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บทที ่1

คํ าจํ ากัดความ สํ าหรับการสนับสนุนการชวยรบ
1. กิจ ก ร ร ม ท า ง ท ห า ร  แบงออกเปนสวนสํ าคัญใหญ ๆ ได ๓ สวน คือ
         1.1 การรบ  คือ การตอสูกันระหวางบุคคลหรือกลุมบุคคล
         1.2 การสนับสนุนการรบ  คือ การสนับสนุนทางยุทธวิธีใหกับหนวยที่ท ําการรบ  โดยหนวยทหารอ่ืน
ๆ ที่ไดกํ าหนดไว
         1.3 การสนับสนุนการชวยรบ  คือ การใหการสนับสนุนตอหนวยปฏิบัติการในเร่ืองเกี่ยวกับ
                   1.3.1 กํ าลังพล  เชน การจัดการกํ าลังพล, การบริการกํ าลังพล, การทดแทน
ก ําลังพล เปนตน
                   1.3.2 กิจการพลเรือน
                   1.3.3 การสงกํ าลังลังบํ ารุง  ไดแก
                                 (ก) การสงกํ าลัง
                                 (ข) การซอมบํ ารุง
                                 (ค) การขนสง
                                 (ง) การบริการทางการแพทย
                                 (จ) การบริการอ่ืน ๆ
2. ก า ร ส ง ก ํ า ลั ง  ( Supply ) งานสงกํ าลังซึ่งเปนงานหนึ่งของการสงกํ าลังบํ ารุง  ที่นํ ามาบรรยายใน
หลักสูตรนี้ ประกอบดวย
         2.1 ความตองการ
         2.2 การจัดหา
         2.3 การแจกจาย
         2.4 การจํ าหนาย
         2.5 การควบคุม
3. ค ํ า จ ํ า กั ด ค ว า ม  กอนที่จะศึกษาเร่ืองการสงกํ าลัง   นายทหารนักเรียนควรทราบคํ าจํ ากัด   ความที่
เกี่ยวของเสียกอน เพื่อจะไดเขาใจมากข้ึน
         3.1 การสงกํ าลัง  ( Supply )  หมายถึง การปฏิบัติการในเร่ืองความตองการ, การจัดหา, การแจก
จาย และการจํ าหนายส่ิงอุปกรณ รวมทั้งการควบคุมการปฏิบัติตามข้ันตอนดังกลาว
         3.2 ความตองการ  ( Requirement )  หมายถึง       การกํ าหนดหรือการเสนอหรือ     คํ าขอในเร่ือง
ส่ิงอุปกรณตามจํ านวน และในเวลาที่บงไว หรือตามเวลาที่ก ําหนดไว
         3.3 การควบคุม  ( Control ) หมายถึง การควบคุมทางบัญชี และการควบคุมทางการสงกํ าลัง
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        3.4 การควบคุมทางบัญชี  ( Stock  Control )  หมายถึง วิธีดํ าเนินการในการควบคุมส่ิงอุปกรณที่
เกี่ยวกับ การควบคุมการแจกจาย การจายเพิ่มเติม การรวบรวมบันทึกรายงาน การจัดทํ าขอมูลถาวรตาง ๆ
การสํ ารวจ การรายงานสถานภาพส่ิงอุปกรณ การกํ าหนดนโยบาย เกี่ยวกับระดับส่ิงอุปกรณเพื่อการ
ประหยัดโดยตอเนื่อง ทุกข้ันตอนในสายงาน   การสงกํ าลัง    และสายการบังคับบัญชานับตั้งแตส่ิงอุปกรณ
ไดเร่ิมเขาสูระบบการสงกํ าลัง ไปจนกระทั่งหนวยใชไดใชหมดส้ินไป และไดรับอนุมัติใหจํ าหนายออกจาก
บัญชีคุมของกองทัพบกแลว
         3.5 การควบคุมทางการสงกํ าลัง  ( Supply  Control ) หมายถึง วิธีดํ าเนินการที่เกี่วยกับระบบการ
รายงาน การคํ านวณ การรวบรวมขอมูล และการประเมินคา  เพื่อใหส่ิงอุปกรณตามความตองการทั้งส้ิน
ไดสวนสัมพันธกับทรัพยสินที่มีอยู อันจะเปนแนวทางในการประมาณการดานงบประมาณการจัดหา การ
แจกจาย และการจํ าหนายส่ิงอุปกรณ
         3.6 การจัดหา  ( Procurement ) หมายถึง กรรมวิธีเพื่อใหไดมาซึ่งส่ิงอุปกรณ
         3.7 การแจกจาย  ( Distribution ) หมายถึง การรับ การจาย การเก็บรักษา และการขนส่ิงอุปกรณ
         3.8 การจํ าหนาย  ( Disposal ) หมายถึง    กรรมวิธีในการตัดยอดส่ิงอุปกรณออกจากความรับผิด
ชอบของกองทัพบก    เนื่องจากสูญไป  ส้ินเปลืองไป (ส่ิงอุปกรณส้ินเปลือง) ชํ ารุดเสียหายจนไมสามารถ
ซอมใหคืนสภาพไดอยางคุมคา เส่ือมสภาพจนใชงานไมได หรือสูญหาย, ตาย, เกินความตองการ หรือเปน
ของลาสมัย ไมใชราชการตอไป
         3.9 ส่ิงอุปกรณ  ( Supplies )  หมายถึง ส่ิงของที่จํ าเปนทั้งมวลสํ าหรับหนวยทหารรวมทั้งที่มีไวเพื่อ
การดํ ารงอยู และการปฏิบัติของหนวยทหารดวย เชน อาหาร เคร่ืองแตงกาย เชื้อเพลิง สัตว ยานพาหนะ
อาวุธ กระสุน วัตถุระเบิด เคร่ืองจักรกล ตลอดจนเคร่ืองมือเคร่ืองใชตาง ๆ เปนตน
         3.10 ส่ิงอุปกรณประเภท ๒  ( Class 2 Supplies ) หมายถึง ส่ิงอุปกรณซึ่งอนุมัติใหหนวยมีไวใน
ครอบครอง   โดยระบุเปนอัตราของหนวยหรือบุคคล เชน เคร่ืงแตงกาย อาวุธ เคร่ืองมือ     และชิ้นสวนซอม
เปนตน
         3.11 ส่ิงอุปกรณประเภท ๔  ( Class 4 Supplies ) หมายถึง ส่ิงอุปกรณซึ่งมิไดระบุไวในอัตราของ
หนวย หรือมิไดจัดไวเปนส่ิงอุปกรณตามประเภทอ่ืน ๆ แตอาจอนุมัติใหหนวยมีไวในครอบครองตามความ
จํ าเปน เชน วัสดุในการกอสราง   และเคร่ืองปรับอากาศ  เปนตน
         3.12 ส่ิงอุปกรณสํ าเร็จรูป  ( End  Item ) หมายถึง ส่ิงอุปกรณที่เกิดจากการรวมเขาดวยกัน
ของผลิตภัณฑสํ าเร็จรูป  องคประกอบ  สวนประกอบ   ชิ้นสวนและ/หรือวัสดุซึ่งพรอมที่จะใชได
ตามความมุงหมาย เชน เรือ รถถัง เคร่ืองบิน และโรงงานจักรกลเคล่ือนที่ เปนตน
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         3.13 ส่ิงอุปกรณสํ าคัญ  ( Critical  Item ) หมายถึง ส่ิงอุปกรณที่มีความจํ าเปนตอการฝก การรบ
ราคาแพง ยากตอการจัดหาหรือการผลิต มีความตองการไมแนนอน อาจจะขาดหรือเกินอยูเสมอในระบบ
การสงกํ าลัง และ/หรือ เปนรายการที่อาจจะเกิดวิกฤตในวัสดุข้ันมูลฐาน โดยกรมฝายยุทธบริการเสนอ
บัญชีรายการใหกองทัพบกประกาศเปนส่ิงอุปกรณสํ าคัญ เชน รถถัง ชุดเรดาร เคร่ืองแตงกายพิเศษ
โทรศัพทสนาม และหนากากปองกันไอพิษ เปนตน
         3.14 ส่ิงอุปกรณหลัก  ( Major  Item ) หมายถึง ส่ิงอุปกรณที่ใชเวลาในการจัดหานาน และราคาแพง
แตมิไดระบุไวเปนส่ิงอุปกรณสํ าคัญ  โดยกรมฝายยุทธบริการที่รับผิดชอบทํ าบัญชีเปนผูกํ าหนด และ
ประกาศเปนส่ิงอุปกรณหลักไดเอง เชน เคร่ืองมือกอสราง และเคร่ืองส่ือสารประจํ าที่ เปนตน
         3.15 ส่ิงอุปกรณรอง  ( Secondary  Item ) หมายถึง ส่ิงอุปกรณสํ าเร็จรูปทุกรายการซึ่งมิไดระบุไว
เปนส่ิงอุปกรณสํ าคัญ และส่ิงอุปกรณหลัก โดยทั่วไปแลวส่ิงอุปกรณเหลานี้จะใชเวลาในการจัดหาส้ัน
ราคาถูก และงายตอการจัดหา เชน เคร่ืองแตงกาย เคร่ืองสนาม  ส่ิงอุปกรณทั่วไป เคร่ืองใชประจํ าบานพัก
และนํ้ ามัน เปนตน
         3.16 ส่ิงอุปกรณถาวร  ( Permanent  Supplies ) หมายถึง ส่ิงอุปกรณถาวรกํ าหนดอายุ และส่ิง
อุปกรณถาวรไมกํ าหนดอายุของส่ิงอุปกรณทั้งมวล    ซึ่งจํ าเปนสํ าหรับการปฏิบัติของหนวยทางทหาร
         3.17 ส่ิงอุปกรณถาวรกํ าหนดอายุ  ( Shelf-Life Item ) หมายถึง  ส่ิงอุปกรณสํ าเร็จรูป ซึ่งมีสภาพและ
ลักษณะมั่นคงตอการใชงาน   แตยอมเส่ือมสภาพเส่ือมราคาไปตามวาระ และระยะเวลาแหงการใชงาน
         3.18 ส่ิงอุปกรณถาวรไมกํ าหนดอายุ  ( Non-Shelf-Life Item )  หมายถึง  ส่ิงอุปกรณสํ าเร็จรูปซึ่งมี
สภาพและลักษณะมั่นคงตอการใชงาน หากมีการเก็บรักษา และ การปรนนิบัตบํ ารุงเปนอยางดีแลว ยอม
จะมีอายุยืนนาน
         3.19 ส่ิงอุปกรณใชส้ินเปลือง  ( Consumption  Supplies )  หมายถึง  ส่ิงอุปกรณที่ใชแลวยอมหมด
ส้ินไป ไมคงรูป ไมคงสภาพ และ/หรือ ไมมีคุณคาของการใชงาน เหมือนเดิม
         3.20 ส่ิงอุปกรณสํ ารองเพื่อการซอมบํ ารุง  ( Maintenance  Float ) หมายถึง ส่ิงอุปกรณสํ าเร็จรูป
หรือองคประกอบที่สะสมไว ณ ที่ตั้งการสงกํ าลังหรือซอมบ ํารุง เพื่อจายทดแทนส่ิงอุปกรณที่ชํ ารุดซอมได
ซึ่งไมสามารถซอมบ ํารุง โดยหนวยสนับสนุนไดทันตามกํ าหนด
         3.21 ส่ิงอุปกรณใชการได  ( Usable  Item )  หมายถึง  ส่ิงอุปกรณที่มีคุณภาพใชงานไดตามความ
มุงหมายเดิม
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         3.22 ส่ิงอุปกรณใชการไมได  ( Unusable  Item )  หมายถึง  ส่ิงอุปกรณที่ลาสมัยหรือสึกหรอ ชํ ารุด
ไมสามารถน ําไปใชไดตามความมุงหมายเดิม จํ าเปนตองซอมปรับสภาพ หรือดัดแปลงกอนที่จะนํ าเขาเก็บ
รักษา เพื่อแจกจายหรือเพื่อใชงานตอไป
         3.23 ส่ิงอุปกรณซอมคุมคา  ( Repairable  Item ) หมายถึง ส่ิงอุปกรณที่ชํ ารุด และตองการซอม ซึ่ง
พิจารณาแลวเห็นวาเปนการเหมาะสม และประหยัดในการซอมบ ํารุง
         3.24 ส่ิงอุปกรณงดใชการ  ( Non-Service  Item ) หมายถึง ส่ิงอุปกรณสํ าเร็จรูปซึ่งอยูในลักษณะใด
ลักษณะหนึ่ง คือ
                   3.24.1 ไมท ํางานตามหนาที่
                   3.24.2 ไมปลอดภัยในการใช
                   3.24.3 ถาใชตอไปจะเสียหายมากข้ึน
         3.25 ยุทธภัณฑ  ( Material ) หมายถึง ส่ิงอุปกรณทั้งมวลอันจํ าเปนตอการปฏิบัติการ เพื่อดํ ารงอยู
และสนับสนุนการปฏิบัติการรบของหนวยทหาร (รวมถึงเรือรบ รถถัง อาวุธอัตราจร อากาศยาน ฯลฯ และ
อะไหลที่เกี่ยวของ ชิ้นสวนอะไหลชิ้นสวนซอมและอุปกรณสนับสนุน แตไมรวมถึงอสังหาริมทรัพย สถานที่
ตั้งและสาธารณูปโภค )
         3.26 ยุทโธปกรณ  ( Equipment ) หมายถึง ส่ิงอุปกรณทั้งมวลที่ตองการจัดใหบุคคล  หรือหนวย
ทหาร ไดแก อาวุธ ยานพาหนะ เคร่ืองแตงกาย เคร่ืองมือ ฯลฯ
         3.27 วัสดุ  ( Materials ) หมายถึง ชิ้นสวนหรือส่ิงของตาง ๆ ซึ่งไดทํ าข้ึนหรือประกอบข้ึน
         1.3.28 ชิ้นสวนซอม  ( Spare Part ) หมายถึง องคประกอบ สวนประกอบและชิ้นสวนที่ใชในการ
ซอมบ ํารุงส่ิงอุปกรณตามที่กํ าหนดไวในคูมือสงกํ าลัง และ/หรือ คูมือเทคนิคที่มีบัญชีชิ้นสวนซอม เชน ลํ า
กลองปน คาบูเรเตอร และหลอดวิทย ุเปนตน
         3.29 องคประกอบ  ( Component ) หมายถึง ส่ิงอุปกรณที่เกิดจากการรวมเขาดวยกันของสวน
ประกอบ และชิ้นสวนตางๆ ซึ่งเมื่อประกอบ สามารถปฏิบัติงานไดในตัวเอง แตอาจตองอาศัยการควบคุม
จากภายนอก หรืออาศัยการขับเคล่ือนจากแหลงอ่ืนประกอบดวย เชน เคร่ืองยนต และเคร่ืองกํ าเนิดไฟฟา
เปนตน
         3.30 สวนประกอบ  ( Assembly ) หมายถึง ส่ิงอุปกรณซึ่งประกอบดวยชิ้นสวนตาง ๆ ที่เชื่อมตอหรือ
สัมพันธกันตั้งแตสองชิ้นข้ึนไป และสามารถถอดแยกออกจากกันได เชน เคร่ืองเปล่ียนความเร็ว และคาบูเร
เตอร เปนตน
         3.31 ชิ้นสวน ( Part ) หมายถึง ส่ิงอุปกรณที่ไมสามารถถอดแยกออกจากกันได หรือเปนส่ิงอุปกรณที่
ไดออกแบบไวใหถอดแยกออกจากกันไมไดเชน หลอดวิทยุ ยางนอกรถยนตและลํ ากลองปน เปนตน
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         3.32 คลัง  ( Depot ) หมายถึง หนวยที่มีความรับผิดชอบในการปฏิบัติภารกิจในเร่ือง ความตองการ
การควบคุม การจัดหา การแยกประเภท การแจกจาย การซอมบํ ารุง และการจํ าหนายส่ิงอุปกรณ
         3.33 คลังสายงาน  ( Technical Service Depot ) หมายถึง คลังซึ่งกรมฝายยุทธบริการ   หรือกรม
ฝายกิจการพิเศษ ไดจัดตั้งข้ึนเพื่อปฏิบัติภารกิจของคลังสายงานเดียวกัน
         3.34 คลังทั่วไป  ( Distribution  Depot )  หมายถึง คลังที่จัดตั้งข้ึนเพื่อ ปฏิบัติภารกิจของคลัง ตั้งแต
สองสายงานข้ึนไป
         3.35 คลังกองบัญชาการชวยรบ  ( Army Support command Depot ) หมายถึง คลังทั่วไปซึ่ง กอง
บัญชาการชวยรบไดจัดตั้งข้ึน
         3.36 คลังสวนภูมิภาค   ( Regional Depot ) หมายถึง คลังทั่วไปซึ่งมณฑลทหารบกหรือจังหวัด
ทหารบก ไดจัดตั้งข้ึน
         3.37 หนวยสนับสนุนทางการสงกํ าลัง  ( Supply Support Unit ) หมายถึง หนวยสนับสนุนโดยตรง
หนวยสนับสนุนทั่วไป และคลัง
         3.38 หนวยสนับสนุนทั่วไป  (General Support Unit (GSU) หมายถึง หนวยซึ่งมีภารกิจสนับสนุน
ดานการสงกํ าลัง และ/หรือ การซอมบํ ารุงตอหนวยสนับสนุนโดยตรง
         3.39 หนวยสนับสนุนโดยตรง  ( Direct support / Repair support Unit )   หมายถึง หนวยซึ่งมีภาร
กิจสนับสนุนดานการสงกํ าลัง และ/หรือ การซอมบํ ารุงโดยตรงตอหนวยใช
         3.40 หนวยใช  ( Use Unit ) หมายถึง   หนวยที่ไดรับประโยชนจากส่ิงอุปกรณ ตาม อจย.,อสอ.หรือ
อัตราอนุมัติอ่ืนใด ซึ่งไดรับประโยชนจากการใชส่ิงอุปกรณนั้น ๆ
         3.41 หนวยเบิก  ( Requisitioning Unit ) หมายถึง หนวยใชตั้งแตระดับกองพันหรือเทียบเทา หรือ
กองรอยอิสระข้ึนไป หรือหนวยอิสระที ่ ทบ.อนุมัต ิ หรือหนวยสนับสนุนทางการสงกํ าลังทุกระดับที่เบิกส่ิง
อุปกรณไปยังหนวยจาย
         3.42 หนวยจาย   ( Distribution Unit ) หมายถึง หนวยสนับสนุนทางการสงกํ าลังซึ่งทํ าหนาที่จายส่ิง
อุปกรณใหแกหนวยเบิก
         3.43 หนวยบัญชีคุม  ( Stock  Control  Unit ) หมายถึง หนวยซึ่งดํ าเนินการควบคุมทางบัญชีตอส่ิง
อุปกรณ
         3.44 วันสงกํ าลัง  ( Day of Supply ) ( DOS ) หมายถึง ปริมาณส่ิงอุปกรณที่ประมาณวาจะใชส้ิน
เปลืองไปในหนึ่งวันตามสภาพการณตาง ๆ
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         3.45 ระดับสงกํ าลัง  ( Level of Supply ) (LOS)  หมายถึง ปริมาณส่ิงอุปกรณ ณ ที่ตั้งทางการสง
กํ าลังตาง ๆ ที่ไดรับอนุมัติใหสะสมไว เพื่อสนับสนุนการสงกํ าลังใหสมบูรณและตอเนื่อง  โดยปกติจะตอง
กํ าหนดเปนจํ านวนวันสงกํ าลัง หรืออาจจะก ําหนดเปนจํ านวนส่ิงอุปกรณก็ได
         3.46 ระดับปฏิบัติการ  ( Operating Level ) (OL) หมายถึง ปริมาณส่ิงอุปกรณที่ตองการใหมีไว
เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติการในระยะเวลาเบิก  หรือรับส่ิงอุปกรณ ที่สงมาเพิ่มเติม
         3.47 ระดับปลอดภัย  ( Safety Level ) (SL)  หมายถึง ปริมาณส่ิงอุปกรณที่เพิ่มเติมจากระดับปฏิบัติ
การใหมีคงคลังไว   เพื่อสามารถปฏิบัติการไดอยางตอเนื่องในเมื่อมีเหตุขัดของในการสงเพิ่มเติมตามปกติ
หรือเมื่อความตองการไมเปนไปตามที่คาดคะเนไว
         3.48 ระดับเก็บกัน  ( Retention Level ) (RL) หมายถึง ปริมาณส่ิงอุปกรณที่หนวยสนับสนุนทางการ
สงกํ าลังไดรับอนุมัติใหเก็บกันไวไดเกินกวาเกณฑเบิก
         3.49 เกณฑสะสม  ( Stockage Objective ) (SO) หมายถึง ปริมาณสูงสุดของส่ิงอุปกรณที่มีคงคลัง
เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติการไดอยางตอเนื่องซึ่งประกอบดวยระดับปฏิบัติการและระดับปลอดภัย
         3.50 เกณฑเบิก  ( Requisitioning Objective ) (RO) หมายถึง ปริมาณสูงสุดของส่ิงอุปกรณคงคลัง
รวมกับคางรับ ซึ่งจํ าเปนสํ าหรับสนับสนุนการปฏิบัติการในระยะนั้น และเพียงพอสํ าหรับความตองการที่
คาดวาจะมใีนอนาคต หรือคือผลรวมของเกณฑสะสมกับเวลาในการเบิก และจัดสง
         3.51 เกณฑความตองการ    ( Requirement Objective ) (RO) หมายถึง     ปริมาณสูงสุดของส่ิง
อุปกรณคงคลังรวมกับที่ส่ังซื้อ ซึ่งจํ าเปนสํ าหรับสนับสนุนการปฏิบัติการในระยะนั้น และพอเพียงสํ าหรับ
ความตองการที่คาดวาจะมใีนอนาคต   หรือ   คือ ผลรวมของส่ิงอุปกรณตามระดับปลอดภัย  วงรอบการ
จัดหา  เวลาลวงหนาในการจัดหา   และเวลาที่เสียไปในการรายงานสถาพภาพ
         3.52 เวลาในการเบิกและจัดสง  ( Order & Shipping Time ) (OST) หมายถึงเวลานับตั้งแตวันที่
หนวยเบิกทํ าการเบิกส่ิงอุปกรณ จนถึงวันที่ไดรับส่ิงอุปกรณ
         3.53 เวลาลวงหนาในการจัดหา  ( Procurement Lead Time ) หมายถึง เวลานับตั้งแตริเร่ิมทํ าการ
จัดหาจนถึงวันที่ไดรับส่ิงอุปกรณงวดแรกเขาสูระบบการสงกํ าลัง
         3.54 วงรอบการสอบทาน  ( Review Cycle ) หมายถึง หวงเวลาที่กํ าหนดใหทํ าการสอบทาน
         3.55 วงรอบการเบิก   ( Requisitioning Cycle ) หมายถึง หวงเวลาที่กํ าหนดใหทํ าการเบิก
         3.56 วงรอบการจัดหา  ( Procurement Cycle ) หมายถึง หวงเวลาที่กํ าหนดใหทํ าการจัดหา
         3.57 จุดเพิ่มเติม  ( Reorder Point ) หมายถึง ปริมาณส่ิงอุปกรณระดับที่ตองการทํ าการเบิกเพิ่มเติม
ซึ่งเทากับผลรวมของระดับปลอดภัยกับเวลาในการเบิก และจัดสง ทั้งนี้เพื่อเก็บรักษาไวซึ่งเกณฑสะสม
                                                                         



         3.58 ปจจัยทดแทน  ( Replacement Factor ) หมายถึง ตัวเลขแสดงความส้ินเปลืองของส่ิงอุปกรณ
ถาวร เปนรอยละหรือพันละตอเดือน
         3.59 อัตราส้ินเปลือง  ( Consumption Rate ) หมายถึง ตัวเลขที่แสดงความส้ินเปลืองของส่ิง
อุปกรณใชส้ินเปลือง โดยกํ าหนดเปนมาตราอยางใดอยางหนึ่งตามความเหมาะสม
         3.60 คงคลัง  (On Hand) (OH) หมายถึง ปริมาณส่ิงอุปกรณที่มีอยูในครอบครองของหนวยตาม
บัญชีคุมในขณะนั้น
         3.61 คางรับ  ( Due In ) (DI) หมายถึง ปริมาณส่ิงอุปกรณที่คาดหมายวาจะไดรับจากการจัดซื้อ การ
เบิก และจากแหลงอ่ืน ๆ เชน การโอนและการซอมบํ ารุง เปนตน
         3.62 คางจาย  ( Due Out )(DO) หมายถึง ปริมาณส่ิงอุปกรณซึ่งหนวยจายไมสามารถจายใหหนวย
เบิกไดครบในขณะที่ขอเบิกมาโดยบันทึกเปนหลักฐานไว   เพื่อปลดเปล้ืองคางจายให    เมื่อมีส่ิงอุปกรณ
         3.63 การเบิก  ( Requisitioning ) หมายถึงวิธีด ําเนินการเสนอคํ าขอไปยังหนวยสนับสนุนทางการสง
กํ าลัง เพื่อขอรับส่ิงอุปกรณตามจํ านวนที่ตองการ
         3.64 การยืม  ( Memorandum ) หมายถึง วิธีดํ าเนินการขอรับการสนับสนุน ส่ิงอุปกรณเปนการชั่ว
คราว (เวนชิ้นสวนซอม) สํ าหรับเพิ่มพูนการปฏิบัติภารกิจ หรือสํ าหรับการทรงชีพของหนวยใชซึ่งหนวยไม
ไดรับอนุมัติใหมีส่ิงอุปกรณดังกลาวไวในครอบครอง หรืออนุมัติใหมีไวแลวแตไมเพียงพอ
         3.65 การติดตามใบเบิก  ( Requisitioning Tracking )   หมายถึง การสอบถามเพื่อขอทราบผลการ
ปฏิบัติตอใบเบิกที่ไดเสนอ ไปยังหนวยสนับสนุนทางการสงกํ าลัง
         3.66 การยกเลิกการเบิก   ( Requisitioning Cancel ) หมายถึง การแจงระงับการจายส่ิงอุปกรณ
ตามใบเบิกที่หนวยเบิกเสนอมา อาจจะเปนทั้งหมดหรือบางสวนของการเบิกก็ได
         3.67 การรับ  ( Receipt ) หมายถึง การดํ าเนินกรรมวิธีเพื่อเขาครอบครองส่ิงอุปกรณที่ไดมาจากการ
จัดหา
         3.68 การจาย  (Distribution)    หมายถึง   การดํ าเนินการตอบสนองความตองการตามที่หนวยเบิก
ไดสงคํ าขอมา
         3.69 การปลดเปล้ืองคางจาย  ( Due out release )  หมายถึง  การจายส่ิงอุปกรณที่คางจายใหกับ
หนวยเบิก โดยอัตโนมัติตามใบเบิกที่คางจาย
         3.70 การเก็บรักษา  ( Storaging ) หมายถึง การเตรียมพื้นที่การนํ าส่ิงอุปกรณเขา - ออก การเก็บ
หรือการวาง การระวังรักษาส่ิงอุปกรณในที่เก็บ รวมทั้งการปรนนิบัติบํ ารุง และการซอมบํ ารุงขณะเก็บ
รักษา และกอนจายดวย
         3.71 การสํ ารวจ  ( Inventory )   หมายถึง   การสํ ารวจส่ิงอุปกรณ   และ การสํ ารวจที่เก็บ
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         3.72 การสํ ารวจส่ิงอุปกรณ  ( Supply  inventory ) หมายถึง การนับจํ านวนและการตรวจสภาพส่ิง
อุปกรณในที่เก็บใหตรงกับหลักฐานบัญชีคุม
         3.73 การสํ ารวจที่เก็บ  ( Storage inventory ) หมายถึง การตรวจสอบที่เก็บส่ิงอุปกรณืใหตรงกับ
บัตรบัญชีคุมส่ิงอุปกรณ หรือบัตรแสดงที่เก็บของ
         3.74 การขนสง  ( Transportation ) หมายถึง การเคล่ือนยายส่ิงอุปกรณ ระหวางหนวยสงกับหนวย
รับ
         3.75 การสงคืน  ( Withdrawn ) หมายถึง การสงส่ิงอุปกรณกลับคืนหนวยจาย หรือหนวยสนับสนุน
ทางการสงกํ าลังโดยมิไดหมายถึง การสงซอม หรือสงส่ิงอุปกรณที่ซอมเสร็จแลวกลับคืนหนวยสงซอม
         3.76 การโอน  ( Transfer ) หมายถึง การโอนความรับผิดชอบในส่ิงอุปกรณ       ระหวางสายยุทธ
บริการ หรือการโอนสิทธิครอบครองส่ิงอุปกรณระหวางหนวย
         3.77 สายการบังคับบัญชา  ( Chain of command ) หมายถึง ความเกี่ยวพันใน     การบังคับบัญชา
ของหนวยเหนือที่มีตอหนวยรองตามลํ าดับ เชน กองทัพบก-กองทัพภาค-กองพล-กรม-กองพัน-กองรอย
เปนตน
         3.78 สายการสงกํ าลัง  ( Supply Channel ) หมายถึง ความเกี่ยวพันในทางการสงกํ าลังของหนวย
เหนือ ที่มีตอหนวยรองตามลํ าดับ เชน กองทัพบก-กรมฝายยุทธบริการ หรือกรมฝายกิจการพิเศษ-หนวย
สนับสนุนทั่วไป-หนวยสนับสนุนโดยตรง-หนวยใช

1 – 8
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                                                                   บทที ่2  
                                         ความรับผิดชอบในสิ่งอุปกรณ
          1. ความรับผิดชอบในส่ิงอุปกรณ
             1.1 ใหรับผิดชอบเฉพาะส่ิงอุปกรณนอกโครงการเทานั้น สวนส่ิงอุปกรณในโครงการใหถือความรับ
ผิดชอบตามที่ประเทศหรือองคการหรือตัวแทนที่ใหความชวยเหลือตามโครงการนั้น ๆ
กํ าหนดไว
             1.2 การกํ าหนดความตองการใหรวมถึงการกํ าหนดคุณลักษณะเฉพาะของส่ิงอุปกรณที่สายงาน
รับผิดชอบดวย
        2.ส่ิงอุปกรณสํ าเร็จรูปรายการใดมีองคประกอบส่ิงอุปกรณอยูในความรับผิดชอบหลายสายงานให
กรมฝายยุทธบริการ หรือกรมฝายกิจการพิเศษที่รับผิดชอบตอส่ิงอุปกรณสํ าเร็จรูปนั้นรับผิดชอบในส่ิง
อุปกรณโดยตลอด
       3.ถาองคประกอบของส่ิงอุปกรณสํ าร็จรูปรายการใดอยูในความรับผิดชอบของกรมฝายยุทธบริการ 
หรือกรมฝายกิจการพิเศษใด ใหกรมฝายยุทธบริการ และกรมฝายกิจการพิเศษนั้น ๆ รับผิดชอบตอองค
ประกอบดังตอไปนี้
             3.1 การแจกจายองคประกอบ เพื่อใหกรมฝายยุทธบริการ   หรือกรมฝายกิจการเศษที่รับผิดชอบ
ตอส่ิงอุปกรณสํ าเร็จรูปนั้น ๆ นํ าไปประกอบใหครบชุด
             3.2 การจายทดแทนองคประกอบของส่ิงอุปกรณสํ าเร็จรูปนั้น โดยตรงตอหนวยรับการ
สนับสนุน
         4. ส่ิงอุปกรณรายการใดจํ าเปนตองอยูในความรับผิดชอบมากกวาหนึ่งสายงานแลวกองทัพ
บกจะกํ าหนดใหทราบ สํ าหรับการกํ าหนดคณุลักษณะเฉพาะกองทัพบกจะมอบใหสายงาน หนึ่งเปนผูรับ
ผิดชอบ สวนสายงานอ่ืนที่เกี่ยวของเปนผูกํ าหนดคุณลักษณะเฉพาะตามที่สายงานตองการแลวเสนอให
สายงานที่รับผิดชอบรวบรวมปรับปรุงใหม แลวเสนอขออนุมัติตอกองทัพบก
       5. ส่ิงอุปกรณรายการใดที่ไมสามารถอนุโลมเขาอยูในสายงานอ่ืนใดใหอยูในความรับผิดชอบ
ของกรมพลาธิการทหารบก
        6. ความรับผิดชอบในส่ิงอุปกรณ กรมฝายยุทธบริการ และกรมฝายกจิการพิเศษ
รับผิดชอบส่ิงอุปกรณตามรายการตอไปนี้
          6.1 กรมสรรพาวุธทหารบก
             6.1.1 อาวุธ กระสุน และวัตถุระเบิด
             6.1.2 รถยนตสงคราม
             6.1.3 รถหัวลากและรถกึ่งพวงชานตํ่ า
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             6.1.4 เคร่ืองควบคุมการยิงที่ไมใชอีเล็กโทรนิกส
             6.1.5 วัสดุทํ าความสะอาดอาวุธ และเคร่ืองควบคุมการยิง      เชน   นํ้ ามันท ําความสะอาดลํ า
กลองปน นํ้ ามันหลอล่ืนปองกันสนิม ไขหลอล่ืนอาวุธ และผาถูทํ าความสะอาดชนิดไมมกีรด และดาง
เปนตน
             6.1.6 ส่ิงอุปกรณตาง ๆ ที่ใชในการผลิต สราง ทดสอบ และซอมบ ํารุงส่ิงอุปกรณ ตามขอ 6.1.1 –
6.1.5
          6.2 กรมวิทยาศาสตรทหารบก
             6.2.1 อาวุธ กระสุน และวัตถุระเบิดทางนิวเคลียร ชีวะ เคมี
             6.2.2 เคร่ืองตรวจสารกัมมนัตรังสี ชีวะ และเคมี
             6.2.3 เคร่ืองปองกันนิวเคลียร ชีวะ และเคมี
             6.2.4 วัตถุเคมี และอุปกรณทางวิทยาศาสตรเวนที่ไดกํ าหนดใหอยูในความรับผิดชอบ
ของสายงานอ่ืน
             6.2.5 กาซ และทอบรรจุกาซทุกชนิด  เวนที่ไดกํ าหนดใหอยูในความรับผิดชอบของสายงานอ่ืน
             6.2.6 นํ้ ากรด กํ ามะถัน และนํ้ ากล่ันที่ใชกับแบตเตอร่ี
             6.2.7 เคร่ืองมือดับเพลิง และสารเคมีที่ใชในการดับเพลิงเวนรถดับเพลิง    และ
อุปกรณประจํ ารถดับเพลิง
             6.2.8 เคร่ืองอัดลมที่ใชกับเคร่ืองฉีดไฟ
             6.2.9 ส่ิงอุปกรณตาง ๆ ที่ใชในการผลิต สราง  ทดสอบ และซอมบ ํารุงส่ิงอุปกรณตามขอ 6.2.1 –
6.2.8
          6.3 กรมการทหารส่ือสาร
             6.3.1 เคร่ืองส่ือสาร เคร่ืองกํ าเนิดไฟฟาประกอบเคร่ืองส่ือสารขนาดไมเกิน ๕  กิโลวัตต
             6.3.2 เคร่ืองอีเล็กโทรนิกส ที่มิไดก ําหนดไวใหอยูในความรับผิดชอบของสายงานอ่ืน
             6.3.3 เคร่ืองควบคุมการยิงที่ใชอีเล็กโทรนิกส
             6.3.4 ส่ิงอุปกรณสํ าหรับการอุตุนิยมวิทยา
             6.3.5 ส่ิงอุปกรณตาง ๆ ที่ใชในการถายทํ า และฉายภาพเวนที่ใชในการทํ าแผนผัง แผนที่ และรูป
แบบ
             6.3.6 ส่ิงอุปกรณตาง ๆ  ที่ใชในการผลิต  และซอมบ ํารุงแบตเตอร่ีแหงในกิจการส่ือสาร
             6.3.7 แบตเตอร่ีแหง  เวนที่ไดกํ าหนดไวใหอยูในความรับผิดชอบของสายงานอ่ืน
             6.3.8 ส่ิงอุปกรณตาง ๆ ที่ใชในการผลิต สราง ทดสอบ และซอมบ ํารุงส่ิงอุปกรณตามขอ 6.3.1 –
6.3.7
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          6.4 กรมแพทยทหารบก
             6.4.1 ยา เวชภัณฑ พยาธิภัณฑ รีเอเจน เคมีการแพทย กาซ ที่ใชทางการแพทยรวมทั้งอุปกรณ
และชีววัตถุ ซึ่งหมายถึงเลือด วัคซีน เซรุม พลาสมา เปนตน
             6.4.2 ส่ิงอุปกรณที่เกี่ยวกับการรักษาพยาบาล การฟนฟูสมรรถภาพของรางกาย และกิจการทาง
การแพทย
             6.4.3 ส่ิงอุปกรณตาง ๆ ที่ใชในกิจการเวชกรรมปองกัน   เวนเคร่ืองมอือาบเส้ือผาดวยนํ้ ายา
             6.4.4 ส่ิงอุปกรณตาง ๆ ที่ใชในการวิเคราะหวิจัยทางดานวิทยาศาสตรการแพทย และที่ใชในการ
เรียนสอนทางดานการแพทยเวนที่กํ าหนดใหอยูในความรับผิดชอบของสายงานอ่ืน
             6.4.5 ส่ิงอุปกรณตาง ๆ ที่ใชในการผลิต สราง ทดสอบ และซอมบ ํารุงส่ิงอุปกรณตามขอ 6.4.1 –
6.4.5

          6.5 กรมพลาธิการทหารบก
                6.5.1 อาหาร
                6.5.2 เคร่ืองใชในการเล้ียงดู  และประกอบอาหาร  ตลอดจนอุปกรณในการเก็บ
รักษาเสบียง
                6.5.3 เคร่ืองแตงกาย เคร่ืองแบบ เคร่ืองใชประจํ ากาย และประจ ําหนวย ซึ่งเปนจํ าพวกหนัง และ
ส่ิงถักทอ เวนเคร่ืองแตงกายที่ใชในการปองกันสงครามนิวเคลียร ชีวะ เคมี
                6.5.4 อุปกรณสํ าหรับใชสงทางอากาศ
                6.5.5 นํ้ ามันเชื้อเพลิง นํ้ ามันอุปกรณ และกาซเชื้อเพลิง
                6.5.6 เคร่ืองมือเคร่ืองใชในกิจการนํ้ ามัน รวมทั้งเคร่ืองมือ เคร่ืองใช และอุปกรณในการจายนํ้ า
มันทางทอ และถังนํ้ ามันขนาดใหญ
                 6.5.7 ปมสูบจายนํ ้ามันเชื้อเพลิง
                 6.5.8 ครุภัณฑ เคร่ืองใชสํ านักงาน และอาคารบานพัก
                 6.5.9 เคร่ืองเขียน เวนแบบพิมพ และกระดาษที่ใชในกิจการแผนที่
                 6.5.10 เคร่ืองบริการซักรีด
                 6.5.11 เคร่ืองอาบนํ้ า อุปกรณการอาบนํ้ า และเคร่ืองใชส้ินเปลืองในหองนํ้ า
                 6.5.12 รถยกของ และเคร่ืองทุนแรงที่ใชในกิจการคลังส่ิงอุปกรณ
                 6.5.13 วัตถุทํ าความสะอาด เชน ยาขัดหนัง ยาขัดโลหะ ผาทํ าความสะอาด  เปนตน เวนที่
กํ าหนดใหอยูในความรับผิดชอบของสายงานอ่ืน

6.5.14 ส่ิงอุปกรณตาง ๆ ที่ใชในการผลิต สราง ทดสอบ และซอมบาํรุงส่ิงอุปกรณตามขอ 6.5.1
– 6.5.13
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       6.6 กรมการทหารชาง
             6.6.1 เคร่ืองมือกอสรางในสนามรวมทั้งรถยนตบรรทุกเททายทุกชนิดเวนรถยนตบรรทุก
เททายที่กํ าหนดไวในสายงานอ่ืน
             6.6.2 ยาง และแบตเตอร่ีที่ใชกับเคร่ืองมอืกอสราง และรถยนตบรรทุกเททาย ตามขอ
6.6.1
             6.6.3 วัสดุกอสรางในสนาม
             6.6.4 เคร่ืองขามลํ านํ ้าทุกชนิด ไดแก สะพานเคร่ืองหนุนมั่น สะพานเคร่ืองหนุนลอย ระบบสะพาน
ที่ติดตั้งอยูบนตัวรถสายพานวางสะพาน เรือยนตสรางสะพาน เปนตน
             6.6.5 ส่ิงอุปกรณเกี่ยวกับโยธาสนาม ปอมสนาม การพราง และการสงกํ าลังทางทอใน
สนาม
             6.6.6 เคร่ืองประปาสนาม
             6.6.7 เคร่ืองกํ าเนิดไฟฟาที่มิไดกํ าหนดไวใหอยูในความรับผิดชอบของสายงานอ่ืน รวมทั้งอุปกรณ
ไฟฟาเพื่อแสงสวาง และพลังงานในสนาม
             6.6.8 ส่ิงอุปกรณเกี่ยวกับสงครามทุนระเบิด ชุดเคร่ืองหมายดงระเบิด และแบตเตอร่ีที่ใชกับเคร่ือง
ตรวจคนทุนระเบิด
             6.6.9 เคร่ืองอัดลม และเคร่ืองมือใชลมอัด
             6.6.10 ส่ิงอุปกรณเกี่ยวกับการเชื่อมโลหะ ชางเหล็ก ชางไม และชางเคร่ืองจักร
             6.6.11 สี และส่ิงอุปกรณเกี่ยวกับสี เพื่อการปรนนิบัติบํ ารุงการซอมบํ ารุง และการสงส่ิงอุปกรณ
             6.6.12 กลองเล็งกลางคืน ใชงานดานการตรวจการณ
             6.6.13 แผนที่ และส่ิงอุปกรณเกี่ยวกับแผนที่
             6.6.14 ส่ิงอุปกรณตาง ๆ ทีใชในการผลิตสราง ทดสอบ และซอมบ ํารุงส่ิงอุปกรณ ตามขอ 6.6.1 –
6.6.13

        
6.7 กรมยุทธโยธาทหารบก

             
6.7.1 ส่ิงอุปกรณที่ใชในการกอสราง

   
ซอมอาคาร

 
ส่ิงปลูกสรางทางการประปา

 
และการไฟฟาของ

ที่ตั้งปกติ

             6.7.2 เคร่ืองทํ าความเย็น เคร่ืองปรับอากาศ และพัดลม
             6.7.3 รถแทรกเตอร เวนที่กํ าหนดใหอยูในความรับผิดชอบของสายงานอ่ืน
             6.7.4 ระบบท ํานํ ้ารอนจากพลังแสงอาทิตย

6.7.5 ส่ิงอุปกรณตาง ๆ ที่ใชในการผลิต สราง ทดสอบ และซอมบาํรุงส่ิงอุปกรณ
ตามขอ 6.7.1 – 6.7.4
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       6.8 กรมการขนสงทหารบก
             6.8.1 ยานพาหนะทางบก พรอมส่ิงอุปกรณเวนที่กํ าหนดใหอยูในความรับผิดชอบของ
สายงานอ่ืน
             6.8.2 ยานพาหนะทางนํ ้า เวนเรือ และส่ิงอุปกรณที่กํ าหนดใหอยูในความรับผิดชอบของ
สายงานอ่ืน
             6.8.3 อากาศยานพรอมส่ิงอุปกรณ เวนที่กํ าหนดใหอยูในความรับผิดชอบของสายงาน
อ่ืน
             6.8.4 เคร่ืองปรับอากาศที่ติดตั้งอยูกับยานพาหนะ และอากาศยาน ตามขอ 6.8.1 – 6.8.3
             6.8.5 เคร่ืองมือ เคร่ืองใชในการบรรทุก และการรับ - สงส่ิงอุปกรณ เวนที่กํ าหนดใหอยูในความรับ
ผิดชอบของสายงานอ่ืน
             6.8.6 ส่ิงอุปกรณตาง ๆ ที่ใชในการผลิต สราง ทดสอบ และซอมบ ํารุงส่ิงอุปกรณ ตามขอ 6.8.1 –
6.8.5
         6.9 กรมการสัตวทหารบก
             6.9.1 สัตวพาหนะ สุนัขทหาร ปศุสัตว และสัตวนํ้ า
             6.9.2 อาหารสัตว
             6.9.3 ยา เวชภัณฑ ชีววัตถุ พยาธิภัณฑ รีเอเจน เคมีสาร ทางการสัตวแพทย เคมีสารทางการ
เกษตร และการประมง
             6.9.4 เคร่ืองสัตวภัณฑ และเคร่ืองปฏิบัติบํ ารุงสัตว
             6.9.5 ส่ิงอุปกรณตาง ๆ ที่ใชในการเกษตร การปศุสัตว การผลิตอาหารสัตว และการ
ประมง
             6.9.6 ส่ิงอุปกรณตาง ๆ ที่ใชในการผสมสัตว บํ ารุงพันธุสัตว และการรักษาพยาบาลสัตว
             6.9.7 ส่ิงอุปกรณตาง ๆ ที่ใชในการผลิตยา เลือด วัคซีน เซรุม และพลาสมา ทางการสัตวแพทย
             6.9.8 ส่ิงอุปกรณตาง ๆ ที่ใชในกิจการเวชกรรมปองกันทางการสัตวแพทย และพืช
อาหารสัตว
             6.9.9 ส่ิงอุปกรณตาง ๆ ที่ใชในกิจการโคนม หรือการผลิตนํ้ านมโค เวนที่กํ าหนดใหอยูในความรับ
ผิดชอบของสายงานอ่ืน
             6.9.10 ส่ิงอุปกรณตาง ๆ ที่ใชในการผลิต สราง ทดสอบ และซอมบ ํารุงส่ิงอุปกรณ ตามขอ 6.9.1 –
6.9.9



         7. กรมสารบรรณทหารบก รับผิดชอบเอกสารแบบธรรมเนียม และแบบพิมพเวน
ที่กํ าหนดใหอยูในความรับผิดชอบของสายงานอ่ืน
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          8. กรมสวัสดิการทหารบก   รับผิดชอบ
                 8.1 เคร่ืองกีฬา และเคร่ืองประกอบการเลนกีฬา
                 8.2 เคร่ืองดนตรีและเคร่ืองประกอบการเลนดนตรี
          9. กรมการกํ าลังสํ ารองทหารบก     รับผิดชอบแบบพิมพหนังสือสํ าคัญทหารกอง
หนุนประเภทที ่๑ (แบบ สด.๘) ใบสํ าคัญทหารกองเกิน (แบบ สด.๙) และใบรับรองผลการตรวจเลือดทหาร
กองเกินเขารับราชการทหารกองประจํ าการ (แบบ สด.๘๓)
             ใหกรมฝายยุทธบริการ และกรมฝายกิจการพิเศษ กํ าหนดรายการส่ิงอุปกรณไดตามความเหมาะ
สม โดยพิจารณารวมกับ กรมสงก ําลังบํ ารุงทหารบก

หมายเหต ุ  กรมการกํ าลังสํ ารองทหารบก รวมกับ กรมการรักษาดินแดน เปน หนวยบัญชาการ
                     กํ าลังสํ ารอง

Administrator
Typewriter

Administrator
Typewriter
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                                             บทที ่3
                                           การจัดหา
1. การจัดหา  หมายถึง กรรมวิธีที่จะใหไดมาซึ่งส่ิงอุปกรณ หรือการบริการทั้งหลายในกิจลักษณะที่ถูกตอง
ตามกฎหมาย, ขอบังคับ, ระเบียบแบบแผนตาง ๆ ซึ่งเปนทางไดมาของส่ิงอุปกรณ
             1.1 การจัดซื้อ และจาง
             1.2 การรับความชวยเหลือจากตางประเทศ
             1.3 การซอมบํ ารุง
             1.4 การบริจาค
             1.5 การยืม
             1.6 การโอน
             1.7 การฟนฟู สป.
             1.8 การเบิก
             1.9 การผลิต
             1.10 การเกณฑ และการยึด
             1.11 การแลกเปล่ียน
2. ประเภทของการจัดหา  การจัดหาแบงออกเปน ๒ ประเภท คือ ประเภทรวมการ และ
ประเภทแยกการ
     2.1 การจัดหาแบบรวมการ  ไดแก การจัดหาในลักษณะดังตอไปนี้.-
            2.1.1 หนวยจัดหา  ไดแก กรมฝายยุทธบริการ และกรมฝายกิจการพิเศษ ซึ่งจัดหาใหเปนสวนรวม
ในระดับกองทัพบก
           2.1.2 ความมุงหมาย  จัดหาเพื่อสะสม  และแจกจายใหแกกองบัญชาการชวยรบ และคลังสวนภูมิ
ภาค หรือบางกรณีอาจจะจายโดยตรงใหกับหนวยใชก็ได
            2.1.3 ลักษณะส่ิงอุปกรณที่จัดหา  เปนส่ิงอุปกรณสํ าเร็จรูปที่ความตองการมี
ปริมาณมาก มีความถี่ในความตองการสูงเปนยุทโธปกรณทางทหาร หรือยุทโธปกรณทางเทคนิค
            2.1.4 งบประมาณที่ใชในการจัดหา  ใชเงินงบสงกํ าลังบํ ารุง  หรือเงินงบอ่ืนใดที่กองทัพบกอนุมัติ
            2.1.5 ราคาส่ิงอุปกรณ  สวนมากราคาแพง หรือมีวงเงินในการจัดหามาก
            2.1.6 รายการส่ิงอุปกรณ  รายการส่ิงอุปกรณที่กรมฝายยุทธบริการ หรือกรมฝายกิจการพิเศษรับ
ผิดชอบจัดหา ถือปฏิบัติตามระเบียบกองทัพบก วาดวย  ความรับผิดชอบในส่ิงอุปกรณ พ.ศ.2535
           2.2 การจัดหาแบบแยกการ   ไดแก การจัดหาในลักษณะดังตอไปนี้.-
                 2.2.1 หนวยจัดหา   ไดแก กองบัญชาการชวยรบ และสวนภูมิภาคหรือหนวยใชซึ่งไดรับอนุมัติ
ใหจัดหาได
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                 2.2.2 ความมุงหมาย  จัดหาสนับสนุนหนวยใช เพื่อเปนการแกปญหาเฉพาะหนาหรือ
หนวยใชจัดหาเพื่อใชเอง
                 2.2.3 ลักษณะส่ิงอุปกรณที่จัดหา  เปนส่ิงอุปกรณเบ็ดเตล็ดที่มีขายในทองตลาดทั่วไป
ปริมาณความตองการไมมาก และความถี่ในความตองการไมสูง
                 2.2.4 งบประมาณที่ใชในการจัดหา  ใชเงินงบบริหารและเงินงบเคร่ืองชวยฝก และอาจจะเปน
เงินงบอ่ืนใดที่กองทัพบกอนุมัติใหเปนกรณีพิเศษ
                 2.2.5 ราคาส่ิงอุปกรณ  สวนมากราคาไมแพง หรือมีวงเงินในการจัดหาไมมาก
                 2.2.6 รายละเอียดในการปฏิบัติ  ใหถือปฏิบัติตามคํ าส่ังกองทัพบกดังตอไปนี้
                           2.2.6.1 คํ าส่ังกองทัพบกที่ 271/2536 ลง 13 พ.ค.36 เร่ือง การจัดหา และซอมบ ํารุงราย
ยอย โดยใชเงินงบประมาณกลุมงานการบริหารงาน และบริหารหนวยงบงานบริหารหนวย
                           2.2.6.2 คํ าส่ังกองทัพบกที่ 369/2536 ลง 6 ม.ิย.36 เร่ือง การจัดหา และซอมบ ํารุงราย
ยอย โดยใชงบประมาณคาเคร่ืองชวยฝก
                            2.2.6.3 คํ าส่ังหรืออนุมัติของกองทัพบก เร่ืองอ่ืนใด ที่กํ าหนดหรืออนุมัติโดยเฉพาะเกี่ยว
กับ การจัดหาประเภทแยกการของกองบัญชาการชวยรบ และสวนภูมิภาคหรือหนวยใช
3. ความรับผิดชอบในการจัดหา
             3.1 กรมฝายยุทธบริการหรือกรมฝายกิจการพิเศษ  รับผิดชอบจัดหาส่ิงอุปกรณเปนสวนรวม
ประเภทรวมการตามที่ก ําหนดไวในขอ 2.1    โดยเจาหนาที่ของกรมฝายยุทธบริการหรือ
กรมฝายกิจการพิเศษดังนี้
                 3.1.1 รวบรวมความตองการเสนอไปยังกรมสงก ําลังบํ ารุงทหารบก
                 3.1.2 เสนอของบประมาณไปยังสํ านักงานปลัดบัญชีกองทัพบก ตามระยะเวลาที่กองทัพบก
กํ าหนด เพื่อพิจารณาจัดสรรงบประมาณตอไป
                 3.1.3 ทํ าแผนจัดหาโดยถือมูลฐานจากงบประมาณที่ไดรับแตละปเสนอกรมสงก ําลังบํ ารุงทหาร
บก ตามระยะเวลาที่ก ําหนดเพื่อขอรับอนุมัติจากกองทัพบก
                 3.1.4 ดํ าเนินการจัดหา เพื่อสะสมและแจกจายตามงบประมาณที่ไดรับ
          3.2 กองบัญชาการชวยรบและคลังสวนภูมิภาค  รับผิดชอบจัดหาส่ิงอุปกรณประเภท
แยกการตามที่กํ าหนดไวโดยเจาหนาที่ของกองบัญชาการชวยรบหรือสวนภูมิภาค
          3.3  หนวยใช  โดยปกติหนวยใชไมมีเจาหนาที่ในการจัดหาส่ิงอุปกรณเวนแตจะไดรับ
อนุมัติจากกองทัพบกเปนกรณีพิเศษ

4. การซื้อและการจาง    วิธีการซื้อหรือการจาง   กระท ําได  5  วิธ ี  คือ  วิธีตกลงราคา    วิธีสอบราคา
วิธีประกวดราคา   วิธีพิเศษ   วิธีกรณีพิเศษ
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     4.1 วิธีตกลงราคา   ไดแก การซื้อหรือการจางคร้ังหนึ่งซึ่งมีราคาไมเกิน    100,000 บาท
     4.2 วิธีสอบราคา     ไดแก   การซื้อ  หรือ   การจางคร้ังหนึ่ง   ซึ่งมีราคาเกิน  100,000 บาท   แตไมเกิน
2,000,000 บาท
     4.3 วิธีประกวดราคา    ไดแก  การซื้อ  หรือ  การจางคร้ังหนึ่ง  ซึ่งมีราคาเกิน 2,000,000 บาท
         สํ าหรับการซื้อหรือการจางโดยวิธีตกลงราคาและวิธีสอบราคาถาผูส่ังซื้อหรือส่ังจาง เห็นสมควรจะส่ัง
ใหกระท ําโดยวิธีที่ก ําหนดไว สํ าหรับวงเงินที่สูงกวาก็ได
          การแบงซื้อหรือแบงจาง  โดยลดวงเงินที่จะซื้อหรือจางในคร้ังเดียวกันเพื่อใหวงเงินตํ่ ากวาที่กํ าหนด
โดยวิธีหนึ่งวิธีใดหรือเพื่อใหอํ านาจส่ังซื้อจางเปล่ียนไป จะกระท ํามิได
          การซื้อหรือการจาง ซึ่งดํ าเนินการดวยเงินกูหรือเงินชวยเหลือ ผูส่ังซื้อหรือผูส่ังจาง จะส่ังใหกระท ํา
ตามวงเงินที่สัญญาเงินกูหรือสัญญาเงินชวยเหลือกํ าหนดก็ได
     4.4 การซื้อโดยวิธีพิเศษ   ไดแกการซื้อคร้ังหนึ่งซึ่งมีราคาเกิน 100,000 บาท ใหกระท ําไดเฉพาะกรณี
หนึ่งกรณีใด ดังตอไปนี้
          4.4.1 เปนพัสดุที่จะขายทอดตลาดโดยสวนราชการ หนวยงานตามกฎหมายวาดวย ระเบียบบริหาร
ราชการสวนทองถิ่น หนวยงานอ่ืนซึ่งมีกฏหมายบัญญัติใหมีฐานะเปนราชการบริหารสวนทองถิ่น รัฐ
วิสาหกิจ องคการระหวางประเทศ หรือหนวยงานของตางประเทศ
          4.4.2  เปนพัสดุที่ตองซื้อเรงดวน หากลาชาอาจจะเสียหาย แกราชการ
          4.4.3  เปนพัสดุที่ใชในราชการลับ
          4.4.4 เปนพัสดุที่จํ าเปนตองซื้อโดยตรงจากตางประเทศ หรือดํ าเนินการโดยผาน
องคการระหวางประเทศ
          4.4.5  เปนพัสดุที่โดยลักษณะของการใชงานหรือมีขอจํ ากัดทางเทคนิคที่จํ าเปนตองระบุ
ยี่หอเปนการเฉพาะ ซึ่งหมายความรวมถึงอะไหล รถประจ ําตํ าแหนง ยารักษาโรคที่ไมตองจัดซื้อตามชื่อ
สามัญในบัญชียาหลักแหงชาติ
          4.4.6  เปนพัสดุที่เปนที่ดิน และหรือส่ิงกอสราง ซึ่งจํ าเปนตองซื้อเฉพาะแหง
          4.4.7  เปนพัสดุที่ไดดํ าเนินการซื้อโดยวิธีอ่ืนแลว ไมไดผลดี
       การจางโดยวิธีพิเศษ  ไดแกการจางคร้ังหนึ่ง ซึ่งมีราคาเกิน 100,000 บาท ใหกระท ําไดเฉพาะกรณี
หนึ่งกรณีใดดังตอไปนี้
                    4.4.7.1  เปนงานที่ตองจางชางผูมีฝมือโดยเฉพาะ หรือผูมีความช ํานาญเปนพิเศษ

         4.4.7.2  เปนงานจางซอมพัสดุที่จํ าเปน ตองถอดตรวจใหทราบความช ํารุดเสียหายกอนจึงจะ
ประมาณคาซอมได เชน งานจางซอมเคร่ืองจักร เคร่ืองมือกล เคร่ืองยนต เคร่ืองไฟฟา หรือเคร่ือง
อิเล็กทรอนิกส เปนตน
                   4.4.7.3  เปนงานที่ตองกระทํ าเรงดวน หากลาชาอาจจะเสียหายแกราชการ
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                   4.4.7.4  เปนงานที่ตองปกปดเปนความลับของทางราชการ
                   4.4.7.5  เปนงานที่ไดดํ าเนินการจางโดยวิธีอ่ืนแลวไมไดผลดี
             สํ าหรับสวนราชการในตางประเทศ หรือมีกิจกรรมที่ตองปฏิบัติในตางประเทศ จะซื้อหรือจางโดย
วิธีพิเศษก็ได โดยใหติดตอซื้อหรือจางกับผูมีอาชีพขายหรือรับจางทํ างานนั้นโดยตรง
      4.5 การซื้อหรือการจางโดยวิธีกรณีพิเศษ   ไดแกการซื้อหรือการจางจากสวนราชการ หนวยงานตาม
กฎหมาย วาดวย ระเบียบบริหารราชการสวนทองถิ่น หนวยงานอ่ืนซึ่งกฏหมายบัญญัติใหมีฐานะเปนราช
การบริหารสวนทองถิ่น หรือรัฐวิสาหกิจ ในกรณีดังตอไปนี้
          4.5.1 เปนผูผลิตพัสดุหรือทํ างานจางนั้นเอง และนายกรัฐมนตรีอนุมัติใหซื้อหรือจาง
          4.5.2 มกีฏหมายหรือมติคณะรัฐมนตรีก ําหนดใหซื้อหรือจาง และกรณีนี้ใหรวมถึงหนวยงาน
อ่ืนที่มกีฏหมายหรือมติคณะรัฐมนตรีก ําหนดดวย

5. การรายงานขอซื้อหรือขอจาง
          กอนดํ าเนินการซื้อหรือจางทุกวิธี นอกจากการซื้อที่ดิน และหรือส่ิงกอสราง ใหเจาหนาที่พัสดุท ําราย
งานเสนอหัวหนาสวนราชการตามรายการ ดังตอไปนี้
          5.1  เหตุผลและความจ ําเปนที่ตองซื้อหรือจาง
          5.2  รายละเอียดของพัสดุที่จะซื้อหรืองานที่จะจาง
          5.3  ราคามาตรฐาน หรือราคากลางของทางราชการหรือราคาที่เคยซื้อหรือจางหลังสุด
 ภายในระยะเวลา 2 ป
          5.4 วงเงินที่จะซื้อหรือจาง โดยใหระบุวงเงินงบประมาณวงเงินตามโครงการเงินกูหรือเงินชวยเหลือที่
จะซื้อหรือจางในคร้ังนั้นทั้งหมด ถาไมมีวงเงินดังกลาวใหระบุวงเงินที่ประมาณวาจะซื้อหรือจางในคร้ังนั้น
          5.5 กํ าหนดเวลาที่ตองการใชพัสดุนั้น หรือใหงานนั้นแลวเสร็จ
          5.6 วิธีที่จะซื้อหรือจาง และเหตุผลที่ตองซื้อหรือจางโดยวิธีนั้น ๆ
          5.7 ขอเสนออ่ืน ๆ เชน การขออนุมัติแตงตั้งคณะกรรมการตาง ๆ ที่จํ าเปนในการซื้อหรือจางการออก
ประกาศสอบราคาหรือประกวดราคา
          ในกรณีเรงดวนที่จะตองดํ าเนินการซื้อหรือจางโดยวิธีพิเศษซึ่งไมอาจทํ ารายงานตาม
ปกติไดเจาหนาที่พัสดุหรือเจาหนาที่ผูรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการนั้น จะท ํารายงานตามวรรคหนึ่ง
เฉพาะรายการที่จ ําเปนก็ได
6. อํ านาจในการส่ังซื้อหรือส่ังจาง
     6.1 การส่ังซื้อหรือส่ังจางคร้ังหนึ่งนอกจากวิธีพิเศษและวิธีกรณีพิเศษใหเปนอํ านาจของผูดํ ารง
ตํ าแหนง และภายในวงเงินดังตอไปนี้.-
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          6.1.1 หัวหนาสวนราชการไมเกิน 50,000,000 บาท
          6.1.2 ปลัดกระทรวง เกิน 50,000,000 บาท แตไมเกิน 100,000,000 บาท
          6.1.3 รัฐมนตรีเจาสังกัด เกิน 100,000,000 บาท
      6.2 การส่ังซื้อหรือส่ังจาง โดยวิธีพิเศษคร้ังหนึ่ง  ใหเปนอํ านาจของผูดํ ารงตํ าแหนงและภายในวงเงินดัง
ตอไปนี้.-
          6.2.1 หัวหนาสวนราชการไมเกิน 25,000,000 บาท
          6.2.2 ปลัดกระทรวง เกิน 25,000,000 แตไมเกิน 50,000,000 บาท
          6.2.3 รัฐมนตรีเจาสังกัด เกิน 50,000,000 บาท
      6.3  การส่ังซื้อหรือส่ังจางโดยวิธีกรณีพิเศษ   ใหหัวหนาสวนราชการส่ังซื้อหรือส่ังจางโดยไมจํ ากัดวง
เงิน
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                                                      บทที ่4
                                 การเบิกการยืมการโอนและการสงคืน
1.การเบิก  ไดแก วิธีดํ าเนินการเสนอคํ าขอไปยังหนวยสนับสนุน เพื่อขอรับส่ิงอุปกรณตามจํ านวนที่
ตองการ
2. ประเภทการเบิก  แบงเปน 4 ประเภท คือ
     2.1 การเบิกข้ันตน ไดแกการเบิกส่ิงอุปกรณตามความตองการข้ันตนที่ระบุไวในขอ 7.1 ของ
ระเบียบ ทบ. วาดวยการสงกํ าลังส่ิงอุปกรณประเภท 2 และ 4 พ.ศ.2534
     2.2 การเบิกทดแทน ไดแกการเบิกส่ิงอุปกรณตามความตองการทดแทนที่ระบุไวในขอ 7.2 ของระเบียบ
ทบ. วาดวยการสงกํ าลังส่ิงอุปกรณประเภท 2 และ 4 พ.ศ.2534
     2.3 การเบิกเพิ่มเติมเพื่อรักษาระดับสงกํ าลัง ไดแกการเบิกส่ิงอุปกรณตามความตองการเพื่อ
รักษาระดับสงกํ าลังที่ระบุไวในขอ 7.3 ของระเบียบ ทบ. วาดวยการสงกํ าลังส่ิงอุปกรณประเภท 2 และ 4
พ.ศ.2534
      2.4 การเบิกพิเศษ    ไดแกการเบิกเรงดวน การเบิกนอกอัตรา  และการเบิกกอนก ําหนด
             2.4.1 การเบิกเรงดวน  ไดแกการเบิกส่ิงอุปกรณที่หนวยใชมีความจํ าเปนตองใชโดยเรงดวนหรือใน
ยามฉุกเฉิน หรือเพื่อการซอมบ ํารุงส่ิงอุปกรณงดใชการ
             2.4.2 การเบิกนอกอัตรา    ไดแกการเบิกส่ิงอุปกรณประเภท 4 ,ส่ิงอุปกรณตามโครงการ
             2.4.3 การเบิกกอนกํ าหนด  ไดแกการเบิกส่ิงอุปกรณที่หนวยมีความจํ าเปนตองใชกอนวงรอบการ
เบิก ซึ่งหนวยสนับสนุนไดกํ าหนดข้ึน
3. หนวยเบิก
    3.1 ผูบังคับหนวยเบิกตองรับผิดชอบในการขอเบิกส่ิงอุปกรณ เพื่อใหหนวยสามารถปฏิบัติภารกิจตามที่
ไดรับมอบหมายอยางมีประสิทธิภาพ
    3.2 ผูบังคับหนวยเบิกจะตองสงลายมือชื่อผูมีสิทธิเบิก และผูรับส่ิงอุปกรณตามระเบียบ
กองทัพบก วาดวยการสงลายมือชื่อผูมีสิทธิเบิก และผูรับส่ิงอุปกรณ พ.ศ.2510
    3.3 หนวยเบิก ไดแก หนวยระดับกองพันหรือเทียบเทา และกองรอยอิสระตามที่กองทัพบกกํ าหนด
4. วิธีด ําเนินการเบิก
     4.1 การเบิกข้ันตน
             4.1.1 หนวยใช    เมื่อมีความตองการข้ันตน   ทํ าใบเบิกเสนอหนวยสนับสนุนโดยตรง
หรือคลังสวนภูมิภาค   หรือคลังกองบัญชาการชวยรบ   หรือคลังสายงานแลวแตกรณี    ยกเวนส่ิงอุปกรณ
ประเภท 2 และ 4   สายอากาศยานใหเสนอใบเบิก ผาน พัน.ขส.ซบร.บ.ทบ.สํ าหรับส่ิงอุปกรณ  ตาม  อจย.
และ อสอ.ใหดํ าเนินการเบิกเมื่อไดรับเอกสารการแจกจายส่ิงอุปกรณแลว
            4.1.2  หนวยสนับสนุนโดยตรงหรือคลังสวนภูมิภาคหรือคลังกองบัญชาการชวยรบดํ าเนินการจาย



                                                                       4 – 2
                   4.1.2.1 เมื่อไดรับใบเบิกจากหนวยใชแลว ใหดํ าเนินกรรมวิธีเพื่อการแจกจายถาไมสามารถ
สนับสนุนได ใหดํ าเนินการเบิกตามสายการสงกํ าลังตอไป
                   4.1.2.2 ในกรณีที่มีการจัดตั้งหนวยใหม และมิไดมีการสะสมส่ิงอุปกรณไว เมื่อหนวย
สนับสนุนโดยตรงหรือคลังสวนภูมิภาค หรือคลังกองบัญชาการชวยรบไดทราบ การจัดตั้งหนวยโดยแนนอน
แลว ใหทํ าใบเบิกเสนอตามสายการสงกํ าลัง เพื่อใหการสะสมส่ิงอุปกรณพรอมจายหนวยไดทันที เวนส่ิง
อุปกรณตาม อจย.  และ อสอ.    ใหดํ าเนินการเมื่อไดรับเอกสารการแจกจายส่ิงอุปกรณแลว
                   4.1.2.3  คลังสายงาน เมื่อไดรับใบเบิกจากหนวยรับการสนับสนุน ใหดํ าเนินกรรมวิธีเพื่อการ
แจกจาย ถาไมมีส่ิงอุปกรณสนับสนุนใหดํ าเนินการเสนอความตองการเพื่อจัดหาตอไป
          4.2 การเบิกทดแทน  เมื่อมีความตองการทดแทน ใหดํ าเนินการเบิกตามสายการสงกํ าลัง
          4.3 การเบิกเพิ่มเติมเพื่อรักษาระดับสงกํ าลัง
              4.3.1 หนวยใช ไมมีการเบิก
              4.3.2 หนวยสนับสนุนโดยตรง คลังสวนภูมิภาค หรือคลังกองบัญชาการชวยรบ เมื่อส่ิงอุปกรณที่
สะสมไวเพื่อสนับสนุนหนวย      ลดระดับลงถึงจุดเพิ่มเติม และ (หรือ) ถึงวงรอบการเบิก ใหดํ าเนินการเบิก
ตามสายการสงกํ าลังตอไป
          4.4 การเบิกพิเศษ
              4.4.1 การเบิกเรงดวน
                    4.4.1.1 หนวยใชเมื่อมีความตองการเรงดวน ใหผูบังคับบัญชาหนวยใชที่มีสิทธิเบิกติดตอขอ
รับส่ิงอุปกรณจากหนวยใหการสนับสนุน โดยเคร่ืองส่ือสารที่เหมาะสมเมื่อไดรับส่ิง
อุปกรณแลว จะตองทํ าใบเบิกสงหนวยจายภายใน 3 วัน โดยอางหลักฐานในการเบิกเรงดวน
                    4.4.1.2 หนวยสนับสนุนโดยตรง หรือคลังสวนภูมิภาค หรือคลังกองบัญชาการชวยรบ ถามีส่ิง
อุปกรณสนับสนุนใหผูมีอํ านาจส่ังจายตามที่กํ าหนดไวในขอ 36.6 ของระเบียบ ทบ.วาดวยการสงกํ าลังส่ิง
อุปกรณ ประเภท 2 และ 4 พ.ศ.2534 ที่เกี่ยวกับอํ านาจการส่ังจายในใบเบิก  อนุมัติจายตามหลักฐานใน
การเบิกเรงดวนถาไมมีส่ิงอุปกรณสนับสนุนใหติดตอขอรับจากหนวยใหการสนับสนุนดวยเคร่ืองส่ือสารที่
เหมาะสม เมื่อไดรับส่ิงอุปกรณแลวจะตองทํ าใบเบิกสงหนวยจายภายใน 3 วัน
                    4.4.1.3 คลังสายงาน ถามีส่ิงอุปกรณสนับสนุนใหผูมีอํ านาจในการส่ังจายตามที่กํ าหนดไวใน
ขอ 36.6  ของระเบียบ ทบ.  วาดวยการสงกํ าลังส่ิงอุปกรณ   ประเภท  2  และ  4 พ.ศ.2534 อนุมัติจายตาม
หลักฐานในการเบิกเรงดวนถาไมมีส่ิงอุปกรณสนับสนุน หากพิจารณาเห็นวาสามารถจัดหาสนับสนุนไดทัน
ที ก็ใหดํ าเนินการตอไป
         4.4.2 การเบิกนอกอัตรา   เมื่อไดรับอนุมัติความตองการตามที่เสนอไปในขอ ๙.๒ ของระเบียบ ทบ.
วาดวยการสงกํ าลังส่ิงอุปกรณ ประเภท 2 และ 4 พ.ศ.2534 แลวใหดํ าเนินการเบิกได
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4.5 วิธีท ําใบเบิก
              4.5.1 ใบเบิกหลายรายการ ไดแก แบบพิมพ ทบ.40 - 006 และ ทบ.400 - 007 ใชเบิกส่ิงอุปกรณ
(ในใบเบิกชุดเดียวกัน) ไดหลายรายการ โดยดํ าเนินการดังนี้
                    4.5.1.1 ทํ าใบเบิกโดยแยกประเภทส่ิงอุปกรณ และสายงานที่รับผิดชอบ 1 ชุด ม ี 4 ฉบับ
(ชมพ ูฟา เขียว ขาว ตามลํ าดับ)
                    4.5.1.2 ใบเบิกฉบับที่ 1, 2 และ 3 เสนอไปยังหนวยจาย
                    4.5.1.3 ใบเบิกฉบับที่ 4 เก็บไวในแฟมรอเร่ือง
                    4.5.1.4 ถาหนวยเบิกไปรับของเองจากหนวยจายใหนํ าใบเบิกฉบับที ่ 4 ไปตรวจสอบกับ
จํ านวน และประเภทส่ิงอุปกรณที่ไดจายจริง ตามใบเบิกฉบับที ่ 1 และ 2 ลงนามรับส่ิงอุปกรณในใบเบิก
ฉบับที่ 1, 2 และ 4 แลวนํ าใบเบิกฉบับที่ 2 และ 4 กลับหนวยพรอมกับส่ิงอุปกรณ
                    4.5.1.5 ถาหนวยเบิกไดรับส่ิงอุปกรณจากสํ านักงานขนสงปลายทาง ใหตรวจสอบใบเบิก
ฉบับที่ 4 กับจํ านวน และประเภทส่ิงอุปกรณที่จายจริงตามใบเบิกฉบับที่ 1 และ 2 ลงนามรับส่ิงอุปกรณใน
ใบเบิกฉบับที่ 1, 2 และ 4 แลวสงใบเบิกฉบับที่ 1 คืนหนวยจาย
                    4.5.1.6 เก็บใบเบิกฉบับที่ 2 ในแฟมเสร็จเสร็จเร่ืองแนบใบเบิกฉบับที ่4 ไปกับรายงานการรับ
ส่ิงอุปกรณใหผูบังคับหนวยเบิกทราบ   เพื่อรายงานหนวยตามสายการบังคับ
บัญชาเหนือข้ึนไปอีก 1 ชั้น
              4.5.2 ใบเบิกรายการเดียว ไดแก แบบพิมพ ทบ.400 - 007 - 1 ใชเบิกส่ิงอุปกรณ (ในใบเบิกชุด
เดียวกัน) เพียงรายการเดียวโดยดํ าเนินการดังนี้
                    4.5.2.1 ใบเบิก 1 ชุด ม ี5 ฉบับ (ชมพ ูฟา เขียว ขาว ตามลํ าดับ)
                    4.5.2.2 ใบเบิกฉบับที่ 1, 2, 3 และ 4 เสนอไปยังหนวยจาย
                    4.5.2.3 ใบเบิกฉบับที่ 5 เก็บไวในแฟมรอเร่ือง
                    4.5.2.4 ถาหนวยเบิกไปรับของเองจากหนวยจายใหนํ าใบเบิกฉบับที ่ 5 ไปตรวจสอบกับ
จํ านวน และประเภทส่ิงอุปกรณที่ไดจายจริง ตามใบเบิกฉบับที ่1, 2 และ 4 ลงนามรับส่ิงอุปกรณในใบเบิก
ฉบับที่ 1, 2, 4 และ 5 แลวนํ าใบเบิกฉบับที่ 2 และ 5 กลับพรอมส่ิงอุปกรณ
                    4.5.2.5 ถาหนวยเบิกไดรับส่ิงอุปกรณจากสํ านักงานขนสงปลายทาง ใหตรวจสอบใบเบิก
ฉบับที่ 5 กับจํ านวน และประเภทส่ิงอุปกรณที่จายจริงตามใบเบิกฉบับที่ 1 และ 2 ลงนามรับส่ิงอุปกรณใน
ใบเบิกฉบับที่ 1, 2 และ 5 แลวสงใบเบิกฉบับที่ 1 คืนหนวยจาย
                    4.5.2.6 เก็บใบเบิกฉบับที่ 2 ในแฟมเสร็จเร่ืองแนบใบเบิกฉบับที ่ 5 ไปกับรายงานการรับส่ิง
อุปกรณใหผูบังคับหนวยเบิกทราบ เพื่อรายงานหนวยตามสายการบังคับบัญชาเหนือข้ึนไปอีก 1 ชั้น
          4.6 จํ านวนเบิก
              4.6.1 การเบิกข้ันตน
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                    จํ านวนเบิก  = จํ านวนตามอัตรา - คงคลัง - คางรับ
              4.6.2 การเบิกทดแทน
                    จํ านวนเบิก  = จํ านวนส่ิงอุปกรณที่ชํ ารุด สูญหาย ฯลฯ ซึ่งไดดํ าเนินการตามระเบียบกองทัพ
บกวาดวยการจํ าหนายส่ิงอุปกรณ พ.ศ.2539 แลว
              4.6.3 การเบิกเพิ่มเติมเพื่อรักษาระดับสงกํ าลัง
                    จํ านวนเบิก  = เกณฑเบิก (RO) - คงคลัง (OH) - คางรับ (DI) + คางจาย (DO)
              4.6.4 การเบิกพิเศษ
                    จํ านวนเบิก  = จํ านวนส่ิงอุปกรณตามความจํ าเปนที่จะตองปฏิบัติภารกิจ หรือจํ านวนที่ไดรับ
อนุมัติ
          4.7 ขอกํ าหนดในการใชแบบพิมพ
              4.7.1 ใหใชแบบพิมพ ทบ.400 - 007 - 1 ในการเบิกส่ิงอุปกรณทุกประเภท และทุกกรณี เวนส่ิง
อุปกรณที่กํ าหนดในขอ 4.7.2
              4.7.2 ใหใชแบบพิมพ ทบ.400 - 006  ในกรณีที่หนวยเบิกตองไปรับของเอง หรือแบบพิมพ
ทบ.400 - 007 ในกรณีที่หนวยเบิกตองการใหหนวยจายสงส่ิงอุปกรณผานสํ านักงานขนสงในการเบิกส่ิง
อุปกรณดังตอไปนี้
                    4.7.2.1 เคร่ืองแตงกาย
                    4.7.2.2 เคร่ืองนอน
                    4.7.2.3 เคร่ืองสนาม
                    4.7.2.4 เคร่ืองเขียน
                    4.7.2.5 แบตเตอร่ีแหง
                    4.7.2.6 ส่ิงอุปกรณส้ินเปลืองสายทหารชาง
                    4.7.2.7 ส่ิงอุปกรณส้ินเปลืองสายแพทย
                    4.7.2.8 ส่ิงอุปกรณส้ินเปลืองสายการสัตว
                    4.7.2.9 ส่ิงอุปกรณประเภท 4 จํ าพวกสารเคมีชนิดตาง ๆ กาซ นํ้ ากรด และนํ ้ากรดสายวิทยา
ศาสตร
                    4.7.2.10 ส่ิงอุปกรณประเภท 4 จํ าพวกวัสดุกอสราง และอุปกรณที่เกี่ยวกับ
สาธารณูปโภคสายยุทธโยธา
                    4.7.2.11 วัสดุทํ าความสะอาด และปรนนิบัติบํ ารุง สายสรรพาวุธ และเปา
                    4.7.2.12 แบบพิมพ
5. การติดตามใบเบิก  ไดแก การสอบถามเพื่อขอทราบผลการปฏิบัติตอใบเบิกที่ไดเสนอไปยังหนวย
สนับสนุน
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          5.1 หนวยเบิก เมื่อเสนอใบเบิกไปยังหนวยสนับสนุนเกิน 45 วัน      แลวยังไมไดรับส่ิงอุปกรณ ใหติด
ตามใบเบิกโดยใชแบบพิมพ ทบ.400 – 071 แบบ ก     และถาเกิน 90 วัน ใช ทบ.400 – 071 แบบ ข
          5.2 หนวยสนับสนุน เมื่อไดรับใบติดตามใบเบิกแลว ใหทํ าการตรวจสอบใบเบิก และบันทึกผลการ
ปฏิบัติในใบติดตามใบเบิก แลวสงคืนหนวยเบิกโดยเร็ว
6. การยกเลิกการเบิก  ไดแก การแจงระงับการจายส่ิงอุปกรณตามใบเบิกที่หนวยเบิกเสนอมา อาจจะเปน
ทั้งหมด หรือบางสวนของการเบิกก็ได
          6.1 เหตุผลในการยกเลิก การยกเลิกอาจริเร่ิมจากหนวยเบิก หรือหนวยจายก็ได เมื่อมีเหตุผลตาม
รหัสการยกเลิกอยางใดอยางหนึ่ง หรือหลายอยาง ดังตอไปนี้

          รหัส                        ความหมาย
          01       รายการนี้ยกเลิกแลว ไมสะสมอีกตอไป
          02        ขาดแคลนไมสามารถจายใหไดในระยะรอบนี้
          03        ไมสะสมเพราะความตองการหางมากใหแจงเหตุผลที่ตองการโดยละเอียดใหม
          04        ใหเบิกจากหนวยสนับสนุนโดยตรง
          05        ใหเบิกจากคลังสวนภูมิภาค หรือคลังกองบัญชาการชวยรบ

06 ใหเบิกจากคลังสายงาน
          07        ใหเบิกไปยังสายงานที่รับผิดชอบ
          08        ไมจายทั้งชุด ใหเบิกเฉพาะชิ้นสวนซอมตามคูมือสงก ําลัง
          09        ไมจายเฉพาะชิ้นสวนซอม ใหเบิกทั้งชุดตามคูมือสงกํ าลัง
          10        ปฏิบัติตามระเบียบไมถูกตอง ใหแกไขใหมตามที่แจงใหทราบ
          11        จํ านวนที่เบิกไมคุมคาขนสงใหจัดหาในทองถิ่น
          12        งดเบิกเพราะหมดความตองการ
          13        จํ านวนที่เบิกเกินกวาอัตราที่อนุมัติ
          14        มีส่ิงอุปกรณชนิดนี้เกินระดับสะสมที่หนวยเบิก
          15        เปนส่ิงอุปกรณประเภท 4 ใหขออนุมัติหลักการกอน
          16        เบิกซํ้ า
          17        ตรวจสอบหมายเลขส่ิงอุปกรณไมพบขอใหเบิกใหมโดยอางชื่อส่ิงอุปกรณ
สํ าคัญ ส่ิงอุปกรณหลัก ส่ิงอุปกรณรองแบบ ชื่อคูมือ และหนา
       6.2 วิธีดํ าเนินการยกเลิก  ม ี2 วิธ ีคือ
              6.2.1 บันทึกยกเบิกในใบเบิก ใชเมื่อตองการยกเลิกการเบิกส่ิงอุปกรณทุกรายการในใบเบิกให
ดํ าเนินการดังนี้
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                    6.2.1.1 บันทึก " ยกเลิกรหัส .....วัน เดือน ป " ดวยอักษรสีแดง  ดานบนของใบเบิก แลวลงชื่อ
ผูตรวจสอบกํ ากับไว
                    6.2.1.2 ในกรณีที่หนวยจายขอยกเลิก ใหเก็บใบเบิกฉบับที ่1 ไว สงใบเบิกฉบับที่ 2 คืนหนวย
เบิก สวนที่เหลือใหท ําลาย
                    6.2.1.3 ในกรณีที่หนวยเบิกขอยกเลิก ใหสงใบเบิกฉบับที่เก็บรอเร่ืองไวไปยังหนวยจาย
             6.2.2 ยกเลิกดวยใบแจงการยกเลิก ใชเมื่อตองการยกเลิกการเบิก ใหดํ าเนินการดังนี้
                    6.2.2.1 ทํ าใบแจงการยกเลิกดวยแบบพิมพ ทบ.400 - 008 จํ านวน
2 ฉบับ
                    6.2.2.2 สงใบแจงการยกเลิกไปยังหนวยเบิก หรือหนวยจายแลวแต
กรณ ีจํ านวน 1 ฉบับ และเก็บไว 1 ฉบับ
7. การยืมส่ิงอุปกรณ  ไดแก วิธีดํ าเนินการขอรับการสนับสนุนส่ิงอุปกรณเปนการชั่วคราว (เวนชิ้นสวน
ซอม) สํ าหรับเพิ่มพูนการปฏิบัติภารกิจ หรือสํ าหรับการทรงชีพของหนวยใช ซึ่งหนวยไมไดรับอนุมัติใหมีส่ิง
อุปกรณดังกลาวไวในครอบครอง หรืออนุมัติใหมีไวแลวแตไมเพียงพอ
       7.1 วิธีปฏิบัติในการยืมส่ิงอุปกรณ
          7.1.1 หนวยใช
                   7.1.1.1 ทํ ารายงานขอยืมส่ิงอุปกรณเปนลายลักษณอักษร   เสนอตามสายการสงกํ าลัง ใน
รายงานใหแจงเหตุผล และรายละเอียดในการใชส่ิงอุปกรณใหชัดเจนพอที่จะเปนขอมูลในการพิจารณาตก
ลงใจของผูมีอํ านาจส่ังใหยืมได ทั้งนี้ใหกํ าหนดวันสงคืนในรายงานนั้นดวย
                  7.1.1.2 ทํ าใบเบิกตามขอ 4.5 แนบไปพรอมกับรายงาน
                  7.1.1.3 เมื่อครบกํ าหนดเวลาที่ไดรับอนุมัติใหยืมตามที่บงไวในใบเบิก ตองนํ าสงคืนภายใน 7
วัน
                  7.1.1.4 ถาส่ิงอุปกรณที่ยืมไปเกิดการชํ ารุด สูญหาย ใหปฏิบัติตามระเบียบกองทัพบก วาดวย
การจํ าหนายส่ิงอุปกรณ พ.ศ.2539
                 7.1.1.5 เมื่อมีการโยกยาย หรือสับเปล่ียนตํ าแหนงผูเบิกยืมใหแจงยกเลิกใบเบิกเดิม
พรอมกับท ําใบเบิกเสนอไปใหม
          7.2 หนวยสนับสนุนทางการสงกํ าลัง
              7.2.1 หากส่ิงอุปกรณใดไมมีใหยืม ใหยกเลิกรายการนั้น และแจงใหหนวยยืมทราบ
              7.2.2 ถามีส่ิงอุปกรณสนับสนุนได  ใหบันทึกเหตุผลในรายงาน   และแนบใบเบิกเสนอจนถึงผูมี
อํ านาจอนุมัติส่ังใหยืม
              7.2.3 ผูมีอํ านาจอนุมัติส่ังใหยืม
                    7.2.3.1 ส่ิงอุปกรณสํ าคัญ ไดแก ผูบัญชาการทหารบก
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                    7.2.3.2 ส่ิงอุปกรณอ่ืน ๆ ไดแก เจากรมฝายยุทธบริการ หรือเจากรมฝายกิจการพิเศษ หรือแม
ทัพภาค แลวแตกรณี

8. การโอน  ไดแก การโอนความรับผิดชอบในส่ิงอุปกรณระหวางสายยุทธบริการ หรือการโอนสิทธิครอบ
ครองส่ิงอุปกรณระหวางหนวย
     8.1 การโอนความรับผิดชอบในส่ิงอุปกรณระหวางสายยุทธบริการ      ไดแก การโอนความรับผิด
ชอบส่ิงอุปกรณจากสายยุทธบริการหนึ่งไปยังสายยุทธบริการหนึ่ง ตามระเบียบ หรือคํ าส่ังที่กองทัพบก
กํ าหนด
     8.2 การโอนสิทธิครอบครองส่ิงอุปกรณระหวางหนวย ไดแก การเปล่ียนกรรมสิทธิ์ในการครอบครองส่ิง
อุปกรณจากหนวยหนึ่งยังหนวยหนึ่ง เพื่อความมุงหมายดังตอไปนี้
          8.2.1 ใหหนวยมีส่ิงอุปกรณครบตามอัตรา หรือระดับสะสม
          8.2.2 ใชส่ิงอุปกรณที่มีอยูใหเกิดประโยชนมากที่สุด
          8.2.3 ประหยัดเวลา และคาขนสง
          8.2.4 ใหการสงกํ าลังเปนไปอยางตอเนื่อง
      8.3 การดํ าเนินการโอนความรับผิดชอบในส่ิงอุปกรณ   ระหวางสายยุทธบริการใหปฏิบัติตามระเบียบ
และคํ าส่ังกองทัพบก ดังตอไปนี้
          8.3.1 ระเบียบปฏิบัติในการโอนส่ิงอุปกรณจากสายยุทธบริการหนึ่งไปใหอีกสายหนึ่ง
พ.ศ.2501
          8.3.2 คํ าส่ังกองทัพบก ที่ 290/2508 ลง 30 ส.ค.08 เร่ือง กํ าหนดวิธีดํ าเนินการโอนส่ิงอุปกรณครงชุด
ของสายยุทธบริการ เพิ่มเติมจากระเบียบปฏิบัติในการโอนส่ิงอุปกรณจากยุทธ
บริการหนึ่งไปใหอีกสายหนึ่ง พ.ศ.2501
       8.4 การดํ าเนินการโอนสิทธิครอบครองส่ิงอุปกรณระหวางหนวย  เมื่อไดรับอนุมัติใหโอนจากผูมี
อํ านาจในการส่ังโอนตามขอ 8.5 ใหปฏิบัติ ดังนี้
          8.4.1 หนวยโอน
               8.4.1.1 ทํ าการปรนนิบัติบํ ารุงส่ิงอุปกรณกอนโอน
               8.4.1.2 ตรวจสอบใหมีส่ิงอุปกรณครบชุด และสามารถใชการได
               8.4.1.3 ผูกปายประจ ําส่ิงอุปกรณ โดยใชแบบพิมพ ทบ.400 - 010
               8.4.1.4 ทํ าใบโอนส่ิงอุปกรณ โดยใชแบบพิมพ ทบ.400 - 074 จํ านวน 1 ชุด
 (5 ฉบับ)
               8.4.1.5 สงส่ิงอุปกรณพรอมใบโอนไปยังหนวยรับโอน จํ านวน 4 ฉบับ เก็บไวในแฟมรอเร่ือง
จํ านวน 1 ฉบับ
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               8.4.1.6 เก็บใบโอนที่ไดรับคืนจากหนวยรับโอน  และสํ าเนาใบโอนรายงานหนวยสนับสนุนหนวย
โอน จํ านวน 1 ฉบับ
               8.4.1.7 ตัดยอดส่ิงอุปกรณออกจากบัญชีคุม
        8.4.2 หนวยรับโอน
               8.4.2.1 ลงทะเบียนใบโอน (4 ฉบับ)
               8.4.2.2 ตรวจรับส่ิงอุปกรณตามใบโอน
               8.4.2.3 ลงนามรับส่ิงอุปกรณในใบโอน ทั้ง 4 ฉบับ เก็บไว 1 ฉบับ สงคืนหนวยโอน 1 ฉบับ สงให
หนวยสนับสนุนของหนวยรับโอน 1 ฉบับ และสงใหกรมฝายยุทธบริการที่รับผิดชอบ 1 ฉบับ
      8.5 ผูมีอํ านาจส่ังใหโอน
             8.5.1 ส่ิงอุปกรณเกินอัตรา หรือเกินระดับสะสม ส่ิงอุปกรณรอง   และชิ้นสวนซอมเวน
อาวุธ ไดแก เจากรมฝายยุทธบริการ
             8.5.2 กรณีอ่ืน ๆ นอกเหนือจากที่กลาว ไดแก ผูบัญชาการทหารบก

9. การสงคืน  ไดแก การสงส่ิงอุปกรณกลับคืนหนวยจาย หรือหนวยสนับสนุนทางการสงกํ าลัง มิไดหมาย
ถึงการสงซอม หรือสงส่ิงอุปกรณที่ซอมเสร็จแลวกลับคืนหนวยสงซอม
      9.1 มูลเหตุการณสงคืน
            9.1.1 เกินอัตรา หรือระดับสะสมที่ไดรับอนุมัติ
            9.1.2 ลาสมัย เปล่ียนแบบ หรือเลิกใช
            9.1.3 เมื่อครบกํ าหนดเวลาที่ไดรับอนุมัติใหยืม
            9.1.4 เมื่อไดรับอนุมัติใหจ ําหนาย
            9.1.5 กรณีอ่ืน ๆ
       9.2 ประเภทส่ิงอุปกรณที่สงคืน
              9.2.1  ส่ิงอุปกรณใชการได ไดแก ส่ิงอุปกรณี่มีคุณภาพใชงานสไดตามความมุงหมายเดิม
              9.2.2 ส่ิงอุปกรณใชการไมได ไดแก ส่ิงอุปกรณที่สึกหรอ ชํ ารุด ไมสามารถน ําไปใชไดตามความ
มุงหมายเดิม จํ าเปนตองซอม ปรับสภาพ กอนนํ าเขาเก็บรักษาเพื่อแจกจาย หรือในกรณีที่หนวยซอมบ ํารุง
พิจารณาแลวเห็นวาซอมไมคุมคา ซึ่งจะตองดํ าเนินการขอจํ าหนายตอไป  หรือซากส่ิงอุปกรณ ตาม
ระเบียบกองทัพบกวาดวยการจํ าหนายส่ิงอุปกรณ หรือสัตวพาหนะที่ปลดจํ าหนายออกจากทะเบียน ตาม
ระเบียบกองทัพบกวาดวยกิจการสัตวพาหนะ
       9.3 การดํ าเนินการสงคืน
             9.3.1 ส่ิงอุปกรณใชการได
                       9.3.1.1 หนวยสงคืน เมื่อมีมูลเหตหุที่จะตองสงคืน ตามขอ 9.1. ใหปฏิบัติ ดังนี้
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                                    (ก) ทํ าการปรนนิบัติบํ ารุงส่ิงอุปกรณกอนนํ าสงคืน
                                    (ข) ตรวจสอบใหมีส่ิงอุปกรณครบชุด
                                    (ค) ผูกปายประจ ําส่ิงอุปกรณ โดยใชแบบพิมพ ทบ.400 - 010
                                    (ง) ทํ าใบสงคืน โดยใชแบบพิมพ ทบ.400 - 013 หรือ ทบ.400 - 014 หรือ ทบ.400
- 007 - 1 แลวแตกรณี (นํ า สป.ไปสงคืนเอง หรือสงคืนผาน สขส.) สงคืนตามเอกสารที่แนบทายระเบียบ
                             (จ) สงส่ิงอุปกรณพรอมใบสงคืน (จํ านวน 3 หรือ 4 ฉบับ แลวแตกรณี)
ไปยังหนวยรับคืนภายใน 7 วัน เวนแตจะไดรับคํ าส่ังเปนอยางอ่ืน
                             (ฉ) ตัดยอดส่ิงอุปกรณออกจากบัญชีคุม เมื่อไดรับใบสงคืน (ฉบับที่ 2 สีฟา)
                    9.3.1.2 หนวยรับคืน ปฏิบัติ ดังนี้
                                 (ก) ลงทะเบียนใบสงคืน
                                 (ข) ตรวจรับส่ิงอุปกรณตามใบสงคืน
                                 (ค) ลงนามรับส่ิงอุปกรณในใบสงคืน และสงใบสงคืน คืนหนวยสงคืน จํ านวน 1
ฉบับ
                                 (ง) บันทึกการรับส่ิงอุปกรณในบัตรบัญชีคุม
          9.3.2 ส่ิงอุปกรณใชการไมได
                    9.3.2.1 ส่ิงอุปกรณชํ ารุดไมสามารถนํ าไปใชไดตามความมุงหมายเดิม จํ าเปนตองซอม
ปรับสภาพ กอนน ําเขาเก็บรักษาเพื่อแจกจาย เมื่อไดรับคํ าส่ังใหสงคืน ใหปฏิบัติ ดังนี้
                                 (ก) หนวยสงคืน ใหปฏิบัติเชนเดียวกับขอ 9.3.1.1
                                 (ข) หนวยรับคืน ใหปฏิบัติเชนเดียวกับขอ 9.3.1.2
                   9.3.2.2  ส่ิงอุปกรณชํ ารุด ในกรณีที่หนวยซอมบ ํารุงพิจารณาแลวเห็นวาซอมไมคุมคา
และไดดํ าเนินการจํ าหนายตามระเบียบแลว ใหปฏิบัติดังนี้
                                 (ก) หนวยสงคืน ทํ าใบสงคืนโดยใชแบบพิมพ ทบ.400 - 013 หรือ ทบ.400 - 014
หรือ ทบ.400 - 007 - 1 แลวแตกรณี จํ านวน 1 ชุด สวนส่ิงอุปกรณนั้นไมตองนํ าสงคืน เพราะอยูกับหนวย
ซอมซึ่งเปนหนวยเดียวกันกับหนวยรับคืนอยูแลว
                                 (ข) หนวยรับคืน ใหปฏิบัติเชนเดียวกับขอ 9.3.1.2
                    9.3.2.3 ซากส่ิงอุปกรณ ตามระเบียบกองทัพบกวาดวยการจํ าหนายส่ิงอุปกรณ  พ.ศ. 2539
ใหปฏิบัติ ดังนี้
                                 (ก) หนวยสงคืน ใหปฏิบัติเชนเดียวกับขอ 9.3.1.1
                                 (ข) หนวยรับคืน ใหปฏิบัติเชนเดียวกับขอ 9.3.1.2
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      9.4 ผูมีอํ านาจส่ังใหสงคืนส่ิงอุปกรณ
             9.4.1 ส่ิงอุปกรณเกินระดับสะสม ไดแก ผูบังคับหนวยเก็บรักษา
             9.4.2 ส่ิงอุปกรณที่ครบกํ าหนดยืมแลวยังไมสงคืน ไดแก ผูมีอํ านาจอนุมัติส่ังใหยืม
             9.4.3 ส่ิงอุปกรณหรือซากส่ิงอุปกรณที่ไดรับอนุมัติใหจํ าหนาย   ไดแก  ผูมีอํ านาจใหตัดยอดส่ิง
อุปกรณออกจากบัญชีคุม
             9.4.4 ส่ิงอุปกรณเกินอัตรา ลาสมัย เปล่ียนแบบหรือเลิกใช ไดแก เจากรมฝายยุทธบริการ หรือเจา
กรมฝายกิจการพิเศษ
             9.4.5 เหตุอ่ืน ๆ นอกเหนือจากที่กลาวแลว ไดแก ผูบัญชาการทหารบก
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                                                     บทที ่5
                                                  การแจกจาย
1. การแจกจาย  หมายถึง การรับ การจาย การเก็บรักษา และการขนสงส่ิงอุปกรณ
2. การรับส่ิงอุปกรณ ไดแก การดํ าเนินกรรมวิธีเพื่อเขาครอบครองส่ิงอุปกรณที่ไดมา (เชน การเบิก, การยืม
การสงคืน การโอน การจัดซื้อ และจาง ฯลฯ)
         2.1 การเตรียมการรับส่ิงอุปกรณ
               2.1.1 ตรวจสอบเอกสารการรับส่ิงอุปกรณ
                2.1.2 เตรียมสถานที ่และส่ิงอํ านวยความสะดวกในการรับส่ิงอุปกรณ
         2.2 การรับส่ิงอุปกรณจากการเบิก
                2.2.1 หนวยเบิกไปรับส่ิงอุปกรณเอง
                         2.2.1.1 ผูรับส่ิงอุปกรณดํ าเนินการตามขอ 4.5.1.4 หรือ 4.5.2.4 ของบทที่ 4 แลวแตกรณี
                         2.2.1.2 สํ าหรับส่ิงอุปกรณที่ผูรับไมประสงคจะเปดหีบหอ ใหผูรับรับส่ิงอุปกรณตาม
จํ านวนที่ระบุไว และใหผูจายบันทึกในใบเบิกดวยวา "ไมเปดหีบ"
                         2.2.1.3 การนํ าส่ิงอุปกรณออกจากหนวยจาย   ใหผูรับปฏิบัติตามระเบียบและค ําแนะนํ า
ของหนวยจาย
                         2.2.1.4 เมื่อผูรับน ําส่ิงอุปกรณไปถึงหนวยเบิก    ใหผูบังคับหนวยเบิกตั้งกรรมการตรวจรับ
ส่ิงอุปกรณ จํ านวน 3 นาย ประกอบดวยนายทหารสัญญาบัตรอยางนอย 2 นาย โดยเฉพาะควรจะตั้งเจา
หนาที่ในสายงานที่รับผิดชอบตอส่ิงอุปกรณนั้นเขารวมดวย
                         2.2.1.5 ใหคณะกรรมการรายงานผลการตรวจรับ  ใหผูบังคับหนวยทราบ ถาปรากฏวาส่ิง
อุปกรณคลาดเคล่ือนไปจากใบเบิก หรือมีการชํ ารุด เสียหาย ใหคณะกรรมการสอบสวนสาเหตุแลวแนบ
สํ าเนาการสอบสวนไปพรอมกับรายงานดวย
                         2.2.1.6 ถามีส่ิงอุปกรณชํ ารุดหรือสูญหาย    ใหปฏิบัติตามระเบียบกองทัพบก วาดวยการ
จํ าหนายส่ิงอุปกรณ พ.ศ.2539 ลง 9 พ.ค.2539
                         2.2.1.7 ใหคณะกรรมการตรวจรับมอบส่ิงอุปกรณใหเจาหนาที่คลัง หรือเจาหนาที่เก็บ
                         2.2.1.8  เจาหนาที่บัญชีคุมบันทึกรับส่ิงอุปกรณในบัตรบัญชีคุม
                 2.2.2 หนวยเบิกรับส่ิงอุปกรณจากสํ านักงานขนสงปลายทาง
                           2.2.2.1 เมื่อหนวยเบิกไดรับส่ิงอุปกรณจากสํ านักงานขนสงปลายทาง ใหปฏิบัติ
ตามระเบียบกองทัพบก วาดวยการสง และรับส่ิงอุปกรณ พ.ศ.2500    และคํ าส่ังกองทัพบก (คํ าชี้แจง) ที่
57/13166 ลง 13 ต.ค.2504 เร่ือง ชี้แจงการปฏิบัติการสง และรับสงอุปกรณของ ทบ. (คร้ังที่ 3)
                         2.2.2.2 เจาหนาที่บัญชีคุม บันทึกการรับส่ิงอุปกรณในบัตรบัญชีคุมหลังจากคณะ
                                                                 



กรรมการตรวจรับไดตรวจรับเรียบรอยแลว
           2.3 การรับส่ิงอุปกรณจากกรณีอ่ืน เชน การจัดซื้อ และจาง การโอน การสงคืน  ฯลฯ    ใหถือปฏิบัติ
ดังนี้
               2.3.1 ตรวจรับส่ิงอุปกรณ
               2.3.2 ข้ึนบัญชีคุมส่ิงอุปกรณ
               2.3.3 รายละเอียดการดํ าเนินการใหปฏิบัติตามระเบียบ หรือคํ าส่ังตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับที่มาของ
ส่ิงอุปกรณนั้น ๆ

3. การเก็บรักษา ไดแก การเตรียมพื้นที่  การนํ าส่ิงอุปกรณเขา – ออก  การเก็บหรือการวาง    การระวัง
รักษาส่ิงอุปกรณในที่เก็บ รวมทั้งการปรนนิบัติบํ ารุงและการซอมบํ ารุงขณะเก็บและกอนจาย
     3.1 ความรับผิดชอบในการเก็บรักษา
         3.1.1 เจากรมฝายยุทธบริการ และ/หรือเจากรมฝายกิจการพิเศษ ผูบัญชาการกองบัญชาการชวยรบ
ผูบัญชาการมณฑลทหารบก  ผูบังคับการจังหวัดทหารบก ผูบังคับหนวยสนับสนุนโดยตรง ผูบังคับหนวย
ใช จะตองวางระเบียบจัดงานเก็บรักษาส่ิงอุปกรณในที่เก็บใหปลอดภัย และอยูในสภาพที่ใชการได
         3.1.2 เจาหนาที่เก็บรักษา จะตองเก็บรักษาส่ิงอุปกรณใหเปนไปตามระเบียบผูบังคับบัญชา ในขอ
3.1.1 กํ าหนด
    3.2 ปจจัยในการเก็บรักษา เพื่อใหการเก็บรักษาไดผลดี ผูบังคับหนวยเก็บรักษาจะตองคํ านึงถึงปจจัย
ดังตอไปนี้
         3.2.1 พื้นที่เก็บรักษา
         3.2.2 กํ าลังคน
         3.2.3 เคร่ืองมือยกขน
    3.3 การเตรียมที่เก็บรักษา
         3.3.1 ที่เก็บ เตรียมท ําที่เก็บในพื้นที่คลังปด   หรือคลังกลางแจงแบงเปนคลัง หรือ พื้นที ่ แถวตอน
และชอง โดยใชตัวอักษรผสมกับตัวเลข ตัวอยาง เชน 1 - ก - 2 - 4 หมายความวา
คลัง หรือพื้นที ่1 แถว ก ตอนที่ 2 และชองที่ 4
        3.3.2 ใหเขียนผังแสดงที่เก็บตามที่จัดระบบไวในขอ 3.3.1 เพื่อสะดวกในการวางแผนนํ าส่ิงอุปกรณ
เขาเก็บ
    3.4 การนํ าส่ิงอุปกรณเขาที่เก็บ เจาหนาที่เก็บรักษาด ําเนินการดังนี้
         3.4.1 บันทึกบัตรแสดงที่เก็บโดยใชแบบพิมพ ทบ.400 - 009 สํ าหรับหนวยสนับสนุน และแบบพิมพ
ทบ.400 - 068 สํ าหรับหนวยใช
         3.4.2 ทํ าการบํ ารุงรักษาส่ิงอุปกรณกอนนํ าเขาเก็บ
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         3.4.3 ผูกปายประจ ําส่ิงอุปกรณ โดยใชแบบพิมพ ทบ.400 - 010 โดยอนุโลม
         3.4.4 นํ าส่ิงอุปกรณเขาเก็บในที่ที่กํ าหนดให
    3.5 การทุจริต
           3.5.1 ส่ิงอุปกรณที่มีคาสูง ขนยาย และขายงาย ตองเก็บไวในที่ปลอดภัย และมอบความรับผิดชอบ
ใหเฉพาะบุคคล
           3.5.2 คลังทุกคลังจะตองปดประตูใสกุญแจ และตีตราใหเรียบรอยเมื่อเลิกงาน
           3.5.3 ระมัดระวังมิใหบุคคลลักลอบน ําส่ิงอุปกรณออกจากคลัง
      3.6  วินาศกรรม
             3.6.1 จัดเจาหนาที่รักษาการณ หรือเวรยาม พรอมอาวุธเพื่อตรวจรอบ ๆบริเวณที่เก็บรักษาตาม
ความจ ําเปน ถาหากบริเวณกวางขวางอาจจัดใหมียานพาหนะ และเคร่ืองมอืส่ือสารดวยก็ได
             3.6.2 กวดขันบุคคล และยานพาหนะที่จะผานเขา - ออก
             3.6.3 จัดใหมีเคร่ืองกีดขวาง หรือเคร่ืองเตือนภัยในบริเวณที่เก็บรักษาตามที่เห็นสมควร
         รายละเอียดในการปฏิบัติอ่ืน ๆ ใหถือปฏิบัติตามระเบียบ วาดวยการรักษาความปลอดภัยแหงชาติ
พ.ศ.2517
        3.7 อุบัติเหตุ
               3.7.1 อบรมชี้แจงการใชเคร่ืองมือยกขน วิธีการขนยาย และวิธีการจัดวางส่ิงอุปกรณ
               3.7.2 หมั่นตรวจ และปรนนิบัติบํ ารุงเคร่ืองมอืยกขนอยูเสมอ
               3.7.3 ทํ าความสะอาดในที่เก็บรักษา
         3.8 การชํ ารุด หรือเส่ือมสภาพ      ส่ิงอุปกรณซึ่งอยูในที่เก็บจะตองไดรับการดูแลรักษาใหอยูใน
สภาพใชการได หรือมิใหเส่ือมสภาพ กอนนํ าไปใชโดยจะตองปฏิบัติตามระเบียบ หรือคํ าส่ังที่ทางราชการ
กํ าหนด หรือตามคํ าแนะนํ าของผูผลิต หรือคํ าแนะนํ าของผูทํ าหนาที่ทางเทคนิค
         3.9 การนํ าส่ิงอุปกรณออกจากที่เก็บ
                3.9.1 การนํ าส่ิงอุปกรณออกจากที่เก็บ ตองมหีลักฐานการนํ าออก
                3.9.2 การยายที่เก็บส่ิงอุปกรณ ตองบันทึกการยายไวเปนหลักฐาน
                3.9.3 ส่ิงอุปกรณใดที่นํ าเขาเก็บกอน ใหนํ าออกจายกอน
4. การจายส่ิงอุปกรณ  ไดแก การดํ าเนินการตอบสนองความตองการที่หนวยเบิกไดสงคํ าขอมา
    4.1 ขอพิจารณาในการจายส่ิงอุปกรณ หลักเกณฑที่จะตองพิจารณาวาควรจายรายการใด จํ านวนเทา
ใดนั้น ใหคํ านึงถึงปจจัยดังตอไปนี้
         4.1.1 ความตองการของหนวยรับการสนับสนุน
         4.1.2 สถานการณทางยุทธวิธี
         4.1.3 ระดับสงกํ าลัง หรืออัตราของหนวยรับการสนับสนุน
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         4.1.4 ส่ิงอํ านวยความสะดวกในการขนสง
         4.1.5 สถานที่เก็บรักษาของหนวยรับการสนับสนุน
         4.1.6 ปริมาณส่ิงอุปกรณคงคลังของหนวยจาย
         4.1.7 ขีดความสามารถในการซอมบ ํารุงของหนวยรับการสนับสนุน
    4.2 การเตรียมการจายส่ิงอุปกรณ
         4.2.1 จัดทํ าแผนการแจกจาย หรือเอกสารการแจกจายส่ิงอุปกรณแลวแตกรณี
         4.2.2 ดํ าเนินการปรนนิบัติบํ ารุงส่ิงอุปกรณกอนจาย ถาจํ าเปน
         4.2.3 จัดสถานที่เตรียมจายโดยแบงเปนสวนดังนี้
                   4.2.3.1 จัดทํ าแผนการแจกจาย หรือเอกสารการแจกจายส่ิงอุปกรณแลวแตกรณี
                   4.2.3.2 สวนบรรจุหีบหอ และจัดสง
    4.3 วิธีดํ าเนินการจายส่ิงอุปกรณ
         4.3.1 สวนบัญชีคุม
                4.3.1.1 รับใบเบิก และลงทะเบียนเอกสารโดยใชแบบพิมพ ทบ.๔๐๐ - ๐๐๒
                4.3.1.2 ตรวจสอบใบเบิกในเร่ืองตอไปนี้
                             (ก) ลายมือชื่อผูมีสิทธิเบิก
                                   (ข) ความเรียบรอย และความถูกตองของใบเบิก เชน  การอางหลักฐานท่ีใชในการเบิก
รายการ และจ ํานวนท่ีขอเบิก เปนตน
                             (ค) ความผูกพันระหวางหนวยเบิกกับหนวยจาย เชน คางรับ และคางจาย เปนตน
                             (ง) หวงเวลาที่กํ าหนดใหทํ าการเบิก
                4.3.1.3 การดํ าเนินการทางบัญชี
                             (ก) จํ านวนที่ขอเบิกมาอาจเพิ่ม หรือลดก็ได ทั้งนี้เพื่อความเหมาะสมกับมาตรฐานการ
บรรจุหีบหอ
                             (ข) พิจารณาจายตามลํ าดับทะเบียนหนวยจาย เวนแตจะไดรับอนุมัติจากผูมีอํ านาจ
อนุมัติส่ังจายใหดํ าเนินการเปนอยางอ่ืน
                             (ค) ถาไมมส่ิีงอุปกรณจาย ใหบันทึกคางจายโดยผูตรวจสอบลงนามในใบเบิก สงใบ
เบิกฉบับที่ 2 คืนหนวยเบิก สวนที่เหลือเก็บไวในแฟมรอเร่ือง
                             (ง) ถามีส่ิงอุปกรณจายใหบันทึกการจาย ผูตรวจสอบลงนามแลว เสนอผูมีอํ านาจส่ัง
จายลงนามอนุมัต ิ เก็บใบเบิกฉบับที่ 3 ไวในแฟมรอเร่ือง สวนใบเบิกที่เหลือสงใหสวนเก็บรักษาดํ าเนินการ
ตอไป เมื่อสวนควบคุมไดรับใบเบิกฉบับที่ 1 คืนแลว ใหสํ าเนาชื่อผูรับผูจายลงในใบเบิกฉบับที่ 3 แลวสงให
สวนเก็บรักษาไวเปนหลักฐาน
         4.3.2 สวนเก็บรักษา
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                4.3.2.1 ลงนามผูจายในใบเบิก (2 หรือ 3 ใบ แลวแตกรณี)
                4.3.2.2 จัดเตรียม และคัดแยกส่ิงอุปกรณใหครบถวนตามใบเบิก (นํ า สป.ออกจาก
ที่เก็บ ถาจํ าเปน)
                4.3.2.3 เขียนปายประจ ําส่ิงอุปกรณ โดยใชแบบพิมพ ทบ.400 - 010
                4.3.2.4 ในกรณีที่หนวยเบิกมารับส่ิงอุปกรณเอง ใหตรวจสอบลายมือชื่อผูมีสิทธิรับส่ิง
อุปกรณใหถูกตอง
                4.3.2.5 มอบส่ิงอุปกรณใหผูรับไปพรอมกับใบเบิก ฉบับที ่ 2 และสงใบเบิกฉบับที่ 1 คืนสวน
บัญชีคุม
                4.3.2.6 ใหความชวยเหลือในการบรรทุกส่ิงอุปกรณ
                4.3.2.7 ในกรณีที่ผูรับไมสามารถรับส่ิงอุปกรณตามใบเบิกไดครบในคร้ังเดียว ใหผูจาย
และผูรับทํ าบันทึกไวดานหลังใบเบิก แลวลงนามรับรองไว
                4.3.2.8 ในกรณีที่หนวยจายสงส่ิงอุปกรณ ใหหนวยเบิกผานสํ านักงานขนสง ใหปฏิบัติตาม
ระเบียบกองทัพบก  วาดวยการสงและรับส่ิงอุปกรณ  พ.ศ.2500         และระเบียบกองทัพบกวาดวย
การทํ าหีบหอ และทํ าเคร่ืองหมายเพื่อการขนสงส่ิงอุปกรณ พ.ศ.2499
    4.4 การจายส่ิงอุปกรณโดยอัตโนมัติ ไดแก การจายส่ิงอุปกรณใหหนวยรับการสนับสนุน โดย
หนวยที่รับการสนับสนุนนั้นไมตองทํ าใบเบิก
         4.4.1 ขอพิจารณาในการจายอัตโนมัติ
                   4.4.1.1 เมื่อมีค ําส่ังของผูมีอํ านาจส่ังจาย
                   4.4.1.2 เมื่อหนวยจายพิจารณาเห็นสมควร
         4.4.2  วิธีด ําเนินการจายอัตโนมัติ
                   4.4.2.1 หนวยจายทํ าใบเบิก 1 ชุด โดยใชแบบพิมพ ทบ.400 - 007 หรือ
ทบ.400 - 007 - 1 แลวแตกรณี
                   4.4.2.2 ลงทะเบียนเอกสารแลวบันทึกคํ าวา "อัตโนมัติ" ไวดานบนของใบเบิกดวยอักษรสีแดง
                   4.4.2.3 บันทึกการจาย
                   4.4.2.4 ผูตรวจสอบลงนามแลวเสนอผูมีอํ านาจส่ังจายลงนามอนุมัติ
                   4.4.2.5 เก็บใบเบิกฉบับที่ 3 ไวในแฟมรอเร่ืองสวนที่เหลือสงไปใหหนวยรับการสนับสนุน
พรอมกับส่ิงอุปกรณ
                   4.4.2.6 หนวยรับการสนับสนุน ลงที่ใบเบิกลงนามผูเบิก และผูรับส่ิงอุปกรณในใบเบิก ฉบับ 1,
2, 4 หรือ 5 แลวแตกรณีสงใบเบิกฉบับที่ 1 คืนหนวยจายภายใน 7 วัน นับจากวันที่ไดรับส่ิงอุปกรณ สวนใบ
เบิกที่เหลือใหดํ าเนินการเชนเดียวกับการเบิกปกติ
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                   4.4.2.7 หากหนวยรับการสนับสนุนสงใบเบิกฉบับที่ 1 คืนหนวยจายชาเกินกวากํ าหนด ให
หนวยจายแจงผูบังคับบัญชาชั้นเหนือของหนวยรับการสนับสนุนนั้นทราบ เพื่อพิจารณาสอบสวนสาเหตุ
แหงความลาชาตอไป
    4.5 การปลดเปล้ืองคางจาย
         4.5.1 การปลดเปล้ืองคางจาย ไดแก การจายส่ิงอุปกรณที่คางจายใหกับหนวยเบิกโดยอัตโนมัติ
         4.5.2 วิธีดํ าเนินการปลดเปล้ืองคางจาย
                   4.5.2.1 หนวยจายทํ าใบเบิก 1 ชุด ใชแบบพิมพ ทบ.400 - 007 หรือ ทบ.400 - 007 - 1 แลว
แตกรณี โดยใชที่ใบเบิกเดิม
                   4.5.2.2 บันทึกระเบียบเอกสารใบเบิก โดยใชเลขทะเบียนเดิม แลวเพิ่มจ ํานวนคร้ังที่ปลด
เปล้ืองทายทะเบียนนั้นกับบันทึกคํ าวา "ปลดเปล้ืองคางจาย" ไวดานบนของใบเบิกดวยอักษรสีแดง
                   4.5.2.3 บันทึกการจาย
                   4.5.2.4 ผูตรวจสอบลงนามแลวเสนอผูมีอํ านาจส่ังจายลงนามอนุมัติ
                   4.5.2.5 เก็บใบเบิกฉบับที่ 3 ไวในแฟมรอเร่ือง สวนที่เหลือสงไปใหหนวยรับการสนับสนุน
พรอมกับส่ิงอุปกรณ
                   4.5.2.6 หนวยรับการสนับสนุนลงนามผูเบิก  และผูรับส่ิงอุปกรณในใบเบิกฉบับที่ 1, 2, 4 หรือ
5 แลวแตกรณี สงใบเบิกฉบับที่ 1 คืนหนวยจายภายใน 7 วัน นับจากวันที่ไดรับส่ิงอุปกรณ สวนใบเบิกที่
เหลือใหดํ าเนินการเชนเดียวกับการเบิกตามปกติ
                   4.5.2.7 หากหนวยรับการสนับสนุนสงใบเบิกฉบับที่ 1 คืนหนวยจายลาชาเกินกวากํ าหนดให
หนวยจายแจงใหผูบังคับบัญชาชั้นเหนือของหนวยรับการสนับสนุนนั้นทราบ เพื่อพิจารณาสอบสวนหา
สาเหตุแหงความลาชาตอไป
    4.6 อํ านาจส่ังจายในใบเบิก
         4.6.1 การเบิก
                4.6.1.1 ส่ิงอุปกรณสํ าคัญ และส่ิงอุปกรณหลัก เมื่อผูบัญชาการทหารบก อนุมัติหลักการแจก
จายแลว    ผูอํ านวยการกอง    หรือหัวหนากอง     ตามที่เจากรมฝายยุทธบริการ    และ/หรือ เจากรมฝาย
กิจการพิเศษ กํ าหนด ผูบัญชาการกองบัญชาการชวยรบ ผูบัญชาการมณฑลทหารบก หรือผูบังคับการ
จังหวัดทหารบก เปนผูส่ังจาย
                4.6.1.2 ส่ิงอุปกรณรอง และชิ้นสวนซอม ผูอํ านวยการกอง หรือหัวหนากองตามที่เจากรมฝาย
ยุทธบริการ และ/หรือ เจากรมฝายกิจการพิเศษ  กํ าหนดผูบัญชาการกองบัญชาการชวยรบ ผูบัญชาการ
มณฑลทหารบก ผูบังคับการจังหวัดทหารบก หรือผูที่ไดรับมอบหมายเปนผูส่ังจาย

                                                                        



         4.6.2 การยืม
                  4.6.2.1 ส่ิงอุปกรณสํ าคัญ เมื่อผูบัญชาการทหารบกอนุมัติหลักการยืมแลว ผูอํ านวยการกอง
หรือหัวหนากอง ตามที่เจากรมฝายยุทธบริการ และ/หรือ เจากรมฝายกิจการพิเศษ กํ าหนด ผูบัญชาการ
กองบัญชาการชวยรบ   ผูบัญชาการมณฑลทหารบก  หรือผูบังคับการจังหวัดทหารบก เปนผูส่ังจาย
                  4.6.2.2 ส่ิงอุปกรณอ่ืน ๆ เมื่อไดรับหลักการจากผูมีอํ านาจใหยืมแลว    ผูอํ านวยการกอง หรือ
หัวหนากอง ตามที่เจากรมฝายยุทธบริการ และ/หรือ เจากรมฝายกิจการพิเศษ กํ าหนด ผูบัญชาการกอง
บัญชาการชวยรบ ผูบัญชาการมณฑลทหารบก ผูบังคับการจังหวัดทหารบก    หรือผูที่ไดรับมอบหมายเปน
ผูส่ังจาย
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                                         บทที ่6  การควบคุม
1. การควบคุม แบงออกไดเปน ๒ ประเภทคือ การควบคุมทางการสงกํ าลังและการควบคุมทางบัญชี
2. การควบคุมทางการสงกํ าลัง  หนวยในสายการสงกํ าลังระดับตํ่ ากวาตองอยูในความควบคุมของหนวย
ระดับเหนือกวาในสายการสงกํ าลังเดียวกัน โดยถือมูลฐาน ภารกิจและความรับผิดชอบในการควบคุมดัง
ตอไปนี้
      2.1 มูลฐานการควบคุมทางการสงกํ าลัง มีดังนี้
              2.1.1 นโยบายการสงกํ าลังของหนวยเหนือ
              2.1.2 หลักฐานการควบคุมส่ิงอุปกรณ
              2.1.3 การพยากรณความตองการส่ิงอุปกรณในอนาคตตามหวงระยะเวลาที่กํ าหนด
      2.2 ภารกิจการควบคุมทางการสงกํ าลังมีดังนี้
              2.2.1 สํ ารวจการทํ าบัญชีรายการส่ิงอุปกรณ
              2.2.2 คํ านวณความตองการ
              2.2.3 อํ านวยการจัดหา
              2.2.4 จัดงานการแจกจาย
              2.2.5 อํ านวยการซอมสราง
              2.2.6 อํ านวยการจํ าหนาย
       2.3 ความรับผิดชอบ ในการควบคุมทางการสงกํ าลัง
             2.3.1 กองทัพบกกํ าหนดระดับสงกํ าลัง
             2.3.2 หนวยสนับสนุนทางการสงกํ าลัง
             2.3.3 คํ านวณปริมาณส่ิงอุปกรณตามวันสงกํ าลังที่กองทัพบกกํ าหนด
             2.3.4 รักษาระดับสงกํ าลัง
             2.3.5 รวบรวมขอมูลที่มีผลกระทบกระเทือนตอสถานุภาพทางการสงก ําลังแลวเสนอขออนุมัติ
เปล่ียนแปลงระดับสงกํ าลัง
3. การควบคุมทางบัญชี  ผูบังคับหนวยสนับสนุนทางการสงกํ าลังและหนวยใชจะตองรับผิดชอบดํ าเนิน
การควบคุมทางบัญชีตอส่ิงอุปกรณใหเปนไปดวยความเรียบรอยเหมาะสม เพื่อใหทราบสถานภาพส่ิง
อุปกรณไดตลอดเวลา โดยถือมูลฐาน ภารกิจและความรับผิดชอบในการควบคุม ดังตอไปนี้
     3.1 มูลฐานการควบคุมทางบัญชี มีดังนี้
            3.1.1 บัตรบัญชีคุมส่ิงอุปกรณและขอมูลตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับบัตรบัญชีคุม รวมทั้งประวัติส่ิง
อุปกรณ
            3.1.2 สถานภาพส่ิงอุปกรณ
            3.1.3 ประสบการณในการรับ - จายส่ิงอุปกรณ
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       3.2 ภารกิจการควบคุมทางบัญชี มีดังตอไปนี้
             3.2.1 บันทึก รายงานและจัดทํ าขอมูลเกี่ยวกับจ ํานวนสภาพ และสถานภาพส่ิงอุปกรณ
             3.2.2 จัดทํ าแผนการแจกจายหรือเอกสารการแจกจายส่ิงอุปกรณแลวแตกรณี
             3.2.3 พิจารณาจํ านวนส่ิงอุปกรณใหหนวยสนับสนุนตามความจํ าเปนใหนอยที่สุด
       3.3 ความรับผิดชอบการควบคุมทางบัญชี
             3.3.1 หนวยสนับสนุนทางการสงกํ าลัง
                         3.3.1.1 ดํ าเนินการรวบรวมหลักฐาน     จัดทํ าสถิติและขอมูลสํ าหรับส่ิงอุปกรณโดยใช
แบบพิมพ  ทบ.400 - 003 และ ทบ. 400 - 003 - 2
                         3.3.1.2 จัดทํ าบัญชีคุมส่ิงอุปกรณถาวรที่อยูในความครอบครองของหนวยใชโดย ใชแบบ
พิมพ ทบ.400 - 003 - 3 และ ทบ.400 - 003 - 4
             3.3.2 หนวยใช
                       3.3.2.1 ดํ าเนินการรวบรวมหลักฐาน จัดทํ าสถิติและขอมูลสํ าหรับส่ิงอุปกรณแตละรายการ
                       3.3.2.2 จัดทํ าบัญชีคุมส่ิงอุปกรณถาวรโดยใชแบบพิมพ ทบ.400 - 005 สํ าหรับบัญชีคุมชิ้น
สวนซอม และส่ิงอุปกรณใชส้ินเปลืองนั้นใหใชแบบพิมพ ทบ.400 - 068
4. ประโยชนของบัญชีคุม ทบ.400 - 005
    4.1 แสดงใหทราบความสัมพันธระหวางหนวยตนกับหนวยสนับสนุน
    4.2 แสดงใหทราบความสัมพันธระหวางหนวยเหนือและหนวยข้ึนตรง
    4.3 ใชสํ าหรับตรวจ
5. ความรับผิดชอบ ผูบังคับบัญชาทุกระดับชั้น   ตองรับผิดชอบในการควบคุมส่ิงอุปกรณใหเปนไปโดย
เรียบรอยเหมาะสม ถูกตองตามความมุงหมายของทางราชการ
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