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คํ านํ า
แนวสอน วิชาการสงกํ าลังสายชาง จัดทํ าข้ึนเพื่อเปนแนวทางในการปฏิบัติงานของหนวย   ตาง ๆ

ทัง้หนวยทหารชางและหนวยทหารเหลาอ่ืน  ใหปฏิบัติงานดานการสงกํ าลังสายชาง  ไดถูกตองตามระเบียบ
กองทพับก และคํ าแนะนํ าที่กรมการทหารชางไดแจกจายใหหนวยตาง ๆ  แนวสอน  วิชาการสงกํ าลังสาย
ชางนี ้  แผนกวิชาฝายอํ านวยการ กองการศึกษาโรงเรียนทหารชาง  ไดรวบรวมและเรียบเรียงจาก  ระเบียบ
กองทัพบกวาดวยการสงกํ าลัง สป. 2-4 พ.ศ.2534,  ระเบียบกองทัพบกวาดวยความรับผิดชอบ ในส่ิง
อุปกรณ  พ.ศ.2535, ระเบียบกองทัพบกวาดวยการจํ าหนายส่ิงอุปกรณ พ.ศ.2539, คํ าส่ังกองทัพบก ที่
385/2537 เร่ือง กํ าหนดรายการส่ิงอุปกรณสํ าคัญ สาย ช., คํ าส่ังกรมการทหารชาง 146/2541 เร่ืองกํ าหนด
รายการ สป.หลัก สาย ช.  อันจะเปนแนวทางใหหนวยตาง ๆ ปฏิบัติใหเหมือนกันตอไป       หากแนวสอนนี้
มขีอผิดพลาดหรือขาดความสมบูรณ  กรุณาแจงให กองการศึกษา  โรงเรียนทหารชาง กรมการทหารชาง
อํ าเภอเมือง  จังหวัดราชบุรี  70000  ทราบดวย  เพื่อน ําขอเสนอแนะไปพิจารณาปรับปรุงใหแนวสอนมี
ความสมบูรณ  ถูกตองและมีคุณคาในดานการศึกษาตอไป

                                                                     แผนกวิชาฝายอํ านวยการ
                                                                              กศ.รร.ช.กช.
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บทท่ี  1
การสงกํ าลังสิ่งอุปกรณ ประเภท 2 และ 4

1. คํ าจํ ากัดความ
1.1 การสงกํ าลัง  หมายถึง การปฏิบัติการในเร่ือง ความตองการ การจัดหา การแจกจาย และการ

จํ าหนายส่ิงอุปกรณ รวมทั้งการควบคุมการปฏิบัติตามข้ันตอนดังกลาว
1.2 ความตองการ หมายถึง การกํ าหนดหรือการเสนอหรือคํ าขอในเร่ืองส่ิงอุปกรณตามจํ านวน

และในเวลาที่บงไว หรือตามเวลาที่ก ําหนดไว
1.3 การควบคุม หมายถึง การควบคุมทางบัญชี และการควบคุมทางการสงกํ าลัง
1.4 การควบคุมทางบัญชี   หมายถึง  วิธีดํ าเนินการในการควบคุมส่ิงอุปกรณที่เกี่ยวกับ  การ

ควบคุมการแจกจาย  การจายเพิ่มเติม  การรวบรวมบันทึกรายงาน   การจัดทํ าขอมูลถาวรตาง ๆ  การ
สํ ารวจ   การรายงานสถานภาพส่ิงอุปกรณ    การกํ าหนดนโยบายเกี่ยวกับระดับส่ิงอุปกรณ  เพื่อการ
ประหยัดโดยตอเนื่องทุกข้ันตอนในสายงานการสงกํ าลังและสายการบังคับบัญชา นับตั้งแตส่ิงอุปกรณได
เร่ิมเขาสูระบบการสงกํ าลังไปจนกระทั่งหนวยใชไดใชหมดส้ินไปและไดรับอนุมัติใหจํ าหนายออกจากบัญชี
คุมขอกองทัพบกแลว

1.5 การควบคุมทางการสงกํ าลัง   หมายถึง    วิธีดํ าเนินการที่เกี่ยวกับระบบการรายงานการ
คํ านวณ การรวบรวมขอมูลและการประเมินคา เพื่อใหส่ิงอุปกรณตามความตองการทั้งส้ินไดสวน สัมพันธ
กับทรัพยสินที่มีอยู   อันจะเปนแนวทางในการประมาณการดานงบประมาณ    การจัดหา  การแจกจาย
และการจํ าหนายส่ิงอุปกรณ

1.6  การจัดหา หมายถึง กรรมวิธีเพื่อใหไดมาซึ่งส่ิงอุปกรณ
1.7 การแจกจาย หมายถึง การรับ การจาย การเก็บรักษา และการขนส่ิงอุปกรณ
1.8  การจ ําหนาย หมายถึง การตัดยอดส่ิงอุปกรณออกจากความรับผิดชอบของกองทัพบก เนื่อง

จากสูญไป ส้ินเปลืองไป (ส่ิงอุปกรณส้ินเปลือง)  ชํ ารุดเสียหายจนไมสามารถซอมคืนสภาพไดอยางคุมคา
เส่ือมสภาพจนใชงานไมได  หรือสูญหาย  ตาย  เกินความตองการ   หรือเปนของลาสมัย ไมใชราชการตอ
ไป

1.9 สิ่งอุปกรณ  หมายถึง  ส่ิงของที่จํ าเปนทั้งมวล    สํ าหรับหนวยทหารรวมทั้งที่มีไวเพื่อดํ ารงอยู
และการปฏิบัติการของหนวยทหารดวย เชน อาหาร เคร่ืองแตงกายเชื้อเพลิง สัตว ยานพาหนะ อาวุธกระสุน
วัตถุระเบิด เคร่ืองจักรกล ตลอดจนเคร่ืองมือเคร่ืองใชตาง ๆ เปนตน

1.10 สิ่งอุปกรณสํ าเร็จรูป หมายถึง  ส่ิงอุปกรณที่เกิดจากการรวมเขาดวยกันของผลิตภัณฑ
สํ าเร็จรูป  องคประกอบ  สวนประกอบ  ชิ้นสวน และ/หรือ  วัสดุซึ่งพรอมที่จะใชไดตามความมุงหมาย เชน
เรือ รถถัง เคร่ืองบิน และโรงงานจักรกลเคล่ือนที่ เปนตน
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1.11 สิ่งอุปกรณสํ าคัญ หมายถึง ส่ิงอุปกรณที่มีความจํ าเปนตอ การฝก การรบ ราคาแพง ยาก
ตอการจัดหาหรือการผลิต มีความตองการไมแนนอน     อาจจะขาดหรือเกินอยูเสมอในระบบการสงกํ าลัง
และ/หรือ เปนรายการที่อาจเกิดวิกฤตในวัสดุข้ันมูลฐาน     โดยกรมฝายยุทธบริการเสนอบัญชีรายการให
กองทัพบกประกาศเปนส่ิงอุปกรณสํ าคัญ  เชน   รถถัง    ชุดเรดาห    เคร่ืองแตงกายพิเศษ โทรศัพทสนาม
และหนากากปองกันไอพิษ เปนตน

1.12 สิ่งอุปกรณหลัก  หมายถึง  ส่ิงอุปกรณที่ใชเวลาในการจัดหานานและราคาแพง   แตมิได
ระบุไวเปนส่ิงอุปกรณสํ าคัญ โดยกรมฝายยุทธบริการที่รับผิดชอบทํ าบัญชี  และประกาศเปนส่ิงอุปกรณ
หลักไดเอง เชน เคร่ืองมือกอสราง และเคร่ืองส่ือสารประจํ าที่ เปนตน

1.13 สิ่งอุปกรณรอง หมายถึง ส่ิงอุปกรณสํ าเร็จรูปทุกรายการซึ่งมิไดระบุไวเปนส่ิงอุปกรณสํ าคัญ
และส่ิงอุปกรณหลัก โดยทั่วไปแลวส่ิงอุปกรณเหลานี้  จะใชเวลาในการจัดหาส้ันราคาถูกและงายตอการจัด
หา  เชน เคร่ืองแตงกาย เคร่ืองสนาม ส่ิงอุปกรณทัว่ไป เคร่ืองใชประจ ําบานพัก และนํ้ ามัน เปนตน

1.14 สิ่งอุปกรณถาวร หมายถึง  ส่ิงอุปกรณถาวรกํ าหนดอายุ และส่ิงอุปกรณถาวรไมกํ าหนดอายุ
ของส่ิงอุปกรณทั้งมวล ซึ่งจํ าเปนสํ าหรับการปฏิบัติของหนวยทางทหาร

1.15 สิ่งอุปกรณถาวรกํ าหนดอายุ   หมายถึง   ส่ิงอุปกรณสํ าเร็จรูปซึ่งมีสภาพและลักษณะมั่น
คงตอการใชงาน แตยอมเส่ือมสภาพเส่ือมราคาไปตามวาระ และระยะเวลาแหงการใชงาน
     1.16 สิ่งอุปกรณถาวรไมกํ าหนดอายุ   หมายถึง  ส่ิงอุปกรณสํ าเร็จรูป   ซึ่งมีสภาพและลักษณะ
มัน่คงตอการใชงาน หากมกีารเกบ็รักษาและการปรนนบิตับิ ํารุงเปนอยางดแีลวยอมจะมอีายยุนืนาน

1.17 สิ่งอุปกรณใชสิ้นเปลือง   หมายถึง  ส่ิงอุปกรณที่ใชแลวยอมหมดส้ินไป ไมคงรูปไมคง
สภาพ และ/หรือ ไมมีคุณคาของการใชงานเหมือนเดิม

1.18 สิ่งอุปกรณสํ ารองเพื่อการซอมบํ ารุง     หมายถึง   ส่ิงอุปกรณสํ าเร็จรูป  หรือองคประกอบ
เพื่อสะสมไว ณ ที่ตั้งการสงกํ าลังหรือซอมบ ํารุง เพื่อจายทดแทนส่ิงอุปกรณที่ชํ ารุดซอมได ซึ่งไมสามารถ
ซอมบ ํารุงโดยหนวยสนับสนุนไดทันตามกํ าหนด

1.19  ยุทธภัณฑ   หมายถึง   ส่ิงอุปกรณทั้งมวลอันจํ าเปนเพื่อปฏิบัติการ  เพื่อดํ ารง และ
สนับสนุนการปฏิบัติการรบของหนวยทหาร ( รวมถึง เรือรบ รถถัง อาวุธอัตตาจร อากาศยาน ฯลฯ  และ
อะไหลที่เกี่ยวของ  ชิ้นสวนอะไหล  ชิ้นสวนซอมและอุปกรณสนับสนุน     แตไมรวมถึงอสังหาริมทรัพย
สถานที่ตั้งและสาธารณูปโภค )

1.20 คลัง หมายถึง หนวยที่มีความรับผิดชอบในการปฏิบัติภารกิจในเร่ืองความตองการ การควบ
คุม การจัดหา การแยกประเภท การแจกจาย การซอมบํ ารุง และการจํ าหนายส่ิงอุปกรณ

1.21 คลังสายงาน   หมายถึง    คลังซึ่งกรมฝายยุทธบริการ    หรือกรมฝายกิจการพิเศษไดจัดตั้ง
ข้ึน เพื่อปฏิบัติภารกิจของคลังสายงานเดียวกัน

1.22 คลงัท่ัวไป  หมายถงึ  คลังทีจ่ดัตัง้ขึนเพือ่ปฏิบตัภิารกจิของคลัง ตัง้แตสองสายงานข้ึนไป
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1.23 คลังกองบัญชาการชวยรบ  หมายถึง  คลังทั่วไปซึ่งกองบัญชาการชวยรบไดจัดตั้งข้ึน
1.24 คลังสวนภูมิภาค หมายถึง คลังทั่วไปซึ่งมณฑลทหารบกหรือจังหวัดทหารบกไดจัดตั้งข้ึน
1.25 หนวยสนับสนุนทางการสงกํ าลัง  หมายถึง หนวยสนับสนุนโดยตรงหนวยสนับสนุนทั่วไป

และคลัง
1.26 หนวยสนับสนุนท่ัวไป  หมายถึง หนวยซึ่งมีภารกิจสนับสนุนดานการสงกํ าลัง และ/หรือ

การซอมบํ ารุงตอหนวยสนับสนุนโดยตรง
1.27 หนวยสนับสนุนโดยตรง    หมายถึง   หนวยซึ่งมีภารกิจสนับสนุนดานการสงกํ าลัง และ/

หรือ การซอมบํ ารุงโดยตรงตอหนวยใช
1.28 หนวยใช หมายถึง หนวยที่ไดรับส่ิงอุปกรณตาม อจย.,อสอ. หรืออนุมัติอ่ืนใด ซึ่งไดรับ

ประโยชนจากการใชส่ิงอุปกรณนั้น ๆ
1.29 หนวยเบิก  หมายถึง  หนวยใชตั้งแตระดับกองพันหรือเทียบเทา  หรือกองรอยอิสระข้ึนไป

หรือหนวยอิสระที ่ ทบ.อนุมัต ิ  หรือหนวยสนับสนุนทางการสงกํ าลังทุกระดับที่เบิกส่ิงอุปกรณไปยังหนวย
จาย

1.30 หนวยจาย หมายถึง หนวยสนับสนุนทางการสงกํ าลังซึ่งทํ าหนาที่จายส่ิงอุปกรณใหแกหนวย
เบิก

1.31 คงคลัง หมายถึง ปริมาณส่ิงอุปกรณที่มีอยูในครอบครองของหนวยตามบัญชีคุมในขณะนั้น
1.32 คางรับ หมายถึง ปริมาณส่ิงอุปกรณที่คาดหมายวาจะไดรับจากการจัดซื้อ การเบิกและจาก

แหลงอ่ืน ๆ เชน การโอน และการซอมบํ ารุง เปนตน
1.33 คางจาย หมายถึง ปริมาณส่ิงอุปกรณ ซึ่งหนวยจายไมสามารถจายใหหนวยเบิกไดครบใน

ขณะที่ขอเบิกมา และบันทึกเปนหลักฐานไวเพื่อปลดเปล้ืองคางจายใหเมื่อมีส่ิงอุปกรณ
1.34 การเบิก หมายถึง วิธีดํ าเนินการเสนอคํ าขอไปยังหนวยสนับสนุนทางการสงกํ าลัง เพื่อขอรับ

ส่ิงอุปกรณตามจํ านวนที่ตองการ
1.35 การยืม หมายถึง วิธีดํ าเนินการขอรับการสนับสนุนส่ิงอุปกรณเปนการชั่วคราว (เวนชิ้นสวน

ซอม) สํ าหรับเพิ่มพูนการปฏิบัติภารกิจหรือสํ าหรับการทรงชีพของหนวยใช ซึ่งหนวยไมไดรับอนุมัติใหมีส่ิง
อุปกรณดังกลาวไวในครอบครอง หรืออนุมัติใหมีไวแลวแตไมเพียงพอ

1.36 การติดตามใบเบิก หมายถึง การสอบถามเพื่อขอทราบผลการปฏิบัติตอใบเบิกที่ไดเสนอไป
ยังหนวยสนับสนุนทางการสงกํ าลัง

1.37 การยกเลิกการเบิก หมายถึง การแจงระงับการจายส่ิงอุปกรณตามใบเบิกที่หนวยเบิกเสนอ
มา อาจจะเปนทั้งหมด หรือบางสวนของการเบิกก็ได

1.38 การปลดเปลื้องคางจาย หมายถึง การจายส่ิงอุปกรณที่คางจายใหกับหนวยเบิกโดย
อัตโนมัติตามใบเบิกที่คางจาย
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1.39 การเก็บรักษา  หมายถึง  การเตรียมพื้นที่ การนํ าส่ิงอุปกรณเขา-ออก การเก็บ หรือการวาง
การระวังรักษาส่ิงอุปกรณในที่เก็บ  รวมทั้งการปรนนิบัติบํ ารุง  และการซอมบํ ารุงขณะเก็บและกอนจาย
ดวย

1.40 การสํ ารวจ หมายถึง การสํ ารวจส่ิงอุปกรณและการสํ ารวจที่เก็บ
1.41 การสํ ารวจสิ่งอุปกรณ หมายถึง การนับจํ านวนและการตรวจสภาพส่ิงอุปกรณในที่เก็บให

ตรงกับหลักฐานบัญชีคุม
1.42 การสํ ารวจท่ีเก็บ  หมายถึงการตรวจสอบที่เก็บส่ิงอุปกรณใหตรงกับบัตรบัญชีคุมส่ิงอุปกรณ

หรือบัตรแสดงที่เก็บของ
1.43 การขนสง  หมายถึง  การเคล่ือนยายส่ิงอุปกรณระหวางหนวยสงกับหนวยรับ
1.44 การสงคืน   หมายถึง   การสงส่ิงอุปกรณกลับคืนหนวยจาย หรือหนวยสนับสนุนทางการสง

กํ าลัง มิไดหมายถึงการสงซอมหรือสงส่ิงอุปกรณที่ซอมเสร็จแลวกลับคืนหนวยสงซอม
1.45 สายการบังคับบัญชา   หมายถึง       ความเกี่ยวพันในการบังคับบัญชาของหนวยเหนือที่

มีตอหนวยรอง ตามลํ าดับ เชน กองทัพ-กองทัพภาค-กองพล-กรม-กองพัน-กองรอย  เปนตน
1.46 สายการสงกํ าลัง  หมายถึง      ความเกี่ยวพันในทางการสงกํ าลังของหนวยเหนือที่มีตอ

หนวยรองตามลํ าดับ      เชน     กองทัพบก , กรมฝายยุทธบริการ   หรือ   กรมฝายกิจการพิเศษ , หนวย
สนับสนุนทั่วไป , หนวยสนับสนุนโดยตรง , หนวยใช
2. ความตองการ

2.1 ลักษณะความตองการ
2.1.1 ความตองการประจํ า

2.1.1.1 ความตองการประจํ า คือ ความตองการเพื่อทดแทนส่ิงอุปกรณที่ใชหมด
ไป หรือใชส้ินเปลือง และเพื่อเพิ่มเติมระดับสงก ําลัง อันสืบเนื่องมาจากการปฏิบัติงาน

2.1.1.2 ความตองการประจํ าใชเปนขอมูลสํ าหรับคํ านวณความตองการ  ทั้งเพื่อ
การจัดหาและเพื่อการเบิก

2.1.2 ความตองการคร้ังคราว
2.1.2.1 ความตองการคร้ังคราว คือ ความตองการที่เกิดข้ึนคร้ังเดียวในหวงเวลา

12 เดือน สํ าหรับความมุงหมายอยางเดียวกัน และหมายรวมถึงความตองการข้ันตน เพื่อสนองความ
ตองการตามอัตรา ความตองการเพื่อรักษาระดับสงกํ าลังที่เพิ่มข้ึน และความตองการตามโครงการพิเศษ
ตาง ๆ เชน ความตองการเพื่อการซอมบํ ารุงส่ิงอุปกรณสํ าเร็จรูป  เปนตน
       2.1.2.2 ความตองการคร้ังคราว   ใชเปนขอมูลสํ าหรับคํ านวณความตองการ  เพื่อ
การจัดหาเทานั้น
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2.2 ประเภทความตองการ

2.2.1 ความตองการข้ันตน ไดแก  ความตองการส่ิงอุปกรณที่ทหารหรือหนวยตองการมีไว
เพื่อการปฏิบัติภารกิจของตน  ซึ่งส่ิงอุปกรณนั้น ๆ ยังไมเคยไดรับมากอน  และเปนความตองการส่ิงอุปกรณ
ในกรณีดังตอไปนี้

2.2.1.1 การรับทหารเขาประจํ าการใหม
2.2.1.2 การจัดตั้งหนวยใหม

                       2.2.1.3 การกํ าหนดมาตรฐานส่ิงอุปกรณใหม
                       2.2.1.4 การเพิ่มจ ํานวนและรายการเนื่องจากการแกอัตรา
                      2.2.1.5รายการที่ไดรับอนุมัติใหจายคร้ังแรกแกหนวยที่ยังไมไดรับอนุมัติอัตรา                                                                                                                                           

          2.2.1.6 รายการที่ไดรับอนุมตัิใหจายคร้ังแรก ซึ่งเกินจํ านวนจากอัตรา
2.2.1.7 การอนุมัติจายส่ิงอุปกรณใหม เพื่อทดแทนส่ิงอุปกรณเดิมที่ยังใชราชการ

ได ซึ่งไดรับคืนจากหนวยทหาร
                       2.2.1.8 การจายคร้ังแรกใหแกหนวยนอกกองทัพบก  ตามคํ าส่ังกองทัพบก

2.2.2 ความตองการทดแทน ไดแก ความตองการเพื่อทดแทนส่ิงอุปกรณที่หนวยใชเคยได
รับมาแลว และเปนความตองการส่ิงอุปกรณในกรณีดังตอไปนี้

2.2.2.1 เพื่อทดแทนส่ิงอุปกรณที่หมดเปลืองไปหรือชํ ารุด เนื่องจากการใชและรวม
ทั้งทดแทนชิ้นสวนซอมที่ชํ ารุดดวย
                       2.2.2.2 เพื่อทดแทนส่ิงอุปกรณที่ถูกละทิ้ง  ทํ าลาย ขาศึกทํ าใหเสียหาย โจรกรรม
หรือเสียหายโดยเหตุอ่ืน ๆ
                       2.2.2.3 เพื่อทดแทนส่ิงอุปกรณที่อยูในระหวางการซอมบํ ารุง     โดยใชส่ิงอุปกรณ
สํ ารองเพื่อการซอมบํ ารุง

2.2.3 ความตองการเพื่อรักษาระดับสงกํ าลัง ไดแก ความตองการส่ิงอุปกรณที่หนวยสง
กํ าลังตองการเพิ่มเติมใหเต็มระดับสงกํ าลัง คือ
                       2.2.3.1 ระดับปลอดภัย
                      2.2.3.2 ระดับปฏิบัติการหรือวงรอบการจัดหา
                       2.2.3.3 เวลาในการเบิกและจัดสงหรือเวลาลวงหนาในการจัดหา

2.2.4 ความตองการตามโครงการ หมายถึง ความตองการส่ิงอุปกรณที่นอกเหนือไปจาก
ความตองการตามปกติ เพื่อสนับสนุนโครงการหรือการปฏิบัติการพิเศษตามแผน และวัตถุประสงคของกอง
ทัพบก เชน ส่ิงอุปกรณประเภท 4 โครงการจัดตั้งหนวยใหม และโครงการระดมสรรพกํ าลัง  เปนตน
3. การจัดหา

3.1 ทางไดมาซึ่งส่ิงอุปกรณ โดยทั่วไปหนวยหรือคลังซึ่งมีการสะสมส่ิงอุปกรณ หรือ มีไวเพื่อปฏิบัติ
การยอมจะไดรับส่ิงอุปกรณจากลักษณะใดลักษณะหนึ่ง ดังตอไปนี้
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3.1.1 การจัดซื้อและการจาง
3.1.2 การรับความชวยเหลือจากตางประเทศ  ใหปฏิบัติตามวิธีการซึ่งไดตกลงระหวาง

กองทัพบกกับองคการหรือตัวแทนของประเทศนั้น ๆ
3.1.3 การซอมบํ ารุง ส่ิงอุปกรณที่หนวยใชสงซอม หากหนวยซอมบํ ารุงสนับสนุนโดยตรง

หรือหนวยสนับสนุนทั่วไปพิจารณาเห็นวาเกินข้ันการซอมบํ ารุง ก็ใหนํ าสงซอมตอไปยังหนวยซอม
บํ ารุงระดับคลัง เมื่อหนวยซอมบ ํารุงระดับคลังทํ าการซอมเสร็จแลว ใหสงส่ิงอุปกรณนั้นเขาคลัง
เพื่อดํ าเนินการตามระบบการสงกํ าลังตอไป และใหหนวยซอมบ ํารุงสนับสนุนโดยตรง หรือ
สนับสนุนทั่วไป แจงใหหนวยใชทราบทันทีที่ไดสงส่ิงอุปกรณไปยังหนวยซอมบํ ารุงระดับคลัง ทั้งนี้
เพื่อใหหนวยใชเบิกรับส่ิงอุปกรณทดแทนตอไป

3.1.4 การเก็บซอม ส่ิงอุปกรณชํ ารุด ถูกทํ าลาย เส่ือมสภาพ หรือถูกทอดทิ้ง ไมวาจะเปน
ของใหมหรือของใชแลวก็ตาม หากหนวยซอมบํ ารุงของสายยุทธบริการพิจารณาเห็นวาไมสามารถซอมได
คุมคา ใหหนวยซอมนั้นรายงานขออนุมัติถอดแยกชิ้นสวนซอมที่สามารถใชราชการไดจากเจากรม-ฝายยุทธ
บริการ    หรือฝายกิจการพิเศษที่รับผิดชอบ   เพื่อดํ าเนินการบํ ารุงรักษาและนํ าเขาระบบการสงกํ าลังตอไป

3.1.5 การบริจาค ส่ิงอุปกรณที่ไดมาโดยมีผูบริจาคใหแกสวนราชการเปนส่ิงอุปกรณที่จะ
ตองดํ าเนินการตามระบบการสงกํ าลัง

3.1.6 การยืม  หนวยที่มีความจ ําเปนในการยืมส่ิงอุปกรณใหปฏิบัติตามที่กํ าหนดไวใน
เร่ือง การเบิก การยืม การโอน และการสงคืน ใน ขอ 4

3.1.7 การโอน
3.1.8 การเบิก หนวยในสายการสงกํ าลังซึ่งตํ่ ากวาระดับคลังสายงาน ใหถือการเบิกเปนวิธี

หลักในการไดมาซึ่งส่ิงอุปกรณ  สวนรายละเอียดใหปฏิบัติในขอ 4  การเบิก การยืม การโอน และการสงคืน
3.1.9 การผลิต หากกรมฝายยุทธบริการหรือฝายกิจการพิเศษใดมีการผลิตส่ิงอุปกรณเพื่อ

ใชราชการ ใหเจากรมฝายยุทธบริการหรือฝายกิจการพิเศษนั้นรับผิดชอบในการปฏิบัติใหเปนไปตามขอ
กํ าหนดและความมุงหมายของทางราชการ

3.1.10 การเกณฑและการยึด ใหปฏิบัติตามพระราชบัญญัติกฎอัยการศึก พ.ศ.2457 และ
พระราชบัญญัติการเกณฑชวยราชการ พ.ศ.2530
        3.1.11 การแลกเปล่ียน ใหปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวย การแลกเปล่ียน
ยานพาหนะและครุภัณฑของสวนราชการ พ.ศ.2518
4. การเบิก การยืม การโอน และการสงคืน

4.1 ประเภทการเบิก แบงเปน 4 ประเภท คือ
4.1.1 การเบกิข้ันตน     ไดแก    การเบกิส่ิงอุปกรณตามความตองการข้ันตนทีร่ะบไุวใน
4.1.2  การเบกิทดแทน ไดแก การเบกิส่ิงอุปกรณตามความตองการทดแทนทีร่ะบไุว



1-7

4.1.3 การเบิกเพิ่มเติมเพื่อรักษาระดับสงกํ าลัง ไดแก การเบิกส่ิงอุปกรณตามความ
ตองการ เพื่อรักษาระดับสงกํ าลัง ที่ระบุไว

4.1.4 การเบิกพิเศษ ไดแก การเบิกเรงดวน การเบิกนอกอัตรา และการเบิกกอนก ําหนด
4.1.4.1 การเบิกเรงดวน ไดแก การเบิกส่ิงอุปกรณที่หนวยใชมีความจํ าเปนตองใช

โดยเรงดวน หรือในยามฉุกเฉิน หรือเพื่อการซอมบ ํารุงส่ิงอุปกรณงดใชการ
4.1.4.2 การเบิกนอกอัตรา ไดแก การเบิกส่ิงอุปกรณ ประเภท 4
4.1.4.3 การเบิกกอนกํ าหนด ไดแก การเบิกส่ิงอุปกรณที่หนวยมีความจํ าเปนตอง

ใชกอนวงรอบการเบิก ซึ่งหนวยสนับสนุนไดกํ าหนดข้ึน
4.2 หนวยเบิก

4.2.1 ผูบังคับหนวยเบิก ตองรับผิดชอบในการขอเบิกส่ิงอุปกรณ เพื่อใหหนวยสามารถ
ปฏิบัติภารกิจตามที่ไดรับมอบหมายอยางมีประสิทธิภาพ

4.2.2 ผูบังคับหนวยเบิก จะตองสงลายมือชื่อผูมีสิทธิเบิก และผูรับส่ิงอุปกรณ ตาม
ระเบียบกองทัพบก วาดวยการสงลายมือชื่อผูมีสิทธิเบิก  และผูรับส่ิงอุปกรณ พ.ศ.2510

4.3 วิธีดํ าเนินการเบิก
4.3.1 การเบิกข้ันตน

                           4.3.1.1 หนวยใช เมื่อมีความตองการข้ันตน ทํ าใบเบิกเสนอหนวยสนับสนุนโดย
ตรงหรือคลังสวนภูมิภาคหรือคลังกองบัญชาการชวยรบหรือคลังสายงานแลวแตกรณี  ยกเวนส่ิงอุปกรณ
ประเภท 2 และ 4 สายอากาศยาน ใหเสนอใบเบิกผาน พัน.ขส.ซบร.บ.ทบ.  สํ าหรับส่ิงอุปกรณตาม อจย.
และ อสอ. ใหดํ าเนินการเบิกเมื่อไดรับเอกสารการแจกจายส่ิงอุปกรณแลว
                           4.3.1.2 หนวยสนบัสนนุโดยตรงหรือคลังสวนภูมภิาคหรือคลังกองบญัชาการชวยรบ
                                 (1) เมื่อไดรับใบเบิกจากหนวยใชแลวใหดํ าเนินกรรมวิธีเพื่อการแจกจาย
ถาไมสามารถสนับสนุนได ใหดํ าเนินการเบิกตามสายการสงกํ าลังตอไป

(2) ในกรณีที่มีการจัดตั้งหนวยใหม และมิไดมีการสะสมส่ิงอุปกรณไว
เมื่อหนวยสนับสนุนโดยตรงหรือคลังสวนภูมิภาคหรือคลังกองบัญชาการชวยรบ ไดทราบการจัดตั้งหนวย
โดยแนนอนแลว ใหท ําใบเบิกเสนอตามสายการสงกํ าลัง เพื่อใหมีการสะสมส่ิงอุปกรณพรอม จายหนวยได
ทันที  เวนส่ิงอุปกรณตาม อจย. และ อสอ. ใหดํ าเนินการเมื่อไดรับเอกสารการแจกจายส่ิงอุปกรณแลว

(3)คลังสายงานเมื่อไดรับใบเบิกจากหนวยรับการสนับสนุนใหดํ าเนิน
กรรมวิธีเพื่อการแจกจาย ถาไมมีส่ิงอุปกรณสนับสนุนใหดํ าเนินการเสนอความตองการเพื่อจัดหาตอไป

4.3.2 การเบิกทดแทน     เมื่อมีความตองการทดแทน      ใหดํ าเนินการเบิกตามสาย  การ
สงกํ าลัง

4.3.3 การเบิกเพิ่มเติมเพื่อรักษาระดับสงกํ าลัง
4.3.3.1 หนวยใช ไมมีการเบิก
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4.3.3.2 หนวยสนับสนุนโดยตรง  คลังสวนภูมิภาค  หรือคลังกองบัญชาการ
ชวยรบ เมื่อส่ิงอุปกรณที่สะสมไวเพื่อสนับสนุนหนวยลดระดับลงถึงจุดเพิ่มเติมหรือถึงวงรอบการเบิกใหทํ า
การเบิกตามสายการสงกํ าลังตอไป

4.3.3.3คลังสายงานเมื่อส่ิงอุปกรณที่สะสมไวเพื่อสนับสนุนใหแกหนวยรับการ
สนับสนุนลดระดับลงถึงจุดเพิ่มเติมหรือถึงวงรอบการจัดหาใหดํ าเนินการเสนอความตองการเพื่อจัดหาตอ
ไป

4.3.4 การเบิกพิเศษ
4.3.4.1  การเบิกเรงดวน

                           (1) หนวยใชเมื่อมีความตองการเรงดวน  ใหผูบังคับบัญชาหนวยใชที่มี
สิทธิเบิก  ติดตอขอรับส่ิงอุปกรณจากหนวยใหการสนับสนุนโดยเคร่ืองส่ือสารที่เหมาะสม เมื่อไดรับส่ิง
อุปกรณแลว จะตองทํ าใบเบิกสงหนวยจายภายใน 3 วัน โดยอางหลักฐานในการเบิกเรงดวน

(2) หนวยสนับสนุนโดยตรงหรือคลังสวนภูมิภาค หรือคลังกองบัญชาการ
ชวยรบ ถามีส่ิงอุปกรณสนับสนุน ใหผูมีอํ านาจส่ังจายตามที่กํ าหนดไวในขอ 14.6  อนุมัติจายตามหลักฐาน
ในการเบิกเรงดวน ถาไมมีส่ิงอุปกรณสนับสนุนใหติดตอขอรับจากหนวยใหการสนับสนุนดวยเคร่ืองส่ือสาร
ที่เหมาะสม เมื่อไดรับส่ิงอุปกรณแลวจะตองทํ าใบเบิกสงหนวยจายภายใน 3 วัน

(3) คลังสายงาน ถามีส่ิงอุปกรณสนับสนุน ใหมีผูมีอํ านาจในการส่ังจาย
อนุมัติจายตามหลักฐานในการเบิกเรงดวน ถาไมมีส่ิงอุปกรณสนับสนุน หากพิจารณาเห็นวาสามารถจัดหา
สนับสนุนไดทันที ก็ใหดํ าเนินการตอไป

4.3.4.2 การเบิกนอกอัตรา เมื่อไดรับอนุมัติความตองการตามที่เสนอ
4.3.4.3 การเบิกกอนกํ าหนด      เมื่อมีความจ ําเปนตองใชส่ิงอุปกรณกอนวงรอบ

การเบิก ซึ่งหนวยสนับสนุนไดกํ าหนดข้ึน ใหดํ าเนินการเบิกได
4.4 วิธีทํ าใบเบิก

4.4.1 ใบเบิกหลายรายการ ไดแก แบบพิมพ ทบ.400-006 และ ทบ.400-007 ใชเบิกส่ิง
อุปกรณในใบเบิกชุดเดียวกันไดหลายรายการ ดํ าเนินการดังนี้

4.4.1.1 ท ําใบเบกิโดยแยกประเภทส่ิงอุปกรณและสายงานทีรั่บผิดชอบ 1 ชุด ม ี 4
ฉบับ (ชมพ ูฟา เขียว ขาว ตามลํ าดับ)

4.4.1.2 ใบเบิก ฉบับที่ 1,2 และ 3 เสนอไปยังหนวยจาย
4.4.1.3 ใบเบิก ฉบับที่ 4 เก็บไวในแฟมรอเร่ือง
4.4.1.4 ถาหนวยเบิกไปรับของเองจากหนวยจายใหนํ าใบเบิกฉบับที ่ 4 ไปตรวจ

สอบกับจํ านวนและประเภทส่ิงอุปกรณที่ไดจายจริง ตามใบเบิกฉบับที ่1 และ 2     ลงนามรับส่ิงอุปกรณใน
ใบเบิกฉบับที่ 1,2 และ 4 แลวนํ าใบเบิกฉบับที่ 2 และ 4 กลับพรอมกับส่ิงอุปกรณ
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4.4.1.5 ถาหนวยเบิกไดรับส่ิงอุปกรณจากสํ านักงานขนสงปลายทาง ใหตรวจสอบ
ใบเบิกฉบับที่ 4  กับจํ านวนและประเภทส่ิงอุปกรณที่จายจริงตามใบเบิกฉบับที่ 1 และ 2 ลงนามรับส่ิง
อุปกรณในใบเบิกฉบับที่ 1,2 และ 4 แลวสงใบเบิกฉบับที่ 1 คืนหนวยจาย
                           4.4.1.6 เก็บใบเบิกฉบับที่ 2 ในแฟมเสร็จเร่ืองแนบใบเบิกฉบบัที่ 4 ไปกับรายงาน
การรับส่ิงอุปกรณใหผูบังคับหนวยเบิกทราบเพื่อรายงานหนวยตามสายการบังคับบัญชาเหนือข้ึนไปอีก1 
ชั้น
              4.4.2 ใบเบิกรายการเดียว ไดแก แบบพิมพ ทบ.400-007-1 ใชเบิกส่ิงอุปกรณในใบเบิกชุด
เดียวกันเพียงรายการเดียว ดํ าเนินการดังนี้

4.4.2.1 ใบเบิก 1 ชุด ม ี5 ฉบับ (ชมพ ูฟา เขียว ขาว ขาว ตามลํ าดับ)
4.4.2.2 ใบเบิกฉบับที่ 1,2,3 และ 4 เสนอไปยังหนวยจาย

                           4.4.2.3 ใบเบิกฉบับที่ 5 เก็บไวในแฟมรอเร่ือง
                           4.4.2.4 ถาหนวยเบิกไปรับของเองจากหนวยจายใหนํ าใบเบิกฉบับที ่  5  ไปตรวจ
สอบกับจํ านวนและประเภทส่ิงอุปกรณที่ไดจายจริง ตามใบเบิกฉบับที ่1 . 2  และ 4  ลงนามรับส่ิงอุปกรณ
ในใบเบิกฉบับที่ 1,2,4 และ 5 แลวนํ าใบเบิกฉบับที ่2 และ 5 กลับพรอมส่ิงอุปกรณ
                           4.4.2.5 ถาหนวยเบิกไดรับส่ิงอุปกรณจากสํ านักงานขนสงปลายทาง   ใหตรวจ
สอบใบเบิกฉบับที่ 5  กับจํ านวนและประเภทส่ิงอุปกรณที่จายจริงตามใบเบิกฉบับที่ 1  และ  2 ลงนามรับ
ส่ิงอุปกรณในใบเบิกฉบับที่ 1,2 และ 5 แลวสงใบเบิกฉบับที่ 1 คืนหนวยจาย
                           4.4.2.6 เก็บใบเบิกฉบับที ่2  ในแฟมเสร็จเร่ืองแนบใบเบิกฉบับที ่5 ไปกับรายงาน
การรับส่ิงอุปกรณใหผูบังคับหนวยเบิกทราบเพื่อรายงานหนวยตามสายการบังคับบัญชาเหนือข้ึนไปอีก1 
ชั้น
5. ขอก ําหนดในการใชแบบพิมพ ในการเบิก

5.1 ใหใชแบบพิมพ ทบ.400-007-1 ในการเบิกส่ิงอุปกรณทุกประเภท และทุกกรณี เวนส่ิงอุปกรณ
ที่ก ําหนดในขอ 5.2

5.2 ใหใชแบบพิมพ   ทบ.400 - 006     ในกรณีที่หนวยเบิกตองไปรับของเอง   หรือ แบบพิมพ
ทบ.400 - 007  ในกรณีที่หนวยเบิกตองการใหหนวยจายสงส่ิงอุปกรณผานสํ านักงานขนสงในการเบิกส่ิง
อุปกรณดังตอไปนี้

5.2.1  เคร่ืองแตงกาย
5.2.2  เคร่ืองนอน
5.2.3  เคร่ืองสนาม
5.2.4  เคร่ืองเขียน
5.2.5  แบตเตอร่ีแหง
5.2.6  ส่ิงอุปกรณส้ินเปลืองสายทหารชาง
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5.2.7  ส่ิงอุปกรณส้ินเปลืองสายแพทย
5.2.8  ส่ิงอุปกรณส้ินเปลืองสายการสัตว
5.2.9  ส่ิงอุปกรณประเภท  4  จํ าพวกสารเคมีชนิดตาง ๆ  กาซ นํ้ ากรด และ นํ้ ากล่ันสาย

วิทยาศาสตร
5.2.10 ส่ิงอุปกรณประเภท 4 จํ าพวกวัสดุกอสราง และ อุปกรณที่เกี่ยวกับสาธารณูปโภค

สายยุทธโยธา
5.2.11 วัสดุทํ าความสะอาดและปรนนิบัติบํ ารุงสายสรรพาวุธ  และ เปา
5.2.12 แบบพิมพ

6. การติดตามใบเบิก ไดแกการสอบถามเพื่อขอทราบผลการปฏิบัติตอใบเบิกที่ไดเสนอไปยังหนวย
สนับสนุน

6.1 หนวยเบิก   เมื่อเสนอใบเบิกไปยังหนวยสนับสนุนเกิน 45 วันแลว   ยังไมไดรับส่ิงอุปกรณให
ติดตามใบเบิกโดยใชแบบพิมพ ทบ.400-071

6.2 หนวยสนับสนุน เมื่อไดรับใบติดตามใบเบิกแลว   ใหทํ าการตรวจสอบใบเบิก และบันทึกผล
การปฏิบัติในใบติดตามใบเบิก แลวสงคืนหนวยเบิกโดยเร็ว
7. การยกเลิกการเบิก ไดแก การแจงระงับการจายส่ิงอุปกรณตามใบเบิก ที่หนวยเบิกเสนอมา อาจจะ
เปนทั้งหมดหรือบางสวนของการเบิกก็ได

7.1 เหตุผลในการยกเลิก การยกเลิกอาจริเร่ิมจากหนวยเบิก หรือหนวยจายก็ได เมื่อมีเหตุผล
ตามรหัสการยกเลิกอยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้
                        รหัส                  ความหมาย
                01   รายการนี้ยกเลิกแลว ไมสะสมอีกตอไป

02  ขาดแคลนไมสามารถจายใหไดในระยะรอบนี้
03   ไมสะสมเพราะความตองการหางมาก      ใหแจงเหตุผลที่ตองการ

                                              โดยละเอียดใหม
04   ใหเบิกจากหนวยสนับสนุนโดยตรง
05   ใหเบิกจากคลังสวนภูมิภาค หรือคลังกองบัญชาการชวยรบ
06   ใหเบิกจากคลังสายงาน
07   ใหเบิกไปยังสายงานที่รับผิดชอบ
08   ไมจายทั้งชุด ใหเบิกเฉพาะชิ้นสวนซอมตามคูมือสงก ําลัง
09    ไมจายเฉพาะชิ้นสวนซอม ใหเบิกทั้งชุดตามคูมือสงกํ าลัง
10    ปฏิบัติตามระเบียบไมถูกตอง  ใหแกไขใหมตามที่แจงใหทราบ
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11    จํ านวนที่เบิกไมคุมคาขนสง ใหจัดหาในทองถิ่น
12  งดเบิกเพราะหมดความตองการ
13    จํ านวนที่เบิกเกินกวาอัตราที่อนุมัติ
14    มีส่ิงอุปกรณชนิดนี้เกินระดับสะสมที่หนวยเบิก
15   เปนส่ิงอุปกรณประเภท 4 ใหขออนุมัติหลักการกอน
16    เบิกซํ้ า
17 ตรวจสอบหมายเลขส่ิงอุปกรณไมพบขอใหเบิกใหมโดยอางชื่อ

ส่ิง
อุปกรณสํ าคัญส่ิงอุปกรณหลักส่ิงอุปกรณรองแบบชื่อคูมือ

7.2 วิธีดํ าเนินการยกเลิก มี 2 วิธี คือ
7.2.1 บันทึกยกเลิกในใบเบิก ใชเมื่อตองการยกเลิกการเบิกส่ิงอุปกรณทุกรายการในใบ

เบิก ใหดํ าเนินการดังนี้
7.2.1.1 บันทึก "ยกเลิกรหัส....วัน เดือน ป" ดวยอักษรสีแดง ดานบนของใบเบิก

แลวลงชื่อผูตรวจสอบกํ ากับไว
7.2.1.2 ในกรณีที่หนวยจายขอยกเลิก  ใหเก็บใบเบิกฉบับที ่ 1  ไว  สงใบเบิกฉบับ

ที่ 2 คืนหนวยเบิก สวนที่เหลือใหท ําลาย
                                   7.2.1.3 ในกรณีที่หนวยเบิกขอยกเลิก    ใหสงใบเบิกฉบับที่เก็บรอเร่ืองไวไปยัง
หนวยจาย

7.2.2  ยกเลิกดวยใบแจงการยกเลิก ใชเมือ่ตองการยกเลิกการเบกิ ใหด ําเนินการดังนี้
7.2.2.1 ท ําใบแจงการยกเลิกดวยแบบพมิพ     ทบ.400-008 จ ํานวน 2 ฉบบั
7.2.2.2 สงใบแจงการยกเลิกไปยังหนวยเบิก  หรือหนวยจายแลวแตกรณี จํ านวน

1 ฉบับ และเก็บไว 1 ฉบับ
8. การยืมส่ิงอุปกรณ ไดแก วิธีดํ าเนินการขอรับการสนับสนุนส่ิงอุปกรณเปนการชั่วคราว(เวนชิ้นสวน
ซอม)สํ าหรับเพิ่มพูนการปฏิบัติภารกิจหรือสํ าหรับการทรงชีพของหนวยใช ซึ่งหนวยไมไดรับอนุมัติใหมีส่ิง
อุปกรณดังกลาวไวในครอบครองหรืออนุมัติใหมีไวแลวแตไมเพียงพอ

8.1 วิธีปฏิบัติในการยืมสิ่งอุปกรณ
8.1.1 หนวยใช

8.1.1.1 ทํ ารายงานขอยืมส่ิงอุปกรณเปนลายลักษณอักษรเสนอตามสายการ  สง
กํ าลังในรายงานใหแจงเหตุผลและรายละเอียดในการใชส่ิงอุปกรณใหชัดเจนพอที่จะเปนขอมูลในการ
พิจารณาตกลงใจของผูมีอํ านาจอนุมัติส่ังใหยืมได ทั้งนี้ใหกํ าหนดวันสงคืนในรายงานนั้นดวย
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8.1.1.2 ทํ าใบเบิกตามขอ 4.3  แนบไปพรอมกันรายงาน
8.1.1.3 เมื่อครบกํ าหนดเวลาที่ไดรับอนุมัติ      ใหยืมตามที่บงไวในใบเบิก

ตองนํ าสงคืนภายใน 7 วัน
8.1.1.4  ถาส่ิงอุปกรณทีย่มืไปเกดิการช ํารุด  สูญหาย   ใหปฏิบตัติามระเบียบกองทัพ

บก  วาดวยการจํ าหนายส่ิงอุปกรณ พ.ศ.2539
8.1.1.5 เมื่อมีการโยกยายหรือสับเปล่ียนตํ าแหนงผูเบิกยืม ใหแจงยกเลิกใบเบิก

เดิม พรอมกับท ําใบเบิกเสนอไปใหม
8.1.2 หนวยสนับสนุนทางการสงกํ าลัง

8.1.2.1 หากส่ิงอุปกรณใดไมมใีหยมื ใหยกเลิกรายการนัน้ และแจงใหหนวยยมืทราบ
8.1.2.2 ถามีส่ิงอุปกรณสนับสนุนได  ใหบันทึกเหตุผลในรายงานและแนบใบเบิก

เสนอจนถึงผูมีอํ านาจอนุมัติส่ังใหยืม
8.1.2.3 ผูมีอํ านาจอนุมัติส่ังใหยืม

(1) ส่ิงอุปกรณสํ าคัญ ไดแก ผูบัญชาการทหารบก
(2) ส่ิงอุปกรณอ่ืน ๆ ไดแก เจากรมฝายยุทธบริการ หรือเจากรมฝายกิจ

การพิเศษ หรือแมทัพภาค แลวแตกรณี
9. การโอน ไดแก การโอนความรับผิดชอบในส่ิงอุปกรณระหวางสายยุทธบริการ หรือการโอนสิทธิครอบ
ครองส่ิงอุปกรณระหวางหนวย

9.1 การโอนความรับผิดชอบในส่ิงอุปกรณระหวางสายยุทธบริการ ไดแก การโอนความรับผิดชอบ
ส่ิงอุปกรณจากสายยุทธบริการหนึ่งไปยังอีกสายยุทธบริการหนึ่ง ตามระเบียบหรือค ําส่ังที่กองทัพบก
กํ าหนด

9.2 การโอนสิทธิครอบครองส่ิงอุปกรณระหวางหนวย ไดแก การเปล่ียนกรรมสิทธิ์ในการครอบ
ครองส่ิงอุปกรณจากหนวยหนึ่งไปยังอีกหนวยหนึ่ง เพื่อความมุงหมายดังตอไปนี้

9.2.1 ใหหนวยมีส่ิงอุปกรณครบตามอัตราหรือระดับสะสม
9.2.2 ใชส่ิงอุปกรณที่มีอยูใหเกิดประโยชนมากที่สุด
9.2.3 ประหยัดเวลาและคาขนสง
9.2.4 ใหการสงกํ าลังเปนไปอยางตอเนื่อง

9.3 การดํ าเนินการโอนสิทธิครอบครองสิ่งอุปกรณระหวางหนวย  เมื่อไดรับอนุมัติใหโอน
จากผูมีอํ านาจในการสิ่งโอนตามขอ 9.4 ใหปฏิบัติดังน้ี

9.3.1 หนวยโอน
9.3.1.1 ทํ าการปรนนิบัติบํ ารุงส่ิงอุปกรณกอนโอน
9.3.1.2 ตรวจสอบใหมีส่ิงอุปกรณครบชุด และสามารถใชการได
9.3.1.3 ผูกปายประจ ําส่ิงอุปกรณ โดยใชแบบพิมพ ทบ.400-010
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9.3.1.4 ท ําใบโอนส่ิงอุปกรณ โดยใชแบบพมิพ ทบ.400-074 จ ํานวน 1 ชดุ     ( 5 ฉบบั )
9.3.1.5 สงส่ิงอุปกรณพรอมใบโอนไปยังหนวยรับโอน จํ านวน 4 ฉบับ เก็บไวใน

แฟมรอเร่ือง จํ านวน 1 ฉบับ
9.3.1.6 เก็บใบโอนที่ไดรับคืนจากหนวยรับโอน และสํ าเนาใบโอนรายงานหนวย

สนับสนุนหนวยโอน จํ านวน 1 ฉบับ
9.3.1.7 ตัดยอดส่ิงอุปกรณออกจากบัญชีคุม

9.3.2 หนวยรับโอน
9.3.2.1 ลงทะเบียนใบโอน
9.3.2.2 ตรวจรับส่ิงอุปกรณตามใบโอน
9.3.2.3 ลงนามรับส่ิงอุปกรณในใบโอน ทั้ง 4 ฉบับ เก็บไว 1 ฉบับ สงคืนหนวย-

โอน 1 ฉบับ สงใหหนวยสนับสนุนของหนวยรับโอน 1 ฉบับและสงใหกรมฝายยุทธบริการที่รับผิดชอบ1
ฉบับ

9.4 ผูมีอํ านาจสั่งใหโอน
9.4.1 ส่ิงอุปกรณเกินอัตราหรือเกินระดับสะสม ส่ิงอุปกรณรอง และชิ้นสวนซอมเวนอาวุธ

ไดแก เจากรมฝายยุทธบริการ
9.4.2 กรณีอ่ืน ๆ นอกเหนือจากที่กลาว ไดแก ผูบัญชาการทหารบก

10. การสงคืน  ไดแก  การสงส่ิงอุปกรณกลับคืนหนวยจาย หรือหนวยสนับสนุนทางการสงกํ าลัง  มิได
หมายถึงการสงซอมหรือสงส่ิงอุปกรณที่ซอมเสร็จแลวกลับคืนหนวย สงซอม

10.1 มูลเหตุการสงคืน
10.1.1 เกินอัตราหรือระดับสะสมที่ไดรับอนุมัติ
10.1.2 ลาสมัย เปล่ียนแบบ หรือเลิกใช
10.1.3 ครบกํ าหนดเวลที่ไดรับอนุมัติใหยืม
10.1.4 ไดรับอนุมัติใหจํ าหนาย
10.1.5 กรณีอ่ืน ๆ

10.2 ประเภทสิ่งอุปกรณท่ีสงคืน
10.2.1 ส่ิงอุปกรณใชการได ไดแก ส่ิงอุปกรณที่มีคุณภาพใชงานไดตามความมุงหมายเดิม
10.2.2 ส่ิงอุปกรณใชการไมได ไดแก ส่ิงอุปกรณที่สึกหรอ ชํ ารุดไมสามารถนํ าไปใชไดตาม

ความมุงหมายเดิน จํ าเปนตองซอม ปรับสภาพ กอนนํ าเขาเก็บรักษาเพื่อแจกจาย หรือในกรณีที่หนวยซอม
บํ ารุงพิจารณาแลวเห็นวาซอมไมคุมคา  ซึ่งจะตองดํ าเนินการขอจํ าหนายตอไป   หรือซากส่ิงอุปกรณ ตาม
ระเบียบกองทัพบกวาดวยการจํ าหนายส่ิงอุปกรณ หรือสัตวพาหนะที่ปลดจํ าหนายออกจากทะเบียน ตาม
ระเบียบกองทัพบกวาดวยกิจการสัตวพาหนะ
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10.3 การดํ าเนินการสงคืน

10.3.1 ส่ิงอุปกรณใชการได
10.3.1.1  หนวยสงคืน เมื่อมีมูลเหตุที่จะตองสงคืน ตามขอ 10.1 ใหปฏิบัติดังนี้

(1) ทํ าการปรนนิบัติบํ ารุงส่ิงอุปกรณกอนนํ าสงคืน
(2) ตรวจสอบใหมีส่ิงอุปกรณครบชุด
(3) ผูกปายประจ ําส่ิงอุปกรณ โดยใชแบบพิมพ ทบ.400-010
(4) ทํ าใบสงคืน โดยใชแบบพิมพ ทบ.400-013 หรือ ทบ.400-014 หรือ

ทบ.400-007-1  แลวแตกรณี   จํ านวน 1 ชุด  ทางเดินของใบสงคืนตามเอกสารที่แนบทายระเบียบ
(5) สงส่ิงอุปกรณพรอมใบสงคืนไปยังหนวยรับคืนภายใน 7วัน เวนแตจะ

ไดรับคํ าส่ังเปนอยางอ่ืน
(6)  ตดัยอดส่ิงอุปกรณออกจากบญัชคีมุ เมือ่ไดรับใบสงคนืจากหนวยรับคนื

10.3.1.2 หนวยรับคืน ปฏิบัติดังนี้
(1) ลงทะเบียนใบสงคืน
(2) ตรวจรับส่ิงอุปกรณตามใบสงคืน
(3) ลงนามรับส่ิงอุปกรณในใบสงคืน และ สงใบสงคืน คืนหนวยสงคืน

จํ านวน 1 ฉบับ
(4) บันทึกการรับส่ิงอุปกรณในบัตรบัญชีสงคืน

10.3.2 ส่ิงอุปกรณใชการไมได
10.3.2.1  ส่ิงอุปกรณชํ ารุดไมสามารถนํ าไปใชไดตามความมุงหมายเดิม จํ าเปน

ตองซอม ปรับสภาพ กอนน ําเขาเก็บรักษาเพื่อแจกจาย เมื่อไดรับคํ าส่ังใหสงคืนใหปฏิบัติดังนี้
(1) หนวยสงคืน   ใหปฏิบัติเชนเดียวกับ ขอ 10.3.1.1
(2) หนวยรับคืน   ใหปฏิบัติเชนเดียวกับ ขอ 10.3.1.2

            10.3.2.2 ส่ิงอุปกรณชํ ารุด   ในกรณีที่หนวยซอมบ ํารุงพิจารณาแลวเห็นวาซอมไม
คุมคา และไดดํ าเนินการจํ าหนายตามระเบียบแลว ใหปฏิบัติดังนี้

(1) หนวยสงคืน ทํ าใบสงคืนโดยใชแบบพิมพ ทบ.400-013 หรือ ทบ.400-
014 หรือ ทบ.400-007-1 แลวแตกรณี จํ านวน 1 ชุด สวนส่ิงอุปกรณนั้นไมตองนํ าสงคืน เพราะอยูกับหนวย
ซอมซึ่งเปนหนวยเดียวกันกับหนวยรับคืนอยูแลว

(2) หนวยรับคืน   ใหปฏิบัติเชนเดียวกับ ขอ 10.3.1.2
10.3.2.3 ซากส่ิงอุปกรณ ตามระเบียบกองทัพบก วาดวยการจํ าหนายส่ิงอุปกรณ

พ.ศ.2539 ใหปฏิบัติดังนี้
(1) หนวยสงคืน   ใหปฏิบัติเชนเดียวกับ ขอ 10.3.1.1
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(2) หนวยรับคืน   ใหปฏิบัติเชนเดียวกับ ขอ  10.3.1.2
10.4  ผูมีอํ านาจสั่งใหสงคืนสิ่งอุปกรณ

10.4.1 ส่ิงอุปกรณเกินระดับสะสม ไดแก ผูบังคับหนวยเก็บรักษา
10.4.2 ส่ิงอุปกรณที่ครบกํ าหนดยืมแลวยังไมสงคืน ไดแก ผูมีอํ านาจอนุมัติส่ังใหยืม
10.4.3 ส่ิงอุปกรณหรือซากส่ิงอุปกรณที่ไดรับอนุมัติใหจํ าหนาย ไดแก ผูมีอํ านาจอนุมัติให

ตัดยอดส่ิงอุปกรณใหออกจากบัญชีคุม
10.4.4 ส่ิงอุปกรณเกินอัตรา ลาสมัย เปล่ียนแบบหรือเลิกใช ไดแก เจากรมฝายยุทธบริการ

หรือเจากรมฝายกิจการพิเศษ
10.4.5 เหตุอ่ืน ๆ นอกเหนือจากที่กลาวแลว ไดแก ผูบัญชาการทหารบก

11. การรับ
11.1 การรับสิ่งอุปกรณ ไดแก การดํ าเนินกรรมวิธีเพื่อเขาครอบครองสิ่งอุปกรณท่ีไดมา

11.1.1 การเตรียมการรับส่ิงอุปกรณ
11.1.1.1 ตรวจสอบเอกสารการรับส่ิงอุปกรณ
11.1.1.2 เตรียมสถานที่และส่ิงอํ านวยความสะดวกในการรับส่ิงอุปกรณ

11.1.2 การรับส่ิงอุปกรณจากการเบิก
11.1.2.1 หนวยเบิกไปรับส่ิงอุปกรณเอง

(1) ผูรับส่ิงอุปกรณดํ าเนินการตามขอ 4.4.1.4 หรือ 4.4.2.4 แลวแตกรณี
(2) สํ าหรับส่ิงอุปกรณ ที่ไมประสงคจะเปดหีบหอ ใหผูรับรับส่ิงอุปกรณ

ตามจ ํานวนที่ระบุไว และใหผูจายบันทึกในใบเบิกไวดวยวา "ไมเปดหีบ"
(3) การนํ าส่ิงอุปกรณออกจากหนวยจาย ใหผูปฏิบัติตามระเบียบและค ํา

แนะน ําของหนวยจาย
(4) เมื่อผูรับน ําส่ิงอุปกรณไปถึงหนวยเบิก  ใหผูบังคับหนวยเบิกตั้ง

กรรมการตรวจรับส่ิงอุปกรณ  จํ านวน  3  นาย  ประกอบดวย นายทหารสัญญาบัตร อยางนอย  2 นาย
โดยเฉพาะควรจะตั้งเจาหนาที่ในสายงานที่รับผิดชอบตอส่ิงอุปกรณนั้นเขารวมดวย

(5) ใหคณะกรรมการรายงานผลการตรวจรับใหผูบังคับหนวยเบิกทราบ
ถาปรากฏวาส่ิงอุปกรณคลาดเคล่ือนไปจากใบเบิก หรือมีการชํ ารุดเสียหาย ใหคณะกรรมการสอบสวน
สาเหตุแลวแนบสํ าเนาการสอบสวนไปพรอมกับรายงานดวย

(6) ถามีส่ิงอุปกรณชํ ารุด หรือสูญหาย     ใหปฏิบัติตามระเบียบ กองทัพ
บกวาดวยการจํ าหนายส่ิงอุปกรณ พ.ศ.2539  ลง 9 พ.ค.39

(7) ใหคณะกรรมการตรวจรับ   มอบส่ิงอุปกรณใหแกเจาหนาที่คลัง หรือ
เจาหนาที่เก็บรักษา

(8)  เจาหนาที่บัญชีคุมบันทึกการรับส่ิงอุปกรณในบัตรบัญชีคุม
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11.1.2.2 หนวยเบิกรับส่ิงอุปกรณจากสํ านักงานขนสงปลายทาง
(1) เมื่อหนวยเบิกไดรับส่ิงอุปกรณจากสํ านักงานขนสงปลายทาง ให

ปฏิบัติตามระเบียบกองทัพบก    วาดวยการสงและรับส่ิงอุปกรณ พ.ศ.2500     และคํ าส่ังกองทัพบก
(คํ าชี้แจง) ที่ 57/13166  ลง 11 ต.ค.2504 เร่ือง ชี้แจงการปฏิบัติการสงและรับส่ิงอุปกรณของ ทบ.(คร้ังที่ 3)
 (คํ าชี้แจง) ที่ 57/13166  ลง 11 ต.ค.2504 เร่ือง ชี้แจงการปฏิบัติการสงและรับส่ิงอุปกรณของทบ.(คร้ังที่ 3)

(2) เจาหนาที่บัญชีคุม  บันทึกการรับส่ิงอุปกรณในบัตรบัญชีคุมหลังจาก
คณะกรรมการตรวจรับไดตรวจรับเรียบรอยแลว

11.1.2.3 การรับส่ิงอุปกรณจากกรณีอ่ืน ใหถือปฏิบัติดังนี้
(1) ตรวจรับส่ิงอุปกรณ
(2) ข้ึนบัญชีคุมส่ิงอุปกรณ
(3) รายละเอียดการดํ าเนินการใหปฏิบัติตามระเบียบ    หรือคํ าส่ังตาง ๆ

ที่เกี่ยวของกับที่มาของส่ิงอุปกรณนั้น ๆ
12.  การเก็บรักษา ไดแก  การเตรียมพื้นที่ การนํ าส่ิงอุปกรณเขา-ออก  การเก็บ  หรือการวาง การระวัง
รักษาส่ิงอุปกรณในที่เก็บรวมทั้งการปรนนิบัติบํ ารุง และการซอมบํ ารุงขณะเก็บและกอนจายดวย

12.1 ความรับผิดชอบในการเก็บรักษา
12.1.1 เจากรมฝายยุทธบริการ และ/หรือ เจากรมฝายกิจการพิเศษ ผูบัญชาการกอง

บัญชาการชวยรบ ผูบัญชาการมณฑลทหารบก ผูบังคับการจังหวัดทหารบก ผูบังคับหนวยสนับสนุนโดย
ตรง ผูบังคับหนวยใช จะตองวางระเบียบและจัดงานเก็บรักษาส่ิงอุปกรณในที่เก็บใหปลอดภัย และอยูใน
สภาพที่ใชการได

12.1.2 เจาหนาที่เก็บรักษา    จะตองเก็บรักษาส่ิงอุปกรณใหเปนไปตามระเบียบที่ผูบังคับ
บัญชา ในขอ 23.1.1 กํ าหนด

12.2 ปจจัยในการเก็บรักษา เพื่อใหการเก็บรักษาไดผลดี ผูบังคับหนวยเก็บรักษาจะตอง
คํ านึงถึงปจจัยดังตอไปน้ี

12.2.1 พื้นที่เก็บรักษา
12.2.2 กํ าลังคน
12.2.3 เคร่ืองมือยกขน

12.3 การเตรียมท่ีเก็บรักษา
12.3.1 ที่เก็บ เตรียมท ําที่เก็บในพื้นที่คลังปด หรือคลังกลางแจง แบงเปนคลัง หรือพื้นที่

แถว ตอน และชอง โดยใชตัวอักษรผสมกับตัวเลข ตัวอยางเชน 1-ก-2-4 หมายความวา คลังหรือพื้นที่ 1
แถว ก ตอนที่ 2 และชองที่ 4

12.3.2 ใหเขียนผังแสดงที่เก็บตามที่จัดระบบไวในขอ 12.3.1 เพื่อสะดวกในการวางแผน
นํ าส่ิงอุปกรณเขาเก็บ

12.4 การนํ าสิ่งอุปกรณเขาท่ีเก็บ เจาหนาท่ีเก็บรักษาด ําเนินการดังน้ี
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12.4.1 บันทึกบัตรแสดงที่เก็บ โดยใชแบบพิมพ ทบ.400-009 สํ าหรับหนวยสนับสนุน และ
แบบพิมพ ทบ.400-068 สํ าหรับหนวยใช

12.5.2 ทํ าการบํ ารุงรักษาส่ิงอุปกรณกอนนํ าเขาเก็บ
12.5.3 ผูกปายประจ ําส่ิงอุปกรณ โดยใชแบบพิมพ ทบ.400-010 โดยอนุโลม
12.5.4 นํ าส่ิงอุปกรณเขาเก็บในที่ที่กํ าหนดให

12.5 การเก็บหรือการวางสิ่งอุปกรณ
12.5.1 กํ าหนดทางเดินในพื้นที่เก็บรักษา เพื่อความสะดวกในการใชแรงงานหรือเคร่ืองทุน

แรง ดังตอไปนี้
12.5.1.1ทางเดินหลักอาจมีทางเดียวตรงกึ่งกลางตามความยาวของพื้นที่เกบ็รักษา 

หรือมทีัง้สองขางของพืน้ทีเ่กบ็รักษากไ็ด ควรใหมคีวามกวางพอที ่รถยก 2 คนั สวนทางกนัได
12.5.1.2 ทางเดิน    ตั้งฉากกับทางเดินหลักควรกํ าหนดใหตรงกับประตู

12.5.1.3 ทางเดินระหวางที่เก็บของ    ควรใหรถเข็น    หรือรถยกเขาไป
ปฏิบัติงานได

12.5.1.4 ทางเดินฉุกเฉินจัดสํ ารองไวสํ าหรับใชในกรณีฉุกเฉิน
12.5.2 เก็บส่ิงอุปกรณใหเต็มที่วางทั้งทางดิ่งและทางระดับ
12.5.3 เก็บส่ิงอุปกรณใหพนจากอันตราย
12.5.4 เก็บส่ิงอุปกรณในที่เก็บรักษา ใหตรงกับลักษณะและคุณสมบัติของส่ิงอุปกรณ

12.6  การนํ าสิ่งอุปกรณออกจากท่ีเก็บ
12.6.1 การนํ าส่ิงอุปกรณออกจากที่เก็บ ตองมีหลักฐานการนํ าออก
12.6.2 การยายที่เก็บส่ิงอุปกรณ ตองบันทึกการยายไวเปนหลักฐาน
12.6.3 ส่ิงอุปกรณใดที่นํ าเขาเก็บกอน ใหนํ าออกจายกอน

13.  การจายส่ิงอุปกรณ  ไดแก การดํ าเนินการตอบสนองความตองการที่หนวยเบิกไดสงคํ าขอมา
13.1 หลักเกณฑท่ีจะตองพิจารณาวาควรจายรายการใด จ ํานวนเทาใดน้ัน ใหคํ านึงถึง

ปจจัยดังตอไปน้ี
13.1.1 ความตองการของหนวยรับการสนับสนุน
13.1.2 สถานการณทางยุทธวิธี
13.1.3 ระดับสงกํ าลังหรืออัตราของหนวยรับการสนับสนุน
13.1.4 ส่ิงอํ านวยความสะดวกในการขนสง
13.1.5 สถานที่เก็บรักษาของหนวยรับการสนับสนุน
13.1.6 ปริมาณส่ิงอุปกรณคงคลังของหนวยจาย
13.1.7 ขีดความสามารถในการซอมบ ํารุงของหนวยรับการสนับสนุน

13.2   การเตรียมการจายสิ่งอุปกรณ
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13.2.1 จัดทํ าแผนการแจกจายหรือเอกสารการแจกจายส่ิงอุปกรณแลวแตกรณี
13.2.2  ดํ าเนินการปรนนิบัติบํ ารุงส่ิงอุปกรณกอนจาย ถาจํ าเปน
13.2.3  จัดสถานที่เตรียมจายโดยแบงสวนออกดังนี้

13.2.3.1 สวนจายและคัดแยก
13.2.3.2 สวนบรรจุหีบหอและจัดสง

13.3  วิธีดํ าเนินการจายสิ่งอุปกรณ
13.3.1 สวนบัญชีคุม

13.3.1.1  รับใบเบิกและลงทะเบียนเอกสารโดยใชแบบพิมพทบ. 400-002
13.3.1.2 ตรวจสอบใบเบิกในเร่ืองตอไปนี้

(1) ลายมือชื่อผูมีสิทธิเบิก
(2) ความเรียบรอยและความถูกตองของใบเบิก เชน การอางหลักฐานที่

ใชในการเบิก รายการและจํ านวนที่ขอเบิก เปนตน
(3) ความผูกพันระหวางหนวยเบิกกับหนวยจาย เชน คางรับและคางจาย

เปนตน
(4) หวงเวลากํ าหนดใหทํ าการเบิก

13.3.1.3 การดํ าเนินการทางบัญชี
    (1) จํ านวนที่ขอเบิกมาอาจเพิ่มหรือลดก็ได    ทั้งนี้เพื่อความเหมาะสมกับ
มาตรฐานการบรรจุหีบหอ

(2) พิจารณาจายตามลํ าดับทะเบียนหนวยจาย เวนแตจะไดรับอนุมัติ
จากผูมีอํ านาจอนุมัติส่ังจายใหดํ าเนินการเปนอยางอ่ืน

(3) ถาไมมีส่ิงอุปกรณจาย ใหบันทึกคางจาย โดยผูตรวจสอบลงนามใน
ใบเบิก สงใบเบิกฉบับที่ 2 คืนหนวยเบิก สวนที่เหลือเก็บไวในแฟมรอเร่ือง

(4) ถามีส่ิงอุปกรณจาย   ใหบันทึกการจาย    ผูตรวจสอบลงนามแลว
เสนอผูมีอํ านาจส่ังจายลงนามอนุมัต ิ เก็บใบเบิกฉบับที ่ 3 ไวในแฟมรอเร่ือง สวนใบเบิกที่เหลือสงใหสวน
เก็บรักษาดํ าเนินการตอไป เมื่อไดรับใบเบิกฉบับที ่ 1 คืนแลว  ใหสํ าเนาชื่อผูรับผูจายลงในใบเบิกฉบับที่ 3
แลวสงใหสวนเก็บรักษาไวเปนหลักฐาน

13.4  การจายสิ่งอุปกรณโดยอัตโนมัติ  ไดแก การจายส่ิงอุปกรณใหหนวยรับการสนับสนุน
โดยหนวยที่รับการสนับสนุนนั้นไมตองทํ าใบเบิก

13.4.1 ขอพิจารณาในการจายอัตโนมัติ
13.4.1.1 เมื่อมีค ําส่ังของผูมีอํ านาจส่ังจาย
13.4.1.2 เมื่อหนวยจายพิจารณาเห็นสมควร

13.4.2 วิธีดํ าเนินการจายอัตโนมัติ
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13.4.2.1 หนวยจายทํ าใบเบิก 1 ชุด โดยใชแบบพิมพ ทบ.400-007 หรือ ทบ.400-
007-1 แลวแตกรณี
                                 13.4.2.2 ลงทะเบียนเอกสารแลวบันทึกคํ าวา "อัตโนมัติ"  ไวดานบนของใบเบิก
ดวยอักษรสีแดง
  13.4.2.3 บันทึกการจาย

13.4.2.4 ผูตรวจสอบลงนามแลวเสนอผูมีอํ านาจส่ังจายลงนามอนุมัติ
13.4.2.5 เก็บใบเบิกฉบับที ่ 3 ไวในแฟมรอเร่ือง สวนที่เหลือสงไปใหหนวยรับการ

สนับสนุน พรอมกับส่ิงอุปกรณ
13.4.2.6 หนวยรับการสนับสนุน   ลงที่ใบเบิกลงนามผูเบิกและผูรับส่ิงอุปกรณใน

ใบเบิก ฉบับที่ 1,2,4 หรือ 5 แลวแตกรณี   สงใบเบิกฉบับที่ 1 คืนหนวยจาย ภายใน 7 วัน นับจากวันที่ไดรับ
ส่ิงอุปกรณ สวนใบเบิกที่เหลือใหดํ าเนินการเชนเดียวกับการเบิกตามปกติ

13.4.2.7 หากหนวยรับการสนับสนุนสงใบเบิกฉบับที่ 1    คืนหนวยจายชาเกิน
กวากํ าหนด ใหหนวยจายแจงใหผูบังคับบัญชาชั้นเหนือของหนวยรับการสนับสนุนนั้นทราบ เพื่อพิจารณา
สอบสวนหาสาเหตุแหงความลาชา

13.4.2.8 หากหนวยรับการสนับสนุนสงใบเบิกฉบับที่ 1     คืนหนวยจายชาเกิน
กวากํ าหนด ใหหนวยจายแจงใหผูบังคับบัญชาชั้นเหนือของหนวยรับการสนับสนุนนั้นทราบ เพื่อพิจารณา
สอบสวนหาสาเหตุแหงความลาชาตอไป

13.5 การปลดเปลื้องคางจาย
13.5.1 การปลดเปล้ืองคางจาย ไดแก การจายส่ิงอุปกรณที่คางจายใหกับหนวยเบิกโดย

อัตโนมัติ
                      13.5.2 วิธีดํ าเนินการปลดเปล้ืองคางจาย
                                 13.5.2.1 หนวยจายทํ าใบเบิก 1 ชุด ใชแบบพิมพ ทบ.400-007   หรือ ทบ.400-
007-1 แลวแตกรณี โดยใชที่ใบเบิกเดิม
                                 13.5.2.2 บันทึกทะเบียนเอกสารในใบเบิก โดยใชเลขทะเบียนเดิม แลวเพิ่ม
จํ านวนคร้ังที่ปลดเปล้ืองทายทะเบียนนั้น กับบันทึกคํ าวา "ปลดเปล้ืองคางจาย" ไวดานบนของใบเบิกดวย
อักษรสีแดง
                                 13.5.2.3 บันทึกการจาย
                                 13.5.2.4 ตรวจสอบลงนามแลวเสนอผูมีอํ านาจส่ังจาย ลงนามอนุมัติ
                                 13.5.2.5 เก็บใบเบิกฉบับที ่ 3 ไวในแฟมรอเร่ือง สวนที่เหลือสงไปใหหนวยรับการ
สนับสนุน พรอมกับส่ิงอุปกรณ
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                                 13.5.2.6 หนวยรับการสนับสนุนลงนามผูเบิก และผูรับส่ิงอุปกรณในใบเบิกฉบับที่
1,2,4 หรือ 5 แลวแตกรณี  สงใบเบิกฉบับที่ 1  คืนหนวยจาย ภายใน 7 วัน นับจากวันที่ไดรับส่ิงอุปกรณ
สวนใบเบิกที่เหลือใหดํ าเนินการเชนเดียวกับการเบิกตามปกติ
                                 13.5.2.7 หากหนวยรับการสนับสนุนสงใบเบิกฉบับที่ 1 คืนหนวยจายลาชาเกิน
กวากํ าหนด ใหหนวยจายแจงใหผูบังคับบัญชาชั้นเหนือของหนวยรับการสนับสนุนนั้นทราบ เพื่อพิจารณา
สอบสวนหาสาเหตุแหงความลาชาตอไป

13.6  อํ านาจสั่งจายในใบเบิก
                      13.6.1 การเบิก

13.6.1.1 ส่ิงอุปกรณสํ าคัญและส่ิงอุปกรณหลัก  เมื่อผูบัญชาการทหารบก อนุมัติ
หลักการแจกจายแลว ผูอํ านวยการกองหรือหัวหนากอง  ตามที่เจากรมฝายยุทธบริการ และ/หรือ เจากรม
ฝายกิจการพิเศษ กํ าหนด ผูบัญชาการกองบัญชาการชวยรบ  ผูบัญชาการมณฑลทหารบก หรือผูบังคับ
การจังหวัดทหารบก เปนผูส่ังจาย

13.6.1.2 ส่ิงอุปกรณรองและชิ้นสวนซอม ผูอํ านวยการกองหรือหัวหนากอง ตามที่
เจากรมฝายยุทธบริการ และ/หรือ เจากรมฝายกิจการพิเศษ กํ าหนด ผูบัญชาการกองบัญชาการชวยรบ ผู
บัญชาการมณฑลทหารบก ผูบังคับการจังหวัดทหารบก หรือผูที่ไดรับมอบหมายเปนผูส่ังจาย

13.6.2 การยืม
                                 13.6.2.1 ส่ิงอุปกรณสํ าคัญ เมื่อผูบัญชาการทหารบกอนุมัติหลักการยืมแลว  ผู
อํ านวยการกองหรือหัวหนากอง  ตามที่เจากรมฝายยุทธบริการ และ/ หรือเจากรมฝายกิจการ
พิเศษ กํ าหนด  ผูบัญชาการกองบัญชาการชวยรบ   ผูบัญชาการมณฑลทหารบก  ผูบังคับการจังหวัดทหาร
บก หรือ ผูที่ไดรับมอบหมายเปนผูส่ังจาย
                                 13.6.2.2 ส่ิงอุปกรณอ่ืน ๆ เมื่อไดรับหลักการจากผูมีอํ านาจใหยืมแลว ผูอํ านวย
การกอง  หรือหัวหนากอง  ตามที่เจากรมฝายยุทธบริการ และ /  หรือเจากรมฝายกิจการพิเศษกํ าหนด
ผูบัญชาการกองบัญชาการชวยรบ  ผูบัญชาการมณฑลทหารบก   ผูบังคับการจังหวัดทหารบก หรือผูที่ได
รับมอบหมายเปนผูส่ังจาย
14. การควบคุม ประเภทการควบคุม แบงเปน 2 ประเภท คือ การควบคุมทางการสงกํ าลัง และการ
ควบคุมทางบัญชี

14.1  ประเภทการควบคุม แบงเปนสองประเภท คือ การควบคุมทางการสงกํ าลัง และการ
ควบคุมทางบัญชี

14.1.1  การควบคุมทางการสงกํ าลัง หนวยในสายการสงกํ าลังระดับตํ่ ากวา ตองอยูใน
ความควบคุมของหนวยระดับเหนือกวาในสายการสงกํ าลังเดียวกันโดยถือวามูลฐานภารกิจและความรับ
ผิดชอบในการควบคุม ดังตอไปนี้
เวลาที่กํ าหนด
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14.2 การควบคุมทางบัญชี ผูบังคับหนวยสนับสนุนทางการสงกํ าลัง และหนวยใชจะตองรับผิด
ชอบดํ าเนินการควบคุมทางบัญชีตอส่ิงอุปกรณ ใหเปนไปดวยความเรียบรอยเหมาะสม เพื่อใหทราบสถาน
ภาพส่ิงอุปกรณไดตลอดเวลา โดยถือมูลฐาน ภารกิจและความรับผิดชอบในการควบคุม ดังตอไปนี้

14.2.1 ภารกิจการควบคุมทางบัญชี มีดังนี้
14.2.1.1 บันทึก รายงาน และจัดทํ าขอมูลเกี่ยวกับจ ํานวนสภาพ   และสถานภาพ

ส่ิงอุปกรณ
14.2.1.2 จัดทํ าแผนการแจกจายหรือเอกสารการแจกจายส่ิงอุปกรณ แลวแตกรณี

                                   14.2.1.3 พิจารณาจํ านวนส่ิงอุปกรณใหหนวยสนับสนุนตามความจํ าเปนใหนอย
ที่สุด

14.2.2 ความรับผิดชอบการควบคุมทางบัญชี
                                   14.2.2.1 หนวยสนับสนุนทางการสงกํ าลัง

(1) ดํ าเนินการรวบรวมหลักฐาน    จัดทํ าสถิติและขอมูลสํ าหรับส่ิง
อุปกรณแตละรายการ

(2) จัดทํ าบัญชีคุมส่ิงอุปกรณโดยใชแบบพิมพ  ทบ.400-003 และแบบ
พิมพ ทบ.400-003-2
                                                  (3) จัดทํ าบัญชีคุมส่ิงอุปกรณถาวรที่อยูในความครอบครองของหนวยใช
โดยใชแบบพิมพ ทบ.400-003-3 และ ทบ.400-003-4

14.2.2.2 หนวยใช
(1) ดํ าเนินการรวบรวมหลักฐานจัดทํ าสถิติ  และขอมูลสํ าหรับส่ิงอุปกรณ

แตละรายการ
                                                  (2) จัดทํ าบัญชีคุมส่ิงอุปกรณถาวรโดยใชแบบพิมพ  ทบ. 400 - 005
สํ าหรับบญัชคีมุชิน้สวนซอม     และส่ิงอุปกรณใชส้ินเปลืองนัน้      ใหใชแบบพมิพ ทบ.400-068
15. การสํ ารวจ ไดแก การสํ ารวจส่ิงอุปกรณและการสํ ารวจที่เก็บ

15.1 การสํ ารวจสิ่งอุปกรณ ไดแก การนับจํ านวนและการตรวจสภาพส่ิงอุปกรณในที่เก็บใหตรง
กับหลักฐานบัญชีคุม

15.2 การสํ ารวจท่ีเก็บ ไดแก  การตรวจสอบที่เก็บส่ิงอุปกรณใหตรงกับบัตรบัญชีคุมส่ิงอุปกรณ
หรือบัตรแสดงที่เก็บ

15.3 ประเภทการสํ ารวจสิ่งอุปกรณ
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15.3.1 การสํ ารวจเบ็ดเสร็จ ไดแก การสํ ารวจส่ิงอุปกรณในครอบครองทั้งหมด โดยปดการ
เบิกจายทั้งส้ิน เวนกรณีเรงดวน การสํ ารวจประเภทนี้กระท ําเมื่อมีเคร่ืองมือสํ ารวจสมบูรณ ซึ่งจะท ําใหการ
สํ ารวจนั้นเสร็จส้ินโดยเร็ว

15.3.2 การสํ ารวจหมุนเวียน ไดแก การสํ ารวจส่ิงอุปกรณที่ไดแบงออกเปนจํ าพวก หรือ
ชนิด หรือ   รายการเพื่อท ําการสํ ารวจหมุนเวียนกันไปตามหวงระยะเวลาที่ก ําหนดปดการเบิกจายเฉพาะ
รายการที่สํ ารวจนั้น เวนกรณีเรงดวน

15.3.3 การสํ ารวจพิเศษ ไดแก การสํ ารวจส่ิงอุปกรณเปนคร้ังคราวตามความจํ าเปน โดย
ปดการเบิกจายเฉพาะรายการที่สํ ารวจนั้น เวนกรณีเรงดวน การสํ ารวจประเภทนี้จะสํ ารวจส่ิงอุปกรณ
จํ าพวกใด ชนิดใด หรือรายการใดนั้น ข้ึนอยูกับกรณีดังตอไปนี้

15.3.3.1 เมื่ออันตรายเกิดข้ึนกับส่ิงอุปกรณ
15.3.3.2 เมื่อหนวยบัญชีคุมตองการทราบจ ํานวน
15.3.3.3 เมื่อยอดคงคลังในบัตรบัญชีคุมเปนศูนย
15.3.3.4 เมื่อมีการยับยั้งการจาย
15.3.3.5 เมื่อพบส่ิงอุปกรณตกหลน
15.3.3.6 เมื่อมีการรับสงหนาที่
15.3.3.7 เมื่อส่ิงอุปกรณในที่เก็บเปนศูนย

15.4 การดํ าเนินการส ํารวจสิ่งอุปกรณ
15.4.1 การสํ ารวจเบ็ดเสร็จ

15.4.1.1 ประกาศระงับการ เบิก - จาย ใหหนวยรับการสนับสนุน และ  หนวยที่
เกี่ยวของทราบลวงหนา

15.4.1.2 ใหท ําการจายส่ิงอุปกรณใหเสร็จส้ินกอนวันเร่ิมสํ ารวจ
15.4.1.3 วิธีปฏิบัติในการสํ ารวจ

(1) เจาหนาที่บัญชีคุม กรอกหมายเลข ชื่อ และที่เก็บส่ิงอุปกรณ โดยใช
แบบพิมพ ทบ.400-011 และบันทึกคํ าวา "สํ ารวจ วัน เดือน ป"ที่ทํ าการสํ ารวจ ลงในบัตรบัญชีคุม ขีดเสนใต
ดวยหมึกสีแดง เสร็จแลวสงแบบพิมพ ทบ.400-011  ใหคณะกรรมการหรือชุดสํ ารวจ
                                   (2) คณะกรรมการหรือชุดสํ ารวจ ทํ าการสํ ารวจส่ิงอุปกรณ ตามแบบพิมพ
ทบ.400-011 เสร็จแลวสงแบบพิมพดังกลาวคืนเจาหนาที่บัญชีคุม
                                   (3) เจาหนาที่บัญชีคุม   บันทึกผลการสํ ารวจลงในใบรายงานผลการ
เปรียบเทียบการตรวจสอบยอดส่ิงอุปกรณ โดยใชแบบพิมพ ทบ.400-012
                                   (4) เจาหนาที่บัญชีคุม  เสนอใบรายงานผลเปรียบเทียบการตรวจสอบ
ยอดส่ิงอุปกรณตอผูมีอํ านาจส่ังปรับยอดในบัตรบัญชีคุม 16.8
                                   (5) เจาหนาทีบ่ญัชคีมุ ท ําการปรับยอดในบตัรบญัชคีมุ เมือ่ได รับอนมุตัิ
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15.4.2 การสํ ารวจหมุนเวียน
15.4.2.1 เจาหนาที่บัญชีคุม ทํ าตารางการสํ ารวจ เพื่อใหมีการสํ ารวจอยางตอ

เนื่องในรอบป
15.4.2.2 ทํ าการจายส่ิงอุปกรณเฉพาะรายการที่ทํ าการสํ ารวจใหเสร็จส้ินกอนวัน

เร่ิมสํ ารวจ
15.4.2.3 ระงับการเบิกจาย     เฉพาะรายการที่ท ําการสํ ารวจโดยไมตองแจงให

หนวยรับการสนับสนุนทราบ
15.4.2.4 วิธีปฏิบัติในการสํ ารวจ ดํ าเนินการเชนเดียวกับการสํ ารวจเบ็ดเสร็จ

15.4.3 การสํ ารวจพิเศษ
15.4.3.1 เมื่อมีเหตุที่จะตองท ําการสํ ารวจพิเศษ  อันเนื่องมาจากกรณีใดกรณีหนึ่ง

ใหผูรับผิดชอบโดยตรงรายงานขออนุมัติทํ าการสํ ารวจตอผูมีอํ านาจส่ังสํ ารวจ
15.4.3.2 ใหท ําการจายส่ิงอุปกรณเฉพาะรายการที่ทํ าการสํ ารวจ  ใหเสร็จส้ินกอน

วันเร่ิมสํ ารวจ
15.4.3.3 ระงับการเบิกจาย เฉพาะรายการที่ท ําการสํ ารวจ    โดยไมตองแจงให

หนวยรับการสนับสนุนทราบ
15.4.3.4 วิธีปฏิบัติในการสํ ารวจ ดํ าเนินการเชนเดียวกับการสํ ารวจเบ็ดเสร็จ ตาม

ที่กลาวในขอ 15.4.1.3
15.5 ผูมีอํ านาจในการสั่งส ํารวจสิ่งอุปกรณ

15.5.1 คลังกรมฝายยุทธบริการ หรือฝายกิจการพิเศษ ไดแก เจากรมฝายยุทธบริการ หรือ
ฝายกิจการพิเศษ

15.5.2 คลังกองบัญชาการชวยรบ ไดแก ผูบัญชาการกองบัญชาการชวยรบ
15.5.3 คลังมณฑลทหารบก ไดแก ผูบัญชาการมณฑลทหารบก
15.5.4 คลังจังหวัดทหารบก หนวยสนับสนุนโดยตรง หรือหนวยใช ไดแก_ผูบังคับบัญชา

ชั้นผูบัญชาการกองพล หรือเทียบเทา ผูมีอํ านาจในการส่ังสํ ารวจส่ิงอุปกรณตามที่กลาวแลวขางตน จะมอบ
อํ านาจใหผูใต-บังคับบัญชาเปนผูส่ังสํ ารวจส่ิงอุปกรณแทนก็ได

15.6 การตั้งกรรมการหรือชุดส ํารวจสิ่งอุปกรณ
ใหผูมีอํ านาจในการส่ังสํ ารวจส่ิงอุปกรณ ตามขอ 15.5  ตั้งคณะกรรมการหรือชุดสํ ารวจส่ิงอุปกรณ

อยางนอย 3 นาย (ประธานกรรมการ หรือ หัวหนาชุดตองเปนนายทหารสัญญาบัตร) เพื่อทํ าการสํ ารวจส่ิง
อุปกรณ

15.7 วิธีสํ ารวจสิ่งอุปกรณ  ใหคณะกรรมการหรือชุดส ํารวจสิ่งอุปกรณ    ใชแบบพิมพ
ทบ.400-011  ซ่ึงมีอยู 3 สวน ดํ าเนินการส ํารวจตามล ําดับดังตอไปน้ี

15.7.1 คนที่ 1 สํ ารวจส่ิงอุปกรณ แลวบันทึกผลลงในใบสํ ารวจส่ิงอุปกรณสวนที่ 1
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15.7.2 คนที่ 2 สํ ารวจส่ิงอุปกรณรายการเดียวกับคนที่ 1    แลวบันทึกผลลงในใบสํ ารวจ
ส่ิงอุปกรณสวนที่ 2

15.7.3 คนที่ 3 (ประธานกรรมการหรือหัวหนาชุด) ตรวจสอบผลการสํ ารวจของคนที่ 1
และ 2 ถาตรงกัน ใหบันทึกผลในใบสํ ารวจส่ิงอุปกรณสวนที่ 3 ถาผลของการสํ ารวจของคนที่ 1 และ 2 ไม
ตรงกัน ใหคนที่ 3 ทํ าการสํ ารวจใหม ผลการสํ ารวจของคนที่ 3 ตรงกับคนใดคนหนึ่ง  ใหเอาผลนั้นบันทึกลง
ในใบสํ ารวจส่ิงอุปกรณสวนที่ 3 ถาผลการสํ ารวจของคนที่ 3 ไมตรงกับคนใดคนหนึ่งเลย ใหสํ ารวจใหม
พรอมกันทั้งสามคน

15.8 การรายงานการสํ ารวจสิ่งอุปกรณ
15.8.1เมื่อเจาหนาที่บัญชีคุมไดรับใบสํ ารวจส่ิงอุปกรณจากคณะกรรมการหรือชุดสํ ารวจ

แลว ทํ าการเปรียบเทียบการตรวจสอบยอดส่ิงอุปกรณ โดยใชแบบพิมพ ทบ.400-012
15.8.2 ถาผลการตรวจนับส่ิงอุปกรณคลาดเคล่ือนจากยอดในบัตรบัญชีคุม  กอนเสนอ

รายงาน ใหปฏิบัติดังนี้
15.8.2.1 ตรวจสอบเอกสารการรับส่ิงอุปกรณ  และหลักฐานการน ําส่ิงอุปกรณเขาที่
15.8.2.2 ตรวจสอบเอกสารการจายส่ิงอุปกรณ และหลักฐานการนํ าส่ิงอุปกรณ

ออกจากที่เก็บ
15.8.2.3 สํ ารวจที่เก็บส่ิงอุปกรณ

15.8.3เสนอรายงานผลการเปรียบเทียบการตรวจสอบส่ิงอุปกรณตอผูมีอํ านาจในการส่ัง
สํ ารวจและบันทึกจํ านวนส่ิงอุปกรณตามที่ไดรับอนุมัติใหปรับยอดแลวดวยหมึกสีแดงในบัตร บัญชีคุม

15.9 การปรับยอดในบัตรบัญชีคุม
15.9.1 ถาจํ านวนส่ิงอุปกรณขาดจากยอดในบัตรบัญชีคุมใหปฏิบัติ ตามระเบียบกองทัพ

บกวาดวยการจํ าหนายส่ิงอุปกรณ พ.ศ.2539  ลง 9 พ.ค.39
15.9.2 ถาจํ านวนส่ิงอุปกรณเกินกวายอดในบัญชีคุม      ใหผูมีอํ านาจในการส่ังสํ ารวจส่ิง

อุปกรณส่ังแกไขในบตัรบญัชคีมุได แลวแจงใหสายยทุธบริการทีรั่บผิดชอบในส่ิงอุปกรณนัน้ทราบดวย
15.10 การสํ ารวจท่ีเก็บสิ่งอุปกรณ

15.10.1 ความมุงหมายในการสํ ารวจที่เก็บส่ิงอุปกรณ
15.10.1.1 เพื่อใหส่ิงอุปกรณอยูในที่เก็บตรงกับบัตรแสดงที่เก็บ
15.10.1.2 เพื่อใหส่ิงอุปกรณชนิดเดียวกันเก็บในที่แหงเดียวกัน
15.10.1.3 เพื่อใหส่ิงอุปกรณอยูในที่เก็บตรงกับลักษณะและคุณสมบัติ
15.10.1.4 เพื่อใหทราบที่เก็บที่วาง

15.10.2 การดํ าเนินการสํ ารวจที่เก็บ
15.10.2.1ผูบังคับหนวยเก็บรักษาทํ าตารางการสํ ารวจที่เก็บส่ิงอุปกรณ เพื่อใหมี

การสํ ารวจอยางตอเนื่องในรอบป
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15.10.2.2 เจาหนาที่บัตรแสดงที่เก็บบันทึกรายละเอียดส่ิงอุปกรณในที่เก็บเดิมลง
ในใบสํ ารวจที่เก็บ โดยใชแบบพิมพ ทบ.400-011-1 ตามตารางการสํ ารวจที่เก็บส่ิงอุปกรณที่กํ าหนด

15.10.2.3 ผูสํ ารวจทํ าการสํ ารวจที่เก็บ  ถามีการเปล่ียนแปลงแกไข ใหบันทึกใน
ใบสํ ารวจที่เก็บ

15.10.2.4 ผูบังคับหนวยเก็บรักษาส่ังการแกไข
15.10.2.5 เจาหนาที่บัตรแสดงที่เก็บ  แกบัตรแสดงที่เก็บแลว   สงใหเจาหนาที่

บัตรบัญชีคุมทราบ
16. การรายงานสถานภาพ ความมุงหมาย เพื่อใหผูบังคับบัญชาและหนวยสงกํ าลังบํ ารุงชั้นเหนือ
ทราบสถานภาพส่ิงอุปกรณของหนวยใช และหนวยสนับสนุนทางการสงกํ าลังตามหวงระยะเวลา

16.1  หนวยรายงาน
16.1.1 หนวยใช ไดแก หนวยระดับกองพันหรือเทียบเทา หรือหนวยอิสระที่กองทัพบก

อนุมัติข้ึนไป
16.1.2 หนวยสนับสนุนทางการสงกํ าลัง ไดแก หนวยสนับสนุนโดยตรงหนวยสนับสนุนทั่ว

ไป และคลัง
16.2 หวงระยะเวลารายงาน

16.2.1 หนวยใช รายงานในรอบ 3 เดือน ปดรายงานในส้ิน มีนาคม มิถุนายน กันยายน
และ ธันวาคม

16.2.2 หนวยสนับสนุนทางการสงกํ าลัง   รายงานในรอบ 6 เดือน ปดรายงานในส้ิน
มีนาคม และ กันยายน

16.3 สิ่งอุปกรณท่ีตองรายงาน
16.3.1 หนวยใช ใหรายงานสถานภาพส่ิงอุปกรณตาม อจย.ทุกรายการสวนส่ิงอุปกรณ

ตาม อสอ.นั้น ใหรายงานเฉพาะรายการที่กองทัพบกกํ าหนด
16.3.2 หนวยสนับสนุนทางการสงกํ าลัง ใหรายงานสถานภาพส่ิงอุปกรณที่สะสมเฉพาะ

รายการที่กองทัพบกกํ าหนด
16.4 การดํ าเนินการรายงาน

16.4.1 รายงานของหนวยใช
16.4.1.1 หนวยใชทํ ารายงานในรอบ 3 เดือน โดยใชแบบพิมพ ทบ.400-016

จํ านวน 3 ชุด แยกส่ิงอุปกรณตามความรับผิดชอบของสายยุทธบริการ   หนวยรายงานเก็บไว 1 ชุด สงราย
งานตามสายการบังคับบัญชา 2 ชุด  สํ าหรับส้ิน มีนาคมใหรายงานสถานภาพส่ิงอุปกรณทุกรายการตามที่
กํ าหนดในขอ 16.3.1 สวนส้ิน มิถุนายน กันยายน และ  ธันวาคม  ใหรายงานเฉพาะรายการที่เปล่ียนแปลง
ถาไมมีการเปล่ียนแปลงใหยืนยันใหทราบ
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16.4.1.2 หนวยบังคับบัญชาชั้นเหนือของหนวยรายงาน  รับทราบสถานภาพส่ิง
อุปกรณแลวสงรายงาน จํ านวน 2 ชุด ไปตามสายการบังคับบัญชาจนถึง นขต.ทบ.  และ นขต.ทบ.สงราย
งานใหกรมฝายยุทธบริการที่รับผิดชอบส่ิงอุปกรณ  จํ านวน  2  ชุด  ภายใน 30    วันนับจากวันปดรายงาน

16.4.1.3 กรมฝายยุทธบริการ ตรวจสอบสถานภาพส่ิงอุปกรณแลว สงรายงานให
กองทัพบก จํ านวน 1 ชุด เก็บไว 1 ชุด

16.4.2 รายงานของหนวยสนับสนุนทางการสงกํ าลัง
16.4.2.1 หนวยสนับสนุนทางการสงกํ าลัง ทํ ารายงานในรอบ 6 เดือน โดยใช

แบบพิมพ ทบ.400-017  จํ านวน 3 ชุด   สงรายงานตามสายสงก ําลัง 2 ชุด       ใหรายงานสถานภาพส่ิง
อุปกรณทุกรายการ ตามที่ก ําหนดในขอ16.3.2 ทั้งส้ิน มีนาคม และกันยายน

16.4.2.2 หนวยสนับสนุนทางการสงกํ าลังชั้นเหนือตามลํ าดับ รับทราบสถาน
ภาพส่ิงอุปกรณ แลวสงรายงาน จํ านวน 2 ชุด ใหกรมฝายยุทธบริการ ภายใน 30 วันนับจากวันปดรายงาน

16.4.2.3 กรมฝายยุทธบริการ ตรวจสอบสถานภาพส่ิงอุปกรณแลวสงรายงานให
กองทัพบก จํ านวน 1 ชุด เก็บไว 1 ชุด
17. ประเภทเอกสารตาง ๆ ท่ีใชในการรายงานสถานภาพส่ิงอุปกรณใหถือเปนเอกสาร
"ลับ"
18. การใชแบบพิมพ
การเบิก การยืม การโอน และการสงคืน

18.1 ทบ.400-006  ใบเบิก
18.2 ทบ.400-007 ใบเบิกและสงส่ิงอุปกรณ
18.3 ทบ.400-007-1       ใบเบิก หรือใบสงคืนส่ิงอุปกรณ
18.4 ทบ.400-008 ใบแจงการยกเลิก
18.5 ทบ.400-013  ใบสงคืน
18.6 ทบ.400-014  ใบสงคืนและสงส่ิงอุปกรณ
18.7 ทบ.400-071 ใบติดตามใบเบิก
18.8 ทบ.400-073  เอกสารการแจกจายส่ิงอุปกรณ
18.9 ทบ.400-074  ใบโอนส่ิงอุปกรณเก็บรักษา
18.10 ทบ.400-009  บัตรแสดงที่เก็บของ
18.11 ทบ.400-010  ปายประจ ําส่ิงอุปกรณการควบคุม
18.12 ทบ.400-002  ทะเบียนหลักฐานการสงกํ าลัง
18.13 ทบ.400-003  บัตรบัญชีคุม
18.14 ทบ.400-003-2   บัตรบัญชีคุมส่ิงอุปกรณใชการไมได
18.15 ทบ.400-003-3   บัตรบัญชีคุมส่ิงอุปกรณถาวรคุมเปนรายการ
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18.16 ทบ.400-003-4     บัญชีคุมส่ิงอุปกรณถาวรคุมเปนหนวย
18.17 ทบ.400-005   บัญชีส่ิงอุปกรณของหนวย
18.18 ทบ.400-068  บัตรบัญชีคุมชิ้นสวนซอมและส่ิงอุปกรณใชส้ินเปลืองการสํ ารวจ
18.19 ทบ.400-011       ใบสํ ารวจส่ิงอุปกรณ
18.20 ทบ.400-011-1    ใบสํ ารวจที่เก็บ
18.21 ทบ.400-012 ใบรายงานผลเปรียบเทียบการตรวจสอบยอดส่ิงอุปกรณ

การรายงานสถานภาพ
18.22 ทบ.400-016         ใบรายงานสถานภาพส่ิงอุปกรณของหนวยใช
18.23 ทบ.400-017        ใบรายงานสถานภาพส่ิงอุปกรณของหนวยสนับสนุน

*******************************
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                                                        บทท่ี 2
การจํ าหนายสิ่งอุปกรณ

1. กลาวท่ัวไป
 การจํ าหนายส่ิงอุปกรณ หมายถึง การดํ าเนินกรรมวิธีเพื่อตัดยอดส่ิงอุปกรณออกจากความรับผิด
ชอบของกองทพับก เนื่องจากส่ิงอุปกรณนั้นสูญไป  ส้ินเปลืองไป สูญหาย ชํ ารุดเสียหายจนไมสามารถซอม
ใหกลับคนืสภาพไดอยางคุมคา หมดความจ ําเปนไมใชราชการตอไป  หรือถานํ ามาใชราชการจะส้ินเปลือง
คาใชจายและคาบํ ารุงรักษามาก หรือครบอายุการใชงานตามที่กํ าหนดไว  การจํ าหนายนั้นบางกรณีไมมี
ซากส่ิงอุปกรณใหตรวจ หรือเรียกวาจ ําหนายเปนสูญ บางกรณีอาจไมมีผูรับผิดชอบชดใชหรือมีผูรับผิดชอบ
ชดใชแตไมสามารถชดใชไดเนื่องจากตายจากการปฏิบัติราชการสนามถือวาหาตัวผูรับผิดชอบไมได  
สํ าหรับการศกึษาในหลักสูตรนี้จะเปนการศึกษาในเร่ือง หนาที่ ความรับผิดชอบในการจํ าหนายส่ิงอุปกรณ
ของผูบงัคบับัญชาระดับตาง ๆ ข้ันตอนการปฏิบัติ และการปฏิบัติตอซากส่ิงอุปกรณ ทั้งนี้ทั้งนั้น ใหยึดถือ
ระเบยีบกองทัพบกวาดวยการจํ าหนายส่ิงอุปกรณ พ.ศ. 2539 เปนหลักและแนวการเรียนการสอน
2.  คํ าจํ ากัดความท่ีใชในเร่ืองการจํ าหนายส่ิงอุปกรณ

2.1 การจ ําหนาย    หมายถงึ  การดํ าเนินกรรมวิธีเพื่อตัดยอดส่ิงอุปกรณออกจากความรับผิดชอบ
ของกองทพับก  เนื่องจากสูญไป , ส้ินเปลืองไป  ( ส่ิงอุปกรณใชส้ินเปลือง ) ชํ ารุดเสียหายจนไมสามารถ
ซอมคืนสภาพไดอยางคุมคา , เส่ือมสภาพจนใชการไมได หรือสูญหาย , ตาย, เกินความตองการหรือเปน
ของลาสมยั หมดความจ ําเปนไมใชราชการตอไป หรือหากใชราชการตอไปจะส้ินเปลืองคาใชจายมาก หรือ
ครบอายุการใชงานตามเกณฑที่กํ าหน

2.2 การจ ําหนายเปนสูญ     หมายถึง  การจํ าหนายในกรณีที่ส่ิงอุปกรณสูญไป   โดยไมปรากฏ
ตวัผูรับผิด   หรือมีตัวผูรับผิดแตไมสามารถชดใชตามระเบียบกระทรวงการคลัง      วาดวยความรับผิดทาง
แพงของเจาหนาที่สวนราชการได หรือมีส่ิงอุปกรณอยูแตไมสามารถขาย แลกเปล่ียน โอน แปรสภาพ หรือ
ท ําลายได  เฉพาะในการปฏิบัติราชการสนามนั้น ในกรณีที่ไมสามารถน ําซากส่ิงอุปกรณกลับมาได เนื่อง
จากความจํ ากัดของภูมิประเทศ หรือเนื่องจากการกระทํ าของขาศึก ใหถือวาส่ิงอุปกรณนั้นสูญไป ไมมีซาก
เหลืออยูใหเห็น และในกรณีที่ผูรับผิชอบชดใชถึงแกกรรม เนื่องจากการปฏิบัติราชการสนามคราวนั้นใหถือ
วา หาผูรับผิดชอบชดใชไมได

2.3 สิ่งอุปกรณ หมายถงึ ส่ิงของที่จํ าเปนทั้งมวล ที่จัดใหหนวยทหาร รวมทั้งที่มีไวเพื่อการดํ ารงอยู
และการปฏิบัติของหนวยทหารดวย   เชน  อาหาร  เคร่ืองแตงกาย  เชื้อเพลิง  สัตว  ยานพาหนะ อาวุธ 
กระสุน วัตถุระเบิด เคร่ืองจักรกล  และเคร่ืองมือเคร่ืองใช ตาง ๆ เปนตน

2.4 สิ่งอุปกรณในโครงการ หมายถงึ ส่ิงอุปกรณที่ไดรับความชวยเหลือตามโครงการชวยเหลือ
จากตางประเทศ
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2.5 สิง่อุปกรณใชสิ้นเปลือง    หมายถึง  ส่ิงอุปกรณที่ใชแลวยอมหมดส้ินไป  ไมคงรูปไมคง
สภาพ และ/หรือ ไมมีคุณคาของการใชงานเหมือนเดิม
 2.6 สิง่อุปกรณถาวรกํ าหนดอายุ     หมายถึง   ส่ิงอุปกรณสํ าเร็จรูป  ซึ่งมีสภาพ  และลักษณะมั่น
คงตอการใชงาน แตยอมเส่ือมสภาพ เส่ือมราคาไปตามวาระและระยะเวลาแหงการใชงาน
 2.7 สิง่อุปกรณถาวรไมกํ าหนดอายุ หมายถงึ ส่ิงอุปกรณสํ าเร็จรูป ซึ่งมีสภาพ และลักษณะมั่นคง
ตอการใชงาน   หากมีการเก็บรักษา   และปรนนิบัติบํ ารุงเปนอยางดีแลว ยอมจะมีอายุยืนนาน
  2.8 สิง่อุปกรณท่ีมีชีวิต หมายถึง สัตวประเภทตาง ๆ ที่อยูในความรับผิดชอบของกรมการสัตว
ทหารบก  อันไดแก  สัตวพาหนะ สัตวพอพันธุแมพันธุ สุนัขใชงานทางทหาร โคเนื้อ และโคนม เปนตน
 2.9 สิง่อุปกรณหลัก หมายถงึ ส่ิงอุปกรณที่ใชเวลาในการจัดหานานและราคาแพง แตมิไดระบุไว
เปนส่ิงอุปกรณสํ าคัญ    ซึ่งกรมฝายยทุธบริการที่รับผิดชอบไดทํ าบัญชี    และประกาศเปนส่ิงอุปกรณหลัก
  2.10 สิง่อุปกรณสํ าคัญ   หมายถึง   ส่ิงอุปกรณที่มีความจํ าเปนตอการฝก    การรบ ราคาแพง   
ยากตอการจัดหา  หรือการผลิต  มีความตองการไมแนนอน อาจจะขาดหรือเกินอยูเสมอ ในระบบการสง
ก ําลัง และ/หรือเปนรายการที่อาจเกิดวิกฤตในวัสดุข้ันมูลฐาน ซึ่งกรมฝายยุทธบริการเสนอบัญชีรายการให
กองทพับกประกาศเปนส่ิงอุปกรณสํ าคัญ

 2.11 ชิ้นสวนซอม หมายถงึ องคประกอบ สวนประกอบ และชิ้นสวนที่ใชในการซอมบ ํารุงส่ิง
อุปกรณ ตามที่ก ําหนดไวในคูมือสงกํ าลัง  และ/หรือ  คูมือเทคนิคที่มีบัญชีชิ้นสวนซอม เชน ลํ ากลองปน,  
คาบเูรเตอร หลอดวิทยุ เปนตน

 2.12 การตดัยอดสิ่งอุปกรณออกจากความรับผิดชอบของกองทัพบก หมายถึง การตัดยอด
ออกจากบัญชีคุม ตามอํ านาจอนุมัติที่ก ําหนดไวในระเบียบนี้
 2.13 สิง่อุปกรณเกินความตองการ  หมายถึง   ส่ิงอุปกรณที่เกินความตองการของกองทัพบก
  2.14 การโอน หมายถึง  การมอบสิทธิครอบครองส่ิงอุปกรณของกองทัพบก ไปยังสวนราชการ
นอกกองทพับก หนวยงานตามกฎหมาย วาดวยระเบียบบริหารราชการสวนทองถิ่น หนวยงานอ่ืน  ที่มี
กฎหมายบญัญัติ      ใหมีฐานะเปนราชการบริหารสวนทองถิ่น   รัฐวิสาหกิจ     หรือองคการสาธารณกุศล   
ตามมาตรา 47 ( 7 )  แหงประมวลรัษฎากร   ทั้งนี้จะตองมีหลักฐานการสงมอบไวตอกันดวย
  2.15 การแลกเปลี่ยน หมายถงึ การโอนกรรมสิทธิในส่ิงอุปกรณของกองทัพบกใหกับสวนราชการ    
รัฐวิสาหกจิ   เอกชน   โดยมีการแลกเปล่ียนกับส่ิงอุปกรณประเภทเดียวกัน    หรือตางประเภทกัน ตามหลัก
เกณฑทีก่ ําหนดไวในระเบียบสํ านักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ ฉบับที่ใชในปจจุบัน

2.16 การนํ าไปใชประโยชนอยางอ่ืน หมายถงึ การนํ าเอาส่ิงอุปกรณไปใชประโยชน ซึ่งไมตรงกับ
ความมุงหมายเดิม
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2.17 การทํ าลาย    หมายถงึ    การดํ าเนินการตอส่ิงอุปกรณที่ไดรับอนุมัติจํ าหนาย และตัดยอด
ออกจากบญัชคีุมเรียบรอยแลว โดยการกระทํ าใหส้ินสภาพ หรือกระท ําใหเปนส่ิงอุปกรณใชการไมได ดวย
การทํ าลายใหส้ินสภาพ หรือใหสูญส้ินไป
 2.18 ราคาซ้ือหรือไดมา หมายถึง ราคาที่ซื้อส่ิงอุปกรณนั้นมา หรือราคาส่ิงอุปกรณที่ไดมา   
สํ าหรับส่ิงอุปกรณในโครงการ  ใหถือราคาตามใบแจงราคาและเพิ่มข้ึนอีกรอยละ 20    สวนส่ิงอุปกรณที่
กองทพับกจัดหา   หรือไดมาโดยวิธีอ่ืน   ใหถือราคาตามใบเบิก  หรือราคาตามที่กรมฝายยทุธบริการ หรือ
กรมฝายกิจการพิเศษ ที่รับผิดชอบในส่ิงอุปกรณนั้นกํ าหนด
 2.19 ราคาซากสิ่งอุปกรณ หมายถงึ ราคาส่ิงอุปกรณที่ชํ ารุด เสียหาย เส่ือมสภาพ จนใชราชการ
ไมได ตามสภาพที่เปนจริงในขณะนั้น
 2.20 ต ําบลรวบรวมสิ่งอุปกรณจํ าหนาย หมายถึง ที่ตั้งทางการสงกํ าลังบํ ารุงที่มีหนาที่ รับ คัด
แยก  เกบ็รักษา   และปฏิบัติตอส่ิงอุปกรณ   หรือซากส่ิงอุปกรณ  ที่อนุมัติใหตัดยอดออกจากบัญชีคุมแลว

2.21 การปฏิบัติหนาท่ีราชการสนาม   หมายถึง  การปฏิบัติอยางใดอยางหนึ่ง ดังตอไปนี้
2.21.1 การปฏิบัติตามคํ าส่ังยทุธการ    ซึ่งส่ังการตามแบบธรรมเนียมของทางราช

การ
      2.21.2 การทํ าการรบ ตามคํ าส่ังที่ชอบดวยกฏหมาย
             2.21.3 การปราบปรามผูกอการรายทุกชนิด        ตลอดจนการปราบปรามการบอนท ําลาย  
ลมลาง  การปราบกบฎ  และการปราบจลาจล  ตามคํ าส่ังของผูมีอํ านาจส่ังการ
      2.22 การสอบสวน   หมายถงึ การดํ าเนินการเพื่อแสวงหาขอเท็จจริงและหลักฐาน ตลอดจนการ
รวบรวมพยานหลักฐาน      อันไดแก   บุคคลที่เกี่ยวของหรือบุคคลที่รูเห็นเหตุการณ, เอกสาร , สถานที่ , 
ภาพถาย  หรือส่ิงอุปกรณ เปนตน   และการดํ าเนินการใด ๆ     เพื่อที่จะทราบ
ขอเท็จจริง หรือพิสูจนทราบเหตุนั้น ๆ
 2.23 ส ํานวนการสอบสวน    หมายถึง   เอกสารหรือหนังสือที่ผูสอบสวน    หรือคณะกรรมการ
สอบสวนทํ าข้ึนจากการสอบสวน ไดแก คํ าใหการ สํ าเนารายงาน  ภาพถาย  แผนที่ เปนตน เอกสารหรือ
หนงัสือเหลานี้เปนประโยชนแกผูมีอํ านาจอนุมัติในการพิจารณาส่ังการ อนึ่งในสํ านวนการสอบสวน ใหลง
สถานที่และวันเดือนปในการสอบสวนดวย
3. ใหแบงส่ิงอุปกรณ เพื่อการจํ าหนายออกเปน 4 ประเภทดังน้ี
 3.1 สิง่อุปกรณใชสิ้นเปลือง
     3.2 สิ่งอุปกรณถาวร แบงออกเปน 2 ชนิด คือ
            3.2.1 ส่ิงอุปกรณถาวรกํ าหนดอายุ
               3.2.2 ส่ิงอุปกรณถาวรไมกํ าหนดอายุ
  3.3 สิ่งอุปกรณท่ีมีชีวิต
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3.4 ชิ้นสวนซอม
4. หนาท่ีและความรับผิดชอบ
 4.1 เจากรมสงกํ าลังบํ ารุงทหารบก
      4.1.1 ควบคมุ กํ ากับดูแล ใหคํ าแนะนํ า ตลอดจนการประสานการปฏิบัติเกี่ยวกับการ
จ ําหนายแกกรมฝายยทุธบริการ และกรมฝายกิจการพิเศษที่เกี่ยวของ
                  4.1.2 ใหขอเสนอแนะเกี่ยวกับการจํ าหนายส่ิงอุปกรณแกผูบังคับบัญชา

4.2 เจากรมฝายยทุธบริการ หรือเจากรมฝายกิจการพิเศษ
    4.2.1 ควบคมุ   กํ ากับดูแล   ใหคํ าแนะนํ า    ตลอดจนประสานการปฏิบัติเกี่ยวกับ

การจํ าหนายส่ิงอุปกรณแกหนวยตาง ๆ
4.2.2 ใหขอเสนอแนะเกี่ยวกับการจํ าหนายส่ิงอุปกรณแกผูบังคับบัญชา

                 4.2.3 ก ําหนดระเบียบปลีกยอย เกี่ยวกับการจํ าหนายส่ิงอุปกรณภายในกรอบหนาที่และ
ความรับผิดชอบของตนข้ึน โดยอนุโลม ตามระเบียบนี้
                 4.2.4 ก ําหนดประเภท และอายุของส่ิงอุปกรณแตละรายการที่รับผิดชอบ
                 4.2.5 กํ าหนดราคาซื้อ หรือไดมา
                  4.2.6 ก ําหนดรายการส่ิงอุปกรณที่หนวยจะตองสงซากคืน
                 4.2.7 ตรวจสอบใหค ําแนะนํ าทักทวง ควบคุมการดํ าเนินกรรมวิธ ีทางเอกสารเกี่ยวกับการ
จ ําหนายส่ิงอุปกรณ
                 4.2.8 ตรวจสอบส่ิงอุปกรณ ซึ่งขออนุมัติตัดยอดออกจากบัญชีคุม
                  4.2.9 เรงรัดการดํ าเนินการ  ในเร่ืองการจํ าหนายส่ิงอุปกรณแกคลัง   หรือที่ตั้งทางการ
สงกํ าลังบํ ารุงที่รับผิดชอบ
                  4.2.10 ตดัยอดส่ิงอุปกรณออกไปจากความรับผิดชอบของกองทัพบก เมื่อส่ิงอุปกรณนั้นได
รับอนมุตัใิหจ ําหนายแลว ถาเปนส่ิงอุปกรณในโครงการ ใหรายงานจนถึงกองทัพบก เพื่อปฏิบัติตามขอตก
ลงกบัประเทศที่ใหความชวยเหลือตอไป
                  4.2.11 มอํี านาจในการส่ังการใหถอดชิ้นสวน หรือสวนประกอบที่ใชราชการได ออกจาก
ยทุโธปกรณที่รออนุมัติจํ าหนาย       เพื่อน ําไปใชราชการตอไปไดทันทีโดยไมตองรอกองทัพบกอนุมัติ    เวน
ส่ิงอุปกรณทีเ่ปนพยานหลักฐานอันสํ าคัญในคดี ตลอดระยะเวลาที่คดียังไมถึงที่สุด
                  4.2.12 มอํี านาจในการดํ าเนินการสงส่ิงอุปกรณไปยังตํ าบลรวบรวมส่ิงอุปกรณจ ําหนายทัน
ท ียกเวนส่ิงอุปกรณที่เปนพยานหลักฐานอันสํ าคัญในคดี ตลอดระยะเวลาที่คดียังไมส้ินสุด
                  4.2.13 ด ําเนนิการในเร่ืองการทํ าลายส่ิงอุปกรณ    ที่ไดรับอนุมัติใหตัดยอดออกจาก
บญัชคีมุ ใหส้ินสภาพทางทหารกอนขายหรือแลกเปล่ียน
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 4.3 แมทัพภาค
             4.3.1 ก ําหนดระเบียบปลีกยอย และคํ าส่ังเกี่ยวกับการจํ าหนายส่ิงอุปกรณ ภายในกรอบ
และหนาที่ที่รับผิดชอบ
                  4.3.2 ก ําหนดและแตงตั้งกรรมการ    หรือเจาหนาที ่  เพื่อปฏิบัติในเร่ืองการจํ าหนาย
ส่ิงอุปกรณ
                 4.3.3 ประสานการปฏิบัติกับกรมฝายยทุธบริการ และกรมฝายกิจการพิเศษ เกี่ยวกับการ
ด ําเนินการจํ าหนายส่ิงอุปกรณ
                    4.3.4 ตรวจตราและเรงรัดหนวยใตบังคับบัญชา เพื่อใหการจํ าหนายส่ิงอุปกรณ เปนไป
ตามระเบียบ คํ าส่ัง และวิธีปฏิบัติของหนวยเหนือ โดยถูกตองและรวดเร็ว

4.4  ผูบญัชาการกองบัญชาการชวยรบ   ผูบัญชาการมณฑลทหารบก    และผูบังคับการ
จงัหวัดทหารบก
             4.4.1 ก ําหนดระเบียบปลีกยอย   เกี่ยวกับการจํ าหนายส่ิงอุปกรณภายในกรอบ  และหนาที่
ที่รับผิดชอบ
                    4.4.2 กํ าหนดและแตงตั้งกรรมการ     หรือเ จาหนาที่      เพื่อปฏิบัติในการจํ าหนายส่ิง
อุปกรณ
                    4.4.3 จดัตัง้และดํ าเนินการในเร่ือง ตํ าบลรวบรวมส่ิงอุปกรณจ ําหนาย
                    4.4.4 ด ําเนนิการ   ในเร่ืองการทํ าลายส่ิงอุปกรณ ที่ไดรับอนุมัติใหตัดยอดออกจาก
บญัชคีมุ ใหส้ินสภาพทางทหารกอนขาย หรือแลกเปล่ียน
                    4.4.5 ก ํากบั ดูแล ใหคํ าแนะนํ า ประสานการปฏิบัติ และเรงรัดเกี่ยวกับการจํ าหนายส่ิง
อุปกรณ  แกหนวยสงกํ าลัง   และที่ตั้งการสงกํ าลังบํ ารุงที่รับผิดชอบ ตลอดจนหนวยทหารที่รับการสนับสนุน
ทางการสงกํ าลังบํ ารุง เพื่อใหการจํ าหนายส่ิงอุปกรณเปนไปโดยถูกตองรวดเร็ว

4.5 ผูบังคับหนวยทหาร
              4.5.1 ตรวจสอบ  ใหคํ าแนะนํ า  ทักทวง  ควบคุม  การดํ าเนินกรรมวิธีทางเอกสาร
เกีย่วกับการจํ าหนายส่ิงอุปกรณ
                    4.5.2 ก ําหนดและแตงตั้งกรรมการ    หรือเจาหนาที ่    เพื่อปฏิบัติการในเร่ืองการ
จ ําหนายส่ิงอุปกรณ
                    4.5.3 ตรวจตราและเรงรัดหนวยใตบังคับบัญชา เพื่อใหการจํ าหนายส่ิงอุปกรณ เปนไป
ตามระเบียบ คํ าส่ัง และวิธีปฏิบัติของหนวยเหนือ โดยถูกตองและรวดเร็ว
                    4.5.4 ในกรณเีปนหนวยข้ึนตรงของกองทัพบก ประสานการปฏิบัติกับกรมฝายยทุธ-บริการ 
และกรมฝายกิจการพิเศษ เกี่ยวกับการดํ าเนินการในเร่ืองการจํ าหนายส่ิงอุปกรณ
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5. การดํ าเนินกรรมวิธีขออนุมัติจํ าหนายสิ่งอุปกรณ
 5.1  การด ําเนินกรรมวิธีขออนุมัติจ ําหนายสิ่งอุปกรณประเภท 3 และ 5  ใหปฏิบัติตาม
ระเบยีบกองทัพบกวาดวยการสงกํ าลังส่ิงอุปกรณประเภท 3 และ 5 ที่มีผลบังคับใชในปจจุบัน

5.2 ใหหนวยด ําเนินกรรมวิธีขออนุมัติจ ําหนายสิ่งอุปกรณทันที เมือ่ส่ิงอุปกรณที่อยูในความ
ครอบครองของหนวย  มีสภาพสมควรจ ําหนายตามขอ 5.1   ในกรณีการตั้งคณะกรรมการสอบสวนหาตัวผู
รับผิด    การดํ าเนินการขาย,การแลกเปล่ียน,การโอน ส่ิงอุปกรณหรือซากส่ิงอุปกรณที่ไดรับอนุมัติจํ าหนาย
แลวใหรายงานขออนุมัติไปยังกองทัพบก

5.3 การรายงานขออนุมัติจ ําหนายสิ่งอุปกรณของหนวยใช
             5.3.1 หนวยขนาดกองรอย หรือเทียบเทา เปนหนวยเร่ิมรายงานโดยรายงานไปตามสาย
การบังคับบัญชา
                    5.3.2 รายงานทันท ี เมื่อทราบวาส่ิงอุปกรณนั้นอยูในสภาพที่ตองตัดออกจากบัญชีคุมเพื่อ
การจ ําหนาย เวนแตการรายงานขออนุมัติตัดยอดส่ิงอุปกรณเนื่องจากการปฏิบัติราชการสนามนั้น  ถาจํ า
เปนใหรายงานเปนคราว ๆ ไป    การรายงานแตละคราวนั้น    ใหรายงานเมื่อจบการปฏิบัติเร่ืองหนึ่ง ๆ แต
ไมเกิน 3 เดือน
                    5.3.3 ส่ิงอุปกรณตอไปนี้ใหตัดออกจากบัญชีคุม โดยไมตองรายงานขออนุมัติจํ าหนาย
                            5.3.3.1 ส่ิงอุปกรณใชส้ินเปลือง   ซึ่งหมดส้ินไปตามสภาพการใชงาน   เวน
สป.5 ซึง่หมดส้ินไปตามสภาพการใชงานใหรายงานขออนุมัติจํ าหนายแตไมตองตั้งกรรมการสอบสวน
                            5.3..3.2 ส่ิงอุปกรณถาวรกํ าหนดอายุ ซึ่งไดจายประจ ําตัวทหารเมื่อใชงานครบ
อายุแลว
                            5.3.3.3 ชิน้สวนซอม ซึ่งใชไปในการซอมบํ ารุง
                            5.3.3.4 เคร่ืองแตงกายทหาร

5.4 หนวยบังคับบัญชาขนาดกองพัน หรือเทียบเทาขึ้นไป เมื่อไดรับรายงานตามขอ 5.3 แลว 
ปฏิบัติตามลํ าดับดังตอไปนี้
             5.4.1 ตั้งคณะกรรมการสอบสวน
                    5.4.2 รายงานขออนุมัติจ ําหนาย
 5.5 การตั้งคณะกรรมการสอบสวน
              5.5.1 ใหตัง้คณะกรรมการทันทีที่ไดรับรายงาน เวนกรณีที่ส่ิงอุปกรณนั้นสูญไป หรือเปล่ียน
แปลงไปตามธรรมชาต ิ  ไมเกินเกณฑที่กองทัพบกกํ าหนด  ใหรายงานขออนุมัติจ ําหนายโดยไมตองตั้ง
กรรมการสอบสวน
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                    5.5.2 คณะกรรมการประกอบดวย ขาราชการชั้นสัญญาบัตรอยางนอย 3 นาย เวนแต
หนวยในตางประเทศ ถามีขาราชการสัญญาบัตรไมเพียงพอ ใหตั้งขาราชการตํ่ ากวาสัญญาบัตรหรือขาราช
การจากหนวยราชการอ่ืนรวมเปนกรรมการได 1 นาย

5.5.3 คณะกรรมการมีหนาที่สอบสวนหารายละเอียดขอเท็จจริง และสาเหตุของจํ าหนาย
พรอมทัง้พิจารณาการดูแลรักษาส่ิงอุปกรณของเจาหนาที่  หรือพลประจ ําดวยวาไดปฏิบัติอยางถูกตองตาม
ค ําแนะนํ าหรือคูมือหรือไม   แลวรายงานผลการสอบสวน      พรอมทั้งแนบสํ านวนการสอบสวนของ
พนกังานสอบสวน (ถาม)ี สงถึงผูส่ังแตงตั้งคณะกรรมการใหเสร็จส้ินภายใน 30 วัน นับตั้งแตวันที่ประธาน
กรรมการไดรับทราบคํ าส่ังแตงตั้งกรรมการ แตถาการสอบสวนยังไมเสร็จ จะขออนุญาตผูส่ังแตงตั้ง
กรรมการเพื่อขยายเวลาสอบสวนตอไป อีกคราวละไมเกิน 15 วัน
          การสอบสวนนั้น ใหคณะกรรมการดํ าเนินการสอบสวนตามความสํ าคัญของเร่ือง ในกรณีเปนส่ิง
อุปกรณทีม่รีาคาตํ่ า หรือเปนเร่ืองที่เกี่ยวเนื่องจากการปฏิบัติราชการสนาม คณะกรรม-การรายงานผลการ
สอบสวนโดยสรุป และเสนอความเห็นในเร่ืองที่สอบสวนใหผูส่ังแตงตั้งกรรมการใชแนบไปกับรายงานขอ
อนมุตัจิ ําหนาย เพื่อประกอบการพิจารณาส่ังการของผูมีอํ านาจอนุมัติก็เปนการเพียงพอ ขอสํ าคัญตองสอบ
สวนใหไดความจริงวาสาเหตุเกิดจากเหตุใด อาทิเชน  จากการทุจริตหรือปฏิบัติหนาที่บกพรอง  หรือการจง
ใจ  ประมาทเลินเลอ หรือเกิดข้ึนจากอุบัติเหตุ เหตุสุดวิสัย หรือเกิดข้ึนตามสภาพปกติ หรือจากการกระทํ า
ของขาศกึ เปนตน และตองระบุใหชัดเจนวาจะตองมีผูรับผิดชอบชดใชหรือไม  ถาหากผลการสอบสวนสอไป
ในทางเปนความผิดในทางอาญาดวย ใหคณะกรรมการสอบสวนแยกสํ านวนการสอบสวนดํ าเนินคดีอาญา
ตอไป
                    5.5.4 ในกรณสูีญหาย เสียหาย ตาย หรือขาดบัญชี ซึ่งตองหาตัวผูรับผิดทางแพง ใหรายงาน
ตามลํ าดบัชั้นไปยังกองทัพบกโดยดวน     เพื่อตั้งคณะกรรมการสอบสวนหาตัวผูรับผิดทางแพง โดยปฏิบัติ
ตามขอบงัคับกระทรวงกลาโหม วาดวยการเงินที่มีผลบังคับใชในปจจุบัน
 5.6 แบบพมิพและสายการรายงานขออนุมัติจ ําหนาย
             5.6.1 ใชแบบรายงานตามแบบ ทบ.400 - 065  แบบรายงานขออนุมัติจ ําหนาย และแนบ
หลักฐานตาง ๆ ไปพรอมกับรายงานดวย
                    5.6.2 สงรายงานไปตามสายการสงกํ าลัง   ทางเดินเอกสารที่กํ าหนดทายบท
                    5.6.3 สํ าเนารายงานใหหนวยบังคับบัญชาโดยตรงทราบ
                    5.6.4 หนวยปฏิบัติราชการสนาม รายงานไปยังกองบังคับการควบคุมเพื่อตรวจสอบความ
ถกูตอง และบันทึกความเห็นกอน จึงสงรายงานไปตามขอ 5.5.2

5.7 หลกัฐานตาง ๆ ท่ีตองแนบไปพรอมกับรายงานขออนุมัติจํ าหนาย
             5.7.1 ค ําส่ังหรือสํ าเนาคํ าส่ังแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวน
                   5.7.2 รายงานผลการสอบสวนของคณะกรรมการสอบสวน
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                    5.7.3 ค ําใหการของบุคคลที่เปนตนเหตุ และบุคคลที่เกี่ยวของหรือผูรูเห็นเหตุการณ
5.7.4 สํ านวนการสอบสวน เวนกรณีที่คณะกรรมการสอบสวนโดยสรุป ตามขอ  5.5.3

วรรค 2
                   5.7.5 หลักฐานและ/หรือเอกสารอ่ืน ๆ ที่จํ าเปน

5.8 การปฏิบัติของหนวยท่ีไดรับรายงาน
             5.8.1 ตรวจสอบรายงานและหลักฐานที่แนบ ซึ่งอาจสงกลับคืน เพื่อปรับปรุงแกไข หรือ
สอบสวนเพิ่มเติมได เมื่อเห็นวาไมชัดเจน หรือไมสมบูรณพอ

5.8.2 ในกรณทีี่มีอํ านาจอนุมัต ิก็ส่ังการอนุมัติใหตัดยอดออกจากบัญชีคุม และส่ังการชด
ใช    ถาส่ิงอุปกรณนั้นมีซากอยู   ก็ส่ังการปฏิบัติตอซากนั้นไปพรอมกันดวย  ตอจากนั้นก็สงรายงานที่อนุมัติ
แลวกลับไปยังหนวยรายงานตามสายการสงกํ าลัง และถาเปนส่ิงอุปกรณถาวรตามที่ระบุไวในอัตราการจัด
และยทุโธปกรณ หรืออัตราส่ิงอุปกรณ ก็ใหเสนอสํ าเนารายงานขออนุมัติจํ าหนายที่อนุมัติแลวไปยังกรมฝาย
ยุทธบริการ หรือกรมฝายกิจการพิเศษ ที่รับผิดชอบในส่ิงอุปกรณ และกองบัญชาการชวยรบ ที่ใหการ
สนับสนุนดวย
 5.8.3 ในกรณทีีเ่กนิอํ านาจอนุมัต ิ ใหบันทึกความเห็นลงไปในรายงานนั้น แลวเสนอราย
งานนัน้ พรอมทั้งหลักฐานที่แนบตอไปตามสายการสงกํ าลัง ตามลํ าดับจนถึงผูมีอํ านาจอนุมัติ
                    5.8.4 เฉพาะส่ิงอุปกรณในโครงการ
                        5.8.4.1 ใหรายงานขออนุมัติจํ าหนาย     ส่ิงอุปกรณในโครงการที่อยูใน
ครอบครองของหนวยตามปกติ จนถึงผูมีอํ านาจอนุมัติใหตัดยอดส่ิงอุปกรณออกจากบัญชีคุม
                            5.8.4.2 สํ าเนารายงานขออนุมัติจํ าหนาย     ตามขอ 5.8.4.1    เสนอกรม
ฝายยทุธบริการหรือกรมฝายกิจการพิเศษที่รับผิดชอบในส่ิงอุปกรณนั้น เพื่อพิจารณาดํ าเนินการตอไป
                            5.8.4.3 กรมฝายยทุธบริการ หรือ กรมฝายกิจการพิเศษ เมื่อไดรับรายงานแลวให
รายงานถงึกองทัพบก เพื่อแจงใหประเทศผูมอบ/บริจาคส่ิงอุปกรณทราบ และท ําขอตกลงหรือกํ าหนดแนว
ทางปฏิบัติตอส่ิงอุปกรณดังกลาวตอไป
                            5.8.4.4 หามด ําเนินการใด ๆ  หรือปฏิบัติตอส่ิงอุปกรณในโครงการที่ไดรับอนุมัติ
ใหจ ําหนาย   และตัดยอดออกจากบัญชีคุมแลว กอนที่จะไดขอยุติจากผลการดํ าเนินการตามขอ 5.8.4.3 
เรียบรอยแลว
 5.9 เมือ่หนวยรายงานทราบผลการอนุมัติจํ าหนายสิ่งอุปกรณแลว ใหตัดยอดส่ิงอุปกรณนั้น
ออกจากบญัชคีมุของหนวย  และแจงผลการอนุมัตินั้นใหหนวยบังคับบัญชาโดยตรงทราบ แตถาในระหวาง
การด ําเนนิกรรมวิธีขออนุมัติจ ําหนาย หนวยรายงานมีความจ ําเปนตองใชส่ิงอุปกรณประเภทนั้น ใหหนวย
รายงานท ําเบิกทดแทนไปได เวน ส่ิงอุปกรณประเภท 4 โดยในการเบิกทดแทน ใหแนบสํ าเนารายงานขอ
อนมุัติจ ําหนาย  (ทบ.400-065) ไปดวย
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5.10 การตดัยอดสิ่งอุปกรณออกไปจากความรับผิดชอบของกองทัพบก
             5.10.1 ใหผูบงัคับบัญชา มีอํ านาจอนุมัติจ ําหนายส่ิงอุปกรณ ตามที่ไดกํ าหนดไวในขอ 6
                    5.10.2 เมือ่ผูบังคับบัญชาแตละระดับไดอนุมัติจํ าหนายส่ิงอุปกรณตามขอ 5.10.1 แลว ให
เสนอเฉพาะสํ าเนารายงานขออนุมัติจํ าหนาย (ทบ.400 - 065)  ไปตามสายการสงกํ าลัง จนถึงกรมฝายยทุธ
บริการ หรือกรมฝายกิจการพิเศษ ที่รับผิดชอบในส่ิงอุปกรณนั้น ๆ
                    5.10.3 กรมฝายยทุธบริการ หรือกรมฝายกิจการพิเศษ และหนวยสนับสนุนทางการสง
ก ําลังที่เกี่ยวของ เมื่อไดรับรายงานตามขอ 5.10.2 แลว ดํ าเนินการตัดยอดส่ิงอุปกรณออกจากบัญชีคุม เพื่อ
ปลดเปล้ืองความรับผิดชอบของกองทัพบก เวนส่ิงอุปกรณในโครงการใหดํ าเนินการตามขอ 5.8.4

6. อํ านาจอนุมัติจํ าหนายส่ิงอุปกรณ
6.1 ผูบงัคับบัญชาชั้น    ผูบัญชาการกองพล หรือเทียบเทา   มอํี านาจอนุมัติใหตัดยอด

ส่ิงอุปกรณออกจากบัญชีคุมของหนวยในอัตราของตน      เฉพาะผูบัญชาการกองบัญชาการชวยรบ
ใหมีอํ านาจอนุมัติตัดยอดส่ิงอุปกรณออกจากบัญชีคุมของหนวยอ่ืน ๆ ซึ่งรับการสนับสนุนส่ิงอุปกรณจาก
กองบญัชาการชวยรบ    หรือจากมณฑลทหารบก     หรือจังหวัดทหารบกในพื้นที่การสนับสนุน
ของกองบัญชาการชวยรบนั้นดวย
                 ผูบงัคบับัญชาตํ าแหนงดังกลาว มีอํ านาจอนุมัติโดยถือจํ านวนเงินตามราคาซื้อ หรือไดมา
ของส่ิงอุปกรณ ที่รายงานขออนุมัติจ ําหนายในคราวหนึ่ง ดังนี้

6.1.1 ส่ิงอุปกรณใชส้ินเปลือง ส่ิงอุปกรณถาวร ส่ิงอุปกรณที่มีชีวิต และชิ้นสวนซอม รวมทั้ง
ส้ินไมเกิน 80,000 บาท
                    6.1.2 ส่ิงอุปกรณ ตามขอ  6.1.1 กรณีจํ าหนายเปนสูญ วงเงินตองไมเกิน 40,000 บาท เวน
ส่ิงอุปกรณที่ไดรับการชวยเหลือทางการทหาร ในระหวางภาวะไมปกต ิวงเงินตองไมเกิน 50,000 บาท
 6.2 ผูบังคับบัญชาชั้น แมทัพหรือเทียบเทา มอํี านาจอนุมัติใหตัดยอดส่ิงอุปกรณออกจากบัญชี
คมุของหนวยในอัตราของกองทัพภาคและหนวยในพื้นที่ ซึ่งรับการสนับสนุนจากที่ตั้งทางการสงกํ าลังบํ ารุง
ของกองทัพภาค หรือหนวยในอัตราของตน  โดยถือจํ านวนเงินตามราคาซื้อหรือไดมาของส่ิงอุปกรณที่ขอ
อนมุตัิจ ําหนายในคราวหนึ่งดังนี้

6.2.1 ส่ิงอุปกรณใชส้ินเปลือง ส่ิงอุปกรณถาวร ส่ิงอุปกรณที่มีชีวิต และชิ้นสวนซอม รวมทั้ง
ส้ินไมเกิน 160,000 บาท
                    6.2.2 ส่ิงอุปกรณตาม  ขอ 6.2.1 กรณีจํ าหนายเปนสูญ วงเงินตองไมเกิน 80,000 บาท  
เวนส่ิงอุปกรณที่ไดรับการชวยเหลือทางการทหาร ในระหวางภาวะไมปกต ิ วงเงินตองไมเกิน 100,000 บาท

6.3 เจากรมฝายยทุธบริการ   หรือเจากรมฝายกิจการพิเศษ  มอํี านาจอนุมัติใหตัดยอดส่ิง
อุปกรณ ซึ่งอยูในความรับผิดชอบของสายงานออกจากบัญชีคุม ดังนี้
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              6.3.1 ส่ิงอุปกรณใชส้ินเปลือง ส่ิงอุปกรณถาวร ส่ิงอุปกรณที่มีชีวิต และชิ้นสวนซอม ใหถือ
จํ านวนเงินตามราคาซื้อหรือไดมาของส่ิงอุปกรณที่ขออนุมัติจํ าหนายในคราวหนึ่ง   รวมทั้งส้ินไมเกิน 
320,000 บาท สํ าหรับส่ิงอุปกรณที่มีชีวิตหากวงเงินเกินที่กํ าหนด ใหลงนามรับคํ าส่ังผูบัญชาการทหารบก 
และสํ าเนาเร่ืองใหกองทัพบกทราบดวย
                    6.3.2 ส่ิงอุปกรณตามขอ 6.3.1 กรณีจํ าหนายเปนสูญ วงเงินตามราคาซื้อหรือไดมาของส่ิง
อุปกรณประเภทที่จํ าหนายเปนสูญ ใหเปนไปตามขอ 6.1.2 หรือ ขอ 6.2.2 แลวแตกรณี
 6.4 ผูบัญชาการทหารบก    มอํี านาจอนุมัติใหตัดยอดส่ิงอุปกรณทุกประเภทออกจากบัญชีคุมได
ทกุกรณ ี โดยไมจ ํากัดวงเงิน เวนแตการจํ าหนายเปนสูญ มีอํ านาจอนุมัติในวงเงินตามราคาซื้อ   หรือไดมา
ของส่ิงอุปกรณทั้งส้ิน    ไมเกิน 200,000 บาท   นอกจากการจํ าหนายส่ิงอุปกรณในโครงการชวยเหลือทาง
การทหารในระหวางภาวะปกติเปนสูญ วงเงินตามราคาที่ไดมาของส่ิงอุปกรณโครงการประเภทนี้ที่จํ าหนาย
เปนสูญตองไมเกิน 400,000 บาท และการจํ าหนายส่ิงอุปกรณที่ไดรับการชวยเหลือทางการทหารใน
ระหวางภาวะไมปกติ วงเงินที่จํ าหนายเปนสูญไมเกิน 500,000 บาท

7. การชดใชส่ิงอุปกรณ
 7.1 การชดใชสิ่งอุปกรณ  กระท ําในเมื่อส่ิงอุปกรณไดชํ ารุดเสียหาย    เส่ือมสภาพ
ราชการไมได สูญหาย ตาย ซึ่งเกิดข้ึนจากการจงใจหรือประมาท เลินเลอ หรือทุจริต หรือปฏิบัติหนาที่
บกพรอง

7.2 การชดใชสิ่งอุปกรณ  กระท ําได 3  วิธ ี คือ การแกไขใหคงสภาพเดิม  การชดใชดวย
ส่ิงอุปกรณและการชดใชดวยเงิน
                7.2.1 การแกไขใหคงสภาพเดิมในกรณีที่สามารถแกไขใหคงสภาพเดิมได ใหแกไขโดยผูรับ
ผิดชดใชเสียคาใชจายเอง ภายในก ําหนดเวลาอันสมควร

7.2.2 การชดใชดวยส่ิงอุปกรณ  ในกรณีที่สูญหายหรือไมสามารถแกไข ใหคงสภาพเดิมได
7.2.2.1 ส่ิงอุปกรณที่นํ ามาชดใช ตองมีชนิด ลักษณะและขนาดอยางเดียวกัน หรือ

คลายคลึงกัน โดยมีสภาพไมเลวไปกวาส่ิงอุปกรณที่ขออนุมัติตัดยอดออกจากบัญชีคุมนั้น
            7.2.2.2  ส่ิงอุปกรณซึ่งไมใหชดใชดวยส่ิงอุปกรณ มีดังตอไปนี้
                                    - ส่ิงอุปกรณหลัก
                                     -  ส่ิงอุปกรณสํ าคัญ

7.2.2.3 ผูชดใชตองออกคาใชจายทั้งส้ินในการเปล่ียนกรรมสิทธิ์ส่ิงอุปกรณ และ
ตองน ําส่ิงอุปกรณที่นํ ามาชดใชสงมอบหรือติดตั้งใหแกทางราชการ ตาม
ต ําบลที่ผูส่ังการชดใชกํ าหนดภายในเวลา 30 วัน นับแตวันไดรับแจง

7.2.2.4 
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                7.2.3  การชดใชดวยเงิน
                         7.2.3.1 ใหชดใชเปนเงินตามหลักเกณฑที่กระทรวงการคลังกํ าหนด
                         7.2.3.2 ในการชดใชดวยเงินนั้นใหผูชดใชสงเงินชดใชใหเสร็จส้ินใน 45 วัน นับแต
วันที่ไดส่ังการ ถาไมสามารถปฏิบัติไดใหผอนผันใชเปนรายเดือนไดโดยใหผอนสงใหเสร็จส้ินโดยเร็ว หรือ
ภายในไมเกิน 1 ป การผอนผันระยะเวลาเกิน 1 ป จะตองขอทํ าความตกลงกับกระทรวงการคลัง
                         7.2.3.3 ถาเปนส่ิงอุปกรณที่จัดหาดวยเงินนอกงบประมาณประเภทที่  2    การ
ผอนผันชดใชเงินเกิน 1 ป    จะตองขออนุมัติรัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหม      การผอนผันตาม
ขอ 7.2.3.2 ใหท ําสัญญารับสภาพหนี้เปนหนังสือ พรอมหลักประกันที่เหมาะสมไวเปนหลักฐาน และใหมีผล
ใชบังคับไดตามกฏหมาย    ถาเปนส่ิงอุปกรณที่จัดหาจากเงินงบประมาณ     หรือเงินนอกงบประมาณ 
ประเภทที่ 1 ใหสงสํ าเนาสัญญาใหกระทรวงการคลัง 1 ฉบับ กับแจงผลการผอนใชของผูตองรับผิดตาม
สัญญา   ไปใหกระทรวงการคลังทราบทุกเดือน  ถาเปนส่ิงอุปกรณที่จัดหาดวยเงินงบประมาณประเภทที่ 2 
ใหสงสํ าเนาสัญญารับสภาพหนี้ใหกระทรวงกลาโหม 1 ฉบับ
 7.2.3.4 ในการท ําสัญญารับสภาพหนี้ ใหผูบังคับหนวยถืองบประมาณที่สนับสนุน  
ทางการสงกํ าลังบํ ารุงแกหนวยเร่ิมรายงาน  เปนผูลงนามท ําการแทนผูบัญชาการทหารบกในฐานะเปนคู
สัญญา สัญญารับสภาพหนี้ ใหใชตามแบบที่กระทรวงการคลังกํ าหนด
 7.3 ถาผูรับผิดชอบชดใชไมยอมปฏิบัติตาม ขอ  7.1  ใหผูมีอํ านาจอนุมัติตัดยอดส่ิงอุปกรณ
จากบญัชคีมุ ส่ังการเฉพาะในเร่ืองการตัดยอด แลวเสนอเร่ืองไปยังกรมสารบรรณทหารบก  เพื่อสงใหสํ านัก
งานอัยการสูงสุดดํ าเนินคดีตอไป    และให   กรมสารบรรณทหารบกแจงใหกระทรวงการคลังทราบ

7.4 ใหผูมอํี านาจอนุมัติใหตัดยอดสิ่งอุปกรณออกจากบัญชีคุม ด ําเนินการในเร่ืองการชดใช
ส่ิงอุปกรณดังตอไปนี้
              7.4.1 ส่ังการในเร่ือง การชดใชส่ิงอุปกรณไปพรอมกับอนุมัติใหตัดยอดส่ิงอุปกรณออกจาก
บญัชีคุมเวนกรณีขอ 7.3
                7.4.2 การแกไขใหคงสภาพเดิม และการชดใชดวยส่ิงอุปกรณ ใหตั้งคณะกรรมการตรวจรับ
ส่ิงอุปกรณทีแ่กไขหรือที่นํ ามาชดใช ประกอบดวยขาราชการสัญญาบัตรอยางนอย 3 นาย โดยแตงตั้งเจหนา
ทีท่ีม่คีวามรูความช ํานาญในส่ิงอุปกรณนั้นรวมดวย

8. การปฏิบัติตอส่ิงอุปกรณหรือซากส่ิงอุปกรณ ท่ีไดรับอนุมัติใหตัดยอดออกจากบัญชี
คุมแลว
 8.1 ผูบงัคับบญัชาชั้น ผูบัญชาการกองพล หรือเทียบเทา ผูบังคับบัญชาชั้นแมทัพ  หรือ
เทียบเทา เจากรมฝายยทุธบริการ หรือเจากรมฝายกิจการพิเศษ ส่ังการปฏิบัติตอส่ิงอุปกรณหรือซาก
ส่ิงอุปกรณที่ตัดยอดออกจากบัญชีคุมแลว อยางใดอยางหนึ่งตามลํ าดับดังตอไปนี้
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             8.1.1 สงคืน หรือปฏิบัติตามที่กรมฝายยทุธบริการ หรือกรมฝายกิจการพิเศษ  ที่รับผิดชอบ
ส่ิงอุปกรณนั้นกํ าหนด
                    8.1.2 มอบใหแกผูชดใช
                    8.1.3 ใหหนวยนํ าไปใชประโยชนอยางอ่ืน
                    8.1.4 สงใหแกตํ าบลรวบรวมส่ิงอุปกรณจ ําหนาย
                    8.1.5 ทํ าลาย

8.2 ผูบัญชาการทหารบก ส่ังการปฏิบัติตอส่ิงอุปกรณ หรือซากส่ิงอุปกรณ ดังตอไปนี้
                    8.2.1 ตามขอ 8.1
                    8.2.2 ขาย
                    8.2.3 แลกเปล่ียน
                    8.2.4 โอน
                    8.2.5 การดํ าเนินการตาม  ขอ 8.2.1 ถึง 8.2.4  ใหปฏิบัติตามระเบียบสํ านักนายกรัฐมนตรี
วาดวยการพัสดุที่ใชอยูปจจุบัน
 8.3 สิง่อุปกรณและซากสิ่งอุปกรณในโครงการ ใหถือปฏิบัติตามแนวทางในขอ 5.8.4

8.4 สิง่อุปกรณหรือซากสิ่งอุปกรณตอไปน้ี หามมอบใหแกผูชดใช
            8.4.1 ส่ิงอุปกรณหลัก
                    8.4.2 ส่ิงอุปกรณสํ าคัญ

8.5 การสงใหต ําบลรวบรวมสิ่งอุปกรณจํ าหนาย
                    8.5.1 สงใหแกตํ าบลรวบรวมส่ิงอุปกรณจ ําหนายที่สะดวกในการขนสง    และเสีย
คาใชจายนอยที่สุด   โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกองทัพบก   วาดวยการสงและรับส่ิงอุปกรณ   ที่มี
ผลบงัคับใชในปจจุบัน
                    8.5.2 หลักฐานประกอบการสงคืนส่ิงอุปกรณ
                             8.5.2.1 สํ าเนารายงานขออนุมัติจํ าหนาย ( ทบ.400 - 065 ) ที่อนุมัติแลว
                             8.5.2.2 หลักฐานการสงคืน ใชใบสงคืน ( ทบ.400 - 013 ) หรือใบสงคืน และสงส่ิง
อุปกรณ (ทบ.400 - 014)  หรือใบเบิกหรือใบสงคืนส่ิงอุปกรณ ( ทบ.400 - 007 - 1 )
แลวแตกรณี
                    8.5.3 ส่ิงอุปกรณ  หรือ ซากส่ิงอุปกรณตอไปนี้     หามสงใหแกตํ าบลรวบรวม
ส่ิงอุปกรณจํ าหนาย
                             8.5.3.1 สัตว
                             8.5.3.2 ส่ิงอุปกรณที่มีคํ าส่ังใหปฏิบัติดวยวิธีอ่ืนแลว
                             8.5.3.3 กระสุนและวัตถุระเบิด
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                           8.5.3.4 เชือ้เพลิง ส่ิงอุปกรณที่เปนพิษ และทํ าใหระคายเคือง
                             8.5.3.5 ยารักษาโรค สารเคมี ชีวะรังสี และยาเสพติดใหโทษ
                             8.5.3.6 ส่ิงอุปกรณ และซากส่ิงอุปกรณที่เห็นวาไมมีคา ในการซื้อขาย

9. ตํ าบลรวบรวมส่ิงอุปกรณจํ าหนาย
 9.1 การจดัตัง้ต ําบลรวบรวมสิ่งอุปกรณจํ าหนาย
             9.1.1 ใหหนวยตาง ๆ ตอไปนี้ จัดตั้งตํ าบลรวบรวมส่ิงอุปกรณจ ําหนาย
                             9.1.1.1  มณฑลทหารบก   และจังหวัดทหารบก  ที่มีหนาที่สนับสนุนทางการสง
กํ าลังบํ ารุง
                             9.1.1.2 กองบัญชาการชวยรบ
                             9.1.1.3 กรมฝายยุทธบริการ

9.1.2 ต ําบลรวบรวมส่ิงอุปกรณจ ําหนาย   ประกอบดวยเจาหนาที ่  สถานที่ และเคร่ืองมือ
 เคร่ืองใชตามความจํ าเปน
 9.1.2.1 เจาหนาที่ของตํ าบลรวบรวมส่ิงอุปกรณจ ําหนาย จัดจากกํ าลังพล 
ซึง่บรรจุไวตามอัตราบรรจุของหนวยจัดตั้งประกอบดวย
                                        - นายทหารสัญญาบัตร  1 - 3 นาย   แลวแตขนาดหนวย
จดัตัง้   ทํ าหนาที่เปนหัวหนาตํ าบลรวบรวมส่ิงอุปกรณจ ําหนาย     และผูชวยหัวหนาตํ าบลรวบรวม
ส่ิงอุปกรณจํ าหนาย ตามความเหมาะสม
                                        - เจาหนาที่ชวยเหลือตามความจ ําเปน
                             9.1.2.2 สถานที่ซึ่งจัดตั้งเปนตํ าบลรวบรวมส่ิงอุปกรณจ ําหนาย คงใช
สถานที่ที่มีอยูเดิมของหนวยจัดตั้ง   ทั้งนี้ควรเปนสถานที่ที่มีความปลอดภัย และสามารถอํ านวยความ
สะดวกแกผูมาติดตอได
                             9.1.2.3 เคร่ืองมือเคร่ืองใชของตํ าบลรวบรวมส่ิงอุปกรณจ ําหนาย  ใหใช
รวมกับหนวยจัดตั้ง

9.2 หนาท่ีและความรับผิดชอบ
            9.2.1 ผูบังคับหนวยจัดตั้งตํ าบลรวบรวมส่ิงอุปกรณจ ําหนาย เปนผูบังคับบัญชาโดยตรง
ของตํ าบลรวบรวมส่ิงอุปกรณจ ําหนาย
                   9.2.2 หวัหนาตํ าบลรวบรวมส่ิงอุปกรณจ ําหนวย มีหนาที ่บังคับบัญชารับผิดชอบ และการ
ด ําเนินการของตํ าบลรวบรวมส่ิงอุปกรณจ ําหนาย
 9.3 การด ําเนินการของต ําบลรวบรวมสิ่งอุปกรณจํ าหนาย  ไดแก การดํ าเนินการ รับ คัดแยก 
ท ําหลักฐานเอกสารทางบัญชีคุม เก็บรักษา และปฏิบัติตอส่ิงอุปกรณ หรือซากส่ิงอุปกรณ ซึ่งไดรับอนุมัติให
ตดัยอดออกจากบัญชีคุมแลว
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 9.4 การรับ
            9.4.1 รับส่ิงอุปกรณหรือซากส่ิงอุปกรณ ซึ่งผูมีอํ านาจอนุมัติไดส่ังการใหนํ าสงใหแกตํ าบล
รวบรวมส่ิงอุปกรณจ ําหนายนั้น ๆ

9.4.2 ใหตํ าบลรวบรวมส่ิงอุปกรณจํ าหนาย รับส่ิงอุปกรณ หรือซากส่ิงอุปกรณตามขอ 
9.4.1   โดยด ําเนินการตามระเบียบกองทัพบก   วาดวยการสงและรับส่ิงอุปกรณ ที่มีผล

บงัคบัใชในปจจุบัน
 9.5 การคัดแยก
                    9.5.1 ส่ิงอุปกรณและซากส่ิงอุปกรณ แยกตามรายการ
                    9.5.2 ซากส่ิงอุปกรณ ซึ่งชํ ารุดแยกเปนสวน ๆ  และประกอบกันเปนรูปเดิมไมได( เศษซาก
ส่ิงอุปกรณ ) แยกตามชนิดของวัตถุ

9.6 การทํ าหลักฐานเอกสารทางบัญชีคุม
                    9.6.1 ส่ิงอุปกรณในโครงการ ดํ าเนินการตามขอตกลงกับองคการที่ใหความชวยเหลือ

9.6.2 ส่ิงอุปกรณและซากส่ิงอุปกรณ ดํ าเนินการเชนเดียวกับการทํ าหลักฐานเอกสารทาง
บญัชคีมุส่ิงอุปกรณ   ที่ยังใชราชการอยู   โดยใชบัตรบัญชีคุมแบบ  ทบ.400 - 003 - 2 สํ าหรับหนวยนับนั้น    
ส่ิงอุปกรณ      และซากส่ิงอุปกรณใหใชหนวยนับตามลักษณะนาม     สวนเศษซากส่ิงอุปกรณใหใชหนวย
นบัเปนนํ้ าหนัก หรือปริมาตรตามมาตราเมตริก
 9.7 การเกบ็รักษา ใหด ําเนินการเก็บรักษาใหปลอดภัย

9.8 การปฏบิตัิตอสิ่งอุปกรณและซากสิ่งอุปกรณ
             9.8.1 การปฏิบัติตอส่ิงอุปกรณและซากส่ิงอุปกรณ หมายถึง การดํ าเนินการอยางใดอยาง
หนึ่งตอไปนี้
                         9.8.1.1 กรณีเปนส่ิงอุปกรณในโครงการใหปฏิบัติตามขอตกลงกับองคการที่ให
ความชวยเหลือ
                            9.8.1.2 การขาย
                            9.8.1.3 การแลกเปล่ียน
                            9.8.1.4 การโอน
                            9.8.1.5 การทํ าลาย
                            9.8.1.6 การทํ าลายสภาพทางทหารกอนขาย หรือแลกเปล่ียน
                            9.8.1.7 การนํ าไปใชประโยชนอยางอ่ืน
                  9.8.2 ผูบังคับหนวยจัดตั้งตํ าบลรวบรวมสิ่งอุปกรณจํ าหนาย รายงานขออนุมัติ
ปฏบิตัติอซากสิ่งอุปกรณท่ีจ ําหนายแลว ตามขอ 9.8.1.1  ถึงขอ 9.8.1.4 อยางนอยปละคร้ัง (ผาน 
กบ.ทบ.) จนถึง ทบ.  สํ าหรับขอ 9.8.1.5   ถึงขอ 9.8.1.7     ใหปฏิบัติตามระเบียบวาดวยการ
ด ําเนินงานของ ตํ าบลรวบรวมสิ่งอุปกรณจํ าหนายของหนวย
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10. ขอก ําหนดอื่น ๆ
10.1 อํ านาจในการก ําหนดระเบียบปลีกยอย

                    10.1.1 ใหกรมฝายยุทธบริการ และกรมฝายกิจการพิเศษ ที่รับผิดชอบในส่ิงอุปกรณ
ก ําหนดระเบียบปลีกยอยที่เกี่ยวกับการจํ าหนาย โดยไมขัดกับระเบียบนี้
                    10.1.2 ใหกรมพลาธิการทหารบก กํ าหนด ระเบียบเกี่ยวกับการดํ าเนินงานของตํ าบลรวบ
รวมส่ิงอุปกรณจํ าหนายที่จัดตั้งข้ึน
                    10.1.3 ใหจงัหวัดทหารบก   มณฑลทหารบก  กองบัญชาการชวยรบ   และกรมฝายยทุธ
บริการ ที่จัดตั้งตํ าบลรวบรวมส่ิงอุปกรณจ ําหนายข้ึน กํ าหนดระเบียบการปฏิบัติ ณ ตํ าบลรวบรวมส่ิง
อุปกรณจ ําหนาย   โดยยึดถือแนวทางปฏิบัติตามระเบียบที่กรมพลาธิการทหารบก  กํ าหนด  ตาม
ขอ 10.1.2 โดยอนุโลม
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ตวัอยางที่ 2.1 แบบรายงานขออนุมัติจ ําหนาย    ทบ. 400-065
แบบรายงานขออนุมัติจ ําหนาย

ทบ.400 - 065
จากหนวยรายงาน (1) ที่

(5)
(  ) ส่ิงอุปกรณใชส้ินเปลือง

  (8)
ถงึหนวยสนับสนุน (2) วันที ่             เดือน              พ.ศ.

 (6)
(  ) ส่ิงอุปกรณถาวร
     กํ าหนดอายุ

หนวยครอบครอง (3) เอกสารที่แนบรวม            แผน
(7)

(  ) ส่ิงอุปกรณถาวร
    ไมก ําหนดอายุ

สายงานที่ควบคุม (4) (  ) ส่ิงอุปกรณที่มีชีวิต
(  ) ชิน้สวนซอม

ลํ าดับ
(9)

หมายเลข
ส่ิงอุปกรณ

(10)

ราย
การ
(11)

จํ านวน
(12)

หนวย
นับ
(13)

หลัก
ฐานการ
รับ
(14)

ราคาซื้อหรือได
มา

หมายเหตุ
( 17 )

หนวย
ละ

(15)

รวม
(16)

รวมทั้งส้ิน
( 18 )



2-17

(ดานหลัง)

ขอเสนอของหนวยรายงาน (19)
 เรียน..................................................

หนวย....................................................................ขออนุมัติจ ําหนาย.........................................
สรุปความเห็นของคณะกรรมการสอบสวน..........................................................................................
วงเงินในการจํ าหนายคร้ังนี้
อยูในอํ านาจอนุมัต.ิ............................................................................................
ซากส่ิงอุปกรณใหดํ าเนินการ..............................................................................................................
หนวย………………………………ตรวจสอบแลวเห็นควร....................................................................
.........................................................................................................................................................

                (ลงชื่อ)...............................
                                                                 (ตํ าแหนง).......................
                                                                      วัน......เดือน......พ.ศ..........

บนัทกึความเห็นของหนวยสนับสนุน( โดยตรง )
( 20)

การส่ังการของผูมีอํ านาจอนุมัต ิ( ระดับ
ผบ.พล. หรือเทียบเทา )  ( 21 )

บนัทกึความเห็นของหนวยสนับสนุน ( ทั่วไป )
( 22 )

การส่ังการของผูมีอํ านาจอนุมัต ิ( ระดับ
มทภ. หรือเทียบเทา )  ( 23 )

บนัทกึความเห็นของหนวยสนับสนุน
( กรมฝายยทุธริการ )   ( 24 )

การส่ังการของผูมีอํ านาจอนุมัต ิ(ระดับ ทบ.)
( 25 )
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ค ําอธิบายวิธีเขียน  แบบรายงานขออนุมัติจ ําหนาย
1. จากหนวยรายงาน   ใหลงนามหนวย   ตามขอ  5.4  ของบทนี้

 2. ถึงหนวยสนับสนุน ใหลงนามหนวยสนับสนุนทางการสงกํ าลังส่ิงอุปกรณที่ขออนุมัติจํ าหนาย
ใหแกหนวยครอบครอง ตัวอยางเชน
             2.1 หนวยครอบครอง ร.3 พัน 2 รอย 1 หนวยสนับสนุนคือ หนวยตอไปนี้
                   2.1.1 กอง สพบ.พล.ร.3 สนับสนุนส่ิงอุปกรณประเภทชิ้นสวนซอม สาย สพ.
                   2.1.2 บชร.2 สนับสนุนส่ิงอุปกรณทุกประเภทนอกจากที่กลาวไวในขอ 2.1.1
             2.2 หนวยครอบครอง รอย ค.หนัก ร.13 หนวยสนับสนุน คือ หนวยตอไปนี้
                   2.2.1 มว.ซบร.สน.3 กอง สพบ.พล.ร.3 สนับสนุนส่ิงอุปกรณประเภทชิ้นสวนซอม
สาย สพ.
                   2.2.2 มทบ.24 สนับสนุนส่ิงอุปกรณทุกประเภทนอกจากที่กลาวไวในขอ 2.2.1

3. หนวยครอบครอง ใหลงหนวยตามขอ 5.3 ของบทที่ 4
         4. สายงานท่ีควบคุม ใหลงสายงานที่รับผิดชอบส่ิงอุปกรณ โดยใชคํ ายอ เชน  กส.,พธ. ฯลฯ ใบ
รายงานคร้ังหนึ่ง ๆ ใหใชเฉพาะสายงานที่ควบคุมสายเดียว
         5. ท่ี ใหลงที่หนังสือออกตามระเบียบงานสารบรรณ
         6. วันท่ี เดือน พ.ศ. ใหลงวันที ่ เดือน พ.ศ. ที่สงหนังสือออกจากหนวยรายงานโดยใชคํ ายอ เชน  
วันที ่10 เดือน ม.ค. พ.ศ. 39
         7. เอกสารท่ีแนบรวม........แผน  ใหลงจํ านวนแผนของเอกสารทั้งหมดที่แนบ     เวนแบบ
ทบ.400 - 065 ผนวก ก แบบรายงานขออนุมัติจ ําหนาย ที่ใชรายงาน
         8. ประเภทสิ่งอุปกรณ ตามขอ 6 ของระเบียบกองทัพบกวาดวยการจํ าหนายส่ิงอุปกรณ
พ.ศ.2539 ในรายงานคร้ังหนึ่ง ๆ ทํ าใหเคร่ืองหมาย / ลงในชอง ( )  เฉพาะส่ิงอุปกรณประเภทเดียว
        9. ลํ าดับ ใหลงลํ าดับที่ของส่ิงอุปกรณที่ขออนุมัติจํ าหนาย
       10. หมายเลขสิ่งอุปกรณ ใหลงหมายเลขส่ิงอุปกรณที่ใชอยูในปจจุบัน
       11. รายการ ใหลงรายการส่ิงอุปกรณแตละรายการ ซึ่งมีราคาซื้อหรือไดมา หนวยละเทากัน
       12. จ ํานวน ใหลงจํ านวนส่ิงอุปกรณแตละรายการ
       13. หนวยนับ  ใหลงหนวยนับเปนมาตราของส่ิงอุปกรณแตละรายการ     เชน  ลิตร , เมตร
กโิลกรัม หรือ ตามลักษณะนาม   เชน  คัน , นัด , ตัว , สาย  ฯลฯ

14. หลักฐานการรับ ใหลงหลักฐานการไดมาของส่ิงอุปกรณ เชน ทะเบียนจายของหนวยจาย เวน
ชิน้สวนซอมไมตองลงในชองนี้
       15. ราคาซ้ือ  หรือ  ไดมาหนวยละ  ใหใชตามขอ 2.18   ของบทที่ 4 แตละรายการเปนบาท
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       16. ราคาซ้ือหรือไดมารวม ใหลงผลคูณของจํ านวนกับหนวยละ ( ชอง 12 x ชอง 15 )
17. หมายเหตุ ใหลง

             - ซากมีหรือไม ถามีอยูที่ใด
             - ขอความอ่ืน ๆ ที่เปนประโยชนในการพิจารณาของผูมีอํ านาจอนุมัติ
             - รับรองตรวจถูกตอง โดยนายทหารสัญญาบัตร
       18. ราคารวมท้ังสิ้น    ใหลงผลบวกของชองรวม    ตั้งแต  รายการแรกถึงรายการสุดทาย พรอม
ทัง้ใหวงเล็บวงเงินเปนตัวหนังสือกํ ากับดวยทุกคร้ัง
      19. ขอเสนอของหนวยรายงาน ใหลงขอเสนอของผูบังคับหนวยรายงานในเร่ืองตอไปนี้ยอ ๆ
             - เรียน  (ผบ.หนวยสนับสนุน)
             - หนวย  (หนวยครอบครอง)
             - ขออนุมัติจ ําหนาย สป.สาย...รวม...รายการ วงเงิน.....บาท
             - สรุปความเห็นของกรรมการสอบสวน (เห็นควรใหจํ าหนายโดยไมควรตองมีผูรับผิดชอบ)
เพราะเหตุใด    เชน  เพราะเปนเหตุสุดวิสัย  หรือไมไดเกิดจากความประมาทเลินเลอ     หรือเกิดข้ึน
ตามปกตวิิสัย เปนตน หรือควรตองมีผูรับผิดเพราะเหตุใด เชน ความจงใจประมาทเลินเลอ
             - วงเงนิในการจํ าหนายคร้ังนี้อยูในอํ านาจอนุมัต ิ( ผบ.พล., มทภ. , จก.ฝายยทุธบริการ ,
ผบ.ทบ.ฯลฯ )
             - ซากส่ิงอุปกรณใหดํ าเนินการ (ตามขอ 32,33 หรือ 34)
             - หนวย (หนวยรายงาน)
             - ตรวจสอบแลวเห็นควร (อนุมัติใหจ ําหนาย และเบิกทดแทนได)
             - ลงชื่อ ผบ.หนวย หรือท ําการแทน
       20. ความเห็นของหนวยสนับสนุน (โดยตรง) ถาวงเงินอยูในอํ านาจอนุมัติของ ผบ.พล. หรือ
เทยีบเทา หนวยสนับสนุนโดยตรงเรียน (ผบ.หนวยที่มีอํ านาจอนุมัต)ิ เสนอแนะ (เห็นควรอนุมัติใหจํ าหนาย
และเบกิทดแทนไดตามที่หนวย (ชื่อหนวยรายงาน ) เสนอ อยูในอํ านาจของ..... อนุมัต)ิ ลงชื่อ ผบ.หนวย 
สนบัสนนุโดยตรงหรือผูทํ าการแทน ถาวงเงินเกินอํ านาจอนุมัติของ ผบ.พล. หรือเทียบเทาหนวยสนับสนุน
โดยตรง เรียน (ผบ.หนวยสนับสนุนทั่วไป) เสนอแนะ เชนเดียวกับขอเสนอขางตน

21. การสั่งการของผูมีอํ านาจอนุมัต ิ(ระดับ ผบ.พล.หรือเทียบเทา)
             - สํ าหรับผูมีอํ านาจอนุมัติส่ังการ (ระดับ ผบ.พล.หรือเทียบเทา)
       22. ความเห็นของหนวยสนับสนุน (ท่ัวไป)
             - ถาวงเงินอยูในอํ านาจอนุมัติของ มทภ. หรือเทียบเทาหนวยสนับสนุนทั่วไป
เรียน ( ผบ.หนวยที่มีอํ านาจอนุมัต ิ)
              เสนอแนะ เชนเดียวกับขอ 20
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             - ถาวงเงินเกินอํ านาจของ มทภ.หรือเทียบเทา หนวนสนับสนุนทั่วไป
เรียน ( จก.ฝายยทุธบริการ )  เสนอแนะ เชนเดียวกับขอ 20
       23. การสั่งการของผูมีอํ านาจอนุมัต ิ( ระดับ มทภ. หรือเทียบเทา))
             - สํ าหรับผูมีอํ านาจอนุมัติส่ังการ ( ระดับ มทภ.หรือ เทียบเทา )
       24. บนัทึกความเห็นของหนวยสนับสนุน

   ( กรมฝายยทุธบริการ หรือ  กรมฝายกิจการพิเศษ  )
             - กรมฝายยทุธบริการ   หรือ    กรมฝายกิจการพิเศษ   บันทึกความเห็น    เพื่อเสนอ
ผูมีอํ านาจอนุมัติระดับ ทบ.
       25. การสัง่การของผูมีอํ านาจอนุมัต ิ(ระดับ ทบ.)
             - สํ าหรับผูมีอํ านาจระดับเจากรมฝายยทุธบริการ     หรือ   กรมฝายกิจการพิเศษ
หรือ  ผูบัญชาการทหารบก



2-21

รูปท่ี 2.1 ผังทางเดินเอกสารการขออนุมัติจ ําหนาย
   (9)
     ผูอนุมัติระดับ ผบ.ทบ.

  (7 )                                                               (8)
หนวยสนับสนุนระดับ
กรมฝายยทุธบริการ หรือ
กรมฝายกิจการพิเศษ

ผูอนุมัติระดับ
กรมฝายยทุธบริการ หรือ
กรมฝายกิจการพิเศษ

  (5)                                                                  (6)

      หนวยสนับสนุนทั่วไป ผูอนุมัติระดับ มทภ. หรือ
เทยีบเทา

  (3)                                                                  (4)
   หนวยสนับสนุนโดยตรง ผูอนุมัติระดับ ผบ.พล. หรือ

เทยีบเทา

  (2)
         หนวยรายงาน  หนวยบังคับบัญชาโดยตรง

  (1)
         หนวยเร่ิมรายงาน

หมายเหต ุ : 1. การรายงานขออนุมัติจ ําหนาย สงรายงานไปตามสายสงก ําลัง
                2. สํ าเนารายงานใหหนวยบังคับบัญชาโดยตรงทราบ

3. ทางเดินของคํ าส่ังอนุมัติแลวยอนกลับทางเดิมตามสายสงกํ าลัง
                         4. สายทางเดินสงกํ าลัง
                         5. สายการบังคับบัญชา    - - - - - - - - - - - - - - -  -
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คํ าอธิบายทางเดินเอกสารการขออนุมัติจ ําหนาย

 1. หนวยเร่ิมรายงาน คอืหนวยระดับกองรอย หรือเทียบเทา   เชน  กองรอย นขต.กรม,
 กอง , กองรอย นขต.พล. , แผนก , นขต.บก.ทภ , นขต.บก.มทบ. ,  นขต.บก.จทบ. ฯลฯ
         2. หนวยรายงาน  คอื หนวยบังคับบัญชา  ขนาดกองพัน  หรือเทียบเทาข้ึนไป   ซึ่งเปน
หนวยบงัคับบัญชาหนวยตามขอ 1 ( หนวยเร่ิมรายงาน )  เชน กองพัน , กรม , กองพล ฯลฯ
         3. หนวยสนับสนุนโดยตรง    ทีใ่หการสนับสนุนทางการสงกํ าลังบํ ารุงโดยตรงแกหนวย
ตามขอ 2  เชน  บชร.2 สนับสนุนหนวยใน น.ม. , มทบ.22   สนับสนุนหนวยใน อ.บ., มทบ.23
สนบัสนุนหนวยใน ข.ก. , กอง สพบ.พล.ร.3    สนับสนุนชิ้นสวนซอมใหกับ นขต.พล.ร.3 ฯลฯ
         4. ผูอนุมัติระดับ  ผบ.พล.  หรือเทียบเทา   มีอํ านาจอนุมัติตามขอ 6.1  ของบทที่ 4

5. หนวยสนับสนุนท่ัวไป   ทีใ่หการสนับสนุนการสงกํ าลังบํ ารุงเปนสวนรวมใหแกหนวยตาม
ขอ 3  เชนบชร.2  สนับสนุนสวนรวมใหกับ  มทบ.22 , มทบ.24. , มทบ.23 , กอง สพบ.
พล.ร.3 ฯลฯ
         6. ผูอนุมัติระดับ  มทภ.   หรือเทียบเทา    มอํี านาจอนุมัติตามขอ 6.2 ของบทที่ 4
         7. หนวยสนับสนุนระดับกรมฝายยทุธบริการ    หรือกรมฝายกิจการพิเศษ    ที่ให
การสนับสนุนแกหนวยสนับสนุนทั่วไป   ตามขอ 5      เชน   พธ.ทบ. , สพ.ทบ. , สบ.ทบ.  ฯลฯ
สนับสนุน ใหแก บชร.1 , บชร.2 ฯลฯ เปนตน
         8. ผูอนุมัติระดับกรมฝายยทุธบริการ  หรือกรมฝายกิจการพิเศษ   มีอํ านาจอนุมัต ิตาม
ขอ 6.3  ของบทที่ 4
         9. ผูมีอํ านาจอนุมัติระดับ ผบ.ทบ.มอํี านาจอนุมัต ิตามขอ 6.4 ของบทที่ 4

___________________



 

 


