ส่ิงอุปกรณประเภท ๔  จําพวกวัสดุกอสรางและอุปกรณที่เกี่ยวกับ
สาธารณูปโภคสายยุทธโยธา  
                           ๑๘.๗.๑.๑๑ วัสดุทําความสะอาดและปรนนิบัติบํารุงสายสรรพาวุธ  
และเปา  
                           ๑๘.๗.๑.๑๒ แบบพิมพ  
         ขอ ๑๙ การติดตามใบเบิก ไดแก     การสอบถามเพื่อขอทราบผลการปฏิบัติตอใบเบิกที่ได
เสนอไปยังหนวยสนับสนุน  
               ๑๙.๑ หนวยเบิก   เมื่อเสนอใบเบิกไปยังหนวยสนับสนุนเกิน ๔๕ วันแลว   ยังไมไดรับสิ่ง
อุปกรณ ใหติดตามใบเบิกโดยใชแบบพิมพ ทบ.๔๐๐-๐๗๑   
               ๑๙.๒ หนวยสนับสนุน เมื่อไดรับใบติดตามใบเบิกแลว   ใหทําการตรวจสอบใบเบิก และ
บันทึกผลการปฏิบัติในใบติดตามใบเบิก แลวสงคืนหนวยเบิกโดยเร็ว  
         ขอ ๒๐ การยกเลิกการเบิก ไดแก การแจงระงับการจายสิ่งอุปกรณตามใบเบิก ที่หนวยเบิกเสนอ
มา อาจจะเปนทั้งหมดหรือบางสวนของการเบิกก็ได  



               ๒๐.๑ เหตุผลในการยกเลิก การยกเลิกอาจริเร่ิมจากหนวยเบิก หรือหนวยจายก็ได เมื่อมี
เหตุผลตามรหัสการยกเลิกอยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้  
  
                    รหัส                  ความหมาย   
                  ๐๑    รายการนี้ยกเลิกแลว ไมสะสมอีกตอไป  
                   ๐๒   ขาดแคลนไมสามารถจายใหไดในระยะรอบนี้  
                   ๐๓    ไมสะสมเพราะความตองการหางมาก ใหแจงเหตุผลที่ตองการ 
                                  โดยละเอียดใหม  
                   ๐๔    ใหเบิกจากหนวยสนับสนุนโดยตรง  
                   ๐๕    ใหเบิกจากคลังสวนภูมิภาค หรือคลังกองบัญชาการชวยรบ  
                   ๐๖    ใหเบิกจากคลังสายงาน  
                    ๐๗    ใหเบิกไปยังสายงานที่รับผิดชอบ  
                    ๐๘    ไมจายทั้งชุด ใหเบิกเฉพาะชิ้นสวนซอมตามคูมือสงกําลัง  
                    ๐๙      ไมจายเฉพาะชิ้นสวนซอม ใหเบิกทั้งชุดตามคูมือสงกําลัง  
                    ๑๐     ปฏิบัติตามระเบียบไมถูกตอง  ใหแกไขใหมตามที่แจงใหทราบ  
                    ๑๑     จํานวนที่เบิกไมคุมคาขนสง ใหจัดหาในทองถ่ิน  
                    ๑๒   งดเบิกเพราะหมดความตองการ  
                   ๑๓     จํานวนที่เบิกเกินกวาอัตราที่อนุมัติ  
                   ๑๔     มีส่ิงอุปกรณชนิดนี้เกินระดับสะสมที่หนวยเบิก  
                   ๑๕    เปนสิ่งอุปกรณประเภท ๔ ใหขออนุมัติหลักการกอน  
                   ๑๖     เบิกซ้ํา  
                   ๑๗     ตรวจสอบหมายเลขสิ่งอุปกรณไมพบขอใหเบิกใหมโดยอางชื่อส่ิง
อุปกรณสําคัญ ส่ิงอุปกรณหลัก ส่ิงอุปกรณรอง แบบ ช่ือคูมือและหนา  
                ๒๐.๒ วิธีดําเนินการยกเลิก มี ๒ วิธี คือ  
                    ๒๐.๒.๑ บันทึกยกเลิกในใบเบิก       ใชเมื่อตองการยกเลิกการเบิกสิ่งอุปกรณทุก
รายการในใบเบิก ใหดําเนินการดังนี้  
                           ๒๐.๒.๑.๑ บันทึก "ยกเลิกรหัส....วัน เดือน ป" ดวยอักษรสีแดง ดานบนของใบ
เบิก แลวลงชื่อผูตรวจสอบกํากับไว  
                           ๒๐.๒.๑.๒ ในกรณีที่หนวยจายขอยกเลิก  ใหเก็บใบเบิกฉบับที่ ๑ ไว สงใบเบิก
ฉบับที่ ๒ คืนหนวยเบิก สวนที่เหลือใหทําลาย  
                           ๒๐.๒.๑.๓ ในกรณีที่หนวยเบิกขอยกเลิก ใหสงใบเบิกฉบับที่เก็บรอเรื่องไวไปยัง
หนวยจาย  



                    ๒๐.๒.๒ ยกเลิกดวยใบแจงการยกเลิก ใชเมื่อตองการยกเลิกการเบิก  
ใหดําเนินการดังนี้  
                           ๒๐.๒.๒.๑ ทําใบแจงการยกเลิกดวยแบบพิมพ ทบ.๔๐๐-๐๐๘   
จํานวน ๒ ฉบับ  
                           ๒๐.๒.๒.๒ สงใบแจงการยกเลิกไปยังหนวยเบิก หรือหนวยจายแลวแตกรณี 
จํานวน ๑ ฉบับ และเก็บไว ๑ ฉบับ                   
         ขอ ๒๑ การยืมสิ่งอุปกรณ ไดแก     วิธีดําเนินการขอรับการสนับสนุนสิ่งอุปกรณเปนการ
ช่ัวคราว (เวนชิ้นสวนซอม) สําหรับเพิ่มพูนการปฏิบัติภารกิจ หรือสําหรับการทรงชีพของหนวยใช  
ซ่ึงหนวยไมไดรับอนุมัติใหมีส่ิงอุปกรณดังกลาวไวในครอบครอง หรืออนุมัติใหมีไวแลว แตไม
เพียงพอ  
         ขอ ๒๒ วิธีปฏิบัติในการยืมสิ่งอุปกรณ  
               ๒๒.๑ หนวยใช  
                    ๒๒.๑.๑ ทํารายงานขอยืมสิ่งอุปกรณเปนลายลักษณอักษรเสนอตามสายการ 
สงกําลัง ในรายงานใหแจงเหตุผลและรายละเอียดในการใชส่ิงอุปกรณใหชัดเจนพอที่จะเปนขอมูล
ในการพิจารณาตกลงใจของผูมีอํานาจอนุมัติส่ังใหยืมได ทั้งนี้ใหกําหนดวันสงคืนในรายงานนั้นดวย  
                    ๒๒.๑.๒ ทําใบเบิกตามขอ ๑๘.๕ แนบไปพรอมกันรายงาน  
                    ๒๒.๑.๓ เมื่อครบกําหนดเวลาที่ไดรับอนุมัติ  ใหยืมตามที่บงไวในใบเบิก    ตองนําสง
คืนภายใน ๗ วัน  
                    ๒๒.๑.๔ ถาสิ่งอุปกรณที่ยืมไปเกิดการชํารุด สูญหาย ใหปฏิบัติตามระเบียบกองทัพ-บก 
วาดวยการจําหนายสิ่งอุปกรณ พ.ศ.๒๕๒๔  
                    ๒๒.๑.๕ เมื่อมีการโยกยายหรือสับเปลี่ยนตําแหนงผูเบิกยืม ใหแจงยกเลิกใบเบิกเดิม 
พรอมกับทําใบเบิกเสนอไปใหม  
               ๒๒.๒ หนวยสนับสนุนทางการสงกําลัง  
                    ๒๒.๒.๑ หากสิ่งอุปกรณใดไมมีใหยืม ใหยกเลิกรายการนั้น และแจงใหหนวย 
ยืมทราบ  
                    ๒๒.๒.๒ ถามีส่ิงอุปกรณสนับสนุนได       ใหบันทึกเหตุผลในรายงานและแนบใบ
เบิกเสนอจนถึงผูมีอํานาจอนุมัติส่ังใหยืม                 
                    ๒๒.๒.๓ ผูมีอํานาจอนุมัติส่ังใหยืม  
                           ๒๒.๒.๓.๑ ส่ิงอุปกรณสําคัญ ไดแก ผูบัญชาการทหารบก  
                    ๒๒.๒.๓.๒ ส่ิงอุปกรณอ่ืน ๆ ไดแก เจากรมฝายยุทธบริการ หรือเจากรม 
ฝายกิจการพิเศษ หรือแมทัพภาค แลวแตกรณี  



         ขอ ๒๓ การโอน ไดแก การโอนความรับผิดชอบในสิ่งอุปกรณระหวางสายยุทธบริการ หรือ
การโอนสิทธิครอบครองสิ่งอุปกรณระหวางหนวย  
         ขอ ๒๔ การโอนความรับผิดชอบในสิ่งอุปกรณระหวางสายยุทธบริการ ไดแก การโอนความ
รับผิดชอบสิ่งอุปกรณจากสายยุทธบริการหนึ่งไปยังอีกสายยุทธบริการหนึ่ง ตามระเบียบหรือคําสั่งที่
กองทัพบกกําหนด  
         ขอ ๒๕   การโอนสิทธิครอบครองสิ่งอุปกรณระหวางหนวย ไดแก  การเปลี่ยนกรรมสิทธิ์ใน
การครอบครองสิ่งอุปกรณจากหนวยหนึ่งไปยังอีกหนวยหนึ่ง เพื่อความมุงหมายดังตอไปนี้  
               ๒๕.๑ ใหหนวยมีส่ิงอุปกรณครบตามอัตราหรือระดับสะสม  
               ๒๕.๒ ใชส่ิงอุปกรณที่มีอยูใหเกิดประโยชนมากที่สุด  
               ๒๕.๓ ประหยัดเวลาและคาขนสง  
               ๒๕.๔ ใหการสงกําลังเปนไปอยางตอเนื่อง  
         ขอ ๒๖ การดําเนินการโอนความรับผิดชอบในสิ่งอุปกรณระหวางสายยทุธบริการ ใหปฏิบัติ
ตามระเบียบและคําสั่งกองทัพบก ดังตอไปนี้  
               ๒๖.๑ ระเบียบปฏิบัติในการโอนสิ่งอุปกรณ จากสายยุทธบริการหนึ่งไปใหอีกสายหนึ่ง 
พ.ศ.๒๕๐๑  
               ๒๖.๒ คําสั่งกองทัพบก ที่ ๒๙๐/๒๕๐๘ ลง ๓๐ ส.ค.๐๘ เร่ือง กําหนดวิธีดําเนินการโอน
ส่ิงอุปกรณครบชุดของสายยุทธบริการ    เพิ่มเติมจากระเบียบปฏิบัติในการโอนสิ่งอุปกรณจากยุทธ
บริการหนึ่งไปใหอีกสายหนึ่ง พ.ศ.๒๕๐๑  
         ขอ ๒๗ การดําเนินการโอนสิทธิครอบครองสิ่งอุปกรณระหวางหนวย     เมื่อไดรับอนุมัติให
โอนจากผูมีอํานาจในการสิ่งโอนตามขอ ๒๘ ใหปฏิบัติดังนี้  
               ๒๗.๑ หนวยโอน  
                    ๒๗.๑.๑ ทําการปรนนิบัติบํารุงสิ่งอุปกรณกอนโอน  
                    ๒๗.๑.๒ ตรวจสอบใหมีส่ิงอุปกรณครบชุด และสามารถใชการได  
                    ๒๗.๑.๓ ผูกปายประจําสิ่งอุปกรณ โดยใชแบบพิมพ ทบ.๔๐๐-๐๑๐  
                    ๒๗.๑.๔ ทําใบโอนสิ่งอุปกรณ โดยใชแบบพิมพ ทบ.๔๐๐-๐๗๔ จํานวน ๑ ชุด (๕ ฉบับ)  
                    ๒๗.๑.๕ สงสิ่งอุปกรณพรอมใบโอนไปยังหนวยรับโอน จํานวน ๔ ฉบับ เก็บไวใน
แฟมรอเรื่อง จํานวน ๑ ฉบับ  
                    ๒๗.๑.๖ เก็บใบโอนที่ไดรับคืนจากหนวยรับโอน และสําเนาใบโอนรายงานหนวย
สนับสนุนหนวยโอน จํานวน ๑ ฉบับ  
                    ๒๗.๑.๗ ตัดยอดสิ่งอุปกรณออกจากบัญชีคุม  
               ๒๗.๒ หนวยรับโอน  
                    ๒๗.๒.๑ ลงทะเบียนใบโอน  



                    ๒๗.๒.๒ ตรวจรับสิ่งอุปกรณตามใบโอน  
                    ๒๗.๒.๓ ลงนามรับสิ่งอุปกรณในใบโอน ทั้ง ๔ ฉบับ เก็บไว ๑ ฉบับ สงคืนหนวย-
โอน ๑ ฉบับ สงใหหนวยสนับสนุนของหนวยรับโอน ๑ ฉบับ และสงใหกรมฝายยุทธ-บริการที่
รับผิดชอบ ๑ ฉบับ  
         ขอ ๒๘ ผูมีอํานาจสั่งใหโอน  
               ๒๘.๑ ส่ิงอุปกรณเกินอัตราหรือเกินระดับสะสม ส่ิงอุปกรณรอง และชิ้นสวนซอมเวน
อาวุธ ไดแก เจากรมฝายยุทธบริการ  
               ๒๘.๒ กรณีอ่ืน ๆ นอกเหนือจากที่กลาว ไดแก ผูบัญชาการทหารบก  
         ขอ ๒๙ การสงคืน  ไดแก การสงสิ่งอุปกรณกลับคืนหนวยจาย      หรือหนวยสนับสนุน
ทางการสงกําลัง   มิไดหมายถงึการสงซอมหรือสงสิ่งอุปกรณที่ซอมเสร็จแลวกลับคืนหนวยสงซอม       
         ขอ ๓๐ มูลเหตุการสงคืน  
               ๓๐.๑ เกินอัตราหรือระดับสะสมที่ไดรับอนุมัติ  
               ๓๐.๒ ลาสมัย เปลี่ยนแบบหรือเลิกใช  
               ๓๐.๓ เมื่อครบกําหนดเวลาที่ไดรับอนุมัติใหยืม  
               ๓๐.๔ เมื่อไดรับอนุมัติใหจําหนาย  
               ๓๐.๕ กรณีอ่ืน ๆ   
         ขอ ๓๑ ประเภทสิ่งอุปกรณที่สงคืน  
               ๓๑.๑ ส่ิงอุปกรณใชการได ไดแก ส่ิงอุปกรณที่มีคุณภาพใชงานไดตาม 
ความมุงหมายเดิม  
               ๓๑.๒ ส่ิงอุปกรณใชการไมได ไดแก ส่ิงอุปกรณที่สึกหรอ ชํารุดไมสามารถนําไปใชได
ตามความมุงหมายเดิน จําเปนตองซอม ปรับสภาพ กอนนําเขาเกบ็รักษาเพื่อแจกจาย หรือในกรณีที่
หนวยซอมบํารุงพิจารณาแลวเห็นวาซอมไมคุมคา  ซ่ึงจะตองดําเนินการขอจําหนายตอไป   หรือซาก
ส่ิงอุปกรณ ตามระเบียบกองทัพบกวาดวยการจําหนายสิ่งอุปกรณ  หรือสัตวพาหนะที่ปลดจําหนาย
ออกจากทะเบียน ตามระเบียบกองทัพบกวาดวยกิจการสัตวพาหนะ  
         ขอ ๓๒ การดําเนินการสงคืน  
               ๓๒.๑ ส่ิงอุปกรณใชการได  
                    ๓๒.๑.๑ หนวยสงคืน เมื่อมีมูลเหตุที่จะตองสงคืน ตามขอ ๓๐ ใหปฏิบัติดังนี้  
                           ๓๒.๑.๑.๑ ทําการปรนนิบัติบํารุงสิ่งอุปกรณกอนนําสงคืน  
                           ๓๒.๑.๑.๒ ตรวจสอบใหมีส่ิงอุปกรณครบชุด  
                           ๓๒.๑.๑.๓ ผูกปายประจําสิ่งอุปกรณ โดยใชแบบพิมพ ทบ.๔๐๐-๐๑๐   



                           ๓๒.๑.๑.๔ ทําใบสงคืน โดยใชแบบพิมพ ทบ.๔๐๐-๐๑๓ หรือ ทบ.๔๐๐-๐๑๔ 
หรือ ทบ.๔๐๐-๐๐๗-๑ แลวแตกรณี จํานวน ๑ ชุด      ทางเดินของใบสงคืนตามเอกสารที่แนบทาย
ระเบียบ  
                           ๓๒.๑.๑.๕ สงสิ่งอุปกรณพรอมใบสงคืนไปยังหนวยรับคืนภายใน ๗ วัน เวน
แตจะไดรับคําสั่งเปนอยางอื่น  
                           ๓๒.๑.๑.๖ ตัดยอดสิ่งอุปกรณออกจากบัญชีคุม เมื่อไดรับใบสงคืนจากหนวยรับคืน  
                    ๓๒.๑.๒ หนวยรับคืน ปฏิบัติดังนี้  
                           ๓๒.๑.๒.๑ ลงทะเบียนใบสงคืน  
                           ๓๒.๑.๒.๒ ตรวจรับสิ่งอุปกรณตามใบสงคืน  
                           ๓๒.๑.๒.๓ ลงนามรับสิ่งอุปกรณในใบสงคืน  และสงใบสงคืน  คืนหนวยสงคืน 
จํานวน ๑ ฉบับ  
                           ๓๒.๑.๒.๔ บันทึกการรับสิ่งอุปกรณในบัตรบัญชีสงคืน  
               ๓๒.๒ ส่ิงอุปกรณใชการไมได  
                    ๓๒.๒.๑ ส่ิงอุปกรณชํารุดไมสามารถนําไปใชไดตามความมุงหมายเดิม จําเปนตอง
ซอม ปรับสภาพ กอนนําเขาเก็บรักษาเพื่อแจกจาย เมื่อไดรับคําสั่งใหสงคืนใหปฏิบัติดังนี้  
                           ๓๒.๒.๑.๑ หนวยสงคืน   ใหปฏิบัติเชนเดียวกับ ขอ ๓๒.๑.๑  
                           ๓๒.๒.๑.๒ หนวยรับคืน   ใหปฏิบัติเชนเดียวกับ ขอ ๓๒.๑.๒  
                    ๓๒.๒.๒ ส่ิงอุปกรณชํารุด   ในกรณีที่หนวยซอมบํารุงพิจารณาแลวเห็นวาซอมไม
คุมคา และไดดําเนินการจําหนายตามระเบียบแลว ใหปฏิบัติดังนี้  
                           ๓๒.๒.๒.๑ หนวยสงคืน ทําใบสงคืนโดยใชแบบพิมพ ทบ.๔๐๐-๐๑๓ หรือ ทบ.
๔๐๐-๐๑๔ หรือ ทบ.๔๐๐-๐๐๗-๑ แลวแตกรณี จํานวน ๑ ชุด   สวนสิ่งอุปกรณนั้นไมตองนํา
สงคืน เพราะอยูกับหนวยซอมซึ่งเปนหนวยเดียวกันกับหนวยรับคืนอยูแลว  
                           ๓๒.๒.๒.๒ หนวยรับคืน   ใหปฏิบัติเชนเดียวกับ ขอ ๓๒.๑.๒   
                    ๓๒.๒.๓ ซากสิ่งอุปกรณ ตามระเบียบกองทัพบก วาดวยการจําหนายสิ่งอุปกรณ พ.ศ.
๒๕๓๔ ใหปฏิบัติดังนี้  
                           ๓๒.๒.๓.๑ หนวยสงคืน   ใหปฏิบัติเชนเดียวกับ ขอ ๓๒.๑.๑  
                           ๓๒.๒.๓.๒ หนวยรับคืน   ใหปฏิบัติเชนเดียวกับ ขอ ๓๒.๑.๒  
         ขอ ๓๓ ผูมีอํานาจสั่งใหสงคืนสิ่งอุปกรณ  
               ๓๓.๑ ส่ิงอุปกรณเกินระดับสะสม ไดแก ผูบังคับหนวยเก็บรักษา  
               ๓๓.๒ ส่ิงอุปกรณที่ครบกําหนดยืมแลวยังไมสงคืน ไดแก ผูมีอํานาจอนุมัติส่ังใหยืม  
               ๓๓.๓ ส่ิงอุปกรณหรือซากสิ่งอุปกรณที่ไดรับอนุมัติใหจําหนาย ไดแก ผูมีอํานาจอนุมัติให
ตัดยอดสิ่งอุปกรณใหออกจากบัญชีคุม  



               ๓๓.๔ ส่ิงอุปกรณเกินอัตรา ลาสมัย เปลี่ยนแบบหรือเลิกใช ไดแก เจากรมฝายยุทธ-บริการ 
หรือเจากรมฝายกิจการพิเศษ  
               ๓๓.๕ เหตุอ่ืน ๆ นอกเหนือจากที่กลาวแลว ไดแก ผูบัญชาการทหารบก      
 

ตอนที่ ๕ 
การแจกจาย 

 
         ขอ ๓๔ การรับสิ่งอุปกรณ ไดแก การดําเนินกรรมวิธีเพื่อเขาครอบครองสิ่งอุปกรณที่ไดมา
        ๓๔.๑ การเตรียมการรับสิ่งอุปกรณ 
                    ๓๔.๑.๑ ตรวจสอบเอกสารการรับสิ่งอุปกรณ 
                    ๓๔.๑.๒ เตรียมสถานที่และสิ่งอํานวยความสะดวกในการรับสิ่งอุปกรณ 
               ๓๔.๒ การรับสิ่งอุปกรณจากการเบิก 
                    ๓๔.๒.๑ หนวยเบิกไปรับสิ่งอุปกรณเอง 
                           ๓๔.๒.๑.๑ ผูรับสิ่งอุปกรณดําเนินการตามขอ ๑๘.๕.๑.๔ หรือ ๑๘.๕.๒.๔ 
แลวแตกรณี 
                           ๓๔.๒.๑.๒ สําหรับสิ่งอุปกรณที่ไมประสงคจะเปดหีบหอ        ใหผูรับรับสิ่ง
อุปกรณตามจํานวนที่ระบุไว และใหผูจายบันทึกในใบเบิกไวดวยวา "ไมเปดหีบ" 
                           ๓๔.๒.๑.๓ การนําสิ่งอุปกรณออกจากหนวยจาย ใหผูปฏิบัติตามระเบียบและ
คําแนะนําของหนวยจาย 
                           ๓๔.๒.๑.๔ เมื่อผูรับนําสิ่งอุปกรณไปถึงหนวยเบิก   ใหผูบังคับหนวยเบิกตั้ง
กรรมการตรวจรับสิ่งอุปกรณ จํานวน ๓ นาย ประกอบดวย นายทหารสัญญาบัตร อยางนอย ๒ นาย  
โดยเฉพาะควรจะตั้งเจาหนาที่ในสายงานที่รับผิดชอบตอส่ิงอุปกรณนั้นเขารวมดวย 
                           ๓๔.๒.๑.๕ ใหคณะกรรมการรายงานผลการตรวจรับใหผูบังคับหนวยเบิกทราบ 
ถาปรากฏวาสิ่งอุปกรณคลาดเคลื่อนไปจากใบเบิก หรือมีการชํารุดเสียหาย ใหคณะกรรมการ
สอบสวนสาเหตุแลวแนบสําเนาการสอบสวนไปพรอมกับรายงานดวย 
                           ๓๔.๒.๑.๖ ถามีส่ิงอุปกรณชํารุด หรือสูญหาย        ใหปฏิบัติตามระเบียบ 
กองทัพบกวาดวยการจําหนายสิ่งอุปกรณ พ.ศ.๒๕๒๔  ลง ๓๐ ก.ย.๒๔ 
                           ๓๔.๒.๑.๗ ใหคณะกรรมการตรวจรับ   มอบสิ่งอุปกรณใหแกเจาหนาที่คลัง หรือ
เจาหนาที่เก็บรักษา 
                           ๓๔.๒.๑.๘ เจาหนาที่บัญชีคุมบันทึกการรับสิ่งอุปกรณในบัตรบัญชีคุม 
                    ๓๔.๒.๒ หนวยเบิกรับสิ่งอุปกรณจากสํานักงานขนสงปลายทาง 



                           ๓๔.๒.๒.๑ เมื่อหนวยเบิกไดรับสิ่งอุปกรณจากสํานักงานขนสงปลายทาง ให
ปฏิบัติตามระเบียบกองทัพบกวาดวยการสงและรับสิ่งอุปกรณ พ.ศ.๒๕๐๐และคําสั่งกองทัพบก (คํา
ช้ีแจง) ที่ ๕๗/๑๓๑๖๖  ลง ๑๑ ต.ค.๒๕๐๔ เร่ือง ช้ีแจงการปฏิบัติการสงและรับสิ่งอุปกรณของ 
ทบ.(คร้ังที่ ๓) 
                           ๓๔.๒.๒.๒ เจาหนาที่บัญชีคุม  บันทึกการรับสิ่งอุปกรณในบัตรบัญชีคุมหลังจาก
คณะกรรมการตรวจรับไดตรวจรับเรียบรอยแลว 
               ๓๔.๓ การรับสิ่งอุปกรณจากกรณีอ่ืน ใหถือปฏิบัติดังนี้ 
                    ๓๔.๓.๑ ตรวจรับสิ่งอุปกรณ 
                    ๓๔.๓.๒ ขึ้นบัญชีคุมสิ่งอุปกรณ 
                    ๓๔.๓.๓ รายละเอียดการดําเนินการใหปฏิบัติตามระเบียบ    หรือคําสั่งตาง ๆ  
ที่เกี่ยวของกับที่มาของสิ่งอุปกรณนั้น ๆ  
         ขอ ๓๕ การเก็บรักษา ไดแก  การเตรียมพื้นที่   การนําสิ่งอุปกรณเขา-ออก  การเก็บ  หรือการ
วาง การระวังรักษาสิ่งอุปกรณในที่เก็บ รวมทั้งการปรนนิบัติบํารุง   และการซอมบํารุงขณะเก็บและ
กอนจายดวย 
               ๓๕.๑ ความรับผิดชอบในการเก็บรักษา 
                    ๓๕.๑.๑ เจากรมฝายยุทธบริการ  และ/หรือ              เจากรมฝายกิจการพิเศษ ผู
บัญชาการกองบัญชาการชวยรบ    ผูบัญชาการมณฑลทหารบก       ผูบังคับการจังหวัดทหารบก ผู
บังคับหนวยสนับสนุนโดยตรง    ผูบังคับหนวยใช        จะตองวางระเบียบและจัดงานเก็บรักษา
ส่ิงอุปกรณในที่เก็บใหปลอดภัย และอยูในสภาพที่ใชการได 
                    ๓๕.๑.๒ เจาหนาที่เก็บรักษา    จะตองเก็บรักษาสิ่งอุปกรณใหเปนไปตามระเบียบที่
ผูบังคับบัญชา ในขอ ๓๕.๑.๑ กําหนด 
               ๓๕.๒ ปจจัยในการเก็บรักษา เพื่อใหการเก็บรักษาไดผลดี  ผูบังคับหนวยเก็บรักษาจะตอง
คํานึงถึงปจจัยดังตอไปนี้ 
                    ๓๕.๒.๑ พื้นที่เก็บรักษา 
                    ๓๕.๒.๒ กําลังคน 
                    ๓๕.๒.๓ เครื่องมือยกขน 
               ๓๕.๓ การเตรียมที่เก็บรักษา 
                    ๓๕.๓.๑ ที่เก็บ เตรียมทําที่เก็บในพื้นที่คลังปด หรือคลังกลางแจง แบงเปนคลัง หรือ
พื้นที่ แถว ตอน และชอง โดยใชตัวอักษรผสมกับตัวเลข ตัวอยางเชน ๑-ก-๒-๔ หมายความวา คลัง
หรือพื้นที่ ๑ แถว ก ตอนที่ ๒ และชองที่ ๔ 
                    ๓๕.๓.๒ ใหเขียนผังแสดงที่เก็บตามที่จัดระบบไวในขอ ๓๕.๓.๑   เพื่อสะดวกในการ
วางแผนนําสิ่งอุปกรณเขาเก็บ 



               ๓๕.๔ การนําสิ่งอุปกรณเขาที่เก็บ เจาหนาที่เก็บรักษาดําเนินการดังนี้ 
                    ๓๕.๔.๑ บันทึกบัตรแสดงที่เก็บ โดยใชแบบพิมพ ทบ.๔๐๐-๐๐๙ สําหรับหนวย
สนับสนุน และแบบพิมพ ทบ.๔๐๐-๐๖๘ สําหรับหนวยใช 
                    ๓๕.๕.๒ ทําการบํารุงรักษาสิ่งอุปกรณกอนนําเขาเก็บ 
                    ๓๕.๕.๓ ผูกปายประจําสิ่งอุปกรณ โดยใชแบบพิมพ ทบ.๔๐๐-๐๑๐ โดยอนุโลม 
                    ๓๕.๕.๔ นําสิ่งอุปกรณเขาเก็บในที่ที่กําหนดให 
               ๓๕.๕ การเก็บหรือการวางสิ่งอุปกรณ 
                    ๓๕.๕.๑ กําหนดทางเดินในพื้นที่เก็บรักษา เพื่อความสะดวกในการใชแรงงานหรือ
เครื่องทุนแรง ดังตอไปนี้ 
                           ๓๕.๕.๑.๑ ทางเดินหลัก   อาจมีทางเดียวตรงกึ่งกลางตามความยาวของพื้นที่เก็บ
รักษา หรือมีทั้งสองขางของพื้นที่เก็บรักษาก็ได ควรใหมีความกวางพอที่ รถยก ๒ คัน สวนทางกันได 
                           ๓๕.๕.๑.๒ ทางเดิน ตั้งฉากกับทางเดินหลักควรกําหนดใหตรงกับประตู 
                           ๓๕.๕.๑.๓ ทางเดินระหวางที่เก็บของ ควรใหรถเข็น หรือรถยกเขาไปปฏิบัติงาน
ได 
                           ๓๕.๕.๑.๔ ทางเดินฉุกเฉินจัดสํารองไวสําหรับใชในกรณีฉุกเฉิน 
                    ๓๕.๕.๒ เก็บสิ่งอุปกรณใหเต็มที่วางทั้งทางดิ่งและทางระดับ 
                    ๓๕.๕.๓ เก็บสิ่งอุปกรณใหพนจากอันตราย 
                    ๓๕.๕.๔ เก็บสิ่งอุปกรณในที่เก็บรักษา     ใหตรงกับลักษณะและคุณสมบัติของสิ่ง
อุปกรณ 
               ๓๕.๖ การระวังรักษา   เจาหนาที่เก็บรักษาจะตองระวังรักษาสิ่งอุปกรณใหปลอดภัย และ
อยูในสภาพใชการได ดังตอไปนี้ 
                    ๓๕.๖.๑ ภัยธรรมชาติ 
                           ๓๕.๖.๑.๑เก็บสิ่งอุปกรณในคลังเก็บรักษา ซ่ึงสามารถระบายอากาศหรือปองกัน
ความชื้นได 
                           ๓๕.๖.๑.๒ ตรวจ ปองกัน และทําลายจําพวกสัตวและแมลงตาง ๆ 
                           ๓๕.๖.๑.๓ ในกรณีพื้นที่คลังปดไมเพียงพอ ใหแยกเก็บสิ่งอุปกรณที่มีความคงทน
ตอสภาพดินฟาอากาศไวในคลังเปด 
                           ๓๖.๑.๔ ใชไมรองหรือทาสี หรือทาน้ํามันสําหรับสิ่งอุปกรณที่เก็บในคลังเปด 
                    ๓๕.๖.๒ อัคคีภัย 
                           ๓๕.๖.๒.๑ กําหนดเขตและกวดขันไมใหนําเชื้อเพลิงเขาบริเวณที่เก็บรักษา 
                           ๓๕.๖.๒.๒ รักษาความสะอาดและขจัดเชื้อเพลิงบริเวณที่เก็บรักษา 
                           ๓๕.๖.๒.๓ ดูแลรักษาเครื่องมือดับเพลิง ใหอยูในสภาพพรอมที่ใชการได 



                           ๓๕.๖.๒.๔ จัดเจาหนาที่ดับเพลิงและหมั่นฝกซอมอยูเสมอ 
                           ๓๕.๖.๒.๕ กําหนดขอปฏิบัติเกี่ยวกับการใชเครื่องมือและแรงงาน เพื่อลดความ
เสียหายเมื่อเกิดอัคคีภัย 
                           ๓๕.๖.๒.๖ จัดทําปายเตือนภัย เชน ปาย "หามสูบบุหร่ี" หรือ "ไวไฟ"  เปนตน 
                           ๓๕.๖.๒.๗ หมั่นตรวจตราสภาพการอื่น ๆ อันอาจกอใหเกิดอัคคีภัย เชน 
สายไฟฟา เปนตน 
         สวนรายละเอียดในการปฏิบัติอ่ืน ๆ ใหถือปฏิบัติตามระเบียบกองทัพบก วาดวยการปองกัน
อัคคีภัย และการปฏิบัติเมื่อเกิดอัคคีภัย พ.ศ.๒๕๐๓  และที่แกไขเพิ่มเติม 
                    ๓๕.๖.๓ การทุจริต 
                           ๓๕.๖.๓.๑ ส่ิงอุปกรณที่มีคาสูง ขนยายและขายงาย ตองเก็บไวในที่ปลอดภัย และ
มอบความรับผิดชอบใหเฉพาะบุคคล 
                           ๓๕.๖.๓.๒ คลังทุกคลัง จะตองปดประตูใสกุญแจและตีตราใหเรียบรอยเมื่อเลิก
งาน 
                           ๓๕.๖.๓.๓ ระมัดระวังมิใหบุคคลลักลอบนําสิ่งอุปกรณออกจากคลัง 
                    ๓๕.๖.๔ วินาศกรรม 
                           ๓๕.๖.๔.๑ จัดเจาหนาที่รักษาการณหรือเวรยาม พรอมอาวุธเพื่อตรวจรอบ ๆ 
บริเวณที่เก็บรักษาตามความจําเปน   ถาหากบริเวณกวางขวาง   อาจจัดใหมียานพาหนะและเครื่องมือ
ส่ือสารดวยก็ได 
                           ๓๕.๖.๔.๒ กวดขันบุคคลและยานพาหนะที่จะผานเขา-ออก 
                           ๓๕.๖.๔.๓ จัดใหมีเครื่องกีดขวาง หรือเครื่องเตือนภัยในบริเวณที่เก็บรักษาตามที่
เห็นสมควร 
         รายละเอียดในการปฏิบัติอ่ืนๆ ใหถือปฏิบัติตามระเบียบ   วาดวยการรักษาความปลอดภัย
แหงชาติ พ.ศ.๒๕๑๗ 
                    ๓๕.๖.๕ อุบัติเหตุ 
                           ๓๕.๖.๕.๑ อบรมชี้แจงการใชเครื่องมือยกขน  วิธีการขนยาย   และวิธีการจัดวาง
ส่ิงอุปกรณ 
                           ๓๕.๖.๕.๒ หมั่นตรวจและปรนนิบัติบํารุงเครื่องมือยกขนอยูเสมอ 
                           ๓๕.๖.๕.๓ ทําความสะอาดในที่เก็บรักษา 
                    ๓๕.๖.๖ การชํารุดหรือเสื่อมสภาพ 
                           ส่ิงอุปกรณซ่ึงอยูในที่เก็บรักษา   จะตองไดรับการดูแลรักษาใหอยูในสภาพใชการ
ได หรือมิใหเสื่อมสภาพกอนนําไปใช โดยจะตองปฏิบัติตามระเบียบ หรือคําสั่งที่ทางราชการกําหนด 
หรือตามคําแนะนําของผูผลิต หรือทําหนาที่ทางเทคนิค 



               ๓๕.๗ การนําสิ่งอุปกรณออกจากที่เก็บ 
                    ๓๕.๗.๑ การนําสิ่งอุปกรณออกจากที่เก็บ ตองมีหลักฐานการนําออก 
                    ๓๕.๗.๒ การยายที่เก็บสิ่งอุปกรณ ตองบันทึกการยายไวเปนหลักฐาน 
                    ๓๕.๗.๓ ส่ิงอุปกรณใดที่นําเขาเก็บกอน ใหนําออกจายกอน 
         ขอ ๓๖ การจายสิ่งอุปกรณ  ไดแก    การดําเนินการตอบสนองความตองการที่หนวยเบิกไดสง
คําขอมา 
               ๓๖.๑ ขอพิจารณา ในการจายสิ่งอุปกรณ หลักเกณฑที่จะตองพิจารณาวาควรจายรายการใด 
จํานวนเทาใดนั้น ใหคํานึงถึงปจจัยดังตอไปนี้ 
                    ๓๖.๑.๑ ความตองการของหนวยรับการสนับสนุน 
                    ๓๖.๑.๒ สถานการณทางยุทธวิธี 
                    ๓๖.๑.๓ ระดับสงกําลัง หรืออัตราของหนวยรับการสนับสนุน 
                    ๓๖.๑.๔ ส่ิงอํานวยความสะดวกในการขนสง 
                    ๓๖.๑.๕ สถานที่เก็บรักษาของหนวยรับการสนับสนุน 
                    ๓๖.๑.๖ ปริมาณสิ่งอุปกรณคงคลังของหนวยจาย 
                    ๓๖.๑.๗ ขีดความสามารถในการซอมบํารุงของหนวยรับการสนับสนุน 
               ๓๖.๒ การเตรียมการจายสิ่งอุปกรณ 
                    ๓๖.๒.๑ จัดทําแผนการแจกจายหรือเอกสารการแจกจายสิ่งอุปกรณแลวแตกรณี 
                    ๓๖.๒.๒ ดําเนินการปรนนิบัติบํารุงสิ่งอุปกรณกอนจาย ถาจําเปน 
                    ๓๖.๒.๓ จัดสถานที่เตรียมจายโดยแบงสวนออกดังนี้ 
                           ๓๖.๒.๓.๑ สวนจายและคัดแยก 
                           ๓๖.๒.๓.๒ สวนบรรจุหีบหอและจัดสง 
               ๓๖.๓ วิธีดําเนินการจายสิ่งอุปกรณ 
                    ๓๖.๓.๑ สวนบัญชีคุม 
                           ๓๖.๓.๑.๑ รับใบเบิกและลงทะเบียนเอกสารโดยใชแบบพิมพ 
ทบ.๔๐๐-๐๐๒  
                           ๓๖.๓.๑.๒ ตรวจสอบใบเบิกในเรื่องตอไปนี้ 
                                    ๓๖.๓.๑.๒.๑ ลายมือช่ือผูมีสิทธิเบิก 
                                    ๓๖.๓.๑.๒.๒ ความเรียบรอยและความถูกตองของใบเบิก เชน  การอาง
หลักฐานที่ใชในการเบิก รายการและจํานวนที่ขอเบิก เปนตน 
                                    ๓๖.๓.๑.๒.๓ ความผูกพันระหวางหนวยเบิกกับหนวยจาย เชน คางรับและ
คางจาย เปนตน 
                                    ๓๖.๓.๑.๒.๔ หวงเวลากําหนดใหทําการเบิก 



                           ๓๖.๓.๑.๓ การดําเนินการทางบัญชี 
                                    ๓๖.๓.๑.๓.๑ จํานวนที่ขอเบิกมาอาจเพิ่มหรือลดก็ได    ทั้งนี้เพื่อความ
เหมาะสมกับมาตรฐานการบรรจุหีบหอ 
                                    ๓๖.๓.๑.๓.๒ พิจารณาจายตามลําดับทะเบียนหนวยจาย  เวนแตจะไดรับ
อนุมัติจากผูมีอํานาจอนุมัติส่ังจายใหดําเนินการเปนอยางอื่น 
                                    ๓๖.๓.๑.๓.๓ ถาไมมีส่ิงอุปกรณจาย  ใหบันทึกคางจาย  โดยผู
ตรวจสอบลงนามในใบเบิก สงใบเบิกฉบับที่ ๒ คืนหนวยเบิก สวนที่เหลือเก็บไวในแฟมรอเรื่อง 
                                    ๓๖.๓.๑.๓.๔ ถามีส่ิงอุปกรณจาย ใหบันทึกการจาย    ผูตรวจสอบลงนาม
แลวเสนอผูมีอํานาจสั่งจายลงนามอนุมัติเก็บใบเบิกฉบับที่ ๓ ไวในแฟมรอเรื่องสวนใบเบิกที่เหลือสง
ใหสวนเก็บรักษาดําเนินการตอไป เมื่อไดรับใบเบิกฉบับที่ ๑ คืนแลว  ใหสําเนาชื่อผูรับผูจายลงในใบ
เบิกฉบับที่ ๓ แลวสงใหสวนเก็บรักษาไวเปนหลักฐาน 
                    ๓๖.๓.๒ สวนเก็บรักษา 
                           ๓๖.๓.๒.๑ ลงนามผูจายในใบเบิก 
                           ๓๖.๓.๒.๒ จัดเตรียมและคัดแยกสิ่งอุปกรณใหครบถวนตามใบเบิก 
                           ๓๖.๓.๒.๓ เขียนปายประจําสิ่งอุปกรณ โดยใชแบบพิมพ ทบ.๔๐๐-๐๑๐ 
                           ๓๖.๓.๒.๔ ในกรณีที่หนวยเบิกมารับสิ่งอุปกรณเอง ใหตรวจสอบลายมือช่ือผูมี
สิทธิรับสิ่งอุปกรณใหถูกตอง 
                           ๓๖.๓.๒.๕ มอบสิ่งอุปกรณใหผูรับไปพรอมกับใบเบิก ฉบับที่ ๒    และสงใบเบิก
ฉบับที่ ๑ คืนสวนบัญชีคุม 
                           ๓๖.๓.๒.๖ ใหความชวยเหลือในการบรรทุกสิ่งอุปกรณ 
                           ๓๖.๓.๒.๗ ในกรณีที่ผูรับไมสามารถรับสิ่งอุปกรณตามใบเบิกไดครบในครั้งเดียว 
ใหผูจายและผูรับทําบันทึกไวดานหลังใบเบิกแลวลงนามรับรองไว 
                           ๓๖.๓.๒.๘ ในกรณีที่หนวยจายสงสิ่งอุปกรณ   ใหหนวยเบิกผานสํานักงานขนสง  
ใหปฏิบัติตามระเบียบกองทัพบกวาดวยการสงและรับสิ่งอุปกรณ พ.ศ.๒๕๐๐ และระเบียบ
กองทัพบกวาดวยการทําหีบหอ และทําเครื่องหมายเพื่อการขนสงสิ่งอุปกรณ พ.ศ.๒๔๙๙ 
               ๓๖.๔ การจายสิ่งอุปกรณโดยอัตโนมัติ    ไดแก   การจายสิ่งอุปกรณใหหนวยรับการ
สนับสนุน โดยหนวยที่รับการสนับสนุนนั้นไมตองทําใบเบิก 
                    ๓๖.๔.๑ ขอพิจารณาในการจายอัตโนมัติ 
                        ๓๖.๔.๑.๑ เมื่อมีคําสั่งของผูมีอํานาจสั่งจาย  
                        ๓๖.๔.๑.๒ เมื่อหนวยจายพิจารณาเห็นสมควร 
                        ๓๖.๔.๒ วิธีดําเนินการจายอัตโนมัติ 



                            ๓๖.๔.๒.๑ หนวยจายทําใบเบิก ๑ ชุด โดยใชแบบพิมพ ทบ.๔๐๐-๐๐๗ หรือ ทบ.
๔๐๐-๐๐๗-๑ แลวแตกรณี 
                            ๓๖.๔.๒.๒ ลงทะเบียนเอกสารแลวบันทึกคําวา "อัตโนมัติ"  ไวดานบนของ
ใบเบิกดวยอักษรสีแดง 
                            ๓๖.๔.๒.๓ บันทึกการจาย 
                            ๓๖.๔.๒.๔ ผูตรวจสอบลงนามแลวเสนอผูมีอํานาจสั่งจายลงนามอนุมัติ 
                            ๓๖.๔.๒.๕ เก็บใบเบิกฉบับที่ ๓ ไวในแฟมรอเรื่อง สวนที่เหลือสงไปใหหนวยรับ
การสนับสนุน พรอมกับสิ่งอุปกรณ 
                            ๓๖.๔.๒.๖ หนวยรับการสนับสนุน        ลงที่ใบเบิกลงนามผูเบิกและผูรับสิ่ง
อุปกรณในใบเบิก ฉบับที่ ๑,๒,๔  หรือ ๕  แลวแตกรณี  สงใบเบิกฉบับที่ ๑  คืนหนวยจาย ภายใน 
๗ วัน นับจากวันที่ไดรับสิ่งอุปกรณ สวนใบเบิกที่เหลือใหดําเนินการเชนเดียวกับการเบิกตามปกติ 
                           ๓๖.๔.๒.๗ หากหนวยรับการสนับสนุนสงใบเบิกฉบับที่ ๑     คืนหนวยจายชาเกิน
กวากําหนด ใหหนวยจายแจงใหผูบังคับบัญชาชั้นเหนือของหนวยรับการสนับสนุนนั้นทราบ เพื่อ
พิจารณาสอบสวนหาสาเหตุแหงความลาชาตอไป 
               ๓๖.๕ การปลดเปลื้องคางจาย 
                    ๓๖.๕.๑ การปลดเปลื้องคางจาย ไดแก   การจายสิ่งอุปกรณที่คางจายใหกับหนวยเบิก
โดยอัตโนมัติ 
                    ๓๖.๕.๒ วิธีดําเนินการปลดเปลื้องคางจาย 
                           ๓๖.๕.๒.๑ หนวยจายทําใบเบิก ๑ ชุด ใชแบบพิมพ ทบ.๔๐๐-๐๐๗   หรือ ทบ.
๔๐๐-๐๐๗-๑ แลวแตกรณี โดยใชที่ใบเบิกเดิม 
                           ๓๖.๕.๒.๒ บันทึกทะเบียนเอกสารในใบเบิก โดยใชเลขทะเบียนเดิม แลวเพิ่ม
จํานวนครั้งที่ปลดเปลื้องทายทะเบียนนั้น กับบันทึกคําวา "ปลดเปลื้องคางจาย" ไวดานบนของใบ
เบิกดวยอักษรสีแดง 
                           ๓๖.๕.๒.๓ บันทึกการจาย 
                           ๓๖.๕.๒.๔ ตรวจสอบลงนามแลวเสนอผูมีอํานาจสั่งจาย ลงนามอนุมัติ 
                           ๓๖.๕.๒.๕ เก็บใบเบิกฉบับที่ ๓ ไวในแฟมรอเรื่อง สวนที่เหลือสงไปใหหนวยรับ
การสนับสนุน พรอมกับสิ่งอุปกรณ 
                           ๓๖.๕.๒.๖ หนวยรับการสนับสนุนลงนามผูเบิก    และผูรับสิ่งอุปกรณในใบเบิก
ฉบับที่ ๑,๒,๔ หรือ ๕  แลวแตกรณี  สงใบเบิกฉบับที่ ๑  คืนหนวยจาย  ภายใน ๗ วัน นับจากวันที่
ไดรับสิ่งอุปกรณ สวนใบเบิกที่เหลือใหดําเนินการเชนเดียวกับการเบิกตามปกติ 



                           ๓๖.๕.๒.๗ หากหนวยรับการสนับสนุนสงใบเบิกฉบับที่ ๑  คืนหนวยจายลาชา
เกินกวากําหนด ใหหนวยจายแจงใหผูบังคับบัญชาชั้นเหนือของหนวยรับการสนับสนุนนั้นทราบ 
เพื่อพิจารณาสอบสวนหาสาเหตุแหงความลาชาตอไป 
               ๓๖.๖ อํานาจสั่งจายในใบเบิก 
                    ๓๖.๖.๑ การเบิก 
                           ๓๖.๖.๑.๑ ส่ิงอุปกรณสําคัญและสิ่งอุปกรณหลัก  เมื่อผูบัญชาการทหารบก อนุมัติ
หลักการแจกจายแลว ผูอํานวยการกองหรือหัวหนากอง  ตามที่เจากรมฝายยุทธบริการ และ/หรือ 
เจากรมฝายกิจการพิเศษ กําหนด ผูบัญชาการกองบัญชาการชวยรบ  ผูบัญชาการมณฑลทหารบก 
หรือผูบังคับการจังหวัดทหารบก เปนผูส่ังจาย 
                           ๓๖.๖.๑.๒ ส่ิงอุปกรณรองและชิ้นสวนซอม ผูอํานวยการกองหรือหัวหนา-กอง 
ตามที่เจากรมฝายยุทธบริการ และ/หรือ เจากรมฝายกิจการพิเศษ กําหนด ผูบัญชาการกองบัญชาการ
ชวยรบ ผูบัญชาการมณฑลทหารบก ผูบังคับการจังหวัดทหารบก หรือผูที่ไดรับมอบหมายเปนผูส่ัง
จาย  
            ๓๖.๖.๒ การยืม 
                           ๓๖.๖.๒.๑ ส่ิงอุปกรณสําคัญ เมื่อผูบัญชาการทหารบกอนุมัติหลักการยืมแลว 
ผูอํานวยการกองหรือหัวหนากอง ตามที่เจากรมฝายยุทธบริการ และ/หรือเจากรมฝายกิจการพิเศษ 
กําหนด  ผูบัญชาการกองบัญชาการชวยรบ  ผูบัญชาการมณฑลทหารบก    หรือผูบังคับการจังหวัด
ทหารบก เปนผูส่ังจาย 
                           ๓๖.๖.๒.๒ ส่ิงอุปกรณอ่ืน ๆ  เมื่อไดรับหลักการจากผูมีอํานาจใหยืมแลว 
ผูอํานวยการกอง หรือหัวหนากอง ตามที่เจากรมฝายยุทธบริการ และ/หรือเจากรมฝายกิจการพิเศษ 
กําหนด ผูบัญชาการกองบัญชาการชวยรบ ผูบัญชาการมณฑลทหารบก ผูบังคับการจังหวัดทหารบก 
หรือผูที่ไดรับมอบหมายเปนผูส่ังจาย                         

ตอนที่ ๖ 
การจําหนาย 

 
         ขอ ๓๗ การจําหนาย หมายถึง      การตัดยอดสิ่งอุปกรณออกจากความรับผิดชอบของ
กองทัพบก เนื่องจากสูญไป ส้ินเปลืองไป  (ส่ิงอุปกรณส้ินเปลือง) ชํารุดเสียหายจนไมสามารถซอม
คืนสภาพไดอยางคุมคา  เสื่อมสภาพจนใชการไมได หรือสูญหาย ตาย เกินความตองการ หรือเปน
ของลาสมยัไมใชราชการตอไป 
         ขอ ๓๘ การดําเนินการ    ใหปฏิบัติตามระเบียบกองทัพบกวาดวยการจําหนายสิ่งอุปกรณ พ.ศ.
๒๕๒๔  ลง ๓๐ ก.ย.๒๔ 
 



ตอนที่ ๗ 
การควบคุม 

 
         ขอ ๓๙ ประเภทการควบคุม แบงเปนสองประเภท คือ การควบคุมทางการสงกําลัง และการ
ควบคุมทางบัญชี 
               ๓๙.๑ การควบคุมทางการสงกําลัง หนวยในสายการสงกําลังระดับต่ํากวา ตองอยูในความ
ควบคุมของหนวยระดับเหนือกวาในสายการสงกําลังเดียวกัน โดยถือวามูลฐาน ภารกิจ และความ
รับผิดชอบในการควบคุม ดังตอไปนี้ 
                    ๓๙.๑.๑ มูลฐานการควบคุมทางการสงกาํลัง มีดังนี้ 
                           ๓๙.๑.๑.๑ นโยบายการสงกําลังของหนวยเหนือ 
                           ๓๙.๑.๑.๒ หลักฐานการควบคุมสิ่งอุปกรณ 
                           ๓๙.๑.๑.๓ การพยากรณความตองการสิ่งอุปกรณในอนาคต ตามหวงระยะเวลาที่
กําหนด 
                           ๓๙.๑.๑.๔ ปจจัยทั้งมวลที่อาจเปนอุปสรรค  และขัดตอสถานภาพทางการสง
กําลัง 
                    ๓๙.๑.๒ ภารกิจการควบคุมทางการสงกําลัง มีดังนี้ 
                           ๓๙.๑.๒.๑ สํารวจการทําบัญชีรายการสิ่งอุปกรณ 
                           ๓๙.๑.๒.๒ คํานวณความตองการ 
                           ๓๙.๑.๒.๓ อํานวยการจัดหา 
                           ๓๙.๑.๒.๔ จัดงานการแจกจาย 
                           ๓๙.๑.๒.๕ อํานวยการซอมสราง 
                           ๓๙.๑.๒.๖ อํานวยการจําหนาย 
                    ๓๙.๑.๓ ความรับผิดชอบในการควบคุมทางการสงกําลัง 
                           ๓๙.๑.๓.๑ กองทัพบกกําหนดระดับสงกําลัง 
                           ๓๙.๑.๓.๒ หนวยสนับสนุนทางการสงกําลัง 
                                    ๓๙.๑.๓.๒.๑ คํานวณปริมาณสิ่งอุปกรณตามวันสงกําลังที่ 
กองทัพบกกําหนด 
                                    ๓๙.๑.๓.๒.๒ รักษาระดับสงกําลัง 
                                    ๓๙.๑.๓.๒.๓ รวบรวมขอมูลที่มีผลกระทบกระเทือนตอสถานภาพการสง
กําลัง แลวเสนอขออนุมัติเปลี่ยนแปลงระดับสงกําลัง 
               ๓๙.๒ การควบคุมทางบัญชี ผูบังคับหนวยสนับสนุนทางการสงกําลัง และหนวยใชจะตอง
รับผิดชอบดําเนินการควบคุมทางบัญชีตอส่ิงอุปกรณ ใหเปนไปดวยความเรียบรอยเหมาะสม เพื่อให



ทราบสถานภาพสิ่งอุปกรณไดตลอดเวลา    โดยถือมูลฐาน   ภารกิจและความรับผิดชอบในการ
ควบคุม ดังตอไปนี้ 
                    ๓๙.๒.๑ มูลฐานการควบคุมทางบัญชี มีดังนี้ 
                           ๓๙.๒.๑.๑ บัตรบัญชีคุมสิ่งอุปกรณและขอมูลตาง ๆ    ที่เกี่ยวของกับบัตรบัญชีคุม 
รวมทั้งประวัติส่ิงอุปกรณ 
                           ๓๙.๒.๑.๒ สถานภาพสิ่งอุปกรณ 
                           ๓๙.๒.๑.๓ ประสบการณในการรับ-จายสิ่งอุปกรณ 
                    ๓๙.๒.๒ ภารกิจการควบคุมทางบัญชี มีดังนี้ 
                           ๓๙.๒.๒.๑ บันทึก รายงาน และจัดทําขอมูลเกี่ยวกับจํานวนสภาพ   และสถานภาพ
ส่ิงอุปกรณ 
                           ๓๙.๒.๒.๒ จัดทําแผนการแจกจายหรือเอกสารการแจกจายสิ่งอุปกรณ  แลวแต
กรณี 
                           ๓๙.๒.๒.๓ พิจารณาจํานวนสิ่งอุปกรณใหหนวยสนับสนุนตามความจําเปนให
นอยที่สุด 
                    ๓๙.๒.๓ ความรับผิดชอบการควบคุมทางบัญชี 
                           ๓๙.๒.๓.๑ หนวยสนับสนุนทางการสงกําลัง 
                                    ๓๙.๒.๓.๑.๑ ดําเนินการรวบรวมหลักฐาน    จัดทําสถิติและขอมูลสําหรับสิ่ง
อุปกรณแตละรายการ 
                                    ๓๙.๒.๓.๑.๒ จัดทําบัญชีคุมสิ่งอุปกรณโดยใชแบบพิมพ  ทบ.๔๐๐-๐๐๓ 
และแบบพิมพ ทบ.๔๐๐-๐๐๓-๒ 
                                    ๓๙.๒.๓.๑.๓ จัดทําบัญชีคุมสิ่งอุปกรณถาวรที่อยูในความ 
ครอบครองของหนวยใช โดยใชแบบพิมพ ทบ.๔๐๐-๐๐๓-๓ และ ทบ.๔๐๐-๐๐๓-๔ 
                           ๓๙.๒.๓.๒ หนวยใช 
                                    ๓๙.๒.๓.๒.๑ ดําเนินการรวบรวมหลักฐานจัดทําสถิติ     
และขอมูลสําหรับสิ่งอุปกรณแตละรายการ 
                                    ๓๙.๒.๓.๒.๒ จัดทําบัญชีคุมสิ่งอุปกรณถาวรโดยใชแบบพิมพ  ทบ.๔๐๐-
๐๐๕ สําหรับบัญชีคุมชิ้นสวนซอมและสิ่งอุปกรณใชส้ินเปลืองนั้น ใหใชแบบพิมพ  
ทบ.๔๐๐-๐๖๘ 
         ขอ ๔๐ ความรับผิดชอบ ผูบังคับบัญชาทุกระดับชั้น        ตองรับผิดชอบในการควบคุมสิ่ง
อุปกรณใหเปนไปโดยเรียบรอยเหมาะสม ถูกตองตามความมุงหมายของทางราชการ 
 

 



ตอนที่ ๘ 
การสํารวจ 

 
         ขอ ๔๑ การสํารวจ ไดแก การสํารวจสิ่งอุปกรณและการสํารวจที่เก็บ 
               ๔๑.๑ การสํารวจสิ่งอุปกรณ ไดแก  การนับจํานวนและการตรวจสภาพสิ่งอุปกรณในที่เก็บ
ใหตรงกับหลักฐานบัญชีคุม 
               ๔๑.๒ การสํารวจที่เก็บ ไดแก  การตรวจสอบที่เก็บสิ่งอุปกรณใหตรงกับบัตรบัญชีคุมสิ่ง
อุปกรณ หรือบัตรแสดงที่เก็บ 
         ขอ ๔๒ ประเภทการสํารวจสิ่งอุปกรณ 
               ๔๒.๑ การสํารวจเบ็ดเสร็จ ไดแก  การสํารวจสิ่งอุปกรณในครอบครองทั้งหมด โดยปดการ
เบิกจายทั้งสิ้น เวนกรณีเรงดวน การสํารวจประเภทนี้กระทําเมื่อมีเครื่องมือสํารวจสมบูรณ ซ่ึงจะทํา
ใหการสํารวจนั้นเสร็จสิ้นโดยเร็ว 
               ๔๒.๒ การสํารวจหมุนเวียน ไดแก การสํารวจสิ่งอุปกรณที่ไดแบงออกเปนจําพวก 
หรือชนิด หรือรายการ    เพื่อทําการสํารวจหมุนเวยีนกันไปตามหวงระยะเวลาที่กําหนดปดการ
เบิกจายเฉพาะรายการที่สํารวจนั้น  เวนกรณีเรงดวน 
               ๔๒.๓ การสํารวจพิเศษ ไดแก การสํารวจสิ่งอุปกรณเปนครั้งคราวตามความจําเปน โดยปด
การเบิกจายเฉพาะรายการที่สํารวจนั้น เวนกรณีเรงดวน    การสํารวจประเภทนี้จะสํารวจสิ่งอุปกรณ
จําพวกใด ชนิดใด หรือรายการใดนั้น ขึ้นอยูกับกรณีดังตอไปนี้ 
                    ๔๒.๓.๑ เมื่ออันตรายเกิดขึ้นกับสิ่งอุปกรณ 
                    ๔๒.๓.๒ เมื่อหนวยบัญชีคุมตองการทราบจํานวน 
                    ๔๒.๓.๓ เมื่อยอดคงคลังในบัตรบัญชีคุมเปนศูนย 
                    ๔๒.๓.๔ เมื่อมีการยับยั้งการจาย 
                    ๔๒.๓.๕ เมื่อพบสิ่งอุปกรณตกหลน 
                    ๔๒.๓.๖ เมื่อมีการรับสงหนาที่ 
                    ๔๒.๓.๗ เมื่อส่ิงอุปกรณในที่เก็บเปนศูนย 
         ขอ ๔๓ การดําเนินการสํารวจสิ่งอุปกรณ 
               ๔๓.๑ การสํารวจเบ็ดเสร็จ 
                    ๔๓.๑.๑ ประกาศระงับการเบิก-จาย    ใหหนวยรับการสนับสนุนและหนวยที่
เกี่ยวของทราบลวงหนา 
                    ๔๓.๑.๒ ใหทําการจายสิ่งอุปกรณใหเสร็จสิ้นกอนวันเริ่มสํารวจ 
                    ๔๓.๑.๓ วิธีปฏิบัติในการสํารวจ 



                           ๔๓.๑.๓.๑ เจาหนาที่บัญชีคุม กรอกหมายเลข ช่ือ และที่เก็บสิ่งอุปกรณ โดยใช
แบบพิมพ ทบ.๔๐๐-๐๑๑  และบันทึกคําวา "สํารวจ วัน เดือน ป"ที่ทําการสํารวจ   ลงในบัตรบัญชี
คุม ขีดเสนใตดวยหมึกสีแดง เสร็จแลวสงแบบพิมพ ทบ.๔๐๐-๐๑๑ ใหคณะกรรมการหรือชุดสํารวจ 
                           ๔๓.๑.๓.๒ คณะกรรมการหรือชุดสํารวจ ทําการสํารวจสิ่งอุปกรณ ตามแบบพิมพ 
ทบ.๔๐๐-๐๑๑ เสร็จแลวสงแบบพิมพดังกลาวคืนเจาหนาที่บัญชีคุม 
                           ๔๓.๑.๓.๓ เจาหนาที่บัญชีคุม  บันทึกผลการสํารวจลงในใบรายงานผลการ
เปรียบเทียบการตรวจสอบยอดสิ่งอุปกรณ โดยใชแบบพิมพ ทบ.๔๐๐-๐๑๒ 
                           ๔๓.๑.๓.๔ เจาหนาที่บัญชีคุม  เสนอใบรายงานผลเปรียบเทียบการตรวจสอบยอด
ส่ิงอุปกรณตอผูมีอํานาจสั่งปรับยอดในบัตรบัญชีคุม ตามขอ ๔๘ 
                           ๔๓.๑.๓.๕ เจาหนาที่บัญชีคุม ทําการปรับยอดในบัตรบัญชีคุม เมื่อไดรับอนุมัติ 
               ๔๓.๒ การสํารวจหมุนเวียน 
                    ๔๓.๒.๑ เจาหนาที่บัญชีคุม  ทําตารางการสํารวจ   เพื่อใหมีการสํารวจอยาง 
ตอเนื่องในรอบป 
                    ๔๓.๒.๒ ทําการจายสิ่งอุปกรณเฉพาะรายการที่ทําการสํารวจใหเสร็จสิ้นกอน 
วันเริ่มสํารวจ 
                    ๔๓.๒.๓ ระงับการเบิกจาย     เฉพาะรายการที่ทําการสํารวจโดยไมตองแจงให 
หนวยรับการสนับสนุนทราบ 
                    ๔๓.๒.๔ วิธีปฏิบัติในการสํารวจ ดําเนินการเชนเดียวกับการสํารวจเบ็ดเสร็จ  
ตามที่กลาวในขอ ๔๓.๑.๓ 
               ๔๓.๓ การสํารวจพิเศษ 
                    ๔๓.๓.๑ เมื่อมีเหตุที่จะตองทําการสํารวจพิเศษ    อันเนื่องมาจากกรณีใดกรณีหนึ่ง 
ตามที่กลาวในขอ ๔๒.๓ ใหผูรับผิดชอบโดยตรงรายงานขออนุมัติทําการสํารวจตอผูมีอํานาจสั่ง
สํารวจ 
                    ๔๓.๓.๒ ใหทําการจายสิ่งอุปกรณเฉพาะรายการที่ทําการสํารวจ  ใหเสร็จสิ้นกอนวัน
เร่ิมสํารวจ 
                    ๔๓.๓.๓ ระงับการเบิกจาย เฉพาะรายการที่ทําการสํารวจ    โดยไมตองแจงใหหนวยรับ
การสนับสนุนทราบ 
                    ๔๓.๓.๔ วิธีปฏิบัติในการสํารวจ ดําเนินการเชนเดียวกับการสํารวจเบ็ดเสร็จ  
ตามที่กลาวในขอ ๔๓.๑.๓  
         ขอ ๔๔ ผูมีอํานาจในการสั่งสํารวจสิ่งอุปกรณ 
               ๔๔.๑ คลังกรมฝายยุทธบริการ หรือฝายกิจการพิเศษ ไดแก เจากรมฝายยุทธบริการ หรือ
ฝายกิจการพิเศษ 



               ๔๔.๒ คลังกองบัญชาการชวยรบ ไดแก ผูบัญชาการกองบัญชาการชวยรบ 
               ๔๔.๓ คลังมณฑลทหารบก ไดแก ผูบัญชาการมณฑลทหารบก 
               ๔๔.๔ คลังจังหวัดทหารบก หนวยสนับสนุนโดยตรง หรือหนวยใช ไดแกผูบังคับ-บัญชา
ช้ันผูบัญชาการกองพล หรือเทียบเทา 
                    ผูมีอํานาจในการสั่งสํารวจสิ่งอุปกรณตามที่กลาวแลวขางตน จะมอบอํานาจให 
ผูใตบังคับบัญชาเปนผูส่ังสํารวจสิ่งอุปกรณแทนก็ได 
         ขอ ๔๕ การตั้งกรรมการหรือชุดสํารวจสิ่งอุปกรณ 
               ใหผูมีอํานาจในการสั่งสํารวจสิ่งอุปกรณ ตามขอ ๔๔  ตั้งคณะกรรมการหรือชุดสํารวจสิ่ง
อุปกรณ อยางนอย ๓ นาย (ประธานกรรมการ หรือ หัวหนาชุดตองเปนนายทหารสัญญาบัตร) เพื่อ
ทําการสํารวจสิ่งอุปกรณตามที่กลาวแลว ในขอ ๔๓ 
         ขอ ๔๖ วิธีสํารวจสิ่งอุปกรณ  ใหคณะกรรมการหรอืชุดสํารวจสิ่งอุปกรณ    ใชแบบพิมพ ทบ.
๔๐๐-๐๑๑  ซ่ึงมีอยู ๓ สวน ดําเนินการสํารวจตามลําดับดังตอไปนี้ 
               ๔๖.๑ คนที่ ๑ สํารวจสิ่งอุปกรณ แลวบันทึกผลลงในใบสํารวจสิ่งอุปกรณสวนที่ ๑ 
               ๔๖.๒ คนที่ ๒ สํารวจสิ่งอุปกรณรายการเดียวกับคนที่ ๑ แลวบันทึกผลลงใน 
ใบสํารวจสิ่งอุปกรณสวนที่ ๒ 
               ๔๖.๓ คนที่ ๓ (ประธานกรรมการหรือหัวหนาชุด) ตรวจสอบผลการสํารวจของคนที่ ๑ 
และ ๒ ถาตรงกัน ใหบันทึกผลในใบสํารวจสิ่งอุปกรณสวนที่ ๓ ถาผลของการสํารวจของคนที่ ๑ 
และ ๒ ไมตรงกัน ใหคนที่ ๓ ทําการสํารวจใหม ผลการสํารวจของคนที่ ๓ ตรงกับคนใดคนหนึ่ง  ให
เอาผลนั้นบันทึกลงในใบสํารวจสิ่งอุปกรณสวนที่ ๓ ถาผลการสํารวจของคนที่ ๓   ไมตรงกับคนใด
คนหนึ่งเลย ใหสํารวจใหมพรอมกันทั้งสามคน 
         ขอ ๔๗ การรายงานการสํารวจสิ่งอุปกรณ 
               ๔๗.๑ เมื่อเจาหนาที่บัญชีคุมไดรับใบสํารวจสิ่งอุปกรณจากคณะกรรมการหรือ 
ชุดสํารวจแลว ทําการเปรียบเทียบการตรวจสอบยอดสิ่งอุปกรณ โดยใชแบบพิมพ ทบ.๔๐๐-๐๑๒ 
               ๔๗.๒ ถาผลการตรวจนับสิ่งอุปกรณคลาดเคลื่อนจากยอดในบัตรบัญชีคุม  กอนเสนอ
รายงาน ใหปฏิบัติดังนี้ 
                    ๔๗.๒.๑ ตรวจสอบเอกสารการรับสิ่งอุปกรณ และหลักฐานการนําสิ่งอุปกรณ 
เขาที่เก็บ 
                    ๔๗.๒.๒ ตรวจสอบเอกสารการจายสิ่งอุปกรณ และหลักฐานการนําสิ่งอุปกรณออก
จากที่เก็บ 
                    ๔๗.๒.๓ สํารวจที่เก็บสิ่งอุปกรณ 



               ๔๗.๓ เสนอรายงานผลการเปรียบเทียบการตรวจสอบสิ่งอุปกรณตอผูมีอํานาจในการสั่ง
สํารวจ และบันทึกจํานวนสิ่งอุปกรณตามที่ไดรับอนุมัติ ใหปรับยอดแลวดวยหมึกสีแดงในบัตรบัญชี
คุม 
         ขอ ๔๘ การปรับยอดในบัตรบัญชีคุม 
               ๔๘.๑ ถาจํานวนสิ่งอุปกรณขาดจากยอดในบัตรบัญชีคุม   ใหปฏิบัติตามระเบียบ 
กองทัพบกวาดวยการจําหนายสิ่งอุปกรณ พ.ศ.๒๕๒๔  ลง ๓๐ ก.ย.๒๔ 
               ๔๘.๒ ถาจํานวนสิ่งอุปกรณเกินกวายอดในบัญชีคุม      ใหผูมีอํานาจในการสั่งสํารวจสิ่ง
อุปกรณส่ังแกไขในบัตรบัญชีคุมได แลวแจงใหสายยุทธบริการที่รับผิดชอบในสิ่งอุปกรณนั้นทราบดวย 
         ขอ ๔๙ การสํารวจที่เก็บสิ่งอุปกรณ 
               ๔๙.๑ ความมุงหมายในการสํารวจที่เก็บสิ่งอุปกรณ 
                    ๔๙.๑.๑ เพื่อใหส่ิงอุปกรณอยูในที่เก็บตรงกับบัตรแสดงที่เก็บ 
                    ๔๙.๑.๒ เพื่อใหส่ิงอุปกรณชนิดเดียวกันเก็บในที่แหงเดียวกัน 
                    ๔๙.๑.๓ เพื่อใหส่ิงอุปกรณอยูในที่เก็บตรงกับลักษณะและคุณสมบัติ 
                    ๔๙.๑.๔ เพื่อใหทราบที่เก็บที่วาง 
               ๔๙.๒ การดําเนินการสํารวจที่เก็บ 
                    ๔๙.๒.๑ผูบังคับหนวยเก็บรักษาทําตารางการสํารวจที่เก็บสิ่งอุปกรณ เพื่อใหมีการ
สํารวจอยางตอเนื่องในรอบป 
                    ๔๙.๒.๒ เจาหนาที่บัตรแสดงที่เก็บบันทึกรายละเอียดสิ่งอุปกรณในที่เก็บเดิม 
ลงในใบสํารวจที่เก็บ โดยใชแบบพิมพ ทบ.๔๐๐-๐๑๑-๑ ตามตารางการสํารวจที่เก็บสิ่งอุปกรณที่
กําหนดไว 
                    ๔๙.๒.๓ ผูสํารวจทําการสํารวจที่เก็บ  ถามีการเปลี่ยนแปลงแกไข   ใหบันทึกในใบ
สํารวจที่เก็บ 
                    ๔๙.๒.๔ ผูบังคับหนวยเก็บรักษาสั่งการแกไข 
                    ๔๙.๒.๕ เจาหนาที่บัตรแสดงที่เก็บ   แกบัตรแสดงที่เก็บแลว  สงใหเจาหนาที่บัตรบัญชี
คุมทราบดวย 

 
 
 
 
 
 
 
 



ตอนที่ ๙ 
การรายงานสถานภาพ 

 
         ขอ ๕๐ ความมุงหมาย เพื่อใหผูบังคับบัญชาและหนวยสงกําลังบํารุงชั้นเหนือทราบสถานภาพ
ส่ิงอุปกรณของหนวยใช และหนวยสนับสนุนทางการสงกําลังตามหวงระยะเวลา 
         ขอ ๕๑ หนวยรายงาน 
               ๕๑.๑ หนวยใช ไดแกหนวยระดับกองพันหรือเทียบเทา หรือหนวยอิสระที่กองทัพบก
อนุมัติขึ้นไป 
               ๕๑.๒ หนวยสนับสนุนทางการสงกําลัง ไดแกหนวยสนับสนุนโดยตรงหนวยสนับสนุน
ทั่วไป และคลัง 
         ขอ ๕๒ หวงระยะเวลารายงาน 
               ๕๒.๑ หนวยใช รายงานในรอบ ๓ เดือน ปดรายงานในสิ้น มีนาคม มิถุนายน กันยายน 
และ ธันวาคม 
               ๕๒.๒ หนวยสนับสนุนทางการสงกําลัง   รายงานในรอบ ๖ เดือน   ปดรายงานในสิ้น 
มีนาคม และ กันยายน 
         ขอ ๕๓ ส่ิงอุปกรณที่ตองรายงาน 
               ๕๓.๑ หนวยใช ใหรายงานสถานภาพสิ่งอุปกรณตาม อจย.ทุกรายการสวนสิ่งอุปกรณตาม 
อสอ.นั้น ใหรายงานเฉพาะรายการที่กองทัพบกกําหนด 
               ๕๓.๒ หนวยสนับสนุนทางการสงกําลัง ใหรายงานสถานภาพสิ่งอุปกรณที่สะสมเฉพาะ
รายการที่กองทัพบกกําหนด 
         ขอ ๕๔ การดําเนินการรายงาน 
               ๕๔.๑ รายงานของหนวยใช 
                    ๕๔.๑.๑ หนวยใชทํารายงานในรอบ ๓ เดือน โดยใชแบบพิมพ ทบ.๔๐๐-๐๑๖ จํานวน 
๓ ชุด แยกสิ่งอุปกรณตามความรับผิดชอบของสายยุทธบริการ หนวยรายงานเก็บไว ๑ ชุด สงรายงาน
ตามสายการบังคับบัญชา ๒ ชุด  สําหรับสิ้น  มีนาคมใหรายงานสถานภาพสิ่งอุปกรณทุกรายการ
ตามที่กําหนดในขอ ๕๓.๑ สวนสิ้น มิถุนายน กันยายน และ  ธันวาคม  ใหรายงานเฉพาะรายการที่
เปลี่ยนแปลง ถาไมมีการเปลี่ยนแปลงใหยืนยันใหทราบ 
                    ๕๔.๑.๒ หนวยบังคับบัญชาชั้นเหนือของหนวยรายงาน       รับทราบสถานภาพสิ่ง
อุปกรณแลวสงรายงาน จํานวน ๒ ชุด     ไปตามสายการบังคับบัญชาจนถึง นขต.ทบ. และ นขต.
ทบ. สงรายงานใหกรมฝายยุทธบริการที่รับผิดชอบสิ่งอุปกรณ จํานวน ๒ ชุด ภายใน ๓๐ วัน นับจาก
วันปดรายงาน 
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                    ๕๔.๑.๓ กรมฝายยุทธบริการ ตรวจสอบสถานภาพสิ่งอุปกรณแลว สงรายงานให
กองทัพบก จํานวน ๑ ชุด เก็บไว ๑ ชุด 
               ๕๔.๒ รายงานของหนวยสนับสนุนทางการสงกําลัง 
                    ๕๔.๒.๑ หนวยสนับสนุนทางการสงกําลัง  ทํารายงานในรอบ ๖ เดือน โดยใชแบบ
พิมพ ทบ.๔๐๐-๐๑๗  จํานวน ๓ ชุด   สงรายงานตามสายสงกําลัง ๒ ชุด       ใหรายงานสถานภาพ
ส่ิงอุปกรณทุกรายการ ตามที่กําหนดในขอ ๕๓.๒ ทั้งสิ้น มีนาคม และกันยายน 
                    ๕๔.๒.๒ หนวยสนับสนุนทางการสงกําลังชั้นเหนือตามลําดับ รับทราบสถานภาพสิ่ง
อุปกรณ แลวสงรายงาน จํานวน ๒ ชุด ใหกรมฝายยุทธบริการ ภายใน ๓๐ วันนับจากวันปดรายงาน 
                    ๕๔.๒.๓ กรมฝายยุทธบริการ ตรวจสอบสถานภาพสิ่งอุปกรณแลวสงรายงานให 
กองทัพบก จํานวน ๑ ชุด เก็บไว ๑ ชุด 
         ขอ ๕๕ ประเภทเอกสาร เอกสารตาง ๆ ที่ใชในการรายงานสถานภาพสิ่งอุปกรณใหถือเปน
เอกสาร "ลับ" 
 

ตอนที่ ๑๐ 
ขอกําหนดอื่น ๆ 

 
         ขอ ๕๖ แบบพิมพที่ใชในระเบียบนี้ 
 
                    การเบิก การยืม การโอน และการสงคืน 
               ๕๖.๑ ทบ.๔๐๐-๐๐๖   ใบเบิก 
               ๕๖.๒ ทบ.๔๐๐-๐๐๗ ใบเบิกและสงสิ่งอุปกรณ 
               ๕๖.๓ ทบ.๔๐๐-๐๐๗-๑ ใบเบิก หรือใบสงคืนสิ่งอุปกรณ 
               ๕๖.๔ ทบ.๔๐๐-๐๐๘ ใบแจงการยกเลิก 
               ๕๖.๕ ทบ.๔๐๐-๐๑๓ ใบสงคืน 
               ๕๖.๖ ทบ.๔๐๐-๐๑๔ ใบสงคืนและสงสิ่งอุปกรณ 
               ๕๖.๗ ทบ.๔๐๐-๐๗๑ ใบติดตามใบเบิก 
               ๕๖.๘ ทบ.๔๐๐-๐๗๓ เอกสารการแจกจายสิ่งอุปกรณ 
               ๕๖.๙ ทบ.๔๐๐-๐๗๔ ใบโอนสิ่งอุปกรณ 

 
การเก็บรักษา 

               ๕๖.๑๐ ทบ.๔๐๐-๐๐๙ บัตรแสดงที่เก็บของ 
               ๕๖.๑๑ ทบ.๔๐๐-๐๑๐ ปายประจําสิ่งอุปกรณ 

HP
Highlight

HP
Highlight



 
 
 
 
 

การควบคุม 
               ๕๖.๑๒ ทบ.๔๐๐-๐๐๒  ทะเบียนหลักฐานการสงกําลัง 
               ๕๖.๑๓ ทบ.๔๐๐-๐๐๓ บัตรบัญชีคุม 
               ๕๖.๑๔ ทบ.๔๐๐-๐๐๓-๒ บัตรบัญชีคุมสิ่งอุปกรณใชการไมได 
               ๕๖.๑๕ ทบ.๔๐๐-๐๐๓-๓ บัตรบัญชีคุมสิ่งอุปกรณถาวรคุมเปนรายการ 
               ๕๖.๑๖ ทบ.๔๐๐-๐๐๓-๔ บัญชีคุมสิ่งอุปกรณถาวรคุมเปนหนวย 
               ๕๖.๑๗ ทบ.๔๐๐-๐๐๕ บัญชีส่ิงอุปกรณของหนวย 
               ๕๖.๑๘ ทบ.๔๐๐-๐๖๘ บัตรบัญชีคุมชิ้นสวนซอมและสิ่งอุปกรณใชส้ินเปลือง 
 

การสํารวจ 
               ๕๖.๑๙ ทบ.๔๐๐-๐๑๑ ใบสํารวจสิ่งอุปกรณ 
               ๕๖.๒๐ ทบ.๔๐๐-๐๑๑-๑ ใบสํารวจที่เก็บ 
               ๕๖.๒๑ ทบ.๔๐๐-๐๑๒      ใบรายงานผลเปรียบเทียบการตรวจสอบยอดสิ่งอุปกรณ 
 

การรายงานสถานภาพ 
               ๕๖.๒๒ ทบ.๔๐๐-๐๑๖ ใบรายงานสถานภาพสิ่งอุปกรณของหนวยใช 
               ๕๖.๒๓ ทบ.๔๐๐-๐๑๗ ใบรายงานสถานภาพสิ่งอุปกรณของหนวยสนับสนุน 
 
         ขอ ๕๗ ส่ิงอุปกรณที่อยูในความรับผิดชอบหลายสายงาน 
              ๕๗.๑ องคประกอบ สวนประกอบ ช้ินสวน ฯลฯ 
                    ๕๗.๑.๑ ใหสายยุทธบริการซึ่งรับผิดชอบตอส่ิงอุปกรณสําเร็จรูปชนิดใด รวบรวม
องคประกอบ สวนประกอบ ช้ินสวน ฯลฯ ของสิ่งอุปกรณสําเร็จรูปนั้นแจกจายขั้นตนใหแกหนวยรับ
การสนับสนุน 
                    ๕๗.๑.๒ สวนการแจกจายทดแทน องคประกอบ สวนประกอบชิ้นสวน ฯลฯ  
ใหสายยุทธบริการที่รับผิดชอบเปนผูดําเนินการ 
               ๕๗.๒ ส่ิงอุปกรณที่จัดเปนชุด 
                    ๕๗.๒.๑ ใหสายยุทธบริการที่รับผิดชอบตอส่ิงอุปกรณที่จัดเปนชุดรวบรวม 
สวนประกอบของชุดแจกจายขั้นตนใหแกหนวยที่รับการสนับสนุน 



                    ๕๗.๒.๒ สวนการแจกจายทดแทนสวนประกอบชุด   ใหสายยุทธบริการ 
ผูรับผิดชอบเปนผูดําเนินการ 
        ขอ ๕๘ อํานาจในการวางระเบียบปลีกยอย ใหกรมฝายยุทธบริการและกรมฝายกิจการพิเศษ 
ออกระเบียบปลีกยอยไดโดยไมขัดหรือแยงกับระเบียบนี้ 
 
                ประกาศ   ณ   วันที่   ๓๐   ธันวาคม   ๒๕๓๔ 
 
                                (ลงชื่อ)   พลเอก  สุจินดา  คราประยูร 

                                                               ( สุจินดา  คราประยูร ) 
                                                                    ผูบัญชาการทหารบก    
 
 
 
 
 
กรมสงกําลังบํารุงทหารบก 
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         ทบ.๔๐๐ - ๐๐๖  
   
                                                                            ใบเบิก                                                                    แผนที่.....ในจํานวน..........แผน   
จาก      หนวยจาย                               ที่                                                                                สายบริการเทคนิคที่ควบคุม   
                                                                                     เบิกในกรณี                                 ประเภทสิ่งอุปกรณ                   
ถึง       หนวยเบิก                                                                        ข้ันตน     ทดแทน                        ยืม     ประเภทเงิน                       
         เบิกให                                                                              เลขงานที่                         
                        หมายเลข                                                           จํานวน        คงคลัง         หนวย        จํานวน     ราคา                 ราคา                       จายจริง                   
ลําดับ              ส่ิงอุปกรณ                      รายการ                        อนุมัติ          คางรับ            นับ          เบิก         หนวยละ            รวม                      คางจาย      
                                                     คางจาย                                           
                                                                      
                                                                      
                                                                    
                                                                      
                                                               
                                                               
      
 
 
 
 
 
                                                          
  
 
 
หลักฐานที่ใชในการเบิก  
 
ตรวจแลวเห็นวา..........................               ขอเบิกส่ิงอุปกรณตามที่ระบุไวในชอง "จํานวนเบิก" และ  
 ...............................................               ขอมอบให......................................เปนผูรับแทน   
  (ลงนาม) ผูตรวจสอบ วัน เดอืน ป              (ลงนาม) ผูเบิก                          วัน เดือน ป 
  
อนุมัติใหจายไดเฉพาะในรายการ                   ไดรับส่ิงอุปกรณตามรายการและจํานวนที่แจงไวใน                           และจํานวนที่ผูตรวจสอบเสนอ                     
 ชอง" จายจริงคางจาย " แลว  
 ............................  ........................        .......................................      ................................  
  (ลงนาม) ผูส่ังจาย        วันเดือน ป                      (ลงนาม)     ผูรับ                วันเดือน ป  
 
ไดจายตามรายการและจํานวนที่แจงไวในชอง   " จายจริงคางจาย " แลว     
 .............................  ............................     ทะเบียนหนวยจาย ................................................... 
  (ลงนาม)   ผูจาย         วัน เดือน ป  
  

 
 
 
 
 

 วิธีเขียนใบเบิก ทบ.๔๐๐-๐๐๖ 
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ชอง วิธีเขียน 

แผนที่..ในจํานวน...แผน   - ถาการเบิกในคราวนั้นใชใบเบิกเพียงใบเดียวก็หมดรายการ 
    ใหเขียนแผนที่ ๑ ในจํานวน ๑ แผน ถาใชใบเบิกมากกวา 
                     ๑ ใบ เชนใช ๓ ใบ ใบที่ ๑ เขียนวา แผนที่ ๑ ในจํานวน 
                     ๓ แผน ใบที่ ๒ เขียนวา แผนที่ ๒ ในจํานวน ๓ แผน ใบที่ ๓ 
                     เขียนวา แผนที่ ๓ ในจํานวน ๓ แผน 
หนวยจาย            - ลงนามหนวยและที่ตั้งของหนวยที่จาย สป.เชน กช.ราชบุรี, 
                     สพ.ทบ.กรุงเทพ ฯ,บชร.๒ นครราชสีมา,มทบ.๓๒ ลําปาง 
                     เปนตน 
หนวยเบิก            - ลงนามหนวยและที่ตั้งของหนวยที่ขอเบิก สป.เชน ร.๗ พัน ๓ 
                     เชียงราย, ป.พัน ๖ อุบล, ร.๑๑ กรุงเทพ ฯ เปนตน 
เบิกให              - ลงนามหนวยและที่ตั้งของหนวยที่จะรับของนั้น ในกรณีเปน สป. 
                     ในอัตราของหนวยเบิกเองไมตองลง 
ที่                  - ลงที่ใบเบิก ซ่ึงจะไดตัวเลขจากแฟมทะเบียนใบเบิก โดยเรียง 
สายงานที่ควบคุม       - ลงคํายอของสายงานที่รับผิดชอบตอ สป.รายการที่เบิกนั้น 
                     เชน ช.,สพ.,พธ.,ส.,สบ.  เปนตน 
เบิกในกรณี           - ใหกาเครื่องหมาย x ลงในชองที่จัดทําไวใหตรงกับการขอเบิก 
ขั้นตน ทดแทน ยืม        ในครั้งนั้น กรณีเปนการเบิกพิเศษ หรือเบิกเพื่อรักษาระดับสง 
                     สงกําลัง ใหเขียนคําวา "พิเศษ" หรือ "รักษาระดับสงกําลัง" 
                     ลงในชองที่ไดจัดทําไวแทนเครื่อง x ถาเปนการเบิกเพื่อซอม 
                     สป.งดใชการ ใหเขียนคําวา "งดใชการ" ดวยอักษรสีแดง 
                     ที่มุมดานขวาตอนบนของใบเบิก 
ประเภทสิ่งอุปกรณ      - ลงประเภท สป.ที่ขอเบิก เชน ๒ หรือ ๔                                                    
ประเภทเงิน          - หนวยเบิกไมตองลง หมายถึง ประเภทเงินที่ใชในการจัดหา สป. 
เลขงานที่           - ปกติหนวยเบิกไมตองลง แตในกรณีที่จะนําของที่เบิกไปใชในการซอม
                     เชน ช้ินสวนซอม ใหคงเลขงานไวดวย เพื่อสะดวกแกการคนและ 
                     ตรวจสอบ ตรงกับเลขที่ใบสงซอมและสั่งงาน 
 

ชอง วิธีเขียน 
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ลําดับ               - ใหเร่ิมตนลําดับรายการที่ ๑ ตั้งแตแผนที่ ๑ และตอไปตามลําดับ 
                     จนหมดรายการ 
หมายเลขสิ่งอุปกรณ     - คงหมายเลข สป. ตามที่ ทบ.กําหนดไว ควรเรียงหมายเลข สป. 
                     ตามลําดับจากนอยไปหามาก 
รายการ             - ลงชื่อรายการ สป.และรายละเอียดเปนภาษาไทย หรือภาษาอังกฤษ 
                     ตามสายงานกําหนด 
จํานวนอนุมัติ         - คงจํานวนที่กําหนดไว ในอัตราหรือระดับ สป.ที่ไดรับอนุมัติในกรณี 
                     ที่ไมมีอัตราหรือระดับใหเวนวางไว 
คงคลัง  - คงเปน ๓ รายการ คือ คงคลัง คางรับ คางจาย เชน  ๑๐๐ 
คางรับ                                                                      ๕๐ 
คางจาย                                                                       ๐ 
                     หมายความวา คงคลัง ๑๐๐ คางรับจากการเบิกครั้งที่แลว ๕๐ 
                     คางจายแกหนวยในความสนับสนุนของตนไมมี 
หนวยนับ             - ลงหนวยนับที่ใชนับ เชน ชุด อัน ใบ ปน เปนตน 
จํานวนเบิก           - คือ จํานวนอนุมัติ - คงคลัง - คางรับ + คางจาย 
ราคาหนวยละ         - หนวยเบิกไมตองลง เปนหนาที่ของหนวยจายลงราคาตอหนวย 
ราคารวม            - หนวยเบิกไมตองลง เปนหนาที่ของหนวยจายลงราคารวมของ 
                     แตละรายการที่จายจริง 
จายจริง/คางจาย      - หนวยเบิกไมตองลง เปนหนาที่ของหนวยจายเปนผูลง เมื่อไดตรวจ 
                     สอบบัญชีคุมแลวเห็นควรจายจํานวนเทาใด ก็ลงจํานวนเทานั้น 
                     ในกรณีที่ไมมีของในคลังจายใหหนวยจายบันทึกคางจายดวย เชน 
                     ๑๐๐/๓๐ หมายความวา จายจริง ๑๐๐ และคางจาย ๓๐ 
                   - เมื่อหมดรายการเบิกแลว ใหขีดเสนทแยงและเขียนคําวา 
                     "หมดรายการ" ตลอดหนาดังนี้   

               //////หมดรายการ////// 
    มูลฐานการเบิก ใหเขียนเหตุผลที่ทําการเบิกในครั้งคราวนั้น 
                     ในบรรทัดถัดมา ตอจากคําวา "หมดรายการ" เชน เบิกให 
                     ครบตามอัตรา หรือเบิกเพื่อทดแทนของใชหมดไป หรือ เบิก 
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ชอง วิธีเขียน 
                     เพื่อซอม สป.งดใชการ เปนตน 
หลักฐานที่ใชในการเบิก  - ใหอางคูมือ อัตราหรือคําสั่ง พรอมทั้ง วัน เดือน ป ที่อนุมัติ 
                     อํานาจสั่งจาย 
ผูส่ังจาย             - ผูมีอํานาจสั่งจาย ลงลายมือช่ือ และวัน เดือน ป 
ผูจาย               - เจาหนาที่คลังซึ่งแจกจาย สป.ของหนวยจาย ลงลายมือช่ือ และ 
                     วัน เดือน ป  
เปนผูรับแทน          - หนวยเบิก ระบุช่ือผูรับ สป.ซ่ึงหนวยเบิกไดสงลายเซ็นไปให 
                     หนวยจายแลว ในกรณีผูเบิกเปนผูรับ สป.เอง ใหเวนวางไว 
ผูเบิก               - ผูมีสิทธิเบิกซึ่งไดสงลายมือช่ือไปใหหนวยจายแลวลงลายมือช่ือ 
                     และวัน เดือน ป 
ผูรับ              - เมื่อผูรับไดรับมอบ สป.ถูกตองตามที่ระบุไวในชองจายจริงเรียบรอย 
                     แลว ใหลงลายมือช่ือ และวัน เดือน ป ไวเปนหลักฐาน 
ทะเบียนหนวยจาย      - ใหหนวยจายลงทะเบียนหนวยจาย และวัน เดือน ป เพื่อสะดวก 
                     แกการตรวจสอบ 
                   
                   
                   
หมายเหตุ การลงลายมือช่ือ อาจใชกระดาษคารบอนรองแผนตอไปก็ได แตใบเบิกทุกแผน 
            จะตองมีลายมือช่ือชัดเจน 
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                    
                   
                   
                   
                   

 



 109

 
วิธีเขียน ใบเบิกและสงสิ่งอุปกรณ ทบ.๔๐๐-๐๐๗ 

ชอง วิธีเขียน 
สําหรับตรวจหีบหอ      - หมายเลขเรียงลําดับ (ภายนอกกรอบ) ต้ังแต ๑-๐ สําหรับ 
                     เจาหนาที่หนวยรับซึ่งมีเจาหนาที่ตรวจรับ สป.(สขส.ปลายทาง  
                     และหนวยรับ) ใชในการตรวจนับหมายเลขหีบหอจาก สขส. 
                     ปลายทาง ดังนี้ ถาถูกตองให สขส.ปลายทางขีดเครื่องหมายลง 
                     ที่ตัวเลขหีบหอที่พบกอนหลัง เชน ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ และใหหนวยรับ 
                     ใชเครื่องหมายกาขวางทับ เชน ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ตามหมายเลข 
                     หีบหอที่พบกอนหลัง หากมีการขาดหาย ใหหมายเหตุดวยการ 
                     "วงกลมสีแดง" รอบหมายเลขหีบหอนั้น ๆ 
แผนที่......ใน                
จํานวน....... 

 - ถาการเบิกในคราวนั้นใชใบเบิกเพียงใบเดียวก็หมดรายการ 

                     ใหเขียนแผนที่ ๑ ในจํานวน ๑ แผน ถาใชใบเบิกมากกวา  
                     ๑ ใบ เชน ๓ ใบ ใบที่ ๑ ใหเขียนวา แผนที่ ๑ ในจํานวน 
                     ๓ แผน ใบที่ ๒ ใหเขียนวา แผนที่ ๒ ในจํานวน ๓ แผน 
                     ใบที่ ๓ ใหเขียนวา แผนที่ ๓ ในจํานวน ๓ แผน 
วันขอเบิก            - หนวยเบิกลง วัน เดือน ป ที่ขอเบิก 
ที่ใบเบิก             - ลงที่ใบเบิก ซึ่งจะไดตัวเลขจากแฟมทะเบียนใบเบิก โดยเรียง 
                     ลําดับเริ่มตั้งแต ๑ ต.ค. ของทุกปงบประมาณ เชน ๐๐๑/๓๔ 
                     หมายความวา ใบเบิกที่ ๑ ของปงบประมาณ ๓๔ เปนตน 
สายงาน             - ลงคํายอของสายงานที่รับผิดชอบตอ สป.รายการที่เบิกนั้น 
                     เชน ช.,สพ.,ส.,สบ.  เปนตน 
หนวยเบิก            - ลงนามหนวยและที่ต้ังของหนวยที่ขอเบิก สป.เชน บชร.๒ 
                     นครราชสีมา,มทบ.๒๒ อุบลราชธานี  เปนตน 
หนวยจาย            - ลงนามหนวย และที่ต้ังของหนวยที่จาย สป.เชน พธ.นนทบุรี, 
                     สส.กรุงเทพ ฯ, กช.ราชบุรี  เปนตน 
เบิกให              - ลงนามหนวย และที่ต้ังของหนวยที่จะรับของนั้น ในกรณีเปน สป. 
                     ในอัตราของหนวยเบิกเองไมตองลง 
วันที่ตองการได        - หนวยเบิกลงประมาณ วัน เดือน ป ซึ่งตองการให สป.ถึงหนวยเบิก 
ลําดับความเรงดวน     - ปกติ ทบ.จะกําหนดลําดับความเรงดวนไว และใหหนวยเบิกลง 
                     ลําดับความเรงดวนตามที่ ทบ.กําหนด 
ที่ใบตราสง           - สขส.ตนทาง ลงที่ของใบตราสงที่กําหนดขึ้น 
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  หลักฐานที่ใชเบิก       - ใหอางคูมือ อัตรา หรือคําสั่ง พรอมทั้ง วัน เดือน ป ที่อนุมัติ 
                     หรือประกาศใช เชน อจย.๗ - ๑๕ ลง ๒๕ มิ.ย.๒๒ 
ผูเบิก               - ผูมีสิทธิเบิกซึ่งไดสงลายมือช่ือไปใหหนวยจายแลว ลงลายมือช่ือ 
                     และตําแหนง 
วันสงสิ่งอุปกรณ        - สขส.ตนทาง ลงวัน เดือน ป ที่ไดเร่ิมสง สป. 
ประเภทการขนสง      - สขส.ตนทาง ลงประเภทขนสงที่ไดใชในครั้งคราวนั้น เชน 
                     รถไฟ รถยนต 
ทะเบียนสารบรรณ      
หนวยเบิก            - หนวยเบิกลงทะเบียนสารบรรณ เมื่อไดสงใบเบิกออกจาก บก. 
                     ของหนวย 
หนวยจาย            - หนวยจายลงทะเบียนสารบรรณเมื่อไดรับใบเบิกที่ บก.ของหนวย 
หนวยรับ             - หนวยเบิกลงทะเบียนสารบรรณ เมื่อไดรับใบเบิกที่ บก.ของหนวย 
                     อีกครั้ง สําหรับ สขส.ตนทาง และ สขส.ปลายทาง 
  
                      ใหพิจารณาลงทะเบียนสารบรรณในสวนวางตอนใดตอนหนึ่งที่เห็น   
                      ไดงายภายนอกกรอบใบเบิก  
ลําดับ              - ใหเร่ิมตนลําดับ รายการที่ ๑ ตั้งแตแผนที่ ๑ และตอไปตามลําดับ  
                       จนหมดรายการ  
หมายเลขสิ่งอุปกรณ      - หนวยเบิกลงหมายเลข สป.และรายการที่จําเปนตามที่ตองการ  
และรายการ               ขอเบิก  
ระดับ/คงคลัง          - หนวยเบิกลงจํานวนตามระดับหรืออัตราที่กําหนดใหและลงจํานวน  
                        ในครอบครองตามบัญชีขณะนั้น เชน ๑๐๐/๕๐ หมายความวา  
                        จํานวนตามระดับ ๑๐๐ คงคลัง ๕๐  
คางรับ/คางจาย      - หนวยเบิกระบุจํานวน สป.ซ่ึงคางรับจากหนวยใหการสนับสนุน  
                        และคางจายแกหนวยในการสนับสนุน เชน ๐/๕ หมายความวา  
                        ไมมีคางรับ คางจาย ๕  
จํานวนเบิก           - หนวยเบิก ลงจํานวนที่ตองการขอเบิก (อัตรา-คงคลัง-คางรับ  

     คางจาย)                                             
จายจริง/คางจาย       - หนวยจายลงจํานวน สป.ซ่ึงไดจายใหในครั้งคราวนั้น และจํานวน  
                       ซ่ึงคางจายไว  เชน  ๑๐๐/๒๐  หมายความวา จายจริง ๑๐๐ จาย ๒๐    
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ชอง วิธีเขียน 
หีบหอ                
จํานวน               - หนวยจายลงจํานวนหีบหอทั้งสิ้นในรายการนั้น ๆ   
ประเภท              - หนวยจายลงประเภทหีบหอตามรายการนั้น ๆ เชน หีบ กลอง  
หมายเลข             - หนวยจายลงหมายเลขหีบหอตามลําดับจํานวนหีบหอในรายการนั้น ๆ  
ราคา                                 
หนวยละ              - หนวยจายลงราคาหนวยละของ สป.เฉพาะรายการที่จายคราวนั้น  
รวม                 - หนวยจายลงราคารวมของ สป.จํานวนที่จายจริงคราวนั้น  
หมายเหตุการตรวจ      
นับหีบหอ              - หนวยเบิกลงหมายเหตุการตรวจนับหีบหอจาก สขส.ปลายทาง  
รับสิ่งอุปกรณ           - กรรมการตรวจรับ สป.ของหนวยเบิกหมายเหตุการตรวจนับ สป.  
ผูตรวจสอบ            - เจาหนาที่บัญชีคุมของหนวยจาย ลงลายมือช่ือ และวัน เดือน ป  
                        เพื่อเปนหลักฐานในการเสนอจายจริงและคางจาย  
ผูสั่งจาย              - ผูมีอํานาจสั่งจาย ลงลายมือช่ือ และวัน เดือน ป เพื่อเปนหลักฐาน  
                       อนุมัติจายตามชองจายจริง  
ผูจาย                - เจาหนาที่คลังซึ่งจาย สป.ของหนวยจาย ลงลายมือช่ือ และวัน เดือน ป  
                        เพื่อเปนหลักฐานทางบัญชี  
ผูบรรจุ               - เจาหนาที่บรรจุของหนวยจายลงลายมือช่ือ และวัน เดือน ป  
                        เพื่อรับรองการบรรจุ  
สขส.                - เจาหนาที่ สขส.ตนทาง ลงนามรับรองการรับหีบหอจากหนวยจาย  
                       และวัน เดือน ป  
หีบหอ                
จํานวน               - หนวยจายลงจํานวนหีบหอแตละชนิดของการบรรจุตามจําพวก สป.  
ชนิด                 - หนวยจายลงชนิดการบรรจุ เชน หีบ มวน  
จําพวกสิ่งอุปกรณ        - หนวยจาย ระบุจําพวก สป.ที่จายในคราวนั้น เชน ช้ินสวนซอม  
                        ชุดเครื่องมือ เครื่องแตงกาย แบบพิมพ  เปนตน  
รวม                 
น้ําหนัก               - หนวยจายลงน้ําหนักทั้งสิ้นของแตละชนิดการบรรจุ  
ปริมาตร              - หนวยจายลงปริมาตรทั้งสิ้นของแตละชนิดการบรรจุให สขส.ตนทาง  
                       และปลายทาง ใชเครื่องหมาย / หรือ x ในชองวางทางดานซาย  
                       ของชอง "หีบหอ" หากจํานวนถูกตองใหทําเครื่องหมาย /  
    หากคลาดเคลื่อนใหทําเครื่องหมาย x และหากคลาดเคลื่อนให  
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                       บันทึกไวดานหลังของใบเบิกดวย ให สขส.ตนทาง ใชชองแรก  
ไดรับหีบหอไวแลวเวน    - หนวยเบิกลงลายมือช่ือผูรับมอบ สป.เปนหีบหอจาก สขส.ปลายทาง  
หมายเหตุ ผูรับ...          และลงวัน เดือน ป  
ไดรับเอกสารไวแลว     - หนวยเบิกลงลายมือช่ือรับเอกสารจาก สขส.ปลายทาง   
ผูรับ....                และลงวัน เดือน ป  
ไดตรวจนับสิ่งอุปกรณ     - คณะกรรมการตรวจรับ สป.ลงลายมือช่ือ และวัน เดือน ป  
ภายในหีบหอแลว เวน    
หมายเหตุ             
ประธาน.....         
กรรมการ....         
กรรมการ....         
ไดรับสิ่งอุปกรณไวแลว    - หัวหนาคลังของหนวยเบิก ลงลายมือช่ือ และวัน เดือน ป  
ผูรับ...              
จํานวนเอกสาร         - สขส.ตนทาง ลงชนิดและจํานวนเอกสารซึ่งสงไปพรอมกับ สขส.  
๑. ใบเบิก        ใบ    
๒. ใบตราสง    ใบ    
๓.                ใบ    
๔.                ใบ     
ทะเบียนหนวยจาย       - หนวยจายลงทะเบียนหนวยจาย และวัน เดือน ป เพื่อสะดวกแก  
                         การตรวจสอบ  
  
                    - เมื่อหมดรายการเบิกแลว ใหขีดเสนทะแยง และเขียนคําวา  
                       "หมดรายการ" ตลอดหนา ดังนี้  
                          //////หมดรายการ//////  
                     มูลฐานการเบิก ใหเขียนเหตุผลที่ทําการเบิกในครั้งคราวนั้น  
                     ในบรรทัดถัดมาตอจากคําวา "หมดรายการ" เชน เบิกช้ันตน  
                     หรือเบิกเพื่อซอม สป.งดใชการ  เปนตน  
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                                                                                                                             ทบ.๔๐๐ - ๐๐๗ - 
๑  
 
               ใบเบิกหรือใบสงคืนสิ่งอุปกรณ           ๑ ที่                                      ๒ วันที่                     
๓ หนวยจายหรือหนวยรับคืน                      ๔ หนวยเบิกหรือหนวยสงคืน                       ๕ เบิกให                         
๖ ส่ิงอุปกรณสําเร็จรูปที่เกี่ยวของ                                  ๗ แบบ                                                                        ๙ หลักฐานอางอิง ป และหนา          
                                 ๘ หมายเลขลําดับ สป.                                 
                                 ๑๑                                                        
                                                            หมายเลขที่ใชแทนกันได    ๑๒ รายละเอียด                    
                                                                                         
๑๐ หมายเลขสิ่งอุปกรณ                                          หมายเลข สป.ที่เปลี่ยนแปลง                                 
 
๑๓ ความตองการ                 ๑๔ จํานวน            ๑๕ จํานวนที่แสดงเปนจํานวน                     ๑๖ ผูมีสิทธิ์เบิกหรือสงคืน ลงนาม 
                                                                                                                                               และวันที่  
 ขั้นตน   ทดแทน     พิเศษ    และหนวยรับ       ตองการ                      สงคืน             ๑๗  ผูรับ สป.แทน                   
                                                         ผูตรวจสอบ               ว.ด.ป.                                      
       
                               ๒๐ จายจริง                       ราคาหนวยละ     ๒๑ การดําเนินการทางบัญชี                 
๑๘ วันรับเอกสาร                   ๑๙ เลขทะเบียน        คางจาย                 
                                                                   ราคารวม                              เจาหนาที่                                    ว.ด.ป.        
                                      ๒๓ จํานวนดังกลาว          ไดรับจริง                                                         
๒๒ ที่เก็บ                       เปนจํานวน                                                ผูจาย           ๒๔ ผูตรวจสอบ                      
                                                 ไดจายจริง                                                       
๒๕ จํานวนและประเภท                 ๒๖น้ําหนัก           ๒๗ ปริมาตร      ๒๘ เจาหนาที่บรรจุ  ๒๙ อนุมัติจายหรือรับคืนได                 
      
๓๐ เจาหนาที่ สขส.ตนทาง     ๓๒ เจาหนาที่ตรวจรับหีบหอ          ๓๔  กรรมการตรวจรับ สป.     ๓๕ หมายเหตุ     
           ๑.                                               
๓๑เจาหนาที่สขส.ปลายทาง    ๓๓ เจาหนาที่รับ สป.                    ๒.                                               
                                                                     ๓.                                         
  
                (พิมพตามระเบียบกองทัพบกวาดวยการสงกําลังส่ิงอุปกรณประเภท 2 และ 4 พ.ศ.2534) 
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วิธีเขียนใบเบิกหรือใบสงคืนสิ่งอุปกรณ ทบ.๔๐๐-๐๐๗-๑   

ชอง วิธีเขียน 
                    ชอง ๑-๑๗ หนวยเบิก หรือหนวยสงคืนเปนผูลงรายการ  
๑. ที่              - ลงที่ใบเบิกหรือใบสงคืน ซ่ึงจะไดตัวเลขจากแฟมทะเบียนใบเบิก  
                      หรือทะเบียนใบสงคืน โดยเรียงลําดับเริ่มตั้งแต ๑ ต.ค. ของ  
                      ทุกปงบประมาณ  
๒. วันที่             - ลงวัน เดือน ป ที่ลงทะเบียนใบเบิกหรือใบสงคืน  
๓. หนวยจายหรือหนวย  - ลงชื่อหนวยจายหรือหนวยรับคืน และสถานที่ตั้ง  
   รับคืน              
๔. หนวยเบิกหรือหนวย  - ลงชื่อหนวยเบิกหรือหนวยสงคืน และสถานที่ตั้ง  
   สงคืน             
๕. เบิกให           - ลงชื่อหนวยและที่ตั้งของหนวยที่จะรับของนั้น ในกรณีเปน สป.  
                     ในอัตราของหนวยเบิกเองไมตองลง  
๖. ส่ิงอุปกรณสําเร็จรูป  - ลงชื่อ สป.สําเร็จรูปที่มี สป.ที่จะขอเบิกนั้นเปนสวนประกอบ  
   ที่เกี่ยวของ            เชน รยบ. ๑/๔ ตัน OSPJ เปนตน  
๗. แบบ             - ลงหมายเลขแบบหรือช่ือแบบเชน MITSUBISHI หรือ M.๓๘ เปนตน  
๘. หมายเลขลําดับ สป  - ลงหมายเลขลําดับ สป.สําเร็จรูปที่เกี่ยวของนั้น ๆ เชน A๓๑๒๗๘๕  
                     (ถาหนวยเบิกไมทราบไมตองลง)  
๙. หลักฐานที่อางถึง    - ลงคูมือสงกําลังหรือซอมบํารุงที่เกี่ยวของ พรอมปและหนา เชน  
   ป และ หนา          TM.๙-๒๓๒๐-๒๐๔-๒๐P OCT ๗๙-หนา  
๑๐. หมายเลข        - ลงหมายเลข สป.หากไมมีหมายเลข สป.อาจใชหมายเลขอื่น ๆ  
    ส่ิงอุปกรณ          ที่จะเปนหลักฐานทําใหสะดวกในการตรวจสอบ  
๑๑.[_] หมายเลขที่    - ใหทําเครื่องหมาย x ลงในกรอบสี่เหล่ียมวาเปนหมายเลขชนิดใด  
        ใชแทนกันได     พรอมทั้งระบุหมายเลขนั้นไวดวย  
   [_] หมายเลข สป   
       ที่เปลี่ยนแปลง   
๑๒. รายการละเอียด    - ลงชื่อ สป.ที่ตองการเบิก  
๑๓. ความตองการ      - ใหทําเครื่องหมาย x ลงในชองที่ตองการ  
๑๔.จํานวนและหนวยนับ  - ลงจํานวนที่ตองการเบิกและหนวยนับ เชน ๒EA หรือ ๑๐ ลิตรเปนตน  
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๑๕. จํานวนที่แสดงเปน   - ใหทําเครื่องหมาย x ลงในชองดานหนาที่ตองการรับหรือสงคืน  
ชอง วิธีเขียน 

๑๖. ผูมีสิทธิ์เบิกหรือ     - ผบ.หนวยเบิก (สงลายมือช่ือไปหนวยจายแลว) หรือหนวยสงคืน  
      สงคืน              ลงลายมือช่ือ และวัน เดือน ป  
๑๗. ผูรับ สป.แทน      - ระบุช่ือผูที่จะรับ สป.(ตองสงลายมือช่ือไวที่หนวยจายแลว)  
                     ชอง ๑๘-๒๙ หนวยจายหรือหนวยรับคืน เปนผูลงรายการ  
๑๘. วันรับเอกสาร      - ลงวัน เดือน ป ที่รับใบเบิก หรือใบสงคืน สป.  
๑๙. เลขทะเบียน       - ลงเลขทะเบียนหนวยจาย หรือทะเบียนรับคืนแลวแตกรณี  
๒๐. จายจริง          - ลงจํานวนจายจริงหรือคางจาย หรือรับคืน แลวแตกรณี แลวลง  
      คางจาย            ราคาตอหนวย และราคารวม  
      รับคืน             
๒๑.การดําเนินการทางบัญชี  - เจาหนาที่บัญชีคุม ลงลายมือช่ือ และวัน เดือน ป  
๒๒. ที่เก็บ            - ลงที่เก็บ สป.นั้นๆเชน ๑-ก-๑๒-๔ (คลังที่ ๑ แถว ก.ตูที่ ๑๒ ชองที่ ๔)
๒๓. จํานวนดังกลาว     - กาเครื่องหมาย x ลงในชองวางหนาชองไดรับจริงหรือไดจายจริง  
      เปนจํานวน          แลวแตกรณี แลวผูจายลงลายมือช่ือ และวัน เดือน ป  
๒๔. ผูตรวจสอบ        - หัวหนาหนวยบัญชีคุมลงลายมือช่ือผูตรวจสอบ และลงวัน เดือน ป  
๒๕. จํานวนและ        - ลงจํานวนและประเภทหีบหอ เชน ๒ หีบ หรือ ๒ มวน เปนตน  
      ประเภทหีบหอ       
๒๖. น้ําหนัก           - ลงน้ําหนักที่ช่ังได เชน ๕๐ กก.  เปนตน  
๒๗. ปริมาตร          - ลงปริมาตรของหีบหอนั้น เชน ๑๐ ลบ.ฟ.  เปนตน  
๒๘. เจาหนาที่บรรจุ     - เจาหนาที่บรรจุลงลายมือช่ือ และวัน เดือน ป  
๒๙. อนุมัติจาย หรือรับ   - ผูมีอํานาจอนุมัติจายหรือรับคืน ลงลายมือช่ือ และวัน เดือน ป  
      คืนได             
๓๐. เจาหนาที่ สขส.    - เจาหนาที่ สขส.ตนทาง ลงลายมือช่ือรับหีบหอจากหนวยจาย  
      ตนทาง             หรือหนวยสงคืน และลงวัน เดือน ป  
๓๑. เจาหนาที่ สขส.    - เจาหนาที่ สขส.ปลายทาง ลงลายมือช่ือรับหีบหอจากเจาหนาที่  
      ปลายทาง           สขส.ตนทาง และลงวัน เดือน ป  
๓๒. เจาหนาที่ตรวจรับ   - เจาหนาที่ของหนวยเบิกหรือหนวยรับ ลงลายมือช่ือรับหีบหอจาก  
      หีบหอ             
๓๓. เจาหนาที่รับ สป.   - เจาหนาที่ของหนวยเบิกหรือหนวยรับ ลงลายมือช่ือรับ สป.จาก  
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                     คณะกรรมการตรวจรับ สป.และลงวัน เดือน ป  
ชอง วิธีเขียน 

๓๔. กรรมการตรวจรับ สป. - คณะกรรมการตรวจรับ สป.ของหนวยเบิก หรือหนวยรับ ลงลายมือ  
                   ช่ือ ตรวจรับ สป. และลงวัน เดือน ป  
๓๕ หมายเหตุ          - ลงรายละเอียดหรือขอบกพรองในการตรวจรับและจํานวน สป.  
                      เชน ลงวา หีบหอชํารุด แตก ของขาด ๑ ช้ิน เปนตน  
  
  
                    
  
  
  
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                         
 



 117

 
                                                 ใบแจงการยกเลิก                           ทบ.๔๐๐-๐๐๘  
 
ที่                                                       วันที่ขอยกเลิก                     แผนที่.......ในจํานวน........
แผน  
จาก                                                                          ถึง    
                                
                                                                                  จํานวน          ตามใบเบิก                  หมายเหตุ  
ลําดับ     หมายเลขสิ่งอุปกรณและรายการ                    
                                                                                   ที่ยกเลิก     ที่                 ลงวันที่    การยกเลิกที่  
  
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
  
     ขอรับรองวารายการที่กลาวขางตน                    อนุมัติ                      
     สมควรที่จะยกเลิกได                                         
          (ลงนาม)..................................(ลงนาม).....................................                    
  
 
   (พิมพตามระเบียบกองทัพบกวาดวยการสงกําลังสิ่งอุปกรณ ประเภท ๒ และ ๔ พ.ศ.๒๕๓๔)  
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วิธีเขียนใบแจงการยกเลิก ทบ.๔๐๐-๐๐๘  
  
           ชอง                                             วิธีเขียน  
  
ที่              - ลงที่ใบแจงการยกเลิก ซ่ึงจะไดเลขที่ลําดับการยกเลิกจากแฟม  
                         ทะเบียนการยกเลิกโดยเรียงลําดับ เร่ิมตั้งแต ๑ ต.ค.ของทุกป  
                         งบประมาณ เชน ๐๐๑/๓๒ หมายความวาใบแจงการยกเลิกที่ ๑  
                         ของปงบประมาณ ๓๒  เปนตน  
วันที่ขอยกเลิก          - ลงวัน เดือน ป ที่แจงการยกเลิก  
แผนที่...ในจํานวน...   - ลงลําดับแผนที่ และจํานวนแผนทั้งหมดของใบแจงการยกเลิก  
แผน                              เชน แผนที่ ๑ ในจํานวน ๓ แผน แผนที่ ๒ ในจํานวน ๒ แผน เปนตน  
จาก                          - ลงชื่อและสถานที่ตั้งของหนวยที่ขอยกเลิก  
ถึง                           - ลงชื่อและสถานที่ตั้งของหนวยรับการยกเลิก  
ลําดับ                        - ลงลําดับรายการ สป.ใหตรงกับลําดับรายการ สป.ในใบเบิกที่  
                         แจงการยกเลิกนั้น  
หมายเลขสิ่งอุปกรณ      - ลงหมายเลข สป.และรายการ ตามที่ขอยกเลิก  
และรายการ              
จํานวนที่ยกเลิก         - ลงจํานวนที่ขอยกเลิกคราวนั้น  
ตามใบเบิก            
ที่                            - ลงที่ใบเบิกตามรายการที่ขอยกเลิกนั้น  
ลงวันที่                     - ลงวัน เดือน ป ที่ระบุไวในใบเบิกที่ขอยกเลิก  
หมายเหตุการยกเลิกที่    - ลงหมายเลขรหัสการยกเลิกที่ตรงกับสาเหตุที่ตองการยกเลิกการ  
                         เบิก สป.รายการนั้น ซ่ึงหมายเลขรหัสดังกลาวไดระบุไวดานหลัง  
                         ใบแจงการยกเลิกนั้น  
ขอรับรองวารายการที่    - ผูตรวจสอบของหนวยที่ขอยกเลิก ลงลายมือช่ือและวัน เดือน ป  
กลาวขางตนสมควรที่จะ     เพื่อนําเสนอผูมีสิทธิ์เบิก หรือผูมีอํานาจอนุมัติจาย  
ยกเลิกได             
อนุมัติ                    - ผูมีสิทธิ์เบิกหรือผูมีอํานาจอนุมัติจายลงลายมือช่ืออนุมัติการแจง  
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                         ยกเลิกการเบิก และลงวัน เดือน ป  
   
                                                        ทบ. ๔๐๐ - ๐๑๓  
  
                   ใบสงคืน                      แผนที่..........ในจํานวน............แผน  
 ถึง         หนวยรับคืน                                ที่ใบสงคืน    สายบริการเทคนิคที่ควบคุม             
                                    ประเภทสิ่งอุปกรณ                   
จาก       หนวยสงคืน                       ประเภทเงิน                       
                                     เลขงานที่  
 ลําดับ   หมายเลขสิ่งอุปกรณ              รายการ                    หนวย       จํานวน            ราคา                            รับจริง  
                                                                                             นับ            สงคืน     หนวยละ        รวม   
                                                            
                                                       
                                                      
                                                      
                                                      
                                                      
                                                      
                                                   
  
 
               เหตุท่ีสงคืน                  ขอรับรองวาจํานวนที่แจงในชอง "จํานวน  
                                                                     สงคืน" ไดรับอนุมัติใหสงคืนจริง  
  ใชราชการไมไดเนื่องจากชํารุดตามสภาพ         เจาหนาที่บัญชีคุม...........................   
  ใชราชการไมไดตามรายงานการสอบสวน                                            ......../......./........ 
  ใชราชการไมไดซึ่งตองชดใชคาเสียหาย      ตรวจแลวเห็นวา.....................................  
  ใชราชการได                                  ผูตรวจสอบ ......................../....../......     
  เกินอัตรา                                          ไดรับสิ่งอุปกรณตามรายการและจํานวน  
  ยืม                                           ที่แจงในชองรับจริงแลว  
     ขอรับรองวาสิ่งของตามจํานวนและรายการใบ            ผูรับ 
................................/......../......     
สงคืนนี้อยูในสภาพดังแจงในชอง"เหตุสงคืน"    
      อนุมัติใหรับคืนได  
ผูสงคืน ......................................                 ผูอนุมัติ.................................        
 .........../........./...........        .............../........../........... 
                 ทะเบียนหนวยรับคืน............................                                
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                                                                                 ........./......../.......... 
              (พิมพตามระเบียบกองทัพบกวาดวยการสงกําลังสิ่งอุปกรณประเภท ๒ และ ๔ พ.ศ.๒๕๓๔) 

 
 วิธีเขียนใบสงคืน ทบ.๔๐๐-๐๑๓  

  
           ชอง                                             วิธีเขียน   
  
แผนที่..ในจํานวน..แผน - ถาการสงคืนในคราวนั้นใชใบสงคืนเพียงใบเดียวก็หมดรายการ  
                         ใหเขียนแผนที่ ๑ ในจํานวน ๑ แผน ถาใชใบสงคืนมากกวา ๑ ใบ  
                         เชนใช ๓ ใบ ใบที่ ๑ เขียนวา แผนที่ ๑ ในจํานวน ๓ แผน  
                         ใบที่ ๒ เขียนวา แผนที่ ๒ ในจํานวน ๓ แผน และใบที่ ๓ เขียนวา  
                         แผนที่ ๓ ในจํานวน ๓ แผน  
ถึงหนวยรับคืน          - ลงชื่อหนวยรับคืนและสถานที่ตั้ง  
จากหนวยสงคืน         - ลงชื่อหนวยสงคืนและสถานที่ตั้ง  
ที่ใบสงคืน             - ลงที่ใบสงคืน ซ่ึงจะไดเลขลําดับที่การสงคืนจากแฟมทะเบียน  
                         ใบสงคืน และใหเร่ิมตนตั้งแต ๑ ต.ค.ของทุกปงบประมาณ  
สายงานที่ควบคุม        - ลงคํายอของสายงานที่รับผิดชอบตอ สป.รายการที่สงคืนนั้น เชน  
                         ช., สพ., สบ.  เปนตน  
ประเภทสิ่งอุปกรณ       - ลงประเภท สป.ที่สงคืน เชน ๒ หรือ ๔ เปนตน  
                         หากมีช่ือมาตรฐานของ สป. (SNL) ก็ใหระบุไวดวย  
ประเภทเงิน           - หนวยรับลงประเภทเงินที่ใชซอม สป.สงคืน  
เลขงานที่              - ในกรณีที่สงคืนเพื่อทําการซอมใหหนวยรับลงเลขงานตามใบสงซอม  
                         และใบสั่งงานที่เกี่ยวของ  
ลําดับ                     - ลงลําดับรายการ โดยเริ่มจาก รายการที่ ๑ ไปจนหมดรายการ  
                         ในการสงคืนคราวนั้น  
หมายเลขสิ่งอุปกรณ      - ลงหมายเลข สป.ตามที่ ทบ.กําหนด  
รายการ                  - ลงชื่อรายการ สป.และรายละเอียดเปนภาษาไทย หรือภาษาอังกฤษ  
                         ตามสายงานกําหนด  
หนวยนับ              -  ลงหนวยที่ใชนับในการเบิกจาย เชน ชุด อัน ปน  เปนตน  
จํานวนสงคืน           - ลงจํานวนที่สงคืนจริง  
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     ชอง                             วิธีเขียน  
  
ราคา                
หนวยละ              - หนวยรับ ลงราคาตอหนวยที่ใชอยูในขณะนั้น  
รวม                      - หนวยรับ ลงราคารวมของ สป.ที่รับคืนจริง  
รับจริง                  - หนวยรับ ลงจํานวนที่ไดรับคืนจริง  
                    - เมื่อหมดรายการ ใหขีดเสนทแยงและเขียนคําวา "หมดรายการ"  
                         ตลอดหนา ดังนี้  
                               /////หมดรายการ/////  
เหตุที่สงคืน            - ลงเครื่องหมาย  /  ตรงชอง ตรงกับสาเหตุที่กลาวไว  
ผูสงคืน                  - ผบ.หนวย สงคืน หรือผูแทน ลงลายมือช่ือรับรอง สป.ตามที่ระบุ  
                         ไวในชอง "เหตุที่สงคืน" และลงวัน เดือน ป  
เจาหนาที่บัญชีคุม        - หัวหนาหนวยบัญชีคุมของหนวยรับ ลงลายมือช่ือ และวัน เดือน ป  
ตรวจสอบแลวเห็นวา...  - เจาหนาที่เก็บรักษาของหนวยรับบันทึกความเห็น  
ผูตรวจสอบ                 หลังจากตรวจสภาพ สป.แลว ลงลายมือช่ือผูตรวจสอบ และลงวัน  
                         เดือน ป  
ผูรับ                        - หัวหนาหนวยเก็บรักษาของหนวยรับ ลงลายมือช่ือผูรับ และลงวัน  
                         เดือน ป  
ผูอนุมัติ                 - หัวหนาหนวยรับ หรือผูรับมอบอํานาจลงลายมือช่ือผูอนุมัติ และลงวัน  
                         เดือน ป  
ทะเบียนหนวยรับคืน      - หนวยรับ ลงทะเบียนหนวยรับ ซ่ึงจะไดเลขที่ลําดับการรับคืนจาก  
                         แฟมทะเบียนหนวยรับ เพื่อเปนหลักฐานในการควบคุมทางบัญชี  
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                           วิธีเขียนใบสงคืนและสงสิ่งอุปกรณ ทบ.๔๐๐-๐๑๔  
  
           ชอง                                          วิธีเขียน  
 สําหรับตรวจนับหีบหอ   - หมายเลขเรียงลําดับ (ภายนอกกรอบ) ตั้งแต ๑-๑๐๐ สําหรับ  
                         เจาหนาที่หนวยรับ ซ่ึงมีเจาหนาที่ตรวจรับ สป.(สขส.ปลายทาง  
                         และหนวยรับ) ใชในการตรวจนับหมายเลขหีบหอจาก สขส.  
                         ปลายทาง ดังนี้ ถาถูกตองให สขส.ปลายทาง ขีดเครื่องหมาย  
                         ลงที่ตัวเลขหีบหอที่พบกอนแลว เชน ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ และใหหนวย  
                         รับใชเครื่องหมายกาขวางทับ เชน ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ตามหมายเลข  
                         หีบหอที่พบกอนแลว หากมีการขาดหายใหหมายเหตุดวยการ   
                         "วงกลมสีแดง" รอบหมายเลขหีบหอนั้น ๆ  
แผนที่...ในจํานวน...   - ถาการสงคืนในคราวนั้นใชใบสงคืนเพียงใบเดียวก็หมดรายการ  
                         ใหเขียนแผนที่ ๑ ในจํานวน ๑ แผน ถาใชใบสงคืนมากกวา ๑ ใบ  
                         เชน ๒ ใบ ใบที่ ๑ ใหเขียนวา แผนที่ ๑ ในจํานวน ๒ แผน  
                         ใบที่ ๒ ใหเขียนวา แผนที่ ๒ ในจํานวน ๒ แผน  
วันสงคืน              - หนวยสงคืน ลงวัน เดือน ป ที่ทําใบสงคืน  
สายงาน                 - หนวยสงคืน ลงคํายอของสายงานที่รับผิดชอบตอ สป.รายการที่  
                         สงคืนนั้น เชน ช., สพ., ส., สบ.  เปนตน  
ประเภท                - หนวยสงคืน ลงประเภท สป.ที่สงคืน เชน ๒ หรือ ๔ เปนตน  
ที่ใบสงคืน             - หนวยสงคืน ลงที่ใบสงคืน โดยใชเลขลําดับที่ของการสงคืนจากแฟม  
                         ทะเบียนใบสงคืน และใหเร่ิมตนตั้งแต ๑ ต.ค. ของทุกปงบประมาณ  
หนวยสง              - หนวยสงคืน ลงชื่อ และสถานที่ตั้งของหนวยสงคืน  
เหตุที่สงคืน            -  หนวยสงคืน ทําเครื่องหมาย  /  ใตคํายอและขอความที่ระบุไว  
                         ซ่ึงมีความหมาย ดังนี้  
                            ชภ.หมายถึง ใชการไมได เนื่องจากชํารุดตามสภาพ  
                            ชส.หมายถึง ใชการไมได ตามรายงานการสอบสวน  
                            ชช.หมายถึง ใชการไมได ซ่ึงตองชดใชคาเสียหาย  
                            ใชการได   /   เกินอัตรา  /   ยืม  
ลําดับความเรงดวน          - หนวยสงคืนระบุ      ลําดับความเรงดวนไว เพื่อใหหนวยจายไดทราบ  
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                         (โดยปกติ ทบ.จะกําหนดประเภทความเรงดวนไว)  
 
           ชอง                                             วิธีเขียน 
ที่ใบตราสง            - สขส.ตนทาง ลงที่ของใบตราสงที่กําหนดขึ้น  
หนวยรับ              - หนวยสงคืน ลงชื่อ หนวยรับ และสถานที่ตั้ง  
วันที่ตองการใหถึง       - หนวยสงคืน ลงวัน เดือน ป ที่ตองการให สป.ถึงหนวยรับ  
วันสงสิ่งอุปกรณ         - สขส.ตนทาง ลงวัน เดือน ป ที่สงสิ่งอุปกรณคราวนั้น  
หลักฐาน  การสงคืน         - หนวยสงคืน ลงคูมือ ระเบียบหรือคําสั่ง พรอมทั้งวัน เดือน ป         
                    ที่อนุมัติ หรือประกาศในการสงคืนคราวนั้น  
งบประมาณ            - หนวยรับ ลงหลักฐานเกี่ยวกับบัญชีคุมหรือประเภทเงิน ซ่ึงเกี่ยวของ  
                         ในการรับคืน สป.ในคราวนั้น (ถามี)  
ผูสงคืน                 - ผบ.หนวยหรือผูแทนหนวยสง ลงลายมือช่ือ ตําแหนง และวัน  เดือน ป  
ทะเบียนสารบรรณ       
หนวยสง              - หนวยสงคืน ลงที่สารบรรณทั่วไป และวัน เดือน ป  
หนวยรับ              -  หนวยรับ ลงที่สารบรรณทั่วไป และวัน เดือน ป  
ประเภทการขนสง       - สขส.ตนทาง ระบุประเภทการขนสง ซ่ึงใชในการขนสงคราวนั้น  
สขส.ตนทาง           - เจาหนาที่ สขส.ตนทาง ลงลายมือช่ือ  
ลําดับ                    - หนวยสงคืน ลงหมายเลขลําดับรายการ โดยเริ่มตนจากรายการที่ ๑  
                         ไปจนหมดรายการในการสงคืนคราวนั้น  
หมายเลขสิ่งอุปกรณ   - หนวยสงคืน ลงหมายเลข สป.และรายการที่จําเปน ตามที่ตองการ  
และรายการ                   สงคืน  
หนวยนับ              - หนวยสงคืน ลงหนวยนับ เชน ชุด อัน ปน  
จํานวน               
สงคืน                   - หนวยสงคืน ลงจํานวน สป.ที่สงคืนจริง  
รับจริง                  - หนวยรับ ลงจํานวน สป.ที่ไดรับจริง  
หีบหอ                  - หนวยสงคืน บันทึก  
จํานวน                 - ลงจํานวนหีบหอทั้งสิ้นในรายการนั้น  
ประเภท                 - ระบุประเภทหีบหอรายการนั้น เชน หีบ กลอง  
หมายเลข               - ลงหมายเลขหีบหอตามลําดับจํานวนหีบหอในรายการนั้น  
ราคา หนวยละ              - หนวยรับ ลงราคาหนวยละของ สป.เฉพาะรายการที่รับคราวนั้น     
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รวม                       - หนวยรับ ลงราคารวมของ สป.จํานวนที่รับจริงคราวนั้น  
                    ชอง                                   วิธีเขียน 
หมายเหตุการตรวจ      
นับหีบหอ              - หนวยรับ ลงหมายเหตุการตรวจนับหีบหอจาก สขส.ปลายทาง  
รับสิ่งอุปกรณ           - กรรมการตรวจรับของหนวยรับ หมายเหตุการตรวจรับ สป.  
                     เมื่อหมดรายการ ใหขีดเสนทแยง และเขียนคําวา "หมดรายการ"  
                         ตลอดหนา ดังนี้  
                                  //////หมดรายการ///////  
หีบหอ                
จํานวน                        -  หนวยสงคืน ลงจํานวนหีบหอแตละชนิดของการบรรจ ุ 
                         ตามจําพวก สป.  
ชนิด                      - หนวยสงคืน ลงชนิดการบรรจุ เชน หีบ มวน  
จําพวกสิ่งอุปกรณ        - หนวยสงคืน ระบุจําพวก สป.ที่สงคืนในคราวนั้น เชน ช้ินสวนซอม  
                         เครื่องมือชาง เครื่องแตงกาย เปนตน  
รวม                 
น้ําหนัก                   - หนวยสงคืน ลงน้ําหนักทั้งสิ้นของแตละชนิดการบรรจุ  
ปริมาตร                   - หนวยสงคืน ลงปริมาตรทั้งสิ้นของแตละชนิดการบรรจุ  
                           ให สขส.ตนทาง และปลายทาง ใชเครื่องหมาย / หรือ  x  
                         ในชองวางทางดานซายของชอง "หีบหอ" หากจํานวนถูกตอง  
                         ใหทําเครื่องหมาย  /  หากคลาดเคลื่อน ใหทําเครื่องหมาย x  
                         และหากคลาดเคลื่อน ใหบันทึกไวดานหลังของใบสงคืนดวย ให  
                         สขส.ตนทาง ใชชองแรก  
ตรวจถูกตองแลว        - หัวหนาหนวยบัญชีคุมของหนวยรับ ลงลายมือช่ือ  
เจาหนาที่บัญชีคุม          
ตรวจแลวเห็นวา...     - หัวหนาหนวยเก็บรักษาของหนวยรับ บันทึกความเห็นการตรวจสภาพ  
ผูตรวจสอบ                 สป.กอนเสนอหัวหนาหนวยรับ หรือผูรับมอบอํานาจ  
                         เพื่ออนุมัติใหปฏิบัติตอ สป.สงคืนในขั้นตอไป และลงลายมือช่ือ  
อนุมัติ....            
ผูอนุมัติ                   - หัวหนาหนวยรับหรือผูรับมอบอํานาจลงลายมือช่ือ  
ไดรับหีบหอไวแลว ผูรับ  - เจาหนาที่ของหนวยรับ ลงลายมือช่ือ ผูรับมอบ สป.เปนหีบหอ  
                         จาก สขส.ปลายทาง และลง วัน เดือน ป  
ไดรับเอกสารไวแลว     - เจาหนาที่ของหนวยรับ ลงลายมือช่ือรับมอบเอกสารจาก สขส.  
ผูรับ                             ปลายทาง และลง วัน เดือน ป  
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           ชอง                                             วิธีเขียน 
 
ไดตรวจนับสิ่งอุปกรณ   
ไวแลว เวนหมายเหตุ      
ตรวจแลวถูกตอง ผูรับ   - หัวหนาหนวยเก็บรักษาของหนวยรับ ลงลายมือช่ือ  
จํานวนเอกสาร         - สขส.ตนทาง ลงชนิดและจํานวนเอกสารซึ่งสงไปพรอมกับ สป.  
๑. ใบสงคืน     ใบ    
๒. ใบตราสง    ใบ    
๓.                  
๔.                  
ทะเบียนหนวยรับคืน     - หนวยรับ ลงทะเบียนหนวยรับ ซ่ึงจะไดเลขที่ลําดับการรับคืน  
                         จากแฟมทะเบียนหนวยรับ เพื่อเปนหลักฐานในการควบคุมทางบัญชี  
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                                                 ใบติดตามใบเบิก                          ทบ.๔๐๐-๐๗๑  
                                                                         แบบ ก.การเบิกตั้งแต ๔๕-๙๐ วัน  
ที่...................  
เร่ือง  ขอทราบผลการเบิก สป.  
ถึง    (ช่ือหนวยจาย)..............  
จาก   (ช่ือหนวยเบิก)..............  
      กรุณาดําเนินการตรวจสอบใบเบิกขางลางนี้ ซ่ึงหนวยไดสงใบเบิกไวเรียบรอยแลว  
 
 ลําดับ        รายการ สป.         หมายเลข สป.     ที่ใบเบิก ที่ทะเบียนหนวยจาย  วันที่สงหรือวางใบเบิก    หมายเหตุ(บันทึก 
  (๑)             (๒)                    (๓)                          (๔)                             (๕)                โดย
หนวยจาย(๖) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
             (ลงนาม)..............                              ผูตรวจสอบ......................  
             (ตําแหนง)................                                      
_________/______/_____                          _____/____/_____  
  (พิมพตามระเบียบกองทัพบกวาดวยการสงกําลังสิ่งอุปกรณ ประเภท ๒ และ ๔ พ.ศ.๒๕๓๔)  
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 วิธีเขียนใบติดตามใบเบิก (แบบ ก.) ทบ.๔๐๐-๐๗๑  

  
           ชอง                                          วิธีเขียน  
  
ที่............         - ลงที่ของใบติดตามใบเบิก ซ่ึงจะไดเลขที่ลําดับจากแฟม
ทะเบียน  
                          ใบติดตามใบเบิก โดยเรียงลําดับเริ่มตั้งแต ๑ ต.ค. ของทุกป  
                          งบประมาณ  
ถึง (ช่ือหนวยจาย)..     - ลงชื่อหนวยจาย  
จาก (ช่ือหนวยเบิก)..    - ลงชื่อหนวยเบิก  
๑. ลําดับ              - ลงลําดับที่ของรายการ เร่ิมจากรายการที่ ๑ ไปจนหมดรายการ  
                          สป.ที่ติดตามคราวนั้น  
๒. รายการ สป.        - ลงชื่อรายการและรายละเอียดของ สป.ที่ติดตาม  
๓. หมายเลข สป.       - ลงหมายเลข สป.ตามรายการ ในชองที่ ๒  
๔. ที่ใบเบิก ที่ทะเบียน   - ลงที่ใบเบิก พรอมทั้ง วัน เดือน ป และลงหมายเลขทะเบียน  
   หนวยจาย                หนวยจาย (ถาไมทราบใหเวนไว)  
๕.วันที่สงหรือวางใบเบิก - ลง วัน เดือน ป ของวันที่สงหรือวางใบเบิก  
๖.หมายเหตุ (บันทึก     - หนวยจายบันทึกการปฏิบัติตอ สป.ที่ติดตามวาไดดําเนินการไป  
   โดยหนวยจาย)       - แลวอยางไร  
                     
(ลงนาม)_______       - ผบ.หนวยติดตามใบเบิก ลงลายมือช่ือ ตําแหนง และ วัน เดือน 
ป  
(ตําแหนง)______       
____/____/____       
                     
ผูตรวจสอบ_______      - ผูตรวจสอบตามหมายเหตุ ลงลายมือช่ือ ตําแหนง และ  
_____/____/____           วัน เดือน ป  
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                                                   ใบติดตามใบเบิก                        ทบ.๔๐๐-๐๗๑  
                                                                                  แบบ ข.การเบิกเกิน  ๙๐ วันที่
...................  
เร่ือง  ขอทราบผลการเบิก สป.  
ถึง    (ช่ือหนวยจาย)..............  
จาก   (ช่ือหนวยเบิก)..............  
      กรุณาดําเนินการตรวจสอบใบเบิกขางลางนี้ ซ่ึงหนวยไดสงใบเบิกและไดติดตาม คร้ังที่ ๑ ไว
เรียบรอยแลว  
 
ลําดับ   รายการ สป.      หมายเลข สป.  ที่ใบเบิก ที่ทะเบียนหนวยจาย  วันที่สงหรือวางใบเบิก   วันติดตามใบเบิก    หมายเหตุ(บันทึก 
(๑)         (๒)                (๓)                (๔)                    (๕)              คร้ังที่ ๑  (๖)      โดยหนวยจาย
(๗) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
             (ลงนาม).................                           ผูตรวจสอบ......................  
             (ตําแหนง)................                                         
_________/______/_____                     _____/____/_____  
   (พิมพตามระเบียบกองทัพบกวาดวยการสงกําลังสิ่งอุปกรณ ประเภท ๒ และ ๔ พ.ศ.๒๕๓๔)                      
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 วิธีเขียนใบติดตามใบเบิก (แบบ ข.) ทบ.๔๐๐-๐๗๑  
  
           ชอง                                             วิธีเขียน  
  
ที่ ......  ถึงชอง ๕   - ลงรายละเอียดเชนเดียวกับใบติดตามใบเบิก แบบ ก.  
วันที่สงหรือวางใบเบิก    
๖. วันติดตามใบเบิก     - ลง วัน เดือน ป ที่ติดตามใบเบิก คร้ังที่ ๑ ซ่ึงไดติดตามไปแลว  
   คร้ังที่ ๑                ตามใบติดตามใบเบิก (แบบ ก.)  
๗. หมายเหตุ (บันทึก       
   โดยหนวยจาย) ถึง   
   ผูตรวจสอบ....     
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ทบ.๔๐๐ - ๐๗๒ 
เอกสารการแจกจายอุปกรณ                                                               ทะเบียนเอกสารการแจกจายที่.....แผนที่.....ในจํานวน...
แผน 
เจาหนาที่ตรวจสอบ           ยศ - นาม  วัน เดือน ป                                    รายการเอกสารการแจกจาย สิ่งอุปกรณ  ( แจกจาย  เรียกคืน 
                                                                                                           ปรับโอน )ตาม อจย. หรือ อสอ. ที่อยูในความรับผิดชอบของ 
๑. เจาหนาที่คลัง                                                        ................ใหกับหนวย  ตามรายการขางลาง  เจาหนาที่คลัง 
                                                                                                           เห็นชอบดวยแลว  (ลงนาม)..................................... 
๒. เจาหนาที่บัญชีคุม                                                                                (ตําแหนง)........................................ 
 
ลําดับ ขอเสนอ  หมายเลขสิ่งอุปกรณ  อัตรา      ไดรับ  จาย   อจย.  อสอ.          รายการสิ่งอุปกรณ                     หนวย            ที่ตั้ง 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
หมายเหตุ                                                                                                                                                     อํานาจ จก.กบ.ทบ.หรือ 
                                                                                                                                                                               ผช.ผบ.ทบ. 
                                                                         เสนอ กบ.ทบ.                     อนุมัติ 
                                                                         (ลงนาม)................             รับคําสั่ง ผบ.ทบ. 
                                                                          .(.....................)           (ลงนาม)................ 
                                                                      (ตําแหนง)..............             (......................) 
                                                                          ......./....../...... (ตําแหนง).................... 
                                                                                                              ......./....../.......  
 
 
                      (พิมพตามระเบียบ ทบ.วาดวยการสงกําลังส่ืงอุปกรณ ประเภท ๒ และ ๔ พ.ศ. ๒๕๓๔)   
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วิธีเขียนเอกสารการแจกจายสิ่งอุปกรณ ทบ.๔๐๐-๐๗๓  
  
     ชอง                                 วิธีเขียน  
 ทะเบียนเอกสาร  - ลงชื่อยอของกรมฝายยุทธบริการนั้น ๆ และทะเบียนเอกสาร  
การแจกจายที่......           การแจกจาย โดยเริ่มตั้งแต ๑ ต.ค. ของปงบประมาณ เชน  
                             สป.๐๐๐๐๑-๓๔ ถาเปน สป.ในโครงการ อักษรยอใชภาษา  
                             อังกฤษ และใชป ค.ศ.  
แผนที่.....................    - ถาใช ๑ แผน ใหลงแผนที่ ๑ ในจํานวน ๑ แผน             
ในจํานวน..........แผน       ถาใช ๒ แผนที่ ๑ ใหลงแผนที่ ๑ ใน จํานวน ๒ แผน                              
      และแผนที่ ๒ ใหลงแผนที่ ๒ ในจํานวน ๒ แผน  
เจาหนาที่ตรวจสอบ          
๑.เจาหนาที่คลัง ยศ-   - หัวหนาคลังที่รับผิดชอบ ลงลายมือช่ือ และวัน เดือน ป  
   นาม วัน เดือน ป            
๒.เจาหนาที่บัญชีคุม   - หัวหนาเจาหนาที่บัญชีคุมที่รับผิดชอบ ลงลายมือช่ือ และ  
   ยศ-นาม วัน เดือน ป     วัน เดือน ป  
รายการเอกสารแจกจาย  - ลงนามยอของสายยุทธบริการที่แจกจาย  
ฯลฯ ที่อยูใน ความรับ- 
ผิดชอบของ.............. 
(ลงนาม)_________     -  หัวหนาคลังสายงานที่รับผิดชอบบัญชีคุมของ สป.นั้น ๆ  
(ตําแหนง)________     - ลงลายมือช่ือ ตําแหนง และวัน เดือน ป  
____/____/______                      
ลําดับ                    - ลงลําดับรายการ สป.ที่แจกจาย เรียกคืน หรือปรับโอน  
                             เร่ิมจากรายการที่ ๑ ไปจนหมดรายการ  
ขอเสนอ                  - ลง "จาย" หรือ "เรียกคืน" หรือ "ปรับโอน" แลวแตกรณี  
หมายเลขสิ่งอุปกรณ      - ลงหมายเลขสิ่งอุปกรณตามที่ ทบ.กําหนด  
อัตรา                         - ลงจํานวนตามอัตรา อจย.หรือ อสอ. เชน อัตรา ๕ ใหลง  
                         เลข ๕ ในชองอัตรา  เปนตน  
ไดรับ                         - ลงจํานวนตามที่ไดรับ  
จาย                     - ลงจํานวนตามที่จาย  
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อจย.และ อสอ.        - ลงหมายเลข อจย.หรือ อสอ.ของหนวย ตามที่ ทบ.กําหนด  
 
 
          ชอง                                              วิธีเขียน 
 
รายการสิ่งอุปกรณ       - ลงรายการและรายละเอียดของ สป.นั้น ๆ  
หนวย                - ลงนามหนวยที่เกี่ยวของ  
ที่ตั้ง                 - ลงสถานที่ตั้งของหนวยที่เกี่ยวของ ซ่ึงสามารถติดตอทางไปรษณียได  
หมายเหตุ             - ลงรายละเอียดตาง ๆ ใหชัดเจน เพื่อสะดวกในการควบคุม  
                         และการปฏิบัติของกรมฝายยุทธบริการที่รับผิดชอบและหนวยใช  
                         เชน เรียกคืนเพื่อนําเขาซอมสราง เรียกคืนเนื่องจากเกินอัตรา  
                         ใหหนวย ก.โอนใหหนวย ข.แลวสงหลักฐานใหกรมฝายยุทธบริการ  
                         (ที่รับผิดชอบ สป.นั้น ๆ ) ควบคุมทางบัญชีตอไป เปนตน  
เสนอ  กบ.ทบ.        - เจากรมฝายยุทธบริการที่รับผิดชอบ สป.นั้น ๆ ลงลายมือช่ือ  
(ลงนาม).....            ตําแหนง และวัน เดือน ป  
  (.......)         
ตําแหนง........      
  ____/___/___      
อนุมัติ                
    รับคําสั่ง ผบ.ทบ.   
(ลงนาม).........    
      (........)    
ตําแหนง..........    
   ____/___/____    
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                                                        ทบ. ๔๐๐-๐๗๔       
  
                ใบโอนสิ่งอุปกรณ                       แผนที่.................ในจํานวน
.................แผน    
  
 หนวยโอน            ที่                          สายยุทธบริการที่ควบคุม                
  
หนวยรับโอน         ทะเบียนหนวยโอน             ประเภทสิ่งอุปกรณ                    
  
ลําดับ   หมายเลข           รายการ         จํานวน  หนวย    ราคา       ราคา         หมายเหตุ  
         ส่ิงอุปกรณ                               โอน     นับ    หนวยละ    รวม           
  
                                                                   
                                                                   
                                                                   
                                                                   
                                                                   
                                                                   
                                                                   
                                                                   
  
 
       หลักฐานที่ใชในการโอน                                            
  
 ไดจายสิ่งอุปกรณตามรายการและจํานวนที่แจง     ไดรับสิ่งอุปกรณตามรายการและจํานวนที่แจง   
 ไวในชอง "จํานวนโอน" แลว                            ไวในชอง "จํานวนโอน" แลว                                               
 .............................  ...............   ..........................      ....................    
          ผูจาย                            วัน,เดือน,ป                      ผูรับ                          วัน,เดือน,ป      
  
    (พิมพตามระเบียบกองทัพบกวาดวยการสงกําลังสิ่งอุปกรณประเภท ๒ และ ๔  พ.ศ.๒๕๓๔)  
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วิธีเขียน ใบโอนสิ่งอุปกรณ ทบ.๔๐๐-๐๗๔  

  
           ชอง                                               วิธีเขียน  
  
แผนที่..ในจํานวน..แผน   - ถาใชใบโอนเพียงใบเดียว ใหเขียนวา แผนที่ ๑ ใน
จํานวน  
                             ๑ แผนถาใชใบโอนหลายใบ เชน ๒ ใบ แผนที่ ๑ ใหเขียนวา  
                             แผนที่ ๑ ในจํานวน ๒ แผน แผนที่ ๒ ใหเขียนวา แผนที่ ๒  
                             ในจํานวน ๒ แผน  
หนวยโอน              - ลงนามหนวยที่โอน สป.  
หนวยรับโอน            - ลงนามหนวยรับโอน สป.  
ที่                               - ลงที่ใบโอน สป.ของหนวยโอน  
ทะเบียนหนวยโอน        - ลงทะเบียนจายของหนวยโอน  
สายยุทธบริการที่ควบคุม  - ลงนามสายยุทธบริการที่รับผิดชอบตอ สป.ที่โอนนั้น  
ประเภทสิ่งอุปกรณ        - ลงประเภทสิ่งอุปกรณที่โอน เชน ๒ หรือ ๔  เปนตน  
ลําดับ                          - ลงเลขลําดับ สป.ที่โอน โดยเริ่มตนลําดับรายการที่ ๑  
                             ตั้งแตแผนที่ ๑ และตอไปตามลําดับจนหมดรายการ  
หมายเลขสิ่งอุปกรณ       - ลงหมายเลข สป.ที่โอน  
รายการ                        - ลงรายการของ สป.ที่โอน  
จํานวนโอน             - ลงจํานวนจริงที่โอน  
หนวยนับ               - ลงหนวยที่ใชนับ เชน ชุด อัน ใบ เปนตน  
ราคาหนวยละ           - ลงราคาตอหนวยของ สป.รายการนั้น  
ราคารวม                       - ลงราคารวมของ สป.รายการนั้น  
หมายเหตุ              - ลงขอความอื่น ๆ ที่เกี่ยวของกับการโอน  
หลักฐานที่ใชในการโอน   - ลงหลักฐานอนุมัติการโอน  
ผูจาย วัน เดือน ป       - ลงนามผูจายของหนวยโอน พรอม วัน เดือน ป  
ผูรับ  วัน เดือน ป       - ลงนามผูรับ สป.ของหนวยรับ พรอม วัน เดือน ป 
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       บัตรแสดงที่เก็บของ                                                              ทบ.๔๐๐-๐๐๙   
      
     1หมายเลข สป. FSN                2รายการ NOMENCLATURE         
                                                                
                                                               
       

     3หนวยนับ                       4ขนาด                           5น้ําหนัก                           6ปริมาตร      
      U/1                                     SIZE                             WT.                                 CU           
      

     7ที่เก็บปกติ                       8ที่เก็บสํารอง               9ว.ด.ป.              10หลักฐาน     11หมายเหตุ  
      BIN STORAGE              BULK STORAGE     DATE             DOC.NO.           REMARKS   
      
          
      
      
      
      
      
      
      
      
          
      
      
          
 
 
 
 
  (พิมพตามระเบียบกองทัพบกวาดวยการสงกําลังสิ่งอุปกรณประเภท ๒ และ ๔ พ.ศ.๒๕๓๔)  
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     12หมายเลข สป. FSN                13รายการ NOMENCLATURE       
      

    14ว.ด.ป.               15หลักฐาน      16หมายเหตุ     17ว.ด.ป.           18หลักฐาน      19หมายเหตุ  
      DATE                DOC.NO.        REMARKS      DATE              DOC.NO.         REMARKS   
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วิธีเขียนบัตรแสดงที่เก็บของ ทบ.๔๐๐-๐๐๙  
  
  
     ชอง                             วิธีเขียน  
  
ดานหนา               
๑. หมายเลข สป.      - ลงหมายเลข สป.ตามที่ ทบ.กําหนดไว  
๒. รายการ           - ลงชื่อรายการ สป.และรายละเอียดเปนภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ  
                         ตามสายงานกําหนด  
๓. หนวยนับ             - ลงหนวยที่ใชนับ เชน ชุด อัน ปน เปนตน  
๔. ขนาด             - ลงขนาดของ สป.รายการนั้น เชน กุญแจเบอร ๔  เปนตน  
๕. น้ําหนัก            - ลงน้ําหนักของ สป.รายการนั้นตอหนึ่งหนวย  
๖. ปริมาตร           - ลงปริมาตรของ สป.รายการนั้น ตอหนึ่งหนวย ถาสามารถระบุได  
๗. ที่เก็บปกติ          - ลงรหัสที่เก็บของ สป.นั้น ในคลังเก็บรักษา  
๘. ที่เก็บสํารอง        - ลงรหัสที่เก็บของ สป.นั้น นอกเหนือจากที่เก็บปกติ  
๙. ว.ด.ป.           - ลงวัน เดือน ป ที่ไดรับ สป.นั้น เขาคลังเก็บรักษา  
๑๐. หลักฐาน          - ลงหลักฐานการสงกําลังตามที่ไดรับ สป.รายการนั้น  
๑๑. หมายเหตุ         - ลงรายการที่จําเปนนอกเหนือจากที่กลาวมาแลว  
ดานหลัง              
๑๒. หมายเลข สป.     - เหมือนชอง ๑  
๑๓. รายการ          - เหมือนชอง ๒  
๑๔.,๑๗. ว.ด.ป.      - เหมือนชอง ๙  
๑๕.,๑๘. หลักฐาน      - เหมือนชอง ๑๐  
๑๖.,๑๙. หมายเหตุ     - เหมือนชอง ๑๑  
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                                      ปายประจําสิ่งอุปกรณ               ทบ.๔๐๐  ๐๑๐         
                                                                      
                    ช่ือส่ิงอุปกรณ........................................  
                    หมายเลขสิ่งอุปกรณ...................................  
                  จํานวน.........หนวยนับ.........ที่เก็บ................  
                  ที่ใบเบิก/ใบสงคืน..........ทะเบียนหนวยจาย/หนวยรับคืน....  
                    หมายเลขหีบหอ......................................  
                    เจาหนาที่จัดสิ่งอุปกรณ...............ว.ด.ป.............  
                    เจาหนาที่บรรจุส่ิงอุปกรณ... ........ว.ด.ป.............  
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     ชอง                                    วิธีเขียน  
  
ช่ือส่ิงอุปกรณ                         - ลงรายการตามที่สายงานกําหนด  
หมายเลขสิ่งอุปกรณ               - ลงหมายเลข สป.ตามที่ ทบ.กําหนดไว  
จํานวน                                    - ลงจํานวนตามที่บรรจุในหีบหอนั้น  
หนวยนับ                                 - ลงหนวยที่ใชนับ เชน ชุด อัน ใบ ปน  เปนตน  
ที่เก็บ                                       - ลงรหัสที่เก็บ ของ สป.นั้น  
ที่ใบเบิก/ใบสงคืน                  - ลงที่ใบเบิก หรือใบสงคืน แลวแตกรณี  
ทะเบียนหนวยจาย/หนวย      - ลงทะเบียนหนวยจาย หรือหนวยรับคืน แลวแตกรณี  
รับคืน                
หมายเลขหีบหอ                    - ลงหมายเลขหีบหอที่นําปายประจํา สป.ไปผูกมัดไว  
เจาหนาที่จัดสิ่งอุปกรณ.     - เจาหนาที่จัดสิ่งอุปกรณในการสงครั้งคราวนั้นลงนาม และวัน  
ว.ด.ป.                            เดือน ป ไวเปนหลักฐาน  
เจาหนาที่บรรจุส่ิงอุปกรณ    -เจาหนาที่บรรจุส่ิงอุปกรณเขาหีบหอในการสงครั้งคราวนั้น ลงนาม  
ว.ด.ป.                            และวัน เดือน ป ไวเปนหลักฐาน  
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                                        ทะเบียนหลักฐานการสงกําลัง                      ทบ.๔๐๐-๐๐๒                 
นามหนวย........  

  
 วันที่                                                         หนวยที่เกี่ยวของ                       จํานวน                                                             วันที่                 
ทะเบียนที่           ชนิด                                                                                  รายการ               รายการแรก                                                        หมายเหตุ       
                           หลักฐาน              นามหนวย   ทะเบียน        ว.ด.ป.                                                รับ-จาย เสร็จเรื่อง         
  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
       (พิมพตามระเบียบ ทบ.วาดวยการสงกําลังสิ่งอุปกรณประเภท ๒ และ ๔ พ.ศ.๒๕๓๔)  
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วิธีเขียนทะเบียนหลักฐานการสงกําลัง ทบ.๔๐๐-๐๐๒ 
  
     ชอง                             วิธีเขียน  
  
นามหนวย             - ลงชื่อหนวยที่จัดทําทะเบียนหลักฐาน  
วันที่                        - ว.ด.ป.ที่ลงทะเบียน  
ทะเบียนที่             - ลงเลขที่ลําดับเอกสาร โดยเริ่มตน ตั้งแต ๑ ต.ค.ของทุกป  
                         งบประมาณ  
ชนิดหลักฐาน           - ลงใบเบิก ใบสงคืน ใบสงซอม  ฯลฯ  
หนวยที่เกี่ยวของ        
- นามหนวย           -  ระบุช่ือหนวยที่เกี่ยวของ ซ่ึงอาจเปน หนวยเบิก หนวยจาย  
                         หนวยสงคืน หนวยรับ ฯลฯ  แลวแตกรณี  
- ทะเบียน            - ลงเลขที่ทะเบียนจาย เบิก หรือรับของหนวยที่เกี่ยวของ  
- ว.ด.ป.            - ลง ว.ด.ป.ตามหลักฐานทะเบียนของหนวยที่เกี่ยวของ  
จํานวนรายการ         - ลงจํานวนรายการ สป.ตามหลักฐานการสงกําลังที่นํามาลงทะเบียน  
รายการแรก           - ลงหมายเลข สป.และชื่อ สป.รายการแรก ตามหลักฐานการ 
                                สงกําลังที่นํามาลงในทะเบียน  
วันที่                 
รับ - จาย             - ลง ว.ด.ป. ที่รับ หรือจาย สป.  
- เสร็จเรื่อง          - ลง ว.ด.ป. ที่เก็บหลักฐานเขาแฟมเสร็จเรื่อง  
หมายเหตุ             - ลงขอมูลอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวของถามี  
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วิธีเขียนบัตรบัญชีคุม ทบ.๔๐๐-๐๐๓  
  
     ชอง                             วิธีเขียน  
  
๑. ว.ด.ป.           - ลงวัน เดือน ป โดยยอ ที่บันทึกบัตรบัญชีคุมครั้งแรก  
๒. เกณฑเบิก          
   วัน               - ลงจํานวนวันสงกําลังตามระดับเกณฑเบิกซึ่งไดรับอนุมัติ ซ่ึงคํานวณได  
                         จาก เกณฑสะสม + เวลาในการเบิก และจัดสง  
   จํานวน                    - ลงจํานวนสิ่งอุปกรณที่คํานวณไดจาก  เกณฑเบิก x จํานวน สป.  
                                         ในหนึ่งวันสงกําลัง  
๓. จุดเพิ่มเติม                           
   วัน                        - ลงจํานวนวันสงกําลังตามระดับจุดเพิ่มเติมที่ไดรับอนุมัติ ซ่ึงคํานวณ  
                         ไดจาก ระดับปลอดภัย + เวลาในการเบิก และจัดสง  
   จํานวน               - ลงจํานวนสิ่งอุปกรณที่คํานวณจากจุดเพิ่มเติม x จํานวน สป.  ใน   
                         หนึ่งวันสงกําลัง      
๕. ระดับปลอดภัย        
   วัน                   - ลงจํานวนวันสงกําลังตามระดับปลอดภัยที่ไดรับอนุมัติ  
   จํานวน              - ลงจํานวนสิ่งอุปกรณที่คํานวณไดจาก ระดับปลอดภัย x จํานวน สป.  
                         ในหนึ่งวันสงกําลัง  
๕  ระดับเก็บกัน         
   วัน                   - ลงจํานวนวันสงกําลังตามระดับเก็บกันที่ไดรับอนุมัติ ซ่ึงคํานวณไดจาก  
                         เกณฑเบิก  +  ระดับเก็บกัน  
   จํานวน               -  ลงจํานวนสิ่งอุปกรณซ่ึงคํานวณไดจาก ระดับเก็บกัน  x  จํานวน  
                         สป.ในหนึ่งวันสงกําลัง  
๖. สายงาน           - ลงอักษรยอของสายงานที่รับผิดชอบตอส่ิงอุปกรณรายการนั้น เชน  
                         สพ., พธ., สส.  เปนตน  
๗. หมายเลข สป.      - ลงหมายเลขหรือรายการ สป.ที่ใชแทนกันได  
   ใชแทนกันได        
๘. หมายเลข สป.               - ลงหมายเลข สป.ตามที่ ทบ.กําหนดไว  
๙. รายการ                     - ลงชื่อสิ่งอุปกรณ  
๑๐. สิ่งอุปกรณสําเร็จ           - ลงชื่อ ขนาด และแบบรูนของสิ่งอุปกรณสําเร็จรูปที่เกี่ยวของกับ  
      รูปที่เกี่ยวของ                     รายการ สป.ในชองที่ ๙  
๑๑. ราคา                      - ลงราคาตอหนวยดวยดินสอดํา เพื่อใหสามารถเปลี่ยนแปลงราคาครั้งสุดทายได  
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            ชอง                                           วิธีเขียน 
 
๑๒. หนวยนับ          - ลงหนวยที่ใชนับ เชน ชุด อัน ใบ ปน  ฯลฯ  ถาเปนของ  
                                     ในโครงการใหลง  EA , ST , SH , RL  เปนตน  
๑๓. หมายเหตุ         - ลงรายละเอียดอื่น ๆ ที่มิไดระบุไวในชองตาง ๆ ตามตองการ  
๑๔. มาตรฐานการบรรจุ  - ถามาบรรจุเปน หีบ หอ กลอง ใหลงคําวา  หีบหรือหอ หรือกลอง  
                         แลวแตกรณี  
    จํานวน              - ลงจํานวน สป.ที่บรรจุใน ๑ หีบ หรือ ๑ หอ หรือ ๑ กลอง  
    น้ําหนัก            - ลงจํานวนน้ําหนัก สป.ที่บรรจุใน ๑ หีบ หรือ ๑ หอ หรือ ๑ กลอง  
    ปริมาตร           - ลงจํานวนปริมาตรตอ ๑ หีบ หรือ ๑ หอ หรือ ๑ กลอง  
๑๕. คางรับและคางจาย     
    คางรับ              - แสดงหลักฐานและจํานวนสิ่งอุปกรณที่จะไดรับจากการเบิก หรือ  
                         ทางไดมาอื่น ๆ เชน การจัดซื้อและจาง การไดรับความชวยเหลือ  
                         จากตางประเทศ การซอมบํารุง การบริจาก การสงคืน การโอน  
                         การผลิต การเกณฑ เปนตน  ใหบันทึกในชอง ๑๖ ถึงชอง ๒๒  
                         จากบรรทัดบนลงมาลาง  
๑๖. ว.ด.ป.          - ลงวัน เดือน ป ที่บันทึกคางรับ  
๑๗. หลักฐาน          - ลงเลขที่ใบเบิกหรือเลขที่ใบสั่งซื้อ และทะเบียนหนวยจาย หรือ  
                         ใบสั่งจาย ใหอยูในบรรทัดเดียวกัน เชน ๘๓/๓๔  เปนตน  
                                                                               ๒๔๓๓๑/๓๔  
๑๘. หนวย            - ลงชื่อหนวยจายหรือช่ือแหลงที่จะไดมาซึ่ง สป.นั้น ๆ  
๑๙. จํานวน           - ลงจํานวน สป.ที่คางรับ  
๒๐. รับ/คาง          - ลงจํานวนที่ไดรับ/จํานวนคางรับ คร้ังที่ ๑  
๒๑. รับ/คาง          - ลงจํานวนที่ไดรับ/จํานวนคางรับ คร้ังที่ ๒  
๒๒. รับ/คาง                   - ลงจํานวนที่ไดรับ/จํานวนคางรับ ครั้งที่ ๓  
    คางจาย                   - ใหบันทึกในชอง ๑๖ ถึง ๒๒ จากบรรทัดลางขึ้นขางบน  
                                     เมื่อบันทึกคางรับและคางจายไปชนกันในบรรทัดใด ใหขีดเสนแดง  
                                     ขั้นไว แลวขึ้นบัตรใหม  
๑๖. ว.ด.ป.                    - ลง วัน เดือน ป ที่บันทึกคางจาย  
๑๗. หลักฐาน             - ลงเลขที่ใบเบิกและทะเบียนหนวยจายใหอยูในบรรทัดเดียวกัน  
                                     เชน  ๓๔/๓๔   เปนตน       
                                        ๑๓๘๗/๓๔  
๑๘. หนวย                   - ลงชื่อหนวยเบิก  
๑๙. จํานวน                        - ลงจํานวน สป.ที่คางจาย  
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             ของ                                              วิธีเขียน 
 
๒๐. รับ/คาง          - ลงจํานวนที่ปลดเปลื้องคางจาย/จํานวนคางจาย คร้ังที่ ๑  
๒๑. รับ/คาง          - ลงจํานวนที่ปลดเปลื้องคางจาย/จํานวนคางจาย คร้ังที่ ๒  
๒๒. รับ/คาง          - ลงจํานวนที่ปลดเปลื้องคางจาย/จํานวนคางจาย คร้ังที่ ๓  
๒๓. ความตองการรับ    
    และจาย                            
๒๔. ว.ด.ป.          - ลง วัน เดือน ป ที่ลงบัญชีคุม  
๒๕. รับ              - ลงจํานวนรับ  
๒๖. หลักฐาน          - ลงหลักฐานในการรับหรือการจาย และนามหนวยที่เกี่ยวของ  
๒๗. คร้ังคราว         - ลงจํานวน สป.ที่หนวยเบิกตามความตองการขั้นตน หรือตาม  
                         โครงการพิเศษ  
๒๘. ประจํา           - ลงจํานวน สป.ที่หนวยเบิกมีความตองการเปนประจํา หรือ  
                         เบิกทดแทน  
๒๙. จาย             - ลงจํานวน สป.ที่จายใหหนวย  
๓๐. รวมยืม           - ลงจํานวนรวมของ สป.ที่จายยืม ซ่ึงจะเพิ่มขึ้นตามจํานวนที่  
                         จายยืม หรือลดลงตามจํานวนของรายการที่สงคืน ตามปกติ  
                         จํานวนจายยืม ถือวาเปนของคงคลัง แตทางบัญชีคงหักยอด  
                         คงคลังแลวนําไปเพิ่มยอมยืม การจายยืมทุกครั้งจะตองลงใน  
                         ชองจายดวย  
๓๑. คงคลัง           - ลงจํานวน สป.ที่เหลือ  
๓๒. ลายเซ็น          - เจาหนาที่บัญชีผูบันทึกการรับ-จาย ลงลายมือช่ือ  
๓๓.ส่ิงอุปกรณสําเร็จรูป - ลงเชนเดียวกับชองที่ ๑๐  
     ที่เกี่ยวของ         
๓๔. คูมือ                         - ลงหมายเลขคูมือสงกําลัง และ/หรือซอมบาํรุง พรอมวันเดือนปและ
หนา  
๓๕. หมายเลข สป.     - ลงเชนเดียวกับชอง ๘  
๓๖. ความตองการรับ    - ลงรายการตอจากชอง ๒๓  
      และจาย          
๓๗. ความตองการรับ    - ลงรายการตอจากชอง ๓๖  
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       และจาย                            
 
 
            ชอง                                           วิธีเขียน 
 
สรุปความตองการ        
๓๘. คร้ังคราว         - ลงยอดรวมความตองการครั้งคราวของหนวยรับการสนับสนุน  
                         ในชองที่ ๒๗ ของแตละเดือน ใน พ.ศ.นั้น ๆ  ตามความถี่  
                         (เปนครั้ง) และจํานวน สป.ตามความตองการ เชน ๒/๑๐  
                         หมายความวา  มีความตองการครั้งคราว   ความถี่จํานวน   
                         ๒ คร้ัง และ สป. จํานวน ๑๐ หนวยนับ  เปนตน  
๓๙. ประจํา           - ลงยอดรวมความตองการประจําของหนวยรับการสนับสนุน  
                         ในชองที่ ๒๘ ของแตละเดือน ใน พ.ศ.นั้น ๆ ตามความถี่  
                         เปนครั้ง ๆ และจํานวน สป.ตามความตองการ เชน ๓/๓  
                         หมายความวามีความตองการประจํา ความถี่จํานวน ๓ คร้ัง  
                         และ สป.จํานวน ๓ หนวยนับ  เปนตน  
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วิธีเขียนบัตรบัญชีคุมสิ่งอุปกรณใชการไมได ทบ.๔๐๐-๐๐๓-๒ 

 
             ชอง                                          วิธีเขียน 
 
ที่เก็บแยกตามรหัสสภาพ  - ลงที่เก็บ สป.ใชการไมได โดยแยกตามรหัสสภาพ ดังนี้ 
                      - ป. ใชแทน สป.ที่ไมสามารถพิสูจนทราบ จึงไมสามารถนําไปใช 
                               การได 
                    - ช. ใชแทน สป.ชํารุด ซอมคุมคา คาซอมไมเกิน ๕๐ %  ของ 
                           ราคาที่จัดหาใหม 
                    - ช.-๑ ใชแทน สป.ชํารุดซอมคุมคา คาซอมอยูในระหวาง 
                                     ๔๑ % ถึง ๖๕ % ของราคาที่จัดหาใหม 
                      - ศ. ใชแทนเศษซาก สป.ชํารุด คาซอมเกินกวา ๕๐ % ของ
ราคา 
                               ที่จัดหาใหม แตยังมีช้ินสวนเหลือใหถอดแยกนํามาใชงานไดอีก 
                      - ศ.-๑ ใชแทนเศษโลหะของ สป.ชํารุดซอมไมได และไมมี 
                                   ช้ินสวนเหลือใหถอดแยกนํามาใชงานไดอีก ถาแยกตามชนิด 
                                   ของโลหะ ดังนี้คือ เหล็ก ทองเหลือง ทองแดง และโลหะอื่นๆ 
ส่ิงอุปกรณที่ใชแทนกันได - ลงหมายเลข สป.ที่ใชแทนกันได 
รายการ                       - ลงชื่อและรายการละเอียดของ สป. 
ส่ิงอุปกรณสําเร็จรูปที่     - ลงชื่อและแบบของสิ่งอุปกรณสําเร็จรูปที่มี สป.นั้นเปนสวนประกอบ 
เกี่ยวของ            
หมายเลขสิ่งอุปกรณ      - ลงหมายเลข สป.ตามที่ ทบ.กําหนดไว 
หนวยนับ              - ลงหนวยนับที่ใชนับ การรับ - จาย สป. ถาเปนเศษโลหะใหลง 
                         หนวยนับเปนกิโลกรัม 
ราคาหนวยละ          - ลงราคาหนวยละของ สป.รายการนั้น ซ่ึงเปนราคาที่ทราบ 
                         คร้ังสุดทายที่เปนของใหมและใชการได 
ระยะรอบการรายงาน    - ลงกําหนดเวลาการรายงานสถานภาพตามคําสั่ง 
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            ชอง                                           วิธีเขียน 
 
ว.ด.ป.              - ลง วัน เดือน ป ที่ลงหลักฐานในการกันจาย 
หลักฐาน               - ลงที่เอกสารและเลขทะเบียนของเอกสารที่เกี่ยวของกับการกันจาย 
                         เชน ใบเบิก  หลักฐานประกาศเกินความตองการ   หลักฐาน
การ 
                         สงซอม 
รหัสสภาพ             - ลงรหัสสภาพของ สป.ที่กันจายตามหลักฐาน 
จํานวน                        - ลงจํานวน สป.ที่กันจายตามหลักฐาน 
จาย/คาง                      - ลงจํานวน สป.ที่จายไปแลว และคงเหลือกันจายอยู 
ว.ด.ป.              - ลง วัน เดือน ป ที่ลงหลักฐานในการรับ  จาย หรือการลด 
                         รหัสสภาพ 
รับ                   - ลงจํานวน สป.ที่ไดรับมา 
หลักฐาน                 - ลงเอกสารและเลขทะเบียนเอกสารที่เกี่ยวของกับการรับ จาย  
                         หรือการลดรหัสสภาพ 
จายหรือลดรหัสสภาพ       - ลงจํานวน สป.ที่จายไป หรือลดรหัสสภาพ 
เหลือคงคลังแยกตาม      - ลงจํานวนคงคลังของ สป.ซ่ึงเปลี่ยนแปลงไป เนื่องจากการรับ 
รหัสสภาพ                  จาย หรือการลดรหัสสภาพ ใหตรงตามชองเหลือคงคลัง ตาม 
                         รหัสสภาพ 
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                      วิธีเขียน บัตรบัญชีคุมสิ่งอุปกรณถาวร คุมเปนรายการ      ทบ.๔๐๐-๐๐๓-๓ 
 
             ชอง                                             วิธีเขียน 
 
หมายเลขสิ่งอุปกรณ       - ลงหมายเลข สป.ตามที่ ทบ.กําหนดไว 
ช่ือ                    - ลงชื่อ สป. 
ราคาหนวยละ           - ลงราคาหนวยละของ สป.ที่จัดหาครั้งสุดทาย 
นามหนวย              - ลงชื่อหนวยรับการสนับสนุนของหนวยที่ทําบัญชี 
อัตรา                 - ลงจาํนวน สป.ตามอัตราเต็มของหนวยนั้น ๆ 
รับ                    - ลงจํานวนที่หนวยไดรับ หรือจํานวนที่มีอยูในครอบครอง 
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                        วิธีเขียน บัญชีคุมสิ่งอุปกรณถาวร คุมเปนหนวย          ทบ.๔๐๐-๐๐๓-๔  
 
             ชอง                                                วิธีเขียน 
 
นามหนวย              - ลงนามหนวยที่ไดรับอนุมัติใหมี สป.ตาม อจย. อสอ. หรือ 
                          คําสั่ง ทบ. ซ่ึงตองการควบคุม 
ที่ตั้ง                           - ลงที่ตั้งของหนวยนั้น ใหสามารถสงเอกสารหรือ สป.ทาง 
                          ไปรษณียได 
หมายเลข อจย. อสอ.    - ลงหมายเลข อจย.หรือ อสอ. และลง วัน เดือน ป 
                          ของ อจย.หรือ อสอ. นั้น เชน เปน อจย.ใหขีดฆา อสอ. 
                          แลวลงที่ อจย. เชน ที่ ๕-๑๗ ลง ๑๘ เม.ย.๑๖  เปนตน 
ลําดับ                          - ลงลําดับ สป. เรียงลําดับตาม อจย.หรือ อสอ. 
รายการ                       - ลงชื่อ สป.ตาม อจย.หรือ อสอ.นั้น 
อัตรา                                                                  
เต็ม                           - ลงจํานวนตามอัตราเต็มใน อจย.หรือ อสอ. 
ลด                        - ลงจํานวนตามอัตราลดใน อจย.หรือ อสอ. 
จํานวนจาย จํานวนสงคืน     
จํานวนจําหนาย และ    
หลักฐาน             
จํานวน                     -ลงจํานวน  สป.ที่จายใหหนวยนี้ไปหรือลงจํานวน สป.ที่หนวย
นี้ 
                       สงคืนหรือลงจํานวน สป.ที่หนวยนี้ไดรับอนุมัติใหจําหนายแลว 
หลักฐาน               - ลงหลักฐานที่จาย สป.ใชสัญญลักษณ "จ" หรือลงหลักฐานรับ 
                       สป.สงคืนจากหนวยใชสัญญลักษณ"ส"หรือลงหลักฐานจําหนาย 
                       ใชสัญญลักษณ  "น" 
การสอบทาน            - บันทึกดวยตัวดินสอ 
มีจริง                         - ลงจํานวน สป.ที่หนวยมีอยูจริงในการสอบทานคราวนั้น 
ขาด                          - ลงจํานวน สป.ที่ขาดอัตราเต็มในการสอบทานคราวนั้น 
เกิน                          - ลงจํานวน สป.ที่เกินอัตราเต็มในการสอบทานคราวนั้น 
ว.ด.ป.               - ลง วัน เดือน ป ที่ทําการสอบทาน 
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(ดานหนา) 

 
                                                      ทบ.๔๐๐ - ๐๐๕      

บัญชีส่ิงอุปกรณของหนวย                          
 
       นามหนวย                                                     
       ที่ตั้ง                                                   อัตรายุทโธปกรณที่             
 
    ว.ด.ป.               หลักฐาน                     จํานวน                             คงมี         ลงนาม  
                                                                    ขอเบิก    ไดรับ   สงคืน               
 
 
 
 
 
 
 
 
  สายงานที่ควบคุม                                         จํานวนตามอัตราเต็ม         จํานวนตามอัตราลด 
 
  ประเภท                หนวยนับ                      น้ําหนัก                        ปริมาตร   
 
 
  หมายเลขสิ่งอุปกรณ                                                    
 
 
  ช่ือส่ิงอุปกรณ                                                         
 
  หนวยจาย                                       ราคา                
 
  (พิมพตามระเบียบกองทัพบกวาดวยการสงกําลังสิ่งอุปกรณ ประเภท ๒ และ ๔ พ.ศ.๒๕๓๔) 
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(ดานหลัง) 
 
                                       รายการสถานที่อยูของสิ่งอุปกรณ                      
                                           พรอมทั้งรายการหลักฐาน                        
 
   ว.ด.ป.        จํานวน                     หนวย/ที่ตั้ง                         รายการหลักฐาน     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 คําเตือน  หนวยเหนือจะตองเก็บหลักฐานการรับ สป.รายการนี้ของหนวยรอง หรือเจาหนาที่ 
              ผูรับไวใหมั่นคงครบทุกรายการ                                      
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                                      วิธีเขียน บัญชีส่ิงอุปกรณของหนวย                 ทบ.๔๐๐-๐๐๕ 
        ชอง                                               วิธีเขียน 
 
นามหนวย            - ลงนามหนวยซ่ึงจัดทําบัญชีส่ิงอุปกรณของหนวย 
ที่ตั้ง                - ลงที่ตั้งของหนวยนั้น ใหสามารถสงเอกสารหรือ สป.ทาง 
                        ไปรษณียได 
อัตรายุทโธปกรณที่      - ลงหมายเลข อจย.หรือ อสอ. พรอมทั้ง วันที่ เดือน ป 
ว.ด.ป.             - ลง วัน เดือน ป ที่เบิก ที่รับ ที่สงคืน หรือตัดยอด สป.ออกจาก 
                        บัญชีคุม 
หลักฐาน                - กรณี ที่เบิก ลงที่ใบเบิก และวัน เดือน ป 
                    วัน เดือน ป 
                    - กรณี ที่สงคืน ลงที่ใบสงคืน และวัน เดือน ป 
                    - กรณี ตัดยอดออกจากบัญชีคุม ลงทะเบียนหนวยรับคืน  และวัน      
                        เดือน ป  ที่ใบสงคืน และวัน เดือน ป 
                   - กรณี จําหนาย ลงหลักฐานการจําหนาย และวัน เดือน ป 
จํานวน             
ขอเบิก                  - ลงจํานวน สป.ที่ขอเบิก 
ไดรับ                    - ลงจํานวน สป.ที่ไดรับจริง 
สงคืน                        - ลงจํานวน สป.ที่สงคืน 
คงมี                - ลงจํานวน สป.ที่มีอยูในครอบครองตามบัญชีขณะนั้น โดยเพิ่มยอด 
                        ไดรับหรือหักยอดสงคืนแลว 
ลงนาม                      - เจาหนาที่ผูบันทึกบัญชีคุมขณะนั้นเปนผูลงนาม 
สายงานที่ควบคุม       - ลงสายงานฝายยุทธบริการ หรือฝายกิจการพิเศษ ที่รับผิดชอบตอ 
                        สป.นั้น ๆ 
จํานวนตามอัตรา         - ลงจํานวนที่ระบุไวใน อจย.หรือ อสอ.หรืออัตราอื่น ๆ ที่ ทบ.กําหนดให 
จํานวนตามอัตราลด     - ลงจํานวนตามอัตราซึ่งกําหนดขึ้นในระยะเวลาหนึ่ง ในขณะที่ สป. 
                        นั้นขาดแคลน โดยใหหนวยถือปฏิบัติตามอัตรานั้นไปกอน 
ประเภท                - ใหลงหมายเลข ๒ สําหรับ สป.ที่ระบุไวเปนอัตราของหนวย หรือ 
                       บุคคล และลงหมายเลข ๔ สําหรับสิ่งอุปกรณที่ไมไดระบุไวเปน 
                        อัตราของหนวยหรือบุคคล 
หนวยนับ             - ลงหนวยที่ใชนับ เชน ชุด ใบ อัน เปนตน 
น้ําหนัก                       - ลงน้ําหนักแตละหนวยนับ 
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            ชอง                                             วิธีเขียน 
 
ปริมาตร                    - ลงปริมาตรแตละหนวยนับ ถาสามารถระบุได 
หมายเลขสิ่งอุปกรณ     - ลงหมายเลข สป.ตามที่ ทบ.กําหนดไว 
ช่ือส่ิงอุปกรณ          - ลงชื่อส่ิงอุปกรณตามที่สายงานกําหนด 
หนวยจาย             - ลงชื่อหนวยสนับสนุนทางการสงกําลังที่ทําหนาที่จาย สป.ให 
ราคา                   - ลงราคาที่จัดหาหรือราคาที่กรมฝายยุทธบริการ หรือกรมฝาย 
                        กิจการพิเศษ กําหนดไว 
ดานหลัง            
ว.ด.ป.             - ลง วัน เดือน ป ที่นํา สป.ออกไปจากคลังในกรณี 
                     - จายใหหนวยรอง 
                     - นําออกไปฝก 
                     - นําออกไปปฏิบัติราชการสนาม 
                     - สงซอม 
                     - หนวยอ่ืนยืม 
จํานวน                - ลงจํานวน สป.ที่นําออกจากคลัง 
หนวย/ที่ตั้ง           - ลงชื่อหนวยและสถานที่ตั้งที่ สป.นั้นอยู 
รายการหลักฐาน       - ลงที่หลักฐานที่นํา สป.นั้นออกไป เชน ใบเบิก คําสั่งปฏิบัติ 
                        ราชการสนาม ใบสงซอม ใบสงคืน  เปนตน 
 
  
หมายเหตุ 
          ๑. ในการเก็บบัญชีส่ิงอุปกรณของหนวย ควรเจาะรูดานบน ๒ รู แลวรอยดวยเชือก        
หุมดวยแฟมปกกระดาษแข็ง 
          ๒. บัญชีส่ิงอุปกรณของหนวย  ใหใชเฉพาะหนวยใชเทานั้น    และใหใชควบคุม 
ส่ิงอุปกรณถาวรทุกรายการ ในครอบครอง 
          ๓. การเก็บเขาแฟม ใหเรียงลําดับตาม อจย. หรือ อสอ.เปนหลัก 
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(ดานหนา) 
 

บัตรบัญชีคุมชิ้นสวนซอมและสิ่งอุปกรณใชส้ินเปลือง 
                                                                                                 ทบ. 400-068 
หมายเลข สป.     รายการ สป. 
ชนิด  แบบ  และรุนปของยุทธภัณฑ   สป.ที่ใชแทนกันได 
   คลัง          แถว หรือ รถ      ตอน หรือ ตู    ชอง หรือ ลิ้นชัก คูมือ 
ระดับสะสมที่อนุมัติ     ที่หลักฐาน 
   ว.ด.ป.      รับ                    คงคลัง         ที่หลักฐานหรือ    ว.ด.ป.      คางรับ            ที่ใบเบิก    ทะเบียนหนวยจาย                     
จาย                       หมายเลขยุทธภัณฑ                           คางจาย         
 
 
 

 
 
 

พิมพตามระเบียบ ทบ.วาดวยการสงกําลังสิ่งอุปกรณประเภท 2 และ 4 
 

 
 

(ดานหลัง) 
 
  ว.ด.ป.     รับ                  คงคลัง      ที่หลักฐานหรือ           ว.ด.ป.     คางรับ               ที่ใบเบิก   ทะเบียนหนวยจาย 
                      จาย                      หมายเลขยุทธภัณฑ                              คางจาย    
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                  วิธีเขียน บัตรบัญชีคุมชิ้นสวนซอมและสิ่งอุปกรณใชส้ินเปลือง      ทบ.๔๐๐-๐๖๘ 
 
       ชอง                                                   วิธีเขียน 
 
หมายเลข สป.        - ลงหมายเลข สป.ตามที่ ทบ.กําหนดไว 
รายการ สป.         - ลงชื่อ สป. 
สป.ที่ใชแทนกันได      - ลงหมายเลขหรือรายการ สป.ที่ใชแทนกันได 
ชนิด แบบและรุนป      - ลงชื่อ ชนิด แบบ รุนปของยุทธภัณฑซ่ึงใชช้ินสวนซอมนั้น (ถามี) 
ของยุทธภัณฑ         
คลัง                      - ลงเลขที่ของคลังที่เก็บ สป. 
แถวหรือรถ           - ลงเลขที่ของแถวหรือรถที่เก็บ สป. 
ตอนหรือตู            - ลงเลขที่ของตอนหรือตูที่เก็บ สป. 
ชองหรือล้ินชัก         - ลงเลขที่ของชองหรือล้ินชักที่เก็บ สป. 
ระดับสะสมที่อนุมัติ      - นําเอาตัวเลขจากบัญชีคุมชิ้นสวนซอมตามอัตราพิกัด  
                        ทบ.๔๐๐-๐๖๖ หรือตามเกณฑที่ ทบ.กําหนด ของแตละรายการ 
                        มาเขียนไวดวยดินสอเพื่อใหแกไขได 
คูมือ                    - ลงหมายเลขคูมือสงกําลัง และ/หรือ ซอมบํารุง พรอม วัน เดือน ป 
                        และหนา 
ที่หลักฐาน            - ลงที่หลักฐานที่ไดสะสม 
ว.ด.ป.             - ลง วัน เดือน ป ที่รับหรือจาย สป. 
รับ                  - ลงจํานวน สป.ที่ไดรับ 
จาย                 - ลงจํานวน สป.ที่จาย 
คงคลัง                  - ลงจํานวน สป.ที่อยูในครอบครองขณะบันทึก 
ที่หลักฐาน หรือ   - ลงที่หลักฐานการรับ หรือการจาย หรือหมายเลขยุทธภัณฑ 
หมายเลขยุทธภัณฑ            
ว.ด.ป.             - ลง วัน เดือน ป ที่คางรับ หรือคางจาย สป. 
คางรับ                 - ลงจํานวน สป.ที่เบิกไปแลว แตยังไมไดรับ 
คางจาย               - ลงจํานวน สป.ซ่ึงไมมีจายตามการเบิก 
ที่ใบเบิก               - ลงเลขที่ของใบเบิก สป. 
ทะเบียนหนวยจาย      
                                      วิธีเขียน ใบสํารวจสิ่งอุปกรณ                       ทบ.๔๐๐-๐๑๑ 
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          ชอง                                             วิธีเขียน 
 
หมายเลขสิ่งอุปกรณ     - เจาหนาที่บัญชีคุม ลงหมายเลขสิ่งอุปกรณ และรายการ ตามที่ ทบ. 
รายการ                        กําหนด 
ที่เก็บ                        - เจาหนาที่บัญชีคุมลงรหัสที่เก็บของ ของ สป.นั้น 
ที่ใบสํารวจ           - ลงเลขลําดับที่ใบสํารวจทับปที่ทําการสํารวจ 
วันสํารวจ                     - ลงวัน เดือน ป เร่ิมทําการสํารวจ สป.นั้น ๆ 
จํานวน             
ตามบัญชี              - เจาหนาที่บัญชีคุมของจํานวนตามบัญชี 
ที่นับได                  - ลงจํานวนที่นับไดจริง 
ผลสรุปจํานวน           
ขาด เกิน                  - ลงจํานวน สป.โดยถือผลตางของจํานวนตามบัญชีและที่นับได 
                        โดยเฉพาะใหถือจํานวนตามบัญชีเปนหลัก หากจํานวนตามบัญชี 
                        และที่นับไดตรงกันใหเวนวางไว 
ผลสรุปราคา         
ขาด เกิน               - เจาหนาที่บัญชีคุมลงผลคณูตามผลสรุปจํานวนกับราคา สป. 
                        ในขณะนั้น แตละหนวย 
ผูตรวจนับ            - ผูตรวจนับ สป.นั้น ๆ ลงนาม 
หัวหนาชุด            - หัวหนาชุดสํารวจ สป.ลงนามรับรอง 
เจาหนาที่บัญชีคุม       - เจาหนาที่บัญชีคุมลงนามรับรองจํานวนตามบัญชี 
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                                                              ทบ.๔๐๐-๐๑๑-๑     

ใบสํารวจที่เก็บ  
          หนวย...................................วันที่.......................................   
 
   ลําดับ      หมายเลขสิ่งอุปกรณและรายการ            ที่เก็บเดิม         ที่เก็บใหม       หมายเหตุ   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        ขอเสนอ
........................................................................................................     
                   .....................................................................ผูสํารวจ               
                              ............./............/................                     
 
        อนุมัติ                                                     แกไขเรียบรอยแลว             
                ..........................................                               
                   ................................ผูส่ังแกไข          
                    .. ……....................ผูแกไข                                  
 
 
   (พิมพตามระเบียบกองทัพบกวาดวยการสงกําลังสิ่งอุปกรณ ประเภท ๒ และ ๔ พ.ศ.๒๕๓๔) 
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                                         วิธีเขียน ใบสํารวจที่เก็บ                     ทบ.๔๐๐-๐๑๑-๑ 
 
          ชอง                                            วิธีเขียน 
 
หนวย                       - ลงนามหนวยที่ทําการสํารวจที่เก็บ 
วันที่                         - ลง วัน เดือน ป ที่เร่ิมสํารวจ 
ลําดับ                        - ลงเลขลําดับรายการ สป.ที่สํารวจที่เก็บ 
หมายเลขสิ่งอุปกรณ  - ลงหมายเลข สป.และรายการ ตามที่สายงานกําหนด 
และรายการ               
ที่เก็บเดิม                 - ลงที่เก็บเดินตามบัตรแสดงที่เก็บ 
ที่เก็บใหม             - ลงที่เก็บใหมซ่ึงสํารวจพบนอกเหนือไปจากที่แสดงไวในที่เก็บเดิม 
หมายเหตุ                     - ลงขอความที่จําเปนเพื่อช้ีแจงเพิ่มเติม เชน วาง หรือ สป. 
                        เก็บผิดลักษณะและคุณสมบัติ  เปนตน 
ขอเสนอ                      - ใหผูสํารวจบันทึกขอคิดเห็นจากการสํารวจ เชน การยาย สป. 
                        สป.มารวมกัน หรือยายที่เก็บใหม  เปนตน 
ผูสํารวจ                - ผูสํารวจ ลงนาม และวัน เดือน ป 
อนุมัติ                     - ผบ.หนวยเก็บรักษาลงความเห็น 
ผูส่ังแกไข             - ผูส่ังแกไข ลงนาม และวัน เดือน ป 
ผูแกไข                  - เจาหนาที่บัตรแสดงที่เก็บลงนาม และวัน เดือน ป 
                   
                  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                    วิธีเขียน ใบรายงานผลเปรียบเทียบการตรวจยอดสิ่งอุปกรณ     ทบ.๔๐๐-๐๑๒ 
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         ชอง                                                  วิธีเขียน 
 
นามหนวย  ที่ตั้ง       - ลงนามหนวยและที่ตั้งของหนวย เชน คส.สพ.ทบ. กรุงเทพ ฯ 
วันที่รายงาน          - ลง วัน เดือน ป ที่ทําใบเปรียบเทียบ 
แผนที่.ในจํานวน.แผน  - ถาใชใบรายงานผลใบเดียว ใหเขียน แผนที่ ๑ ในจํานวน ๑ แผน 
                        ถาใชใบรายงานผลมากกวา ๑ ใบ เชน ๒ ใบ ใบที่ ๑ ใหเขียนวา 
                        แผนที่ ๑ ในจํานวน ๒ แผน ใบที่ ๒ ใหเขียนวา แผนที่ ๒ ใน 
                        จํานวน ๒ แผน 
หนวยสํารวจ          - ลงนามหนวยซ่ึงดําเนินการสํารวจครั้งคราวนั้น 
ผูส่ังการสํารวจ        - ลง ยศ นาม และตําแหนงผูส่ังการสํารวจ 
ขอรับรองวา..จริง     - ลง วัน เดือน ป ที่สํารวจ 
ผูตรวจนับ            - ผูทําการตรวจนับลงนาม และวัน เดือน ป 
ผูตรวจสอบ           - ผูส่ังการสํารวจลงนาม และวัน เดือน ป 
อนุมัติ                  - ผูมีอํานาจสั่งแกไขบัญชีคุม ลงนาม และวัน เดือน ป 
สายงานที่ควบคุม       - ลงคํายอของสายงานที่รับผิดชอบตอ สป.นั้น เชน สพ., ส., 
                        สบ.  เปนตน 
ทะเบียน                - ลงทะเบียนของใบเปรียบเทียบปกติใชอักษร ส.นําหนา  เพื่อ 
                        แสดงวาเปนทะเบียนของการสํารวจ 
หลักฐานการรายงาน    - อางถึงหลักฐานในการขอแกไขบัญชีคุม หรือคําสั่งสอบ 
ที่เก็บหลักฐานการ  - เมื่อปรากฏวามี สป.ขาดหรือเกินหลังการสํารวจ ผูส่ังการ 
ตรวจสอบ                         สํารวจจะสั่งสอบสวน ฉะนั้นใหระบุนามหนวยที่เก็บหลักฐาน         
                        การสํารวจ 
ลําดับ                        - ลงเลขลําดับรายการ สป.ที่รายงานขอเปรียบเทียบแกไขบัญชีคุม 
ใบสํารวจที่           - ลงที่ใบสํารวจซึ่งไดตรวจนับ สป.นั้น 
หมายเลขสิ่งอุปกรณ  - ลงหมายเลข สป.และรายการตามที่สายงานกําหนด 
และรายการ            
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          ชอง                                               วิธีเขียน 
 
หนวยนับ             - ลงหนวยที่ใชนับ เชน ชุด อัน ปน  เปนตน 
ประเภทสิ่งอุปกรณ      - ลงประเภท สป. เชน ๒ หรือ ๔  เปนตน 
จํานวนสิ่งอุปกรณ      
นับได                     - ลงจํานวน สป.รายการนั้น ที่นับไดตามใบสํารวจ 
บัญชีคุม                     - ลงจํานวน สป.รายการนั้น ตามยอดคงคลังในบัญชีคุม 
เปรียบเทียบ         
ขาด                         - ถาจํานวน สป.ที่นับไดนอยกวาบัญชีคุม ใหลงจํานวนในชองขาด 
เกิน                 - ถาจํานวน สป.ที่นับไดมากกวาบัญชีคุม ใหลงจํานวนในชองเกิน 
ราคาหนวยละ         - ลงราคาตอหนวยของ สป.รายการนั้น 
เปรียบเทียบราคารวม  
ขาด                         - ลงราคารวมของ สป.รายการนั้นที่ขาด 
เกิน                 - ลงราคารวมของ สป.รายการนั้นที่เกิน 
ประเภทเงิน          - ลงประเภทเงินที่ใชในการจัดหา สป.รายการนั้น 
หมายเหตุ             - ลงขอความที่จําเปนนอกเหนือจากที่กลาวมาแลว 
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                                ใบรายงานสถานภาพสิ่งอุปกรณของหนวยใช         ทบ.๔๐๐-๐๑๖     
          ส่ิงอุปกรณสาย
..................................................................................    
          หนวยรายงาน.............................หมายเลขอัตรา.....................................    
          หวงระยะเวลาในการรายงาน ตั้งแต........................ถึง.................................    
 
              หมายเลขสิ่งอุปกรณ                    ตาม        สถานภาพ                   
                                                         ตาม              ใช        ชํารุด   รอ            
  ลําดับ       และรายการ                              บัญชี            ขั้น       ขั้น                         หมายเหตุ     
                                                        อัตรา   คุม     ได     หนวย เหนือ   จําหนาย            
                                     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                           (ลงนาม)..........................................             
                                           (ตําแหนง)........................................             
                                                          ............./........../...........             
 
  (พิมพตามระเบียบกองทัพบกวาดวยการสงกําลังสิ่งอุปกรณ ประเภท ๒ และ ๔ พ.ศ.๒๕๓๔) 
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                    วิธีเขียน ใบรายงานสถานภาพสิ่งอุปกรณของหนวยใช           ทบ.๔๐๐-๐๑๖ 
 
          ชอง                                          วิธีเขียน 
 
ส่ิงอุปกรณสาย         - ลงสายยุทธบริการที่รับผิดชอบใน สป.นั้น 
หนวยรายงาน         - ลงชื่อหนวยที่รายงาน 
หมายเลขอัตรา        - ลงหมายเลข อจย.หรือ อสอ. และวัน เดือน ป 
หวงระยะเวลาในการ   - ลงหวงระยะเวลาในการรายงานในรอบ ๓ เดือน 
งายงาน ตั้งแต..ถึง   
ลําดับ                        - ลงหมายเลขแสดงลําดับของ สป.ใหตรงกับลําดับหมายเลข 
                        ใน อจย.หรือ อสอ. ตามที่ ทบ.กําหนดใหรายงาน 
หมายเลขสิ่งอุปกรณ  - ลงหมายเลข สป.และรายการตามที่สายงานกําหนด 
และรายการ            
ตามอัตรา                   - ลงจํานวน สป.ตามอัตรา 
ตามบัญชีคุม           - ลงจํานวน สป.ที่ไดรับจริง 
ใชได               - ลงจํานวน สป.ที่ใชได 
ชํารุด              
ขั้นหนวย              - ลงจํานวน สป.ที่อยูในระหวางการซอมขั้นหนวย 
ขั้นเหนือ               - ลงจํานวน สป.ที่สงไปซอมขั้นเหนือ 
รอจําหนาย           - ลงจํานวน สป.ที่อยูในระหวางการจําหนาย 
หมายเหตุ             - ลงขอความอื่น ๆ ที่เห็นวาจําเปนตองเพิ่มเติมเกี่ยวกับสถานภาพ 
ลงนาม                 - ผูบังคับหนวยที่รายงาน ลงนาม พรอมทั้งตําแหนง และวัน  
                       เดือน ป 
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          ใบรายงานสถานภาพสิ่งอุปกรณของหนวยสนับสนุนทางการสงกําลัง    ทบ.๔๐๐-๐๑๗  
          ส่ิงอุปกรณสาย.................................................................................    
          หนวยรายงาน..................................................................................    
          หวงระยะเวลาในการรายงาน ตั้งแต.............................ถึง..........................    
 
              หมายเลขสิ่งอุปกรณ                                            สถานภาพ              
  ลําดับ                                           ตามระดับ  คงคลัง                                                        หมายเหตุ    
                     และรายการ              สะสม                    ใชได    ชํารุด  คางรับ  คางจาย              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                         (ลงนาม)...................................................             
                                         (ตําแหนง)...................................................             
                                                       
................./............/..................             
 
  (พิมพตามระเบียบกองทัพบกวาดวยการสงกําลังสิ่งอุปกรณ ประเภท ๒ และ ๔ พ.ศ.๒๕๓๔) 
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 วิธีเขียน ใบรายงานสถานภาพสิ่งอุปกรณของหนวยสนับสนุนทางการสงกําลัง    ทบ.๔๐๐-๐๑๗ 
 
          ชอง                                       วิธีเขียน 
 
ส่ิงอุปกรณสาย           - ลงสายยุทธบริการที่รับผิดชอบใน สป.นั้น 
หนวยรายงาน            - ลงชื่อหนวยที่รายงาน  
หวงระยะเวลาในการ  - ลงหวงระยะเวลาในการรายงานในรอบ ๖ เดือน 
รายงาน ตั้งแต...ถึง...            
ลําดับ                     - ลงหมายเลขแสดงลําดับของ สป.ใหตรงกับลําดับหมายเลข 
                              ลําดับที่ ทบ.อนุมัติใหสะสม 
หมายเลขสิ่งอุปกรณ  - ลงหมายเลข สป.และรายการตามที่สายงานกําหนด 
และรายการ 
ตามระดับสะสม         - ลงจํานวน สป.ตามที่ ทบ.อนุมัติใหสะสม 
คงคลัง                    - ลงจํานวน สป.ที่มีอยูจริง 
ใชได                     - ลงจํานวน สป.ที่ใชได 
ชํารุด                     - ลงจํานวน สป.ที่ชํารุด 
คางรับ   - ลงจํานวน สป.ที่ขอเบิก แตยังไมไดรับ                    
คางจาย   - ลงจํานวน สป.ที่หนวยเบิกขอเบิก แตยังไมมีจาย 
หมายเหตุ                 - ลงขอความอื่น ๆ ที่เห็นวาจําเปนตองเพิ่มเติมเกี่ยวกับ 
                              สถานภาพ 
ลงนาม                    - ลงนามผูบังคับหนวยที่รายงานพรอมทั้งตําแหนง และวัน 
                              เดือน ป 
                        
 



๑๔๑/๑                                                         
                          บัตรบัญชีคุม (STOCK  RECORD  CARD)                                                           ทบ. ๔๐๐ - ๐๐๓ 
 
๑.  ว. ด. ป.                                         ๖. สายงาน                                                    ๘. หมายเลข สป.  STOCK  NUMBER                      ๑๑. ราคา        ๑๓. หมายเหตุ  REMARKS  
     DATE                                               TECH. SVC.                                                                                                                                     U/P 
                                            วัน       จํานวน     ๗. หมายเลข สป.ใชแทนกันได                          ๙. รายการ  NOMENCLATURE 
                          DAYS QTY     INTERCHANGEABILITY 
๒. เกณฑเบิก  R/O 
๓. จุดเพิ่มเติม R/P                                                                                                                                                                    ๑๒. หนวยนับ     ๑๔. มาตรฐานการบรรจุ 
๔. เกณฑปลอดภัย SL                                                                             ๑๐. ยุทธภัณฑที่เกี่ยวของ  END  ITEM  APPLICATION                       U/I               
STANDARDPACK 
๕. เกณฑเก็บกัน R/L                                                                                                                                                                                                                                                         จํานวน      น้ําหนัก      ปริมาตร 
 
๑๕.               คางรับ          และ         คางจาย                                                                    ๒๓.                   ความตองการ                     รับ              และ             จาย 
                   DUES IN      AND       DUES OUT                                                                                       DEMANDS                  RECEIPTS       
AND          ISSUES 
๑๖.ว.ด.ป.     ๑๗. หลักฐาน            ๑๘.หนวย     ๑๙.จํานวน    ๒๐.รับ        ๒๑.รับ         ๒๒.รับ         ๒๔.ว.ด.ป.     ๒๕.รับ    ๒๖.หลักฐาน     ความตองการ    ๒๙.จาย   ๓๐.รวมยืม   ๓๑.คงคลัง   ๓๒.ลายเซ็น  
DATE         DOC. NO.    SOURCE    QTY.         คาง           คาง              คาง         DATE      REC’D  DOC. NO. ครั้งคราว   ประจํา  ISSUES M/R    ON HAND    CLERK                                               
๒๗        ๒๘     
  
 
 
 
 
 
 
 
 



      ทบ. ๔๐๐ - ๐๐๗ 
สําหรับตรวจรับหีบหอ      ๑     ๒     ๓    ๔    ๕     ๖    ๗    ๘    ๙    ๑๐   ๑๑   ๑๒   ๑๓   ๑๔   ๑๕   ๑๖   ๑๗   ๑๘   ๑๙   ๒๐   ๒๑   ๒๒   ๒๓   ๒๔   ๒๕  
                                ๒๖   ๒๗  ๒๘  ๒๙  ๓๐  ๓๑  ๓๒  ๓๓  ๓๔  ๓๕   ๓๖   ๓๗   ๓๘   ๓๙  ๔๐   ๔๑   ๔๒   ๔๓   ๔๔    ๔๕   ๔๖   ๔๗   ๔๘   ๔๙   ๕๐  
  
            ใบเบิกและสงสิ่งอุปกรณ                          แผนที่     ในจํานวน      แผน             วันขอเบิก          ที่ใบเบิก       สายงาน                                      
  หนวยเบิก                              วันที่ตองการไดรับ       ลําดับความเรงดวน    ที่ใบตราสง     ประเภทสิ่งอุปกรณ                               
  หนวยจาย                              หลักฐานที่ใชเบิก                                   วันสงสิ่งอุปกรณ   ประเภทการขนสง                               
  เบิกให                                              ผูเบิก                                                                               หนวยเบิก                                  
                                                                               ทะเบียนสารบรรณ  หนวยจาย                                                  
                                                 (ลงนาม)   ตําแหนง                                 หนวยรับ                                   
  ลําดับ     หมายเลขสิ่งอุปกรณและรายการ                    ระดับ        คางรับ          จํานวนเบิก          จายจริง                                        หีบหอ                               ราคา                 หมายเหตุการตรวจ   
                                                     คงคลัง      คางจาย                      คางจาย   จํานวน    ประเภท      หมายเลข      หนวยละ     รวม             นับหีบหอ      รับสิ่งอุปกรณ    
                                                                                                                    
   ผูตรวจสอบ                                              หีบหอ                          รวม                                ไดรับหีบหอไวแลวเวนหมายเหตุ       ผูรับ              /         /        จํานวนเอกสาร                                                            
                                                                 จํานวน        ชนิด          น้ําหนัก     ปริมาตร       ผูรับไดรับเอาเอกสารไวแลว       ผูรับ                         /          /        ๑. ใบเบิก         ใบ  
                                                                                                    ไดตรวจนับสิ่งอุปกรณภายใน       ประธาน..............................................     ๒. ใบตราสง       ใบ  
   ผูสั่งจาย                                                       หีบหอแลว เวนหมายเหตุ                 กรรมการ.............................................     ๓.               ใบ  
                                                                          กรรมการ.............................................     ๔.               ใบ  
   ผูจาย                                                                                                                                                                  
                                                                                                   
   ผูบรรจุ                                                                                          
                                                                                                                         
   ส.ข.ส.                                                     รวม                                      ไดรับสิ่งอุปกรณไวแลว                  ผูรับ                                            ทะเบียนหนวยจาย  
  
(ทบ. ๔๐๐ - ๐๐๗)    ๕๑    ๕๒    ๕๓    ๕๔    ๕๕    ๕๖    ๕๗    ๕๘    ๕๙    ๖๐    ๖๑    ๖๒    ๖๓    ๖๔    ๖๕    ๖๖    ๖๗    ๖๘    ๕๙    ๗๐    ๗๑    ๗๒    ๗๓    ๗๔  
                             ๗๕    ๗๖   ๗๗   ๗๘   ๗๙   ๘๐    ๘๑    ๘๒    ๘๓    ๘๔    ๘๕    ๘๖    ๘๗   ๘๘    ๘๙   ๙๐    ๙๑    ๙๒    ๙๓    ๙๔    ๙๕     ๙๖    ๙๗    ๙๘    ๙๙  



  ๑๒๑/๑                    ๑      ๒       ๓      ๔       ๕      ๖      ๗      ๘       ๙     ๑๐    ๑๑    ๑๒    ๑๓     ๑๔    ๑๕    ๑๖    ๑๗    ๑๘   ๑๙   ๒๐   ๒๑   ๒๒   ๒๓   ๒๔   ๒๕    ทบ.๔๐๐ - ๐๑๔     
สําหหรับตรวจนับหีบหอ      ๒๖    ๒๗    ๒๘    ๒๙    ๓๐    ๓๑    ๓๒    ๓๓    ๓๔    ๓๕    ๓๖    ๓๗    ๓๘    ๓๙    ๔๐    ๔๑    ๔๒    ๔๓   ๔๔   ๔๕    ๔๖   ๔๗   ๔๘  ๔๙   ๕๐                   
  
    ใบสงคืนและสงสิ่งอุปกรณ             แผนที่     ในจํานวน      แผน     วันสงคืน       สายงาน     ประเภท                         ที่ใบสงคืน                     
  
หนวยสงคืน                                                             ชภ.      ขส.      ชช.   ใชการได     เกินอัตรา      ยืม    ลําดับความเรงดวน               ที่ใบตราสง                    
  
หนวยรับ                                                                    วันที่ตองการใหถึง                วันสงสิ่งอุปกรณ                 
                   การสงคืน  
หลักฐาน                                                 ผูสงคืน  (ลงนาม)                    วันที่ตองการใหถึง                หนวยสง    ประเภทการขนสง                   
                  งบประมาณ                                             ตําแหนง                                                            หนวยรับ    สขส.ตนทาง                       
                                                                                   หนวย               จํานวน                                 หีบหอ                                  ราคา              หมายเหตุการตรวจ                  
 ลําดับ     หมายเลขสิ่งอุปกรณและรายการ                  นับ          สงคืน         รับจริง        จํานวน              ประเภท      หมายเลข           หนวยละ        รวม              นับหีบหอ                      รับสิ่งอุปกรณ             
  
                                                                                                            
  
     หีบหอ                   จําพวก              รวม                       ตรวจถูกตองแลว        ไดรับหีบหอไวแลว ผูรับ                     /      /    จํานวนเอกสาร                     
 จํานวน       ชนิด          สป.           น้ําหนัก    ปริมาตร         (ลงนาม)                                              ๑. ใบสงคืน        ใบ            
                                                                                   เจาหนาที่ควบคุม   ไดั้บเอกสารไวแลว ผูรับ                      /     /                 ๒. ตราสงคืน                  
                                                                   ตรวจแลวเห็นวา        ไดตรวจนับสิ่งอุปกรณ                           ประธาน                ๓.                            
                                                                                                               ภายในหีบหอไวแลว             กรรมการ                  ๔.                            
                                                                                     ผูครวจสอบ           เวนหมายเหตุ                                 /       /                                        
                               
                                       ตรวจถูกตอง                                      ผูรับ        ทะเบียนหนวยรับ                     
                                              (ลงนาม)               ผูอนุมัติ                                                               
                   ๕๑     ๕๒     ๕๓   ๕๓    ๕๔   ๕๕    ๕๖    ๕๗    ๕๘   ๕๙    ๖๐    ๖๑    ๖๒     ๖๓    ๖๔    ๖๕     ๖๖    ๖๗    ๖๘    ๖๙    ๗๐    ๗๑    ๗๒    ๗๓    ๗๔    ๗๕   
                ๗๖    ๗๗    ๗๘   ๗๙   ๘๐   ๘๑    ๘๒    ๘๓    ๘๔   ๘๕    ๘๖    ๘๗    ๘๘    ๘๙    ๙๐    ๙๑    ๙๒    ๙๓    ๙๔    ๙๕    ๙๖    ๙๗    ๙๘    ๙๙     ๑๐๐      



 
๑๔๑/๒ 

  
๓๓.ยุทธภัณฑที่เกี่ยวของ  END ITEM APPLICATION              ๓๔. คูมือ  PUBLICATION                                           ๓๕.  หมายเลข สป.   STOCK  NUMBER         
  
๓๖.                                ความตองการ       รับ     และ     จาย                                               ๓๗.                          ความตองการ         รับ         และ        จาย 
                                   DEMANDS   RECEIPTS  AND  ISSUES                                                                          DEMANDS     RECEIPTS   AND   
ISSUES 
 ว. ด. ป.      รับ        หลักฐาน     ความตองการDEMANDS   จาย    รวมยืม   คงคลัง   ลายเซ็นCLERK   ว. ด. ป.   รับ       หลักฐาน     ความตองการDEMANDS    จาย      รวมยืม    คงคลัง    ลายเซ็น CLERK 

   DATE    REC”D      DOC. NO    ขั้นตน     ทดแทน     ISSUES M/R    ONHAND  INITIAL  DATE           REC’D   DOC.NO.    ขั้นตน      ทดแทน     ISSUES  REC’D  ONHAND   INITIAL  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สรุปความตองการ     ม.ค.     ก.พ.    มี.ค.  เม.ย.  พ.ค.  มิ.ย.   ก.ค.  ส.ค.   ก.ย.   ต.ค.  พ.ย.  ธ.ค.    รวม       ม.ค.   ก.พ.  มี.ค.  เม.ย.  พ.ค.  มิ.ย.   ก.ค.   ส.ค.  ก.ย.   ต.ค.  พ.ย.   ธ.ชDEMANDS                                     
                                    JAN         FEB      MAR APR   MAY  JUN    JUL AUG   SEP   OCT  NOV     DEC       TOTAL    JAN FEB      MAR  APR MAY  JUN   JUL       AUG  SEP   OCT  NOV     DEC           TOTAL 
ขั้นตน  INITIAL 
ทดแทน RECURRING  
 



      
ที่เก็บแยกตามรหัสสภาพ              สิ่งอุปกรณที่ใชแทนกันได                บัตรบัญชีคุมสิ่งอุปกรณใชการไมได                                หมายเลขสิ่งอุปกรณ                      ทบ. ๔๐๐-๐๐๓-๒ 
ป                                                                                    รายการ 
ช 
ช-๑                                                                                                                                                               หนวยนับ           ราคาหนวยละ ระยะรอบการรายงาน 
ศ 
ศ- สิ่งอุปกรณสําเร็จรูปที่เกี่ยวของ                                           กันจาย                                                                                               รับ - จาย หรือลดรหัสสภาพ 
ว.ด.ป.       หลักฐาน          รหัส        จํานวน  จาย          จาย          จาย        ว.ด.ป.    รับ      หลักฐาน         จายหรือลด                      เหลือคงคลังแยกตามรหัสสภาพ 
                                             สภาพ                               คาง       คาง          คาง                                                    รหัสสภาพ   ป (ชิ้น)  ช (ชิ้น) ช-๑(ชิ้น)  ศ(ชิ้น)             ศ-๑ (กก.) 
                                                                                                                                                                    เหล็ก      ทองเหลือง  ทองแดง     อิ่นๆ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                           (พิมพตามระเบียบกองทัพบกวาดวยการสงกําลังสิ่งอุปกรณประเภท ๒ และ ๔  พ.ศ. ๒๕๓๔)                               ๑๔๕/๑ 
 

 



๑๔๘/๑ 
                                                                         บัตรบัญชีคุมสิ่งอุปกรณถาวร คุมเปนรายการ                                            ทบ. ๔๐๐ - ๐๐๓ - ๓ 
                     หมายเลขสิ่งอุปกรณ..........................................ชื่อ........................................................ราคาหนวยละ................................................... 
 
   นามหนวย      อัตรา      รับ         นามหนวย        อัตรา     รับ          นามหนวย     อัตรา      รับ        นามหนวย      อัตรา      รับ          นามหนวย       อัตรา     รับ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                       (พิมพตามระเบียบกองทัพบกวาดวยการสงกําลังสิ่งอุปกรณ ประเภท ๒ และ ๔ พ.ศ. ๒๕๓๔) 
 



 
                              บัญชีสิ่งอุปกรณถาวร  คุมเปนหนวย                                                                                     ทบ. ๔๐๐ - ๐๐๓ - ๔                    ๑๔๘/๒ 
                                                                                                                                                                     สัญญลักษณหลักฐาน 
   นามหนวย          หมายเลข  อจย.  อสอ.     จํานวนจาย         จํานวนสงคืน   หรือจํานวนจําหนาย   และหลักฐาน                                          จ = หลักฐานการจาย 
     ที่ตั้ง                 ที่             ลง                 จํานวน       จํานวน       จํานวน       จํานวน       จํานวน        จํานวน       จํานวน      จํานวน              ส = หลักฐานการสงคืน 
ลําดับ            รายการ              อัตรา                                                                                                                                                                       น = หลักฐานการจําหนาย 
                                               เต็ม       ลด        หลักฐาน       หลักฐาน       หลักฐาน       หลักฐาน       หลักฐาน        หลักฐาน       หลักฐาน      หลักฐาน          การสอบทาน 
                                                                                                                                                                                                                                     มีจริง      ขาด       เกิน      ว.ด.ป.      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(พิมพตามระเบียบกองทัพบกวาดวยการสงกําลังสิ่งอุปกรณประเภท ๒ และ ๔ พ.ศ. ๒๕๓๔) 
           ใบสํารวจสิ่งอุปกรณ                                         ใบสํารวจสิ่งอุปกรณ                                              ใบสํารวจสิ่งอุปกรณ     ทบ.๔๐๐-๐๑๑     ๑๕๖/๑ 



        หมายเลขสิ่งอุปกรณและรายการ                               หมายเลขสิ่งอุปกรณและรายการ                                  หมายเลขสิ่งอุปกรณและรายการ 
      ที่เก็บ                 ที่ใบสํารวจ           วันสํารวจ             ที่เก็บ                          ที่ใบสํารวจ       วันสํารวจ          ที่เก็บ                       ที่ใบสํารวจ       วันสํารวจ 
 
  บันทึกการสํารวจ                                                     บันทึกการสํารวจ                                                 บันทึกการสํารวจ 
     จํานวน              ผลสรุปจํานวน    ผลสรุปราคา                  จํานวน              ผลสรุปจํานวน     ผลสรุปราคา         จํานวน                ผลสรุปจํานวน    ผลสรุปราคา  
  ตามบัญชี   ที่นับได     ขาด         เกิน     ขาด      เกิน         ตามบัญชี        ที่นับได      ขาด        เกิน       ขาด      เกิน    ตามบัญชี       ที่นับได     ขาด      เกิน       ขาด      เกิน 
 
 
         ผูตรวจนับ           หัวหนาชุด              เจาหนาที่บัญชีคุม              ผูตรวจนับ                หัวหนาชุด           เจาหนาที่บัญชีคุม             ผูตรวจนับ             หัวหนาชุด         เจาหนาที่บัญชีคุม   

         ใบสํารวจสิ่งอุปกรณ                                         ใบสํารวจสิ่งอุปกรณ                                       ใบสํารวจสิ่งอุปกรณ     
หมายเลขสิ่งอุปกรณและรายการ                               หมายเลขสิ่งอุปกรณและรายการ                                  หมายเลขสิ่งอุปกรณและรายการ 
        ที่เก็บ                 ที่ใบสํารวจ          วันสํารวจ                     ที่เก็บ                ที่ใบสํารวจ         วันสํารวจ            ที่เก็บ                    ที่ใบสํารวจ           วันสํารวจ 
 
  บันทึกการสํารวจ                                                     บันทึกการสํารวจ                                                 บันทึกการสํารวจ 
        จํานวน            ผลสรุปจํานวน      ผลสรุปราคา             จํานวน               ผลสรุปจาํนวน    ผลสรุปราคา            จํานวน               ผลสรุปจํานวน    ผลสรุปราคา  
ตามบัญชี   ที่นับได      ขาด      เกิน        ขาด      เกิน          ตามบัญชี       ที่นับได      ขาด      เกิน       ขาด       เกิน         ตามบัญชี      ที่นับได      ขาด      เกิน       ขาด       เกิน 
 
 
          ผูตรวจนับ             หัวหนาชุด          เจาหนาที่บัญชีคุม             ผูตรวจนับ                   หัวหนาชุด         เจาหนาที่บัญชีคุม         ผูตรวจนับ                   หัวหนาชุด       เจาหนาที่บัญชีคุม   

                                                                                                                                                                                                                                ทบ. ๔๐๐ - ๐๑๒                      ๑๕๘/๑ 



 
ใบรายงานผลเปรียบเทียบการตรวจสอบยอดสิ่งอุปกรณ                    นามหนวย                                                    วันที่รายงาน                    แผนที่             ในจํานวน                                              
                                                                                                 ที่ตั้ง                                                                                                                                                                                    แผน 
 

หนวยสํารวจ              ขอรับรองวาผลเปรียบเทียบการตรวจสอบ                ผูตรวจนับ                                                 อนุมัติ                                            สายงานที่ควบคุม 
                               ตามยอดตอไปนี้ คือยอดแตกตางระหวาง                              /     /                                                                                         ทะเบียน 
ผูสั่งการสํารวจ           ยอดในบัญชีคุม  และ ยอดที่ตรวจนับได                ผูตรวจสอบ                                                                             หลักฐานการรายงาน 
                                 เมื่อ.............................................จริง                                /      /                                    /       /                                            ที่เก็บหลักฐานการตรวจสอบ 
 
ลําดับ        ใบสํารวจที่             หมายเลขสิ่งอุปกรณและรายการ   หนวย    ประเภท    จํานวนสิ่งอุปกรณ      เปรียบเทียบ             ราคา      เปรียบเทียบราคารวม    ประเภทเงิน    หมายเหตุ 
                                                                                                       นับ    สิ่งอุปกรณ   นับได    บัญชีคุม       ขาด      เกิน     หนวยละ             ขาด        เกิน       
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                  รวมเงิน 

(พิมพตามระเบียบกองทัพบกวาดวยการสงกําลังสิ่งอุปกรณประเภท ๒ และ ๔ พ.ศ. ๒๕๓๔)                                                       
   


	การรายงานสถานภาพ

