
 

คู่มือประกอบแบบประเมินผล 

การพัฒนาคุณภาพชีวิตก าลังพลและประสิทธิภาพหน่วยทหาร กองทัพบก 

ตอนที่ 3 รายการตรวจสอบและประเมินผลการส่งก าลังบ ารุง (สิ่งอุปกรณ์ประเภท 5)             

รายการประเมินผล แนวทางการประเมินผล 
 

 
1. การรับ-ส่งหน้าที่ 

 
 
 

 
    1.1 หลักฐานการรับ-ส่งหน้าท่ี 

 

    1.2 การรายงานการรับ-ส่งหน้าที่ 
 

2. การเบิกและส่งคืนส่ิงอุปกรณ์ 
    2.1 การส่งลายมือช่ือผู้มีสิทธิ์เบิกและรับสิ่งอุปกรณ์
ประเภท 5 
    

    2.2 การเบิก/ส่งคืน 

 

3.การรับและจ่าย 
    3.1 การรับของหน่วยเบิก 
    
 
 
 
 
 
 
   
 
     

    3.2 การจ่ายของหน่วยเบิกขนาดกองพัน 
    
 
 
 
 

- ระเบียบกองทัพบก ว่าด้วยการรับส่งหน้าที่ในเวลา ย้าย เลื่อน ลด 
ปลดและบรรจุ พ.ศ.2540 ลง 18 ก.ย.40 ข้อ 7, 11.1 และ 12 

- ระเบียบกองทัพบก ว่าด้วยการรับส่งหน้าที่ในเวลา ย้าย เลื่อน ลด 
ปลดและบรรจุ พ.ศ.2540 ลง 18 ก.ย.40 ข้อ 7, 11.1 และ 12 
 

- ตรวจหลักฐานการส่งลายมือช่ือผู้มีสิทธิเบิกและผู้รับสิ่งอุปกรณ์ 
- ระเบียบกองทัพบก ว่าด้วยการส่งลายมือช่ือผู้มีสิทธิเบิกและผู้รับ
สิ่งอุปกรณ์ พ.ศ.2510 ลง 20 ม.ค.10 ข้อ 3, 4 และ ข้อ 5 

- ระเบียบกองทัพบก ว่าด้วยการส่งก าลัง สป.5 พ.ศ.2542  
ข้อ 10.1.5, 36.3.6 
 
 
- ระเบียบกองทัพบกว่าด้วยการส่งก าลังสิ่งอุปกรณ์ประเภท 5 
พ.ศ.2542 ข้อ 36.2, 36.2.1 , 36.2.2, 36.2.3, ข้อ 36.3, 36.3.1, 
36.3.2, 36.3.3, 36.3.4 และ 36.3.5 
- ระเบียบกองทัพบก ว่าด้วยการเก็บรักษากระสุนวัตถุระเบิด  
พ.ศ.2545 ตอนท่ี 2 ข้อ 6.4.4  
- ตรวจสอบลายมือช่ือผู้มสีิทธิเบิกและรับสิ่งอุปกรณ ์
- ตรวจสอบใบเบิกและใบแจ้งเลขงานกระสุน 
- ตรวจสอบหลักฐานการเสนอใบเบิกฉบับท่ี 4 ไปตามสายการ
บังคับบัญชา 
- ตรวจสอบการบันทึกบัญชีคุม 
- ตรวจสอบการน ากระสุนเข้าเก็บในคลัง สป.5 

- ตรวจการควบคมุทางบัญชีตามที ่ผบ.หน่วยก าหนดมาตรการให้
หน่วยปฏิบัต ิ
- ระเบียบกองทัพบกว่าด้วยการส่งก าลังสิ่งอุปกรณ์ประเภท 5 
พ.ศ.2542 ข้อ 59, 60 
- ค าสั่ง ทบ.ที ่632/2524 ลง 17 ธ.ค.24 เรื่องให้กวดขันมิให้
ลักลอบน ากระสุนและวตัถุระเบิดในครอบครองออกจากหน่วย 

 

 

 

การส่งก าลังสิ่งอุปกรณ์ประเภท 5 
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    3.3 การรับ-จ่ายของหน่วยระดับกองร้อย 
 
 
 
 
 
 
 
 

    3.4 ใบแจ้งเลขงานกระสุน 
 
 
4. การควบคุมทางบัญชี 
    4.1 การควบคุมทางบัญช ี
    
 

    4.2 การบันทึกบัญชีคุมกระสุนมูลฐานและกระสุน 
ฝึกศึกษา (ทบ.468-514) 
    
 
 
 
 

    4.3 การควบคุมเครดิตกระสุนฝึก-ศึกษา  
(ทบ.468-515) 
   
 
 
 
 

    4.4 การควบคุมและบันทึกบัญชีคุมของหมุนเวียน  
(ทบ.468-516) 
 

- ค าสั่ง ทบ.(ค าสั่งช้ีแจง) ที ่30/22632 ลง 8 ต.ค.01 เรื่อง ช้ีแจง
การปฏิบัติการส่งและรับสิ่งอุปกรณ์ของ ทบ.ครั้งที่ 1 ข้อ 1  และ 14 
- ข้อบังคับทหารที ่5/22180/2486 ลง 10 ก.ย.86 ว่าด้วยการ 
ควบคุมศาสตราภัณฑ์ประจ ากายและประจ าหน่วย มาตรา 3  

- ตรวจการควบคมุทางบัญชีตามที ่ผบ.หน่วยก าหนดมาตรการให้
หน่วยปฏิบัต ิ
- ค าสั่ง ทบ.ที ่632/2524 ลง 17 ธ.ค.24 เรื่องให้กวดขันมิให้
ลักลอบน ากระสุนและวตัถุระเบิดในครอบครองออกจากหน่วย 

- ค าสั่ง ทบ.(ค าสั่งช้ีแจง) ที ่30/22632 ลง 8 ต.ค.01 เรื่อง ช้ีแจง
การปฏิบัติการส่งและรับสิ่งอุปกรณ์ของ ทบ.ครั้งที่ 1 ข้อ 1  และ 14 
- ข้อบังคับทหารที ่5/22180/2486 ลง 10 ก.ย.86 ว่าด้วยการ
ควบคุมศาสตราภัณฑ์ประจ ากายและประจ าหน่วย มาตรา 4 
มาตรา 5 (2) มาตรา 5 (4)   

- ตรวจสอบใบแจ้งเลขงานกระสุน 
- ระเบียบกองทัพบกว่าด้วยการส่งก าลังสิ่งอุปกรณ์ประเภท 5 
พ.ศ.2542 ข้อ 79 

 
- ตรวจการจดัท าบัญชีคุมครบถ้วนตามระเบียบก าหนด 
- ระเบียบกองทัพบกว่าด้วยการส่งก าลังสิ่งอุปกรณ์ประเภท 5 
พ.ศ.2542 ข้อ 59, 60.2 และ ข้อ 62.5 ผนวก น. 

- ตรวจการบันทึกบัญชีคมุกระสุนมูลฐานและกระสุนฝึกศึกษา  
(ทบ.468-514) ตามระเบียบกองทัพบก ว่าด้วยการส่งก าลัง 
สิ่งอุปกรณ์ประเภท 5 พ.ศ.2542  ผนวก ท. วิธีเขียนบัตรบัญชีคุม
กระสุน    (ทบ.468-514) 
- ตรวจใบเบิก, ใบส่งคืน, ใบโอน ใบยืม, ใบจ าหน่าย และ หลักฐาน
การหมุนเวยีน 
- วิทยุ สพ.ทบ.ที ่กห 0443/1358 ลง 28 ก.พ.46 ข้อ 1, 3 

- ตรวจหลักฐานการแบ่งมอบเครดติ สป.5 ฝึก-ศึกษา 
- ตรวจบัญชีคุมเครดติกระสุน ทบ.468–515 
- บันทึกหลักฐานเรียบร้อย 
- บันทึกเครดิตกระสุนฝึก-ศึกษาครบทุกรายการ 
- ระเบียบกองทัพบกว่าด้วยการส่งก าลังสิ่งอุปกรณ์ประเภท 5 
พ.ศ.2542 ข้อ 8.4.6, 8.4.7, 15.1.2, 62.4.5, 62.5 และ  
ผนวก ธ. 

- ตรวจบัญชีคุมของหมุนเวยีน  
- ตรวจหลักฐานการส่งคืน  
- บันทึกครบถ้วนทุกรายการ  
- ระเบียบกองทัพบกว่าด้วยการส่งก าลังสิ่งอุปกรณ์ประเภท 5 
พ.ศ.2542 ข้อ 22, 22.2, 22.3 และ ผนวก ณ 
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    4.5 การหมุนเวียนกระสุนฝึกและกระสุนมูลฐาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    4.6 การฝากและการถอน 
 
 
 
 
 

    4.7 การส ารวจกระสุน 

 
 
 
 
 
 
5. การจ าหน่าย 
    5.1 หน่วยเริ่มรายงานขนาดกองร้อยหรือเทียบเท่า 
 
 
    

    5.2 การขออนุมัติจ าหน่ายระดบักองพันหรือเทียบเท่า
ขึ้นไป 
 
    
 

    5.3 หลักฐานการขออนุมัติจ าหน่าย 
 
 
 
 
 

    5.4 การเสนอรายงานการขออนุมัติจ าหน่าย 

- ตรวจหลักฐานการหมุนเวียนกระสุนมลูฐาน ตามรายงาน  
ผนวก ฟ และ ภ 
- บันทึกการหมุนเวียนถูกต้อง 
- ผู้มีอ านาจอนุมัติให้หมุนเวียนถูกต้อง 
- แจ้งผลการหมุนเวียนให้หน่วยสนับสนุนทราบ  
- ระเบียบกองทัพบกว่าด้วยการส่งก าลังสิ่งอุปกรณ์ประเภท 5 
พ.ศ.2542 ข้อ 61.2.3, 61.2.4, 74, 75, 76, 76.1, 76.2, 76.3 
และ 76.4 

- ตรวจหลักฐานการอนุมัติให้ฝากและถอน 
- ผู้มีอ านาจอนุมัติฝากและถอน 
- ตรวจหลักฐานใบน าฝาก ทบ.468–772 
- ระเบียบกองทัพบกว่าด้วยการส่งก าลังสิ่งอุปกรณ์ประเภท 5 
พ.ศ.2542 ข้อ 16, 16.1, 16.2, 16.3, 16.4, 16.5 

- ตรวจค าสั่งจดั ตั้งชุดส ารวจ 
- ตรวจใบส ารวจสิ่งอุปกรณ ์ทบ.400–011 ในช่องตามบัญชี 
และช่องนับได้ตรงกับบัญชีคุมและ สป.5 ในคลัง 
- ตรวจรายงานผลการเปรียบเทียบ  ทบ. 400–012 
- ระเบียบกองทัพบกว่าด้วยการส่งก าลังสิ่งอุปกรณ์ประเภท 5 
พ.ศ.2542 ข้อ 29.4, 59, 60.2, 63, 64.1, 66.1, 66.2, 67, 67.1, 
67.2, 67.3, 67.4, 67.5, 68.4, 69, 69.1, 69.2, 69.3 และ 69.4  
 
- รายงานการใช้ตรงตามที่น าไปใช้จริง 
- ตรวจหลักฐานใบเบิก ใบส่งคืน  การส่งคืนของหมุนเวียน 
- ระเบียบกองทัพบกว่าด้วยการส่งก าลังสิ่งอุปกรณ์ประเภท 5 
พ.ศ.2542 ข้อ 5.1.9, 46, 50.1 

- ตรวจหลักฐานการขออนุมัติจ าหน่าย (ทบ.400–065) 
- ระเบียบกองทัพบกว่าด้วยการส่งก าลังสิ่งอุปกรณ์ประเภท 5 
พ.ศ.2542 ข้อ 50.2, 51.1, 47.1 
- รายงานจ าหน่ายตรงตามทีไ่ด้ใช้ไปจริง 
- วิทยุ สพ.ทบ.ที ่กห 0443/7740 ลง 24 ธ.ค.46 ข้อ 2.1 

- หลักฐานที่แนบไปพร้อมกับรายงานขออนุมัติจ าหน่าย มหีลักฐาน
ครบถ้วน ได้แก่ ใบเบิก, ค าสั่งการฝึก, รายงานการใช้,  
ส าเนาใบส่งคืนของหมุนเวียน และรายงานขออนุมัติจ าหนา่ย 
(ทบ.400–065) 
- ระเบียบกองทัพบกว่าด้วยการส่งก าลังสิ่งอุปกรณ์ประเภท 5 
พ.ศ.2542 ข้อ 50.3, 51.1.1, 51.1.2, 51.2 

- ตรวจสอบรายงานขออนุมัติจ าหน่าย หลักฐานส าเนาใบจ าหนา่ย
ที่รายงานไปตามสายการบังคับบญัชา  
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    5.5 การตัดยอดสิ่งอุปกรณ์ประเภท 5 ออกจาก 

บัญชีคุม 
 
 
 
 
 

6. การรักษาความปลอดภัย 
    6.1 ป้ายต่าง ๆ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    6.2 เวร – ยาม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    6.3 การป้องกันอัคคีภัย/ฟ้าผ่า 

 
 

- ระเบียบกองทัพบกว่าด้วยการส่งก าลังสิ่งอุปกรณ์ประเภท 5 
พ.ศ.2542 ข้อ 50.3.5.4 และ ทางเดินเอกสารการจ าหน่าย 

- ตรวจสอบรายงานขออนุมัติจ าหน่ายที่ไดร้ับอนุมัติให้จ าหน่ายแล้ว 
- ตรวจบัญชีคุมกระสุนมูลฐาน, ฝึก-ศึกษา 

- ระเบียบกองทัพบกว่าด้วยการส่งก าลังสิ่งอุปกรณ์ประเภท 5 
พ.ศ.2542 ข้อ 5.1.9 
- ระเบียบกองทัพบก ว่าด้วยการจ าหน่ายสิ่งอุปกรณ ์ 
พ.ศ.2557 ตอนท่ี 4 ข้อ 24 
 

- ตรวจพ้ืนท่ีเก็บรักษากระสุนและวัตถุระเบิด 
- จัดท าป้ายพื้นที่หวงห้าม ติดไว้ตามช่องทาง เข้าออกทุกแห่ง 
- จัดท าป้ายห้ามน าไม้ขีดไฟหรือสิ่งที่ท าให้เกิด ประกายไฟ เข้าในบริเวณพื้นที่
เก็บรักษา กระสุนและวัตถุระเบิด 
- พื้นที่สูบบุหรี่ ติดป้ายให้เห็นชัดเจนอยู่ห่างจาก พื้นที่เก็บรักษาไม่น้อยกว่า 
100 ฟุต 
- ระเบียบกองทัพบกว่าด้วยการเก็บรักษากระสุนและวัตถุระเบิด  
พ.ศ.2545 ตอนที่ 2 ข้อ 6.1, 6.3 และ 6.14, ผนวก ก. ข้อ 2.5 ข. และ 
ข้อ 3.2 ข. 

- ตรวจเวร-ยามปฏิบัติถูกต้องตามที่ ผบ.หน่วยได้ออกระเบียบของ
หน่วยไว้ 
- สังเกตเวร-ยามเจ้าหน้าท่ีปฏิบัติถูกต้องตามระเบียบ  
- จัดให้มีเวร-ยามอย่างพอเพียงตลอดเวลา 
- ยามรักษาการณ์ได้รับค าแนะน าเกี่ยวกับการดับเพลิงในกรณีฉุกเฉิน 
- มีอุปกรณ์ปฐมพยาบาลเกี่ยวกับกระสุนเคมีหมวด ซี เก็บรักษาไว้ 
เป็นส่วนกลางที่ยามรักษาการณ์ ประจ าคลัง 
- ห้ามใช้วิทยุรับ-ส่ง และโทรศัพท์เคลื่อนที่ในระยะ 50 ฟุต 
(15 เมตร) จากกระสุนและวัตถุระเบิด 
- ระเบียบกองทัพบกว่าด้วยการเก็บรักษากระสุนและวัตถุระเบิด  
พ.ศ.2545 ตอนที ่2 ข้อ 6.4.1, 6.4.2, 6.13, 6.15 และ  
ผนวก ก. ข้อ 4.1.21 ง. 

- มีเขตกันเพลิงอย่างน้อย 50 ฟุต 
- เขตกันเพลิงปราศจากร่องรอยการเผา 
- มีอุปกรณ์ส่งสัญญาณแจ้งเตือนเมื่อเกิดเพลิงไหม้  เช่น ระฆัง,
ไซเรน, โทรศัพท์ ทุกท่ี ๆ มี เวร- ยาม รักษาการณ์  
- อุปกรณ์ที่ใช้ดับเพลิงใช้ราชการได้   
- คลังกระสุนและวัตถรุะเบิดต้องไม่มีสายไฟฟ้า ระยะใกล้กว่า  
50 ฟุต 
- ก าจัด/ควบคุมวัชพืชและต้นไม้ใหญ่ รอบคลัง สป.5  
ระยะ 50 ฟุต 
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    6.4 การจัดท าแผนเผชิญเหตุและการตรวจคลัง  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7. การเก็บรักษาและมาตรการป้องกันการรั่วไหล 
    7.1 คลังสิ่งอุปกรณ์ประเภท 5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    7.2 การเก็บสิ่งอุปกรณ์ประเภท ๕ ภายในคลัง 

 

- เสาล่อฟ้าที่ตดิตั้งครอบคลุมคลังกระสุน 
- ท าการตรวจเสาล่อฟ้าด้วยสายตาเดือนละครั้ง 
- เสาล่อฟ้าได้รับการทดสอบความต้านทาน, ความต่อเนื่องทาง
ไฟฟ้าและความเพียงพอในการลงดินอย่างน้อยปีละครั้ง 
- ตรวจเสาล่อฟ้า 
- ตรวจหลักฐานการขอรับการสนบัสนุนเจ้าหนา้ที่ ยย.  
(หน่วยสนับสนุน) มาด าเนินการทดสอบความต้านทานของ
สายล่อฟ้า 
- ระเบียบกองทัพบกว่าด้วยการเก็บรักษากระสุนและวัตถุระเบิด  
พ.ศ.2545 ตอนที่ 2 ข้อ 6.2, 6.5, 6.7, 6.8, 6.11, 6.12, ผนวก ก.ข้อ 
3.2 ซ., ผนวก ข. ข้อ 2 ข., ผนวก ข. ข้อ 21 ก. 

- แต่งตั้งกรรมการตรวจคลังกระสนุและวัตถรุะเบดิทุกรอบ 1 เดือน 
- ด าเนินการตรวจคลัง สป.5 ตามระเบียบฯ 
- จัดท าแผนเผชิญเหตุกรณีเกิดเพลิงไหม้ หรือเกิดการระเบิด
เรียบร้อย 
- มีการซักซ้อมตามแผนเผชิญเหตกุรณีเกดิเพลิงไหม้หรือเกิดการ
ระเบดิอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง 
- ระเบียบกองทัพบกว่าด้วยการเก็บรักษากระสุนและวัตถุระเบิด  
พ.ศ.2545 ตอนที่ 6 ข้อ 21.1, 21.2 และ ผนวก ก. ข้อ 2.5 ญ, ฎ, ข้อ 
2.6 ข., ข้อ 3.1, ข้อ 3.3 ข., ค.3), 4), ข้อ 3.3 ช.), ข้อ 3.5 

 
- ตรวจการตดิป้าย สัญลักษณ์เพลงิที่คลังกระสุน 
- ตรวจคลัง สป.5 
- ตรวจหลักฐานสมดุที่ใช้อนุมัติในการเปิด-ปิด คลัง สป.5 
- ตรวจหลักฐานการตรวจสภาพคลัง สป.5 
- คลังกระสุนไดร้ับการตรวจสภาพปีละครั้ง 
- มีป้ายอนุญาตจ านวนผู้ปฏิบตัิงานเข้าไปในอาคารทีม่ีวัตถุระเบิด
ได้ในครั้งหน่ึงๆ ตดิไว้ใหเ้ห็นได้อยา่งชัดเจน 
- ติดป้ายสญัลักษณ์เพลิงถูกต้อง 
- คลัง สป.5 ที่เป็นคลังปิดทุกคลัง ใส่กุญแจมั่นคงและประทับตรา
เครื่องหมาย, มีสมดุรับ-ส่ง  ลูกกุญแจไว้เป็นหลักฐานถูกต้อง 
- การเปิดคลัง สป.5 ได้รับอนุมัติจาก ผบ.หน่วยเป็นลายลักษณ์
อักษร 
- ระเบียบกองทัพบก ว่าด้วยการเก็บรักษากระสุนและวัตถุระเบิด  
พ.ศ.2545 ตอนที่ 2 ข้อ 6.4.1, 6.4.3, 6.4.4, 9.12 และ ผนวก ก. 
ข้อ 2.2 ก.4), ผนวก ก. ข้อ 3.6 ข.1), 2) ผนวก ก. ข้อ 3.6 ค. 

- ติดค าแนะน าประจ าคลัง สป.5 
- ผังแสดงการเก็บรักษา สป.5 ตรงกับกระสุนที่กองบนม้ารองกระสุน
และมสี าเนาทีต่รงกันเก็บไว้ท่ีส่วนควบคุมทางบัญชีของหน่วย  
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    7.3 การเก็บสิ่งอุปกรณ์ประเภท ๕ ภายนอกคลัง  
     
 
 
 
 
 
 

8. การรายงานสถานภาพ 
    8.1 การรายงานสถานภาพสมบูรณ์ (รอบ 6 เดือน) 
 
   
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

- บันทึกสถิติสูงสุดท าเป็นกราฟติดไว้ในคลังกระสุน (ฟอสฟอรัส) 
และขีดเส้นแดงไว้ท่ี 43.9 องศาเซลเซียส /111 องศาฟาเรนไฮต ์
- สป.5 บรรจุในหีบห่อเรียบร้อย 
- มีป้ายประจ ากองกระสุนและจ านวนกระสุนที่ตรงตามปา้ยตรงกับ
กระสุนในกอง 
- กระสุนและวัตถุระเบดิต่างเลขงานห้ามกองรวมกัน 
- หีบพร่อง ระบุชื่อ สป.5 รหัส, เลขงาน, จ านวน ที่อยู่ในหีบและ
วางอยู่บนสุด  
- กระสุนและวัตถุระเบดิที่ช ารุดบกพร่องเสื่อมสภาพใช้การไม่ได้ 
ต้องแยกเก็บในท่ีที่ปลอดภัย 
- กระสุนมลูฐานได้รับการตรวจสภาพปีละครั้ง 
- เก็บ สป.5 ตามข้อบังคับปริมาณ-ระยะที่ก าหนด 
- กระสุนท่ีระงับใช้จัดท าเครื่องหมายงดจ่ายชัดเจน 
- เก็บ สป.5 ตามตารางการเกบ็ร่วม 

- ต้องได้รับอนุมัตจิากผูม้ีอ านาจเป็นลายลักษณ์อักษร 
- สป.5 ตรงตามประเภทและจ านวนท่ีได้รับอนุมตัิ 
- เก็บ สป.5 ไว้ในสถานท่ีที่ไดร้ับอนุมัติ เช่น กองรักษาการณ์   
คลังอาวุธกองร้อย 
- ระเบียบกองทัพบกว่าด้วยการส่งก าลังสิ่งอุปกรณ์ประเภท 5 
พ.ศ.2542 ข้อ 30.2 
- ระเบียบกองทัพบก ว่าด้วยการเก็บรักษากระสุนและวัตถุระเบิด  
พ.ศ.2545 ตอนที่ 3 ข้อ 7 
 
- ค านวณจ านวนกระสุนโดยตรวจสอบจ านวนอาวุธท่ีหน่วยได้รับ
กับอัตรามลูฐาน 
- ตรวจบัญชีคุมมลูฐาน ตรวจใบเบกิ 
- รายงานครบถ้วนทุกรายการ 
- รายงานตรงตามข้อก าหนดในระเบียบ 
- อจย.,อสอ.ของหน่วย 
- ค าสั่ง ทบ. (เฉพาะ) ลับมาก ที ่98/43 ลง 6 ก.ย. 43 เรื่อง อัตรา
มูลฐานกระสุนและวัตถรุะเบิดและค าสั่งแก้ไขเพิ่มเติม ค าสั่ง ทบ. 
(เฉพาะ) ลับมาก ที ่13/44  ลง 6 มี.ค.44 เรื่อง แก้อัตรามลูฐาน
และวัตถรุะเบดิ (ครั้งท่ี 1) 
- ค าสั่ง ทบ. (เฉพาะ) ลับมาก ท่ี 59/26 ลง 9 ม.ีค.26 เรื่อง อัตรา
มูลฐานกระสุนและวัตถรุะเบิดของหน่วยอาสาสมัครทหารพราน 
- หนังสือ ยก.ทบ.ที ่ต่อ กห 0403/8750 ลง 5 ส.ค.46 
เรื่อง  ปัญหาข้อขัดข้องจากการตรวจของ จบ ข้อ.2.1, 2.3 
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    8.2 การรายงานสถานภาพรอบ 1 เดือน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      
 
 
 

    8.3 การรายงานการใช้สิ่งอุปกรณ์ประเภท 5 (ฝึก-ศึกษา) 

- ตรวจรายงานสถานภาพกับบญัชีคุมเครดิตกระสุนและบญัชีคุม 
กระสุนมูลฐาน ณ วันปิดรายงาน 
- รายงานเฉพาะรายการที่เปลี่ยนแปลง 
- งดรายงานและมีเอกสารยืนยัน 
- ระเบียบกองทัพบกว่าด้วยการส่งก าลังสิ่งอุปกรณ์ประเภท 5 
พ.ศ.2542 ข้อ 70.1.1, 70.2, 71.1.1, 71.1.2, 71.6, 72.2, 73.1, 
73.2, 73.3, และ 73.4 
- หนังสือ สพ.ทบ.ด่วนมาก ที ่กห 0443/510 ลง 21 ม.ค.45 เรื่อง 
ก าหนดแนวทางแก้ปัญหา สป.5 ข้อ 2 
- หนังสือ สพ.ทบ.ด่วนมาก ที ่กห 0443/508 ลง 21 ม.ค.45 เรื่อง 
ช้ีแจงการด าเนินการเพิ่มเติมเกี่ยวกบั สป.5  
(เรียน มทภ.1, 2, 3, 4)  
- หนังสือ สพ.ทบ.ด่วนมาก ที ่กห 0443/509 ลง 21 ม.ค.45 เรื่อง 
ช้ีแจงการด าเนินการเพิ่มเติมเกี่ยวกับ สป.5  
(เรียน ผบ.หน่วย นขต.ทบ.) 
- วิทยุ สพ.ทบ. ที ่กห 0443/1991 ลง  28  ม.ีค. 46 ข้อ 3 

- ตรวจรายงานการใช้ให้ ยศ.ทบ. ทราบ 

- ตรวจหลักฐานใบเบิก 
- การควบคุมทางบัญช ี
- ค าสั่งกองทัพบก (เฉพาะ) ที่.....เรื่องก าหนดการแจกจ่ายสิ่ง
อุปกรณ์ประเภท 5 สาย สพ. และ สาย วศ. ส าหรับการฝึก
ประจ าปีงบประมาณ……….   ข้อ 5 
- วิทยุ สพ.ทบ.ที ่กห 0443/7740 ลง  24 ธ .ค .46 ข้อ  2.3 
- ค าสั่ง ทบ.หรือค าสั่งหน่วยเหนือที่แบ่งมอบเครดติฝึกประจ าปี 
(สาย สพ.และวศ.) ให้กับหน่วยปปีัจจุบัน 
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