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- ครุฑ -

ระเบียบกองทัพบก
ว่าด้วย การส่งกาลังสิ่งอุปกรณ์ ประเภท 2 และ 4 พ.ศ. 2534
--------------โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงระเบียบกองทัพบกว่าด้วยการส่งกาลังสิ่งอุปกรณ์
ประเภท 2 และ 4 พ.ศ.2532 ให้เหมาะสมยิ่งขึ้น จึงวางระเบียบไว้ดังนี้
ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่า "ระเบียบกองทัพบก ว่าด้วยการส่งกาลังสิ่งอุปกรณ์ประเภท
2 และ 4 พ.ศ.2534"
ข้อ 2 ให้ใช้ระเบียบนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
ข้อ 3 ให้ยกเลิกระเบียบกองทัพบก
ว่าด้วยการส่งกาลังสิ่งอุปกรณ์ประเภท 2 และ 4
พ.ศ.2532
บรรดาระเบียบ คาสั่ง และคาชี้แจงอื่นใด ที่นามากาหนดไว้ในระเบียบนี้ หรือที่ขัดแย้ง
ระเบียบนี้ ให้ใช้ระเบียบนี้แทน
ข้อ 4 ให้เจ้ากรมส่งกาลังบารุงทหารบกรักษาการให้เป็นไปตามระเบียบนี้

ตอนที่ 1
คาจากัดความ
ข้อ 5 คาจากัดความที่ใช้ในระเบียบนี้
5.1 การส่งกาลัง หมายถึง การปฏิบัติการในเรื่อง ความต้องการการจัดหา การแจกจ่าย
และการจาหน่ายสิ่งอุปกรณ์ รวมทั้งการควบคุมการปฏิบัติตามขั้นตอนดังกล่าว
5.2 ความต้องการ หมายถึง การกาหนดหรือการเสนอหรือคาขอในเรื่องสิ่งอุปกรณ์
ตามจานวนและในเวลาที่บ่งไว้ หรือตามเวลาที่กาหนดไว้
5.3 การควบคุม หมายถึง การควบคุมทางบัญชี และการควบคุมทางการส่งกาลัง
5.4 การควบคุมทางบัญชี หมายถึง วิธีดาเนินการในการควบคุมสิ่งอุปกรณ์ที่เกี่ยวกับ
การควบคุมการแจกจ่าย การจ่ายเพิ่มเติม การรวบรวมบันทึกรายงานการจัดทาข้อมูลถาวรต่าง ๆ
การสารวจ การรายงานสถานภาพสิ่งอุปกรณ์ การกาหนดนโยบายเกี่ยวกับระดับสิ่งอุปกรณ์ เพื่อ
การประหยัดโดยต่อเนื่องทุกขั้นตอนในสายงานการส่งกาลังและสายการบังคับบัญชา นับตั้งแต่สิ่ง
อุปกรณ์ได้เริ่มเข้าสู่ระบบการส่งกาลังไปจนกระทั่งหน่วยใช้ได้ใช้หมดสิ้นไป และได้รับอนุมัติให้
จาหน่ายออกจากบัญชีคุมของกองทัพบกแล้ว
5.5 การควบคุมทางการส่งกาลัง หมายถึง วิธีดาเนินการที่เกี่ยวกับระบบการ
รายงาน การคานวณ การรวบรวมข้อมูลและการประเมินค่า เพื่อให้สิ่งอุปกรณ์ตามความต้องการ
ทั้งสิ้นได้ส่วนสัมพันธ์กับทรัพย์สินที่มีอยู่ อันจะเป็นแนวทางในการประมาณการด้านงบประมาณ การ
จัดหา การแจกจ่าย และการจาหน่ายสิ่งอุปกรณ์
5.6 การจัดหา หมายถึง กรรมวิธีเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งอุปกรณ์
5.7 การแจกจ่าย หมายถึง การรับ การจ่าย การเก็บรักษา และการขนสิ่งอุปกรณ์
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5.8 การจาหน่าย หมายถึง การตัดยอดสิ่งอุปกรณ์ออกจากความรับผิดชอบของ
กองทัพบก เนื่องจากสูญไป สิ้นเปลืองไป (สิ่งอุปกรณ์สิ้นเปลือง) ชารุดเสียหายจนไม่สามารถซ่อม
คืนสภาพได้อย่างคุ้มค่า เสื่อมสภาพจนใช้งานไม่ได้หรือสูญหาย ตาย เกินความต้องการ หรือเป็น
ของล้าสมัย ไม่ใช้ราชการต่อไป
5.9 สิ่งอุปกรณ์ หมายถึง สิ่งของที่จาเป็นทั้งมวล สาหรับหน่วยทหารรวมทั้งที่มีไว้
เพื่อดารงอยู่ และการปฏิบัติของหน่วยทหารด้วย เช่น อาหาร เครื่องแต่งกายเชื้อเพลิง สัตว์
ยานพาหนะ อาวุธ กระสุน วัตถุระเบิด เครื่องจักรกล ตลอดจนเครื่องมือเครื่องใช้ต่าง ๆ เป็นต้น
5.10 สิ่งอุปกรณ์ประเภท 2 หมายถึง
สิ่งอุปกรณ์ซึ่งอนุมัติให้หน่วยมีไว้ใน
ครอบครอง โดยระบุเป็นอัตราของหน่วยหรือบุคคล เช่น เครื่องแต่งกาย อาวุธ เครื่องมือและ
ชิ้นส่วนซ่อม เป็นต้น
5.11 สิ่งอุปกรณ์ประเภท 4 หมายถึง สิ่งอุปกรณ์ซึ่งมิได้ระบุไว้ในอัตราของหน่วย
หรือมิได้จัดไว้เป็นสิ่งอุปกรณ์ตามประเภทอื่น ๆ
แต่อาจอนุมัติให้หน่วยมีไว้ในครอบครองตาม
ความจาเป็น เช่น วัสดุในการก่อสร้าง และเครื่องปรับอากาศ เป็นต้น
5.12 สิ่งอุปกรณ์สาเร็จรูป หมายถึง สิ่งอุปกรณ์ที่เกิดจากการรวมเข้าด้วยกันของ
ผลิตภัณฑ์สาเร็จรูป องค์ประกอบ ส่วนประกอบ ชิ้นส่วน และ/หรือ วัสดุซึ่งพร้อมที่จะใช้ได้ตาม
ความหมาย เช่น เรือ รถถัง เครื่องบิน และโรงงานจักรกลเคลื่อนที่ เป็นต้น
5.13 สิ่งอุปกรณ์สาคัญ หมายถึง สิ่งอุปกรณ์ที่มีความจาเป็นต่อการฝึกการรบราคา
แพงยากต่อการจัดหาหรือการผลิต มีความต้องการไม่แน่นอน อาจจะขาด หรือเกินอยู่เสมอใน
ระบบการส่งกาลังและ/หรือเป็นรายการที่อาจเกิดวิกฤตในวัสดุขั้นมูลฐานโดยกรมฝ่ายยุทธบริการ
เสนอบัญชีรายการให้กองทัพบกประกาศเป็นสิ่งอุปกรณ์สาคัญ เช่น รถถัง ชุดเรดาห์ เครื่อง
แต่งกายพิเศษ โทรศัพท์สนาม และหน้ากากป้องกันไอพิษ เป็นต้น
5.14 สิ่งอุปกรณ์หลัก หมายถึง สิ่งอุปกรณ์ที่ใช้เวลาในการจัดหานานและราคาแพง
แต่มิได้ระบุไว้เป็นสิ่งอุปกรณ์สาคัญ โดยกรมฝ่ายยุทธบริการที่รับผิดชอบทาบัญชีและประกาศเป็น
สิ่งอุปกรณ์หลักได้เอง เช่น เครื่องมือก่อสร้าง และเครื่องสื่อสารประจาที่เป็นต้น
5.15 สิ่งอุปกรณ์รอง หมายถึง สิ่งอุปกรณ์สาเร็จรูปทุกรายการซึ่งมิได้ระบุไว้เป็นสิ่ง
อุปกรณ์สาคัญและสิ่งอุปกรณ์หลัก โดยทั่วไปแล้วสิ่งอุปกรณ์เหล่านี้จะใช้เวลาในการจัดหาสั้น ราคา
ถูกและง่ายต่อการจัดหา เช่น เครื่องแต่งกาย เครื่องสนาม สิ่งอุปกรณ์ทั่วไป เครื่องใช้ประจา
บ้านพัก และน้ามัน เป็นต้น
5.16 สิ่งอุปกรณ์ถาวร หมายถึง สิ่งอุปกรณ์ถาวรกาหนดอายุ และสิ่งอุปกรณ์ถาวรไม่
กาหนดอายุของสิ่งอุปกรณ์ทั้งมวล ซึ่งจาเป็นสาหรับการปฏิบัติของหน่วยทางทหาร
5.17 สิ่งอุปกรณ์ถาวรกาหนดอายุ หมายถึง สิ่งอุปกรณ์สาเร็จรูปซึ่งมีสภาพและ
ลักษณะมั่นคงต่อการใช้งานแต่ย่อมเสื่อมสภาพเสื่อมราคาไปตามวาระและระยะเวลาแห่งการใช้งาน
5.18 สิ่งอุปกรณ์ถาวรไม่กาหนดอายุ หมายถึง สิ่งอุปกรณ์สาเร็จรูป ซึ่งมีสภาพ
และลักษณะมั่นคงต่อการใช้งาน
หากมีการเก็บรักษาและการปรนนิบัติบารุงเป็นอย่างดีแล้ว
ย่อมจะมีอายุยืนนาน
5.19 สิ่งอุปกรณ์ใช้สิ้นเปลือง หมายถึง สิ่งอุปกรณ์ที่ใช้แล้วย่อมหมดสิ้นไปไม่คงรูป
ไม่คงสภาพ และ/หรือ ไม่มีคุณค่าของการใช้งานเหมือนเดิม
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5.20 สิ่งอุปกรณ์สารองเพื่อการซ่อมบารุง หมายถึง สิ่งอุปกรณ์สาเร็จรูป หรือ
องค์ประกอบเพื่อสะสมไว้ ณ ที่ตั้งการส่งกาลังหรือซ่อมบารุง เพื่อจ่ายทดแทนสิ่งอุปกรณ์ที่ชารุด
ซ่อมได้ซึ่งไม่สามารถซ่อมบารุงโดยหน่วยสนับสนุนได้ทันตามกาหนด
5.21 สิ่งอุปกรณ์ใช้การได้ หมายถึง สิ่งอุปกรณ์ที่มีคุณภาพใช้งานได้ตามความมุ่ง
หมายเดิม
5.22 สิ่งอุปกรณ์ใช้การไม่ได้ หมายถึง สิ่งอุปกรณ์ที่ล้าสมัยหรือสึกหรอชารุด ไม่
สามารถนาไปใช้ได้ตามความมุ่งหมายเดิม จาเป็นต้องซ่อมปรับสภาพ หรือดัดแปลงก่อนที่จะนาเข้า
เก็บรักษาเพื่อแจกจ่ายหรือเพื่อใช้งานต่อไป
5.23 สิ่งอุปกรณ์ซ่อมคุ้มค่า หมายถึง สิ่งอุปกรณ์ที่ชารุดและต้องการซ่อม ซึ่ง
พิจารณาแล้วเห็นว่าเป็นการเหมาะสม และประหยัดในการซ่อมบารุง
5.24 สิ่งอุปกรณ์งดใช้การ หมายถึง สิ่งอุปกรณ์สาเร็จรูปซึ่งอยู่ในลักษณะใด
ลักษณะหนึ่ง ดังต่อไปนี้
5.24.1 ไม่ทางานตามหน้าที่
5.24.2 ไม่ปลอดภัยในการใช้
5.24.3 ถ้าใช้ต่อไปจะเสียหายมากขึ้น
5.25 ยุทธภัณฑ์ หมายถึง สิ่งอุปกรณ์ทั้งมวลอันจาเป็นเพื่อปฏิบัติการ เพื่อดารงและ
สนับสนุนการปฏิบัติการรบของหน่วยทหาร ( รวมถึง เรือรบ รถถัง อาวุธอัตตาจรอากาศยาน ฯลฯ
และอะไหล่ที่เกี่ยวข้อง ชิ้นส่วนอะไหล่ ชิ้นส่วนซ่อมและอุปกรณ์สนับสนุน แต่ไม่รวมถึงอสังหาริมทรัพย์
สถานที่ตั้งและสาธารณูปโภค )
5.26 ยุทโธปกรณ์ หมายถึง สิ่งอุปกรณ์ทั้งมวลที่ต้องการจัดให้บุคคลหรือหน่วยทหาร
ได้แก่ อาวุธ ยานพาหนะ เครื่องแต่งกาย เครื่องมือ ฯลฯ
5.27 วัสดุ หมายถึง ชิ้นส่วนหรือสิ่งของต่าง ๆ ซึ่งได้ทาขึ้น หรือประกอบขึ้น
5.28 ชิ้นส่วนซ่อม หมายถึง องค์ประกอบ ส่วนประกอบและชิ้นส่วนที่ใช้ในการซ่อม
บารุงสิ่งอุปกรณ์ตามที่กาหนดไว้ในคู่มือส่งกาลัง และ/หรือ คู่มือเทคนิคที่มีบัญชีชิ้นส่วนซ่อม เช่น
ลากล้องปืน คาบูเรเตอร์ และหลอดวิทยุ เป็นต้น
5.29 องค์ประกอบ หมายถึง สิ่งอุปกรณ์ที่เกิดจากการรวมเข้าด้วยกันของ
ส่วนประกอบและชิ้นส่วนต่าง ๆ ซึ่งสามารถปฏิบัติงานได้ในตัวเอง แต่อาจต้องอาศัยการควบคุม
จากภายนอก หรืออาศัยการขับเคลื่อนจากแหล่งอื่นประกอบด้วย เช่น เครื่องยนต์ และเครื่องกาเนิด
ไฟฟ้า เป็นต้น
5.30 ส่วนประกอบ หมายถึง สิ่งอุปกรณ์ซึ่งประกอบด้วยชิ้นส่วนต่างๆ ที่เชื่อมต่อ
หรือสัมพันธ์กันตั้งแต่สองชิ้นขึ้นไปและสามารถถอดแยกออกจากกันได้ เช่น เครื่องเปลี่ยนความเร็ว
และคาบูเรเตอร์ เป็นต้น
5.31 ชิน้ ส่วน หมายถึง สิ่งอุปกรณ์ที่ไม่สามารถถอดแยกออกจากกันได้ หรือเป็น
สิ่งอุปกรณ์ที่ได้ออกแบบไว้ให้ถอดแยกออกจากกันไม่ได้ เช่น หลอดวิทยุ ยางนอกรถยนต์ และลา
กล้องปืน เป็นต้น
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5.32 คลัง หมายถึง หน่วยที่มีความรับผิดชอบในการปฏิบัติภารกิจในเรื่องความ
ต้องการ การควบคุม การจัดหา การแยกประเภท การแจกจ่าย การซ่อมบารุง และการจาหน่ายสิ่ง
อุปกรณ์
5.33 คลังสายงาน หมายถึง คลังซึ่งกรมฝ่ายยุทธบริการ หรือกรมฝ่ายกิจการพิเศษ
ได้จัดตั้งขึ้น เพื่อปฏิบัติภารกิจของคลังสายงานเดียวกัน
5.34 คลังทั่วไป หมายถึง คลังที่จัดตั้งขึ้นเพื่อปฏิบัติภารกิจของคลังตั้งแต่สองสายงาน
ขึ้นไป
5.35 คลังกองบัญชาการช่วยรบ หมายถึง คลังทั่วไปซึ่งกองบัญชาการช่วยรบได้
จัดตั้งขึ้น
5.36 คลังส่วนภูมิภาค หมายถึง คลังทั่วไปซึ่งมณฑลทหารบก หรือคลังจังหวัด
ทหารบกได้จัดตั้งขึ้น
5.37 หน่วยสนับสนุนทางการส่งกาลัง หมายถึง หน่วยสนับสนุนโดยตรง หน่วย
สนับสนุนทั่วไป และ คลัง
5.38 หน่วยสนับสนุนทั่วไป หมายถึง หน่วยซึ่งมีภารกิจสนับสนุนด้าน การส่งกาลัง
และ/หรือ การซ่อมบารุงต่อหน่วยสนับสนุนโดยตรง
5.39 หน่วยสนับสนุนโดยตรง หมายถึง หน่วยซึ่งมีภารกิจสนับสนุนด้านการส่ง
กาลัง และ/หรือ การซ่อมบารุงโดยตรงต่อหน่วยใช้
5.40 หน่วยใช้ หมายถึง หน่วยที่ได้รับสิ่งอุปกรณ์ตาม อจย.,อสอ.หรืออนุมัติอื่นใด ซึ่ง
ได้รับประโยชน์จากการใช้สิ่งอุปกรณ์นั้น ๆ
5.41 หน่วยเบิก หมายถึง หน่วยใช้ตั้งแต่ระดับกองพันหรือเทียบเท่าหรือกองร้อยอิสระ
ขึ้นไป หรือหน่วยอิสระที่ ทบ.อนุมัติ หรือหน่วยสนับสนุนทางการส่งกาลังทุกระดับที่เบิกสิ่งอุปกรณ์
ไปยังหน่วยจ่าย
5.42 หน่วยจ่าย หมายถึง หน่วยสนับสนุนทางการส่งกาลังซึ่งทาหน้าที่จ่ายสิ่งอุปกรณ์
ให้แก่หน่วยเบิก
5.43 หน่วยบัญชีคุม หมายถึง หน่วยซึ่งดาเนินการควบคุมทางบัญชีต่อสิ่งอุปกรณ์
5.44 วันส่งกาลัง หมายถึง ปริมาณสิ่งอุปกรณ์ที่ประมาณว่าจะใช้ สิ้นเปลืองไปใน
หนึ่งวันตามสภาวะการณ์ต่าง ๆ
5.45 ระดับส่งกาลัง หมายถึง ปริมาณสิ่งอุปกรณ์ ณ ที่ตั้งการส่งกาลังต่าง ๆที่ได้รับ
อนุมัติให้สะสมไว้ เพื่อสนับสนุนการส่งกาลังให้สมบูรณ์และต่อเนื่อง โดยปกติจะต้องกาหนดเป็น
จานวนวันส่งกาลัง หรืออาจจะกาหนดเป็นจานวนสิ่งอุปกรณ์ก็ได้
5.46 ระดับปฏิบัติการ หมายถึง ปริมาณสิ่งอุปกรณ์ที่ต้องการให้มีไว้เพื่อสนับสนุน
การปฏิบัติการในระยะเวลาเบิกหรือรับสิ่งอุปกรณ์ที่ส่งมาเพิ่มเติม
5.47 ระดับปลอดภัย หมายถึง ปริมาณสิ่งอุปกรณ์ที่เพิ่มเติมจากระดับปฏิบัติการให้
มีคงคลังไว้เพื่อสามารถปฏิบัติการได้อย่างต่อเนื่องในเมื่อมีเหตุขัดข้องในการส่งเพิ่มเติมตามปกติ
หรือเมื่อความต้องการไม่เป็นไปตามที่คาดคะเนไว้
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5.48 ระดับเก็บกัน หมายถึง ปริมาณสิ่งอุปกรณ์ที่หน่วยสนับสนุนทางการส่งกาลัง
ได้รับอนุมัติให้เก็บกันไว้ได้เกินกว่าเกณฑ์เบิก
5.49 เกณฑ์สะสม หมายถึง ปริมาณสูงสุดของสิ่งอุปกรณ์ที่มีคงคลัง เพื่อสนับสนุน
ทางการปฏิบัติการได้อย่างต่อเนื่อง ซึ่งประกอบด้วยระดับปฏิบัติการและระดับปลอดภัย
5.50 เกณฑ์เบิก หมายถึง ปริมาณสูงสุดของสิ่งอุปกรณ์คงคลังรวมกับค้างรับ ซึ่ง
จาเป็นสาหรับสนับสนุนการปฏิบัติการในระยะนั้น และเพียงพอสาหรับความต้องการที่คาดว่าจะมี
ในอนาคต หรือคือผลรวมของเกณฑ์สะสมกับเวลาในการเบิกและจัดส่ง
5.51 เกณฑ์ความต้องการ หมายถึง ปริมาณสูงสุดของสิ่งอุปกรณ์คงคลังรวมกับที่
สั่งซื้อ ซึ่งจาเป็นสาหรับสนับสนุนการปฏิบัติการในระยะนั้น และพอเพียงสาหรับความต้องการที่
คาดว่าจะมีในอนาคต หรือคือผลรวมของสิ่งอุปกรณ์ตามระดับปลอดภัยวงรอบการจัดหา เวลา
ล่วงหน้าในการจัดหา และเวลาที่เสียไปในการรายงานสถานภาพ
5.52 เวลาในการเบิกและจัดส่ง หมายถึง เวลานับตั้งแต่วันที่หน่วยเบิกทาการเบิก
สิ่งอุปกรณ์ จนถึงวันที่ได้รับสิ่งอุปกรณ์
5.53 เวลาล่วงหน้าในการจัดหา หมายถึง เวลานับตั้งแต่ริเริ่มทาการจัดหาจนถึง
วันที่ได้รับสิ่งอุปกรณ์งวดแรก เข้าสู่ระบบการส่งกาลัง
5.54 วงรอบการสอบทาน หมายถึง ห้วงเวลาที่กาหนดให้ทาการสอบทาน
5.55 วงรอบการเบิก หมายถึง ห้วงเวลาที่กาหนดให้ทาการเบิก
5.56 วงรอบการจัดหา หมายถึง ห้วงเวลาที่กาหนดให้ทาการจัดหา
5.57 จุดเพิ่มเติม หมายถึง ปริมาณสิ่งอุปกรณ์ระดับที่ต้องการทาการเบิกเพิ่มเติม ซึ่ง
เท่ากับผลรวมของระดับปลอดภัยกับเวลาในการเบิกและจัดส่ง
ทั้งนี้เพื่อเก็บรักษาไว้ซึ่งเกณฑ์
สะสม
5.58 ปัจจัยทดแทน หมายถึง ตัวเลขแสดงความสิ้นเปลืองของสิ่งอุปกรณ์ถาวร
เป็นร้อยละหรือพันละต่อเดือน
5.59 อัตราสิ้นเปลือง หมายถึง ตัวเลขที่แสดงความสิ้นเปลืองของสิ่งอุปกรณ์ใช้
สิ้นเปลือง โดยกาหนดเป็นมาตรฐานอย่างใดอย่างหนึ่งตามความเหมาะสม
5.60 คงคลัง หมายถึง ปริมาณสิ่งอุปกรณ์ที่มีอยู่ในครอบครองของหน่วยตามบัญชีคุมใน
ขณะนั้น
5.61 ค้างรับ หมายถึง ปริมาณสิ่งอุปกรณ์ที่คาดหมายว่าจะได้รับจาก การจัดซื้อ
การเบิกและจากแหล่งอื่น ๆ เช่น การโอน และการซ่อมบารุง เป็นต้น
5.62 ค้างจ่าย หมายถึง ปริมาณสิ่งอุปกรณ์ซึ่งหน่วยจ่ายไม่สามารถจ่ายให้หน่วยเบิก
ได้ครบในขณะที่ขอเบิกมาและบันทึกเป็นหลักฐานไว้เพื่อปลดเปลืองค้างจ่ายให้เมื่อมีสิ่งอุปกรณ์
5.63 การเบิก หมายถึง วิธีดาเนินการเสนอคาขอไปยังหน่วยสนับสนุนทางการส่ง
กาลัง เพื่อขอรับสิ่งอุปกรณ์ตามจานวนที่ต้องการ
5.64 การยืม หมายถึง วิธีดาเนินการขอรับการสนับสนุนสิ่งอุปกรณ์เป็นการชั่วคราว
(เว้นชิ้นส่วนซ่อม)สาหรับเพิ่มพูนการปฏิบัติภารกิจหรือสาหรับการทรงชีพของหน่วยใช้ ซึ่งหน่วยไม่ได้
รับอนุมัติให้มีสิ่งอุปกรณ์ดังกล่าวไว้ในครอบครอง หรืออนุมัติให้มีไว้แล้วแต่ไม่เพียงพอ
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5.65 การติดตามใบเบิก หมายถึง การสอบถามเพื่อขอทราบผลการปฏิบัติต่อใบเบิก
ที่ได้เสนอไปยังหน่วยสนับสนุนทางการส่งกาลัง
5.66 การยกเลิกการเบิก หมายถึง การแจ้งระงับการจ่ายสิ่งอุปกรณ์ตามใบเบิกที่
หน่วยเบิกเสนอมา อาจจะเป็นทั้งหมด หรือบางส่วนของการเบิกก็ได้
5.67 การรับ หมายถึง การดาเนินกรรมวิธีเพื่อเข้าครอบครองสิ่งอุปกรณ์ที่ได้มาจาก
การจัดหา
5.68 การจ่าย หมายถึง การดาเนินการตอบสนองความต้องการตามที่หน่วยเบิกได้
ส่งคาขอมา
5.69 การปลดเปลื้องค้างจ่าย หมายถึง การจ่ายสิ่งอุปกรณ์ที่ค้างจ่ายให้กับหน่วยเบิก
โดยอัตโนมัติตามใบเบิกที่ค้างจ่าย
5.70 การเก็บรักษา หมายถึง การเตรียมพื้นที่ การนาสิ่งอุปกรณ์เข้า-ออก การเก็บ
หรือการวาง การระวังรักษาสิ่งอุปกรณ์ในที่เก็บ รวมทั้งการปรนนิบัติบารุง และการซ่อมบารุงขณะ
เก็บและก่อนจ่ายด้วย
5.71 การสารวจ หมายถึง การสารวจสิ่งอุปกรณ์และการสารวจที่เก็บ
5.72 การสารวจสิ่งอุปกรณ์ หมายถึง การนับจานวนและการตรวจสภาพสิ่งอุปกรณ์
ในที่เก็บให้ตรงกับหลักฐานบัญชีคุม
5.73 การสารวจที่เก็บ หมายถึง การตรวจสอบที่เก็บสิ่งอุปกรณ์ให้ตรงกับบัตร
บัญชีคุมสิ่งอุปกรณ์ หรือบัตรแสดงที่เก็บของ
5.74 การขนส่ง หมายถึงการเคลื่อนย้ายสิ่งอุปกรณ์ระหว่างหน่วยส่งกับหน่วยรับ
5.75 การส่งคืน หมายถึง การส่งสิ่งอุปกรณ์กลับคืนหน่วยจ่ายหรือหน่วยสนับสนุน
ทางการส่งกาลังมิได้หมายถึงการส่งซ่อมหรือส่งสิ่งอุปกรณ์ที่ซ่อมเสร็จแล้วกลับคืนหน่วยส่งซ่อม
5.76 การโอน หมายถึง การโอนความรับผิดชอบในสิ่งอุปกรณ์ระหว่างสายยุทธ
บริการ หรือการโอนสิทธิครอบครองสิ่งอุปกรณ์ระหว่างหน่วย
5.77 สายการบังคับบัญชา หมายถึง ความเกี่ยวพันในการบังคับบัญชาของหน่วยเหนือ
ที่มีต่อหน่วยรองตามลาดับ เช่น กองทัพ-กองทัพภาค-กองพล-กรม-กองพัน-กองร้อย เป็นต้น
5.78 สายการส่งกาลัง หมายถึง ความเกี่ยวพันในทางการส่งกาลังของหน่วยเหนือที่
มีต่อหน่วยรองตามลาดับ เช่น กองทัพบก - กรมฝ่ายยุทธบริการหรือกรมฝ่ายกิจการพิเศษ -หน่วย
สนับสนุนทั่วไป - หน่วยสนับสนุนโดยตรง - หน่วยใช้
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ตอนที่ 2
ความต้องการ
ข้อ 6 ลักษณะความต้องการ
6.1 ความต้องการประจา
6.1.1 ความต้องการประจา คือ ความต้องการเพื่อทดแทนสิ่งอุปกรณ์ที่ใช้หมดไป
หรือใช้สิ้นเปลือง และเพื่อเพิ่มเติมระดับส่งกาลัง อันสืบเนื่องมาจากการปฏิบัติงาน
6.1.2 ความต้องการประจาใช้เป็นข้อมูลสาหรับคานวณความต้องการทั้ง เพื่อการ
จัดหาและเพื่อการเบิก
6.2 ความต้องการครั้งคราว
6.2.1 ความต้องการครั้งคราว คือ ความต้องการที่เกิดขึ้นครั้งเดียวในห้วงเวลา 12
เดือน สาหรับความมุ่งหมายอย่างเดียวกันและหมายรวมถึงความต้องการขั้นต้นเพื่อสนองความ
ต้องการตามอัตราความต้องการเพื่อรักษาระดับส่งกาลังที่เพิ่มขึ้นและความต้องการตามโครงการ
พิเศษต่าง ๆ เช่น ความต้องการเพื่อการซ่อมบารุงสิ่งอุปกรณ์สาเร็จรูป เป็นต้น
6.2.2 ความต้องการครั้งคราว ใช้เป็นข้อมูลสาหรับคานวณความต้องการเพื่อการ
จัดหาเท่านั้น
ข้อ 7 ประเภทความต้องการ
7.1 ความต้องการขั้นต้น ได้แก่ ความต้องการสิ่งอุปกรณ์ที่ทหารหรือหน่วยต้องการมี
ไว้เพื่อการปฏิบัติภารกิจของตน ซึ่งสิ่งอุปกรณ์นั้น ๆ ยังไม่เคยได้รับมาก่อน
และเป็นความ
ต้องการสิ่งอุปกรณ์ในกรณีดังต่อไปนี้
7.1.1 การรับทหารเข้าประจาการใหม่
7.1.2 การจัดตั้งหน่วยใหม่
7.1.3 การกาหนดมาตรฐานสิ่งอุปกรณ์ใหม่
7.1.4 การเพิ่มจานวนและรายการเนื่องจากการแก้อัตรา
7.1.5 รายการที่ได้รับอนุมัติให้จ่ายครั้งแรกแก่หน่วยที่ยังไม่ได้รับอนุมัติอัตรา
7.1.6 รายการที่ได้รับอนุมัติให้จ่ายครั้งแรก ซึ่งเกินจานวนจากอัตรา
7.1.7 การอนุมัติจ่ายสิ่งอุปกรณ์ใหม่ เพื่อทดแทนสิ่งอุปกรณ์เดิมที่ยังใช้ราชการ
ได้ ซึ่งได้รับคืนจากหน่วยทหาร
7.1.8 การจ่ายครั้งแรกให้แก่หน่วยนอกกองทัพบก ตามคาสั่งกองทัพบก
7.2 ความต้องการทดแทน ได้แก่ ความต้องการเพื่อทดแทนสิ่งอุปกรณ์ที่หน่วยใช้
เคยได้รับมาแล้ว และเป็นความต้องการสิ่งอุปกรณ์ในกรณีดังต่อไปนี้
7.2.1 เพื่อทดแทนสิ่งอุปกรณ์ที่หมดเปลืองไปหรือชารุดเนื่องจากการใช้
และ
รวมทั้งทดแทนชิ้นส่วนซ่อมที่ชารุดด้วย
7.2.2 เพื่อทดแทนสิ่งอุปกรณ์ที่ถูกละทิ้ง ทาลาย ข้าศึกทาให้เสียหาย โจรกรรม
หรือเสียหายโดยเหตุอื่น ๆ
7.2.3 เพื่อทดแทนสิ่งอุปกรณ์ที่อยู่ในระหว่างการซ่อมบารุง โดยใช้สิ่งอุปกรณ์
สารองเพื่อการซ่อมบารุง
7.3 ความต้องการเพื่อรักษาระดับส่งกาลัง ได้แก่ ความต้องการสิ่งอุปกรณ์ที่หน่วยส่ง
กาลังต้องการเพิ่มเติมให้เต็มระดับส่งกาลัง คือ
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7.3.1 ระดับปลอดภัย
7.3.2 ระดับปฏิบัติการหรือวงรอบการจัดหา
7.3.3 เวลาในการเบิกและจัดส่งหรือเวลาล่วงหน้าในการจัดหา
7.4 ความต้องการตามโครงการ หมายถึง ความต้องการสิ่งอุปกรณ์ที่นอกเหนือไปจาก
ความต้องการตามปกติ เพื่อสนับสนุนโครงการหรือการปฏิบัติการพิเศษตามแผนและวัตถุประสงค์
ของกองทัพบก เช่น สิ่งอุปกรณ์ประเภท 4 โครงการจัดตั้งหน่วยใหม่ และโครงการระดมสรรพกาลัง
เป็นต้น
ข้อ 8 การคานวณความต้องการ
8.1 ความต้องการขั้นต้น = อัตราอนุมัติ x จานวนหน่วยทหารตามอัตรานั้น
8.2 ความต้องการทดแทน = ความต้องการขั้นต้น x ปัจจัยทดแทน/ อัตราสิ้นเปลือง
x จานวนเดือน/วัน ที่ต้องการทดแทน
8.3 ความต้องการเพื่อรักษาระดับส่งกาลัง = ความต้องการขั้นต้น xปัจจัยทดแทน/
อัตราสิ้นเปลือง x จานวนเดือน/วัน ในสายทางเดินส่งกาลัง
8.3.1 สายทางเดินส่งกาลัง ได้แก่ ระยะเวลาเป็นวันส่งกาลังนับตั้งแต่ริเริ่มจัดหา
สิ่งอุปกรณ์จนถึงหน่วยใช้ได้รับสิ่งอุปกรณ์นั้น
8.3.2 ระดับคลังสายงาน สายทางเดินส่งกาลังประกอบด้วย
ระดับปลอดภัย + วงรอบการจัดหา + เวลาล่วงหน้าในการจัดหา
8.3.3 ระดับคลังกองบัญชาการช่วยรบและคลังส่วนภูมิภาค หรือหน่วยสนับสนุน
โดยตรง สายทางเดินส่งกาลัง ประกอบด้วย ระดับปลอดภัย + ระดับปฏิบัติการ/วงรอบการเบิก
+ เวลาในการเบิกและจัดส่ง
8.4 ความต้องการตามโครงการ การคิดคานวณขึ้นอยู่กับโครงการหรือการปฏิบัติการ
พิเศษ ตามแผนและวัตถุประสงค์ของกองทัพบก
8.5 ความต้องการรวม = ความต้องการขั้นต้น + ความต้องการเพื่อรักษาระดับส่ง
กาลัง/ความต้องการทดแทน + ความต้องการตามโครงการ
8.6 ความต้องการสุทธิ = ความต้องการรวม + ค้างจ่าย - คงคลัง -ค้างรับ
ข้อ 9 การเสนอความต้องการ
9.1 สิ่งอุปกรณ์ตามอัตรา ตามระดับส่งกาลัง หรือตามโครงการที่ได้รับอนุมัติแล้ว กรม
ฝ่ายยุทธบริการหรือกรมฝ่ายกิจการพิเศษที่รับผิดชอบ เป็นผู้รวบรวมความต้องการสิ่งอุปกรณ์เสนอ
ไปยังกรมส่งกาลังบารุงทหารบก ตามที่กองทัพบกกาหนด
9.2 สิ่งอุปกรณ์นอกเหนือจากที่กล่าวแล้วในข้อ 9.1
9.2.1 หน่วยใช้เสนอความต้องการไปตามสายการส่งกาลังจนถึงกรมฝ่ายยุทธบริการ
หรือกรมฝ่ายกิจการพิเศษที่รับผิดชอบ
9.2.2 กรมฝ่ายยุทธบริการหรือกรมฝ่ายกิจการพิเศษ รวบรวมความต้องการแล้ว
เสนอไปยัง กรมส่งกาลังบารุงทหารบก ตามที่กองทัพบกกาหนด
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ตอนที่ 3
การจัดหา
ข้อ 10 ทางได้มาซึ่งสิ่งอุปกรณ์ โดยทั่วไปหน่วยหรือคลังซึ่งมีการสะสมสิ่งอุปกรณ์
และ/หรือ มีไว้เพื่อปฏิบัติการย่อมจะได้รับสิ่งอุปกรณ์จากลักษณะใดลักษณะหนึ่ง ดังต่อไปนี้
10.1 การจัดซื้อและการจ้าง หน่วยหรือเจ้าหน้าที่ซึ่งมีหน้าที่ในการจัดซื้อและจ้าง
จะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2521 (และที่แก้ไข
เพิ่มเติม) และระเบียบหรือคาสั่งอื่นใดที่เกี่ยวข้อง
10.2 การรับความช่วยเหลือจากต่างประเทศ ให้ปฏิบัติตามวิธีการซึ่งได้ตกลงระหว่าง
กองทัพบกกับองค์การหรือตัวแทนของประเทศนั้น ๆ
10.3 การซ่อมบารุง สิ่งอุปกรณ์ที่หน่วยใช้ส่งซ่อม หากหน่วยซ่อมบารุงสนับสนุน
โดยตรงหรือหน่วยสนับสนุนทั่วไปพิจารณาเห็นว่าเกินขั้นการซ่อมบารุงก็ให้นาส่งซ่อมต่อไปยัง
หน่วยซ่อมบารุงระดับคลัง เมื่อหน่วยซ่อมบารุงระดับคลังทาการซ่อมเสร็จแล้วให้ส่งสิ่งอุปกรณ์นั้น
เข้าคลัง เพื่อดาเนินการตามระบบการส่งกาลังต่อไปและให้หน่วยซ่อมบารุงสนับสนุนโดยตรง หรือ
สนับสนุนทั่วไป แจ้งให้หน่วยใช้ทราบทันทีที่ได้ส่งสิ่งอุปกรณ์ไปยังหน่วยซ่อมบารุงระดับคลัง ทั้งนี้
เพื่อให้หน่วยใช้เบิกรับสิ่งอุปกรณ์ทดแทนต่อไป
10.4 การเก็บซ่อม สิ่งอุปกรณ์ชารุด ถูกทาลาย เสื่อมสภาพ หรือถูกทอดทิ้ง ไม่ว่าจะ
เป็นของใหม่หรือของใช้แล้วก็ตาม
หากหน่วยซ่อมบารุงของสายยุทธบริการพิจารณาเห็นว่าไม่
สามารถซ่อมได้คุ้มค่า ให้หน่วยซ่อมนั้นรายงานขออนุมัติถอดแยกชิ้นส่วนซ่อมที่สามารถใช้ราชการ
ได้จากเจ้ากรมฝ่ายยุทธบริการ หรือฝ่ายกิจการพิเศษที่รับผิดชอบ เพื่อดาเนินการบารุงรักษาและ
นาเข้าระบบการส่งกาลังต่อไป
10.5 การบริจาค สิ่งอุปกรณ์ที่ได้มาโดยมีผู้บริจาคให้แก่ส่วนราชการเป็นสิ่งอุปกรณ์ที่
จะต้องดาเนินการตามระบบการส่งกาลัง
10.6 การยืม หน่วยที่มีความจาเป็นในการยืมสิ่งอุปกรณ์ให้ปฏิบัติตามที่กาหนดไว้ใน
ตอนที่ ๔ การเบิก การยืม การโอน และการส่งคืน
10.7 การโอน
10.7.1 การโอนความรับผิดชอบ ในสิ่งอุปกรณ์ระหว่างสายยุทธบริการให้ปฏิบัติ
ตามระเบียบปฏิบัติในการโอนสิ่งอุปกรณ์จากสายยุทธบริการหนึ่งไปให้อีกสายหนึ่ง พ.ศ. 2501
และคาสั่ง ทบ.ที่ 290/2508 ลง 30 ส.ค.08 เรื่อง กาหนดวิธีดาเนินการโอนสิ่งอุปกรณ์ครบชุดของสาย
ยุทธบริการ เพิ่มเติมจากระเบียบปฏิบัติในการโอนสิ่งอุปกรณ์ จากสายยุทธบริการหนึ่งไปให้อีกสายหนึ่ง
พ.ศ.2503
10.7.2 การโอนสิทธิครอบครองสิ่งอุปกรณ์ระหว่างหน่วย ให้ปฏิบัติตามระเบียบนี้
ตอนที่ 4 การเบิก การยืม การโอน และการส่งคืน
10.8 การเบิก หน่วยในสายการส่งกาลังซึ่งต่ากว่าระดับคลังสายงานให้ถือการเบิกเป็น
วิธีหลักในการได้มาซึ่งสิ่งอุปกรณ์ ส่วนรายละเอียดให้ปฏิบัติตามระเบียบนี้ตอนที่ 4 การเบิก การยืม
การโอน และการส่งคืน
10.9 การผลิต หากกรมฝ่ายยุทธบริการหรือฝ่ายกิจการพิเศษใด มีการผลิตสิ่งอุปกรณ์
เพื่อใช้ราชการ ให้เจ้ากรมฝ่ายยุทธบริการหรือฝ่ายกิจการพิเศษนั้น รับผิดชอบในการปฏิบัติให้
เป็นไปตามข้อกาหนดและความมุ่งหมายของทางราชการ
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10.10 การเกณฑ์และการยึด ให้ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติกฎอัยการศึก พ.ศ.2457
และพระราชบัญญัติการเกณฑ์ช่วยราชการ พ.ศ.2530
10.11 การแลกเปลี่ยนให้ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการแลกเปลี่ยน
ยานพาหนะและครุภัณฑ์ของส่วนราชการ พ.ศ.2518
ข้อ 11 งานของการจัดหา ในการดาเนินกรรมวิธเี พื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งอุปกรณ์มีงานที่
เกี่ยวข้อง ดังนี้
11.1 การกาหนดแบบสิ่งอุปกรณ์
11.2 การกาหนดคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์
11.3 การกาหนดมาตรฐานสิ่งอุปกรณ์
11.4 การกาหนดราคากลาง
11.5 การกาหนดแบบสัญญา
11.6 การทาสัญญา
11.7 เงื่อนไขเกี่ยวกับการสงวนสิทธิต่าง ๆ
11.8 การปฏิบัติตามสัญญา
11.9 การแก้ไขสัญญา
11.10 การตรวจรับสิ่งอุปกรณ์
11.11 ข้อปฏิบัติเกี่ยวกับการเงิน
11.12 ข้อกาหนดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดหา
ข้อ 12 ประเภทการจัดหา แบ่งเป็น 2 ประเภทคือประเภทรวมการและประเภทแยก
การ
12.1 ประเภทรวมการ ได้แก่ การจัดหาในลักษณะดังต่อไปนี้
12.1.1 หน่วยจัดหา ได้แก่ กรมฝ่ายยุทธบริการและกรมฝ่ายกิจการพิเศษซึ่งจัดหา
เป็นส่วนรวมในระดับกองทัพบก
12.1.2 ความมุ่งหมายจัดหา เพื่อสะสมและแจกจ่ายให้แก่คลังกองบัญชาการช่วยรบ
และคลังส่วนภูมิภาค หรือบางกรณีอาจจะแจกจ่ายโดยตรงให้กับหน่วยใช้ก็ได้
12.1.3 ลักษณะสิ่งอุปกรณ์ที่จัดหา
เป็นสิ่งอุปกรณ์สาเร็จรูปที่ความต้องการมี
ปริมาณมาก มีความถี่ในความต้องการสูง เป็นยุทโธปกรณ์ทางทหาร หรือยุทโธปกรณ์ทางเทคนิค
12.1.4 งบประมาณที่ใช้ในการจัดหา ใช้เงินงบส่งกาลังบารุงหรือเงินงบอื่นใดที่
กองทัพบกอนุมัติ
12.1.5 ราคาสิ่งอุปกรณ์ส่วนมากราคาแพง หรือมีวงเงินในการจัดหามาก
12.1.6 รายการสิ่งอุปกรณ์ที่กรมฝ่ายยุทธบริการ หรือ กรมฝ่ายกิจการพิเศษ
รับผิดชอบจัดหา ถือปฏิบัติตามระเบียบกองทัพบก ว่าด้วยความรับผิดชอบในสิ่งอุปกรณ์
12.2 ประเภทแยกการ ได้แก่ การจัดหาในลักษณะดังต่อไปนี้
12.2.1 หน่วยจัดหา ได้แก่ กองบัญชาการช่วยรบและส่วนภูมิภาคหรือหน่วยใช้ซึ่ง
ได้รับอนุมัติให้จัดหาได้
12.2.2 ความมุ่งหมาย จัดหาสนับสนุนหน่วยใช้เพื่อเป็นการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า
หรือหน่วยใช้จัดหาเพื่อใช้เอง
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12.2.3 ลักษณะสิ่งอุปกรณ์ที่จัดหา เป็นสิ่งอุปกรณ์เบ็ดเตล็ดที่มีขายในท้องตลาด
โดยทั่วไป ปริมาณความต้องการไม่มากและความถี่ในความต้องการไม่สูง
12.2.4 งบประมาณที่ใช้ในการจัดหา ใช้เงินงบบริหารและเงินงบเครื่องช่วยฝึก
หรืออาจจะเป็นงบอื่นใดที่กองทัพบกอนุมัติเป็นกรณีพิเศษ
12.2.5 ราคาสิ่งอุปกรณ์ส่วนมากราคาไม่แพงหรือมีวงเงินในการจัดหาไม่มากนัก
12.2.6 รายละเอียดในการปฏิบัติให้ถือปฏิบัติตามคาสั่งกองทัพบกดังต่อไปนี้
12.2.6.1 คาสั่งกองทัพบก ที่ 96/2525 ลง 20 ก.พ.24 เรื่อง การจัดหาและ
ซ่อมบารุงรายย่อยโดยใช้เงินงบบริหารทั่วไปของหน่วย
12.2.6.2 คาสั่งกองทัพบก ที่ 476/2524 ลง 23 ก.ย.24 เรื่อง การจัดหาและ
ซ่อมบารุงรายย่อยโดยใช้เงินงบเครื่องช่วยฝึก
12.2.6.3 คาสั่งหรืออนุมัติของกองทัพบก เรื่องอื่นใดที่กาหนดหรืออนุมัติ
โดยเฉพาะเกี่ยวกับการจัดหาประเภทแยกการของกองบัญชาการช่วยรบส่วนภูมิภาคหรือหน่วยใช้
ข้อ 13 ความรับผิดชอบในการจัดหา
13.1 กรมฝ่ายยุทธบริการหรือกรมฝ่ายกิจการพิเศษ รับผิดชอบจัดหาสิ่งอุปกรณ์
เป็นส่วนรวมประเภทรวมการตามที่กาหนดไว้ในข้อ 12.1 โดยเจ้าหน้าที่ของกรมฝ่ายยุทธบริการ
หรือกรมฝ่ายกิจการพิเศษ ดังนี้
13.1.1 รวบรวมความต้องการเสนอไปยังกรมส่งกาลังบารุงทหารบก
ตามที่
กาหนดไว้ในข้อ 9
13.1.2 เสนองบประมาณไปยังสานักงานปลัดบัญชีกองทัพบก ตามระยะเวลาที่
กองทัพบกกาหนด เพื่อพิจารณาจัดสรรงบประมาณต่อไป
13.1.3 ทาแผนจัดหาโดยถือมูลฐานจากงบประมาณ ที่ได้รับแต่ละปีเสนอกรมส่ง
กาลังบารุงทหารบก ตามระยะเวลาที่กาหนดเพื่อขอรับอนุมัติจากกองทัพบก
13.1.4 ดาเนินการจัดหา เพื่อสะสมและแจกจ่ายตามงบประมาณที่ได้รับ
13.2 กองบัญชาการช่วยรบและส่วนภูมิภาครับผิดชอบจัดหาสิ่งอุปกรณ์ ประเภท
แยกการตามที่กาหนดในข้อ 12.2 โดยเจ้าหน้าที่ของกองบัญชาการช่วยรบ หรือส่วนภูมิภาค
13.3 หน่วยใช้ โดยปกติหน่วยใช้ไม่มีหน้าที่ในการจัดหา เว้นแต่จะได้รับอนุมัติจาก
กองทัพบกเป็นกรณีพิเศษ
ข้อ 14 รายละเอียดในการปฏิบัติอื่นใดที่มิได้กาหนดไว้ในระเบียบนี้
ให้ถือปฏิบัติตาม
ระเบียบ และคาสั่งที่เกี่ยวข้องกับการจัดหา ซึ่งกาหนดไว้โดยเฉพาะสาหรับเรื่องนั้น
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ตอนที่ 4
การเบิก การยืม การโอน และการส่งคืน
ข้อ 15 การเบิก ได้แก่ วิธีดาเนินการเสนอคาขอไปยังหน่วยสนับสนุน เพื่อขอรับสิ่ง
อุปกรณ์ตามจานวนที่ต้องการ
ข้อ 16 ประเภทการเบิก แบ่งเป็น 4 ประเภท คือ
16.1 การเบิกขั้นต้น ได้แก่ การเบิกสิ่งอุปกรณ์ตามความต้องการขั้นต้นที่ระบุไว้ใน
ข้อ 7.1
16.2 การเบิกทดแทน ได้แก่ การเบิกสิ่งอุปกรณ์ตามความต้องการทดแทนที่ระบุไว้
ในข้อ 7.2
16.3 การเบิกเพิ่มเติมเพื่อรักษาระดับส่งกาลัง ได้แก่ การเบิกสิ่งอุปกรณ์ตามความ
ต้องการ เพื่อรักษาระดับส่งกาลัง ที่ระบุไว้ในข้อ 7.3
16.4 การเบิกพิเศษ ได้แก่ การเบิกเร่งด่วน การเบิกนอกอัตราและการเบิกก่อนกาหนด
16.4.1 การเบิกเร่งด่วน ได้แก่ การเบิกสิ่งอุปกรณ์ที่หน่วยใช้มีความจาเป็นต้องใช้
โดยเร่งด่วน หรือในยามฉุกเฉิน หรือเพื่อการซ่อมบารุงสิ่งอุปกรณ์งดใช้การ
16.4.2 การเบิกนอกอัตรา ได้แก่ การเบิกสิ่งอุปกรณ์ ประเภท 4
16.4.3 การเบิกก่อนกาหนด
ได้แก่ การเบิกสิ่งอุปกรณ์ที่หน่วยมีความ
จาเป็นต้องใช้ก่อนวงรอบการเบิก ซึ่งหน่วยสนับสนุนได้กาหนดขึ้น
ข้อ 17 หน่วยเบิก
17.1 ผู้บังคับหน่วยเบิกต้องรับผิดชอบในการขอเบิกสิ่งอุปกรณ์ เพื่อให้หน่วยสามารถ
ปฏิบัติภารกิจตามที่ได้รับมอบหมายอย่างมีประสิทธิภาพ
17.2 ผู้บังคับหน่วยเบิก จะต้องส่งลายมือชื่อผู้มีสิทธิเบิกและผู้รับสิ่งอุปกรณ์ ตามระเบียบ
กองทัพบก ว่าด้วยการส่งลายมือชื่อผู้มีสิทธิเบิก และผู้รับสิ่งอุปกรณ์ พ.ศ.2510
ข้อ 18 วิธีดาเนินการเบิก
18.1 การเบิกขั้นต้น
18.1.1 หน่วยใช้ เมื่อมีความต้องการขั้นต้นทาใบเบิกเสนอหน่วยสนับสนุนโดยตรง
หรือคลังส่วนภูมิภาคหรือคลังกองบัญชาการช่วยรบหรือคลังสายงานแล้วแต่กรณี
ยกเว้นสิ่ง
อุปกรณ์ประเภท 2 และ 4 สายอากาศยาน ให้เสนอใบเบิกผ่านพัน.ขส.ซบร.บ.ทบ. สาหรับสิ่ง
อุปกรณ์ตาม อจย. และ อสอ. ให้ดาเนินการเบิกเมื่อได้รับเอกสารการแจกจ่ายสิ่งอุปกรณ์แล้ว
18.1.2 หน่วยสนับสนุนโดยตรงหรือคลังส่วนภูมิภาคหรือคลังกองบัญชาการช่วยรบ
18.1.2.1 เมื่อได้รับใบเบิกจากหน่วยใช้แล้วให้ดาเนินกรรมวิธี เพื่อการแจกจ่าย
ถ้าไม่สามารถสนับสนุนได้ ให้ดาเนินการเบิกตามสายการส่งกาลังต่อไป
18.1.2.2 ในกรณีที่มีการจัดตั้งหน่วยใหม่ และมิได้มีการสะสมสิ่งอุปกรณ์ไว้
เมื่อหน่วยสนับสนุนโดยตรงหรือคลังส่วนภูมิภาคหรือคลังกองบัญชาการช่วยรบ ได้ทราบการจัดตั้ง
หน่วยโดยแน่นอนแล้ว
ให้ทาใบเบิกเสนอตามสายการส่งกาลังเพื่อให้มีการสะสมสิ่งอุปกรณ์
พร้อมจ่ายหน่วยได้ทันที เว้นสิ่งอุปกรณ์ตาม อจย. และ อสอ.ให้ดาเนินการเมื่อได้รับเอกสารการ
แจกจ่ายสิ่งอุปกรณ์แล้ว

13

18.1.2.3 คลังสายงาน เมื่อได้รับใบเบิกจากหน่วยรับการสนับสนุนให้ดาเนิน
กรรมวิธีเพื่อการแจกจ่ายถ้าไม่มีสิ่งอุปกรณ์สนับสนุนให้ดาเนินการเสนอความต้องการเพื่อจัดหาต่อไป
18.2 การเบิกทดแทนเมื่อมีความต้องการทดแทน ให้ดาเนินการเบิกตามสายการส่งกาลัง
18.3 การเบิกเพิ่มเติมเพื่อรักษาระดับส่งกาลัง
18.3.1 หน่วยใช้ ไม่มีการเบิก
18.3.2 หน่วยสนับสนุนโดยตรงคลังส่วนภูมิภาค หรือคลังกองบัญชาช่วยรบ เมื่อสิ่ง
อุปกรณ์ที่สะสมไว้เพื่อสนับสนุนหน่วยลดระดับลงถึงจุดเพิ่มเติมหรือถึงวงรอบการเบิกให้ทาการเบิก
ตามสายการส่งกาลังต่อไป
18.3.3 คลังสายงาน เมื่อสิ่งอุปกรณ์ที่สะสมไว้เพื่อสนับสนุน ให้แก่หน่วยรับการ
สนับสนุนลดระดับลงถึงจุดเพิ่มเติมหรือถึงวงรอบการจัดหา
ให้ดาเนินการเสนอความต้องการ
เพื่อจัดหาต่อไป
18.4 การเบิกพิเศษ
18.4.1 การเบิกเร่งด่วน
18.4.1.1 หน่วยใช้เมื่อมีความต้องการเร่งด่วนให้ผู้บังคับบัญชาหน่วยใช้ที่มีสิทธิ
เบิกติดต่อขอรับสิ่งอุปกรณ์จากหน่วยให้การสนับสนุน
โดยเครื่องสื่อสารที่เหมาะสมเมื่อได้รับสิ่ง
อุปกรณ์แล้วจะต้องทาใบเบิกส่งหน่วยจ่ายภายใน 3 วันโดยอ้างหลักฐานในการเบิกเร่งด่วน
18.4.1.2 หน่วยสนับสนุนโดยตรงหรือคลังส่วนภูมิภาค หรือคลังกองบัญชาการ
ช่วยรบ ถ้ามีสิ่งอุปกรณ์สนับสนุนให้ผู้มีอานาจสั่งจ่ายตามที่กาหนดไว้ในข้อ 36.6 อนุมัติจ่ายตาม
หลักฐานในการเบิกเร่งด่วน ถ้าไม่มีสิ่งอุปกรณ์สนับสนุนให้ติดต่อขอรับจากหน่วยให้การสนับสนุน
ด้วยเครื่องสื่อสารที่เหมาะสม เมื่อได้รับสิ่งอุปกรณ์แล้วจะต้องทาใบเบิกส่งหน่วยจ่ายภายใน 3 วัน
18.4.1.3 คลังสายงานถ้ามีสิ่งอุปกรณ์สนับสนุนให้มีผู้มีอานาจในการสั่งจ่าย
ตามที่กาหนดไว้ในข้อ 36.6 อนุมัติจ่ายตามหลักฐานในการเบิกเร่งด่วน
ถ้าไม่มีสิ่งอุปกรณ์
สนับสนุน หากพิจารณาเห็นว่าสามารถจัดหาสนับสนุนได้ทันที ก็ให้ดาเนินการต่อไป
18.4.2 การเบิกนอกอัตรา เมื่อได้รับอนุมัติความต้องการตามที่เสนอไปในข้อ 9.2
แล้วให้ดาเนินการเบิกได้
18.4.3 การเบิกก่อนกาหนด เมื่อมีความจาเป็นต้องใช้สิ่งอุปกรณ์ก่อนวงรอบการ
เบิก ซึ่งหน่วยสนับสนุนได้กาหนดขึ้น ให้ดาเนินการเบิกได้
18.5 วิธีทาใบเบิก
18.5.1 ใบเบิกหลายรายการ ได้แก่แบบพิมพ์ทบ.400-006และทบ.400-007 ใช้เบิก
สิ่งอุปกรณ์ในใบเบิกชุดเดียวกันได้หลายรายการ ดาเนินการดังนี้
18.5.1.1 ทาใบเบิกโดยแยกประเภทสิ่งอุปกรณ์และสายงานที่รับผิดชอบ 1 ชุด มี
4 ฉบับ (ชมพู ฟ้า เขียว ขาว ตามลาดับ)
18.5.1.2 ใบเบิก ฉบับที่ 1,2และ 3 เสนอไปยังหน่วยจ่าย
18.5.1.3 ใบเบิก ฉบับที่ 4 เก็บไว้ในแฟ้มรอเรื่อง
18.5.1.4 ถ้าหน่วยเบิกไปรับของเองจากหน่วยจ่ายให้นาใบเบิกฉบับที่ 4 ไป
ตรวจสอบกับจานวนและประเภทสิ่งอุปกรณ์ที่ได้จ่ายจริง ตามใบเบิกฉบับที่ 1 และ 2 ลงนามรับสิ่ง
อุปกรณ์ในใบเบิกฉบับที่ 1, 2 และ 4 แล้วนาใบเบิกฉบับที่ 2 และ 4 กลับพร้อมกับสิ่งอุปกรณ์
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18.5.1.5 ถ้าหน่วยเบิกได้รับสิ่งอุปกรณ์จากสานักงานขนส่งปลายทาง ให้
ตรวจสอบใบเบิกฉบับที่ 4 กับจานวนและประเภทสิ่งอุปกรณ์ที่จ่ายจริงตามใบเบิกฉบับที่ 1 และ 2 ลง
นามรับสิ่งอุปกรณ์ในใบเบิกฉบับที่ 1, 2 และ 4 แล้วส่งใบเบิกฉบับที่ 1 คืนหน่วยจ่าย
18.5.1.6 เก็บใบเบิกฉบับที่ 2 ในแฟ้มเสร็จเรื่อง แนบใบเบิกฉบับที่ 4 ไปกับ
รายงานการรับสิ่งอุปกรณ์ให้ผู้บงั คับหน่วยเบิกทราบ เพื่อรายงานหน่วยตามสายการบังคับบัญชา
เหนือขึ้นไปอีก 1 ชั้น
18.5.2 ใบเบิกรายการเดียว ได้แก่ แบบพิมพ์ ทบ.400-007-1 ใช้เบิกสิ่งอุปกรณ์ใน
ใบเบิกชุดเดียวกันเพียงรายการเดียว ดาเนินการดังนี้
18.5.2.1 ใบเบิก 1 ชุด มี 5 ฉบับ (ชมพู ฟ้า เขียว ขาว ขาว ตามลาดับ)
18.5.2.2 ใบเบิกฉบับที่ 1,2,3 และ 4 เสนอไปยังหน่วยจ่าย
18.5.2.3 ใบเบิกฉบับที่ 5 เก็บไว้ในแฟ้มรอเรื่อง
18.5.2.4 ถ้าหน่วยเบิกไปรับของเองจากหน่วยจ่ายให้นาใบเบิกฉบับที่ 5 ไป
ตรวจสอบกับจานวนและประเภทสิ่งอุปกรณ์ที่ได้จ่ายจริง ตามใบเบิกฉบับที่ 1.2 และ 4 ลงนามรับ
สิ่งอุปกรณ์ในใบเบิกฉบับที่ 1,2,4 และ 5 แล้วนาใบเบิกฉบับที่ 2 และ 5 กลับพร้อมสิ่งอุปกรณ์
18.5.2.5 ถ้าหน่วยเบิกได้รับสิ่งอุปกรณ์จากสานักงานขนส่งปลายทาง ให้
ตรวจสอบใบเบิกฉบับที่ 5 กับจานวนและประเภทสิ่งอุปกรณ์ที่จ่ายจริงตามใบเบิกฉบับที่ 1 และ 2 ลง
นามรับสิ่งอุปกรณ์ในใบเบิกฉบับที่ 1,2 และ 5 แล้วส่งใบเบิกฉบับที่ 1 คืนหน่วยจ่าย
18.5.2.6 เก็บใบเบิกฉบับที่ 2 ในแฟ้มเสร็จเรื่อง แนบใบเบิกฉบับที่ 5 ไปกับ
รายงานการรับสิ่งอุปกรณ์ให้ผู้บังคับหน่วยเบิกทราบ เพื่อรายงานหน่วยตามสายการบังคับบัญชาเหนือ
ขึ้นไปอีก 1 ชั้น
18.6 จานวนเบิก
18.6.1 การเบิกขั้นต้น
จานวนเบิก = จานวนตามอัตรา - คงคลัง - ค้างรับ
18.6.2 การเบิกทดแทน
จานวนเบิก = จานวนสิ่งอุปกรณ์ที่ชารุด สูญหาย ฯลฯ ซึ่งได้ดาเนินการ
ตามระเบียบกองทัพบกว่าด้วยการจาหน่ายสิ่งอุปกรณ์ พ.ศ.2524 แล้ว
18.6.3 การเบิกเพิ่มเติมเพื่อรักษาระดับส่งกาลัง
จานวนเบิก = เกณฑ์เบิก(OR) - คงคลัง(OH) - ค้างรับ(DI) + ค้างจ่าย(DO)
18.6.4 การเบิกพิเศษ
จานวนเบิก = จานวนสิ่งอุปกรณ์ตามความจาเป็นที่จะต้องปฏิบัติภารกิจ
หรือ จานวนที่ได้รับอนุมัติ
18.7 ข้อกาหนดในการใช้แบบพิมพ์
18.7.1 ให้ใช้แบบพิมพ์ ทบ.400-007 -1 ในการเบิกสิ่งอุปกรณ์ทุกประเภทและ
ทุกกรณี เว้นสิ่งอุปกรณ์ที่กาหนดในข้อ 18.7.2
18.7.2 ให้ใช้แบบพิมพ์ ทบ.400-006 ในกรณีที่หน่วยเบิกต้องไปรับของเอง หรือ
แบบพิมพ์ ทบ.400-007 ในกรณีที่หน่วยเบิกต้องการให้หน่วยจ่ายส่งสิ่งอุปกรณ์ผ่านสานักงาน
ขนส่งในการเบิกสิ่งอุปกรณ์ดังต่อไปนี้
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18.7.2.1 เครื่องแต่งกาย
18.7.2.2 เครื่องนอน
18.7.2.3 เครื่องสนาม
18.7.2.4 เครื่องเขียน
18.7.2.5 แบตเตอรี่แห้ง
18.7.2.6 สิ่งอุปกรณ์สิ้นเปลืองสายทหารช่าง
18.7.2.7 สิ่งอุปกรณ์สิ้นเปลืองสายแพทย์
18.7.2.8 สิ่งอุปกรณ์สิ้นเปลืองสายการสัตว์
18.7.2.9 สิ่งอุปกรณ์ประเภท 4 จาพวกสารเคมีชนิดต่าง ๆ ก๊าซ น้ากรด และ
น้ากลั่นสายวิทยาศาสตร์
18.7.2.10 สิ่งอุปกรณ์ประเภท 4 จาพวกวัสดุก่อสร้างและอุปกรณ์ที่เกี่ยวกับ
สาธารณูปโภคสายยุทธโยธา
18.7.2.11 วัสดุทาความสะอาดและปรนนิบัติบารุงสายสรรพาวุธ และเป้า
18.7.2.12 แบบพิมพ์
ข้อ 19 การติดตามใบเบิก ได้แก่ การสอบถามเพื่อขอทราบผลการปฏิบัติต่อใบเบิกที่ได้
เสนอไปยังหน่วยสนับสนุน
19.1 หน่วยเบิก เมื่อเสนอใบเบิกไปยังหน่วยสนับสนุนเกิน 45 วัน แล้วยังไม่ได้รับสิ่ง
อุปกรณ์ ให้ติดตามใบเบิกโดยใช้แบบพิมพ์ ทบ.400-071
19.2 หน่วยสนับสนุน เมื่อได้รับใบติดตามใบเบิกแล้ว ให้ทาการตรวจสอบใบเบิก
และบันทึกผลการปฏิบัติในใบติดตามใบเบิก แล้วส่งคืนหน่วยเบิกโดยเร็ว
ข้อ 20 การยกเลิกการเบิก ได้แก่ การแจ้งระงับการจ่ายสิ่งอุปกรณ์ตามใบเบิกที่หน่วย
เบิกเสนอมา อาจจะเป็นทั้งหมดหรือบางส่วนของการเบิกก็ได้
20.1 เหตุผลในการยกเลิก การยกเลิกอาจริเริ่มจากหน่วยเบิกหรือหน่วยจ่ายก็ได้ เมื่อมี
เหตุผลตามรหัสการยกเลิกอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้
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รหัส
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17

ความหมาย
รายการนี้ยกเลิกแล้ว ไม่สะสมอีกต่อไป
ขาดแคลนไม่สามารถจ่ายให้ได้ในระยะรอบนี้
ไม่สะสมเพราะความต้องการห่างมากให้แจ้งเหตุผลที่ต้องการโดย ละเอียดใหม่
ให้เบิกจากหน่วยสนับสนุนโดยตรง
ให้เบิกจากคลังส่วนภูมิภาค หรือคลังกองบัญชาการช่วยรบ
ให้เบิกจากคลังสายงาน
ให้เบิกไปยังสายงานที่รับผิดชอบ
ไม่จ่ายทั้งชุด ให้เบิกเฉพาะชิ้นส่วนซ่อมตามคู่มือส่งกาลัง
ไม่จ่ายเฉพาะชิ้นส่วนซ่อม ให้เบิกทั้งชุดตามคู่มือส่งกาลัง
ปฏิบัติตามระเบียบไม่ถูกต้อง ให้แก้ไขใหม่ตามที่แจ้งให้ทราบ
จานวนที่เบิกไม่คุ้มค่าขนส่ง ให้จัดหาในท้องถิ่น
งดเบิกเพราะหมดความต้องการ
จานวนที่เบิกเกินกว่าอัตราที่อนุมัติ
มีสิ่งอุปกรณ์ชนิดนี้เกินระดับสะสมที่หน่วยเบิก
เป็นสิ่งอุปกรณ์ประเภท 4 ให้ขออนุมัติหลักการก่อน
เบิกซ้า
ตรวจสอบหมายเลขสิ่งอุปกรณ์ไม่พบ ขอให้เบิกใหม่ โดยอ้างชื่อสิ่งอุปกรณ์สาคัญ สิ่ง
อุปกรณ์หลัก สิ่งอุปกรณ์รอง แบบ ชื่อคู่มือและหน้า

20.2 วิธีดาเนินการยกเลิก มี 2 วิธี คือ
20.2.1 บันทึกยกเลิกในใบเบิก ใช้เมื่อต้องการยกเลิกการเบิกสิ่งอุปกรณ์ทุกรายการ
ในใบเบิก ให้ดาเนินการดังนี้
20.2.1.1 บันทึก"ยกเลิกรหัส....วัน เดือน ปี"ด้วยอักษรสีแดง ด้านบนของใบเบิก
แล้วลงชื่อผู้ตรวจสอบกากับไว้
20.2.1.2 ในกรณีที่หน่วยจ่ายขอยกเลิก ให้เก็บใบเบิกฉบับที่ 1ไว้ ส่งใบเบิก
ฉบับที่ 2 คืนหน่วยเบิก ส่วนที่เหลือให้ทาลาย
20.2.1.3 ในกรณีที่หน่วยเบิกขอยกเลิก ให้ส่งใบเบิกฉบับที่เก็บรอเรื่องไว้ไปยัง
หน่วยจ่าย
20.2.2ยกเลิกด้วยใบแจ้งการยกเลิกใช้เมื่อต้องการยกเลิกการบิกให้ดาเนินการดังนี้
20.2.2.1 ทาใบแจ้งการยกเลิกด้วยแบบพิมพ์ทบ.400-008 จานวน 2 ฉบับ
20.2.2.2 ส่งใบแจ้งการยกเลิกไปยังหน่วยเบิก หรือ หน่วยจ่ายแล้วแต่กรณี
จานวน 1 ฉบับ และเก็บไว้ 1 ฉบับ
ข้อ 21 การยืมสิ่งอุปกรณ์ ได้แก่ วิธีดาเนินการขอรับการสนับสนุนสิ่งอุปกรณ์เป็นการ
ชั่วคราว (เว้นชิ้นส่วนซ่อม) สาหรับเพิ่มพูนการปฏิบัติภารกิจ หรือสาหรับการทรงชีพของหน่วยใช้
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ซึ่งหน่วยไม่ได้รับอนุมัติให้มีสิ่งอุปกรณ์ดังกล่าวไว้ในครอบครองหรืออนุมัติให้มีไว้แล้วแต่ไม่
เพียงพอ
ข้อ 22 วิธีปฏิบัติในการยืมสิ่งอุปกรณ์
22.1 หน่วยใช้
22.1.1 ทารายงานขอยืมสิ่งอุปกรณ์เป็นลายลักษณ์อักษรเสนอตามสายการส่งกาลัง
ในรายงานให้แจ้งเหตุผลและรายละเอียดในการใช้สิ่งอุปกรณ์ให้ชัดเจนพอที่จะเป็นข้อมูลในการ
พิจารณาตกลงใจของผู้มีอานาจอนุมัติสั่งให้ยืมได้ ทั้งนี้ให้กาหนดวันส่งคืนในรายงานนั้นด้วย
22.1.2 ทาใบเบิกตามข้อ 18.5 แนบไปพร้อมกันรายงาน
22.1.3 เมื่อครบกาหนดเวลาที่ได้รับอนุมัติให้ยืมตามที่บ่งไว้ในใบเบิก ต้องนา
ส่งคืน ภายใน 7 วัน
22.1.4 ถ้าสิ่งอุปกรณ์ที่ยืมไปเกิดการชารุด สูญหาย ให้ปฏิบัติตามระเบียบ
กองทัพบก ว่าด้วยการจาหน่ายสิ่งอุปกรณ์ พ.ศ.2524
22.1.5 เมื่อมีการโยกย้ายหรือสับเปลี่ยนตาแหน่งผู้เบิกยืมให้แจ้งยกเลิกใบเบิกเดิม
พร้อมกับทาใบเบิกเสนอไปใหม่
22.2 หน่วยสนับสนุนทางการส่งกาลัง
22.2.1 หากสิ่งอุปกรณ์ใดไม่มีให้ยืมให้ยกเลิกรายการนั้นและแจ้งให้หน่วยยืมทราบ
22.2.2 ถ้ามีสิ่งอุปกรณ์สนับสนุนได้ ให้บันทึกเหตุผลในรายงานและแนบใบเบิก
เสนอจนถึงผู้มีอานาจอนุมัติสั่งให้ยืม
22.2.3 ผู้มีอานาจอนุมัติสั่งให้ยืม
22.2.3.1 สิ่งอุปกรณ์สาคัญ ได้แก่ ผู้บัญชาการทหารบก
22.2.3.2 สิ่งอุปกรณ์อื่น ๆ ได้แก่ เจ้ากรมฝ่ายยุทธบริการ หรือเจ้ากรมฝ่าย
กิจการพิเศษ หรือแม่ทัพภาค แล้วแต่กรณี
ข้อ 23 การโอน ได้แก่ การโอนความรับผิดชอบในสิ่งอุปกรณ์ระหว่างสายยุทธบริการ
หรือการโอนสิทธิครอบครองสิ่งอุปกรณ์ระหว่างหน่วย
ข้อ 24 การโอนความรับผิดชอบในสิ่งอุปกรณ์ระหว่างสายยุทธบริการ ได้แก่
การโอนความรับผิดชอบสิ่งอุปกรณ์จากสายยุทธบริการหนึ่งไปยังอีกสายยุทธบริการหนึ่งตาม
ระเบียบหรือคาสั่งที่กองทัพบกกาหนด
ข้อ 25 การโอนสิทธิครอบครองสิ่งอุปกรณ์ระหว่างหน่วย ได้แก่ การเปลี่ยน
กรรมสิทธิ์ในการครอบครองสิ่งอุปกรณ์จากหน่วยหนึ่งไปยังอีกหน่วยหนึ่งเพื่อความมุ่งหมาย
ดังต่อไปนี้
25.1 ให้หน่วยมีสิ่งอุปกรณ์ครบตามอัตราหรือระดับสะสม
25.2 ใช้สิ่งอุปกรณ์ที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์มากที่สุด
25.3 ประหยัดเวลาและค่าขนส่ง
25.4 ให้การส่งกาลังเป็นไปอย่างต่อเนื่อง
ข้อ 26 การดาเนินการโอนความรับผิดชอบในสิ่งอุปกรณ์ระหว่างสายยุทธบริการ
ให้ปฏิบัติตามระเบียบและคาสั่งกองทัพบก ดังต่อไปนี้
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26.1 ระเบียบปฏิบัติในการโอนสิ่งอุปกรณ์จากสายยุทธบริการหนึ่งไปให้อีกสายหนึ่ง
พ.ศ.2501
26.2 คาสั่งกองทัพบก ที่ 290/2508 ลง 30 ส.ค.08 เรื่อง กาหนดวิธีดาเนินการโอนสิ่ง
อุปกรณ์ครบชุดของสายยุทธบริการ
เพิ่มเติมจากระเบียบปฏิบัติในการโอนสิ่งอุปกรณ์จากยุทธ
บริการหนึ่งไปให้อีกสายหนึ่ง พ.ศ.2501
ข้อ 27 การดาเนินการโอนสิทธิครอบครองสิ่งอุปกรณ์ระหว่างหน่วย เมื่อได้รับ
อนุมัติให้โอนจากผู้มีอานาจในการสิ่งโอนตามข้อ 28 ให้ปฏิบัติดังนี้
27.1 หน่วยโอน
27.1.1 ทาการปรนนิบัติบารุงสิ่งอุปกรณ์ก่อนโอน
27.1.2 ตรวจสอบให้มีสิ่งอุปกรณ์ครบชุด และสามารถใช้การได้
27.1.3 ผูกป้ายประจาสิ่งอุปกรณ์ โดยใช้แบบพิมพ์ ทบ.400-010
27.1.4 ทาใบโอนสิ่งอุปกรณ์โดยใช้แบบพิมพ์ ทบ.400-074 จานวน 1 ชุด
(5ฉบับ)
27.1.5 ส่งสิ่งอุปกรณ์พร้อมใบโอนไปยังหน่วยรับโอน จานวน 4 ฉบับ เก็บไว้ใน
แฟ้มรอเรื่อง จานวน 1 ฉบับ
27.1.6 เก็บใบโอนที่ได้รับคืนจากหน่วยรับโอนและสาเนา ใบโอนรายงานหน่วย
สนับสนุนหน่วยโอน จานวน1ฉบับ
27.1.7 ตัดยอดสิ่งอุปกรณ์ออกจากบัญชีคุม
27.2 หน่วยรับโอน
27.2.1 ลงทะเบียนใบโอน
27.2.2 ตรวจรับสิ่งอุปกรณ์ตามใบโอน
27.2.3 ลงนามรับสิ่งอุปกรณ์ในใบโอน ทั้ง 4 ฉบับ เก็บไว้ 1 ฉบับ ส่งคืนหน่วยโอน
1 ฉบับ ส่งให้หน่วยสนับสนุนของหน่วยรับโอน 1 ฉบับและส่งให้กรมฝ่ายยุทธบริการที่รับผิดชอบ
1 ฉบับ
ข้อ 28 ผู้มีอานาจสั่งให้โอน
28.1 สิ่งอุปกรณ์เกินอัตราหรือเกินระดับสะสม สิ่งอุปกรณ์รอง และชิ้นส่วนซ่อมเว้น
อาวุธ ได้แก่ เจ้ากรมฝ่ายยุทธบริการ
28.2 กรณีอื่น ๆ นอกเหนือจากที่กล่าว ได้แก่ ผู้บัญชาการทหารบก
ข้อ 29 การส่งคืน ได้แก่ การส่งสิ่งอุปกรณ์กลับคืนหน่วยจ่ายหรือหน่วยสนับสนุน
ทางการส่งกาลังมิได้หมายถึง การส่งซ่อมหรือส่งสิ่งอุปกรณ์ที่ซ่อมเสร็จแล้วกลับคืนหน่วยส่งซ่อม
ข้อ 30 มูลเหตุการส่งคืน
30.1 เกินอัตราหรือระดับสะสมที่ได้รับอนุมัติ
30.2 ล้าสมัย เปลี่ยนแบบหรือเลิกใช้
30.3 เมื่อครบกาหนดเวลาที่ได้รับอนุมัติให้ยืม
30.4 เมื่อได้รับอนุมัติให้จาหน่าย
30.5 กรณีอื่น ๆ

19

ข้อ 31 ประเภทสิ่งอุปกรณ์ที่ส่งคืน
31.1 สิ่งอุปกรณ์ใช้การได้ ได้แก่สิ่งอุปกรณ์ที่มีคุณภาพใช้งานได้ตามความมุ่งหมายเดิม
31.2 สิ่งอุปกรณ์ใช้การไม่ได้ ได้แก่ สิ่งอุปกรณ์ที่สึกหรอ ชารุดไม่สามารถนาไปใช้
ได้ตามความมุ่งหมายเดิม จาเป็นต้องซ่อม ปรับสภาพก่อนนาเข้าเก็บรักษาเพื่อแจกจ่าย หรือใน
กรณีที่หน่วยซ่อมบารุงพิจารณาแล้วเห็นว่าซ่อมไม่คุ้มค่า ซึ่งจะต้องดาเนินการขอจาหน่ายต่อไป หรือ
ซากสิ่งอุปกรณ์ ตามระเบียบกองทัพบกว่าด้วยการจาหน่ายสิ่งอุปกรณ์ หรือสัตว์พาหนะที่ปลด
จาหน่ายออกจากทะเบียน ตามระเบียบกองทัพบกว่าด้วยกิจการสัตว์พาหนะ
ข้อ 32 การดาเนินการส่งคืน
32.1 สิ่งอุปกรณ์ใช้การได้
32.1.1 หน่วยส่งคืน เมื่อมีมูลเหตุที่จะต้องส่งคืน ตามข้อ 30 ให้ปฏิบัติดังนี้
32.1.1.1 ทาการปรนนิบัติบารุงสิ่งอุปกรณ์ก่อนนาส่งคืน
32.1.1.2 ตรวจสอบให้มีสิ่งอุปกรณ์ครบชุด
32.1.1.3 ผูกป้ายประจาสิ่งอุปกรณ์ โดยใช้แบบพิมพ์ทบ.400-010
32.1.1.4 ทาใบส่งคืน โดยใช้แบบพิมพ์ ทบ.400-013 หรือ ทบ.400-014หรือ
ทบ.400-007-1 แล้วแต่กรณี จานวน 1ชุด ทางเดินของใบส่งคืนตามเอกสารที่แนบท้ายระเบียบ
32.1.1.5 ส่งสิ่งอุปกรณ์พร้อมใบส่งคืนไปยังหน่วยรับคืนภายใน 7 วัน เว้นแต่
จะได้รับคาสั่งเป็นอย่างอื่น
32.1.1.6 ตัดยอดสิ่งอุปกรณ์ออกจากบัญชีคุมเมื่อได้รับใบส่งคืนจากหน่วยรับคืน
32.1.2.หน่วยรับคืน ปฏิบัติดังนี้
32.1.2.1 ลงทะเบียนใบส่งคืน
32.1.2.2 ตรวจรับสิ่งอุปกรณ์ตามใบส่งคืน
32.1.2.3 ลงนามรับสิ่งอุปกรณ์ในใบส่งคืน และส่งใบส่งคืน คืนหน่วยส่งคืน
จานวน 1 ฉบับ
32.1.2.4 บันทึกการรับสิ่งอุปกรณ์ในบัตรบัญชีส่งคืน
32.2 สิ่งอุปกรณ์ใช้การไม่ได้
32.2.1 สิ่งอุปกรณ์ชารุดไม่สามารถนาไปใช้ได้ตามความมุ่งหมายเดิม จาเป็นต้อง
ซ่อม ปรับสภาพ ก่อนนาเข้าเก็บรักษาเพื่อแจกจ่าย เมื่อได้รับคาสั่งให้ส่งคืนให้ปฏิบัติดังนี้
32.2.1.1 หน่วยส่งคืน ให้ปฏิบัติเช่นเดียวกับข้อ 32.1.1
32.1.1.2 หน่วยรับคืน ให้ปฏิบัติเช่นเดียวกับข้อ 32.1.2
32.2.2 สิ่งอุปกรณ์ชารุด ในกรณีที่หน่วยซ่อมบารุงพิจารณาแล้วเห็นว่าซ่อมไม่
คุ้มค่าและได้ดาเนินการจาหน่ายตามระเบียบแล้ว ให้ปฏิบัติดังนี้
32.2.2.1 หน่วยส่งคืนทาใบส่งคืนโดยใช้แบบพิมพ์ทบ.400-013 หรือ ทบ.400014 หรือ ทบ.400-007-1แล้วแต่กรณี จานวน 1ชุดส่วนสิ่งอุปกรณ์นั้นไม่ต้องนาส่งคืน เพราะอยู่
กับหน่วยซ่อมซึ่งเป็นหน่วยเดียวกันกับหน่วยรับคืนอยู่แล้ว
32.2.2.2 หน่วยรับคืน ให้ปฏิบัติเช่นเดียวกับข้อ 32.1.2
32.2.3 ซากสิ่งอุปกรณ์ ตามระเบียบกองทัพบก ว่าด้วยการจาหน่ายสิ่งอุปกรณ์
พ.ศ.2534 ให้ปฏิบัติดังนี้
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32.2.3.1 หน่วยส่งคืน ให้ปฏิบัติเช่นเดียวกับข้อ 32.1.1
32.2.3.2 หน่วยรับคืน ให้ปฏิบัติเช่นเดียวกับข้อ 32.1.2
ข้อ 33 ผู้มีอานาจสั่งให้ส่งคืนสิ่งอุปกรณ์
33.1 สิ่งอุปกรณ์เกินระดับสะสม ได้แก่ ผู้บังคับหน่วยเก็บรักษา
33.2 สิ่งอุปกรณ์ที่ครบกาหนดยืมแล้วยังไม่ส่งคืนได้แก่ผู้มีอานาจอนุมัติสั่งให้ยืม
33.3 สิ่งอุปกรณ์หรือซากสิ่งอุปกรณ์ที่ได้รับอนุมัติให้จาหน่าย ได้แก่ ผู้มีอานาจอนุมัติ
ให้ตัดยอดสิ่งอุปกรณ์ให้ออกจากบัญชีคุม
33.4 สิ่งอุปกรณ์เกินอัตรา ล้าสมัย เปลี่ยนแบบหรือเลิกใช้ ได้แก่เจ้ากรมฝ่ายยุทธ
บริการ หรือเจ้ากรมฝ่ายกิจการพิเศษ
33.5 เหตุอื่น ๆ นอกเหนือจากที่กล่าวแล้ว ได้แก่ ผู้บัญชาการทหารบก

ตอนที่ 5
การแจกจ่าย
ข้อ 34 การรับสิ่งอุปกรณ์ ได้แก่ การดาเนินกรรมวิธีเพื่อเข้าครอบครองสิ่งอุปกรณ์ที่ได้มา
34.1 การเตรียมการรับสิ่งอุปกรณ์
34.1.1 การตรวจสอบเอกสารการรับสิ่งอุปกรณ์
34.1.2 เตรียมสถานที่และสิ่งอานวยความสะดวกในการรับสิ่งอุปกรณ์
34.2 การรับสิ่งอุปกรณ์จากการเบิก
34.2.1 หน่วยเบิกไปรับสิ่งอุปกรณ์เอง
34.2.1.1 ผู้รับสิ่งอุปกรณ์ดาเนินการตามข้อ18.5.1.4หรือ18.5.2.4 แล้วแต่กรณี
34.2.1.2 สาหรับสิ่งอุปกรณ์ที่ไม่ประสงค์จะเปิดหีบห่อ ให้ผู้รับรับสิงอุปกรณ์
ตามจานวนที่ระบุไว้ และให้ผู้จ่ายบันทึกในใบเบิกไว้ด้วยว่า “ไม่เปิดหีบห่อ”
34.2.1.3 การนาสิ่งอุปกรณ์ออกจาหน่วยจ่าย ให้ผู้รับปฏิบัติตามระเบียบ
และคาแนะนาของหน่วยจ่าย
34.2.1.4 เมื่อผู้รับนาสิ่งอุปกรณ์ไปถึงหน่วยเบิก
ให้ผู้บังคับหน่วยเบิกตั้ง
กรรมการตรวจรับสิ่งอุปกรณ์จานวน 3 นาย ประกอบด้วยนายทหารสัญญาบัตรอย่างน้อย 2 นาย
โดยเฉพาะควรจะตั้งเจ้าหน้าที่ในสายงานที่รับผิดชอบต่อสิ่งอุปกรณ์นั้นๆเข้าร่วมด้วย
34.2.1.5 ให้กรรมการรายงานผลการตรวจรับให้ผู้บังคับหน่วยเบิกทราบ ถ้า
ปรากฏว่าสิ่งอุปกรณ์คลาดเคลื่อนไปจากใบเบิก
หรือมีการชารุดเสียหายให้คณะกรรมการ
สอบสวนหาสาเหตุแล้วแนบสาเนาการสอบสวนไปพร้อมกับรายงานด้วย
34.2.1.6 ถ้ามีสิ่งอุปกรณ์ชารุดหรือสูญหาย ให้ปฏิบัติตามระเบียบกองทัพบก
ว่าด้วยการจาหน่ายสิ่งอุปกรณ์ พ.ศ.2524 ลง 30 ก.ย.24
34.2.1.7 ให้คณะกรรมการตรวจรับ มอบสิ่งอุปกรณ์ให้แก่เจ้าหน้าที่คลังหรือ
เจ้าหน้าทีเ่ ก็บรักษา
34.2.1.8 เจ้าหน้าที่บัญชีคุมบันทึกการรับสิ่งอุปกรณ์ในบัตรบัญชีคุม
34.2.2 หน่วยเบิกรับสิ่งอุปกรณ์จากสานักงานขนส่งปลายทาง
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34.2.2.1 เมื่อหน่วยเบิกได้รับสิ่งอุปกรณ์จากสานักงานขนส่งปลายทางให้ปฏิบัติ
ตามระเบียบกองทัพบกว่าด้วยการส่งและรับสิ่งอุปกรณ์ พ.ศ. 2500 และคาสั่งกองทัพบก
(คาชี้แจง ) ที่ 57/13166 ลง 11 ต.ค.2504 เรื่อง ชี้แจงการปฏิบัติการส่งและรับสิ่งอุปกรณ์ของ ทบ.
(ครั้งที่ 3)
34.2.2.2 เจ้าหน้าที่บัญชีคุมบันทึกการรับสิ่งอุปกรณ์ในบัตรบัญชีคุมหลังจาก
คณะกรรมการตรวจรับได้ครวจรับเรียบร้อยแล้ว
34.3 การรับสิ่งอุปกรณ์จากกรณีอื่น ให้ถือปฎิบัติดังนี้
34.3.1 ตรวจรับสิ่งอุปกรณ์
34.3.2 ขึ้นบัญชีคุมสิ่งอุปกรณ์
34.3.3 รายละเอียดการดาเนินการให้ปฏิบัติตามระเบียบ หรือคาสั่งต่างๆที่
เกี่ยวข้องกับที่มาของสิ่งอุปกรณ์นั้นๆ
ข้อ 35 การเก็บรักษาได้แก่ การเตรียมพื้นที่ การนาสิ่งอุปกรณ์เข้า-ออก การเก็บหรือการ
วางการระวังรักษาสิ่งอุปกรณ์ในที่เก็บ รวมทั้งการปรนนิบัติบารุง และการซ่อมบารุงขณะเก็บ
และก่อนจ่ายด้วย
35.1 ความรับผิดชอบในการเก็บรักษา
35.1.1 เจ้ากรมฝ่ายยุทธบริการ และ/หรือ เจ้ากรมฝ่ายกิจการพิเศษ ผู้บัญชาการ
กองบัญชาการช่วยรบ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบก ผู้บังคับการจังหวัดทหารบกผู้บังคับหน่วย
สนับสนุนโดยตรง ผู้บังคับหน่วยใช้ จะต้องวางระเบียบและจัดงานเก็บรักษาสิ่งอุปกรณ์ในที่เก็บให้
ปลอดภัย และอยู่ในสภาพที่ใช้การได้
35.1.2 เจ้าหน้าที่เก็บรักษา จะต้องเก็บรักษาสิ่งอุปกรณ์ให้เป็นไปตามระเบียบที่
ผู้บังคับบัญชา ในข้อ 35.1.1 กาหนด
35.2 ปัจจัยในการเก็บรักษา เพื่อให้การเก็บรักษาได้ผลดี ผู้บังคับหน่วยเก็บรักษา
จะต้องคานึงถึงปัจจัยดังต่อไปนี้
35.2.1 พื้นที่เก็บรักษา
35.2.2 กาลังคน
35.2.3 เครื่องมือยกขน
35.3 การเตรียมที่เก็บรักษา
35.3.1 ที่เก็บ เตรียมทาที่เก็บในพื้นที่คลังปิดหรือคลังกลางแจ้งแบ่งเป็นคลังหรือ
พื้นที่ แถว ตอน และช่อง โดยใช้ตัวอักษรผสมกับตัวเลข ตัวอย่างเช่น1-ก-2-4 หมายความว่า
คลังหรือพื้นที่ 1 แถว ก ตอนที่ 2 และช่องที่ 4
35.3.2 ให้เขียนผังแสดงที่เก็บตามที่จัดระบบไว้ใน ข้อ 35.3.1 เพื่อสะดวกใน
การวางแผนนาสิ่งอุปกรณ์เข้าเก็บ
35.4 การนาสิ่งอุปกรณ์เข้าที่เก็บ เจ้าหน้าที่เก็บรักษาดาเนินการดังนี้
35.4.1 บันทึกบัตรแสดงที่เก็บโดยใช้แบบพิมพ์ ทบ.400-009
สาหรับหน่วย
สนับสนุน และแบบพิมพ์ ทบ.400-068 สาหรับหน่วยใช้
35.4.2 ทาการบารุงรักษาสิ่งอุปกรณ์ก่อนนาเข้าเก็บ
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35.4.3 ผูกป้ายประจาสิ่งอุปกรณ์ โดยใช้แบบพิมพ์ ทบ.400-010โดยอนุโลม
35.4.4 นาสิ่งอุปกรณ์เข้าเก็บในที่ที่กาหนดให้
35.5 การเก็บหรือการวางสิ่งอุปกรณ์
35.5.1 กาหนดทางเดินในพื้นที่เก็บรักษา เพื่อความสะดวกในการใช้แรงงาน
หรือเครื่องทุ่นแรง ดังต่อไปนี้
35.5.1.1 ทางเดินหลักอาจมีทางเดียวตรงกึ่งกลาง ตามความยาวของพื้นที่เก็บ
รักษาหรือมีทั้งสองข้างของพื้นที่เก็บรักษาก็ได้ควรให้มีความกว้างพอที่รถยก 2 คันสวนทางกันได้
35.5.1.2 ทางเดินขวาง ตั้งฉากกับทางเดินหลักควรกาหนดให้ตรงกับประตู
35.5.1.3 ทางเดินระหว่างที่เก็บของควรให้รถเข็นหรือรถยกเข้าไปปฏิบัติงานได้
35.5.1.4 ทางเดินฉุกเฉินจัดสารองไว้สาหรับใช้ในกรณีฉุกเฉิน
35.5.2 เก็บสิ่งอุปกรณ์ให้เต็มที่ว่างทั้งทางดิ่งและทางระดับ
35.5.3 เก็บสิ่งอุปกรณ์ให้พ้นจากอันตราย
35.5.4 เก็บสิ่งอุปกรณ์ในที่เก็บรักษาให้ตรงกับลักษณะและคุณสมบัติของสิ่งอุปกรณ์
35.6 การระวังรักษา เจ้าหน้าที่เก็บรักษาจะต้องระวังรักษาสิ่งอุปกรณ์ให้ปลอดภัย
และอยู่ในสภาพใช้การได้ ดังต่อไปนี้
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35.6.1 ภัยธรรมชาติ
35.6.1.1 เก็บสิ่งอุปกรณ์ในคลังเก็บรักษา
ซึ่งสามารถระบายอากาศหรือ
ป้องกันความชื้นได้
35.6.1.2 ตรวจ ป้องกัน และทาลายจาพวกสัตว์และแมลงต่าง ๆ
35.6.1.3 ในกรณีพื้นที่คลังปิดไม่เพียงพอให้แยกเก็บสิ่งอุปกรณ์ที่มีความคงทนต่อ
สภาพดินฟ้าอากาศไว้ในคลังเปิด
35.6.1.4 ใช้ไม้รองหรือทาสีหรือทาน้ามัน สาหรับสิ่งอุปกรณ์ที่เก็บในคลังเปิด
35.6.2 อัคคีภัย
35.6.2.1 กาหนดเขตและกวดขันไม่ให้นาเชื้อเพลิงเข้าบริเวณที่เก็บรักษา
35.6.2.2 รักษาความสะอาดและขจัดเชื้อเพลิงบริเวณที่เก็บรักษา
35.6.2.3 ดูแลรักษาเครื่องมือดับเพลิง ให้อยู่ในสภาพพร้อมที่ใช้การได้
35.6.2.4 จัดเจ้าหน้าที่ดับเพลิงและหมั่นฝึกซ้อมอยู่เสมอ
35.6.2.5 กาหนดข้อปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้เครื่องมือและแรงงาน
เพื่อลด
ความเสียหายเมื่อเกิดอัคคีภัย
35.6.2.6 จัดทาป้ายเตือนภัย เช่น ป้าย "ห้ามสูบบุหรี"่ หรือ "ไวไฟ" เป็นต้น
35.6.2.7 หมั่นตรวจตราสภาพการอื่น ๆ อันอาจก่อให้เกิดอัคคีภัย เช่น
สายไฟฟ้า เป็นต้น
ส่วนรายละเอียดในการปฏิบัติอื่น ๆ ให้ถือปฏิบัติตามระเบียบกองทัพบก ว่าด้วยการ
ป้องกันอัคคีภัย และการปฏิบัติเมื่อเกิดอัคคีภัย พ.ศ.2503 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
35.6.3 การทุจริต
35.6.3.1 สิ่งอุปกรณ์ที่มีค่าสูงขนย้ายและขายง่ายต้องเก็บไว้ในที่ปลอดภัยและ
มอบความรับผิดชอบให้เฉพาะบุคคล
35.6.3.2 คลังทุกคลังจะต้องปิดประตูใส่กุญแจและตีตราให้เรียบร้อยเมื่อเลิกงาน
35.6.3.3 ระมัดระวังมิให้บุคคลลักลอบนาสิ่งอุปกรณ์ออกจากคลัง
35.6.4 วินาศกรรม
35.6.4.1 จัดเจ้าหน้าที่รักษาการณ์หรือเวรยาม พร้อมอาวุธเพื่อตรวจรอบ ๆ
บริเวณที่เก็บรักษาตามความจาเป็น
ถ้าหากบริเวณกว้างขวางอาจจัดให้มียานพาหนะและ
เครื่องมือสื่อสารด้วยก็ได้
35.6.4.2 กวดขันบุคคลและยานพาหนะที่จะผ่านเข้า - ออก
35.6.4.3 จัดให้มีเครื่องกีดขวางหรือเครื่องเตือนภัยในบริเวณที่เก็บรักษาตามที่
เห็นสมควรรายละเอียดในการปฏิบัติอื่นๆให้ถือปฏิบัติตามระเบียบว่าด้วยการรักษาความปลอดภัย
แห่งชาติ พ.ศ.2517
35.6.5 อุบัติเหตุ
35.6.5.1 อบรมชี้แจงการใช้เครื่องมือยกขน วิธีการขนย้าย และวิธีการจัดวาง
สิ่งอุปกรณ์
35.6.5.2 หมั่นตรวจและปรนนิบัติบารุงเครื่องมือยกขนอยู่เสมอ
35.6.5.3 ทาความสะอาดในที่เก็บรักษา
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35.6.6 การชารุดหรือเสื่อมสภาพ
สิ่งอุปกรณ์ซึ่งอยู่ในที่เก็บรักษาจะต้องได้รับการดูแลรักษาให้อยู่ในสภาพใช้การได้ หรือ
มิให้เสื่อมสภาพก่อนนาไปใช้ โดยจะต้องปฏิบัติตามระเบียบหรือคาสั่งที่ทางราชการกาหนด หรือ
ตามคาแนะนาของผู้ผลิต หรือทาหน้าที่ทางเทคนิค
35.7 การนาสิ่งอุปกรณ์ออกจากที่เก็บ
35.7.1 การนาสิ่งอุปกรณ์ออกจากที่เก็บ ต้องมีหลักฐานการนาออก
35.7.2 การย้ายที่เก็บสิ่งอุปกรณ์ ต้องบันทึกการย้ายไว้เป็นหลักฐาน
35.7.3 สิ่งอุปกรณ์ใดที่นาเข้าเก็บก่อน ให้นาออกจ่ายก่อน
ข้อ 36 การจ่ายสิ่งอุปกรณ์ ได้แก่ การดาเนินการตอบสนองความต้องการที่หน่วยเบิก
ได้ส่งคาขอมา
36.1 ข้อพิจารณาในการจ่ายสิ่งอุปกรณ์
หลักเกณฑ์ที่จะต้องพิจารณาว่าควร
จ่ายรายการใด จานวนเท่าใดนั้น ให้คานึงถึงปัจจัยดังต่อไปนี้
36.1.1 ความต้องการของหน่วยรับการสนับสนุน
36.1.2 สถานการณ์ทางยุทธวิธี
36.1.3 ระดับส่งกาลัง หรืออัตราของหน่วยรับการสนับสนุน
36.1.4 สิ่งอานวยความสะดวกในการขนส่ง
36.1.5 สถานที่เก็บรักษาของหน่วยรับการสนับสนุน
36.1.6 ปริมาณสิ่งอุปกรณ์คงคลังของหน่วยจ่าย
36.1.7 ขีดความสามารถในการซ่อมบารุงของหน่วยรับการสนับสนุน
36.2 การเตรียมการจ่ายสิ่งอุปกรณ์
36.2.1 จัดทาแผนการแจกจ่าย หรือเอกสารการแจกจ่ายสิ่งอุปกรณ์แล้วแต่กรณี
36.2.2 ดาเนินการปรนนิบัติบารุงสิ่งอุปกรณ์ก่อนจ่าย ถ้าจาเป็น
36.2.3 จัดสถานที่เตรียมจ่ายโดยแบ่งส่วนออกดังนี้
36.2.3.1 ส่วนจ่ายและคัดแยก
36.2.3.2 ส่วนบรรจุหีบห่อและจัดส่ง
36.3 วิธีดาเนินการจ่ายสิ่งอุปกรณ์
36.3.1 ส่วนบัญชีคุม
36.3.1.1 รับใบเบิกและลงทะเบียนเอกสารโดยใช้แบบพิมพ์ ทบ.400-002
36.3.1.2 ตรวจสอบใบเบิกในเรื่องต่อไปนี้
36.3.1.2.1 ลายมือชื่อผู้มีสิทธิเบิก
36.3.1.2.2 ความเรียบร้อยและความถูกต้องของใบเบิก เช่น การอ้าง
หลักฐานที่ใช้ในการเบิก รายการและจานวนที่ขอเบิก เป็นต้น
36.3.1.2.3 ความผูกพันระหว่างหน่วยเบิกกับหน่วยจ่าย เช่น ค้างรับและ
ค้างจ่าย เป็นต้น
36.3.1.2.4 ห้วงเวลากาหนดให้ทาการเบิก
36.3.1.3 การดาเนินการทางบัญชี
36.3.1.3.1 จานวนที่ขอเบิกมาอาจเพิ่มหรือลดก็ได้ ทั้งนี้เพื่อความเหมาะสม
กับมาตรฐานการบรรจุหีบห่อ
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36.3.1.3.2 พิจารณาจ่ายตามลาดับทะเบียนหน่วยจ่าย เว้นแต่จะได้รับ
อนุมัตจิ ากผู้มีอานาจอนุมัติสั่งจ่ายให้ดาเนินการเป็นอย่างอื่น
36.3.1.3.3 ถ้าไม่มีสิ่งอุปกรณ์จ่าย ให้บันทึกค้างจ่ายโดยผู้ตรวจสอบลงนาม
ในใบเบิก ส่งใบเบิกฉบับที่ 2 คืนหน่วยเบิก ส่วนที่เหลือเก็บไว้ในแฟ้มรอเรื่อง
36.3.1.3.4 ถ้ามีสิ่งอุปกรณ์จ่าย ให้บันทึกการจ่าย ผู้ตรวจสอบลงนามแล้ว
เสนอผู้มีอานาจสั่งจ่ายลงนามอนุมัติ เก็บใบเบิกฉบับที่ 3 ไว้ในแฟ้มรอเรื่อง ส่วนใบเบิกที่เหลือส่งให้
ส่วนเก็บรักษาดาเนินการต่อไป เมื่อได้รับใบเบิกฉบับที่ 1 คืนแล้วให้สาเนาชื่อ ผู้รับ ผู้จ่าย ลงในใบ
เบิกฉบับที่ 3 แล้วส่งให้ส่วนเก็บรักษาไว้เป็นหลักฐาน
36.3.2 ส่วนเก็บรักษา
36.3.2.1 ลงนามผู้จ่ายในใบเบิก
36.3.2.2 จัดเตรียมและคัดแยกสิ่งอุปกรณ์ให้ครบถ้วนตามใบเบิก
36.3.2.3 เขียนป้ายประจาสิ่งอุปกรณ์ โดยใช้แบบพิมพ์ทบ.400-010
36.3.2.4 ในกรณีที่หน่วยเบิกมารับสิ่งอุปกรณ์เองให้ตรวจสอบลายมือชื่อผู้มี
สิทธิรับสิ่งอุปกรณ์ให้ถูกต้อง
36.3.2.5 มอบสิ่งอุปกรณ์ให้ผู้รับไปพร้อมกับใบเบิกฉบับที่ 2 และส่งใบเบิกฉบับ
ที่ 1 คืนส่วนบัญชีคุม
36.3.2.6 ให้ความช่วยเหลือในการบรรทุกสิ่งอุปกรณ์
36.3.2.7 ในกรณีที่ผู้รับไม่สามารถรับสิ่งอุปกรณ์ตามใบเบิกได้ครบในครั้งเดียว ให้
ผู้จ่ายและผู้รับทาบันทึกไว้ด้านหลังใบเบิกแล้วลงนามรับรองไว้
36.3.2.8 ในกรณีที่หน่วยจ่ายส่งสิ่งอุปกรณ์ให้หน่วยเบิกผ่านสานักงานขนส่ง ให้
ปฏิบัติตามระเบียบกองทัพบกว่าด้วยการส่งและรับสิ่งอุปกรณ์ พ.ศ.2500 และระเบียบกองทัพบก ว่า
ด้วยการทาหีบห่อ และทาเครื่องหมายเพื่อการขนส่งสิ่งอุปกรณ์ พ.ศ.2499
36.4 การจ่ายสิ่งอุปกรณ์โดยอัตโนมัติ ได้แก่ การจ่ายสิ่งอุปกรณ์ให้หน่วยรับการ
สนับสนุน โดยหน่วยที่รับการสนับสนุนนั้นไม่ต้องทาใบเบิก
36.4.1 ข้อพิจารณาในการจ่ายอัตโนมัติ
36.4.1.1 เมื่อมีคาสั่งของผู้มีอานาจสั่งจ่าย
36.4.1.2 เมื่อหน่วยจ่ายพิจารณาเห็นสมควร
36.4.2 วิธีดาเนินการจ่ายอัตโนมัติ
36.4.2.1 หน่วยจ่ายทาใบเบิก 1 ชุด โดยใช้แบบพิมพ์ ทบ.400-007 หรือ
ทบ.400-007-1 แล้วแต่กรณี
36.4.2.2 ลงทะเบียนเอกสารแล้วบันทึกคาว่า "อัตโนมัติ" ไว้ด้านบนของใบเบิก
ด้วยอักษรสีแดง
36.4.2.3 บันทึกการจ่าย
36.4.2.4 ผู้ตรวจสอบลงนามแล้ว เสนอผู้มีอานาจสั่งจ่ายลงนามอนุมัติ
36.4.2.5 เก็บใบเบิกฉบับที่ 3 ไว้ในแฟ้มรอเรื่องส่วนที่เหลือ ส่งไปให้หน่วย
รับการสนับสนุน พร้อมกับสิ่งอุปกรณ์
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36.4.2.6 หน่วยรับการสนับสนุนลงที่ใบเบิกลงนามผู้เบิกและผู้รับสิง่ อุปกรณ์ใน
ใบเบิกฉบับที1่ ,2,4 หรือ 5 แล้วแต่กรณี ส่งใบเบิกฉบับที่ 1 คืนหน่วยจ่ายภายใน 7 วัน นับจาก
วันที่ได้รับสิ่งอุปกรณ์ส่วนใบเบิกที่เหลือให้ดาเนินการเช่นเดียวกับการเบิกตามปกติ
36.4.2.7 หากหน่วยรับการสนับสนุนส่งใบเบิกฉบับที่ 1 คืนหน่วยจ่ายช้าเกิน
กว่ากาหนดให้หน่วยจ่ายแจ้งให้ผู้บังคับบัญชาชั้นเหนือของหน่วยรับการสนับสนุนนั้นทราบ เพื่อ
พิจารณาสอบสวนหาสาเหตุแห่งความล่าช้าต่อไป
36.5 การปลดเปลื้องค้างจ่าย
36.5.1 การปลดเปลื้องค้างจ่าย ได้แก่ การจ่ายสิ่งอุปกรณ์ที่ค้างจ่ายให้กับหน่วยเบิก
โดยอัตโนมัติ
36.5.2 วิธีดาเนินการปลดเปลื้องค้างจ่าย
36.5.2.1 หน่วยจ่ายทาใบเบิก 1 ชุด ใช้แบบพิมพ์ ทบ.400-007 หรือ
ทบ.400-007-1 แล้วแต่กรณี โดยใช้ที่ใบเบิกเดิม
36.5.2.2 บันทึกทะเบียนเอกสารในใบเบิก โดยใช้เลขทะเบียนเดิมแล้วเพิ่ม
จานวนครั้งที่ปลดเปลื้องท้ายทะเบียนนั้น กับบันทึกคาว่า "ปลดเปลื้องค้างจ่าย" ไว้ด้านบนของใบ
เบิกด้วยอักษรสีแดง
36.5.2.3 บันทึกการจ่าย
36.5.2.4 ตรวจสอบลงนามแล้วเสนอผู้มีอานาจสั่งจ่าย ลงนามอนุมัติ
36.5.2.5 เก็บใบเบิกฉบับที่ 3 ไว้ในแฟ้มรอเรื่องส่วนที่เหลือส่งไปให้หน่วยรับ
การสนับสนุน พร้อมกับสิ่งอุปกรณ์
36.5.2.6 หน่วยรับการสนับสนุนลงนามผู้เบิก และผู้รับสิ่งอุปกรณ์ในใบเบิก
ฉบับที่ 1,2,4 หรือ 5 แล้วแต่กรณี ส่งใบเบิกฉบับที่ 1 คืนหน่วยจ่าย ภายใน 7 วัน นับจากวันที่
ได้รับสิ่งอุปกรณ์ ส่วนใบเบิกที่เหลือให้ดาเนินการเช่นเดียวกับการเบิกตามปกติ
36.5.2.7 หากหน่วยรับการสนับสนุนส่งใบเบิกฉบับที่ 1 คืนหน่วยจ่ายล่าช้า
เกินกว่ากาหนดให้หน่วยจ่ายแจ้งให้ผู้บังคับบัญชาชั้นเหนือของหน่วยรับการสนับสนุนนั้นทราบ
เพื่อพิจารณาสอบสวนหาสาเหตุแห่งความล่าช้าต่อไป
36.6 อานาจสั่งจ่ายในใบเบิก
36.6.1 การเบิก
36.6.1.1
สิ่งอุปกรณ์สาคัญและสิ่งอุปกรณ์หลัก เมื่อผู้บัญชาการทหารบก
อนุมัติหลักการแจกจ่ายแล้ว ผู้อานวยการกองหรือหัวหน้ากอง ตามที่เจ้ากรมฝ่ายยุทธบริการ
และ/หรือ เจ้ากรมฝ่ายกิจการพิเศษ กาหนด ผู้บัญชาการกองบัญชาการช่วยรบ ผู้บัญชาการ
มณฑลทหารบก หรือผู้บังคับการจังหวัดทหารบก เป็นผู้สั่งจ่าย
36.6.1.2 สิ่งอุปกรณ์รองและชิ้นส่วนซ่อม ผู้อานวยการกองหรือหัวหน้ากอง
ตามที่เจ้ากรมฝ่ายยุทธบริการและ/หรือเจ้ากรมฝ่ายกิจการพิเศษ กาหนดผู้บัญชาการกองบัญชาการ
ช่วยรบ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบก ผู้บังคับการจังหวัดทหารบก หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายเป็นผู้
สั่งจ่าย

29

36.6.2 การยืม
36.6.2.1 สิ่งอุปกรณ์สาคัญ เมื่อผู้บัญชาการทหารบกอนุมัติหลักการยืมแล้ว
ผู้อานวยการกองหรือหัวหน้ากอง ตามที่เจ้ากรมฝ่ายยุทธบริการและ/หรือเจ้ากรมฝ่ายกิจการพิเศษ
กาหนด ผู้บัญชาการกองบัญชาการช่วยรบ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกหรือผู้บังคับการจังหวัด
ทหารบก เป็นผู้สั่งจ่าย
36.6.2.2 สิ่งอุปกรณ์อื่นๆเมื่อได้รับหลักการจากผู้มีอานาจให้ยืมแล้ว
ผู้อานวยการกองหรือหัวหน้ากอง ตามที่เจ้ากรมฝ่ายยุทธบริการและ/หรือเจ้ากรมฝ่ายกิจการพิเศษ
กาหนด ผู้บัญชาการกองบัญชาการช่วยรบ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบก ผู้บังคับการจังหวัด
ทหารบก หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายเป็นผู้สั่งจ่าย
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ตอนที่ 6
การจาหน่าย
ข้อ 37 การจาหน่าย หมายถึง การตัดยอดสิ่งอุปกรณ์ออกจากความรับผิดชอบของ
กองทัพบก เนื่องจากสูญไป สิ้นเปลืองไป (สิ่งอุปกรณ์สิ้นเปลือง) ชารุดเสียหายจนไม่สามารถซ่อม
คืนสภาพได้อย่างคุ้มค่า เสื่อมสภาพจนใช้การไม่ได้ หรือสูญหาย ตาย เกินความต้องการ หรือเป็น
ของล้าสมัยไม่ใช้ราชการต่อไป
ข้อ 38 การดาเนินการ ให้ปฏิบัติตามระเบียบกองทัพบกว่าด้วยการจาหน่ายสิ่งอุปกรณ์
พ.ศ.2524 ลง 30 ก.ย.24

ตอนที่ 7
การควบคุม
ข้อ 39 ประเภทการควบคุม แบ่งเป็นสองประเภท คือ การควบคุมทางการส่งกาลัง
และการควบคุมทางบัญชี
39.1 การควบคุมทางการส่งกาลัง หน่วยในสายการส่งกาลังระดับต่ากว่า ต้องอยู่ใน
ความควบคุมของหน่วยระดับเหนือกว่าในสายการส่งกาลังเดียวกัน โดยถือว่ามูลฐานภารกิจและ
ความรับผิดชอบในการควบคุม ดังต่อไปนี้
39.1.1 มูลฐานการควบคุมทางการส่งกาลัง มีดังนี้
39.1.1.1 นโยบายการส่งกาลังของหน่วยเหนือ
39.1.1.2 หลักฐานการควบคุมสิ่งอุปกรณ์
39.1.1.3 การพยากรณ์ความต้องการสิ่งอุปกรณ์ในอนาคต ตามห้วงระยะเวลา
ที่กาหนด
39.1.1.4 ปัจจัยทั้งมวลที่อาจเป็นอุปสรรคและขัดต่อสถานภาพทางการส่งกาลัง
39.1.2 ภารกิจการควบคุมทางการส่งกาลัง มีดังนี้
39.1.2.1 สารวจการทาบัญชีรายการสิ่งอุปกรณ์
39.1.2.2 คานวณความต้องการ
39.1.2.3 อานวยการจัดหา
39.1.2.4 จัดงานการแจกจ่าย
39.1.2.5 อานวยการซ่อมสร้าง
39.1.2.6 อานวยการจาหน่าย
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39.1.3 ความรับผิดชอบในการควบคุมทางการส่งกาลัง
39.1.3.1 กองทัพบกกาหนดระดับส่งกาลัง
39.1.3.2 หน่วยสนับสนุนทางการส่งกาลัง
39.1.3.2.1 คานวณปริมาณสิ่งอุปกรณ์ตามวันส่งกาลังที่กองทัพบกกาหนด
39.1.3.2.2 รักษาระดับส่งกาลัง
39.1.3.2.3 รวบรวมข้อมูลที่มีผลกระทบกระเทือนต่อสถานภาพการส่งกาลัง
แล้วเสนอขออนุมัติเปลี่ยนแปลงระดับส่งกาลัง
39.2 การควบคุมทางบัญชี ผู้บังคับหน่วยสนับสนุนทางการส่งกาลัง และหน่วยใช้
จะต้องรับผิดชอบดาเนินการควบคุมทางบัญชีต่อสิ่งอุปกรณ์ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยเหมาะสม
เพื่อให้ทราบสถานภาพสิ่งอุปกรณ์ได้ตลอดเวลา โดยถือมูลฐาน ภารกิจและความรับผิดชอบในการ
ควบคุม ดังต่อไปนี้
39.2.1 มูลฐานการควบคุมทางบัญชี มีดังนี้
39.2.1.1 บัตรบัญชีคุมสิ่งอุปกรณ์และข้อมูลต่าง ๆที่เกี่ยวข้องกับบัตรบัญชีคุม
รวมทั้งประวัติสิ่งอุปกรณ์
39.2.1.2 สถานภาพสิ่งอุปกรณ์
39.2.1.3 ประสบการณ์ในการรับ-จ่ายสิ่งอุปกรณ์
39.2.2 ภารกิจการควบคุมทางบัญชี มีดังนี้
39.2.2.1 บันทึก รายงาน และจัดทาข้อมูลเกี่ยวกับจานวนสภาพ และสถานภาพ
สิ่งอุปกรณ์
39.2.2.2 จัดทาแผนการแจกจ่ายหรือเอกสารการแจกจ่ายสิ่งอุปกรณ์แล้วแต่กรณี
39.2.2.3 พิจารณาจานวนสิ่งอุปกรณ์ให้หน่วยสนับสนุนตามความจาเป็นให้น้อย
ที่สุด
39.2.3 ความรับผิดชอบการควบคุมทางบัญชี
39.2.3.1 หน่วยสนับสนุนทางการส่งกาลัง
39.2.3.1.1 ดาเนินการรวบรวมหลักฐาน จัดทาสถิติและข้อมูลสาหรับสิ่ง
อุปกรณ์แต่ละรายการ
39.2.3.1.2 จัดทาบัญชีคุมสิ่งอุปกรณ์โดยใช้แบบพิมพ์ ทบ.400-003 และ
แบบพิมพ์ ทบ.400-003-2
39.2.3.1.3 จัดทาบัญชีคุมสิ่งอุปกรณ์ถาวร ที่อยู่ในความครอบครองของ
หน่วยใช้ โดยใช้แบบพิมพ์ ทบ.400-003-3 และ ทบ.400-003-4
39.2.3.2 หน่วยใช้
39.2.3.2.1 ดาเนินการรวบรวมหลักฐาน จัดทาสถิติ และข้อมูลสาหรับสิ่ง
อุปกรณ์แต่ละรายการ
39.2.3.2.2 จัดทาบัญชีคุมสิ่งอุปกรณ์ถาวรโดยใช้แบบพิมพ์ ทบ.400-005
สาหรับบัญชีคุมชิ้นส่วนซ่อมและสิ่งอุปกรณ์ใช้สิ้นเปลืองนั้น ให้ใช้แบบพิมพ์ทบ.400-068
ข้อ ๔๐ ความรับผิดชอบ ผู้บังคับบัญชาทุกระดับชั้น ต้องรับผิดชอบในการควบคุมสิ่ง
อุปกรณ์ให้เป็นไปโดยเรียบร้อยเหมาะสม ถูกต้องตามความมุ่งหมายของทางราชการ
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ตอนที่ ๘
การสารวจ
ข้อ 41 การสารวจ ได้แก่ การสารวจสิ่งอุปกรณ์และการสารวจที่เก็บ
41.1 การสารวจสิ่งอุปกรณ์ ได้แก่ การนับจานวนและการตรวจสภาพสิ่ง
อุปกรณ์ในที่เก็บให้ตรงกับหลักฐานบัญชีคุม
41.2 การสารวจที่เก็บ ได้แก่ การตรวจสอบที่เก็บสิ่งอุปกรณ์ให้ตรงกับบัตร
บัญชีคุมสิ่งอุปกรณ์ หรือบัตรแสดงที่เก็บ
ข้อ 42 ประเภทการสารวจสิ่งอุปกรณ์
42.1 การสารวจเบ็ดเสร็จ ได้แก่ การสารวจสิ่งอุปกรณ์ในครอบครองทั้งหมด
โดยปิดการเบิกจ่ายทั้งสิ้น เว้นกรณีเร่งด่วน การสารวจประเภทนี้กระทาเมื่อมีเครื่องมือสารวจ
สมบูรณ์ ซึ่งจะทาให้การสารวจนั้นเสร็จสิ้นโดยเร็ว
42.2 การสารวจหมุนเวียน ได้แก่ การสารวจสิ่งอุปกรณ์ที่ได้แบ่งออกเป็น
จาพวกหรือชนิด หรือรายการ เพื่อทาการสารวจหมุนเวียนกันไปตามห้วงระยะเวลาที่กาหนดปิด
การเบิกจ่ายเฉพาะรายการที่สารวจนั้น เว้นกรณีเร่งด่วน
42.3 การสารวจพิเศษ ได้แก่ การสารวจสิ่งอุปกรณ์เป็นครั้งคราว ตามความ
จาเป็นโดยปิดการเบิกจ่ายเฉพาะรายการที่สารวจนั้น เว้นกรณีเร่งด่วนการสารวจประเภทนี้ จะ
สารวจสิ่งอุปกรณ์จาพวกใด ชนิดใด หรือรายการใดนั้น ขึ้นอยู่กับกรณีดังต่อไปนี้
42.3.1 เมื่ออันตรายเกิดขึ้นกับสิ่งอุปกรณ์
42.3.2 เมื่อหน่วยบัญชีคุมต้องการทราบจานวน
42.3.3 เมื่อยอดคงคลังในบัตรบัญชีคุมเป็นศูนย์
42.3.4 เมื่อมีการยับยั้งการจ่าย
42.3.5 เมื่อพบสิ่งอุปกรณ์ตกหล่น
42.3.6 เมื่อมีการรับส่งหน้าที่
42.3.7 เมื่อสิ่งอุปกรณ์ในที่เก็บเป็นศูนย์
ข้อ 43 การดาเนินการสารวจสิ่งอุปกรณ์
43.1 การสารวจเบ็ดเสร็จ
43.1.1 ประกาศระงับ การเบิก-จ่าย ให้หน่วยรับการสนับสนุน และหน่วยที่
เกี่ยวข้องทราบล่วงหน้า
43.1.2 ให้ทาการจ่ายสิ่งอุปกรณ์ให้เสร็จสิ้นก่อนวันเริ่มสารวจ
43.1.3 วิธีปฏิบัติในการสารวจ
43.1.3.1 เจ้าหน้าที่บัญชีคุม กรอกหมายเลข ชื่อและที่เก็บสิ่งอุปกรณ์ โดยใช้
แบบพิมพ์ ทบ.400-010 และบันทึกคาว่า "สารวจ วัน เดือน ปี"ที่ทาการสารวจ ลงในบัตรบัญชีคุม
ขีดเส้นใต้ด้วยหมึกสีแดง เสร็จแล้วส่งแบบพิมพ์ ทบ.400-011ให้คณะกรรมการหรือชุดสารวจ
43.1.3.2 คณะกรรมการหรือชุดสารวจ ทาการสารวจสิ่งอุปกรณ์ ตามแบบ
พิมพ์ ทบ.400-011 เสร็จแล้วส่งแบบพิมพ์ดังกล่าวคืนเจ้าหน้าที่บัญชีคุม
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43.1.3.3 เจ้าหน้าที่บัญชีคุม บันทึกผลการสารวจลงในใบรายงานผลการ
เปรียบเทียบการตรวจสอบยอดสิ่งอุปกรณ์ โดยใช้แบบพิมพ์ ทบ.400-012
43.1.3.4 เจ้าหน้าที่บัญชีคุม เสนอใบรายงานผลเปรียบเทียบการตรวจสอบ
ยอดสิ่งอุปกรณ์ต่อผู้มีอานาจสั่งปรับยอดในบัตรบัญชีคุม ตามข้อ 48
43.1.3.5 เจ้าหน้าที่บัญชีคุมทาการปรับยอดในบัตรบัญชีคุม เมื่อได้รับอนุมัติ
43.2 การสารวจหมุนเวียน
43.2.1 เจ้าหน้าที่บัญชีคุม ทาตารางการสารวจ เพื่อให้มีการสารวจอย่าง
ต่อเนื่องในรอบปี
43.2.2 ทาการจ่ายสิ่งอุปกรณ์เฉพาะรายการที่ทาการสารวจให้เสร็จสิ้นก่อนวัน
เริ่มสารวจ
43.2.3 ระงับการเบิกจ่าย เฉพาะรายการที่ทาการสารวจโดยไม่ต้องแจ้งให้
หน่วยรับการสนับสนุนทราบ
43.2.4 วิธีปฏิบัติในการสารวจ ดาเนินการเช่นเดียวกับการสารวจเบ็ดเสร็จ
ตามที่กล่าวในข้อ 43.1.3
43.3 การสารวจพิเศษ
43.3.1 เมื่อมีเหตุที่จะต้องทาการสารวจพิเศษอันเนื่องมาจากกรณีใดกรณีหนึ่ง
ตามที่กล่าวในข้อ 42.3 ให้ผู้รับผิดชอบโดยตรงรายงานขออนุมัติทาการสารวจต่อผู้มีอานาจสั่ง
สารวจ
43.3.2 ให้ทาการจ่ายสิ่งอุปกรณ์เฉพาะรายการที่ทาการสารวจให้เสร็จสิ้นก่อนวัน
เริ่มสารวจ
43.3.3 ระงับการเบิกจ่าย เฉพาะรายการที่ทาการสารวจโดยไม่ต้องแจ้งให้
หน่วยรับการสนับสนุนทราบ
43.3.4 วิธีปฏิบัติในการสารวจ ดาเนินการเช่นเดียวกับการสารวจเบ็ดเสร็จ
ตามที่กล่าวในข้อ 43.1.3
ข้อ 44 ผู้มีอานาจในการสั่งสารวจสิ่งอุปกรณ์
44.1 คลังกรมฝ่ายยุทธบริการ หรือฝ่ายกิจการพิเศษ ได้แก่ เจ้ากรมฝ่ายยุทธบริการ
หรือฝ่ายกิจการพิเศษ
44.2 คลังกองบัญชาการช่วยรบ ได้แก่ ผู้บัญชาการกองบัญชาการช่วยรบ
44.3 คลังมณฑลทหารบก ได้แก่ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบก
44.4 คลังจังหวัดทหารบก หน่วยสนับสนุนโดยตรง หรือหน่วยใช้ ได้แก่ผู้บังคับบัญชา
ชั้นผู้บัญชาการกองพล หรือเทียบเท่า
ผู้มีอานาจในการสั่งสารวจสิ่งอุปกรณ์ตามที่กล่าวแล้วข้างต้น จะมอบอานาจให้
ผู้ใต้บังคับบัญชาเป็นผู้สงั่ สารวจสิ่งอุปกรณ์แทนก็ได้
ข้อ 45 การตั้งกรรมการหรือชุดสารวจสิ่งอุปกรณ์
ให้ผู้มีอานาจในการสั่งสารวจสิ่งอุปกรณ์ ตามข้อ 44 ตั้งคณะกรรมการหรือชุดสารวจสิ่ง
อุปกรณ์ อย่างน้อย 3 นาย (ประธานกรรมการ หรือ หัวหน้าชุดต้องเป็นนายทหารสัญญาบัตร) เพื่อ
ทาการสารวจสิ่งอุปกรณ์ตามที่กล่าวแล้ว ในข้อ 43
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ข้อ 46 วิธีสารวจสิ่งอุปกรณ์ ให้คณะกรรมการหรือชุดสารวจสิ่งอุปกรณ์ใช้แบบพิมพ์
ทบ.400-011ซึ่งมีอยู่ 3 ส่วน ดาเนินการสารวจตามลาดับดังต่อไปนี้
46.1 คนที่ 1 สารวจสิ่งอุปกรณ์ แล้วบันทึกผลลงในใบสารวจสิ่งอุปกรณ์ส่วนที่ 1
46.2 คนที่ 2 สารวจสิ่งอุปกรณ์รายการเดียวกับคนที่ 1 แล้วบันทึกผลลงในใบสารวจสิ่ง
อุปกรณ์ส่วนที่ 2
46.3 คนที่ 3 (ประธานกรรมการหรือหัวหน้าชุด) ตรวจสอบผลการสารวจของคนที่
1 และ 2 ถ้าตรงกัน ให้บันทึกผลในใบสารวจสิ่งอุปกรณ์ส่วนที่ 3 ถ้าผลของการสารวจของคนที่ 1
และ 2 ไม่ตรงกัน ให้คนที่ 3 ทาการสารวจใหม่ ผลการสารวจของคนที่ 3 ตรงกับคนใดคนหนึ่ง ให้
เอาผลนั้นบันทึกลงในใบสารวจสิ่งอุปกรณ์ส่วนที่ 3 ถ้าผลการสารวจของคนที่ 3 ไม่ตรงกับคนใดคน
หนึ่งเลย ให้สารวจใหม่พร้อมกันทั้งสามคน
ข้อ 47 การรายงานการสารวจสิ่งอุปกรณ์
47.1 เมื่อเจ้าหน้าที่บัญชีคุมได้รับใบสารวจสิ่งอุปกรณ์จากคณะกรรมการ หรือชุด
สารวจแล้ว
ทาการเปรียบเทียบการตรวจสอบยอดสิ่งอุปกรณ์ โดยใช้แบบพิมพ์ ทบ.400012
47.2 ถ้าผลการตรวจนับสิ่งอุปกรณ์คลาดเคลื่อนจากยอดในบัตรบัญชีคุมก่อนเสนอ
รายงาน ให้ปฏิบัติดังนี้
47.2.1 ตรวจสอบเอกสารการรับสิ่งอุปกรณ์ และหลักฐานการนาสิ่งอุปกรณ์เข้าที่
เก็บ
47.2.2 ตรวจสอบเอกสารการจ่ายสิ่งอุปกรณ์และหลักฐานการนาสิ่งอุปกรณ์ออก
จากที่เก็บ
47.2.3 สารวจที่เก็บสิ่งอุปกรณ์
47.3 เสนอรายงานผลการเปรียบเทียบการตรวจสอบสิ่งอุปกรณ์ต่อผู้มีอานาจในการ
สั่งสารวจ และบันทึกจานวนสิ่งอุปกรณ์ตามที่ได้รับอนุมัติ ให้ปรับยอดแล้วด้วยหมึกสีแดงในบัตร
บัญชีคุม
ข้อ 48 การปรับยอดในบัตรบัญชีคุม
48.1 ถ้าจานวนสิ่งอุปกรณ์ขาดจากยอดในบัตรบัญชีคุม ให้ปฏิบัติตามระเบียบ
กองทัพบกว่าด้วยการจาหน่ายสิ่งอุปกรณ์ พ.ศ.2524 ลง 30 ก.ย.24
48.2 ถ้าจานวนสิ่งอุปกรณ์เกินกว่ายอดในบัญชีคุม ให้ผู้มีอานาจในการสั่งสารวจสิ่ง
อุปกรณ์สั่งแก้ไขในบัตรบัญชีคุมได้ แล้วแจ้งให้สายยุทธบริการที่รับผิดชอบในสิ่งอุปกรณ์นั้นทราบ
ด้วย
ข้อ 49 การสารวจที่เก็บสิ่งอุปกรณ์
49.1 ความมุ่งหมายในการสารวจที่เก็บสิ่งอุปกรณ์
49.1.1 เพื่อให้สิ่งอุปกรณ์อยู่ในที่เก็บตรงกับบัตรแสดงที่เก็บ
49.1.2 เพื่อให้สิ่งอุปกรณ์ชนิดเดียวกันเก็บในที่แห่งเดียวกัน
49.1.3 เพื่อให้สิ่งอุปกรณ์อยู่ในที่เก็บตรงกับลักษณะและคุณสมบัติ
49.1.4 เพื่อให้ทราบที่เก็บที่ว่าง
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49.2 การดาเนินการสารวจที่เก็บ
49.2.1 ผู้บังคับหน่วยเก็บรักษาทาตารางการสารวจที่เก็บสิ่งอุปกรณ์ เพื่อให้มีการ
สารวจอย่างต่อเนื่องในรอบปี
49.2.2 เจ้าหน้าที่บัตรแสดงที่เก็บบันทึกรายละเอียดสิ่งอุปกรณ์ในที่เก็บเดิมลงใน
ใบสารวจที่เก็บ โดยใช้แบบพิมพ์ ทบ.400-011-1 ตามตารางการสารวจที่เก็บสิ่งอุปกรณ์ที่กาหนด
ไว้
49.2.3 ผู้สารวจทาการสารวจที่เก็บ ถ้ามีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขให้บันทึกในใบ
สารวจที่เก็บ
49.2.4 ผู้บังคับหน่วยเก็บรักษาสั่งการแก้ไข
49.2.5 เจ้าหน้าที่บัตรแสดงที่เก็บ แก้บัตรแสดงที่เก็บ แล้วส่งให้เจ้าหน้าที่บัตร
บัญชีคุมทราบด้วย

ตอนที9่
การรายงานสถานภาพ
ข้อ 50 ความมุ่งหมาย เพื่อให้ผู้บังคับบัญชาและหน่วยส่งกาลังบารุงชั้นเหนือทราบ
สถานภาพสิ่งอุปกรณ์ของหน่วยใช้ และหน่วยสนับสนุนทางการส่งกาลังตามห้วงระยะเวลา
ข้อ 51 หน่วยรายงาน
51.1 หน่วยใช้ ได้แก่ หน่วยระดับกองพันหรือเทียบเท่า หรือหน่วยอิสระที่กองทัพบก
อนุมัติขึ้นไป
51.2 หน่วยสนับสนุนทางการส่งกาลัง ได้แก่ หน่วยสนับสนุนโดยตรงหน่วย
สนับสนุนทั่วไป และ คลัง
ข้อ 52 ห้วงระยะเวลารายงาน
52.1 หน่วยใช้ รายงานในรอบ 3 เดือน ปิดรายงานในสิ้น มีนาคม มิถุนายน กันยายน
และ ธันวาคม
52.2 หน่วยสนับสนุนทางการส่งกาลัง รายงานในรอบ 6 เดือน ปิดรายงานในสิ้น
มีนาคม และ กันยายน
ข้อ 53 สิ่งอุปกรณ์ที่ต้องรายงาน
53.1 หน่วยใช้ ให้รายงานสถานภาพสิ่งอุปกรณ์ตาม อจย.ทุกรายการ ส่วนสิ่งอุปกรณ์
ตาม อสอ.นั้น ให้รายงานเฉพาะรายการที่กองทัพบกกาหนด
53.2 หน่วยสนับสนุนทางการส่งกาลัง ให้ รายงานสถานภาพสิ่งอุปกรณ์ที่สะสม
เฉพาะรายการที่กองทัพบกกาหนด
ข้อ 54 การดาเนินการรายงาน
54.1 รายงานของหน่วยใช้
54.1.1 หน่วยใช้ทารายงานในรอบ 3 เดือน โดยใช้แบบพิมพ์ทบ.400-016
จานวน 3 ชุด แยกสิ่งอุปกรณ์ตามความรับผิดชอบของสายยุทธบริการ หน่วยรายงานเก็บไว้ 1 ชุดส่ง
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รายงานตามสายการบังคับบัญชา 2 ชุด สาหรับสิ้น มีนาคมให้รายงานสถานภาพสิ่งอุปกรณ์ทุก
รายการตามที่กาหนดในข้อ 53.1ส่วนสิ้น มิถุนายน กันยายนและ ธันวาคม ให้รายงานเฉพาะ
รายการที่เปลี่ยนแปลง ถ้าไม่มีการเปลี่ยนแปลงให้ยืนยันให้ทราบ
54.1.2 หน่วยบังคับบัญชาชั้นเหนือของหน่วยรายงาน
รับทราบสถานภาพสิ่ง
อุปกรณ์แล้วส่งรายงาน จานวน 2 ชุด ไปตามสายการบังคับบัญชาจนถึง นขต.ทบ. และ นขต.ทบ.
ส่งรายงานให้กรมฝ่ายยุทธบริการที่รับผิดชอบสิ่งอุปกรณ์จานวน 2 ชุด ภายใน30 วันนับจากวันปิด
รายงาน
54.1.3 กรมฝ่ายยุทธบริการ ตรวจสอบสถานภาพสิ่งอุปกรณ์แล้วส่งรายงานให้
กองทัพบก จานวน 1 ชุด เก็บไว้ 1 ชุด
54.2 รายงานของหน่วยสนับสนุนทางการส่งกาลัง
54.2.1 หน่วยสนับสนุนทางการส่งกาลัง ทารายงานในรอบ6 เดือน โดยใช้แบบ
พิมพ์ ทบ.400-017 จานวน 3 ชุด ส่งรายงานตามสายส่งกาลัง 2 ชุด ให้รายงานสถานภาพสิ่ง
อุปกรณ์ทุกรายการ ตามที่กาหนดในข้อ 53.2 ทั้งสิ้น มีนาคม และ กันยายน
54.2.2 หน่วยสนับสนุนทางการส่งกาลังชั้นเหนือตามลาดับรับทราบสถานภาพสิ่ง
อุปกรณ์ แล้วส่งรายงาน จานวน 2 ชุด ให้กรมฝ่ายยุทธบริการภายใน 30 วันนับจากวันปิดรายงาน
54.2.3 กรมฝ่ายยุทธบริการ ตรวจสอบสถานภาพสิ่งอุปกรณ์แล้วส่งรายงานให้
กองทัพบก จานวน 1 ชุด เก็บไว้ 1 ชุด
ข้อ 55 ประเภทเอกสาร เอกสารต่าง ๆ ที่ใช้ในการรายงานสถานภาพสิ่ง

อุปกรณ์ให้ถือเป็นเอกสาร "ลับ"
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ตอนที่ 10
ข้อกาหนดอื่น ๆ
ข้อ 56 แบบพิมพ์ที่ใช้ในระเบียบนี้

การเบิก การยืม การโอน และการส่งคืน
56.1
56.2
56.3
56.4
56.5
56.6
56.7
56.8
56.9

ทบ.400-006
ทบ.400-007
ทบ.400-007-1
ทบ.400-008
ทบ.400-013
ทบ.400-014
ทบ.400-071
ทบ.400-073
ทบ.400-074

ใบเบิก
ใบเบิกและส่งสิ่งอุปกรณ์
ใบเบิก หรือใบส่งคืนสิ่งอุปกรณ์
ใบแจ้งการยกเลิก
ใบส่งคืน
ใบส่งคืนและส่งสิ่งอุปกรณ์
ใบติดตามใบเบิก
เอกสารการแจกจ่ายสิ่งอุปกรณ์
ใบโอนสิ่งอุปกรณ์

การเก็บรักษา
56.10 ทบ.400-009
56.11 ทบ.400-010

บัตรแสดงที่เก็บของ
ป้ายประจาสิ่งอุปกรณ์

การควบคุม
56.12
56.13
56.14
56.15
56.16
56.17
56.18

ทบ.400-002
ทบ.400-003
ทบ.400-003-2
ทบ.400-003-3
ทบ.400-003-4
ทบ4400-005
ทบ.400-068

ทะเบียนหลักฐานการส่งกาลัง
บัตรบัญชีคุม
บัตรบัญชีคุมสิ่งอุปกรณ์ใช้การไม่ได้
บัตรบัญชีคุมสิ่งอุปกรณ์ถาวรคุมเป็นรายการ
บัญชีคุมสิ่งอุปกรณ์ถาวรคุมเป็นหน่วย
บัญชีสิ่งอุปกรณ์ของหน่วย
บัตรบัญชีคุมชิ้นส่วนซ่อมและสิ่งอุปกรณ์ใช้สิ้นเปลือง

การสารวจ
56.19 ทบ.400-011 ใบสารวจสิ่งอุปกรณ์
56.20 ทบ.400-011-1 ใบสารวจที่เก็บ
56.21 ทบ.400-012 ใบรายงานผลเปรียบเทียบการตรวจสอบ ยอดสิ่งอุปกรณ์

การรายงานสถานภาพ
56.22 ทบ.400-016
56.23 ทบ.400-017

ใบรายงานสถานภาพสิ่งอุปกรณ์ของหน่วยใช้
ใบรายงานสถานภาพสิ่งอุปกรณ์ของหน่วยสนับสนุน

ข้อ 57 สิ่งอุปกรณ์ที่อยู่ในความรับผิดชอบหลายสายงาน
57.1 องค์ประกอบ ส่วนประกอบ ชิ้นส่วน ฯลฯ
57.1.1 ให้สายยุทธบริการซึ่งรับผิดชอบต่อสิ่งอุปกรณ์สาเร็จรูปชนิดใด รวบรวม
องค์ประกอบ ส่วนประกอบ ชิ้นส่วน ฯลฯ ของสิ่งอุปกรณ์สาเร็จรูปนั้นแจกจ่ายขั้นต้นให้แก่หน่วย
รับการสนับสนุน
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57.1.2 ส่วนการแจกจ่ายทดแทน องค์ประกอบ ส่วนประกอบชิ้นส่วน ฯลฯ ให้สาย
ยุทธบริการที่รับผิดชอบเป็นผู้ดาเนินการ
57.2 สิ่งอุปกรณ์ที่จัดเป็นชุด
57.2.1
ให้สายยุทธบริการที่รับผิดชอบต่อสิ่งอุปกรณ์ที่จัดเป็นชุดรวบรวม
ส่วนประกอบของชุดแจกจ่ายขั้นต้นให้แก่หน่วยที่รับการสนับสนุน
57.2.2 ส่วนการแจกจ่ายทดแทนส่วนประกอบชุดให้สายยุทธบริการผู้รับผิดชอบเป็น
ผู้ดาเนินการ
ข้อ 58 อานาจในการวางระเบียบปลีกย่อย ให้กรมฝ่ายยุทธบริการและกรมฝ่ายกิจการ
พิเศษ ออกระเบียบปลีกย่อยได้โดยไม่ขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้
ประกาศ ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2534
(ลงชื่อ) พลเอก สุจินดา คราประยูร
( สุจินดา คราประยูร )
ผู้บัญชาการทหารบก
กรมส่งกาลังบารุงทหารบก
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ระเบียบกองทัพบก
วาดวยการสงและรับสิ่งอุปกรณ
พ.ศ. ๒๕๕๒
เพื่อใหการสงและรับสิ่งอุปกรณดําเนินไปสมความมุงหมายของทางราชการ จึงกําหนดระเบียบนี้
ขึ้นไวเพื่อแสดงถึง ความรับผิดชอบและกรรมวิธีในการสงและรับสิ่งอุปกรณ ระหวางที่ตั้งการสง
กําลังสงกับหนวยใช ไวดังนี้
ขอ ๑ ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบกองทัพบกวาดวยการสงและรับสิ่งอุปกรณ พ.ศ.๒๕๕๒“
ขอ ๒ ระเบียบนี้ใหใชบงั คับตัง้ แตบดั นี้เปนตนไป
ขอ ๓ ใหยกเลิกระเบียบกองทัพบก วาดวยการรับและสงสิ่งอุปกรณ พุทธศักราช ๒๕๐๐
ขอ ๔ ใหเจากรมสงกําลังบํารุงทหารบกเปนผูรักษาการตามระเบียบนี้ และอํานาจในการกําหนด
ระเบียบปลีกยอยเพื่อความสะดวกในการปฏิบัติให กรมฝายยุทธบริการ หรือกรมฝายกิจการพิเศษ ที่
รับผิดชอบในสิ่งอุปกรณ กําหนดระเบียบปลีกยอยโดยพิจารณารวมกับกรมสงกําลังบํารุงทหารบก
บรรดาระเบียบ คําสั่ง และคําชี้แจงอืน่ ใดใดในเรื่องการสงและรับสิ่งอุปกรณที่ไดกาํ หนดไวแลว
ในระเบียบนี้ หรือซึ่งขัดหรือแยงกับระเบียบนี้ ใหใชระเบียบนี้แทน
หมวด ๑
กลาวทั่วไป
ขอ ๕ คําจํากัดความ
๕.๑ การสงและรับสิ่งอุปกรณ หมายถึง การสงไป การสงกลับ และการรับสิ่งอุปกรณระหวางหนวย
สง หนวยทหารขนสง และหนวยรับ
๕.๑.๑ การสงไป หมายถึง การสงสิ่งอุปกรณในลักษณะหนึ่ง ดังนี้
๕.๑.๑.๑ การสงสิ่งอุปกรณจากทาเรือไปยังคลังสายงาน
๕.๑.๑.๒ การสงสิ่งอุปกรณระหวางคลังสายงาน
๕.๑.๑.๓ การสงสิ่งอุปกรณจากคลังสายงานไปยังคลังสวนภูมภิ าคหรือคลังกองบัญชาการชวยรบ
หรือหนวยสนับสนุน โดยตรง หรือหนวยใช

๕.๑.๑.๔ การสงสิ่งอุปกรณ จากคลังกองบัญชากากรชวยรบ คลังสวนภูมิภาค ไปยังหนวยสนับสนุน
โดยตรงหรือหนวยใช
๕.๑.๑.๕ การสงสิ่งอุปกรณ จากหนวยสนับสนุนโดยตรงไปยังหนวยใช
๕.๑.๒ การสงกลับ หมายถึง การปฏิบัติอันเปนทางตรงกันขามกับการสงไป
๕.๒ หนวยสง
๕.๒.๑ ในการสงไป”หนวยสง”หมายถึงคลังสายงาน คลังกองบัญชาการชวยรบ คลังสวนภูมภิ าค
และหนวยสนับสนุนโดยตรง ซึ่งมีหนาที่แจกจายสิ่งอุปกรณตามสายการสงกําลัง
๕.๒.๒ในการสงกลับ”หนวยสง”หมายถึงหนวยใชสนับสนุนโดยตรง คลังสวนภูมิภาค คลัง
กองบัญชาการชวยรบ คลังสายงาน ซึ่งมีหนาที่ในการสงกลับสิ่งอุปกรณตามสายการสงกลับ
๕.๓หนวยทหารขนสง หมายถึงหนวยใดๆ ของทหารขนสง ซึ่งรวมทั้งหนวยสํานักงาน หนวย
ปฏิบัติการ และหนวยกําลังทหาร
๕.๔ สํานักงานขนสง หมายถึง สํานักงานทหารขนสง ซึ่งจัดไวในอัตราของกรมการขนสงทหารบก
คลังสายงาน กองบัญชาการชวยรบ มณฑลททหารบก จังหวัดทหารบก หรือหนวยทหารใดๆ ที่มี
อัตราสํานักงานขนสงระบุไว เพื่อทําหนาที่ทั้งปวงเกีย่ วกับการเคลื่อนยายกําลังพลและสิ่งอุปกรณ
ในกรณีที่ยังมิไดบรรจุกําลังเจาหนาที่ของสํานักงานขนสงประจําหนวยใดดังกลาวขางตน ใหผู
บังคับหนวยนัน้ จักเจาหนาทีภ่ ายในหนวยของตนทําหนาที่แทนสํานักงานขนสงจนกวาจะบรรจุ
กําลังเจาหนาที่สํานักงานขนสงนั้นๆ หากไมสามารถดําเนินการไดในครั้งคราวใด ใหหนวยทหาร
ขนสงใกลเคียงใหความ
สนับสนุน สํานักวานขนสงแบงออกตามภารกิจ ดังนี้
๕.๔.๑ สํานักงานขนสงขางตน หมายถึง สํานักวานขนสงซึ่งผูดําเนินการขนสงสิ่งอุปกรณจาก
ตําแหนงที่สิ่งอุปกรณืตั้งอยู ไปยังสํานักงานขนสงปลายทาง หรือ หนวยรับ
๕.๔.๒ สํานักงานขนสงปลายทาง หมายถึง สํานักงานขนสงซึ่งเปนผูดําเนินการรับสิ่งอุปกรณ ที่
สํานักงานขนสงตนทางสงมา แลวสงตอไปถึงที่หมายปลายทาง

๕.๕หนวยรับ
๕.๕.๑ในการสงไป”หนวยรับ” หมายถึง คลังสายงาน คลังกองบัญชาการชวยรบ คลังสวนภูมภิ าค
หนวยสนับสนุนโดยตรง และหนวยใชซึ่งมีหนาที่รังสิ่งอุปกรณตามทีห่ นวยสงจัดมาตามสายการสง
กําลัง
๕.๕.๒ในการสงกลับ”หนวยรับ”หมายถึง หนวยสนับสนุนโดยตรง คลังสวนภูมภิ าค คลัง
กองบัญชาการชวยรบ คลังสายงาน ซึ่งมีหนาที่รับสิ่งอุปกรณ ตามที่หนวยสงจัดสงมาตามสายการ
สงกําลัง
๕.๖คลังสายงาน หมายถึงคลังกรมฝายยุทธบริการ หรือ กรมฝายกิจการพิเศษที่รับผิดชอบในสิ่ง
อุปกรณไดจัดตั้งขึ้น เพื่อสงกําลังสิ่งอุปกรณตามชนิด และประเภททีไ่ ดรับมอบหมาย
๕.๗คลังกองบัญชาการชวยรบ หมายถึง คลังซึ่งกองบัญชาการชวยรบไดจัดตั้งขึน้ เพื่อทําหนาที่สง
กําลังสิ่งอุปกรณอันจําเปนสําหรับสนับสนุนหนวยตางๆในพื้นที่รับผิดชอบตามที่กองทัพบก
กําหนด
๕.๘คลังสวนภูมิภาค หมายถึง คลังมณฑลทหารบก หรือคลังจังหวัดทหารบกซึ่งจัดตั้งขึ้นเพื่อทํา
หนาที่สงกําลังสิ่งอุปกรณอันจําเปนสําหรับสนับสนุนหนวยใชตางๆ ในพื้นที่รับผิดชอบตามที่
กองทัพบกกําหนด
๕.๙หนวยสนับสนุนทั่วไป หมายถึง หนวยที่มีภารกิจสนับสนุนทางดานการสงกําลังบํารุงตอ
๕.๙.๑หนวยในอัตราการจัดของหนวยระดับกองทัพภาค
๕.๙.๒หนวยในพนที่ไดรับมอบหมายใหสนับสนุน
๕.๑๐ หนวยสนับสนุนโดยตรง หมายถึง หนวยที่มภี ารกิจสนับสนุนทางดานการสงกําลังบํารุงตอ
๕.๑๐.๑หนวยในอัตราการจัดของหนวยระดับกองพลขึ้นไป
๕.๑๐.๒หนวยในพนที่ไดรับมอบหมายใหสนับสนุน
๕.๑๑ หนวยใช หมายถึง หนวยซึ่งมีหนาที่ในการเบิก-รับ และเก็บรักษาสิ่งอุปกรณเพื่อใชในหนวย
ของตนเอง และใหถือหนวยขนาดกองพันหรือเทียบเทาขึ้นไป รวมทั้งหนวยซึ่งปฏิบัติการเปนอิสระ
ดวย
๕.๑๒ผูเบิก หมายถึง ผูมีอํานาจเบิกสิ่งอุปกรณตามที่ผูบงั คบบัญชามอบหมาย
๕.๑๓ ผูสั่งจาย หมายถึง ผูที่มอํานาจอนุมตั ิในการจายสิง่ อุปกรณตามที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย
๕.๑๔ เอกสาร หมายถึง เอกสารทั้งปวงที่เกี่ยวของในการสงอและรับสิ่งอุปกรณซึ่งกําหนดขึ้นเพือ่
ใชกับระเบียบนี้ โดยจําแนกออกเปนดังนี้ คือ

๕.๑๔.๑ ใบเบิกสิ่งอุปกรณประเภท ๑,๓,๒-๔(ทบ.๔๐๐–๐๐๖) หมายถึงเอกสารซึ่งแสดงการขอเบิก
สิ่งอุปกรณของหนวยรับ โดยใชเบิกสิ่งอุปกรณในใบเบิกชุดเดียวกันไดหลายรายการ และถือเปน
หลักฐานทางบัญชีระหวางหนวยรับกับคลังสง
๕.๑๔.๒ ใบเบิกและสงสิ่งอุปกรณ(ทบ.๔๐๐–๐๐๗)หมายถึง เอกสารซึ่งขอเบิกและสิ่งอุปกรณของ
หนวยรับ โดยใชเบิกและสิ่งอุปกรณในใบเบิกชุดเดียวกันไดหลายรายการและถือเปนหลักฐานทาง
บัญชีระหวางหนวยรับกับคลังสง
๕.๑๔.๓ใบเบิกหรือสงคืนอุปกรณ (ทบ.๔๐๐–๐๐๗-๑) หมายถึงเอกสารซึ่งแสดงการขอเบิกหรือ
สงคืนสิ่งอุปกรณของหนวยรับโดยใชเบิกหรือสงคืนสิ่งอุปกรณในใบเบิกชุดเดียวกันไดหลาย
รายการ และถือเปนหลักฐานทางบัญชีระหวางหนวยรับกับคลังสง
๕.๑๔.๔ใบสงคืนและสิ่งอุปกรณ(ทบ.๔๐๐–๐๑๔) หมายถึงเอกสารซึ่งแสดงความประสงคในการ
สงสิ่งอุปกรณกลับตามสายการสงกลับโดยถือเปนหลักฐานทางบัญชีระหวางหนวยรับกับคลังสง
๕.๑๔.๕ ใบรายการสิ่งอุปกรณในหีบหอ(ทบ.๔๐๐–๐๒๑)หมายถึง เอกสารซึ่งหนวยสงงไดจดั ทํา
ขึ้นเพื่อแสดงรายการและจํานวนสิ่งอุปปกรณที่บรรจุไวในหีบหอนั้น
๕.๑๔.๖ ใบขอการขนสง (ทบ.๔๖๑–๐๐๒) หมายถึง เอกสารซึ่งแสดงความประสงคเพื่อใหหนวย
ทหารขนสงดําเนินการเคลื่อนยายกําลังพลและสิ่งอุปกรณได
๕.๑๔.๗ ใบตราสง (ทบ.๔๖๑–๐๐๓) หมายถึง เอกสารซึ่งสํานักงานขนสงจัดทําขึ้นเพือ่ เปน
หลักฐานรับมอบวิ่งอุปกรณที่สํานักงานขนงรับไป และรับวาจะทําการขนสงสิ่งอุปกรณใหตาม
รายการซึ่งปรากฏในใบตราสง นอกจากนั้นยังเปนหลักฐานที่สํานักงานขนสงใชในการสงมอบสิ่ง
อุปกรณใหแกหนวยรับ โดยปรกติใบตราสงยอมจัดทําขึ้นโดนอาศัยใบขอการขนสงเปนมูลฐาน
๕.๑๔.๘ ใบกํากับสิ่งอุปกรณประจําพาหนะ(ทบ.๔๖๑–๐๐๔ปหมายถึงเอกสารซึ่งหนวยปฏิบัตกิ าร
ขนสงจําดทําขึ้นเพื่อประกอบใบตราสง เพื่อแสดงจํานวนสิ่งอุปกรณบนยานพาหนะแตละคันตาม
ความเหมาะสม
๕.๑๕ การปฏิบัติตอสิ่งอุปกรณโพนทะเล หมายถึง การรับสิ่งอุปกรณจากตางประเทศ และการสง
สิ่งอุปกรณไปนอกประเทศ

หมวด ๒
การสงไป
ขอ ๖ กรรมวิธีในการเบิกจาย
๖.๑ หนวยรับ ทําใบเบิกและสิ่งอุปกรณขึ้น ๔ ฉบับ ฉบับที่ ๔ เก็บไวเพือ่ ตรวจสอบและถือเปฯ
หลักฐานของหนวในระหวางรอรับสิ่งอุปกรณ สวนอีก ๓ ฉบับ ใหสงไปยังหนวยสง
๖.๒ หนวยสง
๖.๒.๑ รับใบเบิกและสิ่งอุปกรณ ๓ ฉบับ ที่หนวยรับสงมา (ฉบับที่ ๑,๒)
๖.๒.๒ ตรวจสอบใบเบิก
๖.๒.๓ นําเสนอผูสั่งจายเพื่ออนุมัติ
๖.๒.๔ สงใบเบิกและสิ่งอุปกรณฉบับที่ ๒ ซึ่งไดรับอนุมัติไปกับสิ่งอุปกรณ หรือลวงหนา ฉบับที่
และฉบับที่ ๓ ซึงจะเก็บไวเปนหลักฐานของหนวยสง
๖.๒.๕ หากเจาหนาทีของหนวยมารับสิ่งอุปกรณเอง ใหลงชื่อไวในใบเบิกและสิ่งอุปกรณฉบับที่ ๑
และฉบับที่ ๓ ซึ่งจะเก็บไวเปนหลักฐานของหนวยสง
๖.๓ แบบและวิธีการเขียนใบเบิกและสงสิง่ อุปกรณ
๖.๓.๑ ประเภท ๑,๒,๓ และ๔ (แบบและวิธีเขียนดู ผนวก ก)
๖.๓.๒ ประเภท ๕ (แบบและวิธีเขียนดู ผนวก ข)
ขอ ๗ กรรมวิธีในการสงและรับสิ่งอุปกรณ
๗.๑ การปฏิบัติของหนวยสง
๗.๑.๑ในกรณีที่หนวยสงสิ่งอุปกรณใหหนวยรับโดยผานหนวยทหาร
๗.๑.๑.๑ ใหหนวยสงใบเบิกและสิ่งอุปกรณ หรือใบสงคืนและสงสิ่งอุปกรณ ซึ่งจะตองสงไปให
หนวยรับลวงหนา หรือสงไปพรอมกับสิ่งอุปกรณนั้นแนบไปพรอมกับใบขอการสง(แบบและวิธี
เขียนดูผนวก ค) และใหสํานักงานขนสงจัดสงไปใหหนวยรับตอไปโดยจะสงไปลวงหนาหรือ
พรอมกับสิ่งอุปกรณก็ไดิ้ แลวแตความเหมาะสมแลวแตกรณีการโอนและการแจกจายโดยอัตโนมัติ
อาทิ การปลดเปลื้องการคางจาย การายตามอัตราแบงมอบ เปนตน ใหหนวยอางถึงทีข่ องเอกสารที่
หนวยอนุมัตไิ วในแบบการขอการขนสง
๗.๑.๑.๒ ทําใบรายการสิ่งอุปกรณในหีบหอขึ้น ๓ ฉบับ (แบบและวิธีการเขียนดูผนวก ง) เก็บไวที่
หนวยสง ๑ ฉบับ อีก ๒ ฉบับ บรรจุไปกับหีบหอพรอมกับสิ่งอุปกรณ หากไมสามารบรรจุไวในหีบ
หอได ใหผูกมัดไวกับสิ่งอุปกรณ เวนสิ่งอุปกรณที่มีรายการเดียวซึ่งมีปายแสดงชนิดและจํานวนไว
ภายในหีบหอนั้นแลว

๗.๑.๑.๓ จัดการบรรจุสิ่งอุปกรณตามระเบียบกองทัพบก วาดวยการทําหีบหอและเครื่องหมายเพื่อ
การขนสงสิ่งอุปกรณ
๗.๑.๑.๔ ทําใบขอการขนสงขึ้น ๓ ฉบับ
๗.๑.๑.๔.๑ เก็บไวที่หนวยสง ๑ ฉบับ
๗.๑.๑.๔.๒ อีก ๒ ฉบับ สงไปยังสํานักงานขนสงตนทางซึ่งสนับสนุนหนวยสงนั้น
๗.๑.๑.๔.๓ ในกรณีที่มีความเรงดวนเปนพิเศษอาจขอการขนสงดวยเครื่องมือสื่อสารที่เหมาะสม
โดยแจงรายละเอียดพอที่สํานักงานขนสงปฏิบัติไดแลวจึงยืนยันดวยการขอใบสงตามไปภายใน
๔๘ ชั่วโมง
๗.๑.๑.๔.๔ ใบขอการขนสงเพื่อสงสิ่งอุปกรณอันตรายไวเพลิง ใหหนวยสงประทับตราวา
“อันตรายไวเพลิง”ดวยอักษรสีแดง ขนาด ๒ เซนติเมตร ไวที่ดานหลัง
๗.๑.๑.๔.๕ มอบสิ่งอุปกรณืใหกับสํานักงานขนสงตนทางโดยรับใบตราสงไวแทนสิ่งอุปกรณที่
สํานักงานขนสงรับไป
๗.๑.๑.๕ แจงขาวสารการสงสิ่งอุปกรณครั้งคราวนั้น ใหหนวยรับทราบลวงหนา
๗.๑.๑.๖ ทําสถิติการสงสิ่งอุปกรณครั้งคราวนั้น
๗.๑.๒ ในกรณีที่หนวยรับมารับสิ่งอุปกรณจากหนวยสงเอง
๗.๑.๒.๑ แจงใหหนวยรับทราบกําหนดวันที่จะมาสรับสิ่งอุปกรณ
๗.๑.๒.๒ จายสิ่งอุปกรณพรอมทั้งหลักฐานที่เกี่ยวของใหแกหนวยรับ
๗.๑.๒.๓ ทําสถิติการสงสิ่งอุปกรณครั้งคราวนั้น
๗.๒ การปฏิบตั ิของสํานักงานขนสง
๗.๒.๑ สํานักงานขนสงตนทาง เมื่อสํานักงานขนสงตนทางไเรับการขอใบขอการขนสงจากหนวย
สงเพื่อทําการสงสิ่งอุปกรณ ใหปฏิบัติดังนี้
๗.๒.๑.๑ เมื่อพรอมที่จะทําการขนสงไดเมื่อใด จะไดแจงกําหนดเวลาที่จะสงพาหนะมายังหนวยสง
และรายละเอียดที่จําเปนอืน่ ๆ ใหทราบ
๗.๒.๑.๒ ทํา”ใบตราสง” ขึ้น ๕ ฉบับ (แบบและวิธีการเขียนดูผนวก จ)
๗.๒.๑.๒.๑ ฉบับที่ ๑ สํานักงานขนสงตนทางเก็บไวเปนหลักฐาน
๗.๒.๑.๒.๒ ฉบับที่ ๒ มอบใหหนวยสงไวแทนสิ่งอุปกรณที่รับไป

๗.๒.๑.๒.๓ ฉบับที่ ๓,๔และ ๕ สงไปยังสํานักงานขนสงปลายทาง และใหสํานักงานขนสง
ปลายทางนําไปใหหนวยรับลงนามในขณะสงมอบอุปกรณทั้ง ๓ ฉบับ ฉบับที่ ๓ สํานักงานขนสง
ปลายทางเก็บไวเปนหลักฐาน ฉบับที่ ๔ หนวยรับเก็บไวเปนหลักฐาน และฉบับที่ ๕ สงกลับทายัง
สํานักงานขนสงตนทาง
๗.๒.๑.๓ หากทําการขนสงรวมกับเหลาทัพอื่น หรือหนวยอื่นๆนอกจากกองทัพบก ใหทําใบตราสง
เพิ่มขึ้นอีกตามความจําเปน
๗.๒.๑.๔ การสงสิ่งอุปกรณอันตรายไวเพลิง ใหสํานักงานขนสงตนทางประทับตราใบสงทุกฉบับ
วา”อันตรายไวเพลิง”ดวยอักษรสีแดงขนาด ๒ เซนติเมตร
๗.๒.๑.๕ ในกรณีที่หนวยปฏิบัติการขนสงตองทําการขนสงสิ่งอุปกรณจํานวนมาก และเพื่อความ
สะดวกในการตรวจสอบหีบหอ ใหหนวยปฏิบัติการขนสงใชใบกํากับสิ่งอุปกรณประจําพาหนะ
มากัใบตราสงตามความจําเปน(แบบและวิธเี ขียนดูตามผนวก ฉ)
๗.๒.๑.๖ ดําเนินการขนสงสิ่งอุปกรณตามประเภทการขนสงที่เหมาะสม
๗.๒.๑.๗ ทําสถิติการสงสิ่งอุปกรณครั้งคราวนั้น
๗.๒.๒ สํานักงานขนสงปลายทาง
๗.๒.๒. เตรียมการในเรื่องการรับมอบสิ่งอุปกรณจากหนวยทหารขนสง หรือเจาหนาที่ขนสง
พาณิชย
๗.๒.๒.๑.๒ แจงใหหนวยรับทราบถึงจํานวนสิ่งอุปกรณและวัน เวลาทีจ่ ะมาถึง
๗.๒.๒.๑.๓ เตรียมแรงงานและเครื่องมือในการยกขน
๗.๒.๒.๒ เมือ่ สิ่งอุปกรณมาถึงตําบลขนถาย
๗.๒.๒.๒.๑ รับเอกสารที่เกี่ยวของกับเจาหนาที่ขนสงพาณิชย
๗.๒.๒.๒.๒ รับมอบสิ่งอุปกรณกับเจาหนาที่ขนสงพาณิชย
๗.๒.๒.๒.๓ ขนถายสิ่งอุปกรณจากพาหนะของการขนสงพาณิชย สูพ าหนะของหนวยปฏิบัตกิ าร
ขนสง
๗.๒.๒.๒.๔ ขนสงสิ่งอุปกรณไปยังหนวยรับ
๗.๒.๒.๓ เมื่อสิ่งอุปกรณมาถึงหนวยรับ สงมอบสิ่งอุปกรณไปยังหนวยรับ ณ ที่ตั้งหนวยรับ และ
ปฏิบัติตามกรรมวิธีซึ่งกลาวไวในขอ ๗.๒.๒.๑.๓
๗.๒.๒.๔ จัดการเกี่ยวกับการเดินทางของสารวัตรทหารหรือเจาหนาทีก่ ํากับทางเทคนิค(ถามี)
๗.๒.๒.๕ทําสถิติการสงสิ่งอุปกรณครั้งคราวนั้น
๗.๓ การปฏิบัติของหนวยรับ
๗.๓.๑ ใบเบิกและใบสง รับมอบสิ่งอุปกรณจากสํานักงานขนสง
๗.๓.๑.๑ หนวยรับอาจไดรับ
๗.๓.๑.๑.๑ ใบเบิกและสิ่งอุปกรณฉบับที่ ๒ ซึ่งหนวยสงสงมาลวงหนาแลว

๗.๓.๑.๑.๒ ขาวสารการสงสิ่งอุปกรณซึ่งหนวยสงแจงมา
๗.๓.๑.๑.๓ ขาวสารแดง วัน เวลา ที่สิ่งอุปกรณจะมาถึงซึ่งสํานักงานขนสงปลายทาง
จะแจงใหทราบ
๗.๓.๑.๒ รับมอบจํานวนหีบหอสิ่งอุปกรณ จากสํานักงานขนสงปลายทางและลงชื่อรับในใบตรา
สงทั้ง ๓ ฉบับและเก็บฉบับที่ ๔ ไวเปนหลักฐาน
๗.๓.๑.๓ การตรวจรับสิ่งอุปกรณภายในหีบหอ ใหจัดตั้งกรรมการตรวจรับสิ่งอุปกรณขึ้น ๓ นาย
โดยมีนายทหารสัญญาบัตร อยางนอย ๒ นาย และควรมีเจาหนาที่สายงานยุทธบริการ หรือ
เจาหนาที่สายงานกิจการพิเศษ ที่เกีย่ วของเขารวมดวย
๗.๓.๑.๔ เมื่อคณะกรรมการไดตรวจและลงนามรับรองในใบเบิกและสิง่ อุปกรณแลว ใหมอบสิ่ง
อุปกรณใหเจาหนาที่ผูรับ
๗.๓.๑.๕ เจาหนาที่ผูรับ รับมอบและลงนามในใบเบิกและสงสิ่งอุปกรณ
๗.๓.๑.๖ในการรับจะตองนําใบเบิกและสิ่งอุปกรณของหนวยฉบับที่ ๔ มาตรวจสอบกับใบเบิกสิ่ง
อุปกรณฉบับที่ ๒ หากจํานวนไมตรงกันใหบันทึกไวในใบเบิกและสิ่งอุปกรณฉบับที่ ๔ และใชใบ
เบิกและสิ่งอุปกรณฉบับที่ ๔ ประกอบการรายงานตามสายการบังคับบัญชา
๗.๓.๑.๗ เก็บใบเบิกและสิ่งอุปกรณฉบับที่ ๒ ไวเปนหลักฐานของหนวย
๗.๓.๑.๘ ทําสถิติการสงสิ่งอุปกรณครั้งคราวนั้น
๗.๓.๒ ในกรณีที่หนวยรับไปรับสิ่งอุปกรณ ณ ที่ตั้งหนวยสง
๗.๓.๒.๑ สอบใบเบิกและสิ่งอุปกรณฉบับที่ ๔ กับฉบับที่๑,๒ และ ๓ ที่หนวยสง
๗.๓.๒.๒ รับสิ่งอุปกรณจากหนวยสง
๗.๓.๒.๓ ลงนามรับสิ่งอุปกรณในใบเบิกและสงสิ่งอุปกรณฉบับที่ ๑ และ ๓
๗.๓.๒.๔ รับใบเบิกและสงสิ่งอุปกรณฉบับที่ ๒ ไวเปนหลักฐานของหนวยรับ
๗.๓.๒.๕ ขนสิ่งอุปกรณมายังหนวยรับ
๗.๓.๒.๖ ทําสถิติการสงสิ่งอุปกรณครั้งคราวนั้น

ขอ ๘ กรรมวิธีในการสงมอบเอกสาร
๘.๑ เมื่อหนวยสงมีความประสงคจะสงเอกสารที่เกี่ยวกับการสงสิ่งอุปกรณในครั้งคราวนั้นไปให
หนวยรับ ใหมอบเอกสารกับเจาหนาที่สํานักงานขนสงตนทางเจาหนาที่สํานักงานขนสงที่เกี่ยวของ
จะตองสงมอบเอกสารนั้นตอไปจนถึงหนวยรับ
๘.๒ หากมีการขนสงสิ่งอุปกรณโดยการขนสงพาณิชย ใหเจาหนาที่สํานักงานขนสงตนทางมอบ
เอกสารในการขรสงสิ่งอุปกรณทั้งสิ้นในครัง้ คราวนั้นๆใหแกเจาหนาที่ควบคุมพาหนะของกรมกาน
ขนสงพาณิชยนั้นๆ เพื่อนําไปยังสถานีปลายทาง ทังนี้ กองทัพบกจะเปนผูตกลงรายละเอียดกับการ
ขนสงพาณิชยนั้นเปนรายๆไป
๘.๓สํานักงานขนสงปลายทางหรือหนวยรับ จะตองขอรับเอกสารจากเจาหนาทีก่ ารขนสงพาณิชย
ณ สถานีปลายทาง หากสํานักขนสงปลายทางเปนผูรับเอกสารนี้จะตองนําไปมอบใหหนวยรับ
ตอไป
ขอ ๙ การบรรทุกและการยึดตรึง
๙.๑ การขนขึน้ เมื่อสํานักงานขนสงตนทางสงพาหนะไปรับสิ่งอุปกรณจากหนวยสง ใหหนวยสง
ดําเนินการขนสงสิ่งอุปกรณขึ้นบนพาหนะภายใตการกํากับการของเจาหนาที่ปฏิบัติการขนสงกับ
ใหเจาหนาที่สาํ นักงานขนสงสงตรวจสภาพหีบหอ หากเห็นวาไมรัดกุมเพียงพอก็ใหหนวยสงจักการ
แกไขเสียใหม สวนการยึดตรึงนั้นใหเปนเจาหนาที่สํานักงานขนสง
๙.๒ การขนถาย ระหวางการขนสงสิ่งอุปกรณเมือจําเปนที่จะตองเปลีย่ นประเภทการขนสงหรือเป
ลียนพาหนะ ใหหนวยทหารขนสงดําเนินการขนถายสิ่งอุปกรณนนั้ จนเปนที่เรียบรอย
๙.๓ การขนลง เมื่อหนวยปฏิบัติการขนสงนําพาหนะทีบ่ รรทุกสิ่งอุปกรณไปถึงหนวยรับแลวให
เจาหนาทีห่ นวยสํานักงานขนสงปลดเครื่องยึดตรึงออก และใหหนวยรับดําเนินการขนสิ่งอุปกรณลง
จากพาหนะ ภายใตการกํากับของเจาหนาที่ปฏิบัติการขนสง
๙.๔ การกํากับการ ในกรณีทหี่ นวยสงพิจารณษเห็นวาการสงสิ่งอุปกรณใดควรกํากับการทางเทคนิค
ก็ใหหนวยสงเจาหนาทีก่ ํากับการตามความจําเปน และใหสํานักงานขนสงจดการเกีย่ วกับการ
เดินทางให
๙.๕ การวาจาง ในการขนขึน้ และขนลง หากไมมีเครื่องมือยกขึ้นหรือแรงงาน หรือสิ่งงอุปกรณมี
ลักษณะหรือจํานวนเกินขีดความสามารถของเครื่องมือยกขน หรือแรงงานที่มีอยู ใหหนวยที่
รับผิดชอบในการขนขึ้น ขนถายและขนลง วาจางเครื่องมือยกขนหรือแรงงานเพื่อดําเนินกรดังกลาว
แลวไดตามความเหมาะสม ทั้งนี้ใหอยูในดุลพินิจของหัวหนาหนวยรับผิดชอบนั้นๆ

หมวด ๓
การสงกลับ
ขอ ๑ กรรมวิธีในการสงกลับ
๑๐.๑ หนวยสง
๑๐.๑.๑ หนวยสงทําใบสงคืนและสิ่งอุปกรณ ๔ ฉบับ (แบบและวิธีการเขียนใบสงคืนและสิ่ง
อุปกรณ ดูผนวก ช)
๑๐.๑.๒ ฉบับที่ ๔ เก็บไวเปนหลักฐานของหนวย
๑๐.๑.๓ ฉบับที่ ๑,๒,๓ สงไปลวงหนาหรือพรอมกับสิ่งอุปกรณ
๑๐.๒ หนวยรับ
๑๐.๒.๑ การตรวจรับสิ่งอุปกรณที่ใชราชการได
๑๐.๒.๑.๑ เจาหนาที่บัญชีคมุ ของหนวย เมื่อไดรับใบสงคืนและสิ่งอุปกรณทั้ง ๓ ฉบับแลว จะตอง
ตรวจรายการและจํานวนในใบสงคืนและสิ่งอุปกรณกับหลักฐานประกอบการสงคืน เมื่อตรวจแลว
ใหสงไปยังเจาหนาที่ตรวจสภาพตอไป
๑๐.๒.๑.๒ เจาหนาที่ตรวจสภาพ เมื่อตรวจสภาพสิ่งอุปกรณแลวเห็นวาเปนสิ่งอุปกรณใชราชการได
ก็ใหลงชื่อในใบรับรองในใบสงคืนและสิ่งอุปกรณทั้ง ๓ ฉบับ แลวสงไปยังเจาหนาที่เก็บรักษา
๑๐.๒.๑.๓ เจาหนาที่เก็บรักษาตรวจรับสิ่งอุปกรณ ลงรายการในชอง”รับจริง” และลงชื่อรับรองทั้ง
๓ ฉบับ แลวนําเสนอผูมีอํานาจอนุมัติ เพื่อลงชื่ออนุมัติ และใหแยกประเภท ดังนี้
๑๐.๒.๑.๓.๑ ฉบับที่ ๑ เก็บไวที่เจาหนาทีบ่ ัญชีคุมเพื่อเปนหลักฐานทางบัญชี
๑๐.๒.๑.๓.๒ ฉบับที่ ๒ สงกลับไปยังหนวยสง
๑๐.๒.๑.๓.๓ ฉบับที่ ๓ เก็บไวที่เจาหนาทีร่ ักษา
๑๐.๒.๒ การตรวจรับสิ่งอุปกรณที่ใชในราชการไมได คงปฏิบัติเชนเดียวกับ ขอ ๑๐.๒.๑ เวนแต
เจาหนาที่ตรวจสภาพของหนวยรับไดพจิ ารณาแลวเห็นวาชํารุดใชราชการไมไดใหบนั ทึกความเห็น
สภาพการชํารุดประกอบกับรายการของหนวยสงที่เสนอมา
ขอ ๑๑ กรรมวิธีในการสงและรับสิ่งอุปกรณ การสงและการสงมอบเอกสาร
การบรรทุกและการยึดตรึงคงปฏิบัติเชนเดียวกับการสงไปมุกประการ

หมวด ๔
การติดตอสื่อสาร
ขอ ๑๒ การติดตอสื่อสาร
๑๒.๑ หนวยสง เมื่อสํานักงานขนสงตนทางไดรับสิ่งอุปกรณจากหนวยสงแลวหนวจยสงจะตอง
ติดตอสื่อสารใหหนวยรับทราบถึงจํานวนสิง่ อุปกรณ วัน เวลา และสิ่งทีส่ งมอบใหแกสํานักงาน
ขนสงในโอกาสแรกที่กระทําได
๑๒.๒ สํานักงานขนสงตนทาง เมื่อสํานักงานขนสงตนทางทราบแนชัดวา จะสงสิ่งอุปกรณไปดวย
ประเภทใดแลว ใหสํานักงานขนสงตนทางแจงประเภทการขนสง วัน เวลา สถานีตนทาง และสถานี
ปลายทาง ใหแกสํานักงาขนสงปลายทางทราบลวงหนาในโอกาสที่กระทําได
๑๒.๓ สํานักงานขนสงปลายทาง เมื่อสํานักงานขนสงปลายทางไดรับมองสิ่งอุปกรณที่สํานักงาน
ขนสงตนทางไดสงไปใหแลว ใหสํานักงานขนสงปลายทางตอบรับมายังสํานักงานขนสงตนทางใน
โอกาสแรกที่กระทําได
๑๒.๔ หนวยรับ เมื่อหนวยรับไดรับสิ่งอุปกรณจากสํานักงานขนสงปลายทางแลว ใหตอบรับมายัง
หนวยสงในโอกาสแรกที่กระทําได
๑๒.๕ หากสํานักงานขนสงปลายทางหรือหนวยรับไดรบั การติดตอเกีย่ วกับการสงสิ่งอุปกรณ
ลวงหนา จากสํานักงานขนสงตนทางหรือหนวยสง ใหตางหนวยตางแจงกันและกัน
หมวด ๕
ความรับผิดชอบ
ขอ ๑๓ ความรับผิดชอบ
๑๓.๐ ทั่วไป
๑๓.๑.๑ หนวยสง รับผิดชอบการบรรจุสิ่งอุปกรณลงหีบหอ ทําเรื่องหมายหีบหอ ทําเอกสารอัน
เกี่ยวของ ขอการขนสง สงมอบสิ่งอุปกรณใหกับสํานักงานขนสงตนทาง ขนสิ่งอุปกรณขึ้นพาหนะ
ณ ที่ตั้งการสงกําลังนั้นๆ และแจงขาวสารการสงสิ่งอุปกรณครั้งคราวนัน้ ใหหนวยทราบ
๑๓.๑.๒ สํานักงานขนสง รับผิดชอบในการดําเนินการสงสิ่งอุปกรณใหถึงที่หมายปลายทงตาม
จํานวนที่ตองการภายในเวลาที่กําหนด ทั้งนี้ จะตองใชเครื่องมือขนสงที่เหมาะสม และเต็มขีด
ความสามารถของเครื่องมือขนสงนั้น โดยคํานึงถึงความปลอดภัยและการประหยัดตามสถานการณ
ที่เปนอยูขณะนั้น สํานักงานขนสงจะรับผิดชอบก็แตจํานวนและสภาพของจํานวนและหีบหอ ซึ่ง
หนวยสงมอบให และสํานักงานขนสงไดออกใบตราสงใหแลวเทานั้น
๑๓.๑.๒.๑ สํานักงานขนสงตนทาง รับผิดชอบในการขนสงสิ่งอุปกรณตนทางตามจํานวนและ
สภาพของหีบหอ ซึ่งบรรทุกขึ้นพาหนะของหนวย ปฏิบัตกิ ารขนสง ณ ที่ตั้งหนวยสงไปจนกวาจะมี
การเปลี่ยนความรับผิดชอบของหนวยทหารขนสง

๑๓.๑.๒.๒ สํานักงานขนสงปลายทาง รับผิดชอบการขนถาย ณ สถานีปลายทาง และนําสิ่งอุปกรณ
ไปสงมอบใหแกหนวยรับ
๑๓.๑.๓ หนวยรับ รับผิดชอบในการรับมอบสิ่งอุปกรณจากสํานักงานขนสงปลายทาง และขนสิ่ง
อุปกรณ ลงจากพาหนะ ณ ตําบลที่กําหนด ตลอดจนแจงขาวสารการรับ สิ่งอุปกรณคราวนั้นใหแก
หนวยสงสิ่งอุปกรณทราบ
๑๓.๒ การปฏิบัติการเมื่อเกิดการบกพรองระหวางการขนสิ่งอุปกรณ
๑๓.๒.๑ หีบหอขาดจํานวน
๑๓.๒.๑.๑ สํานักงานขนสงปลายทาง เทื่อสงมอบสิ่งอุปกรณตามจํานวนที่มีไวจริงใหหนวยรับแลว
ใหรายงานผูบังคับบัญชาทราบ ดําเนินการตรวจสอบแลวแจงจํานวน หมายเลขหีบหอที่ขาดไป และ
สําเนาการสอบสวนใหสํานักงานขนสงตนทางทราบเพือ่ ดําเนินการตอไป
๑๓.๑.๒.๑ สํานักงานขนสงตนทางเมื่อไดรับแจงจากสํานักงานขนสงปลายทางแลว ใหรายงาน
ผูบังคับบัญชาทราบ หากปรากฏวาเปนการขาดจํานวนในระหวางความรับผิดชอบของตน ก็ให
ดําเนินการสอบสวนหาผูกระทําผิด หรือถาปรากฏวาเปนการขาดจํานวนในระหวางการขนสง
ทางพาณิชย นัน้ ๆ เพื่อสืบสวนหาขอเท็จจริงและดําเนินการสอบสวนจนถึงที่สุด แลวสําเนาให
หนวยสงทราบทั้งสองกรณี
๑๓.๑.๒.๓ หนวยสง พิจารณาและการจําหนายทดแทนตอไป
๑๓.๒.๒ หีบหอชํารุด
๑๓.๒.๒.๑ ใหหนวยปฏิบัตกิ ารขนสงตรวจสอบสิ่งอุปกรณภายในหีบหอ พรอมทั้งบันทึกผลลงใน
ใบรายการสิ่งอุปกรณในหีบหอ และจดการซอมแซม หรือเปลี่ยนหีบหอจนเปนที่เรียบรอยแลวสง
ตอไปยังหนวยรับ แลวแจงใหสํานักงานขนสงทราบทันที กับใหสํานักงานขนสงแจงใหหนวยรับ
และหนวยสงทราบถึงความเสียหายทีเ่ กิดขึ้นในโอกาสแรกที่กระทําได
๑๓.๒.๒.๒ หารปรากฏวาสิ่งอุปกรณขาดจํานวนหรือชํารุด ก็ใหสํานักงานขนสงปฏิบัติเชนเดียวกับ
ขอ ๑๓.๒.๑
๑๓.๒.๒.๓ เมือ่ หนวยรับตรวจสอบแลวปรากฏวา สิ่งอุปกรณขาดจํานวนหรือชํารุด ใหบนั ทึกลงใน
ใบรายการสิ่งอุปกรณหรือหีบหอ(ทบ.๔๐๐-๐๒๑)เพื่อใหทราบถึงความเสียหายนั้นมาจากหีบหอ
ชํารุด

หมวด ๖
การปฏิบตั ิตอสิ่งอุปกรณโพนทะเล
ขอ ๑๔ ในการปฏิบตั ิตอสิง่ อุปกรณโพนทะเล ใหเปนหนาที่ของกรมการขนสงทางบก รับผิดชอบใน
การดําเนินการ ประสานงาน และกํากับการทั้งปวง
ขอ ๑๕ การรับสิ่งอุปกรณจากตางประเทศ ใหเปนหนาทีข่ องกรมการขนสงทางบก ในการรับสิ่ง
อุปกรณจากทาเรือแลว ดําเนินการขนสงสิ่งอุปกรณไปยังคลังฝายยุทธบริการ หรือกรมฝายกิจการ
พิเศษที่รับผิดชอบสิ่งอุปกรณนั้น
๑๖. การสงสิ่งอุปกรณไปตางประเทศ ใหเปนหนาที่ของกรมการขนสงทหารบกดําเนินการรับสิ่ง
อุปกรณจากคลังฝายยุทธบริการ หรือคลังฝายกิจการพิเศษที่มีหนาที่รับผิดชอบในสิ่งอุปกรณ แลว
ดําเนินการสงสิ่งอุปกรณไปยังทาเรือ
หมวด ๗
ขอกําหนดอืน่ ๆ
ขอ ๑๗ การสงสิ่งอุปกรณเรงดวน หากหนวยสงมีความประสงคจะสงสิ่งอุปกรณเปนความเรงดวน
ใหหวั หนาหนวยสงลงหมายเหตุ และลงนามไวที่ดานหลังของใบขอขนสงตอจากรายการสุดทาย
และใหประทับตรา”เรงดวน” ดวยอักษรสีแดงขนาด ๒ เซนติเมตร ไวที่มุมบนขวาใบขอการสง
ดานหนา
ขอ ๑๘ การสงสิ่งอุปกรณดวยการขนสงพาณิชย
๑๘.๑ เมื่อทําการสงสิ่งอุปกรณ ดวยการขนสงทางพาณิชยทุกประเภท ใหปฏิบัติตาม ระเบียบ กฎ
ขอบังคับ ของการขนสงพาณิชยนนั้ ๆ
๑๘.๒ การขนสงสิ่งอุปกรณอันตรายไวเพลิงโดยการขนสงทางพาณิชย หากมีระเบียบของการ
ขนสงพาณิชย กําหนดใหรับรองความปลอดภัยตอสิ่งอุปกรณอันตรายไวเพลิงในทางเทคนิคใหเปน
หนาที่ของหนวยสง ออกหนังสือรับรองใหตามระเบียบการขนสงพาณิชยนั้นๆ
๑๘.๓ กอนที่จะรับพาหนะจากการขนสงพาณิชยเพื่อรับสงสิ่งอุปกรณใหสํานักงานขนสงตรวจสอบ
สภาพพาหนะวาเรียบรอยพอที่จะใหความปลอดภัยตอสิง่ อุปกรณซึ่งจะบรรทุก หากไมเรียบรอย
ใหเปลี่ยนเสียกอน
ขอ ๑๙ การขนสงสิ่งอุปกรณดวยเครื่องมือการขนสงของหนวย ในกรณีที่หนวยรับตั้งอยูหางจาก
หนวยสงในระยะไมเกิน ๕๐ กิโลเมตร ใหหนวยรับทําการขนสงดวยเครื่องมือขนสงของหนวย
เวนแตจะมีสิ่งอุปกรณ เกินขีดความสามารถของเครื่องมือขนสงที่หนวยมีอยู หรือในกรณีเรงดวน
เปนพิเศษใหหนวยนั้นขอรับการสนับสนุนจากหนวยทหารขนสงไดตามความจําเปน

ขอ ๒๐ การควบคุม ในการสงสิ่งอุปกรณครั้งคราวใด เมือ่ สํานักงานขนสง และหนวยสงพิจารณา
รวมมือกันเห็นวาสิ่งอุปกรณนั้นเปนสิ่งอุปกรณที่สําคัญ ซึ่งอาจถูกทําลายหรือสูญหายงาย ให
สํานักงานขนสงรายงานขอกําลังอันเหมาะสมจากผูบังคับบัญชา ซึ่งมีอํานาจสั่งใชทหาร หรืสารวัตร
ทหารในทองถิ่นนั้นรวมรักษาความปลอดภัยจากหนวยสงถึงหนวยรับ และใหสํานักงานขนสง
จัดการเกี่ยวกับการเดินทางดังนี้
๒๐.๑ ยุทธภัณฑซึ่งไมสามารถบรรจุหีบหอและจดสงที่มดิ ชิด หรือปลอดภัยได ใหหนวยสงทําบัญชี
ตรวจสอบและแจงรายการที่จําเปนตองตรวจสอบ เพื่อเปนหลักฐานในการสงมอบความรับผิดชอบ
ระหวางหนวยสง เจาหนาที่ควบคุม(ทหารหรือสารวัตรทหาร) และสํานักงานขนสงที่เกี่ยวของ
๒๐.๒ ใหหนวยสงทําบัญชีตรวจสอบขึ้น ๔ ชุด เก็บไวเปนหลักฐานของหนวยสง ๑ ชุด สําหรับ
สํานักงานขนสงตนทาง ๑ ชุด เจาหนาที่ควบคุม ๑ ชุด และสํานักงานขนสงปลายทาง ๑ ชุด
(แบบและวิธีการเขียนดูผนวก ช)
๒๐.๓ การสงมอบความรับผิดชอบใหดําเนินการตามลําดับดังนี้
๒๐.๓.๑ ใหหนวยสงแจงกําหนดวัน เวลาพรอมบรรทุก และสถานที่สงมอบยุทธภัณฑให
สํานักงานขนสงตนทางทราบ
๒๐.๓.๒ ใหสํานักงานขนสงตนทาง แจงกําหนดวัน เวลาสงมอบใหแกหนวยสงและเจาหนาที่
ควบคุมลวงหนา
๒๐.๓.๓ เมื่อถึงกําหนดวัน เวลาสงมอบใหเจาหนาที่หนวยสง เจาหนาที่ควบคุม และเจาหนาที่
ขนสงตนทาง รวมกันตรวจสอบยุทธภัณฑตามรายการสงมอบในบัญชีตรวจสอบแลว ใหเจาหนาที่
ดังกลาวลงนามรับ และสงมอบตอกันไวเปนหลักฐาน
๒๐.๓.๔ในกรณีที่มีการเปลี่ยนประเภทการขนสง ใหเจาหนาที่สํานักงานขนสงตนทางสงมอบความ
รับผิดชอบใหแกเจาหนาที่ควบคุม ณ ตําบลขนถาย
๒๐.๓.๕ใหเจาหนาทีควบคุมรับผิดชอบในการควบคุมสิ่งอุปกรณใหตรงตามบัญชีตรวจสอบ
จนกระทั่งไดทําการสงมอบใหเจาหนาที่ขนสงปลายทางและใหปฏิบัติดังนี้
๒๐.๓.๕.๑ การดําเนินการทางธุรการ
๒๐.๓.๕.๑.๑ เบี้ยเลี้ยง ใหใชเงินคาใชสอยชองกรมการขนสงทหารบก
๒๐.๓.๕.๑.๒ การเดินทาง ใหสํานักงานขนสงตนทางและปลายทางใหสนับสนุนตามความจําเปน
๒๐.๓.๕.๑.๓ การอํานวยความสะดวก ณ ตําบลปลายทางในสวนภูมภิ าค หรือหนวยใหการ
รับผิดชอบสนับสนุนเกีย่ วกับสิ่งอํานวยความสะดวกอื่นๆ ตามความจําเปน
๒๐.๓.๕.๒ ในกรณีที่อาจจะเปนอันตรายแกยุทธภัณฑไดงาย อาทิ เชน ขบวนยานพาหนะที่ขน
ยุทธภัณฑจอด ณ สถานีระหวางทางแหงใดแหงหนึ่ง ควรจัดผูควบคุมโดยใกลชดิ กับใหตรวจสอบ
เปนครั้งคราวตามความจําเปน โดยเฉพาะในยามวิกาล

๒๐.๓.๕.๓ หากปรากฏวามีพฤติการณสอไปในทางทุจริตใหดําเนินการระงับเหตุการณตามสมควร
แกกรณี หรือทําการจับกุมเพื่อสงมอบใหเจาหนาที่ฝายปกครองทองถิ่นตอไป
ขอ ๒๑ การสถิติ ใหหนวยสง สํานักงานขนสง และหนวยรับทําสถิติตามแบบในผนวก ซ,ฌ,ญ,ด
ตามลําดับ แลวรายงานสรุปผลการปฏิบัติในรอบเดือน ดังนี้
๒๑.๑ หนวยสง รายงานไปยังหัวหนาหนวยยุทธบริการ หรือกิจการพิเศษ ซึงหนวยสงนั้นสังกัดอยู
ภายใน ๓๐ วัน แลวใหหวั หนาฝายยุทธบริการ หรือฝายกิจการพิเศษสรุปรายงาน ไปยังกองทัพบก
ภายใน ๑๕ วัน นับตั้งแตไดรับรายงาน
๒๑.๒ สํานักงานขนสง รายงานไปยังเจากรมการขนสงทหารบกภายใน ๓๐ วัน ลัวใหเจากรมการ
ขนสงทหารบก สรุปรายงานไปยังกองทัพบกภายใน ๑๕ วัน นับตั้งแตวันไดรับรายงาน
๒๑.๓ หนวยรับ รายงานไปตามสายการบังคับบัญชา ภายใน ๑๕ วัน
ขอ ๒๒ การสงสิ่งอุปกรณประเภท ๕ ในการขอใหทําการขนสงสิ่งอุปกรณประเภท ๕ ใหปฏิบัติ
ตามระเบียบ คําสั่ง หรืคําชี้แจงที่เกี่ยวของอยางงเครงครัด ดังนี้
๒๒.๑ ในการเบิกจายสิ่งอุปกรณประเภทที่ ๕ ใหปฏิบัติตามระเบียบกองทัพบกฉบับที่ใชในปจจุบนั
๒๒.๒ การจายสิ่งอุปกรณประเภท ๕ ซึงจําเปนตองสงใหหนวยรับเปนรายยอย(ต่ํากวา ๖,๐๐๐
กิโลรัม) โดยทางรถไฟ หากไมสมารถจายจากคลังสนับสนุนได กับจําเปนตองใหคลังอื่นๆ
สนับสนุนแทนใหคลับสนับสนุนนั้นๆ สงตรงไปยังคลังสนับสนุนกอน ทั้งนี้ใหกองคลังแสง กรม
สรรพาวุธทหารบกควบคุมการแจกจายโดยตลอด
๒๒.๓ หากจําเปนตองสงเปนรายยอยโดยทางรถไฟใหแกคลังตางๆในเสนทางเดียวกัน
ใหปฏิบัติดังนี้
๒๒.๓.๑ สํานักงานขนสงตนทาง รวบรวมสิ่งอุปกรณประเภท ๕ ซึ่งจะตองสงใหหนวยรับใน
เสนทางรถไฟเดียวกัน แลวจัดสงไปในคราวเดียวกัน
๒๒.๓.๒ สํานักงานขนสงตนทางจัดเจาหนาที่ไปรอรับขบวนรถไฟเพื่อรักษา และแจกจายสิ่ง
อุปกรณประเภทที่ ๕ ตลอดจนเอกสารตามสถานีระหวางทาง
๒๒.๓.๓ ใหหนวยที่เกี่ยวของทั้งสิ้นดําเนินการติดตอสือ่ สาร ตามขอ ๑๒ ทุกประการ กับให
สํานักงานขนสงตนทางกําหนดและแจงรายละเอียดเพิ่มเติม ไดตามความจําเปน
๒๒.๓.๔ ใหสํานักงานขนสงปลายทาง และหนวยรับดําเนินการตางๆ เชน การจัดเจาหนาที่และ
ยานพาหนะไปรับมารับสถานีและการนําเขาไปเก็บในคลังตามระเบียบนี้ทุกประการ แมวาจะเปน
ยามวิกาลตาม

๒๒.๓.๖ หากไมมีเจาหนาทีด่ ังกลาวมารับ ณ สถานีใหเจาที่สถานีขนสงตนทางนําไปฝากที่หนวย
ปลายทางของการขนสงครั้งนั้น ใหหนวยสวนภูมภิ าคปลายทางติดตอ และแจงใหหนวยรับภายหลัง
ทั้งนี้ ใหผูบังคับหนอยสวนภูมิภาคซึ่งหนวยรับตั้งอยูและมิไดมารับยุทธภัณฑตามระเบียบนี้สบสวน
แลวเสนอผลตามสายการบังคับบัญชาถึงกองทัพบก
๒๒.๓.๗ หากมรการเปลี่ยนแปลงใดๆ ใหสํานักงานขนสงตนทางติดตอใหสํานักงานขนสง
ปลายทางทราบลวงหนาโดยดวน

ประกาศ ณ วันที่

เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๒

(ลงชื่อ) พลเอก อนุพงษ เผาจินดา
( อนุพงษ เผาจินดา )
ผูบัญชาการทหารบก
สบ.ทบ.
สําเนาถูกตอง
พ.อ.
(กานตพงศ อาภรณเอีย่ ม)
รอง จก.ขส.ขส.ทบ.
๗ พ.ค. ๕๒

ผนวก ก

ทบ.๔๐๐-๐๐๖
ใบเบิก
(หนวยจาย)

ที่
เบิกในกรณี

(หนวยเบิก)
เบิกให
รายการ

ชั้นตน

ทดแทน

ยืม

แผนที่....................ในจํานวน..................แผน
สายบริการเทคนิคที่ควบคุม
ประเภทสิ่งอุปกรณ
ประเภทเงิน
เลขที่งาน

จํานวนอนุมัติ คงคลัง คงรับ คงจาย หนวยรับ จํานวนเบิก ราคา หนวยละ ราคารวม จายจริง คางจาย

สวนที่ใชในการเบิก
แลวเห็นวา

ขอเบิกสิ่งอุปกรณตามที่ระบุวในชอง"จํานวนเบิก"
และมอบให.........................................................เปนผูรับแทน
............................................... ............................................
.............................................. ...................................
ผูตรวจสอบ
วัน/เดือน/ป
ผูเบิก
วัน/เดือน/ป
ใหจายเฉพาะในรายการและจํานวนที่ผูตรวจสอบเสนอ
ไดรับสิ่งอุปกรณตามรายการและจํานวนที่แจงไวในชอง
''จายจริงคางจาย" แลว

............................................... ............................................
ผูสั่งจาย
วัน/เดือน/ป
ตามรายการและจํานวนที่แจงไวในชอง"จายจริงคางจาย" แลว
............................................ ...........................................
ผูสงจาย
วัน/เดือน/ป

.............................................. ...................................
ผูเบิก
วัน/เดือน/ป
ทะเบียบหนวยจาย.........................................................

คําอธิบายวิธีเขียนใบเบิกสิง่ อุปกรณประเภท ๑,๓,๒ และ ๔
ชอง

วิธีเขียน

ที่............ใน จํานวน............แผน -ถาเบิกในครางนั้นๆใชใบเบิกเพียงใบเดียวก็หมดรายการ ใหเขียนแผนที่ ๑ ในจํานวน ๑ แผน ถาใช
ใบเบิกมากกวา ๑ เชน ใช ๓ แผน แผนที่ ๑ เขียนวา “แผนที่ ๑ ใน จํานวน ๓ แผน “ แผนที่ ๒ เขียน
วา “แผนที่ ๒ ในจํานวน ๓ แผน”แผนสุดทายเขียนวา “แผนที่ ๓ ในจํานวน ๓ แผน”
หนวยจาย
-เขียนชื่อของหนวยที่จายสิงอุปกรณ เชน แผนกคลังกองเครื่องอุปกรณการชาง กช.หรือ คลัง
พธ.จทบ.ล.บ. เปนตนแลวแตหนวยใดเปนผูเบิกอุปกรณ
-เขียนนามหนวยของหนวยเบิกของ เชน มทบ. ๓๓
หนวยเบิก

เบิกให.............
ที่
ยุทธบริการหรือสายงานที่
รับผิดชอบ
ประเภทสิ่งอุปกรณ
เบิกในกรณี

ประเภทเงิน
เลขที่งาน

ลําดับ
หมายเลขสิ่งอุปกรณ

-เขียนนามหนวยที่จะตองรับของนั้น ซึ่งโดยธรรมดาเปนหนวยขึ้นตรงของหนวยเบิก เชน ร.๑๗
พัน. ๓ หรือ ส.พัน.๔ เปนตน ในกรณีที่หนวยเบิกเปนผูรับรองเองไมตองลงในชอง”เบิกให “
-ที่ของใบเบิก แบงออกเปน๒ สวน เชน ๐๐๑/๕๑
๐๐๑ หมายถึง เลขทะเบียนใบเบิกในรอบปหนึ่ง เริ่มนับตั้งแต ๑ ม.ค. ของทุกป ๕๑ หมายถึง ป พ.ศ.
-ใหเขียนคํายอของสายยุทธการหรือสายงานกิจการพิเศษที่รับผิดชอบที่ได ประกาศใชแลว เชน
สพ.ช.สก. เปนตน
-ลงประเภทขอสิ่งอุปกรณที่ขอเบิก เชน ๒ ๔ หากมีชื่อมาตรฐานของสิ่งอุปกรณ(SNL) ก็ใหระบุไว
ดวย
-ถาเปนการเบิกชั้นตนหรือทดแทน หรืออยางใดก็ใหใชเครื่องหมาย x ลงในชองวางที่ตรงกันนั้น
การเบิกพกเศษใหเขียนคําวา”พิเศษ” ลงในชองขางลางแทนเครื่องหมายการเบิกเพื่อซอม สิ่งอุปกรณ
งดใชการใหเจียนคําวา งดใชการดวยอักษรสีแดงที่มุมบนขวาของใบเบิก
-หนวยเบิกไมตองเขียน และหมายถึงประเภทเงินที่ใชในการเบิกสิ่งอุปกรณเพื่อนําไปซอม
-หนวยเบิกไมตองเขียน ในกรณีที่ตองนําของที่เบิกไปทําการซอม เชน ชิ้นสวนเปนตน ใหลงเลข
งานไวดวย เพื่อสะดวกการคนและตรวจสอบ (ตรงกับเลขที่ใบสงซอมและสั่งงาน)
-ใหเริ่มตนลําดับรายการที่ ๑ ตั้งแตแผนที่ ๑ และตอไปตามลําดับจนหมดรายการ
-ใหลงหมายเลขสิ่งอุปกรณ ซึ่ง ทบ.ไดกําหนดไวหรือตามขอตกลง

ชอง

วิธีเขียน

รายการ

-ใหลงชื่อและรายละเอียดที่มีชื่อเปนภาษาไทยแลวใหลงชื่อเปน
ภาษาไทย ที่ไมมีชื่อเปนภาษาไทย ใหลงชื่อเปนภาษาอังกฤษ
๑๔๐๔-E-๔๒๑๙ และควรเรียงหมายเลขสิ่งอุปกรณตามลําดับ
จากนอยไปหามาก
-ลงจํานวนที่กําหนดไวในอัตราหรือตามระดับสิ่งอุปกรณที่กําหนด
ในกรณีที่ไมบงไวไมตองลง เวนวางไว
-ใหลงเปน ๓ รายการ แยกกันคือ คงรับ คางรับ คางจาย เชน ๑๐๐
๕๐/- หมายความวา คงรับ ๑๐๐ คางรับจากการเบิกครั้งที่แลว ๕๐
คางจายใหหนวยสนับสนุนของตน-ไมมี
-ใหเขียนหนวยที่ใชนับ เชน ชุด อัน ใบ ปน เปนตน
-คือจํานวนอนุมัติ ลบดวยยอดคงคลัง คางรับ ลบคางรับ บวกคาง
จาย
-หนวยเบิกไมตองเขียนชองนี้ เปนหนาที่ของหนวยจายลงราคา
-ราคาเดียวกับชอง”ราคาหนวยละ”
-หนวยเบิกไมตองเขียนชองนี้ เปนหนาที่ของหนวยจายเปนผูลงเมื่อ
ไดตรวจสอบแลว เห็นควรจายเทาใดก็ใหจายเทานั้น ในชองนี้ ใน
กรณีที่ไมมีของในคลัง ใหหนวยจายบันทึกลงคางจายดวย เชน
๑๐๐/๓๐ หมายความวาจายจริง ๑๐๐ และคางจาย ๓๐
เมื่อหมดรายการแลว ใหขีดเสนทแยง และเขียนวา “หมดรายการ”
ตลอดดังนี้
///////////////////////////////////หมดรายการ/////////////////////////////////////////
-มูลฐานใบเบิก ใหเขียนเหตุผลที่ทําการเบิกในครั้งนั้นดวย เชน
เบิกใหเต็มตามอัตราหรือเบิกเพื่อทดแทนของที่หมดไป หรือเบิก
เพื่อซอมแซมอุปกรณงดใชการเปนตน และบอกบอกชนิดจํานวน
ยุทธภัณฑหลักดวย
-ใหอางคูมือ อัตรา หรือคําสั่ง พรอมทั้งวันเดือนป ที่อนุมัติหรือ
ประกาศใช เชน คําสั่ง ทบ.ที่ ๑๐๓/๘๕๒๗ เรื่อง อัตราน้ํามัน
สําหรับปรนนิบัติบํารุง ลง ๔ พ.ค.๘๘ เปนตน
-เจาหนาที่บัญชีคุมหนวยจาย บันทึกการจาย เพื่อเสนอผูสั่งจาย
พรอมทั้งลงนาม
-ผูสั่งจายลงนามจายสิ่งอุปกรณ เพื่อเปนหลักฐานในการแจกจายผู
จายลงนามเพื่อเปนหลักฐานทางบัญชีระหวางหนวยเบิกและหนวย
จาย

จํานวนอนุมัติ
คงคลัง คางรับ คางงาย

หนวยนับ
จํานวนเบิก
ราคาหนวยละ
ราคารวม
จายจริงและคางจาย

หลักฐานที่ใชในการเบิก

ตรวจแลวเห็นวา
อนุมัติใหจายไดเฉพาะรายการ
และจํานวนที่ผูตรวจสอบเสนอไดจาย
ตามรายการและจํานวนที่แจงไว
ในชองจายจริงและคางจายแลว

ชอง

วิธีเขียน

เบิกสิ่งอุปกรณตามที่ระบุไวในของจํานวนที่เบิกและขอมอบให
........................เปน ผูรับแทน

-ผูทีสิทธิ์เบิกสิ่งอุปกรณ ระบุชื่อผูรับแทน ซึ่งไดเสนอชื่อลายเซ็น
ใหหนวยจายแลว และลงนามกํากับ หากที่เบิกไปรับเองก็ใหเวน
วางไว

สิ่งอุปกรณตามรายการและตามที่แจงไวในชอง “จายจริงคางจาย
จายแลว”ทะเบียนหนวยจาย

-เมื่อหนวยเบิกไดรับสิ่งอุปกรณจากหนวยแลว ก็ใหลงนามกํากับ
ถือเปนหลักฐานระหวางหนวยเบิกและหนวยจาย
-สําหรับทะเบียนหนวยจาย เพื่อสะดวกแกการตรวจสอบครั้งตอไป

ชอง

วิธีเขียน

สําหรับตรวจนับหีบหอ

-หมายเลขเรียงลําดับ(ภายนอกกรอบ) ตั้งแต ๑-๑๐๐ เจาหนาที่หนวย
รับซึ่งมีหนาที่ตรวจรับสิ่งอุปกรณ(สขส.ปลายทางและหนวยรับ)ใช
ในการตรวจนับหมายเลขหีบหอจาก สขส. ปลาบทางดังนี้ ถาถูกตอง
ให สขส.ปลายทางขีดเครื่องหมายที่ตัวเลขหีบหอที่พบกอนหลัง เชน
๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ และใหหนวยรับใชเครื่องหมายกายวางทับ เชน ๑
๒ ๓ ๕ ๖ ๗ ตามหมายเลขหีบหอที่พบกอนหลัง หากมีการพบ
ภายหลังใหหมายเหตุดวยการ วงกลมสีแดง รอบๆหมายเลขหีบหอ
นั้นๆ
-ถาเบิกใบคราวนั้นใชใบเบิกเพยงใบเดียวก็หมดรายการใหเขียนแผน
ที่ ๑ ในจํานวน ๑ แผน ถาใชใบเบิกมกกวา ๑ แผน เชน ๓ ใบ ใบที่ ๑
ใหเขียนวา ใบที่ ๑ ในจํานวน ๓ ใบ แผนที่ ๒ เขียนวา “แผนที่ ๒ ใน
จํานวน ๓ แผน”แผนสุดทายเขียนวา “แผนที่ ๓ ในจํานวน ๓ แผน”
-ใหหนวยเบิกลงที่ในใบเบิก โดยแบงเปน ๒ สวน สวนแรกเปน
หมายเลขทะเบียน ในรอบปหนึ่งโดยเริ่มตั้งแต ๑ ม.ค. และสวนที่ ๒
เปนปพ.ศ. เชน ๑๐๐/๕๑
-ลงวันที่หนวยที่ทําการเบิก สป.
-หนวยเบิกลงนามของหนวยเบิก
-หนวยเบิกลงนามของหนวยจาย
หนวยเบิกเขียนนามหนวยของหนวยที่จะไดรับสิ่งอุปกรณนั้น
โดยปรกติเปนหนวยขึ้นตรงของหนวยเบิก
-หนวยเบิกลงประมาณ วัน เดือน ป ซึงตองการใหสิ่งอุปกรณถึง
หนอยเบิกปรกติ ทบ. จะกําหนดประเภทของความเรงดวนไว และ
ใหหนวยเบิกลงประเภทตามที่กําหนด
-สขส. ตนทางลงที่ของใบตราสงที่กําหนดขึ้น
-หนวยเบิกลงประเภทของสิงอุปกรณตามสายงานที่กําหนดขึ้น
-ที่อนุมัติ หรืประกาศใชเกี่ยวกับการเบิกสิ่งอุปกรณครั้งคราวนั้น
-ผูที่มีสิทธเบิกสิ่งอุปกรณลงชื่อเพื่อเปนหลักฐานในการขอเบิก(อาจ
ใชกระดาษคารบอนดก็ได แตทุกแผนจะตองมีลายเซ็นที่ชัดเจน
-สขส. ตนทาง ลง วัน เดือน ป ที่ไดเริ่มสิ่งอุปกรณ
-สขส. ตนทาง ลง ประเภทการขนสงที่ใชในครั้งคราวนั้น เชน รถไฟ
-หนวยเบิกลงทะเบียนสารบรรณเมื่อไดสงใบเบิกออกจาก บก. ของ
หนวย
-หนวยจายลงทะเบียนสารบรรณเมื่อไดรับใบเบิกที่ บก. ของหนวย

แผนที่......ในจํานวน...........

ที่ใบเบิก

วันขอเบิก
หนวยเบิก
หนวยจาย
เบิกให
วันที่ตองการไดรับ
ลําดับความเรงดวน
ใบตราสง
ประเภทสิ่งอุปกรณ
หลักฐานที่ใชเบิก
ผูเบิก
วันสิ่งอุปกรณ
ประเภทการขนสง
ทะเบียนสารบรรณ
หนวยเบิก
หนวยจาย

ชอง

วิธีเขียน

หนวยรับ

-หนวยเบิกลงทะเบียนสารบรรณ เมื่อไดรับใบเบิกที่ บก. ของหนวย
อีกครั้งหนึ่งสําหรับ สขส. ตนทางและ สขส. ปลายทางใหพิจารณา
สวนที่วางของตนไดตอนหนึ่งที่เห็นไดงายภายในกรอบของใบเบิก
-หนวยเบิกลงลําดับหมายเลขสิ่งอุปกรณที่ขอเบิกโดยเริ่มตนลําดับที่
๑ ตั้งแตแผนที่ ๑ และตอไปจนหมดลําดับรายการ
-หนวยเบิกลงหมายเลขสิ่งอุปกรณและรายการที่จําเปนตามที่ตองการ
ขอเบิก
-หนวยเบิกลงจํานวนตามลําดับ หรืออัตราที่กําหนดไวใหและลง
จํานวนในครอบครองตามบัญชีนั้นๆ เชน ๑๐๐/๕๐ หมายความวา
จํานวนคางจายใหแกหนวยสนับสนุน
เชน -/๕ หมายความวา ไดมีการคางรับแตคางจาย ๕
-หนวยเบิกลงจํานวนที่ตองการขอเบิก(อัตรา-คงคลัง-คงรับ-คางจาย)
-หนวยจายลงจํานวนสิ่งอุปกรณ ซึ่งไดจายในครั้งคราวนั้นๆและ
จํานวนซึ่งคางจายไว เชน ๑๐๐/๒๐ หมายความวาจายจริง ๑๐๐ คาง
จาย ๒๐
-หนวยจายลงจํานวนหีบหอทั้งสิ้นในรายการนั้นๆ
-หนวยจายระบุประเภทหีบหอตามในรายการนั้นๆ เชน หีบ กลอง
-หนวยจายลงทะเบียนหีบหอตามลําดับ จํานวนหีบหอในรายการ
นั้นๆ
-หนวยเบิกลงรายการหนวยละรายการนั้นๆ
-หนวยจายลงราคารวมของสิ่งอุปกรณตามจํานวนที่จายจริง
-หนวยเบิกลงหมายเหตุการณตรวจนับหีบหอจาก สขส.ปลายทาง
-กรรมการตรวจรับสิ่งอุปกรณของหนวยเบิก ลงหมายเหตุการณ
ตรวจรับสิ่งอุปกรณ
-เจาหนาที่บัญชีคุมของหนวยจายลงนามและ วัน เดือน ป เพื่อเปน
หลักฐาน ในการเสนอกรจายจริง
-เจาหนาที่คลังซึ่งแจกจายสิ่งอุปกรณของหนวยจายลงนาม วัน เดือน
ป เพื่อเปนหลักฐานทางบัญชี
-เจาหนาที่บรรจุของหนวยจายลงนามการบรรจุ
-เจาหนาที่ สขส. ตนทาง ลงนามรับรองการรับมอบหีบหอจากหนวย
จาย
-หนวยจายลงจํานวนหีบหอแตละชนิดของการบรรจุตามจํานวนสิ่ง
อุปกรณ
-หนวยจายลงชนิดการบรรจุ เชน หีบ หอ มวน

ลําดับ
หมายเลขสิ่งอุปกรณและรายการ
ลําดับ/คงคลัง

จํานวนเบิก
จายจริง/คางจาย
หีบหอ
จํานวน
ประเภท
หมายเลข
ราคา หนวยละ
รวม
หมายเหตุ การตรวจนับหีบหอ
ผูตรวจสอบ
ผูสั่งจาย
ผูจาย

ผูบรรจุ
สขส.
หีบหอ
จํานวน
ชนิด

ชอง
จํานวนสิ่งอุปกรณ

วิธีเขียน

-โดยปกติสายงานฝายยุทธการ หรือฝายกิจการพิเศษจะแบงประเภทสิ่ง
อุปกรณตามความรับผิดชอบ ออกเปนจําพวก แตเพื่อสะดวกแกการ
ปฏิบัติในขณะยังมิไดจัดแบง ใหหนวยจายระบุขอความพอใหทราบ เชน
ยุทธภัณฑหลัก เครื่องอะไหล เครื่องมือชุด
รวม
-หนวยจายลงน้ําหนักทั้งสิ้นของแตละชนิดการบรรจุ
น้ําหนัก
-หนวยจายลงปริมาตรทั้งสิ้นของแตละชนิดการบรรจุ
ปริมาตร
-ใหสํานักงานขนสงตนทาง และปลายทางใหเครื่องหมายหรือชองวาง
ทางดานซายของหีบหอ จํานวนในขณะมอบสิ่งอุปกรณ หากปฏิบัติใช
เครื่องหมายหากคลาดเคลื่อนใหใชเครื่องหมาย แลวบันทึกไวทาง
ดานหลัง และให สขส.ตนทางใชชองแรก
ไดรับหีบหอไวแลว
-หนวยเบิกลงชื่อรับมอบสิ่งอุปกรณเปนหีบหอ และลงชื่อรับเอกสารจาก
สขส.ปลายทางและ ลง วัน เดือน ป กํากับไวเพื่อเปนหลักฐานทาง
เอกสาร
ไดรับเอกสารไวแลวผูรับตรวจนับสิ่งอุปกรณภายในหีบหอแลว -คณะกรรมการของหนวยเบิกลงนาม เพื่อเปนหลักฐานทางเอกสาร และ
เวนหมายเหตุ
เก็บจากคณะกรรมการเขาในคลัง
ไดรัยสิ่งอุปกรณไวแลว
-เจาหนาที่คลังของหนวยเบิกลงนาม วัน เดือน ป เพื่อเปนหลักฐานทาง
เอกสาร และเก็บจากคณะกรรมการเขาในคลัง
-สขส. ตนทางลงชนิดละจํานวนเอกสารซึ่งสงไปพรอมกับสิ่งอุปกรณ
จํานวนเอกสาร
ใบเบิก .................. ใบ
ใบตราสง ............... ใบ
..................................ใบ
............................. ....ใบ
ทะเบียนหนวยจาย
-หนวยจายลงทะเบียนเอกสารตามใบทะเบียนเอกสาของหนวยบัญชีคุม
-เมื่อหมดรายการแลว ใหขีดเสนทแยงและเขียนคําวา หมดรายการ
///////////////////////หมดรายการ////////////////////////////
-มูลฐานการเบิก ใหเขียนเหตุผลที่ทํากรเบิกในครั้งคราวนั้นตอจากหมด
รายการเชน เบิกขั้นตน เพื่อซอมรถที่งดใชการหรือการเพิ่มเติม
รายละเอียดเพื่อใหหนวยจายทราบความมุงหมายในการเบิกการสงและ
รับ สป.

ชอง

วิธีเขียน

๑.ที่
๒.วันที่
๓.หนวยจายหรือหนวยรับคืน
๔.หนวยเบิกหรือหนวยสงคืน
๕.เบิกให
๖.ชื่อยุทธภัณฑหลัก
๗.แบบ
๘.หมายเลขลําดับ

-ลงเลขที่ใบเบิกหรือใบสงคืน เชน ๐๓๑๑/๕๑
-ลงวันที่ที่เตรียมใบเบิกหรืใบสงคืน เชน ๑ พ.ค. ๕๑
-ลงนามหนวยจายหรือหนวยรับคืน เชน คส.๕ สพ.ทบ.
-ลงนามหนวยเบิกหรือหนวยสงคืน เชน กอง สพบ.พล.ร.๓
-ลงนามหนวยที่ตองการ สป.นี้ เชน ร.๖ พัน. ๒
-ลงชื่อยุทธภัณฑที่ใช สป. ที่จะเบิก เชน รยบ.๑/๔ ตัน
-ลงหมายเลข เลขแนบ หรือนามแนบ เชน MITSUBISHI หรือM.38
-สป.ลงหมายเลขที่เปนลําดับของยุทธภัณฑหลักนั้นๆ (ถาหนวยเบิก
ไมทราบก็ไมตองลง)

๙.หลักฐานที่อางอิง
๑๐.หมายเลขสิ่งอุปกรณ
๑๑.ใหทําเครื่องหมาย x
๑๒.รายละเอียด
๑๓.ความตองการ
๑๔.จํานวนและหนวยรับ
๑๕.จํานวนที่แสดงเปนจํานวน

-ลงคูมือสงกําลังที่นํามาใชเบิก

๑๖.ผูมีสิทธิเบิกหรือสงคืน

๑๗.ผูรับ สป.แทน

๑๘.วันรับเอกสาร
๑๙.เลขทะเบียน
๒๐.จํานวน

๒๑.การดําเนินการทางบัญชี
๒๒.ที่เก็บ
๒๓.จํานวน

-ลงหมายเลขหรือฯลฯ เชน ๒๕๓๐-T๓๑๗๖ หรือ ๒๓๓๐๘๗๖๕๔๓๑
-ลงในกรอบสี่เหลี่ยมวาเปนหมายเลขชนิดใด
-ลงชื่อสิ่งอุปกรณเชน Radieto ฯลฯ
-ใหทําเครื่องหมาย ลงในชองความตองการชนิดใดชนิดหนึ่ง
-ลงจํานวนที่ตองงการและหนวยนับ เชน ๒ หรือ ๑๐ ลิตร เปนตน
-ใหทําเครื่องหมาย ลงในกรอบสี่เหลี่ยมตามความประสงคที่จะเบิก
หรือสงคืนแลวเจาหนาที่ลงลายมือชื่อตรวจสอบและวันที่ เชน
ร.ท. ชาติ รับไทย ๒ พ.ค. ๑๐
-ลงลายมือ ผบ.หนวย (ตั้งแตระดับกองพันขึ้นไปที่สงลายมือชื่อมายัง
หนวยจายแลว) เชน พ.ต. สนิท พินิจงาม ผบ.กอง สพบ.พล.ร.๓ ๒
พ.ค.๑๐
-ลงนามผูที่จะมารับ สป.(ตองสงลายมือชื่อมายังหนวยจายแลว) เชน
จ.ส.อ. พิณ คลองแคลว
ชองหมายเลข ๑๘-๒๙ หนวยจายเปนผูที่ลงรายการ
-ลงวันทีรับเอกสาร เชน ๕ พ.ค. ๑๐
-ลงเลขทะเบียนเอกสารหนวยจาย เชน ๑๐๓๐๑
-ลงจํานวนการดําเนินการครั้งคราวนั้นๆ เชน จายจริง ๑ คางจาย ๑
หรือรับคืน ๒ แลวแตกรณีราคาหนวยละลงราคาของ สป.นั้น เชน
๕๐๐ บาท ราคารวม ๑,๐๐๐ บาท
-เจาหนาที่บัญชีคุม ลงนามวันที่ เชน จ.ส.อ.พินัย ๖พ.ค.๑๐
-ลงที่เก็บ สป.นั้นๆ เชน ๒๔-๑๒-๑๖(คลัง ๒๔แถว ๑๒ ตูชอง ๑๖)
-จํานวนดังกลาวเปนจํานวน ทําเครื่องหมาย ลงหนาชองแลวแตกรณี
แลวผูจายลงลายมือชื่อ และวันที่ เชน จ.ส.อ. พิทักษ ๗ พ.ค.๑๐

ชอง
๒๔.ผูตรวจสอบ
๒๕.จํานวนและประเภทหีบหอ
๒๖.น้ําหนัก
๒๗.ปริมาตร
๒๘.เจาหนาที่บรรจุ
๒๙.อนุมัติจายหรือรับคืนได
๓๐.เจาหนาที่ สขส.ตนทาง
๓๑.เจาหนาที่ สขส.ปลายทาง

๓๒.เจาหนาที่ตรวจรับหีบหอ
๓๓.เจาหนาที่รับ สป.

๓๔.การตรวจรับ สป.

๓๕.หมายเหตุ

วิธีเขียน
-หน.หนวยบัญชีคุม ลงลายมือชื่อผูตรวจ เชน ร.อ. สมภพ ๖ พ.ค. ๑๐
-จํานวนและประเภทหีบหอ เชน หีบ หรือ ๒ นัด
-ลงน้ําหนักชั่งได เชน ๕๐ กก.
-ลงปริมาตร ของหีบหอนั้นๆ เชน ๑๐ ลบ.ฟ.
-ลงลายมือชื่อ เชน จ.ส.อ. สมัคร ๘ พ.ค. ๑๐
-ลงลายมือชื่อผูที่มีสิทธิจาย สป.ได เชน พ.อ. แสวง ๖ พ.ค. ๑๐
ชอง ๓๐ –๓๑ เปนชองของเจาหาที่ สขส.
-เจาหนาที่ สขส. ตนทางลงลายมือชื่อรับหีบหอจากหนวยจาย เชน
จ.ส.อ. สุชาติ ๙ พ.ค. ๑๐
-เจาหนาที่ ตรวจรับหีบหอลงลายมือชื่อรับหีบหอจาก สขส.
ปลายทาง เชน จ.ส.อ. วินัย ๑๐ พ.ค. ๑๐
ชอง ๓๒-๓๕ หนวยรับ สป. เปนผูลงรายการ
-เจาหนาที่ตรวจรับหีบหอลงลายมือชื่อรับหีบหอจาก สขส.ปลายทาง
เชน จ.ส.อ. วินัย ๑๐ พ.ค. ๑๐
-เจาหนาที่รับ สป. ลงลายมือชื่อ สป. เชน จ.ส.อ. พิณ คลองแคลว
๑๒ พ.ค. ๑๐
-กรรมการตรวจรับ สป.ลงลายมือชื่อในการตรวจรับและวันที่ เชน
๑.พ.ต. วิชิต
๒.ร.อ. ธรรมนูญ
๓.จ.ส.อ. สิทธิ ๑๑ พ.ค. ๑๐
-ลงรายการหรือขอบกพรองในการตรวจรับหีบหอและจํานวน สป.
เชน หีบหอ ชํารุดแตกหัก ของขาดหาย

ลักษณะแบบพิมพ
๑.ขนาดกวาง ๖ ๑/๒ นิ้ว ยาว ๘ ๓/๘ นิ้ว
๒.กระดาษแอร-เมลลพิมพเปนชุด ๑ ชุด มี ๔ สี สีชมพู ๑ แผน สีฟา ๑ แผน สีเขียวออน ๑ แผน สีขาว ๑ แผน
๓.พิมพเปนเลมๆ ละ ๒๐ ชุดๆ ละ ๕ แผน ปกออนสีน้ําตาล ปดหัวทากาว และพิมพหนาปกดวย

คําอธิบายวิธีเขียนใบกํากับสิง่ อุปกรณประจําพาหนะ
ชอง

วิธีเขียน

ที่
ใบตราสงที่
พาหนะหมายเลข
ยศ,นามพลขับ
นามหนวย
ผูสง
ผูรับ
จาก
ถึง
สันทาง
จํานวน
ชนิด
รายการ

ลงที่เอกสารของใบกํากับสิ่งอุปกรณประจําพาหนะ
ลงหมายเลขใบตราสงซึ่งเกี่ยวของกับการสงสิ่งอุปกรณครั้งคราวนั้นๆ
ลงหมายเลขพาหนะซึ่งใชบรรทุกสิ่งอุปกรณนั้น
ระบุยศ -นามพลขับพาหนะ
ลงนมหนวยซึ่งพลขับนั้นสังกัดอยู
หมายถึงเจาหนาที่ของหนวยปฏิบัติการขนสงผูสงมอบสิ่งอุปกรณนั้นใหแกพลขับ
หมายถึงเจาหนาที่ผูรับมอบสิ่งอุปกรณจากพลขับ
ลงตําบล ที่ผูสง สงมอบสิ่งอุปกรณใหพลขับ
ลงตําบล ที่ผูรับ สงมอบสิ่งอุปกรณใหพลขับ
ระบุสนทางจากตําบลสงมอบสิ่งอุปกรณถึงตําบลรับสิ่งอุปกรณ
กรอกตัวเลขแสดงจํานวนหีบหอ
กรอกชนิดของหีบหอ
กรอกรายการสิ่งอุปกรณเพี่อใหทราบชื่อสิ่งอุปกรณที่ทําการขนสง พรอมทั้งหมาย
เลยหีบหอ (ถามี)

หมายเหตุ
ผูสง......วดป.
พลขับ......วดป.
ผูรับ........วดป.

สําหรับผูรับลงจํานวนที่ขาด เกิน ชํารุด หรือขอบกพรองอื่นๆ
ผูสงลงนาม พรอมทั้งวัน เดือน ป เพื่อเปนหลักฐานทางเอกสาร
พลขับลงนาม พรอมทั้งวัน เดือน ป เพื่อเปนหลักฐานทางเอกสาร
ผูรับลงนาม พรอมทั้งวัน เดือน ป เพื่อเปนหลักฐานทางเอกสาร

คําอธิบายวิธีเขียนสถิติการสงสิ่งอุปกรณของหนวยสง
ชอง
นามหนวยสง
สําหรับสายบริการ

ในระยะตั้งแต..........ถึง............
ใบขอการขนสง ที่...................
ลงวันที่
ใบเบิก+ใบสงคืน ใบเบิกหรือใบสงคืน

วิธีเขียน
ลงนามหนวยสง ซึ่งจัดทําสถิติการสิ่งอุปกรณ
ระบุกรมฝายยุทธการหรือกรมฝายกิจการพิเศษที่รับผิดชอบตอสิ่งอุปกรณนั้นๆ
เชน พธ.ทบ.สส.เปนตน และใหแยกสถิติเปนแตละสายบริการ
ลงวัน เดือน ป ของระยะรอบของรายงานตามที่ ทบ.กําหนด
ลงที่ชองใบขอการขนสงทั้งสิ้นในระยะรอบการบันทึก
กรอกวัน เดือน ป ของวันที่ทําใบขอการเบิก
ใหเขียนคําวา ใบเบิก หรือ ใบสงคืน ไวบรรทัดบนของที่ใบเบิกและที่ใบสงคืน
ทั้งสิ้น ตามใบขอการขนสง ครั้งคราวนั้นๆ เชน ใบขอการขนสง
ที่ใบเบิก
๐๐๑/๕๑
๑๑๗/๕๑
ที่ใบสงคืน
๑๕๗/๕๑

ลงวันที่
รับวันที่
สิ่งอุปกรณ
จํานวนหีบหอ น้ําหนัก ราคา
วันที่หนวยทหารขนสงรับไป
คาใชจาย คาทําหีบหอ
คาใชจายอื่นๆ รวมทั้งสิ้น
หนวยรับ
วันถึงหนวยรับ

-หมายถึง วัน เดือน ป ของใบเบิกหรือใบสงคืนแตละรายการ ซึ่งหนวยทําใบเบิก
หรือใบสงคืนระบุไว
-ลง วัน เดือน ป ที่ไดรับใบเบิกตามรายการนั้นๆ สําหรับใบสงคืนในการสงกลับ
ใหเวนวางไว
-ลงจํานวนหีบหอ,น้ําหนัก และราคาทั้งสิ้น ตามใบขอการขนสงแตละรายการ(ไม
ตองรวมแตละรายการของใบเบิกหรือใบสงคืน)
-ลงวัน เดือน ป ซึ่งหนวยปฏิบัติการขนสงจัดพาหนะมารับสิ่งอุปกรณที่หนวยสง
-ในชิ่งเหลานี้ สําหรับราคาของแตละครั้งตามใบขอการสงใหเวนวางไวแตใหเขียน
ในชองรวมตามระยะรอบในการบันทึกสถิติ
-ลงนามหนวยรับ ซึ่งหนวยสงไดจัดสิ่งอุปกรณไปให
-เมื่อหนวยสงไดรับแจงจากหนวยเกี่ยวกับการรับสิ่งอุปกรณในครั้งคราวนั้นแลวก็
ใหลง วัน เดือน ป ที่ไดรับทราบไวในชองนี้

คําอธิบายวิธีเขียนสถิติการรับสิ่งอุปกรณของสํานักงานขนสงตนทาง
ชอง

วิธีเขียน

นามสํานักงานขนสงตนทาง
สําหรับสายบริการ
ในระยะรอบตั้งแต.......
ใบขอการขนสง ที่
ลงวันที่
หนวย
วันรับใบการขนสงสิ่งอุปกรณ
จํานวนหีบหอ,น้ําหนัก,ราคา
หนวยรับ
วันที่รับจากหนวยสง
วันที่ทําการขนสง
ประเภทการขนสง

-ลงนามหนวยสํานักงานขนสงทางซึ่งจัดทําสถิติ
-ระบุกรมฝายยุทธบริการหรือกรมฝายกิจการพิเศษที่รับผิดชอบตอสิ่งอุปกรณ
นั้น เชน พบ.กช.เปนตน และใหแยกสถิติเปนแตสายบริการ
-ลง วัน เดือน ป ของระยะรอบในรอบการรายงานตามที่ ทบ.กําหนด
-ลงที่ของใบขอการขนสงทั้งสิ้นในระยะการบันทึก
-กรอก วัน เดือน ป ของวันที่ทําใบขอการขนสง
-หมายถึงหนวยที่ทําใบขอการขนสง
-ลงวัน เดือน ป ที่สํานักงานขนสงตนทางไดรับใบขอการขนสงในครั้งคราวนั้นๆ
-ลงจํานวนหีบหอ,น้ําหนัก และราคาทั้งสิ้นตามใบขอการขนสงแตละรายการ
-ลงนามหนวยที่รับสิ่งอุปกรณซึ่งหนวยสงระบุ
-ลง วัน เดือน ป ที่สํานักงานขนสง ตนทางไดรับใบขอการขนสงในครั้งคราวนั้นๆ
-ลงจํานวนหีบหอ,น้ําหนักและราคารวมทั้งสิ้นตามใบขอการขนสงแตละรายการ
-ลงนามหนวยที่รับสิ่งอุปกรณ ซึ่งหนวยสงระบุ
-ลงวัน เดือน ป ที่สํานักงานขนสงตนทางไดรับมอบสิ่งอุปกรณจากขนสงตนทาง
-ลงวัน เดือน ป ที่สํานักงานขนสงตนทางเริ่มทําการขอการขนสง
-กรอกประเภทการขนสง ซึ่งสํานักงานขนสงตนทางทําการขนสงตนทางทําการขนสง
สิ่งอุปกรณ เชน ทางรถไฟ ทางถนน ทางน้ํา เปนตน
-ลงที่ของใบตราสงซึ่งสํานักงานขนสงตนทางจัดทําขึ้นเพื่อทําการขนสงสิ่งอุปกรณ
-เมื่อสํานักงานขนสงตนทางไดรับแจงการรับมอบสิ่งอุปกรณจากสํานักงานขนสง
ปลายทางแลว ก็ใหลงวัน เดือน ป ที่รับทราบไวในชองนี้
-ลงประเภทของเอกสารซึ่งหนวยตอบรับ เชน ว.ที่๑๒๗/๒๕๕๑ หรือบันทึกขอความ
ที่ ๑๑๒๓/๒๕๕๑ –ใหลงจํานวนเงินซึ่งตองจายโดยแยกเปนคาพาหนะขน คาจางยกขน
คายึดตรึงและคาใชจายอื่นๆ ตามที่เปนจริง และตรงกับใบหลักฐานในใบตราสง(ชองใด
ไมมีคาจายตามที่ระบุไวใหเวนวางไว)
-สํานักงานขนสงตนทางลงหมายเหตุตามความจําเปน
-ใหรวมรายการทั้งสิ้นเฉพาะชองวาง
-หัวหนาหนวยของสํานักงานขนสงตนทางลงนาม และ วัน เดือน ป
-เจาหนาที่บันทึกสถิติของสํานักงานขนสงตนทางลงนามและวัน เดือน ป

ใบตราสง
วันถึงสํานักงานขนสงปลายทาง
หลักฐานการตอบรับ
คาใชจาย

หมายเหตุ
รวม
ตรวจถูกตองแลว
ผูบันทึก

คําอธิบายวิธีเขียนสถิติการรับสงสิ่งอุปกรณของสํานักงานขนสงปลายทาง
ชอง

วิธีเขียน

ลงนามสํานักงานขนสงแปลายทาง
สําหรับสายบริการ

-ลงนามหนวยสํานักงานขนสงปลายทาง ซึ่งจัดทําสถิติ
-ระบุกรมฝายยุทธการหรือกรมฝายกิจการพิเศษที่รับผิดชอบตอสิ่งอุปกรณ นั้น ๆ
เชน กส.ทบ. ,ขส.ทบ. เปนตนและใหแยกสถิติเปนแตละสายบริการ
-ลงวัน เดือน ป ของ ระยะ ในการรายงานตามที่ ทบ.กําหนด
-ลงที่ของใบตราสง ซึ่งสํานักงานขนสงปลายทางไดรับทั้งสิ้นในระยะรอบการ
บันทึก
-ลงจํานวนหีบหอ น้ําหนักและราคาทั้งสิ้นตามใบตราสงแตละรายการ

ระยะรอบตั้งแต……ถึง……..
ที่ใบตราสง
สิ่งอุปกรณ
จํานวนหีบหอ น้ําหนัก ราคา
หลักฐานการติดตอ
วันที่ไดรับการติดตอ
นามสํานักงานขนสงตนทาง
ประเภทการขนสง
วันสงมอบสิ่งอุปกรณ
สิ่งอุปกรณ
วันตอบรับ
คาใชจาย

หมายเหตุ
รวม
ตรวจถูกตองแลว
ผูบันทึก

-ลงประเภทเอกสารซึ่งสํานักงานขนสงตนทางไดแจงการสงสิ่งอุปกรณใหทราบ
ลวงหนา เชน ว.ที่ ๗๘/๒๕๕๑
-ลง วัน เดือน ป ที่ไดรับมอบเอกสารตามชอง หลักฐานการติดตอ
-ลงนามหนวยสํานักงานขนสงตนทางตามใบตราสงนั้นๆ
-หมายถึงประเภทการขนสงซึงสํานักงานขนสงตนทางใชสิ่งอุปกรณ
-หมายถึงวัน เดือน ป สํานักงานขนสงปลายทางไดรับสิ่งอุปกรณ
-ลง วัน เดือน ป ที่สํานักงานขนสงปลายทางสงมอบสิ่งอุปกรณใหแกหนวยรับ
-ลง วัน เดือน ป ที่สํานักงานขนสงปลายทางตอบรับสิ่งอุปกรณจากสํานักงาน
ขนสงตนทาง
-ลงจํานวนเงินซึ่งตองใชจายโดยแยกประเภทเปนคาพาหนะ คาจางยกขน คายึด
ตรึงและคาใชจจายอื่นๆตามที่เปนจริงและตรงกับหลักฐานในใบตราสง(ชองใด
ไมมีคาใชจายตามที่ระบุใหเวนวางไว)
-สํานักงานขนสงปลายทางลงหมายเหตุตามความจําเปน
-ใหรวมรายการทั้งสิ้นเฉพาะชองวาง
-หัวหนาของสํานักงานขนสงปลายทางลงนามและ วัน เดือน ป
-เจาหนาที่บันทึกสถิติของสํานักงานขนสงปลายทางลงนามและวัน เดือน ป

คําอธิบายวิธีเขียนสถิติการรับสิ่งอุปกรณของหนวยรับ

ชอง
นามหนวยรับ
สําหรับสายบริการ
ในระยะตั้งแต…..ถึง……..
ใบตาสง…….ที่
ใบตราสง……..ลงวันที่
ใบตราสง………หนวย
ที่ใบเบิกหรือที่ใบสงคืน
หนวยใบเบิกใบสงคืน

ลงวันที่
สิ่งอุปกรณ
จํานวนหีบหอ น้ําหนัก ราคา
รับจาก
หลักฐานการติดตอ
วันที่ไดรับ
คาใชจาย
หมายเหตุ
ตรวจถูกตองแลว
ผูบันทึก

วิธีเขียน
ลงนามหนวยสง ซึ่งจัดทําสถิติการสิ่งอุปกรณ
ระบุกรมฝายยุทธการหรือกรมฝายกิจการพิเศษที่รับผิดชอบตอสิ่งอุปกรณนั้นๆ เชน พธ.ทบ.
สส.เปนตน และใหแยกสถิติเปนแตละสายบริการ
ลงวัน เดือน ป ของระยะรอบของรายงานตามที่ ทบ.กําหนด
ลงที่ชองใบขอการขนสงทั้งสิ้นในระยะรอบการบันทึก
กรอกวัน เดือน ป ของวันที่ทําใบขอการเบิก
ใหเขียนคําวา ใบเบิก หรือ ใบสงคืน ไวบรรทัดบนของที่ใบเบิกและที่ใบสงคืนทั้งสิ้น ตามใบ
ตราสงครั้งคราวนั้น

ที่ใบเบิก
๐๐๑/๕๑
๑๑๗/๕๑
ที่ใบสงคืน
๑๕๗/๕๑

ลง วัน เดือน ป ที่ไดรับใบเบิกตามรายการนั้นๆ สําหรับใบสงคืนในการสงกลับใหเวนวางไว
ลงจํานวนหีบหอ,น้ําหนัก และราคาทั้งสิ้น ตามใบขอการขนสงแตละรายการ(ไมตองรวมแต
ละรายการของใบเบิกหรือใบสงคืน)
ลงสํานักงานขนสงซึ่งสงมอบสิ่งอุปกรณให
ระบุประเภทเอกสาร ซึงหนวยสงแจงใหทราบ เชน ว.ที่ ๑๒๒/๒๕๕๒
ลงวัน เดือน ป ที่ไดรับสิ่งอุปกรณ
ลงจํานวนเงิน ซึ่งตองใชจายเกี่ยวกับการรับมอบสิ่งอุปกรณ
หนวยรับลงหมายเหตุตามความจําเปน
หัวหนาหนวยรับ ลงนามและวัน เดือน ป
เจาหนาที่บันทึกสถิติของหนวยรับลงนาม และวันเดือน ป
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สารบัญ
บทที่ ๑ กล่าวทั่วไป
นิยาม
การแบ่งประเภทของสิ่งอุปกรณ์
วัตถุประสงค์ของการเก็บรักษาสิ่งอุปกรณ์
ปัจจัยมูลฐาน
บทที่ ๒ การปฏิบัตกิ ารเก็บรักษาสิ่งอุปกรณ์
พันธกิจของการเก็บรักษาสิ่งอุปกรณ์
ประเภทของการเก็บรักษา
แบบของสิ่งอานวยความสะดวกในการเก็บรักษาสิ่งอุปกรณ์
การวางแผนการเก็บรักษาสิ่งอุปกรณ์
พื้นที่การเก็บรักษา
บทที่ ๓ ระบบการแจ้งตาแหน่งที่เก็บ
ระบบการแจ้งตาแหน่งที่เก็บ
การสารวจตาแหน่งที่เก็บ
บทที่ ๔ หลักการเก็บรักษาสิ่งอุปกรณ์
อุปกรณ์ในการเก็บรักษา
รูปแบบของกองสิ่งอุปกรณ์
ทิศทางของการจัดวางสิ่งอุปกรณ์
กฏของการเก็บรักษาที่ปลอดภัย
เครื่องหมายเพื่อความปลอดภัย
การเก็บรักษาสิ่งอุปกรณ์ที่มีคุณสมบัติพิเศษ

หน้า
๑
๒
๔
๔
๖
๑๐
๑๑
๑๓
๑๗
๒๗
๓๕
๓๘
๔๐
๔๓
๔๖
๔๘
๕๐
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บทที่ ๕ การรับและการจัดส่ง
การรับสิ่งอุปกรณ์
การจัดส่งสิ่งอุปกรณ์
บทที่ ๖ การสารวจและการตรวจสภาพสิ่งอุปกรณ์
ความมุ่งหมายของการสารวจและตรวจสภาพสิ่งอุปกรณ์
การสารวจสิ่งอุปกรณ์
การสารวจตาแหน่งที่เก็บ
การตรวจสภาพสิ่งอุปกรณ์
บทที่ ๗ ความปลอดภัย
ความปลอดภัยจากอุบัติเหตุ
ความปลอดภัยเกี่ยวกับการเก็บรักษาทั่วไป
การควบคุมแมลงและสัตว์
การป้องกันอัคคีภัย
บทที่ ๘ การยกขนสิ่งอุปกรณ์
เครื่องมือยกขน
หลักการยกขน
การเลือกใช้เครื่องมือยกขน
การพิจารณาความต้องการเครื่องมือยกขน
บทที่ ๙ การหุ้มห่อและการบรรจุหีบห่อ
การหุ้มห่อ
การบรรจุหีบห่อ
****************************

หน้า
๕๔
๕๙
๖๘
๖๘
๗๑
๗๒
๗๗
๘๑
๘๔
๘๘
๙๒
๙๕
๙๖
๙๘
๑๐๑
๑๐๔

บทที่ 1
กล่าวทั่วไป
1. กล่าวนา
1.1 ความสาคัญประการหนึ่งของการดารงคามมั่นคงของประเทศชาติไว้คือ ความสามารถ
ในการใช้ทรัพยากรของชาติอย่างมีประสิทธิภาพและประหยัด การส่งกาลังเป็นงานส่วนหนึ่งที่ยแยกออกไม่ได้
จากความสามารถที่กล่าวนั้น และการเก็บรักษาสิ่งอุปกรณ์ก็เป็นห่วงเชื่อมที่สาคัญยิ่งในสายโซ่แห่งการส่งกาลัง
จากผู้ผลิตไปยังผู้บริโภค เพราะการเก็บรักษาสิ่งอุปกรณ์เป็นเครื่องมือช่วยปรับอัตราการบริโภคที่ขึ้น ๆ ลง ๆ
อยู่เสมอให้ได้ดุลย์กับอัตราการผลิตและสามารถสนับสนุนหน่วยใช้ได้ทันเวลา
1.2 ปัจจัย 3 อย่างในหน่วยงานการเก็บรักษาสิ่งอุปกรณ์ คือ พื้นที่ กาลังพล และ
เครื่องมือยกขน ปัจจัยเหล่านี้ต้องได้รับการจัดงานอย่างระมัดระวังเพื่อประกันประสิทธิภาพอันสูงสุด ไม่ว่าใน
หน่วยงานเก็บรักษาใด ๆ ก็ตาม เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในการเก็บรักษาสิ่งอุปกรณ์ต้องเป็นนักวางแผนและ
ผู้จัดการที่ดี เพื่อที่จะให้บรรลุผลสาเร็จตามความมุ่งหมาย ด้วยการใช้ กาลังพล เวลา และวัสดุให้น้อยที่สุด
เจ้าหน้าที่ผู้นั้นจะต้องเป็นผู้กาหนดว่า จะทาอะไร เมื่อไร ทาอย่างไร และใครเป็นผู้ทา
1.3 การจัดงานคลังและการเก็บรักษาสิ่งอุปกรณ์ ที่มีอยู่มากมายหลายพันหลายหมื่นราย
การให้ได้ผลตามความมุ่งหมาย จึงต้องดาเนินการให้ถูกต้องตามหลักวิชาการ เพื่อที่จะให้การรับ การเก็บรักษา
และการจ่ายสิ่งอุปกรณ์อยู่ในลักษณะประหยัด และมีประสิทธิภาพ ด้วยความมั่นใจว่าสิ่งอุปกรณ์เหล่านั้นได้
เก็บรักษาไว้อย่างปลอดภัยที่สุด พร้อมทั้งสามารถนาออกมาจ่ายหรือใช้ประโยชน์ได้โดยรวดเร็วทันเวลา
1.4 เมื่อการดาเนินงานเป็นไปตามหลักวิชา อันมีหลักการแล้ว เราก็สามารถที่จะประหยัด
ปัจจัยสาคัญ 3 อย่าง ที่จะต้องใช้ในการปฏิบัติการเก็บรักษาสิ่งอุปกรณ์ในเบื้องต้นได้เป็นอย่างดี นอกจากนั้น
การเก็บรักษาสิ่งอุปกรณ์ที่ดียังสามารถป้องกันอุบัติเหตุและความเสียหายต่าง ๆ ได้อีกด้วย
2. นิยาม
2.1 การคลังและการเก็บรักษาสิ่งอุปกรณ์ หมายถึงกรรมวิธีต่าง ๆ ที่จะต้องปฏิบัติต่อสิ่ง
อุปกรณ์ นับแต่สิ่งอุปกรณ์ได้เข้ามาสู่สายการส่งกาลังจนกระทั่งสิ่งอุปกรณ์นั้นได้ไปถึงมือผู้ใช้หรือผู้บริโภคตามที่
ต้องการแล้ว หรือพ้นไปจากสายงานการส่งกาลังด้วยวิธีการจาหน่าย
2.2 การคลังสิ่งอุปกรณ์ หมายถึงการจัดหน่วย กรรมวิธีต่าง ๆ ที่ปฏิบัติต่อสิ่งอุปกรณ์เพื่อ
การแจกจ่ายหรือสะสมยุทธภัณฑ์ สารองระดับ การส่งสิ่งอุปกรณ์ไปให้ผู้ใช้ การเก็บรักษา การซ่อมบารุงประจา
ที่ การควบคุม สิ่งอุปกรณ์ทางบัญชี การจาหน่ายสิ่งอุปกรณ์ ตลอดจนการถนอมรักษา และป้องกัน การเลือก
คลังเพื่อเก็บรักษาสิ่งอุปกรณ์ด้วย
2.3 การเก็บรักษาสิ่งอุปกรณ์ หมายถึง การครอบครองและการเก็บรักษาสิ่งอุปกรณ์เพื่อ
การใช้ประโยชน์ในอนาคต
ซึ่งหมายถึงการเตรียมการและการวางแผนการในการปฏิบัติต่อสิ่งอุปกรณ์ที่จะ
รับเข้าเก็บรักษา กรรมวิธีในการเก็บรักษาและการส่งสิ่งอุปกรณ์ไปให้แก่ผู้ใช้
2.4 คลังสิ่งอุปกรณ์ คือหน่วยงานที่มีพันธกิจปฏิบัติต่อสิ่งอุปกรณ์ที่เก็บสะสมไว้ ด้วยการ
จ่ายเป็นก้อน (wholesale) ดังนี้
2.4.1 พันธกิจการแจกจ่าย (distribution function) ซึ่งรวมทั้งการรับ การเก็บ
รักษา การถนอมรักษา และการส่งสิ่งอุปกรณ์ไปให้ผู้ใช้
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2.4.2 พันธกิจการซ่อมบารุง (maintenance function) ซึ่งหมายถึงการซ่อม
ใหญ่การซ่อมบารุงตามขั้น การทาให้เหมือนใหม่ การทางานซ้าเพื่อการวิเคราะห์ การดัดแปลงแก้ไข
การตรวจสอบและการทดสอบสิ่งอุปกรณ์และยุทธภัณฑ์ที่คลัง สิ่งอุปกรณ์นั้นรับผิดชอบ
2.4.3 พันธ์กิจสัมพันธ์ (related function) เช่น การควบคุมสิ่งอุปกรณ์ทางบัญชี
การจัดส่วนประกอบชุด (กระโจม,สูทภัณฑ์, เครื่องสนาม ) และการจาหน่ายสิ่งอุปกรณ์ เป็นต้น
2.4.4 พันธกิจอื่น ๆ (other function) ตามที่กาหนด
2.5 สิ่งอุปกรณ์ (supplies) หมายถึงสิ่งของที่จาเป็นทั้งมวลสาหรับหน่วยทหาร รวมทั้ง
ที่มีไว้เพื่อการดารงอยู่และการปฏิบัติของหน่วยทหารด้วยเช่น อาหาร เครื่องแต่งกาย เชื้อเพลิง สัตว์
ยานพาหนะ อาวุธ กระสุน วัตถุระเบิด เครื่องจักรกล ตลอดจนเครื่องมือเครื่องใช้ต่าง ๆ เป็นตัน
3. การแบ่งประเภทสิ่งอุปกรณ์เพื่อการเก็บรักษา อาจแบ่งได้ ดังนี้
3.1 สิ่งอุปกรณ์ครบชุด (หรือยุทธภัณฑ์สาเร็จรูป) ได้แก่ สิ่งอุปกรณ์ ที่ทางานได้สมบูรณ์ใน
ตัวเอง โดยประกอบรวมกันครั้งสุดท้ายเป็นชุดเรียบร้อยด้วยองค์ประกอบส่วนประกอบหรือชิ้นส่วนต่าง ๆ ซึ่ง
พร้อมจะใช้ได้ตามความมุ่งหมายในการใช้สิ่งอุปกรณ์ครบชุดนั้น ๆ เช่น รถถัง เครื่องบิน, เรือ, โรงงานจักรกล
เคลื่อนที่ เป็นต้น
3.2 ชิ้นส่วนซ่อม ได้แก่ ชิ้นส่วนชิ้นใดชิ้นหนึ่ง องค์ประกอบ หรือส่วนประกอบซึ่งใช้ใน
การซ่อมบารุง สิ่งอุปกรณ์สาเร็จรูปหรือองค์ประกอบหรือส่วนประกอบนั้น ๆ
3.3 กระสุน ได้แก่ กระสุนต่าง ๆ ซึ่งหมายรวมถึงวัตถุระเบิด ดินขับกระสุน พลุสัญญาณ
วัสดุนิวเคลียร์ เคมี ชีวะ ซึ่งใช้ในการตั้งรับ รุกและการทาลายด้วย
3.4 น้ามันเชื้อเพลิง ได้แก่ น้ามันปิโตเลียม น้ามันต่าง ๆ และน้ามันหล่อลื่น
3.5 อาหาร ได้แก่ อาหารต่าง ๆ ซึ่งอาจเก็บเย็นหรือเก็บไว้สด ๆ เช่น ผัก ผลไม้ เป็นต้น
3.6 ของยั่วใจหรือของขายง่าย (sensitive) ได้แก่ ของที่ขายง่ายในตลาดมืด บางอย่างมี
มูลค่าสูงเมื่อเทียบอัตรากับขนาดของมัน นาไปขายต่อได้ราคา เป็นสิ่งที่เย้ายวนชวนให้ลักขโมยเป็นสิ่งที่มีค่าซึ่ง
ต้องการความระมัดระวังในการเก็บรักษาให้ปลอดภัย เช่น ยารักษาโรค ของมึนเมา อุปกรณ์เกี่ยวกับจักษุ
ประสาท เครื่องมือชุดย่อย และของขายในร้านค้า เป็นต้น
3.7 ยุทธภัณฑ์ลับ ได้แก่ สิ่งอุปกรณ์ที่ตองมีการระวังป้องกันเป็นอย่างดี เพราะมีความ
สาคัญต่อการป้องกันประเทศ เช่น เครื่องมือสื่อสาร, คอมพิวเตอร์, จรวด
3.8 วัสดุอันตราย ได้แก่ สิ่งอุปกรณ์ที่ต้องเก็บรักษาไว้เป็นพิเศษ ตามลักษณะของสิ่ง
อุปกรณ์นั้น ๆ โดยมีลักษณะเป็นของกัดกร่อน ของไว้ไฟ เช่น สี น้ามันซักเงา ผลิตภัณฑ์น้ามัน ยาพิษ และกรด
ต่าง ๆ
3.9 ของรูปร่างแปลก ๆ หรือของที่บี้แบนเสียหายได้ ได้แก่ พวกไม้กวาด ไม้ถูพื้น ขดเชือก
และธัญญาหาร เป็นต้น
4. วัตถุประสงค์ของการบริหารงานการเก็บรักษาสิ่งอุปกรณ์
4.1 เพื่อให้เลือกใช้แบบ ชนิดของสิ่งอานวยความสะดวกในการเก็บรักษา สิ่งอุปกรณ์ได้
ถูกต้อง
4.2 เพื่อให้สามารถพิสูจน์ทราบและรู้ถึงเหตุผลในเรื่องของปัจจัย กรรมวิธี วิธีปฏิบัติเครื่อง
มือเครื่องใช้และข้อจากัดต่าง ๆ ในการวางแผนใช้พื้นที่เก็บรักษา และการทาผังการจัดวางสิ่งอุปกรณ์
4.3 เพื่อให้ทราบถึงวิธีคานวณความต้องการพื้นที่การเก็บรักษาสิ่งอุปกรณ์
4.4 เพื่อให้ทราบถึงเหตุผลของวัตถุประสงค์ขั้นต้น 4 ประการในการเก็บรักษาสิ่งอุปกรณ์
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4.5 เพื่อให้สามารถพิสูจน์ทราบและรู้ถึงเหตุผลโดยเฉพาะของกรรมวิธีการเก็บรักษาสิ่ง
อุปกรณ์ที่ถูกต้องและไม่ถูกต้อง
5. ขอบเขตของการเก็บรักษาสิ่งอุปกรณ์ การเก็บรักษาสิ่งอุปกรณ์นั้นมีวิธีการปฏิบัติในขอบเขต
ดังนี้
5.1 การเตรียมการด้วยการวางแผน ที่จะปฏิบัติต่อสิ่งอุปกรณ์ที่จะมาถึงที่เก็บรักษาใน
อนาคต
5.2 การรับสิ่งอุปกรณ์ ณ ที่ที่ใช้ในการเก็บรักษานั้น
5.3 การดาเนินกรรมวิธีทั้งปวงและการยกขนสิ่งอุปกรณ์ ขณะที่อยู่ในที่ที่เก็บรักษานั้น
5.4 การจัดส่งสิ่งอุปกรณ์ จากที่ที่เก็บรักษา
6. วัตถุประสงค์ของการเก็บรักษาสิ่งอุปกรณ์ มี 4 ประการ
6.1 ใช้พื้นที่ที่มีอยู่อย่างเต็มที่ คือ การพิจารณาถึงพื้นที่ที่มีอยู่ ประกอบกับขนาด ชนิดและ
จานวนของสิ่งอุปกรณ์ เพื่อให้สามารถใช้พื้นที่ให้ได้ประโยชน์ทุกตารางนิ้ว ทั้งในทางดิ่งและทางระดับ เท่าที่
พื้นที่นั้นจะสามารถรับน้าหนักได้โดยอาศัยเครื่องมือยกขนและอุปกรณ์ช่วยในการเก็บรักษา พร้อมทั้งวิธีในการ
จัดวางเข้าช่วย
6.2 ให้ประหยัดแรงงานและเวลา เป็นผลที่ได้จากการจัดวางแผนการเก็บรักษาสิ่งอุปกรณ์
ที่เรียบร้อยและเหมาะสม และได้จัดวางสิ่งอุปกรณ์เข้าที่ตามตาแหน่งที่กาหนดเสียตั้งแต่โอกาสแรก ซึ่งจะเป็น
การช่วยให้สามารถใช้กาลังพลและเครื่องมือยกขนได้เหมาะสมแก่งานภายในเวลาอันรวดเร็ว หลีกเลี่ยงการขน
ย้ายสับเปลี่ยนในภายหลังตลอดจนสามารถลดระยะทางและเวลามนการแจกจ่ายและรับส่งได้เป็นอย่างมาก
6.3 ให้สามารถเข้าถึงสิ่งอุปกรณ์ได้มากที่สุด วัตถุประสงค์ในข้อนี้ต้องอาศัยปัจจัยหลาย
อย่าง ปัจจัยที่สาคัญที่สุดคือ การเดิน (aisles) และประตู ปัจจัยทั้งสองอย่างนี้มีผลกระทบกระเทือนต่อการจัด
วางสิ่งอุปกรณ์ภายในคลังเป็นอย่างมาก ที่ตั้งของประตูย่อมสัมพันธ์กับทางเดินอย่างใกล้ชิด และแม้ว่าจะต้องมี
ประตูเพื่อให้เป็นทางผ่านก็ไม่ควรให้กว้างเกินไปหรือมากเกินไปโดยไม่จาเป็น จะเป็นการสิ้นเปลืองพื้นที่เก็บ
รักษาสิ่งอุปกรณ์ แต่ถ้ามีน้อยก็จะทาให้การปฏิบัติงานล่าช้า ประตูทาให้มีทางเข้าออก ช่วยให้มีการเลี้ยว
น้อยลง และช่วยให้การขนย้ายสิ่งอุปกรณ์ไหลเป็นเส้นตรง ส่วนทางเดินเป็นทางที่นาไปสู่ที่เก็บสิ่งอุปกรณ์
เชื่อมต่อกับชานบรรทุก และเป็นพื้นที่สาหรับใช้เครื่องมือยกขน
6.4 ให้ความคุ้มครองต่อสิ่งอุปกรณ์ได้มากที่สุด ต้องเก็บรักษาสิ่งอุปกรณ์ไว้ในที่ซึ่งปลอด
ภัย มีการตรวจตราป้องกันสิ่งอุปกรณ์ให้อยู่ในสภาพที่จะจ่ายได้ทันทีเสมอ ภัยต่าง ๆ ที่จะมีต่อสิ่งอุปกรณ์
ได้แก่ การลักเล็กขโมยน้อยสภาพของดินฟ้าอากาศเพลิง อุณหภูมิสูง หรือต่ามาก กลิ่น แสงสว่าง ความร้อน
แมลงและสัตว์ และการเสื่อมสภาพ นอกจากนั้นสิ่งอุปกรณ์ที่กองกันเป็นกลุ่มก้อน และข้อจากัดต่าง ๆ ก็เป็น
มาตราการที่จะให้ความคุ้มคอรงต่อสิ่งอุปกรณ์ได้มากที่สุดเช่นกัน
7. ปัจจัยมูลฐาน การเก็บรักษาสิ่งอุปกรณ์จะบรรลุผลสาเร็จได้ผลดี จาเป็นต้องอาศัยปัจจัยมูลฐาน
3 อย่าง คือ
7.1 พื้นที่ (space) หมายถึง แบบต่าง ๆ ของสิ่งอานวยความสะดวกที่ใช้เพื่อความมุ่ง
หมายในการเก็บรักษา และป้องกันสิ่งอุปกรณ์ ซึ่งได้แก่ อาคาร สิ่งปลูกสร้างและพื้นที่ต่าง ๆ
7.2 กาลังพล (man power or personnel) ถ้าปราศจากกาลังพลเสียแล้ว ก็ไม่
สามารถดาเนินการเก็บรักษาสิ่งอุปกรณ์อย่างถูกต้องและเหมาะสมได้ กาลังพลเหล่านี้เป็นบุคคลประเภทต่างๆ
ที่มีความชานาญเป็นพิเศษเฉพาะอย่างต่างกัน เช่นผู้กากับดูแล เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ เจ้าหน้าที่สารวจ
เจ้าหน้าที่ตรวจตราดูแล เจ้าหน้าที่บรรจุหีบห่อ เจ้าหน้าที่กาลังใส่ของ เจ้าหน้าที่เก็บรักษา หรือเจ้าหน้าที่คลัง
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และเจ้าหน้าที่ประจาเครื่องมือยกขน การใช้คนมีความสามารถและเหมาะสมกับงานจะเพิ่มประสิทธิภาพและ
ลดค่าใช้จ่ายลงได้ เป็นต้น
7.3 เครื่องมือยกขน (materials handling equipment) ถ้าจะใช้กาลังพลอย่าง
มีประสิทธิภาพในการเก็บรักษาสิ่งอุปกรณ์แล้วก็จะเป็นต้องมีเครื่องมือกลและเครื่องมือในการยกขนสิ่งอุปกรณ์
ที่มีน้าหนักมาก ๆ อย่างเพียงพอ เครื่องมือยกขนนี้ประกอบด้วยเครื่องช่วยหรือเครื่องทุ่นแรง ซึ่งทาให้การยก
ขนสิ่งอุปกรณ์ง่ายขึ้นและรวดเร็วขึ้น และทาให้ลดความต้องการแรงงานที่ต้องใช้แรงกายน้อย เครื่องมือยกขน
ได้แก่ รถยกขน รถลากจูง รถปั่นจั่น รถพ่วง รถเข็น และรางเลื่อนต่าง ๆ

ใช้พื้นที่ว่างให้ได้ประโยชน์

ท
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ง
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ดับ
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บทที่ 2
การปฏิบัติการเก็บรักษาสิ่งอุปกรณ์
1. พันธกิจของการเก็บรักษาสิ่งอุปกรณ์ พันธกิจของการเก็บรักษาสิ่งอุปกรณ์ คือ หน้าที่เกี่ยวกับ
การรับสิ่งอุปกรณ์ การเก็บรักษาไว้ การป้องกันรักษา และการจัดส่งสิ่งอุปกรณ์ ไปให้แก่ผู้ใช้ การในหน้าที่
เหล่านี้แบ่งออกเป็นพันธกิจหลักและพันธกิจสัมพันธ์ได้ดังนี้
1.1 พันธกิจหลัก มี 11 ประการ
1.1.1 การรับสิ่งอุปกรณ์ เป็นพันธกิจที่สาคัญอย่างหนึ่งของการปฏิบัติการเก็บรักษาสิ่ง
อุปกรณ์จะได้รับมาจากแหล่งต่าง ๆ มากแห่ง เช่น จากโรงงานผลิต จากร้านค้า จากหน่วยงานอื่น และจากการ
ส่งคืนของหน่วยใช้ สิ่งอุปกรณ์เหล่านี้จะได้รับมาในรูปต่าง ๆ ภายในภาชนะบรรจุหลาย ๆ แบบ จาก
ผู้ประกอบการขนส่งที่ใช้ยานพาหนะในการขนส่งแตกต่างกันไป ต้องมีการรับเอกสารและดาเนินกรรมวิธีการ
รับสิ่งอุปกรณ์ อย่างรวดเร็วและถูกต้อง อันเป็นสิ่งจาเป็นสิ่งแรกในการเก็บรักษาสิ่งอุปกรณ์ของคลังที่มี
ประสิทธิภาพ ระเบียบในการรับสิ่งอุปกรณ์จะได้กล่าวไว้โดยละเอียดต่างหาก
1.1.2 การพิสูจน์ทราบ บางครั้งอาจจาเป็นต้องมีการตรวจพิสูจน์สิ่งอุปกรณ์ ซึ่งรับมาจาก
การส่งคืนของหน่วยใช้ จากหน่วยคลังสิ่งอุปกรณ์ หรือจากแหล่งสิ่งอุปกรณ์อื่น ๆ การพิสูจน์ทราบเกิดจากการ
ส่งคืนสิ่งอุปกรณ์ของหน่วยใช้ เมื่อสิ่งอุปกรณ์ที่ส่งมาจากต่างประเทศบางครั้งยากต่อการพิสูจน์ทราบ สิ่ง
อุปกรณ์ที่ได้รับมาจากโรงงานที่สะดวกและง่ายต่อการพิสูจน์ทราบคือ สิ่งอุปกรณ์ที่ได้รับมาจากโรงงานผลิต
เพราะย่อมได้รับการทาเครื่องหมายบนหีบห่ออย่างรอบคอบสมบูรณ์
1.1.3 การตรวจสภาพ การตรวจสภาพสิ่งอุปกรณ์ เฉพาะแห่งหรือการตรวจสิ่งอุปกรณ์
เป็นบางส่วนในโอกาสที่รับสิ่งอุปกรณ์เข้าคลัง เป็นสิ่งที่พึงกระทาเพื่อความถูกต้องของสัญญา เพื่อเป็น
หลักประกันว่าไม่มีความเสียหายเกิดขึ้นกับสิ่งอุปกรณ์ และสิ่งอุปกรณ์นั้นได้มีการใช้เทคนิคในการถนอมรักษา
อย่างถูกต้องเหมาะสม เมื่อได้รับสิ่งอุปกรณ์ที่ยังปฏิบัติไม่ถูกตอ้งในเรื่องการถนอมรักษา การบรรจุหีบห่อ หรือ
เกิดการเสียหายใด ๆ ขึ้น จะต้องทารายงานการเสียหาย หรือการจัดส่งที่ไม่ถูกต้องให้ผู้บังคับบัญชาทราบ และ
เนื่องจากการแสดงประจักษ์พยานเป็นสิ่งที่ช่วยได้มาก ดังนั้นจึงควรมีภาพถ่าย หรือภาพร่างประกอบรายงาน
ด้วย
1.1.4 การดัดแยกประเภท สิ่งอุปกรณ์ที่ได้รับเข้ามาต้องดัดแยกประเภทออกตามสภาพ
ตามกายภาพและระดับของการใช้งานได้ ด้วยการใช้รหัสบอกสภาพ สิ่งอุปกรณ์โดยไม่คานึงว่า สิ่งอุปกรณ์นั้น
จะได้รับการดัดแยกประเภทมาจากที่ใดบ้างแล้วก็ตาม
1.1.5 การเก็บรักษา พันธกิจนี้มีความหมายอย่างง่าย ๆ คือการนาสิ่งอุปกรณ์เข้าไปไว้ยัง
ตาแหน่งที่ได้กาหนดไว้ก่อนแล้วและเก็บรักษาไว้ โดยใช้ผังแสดงที่พื้นที่เก็บรักษา และเอกสารบันทึกตาแหน่งที่
เก็บประกอบกัน พันธกิจการเก็บรักษาหมายรวมถึงการวางแผน การจัดวางสิ่งอุปกรณ์การกาหนดตาแหน่งที่
เก็บ การจัดวางสิ่งอุปกรณ์ให้เข้าที่ การเก็บรักษาสิ่งอุปกรณ์ไว้ การใช้ประโยชน์ของพื้นที่ การใช้ผังแสดงพื้นที่
การเก็บรักษา และการใช้บัตรบันทึกตาแหน่งที่เก็บสิ่งอุปกรณ์ด้วย เมื่อมีการเคลื่อนย้ายสิ่งอุปกรณ์ภายใน
สถานที่เก็บรักษาก็มีข้อจากัดไว้ว่า ไม่ใช้รถยกขนเคลื่อนย้ายสิ่งอุปกรณ์เกินระยะทาง 400 ฟุต ไม่ใช้รถพ่วงลาก
จูงเคลื่อนย้ายสิ่งอุปกรณ์เกินระยะทาง 1 ไมล์ การเคลื่อนย้ายสิ่งอุปกรณ์เกินกว่าระยะทาง 1ไมล์ ต้องใช้
รถยนต์บรรทุก
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1.1.6 การถนอมรักษา แต่ละหน่วยงานการเก็บรักษาสิ่งอุปกรณ์ต้องกาหนดให้มีมาตร
การถนอมรักษาการสิ่งอุปกรณ์ขึ้น มีการแจกจ่ายเอกสารเกี่ยวกับการถนอมรักษาสิ่งอุปกรณ์ ความมุ่งหมาย
ของการถนอมรักษาสิ่งอุปกรณ์ก็เพื่อให้เป็นหลักประกันได้ว่า สิ่งอุปกรณ์ทั้งมวลที่เก็บรักษาไว้นั้นอยู่ในสภาพที่
พร้อมจะนาออกมาแจกจ่ายได้เสมอ ขอบเขตของแผนงานนี้ก็คือระบบการควบคุมคุณภาพ ซึ่งได้แก่ การตรวจ
สภาพ การทดสอบ การให้การป้องกันรักษา การบันทึกและรายงานข้อมูลคุณภาพของสิ่งอุปกรณ์ วัตถุประสงค์
ของแผนงานนี้ คือ
1. มีการตรวจพิสูจน์เพื่อการพิสูจน์ทราบอย่างถูกต้อง
2. กาหนดสภาพของสิ่งอุปกรณ์และแยกของที่ใช้การไม่ได้ออกจากของที่ใช้
การได้
3. ให้การถนอมรักษาสิ่งอุปกรณ์เมื่อจาเป็น
4. แยกเก็บสิ่งอุปกรณ์ที่ต้องใช้วิธีการเก็บรักษาต่างกัน ออกจากกัน
1.1.7 การสารวจ การสารวจสิ่งอุปกรณ์มีสิ่งที่ต้องกระทามาก มิใช่เพียงการตรวจนับสิ่ง
อุปกรณ์คงคลังทางกายภาพเท่านั้น แต่หมายรวมถึงการรับรองความถูกต้องของยอดดุลย์สิ่งอุปกรณ์คงคลัง
การปรับยอดบัญชีคุมและบัญชีมูลค่า การวิเคราะห์สาเหตุแห่งการคาดเคลื่อนที่ค้นพบ
1.1.8 การเลือกจ่าย การเลือกจ่ายเป็นกรรมวิธีของการรวบรวมสิ่งอุปกรณ์ไว้ในพื้นที่รวบ
รวมของเพื่อการจ่ายให้แก่หน่วยใช้การพิสูจน์ทราบอย่างถูกต้องก่อนที่จะนาสิ่งอุปกรณ์ออกไปจากตาแหน่งที่
เก็บมีวิธีเลือกจ่ายอยู่ 2 วิธี คือ
1.1.8.1 วิธีเลือกจ่ายแบบดาเนินการต่อเนื่อง (Progressive method) วิธีนี้
กระทาโดยจัดทาสาเนาใบสั่งจ่ายน้อย โดยให้เจ้าหน้าที่ถือสาเนาใบสั่งจ่ายเพียงใบเดียวไปเลือกสิ่งอุปกรณ์จาก
ที่เก็บหลาย ๆ แห่ง หรือจากคลังหนึ่งไปอีกคลังหนึ่ง และใช้ใบสั่งจ่ายใบเดียวกันนั้นให้ผู้รับผิดชอบในการเก็บ
รักษาสิ่งอุปกรณ์แต่ละแห่งหรือแต่ละคลังบันทึกรายการสิ่งอุปกรณ์ที่ได้เลือกจ่ายออกมาไว้เป็นหลักฐานวิธีนี้
เหมาะสาหรับคลังขนาดเล็ก
1.1.8.2 วิธีเลือกจ่ายพร้อม ๆ กัน (Simultanous method) วิธีนี้จะต้องส่ง
ใบสาเนาสั่งจ่ายไปยังที่เก็บสิ่งอุปกรณีทุกแห่ง หรือทุกคลังที่ต้องการเลือกสิ่งอุปกรณ์ออกจ่าย แต่ละแห่งหรือ
แต่ละคลังที่เก็บนิ่งอุปกรณ์จะบันทึกรายการสิ่งอุปกรณ์ที่เหลือจ่ายได้พร้อมกับวิธีนี้เหมาะสาหรับใช้กับหน่วย
คลังขนาดใหญ่ และอาจใช้บัตรเลือกจ่ายสิ่งอุปกรณ์รายการเดียวแทนใบสาเนาสั่งจ่ายก็ได้ รายการที่ควรแสดง
ในบัตรก็คือ ชื่อของสิ่งอุปกรณ์จานวนที่ต้องการและตาแหน่งที่เก็บ
ควรดาเนินการเพื่อผลในการหมุนเวียนสิ่งอุปกรณ์ เพื่อให้สิ่งอุปกรณ์ที่เก็บรักษาไว้นั้นให้อยู่ใน
สภาพใหม่อยู่เสมอ โดยพิจารณาจ่ายสิ่งอุปกรณ์ที่มีอายุการผลิตมานาน หรือสิ่งอุปกรณ์รับมาก่อน
ต้องจ่ายก่อน สิ่งอุปกรณ์ที่รับมาที่หลังต้องจ่ายที่หลัง สิ่งอุปกรณ์ที่มีอายุการเก็บรักษาจากัดต้องจ่ายก่อน
1.1.9 การบรรจุหีบห่อ หมายถึงการปฏิบัติต่อสิ่งอุปกรณ์เพื่อประโยชน์ในการเก็บรักษา
การจ่ายหรือการขนส่ง รวมถึงการถนอมรักษาสิ่งอุปกรณ์ในหีบห่อและการหุ้มห่อ ซึ่งต้องคานึงถึงการเก็บรักษา
สิ่งอุปกรณ์ การจัดส่งและสภาพของดินฟ้าอากาศ เพื่อไม่ให้ สป.มาอยู่นอกหีบห่อ, สป.ในห่อไม่กระแทกกัน
1.1.10 การทาเครื่องหมายหีบห่อ ภาชนะบรรจุจะต้องมีเครื่องหมายที่ถูกต้อง อ่านง่าย
ชัดเจน เพื่อป้องกันการส่งสิ่งอุปกรณ์ผิดที่ หรือไม่ทราบว่าสิ่งอุปกรณ์ที่เก็บรักษาไว้นั้นคืออะไร เครื่องหมายบน
ภาชนะบรรจุที่เลิกใช้แล้วจะต้องลบออกหรือทาลายเสีย การทาเครื่องหมายหีบห่อเพื่อการเก็บรักษานั้นกระทา
ที่ฝ่ายการรับพัสดุ การทาเครื่องหมายหีบห่อเพื่อการจัดส่งกระทา ณ ตาบลบรรทุกขึ้น โดยใช้แผ่นป้ายฉลุอักษร
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หรือทาสีเป็นเครื่องหมายบนภาชนะบรรจุ สิ่งที่ควรระบุคือ ชื่อและที่อยู่ของผู้ส่งสิ่งอุปกรณ์ ชื่อและที่อยู่ของ
ผู้รับสิ่งอุปกรณ์ หมายเลขสิ่งอุปกรณ์หรือรหัสการจัดส่ง
1.1.11 การจัดส่ง พันธกิจทั้งหมดของการเก็บรักษาสิ่งอุปกรณ์ที่กล่าวมาแล้วนั้น เป็นการ
กระทาเพื่อเตรียมการสาหรับพันธกิจการจัดส่งทั้งสิ้น การปฏิบัติเพื่อการจัดส่งนั้นได้เตรียมการมาก่อนที่จะ
ได้รับอนุมัติจ่ายสิ่งอุปกรณ์ เช่น เมื่อรับสิ่งอุปกรณ์เข้ามาต้องกาหนดตาแหน่งที่เก็บ และนาเข้าเก็บรักษาไว้ใน
ลักษณะที่จะทาให้พันธกิจของการจัดส่งกระทาได้ง่ายและรวดเร็ว ซึ่งเป็นช่วงสุดท้ายของพันธกิจหลัก และมี
การประสานงานกันอย่างสมบูรณ์ระหว่างหน่วยขนส่งกับหน่วยส่งเพื่อประกันความล้มเหลวของระบบการส่ง
กาลัง
1.2 พันธกิจสัมพันธ์ นอกจากพันธกิจหลัก 11 ประการดังกล่าวมาแล้วยังมีพันธกิจสัมพันธ
สาคัญอีก 4 ประการ ที่จะต้องปฏิบัติเพื่อให้การเก็บรักษาสิ่งอุปกรณสมบูรณ์ยิ่งขึ้นอีก
1.2.1 การคุ้มครองป้องกัน สิ่งอุปกรณ์ทั้งหลายจะต้องได้รับการคุ้มครองป้องกันอยู่ตลอด
เวลาให้ปลอดภัยจากการโจรกรรมการลักเล็กขโมยน้อย อัคคีภัย และอันตรายอื่น ๆ การลักเล็กขโมยน้อยคือ
การหยิบฉวยสิ่งอุปกรณ์ในปริมาณเล็ก ๆ น้อย ๆ ไปโดยไม่ได้รับอนุญาต สิ่งอุปกรณ์ที่มักถูกลักเล็กขโมยน้อย
มากที่สุด ได้แก่ เสื้อผ้า อาหาร และของยั่วใจ (ของขายง่าย) โดยปกติแล้วของเหล่านี้มีขนาดเล็กสะดวกต่อ
การหยิบฉวยและซ่อนเร้นทั้งซื้อง่ายขายคล่องได้ราคาดี
1.2.2 ความปลอดภัย เป็นความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในการเก็บรักษาสิ่ง
อุปกรณ์ในการที่จะกาหนดและดารงไว้ให้มีซึ่งมาตรการการป้องกันอันตรายต่าง ๆ เพื่อให้มีความปลอดภัยใน
การปฏิบัติการเก็บรักษาสิ่งอุปกรณ์ และป้องกันอุบัติเหตุที่จะเกิดแก่เจ้าหน้าที่ เพราะอุบัติเหตุเป็นสาเหตุทาให้
เกิดความสูญเสียต่าง ๆ เช่นเสียเวลา ทาให้เกิดความล่าช้า สิ่งอุปกรณ์เสียหาย ค่าของวัสดุเพิ่มขึ้น และ
ค่าใช้จ่ายสูงขึ้นงานอาจล้มเหลวทั้งยังทาให้ผู้ปฏิบัติงานเสียขวัญและเกิดผลเสียแฝงอีกด้วย
1.2.3 การป้องกันอัคคีภัย การจัดให้มีช่องว่างหรือระยะห่างในการจัดวางสิ่งอุปกรณ์ เป็น
สิ่งที่จาเป็นที่จะต้องจัดให้มีขึ้นอย่างเพียงพอ และเหมาะสมเพื่อป้องกันอัคคีภัย และป้องกันสิ่งอุปกรณ์จาก
ความอบขึ้น เนื่องจากการระบายอากาศในพื้นที่เก็บรักษาไม่ดีพอและยังป้องกันคามเสียหายเนื่องจากปฏิกิริยา
ทางเคมีของเครื่องดับเพลิงได้อีกด้วย การป้องกันอัคคีภัยนั้นรวมทั้งการดูแลให้ปฏิบัติตามระเบียบการห้ามสูบ
บุหรี่ การฝึกซ้อมเจ้าหน้าที่ให้รู้วิธีการดับเพลิง การใช้เครื่องมือดับเพลิงให้ถูกวิธียามฉุกเฉิน มีเครื่องดับเพลิง
อย่างเพียงพอและอยู่ในสภาพที่ใช้การได้ดี
การใช้ความระมัดระวังเป็นอย่างดีในการเก็บรักษาวัสดุไวไฟให้
ถูกต้องแน่นอน ทั้งเมื่อเกิดเพลิงไหม้ต้องทาการดับเพลิงให้ถูกต้องตามประเภทของเพลิงนั้น ๆ ด้วย
1.2.4 การจัดการ ผู้จัดงานที่ดีจะต้องปฏิบัติงานตามขีดความสามารถของหน่วยงานของ
ตนและสิ่งอานวยความสะดวกที่ตนมีอยู่ ต้องรู้งานทุกอย่างที่มอบหมายให้แก่ผู้อื่น ต้องประเมินค่าความสาเร็จ
ของผู้อื่นและผลงานที่ได้รับการจัดการที่ดีนั้นรวมถึงความสามารถในการใช้พื้นที่เก็บรักษาและเครื่องมือยกขน
อย่างถูกต้องเหมาะสม มีวิธีการจัดวางสิ่งอุปกรณ์เป็นกลุ่มก้อนอย่างเหมาะสมเพื่อให้การขนย้ายสิ่งอุปกรณ์เป็น
เส้นตรง และให้ได้รับผลงานสูงสุดจากเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานทั้งหมด ผู้จัดงานที่ดีนั้นจะต้องจัดระเบียบปฏิบัติ
เป็นขั้น ๆ ให้แก่ผู้ปฏิบัติและดารงไว้ซึ่งกาหนดการอย่างต่อเนื่องในการประเมินค่าระเบียบปฏิบัติ มีการฝึกสอน
เจ้าหน้าที่และให้คาแนะนาเจ้าหน้าที่ที่กล้าเสนอความคิดเห็นในการปรับปรุงงานให้ดีขึ้น มีการปรับปรุงแก้ไข
ระเบียบปฏิบัติให้ดีขึ้น มีความอ่อนตัวในการปฏิบัติงานอย่างเหมาะสม เทคนิคในการดาเนินงานของผู้จัดงาน
การเก็บรักษาที่ดี ได้แก่การวางแผนงาน การสั่งการ การประสานงาน และการควบคุมการปฏิบัติ นอกจากนั้น
ผู้จัดงานจะต้องมีหลักปฏิบัติดังต่อไปนี้อีกด้วย
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1. กาหนดความรับผิดชอบแต่ละหน้าที่ให้ชัดเจนและอยู่ในขอบเขต
2. การเปลี่ยนแปลงแก้ไขขอบเขตและความรับผิดชอบต้องให้ผู้ปฏิบัติ
ทราบก่อน
3. ผู้ปฏิบัติไม่ควรรับคาสั่งจากหลายๆทาง คาสั่งควรมาจาก
ผู้บังคับบัญชาตามลาดับชั้น
4. การว่ากล่าวตักเตือนผู้ใต้บังคับบัญชาควรทาเป็นการส่วนตัว
5. ไม่ให้มีการขัดแย้งกันระหว่างผู้ปฏิบัติกับผู้กากับดูแล
6. การตรวจสอบควรให้ผู้รับการตรวจสอบมีเวลาเตรียมตัวพอสมควร
7. การพิจารณาความดีความชอบและความผิด ควรได้รับการพิจารณา
ทันทีจากผู้บังคับบัญชาโดยตรง
8. ควรระลึกว่าความซื่อสัตย์จงรักภักดีเป็นสิ่งที่บังคับกันไม่ได้
9. ต้องรู้ถึงระเบียบข้อบังคับต่าง ๆที่เกี่ยวข้องด้วย
2. ประเภทของการเก็บรักษา การแบ่งประเภทการเก็บรักษาพัสดุทาให้เราได้ทราบถึงความผิด
แผกแตกต่างกันระหว่างการเก็บรักษาแต่ละประเภท และความต้องการที่จะนาไปใช้ในเรื่องการถนอมรักษา
การบรรจุหีบห่อ การห่อหุ้ม และการกาหนดตาแหน่งที่เก็บสิ่งอุปกรณ์ในการเก็บรักษาตามประเภทของการ
เก็บรักษาแต่ละอย่างได้ การเก็บรักษาสิ่งอุปกรณ์แบ่งออกเป็น 3 ประเภท คือ
2.1 การเก็บรักษาระยะสั้น (Limited Storage) การเก็บรักษาประเภทนี้ใช้สาหรับ
สิ่งอุปกรณ์ที่มุ่งหมายจะนาออกมาใช้ภายใน 90 วัน จึงยอมให้มีการป้องกันต่อสภาพการเก็บรักษาได้น้อยที่สุด
และใช้กับสิ่งอุปกรณ์บางรายการเท่านั้น
2.2 การเก็บรักษาสารอง (Standby Storage) สิ่งอุปกรณ์ที่มุ่งหมายจะนาออกมาใช้
หลังจาก 90 วันล่วงไปแล้ว แต่อยู่ในระยะเวลาไม่เกิน 3 ปี จัดเข้าอยู่ในการเก็บรักษาสารอง
2.3 การเก็บรักษาระยะยาว (Long – term Storage) การเก็บรักษาประเภทนี้ใช้
สาหรับสิ่งอุปกรณ์ที่มุ่งหมายจะนาออกมาใช้หลังจาก 3 ปีไปแล้วและใช้กับยุทธภัณฑ์สารองระดมแผน
ฉุกเฉิน
3. แบบของสิ่งอานวยความสะดวกในการเก็บรักษาสิ่งอุปกรณ์ (Type of Storage Facility ) พื้นที่การ
เก็บรักษาสิ่งอุปกรณ์แบ่งออกเป็น 2 แบบ คือ พืน้ ที่การเก็บรักษาในอาคารและพื้นที่
การเก็บรักษากลางแจ้ง
3.1 พื้นที่การเก็บรักษาในอาคาร (cover storage space) หมายถึงการนาสิ่ง
อุปกรณ์เข้าเก็บรักษาไว้ภายในอาคารหรือสิ่งปลูกสร้างที่มีหลังคาคลุมทุกแบบ และรวมถึงการเก็บรักษาสิ่ง
อุปกรณ์ที่อาศัยส่วนใดส่วนหนึ่งของอาคารภายใต้หลังคาที่อยู่นอกฝา เช่น ชายคา หรือกันสาดด้วย แบบของ
อาคารและสิ่งปลูกสร้างมีดังนี้
3.1.1 คลังทั่วไป (General Purpose warehouse) คลังทั่วไปเป็นคลังที่ใช้
สาหรับเก็บรักษาสิ่งอุปกรณ์ได้หลายชนิด เช่น เสื้อผ้า เครื่องตกแต่ง ของใช้ประจาสานักงาน ของแห้งต่าง ๆ
เช่น อาหารที่ไม่ต้องการเก็บเย็น เป็นต้น คลังทั่วไปเป็นอาคารที่สร้างขึ้นโดยมีหลังคาฝาผนังด้านข้างและหัว
ท้ายเป็นส่วนประกอบอย่างสมบูรณ์ ที่เก็บรักษาสิ่งอุปกรณ์ในคลังส่วนมากเป็นคลังชนิดนี้ ซึ่งอาจสร้างขึ้นเป็น
คลังชั้นเดียวหรือหลายชั้นก็ได้แล้วแต่ความเหมาะสม คลังชั้นเดียวที่มีพื้นที่อยู่ในระดับเดียวกันกับพื้นของตู้
รถไฟและพื้นของรถยนต์บรรทุก จัดว่าเป็นคลังมาตรฐาน เพราะเสียค่าใช้จ่ายน้อย, เพิ่มประสิทธิภาพในการ

9

ยกขน ชานบรรทุกรถไฟและชานบรรทุกรถยนต์อยู่ทางด้านข้างของคลังคนละด้าน โดยปกติคลังทั่วไปจะแบ่ง
ออกเป็นตอน ๆ ด้วยผนังกั้นไฟ ซึ่งสร้างด้วยวัสดุทนไฟ ผนังกั้นไฟมาตรฐานจะมีอัตราการต้านไฟได้ไม่น้อยกว่า
4 ชม. ถ้าต้านไฟได้น้อยกว่า 4 ชม.จัดว่าเป็นผนังกั้นไฟต่ากว่ามาตรฐานและต้องเว้นช่องว่างไว้เมื่อเก็บสิ่ง
อุปกรณ์ติดกับผนังกั้นไฟต่ากว่ามาตรฐาน
3.1.2 คลังพิเศษ ( Special Purpose Warehouse) คลังพิเศษใช้สาหรับการ
เก็บรักษาสิ่งอุปกรณ์ที่ต้องการยกขนพิเศษ หรือต้องใช้สิ่งอานวยความสะดวกในการเก็บรักษาเป็นพิเศษ หรือ
เพื่อความปลอดภัยในการเก็บรักษาหรือเพื่อรักษาคุณลักษณะเฉพาะของสิ่งอุปกรณ์นั้นมีคลังชนิดต่าง ๆ ดังนี้
3.1.2.1 คลังเก็บเย็น (Refrigerater Warehouse) ใช้สาหรับเก็บรักษาของ
ที่เน่าเสียง่าย เช่น อาหาร หรือวัคซีนทางการแพทย์ โดยธรรมดามักจะแบ่งพื้นที่ออกเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนหนึ่ง
เป็นพื้นที่เก็บเย็นธรรมดา ซึ่งมีอุณหภูมิระหว่าง 32 – 50 องศา ฟ.สาหรับเก็บผักสดและของอื่น ๆ ที่ไม่
ต้องการเก็บเย็นแข็ง และอีกส่วนหนึ่งเป็นพื้นที่เก็บเย็นแข็ง (Freeze Space) ซึ่งมีอุณหภูมิต่ากว่า 32 องศา ฟ.
สาหรับเก็บเนื้อสด และผักที่ต้องการแช่แข็ง
3.1.2.2 คลังเก็บวัสดุไวไฟ (Flammable Storage Warehouse) คลัง
ชนิดนี้คล้ายกับคลังทั่วไป แต่มีขนาดเล็กกว่าและมักแยกอยู่ต่างหาก ภายในคลังแบ่งออกเป็นตอน ๆ ด้วย ผนัง
กั้นไฟมาตรฐาน ตัวคลังสร้างด้วยวัสดุทนไฟ ใช้สาหรับการเก็บรักษาวัสดุไวไฟต่าง ๆ เช่น สี น้ามัน ของเหลว
ไวไฟ แก๊ส ไม้กวาด ฯลฯ อาจใช้คลังทั่วไปเป็นคลังเก็บวัสดุไวไฟได้ โดยเก็บวัสดุไวไฟไว้ตอนสุดของคลังด้านใด
ด้านหนึ่งด้วยการเพิ่มผนังกั้นไฟให้ตอนของคลังเล็กลง และเพิ่มเครื่องมือเครื่องใช้ในการป้องกันเพลิงให้มากขึ้น
3.1.2.3 คลังเก็บกระสุนและวัตถุระเบิด (Aboveground magazine) เป็น
คลังใช้สาหรับเก็บกระสุนวัตถุระเบิด เป็นคลังที่มีหลังคาพร้อมด้วยฝาผนังด้านข้างและหัวท้ายอย่างสมบูรณ์
สร้างด้วยวัสดุทนไฟมีการระบายอากาศดีและกระจายกันอยู่ห่าง ๆ เพื่อลดอันตรายของการระเบิดและการถูก
ทาลายเมื่อคลังใดคลังหนึ่งเกิดอุบัติเหตุขึ้น
3.1.2.4 คลังอีกลู (Igloo) เป็นคลังเก็บกระสุนและวัตถุระเบิดอีกแบบหนึ่ง ใช้เก็บ
กระสุนและวัตถุระเบิดแรงสูงโดยปกติสร้างด้วยคอนกรีตมีหลังคาเป็นรูปโค้งครึ่งวงกลมปิดด้วยดินมีการระบาย
อากาศดี อากาศภายในคลังไม่ร้อน อุณหภูมิ 40 – 50 องศา ฟ.ในฤดูหนาว และ 60 – 70 องศา ฟ.ในฤดูร้อน
3.1.2.5 คลังควบคุมความชื้น (Controlled Humidity Warehouse)
คลังทั่วไปส่วนมากมักดัดแปลงเป็นคลังควบคุมความชื้นได้ด้วยการผนึกและปรับอากาศอย่งถูกต้องด้วยเครื่อง
ลดความชึ้น การลดความชื้นเป็นวิธีถนอมรักษาสิ่งอุปกรณ์ได้หลายประเภทอย่างมีประสิทธิภาพและประหยัด
ความชื้นที่ได้ส่วนและต้องรักษาระดับไว้ คือ 40 % สิ่งอุปกรณ์ที่เป็นยางและสิ่งอุปกรณ์อื่น ๆ ที่ไม่ ได้ประโยชน์
ในการเก็บรักษาด้วยการควบคุมความชื้นและสิ่งอุปกรณ์ที่อยู่ในภาชนะที่ปิดผนึกจนอากาศไม่ได้ ไม่ควรเก็บ
รักษาไว้ในคลังควบคุมความชื้น
3.1.2.6 คลังแบบถังแห้ง (Dry Tank) คลังชนิดนี้เป็นถังโลหะสร้างด้วยเหล็ก
กล้าพื้นคอนกรีตมีการควบคุมอุณหภูมิและความชื้น หลังจากนาสิ่งอุปกรณ์เข้าเก็บไว้ในคลังแล้วก็สูบอากาศ
ออก และอัดไนโตรเจนเข้าไปด้วยแรงดัน 5 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว แล้วปิดผนึกไม่ให้อากาศเข้าออกได้ จึงไม่มี
ทางเข้าถึงสิ่งอุปกรณ์นั้น ถังเก็บน้ามันที่เลิกใช้แล้วดัดแปลงเป็นคลังชนิดนี้ได้ ใช้สาหรับเก็บสิ่งอุปกรณ์ประเภท
การเก็บรักษาระยะยาว เช่น ชิ้นส่วนของรถยนต์
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3.1.2.7 คลังข้างเปิดหรือโรงเก็บ (shed) เป็นคลังที่มีแต่หลังคา ไม่มีฝาผนังด้าน
ข้างและหัวท้ายสมบูรณ์ ใช้สาหรับเก็บรักษาสิ่งอุปกรณ์ที่ต้องการการระบายอากาศมาก หรือสิ่งอุปกรณ์ที่ไม่
ต้องการการป้องกันสภาพดินฟ้าอากาศอย่างสมบูรณ์
คลังชนิดนี้ให้การป้องกันสิ่งอุปกรณ์ได้ดีกว่าการเก็บ
รักษากลางแจ้งแต่น้อยกว่าการเก็ษรักษาในคลังปิด คลังข้างเปิดหรือโรงเก็บนี้มักสร้างอยู่ในระดับพื้นดินและ
มักไม่มีชานบรรทุก
3.1.2.8 คลังผ่าน (Transit Shed) ส่วนใหญ่เป็นคลังซึ่งตั้งอยู่ข้าง ๆ หรือใกล้
กับสิ่งอานวยความสะดวก เช่น ท่าเทียบเรือในการจอดเรือเทียบท่า สาหรับป้องกันสิ่งอุปกรณ์จากสภาพลมฟ้า
อากาศระหว่างการขนขึ้นหรือลงเรือ คลังผ่านส่วนมากไม่เปิดข้าง มีฝาผนังปิดด้านข้างหัวท้ายอย่างสมบูรณ์เพื่อ
ป้องกันสิ่งอุปกรณ์ที่เก็บรักษาจากละอองน้าหรือน้าฝนในขณะเมื่อมีลมพัดจัดหรือมีพายุ
3.2 พื้นที่เก็บรักษากลางแจ้ง (Open Storahe) เป็นพื้นที่การเก็บรักษาสิ่งอุปกรณ์ที่จัด
ขึ้นกลางแจ้ง หรือจัดหาได้ในภูมิประเทศโดยไม่ใช้อาคารหรือสิ่งปลูกสร้าง เช่น พื้นที่การเก็บรักษาภายใน
อาคาร
การเก็บรักษาสิ่งอุปกรณ์แบบนี้เป็นการเก็บรักษาสิ่งอุปกรณ์บางประเภทที่สามารถทนต่อความ
เปลี่ยนแปลงของสภาพดินฟ้าอากาศ
หรือเมื่อมีนโยบายที่จะต้องกระทาเช่นนั้น
เพื่อให้สอดคล้องกับ
สถานการณ์ หรือด้วยความมุ่งหมายที่จะเก็บรักษาสิ่งอุปกรณ์นั้นไว้ชั่วระยะเวลาหนึ่ง เป็นระยะเวลาสั้น ๆ โดย
สภาพดินฟ้าอากาศไม่เป็นอันตรายต่อคุณลักษณะของสิ่งอุปกรณ์นั้น ๆ พื้นที่การเก็บรักษากลางแจ้ง มีทั้งพื้นที่
ที่ได้รับการปรับปรุงแล้วและพื้นที่ที่ยังไม่ได้รับการปรับปรุง
3.2.1 พื้นที่ที่ปรับปรุงแล้ว (Improved) คือพื้นที่ซึ่งได้ปรับเรียบบดอัดให้แน่น
จนพื้นแข็ง หรือลาดทับผิวหน้าด้วยน้ามันดิน หรือปูลาด้วยแผ่นเหล็กเจาะรูหรือแผ่นอะลูมิเนียมเจาะรู หรือ
วัสดุอื่น ๆ ที่เหมาะสมจนสามารถใช้เครื่องมือยกขนให้เกิดประสิทธิภาพได้
3.2.2 พื้นที่ที่ยังไม่ได้ปรับปรุง (Unimproved) เป็นพื้นที่ตามแต่สภาพภูมิประเทศจะ
อานวยหรือเท่าที่จะหาได้ มิได้มีการปรับผิวพื้นทาให้การใช้เครื่องมือยกขนอยู่ในลักษณะจากัด
4. การวางแผนการเก็บรักษาสิ่งอุปกรณ์ พื้นที่การเก็บรักษาเป็นปัจจัยมูลฐานที่หายากพอ ๆ กับ
ราคาแพง จึงไม่ควรปล่อยให้ว่างเปล่า อันเป็นการเปลืองค่าใช้จ่ายในการรักษาพื้นที่โดยไม่จาเป็น การใช้
ประโยชน์ของพื้นที่อย่างเต็มที่และเหมาะสม จะสาเร็จได้ด้วยการวางแผนอย่างกว้างขวาง ด้วยการนาเอาชนิด
ของสิ่งอุปกรณ์ที่เก็บรักษา บริเวณของพื้นที่ และสิ่งอานวยความสะดวก มาใช้ในการพิจารณาวางแผน
นอกจากนั้นปริมาณความต้องการและการรับสิ่งอุปกรณ์อาจไม่เป็นไปตามปกติ ทาให้มีการเปลี่ยนแปลงอย่าง
มากต่อระดับสิ่งอุปกรณ์คงคลัง รวมทั้งปริมาณรับจ่ายและวันที่รับจ่ายก็เปลี่ยนแปลงด้วย ความจาเป็นที่เรา
ต้องปฏิบัติต่อปริมาณสิ่งอุปกรณ์คงคลังจานวนมาก และปริมาณสิ่งอุปกรณ์แต่ละกลุ่มต่าง ๆกัน จึงต้องแบ่ง
พื้นที่เก็บรักษาออกเป็นที่สาหรับสิ่งอุปกรณ์กองขนาดใหญ่ ขนาดกลาง ขนาดเล็ก และรายย่อย เพื่อให้บรรลุ
เป้าหมายนี้จะต้องนาปัจจัยต่าง ๆ มาพิจารณา ปัจจัยเหล่านี้ได้แก่ ปัจจัยของสิ่งอุปกรณ์และปัจจัย
ความจุ
4.1 ปัจจัยของสิ่งอุปกรณ์ (Commodity Factor) ปัจจัยของสิ่งอุปกรณ์นั้นเกี่ยวกับ
ตัวของสิ่งอุปกรณ์เอง ได้แก่
4.1.1 ความคล้ายคลึงกัน (Similarity) เพื่อให้การเก็บรักษาและการจ่ายได้รวดเร็วให้
แบ่งพื้นที่เก็บรักษาเป็นพื้นที่เก็บสิ่งอุปกรณ์อย่างใดอย่างหนึ่ง โดยเฉพาะตามกลุ่มและประเภทของสิ่งอุปกรณ์
นั้น เช่น สิ่งอุปกรณ์ประเภทเครื่องใช้สานักงาน ก็เก็บไว้ในพื้นที่หนึ่ง สิ่งอุปกรณ์ประเภทเครื่องแต่งกายก็เก็บไว้
อีกพื้นที่หนึ่ง แล้วจึงพิจารณาการจ่ายภายในประเภทของสิ่งอุปกรณ์อีกชั้นหนึ่ง
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4.1.2 การจ่ายบ่อย (Popularity) สิ่งอุปกรณ์ที่มีการรับจ่ายบ่อยเป็นประจา จะต้องเก็บ
ไว้ให้ใกล้พื้นที่การจัดส่งหรือพื้นที่การรับสิ่งอุปกรณ์ ทาให้ประหยัดแรงงานและเวลา เพราะระยะทางในการ
นาเข้าและเก็บและนามาจ่ายนั้นสั้นมาก สิ่งอุปกรณ์ที่มีการรับจ่ายบ่อย ๆ ได้แก่ พวกชิ้นส่วนซ่อม หรือของใช้
ประจาวัน เป็นต้น
4.1.3 ขนาดและน้าหนัก (Size and Weight) สิ่งอุปกรณ์ที่หนักมากควรเก็บไว้ใกล้
พื้นที่การรับและการจัดส่ง เพื่อให้ระยะทางการรับจ่ายสั้นลงเป็นการประหยัดแรงงานและเวลา สิ่งอุปกรณ์ที่มี
น้าหนักมากอาจไม่ต้องคานึงถึงความคล้ายคลึงกันและการจ่ายก็ได้ ทั้งนี้เพื่อลดค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานให้
น้อยลง ทั้งช่วยป้องกันอุบัติเหตุได้ด้วยและควรเก็บสิ่งอุปกรณ์ที่มีน้าหนักมากและเคลื่อนย้ายยากไว้ตรงพื้นที่ที่
มีเพดานต่า ส่วนสิ่งอุปกรณ์ที่มีน้าหนักเบา ยกขนง่าย ให้เก็บไว้ตรงที่พื้นเพดานสูง
4.1.4 ลักษณะพิเศษของสิ่งอุปกรณ์ (Characteristics of Supplies) ลักษณะ
พิเศษของสิ่งอุปกรณ์ที่จะเก็บรักษาไว้นั้น มีบทบาทที่สาคัญในการวางแผนพื้นที่การเก็บรักษาสิ่งอุปกรณ์อยู่
มาก ลักษณะพิเศษบางอย่างของสิ่งอุปกรณ์อาจต้องการการยกขนและวิธีการเก็บรักษาเป็นพิเศษ
4.1.4.1 วัสดุอันตราย (Harzardous Meterials) วัสดุบางอย่างมีลักษณะ
พิเศษที่อาจเป็นเหตุทาให้เกิดอันตรายเมื่อถูกต้องกับวัสดุอื่น หรือเป็นอันตรายต่อบุคคลโดยตรง เช่น วัสดุ
บางอย่างติดไฟง่ายต้องเก็บไว้ในพื้นที่ที่มีการป้องกันเป็นพิเศษ
4.1.4.2 วัสดุยั่วใจ (ของขายง่าย) (Sensitive Materlals) วัสดุบางอย่างมีคุณ
ค่าสูงเมื่อเทียบมูลค่ากับขนาดของมัน นาไปขายต่อได้ราคา และชวนให้ถูกลักขโมย เพราะหยิบฉวยและซ่อน
เร้นง่ายวัสดุชนิดนี้ควรเก็บไว้ในที่ที่มีการควบคุมอย่างปลอดภัย
4.1.4.3 วัสดุเน่าเสียง่าย (Perisable Materials) วัสดุชนิดนี้มีอายุการเก็บ
รักษาจากัดและต้องใช้การถนอมรักษาเพื่อป้องกันการเน่าเสียเป็นพิเศษ อาหารหลายชนิด เช่น เนื้อสัตว์ และ
ไข่ ต้องเก็บเย็นหรือควบคุมอุณหภูมิ เจ้าห้าที่จะต้องทราบวิธีการการเก็บรักษาวัสดุที่เน่าเสียง่ายทั้งหมดอย่าง
เหมาะสม เพื่อที่จะเก็บได้อย่างถูกต้อง ของที่ส่งกลิ่นต้องแยกออกจากของที่ดูดกลิ่น
4.1.4.4 ของรูปร่างแปลกและของบี้แบนเสียหายได้
(Odd – shaped versable) ของเหล่านี้ต้องใช้การยกขนเป็นพิเศษ หรือต้องพิจารณาการเก็บรักษาเป็นพิเศษ
ลักษณะพิเศษทางกายภาพของเหล่านี้เป็นสิ่งกาหนดแบบของอุปกรณ์ช่วยในการเก็บรักษาเพื่อประกันความ
ถูกต้องในการใช้พื้นที่
4.2 . ปัจจัยของความจุ (Capacity Factor) ตาแหน่งที่เก็บจานวนและขนาดของ
ประตูคลังจานวนปั้นจั่นที่มีใช้และขนาด การรับน้าหนักของพื้นคลัง ขนาดและที่ตั้งของชานบรรทุกและสาด
บรรทุก แบบของเพดานคลัง ที่ตั้งและความจะของลิฟท์ เหล่านี้ล้วนเป็นปัจจัยของความจุ และมีผลกระทบ
กระเทือนถึงพื้นที่การเก็บรักษาสุทธิที่จะใช้ประโยชน์ได้
ปัจจัยของความจุควรพิจารณารวมถึงความจุเป็น
ปริมาตรและเป็นน้าหนักด้วยตาแหน่งที่เก็บและแบบของการเก็บรักษาย่อมมีผลต่อเนื่องจากที่ตั้งของประตู
คลัง แสงสว่าง และขนาดของเครื่องค้ายัน การรับน้าหนักของพื้นคลัง ความสูงของเพดาน ระบบหัวฉีดน้า
ดับเพลิง ระบบการให้ความร้อน เครื่องมือยกขนที่มีใช้ ที่ตั้งของลิฟท์ ที่ตั้งของลิ้นปิดเปิดน้าดับเพลิง และ
เครื่องดับเพลิง
4.2.1. ขนาดของกลุ่มสิ่งอุปกรณ์ (Size of Storage Block) สิ่งอุปกรณ์
ที่กองเป็นกลุ่มก้อนจากัดขนาดไว้ดังนี้
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4.2.1.1
4.2.1.2
4.2.1.3

วัสดุอันตรายหรือวัสดุไวไฟมาก กองไม่เกินกลุ่มละ 2,000 ตารางฟุต
วัสดุไวไฟปานกลางและไวไฟน้อย กองไม่เกินกลุ่มละ 8,000 ตารางฟุต
วัสดุไม่ไวไฟ กองได้ไม่จากัดขนาด
ขนาดของกองสิ่งอุปกรณ์ที่กองเป็นกลุ่มก้อน

วัสดุอันตรายหรือวัสดุไวไฟมาก
กองไม่เกิน กลุ่มละ 2,000 ตารางฟุต
วัสดุไวไฟปานกลาง และไวไฟน้อย
กองไม่เกินกลุ่มละ 8,000 ตารางฟุต

4 ฟุต

วัสดุอันตรายหรือวัสดุไวไฟมาก
กองไม่เกินกลุ่มละ 2,000 ตารางฟุต

6 ฟุต

วัสดุไวไฟปานกลาง และไวไฟน้อย
กองไม่เกินกลุ่มละ 8,000 ตารางฟุต

วัสดุไม่ไวไฟกองไม่จากัดขนาด

การเว้นระยะห่าง
36 นิ้ว
36 นิ้ว
18 นิ้ว
วัสดุไม่เป็น
อันตราย
กองต่ากว่า
15 ฟุต

วัสดุไม่เป็น
เป็นอันตราย
กองสูงกว่า
15 ฟุต

วัสดุ
อันตราย

24นิ้ว
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4.2.2 การเว้นระยะห่างทางดิ่ง ความสูงของกองสิ่งอุปกรณ์ควรจากัดเพื่อความมั่นคงใน
การปฏิบัติ ดังนี้
4.2.2.1

ความสูงของกองสิ่งอุปกรณ์ใต้หัวฉีดน้าอัตโนมัติ
- วัสดุไม่เป็นอันตราย กองสิ่งอุปกรณ์ สูงไม่เกิน 15 ฟุต เว้น
ระยะห่างไว้ 18 นิ้ว แต่ถ้ากองสูงกว่า 15 ฟุต เว้นไว้ 36 นิ้ว
- วัสดุอันตรายเว้นไว้ 36 นิ้ว ไม่ว่ากอง สิ่งอุปกรณ์จะสูงเท่าใดก็
ตาม
4.2.2.2 กองสิ่งอุปกรณ์ใต้คาน ชื่อ จันทัน และโครงหลังคา ถ้าสูงไม่เกิน 15 ฟุต เว้น
ระยะห่างไว้ 18 นิ้ว แต่ถ้าสูงเกิน 15 ฟุต เว้นไว้ 36 นิ้ว
4.2.2.3 อาคารคลังที่มีเพดานแต่ไม่มีหัวฉีดน้าอัตโนมัติ เว้นระยะห่างไว้ 36 นิ้ว ไม่
ว่ากองสิ่งอุปกรณ์จะสูงเท่าใดก็ตาม
4.2.2.4 รอบ ๆ โคมไฟหรือเครื่องให้ความร้อน เว้นระยะห่างไว้ 18 นิ้ว
4.2.2.5 ถ้ากองสิ่งอุปกรณ์สูงกว่าโครงหลังคา ต้องเว้นระยะห่างไว้ 18 นิ้ว
4.2.3 การเว้นระยะห่างทางระดับ ตามธรรมดาไม่ต้องเว้นระยะห่าง ระหว่างสิ่งอุปกรณ์
กับฝาผนัง เว้นแต่กรณีที่จาเป็น เช่น
4.2.3.1 ระหว่างกองสิ่งอุปกรณ์กับผนังกั้นไฟต่ากว่ามาตรฐานเว้นระยะห่างไว้
24 นิ้ว
4.2.3.2 ถ้าเก็บวัสดุอันตรายไว้ในคลังทั่วไป เว้นระยะห่างไว้ 24 นิ้ว ไม่ว่าผนังแบบ
ใดหรือกองสิ่งอุปกรณ์ข้างเคียงสิ่งใด
4.2.3.3 รอบ ๆ ทางเลื่อนของประตูกั้นไฟเว้นระยะห่างไว้ 24 นิ้ว และตรงมุมประตู
กั้นไฟเว้นไว้ 36 นิ้ว
4.2.3.4 เว้นให้มีทางเดินไปยังเครื่องมือไฟฟ้าและที่ตั้งสิ้นปิดเปิดหัวฉีดน้าดับเพลิง
4.2.3.5 กองสิ่งอุปกรณ์ขนาด 2,000 ตารางฟุต เว้นระยะห่างระหว่างกอง 4 ฟุต
4.2.3.6 กองสิ่งอุปกรณ์ขนาด 8,000 ตารางฟุต เว้นระยะห่างระหว่างกอง 6 ฟุต
4.2.4 ข้อจากัดในการรับน้าหนักของพื้นคลัง นอกจากระยะห่างทั้งทางดิ่งและทางระดับที่
ต้องเว้นไว้แล้วยังมีปัจจัยอีก 2 อย่างที่จากัดความสูงของกองสิ่งอุปกรณ์ คือ สมรรถนะของเครื่องมือยกขนที่จะ
ยกของขึ้นได้สูงและความสามารถในการรรับน้าหนักของพื้นคลัง คลังสิ่งอุปกรณ์ไม่ว่าเป็นคลังชั้นเดียวหรือ
หลายชั้นก็ตาม ย่อมสามารถรับน้าหนักได้ในจานวนจากัด คิดเป็นน้าหนักปอนด์ต่อตารางฟุต จึงต้องคานึงถึง
ข้อจากัดในการรับน้าหนักของคลังแต่ละคลังด้วย และโดยธรรมดาแล้วสิ่งอุปกรณ์ที่มีน้าหนักมากซึ่งมีข้อจากัด
ในการกองสูง เราก็กองไว้ตรงส่วนที่หลังคาลาดต่าหรือตรงที่กองได้สูงน้อยอยู่แล้ว
5. พื้นที่การเก็บรักษา (Storage Space)
5.1 พื้นที่ทั้งหมด พื้นที่ที่ใช้ในการปฏิบัติงานเก็บรักษาสิ่งอุปกรณ์ มีพื้นที่การเก็บรักษา
ภายในอาคารและพื้นที่การเก็บรักษากลางแจ้ง จานวนพื้นที่คานวณเป็นตารางฟุต โดยใช้ความกว้างคูณด้วย
ความยาวพื้นที่ทั้งหมดเท่ากับผลรวมของ พื้นที่สนับสนุนการเก็บรักษา พื้นที่สูญเปล่า พื้นที่ทางเดิน และพื้นที่
สุทธิที่ใช้ประโยชน์ในการเก็บรักษาสิ่งอุปกรณ์
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พื้นที่ทั้งหมด =

พื้นที่
สนับสนุน
เก็บรักษา

พื้นที่
+ สูญเปล่า +

พื้นที่
ทางเดิน +

พื้นที่สุทธิ
ที่ใช้ประโยชน์
ในการเก็บรักษา

5.1.1 พื้นทีเ่ ก็บรักษาภายในอาคาร คือพื้นที่ภายในอาคารที่ล้อมรอบด้วยฝาผนัง ซึ่งรวม
ทั้งพื้นที่ที่ใช้เป็นผนังกั้นไฟ และพื้นที่ที่เสียไปเนื่องจากโครงสร้างของอาคารด้วย เว้นพื้นที่ชานบรรทุก หรือส่วน
ที่เป็นหอคอยและมิได้ใช้เก็บสิ่งอุปกรณ์

ความยาว X ความกว้าง
พื้นที่ทั้งหมด
เว้นชานบรรทุก
เว้น
เว้น
5.1.2 พื้นที่การเก็บรักษากลางแจ้ง (Open Storage Space) คือ พื้นที่ทั้งหมดที่
วัดออกมาได้โดยไม่หักส่วนที่เป็นทางเคลื่อนย้ายสิ่งอุปกรณ์ และส่วนที่เป็นรางรถไฟออก
5.1.3 พื้นที่ทั้งหมดที่ใช้ในงานการเก็บรักษาสิ่งอุปกรณ์นั้น ไม่รวมพื้นที่ต่อไปนี้
เข้าไปด้วย
5.1.3.1 บ้านพัก
5.1.3.2 ที่จอดรถเจ้าหน้าที่
5.1.3.3 ร้านค้า
5.1.3.4 พื้นที่การประปา
5.1.3.5 ถนนเพื่อการจราจร
5.1.3.6 สานักงานปกครอง
5.1.3.7 ที่พักเวรยาม
5.1.3.8 อู่ซ่อมรถ
5.1.3.9 โรงไฟฟ้า

เว้น
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5.1.4 พื้นที่ทั้งหมดยังแบ่งออกเป็น
5.1.4.1 พื้นที่ซึ่งไม่ใช่ในการเก็บรักษาสิ่งอุปกรณ์ประกอบด้วย
5.1.4.1.1
พื้นที่สนับสนุนการเก็บรักษา
5.1.4.1.2
พื้นที่สูญเปล่า
5.1.4.1.3
ทางเดิน
5.1.4.2 พื้นที่สุทธิที่ใช้ประโยชน์ในการเก็บรักษาสิ่งอุปกรณ์
5.2 พื้นที่ซึ่งไม่ใช้ในการเก็บรักษาสิ่งอุปกรณ์ (Non-storage Space)
5.2.1 พื้นที่สนับสนุนการเก็บรักษา (Storage Support Function) คือพื้นที่ที่
แบ่งหรือจัดเอาไว้เพื่อประโยชน์ในการสนับสนุนการปฏิบัติงาน หรือพื้นที่การทางาน เช่น พื้นที่การถนอมรักษา
และการหุ้มห่อ พื้นที่รอบรวมของ พื้นที่การบรรจุหีบห่อ และการตีปิดลัง โรงทาภาชนะบรรจุ พื้นที่การรับของ
พื้นที่การจัดส่งของ พื้นที่การตรวจสภาพและการตรวจพิสูจน์ สานักงาน และพื้นที่อื่น ๆ ได้แก่
5.2.1.1 พื้นที่จอดรถและเก็บรักษาเครื่องมือยกขน
5.2.1.2 ที่ประจุหม้อเก็บไฟฟ้า
5.2.1.3 ห้องพักผ่อน
5.2.1.4 ห้องเก็บทรัพย์สินส่วนตัว
5.2.1.5 ห้องเก็บเครื่องมือ
5.2.1.6 ที่บันทึกบัตรลงเวลาทางาน
5.2.1.7 พื้นที่สูบบุหรี่
พื้นที่สนับ
พื้นที่การถนอม พื้นทีร่ วบ พื้นที่บรรจุ
โรงทา
พื้นที่
สนุนการ = รักษาและการ + รวม
+ หีบห่อและ + ภาชนะ + การรับ
เก็บรักษา
หุ้มห่อ
ของ
การตีปิดลัง
บรรจุ
ของ
พื้นที่การ
พื้นที่การตรวจสภาพ
+การจัดส่งของ + และการตรวจพิสูจน์

+

สานัก
งาน +

พื้นที่
อื่น ๆ

5.2.2 พื้นที่สูญเปล่า (Structural Loss) คือพื้นที่ซึ่งเสียเปล่าโดยมิได้ใช้
ประโยชน์ในการจัดวางสิ่งอุปกรณ์ เนื่องจากรูปร่างลักษณะของอาคารหรือเนื่องด้วยความจาเป็น
5.2.2.1 พื้นที่สูญเปล่าของพื้นที่การเก็บรักษาในอาคาร ได้แก่ ห้องสุขา ลิฟท์
ช่องไอน้า เสา ช่องบันได ผนังกั้นไฟ ลาด ช่องบรรทุกของ ที่ว่างตรงประตูซึ่งเว้นไว้สาหรับสวิทไฟ ฯลฯ พื้นที่
สูญเปล่านี้ไม่ได้รวมทางเดินไว้ด้วย
5.2.2.2 พื้นที่สูญเปล่าของพื้นที่การเก็บรักษากลางแจ้ง ได้แก่ แนวกั้นไฟ ร่อง
น้า รางรถไฟ และพื้นที่ตามแนวข้างรางมิได้รวมทางเดินเข้าไว้ด้วยเช่นเดียวกัน
5.2.3 ทางเดิน (Aisles) ขนาดของเครื่องมือยกขนและสิ่งอุปกรณ์ที่จะยกขนนั้น เป็น
ข้อกาหนดขนาดของทางเดินในการวางผังพื้นที่การเก็บรักษาสิ่งอุปกรณ์แบบต่าง ๆ ของทางเดินที่ได้พบ ได้แก่
ทางกั้นไฟ ทางเดินหลัก ทางเดินบุคคล ทางเดินขวางและทางเดินระหว่างตู้เก็บของ
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5.2.3.1 ทางเดินหลัก (Main Aisles) เป็นทางที่ทอดไปตามความยาวของ
อาคารและขนาบกับอาคาร โดยทั่วไปมี 2 ทาง กว้าง 10 – 12 ฟุต หรือกว้างพอที่จะให้รถยก 2 คันเดินสวน
กันได้สะดวก ทางเดินหลักช่วยให้การขนย้ายสิ่งอุปกรณ์ไหลเป็นเส้นตรงและเป็นทางให้เครื่องมือยกขนแล่นไป
ได้ตลอดคลัง
5.2.3.2 ทางเดินขวาง (Cross Aisles) เป็นทางที่ตัดกับทางเดินหลัก
ทอดไปตามความกว้างของอาคาร และขนาบกับอาคาร จานวนทางเดินขวางไม่ตายตัว จะจัดให้มีมากหรือน้อย
ย่อมขึ้นอยู่กับจานวนประตู เสา เครื่องค้ายันต่าง ๆ การแบ่งตอนของคลังหรือพื้นที่การเก็บรักษา จานวนและ
ปริมาณสิ่งอุปกรณ์ในการเก็บรักษา โดยปกติแล้วมีไม่น้อยกว่า 2 ทาง ความกว้างอาจจะเท่ากับทางเดินหลัก
หรือเล็กกว่า แต่ต้องไม่น้อยกว่า 6 ฟุต หรือกว้างพอที่จะให้รถยก 1 คัน สามารถปฏิบัติงานได้สะดวก และ
สามารถเลี้ยวเข้าหากองสิ่งอุปกรณ์ได้ด้วยมุมเลี้ยว 90 องศา
5.2.3.3 ทางเดินบุคคล (Pcrsonncl Acccss Aislcs) เป็นทางที่แยก
ออกไปจากทางเดินหลักหรือทางเดินขวางแล้วแต่กรณี เพื่อประโยชน์แก่เจ้าหน้าที่ในการเข้าถึงสิ่งอุปกรณ์ที่อยู่
ลึกเข้าไปจากทางเดินหลักหรือทางเดินขวาง หรือใช้เป็นทางไปสู่ทางออกต่าง ๆ ทางเดินชนิดนี้ไม่จาเป็นแล้วไม่
ควรจัดให้มีหรือมีให้น้อยที่สุด เพราะเปลืองพื้นที่การเก็บรักษา
5.2.3.4 ทางเดินระหว่างตู้เก็บของ (Aisles in Bin Area) เป็นทางที่
จัดให้มีขึ้นระหว่างตู้เก็บของ หรือช่องเก็บของ ในพื้นที่การจ่ายย่อย ซึ่งเก็บรักษาสิ่งอุปกรณ์ด้วยตู้เก็บของหรือ
ช่องเก็บของ เรียงติดกันเป็นแถว ๆ จะจัดให้มีขึ้นกี่ทางย่อมขึ้นอยู่กับจานวนแถวของตู้เก็บของหรือช่องเก็บของ
ที่มีอยู่ในพื้นที่นั้น ๆ ความกว้างของทางให้มีขนาดตามความเหมาะสม
5.2.3.5 ทางกั้นไฟ ( Fire Aisles) เป็นพื้นทีว่ ่างเว้นไว้ระหว่างกองสิ่ง
อุปกรณ์กับฝาผนังและขนานไปกับฝาผนัง จัดให้มีขึ้นในกรณีที่ฝาผนังเป็นฝาผนังกั้นไฟต่ากว่ามาตรฐาน
(Sub – standard firewall) ทางกั้นไฟนี้จัดไว้กว้างไม่เกิน 24 นิ้ว แต่ตรงริมประตูต้องเว้นไว้ 36 นิ้วเสมอ
พื้นที่
ทางเดิน
ทางเดิน
ทางเดิน = หลัก + ขวาง

ทางเดิน
+ บุคคล

+

ทางเดินระหว่าง
ตู้เก็บของ
+

ทางกั้น
ไฟ

5.2.3.6 การกาหนดทางเดิน ทางเดินแม้ว่าจะเป็นสิ่งจาเป็นแต่ก็ทาให้สิ้น
เปลืองพื้นที่เก็บรักษามาก ฉะนั้นจึงควรจากัดจานวนและความกว้างไว้เท่าที่จาเป็นโดยพิจารณากาหนด ดังนี้
5.2.3.6.1
โดยทั่วไปการกาหนดทางเดินต่าง ๆ ย่อมขึ้นอยู่กับ
ลักษณะของอาคาร ปริมาณและคุณลักษณะของสิ่งอุปกรณ์การปฏิบัติงาน ตลอดจนแบบและสมรรถนะของ
เครื่องมือยกขนและความสะดวกในการใช้เครื่องมือต่าง ๆ ด้วย
5.2.3.6.2
ทิศทางของการเก็บรักษา จะต้องกาหนดขึ้นให้ใช้เครื่อง
มือยกขนด้วยระยะทางที่สั้นที่สุด
5.2.3.6.3
ทางเดินทุกชนิดจะต้องเป็นเส้นตรงและปราศจากสิ่งกีด
ขวางทั้งตรงออกประตูเสมอถ้าทาได้
5.2.3.6.4
ทางเดินทุกชนิดต้องผ่านสิ่งอุปกรณ์ให้มากรายการที่สุด
เท่าที่จะมากได้
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5.3

พื้นที่สุทธิใช้ประโยชน์ในการเก็บรักษาสิ่งอุปกรณ์
5.3.1 พื้นที่นี้ คือ บริเวณคลังที่ใช้ในการเก็บรักษาสิ่งอุปกรณ์ซึ่งรวมทั้งพื้นที่จัด
วางตู้เก็บของ (หรือช่องเก็บของ) ด้วย เมื่อได้ใช้ประโยชน์ของพื้นที่เก็บรักษาสิ่งอุปกรณ์ไปได้ถึง 85 % แล้วก็
ถือว่าเป็นการเก็บได้ “เต็ม ” พื้นที่สุทธิที่ใช้ประโยชน์ในการเก็บรักษาสิ่งอุปกรณ์แล้ว ทั้งนี้เพื่อให้มี “ที่หัก
มุม” เพียงพอสาหรับการยกขนสิ่งอุปกรณ์ตามปกติและ “พื้นที่ยืดหยุ่น” (cusion space) ทาให้ไม่ต้องมีการ
จัดคลังกันใหม่เรื่อย ๆ เพื่อให้เหมาะสมกับแผนการเก็บรักษา
5.3.2 พื้นที่สุทธิที่ใช้ประโยชน์ในการเก็บรักษาสิ่งอุปกรณ์เท่ากับพื้นที่ทั้งหมด
ลบด้วยพื้นที่สนับสนุนการเก็บรักษา ลบด้วยพื้นที่สูญเปล่า ลบด้วยพื้นที่ทางเดิน
พื้นที่สุทธิที่ใช้
ประโยชน์ในการ
เก็บรักษา สป.

=

5.3.3

พื้นที่
ทั้งหมด

-

พื้นที่สนับสนุน
พื้นที่
พื้นที่
เก็บรักษา
- สูญเปล่า - ทางเดิน

พื้นที่สุทธิที่ใช้ประโยชน์ในการเก็บรักษาสิ่งอุปกรณ์ประกอบด้วย
5.3.3.1 พื้นที่จัดวางสิ่งอุปกรณ์แล้ว
(Net Occupied Space)
5.3.3.2 พื้นที่ยังไม่ได้จัดวางสิ่งอุปกรณ์
(Net Vacant Space)
6. ผังแสดงพื้นที่การเก็บรักษา (Warehouse Floor Plan or Planograph)
6.1 ผังแสดงพื้นที่การเก็บรักษา คือ ภาพวาดที่มีอัตราส่วนย่อแสดงพื้นที่ภายในคลังหรือพื้น
ที่การเก็บรักษา โดยปกติใช้มาตราส่วน 1/16 นิ้วต่อ 1 ฟุต เพื่อแสดงให้เห็นพื้นที่การจัดวางสิ่ง อุปกรณ์
ตาแหน่งที่ตั้งของกองสิ่งอุปกรณ์ ที่ตั้งของตู้เก็บของ พื้นที่ของชั้นวางของและกะบะ ทางเดินต่าง ๆ พื้นที่การ
จัดและรวบรวมของ ทิศทางของการจัดวางสิ่งอุปกรณ์ สานักงาน ห้องสุขา ตลอดจนพื้นที่สนับสนุนการ
เก็บรักษา
6.2 เจ้าหน้าที่คลังจะใช้ผังแสดงพื้นที่การเก็บรักษา เป็นเครื่องมือในการจัดงานเพื่อ
6.2.1 ให้ใช้พื้นที่การเก็บรักษาได้อย่างมีประสิทธิภาพที่สุด
6.2.2 ใช้ในการวางแผนเพื่อการรับสิ่งอุปกรณ์ เป็นเครื่องประกันได้ว่าเลือกตาแหน่งที่เก็บสิ่ง
อุปกรณ์ไว้ล่วงหน้าแล้ว
6.2.3 ใช้เป็นข้อมูลในการรายงาน
6.2.4 ให้รู้สถานภาพของพื้นที่เก็บรักษาที่ตรงกับความเป็นจริงประจาวันขณะนั้นของคลัง
หรือของพื้นที่การเก็บรักษาสิ่งอุปกรณ์นั้น ๆ ดังนั้นเมื่อมีการรับหรือการจ่ายสิ่งอุปกรณ์ทุกครั้งจะต้องแก้ไขผัง
ให้ตรงกับความเป็นจริงด้วย อาจใช้รหัสสีเพื่อให้ทราบถึงสิ่งอุปกรณ์และตาแหน่งที่เก็บ
6.3 ให้ใช้แผ่นวัสดุใส ( หรือแผ่นอาซิเตท ) ปิดทับบนผังแสดงพื้นที่การเก็บรักษา เพื่อความ
สะดวกในการทาเครื่องหมายด้วยสีต่าง ๆ บนผัง เพื่อให้ทราบสถานภาพของพื้นที่ภายในคลังที่เป็นอยู่ใน
ขณะนั้น ตัวอย่างการใช้สีแสดงความหมาย เช่น
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6.3.1 ทางเดินและช่องว่างต่าง ๆ ให้เว้นไว้ไม่ต้องลงสีใด ๆ ถ้าจะลงสีต้องใช้สีที่เห็นเด่น
ชัดกว่าส่วนอื่น
6.3.2 พื้นที่สนับสนุนการเก็บรักษา เช่น พื้นที่บรรจุหีบห่อและการตีปิดลัง พื้นที่การรับ
และการจัดส่ง พื้นที่ทากรรมวิธีการถนอมรักษาสิ่งอุปกรณ์ แสดงไว้ด้วยสีเหลือง
6.3.3 พื้นที่เก็บรักษาสิ่งอุปกรณ์ด้วยกะบะรูปหีบ แสดงไว้ด้วยสีเขียว
6.3.4 พืน้ ที่ตู้เก็บของ แสดงด้วยสีม่วง
6.3.5 พื้นที่ยังไม่ได้จัดวางสิ่งอุปกรณ์ แสดงไว้ด้วยสีแดง
6.3.6 พื้นที่ได้จัดวางสิ่งอุปกรณ์แล้ว อาจปล่อยว่างไว้หรือขีดเส้นลายขวางแสดงไว้ก็ได้
7. ขั้นตอนของการจัดผังพื้นที่ (Space Layout Step)
7.1 เขียนผังแสดงพื้นที่การเก็บรักษา
7.2 แสดงสิ่งกีดขวางต่าง ๆ (รูปร่าง ลักษณะของการก่อสร้างอาคาร )
7.3 กาหนดตาแหน่งของ
7.3.1 พื้นที่การรับสิ่งอุปกรณ์
7.3.2 พื้นที่การจัดส่ง
7.3.3 พื้นที่สาหรับตู้เก็บของ (หรือช่องเก็บของ)
7.4 กาหนด
7.4.1 ขนาดของกองสิ่งอุปกรณ์
7.4.2 ตาแหน่งที่ตั้งของกองสิ่งอุปกรณ์
7.4.3 ตาแหน่งของชั้นวางของ
7.5 กาหนดตาแหน่งที่ตั้งของกลุ่มสิ่งอุปกรณ์ที่มีการรับจ่ายบ่อย
7.6 จัดพื้นที่สนับสนุนการเก็บรักษาทั้งหมด
7.7 กาหนดพื้นที่การบรรจุหีบห่อ ให้ใกล้กับพื้นที่การจัดส่งให้มากที่สุด และกาหนดพื้นที่
ตั้งตู้เก็บของ (หรือช่องเก็บของ) สาหรับการจ่ายย่อย
7.8 กาหนดที่ตั้งกลุ่มสิ่งอุปกรณ์ที่มีการรับจ่ายบ่อยน้อยลงไป ในพื้นที่ถัดไปจากกลุ่มแรก
7.9 ทาเช่นนี้เรื่อยไปจนสิ่งอุปกรณ์ทุกกลุ่มได้กาหนดตาแหน่งที่ตั้งทั้งหมดแล้ว

23

บทที่ 3
ระบบการแจ้งตาแหน่งที่เก็บ
1. กล่าวนา วิธีกำหนดตำแหน่งสิ่งอุปกรณ์ในคลังให้รู้อย่ำงรวดเร็วและได้ผลดีเป็นสิ่งจำเป็นอย่ำง
ยิ่งเพรำะในปัจจุบันนี้ สิ่งอุปกรณ์มีเป็นหมื่นรำยกำรและมีมูลค่ำนับเป็นล้ำน ๆ บำท ต้องใช้เงินจำนวนมหำศำล
ในกำรจัดหำต้องใช้เจ้ำหน้ำที่จำนวนมำกในกำรรับผิดชอบเงินจำนวนมหำศำลที่ได้ใช้ไปในกำรจัดหำสิ่งอุปกรณ์
และเจ้ำหน้ำที่จำนวนมำกที่มีอยู่จะไม่มีประโยชน์เลย ถ้ำคลังสิ่งอุปกรณ์ไม่สำมำรถจ่ำยสิ่งอุปกรณ์ตำมเบิกได้
เนื่องจำกค้นหำสิ่งอุปกรณ์ไม่พบ ปัญหำนี้มักเกิดขึ้นเมื่อได้รับสิ่งอุปกรณ์มำมำกจนเต็มคลัง หรือล้นคลัง แล้วไม่
สำมำรถกำหนดตำแหน่งที่เก็บของสิ่งอุปกรณ์ได้ในตอนแรก จึงทำให้เกิดควำมคลำดเคลื่อนของระบบกำรแจ้ง
ตำแหน่งที่เก็บขึ้น
2. ความมุ่งหมาย ระบบกำรแจ้งตำแหน่งที่เก็บ มีควำมมุ่งหมำยเพื่อให้มีควำมสะดวก รวดเร็วและ
แน่นอนในกำรค้นหำ หรือบอกที่ตั้งของสิ่งอุปกรณ์ที่ต้องกำรทรำบ เพื่อกำรเลือกจ่ำยสิ่งอุปกรณ์ และแม้แต่
เจ้ำหน้ำที่อื่น ๆ ก็สำมำรถค้นหำตำแหน่งสิ่งอุปกรณ์ได้ และทำให้เชื่อมั่นได้ว่ำได้ใช้พื้นที่กำรเก็บรักษำอย่ำง
เต็มที่แล้ว นอกจำกนั้นยังทำให้สำมำรถเตรียมกำรใช้วิธีกำรยกขนอย่ำงมีประสิทธิภำพในกำรรับสิ่งอุปกรณ์เข้ำ
คลังอีกด้วย
3. ระบบตาตาราง (Grid Ststem) เพื่อให้กำรใช้ระบบกำรแจ้งตำแหน่งที่เก็บเป็นไปอย่ำงได้ผล
จะต้องกำหนดตำแหน่งที่อยู่ของสิ่งอุปกรณ์ต่ำง ๆ ในคลังหรือในพื้นที่กำรเก็บรักษำต่ำง ๆ ให้ชัดแจ้ง วิธีกำรที่
ใช้กันมำกที่สุดในกำรกำหนดที่อยู่ของสิ่งอุปกรณ์ก็คือ กำรใช้ระบบตำตำรำงบนผังแสดงพื้นที่กำรเก็บรักษำ
ทำนองเดียวกันกับกำรหำพิกัดบนแผนที่ด้วยระบบตำตำรำงนั้นเอง ในกำรจัดทำระบบกำรแจ้งตำแหน่งที่เก็บ
แบบมำตรฐำนนั้น ขั้นแรกเรำต้องแบ่งพื้นที่กำรเก็บรักษำบนผังแสดงกำรเก็บรักษำ และบนพื้นที่ภำยในคลัง
ออกเป็นตำรำงสี่เหลี่ยมเล็ก ๆ รูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส พื้นที่แบ่งย่อยเป็นตำรำงเล็ก ๆ เหล่ำนี้ให้ทำบนพื้นที่กำรเก็บ
รักษำภำยในคลังสิ่งอุปกรณ์กว้ำงยำวด้ำนละ 52 นิ้ว เพื่อจะได้วำงกะบะมำตรฐำนขนำด
48 นิ้ว X 48 นิ้ว ได้โดยเผื่อช่องเหลื่อมล้ำในกำรกองสิ่งอุปกรณ์ไว้ 4 นิ้ว
3.1 ตำตำรำงที่แล่นขนำนไปทำงด้ำนข้ำง (ตำมยำว) ของอำคำรเรียกว่ำ “แถวยำว”
(long Row) หมำยเลขลำดับแถวแสดงไว้ที่ทำงเดินขวำงบนพื้นที่ภำยในคลัง ส่วนที่ผังแสดงพื้นที่กำรเก็บรักษำ
แสดงไว้ที่ขอบด้ำนซ้ำยของผัง เรียงลำดับจำกข้ำงล่ำงขึ้นไปข้ำงบน
3.2 ตำตำรำงที่แล่นขนำนไปทำงด้ำนหัวท้ำย (ตำมขวำง) ของอำคำรเรียน “แถวขวำง”
(Short Row) หมำยเลขลำดับแถวแสดงไว้ที่ทำงเดินหลักบนพื้นที่ภำยในคลัง ส่วนที่ผังแสดงพื้นที่กำรเก็บรักษำ
แสดงไว้ที่ขอบบนของผังเรียงลำดับจำกซ้ำยไปขวำ
4. การกาหนดส่วนต่าง ๆ ในพื้นที่การเก็บรักษา เพื่อควำมสะดวกและแน่นอนในกำรบอก
ตำแหน่งที่เก็บสิ่งอุปกรณ์ กำรบันทึกบัตร และกำรค้นหำสิ่งอุปกรณ์ จึงได้กำหนดส่วนต่ำง ๆ ภำยในพื้นที่เก็บ
รักษำ ดังนี้
4.1 ตอน (section) คือพื้นที่แบ่งย่อยภำยในคลังออกเป็นตอน ๆ ในกรณีที่คลังนั้นมี
ขนำดใหญ่มำก ไม่สะดวกต่อกำรควบคุม โดยปกติแบ่งออกด้วยผนังกั้นไฟ แต่ถ้ำเป็นคลังขนำดเล็กก็ไม่มีกำร
แบ่งตอน
4.2 ห้วง (Bay) คือ พื้นที่แบ่งย่อยภำยในตอน ซึ่งถูกแบ่งออกด้วยทำงเดินหลักและทำง
เดินขวำง
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4.3 แถว (Row) คือพื้นที่แบ่งย่อยเป็นแนวไปตำมควำมยำวและควำมกว้ำงของอำคำร
เป็นตำรำงรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสเล็ก ๆ โดยปกติกำหนดให้มีควำมกว้ำงด้ำนละ 52 นิ้ว แถวที่ทอดไปตำมควำมยำว
ของอำคำรเรียกว่ำ “แถวยำว” และแถวที่ทอดไปตำมควำมกว้ำงของอำคำรเรียกว่ำ “แถวขวำง” มีหมำยเลข
กำกับทั้งแถวยำวและแถวขวำง
4.4 กอง (Stack) เป็นจุตพิกัดที่แถวยำวและแถวขวำงตัดกันอันเป็นตำแหน่งที่ตั้งของ
กองสิ่งอุปกรณ์ ดังนั้นหมำยเลขของกองจะเป็นหมำยเลขของแถวยำวหรือแถวขวำงก็ได้ แต่ที่นิยมกันให้ใช้
หมำยเลขของแถวยำวเป็นหมำยเลขของกอง
4.5 ชั้น (Level) หมำยถึง ชั้นแต่ละชั้นของชั้นวำงของซึ่งใช้ในกำรจัดวำงสิ่งอุปกรณ์
หรือหมำยถึงชั้นภำยในกองสิ่งอุปกรณ์ (Tier of Stack)
5. ระบบการแจ้งตาแหน่งที่เก็บประกอบด้วย
5.1 หมำยเลขแสดงตำแหน่งที่เก็บ (Stock Location Number)
5.2 บัตรบันทึกที่เก็บ (Stock Location Card)
5.3 แฟ้มบัตรบันทึกที่เก็บ (Stock Location File)
6. รหัสแสดงตาแหน่งที่เก็บแบบที่ 1
6.1 กำรกำหนดหมำยเลขลำดับแถว
6.1.1 แถวยำวเริ่มต้นด้วยหมำยเลข 1 ไปจนถึงหมำยเลขที่ 50 หรือเท่ำกับจำนวนของ
แถวยำวที่มีอยู่
6.1.2 แถวขวำงเริ่มด้วยหมำยเลข 51 ไปจนถึงหมำยเลข 999 หรือเท่ำกับจำนวนของแถว
ขวำงที่มีอยู่
6.2 หมำยเลขแสดงตำแหน่งที่เก็บสิ่งอุปกรณ์ประกอบด้วย 9 ตัว แบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม กลุ่ม
ละ 3 ตัว โดยมีเครื่องหมำยขีดยำวคั่นระหว่ำงกลุ่ม กลุ่มใดมีตัวเลขไม่ครบ 3 ตัว ให้เติมเลข 0 ข้ำงหน้ำแทนจน
ครบ เขียนเป็นสูตรดังนี้
0
อำคำรคลังที่เท่ำไร

0

ชั้นหรือตอน

0

-

0

แถวขวำงที่เท่ำไร

0

0

-

0

แถวยำงที่เท่ำไร

0

0
ชั้นของกองพัสดุ

6.2.1 หมำยเลขกลุ่มแรก หมำยเลข 2 ตัว แรกแสดงถึงหมำยเลขของอำคำรคลัง
ส่วนตัวที่ 3 หมำยถึงชั้นของอำคำรคลัง ถ้ำเป็นคลังชั้นเดียวและมีกำรแบ่งตอนให้หมำยถึงตอนของอำคำรแทน
6.2.2 หมำยเลขกลุ่มที่สอง เป็นหมำยเลขแถวของกองสิ่งอุปกรณ์ซึ่งตรงกับ
หมำยเลขแถวขวำง
6.2.3 หมำยเลขกลุ่มที่สำม หมำยเลข 2 ตัวแรก เป็นหมำยเลขของกองซึ่งตรงกับ
หมำยเลขของแถวยำงส่วนตัวที่ 3 แสดงว่ำสิ่งอุปกรณ์อยู่ในชั้นใดของชั้นวำงของหรือชั้นใดของกอง แต่ถ้ำสิ่ง
อุปกรณ์อยู่ในตู้เก็บของหรือช่องเก็บของ หมำยเลข 2 ตัวแรกแสดงถึงช่องของตู้เก็บของหรือของช่องเก็บของ
แทนกอง
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6.3

ตัวอย่ำง รหัส 324 – 112 – 123
6.3.1 หมำยควำมว่ำ “คลังหลังที่ 32 ชั้นที่ 4 แถวที่ 112 กองที่ 12 ชั้นที่ 3 ”
6.3.2 .ในกรณีที่เป็นคลังชั้นเดียวและแบ่งเป็นตอน หมำยควำมว่ำ “คลังหลังที่
32 ตอนที่ 4 แถวที่ 112 กองที่ 12 ชั้นที่ 3”
6.3.3 ถ้ำสิ่งอุปกรณ์นั้นอยู่ในตู้เก็บของ (หรือช่องเก็บของ) หมำยควำมว่ำ
“คลังหลังที่ 32 ชั้นที่ 4 แถวที่ 112 ช่องที่ 12 ชั้นที่ 3”
หมำยเหตุ รหัสแสดงตำแหน่งที่เก็บแบบที่ 1 นี้ไม่ค่อยเป็นที่นิยมใช้กัน เนื่องจำกมีข้อเสียคือ ถ้ำคลัง
นั้นมีมำกกว่ำ 1 ชั้น ภำยในคลังจะไม่สำมำรถแบ่งออกเป็นตอน ๆ ได้เนื่องจำกชั้นกับตอนนั้นใช้รหัสหมำยเลข
แสดงตำแหน่งที่เก็บตัวเดียวกัน
7. รหัสแสดงตาแหน่งที่เก็บ แบบที่ 2
7.1 กำรกำหนดหมำยเลขลำดับแถว
7.1.1 แถวยำว เริ่มต้นจำกหมำยเลข 01 ไปจนถึงหมำยเลข 99 หรือเท่ำกับจำนวนของ
แถวยำวที่มีอยู่
7.1.2 แถวขวำง เริ่มต้นด้วยหมำยเลข 01 ไปจนถึงหมำยเลข 99 หรือเท่ำกับจำนวนแถว
ขวำงที่มีอยู่
7.2 หมำยเลขแสดงตำแหน่งที่เก็บสิ่งอุปกรณ์คงใช้ 9 ตัว เช่นเดียวกับแบบที่ 1 แต่ตัวที่ 9
นิยมใช้ตัวอักษรแทนตัวเลข เพื่อว่ำในกรณีที่ชั้นของกองพัสดุมีหมำยเลขเกินกว่ำ 2 ตำแหน่ง จำนวนหมำยเลข
ทั้งหมดจะได้ไม่เกิน 9 ตัว เขียนเป็นสูตรได้ดังนี้
0

0

อำคำรคลังที่เท่ำไร

0

-

0

ตอนที่เท่ำไร

ชั้นของคลัง

0 0

-

0

0

0

แถวยำวที่เท่ำไร

แถวขวำงที่เท่ำไร

ชั้นของกองพัสดุ

7.2.1 หมำยเลขตำแหน่งที่ 1 และ 2 เป็นหมำยเลขของอำคำรคลังหรือพื้นที่เก็บ
รักษำ เริ่มต้นด้วยหมำยเลข 01 เรียงลำดับไปจนครบจำนวนของอำคำรหรือพื้นที่เก็บรักษำนั้น ๆ
7.2.2 หมำยเลขตำแหน่งที่ 3 เป็นหมำยเลขชั้นของอำคำร เริ่มต้นจำกหมำยเลข 1
สำหรับชั้นล่ำงสุด แล้วเรียงลำดับไปเท่ำกับจำนวนชั้นของอำคำรที่มี ถ้ำเป็นอำคำรชั้นเดียวหรือที่เก็บรักษำ
กลำงแจ้งให้ใช้เลข 1 อย่ำงเดียว
7.2.3 หมำยเลขตำแหน่งที่ 4 เป็นตอนของอำคำรคลังเริ่มต้นด้วยหมำยเลข 1
แล้วเรียงลำดับไปเท่ำกับจำนวนตอนที่มี ถ้ำคลังนั้นไม่มีกำรแบ่งเป็นตอนให้ใช้เลข 0 แทน
7.2.4 หมำยเลขตำแหน่งที่ 5 และ 6 เป็นหมำยเลขของแถวขวำง
7.2.5 หมำยเลขตำแหน่งที่ 7 และ 8 เป็นหมำยเลขของแถวยำว
7.2.6 หมำยเลขหรือตัวอักษรตำแหน่งที่ 9 เป็นชั้นของกองพัสดุ เริ่มต้นด้วย
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หมำยเลข 1 หรืออักษร A ในกำรเก็บรักษำสิ่งอุปกรณ์ที่ไม่ได้ใช้ชั้นวำงของ ก็ไม่จำเป็นต้องแสดงเลขลำดับของ
ชั้น ใช่แต่เพียงตัวเลข 1 หรือ A เพียงตัวเดียวเท่ำนั้น
7.3 ตัวอย่ำงรหัส 031 – 406 – 041 หมำยควำมว่ำ
“ คลังหลังที่ 3 ชั้นที่ 1 ตอนที่ 4 แถวขวำงที่ 6 แถวยำวที่ 4 ชั้นที่ 1 ”
หมายเหตุ รหัสแสดงตำแหน่งที่เก็บแบบที่ 2 นี้ เป็นที่นิยมใช้กันอย่ำงแพร่หลำยในหน่วยงำนกำร
เก็บรักษำ เนื่องจำกสำมำรถใช้ได้กับคลังที่มีหลำยชั้น และในคลังแต่ละชั้นยังสำมำรถแบ่งออกเป็นตอน ๆ ได้
อีกด้วย เนื่องด้วยชั้นกับตอนนั้นใช้รหัสหมำยเลขแสดงตำแหน่งที่เก็บคนละตัวกัน
7.4 สิ่งอุปกรณ์ที่เก็บไว้ในตู้เก็บของ (หรือช่องเก็บของ) ให้ใช้หมำยเลขแสดงตำแหน่งที่
เก็บดังนี้
7.4.1 หมำยเลขตำแหน่งที่ 1 และ 2 เป็นหมำยเลขของอำคำรคลัง
7.4.2 หมำยเลขตำแหน่งที่ 3 เป็นหมำยเลขชั้นหรือตอนของอำคำร
7.4.3 หมำยเลขตำแหน่งที่ 4 และ 5 เป็นหมำยเลขแถวของตู้เก็บของ (หรือช่อง
เก็บของ ) อำจเป็นแถวยำวหรือแถวขวำงก็ได้ แล้วแต่ลักษณะของกำรวำงตู้ในที่นั้น
7.4.4 หมำยเลขตำแหน่งที่ 6 เป็นช่วงของตู้เก็บของที่วำงต่อกันไว้เป็นช่วง ๆ
เรียงลำดับจำกซ้ำยไปขวำ และในแต่ละแถวไม่ควรให้มีมำกกว่ำ 9 ช่วง
7.4.5 หมำยเลขตำแหน่งที่ 7 และ 8 เป็นหมำยเลขช่องแต่ละช่วงของตู้เก็บของ
หรือช่องเก็บของ เรียงลำดับจำกซ้ำยไปขวำ
7.4.6 หมำยเลขหรือตัวอักษรตำแหน่งที่ 9 เป็นชั้นของตู้เก็บของ (หรือช่องเก็บ
ของนับจำกข้ำงล่ำงขึ้นข้ำงบน)
7.4.7 ตัวอย่ำงรหัส 031 – 406 – 041 หมำยควำมว่ำ “คลังหลังที่ 3 ชั้น (หรือ
ตอน) ที่ 1 แถวที่ 40 ช่วงที่ 6 ช่องที่ 4 ชั้นที่ 1” เขียนเป็นสูตรได้ ดังนี้
0 0

0

- 00

อำคำรคลัง ชั้นหรือตอน แถว

0
ช่วง

-

0 0

0

ช่วง

ชั้น

8. บัตรบันทึกที่เก็บ (Stock location card) เป็นบัตรซึ่งเจ้ำหน้ำที่จะบันทึกตำแหน่งที่เก็บ
สิ่งอุปกรณ์แต่ละรำยกำรลงไว้ ภำยหลังจำกที่ได้จัดวำงสิ่งอุปกรณ์เข้ำที่เรียบร้อยแล้วโดยใช้บัตร 1 ใบ ต่อสิ่ง
อุปกรณ์ 1 รำยกำร บัตรบันทึกที่เก็บจะแสดงให้ทรำบถึงหมำยเลขสิ่งอุปกรณ์ ชื่อของสิ่งอุปกรณ์ และตำแหน่ง
ที่เก็บสิ่งอุปกรณ์ ข้อมูลพื้นฐำนที่ควรบันทึกเพิ่มเติมก็คือ รหัสบอกสภำพสิ่งอุปกรณ์ วันที่ของกำรบรรจุหรือ
วันที่ของกำรผลิตสิ่งอุปกรณ์ ห้ำมบันทึกจำนวนสิ่งอุปกรณ์ลงในบัตรบันทึกตำแหน่งที่เก็บ อำจจะใช้ชนิดบันทึก
ด้วยมือ หรือบันทึกด้วยเครื่อง หรืออำจจะใช้ทั้งสองอย่ำงผสมกันก็ได้ บัตรบันทึกตำแหน่งที่เก็บนี้ตำมปกติเก็บ
รวมไว้ในแฟ้มตำมหมวดหมู่ของหมำยเลขสิ่งอุปกรณ์ สำหรับคลังขนำดเล็กหรือคลังของหน่วยใช้ไม่จำเป็นต้อง
ใช้บัตรบันทึกที่เก็บต่ำงหำกจำกบัตรบัญชีคุม ควรบันทึกไว้ในบัตรบัญชีคุมสิ่งอุปกรณ์ก็เป็นกำรเพียงพอแล้ว
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บัตรแสดงที่เก็บของ
1. หมำยเลขสิ่งอุปกรณ์ FSN
3. หน่วยนับ
U/I

7. ที่เก็บปกติ
BIN STORAGE

ทบ.400-009
2. รำยกำร NOMENCLATURE

4. ขนำด

5. น้ำหนัก

SIZE

WT.

8. ที่เก็บสำรอง
BULE STORAGE

9. วดป.
DATE

6. ปริมำตร
CU.

10. หลักฐำน
DOC.NO.

11.หมำยเหตุ
REMARKS

(พิมพ์ตำมระเบียบกองทัพบกว่ำด้วยกำรส่งกำลังสิ่งอุปกรณ์ประเภท 2 และ 4 พ.ศ.2534)

9. แฟ้มบัตรบันทึกที่เก็บ (Stock Location File) เป็นแฟ้มรวมบัตรบันทึกที่เก็บโดยแยก
ออกเป็นหมวดหมู่ตำมหมำยเลขสิ่งอุปกรณ์ ถ้ำบัตรบันทึกที่เก็บมีจำนวนมำก ก็แยกออกเป็นพวก ๆ แล้วเก็บ
รวมไว้ในกะบะเล็ก ๆ อีกทีหนึ่ง
10. การสารวจตาแหน่งที่เก็บ (Location Survey) หน่วยงำนกำรเก็บรักษำสิ่งอุปกรณ์
ทุกแห่งจะต้องกำหนดให้มีระยะเวลำกำรสำรวสจตำแหน่งที่เก็บสิ่งอุปกรณ์ เพื่อควำมถูกต้องของเอกสำรบันทึก
ตำแหน่งที่เก็บสิ่งอุปกรณ์ให้ตรงกับตำแหน่งที่เก็บสิ่งอุปกรณ์จริงอย่ำงน้อยปีล 2 ครั้ง และอำจกระทำพร้อม
กันไปกับกำรสำรวจสิ่งอุปกรณ์ก็ได้ กำรสำรวจตำแหน่งที่เก็บสิ่งอุปกรณ์กระทำได้ 2 วิธี และกำรจะใช้วิธีใด
ย่อมแล้วแต่ควำมเหมำะสมที่ต้องกำรเป็นกรณีไป แต่ที่ดีทีสุดก็คือใช้ 2 วิธีรวมกัน
10.1 วิธีจากแฟ้มไปหาคลัง (File to Floor) คือกำรสำรวจที่เริ่มต้นจำกแฟ้มไปหำคลัง
โดยกำรเลือกสิ่งอุปกรณ์รำยกำรที่ต้องกำรสำรวจตำแหน่งที่เก็บและได้บันทึกที่เก็บลงไว้ในบัตรบันทึกที่เก็บ
เรียบร้อยแล้ว แล้วจดตำแหน่งที่เก็บจำกบัตรบันทึกไปตรวจดูในคลังที่เก็บสิ่งอุปกรณ์ว่ำได้เก็บไว้ถูกต้องตำม
ตำแหน่งที่บันทึกไว้หรือไม่ กำรสำรวจวิธีนี้เร็วกว่ำวิธีที่สอง แต่โอกำสที่จะตรวจไม่พบสิ่งอุปกรณ์มีมำก ถ้ำกำร
บันทึกคลำดเคลื่อน
10.2 วิธีจากคลังไปหาแฟ้ม (Floor to File) คือกำรสำรวจที่เริ่มต้นจำกคลังไปหำแฟ้ม
ด้วยกำรจดจำตำแหน่งที่เก็บสิ่งอุปกรณ์รำยกำรที่ต้องกำรจำกคลังที่เก็บรักษำสิ่งอุปกรณ์ แล้วนำไปตรวจสอบ
กับบัตรบันทึกที่เก็บ ว่ำถูกต้องตรงกันหรือไม่ วิธีนี้สิ่งอุปกรณ์รำยกำรที่ต้องกำรสำรวจจะบันทึกไว้ได้ครบถ้วน
ถูกต้องเหมำะแก่เจ้ำหน้ำที่คลังหรือผู้บังคับบัญชำที่ไปตรวจจะใช้ในกำรตรวจสอบ
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11. การเปลี่ยนแปลงแก้ไข
11.1 ดัดบัตรบันทึกที่เก็บออกจำกแฟ้มได้ เมื่อ
11.1.1 ได้จ่ำยสิ่งอุปกรณ์รำยกำรนั้น ๆ หมดสิ้นแล้ว
11.1.2 ได้มีกำรย้ำยสิ่งอุปกรณ์รำยกำรนั้นทั้งหมดไปที่อื่น
11.1.3 ได้มีกำรเปลี่ยนแปลงรหัสบอกสภำพของสิ่งอุปกรณ์สำรอง
11.1.4 ไม่พบสิ่งอุปกรณ์ในระหว่ำงกำรสำรวจ
11.1.5 หมำยเลขสิ่งอุปกรณ์หรือรหัสบอกสภำพไม่ตรงกับบัตรบันทึกตำแหน่ง
เก็บหรือบัญชีกำรสำรวจตำแหน่งที่เก็บสิ่งอุปกรณ์
11.2 บัตรบันทึกที่คัดออกแล้วเก็บไว้ในแฟ้มรอเรื่องเป็นเวลำ 1 ปี
11.3 เมื่อตำแหน่งที่เก็บสิ่งอุปกรณ์เปลี่ยนแปลง และได้มีกำรกำหนดตำแหน่งที่เก็บใหม่แล้ว
หรือได้แยกตำแหน่งที่เก็บใหม่ หน่วยงำนกำรเก็บรักษำสิ่งอุปกรณ์จะต้องทำบันทึกกำรเปลี่ยนแปลงที่เก็บเป็น
หลักฐำน บันทึกนั้นจะต้องแสดงถึง
11.3.1 รำยชื่อสิ่งอุปกรณ์ที่เปลี่ยนแปลงที่เก็บ
11.3.2 ตำแหน่งที่เก็บเก่ำและใหม่
11.3.3 เหตุแห่งกำรเปลี่ยนแปลง
11.3.4 วันเดือนปีของกำรเปลี่ยนแปลง
11.3.5 ลำยมือชื่อผู้บันทึก และวันเดือนปี
11.3.6 ส่งบันทึกกำรเปลี่ยนแปลงไปยังแผนกบัตรบันทึกที่เก็บ เพื่อแก้ไขให้ถูก
12. บัตรบันทึกที่เก็บ ที่บันทึกไม่ตรงกับตำแหน่งที่เก็บอำจแก้ไขได้โดยวิธีใดวิธีหนึ่งที่เหมำะสม
ดังนี้
12.1 แก้ไขในบัตรบันทึกให้ถูกต้อง

12.2

ย้ำยสิ่งอุปกรณ์ให้ตรงกับตำแหน่งที่บันทึกไว้
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ตัวอย่ำงแบบฟอร์มบันทึกกำรเปลี่ยนแปลงตำแหน่งที่เก็บสิ่งอุปกรณ์
บันทึกกำรเปลี่ยนแปลงตำแหน่งที่เก็บสิ่งอุปกรณ์
รำยกำรสิ่งอุปกรณ์
ตำแหน่งที่เก็บเก่ำ

ตำแหน่งที่เก็บใหม่

ลำยมือชื่อ............................................
( หัวหน้ำคลัง )

วัน

เดือน

ปี
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บทที่ 4
หลักการเก็บรักษาสิ่งอุปกรณ์
[ STORAGE PRINCIPLE]
1. อุปกรณ์ช่วยในการเก็บรักษา (Storage Aids) สิ่งอุปกรณ์ทั้งหลายที่เก็บรักษาไว้นั้นไม่ว่า
จะเก็บรักษาอยู่ในอาคารหรือเก็บรักษาอยู่กลางแจ้งก็ตาม ไม่ควรวางสิ่งอุปกรณ์ลงกับพื้นโดยตรงจาเป็นต้องใช้
อุปกรณ์เข้าช่วยในการเก็บรักษาสิ่งอุปกรณ์นั้นด้วยเสมอ อุปกรณ์ช่วยในการเก็บรักษา ได้แก่
1.1 กะบะ (Pallet) กะบะเป็นแผงไม้สี่เหลี่ยม ลักษณะเป็นแท่นยกพื้นเคลื่อนที่ไปมา
เป็นอุปกรณ์ที่ใช้กันอย่างแพร่หลาย กะบะช่วยในการจัดวางสิ่งอุปกรณ์ต่าง ๆ ซึ่งยากต่อการกองให้เป็น
ระเบียบ หรือกองซ้อนกันสูง ๆ ไม่ได้ ให้สามารถกองได้ตามความต้องการ นอกจากนั้นกะบะยังช่วยให้สามารถ
รถยกขนสิ่งอุปกรณ์ได้ครั้งละมาก ๆ ทั้งทางปริมาณและทางน้าหนัก โดยการยกขนสิ่งอุปกรณ์ด้วยเครื่องมือยก
ขนได้สะดวก กะบะที่ใช้มีทั้ง กะบะแบน และกะบะโครง ดังนี้
1.1.1. กะบะสองทาง (Two – way Pallet) กะบะแบบนี้ไม่ใช่กะบะแบบมาตรฐาน แต่
ก็ใช้กันแพร่หลายทั่วไป โดยเฉพาะอย่างยิ่งในหน่วยการเก็บรักษาสิ่งอุปกรณ์โพ้นทะเล กะบะแบบนี้สามารถใช้
งานของรถยกขนหรือรถเข็นยกด้วยมือสอดเข้าได้เพียง 2 ด้านตรงข้ามเท่านั้น โดยปกติขนาด 48 X 48 X 6
หรือ 40 X 48 X 6
1.1.2. กะบะสี่ทาง (Four – way Pallet) กะบะแบบนี้ใช้งานของรถยกขนลอดเข้าไป
ได้ทั้ง 4 ด้านถือเป็นมาตรฐานในการจัดหาและการใช้งาน กะบะแบบนี้คือ ขนาด 40 X 48 X 5 ½
1.1.3. กะบะรูปหีบ (Box Pallet) กะบะรูปหีบ คือกะบะมาตรฐานปกตินั่น
เอง แต่มีโครงต่อขึ้นไป มีหลายแบบโดยทั่วไปมีขนาด 40 X 48 ส่วนที่เป็นโครงสูง 48 ใช้สาหรับเก็บรักษาสิ่ง
อุปกรณ์ที่มีปริมาณน้อยไม่พอจัดวางให้เต็มกะบะได้ วัสดุที่แกะห่อแล้ว เช่น ไม้ถูพื้น ไม้กวาด วัสดุบรรจุกล่อง
ซึ่งยากต่อการกองหรือต้องมีเครื่องช่วยในการรักษาความมั่นคงของกอง
1.1.4. กะบะกรอบรูป (Picturc Framc Pallct) มีลักษณะเช่นเดียวกับกะบะรูปหีบแต่
ตอนบนเปิดและถอดส่วนโครงออกได้ ส่วนโครงมีทั้งแบบรูปกรอบสี่เหลี่ยมและรูปตัว X
1.1.5. กะบะรูปตัว ยู ( U – frarne Pallet) มีลักษณะเช่นเดียวกับกะบะแบนแต่มีขา
ตั้งขึ้นข้างบนสี่มุม
1.1.6. กะบะปลอดภัย (Safety Pallet ) กะบะชนิดนี้ใช้สาหรับงานการซ่อม
บารุงสาหรับนาสิ่งอุปกรณ์เข้าเก็บในคลังหรือเคลื่อนย้ายสิ่งอุปกรณ์ออกจากคลังและสาหรับใช้ในการสารวจ
สารวจสิ่งอุปกรณ์
นอกจากนั้นแล้วยังมีกะบะแบบอื่นๆอีก ซึ่งแล้วแต่ความประสงค์ในการใช้งาน
และการสร้าง
1.2 ไม้รอง (Dunnage) นอกจากมีประโยชน์เพื่อช่วยให้เครื่องมือยกขนสามารถยก
ขนสิ่งอุปกรณ์ได้สะดวกแล้ว ยังช่วยป้องกันสิ่งอุปกรณ์มิให้เกิดความเสียหายจากน้าหรือความชื้นของพื้นคลัง
หรือพื้นดินได้อีกด้วย สิ่งอุปกรณ์ทั้งหลายต้องเก็บรักษาไว้บนกะบะหรือไม้รอง ไม่ว่าสิ่งอุปกรณ์นั้นจะเก็บรักษา
อยู่ภายในอาคารหรือเก็บรักษาอยู่กลางแจ้งก็ตาม ไม้รองกินเนื้อที่น้อยกว่ากะบะทาง่ายทั้งราคาก็ถูกมาก และ
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ใช้รองสิ่งอุปกรณ์แทนกะบะได้ด้วย ไม้รองใช้ประโยชน์ได้ทั้งในทางระดับเพ่อกันน้า ความชื้น และทางดิ่งเพื่อ
ป้องกันห่อกระทบกันแตกเสียหาย
1.3 กรอบไม้ (Wood Collar) เป็นกรอบไม้สี่เหลี่ยมมีไม้กั้นกลาง แบ่งออกเป็น 2 ช่อง มี
ขนาด 38” X 38” และ 29” X 42” หรือทาขนาดตามแต่ต้องการ ใช้สาหรับสวมตอนบนของสิ่งอุปกรณ์ที่มี
ส่วนบอบบางยื่นโพล่ออกมาจากส่วนใหญ่ เพื่อป้องกันมิให้ส่วนนั้นแตกหักเสียหาย เช่น ขวดน้ากรดขนาดใหญ่
หรือกระบอกเหล็กบรรจุแก๊สอัด เป็นต้น ทาให้สามารถจัดวางขวดหรือกระบอกเหล็กเหล่านั้นซ้อนกันได้
หลายชั้น
1.4 แผ่นไม้กันกลิ้ง (Notchcd Spaccr) เป็นไม้ท่อนเล็ก ๆ ขนาด 42” X 4” ยาว 40 ”
ใช้สาหรับรองสิ่งอุปกรณ์ที่มีรูปทรงกระบอกวางซ้อนกันบนกะบะแบนในทางระดับ โดยมากไม้รองนี้เป็นช่อง ๆ
ตามต้องการให้วางสิ่งอุปกรณ์รูปทรงกระบอกได้พอดี ไม่สามารถกลิ้งไปกลิ้งมาตกแตกเสียหายได้
1.5 ชั้นวางของ (Pallet Rack) ประกอบขึ้นด้วยโครงโลหะหรือไม้ ทาเป็นชั้นโปร่ง ๆ และ
แบ่งออกเป็นตอน ๆ พอที่จะสอดกะบะหรือนาสิ่งอุปกรณ์เข้าไปจัดวางบนชั้นได้ ใช้สาหรับเก็บรักษาสิ่งอุปกรณ์
ที่มีปริมาณมาก หรือลักษณะพิเศษทางกายภาพของสิ่งอุปกรณ์
ไม่เหมาะที่จะจัดวางในกะบะเพื่อกองซ้อน
กันให้เป็นกองตั้งได้ จัดวางวิธีหันหลังชนกันสาหรับสิ่งอุปกรณ์กองขนาดเล็กในพื้นที่จ่ายย่อย และเพื่อการเก็บ
รักษาตอนปลายพื้นที่ของสิ่งอุปกรณ์กองขนาดเล็กในพื้นที่การเก็บรักษาส่วนใหญ่
1.6 ชั้นวางถอดเก็บได้ (Pallet Support Set) ใช้เพื่อความมุ่งหมายเช่นเดียวกับชั้นวางของ
ประโยชน์ของชั้นวางของชนิดนี้ก็คือสามารถถอดแยกออกเก็บได้ในเมื่อไม่มีความจาเป็นต้องใช้
1.7 ชั้นวางของที่เป็นแท่งยาว (Metal Bar stock Rack) ใช้เพื่อเก็บรักษาสิ่งอุปกรณ์ที่มี
ลักษณะเป็นเส้นหรือแท่งยาว ๆ เช่น เหล็กเส้นหรือท่อประปา เป็นต้น
1.8 ตู้เก็บของหรือช่องเก็บของ (Bin) ใช้สาหรับเก็บสิ่งอุปกรณ์จ่ายย่อย ของสิ่งอุปกรณ์
ทั่วไปที่เป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อย เช่น ชิ้นส่วนซ่อม เป็นต้น สิ่งอุปกรณ์ที่เปิดออกจากหีบห่อแล้วแยกเก็บอย่าง
เหมาะสมช่วยทาให้การรับและการจ่ายสิ่งอุปกรณ์เร็วขึ้น ระดับเกณฑ์สะสมของตู้เก็บของ คือ ระดับการจ่าย
90 วัน ตู้เก็บของอาจจะเป็นตู้ชนิดมีลิ้นชักหรือเป็นตู้ มีช่องโล่ง ๆ ก็ได้ ตู้เก็บของมาตรฐาน มีขนาด
87” X 36” X 18” (สูง x กว้าง x ลึก) แบ่งออกเป็น 12 ลิ้นชัก
2. รูปแบบของกองสิ่งอุปกรณ์ (Comfiguration of Stored Materiel) แบบของการกองสิ่งอุปกรณ์ ที่จัดวาง
ในกะบะนั้น โดยทั่วไปและกาหนดขึ้นจากจานวนสิ่งอุปกรณ์ที่รับเข้ามาแต่ละรายการ น้าหนักของสิ่งอุปกรณ์ที่
ได้รับและพื้นที่สาหรับการเก็บรักษาเท่าที่มีอยู่ สิ่งอุปกรณ์จะเก็บรักษาไว้เป็นกองขนาดเล็ก กองขนาดกลาง
และกองขนาดใหญ่ โดยทั่วไป แล้วรูปแบบของการกองสิ่งอุปกรณ์ที่ใช้ในการปฏิบัติการเก็บรักษาโดยมาก
ได้แก่ กองตั้ง กองแถว กองเป็นกลุ่ม และชั้น ซึ่งมีคาจากัดความได้ดังนี้
2.1 หนึ่งตั้ง (A Pallet Colum) คือ กองสิ่งอุปกรณ์หนึ่งกะบะวางซ้อนกันตั้งแต่ 2 ชั้นขึ้นไป
2.2 หนึ่งแถว (A Row Stack) คือ กองสิ่งอุปกรณ์ตั้งแต่ 2 ตั้งขึ้นไปเรียงซ้อนต่อกันไป
ในทางลึก
2.3 หนึ่งกลุ่ม (A block Stack) คือ กองสิ่งอุปกรณ์ที่มีความกว้างและความลึกตั้งแต่ 2
ตั้งขึ้นไป
2.4 หนึ่งชั้น (A Tier) คือ กองสิ่งอุปกรณ์ในทางระดับที่วางเรียงติดต่อกันไปในทางลึกแต่
เพียงชั้นเดียวของกองตั้ง กองแถว หรือแต่ละชั้นภายในกองสิ่งอุปกรณ์
2.5 กองขนาดเล็ก (Small Lot) คือ จานวนสิ่งอุปกรณ์ 1 ตั้ง แต่กองสูงไม่เต็มที่
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(หรือน้อยกว่า 1 ตั้งเต็ม) อาจเป็นจานวนพัสดุตั้งแต่หีบห่อเดียวไปจนถึง 2 กะบะ หรือมากกว่าแต่ไม่มาก
พอที่จะกองได้เต็มตั้ง
2.6 กองขนาดกลาง (Medium Lot) คือ จานวนสิ่งอุปกรณ์ตั้งแต่ 1 ตั้งเต็ม จนถึง
3 ตั้งเต็ม ถ้ามีตั้งที่ 4 ก็สูงไม่เต็มตั้ง
2.7 กองขนาดใหญ่ (Large Lot) คือ จานวนสิ่งอุปกรณ์ ตั้งแต่ 4 ตั้งขึ้นไปและ
อย่างน้อยที่สุดต้องกองเต็มทั้ง 4 ตั้ง โดยธรรมดาพัสดุกองขนาดใหญ่จะมีปริมาณเต็มตู้รถไฟหรือรถยนต์บรรทุก
หนึ่งตั้ง
หนึ่งกลุ่ม
หนึ่งแถว
หนึ่งชั้น

3. การเก็บรักษาสิ่งอุปกรณ์ขนาดใหญ่ (Bulk storage)
3.1 กฎเกณฑ์ของการเก็บรักษา
3.1.1 จัดวางสิ่งอุปกรณ์ในกะบะ โดยเรียงชิดกันให้แน่น ถ้าจาเป็นก็ใช้ลิ่มหรือ
ไม้รองเสริมกะบะให้แน่นและมั่นคง เพื่อป้องกันการโค่นล้มเมื่อกองกันสูง ๆ
3.1.2 ทิศทางของการวางกะบะ การกองสิ่งอุปกรณ์จะต้องเริ่มต้นจากผนังหรือ
เส้นแบ่งพื้นที่ (imaginary linc) ตรงไปหาทางเดิน ห้ามกองจากทางเดินไปหาผนัง โดยปกติสิ่งอุปกรณ์กองขนาด
ใหญ่จะต้องกองให้หันออกไปสู่ทางเดินขวางเสมอ
3.1.3 ความสูงของกองขึ้นอยู่กับ
3.1.3.1 ความแตกง่ายของสิ่งอุปกรณ์นั้น ๆ
3.1.3.2 อุปกรณ์ช่วยในการเก็บรักษาที่ใช้
3.1.3.3 ความมั่นคงของกองสิ่งอุปกรณ์
3.1.3.4 ความสามารถในการยกขนของเครื่องมือยกขน
3.1.3.5 ข้อจากัดในการรับน้าหนักของพื้นคลัง
3.1.3.6 ระยะห่างระหว่างกองสิ่งอุปกรณ์กับเพดานคลัง
3.1.4 กองสิ่งอุปกรณ์ให้เป็นแถว ๆ
3.1.4.1 พยายามให้แต่ละแถวสั้นที่สุดเท่าที่จะทาได้
3.1.4.2 ความลึก 21 – 40 ฟุต
3.1.4.3 แต่ละแถวต้องเป็นสิ่งอุปกรณ์ชนิดเดียวกัน บรรจุในหีบห่อ
ขนาดเดียวกัน จานวนสิ่งอุปกรณ์ในแต่ละหีบห่อเท่ากัน และใช้กะบะขนาดเดียวกัน ทั้งนี้เพื่อความสะดวกและ
ความถูกต้องแน่นอนในเวลาทาการสารวจโดยไม่ต้องเคลื่อนย้ายสิ่งอุปกรณ์และเป็นการประหยัดพื้นที่การเก็บ
รักษาด้วย
3.2 ข้อพิจารณาทิศทางการจัดวางในห้วงพื้นที่ขนาดใหญ่
3.2.1 แถวขวาง (Short Row) โดยทั่วไป จัดวางวิธีหันหลังชนกัน
(Back to Back Storage) เป็นตอน ๆ ขนานไปตามความยาวของคลัง ซึ่งจะช่วยให้แถวแต่ละแถวสั้นลง และมี
ความอ่อนตัวในการเก็บรักษา
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3.2.2 กองสิ่งอุปกรณ์ที่ขนานไปตามความยาวของอาคาร
(Storage parallet to length of building) สิ่งอุปกรณ์จะเคลื่อนย้ายเข้าออกคลังทางด้านข้างซึ่งทาให้ระยะทางในการ
ขนย้ายสั้นลง
3.2.3 การเคลื่อนย้ายสิ่งอุปกรณ์ ถ้าเส้นทางปฏิบัติงาน (Work aisles) มิ
ใคร่ได้ใช้งาน ทิศทางการจัดวางสิ่งอุปกรณ์ในห้วงพื้นที่หลัก (Major Bay) ควรหันออกสู่ทางเดินหลัก ซึ่งจะช่วยลด
ความคับคั่งของเครื่องมือยกขนและการปฏิบัติการเคลื่อนย้ายสิ่งอุปกรณ์ลงได้
3.3
การขนสิ่งอุปกรณ์ออกจากกอง การขนสิ่งอุปกรณ์ของกองขนาดใหญ่จะ
ต้องขนออกทีละแถว (Row by row) โดยเริ่มจากกะบะที่อยู่ติดทางเดินเข้าไปหาผนังหรือเส้นแบ่งพื้นที่ห้ามขน
โดยวิธีเรียงหน้ากระดานเข้าไปหลาย ๆ แถว โดยไม่สามารถกองสิ่งอุปกรณ์ที่ได้มาใหม่ตรงพื้นที่ว่างไปตลอด
แถวนั้นได้ เป็นวิธีที่ผิดและเป็นสาเหตุที่ทาให้เกิดพื้นที่ว่างเป็นช่องโหว่แบบรวงผึ้ง
(honey combing) ขึ้นในพื้นที่เก็บรักษาได้
ภาพการขนของออกจากกองที่ไม่ถูกวิธี การขนออกทีละหลาย ๆ แถว ทาให้เกิดพื้นที่ว่างเป็นช่อง

ภาพแสดงวิธีการที่ถูกต้อง
วิธีการขนของออกจากกองทาให้ไม่เสียพื้นที่ในการเก็บรักษา

4. การเก็บรักษาสิ่งอุปกรณ์กองขนาดกลาง สิ่งอุปกรณ์ กองขนาดกลางจะจัดให้หันหน้าออกทาง
เดินหลักหรือทางเดินขวางก็ได้แล้วแต่ความเหมาะสม ความลึกของกองขนาดกลางจะลึก 10 – 20 ฟุต
5. การเก็บรักษาสิ่งอุปกรณ์กองขนาดเล็ก ปัญหาการจัดวางสิ่งอุปกรณ์กองขนาดเล็กอยู่ที่การเข้า
ถึงสิ่งอุปกรณ์ให้ได้รวดเร็ว โดยไม่ต้องจัดทางเดินเพิ่มขึ้น โดยปกติจะจัดวางโดยใช้ชั้นวางของหันหน้าออกสู่
ทางเดินหลัก โดยหันหลังชนข้างกันสิ่งอุปกรณ์กองขนาดใหญ่ หรือจัดวางไว้ตรงพื้นที่ริมผนังที่มีคามลึกน้อย
ตามแต่จะเหมาะสม หรือเก็บไว้ในชั้นวางของซึ่งจัดให้หันหลังชนกันในพื้นที่ของชั้นวางของโดยเฉพาะก็ได้
ความลึกของกองขนาดเล็กจะต่ากว่า 10 ฟุต ลงมา
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6. ทิศทางของการจัดวางสิ่งอุปกรณ์ (Dctcrmination of the dircction of storage)
สิ่งสาคัญในการกาหนดทิศทางของการจัดวางสิ่งอุปกรณ์ ก็คือการใช้รถยกขนและระบบของการใช้
กะบะ ซึ่งเป็นปัจจัยสาคัญในการใช้ประโยชน์ของพื้นที่เก็บรักษา การกาหนดทิศทางของการจัดวางสิ่งอุปกรณ์
ที่ถูกวิธีจะช่วยอานวยประโยชน์ให้อย่างสูงในการกาหนดห้วงพื้นที่ในการเก็บรักษา โดยไม่ต้องจัดทางเดิน
ปฏิบัติงานเพิ่มขึ้น และทาให้การจราจรแผ่ขยายไปตลอดคลัง ไม่ทาให้เกิดความแออัดอยู่ ณ ที่ใด ที่หนึ่ง
ทิศทางของการจัดวางพัสดุอาจกระทาได้ดังนี้
6.1 วิธีจากทางถึงทาง (Aiales to aisles storage) การจัดวางวิธีนี้เป็นวิธีที่ง่ายที่
สุดแต่กระด้างมาก เหมาะที่จะใช้ในการจัดวางสิ่งอุปกรณ์รายการเดียวที่มีจานวนมาก ๆ เท่านั้น ไม่ควรใช้ใน
การจัดวางพัสดุจานวนน้อยหรือกองขนาดเล็กหรือสิ่งอุปกรณ์หลาย ๆ รายการ
6.2 วิธีหันหลังชนกัน (Back to back storage) การจัดวางวิธีนี้เป็นวิธีการจัดวางที่
สามารถเพิ่มแถวในการกองสิ่งอุปกรณ์ให้มากขึ้นได้ ทาให้สามารถลดความลึกของแต่ละแถวได้ โดยกาหนดเส้น
แบ่งพื้นที่ แบ่งพื้นที่ออกเป็น 2 ตอน แล้วจึงกองสิ่งอุปกรณ์จากเส้นแบ่งพื้นที่ไปหาทางเดินในทิศทางตรงข้าม
6.3 วิธีหันหลังชนข้าง (Side to back storage) วิธีนี้เป็นวิธีที่อ่อนตัวดีใช้ในการ
จัดวางสิ่งอุปกรณ์กองขนาดต่าง ๆ คละกันไป เช่นการกองสิ่งอุปกรณ์เป็นแถวสั้น ๆ ทางด้านข้างของห้วงพื้นที่
ขนาดใหญ่ เพื่อเฉลี่ยการใช้ทางเดินให้รอบพื้นที่ ทาให้ลดความแออัดของการจราจรสะดวกในการปฏิบัติงาน
ทิศทางของการจัดวางสิ่งอุปกรณ์
วิธีทางถึงทาง

วิธีหันหลังชนกัน

วิธีหันหลังชนข้าง
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ตัวอย่างผังการกาหนดทิศทางการจัดวางสิ่งอุปกรณ์ในพื้นที่เก็บรักษากลางแจ้ง

ตัวอย่าง ผังกาหนดทิศทางการจัดวางสิ่งอุปกรณ์กองขนาดต่าง ๆ
การจัดวางสิ่งอุปกรณ์กองขนาดใหญ่
การจัดวางสิ่งอุปกรณ์กองขนาดใหญ่
กับกองขนาดเล็ก

ตัวอย่าง ผังการกาหนดทิศทางการจัดวางสิ่งอุปกรณ์ในคลังข้างเปิดหรือโรงเก็บ
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ตัวอย่างการจัดคลังและทิศทางของการจัดวางสิ่งอุปกรณ์ชานบรรทุกรถยนต์
20

20

20

20

15

20
สานักงาน
ห้องทาไอน้า

6

สุขา

ห้องพักผ่อน

พื้นที่ตรวจพิสูจน์ รับและส่งสิ่งอุปกรณ์
ทางเดินหลัก
กอง
ขนาด
เล็ก

กองขนาดเล็ก

กอง
ขนาด
ใหญ่

กองขนาดใหญ่

15

10 ฟุต
กอง
ขนาด
เล็ก
กองขนาดใหญ่
120
ฟุต

กองขนาดใหญ่

กอง
ขนาด
เล็ก

สุขา

ทาง
เดิน
ขวาง
6 ฟุต

กองขนาดเล็ก

กอง
ขนาด
ใหญ่

กองขนาดใหญ่

กอง
ขนาด
เล็ก

ทางเดินหลัก 10 ฟุต
กอง
ขนาด
ขนาด
เล็ก

กองขนาดกลาง

กอง

10
เล็ก
ชานบรรทุกรถไฟ
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7. กฎของการเก็บรักษาที่ปลอดภัย (Rule of safe storage)
7.1 กฎทั่วไป
7.1.1 สิ่งอุปกรณ์ทั้งมวล ไม่ว่าจะจัดวางได้โดยใช้กะบะหรือมิได้ใช้กะบะก็ตาม
จะต้องจัดวางและดูแลรักษาให้อยู่ในลักษณะที่ปลอดภัย
7.1.2 ของที่วางบนกะบะ ต้องจัดวางให้เป็นกองสี่เหลี่ยมทั้งสี่มุมได้ระดับเสมอ
กัน ถ้าจาเป็นต้องจัดวางให้สูงมาก ๆ จะต้องจัดวางให้เรียบร้อยและมั่นคง อย่าให้เอนเอียงหรือเทหล่นลงมาได้
7.1.3 กะบะที่มีสิ่งอุปกรณ์จานวนน้อย ควรเก็บไว้ในชั้นวางของหรือเอาไว้บน
ยอดสุดของกอง และอย่าเอากะบะใหญ่ซ้อนบนกะบะเล็ก หรือเอากะบะหนักซ้อนบนกะระเบาหรือซ้อนบน
วัสดุที่อาจแตกหักเสียหายได้
7.1.4 ของรูปทรงกระบอก หรอืโอนเอนได้ง่ายหรือมีขนาดโป่งพองต่างกันเมื่อ
วางทางตั้งจะต้องใช้เชือกหรือเทปผูกมัด และล้อมกรอบไม้เสียก่อน จึงจะวางซ้อนกันได้ถ้าวางทางนอนต้องมี
กระดาษห่อหรือใช้กระดาษแข็งรองระหว่างชั้น
7.1.5 กะบะใช้การไม่ได้ กะบะที่แตกชารุด หัก เสียหาย จะต้องเปลี่ยนทดแทน
ใหม่
7.1.6 เมื่อจาเป็นต้องกองของหนัก ๆ บนพื้นดินที่เป็นโคลน หรือพื้นที่ที่เป็นดิน
อ่อนในการเก็บรักษากลางแจ้ง จะต้องใช้ไม้รองให้มั่นคงเสียก่อน
7.1.7 การเก็บรักษากลางแจ้งในภูมิประเทศที่มีลมพัดจัดวัสดุที่มีน้าหนักเบา
เช่น ไม้ หรือถังเปล่า อาจปลิวลมได้ จึงต้องผูกมัดตรึงส่วนที่อยู่ข้างบนให้แน่นหนา
7.1.8 อย่ากองของ โดยวางกะบะให้ชิดกัน ต้องเว้นระยะระหว่างกะบะต่อกะบะ
โดยรอบด้านไว้ 2 นิ้ว เพื่อความสะดวกในการยกขนกองที่อยู่ติดกัน
7.1.9 การเก็บรักษาวัสดุในหีบห่อที่บี้แบนได้ หรือหีบห่อรูปร่างแปลก ๆ เมื่อจะ
วางซ้อนกัน ต้องวางโดยวิธีให้เหลื่อมกันไปมา เพื่อป้องกันการยุบตัวของหีบห่อ หรือการโอนเอียงของกอง
7.1.10 การเคลื่อนย้ายหรือยกของที่กลิ้งหรือไม่อยู่กับที่หรือของทรงสูง
โดยเฉพาะอย่างยิ่งของหนัก ซึ่งอาจทาให้กะบะเอียงเทได้ง่าย จะต้องใช้รถยกที่มีช่วงงากว้างยาวพอ หรืออาจ
ต้องผูกมัดยึดตรึงเพื่อป้องกันของตกหล่นออกจากกะบะด้วย
7.1.11 วัสดุที่บรรทุกบนรถพ่วงขนย้ายภายในคลัง ระหว่างคลังไปท่า
เรือสะพานเทียบเรือ หรือขนไปชานบรรทุก หากจาเป็นก็จะต้องผูกมัดทาให้ปลอดภัย เพื่อป้องกันการเลื่อน
ไหลตกหล่นขณะเลี้ยว ขับขึ้นลาด หรือลงลาด ขับเข้ามาทางรถไฟหรือขับไปในพื้นที่ซึ่งไม่ราบเรียบ
7.1.12 ของที่มีรูปทรงกระบอก ที่จัดวางนอนในทางราบ จะต้องใช้แผ่น
ไม้กันกลิ้ง ซึ่งบากเป็นช่อง ๆ รองไว้ทุกชั้น เพื่อป้องกันมิให้กลิ้งไปมาได้
7.1.13 ตามมุมกองสิ่งอุปกรณ์ และตามมุมทางเดินต้องทาเครื่องหมาย
แสดงมุม (Corner Marker) เป็นเครื่องหมายเส้นลายเหลืองสลับดา เป็นรูปตัว V หัวกลับ แสดงไว้ให้เห็นชัดเจน
7.1.14 จะต้องแกะเก็บสายรัดหรือลวด ที่หลุดหลวมออกมาจากหีบห่อ
และเก็บตะปูที่ถอนตัวโผล่จากหีบห่อจากไม้รองหรือจากไม้กระดานให้หมด เพื่อป้องกันมิให้บาดมือหรือเป็น
อันตรายแก่เจ้าหน้าที่ขณะยกขน
7.1.15 หีบห่อวัสดุไวไฟต้องเก็บไว้ช่องเก็บของที่มีฝาปิด
(Closed Bin) ซึ่งจัดไว้สาหรับเก็บหีบห่อวัสดุไวไฟโดยเฉพาะ
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7.1.16 ต้องรักษาทางเดินและช่องทางออกต่าง ๆ ให้ว่างปราศจากสิ่งกีด
ขวางอยู่ตลอดเวลา
7.2 ขีดจากัดความสามารถในการรับน้าหนักของพื้นคลัง (Floor Load Limits)
พื้นคลังทุกแห่ง จะต้องแสดงขีดจากัดความสามารถในการรับน้าหนักของพื้นคลังส่วนนั้น ๆ ไว้เพื่อป้องกัน
อันตรายจากการกองเกินขีดจากัด ทาให้พื้นคลังทรุดเป็นอันตรายได้
7.3 การลุกไหม้ที่เกิดขึ้นเอง ในสภาวะพิเศษ ถ้าวัสดุบางอย่างได้รับความร้อนเพียงพอ
แล้วก็อาจเกิดการลุกไหม้ขึ้นได้เอง พวกน้ามันต่าง ๆ (oil) น้ามันหล่อลื่น (Lubricants) พวกไขมัน ถ้าถูกดูดซึม
ไว้โดยวัสดุที่เป็นเส้นใย (fibrous materials) เช่น เศษผ้า ของทิ้งขว้าง และกระดาษ จะเป็นอันตรายมาก
ส่วนวัสดุอื่น ๆ ที่เป็นอันตรายคล้ายคลังกันก็ได้แก่ ถ่านหิน ไม้กวาด เศษเชือกหรือด้ายดิบ ปอป่าน เยื่อไม้
หนังดิบ ยาง ( Rubber) เศษหนัง และของที่มีส่วนผสมของไนโตรเซลลูโลส (Nitrocellulose) ต้นเหตุสาคัญ
ที่ทาให้เกิดเพลิงคือ การขาดความเอาใจใส่ในการดูแลรักษาอาคารคลัง ปล่อยให้คลังสกปรกเลอะเทอะรกรุงรัง
ดังนั้นสิ่งที่อาจเกิดการลุกไหม้ติดไฟขึ้นได้ทุกชนิด
จะต้องเก็บหรือบรรจุไว้ในภาชนะที่เหมาะสมหรือทาขึ้น
โดยเฉพาะ การป้องกันการลุกไหม้ก็โดยจัดให้มีการระบายอากาศอย่งเหมาะสมอยู่ตลอดเวลา วัสดุที่อาจเกิด
การลุกไหม้ขึ้นได้เองแต่ละชนิดต้องเก็บแยกออกจากกันต่างหากจากวัสดุไวไฟด้วย
7.4 จัดให้มีแสงสว่างอย่างเพียงพอ การจัดให้มีแสงสว่างอย่างเพียงพอในพื้นที่การเก็บ
รักษา จะเป็นการช่วยลดอันตรายจากอุบัติเหตุ ช่วยเพิ่นพูนสุขภาพและขวัญของเจ้าหน้าที่และช่วยในการ
ตรวจดูได้อย่างกว้างขวาง ทาให้ประหยัดกาลังพล ตามพื้นที่ปฏิบัติงานและบริเวณที่สัญจรไปมาก็ต้องจัดให้มี
แสงสว่างอย่างเพียงพออยู่ตลอดเวลาด้วย แต่ต้องระวังอย่าให้เกิดแสงสะท้อนที่จะเป็นอันตรายต่อสายตา ซึ่ง
แก้ไขโดยเลือกใช้หลอดไฟที่มีแรงเทียน แรงดันที่เหมาะสมหลอดไฟ ฝาครอบ และผนังต้องรักษาให้สะอาดอยู่
เสมอ ผนังควรทาสีชนิดช่วยให้อาคารสว่างขึ้น
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7.5 การรักษาความปลอดภัยจากใช้หลอดไฟแสงนวล (safe disposal of fluorescent lamps
containing bclly – llium) การใช้หลอดไฟแสงนวลที่บรรจุแบริเลี่ยมจะต้องระมัดระวังเป็นพิเศษ เนื่องจากธาตุแบริ
เลี่ยม ซึ่งบรรจุอยู่ภายในเป็นธาตุอันตรายชนิดหนึ่ง โดยเฉพาะเมื่อสูดเอาละอองของมันเข้าไปหรือถูกเศษแก้ว
ของหลอดไฟที่แตกบาดเอา ฉะนั้นอย่างทิ้งหลอดไฟแสงนวลที่ไม่ใช้แล้วรวมกับขยะมูลฝอยอื่น ต้องจัดการ
ทาลายเสียด้วยความระมัดระวัง
7.6 ข้อจากัดต่าง ๆ
7.6.1 ขนาดของกอง สิ่งอุปกรณ์ที่ไม่ไวไฟกองได้ไม่จากัดขนาด ถ้าเป็นวัสดุไวไฟ
มากไม่ควรกองเกิน 2,000 ตารางฟุต ไวไฟน้อยกองไม่เกิน 8,000 ตารางฟุต
7.6.2 ความสูงของกอง
สิ่งอุปกรณ์จะกองสูงแค่ไหนนั้นขึ้นอยุ่กับชนิดของสิ่ง
อุปกรณ์ว่าเป็นวัสดุไวไฟหรือไม่ไวไฟ กองสิ่งอุปกรณ์นั้นตั้งอยู่ในส่วนไหนของคลัง จะมีการเว้นช่องว่างในระยะ
ต่างกัน
7.6.3 ช่องว่าง ถ้าหนังกั้นไฟไม่ใช่ผนังกั้นไฟมาตรฐาน หรือวัสดุที่เก็บเป็นวัสดุไวไฟ
ต้องเว้นช่องว่างไว้ 24 นิ้ว (ดูรายละเอียดข้อจากัดเรื่องปัจจัยของความจุ บทที่ 2)
8. เครื่องหมายเพื่อความปลอดภัย
8.1 ป้ายห้ามสูบบุหรี่ ต้องมีป้าย “ห้ามสูบบุหรี่” ติดหรือแขวนเอาไว้ในที่ต่าง ๆ ดังนี้
8.1.1 เหนือประตูเข้าออกและทุกด้านของผนังกั้นไฟ
8.1.2 เหนือกึ่งกลางทางเดินขวางทุกแห่งโดยใช้ป้ายที่มีอักษรทั้งสองด้าน
8.1.3 เหนือประตูลิฟท์ ที่จะเข้าคลัง และในที่พักสาหรับผู้มาติดต่อ
8.1.4 ที่คลังเก็บวัสดุไวไฟตรงช่องทางเข้าออกและตรงมุมสุด้านนอกของอาคารกับ
ผนังด้านนอกที่ไม่มีช่องทางเข้าออก
8.1.5 ตรงมุมสุดของอาคารหลังริมสุด
8.1.6 ในทางเดินปฏิบัติงานของย่านกองไม้
8.1.7 ทางด้านนอกของสถานที่เก็บวัสดุไวไฟทุกแห่ง ซึ่งมิได้สร้างไว้เพื่อเก็บวัสดุ
ไวไฟโดยเฉพาะ
8.2 ลูกศรชี้ทาง (Direction Arrow) ต้องเขียนติดไว้ทั้งในคลังเก็บรักษาและทางเดินต่าง ๆ ที่
นาไปสู่เครื่องมือดับเพลิงที่อยู่ลับตาคน และให้เห็นชัดเจนได้ในระยะไกล ๆ โดยทาเป็นป้ายพื้นสีแดงลูกศรชี้สี
ขาว และตัวอักษรสีขาว และตัวอักษรสีขาว เรียนกว่า “เครื่องมือดับเพลิง” อยู่ใต้ลูกศรสีขาว
8.3 เครื่องหมายเตือน
8.3.1 เครื่องหมายเตือนให้ระวัง (caution warhing) เป็นเครื่องหมายเตือนให้
ระมัดระวังในเรื่องต่าง ๆ เช่น “ระวังอย่าเข้าใกล้” “คนงานกาลังปฏิบัติงาน” หรือป้ายบอกขีดจากัดของการ
รับน้าหนักของพื้นคลัง หรือช่องว่างที่เว้นไว้ต่าง ๆ เป็นต้น เป็นป้ายเหลืองตัวอักษรสีดา
8.3.2 เครื่องหมายเตือนให้รู้อันตราย (danger warning) เป็นเครื่องหมายเตือนให้รู้ว่ามี
อันตราย ถ้าสัมผัสถูกต้อง เช่น กรด ไฟฟ้าแรงสูง หรือผิวร้อน เป็นต้น เป็นป้ายพื้นสีส้มอักษรสีดา
8.4 เครื่องหมายแสดงด้วยสี (Color code making)
8.4.1 สีขาว ใช้พื้นที่ทั่วไป ซึ่งมิใช่พื้นที่เป็นอันตรายที่ต้องเตือนให้ระมัดระวัง
8.4.2 สีเหลือง
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8.4.2.1 ใช้ในพื้นที่ทุกแห่งที่ต้องมีคาเตือนให้ระมัดระวังอันตรายที่จะเกิดแร่
ร่างกาย
8.4.2.2 เครื่องมือยกขนต่าง ๆ
8.4.2.3 บันไดตอนบนสุดและตอนล่างสุดตรงพื้นที่เหยียบขึ้นลง ทาเป็นลาย
เส้นลายสีเหลืองขนาด 3 นิ้ว
8.4.3 เส้นลายเหลืองสลับดา ใช้เพื่อแสดงให้เห็นถึงสิ่งกีดขวางที่เป็นอันตราย ซึ่ง
อยู่กลางแจ้งโดยเฉพาะโดยให้เห็นเด่นชัดยิ่งขึ้น แตกต่างออกไปจากสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ ตัวอย่างเช่น
8.4.3.1 เครื่องจักรกลขนาดใหญ่และสิ่งที่เคลื่อนที่อยู่ในขณะนั้น
8.4.3.2 หลุมบ่อและขอบชานบรรทุก
8.4.3.3 สิ่งกีดขวาง เครื่องปิดกั้นต่าง ๆ และทางตัน
8.4.3.4เครื่องหมายมุมกองสิ่งอุปกรณ์ก็ใช้เส้นลายเหลืองสลับดาเหมือนกัน
แต่ทาเป็นรูปตัว V หัวกลับ
8.4.4 เครื่องหมายตาหมากรุกเหลืองดา ใช้แสดงในบริเวณพื้นที่ที่เป็นอันตรายแก่
ตา เช่น ซุ้มประตู จะทาเป็นเครื่องหมายไว้ที่พื้นหรือทาเป็นแผ่นป้ายยกเคลื่อนที่ได้แสดงไว้ก็ได้แสดงด้วย
สัญญลักษณ์ตาหมากรุกสีเหลืองดา พร้อมด้วยอักษร “อันตรายแก่ตา” (eye haizard) แผ่นป้ายที่ยกเคลื่อนที่ได้
ควรนาไปติดตั้งเตือนเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานอันเป็นอันตรายแก่ตา เช่น กาลังเชื่อมโลหะ ยกขนกรด หรือการ
ปฏิบัติงานอื่น ๆซึ่งปลิวเข้าตา
8.4.5 ตัวอักษรสีดาบนพื้นสีเหลือง ใช้แสดงบนภาชนะบรรจุขนาดเล็กและชนิด
ติดตั้งประจาที่ ซึ่งบรรจุวัสดุไวไฟ โดยใช้สีเหลืองทาเป็นพื้น และเขียนอักษรบอกชนิดของวัสดุนั้นด้วยสีดาบน
พื้นสีเหลือง
8.4.6 สีแดง ใช้ทาเป็นฉากหลังแสดงที่เก็บเครื่องมือดับเพลิง โดยทาที่ฝาผนังซึ่ง
ติดตั้งเครื่องมือดับเพลิงและทาที่พื้นใต้เครื่องมือดับเพลิง
9. การเก็บรักษาสิ่งอุปกรณ์ที่มีคุณสมบัติพิเศษ (Storage of special commodities)
9.1 ไม้แปรรูป วัตถุประสงค์ของการเก็บรักษาไม้แปรรูป ก็คือการควบคุมความชื้นของไม้แปร
รูป เพื่อทาให้ไม้เกิดความเสื่อมเสียน้อยที่สุด การป้องกันแก่ไม้แปรรูปในที่เก็บรักษาอย่างเพียงพอจะช่วยไม่ให้
เกิดเชื้อรา หรือถูกทาลายจากพวกแมลงต่าง ๆ สภาพของไม้แปรรูปในที่เก็บรักษาซึ่งเกี่ยวกับความชื้นและเชื้อ
รานั้น ย่อมขึ้นอยู่กับการรักษาคุณภาพของไม้แปรรูปที่ต้องเก็บรักษาอยู่เป็นเวลานาน ๆ
เชื้อราและปลวกจะหยุดการแพร่พันธุ์เมื่อไม้มีความชื้นน้อยกว่า 20 % แต่ถ้ามีปลวกบางชนิดที่สามารถทาลาย
ไม้แห้งได้เป็นอย่างดี พึ่งระลึกว่าถ้าเชื้อราได้เกิดขึ้นในขณะที่ทากรรมวิธีให้ไม้แห้ง เชื้อรานั้นยังติดอยู่กับเนื้อไม้
ได้นับเป็นแรมเดือนแรมปี มิได้สูญหายไปไหน แม้เนื้อไม้จะแห้งแล้วก็ตาม และจะกลับเกิดแพร่พันธุ์ขึ้นได้ใหม่
เมื่อไม้ได้รับความชื้นเพียงพอ ดังนั้นวิธีป้องกันดีที่สุดก็คือ การป้องกันมิให้เกิดเชื้อราขึ้นในระหว่างกรรมวิธีทา
ให้ไม้แห้งและเก็บไม้ให้แห้งดีอยู่เสมอ
ดังนั้นจึงต้องตรวจไม้แปรรูปทุกชิ้นก่อนจะนาเข้าเก็บว่าปราศจาก
ความชื้นและเชื้อราแล้ว และจัดให้มีระบบการระบายอากาศเป็นอย่างดีจะช่วยป้องกันคามเสื่อมเสียของไม้ได้
นอกจากนั้นวิธีกองก็ควรนามาพิจารณาประกอบด้วย
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9.2 อาหาร (Subsistence)
9.2.1 อาหารสด อาหารจาพวกนี้จะเสื่อมได้รวดเร็ว ถ้าเก็บรักษาไม่ถูกวิธี
อุณหภูมิสูงหรือต่าจนเกินไป สภาพความชื้นไม่เหมาะสม ห้องเก็บรักษาไม่ถูกสุขลักษณะ การเก็บรักษาที่
ถูกต้องจะต้องตามคู่มือ ซึ่งมีตารางแสดงระยะเวลาการเก็บรักษาที่สามารถเก็บได้นานที่สุด อุณหภูมิและสภาพ
ความชื้นที่เหมาะสมแสดงไว้ด้วย เช่น อุณหภูมิ 30 – 40 องศา ฟ. คามชื้น 85 – 95 % เก็บได้นาน
10 – 15 วัน
9.2.2 อาหารแห้ง และอาหารกระป๋อง แม้ว่าจะเก็บไว้ได้นานโดยไม่เสื่อมเสีย
ง่ายเหมือนอาหารสดก็ตาม แต่ก็อาจเกิดการเสื่อมคุณภาพ หรือเสียได้ จากการยกขนที่ไม่ถูกต้องและจากการ
เก็บรักษาที่ไม่ถูกวิธีหรือเก็บไว้นานเกินควรจนหมดอายุ ระยะเวลาในการเก็บรักษาจึงขึ้นอยู่กับวันที่บรรจุของ
ลงกระป๋อง มิใช่อยู่ที่วันรับของ และอาหารแต่ละชนิดก็มีสภาพของการเสื่อมเสีย โดยธรรมชาติแตกต่างกัน
โดยเฉพาะ
9.3 ผลิตภัณฑ์น้ามัน (Petroleum Product) ซึ่งได้แก่น้ามันเชื้อเพลิง น้ามันหล่อลื่น
และไขข้นต่าง ๆ สิ่งเหล่านี้มีความไวไฟเป็นคุณลักษณะประจาตัว จึงต้องการคามระมัดระวังในการเก็บรักษา
และการยกขนเป็นพิเศษ การเก็บรักษาผลิตภัณฑ์น้ามันในภาชนะบรรจุมาตรฐาน จึงเป็นสิ่งที่ต้องนามาใช้ใน
การปฏิบัติตามปกติ และมีมาตรการป้องกันอย่างดีประกอบด้วย
9.3.1 ที่เก็บผลิตภัณฑ์น้ามัน ต้องอยู่ห่างจากแหล่งที่เกิดประกายไฟ เพื่อป้องกัน
การลุกไหม้จากไอระเหยของน้ามัน ระวังการตกค้างของไอระเหยของน้ามันในที่ลุ่มต่า เพราะไอระเหยของ
น้ามันแกสโซลีนหนักกว่าอากาศจึงลอยอยู่เหนือพื้นดินไม่เกิน 4 ฟุตแล้วลอยไปตามที่ลุ่มต่า อันตรายของ
ผลิตภัณฑ์น้ามันที่เก็บรักษาอยู่ที่จุดวาบไฟ (Flash point) ของน้ามัน ซึ่งแบ่งออกเป็นจุดวาบไฟสูง ได้แก่
น้ามันก๊าด น้ามันดีเซลและน้ามันหล่อลื่น ส่วนผลิตภัณฑ์น้ามันที่มีจุดวาบไฟต่า ได้แก่ น้ามันแกสโซลีน น้ามัน
อากาศยานและอื่น ๆ ที่คล้ายคลึงกัน
9.3.2 การกองถังขนาด 200 ลิตร กลางแจ้งต้องวางถังในแนวนอนเป็น 2 แถวติด
กัน โดยหันก้นถังชนกันด้วยการใช้ไม้รองแถวละ 2 ท่อน ขนาด 2” X 6” รองใต้ถังไปตามความยาวของแถว
ตรวจดูให้ช่องบรรจุทั้งสองของถังขนานกับพื้น ให้กองซ้อนกันได้ 3 ชั้น สาหรับผลิตภัณฑ์น้ามันที่มีจุดวาบไฟต่า
ชั้นล่างให้กองได้แถวละไม่เกิน 35 ถัง ชั้นที่ 2 ให้กองได้ไม่เกินแถวละ 34 ถัง ส่วนชั้นที่ 3 ให้กองได้ไม่เกินแถว
ละ 33 ถัง ดังนั้นเมื่อเต็มที่แล้วชั้นล่างจะกองได้ 70 ถัง ชั้นที่ 2 จะกองได้ 68 ถัง และชั้นที่ 3 จะกองได้ 66 ถัง
รวมทั้งสิ้น 204 ถัง ส่วนผลิตภัณฑ์น้ามันที่มีจุดวาบไฟสูง ให้พิจารณาตามที่เห็นสมควร
9.3.3 การกองถัง 200 ลิตร กลางแจ้ง ห้ามตั้งถังเพราะจะทาให้น้าฝนขังอยู่บนฝา
ทาให้ฝาถังเป็นสนิมผุ ตัวอักษรลบเลือนไม่รู้ว่าเป็นผลิตภัณฑ์น้ามันชนิดใด เป็นเหตุให้การจ่ายผิดพลาด เป็น
อันตรายแก่เครื่องจักรกล
9.3.4 น้ามันหล่อลื่นและไขข้นทุกชนิดที่อยู่ในหีบห่อ ต้องเก็บรักษาภายใน
อาคาร การจัดวางและความสูงของกองย่อมขึ้นกับชนิดของอาคาร เครื่องมือยกขน ขีดจากัดในการรับน้าหนัก
ของพื้นคลัง ก่อนนาเข้าเก็บต้องแก้มัดหีบห่อออกเสียก่อน
9.3.5 น้ามันหล่อลื่นและไขข้นที่มีความจาเป็นต้องเก็บรักษานอกอาคาร ต้อง
บรรจุอยู่ในภาชนะบรรจุที่ป้องกันน้า และความร้อนจากแสงอาทิตย์ได้ แล้วใช้ผ้าใบคลุม นอกจากนั้นยังต้อง
กองอยู่บนกะบะหรือไม่รองอีกด้วย
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9.3.6 ภาชนะบรรจุที่เก็บต้องป้องกันมิให้เกิดความเสียหายจากการยกขน หรือ
เกิดคามลบเลือนของเครื่องหมายที่ภาชนะบรรจุ เนื่องด้วยความสกปรกหรืออื่น ๆ อย่าทาเครื่องหมายเพิ่มเติม
บนภาชนะบรรจุ และพยายามทาให้สามารถใช้ภาชนะบรรจุได้นานที่สุด มีการตรวจสภาพตามระยะเวลา
เพื่อให้แน่ใจว่าภาชนะอยู่ในสภาพที่ดีตลอดเวลา ช่องบรรจุต้องใส่จุกเกลียวให้เรียบร้อย
9.4 แบตเตอรี่ พวกแบตเตอรี่แห้งเป็นสิ่งอุปกรณ์ที่เสื่อมเสียง่าย ถ้าสามารถทาได้ควรเก็บ
รักษาไว้ในคลังเก็บเย็นหรือคลังที่ควบคุมอุณหภูมิ 30 องศา ฟ. แต่คลังเก็บเย็นที่ใช้อยู่ในปัจจุบันนี้ ซึ่งควบคุม
อุณหภูมิระหว่าง 35 – 50 องศา ฟ. และความชื้น 50 – 80 % ก็ใช้ได้ผลเป็นอย่างดี ในการเก็บรักษา
แบตเตอรี่ที่มีการรับจ่ายตามปกติ แต่ถ้าเป็นการเก็บรักษาระยะยาวแล้วควรลดอุณหภูมิให้ใกล้ระดับ 30 องศา
ฟ. จะดีที่สุด และอย่าเก็บไว้ในอุณหภูมิสูงกว่า 50 องศา ฟ.เป็นอันขาด ถ้ามิได้เก็บแบตเตอรี่แห้งไว้ในคลังเก็บ
เย็น ต้องพยายามให้ที่เก็บนั้นมีอุณหภูมิคงที่ไว้เท่าที่สามารถจะทาได้ ที่เก็บที่มีอุณหภูมิเปลี่ยนแปลงมาก
โดยเฉพาะอุณหภูมิเป็นเหตุแห่งความเสื่อมเสียง่ายของแบตเตอรี่ การเก็บรักษาอาจจัดวางไว้บนกะบะในช่อง
เก็บหรือชั้นวางของก็ได้ และควรเก็บไว้ทั้งกล่องบรรจุ โดยตั้งตามตัวอักษรว่า “เอาหัวขึ้น” (This side up)
แบตเตอรี่ที่แกะออกจากกล่องบรรจุแล้ว ห้ามตั้งวางบนแผ่นโลหะหรือหิ้งหรือชั้นที่ทาด้วยโลหะ เพราจะทาให้
ไฟฟ้าลัดวงจรหรือปล่อยกระแสไฟฟ้าหม้อแบตเตอรี่เล็ก ๆ ควรเก็บไว้ในที่เย็นและมีการระบายอากาศดี
9.5 ซีเมนต์
9.5.1 สาเหตุที่ทาให้ซีเมนต์เกิดความเสื่อมได้แก่ความชื้นการระบายอากาศเลว
การไม่หมุนเวียนของเก่าออกใช้ก่อนและการกองถุงซีเมนต์ในคลังถับถมจนเกินไปเป็นเวลานาน ๆ
9.5.2 การเก็บที่ดีต้องเก็บไว้ในคลังที่แห้ง มีการระบายอากาศดี ให้มีความชื้น
น้อยที่สุด อย่ากองชิดผนัง เพื่อป้องกันไอน้าเกาะหรือจับ หรือความชื้น จัดวางบนกะบะในแต่ละกะบะซ้อนกัน
ไม่เกิน 4 ถุง และถ้าเก็บรักษาระยะยาวอย่ากองซ้อนให้เกินตั้งละ 8 ถุง การจัดกองใหม่จะช่วยให้ซีเมนต์ได้รับ
การระบายความชื้นที่ดูดซึมเอาไว้ออกหมด
9.6 ยางนอกและยางใน (tires and tubes) แสงสว่าง ความร้อน อากาศ น้ามัน ฝุ่น และความ
สกปรกย่อมเป็นสาเหตุแห่งความเสื่อมเสียของยางนอกและยางในทั้งสิ้น ควรเก็บยางนอกและยางในไว้ในที่ซึ่ง
เย็นและแห้ง และควรป้องกันแสงสว่างโดยเฉพาะอย่างยิ่งแสงอาทิตย์ได้ด้วยการใช้กระจกสี หรือกระจกกรอง
แสง อย่าให้ยางนอกและยางในเปื้อนน้ามัน ไขข้น หรือผลิตภัณฑ์น้ามันอื่น ๆ ถ้าเปื่อนสิ่งดังกล่าวให้ล้างออก
ทันทีด้วยน้ามันพืช สบู่และน้า
9.6.1 ยางนอก อย่าเก็บยางนอกให้ใกล้กับเครื่องกลไฟฟ้า เครื่องกาเนิดไฟฟ้า
สวิทไฟ หรือเครื่องไฟฟ้าอื่น ๆ เพราะการปล่อยกระแสไฟออกของเครื่องมือเหล่านั้น ก่อให้เกิดโอโซนซึ่งทาให้
เกิดอ๊อกไซด์ขึ้นอย่างมาก อย่าเก็บยางนอกไว้ใกล้กับเครื่องกระจายความร้อน หรือแหล่งแพร่ความร้อนอื่น ๆ
เพราะความร้อนยิ่งสูงยิ่งเพิ่มความเสียของยางนอกให้มากขึ้น อุณหภูมิในที่เก็บยางนอกไม่ควรเกิน 70 – 80
องศ ฟ. ที่เก็บซึ่งมีลมโกรกก็เป็นสาเหตุที่ทาให้ยางนอกเสื่อมเสียได้ เพราะเป็นการเพิ่ม
อ๊อกซิเจน ห้ามกองยางนอกทางนอนซ้อนกันเป็นตั้ง เพราะจะทาให้ขอบยางบิดเบี้ยว ควรบางเรียงทางตั้งใน
กะบะรูปหีบหรือชั้นวางของ
9.6.2 ยางใน ต้องการความระมัดระวังในการยกขนมากกว่ายางนอก และควรเก็บ
ไว้ทั้งหีบห่อที่บรรจุมานั้น ยางในที่ไม่มีหีบห่อบรรจุควรเก็บไว้ในที่เย็น สะอาดแห้งและป้องกันสิ่งที่จะทาให้เกิด
ความเสื่อมเสียได้และห้ามเป่าลมไว้ ระวังอย่าให้มีของหนักทับยางใน จะเกิดเป็นรอยพับ
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เพิ่มเติม สารเคมีอันตรายที่ควรทราบ
1. ของเหลวไวไฟ ได้แก่
1.1 อาซีโตน (Aceton ) สูตรเคมี (CH) เป็นยาล้างสี ล้างเล็บ
1.2 แอลกอฮอล์ (Alcohol) มี 2 ชนิด คือ
1.2.1 เอทธิลแอลกอฮอล์ สูตร (C2H5OH) หมักจากข้าว ทาเหล้า รับประทานได้
1.2.2 เมทธิแอลกฮอล์ สูตร (CH3OH) หลั่นจากเนื้อไม้ เป็นสารละลาย
1.3 เบนโซล (Bensol) สูตรเคมี C6H6 จากการกลั่นน้ามันดิบ
1.4 อีเทอร์ (Ether) สูตรเคมี คือ C4H10O ใช้ละลายไขมันเป็นยาสลบ
1.5 น้ามันแก๊สโซลีน ใช้เติมรถยนต์
1.6 เนฟทาลีน (Nephthalene) คือ ลูกเหม็น
2. แก๊สไวไฟ (Flammable Gas) ได้แก่
2.1 อาเซททีลีน (Acetylene) สูตร C2H2 จุดไฟให้สว่าง เป็นแก๊สใช้เชื่อมโลหะหรือใช้บ่มผลไม้ให้ผิว
สีเหลืองสวย
2.2 บิวเทน (Butene) สูตรเคมี C4 h 10 40% เป็นแก๊สหุงต้ม
2.3 โปรเพน (Propane) สูตรเคมี C3H8 60 % เป็นแก๊สหุงต้ม เติมสารประกอบกามะถันลงไป
เพื่อให้ทราบว่าแก๊สรั่วหรือไม่
2.4 ไฮโดรเจน H2
2.5 เอททีลีน (Ethylene) สูตรเคมี C2H4 เป็นสารที่ใช้ผลิตพลาสติกมี 3 ชนิด
2.5.1 ท่อ PVC ย่อมาจากโพลีไวนิลคลอไรด์ ใช้ทาท่อประปา ร้อยสายไฟฟ้า ห้ามนาไปใส่
อาหาร เพราะคามร้อนจะทาให้สารพิษปนมากับอาหาร อาจทาให้เป็นโรคมะเร็งได้
2.5.2 โพลีโพพิลีน เป็นถุงพลาสติกที่ทนความร้อน ใช้ใส่อาหารร้อนได้ แต่ห้ามนาไปอุ่นใน
หม้อหุงข้าว เพราะทาให้สารละลายออกมาปนกับอาหาร
2.5.3 โพลีเอททีลีน หรือถุงเย็น ใช้ใส่น้าแข็ง แต่ห้ามใส่ของร้อน ถุงจะละลาย
3. ของแข็งไวไฟ (Flammable) ได้แก่
3.1 ไอโอดีน I2 ถ้าผสมกับแอลกฮอล์ 3% จะเป็นน้ายาฆ่าเชื้อโรค แต่ถ้าอยู่ในรูปไอโอดีน
จะเป็นสารแก้คอพอก ที่เติมลงไปในเกลือเพื่อให้คนที่ขาดธาตุไอโอดีนได้รับประทานส่วนมากจะเกิดเฉพาะ
ประชาชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือหรือภาคเหนือ
3.2 พลาสติก ทาจากวัตถุดิบ ได้ถ่านหิน น้ามันปิโตรเลียม อากาศ หินปูน เกลือ
3.3 แคลเซียมคาร์ไบร์ CaC2 คล้ายด่างทับทิม
4. วัสดุช่วยในการติดไฟ (Oxidizing Material)
4.1 คลอเรท KCIO 3
4.2 ด่างทับทิม KmnO4
4.3 เฟอร์ออกไซด์ Na2 O4
4.4 ดินประสิว (กรดไนตริคแอสิด) HNO3 ใช้ทาดินระเบิด
5. ของเหลวกัดกร่อน (Corrosive Liquid) ได้แก่
5.1 กรดเกลือ (HCL) ไฮโดรคลอริดแอสิค ใช้ในแบตเตอรี่ ใช้ทาดินระเบิด
5.2 กรดดินประสิว ( HNO3) ไนตริคแอสิค ช้าทาดินระเบิด
5.3 กามะถัน (H2SO4) ซัลฟูริกแอสิค ใช้ทาดินระเบิด
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บทที่ 5
การรับและการจัดส่ง
1. กล่าวนา
1.1 การรับสิ่งอุปกรณ์เป็นการปฏิบัติที่ต่อเนื่องของวิธีการนาสิ่งอุปกรณ์เข้ามาในระบบ
ของการส่งกาลัง การใช้กรรมวิธีในการับสิ่งอุปกรณ์อย่างถูกต้องเหมาะสมและทันการเป็นสิ่งจาเป็นอย่างยิ่งของ
การเก็บรักษาที่มีประสิทธิภาพ
การปฏิบัติต้องการความร่วมมือทุกขั้นตอนของกรรมวิธีในการเก็บรักษาสิ่ง
อุปกรณ์
1.2 การจัดส่งสิ่งอุปกรณ์ก็เป็นการปฏิบัติที่สาคัญอีกส่วนหนึ่งของกรรมวิธีในการเก็บ
รักษาสิ่งอุปกรณ์ และต้องทาอย่างมีประสิทธิภาพเช่นกัน เพราะหน่วยใช้ต้องการใช้สิ่งอุปกรณ์ภายในเวลาที่
กาหนดตามจานวนที่ต้องการในสภาพที่ดี
1.3 ประสิทธิภาพของพันธกิจนี้ขึ้นอยู่กับการปฏิบติที่ถูกต้องเหมาะสมในการรับ การเก็บ
รักษา การบรรจุหีบห่อ และการจัดส่งสิ่งอุปกรณ์
2. การรับสิ่งอุปกรณ์ เป็นองค์ประกอบที่สาคัญอย่างยิ่งส่วนหนึ่งที่ทาให้ภารกิจของการเก็บรักษา
เกิดความคล่องตัว ซึ่งผู้รับผิดชอบจะต้องใช้ในการอานวยการและรับผิดชอบตั้งแต่เริ่มแรกการปฏิบัติ มีวิธีใน
การปฏิบัติดังนี้
2.1 ขั้นตอนมูลฐานของการรับสิ่งอุปกรณ์
2.1.1 การวางแผนปฏิบัติ การวางแผนชั้นต้นในการรับสิ่งอุปกรณ์จะต้องเริ่มตั้งแต่ได้
รับเอกสารการส่งอุปกรณ์ล่วงหน้า ซึ่งจะส่งมาโดยวิธีใดก็ตาม เป็นการแจ้งล่วงหน้าให้ทราบถึงชนิดและจานวน
สิ่งอุปกรณ์ที่จัดส่ง วันเวลาที่สิ่งอุปกรณ์จะเดินทางมาถึง เส้นทางการจัดส่ง และประเภทของการขนส่ง เอกสาร
ที่ส่งล่วงหน้ามานี้ อาจเป็นสาเนาเอกสารการจัดส่งหรือรายงานการตรวจสภาพและการรับสิ่งอุปกรณ์ หรือเป็น
ข่าวโทรเลข หรือข่าวโทรศัพท์ก็ได้ แล้วจึงวางแผนการปฏิบัติล่วงหน้าไว้ว่า จะนาสิ่งอุปกรณ์ชนิดใดเข้าเก็บ
รักษาไว้ ณ ที่ใด จะใช้แรงงานและเครื่องมือยกขนอย่างไร ในการวางแผนนี้จะต้องใช้ผังแสดงพื้นที่การเก็บ
รักษาช่วยในการพิจารณาประกอบด้วย
2.1.2 การกาหนดที่จอดรถ คือกรรมวิธีในการกาหนดตาแหน่งที่จอดที่เหมาะสมของตู้
รถไฟหรือรถบรรทุก เพื่อให้เกิดความสะดวกในการบรรทุกหรือขนถ่ายสิ่งอุปกรณ์ให้สอดคล้องกับแผนการเก็บ
รักษา ผังแสดงพื้นที่การเก็บรักษาและเอกสารแจ้งการส่งสิ่งอุปกรณ์ที่ส่งมาล่วงหน้า ในการกาหนดตาแหน่งที่
จอดรถจะต้องพิจารณาถึงความสามารถในการปฏิบัติงานของคนงาน ของเครื่องมือยกขนที่สามารถนามาใช้
ประโยชน์ได้และปริมาณงานในตารางกาหนดการปฏิบัติงานประกอบด้วย
2.1.3 การขนถ่ายสิ่งอุปกรณ์ เครื่องมือที่ใช้ในการขนถ่ายสิ่งอุปกรณ์ย่อมขึ้นอยู่กับ
ประเภทของพาหนะที่ใช้ในการบรรทุก ประเภทและน้าหนักของสิ่งอุปกรณ์ และประเภทของสิ่งอานวยความ
สะดวกในการขนถ่ายที่จะหาได้ ในบางครั้งเราอาจจะขนถ่ายสิ่งอุปกรณ์เข้าคลังด้วยรถยกขน แต่บางครั้ง
อาจจะใช้รางเลื่อนก็ได้ แล้วแต่กรณี การขนถ่ายสิ่งอุปกรณ์ควรดาเนินการตามลาดับขั้นดังนี้
2.1.3.1 เมื่อพาหนะบรรทุกสิ่งอุปกรณ์มาถึง ก่อนอื่นต้องตรวจดูตราผนึกที่ปิดรถ
ว่าเรียบร้อยและตรงกับหมายเลขที่ระบุไว้ในใบขนถ่ายหรือเอกสารการส่งสิ่งอุปกรณ์ล่วงหน้าหรือไม่ หากมีการ
บกพร่องต้องรายงานให้ผู้รับผิดชอบทราบ และจะเปิดตู้ได้ต่อเมื่อได้รับอนุญาตจากผู้มีอานาจแล้ว
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2.1.3.2 ทาการตรวจสอบสิ่งอุปกรณ์กับสาเนาเอกสารการส่งสิ่งอุปกรณ์ล่วงหน้า
ที่ได้รับมาแล้ว สิ่งอุปกรณ์และเอกสารจะต้องถูกต้องตรงกัน ถ้าพบข้อบกพร่องต่าง ๆ จะต้องรายงานให้ผู้มี
อานาจทราบทันที การตรวจสอบเอกสารกับสิ่งอุปกรณ์นอกจากจะตรวจกับเอกสารที่ได้รับล่วงหน้าแล้วจะต้อง
ตรวจกับเอกสารที่ส่งมาพร้อมกับสิ่งอุปกรณ์ให้ถูกต้องตรงกันด้วยสิ่งอุปกรณ์จึงจะอยู่ในสภาพพร้อมที่จะทาการ
ขนถ่ายเข้าสู่คลังได้
2.1.3.3 การปฏิบัติต่อไปหลังจากการขนถ่ายสิ่งอุปกรณ์ก็คือ การลงทะเบียนการ
รับสิ่งอุปกรณ์เข้าการพิสูจน์ทราบ
การตรวจสอบปริมาณและสภาพของสิ่งอุปกรณ์และลงลายมือชื่อผู้
ตรวจสอบกากับไว้ในเอกสารการรับสิ่งอุปกรณ์
2.1.4 การขนย้ายสิ่งอุปกรณ์เข้าที่เก็บรักษา
2.1.4.1 การรับสิ่งอุปกรณ์ขั้นสุดท้ายก็คือ การขนย้ายสิ่งอุปกรณ์เข้าที่เก็บรักษา
หลังจากที่ได้ทาการตรวจสอบทุกสิ่งทุกอย่างเรียบร้อยแล้ว เจ้าหน้าที่คลังจะต้องนาสิ่งอุปกรณ์เข้าเก็บไว้ในที่ซึ่ง
ได้วางแผนกาหนดไว้ล่วงหน้า การรับสิ่งอุปกรณ์จะเรียบร้อยสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อได้นาสิ่งอุปกรณ์ทุกรายการเข้เก็บ
ยังตาแหน่งที่กาหนดไว้เรียบร้อยแล้ว โดยมีการบันทึกลงในเอกสารการรับสิ่งอุปกรณ์แล้วด้วย การขนย้ายสิ่ง
อุปกรณ์เข้าที่เก็บควรจะได้หาวิธีปฏิบัติในทางที่รวบรัดและประหยัดให้มากที่สุดเท่าที่จะทาได้
2.1.4.2 การขนย้ายและตรวจสอบสิ่งอุปกรณ์ที่มีค่ามากหรืออาจเป็นอันตรายได้
เช่น ของมีค่า หรือแอลกอฮอล์ เป็นต้น ต้องใช้เครื่องมือยกขนเป็นพิเศษ และใช้มาตรการป้องกันทีถูกต้อง
เหมาะสมด้วยการเตรียมการไว้ล่วงหน้า และมีการกากับดูแลโดยผู้รับผิดชอบอย่างใกล้ชิด
2.2 หลักการมูลฐานของการรับสิ่งอุปกรณ์ มีหลักการมูลฐานที่ควรใช้เป็นหลักพิจารณาใน
การปฏิบัติการรับสิ่งอุปกรณ์ขณะเมื่อปฏิบัติการขนถ่ายสิ่งอุปกรณ์ต่างชนิดกันด้วยวิธีการต่าง ๆ กัน และ
หลักการที่จะกล่าวต่อไปนี้ใช้เป็นมูลฐานในการขนถ่ายและขนย้ายสิ่งอุปกรณ์ได้ทุกประเภทด้วย คือ
2.2.1 ทาการขนย้ายด้วยทางตรง (straight line folw) พยายามขนย้ายสิ่งอุปกรณ์
จากพาหนะบรรทุกเข้าสู่ตาแหน่งที่เก็บด้วยเส้นทางที่ตรงให้มากที่สุด โดยการกาหนดที่จอดรถให้ถูกที่อย่าง
เหมาะสม
2.2.2 ทาการขนย้ายอย่างต่อเนื่อง (Continous flow) ด้วยการจัดกาลังพลและ
เครื่องมือยกขนให้สมดุลย์กัอย่าให้ต้องมีการเสียเวลาเนื่องจากการรอคอยกันระหว่างคนและเครื่องมือ
2.2.3 ทาการยกขนอย่างมีประสิทธิภาพ (Efficient handing) การยกขนสิ่ง
อุปกรณ์แต่ละรายการต้องพยายามประหยัดค่าใช้จ่ายให้เสียน้อยที่สุดและต้องระวังมิให้สิ่งอุปกรณ์นั้น
ๆ
เสียหายด้วย ซึ่งจะกระทาได้ด้วยการประสานงานและวางแผนล่วงหน้าเป็นอย่างดี และการขนย้ายสิ่งอุปกรณ์
ต้องใช้เวลาให้น้อยที่สุด การยกขนสิ่งอุปกรณ์ ที่มีประสิทธิภาพจึงต้องใช้กะบะและภาชนะบรรจุเป็นอุปกรณ์ใน
การยกขนด้วย
2.2.4 รวมกาลังการปฏิบัติ (Concentrate operation) ด้วยการจากัดเขตพื้นที่
ปฏิบัติให้น้อยลงหรือให้แคบเข้า เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพอย่างเต็มที่โดยมีการควบคุมสิ่งอานวยความสะดวก
และการกากับดูแลอย่างเหมาะสม
2.3 การใช้เครื่องมือยกขน ในการขนย้ายสิ่งอุปกรณ์เข้าที่เก็บ จาเป็นต้องเลือกใช้แบบของ
การยกขนและจานวนเครื่องมือยกขนเพื่อใช้ในการปฏับัติงานให้ถูกต้องและเหมาะสมกฎของปฏิบัติโดยทั่วไปมี
อยู่ว่า
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2.3.1 ถ้าระยะทางที่ใช้ในการขนย้ายไม่เกิน 400 ฟุต ให้จัดวางสิ่งอุปกรณ์ลงในกะบะ
แล้วยกขนด้วยรถยกขน การขนย้ายวิธีนี้เป็นหลักการมูลฐานในเรื่องให้ทาการขนย้ายอย่างต่อเนื่อง โดยจัด
กาลังพลและเครื่องมือให้สมดุลย์กัน
2.3.2 ถ้าระยะทางที่ใช้ในการขนย้ายเกินกว่า 400 ฟุต แต่ไม่เกิน 1 ไมล์ให้ขนย้ายด้วยรถ
ลากจูง เพราะสามารถวางกะบะซ้อนกันได้หลายชั้น และขนย้ายสิ่งอุปกรณ์ได้คราวละมาก ๆ
2.3.3 ถ้าระยะทางในการขนย้ายเกินกว่า 1 ไมล์ ให้ขนย้ายด้วยรถบรรทุกซึ่งจะเป็นรถ
บรรทุกของทางทหารเองหรือรถบรรทุกรับจ้างก็ได้
2.4 การวางแผนการรับสิ่งอุปกรณ์
2.4.1 การวางแผนการปฏิบัติในการรับสิ่งอุปกรณ์นั้นต้องการความร่วมมืออย่างเต็มที่
จากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง
2.4.2 การประเมินค่าของข่าวสารที่ถูกต้องและการได้รับเอกสารการส่งสิ่งอุปกรณ์ล่วง
หน้า เป็นสิ่งสาคัญยิ่งซึ่งทาให้เป็นที่เชื่อได้ว่า ได้จัดขั้นตอนของการรับสิ่งอุปกรณ์อย่างมีประสิทธิภาพและ
เป็นไปด้วยความประหยัดเท่าที่สามารถจะกระทาได้แล้ว
2.4.3 เอกสารที่ถือเป็นทางการเกี่ยวกับการรับสิ่งอุปกรณ์
2.4.3.1 เอกสารการจัดส่ง
2.4.3.2 เอกสารการรับสิ่งอุปกรณ์
2.4.3.3 เอกสารแสดงสภาพของสิ่งอุปกรณ์
2.4.3.4 สัญญาซื้อขาย
2.4.3.5 ใบสั่ง
2.4.3.6 ใบส่งของ
2.4.3.7 ใบรับมอบของ
2.4.3.8 ใบรายงานการตรวจสภาพและการรับสิ่งอุปกรณ์
2.4.3.9 บัญชีสินค้าและกาหนดเรือเทียบท่า
2.4.4 เครื่องมืออื่น ๆที่ไม่ถือเป็นทางการ
2.4.4.1 การให้ข่าวสาร
2.4.4.2 การพูดกันทางโทรศัพท์
2.4.4.3 การพูดกันด้วยปาก
2.4.5 เอกสารเกี่ยวกับการรับสิ่งอุปกรณ์ที่เจ้าหน้าที่คลังจะได้รับล่วงหน้าเป็นปกติวิสัย
คือ
2.4.5.1 ผังพื้นที่และตาแหน่งที่จะเก็บสิ่งอุปกรณ์
2.4.5.2 ตารางการปฏิบัติงาน (แผนการจัดกาลังพลและเครื่องมือยกขนให้สมดุลย์
อย่างถูกต้องเหมาะสม)
2.5 เจ้าหน้าที่รับสิ่งอุปกรณ์ มีหน้าที่
2.5.1 จัดพาหนะบรรทุกให้เข้าจอดตามที่ที่ได้กาหนดแผนไว้
2.5.2 รับเอกสารการจัดส่งสิ่งอุปกรณ์ที่ส่งมาพร้อมกับสิ่งอุปกรณ์
2.5.3 ลงทะเบียนเอกสาร และทาสาเนาทุกฉบับเก็บไว้ในแฟ้มรอเรื่องเพื่อการควบคุม
สถานภาพ การพิสูจน์ทราบ และตาแหน่งที่เก็บ
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2.5.4 ทาเอกสารใบคุมจานวนสิ่งอุปกรณ์ขึ้น (ถ้าจาเป็น) และส่งสาเนาไปรวมกับเอกสาร
การรับสิ่งอุปกรณ์
2.5.5 ส่งสาเนาเอกสารการรับสิ่งอุปกรณ์ไปให้เจ้าหน้าที่กากับดูแล 1 ชุด ให้ตอนแจ้งที่
เก็บ 1 ชุด และให้เจ้าหน้าที่ขับรถยกขนเพื่อใช้ปฏิบัติงาน 1 ชุด
2.6 เจ้าหน้าที่กากับดูแล มีหน้าที่ตรวจเอกสารเพื่อพิจารณาว่าจาเป็นจะต้องใช้กรรมวิธี
หรือการยกขนเป็นพิเศษหรือไม่เพียงใด
2.7 ตอนแจ้งที่เก็บ
2.7.1 บันทึกตาแหน่งที่เก็บสิ่งอุปกรณ์แต่ละรายการลงบนเอกสาร สิ่งอุปกรณ์รายการใด
ที่ยังไม่รู้ที่เก็บให้เก็บบัตรบันทึกที่เก็บไว้ในแฟ้มรอเรื่องก่อน
2.7.2 ส่งเอกสารนั้นไปยังพื้นที่การเก็บรักษาสิ่งอุปกรณ์
2.7.2.1 เจ้าหน้าที่เก็บรักษาสิ่งอุปกรณ์เมื่อได้รับเอกสารและสิ่งอุปกรณ์ให้ปฏิบัติ
ดังนี้
- จัดแรงงานและเครื่องมือ
- กาหนดพื้นที่เก็บรักษา
- จัดผู้ตรวจสอบและมอบเอกสารเกี่ยวกับการรับสิ่งอุปกรณ์เพื่อการตรวจสอบ
- จัดการขนถ่ายและขนย้ายสิ่งอุปกรณ์เข้าที่เก็บ
2.7.2.2 เจ้าหน้าที่ขนถ่าย
- ทาลายตราผนึกที่ปิดประตูรถไว้ (ถ้ามี)
- เคลื่อนย้ายสิ่งรองหรือสิ่งยึดตรึง
- ทาการขนถ่ายและนับสอบจานวนสิ่งอุปกรณ์ (พร้อมกันนั้นก็ตรวจสอบความ
เสียหายไปด้วย)
- ขนย้ายสิ่งอุปกรณ์เข้าที่เก็บหรือนาไปยังพื้นที่ดาเนินกรรมวิธี
- จัดการกับเอกสารการรับสิ่งอุปกรณ์ให้เรียบร้อยสมบูรณ์ส่งตอนแจ้งที่เก็บเพื่อ
แก้ไขให้ตรงกับทีเก็บใหม่
- ส่งเอกสารการรับสิ่งอุปกรณ์ไปยังหน่วยบัญชีคุมสิ่งอุปกรณ์
2.7.2.3 หน่วยบัญชีคุมสิ่งอุปกรณ์
- ลงทะเบียนเอกสารการรับในทะเบียนควบคุมขั้นสุดท้าย
- คัดสถิติการรับสิ่งอุปกรณ์จากเอกสาร
- ส่งเอกสารเข้าแฟ้มหลักฐาน
2.8 การลงทะเบียนเอกสารสิ่งอุปกรณ์ที่รับเข้า
2.8.1 การรับสิ่งอุปกรณ์เข้าคลัง ต้องมีการลงทะเบียนเอกสารเพื่อการควบคุมและให้
ทราบว่าได้รับสิ่งอุปกรณ์ชนิดใด จานวนเท่าใด
2.8.2 การลงทะเบียนเอกสารสิ่งอุปกรณ์ที่รับเข้า จะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการบันทึกข้อ
มูล กล่าวคือข้อมูลต่าง ๆ ที่บันทึกไว้นี้ จะได้นามาใช้เพื่อการอ้างอิงในภายหลัง เพื่อช่วยในการอ้างสิทธิ หรือ
เพื่อการสืบสวนการปฏิบัติต่าง ๆ ได้ ดังนั้นจึงต้องมีการสอบทานกันทุกวันถ้ามีอุปสรรคในการดาเนินงานต้อง
รายงานให้ผู้บังคับบัญชาที่รับผิดชอบทราบ
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3. การจัดส่งสิ่งอุปกรณ์

( Shipping Opcrtion ) การจัดส่งเป็นช่วงสุดท้ายของการปฏิบัติงานในการ
เก็บรักษาสิ่งอุปกรณ์ การจัดส่งที่ถูกต้องเหมาะสมย่อมมีผลต่อเนื่องมาจากความถูกต้องเหมาะสมในการรับสิ่ง
อุปกรณ์ การเก็บรักษาและการจัดวางการกาหนดตาแหน่งที่เก็บของสิ่งอุปกรณ์รายละเอียดในการปฏิบัติย่อม
เปลี่ยนแปลงไปตามประเภทของสิ่งอุปกรณ์และวิธีการจัดส่ง วิธีการปฏิบัติมีดังนี้
3.1 ประสิทธิผลของการจัดส่งทั้งหมดย่อมขึ้นอยู่กับการประสานงานอย่างสมบูรณ์
ของพันธกิจการเก็บรักษา 10 ประการ ก่อนที่จะถึงการจัดส่ง ถ้าพันธกิจในเรื่องการรับสิ่งอุปกรณ์การเก็บ
รักษา และการกาหนดตาแหน่งที่เก็บสับสนเสียแล้ว ย่อมทาให้พันธกิจของการจัดส่งเกิดความล่าช้า สับสน
และขาดประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานด้วยและในการปฏิบัติการจัดส่งสิ่งอุปกรณ์นั้นจะต้องนาพันธกิจของ
การเก็บรักษามาเกี่ยวข้องในการปฏิบัติด้วย ดังนี้
3.1.1 การตรวจสภาพและตรวจสอบ ใช้ในการคัดแยกประเภทสิ่ง
อุปกรณ์การบรรจุหีบห่อ การทาเครื่องหมายหีบห่อ การถนอมรักษา และการทาเอกสาร
3.1.2 การถนอมรักษา เพื่อให้แน่ใจว่าสิ่งอุปกรณ์ได้รับการถนอมรักษา
อย่างถูกต้องตามสภาพและความจาเป็นเพื่อป้องกันการเสื่อมเสียอย่างเหมาะสมแล้ว
3.1.3 การเลือกจ่าย ใช้ในการเลือกสิ่งอุปกรณ์ออกจากที่เก็บมารวบ
รวมไว้เพื่อดาเนินการต่อไป
3.1.4 การบรรจุหีบห่อ ทาการห่อหุ้ม และบรรจุหีบห่อให้มั่นคงแข็ง
แรงพอที่จะทนทานได้เป็นอย่างดีต่อการบรรทุก การขนส่ง การขนถ่าย และสภาพของสิ่งแวดล้อมต่าง ๆ
ระหว่างทางแห่งการจัดส่งจนถึงหน่วยรับ
3.1.5 การทาเครื่องหมายหีบห่อ โดยปกติ จะต้องทาให้เสร็จเรียบร้อย
ระหว่างการดาเนินการจัดส่ง เช่น ตาบลที่อยู่ รหัสการจัดส่ง และเครื่องมือพิเศษที่ใช้ในการยกขน เป็นต้น
3.2 ขั้นตอนมูลฐานของการจัดส่งสิ่งอุปกรณ์ มีขั้นตอนในการปฏิบัติดังนี้
3.2.1 การวางแผนการปฏิบัติ การวางแผนการปฏิบัติต้องเริ่มขึ้นเมื่อได้
รับเอกสารการส่งสิ่งอุปกรณ์ ที่ส่งมาล่วงหน้า และประเมินค่าการปฏิบัติให้มีประสิทธิภาพที่สุดโดยพิจารณาดัง
ต่อนี้
3.2.1.1 ข้อมูลที่ควรนามาพิจารณาในการวางแผนการปฏิบัติ
- ปริมาณสิ่งอุปกรณ์ทั้งหมดที่ต้องจัดส่ง
- จานวนน้าหนักและปริมาตร
- การเตรียมการที่จาเป็นเพื่อการจัดส่ง เช่น การบรรจุหีบห่อและการทา
เครื่องหมายหีบห่อ
- จานวนเจ้าหน้าที่และเครื่องมือที่จะใช้
- วิธีการขนส่ง ตลอดจนการประกันการขนส่งที่จาเป็น
- วันที่ต้องการให้ถึงผู้รับปลายทาง
- การรวบรวมสิ่งอุปกรณ์เพื่อการจัดส่ง
3.2.1.2 พิจารณาถึงเครื่องมือยกขนที่จะนามาใช้ในการจัดส่งด้วย
ว่าจะให้จอดไว้ ณ ที่ใด จะใช้เครื่องมือยกขนพิเศษหรือจะใช้การยกขนเป็นพิเศษหรือไม่ ที่ไหน และเมื่อใด
และทาอย่างไร จึงจะรวมสิ่งอุปกรณ์ให้สามารถจัดส่งได้โดยเร็วและมีประสิทธิภาพ
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3.2.1.3 ประเมินค่าการปฏิบัติงานประจาวันเพื่อพิจารณาความ
ต้องการคนและเครื่องมือซึ่งเป็นปัจจัยสาคัญของการวางแผนที่มีประสิทธิผล
3.2.1.4 สิ่งอุปกรณ์ที่จะจัดส่งต้องสามารถยกขนย้ายออกจากที
เก็บไปยังพื้นที่บรรจุหีบห่อและรวบรวมของได้อย่างรวดเร็วที่สุด และโดยปกติพื้นที่บรรจุหีบห่อและรวบรวม
ของจะอยู่ใกล้กับที่บรรทุกอยู่แล้ว
3.2.1.5 เมื่อได้เตรียมสิ่งอุปกรณ์ที่จะจัดส่งและเครื่องมือบรรทุก
เสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้จัดการบรรทุกอย่างรวดเร็วว่องไว และด้วยความชานาญและทาตามที่ได้กาหนดไว้ใน
แผน มีการผูกมัดยึดตรึงตามความจาเป็น
3.2.1.6 ใช้วิธีการบรรทุกที่ดีที่สุด โดยพิจารณาถึงแบบของ
เครื่องมือยกขนที่ใช้ประเภทของสิ่งอุปกรณ์ที่จะทาการขนย้าย
และคุณลักษณะของสิ่งอุปกรณ์ที่บรรจุทก
ประกอบด้วย
3.2.2 ขอการขนส่ง เมื่อเตรียมสิ่งอุปกรณ์เพื่อจัดส่งเสร็จเรียบร้อยแล้ว
ให้ทาใบขอการขนส่ง ขอรับการสนับสนุนการขนส่ง (รถบรรทุกและ/หรือตู้รถไฟ) จากหน่วยขนส่ง โดยระบุ
ข้อความที่ต้องการให้ชัดเจน เช่น ต้องการรถตู้ หรือรถกะบะชนิดใด บรรทุกอะไร ไปรับของที่ใด จากใคร และ
จอดที่ใด เป็นต้น การที่ต้องกาหนดที่จอดรถให้ก็เพื่อความสะดวกในการบรรทุก เพราะสิ่งอุปกรณ์จากที่เก็บ
หลาย ๆ แห่งจะได้มารวมกันยังจุดบรรทุกแห่งเดียวกัน ซึ่งทาให้เกิดความสมดุลย์ในการปฏิบัติระหว่างคนและ
เครื่องมือ ยังผลให้เกิดความประหยัดและมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
3.2.3 การบรรทุกและการปล่อยรถ เมื่อรถมาถึง เจ้าหน้าที่คลังจะต้อง
ทาความสะอาดรถเสียก่อนจึงจัดการบรรทุกโดยใช้แรงงาน เครื่องมือยกขนและวิธีการที่ดีที่สุด ตามขั้นตอนใน
แผนที่วางไว้แล้ว เมื่อบรรทุกเสร็จเรียบร้อยก็แจ้งให้เจ้าหน้าที่ขนส่งทราบ เจ้าหน้าที่ขนส่งจะจัดการปิดประตู
รถและตีตราปิดผนึกไว้ พร้อมกับมอบสาเนาใบตราส่ง 1 ฉบับ ให้เจ้าหน้าที่คลังไว้แทนสิ่งอุปกรณ์ที่รับไปแล้ว
จึงขับรถบรรทุกไปส่งหน่วยรับ (หน่วยเบิก) ตามที่ได้รับมอบหมายต่อไป
3.3 หลักการมูลฐานของการจัดส่งสิ่งอุปกรณ์ หลักการของการจัดส่งสิ่งอุปกรณ์ก็เช่น
เดียวกับการรับสิ่งอุปกรณ์ คือ
3.3.1 ทาการขนย้ายทางตรง
3.3.2 ทาการขนย้ายต่อเนื่อง
3.3.3 ทาการขนย้ายอย่างมีประสิทธ์ภาพ
3.3.4 รวมกาลังปฏิบัติ
3.4 ทางเดินของเอกสารและสิ่งอุปกรณ์
3.4.1 วิธีการและรายละเอียดในการปฏิบัติของกรรมวิธีการจัดส่งวิธี
ต่าง ๆ ย่อมแตกต่างกันไปโดยทั้งเอกสารภายในหน่วยที่ใช้ประกอบการควบคุมการปฏิบัติ การจัดส่ง และ
เอกสารภายนอก ซึ่งสั่งการจากหน่วยบัญชีคุมสิ่งอุปกรณ์ ดังนั้นจึงต้องเข้าใจให้ถ่องแท้ถึงหน้าที่ในการจัดส่ง ซึ่ง
รวมถึงความสัมพันธ์ภายในระหว่างการควบคุมการจัดส่ง การแจ้งที่เก็บ คลัง และ / หรือตาบลบรรทุกสิ่ง
อุปกรณ์ด้วย
3.4.2 แบบของการใช้เอกสารย่อมขึ้นอยู่กับความสัมพันธ์กันระหว่างที่
เก็บสิ่งอุปกรณ์และตาบลที่ใช้ปฏิบัติในการจัดส่ง เมื่อได้รับใบสั่งจ่ายสิ่งอุปกรณ์ให้ใช้ใบสั่งจ่ายสิ่งอุปกรณ์เตรียม
เอกสารที่จะต้องดาเนินการต่อไปดังนี้

52

3.4.2.1 การวางแผนการจัดส่ง
3.4.2.2 การเลือกสิ่งอุปกรณ์
3.4.2.3 สถานภาพการจัดส่ง
3.4.2.4 การปฏิเสธการจ่ายสิ่งอุปกรณ์
3.4.2.5 การเตรียมการในเรื่องเอกสารการรับจ่าย
3.4.2.6 การตอบรับ
3.5 การจัดส่งสิ่งอุปกรณ์ที่มีคุณลักษณะพิเศษ
3.5.1 เมื่อมีการจัดส่งสิ่งอุปกรณ์ที่มีคุณลักษณะพิเศษ เช่น เปราะแตก
หักง่าย วัสดุยั่วใจ (ของขายง่าย) วัสดุอันตราย หรือสิ่งอุปกรณ์ที่เสื่อมเสียได้ง่ายเมื่อความกดดันของอากาศ
เปลี่ยนแปลงมาก ต้องพิจารณาจัดส่งสิ่งอุปกรณ์เหล่านั้นให้เป็นพิเศษไปจากสิ่งอุปกรณ์ทั่วไป
3.5.2 ตัวอย่างที่ใช้กันทั่วไปก็ เช่น ของที่เป็นแก้ว ก็จะมีป้ายปิดว่า
“ระวังของแตก” หรือพวกฟิล์มก็จะมีป้ายปิดไว้ว่า “ห้ามตากแดดหรือถูกความร้อน” เป็นต้น
3.6 การเลือกสิ่งอุปกรณ์เพื่อจ่าย มีหลักการปฏิบัติดังนี้
3.6.1 เลือกจ่ายสิ่งอุปกรณ์ที่มีอายุการเก็บนานที่สุด
3.6.1.1 ด้วยการหมุนเวียนสิ่งอุปกรณ์ เป็นข้อ
พิจารณาข้อแรกที่สาคัญที่สุดในการจัดส่งสิ่งอุปกรณ์ สิ่งอุปกรณ์ที่มีอายุการเก็บนานที่สุดต้องนาออกมาจ่าย
ก่อน โดยปกติแล้วสิ่งอุปกรณ์ต่าง ๆ จะมีป้ายบอกวันที่บรรจุหีบห่อ วันรับของ หรือวันหมดอายุติดอยู่ที่ข้างหีบ
ห่อไว้อย่างชัดเจน สิ่งอุปกรณ์เหล่านี้มัก ได้แก่
- ของเน่าเสียง่ายและอาหารแห้ง
- ยาและวัคซีน
- แบตเตอรี่แห้ง
- ฟิล์ม
- กระสุน
- วัตถุทีใช้ในทางเคมี
- ผลิตภัณฑ์น้ามันที่บรรจุหีบห่อ
3.6.1.2 รับก่อนจ่ายก่อนโดยปกตินั้นนโยบายใน
การจ่ายจะต้องจ่ายสิ่งอุปกรณ์ที่มีอายุการเก็บนานที่สุดก่อน หรือสิ่งอุปกรณ์ที่รับมาก่อนจะต้องนาออกมาจ่าย
ก่อน แต่ในบางครั้งอาจมีความจาเป็นต้องเลือกจ่ายสิ่งอุปกรณ์ที่พึ่งรับเข้ามาใหม่ หรือรับเข้ามาทีหลังออกไป
ก่อนก็ได้สถานการณ์เช่นนี้ถือเป็นข้อยกเว้น กรณีเช่นนี้ ได้แก่
- สิ่งอุปกรณ์ที่รับมาใหม่ ป้ายหีบห่อระบุว่าวันที่บรรจุหรือวันหมดอายุก่อนของ
ในคลัง (ทั้งที่ของในคลังรับมาก่อน)
- เพื่อความสะดวกและประหยัดในการขนถ่าย เพราะไม่ต้องเพิ่มการตรวจสอบ
หรือดาเนินกรรมวิธีเพิ่มเติมอีก โดยดาเนินการจัดส่งต่อเนื่องกันไปกับการรับสิ่งอุปกรณ์นั้น ๆ เลยทีเดียว อัน
เป็นการส่งแบบส่งตลอด (thruput)
- ใช้กับวัตถุดิบ เช่น ถ่านหินซึ่งต้องเททับกันเป็นกอง ๆ ของที่เทกองไว้ก่อน
ย่อมอยู่ข้างล่าง ส่วนที่เททีหลังย่อมอยู่ข้างบน
- เพื่อปฏิบัติตามแผนแก้วิกฤติการ
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- ของทีเน่าเสียง่าย แม้จะรับมาใหม่แต่ก็มีอายุการเก็บน้อยกว่าของที่อยู่ในคลัง
หรือของที่จาเป็นต้องจ่ายทันที
3.6.2 วิธีเลือกสิ่งอุปกรณ์ (Stock Selection Method) การเลือกสิ่ง
อุปกรณ์ เป็นกรรมวิธีของการรวบรวมสิ่งอุปกรณ์จากที่เก็บไปยังพื้นที่รวบรวมของ เพื่อการจัดส่งและหรือเพื่อ
การพิสูจน์ทราบ อันจะได้ดาเนินการบรรทุกพาหนะต่อไป รวมถึงการขนย้ายสิ่งอุปกรณ์ผ่านพื้นที่ดาเนิน
กรรมวิธีเช่น การบรรจุหีบห่อ ฯลฯ ในเมื่อมีความจาเป็นต้องปฏิบัติการตามลาดับกันไป การให้สาเนาวิธีการ
แจกจ่ายของเอกสารการสั่งจ่ายสิ่งอุปกรณ์แก่เจ้าหน้าที่ผู้ทาการเลือกสิ่งอุปกรณ์เพื่อจ่าย ย่อมขึ้นอยู่กับขนาด
ของการจัดส่งและขนาดปริมาณของการปฏิบัติงานคลังนั้น ๆ
3.7 การรวมการจัดส่ง
3.7.1 สิ่งอุปกรณ์ที่จัดส่งมีปริมาณน้อยกว่าหนึ่งคันรถบรรทุกหรือหนึ่ง
ตู้รถไฟบรรทุกหรือเป็นไปรษณีย์วัตถุ ไม่จาเป็นต้องแยกการขนส่งขึ้นต่างหาก แต่ถ้าสิ่งอุปกรณ์ที่จัดส่งมีจานวน
มากกว่านี้ ให้จัดพื้นที่รวมการจัดส่งเป็นพื้นที่เฉพาะแห่งขึ้น
3.7.2 หีบห่อแต่ละหีบห่อต้องบรรจุสิ่งอุปกรณ์ชนิดเดียวกัน และใช้หีบ
ห่อที่ใช้ในการขนส่งได้หลาย ๆ ทาง ทั้งทางรถ ทางเรือ และทางรถไฟก็ได้
3.7.3 การรวมการจัดส่งต้องเพิ่มพูนกรรมวิธีในการยกขนมาก
3.7.4 การใช้กรรมวิธีข้อมูลคอมพิวเตอร์จะช่วยจัดลาดับความเร่งด่วน
ของเอกสารการจัดส่งได้ถูกต้องแน่นอนเร็วขึ้น
3.7.5 สิ่งที่ทาให้เกิดความผิดพลาดอย่างมากในการรวมการจัดส่งก็คือ
การจัดลาดับความเร่งด่วนในการจ่ายหรือการส่งมอบ และการจัดลาดับเพื่อเลือกจ่ายสิ่งอุปกรณ์ออกจากที่เก็บ
สาเนาใบสั่งจ่ายสิ่งอุปกรณ์นอกจากจะช่วยในการเลือกจ่ายพัสดุแล้ว ยังช่วยในการพิสูจน์ทราบ และการดาเนิน
กรรมวิธีอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดส่งได้อีกด้วย
3.7.6 ในการรวมการจัดส่งควรพิจารณาถึงข้อได้ประโยชน์ดังต่อไปนี้
คือ
3.7.6.1ได้มีการควบคุมการจัดส่งอย่างแน่นแฟ้มแข็งขันดีแล้ว
3.7.6.2 ใช้บริการบรรทุกจากพาหนะสนับสนุนที่ดีกว่า
3.7.6.3 ลดค่าใช้จ่ายการบรรจุหีบห่อ ทั้งในทางแรงงานและวัสดุ
3.7.6.4 ตัดการหุ้มห่อที่ไม่จาเป็นออก
3.7.6.5 ลดจานวนใบขนของ และเอกสารที่ไม่จาเป็นออก
3.7.6.6 เลือกวิธีการจัดส่งที่เสียค่าใช้จ่ายน้อยที่สุด
3.7.6.7 ใช้เวลาในการเลือกสิ่งอุปกรณ์ตามชั้นวางของเพื่อการจัด
ส่งให้น้อยที่สุด
3.7.6.8 พยายามใช้พาหนะบรรทุกแบบธรรมดา
3.8 การควบคุมเอกสารการจัดส่ง ให้บันทึกการรับเอกสารการจัดส่งสิ่งอุปกรณ์รวม
ทั้งเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องลงในทะเบียนควบคุมเอกสารการจัดส่งสิ่งอุปกรณ์ ทะเบียนเอกสารนี้จะแสดงผล
การปฏิบัติที่ได้ทาไปแล้ว
3.9 กรรมวิธีในการจัดส่ง
3.9.1 การปฏิบัติของหน่วยส่ง (หน่วยจ่าย)
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3.9.1.1จัดการบรรทุกสิ่งอุปกรณ์ลงในหีบห่อตามใบเบิกของหน่วยหรือ
ตามใบเบิกอัตโนมัติที่หน่วยจ่ายทาขึ้นเองโดยมีนายทหารสัญญาบัตรเป็นผู้ควบคุมการบรรจุอย่างน้อย 3 นาย
3.9.1.2 ทาใบรายการสิ่งอุปกรณ์ในหีบห่อขึ้น 2 ฉบับ หน่วยส่งเก็บไว้ 1
ฉบับอีก 1 ฉบับ บรรจุลงไปในหีบห่อพร้อมกับสิ่งอุปกรณ์หลังจากที่นายทหารผู้ควบคุมการบรรจุได้ลงลายมือ
ชื่อเป็นหลักฐานแล้ว ถ้าบรรจุไปไม่ได้ให้ผูกมัดไปกับสิ่งอุปกรณ์นั้น
3.9.1.3 ส่งใบเบิกฉบับที่ 1 และ 2 ไปให้หน่วยรับ (หน่วยเบิก) พร้อมกับ
สิ่งอุปกรณ์ (หรืออาจส่งไปล่วงหน้าก็ได้) เมื่อหน่วยรับ (หน่วยเบิก) ได้รับสิ่งอุปกรณ์ถูกต้องเรียบร้อยแล้วให้ลง
ลายมือชื่อรับในใบเบิกฉบับที่ 1 และที่ 2 แล้วส่งฉบับที่ 1 คืนหน่วยส่ง (หน่วยจ่าย) ภายใน 15 วัน ส่วนฉบับที่
2 หน่วยรับ (หน่วยเบิก) เก็บไว้เป็นหลักฐาน
3.9.1.4 ทาเครื่องหมายหีบห่อให้ถูกต้องเรียบร้อย
3.9.1.5 ทาใบขอการขนส่งขึ้น 2 ฉบับส่งไปขอการขนส่ง 1 ฉบับ เก็บไว้
เป็นหลักฐาน 1 ฉบับ
3.9.1.6ใบขอการขนส่งเมื่อส่งวัสดุอันตรายไวไฟให้ประทับตราว่า
“อันตราย ไวไฟ” ด้วยอักษรสีแดงขนาด 2 ซ.ม. ให้เห็นชัดเจน
3.9.1.7 มอบหีบห่อสิ่งอุปกรณ์ให้หน่วยขนส่งรับไป เมื่อหน่วยขนส่งมา
รับของตามใบขอการขนส่ง แล้วรับใบตราส่งของหน่วยขนส่งไว้แทนสิ่งอุปกรณ์ที่มอบให้ไป
3.9.1.8 แจ้งการส่งสิ่งอุปกรณ์ไปให้หน่วยรับ (หน่วยเบิก) ทราบ
3.9.1.9 ทาสถิติการส่งสิ่งอุปกรณ์ครั้งนั้น
3.9.2 การปฏิบัติของหน่วยขนส่ง
3.9.2.1 ทาใบตราส่งขึ้น 5 ฉบับ
 ฉบับที่ 1 หน่วยขนส่งเก็บไว้เป็นหลักฐาน
 ฉบับที่ 2 มอบให้หน่วยส่ง (หน่วยจ่าย) แทนสิ่งอุปกรณ์ที่รับไป
 ฉบับที่ 3, 4 และ 5 ส่งไป สขส.ปลายทางพร้อมกับสิ่งอุปกรณ์
เมื่อมอบสิ่งอุปกรณ์ให้หน่วยรับ (หน่วยเบิก) แล้ว หน่วยรับ
ต้องลงลายมือชื่อรับทั้ง 3 ฉบับ สขส.ปลายทางเก็บฉบับที่ 3
ไว้ ฉบับที่ 4 มอบให้หน่วยรับ (หน่วยเบิก) เก็บไว้เป็นหลักฐาน
ส่วนฉบับที่ 5 ส่งคืน สขส.ต้นทาง
3.9.2.2 แจ้งให้หน่วยรับ (หน่วยเบิก) ทราบถึงชนิดและจานวนสิ่งอุปกรณ์
ที่จะส่งไปให้ วัน เวลา ที่จะไปถึง ตลอดจนประเภทการขนส่งครั้งนั้น
3.9.2.3 ทาสถิติการส่งสิ่งอุปกรณ์ครั้งนั้น
3.9.3 การปฏิบัติของหน่วยรับ (หน่วยเบิก)
3.9.3.1 หน่วยรับ (หน่วยเบิก) จะได้รับข่าวสารการส่งสิ่งอุปกรณ์แจ้ง
ล่วงหน้า
3.9.3.2 เตรียมการรับสิ่งอุปกรณ์ที่จะมาถึง
3.9.3.3 รับมอบสิ่งอุปกรณ์ตามใบตราส่ง โดยตรวจนับจานวนหีบห่อ
ปริมาตร และน้าหนัก พร้อมทั้งตรวจดูความถูกต้องเรียบร้อยของการบรรจุและตราที่ประทับประจาหีบห่อและ
หรือตราประจา (ถ้ามี) ด้วย แล้วลงลายมือชื่อรับในใบตราส่งฉบับที่ 3, 4, 5 แล้วส่งคืนฉบับที่ 3 และ 5 ให้
สขส.ปลายทางไป เก็บฉบับที่ 4 ไว้เป็นหลักฐาน
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3.9.3.4 ตั้งกรรมการขึ้น 3 นาย เพื่อตรวจรับสิ่งอุปกรณ์ในหีบห่อและควร
มีเจ้าหน้าที่ในสายงานที่เกี่ยวข้องเป็นกรรมการร่วมด้วย เมื่อคณะกรรมการได้เปิดหีบห่อตรวจรับสิ่งอุปกรณ์ใน
หีบห่อเป็นการถูกต้องเรียบร้อยตามใบรายการสิ่งอุปกรณ์ในหีบห่อและใบเบิกแล้ว ให้ลงลายมือชื่อรับในใบ
รายการสิ่งอุปกรณ์ในหีบห่อและใบเบิกฉบับที่ 1 และ 2 และมอบให้เจ้าหน้าที่คลังรับไปพร้อมด้วยสิ่งอุปกรณ์
3.9.3.5 เจ้าหน้าที่คลังเมื่อรับมอบสิ่งอุปกรณ์และใบรายการสิ่งอุปกรณ์ใน
หีบห่อพร้อมด้วยใบเบิกฉบับที่ 1 และ 2 จากคณะกรรมการแล้ว ให้ลงลายมือชื่อรับในรายการสิ่งอุปกรณ์ในหีบ
ห่อ และใบเบิกฉบับที่ 1 และ 2 จากนั้นให้ตรวจสอบกันฉบับที่ 4 และแก้ไขให้ถูกต้องตรงกับฉบับที่ 1 และ 2
เพื่อใช้ใบเบิกฉบับที่ 4 รายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบถึงการรับสิ่งอุปกรณ์คราวนั้น
3.9.3.6 เก็บใบเบิกฉบับที่ 2 ไว้เป็นหลักฐานของหน่วยรับ (หน่วยเบิก)
ส่วนฉบับที่ 1 ส่งคืนหน่วยส่ง (หน่วยจ่าย) ภายใน 15 วัน
3.9.3.7 ทาสถิติการรับสิ่งอุปกรณ์ครั้งนั้น
3.10 การทาเครื่องหมายหีบห่อ เพื่อให้การส่งสิ่งอุปกรณ์เป็นไปโดยไม่ผิดพลาดหีบห่อ
ทุกหีบห่อจะต้องบอกตาแหน่งต้นทางและปลายทาง ขนาดและลักษณะของสิ่งอุปกรณ์ที่บรรจุ นอกจากนั้นสิ่ง
อุปกรณ์บางชนิดต้องแสดงเครื่องหมายพิเศษ เพื่อมาตรการแห่งความปลอดภัยด้วย เช่น ของแตกง่าย วัสดุ
ไวไฟ หรือของมีพิษ เป็นต้น
3.10.1วัสดุอันตรายหรือไวไฟ เช่น วัตถุระเบิด วัสดุเชื้อเพลิง น้ากรด แก๊สบางชนิด
ต้องมีแผ่นป้ายแสดงให้เห็นเด่นชัดด้วยอักษรสีแดง คาว่า “อันตราย” “ไวไฟ” “ห้ามสูบบุหรรี่และจุดไฟ” โดย
ปกติใช้อักษรสูง ขนาด 3 ซ.ม.บนกระดาษขาวขนาด 10 X 33 ซม. ในกรณีที่เป็นน้ามันเชื้อเพลิง ให้ใช้อักษร
อังกฤษ และจีนสีดากากับไว้ด้วย ขนาดตัวอักษรสูง 2 ซ.ม. บนพื้นกระดาษสีชมภูแก่ ขนาด 16.5 X 59 ซม.ปิด
บนหีบห่อหรือผูกมัดให้มองเห็นได้สะดวกและปิดอย่างน้อย 2 แห่ง ในด้านตรงกันข้าม ในกรณีที่ส่งทางรถไฟ
ประเภทเหมาหลัง ให้ปิดแผ่นนี้ไว้ที่ประตูทั้ง 2 ด้าน
3.10.2 สิ่งอุปกรณ์แตกชารุดง่ายหรือต้องการให้ยกขนด้วยความระมัดระวังจะต้อง
มีแผ่นป้ายแสดงให้เห็นชัดเจน เช่น สิ่งอุปกรณ์แตกง่ายจะต้องมีแผ่นป้าย “ระวังของแตก” เป็นตัวอักษรสีแดง
สูง 3 ซ.ม.บนกระดาษขาว ขนาด 10 X 23 ซม. ปิดในลักษณะเดียวกับที่กล่าวแล้วในข้อ 3.10.1
3.10.3 หีบห่อที่ต้องการให้ด้านใดด้านหนึ่งตั้งขึ้นโดยเฉพาะ จะต้องปิดป้าย
“โปรดเอาหัวขึ้น” โดยปกติเป็นตัวอักษรสีแดง สูง 3 ซม. มีลูกศรสีแดงสูง 14 ซ.ม.อยู่หน้าตัวอักษร บน
กระดาษสีขาวขนาด 16 X 22 ซ.ม.ปิดในลักษณะเดียวกับที่กล่าวในข้อ 3.10.1
3.10.4 มีป้ายประจาหีบห่อหรือสิ่งผูกมัด เพื่อมิให้มีการส่งผิดพลาด โดยปกติใช้
อักษรสีดาสูง 1.5 ซ.ม.บนกระดาษขาวขนาด 12 X 15 ซม. มีข้อความดังนี้
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ในราชการกองทัพบก
หมายเลขหีบห่อ.....................................
ถึง..........................................................
ที่ตั้ง.............................โทร..................
สถานี....................................................
จาก .........................โทร.......................

3.10.5 หีบห่อหรือสิ่งอุปกรณ์ใดที่มีด้านใดด้านหนึ่งยาวกว่า 3 เมตรหรือหีบห่อที่
บรรจุสิ่งของหนักไปอยู่ด้านใดด้านหนึ่ง ให้หมายแนวศูนย์ถ่วงไว้ที่ส่วนล่างของด้านข้างทั้งสองด้าน เพื่อความ
สะดวกในการยกขน เส้นหมายแนวทางดิ่งให้ใช้สีดาขนาด 3 X 10 ซ.ม.
3.10.6 ข้อความระวังในการทาเครื่องหมายหีบห่อ
3.10.6.1 ต้องทาให้ชัดเจน ถูกต้องเรียบร้อย
3.10.6.2 ต้องปิดป้ายหรือเครื่องหมายมากกว่าหนึ่งด้าน และปิดในด้านที่
อยู่ตรงข้าม
3.10.6.3 แผ่นป้ายหรือเครื่องหมายเก่าที่ไม่ใช้จะต้องลบหรือขูดทิ้งเสีย
3.11 การตรวจสอบสิ่งอุปกรณ์ที่ส่งออก ต้องทาการตรวจสอบสิ่งอุปกรณ์ที่จัดส่งออก
ให้ถูกต้องในเรื่องที่เกี่ยวกับชื่อและหมายเลขสิ่งอุปกรณ์ จานวน สถานที่ของผู้รับ ความถูกต้องเหมาะสมของ
การบรรจุหีบห่อ หากมีข้อผิดพลาดต่าง ๆ เกี่ยวกับสิ่งอุปกรณ์ที่ส่งออกและ/หรือเอกสารการจัดส่ง จะต้อง
แก้ไขให้ถูกต้องเรียบร้อยเสียก่อน
***********************
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บทที่ 6
การสารวจและตรวจสภาพสิ่งอุปกรณ์
1. ความมุ่งหมาย การสารวจและตรวจสภาพสิ่งอุปกรณ์มีความมุ่งหมายเพื่อให้เป็นหลักประกันว่า
สิ่งอุปกรณ์ที่เก็บรักษาไว้นั้นอยู่ในสภาพที่พร้อมจะจ่ายได้ทันที ภารกิจเหล่านี้ได้แก่ การสารวจและตรวจสภาพ
เพื่อการพิสูจน์ทราบจานวนตาแหน่งที่เก็บและสภาพอองสิ่งอุปกรณ์ดดยเพพาะอย่างยิ่งการพิจารณาึงงความ
เพียงพอในการึนอมรักษาสิ่งอุปกรณ์การค้นหาสาเหตุที่ทาให้เกิดความเสื่อมเสียเพื่อการดาเนินกรรมวิธีในการ
เก็บรักษาให้ึูกต้องหรือดาเนินการซ่อมตามความจาเป็นด้วย
2. การสารวจสิ่งอุปกรณ์ ( Stock Inventory )
2.1 ความมุ่งหมายการสารวจสิ่งอุปกรณ์ หมายถึง การตรวจนับจานวนและการตรวจ
สภาพทางกายภาพของสิ่งอุปกรณ์ที่เก็บรักษาอยู่ในคลัง เพื่อ
2.1.1 เปรียบเทียบยอดดุลของบัญชีคุม หาข้อแตกต่างของจานวนสิ่งอุปกรณ์
ระหว่างหน่วยบัญชีคุมกับคลังเก็บรักษา
2.1.2ตรวจสอบสิ่งอุปกรณ์เกินคลัง ล้าสมัย หรือไม่มีการเบิกจ่ายหรือมีการเบิกจ่าย
น้อยผิดปกติ หรือสิ่งอุปกรณ์เกินอัตรา
2.1.3 ปรับปรุงแก้ไอบัญชี
2.1.4 วิเคราะห์สาเหตุแห่งความคลาดเคลื่อน และทาการป้องกันในดอกาสต่อไป
2.1.5 การรับส่งหน้าที่
2.1.6 ป้องกันการทุจริต และป้องกันอันตรายที่จะเกิดแก่สิ่งอุปกรณ์
2.2 ประเภทของการสารวจ แบ่งออกเป็น 3 ประเภท
2.2.1 การสารวจเบ็ดเสร็จ ได้แก่ การสารวจสิ่งอุปกรณ์ในครอบครองทั้งหมดใช้
วิธีปิดการเบิกจ่ายทั้งสิ้น ดดยดาเนินการสารวจตามอั้นที่ 1 หรืออั้นที่ 3 เมื่อึงงรอบการสารวจทุก 1 ปี
หรือ 2 ปี การสารวจประเภทนี้จะกระทาดดยคณะกรรมการซง่งได้รับการแต่งตั้งจากผู้มีอานาจในการสั่งสารวจ
ความมุ่งหมายเพื่อการปรับปรุงแก้ไอบัญชีคุมใหม่ให้ึูกต้อง
2.2.2 การสารวจหมุนเวียน ได้แก่ การสารวจที่กระทาอง้นในรอบปี ดดยแบ่งสิ่ง
อุปกรณ์ออกเป็นกลุ่มหรือชนิด เพื่อทาการสารวจหมุนเวียนตามตารางการสารวจที่กาหนดอง้น การสารวจอาจ
กระทาได้ทั้งวิธีปิดคลังหรือเปิดคลัง ตามอั้นการสารวจอั้นที่ 1 หรืออั้นที่ 2 การสารวจประเภทนี้จะใช้
ชุดสารวจอองหน่วยบัญชีคุมเป็นเจ้าหน้าที่ดาเนินการ
2.2.3 การสารวจพิเศษ ได้แก่ การสารวจที่กระทาอง้นเป็นครั้งคราวตามความ
จาเป็น การสารวจสิ่งอุปกรณ์กลุ่มใดกลุ่มหนง่งย่อมแล้วแต่กรณีหรือตามคาสั่งที่ได้รับส่วนใหญ่จะใช้วิธีสารวจ
แบบเปิดคลัง หรือจะใช้วิธีปิดคลังก็ได้แล้วแต่จะเห็นสมควร การสารวจพิเศษมักจะทาการสารวจตามอั้นที่ 3
ดดยคณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งดาเนินการจะทาการสารวจเมื่อ
2.2.3.1 ได้รับคาสั่งจากผู้มีอานาจสั่งการสารวจ
2.2.3.2 เกิดอันตรายหรือเกิดจากการทุจริตต่อสิ่งอุปกรณ์
2.2.3.3 หน่วยบัญชีคุมต้องการสอบจานวน
2.2.3.4 เมื่อยอดคงคลังอองบัญชีคุมเป็นศูนย์
2.2.3.5 เมื่อคลังประท้วงการจ่าย
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2.2.3.6 เมื่อพบสิ่งอุปกรณ์ตกหล่น
2.2.3.7 สาเหตุที่จาเป็นอื่น ๆ เช่น ตราที่ประทับกุญแจไว้เกิดชารุด เสียหาย
2.3 วิธีสารวจ มี 2 วิธี คือ
2.3.1 วิธีปิดคลัง การสารวจวิธีนี้ไม่มีการรับหรือจ่าย สิ่งอุปกรณ์ระหว่างการ
สารวจเว้นแต่กรณีพิเศษเร่งด่วนและจาเป็นอย่างยิ่งเท่านั้น ดดยประกาศระงับการรับจ่ายให้หน่วยที่เกี่ยวอ้อง
ทราบล่วงหน้า
2.3.2 วิธีเปิดคลัง หมายึงง การสารวจที่ทาไปพร้อมกับการปฏิบัติงานในคลังวิธีนี้
ในระหว่างทาการสารวจยอมให้มีการรับจ่ายสิ่งอุปกรณ์ได้แต่ต้องมีการบันทงกหลักฐานการรับจ่ายทุกครั้งให้
ึูกต้องเรียบร้อย
2.4 ขั้นตอนการสารวจ แบ่งออกเป็น 3 อั้น
2.4.1 อั้นที่ 1 หมายึงง การสารวจอั้นต้นเป็นการสารวจเพื่อหายอดแตกต่างออง
สิ่งอุปกรณ์ระหว่างคลังเก็บรักษากับหน่วยบัญชีคุมด้วยการตรวจนับอองจริงจากคลังเก็บรักษาเปรียบเทียบกับ
ยอดอองหน่วยบัญชีคุมเพื่อหาความแตกต่างมาพิจารณาดาเนินการสารวจในอั้นตอนต่อไป การสารวจอั้นนี้มัก
ใช้กับการสารวจเบ็ดเสร็จและการสารวจหมุนเวียน
2.4.2 อั้นที่ 2 หมายึงง การสารวจดดยละเอียดเป็นการสารวจตรวจสอบหาอ้อ
แตกต่างในการลงบัญชีคุมการรับจ่ายระหว่างคลังเก็บรักษากับหน่วยบัญชีคุมเพื่อหารายละเอียดที่เกิดอง้นจาก
การสารวจอั้นต้น การสารวจในอั้นนี้หมายึงง การตรวจสอบยอดดุลทางบัญชี การตรวจนับอองจริง แลเึ้า
จาเป็นต้องตรวจสอบหลักฐานการรับสิ่งอุปกรณ์เอ้าคลัง การอง้นบัญชีคุมและหลักฐานใบเบิกพร้อมกับการสั่ง
จ่ายด้วย การสารวจอั้นที่ 2 (การสารวจดดยละเอียด) ใช้ได้กับการสารวจทุกประเภท
2.4.3 อั้นที่ 3 หมายึงง การสารวจดดยคณะกรรมการเป็นการสารวจที่กระทา
อง้นเป็นครั้งคราวตามความจาเป็นจะทาการสารวจสิ่งอุปกรณ์ชนิดใดมากน้อยเพียงใดย่อมอง้นอยู่กับประเภทออง
การสารวจและความมุ่งหมายในการสารวจคราวนั้น ส่วนใหญ่มุ่งหารายละเอียดต่าง ๆ ที่เป็นอ้อแตกต่างหรือ
ความผิดพลาดบกพร่องที่เกิดอง้นให้สมบูรณ์มากที่สุด ดดยดาเนินการสารวจ เช่นเดียวกับอั้นที่ 2 ซง่งแตกต่างกัน
ตรงที่เป็นการสารวจดดยคณะกรรมการ
2.5 กรรมวิธีในการสารวจ
2.5.1 กาหนดวันเริ่มทาการสารวจ
2.5.2 ให้หน่วยรับการสารวจดาเนินการต่อเอกสารอองตนให้เสร็จสิ้นเรียบร้อยก่อน
วันสารวจ
2.5.3 ึ้าเป็นการสารวจวิธีปิดคลัง ให้ประกาศระงับการรับจ่ายให้หน่วยรับ
ทราบการสารวจล่วงหน้า
2.5.4 นับอองจริงในคลังเก็บรักษา เพพาะสิ่งอุปกรณ์ที่อง้นบัญชีคุมแล้ว คือ
2.5.4.1 อองที่มีอยู่ในคลังอณะนั้น
2.5.4.2 อองฝากหน่วยอื่น
2.5.4.3 อองที่คลังจ่ายยืมดดยไม่ผ่านหน่วยบัญชีคุม
2.5.5. สิ่งอุปกรณ์ นอกการสารวจ ซง่งต้องกันไว้ไม่นับรวมกับการสารวจ คือ
2.5.5.1 สิ่งอุปกรณ์ที่อยู่ระหว่างการตรวจรับ
2.5.5.2 สิ่งอุปกรณ์ที่เตรียมไว้เพื่อการจัดส่งหรือรอการอนส่ง
2.5.5.3 อองที่หน่วยอื่นฝาก
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2.5.6 ตรวจสอบใบเบิกค้างจ่ายอองคลัง
2.5.6.1 ใบเบิกที่ยังไม่มีการจ่ายทั้งสิ้นที่ค้างอยู่
2.5.6.2 ใบเบิกที่อยู่ระหว่างการเดินทางอองคลัง
2.5.7 ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบคลังเป็นผู้รับรองยอดสารวจ
2.5.8 แบบพิมพ์ที่ใช้ในการสารวจ
2.5.8.1 ใบสารวจสิ่งอุปกรณ์
2.5.8.2 ใบรายงานผลเปรียบเทียบการตรวจยอดสิ่งอุปกรณ์
2.5.8.3 ใบรายงานใบเบิกค้างจ่ายอองคลัง
2.6 อานาจในการสั่งแก้ไขบัญชีคุม
2.6.1 เมื่อการสารวจสิ่งอุปกรณ์เสร็จสิ้นลง ให้ชุดสารวจทารายงานผลการสารวจ
พร้อมด้วยเอกสารตามอ้อ 2.5.8 ตามลาดับอั้นจนึงงผู้มีอานาจสั่งการสารวจ
2.6.2 ผู้มีอานาจสั่งการสารวจเมื่อได้รับรายงนาพร้อมด้วยหลักฐานแล้วให้พิจารณา
อนุมัติสั่งการแก้ไอบัญชีคุมหรือนาเสนอผู้มีอานาจอนุมัติแก้ไอบัญชีคุมต่อไปแล้วแต่กรณี
2.6.3 ทาการแก้ไอบัญชีคุมหลังจากที่ได้รับอนุมัติจากผู้มีอานาจสั่งการแล้ว
3. การสารวจตาแหน่งที่เก็บ ( Iocation Survey )
3.1 ึ้าหากบัตรบันทงกตาแหน่งที่เก็บสิ่งอุปกรณ์ไม่อยู่ในลักษณะที่เชื่อได้ว่าึูกต้องแล้วก็ควร
จะดาเนินการสารวจตาแหน่งที่เก็บสิ่งอุปกรณ์เสียใหม่ให้ทั่วทั้งคลัง ดดยตรวจสอบบัตรบันทงกตาแหน่งที่เก็บ
ทั้งหมดกับสิ่งอุปกรณ์ที่เก็บจริง 100% คือ ต้องตรวจสิ่งอุปกรณ์ทุกรายการที่เก็บรักษาอยู่ในคลังอย่างละเอียด
การเก็บรักษาที่ดีจะต้องระบบการแจ้งตาแหน่งที่เก็บอย่างดีด้วยการสารวจตาแหน่งที่เก็บควรดาเนินการ
ดังต่อไปนี้
3.1.1
ตรวจสิ่งอุปกรณ์แต่ละรายการในตู้เก็บออง(หรือช่องเก็บออง) หรือใน
ตาแหน่งที่เก็บเพื่อให้แน่ใจว่าหมายเลอสิ่งอุปกรณ์ึูกต้องตรงกัน
3.1.2 ตรวจดูให้แน่ว่าอองที่เก็บอยู่ในที่เดียวกันนั้นเป็นอองอย่างเดียวกันแต่ทั้งนี้
มิได้หมายความว่าจะต้องเปิดหีบห่อออกตรวจทั้งหมด นอกจากหีบห่อนั้นแสดงว่าเคยึูกเปิดมาแล้ว
3.1.3 ึ้าไม่มีเครื่องหมายบนหีบห่อหรือมีแต่ไม่ชัดเจนให้เปิดออกดูให้รู้แน่ว่าอองนั้น
คืออะไร
3.1.4 เปิดหีบห่อด้วยความระมัดระวังอย่าให้ชารุดเพราะจะต้องบรรจุเอ้าไว้อย่าง
เดิม
3.2 กรรมวิธีในการปฏิบัติ
3.2.1 กาหนดวันตัดยอดลงบัญชีและบันทงกตาแหน่งที่เก็บให้เสร็จก่อนวันสารวจ
การรับจ่ายหลังวันสารวจให้เก็บไว้ในแฟ้มรอเรื่อง
3.2.2 ทาสาเนาบัตรบันทงกตาแหน่งที่เก็บทั้งหมดอง้น 2 ชุด แล้วแยกเป็นพวก ๆ
3.2.3 สาเนาชุดแรกจัดเป็น “ชุดคู่พบับ” ชุดนี้เรียงลาดับตามหมายเลอสิ่งอุปกรณ์
ชุดนี้เก็บไว้ก่อน เพื่อดาเนินกรรมวิธีในตอนหลัง
3.2.4 สาเนาชุดที่2จัดเป็น“บัตรสารวจ” ชุดนี้เรียงลาดับตามหมายเลอตาแหน่งที่
เก็บ ึ้าสิ่งอุปกรณ์รายการใดมีที่เก็บมากกว่า 1 แห่ง ให้ทาสาเนาเท่ากับจานวนตาแหน่งที่เก็บสิ่งอุปกรณ์
ชุดนี้ใช้ในการสารวจ
3.2.5 ในระหว่างการสารวจึ้าจาเป็นต้องมีการรับจ่ายให้นาชุดต้นพบับเดิมออกใช้
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3.2.6 การดาเนินการสารวจ
3.2.6.1 สารวจทีละตาแหน่งที่เก็บ ดดยเปรียบเทียบอ้อมูลที่มีอยู่ในบัตร
สารวจกับสิ่งอุปกรณ์ที่เก็บอยู่จริง
3.2.6.2 ึ้าไม่มีสิ่งอุปกรณ์อยู่ในตาแหน่งที่เก็บก็ให้บันทงกว่า “ไม่มีออง”
3.2.6.3 ึ้าอ้อมูลคลาดเคลื่อนให้แก้ไอให้ตรงกับความจริงดดยทาวงกลม
รอบอ้อมูลที่ผิด และเอียนอ้อมูลที่ึูกต้องลงไป
3.2.6.4 ในตาแหน่งที่มีอองเก็บอยู่ แต่ไม่มีบัตรบันทงกตาแหน่งที่เก็บ ก็
ให้ทาบัตรบันทงกตาแหน่งที่เก็บอง้นใหม่ แต่ควรใช้สีอื่น เพื่อให้สังเกตได้ง่าย
3.2.7 การเปลี่ยนบัตร
3.2.7.1 นาอ้อมูลจากบัตรสารวจไปบันทงกลงในบัตรคู่พบับ
3.2.7.2 เมื่อบันทงกเรียบร้อยแล้ว ให้ใช้ชุดคู่พบับแทนชุดต้นพบับเดิมเก็บไว้
เป็นหลักฐานต่อไป
3.2.8 การย้ายตาแหน่งที่เก็บ เมื่อมีการย้ายเปลี่ยนตาแหน่งที่เก็บสิ่งอุปกรณ์บาง
รายการเพื่อความเหมาะสมหลังจากการสารวจตาแหน่งที่เก็บแล้ว ให้ปฏิบัติดังนี้
3.2.8.1 ทาบันทงกการเปลี่ยนแปลงตาแหน่งที่เก็บที่ต้องการ
3.2.8.2 แก้ไอบัตรบันทงกที่เก็บที่เปลี่ยนแปลงใหม่
3.2.8.3 จัดการย้าย สิ่งอุปกรณ์เอ้าที่ตาแหน่งที่เก็บใหม่
4. การตรวจสภาพสิ่งอุปกรณ์ ( Inspection)
4.1 ความมุ่งหมาย เพือ่ ให้เป็นหลักประกันว่าสิ่งอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่เก็บรักษาไว้ในกรอบกรอง
อยู่ในสภาพที่พร้อมจะจ่ายให้หน่วยใช้ได้ทันทีและดดยปกติสิ่งอุปกรณ์ที่รับเอ้ามาก็จะต้องได้รับการตรวจอั้นต้น
อย่างคร่าว ๆ อยู่แล้ว เพื่อให้แน่ใจว่าไม่มีการรับสิ่งอุปกรณ์ที่มีการเสียหายเอ้าคลัง และสิ่งอุปกรณ์นั้นได้
ดาเนินการึนอมรักษาอย่างึูกต้องทางเทคนิคแล้วด้วย
4.2
การกาหนดความเร่งด่วน เนื่องจากสิ่งอุปกรณ์ที่เก็บรักษามีคุณลักษณะพิเศษแตกต่างกัน จงงกาหนดลาดับ
ความเร่งด่วนในการตรวจสภาพสิ่งอุปกรณ์ไว้ ดังนี้
4.2.1 พวกอาหาร
4.2.2 พวกเสื้อผ้าและเครื่องมือต่าง ๆ
4.2.3 พวกสิ่งอุปกรณ์ทั่ว ๆ ไป
4.2.4 พวกผลิตภัณฑ์น้ามัน
4.3 ประเภทของการตรวจสภาพ แบ่งออกเป็น 3 ประเภท คือ
4.3.1 การตรวจสภาพด้วยสายตา
เป็นการตรวจสภาพที่ไม่ต้องดาเนินการอย่างหนง่งอย่างใดต่อสิ่งอุปกรณ์เพียงแต่ใช้สายตาตรวจต่อสิ่ง
อุปกรณ์ หรือหีบห่อที่บรรจุสิ่งอุปกรณ์ที่ต้องการทราบสภาพเท่านั้น การตรวจสภาพวิธีนี้เป็นการตรวจสภาพที่
ง่ายและสะดวก แต่ให้ผลที่ไม่แน่นอน จงงเหมาะเพพาะเจ้าหน้าที่คลังใช้ปฏิบัติต่อสิ่งอุปกรณ์ประจาวันหรือ
ระหว่างการปฏิบัติงานเท่านั้น
4.3.2 การตรวจสภาพเฉพาะแห่ง
เป็นการตรวจสภาพที่กระทาต่อสิ่งอุปกรณ์เป็นส่วนน้อยในปริมาณร้อยละ 10 ของปริมาณทั้งหมด
เพื่อประเมินค่าสภาพที่แท้จริงของสิ่งอุปกรณ์ที่ต้องการทราบ
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4.3.3 ตรวจสภาพอย่างเต็มที่ เป็นการตรวจสภาพที่กระทาต่อสิ่งอุปกรณ์ทั้งหมด
ในครอบครองทุกชิ้นทุกรายการ ดดยละเอียด 100 % การตรวจสภาพประเภทนี้ทาให้สามารึทราบสภาพที่
แท้จริงอองสิ่งอุปกรณ์ได้ดดยแน่นอน แต่ต้องใช้เวลาในการดาเนินการมากการตรวจสภาพอย่างเต็มที่จะกระทา
ต่อเมื่อได้มีการตรวจสภาพเพพาะแห่งแล้ว และผลอองตรวจสภาพเพพาะแห่งบ่งชี้ว่าสึานภาพอองสิ่งอุปกรณ์
ในครอบครองอยู่ในสภาพที่ไม่น่าไว้วางใจพอที่จะจ่ายให้แก่หน่วยใช้ได้ จงงทาการตรวจสภาพอย่างเต็มที่
4.4 ความถี่ในการตรวจสภาพ ดดยทั่วไปแล้วความึี่อองการตรวจสภาพ ย่อมอง้นอยู่กับ
ชนิดอองสิ่งอุปกรณ์และแบบอองการเก็บรักษา เช่น พวกอาหาร ย่อมต้องการความึี่ในการตรวจสภาพ
มากกว่าชิ้นส่วนซ่อม หรือสิ่งอุปกรณ์ที่เก็บรักษากลางแจ้งย่อมต้องการความึี่ในการตรวจสภาพอย่างใกล้ชิด
มากกว่าสิ่งอุปกรณ์ที่เก็บรักษาอยู่ภายในคลังย่อมต้องการความึี่อองการตรวจสภาพอาศัยปัจจัยเหล่านี้เป็น
พื้นฐานในการพิจารณา คือ
4.4.1 วันที่บรรจุสิ่งอุปกรณ์ลงหีบห่อ
4.4.2 แบบการบรรจุหีบห่อ
4.4.3 แบบอองการเก็บรักษา
4.4.4 สภาพอองดินฟ้าอากาศ
4.4.5 ความไวต่อการเสื่อม
4.4.6 ความง่ายต่อการทาลายอองหนูและแมลง
4.4.7 ลักษณะอองการเสื่อมเสีย
4.4.8 ประสบการณ์ในการตรวจสภาพครั้งก่อน ๆ
4.5 การเสื่อมเสีย สาเหตุสาคัญ ๆ ที่ทาให้สิ่งอุปกรณ์ที่อยู่ในระหว่างการเก็บรักษาเกิดการ
เสื่อมเสียอง้นนั้น ได้แก่
4.5.1 การบรรจุหีบห่อหรือกรรมวิธีไม่ึูกต้องเหมาะสมอณะเมื่อทาการผลิต
4.5.2 ความเสียหายจากการยกอนที่ไม่ึูกต้อง
4.5.3 ความเสื่อมเสียจากสภาพอองดินฟ้าอากาศเป็นเหตุให้เกิดเชื้อรา
4.5.4 ความเสียหายทีเกิดจากแมลง และหนู
4.6 รหัสบอกสภาพ (Condition Code ) สิ่งอุปกรณ์ในครอบครองอาจแบ่งประเภท
ออกได้ตามสภาพของสิ่งอุปกรณ์นั้น เพื่อประโยชน์ในการพิสูจน์ทราบของสิ่งอุปกรณ์ โดยใช้รหัสบอก
สภาพ ดังนี้
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แสดงสภาพอองสิ่งอุปกรณ์

คาอธิบายประกอบ

ก หรือ A

ใช้การได้ (จ่ายได้ดดยไม่ต้อง
รับรองคุณสมบัติ)

เป็นอองใหม่,อองใช้แล้ว, อองซ่อมแล้วหรืออองที่
ได้ปรับสภาพแล้ว ซง่งใช้การได้และสามารึจ่าย
ให้ผู้ใช้ได้ทุกรายดดยปราศจากอ้อจากัดแต่อย่างใด

อ หรือ B

ใช้การได้ (จ่ายได้ดดยมีการ
รับรองคุณสมบัติ )

เป็นอองใหม่,อองใช้แล้ว,อองซ่อมแล้วหรืออองที่มี
สภาพ เช่นเดียวกับ ก หรือ A แต่มีอ้อจากัดในการ
จ่ายให้แก่หน่วยใดหน่วยหนง่งดดยเพพาะ หรือใน
ภาคพื้นใดดดยเพพาะ เนื่องด้วยมีประดยชน์ในการ
ใช้จากัดหรือมีอายุการใช้จากัดหรือมีอายุการใช้
งานน้อย

ค หรือ C

ใช้การได้
( จ่ายตามความเร่งด่วน )

เป็นอองทีใ่ ช้การได้และได้กาหนดการจ่ายให้
หน่วยใดหน่วยหนง่งไว้แล้ว
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คาอธิบายประกอบ

ง หรือ D

ใช้การได้
(ทดลอง/เปลี่ยนแปลงแบบ)

รวมทัง้ สิ่งอุปกรณ์ใช้การได้ซง่งได้สั่งการให้ใช้
เพื่อทดลองเปลี่ยนแปลงแก้ไอแบบหรือแยก
ส่วนประกอบออก แต่ไม่รวมึงงสิ่งอุปกรณ์ที่
อยู่ในอั้นตอนอองการดาเนินการเพื่อจ่ายแล้วด้วย

จ หรือ E

ใช้การไม่ได้
(ต้องซ่อมเล็กน้อย)

เป็นสิ่งอุปกรณ์ที่เสียค่าใช้จ่ายในการซ่อม
เพียงเล็กน้อย และการใช้ความพยายามไม่
มากนักที่จะให้คืนสภาพดังเดิม

พ หรือ F

ใช้การไม่ได้
( ซ่อมได้ )

เป็นสิ่งอุปกรณ์ที่สามารึซ่อมได้อย่างประหยัด
ด้วยการเปลี่ยนชิ้นส่วนหรือซ่อมใหญ่

ช หรือ G

ใช้การไม่ได้
( ไม่ครบชุด )

เป็นสิ่งอุปกรณ์ที่ต้องการชิ้นส่วนหรือองค์
ประกอบเพิ่มเติม เพื่อทาให้สมบูรณ์เป็นสิ่ง
อุปกรณ์สาเร็จรูปสาหรับจ่ายต่อไป

ซ หรือ H

ใช้การไม่ได้
( ใช้ไม่ได้เลย )

เป็นสิ่งอุปกรณ์ที่ซ่อมไม่คุ้มค่าและสิ่งอุปกรณ์
ที่ได้แยกออกด้วยการตรวจสภาพและไม่มีค่า
ต่อทางการอีกต่อไป

ณ หรือ J

งดจ่าย
( อองในคลัง )

เป็นสิ่งอุปกรณ์ในคลังที่งดจ่ายไว้เนื่องจาก
การดัดแยกประเภทหรือการวิเคราะห์ยังไม่เสร็จ

ญ หรือ K

งดจ่าย
(อองส่งคืน)

เป็นสิ่งอุปกรณ์ที่หน่วยใช้ส่งคืน งดจ่ายไว้เนื่องจาก
อยู่ในระหว่างการตรวจสภาพและใช้รวมึงง
สิ่งอุปกรณ์ที่กาลังตรวจพิสูจน์หมายเลอสิ่ง
อุปกรณ์และชื่ออองสิ่งอุปกรณ์ด้วย
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ฎ หรือ L

งดจ่าย
(อยู่ในระหว่างคดี)

ฏ หรือ M

งดจ่าย
( อยู่ในระหว่างการสารวจ )

คาอธิบายประกอบ
รวมทั้งสิ่งอุปกรณ์ที่ได้รับมาจากการจัดหา
หรือแหล่งอื่น ๆ ซง่งอาดจานวน อายุเกิน
บกพร่องไม่เรียบร้อย หรือในสภาพอื่น ๆ
ที่ต้องเจรจาตกลงหรือเป็นคดีกันกับแหล่ง
จัดหาหรือผู้อนส่ง เพื่อหาผู้รับผิดชอบหรือ
การกระทาที่ึูกต้องต่อไป เป็นสิ่งอุปกรณ์
ที่กาลังพิสูจน์ทราบ เนื่องในการสารวจ
สิ่งอุปกรณ์ดดยสิ่งอุปกรณ์นั้นได้ส่งมาจาก
หน่วยซ่อมบารุงหรือดรงงานอองคู่สัญญา
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บทที่ 7
ความปลอดภัย
1 ความปลอดภัย
การเก็บรักษาสิ่งอุปกรณ์ให้อยู่ในสภาพที่ปลอดภัยเป็นความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่ทุกนายที่มี
หน้าที่ในการปฏิบัติการเก็บรักษาสิ่งอุปกรณ์ซึ่งจะต้องจัดให้มีขึ้นและดารงการปฏิบัติเพื่อความปลอดภัย
นีีี้ไว้ให้คงอยู่ตลอดไปโดยถือว่าเป็นการปฏิบัติส่วนหนึ่งอันจะแยกออกเสียมิไดในการปฏิบัติการเก็บรักษา
สิ่งอุปกรณ์
2 อุบัติเหตุ
2.1 ผลเสียของอุบัติเหตุ
2.1.1 เสียชั่วโมงทางานีีีอุบัติเหตุที่เกิดแก่เจ้าหน้าที่เป็นเหตุให้เสียชั่วโมงทางานีี
ซึ่งมีผลเสียสืบเนื่องไปถึงผลงานที่จะได้รับด้วยและในบางกรณีก็กระทบกระเทือนไปถึงการบรรจุคนงาน
ฝีมือทดแทนด้วยีีีเพราะบางครั้งไม่สามารถหาคนงานที่มีฝีมือซึ่งมีทักษะเสมอกันมาบรรจุทดแทนได้ทันที
2.1.2 วัสดุเสียหายหรือถูกทาลายีีเป็นเหตุให้เสียเวลาทาให้ค่าของวัสดุยิ่งเพิ่มขึ้นีีี
เสียชั่วโมงทางานเพิ่มขึ้นและเพิ่มการยกขนีอาจทาให้วัสดุเกิดความขาดแคลนหรืออยู่ในสภาพวิกฤติถ้าการ
ส่งกาลังขาดตอนลง
2.1.3 ยุทธภัณฑ์เสียหายหรือถูกทาลาย จะกระทบกระเทือนต่อกองทัพถึงผลของ
การปฏิบัติงานที่ได้รับมอบ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณียุทธภัณฑ์นั้น ๆ มีความจาเป็นต่อการปฏิบัติงานที่ได้รับ
มอบหมายเป็นพิเศษ
2.1.4เสียขวัญอุบัติเหตุที่ร้ายแรงที่ทาให้เกิดบาดเจ็บเป็นบาดแผลสาหัสหรือถึงตายีีี
จะทาให้ผู้ปฏิบัติงานชนิดเดียวกันหรือผู้อื่นเกิดความหวาดเกรงทางานไม่ได้ผลสมบูรณ์หรือทางานด้วย
ความหวาดระแวงอยู่ตลอดเวลา
2.1.5ผลเสียแฝงการเสียขวัญของเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานภายหลังเกิดอุบัติเหตุนับ
เป็นผลเสียแฝงด้วยถึงแม้ว่าจะไม่สามารถคิดเป็นเงินเป็นทองได้เช่นเดียวกับยุทธภัณฑ์หรือวัสดุีแต่ก็ทาให้ีี
เกิดความยุ่งยากขึ้นนานาประการีีเช่นีต้องเปลี่ยนเจ้าหน้าที่ีีต้องเปลี่ยนแปลงวิธีการใช้เครื่องมือทาให้งานีี
ล่าช้า
2.2 ต้นเหตุของอุบัติเหตุ
2.2.1 จากบุคคล อุบัติเหตุเกิดจากบุคคลนั้นมาจากเจ้าหน้าที่ซึ่งโดยมากเกิดจาก
2.2.1.1ีีขาดการศึกษาในเรื่องการรักษาความปลอดภัยี
2.2.1.2ีีขาดการฝึกในเรื่องการรักษาความปลอดภัย
2.2.1.3ีีสภาวะของร่างกายหรือจิตใจไม่เป็นปกติีเช่น เจ็บป่วยีี
ง่วงเหงาหาวนอนเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าปล่อยตัวมากเกินไปจนขาดความตื่นตัวในการะวังป้องกันอันตราย
2.2.2 จากวัสดุีีีคุณลักษณะของวัสดุเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทาให้เกิดอุบัติเหตุได้ง่ายีี
โดยเฉพาะวัสดุที่มีลักษณะเป็นอันตรายอยู่ในตัวของมันเองีีีเช่น วัตถุระเบิดีีีหรือสิ่งอุปกรณ์ไวไฟีี
ก่อให้เกิดอุบัติเหตุร้ายแรงซึ่งบางครั้งอาจเป็นอันตรายจนถึงแก่ชีวิตหรือทาให้ยุทธภัณฑ์และวัสดุอื่นๆ
เสียหายได้ีีฉะนั้นในการปฏิบัติงานจะต้องพิจารณาถึงปัจจัยทั้งี3ีของวัสดุซึ่งประกอบด้วย
2.2.2.1ีีธรรมชาติของวัสดุ
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2.2.2.2ีีการยกขนวัสดุ
2.2.2.3ีีการเก็บรักษาวัสดุ
2.2.3 จากเครื่องมือ
2.2.3.1การออกแบบ เครื่องมือต่างๆผู้ผลิตย่อมออกแบบกาหนดขีดความีีี
สามารถสูงสุดไว้ในเรื่องการรับน้าหนักบรรทุกในการยกขนี ี ี ความเร็วในการเคลื่อนที่ี ี ี การขึ้นลาดลงลาดีี
และการใช้งานภายใต้สภาวะพิเศษอันตรายจะเกิดขึ้นได้เมื่อใช้เครื่องมือนั้นเกินขีดความสามารถหรือนอกี
ความมุ่งหมายที่ผู้ผลิตได้ออกแบบไว้
2.2.3.2 การใช้ ต้องใช้เครื่องมือตามความมุ่งหมายของผู้ผลิตที่ออกีีี
แบบไว้เครื่องมือทุกอย่างต้องตรวจสอบให้เรียบร้อยก่อนการใช้งาน
หากมีข้อสงสัยหรือบกพร่องต้อง
ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิแก้ไขให้เรียบร้อยเสียก่อน
2.2.3.3 เครื่องเสริมพิเศษี ี การใช้เครื่องมือยกขนสิ่งอุปกรณ์ไวไฟีีี
จะต้องใช้เครื่องป้องกันประกายไฟี ี หรือเครื่องเสริมอื่นๆี ี เพื่อได้ช่วยลดอันตรายจาการปฏิบัติงานีี
และการใช้เครื่องมือเสริมพิเศษที่ไม่ถูกวิธีก็จะเป็นสาเหตุให้เกิดอันตรายได้ด้วย
2.2.3.4 การซ่อมบารุงีีีีีีเครื่องมือที่ไม่อยู่ในสภาพที่ดีีีย่อมเป็น
อันตรายต่อการใช้งาน ผู้ใช้ต้องหมั่นปรนนิบัติบารุงเครื่องมือและเอาใจใส่ในการซ่อมแซมชิ้นส่วนที่บกพร่องอยู่
เสมอ
2.2.4
จากวิธีการปฏิบัติี ี ี ี การปฏิบัติที่ไม่ถูกวิธีย่อมเกิดอุบัติเหตุขึ้นได้ีี
ดังนั้นเจ้าหน้าที่จึงต้องได้รับการฝึกฝนวิธีการปฏิบัติที่ถูกต้อง
2.2.5 จากการจัดวาง การจัดวางที่ถูกต้องย่อมเป็นปัจจัยสาคัญสิ่งหนึ่งที่จะป้องกัน
อุบัติเหตุได้ีีีจึงต้องพิจารณาถึงสภาวะต่อไปนี้ด้วยคือี
2.2.5.1 ระยะทางีีระยะทางยิ่งไกลมากก็ยิ่งเกิดอุบัติเหตุได้มาก
2.2.5.2ภูมิประเทศีีภูมิประเทศยิ่งขรุขระมากก็ยิ่งเกิดอุบัติเหตุได้มาก
2.2.5.3 การเปลี่ยนแปลงระดับยกขึ้นลง การเปลี่ยนแปลงระดับยกขึ้นลง
ก็เป็นเหตุให้เกิดอันตรายได้ลิฟท์ที่ใช้ในการยกขนีีซึ่งทาให้งานเพิ่มขึ้นนั้นก็เป็นโอกาสให้เกิดอุบัติเหตุได้ด้วย
2.2.5.4 ทางเดินี ี ี ทางเดินที่แคบทาให้หันกลับตัวยากี ี ทั้งดูเกะกะีีีีี
และทางเดินที่มีสิ่งหนึ่งสิ่งใดยื่นออกมาย่อมเป็นอันตรายทั้งสิ้น
2.3 การป้องกันอุบัติเหตุ
2.3.1 วิเคราะห์การปฏิบัติ การปฏิบัติทุกครั้งโดยเฉพาะที่จะเกิดอันตรายโดยตรงี
ต่อร่างกายของผู้ปฏิบัติงานจะต้องได้รับการวิเคราะห์อย่างถี่ถ้วนและพัฒนาวิธีการที่จะให้เกิดความปลอดภัยีี
ซึ่งรวมทั้งการใช้เครื่องแต่งกายและเครื่องมือเพื่อป้องกันบุคคลด้วย
2.3.2 ฝึกสอนเจ้าหน้าที่ จะต้องกาหนดการฝึกสอนเจ้าหน้าที่ให้มีความรู้ความใจ
ในการป้องกันและกาจัดอุบัติเหตุ
2.3.3 การคัดเลือกตัวบุคคล ต้องคัดเลือกและใช้เจ้าหน้าที่ให้เหมาะแก่งานแต่
ละอย่าง
2.3.4 การรายงาน เมื่อเกิดอุบัติเหตุทุกครั้งต้องสอบสวนและรายงานตามแบบ ี
และวิธีการที่ทางการได้กาหนดไว้
2.4 เครื่องมือและเครื่องแต่งกายนิรภัย วิธีการอื่นที่จะนามาใช้เพื่อความปลอดภัยก็ได้แก่ีีีี
การใช้เครื่องมือและเครื่องแต่งกายนิรภัยี ี ี เครื่องแต่งกายป้องกันแบบพิเศษี ี ี อุปกรณ์เพื่อความปลอดภัยีีี
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สิ่งประดิษฐ์เพื่อความปลอดภัยและเครื่องมือต่าง ๆ ต้องจัดหามาใช้ในการยกขนให้เหมาะสมกับงานในหน้าี
ที่และการยกขนสิ่งอุปกรณ์ีีเช่น
2.4.1 ถุงมือยางสังเคราะห์ี ี ใช้ในการยกขนเครื่องเคมีที่มีความเข้มข้นีี
และเป็นอันตรายมากีีีผลิตภัณฑ์น้ามันหรือน้ายาคลอรีน
2.4.2 ถุงมือยางธรรมชาติี ีีีีใช้ในการยกขนกรดหรือด่างที่มีความเข้มข้นสูงมากีีี
น้ายาสารอินทรีย์หรือสารเคมีชนิดอื่นๆที่มีลักษณะเป็นพิษอย่างแรงี ี หรือกัดกร่อนี ี หรือทาให้เกิดบาดแผลีีี
หรือทาให้ผิวหนังอักเสบห้ามใช้ถุงมือยางธรรมชาติยกขนผลิตภัณฑ์น้ามันและน้ายาคลอรีน
กรณีเช่นนี้ต้องีีี
ใช้ถุงมือยางสังเคราะห์
2.4.3 ถุงมือเอนกประสงค์ ใช้งานทั่ว ๆ ไปหรือเมื่อต้องการยกขนวัสดุที่มีความี
แหลมคมหรือขรุขระี ี เพื่อป้องกันมิให้ถูกของมีคมบาดหรือถลอกี ี ี ถุงมือชนิดนี้ตรงฝ่ามือี ี นิ้วหัวแม่มือีี
และนิ้วชี้หุ้มไว้ด้วยหนัง
2.4.4 ผ้าคลุมศีรษะและไหล่ ผ้ากันเปื้อน ปลอกแขนเสื้อและเครื่องแต่งตัวชุดีีี
ซึ่งทาจากยางธรรมชาติหรือยางสังเคราะห์หรือยางทนกรด ใช้เมื่อปฏิบัติการเกี่ยวกับน้ากรด เช่น การบรรจุีีี
น้ากรดหรือภาชนะบรรจุน้ากรดแตกร้าวหรือมีรูรั่ว
2.4.5 แว่นตากรอบยางี ี ี ใช้สวมเพื่อป้องกันควันี ี ี แก๊สี ี ฝุ่นผงี หมอกีี
ละอองหรือการกระเซ็นจากของเหลวหรือวัสดุอื่นๆีีรวมทั้งน้ากรดีีและน้าด่างมิให้เข้าตา
2.4.6 แว่นตากาบังของแข็งีีีมีทั้งชนิดที่มีกระบังทางข้างและไม่มีกระบังทางข้างีี
ใช้สวมเพื่อป้องกันการปลิวของฝุ่นละออง เศษไม้ เศษหินหรือเศษโลหะที่ตัดด้วยเครื่องจักร มิให้ปลิวเข้าตา
2.4.7 หมวกป้องกันศีรษะ ใช้สวมป้องกันศีรษะเพื่อป้องกันการกระทบกระแทกีีี
จากของที่ตกหรือปลิวมาถูกีีีในขณะปฏิบัติงานยกของขึ้นที่สูง
2.4.8 รองเท้าที่ไม่เกิดประกายไฟ ใช้ใส่ขณะปฏิบัติงานในที่ซึ่งเก็บสิ่งอุปกรณ์ีีีี
ไวไฟหรือวัตถุระเบิดีีเพราะรองเท้าชนิดนี้เมื่อเสียดสีกับพื้นจะไม่เกิดประกายไฟ
2.4.9 หน้ากากป้องกันแก๊ส ใช้สวมเพื่อป้องกันอันตรายจากแก๊สพิษหรือไอพิษีีี
ในขณะปฏิบัติงานในพื้นที่ที่มีแก๊สพิษหรือไอพิษี ี ี หน้ากากป้องกันแก๊สพิษนั้นมีทั้งแบบใช้งานทั่วไปีี
และแบบที่ใช้งานพิเศษ
2.4.10 ตะเกียงนิรภัย (Flame safety lamp) ใช้สาหรับทดสอบความขาดแคลน
อ๊อกซิเจนของบรรยากาศภายในห้องีีถังีที่อับีีหรืออุโมงค์หรือในที่ซึ่งไม่มีการระบายอากาศ
2.4.11 เครื่องมือที่ไม่เกิดประกายไฟ ใช้ปฏิบัติงานในที่ซึ่งอาจมีอันตรายจากการ
ลุกไหม้ของวัตถุระเบิดหรือไอของแก๊ส เนื่องจากประกายไฟที่เกิดจากเครื่องขณะทางาน เครื่องมือเหล่านี้
ได้แก่ ีเหล็กสกัดีีค้อนีีแปรงลวดีีไขควงีีกุญแจปากตายีีหรือคีมเป็นต้น
2.4.12 เครื่องมือนิรภัยเบ็ดเตล็ด ยังมีเครื่องมือนิรภัยอื่น ๆ อีกมากที่จาเป็นต้องี
ใช้เพื่อความปลอดภัยในการปฏิบัติการเก็บรักษาสิ่งอุปกรณ์
ในการปฏิบัติการยกขนสิ่งอุปกรณ์ีีีี
ในการทางานและติดตั้งไว้กับวัสดุขณะทาการยกขนหรือขณะทาการขนส่งี ี ี สิ่งเหล่านี้ได้แก่ี ี เข็มขัดนิรภัยีีี
ถังขยะ รองเท้าไต่บันได เครื่องช่วยหายใจ เครื่องผายปอด และอื่น ๆ นอกจากนั้นควรเพิ่มข่าวสารีีี
และข้อมูลในการปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยพร้อมด้วยคาแนะนาเพิ่มเติมในเอกสารเพื่อความปลอดภัยอีกด้วย
3 ความปลอดภัยที่เกี่ยวกับการเก็บรักษาทั่วไป
3.1
การแบ่งประเภทของวัสดุ
เพื่อให้เกิดความง่ายสะดวกและมีความปลอดภัยีีี
ในการเก็บรักษาีีีจึงแบ่งวัสดุออกตามคุณลักษณะของวัสดุเพื่อการเก็บรักษาีดังนี้

68
3.1.1 แบ่งตามลักษณะของการติดไฟ
3.1.1.1 วัสดุไวไฟมาก หมายถึง ตัววัสดุหรือรวมทั้งภาชนะบรรจุด้วยีี
ซึ่งมีความไวต่อการติดไฟสูงีและช่วยให้เพลิงแผ่ขยายไปได้อย่างรวดเร็วและรุนแรง
3.1.1.2 วัสดุไวไฟปานกลาง หมายถึง วัสดุและภาชนะที่เป็นเชื่อเพลิง
หรือไฟไหม้ได้ทั่วๆไป
3.1.1.3 วัสดุไวไฟน้อย หมายถึง วัสดุซึ่งโดยธรรมดาแล้วตัวมันเองติด
ไฟยากมากีีีแต่ถ้ารวมกับภาชนะบรรจุแล้วก็มีส่วนช่วยเป็นเชื้อเพลิงหรือติดไฟได้
3.1.1.4 วัสดุไม่ไวไฟ หมายถึง ตัววัสดุและภาชนะบรรจุซึ่งไม่ติดไฟหรือ
ไม่ไหม้ไฟ
3.1.2 แบ่งตามลักษณะของการเป็นอันตราย
3.1.2.1 ของเหลวไวไฟีีีคือของเหลวที่มีจุดวาบไฟต่ากว่า80ีองศาีฟ.ีี
เช่นีอาซีโตน(ีAcetone)ีีีแอกอฮอล์ี(Alcohol)ีีแบนโซน(Bensol)ีีอีเธอร์(Ether) น้ามันแก๊สโซลีน
(Gasoline)ีีีและเนฟธา(Nephtha)
3.1.2.2 แก๊สไวไฟ ได้แก่แก๊สจากผลิตภัณฑ์น้ามัน และแก๊สไวไฟ ตัวอื่นๆี
เช่นีอาเซททีลีนี(Acetylene)ีบิวเทน(Butene)ีโพรเพน(Propane)ไฮโดรเย็นี(Hydrogen )ีและเอทธีลีนี
(Ethylens)
3.1.2.3 ของแข็งไวไฟ ได้แก่ของแข็งต่าง ๆ ที่อาจติดไฟได้เมื่อปล่อยทิ้งไว้
ให้ถูกอากาศีีความชื้นีีความเสียดสีีีหรือความอบอุ่นปานกลางีีเช่นีีไอโอดีน(Iodine)ี
พลาสติค(Pyroxylinีีplastics)ีีและแคลเซี่ยมคาร์ไบด์ี(Calcium carbide)
3.1.2.4 วัสดุช่วยในการติดไฟ ( Oxidizing Materials) เป็นวัสดุที่รวม
กับอ๊อกซิเจนได้ดีเมื่อสัมผัสกับวัสดุอื่นๆีีีจึงอาจทาให้เกิดไฟได้ีีเช่นีคลอเรทต่างๆี(Chlorates )
ด่างทับทิม(Permanganates) เปอร์อ๊อกไซด์ต่างๆ (Peroxides) และดินประสิว(Nitrates)
3.1.2.5 ของเหลวกัดกร่อน ( Corrosive Liquid) ของเหลวกัดกร่อนนั้น
ช่วยเพิ่มความยากลาบากในการดับเพลิงีีีเนื่องจากคุณลักษณะการกัดกร่อนของมันีีีเช่น กรดเกลือี
(ีHydrochloric)ีกรดดินประสิว(Nitric)ีีและกรดกามะถัน(Sulphuric)
3.1.2.6 วัสดุอันตรายเบ็ดเตล็ด นอกจากที่กล่างข้างบนแล้วยังมีวัสดุ
อันตรายอื่นๆอีกมากมายหลายอย่างซึ่งยากต่อการดับไฟเป็นล้นพ้นี เช่น ยางธรรมชาติ (Crude rubber )ีี
หรือพวกไยควั่น(cordage fibers)
3.1.2.7 วัตถุเพลิงและวัตถุระเบิด เป็นวัสดุที่ไม่รวมอยู่ในชนิดของวัสดุ
อันตรายีีหรือไวไฟตามที่กล่าวมาและต้องเก็บรักษาไว้ตามระเบียบหรือข้อบังคับทีกาหนดไว้โดยเฉพาะ

3.2
การดูแลพื้นที่เก็บรักษา การดูแลพื้นที่เก็บรักษาเป็นสิ่งจาเป็นเพื่อรักษาความีีีี
ปลอดภัย
ซึ่งจะต้องทาให้ดีที่สุดในการปฏิบัติการเก็บรักษาสิ่งอุปกรณ์จะต้องจัดให้มีการป้องกันอุบัติเหตุีี
และอัคคีภัยให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ภายในคลังห้องเก็บรักษาสิ่งอุปกรณ์และพื้นที่เก็บรักษาภายนอกีีีีี
จะต้องจัดทาให้อยู่ในสภาพสะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อยพื้นที่เก็บรักษาทั้งหมดจะต้องได้รับการดูแลรักษา
เป็นอย่างดีตามกฏเกณฑ์ีีดังต่อไปนี้
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3.2.1 จัดให้มีแสงสว่างเพียงพอ
3.2.2 รักษาเครื่องมือเครื่องใช้และเครื่องจักรกลต่าง ๆ พร้อมทั้งพื้นที่ปฏิบัติงานให้
สะอาดและมีระเบียบอยู่เสมอ
3.2.3 จัดให้มีเครื่องมือในการเก็บรักษาอย่างเพียงพอและเก็บรักษาไว้ให้อยู่ในสภาพ
ทีจ่ ะใช้งานได้ทันที
3.2.4
จัดให้มีภาชนะใส่ขยะมูลฝอยสิ่งปฏิกูลต่างๆอย่างเพียงพอ
3.2.5
จัดให้มีระเบียบการเก็บกวาดและกาจัดขยะมูลฝอยสิ่งปฏิกูลต่าง ๆ ให้
สะอาดเรียบร้อย
3.2.6 ทาความสะอาดพื้นที่ปฏิบัติงานทันทีเมื่อเสร็จงานและในระหว่างการทางาน
ต้องเก็บกวาดวัสดุอันตรายออกไปอย่าให้มีในพื้นห้องและพื้นที่การปฏิบัติงาน
3.2.7 สายรัดตะปูหรือเส้นลวดที่ถอนหรือแก้ออกจากภาชนะบรรจุแล้วีี
ต้องจัดการเก็บกวาดีเอาออกไปให้พ้นจากภาชนะบรรจุหรือพื้นที่การบรรทุก
3.2.8ีอนุญาตให้มีการรับประทานอาหารได้เฉพาะที่ที่กาหนดให้เท่านั้น
3.2.9ีีีรักษาสานักงานและห้องพักผ่อนให้เป็นระเบียบเรียบร้อยอยู่เสมอ
3.2.10จัดการเช็ดถูกทาความสะอาดทันทีเมื่อเกิดการหากเปรอะเปื้อนจากของเหลว
ไวไฟีีีไขข้นีีและสิ่งที่ทาให้ลื่นหรืออาจเป็นอันตรายอื่นๆที่หกลงพื้นที่ทางานหรือทางเดิน
3.2.11เลือกใช้แต่ภาชนะบรรจุกะบะและสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่มั่นคงแข็งแรงเท่านั้น
3.2.12ีีีเก็บวัสดุอันตรายต่างๆไว้ในภาชนะบรรจุที่เหมาะสมและปลอดภัย
3.2.13ีีจัดทางเดินและพื้นที่ต่างๆให้กว้างขวางพอีและหลีกเลี่ยงความแออัดต่างๆีีี
3.2.14ี ี ี เก็บซ่อนสิ่งที่อาจจะสะดุดเกิดอันตรายได้ี ี เช่นสายโทรศัพท์ี ี สายไฟฟ้าีี
หรือสายไฟแรงสูงีีเป็นต้น
3.2.15ี ี ี เศษวัสดุต่างๆที่ติดไฟได้ดีี ี เช่นผ้าขี้ริ้วเปื้อนน้ามันี ี ผ้าขนสัตว์ี ฯลฯีี
จะต้องทิง้ ลงในถังโลหะที่มีฝาปิดเป็นพิเศษ และทาลายเสียเป็นประจาเศษเถ้าที่เหลือให้ทิ้งในภาชนะบรรจุที่ไม่
ติดไฟ
3.2.16ีีีเก็บไม้รองหรือลิ่มให้เป็นระเบียบเรียบร้อย
3.2.17 จัดให้มีการตรวจตราโดยเจ้าหน้าที่ผู้ชานาญในเรื่องการรักษาความปลอดภัยี
การปฏิบัติที่ไม่ถูกต้องอันอาจเกิดอันตรายและการรักษาความสะอาดให้ถูกต้อง
3.2.18 จัดให้มีอุปกรณ์การดับเพลิงยามฉุกเฉินอย่างเพียงพอและให้สามารถเข้าีี
หยิบฉวยได้สะดวก

3.3 การดูแลภายในคลัง
3.3.1 ีีีปิดประตูหน้าต่างทุกบานและลงกลอนให้เรียบร้อยี เมื่อไม่ได้ทางานใน
บริเวณนั้นหรือเมื่อไม่ต้องการเปิดเพื่อระบายอากาศ
3.3.2
ห้ามไม่ให้สูบบุหรี่ในคลังีีนอกจากที่สานักงานหรือห้องพักผ่อนที่ซึ่งีี
ไม่อนุญาตให้สูบบุหรี่ีีต้องมีป้ายี“ีห้ามสูบบุหรี่ีีีีNoีีีSmokingี”ีีติดไว้ให้เห็นชัดเจน
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3.3.3 ีีีจัดให้มีช่องว่างตรงประตูกั้นไฟี
หรือระห่างหัวฉีดน้ากับยอดกองสิ่ง
อุปกรณ์ีีและตรงประตูกั้นไฟอย่าให้มีสิ่งกีดขวางการเปิดปิดประตูกั้นไฟด้วย
3.3.4 ีีีรักษาพื้นคลังให้แห้งอยู่เสมอี โดยเฉพาะอย่างยิ่งพื้นที่ลงน้ามันหรือไข
หรือขัดมันเพื่อป้องกันการไถลลื่นล้ม
3.3.5 ีีีีหมั่นเก็บกวาดเศษผ้า เชือก และลวดต่าง ๆ อย่าทิ้งไว้ตามทางเดินหรือีีี
พื้นที่ปฏิบัติงาน
3.3.6 ีีีเครื่องมือยกขนต่างๆี จะจอดอยู่ภมยในคลังได้เฉพาะเท่าที่กาหนดไว้เพื่อ
การปฏิบัติงานเท่านั้น
3.3.7
จอดรถเข็นให้เรียบร้อยีีให้ทางมือจับอยู่ด้านบน
3.3.8 ีีีห้ามสูบบุหรี่ใกล้ประตูคลัง และทางเข้าเพื่อป้องกันเปลวไฟปลิวจากบุหรี่
เข้าทางประตูที่เปิดหรือทางใต้ประตูที่ปิดได้
3.3.9 ีีีห้ามใช้น้ามันแก๊สโซลีนหรือของเหลวไวไฟอื่นๆล้างโต๊ะทางานี
หรือพื้นคลังีีถ้าจาเป็นให้ใช้สบู่ีหรือน้าร้อนล้างแทน
3.3.10 ตรงที่มีพื้นที่สูงต่าไม่เท่ากันหรือมีเสาหลักตั้งกีดขวางอยู่ ซึ่งอาจสะดุดเป็น
อันตรายได้ต้องมีเครื่องหมายแสดงให้เห็นชัดเจน
3.4 การดูแลภายนอกคลัง
3.4.1ีีีีห้ามสูบบุหรี่ในบริเวณที่ติดกับคลังีีีีีพื้นที่เก็บไม้แปรรูปีพื้นที่ี
เก็บผลิตภัณฑ์น้ามันีีีและต้องมีป้ายีี“ ห้ามสูบบุหรี่ ” ติดไว้ให้เห็นชัดเจน
3.4.2ีีีีีมีการตรวจสอบบ่อยๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่กองเหล็กีีกองไม้แปรรูปีี
เพราะไม้เป็นเชื้อเพลิงได้ดี ตรวจดูการชารุดรั่วไหลของภาชนะบรรจุสีหรือผลิตภัณฑ์น้ามันตรวจดูการีี
บวมปูดของภาชนะบรรจุซึ่งเกิดจากการขยายตัวของของเหลวเมื่อได้รับความร้อนและสภาวะอื่นๆีีที่อาจไม่
ปลอดภัยีีีนอกจากนั้นให้ตรวจเพื่อกาจัดวัชพืชด้วย
3.4.3ี ี เครื่องมือต่างๆที่ปฏิบัติงานในบริเวณที่เก็บไม้แปรรูปและผลิตภัณฑ์น้ามันีี
จะต้องมีตะแกรงตาถี่ปิดครอบปลายท่อไอเสียไว้ี ี ี เช็ดถูเครื่องมือต่างๆไม่ให้มีไขข้นเกินความต้องการีี
โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่ปลอกแกนพวงมาลัยีและสายไฟต่างๆ
4 การควบคุมแมลงและสัตว์ีีีีมีสิ่งอุปกรณ์หลายชนิดที่มีจุดอ่อนต่อการถูกทาลายจากแมลงีีหนูี
และนกี ี หรือสัตว์ชนิดอื่นๆี ี ความมุ่งหมายในการควบคุมก็เพื่อป้องกันสิ่งอุปกรณ์ให้พ้นจากความเสียหายีีีีี
เนื่องด้วยการทาลายของแมลงและสัตว์ให้มากที่สุดเท่าที่จะกระทาได้ี ี การควบคุมที่ได้ผลดีจะต้องมีการฝึกีี
เจ้าหน้าที่ให้มีความรู้ความสามารถ ให้รู้จักใช้ประโยชน์จากเครื่องมืออย่างเหมาะสม และมีการใช้ยาฆ่าแมลงีีี
หรือยาเบื่อหนูอย่างได้ผลี
4.1
มาตรการควบคุมทั่วไป โดยทั่วไปแล้วการควบคุมแมลงและสัตว์ต่าง ๆ อาศัยการ
ตรวจเป็นหลัก ีแล้วจึงดาเนินการโรยยาพ่นยาเคลือบยาอบหรือรมควันควบคุมอุณหภูมิี
หรือรักษา
ความสะอาดีีีีมาตรการทั่วไปในการกาจัดแมลงและสัตว์นั้นอาจกระทาได้ีีีโดย
4.1.1 ตรวจขณะรับของเข้า ีีีีโดยใช้การตรวจด้วยสายตา ขณะที่ขนสิ่ง
อุปกรณ์ลงจากยานพาหนะ ถ้าพบว่ามีแมลงติดมาด้วยเป็นจานวนมากก็ให้ตัดสิ่งอุปกรณ์จานวนนั้นออกเสียไม่
ยอมรับเข้าคลัง ถ้าพบแต่เพียงเล็กน้อยก็ให้คัดออกมาทาการฉีดยาหรือรมควันฆ่าแมลงเสียก่อนนาเข้าเก็บ
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4.1.2
ตรวจขณะเก็บรักษา สิ่งอุปกรณ์ที่เก็บรักษาอยู่จะต้องได้รับการตรวจ
ตามระยะเวลาที่กาหนดี ี เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องจะต้องหมั่นตรวจสอบสภาพของสิ่งอุปกรณ์ที่ไม่น่าไว้วางใจีี
และพื้นที่เก็บรักษาเดือนละครั้งีีและรายงานผลการตรวจหรือให้คาแนะนาในการปฏิบัติ
4.1.3
ตรวจขณะจ่าย
ีีีโดยใช้การตรวจด้วยสายตานอกจากจะตรวจีี
สิ่งอุปกรณ์แล้วพาหนะบรรทุกก็ต้องได้รับการตรวจก่อนบรรทุกด้วย เพราะบางกรณีสภาพภายในของพาหนะ
บรรทุกี
หรือสภาพของดินฟ้าอากาศี
และประเภทหีบห่ออาจจาเป็นต้องฉีดยาฆ่าแมลงด้วยีีี
ต้องปูพื้นและกันด้านข้างพาหนะบรรทุกเพื่อป้องกันความชื้น รอยแตกหรือการฉีกขาดของหีบห่อขณะบรรทุก
ย่อมเป็นสิ่งเกื้อกูลต่อการซุกซ่อนของแมลงได้เป็นอย่างดี
4.2
มาตรการควบคุมแมลง การควบคุมแมลงสาหรับคลังสิ่งอุปกรณ์จะต้องกาหนด
ขึ้นด้วยมาตรการที่สามารถป้องกันแมลงได้ และด้วยแผนการปฏิบัติที่ประหยัดและถูกวิธี และเนื่องด้วยีี
แมลงมีมากมายหลายร้อยชนิด การป้องกันจึงจาเป็นต้องเลือกวิธีการควบคุมหลาย ๆ วิธีรวมกัน ซึ่งอาจกระได้
โดย
4.2.1 การสุขาภิบาล การรักษาความสะอาดของสถานที่เป็นสิ่งสาคัญที่สุดของ
มาตรการการควบคุม เพราะว่าแมลงและหนูชอบเจริญเติบโตในสถานที่สกปรก การทาความสะอาดพื้นที่
ภายหลังการปฏิบัติงาน
ควรกระทาให้ดีที่สุดและทาทุกวันเป็นประจาจนเกิดความเคยชินและไม่ใช่จะเกิดีีี
ผลดีเฉพาะการควบคุมหนูเท่านั้น
แต่เป็นการช่วยให้การปฏิบัติคลังมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นอย่างกว้างขวางีี
อีกด้วย
4.2.2
การควบคุมอุณหภูมิ การจากัดอุณหภูมิของพื้นที่เก็บรักษาก็เป็นการ
ช่วยถ่วงความเจริญเติบโตของแมลงได้อีกวิธีหนึ่งีีีแมลงส่วนมากจะหยุดเจริญเติบโตในอุณหภูมิี ระหว่างี4050ี องศาี ฟ.ี ี และส่วนมากจะตายเมื่ออุณหภูมิลดต่าลงถึงี 30ี องศาี ฟ.ี ี มีแมลงเพียงี 2-3ี
ชนิดเท่านั้นซึ่งอาจทนอยู่ได้เมื่ออุณหภูมิลดลงถึงี0ีองศาีฟ.ีี
4.2.3 การฉีดฆ่า การใช้ยาฉีดฆ่าแมลงมีประโยชน์อย่างกว้างขวางดีมากใน
การป้องกันและทาลายีีการฉีดยาฆ่าแมลงอาจกระทาได้ี3ีวิธีีคือี
4.2.3.1 ฉีดทิ้งไว้ี ี ี ี โดยใช้ี DDTี ชนิดผงี 75%ี ฉีดตามผนังี พื้นี
และตามกะบะวางของเพื่อหวังผลระยะยาวในการป้องกันและทาลายทั่วๆไปี เพราะฤทธิ์ของยาจะคงทนอยู่ได้
นาน 30 วันีในฤดูร้อนีและนานีถึงี90ีวันีในฤดูหนาว
4.2.3.2 ฉีดถูกตัวี ี ี ี โดยการฉีดเป็นฝอยทั่วๆไปในบริเวณที่มีแมลงีีี
เพื่อความมุ่งหมายในการทาลายโดยเฉพาะ
4.2.3.3 ฉีดเป็นละอองในอากาศีีีโดยใช้ตัวยาที่ไม่ติดไฟผสมด้วยีDDT
10ี %ี และี Lindaneี 5ี %ี ฉีดไปทั่วๆพื้นี ี ี วิธีนี้มักใช้รวมกับวิธีอื่นๆี ี เพื่อผลในการป้องกันและทาลายีี
ก่อนฉีดยาต้องปิดประตูหน้าต่างให้หมดเสียก่อนจึงจะได้ผลดี
4.2.4 การอบหรือรมควัน ตามปกติการอบหรือรมควันจะได้ผลในการกาจัด
แมลงีีีีีีก็ต่อเมื่ออุณหภูมิแวดล้อมและอุณหภูมิของสิ่งที่จะอบหรือรมควันสูงถึง 60 องศา ฟ.หรือ
กว่านั้น ีีและไม่ขัดต่อวิธีการเก็บรักษาสิ่งอุปกรณ์แต่อย่างใดด้วย การอบหรือรมควันในห้องสูญญากาศเป็นวิธี
ที่ได้ผลดีที่สุดความร้อนที่ได้จากการอบนี้จะแทรกซึมเข้าไปทั่วถึงสิ่งอุปกรณ์โดยไม่ต้องแก้หรือเปิด หีบห่อออก
4.2.5
การจุ่มหรือแช่น้ายา ีีีส่วนมากใช้กับผลิตภัณฑ์จากไม้ โดยจุ่มหรือี
แช่น้ายาเป็นเวลาี3ีนาทีหรือมากกว่านั้นตามความจาเป็นีีีน้ายาที่ใช้ได้แก่ี ีDDTี,ีChlordane,ีBenxeneี
,Hexachlorideีีเป็นต้น
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4.3
มาตรการควบคุมหนูี ี ี การควบคุมหนูี ี มิใช่อยู่ที่การกาจัดหนูอย่างเดียวีี
แต่ต้องกาจัดสภาวะที่หนูชอบให้หมดสิ้นไปด้วย
4.3.1 การกาจัดอาหารและที่พักอาศัยี ี ี อาหารที่ตกหล่นี ี เศษภาชนะต่างๆีี
ตลอดจนถึงพวกสวะและเศษขยะมูลฝอยจะต้องเก็บกวาดออกไปจากพื้นที่เก็บรักษาพัสดุโดยทันทีีี
อย่าปล่อยทิ้งไว้ให้เป็นอาหารและที่อยู่อาศัยของหนู
4.3.2 ป้องกันการเข้าี ี ี ี การป้องกันมิให้หนูเข้าตามช่องต่างๆของอาคารีี
นับว่าเป็นสิ่งสาคัญและจาเป็นอย่างยิ่งในการป้องกันและควบคุมหนู ประตูหรือรอยแตกต่าง ๆ ต้องปิดให้หมด
อย่าปล่อยทิ้งไว้ีผนังและประตูที่หนูกัดแทะได้ควรหุ้มป้องกันเสียด้วยแผ่นโลหะ
4.3.3
การเบื่อี ี ี การใช้ยาเบื่อเป็นการทาลายหนูที่ได้ผลดีอย่างกว้างขวางี
ทั้งเป็นการประหยัดอีกด้วย แต่เนื่องจากยาเบื่อหนูเป็นอันตรายต่อมนุษย์และสัตว์เลี้ยงด้วย ดังนั้นการใช้ ยา
เบื่อหนูจึงต้องใช้ความระมัดระวังและป้องกันอันตรายมิให้เกิดกับเจ้าหน้าที่ี ี ี เด็กี ี และสัตว์เลี้ยงด้วยีีี
ยาเบื่อหนูที่ใช้ได้ผลดีคือีีSodium Flusracetate
4.3.4
การใช้กับดัก ีีีีการใช้กับดักได้ผลน้อยกว่าการใช้ยาเบื่อแต่มีอันตรายีี
ต่อเจ้าหน้าที่และสัตว์เลี้ยงน้อยกว่าีีและค่าใช้จ่ายถูกกว่า
4.4 มาตรการควบคุมนกีีีการควบคุมนกอาจกระทาได้ทั้งการป้องกันและการลดปริมาณ
4.4.1 มาตรการป้องกันี ี ี กระทาด้วยการรักษาความสะอาดพื้นที่รอบๆคลังีี
อย่าให้มีข้าวเปลือกหรืออาหารอื่นๆตกอยู่อันเป็นสิ่งชักจูงให้นกเข้ามาสู่ี ี ช่องทางต่างๆของคลังี ี เช่นช่องลมีี
ช่องระบายอากาศีหรือประตูหน้าต่างต้องปิดกั้นด้วยลวดตาข่ายีีป้องกันมิให้นกเข้ามาได้
4.4.2
มาตรการลดปริมาณี ี ี กระทาด้วยการทาลายรังและไข่ของนกีี
หรือใช้ปืนยิงีีหรือใช้ตาข่ายดักหรือใช้ยาเบื่อก็ได้
4.5 มาตรการควบคุมปลวก
4.5.1 ธรรมชาติของปลวก ีีปลวกชอบเกิดในโซนร้อนในเมืองไทยมีอยู่
หลายชนิดีีปลวกรังหนึ่งจะมีี “ีปลวกแม่รัง”ีี อยู่ี 1ีตัวีีนอกนั้นเป็นี “ีปลวกงาน”ีและี“ปลวกทหาร”ีี
การแพร่พันธ์เกิดจากตัวแมลงเม่าี ี เมื่อสลัดปีกออกกลายเป็นปลวกี ี ี ปลวกชอบอาศัยอยู่ในที่อับชื้นเย็นีีี
ทารังลึกภายใต้ดินประมาณี 1ี เมตรี ี ชอบกัดกินและอาศัยอยู่ในไม้เนื้ออ่อนี ี เช่นไม้ฉาฉาีี
เมื่อปลวกทารังแล้วจะมีรอยเป็นทางเดินี ี ปลวกไม่ชอบอยู่ในพื้นที่เป็นทรายและที่ที่มีความชื้นน้อยกว่าี 20%ีี
เพราะปลวกขาดน้าไม่ได้
4.5.2 การกาจัดปลวก
4.5.2.1 ีีการทาลายต้องทาลายถึงรังจึงจะได้ผลี ถ้าไม่สามารถหารังได้ก็
ทาลายเฉพาะทางเดินให้หมด โดยใช้ยาฉีดพ่นให้ทั่วแล้วทิ้งไว้ 7 วัน จึงมาตรวจดูใหม่ ถ้าไม่หมดต้องฉีดีีีซ้าอีก
4.5.2.2 ีีถ้าเป็นยาปลวกชนิดผงีีให้ค่อย ๆ เปิดทางเดินด้านบนของปลวก
ออกแล้วใช้ยาฆ่าปลวกโรยในทางเดินของปลวก ปลวกจะนาเชื้อยาไปติดต่อกันได้ภายในเวลาอันี ี ี รวดเร็วีีี
หลังจากปลวกได้รับเชื้อยาอันมีพิษก็จะตายภายในี6-8ีชั่วโมง
4.5.3 ตัวยาที่ใช้
4.5.3.1ีสารหนูเขียว(ParisีGreen)ีใช้สาหรับทาลายปลวกที่ทาลายพืช
4.5.3.2 สารหนูขาว (White Arsenic) ใช้สาหรับทาลายปลวกที่ทาลาย
บ้านเรือน
4.5.3.3ีีผงเขียวีีี(ีGreenีีPowderี)ีีใช้ทาลายปลวกได้ทุกชนิด

73
4.5.4 เครื่องใช้ในการกาจัดปลวก
4.5.4.1ีีกระบอกฉีด
4.5.4.2ีีสว่านเจาะรูีีเหล็กสกัดและฆ้อนี(ตามความจาเป็น)
4.5.4.3ีีแชลงีีจอบีีเสียม(ตามความจาเป็น)
4.5.4.4ีีีเลื่อยเล็กๆสาหรับตรวจทางเดินของปลวกในเนื้อไม้
4.5.4.5ีีไฟฉาย
4.5.4.6ีีถุงมือ
4.5.4.7ีีเครื่องกรองอากาศกันฝุ่นเคมี(ตามความจาเป็น)
4.5.5 ข้อควรระวัง
4.5.5.1ีีเมื่อยาเปื้อนมือหรือภาชนะต้องล้างให้สะอาด
4.5.5.2ีีต้องสวมเครื่องกรองอากาศีและใส่ถุงมือเมื่อใช้ยาพ่น
4.5.5.3 ต้องเก็บยาฆ่าปลวกให้มิดชิดเรียบร้อยปลอดภัยทั้งต้องมีป้ายปิด
ไว้แสดงว่าเป็นยาพิษ
5 . การป้องกันอัคคีภัย
5.1
ความสาคัญ การป้องกันอัคคีภัยเป็นความรับผิดชอบที่สาคัญอย่างยิ่งในหน้าที่
การระวังรักษาสิ่งอุปกรณ์ที่เก็บรักษาการกาหนดให้มีช่องว่างระหว่างกองสิ่งอุปกรณ์ช่องว่างระหว่างเพดานกับ
กองสิ่งอุปกรณ์ หรือช่องว่างอื่น ๆ พร้อมทั้งการกาหนดความสูงของกองสิ่งอุปกรณ์ก็เพื่อประโยชน์ในีี
การป้องกันอัคคีภัยทั้งสิ้น การป้องกันนี้รวมไปถึงการกาหนดระเบียบการสูบบุหรี่ การฝึกอบรมการดับเพลิงยาม
ฉุกเฉินให้แก่เจ้าหน้าที่
การให้มีเครื่องมือดับเพลิงยามฉุกเฉินให้แก่เจ้าหน้าที่
การให้มีเครื่องมือ ีี
ดับเพลิงอย่างเพียงพอและอยู่ในสภาพที่ใช้การได การระมัดระวังการเก็บรักษาวัสดุไวไฟให้ถูกต้องตามสภาพ
และการใช้ีีีและวิธีการดับเพลิงให้ถูกต้องกับประเภทของเพลิงนั้นๆีโดยเฉพาะด้วย
5.2
ธรรมชาติของเพลิง ีีการที่จะเกิดเพลิงลุกไหม้ได้นั้นจะต้องประกอบด้วย
องค์ประกอบ 3 อย่าง คือ ความร้อน วัสดุเชื้อเพลิง และอากาศีีี
ถ้าขาดองค์ประกอบอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วีีจะไม่มีการเกิดเพลิงลุกไหม้ขึ้นได้อย่างเด็ดขาดีีดังรูป
วัสดุเชื้อเพลิงีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีอากาศ
เพลิง
ความร้อน
5.2.1 วัสดุเชื้อเพลิง
ถ้าขาดวัสดุเชื้อเพลิงก็จะทาให้เพลิงหยุดชะงัก
การเผาไหม้ลุกลามต่อไปีวัสดุเชื้อเพลิงนั้นมีทั้งเชื้อเพลิงแข็งีีเช่นีไม้ีีกระดาษฯลฯและเชื้อเพลิงเหลวีเช่น
น้ามันต่างๆีีหรือแก๊สีีฯลฯีเป็นต้นีีอย่าเก็บวัสดุเชื้อเพลิงไว้ใกล้เปลวไฟหรือความร้อนสถานที่เก็บีี
วัสดุเชื้อเพลิงที่เป็นของเหลวต้องสร้างแนวกั้นไฟไว้โดยรอบีีส่วนวัสดุเชื้อเพลิงที่เป็นของแข็งก็ต้องติดตั้งี
ท่อน้าดับเพลิงเตรียมไว้ป้องกันด้วย
5.2.2 อากาศ การที่จะเกิดเพลิงลุกไหม้ขึ้นได้นั้นต้องมีอากาศ ซึ่งมีอ๊อกซิเจน
อยู่อย่างน้อย 15 % ดังนั้นการทาให้บรรยากาศปราศจากอ๊อกซิเจนจึงเป็นการป้องกันการเกิดเพลิงไหม้ได้อย่าง
มีประสิทธิภาพที่สุด
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5.2.3 ความร้อน องค์ประกอบนี้อาจป้องกันได้ด้วยการลดอุณหภูมิลงให้ต่ากว่าจุ
ที่ไฟจะติด(ignitionีpoint)เช่นการใช้น้าหรือน้ายาเคมีชนิดฟองซึ่งเรียกว่า“ โฟม ”ี(ChemicalีีFoam)ีีีี
5.3
ประเภทของเพลิง(Classี ofี ี Fire)ี ี ลักษณะของเพลิงอาจแบ่งออกเป็นี 4ี
ประเภทดังนี้
5.3.1 เพลิงประเภท ก.ี(ClassีAีFire)คือเพลิงที่เกิดจากเชื้อเพลิงธรรมดาีีเช่นไม้ี
เสื้อ กระดาษ ขยะมูลฝอย ฯลฯ
กระดาษเพลิงชนิดนี้ใช้เครื่องมือดับเพลิงได้ทุกชนิด โดยปกติแล้วี
ใช้ดับด้วยน้าหรือด้วยเครื่องมือดับเพลิงชนิดน้ายาโซดาีแอซิด(SodaAcid)ได้ผลเป็นอย่างดี
5.3.2 เพลิงประเภท ข.(ClassีB.ีFire)ีคือเพลิงที่เกิดจากน้ามันต่างๆีีสีี
ของเหลวไวไฟอื่นๆีีเพลิงชนิดนี้เกิดขึ้นได้ง่ายีีลุกลามได้รวดเร็วและรุนแรงีีห้ามใช้น้าดับีีีเพราะจะทา
ให้เพลิงลุกลามไปตามน้าที่ไหลนองีีีต้องดับด้วยน้ายาดับเพลิงชนิดฟองี(Foam) และต้องใช้น้ายาดับเพลิง
ชนิดฟองนี้ฉีดทับให้มากพอจนแน่ใจว่าเพลิงได้ดับดีแล้วมิฉะนั้นเพลิงอาจจะกลับลุกลามติดขึ้นได้
อีกในภายหลัง
5.3.3 เพลิงประเภท ค. ( ClassีC”ีFireี) คือเพลิงที่เกิดจากกระแสไฟฟ้าหรือ
เครื่องมือไฟฟ้าีีเพลิงชนิดนี้เป็นอันตรายต่อบุคคลมากีีเพราะกระแสไฟฟ้าจะทาให้คนช๊อคตายได้ีีี
การดับจึงห้ามใช้เครื่องมือดับเพลิงที่เป็นสื่อกระแสไฟฟ้าดับอย่างเด็ดขาด เช่น น้าและน้ายาดับเพลิงีีี
ชนิดฟองเป็นต้น ต้องดับด้วยเครื่องมือดับเพลิงชนิดคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) การใช้สิ่งที่เป็นสื่อกระแสีี
ไฟฟ้าดับนอกจากจะเป็นอันตรายต่อบุคคลแล้วยังทาให้เกิดอันตรายแก่เครื่องมือนั้นๆอีกด้วย
5.3.4 เพลิงประเภท ง. (Class D. Fire) คือเพลิงที่เกิดจากการลุกไหม้ของ
โลหะที่ติดไฟได้ีเช่นีโปแตสเซี่ยม เพลิงประเภทนี้มีน้อยนับเป็นเพลิงเบ็ดเตล็ดไม่มีปัญหาในการ
ดับเพลิงมากนัก
5.4 เครื่องดับเพลิง ีีีีเครื่องดับเพลิงมีทั้งชนิดแบบหิ้วและติดตั้งได้กับแบบบรรทุกบน
ยานล้อในที่นี้จะนามากล่าวเฉพาะที่แบบถือหิ้วและติดตั้งได้เครื่องมือดับเพลิงชนิดนี้จะดับเพลิงีีี
ได้อย่างมีประสิทธิภาพก็ต่อเมื่อใช้ดับเพลิงเมื่อเพลิงเริ่มเกิดขึ้นและถูกต้องกับประเภทของเพลิงนั้นๆเท่านั้น
5.4.1 น้ายาโซดา แอซิดี(ีSodaีีacid)ีีเป็นเครื่องดับเพลิงที่ใช้กันโดยทั่วไปีี
บรรจุกระบอกโลหะี ี โดยตัวหม้อน้ายาดับเพลิงบรรจุน้ายาโซดาไบคาร์บอเนต(Sodiumี ี Bicarbonate)ีี
พร้อมขวดบรรจุกรดกามะถัน(Sulphuric Acid) ีีแขวนอยู่ตอนบนของหม้อน้ายาเหมาะสาหรับเพลิง
ประเภท ก.เท่านั้น น้ายาดับเพลิงชนิดนี้ีจะต้องบรรจุใหม่ทุกปีีหรือภายหลังจากมีการใช้แล้ว
5.4.2 น้ายาดับเพลิงชนิดฟอง ( Foam) เป็นเครื่องดับเพลิงสาหรับเพลิงประเภที
ข.ีโดยเฉพาะีีน้ายาชนิดนี้จะเกิดปฏิกิริยาเป็นฟองมากมายคล้ายฟองสบู่ีีีเมื่อใช้ฉีดดับเพลิงที่เกิดจากน้ามันีี
หรือของเหลวไวไฟฟองที่เกิดขึ้นจะปกคลุมต้นเพลิงโดยรอบทุกด้านอย่างมิดชิด ทาให้แยกอากาศออกจาก
เปลวเพลิงได้ีีเพลิงจึงดับีีน้ายาดับเพลิงชนิดฟองมีส่วนผสมของโฟมี3ี%ีและน้าี97%ีีต้องเปลี่ยนน้ายา
ใหม่ทุกปี หรือภายหลังการใช้แล้วีีีใช้ดับเพลิงได้ทั้งประเภทีก.และ ข.
5.4.3 คาร์บอนไดอ๊อกไซด์ (CO2 ) เป็นแก๊สที่ไม่ติดไฟจึงไม่เป็นอันตรายต่อ
เครื่องมือแต่อย่างใดบรรจุอยู่ในหม้อดับเพลิงภายใต้ความกดดัน 800 – 900 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว และสามารถ
เปิดแก๊สออกได้โดยใช้มือเปิดลิ้นปิดเปิดที่อยู่ตอนบน ใช้ดับเพลิงได้ทุกประเภทแต่มีประสิทธิภาพในการี
ดับเพลิงประเภท ีข.และค.ีีเพราะตัวยาไม่เป็นสื่อกระแสไฟฟ้าเครื่องดับเพลิงชนิดนี้ต้องบรรจุใหม่
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ถ้าตรวจพบว่าน้าหนักลดลงเกินกว่า 10% ีหรือภายหลังการใช้แล้วเครื่องดับเพลิงชนิดนี้มักใช้ติดตั้ง
ไว้กับเครื่องมือยกขนและเครื่องมือกลต่างๆ
5.4.4 ผงเคมีี (Dryี ี Chemical)ี ี ผงเคมีโดยปกติใช้โซเดียมคาร์บอเนตีีี
มีอานาจในการดับไฟด้วยการแยกอ๊อกซิเจนและลดความร้อนออกจากต้นเพลิงี ี ทาให้ไฟไม่ลุกลามต่อไปีีี
ใช้ดับเพลิงประเภทีง.ีได้และสามารถใช้กับเพลิงประเภทีคี.ได้ด้วย
5.4.5 น้า ีีเป็นสิ่งที่ใช้ในการดับเพลิงที่มีประโยชน์มากที่สุด
และใช้กัน
อย่างกว้างขวาง ีีทั้งสามารถใช้ได้ทันทียิ่งถ้าใช้ฉีดให้เป็นสายด้วยหัวฉีดของเครื่องมือดับเพลิงด้วยแล้วยิ่ง
มีีประโยชน์มาก ีีีแต่ไม่ควรใช้ในการดับเพลิงที่เกิดจากน้ามัน
เพราะจะทาให้เพลิงแผ่ขยายไปกว้างขวาง
ยิ่งขึ้นและเพิ่มอันตรายยิ่งขึ้นอีกด้วย แต่ถ้าจะฉีดให้เป็นฝอยเหมือนหมอกก็ใช้ในการดับเพลิงที่เกิดจากน้ามันได้ีี
และเป็นการประหยัดเป็นอย่างดีด้วยีีประโยชน์ที่ใช้ในการดับเพลิงเฉพาะก็คือประเภทีก.ี
5.5
ต้นเหตุที่ทาให้เกิดเพลิง สิ่งที่เป็นต้นเหตุทาให้เกิดเพลิงไหม้ได้ง่ายนั้นมีมากมาย
หลายอย่างแต่ที่นามากล่าวนี้เป็นสิ่งที่พบมากที่สุดโดยทั่วไปคือ
5.5.1
การสูบบุหรี่และไม้ขีดไฟี ี เป็นต้นเหตุที่ทาให้เกิดเพลิงไหม้มากที่สุดีี
จึงต้องห้ามการสูบบุหรี่ภายในคลัง
หรือพื้นที่เก็บรักษาสิ่งอุปกรณ์ควรจัดให้มีที่สูบบุหรี่ไว้โดยเฉพาะเพื่อ
ความปลอดภัยีีคลังเก็บวัสดุไวไฟต้องห้ามการนาไม้ขีดไฟเข้าอย่างเด็ดขาด
5.5.2
ความสะเพร่าในการรักษาคลัง ขยะมูลฝอยและสิ่งอื่น ๆ ที่คล้ายคลึงกัน
ย่อมเป็นเชื้อไฟได้เป็นอย่างดี
ีีถ้าได้รับความร้อนพอเหมาะก็จะเกิดการลุกไหม้ได้ทันที จึงต้องเก็บกวาด
ขยะมูลฝอยหรือเศษสิ่งต่างๆที่ไม่ใช้แล้วลงถังขยะที่มีฝาปิดให้เรียบร้อยี และนาไปเทและเผาทาลายทุกวัน อย่า
ทิ้งเศษกระดาษหรือผ้าเปื้อนน้ามันไว้ในคลัง ความไม่ประมาทจะช่วยป้องกันภัยจากการเกิดีีีเพลิงได้
5.5.3 ประกายไฟที่เกิดจากการเสียดสี
ประกายไฟที่เกิดจากการเสียด
สีระหว่างโลหะกับของแข็งี ี ี เมื่อตกไปถูกผลิตภัณฑ์ที่ไวไฟี ี หรือขยะมูลฝอยี ี หรือน้ามันที่มีจุดวาบไฟต่าีี
(Loe ignition point) ก็จะทาให้เกิดเพลิงลุกไหม้ขึ้นได้อย่างง่าย เครื่องมือและล้อบดย่อมเป็นแหล่งกาเนิด
โดยทั่วไปของการเกิดประกายไฟีีีจึงควรใช้ด้วยความระมัดระวัง
5.5.4 เครื่องมือเครื่องใช้ไฟฟ้า
ีีีเครื่องมือเครื่องใช้ไฟฟ้าก็เป็นสิ่งที่
ทาให้เกิดประกายไฟและเกิดความร้อนจัดเกินขีดได้ี ี และก็เป็นสาเหตุที่จะทาให้เกิดเพลิงได้เช่นเดียวกับ
ประกายไฟทีเ่ กิดจากการเสียดสีเช่นกัน
5.5.5 ไฟฟ้าสถิตย์ (Static Electricity) ไฟฟ้าสถิตย์อาจเกิดขึ้นได้จากีีี
การเคลื่อนไหวของบุคคลหรือวัสดุ เช่น การไหลของน้ามันลงถังขณะบรรจุ หรือการไหลของน้ามันผ่านีีี
ท่อในระหว่างการสูบถ่ายเป็นต้น แล้วเกิดประกายไฟขึ้นวิธีป้องกันการเกิดไฟฟ้าสถิตย์ก็ด้วยการติดสายดินีีี
ทุกครั้งที่มีการปฏิบัติ
5.5.6 การเชื่อมและการตัด อาจเกิดเพลิงไหม้ขึ้นได้ในระห่างการตัดหรือี
เชื่อมโลหะด้วยการใช้กรรมวิธีตัดเชื่อมด้วยแก๊สหรือไฟฟ้า เนื่องด้วยประกายไฟและไอระเหยของวัสดุไวไฟ
ดังนั้นถังและภาชนะบรรจุน้ามันหรือวัสดุไวไฟใดๆก่อนที่จะตัดหรือเชื่อมด้วยความร้อนต้องทาความีีี
สะอาดให้เรียบร้อยปราศจากไอระเหยของวัสดุไวไฟก่อน
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บทที่ 8
การยกขนสิ่งอุปกรณ์
1. การยกขนสิ่งอุปกรณ์(MaterialsHandling)หมายถึงการเคลื่อนย้ายวัสดุและหรือสิ่งอุปกรณ์จาก
ที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่ง
หรือจากการปฏิบัติแห่งหนึ่งไปยังการปฏิบัติอีกแห่งหนึ่งเครื่องมือทุ่นแรงต่าง ๆ
เครื่องมือทุ่นแรงต่างๆที่ใช้ในการเคลื่อนย้ายวัสดุและสิ่งอุปกรณ์นั้นเรียกว่า “เครื่องมือยกขน”
(Materials Handling Equipment) เครื่องมือยกขนที่ใช้ในการปฏิบัติการเก็บรักษาสิ่งอุปกรณ์ประกอบด้วย
ชนิดที่มีกาลังในตัว(Powered)และไม่มีกาลังในตัว(Non-powered)
2. เครื่องมือยกขนชนิดที่มีกาลังในตัว
แบ่งเป็นชนิดใช้กาลังไฟฟ้า และชนิดใช้กาลัง
เครื่องยนต์แก๊สโซลีน เราอาจสังเกตได้ว่าชนิดใดเป็นชนิดใช้กาลังไฟฟ้า และชนิดใดเป็นชนิดใช้ กาลัง
เครื่องยนต์แก๊สโซลีน
โดยสังเกตที่ล้อของเครื่องมือยกขนนั้น โดยทั่วไปแล้วชนิดที่ใช้กาลังไฟฟ้า
มักใช้ปฏิบัติงานภายในคลัง
และใช้ล้อยางตัน (Solid Rubber Tires) ส่วนที่ใช้กาลังเครื่องยนต์แก๊ส
โซลีน มักใช้ปฏิบัติงานนอกอาคารและใช้ล้อยางกลวง(Pneumatic) ส่วนรางเลื่อนชนิดสายพานซึ่งมีกาลังใน
ตัวนั้นใช้ได้ทั้งภายในอาคารและนอกอาคาร เครื่องมือยกขนที่มีกาลังในตัวได้แก่
2.1 รถยก (Forklift Truck) เป็นเครื่องมือหลักใช้ได้ทั้งยกของ ขนของ และกองของ
มี 4 ล้อ ขับเคลื่อนด้วยล้อหน้า แต่บังคับเลี้ยวด้วยล้อหลัง ยกของด้วยงาทั้งสองที่ติดตั้งอยู่ด้านหน้า
ยกของขึ้นลงด้วยระบบไฮโดรลิค ตัวงา และโครงเหล็กอันตั้งซึ่งช่วยประคองในเวลายกนั้น
สามารถขยับเลื่อนไปข้างหน้าหรือข้างหลังได้ตามต้องการเพื่อให้ได้ดุลย์น้าหนัก สมรรถะในการยก
ย่อมขึ้นอยู่กับน้าหนักและความสูงของกอง
2.1.1 ยกของได้สูงสุดตั้งแต่ 100-210 นิ้ว
2.1.2 ชนิดใช้ภายในอาคาร ยกของได้ตั้งแต่ 2,000-6,000 ปอนด์ ส่วนชนิดใช้นอก
อาคารยกของได้หนัก 4,000-15,000 ปอนด์
2.1.3 ใช้ในการยกขนในระยะไม่เกิน 400ฟุต
2.2 รถลากจูง (Warehouse Tractor) เป็นรถที่ขับเคลื่อนด้วยล้อหลังแต่บังคับเลี้ยว
ด้วยล้อหน้า เป็นพวกอัตตาจร (self propelled vehicles) อาจใช้ลากจูงกะบะเลื่อนที่บรรทุกสิ่งอุปกรณ์
หรือลากจูงรถพ่วงได้ตั้งแต่ 1 ถึง 25 คัน มีขนาดที่ลากจูงของได้หนักตั้งแต่ 50 ตัน ,90 ตัน และ 200 ตัน
เหมาะสาหรับใช้ภายในระยะทางตั้งแต่ 400 ฟุต ถึง 1 ไมล์ และประโยชน์ที่สาคัญยิ่งก็คือใช้คน
เพียงคนเดียวและรถลากจูงเพียง 1 คัน ก็สามารถลากจงูงรถพ่วงที่ยาวเหยียดซึ๋งบรรทุกของหนักนับเป็น
พันๆปอนด์ ไปได้เป็นอย่างดี
2.3
รถปั้นจั่น
(Warehouse Crane)
เป็นเครื่องมือที่มีกาลังขับดันในตัวเอง
เป็นพวกอัตตาจรทาการยกของได้ในพื้นที่จากัดและใช้ยกขนของได้บ้างในเมื่อไม่สามารถใช้เครื่องมือยกขนชนิด
อื่นได้ดีกว่า ปั้นจั่นที่ใช้มีอยู่ 2 ชนิดคือปั้นจั่นชนิดคานยกหมุนไม่ได้ และชนิดคานยกหมุนได้
2.3.1 ปั้นจั่นชนิดคานยกหมุนไม่ได้ ปั้นจั่นชนิดนี้โดยปกติแล้วติดตั้งอยู่บนรถ
แทรคเตอร์ประจาคลังขนาดมาตรฐาน
โดยยื่นคานยกออกมาเหนือล้อหน้า เมื่อเป็นดังนี้คานยกนั้นก็คือ
ส่วนของปั้นจั่นนั่นเอง
คานยกจึงหันเหได้ด้วยการหมุนตัวของรถแทรคเตอร์ที่ปั้นจั่นติดตั้งอยู่เท่านั้น
น้าหนักถ่วงในการยกกว้านและกองของจึงอยู่ที่ด้านหลังของรถแทรคเตอร์และโครงคานด้านหลังหรือล้อหลังเพื่
อให้ได้ดุลย์น้าหนัก อาจเปลี่ยนคานยกโดยใช้ชนิดคานหมุนได้มาเปลี่ยนแทนก็ได้
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2.3.2
ปั้นจั่นชนิดคานยกหมุนได้
ปั้นจั่นชนิดนี้โดยปกติตั้งอยู่บน
ยานพาหนะพวกอัตตาจรหรือเรียกกันทั่วไปว่า รถปั้นจั่น นั้นเองคานยกและเครื่องกว้านที่ติดตั้งอยู่สามารถ
หันเห
ไปมาได้โดยไม่ต้องขยับเขยื้อนตัวรถปั้นจั่นแต่อย่างใด ปั้นจั่นที่ใช้กาลังไฟฟ้าสามารถยกของได้หนัก
6,000ปอนด์
ส่วนชนิดใช้กาลังเครื่องยนต์แก๊สโซลีนยกของได้หนัก 6,000 -10,000 ปอนด์
รถปั้นจั่นมีประโยชน์โดยเฉพาะในการยกขนของที่มีรูปร่างและขนาดซึ่งยากลาบากแก่การยกขนด้วยเครื่องมือย
กขนชนิดอื่น หรือยกขนแล้วอาจเกิดความเสียหายได้ นอกจากนั้นยังสามารถยกย้ายของในที่ซึ๋งเครื่องมือยก
ขนอื่นเข้าไม่ถึงด้วยการยกข้ามไปมาได้สะดวกอีกด้วย
2.4 รถก้ามปู (Straddle Truck) เป็นเครื่องมือที่ใช้กาลังเครื่องยนต์แก๊สโซลีน
ตัวเครื่องยนต์ประกอบติดตั้งอยู่บนยอดสุดของห้องตัวถังรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า ล้อยางกลวงทั้งสี่ติดชิดตัวถังด้าน
นอกของรถ
เพื่อให้มีพื้นที่บรรทุกของในระหว่างช่วงล้อทั้งสี่บังคับเลี้ยวได้ทั้งล้อหน้าและล้อหลังโดยอิสระ
เป็นเครื่องมือยกขนที่สร้างข้นึ อย่างประหลาดที่สามารถผ่านคร่อมไปบนวัสดุและยกขนวัสดุไปได้
ด้วย
มีสมรรถนะในการยกของได้30,000
ปอนด์
มีความเร็วในการเคลื่อนที่ได้
35
ไมล์ต่อชั่วโมง
สามารถใช้ได้ทั้งบนทางหลวง
และในบริเวณคลังเก็บรักษามีประสิทธิภาพสูงในการยกขนของที่มีลักษณะ
ยาวหนักเช่น ไม้แปรรูป เหล็กท่อนยาว เหล็กเส้นกลม และท่อต่างๆ เครื่องสะพาน(Bridge member)
และสามารถใช้ยกภาชนะบรรจุวัสดุเป็นจานวนมากๆ เช่น ถ่านหิน หิน หรือหีบห่อที่มีขนาดใหญ่รูปร่าง เช่น
อุ้ยอ้ายและมีน้าหนักมากๆซึ่งยานพาหนะอื่นๆทาได้ยากได้เป็นอย่างดี
2.5
รางเลื่อนชนิดสายพาน (Belt Conveyor)
รางเลื่อนชนิดสายพานซึ่งใช้
กาลังขับเคลื่อนนั้น
สายพานเป็นวงรอบไม่มีปลายสุดติดตั้งอยู่บนโครงเหล็กขับเคลื่อนด้วยแรงฉุดของ
เครื่องยนต์ แก๊สโซลีนหรือเครื่องยนต์ไฟฟ้า ใช้สาหรับบรรทุก หรือขนถ่ายสิ่งอุปกรณ์ขึ้นหรือลงพาหนะบรรทุก
ต่าง ๆ
เช่นรถไฟ
รถบรรทุก
หรือเรือ
เป็นต้น
นอกจากนั้นแล้วยังใช้ในการขน
ย้ายสิ่งอุปกรณ์ที่บรรจุหีบห่อได้ดีอีกด้วย จึงมีประโยชน์มากในการกองหีบห่อและการนาหีบห่อลงจากกองได้
เป็นอย่างดี ในเมื่อขาดแคลนกะบะหรือรถยกที่จะใช้ในการนี้ ตัวสายพานมีความเร็ว 200 ฟุต ต่อนาที ๆ
แต่โดยทั่วๆไปแล้วใช้ความเร็ว 100 ฟุตต่อนาที สมรรถนะในการส่งของขึ้นลาดได้ 25 %
ถ้าลาดชันกว่านี้จะต้องใช้พุกประกอบกับสายพานช่วยด้วย
3. เครื่องมือยกขนชนิดไม่มีกาลังในตัว เป็นเครื่องมือยกขนใช้ปฏิบัติงานโดยอาศัยกาลังจากการ
ทางานด้วยมือบุคคล หรือจากแรงถ่วง
เครื่องมือชนิดนี้ไม่จาเป็นต้องเกี่ยวข้องกับยวดยานใดๆก็ได้
เครื่องมือเหล่านี้ได้แก่
3.1 รางเลื่อนชนิดใช้แรงถ่วง รางเลื่อนชนิดนี้มีอยู่ 2 ชนิดคือ ชนิดลูกกลิ้ง
(Roller Conveyor )และชนิดล้อกลิ้ง(Wheel Conveyor)
3.1.1 รางเลื่อนชนิดลูกกลิ้ง เป็นแท่นยาวเรียบติดต่อกันไปและมีลูกกลิ้งซึ่งหมุน
ได้โดยอิสระอยู่ในขอบของแท่นในระดับเดียวกันใช้วางพาดให้มีความเทพอที่หีบห่อจะเลื่อนไหลไปข้างล่างได้
โดยปกติการใช้ลาด 3 นิ้วทุกระยะ 10 ฟุต ของรางเลื่อนก็เป็นการเพียงพอที่จะทาให้ของวิ่งไปบนรางเลื่อนได้
แล้ว
ในการใช้รางเลื่อนส่งของบอบบางแตกหักง่าย
หรือวัตถุระเบิดจะต้องยกขอบรางเลื่อนให้
สูงขึ้นเพื่อบังคับการเลื่อนไหลของของมิให้ตกลงข้างๆ เราสามารถเปลี่ยนแปลงระดับของรางเลื่อนได้โดย
การเปลี่ยนแปลงที่ขาตั้งระบบการใช้รางเลื่อนชนิดลูกกลิ้งนี้มีผลดีมากเมื่อใช้ในการเคลื่อนย้ายหีบห่อหนักๆบน
รางที่ทาไว้เฉพาะ รางเลื่อนชนิดลูกกลิ้งสามารถทามุมหักเลี้ยวได้ถึง 45 องศา และ 90 องศา รางกว้าง
12,21,และ24 นิ้ว ยาวท่อนละ 10 ฟุต
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3.1.2 รางเลื่อนชนิดล้อกลิ้ง เป็นแทนลาดซึ่งมีลูกล้อเล็กๆขนาดเดียวกันทั้งหมด
หมุนได้ภายในฝาประกับน้าหนักของของหรือความดึงดูดของโลกจะบังคับให้หีบห่อเลื่อนไหลไปบนล้อกลิ้งจาก
ข้างบนลงข้างล่างได้ เพราะเหตุว่าลูกล้อหมุนได้คล่องกว่าลูกกลิ้ง รางเลื่อนชนิดล้อกลิ้งจึงไม่ต้อง
ตั้งให้ลาดชันนัก รางเลื่อนชนิดนี้มีทั้งชนิด รางเลื่อนชนิดนี้มีทั้งชนิดที่ติดตั้งอยู่กับที่และชนิดเคลื่อนที่ได้
ซึ่งแตกต่างกันในความยาวของแต่ละตอนและเครื่องช่วยเหลือแบบอยู่กับที่อาจหนักกว่าและยาวกว่าแบบ
เคลื่อนที่ยาวตอนละ 10 ฟุต รางเลื่อนชนิดล้อกลิ้งใช้ประโยชน์ได้ดีมากเมื่อใช้เคลื่อนย้ายหีบห่อเดี่ยว ๆ ซึ่งมี
ขนาดใหญ่มาก ๆ และใช้ในทางระดับก็ได้ โดยใช้มือผลักหีบห่อให้เลื่อนไหลไปบนราง
3.2 รถพ่วง เป็นรถชนิด 4 ล้อ ออกแบบไว้เพื่อใช้กับรถลากจูงประกอบด้วยแท่น
ซึ่งทาด้วยไม้และเหล็กติดตั้งอยู่บนลูกล้อทั้งสี่ลูกล้ออาจเป็นชนิดเหล็กทั้งหมดหรือ เหล็กหุ้มยางตัน
หรือเป็นชนิดยางกลวงก็ได้ ล้อหลังอาจติดตั้งแน่นกับเพลา บังคับเลี้ยวด้วยล้อหน้า รถพ่วงนั้น
มีข้อต่ออัตโนมัติหรือเครื่องเกี่ยวรัดด้วยตัวเอง ดังนั้นจึงพร้อมที่จะพ่วงต่อกับรถพ่วงคันอื่นๆ
เพื่อให้เป็นขบวนได้อย่างรวดเร็ว จึงเป็นประโยชน์มากในการทาเป็นขบวนรถพ่วงประกอบรถลากจูง
ซึ่งปฏิบัติการได้ดีที่สุดบนพื้นแข็งๆ อาจใช้ประโยชน์ได้เช่นเดียวกับรถเข็น 4 ล้อ รถพ่วงบรรทุกของ
ได้มากและอาจจะใช้ชั้นวางบนรถพ่วงเพื่อให้บรรทุกของได้มากยิ่งขึ้นอีกด้วย โครงสร้างแบบต่าง ๆ จะช่วยให้
รถพ่วงใช้งานพิเศษแบบต่าง ๆ ตามต้องการได้อย่างเหมาะสม
3.3
รถเข็น
(HandTruck)
ใช้ประโยชน์ได้ดีในคลังทุกชนิดและทุกคลัง
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเมื่อไม่สามารถใช้เครื่องมือจักรกลได้ เช่นพื้นที่จากัด เป็นต้น รถเข็นนิยมใช้ทั่วๆไป
เพราะช่วยผ่อนแรงคนได้ดีและประหยัดกว่าการใช้เครื่องมือจักรกลมาก ยิ่งสิ่งอุปกรณ์รายการเดียวด้วยแล้ว
ยิ่งประหยัดมาก รถเข็นทีใช้กันทั่วไปมี 2 ชนิด คือชนิด 2 ล้อและชนิด4 ล้อ มีโครงสร้างแบบต่างๆ
เป็นเครื่องมือที่เหมาะในการยกขนวัสดุที่มีขนาดเล็กและเบาหรือสิ่งอุปกรณ์ที่เก็บไว้เพื่อการจ่ายย่อย
นอกจากนั้นก็ใช้ในกรณีที่ไม่สามารถใช้เครื่องมืออื่น ๆ ได้หรือกรณีฉุนเฉิน นอกจากนั้นยังมีรถเข็นยกของซึ่ง
สามารถยกของได้เหมือนรถยกด้วย
4 หลักการยกขน
4.1 ยกขนให้น้อยครั้งที่สุดเป็นวิธีการยกขนที่ดีที่สุดเพราะเป็นการประหยัดค่าใช้จ่าย
4.2 ใช้วิธีการและเครื่องมือมาตรฐานเพื่อลดค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงาน ที่ต้องการ
เปลี่ยนแปลงแก้ไขบ่อยๆ
4.3 ใช้เครื่องมือยกชนิดที่ใช้ประโยชน์ได้หลายอย่าง
4.4 ใช้เครื่องมือพิเศษให้น้อยที่สุด เพราะเปลืองค่าใช้จ่ายมากกว่าเครื่องมือมาตรฐาน
ธรรมดา
4.5 ถือสิ่งอุปกรณ์เป็นสิ่งกาหนดวิธีการยกขน
4.6 วางแผนล่วงหน้า ในเรื่อง
4.6.1 การป้องกันความเสียหายจากสภาพของดินฟ้าอากาศและหรือการแตกหัก
ทาลาย
4.6.2 กฏข้อบังคับของการขนส่ง
4.6.3 การรวมบรรทุกที่สามารถทาได้
4.6.4 การผสมวิธีการยกขน
4.6.5 การป้องกันอันตรายต่างๆ
4.6.6 ใช้ระยะทางในการยกขนให้สั้นที่สุด เพื่อประหยัดแรงงานเละเครื่องมือ
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4.6.7 อย่าใช้เครื่องมือเกินสมรรถนะ เพื่อป้องกันความเสียหายและอุบัติเหตุ
4.6.8 วิเคราะห์วิธีการใช้เครื่องมือ โดยพิจารณาถึงผลดีผลเสียของการรวม
การหรือแยกการ ตลอดจนความยากง่ายในการปฏิบัติ
4.6.9ปฏิบัติงานด้วยความประหยัดเพื่อลดค่าใช้จ่ายในการยกขนแต่ละครั้งให้
เหลือน้อยที่สุด
4.6.10 ยกขนให้ถูกลักษณะของวัสดุ เช่น ไม่ใช้ขอเกี่ยวหีบห่อที่มีป้ายบอกว่า
บรรจุของบอบบางแตกง่าย เป็นต้น
4.6.11 ยกขนด้วยเส้นทางที่ตรง ทาให้ย่นระยะทางประหยัดแรงงานและเวลา
4.6.12 ปฏิบัติตามวิธีการที่กาหนดไว้ เพื่อมิให้เสียเวลาและเกิดความผิดพลาด
4.6.13 พยายามยกขนด้วยเครื่องมือที่ใช้แรงคนก่อน เพราะประหยัดค่าใช้จ่าย
4.6.14 กาหนดการปฏิบัติไว้ล่วงหน้าในเรื่อง
4.6.14.1 หีบห่อให้อยู่ในที่ซึ่งยกขนได้สะดวก
4.6.14.2 จัดรางเลื่อนให้เรียบร้อย เพือ่ ลดอุบัติเหตุและความเสียหายจาก
การเคลื่อนย้ายหีบห่อด้วยรางเลื่อน
4.6.14.3 อย่าให้มีวัสดุกีดขวางการยกขนเพื่อลดอุบัติเหตุและความ
เสียหาย
4.6.15 พยายามเคลื่อนย้ายสิ่งอุปกรณ์ในทางราบหรืออาศัยแรงถ่วง เพราะมี
อันตรายน้อยกว่าการยกขึ้นยกลง
5. การเลือกใช้เครื่องมือยกขน จะต้องพิจารณาในเรื่องขนาด รูปร่าง น้าหนัก และความหนาแน่น
ของหีบห่อด้วย สิ่งอุปกรณ์บางอย่างใช้ยกขนได้ด้วยรถยกบางอย่างก็ต้องใช้การยกขนร่วมกันทั้งรถลากจูง
ประกอบรถพ่วง หรือรถบรรทุกสิ่งอุปกรณ์ขนาดเล็กและมีขนาดเดียวกัน หรือบรรจุอยู่ในหีบห่อขนาดเดียว
กันย่อมง่ายต่อการจัดวางบนกะบะและยกขนได้ด้วยรถยก ส่วนหีบห่อใหญ่ก็สามารถใช้รถยกขนและการกอง
ได้เป็นอย่างดี โดยใช้ไม้รองสั้น ๆ หรือเสริมงานพิเศษช่วยของหนัก ๆ จานวนมากและมีรูปร่างแตกต่าง
กันควรใช้ยกขนด้วยปั้นจั่น
5.1 หีบห่อสิ่งอุปกรณ์
หีบห่อสิ่งอุปกรณ์นั้นรวมถึงภาชนะบรรจุของเหลว และแก๊ส
เพื่อการขนส่งด้วย พิจารณาในเรื่องน้าหนักและขนาดของสิ่งอุปกรณ์
5.1.1 น้าหนักของสิ่งอุปกรณ์ พิจารณาเกี่ยวกับความประหยัดในการยกขนว่า
จะยกด้วยมือหรือด้วยเครื่องมืออย่างใดคือ
5.1.1.1 ของที่หนักน้อยกว่า5 ปอนด์ เช่นชิ้นส่วนซ่อม เครื่องมือ
และสิ่งอุปกรณ์บริการทั่วไป ( General Service Item) ซึ่งปกติมักเก็บไว้ในช่องเก็บของของเหล่านี้
ให้ยกขนรวมกันเป็นกลุ่ม หรือรวมกันเป็นหีบห่อใหญ่ เพื่อประหยัดในการยกขนและอาจยกขนด้วย
เครื่องมือที่ใช้แรงคนได้
5.1.1.2 ของหรือหีบห่อที่หนักระหว่าง 5-50 ปอนด์ อาจยกขนได้
อย่างสะดวกเป็นอย่างๆไป โดยเฉพาะด้วยการยกขนรวมเป็นกลุ่มหรือรวมกันเป็นก้อนใหญ่ ๆ แล้วใช้การ
ยกขนด้วยเครื่องมือยกขน
5.1.1.3 ของที่หนักระหว่าง
50-4,000 ปอนด์
ควรยกขน
โดยจัดวาง ในกะบะหรือกะบะเลื่อน แล้วยกขนโดยใช้รถยกขนาด 4,000 ปอนด์
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5.1.1.4 ของที่หนักเกิน 4,000 ปอนด์

ต้องใช้รถยกที่มีขนาดใหญ่

สูงขึ้นไปหรือใช้ปั้นจั่น
5.1.1.5 ของที่หนักเกินกว่านี้และเกินกาลังของปั้นจั่นเคลื่อนที่ธรรมดา
ก็ต้องใช้ปั้นจั่นขนาดใหญ่ขึ้นไปอีก
5.1.2 ขนาดของสิ่งอุปกรณ์ หีบห่อที่มีขนาดจากัด ซึ่งต้องยกขนเคลื่อนย้าย
ไปตามที่ที่จัดไว้เป็นประจา ให้ใช้การเคลื่อนย้ายด้วยรางเลื่อนพื้นของรางเลื่อนควรใช้ให้ถูกลักษณะของ หีบห่อ
คืออาจใช้ชนิดสายพานแข็ง (Solid Belt ) ล้อกลิ้ง (Wheel) หรือลูกกลิ้ง ( Roller ) ก็ได้
และอาจใช้ชนิดขับเคลื่อนด้วยแรงถ่วงหรือชนิดขับเคลื่อนด้วยกาลังไฟฟ้าก็ได้ และต้องเตรียมการในการส่ง
และรับของทางต้นทางและปลายทางด้วยรางเลื่อนด้วย
5.2 ผลิตภัณฑ์จานวนมากๆ ผลิตภัณฑ์จานวนมากๆซึ่งเป็นของชนิดเดียวกัน
อาจยกขนได้โดยใช้กล่องบรรจุหรือยกขนรวมกันเป็นก้อนใหญ่ การยกขนโดยวิธีรวมกันเป็นก้อนใหญ่
การยกขนโดยวิธีรวมกันเป็นก้อนใหญ่ทาให้ยกขนได้รวดเร็วและประหยัด ของบางอย่าง เช่น ถ่านหิน
และถ่านโค๊กจะต้องยกขนโดยวิธีรวมกันเป็นก้อนใหญ่ พวกเชื้อเพลิงแข็ง เช่น ถ่านหินซึ่งขนส่งโดยรถไฟ
ข้างต่า ต้องยกขนโดยวิธีรวมกันเป็นก้อนใหญ่โดยตลอด และใช้รางเลื่อนชนิดสายพานเป็นเครื่องมือ
ในการขนขึ้นลง
5.3 คุณลักษณะของพื้นที่เก็บรักษา การเลือกใช้เครื่องมือยกขนจะต้องพิจารณาให้
เหมาะสมกับคุณลักษณะของพื้นที่เก็บรักษาด้วยดังนี้
5.3.1
การรับน้าหนักของพื้นคลัง ระบบรางเลื่อนและรถเข็นเหมาะที่ใช้แทน
รถยก ในกรณีที่พื้นคลังไม่มั่นคงแข็งแรงพอ
5.3.2 เครื่องรับหลังคาและช่องว่าง ต้องพิจารณาในเรื่องขนาดของประตูคลัง
ความสูงของเพดานและสิ่งกีดขวางอื่นๆให้สัมพันธ์กับเครื่องมือยกขน
5.3.3
ผิวพื้น
รถยกจะใช้งานได้ผลดีก็ต่อเมื่อผิวพื้นของพื้นที่เก็บรักษา
ราบเรียบและแข็งแรงพอ
5.3.4
การใช้ประโยชน์ของพื้นที่ ต้องเลือกเครื่องมือยกขนที่ช่วยให้การเก็บ
รักษาสิ่งอุปกรณ์ได้พนื้ ที่กว้างขวางมากที่สุด ทั้งในทางตารางและลูกบาศก์ฟุต อันจะต้องยอมจากัดทางเดินให้
แคบลงและเพิ่มความสูงของกองให้มากขึ้น
5.3.5
ชานบรรทุก ถ้าหากไม่มีชานบรรทุกสาหรับการปฏิบัติงานก็ต้อง
พิจารณาใช้รถยก รางเลื่อน ลาด เลื่อน ปั้นจั่นหรือชานบรรทุกเคลื่อนที่มาใช้ให้เหมาะสม
5.3.6 ระยะทางในการยกขน
รถยกไม่เหมาะที่จะใช้ยกขนสิ่งอุปกรณ์
ระยะทางเกินกว่า 400 ฟุต (เที่ยวเดียว) ระยะทางขนาดนี้ควรใช้รถลากจูงประกอบรถพ่วง
5.3.7
ชนิดของพื้นที่เก็บรักษา ต้องเลือกใช้เครื่องมือยกขนให้เหมาะสกับสิ่ง
อุปกรณ์ที่เก็บรักษาอยู่ ณ ที่นั้น เช่นพื้นที่เก็บน้ามันแก๊สโซลีน
แก๊สโพรเพน ต้องใช้เครื่องมือ
ยกขนที่ใช้กาลังไฟฟ้าหรือเครื่องมือที่ไม่เกิดประกายไฟ ล้อยางตันหรือยางกลวงได้
6. การพิจารณาความต้องการเครื่องมือยกขน ในการปฏิบัติแต่ละครั้งอาจมีความต้องการ
ใช้เครื่องมือยกขนไม่เท่ากันทั้งนี้ย่อมขึ้นกับปัจจัยต่างๆที่เกี่ยวข้อง จึงควรพิจารณาถึงปัจจัยต่างๆต่อไปนี้
6.1
ปริมาณของงาน จาเป็นอย่างยิ่งจะต้องได้ทราบถึงความมากน้อยของงานที่ต้อง
ปฏิบัติให้สาเร็จลุล่วงไป
ข่าวสารที่ควรทราบล่วงหน้า
ได้แก่
จานวน ขนาด น้าหนัก
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และลักษณะของหีบห่อและประเภทของการขนส่ง เพื่อจะได้เตรียมจัดคลังและที่เก็บตลอดจนวิธีการยกขน
ต่างๆที่จะปฏิบัติต่อสิ่งอุปกรณ์ให้สัมพันธ์กัน
6.2
ประเภทและคุณลักษณะของเครื่องมือยกขน จะต้องพิจารณาถึงประเภทและ
คุณลักษณะของเครื่องมือยกขนให้เหมาะกับปริมาณของงานและวิธีปฏิบัติที่เหมาะสมในการยกขนเคลื่อนย้าย
สิ่งอุปกรณ์
การรู้ถึงประเภทและคุณลักษณะของเครื่องมือทาให้สามารถที่จะใช้เครื่องมือให้เหมาะสม
กลมกลืนกับงาน
6.3
สมดุลย์ของการปฏิบัติ จะต้องพิจารณาจัดแรงงานเครื่องมือยกขนและงานให้
สมดุลย์กัน โดยพิจารณาถึงสมรรถนะของเครื่องมือยกขนและสมรรภาพความชานาญของเจาหน้าที่ประกอบ
กันจะต้องให้เจ้าหน้าที่และเครื่องมือยกขนได้ทางานตลอดเวลา อย่าให้ว่างเพราะต้องรองานเป็น
อันขาด
6.4 ความสมบูรณ์ของตารางการปฏิบัติงาน จะเป็นทางไปสู่ผลสาเร็จของการปฏิบัติงาน
อย่างไรก็ตามในเกือบทุกสภาพของการปฏิบัติงานอาจจะมีสภาวะหนึ่งที่จาเป็นต้องเพิ่มแรงงานหรือเครื่องมือซึ่ง
ทาให้ต้องเพิ่มค่าใช้จ่ายขึ้นโดยไม่คุ้มค่าก็ได้
ในการจัดทาตารางการปฏิบัติงานจึงต้องระมัดระวังในความ
ยุ่งยากที่จะเกิดขึ้นแบบนี้ด้วย และต้องระวังมิให้เกิดความแอ อัดสับสนในการปฏิบัติงานขึ้นในพื้นที่ปฏิบัติงาน
ได้
6.5
การวางแผนปฏิบัติตายตัว จะต้องพิจารณาแบบการปฏิบัติหรือวิธีการปฏิบัติ
ต่าง ๆ ให้เหมาะสมใหม่อยู่เสมอไม่ถือแบบหรือวิธีการใด ๆ เป็นหลักตายตัว จะต้องพิจารณาแบบตายตัว
6.6
ใช้เครื่องมือขนย้ายในลักษณะประหยัด เครื่องมือขนย้ายที่มีความเร็วสูงย่อม
ไปได้ไกลกว่าและใช้เวลาน้อยกว่าเครื่องมือขนย้ายที่มีความเร็วต่า นอกจากนั้นสภาพของภูมิประเทศ ข้อจากัด
ของพื้นที่และคุณลักษณะของสิ่งอุปกรณ์ยังบีบบังคับความเร็วของการเดินทางอีกด้วย ดังนั้นจึงต้องรู้ถึงอัตรา
สมรรถนะของเครื่องมือยกขนสภาพของการปฏิบัติก่อนการพิจารณาความต้องการเครื่องมือยกขน
ตามปกติจะใช้รถยกขนทาการขนย้ายภายในระยะไม่เกิน
400 ฟุต รถลากจูงประกอบรถพ่วงใช้ใน
ระยะปานกลางตั้งแต่ 400 ฟุตถึง 1 ไมล์ หรือกว่านั้นเล็กน้อยและจะเป็นผลดีที่สุดถ้าผิวจราจรราบเรียบ ยิ่ง
เป็นการขนย้ายระหว่างคลังต่อคลังแล้วยิ่งเหมาะมากถ้าระยะทางไกล (โดยปกติถือว่าเกินกว่า 1 ไมล์ขึ้นไป)
และบรรทุกของหนักแล้ว ควรใช้รถบรรทุก
6.7
ระยะเวลาการปฏิบัติ จะต้องคานวณโดยละเอียดว่าการยกขนสิ่งอุปกรณ์แต่ละ
ชิ้นใช้เวลาเท่าใด และเมื่อรวมกันกับเวลาอะไหล่แล้วเป็ฯระยะเวลาการปฏิบัติทั้งหมดเท่าไร ทั้งนี้จะต้อง
พิจารณาทั้งการใช้เครื่องมือจักรกลและการใช้แรงคน
6.7.1 สาหรับเครื่องมือจักรกล เช่น รถยก ระยะเวลาการปฏิบัติต่าง ๆ ที่
ต้องพิจารณา คือ
6.7.1.1 ระยะเวลาที่ใช้ขนของออกจากกอง
6.7.1.2 ระยะเวลาที่ใช้ในการจัดวาง
6.7.1.3 ระยะเวลาที่ใช้ในการเดินทางกลับ
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6.7.2 สาหรับเครื่องมือยกขนด้วยแรงคน ก็มีระยะที่จะต้องพิจารณาคือ
6.7.2.1
ระยะเวลาการยกขน บรรจุ หรือยกขนออกจากกะบะ
6.7.2.2
ระยะเวลาการยกขนกะบะจากที่เก็บถึงยานพาหนะหรือจาก
ยานพาหนะถึงที่เก็บ ซึ่งแล้วแต่แบบของการปฏิบัติ
*********************************
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บทที่ 9
การหุ้มห่อและการบรรจุหีบห่อ
1 นิยาม
1.1 การถนอมรักษา
หมายถึง การทาปิดเคลือบหรือการใช้มาตรการต่าง ๆ อย่างเพียงพอเพื่อป้องกันสิ่งอุปกรณ์
มิให้เกิดความเสื่อมเสีย เนื่องจากสภาพของลมฟ้าอากาศในระหว่างการส่งและการเก็บรักษา
1.2 การถนอมรักษาแบบถาวร
หมายถึง การทาสิ่งป้องกันผิวของสิ่งอุปกรณ์นั้นไว้ขณะเมื่อทาการผลิต ซึ่งสามารถป้องกัน
สนิมหรือความเสื่อมเสียที่จะเกิดแก่สิ่งอุปกรณ์ได้ และถือว่าเป็นส่วนประกอบส่วนหนึ่งของสิ่งอุปกรณ์นั้น
ตลอดอายุแห่งการใช้งานด้วย
1.3 การถนอมรักษาแบบไม่ถวาร
หมายถึง การทาสิ่งป้องกันหุ้มผิวของสิ่งอุปกรณ์นั้นภายหลังจากการผลิตแล้ว และจะต้อง
ปลดเปลื้องออกเมื่อจะใช้สิ่งอุปกรณ์จานวนมากมีสภาพที่ไม่สามารถทาการถนอมรักษาแบบถาวรได้ จึงต้องมี
การป้องกันในระหว่างการขนส่งและการเก็บรักษาด้วยการทากรรมวิธีถนอมรักษาแบบไม่ถาวร
1.4 การหุ้มห่อ (Packaging)
หมายถึง วิธีการอย่างเหมาะสมในการใช้สิ่งหุ้มห่อสิ่งอุปกรณ์ และการใช้สิ่งกันกระทบ
กระแทกต่อสิ่งอุปกรณ์ภายในภาชนะและที่ใช้บรรจุและรวมถึงการระบุรายการในหีบห่อด้วย
1.5 การบรรจุหีบห่อ
หมายถึง การใช้หีบห่อบรรจุสิ่งอุปกรณ์เพื่อการจัดส่งด้วยการรวบรวมสิ่งอุปกรณ์ที่มิได้มีการ
หุ้มห่อหรือสิ่งอุปกรณ์ที่ได้หุ้มห่อแล้ว นามาบรรจุลงในหีบห่อด้วยการกั้นช่องผูกรั้ง ใช้สิ่งกันกระทบกระแทกทา
การกันน้าเข้า และผูกมัดตรึงตามความเหมาะสมและจาเป็น แล้วทาเครื่องหมายหีบห่อให้ถูกต้อง
1.6 สิ่งอุปกรณ์ที่ควรระวังเป็นพิเศษ
หมายถึง สิ่งอุปกรณ์ที่อยู่ในลักษณะใดลักษณะหนึ่งดังต่อไปนี้
1.6.1 สิ่งอุปกรณ์ที่ปกปิดแต่พอประมาณ โครงสร้างบอบบางมีคุณลักษณะเน่าเสีย
ง่าย ซึ่งการเสื่อมเสียของสิ่งอุปกรณ์นั้นเป็นเหตุให้สิ่งอุปกรณ์เสียเร็วกว่ากาหนดหรือทาให้การใช้เครื่องมือยกขน
ไม่สะดวก
1.6.2 สิ่งอุปกรณ์ที่มีการเสื่อมเสียหรือเน่าเปื่อย ซึ่งอาจเป็นอันตรายต่อบุคคล
เครื่องมือเครื่องใช้หรือสิ่งอานวยความสะดวกต่าง ๆ โดยทาให้เกิดความไม่ปลอดภัยหรือสภาพเป็นอันตรายได้
1.6.3 สิ่งอุปกรณ์ที่มีการเสื่อมเสียหรือมีการเสียหายนั้น ทาให้ต้องเสียค่าใช้จ่ายใน
การซ่อมมากขึ้นกว่าปกติ หรือต้องเสียเวลาในการซ่อมมากขึ้น
1.7 สิ่งอุปกรณ์ที่ไม่ต้องระวังเป็นพิเศษ
หมายถึง สิ่งอุปกรณ์ที่ไม่เข้าลักษณะของสิ่งอุปกรณ์ที่ควรระวังเป็นพิเศษ ดังได้กล่าวแล้วใน
ข้อง 1.6
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2. ปัญหาการส่งกาลัง
2.1 ภารกิจการจัดการส่งกาลังที่ดีก็คือ
การที่ทาให้เป็นที่เชื่อมั่นได้ว่าได้จัดสิ่งอุปกรณ์ตามที่หน่วยใช้ต้องการในจานวนที่
เหมาะสมส่งถึงหน่วยทันเวลาที่ต้องการใช้ภารกิจนี้มีปัญหาที่เกี่ยวข้อง คือ
2.1.1 ระยะทาง
การจัดส่งสิ่งอุปกรณ์ไปให้หน่วยใช้ต้องอาศัยการขนส่งอย่างกว้างขวาง
ระยะทางของการขนส่งก็เป็นอุปสรรคอย่างหนึ่ง เพราะสิ่งอุปกรณ์จะต้องผ่านการยกขนเปลี่ยนมือกันหลาย
ทอด และต้องใช้เวลามาก
2.1.2 การยกขนที่ไม่ดี
การยกขนที่กระทาโดยแรงงานที่ขาดความรู้ในเรื่องการยกขนที่ถูกวิธีหรือมี
ทักษะเกี่ยวกับการยกขนไม่เพียงพออาจได้รับผลเสียหาย
2.1.3 อยู่กลางแจ้งนาน
สิ่งอุปกรณ์ที่ถูกทิ้งไว้อยู่กลางแจ้งนาน ๆ ย่อมเพิ่มความเสียหายให้แก่สิ่ง
อุปกรณ์นั้นมากขึ้น ท้องที่ที่มีฝนชุก บรรยากาศย่อมจะมีความชื้นสูงอันเป็นเหตุให้หีบห่อเสียเร็ว
2.1.4 ป้ายปิดห่อไม่ชัดเจน ป้ายที่ปิดหีบห่อบอกชื่อผู้รับและตาบลที่อยู่ไม่ชัดเจน
ย่อมเป็นเหตุให้สิ่งอุปกรณ์ถึงที่หมายปลายทางผิดความประสงค์ได้
2.1.5 การบรรจุหีบห่อและการห่อหุ้มไม่ถูกต้องเหมาะสม สิ่งอุปกรณ์จะถึงที่
หมายปลายทางโดยไม่เรียบร้อยและใช้งานได้ไม่เต็มที่ ถ้าการบรรจุหีบห่อถูกต้องเหมาะสมพอ และบางครั้งอาจ
จาเป็นต้องบรรจุหีบห่อ หุ้มห่อ และปิดป้ายหีบห่อใหม่อีกทาให้ต้องเพิ่มค่าใช้จ่ายสูงขึ้น ทาให้ต้องเพิ่มค่าใช้จ่าย
สูงขึ้นโดยไม่จาเป็น
2.2 การแก้ปัญหาในเรื่องนี้ คือ
การคัดเลือกบุคคลซึ่งได้ผ่านการฝึกหน้าที่เฉพาะอย่างมาแล้วให้เป็นเจ้าหน้าที่
ปฏิบัติงานและดาเนินการอย่างถูกต้องและเพียงพอในเรื่องการถนอมรักษา การหุ้มห่อ การบรรจุหีบห่อ และ
การทาเครื่องหมายหีห่อก็จะทาให้เชื่อมั่นได้ว่าสิ่งอุปกรณ์จะส่งถึงมือผู้ใช้ในลักษณะที่เรียบร้อยสมบูรณ์ได้
3. การหุ้มห่อ (Packaging )
3.1 วัตถุประสงค์ประการแรกของการหุ้มห่อสิ่งอุปกรณ์ คือ การป้องกันมิให้สิ่งอุปกรณ์
เกิดความเสื่อมเสียผลสาเร็จจะเกิดขึ้นได้มากน้อยเพียงใดย่อมขึ้นอยู่กับปัจจัยที่ใช้โดยเฉพาะ เช่น สภาพ
ของการเก็บรักษาระยะเวลาในการเก็บรักษาสภาพของการขนส่งและการยกขน และตาบลปลายทางที่ส่ง
สิ่งอุปกรณ์
3.2 สิ่งอุปกรณ์ทั้งหลายอาจจะเกิดความเสื่อมเสียขึ้นในระหว่างการดาเนินกรรมวิธีของ
สายงานส่งกาลังจนถึงมือผู้ใช้ได้ ดังนี้
3.2.1 สิ่งอุปกรณ์หล่นหรือกระทบกระแทกขณะเมื่อนาเข้าเก็บ
3.2.2 สิ่งอุปกรณ์อยู่ภายใต้สภาพของดินฟ้าอากาศหรืออุณหภูมิที่เปลี่ยนแปลง
อยู่ตลอดปี
3.2.3 สิ่งอุปกรณ์เก็บอยู่กลางแจ้ง
3.2.4 สิ่งอุปกรณ์ได้รับความกระเทือนหรือสั่นคลอนระหว่างการส่ง
3.2.5 สิ่งอุปกรณ์ถูกยกขนด้วยวิธีผลักไสหรือกลิ้งไป
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3.3 หลักการจัดสิ่งอุปกรณ์ที่ดีมีว่า สิ่งอุปกรณ์ทั้งหลายจะต้องได้รับการดาเนินการถนอม
รักษาการหุ้มห่อ การบรรจุหีบห่อ และการทาเครื่องหมายหีบห่ออย่างเหมาะสมและเพียงพอตั้งแต่ขณะ
เมื่อดาเนินการจัดหาเพื่อจะได้ลดค่าใช้จ่ายไม่ต้องดาเนินการซ้าอีกเมื่อถึงขั้นการแจกจ่ายแต่ต้องคานึงถึง
ความจาเป็นและความประหยัดควบคู่ไปด้วย
3.4 วิธีการถนอมรักษา
3.4.1 วิธีที่ 1 ใช้สิ่งถนอมรักษาทาปิดผิวสิ่งอุปกรณ์เพื่อป้องกันละอองน้า
ละอองเกลือ แก๊ส และควัน ซึ่งอาจมีขึ้นในระหว่างการส่ง การยกขน และการเก็บรักษา วิธีนี้ใช้กับสิ่ง
อุปกรณ์จาพวกโลหะด้วยการใช้วิธีจุ่ม พ่น หรือทาสิ่งอุปกรณ์นั้น วิธีนี้ห้ามใช้กับสิ่งอุปกรณ์จาพวกยาง
หนัง ไม้ก๊อก กระดาษ ผ้า หรือพลาสติก ขั้นตอนการทาวิธีนี้ หมายรวมถึงการชาระล้างสิ่งอุปกรณ์ การจุ่ม
สิ่งอุปกรณ์ลงในสิ่งที่ใช้ถนอมรักษา การทาหุ้มด้วยไขข้น การผนึกสิ่งหุ้มห่อการตรวจพิสูจน์สิ่งที่ได้หุ้มห่อ
แล้ว และการระบุรายการตลอดจนการจัดวางลงกล่องด้วย
3.4.2 วิธีที่ 2 ใช้สิ่งป้องกันน้า และไอระเหยโดยมีการใช้สิ่งหุ้มห่อสิ่งอุปกรณ์
เพื่อการถนอมรักษาไว้หรือไม่ก็ตามเพื่อใช้ในการส่งหรือนาเข้าคลังเก็บรักษาสิ่งที่ใช้ห่อหุ้ม อาจเป็น
กระดาษไข กล่องกระดาษไข้, วัสดุกันน้า วัสดุกันไอระเหยก็ได้ วิธีนี้ใช้สาหรับป้องกันสิ่งอุปกรณ์จาพวก
โลหะให้พ้นจากความเสื่อมเสียอันเนื่องมาจากน้าหรือไอระเหยของน้าพัสดุจาพวกผ้า ยาง พลาสติก หรือ
อโลหะอื่น ๆ ซึ่งอาจเสียหายได้จาก การใช้สิ่งถนอมรักษาปิดหุ้มผิวโดยตรงให้ใช้วิธีนี้ โดยหุ้มห่อสิ่งอุปกรณ์
ทุกชิ้นอย่างมิดชิดด้วยวัสดุกันน้า กันไอระเหย และทาให้ภายในสิ่งห่อหุ้มมีอากาศเหลืออยู่น้อยที่สุดด้วย
เพื่อป้องกันความชื่นสิ่งอุปกรณ์ส่วนแหลมคมหรือยื่นโพล่ซึ่งอาจแทงทะลุสิ่งหุ้มห่อได้ต้องหุ้มห่อเสียด้วยสิ่ง
กันกระทบกระแทกเพื่อกันการทิ่มตา ถ้าหีบห่อสิ่งอุปกรณ์นั่นบรรจุสิ่งอุปกรณ์จาพวกโลหะปนไปกับสิ่ง
อุปกรณ์จาพวกผ้า กระดาษ พลาสติก หรือ อโลหะอื่น ๆ ด้วย ห้ามใช้วัสดุหรือพวกอโลหะอื่น ๆ ด้วยห้าม
ใช้วัสดุกันสนิมทาโลหะตามวิธีที่ 1 เพราะจะทาให้สิ่งอุปกรณ์ที่มิใช่โลหะสกปรก ในกรณีเช่นนี้สิ่งอุปกรณ์
จาพวกโลหะต้องอยูใ่ นลาดับความเร่งด่วนที่พร้อมจะนาออกมาใช้ก่อนด้วย
3.4.3 วิธีที่ 3 เคลือบด้วยพลาสติกโดยจุ่มสิ่งอุปกรณ์ลงในพลาสติกที่ละลาย
ด้วย ความร้อน เคลือบด้วยพลาสติก โดยจุ่มสิ่งอุปกรณ์ลงในพลาสติกที่ละลายด้วยความร้อน เมื่อยกขึ้น
และทิ้งไว้ให้เย็นพลาสติกจะแข็งตัวเคลือบติดผิวด้านนอกของสิ่งอุปกรณ์นั้นโดยรอบพลาสติกที่เคลือบนี้
แกะออกได้เมื่อจะนาสิ่งอุปกรณ์ไปใช้งานสิ่งอุปกรณ์ที่เคลือบพลาสติกได้ต้องเป็นสิ่งอุปกรณ์ที่ไม่มีร่องรูลึก
มากนักหรือยากต่อการแกะออกสิ่งอุปกรณ์ที่เสียหายง่ายเมื่อถูกน้ามันหรือความร้อน เช่น คอยส์ ฟิวส์ ผ้า
กระดาษ ไม่เหมาะที่ใช้วิธีนี้
3.4.4 วิธีที่ 4 ทาสิ่งอุปกรณ์ให้แห้ง และสะอาด แล้วหุ้มด้วยวัสดุกันน้าและกัน
กระทบกระแทกความสาคัญของกรรมวิธีนี้ก็คือ “ การกันน้า” หรือ “ การป้องกันน้าเข้า “ ซึ่งหมายความ
ว่า ทาการป้องกันสิ่งอุปกรณ์มิให้เกิดความเสียหายเนื่องจากน้า มิใช่เนื่องจากไอน้า ส่วนสิ่งอุปกรณ์ที่แหลม
คมหรือยื่นโพล่ซึ่งอาจแทงทะลุวัสดุกันน้า ได้ต้องหุ้มห่อเสียด้วยสิ่งกันกระทบกระแทก สิ่งหุ้มห่อกันน้านั้น
ต้องทาให้มีอากาศเหลืออยู่น้อยที่สุด
3.4.5 วิธีที่ 5 ทาสิ่งอุปกรณ์ให้แห้งสะอาดและให้การถนอมรักษาตามความ
จาเป็นแล้วหุ้มห่อด้วยวัสดุกันน้าหรือไอระเหยต่าง ๆ โดยมีสิ่งที่มีคุณสมบัติดูดความชื้นใส่รวมกันไปกับสิ่ง
อุปกรณ์สิ่งที่หุ้มห่อนั้นด้วย วิธีนี้ใช้กับสิ่งอุปกรณ์ที่มีธรรมชาติที่อันควรระวังเป็นพิเศษ เนื่องจากอาจ
เสียหายได้เมื่อถูกความชื้น ความชื้นที่กล่าวนี้หมายรวมถึงความชื้นที่มีอยู่ในสิ่งหุ้มห่อขณะเมื่อทาการผนึก
ด้วย สิ่งอุปกรณ์ที่เกี่ยวกับเครื่องจักร เครื่องไฟฟ้า เช่น องค์ประกอบหรือส่วนประกอบต่าง ๆ ซึ่งมิได้มีการ
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ถนอมรักษาด้วยวิธีอื่นให้ใช้การถนอมรักษาด้วยวิธีนี้ และจะใช้วิธีนี้ต่อสิ่งอุปกรณ์ใด ๆ ที่เมื่อการดูด
ความชื้นออกนั้นเป็นการทาให้สิ่งอุปกรณ์เสียหาย ถ้าภายในสิ่งหุ้มห่อมีความชื้นประมาณ 30 % สิ่ง
อุปกรณ์ที่หุ้มห่อไว้นั้นก็จะไม่เกิดสนิม แต่โดยปกติแล้วจะมีความชิ้นประมาณ 20 % เท่านั้น ซึ่งสามารถ
เก็บสิ่งอุปกรณ์ไว้ได้นาน 18 เดือน ถึง 2 ปี
4.3.1 ตรวจสิ่งอุปกรณ์แล้วพิจารณาถึงความจาเป็นที่จะต้องให้การป้องกันสิ่ง
อุปกรณ์ตามความเหมาะสมในการใช้หีบห่อบรรจุ การทาให้เข้าชุด การยึดตรึง การใส่สิ่งกันกระทบ
กระแทก การใช้สิ่งหุ้มห่อและรวมถึงการตรวจพิจารณาคุณลักษณะขนาดรูปร่างความบอบบางของสิ่ง
อุปกรณ์ความยากง่ายของการบรรจุ วิธีการส่ง ที่จะใช้ที่เก็บและตาบลปลายทางด้วย
4.3.2 เลือกหีบห่อที่จะใช้บรรจุตามความเหมาะสม โดยพิจารณาถึงคุณลักษณะ
และข้อจากัดต่าง ๆ ของหีบห่อ น้าหนัก และปริมาตร การนามาใช้ประโยชน์ใหม่ โดยยึดหลักความ
ประหยัดประกอบการพิจารณาด้วย
4.3.3 เตรียมสิ่งป้องกันสภาพของดินฟ้าอากาศภายในหีบห่อตามความเหมาะสม
แล้ว ผนึกด้วยแถบกาวหรือกรรมวิธีผนึกด้วยความร้อน เพื่อให้ชื่อได้ว่าสามารถป้องกันน้าได้เป็นต้น
4.3.4 มีการผูกมัดตรึงหรือกั้นช่องเพื่อป้องกันสิ่งอุปกรณ์เคลื่อนไปมา
4.3.5 ปิดหีบห่อให้เรียบร้อย
4.3.6 คาดสายรัดโลหะหรือสายรัดอื่น ๆ ตามความเหมาะสมเพื่อเพิ่มความ
มั่นคงแข็งแรงของหีบห่อ
4.3.7 ทาเครื่องหมายหีบห่อ เพื่อการจัดส่งไปให้ผู้รับตามที่ได้กาหนดไว้ และ
ก่อนการจัดส่งทุกครั้งต้องทารายการตรวจสอบหีบห่อให้ถูกต้องเรียบร้อยเสียก่อนดังนี้
4.3.7.1 สิ่งอุปกรณ์ที่บรรจุหีบห่อนั้น ได้ผ่านการพิสูจน์ทราบอย่าง
ถูกต้องโดยมิได้เปิดหีบห่อแล้ว
4.3.7.2 การพิสูจน์ทราบตามข้อ 4.3.7.1 นั้นได้เป็นเหตุให้การถนอม
รักษาสิ่งอุปกรณ์เสียไปหรือไม่
4.3.7.3 รายการและจานวนสิ่งอุปกรณ์ที่ระบุไว้ในหีบห่อถูกต้องตรงกับ
ใบรายการสิ่งอุปกรณ์ในหีบห่อหรือไม่
4.3.7.4 เครื่องหมายหีบห่อ รายชื่อผู้รับและตาบลปลายทางถูกต้อง
ชัดเจนหรือไม่
4.3.7.5 ได้ลบเครื่องหมายเก่าบนหีบห่อออกแล้วหรือไม่
4.3.7.6 เครื่องหมายบนหีบห่อทุกชนิดอ่านได้ชัดเจนหรือไม่
4.3.7.7 ขนาดและสีของเครื่องหมายถูกต้องตามทีกาหนดหรือไม่
4.3.7.8 เครื่องหมายบนหีบห่ออยู่ในตาแหน่งที่ถูกต้องหรือไม่
4.3.7.9 ได้มีการคุ้มครองป้องกันเพียงพอหรือไม่
4.3.7.10 ได้มีเครื่องหมายพิเศษที่จาเป็นสาหรับวัสดุอันตราย ไวไฟ
หรือแตกหักเสียหายง่ายไว้บ้างหรือไม่
4.3.7.11 ได้มีเครื่องหมายบอกไว้ด้วยหรือไม่ว่า หีบห่อนั้นเป็นจานวน
หนึ่งในจานวนที่จะต้องจัดส่งรวมไปพร้อมกันในคราวนั้น
4.3.8 เมื่อได้ดาเนินการเกี่ยวกับการควบคุมทางบัญชีแล้ว ก่อนที่จะบรรจุสิ่ง
อุปกรณ์ ส่วนหีบห่อของหน่วยส่ง (หน่วยจ่าย) ต้องดาเนินการ ดังนี้

86
4.3.8.1 ตั้งกรรมการบรรจุหีบห่อ ซึ่งประกอบด้วย
4.3.8.1.1 ผู้แทนผู้บังคับบัญชาหน่วยส่ง 1 นาย เป็นนายทหาร
สัญญาบัตรหรือเทียบเท่า
4.3.8.1.2 เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในการบรรจุหีบห่อและการ
เก็บรักษาสิ่งอุปกรณ์นั้น ๆ อย่างน้อย 2 นาย และเป็นนายทหารสัญญาบัตรอย่างน้อย 1 นาย
4.3.8.2 คณะกรรมการดังกล่าวรับผิดชอบ ดังนี้
4.3.8.2.1 ตรวจสอบสิ่งอุปกรณ์ที่บรรจุในหีบห่อให้มีจานวน
และรายการครบถ้วนถูกต้องตามหลักฐานการจ่าย
4.3.8.2.2 ตรวจการบรรจุหีบห่อให้เป็นไปโดยเรียบร้อย
โดยเฉพาะตราและการผูกมัด
4.3.8.2.3 เมื่อได้ตรวจการบรรจุหีบห่อเรียบร้อยแล้ว ให้ชั่ง
น้าหนักหีบห่อและระบุไว้ แล้วลงนามรับรองไว้ในใบรายการสิ่งอุปกรณ์ในหีบห่อด้วย
4.3.8.3 ลักษณะของตราที่ใช้ประทับบนหีบห่อ ให้หน่วยส่งแจ้งให้หน่วย
รับทราบล่วงหน้าเป็นการถาวรและให้แจ้งทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงลักษณะตรา
4.4 ภาชนะบรรจุที่ใช้ในการจัดส่งมีให้เลือกมากมายหลายขนาดโดยมีขนาด
ตั้งแต่เล็กไปจนถึงขนาดใหญ่มีทั้งชนิดที่ไม่ใคร่แข็งแรงทนทานต่อการใช้งานไปจนถึงชนิดแข็งแรงทนทาน
ต่อการใช้งานและมีทั้งชนิดที่ทาเป็นหีบไม้ ลังไม้โปร่ง ลังไม้ทึบ และกล่องโลหะ (ภาชนะบรรจุที่เป็น
โลหะ) ไม่ว่าเป็นภาชนะบรรจุชนิดใด ๆ ก็มีความจาเป็นต้องใช้บรรจุสิ่งอุปกรณ์อย่างน้อยหนึ่งรายการหรือ
มากกว่า เพื่อประโยชน์ในการขนส่งและการเก็บรักษาทั้งสิ้น ดังนั้นถ้าใช้บรรจุสิ่งอุปกรณ์แต่เพียงรายการ
เดียวก็จะต้องบรรจุให้เต็มภาชนะบรรจุนั้น อย่าให้มีที่เหลือโดยเปล่าประโยชน์ พันธกิจมูลฐานของภาชนะ
บรรจุที่ใช้ในการจัดส่งก็คือ ช่วยป้องกันสิ่งอุปกรณ์ที่บรรจุอยู่ภายในและช่วยให้สะดวกต่อการยกขน ขนาด
ของการห้องกันได้มากน้อยย่อมขึ้นอยู่กับชนิดของภาชนะบรรจุ วัตถุที่ประกอบขึ้นและโครงสร้างของ
ภาชนะบรรจุนั้น ๆ ตาบลปลายทาง ธรรมชาติของสิ่งอุปกรณ์ที่บรรจุอยู่ภายใน และการเสี่ยงภัยข้างหน้า
ภาชนะที่ใช้ในการจัดส่งนั้นถ้ามิได้ทาขึ้นตามคุณลักษณะเฉพาะแล้วต้องเลือกเฉพาะที่เหมาะสมโดยใช้
ประสบการณ์และสิ่งแวดล้อมประกอบกัน
4.5 การสอดกั้นหนุนรองยึดตรึง เป็นกรรมวิธีการป้องกันสิ่งอุปกรณ์ทางกายภาพ
และทางกล เพื่อป้องกันมิให้สิ่งอุปกรณ์ภายในหีบห่อเลื่อนไหล หรือเคลื่อนที่ได้กลับไปกลับมาเป็นการทา
ให้สิ่งอุปกรณ์ติดแน่นอยู่ภายในหีบห่อได้อย่างดี ส่วนการใช้สิ่งกันกระทบกระแทกก็เพื่อป้องกันสิ่งอุปกรณ์
ชารุดเสียหายทางกายภาพและทางกลเมื่อมีการกระทบกระแทกหรือการสั่นสะเทือน
4.6 ปัญหาอันเกี่ยวกับการบรรจุหีบห่อ เหตุมูลฐานของการบรรจุหีบห่อไม่ว่าจะ
เป็นสิ่งอุปกรณ์ชนิดใดก็ตามอยู่ที่การให้การป้องกันอันตรายในการจัดส่งสิ่งอุปกรณ์นั้นอย่างเพียงพอหรือไม่
อุบัติเหตุเล็ก ๆ น้อยที่อาจเป็นความเสียหายอาจเกิดขึ้นได้ทั้งในระหว่างที่หีบห่อสิ่งอุปกรณ์ได้เดินทางออก
จากผู้ส่งไปแล้ว และอยู่ในระหว่างการดาเนินกรรมวิธีนาสิ่งอุปกรณ์เข้า ซึ่งเป็นการยากที่จะประเมินค่า
ของความเสียหายที่จะเกิดขึ้น ซึ่งมีทางเป็นไปได้อย่างมากมายในระหว่างการขนส่งจนกว่าหีบห่อสิ่ง
อุปกรณ์นั้นจะถึงที่หมายปลายทางนั้นด้วย
4.7 การบรรจุหีบห่อขนาดเล็กน้าหนักเบา ๆ ขั้นแรกต้องใช้วัสดุป้องกันกระทบ
กระแทก เช่น กระดาษฝอยหรือแผ่นโฟมสอดกั้นเสียก่อนประสิทธิผลในการใช้กระดาษย่อมหรือแผ่นโฟมส
อดกั้นและหนุนรองขึ้นอยู่กับความแข็งแรงทนทานต่อความชื้นของวัสดุนั้นในเมื่อไม่มีสิ่งปิดกั้นป้องกันให้
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วัสดุที่ใช้ภายในประเทศมักดูดซึมความชื้นได้เร็วอันเป็นเหตุให้เสียความคงทน ส่วนชนิดที่ต้านทานสภาพ
อากาศได้ย่อมมีความคงทนต่อการดูดความชื้นได้มากกว่า กระดาษฝอยหรือแผ่นโฟมนิยมใช้กันมาก ใน
การใช้สอดกั้นภายในภาชนะบรรจุที่ทาด้วยวัสดุสังเคราะห์หรือโฟมเพราะสิ่งอุปกรณ์ที่บรรจุอยู่ภายในนั้น
โดยปกติแล้วเป็นของเล็กน้าหนักเบา และไม่จาเป็นต้องใช้การสอดกั้นหนุนรองที่แข็งแรงกว่านี้ วัสดุที่มี
ลักษณะย่นใช้กันมากกว่าอย่างอื่น เพราะว่ากันกระทบกระแทกได้ดีกว่าและราคาถูกอย่าปล่อยให้มีช่องว่าง
ภายในต้องใช้วัสดุสอดกั้นหนุนรองเพื่อกันสิ่งอุปกรณ์เคลื่อนที่ ในกรณีนี้ถ้าใช้วัสดุเป็นชิ้นเดียวสอดกั้นหรือ
หนุนรองแล้วผนึกให้แน่นจะทนทานต่อการกระทบกระเทือนหรือความากดดันได้ทุกด้าน
4.8 การบรรจุหีบห่อขนาดใหญ่ สิ่งอุปกรณ์ขนาดใหญ่ต้องการความสนใจเป็น
พิเศษ เพื่อให้เชื่อได้ว่า ได้มีการให้ความคุ้มครองป้องกันสิ่งอุปกรณ์อย่างเพียงพอแล้ว สิ่งอุปกรณ์นี้ต้อง
ติดตั้งกับส่วนฐานของภาชนะบรรจุ เว้นช่องว่างไว้อย่างน้อย 1 นิ้ว ทางด้านล่าง ด้านข้าง และด้านบนสุด
ของฝาหีบห่อ และโดยปกติแล้วจะไม่ยึดตรึงสิ่งอุปกรณ์กับฝาเหล่านี้ เพราะจะทาให้ฝาโค้งงอและกดดันต่อ
ภาชนะบรรจุ
4.8.1 ลังไม้โปร่งสาหรับบรรจุสิ่งอุปกรณ์ขนาดใหญ่และหนักนั้น จะต้อง
มีส่วนฐานที่แข็งแรงทนทานสามารถรองรับสิ่งอุปกรณ์ได้อย่างมั่นคง โดยมีวิธียึดตรึงให้เลือกใช้อยู่หลายวิธี
ลังไม้โปร่งที่มีไม้รองหรือกะบะรองนับว่าเป็นภาชนะบรรจุที่เหมาะสมที่จะใช้ในการนี้
4.8.2 หลังจากติดตั้งยึดตรึงสิ่งอุปกรณ์ติดกับส่วนฐานของลังไม้โปร่ง
เพื่อห้องกันการเลื่อนไหลทางดิ่งแล้ว ก็ต้องมีการสอดกั้นหนุนรองเพื่อป้องกันการเลื่อนไหลทางระดับอีก
ด้วย จะต้องติดตั้งยึดตรึงสิ่งอุปกรณ์ให้ติดกับส่วนฐานของลังไม้โปร่งเท่านั้น และการสอดกั้นหนุนรองก็ต้อง
ทาให้แน่นหนามั่นคงพอด้วย
4.9 การป้องกันน้าเข้าหีบห่อ การบรรจุหีบห่อนั้นเริ่มมาตั้งแต่การพิจารณาถึงสิ่ง
อุปกรณ์ที่จะบรรจุการเลือกภาชนะบรรจุ การกาหนดการสอดกั้นหนุนรอง การใส่สิ่งกันกระทบกระแทก
และความพร้อมของสิ่งอุปกรณ์ที่บรรจุลงในหีบห่อ ขั้นต่อไปที่จะต้องกาหนดขึ้นในเมื่อมีความจาเป็นก็คือ
การป้องกันน้าเข้าในรูปของกระดาษกรุใน หรือสิ่งหุ้มห่อที่มีลักษณะเฉพาะเช่นป้องกันน้า เพื่อป้องกันความ
เสื่อมเสีย การถนอมรักษาและการหุ้มห่อเพื่อป้องกันน้า (มิใช่ป้องกันไอน้า) ในการเพิ่มสิ่งป้องกันน้าจะต้อง
ป้องกันให้ปราศจากฝุ่น ความสกปรนและวัตถุแปลกถิ่นและไม่ควรใช้สิ่งป้องกันน้าเพิ่มขึ้นอีกในเมื่อภายใน
สิ่งหุ้มห่อนั้นได้มีสิ่งกันน้าโดยเฉพาะแล้ว
4.9.1 การจะใช้สิ่งป้องกันน้าชนิดใดโดยเฉพาะ ย่อมขึ้นอยู่กับลักษณะ
ภายนอกของภาชนะบรรจุ ความมุ่งหมายในการใช้สิ่งป้องกันน้านั้น โดยพิจารณาจากความจาเป็น
ดังต่อไปนี้
4.9.1.1 ซองกระดาษกรุในหีบห่อและสิ่งหุ้มห่อซึ่งได้ปิดผนึก
เรียบร้อยแล้วใช้เป็นสิ่งป้องกันน้าได้
4.9.1.2 ซองกระดาษกรุในลังไม้โปร่ง และผ้าห่อหุ้มใช้ป้องกัน
น้าได้ดี ทั้งยังทาให้มีการถ่ายเทอากาศได้สะดวกด้วย ผ้าหุ้มห่อที่ทาจากวัสดุที่ป้องกันน้าได้จะช่วยป้องกัน
หรือ ผ่อนคลายความเสียหายที่เกิดจากพายุหรือจากน้าหนักของสิ่งอุปกรณ์ได้ ทั้งยังไม่เป็นที่ขังน้าอย่าใช้
ผ้าหุ้มรองส่วนฐานของลังไม้หรือปูพื้น เพราะจะทาให้การระบายอากาศเสียไปด้วย
4.9.2 ซองกระดาษกรุในหีบห่อจะต้องทาให้ใหญ่พอ เพราะภาชนะ
บรรจุจะเป็นตัวรองรับน้าหนักทั้งหมดของสิ่งอุปกรณ์ไว้ การใช้ซองกระดาษกรุไม้ไผ่ และไม่บรรจุสิ่ง
อุปกรณ์ให้กับซองกระดาษกรุในจนเกินไปเสร็จแล้วพับปิดผนึกตอนบนของซองกระดาษกรุในให้เรียบร้อย
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ถ้าเป็นหีบห่อขนาดใหญ่ให้ใช้กระดาษกันน้าปิดทับตอนบนของซองกระดาษกรุในที่พับปิดผนึกแล้วนี้อีก
ชั้นหนึ่ง
5. หีบห่อเพื่อการส่งและรับสิ่งอุปกรณ์
5.1 หีบห่อเพื่อการส่งและรับสิ่งอุปกรณ์ แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ
5.1.1 หีบห่อหมุนเวียน เป็นหีบห่อที่จะต้องนามาใช้ในการส่งและรับสิ่ง
อุปกรณ์ในครั้งต่อไป หน่วยรับจะต้องส่งคืนหน่วยส่งจะดัดแปลงยุบรวมแก้ไขหรือดาเนินการเพื่อการอื่นใดไม่ได้
การส่งคืนให้ส่งคืนในโอกาสที่จะต้องส่งสิ่งอุปกรณ์มายังหน่วยส่ง หากไม่มีสิ่งอุปกรณ์ที่จะส่งและมีหีบห่อ
หมุนเวียนมาก ก็ให้ดาเนินการส่งคืนหีบเปล่า
5.1.2 หีบห่อทั่วไป เป็นหีบห่ออื่น ๆ ที่สายงานที่รับผิดชอบมิได้กาหนดว่า
เป็นประเภทหมุนเวียนหน่วยรับมีสิทธิที่จะดัดแปลง ยุบรวมแก้ไขดาเนินการอย่างใดก็ได้
5.2 เป็นหน้าที่ของสายงานที่รับผิดชอบในการจัดหาหีบห่อ และกาหนดรายละเอียด
เกี่ยวกับหีบห่อในความรับผิดชอบของตน
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บทที่ 1
กล่ าวนา
1. ความมุ่งหมาย
1.1 แนวสอนวิชาการซ่อมบารุ งและการปรนนิบตั ิบารุ งยุทโธปกรณ์ที่จดั ทาขึ้น
ใหม่น้ ีมุ่งหมายที่จะใช้ประกอบการบรรยายในหลักสู ตรการศึกษาของ
รร.พธ.พธ.ทบ.ซึ่ง
สามารถใช้ได้กบั หลักสู ตรตามแนวทางรับราชการ เช่น หลักสู ตรชั้นนายพัน, ชั้นนายร้อย, นาย
สิ บอาวุโส
หลักสู ตรนักเรี ยนนายสิ บหรื อหลักสู ตรเฉพาะหน้าที่ที่เกี่ยวกับการซ่อมบารุ ง
นอกจากนั้นยังใช้เป็ นคู่มือของผูบ้ งั คับบัญชานายทหารฝ่ ายอานวยการ ครู อาจารย์ ในรร.พธ.พธ.
ทบ.และเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบตั ิงานเกี่ยวกับการส่ งกาลังและซ่อมบารุ งอีกด้วย
1.2 แนวสอนเล่มนี้เป็ นเล่มหนึ่งในจานวน 2 เล่ม ซึ่งในเล่มนี้จะกล่าวถึงระเบียบ
ปฏิบตั ิและระบบการซ่อมบารุ ง การปรนนิบตั ิบารุ ง และการดาเนินการต่อชิ้นส่ วนซ่อมตามอัตรา
พิกดั และชิ้นส่ วนซ่อมที่สะสม ตามระเบียบของกองทัพบกที่กาหนดไว้โดยเฉพาะ ส่ วนอีกเล่ม
หนึ่งจะเป็ นแนวสอนวิชาการซ่อมบารุ งและการปรนนิบตั ิบารุ งยุทโธปกรณ์สาย พลาธิการ ที่
จาเป็ นต้องแยกออกเป็ น 2 เล่ม ก็เพื่อให้สะดวกต่อการค้นคว้าและให้มีรูปเล่มกระทัดรัดขึ้น
1.3 ผูท้ ี่ใช้แนวสอนเล่มนี้ถา้ เห็นว่ามีขอ้ ความที่สมควรจะแก้ไข หรื อเสนอแนะใน
ข้อความนี้ยงั ขาดตกบกพร่ อง หรื อผิดพลาดไปจากระเบียบ คาสั่งที่กาหนดไว้ กรุ ณาให้
ข้อเสนอแนะที่ควรแก้ไขเพิ่มเติมไปยัง กองการศึกษา รร.พธ.พธ.ทบ. ถนนประชาราษฎร์สาย 2
แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กทม.10800 โดยตรงด้วย
2. ขอบเขตของแนวการสอน
2.1 แนวสอนเล่มนี้เป็ นแนวสอนที่ได้เรี ยบเรี ยงขึ้นจากแนวสอนเล่มเดิม แต่ได้มา
จัดรู ปเล่มและเรี ยบเรี ยงเสี ยใหม่ให้มีบทมีตอนและสารบัญ ให้ง่ายต่อการตรวจค้นยิง่ ขึ้น
2.2 หลักฐานอ้างอิงที่ใช้ในการเรี ยบเรี ยงแนวสอนเล่มนี้ได้แก่
2.2.1 ระเบียบกองทัพบกว่าด้วยการซ่อมบารุ งยุทโธปกรณ์ พ.ศ.2524 ลง
22เม.ย.2524
2.3 คาสั่ง คาแนะนาและคู่มือทางเทคนิคต่าง ๆ ที่สายยุทธบริ การใช้เป็ น
หลักฐานในการซ่อมบารุ งและปรนนิบตั ิบารุ ง
2.4ระเบียบกองทัพบกว่าด้วยชิ้นส่ วนซ่อมตามอัตราพิกดั และชิ้นส่ วนซ่อมที่
สะสมพ.ศ.2512 ลง 9 มิ.ย.12
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บทที่ 2
ตอนที่ 1
คาจากัดความ
คาจากัดความในแนวสอนนี้ใช้ขอ้ ความตามระเบียบกองทัพบกว่าด้วยการซ่อม
บารุ งยุทโธปกรณ์ พ.ศ.2524 ลงวันที่ 22 เมษายน 2524
1.ยุทโธปกรณ์ ( Equipment ) หมายถึงสิ่ งอุปกรณ์ ที่จดั ประจาบุคคลหรื อ
ประจาหน่วยตามที่กาหนดไว้ในอัตราการจัดและยุทโธปกรณ์ ( อจย. ) ตามอัตราสิ่ งอุปกรณ์
( อสอ. ) หรื อตามอัตราอื่นใด และหมายรวมถึงสิ่ งอุปกรณ์ประเภท 4 สิ่ งอุปกรณ์ในการพัฒนา
และสิ่ งอุปกรณ์ในความรับผิดชอบของคลังสายยุทธบริ การด้วย เว้นเครื่ องบิน
2.การซ่ อมบารุง ( Maintenance ) หมายถึง การกระทาใด ๆ ที่มุ่งหมายจะ
รักษายุทโธปกรณ์ต่าง ๆ ให้อยูใ่ นสภาพที่ใช้การได้ หรื อมุ่งหมายทีจะทาให้ยทุ โธปกรณ์ที่ชารุ ด
กลับคืนมาอยูใ่ นสภาพที่ใช้การได้ และให้หมายรวมถึงการตรวจสภาพ การทดสอบ การบริ การ
การซ่อมแก้ การซ่อมใหญ่ การซ่อมสร้าง การดัดแปลง และการซ่อมคืนสภาพ
3.การตรวจสภาพ (Inspection) หมายถึงการพิจารณาถึงสภาพการใช้งาน
ได้ของยุทโธปกรณ์ โดยการเปรี ยบเทียบคุณลักษณะทางฟิ สิ คส์ ทางเคมี ทางจักรกล และทาง
ไฟฟ้ า ตามมาตรฐานที่ได้กาหนดไว้
4.การทดสอบ(Test)หมายถึงการพิสูจน์ทราบสภาพการใช้การได้ของ
ยุทโธปกรณ์และการค้นหาข้อบกพร่ องทางไฟฟ้ า ทางเคมี ทางจักรกล โดยการใช้เครื่ องมือหรื อ
วิธีการทดสอบต่าง ๆ
5.การบริการ (Service)หมายถึง การทาความสะอาด การดูแลรักษา การประจุ
ไฟฟ้ า การเติมน้ ามันเชื้อเพลิง น้ ามันหล่อลื่น การเติมสารระบบความเย็น และการเติมลม การ
เติมก๊าซ นอกจากนั้น ยังหมายรวมถึงความต้องการบริ การพิเศษต่าง ๆ ที่อาจกาหนดขึ้นตาม
ความจาเป็ น เช่น การพ่นสี การหล่อลื่น ฯลฯ เป็ นต้น
6.การซ่ อมแก้ (Repair) หมายถึงการซ่อมยุทโธปกรณ์ชารุ ดให้ใช้การได้และ
หมายรวมถึง การปรับ การถอดเปลี่ยน การเชื่อม การย้า และการทาให้แข็งแรง
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7.การซ่ อมใหญ่ (Overhaul)หมายถึง การซ่อมยุทโธปกรณ์ที่ชารุ ดให้ใช้การ
ได้อย่างสมบูรณ์ โดยกาหนดมาตรฐานการซ่อมบารุ งไว้เป็ นเอกสารโดยเฉพาะ การซ่อมใหญ่
อาจกระทาให้สาเร็จได้โดยการแยกส่ วนประกอบ การตรวจสภาพส่ วนประกอบ การประกอบ
ส่ วนประกอบย่อยและชิ้นส่ วนต่างๆ ทั้งนี้จะต้องมีการตรวจสภาพและทดสอบการปฏิบตั ิการ
ประกอบด้วย
8.การซ่ อมสร้ าง (Rebuild) หมายถึงการซ่อมยุทโธปกรณ์ที่ชารุ ดให้กลับคืน
สู่ สภาพมาตรฐานอันใกล้เคียงกับสภาพเดิม หรื อเหมือนของใหม่ ทั้งในรู ปร่ าง คุณสมบัติในการ
ทางานและอายุของการใช้งาน การซ่อมสร้างอาจกระทาให้สาเร็จได้โดยการถอดชิ้นส่ วนของ
ยุทโธปกรณ์น้ นั ออก เพื่อนาไปตรวจสภาพชิ้นส่ วนและส่ วนประกอบและทาการซ่อมแก้หรื อ
เปลี่ยนชิ้นส่ วนประกอบที่ชารุ ด หรื อใช้การไม่ได้ แล้วนามาประกอบเป็ นยุทโธปกรณ์ข้ ึนต่อไป
9.การดัดแปลงแก้ไข (Modification) หมายถึง การเปลี่ยนแปลง
ยุทโธปกรณ์ตามคาสั่งการดัดแปลง
การดัดแปลงนี้ตอ้ งไม่เปลี่ยนลักษณะมูลฐานเดิมของ
ยุทโธปกรณ์ เพียงแต่เพื่อเปลี่ยนภารกิจหรื อความสามารถในการทางานและเพิ่มความปลอดภัย
แก่ผใู ้ ช้ และเพื่อผลที่ตอ้ งการตามแบบที่กาหนดให้เปลี่ยนแปลงนั้น
10.การซ่ อมคืนสภาพ(Reclamation)หมายถึงการดาเนินกรรมวิธีซ่อม
ยุทโธปกรณ์ที่ใช้การไม่ได้ เลิกใช้ ละทิง้ หรื อเสี ยหายแล้วให้ใช้ประโยชน์ได้ หรื อซ่อมชิ้นส่ วน
ส่ วนประกอบ หรื อองค์ประกอบของยุทโธปกรณ์เหล่านั้น ให้ใช้ประโยชน์ได้ และนากลับคืน
สายส่ งกาลังต่อไป
11.การปรนนิบัติบารุง (Preventive Maintenance) หมายถึงการดูแล
และการให้บริ การโดยเจ้าหน้าที่ เพื่อมุ่งประสงค์ที่จะรักษายุทโธปกรณ์และเครื่ องมือเครื่ องใช้ให้
อยูใ่ นสภาพที่ใช้การได้ดี โดยจัดให้มีระบบการตรวจสภาพ การตรวจค้น และการแก้ไข
ข้อบกพร่ องก่อนที่จะเกิดขึ้น หรื อที่จะชารุ ดมากขึ้น
12.ถอดปรน (Cannibalization) หมายถึง การถอดชิ้นส่ วนและ
ส่ วนประกอบตามที่ได้รับอนุมตั ิจากยุทโธปกรณ์ครบชุด หรื อองค์ประกอบที่เกี่ยวข้อง ซึ่ง
สามารถซ่อมได้แต่ไม่คุม้ ค่าหรื อที่จาหน่ายแล้ว เพื่อนาไปใช้ประโยชน์ให้แก่ยทุ โธปกรณ์อื่น
13.ยุบรวม(Cannibalize)หมายถึงการถอดชิ้นส่ วนใช้การได้จาก
ยุทโธปกรณ์หนึ่งไปประกอบกับอีกยุทโธปกรณ์หนึ่ง
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ตอนที่ 2
การแบ่ งประเภทของการซ่ อมบารุง
1.ประเภทของการซ่ อมบารุง ให้แบ่งการซ่อมบารุ งออกเป็ น 4 ประเภท ดังนี้.1.1 การซ่อมบารุ งระดับหน่วย (Organization Maintenance)
1.2การซ่อมบารุ งสนับสนุนโดยตรง (Direct Support Maintenance)
1.3การซ่อมบารุ งสนับสนุนทัว่ ไป (General Support Maintenance)
1.4การซ่อมบารุ งระดับคลัง (Depot Maintenance)
2.การซ่ อมบารุงระดับหน่ วย คือ การซ่อมบารุ งยุทโธปกรณ์ที่อยูใ่ นความครอบครอง
ของหน่วยที่ใช้ยทุ โธปกรณ์น้ นั โดยผูใ้ ช้หรื อพลประจายุทโธปกรณ์และช่างซ่อมของหน่วย การ
ซ่อมบารุ งประเภทนี้ประกอบด้วย การตรวจสภาพ การทาความสะอาด การบริ การ การรักษา การ
หล่อลื่น การปรับตามความจาเป็ น การเปลี่ยนชิ้นส่ วนซ่อมเล็ก ๆ น้อย ๆ การซ่อมบารุ งระดับ
หน่วยจะกระทาอย่างจากัดตามคู่มือหรื อคาสั่งหรื อผังการซ่อมบารุ ง(Maintenance
Allocation Chart) ที่อนุญาตให้กระทาได้ในระดับนี้
3.การซ่ อมบารุงสนับสนุนโดยตรง คือ การซ่อมบารุ งที่อนุมตั ิให้กระทาต่อยุทโธปกรณ์
ที่อยูใ่ นความรับผิดชอบการซ่อมบารุ งของหน่วยสนับสนุนโดยตรง ซึ่งเป็ นหน่วยที่กาหนดขึ้น
ตามอัตราการจัด และยุทโธปกรณ์ (อจย.) หรื ออัตราเฉพาะกิจ (อฉก.) และบ่งถึงภารกิจการซ่อม
บารุ งดังกล่าวไว้การซ่อมบารุ งสนับสนุนโดยตรง เป็ นการซ่อมแก้อย่างจากัดต่อยุทโธปกรณ์ครบ
ชุดหรื อซ่อมแก้ส่วนประกอบที่ใช้งานไม่ได้ เพื่อสนับสนุนหน่วยใช้ ประกอบด้วยการซ่อมและ
การเปลี่ยนส่ วนที่ใช้งานไม่ได้รวมทั้งการซ่อมและการเปลี่ยนส่ วนประกอบย่อย
(Subassemblies) และส่ วนประกอบธรรมดา (Assemblies)
4.การซ่ อมบารุงสนับสนุนทัว่ ไป คือ การซ่อมแก้ยทุ โธปกรณ์ที่ใช้งานไม่ได้ที่เกินขีด
ความสามารถของการซ่อมบารุ งสนับสนุนโดยตรง
เพื่อส่ งกลับเข้าสายการส่ งกาลังหรื อเพื่อ
สนับสนุนการแลกเปลี่ยน (Direct Exchange) รวมทั้งทาการซ่อมส่ วนประกอบใหญ่และ
ส่ วนประกอบย่อย เพื่อส่ งเข้าสายการส่ งกาลัง
5.การซ่ อมบารุงระดับคลัง คือการซ่อมบารุ งโดยหน่วยซ่อมขั้นคลังของกรมฝ่ ายยุทธ
บริ การ ซึ่งจะทาการซ่อมใหญ่ยทุ โธปกรณ์ที่ใช้งานไม่ได้ให้กลับคืนอยูใ่ นสภาพที่ใช้งานได้อย่าง
สมบูรณ์ตามคู่มือทางเทคนิค หรื อทาการซ่อมสร้างยุทโธปกรณ์ให้อยูใ่ นสภาพเหมือนของใหม่
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บทที่ 3
หน้ าที่และความรับผิดชอบในการซ่ อมบารุง
1 การซ่ อมบารุงระดับหน่ วย เป็ นความรับผิดชอบของผู้บังคับหน่ วยใช้ ยุทโธปกรณ์ น้ัน
จะต้ องจัดให้ มกี ารดาเนินการดังนี.้ 1.1 ทาการปรนนิบตั ิบารุ งยุทโธปกรณ์ตามคู่มือการปรนนิบตั ิบารุ ง หรื อคาสั่งการ
หล่อลื่นสาหรับยุทโธปกรณ์ชนิดนั้นโดยเคร่ งครัด
1.2 ทาการซ่อมบารุ งระดับหน่วยตามที่กาหนดไว้ในคู่มือทางเทคนิคหรื อตามที่
สายยุทธบริ การกาหนดให้กระทา
1.3 ถ้ายุทโธปกรณ์ชารุ ดหรื อจาเป็ นต้องปรนนิบตั ิบารุ งเกินกว่าที่กาหนดไว้ ให้
ส่ งไปรับการซ่อมหรื อรับการปรนนิบตั ิบารุ งที่หน่วยสนับสนุนโดยตรง
1.4 ก่อนส่ งยุทโธปกรณ์ไปดาเนินการ ให้หน่วยใช้แจ้งให้หน่วยสนับสนุน
โดยตรงทราบก่อน เมื่อได้รับแจ้งให้ส่งยุทโธปกรณ์ไปทาการซ่อมแล้วจึงจัดส่ งไป
ในกรณี ที่หน่วยสนับสนุนโดยตรงสามารถส่ งชุดซ่อมมาซ่อมยังหน่วยใช้ได้ ก็อาจจะ
ส่ งชุดซ่อมมาทาการซ่อมให้ ทั้งนี้หน่วยสนับสนุนโดยตรงจะต้องพิจารณาถึงการประหยัดและ
สถานการณ์ดว้ ย
1.5 ก่อนส่ งยุทโธปกรณ์ไปซ่อมที่หน่วยสนับสนุนโดยตรงหน่วยใช้จะต้องทาการ
ปรนนิบตั ิบารุ ง และทาการซ่อมบารุ งในขั้นต้นของตนให้เรี ยบร้อยก่อน
1.6 ชิ้นส่ วนซ่อมตามอัตราพิกดั เมื่อใช้ไปแล้วให้ทาการเบิกทดแทนไปยังหน่วย
สนับสนุนโดยตรงทันที การเบิกให้ปฏิบตั ิตามระเบียบกองทัพบก ว่าด้วยการส่ งกาลังสิ่ งอุปกรณ์
ประเภท 2 และ 4
1.7 การส่ งยุทโธปกรณ์ไปซ่อม ให้ปฏิบตั ิตามระเบียบกองทัพบก ว่าด้วยการรับส่ ง สิ่ งอุปกรณ์ พ.ศ.2500
1.8 ในการซ่อมบารุ งหรื อการปรนนิบตั ิบารุ งระดับหน่วย พลประจายุทโธปกรณ์
มีหน้าที่ช่วยเหลือช่างซ่อมของหน่วย
1.9 ขอบเขตของการซ่อมบารุ ง ให้ปฏิบตั ิตามคู่มือ คาสัง่ หรื อระเบียบที่กาหนด
ไว้เป็ นรายยุทโธปกรณ์
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2 การซ่ อมบารุงสนับสนุนโดยตรง ผู้บังคับหน่ วยซ่ อมบารุงสนับสนุนโดยตรงมีหน้ าที่
รับผิดชอบการซ่ อมบารุงยุทโธปกรณ์ ทสี่ ่ งมาซ่ อมยังหน่ วยของตน และมีหน้ าทีร่ ับผิดชอบใน
การส่ งกาลังชิ้นส่ วนซ่ อม หน่ วยซ่ อมบารุงสนับสนุนโดยตรงต้ องให้ การสนับสนุนโดยใกล้ชิดต่ อ
หน่ วยใช้ ดังนี.้ 2.1 ทาการซ่อมยุทโธปกรณ์ที่หน่วยใช้ และที่อยูใ่ นความรับผิดชอบส่ งมาซ่อม
2.2 พิจารณาจัดชุดซ่อมเคลื่อนที่ไปทาการซ่อม ณ ที่ต้ งั หน่วยใช้ ถ้าสามารถทาได้
และประหยัดกว่าการให้หน่วยใช้ส่งยุทโธปกรณ์มาซ่อมที่หน่วยสนับสนุนโดยตรง หรื อทาการ
ซ่อมโดยการแลกเปลี่ยนโดยตรง
2.3 ให้ความช่วยเหลือทางเทคนิคแก่หน่วยใช้ เพื่อลดข้อขัดข้องและทาให้
เครื่ องมือปฏิบตั ิงานได้ดีข้ ึน
2.4 ช่วยเหลือหน่วยใช้ในการหาสาเหตุขอ้ ขัดข้องของยุทโธปกรณ์
2.5 ทาการกูซ้ ่อมยุทโธปกรณ์ของหน่วยใช้ เมื่อได้รับการร้องขอ
2.6 ทาการซ่อมแบบยุบรวม เมื่อจาเป็ นและได้รับอนุมตั ิแล้ว
2.7 สนับสนุนชิ้นส่ วนซ่อมตามอัตราพิกดั และชิ้นส่ วนซ่อมตามความต้องการ
ให้แก่หน่วยใช้
2.8 ยุทโธปกรณ์ที่ซ่อมเสร็จแล้ว ให้ส่งกลับคืนหน่วยใช้ การส่ งคืนให้ปฏิบตั ิตาม
ระเบียบกองทัพบก ว่าด้วยการรับ - ส่ งสิ่ งอุปกรณ์ พ.ศ.2500 หรื อส่ งไปเป็ นสิ่ งอุปกรณ์สารอง
การซ่อม (Maintenance Float) ในกรณี ที่ได้ทาการซ่อมโดยการแลกเปลี่ยนกับหน่วยใช้
2.9 รักษาระดับการสะสมชิ้นส่ วนซ่อมตามที่ได้รับอนุมตั ิ

(ASL) Authorized

Stockage List

2.10 ขอบเขตการซ่อมบารุ ง ให้ปฏิบตั ิตามคู่มือ ระเบียบ หรื อคาสั่งที่กาหนดไว้
เป็ นรายยุทโธปกรณ์ (Direct Support Unit List)
3 การซ่ อมบารุงระดับหน่ วยสนับสนุนทัว่ ไป ผู้บังคับหน่ วยซ่ อมบารุ งสนับสนุนทัว่ ไป
มีหน้ าทีร่ ับผิดชอบในการสนับสนุนหน่ วยซ่ อมบารุงสนับสนุนโดยตรงในเขตพืน้ ทีท่ รี่ ับผิดชอบ
ขอบเขตหน้ าทีข่ องหน่ วยซ่ อมบารุงสนับสนุนทัว่ ไป มีดังนี.้ 3.1 รับยุทโธปกรณ์เพื่อทาการซ่อมหรื อทาการซ่อมใหญ่จากหน่วยซ่อมบารุ ง
สนับสนุนโดยตรงจากตาบลรวบรวม หน่วยส่ งกาลังและหน่วยอื่น ๆ ที่มีความรับผิดชอบในการ
ซ่อมบารุ ง
3.2 ทาการซ่อมใหญ่
3.3 ส่ งยุทโธปกรณ์ที่ซ่อมเสร็จแล้วเข้าสายการส่ งกาลัง
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4 การซ่ อมบารุงระดับคลัง ดาเนินการซ่ อมโดยหน่ วยทีม่ หี น้ าทีต่ ามอัตราการจัดให้ ทา
การซ่ อมบารุงระดับคลัง โดยกรมฝ่ ายยุทธบริการหรือกรมฝ่ ายกิจการพิเศษนั้น เป็ นผู้รับผิดชอบ
การซ่ อมบารุงระดับคลัง ให้ ดาเนินการดังนี.้ 4.1 กรมฝ่ ายยุทธบริ การเป็ นผูพ้ ิจารณาว่ายุทโธปกรณ์ใดที่อยูใ่ นความรับผิดชอบ
ของตนจะมีการซ่อมระดับคลัง
4.2 ทาการซ่อมบารุ งยุทโธปกรณ์ให้ได้มาตรฐานตามที่กาหนดไว้ในคู่มือประจา
ยุทโธปกรณ์น้ นั หรื อตามคู่มือของบริ ษทั ผูผ้ ลิต
4.3 กรมฝ่ ายยุทธบริ การรับผิดชอบ พิจารณากาหนดแนวความคิดในการซ่อม
บารุ งระดับคลัง เมื่อได้แจกจ่ายยุทโธปกรณ์น้ นั ให้หน่วยใช้ โดยกาหนดว่าจะต้องทาการซ่อม
บารุ งระดับคลังเมื่อใด
4.4 ยุทโธปกรณ์ที่จะนามาซ่อมประเภทนี้ ค่าซ่อมไม่ควรเกิน 65 % ของราคา
จัดหาใหม่
4.5 กรมฝ่ ายยุทธบริ การรับผิดชอบการวางแผนในรายละเอียด ได้แก่จานวน
ยุทโธปกรณ์ที่จะเข้ารับการซ่อม ความต้องการชิ้นส่ วนซ่อม ตลอดจนแผนการซ่อม โดยต้อง
จัดทาให้แล้วเสร็จก่อนกาหนดการซ่อมไม่นอ้ ยกว่า 3 ปี และให้เสนอความต้องการในการซ่อม
เข้ารับการจัดสรรงบประมาณล่วงหน้า 3 ปี
4.6 เมื่อซ่อมเสร็จแล้วให้ส่งขึ้นบัญชีคุมของกรมฝ่ ายยุทธบริ การ เพื่อการแจกจ่าย
ใหม่
5
กรมฝ่ ายยุทธบริการและกรมฝ่ ายกิจการพิเศษ ทีร่ ับผิดชอบสิ่ งอุปกรณ์ ตามระเบียบ
กองทัพบก ว่ าด้ วยความรับผิดชอบในสิ่ งอุปกรณ์ พ.ศ.2535 มีหน้ าทีแ่ ละความรับผิดชอบในการ
ซ่ อมบารุงดังนี.้
5.1 กาหนดหลักการและคาสั่ง หรื อคาแนะนาทางเทคนิค ได้แก่
5.1.1 แผนผังการแบ่งมอบการซ่อมบารุ งระดับต่าง ๆ

(Maintenance

Allocattion Chart)

5.1.2 คู่มือการใช้ยทุ โธปกรณ์
5.1.3 คู่มือทางเทคนิค
5.1.4 คาสั่งการหล่อลื่น
5.1.5 คาสั่งการดัดแปลงยุทโธปกรณ์
5.1.6 คาแนะนาทางเทคนิคเกี่ยวกับคุณลักษณะและการใช้เครื่ องมือ
เครื่ องทดสอบและเครื่ องอุปกรณ์
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5.1.7 คาแนะนาเกี่ยวกับเทคนิคของการซ่อมบารุ ง

วิธีดาเนินการและ

การวางผังโรงงานซ่อม
5.1.8 บัญชีรายชื่อชิ้นส่ วนซ่อมที่ใช้ในการซ่อมบารุ งทุกประเภท
5.2 ตรวจสอบทางเทคนิคเกี่ยวกับการซ่อมบารุ งยุทโธปกรณ์ของหน่วยต่าง ๆ
5.3 ให้ความช่วยเหลือและคาแนะนาแก่ผบู ้ งั คับหน่วยทหารในเรื่ องที่เกี่ยวกับการ
ซ่อมบารุ งระดับหน่วย การซ่อมบารุ งสนับสนุนโดยตรง และการซ่อมบารุ งสนับสนุนทัว่ ไป
5.4 ทาการตรวจการซ่อมบารุ งให้เป็ นไปตามระเบียบการซ่อมบารุ งกาหนดไว้
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โครงสร้ างของการซ่ อมบารุงของ ทบ.โดยสั งเขป
ประเภทการซ่อมบารุ ง
ขอบเขตของงาน
การซ่ อมบารุงระดับหน่ วย
งานทีป่ ฏิบัติโดยผู้ใช้ สิ่งอุปกรณ์
ใครทา : หน่วยใช้
- ปฏิบตั ิโดยเจ้าหน้าที่หรื อพลประจาที่ใช้สิ่ง
ทาอะไร : ตรวจ,ทาความสะอาดบริ การ
อุปกรณ์
อัดฉีด,ป้ องกัน,หล่อลื่น,
- เป็ นหัวใจของการปรนนิบตั ิบารุ ง และเป็ น
ปรับและเปลี่ยนชิ้นส่ วนที่ไม่
ส่ วนสาคัญในระบบซ่อมบารุ งของ ทบ.ทั้ง
สาคัญ เช่น หัวเทียนหรื อ
ระบบ
หลอดวิทยุ
- จะต้องเป็ นระเบียบและเป็ นระบบ
- เมื่อปรากฏว่าจะมีสิ่งใดผิดปกติ ผูใ้ ช้สิ่ง
อุปกรณ์จะต้องแจ้งช่างประจาหน่วย
งานทีป่ ฏิบัติโดยช่ างประจาหน่ วย
- เป็ นงานที่ตอ้ งใช้ความรู ้ความชานาญบ้าง
และต้องปฏิบตั ิโดยช่างประจาหน่วยที่ได้
รับการฝึ กมาแล้ว
- ต้องใช้เครื่ องมือ เครื่ องทดสอบ และชิ้น
ส่ วนซ่อม
- เป็ นงานที่เกี่ยวกับการทดสอบและ
พิจารณาหาสิ่ งที่ชารุ ด เปลี่ยนชิ้นส่ วนและ
ชุดประกอบย่อยที่ไม่ค่อยสาคัญนัก และ
ทาการตรวจและทาการหล่อลื่นตามระยะ
เวลา ซึ่งเป็ นครั้งที่สองที่สาคัญของการ
ปรนนิบตั ิบารุ ง
- ช่างแต่ละคนจะใช้วธิ ีปรนนิบตั ิบารุ งเช่น
เดียวกับผูใ้ ช้สิ่งอุปกรณ์ปฏิบตั ิ
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บทที่ 4
หลักการซ่ อมบารุง
1 หลักการซ่ อมบารุงโดยทัว่ ๆ ไป
1.1. การซ่อมบารุ งจะต้องปฏิบตั ิตามคู่มือที่ กรมฝ่ ายยุทธบริ การหรื อกรมฝ่ าย
กิจการพิเศษที่รับผิดชอบได้จดั พิมพ์ข้ ึน หรื อจัดหามาแจกจ่าย โดยให้ทาการซ่อมบารุ งได้ไม่เกิน
ที่กาหนดไว้และให้สอดคล้องกับสถานการณ์ทางการยุทธ
1.2 การซ่อมแก้ตอ้ งพยายามกระทาณที่ซ่ ึงยุทโธปกรณ์น้ นั ตั้งอยูเ่ พื่อให้
ยุทโธปกรณ์น้ นั กลับใช้งานได้โดยเร็ว
1.3 ยุทโธปกรณ์ที่ชารุ ดเกินขีดความสามารถของหน่วยที่จะทาการซ่อมบารุ ง
ให้ส่งซ่อมที่หน่วยซ่อมบารุ งประเภทสู งกว่า หรื อขอให้หน่วยซ่อมบารุ งที่สูงกว่ามาทาการ
ซ่อมให้
1.4 ห้ามทาการซ่อมแบบยุบรวม (สับเปลี่ยน) เว้นแต่
1.4.1 ได้รับอนุมตั ิจากผูม้ ีอานาจให้กระทาหรื อ
1.4.2 ในกรณี ฉุกเฉินและสถานการณ์ทางยุทธวิธีบงั คับซึ่ง ไม่สามารถ
จะติดต่อกับหน่วยที่มีหน้าที่สนับสนุนได้รวดเร็วทันเหตุการณ์ แต่ตอ้ งรายงานให้ผมู ้ ีอานาจให้
กระทาได้ทราบโดยผ่านหน่วยสนับสนุนในโอกาสแรกที่สามารถทาได้
2 ความไม่ เหมาะสมของระบบการซ่ อมบารุง
2.1 การซ่อมบารุ งโดยวิธียบุ รวมจะกระทาได้เฉพาะหน่วยซ่อมบารุ งประจาที่หรื อ
ได้รับอนุมตั ิจาก หน.สายยุทธบริ การหรื อผูม้ ีอานาจ ถ้ากระทาโดยหน่วยอื่นใด ย่อมเป็ นสิ่ งบอก
เหตุแสดงถึงความบกพร่ องต่อการดาเนินงานการซ่อมบารุ งที่ไม่เหมาะสม
ตลอดจนความ
บกพร่ องด้านความรับผิดชอบในสายการบังคับบัญชาของหน่วยใช้ หรื อแสดงถึงความบกพร่ อง
ที่หน่วยซ่อมบารุ งไม่ให้การสนับสนุนเท่าที่ควร
22 การซ่อมบารุ งเกินขั้น มักปรากฏเสมอ ช่างซ่อมของหน่วยพยายามจะแสดง
ความสามารถของตนด้วยการซ่อมเกินขั้น การปฏิบตั ิเช่นนี้นบั ว่าเป็ นความผิดอย่างยิง่ เพราะ
ปกติการจัดเครื่ องมือเครื่ องใช้สิ่งอุปกรณ์และชิ้นส่ วนอะไหล่ที่ใช้ในการซ่อมนั้น ได้กาหนดไว้
เป็ นอัตราแน่นอนโดยพิจารณาถึงเจ้าหน้าที่ผชู ้ านาญการซ่อมเครื่ องมือเครื่ องอะไหล่เวลาในการ
ซ่อม และสถานการณ์ทางยุทธวิธีให้กบั หน่วยซ่อมที่รับผิดชอบแล้ว
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2.3 การสะสมชิ้นส่ วนซ่อม หน่วยใช้มกั จะสะสมชิ้นส่ วนซ่อมต่าง ๆ เกินอัตราที่
กาหนดจึงเกิดปัญหาในการเก็บรักษา การบัญชี และการขนส่ งเมื่อมีการเคลื่อนย้ายย่อยบ่อย ๆจะ
ทาให้ชิ้นส่ วนอะไหล่ต่าง ๆ เหล่านั้นปะปนกันจนสับสน จนจาชื่อไม่ได้ และจะกลายเป็ น
ชิ้นส่ วนซ่อมที่ไร้ค่า จึงทาให้กระทบกระเทือนต่อระบบการซ่อมบารุ งประการหนึ่ง
2.4มียทุ โธปกรณ์มากเกินไป แต่ขาดเจ้าหน้าที่ประจายุทโธปกรณ์ ช่างซ่อม
เครื่ องมือเครื่ องใช้ชิ้นส่ วนซ่อม ที่จะใช้แก่ยทุ โธปกรณ์ที่มีเกินอัตราจะทาให้ยทุ โธปกรณ์น้ นั
เกิดการชารุ ดและเสื่ อมสภาพเพราะขาดการปรนนิบตั ิบารุ งและการซ่อมบารุ งที่เหมาะสม
2.5 ละเลยการซ่อมบารุ งเป็ นประจาทาให้ยทุ โธปกรณ์เกิดชารุ ดใช้การไม่ได้
เมื่อจาเป็ นจะนายุทโธปกรณ์ไปใช้ ก็ตอ้ งทาการซ่อมบารุ งก่อน ผลการปฏิบตั ิเช่นนี้ยอ่ มลดขีด
ความสามารถาของหน่วยลงเหตุการณ์ทานองนี้หน่วยมักโยนความผิดให้แก่ระบบการซ่อมบารุ ง
ความจริ งหาใช่เกิดจากระบบการซ่อมบารุ งไม่ แต่เกิดจากการบกพร่ องของเจ้าหน้าที่ซ่อมของ
หน่วยที่ไม่ปฏิบตั ิการให้เป็ นไปตามหลักการและระเบียบการ
2.6. ละเลยการซ่อมบารุ งสายยุทธบริ การร่ วม ยุทโธปกรณ์ที่ตอ้ งใช้การซ่อม
บารุ งสายงานฝ่ ายยุทธบริ การมากกว่าหนึ่งสายควรพิจารณาให้รอบคอบในการส่ งซ่อม อย่าปล่อย
ให้ยทุ โธปกรณ์ที่ตอ้ งซ่อมทั้งสองงานชารุ ดพร้อมกัน เช่น รถเครื่ องอัดลมชารุ ดทั้งเครื่ องอัดลม
และเครื่ องยนต์ของรถต้องใช้รถลากจูงไปซ่อมเครื่ องอัดลมที่กรมการทหารช่างและซ่อม
เครื่ องยนต์ที่กรมสรรพาวุธ ทั้งนี้ถือเป็ นการละเลยการซ่อมบารุ ง
2.7 ไม่กาหนดความรับผิดชอบต่อการสนับสนุนโดยแน่ชดั หน่วยใช้แต่ละหน่วย
จะต้องทราบเสมอว่า หน่วยซ่อมใดที่ให้การสนับสนุนการซ่อมให้แก่หน่วยตนและหน่วยซ่อมก็
จะต้องทราบว่าตนต้องให้การสนับสนุนหน่วยใช้ใดบ้าง เพราะการสนับสนุนต้องทราบชนิด
แบบและจานวนยุทโธปกรณ์ในหน่วยใช้อย่างละเอียดถูกต้องด้วย
2.8 วิธีการส่ งกาลังไม่เหมาะสม การเก็บรักษาสิ่ งอุปกรณ์ในคลัง และการทา
บัญชีคุมสิ่ งอุปกรณ์ไม่ถูกต้องเรี ยบร้อย หน่วยเบิกสิ่ งอุปกรณ์ไม่ได้รับตามระยะเวลาที่ตอ้ งการจะ
ทาให้การซ่อมบารุ งเสี ยหาย โดยกระทบกระเทือนถึงหน่วยใช้ตาบลส่ งกาลังและคลังต่าง ๆ ที่
เกี่ยวข้องด้วย
3 ปัจจัยทีม่ ผี ลกระทบกระเทือนต่ อระบบการซ่ อมบารุง ระบบการซ่อมบารุ งจะเกิดการ
ชะงักงันเมื่อประสพกับปัญหาต่าง ๆ ที่ไม่คาดหมายไว้ ปัญหาที่มกั จะเกิดขึ้นเกี่ยวกับกรณี ดงั
ต่อไปนี้.-
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3.1 การปฏิบตั ิทางการยุทธ จะมีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยปัจจุบนั ทันด่วนไม่คาด
ฝันมาก่อน อาทิ อาวุธยุทโธปกรณ์หรื อคลังเก็บชิ้นส่ วนซ่อม ได้ถูกข้าศึกระเบิดเสี ยหาย ถนนอัน
เป็ นเส้นทางหลักของการส่ งกาลังถูกโจมตีทิ้งระเบิดเสี ยหายยับเยิน เหล่านี้เป็ นต้น
3.2. ภารกิจของกองทัพบก เฉพาะด้านการส่ งกาลังมักเผชิญกับปัญหาทางสภาพ
ภูมิประเทศไม่มีเส้นทางสัญจรติดต่อกับพื้นที่ปฏิบตั ิการ
จาต้องใช้เส้นทางในภูมิประเทศจึง
จะต้องใช้เวลาเดินทางนานกว่าปกติ บางครั้งพื้นดินในภูมิประเทศเป็ นบึงหลุมต้องตัดอ้อมไป
ทางอื่นที่ไกลกว่าเป็ นต้น
นอกจากสภาพภูมิประเทศอันเป็ นอุปสรรคดังกล่าวแล้ว ยังต้องเผชิญกับ
สภาพของลมฟ้ าอากาศมีพายุและฝนตกตลอดทั้งปี มีหมอกปกคลุมตลอดวันเหล่านี้จะทาให้การ
ขนส่ งต้องล่าช้ากว่าปกติอย่างมาก
อีกประการหนึ่งคือปัจจัยการทดแทน ซึ่งกาหนดให้มีไว้ในครอบครอง
เพื่อแก้ปัญหาเฉพาะหน้า มีจานวนเปอร์เซ็นต์ที่นอ้ ยมาก เฉพาะภูมิประเทศและเหตุการณ์ หนึ่ง
อาจไม่เป็ นการเพียงพอต่อการใช้ราชการครั้งนั้นได้
ลักษณะอีกอย่างหนึ่งก็คือการซ่อมแก้จึงมีอุปกรณ์และเครื่ องมือพร้อมมูล
งานซ่อมควรดาเนินการเสร็จสิ้ นในระยะสั้นได้ แต่การปฏิบตั ิจริ งไม่อาจเป็ นเช่นนั้นได้ เพราะ
เวลาที่จะใช้ซ่อมแก้ตอ้ งมัวพะวงอยูต่ ่อการหลบภัยจากอาวุธยิงและการทิง้ ระเบิดจากฝ่ ายข้าศึก
3.3. ความแตกต่างของยุทธภัณฑ์ เนื่องจากยุทโธปกรณ์ที่ใช้อยูใ่ นทบ.ปัจจุบนั
มีหลายชนิดและหลายรุ่ นคละกันอยูม่ ากมาย ชิ้นส่ วนซ่อมก็ไม่อาจใช้แทนกันได้ ถ้าจะสารอง
ชิ้นส่ วนซ่อมให้พร้อมแล้วจาเป็ นต้องใช้เงินงบประมาณจานวนมากเจ้าหน้าที่ซ่อมที่มี
ประสิ ทธิภาพ ชานิชานาญในการซ่อมได้จะต้องได้รับการฝึ กอบรมมานานถ้าจะให้คุน้ เคยและ
ชานาญยุทโธปกรณ์ทุกแบบทุกรุ่ นแล้วต้องสิ้ นเปลืองเวลาในการฝึ กมาก
3.4. ความรับผิดชอบของผูใ้ ช้ ถ้าใช้ยทุ โธปกรณ์กเ็ ป็ นส่ วนหนึ่งที่จะทาให้
ระบบการซ่อมบารุ งกระทบกระเทือนมาก
ถ้าผูใ้ ช้ทาการใช้ดว้ ยความประมาทเลินเล่อไม่
รอบคอบและไม่สนใจต่อการดูแลรักษายุทโธปกรณ์ เมื่อชารุ ดก็ส่งซ่อมตามหน้าที่แล้วงานซ่อม
ก็จะไปล้นมืออยูท่ ี่หน่วยซ่อมนั้น เมื่อเป็ นเช่นนี้ จุดที่น่าสนใจและเพ่งเล็งจึงควรอยูท่ ี่ผใู ้ ช้โดยหา
วิธีจูงใจผูใ้ ช้ให้ตระหนักถึงภารกิจและหน้าที่อนั สาคัญยิง่ ของตน
ถ้าผูใ้ ช้เอาใจใส่ ในการ
ปรนนิบตั ิบารุ งยุทโธปกรณ์ที่ตนใช้โดยสม่าเสมอและตลอดเวลาย่อมสามารถยึงอายุของ
ยุทโธปกรณ์ให้นานปี ได้ แล้วยังลดงานซ่อมแก้ของหน่วยซ่อมลงได้อีกด้วย
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4 ความรับผิดชอบในการใช้ ยุทโธปกรณ์ ผดิ พลาด ถึงแม้วา่ จะมีการปรนนิบตั ิบารุ ง
อย่างมีผลดีแล้วก็ตาม ก็จะต้องป้ องกันมิให้มีการใช้ยทุ โธปกรณ์ผดิ พลาด เรื่ องนี้เป็ นความ
รับผิดชอบของเจ้าหน้าที่ที่ทุกคนที่เกี่ยวข้อง ข้อบกพร่ องของเครื่ องยนต์ซ่ ึงมิใช่เกิดจากการสึ ก
หรอตามธรรมดา หรื อจากข้อบกพร่ องในการออกแบบ หรื อจากวัสดุและงานฝี มือแล้วถือว่าเป็ น
การใช้ยทุ โธปกรณ์ผดิ พลาด เมื่อเจ้าหน้าที่ในการซ่อมบารุ งขั้นใดก็ตามตรวจพบก็จะต้องแจ้งให้
ผูบ้ งั คับบัญชาของหน่วยนั้นๆ ทราบเพื่อดาเนินการตามระเบียบและข้อบังคับกองทัพบกต่อไป
ข้อบกพร่ องในการใช้ยทุ โธปกรณ์ผดิ พลาด ซึ่งผูบ้ งั คับบัญชาควรจะเอาใจใส่ ในเรื่ องต่อไปนี้.4.1ใช้ไม่ถูกต้อง เผลอเรอ พลั้งพลาดหรื อละเลยไม่เอาใจใส่ ต่อการใช้ปรนนิบตั ิ
บารุ งต่อยุทโธปกรณ์
4.2. ขาดการหล่อลื่น ให้การหล่อลื่นไม่เหมาะสมมากไปหรื อน้อยไป หรื อใช้
วัสดุหล่อลื่นที่ทางราชการมิได้กาหนดไว้ให้ใช้ทาการหล่อลื่น
4.3. ขาดการตรวจสภาพตามระยะเวลาอันสมควร
4.4 บกพร่ องในการซ่อมบารุ ง รวมทั้งขาดการบริ การและการปรับที่ถูกต้อง
4.5ใช้ผไู ้ ม่มีความรู ้เพียงพอในการซ่อมแก้ หรื อใช้เครื่ องมือเครื่ องใช้ในการซ่อม
ไม่ถูกต้องและเหมาะสม
5 เจ้ าหน้ าทีผ่ ู้รับผิดชอบในการซ่ อมบารุงภายในหน่ วย
ความรับผิดชอบในการดาเนินการซ่อมบารุ งภายในหน่วยไม่เพียงแต่ข้ ึนกับเจ้าหน้าที่
ประจายุทโธปกรณ์เท่านั้น แต่ยงั ขึ้นกับเจ้าหน้าที่ตามสายการบังคับบัญชาอีกด้วย ความ
รับผิดชอบเหล่านี้มีสายการรับผิดชอบดังนี้.5.1 เจ้ าหน้ าทีย่ ุทโธปกรณ์ ผูใ้ ช้หรื อเจ้าหน้าที่ประจาเครื่ องมือ การปรนนิบตั ิ
บารุ งซึ่งดาเนินการขั้นนี้ ย่อมหมายความถึงการตรวจสอบประจาวัน การตรวจสอบสภาพประจา
สัปดาห์ การค้นหา และการแก้ไขข้อบกพร่ องของยุทโธปกรณ์ ก่อนที่จะทาการซ่อมแก้ข้ นั เหนือ
5.2 ช่ างเครื่องยนต์ ประจาหน่ วย ช่างเครื่ องยนต์ของหน่วยมีหน้าที่รับผิดชอบ
ในการแก้ไขข้อบกพร่ องของยุทโธปกรณ์ข้ นั หน่วย ทาการตรวจสอบสภาพประจาเดือน ค้นหา
แก้ไขข้อบกพร่ องต่าง ๆ
5.3 นายสิ บเครื่องมือ หรือนายสิ บยานยนต์ มีหน้าที่รับผิดชอบต่อจากนายทหาร
เครื่ องมือหรื อนายทหารยานยนต์ ช่วยเหลือในการกากับดูแลการซ่อมบารุ งประจาหน่วยทุกด้าน
และดาเนินงาน ณ ที่รวมรถของหน่วยงานต่าง ๆ เหล่านี้หมายถึงการปรนนิบตั ิบารุ งกากับดูแล
การตรวจสภาพประจาสัปดาห์และประจาเดือน การมอบหมายให้ช่างเครื่ องยนต์ทาการซ่อมแก้
และกากับดูแลให้การส่ งกาลังชิ้นส่ วนอะไหล่เป็ นไปโดยสะดวกและรวดเร็ว
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ความรับผิดชอบที่สาคัญก็คือ การกากับดูแลและการดาเนินการซ่อมแก้ตามที่ได้รับมอบ
อานาจให้ปฏิบตั ิและกากับดูแลให้ใช้และซ่อมบารุ งเครื่ องมือโดยเหมาะสม
5.4 นายทหารเครื่องมือหรือ นายทหารยานยนต์ มีความรับผิดชอบในการกากับ
ดูแลและดาเนินการให้การซ่อมบารุ งประจาหน่วยสาเร็จลุล่วงไปและยังมีหน้าที่กากับดูแลการใช้
ยุทโธปกรณ์ที่ปฏิบตั ิงานตามโครงการต่างๆ นอกจากนี้ยงั มีหน้าที่ให้งานทางด้านเอกสารและ
รายงานต่าง ๆ ได้เป็ นไปตามระเบียบและข้อบังคับ ๆ
5.5 ผู้บังคับหน่ วย การซ่อมบารุ งประจาหน่วย เป็ นความรับผิดชอบทางสายการ
บังคับบัญชาผูบ้ งั คับหน่วยแต่ละหน่วยมีความรับผิดชอบดังต่อไปนี้.5.5.1
การดาเนินการซ่อมบารุ งประจาหน่วยต่อยุทโธปกรณ์ต่าง ๆ
ภายในหน่วย
5.5.2 ดาเนินการตรวจสภาพทางสายการบังคับบัญชา เพื่อให้การซ่อม
บารุ งปฏิบตั ิไปอย่างเพียงพอ
5.5.3 ให้การศึกษาอบรมแก่เจ้าหน้าที่ต่าง ๆ ภายในหน่วยให้ทราบถึง
ความสาคัญของการซ่อมบารุ ง การให้การฝึ กอบรมโดยเหมาะสมแก่เจ้าหน้าที่ทุกคน ตามหน้าที่
ที่ควรจะต้องปฏิบตั ิเป็ นประจา
5.5.4 การจัดให้มีเครื่ องมือ อุปกรณ์และชิ้นส่ วนอะไหล่ต่าง ๆ ให้
เพียงพอเพื่อให้งานปรนนิบตั ิบารุ งลุล่วงไปด้วยดี
5.5.5 ดาเนินการจัดหาตามระเบียบ ข้อบังคับกองทัพบก เกี่ยวกับการ
ซ่อมบารุ งและการใช้ยทุ โธปกรณ์ต่าง ๆ ภายในหน่วยเพื่อให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องได้ดาเนินการ
ตามคาแนะนาที่กล่าวไว้ในเอกสารนั้น ๆ
5.5.6 กาหนดระยะเวลาในการดาเนินการซ่อมบารุ งยุทโธปกรณ์ภายใน
หน่วยตามที่ได้กาหนดไว้ตามคาสัง่ ชี้แจงและนโยบาย
5.5.7 ทาการตรวจสอบสภาพตามระยะเวลาต่อยุทโธปกรณ์ เครื่ องมือ
ชิ้นส่ วนอะไหล่สาหรับใช้ในการซ่อมรุ งและดาเนินการเพื่อให้เป็ นที่มนั่ ใจว่ายุทโธปกรณ์น้ นั ๆ
ยังใช้ราชการได้และทางานได้โดยสมบูรณ์
6 ความรับผิดชอบของระบบการซ่ อมบารุง
ความรับผิดชอบในการซ่อมบารุ งยุทโธปกรณ์ของกองทัพบกมีอยู2่ ประเภท คือ
6.1. ความรับผิดชอบตามสายการบังคับบัญชา ผูบ้ งั คับบัญชาทุกระดับชั้น
จะต้องสอดส่ องดูแลจนเป็ นที่เชื่อแน่วา่ ยุทโธปกรณ์ซ่ ึงอยูใ่ นความรับผิดชอบของตนได้รับการ
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ปรนนิบตั ิบารุ งและการซ่อมบารุ งอย่างดีและอยูใ่ นสภาพที่ใช้ราชการได้อยูเ่ สมอ ทั้งยุทโธปกรณ์
เหล่านั้นได้รับการดูแลรักษาและมีการใช้อย่างเหมาะสม
6.2. ความรับผิดชอบโดยตรง คือผูซ้ ่ ึงได้รับยุทโธปกรณ์ไปเพื่อตนเองใช้หรื อ
มอบให้ผใู ้ ต้บงั คับบัญชาของตนใช้จะต้องรับผิดชอบต่อยุทโธปกรณ์น้ นั ๆ ความรับผิดชอบ
โดยตรงยังเกี่ยวข้องกับ
6.2.1 ความรับผิดชอบส่ วนบุคคล คือผูท้ ี่ได้รับยุทโธปกรณ์ประจาตัว
จะต้องรับผิดชอบในการใช้และการดูแลรักษายุทโธปกรณ์ของตน
6.2.2 ความรับผิดชอบในการกากับดูแล (ตรวจตรา)
6.2.2.1 ผูบ้ งั คับหน่วย เช่น ผบ.หมู่, ผบ.หมวด ขึ้นไปจะต้อง
รับผิดชอบต่อยุทโธปกรณ์ที่อยูใ่ นบังคับบัญชาของตน
6.2.2.2 หน่วยส่ วนกลาง เช่น กอง แผนก หัวหน้าที่ได้รับมอบ
ยุทโธปกรณ์จาเป็ นต้องรับผิดชอบ
6.3 การซ่ อมบารุงประจาหน่ วย อยูใ่ นความรับผิดชอบของหน่วยซึ่งเป็ นหน่วย
ใช้การควบคุมตรวจตราการซ่อมบารุ งประจาหน่วยเป็ นไปตามสายการบังคับบัญชา ผูร้ ับผิดชอบ
คือ ผูบ้ งั คับหน่วยระดับผูบ้ งั คับการกรมผสมลงมา
6.4. การซ่ อมบารุงระดับหน่ วยสนับสนุนโดยตรงและทัว่ ไป แม่ทพั ภาคและ ผบ.
พล.เป็ นผูร้ ับผิดชอบ ส่ วนการสร้างโรงงานซ่อมเพิ่มเติม หรื อการเปลี่ยนแปลงภารกิจในการซ่อม
บารุ งระหว่างโรงงานต่าง ๆ ที่มีอยูป่ ัจจุบนั นี้กด็ ีจะกระทามิได้ เว้นแต่จะได้พิจารณาเห็นว่า เป็ น
การเพิม่ สมรรถภาพและเป็ นผลในการประหยัดก็ให้รายงานขออนุมตั ิต่อกองทัพบก
6.5. การซ่ อมบารุงระดับคลัง
6.5.1 หัวหน้าสายยุทธบริ การ รับผิดชอบในการซ่อมบารุ งสิ่ งอุปกรณ์
และยุทโธปกรณ์ ซึ่งกองทัพบกได้กาหนดไว้ตามสายยุทธบริ การนั้น ๆ
6.5.2 หัวหน้าสายยุทธบริ การ มีอานาจหน้าที่ที่จะปฏิบตั ิการใด ๆ ได้
ตามความจาเป็ นเพื่อให้การซ่อมบารุ งประจาที่พร้อมที่จะสนับสนุนการซ่อมบารุ งสนามได้ตาม
สมควรและมีอานาจหน้าที่ที่จดั ระเบียบการส่ งกลับจากการซ่อมบารุ งสนามไปยังโรงงานซ่อม
บารุ งประจาที่ให้เป็ นไปโดยเรี ยบร้อย
7 ความรับผิดชอบทางเทคนิคในการซ่ อมบารุง
7.1 หลักการและคาแนะนาเทคนิค
7.1.1 หัวหน้าสายยุทธบริ การ รับผิดชอบในการกาหนดหลักการซ่อม
บารุ งทางเทคนิค ได้แก่ การจัดหาคู่มือทางเทคนิค คาสั่งทางเทคนิค แบบใบสั่งงาน คาสั่งใช้
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น้ ามันหล่อลื่นและคู่มือสิ่ งอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการซ่อมบารุ งในหน้าที่ของตน และรับผิดชอบ
ในการออกคาสั่งแนะนาการใช้เครื่ องมือเครื่ องทดสอบ เครื่ องอุปกรณ์ในโรงงานซ่อม คาแนะนา
เกี่ยวกับการปรับปรุ งทางเทคนิคในการซ่อมบารุ ง กาหนดวิธีการและวางผังโรงงานซ่อมบารุ ง
7.1.2 ถ้าสามารถกระทาได้ การทาคาแนะนาการซ่อมบารุ ง หัวหน้าสาย
ยุทธบริ การ ควรรับฟังคาเสนอแนะจากหน่วยใช้ แล้วมาประมวลไว้ในการแนะนาการซ่อมบารุ ง
ประจาหน่วย
7.1.3 ผูบ้ งั คับบัญชาที่เกี่ยวข้อง รับผิดชอบในการซ่อมบารุ งโดยให้
เป็ นไปตามคาแนะนาทางเทคนิค เว้นแต่
7.1.3.1 คาสั่งการหล่อลื่นและคู่มือต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการซ่อม
บารุ งต้องมีไว้ที่หน่วยทุกหน่วยที่มีหน้าที่ซ่อมบารุ ง
ถ้าสามารถทาได้ควรเบิกหรื อเก็บไว้กบั
ยุทโธปกรณ์น้ นั หรื อเก็บที่ซ่ ึงหยิบใช้ได้ทนั ที
7.1.3.2 เจ้าหน้าที่ทาการตรวจสภาพยุทโธปกรณ์เฉพาะอย่างหรื อ
ตรวจสภาพการซ่อมบารุ งโดยผูบ้ งั คับบัญชา (ตรวจทางเทคนิค) จะต้องขอตรวจคาสัง่ และคู่มือ
เหล่านี้แล้วบันทึกลงในรายการตรวจสภาพด้วย
7.2. การกากับดูแลทางเทคนิค
7.2.1 หัวหน้าสายยุทธบริ การ รับผิดชอบในการกากับดูแลการซ่อมบารุ ง
ทัว่ ทั้งกองทัพบก เพิ่มเติมจากการรับผิดชอบการซ่อมบารุ งประจาหน่วย ซึ่งเป็ นหน้าที่โดยตรง
อยูแ่ ล้วและความรับผิดชอบในการกากับดูแลซ่อมบารุ งนี้ได้วางมาตรการที่เกี่ยวกับสภาพ
ยุทโธปกรณ์ที่ใช้ราชการได้ ความสิ้ นเปลืองในการซ่อมบารุ งและการปรับปรุ งระเบียบการตรวจ
สภาพให้สามารถตรวจผลการซ่อมบารุ งประจาหน่วย และการซ่อมบารุ งประจาที่ตลอดจนสภาพ
ของยุทโธปกรณ์ที่ใช้ราชการได้น้ นั ด้วย
7.2.2 หัวหน้าสายยุทธบริ การ ควรจะได้ช่วยเหลือให้คาแนะนาแก่
ผูบ้ งั คับบัญชาที่ข้ ึนกับกองทัพบกและกองพลในเรื่ องที่เกี่ยวกับการซ่อมบารุ งทุกประเภทตาม
โอกาสที่จะกระทาได้
7.3. การตรวจเยีย่ มของหัวหน้ าสายยุทธบริการ
7.3.1 หัวหน้าสายยุทธบริ การ ควรจะได้ตรวจเยีย่ มและตรวจสภาพเพื่อ
ทราบผลการปฏิบตั ิการซ่อมบารุ ง ซึ่งอยูใ่ นความรับผิดชอบของสายยุทธบริ การนั้น ๆ ได้ตาม
ความจาเป็ น
7.3.2 ผูแ้ ทนสายยุทธบริ การ ซึ่งทาการตรวจเยีย่ มและตรวจสภาพจะ
ต้องปฏิบตั ิตามคาสั่งกองทัพบก และจะต้องปฏิบตั ิการรายงานตามที่กล่าวไว้ในตอนรายงาน
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8 วิธีการควบคุมการซ่ อมบารุง
เพื่อมุ่งหมายให้ผบู ้ งั คับบัญชาได้รู้วธิ ีการดาเนินการให้เป็ นที่เชื่อแน่ได้วา่ ยุทโธปกรณ์
ภายในหน่วยของตนนั้น มีการใช้และการปรนนิบตั ิบารุ งได้ถูกต้องเหมาะสม ซึ่งได้แก่
8.1. การตรวจสภาพการซ่ อมบารุงโดยผู้บังคับบัญชา (ตรวจทางเทคนิค) เป็ น
การตรวจโดยเจ้าหน้าที่ทางเทคนิคของสายยุทธบริ การ
เพื่อให้ผบู ้ งั คับบัญชามีความมัน่ ใจ
สถานภาพยุทโธปกรณ์และการใช้ยทุ โธปกรณ์
ผลของการตรวจจะมีสิ่งที่ตอ้ งแก้ไขพร้อม
คาแนะนา ซึ่งผูต้ รวจจะรายงานถึงผูบ้ งั คับบัญชาและส่ งสาเนาให้แก่หน่วยรับตรวจทราบ
8.2. การตรวจสภาพโดยผู้บังคับบัญชา ผูบ้ งั คับบัญชาเป็ นผูต้ รวจเพื่อดูวา่ การ
ซ่อมบารุ งประจาหน่วยจะเพียงพอและมีประสิ ทธิผลเพียงใดบันทึกข้อบกพร่ องที่พบเห็นจะ
เสนอรายงานให้ผบู ้ งั คับหน่วยทราบเพื่อดาเนินการแก้ไขการตรวจเช่นนี้ให้ประโยชน์แก่ผบู ้ งั คับ
หน่วยหลายประการทั้งเป็ นการช่วยผูบ้ งั คับหน่วยป้ องกันไม่ให้เกิดข้อบกพร่ องในการซ่อมบารุ ง
ด้วย
8.3. สถิติแบบฟอร์ มและรายงาน ที่ใช้ในการซ่อมบารุ งยุทโธปกรณ์น้ นั เป็ น
เครื่ องช่วยสาคัญที่จะทาให้ผบู ้ งั คับบัญชาล่วงรู ้รายละเอียดเกี่ยวกับผลของการซ่อมบารุ งที่
ดาเนินการล่วงหน้ามาแล้วพร้อมข้อบกพร่ องที่ตอ้ งแก้ไข อันจะเป็ นแนวทางเพื่อนามาวิจยั และ
ค้นหาวิธีการที่เหมาะสม เพื่อผลักดันการซ่อมบารุ งที่อยูใ่ นความรับผิดชอบของตนดาเนินไป
ด้วยดี
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บทที่ 5
การตรวจสภาพและการรายงาน
1 กล่าวทัว่ ไป
การตรวจสภาพยุทโธปกรณ์ ถือว่าเป็ นหน้าที่ของผูบ้ งั คับบัญชาที่
รับผิดชอบการซ่อมบารุ ง เพราะการที่จะทราบผลว่าการซ่อมบารุ งได้ตอ้ งอาศัยการตรวจสภาพ
เป็ นเครื่ องมือ โดยปฏิบตั ิการตรวจภายในขอบเขตอานาจการบังคับบัญชาและตามชั้นของระบบ
การซ่อมบารุ ง เพื่อให้แน่ใจว่ายุทโธปกรณ์ใช้ราชการได้ การตรวจสภาพที่จะกระทาให้ถูกต้อง
นั้น ผูบ้ งั คับบัญชาจะต้องทราบว่ามีวธิ ีการตรวจอย่างไร จะต้องมีอะไรบ้าง และจะตรวจเมื่อใด
ส่ วนมากผูบ้ งั คับบัญชามักจะเอาผลการซ่อมบารุ งที่หน่วยรองเสนอขึ้นมาประเมินค่าของการ
ซ่อมบารุ ง โดยไม่ได้ทาการตรวจจริ งด้วยตนเองหรื อส่ งเจ้าหน้าที่ไปตรวจความจริ งการตรวจ
สภาพเป็ นสิ่ งที่จาเป็ นและสาคัญยิง่ ในอันที่จะทาให้ทราบประสิ ทธิภาพของการซ่อมบารุ งและ
สภาพของยุทโธปกรณ์ที่ใช้ราชการได้ดีเพียงใด
1.1. แบบของการตรวจสภาพ การตรวจสภาพมีอยู่ 3 อย่างคือ
1.1.1 การตรวจสภาพโดยผูบ้ งั คับบัญชา
1.1.2 การตรวจสภาพเฉพาะอย่าง
1.1.3 การตรวจสภาพการซ่อมบารุ งโดยผูบ้ งั คับบัญชา (ทางเทคนิค)
1.2. ความมุ่งหมายของการตรวจสภาพ
1.2.1 เกิดความมัน่ ใจว่า การใช้ยทุ โธปกรณ์เป็ นไปโดยถูกต้อง ประหยัด
การส่ งกาลังและสอดคล้องตามหลักการซ่อมบารุ งประจาหน่วย
1.2.2 สามารถประเมินค่าแห่งการพร้อมรบของหน่วยได้
1.2.3 เพื่อเตรี ยมแผนการส่ งกาลังและซ่อมบารุ งในอนาคต
1.2.4 ทราบถึงความพอเพียงและความขัดข้องของระบบการซ่อมบารุ ง
2 การตรวจสภาพโดยผู้บังคับบัญชา
2.1. ผูบ้ งั คับบัญชาของหน่วยที่ใช้ยทุ โธปกรณ์และผูบ้ งั คับบัญชาชั้นเหนือ จะต้อง
ทาการตรวจสภาพของยุทโธปกรณ์ตามระยะเวลา ซึ่งถือว่าเป็ นส่ วนหนึ่งของวิธีการที่จะทาให้
หน่วยสามารถดารงมาตรฐานการฝึ กและวินยั ให้อยูใ่ นระดับสู งเสมอ ความสาคัญของการตรวจ
สภาพแบบนี้กค็ ือมีผบู ้ งั คับบัญชาร่ วมอยูด่ ว้ ย และผูบ้ งั คับบัญชาซึ่งมีหน้าที่ในการตรวจเป็ นผู ้
กาหนดระยะเวลาตรวจ
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2.2. การตรวจสภาพโดยผูบ้ งั คับบัญชา ไม่จาเป็ นต้องเข้าถึงรายละเอียดทาง
เทคนิคของยุทโธปกรณ์น้ นั ๆ แต่จะต้องทาการตรวจอย่างต่อเนื่องในระบบของการซ่อมบารุ ง ซึ่ง
จะก่อให้เกิดประโยชน์
2.2.1 ทาให้รู้ถึงประสิ ทธิภาพของการซ่อมบารุ ง
2.2.2 เป็ นการกระตุน้ เตือนเจ้าหน้าที่ทาการปรนนิบตั ิบารุ งดียงิ่ ขึ้น
2.3. การตรวจสภาพโดยผูบ้ งั คับบัญชา แบ่งออกเป็ น 2 อย่าง
2.3.1 การตรวจสภาพโดยผูบ้ งั คับบัญชาอย่างเป็ นทางการ
2.3.2 การตรวจสภาพโดยผูบ้ งั คับบัญชาอย่างไม่เป็ นทางการ
2.4. การตรวจสภาพโดยผูบ้ งั คับบัญชาอย่างเป็ นทางการ ตามปกติให้กระทา
อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง และในการตรวจนี้ หน่วยรับตรวจจะได้ทราบกาหนดการตรวจ
ล่วงหน้าพร้อมทั้งแผนการเตรี ยมยุทโธปกรณ์ที่จะรับตรวจ การแจ้งล่วงหน้าที่มีหวั ข้อสาคัญคือ
ชื่อหน่วยรับตรวจ วันเวลาตรวจ ระเบียบการวางยุทโธปกรณ์ การเบิกส่ วนของยุทโธปกรณ์และ
ตาแหน่งที่กาหนดให้เจ้าหน้าที่ประจายุทโธปกรณ์ยมื
2.4.1 นโยบายดาเนินการตรวจ ผูต้ รวจต้องดาเนินการตรวจดังนี้
2.4.1.1 ปฏิบตั ิการตรวจตามคู่มือทางเทคนิคและเอกสารทางเทคนิค
2.4.1.2 ไม่ยอมให้หน่วยเลือกยุทโธปกรณ์มารับตรวจ
2.4.1.3 มุ่งหาจุดบกพร่ องที่จะเกิดของยุทโธปกรณ์
2.4.1.4 ข้อบกพร่ องที่ตรวจพบ แจ้งเจ้าหน้าที่ผรู ้ ับผิดชอบ
2.4.1.5 เมื่อตรวจเสร็จสิ้ นให้ประชุมชี้แจงข้อบกพร่ อง การแก้ไข
และการแนะนาต่าง ๆ
2.4.2 การจัดยุทโธปกรณ์รับตรวจ จัดเป็ นจาพวกตามชื่อยุทโธปกรณ์
เช่น รถบรรทุก ขนาด 1/4 ตัน จักรเย็บผ้า และให้มีคู่มือเทคนิคของยุทโธปกรณ์น้ นั ๆ ประจาอยู่
กับยุทโธปกรณ์ดว้ ย
2.4.3 การเก็บหลักฐานเอกสาร ต้องตรวจเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
การซ่อมบารุ ง ถ้าการเก็บเอกสารเกี่ยวกับระเบียบ คาสั่ง คาแนะนาแก้ไขการซ่อมบารุ งเรี ยบร้อย
พร้อมมูลจะมีผลสะท้อนให้เห็นถึงสถานะภาพของการปฏิบตั ิวา่ อยูใ่ นเกณฑ์ดี
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2.4.4 เจ้าหน้าที่ตรวจ
2.4.4.1 ระดับกองร้อย ประกอบด้วย ผบ.ร้อย นายทหารส่ งกาลัง,
นายสิ บช่างซ่อม
2.4.4.2 ระดับกองพันและกรม ประกอบด้วย ผบ.พัน, ผบ.กรม
นายทหารส่ งกาลัง (ฝอ.4) นายทหารซ่อมบารุ ง เจ้าหน้าที่ชานาญชิ้นส่ วน และอาจมีช่างซ่อมของ
หน่วยรับตรวจร่ วม
2.4.5 การเตรี ยมตัวของผูต้ รวจ (ผูบ้ งั คับบัญชา)
2.4.5.1 แจ้งหน่วยรับการตรวจทราบ วันเวลา และวิธีการตรวจ
เพื่อให้หน่วยเตรี ยมตัว
2.4.5.2 กาหนดตัวและผูต้ รวจสภาพ แล้วแจ้งวิธีดาเนินการตรวจ
2.4.5.3 ตรวจอัตรายุทโธปกรณ์ที่หน่วยมี โดยร่ วมกับนายทหาร
ซ่อมบารุ งของหน่วยเพื่อศึกษาคู่มือทางเทคนิคและเอกสารทางเทคนิคให้เข้าใจก่อนที่จะลงมือ
ตรวจสภาพจริ ง
2.4.6 การตรวจแบบนี้ ให้เวลาแก่หน่วยรับตรวจเตรี ยมการล่วงหน้าได้
พอควรเป็ นการเปิ ดโอกาสให้หน่วยสามารถปรับปรุ งแก้ไขข้อบกพร่ องได้ แม้จะเป็ นการกระทา
แบบผักชีโรยหน้า แต่กย็ งั มีคุณประโยชน์อยูบ่ า้ ง ที่ทาให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทาการปรนนิบตั ิ
บารุ งยุทโธปกรณ์ให้ดีข้ ีน
2.5 การตรวจสภาพโดยผูบ้ งั คับบัญชาอย่างไม่เป็ นทางการ ผูบ้ งั คับบัญชาจะทา
การตรวจได้ทุกโอกาสโดยไม่แจ้งให้หน่วยรับตรวจทราบ
การตรวจชนิดนี้จะต้องกระทาอยู่
เสมอและติดต่อกันทุกครั้งเมื่อโอกาสอานวย เพราะจะได้ทราบสภาพอันแท้จริ งของหน่วยดีกว่า
การตรวจสภาพอย่างเป็ นทางการ เนื่องด้วยผูต้ รวจได้เห็นสภาพอันแท้จริ งของยุทโธปกรณ์และ
เจ้าหน้าที่ในขณะที่ปฏิบตั ิงาน ฉะนั้นผูบ้ งั คับบัญชาทุกคนควรจะถือโอกาสาตรวจสภาพอย่างไม่
เป็ นทางการทุกครั้งเมื่อมีโอกาส
2.6. การแบ่งประเภทของการตรวจสภาพโดยผูบ้ งั คับบัญชาอย่างไม่เป็ นทางการ
ถือเอาโอกาสที่จะทาการตรวจเป็ นเกณฑ์มี 3 ประเภท คือ
2.6.1 การตรวจสภาพยุทโธปกรณ์ในโรงเก็บหรื อจอดอยูก่ บั ที่ สังเกตดู
ว่ายุทโธปกรณ์ได้รับการป้ องกันภัยจากธรรมชาติ เช่น แดด ลม ฝน ฝุ่ นพอสมควรหรื อไม่ มี
ร่ องรอยแสดงให้เห็นว่ามีการใช้ยทุ โธปกรณ์ในทางที่ผดิ หรื อไม่ และมีการปรนนิบตั ิบารุ งโดย
ถูกต้องหรื อไม่
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2.6.2
การตรวจยุทโธปกรณ์ขณะหยุดผูบ้ งั คับบัญชาอาจสั่งให้
ยุทโธปกรณ์ที่วงิ่ บนถนนหรื อในขณะทางานให้หยุด เพื่อตรวจดูวา่ การหล่อลื่นถูกต้องหรื อไม่ มี
ชิ้นส่ วนหลวมคลอนหรื อไม่ ระดับน้ ามันเครื่ องถูกต้องหรื อไม่ ความดันลมของยางถูกต้อง
หรื อไม่ หากเป็ นยานยนต์กต็ รวจดูการบรรทุกถูกต้องหรื อไม่ จานห้ามล้อ ดุมล้อร้อนจัดหรื อไม่
และสอบถามเกี่ยวกับความเร็วสู งสุ ดที่รับอนุมตั ิให้ขบั ได้ กฎจราจรและใบอนุญาตขับขี่ตลอดจน
เอกสาร
ต่าง ๆ ที่ตอ้ งมีประจารถ
2.6.3 การตรวจยุทโธปกรณ์ขณะเคลื่อนที่ ผูต้ รวจจะทราบมาตรฐานใน
การซ่อมบารุ งและสภาพของยุทโธปกรณ์ภายในหน่วยของตนได้ โดยสังเกตอย่างละเอียด
เมื่อเดินเครื่ อง ถ้าเป็ นยานยนต์กจ็ ะสังเกตจากระดับของตัวรถ หากเอียงก็พบข้อบกพร่ องเกิด
ขึ้นได้ สถานที่เหมาะสมที่สุดก็คือ ตามบริ เวณยอดเขา ตีนเขา
2.6.3.1 ขณะเคลื่อนที่เข้าหาผูต้ รวจ มุ่งหมายถึงยานยนต์ให้
สังเกตท่าทางของพลขับ การวางมือของพลขับ การตั้งอกตั้งใจของพลขับ (เหลียวไปเหลียวมา)
ไม่มองตรงไปข้างหน้า ถือพวงมาลัยมือเดียว สู บบุหรี่ คุยกับผูน้ งั่ ข้าง ๆ หรื อข้างหลัง) แต่งกายไม่
เรี ยบร้อยท่าทางมึนเมา การบังคับรถส่ ายไปส่ ายมา การเข้าเกียร์รถและมารยาทในการขับ เช่น
การแซง การหลีก การเปิ ดทางให้รถคันอื่นแซง และประการสุ ดท้ายสังเกตดูการทางานของรถ
เช่น ล้อแกว่งหรื อไม่ แหนบอ่อนล้ายางแบนโคมหน้ามีหรื อไม่ กระจกมองหลังมีหรื อไม่ อย่างนี้
เป็ นต้น
2.6.3.2 ขณะเคลื่อนที่เลยผูต้ รวจ ขณะที่ยานยนต์ผา่ นผูต้ รวจให้
สังเกตุเสี ยงผิดปกติของเครื่ องยนต์และความเร็วของรถ เสี ยงผิดปกติ เช่น เฟื องต่าง ๆ ดังเกินไป
เอียงผิดธรรมดาของเพลาขับหรื อข้อต่ออ่อน ลูกปื นล้อ ควันหรื อกลิ่นแสดงว่าส่ วนหนึ่งส่ วนใด
ส่ วนหนึ่งไหม้การรั่วของน้ ามัน น้ ามันห้ามล้อ น้ ามันเฟื อง ฯลฯ
3 การตรวจสภาพเฉพาะอย่ าง
การตรวจสภาพเฉพาะอย่าง เป็ นการตรวจหน่วยใช้ แตกต่างกับการตรวจสภาพ
โดยผูบ้ งั คับบัญชาตรงที่ตอ้ งใช้เจ้าหน้าที่ ซึ่งมีความรู ้ทางเทคนิคจากสายยุทธบริ การนั้น ๆ ร่ วม
ดาเนินการตรวจด้วย สายยุทธบริ การทุกสาย ซึ่งรับผิดขอบในสายงานเทคนิคของตน เป็ นผูอ้ อก
คาสั่งหรื อข้อบังคับขึ้นเป็ นพิเศษในเรื่ องที่เกี่ยวกับระเบียบปฏิบตั ิ วิธีดาเนินการและระยะเวลาใน
การตรวจเฉพาะอย่างขึ้น
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3.1. วัตถุประสงค์ ของการตรวจสภาพเฉพาะอย่ าง
ต้องการจะทราบถึง
ความสามารถในการซ่อมบารุ งประจาหน่วยเป็ นอย่างไร และเป็ นไปอย่างเพียงพอหรื อไม่ ซึ่ง
รวมถึงการตรวจสิ่ งเหล่านี้ดว้ ย
3.1.1 วิธีการทางธุรการ ในการดาเนินการซ่อมบารุ ง
3.1.2 สิ่ งอานวยความสะดวกเครื่ องมือ และกาลังพลที่จดั ไว้
3.1.3 สภาพการซ่อมบารุ ง
การตรวจสภาพเฉพาะอย่างนี้ไม่ตรวจยุทโธปกรณ์ซ่ ึงเก็บอยูใ่ นคลังสถานการส่ งกาลัง
3.2. ความรับผิดชอบ ผูบ้ งั คับบัญชาที่มีความรับผิดชอบในการซ่อมบารุ งสนาม
ซึ่งให้การสนับสนุนต่อหน่วยใช้ยทุ โธปกรณ์ หรื อกล่าวอีกนัยหนึ่ง ผูบ้ งั คับบัญชาที่มีหน่วยให้
การสนับสนุนโดยตรง หรื อสถานการส่ งกาลังขึ้นอยูใ่ นบังคับบัญชา เป็ นผูร้ ับผิดชอบในการ
ดาเนินการและสั่งการตรวจสภาพเฉพาะอย่าง ยุทโธปกรณ์ในหน่วยซึ่งอยูใ่ นความบังคับบัญชา
ของตน
3.3. เจ้ าหน้ าทีต่ รวจ
3.3.1 ผูบ้ งั คับบัญชาที่รับผิดชอบในการซ่อมบารุ งสนับสนุนโดยตรงและ
ทัว่ ไป จะสัง่ จัดจากเจ้าหน้าที่ในหน่วยสนับสนุนโดยตรง นอกจากนั้นยังอาจสัง่ ให้จดั จากหน่วย
ซ่อมบารุ งดังกล่าว ซึ่งอยูป่ ระจาที่หรื อจากสถานส่ งกาลังซึ่งอยูใ่ นบังคับบัญชาของตนได้อีกด้วย
3.3.2 เจ้าหน้าที่ชุดตรวจ จะต้องอยูใ่ นความควบคุมของนายทหารสัญญา
บัตรที่มีคุณวุฒิเหมาะสมและแต่ละคนจะต้องได้รับการฝึ กให้มีความชานาญเกี่ยวกับยุทโธปกรณ์
ที่ตนจะตรวจ รวมทั้งความชานาญในการซ่อมบารุ งและส่ งกาลังประจาหน่วยเป็ นอย่างดี ต้อง
สามารถปฏิบตั ิงานโดยอิสระได้ แม้จะต้องควบคุมบ้างก็เพียงเล็กน้อยเท่านั้นและจะต้องได้รับ
การอบรมให้ตระหนักถึงความสาคัญของการซ่อมบารุ งและส่ งกาลัประจาหน่วยอย่างแจ่มแจ้ง
3.4 การตรวจสภาพเฉพาะอย่าง
3.4.1 ความมุ่งหมายของการตรวจสภาพเฉพาะอย่าง เพื่อตรวจสอบความ
เหมาะสมและความได้ผลในการปฏิบตั ิการซ่อมบารุ งและส่ งกาลังประจาหน่วยแล้วยัง
ประกอบด้วย
3.4.1.1 ตรวจหาข้อบกพร่ องซึ่งกาลังเกิดขึ้นเล็ก ๆ น้อย ๆ แล้วรี บ
ดาเนินการแก้ไขให้ทนั ท่วงทีก่อนที่ยทุ โธปกรณ์น้ นั ๆ จะชารุ ดเสี ยหายจนใช้ราชการไม่ได้
3.4.1.2 ตรวจวิธีปฏิบตั ิในการซ่อมบารุ งและส่ งกาลังประจาหน่วย
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3.4.1.3 ตรวจว่ามีคาสั่ง คู่มือเทคนิค แบบธรรมเนียม และเอกสาร
ต่าง ๆ ที่จาเป็ นในการปฏิบตั ิงานซ่อมบารุ งและส่ งกาลังครบถ้วนหรื อไม่ และตรวจว่ามีร่องรอย
แสดงว่าเจ้าหน้าที่ได้ใช้เอกสารนั้น ๆ ให้เป็ นประโยชน์ต่องานซ่อมบารุ งหรื อไม่
3.4.1.4 ตรวจยอดยุทโธปกรณ์ตามอัตราและตามอนุมตั ิให้มีอยู่
ในครอบครอง
3.4.1.5 ตรวจการทาบัญชีคุมยุทโธปกรณ์ต่าง ๆ
3.4.1.6 ตรวจการเก็บและบารุ งรักษาเครื่ องมือ ชิ้นส่ วนอะไหล่
และตรวจเจ้าหน้าที่ส่งกาลังมีความรู ้ในการเบิกสิ่ งอุปกรณ์และการติดตามผลเป็ นอย่างไร
3.4.1.7 ตรวจการประหยัดสิ่ งอุปกรณ์
3.4.2 ผูบ้ งั คับบัญชาที่รับผิดชอบในการซ่อมบารุ งระดับหน่วยสนับสนุน
โดยตรงและทัว่ ไป เป็ นผูอ้ อกคาสัง่ การตรวจสภาพเฉพาะอย่าง ยุทโธปกรณ์ตามช่วงระยะเวลา
และจานวนร้อยละ ซึ่งผูบ้ งั คับหน่วยสนับสนุนโดยตรงได้กาหนดขึ้น อย่างน้อยที่สุดจะต้อง
กาหนดให้ตรวจการซ่อมบารุ งและส่ งกาลังประจาหน่วย และตรวจ 10% ของยุทโธปกรณ์ทุก
ชนิดในครอบครองปี ละ 1 ครั้ง การตรวจ 10% ของยุทโธปกรณ์ในครอบครองนี้จะให้ผลเฉลี่ย
ใกล้เคียงกับสภาพความจริ งของยุทโธปกรณ์ท้ งั หมด เมื่อยุทโธปกรณ์ท้ งั หมดมีจานวนตั้งแต่ 300
ขึ้นไปถ้าหากน้อยกว่า 300 ให้เพิ่มจานวนยุทโธปกรณ์ที่จะรับตรวจให้สูงขึ้นดังนี้
3.4.2.1 จานวน 200 ตรวจ 12%
3.4.2.2 จานวน 100 ตรวจ 20%
3.4.2.3 จานวน 50 ตรวจ 25%
ในการคัดแยกยุทโธปกรณ์ออกมาตรวจตามจานวนข้างบนนี้ตอ้ งเป็ นการเลือกที่
ไม่เจาะจงและกระทาโดยนายทหารสัญญาบัตรผูเ้ ป็ นหัวหน้าชุดตรวจ
3.4.3 การตรวจสภาพเฉพาะอย่างอีกวิธีหนึ่ง ซึ่งเป็ นวิธีที่ผบู ้ งั คับบัญชา
ควรจะทาเป็ นอย่างยิง่ ได้แก่ การตรวจสภาพตามถนน (คาสั่ง ทบ.ที่ 41/25753 ลง 6 ธ.ค.2500)
การตรวจตามวิธีน้ ีชุดตรวจจะวางตัวอยูต่ ามเส้นทางที่มีการจราจรหน้าแน่นที่ตาบลจ่ายน้ ามัน
ตาบลจ่ายเสบียงแล้วเลือกตรวจยานยนต์ที่วงิ่ อยูบ่ นเส้นทางหรื อที่จอดอยูต่ าบลดังกล่าวโดยไม่
เจาะจง การตรวจตามวิธีน้ ีเป็ นเครื่ องชี้ให้เห็นความเหมาะสมของการปรนนิบตั ิบารุ งได้เป็ นอย่าง
ดี
3.5 ยุทโธปกรณ์ ทชี่ ารุด นายทหารหัวหน้าชุดตรวจมีอานาจที่จะสั่งให้งดใช้การ
ส่ งซ่อมหรื อเบิกเปลี่ยนยุทโธปกรณ์ใด ๆ ได้เมื่อเห็นว่าเป็ นการไม่ปลอดภัยที่จะขืนใช้ต่อไป
หรื อถ้าหากขืนใช้ต่อไปอีกอาจชารุ ดเสี ยหายมากยิง่ ขึ้น
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3.6. การตรวจ
3.6.1 ยุทโธปกรณ์ ต้องตรวจตามวิธีที่ได้กาหนดไว้ในคู่มือเทคนิคหรื อ
คาชี้แจงที่เกี่ยวกับยุทโธปกรณ์น้ นั ๆ โดยตรง
3.6.2 โรงซ่ อม ตรวจโรงซ่อมหรื อแหล่งรวมรถ ดังนี้
3.6.2.1 ความเหมาะสมและการใช้โรงซ่อมให้เป็ นประโยชน์
3.6.2.2 สถิติการซ่อมบารุ ง
3.6.2.3 เอกสารที่จาเป็ นต้องใช้ในการซ่อมบารุ ง เช่น คู่มือทาง
เทคนิค คู่มือส่ งกาลัง คาสั่งการใช้น้ ามันหล่อลื่น ฯลฯ
3.6.2.4 ความรู ้ทางเทคนิคของเจ้าหน้าที่
3.6.2.5 ความเหมาะสมของเครื่ องมือที่มีอยู่ การเก็บรักษาและการ
บารุ งเครื่ องมือและเครื่ องอุปกรณ์ต่าง ๆ
3.6.2.6 การรักษาความสะอาด และความเป็ นระเบียบเรี ยบร้อย
3.6.2.7 การป้ องกันอัคคีภยั
3.6.2.8 การรักษาความปลอดภัย
3.6.2.9 การประหยัดสิ่ งอุปกรณ์ในการใช้สิ่งอุปกรณ์และชิ้นส่ วน
อะไหล่
3.6.3 การส่ งกาลัง ตรวจการปฏิบตั ิงานด้านส่ งกาลัง ดังนี้
3.6.3.1 ตรวจบัญชีคุมอุปกรณ์ประจาหน่วย ลงถูกต้องหรื อไม่ ถ้า
ผิดให้เปลี่ยนแปลงลงทันทีหรื อไม่ ยอดและเลขหมายยุทธภัณฑ์ตรงกับยอดที่มีอยูจ่ ริ ง
3.6.3.2
ตรวจคู่มือและเอกสารส่ งกาลังมีครบหรื อไม่ และ
เจ้าหน้าที่ใช้ประโยชน์หรื อไม่
3.6.3.3 ตรวจสอบความรู ้ทางเทคนิคของเจ้าหน้าที่ส่งกาลังของ
หน่วย
3.6.3.4 ตรวจความเหมาะสมของคลัง การบารุ งรักษาให้ตรวจ
บัญชีสิ่งอุปกรณ์ของหน่วย (ชิ้นส่ วน) ประมาณ 10% เพื่อทดสอบว่ายอดในแผนเก็บของและ
สารวจยอดตรงกับจานวนที่มีจริ งหรื อไม่ และตรวจว่าหน่วยคิดเกณฑ์สะสมถูกหรื อไม่ได้วางใบ
เบิกไปยังหน่วยสนับสนุนโดยตรงตามกาหนดหรื อไม่
3.6.3.5 ตรวจให้เป็ นที่แน่นอนว่า ส่ วนที่ชารุ ดและซ่อมคืนสภาพ
ได้น้ นั หน่วยได้นาส่ งคืนหน่วยสนับสนุนโดยตรงเป็ นที่เรี ยบร้อย
3.7. การตัดสิ นผลการตรวจ
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3.7.1 ยุทโธปกรณ์ ให้พิจารณาจากผลเฉลี่ยของสิ่ งบกพร่ องซี่งตรวจพบ
ในยุทโธปกรณ์แต่ละชนิดที่รับตรวจทั้งหมด โดยเอาคะแนนข้อบกพร่ องที่ตรวจพบทั้งหมดแต่
ละประเภทมาบวกกันเข้าแล้วหารด้วยจานวนยุทโธปกรณ์ที่รับการตรวจผลเฉลี่ยของ
ยุทโธปกรณ์แต่ละประเภทตามตัวเลขข้างล่างนี้ถือว่าอยูใ่ นเกณฑ์พอใช้
ยานยนต์
3.00
รถพ่วง
1.00
อาวุธเบา
0.30
ปื นใหญ่
2.00
เครื่ องควบคุมยิง
0.22
เมื่อได้ผลเฉลี่ยความไม่เรี ยบร้อยให้ตดั สิ นผลการตรวจยุทโธปกรณ์แต่ละประเภทดังนี้
ยุทโธปกรณ์
ดีที่สุด
ดีมาก
ดี
พอใช้
ไม่พอใช้
ยานยนต์
1.00-0.75 0.76-1.50 1.51-2.25 2.26-3.00 เกิน 3.00
รถพ่วง
0.00-0.27 0.28-0.54 0.55-0.82 0.83-1.00 เกิน 100
อาวุธเบา
0.00-0.05 0.06-0.14 0.15-0.23 0.24-0.30 เกิน 0.30
ปื นใหญ่
1.00-0.55 0.56-1.10 1.11-1.65 1.66-2.20 เกิน 2.20
เครื่ องควบคุมการยิง 0.00-0.055 0.056-0.11 0.12-0.156 0.166-0.22 เกิน0.22
3.7.2 การให้ คะแนนการปฏิบัติงานซ่ อม หลักฐานการซ่อมบารุ งและการ
ส่ งกาลังนั้น ให้คะแนนให้เหมาะสมกับสภาพที่ตรวจพบ เสร็จแล้วจึงเอาคะแนนที่ได้มารวมกัน
แล้วคิดหาคะแนนที่ได้เป็ นร้อยละ จากคะแนนเต็มที่ได้ให้ไว้ในรายการตรวจสอบ แล้วตัดสิ น
การตรวจสอบดังนี้
100 -94 % ดีที่สุด
93 - 87 % ดีมาก
86 -80 % ดี
79 - 70 % พอใช้
ต่ากว่า 70% ไม่พอใช้
3.8. มาตรฐานหน่ วยรับตรวจ ผูบ้ งั คับบัญชาที่รับผิดชอบในการตรวจสภาพ
เฉพาะอย่างจะต้องกาหนดมาตรฐานว่าหน่วยรับตรวจทุกหน่วยจะต้องอยูใ่ นเกณฑ์ใดเกณฑ์หนึ่ง
ที่กาหนดไว้ขา้ งบนโดยให้เหมาะสมกับสถานการณ์ของท้องถิ่น มาตรฐานที่กาหนดขึ้นจะต้อง
ไม่สูงเกินไปจนกระทัง่ หน่วยรับการตรวจไม่สามารถปฏิบตั ิได้ ดังนั้นการกาหนดมาตราฐาน
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หน่วยรับการตรวจให้พิจารณาถึงอายุของยุทโธปกรณ์ สภาพการใช้งานจานวนเจ้าหน้าที่ ความรู ้
และการได้รับการฝึ กของเจ้าหน้าที่เครื่ องมือเครื่ องใช้ความสะดวกในการซ่อมบารุ งประจาหน่วย
3.9. การติดตามผล ถ้าผลการตรวจสภาพเฉพาะอย่างแสดงว่ายุทโธปกรณ์
ประเภทใดก็ตามหรื อการปฏิบตั ิงานซ่อมบารุ งหรื อการส่ งกาลังต่ากว่ามาตรฐานที่วางไว้ไม่วา่ ใน
กรณี ใดๆก็ตามจะต้องตรวจติดตามผลภายใน60วันและให้ตรวจเฉพาะรายการที่ต่ากว่ามาตรฐาน
เท่านั้นการตรวจเพื่อติดตามผลนี้ตอ้ งกระทาบันทึกผลและรายงานเช่นเดียวกับการตรวจครั้งแรก

4 การตรวจสภาพการซ่ อมบารุงโดยผู้บังคับบัญชา
4.1. มุ่งหมายกาหนดความรับผิดชอบ ขอบเขตและวิธีการตรวจสภาพการซ่อม
บารุ งซึ่งจะกระทาต่อยุทธภัณฑ์หลักและสิ่ งอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องในครอบครองของหน่วยใช้ ทั้งนี้
โดยตรวจเป็ นจานวนร้อยละของยุทธภัณฑ์หลักทั้งหมด
นอกจากนั้นยังตรวจการซ่อมบารุ ง
ประจาหน่วย การซ่อมบารุ งสนาม การส่ งกาลังชิ้นส่ วนอะไหล่
4.2. การตรวจสภาพการซ่อมบารุ งโดยผูบ้ งั คับบัญชานี้ ได้กาหนดขึ้นเพื่อให้ ผบ.
นขต.ทบ. และผูบ้ งั คับบัญชาชั้นผูบ้ ญั ชาการกองพล หรื อเทียบเท่าสามารถใช้รายงานผลการ
ตรวจประเมินค่าของ
4.2.1 ความเพียงพอและความได้ผลในการซ่อมบารุ งประจาหน่วยและ
การซ่อมบารุ งสนาม
4.2.2 ประสิ ทธิภาพของกรรมวิธีในการส่ งกาลังชิ้นส่ วนในการซ่อมบารุ ง
ซึ่งให้การสนับสนุนโดยตรงต่อการซ่อมบารุ ง
4.2.3 ความรู ้ความชานาญของเจ้าหน้าที่ซ่อมบารุ งประจาหน่วย
4.2.4 ความต้องการในการซ่อมบารุ งและส่ งกาลังชิ้นส่ วนซึ่งจะเกิดขึ้น
ในอนาคตอันเป็ นผลมาจากข้อบกพร่ องที่ตรวจพบ
4.3 การตรวจสภาพชนิดนี้ ทาให้การตรวจสภาพยุทธภัณฑ์หลักอย่างน้อยที่สุด
ร้อยละ 50 ของจานวนที่มีอยูใ่ นครอบครองของหน่วยใช้ รวมทั้งเครื่ องมือเครื่ องใช้ การตรวจ
ร้อยละ 50 ของจานวนยุทโธปกรณ์ที่มีอยูใ่ นครอบครองของหน่วยใช้น้ นั จะได้ผลเฉลี่ยที่
ใกล้เคียงต่อสภาพความเป็ นจริ ง
ก็ต่อเมื่อยุทโธปกรณ์ท้ งั หมดมีจานวนตั้งแต่20ขึ้นไปถ้า
ยุทโธปกรณ์ท้ งั หมดมีจานวนน้อยกว่า 20 แล้วผลที่ได้อาจจะคลาดเคลื่อนจากสภาพความเป็ น
จริ งของส่ วนรวมดังนั้น เมื่อยอดยุทโธปกรณ์ที่จะรับตรวจดังนี้
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4.3.1
15-20
ตรวจ 65%
4.3.2
10-14
ตรวจ 75%
4.3.3
5-9
ตรวจ 85 %
4.3.4
4 ลงมา
ตรวจ 100%
ในการคัดแยกยุทโธปกรณ์รับตรวจตามจานวนข้างบนนี้ให้หวั หน้าชุดตรวจคัด
แยกออกมาโดยไม่เจาะจง

4.4. ขอบเขตและข้ อกาหนด
4.4.1 การตรวจสภาพการซ่อมบารุ งโดยผูบ้ งั คับบัญชานี้ หน่วยทหารทุก
หน่วยและทุกขนาดจะต้องปฏิบตั ิตามโดยเคร่ งครัด
4.4.2 ในกรณี ที่ยทุ โธปกรณ์ของหน่วยใดหน่วยหนึ่งมีจานวนน้อยจนไม่
คุม้ ค่าที่จะตรวจทุกปี แล้วให้ทาการตรวจทุก 2 ปี ทั้งนี้ให้อยูใ่ นดุลยพินิจของ ผบ.นขต.ทบ.และ
ผูบ้ งั คับบัญชาชั้นผูบ้ งั คับบัญชาการกองพลหรื อเทียบเท่า
4.4.3 การตรวจสภาพประเภทนี้อาจกระทาไปพร้อม ๆ กับการตรวจ
สภาพอื่น ๆ ก็ได้
4.4.4 การตรวจสภาพประเภทนี้ ไม่ใช่บงั คับต่อยุทโธปกรณ์ที่เก็บไว้ใน
คลังของหน่วยจ่ายหรื อยังอยูใ่ นหีบห่อซึ่งบรรจุมาเป็ นครั้งแรกจากหน่วยผลิต หรื อยุทโธปกรณ์ที่
จ่ายให้แก่โรงเรี ยนต่าง ๆ ซึ่งใช้เฉพาะการสอนการซ่อมบารุ ง
4.4.5 การตรวจสภาพประเภทนี้ มิได้มีความประสงค์จะใช้เป็ นข้ออ้างที่
จะระงับการตรวจสภาพทางเทคนิคต่อยุทโธปกรณ์ในโรงงานซ่อมบารุ งสนามที่ส่งซ่อม หรื อ
การตรวจสภาพเฉพาะอย่างซึ่งกาหนดไว้แน่นอนในคาสั่งและระเบียบกองทัพบก ซึ่งยังใช้บงั คับ
อยูใ่ นปัจจุบนั
4.4.6 การตรวจสภาพนี้ ไม่ให้ผบู ้ งั คับหน่วยทุกระดับถือเป็ นสาเหตุหรื อ
ข้ออ้างที่จะระงับการตรวจสภาพยุทโธปกรณ์ในหน่วยของตน
ไม่วา่ เป็ นการตรวจอย่างเป็ น
ทางการหรื อไม่เป็ นทางการก็ตาม
4.5. ความรับผิดชอบ ผบ.นขต.ทบ.และผูบ้ งั คับบัญชาชั้นผูบ้ ญั ชาการกองพล
หรื อเทียบเท่า รับผิดชอบในการสั่งการให้มีการตรวจสภาพการซ่อมบารุ งโดยผูบ้ งั คับบัญชาใน
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หน่วยของตนและต้องรับผิดชอบในการควบคุมและกากับการให้เป็ นที่แน่ใจว่า การตรวจสภาพ
การซ่อมบารุ งโดยผูบ้ งั คับบัญชาเป็ นไปโดยถูกต้องและได้ผลสมความมุ่งหมาย
4.6. วงรอบของการตรวจ ให้ตรวจปี ละ 1 ครั้งนอกจากมีขอ้ ยกเว้นซึ่งได้กล่าว
ไว้ในข้อ 4.4.2
4.7. กาหนดเวลาและคาแนะนาในการรับตรวจ ต้องกาหนดไว้ล่วงหน้าให้นาน
ที่สุดที่จะทาได้อย่างน้อยที่สุดต้องไม่ต่ากว่า 30 วัน และจะต้องปรากฏอยูใ่ นคาสั่งการฝึ ก
ประจาปี ของหน่วย
หน่วยรับตรวจจะต้องได้รับคาแนะนาล่วงหน้าเกี่ยวกับการเตรี ยม
ยุทโธปกรณ์
รับตรวจ

4.8. ชุดตรวจ
4.8.1 ผูบ้ งั คับบัญชาซึ่งได้กาหนดไว้ในข้อ 4.5 เป็ นผูร้ ับผิดชอบในการ
ควบคุมให้แน่ใจว่าได้มีการตรวจสภาพหน่วยในบังคับบัญชาของตน โดยใช้เจ้าหน้าที่ซ่ ึงอยูใ่ ต้
บังคับบัญชาซึ่งจัดไว้เป็ นชุดตรวจถาวร ส่ วนเจ้าหน้าที่เพิม่ เติมที่จาเป็ นอาจมาจากของหน่วย
สนับสนุนโดยตรงที่ให้การสนับสนุนหน่วยที่รับตรวจนั้น ๆ อยูแ่ ละผูบ้ งั คับบัญชาซึ่งกาหนดไว้
ในข้อ 4.5 อาจสั่งให้เจ้าหน้าที่ซ่อมบารุ งที่มีคุณวุฒิเหมาะสมเป็ นเจ้าหน้าที่สมทบกับชุดตรวจได้
4.8.2
เจ้าหน้าที่ในชุดตรวจทุกคนจะต้องขึ้นอยูใ่ นการกากับการของ
หัวหน้าชุดตรวจ ซึ่งเป็ นนายทหารสัญญาบัตร และควรมีอาวุโสสู งกว่าผูบ้ งั คับหน่วยรับตรวจ
ส่ วนเจ้าหน้าที่ในชุดตรวจที่เป็ นผูแ้ ทนสายยุทธบริ การ จะต้องมีหวั หน้าเป็ นนายทหารสัญญา
บัตร
เช่นกัน
4.8.3 รายละเอียดในการจัดชุดตรวจ เพื่อตรวจหน่วยหนึ่งหน่วยใด
โดยเฉพาะนั้น ขึ้นอยูก่ บั ลักษณะการจัดหน่วย จานวนยุทโธปกรณ์ของหน่วยรับตรวจและเวลาที่
ใช้ในการตรวจ
4.9.การแก้ไขข้อบกพร่ องในระหว่างทาการตรวจสภาพการซ่อมบารุ งโดย
ผูบ้ งั คับบัญชาชุดตรวจต้องแนะนาให้ดาเนินการแก้ไขข้อบกพร่ องทันทีที่ตรวจพบ
4.10. อานาจของหัวหน้าชุดตรวจ ย่อมมีอานาจที่จะสั่งดาเนินการซ่อมแก้
ส่ งกลับ เบิกทดแทน สัง่ งดใช้การยุทโธปกรณ์ซ่ ึงถ้าหากให้ใช้ต่อไปแล้วจะชารุ ดเสี ยหายมาก
ยิง่ ขึ้น หรื ออาจจะเกิดอันตราย
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4.11.
แบบพิมพ์ที่ใช้ในการบันทึกผลการตรวจสภาพการซ่อมบารุ งโดย
ผูบ้ งั คับบัญชาให้ใช้แบบของกองทัพบก ซึ่งเบิกจากกรมสารบรรณทหารบก
4.12. การพิจารณาความไม่ เรียบร้ อย ความไม่เรี ยบร้อยของยุทโธปกรณ์ที่ตรวจ
พบแบ่ งออกเป็ น 2 ประเภท คือ บกพร่ องมาก และบกพร่ องน้ อย
4.12.1 บกพร่ องมาก หมายถึง จากการชารุ ดหรื อสิ่ งบกพร่ องที่จะทาให้
ยุทโธปกรณ์ไม่ปลอดภัยต่อการใช้งาน หรื อทาให้ยทุ โธปกรณ์ทางานไม่ถูกต้องหรื อไม่ทางาน
ตามหน้าที่หรื ออาจทาให้ชารุ ดเสี ยหายมากยิง่ ขึ้นหากขืนใช้งานต่อไป การไม่ดดั แปลงแก้ไข
ยุทโธปกรณ์ตามคาสั่งดัดแปลงแก้ไขที่ตอ้ งทาโดยเร่ งด่วน ซึ่งกองทัพบกได้กาหนดให้หน่วย
ทหารเป็ นผูก้ ระทาและให้เบิกชิ้นส่ วนสาหรับการดัดแปลงมาแล้วแต่เพิกเฉยไม่ทาการดัดแปลง
ในระยะเวลาอันสมควร นอกจากข้อบกพร่ องดังกล่าวแล้ว หากหน่วยไม่มีคาสั่งการหล่อลื่นของ
ยุทโธปกรณ์ต่าง ๆ ไว้ใช้หรื อทาการหล่อลื่นไม่ถูกต้อง ให้ถือว่าบกพร่ องมากเช่นกัน
4.12.2 บกพร่ องเล็กน้ อย หมายถึง ข้อบกพร่ องที่ไม่พอจะทาให้
ยุทโธปกรณ์งดใช้การในทันทีทนั ใด หรื อไม่ทาให้ยทุ โธปกรณ์น้ นั ๆ ชารุ ดเสี ยหายมากยิง่ ขึ้น
หรื อไม่ทาให้เกิดอันตรายถ้าหากขืนใช้ต่อไป
ความไม่เรี ยบร้อยต่างๆ ดังกล่าวผูร้ ับผิดชอบการซ่อมบารุ งประจาหน่วยจะต้อง
เริ่ มดาเนินการแก้ไขตามวิธีการที่ได้มีคาสัง่ และระเบียบที่เกี่ยวข้องบ่งไว้ให้หน่วยปฏิบตั ิท้ งั นี้
หน่วยจะต้องดาเนินการโดยไม่ชกั ช้า
4.12.3 การประเมินค่ าความบกพร่ อง เพื่อหาผลเฉลี่ยข้อบกพร่ องของ
ยุทโธปกรณ์ท้ งั หมดที่ได้รับตรวจนั้นบกพร่ องมากให้นบั รายการละ 1 คะแนน บกพร่ องเล็กน้อย
ให้นบั รายการละ 0.25 คะแนน ในการกรอกแบบพิมพ์ที่ใช้ในการตรวจสอบนั้นให้ใช้ดินสอแดง
เขียนวงกลมล้อมรอบสิ่ งที่บกพร่ องซึ่งหน่วยทหารอาจตรวจพบเองได้แม้วา่ เกินขีดความสามารถ
ของหน่วยทหารก็จะต้องคิดคะแนนข้อบกพร่ องด้วยถ้าหากหน่วยใช้ยงั ไม่ดาเนินการตามที่กล่าว
ไว้ในข้อ 4.12.2 ส่ วนข้อบกพร่ องที่จะตรวจพบโดยใช้เครื่ องมือทดสอบ ซึ่งไม่มีในอัตราของ
หน่วยใช้น้ นั ไม่ตอ้ งคิดคะแนนข้อบกพร่ อง
4.12.4 การปฏิบตั ิงานซ่อม หลักฐานการซ่อมบารุ งและส่ งกาลัง ความ
ไม่เรี ยบร้อยในการปฏิบตั ิงานซ่อม
หลักฐานการซ่อมบารุ งและหลักฐานการส่ งกาลังเหล่านี้
ได้แก่การปฏิบตั ิงานซ่อมที่ผดิ การทาหลักฐานการซ่อมบารุ งและส่ งกาลังผิด หรื อปล่อยปละ
ละเลยไม่ลงหลักฐานต่าง ๆหรื อไม่มีแบบพิมพ์ที่ทางราชการกาหนดให้ใช้ การตรวจการ
ปฏิบตั ิงานซ่อมบารุ งใช้แบบพิมพ์ ทบ.428-648 และ ทบ.648-649 เป็ นรายการตรวจสอบ
4.13. การตัดสิ นผลการตรวจ
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การตัดสิ นผลการตรวจยุทโธปกรณ์ ให้พิจารณาจากผลเฉลี่ยของสิ่ งบกพร่ อง
ซึ่งตรวจพบในยุทโธปกรณ์แต่ละละประเภทที่รับตรวจทั้งหมดโดยเอาคะแนนข้อบกพร่ องที่
ตรวจพบทั้งหมดของยุทโธปกรณ์แต่ละประเภทมารวมกัน แล้วหารด้วยจานวนยุทโธปกรณ์ที่รับ
ตรวจ เมื่อได้ผลเฉลี่ยแล้วตัดสิ นผลการตรวจดังนี้
ยุทโธปกรณ์
ดีที่สุด
ดีมาก
ดี
พอใช้
ไม่พอใช้
ยานยนต์ลอ้
0.00-0.75 0.76-1.50 1.50-2.25 2.66-3.00 เกิน 3.00
ยานยนต์สายพาน 0.00-1.25 1.26-2.00 2.00-0.00 3.00-4.50 เกิน 4.50
อาวุธเบา
0.00-0.05 0.06-0.15 0.16-0.23 0.24-0.30 เกิน 0.00
ปื นใหญ่
0.00-0.55 0.56-1.10 1.11-0.65 1.66-2.20 เกิน 2.20
เครื่ องควบคุมการยิง 0.00-0.055 0.056-0.02 0.02-0.164 0.166-0.22 เกิน 0.22
รถพ่วง
0.00-0.27 0.28-0.54 0.55-0.82 0.83-0.00 เกิน 1.00
การตัดสิ นผลการตรวจการปฏิบตั ิงานซ่อม หลักฐานการซ่อมบารุ งและส่ งกาลัง
นั้น ให้คะแนนตามความเหมาะสมกับสภาพที่ตรวจพบ เสร็จแล้วจึงเอาคะแนนที่ได้มารวมกัน
แล้วคิดเป็ นร้อยละ โดยคิดจากคะแนนเต็มที่ให้ไว้ในรายการตรวจสอบแล้วตัดสิ นผบการตรวจ
ดังนี้
4.13.1 ......................... 100-94 % ดีที่สุด
4.13.2 ......................... 93-87% ดีมาก
4.13.3 ......................... 86-80 % ดี
4.13.4 ......................... 79-70 % พอใช้
4.13.5 ......................... ต่ากว่า 70 % ยังไม่พอใช้
4.14. การวิจารณ์ผลการตรวจนั้น ต้องกระทาโดยเร็วที่สุดเท่าที่จะกระทาได้
และจะต้องทาก่อนที่จะเสนอเป็ นลายลักษณ์อกั ษร ชุดตรวจจะต้องนาข้อดีเด่นที่ควรยกย่องและ
นาข้อบกพร่ องที่ตรวจพบมาถกแถลงกับผูบ้ งั คับหน่วยรับตรวจหรื อผูแ้ ทนโดยละเอียดและแจ่ม
แจ้ง
4.15. การรายงานสรุ ปและหาผลเฉลี่ยการตรวจ ให้กระทาในระดับกองร้อย เว้น
การหาผลเฉลี่ยสาหรับยานยนต์ ให้กระทาในระดับกองพันหรื อเทียบเท่า
เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องดาเนินการรายงาน ดังนี้
4.15.1 หัวหน้ าชุดตรวจ สรุ ปผลการตรวจตามแบบพิมพ์ที่ ทบ.กาหนด
พร้อมแบบพิมพ์บนั ทึกผบ.การตรวจส่ ง ผบ.หน่วยรับตรวจภายใน 7 วัน หลังจากที่ทาการตรวจ
หน่วยนั้นเสร็จแล้ว
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4.15.2 ทารายงานด้ วยแบบพิมพ์ พร้อมบันทึกผลการตรวจจานวน2 ชุด
แล้วทารายงานแบบพิมพ์อีก 1 ชุดเสนอต่อ ทบ.หน่วยที่ทาการตรวจสภาพการซ่อมบารุ งโดย
ผูบ้ งั คับบัญชา
4.16. ผบ.หน่ วยทีท่ าการตรวจสภาพ ต้องประเมินค่าของประสิ ทธิภาพในการ
ซ่อมบารุ งของหน่วยรับตรวจ เสนอผูบ้ งั คับบัญชาที่มีหน้าที่รับผิดชอบในการตรวจสภาพโดย
แนบรายงานแบบพิมพ์จานวน 2 ชุดและบันทึกผลการตรวจอีก 1 ชุด
4.17. ผู้บังคับบัญชาทีม่ หี น้ าทีร่ ับผิดชอบในการตรวจสภาพชนิดนี้ ต้องรายงาน
ผลการตรวจเสนอกองทัพบก
4.18. การแก้ไขข้ อบกพร่ องและรายงานผล เป็ นหน้าที่ของหน่วยรับตรวจ
ดาเนินการแก้ไขข้อบกพร่ องที่หวั หน้าชุดตรวจรายงาน แล้วเสนอผลการแก้ไขข้อบกพร่ องตาม
สายการบังคับบัญชาจนถึงผูบ้ งั คับบัญชาที่มีหน้าที่รับผิดชอบในการตรวจสภาพประเภทนี้ใน
60 วัน นับตั้งแต่วนั ที่ได้รับผลการตรวจจากหัวหน้าชุดตรวจ
4.19. การตรวจติดตามผล เมื่อผลการตรวจปรากฏว่า สภาพยุทโธปกรณ์หรื อ
การซ่อมบารุ ง หรื อการส่ งกาลังชิ้นส่ วนอะไหล่ อยูใ่ นเกณฑ์ใช้ไม่ได้ ให้ทาการติดตามผล
ภายหลังการตรวจครั้งนั้นผ่านไปแล้ว 60 วัน แต่ไม่เกิน 180 วัน การตรวจติดตามผลครั้งนี้ให้
ตรวจเฉพาะสิ่ งที่มีอยูใ่ นเกณฑ์ยงั ไม่พอใช้แล้วดาเนินการรายงานเช่นเดียวกับการตรวจครั้งแรก
4.20. การเก็บรายงานผลการตรวจ ผูบ้ งั คับบัญชาที่รับผิดชอบในการตรวจ
สภาพประเภทนี้หน่วยที่ทาการตรวจและหน่วยที่รับการตรวจต้องเก็บรายงานผลการตรวจและ
การแก้ไขข้อบกพร่ องไว้เป็ นหลักฐาน
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การตรวจสภาพ
ประเภท

โดยผูบ้ งั คับบัญชา

เฉพาะอย่าง

การซ่อมบารุ งโดย

ผูบ้ งั คับบัญชา

ใครตรวจ

ผูบ้ งั คับบัญชาทุกชั้น

-หน่วยซ่อมบารุ ง
-หน่วยซ่อมบารุ งสนับ
สนับสนุนโดยตรง สนุนโดยตรง
-หน่วยซ่อมบารุ ง
-หน่วยซ่อมบารุ งสนับ
สนับสนุนทัว่ ไป สนุนทัว่ ไป
ตรวจทาไม 1เพื่อทราบความสามารถใน สอบความเพียงพอ -สอบสภาพการใช้การได้
การพร้อมรบของยุทโธปกรณ์ และผลของการส่ ง ของยุทโธปกรณ์
2 การใช้ที่ถูกต้อง
กาลังและการซ่อม -คาดคะเนสถานภาพ
3 การใช้ประโยชน์ที่
บารุ งในหน่วยใช้ อนาคต
เหมาะสม
- ความต้องการในการ
4 มาตรฐานการฝึ ก
ส่ งกาลังและซ่อมบารุ ง
5 ส่ งเสริ มการประหยัด
สิ่ งอุปกรณ์
6 การปฏิบตั ิตามหลักการ
ซ่อมบารุ ง
ตรวจเมื่อใด ตรวจเสมอ(ไม่มีหยุด)
- ตรวจอย่างน้อยปี - ตรวจปี ละ1ครั้งหรื อ
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ตรวจอะไร

-เจ้าหน้าที่
-ยุทโธปกรณ์
-สถิติ
- สิ่ งอุปกรณ์
-แหล่งรวมรถ
-โรงซ่อม
-คลัง
-การปฏิบตั ิตามหลัก

1 ครั้ง
- ตรวจหน่วยที่ไม่ดี
จนกว่าจะดี
-เจ้าหน้าที่
-สถิติ
การปฏิบตั ิตามหลัก
การของหน่วยใช้

ก่อนและหลังการประลอง
ยุทธและการรบ

-ตรวจยุทโธปกรณ์ท้ งั
หมดที่มี
-ไม่ตอ้ งตรวจ ถ้า
การตรวจประเภทอื่นได้
-สิ่ งอุปกรณ์และเครื่ อง มือ ผลแล้ว
-ตรวจไม่นอ้ ยกว่า
ร้อยละ10ของยุทโธปกรณ์

-โรงซ่อมและสิ่ งอานวยความสะดวก

5 การตรวจและการทดสอบ
5.1. การรายงานผลการตรวจ
5.1.1 การรายงานผลการตรวจสภาพ กระทาแต่เพียงสั้น ๆ เจ้าหน้าที่ผทู ้ า
การตรวจเป็ นผูร้ ายงานและรายงานไปยังหน่วยเหนือ
เพื่อสัง่ การแก้ไขตามความจาเป็ นส่ วน
รายงานการตรวจสภาพเฉพาะอย่างและการตรวจสภาพการซ่อมบารุ งโดยผูบ้ งั คับบัญชานั้น
ปฏิบตั ิตามคาสัง่ เฉพาะว่าด้วยการตรวจสภาพนั้น ๆ
5.1.2 ผูบ้ งั คับหน่วย ซึ่งมีหน้าที่เกี่ยวข้องกับการซ่อมบารุ ง จะต้อง
ดาเนินการเพื่อให้มีการตรวจสภาพเป็ นไปตามที่กาหนดไว้
หน่วยที่ทาการตรวจจะต้องเก็บ
สานวนการตรวจครั้งสุ ดท้ายไว้ที่หน่วย
5.1.3 เมื่อผูแ้ ทนหัวหน้าสายยุทธบริ การต่าง ๆ หรื อผูแ้ ทนของคลังซ่อม
บารุ งไปตรวจเยีย่ ม หรื อตรวจสภาพการซ่อมบารุ ง จะต้องเสนอรายงานการตรวจเยีย่ มหรื อการ
ตรวจสภาพการซ่อมบารุ งต่อผูบ้ งั คับบัญชาการทหารบก โดยผ่านทาง กบ.ทบ.และ
หัวหน้าสายยุทธบริ การที่เกี่ยวข้องกับสาเนาส่ งผูบ้ งั คับหน่วยที่รับการตรวจ-ทราบด้วย
5.2. การป้ องกันการตรวจซ้า
5.2.1 ผูม้ ีหน้าที่เกี่ยวข้องในการตรวจตามประเภทที่กล่าวข้างต้น ต้อง
ปฏิบตั ิการตามหน้าที่น้ นั ๆ ส่ วนผูบ้ งั คับหน่วยทาการตรวจสภาพในหน่วยของตน
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5.2.2 ผูบ้ งั คับหน่วยซึ่งทาการตรวจสภาพในหน่วยของตน จะต้องได้
ทราบผลการแก้ไขการตรวจเฉพาะอย่าง ซึ่งปฏิบตั ิมาแล้วในระยะเวลาอันสมควร ก่อนที่จะทา
การตรวจตามสายการบังคับบัญชา
5.2.3 ในขณะที่หน่วยต่าง ๆ นายุทโธปกรณ์ส่งซ่อมหรื อมารับการบริ การ
ต่าง ๆ ผูบ้ งั คับหน่วยซ่อมควรจะได้ถือโอกาสตรวจทางเทคนิคด้วย ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ในทาง
ประหยัด และเพื่อให้การซ่อมบารุ งเกิดประสิ ทธิภาพอย่างสมบูรณ์
5.3. การตรวจเป็ นเนืองนิจ หมายถึงการตรวจที่ได้กระทาเป็ นปกติ และกระทา
อยูเ่ สมอเป็ นนิจสิ น ผูต้ รวจได้แก่นายทหารนายสิ บ เจ้าหน้าที่ประจายุทโธปกรณ์ ซึ่งมีหน้าที่
รับผิดชอบในการซ่อมบารุ งและถือว่าเป็ นการตรวจที่สาคัญที่สุดในบรรดาการตรวจสภาพ
ทั้งหลาย เพราะการตรวจสภาพโดยผูบ้ งั คับบัญชา การตรวจสภาพเฉพาะอย่าง และการตรวจ
สภาพการซ่อมบารุ งโดยผูบ้ งั คับบัญชาก็ดี มีความสาคัญทาให้ผบู ้ งั คับบัญชาได้ทราบสถานภาพ
การซ่อมบารุ งยุทโธปกรณ์เท่านั้น แต่การตรวจเหล่านี้มิได้กระทาบ่อย ๆ จึงยังไม่เป็ นการ
เพียงพอในอันที่จะประกันได้วา่ ยุทโธปกรณ์เหล่านั้นอยูใ่ นสภาพพร้อมรบ เหตุน้ ีการตรวจเป็ น
เนืองนิจจึงมีความสาคัญยิง่ การตรวจเป็ นเนืองนิจจะได้ผลก็ต่อเมื่อนายทหารนายสิ บทุกนายมี
ความเข้าใจและสนใจในการพิจารณาสภาพยุทโธปกรณ์ทุกชนิดและทุกชิ้นว่าอยูใ่ นสภาพ
เรี ยบร้อย ติดตั้งถูกต้อง ติดตั้งมัน่ คงแข็งแรง หรื อมีสภาพสึ กหรอเกินสมควรหรื อไม่ มีหลัก
พิจารณาดังนี้.5.3.1 สภาพเรียบร้ อย เป็ นการตรวจว่ายุทโธปกรณ์อยูใ่ นสภาพเรี ยบร้อย
หรื อไม่น้ นั เป็ นการตรวจสภาพภายนอกด้วยสายตา เพื่อดูวา่ ยุทโธปกรณ์จะชารุ ดจนกระทัง่ ไม่
สามารถใช้ราชการได้ หรื อไม่ปลอดภัยในการใช้ต่อไป หรื อถ้าขืนใช้ต่อไปแล้วจะทาให้เกิดการ
ชารุ ดเสี ยหายได้ นอกจากนั้นคาว่าสภาพเรี ยบร้อยยังหมายความว่า หมายไปถึงลักษณะไม่คด
หรื อบิด ไม่มีรอยขูดหรื อไหม้ ไม่แตกหรื อร้าว ไม่หลุดลุ่ยไม่ฉีกขาด และมีการหล่อลื่นถูกต้อง
5.3.2 ติดตั้งถูกต้ อง ตรวจส่ วนประกอบต่าง ๆ ว่าติดตั้งมัน่ คงหรื อไม่
ได้แก่การตรวจสภาพภายนอกด้วยสายตาว่าส่ วนต่าง ๆ จะติดตั้งถูกต้องลักษณะหรื อไม่
5.3.3 ติดตั้งมัน่ คง ตรวจส่ วนประกอบต่างๆ ว่าติดตั้งมัน่ คงหรื อไม่
ได้แก่การตรวจภายนอกโดยการใช้มือจับเขย่า หรื อเหล็กงัดเบา ๆ
5.3.4 สึ กหรอเกินสมควร ได้แก่การตรวจสภาพชิ้นส่ วนต่าง ๆ ว่าสึ ก
หรอจนใช้ราชการไม่ได้หรื ออาจจะทาให้ชารุ ดใช้ราชการไม่ได้ ถ้าไม่เปลี่ยนแปลงก่อน
5.4. ข้ อชัดข้ องในการตรวจสภาพ
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5.4.1
ผูบ้ งั คับบัญชาโดยมากไม่วา่ ชั้นเหนือชั้นรองลงมา มักจะมี
ความรู ้สึกว่าตนได้รับความรบกวนจากคณะตรวจสภาพซ่อมบารุ งอยูต่ ลอดเวลา
เพราะต้อง
เสี ยเวลาในการเตรี ยมยุทโธปกรณ์ก่อนรับการตรวจและต้องให้การบริ การต่าง ๆ ระหว่างการ
ตรวจสภาพอย่างไม่มีการจบสิ้ น ก่อให้เกิดสภาพเป็ นไม้เบื่อไม้เมาระหว่างกันขึ้น นอกจากนั้นใน
การตรวจสภาพโดยผูบ้ งั คับบัญชาแล้วทาให้เกิดความสับสนและสั่งการซ้ ากัน เป็ นข้อยุง่ ยากแก่ผู ้
ปฏิบตั ิ ทั้งนี้เพราะผูบ้ งั คับบัญชามีระดับต่าง ๆ กันมาก
5.4.2 ปฏิบตั ิอย่างไรจะสามารถขจัดข้อขัดข้องได้ มีแนวทางปฏิบตั ิอยู่ 2
ประการ คือ.5.4.2.1 ประการแรกที่ถือว่าสาคัญที่สุดก็คือ ให้การบารุ งรักษา
ยุทโธปกรณ์ให้อยูใ่ นสภาพดีเยีย่ มและรักษาให้คงสภาพเช่นนั้นตลอดไป โดยอาศัยการตรวจเป็ น
เนืองนิจเป็ นหลักปฏิบตั ิ
5.4.2.2 ประการที่สอง ผูบ้ งั คับบัญชาต้องยึดถือการปฏิบตั ิแบบ
สายกลาง ระหว่างนโยบายการตรวจสภาพและการปฏิบตั ิงานของหน่วย

5.5. การทดสอบ การทดสอบมีความสัมพันธ์อย่างใกล้ชิดกับการตรวจสภาพ
และอาจถือได้วา่ การทดสอบและการตรวจสภาพเป็ นส่ วนประกอบซึ่งกันและกัน จะขาดอย่าง
ใดอย่างหนึ่งมิได้ เพราะถ้าขาดอย่างหนึ่งแล้วก็จะทาให้อีกอย่างหนึ่งไร้คุณค่าไปด้วย การ
ทดสอบมีอยู่ 3 ประการ คือ.5.5.1 แจกบัตรคาถามให้กรอกคาตอบ คาถามที่เป็ นรายการต่าง ๆ กระทา
โดยผูเ้ ชี่ยวชาญและได้ประเมินค่าไว้แล้ว เมื่อได้รับคาตอบจากเจ้าหน้าที่ผเู ้ กี่ยวข้องการซ่อมบารุ ง
เหล่านั้น ผูต้ รวจจะพิจารณาไว้วา่ คาตอบที่ได้รับแสดงว่าผูต้ อบมีความชานาญมากน้อยเพียงใด
รู ้จกั หน้าที่ของยุทโธปกรณ์วา่ จะใช้กบั งานอะไร รู ้จกั การระวังรักษาและการใช้ยทุ โธปกรณ์น้ นั
เพียงใดประการสุ ดท้ายที่ตอ้ งการทราบว่ายุทโธปกรณ์เหล่านั้นสามารถที่จะทางานได้ผลเป็ นที่
พอใจเพียงใด1
5.5.2 ให้แสดงการซ่อมบารุ งขั้นหน่วยในราชการสนาม การทดลองและ
ทดสอบแบบนี้ เจ้าหน้าที่ทดสอบซึ่งเป็ นนายทหารจะทาการประเมินค่าขีดความสามารถในการ
ซ่อมบารุ งประจาหน่วยได้ ส่ วนมากหน่วยรับการทดสอบมักจะผ่านการทดสอบการซ่อมบารุ ง
ประจาหน่วยไปได้ดี
แต่จะไปตกในการซ่อมบารุ งประจาหน่วยที่ตอ้ งออกไปปฏิบตั ิราชการ
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สนามเสี ยอย่างน่าเสี ยดาย การทดสอบประการนี้ก่อให้เกิดแนวความคิดใหม่ในการซ่อมบารุ งที่
กระทาในราชการสนาม หรื ออย่างน้อยก็ทาให้ผบู ้ งั คับบัญชาของหน่วยนั้นทราบว่าตนควรใช้
เวลาในการซ่อมบารุ งยุทโธปกรณ์ชา้ หรื อเร็วเพียงใด
5.5.3 จากผลการปฏิบตั ิการรบ เป็ นประการสุ ดท้ายของรายการทดสอบ
จากข้อบกพร่ องต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นสามารถทาให้ผบู ้ งั คับบัญชาทราบข้อเท็จจริ ง และเห็น
ประสิ ทธิภาพของการซ่อมบารุ งว่าดีเลวเพียงใด แล้วจัดการแก้ไขและเตรี ยมการต่อไป
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บทที่ 6
การปรนนิบัตบิ ารุง
1 กล่าวทัว่ ไป
การปรนนิบตั ิบารุ งคือ การดูแลรักษา การปรนนิบตั ิและการตรวจสภาพ
ยุทโธปกรณ์ต่าง ๆ โดยมีความมุ่งหมายที่จะบารุ งรักษาให้อยูใ่ นสภาพที่ใช้ราชการได้ และเพื่อ
ค้นหาสิ่ งชารุ ดหรื อเหตุขดั ข้องที่เริ่ มเกิดขึ้น
แล้วดาเนินการแก้ไขให้ทนั ท่วงทีก่อนที่ความ
เสี ยหายจะลุกลามต่อไป
1.1. ความสาคัญของการปรนนิบัติบารุง
1.1.1 บทบาทของการปรนนิบตั ิบารุ ง การปรนนิบตั ิบารุ งเป็ นเสมือน
หัวใจและวิญญาณของการซ่อมบารุ งทั้งระบบ ถ้ามองเผินๆถึงความยุง่ ยากของระบบการซ่อม
บารุ งแล้ว
อาจจะเห็นว่าการซ่อมบารุ งโดยผูใ้ ช้น้ นั เป็ นสิ่ งไม่จาเป็ นนัก
เพราะว่าอาจใช้
ยุทโธปกรณ์ไปได้เรื่ อยๆจนชารุ ดต่อจากนั้นก็ผลักภาระในการซ่อมให้หน่วยซ่อมชั้นเหนือต่อไป
ข้อคิดข้อนี้ขดั แย้งกับข้อเท็จจริ งโดยสิ้ นเชิง เพราะในการซ่อมบารุ งนั้นกาหนดไว้วา่ หน่วยใช้
จะต้องดูแลรักษายุทโธปกรณ์เพื่อมิให้เกิดข้อบกพร่ องขึ้น ระบบการซ่อมบารุ งย่อมเสื่ อมสลาย
ไปโดยสิ้ นเชิง ถ้ายุทโธปกรณ์ที่มีใช้อยูไ่ ม่ทางานอย่างถูกต้อง ไม่ทาความสะอาดหรื อไม่ทาการ
หล่อลื่น ขันแน่น หรื อปรับแต่งตามระบบ โดยหน่วยใช้ถึงแม้วา่ จะได้รับอนุญาติให้หน่วยใช้มี
ชิ้นส่ วนทดแทนและทาการซ่อมแก้ได้จากัดเพียงในขั้นที่ 2 เพื่อมุ่งหมายจะให้หน่วยใช้ทาการ
ป้ องกันเท่านั้น แต่กไ็ ด้คาดคะเนไว้ล่วงหน้าแล้วว่า ผลจากการปฏิบตั ิของหน่วยใช้จะช่วย
ป้ องกันมิให้เกิดงานที่ยงุ่ ยากซับซ้อนและสิ้ นเปลืองเวลา
ถ้าต้องการจะให้ระบบการซ่อมบารุ งกลมกลืนและสมดุลย์กนั จาเป็ นต้องมีความ
รับผิดชอบต่อขั้นการซ่อมบารุ งแต่ละขั้นโดยแน่ชดั หน่วยใช้มิได้รับภารกิจให้ทาการซ่อมบารุ ง
ระดับหน่วยสนับสนุนโดยตรงและทัว่ ไปและการซ่อมบารุ งระดับคลัง
และในขณะเดียวกัน
หน่วยซ่อมขั้นเหนือกว่าก็มิได้รับภารกิจที่จะทาการซ่อมบารุ งในระดับที่อยูใ่ นความรับผิดชอบ
ของหน่วยใช้ ตัวอย่างซึ่งแสดงให้เห็นถึงการขาดความรับผิดชอบในหน้าที่ของตน ได้แก่การที่
ผูบ้ งั คับบัญชาซึ่งได้รับมอบหมายภารกิจให้ทาการซ่อมบารุ งระดับหน่วยสนับสนุนโดยตรงและ
ทัว่ ไป ในขณะเดียวกันนั้น ยุทโธปกรณ์ภายในหน่วยของตนกลับขาดการปรนนิบตั ิบารุ ง และ
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ผูบ้ งั คับบัญชาคนเดียวกันนี้จะเกิดความขัดแย้งอย่างรุ นแรงขึ้นในเมื่อโรงซ่อมปฏิเสธไม่รับ
ยุทโธปกรณ์ของเขาเข้าซ่อม เนื่องจากบกพร่ องในการปรนนิบตั ิบารุ งในขั้นที่ 1 และ 2
1.1.2 ทาไมจึงต้ องมีการปรนนิบัติบารุง
1.1.2.1 ประการแรกที่สุด เป็ นความจาเป็ นทางยุทธวิธีในการ
ปฏิบตั ิภารกิจทางยุทธวิธีของหน่วยให้สมบูรณ์น้ นั จาเป็ นต้องใช้ท้ งั คนและยุทโธปกรณ์ และถ้า
ขาดอย่างหนึ่งอย่างใดไปก็ไม่สามารถจะปฏิบตั ิหน้าที่บรรลุผลได้ มีแนวโน้มที่น่าพิจารณาว่า
การซ่อมบารุ งนั้นควรเป็ นสิ่ งที่แตกต่างจากการฝึ กและลักษณะการนาหน่วย แต่ความจริ งมิได้
เป็ นเช่นนั้น เราจะต้องปรับความคิดของเราให้เข้าใจว่า ทหารและยุทโธปกรณ์น้ นั เป็ นสิ่ งซึ่งรวม
เป็ นอันเดียวกัน หรื ออาจเรี ยกได้วา่ ชุดคนยุทโธปกรณ์ ถ้าไม่รักษายุทโธปกรณ์ให้มีสมรรถภาพที่
ดีแล้วประสิ ทธิภาพของทั้งชุดก็จะล้มเหลว ยุทโธปกรณ์จะทางานไม่ได้ถา้ ไม่มีการปรนนิบตั ิ
บารุ ง
นายทหารชั้นผูใ้ หญ่ในด้านการส่ งกาลังบารุ งผูห้ นึ่งเคยกล่าวไว้วา่ “การ
ซ่อมบารุ งในขั้นสู งที่มีประสิ ทธิภาพที่สุด และระบบการส่ งกาลังที่สมบูรณ์ไม่ใช่สิ่งที่จะช่วยให้
เกิดประสิ ทธิภาพในการรบ ความมัน่ ใจและระบบการซ่อมบารุ งประจาหน่วยเท่านั้นที่จะทาให้
ท่านประสบความสาเร็จ หรื อความล้มเหลว”
การสู ญเสี ยยุทโธปกรณ์เนื่องจากการปฏิบตั ิของข้าศึกนั้น เป็ นการสู ญเสี ยที่เราคาดไว้แล้ว
แต่การสู ญเสี ยเนื่องจากขาดการปรนนิบตั ิบารุ งนั้น ถือว่าเป็ นความบกพร่ องอย่างร้ายแรงและเป็ น
เรื่ องที่ให้อภัยมิได้
1.1.2.2 ประการที่สอง มีปัจจัยเกี่ยวกับเศรษฐกิจคือ กองทัพบก
ไทยขณะนี้กาลังขยายกาลังและเปลี่ยนแปลงการจัดให้ขยายตัวออกไปยิง่ ขึ้น
งบประมาณ
ค่าใช้จ่ายในการทหารก็กาลังทวีข้ ึนทุก ๆ วัน อาวุธยุทโธปกรณ์ในกองพลทหารราบกองพลหนึ่ง
ๆ มีราคาประมาณ 180-200 ล้านบาท ถ้าหากผูใ้ ช้ไม่ดูแลรักษาอาวุธให้ดี ผูบ้ งั คับบัญชาปล่อย
ปละละเลยให้อาวุธยุทโธปกรณ์ชารุ ดเสี ยหายแล้วก็ยอ่ มทาลายเสถียรภาพทางเศรษฐกิจของชาติ
การปรนนิบตั ิบารุ งนั้นมิใช่ขอบเขตแต่เพียงยุทโธปกรณ์ของสายยุทธบริ การใด
เท่านั้น แต่หมายถึงยุทโธปกรณ์ทุกสายยุทธบริ การซึ่งเป็ นยุทโธปกรณ์ที่มีราคาแพง และมี
จานวนอยูใ่ นหน่วยทหารสู งมาก รวมทั้งมีความยุง่ ยากในการปรนนิบตั ิบารุ ง ผูบ้ งั คับหน่วยควร
จะระลึกไว้วา่
ยุทโธปกรณ์ทุกชิ้นจากทุกสายงานเป็ นสิ่ งซึ่งจะต้องรวมอยูใ่ นขอบเขตของการ
ปรนนิบตั ิบารุ งทั้งสิ้ น ยุทโธปกรณ์ชิ้นเล็กชิ้นน้อย แต่ถา้ ใช้สิ้นเปลืองเป็ นจานวนมาก ก็ยอ่ มมีผล
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กระทบกระเทือนถึงเศรษฐกิจของชาติได้ เช่นสายรัดถังน้ ามันอันหนึ่งมีราคาเพียง 8-9 บาท แต่
ถ้าต้องจัดหาให้กาลังพลประมาณ 1 แสนคน จะสิ้ นเปลืองงบประมาณถึง 8หรื อ 9 แสนบาทเป็ น
ต้น
ฉะนั้น จึงถือเป็ นเรื่ องจาเป็ นอย่างยิง่ ที่จะต้องรู ้จกั ถนอมอาวุธและซ่อมบารุ งให้คง
สภาพดีอยูเ่ สมอ โดยให้มีการสิ้ นเปลืองให้นอ้ ยที่สุดเท่าที่จะทาได้ ที่วา่ ถนอมอาวุธนั้นอย่าเข้าใจ
ว่าไม่ให้นาออกใช้ อาวุธที่ใช้สาหรับฝึ กทหารนั้นย่อมมีการสึ กหรอเป็ นธรรมดา แต่ถา้ การสึ ก
หรอนี้เกิดจากความประมาทเลินเล่อ
ปล่อยปละละเลยในการปรนนิบตั ิบารุ งแล้วก็เป็ นการ
สิ้ นเปลืองโดยเปล่าประโยชน์ ดังนั้น จึงต้องมีการฝึ กการปรนนิบตั ิบารุ งรวมอยูก่ บั การฝึ กปกติ
ด้วย
1.2. จิตวิทยากับการปรนนิบัติบารุง
จากตรรกวิทยาและความจาเป็ นของการปรนนิบตั ิบารุ ง ตามที่ได้กล่าวมาแล้ว
ข้างต้น
ปรากฏว่าผูบ้ งั คับบัญชาที่ไม่ค่อยมีประสบการณ์มกั จะประสบกับปัญหายุง่ ยากและ
ต่อเนื่องในเรื่ องเกี่ยวกับการปรนนิบตั ิบารุ งอยูต่ ลอดเวลา ยุทโธปกรณ์ส่วนใหญ่เป็ นเครื่ องกลที่
สลับซับซ้อน การดาเนินงานการใช้งานและการซ่อมแก้ยทุ โธปกรณ์เหล่านี้ตอ้ งการความชานาญ
เวลา และต้องมีจุดมุ่งหมาย พลประจารถถังหรื อช่างซ่อมอาจทาให้ตอ้ งเสี ยเงินเป็ นจานวนมาก
และต้องใช้เวลาในการซ่อมบารุ งนาน ๆโดยการทาผิดพลาดเพียงนิดเดียว ดังนั้น การปรนนิบตั ิ
บารุ งจึงต้องประกอบด้วยความยากลาบาก ความตั้งใจจริ งและจิตวิทยาหลายประการ
1.2.1 ประการแรก ความรู ้สึกที่วา่ ยุทโธปกรณ์น้ นั ๆเป็ นของใครประการ
แรกทีเดียว คนเราส่ วนใหญ่มีความรู ้สึกว่าไม่ใช่ของอะไรของตัว ความรู ้สึกที่วา่ ยุทโธปกรณ์น้ นั
ๆ เป็ นของตน เพราะตนเป็ นประชากรผูเ้ สี ยภาษีในการไปจัดซื้อมานั้น เป็ นเพียงความรู ้สึกใน
ลักษณะเลือนรางและเป็ นการยากที่จะสรรสร้างให้พลประจายุทโธปกรณ์เกิดความรู ้สึกภาคภูมิ
และรับผิดชอบเหมือนกันความรู ้สึกในของซึ่งเป็ นสมบัติของตนเองได้
1.2.2 ประการที่สอง การปรนนิบตั ิบารุ งต่างกับงานซ่อมบารุ งตรงที่วา่
การปรนนิบตั ิบารุ งนั้นเป็ นงานที่ทาไปทีละเล็กละน้อย แต่ต่อเนื่องกันอยูต่ ลอดเวลามองไม่ใคร่
เห็นผลงานเหมือนการซ่อมบารุ งในขั้นสู ง มาตรการในการวัดความสาเร็จของงานปรนนิบตั ิ
บารุ ง คือการที่ยทุ โธปกรณ์ไม่ชารุ ด การปรนนิบตั ิบารุ งที่ดีกค็ ือ การที่ตอ้ งคอยเอาใจใส่ ต่อสิ่ ง
เล็กๆน้อยๆ คอยดูน๊อตหลวมที่น้ ี ดูน้ ามันรั่วที่โน่น ฯลฯ ผูท้ าการปรนนิบตั ิบารุ งจึงไม่ค่อยเกิด
ความรู ้สึกสัมฤทธิผลในตัวเองเหมือนการปฏิบตั ิงานอย่างอื่นๆ ดังนั้น ทั้งผูบ้ งั คับบัญชาและผู ้
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ปฏิบตั ิบารุ ง จึงมักเกิดเบื่อหน่ายและมักจะพยายามหางานที่เกิดผลงานต่าง ๆ มาทามากกว่าจะ
สนใจในเรื่ องการปรนนิบตั ิบารุ ง
1.2.3 ประการที่สาม ในยามปกติน้ นั ปัญหาเกี่ยวกับการเบื่อหน่ายในการ
ปรนนิบตั ิบารุ ง แม้จะแผ่กระจายออกไปมากก็หาเป็ นเหตุให้กระทบกระเทือนต่อความรู ้สึกไม่
เพราะยามสงบนั้นไม่มีขอ้ เท็จจริ งเกี่ยวกับการรบมาเป็ นบทเรี ยนให้เกิดความรู ้สึก เป็ นการยากที่
จะให้ผงู ้ คับบัญชาเกิดความรู ้สึกว่าในอนาคตอันคาดไม่ได้น้ ี หากเกิดวิกฤติการสู ้รบขึ้นแล้วการ
ปรนนิบตั ิบารุ งจะเป็ นเครื่ องแสดงถึงการมีชีวติ หรื อตาย การพ่ายแพ้หรื อชนะ
1.2.4 ประการที่สี่ การปัดความรับผิดชอบ ท่านคงจะคุน้ เคยกับคานี้ดีอยู่
แล้วและเป็ นการยากยิง่ ที่จะทาให้หน่วยใช้คานึงถึงภารกิจของหน่วยซ่อมขั้นสู งกว่า หรื อเมื่อมี
การชงักชงันเกิดขึ้น เพราะการบกพร่ องในการปรนนิบตั ิบารุ ง ทัศนะคติที่มกั เกิดขึ้นแก่หน่วยใช้
โดยทัว่ ไปก็คือ เมื่อมีโรงงานซ่อม มีเครื่ องมือและมีช่าง เมื่อทาเสี ยโรงงานซ่อมก็ตอ้ งซ่อมให้
แน่นอน
1.2.5 ประการที่หา้ การขาดความผูกพันธ์ทางใจ ซึ่งหมายถึงความ
ผูกพันธ์ระหว่างคนกับยุทโธปกรณ์สมัยก่อน ๆ ทหารม้ารักม้าของเขาราวกับเป็ นเพื่อนคู่ชีวติ แต่
ปัจจุบนั รถถัง รถบรรทุกเป็ นเพียงเหล็กซึ่งไม่มีชีวติ จิตใจที่จะสามารถก่อให้เกิดความผูกพันธ์
ทางใจกับผูใ้ ช้ได้
ยังมีการขืนใช้รถยนต์บรรทุกที่ชารุ ดต่อไปทั้งที่รู้เพราะมันไม่แสดงอาการ
เจ็บปวดให้เห็นแต่ในลักษณะเดียวกันจะไม่ขืนใช้มา้ ที่ขาเจ็บต่อไปได้
1.2.6 ประการที่หก การทางานแบบผักชีโรยหน้า เป็ นวิธีการที่หลาย
หน่วยชอบใช้โดยการปกปิ ดข้อบกพร่ องในการปรนนิบตั ิบารุ งด้วยการใช้สีทาทับ หรื อขัดล้าง
จะมีจานวนกี่ครั้งที่ผบู ้ งั คับบัญชาตรวจแหล่งรวมยานยนต์ที่สะอาด จอดรถเรี ยงไว้เรี ยบร้อย มี
โรงซ่อมซึ่งมีเครื่ องใช้สะอาด มีบนั ทึกและคู่มือพร้อมข้อมูลแต่ 50 เปอร์เซ็นต์ของยุทโธปกรณ์ที่
ตนตรวจนั้นใช้ราชการไม่ได้
ฉะนั้น ขอให้พึงระลึกถึงอยูเ่ สมอว่า การปรนนิบตั ิบารุ งนั้นเป็ นสิ่ งที่ละเลยได้ง่าย
ที่สุด แต่เป็ นสิ่ งที่ทาให้ผบู ้ งั คับบัญชาเกิดข้อบกพร่ องได้มากที่สุดเช่นกัน
1.2.7 ประการที่เจ็ด การใช้อย่างอุตริ วติ ถาร ไม่เป็ นการใช้อย่างปกติวสิ ัย
ยุทโธปกรณ์ทุกชนิดก็ไม่อาจทนทานได้
2 ปัจจัยสาคัญของการปรนนิบัติบารุง
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การปรนนิบตั ิบารุ งจะสัมฤทธิผลสมความมุ่งหมายของทางราชการได้ จะต้อง
อาศัยปัจจัย 4 ประการ คือ.2.1 จัดให้ มกี ารฝึ กสอนแก่เจ้ าหน้ าทีป่ ระจายุทโธปกรณ์ ให้ รอบรู้ และเข้ าใจ ซึ่งถ้า
การปรนนิบตั ิบารุ งอย่างแท้จริ งเพราะถ้าไม่เข้าใจถึงแก่นแท้ของการปรนนิบตั ิบารุ งแล้วอาจทา
การปรนนิบตั ิบารุ งผิดพลาดได้โดยรู ้เท่าไม่ถึงการณ์ ทั้งนี้จะทาความเสี ยหายแก่ยทุ โธปกรณ์อย่าง
ใหญ่หลวง
2.2 กาหนดเวลาการปรนนิบัติบารุง ต้องกาหนดไว้เป็ นการประจาและห้วงเวลา
ที่กาหนดต้องให้พอเพียง เจ้าหน้าที่ประจายุทโธปกรณ์จะได้ลงมือทาการปรนนิบตั ิบารุ งอย่าง
จริ งจังโดยไม่เอาเวลาในห้วงที่กาหนดไว้ไปปฏิบตั ิงานอื่น
2.3. ควบคุมอานวยการ เนื่องจากงานการปรนนิบตั ิบารุ งเป็ นงานที่ตอ้ งทาจาเจ
และซ้ าซาก เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องมักเกิดความเบื่อหน่ายและอิดหนาระอาใจ จาเป็ นที่ผบู ้ งั คับ
หน่วยจะต้องควบคุมอานวยการด้วยตนเอง
เพื่อชักนาให้เจ้าหน้าที่เหล่านั้นเกิดความสนใจ
ยุทโธปกรณ์ในความรับผิดชอบของตนยิง่ ขึ้น
2.4 ส่ งเสริมให้ กระตือรือร้ น ผูบ้ งั คับหน่วยจะต้องมีความกระตือรื อร้นก่อนจึง
สามารถทาให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดปฏิบตั ิตาม ทั้งนี้จะต้องหาทางส่ งเสริ มด้วยการปลุกใจ
ล่อใจโดยให้มีรางวัลหรื อการลงโทษ เป็ นต้น
3 ลักษณะการจูงใจของการปรนนิบัติบารุง
การปรนนิบตั ิบารุ งจะให้ได้ผลดีจะต้องขึ้นอยูก่ บั การจูงใจผูใ้ ต้บงั คับบัญชา ให้มี
ความปรารถนาดีที่จะดูแลรักษาอุปกรณ์ตามทัศนะของจิตวิทยากับการซ่อมบารุ งที่กล่าวไว้แล้ว
นั้น การจูงใจด้วยวิธีส่งเสริ มมีผลอย่างใหญ่หลวงต่อการปรนนิบตั ิบารุ ง การที่จะมีจูงใจดังกล่าว
นี้ ผู้บังคับบัญชานั้นต้ องมีแผนการจูงใจอยู่อย่ างสมา่ เสมอและเป็ นเวลานาน โดยคานึงในเรื่ อง
ต่อไปนี้
3.1. ความสานึกในการซ่ อมบารุง สิ่ งสาคัญที่สุดของการจูงใจ ทุกท่านจะต้องมีก็
คือบุคลิกภาพที่เกี่ยวกับความสานึกในการซ่อมบารุ ง ไม่มีสิ่งใดที่จะใช้แทนบุคคลิกภาพของ
ผูบ้ งั คับบัญชาเกี่ยวกับความสนใจและการรุ กเร้าในการที่จะรักษามาตรฐานการซ่อมบารุ งได้ การ
แสดงออกของผูบ้ งั คับบัญชาเกี่ยวกับความรู ้ในอุปกรณ์ต่าง ๆ และการใช้การตรวจสภาพและ
การแสดงออกในความกระตือรื อร้น จะมีผลให้เกิดความซาบซึ้งทัว่ หน่วยได้อย่างรวดเร็ว เท่านี้
ยังไม่เป็ นการเพียงพอ จะต้องมีการออกคาสั่ง การตัดสิ นการให้บาเหน็จรางวัลและมอบความ
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รับผิดชอบในการปรนนิบตั ิบารุ งให้แก่ผรู ้ ่ วมงานและผูใ้ ต้บงั คับบัญชาอีกด้วย ผูใ้ ต้บงั คับบัญชา
จะนึกถึงทัศนะคติของผูบ้ งั คับบัญชาในทางปรนนิบตั ิบารุ งได้รวดเร็วและปฏิบตั ิตามด้วยดี

3.2 การเผยแพร่
3.2.1 วงการธุรกิจทัว่ โลกจาเป็ นต้องอาศัยการเผยแพร่ เพื่อจาหน่ายสิ นค้า
ในการนี้ จาต้องใช้แหล่งเผยแพร่ ต่างๆรวมทั้งหนังสื อพิมพ์ วิทยุ โทรทัศน์ ป้ ายประกาศ การ์ตูน
และคาขวัญต่าง ๆ
3.2.2
เปรี ยบเสมือนมีสินค้าบางสิ่ งที่จะจาหน่าย สิ่ งนั้นก็คือ การ
ปรนนิบตั ิบารุ ง การกระทาให้เป็ นผลดีเมื่อใช้วธิ ีการทางจิตวิทยา ซึ่งพบว่าประสบผลสาเร็จใน
กิจการอุตสาหกรรมแล้ว อาจจะพิมพ์หน่วยที่ปฏิบตั ิหรื อผูท้ ี่ปฏิบตั ิการปรนนิบตั ิบารุ ง
ที่ดีเด่นลงในหนังสื อพิมพ์ของประชาชนลงข่าวความดีเด่นของบุคคลและที่ทาการซ่อมบารุ ง
ได้ผลดีกจ็ ะมีคุณค่ามากไม่เพียงแต่จะเป็ นเพียงการประชาสัมพันธ์เท่านั้น แต่ยงั เป็ นการจูงใจ
หน่วยหรื อบุคคลนั้นด้วย การให้หนังสื อพิมพ์ตามถิ่นที่ทหารผูน้ ้ นั อยูเ่ ดิม นาไปลงข่าวก็จะ
ได้ผลดีอย่างมากเช่นกัน หรื ออาจใช้วธิ ีการโฆษณาอย่างอื่นได้อีก เช่น ใช้ป้ายหรื อภาพ
โปสเตอร์
3.2.3
ได้พบว่าคาขวัญใช้เป็ นสื่ อกลางได้ผลดีมากในการโฆษณา
โดยเฉพาะอย่างยิง่ ต้องเป็ นคาง่าย ๆ และซ้ า ๆ กัน
3.3. การแข่ งขัน การแข่งขันกันระหว่างหน่วยหรื อบุคคล บางครั้งก่อให้เกิดงาน
ดีเด่นขึ้นได้ แผนงานการปรนนิบตั ิบารุ งของท่านควรจะรวมระบบการจัดลาดับบุคคลและหน่วย
เกี่ยวกับระเบียบการปรนนิบตั ิบารุ งไว้ดว้ ย การกาหนดลาดับของหน่วยนี้พิจารณาได้จากผลการ
ตรวจสภาพ เพื่อให้การจัดลาดับนี้เป็ นไปตามวัตถุประสงค์ จาเป็ นต้องให้การตรวจสภาพเป็ นไป
ตามแบบแผนอันเดียวกันและจะต้องกาหนดมาตรฐานการตรวจสภาพให้เป็ นการเฉพาะเจาะจง
ลงไป
3.4. การให้ บาเหน็จรางวัล การบาเหน็จรางวัลมีหลายวิธี วิธีที่ได้ผลนั้นไม่
จาเป็ นต้องให้บาเหน็จรางวัลที่มีราคาค่างวดมากคุณค่าของมันมีความหมายอยูใ่ นสัญญลักษณะ
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นั้น ๆ เช่น การให้บาเหน็จเป็ นถ้วยรางวัล โล่ห์ เหรี ยญตรา ใบชมเชยและอาจให้ของที่มีราคาถูก
หรื อเครื่ องใช้บางอย่างซึ่งอาจจัดหาได้จากทุนของหน่วยเองได้
3.5. ใบรายงานประสิ ทธิภาพ แบบฟอร์มการรายงานประสิ ทธิภาพแบบปัจจุบนั
สาหรับนายทหารจาเป็ นต้องทราบถึงสถานภาพของนายทหารนั้น ว่ามีความสานึกในการส่ ง
กาลังเพียงพอหรื อไม่ ไม่เพียงแต่เท่านี้ในข้อคาอธิบายของแบบฟอร์มการรายงานประสิ ทธิภาพ
ควรบอกเกณฑ์ทศั นคติของนายทหารนั้นที่มีต่อการปรนนิบตั ิบารุ ง และความสามารถในการ
ปลูกฝังความสานึกในการซ่อมบารุ งที่ดีต่อผูบ้ งั คับบัญชา ความจริ งแล้วใบรายงานประสิ ทธิภาพ
ของนายทหารนี้มีความสาคัญต่อนายทหารผูน้ ้ นั เป็ นรายบุคคลและสาคัญต่อการประเมินผลของ
ผูบ้ งั คับบัญชาชั้นสู ง ที่สาคัญยิง่ ก็คือเพื่อกาหนดงานให้ตามความสามารถในการซ่อมบารุ ง
3.6. การลงทัณฑ์
3.6.1 เมื่อบุคคลใดบกพร่ องต่อการซ่อมบารุ งเป็ นเวลานานพอสมควร
อาจจะต้องมีการลงทัณฑ์ตามระเบียบหรื อโยกย้ายเปลี่ยนตาแหน่ง
3.6.2 ในกรณี ที่ทาสิ่ งอุปกรณ์ทางราชการสู ญเสี ยด้วยความประมาท หรื อ
มีเจตนาผูบ้ งั คับบัญชาจะต้องพิจารณาตามระเบียบ
4 หลักการปรนนิบัติบารุง
เพื่อให้งานด้านการปรนนิบตั ิบารุ งเป็ นไปด้วยความเรี ยบร้อย มีหลักการที่พึง
ระลึก 7 ประการ คือ.4.1. ความรู้ สึก (Feel) เจ้าหน้าที่ประจายุทโธปกรณ์จะต้องมีประสาทไว
สามารถพบเห็นสิ่ งผิดปกติได้ทนั ที เช่น การหลวมคลอน การสั่นผิดธรรมดา ที่เกิดขึ้นแก่
ยุทโธปกรณ์ที่ใช้งานในขณะนั้นได้ และสามารถดาเนินการแก้ไขข้อบกพร่ องได้ฉบั พลัน
4.2 การตรวจ (Inspection) เจ้าหน้าที่ประจายุทโธปกรณ์น้ นั ๆ ต้องหมัน่
สารวจตรวจตราสภาพของยุทโธปกรณ์วา่ มีลกั ษณะใดที่ผดิ ปกติจากสภาพเดิมบ้าง
4.3. การขันแน่ น (Tighten) เพื่อเจ้าหน้าที่ประจายุทโธปกรณ์พบเห็นบางสิ่ ง
บางอย่างหลวมคลอนอย่าปล่อยทิ้งไว้ตอ้ งทาการขันให้แน่นทันทีเมื่อพบเห็น
4.4. ความสะอาด (Clean) การทาความสะอาด ถือว่าเป็ นสิ่ งสาคัญเป็ นอย่าง
ยิง่ ยวดของการปรนนิบตั ิบารุ ง เพราะชิ้นส่ วนขององค์ประกอบบางอย่างเมื่อมีฝนละอองผสมกั
ุ่
บ
น้ ามันเชื้อเพลิงที่ซึม อาจก่อให้เกิดอันตรายจากไฟไหม้ข้ ึนได้ มาตราวัดต่าง ๆ ที่แผงหน้าบัดเมื่อ
มีฝนจั
ุ่ บมาก ๆ ก็ไม่สามารถอ่านเลขที่เข็มวัดได้ เช่นกัน
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4.5. การปรับ (Adjust) เจ้าหน้าที่ประจายุทโธปกรณ์จะต้องปรับแต่งให้
ยุทโธปกรณ์สามารถทางานได้ตามปกติ เช่น การเย็บผ้าด้วยจักร เมื่อปรากฏว่ามีตะเข็บเป็ น
ถัว่ งอกเกิดขึ้น จาเป็ นต้องหมุนหรื อคลายแป้ นเกลียวบังคับด้านบนและในกระสวย ให้มีความตึง
เท่ากัน ตะเข็บที่มีลกั ษณะเป็ นถัว่ งอกก็จะหายไป
4.6. การหล่อลืน่ ( Lubricate) เจ้าหน้าที่ประจายุทโธปกรณ์ตอ้ งทาการหล่อ
ลื่นตามคาสัง่ การหล่อลื่นและใช้น้ ามันตามเกรดที่ทางราชการอนุมตั ิ ทั้งนี้ตอ้ งเป็ นไปตามห้วง
ระยะเวลาที่ทาการหล่อลื่นด้วย
4.7. การได้ กลิน่ (Smell) เรื่ องนี้แม้วา่ จะเป็ นเรื่ องเล็ก ๆ น้อย ๆ แต่เจ้าหน้าที่
ประจายุทโธปกรณ์ได้ขาดความสนใจแล้ว อาจจะทาให้เกิดความเสี ยหายได้ง่าย เช่นสายไฟเดิน
ลัดวงจรก็จะมีกลิ่นเกิดขี้นก่อนแล้วจึงจะเกิดการลุกไหม้ข้ ึนภายหลัง
หลักการปรนนิบัติบารุง ถ้ าจะทาให้ จาได้ ง่ายคือ
- ประสาทไว
= - Fell
= -F
- ใฝ่ ใจตรวจ
= - Inspection = -I
- กวดอัดแน่น
= - Tighten = -T
- แสนสะอาด
= - Clean
= -C
- อย่าขาดปรับ
= - Adjust
= -A
- กับหล่อลื่น
= - Lubricate = -L
- ชื่นด้วยกลิ่น
= - Smell
= -S
5 ความรับผิดชอบการปรนนิบัติบารุง
5.1. ผู้บังคับบัญชา การปรนนิบตั ิบารุ งเป็ นงานซึ่งทหารทุกคนจะต้องทา แต่
อย่างไรก็ดี
ก็ยงั มีหน้าที่และความรับผิดชอบแตกต่างกันอยูห่ ลายๆระดับและหลายแบบ
ประสิ ทธิภาพของการปรนนิบตั ิบารุ งขึ้นอยูก่ บั ความสานึกในคุณค่าของหน้าที่ของทุกคนๆที่
เกี่ยวข้อง
ข้อความซึ่งคัดมาจากคาสัง่ ทบ.ที่ 200/9932 ลง 8 ส.ค.04 แสดงให้เห็นถึงภาระ
ของผูบ้ งั คับบัญชา ที่จะต้องรับผิดชอบเกี่ยวกับการปรนนิบตั ิบารุ งไว้ดงั นี้.ตอนที่ 3 ข้ อ 8 ก. ผูบ้ งั คับบัญชาทุกขั้นจะต้องสอดส่ องดูแลและกวดขันจนเป็ น
ที่แน่ใจว่ายุทโธปกรณ์ซ่ ึงอยูใ่ นความรับผิดชอบของผูใ้ ต้บงั คับบัญชาได้รับการปรนนิบตั ิบารุ ง
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และซ่อมบารุ งให้อยูใ่ นสภาพใช้การได้อยูต่ ลอดเวลา นอกจากนั้นยังจะต้องควบคุมดูแลให้การ
ระวังรักษาและการใช้เป็ นไปโดยถูกต้องอีกด้วย
ตอนที่ 3 ข้ อ 9 ค. ผูบ้ งั คับบัญชาทุกขั้นต้องรับผิดชอบในการป้ องกันมิให้มีการ
ใช้ยทุ โธปกรณ์ในทางที่ผดิ เมื่อปรากฏหลักฐานซึ่งแสดงว่ามีการใช้ยทุ โธปกรณ์ในทางที่ผดิ
เกิดขึ้นแล้ว จะต้องดาเนินการสอบสวนและหาทางแก้ไขทันที
หลักความรับผิดชอบของผูบ้ งั คับบัญชาดังได้กล่าวมาแล้วนี้ ยังปรากฏว่ามีการ
บกพร่ องกันอยูเ่ สมอๆ โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในระดับผูบ้ งั คับบัญชาชั้นผูน้ อ้ ย และจะเกิดขั้นใน
ทุกระดับของการบังคับบัญชาตั้งแต่ ผูบ้ งั คับบัญชาชั้นสู ง ผุบ้ งั คับการกรม ผูบ้ งั คับกองพัน
และผูบ้ งั คับการกองร้อย ผูบ้ งั คับหมวด จนถึงผูบ้ งั คับบัญชาชั้นต่าสุ ด ที่มีทหารในความ
ปกครอง
ข้อความนี้จะเป็ นความจริ งหรื อไม่ขอให้ท่านใช้ดุลยพินิจพิจารณาคากล่าวของบุคคล
ซึ่งเคยเป็ นผูบ้ งั คับบัญชาและนายทหารฝ่ ายอานวยการด้านส่ งกาลังบารุ งมาแล้วได้กล่าวไว้วา่
การปรนนิบตั ิบารุ งไม่ใช่สิ่งใหม่สาหรับกองทัพบก
และเราจะต้องไม่เปลี่ยน
ความรู ้สึกทางใจให้เข้ามาสู่ ยคุ เทคนิคเช่นปัจจุบนั สมัยทหารใช้มา้ นายทหารแต่ละคนภาคภูมิใจ
ในความรู ้และความชานาญของเขาเกี่ยวกับยุทโธปกรณ์ ในการทาสงครามชั้นเยีย่ มที่สุดคือม้า
นายทหารเหล่านั้นมีเพียงแต่จะเป็ นผูช้ านาญในการใช้มา้ เท่านั้น
5.2. เจ้ าหน้ าทีเ่ ทคนิค ท่านในฐานะที่เป็ นผูบ้ งั คับหน่วยทุกระดับ มีนายทหาร
และนายสิ บซึ่งชานาญทางเทคนิคด้านต่าง ๆ ไว้เป็ นที่ปรึ กษาเจ้าหน้าที่เหล่านี้จดั ให้ไว้เพราะคาด
ว่าท่านเป็ นผูร้ ู ้รายละเอียดในทางเทคนิคเกี่ยวกับยุทโธปกรณ์ทุกชนิดของท่านไม่ได้และตามที่ได้
กล่าวไว้แล้วว่ามักมีการใช้เจ้าหน้าที่เทคนิคในทางผิดๆอยูเ่ สมอ อันได้แก่การโยนความผิดให้แก่
เจ้าหน้าที่เทคนิคในเมื่อการซ่อมบารุ งบกพร่ องซึ่งคล้ายๆกับเป็ นการผลักความรับผิดชอบของ
ผูบ้ งั คับบัญชาไปให้ฝ่ายอานวยการ ถ้าท่านต้องการจะให้การปรนนิบตั ิบารุ งได้ผลสมบูรณ์ ควร
ให้เจ้าหน้าที่มีความรับผิดชอบตามที่ได้กาหนดไว้
และใช้เจ้าหน้าที่ทางเทคนิคในด้านการ
แนะนาทางเทคนิค คาแนะนาในการวางแผนจัดงานการปรนนิบตั ิบารุ ง ช่วยเหลือในการตรวจ
สภาพและในการเตรี ยมและดาเนินการฝึ กปรนนิบตั ิบารุ ง แต่มิใช่รับผิดชอบในการบังคับบัญชา
ซึ่งเป็ นหน้าที่ของท่าน
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ส่ วนเจ้าหน้าที่ทางเทคนิคนั้น ตามข้อเท็จจริ งก็ยอ่ มมีความรับผิดชอบในด้านการซ่อม
บารุ งอยูด่ ว้ ย ทั้งนี้ เพราะเจ้าหน้าที่เหล่านี้อาจต้องทาหน้าที่บงั คับบัญชา กองพัน กองร้อย หมวด
และตอนของตน ซึ่งเป็ นหน้าที่เพิ่มเติมจากหน้าที่ในด้านเทคนิค และเมื่อเป็ นเช่นนี้เจ้าหน้าที่
เทคนิคเหล่านั้นยอมรับผิดชอบในการซ่อมบารุ งยุทโธปกรณ์ตามอัตราของหน่วยตนอีกด้วย
ดังนั้นผูบ้ งั คับหน่วยเทคนิคทั้งหลาย จึงควรคานึงถึงความรับผิดชอบยุทโธปกรณ์
ในหน่วยของตน ซึ่งแตกต่างกับความรับผิดชอบทางเทคนิคต่อผูบ้ งั คับบัญชาชั้นเหนือไว้ เคยมี
ข้อบกพร่ องในการปรนนิบตั ิบารุ งยุทโธปกรณ์ที่ใช้ในการสนับสนุนมากมายซึ่งปรากฏเสมอว่า
หน่วยซึ่งมีหน้าที่สนับสนุนหน่วยอื่นนั้นไม่สามารถปฏิบตั ิภารกิจของตนได้เนื่องจาก ขาดการ
บารุ งรักษายุทโธปกรณ์ในหน่วยของตนเอง
5.3. เจ้ าหน้ าทีป่ ระจายุทโธปกรณ์ หรือผู้ใช้
ถ้าท่านสามารถควบคุมการใช้
ยุทโธปกรณ์ของผูใ้ ช้หรื อผูส้ วมใส่ ได้แล้ว ท่านก็สามารถจะลดปัญหาที่เกี่ยวกับข้อบกพร่ องของ
ยุทโธปกรณ์ได้ มีผบู ้ งั คับบัญชาบางคนกล่าวว่ายุทโธปกรณ์ชนิดนี้ใช้การไม่ได้ ออกแบบไม่
เหมาะสมและไม่มีคุณค่าใด
ๆ
ตามข้อเท็จจริ งการพัฒนายุทโธปกรณ์น้ นั กระทาโดย
โครงการวิจยั และพัฒนาที่ใหญ่โตและสิ้ นเปลืองยุทโธปกรณ์ต่าง ๆ ก็ได้รับการแผนแบบให้
ใช้ได้อย่างทนทานทุกเขตที่มีอากาศหนาวจัดจนถึงแถบที่ร้อนจัดที่สุดในป่ า แต่มิได้แผนแบบไว้
เพื่อให้ทนทานต่อการใช้อย่างอุตริ วติ ถารของผูใ้ ช้บางคน การฝึ กและการกวดขันวินยั ของผูใ้ ช้
ให้ใช้ยทุ โธปกรณ์ดว้ ยความระมัดระวังและถูกต้องแล้ว จะลดปัญหาเกี่ยวกับการปรนนิบตั ิบารุ ง
ให้บรรเทาลงได้
5.4. การประสานงานระหว่ างฝ่ ายอานวยการ
5.4.1 ระดับหน่วยขนาดใหญ่ ความบกพร่ องในการประสานงานเป็ น
เหมือนโรคร้ายที่มีต่อการปรนนิบตั ิบารุ ง และผลที่ได้รับก็เปรี ยบเสมือนมือขวาเกี่ยวมือซ้ายฝ่ าย
อานวยการทุกคนจะต้องมีความรับผิดชอบในการปรนนิบตั ิบารุ ง และต่างก็ตอ้ งมีส่วนร่ วมวาง
แผนการปรนนิบตั ิบารุ งโดยประสานงานกับฝ่ ายอานวยการอื่นๆ ประการแรกผูบ้ งั คับบัญชา
จะต้องมอบหมายความรับผิดชอบในแผนการปรนนิบตั ิบารุ งให้แก่เจ้าหน้าที่ช้ นั รองจากนั้น
เจ้าหน้าที่ช้ นั รองจะมอบหมายความรับผิดชอบในแต่ละด้านให้แก่ฝ่ายอานวยการแผนกต่าง ๆ
และดูแลการปฏิบตั ิให้บงั เกิดผล เช่น.5.4.1.1 สธ.๔ ของหน่วยจะเป็ นผูป้ ระกันให้มีสิ่งอุปกรณ์ในการ
ซ่อมบารุ งทั้งสิ้ นเพียงพอ ซึ่งประกอบด้วยเครื่ องมือ ชิ้นส่ วนซ่อม สิ่ งอานวยความสะดวกและ
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คู่มือต่างๆ ตามลักษณะที่ได้รับอนุมตั ิในระดับกองพล สธ.4 จะต้องติดต่อประสานงานด้านการ
ปรนนิบตั ิบารุ งกับฝ่ ายอานวยการแผนกต่างๆ ส่ วนในระดับกรมหรื อกองพัน อาจจะมอบหมาย
ความรับผิดชอบในการปรนนิบตั ิบารุ งให้แก่นายทหารยานยนต์ของหน่วยและตนเป็ นผูก้ ากับ
ดูแลการปฏิบตั ิ
5.4.1.2 สธ.๑ เกี่ยวข้องกับการจัดหากาลังพลตามความชานาญ
การทางทหาร สธ.1 จะต้องประสานงานกับ สธ.3 ในด้านกาหนดความต้องการ การฝึ กเจ้าหน้าที่
ในการซ่อมบารุ งและจัดการบรรจุเจ้าหน้าที่ที่ได้รับการฝึ กแล้วให้แก่หน่วยรองอย่างเหมาะสม
5.4.1.3 สธ.3 ถือว่าเป็ นบุคคลสาคัญที่สุดในชุดปรนนิบตั ิบารุ ง
สธ.3 จะต้องประเมินค่าความสาคัญของการปรนนิบตั ิบารุ ง สธ.3 จึงจาเป็ นต้องจัดให้มีเวลาอย่าง
เพียงพอสาหรับการปรนนิบตั ิบารุ งและการฝึ กให้แก่โรงเรี ยนของสายยุทธบริ การ รวมทั้งจัดตั้ง
โรงเรี ยนสอนการปรนนิบตั ิบารุ งในหน่วยและกากับดูแลการปฏิบตั ิดว้ ย
5.4.1.4 นายทหารฝ่ ายกิจการพิเศษ ซึ่งเป็ นของสายยุทธบริ การ
แต่ละสาย ถือว่ามีบทบาทสาคัญมากในเรื่ องการปรนนิบตั ิบารุ ง แม้วา่ นายทหารเหล่านี้จะมีบรรจุ
อยูใ่ นระดับหน่วยของกองพลหรื อสู งกว่านั้น นายทหารฝ่ ายกิจการพิเศษควรจะให้คาแนะนาทาง
เทคนิคอย่างต่อเนื่องแก่ผบู ้ งั คับบัญชาโดยตรงของตนและให้คาแนะนาแก่ผบู ้ งั คับหน่วยรองและ
เจ้าหน้าที่ซ่อมบารุ งทั้งหน่วยอย่างทัว่ ถึงอีกด้วย
นายทหารฝ่ ายกิจการพิเศษควรติดต่อ
ประสานงานกับ สธ.4 ในด้านการจัดให้มีสิ่งอุปกรณ์ในการซ่อมบารุ งอันประกอบด้วยเครื่ องมือ
ชิ้นส่ วนซ่อม คู่มือทางเทคนิค และสิ่ งอานวยความสะดวกในการซ่อมบารุ งที่เกี่ยวข้องกับสาย
ยุทธบริ การของตน นายทหารฝ่ ายกิจการพิเศษจะต้องร่ วมมือประสานงานกับ สธ.3 ในการ
กาหนดแผนการฝึ กการซ่อมบารุ งประจาหน่วยและช่วยเหลือในการจัดครู
แผนการสอน
เครื่ องช่วยฝึ ก และสิ่ งอานวยความสะดวกในการฝึ กต่าง ๆ และเป็ นผูใ้ ห้คาแนะนาแก่
ผูบ้ งั คับบัญชาในการตรวจสภาพการซ่อมบารุ งทุกแบบ รวมทั้งช่วยเหลือผูบ้ งั คับบัญชาในการ
ดาเนิน การตรวจและการติดตามผลการตรวจด้วย
5.4.2 ระดับหน่วยกองร้อย การมอบหมายความรับผิดชอบตามที่ได้
กล่าวมาแล้วมิใช่จะหมายความว่าใช้ได้สาหรับหน่วยระดับกองพันหรื อสู งกว่าเท่านั้น
อาจ
นาไปใช้สาหรับหน่วยในระดับกองร้อยซึ่งถือเป็ นรากฐานของการปรนนิบตั ิบารุ งได้ ผูบ้ งั คับ
กองร้อยอาจจัดตั้งฝ่ ายอานวยการพิเศษของตนขึ้นโดยใช้นายทหารยานยนต์ นายสิ บส่ งกาลัง นาย
สิ บสู ทกรรม นายสิ บสื่ อสาร และช่างซ่อมอาวุธประกอบกันเข้า ผูบ้ งั คับกองร้อยอาจใช้เจ้าหน้าที่
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เหล่านี้เช่นเดียวกับผูบ้ งั คับบัญชาชั้นสู ง
ใช้ฝ่ายอานวยการและเจ้าหน้าที่เหล่านี้จะช่วย
ผูบ้ งั คับบัญชาในด้านให้คาแนะนาทางเทคนิค ช่วยเหลือในการให้คาแนะนาการตรวจสภาพและ
ช่วยในการดาเนินการต่าง ๆ ตามแผนการปรนนิบตั ิบารุ ง
บุคคลซึ่งผูบ้ งั คับกองร้อยควรให้ความสนใจเป็ นพิเศษได้แก่ จ่ากองร้อย ในฐานะ
ที่จ่ากองร้อยเป็ นผูป้ ฏิบตั ิงานเกี่ยวกับธุรการและควบคุมระเบียบวินยั ของนายทหารชั้นประทวน
อยูแ่ ล้ว ผูบ้ งั คับกองร้อยควรอบรมให้จ่ากองร้อยสานึกถึงความสาคัญของการปรนนิบตั ิบารุ งแล้ว
มอบหน้าที่ให้ช่วยดูแลโรงซ่อม ครัว แหล่งรวมรถ และโรงซ่อมอาวุธแทนตัวได้
6 การฝึ กอบรม
6.1. ต้องการผลชานาญงาน ความชานาญในงานซ่อมและในการใช้ยทุ โธปกรณ์
จะต้องให้ได้สัดส่ วนสัมพันธ์กบั ยุทโธปกรณ์ที่ได้รับอนุมตั ิให้จ่ายแก่หน่วย และความต้องการ
ในการปฏิบตั ิภารกิจ ความชานาญในขั้นระดับหน่วยใช้จะต้องเป็ นไปในลักษณะที่มีความรู ้กว้าง
ๆ เพื่อให้มนั่ ใจว่าสามารถชี้ปัญหาแยกแยะ วิเคราะห์ การชารุ ดของยุทโธปกรณ์ และสาเหตุของ
การชารุ ดได้ เพราะหน่วยส่ วนมากไม่สามารถที่จะมีหรื อไม่ ได้รับอนุมตั ิให้มีช่างระบบเชื้อเพลิง
ไฟฟ้ า ช่างซ่อมกล้อง หรื อช่างไฟฟ้ าในอัตราของหน่วย
หน่วยใดที่ตอ้ งการให้เจ้าหน้าที่มีความรู ้หลายด้านเกี่ยวกับเรื่ องพลขับรถ ช่าง
ซ่อมอาวุธ พลวิทยุและเสมียนส่ งกาลังต้องจัดให้มีการฝึ กสลับงานในหน้าที่บา้ งเป็ นครั้งคราว
เพื่อให้ช่างต่าง ๆมีความรู ้หลายด้านขึ้น ซึ่งนับว่าจะได้ประโยชน์เสมอ เช่นช่างที่ทาการซ่อมได้
ทั้งวิทยุและเครื่ องเรดาห์ หรื อช่างซ่อมยานยนต์ซ่ ึงสามารถซ่อมได้ท้ งั ยานยนต์และเครื่ องกาเนิด
ไฟฟ้ า ก็ยอ่ มจะช่วยเพิ่มความสามารถ งานซ่อมบารุ งของหน่วยให้ทาได้หลายๆอย่างขึ้น เพราะ
เหตุวา่ ความชานาญงานช่างมีส่วนเกี่ยวข้องกับการปฏิบตั ิและสัมพันธ์กบั ยุทโธปกรณ์ที่ใช้
ปฏิบตั ิงานอยูอ่ ย่างใกล้ชิด ดังนั้นควรจะเน้นหนักในเรื่ องการฟื้ นฟูสมรรถภาพของพลประจา
และของช่างซ่อมหลังจากที่มียทุ โธปกรณ์อยูใ่ นสภาพชารุ ดเป็ นระยะเวลานาน ๆ
ถ้าหน่วยได้รับจ่ายยุทโธปกรณ์โดยไม่ได้รับการบรรจุกาลังพลหรื อกาลังที่มี
ชกท. (ความชานาญการทางทหาร) พอที่จะสามารถทาการซ่อมบารุ งชั้นประจาหน่วยตามที่
ได้รับอนุมตั ิได้ ผบ.หน่วยควรจะได้ดาเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งหรื อหลาย ๆ อย่างดังนี้.6.1.1 ริ เริ่ มรายงานเสนอแนะให้มีการเปลี่ยนแปลง อจย.หรื อ อฉก.เพื่อ
ขอเพิ่มช่างที่มีความชานาญตามความจาเป็ น
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6.1.2 จัดกาลังพล 1 คน หรื อมากกว่าไปอยูใ่ นหน่วยที่ได้รับการฝึ กจาก
หน่วยสนับสนุนโดยตรงหรื อผูท้ ี่มีหน้าที่ให้ความช่วยเหลือทางเทคนิค
6.1.3
ขอให้หน่วยเหนือมอบหน้าที่งานซ่อมบารุ งประจาหน่วยให้แก่
หน่วยที่มีช่างผูช้ านาญงานบรรจุอยู่ ซึ่งเท่ากับยอมเป็ นหน่วยขึ้นของหน่วยอื่น เพื่อต้องการความ
สนับสนุนในด้านการซ่อมบารุ ง
6.1.4 ริ เริ่ มรายงานขอให้ยกเลิกยุทโธปกรณ์รายการนั้นๆ ออกจาก อจย.
หรื อ อฉก.ถ้าสามารถปฏิบตั ิภารกิจได้โดยไม่ตอ้ งใช้ยทุ โธปกรณ์ดงั กล่าวนั้น
ความต้องการช่างผูช้ านาญงานจะเกิดขึ้นในขณะที่ช่างซ่อมบรรจุอยูใ่ นหน่วยใกล้
ถึงเวลาที่จะต้องย้ายไปบรรจุหน้าที่อื่น การซ่อมและการบริ การอาจกระทาได้ไม่เป็ นผลแม้จะ
ได้กาลังพลเพิ่มตามโครงการ เพราะกาลังพลอาจอยูใ่ นระหว่างเดินทางหรื อมิได้อยูท่ างาน
ด้วยเหตุอื่น จึงต้องประมาณการไว้ล่วงหน้าว่าช่างซ่อมจะย้ายจากหน่วยไปเมื่อใด และจะ
ต้องรี บดาเนินการขอบรรจุทดแทนทันที
6.2. ระดับความชานาญในงานหลายอย่ างของแต่ ละหน่ วย ระดับชั้นความ
ชานาญในงานหลายอย่างควรจะสอดคล้องกับแนวความคิดในการใช้หน่วยทางยุทธวิธี ถ้าหาก
ว่าการสนับสนุนทางการส่ งกาลังบารุ งในสนามทาให้จาเป็ นจะต้องแบ่งหน่วยเป็ นขั้นต่าง
ๆ
เพื่อให้สามารถทาการซ่อมได้ตลอดเวลา 24 ชัว่ โมง หรื อต้องมีการปฏิบตั ิแบบต่อเนื่อง ก็จะต้อง
มีความชานาญในงานหลาย ๆ อย่างพอที่จะสนองความต้องการทุกอย่างได้
ความชานาญงานบางอย่างจะต้องทาการฝึ กให้เกิดขึ้นภายในหน่วย
เพื่อให้หน่วย
ปฏิบตั ิงานได้ผลดีแม้วา่ จะไม่ได้รับอนุมตั ิให้มีกาลังพลตามชกท.ที่ตอ้ งการก็ตาม ยุทโธปกรณ์
ตามตัวอย่างข้างล่างนี้เป็ นยุทโธปกรณ์ซ่ ึงควรจะได้ฝึกผูช้ านาญงานขึ้นไว้เพื่อทางานด้านนี้ต่อไป
คือ.6.2.1 ทุ่นระเบิดและการทาลายด้วยดินระเบิด
6.2.2 หน้ากากป้ องกันแก๊สพิษ เครื่ องมือตรวจค้นแก๊สพิษและเครื่ อง
อุปกรณ์เคมี
6.2.3 งานช่างไม้
6.2.4 งานซ่อมผ้าใบ
6.2.5 อาวุธเบา
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6.2.6 การปฐมพยาบาลและช่วยตนเอง
6.2.7 ริ เริ่ มทาแผนการฝึ กสลับความชานาญเรื่ องหลัก ๆ ไปหาความ
ชานาญงานในเรื่ องที่เกี่ยวข้อง
6.2.8 ส่ งเสริ มให้กาลังพลในหน่วยขวนขวายหาความชานาญในงานทาง
เทคนิคและให้มีความสามารถในการกากับดูแลอย่างกว้างขวาง เพื่อให้มีทางก้าวหน้าเพื่อขั้น
ตาแหน่งสู งขึ้น
6.3. การฝึ กพลประจายุทโธปกรณ์
พลประจายุทโธปกรณ์แต่ละคนเป็ น
เจ้าหน้าที่หลักในโครงการปรนนิบตั ิบารุ งทั้งมวล และจะต้องได้รับการฝึ กฝนให้รู้จกั การใช้และ
บารุ งรักษายุทโธปกรณ์ที่ตนประจาอย่างถูกต้องเพื่อมีคุณวุฒิตามชกท.
พลประจาแต่ละคน
จะต้องได้รับการฝึ กเบื้องต้นในเรื่ องการใช้ยทุ โธปกรณ์ การฝึ กเบื้องต้นที่พลประจาได้รับที่ศนู ย์
ฝึ กของทบ.อาจจะไม่ได้ใช้ยทุ โธปกรณ์แบบเดียวกันกับที่เขาได้รับมอบมาบรรจุในหน่วยรบ
ยุทโธปกรณ์ใหม่ ๆ ไม่วา่ จะใหม่สาหรับหน่วยหรื อใหม่ต่อทหาร ต้องมีการฝึ กเพิ่มเติมทั้งใน
เรื่ องการใช้และการซ่อมบารุ ง
การฝึ กปฏิบตั ิในหน้าที่พลประจา ต้องเพิ่มการฝึ กการปรนนิบตั ิบารุ งเข้าไปด้วย
และกาหนดการฝึ กในเรื่ องนี้เข้าไปในตารางการฝึ กด้วย เช่น การสอนเกี่ยวกับเรื่ องปื นใหญ่ จะ
ไม่สมบูรณ์ถา้ ไม่มีการสอนบ่งเฉพาะในเรื่ องการปรนนิบตั ิบารุ งอาวุธชนิดนี้ การรวมการสอนใน
เรื่ องปรนนิบตั ิบารุ งเข้ากับการฝึ กอบรมทางยุทธวิธีและการปฏิบตั ิการรบจะทาให้เกิด
ความสัมพันธ์สูงสุ ดในเรื่ องการซ่อมบารุ งกับความชานาญทางยุทธวิธี
ควรมีการตรวจทานแผนการสอน เพื่อจะได้มีโอกาสผนวกเรื่ องการปรนนิบตั ิ
บารุ งเข้าไปกับวิชาอื่นๆ ได้ดว้ ยข่าวสารเกี่ยวกับการซ่อมบารุ งที่ถูกต้องอาจจะรวมไว้ในแผนการ
สอนโดยอาศัยคู่มือสาหรับพลประจาและคู่มือทางเทคนิคอื่นๆ เป็ นหลักฐานอ้างอิงหลักการอันนี้
จะช่วยให้มีการซ่อมบารุ งสาหรับพลประจาซึ่งต้องทาพร้อมกับวิชาอื่น ๆ ได้มีการลงมือปฏิบตั ิ
จริ งๆหรื ออาจจะทาอย่างหนึ่งก็ได้ คือเน้นให้เห็นความสาคัญของการปรนนิบตั ิบารุ งโดยการ
สอนเรื่ องการซ่อมบารุ งเพิ่มเติมเข้าไป โดยกาหนดตารางสอนร่ วมไปกับวิชาหลัก
6.4. การฝึ กช่ างเฉพาะหน้ าที่ ผบ.หน่วยหรื อผูม้ ีหน้าที่จดั ดาเนินงานทางการ
ซ่อมบารุ ง ต้องไม่เชื่อว่ากาลังพลที่ได้รับบรรจุใหม่ได้รับการอบรมงานซ่อมบารุ งเท่าที่จาเป็ น
มาแล้ว หลักสู ตรต่าง ๆ ใน รร.ของสายยุทธบริ การโดยทัว่ ไปจะให้มีการฝึ กเพิ่มเติม ณ ที่
ปฏิบตั ิงานช่างเฉพาะหน้าที่ของหน่วยอาทิเจ้าหน้าที่ยานยนต์เครื่ องมือสื่ อสาร สู ทกรรมและ
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อาวุธนั้น หัวหน้าหน่วยงานเกี่ยวกับเรื่ องนั้นๆ ควรตรวจสอบและรายงานไปยังผบ.หน่วยใหม่
เกี่ยวกับความจาเป็ นที่พวกนี้จะฝึ กเรื่ องใดบ้าง แล้ว ผบ.หน่วยที่รับผิดชอบนั้นก็จดั ให้มีการ
ฝึ กอบรมที่จาเป็ นโดยใช้เครื่ องมือเท่าที่หน่วยนั้นมี
กรณี ดงั กล่าวนี้อาจจะเป็ นโรงเรี ยนการ
ปรนนิบตั ิบารุ งภายในหน่วย ซึ่งตั้งขึ้นเพื่อปรับปรุ งความชานาญให้เหมาะสมกับความต้องการ
เฉพาะของหน่วยนั้น การฝึ กเช่นที่วา่ นี้โดยทัว่ ไป เป็ นการฝึ กปฏิบตั ิงานภายใต้การแนะนาและ
กากับดูแลของผูช้ านาญงานมาแล้ว
ถ้า รร.ของหน่วยหรื อโรงเรี ยนของกองบัญชาการไม่สามารถสนองความต้องการ
ในเรื่ องการฝึ กช่างชานาญเฉพาะของหน่วยได้ ก็อาจต้องส่ งไปอบรมในโรงเรี ยนของสายยุทธ
บริ การ มีขอ้ สังเกตว่า ผบ.หน่วยบางคนไม่เต็มใจที่จะให้ช่างชานาญเฉพาะต้องทิ้งงานในหน้าที่ที่
ไปเข้าศึกษาในโรงเรี ยน กรณี เช่นนี้จะเป็ นความจริ งอย่างยิง่ สาหรับกาลังพลที่เป็ นเจ้าหน้าที่หลัก
ปัญหาจะหนักยิง่ ขึ้นเพราะ ผบ.หน่วยอาจต้องเสี ยช่างผูน้ ้ นั ไป เหตุน้ ี ผบ.หน่วยจึงไม่ใช้โควต้าที่
โรงเรี ยนจัดให้ หรื อบางที ผบ.หน่วยจะส่ งคนที่ไม่มีวฒ
ุ ิส่งไปให้เต็มโควต้าในการทาเช่นนั้น ช่าง
ที่มีคุณวุฒิจะไม่มีโอกาสเข้ารับการศึกษาอบรม หน่วยนั้นจะได้รับช่างที่เรี ยนสาเร็จมีคุณวุฒิปาน
กลางเท่านั้น การฝึ กของโรงเรี ยนสายยุทธบริ การไม่ได้ใช้ประโยชน์เต็มที่ในการฝึ กช่างชานาญ
เฉพาะ ไม่วา่ จะเลือกวิธีฝึกอย่างใดก็ตามควรดาเนินการอย่างต่อเนื่อง เพราะหน่วยต่าง ๆ จะมี
กาลังพลโยกย้ายอยูบ่ ่อยและยุทโธปกรณ์กม็ ีการเปลี่ยนแปลงอยูเ่ สมอ
6.5. การฝึ กผู้กากับดูแล การฝึ กผูก้ ากับดูแลเป็ นเรื่ องที่มีความมุ่งหมาย
2 ประการ คือ ผูก้ ากับดูแลในระดับที่หนึ่ง (ได้แก่ผทู ้ ี่ทาหน้าที่การปฏิบตั ิงานซ่อมของช่าง
ชานาญเฉพาะหน้าที่) ควรจะเป็ นผูท้ ี่มีความสามารถและชานาญเฉพาะที่จะต้องปฏิบตั ิผมู ้ ีความ
ชานาญทางเทคนิค ซึ่งจาเป็ นใช้ในการอานวยการและปฏิบตั ิการฝึ กอบรมช่างชานาญ หวังผล
การปฏิบตั ิงานให้มนั่ ใจได้วา่ งานแล้วเสร็จมีคุณภาพดีบุคคลประเภทนี้มีความสามารถในเรื่ อง
ความชานาญเฉพาะที่จะต้องมี เพื่อให้ฝึกและจัดดาเนินงานได้ เช่น การวางแผน การจัดหน่วย
การปลูกความสนใจในงาน และการควบคุมการทางานของช่างชานาญเฉพาะที่เป็ นผูป้ ฏิบตั ิ เรื่ อง
เหล่านี้เป็ นเรื่ องชานาญเฉพาะที่พิเศษกว่าเรื่ องอื่นและจาเป็ นต้องทาการฝึ กเป็ นพิเศษ โดยทัว่ ๆ
ไปงานเหล่านี้จะใช้นายทหารประทวนเป็ นผูป้ ฏิบตั ิ
แม้วา่ ความชานาญทางเทคนิคของผูก้ ากับดูแลเกิดจากประสพการณ์ในฐานะที่
เป็ นช่างเฉพาะหน้าที่มาก่อนก็ตามแต่ไม่อาจที่จะหยุดนิ่งเฉย จะต้องแสวงหาและศึกษาข่าวสาร
ทางเทคนิคของยุทโธปกรณ์ในปัจจุบนั อยูเ่ สมอ เพื่อพัฒนาสมรรถภาพของตนเองให้กา้ วหน้าขึ้น
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ไป เมื่อมีการนายุทโธปกรณ์ใหม่ๆมาใช้ ผบ.หน่วยควรเปิ ดหลักสู ตรพิเศษสาหรับยุทโธปกรณ์ที่
ได้มาใหม่น้ ีข้ ึน การที่จะหาความชานาญทางเทคนิคที่ได้รับกว้างขวางยิง่ ขึ้น หมัน่ ติดต่อกับผู ้
กากับดูแลการซ่อมบารุ งที่ให้การสนับสนุนอยูเ่ สมอ
ส่ วนใหญ่ความชานาญในด้านการจัดการดาเนินการทางการช่างนั้น เกิดขึ้นจากมี
ประสบการณ์ในงานนั้นๆ มากนานอย่างไรก็ตามเพื่อให้สามารถปรับปรุ งผูก้ ากับดูแลให้มีความ
ชานาญได้เร็วขึ้นควรจะต้องได้ใช้ท้ งั ประสบการณ์ในโรงซ่อมและใช้การศึกษาจากโรงเรี ยนของ
สายยุทธบริ การประกอบด้วย
การกากับดูแลยิง่ ห่างจากระดับการปฏิบตั ิงานขั้นต้นมาก ผูก้ ากับดูแลนั้นมีความ
ชานาญในด้านการจัดดาเนินงานมากยิง่ ขึ้น การกากับดูแลในระดับสู งซึ่งผบ.หน่วยเป็ นผูก้ ากับ
ดูแลแล้ว ความจาเป็ นทีจะต้องมีความชานาญทางเทคนิคของการซ่อมบารุ งย่อมน้อยลง แต่ผู ้
กากับดูแลในระดับรองๆ ลงไปจาก ผบ.หน่วยจะต้องมีความชานาญในเรื่ องการวางแผนการผลิต
และการควบคุมการผลิต เรื่ องนี้จะต้องทากาหนดตารางการปฏิบตั ิงานภายในโรงซ่อม การ
ควบคุมเครื่ องมือและชิ้นส่ วนอะไหล่และกากับการไหลของงานภายในโรงงาน ระหว่างกลุ่ม
งานที่มีช่างชานาญเฉพาะเป็ นผูป้ ฏิบตั ิประจาอยู่ ประสิ ทธิภาพและผลงานของการซ่อมบารุ ง
ประจาหน่วยส่ วนใหญ่ข้ ึนอยูก่ บั ความสามารถในการจัดดาเนินงานของผูก้ ากับดูแลการซ่อม
บารุ ง ความชานาญในเรื่ องนี้โดยปกติไม่สามารถหาได้อย่างเต็มที่จากการปฏิบตั ิงาน เหตุน้ ี ผบ.
หน่วยควรจะมัน่ ใจว่าตนเองได้วางแผนให้เจ้าหน้าที่จานวนน้อยที่มีความชานาญเหล่านี้ ได้พน้
จากหน้าที่ปกติไปรับการฝึ กการจัดดาเนินการซ่อมบารุ งอย่างเป็ นทางการได้
การฝึ กอบรมในโรงเรี ยนของสายยุทธบริ การมีส่วนดีที่สุด เพราะมีสิ่งอานวย
ความสะดวก เครื่ องช่วยฝึ ก ครู สอนที่มีคุณวุฒิ ตาราเรี ยนที่เตรี ยมไว้อย่างดี ข่าวสารใหม่ ๆ ที่
เกี่ยวกับยุทโธปกรณ์และวิธีซ่อมบารุ งเหล่านี้มีความจาเป็ นสิ่ งที่โรงเรี ยนประจาหน่วยไม่สามารถ
ทาให้ดีเท่าได้ ข้อพิจารณาในเรื่ องเหล่านี้ความสาคัญยิง่ ในการฝึ กอบรมช่างซ่อมบารุ งเฉพาะ
หน้าที่การหมดภาระจากการที่ตอ้ งทาการงานประจาวันและพ้นจากปัญหาอื่น เป็ นส่ วนช่วยให้
การเรี ยนได้ผลดียงิ่ ขึ้น
ผลที่ได้รับจากการฝึ กอบรมในโรงเรี ยนของสายยุทธบริ การจะเป็ น
ประโยชน์แก่หน่วยซึ่งได้รับบุคคลที่สาเร็จการศึกษาและแก่บุคคลที่ศึกษามาเช่นกัน
6.6. การฝึ ก ณ ทีป่ ฏิบัติงาน ควรจะเข้าใจไว้เสี ยแต่แรกว่า การฝึ กปฏิบตั ิงานจะ
ไม่ทาให้สาเร็จได้โดยเพียงแต่วา่ จัดตารางกาหนดการฝึ กเช่นนี้ข้ ึนหรื อเพียงมอบหมายให้ผชู ้ ่วย
ช่างหรื อช่างฝึ กหัดไปทางานร่ วมกับช่างที่มีความชานาญเท่านั้น
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การฝึ ก ณ ที่ปฏิบตั ิงานเป็ นโครงการฝึ กที่ตอ้ งมีแผน ต้องการความสนใจเป็ น
พิเศษ
ต้องมีการติดตามผลงานและมุ่งหมายที่จะปรับปรุ งให้แต่ละบุคคลเป็ นผูม้ ีคุณวุฒิตาม
ชกท.ที่ตอ้ งการโดยการสอนและกากับดูแลในระหว่างที่กาลังปฏิบตั ิงานตามหน้าที่อยู่ ผูร้ ับการ
ฝึ กต้องใช้เวลาของตนส่ วนหนึ่งทางานในฐานนะผูผ้ ลิตเกี่ยวกับงานนั้น
ฉะนั้นเขาจึงได้รับ
ความรู ้จากประสบการณ์ และทั้งยังได้มีโอกาสนาสิ่ งที่เขาได้เรี ยนรู ้ไปใช้งานอีกด้วย ซึ่งย่อมจะ
ทาให้ได้รับประสบการณ์อย่างมีคุณค่าเกี่ยวกับการปฏิบตั ิจริ ง ๆ
ในการดาเนินการตามโครงการฝึ ก ณ ที่ปฏิบตั ิงาน ผูก้ ากับดูแลควรยอมรับนับถือ
ข้อสมมุติฐานซึ่งให้แนวทางต่อไปนี้
6.6.1 การฝึ กอบรมการซ่อมบารุ ง เป็ นสิ่ งจาเป็ นที่ตอ้ งดาเนินการโดย
ต่อเนื่องและต้องมีการฝึ ก ณ ที่ปฏิบตั ิงานอยูเ่ สมอ
6.6.2 การฝึ กอบรมเป็ นภารกิจของผูก้ ากับดูแลการฝึ ก และเป็ นภารกิจ
ของหน่วยเป็ นส่ วนรวม
6.6.3 ภารกิจของหน่วยเป็ นสิ่ งสาคัญที่สุด
6.6.4 แผนการฝึ กจะต้องครอบคลุมทั้งผูฝ้ ึ กและผูร้ ับการฝึ ก
6.6.5 แผนการฝึ กจะสาเร็จเป็ นผลดีตอ้ งอ่อนตัวได้ อาจจาเป็ นต้องใช้
วิธีการฝึ กแบบต่างๆ ผสมผสานกัน ทั้งนี้ยอ่ มขึ้นอยูก่ บั เรื่ องที่จะฝึ ก เวลาที่มีอยูแ่ ละความสามารถ
ของผูร้ ับการฝึ ก
6.7. วิธีการฝึ กทีจ่ ะกล่าวต่ อไปนี้ เป็ นรากฐานของโครงการฝึ กที่ได้วางแผนไว้
อย่างดี
6.7.1 การกากับดูแลโดยตรง (แบบครู - ศิษย์ หรื อนักเรี ยนฝึ กหัดงาน)
การสอนแบบครู - ศิษย์ เป็ นวิธีที่ดีที่สุดวิธีหนึ่งในการฝึ กและเป็ นหนทางที่เร็วที่สุดที่จะทาให้
สามารถบรรจุผรู ้ ับการฝึ กเข้าปฏิบตั ิงานในหน่วยได้เหมาะสม ผูท้ ี่รับบรรจุเข้ามาใหม่มกั ทาให้
เสี ยเวลาสิ้ นเปลืองสิ่ งของ และเกิดมีอุปนิสัยในการทางานที่ไม่ดี ถ้าไม่ได้รับคาชี้แจงและแนะนา
โดยแน่ชดั ช่างที่ชานาญจะสามารถสอนผูร้ ับการฝึ กให้รู้จกั วิธีทางานที่ประหยัดเวลาสอนให้เห็น
คุณค่าในการใช้เครื่ องมืออย่างถูกต้อง
สอนให้เห็นความปลอดภัยเป็ นหน้าที่ของทุกคนต้อง
ระมัดระวัง และชี้ให้เห็นว่าคู่มือทางเทคนิคเป็ นเครื่ องนาทางที่มีค่ายิง่ ในการปฏิบตั ิงานเกี่ยวกับ
การซ่อมบารุ ง
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6.7.2 การศึกษาด้วยตนเอง เจ้าหน้าที่ที่ตอ้ งการความชานาญต่าง ๆ
จะต้องใช้ความรู ้ในงานและความสามารถที่จะพิจารณาตัดสิ นใจเป็ นอย่างมาก
โดยลาพังแต่
เฉพาะการฝึ กอบรมโดยวิธีกากับดูแลโดยตรง ในการอบรมช่างฝี มือขั้นต้นให้เป็ นช่างชานาญ
เฉพาะที่มีความเชี่ยวชาญและมีความรู ้สูงนั้นมักจะทาได้ไม่สมบูรณ์ดงั นั้น ช่างที่บรรจุเข้ามาใน
หน่วยโดยมีความรู ้เดิมทางเทคนิคในขั้นปานกลางและมีประสบการณ์มาบ้างแล้วจะสามารถ
ศึกษาหาความรู ้เกี่ยวกับงานตาม ชกท.ที่เขาต้องการฝึ กได้อย่างมากโดยศึกษาจากคู่มือทางเทคนิค
ที่เกี่ยวข้องกับงานนั้น ๆ
6.7.3 การสอนเป็ นหมู่ อย่าคิดว่าการสอนแบบนี้เป็ นแบบเดียวกับการ
เรี ยนในห้องเรี ยนหรื อการสอนในโรงเรี ยน เพราะการสอนแบบในโรงเรี ยนเรี ยนต่าง ๆ นั้นลด
ผลผลิตให้นอ้ ยลง แต่การสอนเป็ นหมู่ซ่ ึงดาเนินการอย่างฉลาดรอบคอบย่อมสามารถเพิ่มผลผลิต
ให้มากขึ้นได้ เช่น ถ้าผูร้ ับการฝึ กทุกคนกาลังเรี ยนรู ้ถึงระบบการอย่างเดียวกัน แต่มีสี่คนไม่เข้าใจ
ในการสอนบางตอนซึ่งอีกสองคนปฏิบตั ิการได้เป็ นอย่างดี
คนที่ไม่เข้าใจสี่ คนสามารถเข้า
ทางานร่ วมกับคนที่เข้าใจดีอีกสองคนนั้นได้ ปกติแล้วในเวลาไม่ชา้ ก็สามารถที่จะแก้ปัญหานั้น
ได้ ข้อดีอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับการสอนโดยวิธีน้ ีกค็ ือ
6.7.3.1 ประหยัดเวลาในเมื่อจะต้องสอนผูร้ ับการฝึ กหลาย ๆ คน
ในวิธีหรื อระเบียบการปฏิบตั ิงานอย่างเดียวกัน
6.7.3.2 เปิ ดโอกาสให้มีการวิเคราะห์วจิ ารณ์ได้อย่างเปิ ดเผย และ
ให้มีโอกาสแก้ปัญหาเป็ นกลุ่มได้
6.7.3.2.1 ก่อให้เกิดการตัดสิ นตกลงใจ
6.7.3.2.2 ทาให้มีเวลาที่จะจูงใจผูร้ ับการฝึ กได้
6.7.3.2.3ก่อให้เกิดความร่ วมมือขึ้นในระหว่างผูร้ ับการฝึ ก
6.7.3.2.4 เปิ ดโอกาสให้ผกู ้ ากับดูแลหรื อผูฝ้ ึ กได้ตรวจสอบ
ความก้าวหน้าของการฝึ กและชี้แจงเรื่ องที่ผรู ้ ับการฝึ กเข้าใจได้ยากให้เข้าใจชัดเจนยิง่ ขึ้น
6.7.4 เมื่อจัดให้มีการฝึ ก ณ ที่ปฏิบตั ิงานผูก้ ากับดูแลจะต้อง
6.7.4.1 พิจารณากาหนดความต้องการที่แท้จริ งในเรื่ องการฝึ กโดย
กาหนดข้อพึงประสงค์ต่าง ๆ สาหรับงานเฉพาะอย่างและความชานาญของผูร้ ับการฝึ กตามข้อพึง
ประสงค์แต่ละข้อ เมื่อทราบปัจจัยทั้งสองอย่างนี้แล้วให้ใช้สูตรดังนี้ ข้อพึงประสงค์ต่าง ๆของ
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งานเฉพาะอย่างลบด้วยความชานาญของผูร้ ับการฝึ ก ข้อพึงประสงค์แต่ละข้อเท่ากับการฝึ ก ณ ที่
ปฏิบตั ิงานที่จะต้องกระทา
6.7.4.2 ตัดสิ นใจเลือกวิธีการฝึ กซึ่งจะบังเกิดผลดีที่สุด จานวนคน
เวลาที่มีอยู่ สิ่ งอานวยความสะดวกที่ตอ้ งการ สภาพการฝึ กที่แท้จริ ง และความสามารถของแต่ละ
บุคคลจะเป็ นปัจจัยสาหรับพิจารณาตัดสิ นใจในเรื่ องนี้
6.7.4.3 เลือกผูท้ ี่จะทาหน้าที่เป็ นผูด้ าเนินการฝึ ก พึงระลึกว่า
ความสาเร็จในการดาเนินงานตามแผนนี้ข้ ึนอยูก่ บั ผูด้ าเนินการฝึ ก
ผูไ้ ด้รับเลือกให้เป็ นผูฝ้ ึ ก
จะต้องเป็ นผูท้ ี่มีความสามารถนอกเหนือจากที่เป็ นช่างเทคนิคที่สามารถอยูแ่ ล้วด้วย และจะต้อง
สามารถจัดระเบียบและเสนอแนะแผนงานในส่ วนของตนได้
6.7.4.4 จัดหาเครื่ องช่วยฝึ กและบรรณสารสาหรับแจกที่เกี่ยวกับ
แผนงานนั้น
6.7.4.5 สารวจการบรรจุคนของหน่วยเพื่อให้มนั่ ใจว่าการบรรจุ
คนแต่ละหน้าที่เหมาะสมกับประเภทบุคคล ความชานาญงานและความรู ้เดิม
6.7.4.6 ติดตามผลงานเพื่อให้แน่ใจได้วา่ ได้มีการปฏิบตั ิตาม
แผนการฝึ ก มีการบันทึกหลักฐานการฝึ กอย่างทันสมัย และได้ใช้ความชานาญใหม่ๆ ที่ได้รับจาก
การฝึ กให้เป็ นประโยชน์
6.7.5 มาตรฐานการฝึ กเกี่ยวกับการซ่อมบารุ ง
6.7.5.1 แผนการฝึ ก ณ ที่ปฏิบตั ิงานสาหรับผูท้ ี่จะเป็ นช่างซ่อมใน
อนาคตหรื อสาหรับผูช้ านาญเฉพาะหน้าที่ที่กาลังศึกษา เพื่อให้ได้ชกท.สู งขึ้นหรื อเพื่อเปลี่ยน
หมายเลขชกท.นั้นต้องสมบูรณ์และมีความกว้างขวางพอเทียบได้กบั มาตรฐานของ
ประกาศนียบัตรที่ได้รับจากโรงเรี ยนของสายยุทธบริ การที่เกี่ยวข้องนั้น ๆ การประสานงานกับ
โรงเรี ยนของสายยุทธบริ การกระทาได้โดยเดินทางไปที่โรงเรี ยนด้วยตนเอง หรื อโดยการรายงาน
แจ้งวัตถุประสงค์ของแผนงานฝึ กที่ปฏิบตั ิงานนั้นและขอแผนการของโรงเรี ยน
ขอทราบ
มาตรฐานที่ผชู ้ านาญงานใน ชกท.เฉพาะนั้นน่าจะต้องมีรวมทั้งขอทราบวิธีการทดสอบผูร้ ับการ
ฝึ กภายหลังที่การสอนได้เสร็จสิ้ นลงแล้วด้วย
6.7.5.2 การใช้แผนการสอนหลัก ซึ่งมีอยูท่ ี่โรงเรี ยนของสายยุทธ
บริ การที่ได้รับผิดชอบการฝึ กอบรมสาหรับ ชกท.นั้น เป็ นวิธีดีที่สุดที่จะประกันไว้วา่ มาตรฐาน
การสอนจะอยูใ่ นระดับเดียวกับการสอนของโรงเรี ยนนั้น ถึงแม้วา่ แผนการสอนหลักนี้จะได้
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จัดทาขึ้นสาหรับการสอนในโรงเรี ยนก็ตาม หลักการและมาตรฐานต่าง ๆ ที่กาหนดไว้ใน
แผนการสอนนี้จะเป็ นเครื่ องช่วยหน่วยที่มีปัญหาเกี่ยวกับการฝึ ก ณ ที่ปฏิบตั ิงานควรคิดระบบใน
การสอนขึ้น ช่างเฉพาะที่ได้รับการฝึ ก ณ ที่ปฏิบตั ิงาน ควรจะต้องมีคุณวุฒิเท่าเทียมกับช่าง
เฉพาะที่ได้รับการฝึ กมาจากโรงเรี ยน จึงจะทาให้หน่วยได้รับผลคุม้ ค่าเวลาและช่วงงานที่เสี ยไป
และได้มีช่วงเฉพาะหน้าที่ที่มีความชานาญสู ง
6.7.5.3 การทาให้แผนการฝึ กบังเกิดผลดี ผบ.หน่วยจะต้องแจ้งให้
ผูท้ ี่เกี่ยวข้องทราบว่าแผนการฝึ ก ณ ที่ปฏิบตั ิงานเป็ นสิ่ งสาคัญที่สุดขั้นหนึ่งที่สามารถทาได้ เพื่อ
จะให้มนั่ ใจได้วา่ หน่วยนั้นได้ปฏิบตั ิภารกิจสาเร็จอย่างสมบูรณ์ ความสาเร็จตามแผนการฝึ กนี้จะ
มีมากน้อยเพียงใด ย่อมขึ้นอยูก่ บั ผบ.หน่วยซึ่งให้ความสนใจต่อเรื่ องนี้เพียงใด
7 ห้ วงเวลาในการปรนิบัติบารุง
เนื่องจากอาวุธยุทโธปกรณ์ที่มีอยูแ่ ละใช้ราชการในกองทัพบก ปัจจุบนั นี้มีอยูห่ ลาย
ชนิด หลายแบบ แม้วา่ จะเป็ นแบบเดียวกันแต่กแ็ ตกต่างรุ่ นปี ทั้งนี้เป็ นเพราะประเทศเรายังไม่
สามารถผลิตยุทโธปกรณ์หนักได้ จาเป็ นต้องจัดหาจากต่างประเทศ หรื อได้รับการช่วยเหลือจาก
ต่างประเทศตามโครงการต่าง ๆ ด้วยเหตุน้ ีความต้องการในการปรนนิบตั ิบารุ งจึงแตกต่างกันไป
ตามชนิดและแบบของอาวุธยุทโธปกรณ์น้ นั ๆห้วงเวลาในการปรนนิบตั ิบารุ งอาจแบ่งได้ดงั นี้.-

7.1 การปรนนิบัติบารุงประจาวัน เป็ นหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ประจายุทโธปกรณ์
ต้องกระทา มีความมุ่งหมายที่จะรักษายุทโธปกรณ์ให้มีสภาพใช้ราชการได้และเพื่อตรวจค้นหา
การชารุ ด เหตุขดั ข้องที่เพิ่งเกิดขึ้น และทาการแก้ไขทันท่วงที ได้แก่การดูแลรักษา การบริ การ
และการตรวจสภาพ
7.1.1 การปรนนิบัติบารุงก่อนใช้ งาน มุ่งหมายจะตรวจสอบให้แน่นอน
ว่ายุทโธปกรณ์อยูใ่ นสภาพเรี ยบร้อยแล้วพร้อมที่จะใช้งานได้หรื อไม่ เพราะยุทโธปกรณ์ที่ทาการ
ปรนนิบตั ิบารุ งหลังใช้งานเรี ยบร้อยแล้ว ในวันรุ่ งขึ้นอาจเกิดการชารุ ดได้ โดยถูกฝนสาดหรื อภัย
ธรรมชาติอื่น ๆ หรื อเสื่ อมสภาพในตัวเอง
7.1.2 การปรนนิบัติบารุงขณะใช้ งาน เป็ นการตรวจความบกพร่ อง
ระหว่างทางานข้อสาคัญได้แก่ ความผิดปกติของเสี ยงและกลิ่น ตลอดจนมาตรวัดต่างๆของ
ยุทโธปกรณ์เมื่อถึงเวลาหยุดพักจะได้แก้ไขทันที
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7.1.3
การปรนนิบัติบารุงขณะหยุดพัก
เพื่อแก้ไขข้อบกพร่ องที่
สังเกตเห็นในระหว่างใช้งาน
7.1.4 การปรนนิบัติบารุงหลังใช้ งาน มุ่งหมายจะเตรี ยมยุทโธปกรณ์ให้
อยูใ่ นสภาพพร้อมใช้งานได้และถือเป็ นการปฏิบตั ิที่ดีมีความสาคัญมาก เพราะเจ้าหน้าที่ประจา
ยุทโธปกรณ์มีเวลามากพอที่จะตรวจตราได้ถี่ถว้ นและทาการแก้ไขข้อบกพร่ อง
7.2 การปรนนิบัติบารุงประจาสั ปดาห์ เป็ นการปรนนิบตั ิบารุ งเพื่มเติมจากการ
ปรนนิบตั ิบารุ งประจาวัน โดยกระทาอย่างละเอียดถี่ถว้ นและรวมทั้งการล้างการทาความสะอาด
การอัดฉีดและการขันแน่น สิ่ งที่หลวมคลาย กระทาโดยเจ้าหน้าที่ประจายุทโธปกรณ์ และอยูใ่ น
การควบคุมของหัวหน้าเจ้าหน้าที่ประจายุทโธปกรณ์น้ นั ๆ
7.3. การปรนนิบัติบารุงประจาปักษ์ เป็ นหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ซ่อมบารุ งประจา
หน่วยต้องกระทาโดยเจ้าหน้าที่ประจายุทโธปกรณ์เป็ นผูช้ ่วยเหลือ
7.4. การปรนนิบัติบารุงประจาเดือน
หรื อตามจานวนไมล์ที่ใช้ เป็ นการ
ปรนนิบตั ิบารุ งที่ตอ้ งกระทามากกว่าประจาสัปดาห์ เกี่ยวกับการเปลี่ยนน้ ามันหล่อลื่น การอัดไข
การปรับเครื่ องยนต์หรื อส่ วนอื่นใดที่เห็นว่าบกพร่ อง กระทาโดยเจ้าหน้าที่ซ่อมบารุ งของหน่วย
และปฏิบตั ิตามคู่มือเทคนิคประจายุทโธปกรณ์หรื อเอกสารแนะนาทางเทคนิคของสายยุทธ
บริ การ
7.5. การปรนนิบัติบารุงประจา3 เดือน 6 เดือน หรือตามไมล์ทใี่ ช้ ดาเนินการ
โดยเจ้าหน้าที่ซ่อมบารุ งประจาหน่วย ปฏิบตั ิการตามคู่มือประจายุทโธปกรณ์หรื อเอกสารแนะนา
ทางเทคนิคของสายยุทธบริ การ
8 สิ่ งชี้สอบในการปรนนิบัติบารุง
8.1. สิ่ งชี้สอบในการปรนนิบัติบารุง ได้แก่ การเลือกจุดเพื่อทาการตรวจ และ
พิจารณาชื่อของมันแสดงให้เห็นว่าเป็ นสิ่ งนี้เท่านั้น
แต่มิได้เป็ นสิ่ งประกันว่าสถานะการ
ปรนนิบตั ิบารุ งยุทโธปกรณ์น้ นั จะอยูใ่ นสภาพอันสมบูรณ์ การใช้สิ่งชี้สอบการปรนนิบตั ิบารุ งนี้
เป็ นแบบหนึ่งของการสุ่ มตัวอย่าง เราได้ถกแถลงกันมาในเรื่ องการตรวจสภาพแล้วว่าถ้าจะต้อง
ตรวจยุทโธปกรณ์ท้ งั หมดจะต้องเลือกตรวจเป็ นจานวนเท่าใดในเรื่ องของสิ่ งชี้สอบการปรนนิบตั ิ
บารุ งก็ใช้หลักการทางสถิติศาสตร์เช่นเดียวกัน เพียงแต่ต่างกันที่วา่ จะเลือกตรวจตรงจุดใดบ้าง
เท่านั้น สิ่ งชี้สอบแบบนี้มุ่งหมายจะให้ผทู ้ ี่มิใช่ผชู ้ านาญการโดยเฉพาะอย่างยิง่ ผูบ้ งั คับบัญชาได้
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นาเอาไปใช้แต่มิได้หมายถึงว่าเมื่อตรวจโดยวิธีน้ ีแล้วจะไม่ตอ้ งทาการตรวจยุทโธปกรณ์ทาง
เทคนิคโดยช่างซ่อมหรื อผูใ้ ช้
8.2. ทาไมจึงต้ องใช้ สิ่งชี้สอบการปรนนิบัติบารุง มีเหตุผลในการใช้สิ่งชี้สอบ
การปรนนิบตั ิบารุ งอยู่ 3 ประการ
8.2.1 เป็ นหน้าที่ของผูบ้ งั คับบัญชาที่จะต้องทาการตรวจสอบ แนวโน้ม
ทัว่ ไปในกองทัพบก ที่วา่ การตรวจสอบสภาพภายนอกทัว่ ๆ ไปของยุทโธปกรณ์น้ นั เป็ น
สิ่ งจาเป็ นที่จะต้องกระทาเช่นเดียวกับการตรวจทางานของยุทโธปกรณ์ซ่ ึงเป็ นหน้าที่ของ
ผูช้ านาญการและอยูน่ อกเหนือขีดความสามารถ หรื อนอกกิจกรรมของผูบ้ งั คับบัญชา อาจกล่าว
ได้วา่ ประสิ ทธิภาพของหน่วยขึ้นอยูก่ บั การตรวจสอบของผูบ้ งั คับบัญชาไม่วา่ จะอยูใ่ นระดับชั้น
ใด
8.2.2 ผูบ้ งั คับบัญชามิใช่เป็ นผูช้ านาญการ ในทางปฏิบตั ิการตรวจของ
ผูบ้ งั คับบัญชาจะต้องมีขอบเขตจากัด ถ้าพิจารณาถึงความยุง่ ยากซับซ้อนของยุทโธปกรณ์สมัย
ปัจจุบนั ซึ่งต้องใช้ความรู ้ความชานาญหลายด้านอย่างละเอียดแล้ว ในการปฏิบตั ิจึงเป็ นไปไม่ได้
เลยที่จะกาหนดให้ผบู ้ งั คับบัญชารู ้ในรายละเอียดทางเทคนิคและวิธีการที่จะตรวจสอบ สิ่ งชี้สอบ
การปรนนิบตั ิบารุ งจึงเป็ นสิ่ งที่จะแก้ปัญหานี้ให้แก่ผบู ้ งั คับบัญชาได้

8.2.3 ปัจจัยเกี่ยวกับเวลา และถึงแม้วา่ ผูบ้ งั คับบัญชาจะเป็ นผูเ้ ชี่ยวชาญ
ทางเทคนิค แต่ผบู ้ งั คับบัญชาตามปกติจะไม่มีเวลาพอที่จะทาการตรวจยุทโธปกรณ์แต่ละชิ้นโดย
ละเอียดได้ ดังนั้น สิ่ งชี้สอบการปรนนิบตั ิบารุ งจึงเป็ นเครื่ องมือแก่ผบู ้ งั คับบัญชาในการเลือก
ตัวอย่างจากจุดที่สามารถจะมองเห็นได้ข้ ึนมาทาการตรวจ
8.3. จะใช้ สิ่งชี้สอบการปรนนิบัติบารุงได้ อย่ างไร
8.3.1 เป็ นที่เชื่อได้แน่นอนว่า ผูบ้ งั คับบัญชาจะสามารถใช้สิ่งชี้สอบการ
ปรนนิบตั ิบารุ ง โดยมิได้รับคาแนะนาล่วงหน้าก่อนไม่ได้ ดังนั้น ผูบ้ งั คับบัญชาจึงควรได้รับ
ปฐมนิเทศจากเจ้าหน้าที่เทคนิคของตนก่อน โดยใช้สิ่งชี้สอบการปรนนิบตั ิบารุ งเป็ นแนวทาง
อาจกล่าวได้วา่ สิ่ งชี้สอบการปรนนิบตั ิบารุ งก็คือเครื่ องช่วยความจาก่อนทาการตรวจ
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8.3.2 สิ่ งชี้สอบการปรนนิบตั ิบารุ ง ซึ่งจัดทาไว้ในเอกสารเป็ นรายละเอียด
และจุดเฉพาะบางจุดของยุทโธปกรณ์และส่ วนประกอบ
ผูบ้ งั คับบัญชาจะต้องแน่ใจว่าตนมี
ความรู ้ในสิ่ งที่ตนกาลังปฏิบตั ิอย่างจริ งจัง
และถ้าตนสามารถตรวจได้นอ้ ยจุดโดยตลอดด้วย
ความมัน่ ใจแล้วจะทาให้เกิดผลดีมากกว่าตรวจมาก ๆ จุดโดยตรวจไปอย่างลวก ๆ
8.3.3ไม่จาเป็ นจะต้องใช้สิ่งชี้สอบทุกอันต่อยุทโธปกรณ์ประเภทใด
ประเภทหนึ่งโดยเฉพาะ ยกตัวอย่าง สมมุติวา่ ท่านเป็ นผูบ้ งั คับการกรม หรื อกองพันและทาการ
ตรวจกองร้อยรถถัง ท่านอาจจะตรวจรถถังมากคันกว่านั้น แต่ตรวจเฉพาะสิ่ งชี้สอบเพียงหนึ่ง
หรื อสองจุดเท่านั้น ดังจะเห็นได้วา่ สิ่ งชี้สอบการปรนนิบตั ิบารุ งนั้น อาจใช้ได้หลายวิธี ทั้งนี้
ขึ้นอยูก่ บั โอกาสและเวลาที่ผบู ้ งั คับบัญชามีอยู่
8.3.4 ผูบ้ งั คับบัญชาควรหลีกเลี่ยงการใช้สิ่งชี้สอบเป็ นแบบเดียวกันอยู่
ตลอดเวลา เมื่อผูบ้ งั คับบัญชาคุน้ เคยกับยุทโธปกรณ์บางแบบดีแล้ว อาจขยายรายการจุดตรวจ
สาหรับยุทโธปกรณ์แต่ละชนิดออกไปได้
8.3.5 สิ่ งสาคัญที่สุดในการแสดงสถานะภาพของยุทโธปกรณ์ ได้ดีกว่า
สภาพการทางานของยุทโธปกรณ์ ผูบ้ งั คับบัญชาที่ทาการตรวจจะต้องพิจารณาประสิ ทธิภาพการ
ทางานของยุทโธปกรณ์วา่ ทางานได้ถูกต้องที่ได้รับตามแบบแผนมา หรื อไม่ทุกโอกาสที่ทาได้
และสิ่ งนี้เป็ นสิ่ งชี้ให้เห็นถึงความเอาใจใส่ ของผูใ้ ช้หรื อทางประจาด้วย
มีอยูห่ ลายโอกาสที่
ยุทโธปกรณ์น้ นั มีสภาพดีหรื อท่าทางดีแต่ใช้งานไม่ได้ อย่างไรก็ดี ถึงแม้วา่ ยุทโธปกรณ์จะทางาน
ดีกม็ ิได้หมายความว่าจะไม่มีขอ้ บกพร่ องอื่นได้อีก การตรวจโดยใช้สิ่งชี้สอบการปรนนิบตั ิบารุ ง
ต่อไปอีก จะช่วยให้เกิดความมัน่ ใจในสภาพของยุทโธปกรณ์และจะช่วยให้พบข้อบกพร่ องแต่
ไม่มีผลต่อการทางานของยุทโธปกรณ์ในขณะนั้นได้
8.3.6 ผูบ้ งั คับบัญชาโดยทัว่ ๆ ไปมักจะคานึงถึงว่า ความสะอาด การมี
เครื่ องหมายถูกต้อง การไม่มีสนิมหรื อรอยขรุ ขระใด ๆ ของยุทโธปกรณ์เป็ นส่ วนหนึ่งของ
การซ่อมบารุ งซึ่งชี้ให้เห็นถึงขวัญและวินยั ของทหารอย่างไรก็ดีผบู ้ งั คับบัญชาควรระมัดระวัง
ไม่เน้นมากเกินไปในเรื่ องที่เราเรี ยกว่า การเสริ มสวย ผูบ้ งั คับบัญชาและนายทหารฝ่ าย
อานวยการบางท่าน โดยที่ไม่รู้จกั ยุทโธปกรณ์ของตน และขาดความเชื่อมัน่ ในการตรวจ
สภาพ มักจะทาการตรวจลวก ๆ โดยถือเอารู ปลักษณะภายนอกของยุทโธปกรณ์เป็ นมูลฐาน
นอกจากนี้ในหลาย ๆ หน่วยการทาความสะอาดยุทโธปกรณ์และการทาสี เครื่ องหมายกิน
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เวลา ซึ่งควรจะได้ใช้ไปในการซ่อมบารุ งเสี ยมากในการตรวจรู ปลักษณะของยุทโธปกรณ์
ผูบ้ งั คับบัญชาควรถามตนเองอยูเ่ สมอว่า
มาตรฐานการทาสี และความสะอาดของ
ยุทโธปกรณ์น้ นั มีเหตุผลเพียงพอกับภารกิจของหน่วย เวลาและกาลังพลที่มีอยูห่ รื อไม่ ฝุ่ นผง
หรื อสนิมมีส่วนสัมพันธ์กบั การทางานของส่ วนประกอบทางกลไกลหรื อไฟฟ้ าหรื อไม่ ใน
คาถามประการหลังนี้ ตัวอย่างของสภาพซึ่งจะทาให้เกิดผลต่อการทางานของยุทโธปกรณ์
ได้แก่ ฝุ่ นผงซึ่งอุดตันอยูต่ ามจุดหล่อลื่น สนิมหรื อฝุ่ นผงในรองเพลา สนิมหรื อฝุ่ นผงในลา
กล้องปื นและรังเพลิง ฝุ่ นผงซึ่งจะมีผลต่อการทางานอย่างปลอดภัยของยุทโธปกรณ์ เช่น
ฝุ่ นผงตามกระจก หรื อช่องมองหน้าปัทม์หรื อเครื่ องวัดสกปรก ซึ่งทาให้ผใู ้ ช้อ่านได้ไม่
ชัดเจนและไขข้นหรื อน้ ามันตามพื้นผิวที่เป็ นยาง
8.4. สิ่ งชี้สอบแบบอืน่
ผูบ้ งั คับบัญชาไม่ควรทาการตรวจซึ่งเป็ นผลบั้นปลายของการซ่อมบารุ ง
คือ สภาพของยุทโธปกรณ์เท่านั้นแต่ควรตรวจการบริ หารงานและการปฏิบตั ิที่เกี่ยวข้องกับการ
ซ่อมบารุ งในแง่มุมอื่น ๆ ด้วย เช่น การส่ งกาลัง การเก็บรักษา คู่มือทางเทคนิคและการ
ดาเนินงานของโรงงานซ่อม เช่นเดียวกับยุทโธปกรณ์เอง การตรวจต่าง ๆ ดังกล่าวนี้มีความ
ยุง่ ยากซับซ้อนเช่นกัน
ผูบ้ งั คับบัญชาไม่สามารถที่จะดาเนินการตรวจได้ทุกอย่าง
และ
เช่นเดียวกับยุทโธปกรณ์ ผูบ้ งั คับบัญชาควรเลือกจุดเฉพาะไว้ก่อนการตรวจ ซึ่งในตอนต่อไปนี้
เป็ นข้อแนะนาเกี่ยวกับการตรวจ
8.4.1 ชิ้นส่ วนอะไหล่ การมีเครื่ องอะไหล่ไว้ตามอัตราที่ได้รับอนุมตั ิเป็ น
สิ่ งชี้มูลฐานถึงสถานภาพการซ่อมบารุ ง และประสิ ทธิภาพในการซ่อมบารุ งของหน่วยเป็ นการ
ยากแก่ผบู ้ งั คับบัญชาที่จะรู ้ถึงเกณฑ์สะสมของหน่วยและรายละเอียด โดยเฉพาะของชิ้นส่ วน
บางอย่าง ดังนั้นจึงควรใช้วธิ ีเดียวกับยุทโธปกรณ์คือการสุ่ มตัวอย่าง ก่อนทาการตรวจแต่ละครั้ง
ผูบ้ งั คับบัญชาอาจกาหนดจุดเพื่อให้ทราบถึงรายละเอียดของชิ้นส่ วน 1 หรื อมากกว่า 1 ชิ้นและ
หน่วยนี้ได้รับอนุมตั ิให้มีเกณฑ์สะสมชิ้นส่ วนหรื อไม่ และถ้าได้รับอนุมตั ิควรจะมีจานวนเท่าใด
ผูบ้ งั คับบัญชาควรทราบถึงกรรมวิธีในการเบิกต่อ จากนั้น จึงทาการตรวจชิ้นส่ วนซึ่งได้เลือกไว้
ถ้าชิ้นส่ วนนั้นไม่มีจานวนตามที่ได้รับอนุมตั ิ ผูบ้ งั คับบัญชาอาจพิจารณาต่อไปว่า มีการเบิก
ถูกต้องและได้ทาการเบิกตามระยะเวลาหรื อไม่ ผูบ้ งั คับบัญชาอาจย้อนตรวจมาตามระบบการ
ซ่อมบารุ งและการส่ งกาลัง และจะเป็ นการดีถา้ ผูบ้ งั คับบัญชาทาการตรวจรายงานยุทโธปกรณ์งด
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ใช้งานของหน่วยและระยะเวลางดใช้การสาหรับยุทโธปกรณ์ที่ขาดชิ้นส่ วนนั้น ๆ ด้วยพร้อมทั้ง
ทาการสอบสวนการเบิกชิ้นส่ วนที่ขาดนั้น ๆ ด้วย
8.4.2 เอกสารและสิ่ งพิมพ์ต่าง ๆ การมีเอกสารทางการซ่อมอยูต่ าม
จานวนที่ได้รับอนุมตั ิเป็ นสิ่ งชี้ถึงประสิ ทธิภาพในการซ่อมบารุ งอีกประการหนึ่ง
ในแง่น้ ีก็
เช่นเดียวกันกับข้อ8.4.1 ผูบ้ งั คับบัญชาอาจทราบว่าหน่วยควรมีคู่มือทางเทคนิคและคู่มือการส่ ง
กาลังเรื่ องอะไร หมายเลขใดบ้างจึงควรต้องใช้เทคนิคของสิ่ งชี้สอบ โดยเลือกคู่มือการส่ งกาลัง
เล่มใดเล่มหนึ่งขึ้นมาทาการศึกษาถึงชื่อเสี ยงหมายเลขและจานวนหน่วยที่ได้รับอนุมตั ิให้มีไว้
ต่อจากนั้นจึงทาการตรวจตามจุดที่ได้เลือกไว้และไม่ควรตรวจเฉพาะว่ามีพอหรื อไม่ ควรตรวจ
ว่าได้มีการนาไปใช้หรื อไม่ดว้ ย ผูบ้ งั คับบัญชาควรจะเลือกเอกสารซึ่งหน่วยนั้นไม่ได้รับอนุมตั ิ
ให้มีไว้ และทาการด้วย
8.4.3 เครื่องมือ การปฏิบตั ิผดิ ๆ ต่อเครื่ องมือโดยทัว่ ไป ได้ถกแถลงไว้
แล้วในตอนต้นๆในทุกๆหน่วย
ส่ วนใหญ่จะมีเครื่ องทั้งของประจาตัวช่างและประจาหน่วย
มากมายหลายอย่างอยูใ่ นอัตรา ผูบ้ งั คับบัญชาอาจศึกษารายละเอียดและการใช้เครื่ องมืออย่าง
หนึ่งหรื อหลายๆ อย่างและทาการตรวจสภาพและจานวนที่มีใช้อยูแ่ ละควรจะได้พิจารณาถึง
เครื่ องมือซึ่งไม่ได้อยูใ่ นอัตราของหน่วย แต่หน่วยมีไว้ในครอบครองด้วย ยุทโธปกรณ์ตามปกติ
มักจะชารุ ดเนื่องจากใช้เครื่ องมือไม่ถูกต้องตามที่กาหนดไว้ให้ใช้ นอกจากนั้นยังอาจเป็ นไปได้
ว่า หน่วยมีเครื่ องมือที่ไม่มีในอัตราอยูใ่ นครอบครอง ซึ่งอาจเป็ นสาเหตุให้หน่วยที่ตอ้ งการทา
การซ่อมบารุ งชั้นสู งกว่าต้องชงักไปเนื่องจากขาดเครื่ องมือ

8.4.4 การปฏิบัติการซ่ อมบารุง ขีดความสามารถของช่างซ่อมซึ่งทาการ
ตรวจหรื อซ่อมตามที่ได้รับมอบหมายอย่างมีประสิ ทธิภาพนั้น
เป็ นสิ่ งชี้อย่างดีเลิศถึง
สถานะการณ์การซ่อมบารุ งและการฝึ กอบรมช่าง โดยปกติผบู ้ งั คับบัญชาอาจไม่มีความรู ้ในการ
ปฏิบตั ิงานทางเทคนิคเท่าผูช้ ่วยช่างด้วยซ้ าไป
แต่ผบู ้ งั คับบัญชาอาจเลือกการปฏิบตั ิการทาง
เทคนิคอย่างใดอย่างหนึ่งมาศึกษาว่าปฏิบตั ิกนั อย่างไรและประมาณเวลาซึ่งควรจะปฏิบตั ิการอัน
นั้น ๆ เสร็จจากนั้นผูบ้ งั คับบัญชาอาจเลือกช่างคนใดคนหนึ่งขึ้นมาปฏิบตั ิให้ดูดว้ ยวิธีเลือกแบบ
สุ่ ม โดยวิธีน้ ีอาจทาการตรวจสอบไปได้ในคราวเดียวกันว่าเครื่ องมือประจาตัวช่างหรื อเครื่ องมือ
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ประจาหน่วยมีใช้หรื อไม่
และในการปฏิบตั ิน้ นั ถ้ามีการใช้ชิ้นส่ วนก็จะได้ดูถึงการควบคุม
ชิ้นส่ วน นอกจากการตรวจการปฏิบตั ิการซ่อมบารุ ง ก็ควรตรวจการดาเนินการในงานของโรง
ซ่อม เช่นดูการมอบหมายงานให้ช่างซ่อมว่าใช้ระบบอย่างมีประสิ ทธิภาพหรื อไม่ ช่างซ่อมที่มี
ฝี มือดีคอยช่วยเหลือแนะนาช่างซึ่งมีฝีมือต่ากว่าหรื อไม่ดงั ที่มีคากล่าวที่วา่ “งานทีย่ ากนั้นก็คอื
งานเล็ก ๆ น้ อย ๆ ซึ่งสะสมไว้ โดยไม่ ทาเสี ยก่อน เมือ่ มีโอกาสทีจ่ ะทาได้ ”
การซ่อมบารุ งเป็ นความรับผิดชอบของผูบ้ งั คับบัญชาทุกระดับชั้น เพราะฉะนั้น
สิ่ งชี้สอบการปรนนิบตั ิบารุ งจึงเป็ นสิ่ งที่จะช่วยให้ผบู ้ งั คับบัญชาปฏิบตั ิหน้าที่ในความรับผิดชอบ
ได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ รวมทั้งไม่มีปัญหาในเรื่ องงานยากในหน่วยของตนด้วย
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บทที่ ๗
ชิ้นส่ วนซ่ อมตามอัตราพิกดั และชิ้นส่ วนซ่ อมที่สะสม
1 กล่าวทัว่ ไป
1.1 เกีย่ วกับระเบียบ
ระเบียบกองทัพบกว่าด้วยชิ้นส่ วนซ่อมตามอัตราพิกดั และชิ้นส่ วนซ่อมที่
สะสม พ.ศ.2512 มีความมุ่งหมายทีจะกาหนดความรับผิดชอบ และระเบียบปฏิบตั ิเกี่ยวกับการ
กาหนดรายการและจานวนชิ้นส่ วนซ่อม การจัดทาการแจกจ่าย และการแก้ไขเปลี่ยนแปลง
ชิ้นส่ วนซ่อมตามอัตราพิกดั และบัญชีชิ้นส่ วนซ่อมที่สะสม จึงได้กาหนดระเบียบขึ้นไว้เพื่อถือ
เป็ นหลักเกณฑ์ในการดาเนินการเกี่ยวกับชิ้นส่ วนซ่อม
1.2. ขอบเขต
1.2.1 ระเบียบนี้ใช้เป็ นหลักปฏิบตั ิสาหรับชิ้นส่ วนซ่อมของสิ่ งอุปกรณ์ท้ งั
ในโครงการและนอกโครงการ
1.2.2 ระเบียบนี้ ใช้กบั หน่วยใช้ หน่วยสนับสนุนและคลังซึ่งอยูใ่ นสาย
การส่ งกาลังและซ่อมบารุ งของกองทัพบก
1.3. คาจากัดความ
1.3.1 ชิ้นส่ วนซ่อม หมายถึงองค์ประกอบ ส่ วนประกอบและชิ้นส่ วนที่
ใช้ในการซ่อมบารุ งสิ่ งอุปกรณ์ ตามที่กาหนดไว้ในคู่มือส่ งกาลัง และ/หรื อคู่มือเทคนิคที่มีบญั ชี
ชิ้นส่ วนซ่อม
1.3.2 บัญชีชิ้นส่ วนซ่อมตามอัตราพิกดั (บชอพ.) คือเอกสารแสดง
รายการและจานวนชิ้นส่ วนซ่อมซึ่งอนุมตั ิให้หน่วยใช้สะสมไว้เพื่อสนับสนุนขีดความสามารถ
ในการซ่อมบารุ งประจาหน่วย (ขั้น 1-2)
1.3.3 ชิ้นส่ วนซ่อมตามอัตราพิกดั (ชอพ.) คือชิ้นส่ วนซ่อมสาหรับการ
ซ่อมบารุ งประจาหน่วยซึ่งอนุมตั ิให้หน่วยใช้สะสมไว้ได้ตามบัญชีชิ้นส่ วนซ่อมตามอัตราพิกดั
1.3.4 ชิ้นส่ วนซ่อมตามอัตราพิกดั ร่ วม คือชิ้นส่ วนซ่อมที่ใช้ในการซ่อม
บารุ งยุทธภัณฑ์ได้ต้ งั แต่ 2 ชนิดขึ้นไป
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1.3.5 บัญชีชิ้นส่ วนซ่อมที่สะสม (บชสส.) คือเอกสารแสดงรายการ
ชิ้นส่ วนซ่อมซึ่งต้องการให้หน่วยสนับสนุนโดยตรง และหน่วยสนับสนุนทัว่ ไปสะสมไว้ เพื่อ
สนับสนุนหน่วยใช้และหน่วยในสายงานส่ งกาลังบารุ ง
1.3.6 หน่วยใช้ หมายถึง หน่วยซึ่งได้รับประโยชน์จากการใช้สิ่งอุปกรณ์
นั้นโดยตรง
1.3.7 หน่วยสนับสนุนโดยตรง หมายถึง หน่วยของสายงานฝ่ ายยุทธ
บริ การ ซึ่งมีภารกิจสนับสนุนในด้านการส่ งกาลัง และ/หรื อการซ่อมบารุ งต่อ
1.3.7.1 หน่วยในอัตราการจัดของหน่วยระดับกองพล
1.3.7.2หน่วยอื่น ๆ ภายในพื้นที่ซ่ ึงได้รับมอบหมายให้สนับสนุน
1.3.8 หน่วยสนับสนุนทัว่ ไป หมายถึง หน่วยของสายงานฝ่ ายยุทธบริ การ
ซึ่งมีภารกิจสนับสนุนด้านการส่ งกาลัง และ/หรื อการซ่อมบารุ งต่อ
1.3.8.1 หน่วยสนับสนุนโดยตรง
1.3.8.2 หน่วยอื่นๆ ภายในพื้นที่ซ่ ึงได้รับมอบหมายให้สนับสนุน
1.3.9 คลัง หมายถึง หน่วยที่มีความรับผิดชอบในการปฏิบตั ิภารกิจอย่าง
ใดอย่างหนึ่ง หรื อหลายอย่างในเรื่ องความต้องการ การควบคุม การจัดหา การแยกประเภท การ
แจกจ่าย การซ่อมบารุ ง และการจาหน่ายสิ่ งอุปกรณ์
1.3.10 คลังสายงาน หมายถึง คลังซึ่งกรมฝ่ ายยุทธบริ การและกรมฝ่ าย
กิจการพิเศษได้จดั ตั้งขึ้นเพื่อดาเนินการสะสมและแจกจ่ายสิ่ งอุปกรณ์
1.3.11 คลังแจกจ่าย หมายถึง คลังสายงาน คลังทัว่ ไป คลัง
กองบัญชาการช่วยรบ และคลังส่ วนภูมิภาค ซึ่งดาเนินการสะสมและแจกจ่ายสิ่ งอุปกรณ์ โดย
ปกติจะแบ่งหน่วยบัญชีคุมและคลังเก็บรักษา
1.3.12 คลังทัว่ ไป หมายถึง คลังของหน่วยบัญชาการซึ่งใช้สาหรับ
ดาเนินการเกี่ยวกับสิ่ งอุปกรณ์และยุทธภัณฑ์ในความรับผิดชอบของกรมฝ่ ายยุทธบริ การต่าง ๆ
อย่างน้อย 2 กรมฝ่ ายยุทธบริ การ
1.3.13 คลังกองบัญชาการช่วยรบ หมายถึง คลังซึ่งกองบัญชาการช่วยรบ
ได้จดั ตั้งขึ้นเพื่อดาเนินการสะสมและแจกจ่ายสิ่ งอุปกรณ์
1.3.14 คลังส่ วนภูมิภาค หมายถึง คลังซึ่งมณฑลทหารบกหรื อจังหวัด
ทหารบก ได้จดั ตั้งขึ้นเพื่อดาเนินการสะสมและแจกจ่ายสิ่ งอุปกรณ์
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1.3.15 คลังเก็บรักษา หมายถึง คลังซึ่งดาเนินการเก็บรักษาสิ่ งอุปกรณ์ที่
ได้รับอนุมตั ิให้สะสมไว้เพื่อให้การแจกจ่ายดาเนินการไปด้วยดี
2 ความรับผิดชอบ
2.1. กบ.ทบ.
2.1.1 กาหนดนโยบาย และหลักการในการจัดทาบัญชีชิ้นส่ วนซ่อมตาม
อัตราพิกดั และบัญชีชิ้นส่ วนซ่อมที่สะสม
2.1.2 จัดทา แก้ไข ปรับปรุ งแบบธรรมเนียมเกี่ยวกับชิ้นส่ วนซ่อมตาม
อัตราพิกดั และบัญชีชิ้นส่ วนซ่อมที่สะสมตามความเหมาะสม เพื่อให้ ทบ.สามารถควบคุมการ
ปฏิบตั ิของหน่วยที่เกี่ยวข้องได้และให้สอดคล้องกับนโยบายหรื อหลักการที่อาจเปลี่ยนแปลงไป
2.1.2.1 กากับดูแลหน่วยต่าง ๆ ที่มีหน้าที่รับผิดชอบซึ่งระบุไว้ใน
ระเบียบนี้ เพื่อให้ปฏิบตั ิงานไปตามความมุ่งหมายที่กาหนดไว้
2.2. กรมฝ่ ายยุทธบริการ
2.2.1 จัดหาชิ้นส่ วนซ่อม
2.2.2 ควบคุมกากับดูแลคลังกรมฝ่ ายยุทธบริ การ หน่วยสนับสนุนทัว่ ไป
และหน่วยสนับสนุนโดยตรงในสายงานของตน เพื่อให้ปฏิบตั ิตามนโยบายและหลักการเกี่ยวกับ
การสะสมและการส่ งกาลังชิ้นส่ วนซ่อม
2.3. คลัง
2.3.1 จัดทาบัญชีชิ้นส่ วนซ่อมตามอัตราพิกดั ขั้นต้นของหน่วยใช้เฉพาะ
รายการยุทธภัณฑ์ ซึ่งอยูใ่ นความรับผิดชอบของตนแล้วแจกจ่ายให้แก่คลังสนับสนุนและหน่วย
ใช้ที่เกี่ยวข้อง
2.3.2 สะสมชิ้นส่ วนซ่อมเฉพาะรายการที่อยูใ่ นความรับผิดชอบไว้ใน
ปริ มาณที่เพียงพอสาหรับสนับสนุนหน่วยซึ่งตนมีภารกิจต้องให้การสนับสนุนและแจกจ่าย
ให้แก่หน่วยเหล่านี้ตามความต้องการ
2.3.3 อนุมตั ิการเปลี่ยนแปลงบัญชีชิ้นส่ วนซ่อมตามอัตราพิกดั ตามเกณฑ์
ความต้องการของหน่วยใช้ในกรณี ที่ทาหน้าที่สนับสนุนใช้โดยตรง
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2.4. หน่ วยสนับสนุนโดยตรง
2.4.1 อนุมตั ิการเปลี่ยนแปลง บชอพ.ตามเกณฑ์ความต้องการของหน่วยใช้
2.4.2 ทา บขสส.ของตนและแก้ไขให้ตรงกับเกณฑ์ความต้องการใน
ปัจจุบนั
2.4.3 สะสมชิ้นส่ วนซ่อมตาม บขสส.
2.4.4 เสนอ บขสส.และการแก้ไขให้หน่วยหรื อคลังที่สนับสนุนทราบ
2.5. หน่ วยสนับสนุนทัว่ ไป
2.5.1 ทา บขสส.ของตนและแก้ไขให้ตรงกับเกณฑ์ความต้องการปัจจุบนั
2.5.2 สะสมชิ้นส่ วนซ่อมตาม บขสส.
2.5.3 เสนอ บขสส.และการแก้ไขให้หน่วยหรื อคลังที่สนับสนุนทราบ
2.6. หน่ วยใช้
2.6.1 สะสมชิ้นส่ วนซ่อมตาม บชอพ.
2.6.2 จัดหาและเก็บรักษา บชอพ.ไว้พร้อมที่จะใช้และรับตรวจได้เสมอ
2.6.3 จัดทา บชอพ.รวมของหน่วย (ตาม ผนวก ก.)
2.6.4 บันทึกข้อมูลส่ งกาลังชิ้นส่ วนซ่อมลงในแผนเก็บของและสารวจ
ยอดตาม ทบ.400-068 (ตาม ผนวก ข.) ทุกครั้งที่มีการเบิก รับ และจ่าย
2.6.5 สอบทานความต้องการชิ้นส่ วนซ่อมจากแผนเก็บของและสารวจ
ถ้ามีการเปลี่ยนแปลงไปจาก
บชอพ.ก็แจ้งไปยังหน่วยสนับสนุนโดยตรง
เพื่อขออนุมตั ิ
เปลี่ยนแปลงแก้ไขให้ตรงกับความต้องการที่คานวณได้
3 การปฏิบัติเกีย่ วกับชิ้นส่ วนซ่ อมตามอัตราพิกดั
3.1. การจัดทา บชอพ.ขั้นต้ นและการแจกจ่ าย
3.1.1 คลัง ใช้แบบพิมพ์ ทบ.400-066 บัญชีชิ้นส่ วนซ่อมตามอัตราพิกดั
(ผนวก ก.)
3.1.2 ชอพ.ขั้นต้นสาหรับ 15 วันส่ งกาลัง ใช้รายการและจานวนชิ้นส่ วน
ซ่อมตามที่ระบุไว้ในคู่มือส่ งกาลัง หรื อคู่มือเทคนิค สาหรับจานวนนั้นถ้าคู่มือดังกล่าวข้างต้น
แสดงความสิ้ นเปลืองต่อยุทธภัณฑ์ 100 ชิ้นไว้กใ็ ห้คานวณโดยใช้สูตร
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จานวนเกณฑ์สูงในช่องจานวนยุทธภัณฑ์ในแบบ ทบ.400-066 x ความสิ้ นเปลือง
100
= ระดับสะสมที่อนุมตั ิ
ผลลัพท์ที่ได้ให้ใช้จานวนเต็ม ทศนิยมตั้งแต่ .5 ขึ้นไปบัดเศษเป็ น 1 ต่ากว่านั้นปัดผลลัพท์ที่ได้ให้
เป็ น 0 เช่น จานวนความสิ้ นเปลืองในคู่มือส่ งกาลังหรื อคู่มือเทคนิค= ๕ มียทุ ธภัณฑ์อยู่ 44 ชิ้น
ระดับสะสมที่อนุมตั ิ = 50 X 5 = 2.5
100
บัดเศษ .5 = 1 ระดับสะสมที่อนุมตั ิจึง = 3
3.1.3 รายการที่มีความสาคัญต่อการรบใช้ตามคู่มือส่ งกาลังและ/หรื อคู่มือ
เทคนิคและให้ทาเครื่ องหมายดอกจันทร์ไว้ในช่องรายการที่สาคัญต่อการรับของ บชอพ.ด้วย
3.1.4 คลังสายงานแจกจ่าย บชอพ.ขั้นต้น ซึ่งจัดทาขึ้นตามข้อ 2.3.1
ให้แก่หน่วยใช้หน่วยสนับสนุนและคลังสายงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
3.2. การปฏิบัติของหน่ วยใช้ เมือ่ ได้ รับ บชอพ.ขั้นต้ น
3.2.1 ตรวจสอบรายการและจานวนชิ้นส่ วนซ่อมที่มีคงคลัง รวมค้างรับ
กับ บชอพ.ขั้นต้นที่ได้รับแล้วเบิก ส่ งคืนหรื อแจ้งยกเลิกค้างรับเพื่อมีรายการและจานวนคงคลัง
รวมค้างรับของชิ้นส่ วนซ่อมค้างรับ บชอพ.นั้นทั้งนี้ตอ้ งดาเนินการใช้เสร็จสิ้ นภายใน “30” วัน
นับจากวันที่ไดรับ บชอพ.ขั้นต้น
3.2.2 ทา บชอพ.รวมด้วยแบบพิมพ์ ทบ.400-066 โดยใช้ บชอพ.ขั้นต้น
เป็ นมูลฐานและแยกสาหรับแต่ละสายยุทธบริ การแล้วเสนอให้หน่วยหรื อคลังที่สนับสนุน
โดยตรงไว้เป็ นหลักฐาน
3.2.3ใช้ ชอพ.ทาการซ่อมบารุ งประจาหน่วยแล้วเบิกทดแทนให้เต็มระดับ
อยูเ่ สมอ
3.2.4 เก็บเอกสารต่าง ๆ เกี่ยวกับชิ้นส่ วนซ่อมและ บชอพ.ไว้เป็ น
หลักฐานในสานักงานของหน่วย และให้พร้อมที่จะรับตรวจได้
3.3. การทาบัญชีคุม ทุกหน่วยที่มีหน้าที่รับผิดชอบในการซ่อมบารุ งประจา
หน่วยบันทึกสถานภาพและข้อมูลการส่ งกาลังของชิ้นส่ วนซ่อมทุกรายการที่ได้รับอนุมตั ิให้ใช้
ในการซ่อมบารุ ง ลงในแผนเก็บของและสารวจยอด (ทบ.400-068) ดังนี้.-
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3.3.1 สาหรับ ชอพ.คงบันทึกตามวิธีเขียนในผนวก ข.หมายเหตุ “ชอพ.”
ด้วยสี แดงไว้ที่มุมบนซ้าย
3.3.2 สาหรับชิ้นส่ วนซ่อมที่ไม่ใช่ ชอพ.แต่ได้รับอนุมตั ิให้ใช้ในการซ่อม
บารุ งประจาหน่วยได้ โดยบันทึกตามวิธีเขียนใน ผนวก ข.ยกเว้นช่องที่เก็บและช่องระดับสะสม
ที่อนุมตั ิ
3.4. การสอบทานความต้ องการ เพื่อปรับปรุ ง บชอพ.ให้มีรายการและจานวน
ของ ชอพ.ได้สมดุลยกับความต้องการในการซ่อมบารุ งประจาหน่วย ให้หน่วยที่รับผิดชอบการ
ส่ งกาลังบารุ งประจาหน่วยปฏิบตั ิดงั นี้.3.4.1ชอพ.ให้สอบทานแผนเก็บของและสารวจยอดทุกรอบเดือนเพื่อ
ทราบความถี่และจานวนของความต้องการทดแทนในห้วง 6 เดือนที่แล้วมา และขีดเส้นสี แดงใน
แผนเก็บของและสารวจยอดใต้บนั ทึกสุ ดท้ายของรอบเดือนทางด้านขวามือ
3.4.2 ชิ้นส่ วนซ่อมที่ไม่ปรากฏในบชอพ.แต่คู่มือส่ งกาลังหรื อคู่มือเทคนิค
อนุมตั ิให้เบิกไปใช้ในการซ่อมบารุ งประจาหน่วยได้ เช่น รายการที่มีเครื่ องหมายแสดงไว้วา่
“ตามความต้องการ” หรื อรายการที่กาหนดระดับสะสมไว้แต่ผลของการคานวณโดยถือจานวน
ยุทธภัณฑ์เป็ นหลัก ได้ผลลัพท์ต่ากว่า 0.5 นั้นถ้าปรากฏว่ามีความถี่ของความต้องการทดแทน
ตั้งแต่ 3 ครั้งขึ้นไปในห้วง 6 เดือนที่แล้วมาเมื่อใด ให้สอบทานความต้องการตามข้อ 3.4.1 ได้
3.5. การเพิม่ และการตัดรายการใน บชอพ.
3.5.1 การเพิ่มรายการชิ้นส่ วนซ่อมที่ไม่ปรากฏใน บชอพ.แต่คู่มือส่ ง
กาลังหรื อคู่มือเทคนิคอนุมตั ิให้เบิกไปใช้ในการซ่อมบารุ งประจาหน่วยได้ ถ้ารายการใดมีความถี่
ของความต้องการทดแทนตั้งแต่ 3 ครั้งขึ้นไปในห้วง 6 เดือนที่แล้วมา ให้คานวณระดับสะสมที่
อนุมตั ิ โดยนาจานวนรวมที่ตอ้ งการของความต้องการทดแทนในห้วง 6 เดือนที่แล้วมานั้นไป
ค้นหาระดับสะสมที่อนุมตั ิจากตาราง ผนวก ค.วิธีหาดูตวั อย่างท้าย ผนวก ค.และเสนอขอเพิ่ม
รายการนั้นต่อหน่วยสนับสนุนโดยตรง เมื่อได้รับอนุมตั ิแล้ว ให้เพิ่มรายการนั้นลงใน บชอพ.
และทาการเบิกให้เต็มระดับสะสมที่อนุมตั ิ
3.5.2 การตัดรายการ ชอพ.รายการใด เมื่อมีการบันทึกความต้องการ
ทดแทนในแผนเก็บของและสารวจยอดตั้งแต่ 12 เดือนขึ้นไป และมีความต้องการทดแทนต่ากว่า
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3ครั้งในห้วง 6 เดือนที่แล้วมา ให้ขอตัดรายการนั้นต่อหน่วยสนับสนุนโดยตรง เมื่อได้รับอนุมตั ิ
ให้ตดั รายการนั้นออกจาก บชอพ.ได้ ชอพ.รายการที่มีความสาคัญต่อการรบแม้จะมีความถี่ของ
ความต้องการทดแทนไม่ถึง 3 ครั้งในห้วง 6 เดือนที่แล้วมาไม่ตอ้ งตัดรายการนั้นออก คงสะสม
ไว้ได้จานวน 1 หน่วยนับเมื่อตัดรายการ ชอพ. ออกจาก บชอพ.แล้ว ให้ส่งคือและ/หรื อยกเลิก
ค้างรับต่อหน่วยสนับสนุนโดยตรงด้วย
3.6. การเพิม่ และการลดระดับสะสมทีอ่ นุมตั ิใน บชอพ.
3.6.1 การเพิ่มระดับสะสมที่อนุมตั ิ ชอพ.รายการใดมีความถี่ของความ
ต้องการทดแทนตั้งแต่3 ครั้งขึ้นไปในห้วงเวลา 6 เดือนที่แล้วมาให้คานวณระดับสะสมที่อนุมตั ิ
ตามวิธีในข้อ3.5.1 ถ้าได้ผลลัพท์สูงกว่าใน บชอพ.ให้ขอเพิม่ ระดับสะสมนั้นต่อหน่วยสนับสนุน
โดยตรง เมื่อได้รับอนุมตั ิแล้วจึงเพิม่ ระดับสะสมใน บชอพ.ได้และเบิกให้เต็มระดับสะสมที่
อนุมตั ิ เช่นชอพ.ค่าควรซ่อมซึ่งกาหนดให้ทาการแลกเปลี่ยนโดยตรงได้หรื อชอพ.ที่คลังสายงาน
ที่รับผิดชอบการส่ งกาลังกาหนดไว้วา่ ไม่ให้เพิ่มระดับสะสมเกินกว่าที่อนุมตั ิไว้ใน ชอพ.ขั้นต้น
3.6.2 การลดระดับสะสมที่อนุมตั ิ ชอพ.รายการใดถ้ามีความต้องการ
ทดแทนตั้งแต่ 3 ครั้งขึ้นไปในห้วง 6 เดือนที่แล้วมา ให้คานวณระดับสะสมที่อนุมตั ิเช่นเดียวกับ
ในข้อ 3.5.1 ถ้าต่ากว่าที่กาหนดไว้ใน บชอพ.ให้ขอลดระดับสะสมต่อหน่วยสนับสนุนโดยตรง
เมื่อได้รับอนุมตั ิแล้วจึงลดระดับสะสมของรายการนั้นใน บชอพ.ได้ การลดระดับสะสมที่อนุมตั ิ
ของ อชพ.ลงต่ากว่าที่กาหนดไว้ใน บชอพ.ขั้นต้น ให้กระทาได้เมื่อข้อมูลความต้องการทดแทน
ในแผนเก็บของและสารวจยอดตั้งแต่ 12 เดือนขึ้นไปและให้ส่งคืนและ/หรื อยกเลิกค้างรับต่อ
หน่วยสนับสนุนโดยตรง
3.7. ข้ อยกเว้ น
3.7.1 ชอพ.รายการใดเป็ น สป.ล้าสมัยหรื อหน่วยใช้ไม่มียทุ ธภัณฑ์ที่ใช้
ชอพ.รายการนั้นสาหรับการซ่อมบารุ งประจาหน่วยอีกแล้วให้หน่วยใช้ส่งคืนทันทีและ
ตัดบชอพ.ได้โดยอัตโนมัติ
3.7.2 ชอพ.รายการใดมีความต้องการทดแทนไม่ถึง 3 ครั้งในห้วง
6 เดือนที่แล้วมา เนื่องจากยุทธภัณฑ์ไม่ได้ใช้งาน เช่น งดใช้การ ฯลฯ หรื อ อชพ.นั้นมีความ
ต้องการเฉพาะฤดูกาลให้สะสมไว้ได้เท่ากับจานวนคงคลังที่มีอยู่ แต่ไม่เกินระดับสะสมที่อนุมตั ิ
ครั้งสุ ดท้าย
3.7.3 เมื่อได้รับแจ้งการเปลี่ยนแปลงหมายเลขสิ่ งอุปกรณ์และ/หรื อ
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รายการจากหน่วยสนับสนุนโดยตรง ให้หน่วยใช้แก้ไข บชอพ.กับแผนเก็บของและสารวจ
ยอดได้โดยอัตโนมัติ เพื่อใช้สาหรับการเบิกคราวต่อไป
3.8. วิธีปรับปรุง บชอพ.ตามข้ อ 3.5 และ 3.6
3.8.1 หน่วยใช้ ใช้แบบพิมพ์ ทบ.400-066 ตามผนวก ก. เขียนเฉพาะ
รายการที่ตอ้ งการปรับปรุ ง บชอพ.เสนอหน่วยสนับสนุนโดยตรง จานวน 2 ชุดภายใน15 วัน
นับตั้งแต่วนั ที่ทาการสอบทานความต้องการ
3.8.2 หน่วยสนับสนุนโดยตรงสอบหมายเลขสิ่ งอุปกรณ์ รายการ ขั้นการ
ซ่อมและความต้องการที่ขอปรับปรุ ง บชอพ.เมื่อเห็นว่าถูกต้องแล้วให้หวั หน้าหน่วยสนับสนุน
โดยตรงหรื อผูท้ ี่ได้รับมอบหมายเป็ นลายลักษณ์อกั ษร ลงนามอนุมตั ิ แล้วส่ งคืนให้หน่วยที่เสนอ
มาจานวน 1 ชุดภายใน 30 วันนับแต่วนั ที่ได้รับ
3.8.3เมื่อหน่วยได้รับหลักฐานที่อนุมตั ิแล้วให้แก้ไข บชอพ.ได้ตามอนุมตั ิ
3.9. การปฏิบัติเพิม่ เติมจากการปรับปรุง บชอพ.
3.9.1 การเพิ่มรายการ และการเพิ่มระดับสะสมที่อนุมตั ิ
3.9.1.1 เพิ่มระดับสะสมที่อนุมตั ิในแผนเก็บของและสารวจยอด
3.9.1.2 ตรวจสอบจานวนคงคลัง ค้างรับ และค้างจ่าย เปรี ยบเทียบ
กับระดับสะสมที่อนุมตั ิ ถ้าจาเป็ นให้เบิกทดแทนจากหน่วนสนับสนุนโดยตรงเพื่อให้เต็มระดับ
สะสมที่อนุมตั ิ
3.9.2 การตัดรายการ และการลดระดับที่สะสมที่อนุมตั ิ
3.9.2.1 ลดระดับสะสมที่อนุมตั ิในแผนเก็บของและสารวจยอด
3.9.2.2 ตรวจสอบจานวนคงคลัง ค้างรับ และค้างจ่าย เปรี ยบเทียบ
กับระดับสะสมที่อนุมตั ิ ถ้าจาเป็ นให้ส่งคืนและ/หรื อยกเลิกค้างรับต่อหน่วยสนับสนุนโดยตรง
เพื่อมิให้เกินระดับสะสมที่อนุมตั ิ
4 การปฏิบัติเกีย่ วกับชิ้นส่ วนซ่ อมทีส่ ะสม
4.1. หลักเกณฑ์ ในการสะสม
ชิ้นส่ วนซ่อมรายการใดที่เข้าหลักเกณฑ์ในการสะสมต่อไปนี้น้ ี ให้จดั ไว้
เป็ นพวก ชสส.และต้องทา บชสส.ได้แก่
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4.1.1 ชิ้นส่ วนซ่อมที่มีความถี่ของความต้องการประจาตั้งแต่ 3 ครั้งขึ้น
ไปในห้วงควบคุม 12 เดือน (360 วัน)
4.1.2 ชิ้นส่ วนซ่อมที่มีความถี่ของความต้องการประจาต่ากว่า 3 ครั้งใน
ห้วงควบคุม 12 เดือน (360 วัน) แต่เป็ นรายการที่จาเป็ นต่อภารกิจ รวมทั้งรายการต่อไปนี้คือ.4.1.2.1 ชอพ.ของหน่วยซึ่งตนมีภารกิจให้การสนับสนุน
4.1.2.2 ขสส.ของหน่วยซึ่งตนมีภารกิจให้การสนับสนุน
4.1.2.3 ชิ้นส่ วนซ่อมที่อนุมตั ิให้สะสมไว้ได้โดยจากัดจานวนตาม
คู่มือส่ งกาลัง หรื อคู่มือเทคนิคที่มีบญั ชีชิ้นส่ วนซ่อม เพื่อประกันได้วา่ ยุทธภัณฑ์ในความ
สนับสนุนสามารถนาไปใช้งานได้โดยต่อเนื่อง
4.1.2.4 องค์ประกอบของยุทธภัณฑ์ ที่กรมฝ่ ายยุทธบริ การอนุมตั ิ
ให้หน่วยสนับสนุนในการส่ งกาลังสะสมไว้ เพื่อแจกจ่ายทดแทนองค์ประกอบที่ชารุ ดซ่อมได้
ของยุทธภัณฑ์ เมื่อหน่วยสนับสนุนการซ่อมบารุ งไม่สามารถซ่อมยุทธภัณฑ์ที่ชารุ ดให้แล้วเสร็จ
ทันความต้องการ
4.1.2.5 ชิ้นส่ วนซ่อมควบคู่ที่จดั ให้โดยอัตโนมัติที่หน่วยจ่ายส่ งให้
เพื่อสนับสนุนยุทธภัณฑ์รายการใหม่
4.1.2.6 ชิ้นส่ วนซ่อมตามบัญชีแลกเปลี่ยนโดยตรงซึ่งกรมฝ่ ายยุทธ
บริ การอนุมตั ิให้สะสม
4.1.2.7 ชิ้นส่ วนซ่อมตามบัญชีสะสมของโรงงานซ่อมบารุ งของ
หน่วยสนับสนุน
4.2. การจัดทาบัญชีชิ้นส่ วนซ่ อมทีส่ ะสม (บชสส.)
4.2.1หน่วยสนับสนุนโดยตรงและหน่วยสนับสนุนทัว่ ไปจัดทา บชสส.
โดยใช้แบบพิมพ์ ทบ.400-069 บัญชีชิ้นส่ วนซ่อมที่สะสม (ผนวก ง.) และเสนอให้หน่วยหรื อ
คลังที่สนับสนุนทราบเพื่อเป็ นหลักฐาน
4.2.2 เมื่อมีการปรับปรุ ง บชสส.ให้จดั ทาใหม่ทุก ๆ ปี และเสนอให้
หน่วยหรื อคลังที่สนับสนุนทราบ ภายใน ม.ค.ของทุกปี
4.3. การสอบทานความต้ องการ เมื่อปรับปรุ ง บชสส.ให้มีรายการ ชสส.
ได้สมดุลยกับความต้องการในการส่ งกาลัง และ/หรื อซ่อมบารุ ง ให้ปฏิบตั ิดงั นี้.-
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4.3.1 ชสส.ที่สะสมโดยอาศัยหลักเกณฑ์ตามข้อ 4.1.1 ให้สอบทานบัญชี
คุมทบ.400-003 ในช่องความต้องการประจาทุกรอบเดือน เพื่อทราบความถี่ของความต้องการ
ประจาในห้วงควบคุม และขีดเส้นแดงใต้บนั ทึกสุ ดท้ายของรอบเดือนที่สอบทานนั้นทุกครั้ง
4.3.2 ชสส.ที่สะสมโดยอาศัยหลักเกณฑ์ตามข้อ 4.1.2 และชิ้นส่ วนซ่อม
ที่ยงั ไม่เข้าหลักเกณฑ์ในการสะสมตามข้อ4.1.1
ให้สอบทานทุกครั้งที่บนั ทึกความต้องการ
ประจาลงในบัตรบัญชีคุม ทบ.400-003 เมื่อมีความต้องการประจาถึง 3 ครั้งในห้วงควบคุมเมื่อใด
ให้คานวณและกาหนดเกณฑ์เบิกด้วย
4.4. การเพิม่ และตัดรายการใน บชสส.
4.4.1 การเพิม่ รายการชิ้นส่ วนที่ไม่ปรากฏใน บชสส.แต่คู่มือส่ งกาลัง
หรื อคู่มือเทคนิคที่มีบญั ชีชิ้นส่ วนซ่อมอนุมตั ิให้เบิกไปสะสมไว้เพื่อภารกิจในการสนับสนุนได้
ถ้ารายการใดเข้าหลักเกณฑ์สะสมตามข้อ 4.1 อย่างหนึ่งอย่างใด ให้เพิ่มรายการนั้นใน บชสส.
ได้และใช้แบบพิมพ์ 400-069 บัญชีชิ้นส่ วนซ่อมที่สะสม (ผนวก ง.) เสนอให้หน่วยหรื อคลังที่
สนับสนุนทราบเฉพาะรายการที่เพิ่มภายใน 1 เดือน
4.4.2 การตัดยอดรายการ
รายการต่อไปนี้ตอ้ งตัดออกจาก บชสส.
4.4.2.1 ชสส.ที่สะสมตามหลักเกณฑ์ในข้อ 4.1.1 ถ้าปรากฏว่าใน
ห้วงควบคุมใดไม่มีความต้องการประจาเลย และไม่เข้าหลักเกณฑ์ตามข้อ 4.1.2 ด้วย
4.4.2.2 ชสส.ที่สะสมตามหลักเกณฑ์ในข้อ 4.4.2.1 ถ้าหากหน่วย
ใช้ไม่มีความต้องการอีกต่อไป
4.4.2.3 ชสส.ที่สะสมตามหลักเกณฑ์ในข้อ 4.1.2.2 ถ้าหากหน่วย
ซึ่งตนมีภารกิจให้การสนับสนุนไม่มีความต้องการอีกต่อไป
4.4.2.4 ชสส.ที่สะสมตามหลักเกณฑ์ในข้อ 4.1.2.3 ถ้าหากคู่มือส่ ง
กาลังหรื อคู่มือเทคนิค มีการแก้ไขโดยตัดรายการนั้นออก
4.4.2.5 ชสส.ที่สะสมตามหลักเกณฑ์ในข้อ4.1.2.4 ถ้ากรมฝ่ าย
ยุทธบริ การที่อนุมตั ิให้สะสมแจ้งการแก้ไขโดยยกเลิกการอนุมตั ิ
4.4.2.6 ชสส.ที่สะสมตามหลักเกณฑ์ในข้อ 4.1.2.5 เมื่อสะสมไว้
ครบตามเวลาของห้วงควบคุมแล้ว และไม่เข้าหลักเกณฑ์อย่างใดตามข้อ 4.1
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4.4.2.7 ชสส.ที่สะสมตามหลักเกณฑ์ในข้อ 4.1.2.6 ถ้ากรมฝ่ าย
ยุทธบริ การที่อนุมตั ิให้สะสมแจ้งการแก้ไขโดยยกเลิกอนุมตั ิ
4.4.2.8 ชสส.ที่สะสมตามหลักเกณฑ์ในข้อ 4.1.2.7 ถ้าโรงงาน
ซ่อมบารุ งของหน่วยสนับสนุนไม่ตอ้ งการอีกต่อไป

การตัดรายการใน บชสส.ให้ใช้แบบพิมพ์ ทบ.400-069 บัญชีชิ้นส่ วน
ซ่อมที่สะสม (ผนวก ง.) เสนอให้หน่วยหรื อคลังที่สนับสนุนทราบเฉพาะรายการที่ตดั ออก
ภายใน 1 เดือน
5 แบบพิมพ์และอัตราการสะสมทีใ่ ช้ ในการดาเนินการตามระเบียบ
5.1 ผนวก ก. แบบ ทบ.400-066 บัญชีชิ้นส่ วนซ่อมตามอัตราพิกดั
5.2 ผนวก ข. แบบ ทบ.400-068 แผนเก็บของและสารวจยอด
5.3 ผนวก ค. อัตราการสะสมชิ้นส่ วนซ่อมที่อนุมตั ิตามจานวนความต้องการ
ระดับสะสมที่อนุมตั ิ
5.4 ผนวก ง. ทบ.400-069 บัญชีชิ้นส่ วนที่สะสม
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ผนวก ก. (ทบ.400-066)
บัญชีชี้นส่ วนซ่ อมตามอัตราพิกดั
ที่.......วันที่..........ชื่อยุทธภัณฑ์....................................................................แผ่นที่.....ใน.....แผ่น
จาก......................................................................................ห้วงควบคุม...............ถึง...................
ถึง..................................................................................................................................................
หลักฐาน......................................................................................................................................
หมายเลข รายการ สายงานที่ หน่วย
สิ่ งอุปกรณ์
รับผิดชอบ นับ

ผูข้ ออนุมตั ิ
(ลงนาม) ......................................
(ตาแหน่ง)..........................................
.............................................
........../......../.........

ระดับสะสมที่อนุมตั ิ รายการที่ ความต้องการใน
จานวนยุทธภัณฑ์
สาคัญ ห้วงควบคุม
1-5 6-20 21-50 51-100 ต่อการรบ ความถี่ จานวน

ผูอ้ นุมตั ิ
(ลงนาม) ...................................
(ตาแหน่ง)..........................................
............................................
.........../............/.................
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คาอธิบาย ผนวก ก
วิธีใช้ แบบพิมพ์บัญชีชิ้นส่ วนซ่ อมตามอัตราพิกดั
(ทบ.400-066)
ช่อง

วิธีเขียน
คลังใช้ ทาบชอพ.ขั้นต้ น
ที่......วันที่.....
-เขียนเลขทะเบียนที่ใช้ควบคุมบัญชีและวันเดือนปี ที่ลงทะเบียน
จาก............
-เขียนนามหน่วยที่ส่งบัญชี
ถึง..............
-เขียนนามหน่วยที่รับบัญชี
ชื่อยุทธภัณฑ์.....
-เขียนหมายเลขสิ่ งอุปกรณ์ ชื่อผูผ้ ลิต แบบ และเลขลาดับการผลิต
ของยุทธภัณฑ์ที่ใช้ ชอพ.ตามบัญชีที่ทาขึ้นในการซ่อมบารุ งประจาหน่วย
หลักฐาน.......
-เขียนหมายเลขของคู่มือส่ งกาลัง หรื อคู่มือเทคนิคที่มีบญั ชีชิ้นส่ วนซ่อม
ของยุทธภัณฑ์และวันที่ของคู่มือนั้น
แผ่นที่....ใน...แผ่น -เมื่อใช้มากกว่า 1 แผ่น ให้เขียนลาดับของแผ่นในช่องว่างข้างหลัง
ของทุกแผ่น
ห้วงควบคุม...ถึง... -เว้นว่าง
หมายเลขสิ่ งอุปกรณ์ -เขียนหมายเลขสิ่ งอุปกรณ์ของ ชอพ.และ/หรื อหมายเลขอื่นๆเช่น
หมายเลขชิ้นส่ วน เป็ นต้น
รายการ
-เขียนชื่อของ ชอพ.
สายงาน
-เขียนอักษรย่อชื่อสายงานที่รับผิดชอบ
หน่วยนับ
-เขียนลักษณะนามของ ชอพ. เช่น ชิ้น อัน เส้น เป็ นต้น
ระดับสะสมที่อนุมตั ิ -เขียนจานวน ชอพ.ที่อนุมตั ิให้สะสมขั้นต้นตามจานวนยุทธภัณฑ์ที่มีไว้
ในครอบครอง เช่นมียทุ ธภัณฑ์ระหว่าง6-20ชิ้นให้สะสม ชอพ.รายการ
นั้้นได้ 2 ชิ้น ให้เขียน 2 ไว้ ในช่อง 6-20
รายการที่สาคัญต่อการรบ -เขียน กากะบาด(+) เมื่อชอพ.นั้นเป็ นรายการที่สาคัญต่อการรบ
ความต้องการในห้วงควบคุม -เว้นว่าง
ผูข้ ออนุมตั ิ
-เว้นว่าง
ผูอ้ นุมตั ิ
-หก.คลังเซ็นชื่อและวันเดือนปี อนุมตั ิ
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ช่อง

วิธีเขียน

หน่ วยใช้ ทา บชอพ. รวม
เมื่อมี ชอพ.รายการใดใช้ได้กบั ยุทธภัณฑ์ต้ งั แต่ 2 ชนิดขึ้นไป
การเขียนคงเขียนเช่นเดียวกับ บชอพ. ขั้นต้น เว้นแต่
ชื่อยุทธภัณฑ์......
-เว้นว่าง
หลักฐาน.....
-เขียนหมายเลขของคู่มือส่ งกาลัง หรื อคู่มือเทคนิคที่มีบญั ชี
หมายเลขชิ้นส่ วนซ่อมของยุทธภัณฑ์ทุกชนิดที่ใช้ ชอพ.ตามบัญชี
ที่ทาขึ้นในการซ่อมบารุ งประจาหน่วยร่ วมกันได้
ระดับสะสมที่อนุมตั ิ -เขียนจานวนรวมทั้งสิ้ นของ ชอพ.ขั้นต้นของยุทธภัณฑ์ทุกชนิด
ที่ใช้ ชอพ.นั้นในการซ่อมบารุ งประจาหน่วย ร่ วมกันได้ ลงใน
ช่องจานวนยุทธภัณฑ์ 51-100 โดยขีดฆ่าตัวเลขออกแล้วเขียนคา
ว่า รวม แทน
ผูอ้ นุมตั ิ
-ให้ผบ.หน่วยใช้เซ็นชื่อ และลง วันเดือนปี
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ช่อง

ห้วงควบคุม....ถึง....
หลักฐาน.....
หมายเลขสิ่ งอุปกรณ์
และรายการ

ระดับสะสมที่อนุมตั ิ

ความต้องการในห้วง
ควบคุม/ความถี่
-จานวน
ผูข้ ออนุมตั ิ
ผูอ้ นุมตั ิ

วิธีเขียน
หน่ วยใช้ ใช้ รายงานขออนุมตั ิปรับปรุง ชอพ.
เมื่อต้องการปรับปรุ งจานวน ชอพ.หรื อเพิ่มรายการชิ้นส่ วนซ่อม
ลงใน บชอพ. เพื่อให้สมดุลย์กบั ความต้องการทดแทน การเขียน
คงเขียนเช่นเดียวกับ บชอพ. ขั้นต้น เว้นแต่
-เขียนห้วงเวลา(6 เดือน)ที่แล้วมาซึ่งกาหนดให้ใช้ในการรวม
สถิติความต้องการทดแทน เช่น ม.ค.ถึงมิ.ย. เป็ นต้น
-เขียนหลักฐาน และวัน เดือน ปี ของ บชอพ.ที่ตอ้ งการปรับปรุ ง
เขียนหมายเลขและชื่อสิ่ งอุปกรณ์ที่ตอ้ งการ
-เพิม่ หรื อลดจานวนระดับสะสมที่อนุมตั ิของ ชอพ.
-ตัดรายการ ชอพ.ออกจาก บชอพ.
-เพิ่มรายการที่ไม่ใช่ ชอพ. เข้าใน บชอพ.
-เขียนจานวนชิ้นส่ วนซ่อมที่ตอ้ งการสะสมให้สมดุลย์กบั ความ
ต้องการทดแทนลงในช่องจานวนยุทธภัณฑ์ ตามจานวน
ยุทธภัณฑ์ที่มีอยูใ่ นความครอบครอง ในกรณี ตดั รายการออกให้
เขียนเลข 0
-เขียนจานวนครั้งที่ทาการเบิกทดแทนไปยังสนับสนุนโดยตรง
ในระหว่างห้วงควบคุม
-เขียนจานวนชิ้นส่ วนซ่อมที่ทาการเบิกทดแทนไปยังหน่วย
สนับสนุนโดยตรงในระหว่างห้วงควบคุม
-ผบ.หน่วยที่ขออนุมตั ิปรับปรุ ง บชอพ. เซ็นชื่อและวัน เดือน ปี
ที่ขอ
-ผบ.หน่วยสนับสนุนโดยตรงเซ็นชื่อและวันเดือนปี อนุมตั ิให้
ปรับปรุ ง บชอพ.
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ผนวก ข
แผนเก็บและสำรวจยอด ทบ.400-068
หมายเลขสิ่ งอุปกรณ์
ชื่อ
ชนิด
แบบ
และรุ่ นปี ของผลิตภัณฑ์
คลัง แถวหรื อ รถ
ตอนหรื อตู ้
ช่องหรื อสิ้ นชัก
ระดับสะสมที่อนุมตั ิ
ว.ด.ป. รับ จ่าย คงคลัง หลักฐานหรื อหมายเลขยุทธภัณฑ์

รายการที่ใช้แทนกันได้

คู่มือ
ว.ด.ป. ค้างรับ ค้างจ่าย

ที่หลักฐาน

ทะเบียนหน่วยจ่าย
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วิธีเขียนแผนเก็บและสำรวจยอด(ทบ.400-068)
ช่อง
วิธีเขียน
หมายเลขสิ่ งอุปกรณ์ -เขียนหมายเลขประจาชิ้นส่ วนซ่อมที่จะต้องสะสมตามคู่มือส่ งกาลังและ
หรื อคู่มือทางเทคนิค
ชื่อ
-นาเอารายการชิ้นส่ วนซ่อมจากแบบ ทบ.400-066 (บัญชีชิ้นส่ วนซ่อม
ตามอัตราพิกดั )แต่ละรายการมาเขียนไว้ดว้ ย
รายการที่ใช้แทนกันได้ -เขียนหมายเลขและรายการชิ้นส่ วนซ่อมที่จะใช้แทนกันได้และข้อความ
อื่นๆที่จาเป็ น
ชนิดแบบและรุ่ นปี
-เขียน ชื่อ ชนิดแบบ รุ่ น ปี ของยุทธภัณฑ์ซ่ ึ งใช้ชิ้นส่ วนซ่อมนั้น
ของยุทธภัณฑ์
คลัง
-เขียนตัวเลขที่ของคลังที่เก็บชิ้นส่ วนซ่อม
แถวหรื อรถ
-เขียนตัวเลขที่ของแถวหรื อรถที่เก็บชิ้นส่ วน
ตอนหรื อตู้
-เขียนตัวเลขที่ของตอนหรื อตูท้ ี่เก็บชิ้นส่ วน
ช่องหรื อลิ้นชัก
-เขียนตัวเลขที่ของช่องหรื อลิ้นชักที่เก็บชิ้นส่ วน
ระดับสะสมที่อนุมตั ิ -นาเอาตัวเลขจากแบบ ทบ.400-066(บัญชีชิ้นส่ วนซ่อมตามอัตราพิกดั )
ของชิ้นส่ วนซ่อมแต่ละรายการมาเขียนไว้ดว้ ยดินสอ เพื่อแก้ไขได้
คู่มือ
-เขียนชื่อคู่มือส่ งกาลังและ/หรื อคู่มือเทคนิค
วันเดือนปี
-เขียนวันที่ เดือน ปี ที่รับหรื อจ่ายชิ้นส่ วนซ่อม
รับ
-เขียนจานวนชิ้นส่ วนซ่อมที่ได้รับ
จ่าย
-เขียนจานวนชิ้นส่ วนซ่อมที่จ่าย
คงคลัง
-เขียนจานวนชิ้นส่ วนซ่อมทั้งสิ้ นที่มีอยูใ่ นครอบครองขณะบันทึก
ที่หลักฐานหรื อ
-เขียนหมายเลขของเลขงานที่จะนาชิ้นส่ วนซ่อมนี้ไปใช้ก่อนแล้วจึง
หมายเลขยุทธภัณฑ์
เขียนหมายเลขยุทธภัณฑ์ที่ตอ้ งใช้ชิ้นส่ วนนี้ทาการซ่อมต่อในบรรทัด
เดียวกัน
วัน เดือน ปี
-เขียนวันที่ เดือน ปี ของใบเบิกชิ้นส่ วน
ค้างรับ
-หมายถึงจานวนชิ้นส่ วนซ่อมที่หน่วยได้เบิกไปแล้วแต่ยงั ไม่ได้รับของ
ค้างจ่าย
-หมายถึงจานวนชิ้นส่ วนซ่อมซึ่ งไม่มีจ่ายตามการเบิก
ที่หลักฐาน
-เขียนตัวเลขที่ของใบเบิกชิ้นส่ วน
ทะเบียนหน่วยจ่าย
-เขียนตัวเลขของใบสั่งจ่ายชิ้นส่ วน
หมายเหตุ แผ่นบันทึกนี้ ควรทาให้มีขนาดเล็กพอที่จะเก็บไว้ในลิ้นชักหรื อโต๊ะเก็บบัตรมาตรฐานของสาย
ยุทธบริ การซึ่ งใช้อยูใ่ นขณะนี้ และทาด้วยกระดาษแข็งพอสมควร และควรทาให้ใช้ได้สองหน้า
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ผนวก ค (อัตรำสะสมชิ้นส่ วนซ่ อมทีอ่ นุมตั ติ ำมจำนวนทีต่ ้ องกำร)
ระดับสะสมทีอ่ นุมตั ิ
จานวนรวมที่ตอ้ ง ระดับสะสม จานวนรวมที่ตอ้ ง ระดับสะสม จานวนรวมที่ตอ้ ง
การใน 6 เดือน
ที่อนุมตั ิ การใน 6 เดือน
ที่อนุมตั ิ
การใน 6 เดือน
3
2
35
3
68
4
2
36
3
69
5
2
37
3
70
6
2
38
3
71
7
2
39
3
72
8
2
40
3
73
9
2
41
3
74
10
2
42
4
75
11
2
43
4
76
12
2
44
4
77
13
2
45
4
78
14
2
46
4
79
15
2
47
4
80
16
2
48
4
81
17
2
49
4
82
18
2
50
4
83
19
2
51
4
84
20
2
52
4
85
21
2
53
4
86
22
2
54
5
87
23
2
55
5
88
24
2
56
5
89
25
2
57
5
90
26
2
58
5
91
27
2
59
5
92
28
2
60
5
93
29
2
61
5
94
30
3
62
5
95
31
3
63
5
96
32
3
64
5
97
33
3
65
5
97
34
3
66
6
98

ระดับสะสม
ที่อนุมตั ิ
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
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หมายเหตุ

ตัวอย่าง

1 จานวนรวมที่ตอ้ งการใน 6 เดือน หมายถึงจานวนชิ้นส่ วนซ่อมในแต่ละราย
การที่มีการเบิกตั้งแต่ 3 ครั้งขึ้นไป วงรอบการสอบทาน( 1 เดือน)
2 ระดับสะสมที่อนุมตั ิหมายถึงจานวนที่อนุมตั ิให้สะสมชิ้นส่ วนซ่อมไว้ตาม
จานวนของชิ้นส่ วนซ่อมที่มีการเบิก
เมื่อปิ ดบัญชีในวันสิ้ นเดือน ธ.ค. ปรากฏว่ามีการเบิกชิ้นส่ วนซ่อมรายการหนึ่ง
3 ครั้ง จานวน 20 ชิ้น ก็ให้สะสมชิ้นส่ วนซ่อมไว้ 2 ชิ้น ถ้ามีการเบิก 7 ครั้ง
จานวน 32 ชิ้นก็ให้สะสมไว้ 3 ชิ้น
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ผนวก ง
บัญชีชิ้นส่ วนซ่ อมทีส่ ะสม
หน่ วย.................
ลาดับ

หมายเลขชิ้นส่ วนซ่อม

รายการชิ้นส่ วนซ่อม

ราคาหน่วยละ

หมายเหตุ คลังทัว่ ไปต้องแยกบัญชีชิ้นส่ วนซ่อมที่สะสมเป็ นกรมฝ่ ายยุทธบริ การที่รับผิดชอบ
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วิธีเขียนบัญชีชิ้นส่ วนซ่ อมทีส่ ะสม ( ทบ.400-069)
ช่อง

วิธีเขียน
หน่วย
-เขียนชื่อหน่วยสนับสนุนที่สะสมชิ้นส่ วนซ่อมตามรายการในบัญชีน้ ี
ลาดับ
-เขียนตัวเลขเรี ยงลาดับรายการชิ้นส่ วนซ่อม
หมายเลขชิ้นส่ วนซ่อม -เขียนหมายเลขประจาชิ้นส่ วนซ่อมที่สะสมตามคู่มือส่ งกาลังและ/หรื อ
คู่มือเทคนิค
รายการชิ้นส่ วนซ่อม -เขียนชื่อของชิ้นส่ วนซ่อมที่จะสะสม
ราคาหน่วยละ
-เขียนราคาตามใบแจ้งราคาของชิ้นส่ วนซ่อมนั้นๆ

สารบัญ
หมายเลขวิชา 201
1 ระเบียบกองทัพบกว่าด้วยการส่งกาลังสิง่ อุปกรณ์ ประเภท 2 และ 4 พ.ศ. 2534
ตอนที่ 1 คาจากัดความ
ตอนที่ 2 ความต้องการ
ตอนที่ 3 การจัดหา
ตอนที่ 4 การเบิก การยืม การโอน การส่งคืน
ตอนที่ 5 การแจกจ่าย
ตอนที่ 6 การจาหน่าย
ตอนที่ 7 การควบคุม
ตอนที่ 8 การสารวจ
ตอนที่ 9 การรายงานสถานภาพ
ตอนที่ 10 ข้อกาหนดอื่นๆ

หน้า
1
9
12
15
27
36
37
39
44
46

ระเบียบกรมพลาธิการทหารบก
ว่าด้ วยการซ่ อมบารุงยุทโธปกรณ์ สายพลาธิการ พ.ศ.๒๕๔๖
………………………………………

เพื่อให้ หน่วยต่าง ๆ ของกรมพลาธิการทหารบก และหน่วยรับการสนับสนุนทางการซ่อมบารุง จาก
การกรมพลาธิการทหารบก มีแนวทางในการดาเนินงานซ่อมบารุงยุทโธปกรณ์ สายพลาธิการ อย่างถูกต้ อง
เป็ นไปตามระบบการซ่อมบารุง และสอดคล้ องกับระเบียบกองทัพบก ว่าด้ วยการซ่อมบารุงยุทโธปกรณ์
พ.ศ.๒๕๒๔ จึงได้ กาหนดระเบียบนี ้ขึ ้นเพื่อยึดถือเป็ นหลักการปฏิบตั ิดงั นี.้ ข้ อ ๑ ระเบียบนี ้เรี ยกว่า “ ระเบียบกรมพลาธิการทหารบก ว่าด้ วยการซ่อมบารุงยุทโธปกรณ์ สาย
พลาธิการ พ.ศ.๒๕๔๖ “
ข้ อ ๒ ระเบียบนี ้ให้ ใช้ บงั คับตังแต่
้ บัดนี ้เป็ นต้ นไป
ข้ อ ๓ ให้ ยกเลิก ระเบียบกรมพลาธิการทหารบก ว่าด้ วยการซ่อมบารุงยุทโธปกรณ์ สายพลาธิการ
พ.ศ.๒๕๒๙ ฉบับที่ ๒ พ.ศ.๒๕๓๓ และฉบับที่ ๓ พ.ศ.๒๕๓๔
ข้ อความในระเบียบ คาสัง่ คาชี ้แจง และคาแนะนาอื่นใดของ กรมพลาธิการทหารบก ที่ขดั แย้ งกับ
ระเบียบนี ้ให้ ใช้ ข้อความในระเบียบนี ้แทน
ตอนที่ ๑
คำจำกัดควำม
ข้ อ ๔ คำจำกัดควำมที่ใช้ ในระเบียบนี ้

๔.๑ ยุทโธปกรณ์ สำยพลำธิกำร หมำยถึง สิ่งอุปกรณ์ ท่ กี องทัพบกกำหนดให้ กรม
พลำธิกำรทหำรบก รับผิดชอบ ตำมระเบียบกองทัพบกว่ ำด้ วย ควำมรับผิดชอบสิ่งอุปกรณ์ พ.ศ.
๒๕๓๕ และนำ้ มันสิ่งอุปกรณ์ จัดประจำบุคคลหรือประจำหน่ วยตำมที่กำหนดไว้ ในอัตรำกำรจัด
ยุทโธปกรณ์ (อจย.) อัตรำสิ่งอุปกรณ์ (อสอ.) หรือ อัตรำอื่นใดและให้ หมำยรวมถึงสิ่งอุปกรณ์ ซ่ ึง
มิได้ ระบุไว้ ในในอัตรำของหน่ วยดังกล่ ำว แต่ กองทัพบก อนุมัตใิ ห้ หน่ วยมีไว้ ในครอบครองตำมที่
จำเป็ น
๔.๒ งบประมำณกำรซ่ อมบำรุง ของกรมพลำธิกำรทหำรบก หมำยถึงงบประมำณ
กลุ่มงบงำนส่ งกำลัง และซ่ อมบำรุงยุทโธปกรณ์ ตำมแผนงำนประจำปี และแผนงำนระหว่ ำงปี
เฉพำะส่ วนกำรซ่ อมบำรุง
๔.๓ กำรตรวจสภำพขัน้ ต้ น หมำยถึง กำรตรวจในขัน้ แรกเพื่อทรำบกำรชำรุดของ
ยุทโธปกรณ์ สำยพลำธิกำร รวมถึง กำรวินิจฉั ยว่ ำยุทโธปกรณ์ สำยพลำธิกำรชนิดใด ซ่ อมได้
หรือซ่ อมไม่ ค้ ุมค่ ำ
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๔.๔
ชำรุดตำมสภำพหมำยถึงกำรชำรุดที่เป็ นไปตำมผลกำรใช้ งำนตำมปกติ
ของ ยุทโธปกรณ์ สำยพลำธิกำรนัน้ ๆ เช่ น กำรสึกหรอจำกกำรใช้ งำนมำนำน หรือเสื่อมสภำพ
ตำมระยะเวลำ เป็ นต้ น
๔.๕ ชำรุดผิดสภำพ หมำยถึง กำรชำรุดที่ไม่ เป็ นไปตำมปกติกำรใช้ งำน เช่ น
อุบัตเิ หตุ ประมำทเลินเล่ อ หรื อชิน้ ส่ วนที่สูญหำย เป็ นต้ น
๔.๖ กำรตรวจสภำพทำงเทคนิค หมำยถึง กำรตรวจยุทโธปกรณ์ สำยพลำธิกำร
โดยใช้ ช่ำงหรือเจ้ ำหน้ ำที่ท่ ีมีควำมชำนำญโดยเฉพำะ เป็ นระดับที่ต้องใช้ เครื่องมือพิเศษในกำร
ตรวจ เพื่อให้ ทรำบสำเหตุของกำรชำรุด ชิน้ ส่ วนซ่ อมและวัสดุซ่อม ที่ต้องใช้ ในกำรซ่ อมแก้
จำนวนแรงงำนช่ ำง และเวลำในกำรซ่ อม ทัง้ นี ้ เพื่อสำมำรถประมำณควำมต้ องกำรและวำง
แผนกำรซ่ อมบำรุ งได้ อย่ ำงถูกต้ อง
๔.๗ กำรตรวจสภำพในขณะซ่ อม หมำยถึง กำรสังเกตกำรซ่ อมเพื่อให้ เป็ นที่เชื่อ
ได้ ว่ำกำรซ่ อมซึ่งกระทำด้ วยเจ้ ำหน้ ำที่ซ่อมยุทโธปกรณ์ สำยพลำธิกำร นัน้ ได้ ดำเนินกำรไปโดย
ถูกต้ องและเพียงพอทำงด้ ำนเทคนิค และระเบียบปฏิบัติ
๔.๘ กำรตรวจสภำพครัง้ สุดท้ ำย หมำยถึง กำรตรวจยุทโธปกรณ์ สำยพลำธิกำร
เมื่อช่ ำงได้ ซ่อมเสร็จเรียบร้ อยแล้ ว ก่ อนที่จะส่ งคืนยุทโธปกรณ์ นัน้ ๆ ให้ หน่ วยรับกำรสนับสนุน
หรือคืนคลัง เพื่อให้ เป็ นที่เชื่อถือได้ ว่ำกำรชำรุดของยุทโธปกรณ์ สำยพลำธิกำร ซึ่งได้ ตรวจสภำพ
ไว้ ในขัน้ ต้ นได้ ซ่อมให้ ใช้ ในรำชกำรได้ โดยสมบูรณ์ และได้ มีกำรทดสอบกำรทำงำนของ
ยุทโธปกรณ์ สำยพลำธิกำรนัน้ ๆ ตำมหลักเกณฑ์ ท่ กี ำหนด
๔.๙ ชิน้ ส่ วนซ่ อม หมำยถึง องค์ ประกอบและชิน้ ส่ วนที่ใช้ ในกำรซ่ อมบำรุ ง
ยุทโธปกรณ์ ตำมที่กำหนดไว้ ในคู่มือกำรส่ งกำลัง หรื อ คู่มือเทคนิคที่มีบัญชี ชิน้ ส่ วนซ่ อม
๔.๑๐ องค์ ประกอบ หมำยถึง สิ่งอุปกรณ์ ท่ เี กิดจำกกำรรวมเข้ ำด้ วยก้ นของ
ส่ วนประกอบ และชิน้ ส่ วนต่ ำง ๆ ซึ่งสำมำรถปฏิบัตงิ ำนได้ ในตัวเอง แต่ อำจจะต้ องอำศัยกำร
ควบคุมภำยนอก หรือ อำศัยกำรขับเคลื่อนจำกแหล่ งอื่นประกอบด้ วย เช่ น เครื่องยนต์ เครื่อง
กำเนิดไฟฟ้ำ เป็ นต้ น
๔.๑๑ ส่ วนประกอบ หมำยถึง สิ่งอุปกรณ์ ซ่ ึงประกอบด้ วย ชิน้ ส่ วนต่ ำง ๆ ที่
เชื่อมต่ อสัมพันธ์ กัน ตัง้ แต่ ๒ ชิน้ ขึน้ ไป และสำมำรถแยกจำกกันได้
๔.๑๒ ชิน้ ส่ วน หมำยถึง สิ่งอุปกรณ์ ท่ ไี ม่ สำมำรถอดแยกจำกกันได้ หรือเป็ น
อุปกรณ์ ได้ ออกแบบไว้ ให้ ถอดแยกจำกกันไม่ ได้
๔.๑๓ วัสดุซ่อม หมำยถึง สิ่งอุปกรณ์ สิน้ เปลืองที่ใช้ ในกำรซ่ อม เช่ น สี , ทินเนอร์ ,
แล็คเกอร์ , กระดำษทรำย, ด้ ำยหลอด เป็ นต้ น
๔.๑๔ ร่ ม หมำยถึง ร่ มชนิดต่ ำง ๆ ตำมที่หน่ วยรับผิดชอบ ซึ่งกำหนดไว้ ในอัตรำ
กำรจัดยุทโธปกรณ์ (อจย.) และอัตรำสิ่งอุปกรณ์ (อสอ.) เช่ น ร่ ม RTA – ๑ ร่ ม RTA – ๒ , ร่ ม
RTA – ๓ , ร่ ม RTA – ๔ , ร่ มบุคคลช่ วย, ร่ มนักบิน, ร่ มทิง้ ของทุกชนิด และขนำดต่ ำง ๆ เป็ นต้ น
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๔.๑๕ สิ่งอุปกรณ์ ส่งทำงอำกำศ หมำยถึง สิ่งอุปกรณ์ ชนิดต่ ำง ๆ ตำมที่หน่ วย
รับผิดชอบซึ่งกำหนดไว้ ในอัตรำกำรจัดยุทโธปกรณ์ (อจย.) และอัตรำสิ่งอุปกรณ์ (อสอ) เช่ น
เอ.๔, เอ.๕, เอ.๖, เอ.๗, เอ.๑๐, เอ.๒๐, เอ.๒๒ เป็ นต้ น ทัง้ นีใ้ ห้ หมำยรวมถึง พืน้ ฐำนรองรับและ
รำงเลื่อนขนำดต่ ำง ๆ รวมทัง้ สิ่งรัดและยึดตรึงด้ วย
๔.๑๖ หน่ วยใช้ หมำยถึง หน่ วยระดับกองพัน กองร้ อยอิสระ หรือเทียบเท่ ำขึน้ ไป
ซึ่งได้ รับประโยชน์ จำกกำรใช้ ยุทโธปกรณ์ สำยพลำธิกำรนัน้ ๆ
๔.๑๗ หน่ วยซ่ อมบำรุ ง หมำยถึง หน่ วยทีกำหนดขึน้ ตำมอัตรำกำรจัดยุทโธปกรณ์
(อจย.) หรืออัตรำเฉพำะกิจ (อฉก.) ที่ระบุภำรกิจกำรซ่ อมบำรุงไว้
๔.๑๘ บัญชียุทโธปกรณ์ รับซ่ อม หมำยถึง บัญชียุทโธปกรณ์ สำยพลำธิกำร ที่
แสดงถึงรำยกำรเครื่องหมำยกำรค้ ำ แบบ รุ่น หมำยเลขทะเบียนของทำงรำชกำร และ/หรือ
หมำยลเขลำดับของบริษัทผู้ผลิต หน่ วยครอบครองยุทโธปกรณ์ นัน้ เพื่อใช้ ตรวจสอบยุทโธปกรณ์
สำยพลำธิกำร ที่หน่ วยนำส่ งซ่ อม
๔.๑๙ คณะกรรมกำรตรวจรับยุทโธปกรณ์ สำยพลำธิกำร ที่นำส่ งซ่ อม หมำยถึง
คณะกรรมกำรที่กองซ่ อมบำรุง กรมพลำธิกำรทหำรบก ตัง้ ขึน้ เพื่อตรวจรับยุทโธปกรณ์ สำย
พลำธิกำร ภำยในหีบห่ อที่ส่งทำงสำนักงำนขนส่ ง ตำมระเบียบกองทัพบกว่ ำด้ วยกำรรับ และส่ ง
ยุทโธปกรณ์ พ.ศ.๒๕๐๐ ที่มีผลบังคับใช้ ในปั จจุบัน

ตอนที่ ๒
หลักกำร และขอบเขตของกำรซ่ อมบำรุง
ข้ อ ๕ หลักกำรซ่ อมบำรุงยุทโธปกรณ์ สำยพลำธิกำร มีดังนี ้
๕.๑ กำรซ่ อมบำรุงโดยช่ ำงซ่ อมของ กรมพลำธิกำรทหำรบก โดยปกติแล้ ว ถือว่ ำ
วิธีนีเ้ ป็ นวิธีกำรหลัก ซึ่งแยกกำรปฏิบัตอิ อกได้ ดังนี ้
๕.๑.๑ กำรซ่ อมบำรุง ณ ที่ตงั ้ ปกติของ โรงงำนซ่ อม กรมพลำธิกำรทหำรบก
๕.๑.๒ ส่ งชุดซ่ อมเคลื่อนที่ไปดำเนินกำรซ่ อมแก้ ให้ ณ ที่ตัง้ ของหน่ วย หรื อที่
ยุทโธปกรณ์ สำยพลำธิกำรนัน้ ตัง้ อยู่ เมื่อเห็นว่ ำเป็ นกำรสะดวก และประหยัดกว่ ำ
๕.๒ กำรซ่ อมบำรุง โดยกำรจ้ ำงซ่ อม หรือโอนงบประมำณไปให้ หน่ วยรับกำร
สนับสนุนช่ ำงซ่ อมเอง ซึ่งจะกระทำในกรณีจำเป็ นจริง ๆ เท่ ำนัน้ เช่ น มีควำมจำเป็ นเร่ งด่ วน
(หำกล่ ำช้ ำอำจจะทำให้ เกิดควำมเสียหำยต่ อทำงรำชกำรได้ ) ต้ องใช้ ยุทโธปกรณ์ , ไม่ มีชิน้ ส่ วน
ซ่ อม, หรือไม่ มีเครื่องมือในกำรดำเนินกำรซ่ อม หรื อกำรจ้ ำงซ่ อมในท้ องถิ่นประหยัดกว่ ำกำรส่ ง
ซ่ อมที่ กรมพลำธิกำรทหำรบก และในท้ องถิ่นนัน้ มีช่ำง และเครื่องมือสำมำรถซ่ อมได้ ตำม
มำตรฐำนที่ต้องกำร
๕.๓ กำรรับยุทโธปกรณ์ สำยพลำธิกำรไว้ ซ่อม กองซ่ อมบำรุง กรมพลำธิกำร
ทหำรบก จะต้ องตรวจสอบว่ ำยุทโธปกรณ์ สำยพลำธิกำรที่ชำรุด ได้ ส่งซ่ อมตำมสำยงำน และตำม
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ขัน้ ตอนทีีี่กำหนดไว้ ในระเบียบกองทัพบก ว่ ำด้ วยกำรซ่ อมบำรุง ยุทโธปกรณ์ พ.ศ.๒๕๒๔ และ
คำสั่งกองทัพบก ที่ ๔๘๗/๒๕๔๓ เรื่อง กำรกำหนดภำรกิจ นโยบำยแนวควำมคิด และควำม
รับผิดชอบในกำรส่ งกำลังบำรุงของกองทัพบก ลง ๓ ตุลำคม ๒๕๔๓
๕.๔ กำรส่ งซ่ อมยุทโธปกรณ์ สำยพลำธิกำร โดยปกติให้ ดำเนินกำรตำมข้ อ ๕.๓
หำกหน่ วยประสงค์ จะส่ งซ่ อม โดยตรงที่กรมพลำธิกำรทหำรบก หน่ วยนัน้ จะต้ องมีควำมจำเป็ น
เร่ งด่ วนต่ อยุทโธปกรณ์ สำยพลำธิกำร เป็ นกรณีพเิ ศษ และต้ องได้ รับอนุมัตจิ ำกเจ้ ำกรม
พลำธิกำรทหำรบกเสียก่ อน
ข้ อ ๖ ขอบเขตกำรซ่ อมบำรุงยุทโธปกรณ์ สำยพลำธิกำร
๖.๑ กรมพลาธิการทหารบก จะทาการซ่อมยุทโธปกรณ์ สายพลาธิการ ในประเภทการ
ซ่อมบารุงในระดับคลัง แต่จะทาการซ่อมบารุงในประเภทที่ต่ากว่าในกรณีตอ่ ไปนี ้
๖.๑.๑ หน่วยทีไม่มีหน่วยซ่อมบารุง สายพลาธิการ ให้ การสนับสนุน เช่น หน่วย
ส่วนกลาง ส่วนการศึกษา ฯลฯ แต่ทงนี
ั ้ ้กรมพลาธิการทหารบกจะดาเนินการซ่อมบารุงให้ ตอ่ เมื่อหน่วยนัน้
ๆ ไม่อาจดาเนินการซ่อมบารุงได้ ด้วยงบบริหารของหน่วย สาหรับการปรนนิบตั บิ ารุงเป็ นหน้ าที่โดยตรงของ
ผู้ใช้ จะต้ องปฏิบตั ิ
๖.๑.๒ หน่วยซ่อมบารุงระดับที่ต่ากว่ามีงานซ่อมจานวนมากและมีความ
จาเป็ นต้ องรี บดาเนินการ เพื่อให้ ทนั กับสถานการณ์ที่จาเป็ นและเร่งด่วน หรื อเมื่อหน่วยซ่อมบารุง ยังไม่มี
ความสามารถที่จะซ่อมยุทโธปกรณ์สายพลาธิการนันได้
้ เพราะขาดเครื่ องมือซ่อมหรื อช่างซ่อม
๖.๒ ยุทโธปกรณ์สายพลาธิการที่ กรมพลาธิการทหารบก จะทาการซ่อมบารุงให้ จะต้ อง
เป็ นยุทโธปกรณ์สายพลาธิการที่ กรมพลาธิการทหารบก แจกจ่ายให้ หรื อที่หน่วยได้ รับมาจากการจัดหา
เอง รับจากกการบริจาค แลกเปลี่ยน และจะต้ องขอขึ ้นบัญชีคมุ สถานภาพไว้ ตอ่ กรมพลาธิการทหารบก
แล้ ว
ตอนที่ ๓
หน้ ำที่และควำมรับผิดชอบ
ข้ อ ๗. กองซ่อมบารุงกรมพลาธิการทหารบก
๗.๑ กาหนดความต้ องการ การจัดหา เบิกรับชิ ้นส่วนซ่อม และวัดสุซอ่ ม เพื่อใช้ ในการ
ซ่อมบารุง และเพื่อสะสมไว้ ตาม ระเบียบกองทัพบก ว่าด้ วยชิ ้นส่วนซ่อมและอัตราพิกดั และชิ ้นส่วนซ่อมที่
ตองสะสม พ.ศ.๒๕๑๒
๗.๒ ดาเนินการซ่อมบารุงยุทโธปกรณ์ สายพลาธิการ ที่อยูใ่ นความรับผิดชอบของ กรม
พลาธิการทหารบก
๗.๓ รายงานขอจ้ างซ่อม หรื อ ร่วมพิจารณาความเหมาะสม การโอนงบประมาณไปให้
หน่วยรับการสนับสนุนดาเนินการจ้ างซ่อมเองในท้ องถิ่น
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๗.๔ จัดทาบัญชียทุ โธปกรณ์รับซ่อม ซึง่ กรมพลาธิการทหารบกจะต้ องสนับสนุนการซ่อม
ให้ ตามรายการทีกาหนดไว้ ใน ผนวก ก. แยกเป็ นแต่ละพื ้นที่หน่วยที่ครอบครอง ชนิดยุทโธปกรณ์
เครื่ องหมายการค้ า แบบ รุ่น เพื่อให้ สามารถตรวจสอบได้ โดยเร็ว เมื่อหน่วยขอรับการสนับสนุนการซ่อม
บารุง
๗.๔.๑ จัดทาผังการแบ่งมอบการซ่อมบารุงระดับต่าง ๆ
๗.๔.๒ จัดทาบัญชีชิ ้นส่วนซ่อมที่ใช้ ในการซ่อมบารุง ทุกประเภท
๗.๕ จัดเตรี ยมยุทโธปกรณ์สายพลาธิการสารองเพื่อการซ่อมบารุง
๗.๖ พิจารณาการจัดทาแบบพิมพ์ เพื่อใช้ ในการซ่อมบารุง เพื่อรวบรวม เสนอขออนุมตั ิ
กองทัพบก ใช้ เป็ นแบบพิมพ์ของทางราชการ
๗.๗ เสนอแนะในการจัดทาหลักการ คาสัง่ คาชี ้แจง หรื อคาแนะนาทางเทคนิค เช่น
๗.๗.๑ สมุดประวิติ ยุทโธปกรณ์สายพลาธิการ คูม่ ือการใช้ ยทุ โธปกรณ์ สาย
พลาธิการ คูม่ ือทางเทคนิค คาสัง่ การหล่อลื่น คาสัง่ การเปลี่ยนแปลงยุทโธปกรณ์สายพลาธิการ
๗.๗.๒ คาแนะนาเกี่ยวกับเทคนิคลักษณะการใช้ เครื่ องมือ เครื่ องมือทดสอบ และ
เครื่ องอุปกรณ์
๗.๗.๓ คาแนะนาเกี่ยวกับเทคนิคการซ่อมบารุง วิธีดาเนินการและการวางผัง
โรงงานซ่อม
๗.๘ ตรวจสอบเทคนิคเกี่ยวกับการซ่อมบารุงของหน่วยต่าง ๆ ในกองทัพบก คือ
๗.๘.๑ ยุทโธปกรณ์สายพลาธิการ ที่ต้องมีสมุดประวัติ และมีความสาคัญตามที่
กาหนดไว้ ใน ผนวก ก. เมื่อได้ ดาเนินการจัดหาแล้ ว ก็ให้ ทาการตรวจสอบทางเทคนิคเพื่อทราบผลการซ่อม
บารุงทุกระดับ อย่างน้ อยปี ละ ๑ ครัง้ เว้ นที่ได้ ทาการตรวจสภาพระหว่างทาการซ่อมในรอบปี นัน้
๗.๘.๒ ตรวจเยี่ยมหน่วยซ่อมบารุงทุกระดับ เพื่อทราบสถานภาพของเครื่ องมือ
ช่างซ่อม ว่าเพียงพอต่อการดาเนินการ ซ่อมบารุงตามภารกิจได้ อย่างมีประสิทธิภาพหรื อไม่ ตลอดจน
ความสิ ้นเปลืองในการซ่อมบารุงในรอบปี ทังนี
้ ้ เพื่อพิจารณาให้ ความช่วยเหลือทางเทคนิค
๗.๙ ให้ คามช่วยเหลือแนะนาแก่ผ้ บู งั คับหน่วยทหารในเรื่ องเกียวกับการซ่อมบารุ งระดับ
หน่วย การซ่อมบารุงระดับหน่วยสนับสนุนโดยตรง และการซ่อมบารุงระดับหน่วยสนับสนุนทัว่ ไป
๗.๑๐ รายงานผลการปฏิบตั ิงานซ่อมบารุงในรอบเดือน แบบรายงานตาม ผนวก ช.
๘. กองวิทยาการ กรมพลาธิการทหารบก อานวยการ รวบรวม จัดทาคูม่ ือ คาสัง่ คาชี ้แจง
คาแนะนา และเอกสารอื่น ที่เกี่ยวกับการซ่อมบารุงทังปวง
้
๙. กองจัดหา กรมพลาธิการทหารบก
๙.๑ ดาเนินการจัดหาชิ ้นส่วนซ่อม และวัสดุซอ่ ม
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๙.๒ การจัดหายุทโธปกรณ์สายพลาธิการตาม ผนวก ก. ทุกรายการ หากเป็ น แบบรุ่นใหม่
กาหนดให้ ผ้ ขู าย ส่งเอกสารคูม่ ือการใช้ และการปรนนิบตั บิ ารุง, คูม่ ือ การซ่อมบารุง และคูม่ ือชิ ้นส่วนซ่อม
เพิ่มเติมเป็ นพิเศษ จานวน ๔ ชุด (กองซ่อมบารุงสิ่งอุปกรณ์กองควบคุมสิ่งอุปกรณ์กองวิทยาการ, โรงเรี ยน
ทหารพลาธิการ ) จากจานวน ซึง่ ต้ องมีประจาเครื่ อง เครื่ องละ ๑ เล่น อยูแ่ ล้ ว
๙.๓ แจ้ งผู้ขายเมื่อทางราชการต้ องการให้ ผ้ ขู ายบริการซ่อมบารุงให้ ตามเงื่อนไข
ในสัญญา ที่ทาไว้ กบั ทางราชการ
ข้ อ ๑๐ กองยกกระบัตร กรมพลาธิการทหารบก
๑๐.๑ รับยุทโธปกรณ์ สายพลาธิการ ซ่อมเสร็จจาก กองซ่อมบารุง กรมพลาธิการ
ทหารบก แล้ วแจ้ งให้ กองควบคุมสิ่งอุปกรณ์ กรมพลาธิการทหารบก ทราบ
๑๐.๒ ก่อนจ่ายยุทโธปกรณ์สายพลาธิการ ตาม ผนวก ก. (เฉพาะบางรายการ) ให้
ประสานกับกองซ่อมบารุง กรมพลาธิการทหารบก เพื่อทาการปรนนิบตั ิบารุงก่อน
๑๐.๓ จัดและประสานให้ มีการสาธิตการใช้ และปรนนิบตั บิ ารุงยุทโธปกรณ์ สาย
พลาธิการ บางรายการเฉพาะที่ต้องใช้ เทคนิคสูง โดยเจ้ าหน้ าที่ของ กองซ่อมบารุงกรมพลาธิการทหารบก
หรื อผู้ขายแล้ วแต่กรณี
๑๐.๔ เมื่อแจกจ่ายยุทโธปกรณ์สายพลาธิการตามผนวก ก. ทุกรายการไปแล้ วให้ แจ้ ง
กองควบคุมสิ่งอุปกรณ์และกองซ่อมบารุง กรมพลาธิการทหารบก ทราบ
ข้ อ ๑๑ กองปลัดบัญชี กรมพลาธิการทหารบก
ให้ การสนับสนุนในด้ านงบประมาณ และดาเนินการเกี่ยวกับการโอนงบประมาณ เพื่อให้
หน่วยดาเนินการซ่อมบารุงเองในท้ องถิ่น
ข้ อ ๑๒ กองยุทธการและการข่าว กรมพลาธิการทหารบก
ตรวจสอบและประสานแผนการตรวจสอบทางเทคนิคต่อยุทโธปกรณ์สายพลาธิการและ
หน่วยซ่อมบารุงสายพลาธิการ ตามข้ อ ๗.๘ ให้ สอดคล้ องกับแผนการตรวจกิจการส่งกาลังบารุงประจาปี
ของ กรมพลาธิการทหารบก
ข้ อ ๑๓ กองควบคุมสิ่งอุปกรณ์ กรมพลาธิการทหารบก
ควบคุมสถานภาพยุทโธปกรณ์ ตามผนวก ก. โดยกาหนดรายละเอียดชนิด แบบ รุ่น ไว้ ให้
ชัดเจน
ข้ อ ๑๔ กองส่งกาลังบารุง กรมพลาธิการทหารบก
รวบรวมสถิตกิ ารซ่อม ควบคุม กากับดูแลและวิเคราะห์ ผลของการใช้ งบประมาณการ
ซ่อมบารุง โดยให้ หน่วยซ่อมบารุงให้ ความร่วมมือตามระยะเวลาเพื่อแจ้ งข้ อมูล
ข้ อ ๑๕ โรงเรี ยนทหารพลาธิการ กรมพลาธิการทหารบก
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อานวยการ ดาเนินการ ฝึ กศึกษา และอบรม เพิ่มพูนขีดความสามารถทางการซ่อมบารุง
ยุทโธปกรณ์ สายพลาธิการ ของเหล่าทหารพลาธิการ และเหล่าทหารอื่น ๆ ก็ได้ รับมอบหมายเสนอแนะ
ปรับปรุงหลักสูตร, หลักนิยม, ตาราที่เกี่ยวข้ องกับการซ่อมบารุงยุทโธปกรณ์ สายพลาธิการทังปวง
้
ข้ อ ๑๖ หน่วยขึ ้นตรงอื่น ๆ ของ กรมพลาธิการทหารบก ให้ ความร่วมมือและสนับสนุนตามที่ กอง
ซ่อมบารุง กรมพลาธิการทหารบก ร้ องขอเพื่อให้ การซ่อมบารุงยุทโธปกรณ์ สายพลาธิการ บรรลุผลสาเร็จ
ตามความมุง่ หมายของทางราชการ
ตอนที่ ๔
กำรส่ งกำลังชิน้ ส่ วนซ่ อมและวัสดุซ่อม
ข้ อ ๑๗ กำรส่ งกำลังชิน้ ส่ วนซ่ อมและวัสดุซ่อม

๑๗.๑ ชิน้ ส่ วนซ่ อมและวัสดุซ่อม จะอยู่ในควำมควบคุมทำงบัญชีตลอดเวลำที่ยัง
มิได้ ใช้ ไปในกำรซ่ อม และให้ ผ้ ูอำนวยกำรกองซ่ อมบำรุ ง กรมพลำธิกำรทหำรบก หรื อผู้ท่ ไี ด้ รับ
มอบอำนำจเป็ นผู้พจิ ำรณำสั่งจ่ ำยเพื่อใช้ ไปในกำรซ่ อม
๑๗.๒ กำรเบิกชิน้ ส่ วนซ่ อม ให้ ใช้ ระบบแลกเปลี่ยน เว้ นกรณีต่อไปนี ้
๑๗.๒.๑ เมื่อชิน้ ส่ วนซ่ อม มีลักษณะเสื่อมสภำพไม่ คงรู ปเดิม
๑๗.๒.๒ เมื่อชิน้ ส่ วนซ่ อมสูญหำยไปก่ อนที่จะนำมำยัง กองซ่ อมบำรุ ง
กรมพลำธิกำรทหำรบก
๑๗.๓ กองซ่ อมบำรุง กรมพลำธิกำรทหำรบก จะต้ องทำหน้ ำที่ หน่ วยซ่ อมบำรุง
สนับสนุนโดยตรง ให้ แก่ หน่ วยใช้ ท่ ไี ม่ มีหน่ วยซ่ อมบำรุง ให้ กำรสนับสนุนจึงให้ จัดเตรียมชิน้ ส่ วน
ซ่ อมที่ต้องสะสม ตำมระเบียบกองทัพบก ว่ ำด้ วยชิน้ ส่ วนซ่ อมตำมอัตรำพิกัด และชิน้ ส่ วนซ่ อมที่
ต้ องสะสม พ.ศ.๒๕๑๒ ไว้ ด้วย
๑๗.๔ ยุทโธปกรณ์ สำยพลำธิกำรที่จำหน่ วยแล้ ว และหน่ วยนำส่ งคืน ณ แผนก
รวบรวมสิ่งอุปกรณ์ จำหน่ ำย เมื่อกองซ่ อมบำรุง กรมพลำธิกำรทหำรบก รำยงำนขอถอดแยก
เพื่อขีน้ บัญชีคุมไว้ ใช้ ในรำชกำรตำมระเบียบ
ข้ อ ๑๘ ยุทโธปกรณ์ สำยพลำธิกำร ที่ต้องใช้ เวลำซ่ อมนำนเกิน ๓๐ วัน ให้ กองซ่ อม
บำรุง กรมพลำธิกำรทหำรบก พิจำรณำจ่ ำยยืมยุทโธปกรณ์ สำยพลำธิกำร สำรองกำรซ่ อม
(ถ้ ำมี)
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ตอนที่ ๕
วิธีกำรซ่ อมบำรุงยุทโธปกรณ์ สำยพลำธิกำร
ข้ อ ๑๙ กองซ่ อมบำรุง กรมพลำธิกำรทหำรบก เป็ นหน่ วยรับผิดชอบปฏิบัตกิ ำรซ่ อม
บำรุงยุทโธปกรณ์ สำยพลำธิกำร มีขัน้ ตอนกำรปฏิบัตดิ ังนี ้ คือ กำรตรวจสอบหลักฐำน, กำรตรวจ
สภำพ, กำรดำเนินกำรซ่ อม และกำรส่ งคืนเมื่อซ่ อมเสร็จ โดยกำรซ่ อมบำรุงยุทโธปกรณ์ สำย
พลำธิกำร แบ่ งออกเป็ นวิธีดังนี ้
๑๙.๑ กำรซ่ อมบำรุง ณ กองซ่ อมบำรุง กรมพลำธิกำรทหำรบก
๑๙.๒ กำรซ่ อมบำรุง ณ หน่ วยรับกำรสนับสนุน
๑๙.๓ กำรจ้ ำงซ่ อมยุทโธปกรณ์ สำยพลำธิกำร
๑๙.๔ กำรโอนงบประมำณให้ หน่ วยดำเนินกำรจ้ ำงซ่ อมเองในท้ องถิ่นหรือ
ให้ หน่ วยซ่ อมเองในท้ องถิ่น
ข้ อ ๒๐ กำรซ่ อมบำรุง ณ กองซ่ อมบำรุงกรมพลำธิกำรทหำรบก
กองซ่ อมบำรุง กรมพลำธิกำรทหำรบก จะต้ องตรวจสอบเอกสำรดังต่ อไปนี ้
๒๐.๑ ใบส่ งซ่ อมและสั่งงำน (ทบ.๔๖๘ - ๓๑๑)
ลักษณะทั่วไปของใบส่ งซ่ อมและสั่งงำน (ทบ.๔๖๘ - ๓๑๑)
๒๐.๑.๑ แผ่ นที่ ๑ สีชมพู เรี ยกว่ ำ ใบส่ งซ่ อมและรับของมีลักษณะแตกต่ ำง
จำกแผ่ นที่ ๒, ๓, ๔ สำหรั บหน่ วยส่ งซ่ อมนำมำเป็ นหลักฐำนในกำรรับยุทโธปกรณ์ สำยพลำธิกำร
ที่ซ่อมเสร็จแล้ ว
๒๐.๑.๒ แผ่ นที่ ๒ สีเหลือง, แผ่ นที่ ๓ สีฟ้ำ, แผ่ นที่ ๔ สีขำว เป็ นใบส่ งซ่ อม
และสั่งงำน จะมีข้อควำมเหมือนกันทัง้ ๓ แผ่ น ในแต่ ละแผ่ นจะแบ่ งเป็ นสองส่ วน คือ ส่ วนหน่ วย
ส่ งซ่ อมอยู่มุมซ้ ำย ส่ วนที่เหลือเป็ นส่ วนที่หน่ วยซ่ อมใช้ ส่ ังงำน
๒๐.๒ ช่ องประวัตยิ ุทโธปกรณ์ ประจำหน่ วย (ทบ.๔๖๘ - ๓๗๘ ) และประวัติ
ยุทโธปกรณ์ สำยพลำธิกำร (ถ้ ำมี)
๒๐.๓ รำยงำนผลกำรสอบสวน (ถ้ ำมี)
๒๐.๔ วิธีตรวจสอบใบส่ งซ่ อมและสั่งงำน (ทบ.๔๖๘ - ๓๑๑) และยุทโธปกรณ์ สำย
พลำธิกำรที่นำส่ งซ่ อม
๒๐.๔.๑ ยุทโธปกรณ์ สำยพลำธิกำร ที่ต้องมีสมุดประวัตติ ำมรำยกำร
ผนวก ก.
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๒๐.๔.๑.๑ ในขัน้ แรกให้ ตรวจสอบยุทโธปกรณ์ สำยพลำธิกำร ที่ส่ง
ซ่ อมกับบัญชียุทโธปกรณ์ รับซ่ อม ซึ่งกองซ่ อมบำรุงกรมพลำธิกำรทหำรบก ได้ ควบคุมสถำนภำพ
ไว้ หำกมิใช่ ยุทโธปกรณ์ สำยพลำธิกำร ที่กรมพลำธิกำรทหำรบก จะต้ องทำกำรซ่ อมให้ ให้ หน่ วย
ส่ งซ่ อมรับกลับคืนไป หรือแจ้ งหน่ วยส่ งซ่ อมทรำบ หำกหน่ วยมีปัญหำหรือข้ อสงสัยให้ รำยงำน
กรมพลำธิกำรทหำรบก พิจำรณำหำกผลกำรตรวจสอบถูกต้ องแล้ ว ให้ ดำเนินกำรในขัน้ ต่ อไป
๒๐.๔.๑.๒ เจ้ ำหน้ ำที่รับยุทโธปกรณ์ ของ กองซ่ อมบำรุง กรม
พลำธิกำรทหำรบก ตรวจและทำบัญชีรำยละเอียดกำรรั บมอบต่ อหน้ ำผู้ส่ง ๓ ฉบับโดยให้ ผ้ ูตรวจ
และผู้ส่ง ลงลำยมือชื่อรั บของไว้ เป็ นหลักฐำนทัง้ ๓ ฉบับ มอบให้ ผ้ ูส่งกลับคืนไป ๑ ฉบับ พร้ อม
กับใบส่ งซ่ อมและรับของ (สีชมพู)
สำหรับยุทโธปกรณ์ สำยพลำธิกำร ที่ส่งซ่ อมทำงสำนักงำนขนส่ งให้ ทำกำรตรวจ
และทำบัญชีรำยละเอียดกำรรั บมอบต่ อหน้ ำกรรมกำรเปิ ดหีบห่ อ ที่ผ้ ูอำนวยกำรกองซ่ อมบำรุ ง
กรมพลำธิกำรทหำรบก ตัง้ ขึน้ ตำมระเบียบกองทัพบก ว่ ำด้ วยกำรรับและส่ งยุทโธปกรณ์ พ.ศ.
๒๕๐๐ หรื อโดยผู้ตรวจ และกรรมกำรเปิ ดหีบห่ อดังกล่ ำว ลงลำยมือชื่อรับรองเป็ นหลักฐำนและ
ส่ งให้ หน่ วยรับกำรสนับสนุน พร้ อมเอกสำรกำรขนส่ งอื่นในโอกำสต่ อไป
๒๐.๔.๒ กำรบันทึกข้ อควำมในใบส่ งซ่ อมและสั่งงำน (ทบ. ๔๖๘ - ๓๑๑ )
ต้ องชัดเจน ดังนี ้
๒๐.๔.๒.๑ ลงวันที่ เดือน ปี ที่ส่งซ่ อม, นำมและที่ตงั ้ หน่ วยส่ งซ่ อม
เลขที่ใบส่ งซ่ อม และวันที่ เดือน ปี ตำมที่บันทึกไว้ ในทะเบียนกำรซ่ อมของหน่ วยส่ งซ่ อม ชื่อ
ยุทโธปกรณ์ สำยพลำธิกำร ที่ส่งซ่ อม หมำยเลขยุทโธปกรณ์ (ถ้ ำมี) และทำเครื่ องหมำยวงกลม
รอบตัวอักษร “พธ”
๒๐.๔.๒.๒ รำยกำรที่ชำรุด ให้ ลงรำยกำรชำรุดที่สำคัญหรือ
ลักษณะของกำรชำรุดที่ทรำบ
๒๐.๔.๒.๓ กำรใช้ ใบส่ งซ่ อมและสั่งงำนและกำรตรวจ
๒๐.๔.๒.๓.๑ ตรวจสอบผู้ลงนำมในใบส่ งซ่ อมและสั่งงำน
ของหน่ วยว่ ำถูกต้ องหรื อไม่ ซึ่งอำจจะเป็ นผู้บังคับหน่ วยหรื อ ผู้ได้ รับมอบหมำย
๒๐.๔.๒.๓.๒ ยุทโธปกรณ์ สำยพลำธิกำร ตำมอัตรำสิ่ง
อุปกรณ์ (อสอ) หรือตำมที่กำหนดไว้ ใน อัตรำเฉพำะกิจ (อฉก.๓๕๐๐)ของ กรมพลำธิกำร
ทหำรบก ที่หน่ วยเบิกจำกกองบริกำรและสนับสนุนทั่วไป กรมพลำธิกำรทหำรบกนัน้
ผู้อำนวยกำรกองบริกำรและสนับสนุนทั่วไป กรมพลำธิกำรทหำรบก หรื อผู้ท่ ีได้ รับมอบหมำยเป็ น
ผู้ลงนำมส่ งซ่ อม ส่ วนยุทโธปกรณ์ สำยพลำธิกำรรำยกำรอื่น ๆ นอกจำกที่กล่ ำวมำแล้ ว คือ
หัวหน้ ำหน่ วยขึน้ ตรง
กรมพลำธิกำรทหำรบก รั บผิดชอบยุทโธปกรณ์ สำยพลำธิกำรหรื อผู้ได้ รับมอบหมำยเป็ นผู้ลงนำม
ส่ งซ่ อม

10
๒๐.๔.๒.๔ ผู้ส่งและผู้รับ คือ ผู้ท่ ไี ด้ รับมอบอำนำจจำกผู้มีอำนำจ
ให้ ส่งซ่ อมตำมข้ อ ๒๐.๔.๒.๓.๑ และ ๒๐.๔.๒.๓.๒
๒๐.๔.๒.๕ ผู้ส่งและผู้รับ ตำมข้ อ ๒๐.๔.๒.๔ จะต้ องเป็ นผู้มีลำยมือ
ชื่อยู่ท่ ี กรมพลำธิกำรทหำรบก แบบบัญชีลำยมือชื่อ อนุโลมให้ ใช้ ตำมแบบในระเบียบกองทัพบก
ว่ ำด้ วยกำรส่ ง ลำยมือชื่อผู้มีสิทธิเบิกและรั บสิ่งอุปกรณ์ พ.ศ.๒๕๑๐
๒๐.๔.๒.๖ กำรบันทึกข้ อควำมในใบส่ งซ่ อม และสั่งงำน
ทบ.๔๖๘-๓ จะต้ องบันทึกทัง้ ๔ แผ่ น
๒๐.๔.๒.๗ ในกรณีท่ สี ่ งซ่ อมยุทโธปกรณ์ สำยพลำธิกำร ที่ต้องมี
สมุดประวัติ เช่ น รถยก รถลำกจูงใช้ งำนคลัง รถพ่ วงซ่ อม รถห้ องเย็น จะต้ องบันทึกหมำยเลข
ชิน้ ส่ วนซ่ อมสำคัญ เช่ น ยำง แบตเตอรี่ ไว้ หลังใบส่ งซ่ อม และสั่งงำนเพื่อเป็ นหลั กฐำนในกำรรับ
ยุทโธปกรณ์ สำยพลำธิกำรที่ส่งซ่ อมคืน
๒๐.๔.๒.๘ ยุทโธปกรณ์ สำยพลำธิกำร ที่หน่ วยส่ งซ่ อมต่ อ กรม
พลำธิกำรทหำรบก นัน้ หน่ วยใช้ จะต้ องทำกำรปรนนิบัตบิ ำรุง และทำกำรซ่ อมบำรุงในขัน้ หน่ วย
ให้ เรียบร้ อยก่ อนที่จะส่ งซ่ อมในขัน้ ต่ อไป
๒๐.๔.๒.๙ รำยกำรยุทโธปกรณ์ สำยพลำธิกำร ที่ต้องมีสมุด
ประวัติ กำหนดไว้ ใน ผนวก ก.
๒๐.๔.๒.๑๐ กรณีส่งซ่ อม ยุทโธปกรณ์ สำยพลำธิกำรที่ต้องมีสมุด
ประวัติ ซึ่งส่ วนมำกเป็ นยุทโธปกรณ์ ท่ มี ีหมำยเลขลำดับ ของบริษัทผู้ผลิต เช่ น รถยก รถลำกจูงใช้
งำนคลัง รถพ่ วง รถห้ องเย็น เครื่ องสูบถ่ ำยนำ้ มัน ปั๊ มนำ้ มันประจำที่ เครื่องพิมพ์ ดีด เครื่อง
คำนวณเลข ใช้ ใบส่ งซ่ อม และสั่งงำน ๑ ชุด ต่ อ ยุทโธปกรณ์ ๑ เครื่อง เป็ นต้ น
๒๐.๔.๒.๑๑ ยุทโธปกรณ์ สำยพลำธิกำร ตำมที่กล่ ำวไว้ ในข้ อ
๒๐.๔.๒.๑๐ หำกมีจำนวนมำกรำยกำรที่มีรูปร่ ำง ลักษณะ และขนำดเดียวกันและหลำยรำยกำร
สำมำรถใช้ ใบส่ งซ่ อมและสั่งงำน ๑ ชุด ต่ อจำนวนยุทโธปกรณ์ ดังกล่ ำวได้
๒๐.๕ สมุดประวัตยิ ุทโธปกรณ์ สำยพลำธิกำร เป็ นเอกสำรสำคัญเกี่ยวกับกำร
ซ่ อมบำรุง บันทึกรำยละเอียดของยุทโธปกรณ์ สำยพลำธิกำร เช่ น รำยชื่อยุทโธปกรณ์
เครื่องหมำยกำรค้ ำ แบบ รุ่น หมำยเลขทะเบียน (ถ้ ำมี) หมำยเลขยุทโธปกรณ์ ทำงได้ มำ รำคำ
เครื่องมือเครื่องใช้ ประจำยุทโธปกรณ์ ชนิดและหมำยเลขส่ วนประกอบ หรือองค์ ประกอบที่
สำคัญ รวมทัง้ สถิตกิ ำรใช้ กำรซ่ อมบำรุงและกำรปรนนิบัตบิ ำรุงด้ วย ส่ วนแบบสมุดประวัติ
ยุทโธปกรณ์ สำยพลำธิกำร เป็ นไปตำมแบบที่ทำง รำชกำรกำหนดโดย กองซ่ อมบำรุง กรม
พลำธิกำรทหำรบก บันทึกรำยกำรซ่ อมบำรุงโดยละเอียดทุกครั ง้ เมื่อทำกำรซ่ อมเสร็จแล้ ว สำหรับ
หน่ วยรับกำรสนับสนุนคงดำเนินกำรบันทึก ในกรณีท่ ซี ่ อมหรื อจ้ ำงซ่ อมเอง
๒๐.๖ กำรตรวจสภำพและดำเนินกำรซ่ อมบำรุง
๒๐.๖.๑ เจ้ ำหน้ ำที่ตรวจสภำพของ กองซ่ อมบำรุง กรมพลำธิกำรทหำรบก
ทำกำรตรวจสภำพทำงเทคนิคโดยละเอียด เพื่อทรำบสำเหตุแห่ งกำรชำรุดชิน้ ส่ วนซ่ อม และวัสดุ
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ซ่ อมที่ต้องใช้ ในกำรซ่ อม ประมำณเวลำ และแรงงำนในกำรซ่ อม รวมทัง้ ข้ อเสนอแนะอื่น ๆ ที่จะ
เป็ นประโยชน์ ต่อกำรพิจำรณำสั่งกำรซ่ อม เสนอต่ อผู้อำนวยกำร กองซ่ อมบำรุ ง กรมพลำธิกำร
ทหำรบก
๒๐.๖.๒ ผู้อำนวยกำร กองซ่ อมบำรุ ง กรมพลำธิกำรทหำรบก สั่งกำรซ่ อม
เมื่อได้ พจิ ำรณำแล้ ว เห็นว่ ำกำรชำรุดนัน้ สำมำรถซ่ อมได้ ค้ ุมค่ ำ
๒๐.๖.๓ ยุทโธปกรณ์ สำยพลำธิกำร อื่น นอกเหนือจำกที่กล่ ำวมำแล้ ว
เช่ น รองในหมวกเหล็ก กระโจมบุคคล เข็มขัดสนำม ตู้รองเตียง ให้ ดำเนินกำรดังนี ้
๒๐.๖.๓.๑ เจ้ ำหน้ ำที่ตรวจสภำพของ กองซ่ อมบำรุง กรม
พลำธิกำรทหำรบก ทำกำรตรวจสภำพในขัน้ ต้ น กล่ ำวคือ จะตรวจสอบยอดจำนวนที่ส่งซ่ อมว่ ำ
ซ่ อมได้ ค้ ุมค่ ำ หรือซ่ อมได้ ไม่ ค้ ุมค่ ำ แล้ วมอบยุทโธปกรณ์ สำยพลำธิกำร ที่ซ่อมได้ ค้ ุมค่ ำให้
เจ้ ำหน้ ำที่รับยุทโธปกรณ์ รับไว้ ส่ วนยุทโธปกรณ์ ท่ ีซ่อมได้ ไม่ ค้ ุมค่ ำ ให้ หน่ วยรับกลับไปดำเนินกำร
จำหน่ ำยเอง ตำมระเบียบกองทัพบกว่ ำด้ วยกำรจำหน่ ำยสิ่งอุปกรณ์ พ.ศ.๒๕๓๙
๒๐.๖.๓.๒ กำรคืนยุทโธปกรณ์ สำยพลำธิกำร ที่ซ่อมได้ ไม่ ค้ ุมค่ ำ
ให้ หน่ วยรับกลับคืนไปจำหน่ ำย กองซ่ อมบำรุง กองซ่ อมบำรุง กรมพลำธิกำรทหำรบก จะต้ อง
บันทีึกรับรองกำรชำรุดซ่ อมได้ ไม่ ค้ ุมค่ ำในใบส่ งซ่ อมและรับของ (สีชมพู) ให้ หน่ วยไว้ เป็ น
หลักฐำนประกอบกำรจำหน่ ำยด้ วย ส่ วนตัวยุทโธปกรณ์ สำยพลำธิกำร ที่ชำรุดจะต้ องทำ
เครื่องหมำยไว้ ให้ ทรำบว่ ำ ได้ เคยรับรองกำรซ่ อมไม่ ค้ ุมค่ ำให้ แล้ ว
๒๐.๗ ข้ อพิจำรณำในกำรซ่ อมร่ มและสิ่งอุปกรณ์ ส่งทำงอำกำศ จะต้ องนำรำคำ
ของกำรซ่ อม, อำยุประจำกำร, จำนวน และขนำดของแผล ที่ฉีกขำดเมื่อซ่ อมแล้ วจะคุ้มค่ ำหรือไม่
๒๐.๗.๑ รำคำของกำรซ่ อม
๒๐.๗.๑.๑ กำรซ่ อมจะเสียเงินมำกน้ อยขึน้ อยู่กับกำรประหยัด
๒๐.๗.๑.๒ รำคำสูงสุดในกำรซ่ อม คิดเป็ นค่ ำเฉลี่ยจำกรำคำ
อุปกรณ์ ทงั ้ หมดที่ใช้ ซ่อม
๒๐.๗.๑.๓ กำรซ่ อมระดับหน่ วย กำรซ่ อมแต่ ละครัง้ ใน ๑ รำยกำร
ต้ องคิดไม่ เกิน ๖ คน ต่ อ ๑ ช.ม.
๒๐.๗.๒ รำคำกำรซ่ อมร่ มบุคคล
๒๐.๗.๒.๑ กำรซ่ อมเพดำนร่ มบุคคลกระโดด ให้ ขนึ ้ อยู่กับอำยุกำร
ใช้ งำนของร่ ม (จำนวนครั ง้ กำรกระโดด)
๒๐.๗.๒.๒ ปี สุดท้ ำยของอำยุเพดำนร่ ม ค่ ำของกำรซ่ อมให้
เพียง ๕ %
๒๐.๗.๒.๓ รำคำกำรซ่ อมร่ ม และสิ่งอุปกรณ์ ส่งทำงอำกำศ อื่น ๆ
ไม่ เกิน ๖๕ % ของกำรซ่ อมแต่ ละครัง้
๒๐.๗.๓ ขีดจำกัดกำรชุน กำรปะเพดำนร่ ม
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๒๐.๗.๓.๑ ร่ มบุคคล, ร่ มช่ วย ชุนได้ ไม่ เกิน ๓ แห่ ง ต่ อ ๑ ส่ วน ของ
ผืนผ้ ำ (SECTION ) และรอยฉีกขำด ต้ องไม่ เกิน ๑/๒ นิว้
๒๐.๗.๓.๒ ร่ มบุคคล, ร่ มช่ วยปะได้ ๒ แห่ งต่ อ ๑ ส่ วน เพดำนร่ ม
(GORE) และรอยฉีกขำดใหญ่ ท่ สี ุดไม่ เกิน ๙ ๑/๒ นิว้ จะต้ องปะด้ ำนในของเพดำนร่ ม เมื่อปะ
เสร็จแล้ วต้ องไม่ เกิน ๑๒ นิว้
๒๐.๗.๔ อำยุประจำกำรของร่ มบุคคลกระโดด
๒๐.๗.๔.๑ เพดำนร่ มบุคคลมีอำยุ ๑๐ ปี นับตัง้ แต่ วันที่ผลิต หรื อ
เมื่อใช้ กระโดดครบ ๑๐๐ ครัง้
๒๐.๗.๔.๒ ร่ มนำ , ชุดสำยรัดตัวและสำยโยงที่ทำด้ วยไนล่ อนมี
อำยุ ๑๐ ปี นับแต่ วันผลิต
๒๐.๗.๔.๓ ร่ มทิง้ ของและอุปกรณ์ ส่งทำงอำกำศอื่น ๆ ไม่ ได้
กำหนดอำยุกำรใช้ งำนไว้ แต่ อำจจะเสื่อมสภำพตำมกำรใช้ งำนได้ แต่ ก่อนที่จะนำสิ่งต่ ำง ๆ
เหล่ ำนีไ้ ปใช้ งำนจะต้ องได้ รับกำรตรวจอย่ ำงใกล้ ชิดว่ ำอยู่ในสภำพเรี ยบร้ อยและพร้ อมที่จะใช้ งำน
ได้ หรือไม่ เท่ ำนัน้
๒๐.๘ กำรดำเนินกำรต่ อยุทโธปกรณ์ สำยพลำธิกำร ชำรุดซ่ อมได้ ไม่ ค้ ุมค่ ำ ให้
กองซ่ อมบำรุง กรมพลำธิกำรทหำรบก รำยงำน กรมพลำธิกำรทหำรบก เพื่อแจ้ งให้ หน่ วยส่ งซ่ อม
ทรำบและให้ หน่ วยดำเนินกำรขออนุมัตจิ ำหน่ ำยเองตำมระเบียบกองทัพบกว่ ำด้ วยกำรจำหน่ ำย
สิ่งอุปกรณ์ พ.ศ.๒๔๓๙ และหรื อฉบับที่ปรับปรุ งกำรขออนุมัตจิ ำหน่ ำยของหน่ วยส่ งซ่ อมให้ ระบุ
เกี่ยวกับเลขที่ใบส่ งซ่ อมที่ กองซ่ อมบำรุง กรมพลำธิกำรทหำรบก ลงควำมเห็นว่ ำซ่ อมได้ ไม่ ค้ ุมค่ ำ
และซำกดสิ่งอุปกรณ์ สำยพลำธิกำรชำรุดได้ ส่งคืน กรมพลำธิกำรทหำรบกแล้ ว
๒๐.๙ กำรส่ งคืนยุทโธปกรณ์ สำยพลำธิกำรที่ซ่อมเสร็จแล้ ว
๒๐.๙.๑ ก่ อนส่ งคืนยุทโธปกรณ์ สำยพลำธิกำรที่ซ่อมเสร็จแล้ วเจ้ ำหน้ ำที่
ตรวจสภำพ กองซ่ อมบำรุ ง กรมพลำธิกำรทหำรบก จะต้ องทำกำรตรวจสภำพครัง้ สุดท้ ำยโดย
ละเอียด เพื่อให้ เป็ นที่เชื่อว่ ำได้ ซ่อมรำยกำรที่ชำรุดเรียบร้ อยแล้ ว จะได้ ทำกำรทดสอบกำรทำงำน
ของยุทโธปกรณ์ สำยพลำธิกำร นัน้ ว่ ำสำมำรถทำงำนได้ ตำมมำตรฐำนที่กำหนด แล้ วลงนำม
รับรองกำรตรวจสภำพครั ง้ สุดท้ ำยด้ ำนหลัง ของป้ำยประจำยุทโธปกรณ์ ส่งซ่ อมตำม ผนวก ข.
๒๐.๙.๒ กองซ่ อมบำรุง กรมพลำธิกำรทหำรบก ดำเนินกำรจัดบรรจุหีบ
ห่ อยุทโธปกรณ์ นัน้ ๆ ให้ เรียบร้ อย โดยเสนองบประมำณไว้ ในงบปกติของทุกปี (แผนงำน
ประจำปี ) แล้ วดำเนินกำรตำมระเบียบ กองทัพบก ว่ ำด้ วยกำรรับและสิ่งอุปกรณ์ พ.ศ.๒๕๐๐
กล่ ำวคือ
๒๐.๙.๒.๑ หน่ วยมำรับเอง ให้ กองซ่ อมบำรุ ง กรมพลำธิกำร
ทหำรบก รับใบส่ งซ่ อมและรับของ (ทบ.๔๖๘ - ๓๑๑ ) (สีชมพู) ซึ่งหน่ วยนำมำเปลี่ยนใบส่ งซ่ อม
และสั่งงำน (ทบ.๔๖๘ - ๓๑๑) ฉบับที่ ๒ (สีเหลือง) แล้ วมอบยุทโธปกรณ์ สำยพลำธิกำร และซอง
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ประวัตยิ ุทธภัณฑ์ ประจำหน่ วย (ทบ.๔๖๘ - ๓๗๘) (ถ้ ำมี) ให้ หน่ วยรับไปโดยมีหลักฐำน ส่ งมอบ
หำกหน่ วยไม่ มำรับตำม วัน เวลำ ที่กำหนดไว้ ให้ บันทึกในใบส่ งซ่ อมและสั่งงำน ฉบับที่ ๓ และ ๔
เพื่อเป็ นข้ อมูล
๒๐.๙.๒.๒ ส่ งทำงสำนักงำนขนส่ งให้ กองซ่ อมบำรุง กรม
พลำธิกำรทหำรบก ส่ งใบส่ งซ่ อมและสั่งงำน ( ทบ.๔๖๘ - ๓๑๑ )ฉบับที่ ๒ (สีเหลือง) สมุดประวัติ
ยุทโธปกรณ์ สำยพลำธิกำร และซองประวัตยิ ุทธภัณฑ์ ประจำหน่ วย (ทบ.๔๖๘ - ๓๗๘ ) (ถ้ ำมี) กับ
เอกสำรเกี่ยวกับกำรส่ ง และรับสิ่งอุปกรณ์ ไปพร้ อมกับยุทโธปกรณ์ สำยพลำธิกำร ที่ซ่อมแล้ ว
ตลอดจนติดตำมและประสำนกับหน่ วยส่ งซ่ อม เพื่อขอรับใบส่ งซ่ อม และรับของ (สีชมพู) พร้ อม
เอกสำรต่ ำง ๆ คืน
๒๐.๙.๒.๓ กำรส่ งยุทโธปกรณ์ สำยพลำธิกำร ที่ซ่อมเสร็จแล้ วให้
กองยกกระบัตร กรมพลำธิกำรทหำรบก เพื่อเพิ่มระดับของคลังให้ ดำเนินกำรส่ งมอบโดยใช้
เอกสำร แบบ รง.๓๘ (ทบ. ๔๐๐ - ๕๐๐ ) เป็ นหลักฐำนเมื่อ กองยกกระบัตร กรมพลำธิกำร
ทหำรบก ได้ รับของไว้ แล้ วให้ ดำเนินกำรเช่ นเดียวกับยุทโธปกรณ์ ท่ ไี ด้ รับจำกกำรคืนจำกหน่ วย
๒๐.๑๐ กำรซ่ อมเล็กน้ อย คือ กำรที่หน่ วยขึน้ ตรงของ กรมพลำธิกำรทหำรบก นำ
ยุทโธปกรณ์ สำยพลำธิกำร มำขอรับบริกำรซ่ อม ณ กองซ่ อมบำรุง กรมพลำธิกำรทหำรบก โดย
กองซ่ อมบำรุง กรมพลำธิกำรทหำรบก พิจำรณำเห็นว่ ำเป็ นกำรซ่ อมที่ใช้ เวลำ วัสดุซ่อม และ
งบประมำณ ไม่ มำกให้ ดำเนินกำรได้ โดยผู้ขอรั บกำรสนับสนุน บันทึกคำขอในแบบรำยงำนผล
กำรซ่ อมเล็กน้ อย ตำมแบบ ผนวก ค. หำกจะต้ องเปลี่ยนชิน้ ส่ วนซ่ อม ต้ องส่ งซ่ อมโดย ทำใบส่ ง
ซ่ อมและสั่งงำน ตำมหลักเกณฑ์ ท่ กี ล่ ำวมำแล้ ว
ข้ อ ๒๑ กำรซ่ อมบำรุง ณ หน่ วยรับกำรสนับสนุน หรือที่ซ่ ึงยุทโธปกรณ์ สำยพลำธิกำร
ตัง้ อยู่ จะดำเนินกำรส่ งชุดซ่ อมเคลื่อนที่ออกไปปฏิบัตกิ ำรซ่ อมบำรุ งสนับสนุนหน่ วยใน ๒
ลักษณะคือ กำรจัดตำมคำขอเป็ นครัง้ ครำว และกำรจัดสนับสนุนเป็ นพืน้ ที่
๒๑.๑ กำรจัดชุดซ่ อมตำมคำขอเป็ นครัง้ ครำว เป็ นกำรจัดชุดซ่ อมเคลื่อนที่ไป
สนับสนุนหน่ วยโดยมี จำนวนช่ ำงซ่ อม และระยะเวลำในกำรซ่ อมจำกัด โดยปกติแล้ วจะจัดไป
เพื่อซ่ อมบำรุงยุทโธปกรณ์ หนัก สำยพลำธิกำร เช่ น เครื่องซักผ้ ำของโรงพยำบำล, รถยก, รถลำก
จูงใช้ งำนคลัง ปั ้มนำ้ มันประจำที่, ที่เก็บเย็นประจำที่รถห้ องเย็น เป็ นต้ น ซึ่งยุทโธปกรณ์ สำย
พลำธิกำร เหล่ ำนีม้ ีขนำดใหญ่ ไม่ สะดวกกับกำรนำมำซ่ อมที่ กองซ่ อมบำรุง กรมพลำธิกำร
ทหำรบก เมื่อกองซ่ อมบำรุง กรมพลำธิกำรทหำรบก ได้ รับคำขอหรือใบส่ งซ่ อมและสั่งงำน
(ล่ วงหน้ ำ) และพิจำรณำแล้ วเห็นว่ ำสมควรไปซ่ อมให้ ณ ที่ตงั ้ ของหน่ วยรับกำรสนับสนุน หรือ ณ
ที่ยุทโธปกรณ์ สำยพลำธิกำรนัน้ ตัง้ อยู่ กองซ่ อมบำรุ ง กรมพลำธิกำรทหำรบก ต้ องขออนุมัตจิ ำก
เจ้ ำกรมพลำธิกำรทหำรบก เสียก่ อนแล้ ว จึงจะดำเนินกำรดังนี ้
๒๑.๑.๑ จัดชุดซ่ อมเคลื่อนที่ ซึ่งประกอบด้ วยหัวหน้ ำชุดและช่ ำงซ่ อมที่มี
ควำมสำมำรถในกำรซ่ อมยุทโธปกรณ์ สำยพลำธิกำรนัน้ เท่ ำที่จำเป็ น
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๒๑.๑.๒ จัดเตรียมชิน้ ส่ วนซ่ อม และวัสดุซ่อม โดยให้ หัวหน้ ำแผนกซ่ อม
ยุทโธปกรณ์ หนัก สำยพลำธิกำร หรือ หัวหน้ ำแผนกซ่ อมยุทโธปกรณ์ เบำ สำยพลำธิกำร แล้ วแต่
กรณีพจิ ำรณำยืมไปเพื่อทำกำรซ่ อมบำรุงในครัง้ นัน้ ให้ เป็ นกำรเพียงพอ
๒๑.๑.๓ จัดทำเอกสำรที่เกี่ยวข้ องให้ หัวหน้ ำชุด นำไปคือ
๒๑.๑.๓.๑ ใบส่ งตัวช่ ำงซ่ อมเพื่อเสนอต่ อ ผู้บังคับหน่ วยรั บกำร
สนับสนุนใน วัน เวลำ ที่ไปถึง แบบใบส่ งตัวช่ ำงซ่ อม ตำม ผนวก ง.
๒๑.๑.๓.๒ ใบแจ้ งผลกำรปฏิบัตงิ ำน แบบใบแจ้ งผลกำรปฏิบัตงิ ำน
นีน้ อกจำกแสดงผลกำรปฏิบัตงิ ำนของชุดซ่ อมเคลื่อนที่แล้ วจะแสดงรำยกำร และจำนวน ชิน้ ส่ วน
ซ่ อม หรื อวัสดุซ่อมที่ได้ ให้ ไปใช้ ในกำรซ่ อมครั ง้ นัน้ ด้ วย โดยให้ หัวหน้ ำชุดซ่ อมเคลื่อนที่ เสนอให้ ผ้ ู
บังคับหน่ วยรับกำรสนับสนุน ลงนำมรับรองผลกำรปฏิบัตงิ ำนและจำนวนชิน้ ส่ วนซ่ อมและวัสดุ
ซ่ อมทีใช้ แบบใบแจ้ งผลกำรปฏิบัตงิ ำนตำม ผนวก จ.
๒๑.๑.๔ ใบแจ้ งผลกำรปฏิบัตงิ ำน ตำมข้ อ ๒๑.๑.๓.๒ ให้ จัดทำขัน้ ๔ ฉบับ
สำหรับ
๒๑.๑.๔.๑ คู่ฉบับ ๑ ฉบับ
๒๑.๑.๔.๒ มอบให้ หน่ วยรั บกำรสนับสนุนเป็ นหลักฐำน หรือเป็ น
ข้ อมูลในกำรบันทึกประวัตยิ ุทโธปกรณ์ สำยพลำธิกำร ๑ ฉบับ
๒๑.๑.๔.๓ หัวหน้ ำชุดซ่ อมเคลื่อนที่ นำกลับมำรำยงำนตำมสำย
กำรบังคับบัญชำ และเพื่อหักล้ ำงใบยืม (ตำมข้ อ ๑๙.๑.๒) ๒ ฉบับ
๒๑.๑.๕ ชิน้ ส่ วนซ่ อมที่ชำรุ ด ให้ หน่ วยรับกำรสนับสนุน นำส่ งยังตำบล
รวบรวมสิ่งอุปกรณ์ จำหน่ ำยที่รับผิดชอบในพืน้ ที่นัน้
๒๑.๒ จัดชุดซ่ อมสนับสนุน เป็ นพืน้ ที่ กำรจัดชุดซ่ อมเคลื่อนที่ออกไปสนับสนุนใน
ลักษณะนี ้ เพื่อที่จะช่ วยเหลือกำรซ่ อมบำรุงของหน่ วยซ่ อมบำรุงในระดับที่ต่ำกว่ ำ หรือให้ กำร
สนับสนุนแก่ หน่ วยใช้ ท่ ไี ม่ มีหน่ วยซ่ อมบำรุ งให้ กำรสนับสนุน โดยจัดช่ ำงซ่ อมอกไปปฏิบัตจิ ำนวน
มำกมีระยะเวลำนำนกว่ ำกำรปฏิบัตงิ ำนของขุดซ่ อม ตำมคำขอเป็ นครัง้ ครำวตำมข้ อ ๑๙.๑ กำร
ซ่ อมอำจจะดำเนินกำรให้ หลำย ๆ หน่ วยในพืน้ ที่นัน้ ๆ และสำมำรถซ่ อมยุทโธปกรณ์ สำย
พลำธิกำร ได้ หลำยรำยกำร ส่ วนใหญ่ จะเป็ นยุทโธปกรณ์ เบำ สำยพลำธิกำร เช่ น เครื่องพิมพ์ ดีด
เครื่องอัดสำเนำ, เครื่องคำนวณเลข เครื่องสนำม กระโจมต่ ำง ๆ ผ้ ำใบคลุมหลังคำรถ และผ้ ำใบ
คลุมสิ่งของ เป็ นต้ น ผู้อำนวยกำรกองซ่ อมบำรุ ง กรมพลำธิกำรทหำรบก เป็ นผู้พจิ ำรณำขออนุมัติ
เจ้ ำกรมพลำธิกำรทหำรบก และรำยงำนว่ ำสมควรที่จะจัดชุดซ่ อมเคลื่อนที่ออกไปสนับสนุน ณ
พืน้ ที่ใด หน่ วยใดบ้ ำง จำนวนช่ ำงซ่ อมและกำหนดระยะเวลำกำรปฏิบัติงำน โดยเสนอเป็ น
แผนงำนประจำปี ในแต่ ละปี งบประมำณ เมื่อได้ รับอนุมัตแิ ล้ วจึงดำเนินกำรดังนี ้
๒๑.๒.๑ จัดชุดซ่ อมเคลื่อนที่ให้ มีจำนวนช่ ำงซ่ อมเพียงพอแก่ กำร
สนับสนุนหน่ วยในครัง้ นัน้
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๒๑.๒.๒ จัดเตรียมชิน้ ส่ วนซ่ อมและวัสดุซ่อมโดย หัวหน้ ำแผนกซ่ อม
ยุทโธปกรณ์ เบำ สำยพลำธิกำร กองซ่ อมบำรุง กรมพลำธิกำรทหำรบก พิจำรณำยืมไปใช้ ให้
เพียงพอ สำหรับกำรปฏิบัตงิ ำน
๒๑.๒.๓ กำรดำเนินกำรซ่ อม เช่ น กำรทำเอกสำรกำรส่ งซ่ อมและกำรส่ ง
ยุทโธปกรณ์ สำยพลำธิกำร เข้ ำซ่ อมกำรตรวจสภำพ และกำรดำเนินกำรซ่ อม กำรดำเนิ นกำรต่ อ
ยุทโธปกรณ์ สำยพลำธิกำร ที่ซ่อมไม่ ค้ ุมค่ ำกำรส่ งคืนยุทโธปกรณ์ สำยพลำธิกำรที่ซ่อมเสร็จแล้ ว
คงปฏิบัตเิ ช่ นเดียวกับกำรซ่ อมบำรุง ณ กองซ่ อมบำรุง กรมพลำธิกำรทหำรบกตำมข้ อ ๑๘ โดย
อนุโลม
๒๑.๓ ชิน้ ส่ วนซ่ อมที่ชำรุดสำมำรถซ่ อมคืนสภำพได้ (ตำม ผนวก ฉ.) เมื่อได้
เปลี่ยนใหม่ แล้ วคงดำเนินกำรตำมข้ อ ๒๑.๑.๕
๒๑.๔ กำรจัดชุดซ่ อมเคลื่อนที่ ตำมข้ อ ๑๙.๑ และ ๑๙.๒ ให้ จัดหัวหน้ ำชุดซ่ อม ๑
นำย รองหัวหน้ ำชุดซ่ อม ๑ นำย และให้ หัวหน้ ำชุดซ่ อม มีหน้ ำที่ดังนี ้
๒๑.๔.๑ ปกครองบังคับบัญชำเจ้ ำหน้ ำที่ และช่ ำงซ่ อมที่ออกไปปฏิบัตงิ ำน
ในชุดซ่ อมเคลื่อนที่นัน้
๒๑.๔.๒ พิจำรณำสั่งกำรซ่ อม รวมทัง้ สั่งกำรใช้ ชิน้ ส่ วน และวัดสุซ่อมได้
ตำมควำมเหมำะสม
๒๑.๔.๓ รำยงำนผลกำรซ่ อมตำมสำยกำรบังคับบัญชำ จนถึงกรม
พลำธิกำรทหำรบก เมื่อเสร็จภำรกิจแล้ ว
ข้ อ ๒๒ กำรจ้ ำงซ่ อมยุทโธปกรณ์ สำยพลำธิกำร
ยุทโธปกรณ์ สำยพลำธิกำร รำยกำรใดสมควรที่จะจ้ ำงซ่ อม ให้ อยู่ในดุลยพินิจ
ของ ผู้อำนวยกำรกองซ่ อมบำรุ ง กรมพลำธิกำรทหำรบก เป็ นผู้พจิ ำรณำและดำเนินกำรดังนี ้
๒๒.๑ รำยงำนขออนุมัตจิ ้ ำงซ่ อมต่ อ เจ้ ำกรมพลำธิกำรทหำรบก
๒๒.๒ เมื่อได้ รับอนุมัตจิ ้ ำงซ่ อมแล้ ว ให้ ประสำนกับกองจัดหำ กรมพลำธิกำร
ทหำรบก เกี่ยวกับกำรส่ งมอบยุทโธปกรณ์ สำยพลำธิกำรนัน้ ๆ ให้ กับผู้รับจ้ ำง
๒๒.๓ รับฝำกยุทโธปกรณ์ สำยพลำธิกำร ที่จ้ำงซ่ อมเสร็จแล้ วคืนพร้ อมให้ ควำม
ช่ วยเหลือ คณะกรรมกำรตรวจรับพัสดุหรือคณะกรรมกำรตรวจกำรจ้ ำง
๒๒.๔ เมื่อคณะกรรมกำรตรวจรับพัสดุหรือคณะกรรมกำรตรวจกำรจ้ ำงได้ ทำกำร
ตรวจแล้ ว ให้ ทำกำรบันทึกประวัติ ยุทโธปกรณ์ สำยพลำธิกำร (ถ้ ำมี) แล้ วส่ งคืนหน่ วยรับกำร
สนับสนุน โดยดำเนินกำรเช่ นเดียวกับกำรดำเนินกำรซ่ อมบำรุง ณ กองซ่ อมบำรุง กรมพลำธิกำร
ทหำรบก
ข้ อ ๒๓ กำรโอนงบประมำณให้ หน่ วยดำเนินกำรจ้ ำงซ่ อมเองในท้ องถิ่น หรื อให้ หน่ วย
ซ่ อมเองในท้ องถิ่น

16
๒๓.๑ กำรโอนงบประมำณให้ หน่ วยจัดซือ้ วัสดุซ่อมในท้ องถิ่น โดยปกติจะโอนให้
หน่ วยสนับสนุนในส่ วนภูมิภำค ได้ แก่ จังหวัดทหำรบก มณฑลทหำรบก หรื อกองบัญชำกำรช่ วย
รบ ดำเนินกำรจัดหำให้ กองทหำรพลำธิกำรกองพล กองทหำรพลำธิกำรส่ งกำลังทำงอำกำศ กอง
พันซ่ อมบำรุง กองบัญชำกำรช่ วยรบ หรือ กองพันซ่ อมบำรุงกรมสนับสนุน ในกรณีต่อไปนี ้
๒๓.๑.๑ เป็ นกำรแก้ ปัญหำเฉพำะหน้ ำ ในกรณีหน่ วยรับงบประมำณซ่ อม
บำรุง สำหรับจัดหำวัสดุซ่อมประจำปี ไม่ เพียงพอ หรือมีปัญหำในกำรจัดหำ
๒๓.๑.๒ วัสดุซ่อมทีหน่ วยต้ องกำร กรมพลำธิกำรทหำรบก ไม่ มี
ของคงคลัง และหน่ วยสำมำรถจัดหำได้ เองในท้ องถิ่น
๒๓.๑.๓ เหมำะสมและสอดคล้ องกับผลกำรซ่ อมบำรุ งและสถำนภำพวัสดุ
ซ่ อมของหน่ วยที่หน่ วยใช้ ได้ รำยงำน กรมพลำธิกำรทหำรบก หรือจำกกำรตรวจสอบจำก
เจ้ ำหน้ ำที่ของ กรมพลำธิกำรทหำรบก
๒๓.๒ กำรโอนงบประมำณให้ หน่ วยจ้ ำงซ่ อมเองในท้ องถิ่น หำกหน่ วยใช้ ท่ ไี ม่ ใช่
หน่ วยถืองบประมำณ กรมพลำธิกำรทหำรบก จะโอนงบประมำณไปให้ หน่ วยถืองบประมำณ เช่ น
หน่ วยส่ งกำลังบำรุงในพืน้ ที่ ได้ แก่ มณฑลทหำรบก จังหวัดทหำรบก ดำเนินกำรจ้ ำงซ่ อมได้ ใน
กรณีต่อไปนี ้
๒๓.๒.๑ หน่ วยมีควำมจำเป็ นเร่ งด่ วน ที่จะต้ องใช้ ยุทโธปกรณ์ หำกส่ งซ่ อม
ตำมสำยงำนกำรซ่ อมบำรุ งอำจล่ ำช้ ำทำให้ เสียภำรกิจ
๒๓.๒.๒ สำมำรถดำเนินกำรจ้ ำงซ่ อมเองได้ ในท้ องถิ่น
๒๓.๒.๓ ได้ รับกำรเสนอแนะจำกเจ้ ำหน้ ำที่ตรวจสภำพ ของกองซ่ อมบำรุง
กรมพลำธิกำรทหำรบก ซึ่งอำจจัดส่ งไปตรวจสภำพเพื่อเป็ นข้ อมูลประกอบกำรพิจำรณำเพิ่มเติม
๒๓.๓ กำรดำเนินกำรขอรั บกำรสนับสนุนงบประมำณของหน่ วย
๒๓.๓.๑ หน่ วยใช้ รำยงำนขอรับกำรสนับสนุนตำมสำยงำนกำรซ่ อมบำรุ ง
ถึงกรมพลำธิกำรทหำรบก โดยชีแ้ จงเหตุผลควำมจำเป็ น ตำมข้ อ ๒๓.๒ พร้ อมแนบใบเสนอรำคำ
วัสดุ หรือค่ ำจ้ ำงซ่ อมของบริษัทห้ ำงร้ ำนในท้ องถิ่นมำด้ วย โดยใช้ ใบเสนอรำคำอย่ ำงน้ อย ๒ รำย
พร้ อมทัง้ สำเนำใบเบิก หรื อหลักฐำนแสดงกำรได้ มำของยุทโธปกรณ์ นัน้ ๆ และสำเนำประวัติ
(ถ้ ำมี) เพื่อที่จะใช้ ประกอบกำรพิจำรณำ ในขัน้ ตอนกำรตรวจสอบและเมื่อได้ รับงบประมำณให้
ดำเนินกำรจัดซือ้ หรือจ้ ำงซ่ อมเรียบร้ อยแล้ ว ส่ งสำเนำผลกำรดำเนินกำรให้
กรมพลำธิกำรทหำรบก
๒๓.๓.๒ หน่ วยสนับสนุน ตรวจสอบและบันทึกควำมเห็นตำมที่หน่ วยใช้
เสนอควำมต้ องกำร แล้ วรำยงำนตำมสำยงำนเพื่อขอรับกำรสนับสนุนงบประมำณมำยัง กรม
พลำธิกำรทหำรบก
๒๓.๓.๓ กรณีท่ ี หน่ วยสนับสนุน เป็ นผู้เสนอควำมต้ องกำรงบประมำณ
หำกเป็ นกำรจัดหำวัสดุซ่อมหรือจ้ ำงซ่ อมยุทโธปกรณ์ รำยกำรใดรำยกำรหนึ่ง จะดำเนินกำรให้
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ตำมข้ อพิจำรณำในข้ อ ๒๒.๒ สำหรับจัดหำวัสดุซ่อมเพิ่มเติมจำกงบประมำณประจำปี ให้ แนบ
บัญชีวัสดุท่ จี ัดหำในรอบปี มำด้ วย
๒๓.๔ กำรโอนงบประมำณให้ หน่ วยรับกำรสนับสนุน
๒๓.๔.๑ กรมพลำธิกำรทหำรบก จะพิจำรณำใช้ วิธีกำรโอนงบประมำณไป
ให้ หน่ วยดำเนินกำรเอง ในกรณีจำเป็ นจริง ๆ เท่ ำนัน้
๒๓.๔.๒ กรมพลำธิกำรทหำรบก จะใช้ วิธีจ่ำยวัสดุคงคลัง หรื อดำเนินกำร
จัดหำแล้ ว จ่ ำยให้ หน่ วยซึ่งเป็ นกำรสะดวกรวดเร็ว และได้ วัสดุซ่อมที่มีคุณภำพมำตรฐำนที่
กำหนด
๒๓.๔.๓ กองซ่ อมบำรุง กรมพลำธิกำรทหำรบก ตรวจสอบและพิจำรณำ
ควำมเหมำะสม รำยงำนขอให้ โอนงบประมำณไปให้ หน่ วยดำเนินกำรซ่ อมเองผ่ ำนกองส่ งกำลัง
บำรุง กรมพลำธิกำรทหำรบก พิจำรณำควำมเหมำะสมอีกครัง้
๒๓.๔.๔ กองปลัดบัญชี กรมพลำธิกำรทหำรบก ดำเนินกำรรำยงำนขอ
อนุมัติ เจ้ ำกรมพลำธิกำรทหำรบก เพื่อโอนงบประมำณไปให้ หน่ วยดำเนินกำรในกรณีท่ หี น่ วย
ขอรับกำรสนับสนุน มิใช่ หน่ วยถืองบประมำณ ให้ โอนงบประมำณไปให้ หน่ วยที่เป็ นหน่ วยถือ
งบประมำณ ซึ่งหน่ วยรั บกำรสนับสนุนตัง้ อยู่ในพืน้ ที่ พร้ อมแจ้ งให้ หน่ วยรั บกำรสนับสนุนทรำบ
ด้ วย
๒๓.๔.๕ เมื่อหน่ วยใช้ หน่ วยซ่ อมบำรุงสนับสนุนโดยตรง และหน่ วยซ่ อม
บำรุงสนับสนุนได้ รับกำรสนับสนุนกำรซ่ อมบำรุงหรื อวัสดุซ่อมเรียบร้ อยแล้ ว ให้ รำยงำน กรม
พลำธิกำรทหำรบก ตำมสำยกำรซ่ อมบำรุง เพื่อควบคุมสถำนภำพวัสดุ และบันทึกประวัตกิ ำร
ซ่ อมต่ อไป

ตอนที่ ๖
กำรรำยงำน กำรควบคุม และกำรตรวจ
กำรรำยงำน กำรควบคุม และกำรตรวจกำรซ่ อมยุทโธปกรณ์ สำยพลำธิกำร เพื่อ
ตรวจสอบ และควบคุมระบบกำรซ่ อมบำรุง ว่ ำเจ้ ำหน้ ำที่ทุกระดับได้ ปฏิบัตติ ำมระเบียบ หรือ
คำสั่งที่เกี่ยวข้ องให้ ครบถ้ วนถูกต้ องหรื อไม่
ข้ อ ๒๔ กำรรำยงำน
๒๔.๑ กำรรำยงำนผลกำรซ่ อมประจำเดือน (ผนวก ช.) เพื่อให้ ทรำบสถำนภำพใน
รอบ ๑ เดือน มีกำรซ่ อมอุปกรณ์ สำยพลำธิกำร ไปจำนวนเท่ ำใด ยังค้ ำงกำรซ่ อมอยู่จำนวน
เท่ ำใด โดยรำยงำน เจ้ ำกรมพลำธิกำรทหำรบก ผ่ ำน กองส่ งกำลังบำรุ ง กรมพลำธิกำรทหำรบก
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๒๔.๒ กำรรำยงำนผลกำรซ่ อมประจำเดือนให้ ทรำบสถำนภำพในรอบ ๖ เดือน
เป็ นกำรรำยงำนตำมวงรอบ เพื่อให้ ทรำบผลกำรซ่ อมบำรุง ว่ ำได้ ดำเนินกำรซ่ อมบำรุงไปแล้ ว
เท่ ำใด โดยรำยงำนเจ้ ำกรมพลำธิกำรทหำรบก ผ่ ำน กองส่ งกำลังบำรุ ง กรมพลำธิกำรทหำรบก
๒๔.๓ กำรรำยงำนผลกำรซ่ อมประจำเดือนให้ ทรำบ สถำนภำพในรอบ ๑ ปี เป็ น
กำรรำยงำนสถิตกิ ำรซ่ อม และกำรดำเนินงำนตำมภำรกิจในรอบปี ที่ผ่ำนมำให้ กองปลัดบัญชี
กรมพลำธิกำรทหำรบก เพื่อจัดทำเป็ นรำยงำนประจำปี ของ กรมพลำธิกำรทหำรบก ต่ อไป
ข้ อ ๒๕ กำรควบคุม
กองซ่ อมบำรุง กรมพลำธิกำรทหำรบก ควบคุมกำรปฏิบัตงิ ำนให้ เป็ นไปตำม
แผนงำนประจำปี และแผนงำนระหว่ ำงปี

ข้ อ ๒๖ กำรตรวจ
ผู้อำนวยกำรกองซ่ อมบำรุ ง กรมพลำธิกำรทหำรบก ออกคำสั่งแต่ งตัง้ กรรมกำร
ตรวจสอบกำรปฏิบัตงิ ำน ประจำเดือน กำหนดให้ มีกำรตรวจทั่ว ๆ ไป ภำยในแผนก หัวหน้ ำ
แผนก จะเป็ นผู้ตรวจ ผู้อำนวยกำรกอง จะเป็ นผู้ตรวจในแต่ ละแผนก สำหรั บกำรตรวจของ
ผู้บังคับบัญชำชัน้ สูงจะมีกำรตรวจอย่ ำงเป็ นทำงกำรและไม่ เป็ นทำงกำร

ตอนที่ ๗
ข้ อกำหนดอื่น ๆ
ข้ อ ๒๗ กองส่ งกำลังบำรุ ง กรมพลำธิกำรทหำรบก กำหนดระเบียบปลีกย่ อยที่เกี่ยวกับ
กำรซ่ อมบำรุงได้ โดยไม่ ขัดกับระเบียบ และรักษำกำรให้ เป็ นไปตำมระเบียบนี ้
ประกำศ

ณ

วันที่

มีนำคม พ.ศ.๒๕๔๖

พลตรี ไพรั ช โรจนไพฑูรย์
( ไพรัช โรจนไพฑูรย์ )
เจ้ ำกรมพลำธิกำรทหำรบก
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ตอนที่ 2
กำรซ่ อมบำรุงยุทโธปกรณ์ สำย พธ.ของกองบัญชำกำรช่ วยรบกองทัพภำค
การบัญชาการช่วยรบเป็ นหน่วยในอัตราของกองทัพภาค มีหน้ าที่สนับสนุนทางการส่งกาลังบารุง
แก่หน่วยในอัตรากองทัพภาคหรื อหน่วยที่บรรจุมอบหรื อขึ ้นสมทบหรื อหน่วยอื่น ๆ ที่เข้ าปฏิบตั กิ ารในพื ้นที่
กองทัพภาคตามที่กองทัพบกกาหนด ในระบบการซ่อมบารุงในพื ้นที่และความรับผิดชอบของกองทัพภาค
นันจะมี
้ กองทัพซ่อมบารุง กองบัญชาการช่วยรบเป็ นหน่วยปฏิบตั ิการซ่อมบารุงในขันสนั
้ บสนุนส่วนรวม
ให้ กบั หน่วยสนับสนุนโดยตรงของกองพลและสนับสนุนโดยตรงให้ กบั หน่วยในพื ้นที่รับผิดชอบของ
กองทัพภาค
1. กองพันซ่อมบารุงกองบัญชาการช่วยรบ
1.1 การจัดหน่วย ประกอบด้ วยกองบังคับการและกองร้ อยกองบังคับการส่วนควบคุมการ
ซ่อม กองร้ อยซ่อมยุทโธปกรณ์ที่ 1 กองร้ อยซ่อมบารุงยุทโธปกรณ์ที่ 2 และกองร้ อยสนับสนุนการซ่อม
1.2 ภารกิจ
1.2.1 ปฏิบตั ิการซ่อมบารุงขันสนั
้ บสนุนโดยตรงและดาเนินการกู้ซอ่ มและส่งคลัง
ยุทโธปกรณ์ของหน่วยในพื ้นที่รับผิดชอบเว้ นยุทโธปกรณ์สายแพทย์ สายการสัตว์
และอากาศยาน (ระดับหน่วยสนับสนุนโดยตรงและระดับหน่วยสนับสนุนทัว่ ไป)
1.2.2 สนับสนุนการซ่อมบารุงเป็ นส่วนรวมให้ กบั หน่วยสนับสนุนโดยตรงของกองพล
( ระดับหน่วยสนับสนุนโดยตรงและระดับหน่วยสนับสนุนทัว่ ไป)
1.2.3 ให้ ความช่วยเหลือทางเทคนิคแก่หน่วยในพื ้นที่รับผิดชอบ
1.2.4 ทาหน้ าที่เป็ นตาบลรวบรวมสิ่งอุปกรณ์เพื่อการส่งคลัง
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1.3 ขีดความสามารถ
1.3.1 สามารถสนับสนุนการซ่อมบารุงยุทโธปกรณ์ของหน่วยกาลังรบได้ 2 กองพล หรื อ
มากกว่า เมื่อได้ รับการเพิ่มเติมกาลัง
1.3.2 การเคลื่อนย้ ายหน่วยกระทาได้ อย่างจากัด
1.3.3 สามารถทาการป้องกันตนเองได้ เมื่อจาเป็ น
2. กองร้ อยซ่อมยุทโธปกรณ์ที่ 1 กองพันซ่อมบารุง
กองร้ อยที่จะกล่าวถึงนี ้เป็ นหน่วยที่มีบทบาทในการปฏิบตั ิการซ่อมบารุงยุทโธปกรณ์สาย
พลาธิการโดยตรงให้ กบั หน่วยในพื ้นที่รับผิดชอบของกองทัพภาคในลักษณะของการซ่อมบารุงสนับสนุน
โดยตรง และทาการสนับสนุนการซ่อมบารุงในขันสนั
้ บสนุนส่วนรวมให้ แก่หน่วยของกองพลอีกด้ วยสวน
ความรับผิดชอบในการซ่อมบารุงในสายสื่อสารและสายวิทยาศาสตร์ ซึึงกองร้ อยซ่อมบารุงยุทโธปกรณ์
ที่ 1 ต้ องรับผิดชอบด้ วยนันจะไม่
้
ขอกล่าวถึง
กองร้ อยซ่อมบารุงยุทโธปกรณ์ที่ 1
กองบังคับการกองร้ อย

กองบังคับการหมวด

หมวดซ่อมบารุงยุทโธปกรณ์
สื่อสาร

หมวดซ่อมบารุงยุทโธปกรณ์
สายพลาธิการและวิทยาศาสตร์

ตอนตรวจ ตอนซ่อมบารุง ตอนซ่อมบารุง
วิทยุ
วิทยุถ่ายทอด
คลื่นพาห์และ
ทางสาย

ตอนซ่อมบารุงเครื่ อง
กาเนิดไฟฟ้า

ตอนซ่อมบารุงเคลื่อนที่สายสื่อสาร

กองบังคับการหมวด

ตอนซ่อมผ้ าและหนัง

ตอนซ่อมยุทโธปกรณ์
สายพลาธิการ

ตอนซ่อมยุทโธปกรณ์
สายวิทยาศาสตร์

2.1 การจัด กองร้ อยซ่อมบารุงยุทโธปกรณ์ที่ 1 ประกอบด้ วยกองบังคับการกองร้ อย
หมวดซ่อมยุทโธปกรณ์สายสื่อสารและหมวดซ่อมยุทโธปกรณ์สายพลาธิการซึง่ มีผงั การจัด ดังนี ้.2.2 ภารกิจ
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2.2.1 ปฏิบตั ิการซ่อมบารุงยุทโธปกรณ์สายวิทยาศาสตร์ , สาย
พลาธิการและสายสื่อสารทังประเภทสนั
้
บสนุนโดยตรงและสนับสนุนทัว่ ไป
2.2.2 ปฏิบตั ิการซ่อมคืนสภาพชิ ้นส่วน เพื่อส่งเข้ าสายการส่งกาลัง
2.3 ขีดความสามารถ สามารถสนับสนุนการซ่อมบารุงยุทโธปกรณ์ของหน่วยกาลังรบ
ได้ 2 กองพล หรื อมากกว่า เมื่อได้ รับการเพิ่มเติมกาลัง
3. หมวดซ่อมบารุงยุทโธปกรณ์สายพลาธิการและวิทยาศาสตร์ กองร้ อยซ่อมบารุงยุทโธปกรณ์ที่ 1
มีหน้ าที่ซอ่ มบารุงประเภทสนับสนุนโดยตรงและส่วนรวม ต่อเสื ้อผ้ า, สิ่งทอ, รองเท้ า, เครื่ องหนัง,
ยุทธภัณฑ์จกั รกล, เครื่ องโลหะสายพลาธิการและยุทโธปกรณ์ สายวิทยาศาสตร์ (เดิมเป็ นภารกิจของ
กองร้ อยพลาธิการสนับสนุนโดยตรงและเป็ นหน่วยของกองทัพบกแต่ฝากการบังคับบัญชาไว้ กบั บชร.)
3.1 การจัด หมวดซ่อมบารุงประกอบด้ วยกองบังคับการหมวด, ตอนซ่อมเสื ้อผ้ าและหนัง
ตอนซ่อมยุทโธปกรณ์สายพลาธิการ และตอนซ่อมยุทโธปกรณ์สายวิทยาศาสตร์
3.1.1 กองบังคับการหมวด เป็ นส่วนบังคับบัญชาของหมวดและดาเนินการ
กากับดูแลทัว่ ไปต่อการปฏิบตั งิ านของหมวด ผู้บงั คับหมวดจะเป็ นผู้วางแผนและควบคุมงานของสถาน
ซ่อมบารุงต่าง ๆ โดยมีผ้ บู งั คับตอนปฏิบตั กิ ารซ่อมต่าง ๆ เป็ นผู้ชว่ ยเหลือในการ
3.1.1.1 วางแผนและกาหนดตารางงานสาหรับตอนปฏิบตั กิ ารซ่อม
บารุงต่าง ๆ
3.1.1.2 เลือกที่ตงสถานซ่
ั้
อมบารุงของหมวด
3.1.1.3 กากับดูและงานซ่อม ตรวจงานซ่อมที่เสร็จแล้ วการตรวจ
แยกประเภทเพื่อกาหนดวิธีปฏิบตั ใิ นการซ่อมบารุงที่จะกระทาต่อยุทธภัณฑ์ที่รับเข้ ามาซ่อม
3.1.1.4 รับหลักฐานการซ่อม เตรี ยมคาขอและกาลังงานสาหรับ
ยุทธภัณฑ์ที่จะซ่อม
3.1.1.5 เบิกรับชิ ้นส่วนซ่อมและวัสดุที่จะนามาใช้ ในการซ่อมบารุง
3.1.1.6 วิเคราะห์และประเมินผลงานซ่อมและข้ อมูลทางเทคนิคแก่
ผู้บงั คับบัญชา
3.1.1.7 จัดหาสถิตแิ ละข้ อมูลเกี่ยวกับงานซ่อมบารุงในส่วนที่เกี่ยว
ข้ องเสนอผู้บงั คับบัญชาตามระยะเวลา
3.1.2 ตอนซ่อมผ้ าและหนัง มีหน้ าที่ในการจัดเจ้ าหน้ าที่และยุทธภัณฑ์
สาหรับการซ่อมเสื ้อผ้ า/สิ่งทอ, รองเท้ า, ผ้ าใบและเครื่ องหนังอื่น ๆ
3.1.2.1 ผู้บงั คับตอน กากับดูแลเจ้ าหน้ าที่ที่ปฏิบตั งิ านของตอนจัด
ทาดารงรักษาตารางกาหนดงานและมาตรฐานในการซ่อม กาหนดความเร่งด่วนในการซ่อมตามความ
จาเป็ นการปฏิบตั งิ านของตอนและจัดเป็ นลักษณะของโรงงานซ่อม ซึง่ จะจัดช่างซ่อม, พนักงานประจา
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ยุทธภัณฑ์และพนักงานผู้ชว่ ยช่างขึ ้นเป็ นชุด หรื อเป็ นส่วน ๆ แต่ละชุดหรื อส่วนเหล่านี ้จะปฏิบตั ิการซ่อม
บารุงต่อยุทธภัณฑ์แบบใดแบบหนึง่ โดยเฉพาะ
3.1.2.2 ช่างซ่อมผ้ าใบและหนัง มีหน้ าที่ซอ่ มบารุงผ้ าใบและหนัง
โดยใช้ เครื่ องมือชุดซ่อมผ้ าใบและหนังตามอัตราของตอนในการปฏิบตั งิ าน
3.1.2.3 ช่างซ่อมรองเท้ า จะจัดเป็ นชุดช่างซ่อมรองเท้ าโดยใช้ เครื่ อง
มือประจารถพ่วงซ่อมรองเท้ าในการปฏิบตั งิ าน
3.1.3 ตอนซ่อมยุทโธปกรณ์สายพลาธิการ จะมีเจ้ าหน้ าที่และเครื่ องมือ
สาหรบการซ่อมบารุงยุทโธปกรณ์ประเภทเครื่ องจักรกล เครื่ องโลหะ เครื่ องกลสานักงานและเครื่ องมือ
ยกขน
3.1.3.1 ผู้บงั คับตอนจะกากับดูแลการปฏิบตั งิ านทังปวงของตอน
้
จัดทารายงานและบันทึกตลอดจนขอเบิกรบชิ ้นส่วนซ่อมวัสดุและสิ่งอุปกรณ์ปฏิบตั ิการเพื่อใช้ ในการซ่อม
บารุงตามภารกิจของตน
3.1.3.2 ช่างซ่อมเครื่ องกลสานักงานจะมีหน้ าที่ซอ่ มยุทธภัณฑ์ ณ ที่
ตังหน่
้ วยและรับผิดชอบเป็ นช่างบารุงของชุดซ่อมเคลื่อนที่อีกด้ วย
3.1.4 ตอนซ่อมบารุงสายวิทยาศาสตร์ จะมีหน้ าที่รับผิดชอบในการซ่อมบารุง
ยุทโธปกรณ์สายวิทยาศาสตร์ โดยอยูใ่ นความควบคุมและการกากับดูแลของผู้บงั คับหมวดซ่อมบารุง
4.ระเบียบปฏิบตั ใิ นการซ่อมบารุงยุทโธปกรณ์
4.1 กล่าวทัว่ ไป กองร้ อยซ่อมบารุงยุทโธปกรณ์ที่ 1 จะรับผิดชอบโดยตรงต่อการซ่อม
บารุงยุทโธปกรณ์สายสื่อสาร สายพลาธิการและสายวิทยาศาสตร์ ในขันสนั
้ บสนนุโดยตรงและสนับสนุน
ทัว่ ไป ในการปฏิบตั ภิ ารกิจของกองร้ อยให้ ได้ ผลนันจะมี
้ กิจกรรมดังต่อไปนี ้.4.1.1 รับงานซ่อมและมอบให้ กบั หมวดต่าง ๆ ที่รับผิดชอบไปดาเนินการซ่อม
บารุงให้ สาเร็จภารกิจ
4.1.2 ควบคุมและดาเนินการซ่อมบารุงของหมวดต่าง ๆ ให้ เป็ นไปอย่างมีประ
สิทธิภาพ
4.1.3 จัดทาการซ่อมบารุงตามระยะเวลาและนโยบายของหน่วยเหนือ
4.1.4 ทาการแยกประเภทของยุทธภัณฑ์ที่สง่ มาซ่อม
4.1.5 จัดทาใบสัง่ งานซ่อมและใบสัง่ การซ่อมต่อยุทโธปกรณ์ที่ส่งมาซ่อม
4.1.6 วิเคราะห์และประเมินค่าการซ่อมบารุงและข้ อมูลทางเทคนิค
4.1.7 ควบคุมการปฏิบตั งิ านซ่อมบารุงของชุดซ่อมเคลื่อนที่ให้ เป็ นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ

23
4.1.8 ดาเนินการเบิกรับชิ ้นส่วนซ่อมและวัสดุที่ใช้ ในการซ่อมไปยังหน่วยที่ให้
การสนับสนุน
4.2 ยุทธภัณฑ์เพื่อการซ่อมบารุงสายพลาธิการ ในหมวดซ่อมบารุงยุทโธปกรณ์สาย
พลาธิการและสายวิทยาศาสตร์ จะมีอตั รายุทธภัณฑ์เพื่อการซ่อมบารุงเฉพาะสายพลาธิการ ดังนี ้.4.2.1 รถพ่วงซ่อมเสื ้อผ้ า รถพ่วงซ่อมรองเท้ าและรถพ่วงซ่อมสิ่งทอจะเป็ นยุทธ
ภัณฑ์อยูใ่ นตอนซ่อมผ้ าและหนัง ยุทธภัณฑ์ดงั กล่าวสามารถจะปฏิบตั ิงานในลักษณะของสถานซ่อมบารุง
ประจาที่ในพื ้นที่ของหมวดซ่อมบารุง หรื อจัดเป็ นชุดซ่อมเคลื่อนที่เพื่อไปทาการซ่อม ณ ที่ตงของหน่
ั้
วยรับ
การสนับสนุนโดยใช้ รยบ.ขนาด 2 ½ ตันทาการลากจูง
4.2.2 ชุดเครื่ องมือซ่อมผ้ าใบและหนังจะเป็ นเครื่ องมือที่ชา่ งซ่อมใช้ เสริมการ
ปฏิบตั ขิ องยุทธภัณฑ์ ณ รถพ่วงซ่อมตามข้ อ 4.2.1
4.2.3 เครื่ องมือช่างกลทัว่ ไปจะประกอบด้ วยชุดเครื่ องมือของช่างซ่อมเครื่ อง
กลสานักงาน เช่น เครื่ องพิมพ์ดีดและชุดเครื่ องมือซ่อมรถยกขน เป็ นต้ น
4.3 การส่งกาลังชิ ้นส่วนซ่อม
4.3.1 กล่าวทัว่ ไป ในการส่งกาลังชิ ้นส่วนซ๋อมเพื่อสนับสนุนการซ่อามบารุงทัง้
ประเภทสนับสนุนโดยตรงและสนับสนุนทัว่ ไปของกองพันซ่อมบารุง บชร.นันจะมี
้ หน่วยของ บชร.ที่
รับผิดชอบในการสนับสนนุและทาการแจกจ่ายชิ ้นส่วนซ่อม ให้ แก่หน่วยที่ทาการซ่อมบารุงยุทโธปกรณ์
โดยตรง คือ
4.3.1.1 หมวดคลังชิ ้นส่วนซ่อม กองร้ อยคลังสิ่งอุปกรณ์ กองพันส่ง
กาลังและบริการ บชร.ภารกิจของหมวดคลังชิ ้นส่วนซ่อมนี ้จะทาหน้ ราที่เก็บรักษาและแจกจ่ายชิ ้นส่วนซ่อม
เว้ นชิ ้นส่วนซ่อมอากาศยานให้ แก่หน่วยรับการสนับสนุนในพื ้นที่กองทัพภาค ซึง่ ในทางปฏิบตั ิแล้ วหมวด
คลังจะรับชิ ้นส่วนซ่อมเพื่อการสะสมตามการเบิกจากสายวิทยาการที่เกี่ยวขอ้ งหรื อจากการจัดหาของ บชร.
เองแล้ วแจกจ่ายให้ กบั ตาบลส่งกาลังชิ ้นส่วนซ่อม ซึง่ ได้ แก่ หมวดส่งกาลังชิ ้นส่วนซ่อมของกองร้ อยส่ง
กาลังสิ่อปุ กรณ์กองพันส่งกาลังและบริการ บชร.นาไปแจกจ่ายให้ กบั หน่วยซ่อมที่ขอรับการสนับสนุนหรื อ
เบิกเปลี่ยนนาไปใช้ งานต่อไป
4.3.1.2 หมวดส่งกาลังชิ ้นส่วนซ่อม กองร้ อยส่งกาลังสิ่งอุปกรณ์
กองพันส่งกาลังและบริ การ บชร.จะมีตอนส่งกาลังชิ ้นส่วนซ่อมเป็ นหน่วยขึ ้นตรง ภารกิจของหน่วยส่งกาลัง
ชิ ้นส่วนซ่อมนี ้จะปฏิบตั หิ น้ าที่เป็ นตาบลส่งกาลังชิ ้นส่วนซ่อม (เว้ นชิ ้นส่วนซ่อมอากาศยารน) เพื่อสนับสนุน
ให้ แก่หน่วยรับการสนับสนุนในพื ้นที่
ในทางปฏิบตั ิของหน่วยส่งกาลังชิ ้นส่วนซ่อมนันจะท
้ าการเบิกรับ
ชิ ้นส่วนซ่อมโดยตรงจากหมวดคลังชิ ้นส่วนซ่อมของกองร้ อยคลังสิ่งอุปกรณ์มาสะสมและแจกจ่ายให้ กบั
หน่วยซ่อมของกองพันซ่อมบารุง บชร.เพื่อนาไปใช้ งานหรื อทาการแจกจ่ายชิ ้นส่วนซ่อมในฐานะตาบลส่ง
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กาลังชิ ้นส่วนซ่อมเพื่อสนับสนุนโดยตรงแก่หน่วยของ บชร.หรื อสนับสนุนทัว่ ไปให้ แก่หน่วยซ่อมของกองพล
ตามนโยบายของหน่วยเหนือต่อไป
4.3.1.3 กองร้ อยสนับสนุนการซ่อม กองพันซ่อมบารุง บชร.ภารกิจ
ของกองร้ อยนี ้จะทาการสนับสนุนชิ ้นส่วนซ่อมในการซ่อมบารุงยุทโธปกรณ์ที่ 1 และที่ 2 กองพันซ่อมบารุง
โดยตรงให้ การสนับสนุนต่าง ๆ ในด้ านการบริ การและการส่งกลับรวมทังการด
้
าเนินการและการแก้ ไข
ดัดแปลงยุทโธปกรณ์ตามที่ ทบ.กาหนดและดาเนินการรวบรวมและดัดแยกยุทโธปกรณ์ชารุดเพื่อดาเนิน
กรรมวิธีตอ่ ไป ในทางปฏิบตั ขิ องกองร้ อยสนับสนุนการซ่อมนัน้ โดยปกติจะได้ ชิ ้นส่วนซ่อมเพื่อให้ การ
สนับสนุนแก่หน่วยของกองพันซ่อมบารุง จากกองร้ อยคลังสิ่งอุปกรณ์และกองร้ อยส่งกาลังสิ่งอุปกรณ์ซงึ่
รับผิดชอบในฐานะคลังและตาบลส่งกาลังชิ ้นส่วนซ่อมของ บชร.

4.3.1.4 ส่วนควบคุมการซ่อมกองพันซ่อมบารุง บชร.จะมีภารกิจใน
การรับและตรวจสภาพยุทโธปกรณ์ วางแผนและกากับการปฏิบตั งิ านเกี่ยวกับการซ่อมบารุงยุทโธปกรณ์
ดาเนินการส่งคืนยุทโธปกรณ์ที่ซอ่ มเสร็จแล้ วให้ แก่หน่วยส่งซ่อม
หรื อตามสายการส่งกาลังและส่ง
ยุทโธปกรณ์ที่เกินขีดความสามารถการซ่อมไปอย่างหน่วยซ่อม ไปยังหน่วยซ่อมบารุงชันเหนื
้ อ และบันทึก
ประวัตแิ ละสถิติการซ่อมบารุงยุทโธปกรณ์ ในทางปฏิบตั ขิ องส่วนควบคุมการซ่อมนัน้
หน่วยรับการ
สนับสนุนในการซ่อมบารุงที่จะต้ องส่งยุทโธปกรณ์มารทาการซ่อมจะต้ องผ่านการตรวจสภาพและประเทิน
ค่าการซ่อมเสียก่อนก่อนที่จะส่งยุทโธปกรณ์ที่ชารุดให้ แก่กองร้ อยซ่อมยุทโธปกรณ์ที่ 1 หรื อที่ 2 รับ
ยุทโธปกรณ์ไปทาการซ่อมต่อไป
ตรวจสภาพการส่งคืนยุทโธปกรณ์ ที่ซอ่ มเสร็ จแลี้วก็จะต้ องผ่ ำน
กรรมวิธีในการส่งคืนจากส่วนควบคุมการซ่อมอีกด้ วย
4.3.1.5 แผนผังแสดง เส้ นทางการส่งซ่อม สป.สาย พธ. และการ
แจกจ่ายชิ ้นส่วนซ่อมของ บชร.ปรากฏตาม ผนวก ก.
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ผนวก ช.ผังแสดงเส้ นทำงกำรส่ งซ่ อม สป.และกำรแจกจ่ ำยชิน้ ส่ วนซ่ อม
สป.สำย พธ.ของ บชร.

สัญลักษณ์
สายการบังคับบัญชา

บชร.
ศคกบ.

ส่วนควบคุมการซ่อม
พัน ซบร.
ร้ อยสนับสนุน
กอง พธ.พล.
การซ่อม
ร้ อย ซบร.
ร้ อย ซบร. มว.ส่งกาลัง
ยธ.2
ยธ.1

สายการส่งซ่อม
สายการส่งคืน
ยุทโธปกรณ์ที่ซอ่ ม
เสร็ จ
สายการเบิก
ชิ ้นส่วนซ่อม

สายการส่งชิ ้นส่วนซ่อม

แผนกควบคุม
การซ่อม
(บขสส.)

พัน สบร.

ร้ อยส่งกาลัง
สป.

ร้ อยคลัง สป.

มว.ส่งกาลัง
ชิ ้นส่วนซ่อม
ตอนส่งกาลัง
ชิ ้นส่วนซ่อม

มว.คลังชิ ้นส่วนซ่อม

ตส.

ตอนส่งกาลัง
สาย ช, ส.พธ.
วศ.ขส.
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ตจ.

ตอนที่ 3
กำรซ่ อมบำรุงยุทโธปกรณ์ สำย พธ.ของหน่ วยกำลังรบ
1. การซ่อมบารุงยุทโธปกรณ์ในระดับกองพล (กองพลมาตรฐาน) ในระดับกองพลจะมีกองทหาร
พลาธิการกองพล เป็ นหน่วยในอัตราของกองพลทหารราบ (กองพลมาตรฐาน) กองพลทหารม้ าและกอง
พลทหารปื นใหญ่ตอ่ สู้อากาศยาน (เว้ นกองพลทหารราบที่ 9) รับผิดชอบในการซ่อมบารุงยุทโธปกรณ์
สาย พธ.
1.1 การจัดหน่วย กองทหารพลาธิการกองพล จะมีการจัดหน่วย ภารกิจและขีดความ
สามารถเหมือนกันทังกองพลทหารราบ
้
กองพลทหารม้ าและกองพลทหารปื นใหญ่ตอ่ สึ้้อากาศยานซึง่
ในรูปการจัดหน่วยจะประกอบด้ วยกองบังคับการกองพลหมวดส่งกาลัง, หมวดการศพและหมวดรถยนต์
บรรทุก 3 หมวด
1.2 ภารกิจ กองทหารพลาธิการกองพล เป็ นหน่วยในอัตราของกองพล มีภารกิจให้ การ
สนับสนุนแก่กองพลด้ วยการปฏิบตั ิการส่งกาลัง การซ่อมบารุงยุทธภัณฑ์และการบริ การสายพลาธิการ
1.3 ขีดความสามารถ เมื่อกองทหารพลาธิการกองพลบรรจุกาลังเต็มอัตราและมีขีด
ความสามารถปฏิบตั กิ ารซ่อมบารุงยุทธภัณฑ์ สายพลาธิการในขันสนั
้ บสนุนโดยตรงให้ แก่หน่วยต่าง ๆ ของ
กองพล โดยการจัดตังสถานซ่
้
อมบารุงขึ ้นและจัดชุดซ่อมเคลื่อนที่ไปทาการซ่อมบารุง ณ ที่ตงของ
ั้
ยุทธภัณฑ์ตามหน่วยรับการสนับสนุน ช่วยเหลือหน่วยต่าง ๆ ของกองพลโดยการให้ คาแนะนาและการ
แจกจ่ายชิ ้นส่วนซ่อมบารุงประจาหน่วย
สาหรับยุทธภัณฑ์สายพลาธิการและจัดตังต
้ าบลรวบรวมสิ่ง
อุปกรณ์เก็บกู้ เพื่อรับดัดแยกและส่งกาลังสิ่งอุปกรณ์เก็บกู้ของกองพล
1.4 หน่วยของกองทหารพลาธิการกองพลที่รับผิดชอบในการซ่อมบารุง ได้ แก่ หมวดส่ง
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กาลังซึง่ มีรูปการจัด ดังนี ้.-

หมวดส่งกาลัง

บก.มว.

ตอนส่งกาลัง สป.1

ตอนส่งกาลัง สป.2- 4

ตอนส่งกาลัง สป.3

- ผบ.ตอน 1
- นายสิบส่งกาลัง 1
- เสมียนพิมพ์ดีด 2
- นายสิบตรวจ สป.เก็บกู้ 2
- ช่างซ่อมเครื่ องใช้ ประจาสานักงาน
- ช่างซ่อมเสื ้อผ้ า 8
- ช่างซ่อมสิ่งทอ 8
- ช่างซ่อมรองเท้ า 8
- พลคลัง 5
1.4.1 ตอนส่งกาลังสิ่งอุปกรณ์ประเภท 2 – 4 ( เป็ นตอนที่เกี่ยวข้ องกับการซ่อมบารุง
ยุทธภัณฑ์โดยตรง) รับผิดชอบปฏิบตั ิการซ่อมบารุงยุทธภัณฑ์สายพลาธิการ ในชันสนั
้ บสนุนโดยตรงโดย
การจัดตังสถานซ่
้
อมบารุงขึ ้น ณ ที่ตงของกองทหารพลาธิ
ั้
การกองพลและจัดเป็ นชุดซ่อมเคลื่อนที่ไปทาการ
ซ่อม ณ ที่ตงของหน่
ั้
วยรับการสนับสนุน จัดตังและปฏิ
้
บตั ติ าบลรวบรวมสิ่งอุปกรณ์เก็บกู้ขึ ้นโดยใช้ ส ถานที่
ภายในสถานซ่อมบารุงนันท
้ าการรับรวบรวมและคัดแยกสิ่งอุปกรณ์เก็บกู้เพื่อส่งคลังหรื อจาหน่ายต่อไป
ช่างซ่อมต่าง ๆ ที่อยูใ่ นอัตราของหมวดส่งกาลัง ได้ แก่ ช่างซ่อมเครื่ องใช้ ประจาสานักงาน, ช่างซ่อมเสื ้อผ้ า,
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ช่างซ่อมรองเท้ าและช่างซ่อมสิ่งทอ จะรับผิดชอบในการซ่อมบารุง ซึง่ สามารถจัดเป็ นชุดซ่อมเคลื่อนที่ได้
ความต้ องการ
1.4.2 ยุทธภัณฑ์ตามอัตราของกองทหารพลาธิการกองพลที่ใช้ ในการซ่อมบารุง ได้ แก่
1.4.2.1 เครื่ องมือชุดซ่อมผ้ าใบ 1
ชุด
1.4.2.2 รถพ่วงซ่อมเสื ้อผ้ า
1
คัน
1.4.2.3 รถพ่วงซ่อมสิ่งทอ
1
คัน
1.4.2.4 รถพ่วงซ่อมรองเท้ า
1
คัน
1.4.2.5 กระโจมทัว่ ไปขนาดกลาง 2
หลัง
1.4.2.6 เครื่ องมือชุดซ่อมเครื่ องใช้ ประจาสานักงาน 2 ชุด
1.4.2.7 โต๊ ะหมุนใช้ ซ่อมเครื่ องพิมพ์ดีด เก้ าอี ้พร้ อม 2 ชุด
1.4.2.8 ตะเกียงเจ้ าพายุ 2
ดวง
1.4.3 ยานพาหนะของหมวดส่งกาลัง
1.4.3.1 รถตู้ขนาด 5 ตัน 1 คัน
1.4.3.2 รยบ.1/2 ตัน 4 X 4
2
คัน
1.4.3.3 รถพ่วง ½ ตัน 2 ล้ อ
2
คัน
1.4.4 สถานที่ตงั ้ ตอนส่งกาลัง สป.2- 4 ของ มว.ส่งกาลังจะตังสถานที
้
่สง่ กาลังขึ ้นอัน
ได้ แก่ ตาบลจ่าย สป. 2 – 4 สายพลาธิการ สถานซ่อมบารุงยุทธภัณฑ์สายพลาธิการและตาบลรวบรวมสิ่ง
อุปกรณ์เก็บกู้ขึ ้นในบริเวณเดียวกัน ณ พื ้นที่สนับสนุนของกองพล นอกจากนันกองทหารพลาธิ
้
การ กองพล
อาจจัดชุดซ่อมเคลื่อนที่ (Mobile Team) โดยใช้ เครื่ องมือซ่อมบารุงที่ตดิ ตังบนรถพ่
้
วงไปปฏิบตั กิ ารซ่อม ณ
ที่ตงของหน่
ั้
วยรับการสนับสนุนในพื ้นที่ขบวนสัมภาระของกรม (Fild Train) ก็ได้ ลักษณะพึงประสงค์ของ
สถานซ่อมบารุงคงเช่นเดียวกับสถานส่งกาลังอื่น ๆ คือ ให้ สามารถสนับสนุนหน่วยได้ ดีที่สดุ
1.4.5 ระเบียบปฏิบตั ิในการซ่อมบารุง จุดสูงสุดของการให้ บริ การซ่อมบารุงสนับสนุน
โดยตรงแก่ผ้ ใู ช้ ก็คือ เพื่อยืดเวลาการใช้ งานของยุทธภัณฑ์และลดจานวนยุทธภัณฑ์ งดการใช้ เพื่ อความมุง่
หมายนี ้จึงจัดให้ มีชดุ ซ่อมเคลื่อนที่ที่ได้ รับการฝึ กฝนมาอย่างดีในการซ่อมบารุงออกไปทาการซ่อมบารุง
ยุทธภัณฑ์และเครื่ องมือต่าง ๆ ณ ที่ตงของยุ
ั้
ทธภัณฑ์นนั ้ วิธีนี ้จะทาให้ แน่ใจได้ วา่ มีการใช้ เจ้ าหน้ าที่ซอ่ ม
บารุงและวัสดุตลอดจนสิ่งอานวยความสะดวกต่าง ๆ อย่างมีประสิทธิภาพ ชุดซ่อมเคลื่อนที่นี ้จะปฏิบตั งิ าน
ตามตารางที่กาหนดและตามคาขอการประกอบของชุดซ่อมนี ้สามารถอ่อนตัวได้ มาก และยอมให้ มีการ
รวมเจ้ าหน้ าที่และยุทธภัณฑ์ เพื่อใช้ ไปตามความต้ องการตามสถานการณ์เพื่อเป็ นการเพิ่มเติมเกี่ยวกับ
การซ่อมบารุง ณ ที่ตงของยุ
ั้
ทธภัณฑ์ชดุ ซ่อมนี ้จะ
1.4.5.1 จัดหายุทธภัณฑ์ที่ใช้ การได้ เพื่อแลกเปลี่ยนโดยตรงกับยุทธภัณฑ์ที่ชารุด
ซ่อมได้ ไม่ค้ มุ ค่า
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1.4.5.2 แจกจ่ายชิ ้นส่วนซ่อมและสิ่งอุปกรณ์ปฏิบตั กิ ารให้ แก่หน่วยรับการ
สนับสนุนสาหรับการซ่อมบารุง
1.4.5.3 เสนอแนะและให้ คาแนะนาแก่เจ้ าหน้ าที่ของหน่วยใช้ เกี่ยวกับระเบียบ
ปฏิบตั ใิ นการซ่อมบารุงและยุทธภัณฑ์สาย พธ.และการใช้ แบบฟอร์ มเอกสารบันทึกและการรายงานทังปวง
้
ที่เกี่ยวข้ องกับการปฏิบตั งิ านและการส่งซ่อมยุทธภัณฑ์
1.4.5.4 ให้ คาแนะนาและการช่วยเหลือในการจัดตังสิ
้ ่งอานวยความสะดวก
ต่างๆ ในการซ่อมบารุงและการจัดหาเครื่ องมือเครื่ องใช้ ในการทดสอบตลอดจนการใช้ เครื่ องมือทางเทคนิค
และคูม่ ือการส่งกาลังที่เกี่ยวข้ องต่าง ๆ
1.4.5.5 ตรวจตราสิ่งอานวยความสะดวกยุทธภัณฑ์และการปฏิบตั งิ านของ
หน่วยรับการสนับสนุน เพื่อให้ แน่ใจในความสาเร็จของระเบียบปฏิบตั ใิ นการซ๋อมบารุงที่กาหนดขึ ้น
1.4.5.6 ให้ คาแนะนาและช่วยเหลือในการส่งซ่อมยุทธภัณฑ์ที่ต้องซ่อมด่วนและ
ส่งกลับคืนหน่วยใช้
1.4.5.7 การซ่อมยุทธภัณฑ์จกั รกล กองทหารพลาธิการกองพลมีเจ้ าหน้ าที่และ
เครื่ องมือในการซ่อมยุทธภัณฑ์จกั รกลได้ อย่างจากัดเท่านัน้
หากยุทธภัณฑ์ที่ชารุดนัน้
อยูใ่ นขีด
ความสามารถที่จะซ่อมให้ ได้ จะดาเนินการซ่อมให้ แล้ วส่งคืนให้ กบั หน่วยใช้ แต่ถ้าเกินขีดความสามารถก็
อาจกระทาดังนี ้.1.4.5.7.1 จัดทาชุดประกอบย่อยของยุทธภัณฑ์ครบชุดสาหรับบริ การ
แลกเปลี่ยนโดยตรงให้ กบั หน่วยและส่งชุดประกอบย่อยที่ชารุดนันไปท
้ าการซ่อมยังหน่วยซ่อมบารุงของ
กองทัพภาค ได้ แก่ กองพันซ่อมบารุงของกองบัญชาการช่วยรบ สิ่งอุปกรณ์สาหรับแลกเปลี่ย นโดยตรงนี ้
รวมทังยุ
้ ทธภัณฑ์สารองการซ่อมบารุงบางรายการด้ วย
1.4.5.7.2 ส่งยุทธภัณฑ์นนไปยั
ั ้ งหน่วยซ่อมของกองทัพภาคที่
สนับสนุนดังกล่าวข้ างต้ น ซึง่ บางรายการอาจขอรับยุทธภัณฑ์ที่ใช้ การได้ โดยการแลกเปลี่ยนกับยุทธภัณฑ์
สารองการซ่อมของหน่วยซ่อมบารุงของกองทัพภาคที่สนับสนุนนันมาจ่
้ ายให้ กบั หน่วยใช้ เลยก็ได้
1.4.5.7.3 ส่งคาขอเพื่อให้ หน่วยซ่อมบารุงของกองทัพภาคที่สนับสนุน
จัดชุดซ่อมเคลื่อนที่มาทาการซ่อมใน ณ ที่ตงของยุ
ั้
ทธภัณฑ์นนั ้ ในกรณีที่เกินขีดความสามารถของกองพล
1.4.5.7.4 การซ่อมเสื ้อผ้ า สิ่งทอและหนัง ตอนส่งกาลัง สป.2 – 4 มี
เจ้ าหน้ าที่และเครื่ องมือในการซ่อมเสื ้อผ้ า สิ่งทอและหนัง ซึง่ เป็ นยุทธภัณฑ์ประจากายและประจาหน่วยอยู่
อย่างสมบูรณ์ตามอัตรา สาหรับหน่วยใช้ ในพื ้นที่สนับสนุนของกองพลจะส่งยุทธภัณฑ์ที่ชารุดมาทาการ
ซ่อม ณ สถานซ่อมบารุงของกองพล ส่วนหน่วยใช้ ในพื ้นที่ขบวนสัมภาระของกรม หน่วยอาจรวบรวมไว้ ณ
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ขบวนสัมภาระพักของตน ในพื ้นที่ขบวนสัมภาระของกรม เพื่อให้ ชดุ ซ่อมเคลื่นอที่ไปทาการซ่อมให้ ตาม
ตารางที่กาหนดหรื อตามคาขอแล้ วแต่กรณี
1.4.6 การส่งกาลังชิ ้นส่วนซ่อม การส่งกาลังชิ ้นส่วนซ่อมเป็ นงานในหน้ าที่ของตอนส่ง
กาลัง สป.2 – 4 หมวดส่งกาลังโดย
1.4.6.1 ฝ่ ายพลาธิการกองพลจะเสนอความต้ องการไปยัง บชร.สาหรับ
1.4.6.1.1 ชิ ้นส่วนสาหรับการซ่อมบารุงประเภทประจาหน่วยเพื่อแจก
จ่ายให้ กบั หน่วยรับการสนับสนุน
1.4.6.1.2 ชิ ้นส่วนซ่อมสาหรับการซ่อมบารุงของตอนส่งกาลัง สป.2 –
4 หมวดส่งกาลัง
1.4.6.1.3 เมื่อจาเป็ นกองทหารพลาธิการกองพล อาจไปรับชิ ้นส่วน
ซ่อมโดยตรงจากคลังของ บชร.ที่ให้ การสนับสนุนชิ ้นส่วนซ่อม
1.4.6.1.4 หน่วยใช้ ขอเบิกชิ ้นส่วนซ่อมสาหรับการซ่อมบารุงประเภท
ประจาหน่วย โดยใช้ ใบเบิก ทบ.400 – 006 เสนอไปยังฝ่ ายพลาธิการของกองพลในกรณีฉกุ เฉินอาจเสนอ
ไปเบิกกับสถานซ่อมบารุงของกองพลหรื อกับชุดซ่อมเคลื่อนที่ เพื่อขอรับชิ ้นส่วนซ่อมที่ต้องการก็ได้
1.4.6.1.5 การสะสมชิ ้นส่วนซ่อม จะมีการสะสมไว้ ในระดับต่าง ๆ โดย
อาศัยหลักการเลือกสรรสะสมตามจานวนครัง้ ของความต้ องการในห้ วงเวลาควบคุมอันหนึง่ ที่กาหนดขึ ้น
1.4.6.1.5.1 หน่วยใช้ จะได้ รับอนุมตั ใิ ห้ สะสมชิ ้นส่วนซ่อม
สาหรับการซ่อมบารุงประจาหน่วยไว้ ตามรายการในบัญชีอตั ราพิกดั
1.4.6.1.5.2 หน่วยใช้ จะได้ รับอนุมตั ิให้ สะสมชิ ้นส่วนซ่อม
สาหรับการซ่อมบารุงประเภทสนับสนุนโุ ดยตรงเพื่อใช้ ในการซ่อมบารุงประจาหน่วย ซึง่ ปรากฏตามรายการ
ในบัญชีอตั ราพิกดั ของหน่วยใช้ เพื่อแจกจ่ายให้ กบั หน่วยใช้ ชิ ้นส่วนซ่อมทังสองประเภทนี
้
้จะกาหนดเป็ น
ระดับสะสมที่อนุมตั ิ
1.4.6.1.5.3 รายการชิ ้นส่วนซ่อมนอกเหนือจากที่กาหนดไว้ ใน
บัญชีอตั ราพิกดั และระดับสะสมที่อนุมตั ิ จะเบิกรับมาได้ เฉพาะนามาใช้ ในการซ่อมเป็ นครัง้ คราวตามความ
ต้ องการที่เกิดขึ ้น ไม่ใช่นาไปสะสมแต่ถ้าหากว่าจานวนครัง้ ของความต้ องการเข้ าหลักเกณฑ์ก็จะได้ รับการ
จัดให้ อยูใ่ นระดับต่อไป
2. การซ่อมบารุงยุทโธปกรณ์ของกองพลทหารราบที่ 9 กองพลทหารราบที่ 9 เป็ นหน่วยขึ ้นตรง
ของกองทัพภาคที่ 1 ในรูปการจัดหน่วยซ่อมบารุงนัน้ ไม่มีกองทหารพลาธิการ เช่น กองพลทหารราบที่
มาตรฐาน หรื อ กองพลทหารม้ า แต่จะมีกองพันซ่อมบารุงซึง่ เป็ นหน่วยขึ ้นตรงของกรมสนับสนุนรับผิดชอบ
ในการซ่อมบารุงยุทโธปกรณ์
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2.1 การจัดหน่วย กองพันซ่อมบารุงประกอบด้ วย บก.และ ร้ อย บก.1 กองร้ อยสนับสนุน
และ 3 กองร้ อยสนับสนุนหน้ า
กองพันซ่อมบารุง
กรมสนับสนุนกองพลทหารราบที่ 9
บก.และร้ อย บก.

กองร้ อยสนับสนุน

กองร้ อยสนับสนุนหน้ า

2.2 ภารกิจ ทาการซ่อมบารุงยุทโธปกรณ์ขนสนั
ั ้ บสนุนโดยตรงและส่วนรวมและส่งกาลัง
ชิ ้นส่วนซ่อมให้ กองพล เว้ นยุทโธปกรณ์สายแพทย์และอากาศยาน
2.3 ขีดความสามารถ
2.3.1 ทาการซ่อมบารุงขันสนั
้ บสนุนโดยตรงและส่วนรวมโดยจากัด
2.3.2 ให้ คาแนะนาทางเทคนิคแก่กองพล
2.3.3 สนับสนุนการซ่อมบารุงขันหน่
้ วย ซึง่ เกินขีดความสามารถของ
หน่วยรับการสนับสนุนเมื่อจาเป็ น
2.3.4 เบิกรับ เก็บรักษาและแจกจ่ายชิ ้นส่วนซ่อมสาหรับยุทโธปกรณ์
ทังสิ
้ ้นในกองพลเว้ นยุทโธปกรณ์สายแพทย์และอากาศยาน
2.4 หน่วยขึ ้นตรงของกองพันซ่อมบารุง
2.4.1 กองบังคับการและกองร้ อยกองบังคับการ มีรูปการจัดดังนี ้.กองบังคับการ และ
กองร้ อยกองบังคับการ
กองบังคับการกองพัน
บก.ร้ อย

ตอน บก.พัน

กองร้ อยกองบังคับการ
ตอนซ่อมบารุงยานยนต์กองพัน

ตอนสื่อสาร

2.4.1.1 ภารกิจ บังคับบัญชา วางแผน ควบคุมและ
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กากับดูแลการปฏิบตั งิ านของหน่วยในอัตราของกองพันซ่อมาบารุงและหน่วยซ่อมบารุงอื่น ๆ ที่มาสมทบ
2.4.1.2 ขีดความสามารถ บังคับบัญชา วางแผน ควบ
คุมและกากับดูแลการปฏิบตั ิการซ่อมบารุงและการส่งกาลังชิ ้นส่วนซ่อมของกรมสนับสนุน
2.4.1.2.1 ดาเนินการทางธุรการ
ซ่อมบารุงและส่งกาลังชิ ้นส่วนซ่อมประจาวันของหน่วยต่าง ๆ ในกองพันซ่อมบารุง
2.4.1.2.2 ดาเนินการติดต่อสื่อสาร
ของกองพัน
2.4.1.2.3 ดาเนินการซ่อมบารุงยาน
พาหนะขันหน่
้ วยภายในกองพัน
2.4.1.2.4 ดาเนินการทางธุรการ
กาลังพล ส่งกาลังและบริการเลี ้ยงดูสาหรับกองพันและหน่วยที่มาสมทบกองพัน

2.4.2 กองร้ อยสนับสนุนส่วนหน้ ากองพันซ่อมบารุงมีรูปการจัด ดังนี ้
กองร้ อยสนับสนุนส่วนหน้ า
บก.ร้ อย

หมวดควบคุม

หมวดส่งกาลัง

มว.บริการกู้ซอ่ ม

หมวด ซ่อมบารุง

2.4.2.1 ภารกิจ ปฏิบตั กิ ารซ่อมบารุง ส่งกาลังชิ ้นส่วน
และบริการยุทโธปกรณ์ให้ กบั กรมทหารราบ
2.4.2.2 ขีดความสามารถ
2.4.2.2.1 ให้ การสนับสนุนโดยตรง
และให้ การบริการช่วยเหลือทางเทคนิค 1 กองร้ อยต่อ 1 กรมทหารราบ
2.4.2.2.2 ให้ การสนับสนุนการซ่อม
บารุงขันหน่
้ วยที่เกินขีดความสามารถของหน่วยรับการสนับสนุนเมื่อจาเป็ น
2.4.3 กองร้ อยสนับสนุนกองพันซ่อมบารุง มีรูปการ ดังนี ้
กองร้ อยสนับสนุน
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บก.ร้ อย

มว.ควบคุมการซ่อม
มว.อุปกรณ์ไฟฟ้า

มว.ซ่อมบารุง

หมวดส่งกาลัง

มว.บริการและกู้ซ่อม

มว.ซ่อมอาวุธ

2.4.3.1 ภารกิจ ปฏิบตั กิ ารซ่อมบารุงส่งกาลังชิ ้นส่วนซ่อมและริ การ
ยุทโธปกรณ์ให้ กบั หน่วยต่าง ๆ ในพื ้นที่สว่ นหลังของกองพลและสนับสนุนเพิ่มเติม
2.4.3.2 ขีดความสามารถ
2.4.3.2.1 ทาการซ่อมบารุงยุทโธปกรณ์ขนสนั
ั ้ บสนุนโดย
ตรงและทัว่ ไปให้ กบั หน่วยต่าง ๆ ในพื ้นที่สว่ นหลังของกองพล
2.4.3.2.2 ให้ ความช่วยเหลือหน่วยรับการสนับสนุนเกี่ยว
กับการส่งกลับยานพาหนะอย่างจากัด
2.4.3.2.3 ให้ การสนับสนุนการซ่อมบารุงเพิ่มเติมให้ กบั
กองร้ อยสนับสนุนส่วนหน้ าตามความจาเป็ น
2.4.3.2.4 เบิก – รับ – เก็บรักษา และแจกจ่ายชิ ้นส่วนซ่อม
2.4.3.2.5 กากับดูแลทางเทคนิคในการซ่อมบารุง
ยุทโธปกรณ์ของหน่วยต่าง ๆ ของกองพล
2.4.3.2.6 ให้ การบริการแลกเปลี่ยนชิ ้นส่วนซ่อมตามราย
การที่กาหนด
2.4.3.2.7 สนับสนุนการซ่อมบารุงขันหน่
้ วยซึง่ เกินขีด
ความสามารถของหน่วยรับการสนับสนุนเมื่อจาเป็ น
2.4.3.3 อัตรากาลังพล กองร้ อยสนับสนุนกองพันซ่อมบารุงจะเป็ น
หน่วยหลักที่ทาหน้ าที่ในการซ่อมบารุงยุทโธปกรณ์สายพลาธิการ และเป็ นกองร้ อยเดียวที่มีอตั รากาลังพล
ในสายพลาธิการรับผิดชอบในการซ่อมบารุงซึง๋ จะมีกาลังพลเหล่า พธ.ในตาแหน่งต่าง ๆ ดังนี ้
2.4.3.3.1 ช่างตรวจสภาพสายพลาธิการใน มว.ควบคุม
การซ่อม อัตรา จ. 1 ตาแหน่ง
2.4.3.3.2 นายสิบส่งกาลังสายพลาธิการใน มว.ส่งกาลัง
อัตรา จ. 1 อัตรา และ ส.อ. 2 อัตรา
2.4.3.3.3 ช่างซ่อมเครื่ องใช้ ประจาสานักงานใน มว.ซ่อม
บารุง อัตรา 1 อัตรา และ ส.อ. 1 อัตรา
2.4.3.3.4 ช่างซ่อมบารุงสายพลาธิการใน มว.ซ่อมบารุง
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อัตรา จ. 1 อัตรา ส.อ. 1 อัตรา ส.ต. 2 อัตรา และอัตราพลทหาร 4 อัตรา
2.4.3.3.5 ช่างเย็บสิ่งทอใน มว.ส่งกาลัง อัตรา จ.1 อัตรา
ส.อ. 1 อัตรา ส.ต. 1 อัตรา พลทหาร 4 อัตรา
2.4.3.3.6 ช่างซ่อมรองเท้ าใน มว.ส่งกาลัง อัตรา จ. 1
อัตรา ส.อ. 1 อัตรา ส.ต. 1 อัตรา พลทหาร 5 อัตรา
2.5
การปฏิบตั กิ ารซ่อมบารุงยุทโธปกรณ์ ในกองพันซ่อมบารุงกรมสนับสนุนกองพล
ทหารราบที่ 9 จะมีขีดความสามารถในการซ่อมบารุงยุทโธปกรณ์สายพลาธิการ เช่น เดียวกับกองพล
ทหารราบที่มีกองทหารพลาธิการกองพลอยูใ่ นอัตรา ( ตามอัตราการจัดในปั จจุบนั ) ซึ่งการปฏิบตั กิ ารซ่อม
นันกองร้
้
อยสนับสนุนจะดาเนินการซ่อมยุทโธปกรณ์สายพลาธิการในขันสนั
้ บสนุนโดยตรงและทัว่ ไปให้ กบั
หน่วยของกองพลและให้ การสนับสนุนการซ่อมบารุง เพิ่มเติมให้ กบั กองร้ อยสนับสนุนหน้ าอีกด้ วย งานซ่อม
บารุงดังกล่าว ได้ แก่
2.5.1 การซ่อมเครื่ องใช้ ประจาสานักงานหรื อเครื่ องกลสานักงาน เช่น เครื่ องพิมพ์ดีด
เครื่ องอัดสาเนา เครื่ องถ่ายเอกสารและเครื่ องคิดเลข เป็ นต้ น ในการซ่อมโดยปกติแล้ วจะทาการซ่อม ณ
ที่ตงปกติ
ั้
หน่วยของกองพลที่จะรับการสนับสนุนจะต้ องนาเครื่ องกลสานักงานมายังกองร้ อยสนับสนุน เมื่อ
ได้ ผา่ นการตรวจสภาพจาก มว.ควบคุมการซ่อมแล้ ว ถ้ าเห็นว่าซ่อมได้ และไม่เกินขีดความสามารถหรื อเกิน
ขันการซ่
้
อมบารุงก็จะบันทึกผ่านไปให้ มว.ซ่อมบารุงทาการซ่อมให้ ตอ่ ไป แต่ถ้าเห็นว่าจะซ่อมไม่คึ้้มค่า
หรื อเกินชีั ี้นการซ่อมบารุงแล้ ว ก็จะแนะนาให้ ทาการส่งซ่อมยังหน่วยซ่อมบารุงชันเหนื
้ อ หรื อให้ ไป
รายงานขออนุมตั จิ าหน่ายเมื่อเห็นว่าชารุดจนซ่อมไม่ค้ มุ ค่า
2.5.2 การซ่อมบารุงสิ่งอุปกรณ์สายพลาธิการนัน้ โดยปกติแล้ วจะเป็ นการซ่อมเครื่ อง
มือเครื่ องใช้ จาพวกครุภณ
ั ฑ์ที่ใช้ ในโรงอาคารและโรงครัว เครื่ องสนามทาด้ วยโลหะ เช่น หมวกเหล็ก หม้ อ
ข้ าว พลัว่ สนามประจากาย อุปกรณ์การน ้ามันในการซ่อมนันจะกระท
้
าเช่นเดียวกับการซ่อมเครื่ องใช้
ประจาสานักงานตามข้ อ 2.5.1 แต่การซ่อมจะอยูใ่ นลักษณะจากัด ด้ วยขีดความสามารถของช่างและ
เครื่ องมือซ่อมมีอยู่
2.5.3 การซ่อมสิ่งทอและรองเท้ านัน้ โดยปกติแล้ วจะกระทาเช่นเดียวกับระบบการซ่อม
บารุงของกองทหารพลาธิการกกองพลทหารราบ หรื อกองพลทหารม้ า คือ กระทาได้ ณ ที่ตึ ้งของหน่วยซ่อม
และออกไปให้ การสนับสนุนในการซ่อมถึงที่ตงของยุ
ั้
ทโธปกรณ์ที่ชารุดตามนโยบายของหน่วยเหนือ
3. การซ่อมร่มและสิ่งอุปกรณ์บรรจุสง่ ทางอากาศของกอง พธ.ส่งกาลังทางอากาศ
3.1 กล่าวนา กองพลาธิการส่งกาลังทางอากาศรับผิดชอบในการส่งกาลังยุทโธปกรณ์
และสิ่งอุปกรณ์จากทางอากาศให้ หน่วยทางภาคพื ้นดินด้ วยการส่งลงด้ วยร่ม ไม่ใช้ ร่มหรื อร่อนลงส่งที่พื ้น
ทังนี
้ ้หมายรวมถึงการบรรจุหีบห่อ การยึดตรึง การนาบรรทุกบนเครื่ องบินและการทิ ้งของในขณะทาการบิน
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ด้ วย นอกจากนี ้ยังรับผิดชอบในการ เบิก รับ เก็บรักษาและแจกจ่ายยุทโธปกรณ์สง่ ทางอากาศรวมทังการ
้
ตรวจการซ่อมและการพับร่มด้ วย หน่วยนี ้สามารถแยกชุดออกไปปฏิบตั งิ านตามฐานบินต่าง ๆ ได้
3.2 การจัดหน่วย
กอง พธ.ส่งกาลังทางอากาศ
บก.กอง

ส่วนกาลังเพิ่มเติม

มว.ส่งกาลัง
ทางอากาศ

มว.พับร่ม

บก.หมวด

มว.ส่งกาลังและ
ซ่อมบารุง
ตอนส่งกาลัง

แผนกคลัง สป.
ส่งทางอากาศ
ตอนซ่อมบารุง

4. ภารกิจ ให้ การสนับสนุนกาลังทางอากาศรวมทังการซ่
้
อมบารุงและ สป.บรรจุทางอากาศ
5. การบรรจุมอบ เป็ นหน่วยของ ทบ.โดยบรรจุมอบให้ การสนับสนุนศูนย์สงครามพิเศษ
6. ขีดความสามารถ
6.1
มีขีดความสามารถในการซ่อมร่มและสิ่งอุปกรณ์บรรจุของส่งทางอากาศได้ ถึงขัน้
การสนับสนุนทัว่ ไปอย่างจากัด หน่วยที่ทาหน้ าที่มี 2 ส่วน คือ
6.1.1 ตอนซ่อมบารุงของ มว.ส่งกาลัง 1 ตอน ตอนนี ้มีขีดความสามารถซ่อมร่มและสิ่ง
อุปกรณ์บรรจุของส่งทางอากาศได้ เพียงขันสนั
้ บสนุนโดยตรง
6.1.2 ตอนซ่อมบารุงร่มและสิ่งทอ ของแผนกคลังสิ่งอุปกรณ์ซงึ่ สามารถซ่อมทาการ
ซ่อมได้ ถึงขันสนั
้ บสนุนทัว่ ไป สูงกว่าตอนซ่อมบารุงหมวดส่งกาลัง
7. ประเภทการซ่อมบารุง การซ่อมบารุงร่มและอุปกรณ์สง่ ทางอากาศ แบ่งออกเป็ น 4 ประเภท
คือ
7.1 การซ่อมบารุงระดับหน่วย คือการซ่อมบารุงร่มและสิ่งอุปกรณ์สง่ ทางอากาศที่อยูใ่ น
ความรับผิดชอบของเหล่านัน้
โดยผู้ใช้ หรื อเจ้ าหน้ าที่ชา่ งซ่อมของหน่วย
การซ่อมบารุงประเภทนี ้
ประกอบด้ วย การตรวจสภาพ, การทาความสะอาด, การบริการ, การเก็บรักษา, การหล่อลื่น, การปรนนิบตั ิ
บารุง, การปรับตามความจาเป็ น, การเปลี่ยนชิ ้นส่วนซ่อมเล็ก ๆ น้ อย ๆ การซ่อมบารุงระดับหน่วยจะ
กระทาอย่างจากัดตามคาสัง่ หรื อผังการซ่อมบารุงที่อนุญาตให้ กระทาได้ เช่น การปะ, การชุน โดยการเย็บ
ด้ วยมือ, การเย็บสายรัดหลังไขว้ , การเย็บโครงเรื อนเก็บห่วงดึงร่ม, การเปลี่ยนเบาะรองต่าง ๆ เป็ นต้ น
7.2 การซ่อมบารุงสนับสนุนโดยตรง คือการซ่อมบารุงร่มและสิ่งอุปกรณ์สง่ ทางอากาศ
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อยูใ่ นความรับผิดชอบของหน่วย ซึง่ เป็ นหน่วยที่กาหนดขึ ้นตามอัตราการจัดยุทโธปกรณ์ (อจย.) หรื ออัตรา
เฉพาะกิจ (อฉก.) และบ่งถึงภารกิจการซ่อมบารุงดังกล่าวไว้ การซ่อมบารุงสนับสนุนโดยตรง เป็ นการซ่อม
บารุงอย่างจากัดต่อร่มและสิ่งอุปกรณ์สง่ ทางอากาศครบชุดหรื อซ่อมบารุงส่วนประกอบที่ใช้ งานไม่ได้ ให้ ใช้
งานได้ เพื่อสนับสนุนหน่วยใช้ เช่น ปะ, เปลี่ยนเพดานร่ม, เปลี่ยนห่วงต่อยอดร่ม, เปลี่ยนชุดสายรัดตัว,
เปลี่ยนแผงเก็บสายร่ม, เปลี่ยนแผ่นปิ ดคลุมสายร่มและห่วงแผ่นปิ ดคลุมสายร่ม, เปลี่ยนสายโยงบ่า,
เปลี่ยนสายดึงประจาที่, เปลี่ยนซิบถุงใส่ร่ม, ซ่อมถุงบรรจุเพดานร่ม, ซ่อมชุดตาไก่ เป็ นต้ น
7.3 การซ่อมบารุงสนับสนุนทัว่ ไป คือการซ่อมบารุงร่มและสิ่งอุปกรณ์สง่ ทางอากาศที่
ใช้ งานไม่ได้ และเกินขีดความสามารถของการซ่อมบารุงสนับสนุนโดยตรง เพื่อส่งกลับเข้ าการส่งกาลังหรื อ
สนับสนุนการแลกเปลี่ยนโดยตรง เช่น เปลี่ยนขอบยอดร่มและขอบชายร่ม, เปลี่ยนสายโครงร่ม, เปลี่ยน
โครงชุดแผ่นหุ้มห่อร่มช่วย, ซ่อมชุดผ้ าใบ, ซ่อมชุดสายรัดและสายโยงร่ มทิ ้งของซ่อมพื ้นฐานรองรับขนาด
ต่าง ๆ เป็ นต้ น

7.4 การซ่อมบารุงระดับคลัง คือการซ่อมบารุงโดยหน่วยซ่อมขันคลั
้ งของกรมฝ่ ายยุทธ
บริการซึง่ เป็ นการซ่อมใหญ่ใช้ เวลานานเป็ นผู้ดาเนินการ เช่น เปลี่ยนชุดปลดปล่อยเพดานร่ม เปลี่ยนขอ
ปลดเร็วและขอเกาะร่มช่วย, เปลี่ยนขอเกาะสายดึงประจาที่, ซ่อมชุดสายรัดตัวและจะต้ องทาให้ ร่มและสิ่ง
อุปกรณ์สง่ ทางอากาศที่ใช้ งานไม่ได้ ให้ คืนสึ้่ สภาพที่ใช้ งานได้ อย่างสมบูรณ์เหมือนเดิม ทังนี
้ ้ให้ หมาย
รวมถึงการพิจารณาดัดแปลงไปใช้ งานอื่นที่เหมาะสมกว่า เช่น การดัดแปลงร่มบุคคล กระโดดชนิดต่าง ๆ
เช่น ร่มทิ ้งของ เป็ นต้ น เมื่อดัดแปลงเสร็จแล้ วให้ นาส่งเข้ าคลังเก็บรักษาเพื่อดาเนินการแจกจ่ายตามสาย
งานการส่งกาลังต่อไป

*******************************************
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- ครุฑ -

ระเบียบกองทัพบก
ว่าด้วย การส่งกาลังสิ่งอุปกรณ์ ประเภท 2 และ 4 พ.ศ. 2534
--------------โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงระเบียบกองทัพบกว่าด้วยการส่งกาลังสิ่งอุปกรณ์
ประเภท 2 และ 4 พ.ศ.2532 ให้เหมาะสมยิ่งขึ้น จึงวางระเบียบไว้ดังนี้
ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่า "ระเบียบกองทัพบก ว่าด้วยการส่งกาลังสิ่งอุปกรณ์ประเภท
2 และ 4 พ.ศ.2534"
ข้อ 2 ให้ใช้ระเบียบนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
ข้อ 3 ให้ยกเลิกระเบียบกองทัพบก
ว่าด้วยการส่งกาลังสิ่งอุปกรณ์ประเภท 2 และ 4
พ.ศ.2532
บรรดาระเบียบ คาสั่ง และคาชี้แจงอื่นใด ที่นามากาหนดไว้ในระเบียบนี้ หรือที่ขัดแย้ง
ระเบียบนี้ ให้ใช้ระเบียบนี้แทน
ข้อ 4 ให้เจ้ากรมส่งกาลังบารุงทหารบกรักษาการให้เป็นไปตามระเบียบนี้

ตอนที่ 1
คาจากัดความ
ข้อ 5 คาจากัดความที่ใช้ในระเบียบนี้
5.1 การส่งกาลัง หมายถึง การปฏิบัติการในเรื่อง ความต้องการการจัดหา การแจกจ่าย
และการจาหน่ายสิ่งอุปกรณ์ รวมทั้งการควบคุมการปฏิบัติตามขั้นตอนดังกล่าว
5.2 ความต้องการ หมายถึง การกาหนดหรือการเสนอหรือคาขอในเรื่องสิ่งอุปกรณ์
ตามจานวนและในเวลาที่บ่งไว้ หรือตามเวลาที่กาหนดไว้
5.3 การควบคุม หมายถึง การควบคุมทางบัญชี และการควบคุมทางการส่งกาลัง
5.4 การควบคุมทางบัญชี หมายถึง วิธีดาเนินการในการควบคุมสิ่งอุปกรณ์ที่เกี่ยวกับ
การควบคุมการแจกจ่าย การจ่ายเพิ่มเติม การรวบรวมบันทึกรายงานการจัดทาข้อมูลถาวรต่าง ๆ
การสารวจ การรายงานสถานภาพสิ่งอุปกรณ์ การกาหนดนโยบายเกี่ยวกับระดับสิ่งอุปกรณ์ เพื่อ
การประหยัดโดยต่อเนื่องทุกขั้นตอนในสายงานการส่งกาลังและสายการบังคับบัญชา นับตั้งแต่สิ่ง
อุปกรณ์ได้เริ่มเข้าสู่ระบบการส่งกาลังไปจนกระทั่งหน่วยใช้ได้ใช้หมดสิ้นไป และได้รับอนุมัติให้
จาหน่ายออกจากบัญชีคุมของกองทัพบกแล้ว
5.5 การควบคุมทางการส่งกาลัง หมายถึง วิธีดาเนินการที่เกี่ยวกับระบบการ
รายงาน การคานวณ การรวบรวมข้อมูลและการประเมินค่า เพื่อให้สิ่งอุปกรณ์ตามความต้องการ
ทั้งสิ้นได้ส่วนสัมพันธ์กับทรัพย์สินที่มีอยู่ อันจะเป็นแนวทางในการประมาณการด้านงบประมาณ การ
จัดหา การแจกจ่าย และการจาหน่ายสิ่งอุปกรณ์
5.6 การจัดหา หมายถึง กรรมวิธีเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งอุปกรณ์
5.7 การแจกจ่าย หมายถึง การรับ การจ่าย การเก็บรักษา และการขนสิ่งอุปกรณ์
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5.8 การจาหน่าย หมายถึง การตัดยอดสิ่งอุปกรณ์ออกจากความรับผิดชอบของ
กองทัพบก เนื่องจากสูญไป สิ้นเปลืองไป (สิ่งอุปกรณ์สิ้นเปลือง) ชารุดเสียหายจนไม่สามารถซ่อม
คืนสภาพได้อย่างคุ้มค่า เสื่อมสภาพจนใช้งานไม่ได้หรือสูญหาย ตาย เกินความต้องการ หรือเป็น
ของล้าสมัย ไม่ใช้ราชการต่อไป
5.9 สิ่งอุปกรณ์ หมายถึง สิ่งของที่จาเป็นทั้งมวล สาหรับหน่วยทหารรวมทั้งที่มีไว้
เพื่อดารงอยู่ และการปฏิบัติของหน่วยทหารด้วย เช่น อาหาร เครื่องแต่งกายเชื้อเพลิง สัตว์
ยานพาหนะ อาวุธ กระสุน วัตถุระเบิด เครื่องจักรกล ตลอดจนเครื่องมือเครื่องใช้ต่าง ๆ เป็นต้น
5.10 สิ่งอุปกรณ์ประเภท 2 หมายถึง
สิ่งอุปกรณ์ซึ่งอนุมัติให้หน่วยมีไว้ใน
ครอบครอง โดยระบุเป็นอัตราของหน่วยหรือบุคคล เช่น เครื่องแต่งกาย อาวุธ เครื่องมือและ
ชิ้นส่วนซ่อม เป็นต้น
5.11 สิ่งอุปกรณ์ประเภท 4 หมายถึง สิ่งอุปกรณ์ซึ่งมิได้ระบุไว้ในอัตราของหน่วย
หรือมิได้จัดไว้เป็นสิ่งอุปกรณ์ตามประเภทอื่น ๆ
แต่อาจอนุมัติให้หน่วยมีไว้ในครอบครองตาม
ความจาเป็น เช่น วัสดุในการก่อสร้าง และเครื่องปรับอากาศ เป็นต้น
5.12 สิ่งอุปกรณ์สาเร็จรูป หมายถึง สิ่งอุปกรณ์ที่เกิดจากการรวมเข้าด้วยกันของ
ผลิตภัณฑ์สาเร็จรูป องค์ประกอบ ส่วนประกอบ ชิ้นส่วน และ/หรือ วัสดุซึ่งพร้อมที่จะใช้ได้ตาม
ความหมาย เช่น เรือ รถถัง เครื่องบิน และโรงงานจักรกลเคลื่อนที่ เป็นต้น
5.13 สิ่งอุปกรณ์สาคัญ หมายถึง สิ่งอุปกรณ์ที่มีความจาเป็นต่อการฝึกการรบราคา
แพงยากต่อการจัดหาหรือการผลิต มีความต้องการไม่แน่นอน อาจจะขาด หรือเกินอยู่เสมอใน
ระบบการส่งกาลังและ/หรือเป็นรายการที่อาจเกิดวิกฤตในวัสดุขั้นมูลฐานโดยกรมฝ่ายยุทธบริการ
เสนอบัญชีรายการให้กองทัพบกประกาศเป็นสิ่งอุปกรณ์สาคัญ เช่น รถถัง ชุดเรดาห์ เครื่อง
แต่งกายพิเศษ โทรศัพท์สนาม และหน้ากากป้องกันไอพิษ เป็นต้น
5.14 สิ่งอุปกรณ์หลัก หมายถึง สิ่งอุปกรณ์ที่ใช้เวลาในการจัดหานานและราคาแพง
แต่มิได้ระบุไว้เป็นสิ่งอุปกรณ์สาคัญ โดยกรมฝ่ายยุทธบริการที่รับผิดชอบทาบัญชีและประกาศเป็น
สิ่งอุปกรณ์หลักได้เอง เช่น เครื่องมือก่อสร้าง และเครื่องสื่อสารประจาที่เป็นต้น
5.15 สิ่งอุปกรณ์รอง หมายถึง สิ่งอุปกรณ์สาเร็จรูปทุกรายการซึ่งมิได้ระบุไว้เป็นสิ่ง
อุปกรณ์สาคัญและสิ่งอุปกรณ์หลัก โดยทั่วไปแล้วสิ่งอุปกรณ์เหล่านี้จะใช้เวลาในการจัดหาสั้น ราคา
ถูกและง่ายต่อการจัดหา เช่น เครื่องแต่งกาย เครื่องสนาม สิ่งอุปกรณ์ทั่วไป เครื่องใช้ประจา
บ้านพัก และน้ามัน เป็นต้น
5.16 สิ่งอุปกรณ์ถาวร หมายถึง สิ่งอุปกรณ์ถาวรกาหนดอายุ และสิ่งอุปกรณ์ถาวรไม่
กาหนดอายุของสิ่งอุปกรณ์ทั้งมวล ซึ่งจาเป็นสาหรับการปฏิบัติของหน่วยทางทหาร
5.17 สิ่งอุปกรณ์ถาวรกาหนดอายุ หมายถึง สิ่งอุปกรณ์สาเร็จรูปซึ่งมีสภาพและ
ลักษณะมั่นคงต่อการใช้งานแต่ย่อมเสื่อมสภาพเสื่อมราคาไปตามวาระและระยะเวลาแห่งการใช้งาน
5.18 สิ่งอุปกรณ์ถาวรไม่กาหนดอายุ หมายถึง สิ่งอุปกรณ์สาเร็จรูป ซึ่งมีสภาพ
และลักษณะมั่นคงต่อการใช้งาน
หากมีการเก็บรักษาและการปรนนิบัติบารุงเป็นอย่างดีแล้ว
ย่อมจะมีอายุยืนนาน
5.19 สิ่งอุปกรณ์ใช้สิ้นเปลือง หมายถึง สิ่งอุปกรณ์ที่ใช้แล้วย่อมหมดสิ้นไปไม่คงรูป
ไม่คงสภาพ และ/หรือ ไม่มีคุณค่าของการใช้งานเหมือนเดิม

3

5.20 สิ่งอุปกรณ์สารองเพื่อการซ่อมบารุง หมายถึง สิ่งอุปกรณ์สาเร็จรูป หรือ
องค์ประกอบเพื่อสะสมไว้ ณ ที่ตั้งการส่งกาลังหรือซ่อมบารุง เพื่อจ่ายทดแทนสิ่งอุปกรณ์ที่ชารุด
ซ่อมได้ซึ่งไม่สามารถซ่อมบารุงโดยหน่วยสนับสนุนได้ทันตามกาหนด
5.21 สิ่งอุปกรณ์ใช้การได้ หมายถึง สิ่งอุปกรณ์ที่มีคุณภาพใช้งานได้ตามความมุ่ง
หมายเดิม
5.22 สิ่งอุปกรณ์ใช้การไม่ได้ หมายถึง สิ่งอุปกรณ์ที่ล้าสมัยหรือสึกหรอชารุด ไม่
สามารถนาไปใช้ได้ตามความมุ่งหมายเดิม จาเป็นต้องซ่อมปรับสภาพ หรือดัดแปลงก่อนที่จะนาเข้า
เก็บรักษาเพื่อแจกจ่ายหรือเพื่อใช้งานต่อไป
5.23 สิ่งอุปกรณ์ซ่อมคุ้มค่า หมายถึง สิ่งอุปกรณ์ที่ชารุดและต้องการซ่อม ซึ่ง
พิจารณาแล้วเห็นว่าเป็นการเหมาะสม และประหยัดในการซ่อมบารุง
5.24 สิ่งอุปกรณ์งดใช้การ หมายถึง สิ่งอุปกรณ์สาเร็จรูปซึ่งอยู่ในลักษณะใด
ลักษณะหนึ่ง ดังต่อไปนี้
5.24.1 ไม่ทางานตามหน้าที่
5.24.2 ไม่ปลอดภัยในการใช้
5.24.3 ถ้าใช้ต่อไปจะเสียหายมากขึ้น
5.25 ยุทธภัณฑ์ หมายถึง สิ่งอุปกรณ์ทั้งมวลอันจาเป็นเพื่อปฏิบัติการ เพื่อดารงและ
สนับสนุนการปฏิบัติการรบของหน่วยทหาร ( รวมถึง เรือรบ รถถัง อาวุธอัตตาจรอากาศยาน ฯลฯ
และอะไหล่ที่เกี่ยวข้อง ชิ้นส่วนอะไหล่ ชิ้นส่วนซ่อมและอุปกรณ์สนับสนุน แต่ไม่รวมถึงอสังหาริมทรัพย์
สถานที่ตั้งและสาธารณูปโภค )
5.26 ยุทโธปกรณ์ หมายถึง สิ่งอุปกรณ์ทั้งมวลที่ต้องการจัดให้บุคคลหรือหน่วยทหาร
ได้แก่ อาวุธ ยานพาหนะ เครื่องแต่งกาย เครื่องมือ ฯลฯ
5.27 วัสดุ หมายถึง ชิ้นส่วนหรือสิ่งของต่าง ๆ ซึ่งได้ทาขึ้น หรือประกอบขึ้น
5.28 ชิ้นส่วนซ่อม หมายถึง องค์ประกอบ ส่วนประกอบและชิ้นส่วนที่ใช้ในการซ่อม
บารุงสิ่งอุปกรณ์ตามที่กาหนดไว้ในคู่มือส่งกาลัง และ/หรือ คู่มือเทคนิคที่มีบัญชีชิ้นส่วนซ่อม เช่น
ลากล้องปืน คาบูเรเตอร์ และหลอดวิทยุ เป็นต้น
5.29 องค์ประกอบ หมายถึง สิ่งอุปกรณ์ที่เกิดจากการรวมเข้าด้วยกันของ
ส่วนประกอบและชิ้นส่วนต่าง ๆ ซึ่งสามารถปฏิบัติงานได้ในตัวเอง แต่อาจต้องอาศัยการควบคุม
จากภายนอก หรืออาศัยการขับเคลื่อนจากแหล่งอื่นประกอบด้วย เช่น เครื่องยนต์ และเครื่องกาเนิด
ไฟฟ้า เป็นต้น
5.30 ส่วนประกอบ หมายถึง สิ่งอุปกรณ์ซึ่งประกอบด้วยชิ้นส่วนต่างๆ ที่เชื่อมต่อ
หรือสัมพันธ์กันตั้งแต่สองชิ้นขึ้นไปและสามารถถอดแยกออกจากกันได้ เช่น เครื่องเปลี่ยนความเร็ว
และคาบูเรเตอร์ เป็นต้น
5.31 ชิน้ ส่วน หมายถึง สิ่งอุปกรณ์ที่ไม่สามารถถอดแยกออกจากกันได้ หรือเป็น
สิ่งอุปกรณ์ที่ได้ออกแบบไว้ให้ถอดแยกออกจากกันไม่ได้ เช่น หลอดวิทยุ ยางนอกรถยนต์ และลา
กล้องปืน เป็นต้น
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5.32 คลัง หมายถึง หน่วยที่มีความรับผิดชอบในการปฏิบัติภารกิจในเรื่องความ
ต้องการ การควบคุม การจัดหา การแยกประเภท การแจกจ่าย การซ่อมบารุง และการจาหน่ายสิ่ง
อุปกรณ์
5.33 คลังสายงาน หมายถึง คลังซึ่งกรมฝ่ายยุทธบริการ หรือกรมฝ่ายกิจการพิเศษ
ได้จัดตั้งขึ้น เพื่อปฏิบัติภารกิจของคลังสายงานเดียวกัน
5.34 คลังทั่วไป หมายถึง คลังที่จัดตั้งขึ้นเพื่อปฏิบัติภารกิจของคลังตั้งแต่สองสายงาน
ขึ้นไป
5.35 คลังกองบัญชาการช่วยรบ หมายถึง คลังทั่วไปซึ่งกองบัญชาการช่วยรบได้
จัดตั้งขึ้น
5.36 คลังส่วนภูมิภาค หมายถึง คลังทั่วไปซึ่งมณฑลทหารบก หรือคลังจังหวัด
ทหารบกได้จัดตั้งขึ้น
5.37 หน่วยสนับสนุนทางการส่งกาลัง หมายถึง หน่วยสนับสนุนโดยตรง หน่วย
สนับสนุนทั่วไป และ คลัง
5.38 หน่วยสนับสนุนทั่วไป หมายถึง หน่วยซึ่งมีภารกิจสนับสนุนด้าน การส่งกาลัง
และ/หรือ การซ่อมบารุงต่อหน่วยสนับสนุนโดยตรง
5.39 หน่วยสนับสนุนโดยตรง หมายถึง หน่วยซึ่งมีภารกิจสนับสนุนด้านการส่ง
กาลัง และ/หรือ การซ่อมบารุงโดยตรงต่อหน่วยใช้
5.40 หน่วยใช้ หมายถึง หน่วยที่ได้รับสิ่งอุปกรณ์ตาม อจย.,อสอ.หรืออนุมัติอื่นใด ซึ่ง
ได้รับประโยชน์จากการใช้สิ่งอุปกรณ์นั้น ๆ
5.41 หน่วยเบิก หมายถึง หน่วยใช้ตั้งแต่ระดับกองพันหรือเทียบเท่าหรือกองร้อยอิสระ
ขึ้นไป หรือหน่วยอิสระที่ ทบ.อนุมัติ หรือหน่วยสนับสนุนทางการส่งกาลังทุกระดับที่เบิกสิ่งอุปกรณ์
ไปยังหน่วยจ่าย
5.42 หน่วยจ่าย หมายถึง หน่วยสนับสนุนทางการส่งกาลังซึ่งทาหน้าที่จ่ายสิ่งอุปกรณ์
ให้แก่หน่วยเบิก
5.43 หน่วยบัญชีคุม หมายถึง หน่วยซึ่งดาเนินการควบคุมทางบัญชีต่อสิ่งอุปกรณ์
5.44 วันส่งกาลัง หมายถึง ปริมาณสิ่งอุปกรณ์ที่ประมาณว่าจะใช้ สิ้นเปลืองไปใน
หนึ่งวันตามสภาวะการณ์ต่าง ๆ
5.45 ระดับส่งกาลัง หมายถึง ปริมาณสิ่งอุปกรณ์ ณ ที่ตั้งการส่งกาลังต่าง ๆที่ได้รับ
อนุมัติให้สะสมไว้ เพื่อสนับสนุนการส่งกาลังให้สมบูรณ์และต่อเนื่อง โดยปกติจะต้องกาหนดเป็น
จานวนวันส่งกาลัง หรืออาจจะกาหนดเป็นจานวนสิ่งอุปกรณ์ก็ได้
5.46 ระดับปฏิบัติการ หมายถึง ปริมาณสิ่งอุปกรณ์ที่ต้องการให้มีไว้เพื่อสนับสนุน
การปฏิบัติการในระยะเวลาเบิกหรือรับสิ่งอุปกรณ์ที่ส่งมาเพิ่มเติม
5.47 ระดับปลอดภัย หมายถึง ปริมาณสิ่งอุปกรณ์ที่เพิ่มเติมจากระดับปฏิบัติการให้
มีคงคลังไว้เพื่อสามารถปฏิบัติการได้อย่างต่อเนื่องในเมื่อมีเหตุขัดข้องในการส่งเพิ่มเติมตามปกติ
หรือเมื่อความต้องการไม่เป็นไปตามที่คาดคะเนไว้
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5.48 ระดับเก็บกัน หมายถึง ปริมาณสิ่งอุปกรณ์ที่หน่วยสนับสนุนทางการส่งกาลัง
ได้รับอนุมัติให้เก็บกันไว้ได้เกินกว่าเกณฑ์เบิก
5.49 เกณฑ์สะสม หมายถึง ปริมาณสูงสุดของสิ่งอุปกรณ์ที่มีคงคลัง เพื่อสนับสนุน
ทางการปฏิบัติการได้อย่างต่อเนื่อง ซึ่งประกอบด้วยระดับปฏิบัติการและระดับปลอดภัย
5.50 เกณฑ์เบิก หมายถึง ปริมาณสูงสุดของสิ่งอุปกรณ์คงคลังรวมกับค้างรับ ซึ่ง
จาเป็นสาหรับสนับสนุนการปฏิบัติการในระยะนั้น และเพียงพอสาหรับความต้องการที่คาดว่าจะมี
ในอนาคต หรือคือผลรวมของเกณฑ์สะสมกับเวลาในการเบิกและจัดส่ง
5.51 เกณฑ์ความต้องการ หมายถึง ปริมาณสูงสุดของสิ่งอุปกรณ์คงคลังรวมกับที่
สั่งซื้อ ซึ่งจาเป็นสาหรับสนับสนุนการปฏิบัติการในระยะนั้น และพอเพียงสาหรับความต้องการที่
คาดว่าจะมีในอนาคต หรือคือผลรวมของสิ่งอุปกรณ์ตามระดับปลอดภัยวงรอบการจัดหา เวลา
ล่วงหน้าในการจัดหา และเวลาที่เสียไปในการรายงานสถานภาพ
5.52 เวลาในการเบิกและจัดส่ง หมายถึง เวลานับตั้งแต่วันที่หน่วยเบิกทาการเบิก
สิ่งอุปกรณ์ จนถึงวันที่ได้รับสิ่งอุปกรณ์
5.53 เวลาล่วงหน้าในการจัดหา หมายถึง เวลานับตั้งแต่ริเริ่มทาการจัดหาจนถึง
วันที่ได้รับสิ่งอุปกรณ์งวดแรก เข้าสู่ระบบการส่งกาลัง
5.54 วงรอบการสอบทาน หมายถึง ห้วงเวลาที่กาหนดให้ทาการสอบทาน
5.55 วงรอบการเบิก หมายถึง ห้วงเวลาที่กาหนดให้ทาการเบิก
5.56 วงรอบการจัดหา หมายถึง ห้วงเวลาที่กาหนดให้ทาการจัดหา
5.57 จุดเพิ่มเติม หมายถึง ปริมาณสิ่งอุปกรณ์ระดับที่ต้องการทาการเบิกเพิ่มเติม ซึ่ง
เท่ากับผลรวมของระดับปลอดภัยกับเวลาในการเบิกและจัดส่ง
ทั้งนี้เพื่อเก็บรักษาไว้ซึ่งเกณฑ์
สะสม
5.58 ปัจจัยทดแทน หมายถึง ตัวเลขแสดงความสิ้นเปลืองของสิ่งอุปกรณ์ถาวร
เป็นร้อยละหรือพันละต่อเดือน
5.59 อัตราสิ้นเปลือง หมายถึง ตัวเลขที่แสดงความสิ้นเปลืองของสิ่งอุปกรณ์ใช้
สิ้นเปลือง โดยกาหนดเป็นมาตรฐานอย่างใดอย่างหนึ่งตามความเหมาะสม
5.60 คงคลัง หมายถึง ปริมาณสิ่งอุปกรณ์ที่มีอยู่ในครอบครองของหน่วยตามบัญชีคุมใน
ขณะนั้น
5.61 ค้างรับ หมายถึง ปริมาณสิ่งอุปกรณ์ที่คาดหมายว่าจะได้รับจาก การจัดซื้อ
การเบิกและจากแหล่งอื่น ๆ เช่น การโอน และการซ่อมบารุง เป็นต้น
5.62 ค้างจ่าย หมายถึง ปริมาณสิ่งอุปกรณ์ซึ่งหน่วยจ่ายไม่สามารถจ่ายให้หน่วยเบิก
ได้ครบในขณะที่ขอเบิกมาและบันทึกเป็นหลักฐานไว้เพื่อปลดเปลืองค้างจ่ายให้เมื่อมีสิ่งอุปกรณ์
5.63 การเบิก หมายถึง วิธีดาเนินการเสนอคาขอไปยังหน่วยสนับสนุนทางการส่ง
กาลัง เพื่อขอรับสิ่งอุปกรณ์ตามจานวนที่ต้องการ
5.64 การยืม หมายถึง วิธีดาเนินการขอรับการสนับสนุนสิ่งอุปกรณ์เป็นการชั่วคราว
(เว้นชิ้นส่วนซ่อม)สาหรับเพิ่มพูนการปฏิบัติภารกิจหรือสาหรับการทรงชีพของหน่วยใช้ ซึ่งหน่วยไม่ได้
รับอนุมัติให้มีสิ่งอุปกรณ์ดังกล่าวไว้ในครอบครอง หรืออนุมัติให้มีไว้แล้วแต่ไม่เพียงพอ

6

5.65 การติดตามใบเบิก หมายถึง การสอบถามเพื่อขอทราบผลการปฏิบัติต่อใบเบิก
ที่ได้เสนอไปยังหน่วยสนับสนุนทางการส่งกาลัง
5.66 การยกเลิกการเบิก หมายถึง การแจ้งระงับการจ่ายสิ่งอุปกรณ์ตามใบเบิกที่
หน่วยเบิกเสนอมา อาจจะเป็นทั้งหมด หรือบางส่วนของการเบิกก็ได้
5.67 การรับ หมายถึง การดาเนินกรรมวิธีเพื่อเข้าครอบครองสิ่งอุปกรณ์ที่ได้มาจาก
การจัดหา
5.68 การจ่าย หมายถึง การดาเนินการตอบสนองความต้องการตามที่หน่วยเบิกได้
ส่งคาขอมา
5.69 การปลดเปลื้องค้างจ่าย หมายถึง การจ่ายสิ่งอุปกรณ์ที่ค้างจ่ายให้กับหน่วยเบิก
โดยอัตโนมัติตามใบเบิกที่ค้างจ่าย
5.70 การเก็บรักษา หมายถึง การเตรียมพื้นที่ การนาสิ่งอุปกรณ์เข้า-ออก การเก็บ
หรือการวาง การระวังรักษาสิ่งอุปกรณ์ในที่เก็บ รวมทั้งการปรนนิบัติบารุง และการซ่อมบารุงขณะ
เก็บและก่อนจ่ายด้วย
5.71 การสารวจ หมายถึง การสารวจสิ่งอุปกรณ์และการสารวจที่เก็บ
5.72 การสารวจสิ่งอุปกรณ์ หมายถึง การนับจานวนและการตรวจสภาพสิ่งอุปกรณ์
ในที่เก็บให้ตรงกับหลักฐานบัญชีคุม
5.73 การสารวจที่เก็บ หมายถึง การตรวจสอบที่เก็บสิ่งอุปกรณ์ให้ตรงกับบัตร
บัญชีคุมสิ่งอุปกรณ์ หรือบัตรแสดงที่เก็บของ
5.74 การขนส่ง หมายถึงการเคลื่อนย้ายสิ่งอุปกรณ์ระหว่างหน่วยส่งกับหน่วยรับ
5.75 การส่งคืน หมายถึง การส่งสิ่งอุปกรณ์กลับคืนหน่วยจ่ายหรือหน่วยสนับสนุน
ทางการส่งกาลังมิได้หมายถึงการส่งซ่อมหรือส่งสิ่งอุปกรณ์ที่ซ่อมเสร็จแล้วกลับคืนหน่วยส่งซ่อม
5.76 การโอน หมายถึง การโอนความรับผิดชอบในสิ่งอุปกรณ์ระหว่างสายยุทธ
บริการ หรือการโอนสิทธิครอบครองสิ่งอุปกรณ์ระหว่างหน่วย
5.77 สายการบังคับบัญชา หมายถึง ความเกี่ยวพันในการบังคับบัญชาของหน่วยเหนือ
ที่มีต่อหน่วยรองตามลาดับ เช่น กองทัพ-กองทัพภาค-กองพล-กรม-กองพัน-กองร้อย เป็นต้น
5.78 สายการส่งกาลัง หมายถึง ความเกี่ยวพันในทางการส่งกาลังของหน่วยเหนือที่
มีต่อหน่วยรองตามลาดับ เช่น กองทัพบก - กรมฝ่ายยุทธบริการหรือกรมฝ่ายกิจการพิเศษ -หน่วย
สนับสนุนทั่วไป - หน่วยสนับสนุนโดยตรง - หน่วยใช้
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ตอนที่ 2
ความต้องการ
ข้อ 6 ลักษณะความต้องการ
6.1 ความต้องการประจา
6.1.1 ความต้องการประจา คือ ความต้องการเพื่อทดแทนสิ่งอุปกรณ์ที่ใช้หมดไป
หรือใช้สิ้นเปลือง และเพื่อเพิ่มเติมระดับส่งกาลัง อันสืบเนื่องมาจากการปฏิบัติงาน
6.1.2 ความต้องการประจาใช้เป็นข้อมูลสาหรับคานวณความต้องการทั้ง เพื่อการ
จัดหาและเพื่อการเบิก
6.2 ความต้องการครั้งคราว
6.2.1 ความต้องการครั้งคราว คือ ความต้องการที่เกิดขึ้นครั้งเดียวในห้วงเวลา 12
เดือน สาหรับความมุ่งหมายอย่างเดียวกันและหมายรวมถึงความต้องการขั้นต้นเพื่อสนองความ
ต้องการตามอัตราความต้องการเพื่อรักษาระดับส่งกาลังที่เพิ่มขึ้นและความต้องการตามโครงการ
พิเศษต่าง ๆ เช่น ความต้องการเพื่อการซ่อมบารุงสิ่งอุปกรณ์สาเร็จรูป เป็นต้น
6.2.2 ความต้องการครั้งคราว ใช้เป็นข้อมูลสาหรับคานวณความต้องการเพื่อการ
จัดหาเท่านั้น
ข้อ 7 ประเภทความต้องการ
7.1 ความต้องการขั้นต้น ได้แก่ ความต้องการสิ่งอุปกรณ์ที่ทหารหรือหน่วยต้องการมี
ไว้เพื่อการปฏิบัติภารกิจของตน ซึ่งสิ่งอุปกรณ์นั้น ๆ ยังไม่เคยได้รับมาก่อน
และเป็นความ
ต้องการสิ่งอุปกรณ์ในกรณีดังต่อไปนี้
7.1.1 การรับทหารเข้าประจาการใหม่
7.1.2 การจัดตั้งหน่วยใหม่
7.1.3 การกาหนดมาตรฐานสิ่งอุปกรณ์ใหม่
7.1.4 การเพิ่มจานวนและรายการเนื่องจากการแก้อัตรา
7.1.5 รายการที่ได้รับอนุมัติให้จ่ายครั้งแรกแก่หน่วยที่ยังไม่ได้รับอนุมัติอัตรา
7.1.6 รายการที่ได้รับอนุมัติให้จ่ายครั้งแรก ซึ่งเกินจานวนจากอัตรา
7.1.7 การอนุมัติจ่ายสิ่งอุปกรณ์ใหม่ เพื่อทดแทนสิ่งอุปกรณ์เดิมที่ยังใช้ราชการ
ได้ ซึ่งได้รับคืนจากหน่วยทหาร
7.1.8 การจ่ายครั้งแรกให้แก่หน่วยนอกกองทัพบก ตามคาสั่งกองทัพบก
7.2 ความต้องการทดแทน ได้แก่ ความต้องการเพื่อทดแทนสิ่งอุปกรณ์ที่หน่วยใช้
เคยได้รับมาแล้ว และเป็นความต้องการสิ่งอุปกรณ์ในกรณีดังต่อไปนี้
7.2.1 เพื่อทดแทนสิ่งอุปกรณ์ที่หมดเปลืองไปหรือชารุดเนื่องจากการใช้
และ
รวมทั้งทดแทนชิ้นส่วนซ่อมที่ชารุดด้วย
7.2.2 เพื่อทดแทนสิ่งอุปกรณ์ที่ถูกละทิ้ง ทาลาย ข้าศึกทาให้เสียหาย โจรกรรม
หรือเสียหายโดยเหตุอื่น ๆ
7.2.3 เพื่อทดแทนสิ่งอุปกรณ์ที่อยู่ในระหว่างการซ่อมบารุง โดยใช้สิ่งอุปกรณ์
สารองเพื่อการซ่อมบารุง
7.3 ความต้องการเพื่อรักษาระดับส่งกาลัง ได้แก่ ความต้องการสิ่งอุปกรณ์ที่หน่วยส่ง
กาลังต้องการเพิ่มเติมให้เต็มระดับส่งกาลัง คือ
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7.3.1 ระดับปลอดภัย
7.3.2 ระดับปฏิบัติการหรือวงรอบการจัดหา
7.3.3 เวลาในการเบิกและจัดส่งหรือเวลาล่วงหน้าในการจัดหา
7.4 ความต้องการตามโครงการ หมายถึง ความต้องการสิ่งอุปกรณ์ที่นอกเหนือไปจาก
ความต้องการตามปกติ เพื่อสนับสนุนโครงการหรือการปฏิบัติการพิเศษตามแผนและวัตถุประสงค์
ของกองทัพบก เช่น สิ่งอุปกรณ์ประเภท 4 โครงการจัดตั้งหน่วยใหม่ และโครงการระดมสรรพกาลัง
เป็นต้น
ข้อ 8 การคานวณความต้องการ
8.1 ความต้องการขั้นต้น = อัตราอนุมัติ x จานวนหน่วยทหารตามอัตรานั้น
8.2 ความต้องการทดแทน = ความต้องการขั้นต้น x ปัจจัยทดแทน/ อัตราสิ้นเปลือง
x จานวนเดือน/วัน ที่ต้องการทดแทน
8.3 ความต้องการเพื่อรักษาระดับส่งกาลัง = ความต้องการขั้นต้น xปัจจัยทดแทน/
อัตราสิ้นเปลือง x จานวนเดือน/วัน ในสายทางเดินส่งกาลัง
8.3.1 สายทางเดินส่งกาลัง ได้แก่ ระยะเวลาเป็นวันส่งกาลังนับตั้งแต่ริเริ่มจัดหา
สิ่งอุปกรณ์จนถึงหน่วยใช้ได้รับสิ่งอุปกรณ์นั้น
8.3.2 ระดับคลังสายงาน สายทางเดินส่งกาลังประกอบด้วย
ระดับปลอดภัย + วงรอบการจัดหา + เวลาล่วงหน้าในการจัดหา
8.3.3 ระดับคลังกองบัญชาการช่วยรบและคลังส่วนภูมิภาค หรือหน่วยสนับสนุน
โดยตรง สายทางเดินส่งกาลัง ประกอบด้วย ระดับปลอดภัย + ระดับปฏิบัติการ/วงรอบการเบิก
+ เวลาในการเบิกและจัดส่ง
8.4 ความต้องการตามโครงการ การคิดคานวณขึ้นอยู่กับโครงการหรือการปฏิบัติการ
พิเศษ ตามแผนและวัตถุประสงค์ของกองทัพบก
8.5 ความต้องการรวม = ความต้องการขั้นต้น + ความต้องการเพื่อรักษาระดับส่ง
กาลัง/ความต้องการทดแทน + ความต้องการตามโครงการ
8.6 ความต้องการสุทธิ = ความต้องการรวม + ค้างจ่าย - คงคลัง -ค้างรับ
ข้อ 9 การเสนอความต้องการ
9.1 สิ่งอุปกรณ์ตามอัตรา ตามระดับส่งกาลัง หรือตามโครงการที่ได้รับอนุมัติแล้ว กรม
ฝ่ายยุทธบริการหรือกรมฝ่ายกิจการพิเศษที่รับผิดชอบ เป็นผู้รวบรวมความต้องการสิ่งอุปกรณ์เสนอ
ไปยังกรมส่งกาลังบารุงทหารบก ตามที่กองทัพบกกาหนด
9.2 สิ่งอุปกรณ์นอกเหนือจากที่กล่าวแล้วในข้อ 9.1
9.2.1 หน่วยใช้เสนอความต้องการไปตามสายการส่งกาลังจนถึงกรมฝ่ายยุทธบริการ
หรือกรมฝ่ายกิจการพิเศษที่รับผิดชอบ
9.2.2 กรมฝ่ายยุทธบริการหรือกรมฝ่ายกิจการพิเศษ รวบรวมความต้องการแล้ว
เสนอไปยัง กรมส่งกาลังบารุงทหารบก ตามที่กองทัพบกกาหนด
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ตอนที่ 3
การจัดหา
ข้อ 10 ทางได้มาซึ่งสิ่งอุปกรณ์ โดยทั่วไปหน่วยหรือคลังซึ่งมีการสะสมสิ่งอุปกรณ์
และ/หรือ มีไว้เพื่อปฏิบัติการย่อมจะได้รับสิ่งอุปกรณ์จากลักษณะใดลักษณะหนึ่ง ดังต่อไปนี้
10.1 การจัดซื้อและการจ้าง หน่วยหรือเจ้าหน้าที่ซึ่งมีหน้าที่ในการจัดซื้อและจ้าง
จะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2521 (และที่แก้ไข
เพิ่มเติม) และระเบียบหรือคาสั่งอื่นใดที่เกี่ยวข้อง
10.2 การรับความช่วยเหลือจากต่างประเทศ ให้ปฏิบัติตามวิธีการซึ่งได้ตกลงระหว่าง
กองทัพบกกับองค์การหรือตัวแทนของประเทศนั้น ๆ
10.3 การซ่อมบารุง สิ่งอุปกรณ์ที่หน่วยใช้ส่งซ่อม หากหน่วยซ่อมบารุงสนับสนุน
โดยตรงหรือหน่วยสนับสนุนทั่วไปพิจารณาเห็นว่าเกินขั้นการซ่อมบารุงก็ให้นาส่งซ่อมต่อไปยัง
หน่วยซ่อมบารุงระดับคลัง เมื่อหน่วยซ่อมบารุงระดับคลังทาการซ่อมเสร็จแล้วให้ส่งสิ่งอุปกรณ์นั้น
เข้าคลัง เพื่อดาเนินการตามระบบการส่งกาลังต่อไปและให้หน่วยซ่อมบารุงสนับสนุนโดยตรง หรือ
สนับสนุนทั่วไป แจ้งให้หน่วยใช้ทราบทันทีที่ได้ส่งสิ่งอุปกรณ์ไปยังหน่วยซ่อมบารุงระดับคลัง ทั้งนี้
เพื่อให้หน่วยใช้เบิกรับสิ่งอุปกรณ์ทดแทนต่อไป
10.4 การเก็บซ่อม สิ่งอุปกรณ์ชารุด ถูกทาลาย เสื่อมสภาพ หรือถูกทอดทิ้ง ไม่ว่าจะ
เป็นของใหม่หรือของใช้แล้วก็ตาม
หากหน่วยซ่อมบารุงของสายยุทธบริการพิจารณาเห็นว่าไม่
สามารถซ่อมได้คุ้มค่า ให้หน่วยซ่อมนั้นรายงานขออนุมัติถอดแยกชิ้นส่วนซ่อมที่สามารถใช้ราชการ
ได้จากเจ้ากรมฝ่ายยุทธบริการ หรือฝ่ายกิจการพิเศษที่รับผิดชอบ เพื่อดาเนินการบารุงรักษาและ
นาเข้าระบบการส่งกาลังต่อไป
10.5 การบริจาค สิ่งอุปกรณ์ที่ได้มาโดยมีผู้บริจาคให้แก่ส่วนราชการเป็นสิ่งอุปกรณ์ที่
จะต้องดาเนินการตามระบบการส่งกาลัง
10.6 การยืม หน่วยที่มีความจาเป็นในการยืมสิ่งอุปกรณ์ให้ปฏิบัติตามที่กาหนดไว้ใน
ตอนที่ ๔ การเบิก การยืม การโอน และการส่งคืน
10.7 การโอน
10.7.1 การโอนความรับผิดชอบ ในสิ่งอุปกรณ์ระหว่างสายยุทธบริการให้ปฏิบัติ
ตามระเบียบปฏิบัติในการโอนสิ่งอุปกรณ์จากสายยุทธบริการหนึ่งไปให้อีกสายหนึ่ง พ.ศ. 2501
และคาสั่ง ทบ.ที่ 290/2508 ลง 30 ส.ค.08 เรื่อง กาหนดวิธีดาเนินการโอนสิ่งอุปกรณ์ครบชุดของสาย
ยุทธบริการ เพิ่มเติมจากระเบียบปฏิบัติในการโอนสิ่งอุปกรณ์ จากสายยุทธบริการหนึ่งไปให้อีกสายหนึ่ง
พ.ศ.2503
10.7.2 การโอนสิทธิครอบครองสิ่งอุปกรณ์ระหว่างหน่วย ให้ปฏิบัติตามระเบียบนี้
ตอนที่ 4 การเบิก การยืม การโอน และการส่งคืน
10.8 การเบิก หน่วยในสายการส่งกาลังซึ่งต่ากว่าระดับคลังสายงานให้ถือการเบิกเป็น
วิธีหลักในการได้มาซึ่งสิ่งอุปกรณ์ ส่วนรายละเอียดให้ปฏิบัติตามระเบียบนี้ตอนที่ 4 การเบิก การยืม
การโอน และการส่งคืน
10.9 การผลิต หากกรมฝ่ายยุทธบริการหรือฝ่ายกิจการพิเศษใด มีการผลิตสิ่งอุปกรณ์
เพื่อใช้ราชการ ให้เจ้ากรมฝ่ายยุทธบริการหรือฝ่ายกิจการพิเศษนั้น รับผิดชอบในการปฏิบัติให้
เป็นไปตามข้อกาหนดและความมุ่งหมายของทางราชการ
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10.10 การเกณฑ์และการยึด ให้ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติกฎอัยการศึก พ.ศ.2457
และพระราชบัญญัติการเกณฑ์ช่วยราชการ พ.ศ.2530
10.11 การแลกเปลี่ยนให้ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการแลกเปลี่ยน
ยานพาหนะและครุภัณฑ์ของส่วนราชการ พ.ศ.2518
ข้อ 11 งานของการจัดหา ในการดาเนินกรรมวิธเี พื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งอุปกรณ์มีงานที่
เกี่ยวข้อง ดังนี้
11.1 การกาหนดแบบสิ่งอุปกรณ์
11.2 การกาหนดคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์
11.3 การกาหนดมาตรฐานสิ่งอุปกรณ์
11.4 การกาหนดราคากลาง
11.5 การกาหนดแบบสัญญา
11.6 การทาสัญญา
11.7 เงื่อนไขเกี่ยวกับการสงวนสิทธิต่าง ๆ
11.8 การปฏิบัติตามสัญญา
11.9 การแก้ไขสัญญา
11.10 การตรวจรับสิ่งอุปกรณ์
11.11 ข้อปฏิบัติเกี่ยวกับการเงิน
11.12 ข้อกาหนดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดหา
ข้อ 12 ประเภทการจัดหา แบ่งเป็น 2 ประเภทคือประเภทรวมการและประเภทแยก
การ
12.1 ประเภทรวมการ ได้แก่ การจัดหาในลักษณะดังต่อไปนี้
12.1.1 หน่วยจัดหา ได้แก่ กรมฝ่ายยุทธบริการและกรมฝ่ายกิจการพิเศษซึ่งจัดหา
เป็นส่วนรวมในระดับกองทัพบก
12.1.2 ความมุ่งหมายจัดหา เพื่อสะสมและแจกจ่ายให้แก่คลังกองบัญชาการช่วยรบ
และคลังส่วนภูมิภาค หรือบางกรณีอาจจะแจกจ่ายโดยตรงให้กับหน่วยใช้ก็ได้
12.1.3 ลักษณะสิ่งอุปกรณ์ที่จัดหา
เป็นสิ่งอุปกรณ์สาเร็จรูปที่ความต้องการมี
ปริมาณมาก มีความถี่ในความต้องการสูง เป็นยุทโธปกรณ์ทางทหาร หรือยุทโธปกรณ์ทางเทคนิค
12.1.4 งบประมาณที่ใช้ในการจัดหา ใช้เงินงบส่งกาลังบารุงหรือเงินงบอื่นใดที่
กองทัพบกอนุมัติ
12.1.5 ราคาสิ่งอุปกรณ์ส่วนมากราคาแพง หรือมีวงเงินในการจัดหามาก
12.1.6 รายการสิ่งอุปกรณ์ที่กรมฝ่ายยุทธบริการ หรือ กรมฝ่ายกิจการพิเศษ
รับผิดชอบจัดหา ถือปฏิบัติตามระเบียบกองทัพบก ว่าด้วยความรับผิดชอบในสิ่งอุปกรณ์
12.2 ประเภทแยกการ ได้แก่ การจัดหาในลักษณะดังต่อไปนี้
12.2.1 หน่วยจัดหา ได้แก่ กองบัญชาการช่วยรบและส่วนภูมิภาคหรือหน่วยใช้ซึ่ง
ได้รับอนุมัติให้จัดหาได้
12.2.2 ความมุ่งหมาย จัดหาสนับสนุนหน่วยใช้เพื่อเป็นการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า
หรือหน่วยใช้จัดหาเพื่อใช้เอง
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12.2.3 ลักษณะสิ่งอุปกรณ์ที่จัดหา เป็นสิ่งอุปกรณ์เบ็ดเตล็ดที่มีขายในท้องตลาด
โดยทั่วไป ปริมาณความต้องการไม่มากและความถี่ในความต้องการไม่สูง
12.2.4 งบประมาณที่ใช้ในการจัดหา ใช้เงินงบบริหารและเงินงบเครื่องช่วยฝึก
หรืออาจจะเป็นงบอื่นใดที่กองทัพบกอนุมัติเป็นกรณีพิเศษ
12.2.5 ราคาสิ่งอุปกรณ์ส่วนมากราคาไม่แพงหรือมีวงเงินในการจัดหาไม่มากนัก
12.2.6 รายละเอียดในการปฏิบัติให้ถือปฏิบัติตามคาสั่งกองทัพบกดังต่อไปนี้
12.2.6.1 คาสั่งกองทัพบก ที่ 96/2525 ลง 20 ก.พ.24 เรื่อง การจัดหาและ
ซ่อมบารุงรายย่อยโดยใช้เงินงบบริหารทั่วไปของหน่วย
12.2.6.2 คาสั่งกองทัพบก ที่ 476/2524 ลง 23 ก.ย.24 เรื่อง การจัดหาและ
ซ่อมบารุงรายย่อยโดยใช้เงินงบเครื่องช่วยฝึก
12.2.6.3 คาสั่งหรืออนุมัติของกองทัพบก เรื่องอื่นใดที่กาหนดหรืออนุมัติ
โดยเฉพาะเกี่ยวกับการจัดหาประเภทแยกการของกองบัญชาการช่วยรบส่วนภูมิภาคหรือหน่วยใช้
ข้อ 13 ความรับผิดชอบในการจัดหา
13.1 กรมฝ่ายยุทธบริการหรือกรมฝ่ายกิจการพิเศษ รับผิดชอบจัดหาสิ่งอุปกรณ์
เป็นส่วนรวมประเภทรวมการตามที่กาหนดไว้ในข้อ 12.1 โดยเจ้าหน้าที่ของกรมฝ่ายยุทธบริการ
หรือกรมฝ่ายกิจการพิเศษ ดังนี้
13.1.1 รวบรวมความต้องการเสนอไปยังกรมส่งกาลังบารุงทหารบก
ตามที่
กาหนดไว้ในข้อ 9
13.1.2 เสนองบประมาณไปยังสานักงานปลัดบัญชีกองทัพบก ตามระยะเวลาที่
กองทัพบกกาหนด เพื่อพิจารณาจัดสรรงบประมาณต่อไป
13.1.3 ทาแผนจัดหาโดยถือมูลฐานจากงบประมาณ ที่ได้รับแต่ละปีเสนอกรมส่ง
กาลังบารุงทหารบก ตามระยะเวลาที่กาหนดเพื่อขอรับอนุมัติจากกองทัพบก
13.1.4 ดาเนินการจัดหา เพื่อสะสมและแจกจ่ายตามงบประมาณที่ได้รับ
13.2 กองบัญชาการช่วยรบและส่วนภูมิภาครับผิดชอบจัดหาสิ่งอุปกรณ์ ประเภท
แยกการตามที่กาหนดในข้อ 12.2 โดยเจ้าหน้าที่ของกองบัญชาการช่วยรบ หรือส่วนภูมิภาค
13.3 หน่วยใช้ โดยปกติหน่วยใช้ไม่มีหน้าที่ในการจัดหา เว้นแต่จะได้รับอนุมัติจาก
กองทัพบกเป็นกรณีพิเศษ
ข้อ 14 รายละเอียดในการปฏิบัติอื่นใดที่มิได้กาหนดไว้ในระเบียบนี้
ให้ถือปฏิบัติตาม
ระเบียบ และคาสั่งที่เกี่ยวข้องกับการจัดหา ซึ่งกาหนดไว้โดยเฉพาะสาหรับเรื่องนั้น
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ตอนที่ 4
การเบิก การยืม การโอน และการส่งคืน
ข้อ 15 การเบิก ได้แก่ วิธีดาเนินการเสนอคาขอไปยังหน่วยสนับสนุน เพื่อขอรับสิ่ง
อุปกรณ์ตามจานวนที่ต้องการ
ข้อ 16 ประเภทการเบิก แบ่งเป็น 4 ประเภท คือ
16.1 การเบิกขั้นต้น ได้แก่ การเบิกสิ่งอุปกรณ์ตามความต้องการขั้นต้นที่ระบุไว้ใน
ข้อ 7.1
16.2 การเบิกทดแทน ได้แก่ การเบิกสิ่งอุปกรณ์ตามความต้องการทดแทนที่ระบุไว้
ในข้อ 7.2
16.3 การเบิกเพิ่มเติมเพื่อรักษาระดับส่งกาลัง ได้แก่ การเบิกสิ่งอุปกรณ์ตามความ
ต้องการ เพื่อรักษาระดับส่งกาลัง ที่ระบุไว้ในข้อ 7.3
16.4 การเบิกพิเศษ ได้แก่ การเบิกเร่งด่วน การเบิกนอกอัตราและการเบิกก่อนกาหนด
16.4.1 การเบิกเร่งด่วน ได้แก่ การเบิกสิ่งอุปกรณ์ที่หน่วยใช้มีความจาเป็นต้องใช้
โดยเร่งด่วน หรือในยามฉุกเฉิน หรือเพื่อการซ่อมบารุงสิ่งอุปกรณ์งดใช้การ
16.4.2 การเบิกนอกอัตรา ได้แก่ การเบิกสิ่งอุปกรณ์ ประเภท 4
16.4.3 การเบิกก่อนกาหนด
ได้แก่ การเบิกสิ่งอุปกรณ์ที่หน่วยมีความ
จาเป็นต้องใช้ก่อนวงรอบการเบิก ซึ่งหน่วยสนับสนุนได้กาหนดขึ้น
ข้อ 17 หน่วยเบิก
17.1 ผู้บังคับหน่วยเบิกต้องรับผิดชอบในการขอเบิกสิ่งอุปกรณ์ เพื่อให้หน่วยสามารถ
ปฏิบัติภารกิจตามที่ได้รับมอบหมายอย่างมีประสิทธิภาพ
17.2 ผู้บังคับหน่วยเบิก จะต้องส่งลายมือชื่อผู้มีสิทธิเบิกและผู้รับสิ่งอุปกรณ์ ตามระเบียบ
กองทัพบก ว่าด้วยการส่งลายมือชื่อผู้มีสิทธิเบิก และผู้รับสิ่งอุปกรณ์ พ.ศ.2510
ข้อ 18 วิธีดาเนินการเบิก
18.1 การเบิกขั้นต้น
18.1.1 หน่วยใช้ เมื่อมีความต้องการขั้นต้นทาใบเบิกเสนอหน่วยสนับสนุนโดยตรง
หรือคลังส่วนภูมิภาคหรือคลังกองบัญชาการช่วยรบหรือคลังสายงานแล้วแต่กรณี
ยกเว้นสิ่ง
อุปกรณ์ประเภท 2 และ 4 สายอากาศยาน ให้เสนอใบเบิกผ่านพัน.ขส.ซบร.บ.ทบ. สาหรับสิ่ง
อุปกรณ์ตาม อจย. และ อสอ. ให้ดาเนินการเบิกเมื่อได้รับเอกสารการแจกจ่ายสิ่งอุปกรณ์แล้ว
18.1.2 หน่วยสนับสนุนโดยตรงหรือคลังส่วนภูมิภาคหรือคลังกองบัญชาการช่วยรบ
18.1.2.1 เมื่อได้รับใบเบิกจากหน่วยใช้แล้วให้ดาเนินกรรมวิธี เพื่อการแจกจ่าย
ถ้าไม่สามารถสนับสนุนได้ ให้ดาเนินการเบิกตามสายการส่งกาลังต่อไป
18.1.2.2 ในกรณีที่มีการจัดตั้งหน่วยใหม่ และมิได้มีการสะสมสิ่งอุปกรณ์ไว้
เมื่อหน่วยสนับสนุนโดยตรงหรือคลังส่วนภูมิภาคหรือคลังกองบัญชาการช่วยรบ ได้ทราบการจัดตั้ง
หน่วยโดยแน่นอนแล้ว
ให้ทาใบเบิกเสนอตามสายการส่งกาลังเพื่อให้มีการสะสมสิ่งอุปกรณ์
พร้อมจ่ายหน่วยได้ทันที เว้นสิ่งอุปกรณ์ตาม อจย. และ อสอ.ให้ดาเนินการเมื่อได้รับเอกสารการ
แจกจ่ายสิ่งอุปกรณ์แล้ว
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18.1.2.3 คลังสายงาน เมื่อได้รับใบเบิกจากหน่วยรับการสนับสนุนให้ดาเนิน
กรรมวิธีเพื่อการแจกจ่ายถ้าไม่มีสิ่งอุปกรณ์สนับสนุนให้ดาเนินการเสนอความต้องการเพื่อจัดหาต่อไป
18.2 การเบิกทดแทนเมื่อมีความต้องการทดแทน ให้ดาเนินการเบิกตามสายการส่งกาลัง
18.3 การเบิกเพิ่มเติมเพื่อรักษาระดับส่งกาลัง
18.3.1 หน่วยใช้ ไม่มีการเบิก
18.3.2 หน่วยสนับสนุนโดยตรงคลังส่วนภูมิภาค หรือคลังกองบัญชาช่วยรบ เมื่อสิ่ง
อุปกรณ์ที่สะสมไว้เพื่อสนับสนุนหน่วยลดระดับลงถึงจุดเพิ่มเติมหรือถึงวงรอบการเบิกให้ทาการเบิก
ตามสายการส่งกาลังต่อไป
18.3.3 คลังสายงาน เมื่อสิ่งอุปกรณ์ที่สะสมไว้เพื่อสนับสนุน ให้แก่หน่วยรับการ
สนับสนุนลดระดับลงถึงจุดเพิ่มเติมหรือถึงวงรอบการจัดหา
ให้ดาเนินการเสนอความต้องการ
เพื่อจัดหาต่อไป
18.4 การเบิกพิเศษ
18.4.1 การเบิกเร่งด่วน
18.4.1.1 หน่วยใช้เมื่อมีความต้องการเร่งด่วนให้ผู้บังคับบัญชาหน่วยใช้ที่มีสิทธิ
เบิกติดต่อขอรับสิ่งอุปกรณ์จากหน่วยให้การสนับสนุน
โดยเครื่องสื่อสารที่เหมาะสมเมื่อได้รับสิ่ง
อุปกรณ์แล้วจะต้องทาใบเบิกส่งหน่วยจ่ายภายใน 3 วันโดยอ้างหลักฐานในการเบิกเร่งด่วน
18.4.1.2 หน่วยสนับสนุนโดยตรงหรือคลังส่วนภูมิภาค หรือคลังกองบัญชาการ
ช่วยรบ ถ้ามีสิ่งอุปกรณ์สนับสนุนให้ผู้มีอานาจสั่งจ่ายตามที่กาหนดไว้ในข้อ 36.6 อนุมัติจ่ายตาม
หลักฐานในการเบิกเร่งด่วน ถ้าไม่มีสิ่งอุปกรณ์สนับสนุนให้ติดต่อขอรับจากหน่วยให้การสนับสนุน
ด้วยเครื่องสื่อสารที่เหมาะสม เมื่อได้รับสิ่งอุปกรณ์แล้วจะต้องทาใบเบิกส่งหน่วยจ่ายภายใน 3 วัน
18.4.1.3 คลังสายงานถ้ามีสิ่งอุปกรณ์สนับสนุนให้มีผู้มีอานาจในการสั่งจ่าย
ตามที่กาหนดไว้ในข้อ 36.6 อนุมัติจ่ายตามหลักฐานในการเบิกเร่งด่วน
ถ้าไม่มีสิ่งอุปกรณ์
สนับสนุน หากพิจารณาเห็นว่าสามารถจัดหาสนับสนุนได้ทันที ก็ให้ดาเนินการต่อไป
18.4.2 การเบิกนอกอัตรา เมื่อได้รับอนุมัติความต้องการตามที่เสนอไปในข้อ 9.2
แล้วให้ดาเนินการเบิกได้
18.4.3 การเบิกก่อนกาหนด เมื่อมีความจาเป็นต้องใช้สิ่งอุปกรณ์ก่อนวงรอบการ
เบิก ซึ่งหน่วยสนับสนุนได้กาหนดขึ้น ให้ดาเนินการเบิกได้
18.5 วิธีทาใบเบิก
18.5.1 ใบเบิกหลายรายการ ได้แก่แบบพิมพ์ทบ.400-006และทบ.400-007 ใช้เบิก
สิ่งอุปกรณ์ในใบเบิกชุดเดียวกันได้หลายรายการ ดาเนินการดังนี้
18.5.1.1 ทาใบเบิกโดยแยกประเภทสิ่งอุปกรณ์และสายงานที่รับผิดชอบ 1 ชุด มี
4 ฉบับ (ชมพู ฟ้า เขียว ขาว ตามลาดับ)
18.5.1.2 ใบเบิก ฉบับที่ 1,2และ 3 เสนอไปยังหน่วยจ่าย
18.5.1.3 ใบเบิก ฉบับที่ 4 เก็บไว้ในแฟ้มรอเรื่อง
18.5.1.4 ถ้าหน่วยเบิกไปรับของเองจากหน่วยจ่ายให้นาใบเบิกฉบับที่ 4 ไป
ตรวจสอบกับจานวนและประเภทสิ่งอุปกรณ์ที่ได้จ่ายจริง ตามใบเบิกฉบับที่ 1 และ 2 ลงนามรับสิ่ง
อุปกรณ์ในใบเบิกฉบับที่ 1, 2 และ 4 แล้วนาใบเบิกฉบับที่ 2 และ 4 กลับพร้อมกับสิ่งอุปกรณ์
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18.5.1.5 ถ้าหน่วยเบิกได้รับสิ่งอุปกรณ์จากสานักงานขนส่งปลายทาง ให้
ตรวจสอบใบเบิกฉบับที่ 4 กับจานวนและประเภทสิ่งอุปกรณ์ที่จ่ายจริงตามใบเบิกฉบับที่ 1 และ 2 ลง
นามรับสิ่งอุปกรณ์ในใบเบิกฉบับที่ 1, 2 และ 4 แล้วส่งใบเบิกฉบับที่ 1 คืนหน่วยจ่าย
18.5.1.6 เก็บใบเบิกฉบับที่ 2 ในแฟ้มเสร็จเรื่อง แนบใบเบิกฉบับที่ 4 ไปกับ
รายงานการรับสิ่งอุปกรณ์ให้ผู้บงั คับหน่วยเบิกทราบ เพื่อรายงานหน่วยตามสายการบังคับบัญชา
เหนือขึ้นไปอีก 1 ชั้น
18.5.2 ใบเบิกรายการเดียว ได้แก่ แบบพิมพ์ ทบ.400-007-1 ใช้เบิกสิ่งอุปกรณ์ใน
ใบเบิกชุดเดียวกันเพียงรายการเดียว ดาเนินการดังนี้
18.5.2.1 ใบเบิก 1 ชุด มี 5 ฉบับ (ชมพู ฟ้า เขียว ขาว ขาว ตามลาดับ)
18.5.2.2 ใบเบิกฉบับที่ 1,2,3 และ 4 เสนอไปยังหน่วยจ่าย
18.5.2.3 ใบเบิกฉบับที่ 5 เก็บไว้ในแฟ้มรอเรื่อง
18.5.2.4 ถ้าหน่วยเบิกไปรับของเองจากหน่วยจ่ายให้นาใบเบิกฉบับที่ 5 ไป
ตรวจสอบกับจานวนและประเภทสิ่งอุปกรณ์ที่ได้จ่ายจริง ตามใบเบิกฉบับที่ 1.2 และ 4 ลงนามรับ
สิ่งอุปกรณ์ในใบเบิกฉบับที่ 1,2,4 และ 5 แล้วนาใบเบิกฉบับที่ 2 และ 5 กลับพร้อมสิ่งอุปกรณ์
18.5.2.5 ถ้าหน่วยเบิกได้รับสิ่งอุปกรณ์จากสานักงานขนส่งปลายทาง ให้
ตรวจสอบใบเบิกฉบับที่ 5 กับจานวนและประเภทสิ่งอุปกรณ์ที่จ่ายจริงตามใบเบิกฉบับที่ 1 และ 2 ลง
นามรับสิ่งอุปกรณ์ในใบเบิกฉบับที่ 1,2 และ 5 แล้วส่งใบเบิกฉบับที่ 1 คืนหน่วยจ่าย
18.5.2.6 เก็บใบเบิกฉบับที่ 2 ในแฟ้มเสร็จเรื่อง แนบใบเบิกฉบับที่ 5 ไปกับ
รายงานการรับสิ่งอุปกรณ์ให้ผู้บังคับหน่วยเบิกทราบ เพื่อรายงานหน่วยตามสายการบังคับบัญชาเหนือ
ขึ้นไปอีก 1 ชั้น
18.6 จานวนเบิก
18.6.1 การเบิกขั้นต้น
จานวนเบิก = จานวนตามอัตรา - คงคลัง - ค้างรับ
18.6.2 การเบิกทดแทน
จานวนเบิก = จานวนสิ่งอุปกรณ์ที่ชารุด สูญหาย ฯลฯ ซึ่งได้ดาเนินการ
ตามระเบียบกองทัพบกว่าด้วยการจาหน่ายสิ่งอุปกรณ์ พ.ศ.2524 แล้ว
18.6.3 การเบิกเพิ่มเติมเพื่อรักษาระดับส่งกาลัง
จานวนเบิก = เกณฑ์เบิก(OR) - คงคลัง(OH) - ค้างรับ(DI) + ค้างจ่าย(DO)
18.6.4 การเบิกพิเศษ
จานวนเบิก = จานวนสิ่งอุปกรณ์ตามความจาเป็นที่จะต้องปฏิบัติภารกิจ
หรือ จานวนที่ได้รับอนุมัติ
18.7 ข้อกาหนดในการใช้แบบพิมพ์
18.7.1 ให้ใช้แบบพิมพ์ ทบ.400-007 -1 ในการเบิกสิ่งอุปกรณ์ทุกประเภทและ
ทุกกรณี เว้นสิ่งอุปกรณ์ที่กาหนดในข้อ 18.7.2
18.7.2 ให้ใช้แบบพิมพ์ ทบ.400-006 ในกรณีที่หน่วยเบิกต้องไปรับของเอง หรือ
แบบพิมพ์ ทบ.400-007 ในกรณีที่หน่วยเบิกต้องการให้หน่วยจ่ายส่งสิ่งอุปกรณ์ผ่านสานักงาน
ขนส่งในการเบิกสิ่งอุปกรณ์ดังต่อไปนี้
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18.7.2.1 เครื่องแต่งกาย
18.7.2.2 เครื่องนอน
18.7.2.3 เครื่องสนาม
18.7.2.4 เครื่องเขียน
18.7.2.5 แบตเตอรี่แห้ง
18.7.2.6 สิ่งอุปกรณ์สิ้นเปลืองสายทหารช่าง
18.7.2.7 สิ่งอุปกรณ์สิ้นเปลืองสายแพทย์
18.7.2.8 สิ่งอุปกรณ์สิ้นเปลืองสายการสัตว์
18.7.2.9 สิ่งอุปกรณ์ประเภท 4 จาพวกสารเคมีชนิดต่าง ๆ ก๊าซ น้ากรด และ
น้ากลั่นสายวิทยาศาสตร์
18.7.2.10 สิ่งอุปกรณ์ประเภท 4 จาพวกวัสดุก่อสร้างและอุปกรณ์ที่เกี่ยวกับ
สาธารณูปโภคสายยุทธโยธา
18.7.2.11 วัสดุทาความสะอาดและปรนนิบัติบารุงสายสรรพาวุธ และเป้า
18.7.2.12 แบบพิมพ์
ข้อ 19 การติดตามใบเบิก ได้แก่ การสอบถามเพื่อขอทราบผลการปฏิบัติต่อใบเบิกที่ได้
เสนอไปยังหน่วยสนับสนุน
19.1 หน่วยเบิก เมื่อเสนอใบเบิกไปยังหน่วยสนับสนุนเกิน 45 วัน แล้วยังไม่ได้รับสิ่ง
อุปกรณ์ ให้ติดตามใบเบิกโดยใช้แบบพิมพ์ ทบ.400-071
19.2 หน่วยสนับสนุน เมื่อได้รับใบติดตามใบเบิกแล้ว ให้ทาการตรวจสอบใบเบิก
และบันทึกผลการปฏิบัติในใบติดตามใบเบิก แล้วส่งคืนหน่วยเบิกโดยเร็ว
ข้อ 20 การยกเลิกการเบิก ได้แก่ การแจ้งระงับการจ่ายสิ่งอุปกรณ์ตามใบเบิกที่หน่วย
เบิกเสนอมา อาจจะเป็นทั้งหมดหรือบางส่วนของการเบิกก็ได้
20.1 เหตุผลในการยกเลิก การยกเลิกอาจริเริ่มจากหน่วยเบิกหรือหน่วยจ่ายก็ได้ เมื่อมี
เหตุผลตามรหัสการยกเลิกอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้
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รหัส
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17

ความหมาย
รายการนี้ยกเลิกแล้ว ไม่สะสมอีกต่อไป
ขาดแคลนไม่สามารถจ่ายให้ได้ในระยะรอบนี้
ไม่สะสมเพราะความต้องการห่างมากให้แจ้งเหตุผลที่ต้องการโดย ละเอียดใหม่
ให้เบิกจากหน่วยสนับสนุนโดยตรง
ให้เบิกจากคลังส่วนภูมิภาค หรือคลังกองบัญชาการช่วยรบ
ให้เบิกจากคลังสายงาน
ให้เบิกไปยังสายงานที่รับผิดชอบ
ไม่จ่ายทั้งชุด ให้เบิกเฉพาะชิ้นส่วนซ่อมตามคู่มือส่งกาลัง
ไม่จ่ายเฉพาะชิ้นส่วนซ่อม ให้เบิกทั้งชุดตามคู่มือส่งกาลัง
ปฏิบัติตามระเบียบไม่ถูกต้อง ให้แก้ไขใหม่ตามที่แจ้งให้ทราบ
จานวนที่เบิกไม่คุ้มค่าขนส่ง ให้จัดหาในท้องถิ่น
งดเบิกเพราะหมดความต้องการ
จานวนที่เบิกเกินกว่าอัตราที่อนุมัติ
มีสิ่งอุปกรณ์ชนิดนี้เกินระดับสะสมที่หน่วยเบิก
เป็นสิ่งอุปกรณ์ประเภท 4 ให้ขออนุมัติหลักการก่อน
เบิกซ้า
ตรวจสอบหมายเลขสิ่งอุปกรณ์ไม่พบ ขอให้เบิกใหม่ โดยอ้างชื่อสิ่งอุปกรณ์สาคัญ สิ่ง
อุปกรณ์หลัก สิ่งอุปกรณ์รอง แบบ ชื่อคู่มือและหน้า

20.2 วิธีดาเนินการยกเลิก มี 2 วิธี คือ
20.2.1 บันทึกยกเลิกในใบเบิก ใช้เมื่อต้องการยกเลิกการเบิกสิ่งอุปกรณ์ทุกรายการ
ในใบเบิก ให้ดาเนินการดังนี้
20.2.1.1 บันทึก"ยกเลิกรหัส....วัน เดือน ปี"ด้วยอักษรสีแดง ด้านบนของใบเบิก
แล้วลงชื่อผู้ตรวจสอบกากับไว้
20.2.1.2 ในกรณีที่หน่วยจ่ายขอยกเลิก ให้เก็บใบเบิกฉบับที่ 1ไว้ ส่งใบเบิก
ฉบับที่ 2 คืนหน่วยเบิก ส่วนที่เหลือให้ทาลาย
20.2.1.3 ในกรณีที่หน่วยเบิกขอยกเลิก ให้ส่งใบเบิกฉบับที่เก็บรอเรื่องไว้ไปยัง
หน่วยจ่าย
20.2.2ยกเลิกด้วยใบแจ้งการยกเลิกใช้เมื่อต้องการยกเลิกการบิกให้ดาเนินการดังนี้
20.2.2.1 ทาใบแจ้งการยกเลิกด้วยแบบพิมพ์ทบ.400-008 จานวน 2 ฉบับ
20.2.2.2 ส่งใบแจ้งการยกเลิกไปยังหน่วยเบิก หรือ หน่วยจ่ายแล้วแต่กรณี
จานวน 1 ฉบับ และเก็บไว้ 1 ฉบับ
ข้อ 21 การยืมสิ่งอุปกรณ์ ได้แก่ วิธีดาเนินการขอรับการสนับสนุนสิ่งอุปกรณ์เป็นการ
ชั่วคราว (เว้นชิ้นส่วนซ่อม) สาหรับเพิ่มพูนการปฏิบัติภารกิจ หรือสาหรับการทรงชีพของหน่วยใช้
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ซึ่งหน่วยไม่ได้รับอนุมัติให้มีสิ่งอุปกรณ์ดังกล่าวไว้ในครอบครองหรืออนุมัติให้มีไว้แล้วแต่ไม่
เพียงพอ
ข้อ 22 วิธีปฏิบัติในการยืมสิ่งอุปกรณ์
22.1 หน่วยใช้
22.1.1 ทารายงานขอยืมสิ่งอุปกรณ์เป็นลายลักษณ์อักษรเสนอตามสายการส่งกาลัง
ในรายงานให้แจ้งเหตุผลและรายละเอียดในการใช้สิ่งอุปกรณ์ให้ชัดเจนพอที่จะเป็นข้อมูลในการ
พิจารณาตกลงใจของผู้มีอานาจอนุมัติสั่งให้ยืมได้ ทั้งนี้ให้กาหนดวันส่งคืนในรายงานนั้นด้วย
22.1.2 ทาใบเบิกตามข้อ 18.5 แนบไปพร้อมกันรายงาน
22.1.3 เมื่อครบกาหนดเวลาที่ได้รับอนุมัติให้ยืมตามที่บ่งไว้ในใบเบิก ต้องนา
ส่งคืน ภายใน 7 วัน
22.1.4 ถ้าสิ่งอุปกรณ์ที่ยืมไปเกิดการชารุด สูญหาย ให้ปฏิบัติตามระเบียบ
กองทัพบก ว่าด้วยการจาหน่ายสิ่งอุปกรณ์ พ.ศ.2524
22.1.5 เมื่อมีการโยกย้ายหรือสับเปลี่ยนตาแหน่งผู้เบิกยืมให้แจ้งยกเลิกใบเบิกเดิม
พร้อมกับทาใบเบิกเสนอไปใหม่
22.2 หน่วยสนับสนุนทางการส่งกาลัง
22.2.1 หากสิ่งอุปกรณ์ใดไม่มีให้ยืมให้ยกเลิกรายการนั้นและแจ้งให้หน่วยยืมทราบ
22.2.2 ถ้ามีสิ่งอุปกรณ์สนับสนุนได้ ให้บันทึกเหตุผลในรายงานและแนบใบเบิก
เสนอจนถึงผู้มีอานาจอนุมัติสั่งให้ยืม
22.2.3 ผู้มีอานาจอนุมัติสั่งให้ยืม
22.2.3.1 สิ่งอุปกรณ์สาคัญ ได้แก่ ผู้บัญชาการทหารบก
22.2.3.2 สิ่งอุปกรณ์อื่น ๆ ได้แก่ เจ้ากรมฝ่ายยุทธบริการ หรือเจ้ากรมฝ่าย
กิจการพิเศษ หรือแม่ทัพภาค แล้วแต่กรณี
ข้อ 23 การโอน ได้แก่ การโอนความรับผิดชอบในสิ่งอุปกรณ์ระหว่างสายยุทธบริการ
หรือการโอนสิทธิครอบครองสิ่งอุปกรณ์ระหว่างหน่วย
ข้อ 24 การโอนความรับผิดชอบในสิ่งอุปกรณ์ระหว่างสายยุทธบริการ ได้แก่
การโอนความรับผิดชอบสิ่งอุปกรณ์จากสายยุทธบริการหนึ่งไปยังอีกสายยุทธบริการหนึ่งตาม
ระเบียบหรือคาสั่งที่กองทัพบกกาหนด
ข้อ 25 การโอนสิทธิครอบครองสิ่งอุปกรณ์ระหว่างหน่วย ได้แก่ การเปลี่ยน
กรรมสิทธิ์ในการครอบครองสิ่งอุปกรณ์จากหน่วยหนึ่งไปยังอีกหน่วยหนึ่งเพื่อความมุ่งหมาย
ดังต่อไปนี้
25.1 ให้หน่วยมีสิ่งอุปกรณ์ครบตามอัตราหรือระดับสะสม
25.2 ใช้สิ่งอุปกรณ์ที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์มากที่สุด
25.3 ประหยัดเวลาและค่าขนส่ง
25.4 ให้การส่งกาลังเป็นไปอย่างต่อเนื่อง
ข้อ 26 การดาเนินการโอนความรับผิดชอบในสิ่งอุปกรณ์ระหว่างสายยุทธบริการ
ให้ปฏิบัติตามระเบียบและคาสั่งกองทัพบก ดังต่อไปนี้
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26.1 ระเบียบปฏิบัติในการโอนสิ่งอุปกรณ์จากสายยุทธบริการหนึ่งไปให้อีกสายหนึ่ง
พ.ศ.2501
26.2 คาสั่งกองทัพบก ที่ 290/2508 ลง 30 ส.ค.08 เรื่อง กาหนดวิธีดาเนินการโอนสิ่ง
อุปกรณ์ครบชุดของสายยุทธบริการ
เพิ่มเติมจากระเบียบปฏิบัติในการโอนสิ่งอุปกรณ์จากยุทธ
บริการหนึ่งไปให้อีกสายหนึ่ง พ.ศ.2501
ข้อ 27 การดาเนินการโอนสิทธิครอบครองสิ่งอุปกรณ์ระหว่างหน่วย เมื่อได้รับ
อนุมัติให้โอนจากผู้มีอานาจในการสิ่งโอนตามข้อ 28 ให้ปฏิบัติดังนี้
27.1 หน่วยโอน
27.1.1 ทาการปรนนิบัติบารุงสิ่งอุปกรณ์ก่อนโอน
27.1.2 ตรวจสอบให้มีสิ่งอุปกรณ์ครบชุด และสามารถใช้การได้
27.1.3 ผูกป้ายประจาสิ่งอุปกรณ์ โดยใช้แบบพิมพ์ ทบ.400-010
27.1.4 ทาใบโอนสิ่งอุปกรณ์โดยใช้แบบพิมพ์ ทบ.400-074 จานวน 1 ชุด
(5ฉบับ)
27.1.5 ส่งสิ่งอุปกรณ์พร้อมใบโอนไปยังหน่วยรับโอน จานวน 4 ฉบับ เก็บไว้ใน
แฟ้มรอเรื่อง จานวน 1 ฉบับ
27.1.6 เก็บใบโอนที่ได้รับคืนจากหน่วยรับโอนและสาเนา ใบโอนรายงานหน่วย
สนับสนุนหน่วยโอน จานวน1ฉบับ
27.1.7 ตัดยอดสิ่งอุปกรณ์ออกจากบัญชีคุม
27.2 หน่วยรับโอน
27.2.1 ลงทะเบียนใบโอน
27.2.2 ตรวจรับสิ่งอุปกรณ์ตามใบโอน
27.2.3 ลงนามรับสิ่งอุปกรณ์ในใบโอน ทั้ง 4 ฉบับ เก็บไว้ 1 ฉบับ ส่งคืนหน่วยโอน
1 ฉบับ ส่งให้หน่วยสนับสนุนของหน่วยรับโอน 1 ฉบับและส่งให้กรมฝ่ายยุทธบริการที่รับผิดชอบ
1 ฉบับ
ข้อ 28 ผู้มีอานาจสั่งให้โอน
28.1 สิ่งอุปกรณ์เกินอัตราหรือเกินระดับสะสม สิ่งอุปกรณ์รอง และชิ้นส่วนซ่อมเว้น
อาวุธ ได้แก่ เจ้ากรมฝ่ายยุทธบริการ
28.2 กรณีอื่น ๆ นอกเหนือจากที่กล่าว ได้แก่ ผู้บัญชาการทหารบก
ข้อ 29 การส่งคืน ได้แก่ การส่งสิ่งอุปกรณ์กลับคืนหน่วยจ่ายหรือหน่วยสนับสนุน
ทางการส่งกาลังมิได้หมายถึง การส่งซ่อมหรือส่งสิ่งอุปกรณ์ที่ซ่อมเสร็จแล้วกลับคืนหน่วยส่งซ่อม
ข้อ 30 มูลเหตุการส่งคืน
30.1 เกินอัตราหรือระดับสะสมที่ได้รับอนุมัติ
30.2 ล้าสมัย เปลี่ยนแบบหรือเลิกใช้
30.3 เมื่อครบกาหนดเวลาที่ได้รับอนุมัติให้ยืม
30.4 เมื่อได้รับอนุมัติให้จาหน่าย
30.5 กรณีอื่น ๆ
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ข้อ 31 ประเภทสิ่งอุปกรณ์ที่ส่งคืน
31.1 สิ่งอุปกรณ์ใช้การได้ ได้แก่สิ่งอุปกรณ์ที่มีคุณภาพใช้งานได้ตามความมุ่งหมายเดิม
31.2 สิ่งอุปกรณ์ใช้การไม่ได้ ได้แก่ สิ่งอุปกรณ์ที่สึกหรอ ชารุดไม่สามารถนาไปใช้
ได้ตามความมุ่งหมายเดิม จาเป็นต้องซ่อม ปรับสภาพก่อนนาเข้าเก็บรักษาเพื่อแจกจ่าย หรือใน
กรณีที่หน่วยซ่อมบารุงพิจารณาแล้วเห็นว่าซ่อมไม่คุ้มค่า ซึ่งจะต้องดาเนินการขอจาหน่ายต่อไป หรือ
ซากสิ่งอุปกรณ์ ตามระเบียบกองทัพบกว่าด้วยการจาหน่ายสิ่งอุปกรณ์ หรือสัตว์พาหนะที่ปลด
จาหน่ายออกจากทะเบียน ตามระเบียบกองทัพบกว่าด้วยกิจการสัตว์พาหนะ
ข้อ 32 การดาเนินการส่งคืน
32.1 สิ่งอุปกรณ์ใช้การได้
32.1.1 หน่วยส่งคืน เมื่อมีมูลเหตุที่จะต้องส่งคืน ตามข้อ 30 ให้ปฏิบัติดังนี้
32.1.1.1 ทาการปรนนิบัติบารุงสิ่งอุปกรณ์ก่อนนาส่งคืน
32.1.1.2 ตรวจสอบให้มีสิ่งอุปกรณ์ครบชุด
32.1.1.3 ผูกป้ายประจาสิ่งอุปกรณ์ โดยใช้แบบพิมพ์ทบ.400-010
32.1.1.4 ทาใบส่งคืน โดยใช้แบบพิมพ์ ทบ.400-013 หรือ ทบ.400-014หรือ
ทบ.400-007-1 แล้วแต่กรณี จานวน 1ชุด ทางเดินของใบส่งคืนตามเอกสารที่แนบท้ายระเบียบ
32.1.1.5 ส่งสิ่งอุปกรณ์พร้อมใบส่งคืนไปยังหน่วยรับคืนภายใน 7 วัน เว้นแต่
จะได้รับคาสั่งเป็นอย่างอื่น
32.1.1.6 ตัดยอดสิ่งอุปกรณ์ออกจากบัญชีคุมเมื่อได้รับใบส่งคืนจากหน่วยรับคืน
32.1.2.หน่วยรับคืน ปฏิบัติดังนี้
32.1.2.1 ลงทะเบียนใบส่งคืน
32.1.2.2 ตรวจรับสิ่งอุปกรณ์ตามใบส่งคืน
32.1.2.3 ลงนามรับสิ่งอุปกรณ์ในใบส่งคืน และส่งใบส่งคืน คืนหน่วยส่งคืน
จานวน 1 ฉบับ
32.1.2.4 บันทึกการรับสิ่งอุปกรณ์ในบัตรบัญชีส่งคืน
32.2 สิ่งอุปกรณ์ใช้การไม่ได้
32.2.1 สิ่งอุปกรณ์ชารุดไม่สามารถนาไปใช้ได้ตามความมุ่งหมายเดิม จาเป็นต้อง
ซ่อม ปรับสภาพ ก่อนนาเข้าเก็บรักษาเพื่อแจกจ่าย เมื่อได้รับคาสั่งให้ส่งคืนให้ปฏิบัติดังนี้
32.2.1.1 หน่วยส่งคืน ให้ปฏิบัติเช่นเดียวกับข้อ 32.1.1
32.1.1.2 หน่วยรับคืน ให้ปฏิบัติเช่นเดียวกับข้อ 32.1.2
32.2.2 สิ่งอุปกรณ์ชารุด ในกรณีที่หน่วยซ่อมบารุงพิจารณาแล้วเห็นว่าซ่อมไม่
คุ้มค่าและได้ดาเนินการจาหน่ายตามระเบียบแล้ว ให้ปฏิบัติดังนี้
32.2.2.1 หน่วยส่งคืนทาใบส่งคืนโดยใช้แบบพิมพ์ทบ.400-013 หรือ ทบ.400014 หรือ ทบ.400-007-1แล้วแต่กรณี จานวน 1ชุดส่วนสิ่งอุปกรณ์นั้นไม่ต้องนาส่งคืน เพราะอยู่
กับหน่วยซ่อมซึ่งเป็นหน่วยเดียวกันกับหน่วยรับคืนอยู่แล้ว
32.2.2.2 หน่วยรับคืน ให้ปฏิบัติเช่นเดียวกับข้อ 32.1.2
32.2.3 ซากสิ่งอุปกรณ์ ตามระเบียบกองทัพบก ว่าด้วยการจาหน่ายสิ่งอุปกรณ์
พ.ศ.2534 ให้ปฏิบัติดังนี้
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32.2.3.1 หน่วยส่งคืน ให้ปฏิบัติเช่นเดียวกับข้อ 32.1.1
32.2.3.2 หน่วยรับคืน ให้ปฏิบัติเช่นเดียวกับข้อ 32.1.2
ข้อ 33 ผู้มีอานาจสั่งให้ส่งคืนสิ่งอุปกรณ์
33.1 สิ่งอุปกรณ์เกินระดับสะสม ได้แก่ ผู้บังคับหน่วยเก็บรักษา
33.2 สิ่งอุปกรณ์ที่ครบกาหนดยืมแล้วยังไม่ส่งคืนได้แก่ผู้มีอานาจอนุมัติสั่งให้ยืม
33.3 สิ่งอุปกรณ์หรือซากสิ่งอุปกรณ์ที่ได้รับอนุมัติให้จาหน่าย ได้แก่ ผู้มีอานาจอนุมัติ
ให้ตัดยอดสิ่งอุปกรณ์ให้ออกจากบัญชีคุม
33.4 สิ่งอุปกรณ์เกินอัตรา ล้าสมัย เปลี่ยนแบบหรือเลิกใช้ ได้แก่เจ้ากรมฝ่ายยุทธ
บริการ หรือเจ้ากรมฝ่ายกิจการพิเศษ
33.5 เหตุอื่น ๆ นอกเหนือจากที่กล่าวแล้ว ได้แก่ ผู้บัญชาการทหารบก

ตอนที่ 5
การแจกจ่าย
ข้อ 34 การรับสิ่งอุปกรณ์ ได้แก่ การดาเนินกรรมวิธีเพื่อเข้าครอบครองสิ่งอุปกรณ์ที่ได้มา
34.1 การเตรียมการรับสิ่งอุปกรณ์
34.1.1 การตรวจสอบเอกสารการรับสิ่งอุปกรณ์
34.1.2 เตรียมสถานที่และสิ่งอานวยความสะดวกในการรับสิ่งอุปกรณ์
34.2 การรับสิ่งอุปกรณ์จากการเบิก
34.2.1 หน่วยเบิกไปรับสิ่งอุปกรณ์เอง
34.2.1.1 ผู้รับสิ่งอุปกรณ์ดาเนินการตามข้อ18.5.1.4หรือ18.5.2.4 แล้วแต่กรณี
34.2.1.2 สาหรับสิ่งอุปกรณ์ที่ไม่ประสงค์จะเปิดหีบห่อ ให้ผู้รับรับสิงอุปกรณ์
ตามจานวนที่ระบุไว้ และให้ผู้จ่ายบันทึกในใบเบิกไว้ด้วยว่า “ไม่เปิดหีบห่อ”
34.2.1.3 การนาสิ่งอุปกรณ์ออกจาหน่วยจ่าย ให้ผู้รับปฏิบัติตามระเบียบ
และคาแนะนาของหน่วยจ่าย
34.2.1.4 เมื่อผู้รับนาสิ่งอุปกรณ์ไปถึงหน่วยเบิก
ให้ผู้บังคับหน่วยเบิกตั้ง
กรรมการตรวจรับสิ่งอุปกรณ์จานวน 3 นาย ประกอบด้วยนายทหารสัญญาบัตรอย่างน้อย 2 นาย
โดยเฉพาะควรจะตั้งเจ้าหน้าที่ในสายงานที่รับผิดชอบต่อสิ่งอุปกรณ์นั้นๆเข้าร่วมด้วย
34.2.1.5 ให้กรรมการรายงานผลการตรวจรับให้ผู้บังคับหน่วยเบิกทราบ ถ้า
ปรากฏว่าสิ่งอุปกรณ์คลาดเคลื่อนไปจากใบเบิก
หรือมีการชารุดเสียหายให้คณะกรรมการ
สอบสวนหาสาเหตุแล้วแนบสาเนาการสอบสวนไปพร้อมกับรายงานด้วย
34.2.1.6 ถ้ามีสิ่งอุปกรณ์ชารุดหรือสูญหาย ให้ปฏิบัติตามระเบียบกองทัพบก
ว่าด้วยการจาหน่ายสิ่งอุปกรณ์ พ.ศ.2524 ลง 30 ก.ย.24
34.2.1.7 ให้คณะกรรมการตรวจรับ มอบสิ่งอุปกรณ์ให้แก่เจ้าหน้าที่คลังหรือ
เจ้าหน้าทีเ่ ก็บรักษา
34.2.1.8 เจ้าหน้าที่บัญชีคุมบันทึกการรับสิ่งอุปกรณ์ในบัตรบัญชีคุม
34.2.2 หน่วยเบิกรับสิ่งอุปกรณ์จากสานักงานขนส่งปลายทาง
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34.2.2.1 เมื่อหน่วยเบิกได้รับสิ่งอุปกรณ์จากสานักงานขนส่งปลายทางให้ปฏิบัติ
ตามระเบียบกองทัพบกว่าด้วยการส่งและรับสิ่งอุปกรณ์ พ.ศ. 2500 และคาสั่งกองทัพบก
(คาชี้แจง ) ที่ 57/13166 ลง 11 ต.ค.2504 เรื่อง ชี้แจงการปฏิบัติการส่งและรับสิ่งอุปกรณ์ของ ทบ.
(ครั้งที่ 3)
34.2.2.2 เจ้าหน้าที่บัญชีคุมบันทึกการรับสิ่งอุปกรณ์ในบัตรบัญชีคุมหลังจาก
คณะกรรมการตรวจรับได้ครวจรับเรียบร้อยแล้ว
34.3 การรับสิ่งอุปกรณ์จากกรณีอื่น ให้ถือปฎิบัติดังนี้
34.3.1 ตรวจรับสิ่งอุปกรณ์
34.3.2 ขึ้นบัญชีคุมสิ่งอุปกรณ์
34.3.3 รายละเอียดการดาเนินการให้ปฏิบัติตามระเบียบ หรือคาสั่งต่างๆที่
เกี่ยวข้องกับที่มาของสิ่งอุปกรณ์นั้นๆ
ข้อ 35 การเก็บรักษาได้แก่ การเตรียมพื้นที่ การนาสิ่งอุปกรณ์เข้า-ออก การเก็บหรือการ
วางการระวังรักษาสิ่งอุปกรณ์ในที่เก็บ รวมทั้งการปรนนิบัติบารุง และการซ่อมบารุงขณะเก็บ
และก่อนจ่ายด้วย
35.1 ความรับผิดชอบในการเก็บรักษา
35.1.1 เจ้ากรมฝ่ายยุทธบริการ และ/หรือ เจ้ากรมฝ่ายกิจการพิเศษ ผู้บัญชาการ
กองบัญชาการช่วยรบ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบก ผู้บังคับการจังหวัดทหารบกผู้บังคับหน่วย
สนับสนุนโดยตรง ผู้บังคับหน่วยใช้ จะต้องวางระเบียบและจัดงานเก็บรักษาสิ่งอุปกรณ์ในที่เก็บให้
ปลอดภัย และอยู่ในสภาพที่ใช้การได้
35.1.2 เจ้าหน้าที่เก็บรักษา จะต้องเก็บรักษาสิ่งอุปกรณ์ให้เป็นไปตามระเบียบที่
ผู้บังคับบัญชา ในข้อ 35.1.1 กาหนด
35.2 ปัจจัยในการเก็บรักษา เพื่อให้การเก็บรักษาได้ผลดี ผู้บังคับหน่วยเก็บรักษา
จะต้องคานึงถึงปัจจัยดังต่อไปนี้
35.2.1 พื้นที่เก็บรักษา
35.2.2 กาลังคน
35.2.3 เครื่องมือยกขน
35.3 การเตรียมที่เก็บรักษา
35.3.1 ที่เก็บ เตรียมทาที่เก็บในพื้นที่คลังปิดหรือคลังกลางแจ้งแบ่งเป็นคลังหรือ
พื้นที่ แถว ตอน และช่อง โดยใช้ตัวอักษรผสมกับตัวเลข ตัวอย่างเช่น1-ก-2-4 หมายความว่า
คลังหรือพื้นที่ 1 แถว ก ตอนที่ 2 และช่องที่ 4
35.3.2 ให้เขียนผังแสดงที่เก็บตามที่จัดระบบไว้ใน ข้อ 35.3.1 เพื่อสะดวกใน
การวางแผนนาสิ่งอุปกรณ์เข้าเก็บ
35.4 การนาสิ่งอุปกรณ์เข้าที่เก็บ เจ้าหน้าที่เก็บรักษาดาเนินการดังนี้
35.4.1 บันทึกบัตรแสดงที่เก็บโดยใช้แบบพิมพ์ ทบ.400-009
สาหรับหน่วย
สนับสนุน และแบบพิมพ์ ทบ.400-068 สาหรับหน่วยใช้
35.4.2 ทาการบารุงรักษาสิ่งอุปกรณ์ก่อนนาเข้าเก็บ
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35.4.3 ผูกป้ายประจาสิ่งอุปกรณ์ โดยใช้แบบพิมพ์ ทบ.400-010โดยอนุโลม
35.4.4 นาสิ่งอุปกรณ์เข้าเก็บในที่ที่กาหนดให้
35.5 การเก็บหรือการวางสิ่งอุปกรณ์
35.5.1 กาหนดทางเดินในพื้นที่เก็บรักษา เพื่อความสะดวกในการใช้แรงงาน
หรือเครื่องทุ่นแรง ดังต่อไปนี้
35.5.1.1 ทางเดินหลักอาจมีทางเดียวตรงกึ่งกลาง ตามความยาวของพื้นที่เก็บ
รักษาหรือมีทั้งสองข้างของพื้นที่เก็บรักษาก็ได้ควรให้มีความกว้างพอที่รถยก 2 คันสวนทางกันได้
35.5.1.2 ทางเดินขวาง ตั้งฉากกับทางเดินหลักควรกาหนดให้ตรงกับประตู
35.5.1.3 ทางเดินระหว่างที่เก็บของควรให้รถเข็นหรือรถยกเข้าไปปฏิบัติงานได้
35.5.1.4 ทางเดินฉุกเฉินจัดสารองไว้สาหรับใช้ในกรณีฉุกเฉิน
35.5.2 เก็บสิ่งอุปกรณ์ให้เต็มที่ว่างทั้งทางดิ่งและทางระดับ
35.5.3 เก็บสิ่งอุปกรณ์ให้พ้นจากอันตราย
35.5.4 เก็บสิ่งอุปกรณ์ในที่เก็บรักษาให้ตรงกับลักษณะและคุณสมบัติของสิ่งอุปกรณ์
35.6 การระวังรักษา เจ้าหน้าที่เก็บรักษาจะต้องระวังรักษาสิ่งอุปกรณ์ให้ปลอดภัย
และอยู่ในสภาพใช้การได้ ดังต่อไปนี้
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35.6.1 ภัยธรรมชาติ
35.6.1.1 เก็บสิ่งอุปกรณ์ในคลังเก็บรักษา
ซึ่งสามารถระบายอากาศหรือ
ป้องกันความชื้นได้
35.6.1.2 ตรวจ ป้องกัน และทาลายจาพวกสัตว์และแมลงต่าง ๆ
35.6.1.3 ในกรณีพื้นที่คลังปิดไม่เพียงพอให้แยกเก็บสิ่งอุปกรณ์ที่มีความคงทนต่อ
สภาพดินฟ้าอากาศไว้ในคลังเปิด
35.6.1.4 ใช้ไม้รองหรือทาสีหรือทาน้ามัน สาหรับสิ่งอุปกรณ์ที่เก็บในคลังเปิด
35.6.2 อัคคีภัย
35.6.2.1 กาหนดเขตและกวดขันไม่ให้นาเชื้อเพลิงเข้าบริเวณที่เก็บรักษา
35.6.2.2 รักษาความสะอาดและขจัดเชื้อเพลิงบริเวณที่เก็บรักษา
35.6.2.3 ดูแลรักษาเครื่องมือดับเพลิง ให้อยู่ในสภาพพร้อมที่ใช้การได้
35.6.2.4 จัดเจ้าหน้าที่ดับเพลิงและหมั่นฝึกซ้อมอยู่เสมอ
35.6.2.5 กาหนดข้อปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้เครื่องมือและแรงงาน
เพื่อลด
ความเสียหายเมื่อเกิดอัคคีภัย
35.6.2.6 จัดทาป้ายเตือนภัย เช่น ป้าย "ห้ามสูบบุหรี"่ หรือ "ไวไฟ" เป็นต้น
35.6.2.7 หมั่นตรวจตราสภาพการอื่น ๆ อันอาจก่อให้เกิดอัคคีภัย เช่น
สายไฟฟ้า เป็นต้น
ส่วนรายละเอียดในการปฏิบัติอื่น ๆ ให้ถือปฏิบัติตามระเบียบกองทัพบก ว่าด้วยการ
ป้องกันอัคคีภัย และการปฏิบัติเมื่อเกิดอัคคีภัย พ.ศ.2503 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
35.6.3 การทุจริต
35.6.3.1 สิ่งอุปกรณ์ที่มีค่าสูงขนย้ายและขายง่ายต้องเก็บไว้ในที่ปลอดภัยและ
มอบความรับผิดชอบให้เฉพาะบุคคล
35.6.3.2 คลังทุกคลังจะต้องปิดประตูใส่กุญแจและตีตราให้เรียบร้อยเมื่อเลิกงาน
35.6.3.3 ระมัดระวังมิให้บุคคลลักลอบนาสิ่งอุปกรณ์ออกจากคลัง
35.6.4 วินาศกรรม
35.6.4.1 จัดเจ้าหน้าที่รักษาการณ์หรือเวรยาม พร้อมอาวุธเพื่อตรวจรอบ ๆ
บริเวณที่เก็บรักษาตามความจาเป็น
ถ้าหากบริเวณกว้างขวางอาจจัดให้มียานพาหนะและ
เครื่องมือสื่อสารด้วยก็ได้
35.6.4.2 กวดขันบุคคลและยานพาหนะที่จะผ่านเข้า - ออก
35.6.4.3 จัดให้มีเครื่องกีดขวางหรือเครื่องเตือนภัยในบริเวณที่เก็บรักษาตามที่
เห็นสมควรรายละเอียดในการปฏิบัติอื่นๆให้ถือปฏิบัติตามระเบียบว่าด้วยการรักษาความปลอดภัย
แห่งชาติ พ.ศ.2517
35.6.5 อุบัติเหตุ
35.6.5.1 อบรมชี้แจงการใช้เครื่องมือยกขน วิธีการขนย้าย และวิธีการจัดวาง
สิ่งอุปกรณ์
35.6.5.2 หมั่นตรวจและปรนนิบัติบารุงเครื่องมือยกขนอยู่เสมอ
35.6.5.3 ทาความสะอาดในที่เก็บรักษา
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35.6.6 การชารุดหรือเสื่อมสภาพ
สิ่งอุปกรณ์ซึ่งอยู่ในที่เก็บรักษาจะต้องได้รับการดูแลรักษาให้อยู่ในสภาพใช้การได้ หรือ
มิให้เสื่อมสภาพก่อนนาไปใช้ โดยจะต้องปฏิบัติตามระเบียบหรือคาสั่งที่ทางราชการกาหนด หรือ
ตามคาแนะนาของผู้ผลิต หรือทาหน้าที่ทางเทคนิค
35.7 การนาสิ่งอุปกรณ์ออกจากที่เก็บ
35.7.1 การนาสิ่งอุปกรณ์ออกจากที่เก็บ ต้องมีหลักฐานการนาออก
35.7.2 การย้ายที่เก็บสิ่งอุปกรณ์ ต้องบันทึกการย้ายไว้เป็นหลักฐาน
35.7.3 สิ่งอุปกรณ์ใดที่นาเข้าเก็บก่อน ให้นาออกจ่ายก่อน
ข้อ 36 การจ่ายสิ่งอุปกรณ์ ได้แก่ การดาเนินการตอบสนองความต้องการที่หน่วยเบิก
ได้ส่งคาขอมา
36.1 ข้อพิจารณาในการจ่ายสิ่งอุปกรณ์
หลักเกณฑ์ที่จะต้องพิจารณาว่าควร
จ่ายรายการใด จานวนเท่าใดนั้น ให้คานึงถึงปัจจัยดังต่อไปนี้
36.1.1 ความต้องการของหน่วยรับการสนับสนุน
36.1.2 สถานการณ์ทางยุทธวิธี
36.1.3 ระดับส่งกาลัง หรืออัตราของหน่วยรับการสนับสนุน
36.1.4 สิ่งอานวยความสะดวกในการขนส่ง
36.1.5 สถานที่เก็บรักษาของหน่วยรับการสนับสนุน
36.1.6 ปริมาณสิ่งอุปกรณ์คงคลังของหน่วยจ่าย
36.1.7 ขีดความสามารถในการซ่อมบารุงของหน่วยรับการสนับสนุน
36.2 การเตรียมการจ่ายสิ่งอุปกรณ์
36.2.1 จัดทาแผนการแจกจ่าย หรือเอกสารการแจกจ่ายสิ่งอุปกรณ์แล้วแต่กรณี
36.2.2 ดาเนินการปรนนิบัติบารุงสิ่งอุปกรณ์ก่อนจ่าย ถ้าจาเป็น
36.2.3 จัดสถานที่เตรียมจ่ายโดยแบ่งส่วนออกดังนี้
36.2.3.1 ส่วนจ่ายและคัดแยก
36.2.3.2 ส่วนบรรจุหีบห่อและจัดส่ง
36.3 วิธีดาเนินการจ่ายสิ่งอุปกรณ์
36.3.1 ส่วนบัญชีคุม
36.3.1.1 รับใบเบิกและลงทะเบียนเอกสารโดยใช้แบบพิมพ์ ทบ.400-002
36.3.1.2 ตรวจสอบใบเบิกในเรื่องต่อไปนี้
36.3.1.2.1 ลายมือชื่อผู้มีสิทธิเบิก
36.3.1.2.2 ความเรียบร้อยและความถูกต้องของใบเบิก เช่น การอ้าง
หลักฐานที่ใช้ในการเบิก รายการและจานวนที่ขอเบิก เป็นต้น
36.3.1.2.3 ความผูกพันระหว่างหน่วยเบิกกับหน่วยจ่าย เช่น ค้างรับและ
ค้างจ่าย เป็นต้น
36.3.1.2.4 ห้วงเวลากาหนดให้ทาการเบิก
36.3.1.3 การดาเนินการทางบัญชี
36.3.1.3.1 จานวนที่ขอเบิกมาอาจเพิ่มหรือลดก็ได้ ทั้งนี้เพื่อความเหมาะสม
กับมาตรฐานการบรรจุหีบห่อ
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36.3.1.3.2 พิจารณาจ่ายตามลาดับทะเบียนหน่วยจ่าย เว้นแต่จะได้รับ
อนุมัตจิ ากผู้มีอานาจอนุมัติสั่งจ่ายให้ดาเนินการเป็นอย่างอื่น
36.3.1.3.3 ถ้าไม่มีสิ่งอุปกรณ์จ่าย ให้บันทึกค้างจ่ายโดยผู้ตรวจสอบลงนาม
ในใบเบิก ส่งใบเบิกฉบับที่ 2 คืนหน่วยเบิก ส่วนที่เหลือเก็บไว้ในแฟ้มรอเรื่อง
36.3.1.3.4 ถ้ามีสิ่งอุปกรณ์จ่าย ให้บันทึกการจ่าย ผู้ตรวจสอบลงนามแล้ว
เสนอผู้มีอานาจสั่งจ่ายลงนามอนุมัติ เก็บใบเบิกฉบับที่ 3 ไว้ในแฟ้มรอเรื่อง ส่วนใบเบิกที่เหลือส่งให้
ส่วนเก็บรักษาดาเนินการต่อไป เมื่อได้รับใบเบิกฉบับที่ 1 คืนแล้วให้สาเนาชื่อ ผู้รับ ผู้จ่าย ลงในใบ
เบิกฉบับที่ 3 แล้วส่งให้ส่วนเก็บรักษาไว้เป็นหลักฐาน
36.3.2 ส่วนเก็บรักษา
36.3.2.1 ลงนามผู้จ่ายในใบเบิก
36.3.2.2 จัดเตรียมและคัดแยกสิ่งอุปกรณ์ให้ครบถ้วนตามใบเบิก
36.3.2.3 เขียนป้ายประจาสิ่งอุปกรณ์ โดยใช้แบบพิมพ์ทบ.400-010
36.3.2.4 ในกรณีที่หน่วยเบิกมารับสิ่งอุปกรณ์เองให้ตรวจสอบลายมือชื่อผู้มี
สิทธิรับสิ่งอุปกรณ์ให้ถูกต้อง
36.3.2.5 มอบสิ่งอุปกรณ์ให้ผู้รับไปพร้อมกับใบเบิกฉบับที่ 2 และส่งใบเบิกฉบับ
ที่ 1 คืนส่วนบัญชีคุม
36.3.2.6 ให้ความช่วยเหลือในการบรรทุกสิ่งอุปกรณ์
36.3.2.7 ในกรณีที่ผู้รับไม่สามารถรับสิ่งอุปกรณ์ตามใบเบิกได้ครบในครั้งเดียว ให้
ผู้จ่ายและผู้รับทาบันทึกไว้ด้านหลังใบเบิกแล้วลงนามรับรองไว้
36.3.2.8 ในกรณีที่หน่วยจ่ายส่งสิ่งอุปกรณ์ให้หน่วยเบิกผ่านสานักงานขนส่ง ให้
ปฏิบัติตามระเบียบกองทัพบกว่าด้วยการส่งและรับสิ่งอุปกรณ์ พ.ศ.2500 และระเบียบกองทัพบก ว่า
ด้วยการทาหีบห่อ และทาเครื่องหมายเพื่อการขนส่งสิ่งอุปกรณ์ พ.ศ.2499
36.4 การจ่ายสิ่งอุปกรณ์โดยอัตโนมัติ ได้แก่ การจ่ายสิ่งอุปกรณ์ให้หน่วยรับการ
สนับสนุน โดยหน่วยที่รับการสนับสนุนนั้นไม่ต้องทาใบเบิก
36.4.1 ข้อพิจารณาในการจ่ายอัตโนมัติ
36.4.1.1 เมื่อมีคาสั่งของผู้มีอานาจสั่งจ่าย
36.4.1.2 เมื่อหน่วยจ่ายพิจารณาเห็นสมควร
36.4.2 วิธีดาเนินการจ่ายอัตโนมัติ
36.4.2.1 หน่วยจ่ายทาใบเบิก 1 ชุด โดยใช้แบบพิมพ์ ทบ.400-007 หรือ
ทบ.400-007-1 แล้วแต่กรณี
36.4.2.2 ลงทะเบียนเอกสารแล้วบันทึกคาว่า "อัตโนมัติ" ไว้ด้านบนของใบเบิก
ด้วยอักษรสีแดง
36.4.2.3 บันทึกการจ่าย
36.4.2.4 ผู้ตรวจสอบลงนามแล้ว เสนอผู้มีอานาจสั่งจ่ายลงนามอนุมัติ
36.4.2.5 เก็บใบเบิกฉบับที่ 3 ไว้ในแฟ้มรอเรื่องส่วนที่เหลือ ส่งไปให้หน่วย
รับการสนับสนุน พร้อมกับสิ่งอุปกรณ์
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36.4.2.6 หน่วยรับการสนับสนุนลงที่ใบเบิกลงนามผู้เบิกและผู้รับสิง่ อุปกรณ์ใน
ใบเบิกฉบับที1่ ,2,4 หรือ 5 แล้วแต่กรณี ส่งใบเบิกฉบับที่ 1 คืนหน่วยจ่ายภายใน 7 วัน นับจาก
วันที่ได้รับสิ่งอุปกรณ์ส่วนใบเบิกที่เหลือให้ดาเนินการเช่นเดียวกับการเบิกตามปกติ
36.4.2.7 หากหน่วยรับการสนับสนุนส่งใบเบิกฉบับที่ 1 คืนหน่วยจ่ายช้าเกิน
กว่ากาหนดให้หน่วยจ่ายแจ้งให้ผู้บังคับบัญชาชั้นเหนือของหน่วยรับการสนับสนุนนั้นทราบ เพื่อ
พิจารณาสอบสวนหาสาเหตุแห่งความล่าช้าต่อไป
36.5 การปลดเปลื้องค้างจ่าย
36.5.1 การปลดเปลื้องค้างจ่าย ได้แก่ การจ่ายสิ่งอุปกรณ์ที่ค้างจ่ายให้กับหน่วยเบิก
โดยอัตโนมัติ
36.5.2 วิธีดาเนินการปลดเปลื้องค้างจ่าย
36.5.2.1 หน่วยจ่ายทาใบเบิก 1 ชุด ใช้แบบพิมพ์ ทบ.400-007 หรือ
ทบ.400-007-1 แล้วแต่กรณี โดยใช้ที่ใบเบิกเดิม
36.5.2.2 บันทึกทะเบียนเอกสารในใบเบิก โดยใช้เลขทะเบียนเดิมแล้วเพิ่ม
จานวนครั้งที่ปลดเปลื้องท้ายทะเบียนนั้น กับบันทึกคาว่า "ปลดเปลื้องค้างจ่าย" ไว้ด้านบนของใบ
เบิกด้วยอักษรสีแดง
36.5.2.3 บันทึกการจ่าย
36.5.2.4 ตรวจสอบลงนามแล้วเสนอผู้มีอานาจสั่งจ่าย ลงนามอนุมัติ
36.5.2.5 เก็บใบเบิกฉบับที่ 3 ไว้ในแฟ้มรอเรื่องส่วนที่เหลือส่งไปให้หน่วยรับ
การสนับสนุน พร้อมกับสิ่งอุปกรณ์
36.5.2.6 หน่วยรับการสนับสนุนลงนามผู้เบิก และผู้รับสิ่งอุปกรณ์ในใบเบิก
ฉบับที่ 1,2,4 หรือ 5 แล้วแต่กรณี ส่งใบเบิกฉบับที่ 1 คืนหน่วยจ่าย ภายใน 7 วัน นับจากวันที่
ได้รับสิ่งอุปกรณ์ ส่วนใบเบิกที่เหลือให้ดาเนินการเช่นเดียวกับการเบิกตามปกติ
36.5.2.7 หากหน่วยรับการสนับสนุนส่งใบเบิกฉบับที่ 1 คืนหน่วยจ่ายล่าช้า
เกินกว่ากาหนดให้หน่วยจ่ายแจ้งให้ผู้บังคับบัญชาชั้นเหนือของหน่วยรับการสนับสนุนนั้นทราบ
เพื่อพิจารณาสอบสวนหาสาเหตุแห่งความล่าช้าต่อไป
36.6 อานาจสั่งจ่ายในใบเบิก
36.6.1 การเบิก
36.6.1.1
สิ่งอุปกรณ์สาคัญและสิ่งอุปกรณ์หลัก เมื่อผู้บัญชาการทหารบก
อนุมัติหลักการแจกจ่ายแล้ว ผู้อานวยการกองหรือหัวหน้ากอง ตามที่เจ้ากรมฝ่ายยุทธบริการ
และ/หรือ เจ้ากรมฝ่ายกิจการพิเศษ กาหนด ผู้บัญชาการกองบัญชาการช่วยรบ ผู้บัญชาการ
มณฑลทหารบก หรือผู้บังคับการจังหวัดทหารบก เป็นผู้สั่งจ่าย
36.6.1.2 สิ่งอุปกรณ์รองและชิ้นส่วนซ่อม ผู้อานวยการกองหรือหัวหน้ากอง
ตามที่เจ้ากรมฝ่ายยุทธบริการและ/หรือเจ้ากรมฝ่ายกิจการพิเศษ กาหนดผู้บัญชาการกองบัญชาการ
ช่วยรบ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบก ผู้บังคับการจังหวัดทหารบก หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายเป็นผู้
สั่งจ่าย
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36.6.2 การยืม
36.6.2.1 สิ่งอุปกรณ์สาคัญ เมื่อผู้บัญชาการทหารบกอนุมัติหลักการยืมแล้ว
ผู้อานวยการกองหรือหัวหน้ากอง ตามที่เจ้ากรมฝ่ายยุทธบริการและ/หรือเจ้ากรมฝ่ายกิจการพิเศษ
กาหนด ผู้บัญชาการกองบัญชาการช่วยรบ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกหรือผู้บังคับการจังหวัด
ทหารบก เป็นผู้สั่งจ่าย
36.6.2.2 สิ่งอุปกรณ์อื่นๆเมื่อได้รับหลักการจากผู้มีอานาจให้ยืมแล้ว
ผู้อานวยการกองหรือหัวหน้ากอง ตามที่เจ้ากรมฝ่ายยุทธบริการและ/หรือเจ้ากรมฝ่ายกิจการพิเศษ
กาหนด ผู้บัญชาการกองบัญชาการช่วยรบ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบก ผู้บังคับการจังหวัด
ทหารบก หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายเป็นผู้สั่งจ่าย
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ตอนที่ 6
การจาหน่าย
ข้อ 37 การจาหน่าย หมายถึง การตัดยอดสิ่งอุปกรณ์ออกจากความรับผิดชอบของ
กองทัพบก เนื่องจากสูญไป สิ้นเปลืองไป (สิ่งอุปกรณ์สิ้นเปลือง) ชารุดเสียหายจนไม่สามารถซ่อม
คืนสภาพได้อย่างคุ้มค่า เสื่อมสภาพจนใช้การไม่ได้ หรือสูญหาย ตาย เกินความต้องการ หรือเป็น
ของล้าสมัยไม่ใช้ราชการต่อไป
ข้อ 38 การดาเนินการ ให้ปฏิบัติตามระเบียบกองทัพบกว่าด้วยการจาหน่ายสิ่งอุปกรณ์
พ.ศ.2524 ลง 30 ก.ย.24

ตอนที่ 7
การควบคุม
ข้อ 39 ประเภทการควบคุม แบ่งเป็นสองประเภท คือ การควบคุมทางการส่งกาลัง
และการควบคุมทางบัญชี
39.1 การควบคุมทางการส่งกาลัง หน่วยในสายการส่งกาลังระดับต่ากว่า ต้องอยู่ใน
ความควบคุมของหน่วยระดับเหนือกว่าในสายการส่งกาลังเดียวกัน โดยถือว่ามูลฐานภารกิจและ
ความรับผิดชอบในการควบคุม ดังต่อไปนี้
39.1.1 มูลฐานการควบคุมทางการส่งกาลัง มีดังนี้
39.1.1.1 นโยบายการส่งกาลังของหน่วยเหนือ
39.1.1.2 หลักฐานการควบคุมสิ่งอุปกรณ์
39.1.1.3 การพยากรณ์ความต้องการสิ่งอุปกรณ์ในอนาคต ตามห้วงระยะเวลา
ที่กาหนด
39.1.1.4 ปัจจัยทั้งมวลที่อาจเป็นอุปสรรคและขัดต่อสถานภาพทางการส่งกาลัง
39.1.2 ภารกิจการควบคุมทางการส่งกาลัง มีดังนี้
39.1.2.1 สารวจการทาบัญชีรายการสิ่งอุปกรณ์
39.1.2.2 คานวณความต้องการ
39.1.2.3 อานวยการจัดหา
39.1.2.4 จัดงานการแจกจ่าย
39.1.2.5 อานวยการซ่อมสร้าง
39.1.2.6 อานวยการจาหน่าย
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39.1.3 ความรับผิดชอบในการควบคุมทางการส่งกาลัง
39.1.3.1 กองทัพบกกาหนดระดับส่งกาลัง
39.1.3.2 หน่วยสนับสนุนทางการส่งกาลัง
39.1.3.2.1 คานวณปริมาณสิ่งอุปกรณ์ตามวันส่งกาลังที่กองทัพบกกาหนด
39.1.3.2.2 รักษาระดับส่งกาลัง
39.1.3.2.3 รวบรวมข้อมูลที่มีผลกระทบกระเทือนต่อสถานภาพการส่งกาลัง
แล้วเสนอขออนุมัติเปลี่ยนแปลงระดับส่งกาลัง
39.2 การควบคุมทางบัญชี ผู้บังคับหน่วยสนับสนุนทางการส่งกาลัง และหน่วยใช้
จะต้องรับผิดชอบดาเนินการควบคุมทางบัญชีต่อสิ่งอุปกรณ์ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยเหมาะสม
เพื่อให้ทราบสถานภาพสิ่งอุปกรณ์ได้ตลอดเวลา โดยถือมูลฐาน ภารกิจและความรับผิดชอบในการ
ควบคุม ดังต่อไปนี้
39.2.1 มูลฐานการควบคุมทางบัญชี มีดังนี้
39.2.1.1 บัตรบัญชีคุมสิ่งอุปกรณ์และข้อมูลต่าง ๆที่เกี่ยวข้องกับบัตรบัญชีคุม
รวมทั้งประวัติสิ่งอุปกรณ์
39.2.1.2 สถานภาพสิ่งอุปกรณ์
39.2.1.3 ประสบการณ์ในการรับ-จ่ายสิ่งอุปกรณ์
39.2.2 ภารกิจการควบคุมทางบัญชี มีดังนี้
39.2.2.1 บันทึก รายงาน และจัดทาข้อมูลเกี่ยวกับจานวนสภาพ และสถานภาพ
สิ่งอุปกรณ์
39.2.2.2 จัดทาแผนการแจกจ่ายหรือเอกสารการแจกจ่ายสิ่งอุปกรณ์แล้วแต่กรณี
39.2.2.3 พิจารณาจานวนสิ่งอุปกรณ์ให้หน่วยสนับสนุนตามความจาเป็นให้น้อย
ที่สุด
39.2.3 ความรับผิดชอบการควบคุมทางบัญชี
39.2.3.1 หน่วยสนับสนุนทางการส่งกาลัง
39.2.3.1.1 ดาเนินการรวบรวมหลักฐาน จัดทาสถิติและข้อมูลสาหรับสิ่ง
อุปกรณ์แต่ละรายการ
39.2.3.1.2 จัดทาบัญชีคุมสิ่งอุปกรณ์โดยใช้แบบพิมพ์ ทบ.400-003 และ
แบบพิมพ์ ทบ.400-003-2
39.2.3.1.3 จัดทาบัญชีคุมสิ่งอุปกรณ์ถาวร ที่อยู่ในความครอบครองของ
หน่วยใช้ โดยใช้แบบพิมพ์ ทบ.400-003-3 และ ทบ.400-003-4
39.2.3.2 หน่วยใช้
39.2.3.2.1 ดาเนินการรวบรวมหลักฐาน จัดทาสถิติ และข้อมูลสาหรับสิ่ง
อุปกรณ์แต่ละรายการ
39.2.3.2.2 จัดทาบัญชีคุมสิ่งอุปกรณ์ถาวรโดยใช้แบบพิมพ์ ทบ.400-005
สาหรับบัญชีคุมชิ้นส่วนซ่อมและสิ่งอุปกรณ์ใช้สิ้นเปลืองนั้น ให้ใช้แบบพิมพ์ทบ.400-068
ข้อ ๔๐ ความรับผิดชอบ ผู้บังคับบัญชาทุกระดับชั้น ต้องรับผิดชอบในการควบคุมสิ่ง
อุปกรณ์ให้เป็นไปโดยเรียบร้อยเหมาะสม ถูกต้องตามความมุ่งหมายของทางราชการ
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ตอนที่ ๘
การสารวจ
ข้อ 41 การสารวจ ได้แก่ การสารวจสิ่งอุปกรณ์และการสารวจที่เก็บ
41.1 การสารวจสิ่งอุปกรณ์ ได้แก่ การนับจานวนและการตรวจสภาพสิ่ง
อุปกรณ์ในที่เก็บให้ตรงกับหลักฐานบัญชีคุม
41.2 การสารวจที่เก็บ ได้แก่ การตรวจสอบที่เก็บสิ่งอุปกรณ์ให้ตรงกับบัตร
บัญชีคุมสิ่งอุปกรณ์ หรือบัตรแสดงที่เก็บ
ข้อ 42 ประเภทการสารวจสิ่งอุปกรณ์
42.1 การสารวจเบ็ดเสร็จ ได้แก่ การสารวจสิ่งอุปกรณ์ในครอบครองทั้งหมด
โดยปิดการเบิกจ่ายทั้งสิ้น เว้นกรณีเร่งด่วน การสารวจประเภทนี้กระทาเมื่อมีเครื่องมือสารวจ
สมบูรณ์ ซึ่งจะทาให้การสารวจนั้นเสร็จสิ้นโดยเร็ว
42.2 การสารวจหมุนเวียน ได้แก่ การสารวจสิ่งอุปกรณ์ที่ได้แบ่งออกเป็น
จาพวกหรือชนิด หรือรายการ เพื่อทาการสารวจหมุนเวียนกันไปตามห้วงระยะเวลาที่กาหนดปิด
การเบิกจ่ายเฉพาะรายการที่สารวจนั้น เว้นกรณีเร่งด่วน
42.3 การสารวจพิเศษ ได้แก่ การสารวจสิ่งอุปกรณ์เป็นครั้งคราว ตามความ
จาเป็นโดยปิดการเบิกจ่ายเฉพาะรายการที่สารวจนั้น เว้นกรณีเร่งด่วนการสารวจประเภทนี้ จะ
สารวจสิ่งอุปกรณ์จาพวกใด ชนิดใด หรือรายการใดนั้น ขึ้นอยู่กับกรณีดังต่อไปนี้
42.3.1 เมื่ออันตรายเกิดขึ้นกับสิ่งอุปกรณ์
42.3.2 เมื่อหน่วยบัญชีคุมต้องการทราบจานวน
42.3.3 เมื่อยอดคงคลังในบัตรบัญชีคุมเป็นศูนย์
42.3.4 เมื่อมีการยับยั้งการจ่าย
42.3.5 เมื่อพบสิ่งอุปกรณ์ตกหล่น
42.3.6 เมื่อมีการรับส่งหน้าที่
42.3.7 เมื่อสิ่งอุปกรณ์ในที่เก็บเป็นศูนย์
ข้อ 43 การดาเนินการสารวจสิ่งอุปกรณ์
43.1 การสารวจเบ็ดเสร็จ
43.1.1 ประกาศระงับ การเบิก-จ่าย ให้หน่วยรับการสนับสนุน และหน่วยที่
เกี่ยวข้องทราบล่วงหน้า
43.1.2 ให้ทาการจ่ายสิ่งอุปกรณ์ให้เสร็จสิ้นก่อนวันเริ่มสารวจ
43.1.3 วิธีปฏิบัติในการสารวจ
43.1.3.1 เจ้าหน้าที่บัญชีคุม กรอกหมายเลข ชื่อและที่เก็บสิ่งอุปกรณ์ โดยใช้
แบบพิมพ์ ทบ.400-010 และบันทึกคาว่า "สารวจ วัน เดือน ปี"ที่ทาการสารวจ ลงในบัตรบัญชีคุม
ขีดเส้นใต้ด้วยหมึกสีแดง เสร็จแล้วส่งแบบพิมพ์ ทบ.400-011ให้คณะกรรมการหรือชุดสารวจ
43.1.3.2 คณะกรรมการหรือชุดสารวจ ทาการสารวจสิ่งอุปกรณ์ ตามแบบ
พิมพ์ ทบ.400-011 เสร็จแล้วส่งแบบพิมพ์ดังกล่าวคืนเจ้าหน้าที่บัญชีคุม

33

43.1.3.3 เจ้าหน้าที่บัญชีคุม บันทึกผลการสารวจลงในใบรายงานผลการ
เปรียบเทียบการตรวจสอบยอดสิ่งอุปกรณ์ โดยใช้แบบพิมพ์ ทบ.400-012
43.1.3.4 เจ้าหน้าที่บัญชีคุม เสนอใบรายงานผลเปรียบเทียบการตรวจสอบ
ยอดสิ่งอุปกรณ์ต่อผู้มีอานาจสั่งปรับยอดในบัตรบัญชีคุม ตามข้อ 48
43.1.3.5 เจ้าหน้าที่บัญชีคุมทาการปรับยอดในบัตรบัญชีคุม เมื่อได้รับอนุมัติ
43.2 การสารวจหมุนเวียน
43.2.1 เจ้าหน้าที่บัญชีคุม ทาตารางการสารวจ เพื่อให้มีการสารวจอย่าง
ต่อเนื่องในรอบปี
43.2.2 ทาการจ่ายสิ่งอุปกรณ์เฉพาะรายการที่ทาการสารวจให้เสร็จสิ้นก่อนวัน
เริ่มสารวจ
43.2.3 ระงับการเบิกจ่าย เฉพาะรายการที่ทาการสารวจโดยไม่ต้องแจ้งให้
หน่วยรับการสนับสนุนทราบ
43.2.4 วิธีปฏิบัติในการสารวจ ดาเนินการเช่นเดียวกับการสารวจเบ็ดเสร็จ
ตามที่กล่าวในข้อ 43.1.3
43.3 การสารวจพิเศษ
43.3.1 เมื่อมีเหตุที่จะต้องทาการสารวจพิเศษอันเนื่องมาจากกรณีใดกรณีหนึ่ง
ตามที่กล่าวในข้อ 42.3 ให้ผู้รับผิดชอบโดยตรงรายงานขออนุมัติทาการสารวจต่อผู้มีอานาจสั่ง
สารวจ
43.3.2 ให้ทาการจ่ายสิ่งอุปกรณ์เฉพาะรายการที่ทาการสารวจให้เสร็จสิ้นก่อนวัน
เริ่มสารวจ
43.3.3 ระงับการเบิกจ่าย เฉพาะรายการที่ทาการสารวจโดยไม่ต้องแจ้งให้
หน่วยรับการสนับสนุนทราบ
43.3.4 วิธีปฏิบัติในการสารวจ ดาเนินการเช่นเดียวกับการสารวจเบ็ดเสร็จ
ตามที่กล่าวในข้อ 43.1.3
ข้อ 44 ผู้มีอานาจในการสั่งสารวจสิ่งอุปกรณ์
44.1 คลังกรมฝ่ายยุทธบริการ หรือฝ่ายกิจการพิเศษ ได้แก่ เจ้ากรมฝ่ายยุทธบริการ
หรือฝ่ายกิจการพิเศษ
44.2 คลังกองบัญชาการช่วยรบ ได้แก่ ผู้บัญชาการกองบัญชาการช่วยรบ
44.3 คลังมณฑลทหารบก ได้แก่ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบก
44.4 คลังจังหวัดทหารบก หน่วยสนับสนุนโดยตรง หรือหน่วยใช้ ได้แก่ผู้บังคับบัญชา
ชั้นผู้บัญชาการกองพล หรือเทียบเท่า
ผู้มีอานาจในการสั่งสารวจสิ่งอุปกรณ์ตามที่กล่าวแล้วข้างต้น จะมอบอานาจให้
ผู้ใต้บังคับบัญชาเป็นผู้สงั่ สารวจสิ่งอุปกรณ์แทนก็ได้
ข้อ 45 การตั้งกรรมการหรือชุดสารวจสิ่งอุปกรณ์
ให้ผู้มีอานาจในการสั่งสารวจสิ่งอุปกรณ์ ตามข้อ 44 ตั้งคณะกรรมการหรือชุดสารวจสิ่ง
อุปกรณ์ อย่างน้อย 3 นาย (ประธานกรรมการ หรือ หัวหน้าชุดต้องเป็นนายทหารสัญญาบัตร) เพื่อ
ทาการสารวจสิ่งอุปกรณ์ตามที่กล่าวแล้ว ในข้อ 43
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ข้อ 46 วิธีสารวจสิ่งอุปกรณ์ ให้คณะกรรมการหรือชุดสารวจสิ่งอุปกรณ์ใช้แบบพิมพ์
ทบ.400-011ซึ่งมีอยู่ 3 ส่วน ดาเนินการสารวจตามลาดับดังต่อไปนี้
46.1 คนที่ 1 สารวจสิ่งอุปกรณ์ แล้วบันทึกผลลงในใบสารวจสิ่งอุปกรณ์ส่วนที่ 1
46.2 คนที่ 2 สารวจสิ่งอุปกรณ์รายการเดียวกับคนที่ 1 แล้วบันทึกผลลงในใบสารวจสิ่ง
อุปกรณ์ส่วนที่ 2
46.3 คนที่ 3 (ประธานกรรมการหรือหัวหน้าชุด) ตรวจสอบผลการสารวจของคนที่
1 และ 2 ถ้าตรงกัน ให้บันทึกผลในใบสารวจสิ่งอุปกรณ์ส่วนที่ 3 ถ้าผลของการสารวจของคนที่ 1
และ 2 ไม่ตรงกัน ให้คนที่ 3 ทาการสารวจใหม่ ผลการสารวจของคนที่ 3 ตรงกับคนใดคนหนึ่ง ให้
เอาผลนั้นบันทึกลงในใบสารวจสิ่งอุปกรณ์ส่วนที่ 3 ถ้าผลการสารวจของคนที่ 3 ไม่ตรงกับคนใดคน
หนึ่งเลย ให้สารวจใหม่พร้อมกันทั้งสามคน
ข้อ 47 การรายงานการสารวจสิ่งอุปกรณ์
47.1 เมื่อเจ้าหน้าที่บัญชีคุมได้รับใบสารวจสิ่งอุปกรณ์จากคณะกรรมการ หรือชุด
สารวจแล้ว
ทาการเปรียบเทียบการตรวจสอบยอดสิ่งอุปกรณ์ โดยใช้แบบพิมพ์ ทบ.400012
47.2 ถ้าผลการตรวจนับสิ่งอุปกรณ์คลาดเคลื่อนจากยอดในบัตรบัญชีคุมก่อนเสนอ
รายงาน ให้ปฏิบัติดังนี้
47.2.1 ตรวจสอบเอกสารการรับสิ่งอุปกรณ์ และหลักฐานการนาสิ่งอุปกรณ์เข้าที่
เก็บ
47.2.2 ตรวจสอบเอกสารการจ่ายสิ่งอุปกรณ์และหลักฐานการนาสิ่งอุปกรณ์ออก
จากที่เก็บ
47.2.3 สารวจที่เก็บสิ่งอุปกรณ์
47.3 เสนอรายงานผลการเปรียบเทียบการตรวจสอบสิ่งอุปกรณ์ต่อผู้มีอานาจในการ
สั่งสารวจ และบันทึกจานวนสิ่งอุปกรณ์ตามที่ได้รับอนุมัติ ให้ปรับยอดแล้วด้วยหมึกสีแดงในบัตร
บัญชีคุม
ข้อ 48 การปรับยอดในบัตรบัญชีคุม
48.1 ถ้าจานวนสิ่งอุปกรณ์ขาดจากยอดในบัตรบัญชีคุม ให้ปฏิบัติตามระเบียบ
กองทัพบกว่าด้วยการจาหน่ายสิ่งอุปกรณ์ พ.ศ.2524 ลง 30 ก.ย.24
48.2 ถ้าจานวนสิ่งอุปกรณ์เกินกว่ายอดในบัญชีคุม ให้ผู้มีอานาจในการสั่งสารวจสิ่ง
อุปกรณ์สั่งแก้ไขในบัตรบัญชีคุมได้ แล้วแจ้งให้สายยุทธบริการที่รับผิดชอบในสิ่งอุปกรณ์นั้นทราบ
ด้วย
ข้อ 49 การสารวจที่เก็บสิ่งอุปกรณ์
49.1 ความมุ่งหมายในการสารวจที่เก็บสิ่งอุปกรณ์
49.1.1 เพื่อให้สิ่งอุปกรณ์อยู่ในที่เก็บตรงกับบัตรแสดงที่เก็บ
49.1.2 เพื่อให้สิ่งอุปกรณ์ชนิดเดียวกันเก็บในที่แห่งเดียวกัน
49.1.3 เพื่อให้สิ่งอุปกรณ์อยู่ในที่เก็บตรงกับลักษณะและคุณสมบัติ
49.1.4 เพื่อให้ทราบที่เก็บที่ว่าง
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49.2 การดาเนินการสารวจที่เก็บ
49.2.1 ผู้บังคับหน่วยเก็บรักษาทาตารางการสารวจที่เก็บสิ่งอุปกรณ์ เพื่อให้มีการ
สารวจอย่างต่อเนื่องในรอบปี
49.2.2 เจ้าหน้าที่บัตรแสดงที่เก็บบันทึกรายละเอียดสิ่งอุปกรณ์ในที่เก็บเดิมลงใน
ใบสารวจที่เก็บ โดยใช้แบบพิมพ์ ทบ.400-011-1 ตามตารางการสารวจที่เก็บสิ่งอุปกรณ์ที่กาหนด
ไว้
49.2.3 ผู้สารวจทาการสารวจที่เก็บ ถ้ามีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขให้บันทึกในใบ
สารวจที่เก็บ
49.2.4 ผู้บังคับหน่วยเก็บรักษาสั่งการแก้ไข
49.2.5 เจ้าหน้าที่บัตรแสดงที่เก็บ แก้บัตรแสดงที่เก็บ แล้วส่งให้เจ้าหน้าที่บัตร
บัญชีคุมทราบด้วย

ตอนที9่
การรายงานสถานภาพ
ข้อ 50 ความมุ่งหมาย เพื่อให้ผู้บังคับบัญชาและหน่วยส่งกาลังบารุงชั้นเหนือทราบ
สถานภาพสิ่งอุปกรณ์ของหน่วยใช้ และหน่วยสนับสนุนทางการส่งกาลังตามห้วงระยะเวลา
ข้อ 51 หน่วยรายงาน
51.1 หน่วยใช้ ได้แก่ หน่วยระดับกองพันหรือเทียบเท่า หรือหน่วยอิสระที่กองทัพบก
อนุมัติขึ้นไป
51.2 หน่วยสนับสนุนทางการส่งกาลัง ได้แก่ หน่วยสนับสนุนโดยตรงหน่วย
สนับสนุนทั่วไป และ คลัง
ข้อ 52 ห้วงระยะเวลารายงาน
52.1 หน่วยใช้ รายงานในรอบ 3 เดือน ปิดรายงานในสิ้น มีนาคม มิถุนายน กันยายน
และ ธันวาคม
52.2 หน่วยสนับสนุนทางการส่งกาลัง รายงานในรอบ 6 เดือน ปิดรายงานในสิ้น
มีนาคม และ กันยายน
ข้อ 53 สิ่งอุปกรณ์ที่ต้องรายงาน
53.1 หน่วยใช้ ให้รายงานสถานภาพสิ่งอุปกรณ์ตาม อจย.ทุกรายการ ส่วนสิ่งอุปกรณ์
ตาม อสอ.นั้น ให้รายงานเฉพาะรายการที่กองทัพบกกาหนด
53.2 หน่วยสนับสนุนทางการส่งกาลัง ให้ รายงานสถานภาพสิ่งอุปกรณ์ที่สะสม
เฉพาะรายการที่กองทัพบกกาหนด
ข้อ 54 การดาเนินการรายงาน
54.1 รายงานของหน่วยใช้
54.1.1 หน่วยใช้ทารายงานในรอบ 3 เดือน โดยใช้แบบพิมพ์ทบ.400-016
จานวน 3 ชุด แยกสิ่งอุปกรณ์ตามความรับผิดชอบของสายยุทธบริการ หน่วยรายงานเก็บไว้ 1 ชุดส่ง
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รายงานตามสายการบังคับบัญชา 2 ชุด สาหรับสิ้น มีนาคมให้รายงานสถานภาพสิ่งอุปกรณ์ทุก
รายการตามที่กาหนดในข้อ 53.1ส่วนสิ้น มิถุนายน กันยายนและ ธันวาคม ให้รายงานเฉพาะ
รายการที่เปลี่ยนแปลง ถ้าไม่มีการเปลี่ยนแปลงให้ยืนยันให้ทราบ
54.1.2 หน่วยบังคับบัญชาชั้นเหนือของหน่วยรายงาน
รับทราบสถานภาพสิ่ง
อุปกรณ์แล้วส่งรายงาน จานวน 2 ชุด ไปตามสายการบังคับบัญชาจนถึง นขต.ทบ. และ นขต.ทบ.
ส่งรายงานให้กรมฝ่ายยุทธบริการที่รับผิดชอบสิ่งอุปกรณ์จานวน 2 ชุด ภายใน30 วันนับจากวันปิด
รายงาน
54.1.3 กรมฝ่ายยุทธบริการ ตรวจสอบสถานภาพสิ่งอุปกรณ์แล้วส่งรายงานให้
กองทัพบก จานวน 1 ชุด เก็บไว้ 1 ชุด
54.2 รายงานของหน่วยสนับสนุนทางการส่งกาลัง
54.2.1 หน่วยสนับสนุนทางการส่งกาลัง ทารายงานในรอบ6 เดือน โดยใช้แบบ
พิมพ์ ทบ.400-017 จานวน 3 ชุด ส่งรายงานตามสายส่งกาลัง 2 ชุด ให้รายงานสถานภาพสิ่ง
อุปกรณ์ทุกรายการ ตามที่กาหนดในข้อ 53.2 ทั้งสิ้น มีนาคม และ กันยายน
54.2.2 หน่วยสนับสนุนทางการส่งกาลังชั้นเหนือตามลาดับรับทราบสถานภาพสิ่ง
อุปกรณ์ แล้วส่งรายงาน จานวน 2 ชุด ให้กรมฝ่ายยุทธบริการภายใน 30 วันนับจากวันปิดรายงาน
54.2.3 กรมฝ่ายยุทธบริการ ตรวจสอบสถานภาพสิ่งอุปกรณ์แล้วส่งรายงานให้
กองทัพบก จานวน 1 ชุด เก็บไว้ 1 ชุด
ข้อ 55 ประเภทเอกสาร เอกสารต่าง ๆ ที่ใช้ในการรายงานสถานภาพสิ่ง

อุปกรณ์ให้ถือเป็นเอกสาร "ลับ"
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ตอนที่ 10
ข้อกาหนดอื่น ๆ
ข้อ 56 แบบพิมพ์ที่ใช้ในระเบียบนี้

การเบิก การยืม การโอน และการส่งคืน
56.1
56.2
56.3
56.4
56.5
56.6
56.7
56.8
56.9

ทบ.400-006
ทบ.400-007
ทบ.400-007-1
ทบ.400-008
ทบ.400-013
ทบ.400-014
ทบ.400-071
ทบ.400-073
ทบ.400-074

ใบเบิก
ใบเบิกและส่งสิ่งอุปกรณ์
ใบเบิก หรือใบส่งคืนสิ่งอุปกรณ์
ใบแจ้งการยกเลิก
ใบส่งคืน
ใบส่งคืนและส่งสิ่งอุปกรณ์
ใบติดตามใบเบิก
เอกสารการแจกจ่ายสิ่งอุปกรณ์
ใบโอนสิ่งอุปกรณ์

การเก็บรักษา
56.10 ทบ.400-009
56.11 ทบ.400-010

บัตรแสดงที่เก็บของ
ป้ายประจาสิ่งอุปกรณ์

การควบคุม
56.12
56.13
56.14
56.15
56.16
56.17
56.18

ทบ.400-002
ทบ.400-003
ทบ.400-003-2
ทบ.400-003-3
ทบ.400-003-4
ทบ4400-005
ทบ.400-068

ทะเบียนหลักฐานการส่งกาลัง
บัตรบัญชีคุม
บัตรบัญชีคุมสิ่งอุปกรณ์ใช้การไม่ได้
บัตรบัญชีคุมสิ่งอุปกรณ์ถาวรคุมเป็นรายการ
บัญชีคุมสิ่งอุปกรณ์ถาวรคุมเป็นหน่วย
บัญชีสิ่งอุปกรณ์ของหน่วย
บัตรบัญชีคุมชิ้นส่วนซ่อมและสิ่งอุปกรณ์ใช้สิ้นเปลือง

การสารวจ
56.19 ทบ.400-011 ใบสารวจสิ่งอุปกรณ์
56.20 ทบ.400-011-1 ใบสารวจที่เก็บ
56.21 ทบ.400-012 ใบรายงานผลเปรียบเทียบการตรวจสอบ ยอดสิ่งอุปกรณ์

การรายงานสถานภาพ
56.22 ทบ.400-016
56.23 ทบ.400-017

ใบรายงานสถานภาพสิ่งอุปกรณ์ของหน่วยใช้
ใบรายงานสถานภาพสิ่งอุปกรณ์ของหน่วยสนับสนุน

ข้อ 57 สิ่งอุปกรณ์ที่อยู่ในความรับผิดชอบหลายสายงาน
57.1 องค์ประกอบ ส่วนประกอบ ชิ้นส่วน ฯลฯ
57.1.1 ให้สายยุทธบริการซึ่งรับผิดชอบต่อสิ่งอุปกรณ์สาเร็จรูปชนิดใด รวบรวม
องค์ประกอบ ส่วนประกอบ ชิ้นส่วน ฯลฯ ของสิ่งอุปกรณ์สาเร็จรูปนั้นแจกจ่ายขั้นต้นให้แก่หน่วย
รับการสนับสนุน
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57.1.2 ส่วนการแจกจ่ายทดแทน องค์ประกอบ ส่วนประกอบชิ้นส่วน ฯลฯ ให้สาย
ยุทธบริการที่รับผิดชอบเป็นผู้ดาเนินการ
57.2 สิ่งอุปกรณ์ที่จัดเป็นชุด
57.2.1
ให้สายยุทธบริการที่รับผิดชอบต่อสิ่งอุปกรณ์ที่จัดเป็นชุดรวบรวม
ส่วนประกอบของชุดแจกจ่ายขั้นต้นให้แก่หน่วยที่รับการสนับสนุน
57.2.2 ส่วนการแจกจ่ายทดแทนส่วนประกอบชุดให้สายยุทธบริการผู้รับผิดชอบเป็น
ผู้ดาเนินการ
ข้อ 58 อานาจในการวางระเบียบปลีกย่อย ให้กรมฝ่ายยุทธบริการและกรมฝ่ายกิจการ
พิเศษ ออกระเบียบปลีกย่อยได้โดยไม่ขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้
ประกาศ ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2534
(ลงชื่อ) พลเอก สุจินดา คราประยูร
( สุจินดา คราประยูร )
ผู้บัญชาการทหารบก
กรมส่งกาลังบารุงทหารบก
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