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- ครุฑ - 
ระเบียบกองทัพบก 

ว่าด้วย การส่งก าลังสิ่งอุปกรณ์ ประเภท 2 และ 4  พ.ศ. 2534 
 ---------------  

โดยท่ีเป็นการสมควรปรับปรุงระเบียบกองทัพบกว่าด้วยการส่งก าลังสิ่งอุปกรณ์
ประเภท 2 และ 4 พ.ศ.2532  ให้เหมาะสมยิ่งขึ้น จึงวางระเบียบไว้ดังนี้ 

ข้อ 1 ระเบียบนี้เรยีกว่า "ระเบียบกองทัพบก ว่าด้วยการส่งก าลังสิ่งอุปกรณ์ประเภท  
2 และ 4 พ.ศ.2534" 

ข้อ 2 ให้ใช้ระเบียบนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
ข้อ 3 ให้ยกเลิกระเบียบกองทัพบก      ว่าด้วยการส่งก าลังสิ่งอุปกรณ์ประเภท 2 และ 4  

พ.ศ.2532 
บรรดาระเบียบ ค าส่ัง และค าชี้แจงอื่นใด ท่ีน ามาก าหนดไว้ในระเบียบนี้ หรือท่ีขัดแย้ง

ระเบียบนี้ ให้ใช้ระเบียบนี้แทน 
ข้อ 4 ให้เจ้ากรมส่งก าลังบ ารุงทหารบกรักษาการให้เป็นไปตามระเบียบนี้ 

 
ตอนที่ 1 

ค าจ ากัดความ 
ข้อ 5 ค าจ ากัดความท่ีใช้ในระเบียบนี ้

5.1 การส่งก าลัง หมายถึง การปฏิบัติการในเรื่อง ความต้องการการจัดหา การแจกจ่าย  
และการจ าหน่ายสิ่งอุปกรณ์ รวมท้ังการควบคุมการปฏิบัติตามขั้นตอนดังกล่าว 

5.2 ความต้องการ หมายถึง การก าหนดหรือการเสนอหรือค าขอในเร่ืองสิ่งอุปกรณ์
ตามจ านวนและในเวลาท่ีบ่งไว้ หรือตามเวลาท่ีก าหนดไว้ 

5.3 การควบคุม หมายถึง การควบคุมทางบัญชี และการควบคุมทางการส่งก าลัง 
5.4 การควบคุมทางบัญชี หมายถึง วิธีด าเนินการในการควบคุมสิ่งอุปกรณ์ท่ีเกี่ยวกับ 

การควบคุมการแจกจ่าย การจ่ายเพิ่มเติม การรวบรวมบันทึกรายงานการจัดท าข้อมูลถาวรต่าง ๆ 
การส ารวจ การรายงานสถานภาพสิ่งอุปกรณ์ การก าหนดนโยบายเกี่ยวกับระดับสิ่งอุปกรณ์ เพ่ือ
การประหยัดโดยต่อเนื่องทุกขั้นตอนในสายงานการส่งก าลังและสายการบังคับบัญชา นับตั้งแต่สิ่ง
อุปกรณ์ได้เริ่มเข้าสู่ระบบการส่งก าลังไปจนกระทั่งหน่วยใช้ได้ใช้หมดสิ้นไป และได้รับอนุมัติให้
จ าหน่ายออกจากบัญชีคุมของกองทัพบกแล้ว 

5.5 การควบคุมทางการส่งก าลัง หมายถึง วิธีด าเนินการท่ีเกี่ยวกับระบบการ
รายงาน การค านวณ การรวบรวมข้อมูลและการประเมินค่า เพื่อให้สิ่งอุปกรณ์ตามความต้องการ
ท้ังสิ้นได้ส่วนสัมพันธ์กับทรัพย์สินท่ีมีอยู่ อันจะเป็นแนวทางในการประมาณการด้านงบประมาณ  การ
จัดหา การแจกจ่าย และการจ าหน่ายสิ่งอุปกรณ์ 

5.6  การจัดหา หมายถึง กรรมวิธีเพ่ือให้ได้มาซึ่งสิ่งอุปกรณ ์
5.7  การแจกจ่าย หมายถึง การรับ การจ่าย การเก็บรักษา และการขนสิ่งอุปกรณ์ 
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5.8 การจ าหน่าย หมายถึง การตัดยอดสิ่งอุปกรณ์ออกจากความรับผิดชอบของ
กองทัพบก เนื่องจากสูญไป สิ้นเปลืองไป (สิ่งอุปกรณ์สิ้นเปลือง)   ช ารุดเสียหายจนไม่สามารถซ่อม
คืนสภาพได้อย่างคุ้มค่า   เสื่อมสภาพจนใช้งานไม่ได้หรือสูญหาย ตาย เกินความต้องการ หรือเป็น
ของล้าสมัย ไม่ใช้ราชการต่อไป 

5.9 สิ่งอุปกรณ ์ หมายถึง  สิ่งของท่ีจ าเป็นท้ังมวล ส าหรับหน่วยทหารรวมท้ังท่ีมีไว้
เพ่ือด ารงอยู่ และการปฏิบัติของหน่วยทหารด้วย  เช่น  อาหาร เคร่ืองแต่งกายเช้ือเพลิง สัตว์ 
ยานพาหนะ อาวุธ กระสุน วัตถุระเบิด เครื่องจักรกล ตลอดจนเครื่องมือเคร่ืองใช้ต่าง ๆ เป็นต้น 

5.10 สิ่งอุปกรณ์ประเภท 2   หมายถึง    สิ่งอุปกรณ์ซึ่งอนุมัติให้หน่วยมีไว้ใน
ครอบครอง โดยระบุเป็นอัตราของหน่วยหรือบุคคล เช่น เคร่ืองแต่งกาย อาวุธ เคร่ืองมือและ
ชิ้นส่วนซ่อม เป็นต้น 

5.11 สิ่งอุปกรณ์ประเภท 4 หมายถึง สิ่งอุปกรณ์ซึ่งมิได้ระบุไว้ในอัตราของหน่วย 
หรือมิได้จัดไว้เป็นสิ่งอุปกรณ์ตามประเภทอื่น ๆ    แต่อาจอนุมัติให้หน่วยมีไว้ในครอบครองตาม
ความจ าเป็น เช่น วัสดุในการก่อสร้าง และเครื่องปรับอากาศ เป็นต้น 

5.12 สิ่งอุปกรณ์ส าเร็จรูป  หมายถึง  สิ่งอุปกรณ์ท่ีเกิดจากการรวมเข้าด้วยกันของ
ผลิตภัณฑ์ส าเร็จรูป องค์ประกอบ ส่วนประกอบ ชิ้นส่วน และ/หรือ วัสดุซึ่งพร้อมท่ีจะใช้ได้ตาม
ความหมาย เช่น เรือ รถถัง เครื่องบิน และโรงงานจักรกลเคลื่อนท่ี เป็นต้น 

5.13 สิ่งอุปกรณ์ส าคัญ หมายถึง สิ่งอุปกรณ์ท่ีมีความจ าเป็นต่อการฝึกการรบราคา
แพงยากต่อการจัดหาหรือการผลิต มีความต้องการไม่แน่นอน อาจจะขาด หรือเกินอยู่เสมอใน
ระบบการส่งก าลังและ/หรือเป็นรายการท่ีอาจเกิดวิกฤตในวัสดุขั้นมูลฐานโดยกรมฝ่ายยุทธบริการ
เสนอบัญชีรายการให้กองทัพบกประกาศเป็นสิ่งอุปกรณ์ส าคัญ   เช่น   รถถัง   ชุดเรดาห์  เคร่ือง
แต่งกายพิเศษ โทรศัพท์สนาม และหน้ากากป้องกันไอพิษ เป็นต้น 

5.14 สิ่งอุปกรณ์หลัก หมายถึง สิ่งอุปกรณ์ท่ีใช้เวลาในการจัดหานานและราคาแพง 
แต่มิได้ระบุไว้เป็นสิ่งอุปกรณ์ส าคัญ โดยกรมฝ่ายยุทธบริการท่ีรับผิดชอบท าบัญชีและประกาศเป็น
สิ่งอุปกรณ์หลักได้เอง เช่น เครื่องมือก่อสร้าง และเคร่ืองสื่อสารประจ าท่ีเป็นต้น 

5.15 สิ่งอุปกรณ์รอง  หมายถึง  สิ่งอุปกรณ์ส าเร็จรูปทุกรายการซึ่งมิได้ระบุไว้เป็นสิ่ง
อุปกรณ์ส าคัญและสิ่งอุปกรณ์หลัก โดยท่ัวไปแล้วสิ่งอุปกรณ์เหล่านี้จะใช้เวลาในการจัดหาสั้น ราคา
ถูกและง่ายต่อการจัดหา เช่น เคร่ืองแต่งกาย เคร่ืองสนาม สิ่งอุปกรณ์ท่ัวไป เคร่ืองใช้ประจ า
บ้านพัก และน้ ามัน เป็นต้น 

5.16 สิ่งอุปกรณ์ถาวร หมายถึง สิ่งอุปกรณ์ถาวรก าหนดอายุ และสิ่งอุปกรณ์ถาวรไม่
ก าหนดอายุของสิ่งอุปกรณ์ท้ังมวล ซึ่งจ าเป็นส าหรับการปฏิบัติของหน่วยทางทหาร           

5.17 สิ่งอุปกรณ์ถาวรก าหนดอายุ หมายถึง สิ่งอุปกรณ์ส าเร็จรูปซึ่งมีสภาพและ
ลักษณะมั่นคงต่อการใช้งานแต่ย่อมเสื่อมสภาพเสื่อมราคาไปตามวาระและระยะเวลาแห่งการใช้งาน 

5.18 สิ่งอุปกรณ์ถาวรไม่ก าหนดอายุ หมายถึง สิ่งอุปกรณ์ส าเร็จรูป ซึ่งมีสภาพ
และลักษณะมั่นคงต่อการใช้งาน หากมีการเก็บรักษาและการปรนนิบัติบ ารุงเป็นอย่างดีแล้ว
ย่อมจะมีอายุยืนนาน 

5.19 สิ่งอุปกรณ์ใช้สิ้นเปลือง หมายถึง สิ่งอุปกรณ์ท่ีใช้แล้วย่อมหมดสิ้นไปไม่คงรูป 
ไม่คงสภาพ และ/หรือ ไม่มีคุณค่าของการใช้งานเหมือนเดิม 
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5.20 สิ่งอุปกรณ์ส ารองเพื่อการซ่อมบ ารุง   หมายถึง   สิ่งอุปกรณ์ส าเร็จรูป  หรือ
องค์ประกอบเพื่อสะสมไว้ ณ ท่ีตั้งการส่งก าลังหรือซ่อมบ ารุง เพ่ือจ่ายทดแทนสิ่งอุปกรณ์ท่ีช ารุด
ซ่อมได้ซึ่งไม่สามารถซ่อมบ ารุงโดยหน่วยสนับสนุนได้ทันตามก าหนด 

5.21 สิ่งอุปกรณ์ใช้การได้   หมายถึง   สิ่งอุปกรณ์ท่ีมีคุณภาพใช้งานได้ตามความมุ่ง
หมายเดิม 

5.22 สิ่งอุปกรณ์ใช้การไม่ได้ หมายถึง สิ่งอุปกรณ์ท่ีล้าสมัยหรือสึกหรอช ารุด ไม่
สามารถน าไปใช้ได้ตามความมุ่งหมายเดิม จ าเป็นต้องซ่อมปรับสภาพ หรือดัดแปลงก่อนท่ีจะน าเข้า
เก็บรักษาเพื่อแจกจ่ายหรือเพื่อใช้งานต่อไป 

5.23 สิ่งอุปกรณ์ซ่อมคุ้มค่า หมายถึง สิ่งอุปกรณ์ท่ีช ารุดและต้องการซ่อม ซึ่ง
พิจารณาแล้วเห็นว่าเป็นการเหมาะสม และประหยัดในการซ่อมบ ารุง 

5.24 สิ่งอุปกรณ์งดใช้การ   หมายถึง   สิ่งอุปกรณ์ส าเร็จรูปซึ่งอยู่ในลักษณะใด
ลักษณะหนึ่ง ดังต่อไปนี้ 
                  5.24.1 ไม่ท างานตามหน้าท่ี 
                   5.24.2 ไม่ปลอดภัยในการใช้ 
                   5.24.3 ถ้าใช้ต่อไปจะเสียหายมากขึ้น 

5.25 ยุทธภัณฑ์ หมายถึง สิ่งอุปกรณ์ท้ังมวลอันจ าเป็นเพ่ือปฏิบัติการ เพ่ือด ารงและ
สนับสนุนการปฏิบัติการรบของหน่วยทหาร ( รวมถึง เรือรบ รถถัง อาวุธอัตตาจรอากาศยาน ฯลฯ 
และอะไหล่ท่ีเกี่ยวข้อง ชิ้นส่วนอะไหล่ ชิ้นส่วนซ่อมและอุปกรณ์สนับสนุน แต่ไม่รวมถึงอสังหาริมทรัพย์ 
สถานท่ีตั้งและสาธารณูปโภค ) 

5.26 ยุทโธปกรณ์ หมายถึง สิ่งอุปกรณ์ท้ังมวลท่ีต้องการจัดให้บุคคลหรือหน่วยทหาร 
ได้แก่ อาวุธ ยานพาหนะ เครื่องแต่งกาย เครื่องมือ ฯลฯ  

5.27 วัสดุ หมายถึง ชิ้นส่วนหรือส่ิงของต่าง ๆ ซึ่งได้ท าขึ้น หรือประกอบขึ้น 
5.28 ชิ้นส่วนซ่อม หมายถึง องค์ประกอบ ส่วนประกอบและชิ้นส่วนท่ีใช้ในการซ่อม

บ ารุงส่ิงอุปกรณ์ตามท่ีก าหนดไว้ในคู่มือส่งก าลัง และ/หรือ คู่มือเทคนิคที่มีบัญชีชิ้นส่วนซ่อม เช่น 
ล ากล้องปืน คาบูเรเตอร์ และหลอดวิทยุ เป็นต้น 

5.29 องค์ประกอบ หมายถึง สิ่งอุปกรณ์ท่ีเกิดจากการรวมเข้าด้วยกันของ
ส่วนประกอบและชิ้นส่วนต่าง ๆ ซึ่งสามารถปฏิบัติงานได้ในตัวเอง    แต่อาจต้องอาศัยการควบคุม 
จากภายนอก หรืออาศัยการขับเคลื่อนจากแหล่งอื่นประกอบด้วย เช่น เคร่ืองยนต์ และเคร่ืองก าเนิด
ไฟฟ้า เป็นต้น 

5.30 ส่วนประกอบ หมายถึง  สิ่งอุปกรณ์ซึ่งประกอบด้วยชิ้นส่วนต่างๆ ท่ีเช่ือมต่อ
หรือสัมพันธ์กันตั้งแต่สองชิ้นขึ้นไปและสามารถถอดแยกออกจากกันได้ เช่น เคร่ืองเปลี่ยนความเร็ว
และคาบูเรเตอร์ เป็นต้น 

5.31 ชิน้ส่วน   หมายถึง   สิ่งอุปกรณ์ท่ีไม่สามารถถอดแยกออกจากกันได้   หรือเป็น
สิ่งอุปกรณ์ท่ีได้ออกแบบไว้ให้ถอดแยกออกจากกันไม่ได้ เช่น หลอดวิทยุ ยางนอกรถยนต์ และล า
กล้องปืน เป็นต้น 
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5.32 คลัง  หมายถึง  หน่วยท่ีมีความรับผิดชอบในการปฏิบัติภารกิจในเรื่องความ
ต้องการ การควบคุม การจัดหา การแยกประเภท การแจกจ่าย การซ่อมบ ารุง และการจ าหน่ายสิ่ง
อุปกรณ ์

5.33 คลังสายงาน  หมายถึง  คลังซึ่งกรมฝ่ายยุทธบริการ  หรือกรมฝ่ายกิจการพิเศษ
ได้จัดตั้งขึ้น เพื่อปฏิบัติภารกิจของคลังสายงานเดียวกัน 

5.34 คลังทั่วไป หมายถึง คลังท่ีจัดตั้งขึ้นเพื่อปฏิบัติภารกิจของคลังตั้งแต่สองสายงาน
ขึ้นไป 

5.35 คลังกองบัญชาการช่วยรบ   หมายถึง   คลังท่ัวไปซึ่งกองบัญชาการช่วยรบได้
จัดตั้งขึ้น 

5.36 คลังส่วนภูมิภาค  หมายถึง  คลังท่ัวไปซึ่งมณฑลทหารบก  หรือคลังจังหวัด
ทหารบกได้จัดตั้งขึ้น 

5.37 หน่วยสนับสนุนทางการส่งก าลัง    หมายถึง    หน่วยสนับสนุนโดยตรง หน่วย
สนับสนุนท่ัวไป และ คลัง 

5.38 หน่วยสนับสนุนทั่วไป หมายถึง หน่วยซึ่งมีภารกิจสนับสนุนด้าน การส่งก าลัง 
และ/หรือ การซ่อมบ ารุงต่อหน่วยสนับสนุนโดยตรง 

5.39 หน่วยสนับสนุนโดยตรง  หมายถึง  หน่วยซึ่งมีภารกิจสนับสนุนด้านการส่ง
ก าลัง และ/หรือ การซ่อมบ ารุงโดยตรงต่อหน่วยใช้ 

5.40 หน่วยใช้ หมายถึง หน่วยท่ีได้รับสิ่งอุปกรณ์ตาม อจย.,อสอ.หรืออนุมัติอื่นใด ซึ่ง
ได้รับประโยชน์จากการใช้ส่ิงอุปกรณ์นั้น ๆ 

5.41 หน่วยเบิก หมายถึง หน่วยใช้ตั้งแต่ระดับกองพันหรือเทียบเท่าหรือกองร้อยอิสระ
ขึ้นไป หรือหน่วยอิสระท่ี ทบ.อนุมัติ หรือหน่วยสนับสนุนทางการส่งก าลังทุกระดับท่ีเบิกสิ่งอุปกรณ์
ไปยังหน่วยจ่าย 

5.42 หน่วยจ่าย หมายถึง หน่วยสนับสนุนทางการส่งก าลังซึ่งท าหน้าท่ีจ่ายสิ่งอุปกรณ์
ให้แก่หน่วยเบิก 

5.43  หน่วยบัญชีคุม   หมายถึง  หน่วยซึ่งด าเนินการควบคุมทางบัญชีต่อสิ่งอุปกรณ์ 
5.44  วันส่งก าลัง หมายถึง ปริมาณสิ่งอุปกรณ์ท่ีประมาณว่าจะใช้      สิ้นเปลืองไปใน

หนึ่งวันตามสภาวะการณ์ต่าง ๆ 
5.45 ระดับส่งก าลัง หมายถึง ปริมาณสิ่งอุปกรณ์ ณ ท่ีตั้งการส่งก าลังต่าง ๆที่ได้รับ

อนุมัติให้สะสมไว้   เพ่ือสนับสนุนการส่งก าลังให้สมบูรณ์และต่อเนื่อง โดยปกติจะต้องก าหนดเป็น
จ านวนวันส่งก าลัง หรืออาจจะก าหนดเป็นจ านวนสิ่งอุปกรณ์ก็ได้ 

5.46 ระดับปฏิบัติการ หมายถึง ปริมาณสิ่งอุปกรณ์ท่ีต้องการให้มีไว้เพื่อสนับสนุน
การปฏิบัติการในระยะเวลาเบิกหรือรับสิ่งอุปกรณ์ท่ีส่งมาเพ่ิมเติม 

5.47  ระดับปลอดภัย  หมายถึง ปริมาณสิ่งอุปกรณ์ท่ีเพ่ิมเติมจากระดับปฏิบัติการให้
มีคงคลังไว้เพื่อสามารถปฏิบัติการได้อย่างต่อเนื่องในเม่ือมีเหตุขัดข้องในการส่งเพิ่มเติมตามปกติ 
หรือเมื่อความต้องการไม่เป็นไปตามท่ีคาดคะเนไว้ 
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5.48 ระดับเก็บกัน หมายถึง ปริมาณสิ่งอุปกรณ์ท่ีหน่วยสนับสนุนทางการส่งก าลัง  
ได้รับอนุมัติให้เก็บกันไว้ได้เกินกว่าเกณฑ์เบิก 

5.49 เกณฑ์สะสม หมายถึง ปริมาณสูงสุดของสิ่งอุปกรณ์ท่ีมีคงคลัง เพ่ือสนับสนุน
ทางการปฏิบัติการได้อย่างต่อเนื่อง  ซึ่งประกอบด้วยระดับปฏิบัติการและระดับปลอดภัย 

5.50 เกณฑ์เบิก  หมายถึง ปริมาณสูงสุดของสิ่งอุปกรณ์คงคลังรวมกับค้างรับ   ซึ่ง
จ าเป็นส าหรับสนับสนุนการปฏิบัติการในระยะนั้น และเพียงพอส าหรับความต้องการท่ีคาดว่าจะมี
ในอนาคต หรือคือผลรวมของเกณฑ์สะสมกับเวลาในการเบิกและจัดส่ง 

5.51 เกณฑ์ความต้องการ หมายถึง ปริมาณสูงสุดของสิ่งอุปกรณ์คงคลังรวมกับท่ี
สั่งซื้อ ซึ่งจ าเปน็ส าหรับสนับสนุนการปฏิบัติการในระยะนั้น และพอเพียงส าหรับความต้องการท่ี
คาดว่าจะมีในอนาคต หรือคือผลรวมของสิ่งอุปกรณ์ตามระดับปลอดภัยวงรอบการจัดหา   เวลา
ล่วงหน้าในการจัดหา และเวลาท่ีเสียไปในการรายงานสถานภาพ 

5.52 เวลาในการเบิกและจัดส่ง หมายถึง เวลานับตั้งแต่วันท่ีหน่วยเบิกท าการเบิก
สิ่งอุปกรณ์ จนถึงวันท่ีได้รับสิ่งอุปกรณ์ 

5.53 เวลาล่วงหน้าในการจัดหา หมายถึง เวลานับตั้งแต่ริเร่ิมท าการจัดหาจนถึง
วันท่ีได้รับสิ่งอุปกรณ์งวดแรก เข้าสู่ระบบการส่งก าลัง 

5.54  วงรอบการสอบทาน  หมายถึง   ห้วงเวลาท่ีก าหนดให้ท าการสอบทาน 
5.55  วงรอบการเบิก หมายถึง ห้วงเวลาท่ีก าหนดให้ท าการเบิก  
5.56  วงรอบการจัดหา หมายถึง ห้วงเวลาท่ีก าหนดให้ท าการจัดหา 
5.57  จุดเพิ่มเติม หมายถึง ปริมาณสิ่งอุปกรณ์ระดับท่ีต้องการท าการเบิกเพิ่มเติม ซึ่ง

เท่ากับผลรวมของระดับปลอดภัยกับเวลาในการเบิกและจัดส่ง     ท้ังนี้เพื่อเก็บรักษาไว้ซึ่งเกณฑ์
สะสม 

5.58  ปัจจัยทดแทน  หมายถึง ตัวเลขแสดงความสิ้นเปลืองของสิ่งอุปกรณ์ถาวร 
เป็นร้อยละหรือพันละต่อเดือน 

5.59 อัตราสิ้นเปลือง    หมายถึง     ตัวเลขที่แสดงความสิ้นเปลืองของสิ่งอุปกรณ์ใช้
สิ้นเปลือง โดยก าหนดเป็นมาตรฐานอย่างใดอย่างหนึ่งตามความเหมาะสม 

5.60 คงคลัง หมายถึง ปริมาณสิ่งอุปกรณ์ท่ีมีอยู่ในครอบครองของหน่วยตามบัญชีคุมใน
ขณะนั้น 

5.61 ค้างรับ  หมายถึง   ปริมาณสิ่งอุปกรณ์ท่ีคาดหมายว่าจะได้รับจาก  การจัดซื้อ 
การเบิกและจากแหล่งอื่น ๆ เช่น การโอน และการซ่อมบ ารุง เป็นต้น 

5.62 ค้างจ่าย หมายถึง ปริมาณสิ่งอุปกรณ์ซึ่งหน่วยจ่ายไม่สามารถจ่ายให้หน่วยเบิก
ได้ครบในขณะที่ขอเบิกมาและบันทึกเป็นหลักฐานไว้เพื่อปลดเปลืองค้างจ่ายให้เมื่อมีสิ่งอุปกรณ์ 

5.63  การเบิก  หมายถึง วิธีด าเนินการเสนอค าขอไปยังหน่วยสนับสนุนทางการส่ง
ก าลัง เพ่ือขอรับสิ่งอุปกรณ์ตามจ านวนท่ีต้องการ 

5.64 การยืม หมายถึง วิธีด าเนินการขอรับการสนับสนุนสิ่งอุปกรณ์เป็นการชั่วคราว 
(เว้นชิ้นส่วนซ่อม)ส าหรับเพิ่มพูนการปฏิบัติภารกิจหรือส าหรับการทรงชีพของหน่วยใช้ ซึ่งหน่วยไม่ได้
รับอนุมัติให้มีสิ่งอุปกรณ์ดังกล่าวไว้ในครอบครอง หรืออนุมัติให้มีไว้แล้วแต่ไม่เพียงพอ 
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5.65 การติดตามใบเบิก  หมายถึง  การสอบถามเพื่อขอทราบผลการปฏิบัติต่อใบเบิก
ท่ีได้เสนอไปยังหน่วยสนับสนุนทางการส่งก าลัง 

5.66 การยกเลิกการเบิก   หมายถึง   การแจ้งระงับการจ่ายสิ่งอุปกรณ์ตามใบเบิกท่ี
หน่วยเบิกเสนอมา อาจจะเป็นท้ังหมด หรือบางส่วนของการเบิกก็ได้ 

5.67 การรับ หมายถึง การด าเนินกรรมวิธีเพ่ือเข้าครอบครองส่ิงอุปกรณ์ท่ีได้มาจาก
การจัดหา 

5.68  การจ่าย  หมายถึง การด าเนินการตอบสนองความต้องการตามท่ีหน่วยเบิกได้
ส่งค าขอมา 

5.69 การปลดเปลื้องค้างจ่าย หมายถึง การจ่ายสิ่งอุปกรณ์ท่ีค้างจ่ายให้กับหน่วยเบิก
โดยอัตโนมัติตามใบเบิกท่ีค้างจ่าย 

5.70  การเก็บรักษา  หมายถึง  การเตรียมพื้นท่ี การน าส่ิงอุปกรณ์เข้า-ออก การเก็บ
หรือการวาง การระวังรักษาสิ่งอุปกรณ์ในท่ีเก็บ รวมท้ังการปรนนิบัติบ ารุง และการซ่อมบ ารุงขณะ
เก็บและก่อนจ่ายด้วย 

5.71  การส ารวจ  หมายถึง การส ารวจส่ิงอุปกรณ์และการส ารวจท่ีเก็บ 
5.72 การส ารวจสิ่งอุปกรณ ์ หมายถึง การนับจ านวนและการตรวจสภาพสิ่งอุปกรณ์

ในท่ีเก็บให้ตรงกับหลักฐานบัญชีคุม 
5.73  การส ารวจท่ีเก็บ หมายถึง  การตรวจสอบท่ีเก็บสิ่งอุปกรณ์ให้ตรงกับบัตร

บัญชีคุมสิ่งอุปกรณ์ หรือบัตรแสดงที่เก็บของ 
5.74  การขนส่ง  หมายถึงการเคล่ือนย้ายสิ่งอุปกรณ์ระหว่างหน่วยส่งกับหน่วยรับ 
5.75  การส่งคืน หมายถึง การส่งสิ่งอุปกรณ์กลับคืนหน่วยจ่ายหรือหน่วยสนับสนุน

ทางการส่งก าลังมิได้หมายถึงการส่งซ่อมหรือส่งสิ่งอุปกรณ์ท่ีซ่อมเสร็จแล้วกลับคืนหน่วยส่งซ่อม 
5.76 การโอน  หมายถึง  การโอนความรับผิดชอบในสิ่งอุปกรณ์ระหว่างสายยุทธ

บริการ หรือการโอนสิทธิครอบครองสิ่งอุปกรณ์ระหว่างหน่วย 
5.77 สายการบังคับบัญชา หมายถึง ความเกี่ยวพันในการบังคับบัญชาของหน่วยเหนือ

ท่ีมีต่อหน่วยรองตามล าดับ เช่น กองทัพ-กองทัพภาค-กองพล-กรม-กองพัน-กองร้อย  เป็นต้น 
              5.78  สายการส่งก าลัง หมายถึง ความเกี่ยวพันในทางการส่งก าลังของหน่วยเหนือท่ี
มีต่อหน่วยรองตามล าดับ เช่น กองทัพบก - กรมฝ่ายยุทธบริการหรือกรมฝ่ายกิจการพิเศษ -หน่วย
สนับสนุนท่ัวไป - หน่วยสนับสนุนโดยตรง - หน่วยใช ้
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ตอนที่ 2 
ความต้องการ 

ข้อ 6  ลักษณะความต้องการ 
6.1  ความต้องการประจ า 

6.1.1 ความต้องการประจ า คือ ความต้องการเพื่อทดแทนสิ่งอุปกรณ์ท่ีใช้หมดไป 
หรือใช้สิ้นเปลือง และเพื่อเพิ่มเติมระดับส่งก าลัง   อันสืบเนื่องมาจากการปฏิบัติงาน 

6.1.2 ความต้องการประจ าใช้เป็นข้อมูลส าหรับค านวณความต้องการท้ัง เพ่ือการ
จัดหาและเพ่ือการเบิก 

6.2  ความต้องการคร้ังคราว 
6.2.1 ความต้องการคร้ังคราว  คือ  ความต้องการท่ีเกิดขึ้นครั้งเดียวในห้วงเวลา 12 

เดือน ส าหรับความมุ่งหมายอย่างเดียวกันและหมายรวมถึงความต้องการขั้นต้นเพื่อสนองความ
ต้องการตามอัตราความต้องการเพื่อรักษาระดับส่งก าลังท่ีเพ่ิมขึ้นและความต้องการตามโครงการ
พิเศษต่าง ๆ เช่น ความต้องการเพื่อการซ่อมบ ารุงสิ่งอุปกรณ์ส าเร็จรูป  เป็นต้น 

6.2.2 ความต้องการคร้ังคราว ใช้เป็นข้อมูลส าหรับค านวณความต้องการเพื่อการ
จัดหาเท่านั้น 

ข้อ 7  ประเภทความต้องการ 
7.1 ความต้องการขั้นต้น ได้แก่ ความต้องการส่ิงอุปกรณ์ท่ีทหารหรือหน่วยต้องการมี

ไว้เพื่อการปฏิบัติภารกิจของตน ซึ่งสิ่งอุปกรณ์นั้น ๆ ยังไม่เคยได้รับมาก่อน    และเป็นความ
ต้องการส่ิงอุปกรณ์ในกรณีดังต่อไปนี้ 

7.1.1   การรับทหารเข้าประจ าการใหม ่
7.1.2   การจัดตั้งหน่วยใหม ่
7.1.3   การก าหนดมาตรฐานส่ิงอุปกรณ์ใหม่ 
7.1.4   การเพ่ิมจ านวนและรายการเนื่องจากการแก้อัตรา 
7.1.5  รายการท่ีได้รับอนุมัติให้จ่ายคร้ังแรกแก่หน่วยท่ียังไม่ได้รับอนุมัติอัตรา 
7.1.6   รายการท่ีได้รับอนุมัติให้จ่ายคร้ังแรก ซึ่งเกินจ านวนจากอัตรา 
7.1.7  การอนุมัติจ่ายส่ิงอุปกรณ์ใหม่   เพ่ือทดแทนสิ่งอุปกรณ์เดิมท่ียังใช้ราชการ

ได้ ซึ่งได้รับคืนจากหน่วยทหาร 
7.1.8  การจ่ายคร้ังแรกให้แก่หน่วยนอกกองทัพบก  ตามค าสั่งกองทัพบก 

7.2  ความต้องการทดแทน  ได้แก่   ความต้องการเพื่อทดแทนสิ่งอุปกรณ์ท่ีหน่วยใช้
เคยได้รับมาแล้ว และเป็นความต้องการส่ิงอุปกรณ์ในกรณีดังต่อไปนี้ 

7.2.1 เพ่ือทดแทนสิ่งอุปกรณ์ท่ีหมดเปลืองไปหรือช ารุดเนื่องจากการใช้   และ
รวมท้ังทดแทนชิ้นส่วนซ่อมท่ีช ารุดด้วย 

7.2.2 เพ่ือทดแทนสิ่งอุปกรณ์ท่ีถูกละท้ิง ท าลาย ข้าศึกท าให้เสียหาย โจรกรรม   
หรือเสียหายโดยเหตุอื่น ๆ 

7.2.3 เพ่ือทดแทนสิ่งอุปกรณ์ท่ีอยู่ในระหว่างการซ่อมบ ารุง โดยใช้สิ่งอุปกรณ์
ส ารองเพ่ือการซ่อมบ ารุง 

7.3 ความต้องการเพื่อรักษาระดับส่งก าลัง   ได้แก่  ความต้องการสิ่งอุปกรณ์ท่ีหน่วยส่ง
ก าลังต้องการเพิ่มเติมให้เต็มระดับส่งก าลัง คือ  
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7.3.1   ระดับปลอดภัย 
7.3.2   ระดับปฏิบัติการหรือวงรอบการจัดหา 
7.3.3   เวลาในการเบกิและจัดส่งหรือเวลาล่วงหน้าในการจัดหา 

7.4 ความต้องการตามโครงการ หมายถึง ความต้องการสิ่งอุปกรณ์ท่ีนอกเหนือไปจาก
ความต้องการตามปกติ เพื่อสนับสนุนโครงการหรือการปฏิบัติการพิเศษตามแผนและวัตถุประสงค์
ของกองทัพบก เช่น สิ่งอุปกรณ์ประเภท 4 โครงการจัดตั้งหน่วยใหม่ และโครงการระดมสรรพก าลัง  
เป็นต้น 

ข้อ 8  การค านวณความต้องการ 
8.1   ความต้องการขั้นต้น  = อัตราอนุมัติ x จ านวนหน่วยทหารตามอัตรานั้น 
8.2   ความต้องการทดแทน = ความต้องการขั้นต้น x ปัจจัยทดแทน/ อัตราส้ินเปลือง 

x จ านวนเดือน/วัน ท่ีต้องการทดแทน 
8.3   ความต้องการเพ่ือรักษาระดับส่งก าลัง = ความต้องการขั้นต้น xปัจจัยทดแทน/

อัตราสิ้นเปลือง x จ านวนเดือน/วัน ในสายทางเดินส่งก าลัง 
8.3.1   สายทางเดินส่งก าลัง ได้แก่ ระยะเวลาเป็นวันส่งก าลังนับตั้งแต่ริเริ่มจัดหา

สิ่งอุปกรณ์จนถึงหน่วยใช้ได้รับสิ่งอุปกรณ์นั้น 
8.3.2   ระดับคลังสายงาน สายทางเดินส่งก าลังประกอบด้วย   

ระดับปลอดภัย + วงรอบการจัดหา + เวลาล่วงหน้าในการจัดหา 
8.3.3 ระดับคลังกองบัญชาการช่วยรบและคลังส่วนภูมิภาค หรือหน่วยสนับสนุน

โดยตรง สายทางเดินส่งก าลัง ประกอบด้วย   ระดับปลอดภัย + ระดับปฏิบัติการ/วงรอบการเบิก 
+ เวลาในการเบิกและจัดส่ง 

8.4 ความต้องการตามโครงการ การคิดค านวณขึ้นอยู่กับโครงการหรือการปฏิบัติการ
พิเศษ ตามแผนและวัตถุประสงค์ของกองทัพบก 

8.5  ความต้องการรวม = ความต้องการขั้นต้น + ความต้องการเพื่อรักษาระดับส่ง
ก าลัง/ความต้องการทดแทน  + ความต้องการตามโครงการ 

8.6   ความต้องการสุทธิ =   ความต้องการรวม + ค้างจ่าย - คงคลัง -ค้างรับ  
ข้อ 9  การเสนอความต้องการ 

9.1 สิ่งอุปกรณ์ตามอัตรา ตามระดับส่งก าลัง หรือตามโครงการท่ีได้รับอนุมัติแล้ว กรม
ฝ่ายยุทธบริการหรือกรมฝ่ายกิจการพิเศษท่ีรับผิดชอบ เป็นผู้รวบรวมความต้องการสิ่งอุปกรณ์เสนอ
ไปยังกรมสง่ก าลังบ ารุงทหารบก ตามท่ีกองทัพบกก าหนด 

9.2   สิ่งอุปกรณ์นอกเหนือจากที่กล่าวแล้วในข้อ 9.1 
9.2.1 หน่วยใช้เสนอความต้องการไปตามสายการส่งก าลังจนถึงกรมฝ่ายยุทธบริการ 

หรือกรมฝ่ายกิจการพิเศษที่รับผิดชอบ 
9.2.2 กรมฝ่ายยุทธบริการหรือกรมฝ่ายกิจการพิเศษ รวบรวมความต้องการแล้ว

เสนอไปยัง กรมส่งก าลังบ ารุงทหารบก ตามท่ีกองทัพบกก าหนด  
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ตอนที่ 3 
การจัดหา 

ข้อ 10  ทางได้มาซึ่งสิ่งอุปกรณ์   โดยท่ัวไปหน่วยหรือคลังซึ่งมีการสะสมสิ่งอุปกรณ์
และ/หรือ มีไว้เพื่อปฏิบัติการย่อมจะได้รับสิ่งอุปกรณ์จากลักษณะใดลักษณะหนึ่ง ดังต่อไปนี้ 

10.1 การจัดซื้อและการจ้าง หน่วยหรือเจ้าหน้าท่ีซึ่งมีหน้าท่ีในการจัดซื้อและจ้าง 
จะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2521 (และท่ีแก้ไข
เพ่ิมเติม) และระเบียบหรือค าสั่งอื่นใดที่เกี่ยวข้อง 

10.2 การรับความช่วยเหลือจากต่างประเทศ ให้ปฏิบัติตามวิธีการซึ่งได้ตกลงระหว่าง
กองทัพบกกับองค์การหรือตัวแทนของประเทศนั้น ๆ  

10.3 การซ่อมบ ารุง สิ่งอุปกรณ์ท่ีหน่วยใช้ส่งซ่อม หากหน่วยซ่อมบ ารุงสนับสนุน
โดยตรงหรือหน่วยสนับสนุนท่ัวไปพิจารณาเห็นว่าเกินขั้นการซ่อมบ ารุงก็ให้น าส่งซ่อมต่อไปยัง
หน่วยซ่อมบ ารุงระดับคลัง เมื่อหน่วยซ่อมบ ารุงระดับคลังท าการซ่อมเสร็จแล้วให้ส่งส่ิงอุปกรณ์นั้น
เข้าคลัง เพื่อด าเนินการตามระบบการส่งก าลังต่อไปและให้หน่วยซ่อมบ ารุงสนับสนุนโดยตรง หรือ
สนับสนุนท่ัวไป แจ้งให้หน่วยใช้ทราบทันทีท่ีได้ส่งสิ่งอุปกรณ์ไปยังหน่วยซ่อมบ ารุงระดับคลัง ท้ังนี้
เพ่ือให้หน่วยใช้เบิกรับสิ่งอุปกรณ์ทดแทนต่อไป 

10.4 การเก็บซ่อม สิ่งอุปกรณ์ช ารุด ถูกท าลาย เส่ือมสภาพ หรือถูกทอดทิ้ง ไม่ว่าจะ
เป็นของใหม่หรือของใช้แล้วก็ตาม หากหน่วยซ่อมบ ารุงของสายยุทธบริการพิจารณาเห็นว่าไม่
สามารถซ่อมได้คุ้มค่า ให้หน่วยซ่อมนั้นรายงานขออนุมัติถอดแยกชิ้นส่วนซ่อมท่ีสามารถใช้ราชการ
ได้จากเจ้ากรมฝ่ายยุทธบริการ หรือฝ่ายกิจการพิเศษที่รับผิดชอบ เพ่ือด าเนินการบ ารุงรักษาและ
น าเข้าระบบการส่งก าลังต่อไป 

10.5 การบริจาค สิ่งอุปกรณ์ท่ีได้มาโดยมีผู้บริจาคให้แก่ส่วนราชการเป็นสิ่งอุปกรณ์ท่ี
จะต้องด าเนินการตามระบบการส่งก าลัง 

10.6   การยืม  หน่วยท่ีมีความจ าเป็นในการยืมสิ่งอุปกรณ์ให้ปฏิบัติตามท่ีก าหนดไว้ใน
ตอนที่ ๔ การเบิก การยืม การโอน และการส่งคืน  

10.7    การโอน 
10.7.1  การโอนความรับผิดชอบ ในส่ิงอุปกรณ์ระหว่างสายยุทธบริการให้ปฏิบัติ

ตามระเบียบปฏิบัติในการโอนสิ่งอุปกรณ์จากสายยุทธบริการหนึ่งไปให้อีกสายหนึ่ง พ.ศ. 2501 
และค าส่ัง ทบ.ท่ี 290/2508 ลง 30 ส.ค.08 เรื่อง ก าหนดวิธีด าเนินการโอนสิ่งอุปกรณ์ครบชุดของสาย
ยุทธบริการ เพิ่มเติมจากระเบียบปฏิบัติในการโอนสิ่งอุปกรณ์ จากสายยุทธบริการหนึ่งไปให้อีกสายหนึ่ง 
พ.ศ.2503 

10.7.2  การโอนสิทธิครอบครองส่ิงอุปกรณ์ระหว่างหน่วย  ให้ปฏิบัติตามระเบียบนี้
ตอนที่ 4 การเบิก การยืม การโอน และการส่งคืน 

10.8 การเบิก หน่วยในสายการส่งก าลังซึ่งต่ ากว่าระดับคลังสายงานให้ถือการเบิกเป็น
วิธีหลักในการได้มาซึ่งสิ่งอุปกรณ์ ส่วนรายละเอียดให้ปฏิบัติตามระเบียบนี้ตอนท่ี 4 การเบิก การยืม 
การโอน และการส่งคืน 

10.9 การผลิต หากกรมฝ่ายยุทธบริการหรือฝ่ายกิจการพิเศษใด มีการผลิตสิ่งอุปกรณ์
เพ่ือใช้ราชการ ให้เจ้ากรมฝ่ายยุทธบริการหรือฝ่ายกิจการพิเศษนั้น รับผิดชอบในการปฏิบัติให้
เป็นไปตามข้อก าหนดและความมุ่งหมายของทางราชการ 
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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  ในการด าเนินกรรมวิธีเพ่ือให้ได้มาซึ่งสิ่งอุปกรณ์มีงานท่ี
เกี่ยวข้อง ดังนี้ 

11.1   การก าหนดแบบส่ิงอุปกรณ์ 
11.2   การก าหนดคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ 
11.3   การก าหนดมาตรฐานส่ิงอุปกรณ์ 
11.4   การก าหนดราคากลาง 
11.5   การก าหนดแบบสัญญา 
11.6   การท าสัญญา 
11.7   เง่ือนไขเกี่ยวกับการสงวนสิทธิต่าง ๆ 
11.8   การปฏิบัติตามสัญญา 
11.9   การแก้ไขสัญญา 
11.10  การตรวจรับสิ่งอุปกรณ ์
11.11  ข้อปฏิบัติเกี่ยวกับการเงิน 
11.12  ข้อก าหนดอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดหา 

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 ลักษณะสิ่งอุปกรณ์ท่ีจัดหา   เป็นสิ่งอุปกรณ์ส าเร็จรูปท่ีความต้องการมี

ปริมาณมาก มีความถี่ในความต้องการสูง เป็นยุทโธปกรณ์ทางทหาร หรือยุทโธปกรณ์ทางเทคนิค 
12.1.4  งบประมาณท่ีใช้ในการจัดหา    ใช้เงินงบส่งก าลังบ ารุงหรือเงินงบอื่นใดท่ี

กองทัพบกอนุมัติ 
12.1.5  ราคาส่ิงอุปกรณ์ส่วนมากราคาแพง   หรือมีวงเงินในการจัดหามาก 
12.1.6 รายการส่ิงอุปกรณ์ท่ีกรมฝ่ายยุทธบริการ    หรือ   กรมฝ่ายกิจการพิเศษ

รับผิดชอบจัดหา ถือปฏิบัติตามระเบียบกองทัพบก ว่าด้วยความรับผิดชอบในส่ิงอุปกรณ์ 
12.2  ประเภทแยกการ ไดแ้ก่ การจัดหาในลักษณะดังต่อไปนี้ 

12.2.1 หน่วยจัดหา ได้แก่  กองบัญชาการช่วยรบและส่วนภูมิภาคหรือหน่วยใช้ซึ่ง
ได้รับอนุมัติให้จัดหาได้ 

12.2.2 ความมุ่งหมาย จัดหาสนับสนุนหน่วยใช้เพื่อเป็นการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า 
หรือหน่วยใช้จัดหาเพ่ือใช้เอง 
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12.2.3 ลักษณะสิ่งอุปกรณ์ท่ีจัดหา เป็นสิ่งอุปกรณ์เบ็ดเตล็ดที่มีขายในท้องตลาด
โดยท่ัวไป ปริมาณความต้องการไม่มากและความถี่ในความต้องการไม่สูง 

12.2.4 งบประมาณท่ีใช้ในการจัดหา ใช้เงินงบบริหารและเงินงบเครื่องช่วยฝึก 
หรืออาจจะเป็นงบอื่นใดท่ีกองทัพบกอนุมัติเป็นกรณีพิเศษ 

12.2.5   ราคาส่ิงอปุกรณ์ส่วนมากราคาไม่แพงหรือมีวงเงินในการจัดหาไม่มากนัก 
12.2.6  รายละเอียดในการปฏิบัติให้ถือปฏิบัติตามค าสั่งกองทัพบกดังต่อไปนี้ 

12.2.6.1   ค าส่ังกองทัพบก ท่ี 96/2525  ลง 20 ก.พ.24  เร่ือง การจัดหาและ
ซ่อมบ ารุงรายย่อยโดยใช้เงินงบบริหารท่ัวไปของหน่วย 

12.2.6.2   ค าส่ังกองทัพบก ท่ี 476/2524 ลง 23 ก.ย.24  เร่ือง การจัดหาและ
ซ่อมบ ารุงรายย่อยโดยใช้เงินงบเครื่องช่วยฝึก 

12.2.6.3 ค าส่ังหรืออนุมัติของกองทัพบก เร่ืองอื่นใดที่ก าหนดหรืออนุมัติ 
โดยเฉพาะเกี่ยวกับการจัดหาประเภทแยกการของกองบัญชาการช่วยรบส่วนภูมิภาคหรือหน่วยใช้ 

ข้อ 13   ความรับผิดชอบในการจัดหา 
13.1  กรมฝ่ายยุทธบริการหรือกรมฝ่ายกิจการพิเศษ   รับผิดชอบจัดหาสิ่งอุปกรณ์

เป็นส่วนรวมประเภทรวมการตามท่ีก าหนดไว้ในข้อ 12.1 โดยเจ้าหน้าท่ีของกรมฝ่ายยุทธบริการ 
หรือกรมฝ่ายกิจการพิเศษ ดังนี้ 

13.1.1 รวบรวมความต้องการเสนอไปยังกรมส่งก าลังบ ารุงทหารบก    ตามท่ี
ก าหนดไว้ในข้อ 9  

13.1.2 เสนองบประมาณไปยังส านักงานปลัดบัญชีกองทัพบก   ตามระยะเวลาท่ี
กองทัพบกก าหนด เพื่อพิจารณาจัดสรรงบประมาณต่อไป 

13.1.3 ท าแผนจัดหาโดยถือมูลฐานจากงบประมาณ      ท่ีได้รับแต่ละปีเสนอกรมส่ง
ก าลังบ ารุงทหารบก ตามระยะเวลาท่ีก าหนดเพื่อขอรับอนุมัติจากกองทัพบก 

13.1.4  ด าเนินการจัดหา    เพื่อสะสมและแจกจ่ายตามงบประมาณท่ีได้รับ 
13.2 กองบัญชาการช่วยรบและส่วนภูมิภาครับผิดชอบจัดหาสิ่งอุปกรณ์ ประเภท

แยกการตามท่ีก าหนดในข้อ 12.2 โดยเจ้าหน้าท่ีของกองบัญชาการช่วยรบ หรือส่วนภูมิภาค 
13.3 หน่วยใช้ โดยปกติหน่วยใช้ไม่มีหน้าท่ีในการจัดหา   เว้นแต่จะได้รับอนุมัติจาก

กองทัพบกเป็นกรณีพิเศษ 
ข้อ 14 รายละเอียดในการปฏิบัติอื่นใดท่ีมิได้ก าหนดไว้ในระเบียบนี้   ให้ถือปฏิบัติตาม

ระเบียบ และค าส่ังท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดหา ซึ่งก าหนดไว้โดยเฉพาะส าหรับเร่ืองนั้น 
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ตอนที่ 4 
การเบิก การยืม การโอน และการส่งคืน 

ข้อ 15 การเบิก ได้แก่   วิธีด าเนินการเสนอค าขอไปยังหน่วยสนับสนุน     เพ่ือขอรับสิ่ง
อุปกรณ์ตามจ านวนท่ีต้องการ 

ข้อ 16  ประเภทการเบิก แบ่งเป็น 4  ประเภท คือ 
16.1 การเบิกขั้นต้น ได้แก่ การเบิกสิ่งอุปกรณ์ตามความต้องการขั้นต้นที่ระบุไว้ใน 

ข้อ 7.1 
16.2  การเบิกทดแทน  ได้แก่  การเบิกสิ่งอุปกรณ์ตามความต้องการทดแทนท่ีระบุไว้

ในข้อ 7.2 
16.3 การเบิกเพ่ิมเติมเพื่อรักษาระดับส่งก าลัง ได้แก่ การเบิกสิ่งอุปกรณ์ตามความ

ต้องการ เพ่ือรักษาระดับส่งก าลัง ท่ีระบุไว้ในข้อ 7.3 
16.4 การเบิกพิเศษ ได้แก่ การเบิกเร่งด่วน การเบิกนอกอัตราและการเบิกก่อนก าหนด 

16.4.1 การเบิกเร่งด่วน ได้แก่ การเบิกสิ่งอุปกรณ์ท่ีหน่วยใช้มีความจ าเป็นต้องใช้
โดยเร่งด่วน หรือในยามฉุกเฉิน หรือเพื่อการซ่อมบ ารุงสิ่งอุปกรณ์งดใช้การ 

16.4.2  การเบิกนอกอัตรา ได้แก่ การเบิกสิ่งอุปกรณ์ ประเภท 4 
16.4.3  การเบิกก่อนก าหนด   ได้แก่   การเบิกสิ่งอุปกรณ์ท่ีหน่วยมีความ

จ าเป็นต้องใช้ก่อนวงรอบการเบิก ซึ่งหน่วยสนับสนุนได้ก าหนดขึ้น 
ข้อ 17  หน่วยเบิก 

17.1 ผู้บังคับหน่วยเบิกต้องรับผิดชอบในการขอเบิกสิ่งอุปกรณ์ เพื่อให้หน่วยสามารถ
ปฏิบัติภารกจิตามท่ีได้รับมอบหมายอย่างมีประสิทธิภาพ 

17.2 ผู้บังคับหน่วยเบิก จะต้องส่งลายมือชื่อผู้มีสิทธิเบิกและผู้รับสิ่งอุปกรณ์ ตามระเบียบ
กองทัพบก ว่าด้วยการส่งลายมือชื่อผู้มีสิทธิเบิก และผู้รับสิ่งอุปกรณ ์พ.ศ.2510 

ข้อ 18  วิธีด าเนินการเบิก 
18.1   การเบิกขั้นต้น 

18.1.1 หน่วยใช้ เมื่อมีความต้องการขั้นต้นท าใบเบิกเสนอหน่วยสนับสนุนโดยตรง
หรือคลังส่วนภูมิภาคหรือคลังกองบัญชาการช่วยรบหรือคลังสายงานแล้วแต่กรณี       ยกเว้นสิ่ง
อุปกรณ์ประเภท 2 และ 4 สายอากาศยาน ให้เสนอใบเบิกผ่านพัน.ขส.ซบร.บ.ทบ.  ส าหรับสิ่ง
อุปกรณ์ตาม อจย. และ อสอ. ให้ด าเนินการเบิกเมื่อได้รับเอกสารการแจกจ่ายสิ่งอุปกรณ์แล้ว 

18.1.2 หน่วยสนับสนุนโดยตรงหรือคลังส่วนภูมิภาคหรือคลังกองบัญชาการช่วยรบ 
18.1.2.1 เมื่อได้รับใบเบิกจากหน่วยใช้แล้วให้ด าเนินกรรมวิธี เพื่อการแจกจ่าย  

ถ้าไม่สามารถสนับสนุนได้ ให้ด าเนินการเบิกตามสายการส่งก าลังต่อไป 
18.1.2.2 ในกรณีท่ีมีการจัดตั้งหน่วยใหม่ และมิได้มีการสะสมสิ่งอุปกรณ์ไว้ 

เมื่อหน่วยสนับสนุนโดยตรงหรือคลังส่วนภูมิภาคหรือคลังกองบัญชาการช่วยรบ ได้ทราบการจัดตั้ง
หน่วยโดยแน่นอนแล้ว         ให้ท าใบเบิกเสนอตามสายการส่งก าลังเพื่อให้มีการสะสมสิ่งอุปกรณ์
พร้อมจ่ายหน่วยได้ทันที เว้นสิ่งอุปกรณ์ตาม อจย. และ อสอ.ให้ด าเนินการเมื่อได้รับเอกสารการ
แจกจ่ายสิ่งอุปกรณ์แล้ว 
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18.1.2.3 คลังสายงาน เมื่อได้รับใบเบิกจากหน่วยรับการสนับสนุนให้ด าเนิน
กรรมวิธีเพื่อการแจกจ่ายถ้าไม่มีสิ่งอุปกรณ์สนับสนุนให้ด าเนินการเสนอความต้องการเพื่อจัดหาต่อไป 

18.2 การเบิกทดแทนเมื่อมีความต้องการทดแทน ให้ด าเนินการเบิกตามสายการส่งก าลัง 
18.3 การเบิกเพ่ิมเติมเพื่อรักษาระดับส่งก าลัง 

18.3.1  หน่วยใช้ ไม่มีการเบิก 
18.3.2 หน่วยสนับสนุนโดยตรงคลังส่วนภูมิภาค หรือคลังกองบัญชาช่วยรบ เมื่อสิ่ง

อุปกรณ์ท่ีสะสมไว้เพ่ือสนับสนุนหน่วยลดระดับลงถึงจุดเพ่ิมเติมหรือถึงวงรอบการเบิกให้ท าการเบิก
ตามสายการส่งก าลังต่อไป 

18.3.3 คลังสายงาน เมื่อสิ่งอุปกรณ์ท่ีสะสมไว้เพื่อสนับสนุน  ให้แก่หน่วยรับการ
สนับสนุนลดระดับลงถึงจุดเพ่ิมเติมหรือถึงวงรอบการจัดหา     ให้ด าเนินการเสนอความต้องการ
เพ่ือจัดหาต่อไป 

18.4   การเบิกพิเศษ 
18.4.1   การเบิกเร่งด่วน 

18.4.1.1 หน่วยใช้เมื่อมีความต้องการเร่งด่วนให้ผู้บังคับบัญชาหน่วยใช้ท่ีมีสิทธิ
เบิกติดต่อขอรับสิ่งอุปกรณ์จากหน่วยให้การสนับสนุน โดยเครื่องสื่อสารท่ีเหมาะสมเมื่อได้รับสิ่ง
อุปกรณ์แล้วจะต้องท าใบเบิกส่งหน่วยจ่ายภายใน 3 วันโดยอ้างหลักฐานในการเบิกเร่งด่วน 

18.4.1.2 หน่วยสนับสนุนโดยตรงหรือคลังส่วนภูมิภาค หรือคลังกองบัญชาการ
ช่วยรบ ถ้ามีสิ่งอุปกรณ์สนับสนุนให้ผู้มีอ านาจสั่งจ่ายตามท่ีก าหนดไว้ในข้อ 36.6 อนุมัติจ่ายตาม
หลักฐานในการเบิกเร่งด่วน ถ้าไม่มีสิ่งอุปกรณ์สนับสนุนให้ติดต่อขอรับจากหน่วยให้การสนับสนุน
ด้วยเครื่องส่ือสารท่ีเหมาะสม เมื่อได้รับสิ่งอุปกรณ์แล้วจะต้องท าใบเบิกส่งหน่วยจ่ายภายใน 3 วัน 

18.4.1.3 คลังสายงานถ้ามีสิ่งอุปกรณ์สนับสนุนให้มีผู้มีอ านาจในการส่ังจ่าย
ตามท่ีก าหนดไว้ในข้อ 36.6 อนุมัติจ่ายตามหลักฐานในการเบิกเร่งด่วน   ถ้าไม่มีสิ่งอุปกรณ์
สนับสนุน หากพิจารณาเห็นว่าสามารถจัดหาสนับสนุนได้ทันที ก็ให้ด าเนินการต่อไป 

18.4.2 การเบิกนอกอัตรา เมื่อได้รับอนุมัติความต้องการตามท่ีเสนอไปในข้อ 9.2  
แล้วให้ด าเนินการเบิกได้ 

18.4.3 การเบิกก่อนก าหนด   เมื่อมีความจ าเป็นต้องใช้สิ่งอุปกรณ์ก่อนวงรอบการ
เบิก ซึ่งหน่วยสนับสนุนได้ก าหนดขึ้น ให้ด าเนินการเบิกได้ 

18.5  วิธีท าใบเบิก 
18.5.1 ใบเบิกหลายรายการ ได้แก่แบบพิมพ์ทบ.400-006และทบ.400-007 ใช้เบิก

สิ่งอุปกรณ์ในใบเบิกชุดเดียวกันได้หลายรายการ ด าเนินการดังนี้ 
18.5.1.1 ท าใบเบิกโดยแยกประเภทสิ่งอุปกรณ์และสายงานท่ีรับผิดชอบ 1 ชุด มี 

4 ฉบับ (ชมพู ฟ้า เขียว ขาว ตามล าดับ) 
18.5.1.2  ใบเบิก ฉบับท่ี 1,2และ 3 เสนอไปยังหน่วยจ่าย 
18.5.1.3  ใบเบิก ฉบับท่ี 4   เก็บไว้ในแฟ้มรอเรื่อง 
18.5.1.4 ถ้าหน่วยเบิกไปรับของเองจากหน่วยจ่ายให้น าใบเบิกฉบับท่ี 4 ไป

ตรวจสอบกับจ านวนและประเภทสิ่งอุปกรณ์ท่ีได้จ่ายจริง ตามใบเบิกฉบับท่ี 1 และ 2 ลงนามรับสิ่ง
อุปกรณ์ในใบเบิกฉบับท่ี 1, 2 และ 4 แล้วน าใบเบิกฉบับท่ี 2 และ 4 กลับพร้อมกับสิ่งอุปกรณ ์
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18.5.1.5 ถ้าหน่วยเบิกได้รับสิ่งอุปกรณ์จากส านักงานขนส่งปลายทาง  ให้
ตรวจสอบใบเบิกฉบบัท่ี 4 กับจ านวนและประเภทสิ่งอุปกรณ์ท่ีจ่ายจริงตามใบเบิกฉบับท่ี 1 และ 2 ลง
นามรับสิ่งอุปกรณ์ในใบเบิกฉบับท่ี 1, 2 และ 4 แล้วส่งใบเบิกฉบับท่ี 1 คืนหน่วยจ่าย 

18.5.1.6  เก็บใบเบิกฉบับท่ี 2 ในแฟ้มเสร็จเรื่อง แนบใบเบิกฉบับท่ี 4 ไปกับ
รายงานการรับสิ่งอุปกรณ์ให้ผู้บงัคับหน่วยเบิกทราบ เพ่ือรายงานหน่วยตามสายการบังคับบัญชา
เหนือขึ้นไปอีก 1 ชั้น 

18.5.2 ใบเบิกรายการเดียว ได้แก่ แบบพิมพ์ ทบ.400-007-1  ใช้เบิกสิ่งอุปกรณ์ใน
ใบเบิกชุดเดียวกันเพียงรายการเดียว ด าเนินการดังนี้ 

18.5.2.1   ใบเบิก 1 ชุด มี 5 ฉบับ (ชมพู ฟ้า เขียว ขาว ขาว ตามล าดับ) 
18.5.2.2   ใบเบิกฉบับท่ี 1,2,3 และ 4 เสนอไปยังหน่วยจ่าย                           
18.5.2.3   ใบเบิกฉบับท่ี 5  เก็บไว้ในแฟ้มรอเรื่อง 
18.5.2.4  ถ้าหน่วยเบิกไปรับของเองจากหน่วยจ่ายให้น าใบเบิกฉบับท่ี 5 ไป

ตรวจสอบกับจ านวนและประเภทสิ่งอุปกรณ์ท่ีได้จ่ายจริง ตามใบเบิกฉบับท่ี 1.2 และ 4 ลงนามรับ
สิ่งอุปกรณ์ในใบเบิกฉบับท่ี 1,2,4 และ 5 แล้วน าใบเบิกฉบับท่ี 2 และ 5 กลับพร้อมสิ่งอุปกรณ ์

18.5.2.5 ถ้าหน่วยเบิกได้รับสิ่งอุปกรณ์จากส านักงานขนส่งปลายทาง ให้
ตรวจสอบใบเบิกฉบับท่ี 5 กับจ านวนและประเภทสิ่งอุปกรณ์ท่ีจ่ายจรงิตามใบเบิกฉบับท่ี 1 และ 2 ลง
นามรับสิ่งอุปกรณ์ในใบเบิกฉบับท่ี 1,2 และ 5 แล้วส่งใบเบิกฉบับท่ี 1 คืนหน่วยจ่าย 

18.5.2.6 เก็บใบเบิกฉบับท่ี 2 ในแฟ้มเสร็จเรื่อง  แนบใบเบิกฉบับท่ี 5 ไปกับ
รายงานการรับสิ่งอุปกรณ์ให้ผู้บังคับหน่วยเบิกทราบ เพื่อรายงานหน่วยตามสายการบังคับบัญชาเหนือ
ขึ้นไปอีก 1 ชั้น 

18.6  จ านวนเบิก 
18.6.1   การเบิกขั้นต้น 

                           จ านวนเบิก = จ านวนตามอัตรา - คงคลัง - ค้างรับ 
18.6.2   การเบิกทดแทน 

                           จ านวนเบิก = จ านวนสิ่งอุปกรณ์ท่ีช ารุด สูญหาย ฯลฯ  ซึ่งได้ด าเนินการ
ตามระเบียบกองทัพบกว่าด้วยการจ าหน่ายสิ่งอุปกรณ์ พ.ศ.2524 แล้ว 

18.6.3   การเบิกเพิ่มเติมเพื่อรักษาระดับส่งก าลัง 
จ านวนเบิก = เกณฑ์เบิก(OR) - คงคลัง(OH) - ค้างรับ(DI) + ค้างจ่าย(DO) 

18.6.4  การเบิกพิเศษ 
                           จ านวนเบิก = จ านวนสิ่งอุปกรณ์ตามความจ าเป็นท่ีจะต้องปฏิบัติภารกิจ    
                                            หรือ จ านวนท่ีได้รับอนุมัติ                    

18.7    ข้อก าหนดในการใช้แบบพิมพ์ 
18.7.1  ให้ใช้แบบพิมพ์ ทบ.400-007 -1  ในการเบิกสิ่งอุปกรณ์ทุกประเภทและ

ทุกกรณี เว้นสิ่งอุปกรณ์ท่ีก าหนดในข้อ 18.7.2 
18.7.2 ให้ใช้แบบพิมพ์ ทบ.400-006 ในกรณีท่ีหน่วยเบิกต้องไปรับของเอง หรือ

แบบพิมพ์ ทบ.400-007 ในกรณีท่ีหน่วยเบิกต้องการให้หน่วยจ่ายส่งสิ่งอุปกรณ์ผ่านส านักงาน
ขนส่งในการเบิกสิ่งอุปกรณ์ดังต่อไปนี้ 
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18.7.2.1      เคร่ืองแต่งกาย 
18.7.2.2      เครื่องนอน 
18.7.2.3      เคร่ืองสนาม 
18.7.2.4      เคร่ืองเขียน 
18.7.2.5      แบตเตอร่ีแห้ง 
18.7.2.6      สิ่งอุปกรณ์สิ้นเปลืองสายทหารช่าง 
18.7.2.7      สิ่งอุปกรณ์สิ้นเปลืองสายแพทย์ 
18.7.2.8      สิ่งอุปกรณ์สิ้นเปลืองสายการสัตว์ 
18.7.2.9   สิ่งอุปกรณ์ประเภท 4 จ าพวกสารเคมีชนิดต่าง ๆ ก๊าซ น้ ากรด และ

น้ ากล่ันสายวิทยาศาสตร์ 
18.7.2.10  สิ่งอุปกรณ์ประเภท 4 จ าพวกวัสดุก่อสร้างและอุปกรณ์ท่ีเกี่ยวกับ

สาธารณูปโภคสายยุทธโยธา 
18.7.2.11    วัสดุท าความสะอาดและปรนนิบัติบ ารุงสายสรรพาวุธ และเป้า 
18.7.2.12    แบบพิมพ ์

ข้อ 19 การติดตามใบเบิก ได้แก่ การสอบถามเพ่ือขอทราบผลการปฏิบัติต่อใบเบิกที่ได้
เสนอไปยังหน่วยสนับสนุน 

19.1 หน่วยเบิก เมื่อเสนอใบเบิกไปยังหน่วยสนับสนุนเกิน 45 วัน แล้วยังไม่ได้รับสิ่ง
อุปกรณ์ ให้ติดตามใบเบิกโดยใช้แบบพิมพ์ ทบ.400-071 

19.2  หน่วยสนับสนุน เมื่อได้รับใบติดตามใบเบิกแล้ว   ให้ท าการตรวจสอบใบเบิก 
และบันทึกผลการปฏิบัติในใบติดตามใบเบิก แล้วส่งคืนหน่วยเบิกโดยเร็ว 

ข้อ 20  การยกเลิกการเบิก ได้แก่ การแจ้งระงับการจ่ายสิ่งอุปกรณ์ตามใบเบิกที่หน่วย
เบิกเสนอมา อาจจะเป็นท้ังหมดหรือบางส่วนของการเบิกก็ได้ 

20.1 เหตุผลในการยกเลิก การยกเลิกอาจริเริ่มจากหน่วยเบิกหรือหน่วยจ่ายก็ได้ เมื่อมี
เหตุผลตามรหัสการยกเลิกอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้ 
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รหัส ความหมาย 
01 รายการนี้ยกเลิกแล้ว ไม่สะสมอีกต่อไป 
02 ขาดแคลนไม่สามารถจ่ายให้ได้ในระยะรอบนี้ 
03 ไม่สะสมเพราะความต้องการห่างมากให้แจ้งเหตุผลท่ีต้องการโดย ละเอียดใหม่ 
04 ให้เบิกจากหน่วยสนับสนุนโดยตรง 
05 ให้เบิกจากคลังส่วนภูมิภาค หรือคลังกองบัญชาการช่วยรบ 
06 ให้เบิกจากคลังสายงาน 
07 ให้เบิกไปยังสายงานท่ีรับผิดชอบ 
08    ไม่จ่ายท้ังชุด ให้เบิกเฉพาะชิ้นส่วนซ่อมตามคู่มือส่งก าลัง 
09   ไม่จ่ายเฉพาะชิ้นส่วนซ่อม ให้เบิกท้ังชุดตามคู่มือส่งก าลัง 
10   ปฏิบัติตามระเบียบไม่ถูกต้อง  ให้แก้ไขใหม่ตามท่ีแจ้งให้ทราบ 
11   จ านวนท่ีเบิกไม่คุ้มค่าขนส่ง ให้จัดหาในท้องถิ่น 
12    งดเบิกเพราะหมดความต้องการ 
13    จ านวนท่ีเบิกเกินกว่าอัตราท่ีอนุมัติ 
14     มีสิ่งอุปกรณ์ชนิดนี้เกินระดับสะสมท่ีหน่วยเบิก 
15     เป็นสิ่งอุปกรณ์ประเภท 4 ให้ขออนุมัติหลักการก่อน 
16     เบิกซ้ า 
17    ตรวจสอบหมายเลขสิ่งอุปกรณ์ไม่พบ ขอให้เบิกใหม่  โดยอ้างชื่อสิ่งอุปกรณ์ส าคัญ สิ่ง

อุปกรณ์หลัก สิ่งอุปกรณ์รอง แบบ  ชื่อคู่มือและหน้า 
 
20.2  วิธีด าเนินการยกเลิก มี 2  วิธี คือ 

20.2.1 บันทึกยกเลิกในใบเบิก ใช้เมื่อต้องการยกเลิกการเบิกสิ่งอุปกรณ์ทุกรายการ
ในใบเบิก ให้ด าเนินการดังนี้ 

20.2.1.1 บันทึก"ยกเลิกรหัส....วัน เดือน ป"ีด้วยอักษรสีแดง ด้านบนของใบเบิก 
แล้วลงชื่อผู้ตรวจสอบก ากับไว้ 

20.2.1.2  ในกรณีท่ีหน่วยจ่ายขอยกเลิก ให้เก็บใบเบิกฉบับท่ี 1ไว้ ส่งใบเบิก
ฉบับท่ี 2 คืนหน่วยเบิก ส่วนท่ีเหลือให้ท าลาย 

20.2.1.3   ในกรณีท่ีหน่วยเบิกขอยกเลิก ให้ส่งใบเบิกฉบับท่ีเก็บรอเรื่องไว้ไปยัง
หน่วยจ่าย 

20.2.2ยกเลิกด้วยใบแจ้งการยกเลิกใช้เมื่อต้องการยกเลิกการบิกให้ด าเนินการดังนี้                    
20.2.2.1 ท าใบแจ้งการยกเลิกด้วยแบบพิมพ์ทบ.400-008 จ านวน 2  ฉบับ 
20.2.2.2  ส่งใบแจ้งการยกเลิกไปยังหน่วยเบิก   หรือ  หน่วยจ่ายแล้วแต่กรณี 

จ านวน 1  ฉบับ และเก็บไว้ 1 ฉบับ 
ข้อ 21 การยืมสิ่งอุปกรณ์ ได้แก่ วิธีด าเนินการขอรับการสนับสนุนสิ่งอุปกรณ์เป็นการ

ชั่วคราว (เว้นชิ้นส่วนซ่อม) ส าหรับเพ่ิมพูนการปฏิบัติภารกิจ  หรือส าหรับการทรงชีพของหน่วยใช้  
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ซึ่งหน่วยไม่ได้รับอนุมัติให้มีสิ่งอุปกรณ์ดังกล่าวไว้ในครอบครองหรืออนุมัติให้มีไว้แล้วแต่ไม่

เพียงพอ 
ข้อ 22   วิธีปฏิบัติในการยืมสิ่งอุปกรณ์ 

22.1  หน่วยใช้ 
22.1.1 ท ารายงานขอยืมสิ่งอุปกรณ์เป็นลายลักษณ์อักษรเสนอตามสายการส่งก าลัง 

ในรายงานให้แจ้งเหตุผลและรายละเอียดในการใช้ส่ิงอุปกรณ์ให้ชัดเจนพอท่ีจะเป็นข้อมูลในการ
พิจารณาตกลงใจของผู้มีอ านาจอนุมัติสั่งให้ยืมได้ ท้ังนี้ให้ก าหนดวันส่งคืนในรายงานนั้นด้วย                   

22.1.2  ท าใบเบิกตามข้อ 18.5  แนบไปพร้อมกันรายงาน 
22.1.3 เมื่อครบก าหนดเวลาท่ีได้รับอนุมัติให้ยืมตามท่ีบ่งไว้ในใบเบิก ต้องน า 

ส่งคืน ภายใน 7 วัน 
22.1.4 ถ้าสิ่งอุปกรณ์ท่ียืมไปเกิดการช ารุด สูญหาย ให้ปฏิบัติตามระเบียบ

กองทัพบก ว่าด้วยการจ าหน่ายสิ่งอุปกรณ์ พ.ศ.2524 
22.1.5 เมื่อมีการโยกย้ายหรือสับเปลี่ยนต าแหน่งผู้เบิกยืมให้แจ้งยกเลิกใบเบิกเดิม   

พร้อมกับท าใบเบิกเสนอไปใหม ่
22.2   หน่วยสนับสนุนทางการส่งก าลัง 

22.2.1 หากสิ่งอุปกรณ์ใดไม่มีให้ยืมให้ยกเลิกรายการนั้นและแจ้งให้หน่วยยมืทราบ 
22.2.2 ถ้ามีสิ่งอุปกรณ์สนับสนุนได้ ให้บันทึกเหตุผลในรายงานและแนบใบเบิก

เสนอจนถึงผู้มีอ านาจอนุมัติสั่งให้ยืม               
22.2.3   ผู้มีอ านาจอนุมัติสั่งให้ยืม 

22.2.3.1   สิ่งอุปกรณ์ส าคัญ 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
ระเบียบหรือค าสั่งท่ีกองทัพบกก าหนด 

ข้อ 25 การโอนสิทธิครอบครองสิ่งอุปกรณ์ระหว่างหน่วย ได้แก่ การเปลี่ยน
กรรมสิทธิ์ในการครอบครองส่ิงอุปกรณ์จากหน่วยหนึ่งไปยังอีกหน่วยหนึ่งเพื่อความมุ่งหมาย 
ดังต่อไปนี้ 

25.1   ให้หน่วยมีสิ่งอุปกรณ์ครบตามอัตราหรือระดับสะสม 
25.2   ใช้ส่ิงอุปกรณ์ท่ีมีอยู่ให้เกิดประโยชน์มากที่สุด 
25.3   ประหยัดเวลาและค่าขนส่ง 
25.4   ให้การส่งก าลังเป็นไปอย่างต่อเนื่อง 

ข้อ 26 การด าเนินการโอนความรับผิดชอบในสิ่งอุปกรณ์ระหว่างสายยุทธบริการ 
ให้ปฏิบัติตามระเบียบและค าสั่งกองทัพบก ดังต่อไปนี้ 
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26.1 ระเบียบปฏิบัติในการโอนสิ่งอุปกรณ์จากสายยุทธบริการหนึ่งไปให้อีกสายหนึ่ง  

พ.ศ.2501 
26.2 ค าส่ังกองทัพบก ท่ี 290/2508  ลง 30 ส.ค.08 เร่ือง ก าหนดวิธีด าเนินการโอนสิ่ง

อุปกรณ์ครบชุดของสายยุทธบริการ เพ่ิมเติมจากระเบียบปฏิบัติในการโอนสิ่งอุปกรณ์จากยุทธ
บริการหนึ่งไปให้อีกสายหนึ่ง พ.ศ.2501 

ข้อ 27 การด าเนินการโอนสิทธิครอบครองสิ่งอุปกรณ์ระหว่างหน่วย เมื่อได้รับ
อนุมัติให้โอนจากผู้มีอ านาจในการส่ิงโอนตามข้อ 28  ให้ปฏิบัติดังนี้ 

27.1   หน่วยโอน 
27.1.1  ท าการปรนนิบัติบ ารุงสิ่งอุปกรณ์ก่อนโอน 
27.1.2  ตรวจสอบให้มีสิ่งอุปกรณ์ครบชุด และสามารถใช้การได้ 
27.1.3  ผูกป้ายประจ าสิ่งอุปกรณ์ โดยใช้แบบพิมพ์ ทบ.400-010 
27.1.4  ท าใบโอนสิ่งอุปกรณ์โดยใช้แบบพิมพ์ ทบ.400-074  จ านวน  1  ชุด  

(5ฉบับ) 
27.1.5  ส่งสิ่งอปุกรณ์พร้อมใบโอนไปยังหน่วยรับโอน จ านวน 4 ฉบับ  เก็บไว้ใน

แฟ้มรอเร่ือง จ านวน 1 ฉบับ 
27.1.6 เก็บใบโอนที่ได้รับคืนจากหน่วยรับโอนและส าเนา ใบโอนรายงานหน่วย

สนับสนุนหน่วยโอน จ านวน1ฉบับ 
27.1.7 ตัดยอดสิ่งอุปกรณ์ออกจากบัญชีคุม 

27.2  หน่วยรับโอน 
27.2.1  ลงทะเบียนใบโอน 
27.2.2  ตรวจรับสิ่งอุปกรณ์ตามใบโอน 
27.2.3 ลงนามรับสิ่งอุปกรณ์ในใบโอน ท้ัง 4 ฉบับ เก็บไว้ 1 ฉบับ  ส่งคืนหน่วยโอน 

1 ฉบับ ส่งให้หน่วยสนับสนุนของหน่วยรับโอน 1 ฉบับและส่งให้กรมฝ่ายยุทธบริการท่ีรับผิดชอบ  
1 ฉบับ 

ข้อ 28  ผู้มีอ านาจสั่งให้โอน 
28.1   สิ่งอุปกรณ์เกนิอัตราหรือเกินระดับสะสม   สิ่งอุปกรณ์รอง และชิ้นส่วนซ่อมเว้น

อาวุธ ได้แก่ เจ้ากรมฝ่ายยุทธบริการ 
28.2   กรณีอื่น ๆ นอกเหนือจากที่กล่าว ได้แก่ ผู้บัญชาการทหารบก 

ข้อ 29  การส่งคืน ได้แก่ การส่งสิ่งอุปกรณ์กลับคืนหน่วยจ่ายหรือหน่วยสนับสนุน
ทางการส่งก าลังมิได้หมายถึง การส่งซ่อมหรือส่งส่ิงอุปกรณ์ท่ีซ่อมเสร็จแล้วกลับคืนหน่วยส่งซ่อม      

ข้อ 30 มูลเหตุการส่งคืน 
30.1     เกินอัตราหรือระดับสะสมท่ีได้รับอนุมัติ 
30.2     ล้าสมัย เปลี่ยนแบบหรือเลิกใช้ 
30.3     เมื่อครบก าหนดเวลาท่ีได้รับอนุมัติให้ยืม 
30.4     เมื่อได้รับอนุมัติให้จ าหน่าย 
30.5     กรณีอื่น ๆ  
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ข้อ 31  ประเภทสิ่งอุปกรณ์ที่ส่งคืน 

31.1 สิ่งอุปกรณ์ใช้การได้ ได้แก่สิ่งอุปกรณ์ท่ีมีคุณภาพใช้งานได้ตามความมุ่งหมายเดิม             
31.2  สิ่งอุปกรณ์ใช้การไม่ได้    ได้แก่  สิ่งอุปกรณ์ท่ีสึกหรอ  ช ารุดไม่สามารถน าไปใช้

ได้ตามความมุ่งหมายเดิม จ าเป็นต้องซ่อม ปรับสภาพก่อนน าเข้าเก็บรักษาเพื่อแจกจ่าย หรือใน
กรณีท่ีหน่วยซ่อมบ ารุงพิจารณาแล้วเห็นว่าซ่อมไม่คุ้มค่า ซึ่งจะต้องด าเนินการขอจ าหน่ายต่อไป หรือ
ซากสิ่งอุปกรณ์ ตามระเบียบกองทัพบกว่าด้วยการจ าหน่ายสิ่งอุปกรณ์ หรือสัตว์พาหนะที่ปลด
จ าหน่ายออกจากทะเบียน   ตามระเบียบกองทัพบกว่าด้วยกิจการสัตว์พาหนะ 

ข้อ 32  การด าเนินการส่งคืน 
32.1  สิ่งอุปกรณ์ใช้การได้ 

32.1.1   หน่วยส่งคืน เมื่อมีมูลเหตุที่จะต้องส่งคืน ตามข้อ 30 ให้ปฏิบัติดังนี้ 
32.1.1.1 ท าการปรนนิบัติบ ารุงสิ่งอุปกรณ์ก่อนน าส่งคืน 
32.1.1.2  ตรวจสอบให้มีสิ่งอุปกรณ์ครบชุด 
32.1.1.3  ผูกป้ายประจ าสิ่งอุปกรณ์ โดยใช้แบบพิมพ์ทบ.400-010 
32.1.1.4  ท าใบส่งคืน โดยใช้แบบพิมพ์ ทบ.400-013 หรือ ทบ.400-014หรือ 

ทบ.400-007-1  แล้วแต่กรณี จ านวน 1ชุด ทางเดินของใบส่งคืนตามเอกสารท่ีแนบท้ายระเบียบ 
32.1.1.5  ส่งสิ่งอุปกรณ์พร้อมใบส่งคืนไปยังหน่วยรับคืนภายใน 7 วัน เว้นแต่

จะได้รับค าสั่งเป็นอย่างอื่น 
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

จ านวน 1 ฉบับ 
32.1.2.4  บันทึกการรับสิ่งอุปกรณ์ในบัตรบัญชีส่งคืน 

32.2  สิ่งอุปกรณ์ใช้การไม่ได้ 
32.2.1 สิ่งอุปกรณ์ช ารุดไม่สามารถน าไปใช้ได้ตามความมุ่งหมายเดิม จ าเป็นต้อง

ซ่อม ปรับสภาพ ก่อนน าเข้าเก็บรักษาเพื่อแจกจ่าย เมื่อได้รับค าส่ังให้ส่งคืนให้ปฏิบัติดังนี้ 
32.2.1.1   หน่วยส่งคืน   ให้ปฏิบัติเช่นเดียวกับข้อ 32.1.1 
32.1.1.2   หน่วยรับคืน   ให้ปฏิบัติเช่นเดียวกับข้อ 32.1.2 

32.2.2 สิ่งอุปกรณ์ช ารุด ในกรณีท่ีหน่วยซ่อมบ ารุงพิจารณาแล้วเห็นว่าซ่อมไม่
คุ้มค่าและได้ด าเนินการจ าหน่ายตามระเบียบแล้ว ให้ปฏิบัติดังนี้ 

32.2.2.1 หน่วยส่งคืนท าใบส่งคืนโดยใช้แบบพิมพ์ทบ.400-013 หรือ ทบ.400-
014 หรือ ทบ.400-007-1แล้วแต่กรณี จ านวน 1ชุดส่วนสิ่งอุปกรณ์นั้นไม่ต้องน าส่งคืน เพราะอยู่
กับหน่วยซ่อมซึ่งเป็นหน่วยเดียวกันกับหน่วยรับคืนอยู่แล้ว 

32.2.2.2  หน่วยรับคืน   ให้ปฏิบัติเช่นเดียวกับข้อ 32.1.2 
32.2.3 ซากสิ่งอุปกรณ ์ ตามระเบียบกองทัพบก ว่าด้วยการจ าหน่ายสิ่งอุปกรณ์

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   ผู้มีอ านาจสั่งให้ส่งคืนสิ่งอุปกรณ์ 
33.1  สิ่งอุปกรณ์เกินระดับสะสม ได้แก่ ผู้บังคับหน่วยเก็บรักษา 
33.2  สิ่งอุปกรณ์ท่ีครบก าหนดยืมแล้วยังไม่ส่งคืนได้แก่ผู้มีอ านาจอนุมัติสั่งให้ยืม 
33.3 สิ่งอุปกรณ์หรือซากส่ิงอุปกรณ์ท่ีได้รับอนุมัติให้จ าหน่าย ได้แก่ ผู้มีอ านาจอนุมัติ

ให้ตัดยอดสิ่งอุปกรณ์ให้ออกจากบัญชีคุม 
33.4  สิ่งอุปกรณ์เกินอัตรา ล้าสมัย เปลี่ยนแบบหรือเลิกใช้ ได้แก่เจ้ากรมฝ่ายยุทธ

บริการ หรือเจ้ากรมฝ่ายกิจการพิเศษ 
33.5  เหตุอื่น ๆ นอกเหนือจากที่กล่าวแล้ว ได้แก่ ผู้บัญชาการทหารบก 

 
ตอนที่ 5 

การแจกจ่าย   
ข้อ 34 การรับสิ่งอุปกรณ์ ได้แก่ การด าเนินกรรมวิธีเพื่อเข้าครอบครองสิ่งอุปกรณ์ท่ีได้มา 

34.1   การเตรียมการรับสิ่งอุปกรณ์ 
34.1.1   การตรวจสอบเอกสารการรับสิ่งอุปกรณ ์
34.1.2   เตรียมสถานท่ีและสิ่งอ านวยความสะดวกในการรับสิ่งอุปกรณ์ 

34.2   การรับสิ่งอุปกรณ์จากการเบิก 
34.2.1   หน่วยเบิกไปรับสิ่งอุปกรณ์เอง 

34.2.1.1  ผู้รับสิ่งอุปกรณ์ด าเนินการตามข้อ18.5.1.4หรือ18.5.2.4 แล้วแต่กรณ ี
34.2.1.2 ส าหรับสิ่งอุปกรณ์ท่ีไม่ประสงค์จะเปิดหีบห่อ ให้ผู้รับรับสิงอุปกรณ์

ตามจ านวนท่ีระบุไว้  และให้ผู้จ่ายบนัทึกในใบเบิกไว้ด้วยว่า  “ไม่เปิดหีบห่อ” 
34.2.1.3 การน าส่ิงอุปกรณ์ออกจาหน่วยจ่าย   ให้ผู้รับปฏิบัติตามระเบียบ 

และค าแนะน าของหน่วยจ่าย 
34.2.1.4 เมื่อผู้รับน าสิ่งอุปกรณ์ไปถึงหน่วยเบิก   ให้ผู้บังคับหน่วยเบิกตั้ง

กรรมการตรวจรับสิ่งอุปกรณ์จ านวน 3 นาย ประกอบด้วยนายทหารสัญญาบัตรอย่างน้อย 2 นาย 
โดยเฉพาะควรจะตั้งเจ้าหน้าท่ีในสายงานท่ีรับผิดชอบต่อสิ่งอุปกรณ์นั้นๆเข้าร่วมด้วย 

34.2.1.5 ให้กรรมการรายงานผลการตรวจรับให้ผู้บังคับหน่วยเบิกทราบ ถ้า
ปรากฏว่าสิ่งอุปกรณ์คลาดเคลื่อนไปจากใบเบิก    หรือมีการช ารุดเสียหายให้คณะกรรมการ
สอบสวนหาสาเหตุแล้วแนบส าเนาการสอบสวนไปพร้อมกับรายงานด้วย 

34.2.1.6 ถ้ามีสิ่งอุปกรณ์ช ารุดหรือสูญหาย  ให้ปฏิบัติตามระเบียบกองทัพบก
ว่าด้วยการจ าหน่ายสิ่งอุปกรณ์ พ.ศ.2524 ลง 30 ก.ย.24 

34.2.1.7 ให้คณะกรรมการตรวจรับ มอบสิ่งอุปกรณ์ให้แก่เจ้าหน้าท่ีคลังหรือ
เจ้าหน้าท่ีเก็บรักษา 

34.2.1.8  เจ้าหน้าท่ีบัญชีคุมบันทึกการรับสิ่งอุปกรณ์ในบัตรบัญชีคุม 
34.2.2  หน่วยเบิกรับส่ิงอุปกรณ์จากส านักงานขนส่งปลายทาง 
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34.2.2.1 เมื่อหน่วยเบิกได้รับสิ่งอุปกรณ์จากส านักงานขนส่งปลายทางให้ปฏิบัติ 
ตามระเบียบกองทัพบกว่าด้วยการส่งและรับสิ่งอุปกรณ์ พ.ศ. 2500 และค าสั่งกองทัพบก 
(ค าชี้แจง ) ท่ี 57/13166 ลง 11 ต.ค.2504 เร่ือง ชี้แจงการปฏิบัติการส่งและรับสิ่งอุปกรณ์ของ ทบ. 
(ครั้งท่ี 3) 

34.2.2.2  เจ้าหน้าท่ีบัญชีคุมบันทึกการรับสิ่งอุปกรณ์ในบัตรบัญชีค ุมหลังจาก
คณะกรรมการตรวจรับได้ครวจรับเรียบร้อยแล้ว 

34.3  การรับสิ่งอุปกรณ์จากกรณีอื่น  ให้ถือปฎิบัติดังนี้ 
34.3.1  ตรวจรับสิ่งอุปกรณ ์
34.3.2  ขึ้นบัญชีคุมสิ่งอุปกรณ์ 
34.3.3  รายละเอียดการด าเนินการให้ปฏิบัติตามระเบียบ  หรือค าสั่งต่างๆท่ี

เกี่ยวข้องกับท่ีมาของสิ่งอุปกรณ์นั้นๆ 
ข้อ 35 การเก็บรักษาได้แก่ การเตรียมพื้นท่ี การน าส่ิงอุปกรณ์เข้า-ออก การเก็บหรือการ

วางการระวังรักษาสิ่งอุปกรณ์ในท่ีเก็บ  รวมท้ังการปรนนิบัติบ ารุง  และการซ่อมบ ารุงขณะเก็บ
และก่อนจ่ายด้วย 

35.1  ความรับผิดชอบในการเก็บรักษา 
35.1.1  เจ้ากรมฝ่ายยุทธบริการ และ/หรือ เจ้ากรมฝ่ายกิจการพิเศษ ผู้บัญชาการ

กองบัญชาการช่วยรบ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบก ผู้บังคับการจังหวัดทหารบกผู้บังคับหน่วย
สนับสนุนโดยตรง ผู้บังคับหน่วยใช้ จะต้องวางระเบียบและจัดงานเก็บรักษาส่ิงอุปกรณ์ในท่ีเก็บให้
ปลอดภัย และอยู่ในสภาพท่ีใช้การได้ 

35.1.2  เจ้าหน้าท่ีเก็บรักษา จะต้องเก็บรักษาส่ิงอุปกรณ์ให้เป็นไปตามระเบียบท่ี
ผู้บังคับบัญชา ในข้อ 35.1.1 ก าหนด 

35.2  ปัจจัยในการเก็บรักษา เพ่ือให้การเก็บรักษาได้ผลดี ผู้บังคับหน่วยเก็บรักษา
จะต้องค านึงถึงปัจจัยดังต่อไปนี้ 

35.2.1  พื้นท่ีเก็บรักษา 
35.2.2  ก าลังคน 
35.2.3  เคร่ืองมือยกขน 

35.3  การเตรียมที่เก็บรักษา 
35.3.1  ท่ีเก็บ เตรียมท าท่ีเก็บในพื้นท่ีคลังปิดหรือคลังกลางแจ้งแบ่งเป็นคลังหรือ

พื้นท่ี แถว ตอน และช่อง   โดยใช้ตัวอักษรผสมกับตัวเลข ตัวอย่างเช่น1-ก-2-4 หมายความว่า 
คลังหรือพื้นท่ี 1 แถว ก ตอนท่ี 2 และช่องท่ี 4 

35.3.2  ให้เขียนผังแสดงที่เก็บตามท่ีจัดระบบไว้ใน ข้อ 35.3.1    เพ่ือสะดวกใน
การวางแผนน าสิ่งอุปกรณ์เข้าเก็บ 

35.4   การน าสิ่งอุปกรณ์เข้าที่เก็บ เจ้าหน้าท่ีเก็บรักษาด าเนินการดังนี้ 
35.4.1  บันทึกบัตรแสดงท่ีเก็บโดยใช้แบบพิมพ์ ทบ.400-009     ส าหรับหน่วย

สนับสนุน และแบบพิมพ์ ทบ.400-068 ส าหรับหน่วยใช้ 
35.4.2  ท าการบ ารุงรักษาส่ิงอุปกรณ์ก่อนน าเข้าเก็บ 
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35.4.3  ผูกป้ายประจ าสิ่งอุปกรณ์ โดยใช้แบบพิมพ์ ทบ.400-010โดยอนุโลม 
35.4.4   น าส่ิงอุปกรณ์เข้าเก็บในท่ีท่ีก าหนดให ้

35.5  การเก็บหรือการวางสิ่งอุปกรณ์ 
35.5.1  ก าหนดทางเดินในพ้ืนท่ีเก็บรักษา    เพ่ือความสะดวกในการใช้แรงงาน

หรือเครื่องทุ่นแรง ดังต่อไปนี้ 
35.5.1.1 ทางเดินหลักอาจมีทางเดียวตรงกึ่งกลาง  ตามความยาวของพื้นท่ีเก็บ

รักษาหรือมีท้ังสองข้างของพื้นท่ีเก็บรักษาก็ได้ควรให้มีความกว้างพอท่ีรถยก 2 คันสวนทางกันได้  
          35.5.1.2  ทางเดินขวาง ตั้งฉากกับทางเดินหลักควรก าหนดให้ตรงกับประตู 

                     35.5.1.3 ทางเดินระหว่างท่ีเก็บของควรให้รถเข็นหรือรถยกเข้าไปปฏิบัติงานได้ 
                     35.5.1.4  ทางเดินฉุกเฉินจัดส ารองไว้ส าหรับใช้ในกรณีฉุกเฉิน 

35.5.2  เก็บสิ่งอุปกรณ์ให้เต็มที่ว่างท้ังทางดิ่งและทางระดับ 
35.5.3  เก็บสิ่งอุปกรณ์ให้พ้นจากอันตราย 
35.5.4  เก็บสิ่งอุปกรณ์ในท่ีเก็บรักษาให้ตรงกับลักษณะและคุณสมบัติของสิ่งอุปกรณ ์

35.6 การระวังรักษา เจ้าหน้าท่ีเก็บรักษาจะต้องระวังรักษาสิ่งอุปกรณ์ให้ปลอดภัย 
และอยู่ในสภาพใช้การได้ ดังต่อไปนี้ 
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35.6.1  ภัยธรรมชาติ 
35.6.1.1 เก็บสิ่งอุปกรณ์ในคลังเก็บรักษา   ซึ่งสามารถระบายอากาศหรือ

ป้องกันความชื้นได้ 
35.6.1.2  ตรวจ ป้องกัน และท าลายจ าพวกสัตว์และแมลงต่าง ๆ 
35.6.1.3 ในกรณีพ้ืนท่ีคลังปิดไม่เพียงพอให้แยกเก็บสิ่งอุปกรณ์ท่ีมีความคงทนต่อ

สภาพดินฟ้าอากาศไว้ในคลังเปิด 
35.6.1.4 ใช้ไม้รองหรือทาสีหรือทาน้ ามัน  ส าหรับสิ่งอุปกรณ์ท่ีเก็บในคลังเปิด 

35.6.2   อัคคีภัย 
35.6.2.1  ก าหนดเขตและกวดขันไม่ให้น าเชื้อเพลิงเข้าบริเวณท่ีเก็บรักษา 
35.6.2.2  รักษาความสะอาดและขจัดเชื้อเพลิงบริเวณท่ีเก็บรักษา 
35.6.2.3  ดูแลรักษาเคร่ืองมือดับเพลิง ให้อยู่ในสภาพพร้อมท่ีใช้การได้ 
35.6.2.4  จัดเจ้าหน้าท่ีดับเพลิงและหมั่นฝึกซ้อมอยู่เสมอ 
35.6.2.5  ก าหนดข้อปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้เครื่องมือและแรงงาน       เพ่ือลด

ความเสียหายเมื่อเกิดอัคคีภัย 
35.6.2.6  จัดท าป้ายเตือนภัย เช่น ป้าย "ห้ามสูบบุหรี"่หรอื "ไวไฟ"  เป็นต้น 
35.6.2.7  หมั่นตรวจตราสภาพการอื่น ๆ   อันอาจก่อให้เกิดอัคคีภัย   เช่น 

สายไฟฟ้า เป็นต้น 
ส่วนรายละเอียดในการปฏิบัติอื่น ๆ ให้ถือปฏิบัติตามระเบียบกองทัพบก ว่าด้วยการ

ป้องกันอัคคีภัย และการปฏิบัติเมื่อเกิดอัคคีภัย พ.ศ.2503 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
35.6.3  การทุจริต 

35.6.3.1 สิ่งอุปกรณ์ท่ีมีค่าสูงขนย้ายและขายง่ายต้องเก็บไว้ในท่ีปลอดภัยและ
มอบความรับผิดชอบให้เฉพาะบุคคล 

35.6.3.2  คลังทุกคลังจะต้องปิดประตูใส่กุญแจและตีตราให้เรียบร้อยเมื่อเลิกงาน  
35.6.3.3  ระมัดระวังมิให้บุคคลลักลอบน าสิ่งอุปกรณ์ออกจากคลัง 

35.6.4  วินาศกรรม 
35.6.4.1   จัดเจ้าหน้าท่ีรักษาการณ์หรือเวรยาม  พร้อมอาวุธเพื่อตรวจรอบ ๆ

บริเวณท่ีเก็บรักษาตามความจ าเป็น    ถ้าหากบริเวณกว้างขวางอาจจัดให้มียานพาหนะและ
เคร่ืองมือสื่อสารด้วยก็ได้ 

35.6.4.2  กวดขันบุคคลและยานพาหนะท่ีจะผ่านเข้า - ออก 
35.6.4.3 จัดให้มีเครื่องกีดขวางหรือเครื่องเตือนภัยในบริเวณท่ีเก็บรักษาตามท่ี

เห็นสมควรรายละเอียดในการปฏิบัติอื่นๆให้ถือปฏิบัติตามระเบียบว่าด้วยการรักษาความปลอดภัย
แห่งชาติ พ.ศ.2517 

35.6.5  อุบัติเหต ุ
35.6.5.1  อบรมชี้แจงการใช้เครื่องมือยกขน วิธีการขนย้าย และวิธีการจัดวาง

สิ่งอุปกรณ์ 
35.6.5.2  หมั่นตรวจและปรนนิบัติบ ารุงเครื่องมือยกขนอยู่เสมอ 
35.6.5.3  ท าความสะอาดในท่ีเก็บรักษา 
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35.6.6   การช ารุดหรือเสื่อมสภาพ 
สิ่งอุปกรณ์ซึ่งอยู่ในท่ีเก็บรักษาจะต้องได้รับการดูแลรักษาให้อยู่ในสภาพใช้การได้  หรือ

มิให้เสื่อมสภาพก่อนน าไปใช้ โดยจะต้องปฏิบัติตามระเบียบหรือค าสั่งท่ีทางราชการก าหนด หรือ
ตามค าแนะน าของผู้ผลิต หรือท าหน้าท่ีทางเทคนิค 

35.7  การน าสิ่งอุปกรณ์ออกจากที่เก็บ 
35.7.1  การน าส่ิงอุปกรณ์ออกจากท่ีเก็บ ต้องมีหลักฐานการน าออก 
35.7.2  การย้ายท่ีเก็บสิ่งอุปกรณ์ ต้องบันทึกการย้ายไว้เป็นหลักฐาน 
35.7.3  สิ่งอุปกรณ์ใดท่ีน าเข้าเก็บก่อน ให้น าออกจ่ายก่อน 

ข้อ 36  การจ่ายสิ่งอุปกรณ์ ได้แก่ การด าเนินการตอบสนองความต้องการท่ีหน่วยเบิก
ได้ส่งค าขอมา 

36.1   ข้อพิจารณาในการจ่ายสิ่งอุปกรณ์      หลักเกณฑ์ท่ีจะต้องพิจารณาว่าควร
จ่ายรายการใด จ านวนเท่าใดนั้น ให้ค านึงถึงปัจจัยดังต่อไปนี้ 

36.1.1    ความต้องการของหน่วยรับการสนับสนุน 
36.1.2    สถานการณ์ทางยุทธวิธ ี
36.1.3    ระดับส่งก าลัง หรืออัตราของหน่วยรับการสนับสนุน 
36.1.4    สิ่งอ านวยความสะดวกในการขนส่ง 
36.1.5    สถานท่ีเก็บรักษาของหน่วยรับการสนับสนุน 
36.1.6    ปริมาณสิ่งอุปกรณ์คงคลังของหน่วยจ่าย 
36.1.7    ขีดความสามารถในการซ่อมบ ารุงของหน่วยรับการสนับสนุน 

36.2  การเตรียมการจ่ายสิ่งอุปกรณ์ 
36.2.1  จัดท าแผนการแจกจ่าย หรือเอกสารการแจกจ่ายสิ่งอุปกรณ์แล้วแต่กรณี 
36.2.2  ด าเนินการปรนนิบัติบ ารุงส่ิงอุปกรณ์ก่อนจ่าย ถ้าจ าเป็น 
36.2.3  จัดสถานท่ีเตรียมจ่ายโดยแบ่งส่วนออกดังนี้ 

36.2.3.1  ส่วนจ่ายและคัดแยก 
36.2.3.2  ส่วนบรรจุหีบห่อและจัดส่ง 

              36.3   วิธีด าเนินการจ่ายสิ่งอุปกรณ์ 
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

หลักฐานท่ีใช้ในการเบิก รายการและจ านวนท่ีขอเบิก เป็นต้น 
36.3.1.2.3 ความผูกพันระหว่างหน่วยเบิกกับหน่วยจ่าย เช่น ค้างรับและ

ค้างจ่าย เป็นต้น 
36.3.1.2.4  ห้วงเวลาก าหนดให้ท าการเบิก 

36.3.1.3    การด าเนินการทางบัญช ี
36.3.1.3.1  จ านวนท่ีขอเบิกมาอาจเพิ่มหรือลดก็ได้ ท้ังนี้เพื่อความเหมาะสม

กับมาตรฐานการบรรจุหีบห่อ 
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36.3.1.3.2  พิจารณาจ่ายตามล าดับทะเบียนหน่วยจ่าย เว้นแต่จะได้รับ
อนุมัตจิากผู้มีอ านาจอนุมัติสั่งจ่ายให้ด าเนินการเป็นอย่างอื่น 

36.3.1.3.3  ถ้าไม่มีสิ่งอุปกรณ์จ่าย ให้บันทึกค้างจ่ายโดยผู้ตรวจสอบลงนาม
ในใบเบิก ส่งใบเบิกฉบับท่ี 2 คืนหน่วยเบิก ส่วนท่ีเหลือเก็บไว้ในแฟ้มรอเรื่อง 

36.3.1.3.4 ถ้ามีสิ่งอุปกรณ์จ่าย ให้บันทึกการจ่าย ผู้ตรวจสอบลงนามแล้ว
เสนอผู้มีอ านาจสั่งจ่ายลงนามอนุมัติ เก็บใบเบิกฉบับท่ี 3 ไว้ในแฟ้มรอเรื่อง ส่วนใบเบิกท่ีเหลือส่งให้
ส่วนเก็บรักษาด าเนินการต่อไป เมื่อได้รับใบเบิกฉบับท่ี 1 คืนแล้วให้ส าเนาชื่อ ผู้รับ ผู้จ่าย ลงในใบ
เบิกฉบับท่ี 3 แล้วส่งให้ส่วนเก็บรักษาไว้เป็นหลักฐาน 

36.3.2    ส่วนเก็บรักษา 
36.3.2.1   ลงนามผู้จ่ายในใบเบิก 
36.3.2.2   จัดเตรียมและคัดแยกสิ่งอุปกรณ์ให้ครบถ้วนตามใบเบิก 
36.3.2.3   เขียนป้ายประจ าสิ่งอุปกรณ์ โดยใช้แบบพิมพ์ทบ.400-010 
36.3.2.4  ในกรณีท่ีหน่วยเบิกมารับสิ่งอุปกรณ์เองให้ตรวจสอบลายมือชื่อผู้มี

สิทธิรับสิ่งอุปกรณ์ให้ถูกต้อง 
36.3.2.5   มอบสิ่งอุปกรณ์ให้ผู้รับไปพร้อมกับใบเบิกฉบับท่ี 2 และส่งใบเบิกฉบับ

ท่ี 1 คืนส่วนบัญชีคุม 
36.3.2.6   ให้ความช่วยเหลือในการบรรทุกสิ่งอุปกรณ ์
36.3.2.7   ในกรณีท่ีผู้รับไม่สามารถรับสิ่งอุปกรณ์ตามใบเบิกได้ครบในครั้งเดียว ให้

ผู้จ่ายและผู้รับท าบันทึกไว้ด้านหลังใบเบิกแล้วลงนามรับรองไว้ 
36.3.2.8 ในกรณีท่ีหน่วยจ่ายส่งสิ่งอุปกรณ์ให้หน่วยเบิกผ่านส านักงานขนส่ง   ให้

ปฏิบัติตามระเบียบกองทัพบกว่าด้วยการส่งและรับสิ่งอุปกรณ์ พ.ศ.2500 และระเบียบกองทัพบก ว่า
ด้วยการท าหีบห่อ และท าเครื่องหมายเพื่อการขนส่งสิ่งอุปกรณ์ พ.ศ.2499 

36.4 การจ่ายสิ่งอุปกรณ์โดยอัตโนมัติ   ได้แก่   การจ่ายสิ่งอุปกรณ์ให้หน่วยรับการ
สนับสนุน โดยหน่วยท่ีรับการสนับสนุนนั้นไม่ต้องท าใบเบิก 

36.4.1  ข้อพิจารณาในการจ่ายอัตโนมัติ 
36.4.1.1  เมื่อมีค าส่ังของผู้มีอ านาจสั่งจ่าย 
36.4.1.2  เมื่อหน่วยจ่ายพิจารณาเห็นสมควร 

36.4.2  วิธีด าเนินการจ่ายอัตโนมัติ 
36.4.2.1  หน่วยจ่ายท าใบเบิก 1 ชุด   โดยใช้แบบพิมพ์ ทบ.400-007 หรือ 

ทบ.400-007-1  แล้วแต่กรณี 
36.4.2.2 ลงทะเบียนเอกสารแล้วบันทึกค าว่า "อัตโนมัติ" ไว้ด้านบนของใบเบิก

ด้วยอักษรสีแดง 
36.4.2.3   บันทึกการจ่าย 
36.4.2.4   ผู้ตรวจสอบลงนามแล้ว  เสนอผู้มีอ านาจสั่งจ่ายลงนามอนุมัติ 
36.4.2.5  เก็บใบเบิกฉบับท่ี 3 ไว้ในแฟ้มรอเรื่องส่วนท่ีเหลือ   ส่งไปให้หน่วย

รับการสนับสนุน พร้อมกับส่ิงอุปกรณ ์
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36.4.2.6  หน่วยรับการสนับสนุนลงท่ีใบเบิกลงนามผู้เบิกและผู้รับสิง่อุปกรณใ์น
ใบเบิกฉบับท่ี1,2,4 หรือ 5 แล้วแต่กรณี      ส่งใบเบิกฉบับท่ี 1 คืนหน่วยจ่ายภายใน 7 วัน นับจาก
วันท่ีได้รับสิ่งอุปกรณ์ส่วนใบเบิกท่ีเหลือให้ด าเนินการเช่นเดียวกับการเบิกตามปกติ                        

36.4.2.7 หากหน่วยรับการสนับสนุนส่งใบเบิกฉบับท่ี 1 คืนหน่วยจ่ายช้าเกิน
กว่าก าหนดให้หน่วยจ่ายแจ้งให้ผู้บังคับบัญชาชั้นเหนือของหน่วยรับการสนับสนุนนั้นทราบ เพ่ือ
พิจารณาสอบสวนหาสาเหตุแห่งความล่าช้าต่อไป 

36.5  การปลดเปลื้องค้างจ่าย 
36.5.1  การปลดเปลื้องค้างจ่าย ได้แก่  การจ่ายสิ่งอุปกรณ์ท่ีค้างจ่ายให้กับหน่วยเบิก

โดยอัตโนมัติ 
36.5.2   วิธีด าเนินการปลดเปลื้องค้างจ่าย 

36.5.2.1  หน่วยจ่ายท าใบเบิก 1 ชุด ใช้แบบพิมพ์ ทบ.400-007  หรือ 
ทบ.400-007-1  แล้วแต่กรณี โดยใช้ท่ีใบเบิกเดิม 

36.5.2.2  บันทึกทะเบียนเอกสารในใบเบิก  โดยใช้เลขทะเบียนเดิมแล้วเพิ่ม
จ านวนคร้ังท่ีปลดเปลื้องท้ายทะเบียนนั้น กับบันทึกค าว่า "ปลดเปลื้องค้างจ่าย" ไว้ด้านบนของใบ
เบิกด้วยอักษรสีแดง 

36.5.2.3   บันทึกการจ่าย 
36.5.2.4   ตรวจสอบลงนามแล้วเสนอผู้มีอ านาจสั่งจ่าย ลงนามอนุมัติ 
36.5.2.5  เก็บใบเบิกฉบับท่ี 3 ไว้ในแฟ้มรอเรื่องส่วนท่ีเหลือส่งไปให้หน่วยรับ

การสนับสนนุ พร้อมกับส่ิงอุปกรณ ์
36.5.2.6  หน่วยรับการสนับสนุนลงนามผู้เบิก และผู้รับสิ่งอุปกรณ์ในใบเบิก

ฉบับท่ี 1,2,4 หรือ 5 แล้วแต่กรณี  ส่งใบเบิกฉบับท่ี 1  คืนหน่วยจ่าย ภายใน 7 วัน นับจากวันท่ี
ได้รับสิ่งอุปกรณ์ ส่วนใบเบิกท่ีเหลือให้ด าเนินการเช่นเดียวกับการเบิกตามปกติ 

36.5.2.7  หากหน่วยรับการสนับสนุนส่งใบเบิกฉบับท่ี 1 คืนหน่วยจ่ายล่าช้า
เกินกว่าก าหนดให้หน่วยจ่ายแจ้งให้ผู้บังคับบัญชาชั้นเหนือของหน่วยรับการสนับสนุนนั้นทราบ 
เพ่ือพิจารณาสอบสวนหาสาเหตุแห่งความล่าช้าต่อไป 

36.6  อ านาจสั่งจ่ายในใบเบิก 
36.6.1  การเบิก 

36.6.1.1   สิ่งอุปกรณ์ส าคัญและสิ่งอุปกรณ์หลัก เมื่อผู้บัญชาการทหารบก 
อนุมัติหลักการแจกจ่ายแล้ว ผู้อ านวยการกองหรือหัวหน้ากอง  ตามท่ีเจ้ากรมฝ่ายยุทธบริการ 
และ/หรือ เจ้ากรมฝ่ายกิจการพิเศษ ก าหนด ผู้บัญชาการกองบัญชาการช่วยรบ  ผู้บัญชาการ
มณฑลทหารบก หรือผู้บังคับการจังหวดัทหารบก เป็นผู้ส่ังจ่าย 

36.6.1.2  สิ่งอุปกรณ์รองและชิ้นส่วนซ่อม ผู้อ านวยการกองหรือหัวหน้ากอง 
ตามท่ีเจ้ากรมฝ่ายยุทธบริการและ/หรือเจ้ากรมฝ่ายกิจการพิเศษ ก าหนดผู้บัญชาการกองบัญชาการ
ช่วยรบ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบก  ผู้บังคับการจังหวัดทหารบก หรือผู้ท่ีได้รับมอบหมายเป็นผู้
สั่งจ่าย  
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36.6.2   การยืม 
36.6.2.1 สิ่งอุปกรณ์ส าคัญ เมื่อผู้บัญชาการทหารบกอนุมัติหลักการยืมแล้ว   

ผู้อ านวยการกองหรือหัวหน้ากอง ตามท่ีเจ้ากรมฝ่ายยุทธบริการและ/หรือเจ้ากรมฝ่ายกิจการพิเศษ 
ก าหนด ผู้บัญชาการกองบัญชาการช่วยรบ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกหรือผู้บังคับการจังหวัด
ทหารบก เป็นผู้ส่ังจ่าย 

36.6.2.2   สิ่งอุปกรณ์อื่นๆเมื่อได้รับหลักการจากผู้มีอ านาจให้ยืมแล้ว
ผู้อ านวยการกองหรือหัวหน้ากอง ตามท่ีเจ้ากรมฝ่ายยุทธบริการและ/หรือเจ้ากรมฝ่ายกิจการพิเศษ
ก าหนด    ผู้บัญชาการกองบัญชาการช่วยรบ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบก ผู้บังคับการจังหวัด
ทหารบก หรือผู้ท่ีได้รับมอบหมายเป็นผู้ส่ังจ่าย  
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ตอนที่ 6 
การจ าหน่าย 

 

ข้อ 37  การจ าหน่าย    หมายถึง การตัดยอดสิ่งอุปกรณ์ออกจากความรับผิดชอบของ
กองทัพบก เนื่องจากสูญไป สิ้นเปลืองไป (สิ่งอุปกรณ์สิ้นเปลือง) ช ารุดเสียหายจนไม่สามารถซ่อม
คืนสภาพได้อย่างคุ้มค่า เส่ือมสภาพจนใช้การไม่ได้ หรือสูญหาย ตาย เกินความต้องการ หรือเป็น
ของล้าสมัยไม่ใช้ราชการต่อไป 

ข้อ 38 การด าเนินการ ให้ปฏิบัติตามระเบียบกองทัพบกว่าด้วยการจ าหน่ายสิ่งอุปกรณ์ 
พ.ศ.2524  ลง 30 ก.ย.24 

 

ตอนที ่7 
การควบคุม 

 

ข้อ 39   ประเภทการควบคุม แบ่งเป็นสองประเภท คือ การควบคุมทางการส่งก าลัง 
และการควบคุมทางบัญชี 

39.1  การควบคุมทางการส่งก าลัง   หน่วยในสายการส่งก าลังระดับต่ ากว่า ต้องอยู่ใน
ความควบคุมของหน่วยระดับเหนือกว่าในสายการส่งก าลังเดียวกัน  โดยถือว่ามูลฐานภารกิจและ
ความรับผิดชอบในการควบคุม ดังต่อไปนี้ 

39.1.1   มูลฐานการควบคุมทางการส่งก าลัง มีดังนี้ 
39.1.1.1  นโยบายการส่งก าลังของหน่วยเหนือ 
39.1.1.2  หลักฐานการควบคุมสิ่งอุปกรณ์ 
39.1.1.3  การพยากรณ์ความต้องการส่ิงอุปกรณ์ในอนาคต ตามห้วงระยะเวลา 
             ท่ีก าหนด 
39.1.1.4  ปัจจัยท้ังมวลท่ีอาจเป็นอุปสรรคและขัดต่อสถานภาพทางการส่งก าลัง 

39.1.2   ภารกิจการควบคุมทางการส่งก าลัง มีดังนี้ 
39.1.2.1   ส ารวจการท าบัญชีรายการส่ิงอุปกรณ์ 
39.1.2.2   ค านวณความต้องการ 
39.1.2.3   อ านวยการจัดหา 
39.1.2.4   จัดงานการแจกจ่าย 
39.1.2.5   อ านวยการซ่อมสร้าง 
39.1.2.6   อ านวยการจ าหน่าย 
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39.1.3   ความรับผิดชอบในการควบคุมทางการส่งก าลัง 
39.1.3.1   กองทัพบกก าหนดระดับส่งก าลัง 
39.1.3.2   หน่วยสนับสนุนทางการส่งก าลัง 

39.1.3.2.1 ค านวณปริมาณสิ่งอุปกรณ์ตามวันส่งก าลังท่ีกองทัพบกก าหนด  
39.1.3.2.2  รักษาระดับส่งก าลัง 
39.1.3.2.3 รวบรวมข้อมูลท่ีมีผลกระทบกระเทือนต่อสถานภาพการส่งก าลัง 

แล้วเสนอขออนุมัติเปลี่ยนแปลงระดับส่งก าลัง 
39.2  การควบคุมทางบัญชี ผู้บังคับหน่วยสนับสนุนทางการส่งก าลัง และหน่วยใช้

จะต้องรับผิดชอบด าเนินการควบคุมทางบัญชีต่อสิ่งอุปกรณ์ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยเหมาะสม 
เพ่ือให้ทราบสถานภาพสิ่งอุปกรณ์ได้ตลอดเวลา โดยถือมูลฐาน ภารกิจและความรับผิดชอบในการ
ควบคุม ดังต่อไปนี้ 

39.2.1   มูลฐานการควบคุมทางบัญชี มีดังนี้ 
39.2.1.1   บัตรบัญชีคุมสิ่งอุปกรณ์และข้อมูลต่าง ๆท่ีเกี่ยวข้องกับบัตรบัญชีคุม 

รวมท้ังประวัติสิ่งอุปกรณ ์
39.2.1.2    สถานภาพสิ่งอุปกรณ์ 
39.2.1.3   ประสบการณ์ในการรับ-จ่ายสิ่งอุปกรณ ์

39.2.2   ภารกิจการควบคุมทางบัญชี มีดังนี้ 
39.2.2.1  บันทึก รายงาน และจัดท าข้อมูลเกี่ยวกับจ านวนสภาพ และสถานภาพ 

สิ่งอุปกรณ ์
39.2.2.2  จัดท าแผนการแจกจ่ายหรือเอกสารการแจกจ่ายสิ่งอุปกรณ์แล้วแต่กรณ ี
39.2.2.3 พิจารณาจ านวนสิ่งอุปกรณ์ให้หน่วยสนับสนุนตามความจ าเป็นให้น้อย

ท่ีสุด 
39.2.3   ความรับผิดชอบการควบคุมทางบัญชี 

39.2.3.1     หน่วยสนับสนุนทางการส่งก าลัง 
39.2.3.1.1  ด าเนินการรวบรวมหลักฐาน จัดท าสถิติและข้อมูลส าหรับสิ่ง

อุปกรณ์แต่ละรายการ 
39.2.3.1.2 จัดท าบัญชีคุมสิ่งอุปกรณ์โดยใช้แบบพิมพ์ ทบ.400-003 และ

แบบพิมพ์ ทบ.400-003-2 
39.2.3.1.3 จัดท าบัญชีคุมสิ่งอุปกรณ์ถาวร ท่ีอยู่ในความครอบครองของ

หน่วยใช้ โดยใช้แบบพิมพ์ ทบ.400-003-3 และ ทบ.400-003-4 
                          39.2.3.2  หน่วยใช ้

39.2.3.2.1 ด าเนินการรวบรวมหลักฐาน จัดท าสถิติ และข้อมูลส าหรับสิ่ง
อุปกรณ์แต่ละรายการ 

39.2.3.2.2 จัดท าบัญชีคุมสิ่งอุปกรณ์ถาวรโดยใช้แบบพิมพ์ ทบ.400-005 
ส าหรับบัญชีคุมชิ้นส่วนซ่อมและสิ่งอุปกรณ์ใช้ส้ินเปลืองนั้น  ให้ใช้แบบพิมพ์ทบ.400-068 

ข้อ ๔๐ ความรับผิดชอบ  ผู้บังคับบัญชาทุกระดับชั้น  ต้องรับผิดชอบในการควบคุมสิ่ง
อุปกรณ์ให้เป็นไปโดยเรียบร้อยเหมาะสม ถูกต้องตามความมุ่งหมายของทางราชการ 
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ตอนที่ ๘ 

การส ารวจ 
ข้อ 41 การส ารวจ ได้แก่ การส ารวจสิ่งอุปกรณ์และการส ารวจที่เก็บ 

41.1  การส ารวจสิ่งอุปกรณ์  ได้แก่ การนับจ านวนและการตรวจสภาพสิ่ง 
อุปกรณ์ในท่ีเก็บให้ตรงกับหลักฐานบัญชีคุม 

41.2 การส ารวจที่เก็บ ได้แก่ การตรวจสอบท่ีเก็บสิ่งอุปกรณ์ให้ตรงกับบัตร 
บัญชีคุมสิ่งอุปกรณ์ หรือบัตรแสดงที่เก็บ 

ข้อ 42  ประเภทการส ารวจสิ่งอุปกรณ์ 
42.1  การส ารวจเบ็ดเสร็จ ได้แก่ การส ารวจส่ิงอุปกรณ์ในครอบครองท้ังหมด  

โดยปดิการเบิกจ่ายท้ังสิ้น เว้นกรณีเร่งด่วน การส ารวจประเภทนี้กระท าเมื่อมีเคร่ืองมือส ารวจ
สมบูรณ์ ซึ่งจะท าให้การส ารวจนั้นเสร็จสิ้นโดยเร็ว 

42.2  การส ารวจหมุนเวียน ได้แก่ การส ารวจส่ิงอุปกรณ์ท่ีได้แบ่งออกเป็น 
จ าพวกหรือชนิด หรือรายการ เพ่ือท าการส ารวจหมุนเวียนกันไปตามห้วงระยะเวลาท่ีก าหนดปิด
การเบิกจ่ายเฉพาะรายการท่ีส ารวจนั้น เว้นกรณีเร่งด่วน 

42.3  การส ารวจพิเศษ ได้แก่ การส ารวจส่ิงอุปกรณ์เป็นคร้ังคราว ตามความ 
จ าเป็นโดยปิดการเบิกจ่ายเฉพาะรายการท่ีส ารวจนั้น เว้นกรณีเร่งด่วนการส ารวจประเภทนี้ จะ
ส ารวจสิ่งอุปกรณ์จ าพวกใด ชนิดใด หรือรายการใดนั้น ขึ้นอยู่กับกรณีดังต่อไปนี้ 

42.3.1   เมื่ออันตรายเกิดขึ้นกับสิ่งอุปกรณ ์
42.3.2   เมื่อหน่วยบัญชีคุมต้องการทราบจ านวน 
42.3.3   เมื่อยอดคงคลังในบัตรบัญชีคุมเป็นศูนย ์
42.3.4   เมื่อมีการยับย้ังการจ่าย 
42.3.5   เมื่อพบสิ่งอุปกรณ์ตกหล่น 
42.3.6   เมื่อมีการรับส่งหน้าท่ี 
42.3.7   เมื่อสิ่งอุปกรณ์ในท่ีเก็บเป็นศูนย ์

ข้อ 43  การด าเนินการส ารวจสิ่งอุปกรณ์ 
43.1  การส ารวจเบ็ดเสร็จ 

43.1.1  ประกาศระงับ การเบิก-จ่าย ให้หน่วยรับการสนับสนุน    และหน่วยท่ี
เกี่ยวข้องทราบล่วงหน้า 

43.1.2  ให้ท าการจ่ายสิ่งอุปกรณ์ให้เสร็จส้ินก่อนวันเริ่มส ารวจ 
43.1.3  วิธีปฏิบัติในการส ารวจ 

43.1.3.1  เจ้าหน้าท่ีบัญชีคุม กรอกหมายเลข ชื่อและท่ีเก็บสิ่งอุปกรณ์ โดยใช้
แบบพิมพ์ ทบ.400-010 และบันทึกค าว่า "ส ารวจ วัน เดือน ปี"ท่ีท าการส ารวจ  ลงในบัตรบัญชีคุม
ขีดเส้นใต้ด้วยหมึกสีแดง เสร็จแล้วส่งแบบพิมพ์ ทบ.400-011ให้คณะกรรมการหรือชุดส ารวจ 

43.1.3.2  คณะกรรมการหรือชุดส ารวจ ท าการส ารวจส่ิงอุปกรณ์ ตามแบบ
พิมพ์ ทบ.400-011  เสร็จแล้วส่งแบบพิมพ์ดังกล่าวคืนเจ้าหน้าท่ีบัญชีคุม 



 

 

33 

43.1.3.3  เจ้าหน้าท่ีบัญชีคุม   บันทึกผลการส ารวจลงในใบรายงานผลการ
เปรียบเทียบการตรวจสอบยอดสิ่งอุปกรณ์ โดยใช้แบบพิมพ์ ทบ.400-012 

43.1.3.4  เจ้าหน้าท่ีบัญชีคุม  เสนอใบรายงานผลเปรียบเทียบการตรวจสอบ
ยอดสิ่งอุปกรณ์ต่อผู้มีอ านาจสั่งปรับยอดในบัตรบัญชีคุม ตามข้อ 48 

43.1.3.5  เจ้าหน้าท่ีบัญชีคุมท าการปรับยอดในบัตรบัญชีคุม เมื่อได้รับอนุมัติ 
43.2   การส ารวจหมุนเวียน 

43.2.1  เจ้าหน้าท่ีบัญชีคุม ท าตารางการส ารวจ เพ่ือให้มีการส ารวจอย่าง
ต่อเนื่องในรอบป ี

43.2.2  ท าการจ่ายสิ่งอุปกรณ์เฉพาะรายการท่ีท าการส ารวจให้เสร็จสิ้นก่อนวัน
เร่ิมส ารวจ 

43.2.3  ระงับการเบิกจ่าย เฉพาะรายการท่ีท าการส ารวจโดยไม่ต้องแจ้งให้
หน่วยรบัการสนับสนุนทราบ 

43.2.4  วิธีปฏิบัติในการส ารวจ ด าเนินการเช่นเดียวกับการส ารวจเบ็ดเสร็จ 
ตามท่ีกล่าวในข้อ 43.1.3 

43.3  การส ารวจพิเศษ 
43.3.1  เมื่อมีเหตุที่จะต้องท าการส ารวจพิเศษอันเนื่องมาจากกรณีใดกรณีหนึ่ง

ตามท่ีกล่าวในข้อ 42.3 ให้ผู้รับผิดชอบโดยตรงรายงานขออนุมัติท าการส ารวจต่อผู้มีอ านาจสั่ง
ส ารวจ 

43.3.2 ให้ท าการจ่ายสิ่งอุปกรณ์เฉพาะรายการท่ีท าการส ารวจให้เสร็จสิ้นก่อนวัน
เร่ิมส ารวจ 

43.3.3  ระงับการเบิกจ่าย เฉพาะรายการท่ีท าการส ารวจโดยไม่ต้องแจ้งให้
หน่วยรับการสนับสนุนทราบ 

43.3.4  วิธีปฏิบัติในการส ารวจ ด าเนินการเช่นเดียวกับการส ารวจเบ็ดเสร็จ 
ตามท่ีกล่าวในข้อ 43.1.3 

ข้อ 44  ผู้มีอ านาจในการสั่งส ารวจสิ่งอุปกรณ์ 
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 
ผู้มีอ านาจในการส่ังส ารวจสิ่งอุปกรณ์ตามท่ีกล่าวแล้วข้างต้น จะมอบอ านาจให้

ผู้ใต้บังคับบัญชาเป็นผู้สัง่ส ารวจสิ่งอุปกรณ์แทนก็ได้ 
ข้อ 45  การตั้งกรรมการหรือชุดส ารวจสิ่งอุปกรณ ์

ให้ผู้มีอ านาจในการส่ังส ารวจสิ่งอุปกรณ์ ตามข้อ 44 ตั้งคณะกรรมการหรือชุดส ารวจส่ิง
อุปกรณ์ อย่างน้อย 3 นาย (ประธานกรรมการ หรือ หัวหน้าชุดต้องเป็นนายทหารสัญญาบัตร) เพ่ือ
ท าการส ารวจส่ิงอุปกรณ์ตามท่ีกล่าวแล้ว ในข้อ 43 
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ข้อ 46  วิธีส ารวจสิ่งอุปกรณ ์ ให้คณะกรรมการหรือชุดส ารวจสิ่งอุปกรณ์ใช้แบบพิมพ์
ทบ.400-011ซึ่งมีอยู่ 3 ส่วน ด าเนินการส ารวจตามล าดับดังต่อไปนี้ 

46.1  คนท่ี 1 ส ารวจสิ่งอุปกรณ์ แล้วบันทึกผลลงในใบส ารวจสิ่งอุปกรณ์ส่วนท่ี 1 
46.2  คนท่ี 2 ส ารวจสิ่งอุปกรณ์รายการเดียวกับคนท่ี 1 แล้วบันทึกผลลงในใบส ารวจสิ่ง

อุปกรณ์ส่วนท่ี 2 
46.3  คนท่ี 3  (ประธานกรรมการหรือหัวหน้าชุด)   ตรวจสอบผลการส ารวจของคนที่ 

1 และ 2 ถ้าตรงกัน ให้บันทึกผลในใบส ารวจสิ่งอุปกรณ์ส่วนท่ี 3 ถ้าผลของการส ารวจของคนท่ี 1 
และ 2 ไม่ตรงกัน ให้คนท่ี 3 ท าการส ารวจใหม่ ผลการส ารวจของคนท่ี 3 ตรงกับคนใดคนหนึ่ง ให้
เอาผลนั้นบันทึกลงในใบส ารวจสิ่งอุปกรณ์ส่วนท่ี 3 ถ้าผลการส ารวจของคนท่ี 3 ไม่ตรงกับคนใดคน
หนึ่งเลย ให้ส ารวจใหม่พร้อมกันทั้งสามคน 

ข้อ 47  การรายงานการส ารวจสิ่งอุปกรณ์ 
47.1  เมื่อเจ้าหน้าท่ีบัญชีคุมได้รับใบส ารวจสิ่งอุปกรณ์จากคณะกรรมการ  หรือชุด

ส ารวจแล้ว            ท าการเปรียบเทียบการตรวจสอบยอดสิ่งอุปกรณ์ โดยใช้แบบพิมพ์ ทบ.400-
012 

47.2  ถ้าผลการตรวจนับสิ่งอุปกรณ์คลาดเคลื่อนจากยอดในบัตรบัญชีคุมก่อนเสนอ
รายงาน ให้ปฏิบัติดังนี้ 

47.2.1  ตรวจสอบเอกสารการรับสิ่งอุปกรณ์ และหลักฐานการน าสิ่งอุปกรณ์เข้าท่ี
เก็บ 

47.2.2 ตรวจสอบเอกสารการจ่ายสิ่งอุปกรณ์และหลักฐานการน าส่ิงอุปกรณ์ออก
จากที่เก็บ 

47.2.3  ส ารวจท่ีเก็บสิ่งอุปกรณ์ 
47.3  เสนอรายงานผลการเปรียบเทียบการตรวจสอบสิ่งอุปกรณ์ต่อผู้มีอ านาจในการ

สั่งส ารวจ และบันทึกจ านวนสิ่งอุปกรณ์ตามท่ีได้รับอนุมัติ ให้ปรับยอดแล้วด้วยหมึกสีแดงในบัตร
บัญชีคุม 

ข้อ 48  การปรับยอดในบัตรบัญชีคุม 
48.1  ถ้าจ านวนสิ่งอุปกรณ์ขาดจากยอดในบัตรบัญชีคุม ให้ปฏิบัติตามระเบียบ

กองทัพบกว่าด้วยการจ าหน่ายสิ่งอุปกรณ์ พ.ศ.2524  ลง 30 ก.ย.24 
48.2  ถ้าจ านวนสิ่งอุปกรณ์เกินกว่ายอดในบัญชีคุม  ให้ผู้มีอ านาจในการส่ังส ารวจสิ่ง

อุปกรณ์ส่ังแก้ไขในบัตรบัญชีคุมได้ แล้วแจ้งให้สายยุทธบริการท่ีรับผิดชอบในส่ิงอุปกรณ์นั้นทราบ
ด้วย 

ข้อ 49  การส ารวจท่ีเก็บสิ่งอุปกรณ์ 
49.1  ความมุ่งหมายในการส ารวจท่ีเก็บสิ่งอุปกรณ์ 

49.1.1  เพ่ือให้ส่ิงอุปกรณ์อยู่ในท่ีเก็บตรงกับบัตรแสดงที่เก็บ 
49.1.2  เพ่ือให้ส่ิงอุปกรณ์ชนิดเดียวกันเก็บในท่ีแห่งเดียวกัน 
49.1.3  เพ่ือให้ส่ิงอุปกรณ์อยู่ในท่ีเก็บตรงกับลักษณะและคุณสมบัติ 
49.1.4   เพ่ือให้ทราบท่ีเก็บท่ีว่าง 
 
 



 

 

35 

49.2   การด าเนินการส ารวจท่ีเก็บ 
49.2.1 ผู้บังคับหน่วยเก็บรักษาท าตารางการส ารวจท่ีเก็บสิ่งอุปกรณ์ เพ่ือให้มีการ

ส ารวจอย่างต่อเนื่องในรอบปี 
49.2.2   เจ้าหน้าท่ีบัตรแสดงท่ีเก็บบันทึกรายละเอียดสิ่งอุปกรณ์ในท่ีเก็บเดิมลงใน

ใบส ารวจท่ีเก็บ โดยใช้แบบพิมพ์ ทบ.400-011-1  ตามตารางการส ารวจท่ีเก็บสิ่งอุปกรณ์ท่ีก าหนด
ไว้ 

49.2.3  ผู้ส ารวจท าการส ารวจท่ีเก็บ ถ้ามีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขให้บันทึกในใบ
ส ารวจท่ีเก็บ 

49.2.4  ผู้บังคับหน่วยเก็บรักษาส่ังการแก้ไข 
49.2.5  เจ้าหน้าท่ีบัตรแสดงท่ีเก็บ แก้บัตรแสดงท่ีเก็บ  แล้วส่งให้เจ้าหน้าท่ีบัตร

บัญชีคุมทราบด้วย 
 
 

 

ตอนที9่ 
การรายงานสถานภาพ 

 

ข้อ 50  ความมุ่งหมาย  เพ่ือให้ผู้บังคับบัญชาและหน่วยส่งก าลังบ ารุงชั้นเหนือทราบ
สถานภาพสิ่งอุปกรณ์ของหน่วยใช้ และหน่วยสนับสนุนทางการส่งก าลังตามห้วงระยะเวลา 

ข้อ 51  หน่วยรายงาน 
51.1  หน่วยใช้ ได้แก่ หน่วยระดับกองพันหรือเทียบเท่า  หรือหน่วยอิสระท่ีกองทัพบก

อนุมัติขึ้นไป 
51.2 หน่วยสนับสนุนทางการส่งก าลัง  ได้แก่  หน่วยสนับสนุนโดยตรงหน่วย

สนับสนุนท่ัวไป และ คลัง 
ข้อ 52  ห้วงระยะเวลารายงาน 

52.1  หน่วยใช้ รายงานในรอบ 3 เดือน ปิดรายงานในส้ิน มีนาคม มิถุนายน กันยายน 
และ ธันวาคม 

52.2  หน่วยสนับสนุนทางการส่งก าลัง รายงานในรอบ 6 เดือน ปิดรายงานในส้ิน 
มีนาคม และ กันยายน 

ข้อ 53  สิ่งอุปกรณ์ที่ต้องรายงาน 
53.1  หน่วยใช้ ให้รายงานสถานภาพสิ่งอุปกรณ์ตาม อจย.ทุกรายการ ส่วนสิ่งอุปกรณ์

ตาม อสอ.นั้น ให้รายงานเฉพาะรายการท่ีกองทัพบกก าหนด 
53.2  หน่วยสนับสนุนทางการส่งก าลัง ให้   รายงานสถานภาพสิ่งอุปกรณ์ท่ีสะสม

เฉพาะรายการท่ีกองทัพบกก าหนด 
ข้อ 54  การด าเนินการรายงาน 

54.1  รายงานของหน่วยใช้ 
54.1.1  หน่วยใช้ท ารายงานในรอบ 3 เดือน  โดยใช้แบบพิมพ์ทบ.400-016 

จ านวน 3 ชุด แยกสิ่งอุปกรณ์ตามความรับผิดชอบของสายยุทธบริการ หน่วยรายงานเก็บไว้ 1 ชุดส่ง 
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รายงานตามสายการบังคับบัญชา 2 ชุด ส าหรับสิ้น มีนาคมให้รายงานสถานภาพสิ่งอุปกรณ์ทุก
รายการตามท่ีก าหนดในข้อ 53.1ส่วนส้ิน มิถุนายน กันยายนและ ธันวาคม ให้รายงานเฉพาะ
รายการท่ีเปลี่ยนแปลง  ถ้าไม่มีการเปลี่ยนแปลงให้ยืนยันให้ทราบ 

54.1.2  หน่วยบังคับบัญชาชั้นเหนือของหน่วยรายงาน      รับทราบสถานภาพสิ่ง
อุปกรณ์แล้วส่งรายงาน จ านวน 2 ชุด ไปตามสายการบังคับบัญชาจนถึง นขต.ทบ. และ นขต.ทบ. 
ส่งรายงานให้กรมฝ่ายยุทธบริการท่ีรับผิดชอบสิ่งอุปกรณ์จ านวน 2 ชุด ภายใน30 วันนับจากวันปิด
รายงาน 

54.1.3  กรมฝ่ายยุทธบริการ ตรวจสอบสถานภาพสิ่งอุปกรณ์แล้วส่งรายงานให้
กองทัพบก จ านวน 1 ชุด เก็บไว้ 1 ชุด 

54.2    รายงานของหน่วยสนับสนุนทางการส่งก าลัง 
54.2.1  หน่วยสนับสนุนทางการส่งก าลัง ท ารายงานในรอบ6 เดือน โดยใช้แบบ

พิมพ์ ทบ.400-017 จ านวน 3 ชุด ส่งรายงานตามสายส่งก าลัง 2 ชุด ให้รายงานสถานภาพสิ่ง
อุปกรณ์ทุกรายการ ตามท่ีก าหนดในข้อ 53.2  ท้ังสิ้น มีนาคม และ  กันยายน 

54.2.2 หน่วยสนับสนุนทางการส่งก าลังชั้นเหนือตามล าดับรับทราบสถานภาพสิ่ง
อุปกรณ์ แล้วส่งรายงาน จ านวน 2 ชุด ให้กรมฝ่ายยุทธบริการภายใน 30 วันนับจากวันปิดรายงาน 

54.2.3  กรมฝ่ายยุทธบริการ ตรวจสอบสถานภาพสิ่งอุปกรณ์แล้วส่งรายงานให้ 
กองทัพบก จ านวน 1 ชุด เก็บไว้ 1 ชุด 

ข้อ 55  ประเภทเอกสาร เอกสารต่าง ๆ ที่ใช้ในการรายงานสถานภาพสิ่ง
อุปกรณ์ให้ถือเป็นเอกสาร "ลับ" 
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ตอนที่ 10 
ข้อก าหนดอื่น ๆ 

 

ข้อ 56 แบบพิมพ์ท่ีใช้ในระเบียบนี ้
การเบิก การยืม การโอน และการส่งคืน 

56.1  ทบ.400-006 ใบเบิก 
56.2  ทบ.400-007 ใบเบิกและส่งสิ่งอุปกรณ์ 
56.3  ทบ.400-007-1 ใบเบิก หรือใบส่งคืนสิ่งอุปกรณ ์
56.4  ทบ.400-008 ใบแจ้งการยกเลิก 
56.5  ทบ.400-013 ใบส่งคืน 
56.6  ทบ.400-014 ใบส่งคืนและส่งสิ่งอุปกรณ ์
56.7  ทบ.400-071 ใบติดตามใบเบิก 
56.8  ทบ.400-073 เอกสารการแจกจ่ายสิ่งอุปกรณ์ 
56.9  ทบ.400-074 ใบโอนสิ่งอุปกรณ์ 

             การเก็บรักษา 
56.10  ทบ.400-009 บัตรแสดงท่ีเก็บของ 
56.11  ทบ.400-010 ป้ายประจ าสิ่งอุปกรณ์ 

การควบคุม 
56.12  ทบ.400-002 ทะเบียนหลักฐานการส่งก าลัง 
56.13  ทบ.400-003 บัตรบัญชีคุม 
56.14  ทบ.400-003-2 บัตรบัญชีคุมสิ่งอุปกรณ์ใช้การไม่ได้ 
56.15  ทบ.400-003-3 บัตรบัญชีคุมสิ่งอุปกรณ์ถาวรคุมเป็นรายการ 
56.16  ทบ.400-003-4 บัญชีคุมสิ่งอุปกรณ์ถาวรคุมเป็นหน่วย 
56.17  ทบ4400-005 บัญชีสิ่งอุปกรณ์ของหน่วย 
56.18  ทบ.400-068 บัตรบัญชีคุมชิ้นส่วนซ่อมและสิ่งอุปกรณ์ใช้สิ้นเปลือง 

การส ารวจ 
56.19  ทบ.400-011 ใบส ารวจสิ่งอุปกรณ์ 
56.20  ทบ.400-011-1 ใบส ารวจท่ีเก็บ 
56.21  ทบ.400-012 ใบรายงานผลเปรียบเทียบการตรวจสอบ ยอดสิ่งอุปกรณ์ 

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

ข้อ 57  สิ่งอุปกรณ์ที่อยู่ในความรับผิดชอบหลายสายงาน 
57.1   องค์ประกอบ ส่วนประกอบ ชิ้นส่วน ฯลฯ 

57.1.1  ให้สายยุทธบริการซึ่งรับผิดชอบต่อสิ่งอุปกรณ์ส าเร็จรูปชนิดใด รวบรวม
องค์ประกอบ ส่วนประกอบ ชิ้นส่วน ฯลฯ ของสิ่งอุปกรณ์ส าเร็จรูปนั้นแจกจ่ายขั้นต้นให้แก่หน่วย
รับการสนับสนุน 
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57.1.2  ส่วนการแจกจ่ายทดแทน องค์ประกอบ ส่วนประกอบชิ้นส่วน ฯลฯ ให้สาย
ยุทธบริการท่ีรับผิดชอบเป็นผู้ด าเนินการ 

57.2  สิ่งอุปกรณ์ที่จัดเป็นชุด 
57.2.1  ให้สายยุทธบริการท่ีรับผิดชอบต่อสิ่งอุปกรณ์ท่ีจัดเป็นชุดรวบรวม

ส่วนประกอบของชุดแจกจ่ายขั้นต้นให้แก่หน่วยท่ีรับการสนับสนุน 
57.2.2 ส่วนการแจกจ่ายทดแทนส่วนประกอบชุดให้สายยุทธบริการผู้รับผิดชอบเป็น

ผู้ด าเนินการ 
ข้อ 58  อ านาจในการวางระเบียบปลีกย่อย ให้กรมฝ่ายยุทธบริการและกรมฝ่ายกิจการ

พิเศษ ออกระเบียบปลีกย่อยได้โดยไม่ขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้ 
 

ประกาศ   ณ   วันท่ี   30   ธันวาคม   2534 
 
(ลงชื่อ) พลเอก  สุจินดา  คราประยูร 

( สุจินดา  คราประยูร ) 
ผู้บัญชาการทหารบก 

กรมส่งก าลังบ ารุงทหารบก 
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ระเบียบกองทัพบก 
วาดวยการสงและรับส่ิงอุปกรณ 

พ.ศ. ๒๕๕๒ 
 

เพื่อใหการสงและรับส่ิงอุปกรณดําเนินไปสมความมุงหมายของทางราชการ จึงกําหนดระเบียบนี้
ข้ึนไวเพื่อแสดงถึง ความรับผิดชอบและกรรมวิธีในการสงและรับส่ิงอุปกรณ ระหวางท่ีตั้งการสง
กําลังสงกับหนวยใช ไวดังนี้  
ขอ ๑ ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบกองทัพบกวาดวยการสงและรับส่ิงอุปกรณ พ.ศ.๒๕๕๒“ 
ขอ ๒ ระเบียบนี้ใหใชบงัคับตัง้แตบดันี้เปนตนไป 
ขอ ๓ ใหยกเลิกระเบียบกองทัพบก วาดวยการรับและสงส่ิงอุปกรณ พทุธศักราช ๒๕๐๐ 
ขอ ๔ ใหเจากรมสงกําลังบาํรุงทหารบกเปนผูรักษาการตามระเบียบนี้ และอํานาจในการกําหนด
ระเบียบปลีกยอยเพื่อความสะดวกในการปฏิบัติให กรมฝายยุทธบริการ หรือกรมฝายกจิการพิเศษ ท่ี
รับผิดชอบในส่ิงอุปกรณ กําหนดระเบียบปลีกยอยโดยพิจารณารวมกบักรมสงกําลังบํารุงทหารบก 
     บรรดาระเบียบ คําส่ัง และคําช้ีแจงอ่ืนใดใดในเร่ืองการสงและรับส่ิงอุปกรณท่ีไดกาํหนดไวแลว
ในระเบียบนี้ หรือซ่ึงขัดหรือแยงกับระเบียบนี้ ใหใชระเบียบนี้แทน 
 

หมวด ๑ 
กลาวท่ัวไป 

ขอ ๕ คําจํากัดความ 
๕.๑ การสงและรับส่ิงอุปกรณ หมายถึง การสงไป การสงกลับ และการรับส่ิงอุปกรณระหวางหนวย
สง หนวยทหารขนสง และหนวยรับ 
๕.๑.๑ การสงไป หมายถึง การสงส่ิงอุปกรณในลักษณะหนึ่ง ดังนี ้
๕.๑.๑.๑ การสงส่ิงอุปกรณจากทาเรือไปยงัคลังสายงาน 
๕.๑.๑.๒ การสงส่ิงอุปกรณระหวางคลังสายงาน 
๕.๑.๑.๓ การสงส่ิงอุปกรณจากคลังสายงานไปยังคลังสวนภูมิภาคหรือคลังกองบัญชาการชวยรบ
หรือหนวยสนบัสนุน โดยตรง หรือหนวยใช 
 
 
 
 
 
 



 
๕.๑.๑.๔ การสงส่ิงอุปกรณ จากคลังกองบัญชากากรชวยรบ คลังสวนภมิูภาค ไปยังหนวยสนับสนนุ
โดยตรงหรือหนวยใช 
๕.๑.๑.๕ การสงส่ิงอุปกรณ จากหนวยสนบัสนุนโดยตรงไปยังหนวยใช 
๕.๑.๒ การสงกลับ หมายถึง การปฏิบัติอันเปนทางตรงกนัขามกับการสงไป 
๕.๒ หนวยสง 
๕.๒.๑ ในการสงไป”หนวยสง”หมายถึงคลังสายงาน คลังกองบัญชาการชวยรบ คลังสวนภูมิภาค
และหนวยสนบัสนุนโดยตรง ซ่ึงมีหนาท่ีแจกจายส่ิงอุปกรณตามสายการสงกําลัง 
๕.๒.๒ในการสงกลับ”หนวยสง”หมายถึงหนวยใชสนับสนุนโดยตรง คลังสวนภูมิภาค คลัง
กองบัญชาการชวยรบ คลังสายงาน ซ่ึงมีหนาท่ีในการสงกลับส่ิงอุปกรณตามสายการสงกลับ 
๕.๓หนวยทหารขนสง หมายถึงหนวยใดๆ ของทหารขนสง ซ่ึงรวมท้ังหนวยสํานักงาน หนวย
ปฏิบัติการ  และหนวยกําลังทหาร 
๕.๔ สํานักงานขนสง หมายถึง สํานักงานทหารขนสง ซ่ึงจัดไวในอัตราของกรมการขนสงทหารบก 
คลังสายงาน กองบัญชาการชวยรบ มณฑลททหารบก จังหวัดทหารบก หรือหนวยทหารใดๆ ท่ีมี
อัตราสํานักงานขนสงระบุไว เพื่อทําหนาท่ีท้ังปวงเกีย่วกับการเคล่ือนยายกําลังพลและส่ิงอุปกรณ 
ในกรณีท่ียังมิไดบรรจุกําลังเจาหนาท่ีของสํานักงานขนสงประจําหนวยใดดังกลาวขางตน ใหผู
บังคับหนวยนัน้จักเจาหนาท่ีภายในหนวยของตนทําหนาท่ีแทนสํานักงานขนสงจนกวาจะบรรจุ
กําลังเจาหนาที่สํานักงานขนสงนั้นๆ หากไมสามารถดําเนินการไดในคร้ังคราวใด ใหหนวยทหาร
ขนสงใกลเคียงใหความ 
สนับสนุน  สํานักวานขนสงแบงออกตามภารกิจ ดังนี ้
๕.๔.๑ สํานักงานขนสงขางตน  หมายถึง สํานักวานขนสงซ่ึงผูดําเนินการขนสงส่ิงอุปกรณจาก
ตําแหนงท่ีส่ิงอุปกรณืตั้งอยู ไปยังสํานักงานขนสงปลายทาง หรือ หนวยรับ 
๕.๔.๒ สํานักงานขนสงปลายทาง หมายถึง สํานักงานขนสงซ่ึงเปนผูดําเนินการรับส่ิงอุปกรณ ท่ี
สํานักงานขนสงตนทางสงมา แลวสงตอไปถึงท่ีหมายปลายทาง 
 
 
 
 
 
 
 

 



๕.๕หนวยรับ 
๕.๕.๑ในการสงไป”หนวยรับ” หมายถึง คลังสายงาน คลังกองบัญชาการชวยรบ คลังสวนภูมิภาค 
หนวยสนับสนุนโดยตรง และหนวยใชซ่ึงมีหนาท่ีรังส่ิงอุปกรณตามท่ีหนวยสงจัดมาตามสายการสง
กําลัง 
๕.๕.๒ในการสงกลับ”หนวยรับ”หมายถึง หนวยสนับสนุนโดยตรง คลังสวนภูมิภาค คลัง
กองบัญชาการชวยรบ คลังสายงาน ซ่ึงมีหนาท่ีรับส่ิงอุปกรณ ตามท่ีหนวยสงจัดสงมาตามสายการ
สงกําลัง 
๕.๖คลังสายงาน หมายถึงคลังกรมฝายยุทธบริการ หรือ กรมฝายกิจการพิเศษท่ีรับผิดชอบในส่ิง
อุปกรณไดจัดต้ังข้ึน เพื่อสงกําลังส่ิงอุปกรณตามชนิด และประเภทท่ีไดรับมอบหมาย 
๕.๗คลังกองบัญชาการชวยรบ หมายถึง คลังซ่ึงกองบัญชาการชวยรบไดจัดต้ังข้ึน เพื่อทําหนาท่ีสง
กําลังส่ิงอุปกรณอันจําเปนสําหรับสนับสนุนหนวยตางๆในพื้นท่ีรับผิดชอบตามท่ีกองทัพบก
กําหนด 
๕.๘คลังสวนภูมิภาค หมายถึง คลังมณฑลทหารบก หรือคลังจังหวัดทหารบกซ่ึงจดัต้ังข้ึนเพื่อทํา
หนาท่ีสงกําลังส่ิงอุปกรณอันจําเปนสําหรับสนับสนุนหนวยใชตางๆ ในพ้ืนท่ีรับผิดชอบตามท่ี
กองทัพบกกําหนด 
๕.๙หนวยสนบัสนุนท่ัวไป หมายถึง หนวยท่ีมีภารกจิสนับสนุนทางดานการสงกําลังบํารุงตอ 
๕.๙.๑หนวยในอัตราการจัดของหนวยระดบักองทัพภาค 
๕.๙.๒หนวยในพนท่ีไดรับมอบหมายใหสนับสนุน 
๕.๑๐ หนวยสนับสนุนโดยตรง หมายถึง หนวยท่ีมีภารกจิสนับสนุนทางดานการสงกําลังบํารุงตอ 
๕.๑๐.๑หนวยในอัตราการจดัของหนวยระดับกองพลข้ึนไป 
๕.๑๐.๒หนวยในพนท่ีไดรับมอบหมายใหสนับสนุน 
๕.๑๑ หนวยใช หมายถึง หนวยซ่ึงมีหนาท่ีในการเบิก-รับ และเก็บรักษาส่ิงอุปกรณเพื่อใชในหนวย
ของตนเอง และใหถือหนวยขนาดกองพันหรือเทียบเทาข้ึนไป รวมท้ังหนวยซ่ึงปฏิบัติการเปนอิสระ
ดวย 
๕.๑๒ผูเบิก หมายถึง ผูมีอํานาจเบิกส่ิงอุปกรณตามท่ีผูบังคบบัญชามอบหมาย 
๕.๑๓ ผูส่ังจาย หมายถึง ผูท่ีมอํานาจอนุมัติในการจายส่ิงอุปกรณตามที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย 
๕.๑๔ เอกสาร หมายถึง เอกสารท้ังปวงท่ีเกี่ยวของในการสงอและรับส่ิงอุปกรณซ่ึงกําหนดข้ึนเพือ่
ใชกับระเบียบนี้ โดยจําแนกออกเปนดังนี้ คือ 
 
 
 
 



๕.๑๔.๑ ใบเบิกส่ิงอุปกรณประเภท ๑,๓,๒-๔(ทบ.๔๐๐–๐๐๖) หมายถึงเอกสารซ่ึงแสดงการขอเบิก
ส่ิงอุปกรณของหนวยรับ โดยใชเบิกส่ิงอุปกรณในใบเบิกชุดเดียวกนัไดหลายรายการ และถือเปน
หลักฐานทางบัญชีระหวางหนวยรับกับคลังสง 
๕.๑๔.๒ ใบเบิกและสงส่ิงอุปกรณ(ทบ.๔๐๐–๐๐๗)หมายถึง เอกสารซ่ึงขอเบิกและส่ิงอุปกรณของ
หนวยรับ โดยใชเบิกและส่ิงอุปกรณในใบเบิกชุดเดยีวกันไดหลายรายการและถือเปนหลักฐานทาง
บัญชีระหวางหนวยรับกับคลังสง 
๕.๑๔.๓ใบเบิกหรือสงคืนอุปกรณ (ทบ.๔๐๐–๐๐๗-๑) หมายถึงเอกสารซ่ึงแสดงการขอเบิกหรือ
สงคืนส่ิงอุปกรณของหนวยรับโดยใชเบิกหรือสงคืนส่ิงอุปกรณในใบเบิกชุดเดยีวกันไดหลาย
รายการ และถือเปนหลักฐานทางบัญชีระหวางหนวยรับกับคลังสง 
๕.๑๔.๔ใบสงคืนและส่ิงอุปกรณ(ทบ.๔๐๐–๐๑๔) หมายถึงเอกสารซ่ึงแสดงความประสงคในการ
สงส่ิงอุปกรณกลับตามสายการสงกลับโดยถือเปนหลักฐานทางบัญชีระหวางหนวยรับกับคลังสง 
๕.๑๔.๕ ใบรายการส่ิงอุปกรณในหีบหอ(ทบ.๔๐๐–๐๒๑)หมายถึง เอกสารซ่ึงหนวยสงงไดจดัทํา
ข้ึนเพื่อแสดงรายการและจํานวนส่ิงอุปปกรณท่ีบรรจุไวในหีบหอนั้น 
๕.๑๔.๖ ใบขอการขนสง (ทบ.๔๖๑–๐๐๒) หมายถึง เอกสารซ่ึงแสดงความประสงคเพื่อใหหนวย
ทหารขนสงดาํเนินการเคล่ือนยายกําลังพลและส่ิงอุปกรณได 
๕.๑๔.๗ ใบตราสง (ทบ.๔๖๑–๐๐๓) หมายถึง เอกสารซ่ึงสํานักงานขนสงจัดทําข้ึนเพือ่เปน
หลักฐานรับมอบวิ่งอุปกรณท่ีสํานักงานขนงรับไป และรับวาจะทําการขนสงส่ิงอุปกรณใหตาม
รายการซ่ึงปรากฏในใบตราสง นอกจากนั้นยังเปนหลักฐานท่ีสํานักงานขนสงใชในการสงมอบส่ิง
อุปกรณใหแกหนวยรับ โดยปรกติใบตราสงยอมจัดทําข้ึนโดนอาศัยใบขอการขนสงเปนมูลฐาน 
๕.๑๔.๘ ใบกาํกับส่ิงอุปกรณประจําพาหนะ(ทบ.๔๖๑–๐๐๔ปหมายถึงเอกสารซ่ึงหนวยปฏิบัตกิาร
ขนสงจําดทําข้ึนเพื่อประกอบใบตราสง เพื่อแสดงจํานวนส่ิงอุปกรณบนยานพาหนะแตละคันตาม
ความเหมาะสม  
๕.๑๕ การปฏิบัติตอส่ิงอุปกรณโพนทะเล หมายถึง การรับส่ิงอุปกรณจากตางประเทศ และการสง
ส่ิงอุปกรณไปนอกประเทศ 
 
 
 
 
 
 
 
 



หมวด ๒ 
การสงไป 

ขอ ๖ กรรมวิธีในการเบิกจาย 
๖.๑ หนวยรับ ทําใบเบิกและส่ิงอุปกรณข้ึน ๔ ฉบับ ฉบับท่ี ๔ เก็บไวเพือ่ตรวจสอบและถือเปฯ
หลักฐานของหนวในระหวางรอรับส่ิงอุปกรณ สวนอีก ๓ ฉบับ ใหสงไปยังหนวยสง 
๖.๒ หนวยสง 
๖.๒.๑ รับใบเบิกและส่ิงอุปกรณ ๓ ฉบับ ท่ีหนวยรับสงมา (ฉบับท่ี ๑,๒) 
๖.๒.๒ ตรวจสอบใบเบิก 
๖.๒.๓ นําเสนอผูส่ังจายเพื่ออนุมัติ 
๖.๒.๔ สงใบเบิกและส่ิงอุปกรณฉบับท่ี ๒ ซ่ึงไดรับอนุมัติไปกับส่ิงอุปกรณ หรือลวงหนา ฉบับท่ี 
และฉบับท่ี ๓ ซึงจะเก็บไวเปนหลักฐานของหนวยสง 
๖.๒.๕ หากเจาหนาทีของหนวยมารับส่ิงอุปกรณเอง ใหลงช่ือไวในใบเบิกและส่ิงอุปกรณฉบับท่ี ๑ 
และฉบับท่ี ๓ ซ่ึงจะเก็บไวเปนหลักฐานของหนวยสง  
๖.๓ แบบและวิธีการเขียนใบเบิกและสงส่ิงอุปกรณ 
๖.๓.๑ ประเภท ๑,๒,๓ และ๔ (แบบและวธีิเขียนดู ผนวก ก) 
๖.๓.๒ ประเภท ๕ (แบบและวิธีเขียนดู ผนวก ข) 
ขอ ๗ กรรมวิธีในการสงและรับส่ิงอุปกรณ 
๗.๑ การปฏิบัติของหนวยสง 
๗.๑.๑ในกรณท่ีีหนวยสงส่ิงอุปกรณใหหนวยรับโดยผานหนวยทหาร 
๗.๑.๑.๑ ใหหนวยสงใบเบิกและส่ิงอุปกรณ หรือใบสงคืนและสงส่ิงอุปกรณ ซ่ึงจะตองสงไปให
หนวยรับลวงหนา หรือสงไปพรอมกับส่ิงอุปกรณนั้นแนบไปพรอมกบัใบขอการสง(แบบและวิธี
เขียนดูผนวก ค) และใหสํานักงานขนสงจัดสงไปใหหนวยรับตอไปโดยจะสงไปลวงหนาหรือ
พรอมกับส่ิงอุปกรณก็ไดิ้ แลวแตความเหมาะสมแลวแตกรณีการโอนและการแจกจายโดยอัตโนมัติ 
อาทิ การปลดเปล้ืองการคางจาย การายตามอัตราแบงมอบ เปนตน ใหหนวยอางถึงท่ีของเอกสารที่
หนวยอนุมัตไิวในแบบการขอการขนสง 
๗.๑.๑.๒ ทําใบรายการส่ิงอุปกรณในหีบหอข้ึน  ๓ ฉบับ (แบบและวธีิการเขียนดูผนวก ง) เก็บไวท่ี
หนวยสง ๑ ฉบับ อีก ๒ ฉบับ บรรจุไปกับหีบหอพรอมกบัส่ิงอุปกรณ หากไมสามารบรรจุไวในหบี
หอได ใหผูกมดัไวกับส่ิงอุปกรณ เวนส่ิงอุปกรณท่ีมีรายการเดียวซ่ึงมีปายแสดงชนดิและจํานวนไว
ภายในหีบหอนั้นแลว 
 
 
 



๗.๑.๑.๓ จัดการบรรจุส่ิงอุปกรณตามระเบียบกองทัพบก วาดวยการทําหีบหอและเคร่ืองหมายเพ่ือ
การขนสงส่ิงอุปกรณ  
๗.๑.๑.๔ ทําใบขอการขนสงข้ึน ๓ ฉบับ  
๗.๑.๑.๔.๑ เกบ็ไวท่ีหนวยสง ๑ ฉบับ 
๗.๑.๑.๔.๒ อีก ๒ ฉบับ สงไปยังสํานักงานขนสงตนทางซ่ึงสนับสนุนหนวยสงนั้น 
๗.๑.๑.๔.๓ ในกรณีท่ีมีความเรงดวนเปนพิเศษอาจขอการขนสงดวยเคร่ืองมือส่ือสารท่ีเหมาะสม  
โดยแจงรายละเอียดพอท่ีสํานักงานขนสงปฏิบัติไดแลวจึงยืนยันดวยการขอใบสงตามไปภายใน  
๔๘ ช่ัวโมง 
๗.๑.๑.๔.๔ ใบขอการขนสงเพื่อสงส่ิงอุปกรณอันตรายไวเพลิง ใหหนวยสงประทับตราวา 
“อันตรายไวเพลิง”ดวยอักษรสีแดง ขนาด ๒ เซนติเมตร ไวท่ีดานหลัง 
๗.๑.๑.๔.๕ มอบส่ิงอุปกรณืใหกับสํานกังานขนสงตนทางโดยรับใบตราสงไวแทนส่ิงอุปกรณท่ี
สํานักงานขนสงรับไป 
๗.๑.๑.๕ แจงขาวสารการสงส่ิงอุปกรณคร้ังคราวน้ัน ใหหนวยรับทราบลวงหนา 
๗.๑.๑.๖ ทําสถิติการสงส่ิงอุปกรณคร้ังคราวน้ัน 
๗.๑.๒ ในกรณีท่ีหนวยรับมารับส่ิงอุปกรณจากหนวยสงเอง 
๗.๑.๒.๑ แจงใหหนวยรับทราบกําหนดวนัท่ีจะมาสรับส่ิงอุปกรณ 
๗.๑.๒.๒ จายส่ิงอุปกรณพรอมท้ังหลักฐานท่ีเกี่ยวของใหแกหนวยรับ 
๗.๑.๒.๓ ทําสถิติการสงส่ิงอุปกรณคร้ังคราวน้ัน 
๗.๒ การปฏิบัติของสํานักงานขนสง 
๗.๒.๑ สํานักงานขนสงตนทาง เม่ือสํานักงานขนสงตนทางไเรับการขอใบขอการขนสงจากหนวย
สงเพื่อทําการสงส่ิงอุปกรณ ใหปฏิบัติดังนี ้ 
๗.๒.๑.๑ เม่ือพรอมท่ีจะทําการขนสงไดเม่ือใด จะไดแจงกําหนดเวลาท่ีจะสงพาหนะมายังหนวยสง 
และรายละเอียดท่ีจําเปนอ่ืนๆ ใหทราบ 
๗.๒.๑.๒ ทํา”ใบตราสง” ข้ึน ๕ ฉบับ (แบบและวิธีการเขียนดูผนวก จ)  
๗.๒.๑.๒.๑ ฉบับท่ี ๑ สํานักงานขนสงตนทางเก็บไวเปนหลักฐาน 
๗.๒.๑.๒.๒ ฉบับท่ี ๒ มอบใหหนวยสงไวแทนส่ิงอุปกรณท่ีรับไป 
 
 
 
 
 
 



๗.๒.๑.๒.๓ ฉบับท่ี ๓,๔และ ๕ สงไปยังสํานักงานขนสงปลายทาง และใหสํานกังานขนสง
ปลายทางนําไปใหหนวยรับลงนามในขณะสงมอบอุปกรณท้ัง ๓ ฉบับ ฉบับท่ี ๓ สํานักงานขนสง
ปลายทางเก็บไวเปนหลักฐาน ฉบับท่ี ๔ หนวยรับเก็บไวเปนหลักฐาน และฉบับท่ี ๕ สงกลับทายัง
สํานักงานขนสงตนทาง 
๗.๒.๑.๓ หากทําการขนสงรวมกับเหลาทัพอ่ืน หรือหนวยอ่ืนๆนอกจากกองทัพบก ใหทําใบตราสง
เพิ่มข้ึนอีกตามความจําเปน 
๗.๒.๑.๔ การสงส่ิงอุปกรณอันตรายไวเพลิง ใหสํานักงานขนสงตนทางประทับตราใบสงทุกฉบับ
วา”อันตรายไวเพลิง”ดวยอักษรสีแดงขนาด ๒ เซนติเมตร 
๗.๒.๑.๕ ในกรณีท่ีหนวยปฏิบัติการขนสงตองทําการขนสงส่ิงอุปกรณจํานวนมาก และเพื่อความ
สะดวกในการตรวจสอบหีบหอ ใหหนวยปฏิบัติการขนสงใชใบกํากับส่ิงอุปกรณประจําพาหนะ
มากัใบตราสงตามความจําเปน(แบบและวิธีเขียนดูตามผนวก ฉ) 
๗.๒.๑.๖ ดําเนินการขนสงส่ิงอุปกรณตามประเภทการขนสงท่ีเหมาะสม 
๗.๒.๑.๗ ทําสถิติการสงส่ิงอุปกรณคร้ังคราวน้ัน 
๗.๒.๒ สํานักงานขนสงปลายทาง 
๗.๒.๒. เตรียมการในเร่ืองการรับมอบส่ิงอุปกรณจากหนวยทหารขนสง หรือเจาหนาท่ีขนสง
พาณิชย 
๗.๒.๒.๑.๒ แจงใหหนวยรับทราบถึงจํานวนส่ิงอุปกรณและวนั เวลาท่ีจะมาถึง 
๗.๒.๒.๑.๓ เตรียมแรงงานและเคร่ืองมือในการยกขน 
๗.๒.๒.๒ เม่ือส่ิงอุปกรณมาถึงตําบลขนถาย 
๗.๒.๒.๒.๑ รับเอกสารท่ีเกี่ยวของกับเจาหนาท่ีขนสงพาณิชย 
๗.๒.๒.๒.๒ รับมอบส่ิงอุปกรณกับเจาหนาท่ีขนสงพาณิชย 
๗.๒.๒.๒.๓ ขนถายส่ิงอุปกรณจากพาหนะของการขนสงพาณิชย สูพาหนะของหนวยปฏิบัตกิาร
ขนสง 
๗.๒.๒.๒.๔ ขนสงส่ิงอุปกรณไปยังหนวยรับ 
๗.๒.๒.๓ เม่ือส่ิงอุปกรณมาถึงหนวยรับ สงมอบส่ิงอุปกรณไปยังหนวยรับ ณ ท่ีตั้งหนวยรับ และ
ปฏิบัติตามกรรมวิธีซ่ึงกลาวไวในขอ ๗.๒.๒.๑.๓ 
๗.๒.๒.๔ จัดการเก่ียวกับการเดินทางของสารวัตรทหารหรือเจาหนาท่ีกํากับทางเทคนิค(ถามี) 
๗.๒.๒.๕ทําสถิติการสงส่ิงอุปกรณคร้ังคราวน้ัน 
๗.๓ การปฏิบัติของหนวยรับ 
๗.๓.๑ ใบเบิกและใบสง รับมอบส่ิงอุปกรณจากสํานกังานขนสง  
๗.๓.๑.๑ หนวยรับอาจไดรับ 
๗.๓.๑.๑.๑ ใบเบิกและส่ิงอุปกรณฉบับท่ี ๒ ซ่ึงหนวยสงสงมาลวงหนาแลว 



๗.๓.๑.๑.๒ ขาวสารการสงส่ิงอุปกรณซ่ึงหนวยสงแจงมา 
๗.๓.๑.๑.๓ ขาวสารแดง วัน เวลา ท่ีส่ิงอุปกรณจะมาถึงซ่ึงสํานักงานขนสงปลายทาง 
จะแจงใหทราบ 
๗.๓.๑.๒ รับมอบจํานวนหบีหอส่ิงอุปกรณ จากสํานกังานขนสงปลายทางและลงช่ือรับในใบตรา
สงท้ัง ๓ ฉบับและเก็บฉบับท่ี ๔ ไวเปนหลักฐาน 
๗.๓.๑.๓ การตรวจรับส่ิงอุปกรณภายในหีบหอ ใหจัดต้ังกรรมการตรวจรับส่ิงอุปกรณข้ึน ๓ นาย 
โดยมีนายทหารสัญญาบัตร อยางนอย ๒ นาย และควรมีเจาหนาท่ีสายงานยุทธบริการ หรือ
เจาหนาท่ีสายงานกิจการพิเศษ ท่ีเกีย่วของเขารวมดวย 
๗.๓.๑.๔ เม่ือคณะกรรมการไดตรวจและลงนามรับรองในใบเบิกและส่ิงอุปกรณแลว ใหมอบส่ิง
อุปกรณใหเจาหนาท่ีผูรับ 
๗.๓.๑.๕ เจาหนาท่ีผูรับ รับมอบและลงนามในใบเบิกและสงส่ิงอุปกรณ 
๗.๓.๑.๖ในการรับจะตองนําใบเบิกและส่ิงอุปกรณของหนวยฉบับท่ี ๔ มาตรวจสอบกบัใบเบิกส่ิง
อุปกรณฉบับที่ ๒ หากจํานวนไมตรงกันใหบันทึกไวในใบเบิกและส่ิงอุปกรณฉบับที่ ๔ และใชใบ
เบิกและส่ิงอุปกรณฉบับท่ี ๔ ประกอบการรายงานตามสายการบังคับบัญชา 
๗.๓.๑.๗ เก็บใบเบิกและส่ิงอุปกรณฉบับที่ ๒ ไวเปนหลักฐานของหนวย 
๗.๓.๑.๘ ทําสถิติการสงส่ิงอุปกรณคร้ังคราวน้ัน 
๗.๓.๒ ในกรณีท่ีหนวยรับไปรับส่ิงอุปกรณ ณ ท่ีตั้งหนวยสง 
๗.๓.๒.๑ สอบใบเบิกและส่ิงอุปกรณฉบับที่ ๔ กับฉบับท่ี๑,๒ และ ๓ ท่ีหนวยสง 
๗.๓.๒.๒ รับส่ิงอุปกรณจากหนวยสง 
๗.๓.๒.๓ ลงนามรับส่ิงอุปกรณในใบเบิกและสงส่ิงอุปกรณฉบับท่ี ๑ และ ๓  
๗.๓.๒.๔ รับใบเบิกและสงส่ิงอุปกรณฉบับท่ี ๒ ไวเปนหลักฐานของหนวยรับ 
๗.๓.๒.๕ ขนส่ิงอุปกรณมายังหนวยรับ 
๗.๓.๒.๖ ทําสถิติการสงส่ิงอุปกรณคร้ังคราวน้ัน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ขอ ๘ กรรมวิธีในการสงมอบเอกสาร 
๘.๑ เม่ือหนวยสงมีความประสงคจะสงเอกสารท่ีเกี่ยวกบัการสงส่ิงอุปกรณในคร้ังคราวน้ันไปให
หนวยรับ ใหมอบเอกสารกับเจาหนาท่ีสํานกังานขนสงตนทางเจาหนาท่ีสํานักงานขนสงท่ีเกี่ยวของ
จะตองสงมอบเอกสารนั้นตอไปจนถึงหนวยรับ 
๘.๒ หากมีการขนสงส่ิงอุปกรณโดยการขนสงพาณิชย ใหเจาหนาท่ีสํานักงานขนสงตนทางมอบ
เอกสารในการขรสงส่ิงอุปกรณท้ังส้ินในคร้ังคราวน้ันๆใหแกเจาหนาท่ีควบคุมพาหนะของกรมกาน
ขนสงพาณิชยนั้นๆ เพื่อนําไปยังสถานีปลายทาง ทังนี้ กองทัพบกจะเปนผูตกลงรายละเอียดกับการ
ขนสงพาณิชยนั้นเปนรายๆไป 
๘.๓สํานักงานขนสงปลายทางหรือหนวยรับ จะตองขอรับเอกสารจากเจาหนาท่ีการขนสงพาณิชย 
ณ สถานีปลายทาง หากสํานกัขนสงปลายทางเปนผูรับเอกสารนี้จะตองนําไปมอบใหหนวยรับ 
ตอไป 
ขอ ๙ การบรรทุกและการยึดตรึง 
๙.๑ การขนข้ึน เม่ือสํานักงานขนสงตนทางสงพาหนะไปรับส่ิงอุปกรณจากหนวยสง ใหหนวยสง
ดําเนินการขนสงส่ิงอุปกรณข้ึนบนพาหนะภายใตการกํากับการของเจาหนาท่ีปฏิบัติการขนสงกับ
ใหเจาหนาท่ีสํานักงานขนสงสงตรวจสภาพหีบหอ หากเหน็วาไมรัดกุมเพียงพอกใ็หหนวยสงจักการ
แกไขเสียใหม สวนการยดึตรึงนั้นใหเปนเจาหนาท่ีสํานักงานขนสง 
๙.๒ การขนถาย ระหวางการขนสงส่ิงอุปกรณเมือจําเปนท่ีจะตองเปล่ียนประเภทการขนสงหรือเป
ลียนพาหนะ ใหหนวยทหารขนสงดําเนินการขนถายส่ิงอุปกรณนัน้จนเปนท่ีเรียบรอย 
๙.๓ การขนลง เม่ือหนวยปฏิบัติการขนสงนําพาหนะท่ีบรรทุกส่ิงอุปกรณไปถึงหนวยรับแลวให
เจาหนาท่ีหนวยสํานักงานขนสงปลดเคร่ืองยึดตรึงออก และใหหนวยรับดําเนินการขนส่ิงอุปกรณลง
จากพาหนะ ภายใตการกํากบัของเจาหนาท่ีปฏิบัติการขนสง 
๙.๔ การกํากับการ ในกรณีท่ีหนวยสงพิจารณษเห็นวาการสงส่ิงอุปกรณใดควรกํากับการทางเทคนิค 
ก็ใหหนวยสงเจาหนาท่ีกํากับการตามความจําเปน และใหสํานักงานขนสงจดการเกีย่วกับการ
เดินทางให 
๙.๕ การวาจาง ในการขนข้ึน และขนลง หากไมมีเคร่ืองมือยกข้ึนหรือแรงงาน หรือส่ิงงอุปกรณมี
ลักษณะหรือจาํนวนเกินขีดความสามารถของเคร่ืองมือยกขน หรือแรงงานท่ีมีอยู ใหหนวยท่ี
รับผิดชอบในการขนข้ึน ขนถายและขนลง วาจางเคร่ืองมือยกขนหรือแรงงานเพ่ือดําเนินกรดังกลาว 
แลวไดตามความเหมาะสม ท้ังนี้ใหอยูในดุลพินิจของหวัหนาหนวยรับผิดชอบนั้นๆ 
 
 
 
 



หมวด ๓ 
การสงกลับ 

ขอ ๑ กรรมวิธีในการสงกลับ 
๑๐.๑ หนวยสง 
๑๐.๑.๑ หนวยสงทําใบสงคืนและส่ิงอุปกรณ ๔ ฉบับ (แบบและวิธีการเขียนใบสงคืนและส่ิง
อุปกรณ ดูผนวก ช) 
๑๐.๑.๒ ฉบับท่ี ๔ เก็บไวเปนหลักฐานของหนวย 
๑๐.๑.๓ ฉบับท่ี ๑,๒,๓ สงไปลวงหนาหรือพรอมกับส่ิงอุปกรณ  
๑๐.๒ หนวยรับ 
๑๐.๒.๑ การตรวจรับส่ิงอุปกรณท่ีใชราชการได  
๑๐.๒.๑.๑ เจาหนาท่ีบัญชีคุมของหนวย เม่ือไดรับใบสงคืนและส่ิงอุปกรณท้ัง ๓ ฉบับแลว จะตอง
ตรวจรายการและจํานวนในใบสงคืนและส่ิงอุปกรณกับหลักฐานประกอบการสงคืน เม่ือตรวจแลว
ใหสงไปยังเจาหนาท่ีตรวจสภาพตอไป 
๑๐.๒.๑.๒ เจาหนาท่ีตรวจสภาพ เม่ือตรวจสภาพส่ิงอุปกรณแลวเห็นวาเปนส่ิงอุปกรณใชราชการได 
ก็ใหลงช่ือในใบรับรองในใบสงคืนและส่ิงอุปกรณท้ัง ๓ ฉบับ แลวสงไปยังเจาหนาท่ีเก็บรักษา 
๑๐.๒.๑.๓ เจาหนาท่ีเก็บรักษาตรวจรับส่ิงอุปกรณ ลงรายการในชอง”รับจริง” และลงช่ือรับรองท้ัง 
๓ ฉบับ แลวนาํเสนอผูมีอํานาจอนุมัติ เพื่อลงช่ืออนุมัติ และใหแยกประเภท ดังน้ี 
๑๐.๒.๑.๓.๑ ฉบับท่ี ๑ เก็บไวท่ีเจาหนาท่ีบัญชีคุมเพื่อเปนหลักฐานทางบัญชี 
๑๐.๒.๑.๓.๒ ฉบับท่ี ๒ สงกลับไปยังหนวยสง 
๑๐.๒.๑.๓.๓ ฉบับท่ี ๓ เก็บไวท่ีเจาหนาท่ีรักษา 
๑๐.๒.๒ การตรวจรับส่ิงอุปกรณท่ีใชในราชการไมได คงปฏิบัติเชนเดียวกับ ขอ ๑๐.๒.๑ เวนแต
เจาหนาท่ีตรวจสภาพของหนวยรับไดพจิารณาแลวเห็นวาชํารุดใชราชการไมไดใหบันทึกความเหน็
สภาพการชํารุดประกอบกับรายการของหนวยสงท่ีเสนอมา 
ขอ ๑๑ กรรมวธีิในการสงและรับส่ิงอุปกรณ การสงและการสงมอบเอกสาร 
การบรรทุกและการยดึตรึงคงปฏิบัติเชนเดยีวกับการสงไปมุกประการ 
 
 
 



หมวด ๔ 
การติดตอส่ือสาร 

ขอ ๑๒ การตดิตอส่ือสาร 
๑๒.๑ หนวยสง เม่ือสํานักงานขนสงตนทางไดรับส่ิงอุปกรณจากหนวยสงแลวหนวจยสงจะตอง
ติดตอส่ือสารใหหนวยรับทราบถึงจํานวนส่ิงอุปกรณ วนั เวลา และส่ิงท่ีสงมอบใหแกสํานักงาน
ขนสงในโอกาสแรกท่ีกระทําได 
๑๒.๒ สํานักงานขนสงตนทาง เม่ือสํานักงานขนสงตนทางทราบแนชัดวา จะสงส่ิงอุปกรณไปดวย
ประเภทใดแลว ใหสํานักงานขนสงตนทางแจงประเภทการขนสง วัน เวลา สถานีตนทาง และสถานี
ปลายทาง ใหแกสํานักงาขนสงปลายทางทราบลวงหนาในโอกาสท่ีกระทําได 
๑๒.๓ สํานักงานขนสงปลายทาง เม่ือสํานักงานขนสงปลายทางไดรับมองส่ิงอุปกรณท่ีสํานักงาน
ขนสงตนทางไดสงไปใหแลว ใหสํานักงานขนสงปลายทางตอบรับมายังสํานักงานขนสงตนทางใน
โอกาสแรกท่ีกระทําได 
๑๒.๔ หนวยรับ เม่ือหนวยรับไดรับส่ิงอุปกรณจากสํานกังานขนสงปลายทางแลว ใหตอบรับมายงั
หนวยสงในโอกาสแรกท่ีกระทําได 
๑๒.๕ หากสํานักงานขนสงปลายทางหรือหนวยรับไดรับการติดตอเกีย่วกับการสงส่ิงอุปกรณ
ลวงหนา จากสํานักงานขนสงตนทางหรือหนวยสง ใหตางหนวยตางแจงกนัและกนั 
 

หมวด  ๕ 
ความรับผดิชอบ 

ขอ ๑๓ ความรับผิดชอบ 
๑๓.๐ ท่ัวไป  
๑๓.๑.๑ หนวยสง รับผิดชอบการบรรจุส่ิงอุปกรณลงหีบหอ ทําเร่ืองหมายหีบหอ ทําเอกสารอัน
เกี่ยวของ ขอการขนสง สงมอบส่ิงอุปกรณใหกับสํานกังานขนสงตนทาง ขนส่ิงอุปกรณข้ึนพาหนะ 
ณ ท่ีตั้งการสงกําลังนั้นๆ และแจงขาวสารการสงส่ิงอุปกรณคร้ังคราวน้ันใหหนวยทราบ 
๑๓.๑.๒ สํานักงานขนสง รับผิดชอบในการดําเนินการสงส่ิงอุปกรณใหถึงท่ีหมายปลายทงตาม
จํานวนท่ีตองการภายในเวลาท่ีกําหนด ท้ังนี้ จะตองใชเคร่ืองมือขนสงท่ีเหมาะสม และเต็มขีด
ความสามารถของเคร่ืองมือขนสงนั้น  โดยคํานึงถึงความปลอดภัยและการประหยัดตามสถานการณ
ท่ีเปนอยูขณะนั้น สํานักงานขนสงจะรับผิดชอบก็แตจํานวนและสภาพของจํานวนและหีบหอ  ซ่ึง
หนวยสงมอบให และสํานักงานขนสงไดออกใบตราสงใหแลวเทานั้น 
๑๓.๑.๒.๑ สํานักงานขนสงตนทาง รับผิดชอบในการขนสงส่ิงอุปกรณตนทางตามจํานวนและ
สภาพของหีบหอ ซ่ึงบรรทุกข้ึนพาหนะของหนวย ปฏิบัตกิารขนสง ณ ท่ีตั้งหนวยสงไปจนกวาจะมี
การเปล่ียนความรับผิดชอบของหนวยทหารขนสง 



๑๓.๑.๒.๒ สํานักงานขนสงปลายทาง รับผิดชอบการขนถาย ณ สถานีปลายทาง และนําส่ิงอุปกรณ
ไปสงมอบใหแกหนวยรับ  
๑๓.๑.๓ หนวยรับ รับผิดชอบในการรับมอบส่ิงอุปกรณจากสํานักงานขนสงปลายทาง และขนส่ิง
อุปกรณ ลงจากพาหนะ ณ ตาํบลที่กําหนด ตลอดจนแจงขาวสารการรับ ส่ิงอุปกรณคราวนั้นใหแก
หนวยสงส่ิงอุปกรณทราบ  
๑๓.๒ การปฏิบัติการเม่ือเกิดการบกพรองระหวางการขนส่ิงอุปกรณ 
๑๓.๒.๑ หีบหอขาดจํานวน 
๑๓.๒.๑.๑ สํานักงานขนสงปลายทาง เท่ือสงมอบส่ิงอุปกรณตามจํานวนท่ีมีไวจริงใหหนวยรับแลว 
ใหรายงานผูบังคับบัญชาทราบ ดําเนินการตรวจสอบแลวแจงจํานวน หมายเลขหีบหอท่ีขาดไป และ
สําเนาการสอบสวนใหสํานกังานขนสงตนทางทราบเพือ่ดําเนินการตอไป 
๑๓.๑.๒.๑ สํานักงานขนสงตนทางเม่ือไดรับแจงจากสํานักงานขนสงปลายทางแลว ใหรายงาน
ผูบังคับบัญชาทราบ หากปรากฏวาเปนการขาดจํานวนในระหวางความรับผิดชอบของตน ก็ให
ดําเนินการสอบสวนหาผูกระทําผิด หรือถาปรากฏวาเปนการขาดจํานวนในระหวางการขนสง 
ทางพาณิชย นัน้ๆ เพื่อสืบสวนหาขอเท็จจริงและดําเนินการสอบสวนจนถึงท่ีสุด แลวสําเนาให
หนวยสงทราบท้ังสองกรณี  
๑๓.๑.๒.๓ หนวยสง พจิารณาและการจําหนายทดแทนตอไป 
๑๓.๒.๒ หีบหอชํารุด 
๑๓.๒.๒.๑ ใหหนวยปฏิบัตกิารขนสงตรวจสอบส่ิงอุปกรณภายในหีบหอ พรอมท้ังบันทึกผลลงใน
ใบรายการส่ิงอุปกรณในหีบหอ และจดการซอมแซม หรือเปล่ียนหีบหอจนเปนท่ีเรียบรอยแลวสง
ตอไปยังหนวยรับ แลวแจงใหสํานักงานขนสงทราบทันที กับใหสํานกังานขนสงแจงใหหนวยรับ
และหนวยสงทราบถึงความเสียหายท่ีเกิดข้ึนในโอกาสแรกท่ีกระทําได 
๑๓.๒.๒.๒ หารปรากฏวาส่ิงอุปกรณขาดจํานวนหรือชํารุด ก็ใหสํานกังานขนสงปฏิบัติเชนเดยีวกบั
ขอ ๑๓.๒.๑ 
๑๓.๒.๒.๓ เม่ือหนวยรับตรวจสอบแลวปรากฏวา ส่ิงอุปกรณขาดจํานวนหรือชํารุด ใหบันทึกลงใน
ใบรายการส่ิงอุปกรณหรือหบีหอ(ทบ.๔๐๐-๐๒๑)เพื่อใหทราบถึงความเสียหายนั้นมาจากหีบหอ
ชํารุด 
 
 
 
 
 
 



หมวด ๖ 
การปฏิบตัิตอสิ่งอุปกรณโพนทะเล 

ขอ ๑๔ ในการปฏิบตัิตอส่ิงอุปกรณโพนทะเล ใหเปนหนาท่ีของกรมการขนสงทางบก รับผิดชอบใน
การดําเนินการ ประสานงาน และกํากับการท้ังปวง 
ขอ ๑๕ การรับส่ิงอุปกรณจากตางประเทศ ใหเปนหนาท่ีของกรมการขนสงทางบก ในการรับส่ิง 
อุปกรณจากทาเรือแลว ดําเนนิการขนสงส่ิงอุปกรณไปยงัคลังฝายยุทธบริการ หรือกรมฝายกิจการ
พิเศษท่ีรับผิดชอบส่ิงอุปกรณนั้น 
๑๖. การสงส่ิงอุปกรณไปตางประเทศ ใหเปนหนาท่ีของกรมการขนสงทหารบกดําเนนิการรับส่ิง
อุปกรณจากคลังฝายยุทธบริการ  หรือคลังฝายกิจการพิเศษท่ีมีหนาท่ีรับผิดชอบในส่ิงอุปกรณ แลว
ดําเนินการสงส่ิงอุปกรณไปยังทาเรือ 
 

หมวด ๗ 
ขอกําหนดอ่ืนๆ 

ขอ ๑๗ การสงส่ิงอุปกรณเรงดวน  หากหนวยสงมีความประสงคจะสงส่ิงอุปกรณเปนความเรงดวน
ใหหวัหนาหนวยสงลงหมายเหตุ และลงนามไวท่ีดานหลังของใบขอขนสงตอจากรายการสุดทาย 
และใหประทับตรา”เรงดวน” ดวยอักษรสีแดงขนาด ๒ เซนติเมตร ไวท่ีมุมบนขวาใบขอการสง
ดานหนา  
ขอ ๑๘ การสงส่ิงอุปกรณดวยการขนสงพาณิชย  
๑๘.๑ เม่ือทําการสงส่ิงอุปกรณ ดวยการขนสงทางพาณิชยทุกประเภท ใหปฏิบัติตาม ระเบียบ กฎ 
ขอบังคับ ของการขนสงพาณิชยนัน้ๆ 
๑๘.๒ การขนสงส่ิงอุปกรณอันตรายไวเพลิงโดยการขนสงทางพาณิชย หากมีระเบียบของการ
ขนสงพาณิชย กําหนดใหรับรองความปลอดภัยตอส่ิงอุปกรณอันตรายไวเพลิงในทางเทคนิคใหเปน
หนาท่ีของหนวยสง ออกหนังสือรับรองใหตามระเบียบการขนสงพาณชิยนั้นๆ 
๑๘.๓ กอนท่ีจะรับพาหนะจากการขนสงพาณิชยเพื่อรับสงส่ิงอุปกรณใหสํานักงานขนสงตรวจสอบ
สภาพพาหนะวาเรียบรอยพอที่จะใหความปลอดภัยตอส่ิงอุปกรณซ่ึงจะบรรทุก หากไมเรียบรอย 
ใหเปล่ียนเสียกอน 
ขอ ๑๙ การขนสงส่ิงอุปกรณดวยเคร่ืองมือการขนสงของหนวย ในกรณีท่ีหนวยรับต้ังอยูหางจาก
หนวยสงในระยะไมเกิน ๕๐ กิโลเมตร ใหหนวยรับทําการขนสงดวยเคร่ืองมือขนสงของหนวย  
เวนแตจะมีส่ิงอุปกรณ เกนิขีดความสามารถของเคร่ืองมือขนสงท่ีหนวยมีอยู หรือในกรณีเรงดวน
เปนพิเศษใหหนวยนั้นขอรับการสนับสนุนจากหนวยทหารขนสงไดตามความจําเปน 
 
 



ขอ ๒๐ การควบคุม ในการสงส่ิงอุปกรณคร้ังคราวใด เม่ือสํานักงานขนสง และหนวยสงพิจารณา
รวมมือกันเหน็วาส่ิงอุปกรณนั้นเปนส่ิงอุปกรณท่ีสําคัญ ซ่ึงอาจถูกทําลายหรือสูญหายงาย ให
สํานักงานขนสงรายงานขอกําลังอันเหมาะสมจากผูบังคับบัญชา ซ่ึงมีอํานาจส่ังใชทหาร หรืสารวตัร
ทหารในทองถ่ินนั้นรวมรักษาความปลอดภัยจากหนวยสงถึงหนวยรับ และใหสํานกังานขนสง
จัดการเกี่ยวกบัการเดินทางดังนี้  
๒๐.๑ ยุทธภณัฑซ่ึงไมสามารถบรรจุหีบหอและจดสงท่ีมิดชิด หรือปลอดภัยได ใหหนวยสงทําบัญชี
ตรวจสอบและแจงรายการที่จําเปนตองตรวจสอบ เพื่อเปนหลักฐานในการสงมอบความรับผิดชอบ
ระหวางหนวยสง เจาหนาท่ีควบคุม(ทหารหรือสารวัตรทหาร) และสํานักงานขนสงท่ีเกี่ยวของ 
๒๐.๒ ใหหนวยสงทําบัญชีตรวจสอบข้ึน ๔ ชุด เก็บไวเปนหลักฐานของหนวยสง ๑ ชุด สําหรับ
สํานักงานขนสงตนทาง ๑ ชุด เจาหนาท่ีควบคุม ๑ ชุด และสํานักงานขนสงปลายทาง ๑ ชุด  
(แบบและวิธีการเขียนดูผนวก ช) 
๒๐.๓ การสงมอบความรับผิดชอบใหดําเนินการตามลําดับดังนี ้
๒๐.๓.๑ ใหหนวยสงแจงกําหนดวัน เวลาพรอมบรรทุก และสถานท่ีสงมอบยุทธภัณฑให 
สํานักงานขนสงตนทางทราบ 
๒๐.๓.๒ ใหสํานักงานขนสงตนทาง แจงกําหนดวัน เวลาสงมอบใหแกหนวยสงและเจาหนาท่ี
ควบคุมลวงหนา 
๒๐.๓.๓ เม่ือถึงกําหนดวัน เวลาสงมอบใหเจาหนาท่ีหนวยสง เจาหนาท่ีควบคุม และเจาหนาท่ี
ขนสงตนทาง   รวมกันตรวจสอบยุทธภัณฑตามรายการสงมอบในบัญชีตรวจสอบแลว ใหเจาหนาท่ี
ดังกลาวลงนามรับ และสงมอบตอกันไวเปนหลักฐาน 
๒๐.๓.๔ในกรณีท่ีมีการเปลี่ยนประเภทการขนสง ใหเจาหนาท่ีสํานักงานขนสงตนทางสงมอบความ
รับผิดชอบใหแกเจาหนาท่ีควบคุม ณ ตําบลขนถาย 
๒๐.๓.๕ใหเจาหนาทีควบคุมรับผิดชอบในการควบคุมส่ิงอุปกรณใหตรงตามบัญชีตรวจสอบ
จนกระท่ังไดทําการสงมอบใหเจาหนาท่ีขนสงปลายทางและใหปฏิบัติดังนี ้
๒๐.๓.๕.๑ การดําเนินการทางธุรการ 
๒๐.๓.๕.๑.๑ เบ้ียเล้ียง ใหใชเงินคาใชสอยชองกรมการขนสงทหารบก 
๒๐.๓.๕.๑.๒ การเดินทาง ใหสํานักงานขนสงตนทางและปลายทางใหสนับสนุนตามความจําเปน 
๒๐.๓.๕.๑.๓ การอํานวยความสะดวก ณ ตําบลปลายทางในสวนภูมิภาค หรือหนวยใหการ
รับผิดชอบสนับสนุนเกีย่วกบัส่ิงอํานวยความสะดวกอ่ืนๆ ตามความจําเปน 
๒๐.๓.๕.๒ ในกรณีท่ีอาจจะเปนอันตรายแกยุทธภัณฑไดงาย อาทิ เชน ขบวนยานพาหนะท่ีขน
ยุทธภัณฑจอด ณ สถานีระหวางทางแหงใดแหงหนึ่ง ควรจัดผูควบคุมโดยใกลชิดกับใหตรวจสอบ
เปนคร้ังคราวตามความจําเปน โดยเฉพาะในยามวกิาล 



๒๐.๓.๕.๓ หากปรากฏวามีพฤติการณสอไปในทางทุจริตใหดําเนินการระงับเหตุการณตามสมควร
แกกรณี หรือทําการจับกุมเพื่อสงมอบใหเจาหนาท่ีฝายปกครองทองถ่ินตอไป 
ขอ ๒๑ การสถิติ ใหหนวยสง สํานักงานขนสง และหนวยรับทําสถิติตามแบบในผนวก ซ,ฌ,ญ,ด 
ตามลําดับ แลวรายงานสรุปผลการปฏิบัติในรอบเดือน ดังนี ้
๒๑.๑ หนวยสง รายงานไปยงัหัวหนาหนวยยุทธบริการ หรือกิจการพเิศษ ซึงหนวยสงนั้นสังกัดอยู
ภายใน ๓๐ วนั แลวใหหวัหนาฝายยุทธบริการ หรือฝายกจิการพิเศษสรุปรายงาน ไปยงักองทัพบก 
ภายใน ๑๕ วนั นับต้ังแตไดรับรายงาน  
๒๑.๒ สํานักงานขนสง รายงานไปยังเจากรมการขนสงทหารบกภายใน ๓๐ วัน ลัวใหเจากรมการ
ขนสงทหารบก สรุปรายงานไปยังกองทัพบกภายใน ๑๕ วัน นับต้ังแตวันไดรับรายงาน 
๒๑.๓ หนวยรับ รายงานไปตามสายการบังคับบัญชา ภายใน ๑๕ วนั 
ขอ  ๒๒ การสงส่ิงอุปกรณประเภท ๕ ในการขอใหทําการขนสงส่ิงอุปกรณประเภท ๕ ใหปฏิบัติ
ตามระเบียบ คําส่ัง หรืคําช้ีแจงท่ีเกี่ยวของอยางงเครงครัด ดังนี้  
๒๒.๑ ในการเบิกจายส่ิงอุปกรณประเภทท่ี ๕ ใหปฏิบัติตามระเบียบกองทัพบกฉบับท่ีใชในปจจุบัน  
๒๒.๒ การจายส่ิงอุปกรณประเภท ๕ ซึงจาํเปนตองสงใหหนวยรับเปนรายยอย(ต่ํากวา ๖,๐๐๐ 
กิโลรัม) โดยทางรถไฟ หากไมสมารถจายจากคลังสนับสนุนได กับจําเปนตองใหคลังอ่ืนๆ 
สนับสนุนแทนใหคลับสนับสนุนนั้นๆ สงตรงไปยังคลังสนับสนุนกอน ท้ังนี้ใหกองคลังแสง กรม
สรรพาวุธทหารบกควบคุมการแจกจายโดยตลอด 
๒๒.๓ หากจําเปนตองสงเปนรายยอยโดยทางรถไฟใหแกคลังตางๆในเสนทางเดียวกนั 
ใหปฏิบัติดังนี ้
๒๒.๓.๑ สํานักงานขนสงตนทาง รวบรวมส่ิงอุปกรณประเภท ๕ ซ่ึงจะตองสงใหหนวยรับใน
เสนทางรถไฟเดียวกัน แลวจดัสงไปในคราวเดียวกัน 
๒๒.๓.๒ สํานักงานขนสงตนทางจัดเจาหนาท่ีไปรอรับขบวนรถไฟเพื่อรักษา และแจกจายส่ิง
อุปกรณประเภทท่ี ๕ ตลอดจนเอกสารตามสถานีระหวางทาง 
๒๒.๓.๓ ใหหนวยท่ีเกี่ยวของท้ังส้ินดําเนนิการติดตอส่ือสาร ตามขอ ๑๒ ทุกประการ กับให
สํานักงานขนสงตนทางกําหนดและแจงรายละเอียดเพ่ิมเติม ไดตามความจําเปน 
๒๒.๓.๔ ใหสํานักงานขนสงปลายทาง และหนวยรับดาํเนินการตางๆ เชน การจัดเจาหนาท่ีและ
ยานพาหนะไปรับมารับสถานีและการนําเขาไปเก็บในคลังตามระเบียบนี้ทุกประการ แมวาจะเปน
ยามวกิาลตาม  
 
 
 
 



๒๒.๓.๖ หากไมมีเจาหนาท่ีดังกลาวมารับ ณ สถานีใหเจาท่ีสถานีขนสงตนทางนําไปฝากท่ีหนวย
ปลายทางของการขนสงคร้ังนั้น ใหหนวยสวนภูมิภาคปลายทางติดตอ และแจงใหหนวยรับภายหลัง 
ท้ังนี้ ใหผูบังคับหนอยสวนภมิูภาคซ่ึงหนวยรับต้ังอยูและมิไดมารับยุทธภัณฑตามระเบียบนี้สบสวน 
แลวเสนอผลตามสายการบังคับบัญชาถึงกองทัพบก  
๒๒.๓.๗ หากมรการเปล่ียนแปลงใดๆ ใหสํานักงานขนสงตนทางติดตอใหสํานักงานขนสง
ปลายทางทราบลวงหนาโดยดวน 
 
 
 
 

                                                              ประกาศ      ณ     วนัท่ี              เมษายน   พ.ศ. ๒๕๕๒ 
 

                                           (ลงช่ือ)     พลเอก      อนุพงษ       เผาจินดา   
                                                                             ( อนุพงษ     เผาจินดา )  

                                                                                                      ผูบัญชาการทหารบก  
สบ.ทบ. 
          
สําเนาถูกตอง   
            พ.อ.   
                   (กานตพงศ    อาภรณเอ่ียม) 
                        รอง  จก.ขส.ขส.ทบ. 
                              ๗ พ.ค. ๕๒ 
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ทบ.๔๐๐-๐๐๖ 
แผนท่ี....................ในจํานวน..................แผน

(หนวยเบิก) ช้ันตน ทดแทน ยืม

เบิกให

หนวยรับ จํานวนเบิก ราคา หนวยละ ราคารวม จายจริง คางจาย

ใบเบิก

ที่

เบิกในกรณี

(หนวยจาย)

รายการ จํานวนอนุมัติ คงคลัง คงรับ คงจาย

       ผูสงจาย                                           วัน/เดือน/ป                                        

สายบริการเทคนิคที่ควบคุม

ประเภทส่ิงอปุกรณ

ประเภทเงิน

เลขท่ีงาน

...............................................    ............................................            ..............................................     ...................................

ผูสั่งจาย                                           วัน/เดือน/ป                                             ผูเบิก                                         วัน/เดือน/ป

ตามรายการและจํานวนที่แจงไวในชอง"จายจริงคางจาย"  แลว

............................................      ...........................................                ทะเบียบหนวยจาย.........................................................

สวนท่ีใชในการเบิก

แลวเห็นวา                                                                               ขอเบิกส่ิงอปุกรณตามท่ีระบุวในชอง"จํานวนเบิก"

                                                                                              และมอบให.........................................................เปนผูรับแทน

...............................................    ............................................            ..............................................     ...................................

ผูตรวจสอบ                                           วัน/เดือน/ป                                             ผูเบิก                                         วัน/เดือน/ป
ใหจายเฉพาะในรายการและจํานวนที่ผูตรวจสอบเสนอ                  ไดรับส่ิงอปุกรณตามรายการและจํานวนที่แจงไวในชอง

                           ''จายจริงคางจาย" แลว

 
 
 
 
 
 



คําอธิบายวิธีเขียนใบเบิกส่ิงอุปกรณประเภท ๑,๓,๒ และ ๔ 
 

ชอง วิธีเขียน 
ที่............ใน  จํานวน............แผน 
 
 

หนวยจาย 
 

หนวยเบิก 
 

 

เบิกให............. 
 
ที่ 
 

ยุทธบริการหรือสายงานที่
รับผิดชอบ 

ประเภทสิ่งอุปกรณ 
 

เบิกในกรณี 
 

 

ประเภทเงิน 
เลขท่ีงาน 

 
 

ลําดับ 
หมายเลขสิ่งอุปกรณ 

-ถาเบิกในครางน้ันๆใชใบเบิกเพียงใบเดียวก็หมดรายการ 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” 
-เขียนช่ือของหนวยที่จายสิงอุปกรณ เชน แผนกคลังกองเครื่องอุปกรณการชาง กช.หรือ คลัง 
พธ.จทบ.ล.บ. เปนตนแลวแตหนวยใดเปนผูเบิกอุปกรณ 
-เขียนนามหนวยของหนวยเบิกของ เชน มทบ.  ๓๓ 
 
-เขียนนามหนวยที่จะตองรับของน้ัน ซึ่งโดยธรรมดาเปนหนวยขึ้นตรงของหนวยเบิก เชน ร.๑๗ 
พัน. ๓ หรือ ส.พัน.๔ เปนตน ในกรณีที่หนวยเบิกเปนผูรับรองเองไมตองลงในชอง”เบิกให “ 
-ที่ของใบเบิก แบงออกเปน๒ สวน เชน  ๐๐๑/๕๑  
๐๐๑ หมายถึง เลขทะเบียนใบเบิกในรอบปหนึ่ง เริ่มนับต้ังแต ๑ ม.ค. ของทุกป ๕๑ หมายถึง ป พ.ศ. 
-ใหเขียนคํายอของสายยุทธการหรือสายงานกิจการพิเศษท่ีรับผิดชอบที่ได ประกาศใชแลว เชน 
สพ.ช.สก. เปนตน 
-ลงประเภทขอสิ่งอุปกรณที่ขอเบิก เชน ๒  ๔ หากมีช่ือมาตรฐานของสิ่งอุปกรณ(SNL) ก็ใหระบุไว
ดวย 
-ถาเปนการเบิกช้ันตนหรือทดแทน หรืออยางใดก็ใหใชเครื่องหมาย x ลงในชองวางที่ตรงกันน้ัน 
การเบิกพกเศษใหเขียนคําวา”พิเศษ” ลงในชองขางลางแทนเครื่องหมายการเบิกเพ่ือซอม สิ่งอุปกรณ
งดใชการใหเจียนคําวา งดใชการดวยอักษรสีแดงที่มุมบนขวาของใบเบิก 
-หนวยเบิกไมตองเขียน และหมายถึงประเภทเงินที่ใชในการเบิกสิ่งอุปกรณเพ่ือนําไปซอม 
-หนวยเบิกไมตองเขียน ในกรณีที่ตองนําของที่เบิกไปทําการซอม เชน ช้ินสวนเปนตน ใหลงเลข
งานไวดวย เพ่ือสะดวกการคนและตรวจสอบ (ตรงกับเลขที่ใบสงซอมและสั่งงาน) 
-ใหเริ่มตนลําดับรายการที่ ๑ ต้ังแตแผนที่  ๑ และตอไปตามลําดับจนหมดรายการ 
-ใหลงหมายเลขสิ่งอุปกรณ ซึ่ง ทบ.ไดกําหนดไวหรือตามขอตกลง 
 

 
 
 
 
 
 

 



ชอง วิธีเขียน 
รายการ 

 
 
 

จํานวนอนุมัติ 
 

คงคลัง คางรับ คางงาย 
 
 
 

หนวยนับ 
จํานวนเบิก 

ราคาหนวยละ 
ราคารวม 

จายจริงและคางจาย 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

หลักฐานที่ใชในการเบิก 
 
 
 

ตรวจแลวเห็นวา 
อนุมัติใหจายไดเฉพาะรายการ 

และจํานวนที่ผูตรวจสอบเสนอไดจาย 
ตามรายการและจํานวนที่แจงไว 
ในชองจายจริงและคางจายแลว 

 
 

-ใหลงช่ือและรายละเอียดที่มีช่ือเปนภาษาไทยแลวใหลงช่ือเปน
ภาษาไทย ที่ไมมีช่ือเปนภาษาไทย ใหลงช่ือเปนภาษาอังกฤษ 
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  
-หนวยเบิกไมตองเขียนชองน้ี เปนหนาที่ของหนวยจายลงราคา  
-ราคาเดียวกับชอง”ราคาหนวยละ” 
-หนวยเบิกไมตองเขียนชองน้ี เปนหนาที่ของหนวยจายเปนผูลงเมื่อ
ไดตรวจสอบแลว เห็นควรจายเทาใดก็ใหจายเทาน้ัน ในชองน้ี ใน
กรณีที่ไมมีของในคลัง ใหหนวยจายบันทึกลงคางจายดวย เชน  
๑๐๐/๓๐ หมายความวาจายจริง ๑๐๐ และคางจาย ๓๐ 
เมื่อหมดรายการแลว ใหขีดเสนทแยง และเขียนวา “หมดรายการ” 
ตลอดดังน้ี  
///////////////////////////////////หมดรายการ///////////////////////////////////////// 
-มูลฐานใบเบิก ใหเขียนเหตุผลที่ทําการเบิกในครั้งน้ันดวย เชน 
เบิกใหเต็มตามอัตราหรือเบิกเพ่ือทดแทนของที่หมดไป หรือเบิก
เพ่ือซอมแซมอุปกรณงดใชการเปนตน 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 เพ่ือเสนอผูสั่งจาย 
พรอมทั้งลงนาม 
-ผูสั่งจายลงนามจายสิ่งอุปกรณ เพ่ือเปนหลักฐานในการแจกจายผู
จายลงนามเพ่ือเปนหลักฐานทางบัญชีระหวางหนวยเบิกและหนวย
จาย 



 

ชอง วิธีเขียน 
เบิกสิ่งอุปกรณตามที่ระบุไวในของจํานวนที่เบิกและขอมอบให 
........................เปน ผูรับแทน 
 
 
สิ่งอุปกรณตามรายการและตามท่ีแจงไวในชอง “จายจริงคางจาย
จายแลว”ทะเบียนหนวยจาย 

-ผูทีสิทธิ์เบิกสิ่งอุปกรณ ระบุช่ือผูรับแทน ซึ่งไดเสนอช่ือลายเซ็น 
ใหหนวยจายแลว  และลงนามกํากับ หากที่เบิกไปรับเองก็ใหเวน
วางไว 
 
-เมื่อหนวยเบิกไดรับสิ่งอุปกรณจากหนวยแลว ก็ใหลงนามกํากับ
ถือเปนหลักฐานระหวางหนวยเบิกและหนวยจาย 
 
-สําหรับทะเบียนหนวยจาย เพ่ือสะดวกแกการตรวจสอบครั้งตอไป 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 



ชอง วิธีเขียน 
สําหรับตรวจนับหีบหอ 

 
 
 

 

 

 

 

แผนที่......ในจํานวน........... 
 

 

 

ที่ใบเบิก 
 

 

วันขอเบิก 
หนวยเบิก 
หนวยจาย 
เบิกให 

 
วันที่ตองการไดรับ 
ลําดับความเรงดวน 

 
ใบตราสง 

ประเภทสิ่งอุปกรณ 
หลักฐานที่ใชเบิก 

ผูเบิก 
 

วันสิ่งอุปกรณ 
ประเภทการขนสง 
ทะเบียนสารบรรณ 

หนวยเบิก 
หนวยจาย 

-หมายเลขเรียงลําดับ(ภายนอกกรอบ) ต้ังแต ๑-๑๐๐ เจาหนาที่หนวย
รับซึ่งมีหนาที่ตรวจรับสิ่งอุปกรณ(สขส.ปลายทางและหนวยรับ)ใช
ในการตรวจนับหมายเลขหีบหอจาก สขส. ปลาบทางดังน้ี 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
น้ันๆ 
-ถาเบิกใบคราวน้ันใชใบเบิกเพยงใบเดียวก็หมดรายการใหเขียนแผน
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 ในรอบปหน่ึงโดยเริ่มต้ังแต ๑ ม.ค. และสวนที่ ๒ 
เปนปพ.ศ. เชน ๑๐๐/๕๑  
-ลงวันที่หนวยที่ทําการเบิก สป. 
-หนวยเบิกลงนามของหนวยเบิก 
-หนวยเบิกลงนามของหนวยจาย 
หนวยเบิกเขียนนามหนวยของหนวยที่จะไดรับสิ่งอุปกรณน้ัน
โดยปรกติเปนหนวยขึ้นตรงของหนวยเบิก 
-หนวยเบิกลงประมาณ วัน เดือน ป ซึงตองการใหสิ่งอุปกรณถึง
หนอยเบิกปรกติ  ทบ. จะกําหนดประเภทของความเรงดวนไว และ
ใหหนวยเบิกลงประเภทตามที่กําหนด 
-สขส. ตนทางลงที่ของใบตราสงที่กําหนดขึ้น 
-หนวยเบิกลงประเภทของสิงอุปกรณตามสายงานที่กําหนดขึ้น 
-ที่อนุมัติ หรืประกาศใชเก่ียวกับการเบิกสิ่งอุปกรณครั้งคราวน้ัน 
-ผูที่มีสิทธเบิกสิ่งอุปกรณลงช่ือเพ่ือเปนหลักฐานในการขอเบิก(อาจ
ใชกระดาษคารบอนดก็ได แตทุกแผนจะตองมีลายเซ็นที่ชัดเจน 
-สขส. ตนทาง ลง วัน เดือน ป ที่ไดเริ่มสิ่งอุปกรณ 
-สขส. ตนทาง ลง ประเภทการขนสงที่ใชในครั้งคราวนั้น เชน รถไฟ 
-หนวยเบิกลงทะเบียนสารบรรณเม่ือไดสงใบเบิกออกจาก บก. ของ
หนวย 
-หนวยจายลงทะเบียนสารบรรณเม่ือไดรับใบเบิกที่ บก. ของหนวย 
 

 



 

ชอง วิธีเขียน 
หนวยรับ 

 

 

ลําดับ 
 

หมายเลขสิ่งอุปกรณและรายการ 
ลําดับ/คงคลัง 

 
 
 
 

จํานวนเบิก  
จายจริง/คางจาย 

 
หีบหอ 
จํานวน 
ประเภท 
หมายเลข 

ราคา หนวยละ 
รวม 

หมายเหตุ การตรวจนับหีบหอ 
 

ผูตรวจสอบ 
 

ผูสั่งจาย 
 

ผูจาย 
 
 

ผูบรรจุ 
สขส. 
หีบหอ 
จํานวน 
ชนิด 

-หนวยเบิกลงทะเบียนสารบรรณ เมื่อไดรับใบเบิกที่ บก. ของหนวย 
อีกครั้งหน่ึงสําหรับ สขส. ตนทางและ สขส. ปลายทางใหพิจารณา
สวนที่วางของตนไดตอนหนึ่งที่เห็นไดงายภายในกรอบของใบเบิก 
-หนวยเบิกลงลําดับหมายเลขสิ่งอุปกรณที่ขอเบิกโดยเริ่มตนลําดับที่ 
๑ ต้ังแตแผนที่ ๑ และตอไปจนหมดลําดับรายการ 
-หนวยเบิกลงหมายเลขสิ่งอุปกรณและรายการท่ีจําเปนตามที่ตองการ
ขอเบิก 
-หนวยเบิกลงจํานวนตามลําดับ หรืออัตราที่กําหนดไวใหและลง
จํานวนในครอบครองตามบัญชีน้ันๆ 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 
-หนวยจายลงจํานวนหีบหอทั้งสิ้นในรายการน้ันๆ 
-หนวยจายระบุประเภทหีบหอตามในรายการน้ันๆ เชน หีบ กลอง 
-หนวยจายลงทะเบียนหีบหอตามลําดับ จํานวนหีบหอในรายการ
น้ันๆ  
-หนวยเบิกลงรายการหนวยละรายการน้ันๆ 
-หนวยจายลงราคารวมของสิ่งอุปกรณตามจํานวนที่จายจริง 
-หนวยเบิกลงหมายเหตุการณตรวจนับหีบหอจาก สขส.ปลายทาง 
-กรรมการตรวจรับสิ่งอุปกรณของหนวยเบิก ลงหมายเหตุการณ
ตรวจรับสิ่งอุปกรณ 
-เจาหนาที่บัญชีคุมของหนวยจายลงนามและ วัน เดือน ป เพ่ือเปน
หลักฐาน ในการเสนอกรจายจริง 
-เจาหนาที่คลังซึ่งแจกจายสิ่งอุปกรณของหนวยจายลงนาม วัน เดือน 
ป เพ่ือเปนหลักฐานทางบัญชี  
-เจาหนาที่บรรจุของหนวยจายลงนามการบรรจุ 
-เจาหนาที่ สขส. ตนทาง ลงนามรับรองการรับมอบหีบหอจากหนวย
จาย 
-หนวยจายลงจํานวนหีบหอแตละชนิดของการบรรจุตามจํานวนสิ่ง
อุปกรณ 
-หนวยจายลงชนิดการบรรจุ เชน หีบ หอ มวน  



 
 

ชอง วิธีเขียน 
จํานวนสิ่งอุปกรณ -โดยปกติสายงานฝายยุทธการ หรือฝายกิจการพิเศษจะแบงประเภทสิ่ง

อุปกรณตามความรับผิดชอบ ออกเปนจําพวก แตเพ่ือสะดวกแกการ
ปฏิบัติในขณะยังมิไดจัดแบง ใหหนวยจายระบุขอความพอใหทราบ เชน 
ยุทธภัณฑหลัก เครื่องอะไหล เครื่องมือชุด 

รวม -หนวยจายลงนํ้าหนักทั้งสิ้นของแตละชนิดการบรรจ ุ
นํ้าหนัก -หนวยจายลงปริมาตรท้ังสิ้นของแตละชนิดการบรรจ ุ
ปริมาตร -ใหสํานักงานขนสงตนทาง และปลายทางใหเครื่องหมายหรือชองวาง

ทางดานซายของหีบหอ จํานวนในขณะมอบสิ่งอุปกรณ หากปฏิบัติใช
เครื่องหมายหากคลาดเคล่ือนใหใชเครื่องหมาย แลวบันทึกไวทาง
ดานหลัง และให สขส.ตนทางใชชองแรก 

ไดรับหีบหอไวแลว -หนวยเบิกลงช่ือรับมอบสิ่งอุปกรณเปนหีบหอ และลงช่ือรับเอกสารจาก 
สขส.ปลายทางและ ลง วัน เดือน ป กํากับไวเพ่ือเปนหลักฐานทาง
เอกสาร 

ไดรับเอกสารไวแลวผูรับตรวจนับสิ่งอุปกรณภายในหีบหอแลว
เวนหมายเหตุ 

-คณะกรรมการของหนวยเบิกลงนาม เพ่ือเปนหลักฐานทางเอกสาร และ
เก็บจากคณะกรรมการเขาในคลัง 

ไดรัยสิ่งอุปกรณไวแลว -เจาหนาที่คลังของหนวยเบิกลงนาม วัน เดือน ป เพ่ือเปนหลักฐานทาง
เอกสาร และเก็บจากคณะกรรมการเขาในคลัง 

จํานวนเอกสาร 
ใบเบิก   ..................   ใบ 

ใบตราสง   ...............  ใบ 

..................................ใบ 

............................. ....ใบ 

-สขส. ตนทางลงชนิดละจํานวนเอกสารซึ่งสงไปพรอมกับสิ่งอุปกรณ 

ทะเบียนหนวยจาย -หนวยจายลงทะเบียนเอกสารตามใบทะเบียนเอกสาของหนวยบัญชีคุม 
 -เมื่อหมดรายการแลว ใหขีดเสนทแยงและเขียนคําวา หมดรายการ    

///////////////////////หมดรายการ//////////////////////////// 
 -มูลฐานการเบิก ใหเขียนเหตุผลที่ทํากรเบิกในครั้งคราวนั้นตอจากหมด

รายการเชน เบิกขั้นตน เพ่ือซอมรถที่งดใชการหรือการเพ่ิมเติม
รายละเอียดเพื่อใหหนวยจายทราบความมุงหมายในการเบิกการสงและ
รับ สป. 

 

 

 

 



 

 



ชอง วิธีเขียน 
๑.ที่ 
๒.วันที่ 
๓.หนวยจายหรือหนวยรับคืน 
๔.หนวยเบิกหรือหนวยสงคืน 

๕.เบิกให 
๖.ช่ือยุทธภัณฑหลัก 

๗.แบบ 
๘.หมายเลขลําดับ 
 

๙.หลักฐานที่อางอิง 
๑๐.หมายเลขสิ่งอุปกรณ 
๑๑.ใหทําเครื่องหมาย x 

๑๒.รายละเอียด 
๑๓.ความตองการ 
๑๔.จํานวนและหนวยรับ 
๑๕.จํานวนที่แสดงเปนจํานวน 
 

 

 

๑๖.ผูมีสิทธิเบิกหรือสงคืน 
 
 

๑๗.ผูรับ สป.แทน 
 
 
๑๘.วันรับเอกสาร 
๑๙.เลขทะเบียน 
๒๐.จํานวน 
 

 

๒๑.การดําเนินการทางบัญชี 

๒๒.ที่เก็บ 
๒๓.จํานวน 
 

 

-ลงเลขท่ีใบเบิกหรือใบสงคืน เชน ๐๓๑๑/๕๑ 

-ลงวันที่ที่เตรียมใบเบิกหรืใบสงคืน เชน ๑ พ.ค. ๕๑ 
-ลงนามหนวยจายหรือหนวยรับคืน เชน คส.๕ สพ.ทบ. 
-ลงนามหนวยเบิกหรือหนวยสงคืน เชน กอง สพบ.พล.ร.๓ 
-ลงนามหนวยที่ตองการ สป.น้ี เชน ร.๖ พัน. ๒ 

-ลงช่ือยุทธภัณฑที่ใช สป. ที่จะเบิก เชน รยบ.๑/๔ ตัน  
-ลงหมายเลข เลขแนบ หรือนามแนบ เชน MITSUBISHI หรือM.38 
-สป.ลงหมายเลขท่ีเปนลําดับของยุทธภัณฑหลักน้ันๆ (ถาหนวยเบิก
ไมทราบก็ไมตองลง) 
-ลงคูมือสงกําลังที่นํามาใชเบิก 

-ลงหมายเลขหรือฯลฯ เชน ๒๕๓๐-T๓๑๗๖ หรือ ๒๓๓๐-
๘๗๖๕๔๓๑ 
-ลงในกรอบสี่เหล่ียมวาเปนหมายเลขชนิดใด 

-ลงช่ือสิ่งอุปกรณเชน Radieto ฯลฯ 
-ใหทําเครื่องหมาย ลงในชองความตองการชนิดใดชนิดหน่ึง 
-ลงจํานวนที่ตองงการและหนวยนับ เชน ๒ หรือ ๑๐ ลิตร เปนตน 
-ใหทําเครื่องหมาย ลงในกรอบสี่เหลี่ยมตามความประสงคที่จะเบิก
หรือสงคืนแลวเจาหนาที่ลงลายมือช่ือตรวจสอบและวันที่ เชน  
ร.ท. ชาติ รับไทย  ๒ พ.ค. ๑๐ 
-ลงลายมือ ผบ.หนวย (ต้ังแตระดับกองพันขึ้นไปที่สงลายมือช่ือมายัง
หนวยจายแลว) เชน พ.ต. สนิท พินิจงาม ผบ.กอง สพบ.พล.ร.๓ ๒ 
พ.ค.๑๐ 
-ลงนามผูที่จะมารับ สป.(ตองสงลายมือช่ือมายังหนวยจายแลว) เชน 
จ.ส.อ. พิณ คลองแคลว 

ชองหมายเลข ๑๘-๒๙ หนวยจายเปนผูท่ีลงรายการ 
-ลงวันทีรับเอกสาร เชน ๕ พ.ค. ๑๐  
-ลงเลขทะเบียนเอกสารหนวยจาย เชน ๑๐๓๐๑ 
-ลงจํานวนการดําเนินการครั้งคราวนั้นๆ เชน จายจริง ๑ คางจาย ๑ 
หรือรับคืน ๒ แลวแตกรณีราคาหนวยละลงราคาของ สป.น้ัน เชน 
๕๐๐ บาท ราคารวม ๑,๐๐๐ บาท 
-เจาหนาที่บัญชีคุม ลงนามวันที่ เชน จ.ส.อ.พินัย  ๖พ.ค.๑๐ 
-ลงที่เก็บ สป.น้ันๆ เชน ๒๔-๑๒-๑๖(คลัง ๒๔แถว ๑๒ ตูชอง ๑๖) 
-จํานวนดังกลาวเปนจํานวน ทําเครื่องหมาย ลงหนาชองแลวแตกรณี
แลวผูจายลงลายมือช่ือ และวันที่  เชน จ.ส.อ. พิทักษ ๗ พ.ค.๑๐ 

 



ชอง วิธีเขียน 
๒๔.ผูตรวจสอบ 
๒๕.จํานวนและประเภทหีบหอ 
๒๖.นํ้าหนัก  
๒๗.ปริมาตร 
๒๘.เจาหนาที่บรรจ ุ
๒๙.อนุมัติจายหรือรับคืนได 
 

๓๐.เจาหนาที่ สขส.ตนทาง 
 

๓๑.เจาหนาที่ สขส.ปลายทาง 
 

 

๓๒.เจาหนาที่ตรวจรับหีบหอ 

๓๓.เจาหนาที่รับ สป. 
 

 

๓๔.การตรวจรับ สป. 
 
 
 
๓๕.หมายเหตุ 

 

-หน.หนวยบัญชีคุม ลงลายมือช่ือผูตรวจ เชน ร.อ. สมภพ ๖ พ.ค. ๑๐ 

-จํานวนและประเภทหีบหอ เชน หีบ หรือ ๒ นัด 
-ลงนํ้าหนักช่ังได เชน ๕๐ กก. 
-ลงปริมาตร ของหีบหอน้ันๆ เชน ๑๐ ลบ.ฟ. 
-ลงลายมือช่ือ เชน จ.ส.อ. สมัคร ๘ พ.ค. ๑๐ 
-ลงลายมือช่ือผูที่มีสิทธิจาย สป.ได เชน พ.อ. แสวง ๖ พ.ค. ๑๐ 

ชอง ๓๐ –๓๑ เปนชองของเจาหาท่ี สขส. 
-เจาหนาที่ สขส. ตนทางลงลายมือช่ือรับหีบหอจากหนวยจาย เชน 
จ.ส.อ. สุชาติ ๙ พ.ค.  ๑๐ 
-เจาหนาที่ ตรวจรับหีบหอลงลายมือช่ือรับหีบหอจาก สขส. 
ปลายทาง เชน จ.ส.อ. วินัย ๑๐ พ.ค. ๑๐ 

ชอง ๓๒-๓๕ หนวยรับ สป. เปนผูลงรายการ 
-เจาหนาที่ตรวจรับหีบหอลงลายมือช่ือรับหีบหอจาก สขส.ปลายทาง 
เชน จ.ส.อ. วินัย ๑๐ พ.ค. ๑๐  
-เจาหนาที่รับ สป. ลงลายมือช่ือ สป. เชน จ.ส.อ. พิณ  คลองแคลว 
๑๒ พ.ค. ๑๐ 
-กรรมการตรวจรับ สป.ลงลายมือช่ือในการตรวจรับและวันที่ 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 น้ิว ยาว ๘ ๓/๘ น้ิว 
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 ปกออนสีนํ้าตาล ปดหัวทากาว และพิมพหนาปกดวย 
 

 

 

 

 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



คําอธิบายวิธีเขียนใบกํากับส่ิงอุปกรณประจําพาหนะ 
 

ชอง วิธีเขียน 
ที่  

ใบตราสงที่ 
พาหนะหมายเลข 
ยศ,นามพลขับ 
นามหนวย 

ผูสง 
ผูรับ 
จาก 
ถึง 

สันทาง 
จํานวน 
ชนิด 
รายการ 

 
 

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

ลงที่เอกสารของใบกํากับสิ่งอุปกรณประจําพาหนะ 

ลงหมายเลขใบตราสงซึ่งเก่ียวของกับการสงสิ่งอุปกรณครั้งคราวน้ันๆ 
ลงหมายเลขพาหนะซึ่งใชบรรทุกสิ่งอุปกรณน้ัน 
ระบุยศ -นามพลขับพาหนะ 
ลงนมหนวยซึ่งพลขับน้ันสังกัดอยู 
หมายถึงเจาหนาท่ีของหนวยปฏิบัติการขนสงผูสงมอบสิ่งอุปกรณน้ันใหแกพลขับ 
หมายถึงเจาหนาท่ีผูรับมอบสิ่งอุปกรณจากพลขับ 
ลงตําบล ที่ผูสง สงมอบสิ่งอุปกรณใหพลขับ 
ลงตําบล ที่ผูรับ สงมอบสิ่งอุปกรณใหพลขับ 
ระบุสนทางจากตําบลสงมอบสิ่งอุปกรณถึงตําบลรับสิ่งอุปกรณ 
กรอกตัวเลขแสดงจํานวนหีบหอ 
กรอกชนิดของหีบหอ 
กรอกรายการสิ่งอุปกรณเพ่ีอใหทราบช่ือสิ่งอุปกรณที่ทําการขนสง พรอมทั้งหมาย
เลยหีบหอ (ถามี) 
 
สําหรับผูรับลงจํานวนที่ขาด เกิน ชํารุด หรือขอบกพรองอื่นๆ 

ผูสงลงนาม พรอมทั้งวัน เดือน ป เพ่ือเปนหลักฐานทางเอกสาร 
พลขับลงนาม พรอมทั้งวัน เดือน ป เพ่ือเปนหลักฐานทางเอกสาร 

ผูรับลงนาม พรอมทั้งวัน เดือน ป เพ่ือเปนหลักฐานทางเอกสาร 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 



 



คําอธิบายวิธีเขียนสถิติการสงส่ิงอุปกรณของหนวยสง 
 

ชอง วิธีเขียน 
ลงนามหนวยสง ซึ่งจัดทําสถิติการสิ่งอุปกรณ นามหนวยสง 
ระบุกรมฝายยุทธการหรือกรมฝายกิจการพิเศษที่รับผิดชอบตอสิ่งอุปกรณน้ันๆ 
เชน พธ.ทบ.สส.เปนตน และใหแยกสถิติเปนแตละสายบริการ 

สําหรับสายบริการ 
 

 ลงวัน เดือน ป ของระยะรอบของรายงานตามท่ี ทบ.กําหนด 
ลงที่ชองใบขอการขนสงทั้งสิ้นในระยะรอบการบันทึก ในระยะต้ังแต..........ถึง............ 
กรอกวัน เดือน ป ของวันที่ทําใบขอการเบิก ใบขอการขนสง ที่................... 
ใหเขียนคําวา ใบเบิก หรือ ใบสงคืน ไวบรรทัดบนของที่ใบเบิกและที่ใบสงคืน
ทั้งสิ้น ตามใบขอการขนสง ครั้งคราวนั้นๆ เชน ใบขอการขนสง 

ลงวันที่ 
ใบเบิก+ใบสงคืน ใบเบิกหรือใบสงคืน 

 

                                                   
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

ที่ใบเบิก 
                                                    ๐๐๑/๕๑ 
                                                    ๑๑๗/๕๑ 
                                                   ที่ใบสงคืน 
                                                   ๑๕๗/๕๑ 

ลงวันที่ 
 

รับวันที่ 
 

สิ่งอุปกรณ 
จํานวนหีบหอ นํ้าหนัก ราคา 
วันที่หนวยทหารขนสงรับไป 

คาใชจาย คาทําหีบหอ  
คาใชจายอื่นๆ รวมทั้งสิ้น 

หนวยรับ 
วันถึงหนวยรับ 

 

 

 

 

-หมายถึง วัน เดือน ป ของใบเบิกหรือใบสงคืนแตละรายการ ซึ่งหนวยทําใบเบิก
หรือใบสงคืนระบุไว 
-ลง วัน เดือน ป ที่ไดรับใบเบิกตามรายการน้ันๆ  สําหรับใบสงคืนในการสงกลับ
ใหเวนวางไว 
-ลงจํานวนหีบหอ,นํ้าหนัก และราคาทั้งสิ้น ตามใบขอการขนสงแตละรายการ(ไม
ตองรวมแตละรายการของใบเบิกหรือใบสงคืน) 
-ลงวัน เดือน ป ซึ่งหนวยปฏิบัติการขนสงจัดพาหนะมารับสิ่งอุปกรณที่หนวยสง 
-ในช่ิงเหลาน้ี สําหรับราคาของแตละครั้งตามใบขอการสงใหเวนวางไวแตใหเขียน
ในชองรวมตามระยะรอบในการบันทึกสถิติ 
-ลงนามหนวยรับ ซึ่งหนวยสงไดจัดสิ่งอุปกรณไปให 
-เมื่อหนวยสงไดรับแจงจากหนวยเกี่ยวกับการรับสิ่งอุปกรณในครั้งคราวน้ันแลวก็
ใหลง วัน เดือน ป ที่ไดรับทราบไวในชองน้ี 

 

 



 



คําอธิบายวิธีเขียนสถิติการรับส่ิงอุปกรณของสํานักงานขนสงตนทาง 
 

ชอง วิธีเขียน 
นามสํานักงานขนสงตนทาง 

สําหรับสายบริการ 

ในระยะรอบต้ังแต....... 
ใบขอการขนสง        ที่ 

ลงวันที่ 
หนวย 

วันรับใบการขนสงสิ่งอุปกรณ 
จํานวนหีบหอ,นํ้าหนัก,ราคา 

หนวยรับ 
วันที่รับจากหนวยสง 
วันที่ทําการขนสง 
ประเภทการขนสง 

 
 
 
 
 

ใบตราสง 
วันถึงสํานักงานขนสงปลายทาง 

 
หลักฐานการตอบรับ 

คาใชจาย 
 

 

หมายเหตุ 
รวม 

ตรวจถูกตองแลว 

ผูบันทึก 
 

-ลงนามหนวยสํานักงานขนสงทางซึ่งจัดทําสถิติ 

-ระบุกรมฝายยุทธบริการหรือกรมฝายกิจการพิเศษที่รับผิดชอบตอสิ่งอุปกรณ 
น้ัน เชน พบ.กช.เปนตน  และใหแยกสถิติเปนแตสายบริการ 
-ลง วัน เดือน ป ของระยะรอบในรอบการรายงานตามท่ี ทบ.กําหนด 

-ลงที่ของใบขอการขนสงทั้งสิ้นในระยะการบันทึก 
-กรอก วัน เดือน ป ของวันที่ทําใบขอการขนสง 
-หมายถึงหนวยที่ทําใบขอการขนสง 
-ลงวัน เดือน ป ที่สํานักงานขนสงตนทางไดรับใบขอการขนสงในครั้งคราวนั้นๆ 
-ลงจํานวนหีบหอ,นํ้าหนัก และราคาทั้งสิ้นตามใบขอการขนสงแตละรายการ 

-ลงนามหนวยที่รับสิ่งอุปกรณซึ่งหนวยสงระบุ 
-ลง วัน เดือน ป ที่สํานักงานขนสง ตนทางไดรับใบขอการขนสงในครั้งคราวนั้นๆ 
-ลงจํานวนหีบหอ,นํ้าหนักและราคารวมทั้งสิ้นตามใบขอการขนสงแตละรายการ 
-ลงนามหนวยที่รับสิ่งอุปกรณ ซึ่งหนวยสงระบุ 
-ลงวัน เดือน ป ที่สํานักงานขนสงตนทางไดรับมอบสิ่งอุปกรณจากขนสงตนทาง 
-ลงวัน เดือน ป ที่สํานักงานขนสงตนทางเริ่มทําการขอการขนสง 
-กรอกประเภทการขนสง ซึ่งสํานักงานขนสงตนทางทําการขนสงตนทางทําการขนสง
สิ่งอุปกรณ เชน ทางรถไฟ ทางถนน ทางนํ้า เปนตน 
-ลงที่ของใบตราสงซึ่งสํานักงานขนสงตนทางจัดทําขึ้นเพ่ือทําการขนสงสิ่งอุปกรณ 
-เมื่อสํานักงานขนสงตนทางไดรับแจงการรับมอบสิ่งอุปกรณจากสํานักงานขนสง
ปลายทางแลว ก็ใหลงวัน เดือน ป ที่รับทราบไวในชองน้ี 

-ลงประเภทของเอกสารซึ่งหนวยตอบรับ เชน ว.ที่๑๒๗/๒๕๕๑ หรือบันทึกขอความ  
ที่ ๑๑๒๓/๒๕๕๑ –ใหลงจํานวนเงินซึ่งตองจายโดยแยกเปนคาพาหนะขน คาจางยกขน 

คายึดตรึงและคาใชจายอื่นๆ ตามที่เปนจริง และตรงกับใบหลักฐานในใบตราสง(ชองใด
ไมมีคาจายตามที่ระบุไวใหเวนวางไว) 
-สํานักงานขนสงตนทางลงหมายเหตุตามความจําเปน 
-ใหรวมรายการท้ังสิ้นเฉพาะชองวาง 
-หัวหนาหนวยของสํานักงานขนสงตนทางลงนาม และ วัน เดือน ป  
-เจาหนาที่บันทึกสถิติของสํานักงานขนสงตนทางลงนามและวัน เดือน ป  
 
 
 

 



 



คําอธิบายวิธีเขียนสถิติการรับสงส่ิงอุปกรณของสํานักงานขนสงปลายทาง 
 

ชอง วิธีเขียน 
ลงนามสํานักงานขนสงแปลายทาง 

สําหรับสายบริการ 
 

ระยะรอบต้ังแต……ถึง…….. 
ที่ใบตราสง 
สิ่งอุปกรณ 

จํานวนหีบหอ นํ้าหนัก ราคา 
หลักฐานการติดตอ 

 
วันที่ไดรับการติดตอ 

นามสํานักงานขนสงตนทาง 
ประเภทการขนสง 

วันสงมอบสิ่งอุปกรณ 
สิ่งอุปกรณ 
วันตอบรับ 
คาใชจาย 

 
 
 
 
 

หมายเหตุ 
รวม 

ตรวจถูกตองแลว 
ผูบันทึก 

-ลงนามหนวยสํานักงานขนสงปลายทาง ซึ่งจัดทําสถิติ 
-ระบุกรมฝายยุทธการหรือกรมฝายกิจการพิเศษที่รับผิดชอบตอสิ่งอุปกรณ น้ัน ๆ 
เชน กส.ทบ. ,ขส.ทบ. เปนตนและใหแยกสถิติเปนแตละสายบริการ 

-ลงวัน เดือน ป ของ ระยะ ในการรายงานตามที่ ทบ.กําหนด 
-ลงที่ของใบตราสง ซึ่งสํานักงานขนสงปลายทางไดรับทั้งสิ้นในระยะรอบการ
บันทึก  
-ลงจํานวนหีบหอ นํ้าหนักและราคาทั้งสิ้นตามใบตราสงแตละรายการ 
 
 
-ลงประเภทเอกสารซึ่งสํานักงานขนสงตนทางไดแจงการสงสิ่งอุปกรณใหทราบ
ลวงหนา เชน ว.ที่ ๗๘/๒๕๕๑ 
-ลง วัน เดือน ป ที่ไดรับมอบเอกสารตามชอง หลักฐานการติดตอ 
-ลงนามหนวยสํานักงานขนสงตนทางตามใบตราสงน้ันๆ 
-หมายถึงประเภทการขนสงซึงสํานักงานขนสงตนทางใชสิ่งอุปกรณ 
-หมายถึงวัน เดือน ป สํานักงานขนสงปลายทางไดรับสิ่งอุปกรณ 
-ลง วัน เดือน ป ที่สํานักงานขนสงปลายทางสงมอบสิ่งอุปกรณใหแกหนวยรับ 
-ลง วัน เดือน ป ที่สํานักงานขนสงปลายทางตอบรับสิ่งอุปกรณจากสํานักงาน
ขนสงตนทาง 
-ลงจํานวนเงินซึ่งตองใชจายโดยแยกประเภทเปนคาพาหนะ คาจางยกขน คายึด
ตรึงและคาใชจจายอื่นๆตามท่ีเปนจริงและตรงกับหลักฐานในใบตราสง(ชองใด
ไมมีคาใชจายตามที่ระบุใหเวนวางไว) 
-สํานักงานขนสงปลายทางลงหมายเหตุตามความจําเปน 
-ใหรวมรายการท้ังสิ้นเฉพาะชองวาง 
-หัวหนาของสํานักงานขนสงปลายทางลงนามและ วัน เดือน  ป  
-เจาหนาที่บันทึกสถิติของสํานักงานขนสงปลายทางลงนามและวัน เดือน ป 
 

 

 

 

 

 

 

 



 



คําอธิบายวิธีเขียนสถิติการรับส่ิงอุปกรณของหนวยรับ 
 

 

ชอง วิธีเขียน 
ลงนามหนวยสง ซึ่งจัดทําสถิติการสิ่งอุปกรณ นามหนวยรับ 
ระบุกรมฝายยุทธการหรือกรมฝายกิจการพิเศษที่รับผิดชอบตอสิ่งอุปกรณน้ันๆ เชน พธ.ทบ.
สส.เปนตน และใหแยกสถิติเปนแตละสายบริการ 

สําหรับสายบริการ 
ในระยะต้ังแต…..ถึง…….. 

ลงวัน เดือน ป ของระยะรอบของรายงานตามท่ี ทบ.กําหนด ใบตาสง…….ที่ 
ลงที่ชองใบขอการขนสงทั้งสิ้นในระยะรอบการบันทึก ใบตราสง……..ลงวันที่ 
กรอกวัน เดือน ป ของวันที่ทําใบขอการเบิก ใบตราสง………หนวย 

ที่ใบเบิกหรือที่ใบสงคืน ใหเขียนคําวา ใบเบิก หรือ ใบสงคืน ไวบรรทัดบนของที่ใบเบิกและที่ใบสงคืนทั้งสิ้น ตามใบ
ตราสงครั้งคราวน้ัน หนวยใบเบิกใบสงคืน 

 
 

 

                                                

                                                   ลงวันที่ ที่ใบเบิก 
สิ่งอุปกรณ                                                              ๐๐๑/๕๑ 
จํานวนหีบหอ นํ้าหนัก ราคา                                                              ๑๑๗/๕๑ 
รับจาก                                                    ที่ใบสงคืน 
หลักฐานการติดตอ                                                               ๑๕๗/๕๑ 
วันที่ไดรับ 
คาใชจาย 
หมายเหตุ 
ตรวจถูกตองแลว 
ผูบันทึก 

 

 

 

ลง วัน เดือน ป ที่ไดรับใบเบิกตามรายการน้ันๆ  สําหรับใบสงคืนในการสงกลับใหเวนวางไว 
ลงจํานวนหีบหอ,นํ้าหนัก และราคาทั้งสิ้น ตามใบขอการขนสงแตละรายการ(ไมตองรวมแต
ละรายการของใบเบิกหรือใบสงคืน) 
ลงสํานักงานขนสงซึ่งสงมอบสิ่งอุปกรณให 
ระบุประเภทเอกสาร ซึงหนวยสงแจงใหทราบ เชน ว.ที่ ๑๒๒/๒๕๕๒ 
ลงวัน เดือน ป ที่ไดรับสิ่งอุปกรณ 
ลงจํานวนเงิน ซึ่งตองใชจายเก่ียวกับการรับมอบสิ่งอุปกรณ 
หนวยรับลงหมายเหตุตามความจําเปน 
หัวหนาหนวยรับ ลงนามและวัน เดือน ป 
เจาหนาที่บันทึกสถิติของหนวยรับลงนาม และวันเดือน ป  
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สารบัญ 
บทที่ ๑ กล่าวทั่วไป                หน้า 
 นิยาม          ๑ 
 การแบ่งประเภทของสิ่งอุปกรณ์      ๒ 
 วัตถุประสงค์ของการเก็บรักษาสิ่งอุปกรณ์     ๔ 
 ปัจจัยมูลฐาน         ๔ 
บทที่ ๒ การปฏิบัตกิารเก็บรักษาสิ่งอุปกรณ์ 
 พันธกิจของการเก็บรักษาสิ่งอุปกรณ์      ๖ 
 ประเภทของการเก็บรักษา       ๑๐ 
 แบบของสิ่งอ านวยความสะดวกในการเก็บรักษาสิ่งอุปกรณ์   ๑๑ 
 การวางแผนการเก็บรักษาสิ่งอุปกรณ์      ๑๓ 
 พื้นที่การเก็บรักษา        ๑๗ 
บทที่ ๓ ระบบการแจ้งต าแหน่งที่เก็บ 
 ระบบการแจ้งต าแหน่งที่เก็บ       ๒๗ 
 การส ารวจต าแหน่งที่เก็บ       ๓๕ 
บทที่ ๔ หลักการเก็บรักษาสิ่งอุปกรณ์ 
 อุปกรณ์ในการเก็บรักษา       ๓๘ 
 รูปแบบของกองสิ่งอุปกรณ์       ๔๐ 
 ทิศทางของการจัดวางสิ่งอุปกรณ์      ๔๓ 
 กฏของการเก็บรักษาที่ปลอดภัย      ๔๖ 
 เครื่องหมายเพื่อความปลอดภัย      ๔๘ 
 การเก็บรักษาสิ่งอุปกรณ์ที่มีคุณสมบัติพิเศษ     ๕๐ 
 
 
 
 
 
 
 
 



 2 

 
บทที่ ๕ การรับและการจัดส่ง        หน้า 
 การรับสิ่งอุปกรณ์        ๕๔ 
 การจัดส่งสิ่งอุปกรณ์        ๕๙ 
บทที่ ๖ การส ารวจและการตรวจสภาพสิ่งอุปกรณ์ 
 ความมุ่งหมายของการส ารวจและตรวจสภาพสิ่งอุปกรณ์   ๖๘ 
 การส ารวจสิ่งอุปกรณ์        ๖๘ 
 การส ารวจต าแหน่งที่เก็บ       ๗๑ 
 การตรวจสภาพสิ่งอุปกรณ์       ๗๒ 
บทที่ ๗ ความปลอดภัย 
 ความปลอดภัยจากอุบัติเหต ุ       ๗๗ 
 ความปลอดภัยเกี่ยวกบัการเก็บรักษาทั่วไป     ๘๑ 
 การควบคุมแมลงและสัตว์       ๘๔ 
 การป้องกันอัคคีภัย        ๘๘ 
บทที่ ๘ การยกขนสิ่งอุปกรณ ์
 เครื่องมือยกขน        ๙๒ 
 หลักการยกขน         ๙๕ 
 การเลือกใช้เครื่องมือยกขน       ๙๖ 
 การพิจารณาความต้องการเครื่องมือยกขน     ๙๘ 
บทที่ ๙ การหุ้มห่อและการบรรจุหีบห่อ 
 การหุ้มห่อ         ๑๐๑ 
 การบรรจุหีบห่อ        ๑๐๔ 
 
 

**************************** 
 

 



บทที่  1 
กล่าวทั่วไป 

 
1. กล่าวน า 

1.1 ความส าคัญประการหนึ่งของการด ารงคามม่ันคงของประเทศชาติไว้คือ ความสามารถ 
ในการใช้ทรัพยากรของชาติอย่างมีประสิทธิภาพและประหยัด การส่งก าลังเป็นงานส่วนหนึ่งที่ยแยกออกไม่ได้
จากความสามารถท่ีกล่าวนั้น และการเก็บรักษาสิ่งอุปกรณ์ก็เป็นห่วงเชื่อมที่ส าคัญยิ่งในสายโซ่แห่งการส่งก าลัง
จากผู้ผลิตไปยังผู้บริโภค เพราะการเก็บรักษาสิ่งอุปกรณ์เป็นเครื่องมือช่วยปรับอัตราการบริโภคท่ีขึ้น ๆ ลง ๆ 
อยู่เสมอให้ได้ดุลย์กับอัตราการผลิตและสามารถสนับสนุนหน่วยใช้ได้ทันเวลา 

1.2 ปัจจัย 3 อย่างในหน่วยงานการเก็บรักษาสิ่งอุปกรณ์ คือ พื้นที่ ก าลังพล และ 
เครื่องมือยกขน ปัจจัยเหล่านี้ต้องได้รับการจัดงานอย่างระมัดระวังเพ่ือประกันประสิทธิภาพอันสูงสุด ไม่ว่าใน
หน่วยงานเก็บรักษาใด ๆ ก็ตาม เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในการเก็บรักษาสิ่งอุปกรณ์ต้องเป็นนักวางแผนและ
ผู้จัดการที่ดี เพ่ือที่จะให้บรรลุผลส าเร็จตามความมุ่งหมาย ด้วยการใช้ ก าลังพล เวลา และวัสดุให้น้อยที่สุด 
เจ้าหน้าที่ผู้นั้นจะต้องเป็นผู้ก าหนดว่า จะท าอะไร เมื่อไร ท าอย่างไร และใครเป็นผู้ท า 

1.3 การจัดงานคลังและการเก็บรักษาสิ่งอุปกรณ์ ที่มีอยู่มากมายหลายพันหลายหมื่นราย 
การให้ได้ผลตามความมุ่งหมาย จึงต้องด าเนินการให้ถูกต้องตามหลักวิชาการ เพ่ือที่จะให้การรับ การเก็บรักษา 
และการจ่ายสิ่งอุปกรณ์อยู่ในลักษณะประหยัด และมีประสิทธิภาพ ด้วยความมั่นใจว่าสิ่งอุปกรณ์เหล่านั้นได้
เก็บรักษาไว้อย่างปลอดภัยที่สุด พร้อมทั้งสามารถน าออกมาจ่ายหรือใช้ประโยชน์ได้โดยรวดเร็วทันเวลา 

1.4 เมื่อการด าเนินงานเป็นไปตามหลักวิชา อันมีหลักการแล้ว เราก็สามารถที่จะประหยัด 
ปัจจัยส าคัญ 3 อย่าง ที่จะต้องใช้ในการปฏิบัติการเก็บรักษาสิ่งอุปกรณ์ในเบื้องต้นได้เป็นอย่างดี นอกจากนั้น
การเก็บรักษาสิ่งอุปกรณ์ท่ีดียังสามารถป้องกันอุบัติเหตุและความเสียหายต่าง ๆ ได้อีกด้วย 

2. นิยาม 
2.1 การคลังและการเก็บรักษาสิ่งอุปกรณ์  หมายถึงกรรมวิธีต่าง ๆ ที่จะต้องปฏิบัติต่อสิ่ง 

อุปกรณ์ นับแต่สิ่งอุปกรณ์ได้เข้ามาสู่สายการส่งก าลังจนกระทั่งสิ่งอุปกรณ์นั้นได้ไปถึงมือผู้ใช้หรือผู้บริโภคตามที่
ต้องการแล้ว หรือพ้นไปจากสายงานการส่งก าลังด้วยวิธีการจ าหน่าย 

2.2 การคลังส่ิงอุปกรณ์  หมายถึงการจัดหน่วย กรรมวิธีต่าง ๆ ที่ปฏิบัติต่อสิ่งอุปกรณ์เพ่ือ 
การแจกจ่ายหรือสะสมยุทธภัณฑ์ ส ารองระดับ การส่งสิ่งอุปกรณ์ไปให้ผู้ใช้ การเก็บรักษา การซ่อมบ ารุงประจ า
ที่ การควบคุม สิ่งอุปกรณ์ทางบัญชี การจ าหน่ายสิ่งอุปกรณ์ ตลอดจนการถนอมรักษา และป้องกัน การเลือก
คลังเพ่ือเก็บรักษาสิ่งอุปกรณ์ด้วย  

2.3 การเก็บรักษาสิ่งอุปกรณ์  หมายถึง การครอบครองและการเก็บรักษาสิ่งอุปกรณ์เพ่ือ 
การใช้ประโยชน์ในอนาคต ซึ่งหมายถึงการเตรียมการและการวางแผนการในการปฏิบัติต่อสิ่งอุปกรณ์ที่จะ
รับเข้าเก็บรักษา กรรมวิธีในการเก็บรักษาและการส่งสิ่งอุปกรณ์ไปให้แก่ผู้ใช้ 

2.4 คลังส่ิงอุปกรณ์  คือหน่วยงานที่มีพันธกิจปฏิบัติต่อสิ่งอุปกรณ์ที่เก็บสะสมไว้ ด้วยการ 
จ่ายเป็นก้อน (wholesale) ดังนี้ 

2.4.1 พันธกิจการแจกจ่าย (distribution function) ซึ่งรวมทั้งการรับ การเก็บ 
รักษา การถนอมรักษา และการส่งสิ่งอุปกรณ์ไปให้ผู้ใช้ 
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2.4.2 พันธกิจการซ่อมบ ารุง (maintenance function) ซึ่งหมายถึงการซ่อม 
ใหญ่การซ่อมบ ารุงตามข้ัน การท าให้เหมือนใหม่ การท างานซ้ าเพ่ือการวิเคราะห์ การดัดแปลงแก้ไข  
การตรวจสอบและการทดสอบสิ่งอุปกรณ์และยุทธภัณฑ์ที่คลัง สิ่งอุปกรณ์นั้นรับผิดชอบ 

2.4.3 พันธ์กิจสัมพันธ์ (related function) เช่น การควบคุมสิ่งอุปกรณ์ทางบัญชี  
การจัดส่วนประกอบชุด (กระโจม,สูทภัณฑ์, เครื่องสนาม )  และการจ าหน่ายสิ่งอุปกรณ์ เป็นต้น 

2.4.4 พันธกิจอื่น ๆ (other function) ตามท่ีก าหนด 
2.5 สิ่งอุปกรณ์ (supplies) หมายถึงสิ่งของที่จ าเป็นทั้งมวลส าหรับหน่วยทหาร รวมทั้ง 

ที่มีไว้เพ่ือการด ารงอยู่และการปฏิบัติของหน่วยทหารด้วยเช่น อาหาร เครื่องแต่งกาย เชื้อเพลิง สัตว์ 
ยานพาหนะ อาวุธ กระสุน วัตถุระเบิด เครื่องจักรกล ตลอดจนเครื่องมือเครื่องใช้ต่าง ๆ เป็นตัน  

3. การแบ่งประเภทสิ่งอุปกรณ์เพื่อการเก็บรักษา  อาจแบ่งได้ ดังนี้ 
3.1 สิ่งอุปกรณ์ครบชุด (หรือยุทธภัณฑ์ส าเร็จรูป) ได้แก่ สิ่งอุปกรณ์ ที่ท างานได้สมบูรณ์ใน 

ตัวเอง โดยประกอบรวมกันครั้งสุดท้ายเป็นชุดเรียบร้อยด้วยองค์ประกอบส่วนประกอบหรือชิ้นส่วนต่าง ๆ ซึ่ง
พร้อมจะใช้ได้ตามความมุ่งหมายในการใช้สิ่งอุปกรณ์ครบชุดนั้น ๆ เช่น รถถัง เครื่องบิน, เรือ, โรงงานจักรกล
เคลื่อนที่  เป็นต้น 

3.2 ชิ้นส่วนซ่อม  ได้แก่ ชิ้นส่วนชิ้นใดชิ้นหนึ่ง องค์ประกอบ หรือส่วนประกอบซึ่งใช้ใน 
การซ่อมบ ารุง สิ่งอุปกรณ์ส าเร็จรูปหรือองค์ประกอบหรือส่วนประกอบนั้น ๆ  

3.3 กระสุน  ได้แก่ กระสุนต่าง ๆ ซึ่งหมายรวมถึงวัตถุระเบิด ดินขับกระสุน พลุสัญญาณ  
วัสดุนิวเคลียร์ เคมี ชีวะ ซึ่งใช้ในการตั้งรับ รุกและการท าลายด้วย 

3.4 น้ ามันเชื้อเพลิง  ได้แก่ น้ ามันปิโตเลียม น้ ามันต่าง ๆ และน้ ามันหล่อลื่น  
3.5 อาหาร  ได้แก่ อาหารต่าง ๆ ซึ่งอาจเก็บเย็นหรือเก็บไว้สด ๆ เช่น ผัก ผลไม้ เป็นต้น 
3.6 ของยั่วใจหรือของขายง่าย (sensitive) ได้แก่ ของที่ขายง่ายในตลาดมืด บางอย่างมี 

มูลค่าสูงเมื่อเทียบอัตรากับขนาดของมัน น าไปขายต่อได้ราคา เป็นสิ่งที่เย้ายวนชวนให้ลักขโมยเป็นสิ่งที่มีค่าซึ่ง
ต้องการความระมัดระวังในการเก็บรักษาให้ปลอดภัย เช่น ยารักษาโรค ของมึนเมา อุปกรณ์เกี่ยวกับจักษุ
ประสาท เครื่องมือชุดย่อย และของขายในร้านค้า เป็นต้น 

3.7 ยุทธภัณฑ์ลับ  ได้แก่ สิ่งอุปกรณ์ที่ตองมีการระวังป้องกันเป็นอย่างดี เพราะมีความ 
ส าคัญต่อการป้องกันประเทศ เช่น เครื่องมือสื่อสาร, คอมพิวเตอร์, จรวด 

3.8 วัสดุอันตราย  ได้แก่ สิ่งอุปกรณ์ที่ต้องเก็บรักษาไว้เป็นพิเศษ ตามลักษณะของสิ่ง 
อุปกรณ์นั้น ๆ โดยมีลักษณะเป็นของกัดกร่อน ของไว้ไฟ  เช่น ส ีน้ ามันซักเงา ผลิตภัณฑ์น้ ามัน ยาพิษ และกรด
ต่าง ๆ  

3.9 ของรูปร่างแปลก ๆ หรือของที่บี้แบนเสียหายได้ ได้แก่ พวกไม้กวาด ไม้ถูพ้ืน ขดเชือก  
และธัญญาหาร เป็นต้น 

4. วัตถุประสงค์ของการบริหารงานการเก็บรักษาสิ่งอุปกรณ์ 
4.1 เพ่ือให้เลือกใช้แบบ ชนิดของสิ่งอ านวยความสะดวกในการเก็บรักษา สิ่งอุปกรณ์ได้ 

ถูกต้อง 
4.2 เพ่ือให้สามารถพิสูจน์ทราบและรู้ถึงเหตุผลในเรื่องของปัจจัย กรรมวิธี วิธีปฏิบัติเครื่อง 

มือเครื่องใช้และข้อจ ากัดต่าง ๆ ในการวางแผนใช้พ้ืนที่เก็บรักษา และการท าผังการจัดวางสิ่งอุปกรณ์ 
4.3 เพ่ือให้ทราบถึงวิธีค านวณความต้องการพ้ืนที่การเก็บรักษาสิ่งอุปกรณ์ 
4.4 เพ่ือให้ทราบถึงเหตุผลของวัตถุประสงค์ขั้นต้น 4 ประการในการเก็บรักษาสิ่งอุปกรณ์ 
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4.5 เพ่ือให้สามารถพิสูจน์ทราบและรู้ถึงเหตุผลโดยเฉพาะของกรรมวิธีการเก็บรักษาสิ่ง 
อุปกรณ์ที่ถูกต้องและไม่ถูกต้อง 

5. ขอบเขตของการเก็บรักษาสิ่งอุปกรณ์  การเก็บรักษาสิ่งอุปกรณ์นั้นมีวิธีการปฏิบัติในขอบเขต 
ดังนี้ 

5.1 การเตรียมการด้วยการวางแผน ที่จะปฏิบัติต่อสิ่งอุปกรณ์ท่ีจะมาถึงที่เก็บรักษาใน 
อนาคต 

5.2 การรับสิ่งอุปกรณ์ ณ ที่ที่ใช้ในการเก็บรักษานั้น 
5.3 การด าเนินกรรมวิธีทั้งปวงและการยกขนสิ่งอุปกรณ์ ขณะที่อยู่ในที่ที่เก็บรักษานั้น 
5.4 การจัดส่งสิ่งอุปกรณ์ จากที่ที่เก็บรักษา  

6. วัตถุประสงค์ของการเก็บรักษาสิ่งอุปกรณ์  มี 4 ประการ 
6.1 ใช้พื้นที่ที่มีอยู่อย่างเต็มที่  คือ การพิจารณาถึงพ้ืนที่ที่มีอยู่ ประกอบกับขนาด ชนิดและ 

จ านวนของสิ่งอุปกรณ์ เพ่ือให้สามารถใช้พ้ืนที่ให้ได้ประโยชน์ทุกตารางนิ้ว ทั้งในทางดิ่งและทางระดับ เท่าที่
พ้ืนที่นั้นจะสามารถรับน้ าหนักได้โดยอาศัยเครื่องมือยกขนและอุปกรณ์ช่วยในการเก็บรักษา พร้อมทั้งวิธีในการ
จัดวางเข้าช่วย 

6.2 ให้ประหยัดแรงงานและเวลา  เป็นผลที่ได้จากการจัดวางแผนการเก็บรักษาสิ่งอุปกรณ์ 
ที่เรียบร้อยและเหมาะสม และได้จัดวางสิ่งอุปกรณ์เข้าที่ตามต าแหน่งที่ก าหนดเสียตั้งแต่โอกาสแรก ซึ่งจะเป็น
การช่วยให้สามารถใช้ก าลังพลและเครื่องมือยกขนได้เหมาะสมแก่งานภายในเวลาอันรวดเร็ว หลีกเลี่ยงการขน
ย้ายสับเปลี่ยนในภายหลังตลอดจนสามารถลดระยะทางและเวลามนการแจกจ่ายและรับส่งได้เป็นอย่างมาก  

6.3 ให้สามารถเข้าถึงสิ่งอุปกรณ์ได้มากที่สุด วัตถุประสงค์ในข้อนี้ต้องอาศัยปัจจัยหลาย 
อย่าง ปัจจัยที่ส าคัญท่ีสุดคือ การเดิน (aisles) และประตู ปัจจัยทั้งสองอย่างนี้มีผลกระทบกระเทือนต่อการจัด
วางสิ่งอุปกรณ์ภายในคลังเป็นอย่างมาก ที่ตั้งของประตูย่อมสัมพันธ์กับทางเดินอย่างใกล้ชิด และแม้ว่าจะต้องมี
ประตูเพ่ือให้เป็นทางผ่านก็ไม่ควรให้กว้างเกินไปหรือมากเกินไปโดยไม่จ าเป็น จะเป็นการสิ้นเปลืองพ้ืนที่เก็บ
รักษาสิ่งอุปกรณ์ แต่ถ้ามีน้อยก็จะท าให้การปฏิบัติงานล่าช้า ประตูท าให้มีทางเข้าออก ช่วยให้มีการเลี้ยว
น้อยลง และช่วยให้การขนย้ายสิ่งอุปกรณ์ไหลเป็นเส้นตรง ส่วนทางเดินเป็นทางที่น าไปสู่ที่เก็บสิ่งอุปกรณ์
เชื่อมต่อกับชานบรรทุก และเป็นพื้นที่ส าหรับใช้เครื่องมือยกขน 

6.4 ให้ความคุ้มครองต่อสิ่งอุปกรณ์ได้มากที่สุด ต้องเก็บรักษาสิ่งอุปกรณ์ไว้ในที่ซึ่งปลอด 
ภัย มีการตรวจตราป้องกันสิ่งอุปกรณ์ให้อยู่ในสภาพที่จะจ่ายได้ทันทีเสมอ ภัยต่าง ๆ ที่จะมีต่อสิ่งอุปกรณ์ 
ได้แก่ การลักเล็กขโมยน้อยสภาพของดินฟ้าอากาศเพลิง อุณหภูมิสูง หรือต่ ามาก กลิ่น แสงสว่าง ความร้อน 
แมลงและสัตว์ และการเสื่อมสภาพ นอกจากนั้นสิ่งอุปกรณ์ท่ีกองกันเป็นกลุ่มก้อน และข้อจ ากัดต่าง ๆ ก็เป็น
มาตราการที่จะให้ความคุ้มคอรงต่อสิ่งอุปกรณ์ได้มากท่ีสุดเช่นกัน  

7. ปัจจัยมูลฐาน  การเก็บรักษาสิ่งอุปกรณ์จะบรรลุผลส าเร็จได้ผลดี จ าเป็นต้องอาศัยปัจจัยมูลฐาน  
3 อย่าง คือ  

7.1 พื้นที่  (space)  หมายถึง แบบต่าง ๆ ของสิ่งอ านวยความสะดวกท่ีใช้เพ่ือความมุ่ง 
หมายในการเก็บรักษา และป้องกันสิ่งอุปกรณ์ ซึ่งได้แก่ อาคาร สิ่งปลูกสร้างและพ้ืนที่ต่าง ๆ  

7.2 ก าลังพล (man power or personnel) ถ้าปราศจากก าลังพลเสียแล้ว ก็ไม่ 
สามารถด าเนินการเก็บรักษาสิ่งอุปกรณ์อย่างถูกต้องและเหมาะสมได้ ก าลังพลเหล่านี้เป็นบุคคลประเภทต่างๆ 
ที่มีความช านาญเป็นพิเศษเฉพาะอย่างต่างกัน เช่นผู้ก ากับดูแล เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ เจ้าหน้าที่ส ารวจ 
เจ้าหน้าที่ตรวจตราดูแล เจ้าหน้าที่บรรจุหีบห่อ เจ้าหน้าที่ก าลังใส่ของ เจ้าหน้าที่เก็บรักษา หรือเจ้าหน้าที่คลัง 
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และเจ้าหน้าที่ประจ าเครื่องมือยกขน   การใช้คนมีความสามารถและเหมาะสมกับงานจะเพ่ิมประสิทธิภาพและ
ลดค่าใช้จ่ายลงได้ เป็นต้น  

7.3 เครื่องมือยกขน (materials handling equipment) ถ้าจะใช้ก าลังพลอย่าง 
มีประสิทธิภาพในการเก็บรักษาสิ่งอุปกรณ์แล้วก็จะเป็นต้องมีเครื่องมือกลและเครื่องมือในการยกขนสิ่งอุปกรณ์
ที่มีน้ าหนักมาก ๆ อย่างเพียงพอ เครื่องมือยกขนนี้ประกอบด้วยเครื่องช่วยหรือเครื่องทุ่นแรง ซึ่งท าให้การยก
ขนสิ่งอุปกรณ์ง่ายขึ้นและรวดเร็วขึ้น และท าให้ลดความต้องการแรงงานที่ต้องใช้แรงกายน้อย เครื่องมือยกขน 
ได้แก่ รถยกขน รถลากจูง รถปั่นจั่น รถพ่วง รถเข็น และรางเลื่อนต่าง ๆ  
 
 
 

ใช้พ้ืนที่ว่างให้ได้ประโยชน์  
 

 
 
 
 
                          ท 

 
 

                    
  า         
           
           
  ง         
           
           
  ดิ่         
           
  ง         
           
   ทาง  ระ      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 เป็นพันธกิจที่ส าคัญอย่างหนึ่งของการปฏิบัติการเก็บรักษาสิ่ง 

อุปกรณ์จะได้รับมาจากแหล่งต่าง ๆ มากแห่ง เช่น จากโรงงานผลิต จากร้านค้า จากหน่วยงานอื่น และจากการ
ส่งคืนของหน่วยใช้ สิ่งอุปกรณ์เหล่านี้จะได้รับมาในรูปต่าง ๆ ภายในภาชนะบรรจุหลาย ๆ แบบ จาก
ผู้ประกอบการขนส่งที่ใช้ยานพาหนะในการขนส่งแตกต่างกันไป ต้องมีการรับเอกสารและด าเนินกรรมวิธีการ
รับสิ่งอุปกรณ์ อย่างรวดเร็วและถูกต้อง อันเป็นสิ่งจ าเป็นสิ่งแรกในการเก็บรักษาสิ่งอุปกรณ์ของคลังที่มี
ประสิทธิภาพ ระเบียบในการรับสิ่งอุปกรณ์จะได้กล่าวไว้โดยละเอียดต่างหาก 

1.1.2 การพิสูจน์ทราบ  บางครั้งอาจจ าเป็นต้องมีการตรวจพิสูจน์สิ่งอุปกรณ์ ซึ่งรับมาจาก 
การส่งคืนของหน่วยใช้ จากหน่วยคลังสิ่งอุปกรณ์ หรือจากแหล่งสิ่งอุปกรณ์อ่ืน ๆ การพิสูจน์ทราบเกิดจากการ
ส่งคืนสิ่งอุปกรณ์ของหน่วยใช้ เมื่อสิ่งอุปกรณ์ท่ีส่งมาจากต่างประเทศบางครั้งยากต่อการพิสูจน์ทราบ สิ่ง
อุปกรณ์ที่ได้รับมาจากโรงงานที่สะดวกและง่ายต่อการพิสูจน์ทราบคือ สิ่งอุปกรณ์ท่ีได้รับมาจากโรงงานผลิต 
เพราะย่อมได้รับการท าเครื่องหมายบนหีบห่ออย่างรอบคอบสมบูรณ์ 

1.1.3 การตรวจสภาพ  การตรวจสภาพสิ่งอุปกรณ์ เฉพาะแห่งหรือการตรวจสิ่งอุปกรณ์ 
เป็นบางส่วนในโอกาสที่รับสิ่งอุปกรณ์เข้าคลัง เป็นสิ่งที่พึงกระท าเพ่ือความถูกต้องของสัญญา เพ่ือเป็น
หลักประกันว่าไม่มีความเสียหายเกิดข้ึนกับสิ่งอุปกรณ์ และสิ่งอุปกรณ์นั้นได้มีการใช้เทคนิคในการถนอมรักษา
อย่างถูกต้องเหมาะสม เมื่อได้รับสิ่งอุปกรณ์ที่ยังปฏิบัติไม่ถูกตอ้งในเรื่องการถนอมรักษา การบรรจุหีบห่อ หรือ
เกิดการเสียหายใด ๆ ขึ้น จะต้องท ารายงานการเสียหาย หรือการจัดส่งที่ไม่ถูกต้องให้ผู้บังคับบัญชาทราบ และ
เนื่องจากการแสดงประจักษ์พยานเป็นสิ่งที่ช่วยได้มาก ดังนั้นจึงควรมีภาพถ่าย หรือภาพร่างประกอบรายงาน
ด้วย 

1.1.4 การดัดแยกประเภท  สิ่งอุปกรณ์ที่ได้รับเข้ามาต้องดัดแยกประเภทออกตามสภาพ 
ตามกายภาพและระดับของการใช้งานได้ ด้วยการใช้รหัสบอกสภาพ สิ่งอุปกรณ์โดยไม่ค านึงว่า สิ่งอุปกรณ์นั้น
จะได้รับการดัดแยกประเภทมาจากที่ใดบ้างแล้วก็ตาม 

1.1.5 การเก็บรักษา  พันธกิจนี้มีความหมายอย่างง่าย ๆ คือการน าสิ่งอุปกรณ์เข้าไปไว้ยัง 
ต าแหน่งที่ได้ก าหนดไว้ก่อนแล้วและเก็บรักษาไว้ โดยใช้ผังแสดงที่พ้ืนที่เก็บรักษา และเอกสารบันทึกต าแหน่งที่
เก็บประกอบกัน พันธกิจการเก็บรักษาหมายรวมถึงการวางแผน การจัดวางสิ่งอุปกรณ์การก าหนดต าแหน่งที่
เก็บ การจัดวางสิ่งอุปกรณ์ให้เข้าท่ี การเก็บรักษาสิ่งอุปกรณ์ไว้ การใช้ประโยชน์ของพ้ืนที่ การใช้ผังแสดงพ้ืนที่
การเก็บรักษา และการใช้บัตรบันทึกต าแหน่งที่เก็บสิ่งอุปกรณ์ด้วย เมื่อมีการเคลื่อนย้ายสิ่งอุปกรณ์ภายใน
สถานที่เก็บรักษาก็มีข้อจ ากัดไว้ว่า ไม่ใช้รถยกขนเคลื่อนย้ายสิ่งอุปกรณ์เกินระยะทาง 400 ฟุต ไม่ใช้รถพ่วงลาก
จูงเคลื่อนย้ายสิ่งอุปกรณ์เกินระยะทาง 1 ไมล์ การเคลื่อนย้ายสิ่งอุปกรณ์เกินกว่าระยะทาง 1ไมล์ ต้องใช้
รถยนต์บรรทุก 
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1.1.6 การถนอมรักษา  แต่ละหน่วยงานการเก็บรักษาสิ่งอุปกรณ์ต้องก าหนดให้มีมาตร 
การถนอมรักษาการสิ่งอุปกรณ์ข้ึน มีการแจกจ่ายเอกสารเกี่ยวกับการถนอมรักษาสิ่งอุปกรณ์ ความมุ่งหมาย
ของการถนอมรักษาสิ่งอุปกรณ์ก็เพ่ือให้เป็นหลักประกันได้ว่า สิ่งอุปกรณ์ทั้งมวลที่เก็บรักษาไว้นั้นอยู่ในสภาพที่
พร้อมจะน าออกมาแจกจ่ายได้เสมอ ขอบเขตของแผนงานนี้ก็คือระบบการควบคุมคุณภาพ ซึ่งได้แก่ การตรวจ
สภาพ การทดสอบ การให้การป้องกันรักษา การบันทึกและรายงานข้อมูลคุณภาพของสิ่งอุปกรณ์ วัตถุประสงค์
ของแผนงานนี้ คือ  

1. มีการตรวจพิสูจน์เพ่ือการพิสูจน์ทราบอย่างถูกต้อง 
2. ก าหนดสภาพของสิ่งอุปกรณ์และแยกของที่ใช้การไม่ได้ออกจากของที่ใช้ 

                                     การได้ 
3. ให้การถนอมรักษาสิ่งอุปกรณ์เมื่อจ าเป็น 
4. แยกเก็บสิ่งอุปกรณ์ท่ีต้องใช้วิธีการเก็บรักษาต่างกัน ออกจากกัน  

1.1.7 การส ารวจ  การส ารวจสิ่งอุปกรณ์มีสิ่งที่ต้องกระท ามาก มิใช่เพียงการตรวจนับสิ่ง 
อุปกรณ์คงคลังทางกายภาพเท่านั้น แต่หมายรวมถึงการรับรองความถูกต้องของยอดดุลย์สิ่งอุปกรณ์คงคลัง 
การปรับยอดบัญชีคุมและบัญชีมูลค่า การวิเคราะห์สาเหตุแห่งการคาดเคลื่อนที่ค้นพบ  

1.1.8 การเลือกจ่าย  การเลือกจ่ายเป็นกรรมวิธีของการรวบรวมสิ่งอุปกรณ์ไว้ในพ้ืนที่รวบ 
รวมของเพ่ือการจ่ายให้แก่หน่วยใช้การพิสูจน์ทราบอย่างถูกต้องก่อนที่จะน าสิ่งอุปกรณ์ออกไปจากต าแหน่งที่
เก็บมีวิธีเลือกจ่ายอยู่ 2 วิธี คือ 

1.1.8.1 วิธีเลือกจ่ายแบบด าเนินการต่อเนื่อง (Progressive method) วิธีนี ้
กระท าโดยจัดท าส าเนาใบสั่งจ่ายน้อย โดยให้เจ้าหน้าที่ถือส าเนาใบสั่งจ่ายเพียงใบเดียวไปเลือกสิ่งอุปกรณ์จาก
ที่เก็บหลาย ๆ แห่ง หรือจากคลังหนึ่งไปอีกคลังหนึ่ง และใช้ใบสั่งจ่ายใบเดียวกันนั้นให้ผู้รับผิดชอบในการเก็บ
รักษาสิ่งอุปกรณ์แต่ละแห่งหรือแต่ละคลังบันทึกรายการสิ่งอุปกรณ์ที่ได้เลือกจ่ายออกมาไว้เป็นหลักฐานวิธีนี้
เหมาะส าหรับคลังขนาดเล็ก  

1.1.8.2 วิธีเลือกจ่ายพร้อม ๆ กัน (Simultanous method) วิธีนี้จะต้องส่ง 
ใบส าเนาสั่งจ่ายไปยังที่เก็บสิ่งอุปกรณีทุกแห่ง หรือทุกคลังที่ต้องการเลือกสิ่งอุปกรณ์ออกจ่าย แต่ละแห่งหรือ
แต่ละคลังที่เก็บนิ่งอุปกรณ์จะบันทึกรายการสิ่งอุปกรณ์ท่ีเหลือจ่ายได้พร้อมกับวิธีนี้เหมาะส าหรับใช้กับหน่วย
คลังขนาดใหญ่ และอาจใช้บัตรเลือกจ่ายสิ่งอุปกรณ์รายการเดียวแทนใบส าเนาสั่งจ่ายก็ได้ รายการที่ควรแสดง
ในบัตรก็คือ ชื่อของสิ่งอุปกรณ์จ านวนที่ต้องการและต าแหน่งที่เก็บ  

ควรด าเนินการเพ่ือผลในการหมุนเวียนสิ่งอุปกรณ์ เพื่อให้สิ่งอุปกรณ์ท่ีเก็บรักษาไว้นั้นให้อยู่ใน 
สภาพใหม่อยู่เสมอ โดยพิจารณาจ่ายสิ่งอุปกรณ์ท่ีมีอายุการผลิตมานาน หรือสิ่งอุปกรณ์รับมาก่อน  
ต้องจ่ายก่อน สิ่งอุปกรณ์ที่รับมาท่ีหลังต้องจ่ายที่หลัง สิ่งอุปกรณ์ท่ีมีอายุการเก็บรักษาจ ากัดต้องจ่ายก่อน  

1.1.9 การบรรจุหีบห่อ  หมายถึงการปฏิบัติต่อสิ่งอุปกรณ์เพ่ือประโยชน์ในการเก็บรักษา  
การจ่ายหรือการขนส่ง รวมถึงการถนอมรักษาสิ่งอุปกรณ์ในหีบห่อและการหุ้มห่อ ซึ่งต้องค านึงถึงการเก็บรักษา
สิ่งอุปกรณ์ การจัดส่งและสภาพของดินฟ้าอากาศ เพ่ือไม่ให้ สป.มาอยู่นอกหีบห่อ, สป.ในห่อไม่กระแทกกัน  

1.1.10 การท าเครื่องหมายหีบห่อ  ภาชนะบรรจุจะต้องมีเครื่องหมายที่ถูกต้อง อ่านง่าย 
ชัดเจน เพ่ือป้องกันการส่งสิ่งอุปกรณ์ผิดที่ หรือไม่ทราบว่าสิ่งอุปกรณ์ที่เก็บรักษาไว้นั้นคืออะไร เครื่องหมายบน
ภาชนะบรรจุที่เลิกใช้แล้วจะต้องลบออกหรือท าลายเสีย การท าเครื่องหมายหีบห่อเพ่ือการเก็บรักษานั้นกระท า
ที่ฝ่ายการรับพัสดุ การท าเครื่องหมายหีบห่อเพ่ือการจัดส่งกระท า ณ ต าบลบรรทุกขึ้น โดยใช้แผ่นป้ายฉลุอักษร
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หรือทาสีเป็นเครื่องหมายบนภาชนะบรรจุ สิ่งที่ควรระบุคือ ชื่อและที่อยู่ของผู้ส่งสิ่งอุปกรณ์ ชื่อและที่อยู่ของ
ผู้รับสิ่งอุปกรณ์ หมายเลขสิ่งอุปกรณ์หรือรหัสการจัดส่ง 

1.1.11 การจัดส่ง  พันธกิจทั้งหมดของการเก็บรักษาสิ่งอุปกรณ์ท่ีกล่าวมาแล้วนั้น เป็นการ 
กระท าเพ่ือเตรียมการส าหรับพันธกิจการจัดส่งทั้งสิ้น การปฏิบัติเพ่ือการจัดส่งนั้นได้เตรียมการมาก่อนที่จะ
ได้รับอนุมัติจ่ายสิ่งอุปกรณ์ เช่น เมื่อรับสิ่งอุปกรณ์เข้ามาต้องก าหนดต าแหน่งที่เก็บ และน าเข้าเก็บรักษาไว้ใน
ลักษณะที่จะท าให้พันธกิจของการจัดส่งกระท าได้ง่ายและรวดเร็ว ซึ่งเป็นช่วงสุดท้ายของพันธกิจหลัก และมี
การประสานงานกันอย่างสมบูรณ์ระหว่างหน่วยขนส่งกับหน่วยส่งเพ่ือประกันความล้มเหลวของระบบการส่ง
ก าลัง  

1.2 พันธกิจสัมพันธ์ นอกจากพันธกิจหลัก 11 ประการดังกล่าวมาแล้วยังมีพันธกิจสัมพันธ 
ส าคัญอีก 4 ประการ ที่จะต้องปฏิบัติเพื่อให้การเก็บรักษาสิ่งอุปกรณสมบูรณ์ยิ่งขึ้นอีก 

1.2.1 การคุ้มครองป้องกัน  สิ่งอุปกรณ์ทั้งหลายจะต้องได้รับการคุ้มครองป้องกันอยู่ตลอด 
เวลาให้ปลอดภัยจากการโจรกรรมการลักเล็กขโมยน้อย อัคคีภัย และอันตรายอื่น ๆ การลักเล็กขโมยน้อยคือ 
การหยิบฉวยสิ่งอุปกรณ์ในปริมาณเล็ก ๆ น้อย ๆ ไปโดยไม่ได้รับอนุญาต สิ่งอุปกรณ์ท่ีมักถูกลักเล็กขโมยน้อย
มากที่สุด ได้แก่ เสื้อผ้า  อาหาร และของยั่วใจ (ของขายง่าย) โดยปกติแล้วของเหล่านี้มีขนาดเล็กสะดวกต่อ
การหยิบฉวยและซ่อนเร้นทั้งซื้อง่ายขายคล่องได้ราคาดี 

1.2.2 ความปลอดภัย  เป็นความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในการเก็บรักษาสิ่ง 
อุปกรณ์ในการที่จะก าหนดและด ารงไว้ให้มีซึ่งมาตรการการป้องกันอันตรายต่าง ๆ เพ่ือให้มีความปลอดภัยใน
การปฏิบัติการเก็บรักษาสิ่งอุปกรณ์ และป้องกันอุบัติเหตุที่จะเกิดแก่เจ้าหน้าที่ เพราะอุบัติเหตุเป็นสาเหตุท าให้
เกิดความสูญเสียต่าง ๆ เชน่เสียเวลา ท าให้เกิดความล่าช้า สิ่งอุปกรณ์เสียหาย ค่าของวัสดุเพ่ิมข้ึน และ
ค่าใช้จ่ายสูงขึ้นงานอาจล้มเหลวทั้งยังท าให้ผู้ปฏิบัติงานเสียขวัญและเกิดผลเสียแฝงอีกด้วย 

1.2.3 การป้องกันอัคคีภัย การจัดให้มีช่องว่างหรือระยะห่างในการจัดวางสิ่งอุปกรณ์ เป็น 
สิ่งที่จ าเป็นที่จะต้องจัดให้มีข้ึนอย่างเพียงพอ และเหมาะสมเพ่ือป้องกันอัคคีภัย และป้องกันสิ่งอุปกรณ์จาก
ความอบขึ้น เนื่องจากการระบายอากาศในพ้ืนที่เก็บรักษาไม่ดีพอและยังป้องกันคามเสียหายเนื่องจากปฏิกิริยา
ทางเคมีของเครื่องดับเพลิงได้อีกด้วย การป้องกันอัคคีภัยนั้นรวมทั้งการดูแลให้ปฏิบัติตามระเบียบการห้ามสูบ
บุหรี่ การฝึกซ้อมเจ้าหน้าที่ให้รู้วิธีการดับเพลิง การใช้เครื่องมือดับเพลิงให้ถูกวิธียามฉุกเฉิน มีเครื่องดับเพลิง
อย่างเพียงพอและอยู่ในสภาพที่ใช้การได้ดี การใช้ความระมัดระวังเป็นอย่างดีในการเก็บรักษาวัสดุไวไฟให้
ถูกต้องแน่นอน ทั้งเม่ือเกิดเพลิงไหม้ต้องท าการดับเพลิงให้ถูกต้องตามประเภทของเพลิงนั้น ๆ ด้วย  

1.2.4 การจัดการ  ผู้จัดงานที่ดีจะต้องปฏิบัติงานตามขีดความสามารถของหน่วยงานของ 
ตนและสิ่งอ านวยความสะดวกท่ีตนมีอยู่ ต้องรู้งานทุกอย่างที่มอบหมายให้แก่ผู้อ่ืน ต้องประเมินค่าความส าเร็จ
ของผู้อ่ืนและผลงานที่ได้รับการจัดการที่ดีนั้นรวมถึงความสามารถในการใช้พื้นที่เก็บรักษาและเครื่องมือยกขน
อย่างถูกต้องเหมาะสม มีวิธีการจัดวางสิ่งอุปกรณ์เป็นกลุ่มก้อนอย่างเหมาะสมเพ่ือให้การขนย้ายสิ่งอุปกรณ์เป็น
เส้นตรง และให้ได้รับผลงานสูงสุดจากเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานทั้งหมด ผู้จัดงานที่ดีนั้นจะต้องจัดระเบียบปฏิบัติ
เป็นขั้น ๆ ให้แก่ผู้ปฏิบัติและด ารงไว้ซึ่งก าหนดการอย่างต่อเนื่องในการประเมินค่าระเบียบปฏิบัติ มีการฝึกสอน
เจ้าหน้าที่และให้ค าแนะน าเจ้าหน้าที่ที่กล้าเสนอความคิดเห็นในการปรับปรุงงานให้ดีขึ้น มีการปรับปรุงแก้ไข
ระเบียบปฏิบัติให้ดีขึ้น มีความอ่อนตัวในการปฏิบัติงานอย่างเหมาะสม เทคนิคในการด าเนินงานของผู้จัดงาน
การเก็บรักษาที่ดี ได้แก่การวางแผนงาน การสั่งการ การประสานงาน และการควบคุมการปฏิบัติ นอกจากนั้น
ผู้จัดงานจะตอ้งมีหลักปฏิบัติดังต่อไปนี้อีกด้วย 
 



  8 

 

 
1. ก าหนดความรับผิดชอบแต่ละหน้าที่ให้ชัดเจนและอยู่ในขอบเขต 
2. การเปลี่ยนแปลงแก้ไขขอบเขตและความรับผิดชอบต้องให้ผู้ปฏิบัติ

ทราบก่อน 
3. ผู้ปฏิบัติไม่ควรรับค าสั่งจากหลายๆทาง  ค าสั่งควรมาจาก

ผู้บังคับบัญชาตามล าดับชั้น  
4. การว่ากล่าวตักเตือนผู้ใต้บังคับบัญชาควรท าเป็นการส่วนตัว 
5. ไม่ให้มีการขัดแย้งกันระหว่างผู้ปฏิบัติกับผู้ก ากับดูแล 
6. การตรวจสอบควรให้ผู้รับการตรวจสอบมีเวลาเตรียมตัวพอสมควร 
7. การพิจารณาความดีความชอบและความผิด ควรได้รับการพิจารณา

ทันทีจากผู้บังคับบัญชาโดยตรง 
8. ควรระลึกว่าความซื่อสัตย์จงรักภักดีเป็นสิ่งที่บังคับกันไม่ได้ 
9. ต้องรู้ถึงระเบียบข้อบังคับต่าง ๆที่เกี่ยวข้องด้วย 

2. ประเภทของการเก็บรักษา  การแบ่งประเภทการเก็บรักษาพัสดุท าให้เราได้ทราบถึงความผิด 
แผกแตกต่างกันระหว่างการเก็บรักษาแต่ละประเภท และความต้องการที่จะน าไปใช้ในเรื่องการถนอมรักษา 
การบรรจุหีบห่อ การห่อหุ้ม และการก าหนดต าแหน่งที่เก็บสิ่งอุปกรณ์ในการเก็บรักษาตามประเภทของการ
เก็บรักษาแต่ละอย่างได้ การเก็บรักษาสิ่งอุปกรณ์แบ่งออกเป็น 3 ประเภท คือ  

2.1 การเก็บรักษาระยะสั้น  (Limited Storage) การเก็บรักษาประเภทนี้ใช้ส าหรับ 
สิ่งอุปกรณ์ที่มุ่งหมายจะน าออกมาใช้ภายใน 90 วัน จึงยอมให้มีการป้องกันต่อสภาพการเก็บรักษาได้น้อยที่สุด 
และใช้กับสิ่งอุปกรณ์บางรายการเท่านั้น 

2.2 การเก็บรักษาส ารอง (Standby Storage) สิ่งอุปกรณ์ท่ีมุ่งหมายจะน าออกมาใช้ 
หลังจาก 90 วันล่วงไปแล้ว แต่อยู่ในระยะเวลาไม่เกิน 3 ปี จัดเข้าอยู่ในการเก็บรักษาส ารอง 

2.3 การเก็บรักษาระยะยาว   (Long – term Storage) การเก็บรักษาประเภทนี้ใช้ 
ส าหรับสิ่งอุปกรณ์ที่มุ่งหมายจะน าออกมาใช้หลังจาก 3 ปีไปแล้วและใช้กับยุทธภัณฑ์ส ารองระดมแผน 
ฉุกเฉิน 

3. แบบของสิ่งอ านวยความสะดวกในการเก็บรักษาสิ่งอุปกรณ์  (Type of Storage Facility ) พ้ืนที่การ
เก็บรักษาสิ่งอุปกรณ์แบ่งออกเป็น 2 แบบ คือ พืน้ที่การเก็บรักษาในอาคารและพื้นที่ 

การเก็บรักษากลางแจ้ง 
3.1 พื้นที่การเก็บรักษาในอาคาร  (cover storage space) หมายถึงการน าสิ่ง 

อุปกรณ์เข้าเก็บรักษาไว้ภายในอาคารหรือสิ่งปลูกสร้างที่มีหลังคาคลุมทุกแบบ และรวมถึงการเก็บรักษาสิ่ง
อุปกรณ์ที่อาศัยส่วนใดส่วนหนึ่งของอาคารภายใต้หลังคาที่อยู่นอกฝา เช่น ชายคา หรือกันสาดด้วย แบบของ
อาคารและสิ่งปลูกสร้างมีดังนี้ 

3.1.1 คลังท่ัวไป (General Purpose warehouse) คลังทั่วไปเป็นคลังที่ใช้ 
ส าหรับเก็บรักษาสิ่งอุปกรณ์ได้หลายชนิด เช่น เสื้อผ้า เครื่องตกแต่ง ของใช้ประจ าส านักงาน ของแห้งต่าง ๆ 
เช่น อาหารที่ไม่ต้องการเก็บเย็น เป็นต้น คลังทั่วไปเป็นอาคารที่สร้างขึ้นโดยมีหลังคาฝาผนังด้านข้างและหัว
ท้ายเป็นส่วนประกอบอย่างสมบูรณ์ ที่เก็บรักษาสิ่งอุปกรณ์ในคลังส่วนมากเป็นคลังชนิดนี้ ซึ่งอาจสร้างขึ้นเป็น
คลังชั้นเดียวหรือหลายชั้นก็ได้แล้วแต่ความเหมาะสม คลังชั้นเดียวที่มีพ้ืนที่อยู่ในระดับเดียวกันกับพ้ืนของตู้
รถไฟและพ้ืนของรถยนต์บรรทุก จัดว่าเป็นคลังมาตรฐาน เพราะเสียค่าใช้จ่ายน้อย, เพิ่มประสิทธิภาพในการ 
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ยกขน  ชานบรรทุกรถไฟและชานบรรทุกรถยนต์อยู่ทางด้านข้างของคลังคนละด้าน โดยปกติคลังทั่วไปจะแบ่ง
ออกเป็นตอน ๆ ด้วยผนังกั้นไฟ ซึ่งสร้างด้วยวัสดุทนไฟ ผนังก้ันไฟมาตรฐานจะมีอัตราการต้านไฟได้ไม่น้อยกว่า 
4 ชม. ถ้าต้านไฟได้น้อยกว่า 4 ชม.จัดว่าเป็นผนังกั้นไฟต่ ากว่ามาตรฐานและต้องเว้นช่องว่างไว้เมื่อเก็บสิ่ง
อุปกรณ์ติดกบัผนังกั้นไฟต่ ากว่ามาตรฐาน 

3.1.2 คลังพิเศษ ( Special Purpose Warehouse) คลังพิเศษใช้ส าหรับการ 
เก็บรักษาสิ่งอุปกรณ์ท่ีต้องการยกขนพิเศษ หรือต้องใช้สิ่งอ านวยความสะดวกในการเก็บรักษาเป็นพิเศษ  หรือ
เพ่ือความปลอดภัยในการเก็บรักษาหรือเพ่ือรักษาคุณลักษณะเฉพาะของสิ่งอุปกรณ์นั้นมีคลังชนิดต่าง ๆ ดังนี้ 

3.1.2.1 คลังเก็บเย็น (Refrigerater Warehouse) ใช้ส าหรับเก็บรักษาของ 
ที่เน่าเสียง่าย เช่น อาหาร หรอืวัคซีนทางการแพทย์ โดยธรรมดามักจะแบ่งพ้ืนที่ออกเป็น 2 สว่น คือ ส่วนหนึ่ง
เป็นพื้นที่เก็บเย็นธรรมดา ซึ่งมีอุณหภูมิระหว่าง 32 – 50 องศา ฟ.ส าหรับเก็บผักสดและของอ่ืน ๆ ที่ไม่
ต้องการเก็บเย็นแข็ง และอีกส่วนหนึ่งเป็นพื้นที่เก็บเย็นแข็ง (Freeze Space) ซึ่งมีอุณหภูมิต่ ากว่า 32 องศา ฟ. 
ส าหรับเก็บเนื้อสด และผักที่ต้องการแช่แข็ง 

3.1.2.2 คลังเก็บวัสดุไวไฟ (Flammable Storage Warehouse) คลัง 
ชนิดนี้คล้ายกับคลังทั่วไป แต่มีขนาดเล็กกว่าและมักแยกอยู่ต่างหาก ภายในคลังแบ่งออกเป็นตอน ๆ ด้วย ผนัง
กั้นไฟมาตรฐาน ตัวคลังสร้างด้วยวัสดุทนไฟ ใช้ส าหรับการเก็บรักษาวัสดุไวไฟต่าง ๆ เช่น สี น้ ามัน ของเหลว
ไวไฟ แก๊ส ไม้กวาด ฯลฯ อาจใช้คลังทั่วไปเป็นคลังเก็บวัสดุไวไฟได้ โดยเก็บวัสดุไวไฟไว้ตอนสุดของคลังด้านใด
ด้านหนึ่งด้วยการเพ่ิมผนังกั้นไฟให้ตอนของคลังเล็กลง และเพ่ิมเครื่องมือเครื่องใช้ในการป้องกันเพลิงให้มากขึ้น  

3.1.2.3 คลังเก็บกระสุนและวัตถุระเบิด (Aboveground magazine) เป็น 
คลังใช้ส าหรับเก็บกระสุนวัตถุระเบิด เป็นคลังที่มีหลังคาพร้อมด้วยฝาผนังด้านข้างและหัวท้ายอย่างสมบูรณ์ 
สร้างด้วยวัสดุทนไฟมีการระบายอากาศดีและกระจายกันอยู่ห่าง ๆ เพ่ือลดอันตรายของการระเบิดและการถูก
ท าลายเมื่อคลังใดคลังหนึ่งเกิดอุบัติเหตุขึ้น  

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 % สิ่งอุปกรณ์ท่ีเป็นยางและสิ่งอุปกรณ์อ่ืน ๆ ที่ไม่ได้ประโยชน์
ในการเก็บรักษาด้วยการควบคุมความชื้นและสิ่งอุปกรณ์ท่ีอยู่ในภาชนะท่ีปิดผนึกจนอากาศไม่ได้ ไม่ควรเก็บ
รักษาไว้ในคลังควบคุมความชื้น 

3.1.2.6 คลังแบบถังแห้ง (Dry Tank) คลังชนิดนี้เป็นถังโลหะสร้างด้วยเหล็ก 
กล้าพ้ืนคอนกรีตมีการควบคุมอุณหภูมิและความชื้น หลังจากน าสิ่งอุปกรณ์เข้าเก็บไว้ในคลังแล้วก็สูบอากาศ
ออก และอัดไนโตรเจนเข้าไปด้วยแรงดัน 5 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว แล้วปิดผนึกไม่ให้อากาศเข้าออกได้ จึงไม่มี
ทางเข้าถึงสิ่งอุปกรณ์นั้น ถังเก็บน้ ามันท่ีเลิกใช้แล้วดัดแปลงเป็นคลังชนิดนี้ได้ ใช้ส าหรับเก็บสิ่งอุปกรณ์ประเภท
การเก็บรักษาระยะยาว เช่น ชิ้นส่วนของรถยนต์  
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3.1.2.7 คลังข้างเปิดหรือโรงเก็บ (shed) เป็นคลังที่มีแต่หลังคา ไม่มีฝาผนังด้าน 
ข้างและหัวท้ายสมบูรณ์ ใช้ส าหรับเก็บรักษาสิ่งอุปกรณ์ท่ีต้องการการระบายอากาศมาก หรือสิ่งอุปกรณ์ท่ีไม่
ต้องการการป้องกันสภาพดินฟ้าอากาศอย่างสมบูรณ์ คลังชนิดนี้ให้การป้องกันสิ่งอุปกรณ์ได้ดีกว่าการเก็บ
รักษากลางแจ้งแต่น้อยกว่าการเก็ษรักษาในคลังปิด คลังข้างเปิดหรือโรงเก็บนี้มักสร้างอยู่ในระดับพื้นดินและ
มักไม่มีชานบรรทุก 

3.1.2.8 คลังผ่าน (Transit Shed) ส่วนใหญ่เป็นคลังซึ่งตั้งอยู่ข้าง ๆ หรือใกล้ 
กับสิ่งอ านวยความสะดวก เช่น ท่าเทียบเรือในการจอดเรือเทียบท่า ส าหรับป้องกันสิ่งอุปกรณ์จากสภาพลมฟ้า
อากาศระหว่างการขนขึ้นหรือลงเรือ คลังผ่านส่วนมากไม่เปิดข้าง มีฝาผนังปิดด้านข้างหัวท้ายอย่างสมบูรณ์เพ่ือ
ป้องกันสิ่งอุปกรณ์ท่ีเก็บรักษาจากละอองน้ าหรือน้ าฝนในขณะเมื่อมีลมพัดจัดหรือมีพายุ 

3.2 พื้นที่เก็บรักษากลางแจ้ง (Open Storahe) เป็นพื้นที่การเก็บรักษาสิ่งอุปกรณ์ท่ีจัด 
ขึ้นกลางแจ้ง หรือจัดหาได้ในภูมิประเทศโดยไม่ใช้อาคารหรือสิ่งปลูกสร้าง เช่น พ้ืนที่การเก็บรักษาภายใน
อาคาร การเก็บรักษาสิ่งอุปกรณ์แบบนี้เป็นการเก็บรักษาสิ่งอุปกรณ์บางประเภทที่สามารถทนต่อความ
เปลี่ยนแปลงของสภาพดินฟ้าอากาศ หรือเมื่อมีนโยบายที่จะต้องกระท าเช่นนั้น เพ่ือให้สอดคล้องกับ
สถานการณ์ หรือด้วยความมุ่งหมายที่จะเก็บรักษาสิ่งอุปกรณ์นั้นไว้ชั่วระยะเวลาหนึ่ง เป็นระยะเวลาสั้น ๆ โดย
สภาพดินฟ้าอากาศไม่เป็นอันตรายต่อคุณลักษณะของสิ่งอุปกรณ์นั้น ๆ พ้ืนที่การเก็บรักษากลางแจ้ง มีทั้งพ้ืนที่
ที่ได้รับการปรับปรุงแล้วและพ้ืนที่ที่ยังไม่ได้รับการปรับปรุง 

3.2.1 พื้นที่ที่ปรับปรุงแล้ว (Improved)  คือพ้ืนที่ซึ่งได้ปรับเรียบบดอัดให้แน่น 
จนพื้นแข็ง หรือลาดทับผิวหน้าด้วยน้ ามันดิน หรือปูลาด้วยแผ่นเหล็กเจาะรูหรือแผ่นอะลูมิเนียมเจาะรู หรือ
วัสดุอื่น ๆ ที่เหมาะสมจนสามารถใช้เครื่องมือยกขนให้เกิดประสิทธิภาพได้ 

3.2.2 พื้นที่ที่ยังไม่ได้ปรับปรุง (Unimproved) เป็นพื้นที่ตามแต่สภาพภูมิประเทศจะ 
อ านวยหรือเท่าที่จะหาได้ มิได้มีการปรับผิวพ้ืนท าให้การใช้เครื่องมือยกขนอยู่ในลักษณะจ ากัด  

4. การวางแผนการเก็บรักษาสิ่งอุปกรณ์  พ้ืนที่การเก็บรักษาเป็นปัจจัยมูลฐานที่หายากพอ ๆ กับ 
ราคาแพง จึงไม่ควรปล่อยให้ว่างเปล่า อันเป็นการเปลืองค่าใช้จ่ายในการรักษาพ้ืนที่โดยไม่จ าเป็น การใช้
ประโยชน์ของพ้ืนที่อย่างเต็มที่และเหมาะสม จะส าเร็จได้ด้วยการวางแผนอย่างกว้างขวาง ด้วยการน าเอาชนิด
ของสิ่งอุปกรณ์ท่ีเก็บรักษา บริเวณของพ้ืนที่ และสิ่งอ านวยความสะดวก มาใช้ในการพิจารณาวางแผน 
นอกจากนั้นปริมาณความต้องการและการรับสิ่งอุปกรณ์อาจไม่เป็นไปตามปกติ ท าให้มีการเปลี่ยนแปลงอย่าง
มากต่อระดับสิ่งอุปกรณ์คงคลัง รวมทั้งปริมาณรับจ่ายและวันที่รับจ่ายก็เปลี่ยนแปลงด้วย ความจ าเป็นที่เรา
ต้องปฏิบัติต่อปริมาณสิ่งอุปกรณ์คงคลังจ านวนมาก และปริมาณสิ่งอุปกรณ์แต่ละกลุ่มต่าง ๆกัน จึงต้องแบ่ง
พ้ืนที่เก็บรักษาออกเป็นที่ส าหรับสิ่งอุปกรณ์กองขนาดใหญ่ ขนาดกลาง ขนาดเล็ก และรายย่อย เพ่ือให้บรรลุ
เป้าหมายนี้จะต้องน าปัจจัยต่าง ๆ มาพิจารณา ปัจจัยเหล่านี้ได้แก่ ปัจจัยของสิ่งอุปกรณ์และปัจจัย 
ความจุ 

4.1 ปัจจัยของสิ่งอุปกรณ์ (Commodity Factor) ปัจจัยของสิ่งอุปกรณ์นั้นเกี่ยวกับ 
ตัวของสิ่งอุปกรณ์เอง ได้แก่ 

4.1.1 ความคล้ายคลึงกัน (Similarity) เพ่ือให้การเก็บรักษาและการจ่ายได้รวดเร็วให้ 
แบ่งพ้ืนที่เก็บรักษาเป็นพ้ืนที่เก็บสิ่งอุปกรณ์อย่างใดอย่างหนึ่ง โดยเฉพาะตามกลุ่มและประเภทของสิ่งอุปกรณ์
นั้น เช่น สิ่งอุปกรณ์ประเภทเครื่องใช้ส านักงาน ก็เก็บไว้ในพ้ืนที่หนึ่ง สิ่งอุปกรณ์ประเภทเครื่องแต่งกายก็เก็บไว้
อีกพ้ืนที่หนึ่ง แล้วจึงพิจารณาการจ่ายภายในประเภทของสิ่งอุปกรณ์อีกชั้นหนึ่ง 
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4.1.2 การจ่ายบ่อย (Popularity) สิ่งอุปกรณ์ท่ีมีการรับจ่ายบ่อยเป็นประจ า จะต้องเก็บ 

ไว้ให้ใกล้พ้ืนที่การจัดส่งหรือพ้ืนที่การรับสิ่งอุปกรณ์ ท าให้ประหยัดแรงงานและเวลา เพราะระยะทางในการ
น าเข้าและเก็บและน ามาจ่ายนั้นสั้นมาก สิ่งอุปกรณ์ท่ีมีการรับจ่ายบ่อย ๆ ได้แก่ พวกชิ้นส่วนซ่อม หรือของใช้
ประจ าวัน เป็นต้น 

4.1.3 ขนาดและน้ าหนัก (Size and Weight) สิ่งอุปกรณ์ที่หนักมากควรเก็บไว้ใกล้ 
พ้ืนที่การรับและการจัดส่ง เพ่ือให้ระยะทางการรับจ่ายสั้นลงเป็นการประหยัดแรงงานและเวลา สิ่งอุปกรณ์ท่ีมี
น้ าหนักมากอาจไม่ต้องค านึงถึงความคล้ายคลึงกันและการจ่ายก็ได้ ทั้งนี้เพ่ือลดค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานให้
น้อยลง ทั้งช่วยป้องกันอุบัติเหตุได้ด้วยและควรเก็บสิ่งอุปกรณ์ที่มีน้ าหนักมากและเคลื่อนย้ายยากไว้ตรงพ้ืนที่ที่
มีเพดานต่ า ส่วนสิ่งอุปกรณ์ที่มีน้ าหนักเบา ยกขนง่าย ให้เก็บไว้ตรงที่พ้ืนเพดานสูง 

4.1.4 ลักษณะพิเศษของสิ่งอุปกรณ์ (Characteristics of Supplies) ลักษณะ 
พิเศษของสิ่งอุปกรณ์ที่จะเก็บรักษาไว้นั้น มีบทบาทที่ส าคัญในการวางแผนพื้นที่การเก็บรักษาสิ่งอุปกรณ์อยู่
มาก ลักษณะพิเศษบางอย่างของสิ่งอุปกรณ์อาจต้องการการยกขนและวิธีการเก็บรักษาเป็นพิเศษ 

4.1.4.1 วัสดุอันตราย  (Harzardous Meterials) วัสดุบางอย่างมีลักษณะ 
พิเศษที่อาจเป็นเหตุท าให้เกิดอันตรายเมื่อถูกต้องกับวัสดุอ่ืน หรือเป็นอันตรายต่อบุคคลโดยตรง เช่น วัสดุ
บางอย่างติดไฟง่ายต้องเก็บไว้ในพ้ืนที่ที่มีการป้องกันเป็นพิเศษ 

4.1.4.2 วัสดุยั่วใจ (ของขายง่าย) (Sensitive Materlals) วัสดุบางอย่างมีคุณ 
ค่าสูงเมื่อเทียบมูลค่ากับขนาดของมัน น าไปขายต่อได้ราคา และชวนให้ถูกลักขโมย เพราะหยิบฉวยและซ่อน
เร้นง่ายวัสดุชนิดนี้ควรเก็บไว้ในที่ที่มีการควบคุมอย่างปลอดภัย 

4.1.4.3 วัสดุเน่าเสียง่าย (Perisable Materials) วัสดุชนิดนี้มีอายุการเก็บ 
รักษาจ ากัดและต้องใช้การถนอมรักษาเพ่ือป้องกันการเน่าเสียเป็นพิเศษ อาหารหลายชนิด เช่น เนื้อสัตว์ และ
ไข่ ต้องเก็บเย็นหรือควบคุมอุณหภูมิ เจ้าห้าที่จะต้องทราบวิธีการการเก็บรักษาวัสดุที่เน่าเสียง่ายทั้งหมดอย่าง
เหมาะสม เพ่ือที่จะเก็บได้อย่างถูกต้อง ของที่ส่งกลิ่นต้องแยกออกจากของที่ดูดกลิ่น  

4.1.4.4 ของรูปร่างแปลกและของบี้แบนเสียหายได้  
(Odd – shaped versable) ของเหล่านี้ต้องใช้การยกขนเป็นพิเศษ หรือต้องพิจารณาการเก็บรักษาเป็นพิเศษ 
ลักษณะพิเศษทางกายภาพของเหล่านี้เป็นสิ่งก าหนดแบบของอุปกรณ์ช่วยในการเก็บรักษาเพ่ือประกันความ
ถูกต้องในการใช้พื้นที่ 

4.2 . ปัจจัยของความจุ  (Capacity Factor) ต าแหน่งที่เก็บจ านวนและขนาดของ 
ประตูคลังจ านวนปั้นจั่นที่มีใช้และขนาด การรับน้ าหนักของพ้ืนคลัง ขนาดและที่ตั้งของชานบรรทุกและสาด
บรรทุก แบบของเพดานคลัง ที่ตั้งและความจะของลิฟท์ เหล่านี้ล้วนเป็นปัจจัยของความจุ และมีผลกระทบ
กระเทือนถึงพ้ืนที่การเก็บรักษาสุทธิที่จะใช้ประโยชน์ได้ ปัจจัยของความจุควรพิจารณารวมถึงความจุเป็น
ปริมาตรและเป็นน้ าหนักด้วยต าแหน่งที่เก็บและแบบของการเก็บรักษาย่อมมีผลต่อเนื่องจากที่ตั้งของประตู
คลัง แสงสว่าง และขนาดของเครื่องค้ ายัน การรับน้ าหนักของพื้นคลัง ความสูงของเพดาน ระบบหัวฉีดน้ า
ดับเพลิง ระบบการให้ความร้อน เครื่องมือยกขนที่มีใช้ ที่ตั้งของลิฟท์ ที่ตั้งของลิ้นปิดเปิดน้ าดับเพลิง และ
เครื่องดับเพลิง  

4.2.1. ขนาดของกลุ่มสิ่งอุปกรณ์ (Size of Storage Block) สิ่งอุปกรณ์ 
ที่กองเป็นกลุ่มก้อนจ ากัดขนาดไว้ดังนี้ 
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4.2.1.1 วัสดุอันตรายหรือวัสดุไวไฟมาก กองไม่เกินกลุ่มละ 2,000 ตารางฟุต 
4.2.1.2 วัสดุไวไฟปานกลางและไวไฟน้อย กองไม่เกินกลุ่มละ 8,000 ตารางฟุต 
4.2.1.3 วัสดุไม่ไวไฟ กองได้ไม่จ ากัดขนาด 

 
ขนาดของกองสิ่งอุปกรณ์ที่กองเป็นกลุ่มก้อน 

 
 วัสดุอันตรายหรือวัสดุไวไฟมาก    วัสดุอันตรายหรือวัสดุไวไฟมาก 
 กองไม่เกิน กลุ่มละ 2,000 ตารางฟุต 4  ฟุต  กองไม่เกินกลุ่มละ 2,000 ตารางฟุต 
 
 วัสดุไวไฟปานกลาง และไวไฟน้อย   วัสดุไวไฟปานกลาง และไวไฟน้อย 
 กองไม่เกินกลุ่มละ 8,000 ตารางฟุต 6 ฟุต  กองไม่เกินกลุ่มละ 8,000 ตารางฟุต 
 
 
     วัสดุไม่ไวไฟกองไม่จ ากัดขนาด  
 

 
 
 
   การเว้นระยะห่าง 
 
 
       36  นิ้ว 

 
    36 นิ้ว  

18 นิ้ว     
         วัสดุไม่เป็น      

                        วัสดุไม่เป็น   เป็นอันตราย      วัสด ุ  
           อันตราย    กองสูงกว่า   อันตราย                 
                       กองต่ ากว่า    15 ฟุต     
            15  ฟุต         
            
                    
                                                                                                                          24นิ้ว 
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4.2.2 การเว้นระยะห่างทางดิ่ง ความสูงของกองสิ่งอุปกรณ์ควรจ ากัดเพ่ือความมั่นคงใน 

การปฏิบัติ ดังนี้ 
4.2.2.1 ความสูงของกองสิ่งอุปกรณ์ใต้หัวฉีดน้ าอัตโนมัติ 

- 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 อาคารคลังที่มีเพดานแต่ไม่มีหัวฉีดน้ าอัตโนมัติ 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  เว้นแต่กรณีท่ีจ าเป็น เช่น 

4.2.3.1 ระหว่างกองสิ่งอุปกรณ์กับผนังก้ันไฟต่ ากว่ามาตรฐานเว้นระยะห่างไว้ 
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 เว้นให้มีทางเดินไปยังเครื่องมือไฟฟ้าและท่ีตั้งสิ้นปิดเปิดหัวฉีดน้ าดับเพลิง 
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 ข้อจ ากัดในการรับน้ าหนักของพ้ืนคลัง นอกจากระยะห่างทั้งทางดิ่งและทางระดับที่ 
ต้องเว้นไว้แล้วยังมีปัจจัยอีก 2 อย่างที่จ ากัดความสูงของกองสิ่งอุปกรณ์ คือ สมรรถนะของเครื่องมือยกขนที่จะ
ยกของขึ้นได้สูงและความสามารถในการรรับน้ าหนักของพ้ืนคลัง คลังสิ่งอุปกรณ์ไม่ว่าเป็นคลังชั้นเดียวหรือ
หลายชั้นก็ตาม ย่อมสามารถรับน้ าหนักได้ในจ านวนจ ากัด คิดเป็นน้ าหนักปอนด์ต่อตารางฟุต จึงต้องค านึงถึง
ข้อจ ากัดในการรับน้ าหนักของคลังแต่ละคลังด้วย และโดยธรรมดาแล้วสิ่งอุปกรณ์ที่มีน้ าหนักมากซึ่งมีข้อจ ากัด
ในการกองสูง เราก็กองไว้ตรงส่วนที่หลังคาลาดต่ าหรือตรงที่กองได้สูงน้อยอยู่แล้ว 

5. พื้นที่การเก็บรักษา (Storage Space) 
5.1 พื้นที่ทั้งหมด  พ้ืนที่ที่ใช้ในการปฏิบัติงานเก็บรักษาสิ่งอุปกรณ์ มีพ้ืนที่การเก็บรักษา 

ภายในอาคารและพ้ืนที่การเก็บรักษากลางแจ้ง จ านวนพื้นที่ค านวณเป็นตารางฟุต โดยใช้ความกว้างคูณด้วย
ความยาวพ้ืนที่ทั้งหมดเท่ากับผลรวมของ พ้ืนที่สนับสนุนการเก็บรักษา พ้ืนที่สูญเปล่า พ้ืนที่ทางเดิน และพ้ืนที่
สุทธิที่ใช้ประโยชน์ในการเก็บรักษาสิ่งอุปกรณ์ 
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  พ้ืนที่  พ้ืนที่  พ้ืนที่  พ้ืนที่สุทธิ 

    พ้ืนที่ทั้งหมด  = สนับสนุน     + สูญเปล่า    + ทางเดิน    + ที่ใช้ประโยชน์ 
   เก็บรักษา     ในการเก็บรักษา 
 
 

5.1.1 พ้ืนทีเ่ก็บรักษาภายในอาคาร  คือพ้ืนที่ภายในอาคารที่ล้อมรอบด้วยฝาผนัง ซึ่งรวม 
ทั้งพ้ืนที่ที่ใช้เป็นผนังกั้นไฟ และพ้ืนที่ที่เสียไปเนื่องจากโครงสร้างของอาคารด้วย เว้นพื้นที่ชานบรรทุก หรือส่วน
ที่เป็นหอคอยและมิได้ใช้เก็บสิ่งอุปกรณ์ 
 
 
 
 
            ความยาว   X  ความกว้าง                                      
        พ้ืนที่ทั้งหมด                                                                           เว้น
            
                                     เว้นชานบรรทุก 
 
 
                       เว้น 
 

           
         เว้น     
 
5.1.2 พ้ืนที่การเก็บรักษากลางแจ้ง  (Open Storage Space) คือ พ้ืนที่ทั้งหมดที่ 

วัดออกมาได้โดยไม่หักส่วนที่เป็นทางเคลื่อนย้ายสิ่งอุปกรณ์ และส่วนที่เป็นรางรถไฟออก 
5.1.3 พ้ืนที่ทั้งหมดที่ใช้ในงานการเก็บรักษาสิ่งอุปกรณ์นั้น ไม่รวมพ้ืนที่ต่อไปนี้ 

เข้าไปด้วย 
5.1.3.1 บ้านพัก 
5.1.3.2 ที่จอดรถเจ้าหน้าที่ 
5.1.3.3 ร้านค้า 
5.1.3.4 พ้ืนที่การประปา 
5.1.3.5 ถนนเพ่ือการจราจร 
5.1.3.6 ส านักงานปกครอง 
5.1.3.7 ที่พักเวรยาม 
5.1.3.8 อู่ซ่อมรถ 
5.1.3.9 โรงไฟฟ้า 
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5.1.4 พ้ืนที่ทั้งหมดยังแบ่งออกเป็น 
5.1.4.1 พ้ืนที่ซึ่งไม่ใช่ในการเก็บรักษาสิ่งอุปกรณ์ประกอบด้วย 

5.1.4.1.1 พ้ืนที่สนับสนุนการเก็บรักษา 
5.1.4.1.2 พ้ืนที่สูญเปล่า 
5.1.4.1.3 ทางเดิน 

5.1.4.2 พ้ืนที่สุทธิที่ใช้ประโยชน์ในการเก็บรักษาสิ่งอุปกรณ์ 
5.2 พื้นที่ซึ่งไม่ใช้ในการเก็บรักษาสิ่งอุปกรณ์ (Non-storage Space)  

5.2.1 พ้ืนที่สนับสนุนการเก็บรักษา (Storage Support Function) คือพื้นที่ท่ี 
แบ่งหรือจัดเอาไว้เพ่ือประโยชน์ในการสนับสนุนการปฏิบัติงาน หรือพ้ืนที่การท างาน เช่น พ้ืนที่การถนอมรักษา 
และการหุ้มห่อ พ้ืนที่รอบรวมของ พ้ืนที่การบรรจุหีบห่อ และการตีปิดลัง โรงท าภาชนะบรรจุ พ้ืนที่การรับของ 
พ้ืนที่การจัดส่งของ พื้นที่การตรวจสภาพและการตรวจพิสูจน์ ส านักงาน และพ้ืนที่อ่ืน ๆ ได้แก่ 

5.2.1.1 พ้ืนที่จอดรถและเก็บรักษาเครื่องมือยกขน 
5.2.1.2 ที่ประจุหม้อเก็บไฟฟ้า 
5.2.1.3 ห้องพักผ่อน 
5.2.1.4 ห้องเก็บทรัพย์สินส่วนตัว 
5.2.1.5 ห้องเก็บเครื่องมือ 
5.2.1.6 ที่บันทึกบัตรลงเวลาท างาน 
5.2.1.7 พ้ืนที่สูบบุหรี่ 

 
พ้ืนที่สนับ พ้ืนที่การถนอม    พ้ืนทีร่วบ พ้ืนที่บรรจุ โรงท า         พ้ืนที ่
สนุนการ     =    รักษาและการ   +  รวม         +   หีบห่อและ   +  ภาชนะ  +  การรับ 
 เกบ็รักษา            หุ้มห่อ            ของ            การตีปิดลัง       บรรจุ          ของ 
 
  พ้ืนที่การ พ้ืนที่การตรวจสภาพ  ส านัก  พ้ืนที่ 
                   +การจดัส่งของ  + และการตรวจพิสูจน์         +       งาน      +         อ่ืน ๆ  
 

5.2.2 พื้นที่สูญเปล่า  (Structural Loss) คือพื้นที่ซึ่งเสียเปล่าโดยมิได้ใช้ 
ประโยชน์ในการจัดวางสิ่งอุปกรณ์ เนื่องจากรูปร่างลักษณะของอาคารหรือเนื่องด้วยความจ าเป็น 

5.2.2.1 พ้ืนที่สูญเปล่าของพ้ืนที่การเก็บรักษาในอาคาร ได้แก่ ห้องสุขา ลิฟท์  
ช่องไอน้ า เสา ช่องบันได ผนังก้ันไฟ ลาด ช่องบรรทุกของ ที่ว่างตรงประตูซึ่งเว้นไว้ส าหรับสวิทไฟ ฯลฯ พ้ืนที่
สูญเปล่านี้ไม่ได้รวมทางเดินไว้ด้วย 

5.2.2.2 พ้ืนที่สูญเปล่าของพ้ืนที่การเก็บรักษากลางแจ้ง ได้แก่ แนวกั้นไฟ ร่อง 
น้ า รางรถไฟ และพ้ืนที่ตามแนวข้างรางมิได้รวมทางเดินเข้าไว้ด้วยเช่นเดียวกัน 
    5.2.3  ทางเดิน   (Aisles) ขนาดของเครื่องมือยกขนและสิ่งอุปกรณ์ที่จะยกขนนั้น เป็น
ข้อก าหนดขนาดของทางเดินในการวางผังพ้ืนที่การเก็บรักษาสิ่งอุปกรณ์แบบต่าง ๆ ของทางเดินที่ได้พบ ได้แก่  
ทางก้ันไฟ 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 จ านวนทางเดินขวางไม่ตายตัว จะจัดให้มีมากหรือน้อย
ย่อมขึ้นอยู่กับจ านวนประตู เสา เครื่องค้ ายันต่าง ๆ การแบ่งตอนของคลังหรือพ้ืนที่การเก็บรักษา จ านวนและ
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 เพ่ือประโยชน์แก่เจ้าหน้าที่ในการเข้าถึงสิ่งอุปกรณ์ท่ีอยู่
ลึกเข้าไปจากทางเดินหลักหรือทางเดินขวาง หรือใช้เป็นทางไปสู่ทางออกต่าง ๆ ทางเดินชนิดนี้ไม่จ าเป็นแล้วไม่
ควรจัดให้มีหรือมีให้น้อยที่สุด เพราะเปลืองพ้ืนที่การเก็บรักษา 

5.2.3.4 ทางเดินระหว่างตู้เก็บของ (Aisles in Bin Area) เป็นทางที่ 
จัดให้มีขึ้นระหว่างตู้เก็บของ หรือช่องเก็บของ ในพ้ืนที่การจ่ายย่อย ซึ่งเก็บรักษาสิ่งอุปกรณ์ด้วยตู้เก็บของหรือ
ช่องเก็บของ เรียงติดกันเป็นแถว ๆ จะจัดให้มีข้ึนกี่ทางย่อมขึ้นอยู่กับจ านวนแถวของตู้เก็บของหรือช่องเก็บของ 
ที่มีอยู่ในพ้ืนที่นั้น ๆ ความกว้างของทางให้มีขนาดตามความเหมาะสม 

5.2.3.5 ทางกั้นไฟ ( Fire Aisles) เป็นพื้นทีว่่างเว้นไว้ระหว่างกองสิ่ง 
อุปกรณ์กับฝาผนังและขนานไปกับฝาผนัง จัดให้มีข้ึนในกรณีท่ีฝาผนังเป็นฝาผนังก้ันไฟต่ ากว่ามาตรฐาน  
(Sub – standard firewall) ทางก้ันไฟนี้จัดไว้กว้างไม่เกิน 24 นิ้ว แต่ตรงริมประตูต้องเว้นไว้ 36 นิ้วเสมอ  
 
       พ้ืนที ่    ทางเดนิ        ทางเดิน           ทางเดิน  ทางเดินระหว่าง  ทางก้ัน 
      ทางเดิน   =    หลัก      +    ขวาง         +    บุคคล      +       ตู้เก็บของ          +        ไฟ 
 

5.2.3.6 การก าหนดทางเดิน ทางเดินแม้ว่าจะเป็นสิ่งจ าเป็นแต่ก็ท าให้สิ้น 
เปลืองพ้ืนที่เก็บรักษามาก ฉะนั้นจึงควรจ ากัดจ านวนและความกว้างไว้เท่าที่จ าเป็นโดยพิจารณาก าหนด ดังนี้ 

5.2.3.6.1 โดยทั่วไปการก าหนดทางเดินต่าง ๆ ย่อมขึ้นอยู่กับ 
ลักษณะของอาคาร ปริมาณและคุณลักษณะของสิ่งอุปกรณ์การปฏิบัติงาน ตลอดจนแบบและสมรรถนะของ
เครื่องมือยกขนและความสะดวกในการใช้เครื่องมือต่าง ๆ ด้วย 

5.2.3.6.2 ทิศทางของการเก็บรักษา จะต้องก าหนดขึ้นให้ใช้เครื่อง 
มือยกขนด้วยระยะทางที่สั้นที่สุด 

5.2.3.6.3 ทางเดินทุกชนิดจะต้องเป็นเส้นตรงและปราศจากสิ่งกีด 
ขวางทั้งตรงออกประตูเสมอถ้าท าได้ 

5.2.3.6.4 ทางเดินทุกชนิดต้องผ่านสิ่งอุปกรณ์ให้มากรายการที่สุด 
เท่าท่ีจะมากได้ 
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5.3 พื้นที่สุทธิใช้ประโยชน์ในการเก็บรักษาสิ่งอุปกรณ์ 

5.3.1 พ้ืนที่นี้ คือ บริเวณคลังที่ใช้ในการเก็บรักษาสิ่งอุปกรณ์ซึ่งรวมทั้งพ้ืนที่จัด 
วางตู้เก็บของ (หรือช่องเก็บของ) ด้วย เมื่อได้ใช้ประโยชน์ของพ้ืนที่เก็บรักษาสิ่งอุปกรณ์ไปได้ถึง 85 % แล้วก็
ถือว่าเป็นการเก็บได้  “เต็ม ” พ้ืนที่สุทธิที่ใช้ประโยชน์ในการเก็บรักษาสิ่งอุปกรณ์แล้ว ทั้งนี้เพ่ือให้มี “ที่หัก
มุม” เพียงพอส าหรับการยกขนสิ่งอุปกรณ์ตามปกติและ “พ้ืนที่ยืดหยุ่น” (cusion space) ท าให้ไม่ต้องมีการ
จัดคลังกันใหม่เรื่อย ๆ เพ่ือให้เหมาะสมกับแผนการเก็บรักษา 

5.3.2 พ้ืนที่สุทธิที่ใช้ประโยชน์ในการเก็บรักษาสิ่งอุปกรณ์เท่ากับพ้ืนที่ทั้งหมด  
ลบด้วยพื้นที่สนับสนุนการเก็บรักษา ลบด้วยพื้นที่สูญเปล่า ลบด้วยพื้นที่ทางเดิน 
 
 พ้ืนที่สุทธิที่ใช้   พ้ืนที่            พ้ืนที่สนับสนุน        พ้ืนที ่ พ้ืนที่ 
   ประโยชน์ในการ = ทั้งหมด     - เก็บรักษา  -   สูญเปล่า  -   ทางเดิน 
           เก็บรักษา สป. 

 
          5.3.3   พ้ืนที่สุทธิที่ใช้ประโยชน์ในการเก็บรักษาสิ่งอุปกรณ์ประกอบด้วย 

5.3.3.1 พ้ืนที่จัดวางสิ่งอุปกรณ์แล้ว  
                 (Net Occupied Space) 
5.3.3.2 พ้ืนที่ยังไม่ได้จัดวางสิ่งอุปกรณ์  
                  (Net Vacant Space) 

6. ผังแสดงพื้นที่การเก็บรักษา  (Warehouse Floor Plan or Planograph) 
6.1 ผังแสดงพ้ืนที่การเก็บรักษา คือ ภาพวาดที่มีอัตราส่วนย่อแสดงพื้นที่ภายในคลังหรือพ้ืน 

ที่การเก็บรักษา  โดยปกติใช้มาตราส่วน 1/16 นิ้วต่อ 1 ฟุต เพ่ือแสดงให้เห็นพื้นที่การจัดวางสิ่งอุปกรณ์ 
ต าแหน่งที่ตั้งของกองสิ่งอุปกรณ์ ที่ตั้งของตู้เก็บของ พ้ืนที่ของชั้นวางของและกะบะ ทางเดินต่าง ๆ พ้ืนที่การ
จัดและรวบรวมของ ทิศทางของการจัดวางสิ่งอุปกรณ์ ส านักงาน ห้องสุขา ตลอดจนพ้ืนที่สนับสนุนการ 
เก็บรักษา 

6.2 เจ้าหน้าที่คลังจะใช้ผังแสดงพ้ืนที่การเก็บรักษา เป็นเครื่องมือในการจัดงานเพ่ือ 
6.2.1 ให้ใช้พื้นที่การเก็บรักษาได้อย่างมีประสิทธิภาพที่สุด    
6.2.2 ใช้ในการวางแผนเพ่ือการรับสิ่งอุปกรณ์ เป็นเครื่องประกันได้ว่าเลือกต าแหน่งที่เก็บสิ่ง

อุปกรณ์ไว้ล่วงหน้าแล้ว  
6.2.3 ใช้เป็นข้อมูลในการรายงาน 
6.2.4 ให้รู้สถานภาพของพ้ืนที่เก็บรักษาที่ตรงกับความเป็นจริงประจ าวันขณะนั้นของคลัง 

หรือของพื้นที่การเก็บรักษาสิ่งอุปกรณ์นั้น ๆ ดังนั้นเมื่อมีการรับหรือการจ่ายสิ่งอุปกรณ์ทุกครั้งจะต้องแก้ไขผัง
ให้ตรงกับความเป็นจริงด้วย อาจใช้รหัสสีเพื่อให้ทราบถึงสิ่งอุปกรณ์และต าแหน่งที่เก็บ 

6.3 ให้ใช้แผ่นวัสดุใส ( หรือแผ่นอาซิเตท ) ปิดทับบนผังแสดงพ้ืนที่การเก็บรักษา เพ่ือความ 
สะดวกในการท าเครื่องหมายด้วยสีต่าง ๆ บนผัง เพ่ือให้ทราบสถานภาพของพ้ืนที่ภายในคลังที่เป็นอยู่ใน
ขณะนั้น ตัวอย่างการใช้สีแสดงความหมาย เช่น 
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6.3.1 ทางเดินและช่องว่างต่าง ๆ ให้เว้นไว้ไม่ต้องลงสีใด ๆ ถ้าจะลงสีต้องใช้สีที่เห็นเด่น 

ชัดกว่าส่วนอื่น  
6.3.2 พ้ืนที่สนับสนุนการเก็บรักษา เช่น พ้ืนที่บรรจุหีบห่อและการตีปิดลัง พ้ืนที่การรับ 

และการจัดส่ง พ้ืนที่ท ากรรมวิธีการถนอมรักษาสิ่งอุปกรณ์ แสดงไว้ด้วยสีเหลือง 
6.3.3 พ้ืนที่เก็บรักษาสิ่งอุปกรณ์ด้วยกะบะรูปหีบ แสดงไว้ด้วยสีเขียว 
6.3.4 พ้ืนที่ตู้เก็บของ แสดงด้วยสีม่วง 
6.3.5 พ้ืนที่ยังไม่ได้จัดวางสิ่งอุปกรณ์ แสดงไว้ด้วยสีแดง 
6.3.6 พ้ืนที่ได้จัดวางสิ่งอุปกรณ์แล้ว อาจปล่อยว่างไว้หรือขีดเส้นลายขวางแสดงไว้ก็ได้ 

7. ขั้นตอนของการจัดผังพ้ืนที่ (Space Layout Step)  
7.1 เขียนผังแสดงพ้ืนที่การเก็บรักษา 
7.2 แสดงสิ่งกีดขวางต่าง ๆ (รูปร่าง ลักษณะของการก่อสร้างอาคาร ) 
7.3 ก าหนดต าแหน่งของ 

7.3.1 พ้ืนที่การรับสิ่งอุปกรณ์ 
7.3.2 พ้ืนที่การจัดส่ง 
7.3.3 พ้ืนที่ส าหรับตู้เก็บของ (หรือช่องเก็บของ) 

7.4 ก าหนด 
7.4.1 ขนาดของกองสิ่งอุปกรณ์ 
7.4.2 ต าแหน่งที่ตั้งของกองสิ่งอุปกรณ์ 
7.4.3 ต าแหน่งของชั้นวางของ 

7.5 ก าหนดต าแหน่งที่ตั้งของกลุ่มสิ่งอุปกรณ์ที่มีการรับจ่ายบ่อย 
7.6 จัดพื้นที่สนับสนุนการเก็บรักษาท้ังหมด 
7.7 ก าหนดพ้ืนที่การบรรจุหีบห่อ ให้ใกล้กับพ้ืนที่การจัดส่งให้มากท่ีสุด และก าหนดพ้ืนที่ 

ตั้งตู้เก็บของ (หรือช่องเก็บของ) ส าหรับการจ่ายย่อย 
7.8 ก าหนดที่ตั้งกลุ่มสิ่งอุปกรณ์ที่มีการรับจ่ายบ่อยน้อยลงไป ในพื้นที่ถัดไปจากกลุ่มแรก 
7.9 ท าเช่นนี้เรื่อยไปจนสิ่งอุปกรณ์ทุกกลุ่มได้ก าหนดต าแหน่งที่ตั้งทั้งหมดแล้ว 
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บทที่ 3 
ระบบการแจ้งต าแหน่งที่เก็บ 

 
1. กล่าวน า วิธีก ำหนดต ำแหน่งสิ่งอุปกรณ์ในคลังให้รู้อย่ำงรวดเร็วและได้ผลดีเป็นสิ่งจ ำเป็นอย่ำง 

ยิ่งเพรำะในปัจจุบันนี้ สิ่งอุปกรณ์มีเป็นหมื่นรำยกำรและมีมูลค่ำนับเป็นล้ำน ๆ บำท ต้องใช้เงินจ ำนวนมหำศำล
ในกำรจัดหำต้องใช้เจ้ำหน้ำที่จ ำนวนมำกในกำรรับผิดชอบเงินจ ำนวนมหำศำลที่ได้ใช้ไปในกำรจัดหำสิ่งอุปกรณ์
และเจ้ำหน้ำที่จ ำนวนมำกท่ีมีอยู่จะไม่มีประโยชน์เลย ถ้ำคลังสิ่งอุปกรณ์ไม่สำมำรถจ่ำยสิ่งอุปกรณ์ตำมเบิกได้ 
เนื่องจำกค้นหำสิ่งอุปกรณ์ไม่พบ ปัญหำนี้มักเกิดข้ึนเมื่อได้รับสิ่งอุปกรณ์มำมำกจนเต็มคลัง หรือล้นคลัง แล้วไม่
สำมำรถก ำหนดต ำแหน่งที่เก็บของสิ่งอุปกรณ์ได้ในตอนแรก จึงท ำให้เกิดควำมคลำดเคลื่อนของระบบกำรแจ้ง
ต ำแหน่งที่เก็บข้ึน 

2. ความมุ่งหมาย  ระบบกำรแจ้งต ำแหน่งที่เก็บ มีควำมมุ่งหมำยเพื่อให้มีควำมสะดวก รวดเร็วและ 
แน่นอนในกำรค้นหำ หรือบอกท่ีตั้งของสิ่งอุปกรณ์ที่ต้องกำรทรำบ เพ่ือกำรเลือกจ่ำยสิ่งอุปกรณ์ และแม้แต่
เจ้ำหน้ำที่อ่ืน ๆ ก็สำมำรถค้นหำต ำแหน่งสิ่งอุปกรณ์ได้ และท ำให้เชื่อมั่นได้ว่ำได้ใช้พื้นที่กำรเก็บรักษำอย่ำง
เต็มที่แล้ว นอกจำกนั้นยังท ำให้สำมำรถเตรียมกำรใช้วิธีกำรยกขนอย่ำงมีประสิทธิภำพในกำรรับสิ่งอุปกรณ์เข้ำ
คลังอีกด้วย 

3. ระบบตาตาราง (Grid Ststem) เพ่ือให้กำรใช้ระบบกำรแจ้งต ำแหน่งที่เก็บเป็นไปอย่ำงได้ผล  
จะต้องก ำหนดต ำแหน่งที่อยู่ของสิ่งอุปกรณ์ต่ำง ๆ ในคลังหรือในพื้นที่กำรเก็บรักษำต่ำง ๆ ให้ชัดแจ้ง วิธีกำรที่
ใช้กันมำกที่สุดในกำรก ำหนดที่อยู่ของสิ่งอุปกรณ์ก็คือ กำรใช้ระบบตำตำรำงบนผังแสดงพื้นที่กำรเก็บรักษำ 
ท ำนองเดียวกันกับกำรหำพิกัดบนแผนที่ด้วยระบบตำตำรำงนั้นเอง ในกำรจัดท ำระบบกำรแจ้งต ำแหน่งที่เก็บ
แบบมำตรฐำนนั้น ขั้นแรกเรำต้องแบ่งพ้ืนที่กำรเก็บรักษำบนผังแสดงกำรเก็บรักษำ และบนพ้ืนที่ภำยในคลัง
ออกเป็นตำรำงสี่เหลี่ยมเล็ก ๆ รูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส พ้ืนที่แบ่งย่อยเป็นตำรำงเล็ก ๆ เหล่ำนี้ให้ท ำบนพื้นที่กำรเก็บ
รักษำภำยในคลังสิ่งอุปกรณ์กว้ำงยำวด้ำนละ 52 นิ้ว เพื่อจะได้วำงกะบะมำตรฐำนขนำด  
48 นิ้ว X 48 นิ้ว ได้โดยเผื่อช่องเหลื่อมล้ ำในกำรกองสิ่งอุปกรณ์ไว้ 4 นิ้ว  

3.1 ตำตำรำงที่แล่นขนำนไปทำงด้ำนข้ำง (ตำมยำว) ของอำคำรเรียกว่ำ “แถวยำว”  
(long Row) หมำยเลขล ำดับแถวแสดงไว้ที่ทำงเดินขวำงบนพื้นที่ภำยในคลัง ส่วนที่ผังแสดงพื้นที่กำรเก็บรักษำ 
แสดงไว้ที่ขอบด้ำนซ้ำยของผัง เรียงล ำดับจำกข้ำงล่ำงขึ้นไปข้ำงบน 

3.2 ตำตำรำงที่แล่นขนำนไปทำงด้ำนหัวท้ำย (ตำมขวำง) ของอำคำรเรียน “แถวขวำง”  
(Short Row) หมำยเลขล ำดับแถวแสดงไว้ที่ทำงเดินหลักบนพื้นที่ภำยในคลัง ส่วนที่ผังแสดงพื้นที่กำรเก็บรักษำ
แสดงไว้ที่ขอบบนของผังเรียงล ำดับจำกซ้ำยไปขวำ 

4. การก าหนดส่วนต่าง ๆ ในพื้นที่การเก็บรักษา  เพ่ือควำมสะดวกและแน่นอนในกำรบอก 
ต ำแหน่งที่เก็บสิ่งอุปกรณ์ กำรบันทึกบัตร และกำรค้นหำสิ่งอุปกรณ์ จึงได้ก ำหนดส่วนต่ำง ๆ ภำยในพ้ืนที่เก็บ
รักษำ ดังนี้ 

4.1 ตอน (section) คือพื้นที่แบ่งย่อยภำยในคลังออกเป็นตอน ๆ ในกรณีท่ีคลังนั้นมี 
ขนำดใหญ่มำก ไม่สะดวกต่อกำรควบคุม โดยปกติแบ่งออกด้วยผนังกั้นไฟ แต่ถ้ำเป็นคลังขนำดเล็กก็ไม่มีกำร
แบ่งตอน 

4.2 ห้วง (Bay) คือ พ้ืนที่แบ่งย่อยภำยในตอน ซึ่งถูกแบ่งออกด้วยทำงเดินหลักและทำง 
เดินขวำง  
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4.3 แถว (Row)  คือพ้ืนที่แบ่งย่อยเป็นแนวไปตำมควำมยำวและควำมกว้ำงของอำคำร 
เป็นตำรำงรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสเล็ก ๆ โดยปกติก ำหนดให้มีควำมกว้ำงด้ำนละ 52 นิ้ว แถวที่ทอดไปตำมควำมยำว
ของอำคำรเรียกว่ำ “แถวยำว” และแถวที่ทอดไปตำมควำมกว้ำงของอำคำรเรียกว่ำ “แถวขวำง” มีหมำยเลข
ก ำกับทั้งแถวยำวและแถวขวำง 

4.4 กอง (Stack) เป็นจุตพิกัดที่แถวยำวและแถวขวำงตัดกันอันเป็นต ำแหน่งที่ตั้งของ 
กองสิ่งอุปกรณ์ ดังนั้นหมำยเลขของกองจะเป็นหมำยเลขของแถวยำวหรือแถวขวำงก็ได้ แต่ที่นิยมกันให้ใช้
หมำยเลขของแถวยำวเป็นหมำยเลขของกอง 

4.5 ชั้น (Level) หมำยถึง ชั้นแต่ละชั้นของชั้นวำงของซึ่งใช้ในกำรจัดวำงสิ่งอุปกรณ์  
หรือหมำยถึงชั้นภำยในกองสิ่งอุปกรณ์ (Tier of Stack) 

5. ระบบการแจ้งต าแหน่งที่เก็บประกอบด้วย 
5.1 หมำยเลขแสดงต ำแหน่งที่เก็บ  (Stock Location Number) 
5.2 บัตรบันทึกที่เก็บ (Stock Location Card) 
5.3 แฟ้มบัตรบันทึกที่เก็บ (Stock Location File) 

6. รหัสแสดงต าแหน่งที่เก็บแบบท่ี 1 
6.1 กำรก ำหนดหมำยเลขล ำดับแถว 

6.1.1 แถวยำวเริ่มต้นด้วยหมำยเลข 1 ไปจนถึงหมำยเลขท่ี 50 หรือเท่ำกับจ ำนวนของ 
แถวยำวที่มีอยู่ 

6.1.2 แถวขวำงเริ่มด้วยหมำยเลข 51 ไปจนถึงหมำยเลข 999 หรือเท่ำกับจ ำนวนของแถว 
ขวำงที่มีอยู่ 

6.2 หมำยเลขแสดงต ำแหน่งที่เก็บสิ่งอุปกรณ์ประกอบด้วย 9 ตัว แบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม กลุ่ม 
ละ 3 ตัว โดยมีเครื่องหมำยขีดยำวคั่นระหว่ำงกลุ่ม กลุ่มใดมีตัวเลขไม่ครบ 3 ตัว ให้เติมเลข 0 ข้ำงหน้ำแทนจน
ครบ เขียนเป็นสูตรดังนี้ 
 
 

                      0     0      0       -        0      0      0        -       0     0        0  
 
      
         อำคำรคลังที่เท่ำไร     ชั้นหรือตอน     แถวขวำงที่เท่ำไร           แถวยำงที่เท่ำไร      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   รหัสแสดงต ำแหน่งที่เก็บแบบที่ 1 นี้ไม่ค่อยเป็นที่นิยมใช้กัน เนื่องจำกมีข้อเสียคือ ถ้ำคลัง
นั้นมีมำกกว่ำ 1 ชั้น ภำยในคลังจะไม่สำมำรถแบ่งออกเป็นตอน ๆ ได้เนื่องจำกชั้นกับตอนนั้นใช้รหัสหมำยเลข
แสดงต ำแหน่งที่เก็บตัวเดียวกัน 

7. รหัสแสดงต าแหน่งที่เก็บ แบบท่ี 2 
7.1 กำรก ำหนดหมำยเลขล ำดับแถว 

7.1.1 แถวยำว  เริ่มต้นจำกหมำยเลข 01 ไปจนถึงหมำยเลข 99 หรือเท่ำกับจ ำนวนของ 
แถวยำวที่มีอยู่ 

7.1.2 แถวขวำง  เริ่มต้นด้วยหมำยเลข 01 ไปจนถึงหมำยเลข 99 หรือเท่ำกับจ ำนวนแถว 
ขวำงที่มีอยู่ 

7.2 หมำยเลขแสดงต ำแหน่งที่เก็บสิ่งอุปกรณ์คงใช้ 9 ตัว เช่นเดียวกับแบบที่ 1 แต่ตัวที่ 9  
นิยมใช้ตัวอักษรแทนตัวเลข เพ่ือว่ำในกรณีท่ีชั้นของกองพัสดุมีหมำยเลขเกินกว่ำ 2 ต ำแหน่ง จ ำนวนหมำยเลข
ทั้งหมดจะได้ไม่เกิน 9 ตัว เขียนเป็นสูตรได้ดังนี้ 
 
 

               0     0     0      -     0     0    0        -     0      0     0 
 
 
อำคำรคลังที่เท่ำไร      ตอนที่เท่ำไร        แถวยำวที่เท่ำไร 
 
                ชั้นของคลัง      แถวขวำงที่เท่ำไร          ชั้นของกองพัสดุ 
 

7.2.1 หมำยเลขต ำแหน่งที่ 1 และ 2 เป็นหมำยเลขของอำคำรคลังหรือพ้ืนที่เก็บ 
รักษำ เริ่มต้นด้วยหมำยเลข 01 เรียงล ำดับไปจนครบจ ำนวนของอำคำรหรือพ้ืนที่เก็บรักษำนั้น ๆ  

7.2.2 หมำยเลขต ำแหน่งที่ 3 เป็นหมำยเลขชั้นของอำคำร เริ่มต้นจำกหมำยเลข 1 
ส ำหรับชั้นล่ำงสุด แล้วเรียงล ำดับไปเท่ำกับจ ำนวนชั้นของอำคำรที่มี ถ้ำเป็นอำคำรชั้นเดียวหรือที่เก็บรักษำ
กลำงแจ้งให้ใช้เลข 1 อย่ำงเดียว 

7.2.3 หมำยเลขต ำแหน่งที่ 4 เป็นตอนของอำคำรคลังเริ่มต้นด้วยหมำยเลข 1  
แล้วเรียงล ำดับไปเท่ำกับจ ำนวนตอนที่มี ถ้ำคลังนั้นไม่มีกำรแบ่งเป็นตอนให้ใช้เลข 0 แทน 

7.2.4 หมำยเลขต ำแหน่งที่ 5 และ 6 เป็นหมำยเลขของแถวขวำง 
7.2.5 หมำยเลขต ำแหน่งที่ 7 และ 8 เป็นหมำยเลขของแถวยำว 
7.2.6 หมำยเลขหรือตัวอักษรต ำแหน่งที่ 9 เป็นชั้นของกองพัสดุ เริ่มต้นด้วย 
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หมำยเลข 1 หรืออักษร A ในกำรเก็บรักษำสิ่งอุปกรณ์ท่ีไม่ได้ใช้ชั้นวำงของ ก็ไม่จ ำเป็นต้องแสดงเลขล ำดับของ
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   รหัสแสดงต ำแหน่งที่เก็บแบบที่ 2 นี้ เป็นที่นิยมใช้กันอย่ำงแพร่หลำยในหน่วยงำนกำร
เก็บรักษำ เนื่องจำกสำมำรถใช้ได้กับคลังที่มีหลำยชั้น และในคลังแต่ละชั้นยังสำมำรถแบ่งออกเป็นตอน ๆ ได้
อีกด้วย เนื่องด้วยชั้นกับตอนนั้นใช้รหัสหมำยเลขแสดงต ำแหน่งที่เก็บคนละตัวกัน 

7.4 สิ่งอุปกรณ์ที่เก็บไว้ในตู้เก็บของ  (หรือช่องเก็บของ) ให้ใช้หมำยเลขแสดงต ำแหน่งที่ 
เก็บดังนี้ 

7.4.1 หมำยเลขต ำแหน่งที่ 1 และ 2 เป็นหมำยเลขของอำคำรคลัง 
7.4.2 หมำยเลขต ำแหน่งที่ 3 เป็นหมำยเลขชั้นหรือตอนของอำคำร 
7.4.3 หมำยเลขต ำแหน่งที่ 4 และ 5 เป็นหมำยเลขแถวของตู้เก็บของ (หรือช่อง 

เก็บของ ) อำจเป็นแถวยำวหรือแถวขวำงก็ได้ แล้วแต่ลักษณะของกำรวำงตู้ในที่นั้น 
7.4.4 หมำยเลขต ำแหน่งที่ 6 เป็นช่วงของตู้เก็บของที่วำงต่อกันไว้เป็นช่วง ๆ  

เรียงล ำดับจำกซ้ำยไปขวำ และในแต่ละแถวไม่ควรให้มีมำกกว่ำ 9 ช่วง 
7.4.5 หมำยเลขต ำแหน่งที่ 7 และ 8 เป็นหมำยเลขช่องแต่ละช่วงของตู้เก็บของ 

หรือช่องเก็บของ เรียงล ำดับจำกซ้ำยไปขวำ 
7.4.6 หมำยเลขหรือตัวอักษรต ำแหน่งที่ 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         -   0 0       0        -     0  0       0   
 
 
  อำคำรคลัง ชั้นหรือตอน    แถว      ชว่ง            ชว่ง      ชั้น 
 

8. บัตรบันทึกที่เก็บ (Stock location card)  เป็นบัตรซึ่งเจ้ำหน้ำที่จะบันทึกต ำแหน่งที่เก็บ 
สิ่งอุปกรณ์แต่ละรำยกำรลงไว้ ภำยหลังจำกท่ีได้จัดวำงสิ่งอุปกรณ์เข้ำที่เรียบร้อยแล้วโดยใช้บัตร 1 ใบ ต่อสิ่ง
อุปกรณ์ 1 รำยกำร บัตรบันทึกที่เก็บจะแสดงให้ทรำบถึงหมำยเลขสิ่งอุปกรณ์ ชื่อของสิ่งอุปกรณ์ และต ำแหน่ง
ที่เก็บสิ่งอุปกรณ์ ข้อมูลพื้นฐำนที่ควรบันทึกเพ่ิมเติมก็คือ รหัสบอกสภำพสิ่งอุปกรณ์ วันที่ของกำรบรรจุหรือ
วันที่ของกำรผลิตสิ่งอุปกรณ์ ห้ำมบันทึกจ ำนวนสิ่งอุปกรณ์ลงในบัตรบันทึกต ำแหน่งที่เก็บ อำจจะใช้ชนิดบันทึก
ด้วยมือ หรือบันทึกด้วยเครื่อง หรืออำจจะใช้ทั้งสองอย่ำงผสมกันก็ได้ บัตรบันทึกต ำแหน่งที่เก็บนี้ตำมปกติเก็บ
รวมไว้ในแฟ้มตำมหมวดหมู่ของหมำยเลขสิ่งอุปกรณ์ ส ำหรับคลังขนำดเล็กหรือคลังของหน่วยใช้ไม่จ ำเป็นต้อง
ใช้บัตรบันทึกท่ีเก็บต่ำงหำกจำกบัตรบัญชีคุม ควรบันทึกไว้ในบัตรบัญชีคุมสิ่งอุปกรณ์ก็เป็นกำรเพียงพอแล้ว 
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                  บัตรแสดงที่เก็บของ                 ทบ.400-009 
         1. หมำยเลขสิ่งอุปกรณ์ FSN               2. รำยกำร NOMENCLATURE 

 
 
  3. หน่วยนับ         4. ขนำด   5. น้ ำหนัก             6. ปริมำตร       
     U/I                             SIZE                                           WT.                                                 CU. 
 
  7. ที่เก็บปกติ         8. ที่เก็บส ำรอง  9. วดป.         10. หลักฐำน      11.หมำยเหตุ 
     BIN STORAGE                                BULE STORAGE                   DATE                DOC.NO.                   REMARKS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(พิมพ์ตำมระเบียบกองทัพบกว่ำดว้ยกำรส่งก ำลังสิ่งอุปกรณป์ระเภท 2 และ 4 พ.ศ.2534) 
   

9. แฟ้มบัตรบันทึกที่เก็บ  (Stock Location File) เป็นแฟ้มรวมบัตรบันทึกที่เก็บโดยแยก 
ออกเป็นหมวดหมู่ตำมหมำยเลขสิ่งอุปกรณ์ ถ้ำบัตรบันทึกที่เก็บมีจ ำนวนมำก ก็แยกออกเป็นพวก ๆ แล้วเก็บ
รวมไว้ในกะบะเล็ก ๆ อีกทีหนึ่ง  

10. การส ารวจต าแหน่งที่เก็บ (Location Survey) หน่วยงำนกำรเก็บรักษำสิ่งอุปกรณ์ 
ทุกแห่งจะต้องก ำหนดให้มีระยะเวลำกำรส ำรวสจต ำแหน่งที่เก็บสิ่งอุปกรณ์ เพ่ือควำมถูกต้องของเอกสำรบันทึก
ต ำแหน่งที่เก็บสิ่งอุปกรณ์ให้ตรงกับต ำแหน่งที่เก็บสิ่งอุปกรณ์จริงอย่ำงน้อยปีล  2 ครั้ง และอำจกระท ำพร้อม
กันไปกับกำรส ำรวจสิ่งอุปกรณ์ก็ได้ กำรส ำรวจต ำแหน่งที่เก็บสิ่งอุปกรณ์กระท ำได้ 2 วิธี และกำรจะใช้วิธีใด
ย่อมแล้วแต่ควำมเหมำะสมที่ต้องกำรเป็นกรณีไป แต่ที่ดีทีสุดก็คือใช้ 2 วิธีรวมกัน 

10.1 วิธีจากแฟ้มไปหาคลัง (File to Floor) คือกำรส ำรวจที่เริ่มต้นจำกแฟ้มไปหำคลัง 
โดยกำรเลือกสิ่งอุปกรณ์รำยกำรที่ต้องกำรส ำรวจต ำแหน่งที่เก็บและได้บันทึกท่ีเก็บลงไว้ในบัตรบันทึกท่ีเก็บ
เรียบร้อยแล้ว แล้วจดต ำแหน่งที่เก็บจำกบัตรบันทึกไปตรวจดูในคลังที่เก็บสิ่งอุปกรณ์ว่ำได้เก็บไว้ถูกต้องตำม
ต ำแหน่งที่บันทึกไว้หรือไม่ กำรส ำรวจวิธีนี้เร็วกว่ำวธิีที่สอง แต่โอกำสที่จะตรวจไม่พบสิ่งอุปกรณ์มีมำก ถ้ำกำร
บันทึกคลำดเคลื่อน 

10.2 วิธีจากคลังไปหาแฟ้ม (Floor to File) คือกำรส ำรวจที่เริ่มต้นจำกคลังไปหำแฟ้ม 
ด้วยกำรจดจ ำต ำแหน่งที่เก็บสิ่งอุปกรณ์รำยกำรที่ต้องกำรจำกคลังที่เก็บรักษำสิ่งอุปกรณ์ แล้วน ำไปตรวจสอบ
กับบัตรบันทึกท่ีเก็บ ว่ำถูกต้องตรงกันหรือไม่ วิธีนี้สิ่งอุปกรณ์รำยกำรที่ต้องกำรส ำรวจจะบันทึกไว้ได้ครบถ้วน
ถูกต้องเหมำะแก่เจ้ำหน้ำที่คลังหรือผู้บังคับบัญชำที่ไปตรวจจะใช้ในกำรตรวจสอบ 
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11. การเปลี่ยนแปลงแก้ไข 
11.1 ดัดบัตรบันทึกที่เก็บออกจำกแฟ้มได้ เมื่อ 

11.1.1 ได้จ่ำยสิ่งอุปกรณ์รำยกำรนั้น ๆ หมดสิ้นแล้ว 
11.1.2 ได้มีกำรย้ำยสิ่งอุปกรณ์รำยกำรนั้นทั้งหมดไปที่อ่ืน 
11.1.3 ได้มีกำรเปลี่ยนแปลงรหัสบอกสภำพของสิ่งอุปกรณ์ส ำรอง 
11.1.4 ไม่พบสิ่งอุปกรณ์ในระหว่ำงกำรส ำรวจ 
11.1.5 หมำยเลขสิ่งอุปกรณ์หรือรหัสบอกสภำพไม่ตรงกับบัตรบันทึกต ำแหน่ง 

เก็บหรือบัญชีกำรส ำรวจต ำแหน่งที่เก็บสิ่งอุปกรณ์ 
11.2 บัตรบันทึกที่คัดออกแล้วเก็บไว้ในแฟ้มรอเรื่องเป็นเวลำ 1 ปี 
11.3 เมื่อต ำแหน่งที่เก็บสิ่งอุปกรณ์เปลี่ยนแปลง และได้มีกำรก ำหนดต ำแหน่งที่เก็บใหม่แล้ว  

หรือได้แยกต ำแหน่งที่เก็บใหม่ หน่วยงำนกำรเก็บรักษำสิ่งอุปกรณ์จะต้องท ำบันทึกกำรเปลี่ยนแปลงที่เก็บเป็น
หลักฐำน บันทึกนั้นจะต้องแสดงถึง 

11.3.1 รำยชื่อสิ่งอุปกรณ์ท่ีเปลี่ยนแปลงที่เก็บ 
11.3.2 ต ำแหน่งที่เก็บเก่ำและใหม่ 
11.3.3 เหตุแห่งกำรเปลี่ยนแปลง 
11.3.4 วันเดือนปีของกำรเปลี่ยนแปลง 
11.3.5 ลำยมือชื่อผู้บันทึก และวันเดือนปี 
11.3.6 ส่งบันทึกกำรเปลี่ยนแปลงไปยังแผนกบัตรบันทึกท่ีเก็บ เพ่ือแก้ไขให้ถูก 

12.  บัตรบันทึกท่ีเก็บ   ที่บันทึกไม่ตรงกับต ำแหน่งที่เก็บอำจแก้ไขได้โดยวิธีใดวิธีหนึ่งที่เหมำะสม  
ดังนี้ 

  12.1   แก้ไขในบัตรบันทึกให้ถูกต้อง 

  12.2   ย้ำยสิ่งอุปกรณ์ให้ตรงกับต ำแหน่งที่บันทึกไว้ 
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ตัวอย่ำงแบบฟอร์มบันทึกกำรเปลี่ยนแปลงต ำแหน่งที่เก็บสิ่งอุปกรณ์ 
 
 

บันทึกกำรเปลี่ยนแปลงต ำแหน่งที่เก็บสิ่งอุปกรณ์ 
 รำยกำรสิ่งอุปกรณ์ 
 
 ต ำแหน่งที่เก็บเก่ำ      ต ำแหน่งที่เก็บใหม่ 
 
 
 
 
 
 ลำยมือชื่อ............................................    วัน              เดือน          ปี 
                                  ( หัวหน้ำคลัง ) 
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บทที่ 4 
หลักการเก็บรักษาสิ่งอุปกรณ ์

[ STORAGE PRINCIPLE] 
 

1. อุปกรณ์ช่วยในการเก็บรักษา (Storage Aids)  สิ่งอุปกรณ์ท้ังหลายที่เก็บรักษาไว้นั้นไม่ว่า 
จะเก็บรักษาอยู่ในอาคารหรือเก็บรักษาอยู่กลางแจ้งก็ตาม ไม่ควรวางสิ่งอุปกรณ์ลงกับพ้ืนโดยตรงจ าเป็นต้องใช้
อุปกรณ์เขา้ช่วยในการเก็บรักษาสิ่งอุปกรณ์นั้นด้วยเสมอ อุปกรณ์ช่วยในการเก็บรักษา ได้แก่ 

1.1 กะบะ (Pallet) กะบะเป็นแผงไม้สี่เหลี่ยม ลักษณะเป็นแท่นยกพ้ืนเคลื่อนที่ไปมา 
เป็นอุปกรณ์ท่ีใช้กันอย่างแพร่หลาย กะบะช่วยในการจัดวางสิ่งอุปกรณ์ต่าง ๆ ซึ่งยากต่อการกองให้เป็น
ระเบียบ หรือกองซ้อนกันสูง ๆ ไม่ได้ ให้สามารถกองได้ตามความต้องการ นอกจากนั้นกะบะยังช่วยให้สามารถ
รถยกขนสิ่งอุปกรณ์ได้ครั้งละมาก ๆ ทั้งทางปริมาณและทางน้ าหนัก 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 ใช้ส าหรับเก็บรักษาสิ่ง
อุปกรณ์ที่มีปริมาณน้อยไม่พอจัดวางให้เต็มกะบะได้ วัสดุที่แกะห่อแล้ว เช่น ไม้ถูพ้ืน ไม้กวาด วัสดุบรรจุกล่อง 
ซึ่งยากต่อการกองหรือต้องมีเครื่องช่วยในการรักษาความมั่นคงของกอง 

1.1.4. กะบะกรอบรูป (Picturc Framc Pallct) มีลักษณะเช่นเดียวกับกะบะรูปหีบแต่ 
ตอนบนเปิดและถอดส่วนโครงออกได้ ส่วนโครงมีท้ังแบบรูปกรอบสี่เหลี่ยมและรูปตัว X 

1.1.5. กะบะรูปตัว ยู ( U – frarne Pallet) มีลักษณะเช่นเดียวกับกะบะแบนแต่มีขา 
ตั้งขึ้นข้างบนสี่มุม 

1.1.6. กะบะปลอดภัย (Safety Pallet ) กะบะชนิดนี้ใช้ส าหรับงานการซ่อม 
บ ารุงส าหรับน าสิ่งอุปกรณ์เข้าเก็บในคลังหรือเคลื่อนย้ายสิ่งอุปกรณ์ออกจากคลังและส าหรับใช้ในการส ารวจ
ส ารวจสิ่งอุปกรณ์ 

นอกจากนั้นแล้วยังมีกะบะแบบอื่นๆอีก ซึ่งแล้วแต่ความประสงค์ในการใช้งาน 
และการสร้าง 

1.2 ไม้รอง (Dunnage) นอกจากมีประโยชน์เพื่อช่วยให้เครื่องมือยกขนสามารถยก 
ขนสิ่งอุปกรณ์ได้สะดวกแล้ว ยังช่วยป้องกันสิ่งอุปกรณ์มิให้เกิดความเสียหายจากน้ าหรือความชื้นของพ้ืนคลัง
หรือพ้ืนดินได้อีกด้วย สิ่งอุปกรณ์ทั้งหลายต้องเก็บรักษาไว้บนกะบะหรือไม้รอง ไม่ว่าสิ่งอุปกรณ์นั้นจะเก็บรักษา
อยู่ภายในอาคารหรือเก็บรักษาอยู่กลางแจ้งก็ตาม ไม้รองกินเนื้อที่น้อยกว่ากะบะท าง่ายทั้งราคาก็ถูกมาก และ



 32 

ใช้รองสิ่งอุปกรณ์แทนกะบะได้ด้วย ไม้รองใช้ประโยชน์ได้ทั้งในทางระดับเพ่อกันน้ า ความชื้น และทางดิ่งเพ่ือ
ป้องกันห่อกระทบกันแตกเสียหาย 

1.3 กรอบไม ้(Wood Collar) เป็นกรอบไม้สี่เหลี่ยมมีไม้กั้นกลาง แบ่งออกเป็น 2 ช่อง มี 
ขนาด 38” X 38” และ 29” X 42” หรือท าขนาดตามแต่ต้องการ ใช้ส าหรับสวมตอนบนของสิ่งอุปกรณ์ท่ีมี
ส่วนบอบบางยื่นโพล่ออกมาจากส่วนใหญ่ เพ่ือป้องกันมิให้ส่วนนั้นแตกหักเสียหาย เช่น ขวดน้ ากรดขนาดใหญ่ 
หรือกระบอกเหล็กบรรจุแก๊สอัด เป็นต้น ท าให้สามารถจัดวางขวดหรือกระบอกเหล็กเหล่านั้นซ้อนกันได้ 
หลายชั้น  

1.4 แผ่นไม้กันกลิ้ง (Notchcd Spaccr) เป็นไม้ท่อนเล็ก  ๆ ขนาด 42” X 4” ยาว 40 ”  
ใช้ส าหรับรองสิ่งอุปกรณ์ท่ีมีรูปทรงกระบอกวางซ้อนกันบนกะบะแบนในทางระดับ โดยมากไม้รองนี้เป็นช่อง ๆ 
ตามต้องการให้วางสิ่งอุปกรณ์รูปทรงกระบอกได้พอดี ไม่สามารถกลิ้งไปกลิ้งมาตกแตกเสียหายได้ 

1.5 ชั้นวางของ (Pallet Rack) ประกอบขึ้นด้วยโครงโลหะหรือไม้ ท าเป็นชั้นโปร่ง ๆ และ 
แบ่งออกเป็นตอน ๆ พอที่จะสอดกะบะหรือน าสิ่งอุปกรณ์เข้าไปจัดวางบนชั้นได้ ใช้ส าหรับเก็บรักษาสิ่งอุปกรณ์
ที่มีปริมาณมาก หรือลักษณะพิเศษทางกายภาพของสิ่งอุปกรณ์      ไม่เหมาะที่จะจัดวางในกะบะเพ่ือกองซ้อน
กันให้เป็นกองตั้งได้ จัดวางวิธีหันหลังชนกันส าหรับสิ่งอุปกรณ์กองขนาดเล็กในพ้ืนที่จ่ายย่อย และเพ่ือการเก็บ
รักษาตอนปลายพื้นที่ของสิ่งอุปกรณ์กองขนาดเล็กในพ้ืนที่การเก็บรักษาส่วนใหญ่  

1.6 ชั้นวางถอดเก็บได้ (Pallet Support Set) ใช้เพื่อความมุ่งหมายเช่นเดียวกับชั้นวางของ  
ประโยชน์ของชั้นวางของชนิดนี้ก็คือสามารถถอดแยกออกเก็บได้ในเมื่อไม่มีความจ าเป็นต้องใช้ 

1.7 ชั้นวางของท่ีเป็นแท่งยาว (Metal Bar stock Rack) ใช้เพื่อเก็บรักษาสิ่งอุปกรณ์ที่มี 
ลักษณะเป็นเส้นหรือแท่งยาว ๆ เช่น เหล็กเส้นหรือท่อประปา เป็นต้น 

1.8 ตู้เก็บของหรือช่องเก็บของ (Bin) ใช้ส าหรับเก็บสิ่งอุปกรณ์จ่ายย่อย ของสิ่งอุปกรณ์ 
ทั่วไปที่เป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อย เช่น ชิ้นส่วนซ่อม เป็นต้น สิ่งอุปกรณ์ท่ีเปิดออกจากหีบห่อแล้วแยกเก็บอย่าง
เหมาะสมช่วยท าให้การรับและการจ่ายสิ่งอุปกรณ์เร็วขึ้น 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 โดยทั่วไปและก าหนดขึ้นจากจ านวนสิ่งอุปกรณ์ท่ีรับเข้ามาแต่ละรายการ น้ าหนักของสิ่งอุปกรณ์ที่
ได้รับและพ้ืนที่ส าหรับการเก็บรักษาเท่าที่มีอยู่ สิ่งอุปกรณ์จะเก็บรักษาไว้เป็นกองขนาดเล็ก กองขนาดกลาง 
และกองขนาดใหญ่ โดยทั่วไป แล้วรูปแบบของการกองสิ่งอุปกรณ์ท่ีใช้ในการปฏิบัติการเก็บรักษาโดยมาก 
ได้แก่ กองตั้ง กองแถว กองเป็นกลุ่ม และชั้น ซึ่งมีค าจ ากัดความได้ดังนี้ 

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) คอื กองสิ่งอุปกรณ์ท่ีมีความกว้างและความลึกตั้งแต่ 2 

ตั้งขึ้นไป 
2.4 หนึ่งชั้น (A Tier) คือ กองสิ่งอุปกรณ์ในทางระดับที่วางเรียงติดต่อกันไปในทางลึกแต่ 

                     เพียงชั้นเดียวของกองตั้ง กองแถว หรือแต่ละชั้นภายในกองสิ่งอุปกรณ์ 
2.5 กองขนาดเล็ก (Small Lot) คือ จ านวนสิ่งอุปกรณ์ 1 ตั้ง แต่กองสูงไม่เต็มที่  
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(หรือน้อยกว่า 1 ตั้งเต็ม) อาจเป็นจ านวนพัสดุตั้งแต่หีบห่อเดียวไปจนถึง 2 กะบะ หรือมากกว่าแต่ไม่มาก
พอที่จะกองได้เต็มตั้ง 

2.6 กองขนาดกลาง (Medium Lot) คือ จ านวนสิ่งอุปกรณ์ตั้งแต่ 1 ตั้งเต็ม จนถึง  
3 ตั้งเต็ม ถ้ามีตั้งท่ี 4 ก็สูงไม่เต็มตั้ง 

2.7 กองขนาดใหญ่ (Large Lot) คือ จ านวนสิ่งอุปกรณ์ ตั้งแต่ 4 ตั้งขึ้นไปและ 
อย่างน้อยที่สุดต้องกองเต็มทั้ง 4 ตั้ง โดยธรรมดาพัสดุกองขนาดใหญ่จะมีปริมาณเต็มตู้รถไฟหรือรถยนต์บรรทุก 
     หนึ่งตั้ง  หนึ่งกลุ่ม  หนึ่งแถว   หนึ่งชั้น  
 
 
 
 

3. การเก็บรักษาสิ่งอุปกรณ์ขนาดใหญ่ (Bulk storage)  
3.1 กฎเกณฑ์ของการเก็บรักษา 

3.1.1 จัดวางสิ่งอุปกรณ์ในกะบะ โดยเรียงชิดกันให้แน่น ถ้าจ าเป็นก็ใช้ลิ่มหรือ 
ไม้รองเสริมกะบะให้แน่นและมั่นคง เพื่อป้องกันการโค่นล้มเมื่อกองกันสูง ๆ  

3.1.2 ทิศทางของการวางกะบะ การกองสิ่งอุปกรณ์จะต้องเริ่มต้นจากผนังหรือ 
เส้นแบ่งพ้ืนที่ (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 ข้อจ ากัดในการรับน้ าหนักของพ้ืนคลัง 
3.1.3.6 ระยะห่างระหว่างกองสิ่งอุปกรณ์กับเพดานคลัง 

3.1.4 กองสิ่งอุปกรณ์ให้เป็นแถว ๆ  
3.1.4.1 พยายามให้แต่ละแถวสั้นที่สุดเท่าท่ีจะท าได้ 
3.1.4.2 ความลึก 21 – 40 ฟุต 
3.1.4.3 แต่ละแถวต้องเป็นสิ่งอุปกรณ์ชนิดเดียวกัน บรรจุในหีบห่อ 

ขนาดเดียวกัน จ านวนสิ่งอุปกรณ์ในแต่ละหีบห่อเท่ากัน และใช้กะบะขนาดเดียวกัน ทั้งนี้เพ่ือความสะดวกและ
ความถูกต้องแน่นอนในเวลาท าการส ารวจโดยไม่ต้องเคลื่อนย้ายสิ่งอุปกรณ์และเป็นการประหยัดพ้ืนที่การเก็บ
รักษาด้วย 

3.2 ข้อพิจารณาทิศทางการจัดวางในห้วงพ้ืนที่ขนาดใหญ่ 
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 กองสิ่งอุปกรณ์ท่ีขนานไปตามความยาวของอาคาร 
(Storage parallet to length of building) สิ่งอุปกรณ์จะเคลื่อนย้ายเข้าออกคลังทางด้านข้างซึ่งท าให้ระยะทางในการ
ขนย้ายสั้นลง 

3.2.3 การเคลื่อนย้ายสิ่งอุปกรณ์ ถ้าเส้นทางปฏิบัติงาน (Work aisles) ม ิ
ใคร่ได้ใช้งาน ทิศทางการจัดวางสิ่งอุปกรณ์ในห้วงพ้ืนที่หลัก (Major Bay) ควรหันออกสู่ทางเดินหลัก ซึ่งจะช่วยลด
ความคับค่ังของเครื่องมือยกขนและการปฏิบัติการเคลื่อนย้ายสิ่งอุปกรณ์ลงได้ 

3.3  การขนสิ่งอุปกรณ์ออกจากกอง การขนสิ่งอุปกรณ์ของกองขนาดใหญ่จะ 
ต้องขนออกทีละแถว (Row by row) โดยเริ่มจากกะบะที่อยู่ติดทางเดินเข้าไปหาผนังหรือเส้นแบ่งพ้ืนที่ห้ามขน
โดยวิธีเรียงหน้ากระดานเข้าไปหลาย ๆ แถว โดยไม่สามารถกองสิ่งอุปกรณ์ท่ีได้มาใหม่ตรงพ้ืนที่ว่างไปตลอด
แถวนั้นได้ เป็นวิธีที่ผิดและเป็นสาเหตุที่ท าให้เกิดพ้ืนที่ว่างเป็นช่องโหว่แบบรวงผึ้ง  
(honey combing) ขึ้นในพ้ืนที่เก็บรักษาได้ 

ภาพการขนของออกจากกองที่ไม่ถูกวิธี การขนออกทีละหลาย ๆ แถว ท าให้เกิดพ้ืนที่ว่างเป็นช่อง 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพแสดงวิธีการที่ถูกต้อง 
วิธีการขนของออกจากกองท าให้ไม่เสียพ้ืนที่ในการเก็บรักษา 

 
 
 
 
 
 
 

 
4. การเก็บรักษาสิ่งอุปกรณ์กองขนาดกลาง  สิ่งอุปกรณ์ กองขนาดกลางจะจัดให้หันหน้าออกทาง 

เดินหลักหรือทางเดินขวางก็ได้แล้วแต่ความเหมาะสม ความลึกของกองขนาดกลางจะลึก 10 – 20 ฟุต 
5. การเก็บรักษาสิ่งอุปกรณ์กองขนาดเล็ก ปัญหาการจัดวางสิ่งอุปกรณ์กองขนาดเล็กอยู่ที่การเข้า 

ถึงสิ่งอุปกรณ์ให้ได้รวดเร็ว  โดยไม่ต้องจัดทางเดินเพ่ิมข้ึน โดยปกติจะจัดวางโดยใช้ชั้นวางของหันหน้าออกสู่
ทางเดินหลัก โดยหันหลังชนข้างกันสิ่งอุปกรณ์กองขนาดใหญ่ หรือจัดวางไว้ตรงพ้ืนที่ริมผนังที่มีคามลึกน้อย
ตามแต่จะเหมาะสม หรือเก็บไว้ในชั้นวางของซึ่งจัดให้หันหลังชนกันในพ้ืนที่ของชั้นวางของโดยเฉพาะก็ได้ 
ความลึกของกองขนาดเล็กจะต่ ากว่า 10 ฟุต ลงมา 
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6. ทิศทางของการจัดวางสิ่งอุปกรณ์ (Dctcrmination of the dircction of storage)  
สิ่งส าคัญในการก าหนดทิศทางของการจัดวางสิ่งอุปกรณ์ ก็คือการใช้รถยกขนและระบบของการใช้ 

กะบะ ซึ่งเป็นปัจจัยส าคัญในการใช้ประโยชน์ของพ้ืนที่เก็บรักษา การก าหนดทิศทางของการจัดวางสิ่งอุปกรณ์
ที่ถูกวิธีจะช่วยอ านวยประโยชน์ให้อย่างสูงในการก าหนดห้วงพ้ืนที่ในการเก็บรักษา โดยไม่ต้องจัดทางเดิน
ปฏิบัติงานเพิ่มขึ้น และท าให้การจราจรแผ่ขยายไปตลอดคลัง ไม่ท าให้เกิดความแออัดอยู่ ณ ที่ใด ที่หนึ่ง 
ทิศทางของการจัดวางพัสดุอาจกระท าได้ดังนี้ 

 6.1 วิธีจากทางถึงทาง (Aiales to aisles storage) การจัดวางวิธีนี้เป็นวิธีที่ง่ายที ่
สุดแต่กระด้างมาก เหมาะที่จะใช้ในการจัดวางสิ่งอุปกรณ์รายการเดียวที่มีจ านวนมาก ๆ เท่านั้น ไม่ควรใช้ใน
การจัดวางพัสดุจ านวนน้อยหรือกองขนาดเล็กหรือสิ่งอุปกรณ์หลาย ๆ รายการ  

 6.2 วิธีหันหลังชนกัน (Back to back storage) การจัดวางวิธีนี้เป็นวิธีการจัดวางที่ 
สามารถเพ่ิมแถวในการกองสิ่งอุปกรณ์ให้มากข้ึนได้ ท าให้สามารถลดความลึกของแต่ละแถวได้ โดยก าหนดเส้น
แบ่งพ้ืนที่ แบ่งพ้ืนที่ออกเป็น 2 ตอน แล้วจึงกองสิ่งอุปกรณ์จากเส้นแบ่งพ้ืนที่ไปหาทางเดินในทิศทางตรงข้าม 

 6.3 วิธีหันหลังชนข้าง  (Side to back storage) วิธีนี้เป็นวิธีที่อ่อนตัวดีใช้ในการ 
จัดวางสิ่งอุปกรณ์กองขนาดต่าง ๆ คละกันไป เช่นการกองสิ่งอุปกรณ์เป็นแถวสั้น  ๆ ทางด้านข้างของห้วงพ้ืนที่
ขนาดใหญ่ เพ่ือเฉลี่ยการใช้ทางเดินให้รอบพ้ืนที่ ท าให้ลดความแออัดของการจราจรสะดวกในการปฏิบัติงาน 
 

ทิศทางของการจัดวางสิ่งอุปกรณ์ 
 

วิธีทางถึงทาง  วิธีหันหลังชนกัน                   วิธีหันหลังชนขา้ง 
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ตัวอย่างผังการก าหนดทิศทางการจัดวางสิ่งอุปกรณ์ในพื้นที่เก็บรักษากลางแจ้ง 
 
 
           

 
  ตัวอย่าง  ผังก าหนดทิศทางการจัดวางสิ่งอุปกรณ์กองขนาดต่าง ๆ  
  การจัดวางสิ่งอุปกรณ์กองขนาดใหญ่   การจัดวางสิ่งอุปกรณ์กองขนาดใหญ่ 
        กับกองขนาดเล็ก  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  ตัวอย่าง  ผังการก าหนดทิศทางการจัดวางสิ่งอุปกรณ์ในคลังข้างเปิดหรือโรงเก็บ 
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ตัวอย่างการจัดคลังและทิศทางของการจัดวางสิ่งอุปกรณ์ชานบรรทุกรถยนต์ 
 

        20           20   20        20         15
      20 

 
     ส านักงาน              6           สุขา                            ห้องพักผ่อน                      สุขา                                          
  ห้องท าไอน้ า 
 
                                     พื้นที่ตรวจพิสูจน์ รับและส่งส่ิงอุปกรณ์             15 
 
    ทางเดินหลัก                   10  ฟุต 
 
  กอง    กองขนาดเล็ก      กอง 
ขนาด           ขนาด 
  เล็ก           เล็ก 
 
 
กอง    กองขนาดใหญ่  กองขนาดใหญ่   กอง 
ขนาด              120 ขนาด 
ใหญ่               ฟุต     ใหญ่ 
 
        กองขนาดใหญ่  กองขนาดใหญ่ 
 
       ทาง 
       เดิน 
กอง      ขวาง         กอง 
ขนาด      6 ฟุต  กองขนาดเล็ก      ขนาด 
เล็ก           เล็ก 
 
    ทางเดินหลัก  10  ฟุต 
 
กอง    กองขนาดกลาง      กอง 
ขนาด         10                      
ขนาด 
เล็ก           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 ถ้าจ าเป็นต้องจัดวางให้สูงมาก ๆ จะต้องจัดวางให้เรียบร้อยและมั่นคง อย่าให้เอนเอียงหรือเทหล่นลงมาได้ 

7.1.3 กะบะที่มีสิ่งอุปกรณ์จ านวนน้อย ควรเก็บไว้ในชั้นวางของหรือเอาไว้บน 
ยอดสุดของกอง และอย่าเอากะบะใหญ่ซ้อนบนกะบะเล็ก หรือเอากะบะหนักซ้อนบนกะระเบาหรือซ้อนบน
วัสดุที่อาจแตกหักเสียหายได้ 

7.1.4 ของรูปทรงกระบอก หรอืโอนเอนได้ง่ายหรือมีขนาดโป่งพองต่างกันเมื่อ 
วางทางตั้งจะต้องใช้เชือกหรือเทปผูกมัด และล้อมกรอบไม้เสียก่อน  จึงจะวางซ้อนกันได้ถ้าวางทางนอนต้องมี
กระดาษห่อหรือใช้กระดาษแข็งรองระหว่างชั้น 

7.1.5 กะบะใช้การไม่ได้ กะบะที่แตกช ารุด หัก เสียหาย จะต้องเปลี่ยนทดแทน 
ใหม่ 

7.1.6 เมื่อจ าเป็นต้องกองของหนัก ๆ บนพ้ืนดินที่เป็นโคลน หรือพ้ืนที่ที่เป็นดิน 
อ่อนในการเก็บรักษากลางแจ้ง จะต้องใช้ไม้รองให้มั่นคงเสียก่อน 

7.1.7 การเก็บรักษากลางแจ้งในภูมิประเทศที่มีลมพัดจัดวัสดุที่มีน้ าหนักเบา  
เช่น ไม้ หรือถังเปล่า อาจปลิวลมได้ จึงต้องผูกมัดตรึงส่วนที่อยู่ข้างบนให้แน่นหนา 

7.1.8 อย่ากองของ โดยวางกะบะให้ชิดกัน ต้องเว้นระยะระหว่างกะบะต่อกะบะ 
โดยรอบด้านไว้ 2 นิ้ว เพื่อความสะดวกในการยกขนกองที่อยู่ติดกัน 

7.1.9 การเก็บรักษาวัสดุในหีบห่อที่บี้แบนได้ หรือหีบห่อรูปร่างแปลก ๆ เมื่อจะ 
วางซ้อนกัน ต้องวางโดยวิธีให้เหลื่อมกันไปมา เพ่ือป้องกันการยุบตัวของหีบห่อ หรือการโอนเอียงของกอง 

7.1.10 การเคลื่อนย้ายหรือยกของที่กลิ้งหรือไม่อยู่กับที่หรือของทรงสูง 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งของหนัก ซึ่งอาจท าให้กะบะเอียงเทได้ง่าย  จะต้องใช้รถยกที่มีช่วงงากว้างยาวพอ หรืออาจ
ต้องผูกมัดยึดตรึงเพ่ือป้องกันของตกหล่นออกจากกะบะด้วย 

7.1.11 วัสดุที่บรรทุกบนรถพ่วงขนย้ายภายในคลัง ระหว่างคลังไปท่า 
เรือสะพานเทียบเรือ หรือขนไปชานบรรทุก หากจ าเป็นก็จะต้องผูกมัดท าให้ปลอดภัย เพ่ือป้องกันการเลื่อน
ไหลตกหล่นขณะเลี้ยว ขับขึ้นลาด หรือลงลาด ขับเข้ามาทางรถไฟหรือขับไปในพื้นที่ซึ่งไม่ราบเรียบ 

7.1.12 ของที่มีรูปทรงกระบอก ที่จัดวางนอนในทางราบ จะต้องใช้แผ่น 
ไม้กันกลิ้ง ซึ่งบากเป็นช่อง ๆ รองไว้ทุกชั้น เพ่ือป้องกันมิให้กลิ้งไปมาได้ 

7.1.13 ตามมุมกองสิ่งอุปกรณ์ และตามมุมทางเดินต้องท าเครื่องหมาย 
แสดงมุม (Corner Marker) เป็นเครื่องหมายเส้นลายเหลืองสลับด า เป็นรูปตัว V หัวกลับ แสดงไว้ให้เห็นชัดเจน 

7.1.14 จะต้องแกะเก็บสายรัดหรือลวด ที่หลุดหลวมออกมาจากหีบห่อ 
และเก็บตะปูที่ถอนตัวโผล่จากหีบห่อจากไม้รองหรือจากไม้กระดานให้หมด เพ่ือป้องกันมิให้บาดมือหรือเป็น
อันตรายแก่เจ้าหน้าที่ขณะยกขน 

7.1.15 หีบห่อวัสดุไวไฟต้องเก็บไว้ช่องเก็บของที่มีฝาปิด  
(Closed  Bin) ซึ่งจัดไว้ส าหรับเก็บหีบห่อวัสดุไวไฟโดยเฉพาะ 
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7.1.16 ต้องรักษาทางเดินและช่องทางออกต่าง ๆ ให้ว่างปราศจากสิ่งกีด 
ขวางอยู่ตลอดเวลา 

7.2 ขีดจ ากัดความสามารถในการรับน้ าหนักของพ้ืนคลัง (Floor Load Limits)  
พ้ืนคลังทุกแห่ง จะต้องแสดงขีดจ ากัดความสามารถในการรับน้ าหนักของพ้ืนคลังส่วนนั้น ๆ ไว้เพ่ือป้องกัน
อันตรายจากการกองเกินขีดจ ากัด ท าให้พ้ืนคลังทรุดเป็นอันตรายได้ 
  7.3   การลุกไหม้ที่เกิดขึ้นเอง ในสภาวะพิเศษ ถ้าวัสดุบางอย่างได้รับความร้อนเพียงพอ
แล้วก็อาจเกิดการลุกไหม้ขึ้นได้เอง พวกน้ ามันต่าง ๆ (oil) น้ ามันหล่อลื่น (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) ต้นเหตุส าคัญ
ที่ท าให้เกิดเพลิงคือ การขาดความเอาใจใส่ในการดูแลรักษาอาคารคลัง ปล่อยให้คลังสกปรกเลอะเทอะรกรุงรัง 
ดังนั้นสิ่งที่อาจเกิดการลุกไหม้ติดไฟขึ้นได้ทุกชนิด จะต้องเก็บหรือบรรจุไว้ในภาชนะที่เหมาะสมหรือท าขึ้น
โดยเฉพาะ การป้องกันการลุกไหม้ก็โดยจัดให้มีการระบายอากาศอย่งเหมาะสมอยู่ตลอดเวลา วัสดุที่อาจเกิด
การลุกไหม้ข้ึนได้เองแต่ละชนิดต้องเก็บแยกออกจากกันต่างหากจากวัสดุไวไฟด้วย 
  7.4  จัดให้มีแสงสว่างอย่างเพียงพอ  การจัดให้มีแสงสว่างอย่างเพียงพอในพ้ืนที่การเก็บ
รักษา  จะเป็นการช่วยลดอันตรายจากอุบัติเหตุ  ช่วยเพิ่นพูนสุขภาพและขวัญของเจ้าหน้าที่และช่วยในการ
ตรวจดูได้อย่างกว้างขวาง ท าให้ประหยัดก าลังพล ตามพ้ืนที่ปฏิบัติงานและบริเวณที่สัญจรไปมาก็ต้องจัดให้มี
แสงสว่างอย่างเพียงพออยู่ตลอดเวลาด้วย แต่ต้องระวังอย่าให้เกิดแสงสะท้อนที่จะเป็นอันตรายต่อสายตา ซึ่ง
แก้ไขโดยเลือกใช้หลอดไฟที่มีแรงเทียน แรงดันที่เหมาะสมหลอดไฟ ฝาครอบ และผนังต้องรักษาให้สะอาดอยู่
เสมอ ผนังควรทาสีชนิดช่วยให้อาคารสว่างข้ึน  
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  7.5 การรักษาความปลอดภัยจากใช้หลอดไฟแสงนวล (safe disposal of fluorescent  lamps 

containing bclly – llium) การใช้หลอดไฟแสงนวลที่บรรจุแบริเลี่ยมจะต้องระมัดระวังเป็นพิเศษ เนื่องจากธาตุแบริ
เลี่ยม ซึ่งบรรจุอยู่ภายในเป็นธาตุอันตรายชนิดหนึ่ง โดยเฉพาะเมื่อสูดเอาละอองของมันเข้าไปหรือถูกเศษแก้ว
ของหลอดไฟที่แตกบาดเอา ฉะนั้นอย่างทิ้งหลอดไฟแสงนวลที่ไม่ใช้แล้วรวมกับขยะมูลฝอยอื่น ต้องจัดการ
ท าลายเสียด้วยความระมัดระวัง 
  7.6 ข้อจ ากัดต่าง ๆ   
   7.6.1 ขนาดของกอง  สิ่งอุปกรณ์ท่ีไม่ไวไฟกองได้ไม่จ ากัดขนาด 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 (ดูรายละเอียดข้อจ ากัดเรื่องปัจจัยของความจุ 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 และในที่พักส าหรับผู้มาติดต่อ 
   8.1.4 ที่คลังเก็บวัสดุไวไฟตรงช่องทางเข้าออกและตรงมุมสุด้านนอกของอาคารกับ
ผนังด้านนอกที่ไม่มีช่องทางเข้าออก 
   8.1.5 ตรงมุมสุดของอาคารหลังริมสุด 
   8.1.6 ในทางเดินปฏิบัติงานของย่านกองไม้ 
   8.1.7 ทางด้านนอกของสถานที่เก็บวัสดุไวไฟทุกแห่ง ซึ่งมิได้สร้างไว้เพ่ือเก็บวัสดุ
ไวไฟโดยเฉพาะ 
  8.2 ลูกศรชี้ทาง (Direction Arrow) ต้องเขียนติดไว้ทั้งในคลังเก็บรักษาและทางเดินต่าง ๆ ที่
น าไปสู่เครื่องมือดับเพลิงที่อยู่ลับตาคน และให้เห็นชัดเจนได้ในระยะไกล ๆ โดยท าเป็นป้ายพื้นสีแดงลูกศรชี้สี
ขาว และตัวอักษรสีขาว และตัวอักษรสีขาว เรียนกว่า “เครื่องมือดับเพลิง” อยู่ใต้ลูกศรสีขาว 
  8.3 เครื่องหมายเตือน 
   8.3.1 เครื่องหมายเตือนให้ระวัง (caution warhing) เป็นเครื่องหมายเตือนให้
ระมัดระวังในเรื่องต่าง ๆ เช่น  “ระวังอย่าเข้าใกล้” “คนงานก าลังปฏิบัติงาน” หรือป้ายบอกขีดจ ากัดของการ
รับน้ าหนักของพ้ืนคลัง หรือช่องว่างที่เว้นไว้ต่าง ๆ เป็นต้น เป็นป้ายเหลืองตัวอักษรสีด า 
   8.3.2 เครื่องหมายเตือนให้รู้อันตราย (danger warning) เป็นเครื่องหมายเตือนให้รู้ว่ามี
อันตราย ถ้าสัมผัสถูกต้อง เช่น กรด  ไฟฟ้าแรงสูง หรือผิวร้อน เป็นต้น เป็นป้ายพื้นสีส้มอักษรสีด า 
  8.4 เครื่องหมายแสดงด้วยสี (Color code making)  
   8.4.1 สีขาว  ใช้พื้นที่ทั่วไป ซึ่งมิใช่พ้ืนที่เป็นอันตรายที่ต้องเตือนให้ระมัดระวัง 
   8.4.2 สีเหลือง 
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    8.4.2.1 ใช้ในพื้นที่ทุกแห่งที่ต้องมีค าเตือนให้ระมัดระวังอันตรายที่จะเกิดแร่
ร่างกาย 
    8.4.2.2 เครื่องมือยกขนต่าง ๆ  
    8.4.2.3 บันไดตอนบนสุดและตอนล่างสุดตรงพ้ืนที่เหยียบขึ้นลง ท าเป็นลาย
เส้นลายสีเหลืองขนาด 3 นิ้ว 
   8.4.3 เส้นลายเหลืองสลับด า  ใช้เพื่อแสดงให้เห็นถึงสิ่งกีดขวางที่เป็นอันตราย ซึ่ง
อยู่กลางแจ้งโดยเฉพาะโดยให้เห็นเด่นชัดยิ่งขึ้น แตกต่างออกไปจากสิ่งแวดล้อมอ่ืน ๆ ตัวอย่างเช่น 

   8.4.3.1 เครื่องจักรกลขนาดใหญ่และสิ่งที่เคลื่อนที่อยู่ในขณะนั้น 
    8.4.3.2 หลุมบ่อและขอบชานบรรทุก 
    8.4.3.3 สิ่งกีดขวาง เครื่องปิดกั้นต่าง ๆ และทางตัน 
    8.4.3.4เครื่องหมายมุมกองสิ่งอุปกรณ์ก็ใช้เส้นลายเหลืองสลับด าเหมือนกัน 
แต่ท าเป็นรูปตัว V  หัวกลับ 
   8.4.4 เครื่องหมายตาหมากรุกเหลืองด า  ใช้แสดงในบริเวณพ้ืนที่ที่เป็นอันตรายแก่
ตา เช่น ซุ้มประตู จะท าเป็นเครื่องหมายไว้ที่พ้ืนหรือท าเป็นแผ่นป้ายยกเคลื่อนที่ได้แสดงไว้ก็ได้แสดงด้วย
สัญญลักษณ์ตาหมากรุกสีเหลืองด า พร้อมด้วยอักษร “อันตรายแก่ตา” (eye haizard)  แผ่นป้ายที่ยกเคลื่อนที่ได้
ควรน าไปติดตั้งเตือนเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานอันเป็นอันตรายแก่ตา เช่น ก าลังเชื่อมโลหะ ยกขนกรด หรือการ
ปฏิบัติงานอื่น ๆซึ่งปลิวเข้าตา 
   8.4.5 ตัวอักษรสีด าบนพื้นสีเหลือง  ใช้แสดงบนภาชนะบรรจุขนาดเล็กและชนิด
ติดตั้งประจ าที่ ซึ่งบรรจุวัสดุไวไฟ โดยใช้สีเหลืองทาเป็นพ้ืน และเขียนอักษรบอกชนิดของวัสดุนั้นด้วยสีด าบน
พ้ืนสีเหลือง 
   8.4.6 สีแดง  ใช้ทาเป็นฉากหลังแสดงที่เก็บเครื่องมือดับเพลิง โดยทาที่ฝาผนังซึ่ง
ติดตั้งเครื่องมือดับเพลิงและทาที่พ้ืนใต้เครื่องมือดับเพลิง 
 9. การเก็บรักษาสิ่งอุปกรณ์ที่มีคุณสมบัติพิเศษ (Storage of special commodities) 
  9.1 ไม้แปรรูป วัตถุประสงค์ของการเก็บรักษาไม้แปรรูป ก็คือการควบคุมความชื้นของไม้แปร
รูป เพ่ือท าให้ไม้เกิดความเสื่อมเสียน้อยที่สุด การป้องกันแก่ไม้แปรรูปในที่เก็บรักษาอย่างเพียงพอจะช่วยไม่ให้
เกิดเชื้อรา หรือถูกท าลายจากพวกแมลงต่าง ๆ สภาพของไม้แปรรูปในที่เก็บรักษาซึ่งเก่ียวกับความชื้นและเชื้อ
รานั้น ย่อมข้ึนอยู่กับการรักษาคุณภาพของไม้แปรรูปที่ต้องเก็บรักษาอยู่เป็นเวลานาน ๆ  
เชื้อราและปลวกจะหยุดการแพร่พันธุ์เมื่อไม้มีความชื้นน้อยกว่า 20 %  แต่ถ้ามีปลวกบางชนิดที่สามารถท าลาย
ไม้แหง้ได้เป็นอย่างดี พ่ึงระลึกว่าถ้าเชื้อราได้เกิดขึ้นในขณะที่ท ากรรมวิธีให้ไม้แห้ง เชื้อรานั้นยังติดอยู่กับเนื้อไม้
ได้นับเป็นแรมเดือนแรมปี มิได้สูญหายไปไหน แม้เนื้อไม้จะแห้งแล้วก็ตาม และจะกลับเกิดแพร่พันธุ์ขึ้นได้ใหม่
เมื่อไม้ได้รับความชื้นเพียงพอ ดังนั้นวิธีป้องกันดีที่สุดก็คือ การป้องกันมิให้เกิดเชื้อราขึ้นในระหว่างกรรมวิธีท า
ให้ไม้แห้งและเก็บไม้ให้แห้งดีอยู่เสมอ ดังนั้นจึงต้องตรวจไม้แปรรูปทุกชิ้นก่อนจะน าเข้าเก็บว่าปราศจาก
ความชื้นและเชื้อราแล้ว และจัดให้มีระบบการระบายอากาศเป็นอย่างดีจะช่วยป้องกันคามเสื่อมเสียของไม้ได้ 
นอกจากนั้นวิธีกองก็ควรน ามาพิจารณาประกอบด้วย 
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  9.2 อาหาร (Subsistence)  
9.2.1 อาหารสด อาหารจ าพวกนี้จะเสื่อมได้รวดเร็ว ถ้าเก็บรักษาไม่ถูกวิธี 

อุณหภูมิสูงหรือต่ าจนเกินไป 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  ผลิตภัณฑ์น้ ามัน (Petroleum Product) ซึ่งได้แก่น้ ามันเชื้อเพลิง น้ ามันหล่อลื่น 
และไขข้นต่าง ๆ สิ่งเหล่านี้มีความไวไฟเป็นคุณลักษณะประจ าตัว จึงต้องการคามระมัดระวังในการเก็บรักษา
และการยกขนเป็นพิเศษ การเก็บรักษาผลิตภัณฑ์น้ ามันในภาชนะบรรจุมาตรฐาน จึงเป็นสิ่งที่ต้องน ามาใช้ใน
การปฏิบัติตามปกติ และมีมาตรการป้องกันอย่างดีประกอบด้วย 

9.3.1 ที่เก็บผลิตภัณฑ์น้ ามัน ต้องอยู่ห่างจากแหล่งที่เกิดประกายไฟ เพ่ือป้องกัน 
การลุกไหม้จากไอระเหยของน้ ามัน ระวังการตกค้างของไอระเหยของน้ ามันในที่ลุ่มต่ า เพราะไอระเหยของ
น้ ามันแกสโซลีนหนักกว่าอากาศจึงลอยอยู่เหนือพ้ืนดินไม่เกิน 4 ฟุตแล้วลอยไปตามที่ลุ่มต่ า อันตรายของ
ผลิตภัณฑ์น้ ามันที่เก็บรักษาอยู่ที่จุดวาบไฟ (Flash point) ของน้ ามัน ซึ่งแบ่งออกเป็นจุดวาบไฟสูง ได้แก่ 
น้ ามันก๊าด น้ ามันดีเซลและน้ ามันหล่อลื่น ส่วนผลิตภัณฑ์น้ ามันที่มีจุดวาบไฟต่ า ได้แก่ น้ ามันแกสโซลีน น้ ามัน
อากาศยานและอ่ืน ๆ ที่คล้ายคลึงกัน  

9.3.2 การกองถังขนาด 200 ลิตร กลางแจ้งต้องวางถังในแนวนอนเป็น 2 แถวติด 
กัน โดยหันก้นถังชนกันด้วยการใช้ไม้รองแถวละ 2 ท่อน ขนาด 2” X 6” รองใต้ถังไปตามความยาวของแถว 
ตรวจดูให้ช่องบรรจุทั้งสองของถังขนานกับพ้ืน ให้กองซ้อนกันได้ 3 ชั้น ส าหรับผลิตภัณฑ์น้ ามันที่มีจุดวาบไฟต่ า 
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 ส่วนผลิตภัณฑ์น้ ามันที่มีจุดวาบไฟสูง ให้พิจารณาตามที่เห็นสมควร  

9.3.3 การกองถงั 200 ลิตร กลางแจ้ง ห้ามตั้งถังเพราะจะท าให้น้ าฝนขังอยู่บนฝา  
ท าให้ฝาถังเป็นสนิมผุ ตัวอักษรลบเลือนไม่รู้ว่าเป็นผลิตภัณฑ์น้ ามันชนิดใด เป็นเหตุให้การจ่ายผิดพลาด เป็น
อันตรายแก่เครื่องจักรกล 

9.3.4 น้ ามันหล่อลื่นและไขข้นทุกชนิดที่อยู่ในหีบห่อ ต้องเก็บรักษาภายใน 
อาคาร การจัดวางและความสูงของกองย่อมขึ้นกับชนิดของอาคาร เครื่องมือยกขน ขีดจ ากัดในการรับน้ าหนัก
ของพ้ืนคลัง ก่อนน าเข้าเก็บต้องแก้มัดหีบห่อออกเสียก่อน 

9.3.5 น้ ามันหล่อลื่นและไขข้นที่มีความจ าเป็นต้องเก็บรักษานอกอาคาร ต้อง 
บรรจุอยู่ในภาชนะบรรจุที่ป้องกันน้ า และความร้อนจากแสงอาทิตย์ได้ แล้วใช้ผ้าใบคลุม นอกจากนั้นยังต้อง
กองอยู่บนกะบะหรือไม่รองอีกด้วย 
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9.3.6 ภาชนะบรรจุที่เก็บต้องป้องกันมิให้เกิดความเสียหายจากการยกขน หรือ 
เกิดคามลบเลือนของเครื่องหมายที่ภาชนะบรรจุ เนื่องด้วยความสกปรกหรืออ่ืน ๆ อย่าท าเครื่องหมายเพ่ิมเติม
บนภาชนะบรรจุ และพยายามท าให้สามารถใช้ภาชนะบรรจุได้นานที่สุด มีการตรวจสภาพตามระยะเวลา
เพ่ือให้แน่ใจว่าภาชนะอยู่ในสภาพที่ดีตลอดเวลา ช่องบรรจุต้องใส่จุกเกลียวให้เรียบร้อย 

9.4 แบตเตอรี่ พวกแบตเตอรี่แห้งเป็นสิ่งอุปกรณ์ท่ีเสื่อมเสียง่าย ถ้าสามารถท าได้ควรเก็บ 
รกัษาไว้ในคลังเก็บเย็นหรือคลังที่ควบคุมอุณหภูมิ 30 องศา ฟ. แต่คลังเก็บเย็นที่ใช้อยู่ในปัจจุบันนี้ ซึ่งควบคุม
อุณหภูมิระหว่าง 35 – 50 องศา ฟ. และความชื้น 50 – 80 % ก็ใช้ได้ผลเป็นอย่างดี ในการเก็บรักษา
แบตเตอรี่ที่มีการรับจ่ายตามปกติ แต่ถ้าเป็นการเก็บรักษาระยะยาวแล้วควรลดอุณหภูมิให้ใกล้ระดับ 30 องศา 
ฟ. จะดีท่ีสุด และอย่าเก็บไว้ในอุณหภูมิสูงกว่า 50 องศา ฟ.เป็นอันขาด ถ้ามิได้เก็บแบตเตอรี่แห้งไว้ในคลังเก็บ
เย็น ต้องพยายามให้ที่เก็บนั้นมีอุณหภูมิคงท่ีไว้เท่าท่ีสามารถจะท าได้ ที่เก็บท่ีมีอุณหภูมิเปลี่ยนแปลงมาก
โดยเฉพาะอุณหภูมิเป็นเหตุแห่งความเสื่อมเสียง่ายของแบตเตอรี่ การเก็บรักษาอาจจัดวางไว้บนกะบะในช่อง
เก็บหรือชั้นวางของก็ได้ และควรเก็บไว้ทั้งกล่องบรรจุ โดยตั้งตามตัวอักษรว่า “เอาหัวขึ้น” (This side up) 
แบตเตอรี่ที่แกะออกจากกล่องบรรจุแล้ว ห้ามตั้งวางบนแผ่นโลหะหรือหิ้งหรือชั้นที่ท าด้วยโลหะ  เพราจะท าให้
ไฟฟ้าลัดวงจรหรือปล่อยกระแสไฟฟ้าหม้อแบตเตอรี่เล็ก ๆ ควรเก็บไว้ในที่เย็นและมีการระบายอากาศดี 

9.5 ซีเมนต์ 
9.5.1  สาเหตุที่ท าให้ซีเมนต์เกิดความเสื่อมได้แก่ความชื้นการระบายอากาศเลว 

การไม่หมุนเวียนของเก่าออกใช้ก่อนและการกองถุงซีเมนต์ในคลังถับถมจนเกินไปเป็นเวลานาน ๆ  
9.5.2 การเก็บที่ดีต้องเก็บไว้ในคลังที่แห้ง มีการระบายอากาศดี ให้มีความชื้น 

น้อยที่สุด อย่ากองชิดผนัง เพ่ือป้องกันไอน้ าเกาะหรือจับ หรือความชื้น จัดวางบนกะบะในแต่ละกะบะซ้อนกัน
ไม่เกิน 4 ถุง และถ้าเก็บรักษาระยะยาวอย่ากองซ้อนให้เกินตั้งละ 8 ถุง การจัดกองใหม่จะช่วยให้ซีเมนต์ได้รับ
การระบายความชื้นที่ดูดซึมเอาไว้ออกหมด 

9.6 ยางนอกและยางใน (tires and tubes) แสงสว่าง ความร้อน อากาศ น้ ามัน ฝุ่น และความ 
สกปรกย่อมเป็นสาเหตุแห่งความเสื่อมเสียของยางนอกและยางในทั้งสิ้น ควรเก็บยางนอกและยางในไว้ในที่ซึ่ง
เย็นและแห้ง และควรป้องกันแสงสว่างโดยเฉพาะอย่างยิ่งแสงอาทิตย์ได้ด้วยการใช้กระจกสี หรือกระจกกรอง
แสง อย่าให้ยางนอกและยางในเปื้อนน้ ามัน ไขข้น หรือผลิตภัณฑ์น้ ามันอ่ืน ๆ ถ้าเปื่อนสิ่งดังกล่าวให้ล้างออก
ทันทีด้วยน้ ามันพืช สบู่และน้ า 
   9.6.1 ยางนอก  อย่าเก็บยางนอกให้ใกล้กับเครื่องกลไฟฟ้า เครื่องก าเนิดไฟฟ้า  
สวิทไฟ หรือเครื่องไฟฟ้าอ่ืน ๆ เพราะการปล่อยกระแสไฟออกของเครื่องมือเหล่านั้น ก่อให้เกิดโอโซนซึ่งท าให้
เกิดอ๊อกไซด์ขึ้นอย่างมาก อย่าเก็บยางนอกไว้ใกล้กับเครื่องกระจายความร้อน หรือแหล่งแพร่ความร้อนอ่ืน ๆ 
เพราะความร้อนยิ่งสูงยิ่งเพ่ิมความเสียของยางนอกให้มากข้ึน อุณหภูมิในท่ีเก็บยางนอกไม่ควรเกิน 70 – 80 
องศ ฟ.  ที่เก็บซึ่งมีลมโกรกก็เป็นสาเหตุที่ท าให้ยางนอกเสื่อมเสียได้  เพราะเป็นการเพิ่ม 
อ๊อกซิเจน ห้ามกองยางนอกทางนอนซ้อนกันเป็นตั้ง เพราะจะท าให้ขอบยางบิดเบี้ยว ควรบางเรียงทางตั้งใน
กะบะรูปหีบหรือชั้นวางของ 
   9.6.2 ยางใน   ต้องการความระมัดระวังในการยกขนมากกว่ายางนอก และควรเก็บ
ไว้ทั้งหีบห่อที่บรรจุมานั้น ยางในที่ไม่มีหีบห่อบรรจุควรเก็บไว้ในที่เย็น สะอาดแห้งและป้องกันสิ่งที่จะท าให้เกิด
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 ท าเหล้า รับประทานได้ 
1.2.2 เมทธิแอลกฮอล์ สูตร (CH3OH) หลั่นจากเนื้อไม้ เป็นสารละลาย 

1.3 เบนโซล (Bensol) สูตรเคมี C6H6 จากการกลั่นน้ ามันดิบ 
1.4 อีเทอร์ (Ether) สูตรเคมี คือ C4H10O ใช้ละลายไขมันเป็นยาสลบ 
1.5 น้ ามันแก๊สโซลีน 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 เติมสารประกอบก ามะถันลงไป
เพ่ือให้ทราบว่าแก๊สรั่วหรือไม่ 
 2.4 ไฮโดรเจน H2 
 2.5 เอททีลีน (Ethylene) สูตรเคมี C2H4  เป็นสารที่ใช้ผลิตพลาสติกมี 3 ชนิด 
  2.5.1 ท่อ PVC ย่อมาจากโพลีไวนิลคลอไรด์ ใช้ท าท่อประปา ร้อยสายไฟฟ้า ห้ามน าไปใส่
อาหาร เพราะคามร้อนจะท าให้สารพิษปนมากับอาหาร อาจท าให้เป็นโรคมะเร็งได้ 
  2.5.2 โพลีโพพิลีน เป็นถุงพลาสติกท่ีทนความร้อน ใช้ใส่อาหารร้อนได้ แต่ห้ามน าไปอุ่นใน
หม้อหุงข้าว เพราะท าให้สารละลายออกมาปนกับอาหาร 
  2.5.3 โพลีเอททีลีน หรือถุงเย็น ใช้ใส่น้ าแข็ง แต่ห้ามใส่ของร้อน ถุงจะละลาย 

3. ของแข็งไวไฟ (Flammable) ได้แก่ 
3.1 ไอโอดีน I2  ถ้าผสมกับแอลกฮอล์ 3% จะเป็นน้ ายาฆ่าเชื้อโรค แต่ถ้าอยู่ในรูปไอโอดีน 

จะเป็นสารแก้คอพอก ที่เติมลงไปในเกลือเพ่ือให้คนที่ขาดธาตุไอโอดีนได้รับประทานส่วนมากจะเกิดเฉพาะ
ประชาชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือหรือภาคเหนือ 

3.2 พลาสติก ท าจากวัตถุดิบ ได้ถ่านหิน น้ ามันปิโตรเลียม 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 ใช้ท าดินระเบิด 

5. ของเหลวกัดกร่อน (Corrosive Liquid) ได้แก่  
  5.1 กรดเกลือ (HCL) ไฮโดรคลอริดแอสิค ใช้ในแบตเตอรี่ ใช้ท าดินระเบิด 
  5.2 กรดดินประสิว ( HNO3) ไนตริคแอสิค ช้ าท าดินระเบิด 
  5.3 ก ามะถัน (H2SO4) ซัลฟูริกแอสิค ใช้ท าดินระเบิด 
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บทที่ 5 
การรับและการจัดส่ง 

 
1. กล่าวน า 

1.1 การรับสิ่งอุปกรณ์เป็นการปฏิบัติที่ต่อเนื่องของวิธีการน าสิ่งอุปกรณ์เข้ามาในระบบ 
ของการส่งก าลัง การใช้กรรมวิธีในการับสิ่งอุปกรณ์อย่างถูกต้องเหมาะสมและทันการเป็นสิ่งจ าเป็นอย่างยิ่งของ
การเก็บรักษาที่มีประสิทธิภาพ การปฏิบัติต้องการความร่วมมือทุกขั้นตอนของกรรมวิธีในการเก็บรักษาสิ่ง
อุปกรณ์ 

1.2 การจัดส่งสิ่งอุปกรณ์ก็เป็นการปฏิบัติที่ส าคัญอีกส่วนหนึ่งของกรรมวิธีในการเก็บ 
รักษาสิ่งอุปกรณ์ และต้องท าอย่างมีประสิทธิภาพเช่นกัน เพราะหน่วยใช้ต้องการใช้สิ่งอุปกรณ์ภายในเวลาที่
ก าหนดตามจ านวนที่ต้องการในสภาพที่ดี  

1.3 ประสิทธิภาพของพันธกิจนี้ขึ้นอยู่กับการปฏิบติที่ถูกต้องเหมาะสมในการรับ การเก็บ 
รักษา การบรรจุหีบห่อ และการจัดส่งสิ่งอุปกรณ์ 

2. การรับสิ่งอุปกรณ์  เป็นองค์ประกอบที่ส าคัญอย่างยิ่งส่วนหนึ่งที่ท าให้ภารกิจของการเก็บรักษา 
เกิดความคล่องตัว ซึ่งผู้รับผิดชอบจะต้องใช้ในการอ านวยการและรับผิดชอบตั้งแต่เริ่มแรกการปฏิบัติ มีวิธีใน
การปฏิบัติดังนี้ 

2.1 ขั้นตอนมูลฐานของการรับสิ่งอุปกรณ์ 
2.1.1 การวางแผนปฏิบัติ  การวางแผนชั้นต้นในการรับสิ่งอุปกรณ์จะต้องเริ่มตั้งแต่ได้ 

รับเอกสารการส่งอุปกรณ์ล่วงหน้า ซึ่งจะส่งมาโดยวิธีใดก็ตาม เป็นการแจ้งล่วงหน้าให้ทราบถึงชนิดและจ านวน
สิ่งอุปกรณ์ที่จัดส่ง วันเวลาที่สิ่งอุปกรณ์จะเดินทางมาถึง เส้นทางการจัดส่ง และประเภทของการขนส่ง เอกสาร
ที่ส่งล่วงหน้ามานี้ อาจเป็นส าเนาเอกสารการจัดส่งหรือรายงานการตรวจสภาพและการรับสิ่งอุปกรณ์ หรือเป็น
ข่าวโทรเลข หรือข่าวโทรศัพท์ก็ได้ แล้วจึงวางแผนการปฏิบัติล่วงหน้าไว้ว่า จะน าสิ่งอุปกรณ์ชนิดใดเข้าเก็บ
รักษาไว้ ณ ที่ใด จะใช้แรงงานและเครื่องมือยกขนอย่างไร ในการวางแผนนี้จะต้องใช้ผังแสดงพ้ืนที่การเก็บ
รักษาช่วยในการพิจารณาประกอบด้วย  

2.1.2 การก าหนดที่จอดรถ  คือกรรมวิธีในการก าหนดต าแหน่งที่จอดท่ีเหมาะสมของตู้ 
รถไฟหรือรถบรรทุก เพ่ือให้เกิดความสะดวกในการบรรทุกหรือขนถ่ายสิ่งอุปกรณ์ให้สอดคล้องกับแผนการเก็บ
รักษา ผังแสดงพ้ืนที่การเก็บรักษาและเอกสารแจ้งการส่งสิ่งอุปกรณ์ที่ส่งมาล่วงหน้า ในการก าหนดต าแหน่งที่
จอดรถจะต้องพิจารณาถึงความสามารถในการปฏิบัติงานของคนงาน ของเครื่องมือยกขนที่สามารถน ามาใช้
ประโยชน์ได้และปริมาณงานในตารางก าหนดการปฏิบัติงานประกอบด้วย  

2.1.3 การขนถ่ายส่ิงอุปกรณ์ เครื่องมือที่ใช้ในการขนถ่ายสิ่งอุปกรณ์ย่อมขึ้นอยู่กับ 
ประเภทของพาหนะที่ใช้ในการบรรทุก ประเภทและน้ าหนักของสิ่งอุปกรณ์ และประเภทของสิ่งอ านวยความ
สะดวกในการขนถ่ายที่จะหาได้ ในบางครั้งเราอาจจะขนถ่ายสิ่งอุปกรณ์เข้าคลังด้วยรถยกขน แต่บางครั้ง
อาจจะใช้รางเลื่อนก็ได้ แล้วแต่กรณี การขนถ่ายสิ่งอุปกรณ์ควรด าเนินการตามล าดับขั้นดังนี้ 

2.1.3.1 เมื่อพาหนะบรรทุกสิ่งอุปกรณ์มาถึง ก่อนอ่ืนต้องตรวจดูตราผนึกท่ีปิดรถ 
ว่าเรียบร้อยและตรงกับหมายเลขที่ระบุไว้ในใบขนถ่ายหรือเอกสารการส่งสิ่งอุปกรณ์ล่วงหน้าหรือไม่ หากมีการ
บกพร่องต้องรายงานให้ผู้รับผิดชอบทราบ และจะเปิดตู้ได้ต่อเมื่อได้รับอนุญาตจากผู้มีอ านาจแล้ว  
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2.1.3.2 ท าการตรวจสอบสิ่งอุปกรณ์กับส าเนาเอกสารการส่งสิ่งอุปกรณ์ล่วงหน้า 

ที่ได้รับมาแล้ว สิ่งอุปกรณ์และเอกสารจะต้องถูกต้องตรงกัน ถ้าพบข้อบกพร่องต่าง ๆ จะต้องรายงานให้ผู้มี
อ านาจทราบทันที การตรวจสอบเอกสารกับสิ่งอุปกรณ์นอกจากจะตรวจกับเอกสารที่ได้รับล่วงหน้าแล้วจะต้อง
ตรวจกับเอกสารที่ส่งมาพร้อมกับสิ่งอุปกรณ์ให้ถูกต้องตรงกันด้วยสิ่งอุปกรณ์จึงจะอยู่ในสภาพพร้อมที่จะท าการ
ขนถ่ายเข้าสู่คลังได้ 

2.1.3.3 การปฏิบัติต่อไปหลังจากการขนถ่ายสิ่งอุปกรณ์ก็คือ การลงทะเบียนการ 
รับสิ่งอุปกรณ์เข้าการพิสูจน์ทราบ การตรวจสอบปริมาณและสภาพของสิ่งอุปกรณ์และลงลายมือชื่อผู้
ตรวจสอบก ากับไว้ในเอกสารการรับสิ่งอุปกรณ์ 

2.1.4 การขนย้ายสิ่งอุปกรณ์เข้าที่เก็บรักษา 
2.1.4.1 การรับสิ่งอุปกรณ์ข้ันสุดท้ายก็คือ การขนย้ายสิ่งอุปกรณ์เข้าที่เก็บรักษา 

หลังจากท่ีได้ท าการตรวจสอบทุกสิ่งทุกอย่างเรียบร้อยแล้ว เจ้าหน้าที่คลังจะต้องน าสิ่งอุปกรณ์เข้าเก็บไว้ในที่ซึ่ง
ได้วางแผนก าหนดไว้ล่วงหน้า การรับสิ่งอุปกรณ์จะเรียบร้อยสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อได้น าสิ่งอุปกรณ์ทุกรายการเข้เก็บ
ยังต าแหน่งที่ก าหนดไว้เรียบร้อยแล้ว โดยมีการบันทึกลงในเอกสารการรับสิ่งอุปกรณ์แล้วด้วย การขนย้ายสิ่ง
อุปกรณ์เข้าท่ีเก็บควรจะได้หาวิธีปฏิบัติในทางท่ีรวบรัดและประหยัดให้มากท่ีสุดเท่าท่ีจะท าได้ 

2.1.4.2 การขนย้ายและตรวจสอบสิ่งอุปกรณ์ที่มีค่ามากหรืออาจเป็นอันตรายได้  
เช่น ของมีค่า หรือแอลกอฮอล์ เป็นต้น ต้องใช้เครื่องมือยกขนเป็นพิเศษ และใช้มาตรการป้องกันทีถูกต้อง
เหมาะสมด้วยการเตรียมการไว้ล่วงหน้า และมีการก ากับดูแลโดยผู้รับผิดชอบอย่างใกล้ชิด 

2.2 หลักการมูลฐานของการรับสิ่งอุปกรณ์ มีหลักการมูลฐานที่ควรใช้เป็นหลักพิจารณาใน 
การปฏิบัติการรับสิ่งอุปกรณ์ขณะเมื่อปฏิบัติการขนถ่ายสิ่งอุปกรณ์ต่างชนิดกันด้วยวิธีการต่าง ๆ กัน และ
หลักการที่จะกล่าวต่อไปนี้ใช้เป็นมูลฐานในการขนถ่ายและขนย้ายสิ่งอุปกรณ์ได้ทุกประเภทด้วย คือ 

2.2.1 ท าการขนย้ายด้วยทางตรง  (straight line folw) พยายามขนย้ายสิ่งอุปกรณ์ 
จากพาหนะบรรทุกเข้าสู่ต าแหน่งที่เก็บด้วยเส้นทางที่ตรงให้มากท่ีสุด โดยการก าหนดที่จอดรถให้ถูกท่ีอย่าง
เหมาะสม  

2.2.2 ท าการขนย้ายอย่างต่อเนื่อง  (Continous flow) ด้วยการจัดก าลังพลและ 
เครื่องมือยกขนให้สมดุลย์กัอย่าให้ต้องมีการเสียเวลาเนื่องจากการรอคอยกันระหว่างคนและเครื่องมือ 

2.2.3 ท าการยกขนอย่างมีประสิทธิภาพ (Efficient handing) การยกขนสิ่ง 
อุปกรณ์แต่ละรายการต้องพยายามประหยัดค่าใช้จ่ายให้เสียน้อยที่สุดและต้องระวังมิให้สิ่งอุปกรณ์นั้น ๆ 
เสียหายด้วย ซึ่งจะกระท าได้ด้วยการประสานงานและวางแผนล่วงหน้าเป็นอย่างดี และการขนย้ายสิ่งอุปกรณ์
ต้องใช้เวลาให้น้อยที่สุด การยกขนสิ่งอุปกรณ์ ที่มีประสิทธิภาพจึงต้องใช้กะบะและภาชนะบรรจุเป็นอุปกรณ์ใน
การยกขนด้วย 

2.2.4 รวมก าลังการปฏิบัติ  (Concentrate operation) ด้วยการจ ากัดเขตพ้ืนที่ 
ปฏิบัติให้น้อยลงหรือให้แคบเข้า เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพอย่างเต็มท่ีโดยมีการควบคุมสิ่งอ านวยความสะดวก
และการก ากับดูแลอย่างเหมาะสม 

2.3 การใช้เครื่องมือยกขน  ในการขนย้ายสิ่งอุปกรณ์เข้าที่เก็บ จ าเป็นต้องเลือกใช้แบบของ 
การยกขนและจ านวนเครื่องมือยกขนเพ่ือใช้ในการปฏับัติงานให้ถูกต้องและเหมาะสมกฎของปฏิบัติโดยทั่วไปมี
อยู่ว่า 
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2.3.1 ถ้าระยะทางที่ใช้ในการขนย้ายไม่เกิน 400 ฟุต  ให้จัดวางสิ่งอุปกรณ์ลงในกะบะ 
แล้วยกขนด้วยรถยกขน การขนย้ายวิธีนี้เป็นหลักการมูลฐานในเรื่องให้ท าการขนย้ายอย่างต่อเนื่อง โดยจัด
ก าลังพลและเครื่องมือให้สมดุลย์กัน  

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 

จากทุกฝ่ายที่เก่ียวข้อง 
2.4.2 การประเมินค่าของข่าวสารที่ถูกต้องและการได้รับเอกสารการส่งสิ่งอุปกรณ์ล่วง 

หน้า เป็นสิ่งส าคัญยิ่งซึ่งท าให้เป็นที่เชื่อได้ว่า ได้จัดขั้นตอนของการรับสิ่งอุปกรณ์อย่างมีประสิทธิภาพและ
เป็นไปด้วยความประหยัดเท่าที่สามารถจะกระท าได้แล้ว 

2.4.3 เอกสารที่ถือเป็นทางการเก่ียวกับการรับสิ่งอุปกรณ์ 
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 บัญชีสินค้าและก าหนดเรือเทียบท่า 

2.4.4 เครื่องมืออื่น ๆที่ไม่ถือเป็นทางการ 
2.4.4.1 การให้ข่าวสาร 
2.4.4.2 การพูดกันทางโทรศัพท์ 
2.4.4.3 การพูดกันด้วยปาก 

2.4.5 เอกสารเกี่ยวกับการรับสิ่งอุปกรณ์ท่ีเจ้าหน้าที่คลังจะได้รับล่วงหน้าเป็นปกติวิสัย  
คือ 

2.4.5.1 ผังพื้นที่และต าแหน่งที่จะเก็บสิ่งอุปกรณ์ 
2.4.5.2 ตารางการปฏิบัติงาน (แผนการจัดก าลังพลและเครื่องมือยกขนให้สมดุลย์ 

อย่างถูกต้องเหมาะสม) 
2.5 เจ้าหน้าที่รับสิ่งอุปกรณ์ มีหน้าที่ 

2.5.1 จัดพาหนะบรรทุกให้เข้าจอดตามท่ีที่ได้ก าหนดแผนไว้ 
2.5.2 รับเอกสารการจัดส่งสิ่งอุปกรณ์ท่ีส่งมาพร้อมกับสิ่งอุปกรณ์ 
2.5.3 ลงทะเบียนเอกสาร และท าส าเนาทุกฉบับเก็บไว้ในแฟ้มรอเรื่องเพ่ือการควบคุม 

สถานภาพ การพิสูจน์ทราบ และต าแหน่งที่เก็บ 
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2.5.4 ท าเอกสารใบคุมจ านวนสิ่งอุปกรณ์ข้ึน (ถ้าจ าเป็น) และส่งส าเนาไปรวมกับเอกสาร 
การรับสิ่งอุปกรณ์ 

2.5.5 ส่งส าเนาเอกสารการรับสิ่งอุปกรณ์ไปให้เจ้าหน้าที่ก ากับดูแล 1 ชุด ให้ตอนแจ้งที่ 
เก็บ 1 ชุด และให้เจ้าหน้าที่ขับรถยกขนเพ่ือใช้ปฏิบัติงาน 1 ชุด 

2.6 เจ้าหน้าที่ก ากับดูแล   มีหน้าที่ตรวจเอกสารเพ่ือพิจารณาว่าจ าเป็นจะต้องใช้กรรมวิธี 
หรือการยกขนเป็นพิเศษหรือไม่เพียงใด 

2.7 ตอนแจ้งท่ีเก็บ 
2.7.1 บันทึกต าแหน่งที่เก็บสิ่งอุปกรณ์แต่ละรายการลงบนเอกสาร สิ่งอุปกรณ์รายการใด 

ที่ยังไม่รู้ที่เก็บให้เก็บบัตรบันทึกท่ีเก็บไว้ในแฟ้มรอเรื่องก่อน 
2.7.2 ส่งเอกสารนั้นไปยังพื้นที่การเก็บรักษาสิ่งอุปกรณ์ 

2.7.2.1 เจ้าหน้าที่เก็บรักษาสิ่งอุปกรณ์เม่ือได้รับเอกสารและสิ่งอุปกรณ์ให้ปฏิบัติ  
ดังนี้ 

- จัดแรงงานและเครื่องมือ 
- ก าหนดพ้ืนที่เก็บรักษา 
- จัดผู้ตรวจสอบและมอบเอกสารเกี่ยวกับการรับสิ่งอุปกรณ์เพ่ือการตรวจสอบ 
- จัดการขนถ่ายและขนย้ายสิ่งอุปกรณ์เข้าท่ีเก็บ 

2.7.2.2 เจ้าหน้าที่ขนถ่าย 
- ท าลายตราผนึกที่ปิดประตูรถไว้ (ถ้ามี) 
- เคลื่อนย้ายสิ่งรองหรือสิ่งยึดตรึง 
- ท าการขนถ่ายและนับสอบจ านวนสิ่งอุปกรณ์ (พร้อมกันนั้นก็ตรวจสอบความ

เสียหายไปด้วย) 
- ขนย้ายสิ่งอุปกรณ์เข้าท่ีเก็บหรือน าไปยังพ้ืนที่ด าเนินกรรมวิธี 
- จัดการกับเอกสารการรับสิ่งอุปกรณ์ให้เรียบร้อยสมบูรณ์ส่งตอนแจ้งที่เก็บเพ่ือ

แก้ไขให้ตรงกับทีเก็บใหม่ 
- ส่งเอกสารการรับสิ่งอุปกรณ์ไปยังหน่วยบัญชีคุมสิ่งอุปกรณ์ 

2.7.2.3 หนว่ยบัญชีคุมสิ่งอุปกรณ์ 
- ลงทะเบียนเอกสารการรับในทะเบียนควบคุมขั้นสุดท้าย 
- คัดสถิติการรับสิ่งอุปกรณ์จากเอกสาร 
- ส่งเอกสารเข้าแฟ้มหลักฐาน 

2.8 การลงทะเบียนเอกสารสิ่งอุปกรณ์ท่ีรับเข้า 
2.8.1 การรับสิ่งอุปกรณ์เข้าคลัง ต้องมีการลงทะเบียนเอกสารเพ่ือการควบคุมและให้ 

ทราบว่าได้รับสิ่งอุปกรณ์ชนิดใด จ านวนเท่าใด 
2.8.2 การลงทะเบียนเอกสารสิ่งอุปกรณ์ท่ีรับเข้า จะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการบันทึกข้อ 

มูล กล่าวคือข้อมูลต่าง ๆ ที่บันทึกไว้นี้ จะได้น ามาใช้เพื่อการอ้างอิงในภายหลัง เพ่ือช่วยในการอ้างสิทธิ หรือ
เพ่ือการสืบสวนการปฏิบัติต่าง ๆ ได้ ดังนั้นจึงต้องมีการสอบทานกันทุกวันถ้ามีอุปสรรคในการด าเนินงานต้อง
รายงานให้ผู้บังคับบัญชาที่รับผิดชอบทราบ 
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 3. การจัดส่งสิ่งอุปกรณ์   ( Shipping  Opcrtion )  การจัดส่งเป็นช่วงสุดท้ายของการปฏิบัติงานในการ
เก็บรักษาสิ่งอุปกรณ์ การจัดส่งที่ถูกต้องเหมาะสมย่อมมีผลต่อเนื่องมาจากความถูกต้องเหมาะสมในการรับสิ่ง
อุปกรณ์ การเก็บรักษาและการจัดวางการก าหนดต าแหน่งที่เก็บของสิ่งอุปกรณ์รายละเอียดในการปฏิบัติย่อม
เปลี่ยนแปลงไปตามประเภทของสิ่งอุปกรณ์และวิธีการจัดส่ง วิธีการปฏิบัติมีดังนี้ 

3.1 ประสิทธิผลของการจัดส่งทั้งหมดย่อมขึ้นอยู่กับการประสานงานอย่างสมบูรณ์ 
ของพันธกิจการเก็บรักษา 10 ประการ ก่อนที่จะถึงการจัดส่ง ถ้าพันธกิจในเรื่องการรับสิ่งอุปกรณ์การเก็บ
รักษา และการก าหนดต าแหน่งที่เก็บสับสนเสียแล้ว  ย่อมท าให้พันธกิจของการจัดส่งเกิดความล่าช้า สับสน 
และขาดประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานด้วยและในการปฏิบัติการจัดส่งสิ่งอุปกรณ์นั้นจะต้องน าพันธกิจของ
การเก็บรักษามาเกี่ยวข้องในการปฏิบัติด้วย ดังนี้ 

3.1.1 การตรวจสภาพและตรวจสอบ ใช้ในการคัดแยกประเภทสิ่ง 
อุปกรณ์การบรรจุหีบห่อ การท าเครื่องหมายหีบห่อ การถนอมรักษา และการท าเอกสาร 

3.1.2 การถนอมรักษา เพ่ือให้แน่ใจว่าสิ่งอุปกรณ์ได้รับการถนอมรักษา 
อย่างถูกต้องตามสภาพและความจ าเป็นเพื่อป้องกันการเสื่อมเสียอย่างเหมาะสมแล้ว 

3.1.3 การเลือกจ่าย  ใช้ในการเลือกสิ่งอุปกรณ์ออกจากท่ีเก็บมารวบ 
รวมไว้เพ่ือด าเนินการต่อไป 

3.1.4 การบรรจุหีบห่อ  ท าการห่อหุ้ม และบรรจุหีบห่อให้มั่นคงแข็ง 
แรงพอที่จะทนทานได้เป็นอย่างดีต่อการบรรทุก การขนส่ง การขนถ่าย และสภาพของสิ่งแวดล้อมต่าง ๆ 
ระหว่างทางแห่งการจัดส่งจนถึงหน่วยรับ  

3.1.5 การท าเครื่องหมายหีบห่อ โดยปกติ จะต้องท าให้เสร็จเรียบร้อย 
ระหว่างการด าเนินการจัดส่ง เช่น ต าบลที่อยู่ รหัสการจัดส่ง  และเครื่องมือพิเศษที่ใช้ในการยกขน เป็นต้น 

3.2 ขั้นตอนมูลฐานของการจัดส่งสิ่งอุปกรณ์  มีขั้นตอนในการปฏิบัติดังนี้ 
3.2.1 การวางแผนการปฏิบัติ การวางแผนการปฏิบัติต้องเริ่มขึ้นเมื่อได้ 

รับเอกสารการส่งสิ่งอุปกรณ์ ที่ส่งมาล่วงหน้า และประเมินค่าการปฏิบัติให้มีประสิทธิภาพที่สุดโดยพิจารณาดัง
ต่อนี้ 

3.2.1.1 ข้อมูลที่ควรน ามาพิจารณาในการวางแผนการปฏิบัติ 
- ปริมาณสิ่งอุปกรณ์ทั้งหมดที่ต้องจัดส่ง 
- จ านวนน้ าหนักและปริมาตร 
- การเตรียมการที่จ าเป็นเพ่ือการจัดส่ง เช่น การบรรจุหีบห่อและการท า

เครื่องหมายหีบห่อ 
- จ านวนเจ้าหน้าที่และเครื่องมือที่จะใช้ 
- วิธีการขนส่ง ตลอดจนการประกันการขนส่งที่จ าเป็น 
- วันที่ต้องการให้ถึงผู้รับปลายทาง 
- การรวบรวมสิ่งอุปกรณ์เพ่ือการจัดส่ง 

3.2.1.2 พิจารณาถึงเครื่องมือยกขนที่จะน ามาใช้ในการจัดส่งด้วย 
ว่าจะให้จอดไว้ ณ ที่ใด  จะใช้เครื่องมือยกขนพิเศษหรือจะใช้การยกขนเป็นพิเศษหรือไม่ ที่ไหน และเมื่อใด 
และท าอย่างไร จึงจะรวมสิ่งอุปกรณ์ให้สามารถจัดส่งได้โดยเร็วและมีประสิทธิภาพ 
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3.2.1.3 ประเมินค่าการปฏิบัติงานประจ าวันเพ่ือพิจารณาความ 
ต้องการคนและเครื่องมือซึ่งเป็นปัจจัยส าคัญของการวางแผนที่มีประสิทธิผล 

3.2.1.4 สิ่งอุปกรณ์ที่จะจัดส่งต้องสามารถยกขนย้ายออกจากที 
เก็บไปยังพ้ืนที่บรรจุหีบห่อและรวบรวมของได้อย่างรวดเร็วที่สุด และโดยปกติพ้ืนที่บรรจุหีบห่อและรวบรวม
ของจะอยู่ใกล้กับที่บรรทุกอยู่แล้ว  

3.2.1.5 เมื่อได้เตรียมสิ่งอุปกรณ์ที่จะจัดส่งและเครื่องมือบรรทุก 
เสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้จัดการบรรทุกอย่างรวดเร็วว่องไว และด้วยความช านาญและท าตามที่ได้ก าหนดไว้ใน
แผน มีการผูกมัดยึดตรึงตามความจ าเป็น 

    3.2.1.6 ใช้วิธีการบรรทุกที่ดีที่สุด โดยพิจารณาถึงแบบของ
เครื่องมือยกขนที่ใช้ประเภทของสิ่งอุปกรณ์ที่จะท าการขนย้าย และคุณลักษณะของสิ่งอุปกรณ์ท่ีบรรจุทก
ประกอบด้วย 

3.2.2 ขอการขนส่ง  เมื่อเตรียมสิ่งอุปกรณ์เพ่ือจัดส่งเสร็จเรียบร้อยแล้ว  
ให้ท าใบขอการขนส่ง ขอรับการสนับสนุนการขนส่ง (รถบรรทุกและ/หรือตู้รถไฟ) จากหน่วยขนส่ง โดยระบุ
ข้อความที่ต้องการให้ชัดเจน เช่น ต้องการรถตู้ หรือรถกะบะชนิดใด บรรทุกอะไร ไปรับของที่ใด จากใคร และ
จอดท่ีใด เป็นต้น การที่ต้องก าหนดที่จอดรถให้ก็เพ่ือความสะดวกในการบรรทุก เพราะสิ่งอุปกรณ์จากท่ีเก็บ
หลาย ๆ แห่งจะได้มารวมกันยังจุดบรรทุกแห่งเดียวกัน ซึ่งท าให้เกิดความสมดุลย์ในการปฏิบัติระหว่างคนและ
เครื่องมือ ยังผลให้เกิดความประหยัดและมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 

3.2.3 การบรรทุกและการปล่อยรถ เมื่อรถมาถึง เจ้าหน้าที่คลังจะต้อง 
ท าความสะอาดรถเสียก่อนจึงจัดการบรรทุกโดยใช้แรงงาน เครื่องมือยกขนและวิธีการที่ดีที่สุด ตามขั้นตอนใน
แผนที่วางไว้แล้ว เมื่อบรรทุกเสร็จเรียบร้อยก็แจ้งให้เจ้าหน้าที่ขนส่งทราบ เจ้าหน้าที่ขนส่งจะจัดการปิดประตู
รถและตตีราปิดผนึกไว้ พร้อมกับมอบส าเนาใบตราส่ง 1 ฉบับ ให้เจ้าหน้าที่คลังไว้แทนสิ่งอุปกรณ์ที่รับไปแล้ว
จึงขับรถบรรทุกไปส่งหน่วยรับ (หน่วยเบิก) ตามที่ได้รับมอบหมายต่อไป 

3.3 หลักการมูลฐานของการจัดส่งสิ่งอุปกรณ์  หลักการของการจัดส่งสิ่งอุปกรณ์ก็เช่น 
เดียวกับการรับสิ่งอุปกรณ์ คือ 

3.3.1 ท าการขนย้ายทางตรง 
3.3.2 ท าการขนย้ายต่อเนื่อง 
3.3.3 ท าการขนย้ายอย่างมีประสิทธ์ภาพ 
3.3.4 รวมก าลังปฏิบัติ 

3.4 ทางเดินของเอกสารและสิ่งอุปกรณ์ 
3.4.1 วิธีการและรายละเอียดในการปฏิบัติของกรรมวิธีการจัดส่งวิธี 

ต่าง ๆ ย่อมแตกต่างกันไปโดยทั้งเอกสารภายในหน่วยที่ใช้ประกอบการควบคุมการปฏิบัติ การจัดส่ง และ
เอกสารภายนอก ซึ่งสั่งการจากหน่วยบัญชีคุมสิ่งอุปกรณ์ ดังนั้นจึงต้องเข้าใจให้ถ่องแท้ถึงหน้าที่ในการจัดส่ง ซึ่ง
รวมถึงความสัมพันธ์ภายในระหว่างการควบคุมการจัดส่ง การแจ้งท่ีเก็บ คลัง และ / หรือต าบลบรรทุกสิ่ง
อุปกรณ์ด้วย 

3.4.2 แบบของการใช้เอกสารย่อมข้ึนอยู่กับความสัมพันธ์กันระหว่างที่ 
เก็บสิ่งอุปกรณ์และต าบลที่ใช้ปฏิบัติในการจัดส่ง เมื่อได้รับใบสั่งจ่ายสิ่งอุปกรณ์ให้ใช้ใบสั่งจ่ายสิ่งอุปกรณ์เตรียม
เอกสารที่จะต้องด าเนินการต่อไปดังนี้ 
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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 การจัดส่งสิ่งอุปกรณ์ท่ีมีคุณลักษณะพิเศษ 
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 
พิจารณาข้อแรกท่ีส าคัญท่ีสุดในการจัดส่งสิ่งอุปกรณ์ สิ่งอุปกรณ์ที่มีอายุการเก็บนานที่สุดต้องน าออกมาจ่าย
ก่อน โดยปกติแล้วสิ่งอุปกรณ์ต่าง ๆ จะมีป้ายบอกวันที่บรรจุหีบห่อ วันรับของ หรือวันหมดอายุติดอยู่ที่ข้างหีบ
ห่อไว้อย่างชัดเจน สิ่งอุปกรณ์เหล่านี้มัก ได้แก่ 

- ของเน่าเสียง่ายและอาหารแห้ง 
- ยาและวัคซีน 
- แบตเตอรี่แห้ง 
- ฟิล์ม 
- กระสุน 
- วัตถุทีใช้ในทางเคมี 
- ผลิตภัณฑ์น้ ามันที่บรรจุหีบห่อ 

3.6.1.2 รับก่อนจ่ายก่อนโดยปกตินั้นนโยบายใน 
การจ่ายจะต้องจ่ายสิ่งอุปกรณ์ท่ีมีอายุการเก็บนานที่สุดก่อน หรือสิ่งอุปกรณ์ท่ีรับมาก่อนจะต้องน าออกมาจ่าย
ก่อน แต่ในบางครั้งอาจมีความจ าเป็นต้องเลือกจ่ายสิ่งอุปกรณ์ท่ีพ่ึงรับเข้ามาใหม่ หรือรับเข้ามาทีหลังออกไป
ก่อนก็ได้สถานการณ์เช่นนี้ถือเป็นข้อยกเว้น กรณีเช่นนี้ ได้แก่ 

- สิ่งอุปกรณ์ที่รับมาใหม่ ป้ายหีบห่อระบุว่าวันที่บรรจุหรือวันหมดอายุก่อนของ 
ในคลัง (ทั้งที่ของในคลังรับมาก่อน) 

- เพ่ือความสะดวกและประหยัดในการขนถ่าย เพราะไม่ต้องเพ่ิมการตรวจสอบ 
หรือด าเนินกรรมวิธีเพ่ิมเติมอีก โดยด าเนินการจัดส่งต่อเนื่องกันไปกับการรับสิ่งอุปกรณ์นั้น ๆ เลยทีเดียว อัน
เป็นการส่งแบบส่งตลอด (thruput)  

- ใช้กับวัตถุดิบ เช่น ถ่านหินซึ่งต้องเททับกันเป็นกอง ๆ ของที่เทกองไว้ก่อน 
ย่อมอยู่ข้างล่าง ส่วนที่เททีหลังย่อมอยู่ข้างบน 

- เพ่ือปฏิบัติตามแผนแก้วิกฤติการ 
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- ของทีเน่าเสียง่าย แม้จะรับมาใหม่แต่ก็มีอายุการเก็บน้อยกว่าของที่อยู่ในคลัง  
หรือของที่จ าเป็นต้องจ่ายทันที 

3.6.2 วิธีเลือกสิ่งอุปกรณ์ (Stock Selection Method) การเลือกสิ่ง 
อุปกรณ์ เป็นกรรมวิธีของการรวบรวมสิ่งอุปกรณ์จากท่ีเก็บไปยังพ้ืนที่รวบรวมของ เพ่ือการจัดส่งและหรือเพ่ือ
การพิสูจน์ทราบ อันจะได้ด าเนินการบรรทุกพาหนะต่อไป รวมถึงการขนย้ายสิ่งอุปกรณ์ผ่านพื้นที่ด าเนิน
กรรมวิธีเช่น การบรรจุหีบห่อ ฯลฯ ในเมื่อมีความจ าเป็นต้องปฏิบัติการตามล าดับกันไป การให้ส าเนาวิธีการ
แจกจ่ายของเอกสารการสั่งจ่ายสิ่งอุปกรณ์แก่เจ้าหน้าที่ผู้ท าการเลือกสิ่งอุปกรณ์เพ่ือจ่าย ย่อมขึ้นอยู่กับขนาด
ของการจัดส่งและขนาดปริมาณของการปฏิบัติงานคลังนั้น ๆ  

3.7 การรวมการจัดส่ง 
3.7.1 สิ่งอุปกรณ์ที่จัดส่งมีปริมาณน้อยกว่าหนึ่งคันรถบรรทุกหรือหนึ่ง 

ตู้รถไฟบรรทุกหรือเป็นไปรษณีย์วัตถุ ไม่จ าเป็นต้องแยกการขนส่งขึ้นต่างหาก แต่ถ้าสิ่งอุปกรณ์ท่ีจัดส่งมีจ านวน
มากกว่านี้ ให้จัดพ้ืนที่รวมการจัดส่งเป็นพื้นที่เฉพาะแห่งขึ้น  

3.7.2 หีบห่อแต่ละหีบห่อต้องบรรจุสิ่งอุปกรณ์ชนิดเดียวกัน และใช้หีบ 
ห่อท่ีใช้ในการขนส่งได้หลาย ๆ ทาง ทั้งทางรถ ทางเรือ และทางรถไฟก็ได้ 

3.7.3 การรวมการจัดส่งต้องเพ่ิมพูนกรรมวิธีในการยกขนมาก 
3.7.4 การใช้กรรมวิธีข้อมูลคอมพิวเตอร์จะช่วยจัดล าดับความเร่งด่วน 

ของเอกสารการจัดส่งได้ถูกต้องแน่นอนเร็วขึ้น  
3.7.5 สิ่งที่ท าให้เกิดความผิดพลาดอย่างมากในการรวมการจัดส่งก็คือ  

การจัดล าดับความเร่งด่วนในการจ่ายหรือการส่งมอบ และการจัดล าดับเพื่อเลือกจ่ายสิ่งอุปกรณ์ออกจากท่ีเก็บ 
ส าเนาใบสั่งจ่ายสิ่งอุปกรณ์นอกจากจะช่วยในการเลือกจ่ายพัสดุแล้ว ยังช่วยในการพิสูจน์ทราบ และการด าเนิน
กรรมวิธีอ่ืน 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 ตัดการหุ้มห่อที่ไม่จ าเป็นออก 
3.7.6.5 ลดจ านวนใบขนของ และเอกสารที่ไม่จ าเป็นออก 
3.7.6.6 เลือกวิธีการจัดส่งที่เสียค่าใช้จ่ายน้อยที่สุด 
3.7.6.7 ใช้เวลาในการเลือกสิ่งอุปกรณ์ตามชั้นวางของเพ่ือการจัด 

      ส่งให้น้อยที่สุด 
3.7.6.8 พยายามใช้พาหนะบรรทุกแบบธรรมดา 

3.8 การควบคุมเอกสารการจัดส่ง  ให้บันทึกการรับเอกสารการจัดส่งสิ่งอุปกรณ์รวม 
ทั้งเอกสารอื่น ๆ ที่เก่ียวข้องลงในทะเบียนควบคุมเอกสารการจัดส่งสิ่งอุปกรณ์ ทะเบียนเอกสารนี้จะแสดงผล
การปฏิบัติที่ได้ท าไปแล้ว 
                  3.9 กรรมวิธีในการจัดส่ง 

3.9.1 การปฏิบัติของหน่วยส่ง (หน่วยจ่าย) 
 



 54 

 

3.9.1.1จัดการบรรทุกสิ่งอุปกรณ์ลงในหีบห่อตามใบเบิกของหน่วยหรือ 
ตามใบเบิกอัตโนมัติที่หน่วยจ่ายท าข้ึนเองโดยมีนายทหารสัญญาบัตรเป็นผู้ควบคุมการบรรจุอย่างน้อย 3 นาย 

3.9.1.2  ท าใบรายการสิ่งอุปกรณ์ในหีบห่อขึ้น 2 ฉบับ หน่วยส่งเก็บไว้ 1  
ฉบับอีก 1 ฉบับ บรรจุลงไปในหีบห่อพร้อมกับสิ่งอุปกรณ์หลังจากท่ีนายทหารผู้ควบคุมการบรรจุได้ลงลายมือ
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 ท าเครื่องหมายหีบห่อให้ถูกต้องเรียบร้อย 
3.9.1.5 ท าใบขอการขนส่งขึ้น 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 แล้วรับใบตราส่งของหน่วยขนส่งไว้แทนสิ่งอุปกรณ์ท่ีมอบให้ไป 
3.9.1.8  แจ้งการส่งสิ่งอุปกรณ์ไปให้หน่วยรับ (หน่วยเบิก) ทราบ 
3.9.1.9  ท าสถิติการส่งสิ่งอุปกรณ์ครั้งนั้น  

3.9.2  การปฏิบัติของหน่วยขนส่ง 
3.9.2.1 ท าใบตราส่งขึ้น  5  ฉบับ 

 ฉบับที่ 1  หน่วยขนส่งเก็บไว้เป็นหลักฐาน 
 ฉบับที่ 2 มอบให้หน่วยส่ง (หน่วยจ่าย) แทนสิ่งอุปกรณ์ท่ีรับไป 
 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) ทราบถึงชนิดและจ านวนสิ่งอุปกรณ์ 
ที่จะส่งไปให้ วัน เวลา ที่จะไปถึง ตลอดจนประเภทการขนส่งครั้งนั้น 

3.9.2.3 ท าสถิติการส่งสิ่งอุปกรณ์ครั้งนั้น 
3.9.3 การปฏิบัติของหน่วยรับ (หน่วยเบิก) 

3.9.3.1 หน่วยรับ (หน่วยเบิก) จะได้รับข่าวสารการส่งสิ่งอุปกรณ์แจ้ง 
ล่วงหน้า 

3.9.3.2 เตรียมการรับสิ่งอุปกรณ์ที่จะมาถึง 
3.9.3.3 รับมอบสิ่งอุปกรณ์ตามใบตราส่ง โดยตรวจนับจ านวนหีบห่อ 

ปริมาตร และน้ าหนัก พร้อมทั้งตรวจดูความถูกต้องเรียบร้อยของการบรรจุและตราที่ประทับประจ าหีบห่อและ
หรือตราประจ า (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 
มีเจ้าหน้าที่ในสายงานที่เก่ียวข้องเป็นกรรมการร่วมด้วย 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 
เพ่ือใช้ใบเบิกฉบับที่ 4 รายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบถึงการรับสิ่งอุปกรณ์คราวนั้น 

3.9.3.6 เก็บใบเบิกฉบับที่ 2 ไว้เป็นหลักฐานของหน่วยรับ (หน่วยเบิก)  
ส่วนฉบับที่ 1 ส่งคืนหน่วยส่ง (หน่วยจ่าย) ภายใน 15 วัน 

3.9.3.7 ท าสถิติการรับสิ่งอุปกรณ์ครั้งนั้น 
3.10  การท าเครื่องหมายหีบห่อ   เพ่ือให้การส่งสิ่งอุปกรณ์เป็นไปโดยไม่ผิดพลาดหีบห่อ 

ทุกหีบห่อจะต้องบอกต าแหน่งต้นทางและปลายทาง ขนาดและลักษณะของสิ่งอุปกรณ์ที่บรรจุ นอกจากนั้นสิ่ง
อุปกรณ์บางชนิดต้องแสดงเครื่องหมายพิเศษ เพ่ือมาตรการแห่งความปลอดภัยด้วย เชน่ ของแตกง่าย วัสดุ
ไวไฟ หรือของมีพิษ เป็นต้น 

3.10.1วัสดุอันตรายหรือไวไฟ เช่น วัตถุระเบิด วัสดุเชื้อเพลิง น้ ากรด แก๊สบางชนิด  
ต้องมีแผ่นป้ายแสดงให้เห็นเด่นชัดด้วยอักษรสีแดง ค าว่า “อันตราย” “ไวไฟ” “ห้ามสูบบุหรรี่และจุดไฟ” โดย
ปกติใช้อักษรสูง ขนาด 3 ซ.ม.บนกระดาษขาวขนาด 10 X 33 ซม. ในกรณีที่เป็นน้ ามันเชื้อเพลิง ให้ใช้อักษร
อังกฤษ และจีนสีด าก ากับไว้ด้วย ขนาดตัวอักษรสูง 2 ซ.ม. บนพื้นกระดาษสีชมภูแก่ ขนาด 16.5 X 59 ซม.ปิด
บนหีบห่อหรือผูกมัดให้มองเห็นได้สะดวกและปิดอย่างน้อย 2 แห่ง ในด้านตรงกันข้าม ในกรณีที่ส่งทางรถไฟ
ประเภทเหมาหลัง ให้ปิดแผ่นนี้ไว้ที่ประตูทั้ง 2 ด้าน  

3.10.2 สิ่งอุปกรณ์แตกช ารุดง่ายหรือต้องการให้ยกขนด้วยความระมัดระวังจะต้อง 
มีแผ่นป้ายแสดงให้เห็นชัดเจน เช่น สิ่งอุปกรณ์แตกง่ายจะต้องมีแผ่นป้าย “ระวังของแตก” เป็นตัวอักษรสีแดง 
สูง 3 ซ.ม.บนกระดาษขาว ขนาด 10 X 23 ซม. ปิดในลักษณะเดียวกับท่ีกล่าวแล้วในข้อ 3.10.1  

3.10.3 หีบห่อท่ีต้องการให้ด้านใดด้านหนึ่งตั้งขึ้นโดยเฉพาะ จะต้องปิดป้าย  
“โปรดเอาหัวขึ้น” โดยปกติเป็นตัวอักษรสีแดง สูง 3 ซม. มีลูกศรสีแดงสูง 14 ซ.ม.อยู่หน้าตัวอักษร บน
กระดาษสีขาวขนาด 16 X 22 ซ.ม.ปิดในลักษณะเดียวกับท่ีกล่าวในข้อ 3.10.1 

3.10.4  มีป้ายประจ าหีบห่อหรือสิ่งผูกมัด เพ่ือมิให้มีการส่งผิดพลาด โดยปกติใช้ 
อักษรสีด าสูง 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 เพ่ือความ
สะดวกในการยกขน เส้นหมายแนวทางดิ่งให้ใช้สีด าขนาด 3 X 10 ซ.ม. 

3.10.6 ข้อความระวังในการท าเครื่องหมายหีบห่อ 
3.10.6.1  ต้องท าให้ชัดเจน ถูกต้องเรียบร้อย 
3.10.6.2  ต้องปิดป้ายหรือเครื่องหมายมากกว่าหนึ่งด้าน และปิดในด้านที่ 

อยู่ตรงข้าม 
3.10.6.3  แผ่นป้ายหรือเครื่องหมายเก่าที่ไม่ใช้จะต้องลบหรือขูดทิ้งเสีย 

3.11  การตรวจสอบสิ่งอุปกรณ์ที่ส่งออก  ต้องท าการตรวจสอบสิ่งอุปกรณ์ท่ีจัดส่งออก 
ให้ถูกต้องในเรื่องที่เกี่ยวกับชื่อและหมายเลขสิ่งอุปกรณ์ จ านวน สถานที่ของผู้รับ ความถูกต้องเหมาะสมของ
การบรรจุหีบห่อ หากมีข้อผิดพลาดต่าง ๆ เกี่ยวกับสิ่งอุปกรณ์ท่ีส่งออกและ/หรือเอกสารการจัดส่ง จะต้อง
แก้ไขให้ถูกต้องเรียบร้อยเสียก่อน 
 

*********************** 
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บทที่ 6 
การส ารวจและตรวจสภาพสิ่งอุปกรณ์ 

 
 1. ความมุ่งหมาย   การส ารวจและตรวจสภาพสิ่งอุปกรณ์มีความมุ่งหมายเพ่ือให้เป็นหลักประกันว่า
สิ่งอุปกรณ์ที่เก็บรักษาไว้นั้นอยู่ในสภาพที่พร้อมจะจ่ายได้ทันที ภารกิจเหล่านี้ได้แก่ การส ารวจและตรวจสภาพ
เพ่ือการพิสูจน์ทราบจ านวนต าแหน่งที่เก็บและสภาพอองสิ่งอุปกรณ์ดดยเพพาะอย่างยิ่งการพิจารณาึงงความ
เพียงพอในการึนอมรักษาสิ่งอุปกรณ์การค้นหาสาเหตุที่ท าให้เกิดความเสื่อมเสียเพ่ือการด าเนินกรรมวิธีในการ
เก็บรักษาให้ึูกต้องหรือด าเนินการซ่อมตามความจ าเป็นด้วย 
 2. การส ารวจสิ่งอุปกรณ์ ( Stock Inventory ) 
  2.1  ความมุ่งหมายการส ารวจสิ่งอุปกรณ์  หมายถึง  การตรวจนับจ านวนและการตรวจ
สภาพทางกายภาพของสิ่งอุปกรณ์ที่เก็บรักษาอยู่ในคลัง  เพื่อ 
   2.1.1  เปรียบเทียบยอดดุลของบัญชีคุม หาข้อแตกต่างของจ านวนสิ่งอุปกรณ์
ระหว่างหน่วยบัญชีคุมกับคลังเก็บรักษา  
   2.1.2ตรวจสอบสิ่งอุปกรณ์เกินคลัง ล้าสมัย  หรือไม่มีการเบิกจ่ายหรือมีการเบิกจ่าย
น้อยผิดปกติ หรือสิ่งอุปกรณ์เกินอัตรา  
   2.1.3  ปรับปรุงแก้ไอบัญชี 
   2.1.4  วิเคราะห์สาเหตุแห่งความคลาดเคลื่อน และท าการป้องกันในดอกาสต่อไป 
   2.1.5  การรับส่งหน้าที่ 
   2.1.6  ป้องกันการทุจริต  และป้องกันอันตรายที่จะเกิดแก่สิ่งอุปกรณ์ 
  2.2  ประเภทของการส ารวจ   แบ่งออกเป็น  3  ประเภท  
   2.2.1   การส ารวจเบ็ดเสร็จ   ได้แก่ การส ารวจสิ่งอุปกรณ์ในครอบครองทั้งหมดใช้
วิธีปิดการเบิกจ่ายทั้งสิ้น ดดยด าเนินการส ารวจตามอั้นที่ 1 หรืออั้นที่ 3  เมื่อึงงรอบการส ารวจทุก 1 ปี 
หรือ 2 ปี การส ารวจประเภทนี้จะกระท าดดยคณะกรรมการซง่งได้รับการแต่งตั้งจากผู้มีอ านาจในการสั่งส ารวจ
ความมุ่งหมายเพ่ือการปรับปรุงแก้ไอบัญชีคุมใหม่ให้ึูกต้อง 
   2.2.2  การส ารวจหมุนเวียน   ได้แก่ การส ารวจที่กระท าอง้นในรอบปี  ดดยแบ่งสิ่ง
อุปกรณ์ออกเป็นกลุ่มหรือชนิด เพ่ือท าการส ารวจหมุนเวียนตามตารางการส ารวจที่ก าหนดอง้น การส ารวจอาจ
กระท าได้ทั้งวิธีปิดคลังหรือเปิดคลัง ตามอั้นการส ารวจอั้นที่ 1 หรืออ้ันที่ 2  การส ารวจประเภทนี้จะใช้ 
ชุดส ารวจอองหน่วยบัญชีคุมเป็นเจ้าหน้าที่ด าเนินการ 
   2.2.3  การส ารวจพิเศษ  ได้แก่ การส ารวจที่กระท าอง้นเป็นครั้งคราวตามความ
จ าเป็น การส ารวจสิ่งอุปกรณ์กลุ่มใดกลุ่มหนง่งย่อมแล้วแต่กรณีหรือตามค าสั่งที่ได้รับส่วนใหญ่จะใช้วิธีส ารวจ
แบบเปิดคลัง หรือจะใช้วิธีปิดคลังก็ได้แล้วแต่จะเห็นสมควร การส ารวจพิเศษมักจะท าการส ารวจตามอั้นที่ 3 
ดดยคณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งด าเนินการจะท าการส ารวจเมื่อ 
    2.2.3.1  ได้รับค าสั่งจากผู้มีอ านาจสั่งการส ารวจ 
    2.2.3.2   เกิดอันตรายหรือเกิดจากการทุจริตต่อสิ่งอุปกรณ์ 
    2.2.3.3   หน่วยบัญชีคุมต้องการสอบจ านวน 
    2.2.3.4   เมื่อยอดคงคลังอองบัญชีคุมเป็นศูนย์ 
    2.2.3.5   เมื่อคลังประท้วงการจ่าย 
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    2.2.3.6   เมื่อพบสิ่งอุปกรณ์ตกหล่น 
    2.2.3.7 สาเหตุที่จ าเป็นอื่น ๆ เช่น ตราที่ประทับกุญแจไว้เกิดช ารุด เสียหาย 
  2.3  วิธีส ารวจ    มี  2   วิธี  คือ 
   2.3.1  วิธีปิดคลัง  การส ารวจวิธีนี้ไม่มีการรับหรือจ่าย สิ่งอุปกรณ์ระหว่างการ
ส ารวจเว้นแต่กรณีพิเศษเร่งด่วนและจ าเป็นอย่างยิ่งเท่านั้น ดดยประกาศระงับการรับจ่ายให้หน่วยที่เก่ียวอ้อง
ทราบล่วงหน้า  
   2.3.2  วิธีเปิดคลัง  หมายึงง การส ารวจที่ท าไปพร้อมกับการปฏิบัติงานในคลังวิธีนี้
ในระหว่างท าการส ารวจยอมให้มีการรับจ่ายสิ่งอุปกรณ์ได้แต่ต้องมีการบันทงกหลักฐานการรับจ่ายทุกครั้งให้ 
ึูกต้องเรียบร้อย 
  2.4  ขั้นตอนการส ารวจ   แบ่งออกเป็น  3  อั้น  
   2.4.1  อั้นที่ 1  หมายึงง  การส ารวจอั้นต้นเป็นการส ารวจเพื่อหายอดแตกต่างออง
สิ่งอุปกรณ์ระหว่างคลังเก็บรักษากับหน่วยบัญชีคุมด้วยการตรวจนับอองจริงจากคลังเก็บรักษาเปรียบเทียบกับ
ยอดอองหน่วยบัญชีคุมเพ่ือหาความแตกต่างมาพิจารณาด าเนินการส ารวจในอั้นตอนต่อไป การส ารวจอั้นนี้มัก
ใช้กับการส ารวจเบ็ดเสร็จและการส ารวจหมุนเวียน 
   2.4.2  อั้นที่ 2  หมายึงง  การส ารวจดดยละเอียดเป็นการส ารวจตรวจสอบหาอ้อ
แตกต่างในการลงบัญชีคุมการรับจ่ายระหว่างคลังเก็บรักษากับหน่วยบัญชีคุมเพ่ือหารายละเอียดที่เกิดอง้นจาก
การส ารวจอั้นต้น การส ารวจในอั้นนี้หมายึงง การตรวจสอบยอดดุลทางบัญชี การตรวจนับอองจริง แลเึ้า
จ าเป็นต้องตรวจสอบหลักฐานการรับสิ่งอุปกรณ์เอ้าคลัง การอง้นบัญชีคุมและหลักฐานใบเบิกพร้อมกับการสั่ง
จ่ายด้วย  การส ารวจอั้นที่ 2  (การส ารวจดดยละเอียด) ใช้ได้กับการส ารวจทุกประเภท  
   2.4.3  อั้นที่ 3  หมายึงง  การส ารวจดดยคณะกรรมการเป็นการส ารวจที่กระท า 
อง้นเป็นครั้งคราวตามความจ าเป็นจะท าการส ารวจสิ่งอุปกรณ์ชนิดใดมากน้อยเพียงใดย่อมอง้นอยู่กับประเภทออง
การส ารวจและความมุ่งหมายในการส ารวจคราวนั้น ส่วนใหญ่มุ่งหารายละเอียดต่าง ๆ ที่เป็นอ้อแตกต่างหรือ
ความผิดพลาดบกพร่องที่เกิดอง้นให้สมบูรณ์มากที่สุด ดดยด าเนินการส ารวจ เช่นเดียวกับอ้ันที่ 2  ซง่งแตกต่างกัน
ตรงที่เป็นการส ารวจดดยคณะกรรมการ 
  2.5  กรรมวิธีในการส ารวจ 
   2.5.1  ก าหนดวันเริ่มท าการส ารวจ 
   2.5.2  ให้หน่วยรับการส ารวจด าเนินการต่อเอกสารอองตนให้เสร็จสิ้นเรียบร้อยก่อน
วันส ารวจ 
   2.5.3  ึ้าเป็นการส ารวจวิธีปิดคลัง  ให้ประกาศระงับการรับจ่ายให้หน่วยรับ    
ทราบการส ารวจล่วงหน้า 
   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 นอกการส ารวจ ซง่งต้องกันไว้ไม่นับรวมกับการส ารวจ คือ  
    2.5.5.1  สิ่งอุปกรณ์ท่ีอยู่ระหว่างการตรวจรับ  
    2.5.5.2  สิ่งอุปกรณ์ท่ีเตรียมไว้เพื่อการจัดส่งหรือรอการอนส่ง 
    2.5.5.3   อองที่หน่วยอื่นฝาก 
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   2.5.6    ตรวจสอบใบเบิกค้างจ่ายอองคลัง 
    2.5.6.1  ใบเบิกที่ยังไม่มีการจ่ายทั้งสิ้นที่ค้างอยู่ 
    2.5.6.2  ใบเบิกท่ีอยู่ระหว่างการเดินทางอองคลัง 
   2.5.7     ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบคลังเป็นผู้รับรองยอดส ารวจ 
   2.5.8      แบบพิมพ์ที่ใช้ในการส ารวจ 
    2.5.8.1  ใบส ารวจสิ่งอุปกรณ์ 
    2.5.8.2   ใบรายงานผลเปรียบเทียบการตรวจยอดสิ่งอุปกรณ์ 
    2.5.8.3    ใบรายงานใบเบิกค้างจ่ายอองคลัง  
  2.6  อ านาจในการสั่งแก้ไขบัญชีคุม 
   2.6.1  เมื่อการส ารวจสิ่งอุปกรณ์เสร็จสิ้นลง ให้ชุดส ารวจท ารายงานผลการส ารวจ
พร้อมด้วยเอกสารตามอ้อ 2.5.8  ตามล าดับอั้นจนึงงผู้มีอ านาจสั่งการส ารวจ 
   2.6.2 ผู้มีอ านาจสั่งการส ารวจเมื่อได้รับรายงนาพร้อมด้วยหลักฐานแล้วให้พิจารณา
อนุมัติสั่งการแก้ไอบัญชีคุมหรือน าเสนอผู้มีอ านาจอนุมัติแก้ไอบัญชีคุมต่อไปแล้วแต่กรณี 
   2.6.3  ท าการแก้ไอบัญชีคุมหลังจากที่ได้รับอนุมัติจากผู้มีอ านาจสั่งการแล้ว 
  3. การส ารวจต าแหน่งที่เก็บ ( Iocation Survey ) 
  3.1  ึ้าหากบัตรบันทงกต าแหน่งที่เก็บสิ่งอุปกรณ์ไม่อยู่ในลักษณะที่เชื่อได้ว่าึูกต้องแล้วก็ควร
จะด าเนินการส ารวจต าแหน่งที่เก็บสิ่งอุปกรณ์เสียใหม่ให้ทั่วทั้งคลัง ดดยตรวจสอบบัตรบันทงกต าแหน่งที่เก็บ
ทั้งหมดกับสิ่งอุปกรณ์ท่ีเก็บจริง 100% คือ ต้องตรวจสิ่งอุปกรณ์ทุกรายการที่เก็บรักษาอยู่ในคลังอย่างละเอียด
การเก็บรักษาท่ีดีจะต้องระบบการแจ้งต าแหน่งที่เก็บอย่างดีด้วยการส ารวจต าแหน่งที่เก็บควรด าเนินการ
ดังต่อไปนี้ 
   3.1.1  ตรวจสิ่งอุปกรณ์แต่ละรายการในตู้เก็บออง(หรือช่องเก็บออง) หรือใน
ต าแหน่งที่เก็บเพื่อให้แน่ใจว่าหมายเลอสิ่งอุปกรณ์ึูกต้องตรงกัน 
   3.1.2  ตรวจดูให้แน่ว่าอองที่เก็บอยู่ในที่เดียวกันนั้นเป็นอองอย่างเดียวกันแต่ท้ังนี้
มิได้หมายความว่าจะต้องเปิดหีบห่อออกตรวจทั้งหมด นอกจากหีบห่อนั้นแสดงว่าเคยึูกเปิดมาแล้ว  
   3.1.3  ึ้าไม่มีเครื่องหมายบนหีบห่อหรือมีแต่ไม่ชัดเจนให้เปิดออกดูให้รู้แน่ว่าอองนั้น
คืออะไร 
   3.1.4  เปิดหีบห่อด้วยความระมัดระวังอย่าให้ช ารุดเพราะจะต้องบรรจุเอ้าไว้อย่าง
เดิม 
  3.2  กรรมวิธีในการปฏิบัติ 
   3.2.1  ก าหนดวันตัดยอดลงบัญชีและบันทงกต าแหน่งที่เก็บให้เสร็จก่อนวันส ารวจ
การรับจ่ายหลังวันส ารวจให้เก็บไว้ในแฟ้มรอเรื่อง 
   3.2.2  ท าส าเนาบัตรบันทงกต าแหน่งที่เก็บทั้งหมดอง้น 2 ชุด แล้วแยกเป็นพวก ๆ  
   3.2.3  ส าเนาชุดแรกจัดเป็น “ชุดคู่พบับ” ชุดนี้เรียงล าดับตามหมายเลอสิ่งอุปกรณ์
ชุดนี้เก็บไว้ก่อน เพ่ือด าเนินกรรมวิธีในตอนหลัง   
   3.2.4  ส าเนาชุดที่2จัดเป็น“บัตรส ารวจ”   ชุดนี้เรียงล าดับตามหมายเลอต าแหน่งที่
เก็บ ึ้าสิ่งอุปกรณ์รายการใดมีท่ีเก็บมากกว่า    1 แห่ง  ให้ท าส าเนาเท่ากับจ านวนต าแหน่งที่เก็บสิ่งอุปกรณ์        
ชุดนี้ใช้ในการส ารวจ    
   3.2.5  ในระหว่างการส ารวจึ้าจ าเป็นต้องมีการรับจ่ายให้น าชุดต้นพบับเดิมออกใช้ 



 60 

   3.2.6  การด าเนินการส ารวจ 
    3.2.6.1  ส ารวจทีละต าแหน่งที่เก็บ ดดยเปรียบเทียบอ้อมูลที่มีอยู่ในบัตร
ส ารวจกับสิ่งอุปกรณ์ที่เก็บอยู่จริง 
    3.2.6.2  ึ้าไม่มีสิ่งอุปกรณ์อยู่ในต าแหน่งที่เก็บก็ให้บันทงกว่า “ไม่มีออง”  
    3.2.6.3  ึ้าอ้อมูลคลาดเคลื่อนให้แก้ไอให้ตรงกับความจริงดดยท าวงกลม
รอบอ้อมูลที่ผิด และเอียนอ้อมูลที่ึูกต้องลงไป 
    3.2.6.4   ในต าแหน่งที่มีอองเก็บอยู่  แต่ไม่มีบัตรบันทงกต าแหน่งที่เก็บ   ก็
ให้ท าบัตรบันทงกต าแหน่งที่เก็บอง้นใหม่   แต่ควรใช้สีอ่ืน เพ่ือให้สังเกตได้ง่าย 
   3.2.7  การเปลี่ยนบัตร 
    3.2.7.1  น าอ้อมูลจากบัตรส ารวจไปบันทงกลงในบัตรคู่พบับ 
    3.2.7.2  เมื่อบันทงกเรียบร้อยแล้ว ให้ใช้ชุดคู่พบับแทนชุดต้นพบับเดิมเก็บไว้
เป็นหลักฐานต่อไป 
   3.2.8  การย้ายต าแหน่งที่เก็บ เมื่อมีการย้ายเปลี่ยนต าแหน่งที่เก็บสิ่งอุปกรณ์บาง
รายการเพื่อความเหมาะสมหลังจากการส ารวจต าแหน่งที่เก็บแล้ว ให้ปฏิบัติดังนี้ 
    3.2.8.1  ท าบันทงกการเปลี่ยนแปลงต าแหน่งที่เก็บที่ต้องการ 
    3.2.8.2  แก้ไอบัตรบันทงกท่ีเก็บท่ีเปลี่ยนแปลงใหม่ 
    3.2.8.3  จัดการย้าย สิ่งอุปกรณ์เอ้าที่ต าแหน่งที่เก็บใหม่   
 4. การตรวจสภาพสิ่งอุปกรณ์ ( Inspection) 
  4.1  ความมุ่งหมาย  เพ่ือให้เป็นหลักประกันว่าสิ่งอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่เก็บรักษาไว้ในกรอบกรอง
อยู่ในสภาพที่พร้อมจะจ่ายให้หน่วยใช้ได้ทันทีและดดยปกติสิ่งอุปกรณ์ที่รับเอ้ามาก็จะต้องได้รับการตรวจอั้นต้น
อย่างคร่าว ๆ อยู่แล้ว เพื่อให้แน่ใจว่าไม่มีการรับสิ่งอุปกรณ์ที่มีการเสียหายเอ้าคลัง และสิ่งอุปกรณ์นั้นได้
ด าเนินการึนอมรักษาอย่างึูกต้องทางเทคนิคแล้วด้วย       4.2  
การก าหนดความเร่งด่วน   เนื่องจากสิ่งอุปกรณ์ท่ีเก็บรักษามีคุณลักษณะพิเศษแตกต่างกัน จงงก าหนดล าดับ
ความเร่งด่วนในการตรวจสภาพสิ่งอุปกรณ์ไว้ ดังนี้  
   4.2.1  พวกอาหาร 
   4.2.2  พวกเสื้อผ้าและเครื่องมือต่าง ๆ  
   4.2.3  พวกสิ่งอุปกรณ์ทั่ว ๆ ไป 
   4.2.4  พวกผลิตภัณฑ์น้ ามัน 
  4.3  ประเภทของการตรวจสภาพ  แบ่งออกเป็น 3  ประเภท คือ 
   4.3.1  การตรวจสภาพด้วยสายตา 
 เป็นการตรวจสภาพที่ไม่ต้องด าเนินการอย่างหนง่งอย่างใดต่อสิ่งอุปกรณ์เพียงแต่ใช้สายตาตรวจต่อสิ่ง
อุปกรณ์ หรือหีบห่อที่บรรจุสิ่งอุปกรณ์ท่ีต้องการทราบสภาพเท่านั้น การตรวจสภาพวิธีนี้เป็นการตรวจสภาพที่
ง่ายและสะดวก แต่ให้ผลที่ไม่แน่นอน จงงเหมาะเพพาะเจ้าหน้าที่คลังใช้ปฏิบัติต่อสิ่งอุปกรณ์ประจ าวันหรือ
ระหว่างการปฏิบัติงานเท่านั้น  
   4.3.2  การตรวจสภาพเฉพาะแห่ง 
 เป็นการตรวจสภาพที่กระท าต่อสิ่งอุปกรณ์เป็นส่วนน้อยในปริมาณร้อยละ 10 ของปริมาณทั้งหมด 
เพื่อประเมินค่าสภาพที่แท้จริงของสิ่งอุปกรณ์ที่ต้องการทราบ  
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   4.3.3  ตรวจสภาพอย่างเต็มท่ี   เป็นการตรวจสภาพที่กระท าต่อสิ่งอุปกรณ์ทั้งหมด
ในครอบครองทุกชิ้นทุกรายการ ดดยละเอียด 100 % การตรวจสภาพประเภทนี้ท าให้สามารึทราบสภาพที่
แท้จริงอองสิ่งอุปกรณ์ได้ดดยแน่นอน แต่ต้องใช้เวลาในการด าเนินการมากการตรวจสภาพอย่างเต็มที่จะกระท า
ต่อเมื่อได้มีการตรวจสภาพเพพาะแห่งแล้ว และผลอองตรวจสภาพเพพาะแห่งบ่งชี้ว่าสึานภาพอองสิ่งอุปกรณ์
ในครอบครองอยู่ในสภาพที่ไม่น่าไว้วางใจพอที่จะจ่ายให้แก่หน่วยใช้ได้ จงงท าการตรวจสภาพอย่างเต็มที่ 
  4.4  ความถี่ในการตรวจสภาพ  ดดยทั่วไปแล้วความึี่อองการตรวจสภาพ ย่อมอง้นอยู่กับ
ชนิดอองสิ่งอุปกรณ์และแบบอองการเก็บรักษา เช่น พวกอาหาร ย่อมต้องการความึี่ในการตรวจสภาพ
มากกว่าชิ้นส่วนซ่อม หรือสิ่งอุปกรณ์ที่เก็บรักษากลางแจ้งย่อมต้องการความึี่ในการตรวจสภาพอย่างใกล้ชิด
มากกว่าสิ่งอุปกรณ์ท่ีเก็บรักษาอยู่ภายในคลังย่อมต้องการความึี่อองการตรวจสภาพอาศัยปัจจัยเหล่านี้เป็น
พ้ืนฐานในการพิจารณา คือ  
   4.4.1  วันที่บรรจุสิ่งอุปกรณ์ลงหีบห่อ 
   4.4.2  แบบการบรรจุหีบห่อ 
   4.4.3  แบบอองการเก็บรักษา 
   4.4.4  สภาพอองดินฟ้าอากาศ 
   4.4.5  ความไวต่อการเสื่อม 
   4.4.6  ความง่ายต่อการท าลายอองหนูและแมลง 
   4.4.7  ลักษณะอองการเสื่อมเสีย 
   4.4.8  ประสบการณ์ในการตรวจสภาพครั้งก่อน ๆ  
  4.5  การเสื่อมเสีย   สาเหตุส าคัญ ๆ ที่ท าให้สิ่งอุปกรณ์ที่อยู่ในระหว่างการเก็บรักษาเกิดการ
เสื่อมเสียอง้นนั้น ได้แก่  
   4.5.1  การบรรจุหีบห่อหรือกรรมวิธีไม่ึูกต้องเหมาะสมอณะเมื่อท าการผลิต 
   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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     รหัส      แสดงสภาพอองสิ่งอุปกรณ์                          ค าอธิบายประกอบ 
 
ก  หรือ  A    ใช้การได้  (จ่ายได้ดดยไม่ต้อง             เป็นอองใหม่,อองใช้แล้ว, อองซ่อมแล้วหรืออองที่ 
                           รับรองคุณสมบัติ)       ได้ปรับสภาพแล้ว ซง่งใช้การได้และสามารึจ่าย 
                       ให้ผู้ใช้ได้ทุกรายดดยปราศจากอ้อจ ากัดแต่อย่างใด 
 
อ หรือ B          ใช้การได้ (จ่ายได้ดดยมีการ                  เป็นอองใหม่,อองใช้แล้ว,อองซ่อมแล้วหรืออองที่มี 
                         รับรองคุณสมบัติ )          สภาพ เช่นเดียวกับ ก หรือ A แต่มีอ้อจ ากัดในการ
               จ่ายให้แก่หน่วยใดหน่วยหนง่งดดยเพพาะ หรือใน    
                                                                        ภาคพ้ืนใดดดยเพพาะ เนื่องด้วยมีประดยชน์ในการ  
                                                                        ใช้จ ากัดหรือมีอายุการใช้จ ากัดหรือมีอายุการใช้ 
                                                                        งานน้อย  
 
ค  หรือ  C          ใช้การได้                                     เป็นอองทีใ่ช้การได้และได้ก าหนดการจ่ายให้ 
  ( จ่ายตามความเร่งด่วน )                   หน่วยใดหน่วยหนง่งไว้แล้ว   
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     รหัส      แสดงสภาพอองสิ่งอุปกรณ์                          ค าอธิบายประกอบ 
 
ง  หรือ  D    ใช้การได ้       รวมทัง้สิ่งอุปกรณ์ใช้การได้ซง่งได้สั่งการให้ใช้ 
  (ทดลอง/เปลี่ยนแปลงแบบ)             เพ่ือทดลองเปลี่ยนแปลงแก้ไอแบบหรือแยก 
           ส่วนประกอบออก แต่ไม่รวม งึงสิ่งอุปกรณ์ที่ 
           อยู่ในอั้นตอนอองการด าเนินการเพื่อจ่ายแล้วด้วย 
 
จ หรือ  E ใช้การไม่ได้         เป็นสิ่งอุปกรณ์ท่ีเสียค่าใช้จ่ายในการซ่อม 
                     (ต้องซ่อมเล็กน้อย)                          เพียงเล็กน้อย และการใช้ความพยายามไม่ 
             มากนักที่จะให้คืนสภาพดังเดิม 
 
พ หรือ F ใช้การไม่ได้          เป็นสิ่งอุปกรณ์ท่ีสามารึซ่อมได้อย่างประหยัด 
  ( ซ่อมได้ )          ด้วยการเปลี่ยนชิ้นส่วนหรือซ่อมใหญ่ 
 
ช หรือ  G  ใช้การไม่ได้          เป็นสิ่งอุปกรณ์ท่ีต้องการชิ้นส่วนหรือองค์ 
  ( ไม่ครบชุด )                    ประกอบเพิ่มเติม  เพื่อท าให้สมบูรณ์เป็นสิ่ง 
             อุปกรณ์ส าเร็จรูปส าหรับจ่ายต่อไป 
 
ซ หรือ H ใช้การไม่ได้             เป็นสิ่งอุปกรณ์ท่ีซ่อมไม่คุ้มค่าและสิ่งอุปกรณ์  
  ( ใช้ไม่ได้เลย )            ที่ได้แยกออกด้วยการตรวจสภาพและไม่มีค่า 
              ต่อทางการอีกต่อไป 
 
ณ  หรือ J งดจ่าย            เป็นสิ่งอุปกรณ์ในคลังที่งดจ่ายไว้เนื่องจาก 
  ( อองในคลัง )           การดัดแยกประเภทหรือการวิเคราะห์ยังไม่เสร็จ 
 
ญ หรือ  K งดจ่าย            เป็นสิ่งอุปกรณ์ท่ีหน่วยใช้ส่งคืน งดจ่ายไว้เนื่องจาก 
  (อองส่งคืน)           อยู่ในระหว่างการตรวจสภาพและใช้รวม งึง 
              สิ่งอุปกรณ์ที่ก าลังตรวจพิสูจน์หมายเลอสิ่ง  
                                                                      อุปกรณ์และชื่ออองสิ่งอุปกรณ์ด้วย 
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  รหัส    แสดงสภาพอองสิ่งอุปกรณ์                        ค าอธิบายประกอบ 
 
ฎ หรือ L งดจ่าย     รวมทั้งสิ่งอุปกรณ์ที่ได้รับมาจากการจัดหา 
  (อยู่ในระหว่างคดี)   หรือแหล่งอื่น ๆ ซง่งอาดจ านวน อายุเกิน 
       บกพร่องไม่เรียบร้อย หรือในสภาพอ่ืน ๆ  
       ที่ต้องเจรจาตกลงหรือเป็นคดีกันกับแหล่ง 
       จัดหาหรือผู้อนส่ง เพื่อหาผู้รับผิดชอบหรือ 
       การกระท าที่ึูกต้องต่อไป เป็นสิ่งอุปกรณ ์
       ที่ก าลังพิสูจน์ทราบ เนื่องในการส ารวจ 
ฏ หรือ M งดจ่าย     สิ่งอุปกรณ์ดดยสิ่งอุปกรณ์นั้นได้ส่งมาจาก 
  ( อยู่ในระหว่างการส ารวจ )  หน่วยซ่อมบ ารุงหรือดรงงานอองคู่สัญญา 
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บทที่ 7 
ความปลอดภัย 

 
 1 ความปลอดภัย  

การเก็บรักษาสิ่งอุปกรณ์ให้อยู่ในสภาพที่ปลอดภัยเป็นความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่ทุกนายที่มี 
หน้าที่ในการปฏิบัติการเก็บรักษาสิ่งอุปกรณ์ซึ่งจะต้องจัดให้มีขึ้นและด ารงการปฏิบัติเพื่อความปลอดภัย 
นีีี้ไว้ให้คงอยู่ตลอดไปโดยถือว่าเป็นการปฏิบัติส่วนหนึ่งอันจะแยกออกเสียมิไดในการปฏิบัติการเก็บรักษา 
สิ่งอุปกรณ ์
 2   อุบัติเหตุ   
  2.1  ผลเสียของอุบัติเหตุ      
   2.1.1  เสียชั่วโมงท างานี ี ี อุบัติเหตุที่เกิดแก่เจ้าหน้าที่เป็นเหตุให้เสียชั่วโมงท างานีี
ซึ่งมีผลเสียสืบเนื่องไปถึงผลงานที่จะได้รับด้วยและในบางกรณีก็กระทบกระเทือนไปถึงการบรรจุคนงาน 
ฝีมือทดแทนด้วยีีีเพราะบางครั้งไม่สามารถหาคนงานที่มีฝีมือซึ่งมีทักษะเสมอกันมาบรรจุทดแทนได้ทันที 
   2.1.2  วัสดุเสียหายหรือถูกท าลายี ี เป็นเหตุให้เสียเวลาท าให้ค่าของวัสดุยิ่งเพ่ิมข้ึนีีี
เสียชั่วโมงท างานเพ่ิมขึ้นและเพ่ิมการยกขนีอาจท าให้วัสดุเกิดความขาดแคลนหรืออยู่ในสภาพวิกฤติถ้าการ  
ส่งก าลังขาดตอนลง 

2.1.3 ยุทธภัณฑ์เสียหายหรือถูกท าลาย  จะกระทบกระเทือนต่อกองทัพถึงผลของ 
การปฏิบัติงานที่ได้รับมอบ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณียุทธภัณฑ์นั้น ๆ มีความจ าเป็นต่อการปฏิบัติงานที่ได้รับ
มอบหมายเป็นพิเศษ 
   2.1.4เสียขวัญอุบัติเหตุที่ร้ายแรงที่ท าให้เกิดบาดเจ็บเป็นบาดแผลสาหัสหรือถึงตายีีี
จะท าให้ผู้ปฏิบัติงานชนิดเดียวกันหรือผู้อ่ืนเกิดความหวาดเกรงท างานไม่ได้ผลสมบูรณ์หรือท างานด้วย 
ความหวาดระแวงอยู่ตลอดเวลา       

2.1.5ผลเสียแฝงการเสียขวัญของเจ้าหน้าที่ท่ีปฏิบัติงานภายหลังเกิดอุบัติเหตุนับ 
เป็นผลเสียแฝงด้วยถึงแม้ว่าจะไม่สามารถคิดเป็นเงินเป็นทองได้เช่นเดียวกับยุทธภัณฑ์หรือวัสดุีแต่ก็ท าให้ีี
เกิดความยุ่งยากขึ้นนานาประการีีเช่นีต้องเปลี่ยนเจ้าหน้าที่ีีต้องเปลี่ยนแปลงวิธีการใช้เครื่องมือท าให้งานีี
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  จากวัสดุีีีคุณลักษณะของวัสดุเป ็นสาเหตุหนึ่งที่ท าให้เกิดอุบัติเหตุได้ง่ายีี
โดยเฉพาะวัสดุที่มีลักษณะเป็นอันตรายอยู่ในตัวของมันเองีีีเช่น   วัตถุระเบิดีีีหรือสิ่งอุปกรณ์ไวไฟีี
ก่อให้เกิดอุบัติเหตุร้ายแรงซึ่งบางครั้งอาจเป็นอันตรายจนถึงแก่ชีวิตหรือท าให้ยุทธภัณฑ์และวัสดุอ่ืนๆ 
เสียหายได้ีีฉะนั้นในการปฏิบัติงานจะต้องพิจารณาถึงปัจจัยทั้งี3ีของวัสดุซึ่งประกอบด้วย 
    2.2.2.1ีีธรรมชาติของวัสดุ 



 66 
 
    2.2.2.2ีีการยกขนวัสดุ 
    2.2.2.3ีีการเก็บรักษาวัสดุ 
   2.2.3   จากเครื่องมือ  
    2.2.3.1การออกแบบ เครื่องมือต่างๆผู้ผลิตย่อมออกแบบก าหนดขีดความีีี
สามารถสูงสุดไว้ในเรื่องการรับน้ าหนักบรรทุกในการยกขนี ี ี ความเร็วในการเคลื่อนที่ี ี ี การข้ึนลาดลงลาดีี
และการใช้งานภายใต้สภาวะพิเศษอันตรายจะเกิดขึ้นได้เมื่อใช้เครื่องมือนั้นเกินขีดความสามารถหรือนอกี
ความมุ่งหมายท่ีผู้ผลิตได้ออกแบบไว้ 
    2.2.3.2 การใช้ ต้องใช้เครื่องมือตามความมุ่งหมายของผู้ผลิตที่ออกีีี
แบบไว้เครื่องมือทุกอย่างต้องตรวจสอบให้เรียบร้อยก่อนการใช้งาน หากมีข้อสงสัยหรือบกพร่องต้อง
ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิแก้ไขให้เรียบร้อยเสียก่อน 
    2.2.3.3 เครื่องเสริมพิเศษี ี การใช้เครื่องมือยกขนสิ่งอุปกรณ์ไวไฟีีี
จะต้องใช้เครื่องป้องกันประกายไฟี ี หรือเครื่องเสริมอ่ืนๆี ี เพ่ือได้ช่วยลดอันตรายจาการปฏิบัติงานีี
และการใช้เครื่องมือเสริมพิเศษที่ไม่ถูกวิธีก็จะเป็นสาเหตุให้เกิดอันตรายได้ด้วย 
    2.2.3.4     การซ่อมบ ารุงีีีีีีเครื่องมือที่ไม่อยู่ในสภาพที่ดีีีย่อมเป็น
อันตรายต่อการใช้งาน ผู้ใช้ต้องหมั่นปรนนิบัติบ ารุงเครื่องมือและเอาใจใส่ในการซ่อมแซมชิ้นส่วนที่บกพร่องอยู่
เสมอ   
   2.2.4   จากวิธีการปฏิบัติี ี ี ี การปฏิบัติที่ไม่ถูกวิธีย่อมเกิดอุบัติเหตุขึ้นได้ีี
ดังนั้นเจ้าหน้าที่จึงต้องได้รับการฝึกฝนวิธีการปฏิบัติที่ถูกต้อง 
   2.2.5 จากการจัดวาง การจัดวางที่ถูกต้องย่อมเป็นปัจจัยส าคัญสิ่งหนึ่งที่จะป้องกัน   
อุบัติเหตุได้ีีีจึงต้องพิจารณาถึงสภาวะต่อไปนี้ด้วยคือี 
    2.2.5.1  ระยะทางีีระยะทางยิ่งไกลมากก็ยิ่งเกิดอุบัติเหตุได้มาก 
    2.2.5.2ภูมิประเทศีีภูมิประเทศยิ่งขรุขระมากก็ยิ่งเกิดอุบัติเหตุได้มาก 
    2.2.5.3 การเปลี่ยนแปลงระดับยกข้ึนลง   การเปลี่ยนแปลงระดับยกข้ึนลง
ก็เป็นเหตุให้เกิดอันตรายได้ลิฟท์ท่ีใช้ในการยกขนีีซึ่งท าให้งานเพิ่มขึ้นนั้นก็เป็นโอกาสให้เกิดอุบัติเหตุได้ด้วย 
    2.2.5.4  ทางเดินี ี ี ทางเดินที่แคบท าให้หันกลับตัวยากี ี ทั้งดูเกะกะีีีีี
และทางเดินที่มีสิ่งหนึ่งสิ่งใดยื่นออกมาย่อมเป็นอันตรายทั้งสิ้น 
  2.3    การป้องกันอุบัติเหตุ     
   2.3.1 วิเคราะห์การปฏิบัติ การปฏิบัติทุกครั้งโดยเฉพาะที่จะเกิดอันตรายโดยตรงี
ต่อร่างกายของผู้ปฏิบัติงานจะต้องได้รับการวิเคราะห์อย่างถ่ีถ้วนและพัฒนาวิธีการที่จะให้เกิดความปลอดภัยีี
ซึ่งรวมทั้งการใช้เครื่องแต่งกายและเครื่องมือเพ่ือป้องกันบุคคลด้วย 
   2.3.2 ฝึกสอนเจ้าหน้าที่  จะต้องก าหนดการฝึกสอนเจ้าหน้าที่ให้มีความรู้ความใจ 
ในการป้องกันและก าจัดอุบัติเหตุ 
   2.3.3 การคัดเลือกตัวบุคคล ต้องคัดเลือกและใช้เจ้าหน้าที่ให้เหมาะแก่งานแต่ 
ละอย่าง    
   2.3.4 การรายงาน เมื่อเกิดอุบัติเหตุทุกครั้งต้องสอบสวนและรายงานตามแบบ  ี
และวิธีการที่ทางการได้ก าหนดไว้ 
  2.4 เครื่องมือและเครื่องแต่งกายนิรภัย   วิธีการอ่ืนที่จะน ามาใช้เพื่อความปลอดภัยก็ได้แก่ีีีี
การใช้เครื่องมือและเครื่องแต่งกายนิรภัยี ี ี เครื่องแต่งกายป้องกันแบบพิเศษี ี ี อุปกรณ์เพ่ือความปลอดภัยีีี
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สิ่งประดิษฐ์เพื่อความปลอดภัยและเครื่องมือต่าง ๆ ต้องจัดหามาใช้ในการยกขนให้เหมาะสมกับงานในหน้าี
ที่และการยกขนสิ่งอุปกรณ์ีีเช่น 
   2.4.1 ถุงมือยางสังเคราะห์ี ี ใช้ในการยกขนเครื่องเคมีที่มีความเข้มข้นีี
และเป็นอันตรายมากีีีผลิตภัณฑ์น้ ามันหรือน้ ายาคลอรีน 
   2.4.2   ถุงมือยางธรรมชาติีีีีีใช้ในการยกขนกรดหรือด่างที่มีความเข้มข้นสูงมากีีี
น้ ายาสารอินทรีย์หรือสารเคมีชนิดอ่ืนๆที่มีลักษณะเป็นพิษอย่างแรงี ี หรือกัดกร่อนี ี หรือท าให้เกิดบาดแผลีีี
หรือท าให้ผิวหนังอักเสบห้ามใช้ถุงมือยางธรรมชาติยกขนผลิตภัณฑ์น้ ามันและน้ ายาคลอรีน กรณีเช่นนี้ต้องีีี
ใช้ถุงมือยางสังเคราะห์ 
   2.4.3 ถุงมือเอนกประสงค์ ใช้งานทั่ว ๆ ไปหรือเมื่อต้องการยกขนวัสดุที่มีความี
แหลมคมหรือขรุขระี ี เพ่ือป้องกันมิให้ถูกของมีคมบาดหรือถลอกี ี ี ถุงมือชนิดนี้ตรงฝ่ามือี ี นิ้วหัวแม่มือีี
และนิ้วชี้หุ้มไว้ด้วยหนัง 
   2.4.4  ผ้าคลุมศีรษะและไหล่ ผ้ากันเปื้อน  ปลอกแขนเสื้อและเครื่องแต่งตัวชุดีีี
ซึ่งท าจากยางธรรมชาติหรือยางสังเคราะห์หรือยางทนกรด ใช้เมื่อปฏิบัติการเกี่ยวกับน้ ากรด เช่น การบรรจุีีี
น้ ากรดหรือภาชนะบรรจุน้ ากรดแตกร้าวหรือมีรูรั่ว 
   2.4.5   แว่นตากรอบยางี ี ี ใช้สวมเพ่ือป้องกันควันี ี ี แก๊สี ี ฝุ่นผงี หมอกีี
ละอองหรือการกระเซ็นจากของเหลวหรือวัสดุอ่ืนๆีีรวมทั้งน้ ากรดีีและน้ าด่างมิให้เข้าตา 
   2.4.6   แว่นตาก าบังของแข็งีีีมีทั้งชนิดที่มีกระบังทางข้างและไม่มีกระบังทางข้างีี
ใช้สวมเพ่ือป้องกันการปลิวของฝุ่นละออง เศษไม้ เศษหินหรือเศษโลหะท่ีตัดด้วยเครื่องจักร มิให้ปลิวเข้าตา   
   2.4.7 หมวกป้องกันศีรษะ ใช้สวมป้องกันศีรษะเพ่ือป้องกันการกระทบกระแทกีีี
จากของที่ตกหรือปลิวมาถูกีีีในขณะปฏิบัติงานยกของขึ้นท่ีสูง 
   2.4.8 รองเท้าที่ไม่เกิดประกายไฟ ใช้ใส่ขณะปฏิบัติงานในที่ซึ่งเก็บสิ่งอุปกรณ์ีีีี
ไวไฟหรือวัตถุระเบิดีีเพราะรองเท้าชนิดนี้เมื่อเสียดสีกับพื้นจะไม่เกิดประกายไฟ 
   2.4.9 หน้ากากป้องกันแก๊ส   ใช้สวมเพ่ือป้องกันอันตรายจากแก๊สพิษหรือไอพิษีีี
ในขณะปฏิบัติงานในพ้ืนที่ที่มีแก๊สพิษหรือไอพิษี ี ี หน้ากากป้องกันแก๊สพิษนั้นมีทั้งแบบใช้งานทั่วไปีี
และแบบที่ใช้งานพิเศษ 
   2.4.10 ตะเกียงนิรภัย (Flame safety lamp) ใช้ส าหรับทดสอบความขาดแคลน 
อ๊อกซิเจนของบรรยากาศภายในห้องีีถังีที่อับีีหรืออุโมงค์หรือในที่ซึ่งไม่มีการระบายอากาศ 
   2.4.11 เครื่องมือที่ไม่เกิดประกายไฟ ใช้ปฏิบัติงานในที่ซึ่งอาจมีอันตรายจากการ  
ลุกไหม้ของวัตถุระเบิดหรือไอของแก๊ส เนื่องจากประกายไฟที่เกิดจากเครื่องขณะท างาน เครื่องมือเหล่านี้     
ได้แก่ ีเหล็กสกัดีีค้อนีีแปรงลวดีีไขควงีีกุญแจปากตายีีหรือคีมเป็นต้น 
   2.4.12 เครื่องมือนิรภัยเบ็ดเตล็ด     ยังมีเครื่องมือนิรภัยอื่น ๆ อีกมากท่ีจ าเป็นต้องี
ใช้เพื่อความปลอดภัยในการปฏิบัติการเก็บรักษาสิ่งอุปกรณ์ ในการปฏิบัติการยกขนสิ่งอุปกรณ์ีีีี
ในการท างานและติดตั้งไว้กับวัสดุขณะท าการยกขนหรือขณะท าการขนส่งี ี ี สิ่งเหล่านี้ได้แก่ี ี เข็มขัดนิรภัยีีี
ถังขยะ รองเท้าไต่บันได เครื่องช่วยหายใจ เครื่องผายปอด และอ่ืน ๆ นอกจากนั้นควรเพ่ิมข่าวสารีีี
และข้อมูลในการปฏิบัติเพ่ือความปลอดภัยพร้อมด้วยค าแนะน าเพิ่มเติมในเอกสารเพื่อความปลอดภัยอีกด้วย   
 3   ความปลอดภัยท่ีเกี่ยวกับการเก็บรักษาทั่วไป   
  3.1 การแบ่งประเภทของวัสดุ เพ่ือให้เกิดความง่ายสะดวกและมีความปลอดภัยีีี
ในการเก็บรักษาีีีจึงแบ่งวัสดุออกตามคุณลักษณะของวัสดุเพ่ือการเก็บรักษาีดังนี้ 
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   3.1.1  แบ่งตามลักษณะของการติดไฟ   
    3.1.1.1 วัสดุไวไฟมาก หมายถึง ตัววัสดุหรือรวมทั้งภาชนะบรรจุด้วยีี
ซึ่งมีความไวต่อการติดไฟสูงีและช่วยให้เพลิงแผ่ขยายไปได้อย่างรวดเร็วและรุนแรง 
    3.1.1.2 วัสดุไวไฟปานกลาง หมายถึง วัสดุและภาชนะท่ีเป็นเชื่อเพลิง    
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  ของเหลวไวไฟีีีคือของเหลวที่มีจุดวาบไฟต่ ากว่า80ีองศาีฟ.ีี
เช่นีอาซีโตน(ีAcetone)ีีีแอกอฮอล์ี(Alcohol)ีีแบนโซน(Bensol)ีีอีเธอร์(Ether)   น้ ามันแก๊สโซลีน
(Gasoline)ีีีและเนฟธา(Nephtha) 
    3.1.2.2 แก๊สไวไฟ ได้แก่แก๊สจากผลิตภัณฑ์น้ ามัน และแก๊สไวไฟ    ตัวอ่ืนๆี
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
กับอ๊อกซิเจนได้ดีเมื่อสัมผัสกับวัสดุอื่นๆีีีจึงอาจท าให้เกิดไฟได้ีีเช่นีคลอเรทต่างๆี(Chlorates ) 
ด่างทับทิม(Permanganates) เปอร์อ๊อกไซด์ต่างๆ (Peroxides) และดินประสิว(Nitrates) 
    3.1.2.5  ของเหลวกัดกร่อน ( Corrosive  Liquid)  ของเหลวกัดกร่อนนั้น
ช่วยเพิ่มความยากล าบากในการดับเพลิงีีีเนื่องจากคุณลักษณะการกัดกร่อนของมันีีีเช่น กรดเกลือี 
(ีHydrochloric)ีกรดดินประสิว(Nitric)ีีและกรดก ามะถัน(Sulphuric) 
    3.1.2.6    วัสดุอันตรายเบ็ดเตล็ด  นอกจากที่กล่างข้างบนแล้วยังมีวัสดุ
อันตรายอ่ืนๆอีกมากมายหลายอย่างซ่ึงยากต่อการดับไฟเป็นล้นพ้นี เช่น ยางธรรมชาติ (Crude rubber )ีี
หรือพวกไยควั่น(cordage  fibers)  
    3.1.2.7  วัตถุเพลิงและวัตถุระเบิด  เป็นวัสดุที่ไม่รวมอยู่ในชนิดของวัสดุ
อันตรายีีหรือไวไฟตามท่ีกล่าวมาและต้องเก็บรักษาไว้ตามระเบียบหรือข้อบังคับทีก าหนดไว้โดยเฉพาะ 
 
 
 
  3.2    การดูแลพื้นที่เก็บรักษา   การดูแลพ้ืนที่เก็บรักษาเป็นสิ่งจ าเป็นเพ่ือรักษาความีีีี
ปลอดภัย ซึ่งจะต้องท าให้ดีที่สุดในการปฏิบัติการเก็บรักษาสิ่งอุปกรณ์จะต้องจัดให้มีการป้องกันอุบัติเหตุีี
และอัคคีภัยให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ภายในคลังห้องเก็บรักษาสิ่งอุปกรณ์และพ้ืนที่เก็บรักษาภายนอกีีีีี
จะต้องจัดท าให้อยู่ในสภาพสะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อยพ้ืนที่เก็บรักษาท้ังหมดจะต้องได้รับการดูแลรักษา 
เป็นอย่างดีตามกฏเกณฑ์ีีดังต่อไปนี้ 
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   3.2.1  จัดให้มีแสงสว่างเพียงพอ 
   3.2.2 รักษาเครื่องมือเครื่องใช้และเครื่องจักรกลต่าง ๆ พร้อมทั้งพ้ืนที่ปฏิบัติงานให้
สะอาดและมีระเบียบอยู่เสมอ 
   3.2.3 จัดให้มีเครื่องมือในการเก็บรักษาอย่างเพียงพอและเก็บรักษาไว้ให้อยู่ในสภาพ
ทีจ่ะใช้งานได้ทันท ี
   3.2.4         จัดให้มีภาชนะใส่ขยะมูลฝอยสิ่งปฏิกูลต่างๆอย่างเพียงพอ 
   3.2.5   จัดให้มีระเบียบการเก็บกวาดและก าจัดขยะมูลฝอยสิ่งปฏิกูลต่าง ๆ ให้
สะอาดเรียบร้อย 
   3.2.6  ท าความสะอาดพ้ืนที่ปฏิบัติงานทันทีเมื่อเสร็จงานและในระหว่างการท างาน
ต้องเก็บกวาดวัสดุอันตรายออกไปอย่าให้มีในพ้ืนห้องและพ้ืนที่การปฏิบัติงาน 
   3.2.7 สายรัดตะปูหรือเส้นลวดที่ถอนหรือแก้ออกจากภาชนะบรรจุแล้วีี
ต้องจัดการเก็บกวาดีเอาออกไปให้พ้นจากภาชนะบรรจุหรือพ้ืนที่การบรรทุก 
   3.2.8ีอนุญาตให้มีการรับประทานอาหารได้เฉพาะที่ที่ก าหนดให้เท่านั้น 
   3.2.9ีีีรักษาส านักงานและห้องพักผ่อนให้เป็นระเบียบเรียบร้อยอยู่เสมอ 
   3.2.10จัดการเช็ดถูกท าความสะอาดทันทีเม่ือเกิดการหากเปรอะเปื้อนจากของเหลว
ไวไฟีีีไขข้นีีและสิ่งที่ท าให้ลื่นหรืออาจเป็นอันตรายอื่นๆที่หกลงพื้นที่ท างานหรือทางเดิน 
   3.2.11เลือกใช้แต่ภาชนะบรรจุกะบะและสิ่งหนึ่งสิ่งใดท่ีมั่นคงแข็งแรงเท่านั้น 
   3.2.12ีีีเก็บวัสดุอันตรายต่างๆไว้ในภาชนะบรรจุที่เหมาะสมและปลอดภัย 
   3.2.13ีีจัดทางเดินและพ้ืนที่ต่างๆให้กว้างขวางพอีและหลีกเลี่ยงความแออัดต่างๆีีี 
   3.2.14ี ี ี เก็บซ่อนสิ่งที่อาจจะสะดุดเกิดอันตรายได้ี ี เช่นสายโทรศัพท์ี ี สายไฟฟ้าีี
หรือสายไฟแรงสูงีีเป็นต้น 
   3.2.15ี ี ี เศษวัสดุต่างๆที่ติดไฟได้ดีี ี เช่นผ้าขี้ริ้วเปื้อนน้ ามันี ี ผ้าขนสัตว์ี ฯลฯีี
จะต้องทิง้ลงในถังโลหะท่ีมีฝาปิดเป็นพิเศษ และท าลายเสียเป็นประจ าเศษเถ้าที่เหลือให้ทิ้งในภาชนะบรรจุที่ไม่
ติดไฟ 
   3.2.16ีีีเก็บไม้รองหรือลิ่มให้เป็นระเบียบเรียบร้อย 
   3.2.17 จัดให้มีการตรวจตราโดยเจ้าหน้าที่ผู้ช านาญในเรื่องการรักษาความปลอดภัยี
การปฏิบัติที่ไม่ถูกต้องอันอาจเกิดอันตรายและการรักษาความสะอาดให้ถูกต้อง 
   3.2.18 จัดให้มีอุปกรณ์การดับเพลิงยามฉุกเฉินอย่างเพียงพอและให้สามารถเข้าีี
หยิบฉวยได้สะดวก 
 
 
 
  3.3   การดูแลภายในคลัง    
   3.3.1 ีีีปิดประตูหน้าต่างทุกบานและลงกลอนให้เรียบร้อยี เมื่อไม่ได้ท างานใน
บริเวณนั้นหรือเม่ือไม่ต้องการเปิดเพื่อระบายอากาศ 
   3.3.2        ห้ามไม่ให้สูบบุหรี่ในคลังีีนอกจากที่ส านักงานหรือห้องพักผ่อนที่ซึ่งีี
ไม่อนุญาตให้สูบบุหรี่ีีต้องมีป้ายี“ีห้ามสูบบุหรี่ีีีีNoีีีSmokingี”ีีติดไว้ให้เห็นชัดเจน 
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   3.3.3 ีีีจัดให้มีช่องว่างตรงประตูกั้นไฟี หรอืระห่างหัวฉีดน้ ากับยอดกองสิ่ง
อุปกรณ์ี ีและตรงประตูกั้นไฟอย่าให้มีสิ่งกีดขวางการเปิดปิดประตูกั้นไฟด้วย 
   3.3.4 ีีีรักษาพ้ืนคลังให้แห้งอยู่เสมอี  โดยเฉพาะอย่างยิ่งพ้ืนที่ลงน้ ามันหรือไข
หรือขัดมันเพื่อป้องกันการไถลลื่นล้ม 
   3.3.5 ีีีีหมั่นเก็บกวาดเศษผ้า เชือก และลวดต่าง ๆ อย่าทิ้งไว้ตามทางเดินหรือีีี
พ้ืนที่ปฏิบัติงาน 
   3.3.6 ีีีเครื่องมือยกขนต่างๆี จะจอดอยู่ภมยในคลังได้เฉพาะเท่าท่ีก าหนดไว้เพ่ือ
การปฏิบัติงานเท่านั้น 
   3.3.7        จอดรถเข็นให้เรียบร้อยีีให้ทางมือจับอยู่ด้านบน 
   3.3.8 ีีีห้ามสูบบุหรี่ใกล้ประตูคลัง และทางเข้าเพ่ือป้องกันเปลวไฟปลิวจากบุหรี่
เข้าทางประตูท่ีเปิดหรือทางใต้ประตูท่ีปิดได้ 
   3.3.9 ีีีห้ามใช้น้ ามันแก๊สโซลีนหรือของเหลวไวไฟอ่ืนๆล้างโต๊ะท างานี
หรือพ้ืนคลังีีถ้าจ าเป็นให้ใช้สบู่ีหรือน้ าร้อนล้างแทน 
   3.3.10      ตรงที่มีพ้ืนที่สูงต่ าไม่เท่ากันหรือมีเสาหลักตั้งกีดขวางอยู่ ซึ่งอาจสะดุดเป็น
อันตรายได้ต้องมีเครื่องหมายแสดงให้เห็นชัดเจน 
  3.4   การดูแลภายนอกคลัง   
   3.4.1ีีีีห้ามสูบบุหรี่ในบริเวณท่ีติดกับคลังีีีีีพ้ืนที่เก็บไม้แปรรูปีพ้ืนที่ี
เก็บผลิตภัณฑ์น้ ามันีีีและต้องมีป้ายีี“ ห้ามสูบบุหรี่ ”   ติดไว้ให้เห็นชัดเจน 
   3.4.2ีีีีีมีการตรวจสอบบ่อยๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่กองเหล็กีีกองไม้แปรรูปีี
เพราะไม้เป็นเชื้อเพลิงได้ดี ตรวจดูการช ารุดรั่วไหลของภาชนะบรรจุสีหรือผลิตภัณฑ์น้ ามันตรวจดูการีี
บวมปูดของภาชนะบรรจุซึ่งเกิดจากการขยายตัวของของเหลวเมื่อได้รับความร้อนและสภาวะอ่ืนๆีีที่อาจไม่
ปลอดภัยีีีนอกจากนั้นให้ตรวจเพื่อก าจัดวัชพืชด้วย 
   3.4.3ี ี เครื่องมือต่างๆที่ปฏิบัติงานในบริเวณท่ีเก็บไม้แปรรูปและผลิตภัณฑ์น้ ามันีี
จะต้องมีตะแกรงตาถี่ปิดครอบปลายท่อไอเสียไว้ี ี ี เช็ดถูเครื่องมือต่างๆไม่ให้มีไขข้นเกินความต้องการีี
โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่ปลอกแกนพวงมาลัยีและสายไฟต่างๆ 
 4    การควบคุมแมลงและสัตว์ีีีีมีสิ่งอุปกรณ์หลายชนิดที่มีจุดอ่อนต่อการถูกท าลายจากแมลงีีหนูี
และนกี ี หรือสัตว์ชนิดอื่นๆี ี ความมุ่งหมายในการควบคุมก็เพ่ือป้องกันสิ่งอุปกรณ์ให้พ้นจากความเสียหายีีีีี
เนื่องด้วยการท าลายของแมลงและสัตว์ให้มากที่สุดเท่าที่จะกระท าได้ี ี การควบคุมท่ีได้ผลดีจะต้องมีการฝึกีี
เจ้าหน้าที่ให้มีความรู้ความสามารถ ให้รู้จักใช้ประโยชน์จากเครื่องมืออย่างเหมาะสม และมีการใช้ยาฆ่าแมลงีีี
หรือยาเบื่อหนูอย่างได้ผลี 
  4.1  มาตรการควบคุมท่ัวไป โดยทั่วไปแล้วการควบคุมแมลงและสัตว์ต่าง ๆ อาศัยการ
ตรวจเป็นหลัก ีแล้วจึงด าเนินการโรยยาพ่นยาเคลือบยาอบหรือรมควันควบคุมอุณหภูมิี หรือรักษา
ความสะอาดีีีีมาตรการทั่วไปในการก าจัดแมลงและสัตว์นั้นอาจกระท าได้ีีีโดย 
   4.1.1   ตรวจขณะรับของเข้า ีีีีโดยใช้การตรวจด้วยสายตา ขณะที่ขนสิ่ง
อุปกรณ์ลงจากยานพาหนะ ถ้าพบว่ามีแมลงติดมาด้วยเป็นจ านวนมากก็ให้ตัดสิ่งอุปกรณ์จ านวนนั้นออกเสียไม่
ยอมรับเข้าคลัง ถ้าพบแต่เพียงเล็กน้อยก็ให้คัดออกมาท าการฉีดยาหรือรมควันฆ่าแมลงเสียก่อนน าเข้าเก็บ    
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   4.1.2    ตรวจขณะเก็บรักษา สิ่งอุปกรณ์ที่เก็บรักษาอยู่จะต้องได้รับการตรวจ
ตามระยะเวลาที่ก าหนดี ี เจ้าหน้าที่ท่ีเกี่ยวข้องจะต้องหมั่นตรวจสอบสภาพของสิ่งอุปกรณ์ที่ไม่น่าไว้วางใจีี
และพ้ืนที่เก็บรักษาเดือนละครั้งีีและรายงานผลการตรวจหรือให้ค าแนะน าในการปฏิบัติ 
   4.1.3     ตรวจขณะจ่าย ีีีโดยใช้การตรวจด้วยสายตานอกจากจะตรวจีี
สิ่งอุปกรณ์แล้วพาหนะบรรทุกก็ต้องได้รับการตรวจก่อนบรรทุกด้วย เพราะบางกรณีสภาพภายในของพาหนะ
บรรทุกี หรือสภาพของดินฟ้าอากาศี และประเภทหีบห่ออาจจ าเป็นต้องฉีดยาฆ่าแมลงด้วยีีี
ต้องปูพ้ืนและกันด้านข้างพาหนะบรรทุกเพ่ือป้องกันความชื้น รอยแตกหรือการฉีกขาดของหีบห่อขณะบรรทุก
ย่อมเป็นสิ่งเก้ือกูลต่อการซุกซ่อนของแมลงได้เป็นอย่างดี 
  4.2    มาตรการควบคุมแมลง  การควบคุมแมลงส าหรับคลังสิ่งอุปกรณ์จะต้องก าหนด
ขึ้นด้วยมาตรการที่สามารถป้องกันแมลงได้ และด้วยแผนการปฏิบัติที่ประหยัดและถูกวิธี และเนื่องด้วยีี
แมลงมีมากมายหลายร้อยชนิด การป้องกันจึงจ าเป็นต้องเลือกวิธีการควบคุมหลาย ๆ วิธีรวมกัน ซึ่งอาจกระได้
โดย    
   4.2.1   การสุขาภิบาล  การรักษาความสะอาดของสถานที่เป็นสิ่งส าคัญที่สุดของ
มาตรการการควบคุม เพราะว่าแมลงและหนูชอบเจริญเติบโตในสถานที่สกปรก การท าความสะอาดพ้ืนที่
ภายหลังการปฏิบัติงาน ควรกระท าให้ดีที่สุดและท าทุกวันเป็นประจ าจนเกิดความเคยชินและไม่ใช่จะเกิดีีี
ผลดีเฉพาะการควบคุมหนูเท่านั้น แต่เป็นการช่วยให้การปฏิบัติคลังมีประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึนอย่างกว้างขวางีี
อีกด้วย 
   4.2.2     การควบคุมอุณหภูมิ   การจ ากัดอุณหภูมิของพ้ืนที่เก็บรักษาก็เป็นการ
ช่วยถ่วงความเจริญเติบโตของแมลงได้อีกวิธีหนึ่งี ี ีแมลงส่วนมากจะหยุดเจริญเติบโตในอุณหภูมิีระหว่างี40-
50ี องศาี ฟ.ี ี และส่วนมากจะตายเมื่ออุณหภูมิลดต่ าลงถึงี 30ี องศาี ฟ.ี ี มีแมลงเพียงี 2-3ี
ชนิดเท่านั้นซึ่งอาจทนอยู่ได้เมื่ออุณหภูมิลดลงถึงี0ีองศาีฟ.ีี 
   4.2.3    การฉีดฆ่า  การใช้ยาฉีดฆ่าแมลงมีประโยชน์อย่างกว้างขวางดีมากใน
การป้องกันและท าลายีีการฉีดยาฆ่าแมลงอาจกระท าได้ี3ีวิธีีคือี 
    4.2.3.1   ฉีดทิ้งไว้ี ี ี ี โดยใช้ี DDTี ชนิดผงี 75%ี ฉีดตามผนังี พ้ืนี
และตามกะบะวางของเพ่ือหวังผลระยะยาวในการป้องกันและท าลายทั่วๆไปี เพราะฤทธิ์ของยาจะคงทนอยู่ได้
นาน 30 วันีในฤดูร้อนีและนานีถึงี90ีวันีในฤดูหนาว 
    4.2.3.2   ฉีดถูกตัวี ี ี ี โดยการฉีดเป็นฝอยทั่วๆไปในบริเวณท่ีมีแมลงีีี
เพ่ือความมุ่งหมายในการท าลายโดยเฉพาะ 
    4.2.3.3   ฉีดเป็นละอองในอากาศีีีโดยใช้ตัวยาที่ไม่ติดไฟผสมด้วยีDDT 
10ี %ี และี Lindaneี 5ี %ี ฉีดไปทั่วๆพื้นี ี ี วิธีนี้มักใช้รวมกับวิธีอ่ืนๆี ี เพ่ือผลในการป้องกันและท าลายีี
ก่อนฉีดยาต้องปิดประตูหน้าต่างให้หมดเสียก่อนจึงจะได้ผลดี 
   4.2.4    การอบหรือรมควัน ตามปกติการอบหรือรมควันจะได้ผลในการก าจัด
แมลงีีีีีีก็ต่อเมื่ออุณหภูมิแวดล้อมและอุณหภูมิของสิ่งที่จะอบหรือรมควันสูงถึง 60 องศา ฟ.หรือ 
กว่านั้น ีีและไม่ขัดต่อวิธีการเก็บรักษาสิ่งอุปกรณ์แต่อย่างใดด้วย การอบหรือรมควันในห้องสูญญากาศเป็นวิธี
ที่ได้ผลดีที่สุดความร้อนท่ีได้จากการอบนี้จะแทรกซึมเข้าไปทั่วถึงสิ่งอุปกรณ์โดยไม่ต้องแก้หรือเปิด   หีบห่อออก 
   4.2.5    การจุ่มหรือแช่น้ ายา ีีีส่วนมากใช้กับผลิตภัณฑ์จากไม้ โดยจุ่มหรือี
แช่น้ ายาเป็นเวลาี3ีนาทีหรือมากกว่านั้นตามความจ าเป็นีีีน้ ายาที่ใช้ได้แก่ีีDDTี,ีChlordane,ีBenxeneี
,Hexachlorideีีเป็นต้น 
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  4.3  มาตรการควบคุมหนูี ี ี การควบคุมหนูี ี มิใช่อยู่ท่ีการก าจัดหนูอย่างเดียวีี
แต่ต้องก าจัดสภาวะที่หนูชอบให้หมดสิ้นไปด้วย 
   4.3.1   การก าจัดอาหารและท่ีพักอาศัยี ี ี อาหารที่ตกหล่นี ี เศษภาชนะต่างๆีี
ตลอดจนถึงพวกสวะและเศษขยะมูลฝอยจะต้องเก็บกวาดออกไปจากพ้ืนที่เก็บรักษาพัสดุโดยทันทีีี
อย่าปล่อยทิ้งไว้ให้เป็นอาหารและที่อยู่อาศัยของหนู 
   4.3.2  ป้องกันการเข้าี ี ี ี การป้องกันมิให้หนูเข้าตามช่องต่างๆของอาคารีี
นับว่าเป็นสิ่งส าคัญและจ าเป็นอย่างยิ่งในการป้องกันและควบคุมหนู ประตูหรือรอยแตกต่าง ๆ ต้องปิดให้หมด
อย่าปล่อยทิ้งไว้ีผนังและประตูที่หนูกัดแทะได้ควรหุ้มป้องกันเสียด้วยแผ่นโลหะ 
   4.3.3    การเบื่อี ี ี การใช้ยาเบื่อเป็นการท าลายหนูที่ได้ผลดีอย่างกว้างขวางี
ทั้งเป็นการประหยัดอีกด้วย แต่เนื่องจากยาเบื่อหนูเป็นอันตรายต่อมนุษย์และสัตว์เลี้ยงด้วย ดังนั้นการใช้  ยา
เบื่อหนูจึงต้องใช้ความระมัดระวังและป้องกันอันตรายมิให้เกิดกับเจ้าหน้าที่ี ี ี เด็กี ี และสัตว์เลี้ยงด้วยีีี
ยาเบื่อหนูที่ใช้ได้ผลดีคือีีSodium Flusracetate  
   4.3.4    การใช้กับดัก ีีีีการใช้กับดักได้ผลน้อยกว่าการใช้ยาเบื่อแต่มีอันตรายีี
ต่อเจ้าหน้าที่และสัตว์เลี้ยงน้อยกว่าีีและค่าใช้จ่ายถูกกว่า 
  4.4  มาตรการควบคุมนกีีีการควบคุมนกอาจกระท าได้ทั้งการป้องกันและการลดปริมาณ 
   4.4.1  มาตรการป้องกันี ี ี กระท าด้วยการรักษาความสะอาดพ้ืนที่รอบๆคลังีี
อย่าให้มีข้าวเปลือกหรืออาหารอื่นๆตกอยู่อันเป็นสิ่งชักจูงให้นกเข้ามาสู่ี ี ช่องทางต่างๆของคลังี ี เช่นช่องลมีี
ช่องระบายอากาศีหรือประตูหน้าต่างต้องปิดกั้นด้วยลวดตาข่ายีีป้องกันมิให้นกเข้ามาได้ 
   4.4.2  มาตรการลดปริมาณี ี ี กระท าด้วยการท าลายรังและไข่ของนกีี
หรือใช้ปืนยิงีีหรือใช้ตาข่ายดักหรือใช้ยาเบื่อก็ได้ 
  4.5  มาตรการควบคุมปลวก   

4.5.1 ธรรมชาติของปลวก ีีปลวกชอบเกิดในโซนร้อนในเมืองไทยมีอยู่ 
หลายชนิดี ี ปลวกรังหนึ่งจะมีี “ีปลวกแม่รัง”ี ี อยู่ี 1ี ตัวี ี นอกนั้นเป็นี “ีปลวกงาน”ีและี“ปลวกทหาร”ีี
การแพร่พันธ์เกิดจากตัวแมลงเม่าี ี เมื่อสลัดปีกออกกลายเป็นปลวกี ี ี ปลวกชอบอาศัยอยู่ในที่อับชื้นเย็นีีี
ท ารังลึกภายใต้ดินประมาณี 1ี เมตรี ี ชอบกัดกินและอาศ ัยอยู่ในไม้เนื้ออ่อนี ี เช่นไม้ฉ าฉาีี
เมื่อปลวกท ารังแล้วจะมีรอยเป็นทางเดินี ี ปลวกไม่ชอบอยู่ในพื้นท่ีเป็นทรายและที่ที่มีความชื้นน้อยกว่าี 20%ีี
เพราะปลวกขาดน้ าไม่ได้ 
   4.5.2  การก าจัดปลวก   
    4.5.2.1 ีีการท าลายต้องท าลายถึงรังจึงจะได้ผลี ถ้าไม่สามารถหารังได้ก็
ท าลายเฉพาะทางเดินให้หมด โดยใช้ยาฉีดพ่นให้ทั่วแล้วทิ้งไว้ 7 วัน จึงมาตรวจดูใหม่ ถ้าไม่หมดต้องฉีดีีีซ้ าอีก 
    4.5.2.2 ีีถ้าเป็นยาปลวกชนิดผงีีให้ค่อย ๆ เปิดทางเดินด้านบนของปลวก
ออกแล้วใช้ยาฆ่าปลวกโรยในทางเดินของปลวก ปลวกจะน าเชื้อยาไปติดต่อกันได้ภายในเวลาอันี ี ี รวดเร็วีีี
หลังจากปลวกได้รับเชื้อยาอันมีพิษก็จะตายภายในี6-8ีชั่วโมง 
   4.5.3   ตัวยาที่ใช้ 
    4.5.3.1ีสารหนูเขียว(ParisีGreen)ีใช้ส าหรับท าลายปลวกท่ีท าลายพืช 
    4.5.3.2 สารหนูขาว (White Arsenic) ใช้ส าหรับท าลายปลวกท่ีท าลาย  
                                                   บ้านเรือน 
    4.5.3.3ีีผงเขียวีีี(ีGreenีีPowderี)ีีใช้ท าลายปลวกได้ทุกชนิด 
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   4.5.4  เครื่องใช้ในการก าจัดปลวก   
    4.5.4.1ีีกระบอกฉีด 
    4.5.4.2ีีสว่านเจาะรูีีเหล็กสกัดและฆ้อนี(ตามความจ าเป็น) 
    4.5.4.3ีีแชลงีีจอบีีเสียม(ตามความจ าเป็น) 
    4.5.4.4ีีีเลื่อยเล็กๆส าหรับตรวจทางเดินของปลวกในเนื้อไม้ 
    4.5.4.5ีีไฟฉาย 
    4.5.4.6ีีถุงมือ 
    4.5.4.7ีีเครื่องกรองอากาศกันฝุ่นเคมี(ตามความจ าเป็น) 
   4.5.5  ข้อควรระวัง 
    4.5.5.1ีีเมื่อยาเปื้อนมือหรือภาชนะต้องล้างให้สะอาด 
    4.5.5.2ีีต้องสวมเครื่องกรองอากาศีและใส่ถุงมือเมื่อใช้ยาพ่น 
    4.5.5.3 ต้องเก็บยาฆ่าปลวกให้มิดชิดเรียบร้อยปลอดภัยทั้งต้องมีป้ายปิด   
                                                    ไว้แสดงว่าเป็นยาพิษ 
 5  . การป้องกันอัคคีภัย 
  5.1   ความส าคัญ  การป้องกันอัคคีภัยเป็นความรับผิดชอบที่ส าคัญอย่างยิ่งในหน้าที่ 
การระวังรักษาสิ่งอุปกรณ์ที่เก็บรักษาการก าหนดให้มีช่องว่างระหว่างกองสิ่งอุปกรณ์ช่องว่างระหว่างเพดานกับ
กองสิ่งอุปกรณ ์ หรือช่องว่างอื่น ๆ พร้อมทั้งการก าหนดความสูงของกองสิ่งอุปกรณ์ก็เพ่ือประโยชน์ในีี
การป้องกันอัคคีภัยทั้งสิ้น การป้องกันนี้รวมไปถึงการก าหนดระเบียบการสูบบุหรี่ 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   ถ้าขาดวัสดุเชื้อเพลิงก็จะท าให้เพลิงหยุดชะงัก
การเผาไหม้ลุกลามต่อไปีวัสดุเชื้อเพลิงนั้นมีทั้งเชื้อเพลิงแข็งีีเช่นีไม้ีีกระดาษฯลฯและเชื้อเพลิงเหลวีเช่น 
น้ ามันต่างๆีีหรือแก๊สีีฯลฯีเป็นต้นีีอย่าเก็บวัสดุเชื้อเพลิงไว้ใกล้เปลวไฟหรือความร้อนสถานที่เก็บีี
วัสดุเชื้อเพลิงที่เป็นของเหลวต้องสร้างแนวกั้นไฟไว้โดยรอบีีส่วนวัสดุเชื้อเพลิงที่เป็นของแข็งก็ต้องติดตั้งี
ท่อน้ าดับเพลิงเตรียมไว้ป้องกันด้วย 
   5.2.2   อากาศ  การที่จะเกิดเพลิงลุกไหม้ขึ้นได้นั้นต้องมีอากาศ ซึ่งมีอ๊อกซิเจน
อยู่อย่างน้อย 15 % ดังนั้นการท าให้บรรยากาศปราศจากอ๊อกซิเจนจึงเป็นการป้องกันการเกิดเพลิงไหม้ได้อย่าง
มีประสิทธิภาพที่สุด 
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   5.2.3 ความร้อน  องค์ประกอบนี้อาจป้องกันได้ด้วยการลดอุณหภูมิลงให้ต่ ากว่าจุ
ที่ไฟจะติด(ignitionีpoint)เช่นการใช้น้ าหรือน้ ายาเคมีชนิดฟองซึ่งเรียกว่า“ โฟม ”ี(ChemicalีีFoam)ีีีี 
  5.3   ประเภทของเพลิง(Classี ofี ี Fire)ี ี ลักษณะของเพลิงอาจแบ่งออกเป็นี 4ี
ประเภทดังนี้ 
   5.3.1 เพลิงประเภท ก.ี (ClassีAีFire)คือเพลิงที่เกิดจากเชื้อเพลิงธรรมดาีีเช่นไม้ี
เสื้อ กระดาษ ขยะมูลฝอย ฯลฯ  กระดาษเพลิงชนิดนี้ใช้เครื่องมือดับเพลิงได้ทุกชนิด โดยปกติแล้วี
ใช้ดับด้วยน้ าหรือด้วยเครื่องมือดับเพลิงชนิดน้ ายาโซดาีแอซิด(SodaAcid)ได้ผลเป็นอย่างดี 
   5.3.2  เพลิงประเภท ข.(ClassีB.ีFire)ีคือเพลิงที่เกิดจากน้ ามันต่างๆีีสีี
ของเหลวไวไฟอ่ืนๆีีเพลิงชนิดนี้เกิดขึ้นได้ง่ายีีลุกลามได้รวดเร็วและรุนแรงีีห้ามใช้น้ าดับีีีเพราะจะท า
ให้เพลิงลุกลามไปตามน้ าที่ไหลนองีีีต้องดับด้วยน้ ายาดับเพลิงชนิดฟองี(Foam)  และต้องใช้น้ ายาดับเพลิง
ชนิดฟองนี้ฉีดทับให้มากพอจนแน่ใจว่าเพลิงได้ดับดีแล้วมิฉะนั้นเพลิงอาจจะกลับลุกลามติดขึ้นได้ 
อีกในภายหลัง 
   5.3.3   เพลิงประเภท  ค. ( ClassีC”ีFireี) คือเพลิงที่เกิดจากกระแสไฟฟ้าหรือ
เครื่องมือไฟฟ้าีีเพลิงชนิดนี้เป็นอันตรายต่อบุคคลมากีีเพราะกระแสไฟฟ้าจะท าให้คนช๊อคตายได้ีีี
การดับจึงห้ามใช้เครื่องมือดับเพลิงที่เป็นสื่อกระแสไฟฟ้าดับอย่างเด็ดขาด เช่น น้ าและน้ ายาดับเพลิงีีี
ชนิดฟองเป็นต้น ต้องดับด้วยเครื่องมือดับเพลิงชนิดคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) การใช้สิ่งที่เป็นสื่อกระแสีี
ไฟฟ้าดับนอกจากจะเป็นอันตรายต่อบุคคลแล้วยังท าให้เกิดอันตรายแก่เครื่องมือนั้นๆอีกด้วย 
   5.3.4   เพลิงประเภท ง. (Class D. Fire) คือเพลิงที่เกิดจากการลุกไหม้ของ
โลหะที่ติดไฟได้ีเช่นีโปแตสเซี่ยม เพลิงประเภทนี้มีน้อยนับเป็นเพลิงเบ็ดเตล็ดไม่มีปัญหาในการ
ดับเพลิงมากนัก 
  5.4   เครื่องดับเพลิง ีีีีเครื่องดับเพลิงมีทั้งชนิดแบบหิ้วและติดตั้งได้กับแบบบรรทุกบน
ยานล้อในที่นี้จะน ามากล่าวเฉพาะที่แบบถือหิ้วและติดตั้งได้เครื่องมือดับเพลิงชนิดนี้จะดับเพลิงีีี
ได้อย่างมีประสิทธิภาพก็ต่อเมื่อใช้ดับเพลิงเมื่อเพลิงเริ่มเกิดขึ้นและถูกต้องกับประเภทของเพลิงนั้นๆเท่านั้น 
   5.4.1    น้ ายาโซดา แอซิดี (ี Sodaี ีacid)ี ี เป็นเครื่องดับเพลิงที่ใช้กันโดยทั่วไปีี
บรรจุกระบอกโลหะี ี โดยตัวหม้อน้ ายาดับเพลิงบรรจุน้ ายาโซดาไบคาร์บอเนต(Sodiumี ี Bicarbonate)ีี
พร้อมขวดบรรจุกรดก ามะถัน(Sulphuric   Acid) ีีแขวนอยู่ตอนบนของหม้อน้ ายาเหมาะส าหรับเพลิง
ประเภท ก.เท่านั้น  น้ ายาดับเพลิงชนิดนี้ีจะต้องบรรจุใหม่ทุกปีีหรือภายหลังจากมีการใช้แล้ว 
 
 
   5.4.2   น้ ายาดับเพลิงชนิดฟอง ( Foam)  เป็นเครื่องดับเพลิงส าหรับเพลิงประเภที
ข.ีโดยเฉพาะีีน้ ายาชนิดนี้จะเกิดปฏิกิริยาเป็นฟองมากมายคล้ายฟองสบู่ีีีเมื่อใช้ฉีดดับเพลิงที่เกิดจากน้ ามันีี
หรือของเหลวไวไฟฟองที่เกิดขึ้นจะปกคลุมต้นเพลิงโดยรอบทุกด้านอย่างมิดชิด ท าให้แยกอากาศออกจาก  
เปลวเพล ิงได้ีีเพลิงจึงดับีีน้ ายาดับเพลิงชนิดฟองมีส่วนผสมของโฟมี3ี%ีและน้ าี97%ีีต้องเปลี่ยนน้ ายา
ใหม่ทุกปี หรือภายหลังการใช้แล้วีีีใช้ดับเพลิงได้ทั้งประเภทีก.และ ข. 
   5.4.3   คาร์บอนไดอ๊อกไซด ์  (CO2 ) เป็นแก๊สที่ไม่ติดไฟจึงไม่เป็นอันตรายต่อ
เครื่องมือแต่อย่างใดบรรจุอยู่ในหม้อดับเพลิงภายใต้ความกดดัน 800 – 900 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว และสามารถ
เปิดแก๊สออกได้โดยใช้มือเปิดลิ้นปิดเปิดที่อยู่ตอนบน ใช้ดับเพลิงได้ทุกประเภทแต่มีประสิทธิภาพในการี
ดับเพลิงประเภท ีข.และค.ีีเพราะตัวยาไม่เป็นสื่อกระแสไฟฟ้าเครื่องดับเพลิงชนิดนี้ต้องบรรจุใหม่   
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ถ้าตรวจพบว่าน้ าหนักลดลงเกินกว่า 10% ีหรือภายหลังการใช้แล้วเครื่องดับเพลิงชนิดนี้มักใช้ติดตั้ง
ไว้กับเครื่องมือยกขนและเครื่องมือกลต่างๆ 
   5.4.4  ผงเคมีี (Dryี ี Chemical)ี ี ผงเคมีโดยปกติใช้โซเดียมคาร์บอเนตีีี
มีอ านาจในการดับไฟด้วยการแยกอ๊อกซิเจนและลดความร้อนออกจากต้นเพลิงี ี ท าให้ไฟไม่ลุกลามต่อไปีีี
ใช้ดับเพลิงประเภทีง.ีได้และสามารถใช้กับเพลิงประเภทีคี.ได้ด้วย 
   5.4.5   น้ า  ีีเป็นสิ่งที่ใช้ในการดับเพลิงที่มีประโยชน์มากที่สุด และใช้กัน
อย่างกว้างขวาง ีีทั้งสามารถใช้ได้ทันทียิ่งถ้าใช้ฉีดให้เป็นสายด้วยหัวฉีดของเครื่องมือดับเพลิงด้วยแล้วยิ่ง
มีีประโยชน์มาก ีีีแต่ไม่ควรใช้ในการดับเพลิงที่เกิดจากน้ ามัน เพราะจะท าให้เพลิงแผ่ขยายไปกว้างขวาง
ยิ่งขึ้นและเพ่ิมอันตรายยิ่งขึ้นอีกด้วย แต่ถ้าจะฉีดให้เป็นฝอยเหมือนหมอกก็ใช้ในการดับเพลิงที่เกิดจากน้ ามันได้ีี
และเป็นการประหยัดเป็นอย่างดีด้วยีีประโยชน์ที่ใช้ในการดับเพลิงเฉพาะก็คือประเภทีก.ี 
  5.5    ต้นเหตุที่ท าให้เกิดเพลิง   สิ่งที่เป็นต้นเหตุท าให้เกิดเพลิงไหม้ได้ง่ายนั้นมีมากมาย
หลายอย่างแต่ที่น ามากล่าวนี้เป็นสิ่งที่พบมากที่สุดโดยทั่วไปคือ  
   5.5.1  การสูบบุหรี่และไม้ขีดไฟี ี เป็นต้นเหตุที่ท าให้เกิดเพลิงไหม้มากท่ีสุดีี
จึงต้องห้ามการสูบบุหรี่ภายในคลัง หรือพ้ืนที่เก็บรักษาสิ่งอุปกรณ์ควรจัดให้มีที่สูบบุหรี่ไว้โดยเฉพาะเพ่ือ
ความปลอดภัยีีคลังเก็บวัสดุไวไฟต้องห้ามการน าไม้ขีดไฟเข้าอย่างเด็ดขาด 
   5.5.2    ความสะเพร่าในการรักษาคลัง ขยะมูลฝอยและสิ่งอ่ืน ๆ ที่คล้ายคลึงกัน
ย่อมเป็นเชื้อไฟได้เป็นอย่างดี ีีถ้าได้รับความร้อนพอเหมาะก็จะเกิดการลุกไหม้ได้ทันที จึงต้องเก็บกวาด
ขยะมูลฝอยหรือเศษสิ่งต่างๆที่ไม่ใช้แล้วลงถังขยะท่ีมีฝาปิดให้เรียบร้อยี และน าไปเทและเผาท าลายทุกวัน อย่า
ทิ้งเศษกระดาษหรือผ้าเปื้อนน้ ามันไว้ในคลัง ความไม่ประมาทจะช่วยป้องกันภัยจากการเกิดีีีเพลิงได ้
   5.5.3    ประกายไฟที่เกิดจากการเสียดสี  ประกายไฟที่เกิดจากการเสียด
สีระหว่างโลหะกับของแข็งี ี ี เมื่อตกไปถูกผลิตภัณฑ์ที่ไวไฟี ี หรือขยะมูลฝอยี ี หรือน้ ามันที่มีจุดวาบไฟต่ าีี
(Loe ignition point) ก็จะท าให้เกิดเพลิงลุกไหม้ขึ้นได้อย่างง่าย เครื่องมือและล้อบดย่อมเป็นแหล่งก าเนิด
โดยทั่วไปของการเกิดประกายไฟีีีจึงควรใช้ด้วยความระมัดระวัง 
   5.5.4   เครื่องมือเครื่องใช้ไฟฟ้า ีีีเครื่องมือเครื่องใช้ไฟฟ้าก็เป็นสิ่งที่
ท าให้เกิดประกายไฟและเกิดความร้อนจัดเกินขีดได้ี ี และก็เป็นสาเหตุที่จะท าให้เกิดเพลิงได้เช่นเดียวกับ
ประกายไฟทีเ่กิดจากการเสียดสีเช่นกัน 
 
 
   5.5.5   ไฟฟ้าสถิตย์ (Static Electricity) ไฟฟ้าสถิตย์อาจเกิดขึ้นได้จากีีี
การเคลื่อนไหวของบุคคลหรือวัสดุ เช่น การไหลของน้ ามันลงถังขณะบรรจุ หรือการไหลของน้ ามันผ่านีีี
ท่อในระหว่างการสูบถ่ายเป็นต้น แล้วเกิดประกายไฟขึ้นวิธีป้องกันการเกิดไฟฟ้าสถิตย์ก็ด้วยการติดสายดินีีี
ทุกครั้งที่มีการปฏิบัติ 
   5.5.6  การเชื่อมและการตัด อาจเกิดเพลิงไหม้ข้ึนได้ในระห่างการตัดหรือี
เชื่อมโลหะด้วยการใช้กรรมวิธีตัดเชื่อมด้วยแก๊สหรือไฟฟ้า เนื่องด้วยประกายไฟและไอระเหยของวัสดุไวไฟ   
ดังนั้นถังและภาชนะบรรจุน้ ามันหรือวัสดุไวไฟใดๆก่อนที่จะตัดหรือเชื่อมด้วยความร้อนต้องท าความีีี
สะอาดให้เรียบร้อยปราศจากไอระเหยของวัสดุไวไฟก่อน 
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บทที่ 8 
การยกขนสิ่งอุปกรณ์ 

 
   1. การยกขนสิ่งอุปกรณ์(MaterialsHandling)หมายถึงการเคลื่อนย้ายวัสดุและหรือสิ่งอุปกรณ์จาก 

ที่หนึ่งไปยังอีกท่ีหนึ่ง  หรือจากการปฏิบัติแห่งหนึ่งไปยังการปฏิบัติอีกแห่งหนึ่งเครื่องมือทุ่นแรงต่าง ๆ    
เครื่องมือทุ่นแรงต่างๆท่ีใช้ในการเคลื่อนย้ายวัสดุและสิ่งอุปกรณ์นั้นเรียกว่า “เครื่องมือยกขน”  
(Materials Handling  Equipment)  เครื่องมือยกขนที่ใช้ในการปฏิบัติการเก็บรักษาสิ่งอุปกรณ์ประกอบด้วย 
ชนิดที่มีก าลังในตัว(Powered)และไม่มีก าลังในตัว(Non-powered) 
 2. เครื่องมือยกขนชนิดที่มีก าลังในตัว     แบ่งเป็นชนิดใช้ก าลังไฟฟ้า และชนิดใช้ก าลัง
เครื่องยนต์แก๊สโซลีน เราอาจสังเกตได้ว่าชนิดใดเป็นชนิดใช้ก าลังไฟฟ้า และชนิดใดเป็นชนิดใช้   ก าลัง
เครื่องยนต์แก๊สโซลีน      โดยสังเกตที่ล้อของเครื่องมือยกขนนั้น โดยทั่วไปแล้วชนิดที่ใช้ก าลังไฟฟ้า
มักใช้ปฏิบัติงานภายในคลัง   และใช้ล้อยางตัน (Solid Rubber Tires) ส ่วนที่ใช้ก าลังเครื่องยนต์แก๊ส
โซลีน มักใช้ปฏิบัติงานนอกอาคารและใช้ล้อยางกลวง(Pneumatic)  ส่วนรางเลื่อนชนิดสายพานซึ่งมีก าลังใน  
ตัวนั้นใช้ได้ทั้งภายในอาคารและนอกอาคาร   เครื่องมือยกขนที่มีก าลังในตัวได้แก่ 
  2.1   รถยก  (Forklift  Truck)  เป็นเครื่องมือหลักใช้ได้ทั้งยกของ   ขนของ  และกองของ  
มี 4 ล้อ ขับเคลื่อนด้วยล้อหน้า   แต่บังคับเลี้ยวด้วยล้อหลัง  ยกของด้วยงาทั้งสองท่ีติดตั้งอยู่ด้านหน้า   
ยกของขึ้นลงด้วยระบบไฮโดรลิค   ตัวงา และโครงเหล็กอันตั้งซึ่งช่วยประคองในเวลายกนั้น  
สามารถขยับเลื่อนไปข้างหน้าหรือข้างหลังได้ตามต้องการเพื่อให้ได้ดุลย์น้ าหนัก  สมรรถะในการยก
ย่อมขึ้นอยู่กับน้ าหนักและความสูงของกอง 
   2.1.1   ยกของได้สูงสุดตั้งแต่ 100-210 นิ้ว 
   2.1.2   ชนิดใช้ภายในอาคาร ยกของได้ตั้งแต่ 2,000-6,000 ปอนด์ ส่วนชนิดใช้นอก
อาคารยกของได้หนัก 4,000-15,000 ปอนด ์
   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 
เหมาะส าหรับใช้ภายในระยะทางตั้งแต่ 400 ฟุต ถึง 1 ไมล์ และประโยชน์ที่ส าคัญยิ่งก็คือใช้คน     
เพียงคนเดียวและรถลากจูงเพียง 1  คัน ก็สามารถลากจงูงรถพ่วงที่ยาวเหยียดซึ๋งบรรทุกของหนักนับเป็น
พันๆปอนด์  ไปได้เป็นอย่างด ี
  2.3  รถปั้นจั่น  (Warehouse Crane)  เป็นเครื่องมือที่มีก าลังขับดันในตัวเอง  
เป็นพวกอัตตาจรท าการยกของได้ในพ้ืนที่จ ากัดและใช้ยกขนของได้บ้างในเมื่อไม่สามารถใช้เครื่องมือยกขนชนิด
อ่ืนได้ดีกว่า   ปั้นจั่นที่ใช้มีอยู่ 2 ชนิดคือปั้นจั่นชนิดคานยกหมุนไม่ได้  และชนิดคานยกหมุนได้ 

2.3.1 ปั้นจั่นชนิดคานยกหมุนไม่ได้  ปั้นจั่นชนิดนี้โดยปกติแล้วติดตั้งอยู่บนรถ 
แทรคเตอร์ประจ าคลังขนาดมาตรฐาน  โดยยื่นคานยกออกมาเหนือล้อหน้า  เมื่อเป็นดังนี้คานยกนั้นก็คือ
ส่วนของปั้นจั่นนั่นเอง คานยกจึงหันเหได้ด้วยการหมุนตัวของรถแทรคเตอร์ที่ปั้นจั่นติดตั้งอยู่เท่านั้น    
น้ าหนักถ่วงในการยกกว้านและกองของจึงอยู่ที่ด้านหลังของรถแทรคเตอร์และโครงคานด้านหลังหรือล้อหลังเพื่
อให้ได้ดุลย์น้ าหนัก อาจเปลี่ยนคานยกโดยใช้ชนิดคานหมุนได้มาเปลี่ยนแทนก็ได้ 



 77 
 
   2.3.2    ปั้นจั่นชนิดคานยกหมุนได้  ปั้นจั่นชนิดนี้โดยปกติตั้งอยู่บน
ยานพาหนะพวกอัตตาจรหรือเรียกกันทั่วไปว่า รถปั้นจั่น นั้นเองคานยกและเครื่องกว้านที่ติดตั้งอยู่สามารถ 
หันเห   ไปมาได้โดยไม่ต้องขยับเขยื้อนตัวรถปั้นจั่นแต่อย่างใด ปั้นจั่นที่ใช้ก าลังไฟฟ้าสามารถยกของได้หนัก 
6,000ปอนด์  ส่วนชนิดใช้ก าลังเครื่องยนต์แก๊สโซลีนยกของได้หนัก 6,000 -10,000 ปอนด์  
รถปั้นจั่นมีประโยชน์โดยเฉพาะในการยกขนของที่มีรูปร่างและขนาดซึ่งยากล าบากแก่การยกขนด้วยเครื่องมือย
กขนชนิดอื่น หรือยกขนแล้วอาจเกิดความเสียหายได้    นอกจากนั้นยังสามารถยกย้ายของในที่ซ๋ึงเครื่องมือยก
ขนอ่ืนเข้าไม่ถึงด้วยการยกข้ามไปมาได้สะดวกอีกด้วย 
  2.4   รถก้ามป ู  (Straddle  Truck)   เป็นเครื่องมือที่ใช้ก าลังเครื่องยนต์แก๊สโซลีน   
ตัวเครื่องยนต์ประกอบติดตั้งอยู่บนยอดสุดของห้องตัวถังรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า ล้อยางกลวงทั้งสี่ติดชิดตัวถังด้าน
นอกของรถ  เพ่ือให้มีพ้ืนที่บรรทุกของในระหว่างช่วงล้อท้ังสี่บังคับเลี้ยวได้ทั้งล้อหน้าและล้อหลังโดยอิสระ 
เป็นเครื่องมือยกขนที่สร้างข ึ ้นอย่างประหลาดที่สามารถผ่านคร่อมไปบนวัสดุและยกขนวัสดุไปได้  ด้วย   
มีสมรรถนะในการยกของได้30,000 ปอนด์ มีความเร็วในการเคลื่อนที่ได้ 35 ไมล์ต่อชั่วโมง 
สามารถใช้ได้ท้ังบนทางหลวง และในบริเวณคลังเก็บรักษามีประสิทธิภาพสูงในการยกขนของที่มีลักษณะ 
ยาวหนักเช่น ไม้แปรรูป  เหล็กท่อนยาว  เหล็กเส้นกลม   และท่อต่างๆ   เครื่องสะพาน(Bridge member)  
และสามารถใช้ยกภาชนะบรรจุวัสดุเป็นจ านวนมากๆ เช่น ถ่านหิน หิน หรือหีบห่อที่มีขนาดใหญ่รูปร่าง เช่น 
อุ้ยอ้ายและมีน้ าหนักมากๆซึ่งยานพาหนะอ่ืนๆท าได้ยากได้เป็นอย่างดี 
  2.5   รางเลื่อนชนิดสายพาน    (Belt   Conveyor)   รางเลื่อนชนิดสายพานซึ่งใช้
ก าลังขับเคลื่อนนั้น สายพานเป็นวงรอบไม่มีปลายสุดติดตั้งอยู่บนโครงเหล็กขับเคลื่อนด้วยแรงฉุดของ
เครื่องยนต์ แก๊สโซลีนหรือเครื่องยนต์ไฟฟ้า ใช้ส าหรับบรรทุก หรือขนถ่ายสิ่งอุปกรณ์ข้ึนหรือลงพาหนะบรรทุก
ต่าง ๆ       เช่นรถไฟ   รถบรรทุก   หรือเรือ    เป็นต้น นอกจากนั้นแล้วยังใช้ในการขน
ย้ายสิ่งอุปกรณท์ี่บรรจุหีบห่อได้ดีอีกด้วย จึงมีประโยชน์มากในการกองหีบห่อและการน าหีบห่อลงจากกองได้
เป็นอย่างดี ในเมื่อขาดแคลนกะบะหรือรถยกที่จะใช้ในการนี้ ตัวสายพานมีความเร็ว 200 ฟุต ต่อนาที ๆ
แต่โดยทั่วๆไปแล้วใช้ความเร็ว 100 ฟุตต่อนาที สมรรถนะในการส่งของขึ้นลาดได้ 25 % 
ถ้าลาดชันกว่านี้จะต้องใช้พุกประกอบกับสายพานช่วยด้วย 
 3. เครื่องมือยกขนชนิดไม่มีก าลังในตัว   เป็นเครื่องมือยกขนใช้ปฏิบัติงานโดยอาศัยก าลังจากการ
ท างานด้วยมือบุคคล หรือจากแรงถ่วง   เครื่องมือชนิดนี้ไม่จ าเป็นต้องเก่ียวข้องกับยวดยานใดๆก็ได้   
เครื่องมือเหล่านี้ได้แก่ 
  3.1   รางเลื่อนชนิดใช้แรงถ่วง   รางเลื่อนชนิดนี้มีอยู่ 2 ชนิดคือ ชนิดลูกกลิ้ง   
(Roller   Conveyor )และชนิดล้อกลิ้ง(Wheel  Conveyor) 
   3.1.1    รางเลื่อนชนิดลูกกลิ้ง เป็นแท่นยาวเรียบติดต่อกันไปและมีลูกกลิ้งซึ่งหมุน
ไดโ้ดยอิสระอยู่ในขอบของแท่นในระดับเดียวกันใช้วางพาดให้มีความเทพอที่หีบห่อจะเลื่อนไหลไปข้างล่างได้
โดยปกติการใช้ลาด 3 นิ้วทุกระยะ 10 ฟุต ของรางเลื่อนก็เป็นการเพียงพอที่จะท าให้ของวิ่งไปบนรางเลื่อนได้
แล้ว ในการใช้รางเลื่อนส่งของบอบบางแตกหักง่าย หรือวัตถุระเบิดจะต้องยกขอบรางเลื่อนให้ 
สูงขึ้นเพ่ือบังคับการเลื่อนไหลของของมิให้ตกลงข้างๆ  เราสามารถเปลี่ยนแปลงระดับของรางเลื่อนได้โดย 
การเปลี่ยนแปลงที่ขาตั้งระบบการใช้รางเลื่อนชนิดลูกกลิ้งนี้มีผลดีมากเม่ือใช้ในการเคลื่อนย้ายหีบห่อหนักๆบน
รางที่ท าไว้เฉพาะ   รางเลื่อนชนิดลูกกลิ้งสามารถท ามุมหักเลี้ยวได้ถึง 45 องศา และ 90 องศา  รางกว้าง 
12,21,และ24 นิ้ว  ยาวท่อนละ 10 ฟุต 
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   3.1.2  รางเลื่อนชนิดล้อกลิ้ง เป็นแทนลาดซึ่งมีลูกล้อเล็กๆขนาดเดียวกันทั้งหมด   
หมุนได้ภายในฝาประกับน้ าหนักของของหรือความดึงดูดของโลกจะบังคับให้หีบห่อเลื่อนไหลไปบนล้อกลิ้งจาก
ข้างบนลงข้างล่างได ้เพราะเหตุว่าลูกล้อหมุนได้คล่องกว่าลูกกลิ้ง รางเลื่อนชนิดล้อกลิ้งจึงไม่ต้อง     
ตั้งให้ลาดชันนัก รางเลื่อนชนิดนี้มีทั้งชนิด   รางเลื่อนชนิดนี้มีทั้งชนิดที่ติดตั้งอยู่กับที่และชนิดเคลื่อนที่ได้   
ซึ่งแตกต่างกันในความยาวของแต่ละตอนและเครื่องช่วยเหลือแบบอยู่กับท่ีอาจหนักกว่าและยาวกว่าแบบ 
เคลื่อนท ี่ยาวตอนละ  10  ฟุต  รางเลื่อนชนิดล้อกลิ้งใช้ประโยชน์ได้ดีมากเม่ือใช้เคลื่อนย้ายหีบห่อเดี่ยว ๆ ซึ่งมี
ขนาดใหญ่มาก ๆ และใช้ในทางระดับก็ได้ โดยใช้มือผลักหีบห่อให้เลื่อนไหลไปบนราง 
  3.2 รถพ่วง   เป็นรถชนิด 4 ล้อ    ออกแบบไว้เพ่ือใช้กับรถลากจูงประกอบด้วยแท่น   
ซึ่งท าด้วยไม้และเหล็กติดตั้งอยู่บนลูกล้อทั้งสี่ลูกล้ออาจเป็นชนิดเหล็กท้ังหมดหรือ เหล็กหุ้มยางตัน  
หรือเป็นชนิดยางกลวงก็ได้    ล้อหลังอาจติดตั้งแน่นกับเพลา  บังคับเลี้ยวด้วยล้อหน้า รถพ่วงนั้น  
มีข้อต่ออัตโนมัติหรือเครื่องเก่ียวรัดด้วยตัวเอง   ดังนั้นจึงพร้อมที่จะพ่วงต่อกับรถพ่วงคันอ่ืนๆ   
เพ่ือให้เป็นขบวนได้อย่างรวดเร็ว  จึงเป็นประโยชน์มากในการท าเป็นขบวนรถพ่วงประกอบรถลากจูง  
ซึ่งปฏิบัติการได้ดีที่สุดบนพื้นแข็งๆ   อาจใช้ประโยชน์ได้เช่นเดียวกับรถเข็น 4 ล้อ รถพ่วงบรรทุกของ
ได้มากและอาจจะใช้ชั้นวางบนรถพ่วงเพ่ือให้บรรทุกของได้มากยิ่งขึ้นอีกด้วย โครงสร้างแบบต่าง ๆ จะช่วยให้
รถพ่วงใช้งานพิเศษแบบต่าง ๆ ตามต้องการได้อย่างเหมาะสม 
  3.3 รถเข็น (HandTruck) ใช้ประโยชน์ได้ดีในคลังทุกชนิดและทุกคลัง 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเมื่อไม่สามารถใช้เครื่องมือจักรกลได้   เช่นพื้นที่จ ากัด เป็นต้น  รถเข็นนิยมใช้ทั่วๆไป   
เพราะช่วยผ่อนแรงคนได้ดีและประหยัดกว่าการใช้เครื่องมือจักรกลมาก   ยิ่งสิ่งอุปกรณ์รายการเดียวด้วยแล้ว
ยิ่งประหยัดมาก   รถเข็นทีใช้กันทั่วไปมี 2 ชนิด คือชนิด 2 ล้อและชนิด4 ล้อ   มีโครงสร้างแบบต่างๆ   
เป็นเครื่องมือที่เหมาะในการยกขนวัสดุที่มีขนาดเล็กและเบาหรือสิ่งอุปกรณ์ท่ีเก็บไว้เพ่ือการจ่ายย่อย
นอกจากนั้นก็ใช้ในกรณีที่ไม่สามารถใช้เครื่องมืออ่ืน ๆ ได้หรือกรณีฉุนเฉิน นอกจากนั้นยังมีรถเข็นยกของซึ่ง
สามารถยกของได้เหมือนรถยกด้วย 
 4    หลักการยกขน     
  4.1 ยกขนให้น้อยครั้งท่ีสุดเป็นวิธีการยกขนที่ดีท่ีสุดเพราะเป็นการประหยัดค่าใช้จ่าย 
  4.2 ใช้วิธีการและเครื่องมือมาตรฐานเพ่ือลดค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงาน ที่ต้องการ     
                           เปลี่ยนแปลงแก้ไขบ่อยๆ 
  4.3   ใช้เครื่องมือยกชนิดที่ใช้ประโยชน์ได้หลายอย่าง 
  4.4   ใช้เครื่องมือพิเศษให้น้อยที่สุด เพราะเปลืองค่าใช้จ่ายมากกว่าเครื่องมือมาตรฐาน 
                            ธรรมดา  
  4.5  ถือสิ่งอุปกรณ์เป็นสิ่งก าหนดวิธีการยกขน   
  4.6   วางแผนล่วงหน้า  ในเรื่อง 
   4.6.1  การป้องกันความเสียหายจากสภาพของดินฟ้าอากาศและหรือการแตกหัก 
                                        ท าลาย 
   4.6.2   กฏข้อบังคับของการขนส่ง 
   4.6.3   การรวมบรรทุกท่ีสามารถท าได้ 
   4.6.4   การผสมวิธีการยกขน 
   4.6.5  การป้องกันอันตรายต่างๆ 
   4.6.6 ใช้ระยะทางในการยกขนให้สั้นที่สุด เพื่อประหยัดแรงงานเละเครื ่องมือ 
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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  ยกขนด้วยเส้นทางท่ีตรง ท าให้ย่นระยะทางประหยัดแรงงานและเวลา 
   4.6.12 ปฏิบัติตามวิธีการที่ก าหนดไว้  เพื่อมิให้เสียเวลาและเกิดความผิดพลาด 
   4.6.13  พยายามยกขนด้วยเครื่องมือที่ใช้แรงคนก่อน เพราะประหยัดค่าใช้จ่าย 
   4.6.14  ก าหนดการปฏิบัติไว้ล่วงหน้าในเรื่อง 
    4.6.14.1   หีบห่อให้อยู่ในที่ซึ่งยกขนได้สะดวก 
    4.6.14.2   จัดรางเลื่อนให้เรียบร้อย เพ่ือลดอุบัติเหตุและความเสียหายจาก 
                                                        การเคลื่อนย้ายหีบห่อด้วยรางเลื่อน 
    4.6.14.3    อย่าให้มีวัสดุกีดขวางการยกขนเพ่ือลดอุบัติเหตุและความ 
                                                        เสียหาย 
   4.6.15    พยายามเคลื่อนย้ายสิ่งอุปกรณ์ในทางราบหรืออาศัยแรงถ่วง  เพราะมี 
                                             อันตรายน้อยกว่าการยกขึ้นยกลง 
 5.  การเลือกใช้เครื่องมือยกขน   จะต้องพิจารณาในเรื่องขนาด  รูปร่าง  น้ าหนัก และความหนาแน่น
ของหีบห่อด้วย สิ่งอุปกรณ์บางอย่างใช้ยกขนได้ด้วยรถยกบางอย่างก็ต้องใช้การยกขนร่วมกันทั้งรถลากจูง   
ประกอบรถพ่วง หรือรถบรรทุกสิ่งอุปกรณ์ขนาดเล็กและมีขนาดเดียวกัน หรือบรรจุอยู่ในหีบห่อขนาดเดียว   
กันย่อมง่ายต่อการจัดวางบนกะบะและยกขนได้ด้วยรถยก ส่วนหีบห่อใหญ่ก็สามารถใช้รถยกขนและการกอง
ได้เป็นอย่างด ีโดยใช้ไม้รองสั้น ๆ หรือเสริมงานพิเศษช่วยของหนัก ๆ จ านวนมากและมีรูปร่างแตกต่าง
กันควรใช้ยกขนด้วยปั้นจั่น 
  5.1   หีบห่อสิ่งอุปกรณ์      หีบห่อสิ่งอุปกรณ์นั้นรวมถึงภาชนะบรรจุของเหลว  และแก๊ส  
เพ่ือการขนส่งด้วย  พิจารณาในเรื่องน้ าหนักและขนาดของสิ่งอุปกรณ์ 
   5.1.1    น้ าหนักของสิ่งอุปกรณ์ พิจารณาเกี่ยวกับความประหยัดในการยกขนว่า
จะยกด้วยมือหรือด้วยเครื่องมืออย่างใดคือ 
    5.1.1.1  ของที่หนักน้อยกว่า5 ปอนด์ เช่นชิ้นส่วนซ่อม  เครื่องมือ   
และสิ่งอุปกรณ์บริการทั่วไป  (  General  Service Item)  ซึ่งปกติมักเก็บไว้ในช่องเก็บของของเหล่านี้  
ให้ยกขนรวมกันเป็นกลุ่ม  หรือรวมกันเป็นหีบห่อใหญ่  เพ่ือประหยัดในการยกขนและอาจยกขนด้วย  
เครื่องมือที่ใช้แรงคนได้ 
    5.1.1.2   ของหรือหีบห่อที่หนักระหว่าง  5-50  ปอนด์  อาจยกขนได้
อย่างสะดวกเป็นอย่างๆไป  โดยเฉพาะด้วยการยกขนรวมเป็นกลุ่มหรือรวมกันเป็นก้อนใหญ่ ๆ แล้วใช้การ  
ยกขนด้วยเครื่องมือยกขน 
    5.1.1.3   ของที่หนักระหว่าง  50-4,000 ปอนด ์  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  ของที่หนักเกินกว่านี้และเกินก าลังของปั้นจั่นเคลื่อนที่ธรรมดา 
ก็ต้องใช้ปั้นจั่นขนาดใหญ่ขึ้นไปอีก 
   5.1.2    ขนาดของสิ่งอุปกรณ์   หีบห่อที่มีขนาดจ ากัด ซึ่งต้องยกขนเคลื่อนย้าย
ไปตามที่ที่จัดไว้เป็นประจ า ให้ใช้การเคลื่อนย้ายด้วยรางเลื่อนพื้นของรางเลื่อนควรใช้ให้ถูกลักษณะของ  หีบห่อ  
คืออาจใช้ชนิดสายพานแข็ง (Solid Belt ) ล้อกลิ้ง (Wheel) หรือลูกกลิ้ง ( Roller )  ก็ได้  
และอาจใช้ชนิดขับเคลื่อนด้วยแรงถ่วงหรือชนิดขับเคลื่อนด้วยก าลังไฟฟ้าก็ได้  และต้องเตรียมการในการส่ง 
และรับของทางต้นทางและปลายทางด้วยรางเลื่อนด้วย 
  5.2   ผลิตภัณฑ์จ านวนมากๆ     ผลิตภัณฑ์จ านวนมากๆซึ่งเป็นของชนิดเดียวกัน 
อาจยกขนได้โดยใช้กล่องบรรจุหรือยกขนรวมกันเป็นก้อนใหญ่  การยกขนโดยวิธีรวมกันเป็นก้อนใหญ่ 
การยกขนโดยวิธีรวมกันเป็นก้อนใหญ่ท าให้ยกขนได้รวดเร็วและประหยัด    ของบางอย่าง  เช่น ถ่านหิน   
และถ่านโค๊กจะต้องยกขนโดยวิธีรวมกันเป็นก้อนใหญ่   พวกเชื้อเพลิงแข็ง เช่น ถ่านหินซึ่งขนส่งโดยรถไฟ
ข้างต่ า   ต้องยกขนโดยวิธีรวมกันเป็นก้อนใหญ่โดยตลอด     และใช้รางเลื่อนชนิดสายพานเป็นเครื่องมือ     
ในการขนขึ้นลง 
  5.3  คุณลักษณะของพ้ืนที่เก็บรักษา  การเลือกใช้เครื่องมือยกขนจะต้องพิจารณาให้       
เหมาะสมกับคุณลักษณะของพ้ืนที่เก็บรักษาด้วยดังนี้  
   5.3.1    การรับน้ าหนักของพ้ืนคลัง  ระบบรางเลื่อนและรถเข็นเหมาะที่ใช้แทน 
รถยก  ในกรณีที่พ้ืนคลังไม่มั่นคงแข็งแรงพอ 
   5.3.2   เครื่องรับหลังคาและช่องว่าง   ต้องพิจารณาในเรื่องขนาดของประตูคลัง  
ความสูงของเพดานและสิ่งกีดขวางอ่ืนๆให้สัมพันธ์กับเครื่องมือยกขน 
   5.3.3    ผิวพื้น    รถยกจะใช้งานได้ผลดีก็ต่อเมื่อผิวพ้ืนของพ้ืนที่เก็บรักษา
ราบเรียบและแข็งแรงพอ 
   5.3.4     การใช้ประโยชน์ของพื้นที่   ต้องเลือกเครื่องมือยกขนที่ช่วยให้การเก็บ
รักษาสิ่งอุปกรณ์ได้พ้ืนที่กว้างขวางมากที่สุด ทั้งในทางตารางและลูกบาศก์ฟุต  อันจะต้องยอมจ ากัดทางเดินให้
แคบลงและเพ่ิมความสูงของกองให้มากขึ้น 
   5.3.5     ชานบรรทุก ถ้าหากไม่มีชานบรรทุกส าหรับการปฏิบัติงานก็ต้อง
พิจารณาใช้รถยก  รางเลื่อน  ลาด  เลื่อน ปั้นจั่นหรือชานบรรทุกเคลื่อนที่มาใช้ให้เหมาะสม 
   5.3.6    ระยะทางในการยกขน  รถยกไม่เหมาะที่จะใช้ยกขนสิ่งอุปกรณ์
ระยะทางเกินกว่า 400 ฟุต (เท่ียวเดียว)  ระยะทางขนาดนี้ควรใช้รถลากจูงประกอบรถพ่วง 
   5.3.7    ชนิดของพื้นที่เก็บรักษา  ต้องเลือกใช้เครื่องมือยกขนให้เหมาะสกับสิ่ง
อุปกรณท์ี่เก็บรักษาอยู่ ณ ที่นั้น  เช่นพื้นที่เก็บน้ ามันแก๊สโซลีน    แก๊สโพรเพน ต้องใช้เครื่องมือ  
ยกขนที่ใช้ก าลังไฟฟ้าหรือเครื่องมือที่ไม่เกิดประกายไฟ   ล้อยางตันหรือยางกลวงได้ 

6. การพิจารณาความต้องการเครื่องมือยกขน ในการปฏิบัติแต่ละครั้งอาจมีความต้องการ 
ใช้เครื่องมือยกขนไม่เท่ากันทั้งนี้ย่อมขึ้นกับปัจจัยต่างๆที่เก่ียวข้อง  จึงควรพิจารณาถึงปัจจัยต่างๆต่อไปนี้ 
  6.1   ปริมาณของงาน     จ าเป็นอย่างยิ่งจะต้องได้ทราบถึงความมากน้อยของงานที่ต้อง
ปฏิบัติให้ส าเร็จลุล่วงไป  ข่าวสารที่ควรทราบล่วงหน้า  ได้แก่  จ านวน ขนาด น้ าหนัก 
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และลักษณะของหีบห่อและประเภทของการขนส่ง   เพ่ือจะได้เตรียมจัดคลังและที่เก็บตลอดจนวิธีการยกขน
ต่างๆที่จะปฏิบัติต่อสิ่งอุปกรณ์ให้สัมพันธ์กัน 
  6.2    ประเภทและคุณลักษณะของเครื่องมือยกขน   จะต้องพิจารณาถึงประเภทและ
คุณลักษณะของเครื่องมือยกขนให้เหมาะกับปริมาณของงานและวิธีปฏิบัติที่เหมาะสมในการยกขนเคลื่อนย้าย
สิ่งอุปกรณ์ การรู้ถึงประเภทและคุณลักษณะของเครื่องมือท าให้สามารถท่ีจะใช้เครื่องมือให้เหมาะสม
กลมกลืนกับงาน 

6.3 สมดุลย์ของการปฏิบัติ  จะต้องพิจารณาจัดแรงงานเครื่องมือยกขนและงานให้  
สมดุลย์กัน   โดยพิจารณาถึงสมรรถนะของเครื่องมือยกขนและสมรรภาพความช านาญของเจาหน้าที่ประกอบ
กันจะต้องให้เจ้าหน้าที่และเครื่องมือยกขนได้ท างานตลอดเวลา อย่าให้ว่างเพราะต้องรองานเป็น 
อันขาด 
  6.4  ความสมบูรณ์ของตารางการปฏิบัติงาน   จะเป็นทางไปสู่ผลส าเร็จของการปฏิบัติงาน   
อย่างไรก็ตามในเกือบทุกสภาพของการปฏิบัติงานอาจจะมีสภาวะหนึ่งที่จ าเป็นต้องเพ่ิมแรงงานหรือเครื่องมือซึ่ง
ท าให้ต้องเพ่ิมค่าใช้จ่ายขึ้นโดยไม่คุ้มค่าก็ได้ ในการจัดท าตารางการปฏิบัติงานจึงต้องระมัดระวังในความ
ยุ่งยากท่ีจะเกิดขึ้นแบบนี้ด้วย   และต้องระวังมิให้เกิดความแอ อัดสับสนในการปฏิบัติงานขึ้นในพ้ืนที่ปฏิบัติงาน
ได ้
  6.5    การวางแผนปฏิบัติตายตัว    จะต้องพิจารณาแบบการปฏิบัติหรือวิธีการปฏิบัติ
ต่าง ๆ ให้เหมาะสมใหม่อยู่เสมอไม่ถือแบบหรือวิธีการใด ๆ เป็นหลักตายตัว จะต้องพิจารณาแบบตายตัว 
  6.6     ใช้เครื่องมือขนย้ายในลักษณะประหยัด    เครื่องมือขนย้ายที่มีความเร็วสูงย่อม
ไปได้ไกลกว่าและใช้เวลาน้อยกว่าเครื่องมือขนย้ายที่มีความเร็วต่ า นอกจากนั้นสภาพของภูมิประเทศ ข้อจ ากัด
ของพ้ืนที่และคุณลักษณะของสิ่งอุปกรณ์ยังบีบบังคับความเร็วของการเดินทางอีกด้วย  ดังนั้นจึงต้องรู้ถึงอัตรา
สมรรถนะของเครื่องมือยกขนสภาพของการปฏิบัติก่อนการพิจารณาความต้องการเครื่องมือยกขน
ตามปกติจะใช้รถยกขนท าการขนย้ายภายในระยะไม่เกิน  400  ฟุต  รถลากจูงประกอบรถพ่วงใช้ใน
ระยะปานกลางตั้งแต่ 400 ฟุตถึง 1 ไมล์  หรือกว่านั้นเล็กน้อยและจะเป็นผลดีที่สุดถ้าผิวจราจรราบเรียบ ยิ่ง
เป็นการขนย้ายระหว่างคลังต่อคลังแล้วยิ่งเหมาะมากถ้าระยะทางไกล (โดยปกติถือว่าเกินกว่า 1 ไมล์ขึ้นไป)  
และบรรทุกของหนักแล้ว  ควรใช้รถบรรทุก 
  6.7     ระยะเวลาการปฏิบัติ   จะต้องค านวณโดยละเอียดว่าการยกขนสิ่งอุปกรณ์แต่ละ
ชิ้นใช้เวลาเท่าใด และเม่ือรวมกันกับเวลาอะไหล่แล้วเป็ฯระยะเวลาการปฏิบัติทั้งหมดเท่าไร ทั้งนี้จะต้อง
พิจารณาทั้งการใช้เครื่องมือจักรกลและการใช้แรงคน  
   6.7.1    ส าหรับเครื่องมือจักรกล   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   ส าหรับเครื่องมือยกขนด้วยแรงคน  ก็มีระยะที่จะต้องพิจารณาคือ 
    6.7.2.1         ระยะเวลาการยกขน บรรจุ หรือยกขนออกจากกะบะ 
    6.7.2.2 ระยะเวลาการยกขนกะบะจากที่เก็บถึงยานพาหนะหรือจาก
ยานพาหนะถึงท่ีเก็บ  ซึ่งแล้วแต่แบบของการปฏิบัติ 
  
 

********************************* 
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บทที่ 9 
การหุ้มห่อและการบรรจุหีบห่อ 

 
 1  นิยาม   
  1.1  การถนอมรักษา 
   หมายถึง   การทาปิดเคลือบหรือการใช้มาตรการต่าง ๆ อย่างเพียงพอเพ่ือป้องกันสิ่งอุปกรณ์
มิให้เกิดความเสื่อมเสีย  เนื่องจากสภาพของลมฟ้าอากาศในระหว่างการส่งและการเก็บรักษา 
  1.2  การถนอมรักษาแบบถาวร    
  หมายถึง  การท าสิ่งป้องกันผิวของสิ่งอุปกรณ์นั้นไว้ขณะเมื่อท าการผลิต  ซึ่งสามารถป้องกัน
สนิมหรือความเสื่อมเสียที่จะเกิดแก่สิ่งอุปกรณ์ได้  และถือว่าเป็นส่วนประกอบส่วนหนึ่งของสิ่งอุปกรณ์นั้น
ตลอดอายุแห่งการใช้งานด้วย 
  1.3 การถนอมรักษาแบบไม่ถวาร 
  หมายถึง  การท าสิ่งป้องกันหุ้มผิวของสิ่งอุปกรณ์นั้นภายหลังจากการผลิตแล้ว และจะต้อง
ปลดเปลื้องออกเม่ือจะใช้สิ่งอุปกรณ์จ านวนมากมีสภาพที่ไม่สามารถท าการถนอมรักษาแบบถาวรได้ จึงต้องมี
การป้องกันในระหว่างการขนส่งและการเก็บรักษาด้วยการท ากรรมวิธีถนอมรักษาแบบไม่ถาวร 
  1.4  การหุ้มห่อ (Packaging) 
  หมายถึง  วิธีการอย่างเหมาะสมในการใช้สิ่งหุ้มห่อสิ่งอุปกรณ์ และการใช้สิ่งกันกระทบ
กระแทกต่อสิ่งอุปกรณ์ภายในภาชนะและที่ใช้บรรจุและรวมถึงการระบุรายการในหีบห่อด้วย 
  1.5  การบรรจุหีบห่อ 
  หมายถึง  การใช้หีบห่อบรรจุสิ่งอุปกรณ์เพ่ือการจัดส่งด้วยการรวบรวมสิ่งอุปกรณ์ท่ีมิได้มีการ
หุ้มห่อหรือสิ่งอุปกรณ์ท่ีได้หุ้มห่อแล้ว น ามาบรรจุลงในหีบห่อด้วยการกั้นช่องผูกรั้ง ใช้สิ่งกันกระทบกระแทกท า
การกันน้ าเข้า และผูกมัดตรึงตามความเหมาะสมและจ าเป็น แล้วท าเครื่องหมายหีบห่อให้ถูกต้อง 
  1.6  สิ่งอุปกรณ์ที่ควรระวังเป็นพิเศษ 
  หมายถึง  สิ่งอุปกรณ์ท่ีอยู่ในลักษณะใดลักษณะหนึ่งดังต่อไปนี้ 
   1.6.1  สิ่งอุปกรณ์ท่ีปกปิดแต่พอประมาณ โครงสร้างบอบบางมีคุณลักษณะเน่าเสีย
ง่าย ซึ่งการเสื่อมเสียของสิ่งอุปกรณ์นั้นเป็นเหตุให้สิ่งอุปกรณ์เสียเร็วกว่าก าหนดหรือท าให้การใช้เครื่องมือยกขน
ไม่สะดวก 
   1.6.2  สิ่งอุปกรณ์ท่ีมีการเสื่อมเสียหรือเน่าเปื่อย  ซึ่งอาจเป็นอันตรายต่อบุคคล
เครื่องมือเครื่องใช้หรือสิ่งอ านวยความสะดวกต่าง ๆ โดยท าให้เกิดความไม่ปลอดภัยหรือสภาพเป็นอันตรายได้  
   1.6.3  สิ่งอุปกรณ์ท่ีมีการเสื่อมเสียหรือมีการเสียหายนั้น ท าให้ต้องเสียค่าใช้จ่ายใน
การซ่อมมากข้ึนกว่าปกติ หรือต้องเสียเวลาในการซ่อมมากข้ึน  
  1.7  สิ่งอุปกรณ์ที่ไม่ต้องระวังเป็นพิเศษ 
  หมายถึง  สิ่งอุปกรณ์ท่ีไม่เข้าลักษณะของสิ่งอุปกรณ์ที่ควรระวังเป็นพิเศษ ดังได้กล่าวแล้วใน
ข้อง 1.6   
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 2.  ปัญหาการส่งก าลัง 
  2.1  ภารกิจการจัดการส่งก าลังที่ดีก็คือ  
   การที่ท าให้เป็นที่เชื่อมั่นได้ว่าได้จัดสิ่งอุปกรณ์ตามที่หน่วยใช้ต้องการในจ านวนที่
เหมาะสมส่งถึงหน่วยทันเวลาที่ต้องการใช้ภารกิจนี้มีปัญหาที่เกี่ยวข้อง คือ 
   2.1.1  ระยะทาง  
    การจัดส่งสิ่งอุปกรณ์ไปให้หน่วยใช้ต้องอาศัยการขนส่งอย่างกว้างขวาง
ระยะทางของการขนส่งก็เป็นอุปสรรคอย่างหนึ่ง เพราะสิ่งอุปกรณ์จะต้องผ่านการยกขนเปลี่ยนมือกันหลาย
ทอด และต้องใช้เวลามาก 
   2.1.2  การยกขนที่ไม่ดี 
    การยกขนที่กระท าโดยแรงงานที่ขาดความรู้ในเรื่องการยกขนที่ถูกวิธีหรือมี
ทักษะเกี่ยวกับการยกขนไม่เพียงพออาจได้รับผลเสียหาย 
   2.1.3 อยู่กลางแจ้งนาน 
    สิ่งอุปกรณ์ที่ถูกท้ิงไว้อยู่กลางแจ้งนาน ๆ ย่อมเพ่ิมความเสียหายให้แก่สิ่ง
อุปกรณ์นั้นมากขึ้น ท้องที่ท่ีมีฝนชุก บรรยากาศย่อมจะมีความชื้นสูงอันเป็นเหตุให้หีบห่อเสียเร็ว 
   2.1.4  ป้ายปิดห่อไม่ชัดเจน  ป้ายที่ปิดหีบห่อบอกชื่อผู้รับและต าบลที่อยู่ไม่ชัดเจน
ย่อมเป็นเหตุให้สิ่งอุปกรณ์ถึงที่หมายปลายทางผิดความประสงค์ได้  
   2.1.5  การบรรจุหีบห่อและการห่อหุ้มไม่ถูกต้องเหมาะสม  สิ่งอุปกรณ์จะถึงที่
หมายปลายทางโดยไม่เรียบร้อยและใช้งานได้ไม่เต็มที่ ถ้าการบรรจุหีบห่อถูกต้องเหมาะสมพอ และบางครั้งอาจ
จ าเป็นต้องบรรจุหีบห่อ หุ้มห่อ และปิดป้ายหีบห่อใหม่อีกท าให้ต้องเพ่ิมค่าใช้จ่ายสูงขึ้น ท าให้ต้องเพ่ิมค่าใช้จ่าย
สูงขึ้นโดยไม่จ าเป็น 
  2.2  การแก้ปัญหาในเรื่องนี้ คือ  
   การคัดเลือกบุคคลซึ่งได้ผ่านการฝึกหน้าที่เฉพาะอย่างมาแล้วให้เป็นเจ้าหน้าที่
ปฏิบัติงานและด าเนินการอย่างถูกต้องและเพียงพอในเรื่องการถนอมรักษา การหุ้มห่อ การบรรจุหีบห่อ และ
การท าเครื่องหมายหีห่อก็จะท าให้เชื่อมั่นได้ว่าสิ่งอุปกรณ์จะส่งถึงมือผู้ใช้ในลักษณะที่เรียบร้อยสมบูรณ์ได้ 
 3.  การหุ้มห่อ  (Packaging )  
  3.1  วัตถุประสงค์ประการแรกของการหุ้มห่อสิ่งอุปกรณ์ คือ การป้องกันมิให้ส่ิงอุปกรณ์
เกิดความเสื่อมเสียผลส าเร็จจะเกิดขึ้นได้มากน้อยเพียงใดย่อมขึ้นอยู่กับปัจจัยที่ใช้โดยเฉพาะ เช่น สภาพ
ของการเก็บรักษาระยะเวลาในการเก็บรักษาสภาพของการขนส่งและการยกขน และต าบลปลายทางที่ส่ง
สิ่งอุปกรณ์ 
  3.2  สิ่งอุปกรณ์ทั้งหลายอาจจะเกิดความเสื่อมเสียขึ้นในระหว่างการด าเนินกรรมวิธีของ
สายงานส่งก าลังจนถึงมือผู้ใช้ได้ ดังนี้ 
   3.2.1  สิ่งอุปกรณ์หล่นหรือกระทบกระแทกขณะเมื่อน าเข้าเก็บ 
   3.2.2  สิ่งอุปกรณ์อยู่ภายใต้สภาพของดินฟ้าอากาศหรืออุณหภูมิที่เปลี่ยนแปลง 
                                       อยู่ตลอดป ี
   3.2.3  สิ่งอุปกรณ์เก็บอยู่กลางแจ้ง 
   3.2.4  สิ่งอุปกรณ์ได้รับความกระเทือนหรือสั่นคลอนระหว่างการส่ง 
   3.2.5  สิ่งอุปกรณ์ถูกยกขนด้วยวิธีผลักไสหรือกลิ้งไป 
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  3.3  หลักการจัดสิ่งอุปกรณ์ที่ดีมีว่า  สิ่งอุปกรณ์ทั้งหลายจะต้องได้รับการด าเนินการถนอม
รักษาการหุ้มห่อ   การบรรจุหีบห่อ  และการท าเครื่องหมายหีบห่ออย่างเหมาะสมและเพียงพอตั้งแต่ขณะ
เมื่อด าเนินการจัดหาเพื่อจะได้ลดค่าใช้จ่ายไม่ต้องด าเนินการซ้ าอีกเมื่อถึงข้ันการแจกจ่ายแต่ต้องค านึงถึง
ความจ าเป็นและความประหยัดควบคู่ไปด้วย 
  3.4  วิธีการถนอมรักษา 
   3.4.1  วิธีที่ 1  ใช้สิ่งถนอมรักษาทาปิดผิวสิ่งอุปกรณ์เพื่อป้องกันละอองน้ า 
ละอองเกลือ  แก๊ส  และควัน  ซึ่งอาจมีขึ้นในระหว่างการส่ง  การยกขน  และการเก็บรักษา วิธีนี้ใช้กับสิ่ง
อุปกรณ์จ าพวกโลหะด้วยการใช้วิธีจุ่ม พ่น หรือทาสิ่งอุปกรณ์นั้น วิธีนี้ห้ามใช้กับสิ่งอุปกรณ์จ าพวกยาง 
หนัง ไม้ก๊อก กระดาษ  ผ้า หรือพลาสติก ขั้นตอนการท าวิธีนี้ หมายรวมถึงการช าระล้างสิ่งอุปกรณ์ การจุ่ม
สิ่งอุปกรณ์ลงในสิ่งที่ใช้ถนอมรักษา  การทาหุ้มด้วยไขข้น  การผนึกสิ่งหุ้มห่อการตรวจพิสูจน์สิ่งท่ีได้หุ้มห่อ
แล้ว และการระบุรายการตลอดจนการจัดวางลงกล่องด้วย 
   3.4.2  วิธีที่ 2  ใช้สิ่งป้องกันน้ า และไอระเหยโดยมีการใช้สิ่งหุ้มห่อสิ่งอุปกรณ์
เพื่อการถนอมรักษาไว้หรือไม่ก็ตามเพื่อใช้ในการส่งหรือน าเข้าคลังเก็บรักษาสิ่งท่ีใช้ห่อหุ้ม อาจเป็น
กระดาษไข กล่องกระดาษไข้, วัสดุกันน้ า วัสดุกันไอระเหยก็ได้ วิธีนี้ใช้ส าหรับป้องกันสิ่งอุปกรณ์จ าพวก
โลหะให้พ้นจากความเสื่อมเสียอันเนื่องมาจากน้ าหรือไอระเหยของน้ าพัสดุจ าพวกผ้า ยาง พลาสติก หรือ
อโลหะอ่ืน ๆ ซ่ึงอาจเสียหายได้จาก การใช้สิ่งถนอมรักษาปิดหุ้มผิวโดยตรงให้ใช้วิธีนี้ โดยหุ้มห่อสิ่งอุปกรณ์
ทุกช้ินอย่างมิดชิดด้วยวัสดุกันน้ า กันไอระเหย และท าให้ภายในสิ่งห่อหุ้มมีอากาศเหลืออยู่น้อยที่สุดด้วย 
เพื่อป้องกันความชื่นสิ่งอุปกรณ์ส่วนแหลมคมหรือยื่นโพล่ซ่ึงอาจแทงทะลุสิ่งหุ้มห่อได้ต้องหุ้มห่อเสียด้วยสิ่ง
กันกระทบกระแทกเพื่อกันการทิ่มต า ถ้าหีบห่อสิ่งอุปกรณ์นั่นบรรจุสิ่งอุปกรณ์จ าพวกโลหะปนไปกับส่ิง
อุปกรณ์จ าพวกผ้า กระดาษ พลาสติก หรือ อโลหะอ่ืน ๆ ด้วย ห้ามใช้วัสดุหรือพวกอโลหะอ่ืน ๆ ด้วยห้าม
ใช้วัสดุกันสนิมทาโลหะตามวิธีที่ 1 เพราะจะท าให้สิ่งอุปกรณ์ที่มิใช่โลหะสกปรก ในกรณีเช่นนี้สิ่งอุปกรณ์
จ าพวกโลหะต้องอยูใ่นล าดับความเร่งด่วนที่พร้อมจะน าออกมาใช้ก่อนด้วย 
   3.4.3  วิธีที่ 3  เคลือบด้วยพลาสติกโดยจุ่มสิ่งอุปกรณ์ลงในพลาสติกที่ละลาย
ด้วย ความร้อน เคลือบด้วยพลาสติก โดยจุ่มสิ่งอุปกรณ์ลงในพลาสติกที่ละลายด้วยความร้อน เมื่อยกข้ึน
และท้ิงไว้ให้เย็นพลาสติกจะแข็งตัวเคลือบติดผิวด้านนอกของสิ่งอุปกรณ์นั้นโดยรอบพลาสติกที่เคลือบนี้
แกะออกได้เม่ือจะน าสิ่งอุปกรณ์ไปใช้งานสิ่งอุปกรณ์ที่เคลือบพลาสติกได้ต้องเป็นสิ่งอุปกรณ์ที่ไม่มีร่องรูลึก
มากนักหรือยากต่อการแกะออกสิ่งอุปกรณ์ที่เสียหายง่ายเม่ือถูกน้ ามันหรือความร้อน เช่น คอยส์ ฟิวส์ ผ้า 
กระดาษ ไม่เหมาะที่ใช้วิธีนี้ 
   3.4.4  วิธีที่ 4  ท าสิ่งอุปกรณ์ให้แห้ง และสะอาด แล้วหุ้มด้วยวัสดุกันน้ าและกัน
กระทบกระแทกความส าคัญของกรรมวิธีนี้ก็คือ “ การกันน้ า” หรือ “ การป้องกันน้ าเข้า “ ซึ่งหมายความ
ว่า ท าการป้องกันสิ่งอุปกรณ์มิให้เกิดความเสียหายเนื่องจากน้ า มิใช่เนื่องจากไอน้ า ส่วนสิ่งอุปกรณ์ที่แหลม
คมหรือยื่นโพล่ซ่ึงอาจแทงทะลุวัสดุกันน้ า ได้ต้องหุ้มห่อเสียด้วยสิ่งกันกระทบกระแทก สิ่งหุ้มห่อกันน้ านั้น
ต้องท าให้มีอากาศเหลืออยู่น้อยที่สุด 
   3.4.5  วิธีที่ 5  ท าสิ่งอุปกรณ์ให้แห้งสะอาดและให้การถนอมรักษาตามความ
จ าเป็นแล้วหุ้มห่อด้วยวัสดุกันน้ าหรือไอระเหยต่าง ๆ โดยมีสิ่งท่ีมีคุณสมบัติดูดความชื้นใส่รวมกันไปกับส่ิง
อุปกรณ์สิ่งท่ีหุ้มห่อนั้นด้วย วิธีนี้ใช้กับสิ่งอุปกรณ์ที่มีธรรมชาติที่อันควรระวังเป็นพิเศษ เนื่องจากอาจ
เสียหายได้เม่ือถูกความชื้น ความชื้นที่กล่าวนี้หมายรวมถึงความชื้นที่มีอยู่ในสิ่งหุ้มห่อขณะเมื่อท าการผนึก
ด้วย สิ่งอุปกรณ์ที่เกี่ยวกับเครื่องจักร เครื่องไฟฟ้า เช่น องค์ประกอบหรือส่วนประกอบต่าง ๆ  ซ่ึงมิได้มีการ
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ถนอมรักษาด้วยวิธีอื่นให้ใช้การถนอมรักษาด้วยวิธีนี้ และจะใช้วิธีนี้ต่อสิ่งอุปกรณ์ใด ๆ ที่เมื่อการดูด
ความชื้นออกนั้นเป็นการท าให้สิ่งอุปกรณ์เสียหาย ถ้าภายในสิ่งหุ้มห่อมีความชื้นประมาณ 30 % สิ่ง
อุปกรณ์ที่หุ้มห่อไว้นั้นก็จะไม่เกิดสนิม  แต่โดยปกติแล้วจะมีความชิ้นประมาณ 20 % เท่านั้น  ซ่ึงสามารถ
เก็บสิ่งอุปกรณ์ไว้ได้นาน 18 เดือน ถึง 2  ปี  
   4.3.1  ตรวจสิ่งอุปกรณ์แล้วพิจารณาถึงความจ าเป็นที่จะต้องให้การป้องกันสิ่ง
อุปกรณ์ตามความเหมาะสมในการใช้หีบห่อบรรจุ การท าให้เข้าชุด การยึดตรึง การใส่สิ่งกันกระทบ
กระแทก การใช้สิ่งหุ้มห่อและรวมถึงการตรวจพิจารณาคุณลักษณะขนาดรูปร่างความบอบบางของสิ่ง
อุปกรณ์ความยากง่ายของการบรรจุ วิธีการส่ง ท่ีจะใช้ที่เก็บและต าบลปลายทางด้วย 
   4.3.2  เลือกหีบห่อที่จะใช้บรรจุตามความเหมาะสม โดยพิจารณาถึงคุณลักษณะ
และข้อจ ากัดต่าง ๆ ของหีบห่อ น้ าหนัก และปริมาตร การน ามาใช้ประโยชน์ใหม่ โดยยึดหลักความ
ประหยัดประกอบการพิจารณาด้วย 
   4.3.3  เตรียมสิ่งป้องกันสภาพของดินฟ้าอากาศภายในหีบห่อตามความเหมาะสม
แล้ว ผนึกด้วยแถบกาวหรือกรรมวิธีผนึกด้วยความร้อน เพื่อให้ชื่อได้ว่าสามารถป้องกันน้ าได้เป็นต้น 
   4.3.4  มีการผูกมัดตรึงหรือกั้นช่องเพื่อป้องกันสิ่งอุปกรณ์เคลื่อนไปมา 
   4.3.5  ปิดหีบห่อใหเ้รียบร้อย 
   4.3.6  คาดสายรัดโลหะหรือสายรัดอื่น ๆ ตามความเหมาะสมเพื่อเพิ่มความ
ม่ันคงแข็งแรงของหีบห่อ 
   4.3.7  ท าเครื่องหมายหีบห่อ เพื่อการจัดส่งไปให้ผู้รับตามที่ได้ก าหนดไว้ และ
ก่อนการจัดส่งทุกครั้งต้องท ารายการตรวจสอบหีบห่อให้ถูกต้องเรียบร้อยเสียก่อนดังนี้  
    4.3.7.1  สิ่งอุปกรณ์ที่บรรจุหีบห่อนั้น ได้ผ่านการพิสูจน์ทราบอย่าง
ถูกต้องโดยมิได้เปิดหีบห่อแล้ว  
    4.3.7.2  การพิสูจน์ทราบตามข้อ 4.3.7.1  นั้นได้เป็นเหตุให้การถนอม
รักษาสิ่งอุปกรณ์เสียไปหรือไม่ 
    4.3.7.3  รายการและจ านวนสิ่งอุปกรณ์ที่ระบุไว้ในหีบห่อถูกต้องตรงกับ
ใบรายการสิ่งอุปกรณ์ในหีบห่อหรือไม่ 
    4.3.7.4  เครื่องหมายหีบห่อ  รายช่ือผู้รับและต าบลปลายทางถูกต้อง
ชัดเจนหรือไม่  
    4.3.7.5  ได้ลบเครื่องหมายเก่าบนหีบห่อออกแล้วหรือไม่ 
    4.3.7.6  เครื่องหมายบนหีบห่อทุกชนิดอ่านได้ชัดเจนหรือไม่ 
    4.3.7.7  ขนาดและสีของเครื่องหมายถูกต้องตามทีก าหนดหรือไม่ 
    4.3.7.8  เครื่องหมายบนหีบห่ออยู่ในต าแหน่งที่ถูกต้องหรือไม่ 
    4.3.7.9  ได้มีการคุ้มครองป้องกันเพียงพอหรือไม่ 
    4.3.7.10  ได้มีเครื่องหมายพิเศษท่ีจ าเป็นส าหรับวัสดุอันตราย ไวไฟ 
 หรือแตกหักเสียหายง่ายไว้บ้างหรือไม ่
    4.3.7.11  ได้มีเครื่องหมายบอกไว้ด้วยหรือไม่ว่า หีบห่อนั้นเป็นจ านวน
หนึ่งในจ านวนที่จะต้องจัดส่งรวมไปพร้อมกันในคราวนั้น 
   4.3.8  เมื่อได้ด าเนินการเกี่ยวกับการควบคุมทางบัญชีแล้ว ก่อนที่จะบรรจุสิ่ง
อุปกรณ์ ส่วนหีบห่อของหน่วยส่ง (หน่วยจ่าย) ต้องด าเนินการ ดังนี้ 
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    4.3.8.1  ตั้งกรรมการบรรจุหีบห่อ  ซ่ึงประกอบด้วย 
     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  ตรวจสอบสิ่งอุปกรณ์ที่บรรจุในหีบห่อให้มีจ านวน
และรายการครบถ้วนถูกต้องตามหลักฐานการจ่าย  
     4.3.8.2.2  ตรวจการบรรจุหีบห่อให้เป็นไปโดยเรียบร้อย
โดยเฉพาะตราและการผูกมัด 
     4.3.8.2.3  เมื่อได้ตรวจการบรรจุหีบห่อเรียบร้อยแล้ว ให้ชั่ง
น้ าหนักหีบห่อและระบุไว้ แล้วลงนามรับรองไว้ในใบรายการสิ่งอุปกรณ์ในหีบห่อด้วย 
    4.3.8.3  ลักษณะของตราที่ใช้ประทับบนหีบห่อ ให้หน่วยส่งแจ้งให้หน่วย
รับทราบล่วงหน้าเป็นการถาวรและให้แจ้งทุกครั้งท่ีมีการเปลี่ยนแปลงลักษณะตรา 
   4.4  ภาชนะบรรจุที่ใช้ในการจัดส่งมีให้เลือกมากมายหลายขนาดโดยมีขนาด
ตั้งแต่เล็กไปจนถึงขนาดใหญ่มีทั้งชนิดที่ไม่ใคร่แข็งแรงทนทานต่อการใช้งานไปจนถึงชนิดแข็งแรงทนทาน
ต่อการใช้งานและมีทั้งชนิดที่ท าเป็นหีบไม้  ลังไม้โปร่ง  ลังไม้ทึบ  และกล่องโลหะ  (ภาชนะบรรจุที่เป็น
โลหะ) ไม่ว่าเป็นภาชนะบรรจุชนิดใด ๆ ก็มีความจ าเป็นต้องใช้บรรจุสิ่งอุปกรณ์อย่างน้อยหนึ่งรายการหรือ
มากกว่า เพื่อประโยชน์ในการขนส่งและการเก็บรักษาทั้งสิ้น ดังนั้นถ้าใช้บรรจุสิ่งอุปกรณ์แต่เพียงรายการ
เดียวก็จะต้องบรรจุให้เต็มภาชนะบรรจุนั้น อย่าให้มีที่เหลือโดยเปล่าประโยชน์ พันธกิจมูลฐานของภาชนะ
บรรจุที่ใช้ในการจัดส่งก็คือ ช่วยป้องกันสิ่งอุปกรณ์ที่บรรจุอยู่ภายในและช่วยให้สะดวกต่อการยกขน ขนาด
ของการห้องกันได้มากน้อยย่อมขึ้นอยู่กับชนิดของภาชนะบรรจุ วัตถุที่ประกอบขึ้นและโครงสร้างของ
ภาชนะบรรจุนั้น ๆ ต าบลปลายทาง ธรรมชาติของสิ่งอุปกรณ์ที่บรรจุอยู่ภายใน และการเสี่ยงภัยข้างหน้า
ภาชนะท่ีใช้ในการจัดส่งนั้นถ้ามิได้ท าขึ้นตามคุณลักษณะเฉพาะแล้วต้องเลือกเฉพาะที่เหมาะสมโดยใช้
ประสบการณ์และสิ่งแวดล้อมประกอบกัน  
   4.5 การสอดกั้นหนุนรองยึดตรึง เป็นกรรมวิธีการป้องกันสิ่งอุปกรณ์ทางกายภาพ
และทางกล  เพื่อป้องกันมิให้ส่ิงอุปกรณ์ภายในหีบห่อเลื่อนไหล หรือเคลื่อนที่ได้กลับไปกลับมาเป็นการท า
ให้สิ่งอุปกรณ์ติดแน่นอยู่ภายในหีบห่อได้อย่างดี ส่วนการใช้สิ่งกันกระทบกระแทกก็เพื่อป้องกันสิ่งอุปกรณ์
ช ารุดเสียหายทางกายภาพและทางกลเมื่อมีการกระทบกระแทกหรือการสั่นสะเทือน 
   4.6  ปัญหาอันเกี่ยวกับการบรรจุหีบห่อ เหตุมูลฐานของการบรรจุหีบห่อไม่ว่าจะ
เป็นสิ่งอุปกรณ์ชนิดใดก็ตามอยู่ท่ีการให้การป้องกันอันตรายในการจัดส่งสิ่งอุปกรณ์นั้นอย่างเพียงพอหรือไม่ 
อุบัติเหตุเล็ก ๆ น้อยที่อาจเป็นความเสียหายอาจเกิดขึ้นได้ทั้งในระหว่างที่หีบห่อสิ่งอุปกรณ์ได้เดินทางออก
จากผู้ส่งไปแล้ว และอยู่ในระหว่างการด าเนินกรรมวิธีน าสิ่งอุปกรณ์เข้า  ซ่ึงเป็นการยากที่จะประเมินค่า
ของความเสียหายท่ีจะเกิดขึ้น  ซ่ึงมีทางเป็นไปได้อย่างมากมายในระหว่างการขนส่งจนกว่าหีบห่อสิ่ง
อุปกรณ์นั้นจะถึงท่ีหมายปลายทางนั้นด้วย 
   4.7  การบรรจุหีบห่อขนาดเล็กน้ าหนักเบา ๆ ขั้นแรกต้องใช้วัสดุป้องกันกระทบ
กระแทก เช่น  กระดาษฝอยหรือแผ่นโฟมสอดกั้นเสียก่อนประสิทธิผลในการใช้กระดาษย่อมหรือแผ่นโฟมส
อดกั้นและหนุนรองขึ้นอยู่กับความแข็งแรงทนทานต่อความชื้นของวัสดุนั้นในเมื่อไม่มีสิ่งปิดกั้นป้องกันให้
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วัสดุที่ใช้ภายในประเทศมักดูดซึมความชื้นได้เร็วอันเป็นเหตุให้เสียความคงทน ส่วนชนิดที่ต้านทานสภาพ
อากาศได้ย่อมมีความคงทนต่อการดูดความชื้นได้มากกว่า กระดาษฝอยหรือแผ่นโฟมนิยมใช้กันมาก ใน
การใช้สอดกั้นภายในภาชนะบรรจุที่ท าด้วยวัสดุสังเคราะห์หรือโฟมเพราะสิ่งอุปกรณ์ที่บรรจุอยู่ภายในนั้น
โดยปกติแล้วเป็นของเล็กน้ าหนักเบา และไม่จ าเป็นต้องใช้การสอดกั้นหนุนรองที่แข็งแรงกว่านี้ วัสดุที่มี
ลักษณะย่นใช้กันมากกว่าอย่างอื่น เพราะว่ากันกระทบกระแทกได้ดีกว่าและราคาถูกอย่าปล่อยให้มีช่องว่าง
ภายในต้องใช้วัสดุสอดกั้นหนุนรองเพื่อกันสิ่งอุปกรณ์เคลื่อนที่ ในกรณีนี้ถ้าใช้วัสดุเป็นชิ้นเดียวสอดกั้นหรือ
หนุนรองแล้วผนึกให้แน่นจะทนทานต่อการกระทบกระเทือนหรือความากดดันได้ทุกด้าน  
   4.8  การบรรจุหีบห่อขนาดใหญ่  สิ่งอุปกรณ์ขนาดใหญ่ต้องการความสนใจเป็น
พิเศษ เพื่อให้เชื่อได้ว่า ได้มีการให้ความคุ้มครองป้องกันสิ่งอุปกรณ์อย่างเพียงพอแล้ว สิ่งอุปกรณ์นี้ต้อง
ติดตั้งกับส่วนฐานของภาชนะบรรจุ เว้นช่องว่างไว้อย่างน้อย 1 นิ้ว ทางด้านล่าง ด้านข้าง และด้านบนสุด
ของฝาหีบห่อ และโดยปกติแล้วจะไม่ยึดตรึงสิ่งอุปกรณ์กับฝาเหล่านี้ เพราะจะท าให้ฝาโค้งงอและกดดันต่อ
ภาชนะบรรจุ 
    4.8.1  ลังไม้โปร่งส าหรับบรรจุสิ่งอุปกรณ์ขนาดใหญ่และหนักนั้น จะต้อง
มีส่วนฐานที่แข็งแรงทนทานสามารถรองรับสิ่งอุปกรณ์ได้อย่างม่ันคง โดยมีวิธียึดตรึงให้เลือกใช้อยู่หลายวิธี 
ลังไม้โปร่งที่มีไม้รองหรือกะบะรองนับว่าเป็นภาชนะบรรจุที่เหมาะสมที่จะใช้ในการนี้ 
    4.8.2  หลังจากติดตั้งยึดตรึงสิ่งอุปกรณ์ติดกับส่วนฐานของลังไม้โปร่ง
เพื่อห้องกันการเลื่อนไหลทางดิ่งแล้ว ก็ต้องมีการสอดกั้นหนุนรองเพื่อป้องกันการเลื่อนไหลทางระดับอีก
ด้วย จะต้องติดตั้งยึดตรึงสิ่งอุปกรณ์ให้ติดกับส่วนฐานของลังไม้โปร่งเท่านั้น และการสอดกั้นหนุนรองก็ต้อง
ท าให้แน่นหนาม่ันคงพอด้วย 
   4.9  การป้องกันน้ าเข้าหีบห่อ การบรรจุหีบห่อนั้นเริ่มมาตั้งแต่การพิจารณาถึงสิ่ง
อุปกรณ์ที่จะบรรจุการเลือกภาชนะบรรจุ การก าหนดการสอดกั้นหนุนรอง การใส่สิ่งกันกระทบกระแทก 
และความพร้อมของสิ่งอุปกรณ์ที่บรรจุลงในหีบห่อ ขั้นต่อไปที่จะต้องก าหนดขึ้นในเมื่อมีความจ าเป็นก็คือ 
การป้องกันน้ าเข้าในรูปของกระดาษกรุใน หรือสิ่งหุ้มห่อที่มีลักษณะเฉพาะเช่นป้องกันน้ า เพื่อป้องกันความ
เสื่อมเสีย การถนอมรักษาและการหุ้มห่อเพื่อป้องกันน้ า (มิใช่ป้องกันไอน้ า) ในการเพิ่มสิ่งป้องกันน้ าจะต้อง
ป้องกันให้ปราศจากฝุ่น ความสกปรนและวัตถุแปลกถิ่นและไม่ควรใช้สิ่งป้องกันน้ าเพิ่มขึ้นอีกในเมื่อภายใน
สิ่งหุ้มห่อนั้นได้มีสิ่งกันน้ าโดยเฉพาะแล้ว 
    4.9.1  การจะใช้สิ่งป้องกันน้ าชนิดใดโดยเฉพาะ ย่อมขึ้นอยู่กับลักษณะ
ภายนอกของภาชนะบรรจุ ความมุ่งหมายในการใช้สิ่งป้องกันน้ านั้น โดยพิจารณาจากความจ าเป็น
ดังต่อไปนี้ 
     4.9.1.1  ซองกระดาษกรุในหีบห่อและสิ่งหุ้มห่อซึ่งได้ปิดผนึก
เรียบร้อยแล้วใช้เป็นสิ่งป้องกันน้ าได้ 
     4.9.1.2  ซองกระดาษกรุในลังไม้โปร่ง และผ้าห่อหุ้มใช้ป้องกัน
น้ าได้ดี ทั้งยังท าให้มีการถ่ายเทอากาศได้สะดวกด้วย ผ้าหุ้มห่อที่ท าจากวัสดุที่ป้องกันน้ าได้จะช่วยป้องกัน
หรือ ผ่อนคลายความเสียหายที่เกิดจากพายุหรือจากน้ าหนักของสิ่งอุปกรณ์ได้ ทั้งยังไม่เป็นที่ขังน้ าอย่าใช้
ผ้าหุ้มรองส่วนฐานของลังไม้หรือปูพื้น เพราะจะท าให้การระบายอากาศเสียไปด้วย 
    4.9.2  ซองกระดาษกรุในหีบห่อจะต้องท าให้ใหญ่พอ เพราะภาชนะ
บรรจุจะเป็นตัวรองรับน้ าหนักทั้งหมดของสิ่งอุปกรณ์ไว้ การใช้ซองกระดาษกรุไม้ไผ่ และไม่บรรจุสิ่ง
อุปกรณ์ให้กับซองกระดาษกรุในจนเกินไปเสร็จแล้วพับปิดผนึกตอนบนของซองกระดาษกรุในให้เรียบร้อย 
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ถ้าเป็นหีบห่อขนาดใหญ่ให้ใช้กระดาษกันน้ าปิดทับตอนบนของซองกระดาษกรุในที่พับปิดผนึกแล้วนี้อีก
ชั้นหนึ่ง 
  5. หีบห่อเพื่อการส่งและรับสิ่งอุปกรณ์  
   5.1  หีบห่อเพ่ือการส่งและรับสิ่งอุปกรณ์ แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ 
    5.1.1  หีบห่อหมุนเวียน  เป็นหีบห่อที่จะต้องน ามาใช้ในการส่งและรับสิ่ง
อุปกรณ์ในครั้งต่อไป หน่วยรับจะต้องส่งคืนหน่วยส่งจะดัดแปลงยุบรวมแก้ไขหรือด าเนินการเพื่อการอ่ืนใดไม่ได้ 
การส่งคืนให้ส่งคืนในโอกาสที่จะต้องส่งสิ่งอุปกรณ์มายังหน่วยส่ง หากไม่มีสิ่งอุปกรณ์ที่จะส่งและมีหีบห่อ
หมุนเวียนมาก ก็ให้ด าเนินการส่งคืนหีบเปล่า  
    5.1.2  หีบห่อทั่วไป  เป็นหีบห่ออ่ืน ๆ ที่สายงานที่รับผิดชอบมิได้ก าหนดว่า
เป็นประเภทหมุนเวียนหน่วยรับมีสิทธิที่จะดัดแปลง ยุบรวมแก้ไขด าเนินการอย่างใดก็ได้  
   5.2  เป็นหน้าที่ของสายงานที่รับผิดชอบในการจัดหาหีบห่อ และก าหนดรายละเอียด
เกี่ยวกับหีบห่อในความรับผิดชอบของตน  
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,r'IJ l;Ji'ut~~m -M\11VIU1vLLft:: 1~,;1L il'IJm,.~t~~.:~~\Jn,-nivt;t~'ll1n~.:~~\JmclL;vui't~vLLa1 
v~.(J')(J') ihl1'1J1~ 1 'IJm,-i.:~ m,-1 ~Clt~fl;f'IJfl1'1J fl1'1J\J1:: nt~u vt;t~t~.:~fli'\J,-::nt~uvh .U 

11'Un11 l;Jt~t~n~1n~.:~~\Jmwvl,-t~t~~~\11vtu1v L ~t~u1l\J1.U·noum,-~t~l \Jl;J~'IJVI L 1'1J~.:~~\Jmwvl L tl'IJ'WV1'1Jvt~nJ1'U 
a'IJif1tfi'Y 1 'IJfll ;~ \Jlftt~fl,.::v:: L 1ft1vlfll;ta.:~ 'Wil.:~vli1" 

vi.(J')I!I iiil'1'1J1~1'1Jm1,;'1Lil'IJn11fl.:J~.:J~\Jmw1\Jv.:~,j1Uft11U111l~.:i~\Jn1N\11vtU1V 
~'IJVI vm 1'1J~.:~~\JmwviL tl'IJ'W V1'1Jvt~nJ1'Ua'IJif1~'Y 1 'IJfll;t \Jlflt~l'l1::v:: L 1fl1vlfll;ta.:~ 'Wi'IJi1" 

v~.(J')m ,;'1L il'IJm,-1 'IJL ~t~.:~m,-'Vi1ft1V~.:~~\Jmw vll;Ji'ut~~21m ~~flVt~l'lt~t~ mn n 

uqJoilfJ1l 1-Mft'IJi'lll1'W'V11.:J'Vl\111nt~'IJ'tl1V\1;t~LLftm\J~v'IJ 
'it~ ~ LU.i~'Wil1fll\1;tl~U.:!ri'UvtU1EI~LiiVULVh 

~.(J') n1\1'1Jfl1::L uvu\J~mit~V LLft::fli1i.:JL~V1nUn11\11vtU1EI~.:i~\Jn1N ll1V1 'IJ 
II ..j..,j 01 '"' 

n1t~ULLfti:\1'1J1'Vl'V11U~fi'Ut!U 

~.1!:1 n1\1'1Jfl LLfti:LLfl.:J.f.:~n,.,.1Jn11\1;t~L\i'1vtU1vj L ~t~\J ~um 'IJL ~tl.:ln11\11vt\hV 

~.m \J1::i'11'1Jm1\J~~nun,-1l~1V~'Vlrru;m,. LLft::m1l~1vn~m,.~LI'I-et L~mnu 
n11,;'1L il'IJm1\11vtU1V~.:~~\J n1w 

-- ----------



Q.<£ ~11~~11LLfi~L ;~;~~thvt~u~A'u'l7ty'll1 L f1il t \1m1~1~\J1v~~~tJn1w 
L~1J\'\.J~1111~L \jEJtJ fli1f~ LLfl~1atJi)~'!Jil~~U1EJL ~ilil li'IEJ~n~il~LLfi~111'1L !1 

"' "'... ... I .. "'01 .,j... "' .,j '!lil ro< ~tJty'll1 m1nil~tJty'll1 n11'111 v 1u ~1il ~u ty'll1 n 1111 Nlflfi\'1~11\J n\'111~1J1\'I 

ftUtJfl'41JY11~n11ei~ti1ft'~ ~;iliu~~tJn11~~~11'1YI~11tJn~ii~u1~ftUtJft'41JYI1~n11ft~fhft'~ ~ 
f><.Ci> rh~1JI'I1~ L \jvutJ~miilV L~EJ1ntJn11~1~U1EJ~~~'\.Jn1Wil1EJt 1Jn1iltJ LLfl~ 

re<.Q'I .;"1 L uum1t uL ~il~ m1vhe~1v~~ ~tJn1w~\~i'uil '4~ \1 ~~'~ Vill'lilil n~1 n 

'lJty;Jf1111 t \1iuftll1'W\'11~\'1~11rtil1J'!I1 v~;ilLLetm tJ~vu 
ro<.«= ti1nu~LLe~ t\1fli1LL1J~tl1 tJ1~n1um1tJi)~ LLet~L;~i'"L~mnu m1~1~\J1v 

~~~tJn1wLLn~\J1vel~rhft'~ LLfi~~~~YI1frn1i'i~rhft'~~1l~~i'uill'l'lliltJ ~flil1'1~1J~U1EJ\'1~11~i'um1ftUtJft'41J 
Y11~n11el~ti1ft'~ti11~ L f1il t \1m1~h~U1EJ~~~'\.Jn1WL ~1J \ tJll'lv~n~il~111'1L !1 

'li'il Ci>o iU'~A'u~\J1 V\'1~11 '!11J11'1nil~~u~;ilL Vi vu Lvh(u \ tJ 

Ci)0.Ci) ~11~ftilu t\1fli1LL u~1.h \1m1'1~ fll1Ufll11 m1l'i1L uun11111aY11~Lilnft11 

L~tnnum1~1~\J1v~~~tJmw 

ei>O.Q'I ~11~~11LLfi~L ;~i'I'I~U1EJt~'lJ~t'i'u'lJty'll1 L f1ilt \1m1~1~U1EJ~~~tJn1w 
L~1J\tJ~1111~L \jvtJ fli1f~ LLfl~1atJi)ufi'!lil~~U1EJL ~ilil li'IEJ~n~il~ LLfl~11l'IL !1 

(J)o.«: tumnlL~\M\J1v;fum.mMn~'Wun tJ1~ft1umwi)~nun111~hv~wru~m1 
LLet~n111~hvn~m1~LP1'1; L~mnum1l'i1L uum1t 1JL~il~m1~1~\J1v~~~tJmw 

~il1J~ Q'l 

£i1u1~il'4~~1~\J1v~~~tJmw 

'li'il Ci)Ci) i'lJ~A'uuty'll1fui'lJ ty'll1n11nil~'W e~~;m Yivu L vh ii £i1u1~il'4~t \1~1~\J1v 
~~~tJmwililn~1nU'ty;Jfll11'!1il~~\J1v t uil~11'11il~~u 

LO'W1~~uty'll1n11nil~Vty'll1n11oU1V1tJ t\1ii£i11J1~il'4~\11~U1V~~~tJn1Wililn~1n'lJty;Jfll11 
'!lil~~\J1v~1J'1 ~~i'um1ftUtJft'41J~~~tJn1W~1nnil~Uty'll1n11oU1V1tJ 

iu~~tJUty'll1~111111fll~;j~LLfl~111fllftil~ ii£i11J1~il'4~11'1Vilil~11J11JL~1J~11111fll1~il 
.. 't"' ::; ol ,..,j ..-o I ~ .,j ... .6 

~1il Ll'l111'!1il~ri~~1Jn1N\'111EJ~11J'!Iilil'411~~1~1J1El L 1Jfii111~1J~ 1'1~1J 

Ci)Ci).Ci) ~~~tJn1w1.UiuLtJ~il~ ~~~tJmwrn11 ~~~tJmw~ii;J1~ LLfl~~ui'i1u'tiil11 
1111~~iu'WLn1J ei><ro,ooo tJ1\'I 

Ci)(J).~ ~~~tJn1w ~1mil Ci)Ci).Ci) mw~1~1vL~1J~ty 1~L~1J~~'WLn1J «:o,ooo tJ1\'I 

L11J~~~tJn1wvl'llli'un11oU1VL~~il\'11~n11~1111J1~Wh~ll11~'b.JtJn;j 1~L~1J;ril~'b.iLn1J <ro,ooo tJ1\'I 



oU€1 Cill!J ~,j'~;{tJU'\J'ti1.fu LL1i~vn1;€1LVJEJtJLVh ~~ih1thm'IUtJi'I~1JVI1~n1~~~rh~~L1J~\Jl~1 
ihhu1~£1~,j'~t ~~1\1U1 EJ~~~tl mru€1£1 n~1 nu 'Y;I"PJ,€1~\1U1 EJL1J~\Jl~1,€1~ \Jl1JLL~~\1U1 EJ t ui4'uvl~~i'tJ n 1~ 
i'l'l!tJ~u~1nvlli~m~m~~~n1~~,£1~1Jlu 

fl1\1i'tJ~U'~;{tJU' '\J'ti1.fu LL1i~'"\1;£1L VI UtJLvhvi'Wii\1u1EJi'l'l!tJa~u1u~\Jl~1 ii~1u1~£1~~ 
~1\1U1EJ~~~tl n~N£1£ln~1nu'\J;I"l11 LQ'"1~\1U1 EJ 1u~\Jl~1,£1~\Jl1J 

~u-~;rtlu'\J'ti1\Jl11J1~~~\1~~LL~~1~~~a€1~ ii~11J1~€l~~~EJt~a€1~1u1u~u\Jl11J~1~1~€1 
... 'I Ill ~ tl .. ..1 .._ 0 I ~. ..1 -'/ ,6 

\1~€1 Lfl1J1,£l~fl~~ n1NVI,€1€1~1J \Jl~1\11J1U L 1Jfii~11\11J~PJ~1J 

Cill!J.Cil ~~~tln~ru1.U~uLtl~£1~ ~~~tlmnlm1~ ~~~tlmwvlii;111Jl LL~~~u~1utd£111 
~11J~~~1JWLn1J Q'lOo,ooo tJ1\'I 

<~~l!J.l!J ~~~tln~ru\Jl11JoU£1 <~~l!J.Cil n~ru~h~1EJLU1J~'Y 1~L~1J~£l~'WLnu ~o,ooo tJ1VI 
L11J~~~tJmrum~i'tJn1~'d1EJL\1~€1\'11~n1~\11~L1J~:M')1~1l11~ UJtJn~ 1~L~1J~€1~ UJ Ln1J Ciloo,ooo tJ1\'I 

'li£~ Ci)Q'l L~1n~11~1EJ~VItitJ;m~ \1;£1L~1n~11~1un~m~vhfll-et ii~11J1~£1~~1~~1\1U1u 

~~~tln~ru ~~£~~'1.u~111li'tJ~~"'£ltJ,£l~i'I1EJ~11J£1£ln~1nU''\I;I"l11 ~~il 
(J')Q'l.Ci) ~~~tlmru1oti~uLtl~£1~ ~~~tlmrum1~ ~~~tln~ruvlii;i1~J~ LL~~~u~1utd£~11 

1m'l£~~1muwu~J~111~1~,4€1\1;€1~11,€l~~~~tln~nlvi,£~~~~1~1u1u~~11~~ ~11l~~~u'WLnu boo, ooo tJ1VI 
ri1\1i'tJ~~~tlmruvlii;i11Jl \11m~L~uLnuvln1\1u~t~~~u11J£1~~ l~EJi'tJPi1il~~,r'Y"'1m~VJ\11~tJnLL~~~1u~1u1~ 

(J)Q'l.l!J ~~~tln~N\Jl11l'li£1 (J)Q'l.Cil n"iN1\1tl1m uu~'Y 1~L~1J\Jl111~1~1~£1\1;£1 ~~111 
,~~~~tln~rutJ~~LfiVIvi~1\1tl1muu~'Y t~Luu~tl\Jl11J'Ii£~ Ci)Cil.l!J \1;€1 'li£~ <lll!J.l!J LLa1LLIJin~ru 

'li€1 Cilct ~U'\J'ti1n1~VI\11~tJn ii~11J1~£1~~~~1\1U1U~~~tln~clVJntl~~LflVI £1£1n~1n 
U''\I;II'J1l~~VJnmrul~EJ'W~1n~1~L~u L1uLLIJim~~1\1U1muu~'Y ii~11J1~£l~~u1~L~1J\Jl111~1~1~£1\1;£1~~111 
,£l~~~~tln~ru~~~u'WLnu ctoo,ooo tJ1VI 

\Jl£11Jvi <t 

m~,j1L ilun~~1J15,£~£~~~~1\1U1u~~~tlmru 

'li£~ <~~ct m~.i1L ilun~~1115,£~£~~~~1\1U1EJ~~~tln~rutl~~LflVI cr: 1 ~tl~tJ~IJl11J~~L tiutJ 
n€l~~'"tJn11~1Un1~~~n1~~~~~tlmrutl~~LflVI ct vliir.~~,j'~;{tJ1muu~~U1J 

'li£1 <~~b 1~\1U1EJ,j1Lilun~~1115,£~€1~~~1\1U1U~~~tln~nl~uVI L~£l~~~tln~nlvi£~~1u 
I IIIII 0 I II 

~111J~~€ltlfii~€1~,€1~\11J1EJ 1Ji'lfl1'"i'I1Jfii1~~1\11J1EJ\Jl11J,€1 ct.Cil 

'li€1 Cilvl m~~1U~11J,€1€1~~~1\1U1EJ~~~tln~ru,€1~\1U1U 
<~~vl.<~~ \1U1U,1J1fln£~~i'£1EJ\1;m VlutJ Lvh L U1J\1U1EJL~11~1U~11J l~u~1u~1u 



Li~I'UR~11 ~ 1tJ n1~~1£J-!!1'ULLlJl"~F1~11tT'U h1~1£J-!!1'UL~cl';JtJn1~tlfitJ~L~~-!!"v1i't-!! ~ .fl1£J1 'U~~£J~L1"1yjL "v11J1~~1J 
LL~LlJLn'U m L~~'U 

-u~ (j)~ "v1tbmJ-!l~tJ'Ufl!'ll1"1l'U1~n~-!!oK'U "v1~mVi£JtJLvh;f'U1tl LU'U"v11.h£J~1£J-!l1'U ~-!!d~~1~~tJ 
~1£J-!!1'Um1J-if~ CilG"i LL~11~tlfitJ~m1J~1~tJ~-!!1Ji~1tJd 

I t 1.1 d llll:to 

Cil~.Cil LL~-!l~-!!Rru~m~1Jn1~~~tJ~1'U"llaL'Vl';J';J~-!l 

(i)~.l!' ~1£J-!l1'U"ll~~'4~..j1"v1'1.h£J 

if~ Cil~ n1~LLlJl-!l~-!!Rru~m~1Jn1~~~tJ~1'U-ifmV\';J';J~-!l 
(i)~.(i) 1~LLIJi-!l~-!!Rru~m~1Jm~~~tJ~1'U-ifmVI';J';J~-!l~'UVivll~~tJ~1£J-!l1'U 
(i)~.l!' R ru~ m~1J m~~~tJ~1'U-ifm V\';J';J~-!!tl~~ n~tJ ~1 £J -if1~1'llm~.&'UatytyTu ~~ 

mh-!!,j'~£J m 'U1£J L 1'ULLlJl"v11.i1£J1 'UlJl1-!!tl~~L 'VIP! tl1ii-if1~1'lln1~atyty1U~~1liL ~£J-!!Vl~ 1 ~LLlJl-!l~-!l-iJ1~1'lln1~~1 n11 

atyty1U~~"v1~~-u1~1'lln1~';J1n"v11-i1 £J~1'lln1~~'U~11J L U'Un~~1J m~ 1~ (j) 'U1£J 

Cil~.m 1 'IXRru~ n~~1J n1~~~tJ~1'U-if~ L V\';J';J~-!! L ~~"v11~1 £1"~ L~£J~ LL"~~1 L "v1\Jl"ll~-!l 
m~..j1-v11.i1£J 1~£J1~v;';J1~ru11m~R111J11m~~LL"~m!f1~-!!~tlmru"ll~-!lL~1"v1,j1.yl"v1~~Vl"tl~~..j11~tJntJ~~~1-!!Cln~~-!l 

~ . ~ ~ 

~11Jfl1LL 'U~~1"v1~~p)iJ~"v1~~ 1lJ 
'U 

m~~~tJ~1'UtT'U 1'1XRru~n~~1Jn1~~1Lil'Um~~~tJ~1'U~11JR111Jri1f'i'ty"ll~-!lL~~-!l 
1 'Um&L tl'U~-!!~tlmruvlii~1R1~1 -v1~m U'UL~~-!!vl L~£J1L ~~-!J';J1n m~tlfitJ~~1'llm~~'U11J 1 ~Rru~m~1J m~~1 £J-!l1'U 

~"m~~~tJ~1'UL~£J~~tl LL"~L~'U~F1111JLl1'U1'UL~~-!lyj~~tJ~1'U1~~i-!!LLlJl-!l~-!lm~1Jn1~1eH'LL'UtJ1tlntJ~1£J-!!1'U"ll~~'4~ 
..j1"v1,j1£J L ~~tJ~~n~tJm~fj';)1~ru1&t-!! n1~"1J~-!l~iicl'1'U1';)~'4ll~~ L U'Un1~L ~ £J-!l'W~ -u~ri1f'i' ty~~-!l~~mn'U1 m~ 
F1111J';J~-!!11 ~1L"v11JlLn~';J1m"v11J11~ mViL'li'U ';J1nm~VJ';)~~ "v1~~m~';J-!!hvi'11~L~£J"v11£J "v1~mtl'Um~tlfiu~"v1,j1.yl 
tJn"W~~-!!el''ULU'Um~tJ~~1J1'VlL~'UL!;\~ "v1~mn~;f'U';J1n~u~L"v1\Jl L"v1\Jl~~1a£J "v1~mn~;1'Um1J~m"Wm~1eH'-!!1'Utln~ 
"v1~~';J1nm~m~vi1"1l~-!!-il1Pin L U'U~'U ~11J~-!l~~-!!1~tl~1n!j"v1~nl1'UL~£J1ntJ tl~~L.n'Vl 'llil~ ~1R1 ..j1'U1'UR111J 

L~£J"v11£J uvl1~~tJ n1~ LL ';) mh £J LL"~tJ~~ L.fl'Vl-!ltJtJ~~1J1 ruvl~ ~"v11 ~-!l~tJ mruvl1~~tJF1111J L~£J"v11 £J11~~"v111J1';J1 n 

-!!tJtl~~1J1rutl~~ L.n'V11~ LL"~~~-!l~~~ 1 ~.a'~ L';J'U11';J~~~-!lij~~tJ~~'ll~tJ'll~ 1 eH"v1~~ 1lJ tl1"v11n~"m~~~mi1'UG'1~ 1 tJ 

1 'U'V11-!l L U'UF1111J~~ 1 'U'Vl1-!l~1ty1~1£J1 ~Rru~ n~~1Jm~~~tJ~1'U-if~ L V\';J';J~-!l LL£J nri1'U1'Un1~~~tJ~1'U(;\1 L il'UR ~ 

a1ty11Ji~1tJ 

L~ ~~~tJ~1'UL~~';J~'ULL~1 1 ~~1 £J-!l1'U~" n1~~~tJ~1'UVl~~1J~-!l LL 'UtJ ri1'U1'U 

m~~~tJ~1'U"ll~-!!Vl'lin-!!1'U~~tJ~1'U (tl1ii) G'1-!!i1-!!~Gt-!!LLIJi-!l~-!!Rru~m~1Jm~1~L~~';J§'U.n1£J1'U mo 1'U 'litJ~-!lLLIJi1'Uvl 
tJ~~ti1'Um~1J m~1~~tJ'V1~1tJfhi-!! LLlJl-!J~-!l m~1J n1~ LLlJltl1 n1~~~tJ~1'UeJ-!!1lJ L~~';J ';)~"11~~'4 f1!1~ ~i-!l LLlJl-!l~-!l 
n~~1Jn1~L ~~"1J£J1£JL 1"1~~tJ~1'UlJl~ 1 tJ1~anR~11"~ 1lJ Ln'U Cilct 1'U LLlJl~11J~~ £J~ L 1"11 'Un1~(;\1 L il'Un1~~-!l~'ULL~1 
1l1Ln'U ~o 1'U 

(i)~.~ 1 'Umru~ty"v11£J L~£J"v11£J m£J "v1~~"1l1~uty;! ~-!l~~-!lv;';J1~ru1"v11~~tJ~~'V11-!l 
"~ dj~ 1 ~"v1,j1£Jtl~u~~11J-iJ~U-!lfltJ n~~'V1~1-!l n"1L "v11J11~1 £J m~tlfitJ~ L~mn~F1111J L~£J"v11 £J LLrl L~'U~1'lln1~"v1~~ 
'Vl~'WV~'U"ll~-!l'V11-!l~1'lln1~el''UL~~-!l1J1';J1nm~m~vh"~d'J~"!l~-!!L~1"v1,j1.ylyjij~"u-!lf'i'tJ1on1.'UiJ';J~U'U 1~£J1~~1£J-!l1'U 
~11J~1£Jm~u-!l~tJUfl!'ll11 tle1-!!n~-!l-.1VltJn (~1'Uri1'11n-!!1'UVl~~ti~~1J'dfl!'Vl"v11~tJ n) 



lol' - ~ .,._. 0 I 

'UEJ ~o u. \n.J'Vi2JV.U.~U~&'I1~n1111~~11J'UEJEJ~2J!Jl~1\1'U1~ 

~o.Cil loUU.UU11~~11JIJl12JU.UU YIU.<Coo - obct (~1J1n n U.UU11~~11J'UEJEJ~ml 

,)1\1U1~) U.fl~U.1JU\1flnJ11.l,)1~ , ltlv.iEJ2JOU11~~11J;,'1~ 

~o.~ i'i~11~~11JLti!Jl12J&'I1~n11i'i~rl'1fl'~ (~1J1n 'U Y11~L;i1JLE:Jn&'111) 

~o.m t'i1L 1J111~~11Jl \1\1tl·;m,Y~~U1J(\1"1!1L!Jl~!Jl1~YI11U 

~o.<C \11.h~ti~U~11"11n11&'11J12J 11~~11JLtlf!~nEJ~,j'~~Un111'11Ufll2JL~El!Jl11~&'1EJU 
fii112J~n~EJ~ U.fl~11uiinfll112JL ~unEJu ~~i'i~-,1~~1ulti!Jl12J'!i'EJ ~o.~ 

'!i'EJ ~(j) \1flnJ11.l,)1~ , ~~EJ~u.uultiYiiEJ2JOU11~~11J'!IElEJ~ml,)1\1tJ1~ 
~(j).(j) rhil~\1;E:Jt'i1 L u1fli1il~ u,,;~i~fllru~n112Jn11&'1EJU&'I11J'!im ~ ~~;~ 

~Cil.ct 11~~11Jn11&'1ElU&'I11J'UEl~fllCIJ~n112Jn11&'1Elu'!im ~~~; ~fll112Ji'U~ IJIYI1~fl~ Lij IJl 

l'Un 1al~HI'UEJEJ~~ nEJ~,;',..u n U.fl ~ nEJ~~v.u n l~EJ~2J;;l \1 u.,)~ i~ fll N~ n 1111 m 1&'1EJU'!i'EJ L ~ ~~; ~fll112Ji'u~" 
Y11~fl~w" 

~Cil.b LE:Jn&'I11U.&'I!Jl~n11V\l~EJ2J"'11Jlloi~~~tln1N'!IEJ~~i'u~~J~"'1EJU"'!~J~1-b' 1 un1al 

~~EJ~iJ~i'U~!Jl'tiEJU"'l!JlloU \1;Ell 1Jn1N~~i'U~!Jl"'!ElU"'11JlloU'Wvu~EJ2J"'11Jll oU 1 \1\1U1~11~~11J1~~ 1 1J11f.I~11J'!IEJEJ~ml 

"' "" .ol .lop. ~Cil.~ \1flnJ11.lLLfl~/\11ElLEln&'I11El\l , YI~1L'U\l 

oUEJ ~~ n1N\1tJ1~fll1ElUfii1El~~~~tln1N~EJ~"lu&'lll1'W~~EJ~,}1\1\hmuu~~~tlmw~wu1v 
fii1EJUfii1EJ~l;,'li2J\1;EJi'u~~~tln1cl~~mh12J1~1n\1tl1v~11J~\lll1V1unEJ~~,..unL~EJ,j1Lilum11Jl12J\1U1~fll112J 
i'u~~J~"'1EJU'UEJ~\1tJ1~ L'llu vhm11u ~EJ2JU1l~ \1;El'U1Ji'i~ LU\l~ul\1\1tl1~~V2J\1;E:Ji'u~~~tln1W~~mh1LL~~1\1 
\1thm~1'UEJ~~~~tln1WYI11U ~1mlul \1\1U1f.I~V2J\1;Eli'u~~~tln1W,j1L il1Jn111Jl12J'!i'EJ (j)~ - (j)Q! nEJ1J~1ntl'U 1\1 

~~11N1,j1Lil1Jn11,)EJ\tl ~~if 
~~.(j) n-,al'!im~~~;~L~E:Jl;,'11iln11\1'\J\11f.l L~~\11f.l m~ \1;EJ 'U1~J~11'Y;I 
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~.c£.01 n111~1V~Vlti\J;n1~ Vl;iln111~1Vn~m~~Lrl~il 1~i'U~1V~1'UU~1 
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mb.I!:I.Cil L\i1l-1,j1~'ll~~~1tJ~''ntJ~11J~~~tln~cl-;i1l-1U1Vf"~1nn1~~Vi~ 
~~tJ~~~l1~111~~~1tJ~~~'ll~~l-1U1Vf"~~tl~tn~tJ~1V 

mb.I!:I.Cil.Cil U1VVll-11~iGjty1U~~ Cll - m U1V LL~1LLlJl'UU1" 

l-1U1Vf"~~ vi1l-1,j1~LtlU~1l-1,j1~1tJ~~1tJ~11J~~~tln~cl-;i1l-1U1V LL~t~'!bV\11l-1,j1~1tJ~~1tJ~11J~~~tlmru 
-;i1l-1U1V ~11Jfll111JL l-11J1t5'11l 

"' "'.,j "' .. 
'll~ mlrl l-1U1VlLL~tfll111J~tJ~"'II~tJ 

m.Cil ~,r ~~tJl-1U1 vf"~~~1tJ~~1tJ~11l~~~tl n~cl-;i1l-1u1 v L tJu~u~ ~mj' ty'll1 

l"v~~~'ll~~~1tJ~~1tJ~11l~~~tln~cl-;i1l-1U1V 
mlrl.l!:l ~1l-1,j1~1tJ~~1tJ~11l~~~tln~cl-;i1l-1U1V iil-1,j1~ u~~tJUty'll1 i'tJ~"'Il~tJ 

m~fi1LUUn1~'ll~~~1tJ~~1tJ~11J~~~tlmru-;i'1l-1\hV 
~~ mQ m~l'i1Lilum~'ll~~~1tJ~~1tJ~11l~~~tlmw-;i1l-1U1V l~LLnm~l'i1Lilum~ i'tJ ~"LLvn 

vi1l-1~n11UL~n5'11'~Vl1~U'GJ;!fll1l L~tJi'm~n LL~tti~Uii!Jl~~~~tlmwl-1~~'l!1n~~~tln~cl ~~l~i'tJ~~~~-;i1l-1U1V 
~~n~1nucy;Jfll1JLL~1 

"' "' 'll~ m~ m~~tJ 

m~.CI) i'tJ~~~tln~Nl-1~~'l11n~~~tln~cl ~~~ii£i1U1~~~Wil~i~m~ 1 ~\h~~ 1 ~LLn . ., 
~1tJ~~1tJ~11l~~~tln~w-;i1l-1U1V11U '1 
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Lil~115'1fl1'W~11Jn1~1ofi~1Utln~ ~~m1l~hV~VllitJ;n1~LL~tn~1J~1Vfi~m~~LI'I~vli'tJ~"'!I~tJ1u~~~tln~cl 
n1l-1U"L~l-1U1V~~~~~'l11n~~~tlmcl~~mh1fiut~ntJ "1tJ~~1tJ~11l~~~tlmcl-;i'1l-1U1eJ 

m~.m ~1tJ~~1tJ~11l~~~ n~w-;i1l-1U1V i'tJ~~~tln~cll-1~~'l!1n~~~tlmclVJn"'1V~1u 
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m~.<£ t~~1tJ~~1tJ~11l ·~~tln~cl-;i1l-1U1V i'tJ~~~tln~cll-1~~'l11n~~~tln~cl~11J 
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~(J)." ~~~tln·n'll \1;Vtt~1n~~~tln~rul'i1Lilum~L'IluL~v1num~vi1\urnJ1'U 
Lvni'I1~VI1~U~fll2J~~~tln~cl ~~~1f~1'1fm~v~ Lflv1fu,~U'lJ~fll2JLLtJtJ VltJ.~oo - oom-" ri1\1i'u\11l1vuu11u 
~~~tlmru\1;Vtt~1n~~~tln~w1m.U\11l1v'!!u ,,2J~n-etw~u12J 1'11uLI'I"etttl1n~~~tlmw1m.U\11l1v'!!uL~uJ,\1un 
\1;vti;2J,,,,12J2J1,,1L2J,;n 

fv <i1!1 n1,L~ui'n-et1 1~1Ji1LUtJn1,L~ui'n-et11~tlflVflli'V 

fv ~m m~ti~~!Jlv~~~tlmru\1;Vtt~1n~~~tlmru 
~m.CJl 1 ~IJi1tJfl,1tJ,12J~~~tl mru\11\1U1V 1Ji1 L ilu m,ti~~!Jlv~~~tl n~N\1;fl 

tt~1n~~~tln,ru~\11l1 vl~i'u11L vJv~Ji1L ilum,,12JV1tJ1~\1U1~ Lflv1fim,1fl16m~\1~~,,2J,;v "g:! znv1 u 
~~V~L 1fl1 b L;\vu UtJ~~LL!Jliu~IJi1tJfl,1tJ,12J~~~tl n~ru\11\1U1Vl~i'u~~~tln,ru\1;flttl1n~~~tlmru ~~;j 
\11n 11ii'I12J1,Cl1Ji1 L ilum,LL~1 Li'l~~ll1V1 tJ~~ V~L 1a1~ti'1\1Ufl 1 ~ ~U~~tJ\1U1 V~fl~~~hua~1tJ~12J~ ~~tl mru 
\11\11l1viiil1tJ1~v~~"'mv,~v~L 1a11 um~l'i1L ilum~vvn 1 tl~n WLnu b L;\vu \11n~~11ii'I12J1,Cl1Ji1L ilum~ 
LL~1Li'l~~ 1~~U~~tJ\1U1V~fl~~IJi1tJfl,1tJ'n2J~~~tln~ru\11\1U1V~1V~1tJ'Ufl'UV1V~~V~L1a11Ji1LiltJm~!Jlv~~~tlmru 
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fv ~~ V1tJ1~LtJn11ti'1\1tJfl~~Luvutlitmlvv 

~~.CJl 1 ~n12J1'!~ti'1~~ti1l~VI\11~tJn n12J~1V~VI6'tJ;n11 LLfl~n12J~1Vfl~n1~oWLI'I"et 
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~VItftJ;m, ~~fl~~IJi1tJfl,1tJ~12J~~~tln~ru\11\1U1V;fu ti'1\1tJfl~~LUVtJm,tl~u~ N 1Ji1tJfl11tJ~12J~~~tln~ru 
\l1\11l1v 1flvvfli1vLL tJ1VI1~ti~~,,2J,~L uvu~m2J'Wa1Bm~VJ\11,unti'1\1tJflLflvv~ 1a2J 
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m. ~1n~nht~11EJ~1U t~a~U1lJ\1U'lEl ~1l.!oU~ m~ •tm~~::LijtJtJn~~~~tJn ·;h~1tJm~~1\1U1tJ 
' , 
~~~\Jn'w ~.Pl. l!l<t<tej 

I!J. ilnnhEJifU\Jit'4U t~tHU11J\1U1tJi'ltJtJi'I'4UV11~m~i'l~rh~~~i'tJSl~"!l~tJi'ltJtJi'I'4UL~tJ~~.:~ 
~.:~~tJn"u~"::~1\1U1tJt~~ri\1u1tJfl,~tJfl,~~ L-du 

I!J.m n,N\1U1Elfl,~tJfl,~.:J LoUU ~u.,. \1~~ i'~tJ.U"!l~.~a. i'tJn1,i'ltJtJi'I'4UL~tJ~,.:~ 

~ui'l1u'tl~l-l i'IU.i'l1tJ i'l~. "1n n~~ i'l~tJ.~a. ~~,!u n~~ i'l~tJ.~fl. ~~LtlU\1U1tJi'ltJtJi'I'4UL~tJ~,.:~tui'l1u"!l~.:J 
"' ~Uft1U'tJ~lJ~~mh1 

I!J.I!J mru\1U1tJfl,~tJfl,~~ i'tJn1,i'IUtJi'I'4UL~tJ~,~ i'IU.tJ1~\J,tLI1VI "1n l.!VItJ./"VItJ. 

~~,!u l.!VItJ./"VItJ. ~~LtlU\1U1tJi'IUtJi'I'4UL~El~,~ i'IU. \J~tLI1VI~~n~11 
I!J.m n,N\1U1tJfl,~tJfl,~.:J i'tJm,i'ltJtJi'I'4UL~tJ~,.:~ i'1\J.m.:~tJ,::LI1VI "1n tJ"II"'. ~.:~liu tJ"II"'. 

~.:JL tlu\1U1tJi'ltJtJi'I'4U L~tJ~,.:~ i'ltJ .tJ,:: LI1VI~.:Jn~11 

I!J.ct n"'N\1U1tJfl~~tJfl,~.:J i'tJm,i'ltJtJi'I'4UL~tJ~~.:~ i'ltJ. "1nn,1J~htJ~VItitJ~m"' ~.:~,!u 
n,uehtJ~VItitJ~m, ~.:JLtlU\1U1tJi'ltJtJi'1'4UL~tJ~,.:J 

I!J.<t mru~ L tlu n1"i~1tJ~.:J~tJ mru€~ 1 Uml"1 nml.! ~1 tJ~V115tJ~n1,\1~~\1U1 tJi'IUtJi'I'41J 

V11.:Jn1,ft.:Jn1~.:JL~ntJ\1U1tJfl~~tJfl~~.:J~1l.!fl11lJ~1LtlUL,.:J~1U \1~~ml.!~ VltJi.:JnTntlumru~LPI~ ~.:J~1l.!Un~LL~1 
n,l-1 ~h EJ ~VItitJ ~ n1"i\1~~ \1U1 tJ i'ltJtJi'I'4UV11.:J m 'I ft.:! n 1~.:1 ~.:~ n~ 11 iil~'Vi 1\1U 1~ i'ltJtJ i'I'4U 1~ tJ ~, .:~ 1 ~ ntJ\1U1 El 

fl"'~tJfl"'~.:J n"'N~.:Jn~Tl"li1.:J~U~.:J'Wil~11ml-1~1El~VItitJ~n1"i\1~~\1U1Eli'IUtJi'I'41JVI1.:Jn1"'ft.:Jfi1~.:J~.:Jn~11LtlU 
\1U1tJi'ltJtJt1UU l~tJ~,.:~ t ~ntJ\1U1tJfl"i~tJfl"'~.:~ l~tJ v.:~fl.:~1 ~\1U1tJ"'1tJ.:J1u "!l~~'4Wi~1\1U1tJ~1U\1U1tJi'ltJtJi'l'4u 

vlt~m"'i'ltJtJi'I'4U~1l.!Un~ 
m. MU1Elfi1U\Jfii1U~ \1lJ1tJCl.:J \1U1tJ~t~tJn~.:J~U\1~DL VJtJtJL vh \1~~n~.:~i'~tJ~i'I"'t~u1 tJ 

~.utlu\1U1tJ1-e' ~i'tJm"'i'IUtJi'l'4u~.:~~tJmru"1n\1u1EJi'lutJi'I'4UL~EJ~"'.:J L"llu ~u."'. \1~~ i'~tJ.i'l\1.~a. Ltlu~u 
1~tJt~a.:~u11J\1U1tJ~1l-l"li~ mb "ll~.:J"'tL UtJtJn~.:~~~tJn11~1tJm"'~1\1U1EJ~.:~~tJmcl ~.Pl. l!l<t<tej 

ct. lf1EJ~1U~fi1\J.,~ t~a.:Ji'l1tJ~VIritJ~m,~i'tJSl~"!l~tJ~.:~~tJmcll~tJt-H'fli1~~ L"llu ni'l., ~6 . .,a., 

t :: ~ t~"' ~ ... U"'1EJ.:J11Jfl"i.:J\11J.:J'l \1 ~"IILQ~1ti'I1EJ.:J11JVIfl1tJflll.!i'11EJL~EJ1 
~t"' ~ ~~ ... <t. V1 \1fi.:JVI\11J.:J~~~~n~1lJ"'tLtJtJtJ.:J11Ji'I1"'tJ"i"'N 
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~ .,j ... 
1UVI mo L~~U lJ.fl. ~.Pl. <fgj 

_ ~--4 I 'f." 0 I t ...1 &I 
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~. ehiu t~a.:~th~tJ~"!l~.:~~.:~~\Jn"'cl~"!l~~'4Wi,)1\1U1EJ 
~. M~1EJLa"i~~tlmal t ~a.:~\1lJ1tJLa"!l~.:~~tJn"'ruvl'l -u~~'L ui1"~uu 
mo. 11t~m1 t~a.:J"'1tJm,~.:~~tJmcl~~a::,1tJm, ~.:~ih1fl1(~\1~~1~l-11\1U1EJa::Lvhtiu 
mm. ~1u1u 1~a.:J~1U1u~.:~~\Jn,cl~~a::"'1Eln1"' 



ml!J. 'MU'l!11l'tJ t~~~VIU1VUtJLU\J111\Jl'n'!J£J~~~~tln'inhL,~t'i1Vn1'i L'liu ~\Jl'i L11\Jl'i;n~ni'11 
... U I ._, _, _, 

Vl'i£J\Jl111~n~cutu111 L"lf\J 1'1\J Ul'l \Jl1 ~1v ,~, 

mm. 'MtlnJ1Un11i'tJ 1~~~vrfl'nJ1Un1'i1~111'!J£J~~~~tln'iN L'fitJ VltL\jEJtJ~1V'!J£J~VIU1V~1VL1u 
~Uei1UI!i£J11 W~£1~~~1 U'fi£J~;j 
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บทที่ 1 
กล่าวน า 

 1.  ความมุ่งหมาย     

  1.1   แนวสอนวชิาการซ่อมบ ารุงและการปรนนิบติับ ารุงยทุโธปกรณ์ท่ีจดัท าข้ึน
ใหม่น้ีมุ่งหมายท่ีจะใชป้ระกอบการบรรยายในหลกัสูตรการศึกษาของ รร.พธ.พธ.ทบ.ซ่ึง
สามารถใชไ้ดก้บัหลกัสูตรตามแนวทางรับราชการ เช่น หลกัสูตรชั้นนายพนั, ชั้นนายร้อย, นาย
สิบอาวโุส หลกัสูตรนกัเรียนนายสิบหรือหลกัสูตรเฉพาะหนา้ท่ีท่ีเก่ียวกบัการซ่อมบ ารุง 
นอกจากนั้นยงัใชเ้ป็นคู่มือของผูบ้งัคบับญัชานายทหารฝ่ายอ านวยการ ครู อาจารย ์ในรร.พธ.พธ.
ทบ.และเจา้หนา้ท่ีท่ีปฏิบติังานเก่ียวกบัการส่งก าลงัและซ่อมบ ารุงอีกดว้ย 
  1.2  แนวสอนเล่มน้ีเป็นเล่มหน่ึงในจ านวน 2 เล่ม ซ่ึงในเล่มน้ีจะกล่าวถึงระเบียบ
ปฏิบติัและระบบการซ่อมบ ารุง การปรนนิบติับ ารุง และการด าเนินการต่อช้ินส่วนซ่อมตามอตัรา
พิกดัและช้ินส่วนซ่อมท่ีสะสม ตามระเบียบของกองทพับกท่ีก าหนดไวโ้ดยเฉพาะ ส่วนอีกเล่ม
หน่ึงจะเป็นแนวสอนวชิาการซ่อมบ ารุงและการปรนนิบติับ ารุงยทุโธปกรณ์สาย พลาธิการ ท่ี
จ  าเป็นตอ้งแยกออกเป็น 2 เล่ม กเ็พื่อใหส้ะดวกต่อการคน้ควา้และใหมี้รูปเล่มกระทดัรัดข้ึน 

  1.3 ผูท่ี้ใชแ้นวสอนเล่มน้ีถา้เห็นวา่มีขอ้ความท่ีสมควรจะแกไ้ข หรือเสนอแนะใน
ขอ้ความน้ียงัขาดตกบกพร่อง หรือผดิพลาดไปจากระเบียบ ค าสั่งท่ีก  าหนดไว ้ กรุณาให้
ขอ้เสนอแนะท่ีควรแกไ้ขเพิ่มเติมไปยงั กองการศึกษา รร.พธ.พธ.ทบ. ถนนประชาราษฎร์สาย 2 
แขวงบางซ่ือ เขตบางซ่ือ กทม.10800 โดยตรงดว้ย 
 2.  ขอบเขตของแนวการสอน 

       2.1  แนวสอนเล่มน้ีเป็นแนวสอนท่ีไดเ้รียบเรียงข้ึนจากแนวสอนเล่มเดิม แต่ไดม้า
จดัรูปเล่มและเรียบเรียงเสียใหม่ใหมี้บทมีตอนและสารบญั ใหง่้ายต่อการตรวจคน้ยิง่ข้ึน 

       2.2  หลกัฐานอา้งอิงท่ีใชใ้นการเรียบเรียงแนวสอนเล่มน้ีไดแ้ก่ 
         2.2.1  ระเบียบกองทพับกวา่ดว้ยการซ่อมบ ารุงยทุโธปกรณ์ พ.ศ.2524 ลง 
22เม.ย.2524 
       2.3  ค  าสั่ง ค  าแนะน าและคู่มือทางเทคนิคต่าง ๆ ท่ีสายยทุธบริการใชเ้ป็น
หลกัฐานในการซ่อมบ ารุงและปรนนิบติับ ารุง 

2.4ระเบียบกองทพับกวา่ดว้ยช้ินส่วนซ่อมตามอตัราพิกดัและช้ินส่วนซ่อมท่ี 

สะสมพ.ศ.2512 ลง 9 มิ.ย.12 
 

 



 2 

บทที่ 2 
ตอนที่ 1 

 ค าจ ากดัความ 

       ค าจ  ากดัความในแนวสอนน้ีใชข้อ้ความตามระเบียบกองทพับกวา่ดว้ยการซ่อม
บ ารุงยทุโธปกรณ์ พ.ศ.2524 ลงวนัท่ี 22 เมษายน 2524 

  1.ยุทโธปกรณ์( Equipment )  หมายถึงส่ิงอุปกรณ์ ท่ีจดัประจ าบุคคลหรือ
ประจ าหน่วยตามท่ีก าหนดไวใ้นอตัราการจดัและยทุโธปกรณ์ ( อจย. ) ตามอตัราส่ิงอุปกรณ์ 

( อสอ. ) หรือตามอตัราอ่ืนใด และหมายรวมถึงส่ิงอุปกรณ์ประเภท 4 ส่ิงอุปกรณ์ในการพฒันา
และส่ิงอุปกรณ์ในความรับผดิชอบของคลงัสายยทุธบริการดว้ย เวน้เคร่ืองบิน 

  2.การซ่อมบ ารุง  ( Maintenance )  หมายถึง การกระท าใด ๆ ท่ีมุ่งหมายจะ
รักษายทุโธปกรณ์ต่าง ๆ ใหอ้ยูใ่นสภาพท่ีใชก้ารได ้ หรือมุ่งหมายทีจะท าใหย้ทุโธปกรณ์ท่ีช ารุด
กลบัคืนมาอยูใ่นสภาพท่ีใชก้ารได ้ และใหห้มายรวมถึงการตรวจสภาพ การทดสอบ การบริการ 
การซ่อมแก ้การซ่อมใหญ่ การซ่อมสร้าง การดดัแปลง และการซ่อมคืนสภาพ 

  3.การตรวจสภาพ  (Inspection)  หมายถึงการพิจารณาถึงสภาพการใชง้าน
ไดข้องยทุโธปกรณ์ โดยการเปรียบเทียบคุณลกัษณะทางฟิสิคส์ ทางเคมี ทางจกัรกล และทาง 
ไฟฟ้า ตามมาตรฐานท่ีไดก้  าหนดไว ้
  4.การทดสอบ(Test)หมายถึงการพิสูจนท์ราบสภาพการใชก้ารไดข้อง
ยทุโธปกรณ์และการคน้หาขอ้บกพร่องทางไฟฟ้า ทางเคมี ทางจกัรกล โดยการใชเ้คร่ืองมือหรือ
วธีิการทดสอบต่าง ๆ  
  5.การบริการ  (Service)หมายถึง การท าความสะอาด การดูแลรักษา การประจุ
ไฟฟ้า การเติมน ้ามนัเช้ือเพลิง น ้ามนัหล่อล่ืน การเติมสารระบบความเยน็ และการเติมลม การ
เติมก๊าซ นอกจากนั้น ยงัหมายรวมถึงความตอ้งการบริการพิเศษต่าง ๆ ท่ีอาจก าหนดข้ึนตาม
ความจ าเป็น เช่น การพ่นสี การหล่อล่ืน ฯลฯ เป็นตน้ 

  6.การซ่อมแก้  (Repair) หมายถึงการซ่อมยทุโธปกรณ์ช ารุดใหใ้ชก้ารไดแ้ละ
หมายรวมถึง การปรับ การถอดเปล่ียน การเช่ือม การย  ้า และการท าใหแ้ขง็แรง 
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  7.การซ่อมใหญ่(Overhaul)หมายถึง การซ่อมยทุโธปกรณ์ท่ีช ารุดใหใ้ชก้าร
ไดอ้ยา่งสมบูรณ์ โดยก าหนดมาตรฐานการซ่อมบ ารุงไวเ้ป็นเอกสารโดยเฉพาะ การซ่อมใหญ่
อาจกระท าใหส้ าเร็จไดโ้ดยการแยกส่วนประกอบ การตรวจสภาพส่วนประกอบ การประกอบ
ส่วนประกอบยอ่ยและช้ินส่วนต่างๆ ทั้งน้ีจะตอ้งมีการตรวจสภาพและทดสอบการปฏิบติัการ
ประกอบดว้ย 
  8.การซ่อมสร้าง  (Rebuild)  หมายถึงการซ่อมยทุโธปกรณ์ท่ีช ารุดใหก้ลบัคืน
สู่สภาพมาตรฐานอนัใกลเ้คียงกบัสภาพเดิม หรือเหมือนของใหม่ ทั้งในรูปร่าง คุณสมบติัในการ
ท างานและอายขุองการใชง้าน การซ่อมสร้างอาจกระท าใหส้ าเร็จไดโ้ดยการถอดช้ินส่วนของ
ยทุโธปกรณ์นั้นออก เพื่อน าไปตรวจสภาพช้ินส่วนและส่วนประกอบและท าการซ่อมแกห้รือ
เปล่ียนช้ินส่วนประกอบท่ีช ารุด หรือใชก้ารไม่ได ้แลว้น ามาประกอบเป็นยทุโธปกรณ์ข้ึนต่อไป 

  9.การดัดแปลงแก้ไข  (Modification)  หมายถึง การเปล่ียนแปลง
ยทุโธปกรณ์ตามค าสั่งการดดัแปลง การดดัแปลงน้ีตอ้งไม่เปล่ียนลกัษณะมูลฐานเดิมของ
ยทุโธปกรณ์ เพียงแต่เพื่อเปล่ียนภารกิจหรือความสามารถในการท างานและเพิ่มความปลอดภยั
แก่ผูใ้ช ้และเพื่อผลท่ีตอ้งการตามแบบท่ีก าหนดใหเ้ปล่ียนแปลงนั้น 

  10.การซ่อมคนืสภาพ(Reclamation)หมายถึงการด าเนินกรรมวธีิซ่อม
ยทุโธปกรณ์ท่ีใชก้ารไม่ได ้ เลิกใช ้ ละท้ิง หรือเสียหายแลว้ใหใ้ชป้ระโยชนไ์ด ้ หรือซ่อมช้ินส่วน 
ส่วนประกอบ หรือองคป์ระกอบของยทุโธปกรณ์เหล่านั้น ใหใ้ชป้ระโยชนไ์ด ้ และน ากลบัคืน
สายส่งก าลงัต่อไป 

  11.การปรนนิบัติบ ารุง  (Preventive Maintenance)  หมายถึงการดูแล
และการใหบ้ริการโดยเจา้หนา้ท่ี เพื่อมุ่งประสงคท่ี์จะรักษายทุโธปกรณ์และเคร่ืองมือเคร่ืองใชใ้ห้
อยูใ่นสภาพท่ีใชก้ารไดดี้ โดยจดัใหมี้ระบบการตรวจสภาพ การตรวจคน้ และการแกไ้ข
ขอ้บกพร่องก่อนท่ีจะเกิดข้ึน หรือท่ีจะช ารุดมากข้ึน 

  12.ถอดปรน  (Cannibalization)  หมายถึง การถอดช้ินส่วนและ
ส่วนประกอบตามท่ีไดรั้บอนุมติัจากยทุโธปกรณ์ครบชุด หรือองคป์ระกอบท่ีเก่ียวขอ้ง ซ่ึง
สามารถซ่อมไดแ้ต่ไม่คุม้ค่าหรือท่ีจ  าหน่ายแลว้ เพื่อน าไปใชป้ระโยชนใ์หแ้ก่ยทุโธปกรณ์อ่ืน 

  13.ยุบรวม(Cannibalize)หมายถึงการถอดช้ินส่วนใชก้ารไดจ้าก
ยทุโธปกรณ์หน่ึงไปประกอบกบัอีกยทุโธปกรณ์หน่ึง 
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ตอนที ่2 
การแบ่งประเภทของการซ่อมบ ารุง 

 1.ประเภทของการซ่อมบ ารุง  ใหแ้บ่งการซ่อมบ ารุงออกเป็น 4 ประเภท ดงัน้ี.- 
  1.1 การซ่อมบ ารุงระดบัหน่วย  (Organization Maintenance) 

  1.2การซ่อมบ ารุงสนบัสนุนโดยตรง  (Direct Support Maintenance) 

  1.3การซ่อมบ ารุงสนบัสนุนทัว่ไป  (General Support Maintenance)  

  1.4การซ่อมบ ารุงระดบัคลงั  (Depot Maintenance) 

 2.การซ่อมบ ารุงระดับหน่วย  คือ การซ่อมบ ารุงยทุโธปกรณ์ท่ีอยูใ่นความครอบครอง
ของหน่วยท่ีใชย้ทุโธปกรณ์นั้น โดยผูใ้ชห้รือพลประจ ายทุโธปกรณ์และช่างซ่อมของหน่วย การ
ซ่อมบ ารุงประเภทน้ีประกอบดว้ย การตรวจสภาพ การท าความสะอาด การบริการ การรักษา การ
หล่อล่ืน การปรับตามความจ าเป็น การเปล่ียนช้ินส่วนซ่อมเลก็ ๆ นอ้ย ๆ การซ่อมบ ารุงระดบั
หน่วยจะกระท าอยา่งจ ากดัตามคู่มือหรือค าสั่งหรือผงัการซ่อมบ ารุง(Maintenance 

Allocation Chart) ท่ีอนุญาตใหก้ระท าไดใ้นระดบัน้ี 

 3.การซ่อมบ ารุงสนับสนุนโดยตรง  คือ การซ่อมบ ารุงท่ีอนุมติัใหก้ระท าต่อยทุโธปกรณ์
ท่ีอยูใ่นความรับผดิชอบการซ่อมบ ารุงของหน่วยสนบัสนุนโดยตรง ซ่ึงเป็นหน่วยท่ีก าหนดข้ึน
ตามอตัราการจดั และยทุโธปกรณ์ (อจย.) หรืออตัราเฉพาะกิจ (อฉก.) และบ่งถึงภารกิจการซ่อม
บ ารุงดงักล่าวไวก้ารซ่อมบ ารุงสนบัสนุนโดยตรง เป็นการซ่อมแกอ้ยา่งจ ากดัต่อยทุโธปกรณ์ครบ
ชุดหรือซ่อมแกส่้วนประกอบท่ีใชง้านไม่ได ้ เพื่อสนบัสนุนหน่วยใช ้ ประกอบดว้ยการซ่อมและ
การเปล่ียนส่วนท่ีใชง้านไม่ไดร้วมทั้งการซ่อมและการเปล่ียนส่วนประกอบยอ่ย 
(Subassemblies) และส่วนประกอบธรรมดา (Assemblies) 

 4.การซ่อมบ ารุงสนับสนุนทัว่ไป คือ การซ่อมแกย้ทุโธปกรณ์ท่ีใชง้านไม่ไดท่ี้เกินขีด
ความสามารถของการซ่อมบ ารุงสนบัสนุนโดยตรง เพื่อส่งกลบัเขา้สายการส่งก าลงัหรือเพื่อ
สนบัสนุนการแลกเปล่ียน (Direct Exchange) รวมทั้งท าการซ่อมส่วนประกอบใหญ่และ
ส่วนประกอบยอ่ย เพื่อส่งเขา้สายการส่งก าลงั 
 5.การซ่อมบ ารุงระดับคลงั คือการซ่อมบ ารุงโดยหน่วยซ่อมขั้นคลงัของกรมฝ่ายยทุธ
บริการ ซ่ึงจะท าการซ่อมใหญ่ยทุโธปกรณ์ท่ีใชง้านไม่ไดใ้หก้ลบัคืนอยูใ่นสภาพท่ีใชง้านไดอ้ยา่ง
สมบูรณ์ตามคู่มือทางเทคนิค หรือท าการซ่อมสร้างยทุโธปกรณ์ใหอ้ยูใ่นสภาพเหมือนของใหม่ 
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บทที่ 3 
หน้าที่และความรับผดิชอบในการซ่อมบ ารุง 

 

 1 การซ่อมบ ารุงระดับหน่วย    เป็นความรับผดิชอบของผู้บังคบัหน่วยใช้ยุทโธปกรณ์น้ัน
จะต้องจัดให้มกีารด าเนินการดังนี.้- 

  1.1 ท าการปรนนิบติับ ารุงยทุโธปกรณ์ตามคู่มือการปรนนิบติับ ารุง หรือค าสั่งการ
หล่อล่ืนส าหรับยทุโธปกรณ์ชนิดนั้นโดยเคร่งครัด 
  1.2 ท าการซ่อมบ ารุงระดบัหน่วยตามท่ีก าหนดไวใ้นคู่มือทางเทคนิคหรือตามท่ี
สายยทุธบริการก าหนดใหก้ระท า 
  1.3 ถา้ยทุโธปกรณ์ช ารุดหรือจ าเป็นตอ้งปรนนิบติับ ารุงเกินกวา่ท่ีก าหนดไว ้ ให้
ส่งไปรับการซ่อมหรือรับการปรนนิบติับ ารุงท่ีหน่วยสนบัสนุนโดยตรง 
  1.4 ก่อนส่งยทุโธปกรณ์ไปด าเนินการ ใหห้น่วยใชแ้จง้ใหห้น่วยสนบัสนุน
โดยตรงทราบก่อน เม่ือไดรั้บแจง้ใหส่้งยทุโธปกรณ์ไปท าการซ่อมแลว้จึงจดัส่งไป 

                  ในกรณีท่ีหน่วยสนบัสนุนโดยตรงสามารถส่งชุดซ่อมมาซ่อมยงัหน่วยใชไ้ด ้ กอ็าจจะ
ส่งชุดซ่อมมาท าการซ่อมให ้ ทั้งน้ีหน่วยสนบัสนุนโดยตรงจะตอ้งพิจารณาถึงการประหยดัและ
สถานการณ์ดว้ย 

  1.5 ก่อนส่งยทุโธปกรณ์ไปซ่อมท่ีหน่วยสนบัสนุนโดยตรงหน่วยใชจ้ะตอ้งท าการ
ปรนนิบติับ ารุง และท าการซ่อมบ ารุงในขั้นตน้ของตนใหเ้รียบร้อยก่อน 

  1.6 ช้ินส่วนซ่อมตามอตัราพิกดั เม่ือใชไ้ปแลว้ใหท้ าการเบิกทดแทนไปยงัหน่วย
สนบัสนุนโดยตรงทนัที การเบิกใหป้ฏิบติัตามระเบียบกองทพับก วา่ดว้ยการส่งก าลงัส่ิงอุปกรณ์
ประเภท 2 และ 4 
  1.7 การส่งยทุโธปกรณ์ไปซ่อม ใหป้ฏิบติัตามระเบียบกองทพับก วา่ดว้ยการรับ-
ส่ง ส่ิงอุปกรณ์ พ.ศ.2500 
  1.8 ในการซ่อมบ ารุงหรือการปรนนิบติับ ารุงระดบัหน่วย พลประจ ายทุโธปกรณ์
มีหนา้ท่ีช่วยเหลือช่างซ่อมของหน่วย 
  1.9  ขอบเขตของการซ่อมบ ารุง ใหป้ฏิบติัตามคู่มือ ค  าสั่งหรือระเบียบท่ีก าหนด
ไวเ้ป็นรายยทุโธปกรณ์ 
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 2 การซ่อมบ ารุงสนับสนุนโดยตรง  ผู้บังคบัหน่วยซ่อมบ ารุงสนับสนุนโดยตรงมหีน้าที่
รับผดิชอบการซ่อมบ ารุงยุทโธปกรณ์ทีส่่งมาซ่อมยงัหน่วยของตน และมหีน้าทีรั่บผดิชอบใน
การส่งก าลงัช้ินส่วนซ่อม หน่วยซ่อมบ ารุงสนับสนุนโดยตรงต้องให้การสนับสนุนโดยใกล้ชิดต่อ
หน่วยใช้ ดังนี.้- 

  2.1  ท าการซ่อมยทุโธปกรณ์ท่ีหน่วยใช ้และท่ีอยูใ่นความรับผดิชอบส่งมาซ่อม 

  2.2 พิจารณาจดัชุดซ่อมเคล่ือนท่ีไปท าการซ่อม ณ ท่ีตั้งหน่วยใช ้ถา้สามารถท าได้
และประหยดักวา่การใหห้น่วยใชส่้งยทุโธปกรณ์มาซ่อมท่ีหน่วยสนบัสนุนโดยตรง หรือท าการ
ซ่อมโดยการแลกเปล่ียนโดยตรง 
  2.3 ใหค้วามช่วยเหลือทางเทคนิคแก่หน่วยใช ้ เพื่อลดขอ้ขดัขอ้งและท าให้
เคร่ืองมือปฏิบติังานไดดี้ข้ึน 

  2.4 ช่วยเหลือหน่วยใชใ้นการหาสาเหตุขอ้ขดัขอ้งของยทุโธปกรณ์ 

  2.5  ท าการกูซ่้อมยทุโธปกรณ์ของหน่วยใช ้เม่ือไดรั้บการร้องขอ 
  2.6  ท าการซ่อมแบบยบุรวม เม่ือจ าเป็นและไดรั้บอนุมติัแลว้ 
  2.7  สนบัสนุนช้ินส่วนซ่อมตามอตัราพิกดัและช้ินส่วนซ่อมตามความตอ้งการ
ใหแ้ก่หน่วยใช ้

  2.8 ยทุโธปกรณ์ท่ีซ่อมเสร็จแลว้ ใหส่้งกลบัคืนหน่วยใช ้การส่งคืนใหป้ฏิบติัตาม
ระเบียบกองทพับก วา่ดว้ยการรับ - ส่งส่ิงอุปกรณ์ พ.ศ.2500 หรือส่งไปเป็นส่ิงอุปกรณ์ส ารอง
การซ่อม (Maintenance Float)  ในกรณีท่ีไดท้  าการซ่อมโดยการแลกเปล่ียนกบัหน่วยใช ้

  2.9 รักษาระดบัการสะสมช้ินส่วนซ่อมตามท่ีไดรั้บอนุมติั (ASL) Authorized 

Stockage List 

  2.10 ขอบเขตการซ่อมบ ารุง ใหป้ฏิบติัตามคู่มือ ระเบียบ หรือค าสั่งท่ีก  าหนดไว้
เป็นรายยทุโธปกรณ์ (Direct Support  Unit List) 

 3   การซ่อมบ ารุงระดับหน่วยสนับสนุนทัว่ไป  ผู้บังคบัหน่วยซ่อมบ ารุงสนับสนุนทัว่ไป
มหีน้าทีรั่บผดิชอบในการสนับสนุนหน่วยซ่อมบ ารุงสนับสนุนโดยตรงในเขตพืน้ทีท่ีรั่บผดิชอบ 
ขอบเขตหน้าทีข่องหน่วยซ่อมบ ารุงสนับสนุนทัว่ไป มดีังนี.้- 

  3.1 รับยทุโธปกรณ์เพื่อท าการซ่อมหรือท าการซ่อมใหญ่จากหน่วยซ่อมบ ารุง
สนบัสนุนโดยตรงจากต าบลรวบรวม หน่วยส่งก าลงัและหน่วยอ่ืน ๆ ท่ีมีความรับผดิชอบในการ
ซ่อมบ ารุง 
  3.2  ท าการซ่อมใหญ่ 

  3.3  ส่งยทุโธปกรณ์ท่ีซ่อมเสร็จแลว้เขา้สายการส่งก าลงั 
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          4   การซ่อมบ ารุงระดับคลงั ด าเนินการซ่อมโดยหน่วยทีม่หีน้าทีต่ามอตัราการจัดให้ท า
การซ่อมบ ารุงระดับคลงั โดยกรมฝ่ายยุทธบริการหรือกรมฝ่ายกจิการพเิศษน้ัน เป็นผู้รับผดิชอบ
การซ่อมบ ารุงระดับคลงั ให้ด าเนินการดังนี.้- 

  4.1 กรมฝ่ายยทุธบริการเป็นผูพ้ิจารณาวา่ยทุโธปกรณ์ใดท่ีอยูใ่นความรับผดิชอบ
ของตนจะมีการซ่อมระดบัคลงั 
  4.2 ท าการซ่อมบ ารุงยทุโธปกรณ์ใหไ้ดม้าตรฐานตามท่ีก าหนดไวใ้นคู่มือประจ า
ยทุโธปกรณ์นั้น หรือตามคู่มือของบริษทัผูผ้ลิต 
  4.3 กรมฝ่ายยทุธบริการรับผดิชอบ พิจารณาก าหนดแนวความคิดในการซ่อม
บ ารุงระดบัคลงั เม่ือไดแ้จกจ่ายยทุโธปกรณ์นั้นใหห้น่วยใช ้ โดยก าหนดวา่จะตอ้งท าการซ่อม
บ ารุงระดบัคลงัเม่ือใด 

  4.4 ยทุโธปกรณ์ท่ีจะน ามาซ่อมประเภทน้ี ค่าซ่อมไม่ควรเกิน 65 % ของราคา
จดัหาใหม่ 

  4.5 กรมฝ่ายยทุธบริการรับผดิชอบการวางแผนในรายละเอียด ไดแ้ก่จ  านวน
ยทุโธปกรณ์ท่ีจะเขา้รับการซ่อม ความตอ้งการช้ินส่วนซ่อม ตลอดจนแผนการซ่อม โดยตอ้ง
จดัท าใหแ้ลว้เสร็จก่อนก าหนดการซ่อมไม่นอ้ยกวา่ 3 ปี และใหเ้สนอความตอ้งการในการซ่อม
เขา้รับการจดัสรรงบประมาณล่วงหนา้ 3 ปี 

  4.6 เม่ือซ่อมเสร็จแลว้ใหส่้งข้ึนบญัชีคุมของกรมฝ่ายยทุธบริการ เพื่อการแจกจ่าย
ใหม่ 

         5   กรมฝ่ายยุทธบริการและกรมฝ่ายกจิการพเิศษ ทีรั่บผดิชอบส่ิงอปุกรณ์ตามระเบียบ
กองทพับก ว่าด้วยความรับผดิชอบในส่ิงอปุกรณ์ พ.ศ.2535 มหีน้าทีแ่ละความรับผดิชอบในการ
ซ่อมบ ารุงดังนี.้ 

  5.1 ก าหนดหลกัการและค าสั่ง หรือค าแนะน าทางเทคนิค ไดแ้ก่ 
   5.1.1 แผนผงัการแบ่งมอบการซ่อมบ ารุงระดบัต่าง ๆ (Maintenance 

Allocattion Chart) 

   5.1.2 คู่มือการใชย้ทุโธปกรณ์ 

   5.1.3 คู่มือทางเทคนิค 
   5.1.4 ค าสั่งการหล่อล่ืน 

   5.1.5 ค าสั่งการดดัแปลงยทุโธปกรณ์ 

   5.1.6 ค าแนะน าทางเทคนิคเก่ียวกบัคุณลกัษณะและการใชเ้คร่ืองมือ
เคร่ืองทดสอบและเคร่ืองอุปกรณ์ 
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   5.1.7 ค าแนะน าเก่ียวกบัเทคนิคของการซ่อมบ ารุง วธีิด าเนินการและ
การวางผงัโรงงานซ่อม 

   5.1.8 บญัชีรายช่ือช้ินส่วนซ่อมท่ีใชใ้นการซ่อมบ ารุงทุกประเภท 

  5.2 ตรวจสอบทางเทคนิคเก่ียวกบัการซ่อมบ ารุงยทุโธปกรณ์ของหน่วยต่าง ๆ  
  5.3 ใหค้วามช่วยเหลือและค าแนะน าแก่ผูบ้งัคบัหน่วยทหารในเร่ืองท่ีเก่ียวกบัการ
ซ่อมบ ารุงระดบัหน่วย การซ่อมบ ารุงสนบัสนุนโดยตรง และการซ่อมบ ารุงสนบัสนุนทัว่ไป 

  5.4 ท าการตรวจการซ่อมบ ารุงใหเ้ป็นไปตามระเบียบการซ่อมบ ารุงก าหนดไว ้
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โครงสร้างของการซ่อมบ ารุงของ ทบ.โดยสังเขป 

ประเภทการซ่อมบ ารุง ขอบเขตของงาน 

การซ่อมบ ารุงระดับหน่วย 
    ใครท า    :   หน่วยใช ้

    ท าอะไร  :   ตรวจ,ท าความสะอาดบริการ 
                    อดัฉีด,ป้องกนั,หล่อล่ืน, 

                    ปรับและเปล่ียนช้ินส่วนท่ีไม่ 

                    ส าคญั เช่น หวัเทียนหรือ 
                    หลอดวทิย ุ

งานทีป่ฏบัิติโดยผู้ใช้ส่ิงอปุกรณ์ 

   - ปฏิบติัโดยเจา้หนา้ท่ีหรือพลประจ าท่ีใชส่ิ้ง 
     อุปกรณ์ 

   - เป็นหวัใจของการปรนนิบติับ ารุง และเป็น 

     ส่วนส าคญัในระบบซ่อมบ ารุงของ ทบ.ทั้ง 
     ระบบ 

   - จะตอ้งเป็นระเบียบและเป็นระบบ 

   - เม่ือปรากฏวา่จะมีส่ิงใดผดิปกติ ผูใ้ชส่ิ้ง 
     อุปกรณ์จะตอ้งแจง้ช่างประจ าหน่วย 
งานทีป่ฏบิัติโดยช่างประจ าหน่วย 
   - เป็นงานท่ีตอ้งใชค้วามรู้ความช านาญบา้ง 
     และตอ้งปฏิบติัโดยช่างประจ าหน่วยท่ีได ้
     รับการฝึกมาแลว้ 
   - ตอ้งใชเ้คร่ืองมือ เคร่ืองทดสอบ และช้ิน 

     ส่วนซ่อม 

   - เป็นงานท่ีเก่ียวกบัการทดสอบและ 
     พิจารณาหาส่ิงท่ีช ารุด เปล่ียนช้ินส่วนและ 
     ชุดประกอบยอ่ยท่ีไม่ค่อยส าคญันกั และ 
     ท าการตรวจและท าการหล่อล่ืนตามระยะ 
     เวลา ซ่ึงเป็นคร้ังท่ีสองท่ีส าคญัของการ 
     ปรนนิบติับ ารุง 
   - ช่างแต่ละคนจะใชว้ธีิปรนนิบติับ ารุงเช่น 

     เดียวกบัผูใ้ชส่ิ้งอุปกรณ์ปฏิบติั 
 

 



 10 

บทที่ 4 
หลกัการซ่อมบ ารุง 

 

        1 หลกัการซ่อมบ ารุงโดยทัว่ ๆ ไป 

  1.1. การซ่อมบ ารุงจะตอ้งปฏิบติัตามคู่มือท่ี กรมฝ่ายยทุธบริการหรือกรมฝ่าย
กิจการพิเศษท่ีรับผดิชอบไดจ้ดัพิมพข้ึ์น หรือจดัหามาแจกจ่าย โดยใหท้ าการซ่อมบ ารุงไดไ้ม่เกิน
ท่ีก าหนดไวแ้ละใหส้อดคลอ้งกบัสถานการณ์ทางการยทุธ 
  1.2 การซ่อมแกต้อ้งพยายามกระท าณท่ีซ่ึงยทุโธปกรณ์นั้นตั้งอยูเ่พื่อให้
ยทุโธปกรณ์นั้นกลบัใชง้านไดโ้ดยเร็ว 
  1.3 ยทุโธปกรณ์ท่ีช ารุดเกินขีดความสามารถของหน่วยท่ีจะท าการซ่อมบ ารุง
ใหส่้งซ่อมท่ีหน่วยซ่อมบ ารุงประเภทสูงกวา่ หรือขอใหห้น่วยซ่อมบ ารุงท่ีสูงกวา่มาท าการ 
ซ่อมให ้

  1.4 หา้มท าการซ่อมแบบยบุรวม  (สับเปล่ียน) เวน้แต่ 
   1.4.1 ไดรั้บอนุมติัจากผูมี้อ  านาจใหก้ระท าหรือ 

   1.4.2 ในกรณีฉุกเฉินและสถานการณ์ทางยทุธวธีิบงัคบัซ่ึง ไม่สามารถ
จะติดต่อกบัหน่วยท่ีมีหนา้ท่ีสนบัสนุนไดร้วดเร็วทนัเหตุการณ์ แต่ตอ้งรายงานใหผู้มี้อ  านาจให้
กระท าไดท้ราบโดยผา่นหน่วยสนบัสนุนในโอกาสแรกท่ีสามารถท าได ้

       2    ความไม่เหมาะสมของระบบการซ่อมบ ารุง 
  2.1 การซ่อมบ ารุงโดยวธีิยบุรวมจะกระท าไดเ้ฉพาะหน่วยซ่อมบ ารุงประจ าท่ีหรือ
ไดรั้บอนุมติัจาก หน.สายยทุธบริการหรือผูมี้อ  านาจ ถา้กระท าโดยหน่วยอ่ืนใด ยอ่มเป็นส่ิงบอก
เหตุแสดงถึงความบกพร่องต่อการด าเนินงานการซ่อมบ ารุงท่ีไม่เหมาะสม ตลอดจนความ
บกพร่องดา้นความรับผดิชอบในสายการบงัคบับญัชาของหน่วยใช ้ หรือแสดงถึงความบกพร่อง
ท่ีหน่วยซ่อมบ ารุงไม่ใหก้ารสนบัสนุนเท่าท่ีควร 
  22 การซ่อมบ ารุงเกินขั้น  มกัปรากฏเสมอ ช่างซ่อมของหน่วยพยายามจะแสดง
ความสามารถของตนดว้ยการซ่อมเกินขั้น การปฏิบติัเช่นน้ีนบัวา่เป็นความผดิอยา่งยิง่ เพราะ
ปกติการจดัเคร่ืองมือเคร่ืองใชส่ิ้งอุปกรณ์และช้ินส่วนอะไหล่ท่ีใชใ้นการซ่อมนั้น ไดก้  าหนดไว้
เป็นอตัราแน่นอนโดยพิจารณาถึงเจา้หนา้ท่ีผูช้  านาญการซ่อมเคร่ืองมือเคร่ืองอะไหล่เวลาในการ
ซ่อม และสถานการณ์ทางยทุธวธีิใหก้บัหน่วยซ่อมท่ีรับผดิชอบแลว้ 
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2.3 การสะสมช้ินส่วนซ่อม  หน่วยใชม้กัจะสะสมช้ินส่วนซ่อมต่าง ๆ เกินอตัราท่ี 

ก าหนดจึงเกิดปัญหาในการเกบ็รักษา การบญัชี และการขนส่งเม่ือมีการเคล่ือนยา้ยยอ่ยบ่อย ๆจะ
ท าใหช้ิ้นส่วนอะไหล่ต่าง ๆ เหล่านั้นปะปนกนัจนสับสน จนจ าช่ือไม่ได ้ และจะกลายเป็น
ช้ินส่วนซ่อมท่ีไร้ค่า จึงท าใหก้ระทบกระเทือนต่อระบบการซ่อมบ ารุงประการหน่ึง  

2.4มียทุโธปกรณ์มากเกินไป  แต่ขาดเจา้หนา้ท่ีประจ ายทุโธปกรณ์ ช่างซ่อม 

เคร่ืองมือเคร่ืองใชช้ิ้นส่วนซ่อม ท่ีจะใชแ้ก่ยทุโธปกรณ์ท่ีมีเกินอตัราจะท าใหย้ทุโธปกรณ์นั้น
เกิดการช ารุดและเส่ือมสภาพเพราะขาดการปรนนิบติับ ารุงและการซ่อมบ ารุงท่ีเหมาะสม 

  2.5 ละเลยการซ่อมบ ารุงเป็นประจ าท าใหย้ทุโธปกรณ์เกิดช ารุดใชก้ารไม่ได ้
เม่ือจ าเป็นจะน ายทุโธปกรณ์ไปใช ้ กต็อ้งท าการซ่อมบ ารุงก่อน ผลการปฏิบติัเช่นน้ียอ่มลดขีด
ความสามารถาของหน่วยลงเหตุการณ์ท านองน้ีหน่วยมกัโยนความผดิใหแ้ก่ระบบการซ่อมบ ารุง 
ความจริงหาใช่เกิดจากระบบการซ่อมบ ารุงไม่ แต่เกิดจากการบกพร่องของเจา้หนา้ท่ีซ่อมของ
หน่วยท่ีไม่ปฏิบติัการใหเ้ป็นไปตามหลกัการและระเบียบการ 
  2.6. ละเลยการซ่อมบ ารุงสายยทุธบริการร่วม  ยทุโธปกรณ์ท่ีตอ้งใชก้ารซ่อม
บ ารุงสายงานฝ่ายยทุธบริการมากกวา่หน่ึงสายควรพิจารณาใหร้อบคอบในการส่งซ่อม อยา่ปล่อย
ใหย้ทุโธปกรณ์ท่ีตอ้งซ่อมทั้งสองงานช ารุดพร้อมกนั เช่น รถเคร่ืองอดัลมช ารุดทั้งเคร่ืองอดัลม
และเคร่ืองยนตข์องรถตอ้งใชร้ถลากจูงไปซ่อมเคร่ืองอดัลมท่ีกรมการทหารช่างและซ่อม
เคร่ืองยนตท่ี์กรมสรรพาวธุ ทั้งน้ีถือเป็นการละเลยการซ่อมบ ารุง 
  2.7 ไม่ก าหนดความรับผดิชอบต่อการสนบัสนุนโดยแน่ชดั หน่วยใชแ้ต่ละหน่วย
จะตอ้งทราบเสมอวา่ หน่วยซ่อมใดท่ีใหก้ารสนบัสนุนการซ่อมใหแ้ก่หน่วยตนและหน่วยซ่อมก็
จะตอ้งทราบวา่ตนตอ้งใหก้ารสนบัสนุนหน่วยใชใ้ดบา้ง เพราะการสนบัสนุนตอ้งทราบชนิด 
แบบและจ านวนยทุโธปกรณ์ในหน่วยใชอ้ยา่งละเอียดถูกตอ้งดว้ย 
  2.8 วธีิการส่งก าลงัไม่เหมาะสม การเกบ็รักษาส่ิงอุปกรณ์ในคลงั และการท า
บญัชีคุมส่ิงอุปกรณ์ไม่ถูกตอ้งเรียบร้อย หน่วยเบิกส่ิงอุปกรณ์ไม่ไดรั้บตามระยะเวลาท่ีตอ้งการจะ
ท าใหก้ารซ่อมบ ารุงเสียหาย โดยกระทบกระเทือนถึงหน่วยใชต้  าบลส่งก าลงัและคลงัต่าง ๆ ท่ี
เก่ียวขอ้งดว้ย 
     3   ปัจจัยทีม่ผีลกระทบกระเทอืนต่อระบบการซ่อมบ ารุง ระบบการซ่อมบ ารุงจะเกิดการ
ชะงกังนัเม่ือประสพกบัปัญหาต่าง ๆ ท่ีไม่คาดหมายไว ้ปัญหาท่ีมกัจะเกิดข้ึนเก่ียวกบักรณีดงั 

ต่อไปน้ี.- 
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  3.1 การปฏิบติัทางการยทุธ  จะมีเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนโดยปัจจุบนัทนัด่วนไม่คาด
ฝันมาก่อน อาทิ อาวธุยทุโธปกรณ์หรือคลงัเกบ็ช้ินส่วนซ่อม ไดถู้กขา้ศึกระเบิดเสียหาย ถนนอนั
เป็นเส้นทางหลกัของการส่งก าลงัถูกโจมตีท้ิงระเบิดเสียหายยบัเยนิ เหล่าน้ีเป็นตน้        
      3.2.  ภารกิจของกองทพับก  เฉพาะดา้นการส่งก าลงัมกัเผชิญกบัปัญหาทางสภาพ
ภูมิประเทศไม่มีเส้นทางสัญจรติดต่อกบัพื้นท่ีปฏิบติัการ จ  าตอ้งใชเ้ส้นทางในภูมิประเทศจึง
จะตอ้งใชเ้วลาเดินทางนานกวา่ปกติ บางคร้ังพื้นดินในภูมิประเทศเป็นบึงหลุมตอ้งตดัออ้มไป
ทางอ่ืนท่ีไกลกวา่เป็นตน้  

   นอกจากสภาพภูมิประเทศอนัเป็นอุปสรรคดงักล่าวแลว้ ยงัตอ้งเผชิญกบั
สภาพของลมฟ้าอากาศมีพายแุละฝนตกตลอดทั้งปี มีหมอกปกคลุมตลอดวนัเหล่าน้ีจะท าใหก้าร
ขนส่งตอ้งล่าชา้กวา่ปกติอยา่งมาก 

   อีกประการหน่ึงคือปัจจยัการทดแทน ซ่ึงก าหนดใหมี้ไวใ้นครอบครอง
เพื่อแกปั้ญหาเฉพาะหนา้ มีจ  านวนเปอร์เซ็นตท่ี์นอ้ยมาก เฉพาะภูมิประเทศและเหตุการณ์ หน่ึง
อาจไม่เป็นการเพียงพอต่อการใชร้าชการคร้ังนั้นได ้

   ลกัษณะอีกอยา่งหน่ึงกคื็อการซ่อมแกจึ้งมีอุปกรณ์และเคร่ืองมือพร้อมมูล 
งานซ่อมควรด าเนินการเสร็จส้ินในระยะสั้นได ้ แต่การปฏิบติัจริงไม่อาจเป็นเช่นนั้นได ้ เพราะ
เวลาท่ีจะใชซ่้อมแกต้อ้งมวัพะวงอยูต่่อการหลบภยัจากอาวธุยงิและการท้ิงระเบิดจากฝ่ายขา้ศึก 

  3.3. ความแตกต่างของยทุธภณัฑ ์ เน่ืองจากยทุโธปกรณ์ท่ีใชอ้ยูใ่นทบ.ปัจจุบนั
มีหลายชนิดและหลายรุ่นคละกนัอยูม่ากมาย ช้ินส่วนซ่อมกไ็ม่อาจใชแ้ทนกนัได ้ ถา้จะส ารอง
ช้ินส่วนซ่อมใหพ้ร้อมแลว้จ าเป็นตอ้งใชเ้งินงบประมาณจ านวนมากเจา้หนา้ท่ีซ่อมท่ีมี
ประสิทธิภาพ ช านิช านาญในการซ่อมไดจ้ะตอ้งไดรั้บการฝึกอบรมมานานถา้จะใหคุ้น้เคยและ
ช านาญยทุโธปกรณ์ทุกแบบทุกรุ่นแลว้ตอ้งส้ินเปลืองเวลาในการฝึกมาก 

  3.4. ความรับผดิชอบของผูใ้ช ้  ถา้ใชย้ทุโธปกรณ์กเ็ป็นส่วนหน่ึงท่ีจะท าให้
ระบบการซ่อมบ ารุงกระทบกระเทือนมาก ถา้ผูใ้ชท้  าการใชด้ว้ยความประมาทเลินเล่อไม่
รอบคอบและไม่สนใจต่อการดูแลรักษายทุโธปกรณ์ เม่ือช ารุดกส่็งซ่อมตามหนา้ท่ีแลว้งานซ่อม
กจ็ะไปลน้มืออยูท่ี่หน่วยซ่อมนั้น เม่ือเป็นเช่นน้ี จุดท่ีน่าสนใจและเพ่งเลง็จึงควรอยูท่ี่ผูใ้ชโ้ดยหา
วธีิจูงใจผูใ้ชใ้หต้ระหนกัถึงภารกิจและหนา้ท่ีอนัส าคญัยิง่ของตน ถา้ผูใ้ชเ้อาใจใส่ในการ
ปรนนิบติับ ารุงยทุโธปกรณ์ท่ีตนใชโ้ดยสม ่าเสมอและตลอดเวลายอ่มสามารถยงึอายขุอง
ยทุโธปกรณ์ใหน้านปีได ้แลว้ยงัลดงานซ่อมแกข้องหน่วยซ่อมลงไดอี้กดว้ย 
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 4   ความรับผดิชอบในการใช้ยุทโธปกรณ์ผดิพลาด    ถึงแมว้า่จะมีการปรนนิบติับ ารุง
อยา่งมีผลดีแลว้กต็าม กจ็ะตอ้งป้องกนัมิใหมี้การใชย้ทุโธปกรณ์ผดิพลาด เร่ืองน้ีเป็นความ
รับผดิชอบของเจา้หนา้ท่ีท่ีทุกคนท่ีเก่ียวขอ้ง ขอ้บกพร่องของเคร่ืองยนตซ่ึ์งมิใช่เกิดจากการสึก
หรอตามธรรมดา หรือจากขอ้บกพร่องในการออกแบบ หรือจากวสัดุและงานฝีมือแลว้ถือวา่เป็น
การใชย้ทุโธปกรณ์ผดิพลาด เม่ือเจา้หนา้ท่ีในการซ่อมบ ารุงขั้นใดกต็ามตรวจพบกจ็ะตอ้งแจง้ให้
ผูบ้งัคบับญัชาของหน่วยนั้นๆ ทราบเพื่อด าเนินการตามระเบียบและขอ้บงัคบักองทพับกต่อไป 
ขอ้บกพร่องในการใชย้ทุโธปกรณ์ผดิพลาด ซ่ึงผูบ้งัคบับญัชาควรจะเอาใจใส่ในเร่ืองต่อไปน้ี.- 
          4.1ใชไ้ม่ถูกตอ้ง  เผลอเรอ พลั้งพลาดหรือละเลยไม่เอาใจใส่ต่อการใชป้รนนิบติั
บ ารุงต่อยทุโธปกรณ์ 

          4.2.  ขาดการหล่อล่ืน  ใหก้ารหล่อล่ืนไม่เหมาะสมมากไปหรือนอ้ยไป หรือใช้
วสัดุหล่อล่ืนท่ีทางราชการมิไดก้  าหนดไวใ้หใ้ชท้  าการหล่อล่ืน 

          4.3.  ขาดการตรวจสภาพตามระยะเวลาอนัสมควร 
           4.4  บกพร่องในการซ่อมบ ารุง  รวมทั้งขาดการบริการและการปรับท่ีถูกตอ้ง 
           4.5ใชผู้ไ้ม่มีความรู้เพียงพอในการซ่อมแก ้  หรือใชเ้คร่ืองมือเคร่ืองใชใ้นการซ่อม
ไม่ถูกตอ้งและเหมาะสม 

 5    เจ้าหน้าทีผู้่รับผดิชอบในการซ่อมบ ารุงภายในหน่วย 
         ความรับผดิชอบในการด าเนินการซ่อมบ ารุงภายในหน่วยไม่เพียงแต่ข้ึนกบัเจา้หนา้ท่ี
ประจ ายทุโธปกรณ์เท่านั้น แต่ยงัข้ึนกบัเจา้หนา้ท่ีตามสายการบงัคบับญัชาอีกดว้ย ความ
รับผดิชอบเหล่าน้ีมีสายการรับผดิชอบดงัน้ี.- 
           5.1  เจ้าหน้าทียุ่ทโธปกรณ์  ผูใ้ชห้รือเจา้หนา้ท่ีประจ าเคร่ืองมือ การปรนนิบติั
บ ารุงซ่ึงด าเนินการขั้นน้ี ยอ่มหมายความถึงการตรวจสอบประจ าวนั การตรวจสอบสภาพประจ า
สัปดาห์ การคน้หา และการแกไ้ขขอ้บกพร่องของยทุโธปกรณ์ ก่อนท่ีจะท าการซ่อมแกข้ั้นเหนือ 
           5.2  ช่างเคร่ืองยนต์ประจ าหน่วย  ช่างเคร่ืองยนตข์องหน่วยมีหนา้ท่ีรับผดิชอบ
ในการแกไ้ขขอ้บกพร่องของยทุโธปกรณ์ขั้นหน่วย ท าการตรวจสอบสภาพประจ าเดือน คน้หา 
แกไ้ขขอ้บกพร่องต่าง ๆ  
           5.3  นายสิบเคร่ืองมอื หรือนายสิบยานยนต์  มีหนา้ท่ีรับผดิชอบต่อจากนายทหาร
เคร่ืองมือหรือนายทหารยานยนต ์ ช่วยเหลือในการก ากบัดูแลการซ่อมบ ารุงประจ าหน่วยทุกดา้น
และด าเนินงาน ณ ท่ีรวมรถของหน่วยงานต่าง ๆ เหล่าน้ีหมายถึงการปรนนิบติับ ารุงก ากบัดูแล 
การตรวจสภาพประจ าสัปดาห์และประจ าเดือน การมอบหมายใหช่้างเคร่ืองยนตท์ าการซ่อมแก้
และก ากบัดูแลใหก้ารส่งก าลงัช้ินส่วนอะไหล่เป็นไปโดยสะดวกและรวดเร็ว 
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          ความรับผดิชอบท่ีส าคญักคื็อ การก ากบัดูแลและการด าเนินการซ่อมแกต้ามท่ีไดรั้บมอบ
อ านาจใหป้ฏิบติัและก ากบัดูแลใหใ้ชแ้ละซ่อมบ ารุงเคร่ืองมือโดยเหมาะสม 

           5.4  นายทหารเคร่ืองมอืหรือ นายทหารยานยนต์  มีความรับผดิชอบในการก ากบั
ดูแลและด าเนินการใหก้ารซ่อมบ ารุงประจ าหน่วยส าเร็จลุล่วงไปและยงัมีหนา้ท่ีก ากบัดูแลการใช้
ยทุโธปกรณ์ท่ีปฏิบติังานตามโครงการต่างๆ นอกจากน้ียงัมีหนา้ท่ีใหง้านทางดา้นเอกสารและ
รายงานต่าง ๆ ไดเ้ป็นไปตามระเบียบและขอ้บงัคบั ๆ  
           5.5  ผู้บังคบัหน่วย  การซ่อมบ ารุงประจ าหน่วย เป็นความรับผดิชอบทางสายการ
บงัคบับญัชาผูบ้งัคบัหน่วยแต่ละหน่วยมีความรับผดิชอบดงัต่อไปน้ี.- 
                    5.5.1  การด าเนินการซ่อมบ ารุงประจ าหน่วยต่อยทุโธปกรณ์ต่าง ๆ 
ภายในหน่วย 
                5.5.2  ด าเนินการตรวจสภาพทางสายการบงัคบับญัชา เพื่อใหก้ารซ่อม
บ ารุงปฏิบติัไปอยา่งเพียงพอ 
                5.5.3  ใหก้ารศึกษาอบรมแก่เจา้หนา้ท่ีต่าง ๆ ภายในหน่วยใหท้ราบถึง
ความส าคญัของการซ่อมบ ารุง การใหก้ารฝึกอบรมโดยเหมาะสมแก่เจา้หนา้ท่ีทุกคน ตามหนา้ท่ี
ท่ีควรจะตอ้งปฏิบติัเป็นประจ า 
                5.5.4  การจดัใหมี้เคร่ืองมือ อุปกรณ์และช้ินส่วนอะไหล่ต่าง ๆ ให้
เพียงพอเพื่อใหง้านปรนนิบติับ ารุงลุล่วงไปดว้ยดี 
                5.5.5  ด าเนินการจดัหาตามระเบียบ ขอ้บงัคบักองทพับก เก่ียวกบัการ
ซ่อมบ ารุงและการใชย้ทุโธปกรณ์ต่าง ๆ ภายในหน่วยเพื่อใหเ้จา้หนา้ท่ีท่ีเก่ียวขอ้งไดด้ าเนินการ
ตามค าแนะน าท่ีกล่าวไวใ้นเอกสารนั้น ๆ 

                5.5.6  ก าหนดระยะเวลาในการด าเนินการซ่อมบ ารุงยทุโธปกรณ์ภายใน
หน่วยตามท่ีไดก้  าหนดไวต้ามค าสั่งช้ีแจงและนโยบาย 
                5.5.7  ท าการตรวจสอบสภาพตามระยะเวลาต่อยทุโธปกรณ์ เคร่ืองมือ
ช้ินส่วนอะไหล่ส าหรับใชใ้นการซ่อมรุงและด าเนินการเพื่อใหเ้ป็นท่ีมัน่ใจวา่ยทุโธปกรณ์นั้น ๆ 
ยงัใชร้าชการไดแ้ละท างานไดโ้ดยสมบูรณ์ 

 6   ความรับผดิชอบของระบบการซ่อมบ ารุง 
          ความรับผดิชอบในการซ่อมบ ารุงยทุโธปกรณ์ของกองทพับกมีอยู2่ ประเภท คือ 
           6.1.  ความรับผดิชอบตามสายการบังคบับัญชา  ผูบ้งัคบับญัชาทุกระดบัชั้น
จะตอ้งสอดส่องดูแลจนเป็นท่ีเช่ือแน่วา่ยทุโธปกรณ์ซ่ึงอยูใ่นความรับผดิชอบของตนไดรั้บการ
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ปรนนิบติับ ารุงและการซ่อมบ ารุงอยา่งดีและอยูใ่นสภาพท่ีใชร้าชการไดอ้ยูเ่สมอ ทั้งยทุโธปกรณ์
เหล่านั้นไดรั้บการดูแลรักษาและมีการใชอ้ยา่งเหมาะสม 

          6.2.  ความรับผดิชอบโดยตรง  คือผูซ่ึ้งไดรั้บยทุโธปกรณ์ไปเพื่อตนเองใชห้รือ
มอบใหผู้ใ้ตบ้งัคบับญัชาของตนใชจ้ะตอ้งรับผดิชอบต่อยทุโธปกรณ์นั้น ๆ ความรับผดิชอบ
โดยตรงยงัเก่ียวขอ้งกบั 

               6.2.1  ความรับผดิชอบส่วนบุคคล  คือผูท่ี้ไดรั้บยทุโธปกรณ์ประจ าตวั 
จะตอ้งรับผดิชอบในการใชแ้ละการดูแลรักษายทุโธปกรณ์ของตน 

               6.2.2  ความรับผดิชอบในการก ากบัดูแล  (ตรวจตรา) 
                     6.2.2.1 ผูบ้งัคบัหน่วย เช่น ผบ.หมู่, ผบ.หมวด ข้ึนไปจะตอ้ง
รับผดิชอบต่อยทุโธปกรณ์ท่ีอยูใ่นบงัคบับญัชาของตน 

                     6.2.2.2 หน่วยส่วนกลาง  เช่น กอง แผนก หวัหนา้ท่ีไดรั้บมอบ
ยทุโธปกรณ์จ าเป็นตอ้งรับผดิชอบ 

           6.3  การซ่อมบ ารุงประจ าหน่วย  อยูใ่นความรับผดิชอบของหน่วยซ่ึงเป็นหน่วย
ใชก้ารควบคุมตรวจตราการซ่อมบ ารุงประจ าหน่วยเป็นไปตามสายการบงัคบับญัชา ผูรั้บผดิชอบ 
คือ ผูบ้งัคบัหน่วยระดบัผูบ้งัคบัการกรมผสมลงมา 
           6.4. การซ่อมบ ารุงระดับหน่วยสนับสนุนโดยตรงและทัว่ไป  แม่ทพัภาคและ ผบ.
พล.เป็นผูรั้บผดิชอบ ส่วนการสร้างโรงงานซ่อมเพิ่มเติม หรือการเปล่ียนแปลงภารกิจในการซ่อม
บ ารุงระหวา่งโรงงานต่าง ๆ ท่ีมีอยูปั่จจุบนัน้ีกดี็จะกระท ามิได ้ เวน้แต่จะไดพ้ิจารณาเห็นวา่ เป็น
การเพิ่มสมรรถภาพและเป็นผลในการประหยดักใ็หร้ายงานขออนุมติัต่อกองทพับก 
           6.5.  การซ่อมบ ารุงระดับคลงั 
               6.5.1 หวัหนา้สายยทุธบริการ  รับผดิชอบในการซ่อมบ ารุงส่ิงอุปกรณ์
และยทุโธปกรณ์ ซ่ึงกองทพับกไดก้  าหนดไวต้ามสายยทุธบริการนั้น ๆ 

               6.5.2  หวัหนา้สายยทุธบริการ  มีอ านาจหนา้ท่ีท่ีจะปฏิบติัการใด ๆ ได้
ตามความจ าเป็นเพื่อใหก้ารซ่อมบ ารุงประจ าท่ีพร้อมท่ีจะสนบัสนุนการซ่อมบ ารุงสนามไดต้าม
สมควรและมีอ านาจหนา้ท่ีท่ีจดัระเบียบการส่งกลบัจากการซ่อมบ ารุงสนามไปยงัโรงงานซ่อม
บ ารุงประจ าท่ีใหเ้ป็นไปโดยเรียบร้อย 
 7 ความรับผดิชอบทางเทคนิคในการซ่อมบ ารุง 
           7.1  หลกัการและค าแนะน าเทคนิค 

               7.1.1  หวัหนา้สายยทุธบริการ  รับผดิชอบในการก าหนดหลกัการซ่อม
บ ารุงทางเทคนิค ไดแ้ก่ การจดัหาคู่มือทางเทคนิค ค าสั่งทางเทคนิค แบบใบสั่งงาน ค าสั่งใช้
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น ้ามนัหล่อล่ืนและคู่มือส่ิงอุปกรณ์ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการซ่อมบ ารุงในหนา้ท่ีของตน และรับผดิชอบ
ในการออกค าสั่งแนะน าการใชเ้คร่ืองมือเคร่ืองทดสอบ เคร่ืองอุปกรณ์ในโรงงานซ่อม ค าแนะน า
เก่ียวกบัการปรับปรุงทางเทคนิคในการซ่อมบ ารุง ก าหนดวธีิการและวางผงัโรงงานซ่อมบ ารุง 
               7.1.2  ถา้สามารถกระท าได ้  การท าค  าแนะน าการซ่อมบ ารุง หวัหนา้สาย
ยทุธบริการ ควรรับฟังค าเสนอแนะจากหน่วยใช ้แลว้มาประมวลไวใ้นการแนะน าการซ่อมบ ารุง
ประจ าหน่วย 
               7.1.3  ผูบ้งัคบับญัชาท่ีเก่ียวขอ้ง  รับผดิชอบในการซ่อมบ ารุงโดยให้
เป็นไปตามค าแนะน าทางเทคนิค เวน้แต่ 
                     7.1.3.1 ค  าสั่งการหล่อล่ืนและคู่มือต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการซ่อม
บ ารุงตอ้งมีไวท่ี้หน่วยทุกหน่วยท่ีมีหนา้ท่ีซ่อมบ ารุง ถา้สามารถท าไดค้วรเบิกหรือเกบ็ไวก้บั
ยทุโธปกรณ์นั้นหรือเกบ็ท่ีซ่ึงหยบิใชไ้ดท้นัที 

                     7.1.3.2 เจา้หนา้ท่ีท าการตรวจสภาพยทุโธปกรณ์เฉพาะอยา่งหรือ
ตรวจสภาพการซ่อมบ ารุงโดยผูบ้งัคบับญัชา (ตรวจทางเทคนิค) จะตอ้งขอตรวจค าสั่งและคู่มือ
เหล่าน้ีแลว้บนัทึกลงในรายการตรวจสภาพดว้ย 
           7.2.  การก ากบัดูแลทางเทคนิค 

               7.2.1  หวัหนา้สายยทุธบริการ  รับผดิชอบในการก ากบัดูแลการซ่อมบ ารุง
ทัว่ทั้งกองทพับก เพิ่มเติมจากการรับผดิชอบการซ่อมบ ารุงประจ าหน่วย ซ่ึงเป็นหนา้ท่ีโดยตรง
อยูแ่ลว้และความรับผดิชอบในการก ากบัดูแลซ่อมบ ารุงน้ีไดว้างมาตรการท่ีเก่ียวกบัสภาพ
ยทุโธปกรณ์ท่ีใชร้าชการได ้ ความส้ินเปลืองในการซ่อมบ ารุงและการปรับปรุงระเบียบการตรวจ
สภาพใหส้ามารถตรวจผลการซ่อมบ ารุงประจ าหน่วย และการซ่อมบ ารุงประจ าท่ีตลอดจนสภาพ
ของยทุโธปกรณ์ท่ีใชร้าชการไดน้ั้นดว้ย 
               7.2.2  หวัหนา้สายยทุธบริการ  ควรจะไดช่้วยเหลือใหค้  าแนะน าแก่
ผูบ้งัคบับญัชาท่ีข้ึนกบักองทพับกและกองพลในเร่ืองท่ีเก่ียวกบัการซ่อมบ ารุงทุกประเภทตาม
โอกาสท่ีจะกระท าได ้
           7.3.  การตรวจเยีย่มของหัวหน้าสายยุทธบริการ 
               7.3.1  หวัหนา้สายยทุธบริการ  ควรจะไดต้รวจเยีย่มและตรวจสภาพเพื่อ
ทราบผลการปฏิบติัการซ่อมบ ารุง ซ่ึงอยูใ่นความรับผดิชอบของสายยทุธบริการนั้น ๆ ไดต้าม
ความจ าเป็น 

7.3.2  ผูแ้ทนสายยทุธบริการ  ซ่ึงท าการตรวจเยีย่มและตรวจสภาพจะ 
ตอ้งปฏิบติัตามค าสั่งกองทพับก และจะตอ้งปฏิบติัการรายงานตามท่ีกล่าวไวใ้นตอนรายงาน 
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 8  วธีิการควบคุมการซ่อมบ ารุง 
          เพื่อมุ่งหมายใหผู้บ้งัคบับญัชาไดรู้้วธีิการด าเนินการใหเ้ป็นท่ีเช่ือแน่ไดว้า่ยทุโธปกรณ์
ภายในหน่วยของตนนั้น มีการใชแ้ละการปรนนิบติับ ารุงไดถู้กตอ้งเหมาะสม ซ่ึงไดแ้ก่ 
           8.1.  การตรวจสภาพการซ่อมบ ารุงโดยผู้บังคบับัญชา  (ตรวจทางเทคนิค) เป็น
การตรวจโดยเจา้หนา้ท่ีทางเทคนิคของสายยทุธบริการ เพื่อใหผู้บ้งัคบับญัชามีความมัน่ใจ
สถานภาพยทุโธปกรณ์และการใชย้ทุโธปกรณ์ ผลของการตรวจจะมีส่ิงท่ีตอ้งแกไ้ขพร้อม
ค าแนะน า ซ่ึงผูต้รวจจะรายงานถึงผูบ้งัคบับญัชาและส่งส าเนาใหแ้ก่หน่วยรับตรวจทราบ 

           8.2.  การตรวจสภาพโดยผู้บังคบับัญชา  ผูบ้งัคบับญัชาเป็นผูต้รวจเพื่อดูวา่การ
ซ่อมบ ารุงประจ าหน่วยจะเพียงพอและมีประสิทธิผลเพียงใดบนัทึกขอ้บกพร่องท่ีพบเห็นจะ
เสนอรายงานใหผู้บ้งัคบัหน่วยทราบเพื่อด าเนินการแกไ้ขการตรวจเช่นน้ีใหป้ระโยชนแ์ก่ผูบ้งัคบั
หน่วยหลายประการทั้งเป็นการช่วยผูบ้งัคบัหน่วยป้องกนัไม่ใหเ้กิดขอ้บกพร่องในการซ่อมบ ารุง
ดว้ย 
  8.3.  สถิติแบบฟอร์มและรายงาน  ท่ีใชใ้นการซ่อมบ ารุงยทุโธปกรณ์นั้น เป็น
เคร่ืองช่วยส าคญัท่ีจะท าใหผู้บ้งัคบับญัชาล่วงรู้รายละเอียดเก่ียวกบัผลของการซ่อมบ ารุงท่ี
ด าเนินการล่วงหนา้มาแลว้พร้อมขอ้บกพร่องท่ีตอ้งแกไ้ข อนัจะเป็นแนวทางเพื่อน ามาวจิยัและ
คน้หาวธีิการท่ีเหมาะสม เพื่อผลกัดนัการซ่อมบ ารุงท่ีอยูใ่นความรับผดิชอบของตนด าเนินไป
ดว้ยดี 



 18 

บทที่ 5 
การตรวจสภาพและการรายงาน 

 

 1 กล่าวทัว่ไป    การตรวจสภาพยทุโธปกรณ์ ถือวา่เป็นหนา้ท่ีของผูบ้งัคบับญัชาท่ี
รับผดิชอบการซ่อมบ ารุง เพราะการท่ีจะทราบผลวา่การซ่อมบ ารุงไดต้อ้งอาศยัการตรวจสภาพ
เป็นเคร่ืองมือ โดยปฏิบติัการตรวจภายในขอบเขตอ านาจการบงัคบับญัชาและตามชั้นของระบบ
การซ่อมบ ารุง เพื่อใหแ้น่ใจวา่ยทุโธปกรณ์ใชร้าชการได ้ การตรวจสภาพท่ีจะกระท าใหถู้กตอ้ง
นั้น ผูบ้งัคบับญัชาจะตอ้งทราบวา่มีวธีิการตรวจอยา่งไร จะตอ้งมีอะไรบา้ง และจะตรวจเม่ือใด 
ส่วนมากผูบ้งัคบับญัชามกัจะเอาผลการซ่อมบ ารุงท่ีหน่วยรองเสนอข้ึนมาประเมินค่าของการ
ซ่อมบ ารุง โดยไม่ไดท้ าการตรวจจริงดว้ยตนเองหรือส่งเจา้หนา้ท่ีไปตรวจความจริงการตรวจ
สภาพเป็นส่ิงท่ีจ  าเป็นและส าคญัยิง่ในอนัท่ีจะท าใหท้ราบประสิทธิภาพของการซ่อมบ ารุงและ
สภาพของยทุโธปกรณ์ท่ีใชร้าชการไดดี้เพียงใด 

           1.1.  แบบของการตรวจสภาพ  การตรวจสภาพมีอยู ่3 อยา่งคือ 
               1.1.1  การตรวจสภาพโดยผูบ้งัคบับญัชา  
               1.1.2  การตรวจสภาพเฉพาะอยา่ง 
               1.1.3  การตรวจสภาพการซ่อมบ ารุงโดยผูบ้งัคบับญัชา (ทางเทคนิค) 
           1.2.  ความมุ่งหมายของการตรวจสภาพ 

               1.2.1  เกิดความมัน่ใจวา่ การใชย้ทุโธปกรณ์เป็นไปโดยถูกตอ้ง ประหยดั
การส่งก าลงัและสอดคลอ้งตามหลกัการซ่อมบ ารุงประจ าหน่วย 
               1.2.2  สามารถประเมินค่าแห่งการพร้อมรบของหน่วยได ้
               1.2.3  เพื่อเตรียมแผนการส่งก าลงัและซ่อมบ ารุงในอนาคต 
               1.2.4  ทราบถึงความพอเพียงและความขดัขอ้งของระบบการซ่อมบ ารุง 
 2  การตรวจสภาพโดยผู้บังคบับัญชา 
           2.1. ผูบ้งัคบับญัชาของหน่วยท่ีใชย้ทุโธปกรณ์และผูบ้งัคบับญัชาชั้นเหนือ จะตอ้ง
ท าการตรวจสภาพของยทุโธปกรณ์ตามระยะเวลา ซ่ึงถือวา่เป็นส่วนหน่ึงของวธีิการท่ีจะท าให้
หน่วยสามารถด ารงมาตรฐานการฝึกและวนิยัใหอ้ยูใ่นระดบัสูงเสมอ ความส าคญัของการตรวจ
สภาพแบบน้ีกคื็อมีผูบ้งัคบับญัชาร่วมอยูด่ว้ย และผูบ้งัคบับญัชาซ่ึงมีหนา้ท่ีในการตรวจเป็นผู ้
ก  าหนดระยะเวลาตรวจ 
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           2.2. การตรวจสภาพโดยผูบ้งัคบับญัชา  ไม่จ  าเป็นตอ้งเขา้ถึงรายละเอียดทาง
เทคนิคของยทุโธปกรณ์นั้นๆ แต่จะตอ้งท าการตรวจอยา่งต่อเน่ืองในระบบของการซ่อมบ ารุง ซ่ึง
จะก่อใหเ้กิดประโยชน ์

                 2.2.1  ท าใหรู้้ถึงประสิทธิภาพของการซ่อมบ ารุง 
                2.2.2  เป็นการกระตุน้เตือนเจา้หนา้ท่ีท าการปรนนิบติับ ารุงดียิง่ข้ึน 

           2.3.  การตรวจสภาพโดยผูบ้งัคบับญัชา  แบ่งออกเป็น 2 อยา่ง 
                2.3.1  การตรวจสภาพโดยผูบ้งัคบับญัชาอยา่งเป็นทางการ 
                2.3.2  การตรวจสภาพโดยผูบ้งัคบับญัชาอยา่งไม่เป็นทางการ 
           2.4.  การตรวจสภาพโดยผูบ้งัคบับญัชาอยา่งเป็นทางการ  ตามปกติใหก้ระท า
อยา่งนอ้ยเดือนละ 1 คร้ัง และในการตรวจน้ี หน่วยรับตรวจจะไดท้ราบก าหนดการตรวจ
ล่วงหนา้พร้อมทั้งแผนการเตรียมยทุโธปกรณ์ท่ีจะรับตรวจ การแจง้ล่วงหนา้ท่ีมีหวัขอ้ส าคญัคือ 
ช่ือหน่วยรับตรวจ วนัเวลาตรวจ ระเบียบการวางยทุโธปกรณ์ การเบิกส่วนของยทุโธปกรณ์และ
ต าแหน่งท่ีก าหนดใหเ้จา้หนา้ท่ีประจ ายทุโธปกรณ์ยมื 

               2.4.1  นโยบายด าเนินการตรวจ  ผูต้รวจตอ้งด าเนินการตรวจดงัน้ี 

                                   2.4.1.1 ปฏิบติัการตรวจตามคู่มือทางเทคนิคและเอกสารทางเทคนิค 
                           2.4.1.2 ไม่ยอมใหห้น่วยเลือกยทุโธปกรณ์มารับตรวจ 
                           2.4.1.3 มุ่งหาจุดบกพร่องท่ีจะเกิดของยทุโธปกรณ์ 

                           2.4.1.4 ขอ้บกพร่องท่ีตรวจพบ แจง้เจา้หนา้ท่ีผูรั้บผดิชอบ 

                            2.4.1.5 เม่ือตรวจเสร็จส้ินใหป้ระชุมช้ีแจงขอ้บกพร่อง การแกไ้ข
และการแนะน าต่าง ๆ 

               2.4.2  การจดัยทุโธปกรณ์รับตรวจ  จดัเป็นจ าพวกตามช่ือยทุโธปกรณ์ 
เช่น รถบรรทุก ขนาด 1/4 ตนั จกัรเยบ็ผา้ และใหมี้คู่มือเทคนิคของยทุโธปกรณ์นั้น ๆ ประจ าอยู่
กบัยทุโธปกรณ์ดว้ย 
               2.4.3  การเกบ็หลกัฐานเอกสาร  ตอ้งตรวจเอกสารต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบั
การซ่อมบ ารุง ถา้การเกบ็เอกสารเก่ียวกบัระเบียบ ค าสั่ง ค  าแนะน าแกไ้ขการซ่อมบ ารุงเรียบร้อย
พร้อมมูลจะมีผลสะทอ้นใหเ้ห็นถึงสถานะภาพของการปฏิบติัวา่อยูใ่นเกณฑดี์ 
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               2.4.4  เจา้หนา้ท่ีตรวจ 
    2.4.4.1  ระดบักองร้อย ประกอบดว้ย ผบ.ร้อย นายทหารส่งก าลงั, 
นายสิบช่างซ่อม 

    2.4.4.2  ระดบักองพนัและกรม ประกอบดว้ย ผบ.พนั, ผบ.กรม 
นายทหารส่งก าลงั (ฝอ.4) นายทหารซ่อมบ ารุง เจา้หนา้ท่ีช านาญช้ินส่วน และอาจมีช่างซ่อมของ
หน่วยรับตรวจร่วม 

2.4.5  การเตรียมตวัของผูต้รวจ  (ผูบ้งัคบับญัชา) 
    2.4.5.1  แจง้หน่วยรับการตรวจทราบ วนัเวลา และวธีิการตรวจ
เพื่อใหห้น่วยเตรียมตวั 
    2.4.5.2   ก  าหนดตวัและผูต้รวจสภาพ แลว้แจง้วธีิด าเนินการตรวจ 
    2.4.5.3 ตรวจอตัรายทุโธปกรณ์ท่ีหน่วยมี โดยร่วมกบันายทหาร
ซ่อมบ ารุงของหน่วยเพื่อศึกษาคู่มือทางเทคนิคและเอกสารทางเทคนิคใหเ้ขา้ใจก่อนท่ีจะลงมือ
ตรวจสภาพจริง 
   2.4.6  การตรวจแบบน้ี  ใหเ้วลาแก่หน่วยรับตรวจเตรียมการล่วงหนา้ได้
พอควรเป็นการเปิดโอกาสใหห้น่วยสามารถปรับปรุงแกไ้ขขอ้บกพร่องได ้ แมจ้ะเป็นการกระท า
แบบผกัชีโรยหนา้ แต่กย็งัมีคุณประโยชนอ์ยูบ่า้ง ท่ีท าใหเ้จา้หนา้ท่ีท่ีเก่ียวขอ้งท าการปรนนิบติั
บ ารุงยทุโธปกรณ์ใหดี้ข้ีน 

  2.5  การตรวจสภาพโดยผูบ้งัคบับญัชาอยา่งไม่เป็นทางการ  ผูบ้งัคบับญัชาจะท า
การตรวจไดทุ้กโอกาสโดยไม่แจง้ใหห้น่วยรับตรวจทราบ การตรวจชนิดน้ีจะตอ้งกระท าอยู่
เสมอและติดต่อกนัทุกคร้ังเม่ือโอกาสอ านวย เพราะจะไดท้ราบสภาพอนัแทจ้ริงของหน่วยดีกวา่
การตรวจสภาพอยา่งเป็นทางการ เน่ืองดว้ยผูต้รวจไดเ้ห็นสภาพอนัแทจ้ริงของยทุโธปกรณ์และ
เจา้หนา้ท่ีในขณะท่ีปฏิบติังาน ฉะนั้นผูบ้งัคบับญัชาทุกคนควรจะถือโอกาสาตรวจสภาพอยา่งไม่
เป็นทางการทุกคร้ังเม่ือมีโอกาส 

  2.6.  การแบ่งประเภทของการตรวจสภาพโดยผูบ้งัคบับญัชาอยา่งไม่เป็นทางการ   
ถือเอาโอกาสท่ีจะท าการตรวจเป็นเกณฑมี์ 3 ประเภท คือ 
   2.6.1  การตรวจสภาพยทุโธปกรณ์ในโรงเกบ็หรือจอดอยูก่บัท่ี  สังเกตดู
วา่ยทุโธปกรณ์ไดรั้บการป้องกนัภยัจากธรรมชาติ เช่น แดด ลม ฝน ฝุ่ นพอสมควรหรือไม่ มี
ร่องรอยแสดงใหเ้ห็นวา่มีการใชย้ทุโธปกรณ์ในทางท่ีผดิหรือไม่ และมีการปรนนิบติับ ารุงโดย
ถูกตอ้งหรือไม่ 
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   2.6.2 การตรวจยทุโธปกรณ์ขณะหยดุผูบ้งัคบับญัชาอาจสั่งให้
ยทุโธปกรณ์ท่ีวิง่บนถนนหรือในขณะท างานใหห้ยดุ เพื่อตรวจดูวา่การหล่อล่ืนถูกตอ้งหรือไม่ มี
ช้ินส่วนหลวมคลอนหรือไม่ ระดบัน ้ามนัเคร่ืองถูกตอ้งหรือไม่ ความดนัลมของยางถูกตอ้ง
หรือไม่ หากเป็นยานยนตก์ต็รวจดูการบรรทุกถูกตอ้งหรือไม่ จานหา้มลอ้ ดุมลอ้ร้อนจดัหรือไม่ 
และสอบถามเก่ียวกบัความเร็วสูงสุดท่ีรับอนุมติัใหข้บัได ้กฎจราจรและใบอนุญาตขบัข่ีตลอดจน
เอกสาร 
ต่าง ๆ ท่ีตอ้งมีประจ ารถ 

2.6.3 การตรวจยทุโธปกรณ์ขณะเคล่ือนท่ี  ผูต้รวจจะทราบมาตรฐานใน 

การซ่อมบ ารุงและสภาพของยทุโธปกรณ์ภายในหน่วยของตนได ้โดยสังเกตอยา่งละเอียด 
เม่ือเดินเคร่ือง ถา้เป็นยานยนตก์จ็ะสังเกตจากระดบัของตวัรถ หากเอียงกพ็บขอ้บกพร่องเกิด 
ข้ึนได ้สถานท่ีเหมาะสมท่ีสุดกคื็อ ตามบริเวณยอดเขา ตีนเขา 

    2.6.3.1  ขณะเคล่ือนท่ีเขา้หาผูต้รวจ  มุ่งหมายถึงยานยนตใ์ห้
สังเกตท่าทางของพลขบั การวางมือของพลขบั การตั้งอกตั้งใจของพลขบั (เหลียวไปเหลียวมา) 
ไม่มองตรงไปขา้งหนา้ ถือพวงมาลยัมือเดียว สูบบุหร่ีคุยกบัผูน้ัง่ขา้ง ๆ หรือขา้งหลงั) แต่งกายไม่
เรียบร้อยท่าทางมึนเมา การบงัคบัรถส่ายไปส่ายมา การเขา้เกียร์รถและมารยาทในการขบั เช่น 
การแซง การหลีก การเปิดทางใหร้ถคนัอ่ืนแซง และประการสุดทา้ยสังเกตดูการท างานของรถ 
เช่น ลอ้แกวง่หรือไม่ แหนบอ่อนลา้ยางแบนโคมหนา้มีหรือไม่ กระจกมองหลงัมีหรือไม่ อยา่งน้ี
เป็นตน้ 

    2.6.3.2  ขณะเคล่ือนท่ีเลยผูต้รวจ  ขณะท่ียานยนตผ์า่นผูต้รวจให้
สังเกตุเสียงผดิปกติของเคร่ืองยนตแ์ละความเร็วของรถ เสียงผดิปกติ เช่น เฟืองต่าง ๆ ดงัเกินไป
เอียงผดิธรรมดาของเพลาขบัหรือขอ้ต่ออ่อน ลูกปืนลอ้ ควนัหรือกล่ินแสดงวา่ส่วนหน่ึงส่วนใด
ส่วนหน่ึงไหมก้ารร่ัวของน ้ามนั น ้ามนัหา้มลอ้ น ้ามนัเฟือง ฯลฯ 
 3   การตรวจสภาพเฉพาะอย่าง 
  การตรวจสภาพเฉพาะอยา่ง เป็นการตรวจหน่วยใช ้ แตกต่างกบัการตรวจสภาพ
โดยผูบ้งัคบับญัชาตรงท่ีตอ้งใชเ้จา้หนา้ท่ี ซ่ึงมีความรู้ทางเทคนิคจากสายยทุธบริการนั้น ๆ ร่วม
ด าเนินการตรวจดว้ย สายยทุธบริการทุกสาย ซ่ึงรับผิดขอบในสายงานเทคนิคของตน เป็นผูอ้อก
ค าสั่งหรือขอ้บงัคบัข้ึนเป็นพิเศษในเร่ืองท่ีเก่ียวกบัระเบียบปฏิบติั วธีิด าเนินการและระยะเวลาใน
การตรวจเฉพาะอยา่งข้ึน 
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  3.1. วตัถุประสงค์ของการตรวจสภาพเฉพาะอย่าง  ตอ้งการจะทราบถึง
ความสามารถในการซ่อมบ ารุงประจ าหน่วยเป็นอยา่งไร และเป็นไปอยา่งเพียงพอหรือไม่ ซ่ึง
รวมถึงการตรวจส่ิงเหล่าน้ีดว้ย 
 

   3.1.1  วธีิการทางธุรการ ในการด าเนินการซ่อมบ ารุง 
   3.1.2  ส่ิงอ านวยความสะดวกเคร่ืองมือ และก าลงัพลท่ีจดัไว ้
   3.1.3  สภาพการซ่อมบ ารุง 
 การตรวจสภาพเฉพาะอยา่งน้ีไม่ตรวจยทุโธปกรณ์ซ่ึงเกบ็อยูใ่นคลงัสถานการส่งก าลงั 
  3.2.  ความรับผดิชอบ  ผูบ้งัคบับญัชาท่ีมีความรับผดิชอบในการซ่อมบ ารุงสนาม
ซ่ึงใหก้ารสนบัสนุนต่อหน่วยใชย้ทุโธปกรณ์ หรือกล่าวอีกนยัหน่ึง ผูบ้งัคบับญัชาท่ีมีหน่วยให้
การสนบัสนุนโดยตรง หรือสถานการส่งก าลงัข้ึนอยูใ่นบงัคบับญัชา เป็นผูรั้บผดิชอบในการ
ด าเนินการและสั่งการตรวจสภาพเฉพาะอยา่ง ยทุโธปกรณ์ในหน่วยซ่ึงอยูใ่นความบงัคบับญัชา
ของตน 

  3.3.  เจ้าหน้าทีต่รวจ 
   3.3.1  ผูบ้งัคบับญัชาท่ีรับผดิชอบในการซ่อมบ ารุงสนบัสนุนโดยตรงและ
ทัว่ไป จะสั่งจดัจากเจา้หนา้ท่ีในหน่วยสนบัสนุนโดยตรง นอกจากนั้นยงัอาจสั่งใหจ้ดัจากหน่วย
ซ่อมบ ารุงดงักล่าว ซ่ึงอยูป่ระจ าท่ีหรือจากสถานส่งก าลงัซ่ึงอยูใ่นบงัคบับญัชาของตนไดอี้กดว้ย 
   3.3.2 เจา้หนา้ท่ีชุดตรวจ  จะตอ้งอยูใ่นความควบคุมของนายทหารสัญญา
บตัรท่ีมีคุณวฒิุเหมาะสมและแต่ละคนจะตอ้งไดรั้บการฝึกใหมี้ความช านาญเก่ียวกบัยทุโธปกรณ์
ท่ีตนจะตรวจ รวมทั้งความช านาญในการซ่อมบ ารุงและส่งก าลงัประจ าหน่วยเป็นอยา่งดี ตอ้ง
สามารถปฏิบติังานโดยอิสระได ้ แมจ้ะตอ้งควบคุมบา้งกเ็พียงเลก็นอ้ยเท่านั้นและจะตอ้งไดรั้บ
การอบรมใหต้ระหนกัถึงความส าคญัของการซ่อมบ ารุงและส่งก าลปัระจ าหน่วยอยา่งแจ่มแจง้ 
  3.4  การตรวจสภาพเฉพาะอยา่ง 
   3.4.1  ความมุ่งหมายของการตรวจสภาพเฉพาะอยา่ง เพื่อตรวจสอบความ
เหมาะสมและความไดผ้ลในการปฏิบติัการซ่อมบ ารุงและส่งก าลงัประจ าหน่วยแลว้ยงั
ประกอบดว้ย 
    3.4.1.1  ตรวจหาขอ้บกพร่องซ่ึงก าลงัเกิดข้ึนเลก็ ๆ นอ้ย ๆ แลว้รีบ
ด าเนินการแกไ้ขใหท้นัท่วงทีก่อนท่ียทุโธปกรณ์นั้น ๆ จะช ารุดเสียหายจนใชร้าชการไม่ได ้
    3.4.1.2 ตรวจวธีิปฏิบติัในการซ่อมบ ารุงและส่งก าลงัประจ าหน่วย 
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    3.4.1.3  ตรวจวา่มีค  าสั่ง คู่มือเทคนิค แบบธรรมเนียม และเอกสาร
ต่าง ๆ ท่ีจ  าเป็นในการปฏิบติังานซ่อมบ ารุงและส่งก าลงัครบถว้นหรือไม่ และตรวจวา่มีร่องรอย
แสดงวา่เจา้หนา้ท่ีไดใ้ชเ้อกสารนั้น ๆ ใหเ้ป็นประโยชนต่์องานซ่อมบ ารุงหรือไม่ 

    3.4.1.4  ตรวจยอดยทุโธปกรณ์ตามอตัราและตามอนุมติัใหมี้อยู่
ในครอบครอง 
    3.4.1.5  ตรวจการท าบญัชีคุมยทุโธปกรณ์ต่าง ๆ 

    3.4.1.6  ตรวจการเกบ็และบ ารุงรักษาเคร่ืองมือ ช้ินส่วนอะไหล่
และตรวจเจา้หนา้ท่ีส่งก าลงัมีความรู้ในการเบิกส่ิงอุปกรณ์และการติดตามผลเป็นอยา่งไร 

3.4.1.7  ตรวจการประหยดัส่ิงอุปกรณ์ 

   3.4.2  ผูบ้งัคบับญัชาท่ีรับผดิชอบในการซ่อมบ ารุงระดบัหน่วยสนบัสนุน
โดยตรงและทัว่ไป เป็นผูอ้อกค าสั่งการตรวจสภาพเฉพาะอยา่ง ยทุโธปกรณ์ตามช่วงระยะเวลา
และจ านวนร้อยละ ซ่ึงผูบ้งัคบัหน่วยสนบัสนุนโดยตรงไดก้  าหนดข้ึน อยา่งนอ้ยท่ีสุดจะตอ้ง
ก าหนดใหต้รวจการซ่อมบ ารุงและส่งก าลงัประจ าหน่วย และตรวจ 10% ของยทุโธปกรณ์ทุก
ชนิดในครอบครองปีละ 1 คร้ัง การตรวจ 10% ของยทุโธปกรณ์ในครอบครองน้ีจะใหผ้ลเฉล่ีย
ใกลเ้คียงกบัสภาพความจริงของยทุโธปกรณ์ทั้งหมด เม่ือยทุโธปกรณ์ทั้งหมดมีจ านวนตั้งแต่ 300 
ข้ึนไปถา้หากนอ้ยกวา่ 300 ใหเ้พิ่มจ านวนยทุโธปกรณ์ท่ีจะรับตรวจใหสู้งข้ึนดงัน้ี 

    3.4.2.1  จ  านวน 200 ตรวจ 12% 

    3.4.2.2  จ  านวน 100 ตรวจ 20% 

    3.4.2.3  จ  านวน 50 ตรวจ 25% 

  ในการคดัแยกยทุโธปกรณ์ออกมาตรวจตามจ านวนขา้งบนน้ีตอ้งเป็นการเลือกท่ี
ไม่เจาะจงและกระท าโดยนายทหารสัญญาบตัรผูเ้ป็นหวัหนา้ชุดตรวจ 
                        3.4.3  การตรวจสภาพเฉพาะอยา่งอีกวธีิหน่ึง ซ่ึงเป็นวธีิท่ีผูบ้งัคบับญัชา
ควรจะท าเป็นอยา่งยิง่ไดแ้ก่ การตรวจสภาพตามถนน (ค าสั่ง ทบ.ท่ี 41/25753 ลง 6 ธ.ค.2500) 
การตรวจตามวธีิน้ีชุดตรวจจะวางตวัอยูต่ามเส้นทางท่ีมีการจราจรหนา้แน่นท่ีต าบลจ่ายน ้ามนั 
ต าบลจ่ายเสบียงแลว้เลือกตรวจยานยนตท่ี์วิง่อยูบ่นเส้นทางหรือท่ีจอดอยูต่  าบลดงักล่าวโดยไม่
เจาะจง การตรวจตามวธีิน้ีเป็นเคร่ืองช้ีใหเ้ห็นความเหมาะสมของการปรนนิบติับ ารุงไดเ้ป็นอยา่ง
ดี 

3.5  ยุทโธปกรณ์ทีช่ ารุด  นายทหารหวัหนา้ชุดตรวจมีอ านาจท่ีจะสั่งใหง้ดใชก้าร   
ส่งซ่อมหรือเบิกเปล่ียนยทุโธปกรณ์ใด ๆ ไดเ้ม่ือเห็นวา่เป็นการไม่ปลอดภยัท่ีจะขืนใชต่้อไป
หรือถา้หากขืนใชต่้อไปอีกอาจช ารุดเสียหายมากยิง่ข้ึน 
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3.6.  การตรวจ 
   3.6.1  ยุทโธปกรณ์  ตอ้งตรวจตามวธีิท่ีไดก้  าหนดไวใ้นคู่มือเทคนิคหรือ
ค าช้ีแจงท่ีเก่ียวกบัยทุโธปกรณ์นั้น ๆ โดยตรง 
   3.6.2  โรงซ่อม  ตรวจโรงซ่อมหรือแหล่งรวมรถ ดงัน้ี 

    3.6.2.1  ความเหมาะสมและการใชโ้รงซ่อมใหเ้ป็นประโยชน ์

    3.6.2.2  สถิติการซ่อมบ ารุง 
    3.6.2.3  เอกสารท่ีจ  าเป็นตอ้งใชใ้นการซ่อมบ ารุง เช่น คู่มือทาง
เทคนิค คู่มือส่งก าลงั ค  าสั่งการใชน้ ้ามนัหล่อล่ืน ฯลฯ 
    3.6.2.4  ความรู้ทางเทคนิคของเจา้หนา้ท่ี 

    3.6.2.5 ความเหมาะสมของเคร่ืองมือท่ีมีอยู ่การเกบ็รักษาและการ
บ ารุงเคร่ืองมือและเคร่ืองอุปกรณ์ต่าง ๆ 

    3.6.2.6  การรักษาความสะอาด และความเป็นระเบียบเรียบร้อย 
    3.6.2.7  การป้องกนัอคัคีภยั 
    3.6.2.8  การรักษาความปลอดภยั 
    3.6.2.9  การประหยดัส่ิงอุปกรณ์ในการใชส่ิ้งอุปกรณ์และช้ินส่วน
อะไหล่ 
   3.6.3  การส่งก าลงั  ตรวจการปฏิบติังานดา้นส่งก าลงั ดงัน้ี 

    3.6.3.1  ตรวจบญัชีคุมอุปกรณ์ประจ าหน่วย ลงถูกตอ้งหรือไม่ ถา้
ผดิใหเ้ปล่ียนแปลงลงทนัทีหรือไม่ ยอดและเลขหมายยทุธภณัฑต์รงกบัยอดท่ีมีอยูจ่ริง 
    3.6.3.2  ตรวจคู่มือและเอกสารส่งก าลงัมีครบหรือไม่ และ
เจา้หนา้ท่ีใชป้ระโยชนห์รือไม่ 

    3.6.3.3  ตรวจสอบความรู้ทางเทคนิคของเจา้หนา้ท่ีส่งก าลงัของ
หน่วย 
    3.6.3.4  ตรวจความเหมาะสมของคลงั การบ ารุงรักษาใหต้รวจ
บญัชีส่ิงอุปกรณ์ของหน่วย (ช้ินส่วน) ประมาณ 10% เพื่อทดสอบวา่ยอดในแผนเกบ็ของและ
ส ารวจยอดตรงกบัจ านวนท่ีมีจริงหรือไม่ และตรวจวา่หน่วยคิดเกณฑส์ะสมถูกหรือไม่ไดว้างใบ
เบิกไปยงัหน่วยสนบัสนุนโดยตรงตามก าหนดหรือไม่ 

    3.6.3.5  ตรวจใหเ้ป็นท่ีแน่นอนวา่  ส่วนท่ีช ารุดและซ่อมคืนสภาพ
ไดน้ั้นหน่วยไดน้ าส่งคืนหน่วยสนบัสนุนโดยตรงเป็นท่ีเรียบร้อย 
  3.7.  การตดัสินผลการตรวจ 
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   3.7.1  ยทุโธปกรณ์  ใหพ้ิจารณาจากผลเฉล่ียของส่ิงบกพร่องซ่ีงตรวจพบ
ในยทุโธปกรณ์แต่ละชนิดท่ีรับตรวจทั้งหมด โดยเอาคะแนนขอ้บกพร่องท่ีตรวจพบทั้งหมดแต่
ละประเภทมาบวกกนัเขา้แลว้หารดว้ยจ านวนยทุโธปกรณ์ท่ีรับการตรวจผลเฉล่ียของ
ยทุโธปกรณ์แต่ละประเภทตามตวัเลขขา้งล่างน้ีถือวา่อยูใ่นเกณฑพ์อใช ้

    ยานยนต ์  3.00 
    รถพ่วง   1.00 
    อาวธุเบา  0.30 
    ปืนใหญ่  2.00 
    เคร่ืองควบคุมยงิ 0.22 
 เม่ือไดผ้ลเฉล่ียความไม่เรียบร้อยใหต้ดัสินผลการตรวจยทุโธปกรณ์แต่ละประเภทดงัน้ี 

ยทุโธปกรณ์      ดีท่ีสุด                  ดีมาก                   ดี                   พอใช ้          ไม่พอใช ้

ยานยนต ์       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 
อาวธุเบา        0.00-0.05      0.06-0.14     0.15-0.23      0.24-0.30       เกิน 0.30 
ปืนใหญ่        1.00-0.55      0.56-1.10    1.11-1.65       1.66-2.20       เกิน 2.20 
เคร่ืองควบคุมการยงิ   0.00-0.055   0.056-0.11   0.12-0.156   0.166-0.22     เกิน0.22 
   3.7.2  การให้คะแนนการปฏบิัติงานซ่อม  หลกัฐานการซ่อมบ ารุงและการ
ส่งก าลงันั้น ใหค้ะแนนใหเ้หมาะสมกบัสภาพท่ีตรวจพบ เสร็จแลว้จึงเอาคะแนนท่ีไดม้ารวมกนั
แลว้คิดหาคะแนนท่ีไดเ้ป็นร้อยละ จากคะแนนเตม็ท่ีไดใ้หไ้วใ้นรายการตรวจสอบ แลว้ตดัสิน
การตรวจสอบดงัน้ี 

     100 -94  %    ดีท่ีสุด 

      93 - 87  %   ดีมาก 
      86  -80  %    ดี 

      79 - 70  %   พอใช ้

     ต ่ากวา่ 70%  ไม่พอใช ้

  3.8.  มาตรฐานหน่วยรับตรวจ  ผูบ้งัคบับญัชาท่ีรับผดิชอบในการตรวจสภาพ
เฉพาะอยา่งจะตอ้งก าหนดมาตรฐานวา่หน่วยรับตรวจทุกหน่วยจะตอ้งอยูใ่นเกณฑใ์ดเกณฑห์น่ึง
ท่ีก าหนดไวข้า้งบนโดยใหเ้หมาะสมกบัสถานการณ์ของทอ้งถ่ิน มาตรฐานท่ีก าหนดข้ึนจะตอ้ง
ไม่สูงเกินไปจนกระทัง่หน่วยรับการตรวจไม่สามารถปฏิบติัได ้ ดงันั้นการก าหนดมาตราฐาน
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หน่วยรับการตรวจใหพ้ิจารณาถึงอายขุองยทุโธปกรณ์ สภาพการใชง้านจ านวนเจา้หนา้ท่ี ความรู้
และการไดรั้บการฝึกของเจา้หนา้ท่ีเคร่ืองมือเคร่ืองใชค้วามสะดวกในการซ่อมบ ารุงประจ าหน่วย 
  3.9. การติดตามผล ถา้ผลการตรวจสภาพเฉพาะอยา่งแสดงวา่ยทุโธปกรณ์
ประเภทใดกต็ามหรือการปฏิบติังานซ่อมบ ารุงหรือการส่งก าลงัต ่ากวา่มาตรฐานท่ีวางไวไ้ม่วา่ใน
กรณีใดๆกต็ามจะตอ้งตรวจติดตามผลภายใน60วนัและใหต้รวจเฉพาะรายการท่ีต ่ากวา่มาตรฐาน
เท่านั้นการตรวจเพื่อติดตามผลน้ีตอ้งกระท าบนัทึกผลและรายงานเช่นเดียวกบัการตรวจคร้ังแรก 
  

 

 

 

4   การตรวจสภาพการซ่อมบ ารุงโดยผู้บังคบับัญชา 
  4.1.  มุ่งหมายก าหนดความรับผดิชอบ ขอบเขตและวธีิการตรวจสภาพการซ่อม
บ ารุงซ่ึงจะกระท าต่อยทุธภณัฑห์ลกัและส่ิงอุปกรณ์ท่ีเก่ียวขอ้งในครอบครองของหน่วยใช ้ ทั้งน้ี
โดยตรวจเป็นจ านวนร้อยละของยทุธภณัฑห์ลกัทั้งหมด นอกจากนั้นยงัตรวจการซ่อมบ ารุง
ประจ าหน่วย การซ่อมบ ารุงสนาม การส่งก าลงัช้ินส่วนอะไหล่ 
  4.2.  การตรวจสภาพการซ่อมบ ารุงโดยผูบ้งัคบับญัชาน้ี ไดก้  าหนดข้ึนเพื่อให ้ผบ.
นขต.ทบ. และผูบ้งัคบับญัชาชั้นผูบ้ญัชาการกองพล หรือเทียบเท่าสามารถใชร้ายงานผลการ
ตรวจประเมินค่าของ 
   4.2.1  ความเพียงพอและความไดผ้ลในการซ่อมบ ารุงประจ าหน่วยและ
การซ่อมบ ารุงสนาม 

   4.2.2  ประสิทธิภาพของกรรมวธีิในการส่งก าลงัช้ินส่วนในการซ่อมบ ารุง 
ซ่ึงใหก้ารสนบัสนุนโดยตรงต่อการซ่อมบ ารุง 
   4.2.3  ความรู้ความช านาญของเจา้หนา้ท่ีซ่อมบ ารุงประจ าหน่วย 
   4.2.4  ความตอ้งการในการซ่อมบ ารุงและส่งก าลงัช้ินส่วนซ่ึงจะเกิดข้ึน
ในอนาคตอนัเป็นผลมาจากขอ้บกพร่องท่ีตรวจพบ 

  4.3  การตรวจสภาพชนิดน้ี  ท าใหก้ารตรวจสภาพยทุธภณัฑห์ลกัอยา่งนอ้ยท่ีสุด
ร้อยละ 50 ของจ านวนท่ีมีอยูใ่นครอบครองของหน่วยใช ้ รวมทั้งเคร่ืองมือเคร่ืองใช ้ การตรวจ
ร้อยละ 50 ของจ านวนยทุโธปกรณ์ท่ีมีอยูใ่นครอบครองของหน่วยใชน้ั้น จะไดผ้ลเฉล่ียท่ี
ใกลเ้คียงต่อสภาพความเป็นจริง กต่็อเม่ือยทุโธปกรณ์ทั้งหมดมีจ านวนตั้งแต่20ข้ึนไปถา้
ยทุโธปกรณ์ทั้งหมดมีจ านวนนอ้ยกวา่ 20 แลว้ผลท่ีไดอ้าจจะคลาดเคล่ือนจากสภาพความเป็น
จริงของส่วนรวมดงันั้น เม่ือยอดยทุโธปกรณ์ท่ีจะรับตรวจดงัน้ี 



 27 

   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% 

  ในการคดัแยกยทุโธปกรณ์รับตรวจตามจ านวนขา้งบนน้ีใหห้วัหนา้ชุดตรวจคดั
แยกออกมาโดยไม่เจาะจง 
  

 

 

 

  4.4.  ขอบเขตและข้อก าหนด 

   4.4.1  การตรวจสภาพการซ่อมบ ารุงโดยผูบ้งัคบับญัชาน้ี หน่วยทหารทุก
หน่วยและทุกขนาดจะตอ้งปฏิบติัตามโดยเคร่งครัด 
   4.4.2  ในกรณีท่ียทุโธปกรณ์ของหน่วยใดหน่วยหน่ึงมีจ านวนนอ้ยจนไม่
คุม้ค่าท่ีจะตรวจทุกปีแลว้ใหท้ าการตรวจทุก 2 ปี ทั้งน้ีใหอ้ยูใ่นดุลยพินิจของ ผบ.นขต.ทบ.และ
ผูบ้งัคบับญัชาชั้นผูบ้งัคบับญัชาการกองพลหรือเทียบเท่า 
   4.4.3  การตรวจสภาพประเภทน้ีอาจกระท าไปพร้อม ๆ กบัการตรวจ
สภาพอ่ืน ๆ กไ็ด ้
   4.4.4  การตรวจสภาพประเภทน้ี ไม่ใช่บงัคบัต่อยทุโธปกรณ์ท่ีเกบ็ไวใ้น
คลงัของหน่วยจ่ายหรือยงัอยูใ่นหีบห่อซ่ึงบรรจุมาเป็นคร้ังแรกจากหน่วยผลิต หรือยทุโธปกรณ์ท่ี
จ่ายใหแ้ก่โรงเรียนต่าง ๆ ซ่ึงใชเ้ฉพาะการสอนการซ่อมบ ารุง 
   4.4.5  การตรวจสภาพประเภทน้ี มิไดมี้ความประสงคจ์ะใชเ้ป็นขอ้อา้งท่ี
จะระงบัการตรวจสภาพทางเทคนิคต่อยทุโธปกรณ์ในโรงงานซ่อมบ ารุงสนามท่ีส่งซ่อม หรือ
การตรวจสภาพเฉพาะอยา่งซ่ึงก าหนดไวแ้น่นอนในค าสั่งและระเบียบกองทพับก ซ่ึงยงัใชบ้งัคบั
อยูใ่นปัจจุบนั 

   4.4.6  การตรวจสภาพน้ี  ไม่ใหผู้บ้งัคบัหน่วยทุกระดบัถือเป็นสาเหตุหรือ
ขอ้อา้งท่ีจะระงบัการตรวจสภาพยทุโธปกรณ์ในหน่วยของตน ไม่วา่เป็นการตรวจอยา่งเป็น
ทางการหรือไม่เป็นทางการกต็าม 

  4.5.  ความรับผดิชอบ ผบ.นขต.ทบ.และผูบ้งัคบับญัชาชั้นผูบ้ญัชาการกองพล
หรือเทียบเท่า  รับผดิชอบในการสั่งการใหมี้การตรวจสภาพการซ่อมบ ารุงโดยผูบ้งัคบับญัชาใน
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หน่วยของตนและตอ้งรับผดิชอบในการควบคุมและก ากบัการใหเ้ป็นท่ีแน่ใจวา่ การตรวจสภาพ
การซ่อมบ ารุงโดยผูบ้งัคบับญัชาเป็นไปโดยถูกตอ้งและไดผ้ลสมความมุ่งหมาย 
  4.6.  วงรอบของการตรวจ  ใหต้รวจปีละ 1 คร้ังนอกจากมีขอ้ยกเวน้ซ่ึงไดก้ล่าว
ไวใ้นขอ้ 4.4.2 
  4.7.  ก  าหนดเวลาและค าแนะน าในการรับตรวจ  ตอ้งก าหนดไวล่้วงหนา้ใหน้าน
ท่ีสุดท่ีจะท าไดอ้ยา่งนอ้ยท่ีสุดตอ้งไม่ต ่ากวา่ 30 วนั และจะตอ้งปรากฏอยูใ่นค าสั่งการฝึก
ประจ าปีของหน่วย หน่วยรับตรวจจะตอ้งไดรั้บค าแนะน าล่วงหนา้เก่ียวกบัการเตรียม
ยทุโธปกรณ์ 

รับตรวจ 
 

 

 

  4.8.  ชุดตรวจ 
   4.8.1  ผูบ้งัคบับญัชาซ่ึงไดก้  าหนดไวใ้นขอ้ 4.5 เป็นผูรั้บผดิชอบในการ
ควบคุมใหแ้น่ใจวา่ไดมี้การตรวจสภาพหน่วยในบงัคบับญัชาของตน โดยใชเ้จา้หนา้ท่ีซ่ึงอยูใ่ต้
บงัคบับญัชาซ่ึงจดัไวเ้ป็นชุดตรวจถาวร ส่วนเจา้หนา้ท่ีเพิ่มเติมท่ีจ  าเป็นอาจมาจากของหน่วย
สนบัสนุนโดยตรงท่ีใหก้ารสนบัสนุนหน่วยท่ีรับตรวจนั้น ๆ อยูแ่ละผูบ้งัคบับญัชาซ่ึงก าหนดไว้
ในขอ้ 4.5 อาจสั่งใหเ้จา้หนา้ท่ีซ่อมบ ารุงท่ีมีคุณวฒิุเหมาะสมเป็นเจา้หนา้ท่ีสมทบกบัชุดตรวจได ้
   4.8.2  เจา้หนา้ท่ีในชุดตรวจทุกคนจะตอ้งข้ึนอยูใ่นการก ากบัการของ
หวัหนา้ชุดตรวจ ซ่ึงเป็นนายทหารสัญญาบตัร และควรมีอาวโุสสูงกวา่ผูบ้งัคบัหน่วยรับตรวจ 
ส่วนเจา้หนา้ท่ีในชุดตรวจท่ีเป็นผูแ้ทนสายยทุธบริการ  จะตอ้งมีหวัหนา้เป็นนายทหารสัญญา
บตัร 
เช่นกนั 

   4.8.3  รายละเอียดในการจดัชุดตรวจ  เพื่อตรวจหน่วยหน่ึงหน่วยใด
โดยเฉพาะนั้น ข้ึนอยูก่บัลกัษณะการจดัหน่วย จ านวนยทุโธปกรณ์ของหน่วยรับตรวจและเวลาท่ี
ใชใ้นการตรวจ 
  4.9.การแกไ้ขขอ้บกพร่องในระหวา่งท าการตรวจสภาพการซ่อมบ ารุงโดย
ผูบ้งัคบับญัชาชุดตรวจตอ้งแนะน าใหด้ าเนินการแกไ้ขขอ้บกพร่องทนัทีท่ีตรวจพบ 

  4.10.  อ  านาจของหวัหนา้ชุดตรวจ  ยอ่มมีอ านาจท่ีจะสั่งด าเนินการซ่อมแก ้
ส่งกลบั เบิกทดแทน สั่งงดใชก้ารยทุโธปกรณ์ซ่ึงถา้หากใหใ้ชต่้อไปแลว้จะช ารุดเสียหายมาก
ยิง่ข้ึน หรืออาจจะเกิดอนัตราย 
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  4.11.  แบบพิมพท่ี์ใชใ้นการบนัทึกผลการตรวจสภาพการซ่อมบ ารุงโดย
ผูบ้งัคบับญัชาใหใ้ชแ้บบของกองทพับก ซ่ึงเบิกจากกรมสารบรรณทหารบก 
  4.12.  การพจิารณาความไม่เรียบร้อย  ความไม่เรียบร้อยของยทุโธปกรณ์ท่ีตรวจ
พบแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คอื บกพร่องมาก และบกพร่องน้อย 
   4.12.1  บกพร่องมาก  หมายถึง จากการช ารุดหรือส่ิงบกพร่องท่ีจะท าให้
ยทุโธปกรณ์ไม่ปลอดภยัต่อการใชง้าน หรือท าใหย้ทุโธปกรณ์ท างานไม่ถูกตอ้งหรือไม่ท างาน
ตามหนา้ท่ีหรืออาจท าใหช้ ารุดเสียหายมากยิง่ข้ึนหากขืนใชง้านต่อไป การไม่ดดัแปลงแกไ้ข
ยทุโธปกรณ์ตามค าสั่งดดัแปลงแกไ้ขท่ีตอ้งท าโดยเร่งด่วน ซ่ึงกองทพับกไดก้  าหนดใหห้น่วย
ทหารเป็นผูก้ระท าและใหเ้บิกช้ินส่วนส าหรับการดดัแปลงมาแลว้แต่เพิกเฉยไม่ท าการดดัแปลง
ในระยะเวลาอนัสมควร นอกจากขอ้บกพร่องดงักล่าวแลว้ หากหน่วยไม่มีค  าสั่งการหล่อล่ืนของ
ยทุโธปกรณ์ต่าง ๆ ไวใ้ชห้รือท าการหล่อล่ืนไม่ถูกตอ้ง ใหถื้อวา่บกพร่องมากเช่นกนั 

   4.12.2  บกพร่องเลก็น้อย หมายถึง  ขอ้บกพร่องท่ีไม่พอจะท าให้
ยทุโธปกรณ์งดใชก้ารในทนัทีทนัใด หรือไม่ท าใหย้ทุโธปกรณ์นั้นๆ ช ารุดเสียหายมากยิง่ข้ึน 
หรือไม่ท าใหเ้กิดอนัตรายถา้หากขืนใชต่้อไป 

  ความไม่เรียบร้อยต่างๆ ดงักล่าวผูรั้บผดิชอบการซ่อมบ ารุงประจ าหน่วยจะตอ้ง
เร่ิมด าเนินการแกไ้ขตามวธีิการท่ีไดมี้ค  าสั่งและระเบียบท่ีเก่ียวขอ้งบ่งไวใ้หห้น่วยปฏิบติัทั้งน้ี 
หน่วยจะตอ้งด าเนินการโดยไม่ชกัชา้ 
   4.12.3  การประเมนิค่าความบกพร่อง  เพื่อหาผลเฉล่ียขอ้บกพร่องของ
ยทุโธปกรณ์ทั้งหมดท่ีไดรั้บตรวจนั้นบกพร่องมากใหน้บัรายการละ 1 คะแนน บกพร่องเลก็นอ้ย
ใหน้บัรายการละ 0.25 คะแนน ในการกรอกแบบพิมพท่ี์ใชใ้นการตรวจสอบนั้นใหใ้ชดิ้นสอแดง
เขียนวงกลมลอ้มรอบส่ิงท่ีบกพร่องซ่ึงหน่วยทหารอาจตรวจพบเองไดแ้มว้า่เกินขีดความสามารถ
ของหน่วยทหารกจ็ะตอ้งคิดคะแนนขอ้บกพร่องดว้ยถา้หากหน่วยใชย้งัไม่ด าเนินการตามท่ีกล่าว
ไวใ้นขอ้ 4.12.2 ส่วนขอ้บกพร่องท่ีจะตรวจพบโดยใชเ้คร่ืองมือทดสอบ ซ่ึงไม่มีในอตัราของ
หน่วยใชน้ั้น ไม่ตอ้งคิดคะแนนขอ้บกพร่อง 
   4.12.4  การปฏิบติังานซ่อม  หลกัฐานการซ่อมบ ารุงและส่งก าลงั ความ
ไม่เรียบร้อยในการปฏิบติังานซ่อม หลกัฐานการซ่อมบ ารุงและหลกัฐานการส่งก าลงัเหล่าน้ี 
ไดแ้ก่การปฏิบติังานซ่อมท่ีผดิ การท าหลกัฐานการซ่อมบ ารุงและส่งก าลงัผดิ หรือปล่อยปละ
ละเลยไม่ลงหลกัฐานต่าง ๆหรือไม่มีแบบพิมพท่ี์ทางราชการก าหนดใหใ้ช ้ การตรวจการ
ปฏิบติังานซ่อมบ ารุงใชแ้บบพิมพ ์ทบ.428-648 และ ทบ.648-649 เป็นรายการตรวจสอบ 

  4.13.  การตัดสินผลการตรวจ 
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        การตดัสินผลการตรวจยทุโธปกรณ์ ใหพ้ิจารณาจากผลเฉล่ียของส่ิงบกพร่อง
ซ่ึงตรวจพบในยทุโธปกรณ์แต่ละละประเภทท่ีรับตรวจทั้งหมดโดยเอาคะแนนขอ้บกพร่องท่ี
ตรวจพบทั้งหมดของยทุโธปกรณ์แต่ละประเภทมารวมกนั แลว้หารดว้ยจ านวนยทุโธปกรณ์ท่ีรับ
ตรวจ เม่ือไดผ้ลเฉล่ียแลว้ตดัสินผลการตรวจดงัน้ี 

ยทุโธปกรณ์        ดีท่ีสุด                ดีมาก                   ดี              พอใช ้          ไม่พอใช ้

ยานยนตล์อ้  0.00-0.75   0.76-1.50   1.50-2.25   2.66-3.00   เกิน 3.00 
ยานยนตส์ายพาน   0.00-1.25   1.26-2.00   2.00-0.00    3.00-4.50   เกิน 4.50 
อาวธุเบา             0.00-0.05   0.06-0.15     0.16-0.23   0.24-0.30   เกิน 0.00 
ปืนใหญ่              0.00-0.55   0.56-1.10   1.11-0.65   1.66-2.20    เกิน 2.20 
เคร่ืองควบคุมการยงิ  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 
 

  การตดัสินผลการตรวจการปฏิบติังานซ่อม หลกัฐานการซ่อมบ ารุงและส่งก าลงั
นั้น ใหค้ะแนนตามความเหมาะสมกบัสภาพท่ีตรวจพบ เสร็จแลว้จึงเอาคะแนนท่ีไดม้ารวมกนั
แลว้คิดเป็นร้อยละ โดยคิดจากคะแนนเตม็ท่ีใหไ้วใ้นรายการตรวจสอบแลว้ตดัสินผบการตรวจ
ดงัน้ี 

   4.13.1  .........................  100-94 %  ดีท่ีสุด 

   4.13.2  .........................   93-87%   ดีมาก 
   4.13.3  .........................   86-80 %  ดี 
   4.13.4  .........................   79-70 %  พอใช ้

   4.13.5  .........................  ต  ่ากวา่ 70 %  ยงัไม่พอใช ้

  4.14.  การวจิารณ์ผลการตรวจนั้น  ตอ้งกระท าโดยเร็วท่ีสุดเท่าท่ีจะกระท าได ้
และจะตอ้งท าก่อนท่ีจะเสนอเป็นลายลกัษณ์อกัษร ชุดตรวจจะตอ้งน าขอ้ดีเด่นท่ีควรยกยอ่งและ
น าขอ้บกพร่องท่ีตรวจพบมาถกแถลงกบัผูบ้งัคบัหน่วยรับตรวจหรือผูแ้ทนโดยละเอียดและแจ่ม
แจง้ 
  4.15.  การรายงานสรุปและหาผลเฉล่ียการตรวจ  ใหก้ระท าในระดบักองร้อย เวน้
การหาผลเฉล่ียส าหรับยานยนต ์ใหก้ระท าในระดบักองพนัหรือเทียบเท่า  

  เจา้หนา้ท่ีท่ีเก่ียวขอ้งด าเนินการรายงาน  ดงัน้ี 

   4.15.1  หัวหน้าชุดตรวจ  สรุปผลการตรวจตามแบบพิมพท่ี์ ทบ.ก าหนด
พร้อมแบบพิมพบ์นัทึกผบ.การตรวจส่ง ผบ.หน่วยรับตรวจภายใน 7 วนั หลงัจากท่ีท าการตรวจ
หน่วยนั้นเสร็จแลว้ 
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   4.15.2  ท ารายงานด้วยแบบพมิพ์ พร้อมบนัทึกผลการตรวจจ านวน2 ชุด 
แลว้ท ารายงานแบบพิมพอี์ก 1 ชุดเสนอต่อ ทบ.หน่วยท่ีท าการตรวจสภาพการซ่อมบ ารุงโดย
ผูบ้งัคบับญัชา 
  4.16.  ผบ.หน่วยทีท่ าการตรวจสภาพ  ตอ้งประเมินค่าของประสิทธิภาพในการ
ซ่อมบ ารุงของหน่วยรับตรวจ เสนอผูบ้งัคบับญัชาท่ีมีหนา้ท่ีรับผดิชอบในการตรวจสภาพโดย
แนบรายงานแบบพิมพจ์  านวน 2 ชุดและบนัทึกผลการตรวจอีก 1 ชุด 

  4.17.  ผู้บังคบับัญชาทีม่หีน้าทีรั่บผดิชอบในการตรวจสภาพชนิดน้ี ตอ้งรายงาน
ผลการตรวจเสนอกองทพับก 
  4.18.  การแก้ไขข้อบกพร่องและรายงานผล  เป็นหนา้ท่ีของหน่วยรับตรวจ
ด าเนินการแกไ้ขขอ้บกพร่องท่ีหวัหนา้ชุดตรวจรายงาน แลว้เสนอผลการแกไ้ขขอ้บกพร่องตาม
สายการบงัคบับญัชาจนถึงผูบ้งัคบับญัชาท่ีมีหนา้ท่ีรับผดิชอบในการตรวจสภาพประเภทน้ีใน  
60 วนั นบัตั้งแต่วนัท่ีไดรั้บผลการตรวจจากหวัหนา้ชุดตรวจ 
  4.19.  การตรวจติดตามผล  เม่ือผลการตรวจปรากฏวา่ สภาพยทุโธปกรณ์หรือ
การซ่อมบ ารุง หรือการส่งก าลงัช้ินส่วนอะไหล่ อยูใ่นเกณฑใ์ชไ้ม่ได ้ ใหท้ าการติดตามผล
ภายหลงัการตรวจคร้ังนั้นผา่นไปแลว้ 60 วนั แต่ไม่เกิน 180 วนั การตรวจติดตามผลคร้ังน้ีให้
ตรวจเฉพาะส่ิงท่ีมีอยูใ่นเกณฑย์งัไม่พอใชแ้ลว้ด าเนินการรายงานเช่นเดียวกบัการตรวจคร้ังแรก 
  4.20.  การเกบ็รายงานผลการตรวจ  ผูบ้งัคบับญัชาท่ีรับผดิชอบในการตรวจ
สภาพประเภทน้ีหน่วยท่ีท าการตรวจและหน่วยท่ีรับการตรวจตอ้งเกบ็รายงานผลการตรวจและ
การแกไ้ขขอ้บกพร่องไวเ้ป็นหลกัฐาน 
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การตรวจสภาพ 

ประเภท                 โดยผูบ้งัคบับญัชา                      เฉพาะอยา่ง          การซ่อมบ ารุงโดย
ผูบ้งัคบับญัชา 

ใครตรวจ   ผูบ้งัคบับญัชาทุกชั้น  -หน่วยซ่อมบ ารุง -หน่วยซ่อมบ ารุงสนบั 

      สนบัสนุนโดยตรง   สนุนโดยตรง 
      -หน่วยซ่อมบ ารุง -หน่วยซ่อมบ ารุงสนบั 

                                             สนบัสนุนทัว่ไป        สนุนทัว่ไป 

ตรวจท าไม 1เพื่อทราบความสามารถใน สอบความเพียงพอ -สอบสภาพการใชก้ารได ้

                       การพร้อมรบของยทุโธปกรณ์ และผลของการส่ง ของยทุโธปกรณ์ 

  2 การใชท่ี้ถูกตอ้ง  ก าลงัและการซ่อม -คาดคะเนสถานภาพ 

  3 การใชป้ระโยชนท่ี์      บ ารุงในหน่วยใช ้ อนาคต 
                  เหมาะสม                                      - ความตอ้งการในการ 
  4 มาตรฐานการฝึก                                                    ส่งก าลงัและซ่อมบ ารุง 
  5 ส่งเสริมการประหยดั 
  ส่ิงอุปกรณ์ 

  6 การปฏิบติัตามหลกัการ 
    ซ่อมบ ารุง 
ตรวจเม่ือใด ตรวจเสมอ(ไม่มีหยดุ)  - ตรวจอยา่งนอ้ยปี - ตรวจปีละ1คร้ังหรือ 
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       1 คร้ัง   ก่อนและหลงัการประลอง 
      - ตรวจหน่วยท่ีไม่ดี ยทุธและการรบ 

      จนกวา่จะดี 
ตรวจอะไร -เจา้หนา้ท่ี   -เจา้หนา้ท่ี  -ตรวจยทุโธปกรณ์ทั้ง 
  -ยทุโธปกรณ์   -สถิติ   หมดท่ีมี 

  -สถิติ    การปฏิบติัตามหลกั -ไม่ตอ้งตรวจ  ถา้ 
  - ส่ิงอุปกรณ์   การของหน่วยใช ้ การตรวจประเภทอ่ืนได ้
  -แหล่งรวมรถ   -ส่ิงอุปกรณ์และเคร่ือง มือ  ผลแลว้ 
  -โรงซ่อม              -ตรวจไม่นอ้ยกวา่ 
  -คลงั    ร้อยละ10ของยทุโธปกรณ์ 

  -การปฏิบติัตามหลกั  -โรงซ่อมและส่ิงอ านวยความสะดวก 
  

 

5   การตรวจและการทดสอบ 

  5.1.  การรายงานผลการตรวจ 
   5.1.1  การรายงานผลการตรวจสภาพ กระท าแต่เพียงสั้น ๆ เจา้หนา้ท่ีผูท้  า
การตรวจเป็นผูร้ายงานและรายงานไปยงัหน่วยเหนือ เพื่อสั่งการแกไ้ขตามความจ าเป็นส่วน
รายงานการตรวจสภาพเฉพาะอยา่งและการตรวจสภาพการซ่อมบ ารุงโดยผูบ้งัคบับญัชานั้น
ปฏิบติัตามค าสั่งเฉพาะวา่ดว้ยการตรวจสภาพนั้น ๆ 

   5.1.2  ผูบ้งัคบัหน่วย  ซ่ึงมีหนา้ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการซ่อมบ ารุง จะตอ้ง
ด าเนินการเพื่อใหมี้การตรวจสภาพเป็นไปตามท่ีก าหนดไว ้ หน่วยท่ีท าการตรวจจะตอ้งเกบ็
ส านวนการตรวจคร้ังสุดทา้ยไวท่ี้หน่วย 
   5.1.3  เม่ือผูแ้ทนหวัหนา้สายยทุธบริการต่าง ๆ หรือผูแ้ทนของคลงัซ่อม
บ ารุงไปตรวจเยีย่ม หรือตรวจสภาพการซ่อมบ ารุง จะตอ้งเสนอรายงานการตรวจเยีย่มหรือการ
ตรวจสภาพการซ่อมบ ารุงต่อผูบ้งัคบับญัชาการทหารบก โดยผา่นทาง กบ.ทบ.และ 
หวัหนา้สายยทุธบริการท่ีเก่ียวขอ้งกบัส าเนาส่งผูบ้งัคบัหน่วยท่ีรับการตรวจ-ทราบดว้ย 
  5.2.  การป้องกนัการตรวจซ ้า 
   5.2.1  ผูมี้หนา้ท่ีเก่ียวขอ้งในการตรวจตามประเภทท่ีกล่าวขา้งตน้ ตอ้ง
ปฏิบติัการตามหนา้ท่ีนั้น ๆ ส่วนผูบ้งัคบัหน่วยท าการตรวจสภาพในหน่วยของตน 
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   5.2.2  ผูบ้งัคบัหน่วยซ่ึงท าการตรวจสภาพในหน่วยของตน จะตอ้งได้
ทราบผลการแกไ้ขการตรวจเฉพาะอยา่ง ซ่ึงปฏิบติัมาแลว้ในระยะเวลาอนัสมควร ก่อนท่ีจะท า
การตรวจตามสายการบงัคบับญัชา 
   5.2.3  ในขณะท่ีหน่วยต่าง ๆ น ายทุโธปกรณ์ส่งซ่อมหรือมารับการบริการ
ต่าง ๆ ผูบ้งัคบัหน่วยซ่อมควรจะไดถื้อโอกาสตรวจทางเทคนิคดว้ย ทั้งน้ีเพื่อประโยชนใ์นทาง
ประหยดั และเพื่อใหก้ารซ่อมบ ารุงเกิดประสิทธิภาพอยา่งสมบูรณ์ 

  5.3.  การตรวจเป็นเนืองนิจ  หมายถึงการตรวจท่ีไดก้ระท าเป็นปกติ และกระท า
อยูเ่สมอเป็นนิจสิน ผูต้รวจไดแ้ก่นายทหารนายสิบ เจา้หนา้ท่ีประจ ายทุโธปกรณ์ ซ่ึงมีหนา้ท่ี
รับผดิชอบในการซ่อมบ ารุงและถือวา่เป็นการตรวจท่ีส าคญัท่ีสุดในบรรดาการตรวจสภาพ
ทั้งหลาย เพราะการตรวจสภาพโดยผูบ้งัคบับญัชา การตรวจสภาพเฉพาะอยา่ง และการตรวจ
สภาพการซ่อมบ ารุงโดยผูบ้งัคบับญัชากดี็ มีความส าคญัท าใหผู้บ้งัคบับญัชาไดท้ราบสถานภาพ
การซ่อมบ ารุงยทุโธปกรณ์เท่านั้น แต่การตรวจเหล่าน้ีมิไดก้ระท าบ่อย ๆ จึงยงัไม่เป็นการ
เพียงพอในอนัท่ีจะประกนัไดว้า่ ยทุโธปกรณ์เหล่านั้นอยูใ่นสภาพพร้อมรบ เหตุน้ีการตรวจเป็น
เนืองนิจจึงมีความส าคญัยิง่ การตรวจเป็นเนืองนิจจะไดผ้ลกต่็อเม่ือนายทหารนายสิบทุกนายมี
ความเขา้ใจและสนใจในการพิจารณาสภาพยทุโธปกรณ์ทุกชนิดและทุกช้ินวา่อยูใ่นสภาพ
เรียบร้อย ติดตั้งถูกตอ้ง ติดตั้งมัน่คงแขง็แรง หรือมีสภาพสึกหรอเกินสมควรหรือไม่ มีหลกั
พิจารณาดงัน้ี.- 
   5.3.1  สภาพเรียบร้อย  เป็นการตรวจวา่ยทุโธปกรณ์อยูใ่นสภาพเรียบร้อย
หรือไม่นั้นเป็นการตรวจสภาพภายนอกดว้ยสายตา เพื่อดูวา่ยทุโธปกรณ์จะช ารุดจนกระทัง่ไม่
สามารถใชร้าชการได ้ หรือไม่ปลอดภยัในการใชต่้อไป หรือถา้ขืนใชต่้อไปแลว้จะท าใหเ้กิดการ
ช ารุดเสียหายได ้ นอกจากนั้นค าวา่สภาพเรียบร้อยยงัหมายความวา่ หมายไปถึงลกัษณะไม่คด
หรือบิด ไม่มีรอยขดูหรือไหม ้ไม่แตกหรือร้าว ไม่หลุดลุ่ยไม่ฉีกขาด และมีการหล่อล่ืนถูกตอ้ง 
   5.3.2  ติดตั้งถูกต้อง  ตรวจส่วนประกอบต่าง ๆ วา่ติดตั้งมัน่คงหรือไม่ 
ไดแ้ก่การตรวจสภาพภายนอกดว้ยสายตาวา่ส่วนต่าง ๆ จะติดตั้งถูกตอ้งลกัษณะหรือไม่ 

   5.3.3  ติดตั้งมัน่คง  ตรวจส่วนประกอบต่างๆ วา่ติดตั้งมัน่คงหรือไม่ 
ไดแ้ก่การตรวจภายนอกโดยการใชมื้อจบัเขยา่ หรือเหลก็งดัเบา ๆ 

   5.3.4  สึกหรอเกนิสมควร  ไดแ้ก่การตรวจสภาพช้ินส่วนต่าง ๆ วา่สึก
หรอจนใชร้าชการไม่ไดห้รืออาจจะท าใหช้ ารุดใชร้าชการไม่ได ้ถา้ไม่เปล่ียนแปลงก่อน 

  5.4.  ข้อชัดข้องในการตรวจสภาพ 
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   5.4.1  ผูบ้งัคบับญัชาโดยมากไม่วา่ชั้นเหนือชั้นรองลงมา มกัจะมี
ความรู้สึกวา่ตนไดรั้บความรบกวนจากคณะตรวจสภาพซ่อมบ ารุงอยูต่ลอดเวลา เพราะตอ้ง
เสียเวลาในการเตรียมยทุโธปกรณ์ก่อนรับการตรวจและตอ้งใหก้ารบริการต่าง ๆ ระหวา่งการ
ตรวจสภาพอยา่งไม่มีการจบส้ิน ก่อใหเ้กิดสภาพเป็นไมเ้บ่ือไมเ้มาระหวา่งกนัข้ึน นอกจากนั้นใน
การตรวจสภาพโดยผูบ้งัคบับญัชาแลว้ท าใหเ้กิดความสับสนและสั่งการซ ้ ากนั เป็นขอ้ยุง่ยากแก่ผู ้
ปฏิบติั ทั้งน้ีเพราะผูบ้งัคบับญัชามีระดบัต่าง ๆ กนัมาก 
   5.4.2  ปฏิบติัอยา่งไรจะสามารถขจดัขอ้ขดัขอ้งได ้ มีแนวทางปฏิบติัอยู ่ 2 
ประการ คือ.- 
    5.4.2.1  ประการแรกท่ีถือวา่ส าคญัท่ีสุดกคื็อ ใหก้ารบ ารุงรักษา
ยทุโธปกรณ์ใหอ้ยูใ่นสภาพดีเยีย่มและรักษาใหค้งสภาพเช่นนั้นตลอดไป โดยอาศยัการตรวจเป็น
เนืองนิจเป็นหลกัปฏิบติั 

    5.4.2.2  ประการท่ีสอง ผูบ้งัคบับญัชาตอ้งยดึถือการปฏิบติัแบบ
สายกลาง ระหวา่งนโยบายการตรวจสภาพและการปฏิบติังานของหน่วย 
 

 

 

 

  5.5.  การทดสอบ  การทดสอบมีความสัมพนัธ์อยา่งใกลชิ้ดกบัการตรวจสภาพ
และอาจถือไดว้า่ การทดสอบและการตรวจสภาพเป็นส่วนประกอบซ่ึงกนัและกนั จะขาดอยา่ง
ใดอยา่งหน่ึงมิได ้ เพราะถา้ขาดอยา่งหน่ึงแลว้กจ็ะท าใหอี้กอยา่งหน่ึงไร้คุณค่าไปดว้ย การ
ทดสอบมีอยู ่3 ประการ คือ.- 
   5.5.1  แจกบตัรค าถามใหก้รอกค าตอบ ค าถามท่ีเป็นรายการต่าง ๆ กระท า
โดยผูเ้ช่ียวชาญและไดป้ระเมินค่าไวแ้ลว้ เม่ือไดรั้บค าตอบจากเจา้หนา้ท่ีผูเ้ก่ียวขอ้งการซ่อมบ ารุง
เหล่านั้น ผูต้รวจจะพิจารณาไวว้า่ ค  าตอบท่ีไดรั้บแสดงวา่ผูต้อบมีความช านาญมากนอ้ยเพียงใด 
รู้จกัหนา้ท่ีของยทุโธปกรณ์วา่จะใชก้บังานอะไร รู้จกัการระวงัรักษาและการใชย้ทุโธปกรณ์นั้น
เพียงใดประการสุดทา้ยท่ีตอ้งการทราบวา่ยทุโธปกรณ์เหล่านั้นสามารถท่ีจะท างานไดผ้ลเป็นท่ี
พอใจเพียงใด1 
   5.5.2  ใหแ้สดงการซ่อมบ ารุงขั้นหน่วยในราชการสนาม การทดลองและ
ทดสอบแบบน้ี เจา้หนา้ท่ีทดสอบซ่ึงเป็นนายทหารจะท าการประเมินค่าขีดความสามารถในการ
ซ่อมบ ารุงประจ าหน่วยได ้ ส่วนมากหน่วยรับการทดสอบมกัจะผา่นการทดสอบการซ่อมบ ารุง
ประจ าหน่วยไปไดดี้ แต่จะไปตกในการซ่อมบ ารุงประจ าหน่วยท่ีตอ้งออกไปปฏิบติัราชการ
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สนามเสียอยา่งน่าเสียดาย การทดสอบประการน้ีก่อใหเ้กิดแนวความคิดใหม่ในการซ่อมบ ารุงท่ี
กระท าในราชการสนาม หรืออยา่งนอ้ยกท็ าใหผู้บ้งัคบับญัชาของหน่วยนั้นทราบวา่ตนควรใช้
เวลาในการซ่อมบ ารุงยทุโธปกรณ์ชา้หรือเร็วเพียงใด 
   5.5.3  จากผลการปฏิบติัการรบ เป็นประการสุดทา้ยของรายการทดสอบ 
จากขอ้บกพร่องต่าง ๆ ท่ีเกิดข้ึนสามารถท าใหผู้บ้งัคบับญัชาทราบขอ้เทจ็จริง และเห็น
ประสิทธิภาพของการซ่อมบ ารุงวา่ดีเลวเพียงใด แลว้จดัการแกไ้ขและเตรียมการต่อไป 
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บทที่ 6 
การปรนนิบัตบิ ารุง 

 

 1 กล่าวทัว่ไป 

   การปรนนิบติับ ารุงคือ การดูแลรักษา การปรนนิบติัและการตรวจสภาพ
ยทุโธปกรณ์ต่าง ๆ โดยมีความมุ่งหมายท่ีจะบ ารุงรักษาใหอ้ยูใ่นสภาพท่ีใชร้าชการได ้ และเพื่อ
คน้หาส่ิงช ารุดหรือเหตุขดัขอ้งท่ีเร่ิมเกิดข้ึน แลว้ด าเนินการแกไ้ขใหท้นัท่วงทีก่อนท่ีความ
เสียหายจะลุกลามต่อไป 

  1.1.  ความส าคญัของการปรนนิบัติบ ารุง 
   1.1.1  บทบาทของการปรนนิบติับ ารุง  การปรนนิบติับ ารุงเป็นเสมือน

หวัใจและวญิญาณของการซ่อมบ ารุงทั้งระบบ ถา้มองเผนิๆถึงความยุง่ยากของระบบการซ่อม
บ ารุงแลว้ อาจจะเห็นวา่การซ่อมบ ารุงโดยผูใ้ชน้ั้นเป็นส่ิงไม่จ าเป็นนกั เพราะวา่อาจใช้
ยทุโธปกรณ์ไปไดเ้ร่ือยๆจนช ารุดต่อจากนั้นกผ็ลกัภาระในการซ่อมใหห้น่วยซ่อมชั้นเหนือต่อไป 
ขอ้คิดขอ้น้ีขดัแยง้กบัขอ้เทจ็จริงโดยส้ินเชิง เพราะในการซ่อมบ ารุงนั้นก าหนดไวว้า่ หน่วยใช้
จะตอ้งดูแลรักษายทุโธปกรณ์เพื่อมิใหเ้กิดขอ้บกพร่องข้ึน ระบบการซ่อมบ ารุงยอ่มเส่ือมสลาย
ไปโดยส้ินเชิง ถา้ยทุโธปกรณ์ท่ีมีใชอ้ยูไ่ม่ท างานอยา่งถูกตอ้ง ไม่ท าความสะอาดหรือไม่ท าการ
หล่อล่ืน ขนัแน่น หรือปรับแต่งตามระบบ โดยหน่วยใชถึ้งแมว้า่จะไดรั้บอนุญาติใหห้น่วยใชมี้
ช้ินส่วนทดแทนและท าการซ่อมแกไ้ดจ้  ากดัเพียงในขั้นท่ี 2 เพื่อมุ่งหมายจะใหห้น่วยใชท้ าการ
ป้องกนัเท่านั้น แต่กไ็ดค้าดคะเนไวล่้วงหนา้แลว้วา่ ผลจากการปฏิบติัของหน่วยใชจ้ะช่วย
ป้องกนัมิใหเ้กิดงานท่ียุง่ยากซบัซอ้นและส้ินเปลืองเวลา 
  ถา้ตอ้งการจะใหร้ะบบการซ่อมบ ารุงกลมกลืนและสมดุลยก์นั จ  าเป็นตอ้งมีความ
รับผดิชอบต่อขั้นการซ่อมบ ารุงแต่ละขั้นโดยแน่ชดั หน่วยใชมิ้ไดรั้บภารกิจใหท้ าการซ่อมบ ารุง
ระดบัหน่วยสนบัสนุนโดยตรงและทัว่ไปและการซ่อมบ ารุงระดบัคลงั และในขณะเดียวกนั
หน่วยซ่อมขั้นเหนือกวา่กมิ็ไดรั้บภารกิจท่ีจะท าการซ่อมบ ารุงในระดบัท่ีอยูใ่นความรับผดิชอบ
ของหน่วยใช ้ ตวัอยา่งซ่ึงแสดงใหเ้ห็นถึงการขาดความรับผดิชอบในหนา้ท่ีของตน ไดแ้ก่การท่ี
ผูบ้งัคบับญัชาซ่ึงไดรั้บมอบหมายภารกิจใหท้ าการซ่อมบ ารุงระดบัหน่วยสนบัสนุนโดยตรงและ
ทัว่ไป ในขณะเดียวกนันั้น ยทุโธปกรณ์ภายในหน่วยของตนกลบัขาดการปรนนิบติับ ารุง และ
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ผูบ้งัคบับญัชาคนเดียวกนัน้ีจะเกิดความขดัแยง้อยา่งรุนแรงข้ึนในเม่ือโรงซ่อมปฏิเสธไม่รับ
ยทุโธปกรณ์ของเขาเขา้ซ่อม เน่ืองจากบกพร่องในการปรนนิบติับ ารุงในขั้นท่ี 1 และ 2 
   1.1.2  ท าไมจึงต้องมกีารปรนนิบัติบ ารุง 

     1.1.2.1  ประการแรกท่ีสุด เป็นความจ าเป็นทางยทุธวธีิในการ
ปฏิบติัภารกิจทางยทุธวธีิของหน่วยใหส้มบูรณ์นั้นจ าเป็นตอ้งใชท้ั้งคนและยทุโธปกรณ์ และถา้
ขาดอยา่งหน่ึงอยา่งใดไปกไ็ม่สามารถจะปฏิบติัหนา้ท่ีบรรลุผลได ้ มีแนวโนม้ท่ีน่าพิจารณาวา่
การซ่อมบ ารุงนั้นควรเป็นส่ิงท่ีแตกต่างจากการฝึกและลกัษณะการน าหน่วย แต่ความจริงมิได้
เป็นเช่นนั้น เราจะตอ้งปรับความคิดของเราใหเ้ขา้ใจวา่ ทหารและยทุโธปกรณ์นั้นเป็นส่ิงซ่ึงรวม
เป็นอนัเดียวกนั หรืออาจเรียกไดว้า่ชุดคนยทุโธปกรณ์ ถา้ไม่รักษายทุโธปกรณ์ใหมี้สมรรถภาพท่ี
ดีแลว้ประสิทธิภาพของทั้งชุดกจ็ะลม้เหลว ยทุโธปกรณ์จะท างานไม่ไดถ้า้ไม่มีการปรนนิบติั
บ ารุง 

  นายทหารชั้นผูใ้หญ่ในดา้นการส่งก าลงับ ารุงผูห้น่ึงเคยกล่าวไวว้า่  “การ
ซ่อมบ ารุงในขั้นสูงท่ีมีประสิทธิภาพท่ีสุด และระบบการส่งก าลงัท่ีสมบูรณ์ไม่ใช่ส่ิงท่ีจะช่วยให้
เกิดประสิทธิภาพในการรบ ความมัน่ใจและระบบการซ่อมบ ารุงประจ าหน่วยเท่านั้นท่ีจะท าให้
ท่านประสบความส าเร็จ หรือความลม้เหลว” 

  การสูญเสียยทุโธปกรณ์เน่ืองจากการปฏิบติัของขา้ศึกนั้น เป็นการสูญเสียท่ีเราคาดไวแ้ลว้ 
แต่การสูญเสียเน่ืองจากขาดการปรนนิบติับ ารุงนั้น ถือวา่เป็นความบกพร่องอยา่งร้ายแรงและเป็น
เร่ืองท่ีใหอ้ภยัมิได ้

    1.1.2.2  ประการท่ีสอง  มีปัจจยัเก่ียวกบัเศรษฐกิจคือ กองทพับก
ไทยขณะน้ีก าลงัขยายก าลงัและเปล่ียนแปลงการจดัใหข้ยายตวัออกไปยิง่ข้ึน งบประมาณ
ค่าใชจ่้ายในการทหารกก็  าลงัทวข้ึีนทุก ๆ วนั อาวธุยทุโธปกรณ์ในกองพลทหารราบกองพลหน่ึง 
ๆ มีราคาประมาณ 180-200 ลา้นบาท ถา้หากผูใ้ชไ้ม่ดูแลรักษาอาวธุใหดี้ ผูบ้งัคบับญัชาปล่อย
ปละละเลยใหอ้าวธุยทุโธปกรณ์ช ารุดเสียหายแลว้กย็อ่มท าลายเสถียรภาพทางเศรษฐกิจของชาติ 

  การปรนนิบติับ ารุงนั้นมิใช่ขอบเขตแต่เพียงยทุโธปกรณ์ของสายยทุธบริการใด
เท่านั้น แต่หมายถึงยทุโธปกรณ์ทุกสายยทุธบริการซ่ึงเป็นยทุโธปกรณ์ท่ีมีราคาแพง และมี
จ านวนอยูใ่นหน่วยทหารสูงมาก รวมทั้งมีความยุง่ยากในการปรนนิบติับ ารุง ผูบ้งัคบัหน่วยควร
จะระลึกไวว้า่ ยทุโธปกรณ์ทุกช้ินจากทุกสายงานเป็นส่ิงซ่ึงจะตอ้งรวมอยูใ่นขอบเขตของการ
ปรนนิบติับ ารุงทั้งส้ิน ยทุโธปกรณ์ช้ินเลก็ช้ินนอ้ย แต่ถา้ใชส้ิ้นเปลืองเป็นจ านวนมาก กย็อ่มมีผล
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กระทบกระเทือนถึงเศรษฐกิจของชาติได ้ เช่นสายรัดถงัน ้ามนัอนัหน่ึงมีราคาเพียง 8-9 บาท แต่
ถา้ตอ้งจดัหาใหก้ าลงัพลประมาณ 1 แสนคน จะส้ินเปลืองงบประมาณถึง 8หรือ 9 แสนบาทเป็น
ตน้ 

  ฉะนั้น จึงถือเป็นเร่ืองจ าเป็นอยา่งยิง่ท่ีจะตอ้งรู้จกัถนอมอาวธุและซ่อมบ ารุงใหค้ง
สภาพดีอยูเ่สมอ โดยใหมี้การส้ินเปลืองใหน้อ้ยท่ีสุดเท่าท่ีจะท าได ้ ท่ีวา่ถนอมอาวธุนั้นอยา่เขา้ใจ
วา่ไม่ใหน้ าออกใช ้ อาวธุท่ีใชส้ าหรับฝึกทหารนั้นยอ่มมีการสึกหรอเป็นธรรมดา แต่ถา้การสึก
หรอน้ีเกิดจากความประมาทเลินเล่อ ปล่อยปละละเลยในการปรนนิบติับ ารุงแลว้กเ็ป็นการ
ส้ินเปลืองโดยเปล่าประโยชน ์ ดงันั้น จึงตอ้งมีการฝึกการปรนนิบติับ ารุงรวมอยูก่บัการฝึกปกติ
ดว้ย 
  1.2.  จิตวทิยากบัการปรนนิบัติบ ารุง 

  จากตรรกวทิยาและความจ าเป็นของการปรนนิบติับ ารุง ตามท่ีไดก้ล่าวมาแลว้
ขา้งตน้ ปรากฏวา่ผูบ้งัคบับญัชาท่ีไม่ค่อยมีประสบการณ์มกัจะประสบกบัปัญหายุง่ยากและ
ต่อเน่ืองในเร่ืองเก่ียวกบัการปรนนิบติับ ารุงอยูต่ลอดเวลา ยทุโธปกรณ์ส่วนใหญ่เป็นเคร่ืองกลท่ี
สลบัซบัซอ้น การด าเนินงานการใชง้านและการซ่อมแกย้ทุโธปกรณ์เหล่าน้ีตอ้งการความช านาญ 
เวลา และตอ้งมีจุดมุ่งหมาย พลประจ ารถถงัหรือช่างซ่อมอาจท าใหต้อ้งเสียเงินเป็นจ านวนมาก 
และตอ้งใชเ้วลาในการซ่อมบ ารุงนาน ๆโดยการท าผดิพลาดเพียงนิดเดียว ดงันั้น การปรนนิบติั
บ ารุงจึงตอ้งประกอบดว้ยความยากล าบาก ความตั้งใจจริงและจิตวทิยาหลายประการ 
   1.2.1  ประการแรก  ความรู้สึกท่ีวา่ยทุโธปกรณ์นั้นๆเป็นของใครประการ
แรกทีเดียว คนเราส่วนใหญ่มีความรู้สึกวา่ไม่ใช่ของอะไรของตวั ความรู้สึกท่ีวา่ยทุโธปกรณ์นั้น 
ๆ เป็นของตน เพราะตนเป็นประชากรผูเ้สียภาษีในการไปจดัซ้ือมานั้น เป็นเพียงความรู้สึกใน
ลกัษณะเลือนรางและเป็นการยากท่ีจะสรรสร้างใหพ้ลประจ ายทุโธปกรณ์เกิดความรู้สึกภาคภูมิ
และรับผดิชอบเหมือนกนัความรู้สึกในของซ่ึงเป็นสมบติัของตนเองได ้
   1.2.2  ประการท่ีสอง  การปรนนิบติับ ารุงต่างกบังานซ่อมบ ารุงตรงท่ีวา่ 
การปรนนิบติับ ารุงนั้นเป็นงานท่ีท าไปทีละเลก็ละนอ้ย แต่ต่อเน่ืองกนัอยูต่ลอดเวลามองไม่ใคร่
เห็นผลงานเหมือนการซ่อมบ ารุงในขั้นสูง มาตรการในการวดัความส าเร็จของงานปรนนิบติั
บ ารุง คือการท่ียทุโธปกรณ์ไม่ช ารุด การปรนนิบติับ ารุงท่ีดีกคื็อ การท่ีตอ้งคอยเอาใจใส่ต่อส่ิง
เลก็ๆนอ้ยๆ คอยดูน๊อตหลวมท่ีน้ี ดูน ้ามนัร่ัวท่ีโน่น ฯลฯ ผูท้  าการปรนนิบติับ ารุงจึงไม่ค่อยเกิด
ความรู้สึกสัมฤทธิผลในตวัเองเหมือนการปฏิบติังานอยา่งอ่ืนๆ ดงันั้น ทั้งผูบ้งัคบับญัชาและผู ้
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ปฏิบติับ ารุง จึงมกัเกิดเบ่ือหน่ายและมกัจะพยายามหางานท่ีเกิดผลงานต่าง ๆ มาท ามากกวา่จะ
สนใจในเร่ืองการปรนนิบติับ ารุง 

   1.2.3  ประการท่ีสาม  ในยามปกตินั้น ปัญหาเก่ียวกบัการเบ่ือหน่ายในการ
ปรนนิบติับ ารุง แมจ้ะแผก่ระจายออกไปมากกห็าเป็นเหตุใหก้ระทบกระเทือนต่อความรู้สึกไม่ 
เพราะยามสงบนั้นไม่มีขอ้เทจ็จริงเก่ียวกบัการรบมาเป็นบทเรียนใหเ้กิดความรู้สึก เป็นการยากท่ี
จะใหผู้ง้คบับญัชาเกิดความรู้สึกวา่ในอนาคตอนัคาดไม่ไดน้ี้ หากเกิดวกิฤติการสู้รบข้ึนแลว้การ
ปรนนิบติับ ารุงจะเป็นเคร่ืองแสดงถึงการมีชีวติหรือตาย การพ่ายแพห้รือชนะ 
   1.2.4  ประการท่ีส่ี  การปัดความรับผดิชอบ ท่านคงจะคุน้เคยกบัค าน้ีดีอยู่
แลว้และเป็นการยากยิง่ท่ีจะท าใหห้น่วยใชค้  านึงถึงภารกิจของหน่วยซ่อมขั้นสูงกวา่ หรือเม่ือมี
การชงกัชงนัเกิดข้ึน เพราะการบกพร่องในการปรนนิบติับ ารุง ทศันะคติท่ีมกัเกิดข้ึนแก่หน่วยใช้
โดยทัว่ไปกคื็อ เม่ือมีโรงงานซ่อม มีเคร่ืองมือและมีช่าง เม่ือท าเสียโรงงานซ่อมกต็อ้งซ่อมให ้

แน่นอน 

   1.2.5  ประการท่ีหา้  การขาดความผกูพนัธ์ทางใจ ซ่ึงหมายถึงความ
ผกูพนัธ์ระหวา่งคนกบัยทุโธปกรณ์สมยัก่อน ๆ ทหารมา้รักมา้ของเขาราวกบัเป็นเพื่อนคู่ชีวติ แต่
ปัจจุบนัรถถงั รถบรรทุกเป็นเพียงเหลก็ซ่ึงไม่มีชีวติจิตใจท่ีจะสามารถก่อใหเ้กิดความผกูพนัธ์
ทางใจกบัผูใ้ชไ้ด ้ ยงัมีการขืนใชร้ถยนตบ์รรทุกท่ีช ารุดต่อไปทั้งท่ีรู้เพราะมนัไม่แสดงอาการ
เจบ็ปวดใหเ้ห็นแต่ในลกัษณะเดียวกนัจะไม่ขืนใชม้า้ท่ีขาเจบ็ต่อไปได ้
   1.2.6  ประการท่ีหก  การท างานแบบผกัชีโรยหนา้ เป็นวธีิการท่ีหลาย
หน่วยชอบใชโ้ดยการปกปิดขอ้บกพร่องในการปรนนิบติับ ารุงดว้ยการใชสี้ทาทบั หรือขดัลา้ง 
จะมีจ านวนก่ีคร้ังท่ีผูบ้งัคบับญัชาตรวจแหล่งรวมยานยนตท่ี์สะอาด จอดรถเรียงไวเ้รียบร้อย มี
โรงซ่อมซ่ึงมีเคร่ืองใชส้ะอาด มีบนัทึกและคู่มือพร้อมขอ้มูลแต่ 50 เปอร์เซ็นตข์องยทุโธปกรณ์ท่ี
ตนตรวจนั้นใชร้าชการไม่ได ้
  ฉะนั้น ขอใหพ้ึงระลึกถึงอยูเ่สมอวา่ การปรนนิบติับ ารุงนั้นเป็นส่ิงท่ีละเลยไดง่้าย
ท่ีสุด แต่เป็นส่ิงท่ีท าใหผู้บ้งัคบับญัชาเกิดขอ้บกพร่องไดม้ากท่ีสุดเช่นกนั 

   1.2.7  ประการท่ีเจด็  การใชอ้ยา่งอุตริวติถาร ไม่เป็นการใชอ้ยา่งปกติวสิัย
ยทุโธปกรณ์ทุกชนิดกไ็ม่อาจทนทานได ้
 2 ปัจจัยส าคญัของการปรนนิบัติบ ารุง 
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  การปรนนิบติับ ารุงจะสัมฤทธิผลสมความมุ่งหมายของทางราชการได ้ จะตอ้ง
อาศยัปัจจยั 4 ประการ คือ.- 
  2.1  จัดให้มกีารฝึกสอนแก่เจ้าหน้าทีป่ระจ ายุทโธปกรณ์ให้รอบรู้และเข้าใจ  ซ่ึงถา้
การปรนนิบติับ ารุงอยา่งแทจ้ริงเพราะถา้ไม่เขา้ใจถึงแก่นแทข้องการปรนนิบติับ ารุงแลว้อาจท า
การปรนนิบติับ ารุงผดิพลาดไดโ้ดยรู้เท่าไม่ถึงการณ์ ทั้งน้ีจะท าความเสียหายแก่ยทุโธปกรณ์อยา่ง
ใหญ่หลวง 
  2.2  ก าหนดเวลาการปรนนิบัติบ ารุง  ตอ้งก าหนดไวเ้ป็นการประจ าและหว้งเวลา
ท่ีก าหนดตอ้งใหพ้อเพียง เจา้หนา้ท่ีประจ ายทุโธปกรณ์จะไดล้งมือท าการปรนนิบติับ ารุงอยา่ง
จริงจงัโดยไม่เอาเวลาในหว้งท่ีก าหนดไวไ้ปปฏิบติังานอ่ืน 

  2.3.  ควบคุมอ านวยการ  เน่ืองจากงานการปรนนิบติับ ารุงเป็นงานท่ีตอ้งท าจ  าเจ
และซ ้ าซาก เจา้หนา้ท่ีท่ีเก่ียวขอ้งมกัเกิดความเบ่ือหน่ายและอิดหนาระอาใจ จ าเป็นท่ีผูบ้งัคบั
หน่วยจะตอ้งควบคุมอ านวยการดว้ยตนเอง เพื่อชกัน าใหเ้จา้หนา้ท่ีเหล่านั้นเกิดความสนใจ
ยทุโธปกรณ์ในความรับผดิชอบของตนยิง่ข้ึน 

  2.4  ส่งเสริมให้กระตือรือร้น  ผูบ้งัคบัหน่วยจะตอ้งมีความกระตือรือร้นก่อนจึง
สามารถท าใหเ้จา้หนา้ท่ีท่ีเก่ียวขอ้งทั้งหมดปฏิบติัตาม ทั้งน้ีจะตอ้งหาทางส่งเสริมดว้ยการปลุกใจ 
ล่อใจโดยใหมี้รางวลัหรือการลงโทษ เป็นตน้ 

 3 ลกัษณะการจูงใจของการปรนนิบัติบ ารุง 
  การปรนนิบติับ ารุงจะใหไ้ดผ้ลดีจะตอ้งข้ึนอยูก่บัการจูงใจผูใ้ตบ้งัคบับญัชา ใหมี้
ความปรารถนาดีท่ีจะดูแลรักษาอุปกรณ์ตามทศันะของจิตวทิยากบัการซ่อมบ ารุงท่ีกล่าวไวแ้ลว้
นั้น การจูงใจดว้ยวธีิส่งเสริมมีผลอยา่งใหญ่หลวงต่อการปรนนิบติับ ารุง การท่ีจะมีจูงใจดงักล่าว
น้ี ผู้บังคบับัญชาน้ันต้องมแีผนการจูงใจอยู่อย่างสม า่เสมอและเป็นเวลานาน  โดยค านึงในเร่ือง
ต่อไปน้ี 

  3.1.  ความส านึกในการซ่อมบ ารุง  ส่ิงส าคญัท่ีสุดของการจูงใจ ทุกท่านจะตอ้งมีก็
คือบุคลิกภาพท่ีเก่ียวกบัความส านึกในการซ่อมบ ารุง ไม่มีส่ิงใดท่ีจะใชแ้ทนบุคคลิกภาพของ
ผูบ้งัคบับญัชาเก่ียวกบัความสนใจและการรุกเร้าในการท่ีจะรักษามาตรฐานการซ่อมบ ารุงได ้การ
แสดงออกของผูบ้งัคบับญัชาเก่ียวกบัความรู้ในอุปกรณ์ต่าง ๆ และการใชก้ารตรวจสภาพและ
การแสดงออกในความกระตือรือร้น จะมีผลใหเ้กิดความซาบซ้ึงทัว่หน่วยไดอ้ยา่งรวดเร็ว เท่าน้ี
ยงัไม่เป็นการเพียงพอ จะตอ้งมีการออกค าสั่ง การตดัสินการใหบ้ าเหน็จรางวลัและมอบความ
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รับผดิชอบในการปรนนิบติับ ารุงใหแ้ก่ผูร่้วมงานและผูใ้ตบ้งัคบับญัชาอีกดว้ย ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา
จะนึกถึงทศันะคติของผูบ้งัคบับญัชาในทางปรนนิบติับ ารุงไดร้วดเร็วและปฏิบติัตามดว้ยดี 

 

 

 

 

 

  3.2  การเผยแพร่ 
   3.2.1  วงการธุรกิจทัว่โลกจ าเป็นตอ้งอาศยัการเผยแพร่เพื่อจ  าหน่ายสินคา้
ในการน้ี จ  าตอ้งใชแ้หล่งเผยแพร่ต่างๆรวมทั้งหนงัสือพิมพ ์ วทิย ุ โทรทศัน ์ ป้ายประกาศ การ์ตูน
และค าขวญัต่าง ๆ 

   3.2.2  เปรียบเสมือนมีสินคา้บางส่ิงท่ีจะจ าหน่าย ส่ิงนั้นกคื็อ การ
ปรนนิบติับ ารุง การกระท าใหเ้ป็นผลดีเม่ือใชว้ธีิการทางจิตวทิยา ซ่ึงพบวา่ประสบผลส าเร็จใน
กิจการอุตสาหกรรมแลว้ อาจจะพิมพห์น่วยท่ีปฏิบติัหรือผูท่ี้ปฏิบติัการปรนนิบติับ ารุง 
ท่ีดีเด่นลงในหนงัสือพิมพข์องประชาชนลงข่าวความดีเด่นของบุคคลและท่ีท าการซ่อมบ ารุง
ไดผ้ลดีกจ็ะมีคุณค่ามากไม่เพียงแต่จะเป็นเพียงการประชาสัมพนัธ์เท่านั้น แต่ยงัเป็นการจูงใจ
หน่วยหรือบุคคลนั้นดว้ย การใหห้นงัสือพิมพต์ามถ่ินท่ีทหารผูน้ั้นอยูเ่ดิม น าไปลงข่าวกจ็ะ
ไดผ้ลดีอยา่งมากเช่นกนั หรืออาจใชว้ธีิการโฆษณาอยา่งอ่ืนไดอี้ก เช่น ใชป้้ายหรือภาพ 

โปสเตอร์ 
   3.2.3  ไดพ้บวา่ค าขวญัใชเ้ป็นส่ือกลางไดผ้ลดีมากในการโฆษณา 
โดยเฉพาะอยา่งยิง่ตอ้งเป็นค าง่าย ๆ และซ ้ า ๆ กนั 

  3.3.  การแข่งขนั  การแข่งขนักนัระหวา่งหน่วยหรือบุคคล บางคร้ังก่อใหเ้กิดงาน
ดีเด่นข้ึนได ้ แผนงานการปรนนิบติับ ารุงของท่านควรจะรวมระบบการจดัล าดบับุคคลและหน่วย
เก่ียวกบัระเบียบการปรนนิบติับ ารุงไวด้ว้ย การก าหนดล าดบัของหน่วยน้ีพิจารณาไดจ้ากผลการ
ตรวจสภาพ เพื่อใหก้ารจดัล าดบัน้ีเป็นไปตามวตัถุประสงค ์ จ  าเป็นตอ้งใหก้ารตรวจสภาพเป็นไป
ตามแบบแผนอนัเดียวกนัและจะตอ้งก าหนดมาตรฐานการตรวจสภาพใหเ้ป็นการเฉพาะเจาะจง
ลงไป 

  3.4.  การให้บ าเหน็จรางวลั   การบ าเหน็จรางวลัมีหลายวธีิ วธีิท่ีไดผ้ลนั้นไม่
จ าเป็นตอ้งใหบ้ าเหน็จรางวลัท่ีมีราคาค่างวดมากคุณค่าของมนัมีความหมายอยูใ่นสัญญลกัษณะ
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นั้น ๆ เช่น การใหบ้ าเหน็จเป็นถว้ยรางวลั โล่ห์ เหรียญตรา ใบชมเชยและอาจใหข้องท่ีมีราคาถูก
หรือเคร่ืองใชบ้างอยา่งซ่ึงอาจจดัหาไดจ้ากทุนของหน่วยเองได ้
  3.5.  ใบรายงานประสิทธิภาพ   แบบฟอร์มการรายงานประสิทธิภาพแบบปัจจุบนั
ส าหรับนายทหารจ าเป็นตอ้งทราบถึงสถานภาพของนายทหารนั้น วา่มีความส านึกในการส่ง
ก าลงัเพียงพอหรือไม่ ไม่เพียงแต่เท่าน้ีในขอ้ค าอธิบายของแบบฟอร์มการรายงานประสิทธิภาพ
ควรบอกเกณฑท์ศันคติของนายทหารนั้นท่ีมีต่อการปรนนิบติับ ารุง และความสามารถในการ
ปลูกฝังความส านึกในการซ่อมบ ารุงท่ีดีต่อผูบ้งัคบับญัชา ความจริงแลว้ใบรายงานประสิทธิภาพ
ของนายทหารน้ีมีความส าคญัต่อนายทหารผูน้ั้นเป็นรายบุคคลและส าคญัต่อการประเมินผลของ
ผูบ้งัคบับญัชาชั้นสูง ท่ีส าคญัยิง่กคื็อเพื่อก าหนดงานใหต้ามความสามารถในการซ่อมบ ารุง 

 3.6.  การลงทณัฑ์    
   3.6.1  เม่ือบุคคลใดบกพร่องต่อการซ่อมบ ารุงเป็นเวลานานพอสมควร 
อาจจะตอ้งมีการลงทณัฑต์ามระเบียบหรือโยกยา้ยเปล่ียนต าแหน่ง 
   3.6.2  ในกรณีท่ีท าส่ิงอุปกรณ์ทางราชการสูญเสียดว้ยความประมาท หรือ
มีเจตนาผูบ้งัคบับญัชาจะตอ้งพิจารณาตามระเบียบ  

 4  หลกัการปรนนิบัติบ ารุง 
  เพื่อใหง้านดา้นการปรนนิบติับ ารุงเป็นไปดว้ยความเรียบร้อย มีหลกัการท่ีพึง
ระลึก 7 ประการ คือ.- 
  4.1.  ความรู้สึก  (Feel)   เจา้หนา้ท่ีประจ ายทุโธปกรณ์จะตอ้งมีประสาทไว 
สามารถพบเห็นส่ิงผดิปกติไดท้นัที เช่น การหลวมคลอน การสั่นผดิธรรมดา ท่ีเกิดข้ึนแก่
ยทุโธปกรณ์ท่ีใชง้านในขณะนั้นได ้และสามารถด าเนินการแกไ้ขขอ้บกพร่องไดฉ้บัพลนั 

  4.2  การตรวจ  (Inspection)   เจา้หนา้ท่ีประจ ายทุโธปกรณ์นั้น ๆ ตอ้งหมัน่
ส ารวจตรวจตราสภาพของยทุโธปกรณ์วา่มีลกัษณะใดท่ีผดิปกติจากสภาพเดิมบา้ง 
  4.3.  การขนัแน่น  (Tighten)   เพื่อเจา้หนา้ท่ีประจ ายทุโธปกรณ์พบเห็นบางส่ิง
บางอยา่งหลวมคลอนอยา่ปล่อยท้ิงไวต้อ้งท าการขนัใหแ้น่นทนัทีเม่ือพบเห็น 

  4.4.  ความสะอาด  (Clean)   การท าความสะอาด ถือวา่เป็นส่ิงส าคญัเป็นอยา่ง
ยิง่ยวดของการปรนนิบติับ ารุง เพราะช้ินส่วนขององคป์ระกอบบางอยา่งเม่ือมีฝุ่ นละอองผสมกบั
น ้ามนัเช้ือเพลิงท่ีซึม อาจก่อใหเ้กิดอนัตรายจากไฟไหมข้ึ้นได ้มาตราวดัต่าง ๆ ท่ีแผงหนา้บดัเม่ือ
มีฝุ่ นจบัมาก ๆ กไ็ม่สามารถอ่านเลขท่ีเขม็วดัได ้เช่นกนั 
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  4.5.  การปรับ  (Adjust)   เจา้หนา้ท่ีประจ ายทุโธปกรณ์จะตอ้งปรับแต่งให้
ยทุโธปกรณ์สามารถท างานไดต้ามปกติ เช่น การเยบ็ผา้ดว้ยจกัร เม่ือปรากฏวา่มีตะเขบ็เป็น
ถัว่งอกเกิดข้ึน จ าเป็นตอ้งหมุนหรือคลายแป้นเกลียวบงัคบัดา้นบนและในกระสวย ใหมี้ความตึง
เท่ากนั ตะเขบ็ท่ีมีลกัษณะเป็นถัว่งอกกจ็ะหายไป 

  4.6.  การหล่อลืน่  ( Lubricate)   เจา้หนา้ท่ีประจ ายทุโธปกรณ์ตอ้งท าการหล่อ
ล่ืนตามค าสั่งการหล่อล่ืนและใชน้ ้ามนัตามเกรดท่ีทางราชการอนุมติั ทั้งน้ีตอ้งเป็นไปตามหว้ง
ระยะเวลาท่ีท าการหล่อล่ืนดว้ย 
  4.7.  การได้กลิน่  (Smell)   เร่ืองน้ีแมว้า่จะเป็นเร่ืองเลก็ ๆ นอ้ย ๆ แต่เจา้หนา้ท่ี
ประจ ายทุโธปกรณ์ไดข้าดความสนใจแลว้ อาจจะท าใหเ้กิดความเสียหายไดง่้าย เช่นสายไฟเดิน
ลดัวงจรกจ็ะมีกล่ินเกิดข้ีนก่อนแลว้จึงจะเกิดการลุกไหมข้ึ้นภายหลงั 
                               หลกัการปรนนิบัติบ ารุง ถ้าจะท าให้จ าได้ง่ายคอื 
    - ประสาทไว  = - Fell           = -F 

    - ใฝ่ใจตรวจ  = - Inspection = -I 

    - กวดอดัแน่น  = - Tighten      = -T 

    - แสนสะอาด  = - Clean         = -C 

    - อยา่ขาดปรับ  = - Adjust        = -A 

    - กบัหล่อล่ืน  = - Lubricate   = -L 

    - ช่ืนดว้ยกล่ิน   = - Smell          = -S 

 

 5  ความรับผดิชอบการปรนนิบัติบ ารุง 
        5.1.  ผู้บังคบับัญชา   การปรนนิบติับ ารุงเป็นงานซ่ึงทหารทุกคนจะตอ้งท า แต่
อยา่งไรกดี็ กย็งัมีหนา้ท่ีและความรับผดิชอบแตกต่างกนัอยูห่ลายๆระดบัและหลายแบบ
ประสิทธิภาพของการปรนนิบติับ ารุงข้ึนอยูก่บัความส านึกในคุณค่าของหนา้ท่ีของทุกคนๆท่ี
เก่ียวขอ้ง 
  ขอ้ความซ่ึงคดัมาจากค าสั่ง ทบ.ท่ี 200/9932 ลง 8 ส.ค.04 แสดงใหเ้ห็นถึงภาระ
ของผูบ้งัคบับญัชา ท่ีจะตอ้งรับผดิชอบเก่ียวกบัการปรนนิบติับ ารุงไวด้งัน้ี.- 
  ตอนที ่3 ข้อ 8 ก.   ผูบ้งัคบับญัชาทุกขั้นจะตอ้งสอดส่องดูแลและกวดขนัจนเป็น
ท่ีแน่ใจวา่ยทุโธปกรณ์ซ่ึงอยูใ่นความรับผดิชอบของผูใ้ตบ้งัคบับญัชาไดรั้บการปรนนิบติับ ารุง
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และซ่อมบ ารุงใหอ้ยูใ่นสภาพใชก้ารไดอ้ยูต่ลอดเวลา นอกจากนั้นยงัจะตอ้งควบคุมดูแลใหก้าร
ระวงัรักษาและการใชเ้ป็นไปโดยถูกตอ้งอีกดว้ย 
  ตอนที ่3 ข้อ 9 ค.   ผูบ้งัคบับญัชาทุกขั้นตอ้งรับผดิชอบในการป้องกนัมิใหมี้การ
ใชย้ทุโธปกรณ์ในทางท่ีผดิเม่ือปรากฏหลกัฐานซ่ึงแสดงวา่มีการใชย้ทุโธปกรณ์ในทางท่ีผดิ
เกิดข้ึนแลว้ จะตอ้งด าเนินการสอบสวนและหาทางแกไ้ขทนัที 

   

หลกัความรับผดิชอบของผูบ้งัคบับญัชาดงัไดก้ล่าวมาแลว้น้ี ยงัปรากฏวา่มีการ 
บกพร่องกนัอยูเ่สมอๆ โดยเฉพาะอยา่งยิง่ในระดบัผูบ้งัคบับญัชาชั้นผูน้อ้ย และจะเกิดขั้นใน
ทุกระดบัของการบงัคบับญัชาตั้งแต่ ผูบ้งัคบับญัชาชั้นสูง ผุบ้งัคบัการกรม ผูบ้งัคบักองพนั 
และผูบ้งัคบัการกองร้อย ผูบ้งัคบัหมวด จนถึงผูบ้งัคบับญัชาชั้นต ่าสุด ท่ีมีทหารในความ 

      ปกครอง 
     ขอ้ความน้ีจะเป็นความจริงหรือไม่ขอใหท่้านใชดุ้ลยพินิจพิจารณาค ากล่าวของบุคคล
ซ่ึงเคยเป็นผูบ้งัคบับญัชาและนายทหารฝ่ายอ านวยการดา้นส่งก าลงับ ารุงมาแลว้ไดก้ล่าวไวว้า่ 
  การปรนนิบติับ ารุงไม่ใช่ส่ิงใหม่ส าหรับกองทพับก และเราจะตอ้งไม่เปล่ียน
ความรู้สึกทางใจใหเ้ขา้มาสู่ยคุเทคนิคเช่นปัจจุบนั สมยัทหารใชม้า้ นายทหารแต่ละคนภาคภูมิใจ
ในความรู้และความช านาญของเขาเก่ียวกบัยทุโธปกรณ์ ในการท าสงครามชั้นเยีย่มท่ีสุดคือมา้ 
นายทหารเหล่านั้นมีเพียงแต่จะเป็นผูช้  านาญในการใชม้า้เท่านั้น 

  5.2.  เจ้าหน้าทีเ่ทคนิค   ท่านในฐานะท่ีเป็นผูบ้งัคบัหน่วยทุกระดบั มีนายทหาร
และนายสิบซ่ึงช านาญทางเทคนิคดา้นต่าง ๆ ไวเ้ป็นท่ีปรึกษาเจา้หนา้ท่ีเหล่าน้ีจดัใหไ้วเ้พราะคาด
วา่ท่านเป็นผูรู้้รายละเอียดในทางเทคนิคเก่ียวกบัยทุโธปกรณ์ทุกชนิดของท่านไม่ไดแ้ละตามท่ีได้
กล่าวไวแ้ลว้วา่มกัมีการใชเ้จา้หนา้ท่ีเทคนิคในทางผดิๆอยูเ่สมอ อนัไดแ้ก่การโยนความผดิใหแ้ก่
เจา้หนา้ท่ีเทคนิคในเม่ือการซ่อมบ ารุงบกพร่องซ่ึงคลา้ยๆกบัเป็นการผลกัความรับผดิชอบของ
ผูบ้งัคบับญัชาไปใหฝ่้ายอ านวยการ ถา้ท่านตอ้งการจะใหก้ารปรนนิบติับ ารุงไดผ้ลสมบูรณ์ ควร
ใหเ้จา้หนา้ท่ีมีความรับผดิชอบตามท่ีไดก้  าหนดไว ้ และใชเ้จา้หนา้ท่ีทางเทคนิคในดา้นการ
แนะน าทางเทคนิค ค าแนะน าในการวางแผนจดังานการปรนนิบติับ ารุง ช่วยเหลือในการตรวจ
สภาพและในการเตรียมและด าเนินการฝึกปรนนิบติับ ารุง แต่มิใช่รับผดิชอบในการบงัคบับญัชา
ซ่ึงเป็นหนา้ท่ีของท่าน 
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       ส่วนเจา้หนา้ท่ีทางเทคนิคนั้น ตามขอ้เทจ็จริงกย็อ่มมีความรับผดิชอบในดา้นการซ่อม
บ ารุงอยูด่ว้ย ทั้งน้ี เพราะเจา้หนา้ท่ีเหล่าน้ีอาจตอ้งท าหนา้ท่ีบงัคบับญัชา กองพนั กองร้อย หมวด
และตอนของตน ซ่ึงเป็นหนา้ท่ีเพิ่มเติมจากหนา้ท่ีในดา้นเทคนิค และเม่ือเป็นเช่นน้ีเจา้หนา้ท่ี
เทคนิคเหล่านั้นยอมรับผดิชอบในการซ่อมบ ารุงยทุโธปกรณ์ตามอตัราของหน่วยตนอีกดว้ย 
  ดงันั้นผูบ้งัคบัหน่วยเทคนิคทั้งหลาย จึงควรค านึงถึงความรับผดิชอบยทุโธปกรณ์
ในหน่วยของตน ซ่ึงแตกต่างกบัความรับผดิชอบทางเทคนิคต่อผูบ้งัคบับญัชาชั้นเหนือไว ้ เคยมี
ขอ้บกพร่องในการปรนนิบติับ ารุงยทุโธปกรณ์ท่ีใชใ้นการสนบัสนุนมากมายซ่ึงปรากฏเสมอวา่ 
หน่วยซ่ึงมีหนา้ท่ีสนบัสนุนหน่วยอ่ืนนั้นไม่สามารถปฏิบติัภารกิจของตนไดเ้น่ืองจาก ขาดการ
บ ารุงรักษายทุโธปกรณ์ในหน่วยของตนเอง 
  5.3.  เจ้าหน้าทีป่ระจ ายุทโธปกรณ์หรือผู้ใช้   ถา้ท่านสามารถควบคุมการใช้
ยทุโธปกรณ์ของผูใ้ชห้รือผูส้วมใส่ไดแ้ลว้ ท่านกส็ามารถจะลดปัญหาท่ีเก่ียวกบัขอ้บกพร่องของ
ยทุโธปกรณ์ได ้ มีผูบ้งัคบับญัชาบางคนกล่าววา่ยทุโธปกรณ์ชนิดน้ีใชก้ารไม่ได ้ ออกแบบไม่
เหมาะสมและไม่มีคุณค่าใด ๆ ตามขอ้เทจ็จริงการพฒันายทุโธปกรณ์นั้นกระท าโดย
โครงการวจิยัและพฒันาท่ีใหญ่โตและส้ินเปลืองยทุโธปกรณ์ต่าง ๆ กไ็ดรั้บการแผนแบบให้
ใชไ้ดอ้ยา่งทนทานทุกเขตท่ีมีอากาศหนาวจดัจนถึงแถบท่ีร้อนจดัท่ีสุดในป่า แต่มิไดแ้ผนแบบไว้
เพื่อใหท้นทานต่อการใชอ้ยา่งอุตริวติถารของผูใ้ชบ้างคน การฝึกและการกวดขนัวนิยัของผูใ้ช ้
ใหใ้ชย้ทุโธปกรณ์ดว้ยความระมดัระวงัและถูกตอ้งแลว้ จะลดปัญหาเก่ียวกบัการปรนนิบติับ ารุง
ใหบ้รรเทาลงได ้
  5.4.  การประสานงานระหว่างฝ่ายอ านวยการ 
   5.4.1  ระดบัหน่วยขนาดใหญ่  ความบกพร่องในการประสานงานเป็น
เหมือนโรคร้ายท่ีมีต่อการปรนนิบติับ ารุง และผลท่ีไดรั้บกเ็ปรียบเสมือนมือขวาเก่ียวมือซา้ยฝ่าย
อ านวยการทุกคนจะตอ้งมีความรับผดิชอบในการปรนนิบติับ ารุง และต่างกต็อ้งมีส่วนร่วมวาง
แผนการปรนนิบติับ ารุงโดยประสานงานกบัฝ่ายอ านวยการอ่ืนๆ ประการแรกผูบ้งัคบับญัชา
จะตอ้งมอบหมายความรับผดิชอบในแผนการปรนนิบติับ ารุงใหแ้ก่เจา้หนา้ท่ีชั้นรองจากนั้น 
เจา้หนา้ท่ีชั้นรองจะมอบหมายความรับผดิชอบในแต่ละดา้นใหแ้ก่ฝ่ายอ านวยการแผนกต่าง ๆ 
และดูแลการปฏิบติัใหบ้งัเกิดผล เช่น.- 
    5.4.1.1  สธ.๔  ของหน่วยจะเป็นผูป้ระกนัใหมี้ส่ิงอุปกรณ์ในการ
ซ่อมบ ารุงทั้งส้ินเพียงพอ ซ่ึงประกอบดว้ยเคร่ืองมือ ช้ินส่วนซ่อม ส่ิงอ านวยความสะดวกและ
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คู่มือต่างๆ ตามลกัษณะท่ีไดรั้บอนุมติัในระดบักองพล สธ.4 จะตอ้งติดต่อประสานงานดา้นการ
ปรนนิบติับ ารุงกบัฝ่ายอ านวยการแผนกต่างๆ ส่วนในระดบักรมหรือกองพนั อาจจะมอบหมาย
ความรับผดิชอบในการปรนนิบติับ ารุงใหแ้ก่นายทหารยานยนตข์องหน่วยและตนเป็นผูก้  ากบั
ดูแลการปฏิบติั 
    5.4.1.2  สธ.๑  เก่ียวขอ้งกบัการจดัหาก าลงัพลตามความช านาญ
การทางทหาร สธ.1 จะตอ้งประสานงานกบั สธ.3 ในดา้นก าหนดความตอ้งการ การฝึกเจา้หนา้ท่ี
ในการซ่อมบ ารุงและจดัการบรรจุเจา้หนา้ท่ีท่ีไดรั้บการฝึกแลว้ใหแ้ก่หน่วยรองอยา่งเหมาะสม 

    5.4.1.3  สธ.3  ถือวา่เป็นบุคคลส าคญัท่ีสุดในชุดปรนนิบติับ ารุง 
สธ.3 จะตอ้งประเมินค่าความส าคญัของการปรนนิบติับ ารุง สธ.3 จึงจ าเป็นตอ้งจดัใหมี้เวลาอยา่ง
เพียงพอส าหรับการปรนนิบติับ ารุงและการฝึกใหแ้ก่โรงเรียนของสายยทุธบริการ รวมทั้งจดัตั้ง
โรงเรียนสอนการปรนนิบติับ ารุงในหน่วยและก ากบัดูแลการปฏิบติัดว้ย 
    5.4.1.4  นายทหารฝ่ายกจิการพเิศษ  ซ่ึงเป็นของสายยทุธบริการ
แต่ละสาย ถือวา่มีบทบาทส าคญัมากในเร่ืองการปรนนิบติับ ารุง แมว้า่นายทหารเหล่าน้ีจะมีบรรจุ
อยูใ่นระดบัหน่วยของกองพลหรือสูงกวา่นั้น นายทหารฝ่ายกิจการพิเศษควรจะใหค้  าแนะน าทาง
เทคนิคอยา่งต่อเน่ืองแก่ผูบ้งัคบับญัชาโดยตรงของตนและใหค้  าแนะน าแก่ผูบ้งัคบัหน่วยรองและ
เจา้หนา้ท่ีซ่อมบ ารุงทั้งหน่วยอยา่งทัว่ถึงอีกดว้ย นายทหารฝ่ายกิจการพิเศษควรติดต่อ
ประสานงานกบั สธ.4 ในดา้นการจดัใหมี้ส่ิงอุปกรณ์ในการซ่อมบ ารุงอนัประกอบดว้ยเคร่ืองมือ 
ช้ินส่วนซ่อม คู่มือทางเทคนิค และส่ิงอ านวยความสะดวกในการซ่อมบ ารุงท่ีเก่ียวขอ้งกบัสาย
ยทุธบริการของตน นายทหารฝ่ายกิจการพิเศษจะตอ้งร่วมมือประสานงานกบั สธ.3 ในการ
ก าหนดแผนการฝึกการซ่อมบ ารุงประจ าหน่วยและช่วยเหลือในการจดัครู แผนการสอน
เคร่ืองช่วยฝึก และส่ิงอ านวยความสะดวกในการฝึกต่าง ๆ และเป็นผูใ้หค้  าแนะน าแก่
ผูบ้งัคบับญัชาในการตรวจสภาพการซ่อมบ ารุงทุกแบบ รวมทั้งช่วยเหลือผูบ้งัคบับญัชาในการ
ด าเนิน การตรวจและการติดตามผลการตรวจดว้ย 
   5.4.2  ระดบัหน่วยกองร้อย  การมอบหมายความรับผดิชอบตามท่ีได้
กล่าวมาแลว้มิใช่จะหมายความวา่ใชไ้ดส้ าหรับหน่วยระดบักองพนัหรือสูงกวา่เท่านั้น อาจ
น าไปใชส้ าหรับหน่วยในระดบักองร้อยซ่ึงถือเป็นรากฐานของการปรนนิบติับ ารุงได ้ ผูบ้งัคบั
กองร้อยอาจจดัตั้งฝ่ายอ านวยการพิเศษของตนข้ึนโดยใชน้ายทหารยานยนต ์นายสิบส่งก าลงั นาย
สิบสูทกรรม นายสิบส่ือสาร และช่างซ่อมอาวธุประกอบกนัเขา้ ผูบ้งัคบักองร้อยอาจใชเ้จา้หนา้ท่ี
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เหล่าน้ีเช่นเดียวกบัผูบ้งัคบับญัชาชั้นสูง ใชฝ่้ายอ านวยการและเจา้หนา้ท่ีเหล่าน้ีจะช่วย
ผูบ้งัคบับญัชาในดา้นใหค้  าแนะน าทางเทคนิค ช่วยเหลือในการใหค้  าแนะน าการตรวจสภาพและ
ช่วยในการด าเนินการต่าง ๆ ตามแผนการปรนนิบติับ ารุง 
  บุคคลซ่ึงผูบ้งัคบักองร้อยควรใหค้วามสนใจเป็นพิเศษไดแ้ก่ จ่ากองร้อย ในฐานะ
ท่ีจ่ากองร้อยเป็นผูป้ฏิบติังานเก่ียวกบัธุรการและควบคุมระเบียบวนิยัของนายทหารชั้นประทวน
อยูแ่ลว้ ผูบ้งัคบักองร้อยควรอบรมใหจ่้ากองร้อยส านึกถึงความส าคญัของการปรนนิบติับ ารุงแลว้
มอบหนา้ท่ีใหช่้วยดูแลโรงซ่อม ครัว แหล่งรวมรถ และโรงซ่อมอาวธุแทนตวัได ้
 6   การฝึกอบรม 

  6.1.  ตอ้งการผลช านาญงาน ความช านาญในงานซ่อมและในการใชย้ทุโธปกรณ์
จะตอ้งใหไ้ดส้ัดส่วนสัมพนัธ์กบัยทุโธปกรณ์ท่ีไดรั้บอนุมติัใหจ่้ายแก่หน่วย และความตอ้งการ
ในการปฏิบติัภารกิจ ความช านาญในขั้นระดบัหน่วยใชจ้ะตอ้งเป็นไปในลกัษณะท่ีมีความรู้กวา้ง 
ๆ เพื่อใหม้ัน่ใจวา่สามารถช้ีปัญหาแยกแยะ วเิคราะห์ การช ารุดของยทุโธปกรณ์ และสาเหตุของ
การช ารุดได ้ เพราะหน่วยส่วนมากไม่สามารถท่ีจะมีหรือไม่ ไดรั้บอนุมติัใหมี้ช่างระบบเช้ือเพลิง
ไฟฟ้า ช่างซ่อมกลอ้ง หรือช่างไฟฟ้าในอตัราของหน่วย 
  หน่วยใดท่ีตอ้งการใหเ้จา้หนา้ท่ีมีความรู้หลายดา้นเก่ียวกบัเร่ืองพลขบัรถ ช่าง
ซ่อมอาวธุ พลวทิยแุละเสมียนส่งก าลงัตอ้งจดัใหมี้การฝึกสลบังานในหนา้ท่ีบา้งเป็นคร้ังคราว 
เพื่อใหช่้างต่าง ๆมีความรู้หลายดา้นข้ึน ซ่ึงนบัวา่จะไดป้ระโยชนเ์สมอ เช่นช่างท่ีท าการซ่อมได้
ทั้งวทิยแุละเคร่ืองเรดาห์ หรือช่างซ่อมยานยนตซ่ึ์งสามารถซ่อมไดท้ั้งยานยนตแ์ละเคร่ืองก าเนิด
ไฟฟ้า กย็อ่มจะช่วยเพิ่มความสามารถ งานซ่อมบ ารุงของหน่วยใหท้ าไดห้ลายๆอยา่งข้ึน เพราะ
เหตุวา่ความช านาญงานช่างมีส่วนเก่ียวขอ้งกบัการปฏิบติัและสัมพนัธ์กบัยทุโธปกรณ์ท่ีใช้
ปฏิบติังานอยูอ่ยา่งใกลชิ้ด ดงันั้นควรจะเนน้หนกัในเร่ืองการฟ้ืนฟูสมรรถภาพของพลประจ า
และของช่างซ่อมหลงัจากท่ีมียทุโธปกรณ์อยูใ่นสภาพช ารุดเป็นระยะเวลานาน ๆ  
  ถา้หน่วยไดรั้บจ่ายยทุโธปกรณ์โดยไม่ไดรั้บการบรรจุก าลงัพลหรือก าลงัท่ีมี 
ชกท. (ความช านาญการทางทหาร) พอท่ีจะสามารถท าการซ่อมบ ารุงชั้นประจ าหน่วยตามท่ี
ไดรั้บอนุมติัได ้ผบ.หน่วยควรจะไดด้ าเนินการอยา่งใดอยา่งหน่ึงหรือหลาย ๆ อยา่งดงัน้ี.- 
   6.1.1  ริเร่ิมรายงานเสนอแนะใหมี้การเปล่ียนแปลง อจย.หรือ อฉก.เพื่อ
ขอเพิ่มช่างท่ีมีความช านาญตามความจ าเป็น 
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   6.1.2  จดัก าลงัพล 1 คน หรือมากกวา่ไปอยูใ่นหน่วยท่ีไดรั้บการฝึกจาก
หน่วยสนบัสนุนโดยตรงหรือผูท่ี้มีหนา้ท่ีใหค้วามช่วยเหลือทางเทคนิค 
   6.1.3  ขอใหห้น่วยเหนือมอบหนา้ท่ีงานซ่อมบ ารุงประจ าหน่วยใหแ้ก่
หน่วยท่ีมีช่างผูช้  านาญงานบรรจุอยู ่ ซ่ึงเท่ากบัยอมเป็นหน่วยข้ึนของหน่วยอ่ืน เพื่อตอ้งการความ
สนบัสนุนในดา้นการซ่อมบ ารุง 
   6.1.4  ริเร่ิมรายงานขอใหย้กเลิกยทุโธปกรณ์รายการนั้นๆ ออกจาก อจย.
หรือ อฉก.ถา้สามารถปฏิบติัภารกิจไดโ้ดยไม่ตอ้งใชย้ทุโธปกรณ์ดงักล่าวนั้น 

    

 

ความตอ้งการช่างผูช้  านาญงานจะเกิดข้ึนในขณะท่ีช่างซ่อมบรรจุอยูใ่นหน่วยใกล ้
ถึงเวลาท่ีจะตอ้งยา้ยไปบรรจุหนา้ท่ีอ่ืน การซ่อมและการบริการอาจกระท าไดไ้ม่เป็นผลแมจ้ะ 
ไดก้  าลงัพลเพิ่มตามโครงการ เพราะก าลงัพลอาจอยูใ่นระหวา่งเดินทางหรือมิไดอ้ยูท่  างาน 

ดว้ยเหตุอ่ืน จึงตอ้งประมาณการไวล่้วงหนา้วา่ช่างซ่อมจะยา้ยจากหน่วยไปเม่ือใด และจะ 
ตอ้งรีบด าเนินการขอบรรจุทดแทนทนัที 

  6.2.  ระดับความช านาญในงานหลายอย่างของแต่ละหน่วย   ระดบัชั้นความ
ช านาญในงานหลายอยา่งควรจะสอดคลอ้งกบัแนวความคิดในการใชห้น่วยทางยทุธวธีิ ถา้หาก
วา่การสนบัสนุนทางการส่งก าลงับ ารุงในสนามท าใหจ้  าเป็นจะตอ้งแบ่งหน่วยเป็นขั้นต่าง ๆ 
เพื่อใหส้ามารถท าการซ่อมไดต้ลอดเวลา 24 ชัว่โมง หรือตอ้งมีการปฏิบติัแบบต่อเน่ือง กจ็ะตอ้ง
มีความช านาญในงานหลาย ๆ อยา่งพอท่ีจะสนองความตอ้งการทุกอยา่งได ้
 ความช านาญงานบางอยา่งจะตอ้งท าการฝึกใหเ้กิดข้ึนภายในหน่วย เพื่อใหห้น่วย
ปฏิบติังานไดผ้ลดีแมว้า่จะไม่ไดรั้บอนุมติัใหมี้ก าลงัพลตามชกท.ท่ีตอ้งการกต็าม ยทุโธปกรณ์
ตามตวัอยา่งขา้งล่างน้ีเป็นยทุโธปกรณ์ซ่ึงควรจะไดฝึ้กผูช้  านาญงานข้ึนไวเ้พื่อท างานดา้นน้ีต่อไป 
คือ.- 
   6.2.1  ทุ่นระเบิดและการท าลายดว้ยดินระเบิด 
   6.2.2 หนา้กากป้องกนัแก๊สพิษ เคร่ืองมือตรวจคน้แก๊สพิษและเคร่ือง
อุปกรณ์เคมี 

   6.2.3  งานช่างไม ้

   6.2.4  งานซ่อมผา้ใบ 

   6.2.5  อาวธุเบา 
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   6.2.6  การปฐมพยาบาลและช่วยตนเอง 
   6.2.7  ริเร่ิมท าแผนการฝึกสลบัความช านาญเร่ืองหลกั ๆ ไปหาความ
ช านาญงานในเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้ง 
   6.2.8  ส่งเสริมใหก้ าลงัพลในหน่วยขวนขวายหาความช านาญในงานทาง
เทคนิคและใหมี้ความสามารถในการก ากบัดูแลอยา่งกวา้งขวาง เพื่อใหมี้ทางกา้วหนา้เพื่อขั้น
ต าแหน่งสูงข้ึน 

  6.3.  การฝึกพลประจ ายุทโธปกรณ์   พลประจ ายทุโธปกรณ์แต่ละคนเป็น
เจา้หนา้ท่ีหลกัในโครงการปรนนิบติับ ารุงทั้งมวล และจะตอ้งไดรั้บการฝึกฝนใหรู้้จกัการใชแ้ละ
บ ารุงรักษายทุโธปกรณ์ท่ีตนประจ าอยา่งถูกตอ้งเพื่อมีคุณวฒิุตามชกท. พลประจ าแต่ละคน
จะตอ้งไดรั้บการฝึกเบ้ืองตน้ในเร่ืองการใชย้ทุโธปกรณ์ การฝึกเบ้ืองตน้ท่ีพลประจ าไดรั้บท่ีศนูย์
ฝึกของทบ.อาจจะไม่ไดใ้ชย้ทุโธปกรณ์แบบเดียวกนักบัท่ีเขาไดรั้บมอบมาบรรจุในหน่วยรบ 
ยทุโธปกรณ์ใหม่ ๆ ไม่วา่จะใหม่ส าหรับหน่วยหรือใหม่ต่อทหาร ตอ้งมีการฝึกเพิ่มเติมทั้งใน
เร่ืองการใชแ้ละการซ่อมบ ารุง 
  การฝึกปฏิบติัในหนา้ท่ีพลประจ า ตอ้งเพิ่มการฝึกการปรนนิบติับ ารุงเขา้ไปดว้ย 
และก าหนดการฝึกในเร่ืองน้ีเขา้ไปในตารางการฝึกดว้ย เช่น การสอนเก่ียวกบัเร่ืองปืนใหญ่ จะ
ไม่สมบูรณ์ถา้ไม่มีการสอนบ่งเฉพาะในเร่ืองการปรนนิบติับ ารุงอาวธุชนิดน้ี การรวมการสอนใน
เร่ืองปรนนิบติับ ารุงเขา้กบัการฝึกอบรมทางยทุธวธีิและการปฏิบติัการรบจะท าใหเ้กิด
ความสัมพนัธ์สูงสุดในเร่ืองการซ่อมบ ารุงกบัความช านาญทางยทุธวธีิ 
  ควรมีการตรวจทานแผนการสอน เพื่อจะไดมี้โอกาสผนวกเร่ืองการปรนนิบติั
บ ารุงเขา้ไปกบัวชิาอ่ืนๆ ไดด้ว้ยข่าวสารเก่ียวกบัการซ่อมบ ารุงท่ีถูกตอ้งอาจจะรวมไวใ้นแผนการ
สอนโดยอาศยัคู่มือส าหรับพลประจ าและคู่มือทางเทคนิคอ่ืนๆ เป็นหลกัฐานอา้งอิงหลกัการอนัน้ี
จะช่วยใหมี้การซ่อมบ ารุงส าหรับพลประจ าซ่ึงตอ้งท าพร้อมกบัวชิาอ่ืน ๆ ไดมี้การลงมือปฏิบติั
จริงๆหรืออาจจะท าอยา่งหน่ึงกไ็ด ้ คือเนน้ใหเ้ห็นความส าคญัของการปรนนิบติับ ารุงโดยการ
สอนเร่ืองการซ่อมบ ารุงเพิ่มเติมเขา้ไป โดยก าหนดตารางสอนร่วมไปกบัวชิาหลกั 
  6.4.  การฝึกช่างเฉพาะหน้าที่   ผบ.หน่วยหรือผูมี้หนา้ท่ีจดัด าเนินงานทางการ
ซ่อมบ ารุง ตอ้งไม่เช่ือวา่ก าลงัพลท่ีไดรั้บบรรจุใหม่ไดรั้บการอบรมงานซ่อมบ ารุงเท่าท่ีจ  าเป็น
มาแลว้ หลกัสูตรต่าง ๆ ใน รร.ของสายยทุธบริการโดยทัว่ไปจะใหมี้การฝึกเพิ่มเติม ณ ท่ี
ปฏิบติังานช่างเฉพาะหนา้ท่ีของหน่วยอาทิเจา้หนา้ท่ียานยนตเ์คร่ืองมือส่ือสาร สูทกรรมและ
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อาวธุนั้น หวัหนา้หน่วยงานเก่ียวกบัเร่ืองนั้นๆ ควรตรวจสอบและรายงานไปยงัผบ.หน่วยใหม่
เก่ียวกบัความจ าเป็นท่ีพวกน้ีจะฝึกเร่ืองใดบา้ง แลว้ ผบ.หน่วยท่ีรับผดิชอบนั้นกจ็ดัใหมี้การ
ฝึกอบรมท่ีจ าเป็นโดยใชเ้คร่ืองมือเท่าท่ีหน่วยนั้นมี กรณีดงักล่าวน้ีอาจจะเป็นโรงเรียนการ
ปรนนิบติับ ารุงภายในหน่วย ซ่ึงตั้งข้ึนเพื่อปรับปรุงความช านาญใหเ้หมาะสมกบัความตอ้งการ
เฉพาะของหน่วยนั้น การฝึกเช่นท่ีวา่น้ีโดยทัว่ไป เป็นการฝึกปฏิบติังานภายใตก้ารแนะน าและ
ก ากบัดูแลของผูช้  านาญงานมาแลว้ 
  ถา้ รร.ของหน่วยหรือโรงเรียนของกองบญัชาการไม่สามารถสนองความตอ้งการ
ในเร่ืองการฝึกช่างช านาญเฉพาะของหน่วยได ้ กอ็าจตอ้งส่งไปอบรมในโรงเรียนของสายยทุธ
บริการ มีขอ้สังเกตวา่ ผบ.หน่วยบางคนไม่เตม็ใจท่ีจะใหช่้างช านาญเฉพาะตอ้งท้ิงงานในหนา้ท่ีท่ี
ไปเขา้ศึกษาในโรงเรียน กรณีเช่นน้ีจะเป็นความจริงอยา่งยิง่ส าหรับก าลงัพลท่ีเป็นเจา้หนา้ท่ีหลกั 
ปัญหาจะหนกัยิง่ข้ึนเพราะ ผบ.หน่วยอาจตอ้งเสียช่างผูน้ั้นไป เหตุน้ี ผบ.หน่วยจึงไม่ใชโ้ควตา้ท่ี
โรงเรียนจดัให ้หรือบางที ผบ.หน่วยจะส่งคนท่ีไม่มีวฒิุส่งไปใหเ้ตม็โควตา้ในการท าเช่นนั้น ช่าง
ท่ีมีคุณวฒิุจะไม่มีโอกาสเขา้รับการศึกษาอบรม หน่วยนั้นจะไดรั้บช่างท่ีเรียนส าเร็จมีคุณวฒิุปาน
กลางเท่านั้น การฝึกของโรงเรียนสายยทุธบริการไม่ไดใ้ชป้ระโยชนเ์ตม็ท่ีในการฝึกช่างช านาญ
เฉพาะ ไม่วา่จะเลือกวธีิฝึกอยา่งใดกต็ามควรด าเนินการอยา่งต่อเน่ือง เพราะหน่วยต่าง ๆ จะมี
ก าลงัพลโยกยา้ยอยูบ่่อยและยทุโธปกรณ์กมี็การเปล่ียนแปลงอยูเ่สมอ 
  6.5.  การฝึกผู้ก ากบัดูแล   การฝึกผูก้  ากบัดูแลเป็นเร่ืองท่ีมีความมุ่งหมาย  
2 ประการ คือ ผูก้  ากบัดูแลในระดบัท่ีหน่ึง (ไดแ้ก่ผูท่ี้ท าหนา้ท่ีการปฏิบติังานซ่อมของช่าง
ช านาญเฉพาะหนา้ท่ี)  ควรจะเป็นผูท่ี้มีความสามารถและช านาญเฉพาะท่ีจะตอ้งปฏิบติัผูมี้ความ
ช านาญทางเทคนิค ซ่ึงจ าเป็นใชใ้นการอ านวยการและปฏิบติัการฝึกอบรมช่างช านาญ หวงัผล
การปฏิบติังานใหม้ัน่ใจไดว้า่งานแลว้เสร็จมีคุณภาพดีบุคคลประเภทน้ีมีความสามารถในเร่ือง
ความช านาญเฉพาะท่ีจะตอ้งมี เพื่อใหฝึ้กและจดัด าเนินงานได ้ เช่น การวางแผน การจดัหน่วย 
การปลูกความสนใจในงาน และการควบคุมการท างานของช่างช านาญเฉพาะท่ีเป็นผูป้ฏิบติั เร่ือง
เหล่าน้ีเป็นเร่ืองช านาญเฉพาะท่ีพิเศษกวา่เร่ืองอ่ืนและจ าเป็นตอ้งท าการฝึกเป็นพิเศษ โดยทัว่ ๆ 
ไปงานเหล่าน้ีจะใชน้ายทหารประทวนเป็นผูป้ฏิบติั 
  แมว้า่ความช านาญทางเทคนิคของผูก้  ากบัดูแลเกิดจากประสพการณ์ในฐานะท่ี
เป็นช่างเฉพาะหนา้ท่ีมาก่อนกต็ามแต่ไม่อาจท่ีจะหยดุน่ิงเฉย จะตอ้งแสวงหาและศึกษาข่าวสาร
ทางเทคนิคของยทุโธปกรณ์ในปัจจุบนัอยูเ่สมอ เพื่อพฒันาสมรรถภาพของตนเองใหก้า้วหนา้ข้ึน
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ไป เม่ือมีการน ายทุโธปกรณ์ใหม่ๆมาใช ้ ผบ.หน่วยควรเปิดหลกัสูตรพิเศษส าหรับยทุโธปกรณ์ท่ี
ไดม้าใหม่น้ีข้ึน การท่ีจะหาความช านาญทางเทคนิคท่ีไดรั้บกวา้งขวางยิง่ข้ึน หมัน่ติดต่อกบัผู ้
ก  ากบัดูแลการซ่อมบ ารุงท่ีใหก้ารสนบัสนุนอยูเ่สมอ 
  ส่วนใหญ่ความช านาญในดา้นการจดัการด าเนินการทางการช่างนั้น เกิดข้ึนจากมี
ประสบการณ์ในงานนั้นๆ มากนานอยา่งไรกต็ามเพื่อใหส้ามารถปรับปรุงผูก้  ากบัดูแลใหมี้ความ
ช านาญไดเ้ร็วข้ึนควรจะตอ้งไดใ้ชท้ั้งประสบการณ์ในโรงซ่อมและใชก้ารศึกษาจากโรงเรียนของ
สายยทุธบริการประกอบดว้ย 
  การก ากบัดูแลยิง่ห่างจากระดบัการปฏิบติังานขั้นตน้มาก   ผูก้  ากบัดูแลนั้นมีความ
ช านาญในดา้นการจดัด าเนินงานมากยิง่ข้ึน การก ากบัดูแลในระดบัสูงซ่ึงผบ.หน่วยเป็นผูก้  ากบั
ดูแลแลว้ ความจ าเป็นทีจะตอ้งมีความช านาญทางเทคนิคของการซ่อมบ ารุงยอ่มนอ้ยลง แต่ผู ้
ก  ากบัดูแลในระดบัรองๆ ลงไปจาก ผบ.หน่วยจะตอ้งมีความช านาญในเร่ืองการวางแผนการผลิต
และการควบคุมการผลิต เร่ืองน้ีจะตอ้งท าก าหนดตารางการปฏิบติังานภายในโรงซ่อม การ
ควบคุมเคร่ืองมือและช้ินส่วนอะไหล่และก ากบัการไหลของงานภายในโรงงาน ระหวา่งกลุ่ม
งานท่ีมีช่างช านาญเฉพาะเป็นผูป้ฏิบติัประจ าอยู ่ ประสิทธิภาพและผลงานของการซ่อมบ ารุง
ประจ าหน่วยส่วนใหญ่ข้ึนอยูก่บัความสามารถในการจดัด าเนินงานของผูก้  ากบัดูแลการซ่อม
บ ารุง ความช านาญในเร่ืองน้ีโดยปกติไม่สามารถหาไดอ้ยา่งเตม็ท่ีจากการปฏิบติังาน เหตุน้ี ผบ.
หน่วยควรจะมัน่ใจวา่ตนเองไดว้างแผนใหเ้จา้หนา้ท่ีจ  านวนนอ้ยท่ีมีความช านาญเหล่าน้ี ไดพ้น้
จากหนา้ท่ีปกติไปรับการฝึกการจดัด าเนินการซ่อมบ ารุงอยา่งเป็นทางการได ้
  การฝึกอบรมในโรงเรียนของสายยทุธบริการมีส่วนดีท่ีสุด เพราะมีส่ิงอ านวย
ความสะดวก เคร่ืองช่วยฝึก ครูสอนท่ีมีคุณวฒิุ ต าราเรียนท่ีเตรียมไวอ้ยา่งดี ข่าวสารใหม่ ๆ ท่ี
เก่ียวกบัยทุโธปกรณ์และวธีิซ่อมบ ารุงเหล่าน้ีมีความจ าเป็นส่ิงท่ีโรงเรียนประจ าหน่วยไม่สามารถ
ท าใหดี้เท่าได ้ ขอ้พิจารณาในเร่ืองเหล่าน้ีความส าคญัยิง่ในการฝึกอบรมช่างซ่อมบ ารุงเฉพาะ
หนา้ท่ีการหมดภาระจากการท่ีตอ้งท าการงานประจ าวนัและพน้จากปัญหาอ่ืน เป็นส่วนช่วยให้
การเรียนไดผ้ลดียิง่ข้ึน ผลท่ีไดรั้บจากการฝึกอบรมในโรงเรียนของสายยทุธบริการจะเป็น
ประโยชนแ์ก่หน่วยซ่ึงไดรั้บบุคคลท่ีส าเร็จการศึกษาและแก่บุคคลท่ีศึกษามาเช่นกนั 

  6.6.  การฝึก ณ ทีป่ฏบิัติงาน   ควรจะเขา้ใจไวเ้สียแต่แรกวา่ การฝึกปฏิบติังานจะ
ไม่ท าใหส้ าเร็จไดโ้ดยเพียงแต่วา่จดัตารางก าหนดการฝึกเช่นน้ีข้ึนหรือเพียงมอบหมายใหผู้ช่้วย
ช่างหรือช่างฝึกหดัไปท างานร่วมกบัช่างท่ีมีความช านาญเท่านั้น 
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  การฝึก ณ ท่ีปฏิบติังานเป็นโครงการฝึกท่ีตอ้งมีแผน ตอ้งการความสนใจเป็น
พิเศษ ตอ้งมีการติดตามผลงานและมุ่งหมายท่ีจะปรับปรุงใหแ้ต่ละบุคคลเป็นผูมี้คุณวฒิุตาม 
ชกท.ท่ีตอ้งการโดยการสอนและก ากบัดูแลในระหวา่งท่ีก าลงัปฏิบติังานตามหนา้ท่ีอยู ่ ผูรั้บการ
ฝึกตอ้งใชเ้วลาของตนส่วนหน่ึงท างานในฐานนะผูผ้ลิตเก่ียวกบังานนั้น ฉะนั้นเขาจึงไดรั้บ
ความรู้จากประสบการณ์ และทั้งยงัไดมี้โอกาสน าส่ิงท่ีเขาไดเ้รียนรู้ไปใชง้านอีกดว้ย ซ่ึงยอ่มจะ
ท าใหไ้ดรั้บประสบการณ์อยา่งมีคุณค่าเก่ียวกบัการปฏิบติัจริง ๆ 

  ในการด าเนินการตามโครงการฝึก ณ ท่ีปฏิบติังาน ผูก้  ากบัดูแลควรยอมรับนบัถือ
ขอ้สมมุติฐานซ่ึงใหแ้นวทางต่อไปน้ี 

   6.6.1  การฝึกอบรมการซ่อมบ ารุง เป็นส่ิงจ าเป็นท่ีตอ้งด าเนินการโดย
ต่อเน่ืองและตอ้งมีการฝึก ณ ท่ีปฏิบติังานอยูเ่สมอ 
   6.6.2  การฝึกอบรมเป็นภารกิจของผูก้  ากบัดูแลการฝึก และเป็นภารกิจ
ของหน่วยเป็นส่วนรวม 

   6.6.3  ภารกิจของหน่วยเป็นส่ิงส าคญัท่ีสุด 
   6.6.4  แผนการฝึกจะตอ้งครอบคลุมทั้งผูฝึ้กและผูรั้บการฝึก 
   6.6.5  แผนการฝึกจะส าเร็จเป็นผลดีตอ้งอ่อนตวัได ้ อาจจ าเป็นตอ้งใช้
วธีิการฝึกแบบต่างๆ ผสมผสานกนั ทั้งน้ียอ่มข้ึนอยูก่บัเร่ืองท่ีจะฝึก เวลาท่ีมีอยูแ่ละความสามารถ
ของผูรั้บการฝึก 
  6.7.  วธิีการฝึกทีจ่ะกล่าวต่อไปนี้   เป็นรากฐานของโครงการฝึกท่ีไดว้างแผนไว้
อยา่งดี 
   6.7.1  การก ากบัดูแลโดยตรง  (แบบครู - ศิษย ์ หรือนกัเรียนฝึกหดังาน) 
การสอนแบบครู - ศิษย ์ เป็นวธีิท่ีดีท่ีสุดวธีิหน่ึงในการฝึกและเป็นหนทางท่ีเร็วท่ีสุดท่ีจะท าให้
สามารถบรรจุผูรั้บการฝึกเขา้ปฏิบติังานในหน่วยไดเ้หมาะสม ผูท่ี้รับบรรจุเขา้มาใหม่มกัท าให้
เสียเวลาส้ินเปลืองส่ิงของ และเกิดมีอุปนิสัยในการท างานท่ีไม่ดี ถา้ไม่ไดรั้บค าช้ีแจงและแนะน า
โดยแน่ชดั ช่างท่ีช านาญจะสามารถสอนผูรั้บการฝึกใหรู้้จกัวธีิท างานท่ีประหยดัเวลาสอนใหเ้ห็น
คุณค่าในการใชเ้คร่ืองมืออยา่งถูกตอ้ง สอนใหเ้ห็นความปลอดภยัเป็นหนา้ท่ีของทุกคนตอ้ง
ระมดัระวงั และช้ีใหเ้ห็นวา่คู่มือทางเทคนิคเป็นเคร่ืองน าทางท่ีมีค่ายิง่ในการปฏิบติังานเก่ียวกบั
การซ่อมบ ารุง 
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   6.7.2  การศึกษาดว้ยตนเอง  เจา้หนา้ท่ีท่ีตอ้งการความช านาญต่าง ๆ 
จะตอ้งใชค้วามรู้ในงานและความสามารถท่ีจะพิจารณาตดัสินใจเป็นอยา่งมาก โดยล าพงัแต่
เฉพาะการฝึกอบรมโดยวธีิก ากบัดูแลโดยตรง ในการอบรมช่างฝีมือขั้นตน้ใหเ้ป็นช่างช านาญ
เฉพาะท่ีมีความเช่ียวชาญและมีความรู้สูงนั้นมกัจะท าไดไ้ม่สมบูรณ์ดงันั้น ช่างท่ีบรรจุเขา้มาใน
หน่วยโดยมีความรู้เดิมทางเทคนิคในขั้นปานกลางและมีประสบการณ์มาบา้งแลว้จะสามารถ
ศึกษาหาความรู้เก่ียวกบังานตาม ชกท.ท่ีเขาตอ้งการฝึกไดอ้ยา่งมากโดยศึกษาจากคู่มือทางเทคนิค
ท่ีเก่ียวขอ้งกบังานนั้น ๆ 

   6.7.3  การสอนเป็นหมู่  อยา่คิดวา่การสอนแบบน้ีเป็นแบบเดียวกบัการ
เรียนในหอ้งเรียนหรือการสอนในโรงเรียน เพราะการสอนแบบในโรงเรียนเรียนต่าง ๆ นั้นลด
ผลผลิตใหน้อ้ยลง แต่การสอนเป็นหมู่ซ่ึงด าเนินการอยา่งฉลาดรอบคอบยอ่มสามารถเพิ่มผลผลิต
ใหม้ากข้ึนได ้เช่น ถา้ผูรั้บการฝึกทุกคนก าลงัเรียนรู้ถึงระบบการอยา่งเดียวกนั แต่มีส่ีคนไม่เขา้ใจ
ในการสอนบางตอนซ่ึงอีกสองคนปฏิบติัการไดเ้ป็นอยา่งดี คนท่ีไม่เขา้ใจส่ีคนสามารถเขา้
ท างานร่วมกบัคนท่ีเขา้ใจดีอีกสองคนนั้นได ้ ปกติแลว้ในเวลาไม่ชา้กส็ามารถท่ีจะแกปั้ญหานั้น
ได ้ขอ้ดีอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวกบัการสอนโดยวธีิน้ีกคื็อ  
    6.7.3.1 ประหยดัเวลาในเม่ือจะตอ้งสอนผูรั้บการฝึกหลาย ๆ คน
ในวธีิหรือระเบียบการปฏิบติังานอยา่งเดียวกนั 

    6.7.3.2 เปิดโอกาสใหมี้การวเิคราะห์วจิารณ์ไดอ้ยา่งเปิดเผย และ
ใหมี้โอกาสแกปั้ญหาเป็นกลุ่มได ้
     6.7.3.2.1 ก่อใหเ้กิดการตดัสินตกลงใจ 
     6.7.3.2.2 ท าใหมี้เวลาท่ีจะจูงใจผูรั้บการฝึกได ้

     6.7.3.2.3ก่อใหเ้กิดความร่วมมือข้ึนในระหวา่งผูรั้บการฝึก 
     6.7.3.2.4 เปิดโอกาสใหผู้ก้  ากบัดูแลหรือผูฝึ้กไดต้รวจสอบ
ความกา้วหนา้ของการฝึกและช้ีแจงเร่ืองท่ีผูรั้บการฝึกเขา้ใจไดย้ากใหเ้ขา้ใจชดัเจนยิง่ข้ึน 

   6.7.4  เม่ือจดัใหมี้การฝึก ณ ท่ีปฏิบติังานผูก้  ากบัดูแลจะตอ้ง 
    6.7.4.1 พิจารณาก าหนดความตอ้งการท่ีแทจ้ริงในเร่ืองการฝึกโดย
ก าหนดขอ้พึงประสงคต่์าง ๆ ส าหรับงานเฉพาะอยา่งและความช านาญของผูรั้บการฝึกตามขอ้พึง
ประสงคแ์ต่ละขอ้ เม่ือทราบปัจจยัทั้งสองอยา่งน้ีแลว้ใหใ้ชสู้ตรดงัน้ี ขอ้พึงประสงคต่์าง ๆของ
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งานเฉพาะอยา่งลบดว้ยความช านาญของผูรั้บการฝึก ขอ้พึงประสงคแ์ต่ละขอ้เท่ากบัการฝึก ณ ท่ี
ปฏิบติังานท่ีจะตอ้งกระท า 
    6.7.4.2 ตดัสินใจเลือกวธีิการฝึกซ่ึงจะบงัเกิดผลดีท่ีสุด จ  านวนคน 
เวลาท่ีมีอยู ่ ส่ิงอ านวยความสะดวกท่ีตอ้งการ สภาพการฝึกท่ีแทจ้ริง และความสามารถของแต่ละ
บุคคลจะเป็นปัจจยัส าหรับพิจารณาตดัสินใจในเร่ืองน้ี 

    6.7.4.3 เลือกผูท่ี้จะท าหนา้ท่ีเป็นผูด้  าเนินการฝึก พึงระลึกวา่
ความส าเร็จในการด าเนินงานตามแผนน้ีข้ึนอยูก่บัผูด้  าเนินการฝึก ผูไ้ดรั้บเลือกใหเ้ป็นผูฝึ้ก
จะตอ้งเป็นผูท่ี้มีความสามารถนอกเหนือจากท่ีเป็นช่างเทคนิคท่ีสามารถอยูแ่ลว้ดว้ย และจะตอ้ง
สามารถจดัระเบียบและเสนอแนะแผนงานในส่วนของตนได ้
    6.7.4.4 จดัหาเคร่ืองช่วยฝึกและบรรณสารส าหรับแจกท่ีเก่ียวกบั
แผนงานนั้น 

    6.7.4.5 ส ารวจการบรรจุคนของหน่วยเพื่อใหม้ัน่ใจวา่การบรรจุ
คนแต่ละหนา้ท่ีเหมาะสมกบัประเภทบุคคล ความช านาญงานและความรู้เดิม 

    6.7.4.6 ติดตามผลงานเพื่อใหแ้น่ใจไดว้า่ ไดมี้การปฏิบติัตาม
แผนการฝึก มีการบนัทึกหลกัฐานการฝึกอยา่งทนัสมยั และไดใ้ชค้วามช านาญใหม่ๆ ท่ีไดรั้บจาก
การฝึกใหเ้ป็นประโยชน ์

   6.7.5  มาตรฐานการฝึกเก่ียวกบัการซ่อมบ ารุง 
    6.7.5.1 แผนการฝึก ณ ท่ีปฏิบติังานส าหรับผูท่ี้จะเป็นช่างซ่อมใน
อนาคตหรือส าหรับผูช้  านาญเฉพาะหนา้ท่ีท่ีก  าลงัศึกษา เพื่อใหไ้ดช้กท.สูงข้ึนหรือเพื่อเปล่ียน
หมายเลขชกท.นั้นตอ้งสมบูรณ์และมีความกวา้งขวางพอเทียบไดก้บัมาตรฐานของ
ประกาศนียบตัรท่ีไดรั้บจากโรงเรียนของสายยทุธบริการท่ีเก่ียวขอ้งนั้น ๆ การประสานงานกบั
โรงเรียนของสายยทุธบริการกระท าไดโ้ดยเดินทางไปท่ีโรงเรียนดว้ยตนเอง หรือโดยการรายงาน
แจง้วตัถุประสงคข์องแผนงานฝึกท่ีปฏิบติังานนั้นและขอแผนการของโรงเรียน ขอทราบ
มาตรฐานท่ีผูช้  านาญงานใน ชกท.เฉพาะนั้นน่าจะตอ้งมีรวมทั้งขอทราบวธีิการทดสอบผูรั้บการ
ฝึกภายหลงัท่ีการสอนไดเ้สร็จส้ินลงแลว้ดว้ย 
    6.7.5.2 การใชแ้ผนการสอนหลกั  ซ่ึงมีอยูท่ี่โรงเรียนของสายยทุธ
บริการท่ีไดรั้บผดิชอบการฝึกอบรมส าหรับ ชกท.นั้น เป็นวธีิดีท่ีสุดท่ีจะประกนัไวว้า่ มาตรฐาน
การสอนจะอยูใ่นระดบัเดียวกบัการสอนของโรงเรียนนั้น ถึงแมว้า่แผนการสอนหลกัน้ีจะได้
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จดัท าข้ึนส าหรับการสอนในโรงเรียนกต็าม หลกัการและมาตรฐานต่าง ๆ ท่ีก าหนดไวใ้น
แผนการสอนน้ีจะเป็นเคร่ืองช่วยหน่วยท่ีมีปัญหาเก่ียวกบัการฝึก ณ ท่ีปฏิบติังานควรคิดระบบใน
การสอนข้ึน ช่างเฉพาะท่ีไดรั้บการฝึก ณ ท่ีปฏิบติังาน ควรจะตอ้งมีคุณวฒิุเท่าเทียมกบัช่าง
เฉพาะท่ีไดรั้บการฝึกมาจากโรงเรียน จึงจะท าใหห้น่วยไดรั้บผลคุม้ค่าเวลาและช่วงงานท่ีเสียไป
และไดมี้ช่วงเฉพาะหนา้ท่ีท่ีมีความช านาญสูง 
    6.7.5.3 การท าใหแ้ผนการฝึกบงัเกิดผลดี  ผบ.หน่วยจะตอ้งแจง้ให้
ผูท่ี้เก่ียวขอ้งทราบวา่แผนการฝึก ณ ท่ีปฏิบติังานเป็นส่ิงส าคญัท่ีสุดขั้นหน่ึงท่ีสามารถท าได ้ เพื่อ
จะใหม้ัน่ใจไดว้า่ หน่วยนั้นไดป้ฏิบติัภารกิจส าเร็จอยา่งสมบูรณ์ ความส าเร็จตามแผนการฝึกน้ีจะ
มีมากนอ้ยเพียงใด ยอ่มข้ึนอยูก่บัผบ.หน่วยซ่ึงใหค้วามสนใจต่อเร่ืองน้ีเพียงใด 
 7  ห้วงเวลาในการปรนิบัติบ ารุง 
       เน่ืองจากอาวธุยทุโธปกรณ์ท่ีมีอยูแ่ละใชร้าชการในกองทพับก ปัจจุบนัน้ีมีอยูห่ลาย
ชนิด หลายแบบ แมว้า่จะเป็นแบบเดียวกนัแต่กแ็ตกต่างรุ่นปี ทั้งน้ีเป็นเพราะประเทศเรายงัไม่
สามารถผลิตยทุโธปกรณ์หนกัได ้ จ  าเป็นตอ้งจดัหาจากต่างประเทศ หรือไดรั้บการช่วยเหลือจาก
ต่างประเทศตามโครงการต่าง ๆ ดว้ยเหตุน้ีความตอ้งการในการปรนนิบติับ ารุงจึงแตกต่างกนัไป
ตามชนิดและแบบของอาวธุยทุโธปกรณ์นั้นๆหว้งเวลาในการปรนนิบติับ ารุงอาจแบ่งไดด้งัน้ี.- 
   

 

7.1  การปรนนิบัติบ ารุงประจ าวนั   เป็นหนา้ท่ีของเจา้หนา้ท่ีประจ ายทุโธปกรณ์ 

ตอ้งกระท า มีความมุ่งหมายท่ีจะรักษายทุโธปกรณ์ใหมี้สภาพใชร้าชการไดแ้ละเพื่อตรวจคน้หา
การช ารุด เหตุขดัขอ้งท่ีเพิ่งเกิดข้ึน และท าการแกไ้ขทนัท่วงที ไดแ้ก่การดูแลรักษา การบริการ
และการตรวจสภาพ 

   7.1.1  การปรนนิบัติบ ารุงก่อนใช้งาน  มุ่งหมายจะตรวจสอบใหแ้น่นอน
วา่ยทุโธปกรณ์อยูใ่นสภาพเรียบร้อยแลว้พร้อมท่ีจะใชง้านไดห้รือไม่ เพราะยทุโธปกรณ์ท่ีท าการ
ปรนนิบติับ ารุงหลงัใชง้านเรียบร้อยแลว้ ในวนัรุ่งข้ึนอาจเกิดการช ารุดได ้ โดยถูกฝนสาดหรือภยั
ธรรมชาติอ่ืน ๆ หรือเส่ือมสภาพในตวัเอง 
   7.1.2  การปรนนิบัติบ ารุงขณะใช้งาน  เป็นการตรวจความบกพร่อง
ระหวา่งท างานขอ้ส าคญัไดแ้ก่ ความผดิปกติของเสียงและกล่ิน ตลอดจนมาตรวดัต่างๆของ
ยทุโธปกรณ์เม่ือถึงเวลาหยดุพกัจะไดแ้กไ้ขทนัที 
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   7.1.3  การปรนนิบัติบ ารุงขณะหยุดพกั  เพื่อแกไ้ขขอ้บกพร่องท่ี
สังเกตเห็นในระหวา่งใชง้าน 

   7.1.4  การปรนนิบัติบ ารุงหลงัใช้งาน  มุ่งหมายจะเตรียมยทุโธปกรณ์ให้
อยูใ่นสภาพพร้อมใชง้านไดแ้ละถือเป็นการปฏิบติัท่ีดีมีความส าคญัมาก เพราะเจา้หนา้ท่ีประจ า
ยทุโธปกรณ์มีเวลามากพอท่ีจะตรวจตราไดถ่ี้ถว้นและท าการแกไ้ขขอ้บกพร่อง 
  7.2  การปรนนิบัติบ ารุงประจ าสัปดาห์   เป็นการปรนนิบติับ ารุงเพื่มเติมจากการ
ปรนนิบติับ ารุงประจ าวนั โดยกระท าอยา่งละเอียดถ่ีถว้นและรวมทั้งการลา้งการท าความสะอาด
การอดัฉีดและการขนัแน่น ส่ิงท่ีหลวมคลาย กระท าโดยเจา้หนา้ท่ีประจ ายทุโธปกรณ์ และอยูใ่น
การควบคุมของหวัหนา้เจา้หนา้ท่ีประจ ายทุโธปกรณ์นั้น ๆ 

  7.3.  การปรนนิบัติบ ารุงประจ าปักษ์   เป็นหนา้ท่ีของเจา้หนา้ท่ีซ่อมบ ารุงประจ า
หน่วยตอ้งกระท าโดยเจา้หนา้ท่ีประจ ายทุโธปกรณ์เป็นผูช่้วยเหลือ 
  7.4.  การปรนนิบัติบ ารุงประจ าเดือน   หรือตามจ านวนไมลท่ี์ใช ้ เป็นการ
ปรนนิบติับ ารุงท่ีตอ้งกระท ามากกวา่ประจ าสัปดาห์ เก่ียวกบัการเปล่ียนน ้ามนัหล่อล่ืน การอดัไข 
การปรับเคร่ืองยนตห์รือส่วนอ่ืนใดท่ีเห็นวา่บกพร่อง กระท าโดยเจา้หนา้ท่ีซ่อมบ ารุงของหน่วย
และปฏิบติัตามคู่มือเทคนิคประจ ายทุโธปกรณ์หรือเอกสารแนะน าทางเทคนิคของสายยทุธ
บริการ 
  7.5.  การปรนนิบัติบ ารุงประจ า3 เดือน 6 เดือน หรือตามไมล์ทีใ่ช้   ด าเนินการ
โดยเจา้หนา้ท่ีซ่อมบ ารุงประจ าหน่วย ปฏิบติัการตามคู่มือประจ ายทุโธปกรณ์หรือเอกสารแนะน า
ทางเทคนิคของสายยทุธบริการ 
 8  ส่ิงช้ีสอบในการปรนนิบัติบ ารุง 
  8.1.  ส่ิงช้ีสอบในการปรนนิบัติบ ารุง   ไดแ้ก่ การเลือกจุดเพื่อท าการตรวจ และ
พิจารณาช่ือของมนัแสดงใหเ้ห็นวา่เป็นส่ิงน้ีเท่านั้น แต่มิไดเ้ป็นส่ิงประกนัวา่สถานะการ
ปรนนิบติับ ารุงยทุโธปกรณ์นั้นจะอยูใ่นสภาพอนัสมบูรณ์ การใชส่ิ้งช้ีสอบการปรนนิบติับ ารุงน้ี
เป็นแบบหน่ึงของการสุ่มตวัอยา่ง เราไดถ้กแถลงกนัมาในเร่ืองการตรวจสภาพแลว้วา่ถา้จะตอ้ง
ตรวจยทุโธปกรณ์ทั้งหมดจะตอ้งเลือกตรวจเป็นจ านวนเท่าใดในเร่ืองของส่ิงช้ีสอบการปรนนิบติั
บ ารุงกใ็ชห้ลกัการทางสถิติศาสตร์เช่นเดียวกนั เพียงแต่ต่างกนัท่ีวา่จะเลือกตรวจตรงจุดใดบา้ง
เท่านั้น ส่ิงช้ีสอบแบบน้ีมุ่งหมายจะใหผู้ท่ี้มิใช่ผูช้  านาญการโดยเฉพาะอยา่งยิง่ผูบ้งัคบับญัชาได้
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น าเอาไปใชแ้ต่มิไดห้มายถึงวา่เม่ือตรวจโดยวธีิน้ีแลว้จะไม่ตอ้งท าการตรวจยทุโธปกรณ์ทาง
เทคนิคโดยช่างซ่อมหรือผูใ้ช ้

  8.2.  ท าไมจึงต้องใช้ส่ิงช้ีสอบการปรนนิบัติบ ารุง   มีเหตุผลในการใชส่ิ้งช้ีสอบ
การปรนนิบติับ ารุงอยู ่3 ประการ 
   8.2.1  เป็นหนา้ท่ีของผูบ้งัคบับญัชาท่ีจะตอ้งท าการตรวจสอบ แนวโนม้
ทัว่ไปในกองทพับก ท่ีวา่ การตรวจสอบสภาพภายนอกทัว่ ๆ ไปของยทุโธปกรณ์นั้นเป็น
ส่ิงจ าเป็นท่ีจะตอ้งกระท าเช่นเดียวกบัการตรวจท างานของยทุโธปกรณ์ซ่ึงเป็นหนา้ท่ีของ
ผูช้  านาญการและอยูน่อกเหนือขีดความสามารถ หรือนอกกิจกรรมของผูบ้งัคบับญัชา อาจกล่าว
ไดว้า่ประสิทธิภาพของหน่วยข้ึนอยูก่บัการตรวจสอบของผูบ้งัคบับญัชาไม่วา่จะอยูใ่นระดบัชั้น
ใด 
   8.2.2  ผูบ้งัคบับญัชามิใช่เป็นผูช้  านาญการ ในทางปฏิบติัการตรวจของ
ผูบ้งัคบับญัชาจะตอ้งมีขอบเขตจ ากดั ถา้พิจารณาถึงความยุง่ยากซบัซอ้นของยทุโธปกรณ์สมยั
ปัจจุบนั ซ่ึงตอ้งใชค้วามรู้ความช านาญหลายดา้นอยา่งละเอียดแลว้ ในการปฏิบติัจึงเป็นไปไม่ได้
เลยท่ีจะก าหนดใหผู้บ้งัคบับญัชารู้ในรายละเอียดทางเทคนิคและวธีิการท่ีจะตรวจสอบ ส่ิงช้ีสอบ
การปรนนิบติับ ารุงจึงเป็นส่ิงท่ีจะแกปั้ญหาน้ีใหแ้ก่ผูบ้งัคบับญัชาได ้
 

 

 

 

   8.2.3  ปัจจยัเก่ียวกบัเวลา และถึงแมว้า่ผูบ้งัคบับญัชาจะเป็นผูเ้ช่ียวชาญ
ทางเทคนิค แต่ผูบ้งัคบับญัชาตามปกติจะไม่มีเวลาพอท่ีจะท าการตรวจยทุโธปกรณ์แต่ละช้ินโดย
ละเอียดได ้ ดงันั้น ส่ิงช้ีสอบการปรนนิบติับ ารุงจึงเป็นเคร่ืองมือแก่ผูบ้งัคบับญัชาในการเลือก
ตวัอยา่งจากจุดท่ีสามารถจะมองเห็นไดข้ึ้นมาท าการตรวจ 
  8.3.  จะใช้ส่ิงช้ีสอบการปรนนิบัติบ ารุงได้อย่างไร 
   8.3.1  เป็นท่ีเช่ือไดแ้น่นอนวา่ ผูบ้งัคบับญัชาจะสามารถใชส่ิ้งช้ีสอบการ
ปรนนิบติับ ารุง โดยมิไดรั้บค าแนะน าล่วงหนา้ก่อนไม่ได ้ ดงันั้น ผูบ้งัคบับญัชาจึงควรไดรั้บ
ปฐมนิเทศจากเจา้หนา้ท่ีเทคนิคของตนก่อน โดยใชส่ิ้งช้ีสอบการปรนนิบติับ ารุงเป็นแนวทาง 
อาจกล่าวไดว้า่ส่ิงช้ีสอบการปรนนิบติับ ารุงกคื็อเคร่ืองช่วยความจ าก่อนท าการตรวจ 
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   8.3.2  ส่ิงช้ีสอบการปรนนิบติับ ารุง ซ่ึงจดัท าไวใ้นเอกสารเป็นรายละเอียด
และจุดเฉพาะบางจุดของยทุโธปกรณ์และส่วนประกอบ ผูบ้งัคบับญัชาจะตอ้งแน่ใจวา่ตนมี
ความรู้ในส่ิงท่ีตนก าลงัปฏิบติัอยา่งจริงจงั และถา้ตนสามารถตรวจไดน้อ้ยจุดโดยตลอดดว้ย
ความมัน่ใจแลว้จะท าใหเ้กิดผลดีมากกวา่ตรวจมาก ๆ จุดโดยตรวจไปอยา่งลวก ๆ 

   8.3.3ไม่จ าเป็นจะตอ้งใชส่ิ้งช้ีสอบทุกอนัต่อยทุโธปกรณ์ประเภทใด
ประเภทหน่ึงโดยเฉพาะ ยกตวัอยา่ง สมมุติวา่ท่านเป็นผูบ้งัคบัการกรม หรือกองพนัและท าการ
ตรวจกองร้อยรถถงั ท่านอาจจะตรวจรถถงัมากคนักวา่นั้น แต่ตรวจเฉพาะส่ิงช้ีสอบเพียงหน่ึง
หรือสองจุดเท่านั้น ดงัจะเห็นไดว้า่ส่ิงช้ีสอบการปรนนิบติับ ารุงนั้น อาจใชไ้ดห้ลายวธีิ ทั้งน้ี
ข้ึนอยูก่บัโอกาสและเวลาท่ีผูบ้งัคบับญัชามีอยู ่
   8.3.4  ผูบ้งัคบับญัชาควรหลีกเล่ียงการใชส่ิ้งช้ีสอบเป็นแบบเดียวกนัอยู่
ตลอดเวลา เม่ือผูบ้งัคบับญัชาคุน้เคยกบัยทุโธปกรณ์บางแบบดีแลว้ อาจขยายรายการจุดตรวจ
ส าหรับยทุโธปกรณ์แต่ละชนิดออกไปได ้
   8.3.5  ส่ิงส าคญัท่ีสุดในการแสดงสถานะภาพของยทุโธปกรณ์ ไดดี้กวา่
สภาพการท างานของยทุโธปกรณ์ ผูบ้งัคบับญัชาท่ีท าการตรวจจะตอ้งพิจารณาประสิทธิภาพการ
ท างานของยทุโธปกรณ์วา่ท างานไดถู้กตอ้งท่ีไดรั้บตามแบบแผนมา หรือไม่ทุกโอกาสท่ีท าได ้
และส่ิงน้ีเป็นส่ิงช้ีใหเ้ห็นถึงความเอาใจใส่ของผูใ้ชห้รือทางประจ าดว้ย มีอยูห่ลายโอกาสท่ี
ยทุโธปกรณ์นั้นมีสภาพดีหรือท่าทางดีแต่ใชง้านไม่ได ้อยา่งไรกดี็ ถึงแมว้า่ยทุโธปกรณ์จะท างาน
ดีกมิ็ไดห้มายความวา่จะไม่มีขอ้บกพร่องอ่ืนไดอี้ก การตรวจโดยใชส่ิ้งช้ีสอบการปรนนิบติับ ารุง
ต่อไปอีก จะช่วยใหเ้กิดความมัน่ใจในสภาพของยทุโธปกรณ์และจะช่วยใหพ้บขอ้บกพร่องแต่
ไม่มีผลต่อการท างานของยทุโธปกรณ์ในขณะนั้นได ้
    

    

8.3.6  ผูบ้งัคบับญัชาโดยทัว่ ๆ ไปมกัจะค านึงถึงวา่ ความสะอาด การมี 

เคร่ืองหมายถูกตอ้ง การไม่มีสนิมหรือรอยขรุขระใด ๆ ของยทุโธปกรณ์เป็นส่วนหน่ึงของ
การซ่อมบ ารุงซ่ึงช้ีใหเ้ห็นถึงขวญัและวนิยัของทหารอยา่งไรกดี็ผูบ้งัคบับญัชาควรระมดัระวงั
ไม่เนน้มากเกินไปในเร่ืองท่ีเราเรียกวา่ การเสริมสวย ผูบ้งัคบับญัชาและนายทหารฝ่าย
อ านวยการบางท่าน โดยท่ีไม่รู้จกัยทุโธปกรณ์ของตน และขาดความเช่ือมัน่ในการตรวจ
สภาพ มกัจะท าการตรวจลวก ๆ โดยถือเอารูปลกัษณะภายนอกของยทุโธปกรณ์เป็นมูลฐาน 
นอกจากน้ีในหลาย ๆ หน่วยการท าความสะอาดยทุโธปกรณ์และการท าสีเคร่ืองหมายกิน
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เวลา ซ่ึงควรจะไดใ้ชไ้ปในการซ่อมบ ารุงเสียมากในการตรวจรูปลกัษณะของยทุโธปกรณ์ 
ผูบ้งัคบับญัชาควรถามตนเองอยูเ่สมอวา่ มาตรฐานการทาสีและความสะอาดของ
ยทุโธปกรณ์นั้นมีเหตุผลเพียงพอกบัภารกิจของหน่วย เวลาและก าลงัพลท่ีมีอยูห่รือไม่ ฝุ่ นผง
หรือสนิมมีส่วนสัมพนัธ์กบัการท างานของส่วนประกอบทางกลไกลหรือไฟฟ้าหรือไม่ ใน
ค าถามประการหลงัน้ี ตวัอยา่งของสภาพซ่ึงจะท าใหเ้กิดผลต่อการท างานของยทุโธปกรณ์ 
ไดแ้ก่ ฝุ่ นผงซ่ึงอุดตนัอยูต่ามจุดหล่อล่ืน สนิมหรือฝุ่ นผงในรองเพลา สนิมหรือฝุ่ นผงในล า
กลอ้งปืนและรังเพลิง ฝุ่ นผงซ่ึงจะมีผลต่อการท างานอยา่งปลอดภยัของยทุโธปกรณ์ เช่น
ฝุ่ นผงตามกระจก หรือช่องมองหนา้ปัทมห์รือเคร่ืองวดัสกปรก ซ่ึงท าใหผู้ใ้ชอ่้านไดไ้ม่
ชดัเจนและไขขน้หรือน ้ามนัตามพื้นผวิท่ีเป็นยาง 

  8.4.  ส่ิงช้ีสอบแบบอืน่ 

   ผูบ้งัคบับญัชาไม่ควรท าการตรวจซ่ึงเป็นผลบั้นปลายของการซ่อมบ ารุง 
คือ สภาพของยทุโธปกรณ์เท่านั้นแต่ควรตรวจการบริหารงานและการปฏิบติัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการ
ซ่อมบ ารุงในแง่มุมอ่ืน ๆ ดว้ย เช่น การส่งก าลงั การเกบ็รักษา คู่มือทางเทคนิคและการ
ด าเนินงานของโรงงานซ่อม เช่นเดียวกบัยทุโธปกรณ์เอง การตรวจต่าง ๆ ดงักล่าวน้ีมีความ
ยุง่ยากซบัซอ้นเช่นกนั ผูบ้งัคบับญัชาไม่สามารถท่ีจะด าเนินการตรวจไดทุ้กอยา่ง และ
เช่นเดียวกบัยทุโธปกรณ์ ผูบ้งัคบับญัชาควรเลือกจุดเฉพาะไวก่้อนการตรวจ ซ่ึงในตอนต่อไปน้ี
เป็นขอ้แนะน าเก่ียวกบัการตรวจ 
   8.4.1  ช้ินส่วนอะไหล่  การมีเคร่ืองอะไหล่ไวต้ามอตัราท่ีไดรั้บอนุมติัเป็น
ส่ิงช้ีมูลฐานถึงสถานภาพการซ่อมบ ารุง และประสิทธิภาพในการซ่อมบ ารุงของหน่วยเป็นการ
ยากแก่ผูบ้งัคบับญัชาท่ีจะรู้ถึงเกณฑส์ะสมของหน่วยและรายละเอียด โดยเฉพาะของช้ินส่วน
บางอยา่ง ดงันั้นจึงควรใชว้ธีิเดียวกบัยทุโธปกรณ์คือการสุ่มตวัอยา่ง ก่อนท าการตรวจแต่ละคร้ัง 
ผูบ้งัคบับญัชาอาจก าหนดจุดเพื่อใหท้ราบถึงรายละเอียดของช้ินส่วน 1 หรือมากกวา่ 1 ช้ินและ
หน่วยน้ีไดรั้บอนุมติัใหมี้เกณฑส์ะสมช้ินส่วนหรือไม่ และถา้ไดรั้บอนุมติัควรจะมีจ านวนเท่าใด 
ผูบ้งัคบับญัชาควรทราบถึงกรรมวธีิในการเบิกต่อ จากนั้น จึงท าการตรวจช้ินส่วนซ่ึงไดเ้ลือกไว ้
ถา้ช้ินส่วนนั้นไม่มีจ  านวนตามท่ีไดรั้บอนุมติั ผูบ้งัคบับญัชาอาจพิจารณาต่อไปวา่ มีการเบิก
ถูกตอ้งและไดท้ าการเบิกตามระยะเวลาหรือไม่ ผูบ้งัคบับญัชาอาจยอ้นตรวจมาตามระบบการ
ซ่อมบ ารุงและการส่งก าลงั และจะเป็นการดีถา้ผูบ้งัคบับญัชาท าการตรวจรายงานยทุโธปกรณ์งด
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ใชง้านของหน่วยและระยะเวลางดใชก้ารส าหรับยทุโธปกรณ์ท่ีขาดช้ินส่วนนั้น ๆ ดว้ยพร้อมทั้ง
ท าการสอบสวนการเบิกช้ินส่วนท่ีขาดนั้น ๆ ดว้ย 
   8.4.2  เอกสารและส่ิงพมิพ์ต่าง ๆ  การมีเอกสารทางการซ่อมอยูต่าม
จ านวนท่ีไดรั้บอนุมติัเป็นส่ิงช้ีถึงประสิทธิภาพในการซ่อมบ ารุงอีกประการหน่ึง ในแง่น้ีก็
เช่นเดียวกนักบัขอ้8.4.1 ผูบ้งัคบับญัชาอาจทราบวา่หน่วยควรมีคู่มือทางเทคนิคและคู่มือการส่ง
ก าลงัเร่ืองอะไร หมายเลขใดบา้งจึงควรตอ้งใชเ้ทคนิคของส่ิงช้ีสอบ โดยเลือกคู่มือการส่งก าลงั
เล่มใดเล่มหน่ึงข้ึนมาท าการศึกษาถึงช่ือเสียงหมายเลขและจ านวนหน่วยท่ีไดรั้บอนุมติัใหมี้ไว ้
ต่อจากนั้นจึงท าการตรวจตามจุดท่ีไดเ้ลือกไวแ้ละไม่ควรตรวจเฉพาะวา่มีพอหรือไม่ ควรตรวจ
วา่ไดมี้การน าไปใชห้รือไม่ดว้ย ผูบ้งัคบับญัชาควรจะเลือกเอกสารซ่ึงหน่วยนั้นไม่ไดรั้บอนุมติั
ใหมี้ไว ้และท าการดว้ย 
   8.4.3  เคร่ืองมอื  การปฏิบติัผดิ ๆ ต่อเคร่ืองมือโดยทัว่ไป ไดถ้กแถลงไว้
แลว้ในตอนตน้ๆในทุกๆหน่วย ส่วนใหญ่จะมีเคร่ืองทั้งของประจ าตวัช่างและประจ าหน่วย
มากมายหลายอยา่งอยูใ่นอตัรา ผูบ้งัคบับญัชาอาจศึกษารายละเอียดและการใชเ้คร่ืองมืออยา่ง
หน่ึงหรือหลายๆ อยา่งและท าการตรวจสภาพและจ านวนท่ีมีใชอ้ยูแ่ละควรจะไดพ้ิจารณาถึง
เคร่ืองมือซ่ึงไม่ไดอ้ยูใ่นอตัราของหน่วย แต่หน่วยมีไวใ้นครอบครองดว้ย ยทุโธปกรณ์ตามปกติ
มกัจะช ารุดเน่ืองจากใชเ้คร่ืองมือไม่ถูกตอ้งตามท่ีก าหนดไวใ้หใ้ช ้ นอกจากนั้นยงัอาจเป็นไปได้
วา่ หน่วยมีเคร่ืองมือท่ีไม่มีในอตัราอยูใ่นครอบครอง ซ่ึงอาจเป็นสาเหตุใหห้น่วยท่ีตอ้งการท า
การซ่อมบ ารุงชั้นสูงกวา่ตอ้งชงกัไปเน่ืองจากขาดเคร่ืองมือ 
 

 

 

 

   8.4.4  การปฏบัิติการซ่อมบ ารุง  ขีดความสามารถของช่างซ่อมซ่ึงท าการ
ตรวจหรือซ่อมตามท่ีไดรั้บมอบหมายอยา่งมีประสิทธิภาพนั้น เป็นส่ิงช้ีอยา่งดีเลิศถึง
สถานะการณ์การซ่อมบ ารุงและการฝึกอบรมช่าง โดยปกติผูบ้งัคบับญัชาอาจไม่มีความรู้ในการ
ปฏิบติังานทางเทคนิคเท่าผูช่้วยช่างดว้ยซ ้ าไป แต่ผูบ้งัคบับญัชาอาจเลือกการปฏิบติัการทาง
เทคนิคอยา่งใดอยา่งหน่ึงมาศึกษาวา่ปฏิบติักนัอยา่งไรและประมาณเวลาซ่ึงควรจะปฏิบติัการอนั
นั้น ๆ เสร็จจากนั้นผูบ้งัคบับญัชาอาจเลือกช่างคนใดคนหน่ึงข้ึนมาปฏิบติัใหดู้ดว้ยวธีิเลือกแบบ
สุ่ม โดยวธีิน้ีอาจท าการตรวจสอบไปไดใ้นคราวเดียวกนัวา่เคร่ืองมือประจ าตวัช่างหรือเคร่ืองมือ
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ประจ าหน่วยมีใชห้รือไม่ และในการปฏิบติันั้นถา้มีการใชช้ิ้นส่วนกจ็ะไดดู้ถึงการควบคุม
ช้ินส่วน นอกจากการตรวจการปฏิบติัการซ่อมบ ารุง กค็วรตรวจการด าเนินการในงานของโรง
ซ่อม เช่นดูการมอบหมายงานใหช่้างซ่อมวา่ใชร้ะบบอยา่งมีประสิทธิภาพหรือไม่ ช่างซ่อมท่ีมี
ฝีมือดีคอยช่วยเหลือแนะน าช่างซ่ึงมีฝีมือต ่ากวา่หรือไม่ดงัท่ีมีค  ากล่าวท่ีวา่  “งานทีย่ากน้ันกค็อื 
งานเลก็ ๆ น้อย ๆ ซ่ึงสะสมไว้โดยไม่ท าเสียก่อน เมือ่มโีอกาสทีจ่ะท าได้” 

  การซ่อมบ ารุงเป็นความรับผดิชอบของผูบ้งัคบับญัชาทุกระดบัชั้น เพราะฉะนั้น 
ส่ิงช้ีสอบการปรนนิบติับ ารุงจึงเป็นส่ิงท่ีจะช่วยใหผู้บ้งัคบับญัชาปฏิบติัหนา้ท่ีในความรับผดิชอบ
ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ รวมทั้งไม่มีปัญหาในเร่ืองงานยากในหน่วยของตนดว้ย 
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บทที่ ๗ 

ช้ินส่วนซ่อมตามอตัราพกิดัและช้ินส่วนซ่อมที่สะสม 

 

 1 กล่าวทัว่ไป 

  1.1  เกีย่วกบัระเบียบ 

   ระเบียบกองทพับกวา่ดว้ยช้ินส่วนซ่อมตามอตัราพิกดั และช้ินส่วนซ่อมท่ี
สะสม พ.ศ.2512 มีความมุ่งหมายทีจะก าหนดความรับผดิชอบ และระเบียบปฏิบติัเก่ียวกบัการ
ก าหนดรายการและจ านวนช้ินส่วนซ่อม การจดัท าการแจกจ่าย และการแกไ้ขเปล่ียนแปลง
ช้ินส่วนซ่อมตามอตัราพิกดัและบญัชีช้ินส่วนซ่อมท่ีสะสม จึงไดก้  าหนดระเบียบข้ึนไวเ้พื่อถือ
เป็นหลกัเกณฑใ์นการด าเนินการเก่ียวกบัช้ินส่วนซ่อม 

  1.2.  ขอบเขต 

   1.2.1  ระเบียบน้ีใชเ้ป็นหลกัปฏิบติัส าหรับช้ินส่วนซ่อมของส่ิงอุปกรณ์ทั้ง
ในโครงการและนอกโครงการ 
   1.2.2  ระเบียบน้ี ใชก้บัหน่วยใช ้ หน่วยสนบัสนุนและคลงัซ่ึงอยูใ่นสาย
การส่งก าลงัและซ่อมบ ารุงของกองทพับก 
  1.3.  ค าจ ากดัความ 

   1.3.1  ช้ินส่วนซ่อม หมายถึงองคป์ระกอบ ส่วนประกอบและช้ินส่วนท่ี
ใชใ้นการซ่อมบ ารุงส่ิงอุปกรณ์ ตามท่ีก าหนดไวใ้นคู่มือส่งก าลงั และ/หรือคู่มือเทคนิคท่ีมีบญัชี
ช้ินส่วนซ่อม 

   1.3.2  บญัชีช้ินส่วนซ่อมตามอตัราพิกดั (บชอพ.) คือเอกสารแสดง
รายการและจ านวนช้ินส่วนซ่อมซ่ึงอนุมติัใหห้น่วยใชส้ะสมไวเ้พื่อสนบัสนุนขีดความสามารถ
ในการซ่อมบ ารุงประจ าหน่วย (ขั้น 1-2) 
   1.3.3  ช้ินส่วนซ่อมตามอตัราพิกดั (ชอพ.) คือช้ินส่วนซ่อมส าหรับการ
ซ่อมบ ารุงประจ าหน่วยซ่ึงอนุมติัใหห้น่วยใชส้ะสมไวไ้ดต้ามบญัชีช้ินส่วนซ่อมตามอตัราพิกดั 
   1.3.4  ช้ินส่วนซ่อมตามอตัราพิกดัร่วม คือช้ินส่วนซ่อมท่ีใชใ้นการซ่อม
บ ารุงยทุธภณัฑไ์ดต้ั้งแต่ 2 ชนิดข้ึนไป 
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   1.3.5  บญัชีช้ินส่วนซ่อมท่ีสะสม (บชสส.) คือเอกสารแสดงรายการ
ช้ินส่วนซ่อมซ่ึงตอ้งการใหห้น่วยสนบัสนุนโดยตรง และหน่วยสนบัสนุนทัว่ไปสะสมไว ้ เพื่อ
สนบัสนุนหน่วยใชแ้ละหน่วยในสายงานส่งก าลงับ ารุง 
   1.3.6  หน่วยใช ้หมายถึง หน่วยซ่ึงไดรั้บประโยชนจ์ากการใชส่ิ้งอุปกรณ์
นั้นโดยตรง 
   1.3.7  หน่วยสนบัสนุนโดยตรง หมายถึง หน่วยของสายงานฝ่ายยทุธ
บริการ ซ่ึงมีภารกิจสนบัสนุนในดา้นการส่งก าลงั และ/หรือการซ่อมบ ารุงต่อ 
    1.3.7.1 หน่วยในอตัราการจดัของหน่วยระดบักองพล 
    1.3.7.2หน่วยอ่ืน ๆ ภายในพื้นท่ีซ่ึงไดรั้บมอบหมายใหส้นบัสนุน 

   1.3.8  หน่วยสนบัสนุนทัว่ไป หมายถึง หน่วยของสายงานฝ่ายยทุธบริการ
ซ่ึงมีภารกิจสนบัสนุนดา้นการส่งก าลงั และ/หรือการซ่อมบ ารุงต่อ 
    1.3.8.1 หน่วยสนบัสนุนโดยตรง 
    1.3.8.2 หน่วยอ่ืนๆ ภายในพื้นท่ีซ่ึงไดรั้บมอบหมายใหส้นบัสนุน
   1.3.9  คลงั  หมายถึง หน่วยท่ีมีความรับผดิชอบในการปฏิบติัภารกิจอยา่ง
ใดอยา่งหน่ึง หรือหลายอยา่งในเร่ืองความตอ้งการ การควบคุม การจดัหา การแยกประเภท การ
แจกจ่าย การซ่อมบ ารุง และการจ าหน่ายส่ิงอุปกรณ์ 

   1.3.10  คลงัสายงาน  หมายถึง คลงัซ่ึงกรมฝ่ายยทุธบริการและกรมฝ่าย
กิจการพิเศษไดจ้ดัตั้งข้ึนเพื่อด าเนินการสะสมและแจกจ่ายส่ิงอุปกรณ์ 

   1.3.11  คลงัแจกจ่าย  หมายถึง คลงัสายงาน คลงัทัว่ไป คลงั
กองบญัชาการช่วยรบ และคลงัส่วนภูมิภาค ซ่ึงด าเนินการสะสมและแจกจ่ายส่ิงอุปกรณ์ โดย
ปกติจะแบ่งหน่วยบญัชีคุมและคลงัเกบ็รักษา 
   1.3.12  คลงัทัว่ไป  หมายถึง คลงัของหน่วยบญัชาการซ่ึงใชส้ าหรับ
ด าเนินการเก่ียวกบัส่ิงอุปกรณ์และยทุธภณัฑใ์นความรับผดิชอบของกรมฝ่ายยทุธบริการต่าง ๆ 
อยา่งนอ้ย 2 กรมฝ่ายยทุธบริการ 
   1.3.13  คลงักองบญัชาการช่วยรบ หมายถึง คลงัซ่ึงกองบญัชาการช่วยรบ
ไดจ้ดัตั้งข้ึนเพื่อด าเนินการสะสมและแจกจ่ายส่ิงอุปกรณ์ 

   1.3.14  คลงัส่วนภูมิภาค หมายถึง คลงัซ่ึงมณฑลทหารบกหรือจงัหวดั
ทหารบก ไดจ้ดัตั้งข้ึนเพื่อด าเนินการสะสมและแจกจ่ายส่ิงอุปกรณ์ 
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   1.3.15  คลงัเกบ็รักษา หมายถึง คลงัซ่ึงด าเนินการเกบ็รักษาส่ิงอุปกรณ์ท่ี
ไดรั้บอนุมติัใหส้ะสมไวเ้พื่อใหก้ารแจกจ่ายด าเนินการไปดว้ยดี 
 2   ความรับผดิชอบ 

  2.1.  กบ.ทบ. 
   2.1.1  ก าหนดนโยบาย และหลกัการในการจดัท าบญัชีช้ินส่วนซ่อมตาม
อตัราพิกดัและบญัชีช้ินส่วนซ่อมท่ีสะสม 

   2.1.2  จดัท า แกไ้ข ปรับปรุงแบบธรรมเนียมเก่ียวกบัช้ินส่วนซ่อมตาม
อตัราพิกดัและบญัชีช้ินส่วนซ่อมท่ีสะสมตามความเหมาะสม เพื่อให ้ ทบ.สามารถควบคุมการ
ปฏิบติัของหน่วยท่ีเก่ียวขอ้งไดแ้ละใหส้อดคลอ้งกบันโยบายหรือหลกัการท่ีอาจเปล่ียนแปลงไป 

    2.1.2.1 ก ากบัดูแลหน่วยต่าง ๆ ท่ีมีหนา้ท่ีรับผดิชอบซ่ึงระบุไวใ้น
ระเบียบน้ี เพื่อใหป้ฏิบติังานไปตามความมุ่งหมายท่ีก าหนดไว ้
  2.2.  กรมฝ่ายยุทธบริการ 
   2.2.1  จดัหาช้ินส่วนซ่อม 

   2.2.2  ควบคุมก ากบัดูแลคลงักรมฝ่ายยทุธบริการ หน่วยสนบัสนุนทัว่ไป
และหน่วยสนบัสนุนโดยตรงในสายงานของตน เพื่อใหป้ฏิบติัตามนโยบายและหลกัการเก่ียวกบั
การสะสมและการส่งก าลงัช้ินส่วนซ่อม 

  2.3.  คลงั 
   2.3.1  จดัท าบญัชีช้ินส่วนซ่อมตามอตัราพิกดัขั้นตน้ของหน่วยใชเ้ฉพาะ
รายการยทุธภณัฑ ์ ซ่ึงอยูใ่นความรับผดิชอบของตนแลว้แจกจ่ายใหแ้ก่คลงัสนบัสนุนและหน่วย
ใชท่ี้เก่ียวขอ้ง 
   2.3.2  สะสมช้ินส่วนซ่อมเฉพาะรายการท่ีอยูใ่นความรับผดิชอบไวใ้น
ปริมาณท่ีเพียงพอส าหรับสนบัสนุนหน่วยซ่ึงตนมีภารกิจตอ้งใหก้ารสนบัสนุนและแจกจ่าย
ใหแ้ก่หน่วยเหล่าน้ีตามความตอ้งการ 
   2.3.3  อนุมติัการเปล่ียนแปลงบญัชีช้ินส่วนซ่อมตามอตัราพิกดัตามเกณฑ์
ความตอ้งการของหน่วยใชใ้นกรณีท่ีท าหนา้ท่ีสนบัสนุนใชโ้ดยตรง 
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  2.4.  หน่วยสนับสนุนโดยตรง 
           2.4.1  อนุมติัการเปล่ียนแปลง บชอพ.ตามเกณฑค์วามตอ้งการของหน่วยใช ้

           2.4.2 ท า บขสส.ของตนและแกไ้ขใหต้รงกบัเกณฑค์วามตอ้งการใน
ปัจจุบนั 

           2.4.3  สะสมช้ินส่วนซ่อมตาม บขสส. 
           2.4.4  เสนอ บขสส.และการแกไ้ขใหห้น่วยหรือคลงัท่ีสนบัสนุนทราบ 

  2.5.  หน่วยสนับสนุนทัว่ไป 

   2.5.1 ท า บขสส.ของตนและแกไ้ขใหต้รงกบัเกณฑค์วามตอ้งการปัจจุบนั 

   2.5.2  สะสมช้ินส่วนซ่อมตาม บขสส. 
   2.5.3  เสนอ บขสส.และการแกไ้ขใหห้น่วยหรือคลงัท่ีสนบัสนุนทราบ 

  2.6.  หน่วยใช้ 

   2.6.1  สะสมช้ินส่วนซ่อมตาม บชอพ. 
   2.6.2  จดัหาและเกบ็รักษา บชอพ.ไวพ้ร้อมท่ีจะใชแ้ละรับตรวจไดเ้สมอ 
   2.6.3  จดัท า บชอพ.รวมของหน่วย (ตาม ผนวก ก.) 
   2.6.4  บนัทึกขอ้มูลส่งก าลงัช้ินส่วนซ่อมลงในแผนเกบ็ของและส ารวจ
ยอดตาม ทบ.400-068 (ตาม ผนวก ข.) ทุกคร้ังท่ีมีการเบิก รับ และจ่าย 
   2.6.5  สอบทานความตอ้งการช้ินส่วนซ่อมจากแผนเกบ็ของและส ารวจ 
ถา้มีการเปล่ียนแปลงไปจาก บชอพ.กแ็จง้ไปยงัหน่วยสนบัสนุนโดยตรง เพื่อขออนุมติั
เปล่ียนแปลงแกไ้ขใหต้รงกบัความตอ้งการท่ีค  านวณได ้
 3    การปฏบิัติเกีย่วกบัช้ินส่วนซ่อมตามอตัราพกิดั 

  3.1.  การจัดท า บชอพ.ขั้นต้นและการแจกจ่าย 
   3.1.1  คลงั  ใชแ้บบพิมพ ์ทบ.400-066 บญัชีช้ินส่วนซ่อมตามอตัราพิกดั 
(ผนวก ก.) 
   3.1.2  ชอพ.ขั้นตน้ส าหรับ 15 วนัส่งก าลงั ใชร้ายการและจ านวนช้ินส่วน
ซ่อมตามท่ีระบุไวใ้นคู่มือส่งก าลงั หรือคู่มือเทคนิค ส าหรับจ านวนนั้นถา้คู่มือดงักล่าวขา้งตน้
แสดงความส้ินเปลืองต่อยทุธภณัฑ ์100 ช้ินไวก้ใ็หค้  านวณโดยใชสู้ตร 
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จ านวนเกณฑสู์งในช่องจ านวนยทุธภณัฑใ์นแบบ ทบ.400-066 x ความส้ินเปลือง 
                                                    100 
 =  ระดบัสะสมท่ีอนุมติั 

ผลลพัทท่ี์ไดใ้หใ้ชจ้  านวนเตม็ ทศนิยมตั้งแต่ .5 ข้ึนไปบดัเศษเป็น 1 ต ่ากวา่นั้นปัดผลลพัทท่ี์ไดใ้ห้
เป็น 0  เช่น จ านวนความส้ินเปลืองในคู่มือส่งก าลงัหรือคู่มือเทคนิค= ๕ มียทุธภณัฑอ์ยู ่44 ช้ิน 

 ระดบัสะสมท่ีอนุมติั = 50 X 5  =  2.5 
         100 
 บดัเศษ .5 = 1   ระดบัสะสมท่ีอนุมติัจึง  =  3 
   3.1.3 รายการท่ีมีความส าคญัต่อการรบใชต้ามคู่มือส่งก าลงัและ/หรือคู่มือ
เทคนิคและใหท้ าเคร่ืองหมายดอกจนัทร์ไวใ้นช่องรายการท่ีส าคญัต่อการรับของ บชอพ.ดว้ย 
   3.1.4  คลงัสายงานแจกจ่าย บชอพ.ขั้นตน้ ซ่ึงจดัท าข้ึนตามขอ้ 2.3.1 
ใหแ้ก่หน่วยใชห้น่วยสนบัสนุนและคลงัสายงานอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง 
  3.2.  การปฏบิัติของหน่วยใช้เมือ่ได้รับ บชอพ.ขั้นต้น 

   3.2.1  ตรวจสอบรายการและจ านวนช้ินส่วนซ่อมท่ีมีคงคลงั รวมคา้งรับ
กบั บชอพ.ขั้นตน้ท่ีไดรั้บแลว้เบิก ส่งคืนหรือแจง้ยกเลิกคา้งรับเพื่อมีรายการและจ านวนคงคลงั 
รวมคา้งรับของช้ินส่วนซ่อมคา้งรับ บชอพ.นั้นทั้งน้ีตอ้งด าเนินการใชเ้สร็จส้ินภายใน “30” วนั
นบัจากวนัท่ีไดรับ บชอพ.ขั้นตน้ 

   3.2.2  ท า บชอพ.รวมดว้ยแบบพิมพ ์ ทบ.400-066 โดยใช ้ บชอพ.ขั้นตน้
เป็นมูลฐานและแยกส าหรับแต่ละสายยทุธบริการแลว้เสนอใหห้น่วยหรือคลงัท่ีสนบัสนุน
โดยตรงไวเ้ป็นหลกัฐาน 

   3.2.3ใช ้ชอพ.ท าการซ่อมบ ารุงประจ าหน่วยแลว้เบิกทดแทนใหเ้ตม็ระดบั
อยูเ่สมอ 
   3.2.4  เกบ็เอกสารต่าง ๆ เก่ียวกบัช้ินส่วนซ่อมและ บชอพ.ไวเ้ป็น
หลกัฐานในส านกังานของหน่วย และใหพ้ร้อมท่ีจะรับตรวจได ้
  3.3.  การท าบัญชีคุม   ทุกหน่วยท่ีมีหนา้ท่ีรับผดิชอบในการซ่อมบ ารุงประจ า
หน่วยบนัทึกสถานภาพและขอ้มูลการส่งก าลงัของช้ินส่วนซ่อมทุกรายการท่ีไดรั้บอนุมติัใหใ้ช้
ในการซ่อมบ ารุง ลงในแผนเกบ็ของและส ารวจยอด (ทบ.400-068) ดงัน้ี.- 
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   3.3.1 ส าหรับ ชอพ.คงบนัทึกตามวธีิเขียนในผนวก ข.หมายเหตุ “ชอพ.” 

ดว้ยสีแดงไวท่ี้มุมบนซา้ย 
   3.3.2 ส าหรับช้ินส่วนซ่อมท่ีไม่ใช่ ชอพ.แต่ไดรั้บอนุมติัใหใ้ชใ้นการซ่อม
บ ารุงประจ าหน่วยได ้ โดยบนัทึกตามวธีิเขียนใน ผนวก ข.ยกเวน้ช่องท่ีเกบ็และช่องระดบัสะสม
ท่ีอนุมติั 
  3.4.  การสอบทานความต้องการ   เพื่อปรับปรุง บชอพ.ใหมี้รายการและจ านวน
ของ ชอพ.ไดส้มดุลยกบัความตอ้งการในการซ่อมบ ารุงประจ าหน่วย ใหห้น่วยท่ีรับผดิชอบการ
ส่งก าลงับ ารุงประจ าหน่วยปฏิบติัดงัน้ี.- 
   3.4.1ชอพ.ใหส้อบทานแผนเกบ็ของและส ารวจยอดทุกรอบเดือนเพื่อ
ทราบความถ่ีและจ านวนของความตอ้งการทดแทนในหว้ง 6 เดือนท่ีแลว้มา และขีดเส้นสีแดงใน
แผนเกบ็ของและส ารวจยอดใตบ้นัทึกสุดทา้ยของรอบเดือนทางดา้นขวามือ 
   3.4.2 ช้ินส่วนซ่อมท่ีไม่ปรากฏในบชอพ.แต่คู่มือส่งก าลงัหรือคู่มือเทคนิค
อนุมติัใหเ้บิกไปใชใ้นการซ่อมบ ารุงประจ าหน่วยได ้ เช่น รายการท่ีมีเคร่ืองหมายแสดงไวว้า่ 
“ตามความตอ้งการ” หรือรายการท่ีก าหนดระดบัสะสมไวแ้ต่ผลของการค านวณโดยถือจ านวน
ยทุธภณัฑเ์ป็นหลกั ไดผ้ลลพัทต์  ่ากวา่ 0.5 นั้นถา้ปรากฏวา่มีความถ่ีของความตอ้งการทดแทน
ตั้งแต่ 3 คร้ังข้ึนไปในหว้ง 6 เดือนท่ีแลว้มาเม่ือใด ใหส้อบทานความตอ้งการตามขอ้ 3.4.1 ได ้

  3.5.  การเพิม่ และการตัดรายการใน บชอพ. 
   3.5.1  การเพิ่มรายการช้ินส่วนซ่อมท่ีไม่ปรากฏใน บชอพ.แต่คู่มือส่ง
ก าลงัหรือคู่มือเทคนิคอนุมติัใหเ้บิกไปใชใ้นการซ่อมบ ารุงประจ าหน่วยได ้ถา้รายการใดมีความถ่ี
ของความตอ้งการทดแทนตั้งแต่ 3 คร้ังข้ึนไปในหว้ง 6 เดือนท่ีแลว้มา ใหค้  านวณระดบัสะสมท่ี
อนุมติั โดยน าจ  านวนรวมท่ีตอ้งการของความตอ้งการทดแทนในหว้ง 6 เดือนท่ีแลว้มานั้นไป
คน้หาระดบัสะสมท่ีอนุมติัจากตาราง ผนวก ค.วธีิหาดูตวัอยา่งทา้ย ผนวก ค.และเสนอขอเพิ่ม
รายการนั้นต่อหน่วยสนบัสนุนโดยตรง เม่ือไดรั้บอนุมติัแลว้ ใหเ้พิ่มรายการนั้นลงใน บชอพ.
และท าการเบิกใหเ้ตม็ระดบัสะสมท่ีอนุมติั 

   3.5.2  การตดัรายการ ชอพ.รายการใด เม่ือมีการบนัทึกความตอ้งการ
ทดแทนในแผนเกบ็ของและส ารวจยอดตั้งแต่ 12 เดือนข้ึนไป และมีความตอ้งการทดแทนต ่ากวา่  
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3คร้ังในหว้ง 6 เดือนท่ีแลว้มา ใหข้อตดัรายการนั้นต่อหน่วยสนบัสนุนโดยตรง เม่ือไดรั้บอนุมติั
ใหต้ดัรายการนั้นออกจาก บชอพ.ได ้ ชอพ.รายการท่ีมีความส าคญัต่อการรบแมจ้ะมีความถ่ีของ
ความตอ้งการทดแทนไม่ถึง 3 คร้ังในหว้ง 6 เดือนท่ีแลว้มาไม่ตอ้งตดัรายการนั้นออก คงสะสม
ไวไ้ดจ้  านวน 1 หน่วยนบัเม่ือตดัรายการ ชอพ. ออกจาก บชอพ.แลว้ ใหส่้งคือและ/หรือยกเลิก
คา้งรับต่อหน่วยสนบัสนุนโดยตรงดว้ย 
  3.6.  การเพิม่และการลดระดับสะสมทีอ่นุมตัิใน บชอพ. 
   3.6.1  การเพิ่มระดบัสะสมท่ีอนุมติั ชอพ.รายการใดมีความถ่ีของความ
ตอ้งการทดแทนตั้งแต่3 คร้ังข้ึนไปในหว้งเวลา 6 เดือนท่ีแลว้มาใหค้  านวณระดบัสะสมท่ีอนุมติั
ตามวธีิในขอ้3.5.1 ถา้ไดผ้ลลพัทสู์งกวา่ใน บชอพ.ใหข้อเพิ่มระดบัสะสมนั้นต่อหน่วยสนบัสนุน
โดยตรง เม่ือไดรั้บอนุมติัแลว้จึงเพิ่มระดบัสะสมใน บชอพ.ไดแ้ละเบิกใหเ้ตม็ระดบัสะสมท่ี
อนุมติั เช่นชอพ.ค่าควรซ่อมซ่ึงก าหนดใหท้ าการแลกเปล่ียนโดยตรงไดห้รือชอพ.ท่ีคลงัสายงาน
ท่ีรับผดิชอบการส่งก าลงัก าหนดไวว้า่ไม่ใหเ้พิ่มระดบัสะสมเกินกวา่ท่ีอนุมติัไวใ้น ชอพ.ขั้นตน้ 

   3.6.2  การลดระดบัสะสมท่ีอนุมติั ชอพ.รายการใดถา้มีความตอ้งการ
ทดแทนตั้งแต่ 3 คร้ังข้ึนไปในหว้ง 6 เดือนท่ีแลว้มา ใหค้  านวณระดบัสะสมท่ีอนุมติัเช่นเดียวกบั
ในขอ้ 3.5.1 ถา้ต ่ากวา่ท่ีก าหนดไวใ้น บชอพ.ใหข้อลดระดบัสะสมต่อหน่วยสนบัสนุนโดยตรง 
เม่ือไดรั้บอนุมติัแลว้จึงลดระดบัสะสมของรายการนั้นใน บชอพ.ได ้ การลดระดบัสะสมท่ีอนุมติั
ของ อชพ.ลงต ่ากวา่ท่ีก าหนดไวใ้น บชอพ.ขั้นตน้ ใหก้ระท าไดเ้ม่ือขอ้มูลความตอ้งการทดแทน
ในแผนเกบ็ของและส ารวจยอดตั้งแต่ 12 เดือนข้ึนไปและใหส่้งคืนและ/หรือยกเลิกคา้งรับต่อ
หน่วยสนบัสนุนโดยตรง 
  3.7.  ข้อยกเว้น 

   3.7.1  ชอพ.รายการใดเป็น สป.ลา้สมยัหรือหน่วยใชไ้ม่มียทุธภณัฑท่ี์ใช ้
ชอพ.รายการนั้นส าหรับการซ่อมบ ารุงประจ าหน่วยอีกแลว้ใหห้น่วยใชส่้งคืนทนัทีและ
ตดับชอพ.ไดโ้ดยอตัโนมติั 
   3.7.2  ชอพ.รายการใดมีความตอ้งการทดแทนไม่ถึง 3 คร้ังในหว้ง  
6 เดือนท่ีแลว้มา เน่ืองจากยทุธภณัฑไ์ม่ไดใ้ชง้าน เช่น งดใชก้าร ฯลฯ หรือ อชพ.นั้นมีความ
ตอ้งการเฉพาะฤดูกาลใหส้ะสมไวไ้ดเ้ท่ากบัจ านวนคงคลงัท่ีมีอยู ่ แต่ไม่เกินระดบัสะสมท่ีอนุมติั
คร้ังสุดทา้ย 

3.7.3 เม่ือไดรั้บแจง้การเปล่ียนแปลงหมายเลขส่ิงอุปกรณ์และ/หรือ 
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รายการจากหน่วยสนบัสนุนโดยตรง ใหห้น่วยใชแ้กไ้ข บชอพ.กบัแผนเกบ็ของและส ารวจ
ยอดไดโ้ดยอตัโนมติั เพื่อใชส้ าหรับการเบิกคราวต่อไป 

 

  3.8.  วธีิปรับปรุง บชอพ.ตามข้อ 3.5 และ 3.6 
   3.8.1  หน่วยใช ้ ใชแ้บบพิมพ ์ ทบ.400-066 ตามผนวก ก. เขียนเฉพาะ
รายการท่ีตอ้งการปรับปรุง บชอพ.เสนอหน่วยสนบัสนุนโดยตรง จ านวน 2 ชุดภายใน15 วนั 
นบัตั้งแต่วนัท่ีท าการสอบทานความตอ้งการ  
   3.8.2  หน่วยสนบัสนุนโดยตรงสอบหมายเลขส่ิงอุปกรณ์ รายการ ขั้นการ
ซ่อมและความตอ้งการท่ีขอปรับปรุง บชอพ.เม่ือเห็นวา่ถูกตอ้งแลว้ใหห้วัหนา้หน่วยสนบัสนุน
โดยตรงหรือผูท่ี้ไดรั้บมอบหมายเป็นลายลกัษณ์อกัษร ลงนามอนุมติั แลว้ส่งคืนใหห้น่วยท่ีเสนอ
มาจ านวน 1 ชุดภายใน 30 วนันบัแต่วนัท่ีไดรั้บ 

   3.8.3เม่ือหน่วยไดรั้บหลกัฐานท่ีอนุมติัแลว้ใหแ้กไ้ข บชอพ.ไดต้ามอนุมติั 
  3.9.  การปฏบัิติเพิม่เติมจากการปรับปรุง บชอพ. 
   3.9.1  การเพิ่มรายการ และการเพิ่มระดบัสะสมท่ีอนุมติั 
    3.9.1.1 เพิ่มระดบัสะสมท่ีอนุมติัในแผนเกบ็ของและส ารวจยอด 
    3.9.1.2 ตรวจสอบจ านวนคงคลงั คา้งรับ และคา้งจ่าย เปรียบเทียบ
กบัระดบัสะสมท่ีอนุมติั ถา้จ  าเป็นใหเ้บิกทดแทนจากหน่วนสนบัสนุนโดยตรงเพื่อใหเ้ตม็ระดบั
สะสมท่ีอนุมติั 
   3.9.2  การตดัรายการ และการลดระดบัท่ีสะสมท่ีอนุมติั 

    3.9.2.1 ลดระดบัสะสมท่ีอนุมติัในแผนเกบ็ของและส ารวจยอด 
    3.9.2.2 ตรวจสอบจ านวนคงคลงั คา้งรับ และคา้งจ่าย เปรียบเทียบ
กบัระดบัสะสมท่ีอนุมติั ถา้จ  าเป็นใหส่้งคืนและ/หรือยกเลิกคา้งรับต่อหน่วยสนบัสนุนโดยตรง 
เพื่อมิใหเ้กินระดบัสะสมท่ีอนุมติั 
 4  การปฏบิัติเกีย่วกบัช้ินส่วนซ่อมทีส่ะสม 

  4.1.  หลกัเกณฑ์ในการสะสม 

   ช้ินส่วนซ่อมรายการใดท่ีเขา้หลกัเกณฑใ์นการสะสมต่อไปน้ีน้ี ใหจ้ดัไว้
เป็นพวก ชสส.และตอ้งท า บชสส.ไดแ้ก่ 
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   4.1.1  ช้ินส่วนซ่อมท่ีมีความถ่ีของความตอ้งการประจ าตั้งแต่ 3 คร้ังข้ึน
ไปในหว้งควบคุม 12 เดือน (360 วนั) 
   4.1.2  ช้ินส่วนซ่อมท่ีมีความถ่ีของความตอ้งการประจ าต ่ากวา่ 3 คร้ังใน
หว้งควบคุม 12 เดือน (360 วนั) แต่เป็นรายการท่ีจ  าเป็นต่อภารกิจ รวมทั้งรายการต่อไปน้ีคือ.- 
    4.1.2.1 ชอพ.ของหน่วยซ่ึงตนมีภารกิจใหก้ารสนบัสนุน 

    4.1.2.2 ขสส.ของหน่วยซ่ึงตนมีภารกิจใหก้ารสนบัสนุน 

    4.1.2.3 ช้ินส่วนซ่อมท่ีอนุมติัใหส้ะสมไวไ้ดโ้ดยจ ากดัจ านวนตาม
คู่มือส่งก าลงั หรือคู่มือเทคนิคท่ีมีบญัชีช้ินส่วนซ่อม เพื่อประกนัไดว้า่ยทุธภณัฑใ์นความ
สนบัสนุนสามารถน าไปใชง้านไดโ้ดยต่อเน่ือง 
    4.1.2.4 องคป์ระกอบของยทุธภณัฑ ์ ท่ีกรมฝ่ายยทุธบริการอนุมติั
ใหห้น่วยสนบัสนุนในการส่งก าลงัสะสมไว ้ เพื่อแจกจ่ายทดแทนองคป์ระกอบท่ีช ารุดซ่อมได้
ของยทุธภณัฑ ์ เม่ือหน่วยสนบัสนุนการซ่อมบ ารุงไม่สามารถซ่อมยทุธภณัฑท่ี์ช ารุดใหแ้ลว้เสร็จ
ทนัความตอ้งการ 
    4.1.2.5 ช้ินส่วนซ่อมควบคู่ท่ีจดัใหโ้ดยอตัโนมติัท่ีหน่วยจ่ายส่งให้
เพื่อสนบัสนุนยทุธภณัฑร์ายการใหม่ 

    4.1.2.6 ช้ินส่วนซ่อมตามบญัชีแลกเปล่ียนโดยตรงซ่ึงกรมฝ่ายยทุธ
บริการอนุมติัใหส้ะสม 

    4.1.2.7 ช้ินส่วนซ่อมตามบญัชีสะสมของโรงงานซ่อมบ ารุงของ
หน่วยสนบัสนุน 

  4.2.  การจัดท าบัญชีช้ินส่วนซ่อมทีส่ะสม (บชสส.) 
   4.2.1หน่วยสนบัสนุนโดยตรงและหน่วยสนบัสนุนทัว่ไปจดัท า บชสส. 
โดยใชแ้บบพิมพ ์ ทบ.400-069 บญัชีช้ินส่วนซ่อมท่ีสะสม (ผนวก ง.) และเสนอใหห้น่วยหรือ
คลงัท่ีสนบัสนุนทราบเพื่อเป็นหลกัฐาน 

   4.2.2  เม่ือมีการปรับปรุง บชสส.ใหจ้ดัท าใหม่ทุก ๆ ปี และเสนอให้
หน่วยหรือคลงัท่ีสนบัสนุนทราบ ภายใน ม.ค.ของทุกปี 

  4.3.  การสอบทานความต้องการ   เม่ือปรับปรุง บชสส.ใหมี้รายการ ชสส. 
ไดส้มดุลยกบัความตอ้งการในการส่งก าลงั และ/หรือซ่อมบ ารุง ใหป้ฏิบติัดงัน้ี.- 
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   4.3.1  ชสส.ท่ีสะสมโดยอาศยัหลกัเกณฑต์ามขอ้ 4.1.1 ใหส้อบทานบญัชี
คุมทบ.400-003  ในช่องความตอ้งการประจ าทุกรอบเดือน เพื่อทราบความถ่ีของความตอ้งการ
ประจ าในหว้งควบคุม และขีดเส้นแดงใตบ้นัทึกสุดทา้ยของรอบเดือนท่ีสอบทานนั้นทุกคร้ัง 
   4.3.2  ชสส.ท่ีสะสมโดยอาศยัหลกัเกณฑต์ามขอ้ 4.1.2 และช้ินส่วนซ่อม
ท่ียงัไม่เขา้หลกัเกณฑใ์นการสะสมตามขอ้4.1.1 ใหส้อบทานทุกคร้ังท่ีบนัทึกความตอ้งการ
ประจ าลงในบตัรบญัชีคุม ทบ.400-003 เม่ือมีความตอ้งการประจ าถึง 3 คร้ังในหว้งควบคุมเม่ือใด 
ใหค้  านวณและก าหนดเกณฑเ์บิกดว้ย 
  4.4.  การเพิม่และตัดรายการใน บชสส. 
   4.4.1  การเพิ่มรายการช้ินส่วนท่ีไม่ปรากฏใน บชสส.แต่คู่มือส่งก าลงั
หรือคู่มือเทคนิคท่ีมีบญัชีช้ินส่วนซ่อมอนุมติัใหเ้บิกไปสะสมไวเ้พื่อภารกิจในการสนบัสนุนได ้
ถา้รายการใดเขา้หลกัเกณฑส์ะสมตามขอ้ 4.1  อยา่งหน่ึงอยา่งใด ใหเ้พิ่มรายการนั้นใน บชสส.
ไดแ้ละใชแ้บบพิมพ ์ 400-069 บญัชีช้ินส่วนซ่อมท่ีสะสม (ผนวก ง.) เสนอใหห้น่วยหรือคลงัท่ี
สนบัสนุนทราบเฉพาะรายการท่ีเพิ่มภายใน 1 เดือน 

   4.4.2  การตดัยอดรายการ 
   รายการต่อไปน้ีตอ้งตดัออกจาก บชสส. 
    4.4.2.1 ชสส.ท่ีสะสมตามหลกัเกณฑใ์นขอ้ 4.1.1 ถา้ปรากฏวา่ใน
หว้งควบคุมใดไม่มีความตอ้งการประจ าเลย และไม่เขา้หลกัเกณฑต์ามขอ้ 4.1.2 ดว้ย 
    4.4.2.2 ชสส.ท่ีสะสมตามหลกัเกณฑใ์นขอ้ 4.4.2.1 ถา้หากหน่วย
ใชไ้ม่มีความตอ้งการอีกต่อไป 

    4.4.2.3 ชสส.ท่ีสะสมตามหลกัเกณฑใ์นขอ้ 4.1.2.2 ถา้หากหน่วย
ซ่ึงตนมีภารกิจใหก้ารสนบัสนุนไม่มีความตอ้งการอีกต่อไป 

    4.4.2.4 ชสส.ท่ีสะสมตามหลกัเกณฑใ์นขอ้ 4.1.2.3 ถา้หากคู่มือส่ง
ก าลงัหรือคู่มือเทคนิค มีการแกไ้ขโดยตดัรายการนั้นออก 
    4.4.2.5 ชสส.ท่ีสะสมตามหลกัเกณฑใ์นขอ้4.1.2.4 ถา้กรมฝ่าย
ยทุธบริการท่ีอนุมติัใหส้ะสมแจง้การแกไ้ขโดยยกเลิกการอนุมติั 
    4.4.2.6 ชสส.ท่ีสะสมตามหลกัเกณฑใ์นขอ้ 4.1.2.5 เม่ือสะสมไว้
ครบตามเวลาของหว้งควบคุมแลว้ และไม่เขา้หลกัเกณฑอ์ยา่งใดตามขอ้ 4.1 
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    4.4.2.7 ชสส.ท่ีสะสมตามหลกัเกณฑใ์นขอ้ 4.1.2.6 ถา้กรมฝ่าย
ยทุธบริการท่ีอนุมติัใหส้ะสมแจง้การแกไ้ขโดยยกเลิกอนุมติั 
    4.4.2.8 ชสส.ท่ีสะสมตามหลกัเกณฑใ์นขอ้ 4.1.2.7 ถา้โรงงาน
ซ่อมบ ารุงของหน่วยสนบัสนุนไม่ตอ้งการอีกต่อไป 

 

 

 

   การตดัรายการใน บชสส.ใหใ้ชแ้บบพิมพ ์ ทบ.400-069 บญัชีช้ินส่วน
ซ่อมท่ีสะสม   (ผนวก ง.)     เสนอใหห้น่วยหรือคลงัท่ีสนบัสนุนทราบเฉพาะรายการท่ีตดัออก
ภายใน 1 เดือน 

 5  แบบพมิพ์และอตัราการสะสมทีใ่ช้ในการด าเนินการตามระเบียบ 

  5.1  ผนวก ก. แบบ ทบ.400-066 บญัชีช้ินส่วนซ่อมตามอตัราพิกดั 
  5.2  ผนวก ข. แบบ ทบ.400-068 แผนเกบ็ของและส ารวจยอด 
  5.3 ผนวก ค. อตัราการสะสมช้ินส่วนซ่อมท่ีอนุมติัตามจ านวนความตอ้งการ
ระดบัสะสมท่ีอนุมติั 
  5.4  ผนวก ง. ทบ.400-069     บญัชีช้ินส่วนท่ีสะสม 
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ผนวก ก.  (ทบ.400-066) 
บัญชีช้ีนส่วนซ่อมตามอตัราพกิดั 

 

ท่ี.......วนัท่ี..........ช่ือยทุธภณัฑ.์...................................................................แผน่ท่ี.....ใน.....แผน่ 

จาก......................................................................................หว้งควบคุม...............ถึง................... 
ถึง.......................................................................................................................... ........................ 
หลกัฐาน...................................................................................................................................... 
 
หมายเลข     รายการ     สายงานท่ี     หน่วย      ระดบัสะสมท่ีอนุมติั      รายการท่ี     ความตอ้งการใน 

ส่ิงอุปกรณ์                   รับผดิชอบ     นบั          จ านวนยทุธภณัฑ ์          ส าคญั       หว้งควบคุม 

                                                1-5    6-20  21-50  51-100  ต่อการรบ    ความถ่ี     จ  านวน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผูข้ออนุมติั                                                                   ผูอ้นุมติั 
(ลงนาม)   ......................................                            (ลงนาม)    ...................................  
(ต าแหน่ง)..........................................                         (ต  าแหน่ง).......................................... 
               .............................................                                          ............................................ 
                    ........../......../.........                                                     .........../............/................. 
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ค าอธิบาย ผนวก ก 
วธิีใช้แบบพมิพ์บัญชีช้ินส่วนซ่อมตามอตัราพกิดั 

(ทบ.400-066) 
 

        ช่อง                              วธีิเขียน 

                           คลงัใช้ท าบชอพ.ขั้นต้น 

ท่ี......วนัท่ี.....  -เขียนเลขทะเบียนท่ีใชค้วบคุมบญัชีและวนัเดือนปีท่ีลงทะเบียน 

จาก............  -เขียนนามหน่วยท่ีส่งบญัชี 

ถึง..............  -เขียนนามหน่วยท่ีรับบญัชี 

ช่ือยทุธภณัฑ.์.... -เขียนหมายเลขส่ิงอุปกรณ์  ช่ือผูผ้ลิต แบบ และเลขล าดบัการผลิต 
   ของยทุธภณัฑท่ี์ใช ้ชอพ.ตามบญัชีท่ีท าข้ึนในการซ่อมบ ารุงประจ าหน่วย 
หลกัฐาน.......  -เขียนหมายเลขของคู่มือส่งก าลงั  หรือคู่มือเทคนิคท่ีมีบญัชีช้ินส่วนซ่อม 

   ของยทุธภณัฑแ์ละวนัท่ีของคู่มือนั้น 

แผน่ท่ี....ใน...แผน่ -เม่ือใชม้ากกวา่ 1 แผน่ ใหเ้ขียนล าดบัของแผน่ในช่องวา่งขา้งหลงั 
   ของทุกแผน่ 

หว้งควบคุม...ถึง... -เวน้วา่ง 
หมายเลขส่ิงอุปกรณ์ -เขียนหมายเลขส่ิงอุปกรณ์ของ ชอพ.และ/หรือหมายเลขอ่ืนๆเช่น 

   หมายเลขช้ินส่วน  เป็นตน้ 

รายการ  -เขียนช่ือของ ชอพ. 
สายงาน  -เขียนอกัษรยอ่ช่ือสายงานท่ีรับผดิชอบ 

หน่วยนบั  -เขียนลกัษณะนามของ ชอพ. เช่น ช้ิน อนั เส้น เป็นตน้ 

ระดบัสะสมท่ีอนุมติั -เขียนจ านวน ชอพ.ท่ีอนุมติัใหส้ะสมขั้นตน้ตามจ านวนยทุธภณัฑท่ี์มีไว ้
   ในครอบครอง เช่นมียทุธภณัฑร์ะหวา่ง6-20ช้ินใหส้ะสม  ชอพ.รายการ
   นั้ ้นได ้2 ช้ิน ใหเ้ขียน 2 ไว ้ในช่อง 6-20 
รายการท่ีส าคญัต่อการรบ  -เขียน กากะบาด(+) เม่ือชอพ.นั้นเป็นรายการท่ีส าคญัต่อการรบ 

ความตอ้งการในหว้งควบคุม   -เวน้วา่ง 
ผูข้ออนุมติั  -เวน้วา่ง 
ผูอ้นุมติั  -หก.คลงัเซ็นช่ือและวนัเดือนปีอนุมติั 



 74 

 

         ช่อง                                   วธีิเขียน 

                

  หน่วยใช้ท า บชอพ. รวม   
 เม่ือมี ชอพ.รายการใดใชไ้ดก้บัยทุธภณัฑต์ั้งแต่ 2 ชนิดข้ึนไป   
 การเขียนคงเขียนเช่นเดียวกบั  บชอพ. ขั้นตน้ เวน้แต่ 

ช่ือยทุธภณัฑ.์..... -เวน้วา่ง 
หลกัฐาน.....  -เขียนหมายเลขของคู่มือส่งก าลงั หรือคู่มือเทคนิคท่ีมีบญัชี  

   หมายเลขช้ินส่วนซ่อมของยทุธภณัฑทุ์กชนิดท่ีใช ้ชอพ.ตามบญัชี 

   ท่ีท าข้ึนในการซ่อมบ ารุงประจ าหน่วยร่วมกนัได ้
ระดบัสะสมท่ีอนุมติั -เขียนจ านวนรวมทั้งส้ินของ ชอพ.ขั้นตน้ของยทุธภณัฑทุ์กชนิด 
   ท่ีใช ้ชอพ.นั้นในการซ่อมบ ารุงประจ าหน่วย ร่วมกนัได ้  ลงใน 

   ช่องจ านวนยทุธภณัฑ ์51-100  โดยขีดฆ่าตวัเลขออกแลว้เขียนค า 
   วา่  รวม  แทน 

ผูอ้นุมติั  -ใหผ้บ.หน่วยใชเ้ซ็นช่ือ  และลง วนัเดือนปี 
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        ช่อง                                  วธีิเขียน 

    หน่วยใช้ใช้รายงานขออนุมตัิปรับปรุง ชอพ. 
    เม่ือตอ้งการปรับปรุงจ านวน ชอพ.หรือเพิ่มรายการช้ินส่วนซ่อม
    ลงใน บชอพ. เพื่อใหส้มดุลยก์บัความตอ้งการทดแทน  การเขียน 

    คงเขียนเช่นเดียวกบั บชอพ. ขั้นตน้  เวน้แต่ 
หว้งควบคุม....ถึง....          -เขียนหว้งเวลา(6 เดือน)ท่ีแลว้มาซ่ึงก าหนดใหใ้ชใ้นการรวม    
                                      สถิติความตอ้งการทดแทน  เช่น ม.ค.ถึงมิ.ย. เป็นตน้ 

หลกัฐาน.....   -เขียนหลกัฐาน และวนั เดือน ปี  ของ บชอพ.ท่ีตอ้งการปรับปรุง 
หมายเลขส่ิงอุปกรณ์  เขียนหมายเลขและช่ือส่ิงอุปกรณ์ท่ีตอ้งการ 
และรายการ                               -เพิ่มหรือลดจ านวนระดบัสะสมท่ีอนุมติัของ ชอพ. 
    -ตดัรายการ ชอพ.ออกจาก  บชอพ. 
    -เพิ่มรายการท่ีไม่ใช่ ชอพ. เขา้ใน บชอพ. 
ระดบัสะสมท่ีอนุมติั  -เขียนจ านวนช้ินส่วนซ่อมท่ีตอ้งการสะสมใหส้มดุลยก์บัความ 

    ตอ้งการทดแทนลงในช่องจ านวนยทุธภณัฑ ์    ตามจ านวน 

    ยทุธภณัฑท่ี์มีอยูใ่นความครอบครอง  ในกรณีตดัรายการออกให ้

    เขียนเลข 0 
ความตอ้งการในหว้ง  -เขียนจ านวนคร้ังท่ีท าการเบิกทดแทนไปยงัสนบัสนุนโดยตรง 
ควบคุม/ความถ่ี  ในระหวา่งหว้งควบคุม 

-จ านวน   -เขียนจ านวนช้ินส่วนซ่อมท่ีท าการเบิกทดแทนไปยงัหน่วย 
    สนบัสนุนโดยตรงในระหวา่งหว้งควบคุม 

ผูข้ออนุมติั   -ผบ.หน่วยท่ีขออนุมติัปรับปรุง บชอพ. เซ็นช่ือและวนั เดือน ปี 

    ท่ีขอ 
ผูอ้นุมติั   -ผบ.หน่วยสนบัสนุนโดยตรงเซ็นช่ือและวนัเดือนปีอนุมติัให ้

    ปรับปรุง บชอพ. 
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ผนวก ข 

แผนเกบ็และส ำรวจยอด    ทบ.400-068 
 

หมายเลขส่ิงอุปกรณ์                                   ช่ือ                                              รายการท่ีใชแ้ทนกนัได ้

ชนิด         แบบ                    และรุ่นปีของผลิตภณัฑ ์

คลงั      แถวหรือ รถ                 ตอนหรือตู ้         ช่องหรือส้ินชกั 

ระดบัสะสมท่ีอนุมติั                                                                                            คู่มือ 

ว.ด.ป.       รับ     จ่าย      คงคลงั     หลกัฐานหรือหมายเลขยทุธภณัฑ ์       ว.ด.ป.    คา้งรับ     คา้งจ่าย            ท่ีหลกัฐาน        ทะเบียนหน่วยจ่าย 
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วธีิเขียนแผนเกบ็และส ำรวจยอด(ทบ.400-068) 
 ช่อง     วธีิเขียน 

หมายเลขส่ิงอุปกรณ์ -เขียนหมายเลขประจ าช้ินส่วนซ่อมท่ีจะตอ้งสะสมตามคู่มือส่งก าลงัและ 
   หรือคู่มือทางเทคนิค 
ช่ือ   -น าเอารายการช้ินส่วนซ่อมจากแบบ ทบ.400-066 (บญัชีช้ินส่วนซ่อม 

   ตามอตัราพิกดั)แต่ละรายการมาเขียนไวด้ว้ย 
รายการท่ีใชแ้ทนกนัได ้   -เขียนหมายเลขและรายการช้ินส่วนซ่อมท่ีจะใชแ้ทนกนัไดแ้ละขอ้ความ 

   อ่ืนๆท่ีจ าเป็น 

ชนิดแบบและรุ่นปี -เขียน ช่ือ ชนิดแบบ รุ่น ปีของยทุธภณัฑซ่ึ์งใชช้ิ้นส่วนซ่อมนั้น 

ของยทุธภณัฑ ์

คลงั   -เขียนตวัเลขท่ีของคลงัท่ีเก็บช้ินส่วนซ่อม 

แถวหรือรถ  -เขียนตวัเลขท่ีของแถวหรือรถท่ีเก็บช้ินส่วน 

ตอนหรือตู ้  -เขียนตวัเลขท่ีของตอนหรือตูท่ี้เก็บช้ินส่วน 

ช่องหรือล้ินชกั  -เขียนตวัเลขท่ีของช่องหรือล้ินชกัท่ีเก็บช้ินส่วน 

ระดบัสะสมท่ีอนุมติั -น าเอาตวัเลขจากแบบ ทบ.400-066(บญัชีช้ินส่วนซ่อมตามอตัราพิกดั) 
    ของช้ินส่วนซ่อมแต่ละรายการมาเขียนไวด้ว้ยดินสอ   เพื่อแกไ้ขได ้
คู่มือ   -เขียนช่ือคู่มือส่งก าลงัและ/หรือคู่มือเทคนิค 
วนัเดือนปี  -เขียนวนัท่ี เดือน ปี ท่ีรับหรือจ่ายช้ินส่วนซ่อม 

รับ   -เขียนจ านวนช้ินส่วนซ่อมท่ีไดรั้บ 

จ่าย   -เขียนจ านวนช้ินส่วนซ่อมท่ีจ่าย 
คงคลงั   -เขียนจ านวนช้ินส่วนซ่อมทั้งส้ินท่ีมีอยูใ่นครอบครองขณะบนัทึก 
ท่ีหลกัฐานหรือ  -เขียนหมายเลขของเลขงานท่ีจะน าช้ินส่วนซ่อมน้ีไปใชก่้อนแลว้จึง 
หมายเลขยทุธภณัฑ ์ เขียนหมายเลขยทุธภณัฑท่ี์ตอ้งใชช้ิ้นส่วนน้ีท าการซ่อมต่อในบรรทดั 
   เดียวกนั 

วนั เดือน ปี  -เขียนวนัท่ี เดือน ปี ของใบเบิกช้ินส่วน 

คา้งรับ   -หมายถึงจ านวนช้ินส่วนซ่อมท่ีหน่วยไดเ้บิกไปแลว้แต่ยงัไม่ไดรั้บของ 
คา้งจ่าย   -หมายถึงจ านวนช้ินส่วนซ่อมซ่ึงไม่มีจ่ายตามการเบิก 
ท่ีหลกัฐาน  -เขียนตวัเลขท่ีของใบเบิกช้ินส่วน 

ทะเบียนหน่วยจ่าย -เขียนตวัเลขของใบสั่งจ่ายช้ินส่วน 

 

หมายเหตุ     แผน่บนัทึกน้ี ควรท าใหมี้ขนาดเล็กพอท่ีจะเก็บไวใ้นล้ินชกัหรือโตะ๊เก็บบตัรมาตรฐานของสาย
ยทุธบริการซ่ึงใชอ้ยูใ่นขณะน้ี  และท าดว้ยกระดาษแขง็พอสมควร  และควรท าใหใ้ชไ้ดส้องหนา้ 
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ผนวก ค  (อตัรำสะสมช้ินส่วนซ่อมทีอ่นุมตัติำมจ ำนวนทีต้่องกำร) 
ระดบัสะสมทีอ่นุมตั ิ

จ านวนรวมท่ีตอ้ง     ระดบัสะสม   จ านวนรวมท่ีตอ้ง         ระดบัสะสม        จ านวนรวมท่ีตอ้ง            ระดบัสะสม    
การใน 6 เดือน           ท่ีอนุมติั        การใน 6 เดือน             ท่ีอนุมติั              การใน 6 เดือน               ท่ีอนุมติั   
 3       2  35  3  68  6 
 4  2  36  3  69  6 
 5  2  37  3  70  6 
 6  2  38  3  71  6  

 7  2  39  3  72  6 
 8  2  40  3  73  6 
 9  2  41  3  74  6 
 10  2  42  4  75  6 
 11  2  43  4  76  6 
 12  2  44  4  77  6 
 13  2  45  4  78  7 
 14  2  46  4  79  7 
 15  2  47  4  80  7 
 16  2  48  4  81  7 
 17  2  49  4  82  7 
 18  2  50  4  83  7 
 19  2  51  4  84  7 
 20  2  52  4  85  7 
 21  2  53  4  86  7 
 22  2  54  5  87  7 
 23  2  55  5  88  7 
 24  2  56  5  89  7 
 25  2  57  5  90  8 
 26  2  58  5  91  8  

 27  2  59  5  92  8  

 28  2  60  5  93  8 
 29  2  61  5  94  8 
 30  3  62  5  95  8 
 31  3  63  5  96  8  

 32  3  64  5  97  8 
 33  3  65  5  97  8 
 34  3  66  6  98  8 
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  หมายเหตุ    1  จ  านวนรวมท่ีตอ้งการใน 6 เดือน หมายถึงจ านวนช้ินส่วนซ่อมในแต่ละราย
       การท่ีมีการเบิกตั้งแต่ 3 คร้ังข้ึนไป  วงรอบการสอบทาน( 1 เดือน) 
  2   ระดบัสะสมท่ีอนุมติัหมายถึงจ านวนท่ีอนุมติัใหส้ะสมช้ินส่วนซ่อมไวต้าม
        จ  านวนของช้ินส่วนซ่อมท่ีมีการเบิก 
ตวัอยา่ง เม่ือปิดบญัชีในวนัส้ินเดือน ธ.ค.  ปรากฏวา่มีการเบิกช้ินส่วนซ่อมรายการหน่ึง 
  3 คร้ัง  จ  านวน 20 ช้ิน  กใ็หส้ะสมช้ินส่วนซ่อมไว ้ 2 ช้ิน ถา้มีการเบิก 7 คร้ัง 
  จ านวน 32 ช้ินกใ็หส้ะสมไว ้3 ช้ิน 
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ผนวก ง 
บัญชีช้ินส่วนซ่อมทีส่ะสม 

หน่วย................. 
 

ล าดบั  หมายเลขช้ินส่วนซ่อม  รายการช้ินส่วนซ่อม  ราคาหน่วยละ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
 

 

หมายเหตุ  คลงัทัว่ไปตอ้งแยกบญัชีช้ินส่วนซ่อมท่ีสะสมเป็นกรมฝ่ายยทุธบริการท่ีรับผดิชอบ 
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วธีิเขียนบัญชีช้ินส่วนซ่อมทีส่ะสม ( ทบ.400-069) 
 

  ช่อง   วธีิเขียน 

 หน่วย   -เขียนช่ือหน่วยสนบัสนุนท่ีสะสมช้ินส่วนซ่อมตามรายการในบญัชีน้ี 

 ล าดบั   -เขียนตวัเลขเรียงล าดบัรายการช้ินส่วนซ่อม 

 หมายเลขช้ินส่วนซ่อม -เขียนหมายเลขประจ าช้ินส่วนซ่อมท่ีสะสมตามคู่มือส่งก าลงัและ/หรือ 
    คู่มือเทคนิค 
 รายการช้ินส่วนซ่อม -เขียนช่ือของช้ินส่วนซ่อมท่ีจะสะสม 

 ราคาหน่วยละ  -เขียนราคาตามใบแจง้ราคาของช้ินส่วนซ่อมนั้นๆ 

 

 



สารบญั 
หมายเลขวิชา 201 

 
1 ระเบยีบกองทพับกวา่ดว้ยการสง่ก าลงัสิง่อุปกรณ์ ประเภท 2 และ 4 พ.ศ. 2534 หน้า 
 ตอนที ่ 1   ค าจ ากดัความ 1 
 ตอนที ่ 2   ความตอ้งการ 9 
 ตอนที ่ 3   การจดัหา  12 
 ตอนที ่ 4  การเบกิ การยมื การโอน การสง่คนื 15 
 ตอนที ่ 5  การแจกจา่ย 27 
 ตอนที ่ 6  การจ าหน่าย 36 
 ตอนที ่ 7  การควบคุม 37 
 ตอนที ่ 8  การส ารวจ 39 
 ตอนที ่ 9  การรายงานสถานภาพ 44 
 ตอนที ่ 10  ขอ้ก าหนดอื่นๆ 46 

 



ระเบียบกรมพลาธิการทหารบก 
ว่าด้วยการซ่อมบ ารุงยุทโธปกรณ์สายพลาธิการ พ.ศ.๒๕๔๖ 

……………………………………… 

 เพ่ือให้หนว่ยตา่ง ๆ ของกรมพลาธิการทหารบก และหนว่ยรับการสนบัสนนุทางการซอ่มบ ารุง จาก
การกรมพลาธิการทหารบก มีแนวทางในการด าเนินงานซอ่มบ ารุงยทุโธปกรณ์ สายพลาธิการ อยา่งถูกต้อง 
เป็นไปตามระบบการซ่อมบ ารุง และสอดคล้องกบัระเบียบกองทพับก ว่าด้วยการซอ่มบ ารุงยทุโธปกรณ์ 
พ.ศ.๒๕๒๔ จงึได้ก าหนดระเบียบนีข้ึน้เพ่ือยึดถือเป็นหลกัการปฏิบตัิดงันี.้- 
 ข้อ ๑ ระเบียบนีเ้รียกว่า “ ระเบียบกรมพลาธิการทหารบก วา่ด้วยการซ่อมบ ารุงยทุโธปกรณ์ สาย
พลาธิการ พ.ศ.๒๕๔๖ “ 
 ข้อ ๒ ระเบียบนีใ้ห้ใช้บงัคบัตัง้แต ่บดันีเ้ป็นต้นไป 
 ข้อ ๓ ให้ยกเลิก ระเบียบกรมพลาธิการทหารบก วา่ด้วยการซอ่มบ ารุงยทุโธปกรณ์ สายพลาธิการ 
พ.ศ.๒๕๒๙ ฉบบัท่ี ๒ พ.ศ.๒๕๓๓ และฉบบัท่ี ๓ พ.ศ.๒๕๓๔  
 ข้อความในระเบียบ ค าสัง่ ค าชีแ้จง และค าแนะน าอ่ืนใดของ กรมพลาธิการทหารบก ท่ีขดัแย้งกบั
ระเบียบนีใ้ห้ใช้ข้อความในระเบียบนีแ้ทน 
 

ตอนที่ ๑ 
ค ำจ ำกัดควำม 

 ข้อ ๔  ค ำจ ำกัดควำมที่ใช้ในระเบียบนี ้

  ๔.๑ ยุทโธปกรณ์สำยพลำธิกำร หมำยถงึ  สิ่งอุปกรณ์ที่กองทัพบกก ำหนดให้ กรม
พลำธิกำรทหำรบก รับผิดชอบ ตำมระเบียบกองทัพบกว่ำด้วย ควำมรับผิดชอบสิ่งอุปกรณ์ พ.ศ. 
๒๕๓๕ และน ำ้มันสิ่งอุปกรณ์จัดประจ ำบุคคลหรือประจ ำหน่วยตำมที่ก ำหนดไว้ในอัตรำกำรจัด
ยุทโธปกรณ์ (อจย.) อัตรำสิ่งอุปกรณ์ (อสอ.) หรือ อัตรำอ่ืนใดและให้หมำยรวมถงึสิ่งอุปกรณ์ซึ่ง
มิได้ระบุไว้ในในอัตรำของหน่วยดังกล่ำว แต่ กองทัพบก อนุมัตใิห้หน่วยมีไว้ในครอบครองตำมที่
จ ำเป็น 
  ๔.๒ งบประมำณกำรซ่อมบ ำรุง ของกรมพลำธิกำรทหำรบก หมำยถึงงบประมำณ
กลุ่มงบงำนส่งก ำลัง และซ่อมบ ำรุงยุทโธปกรณ์ ตำมแผนงำนประจ ำปีและแผนงำนระหว่ำงปี
เฉพำะส่วนกำรซ่อมบ ำรุง  
  ๔.๓ กำรตรวจสภำพขัน้ต้น หมำยถึง กำรตรวจในขัน้แรกเพื่อทรำบกำรช ำรุดของ
ยุทโธปกรณ์ สำยพลำธิกำร รวมถงึ กำรวินิจฉั ยว่ำยุทโธปกรณ์สำยพลำธิกำรชนิดใด ซ่อมได้ 
หรือซ่อมไม่คุ้มค่ำ 
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  ๔.๔        ช ำรุดตำมสภำพหมำยถงึกำรช ำรุดที่เป็นไปตำมผลกำรใช้งำนตำมปกติ
ของ ยุทโธปกรณ์สำยพลำธิกำรนัน้ ๆ เช่น กำรสึกหรอจำกกำรใช้งำนมำนำน หรือเส่ือมสภำพ
ตำมระยะเวลำ เป็นต้น 
  ๔.๕ ช ำรุดผิดสภำพ หมำยถงึ กำรช ำรุดที่ไม่เป็นไปตำมปกตกิำรใช้งำน เช่น 
อุบัตเิหตุ ประมำทเลินเล่อ หรือชิน้ส่วนท่ีสูญหำย เป็นต้น 
  ๔.๖ กำรตรวจสภำพทำงเทคนิค หมำยถงึ กำรตรวจยุทโธปกรณ์สำยพลำธิกำร 
โดยใช้ช่ำงหรือเจ้ำหน้ำที่ที่มีควำมช ำนำญโดยเฉพำะ เป็นระดับที่ต้องใช้เคร่ืองมือพเิศษในกำร
ตรวจ เพื่อให้ทรำบสำเหตุของกำรช ำรุด ชิน้ส่วนซ่อมและวัสดุซ่อม ที่ต้องใช้ในกำรซ่อมแก้ 
จ ำนวนแรงงำนช่ำง และเวลำในกำรซ่อม ทัง้นี ้เพื่อสำมำรถประมำณควำมต้องกำรและวำง
แผนกำรซ่อมบ ำรุงได้อย่ำงถูกต้อง 
  ๔.๗ กำรตรวจสภำพในขณะซ่อม หมำยถงึ กำรสังเกตกำรซ่อมเพื่อให้เป็นท่ีเช่ือ
ได้ว่ำกำรซ่อมซึ่งกระท ำด้วยเจ้ำหน้ำที่ซ่อมยุทโธปกรณ์ สำยพลำธิกำร นัน้ ได้ด ำเนินกำรไปโดย
ถูกต้องและเพียงพอทำงด้ำนเทคนิค และระเบียบปฏิบัต ิ
  ๔.๘ กำรตรวจสภำพครัง้สุดท้ำย หมำยถึง กำรตรวจยุทโธปกรณ์สำยพลำธิกำร 
เม่ือช่ำงได้ซ่อมเสร็จเรียบร้อยแล้ว ก่อนท่ีจะส่งคืนยุทโธปกรณ์นัน้ ๆ ให้หน่วยรับกำรสนับสนุน 
หรือคืนคลัง เพื่อให้เป็นท่ีเช่ือถือได้ว่ำกำรช ำรุดของยุทโธปกรณ์สำยพลำธิกำร ซึ่งได้ตรวจสภำพ
ไว้ในขัน้ต้นได้ซ่อมให้ใช้ในรำชกำรได้โดยสมบูรณ์ และได้มีกำรทดสอบกำรท ำงำนของ 
ยุทโธปกรณ์สำยพลำธิกำรนัน้ ๆ ตำมหลักเกณฑ์ที่ก ำหนด 
  ๔.๙ ชิน้ส่วนซ่อม หมำยถึง องค์ประกอบและชิน้ส่วนท่ีใช้ในกำรซ่อมบ ำรุง
ยุทโธปกรณ์ ตำมท่ีก ำหนดไว้ในคู่มือกำรส่งก ำลัง หรือ คู่มือเทคนิคท่ีมีบัญชี ชิน้ส่วนซ่อม 
  ๔.๑๐ องค์ประกอบ หมำยถงึ สิ่งอุปกรณ์ที่เกิดจำกกำรรวมเข้ำด้วยก้นของ
ส่วนประกอบ และชิน้ส่วนต่ำง ๆ ซึ่งสำมำรถปฏิบัตงิำนได้ในตัวเอง แต่อำจจะต้องอำศัยกำร
ควบคุมภำยนอก หรือ อำศัยกำรขับเคล่ือนจำกแหล่งอ่ืนประกอบด้วย เช่น เคร่ืองยนต์ เคร่ือง
ก ำเนิดไฟฟ้ำ   เป็นต้น 
  ๔.๑๑ ส่วนประกอบ  หมำยถงึ  สิ่งอุปกรณ์ซึ่งประกอบด้วย ชิน้ส่วนต่ำง ๆ ที่
เช่ือมต่อสัมพันธ์กัน ตัง้แต่ ๒ ชิน้ขึน้ไป และสำมำรถแยกจำกกันได้  
  ๔.๑๒ ชิน้ส่วน   หมำยถงึ  สิ่งอุปกรณ์ที่ไม่สำมำรถอดแยกจำกกันได้ หรือเป็น
อุปกรณ์ได้ออกแบบไว้ให้ถอดแยกจำกกันไม่ได้  
  ๔.๑๓ วัสดุซ่อม หมำยถงึ  สิ่งอุปกรณ์สิน้เปลืองที่ใช้ในกำรซ่อม เช่น สี, ทนิเนอร์, 
แล็คเกอร์, กระดำษทรำย, ด้ำยหลอด  เป็นต้น 
  ๔.๑๔ ร่ม  หมำยถงึ  ร่มชนิดต่ำง ๆ ตำมที่หน่วยรับผิดชอบ ซึ่งก ำหนดไว้ในอัตรำ
กำรจัดยุทโธปกรณ์ (อจย.) และอัตรำสิ่งอุปกรณ์ (อสอ.) เช่น ร่ม RTA –  ๑ ร่ม RTA – ๒ , ร่ม 
RTA – ๓ , ร่ม RTA – ๔ , ร่มบุคคลช่วย, ร่มนักบิน, ร่มทิง้ของทุกชนิด และขนำดต่ำง ๆ เป็นต้น 
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  ๔.๑๕ สิ่งอุปกรณ์ส่งทำงอำกำศ หมำยถงึ สิ่งอุปกรณ์ชนิดต่ำง ๆ ตำมที่หน่วย
รับผิดชอบซึ่งก ำหนดไว้ในอัตรำกำรจัดยุทโธปกรณ์ (อจย.)  และอัตรำสิ่งอุปกรณ์ (อสอ) เช่น  
เอ.๔, เอ.๕, เอ.๖, เอ.๗, เอ.๑๐, เอ.๒๐, เอ.๒๒  เป็นต้น ทัง้นีใ้ห้หมำยรวมถึง พืน้ฐำนรองรับและ
รำงเล่ือนขนำดต่ำง ๆ รวมทัง้สิ่งรัดและยดึตรึงด้วย 
  ๔.๑๖ หน่วยใช้ หมำยถงึ หน่วยระดับกองพัน กองร้อยอิสระ หรือเทียบเท่ำขึน้ไป 
ซึ่งได้รับประโยชน์จำกกำรใช้ยุทโธปกรณ์สำยพลำธิกำรนัน้ ๆ  
  ๔.๑๗ หน่วยซ่อมบ ำรุง หมำยถงึ หน่วยทีก ำหนดขึน้ตำมอัตรำกำรจัดยุทโธปกรณ์ 
(อจย.) หรืออัตรำเฉพำะกิจ (อฉก.) ที่ระบุภำรกิจกำรซ่อมบ ำรุงไว้ 
  ๔.๑๘ บัญชียุทโธปกรณ์รับซ่อม หมำยถงึ บัญชียุทโธปกรณ์ สำยพลำธิกำร ที่
แสดงถงึรำยกำรเคร่ืองหมำยกำรค้ำ แบบ รุ่น หมำยเลขทะเบียนของทำงรำชกำร และ/หรือ 
หมำยลเขล ำดับของบริษัทผู้ผลิต หน่วยครอบครองยุทโธปกรณ์นัน้ เพ่ือใช้ตรวจสอบยุทโธปกรณ์
สำยพลำธิกำร ที่หน่วยน ำส่งซ่อม 
  ๔.๑๙ คณะกรรมกำรตรวจรับยุทโธปกรณ์สำยพลำธิกำร ที่น ำส่งซ่อม หมำยถึง 
คณะกรรมกำรที่กองซ่อมบ ำรุง กรมพลำธิกำรทหำรบก ตัง้ขึน้เพื่อตรวจรับยุทโธปกรณ์ สำย
พลำธิกำร ภำยในหีบห่อที่ส่งทำงส ำนักงำนขนส่ง ตำมระเบียบกองทัพบกว่ำด้วยกำรรับ และส่ง 
ยุทโธปกรณ์ พ.ศ.๒๕๐๐ ที่มีผลบังคับใช้ในปัจจุบัน 
 

ตอนที่ ๒ 
หลักกำร และขอบเขตของกำรซ่อมบ ำรุง 

 
 ข้อ ๕ หลักกำรซ่อมบ ำรุงยุทโธปกรณ์สำยพลำธิกำร มีดังนี ้
  ๕.๑ กำรซ่อมบ ำรุงโดยช่ำงซ่อมของ กรมพลำธิกำรทหำรบก โดยปกตแิล้ว ถือว่ำ 
วิธีนีเ้ป็นวิธีกำรหลัก ซึ่งแยกกำรปฏิบัตอิอกได้ ดังนี ้
        ๕.๑.๑ กำรซ่อมบ ำรุง ณ ที่ตัง้ปกตขิอง โรงงำนซ่อม กรมพลำธิกำรทหำรบก  
        ๕.๑.๒ ส่งชุดซ่อมเคล่ือนท่ีไปด ำเนินกำรซ่อมแก้ให้ ณ ที่ตัง้ของหน่วย หรือที่
ยุทโธปกรณ์ สำยพลำธิกำรนัน้ตัง้อยู่ เม่ือเห็นว่ำเป็นกำรสะดวก และประหยัดกว่ำ 
  ๕.๒ กำรซ่อมบ ำรุง โดยกำรจ้ำงซ่อม หรือโอนงบประมำณไปให้หน่วยรับกำร
สนับสนุนช่ำงซ่อมเอง ซึ่งจะกระท ำในกรณีจ ำเป็นจริง ๆ เท่ำนัน้ เช่น มีควำมจ ำเป็นเร่งด่วน  
(หำกล่ำช้ำอำจจะท ำให้เกิดควำมเสียหำยต่อทำงรำชกำรได้) ต้องใช้ยุทโธปกรณ์, ไม่มีชิน้ส่วน
ซ่อม, หรือไม่มีเคร่ืองมือในกำรด ำเนินกำรซ่อม หรือกำรจ้ำงซ่อมในท้องถิ่นประหยัดกว่ำกำรส่ง
ซ่อมที่ กรมพลำธิกำรทหำรบก และในท้องถิ่นนัน้มีช่ำง และเคร่ืองมือสำมำรถซ่อมได้ตำม 
มำตรฐำนท่ีต้องกำร 
  ๕.๓ กำรรับยุทโธปกรณ์สำยพลำธิกำรไว้ซ่อม กองซ่อมบ ำรุง กรมพลำธิกำร
ทหำรบก จะต้องตรวจสอบว่ำยุทโธปกรณ์สำยพลำธิกำรท่ีช ำรุด ได้ส่งซ่อมตำมสำยงำน และตำม
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ขัน้ตอนทีีี่ก ำหนดไว้ในระเบียบกองทัพบก ว่ำด้วยกำรซ่อมบ ำรุง ยุทโธปกรณ์ พ.ศ.๒๕๒๔ และ
ค ำส่ังกองทัพบก ที่ ๔๘๗/๒๕๔๓ เร่ือง กำรก ำหนดภำรกิจ นโยบำยแนวควำมคิด และควำม
รับผิดชอบในกำรส่งก ำลังบ ำรุงของกองทัพบก ลง ๓ ตุลำคม ๒๕๔๓  
  ๕.๔ กำรส่งซ่อมยุทโธปกรณ์สำยพลำธิกำร โดยปกติให้ด ำเนินกำรตำมข้อ ๕.๓ 
หำกหน่วยประสงค์จะส่งซ่อม โดยตรงท่ีกรมพลำธิกำรทหำรบก หน่วยนัน้จะต้องมีควำมจ ำเป็น
เร่งด่วนต่อยุทโธปกรณ์ สำยพลำธิกำร เป็นกรณีพเิศษ และต้องได้รับอนุมัตจิำกเจ้ำกรม
พลำธิกำรทหำรบกเสียก่อน 
 ข้อ ๖ ขอบเขตกำรซ่อมบ ำรุงยุทโธปกรณ์ สำยพลำธิกำร   
  ๖.๑ กรมพลาธิการทหารบก จะท าการซอ่มยทุโธปกรณ์ สายพลาธิการ ในประเภทการ
ซอ่มบ ารุงในระดบัคลงั แตจ่ะท าการซ่อมบ ารุงในประเภทท่ีต ่ากวา่ในกรณีตอ่ไปนี ้
   ๖.๑.๑ หนว่ยทีไมมี่หนว่ยซอ่มบ ารุง สายพลาธิการ ให้การสนบัสนนุ เช่น หน่วย
สว่นกลาง สว่นการศกึษา ฯลฯ แตท่ัง้นีก้รมพลาธิการทหารบกจะด าเนินการซอ่มบ ารุงให้ตอ่เม่ือหนว่ยนัน้ 
ๆ ไมอ่าจด าเนินการซอ่มบ ารุงได้ด้วยงบบริหารของหน่วย ส าหรับการปรนนิบตับิ ารุงเป็นหน้าท่ีโดยตรงของ
ผู้ใช้จะต้องปฏิบตัิ 
   ๖.๑.๒ หนว่ยซ่อมบ ารุงระดบัท่ีต ่ากวา่มีงานซ่อมจ านวนมากและมีความ
จ าเป็นต้องรีบด าเนินการ เพ่ือให้ทนักบัสถานการณ์ท่ีจ าเป็นและเร่งดว่น หรือเม่ือหน่วยซอ่มบ ารุง ยงัไมมี่
ความสามารถท่ีจะซอ่มยทุโธปกรณ์สายพลาธิการนัน้ได้ เพราะขาดเคร่ืองมือซ่อมหรือชา่งซอ่ม 
  ๖.๒ ยทุโธปกรณ์สายพลาธิการท่ี กรมพลาธิการทหารบก จะท าการซอ่มบ ารุงให้จะต้อง
เป็นยทุโธปกรณ์สายพลาธิการท่ี กรมพลาธิการทหารบก แจกจา่ยให้ หรือท่ีหนว่ยได้รับมาจากการจดัหา
เอง รับจากกการบริจาค แลกเปล่ียน และจะต้องขอขึน้บญัชีคมุสถานภาพไว้ตอ่กรมพลาธิการทหารบก
แล้ว 

ตอนที่ ๓ 
หน้ำที่และควำมรับผิดชอบ 

 ข้อ ๗.  กองซอ่มบ ารุงกรมพลาธิการทหารบก 
  ๗.๑ ก าหนดความต้องการ การจดัหา เบกิรับชิน้สว่นซอ่ม และวดัสซุอ่ม เพื่อใช้ในการ
ซอ่มบ ารุง และเพ่ือสะสมไว้ตาม ระเบียบกองทพับก วา่ด้วยชิน้สว่นซอ่มและอตัราพิกดั และชิน้สว่นซอ่มท่ี
ตองสะสม พ.ศ.๒๕๑๒ 
  ๗.๒ ด าเนินการซ่อมบ ารุงยทุโธปกรณ์ สายพลาธิการ ท่ีอยูใ่นความรับผิดชอบของ กรม
พลาธิการทหารบก  
  ๗.๓ รายงานขอจ้างซอ่ม หรือ ร่วมพิจารณาความเหมาะสม การโอนงบประมาณไปให้
หนว่ยรับการสนบัสนนุด าเนินการจ้างซอ่มเองในท้องถ่ิน 
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  ๗.๔ จดัท าบญัชียทุโธปกรณ์รับซอ่ม ซึง่กรมพลาธิการทหารบกจะต้องสนบัสนนุการซ่อม
ให้ตามรายการทีก าหนดไว้ใน ผนวก ก.  แยกเป็นแตล่ะพืน้ท่ีหนว่ยท่ีครอบครอง ชนิดยทุโธปกรณ์ 
เคร่ืองหมายการค้า แบบ รุ่น เพ่ือให้สามารถตรวจสอบได้โดยเร็ว เม่ือหน่วยขอรับการสนบัสนนุการซอ่ม
บ ารุง 
   ๗.๔.๑ จดัท าผงัการแบง่มอบการซ่อมบ ารุงระดบัตา่ง ๆ  
   ๗.๔.๒  จดัท าบญัชีชิน้สว่นซ่อมท่ีใช้ในการซอ่มบ ารุง ทกุประเภท 
  ๗.๕ จดัเตรียมยทุโธปกรณ์สายพลาธิการส ารองเพ่ือการซ่อมบ ารุง 
  ๗.๖ พิจารณาการจดัท าแบบพิมพ์ เพ่ือใช้ในการซอ่มบ ารุง เพ่ือรวบรวม เสนอขออนมุตัิ
กองทพับก ใช้เป็นแบบพิมพ์ของทางราชการ 
  ๗.๗ เสนอแนะในการจดัท าหลกัการ ค าสัง่ ค าชีแ้จง หรือค าแนะน าทางเทคนิค เชน่ 
   ๗.๗.๑ สมดุประวิติ ยทุโธปกรณ์สายพลาธิการ คูมื่อการใช้ยทุโธปกรณ์ สาย
พลาธิการ คูมื่อทางเทคนิค ค าสัง่การหลอ่ล่ืน ค าสัง่การเปล่ียนแปลงยทุโธปกรณ์สายพลาธิการ  
   ๗.๗.๒ ค าแนะน าเก่ียวกบัเทคนิคลกัษณะการใช้เคร่ืองมือ เคร่ืองมือทดสอบ และ
เคร่ืองอปุกรณ์ 
   ๗.๗.๓ ค าแนะน าเก่ียวกบัเทคนิคการซ่อมบ ารุง วิธีด าเนินการและการวางผงั
โรงงานซอ่ม 
  ๗.๘  ตรวจสอบเทคนิคเก่ียวกบัการซอ่มบ ารุงของหน่วยตา่ง ๆ ในกองทพับก คือ 
   ๗.๘.๑ ยทุโธปกรณ์สายพลาธิการ ท่ีต้องมีสมดุประวตั ิและมีความส าคญัตามท่ี
ก าหนดไว้ใน ผนวก ก. เม่ือได้ด าเนินการจดัหาแล้ว ก็ให้ท าการตรวจสอบทางเทคนิคเพ่ือทราบผลการซ่อม
บ ารุงทกุระดบั อย่างน้อยปีละ ๑ ครัง้ เว้นท่ีได้ท าการตรวจสภาพระหวา่งท าการซ่อมในรอบปีนัน้ 
   ๗.๘.๒ ตรวจเย่ียมหน่วยซ่อมบ ารุงทกุระดบั  เพ่ือทราบสถานภาพของเคร่ืองมือ
ชา่งซอ่ม วา่เพียงพอตอ่การด าเนินการ ซอ่มบ ารุงตามภารกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพหรือไม ่ตลอดจน
ความสิน้เปลืองในการซอ่มบ ารุงในรอบปี ทัง้นี ้เพ่ือพิจารณาให้ความชว่ยเหลือทางเทคนิค 
  ๗.๙ ให้คามชว่ยเหลือแนะน าแก่ผู้บงัคบัหน่วยทหารในเร่ืองเกียวกบัการซอ่มบ ารุงระดบั
หนว่ย การซอ่มบ ารุงระดบัหนว่ยสนบัสนนุโดยตรง และการซอ่มบ ารุงระดบัหนว่ยสนบัสนนุทัว่ไป 
  ๗.๑๐ รายงานผลการปฏิบตัิงานซอ่มบ ารุงในรอบเดือน แบบรายงานตาม ผนวก ช. 
 ๘. กองวิทยาการ กรมพลาธิการทหารบก อ านวยการ รวบรวม จดัท าคูมื่อ ค าสัง่ ค าชีแ้จง 
ค าแนะน า และเอกสารอ่ืน ท่ีเก่ียวกบัการซ่อมบ ารุงทัง้ปวง 
 ๙. กองจดัหา กรมพลาธิการทหารบก 
    ๙.๑ ด าเนินการจดัหาชิน้ส่วนซอ่ม และวสัดซุอ่ม 
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  ๙.๒ การจดัหายทุโธปกรณ์สายพลาธิการตาม ผนวก ก. ทกุรายการ หากเป็น แบบรุ่นใหม ่
ก าหนดให้ผู้ขาย สง่เอกสารคูมื่อการใช้และการปรนนิบตับิ ารุง, คูมื่อ การซอ่มบ ารุง และคูมื่อชิน้สว่นซ่อม
เพิ่มเตมิเป็นพิเศษ จ านวน ๔ ชดุ (กองซอ่มบ ารุงสิ่งอปุกรณ์กองควบคมุสิ่งอปุกรณ์กองวิทยาการ, โรงเรียน
ทหารพลาธิการ ) จากจ านวน ซึง่ต้องมีประจ าเคร่ือง เคร่ืองละ ๑ เลน่ อยูแ่ล้ว  
   ๙.๓ แจ้งผู้ขายเม่ือทางราชการต้องการให้ผู้ขายบริการซ่อมบ ารุงให้ตามเง่ือนไข
ในสญัญา ท่ีท าไว้กบัทางราชการ 
 ข้อ ๑๐ กองยกกระบตัร กรมพลาธิการทหารบก  
  ๑๐.๑  รับยทุโธปกรณ์ สายพลาธิการ ซ่อมเสร็จจาก กองซ่อมบ ารุง กรมพลาธิการ
ทหารบก แล้วแจ้งให้กองควบคมุสิ่งอปุกรณ์ กรมพลาธิการทหารบก ทราบ  
  ๑๐.๒  ก่อนจา่ยยทุโธปกรณ์สายพลาธิการ ตาม ผนวก ก. (เฉพาะบางรายการ) ให้
ประสานกบักองซอ่มบ ารุง กรมพลาธิการทหารบก เพ่ือท าการปรนนิบตัิบ ารุงก่อน 
  ๑๐.๓  จดัและประสานให้มีการสาธิตการใช้ และปรนนิบตับิ ารุงยทุโธปกรณ์ สาย
พลาธิการ บางรายการเฉพาะท่ีต้องใช้เทคนิคสงู โดยเจ้าหน้าท่ีของ กองซ่อมบ ารุงกรมพลาธิการทหารบก 
หรือผู้ขายแล้วแตก่รณี 
  ๑๐.๔ เม่ือแจกจา่ยยทุโธปกรณ์สายพลาธิการตามผนวก ก. ทกุรายการไปแล้วให้แจ้ง 
กองควบคมุสิ่งอปุกรณ์และกองซอ่มบ ารุง กรมพลาธิการทหารบก ทราบ  
 ข้อ ๑๑  กองปลดับญัชี กรมพลาธิการทหารบก  
  ให้การสนบัสนนุในด้านงบประมาณ และด าเนินการเก่ียวกบัการโอนงบประมาณ เพื่อให้
หนว่ยด าเนินการซอ่มบ ารุงเองในท้องถ่ิน  
 ข้อ ๑๒ กองยทุธการและการขา่ว กรมพลาธิการทหารบก  
  ตรวจสอบและประสานแผนการตรวจสอบทางเทคนิคตอ่ยทุโธปกรณ์สายพลาธิการและ
หนว่ยซอ่มบ ารุงสายพลาธิการ ตามข้อ ๗.๘ ให้สอดคล้องกบัแผนการตรวจกิจการสง่ก าลงับ ารุงประจ าปี
ของ กรมพลาธิการทหารบก  
 ข้อ ๑๓ กองควบคมุสิ่งอปุกรณ์ กรมพลาธิการทหารบก 
  ควบคมุสถานภาพยทุโธปกรณ์ ตามผนวก ก. โดยก าหนดรายละเอียดชนิด แบบ รุ่น ไว้ให้
ชดัเจน  
 ข้อ ๑๔  กองสง่ก าลงับ ารุง กรมพลาธิการทหารบก  
  รวบรวมสถิตกิารซอ่ม ควบคมุ ก ากบัดแูลและวิเคราะห์ ผลของการใช้งบประมาณการ
ซอ่มบ ารุง โดยให้หน่วยซอ่มบ ารุงให้ความร่วมมือตามระยะเวลาเพ่ือแจ้งข้อมลู 
 ข้อ ๑๕  โรงเรียนทหารพลาธิการ กรมพลาธิการทหารบก 
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  อ านวยการ ด าเนินการ ฝึกศกึษา และอบรม เพิ่มพนูขีดความสามารถทางการซ่อมบ ารุง
ยทุโธปกรณ์ สายพลาธิการ ของเหลา่ทหารพลาธิการ และเหลา่ทหารอ่ืน ๆ ก็ได้รับมอบหมายเสนอแนะ 
ปรับปรุงหลกัสตูร, หลกันิยม, ต าราท่ีเก่ียวข้องกบัการซอ่มบ ารุงยทุโธปกรณ์ สายพลาธิการทัง้ปวง  
 ข้อ ๑๖ หนว่ยขึน้ตรงอ่ืน ๆ ของ กรมพลาธิการทหารบก ให้ความร่วมมือและสนบัสนนุตามท่ี กอง
ซอ่มบ ารุง กรมพลาธิการทหารบก ร้องขอเพ่ือให้การซอ่มบ ารุงยทุโธปกรณ์ สายพลาธิการ บรรลผุลส าเร็จ
ตามความมุง่หมายของทางราชการ  
 

ตอนที่  ๔ 
กำรส่งก ำลังชิน้ส่วนซ่อมและวัสดุซ่อม 

 
 ข้อ ๑๗  กำรส่งก ำลังชิน้ส่วนซ่อมและวัสดุซ่อม 

  ๑๗.๑  ชิน้ส่วนซ่อมและวัสดุซ่อม จะอยู่ในควำมควบคุมทำงบัญชีตลอดเวลำท่ียัง
มิได้ใช้ไปในกำรซ่อม และให้ผู้อ ำนวยกำรกองซ่อมบ ำรุง กรมพลำธิกำรทหำรบก หรือผู้ท่ีได้รับ
มอบอ ำนำจเป็นผู้พจิำรณำส่ังจ่ำยเพ่ือใช้ไปในกำรซ่อม  
  ๑๗.๒  กำรเบิกชิน้ส่วนซ่อม ให้ใช้ระบบแลกเปล่ียน เว้นกรณีต่อไปนี ้
   ๑๗.๒.๑ เม่ือชิน้ส่วนซ่อม มีลักษณะเส่ือมสภำพไม่คงรูปเดมิ 
   ๑๗.๒.๒ เม่ือชิน้ส่วนซ่อมสูญหำยไปก่อนท่ีจะน ำมำยัง กองซ่อมบ ำรุง 
              กรมพลำธิกำรทหำรบก 
  ๑๗.๓  กองซ่อมบ ำรุง กรมพลำธิกำรทหำรบก จะต้องท ำหน้ำที่ หน่วยซ่อมบ ำรุง
สนับสนุนโดยตรง ให้แก่หน่วยใช้ที่ไม่มีหน่วยซ่อมบ ำรุง ให้กำรสนับสนุนจึงให้จัดเตรียมชิน้ส่วน
ซ่อมที่ต้องสะสม ตำมระเบียบกองทัพบก ว่ำด้วยชิน้ส่วนซ่อมตำมอัตรำพกัิด และชิน้ส่วนซ่อมที่
ต้องสะสม พ.ศ.๒๕๑๒ ไว้ด้วย 
  ๑๗.๔  ยุทโธปกรณ์สำยพลำธิกำรท่ีจ ำหน่วยแล้ว และหน่วยน ำส่งคืน ณ แผนก
รวบรวมสิ่งอุปกรณ์จ ำหน่ำย เม่ือกองซ่อมบ ำรุง กรมพลำธิกำรทหำรบก รำยงำนขอถอดแยก
เพื่อขีน้บัญชีคุมไว้ใช้ในรำชกำรตำมระเบียบ 
 ข้อ ๑๘  ยุทโธปกรณ์ สำยพลำธิกำร ที่ต้องใช้เวลำซ่อมนำนเกิน ๓๐ วัน ให้ กองซ่อม
บ ำรุง กรมพลำธิกำรทหำรบก พจิำรณำจ่ำยยืมยุทโธปกรณ์ สำยพลำธิกำร ส ำรองกำรซ่อม  
(ถ้ำมี) 
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ตอนที่  ๕ 
วิธีกำรซ่อมบ ำรุงยุทโธปกรณ์สำยพลำธิกำร 

  
ข้อ ๑๙  กองซ่อมบ ำรุง กรมพลำธิกำรทหำรบก เป็นหน่วยรับผิดชอบปฏิบัตกิำรซ่อม

บ ำรุงยุทโธปกรณ์ สำยพลำธิกำร มีขัน้ตอนกำรปฏิบัตดิังนี ้คือ กำรตรวจสอบหลักฐำน, กำรตรวจ
สภำพ, กำรด ำเนินกำรซ่อม และกำรส่งคืนเม่ือซ่อมเสร็จ โดยกำรซ่อมบ ำรุงยุทโธปกรณ์สำย
พลำธิกำร แบ่งออกเป็นวิธีดังนี ้

  
๑๙.๑ กำรซ่อมบ ำรุง ณ กองซ่อมบ ำรุง กรมพลำธิกำรทหำรบก  

 ๑๙.๒ กำรซ่อมบ ำรุง ณ หน่วยรับกำรสนับสนุน 
 ๑๙.๓ กำรจ้ำงซ่อมยุทโธปกรณ์ สำยพลำธิกำร 
 ๑๙.๔ กำรโอนงบประมำณให้หน่วยด ำเนินกำรจ้ำงซ่อมเองในท้องถิ่นหรือ 
                 ให้หน่วยซ่อมเองในท้องถิ่น 
ข้อ ๒๐  กำรซ่อมบ ำรุง ณ กองซ่อมบ ำรุงกรมพลำธิกำรทหำรบก  
 กองซ่อมบ ำรุง กรมพลำธิกำรทหำรบก จะต้องตรวจสอบเอกสำรดังต่อไปนี ้ 
 ๒๐.๑ ใบส่งซ่อมและส่ังงำน (ทบ.๔๖๘ - ๓๑๑) 
  ลักษณะท่ัวไปของใบส่งซ่อมและส่ังงำน (ทบ.๔๖๘ - ๓๑๑)  
  ๒๐.๑.๑ แผ่นท่ี ๑ สีชมพู เรียกว่ำ ใบส่งซ่อมและรับของมีลักษณะแตกต่ำง

จำกแผ่นท่ี ๒, ๓, ๔ ส ำหรับหน่วยส่งซ่อมน ำมำเป็นหลักฐำนในกำรรับยุทโธปกรณ์สำยพลำธิกำร
ที่ซ่อมเสร็จแล้ว  

  ๒๐.๑.๒ แผ่นท่ี ๒ สีเหลือง, แผ่นท่ี ๓ สีฟ้ำ, แผ่นท่ี ๔ สีขำว เป็นใบส่งซ่อม
และส่ังงำน จะมีข้อควำมเหมือนกันทัง้ ๓ แผ่น ในแต่ละแผ่นจะแบ่งเป็นสองส่วน คือ ส่วนหน่วย
ส่งซ่อมอยู่มุมซ้ำย ส่วนท่ีเหลือเป็นส่วนท่ีหน่วยซ่อมใช้ส่ังงำน 

 ๒๐.๒ ช่องประวัตยิุทโธปกรณ์ประจ ำหน่วย (ทบ.๔๖๘ - ๓๗๘ ) และประวัติ
ยุทโธปกรณ์สำยพลำธิกำร (ถ้ำมี) 

 ๒๐.๓ รำยงำนผลกำรสอบสวน (ถ้ำมี) 
 ๒๐.๔ วิธีตรวจสอบใบส่งซ่อมและส่ังงำน (ทบ.๔๖๘ - ๓๑๑) และยุทโธปกรณ์สำย

พลำธิกำรท่ีน ำส่งซ่อม  
  ๒๐.๔.๑ ยุทโธปกรณ์ สำยพลำธิกำร ที่ต้องมีสมุดประวัตติำมรำยกำร 

ผนวก ก.  
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   ๒๐.๔.๑.๑ ในขัน้แรกให้ตรวจสอบยุทโธปกรณ์สำยพลำธิกำร ที่ส่ง
ซ่อมกับบัญชียุทโธปกรณ์รับซ่อม ซึ่งกองซ่อมบ ำรุงกรมพลำธิกำรทหำรบก ได้ควบคุมสถำนภำพ
ไว้ หำกมิใช่ยุทโธปกรณ์สำยพลำธิกำร ที่กรมพลำธิกำรทหำรบก จะต้องท ำกำรซ่อมให้ ให้หน่วย
ส่งซ่อมรับกลับคืนไป หรือแจ้งหน่วยส่งซ่อมทรำบ หำกหน่วยมีปัญหำหรือข้อสงสัยให้รำยงำน 
กรมพลำธิกำรทหำรบก พิจำรณำหำกผลกำรตรวจสอบถูกต้องแล้ว ให้ด ำเนินกำรในขัน้ต่อไป 

   ๒๐.๔.๑.๒  เจ้ำหน้ำที่รับยุทโธปกรณ์ของ กองซ่อมบ ำรุง กรม
พลำธิกำรทหำรบก ตรวจและท ำบัญชีรำยละเอียดกำรรับมอบต่อหน้ำผู้ส่ง ๓ ฉบับโดยให้ผู้ตรวจ
และผู้ส่ง ลงลำยมือช่ือรับของไว้เป็นหลักฐำนทัง้ ๓ ฉบับ มอบให้ผู้ส่งกลับคืนไป ๑ ฉบับ พร้อม
กับใบส่งซ่อมและรับของ (สีชมพู) 

 ส ำหรับยุทโธปกรณ์ สำยพลำธิกำร ที่ส่งซ่อมทำงส ำนักงำนขนส่งให้ท ำกำรตรวจ
และท ำบัญชีรำยละเอียดกำรรับมอบต่อหน้ำกรรมกำรเปิดหีบห่อ ท่ีผู้อ ำนวยกำรกองซ่อมบ ำรุง 
กรมพลำธิกำรทหำรบก ตัง้ขึน้ตำมระเบียบกองทัพบก ว่ำด้วยกำรรับและส่งยุทโธปกรณ์ พ.ศ.
๒๕๐๐ หรือโดยผู้ตรวจ และกรรมกำรเปิดหีบห่อดังกล่ำว ลงลำยมือช่ือรับรองเป็นหลักฐำนและ
ส่งให้หน่วยรับกำรสนับสนุน พร้อมเอกสำรกำรขนส่งอ่ืนในโอกำสต่อไป 

  ๒๐.๔.๒  กำรบันทกึข้อควำมในใบส่งซ่อมและส่ังงำน (ทบ. ๔๖๘ - ๓๑๑ ) 
ต้องชัดเจน ดังนี ้  

   ๒๐.๔.๒.๑ ลงวันท่ี  เดือน ปี ที่ส่งซ่อม, นำมและท่ีตัง้หน่วยส่งซ่อม 
เลขที่ใบส่งซ่อม และวันท่ี เดือน ปี ตำมที่บันทกึไว้ในทะเบียนกำรซ่อมของหน่วยส่งซ่อม ช่ือ
ยุทโธปกรณ์สำยพลำธิกำร ที่ส่งซ่อม หมำยเลขยุทโธปกรณ์ (ถ้ำมี) และท ำเคร่ืองหมำยวงกลม
รอบตัวอักษร “พธ” 

   ๒๐.๔.๒.๒ รำยกำรท่ีช ำรุด ให้ลงรำยกำรช ำรุดที่ส ำคัญหรือ
ลักษณะของกำรช ำรุดที่ทรำบ 

   ๒๐.๔.๒.๓ กำรใช้ใบส่งซ่อมและส่ังงำนและกำรตรวจ 
     ๒๐.๔.๒.๓.๑ ตรวจสอบผู้ลงนำมในใบส่งซ่อมและส่ังงำน

ของหน่วยว่ำถูกต้องหรือไม่   ซึ่งอำจจะเป็นผู้บังคับหน่วยหรือ ผู้ได้รับมอบหมำย 
    ๒๐.๔.๒.๓.๒ ยุทโธปกรณ์ สำยพลำธิกำร ตำมอัตรำสิ่ง

อุปกรณ์ (อสอ) หรือตำมที่ก ำหนดไว้ใน อัตรำเฉพำะกิจ (อฉก.๓๕๐๐)ของ กรมพลำธิกำร
ทหำรบก ที่หน่วยเบิกจำกกองบริกำรและสนับสนุนทั่วไป กรมพลำธิกำรทหำรบกนัน้ 
ผู้อ ำนวยกำรกองบริกำรและสนับสนุนท่ัวไป กรมพลำธิกำรทหำรบก หรือผู้ท่ีได้รับมอบหมำยเป็น
ผู้ลงนำมส่งซ่อม ส่วนยุทโธปกรณ์สำยพลำธิกำรรำยกำรอ่ืน ๆ นอกจำกที่กล่ำวมำแล้ว คือ 
หัวหน้ำหน่วยขึน้ตรง 
กรมพลำธิกำรทหำรบก รับผิดชอบยุทโธปกรณ์สำยพลำธิกำรหรือผู้ได้รับมอบหมำยเป็นผู้ลงนำม
ส่งซ่อม  
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    ๒๐.๔.๒.๔ ผู้ส่งและผู้รับ คือ ผู้ท่ีได้รับมอบอ ำนำจจำกผู้มีอ ำนำจ
ให้ส่งซ่อมตำมข้อ ๒๐.๔.๒.๓.๑ และ ๒๐.๔.๒.๓.๒  
    ๒๐.๔.๒.๕ ผู้ส่งและผู้รับ ตำมข้อ ๒๐.๔.๒.๔ จะต้องเป็นผู้มีลำยมือ
ช่ือยู่ท่ี กรมพลำธิกำรทหำรบก แบบบัญชีลำยมือช่ือ อนุโลมให้ใช้ตำมแบบในระเบียบกองทัพบก
ว่ำด้วยกำรส่ง ลำยมือช่ือผู้มีสิทธิเบิกและรับส่ิงอุปกรณ์ พ.ศ.๒๕๑๐  
    ๒๐.๔.๒.๖ กำรบันทกึข้อควำมในใบส่งซ่อม และส่ังงำน  
ทบ.๔๖๘-๓  จะต้องบันทกึทัง้ ๔ แผ่น  
    ๒๐.๔.๒.๗ ในกรณีที่ส่งซ่อมยุทโธปกรณ์ สำยพลำธิกำร ที่ต้องมี
สมุดประวัต ิเช่น รถยก รถลำกจูงใช้งำนคลัง รถพ่วงซ่อม รถห้องเยน็ จะต้องบันทกึหมำยเลข
ชิน้ส่วนซ่อมส ำคัญ เช่น ยำง แบตเตอร่ี ไว้หลังใบส่งซ่อม และส่ังงำนเพื่อเป็นหลักฐำนในกำรรับ
ยุทโธปกรณ์ สำยพลำธิกำรท่ีส่งซ่อมคืน  
    ๒๐.๔.๒.๘ ยุทโธปกรณ์ สำยพลำธิกำร ที่หน่วยส่งซ่อมต่อ กรม
พลำธิกำรทหำรบก นัน้ หน่วยใช้จะต้องท ำกำรปรนนิบัตบิ ำรุง และท ำกำรซ่อมบ ำรุงในขัน้หน่วย 
ให้เรียบร้อยก่อนท่ีจะส่งซ่อมในขัน้ต่อไป 
    ๒๐.๔.๒.๙ รำยกำรยุทโธปกรณ์ สำยพลำธิกำร ที่ต้องมีสมุด
ประวัต ิก ำหนดไว้ใน ผนวก ก. 
    ๒๐.๔.๒.๑๐ กรณีส่งซ่อม  ยุทโธปกรณ์สำยพลำธิกำรที่ต้องมีสมุด
ประวัต ิซึ่งส่วนมำกเป็นยุทโธปกรณ์ท่ีมีหมำยเลขล ำดับ ของบริษัทผู้ผลิต เช่น รถยก รถลำกจูงใช้
งำนคลัง รถพ่วง รถห้องเย็น เคร่ืองสูบถ่ำยน ำ้มัน  ป๊ัมน ำ้มันประจ ำที่ เคร่ืองพิมพ์ดีด เคร่ือง
ค ำนวณเลข ใช้ใบส่งซ่อม และส่ังงำน ๑ ชุด ต่อ ยุทโธปกรณ์ ๑ เคร่ือง เป็นต้น 
    ๒๐.๔.๒.๑๑ ยุทโธปกรณ์ สำยพลำธิกำร ตำมที่กล่ำวไว้ในข้อ 
๒๐.๔.๒.๑๐ หำกมีจ ำนวนมำกรำยกำรท่ีมีรูปร่ำง ลักษณะ และขนำดเดียวกันและหลำยรำยกำร
สำมำรถใช้ใบส่งซ่อมและส่ังงำน ๑ ชุด ต่อจ ำนวนยุทโธปกรณ์ดังกล่ำวได้  
  ๒๐.๕ สมุดประวัตยิุทโธปกรณ์ สำยพลำธิกำร เป็นเอกสำรส ำคัญเก่ียวกับกำร
ซ่อมบ ำรุง บันทกึรำยละเอียดของยุทโธปกรณ์ สำยพลำธิกำร เช่น รำยช่ือยุทโธปกรณ์ 
เคร่ืองหมำยกำรค้ำ แบบ รุ่น หมำยเลขทะเบียน (ถ้ำมี) หมำยเลขยุทโธปกรณ์ทำงได้มำ รำคำ
เคร่ืองมือเคร่ืองใช้ประจ ำยุทโธปกรณ์ ชนิดและหมำยเลขส่วนประกอบ หรือองค์ประกอบที่
ส ำคัญ รวมทัง้สถติกิำรใช้ กำรซ่อมบ ำรุงและกำรปรนนิบัตบิ ำรุงด้วย ส่วนแบบสมุดประวัติ
ยุทโธปกรณ์ สำยพลำธิกำร เป็นไปตำมแบบที่ทำง รำชกำรก ำหนดโดย กองซ่อมบ ำรุง กรม
พลำธิกำรทหำรบก บันทกึรำยกำรซ่อมบ ำรุงโดยละเอียดทุกครัง้เม่ือท ำกำรซ่อมเสร็จแล้ว ส ำหรับ
หน่วยรับกำรสนับสนุนคงด ำเนินกำรบันทกึ ในกรณีที่ซ่อมหรือจ้ำงซ่อมเอง 
  ๒๐.๖ กำรตรวจสภำพและด ำเนินกำรซ่อมบ ำรุง 
   ๒๐.๖.๑ เจ้ำหน้ำที่ตรวจสภำพของ กองซ่อมบ ำรุง กรมพลำธิกำรทหำรบก 
ท ำกำรตรวจสภำพทำงเทคนิคโดยละเอียด เพื่อทรำบสำเหตุแห่งกำรช ำรุดชิน้ส่วนซ่อม และวัสดุ
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ซ่อมที่ต้องใช้ในกำรซ่อม ประมำณเวลำ และแรงงำนในกำรซ่อม รวมทัง้ข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ ที่จะ
เป็นประโยชน์ต่อกำรพจิำรณำส่ังกำรซ่อม เสนอต่อผู้อ ำนวยกำร กองซ่อมบ ำรุง กรมพลำธิกำร
ทหำรบก 
   ๒๐.๖.๒  ผู้อ ำนวยกำร กองซ่อมบ ำรุง กรมพลำธิกำรทหำรบก ส่ังกำรซ่อม
เม่ือได้พจิำรณำแล้ว เหน็ว่ำกำรช ำรุดนัน้สำมำรถซ่อมได้คุ้มค่ำ  
   ๒๐.๖.๓ ยุทโธปกรณ์ สำยพลำธิกำร อ่ืน นอกเหนือจำกที่กล่ำวมำแล้ว 
เช่น รองในหมวกเหล็ก กระโจมบุคคล เข็มขัดสนำม ตู้รองเตียง ให้ด ำเนินกำรดังนี ้
    ๒๐.๖.๓.๑ เจ้ำหน้ำที่ตรวจสภำพของ กองซ่อมบ ำรุง กรม
พลำธิกำรทหำรบก ท ำกำรตรวจสภำพในขัน้ต้น กล่ำวคือ จะตรวจสอบยอดจ ำนวนท่ีส่งซ่อมว่ำ
ซ่อมได้คุ้มค่ำ หรือซ่อมได้ไม่คุ้มค่ำ แล้วมอบยุทโธปกรณ์ สำยพลำธิกำร ที่ซ่อมได้คุ้มค่ำให้
เจ้ำหน้ำที่รับยุทโธปกรณ์รับไว้ ส่วนยุทโธปกรณ์ที่ซ่อมได้ไม่คุ้มค่ำ ให้หน่วยรับกลับไปด ำเนินกำร
จ ำหน่ำยเอง ตำมระเบียบกองทัพบกว่ำด้วยกำรจ ำหน่ำยสิ่งอุปกรณ์ พ.ศ.๒๕๓๙ 
    ๒๐.๖.๓.๒ กำรคืนยุทโธปกรณ์ สำยพลำธิกำร ที่ซ่อมได้ไม่คุ้มค่ำ
ให้หน่วยรับกลับคืนไปจ ำหน่ำย กองซ่อมบ ำรุง กองซ่อมบ ำรุง กรมพลำธิกำรทหำรบก จะต้อง
บันทีึกรับรองกำรช ำรุดซ่อมได้ไม่คุ้มค่ำในใบส่งซ่อมและรับของ (สีชมพู) ให้หน่วยไว้เป็น
หลักฐำนประกอบกำรจ ำหน่ำยด้วย ส่วนตัวยุทโธปกรณ์ สำยพลำธิกำร ที่ช ำรุดจะต้องท ำ
เคร่ืองหมำยไว้ให้ทรำบว่ำ ได้เคยรับรองกำรซ่อมไม่คุ้มค่ำให้แล้ว  
  ๒๐.๗ ข้อพจิำรณำในกำรซ่อมร่มและสิ่งอุปกรณ์ส่งทำงอำกำศ จะต้องน ำรำคำ
ของกำรซ่อม, อำยุประจ ำกำร, จ ำนวน และขนำดของแผล ที่ฉีกขำดเม่ือซ่อมแล้วจะคุ้มค่ำหรือไม่  
   ๒๐.๗.๑ รำคำของกำรซ่อม 
    ๒๐.๗.๑.๑ กำรซ่อมจะเสียเงนิมำกน้อยขึน้อยู่กับกำรประหยัด 
      ๒๐.๗.๑.๒ รำคำสูงสุดในกำรซ่อม คิดเป็นค่ำเฉล่ียจำกรำคำ
อุปกรณ์ทัง้หมดที่ใช้ซ่อม 
    ๒๐.๗.๑.๓ กำรซ่อมระดับหน่วย กำรซ่อมแต่ละครัง้ใน ๑ รำยกำร 
ต้องคิดไม่เกิน ๖ คน ต่อ ๑ ช.ม. 
   ๒๐.๗.๒ รำคำกำรซ่อมร่มบุคคล 
    ๒๐.๗.๒.๑ กำรซ่อมเพดำนร่มบุคคลกระโดด ให้ขึน้อยู่กับอำยุกำร
ใช้งำนของร่ม (จ ำนวนครัง้กำรกระโดด) 
             ๒๐.๗.๒.๒ ปีสุดท้ำยของอำยุเพดำนร่ม ค่ำของกำรซ่อมให้ 
เพียง ๕ % 
    ๒๐.๗.๒.๓ รำคำกำรซ่อมร่ม และสิ่งอุปกรณ์ส่งทำงอำกำศ อ่ืน ๆ 
ไม่เกิน ๖๕ % ของกำรซ่อมแต่ละครัง้ 
   ๒๐.๗.๓ ขีดจ ำกัดกำรชุน กำรปะเพดำนร่ม  
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    ๒๐.๗.๓.๑ ร่มบุคคล, ร่มช่วย ชุนได้ไม่เกิน ๓ แห่ง ต่อ ๑ ส่วน ของ
ผืนผ้ำ (SECTION ) และรอยฉีกขำด ต้องไม่เกิน ๑/๒ นิว้ 
    ๒๐.๗.๓.๒ ร่มบุคคล, ร่มช่วยปะได้ ๒ แห่งต่อ ๑ ส่วน เพดำนร่ม  
(GORE) และรอยฉีกขำดใหญ่ที่สุดไม่เกิน ๙  ๑/๒ นิว้ จะต้องปะด้ำนในของเพดำนร่ม เม่ือปะ
เสร็จแล้วต้องไม่เกิน ๑๒ นิว้  
 
   ๒๐.๗.๔ อำยุประจ ำกำรของร่มบุคคลกระโดด 
    ๒๐.๗.๔.๑ เพดำนร่มบุคคลมีอำยุ ๑๐ ปี นับตัง้แต่วันท่ีผลิต หรือ
เม่ือใช้กระโดดครบ ๑๐๐ ครัง้  
    ๒๐.๗.๔.๒ ร่มน ำ , ชุดสำยรัดตัวและสำยโยงที่ท ำด้วยไนล่อนมี
อำยุ ๑๐ ปี นับแต่วันผลิต  
    ๒๐.๗.๔.๓ ร่มทิง้ของและอุปกรณ์ส่งทำงอำกำศอ่ืน ๆ ไม่ได้
ก ำหนดอำยุกำรใช้งำนไว้ แต่อำจจะเส่ือมสภำพตำมกำรใช้งำนได้ แต่ก่อนท่ีจะน ำสิ่งต่ำง ๆ 
เหล่ำนีไ้ปใช้งำนจะต้องได้รับกำรตรวจอย่ำงใกล้ชิดว่ำอยู่ในสภำพเรียบร้อยและพร้อมท่ีจะใช้งำน
ได้หรือไม่เท่ำนัน้  
  ๒๐.๘ กำรด ำเนินกำรต่อยุทโธปกรณ์ สำยพลำธิกำร ช ำรุดซ่อมได้ไม่คุ้มค่ำ ให้ 
กองซ่อมบ ำรุง กรมพลำธิกำรทหำรบก รำยงำน กรมพลำธิกำรทหำรบก เพื่อแจ้งให้หน่วยส่งซ่อม
ทรำบและให้หน่วยด ำเนินกำรขออนุมัตจิ ำหน่ำยเองตำมระเบียบกองทัพบกว่ำด้วยกำรจ ำหน่ำย
สิ่งอุปกรณ์ พ.ศ.๒๔๓๙ และหรือฉบับที่ปรับปรุงกำรขออนุมัตจิ ำหน่ำยของหน่วยส่งซ่อมให้ระบุ 
เก่ียวกับเลขที่ใบส่งซ่อมที่ กองซ่อมบ ำรุง กรมพลำธิกำรทหำรบก ลงควำมเห็นว่ำซ่อมได้ไม่คุ้มค่ำ 
และซำกดสิ่งอุปกรณ์ สำยพลำธิกำรช ำรุดได้ส่งคืน กรมพลำธิกำรทหำรบกแล้ว  
  ๒๐.๙ กำรส่งคืนยุทโธปกรณ์สำยพลำธิกำรท่ีซ่อมเสร็จแล้ว  
   ๒๐.๙.๑ ก่อนส่งคืนยุทโธปกรณ์ สำยพลำธิกำรท่ีซ่อมเสร็จแล้วเจ้ำหน้ำที่
ตรวจสภำพ กองซ่อมบ ำรุง กรมพลำธิกำรทหำรบก จะต้องท ำกำรตรวจสภำพครัง้สุดท้ำยโดย
ละเอียด เพื่อให้เป็นท่ีเช่ือว่ำได้ซ่อมรำยกำรที่ช ำรุดเรียบร้อยแล้ว จะได้ท ำกำรทดสอบกำรท ำงำน
ของยุทโธปกรณ์ สำยพลำธิกำร นัน้ว่ำสำมำรถท ำงำนได้ตำมมำตรฐำนท่ีก ำหนด แล้วลงนำม
รับรองกำรตรวจสภำพครัง้สุดท้ำยด้ำนหลัง ของป้ำยประจ ำยุทโธปกรณ์ส่งซ่อมตำม ผนวก ข. 
   ๒๐.๙.๒  กองซ่อมบ ำรุง กรมพลำธิกำรทหำรบก ด ำเนินกำรจัดบรรจุหีบ
ห่อยุทโธปกรณ์นัน้ ๆ ให้เรียบร้อย โดยเสนองบประมำณไว้ในงบปกตขิองทุกปี (แผนงำน
ประจ ำปี) แล้วด ำเนินกำรตำมระเบียบ กองทัพบก ว่ำด้วยกำรรับและสิ่งอุปกรณ์ พ.ศ.๒๕๐๐ 
กล่ำวคือ 
    ๒๐.๙.๒.๑ หน่วยมำรับเอง ให้ กองซ่อมบ ำรุง กรมพลำธิกำร
ทหำรบก รับใบส่งซ่อมและรับของ (ทบ.๔๖๘ - ๓๑๑ ) (สีชมพู)  ซึ่งหน่วยน ำมำเปล่ียนใบส่งซ่อม
และส่ังงำน (ทบ.๔๖๘ - ๓๑๑) ฉบับที่ ๒ (สีเหลือง) แล้วมอบยุทโธปกรณ์ สำยพลำธิกำร และซอง
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ประวัตยิุทธภัณฑ์ประจ ำหน่วย (ทบ.๔๖๘ - ๓๗๘) (ถ้ำมี) ให้หน่วยรับไปโดยมีหลักฐำน ส่งมอบ
หำกหน่วยไม่มำรับตำม วัน เวลำ ที่ก ำหนดไว้ให้บันทกึในใบส่งซ่อมและส่ังงำน ฉบับที่ ๓ และ ๔  
เพ่ือเป็นข้อมูล 
    ๒๐.๙.๒.๒ ส่งทำงส ำนักงำนขนส่งให้ กองซ่อมบ ำรุง กรม
พลำธิกำรทหำรบก ส่งใบส่งซ่อมและส่ังงำน  ( ทบ.๔๖๘ - ๓๑๑ )ฉบับที่ ๒ (สีเหลือง) สมุดประวัติ
ยุทโธปกรณ์สำยพลำธิกำร และซองประวัตยิุทธภัณฑ์ประจ ำหน่วย (ทบ.๔๖๘ - ๓๗๘ ) (ถ้ำมี) กับ
เอกสำรเก่ียวกับกำรส่ง และรับสิ่งอุปกรณ์ไปพร้อมกับยุทโธปกรณ์ สำยพลำธิกำร ที่ซ่อมแล้ว
ตลอดจนตดิตำมและประสำนกับหน่วยส่งซ่อม เพื่อขอรับใบส่งซ่อม และรับของ (สีชมพู) พร้อม
เอกสำรต่ำง ๆ คืน  
    ๒๐.๙.๒.๓ กำรส่งยุทโธปกรณ์ สำยพลำธิกำร ที่ซ่อมเสร็จแล้วให้ 
กองยกกระบัตร กรมพลำธิกำรทหำรบก เพื่อเพิ่มระดับของคลังให้ด ำเนินกำรส่งมอบโดยใช้
เอกสำร แบบ รง.๓๘ (ทบ. ๔๐๐ - ๕๐๐ ) เป็นหลักฐำนเม่ือ กองยกกระบัตร กรมพลำธิกำร
ทหำรบก ได้รับของไว้แล้วให้ด ำเนินกำรเช่นเดียวกับยุทโธปกรณ์ที่ได้รับจำกกำรคืนจำกหน่วย 
  ๒๐.๑๐ กำรซ่อมเล็กน้อย คือ กำรที่หน่วยขึน้ตรงของ กรมพลำธิกำรทหำรบก น ำ
ยุทโธปกรณ์ สำยพลำธิกำร มำขอรับบริกำรซ่อม ณ กองซ่อมบ ำรุง กรมพลำธิกำรทหำรบก โดย 
กองซ่อมบ ำรุง กรมพลำธิกำรทหำรบก พจิำรณำเห็นว่ำเป็นกำรซ่อมที่ใช้เวลำ วัสดุซ่อม และ
งบประมำณ ไม่มำกให้ด ำเนินกำรได้ โดยผู้ขอรับกำรสนับสนุน บันทกึค ำขอในแบบรำยงำนผล
กำรซ่อมเล็กน้อย ตำมแบบ ผนวก ค. หำกจะต้องเปล่ียนชิน้ส่วนซ่อม ต้องส่งซ่อมโดย ท ำใบส่ง
ซ่อมและส่ังงำน ตำมหลักเกณฑ์ที่กล่ำวมำแล้ว  
 ข้อ ๒๑  กำรซ่อมบ ำรุง ณ หน่วยรับกำรสนับสนุน   หรือที่ซึ่งยุทโธปกรณ์ สำยพลำธิกำร 
ตัง้อยู่ จะด ำเนินกำรส่งชุดซ่อมเคล่ือนท่ีออกไปปฏิบัตกิำรซ่อมบ ำรุงสนับสนุนหน่วยใน ๒ 
ลักษณะคือ กำรจัดตำมค ำขอเป็นครัง้ครำว และกำรจัดสนับสนุนเป็นพืน้ท่ี     

  ๒๑.๑ กำรจัดชุดซ่อมตำมค ำขอเป็นครัง้ครำว เป็นกำรจัดชุดซ่อมเคล่ือนที่ไป
สนับสนุนหน่วยโดยมี จ ำนวนช่ำงซ่อม และระยะเวลำในกำรซ่อมจ ำกัด โดยปกตแิล้วจะจัดไป
เพื่อซ่อมบ ำรุงยุทโธปกรณ์หนัก สำยพลำธิกำร เช่น เคร่ืองซักผ้ำของโรงพยำบำล, รถยก, รถลำก
จูงใช้งำนคลัง ป้ัมน ำ้มันประจ ำท่ี, ที่เก็บเยน็ประจ ำที่รถห้องเยน็ เป็นต้น ซึ่งยุทโธปกรณ์ สำย
พลำธิกำร เหล่ำนีมี้ขนำดใหญ่ ไม่สะดวกกับกำรน ำมำซ่อมที่ กองซ่อมบ ำรุง กรมพลำธิกำร
ทหำรบก เม่ือกองซ่อมบ ำรุง กรมพลำธิกำรทหำรบก ได้รับค ำขอหรือใบส่งซ่อมและส่ังงำน 
(ล่วงหน้ำ) และพจิำรณำแล้วเหน็ว่ำสมควรไปซ่อมให้ ณ ที่ตัง้ของหน่วยรับกำรสนับสนุน หรือ ณ 
ท่ียุทโธปกรณ์ สำยพลำธิกำรนัน้ตัง้อยู่ กองซ่อมบ ำรุง กรมพลำธิกำรทหำรบก ต้องขออนุมัตจิำก 
เจ้ำกรมพลำธิกำรทหำรบก เสียก่อนแล้ว จึงจะด ำเนินกำรดังนี ้

  ๒๑.๑.๑ จัดชุดซ่อมเคล่ือนที่ ซึ่งประกอบด้วยหัวหน้ำชุดและช่ำงซ่อมที่มี
ควำมสำมำรถในกำรซ่อมยุทโธปกรณ์ สำยพลำธิกำรนัน้เท่ำที่จ ำเป็น 
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  ๒๑.๑.๒ จัดเตรียมชิน้ส่วนซ่อม และวัสดุซ่อม โดยให้หัวหน้ำแผนกซ่อม
ยุทโธปกรณ์หนัก สำยพลำธิกำร หรือ หัวหน้ำแผนกซ่อมยุทโธปกรณ์เบำ สำยพลำธิกำร แล้วแต่
กรณีพจิำรณำยืมไปเพื่อท ำกำรซ่อมบ ำรุงในครัง้นัน้ให้เป็นกำรเพียงพอ 

  ๒๑.๑.๓ จัดท ำเอกสำรท่ีเก่ียวข้องให้หัวหน้ำชุด น ำไปคือ 
   ๒๑.๑.๓.๑ ใบส่งตัวช่ำงซ่อมเพ่ือเสนอต่อ ผู้บังคับหน่วยรับกำร

สนับสนุนใน วัน เวลำ ที่ไปถงึ แบบใบส่งตัวช่ำงซ่อม ตำม ผนวก ง. 
   ๒๑.๑.๓.๒ ใบแจ้งผลกำรปฏิบัตงิำน แบบใบแจ้งผลกำรปฏิบัตงิำน

นีน้อกจำกแสดงผลกำรปฏิบัตงิำนของชุดซ่อมเคล่ือนท่ีแล้วจะแสดงรำยกำร และจ ำนวน ชิน้ส่วน
ซ่อม หรือวัสดุซ่อมท่ีได้ให้ไปใช้ในกำรซ่อมครัง้นัน้ด้วย โดยให้หัวหน้ำชุดซ่อมเคล่ือนท่ี เสนอให้ผู้
บังคับหน่วยรับกำรสนับสนุน ลงนำมรับรองผลกำรปฏิบัตงิำนและจ ำนวนชิน้ส่วนซ่อมและวัสดุ
ซ่อมทีใช้แบบใบแจ้งผลกำรปฏิบัตงิำนตำม ผนวก จ. 

  ๒๑.๑.๔  ใบแจ้งผลกำรปฏิบัตงิำน ตำมข้อ ๒๑.๑.๓.๒ ให้จัดท ำขัน้ ๔ ฉบับ 
ส ำหรับ 
    ๒๑.๑.๔.๑ คู่ฉบับ ๑ ฉบับ 
    ๒๑.๑.๔.๒ มอบให้ หน่วยรับกำรสนับสนุนเป็นหลักฐำน หรือเป็น
ข้อมูลในกำรบันทกึประวัตยิุทโธปกรณ์สำยพลำธิกำร ๑ ฉบับ 
    ๒๑.๑.๔.๓ หัวหน้ำชุดซ่อมเคล่ือนท่ี น ำกลับมำรำยงำนตำมสำย
กำรบังคับบัญชำ และเพื่อหักล้ำงใบยืม (ตำมข้อ ๑๙.๑.๒) ๒ ฉบับ 
   ๒๑.๑.๕ ชิน้ส่วนซ่อมที่ช ำรุด ให้หน่วยรับกำรสนับสนุน น ำส่งยังต ำบล
รวบรวมสิ่งอุปกรณ์จ ำหน่ำยท่ีรับผิดชอบในพืน้ที่นัน้ 
  ๒๑.๒ จัดชุดซ่อมสนับสนุน เป็นพืน้ที่ กำรจัดชุดซ่อมเคล่ือนท่ีออกไปสนับสนุนใน
ลักษณะนี ้เพื่อที่จะช่วยเหลือกำรซ่อมบ ำรุงของหน่วยซ่อมบ ำรุงในระดับที่ต ่ำกว่ำ หรือให้กำร
สนับสนุนแก่หน่วยใช้ที่ไม่มีหน่วยซ่อมบ ำรุงให้กำรสนับสนุน โดยจัดช่ำงซ่อมอกไปปฏิบัตจิ ำนวน
มำกมีระยะเวลำนำนกว่ำกำรปฏิบัตงิำนของขุดซ่อม ตำมค ำขอเป็นครัง้ครำวตำมข้อ ๑๙.๑ กำร
ซ่อมอำจจะด ำเนินกำรให้หลำย ๆ หน่วยในพืน้ที่นัน้ ๆ และสำมำรถซ่อมยุทโธปกรณ์ สำย
พลำธิกำร ได้หลำยรำยกำร ส่วนใหญ่จะเป็นยุทโธปกรณ์เบำ สำยพลำธิกำร เช่น เคร่ืองพมิพ์ดีด 
เคร่ืองอัดส ำเนำ, เคร่ืองค ำนวณเลข เคร่ืองสนำม กระโจมต่ำง ๆ ผ้ำใบคลุมหลังคำรถ และผ้ำใบ
คลุมส่ิงของ เป็นต้น ผู้อ ำนวยกำรกองซ่อมบ ำรุง กรมพลำธิกำรทหำรบก เป็นผู้พจิำรณำขออนุมัติ 
เจ้ำกรมพลำธิกำรทหำรบก และรำยงำนว่ำสมควรท่ีจะจัดชุดซ่อมเคล่ือนที่ออกไปสนับสนุน ณ  
พืน้ท่ีใด หน่วยใดบ้ำง จ ำนวนช่ำงซ่อมและก ำหนดระยะเวลำกำรปฏิบัติงำน โดยเสนอเป็น
แผนงำนประจ ำปี ในแต่ละปีงบประมำณ เม่ือได้รับอนุมัตแิล้วจึงด ำเนินกำรดังนี ้
   ๒๑.๒.๑  จัดชุดซ่อมเคล่ือนท่ีให้มีจ ำนวนช่ำงซ่อมเพียงพอแก่กำร
สนับสนุนหน่วยในครัง้นัน้ 
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   ๒๑.๒.๒ จัดเตรียมชิน้ส่วนซ่อมและวัสดุซ่อมโดย หัวหน้ำแผนกซ่อม
ยุทโธปกรณ์เบำ สำยพลำธิกำร กองซ่อมบ ำรุง กรมพลำธิกำรทหำรบก พจิำรณำยืมไปใช้ให้
เพียงพอ ส ำหรับกำรปฏิบัตงิำน 
   ๒๑.๒.๓ กำรด ำเนินกำรซ่อม เช่น กำรท ำเอกสำรกำรส่งซ่อมและกำรส่ง
ยุทโธปกรณ์ สำยพลำธิกำร เข้ำซ่อมกำรตรวจสภำพ และกำรด ำเนินกำรซ่อม กำรด ำเนินกำรต่อ
ยุทโธปกรณ์ สำยพลำธิกำร ที่ซ่อมไม่คุ้มค่ำกำรส่งคืนยุทโธปกรณ์ สำยพลำธิกำรที่ซ่อมเสร็จแล้ว
คงปฏิบัตเิช่นเดียวกับกำรซ่อมบ ำรุง ณ กองซ่อมบ ำรุง กรมพลำธิกำรทหำรบกตำมข้อ ๑๘ โดย
อนุโลม 
  ๒๑.๓ ชิน้ส่วนซ่อมที่ช ำรุดสำมำรถซ่อมคืนสภำพได้ (ตำม ผนวก ฉ.) เม่ือได้
เปล่ียนใหม่แล้วคงด ำเนินกำรตำมข้อ ๒๑.๑.๕ 
  ๒๑.๔ กำรจัดชุดซ่อมเคล่ือนท่ี ตำมข้อ ๑๙.๑ และ ๑๙.๒ ให้จัดหัวหน้ำชุดซ่อม ๑ 
นำย รองหัวหน้ำชุดซ่อม ๑ นำย และให้หัวหน้ำชุดซ่อม มีหน้ำที่ดังนี ้
   ๒๑.๔.๑ ปกครองบังคับบัญชำเจ้ำหน้ำที่ และช่ำงซ่อมที่ออกไปปฏิบัตงิำน
ในชุดซ่อมเคล่ือนท่ีนัน้  
   ๒๑.๔.๒ พจิำรณำส่ังกำรซ่อม รวมทัง้ส่ังกำรใช้ชิน้ส่วน และวัดสุซ่อมได้
ตำมควำมเหมำะสม 
   ๒๑.๔.๓ รำยงำนผลกำรซ่อมตำมสำยกำรบังคับบัญชำ จนถงึกรม
พลำธิกำรทหำรบก เม่ือเสร็จภำรกิจแล้ว 
 
 ข้อ ๒๒  กำรจ้ำงซ่อมยุทโธปกรณ์ สำยพลำธิกำร  
  ยุทโธปกรณ์ สำยพลำธิกำร รำยกำรใดสมควรท่ีจะจ้ำงซ่อม ให้อยู่ในดุลยพินิจ
ของ ผู้อ ำนวยกำรกองซ่อมบ ำรุง กรมพลำธิกำรทหำรบก เป็นผู้พจิำรณำและด ำเนินกำรดังนี ้
  ๒๒.๑ รำยงำนขออนุมัตจ้ิำงซ่อมต่อ เจ้ำกรมพลำธิกำรทหำรบก 
  ๒๒.๒ เม่ือได้รับอนุมัตจ้ิำงซ่อมแล้ว ให้ประสำนกับกองจัดหำ กรมพลำธิกำร
ทหำรบก เก่ียวกับกำรส่งมอบยุทโธปกรณ์ สำยพลำธิกำรนัน้ ๆ ให้กับผู้รับจ้ำง 
  ๒๒.๓ รับฝำกยุทโธปกรณ์ สำยพลำธิกำร ที่จ้ำงซ่อมเสร็จแล้วคืนพร้อมให้ควำม
ช่วยเหลือ คณะกรรมกำรตรวจรับพัสดุหรือคณะกรรมกำรตรวจกำรจ้ำง 
  ๒๒.๔ เม่ือคณะกรรมกำรตรวจรับพัสดุหรือคณะกรรมกำรตรวจกำรจ้ำงได้ท ำกำร
ตรวจแล้ว ให้ท ำกำรบันทึกประวัต ิยุทโธปกรณ์สำยพลำธิกำร (ถ้ำมี) แล้วส่งคืนหน่วยรับกำร
สนับสนุน โดยด ำเนินกำรเช่นเดียวกับกำรด ำเนินกำรซ่อมบ ำรุง ณ กองซ่อมบ ำรุง กรมพลำธิกำร
ทหำรบก  
 ข้อ ๒๓  กำรโอนงบประมำณให้หน่วยด ำเนินกำรจ้ำงซ่อมเองในท้องถิ่น หรือให้หน่วย
ซ่อมเองในท้องถิ่น 
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  ๒๓.๑ กำรโอนงบประมำณให้หน่วยจัดซือ้วัสดุซ่อมในท้องถิ่น โดยปกตจิะโอนให้
หน่วยสนับสนุนในส่วนภูมิภำค ได้แก่ จังหวัดทหำรบก มณฑลทหำรบก หรือกองบัญชำกำรช่วย
รบ ด ำเนินกำรจัดหำให้ กองทหำรพลำธิกำรกองพล กองทหำรพลำธิกำรส่งก ำลังทำงอำกำศ กอง
พันซ่อมบ ำรุง กองบัญชำกำรช่วยรบ หรือ กองพันซ่อมบ ำรุงกรมสนับสนุน ในกรณีต่อไปนี ้
   ๒๓.๑.๑ เป็นกำรแก้ปัญหำเฉพำะหน้ำ ในกรณีหน่วยรับงบประมำณซ่อม
บ ำรุง ส ำหรับจัดหำวัสดุซ่อมประจ ำปีไม่เพียงพอ หรือมีปัญหำในกำรจัดหำ 
   ๒๓.๑.๒ วัสดุซ่อมทีหน่วยต้องกำร กรมพลำธิกำรทหำรบก ไม่มี
ของคงคลัง และหน่วยสำมำรถจัดหำได้เองในท้องถิ่น  
   ๒๓.๑.๓ เหมำะสมและสอดคล้องกับผลกำรซ่อมบ ำรุงและสถำนภำพวัสดุ
ซ่อมของหน่วยที่หน่วยใช้ได้รำยงำน กรมพลำธิกำรทหำรบก หรือจำกกำรตรวจสอบจำก
เจ้ำหน้ำที่ของ กรมพลำธิกำรทหำรบก 
  ๒๓.๒ กำรโอนงบประมำณให้หน่วยจ้ำงซ่อมเองในท้องถิ่น  หำกหน่วยใช้ที่ไม่ใช่
หน่วยถืองบประมำณ กรมพลำธิกำรทหำรบก จะโอนงบประมำณไปให้หน่วยถืองบประมำณ เช่น 
หน่วยส่งก ำลังบ ำรุงในพืน้ที่ ได้แก่ มณฑลทหำรบก จังหวัดทหำรบก ด ำเนินกำรจ้ำงซ่อมได้ใน
กรณีต่อไปนี ้ 
   ๒๓.๒.๑ หน่วยมีควำมจ ำเป็นเร่งด่วน ที่จะต้องใช้ยุทโธปกรณ์ หำกส่งซ่อม
ตำมสำยงำนกำรซ่อมบ ำรุงอำจล่ำช้ำท ำให้เสียภำรกิจ 
   ๒๓.๒.๒ สำมำรถด ำเนินกำรจ้ำงซ่อมเองได้ในท้องถิ่น 
   ๒๓.๒.๓ ได้รับกำรเสนอแนะจำกเจ้ำหน้ำที่ตรวจสภำพ ของกองซ่อมบ ำรุง 
กรมพลำธิกำรทหำรบก ซึ่งอำจจัดส่งไปตรวจสภำพเพ่ือเป็นข้อมูลประกอบกำรพจิำรณำเพิ่มเตมิ 
  ๒๓.๓ กำรด ำเนินกำรขอรับกำรสนับสนุนงบประมำณของหน่วย  
   ๒๓.๓.๑ หน่วยใช้ รำยงำนขอรับกำรสนับสนุนตำมสำยงำนกำรซ่อมบ ำรุง 
ถงึกรมพลำธิกำรทหำรบก โดยชีแ้จงเหตุผลควำมจ ำเป็น ตำมข้อ ๒๓.๒ พร้อมแนบใบเสนอรำคำ
วัสดุ หรือค่ำจ้ำงซ่อมของบริษัทห้ำงร้ำนในท้องถิ่นมำด้วย โดยใช้ใบเสนอรำคำอย่ำงน้อย ๒ รำย 
พร้อมทัง้ส ำเนำใบเบิก หรือหลักฐำนแสดงกำรได้มำของยุทโธปกรณ์นัน้ ๆ และส ำเนำประวัต ิ
(ถ้ำมี) เพื่อที่จะใช้ประกอบกำรพจิำรณำ ในขัน้ตอนกำรตรวจสอบและเม่ือได้รับงบประมำณให้
ด ำเนินกำรจัดซือ้หรือจ้ำงซ่อมเรียบร้อยแล้ว ส่งส ำเนำผลกำรด ำเนินกำรให้  
กรมพลำธิกำรทหำรบก  
   ๒๓.๓.๒ หน่วยสนับสนุน ตรวจสอบและบันทกึควำมเหน็ตำมที่หน่วยใช้
เสนอควำมต้องกำร แล้วรำยงำนตำมสำยงำนเพื่อขอรับกำรสนับสนุนงบประมำณมำยัง กรม
พลำธิกำรทหำรบก  
   ๒๓.๓.๓ กรณีท่ี หน่วยสนับสนุน เป็นผู้เสนอควำมต้องกำรงบประมำณ 
หำกเป็นกำรจัดหำวัสดุซ่อมหรือจ้ำงซ่อมยุทโธปกรณ์ รำยกำรใดรำยกำรหน่ึง จะด ำเนินกำรให้
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ตำมข้อพจิำรณำในข้อ ๒๒.๒ ส ำหรับจัดหำวัสดุซ่อมเพิ่มเตมิจำกงบประมำณประจ ำปีให้แนบ
บัญชีวัสดุที่จัดหำในรอบปีมำด้วย 
  ๒๓.๔ กำรโอนงบประมำณให้หน่วยรับกำรสนับสนุน 
   ๒๓.๔.๑ กรมพลำธิกำรทหำรบก จะพจิำรณำใช้วิธีกำรโอนงบประมำณไป
ให้หน่วยด ำเนินกำรเอง ในกรณีจ ำเป็นจริง ๆ เท่ำนัน้  
   ๒๓.๔.๒ กรมพลำธิกำรทหำรบก จะใช้วิธีจ่ำยวัสดุคงคลัง หรือด ำเนินกำร
จัดหำแล้ว จ่ำยให้หน่วยซึ่งเป็นกำรสะดวกรวดเร็ว และได้วัสดุซ่อมที่มีคุณภำพมำตรฐำนท่ี
ก ำหนด 
   ๒๓.๔.๓ กองซ่อมบ ำรุง กรมพลำธิกำรทหำรบก ตรวจสอบและพจิำรณำ
ควำมเหมำะสม รำยงำนขอให้โอนงบประมำณไปให้หน่วยด ำเนินกำรซ่อมเองผ่ำนกองส่งก ำลัง
บ ำรุง กรมพลำธิกำรทหำรบก พจิำรณำควำมเหมำะสมอีกครัง้  
   ๒๓.๔.๔ กองปลัดบัญชี กรมพลำธิกำรทหำรบก ด ำเนินกำรรำยงำนขอ
อนุมัต ิเจ้ำกรมพลำธิกำรทหำรบก เพื่อโอนงบประมำณไปให้หน่วยด ำเนินกำรในกรณีที่หน่วย
ขอรับกำรสนับสนุน มิใช่หน่วยถืองบประมำณ ให้โอนงบประมำณไปให้หน่วยที่เป็นหน่วยถือ
งบประมำณ ซึ่งหน่วยรับกำรสนับสนุนตัง้อยู่ในพืน้ท่ี พร้อมแจ้งให้หน่วยรับกำรสนับสนุนทรำบ
ด้วย  
   ๒๓.๔.๕ เม่ือหน่วยใช้ หน่วยซ่อมบ ำรุงสนับสนุนโดยตรง และหน่วยซ่อม
บ ำรุงสนับสนุนได้รับกำรสนับสนุนกำรซ่อมบ ำรุงหรือวัสดุซ่อมเรียบร้อยแล้ว ให้รำยงำน กรม
พลำธิกำรทหำรบก ตำมสำยกำรซ่อมบ ำรุง เพื่อควบคุมสถำนภำพวัสดุ และบันทกึประวัตกิำร
ซ่อมต่อไป  
 
 

ตอนที่ ๖ 
กำรรำยงำน กำรควบคุม และกำรตรวจ 

 
 กำรรำยงำน กำรควบคุม และกำรตรวจกำรซ่อมยุทโธปกรณ์สำยพลำธิกำร เพื่อ
ตรวจสอบ และควบคุมระบบกำรซ่อมบ ำรุง ว่ำเจ้ำหน้ำที่ทุกระดับได้ปฏิบัตติำมระเบียบ หรือ
ค ำส่ังท่ีเก่ียวข้องให้ครบถ้วนถูกต้องหรือไม่ 
 ข้อ ๒๔ กำรรำยงำน 
  ๒๔.๑ กำรรำยงำนผลกำรซ่อมประจ ำเดือน (ผนวก ช.) เพื่อให้ทรำบสถำนภำพใน
รอบ ๑ เดือน มีกำรซ่อมอุปกรณ์ สำยพลำธิกำร ไปจ ำนวนเท่ำใด ยังค้ำงกำรซ่อมอยู่จ ำนวน
เท่ำใด โดยรำยงำน เจ้ำกรมพลำธิกำรทหำรบก ผ่ำน กองส่งก ำลังบ ำรุง กรมพลำธิกำรทหำรบก  
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  ๒๔.๒ กำรรำยงำนผลกำรซ่อมประจ ำเดือนให้ทรำบสถำนภำพในรอบ ๖ เดือน 
เป็นกำรรำยงำนตำมวงรอบ เพื่อให้ทรำบผลกำรซ่อมบ ำรุง ว่ำได้ด ำเนินกำรซ่อมบ ำรุงไปแล้ว
เท่ำใด โดยรำยงำนเจ้ำกรมพลำธิกำรทหำรบก ผ่ำน กองส่งก ำลังบ ำรุง กรมพลำธิกำรทหำรบก  
  ๒๔.๓ กำรรำยงำนผลกำรซ่อมประจ ำเดือนให้ทรำบ สถำนภำพในรอบ ๑ ปี เป็น
กำรรำยงำนสถติกิำรซ่อม และกำรด ำเนินงำนตำมภำรกิจในรอบปีที่ผ่ำนมำให้กองปลัดบัญชี 
กรมพลำธิกำรทหำรบก เพื่อจัดท ำเป็นรำยงำนประจ ำปีของ กรมพลำธิกำรทหำรบก ต่อไป 
 ข้อ ๒๕ กำรควบคุม  
  กองซ่อมบ ำรุง กรมพลำธิกำรทหำรบก ควบคุมกำรปฏิบัตงิำนให้เป็นไปตำม
แผนงำนประจ ำปี และแผนงำนระหว่ำงปี  
 
 
 ข้อ ๒๖ กำรตรวจ 
  ผู้อ ำนวยกำรกองซ่อมบ ำรุง กรมพลำธิกำรทหำรบก ออกค ำส่ังแต่งตัง้กรรมกำร
ตรวจสอบกำรปฏิบัตงิำน ประจ ำเดือน ก ำหนดให้มีกำรตรวจทั่ว ๆ ไป ภำยในแผนก หัวหน้ำ
แผนก จะเป็นผู้ตรวจ ผู้อ ำนวยกำรกอง จะเป็นผู้ตรวจในแต่ละแผนก ส ำหรับกำรตรวจของ
ผู้บังคับบัญชำชัน้สูงจะมีกำรตรวจอย่ำงเป็นทำงกำรและไม่เป็นทำงกำร  
 
 
 

ตอนที่ ๗ 
ข้อก ำหนดอื่น ๆ 

 
 ข้อ ๒๗  กองส่งก ำลังบ ำรุง กรมพลำธิกำรทหำรบก ก ำหนดระเบียบปลีกย่อยที่เก่ียวกับ
กำรซ่อมบ ำรุงได้โดยไม่ขัดกับระเบียบ และรักษำกำรให้เป็นไปตำมระเบียบนี ้ 
 
  ประกำศ      ณ     วันท่ี               มีนำคม พ.ศ.๒๕๔๖ 
 
     พลตรี   ไพรัช    โรจนไพฑูรย์ 
              ( ไพรัช    โรจนไพฑูรย์ ) 
             เจ้ำกรมพลำธิกำรทหำรบก  
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ตอนที่ 2 
 

กำรซ่อมบ ำรุงยุทโธปกรณ์สำย พธ.ของกองบัญชำกำรช่วยรบกองทัพภำค 
 
 การบญัชาการชว่ยรบเป็นหนว่ยในอตัราของกองทพัภาค มีหน้าท่ีสนบัสนนุทางการสง่ก าลงับ ารุง
แก่หนว่ยในอตัรากองทพัภาคหรือหนว่ยท่ีบรรจมุอบหรือขึน้สมทบหรือหนว่ยอ่ืน ๆ ท่ีเข้าปฏิบตักิารในพืน้ท่ี
กองทพัภาคตามท่ีกองทพับกก าหนด ในระบบการซ่อมบ ารุงในพืน้ท่ีและความรับผิดชอบของกองทพัภาค
นัน้จะมีกองทพัซอ่มบ ารุง กองบญัชาการชว่ยรบเป็นหนว่ยปฏิบตัิการซ่อมบ ารุงในขัน้สนบัสนนุสว่นรวม
ให้กบัหน่วยสนบัสนนุโดยตรงของกองพลและสนบัสนนุโดยตรงให้กบัหนว่ยในพืน้ท่ีรับผิดชอบของ 
กองทพัภาค 

1. กองพนัซอ่มบ ารุงกองบญัชาการชว่ยรบ 
1.1 การจดัหนว่ย  ประกอบด้วยกองบงัคบัการและกองร้อยกองบงัคบัการส่วนควบคมุการ 

ซอ่ม กองร้อยซ่อมยทุโธปกรณ์ท่ี 1 กองร้อยซ่อมบ ารุงยทุโธปกรณ์ท่ี 2 และกองร้อยสนบัสนนุการซอ่ม 
1.2 ภารกิจ   

1.2.1 ปฏิบตัิการซอ่มบ ารุงขัน้สนบัสนนุโดยตรงและด าเนินการกู้ซอ่มและสง่คลงั
ยทุโธปกรณ์ของหนว่ยในพืน้ท่ีรับผิดชอบเว้นยทุโธปกรณ์สายแพทย์ สายการสตัว์
และอากาศยาน (ระดบัหนว่ยสนบัสนนุโดยตรงและระดบัหนว่ยสนบัสนนุทัว่ไป) 

1.2.2 สนบัสนนุการซอ่มบ ารุงเป็นสว่นรวมให้กบัหน่วยสนบัสนนุโดยตรงของกองพล 
( ระดบัหนว่ยสนบัสนนุโดยตรงและระดบัหน่วยสนบัสนนุทัว่ไป) 

1.2.3 ให้ความชว่ยเหลือทางเทคนิคแก่หน่วยในพืน้ท่ีรับผิดชอบ 
1.2.4 ท าหน้าท่ีเป็นต าบลรวบรวมสิ่งอปุกรณ์เพ่ือการสง่คลงั 
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1.3 ขีดความสามารถ 
1.3.1 สามารถสนบัสนนุการซอ่มบ ารุงยทุโธปกรณ์ของหนว่ยก าลงัรบได้ 2 กองพล หรือ

มากกวา่ เม่ือได้รับการเพิ่มเตมิก าลงั 
1.3.2 การเคล่ือนย้ายหน่วยกระท าได้อยา่งจ ากดั 
1.3.3 สามารถท าการป้องกนัตนเองได้เม่ือจ าเป็น 

2. กองร้อยซอ่มยทุโธปกรณ์ท่ี 1 กองพนัซอ่มบ ารุง 
กองร้อยท่ีจะกลา่วถึงนีเ้ป็นหนว่ยท่ีมีบทบาทในการปฏิบตัิการซอ่มบ ารุงยทุโธปกรณ์สาย 

พลาธิการโดยตรงให้กบัหนว่ยในพืน้ท่ีรับผิดชอบของกองทพัภาคในลกัษณะของการซอ่มบ ารุงสนบัสนนุ
โดยตรง และท าการสนบัสนนุการซ่อมบ ารุงในขัน้สนบัสนนุสว่นรวมให้แก่หนว่ยของกองพลอีกด้วยสวน
ความรับผิดชอบในการซ่อมบ ารุงในสายส่ือสารและสายวิทยาศาสตร์ซ  ึ  ึ งกองร้อยซอ่มบ ารุงยทุโธปกรณ์
ท่ี 1 ต้องรับผิดชอบด้วยนัน้จะไมข่อกลา่วถึง 
 

กองร้อยซอ่มบ ารุงยทุโธปกรณ์ท่ี  1 
 

 กองบงัคบัการกองร้อย       หมวดซอ่มบ ารุงยทุโธปกรณ์            หมวดซอ่มบ ารุงยทุโธปกรณ์ 
           ส่ือสาร       สายพลาธิการและวิทยาศาสตร์ 
 
 กองบงัคบัการหมวด      ตอนตรวจ    ตอนซอ่มบ ารุง     ตอนซ่อมบ ารุง        ตอนซอ่มบ ารุงเคร่ือง 
                                                                       วิทย ุ              วิทยถุ่ายทอด          ก าเนิดไฟฟ้า 
                                                                                             คล่ืนพาห์และ 
              ทางสาย 
 

ตอนซ่อมบ ารุงเคล่ือนท่ีสายส่ือสาร 
 
 

   กองบงัคบัการหมวด        ตอนซ่อมผ้าและหนงั         ตอนซอ่มยทุโธปกรณ์       ตอนซอ่มยทุโธปกรณ์ 
                                                                                 สายพลาธิการ                 สายวิทยาศาสตร์ 
 
  2.1  การจดั    กองร้อยซอ่มบ ารุงยทุโธปกรณ์ท่ี 1 ประกอบด้วยกองบงัคบัการกองร้อย
หมวดซอ่มยทุโธปกรณ์สายส่ือสารและหมวดซอ่มยทุโธปกรณ์สายพลาธิการซึง่มีผงัการจดั  ดงันี.้- 

2.2 ภารกิจ 
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2.2.1 ปฏิบตัิการซอ่มบ ารุงยทุโธปกรณ์สายวิทยาศาสตร์, สาย 
พลาธิการและสายส่ือสารทัง้ประเภทสนบัสนนุโดยตรงและสนบัสนนุทัว่ไป 

2.2.2 ปฏิบตัิการซอ่มคืนสภาพชิน้สว่น เพ่ือสง่เข้าสายการสง่ก าลงั 
2.3  ขีดความสามารถ    สามารถสนบัสนนุการซ่อมบ ารุงยทุโธปกรณ์ของหน่วยก าลงัรบ 

ได้ 2 กองพล หรือมากกวา่ เม่ือได้รับการเพิ่มเตมิก าลงั 
 3. หมวดซ่อมบ ารุงยทุโธปกรณ์สายพลาธิการและวิทยาศาสตร์ กองร้อยซอ่มบ ารุงยทุโธปกรณ์ท่ี 1 
มีหน้าท่ีซอ่มบ ารุงประเภทสนบัสนนุโดยตรงและสว่นรวม ตอ่เสือ้ผ้า, สิ่งทอ, รองเท้า, เคร่ืองหนงั, 
ยทุธภณัฑ์จกัรกล, เคร่ืองโลหะสายพลาธิการและยทุโธปกรณ์สายวิทยาศาสตร์ (เดมิเป็นภารกิจของ
กองร้อยพลาธิการสนบัสนนุโดยตรงและเป็นหน่วยของกองทพับกแตฝ่ากการบงัคบับญัชาไว้กบั บชร.) 
  3.1 การจดั   หมวดซอ่มบ ารุงประกอบด้วยกองบงัคบัการหมวด, ตอนซ่อมเสือ้ผ้าและหนงั
ตอนซ่อมยทุโธปกรณ์สายพลาธิการ และตอนซ่อมยทุโธปกรณ์สายวิทยาศาสตร์ 

3.1.1 กองบงัคบัการหมวด   เป็นส่วนบงัคบับญัชาของหมวดและด าเนินการ 
ก ากบัดแูลทัว่ไปตอ่การปฏิบตังิานของหมวด ผู้บงัคบัหมวดจะเป็นผู้วางแผนและควบคมุงานของสถาน
ซอ่มบ ารุงตา่ง ๆ โดยมีผู้บงัคบัตอนปฏิบตักิารซอ่มตา่ง ๆ เป็นผู้ชว่ยเหลือในการ 

3.1.1.1 วางแผนและก าหนดตารางงานส าหรับตอนปฏิบตักิารซอ่ม 
บ ารุงตา่ง ๆ  

3.1.1.2 เลือกท่ีตัง้สถานซ่อมบ ารุงของหมวด 
3.1.1.3 ก ากบัดแูละงานซ่อม ตรวจงานซอ่มท่ีเสร็จแล้วการตรวจ 

แยกประเภทเพ่ือก าหนดวิธีปฏิบตัใินการซอ่มบ ารุงท่ีจะกระท าตอ่ยทุธภณัฑ์ท่ีรับเข้ามาซอ่ม 
3.1.1.4 รับหลกัฐานการซ่อม เตรียมค าขอและก าลงังานส าหรับ 

ยทุธภณัฑ์ท่ีจะซอ่ม 
3.1.1.5 เบกิรับชิน้ส่วนซอ่มและวสัดท่ีุจะน ามาใช้ในการซอ่มบ ารุง 
3.1.1.6 วิเคราะห์และประเมินผลงานซอ่มและข้อมลูทางเทคนิคแก่ 

ผู้บงัคบับญัชา 
3.1.1.7 จดัหาสถิตแิละข้อมลูเก่ียวกบังานซอ่มบ ารุงในสว่นท่ีเก่ียว 

ข้องเสนอผู้บงัคบับญัชาตามระยะเวลา 
3.1.2 ตอนซ่อมผ้าและหนงั   มีหน้าท่ีในการจดัเจ้าหน้าท่ีและยทุธภณัฑ์ 

ส าหรับการซอ่มเสือ้ผ้า/สิ่งทอ, รองเท้า, ผ้าใบและเคร่ืองหนงัอ่ืน ๆ  
3.1.2.1 ผู้บงัคบัตอน  ก ากบัดแูลเจ้าหน้าท่ีท่ีปฏิบตังิานของตอนจดั 

ท าด ารงรักษาตารางก าหนดงานและมาตรฐานในการซอ่ม ก าหนดความเร่งดว่นในการซอ่มตามความ
จ าเป็นการปฏิบตังิานของตอนและจดัเป็นลกัษณะของโรงงานซอ่ม ซึง่จะจดัชา่งซ่อม, พนกังานประจ า
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ยทุธภณัฑ์และพนกังานผู้ชว่ยชา่งขึน้เป็นชดุ หรือเป็นสว่น ๆ แตล่ะชดุหรือสว่นเหล่านีจ้ะปฏิบตัิการซ่อม
บ ารุงตอ่ยทุธภณัฑ์แบบใดแบบหนึง่โดยเฉพาะ 

3.1.2.2 ชา่งซอ่มผ้าใบและหนงั มีหน้าท่ีซอ่มบ ารุงผ้าใบและหนงั 
โดยใช้เคร่ืองมือชดุซ่อมผ้าใบและหนงัตามอตัราของตอนในการปฏิบตังิาน 

3.1.2.3 ชา่งซอ่มรองเท้า จะจดัเป็นชดุชา่งซอ่มรองเท้าโดยใช้เคร่ือง 
มือประจ ารถพว่งซอ่มรองเท้าในการปฏิบตังิาน 

3.1.3 ตอนซ่อมยทุโธปกรณ์สายพลาธิการ  จะมีเจ้าหน้าท่ีและเคร่ืองมือ 
ส าหรบการซอ่มบ ารุงยทุโธปกรณ์ประเภทเคร่ืองจกัรกล เคร่ืองโลหะ เคร่ืองกลส านกังานและเคร่ืองมือ 
ยกขน 

3.1.3.1 ผู้บงัคบัตอนจะก ากบัดแูลการปฏิบตังิานทัง้ปวงของตอน  
จดัท ารายงานและบนัทกึตลอดจนขอเบิกรบชิน้ส่วนซอ่มวสัดแุละสิ่งอปุกรณ์ปฏิบตัิการเพ่ือใช้ในการซ่อม
บ ารุงตามภารกิจของตน 

3.1.3.2 ชา่งซอ่มเคร่ืองกลส านกังานจะมีหน้าท่ีซอ่มยทุธภณัฑ์ ณ ท่ี 
ตัง้หนว่ยและรับผิดชอบเป็นชา่งบ ารุงของชดุซ่อมเคล่ือนท่ีอีกด้วย 

3.1.4 ตอนซ่อมบ ารุงสายวิทยาศาสตร์   จะมีหน้าท่ีรับผิดชอบในการซอ่มบ ารุง 
ยทุโธปกรณ์สายวิทยาศาสตร์ โดยอยูใ่นความควบคมุและการก ากบัดแูลของผู้บงัคบัหมวดซอ่มบ ารุง 

4.ระเบียบปฏิบตัใินการซ่อมบ ารุงยทุโธปกรณ์ 
 4.1 กลา่วทัว่ไป  กองร้อยซอ่มบ ารุงยทุโธปกรณ์ท่ี 1 จะรับผิดชอบโดยตรงตอ่การซ่อม 

บ ารุงยทุโธปกรณ์สายส่ือสาร สายพลาธิการและสายวิทยาศาสตร์ในขัน้สนบัสนนโุดยตรงและสนบัสนนุ
ทัว่ไป ในการปฏิบตัภิารกิจของกองร้อยให้ได้ผลนัน้จะมีกิจกรรมดงัตอ่ไปนี.้- 

4.1.1 รับงานซอ่มและมอบให้กบัหมวดตา่ง ๆ ท่ีรับผิดชอบไปด าเนินการซ่อม 
บ ารุงให้ส าเร็จภารกิจ 

4.1.2 ควบคมุและด าเนินการซอ่มบ ารุงของหมวดตา่ง ๆ ให้เป็นไปอยา่งมีประ 
สิทธิภาพ 

4.1.3 จดัท าการซอ่มบ ารุงตามระยะเวลาและนโยบายของหนว่ยเหนือ 
4.1.4 ท าการแยกประเภทของยทุธภณัฑ์ท่ีสง่มาซอ่ม 
4.1.5 จดัท าใบสัง่งานซอ่มและใบสัง่การซอ่มตอ่ยทุโธปกรณ์ท่ีส่งมาซอ่ม 
4.1.6 วิเคราะห์และประเมินคา่การซอ่มบ ารุงและข้อมลูทางเทคนิค 
4.1.7 ควบคมุการปฏิบตังิานซอ่มบ ารุงของชดุซ่อมเคล่ือนท่ีให้เป็นไปอยา่งมี

ประสิทธิภาพ 
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4.1.8 ด าเนินการเบิกรับชิน้ส่วนซอ่มและวสัดท่ีุใช้ในการซอ่มไปยงัหนว่ยท่ีให้
การสนบัสนนุ 

4.2 ยทุธภณัฑ์เพ่ือการซ่อมบ ารุงสายพลาธิการ  ในหมวดซอ่มบ ารุงยทุโธปกรณ์สาย 
พลาธิการและสายวิทยาศาสตร์ จะมีอตัรายทุธภณัฑ์เพ่ือการซอ่มบ ารุงเฉพาะสายพลาธิการ ดงันี.้- 

4.2.1 รถพว่งซอ่มเสือ้ผ้า รถพว่งซอ่มรองเท้าและรถพว่งซอ่มสิ่งทอจะเป็นยทุธ 
ภณัฑ์อยูใ่นตอนซ่อมผ้าและหนงั ยทุธภณัฑ์ดงักลา่วสามารถจะปฏิบตัิงานในลกัษณะของสถานซ่อมบ ารุง
ประจ าท่ีในพืน้ท่ีของหมวดซ่อมบ ารุง หรือจดัเป็นชดุซ่อมเคล่ือนท่ีเพ่ือไปท าการซ่อม ณ ท่ีตัง้ของหนว่ยรับ
การสนบัสนนุโดยใช้ รยบ.ขนาด 2 ½ ตนัท าการลากจงู 

4.2.2 ชดุเคร่ืองมือซอ่มผ้าใบและหนงัจะเป็นเคร่ืองมือท่ีชา่งซอ่มใช้เสริมการ 
ปฏิบตัขิองยทุธภณัฑ์ ณ รถพว่งซอ่มตามข้อ 4.2.1  

4.2.3 เคร่ืองมือช่างกลทัว่ไปจะประกอบด้วยชดุเคร่ืองมือของชา่งซอ่มเคร่ือง 
กลส านกังาน เชน่ เคร่ืองพิมพ์ดีดและชดุเคร่ืองมือซอ่มรถยกขน เป็นต้น 

4.3 การสง่ก าลงัชิน้สว่นซ่อม 
4.3.1 กลา่วทัว่ไป  ในการสง่ก าลงัชิน้สว่นซอ๋มเพ่ือสนบัสนนุการซอ่ามบ ารุงทัง้ 

ประเภทสนบัสนนุโดยตรงและสนบัสนนุทัว่ไปของกองพนัซอ่มบ ารุง บชร.นัน้จะมีหนว่ยของ บชร.ท่ี
รับผิดชอบในการสนบัสนนแุละท าการแจกจ่ายชิน้สว่นซอ่ม ให้แก่หนว่ยท่ีท าการซ่อมบ ารุงยทุโธปกรณ์
โดยตรง คือ  

4.3.1.1 หมวดคลงัชิน้สว่นซอ่ม กองร้อยคลงัสิ่งอปุกรณ์ กองพนัสง่ 
ก าลงัและบริการ บชร.ภารกิจของหมวดคลงัชิน้สว่นซ่อมนีจ้ะท าหน้ราท่ีเก็บรักษาและแจกจา่ยชิน้สว่นซอ่ม
เว้นชิน้สว่นซอ่มอากาศยานให้แก่หนว่ยรับการสนบัสนนุในพืน้ท่ีกองทพัภาค ซึง่ในทางปฏิบตัิแล้วหมวด
คลงัจะรับชิน้สว่นซ่อมเพ่ือการสะสมตามการเบกิจากสายวิทยาการท่ีเก่ียวขอ้งหรือจากการจดัหาของ บชร.
เองแล้วแจกจา่ยให้กบัต าบลสง่ก าลงัชิน้สว่นซอ่ม ซึง่ได้แก่ หมวดสง่ก าลงัชิน้สว่นซอ่มของกองร้อยสง่
ก าลงัสิ่อปุกรณ์กองพนัสง่ก าลงัและบริการ บชร.น าไปแจกจา่ยให้กบัหน่วยซอ่มท่ีขอรับการสนบัสนนุหรือ
เบกิเปล่ียนน าไปใช้งานตอ่ไป 

4.3.1.2 หมวดสง่ก าลงัชิน้สว่นซอ่ม กองร้อยสง่ก าลงัสิ่งอปุกรณ์  
กองพนัสง่ก าลงัและบริการ บชร.จะมีตอนสง่ก าลงัชิน้สว่นซอ่มเป็นหนว่ยขึน้ตรง ภารกิจของหนว่ยสง่ก าลงั
ชิน้สว่นซอ่มนีจ้ะปฏิบตัหิน้าท่ีเป็นต าบลสง่ก าลงัชิน้สว่นซอ่ม (เว้นชิน้สว่นซ่อมอากาศยารน) เพ่ือสนบัสนนุ
ให้แก่หนว่ยรับการสนบัสนนุในพืน้ท่ี ในทางปฏิบตัิของหนว่ยสง่ก าลงัชิน้สว่นซ่อมนัน้จะท าการเบกิรับ
ชิน้สว่นซอ่มโดยตรงจากหมวดคลงัชิน้สว่นซอ่มของกองร้อยคลงัสิ่งอปุกรณ์มาสะสมและแจกจา่ยให้กบั
หนว่ยซอ่มของกองพนัซอ่มบ ารุง บชร.เพ่ือน าไปใช้งานหรือท าการแจกจ่ายชิน้สว่นซ่อมในฐานะต าบลสง่
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ก าลงัชิน้สว่นซอ่มเพ่ือสนบัสนนุโดยตรงแก่หนว่ยของ บชร.หรือสนบัสนนุทัว่ไปให้แก่หนว่ยซอ่มของกองพล
ตามนโยบายของหนว่ยเหนือตอ่ไป  

4.3.1.3 กองร้อยสนบัสนนุการซ่อม กองพนัซอ่มบ ารุง บชร.ภารกิจ 
ของกองร้อยนีจ้ะท าการสนบัสนนุชิน้สว่นซอ่มในการซ่อมบ ารุงยทุโธปกรณ์ท่ี 1 และท่ี 2 กองพนัซอ่มบ ารุง
โดยตรงให้การสนบัสนนุตา่ง ๆ ในด้านการบริการและการสง่กลบัรวมทัง้การด าเนินการและการแก้ไข
ดดัแปลงยทุโธปกรณ์ตามท่ี ทบ.ก าหนดและด าเนินการรวบรวมและดดัแยกยทุโธปกรณ์ช ารุดเพ่ือด าเนิน
กรรมวิธีตอ่ไป ในทางปฏิบตัขิองกองร้อยสนบัสนนุการซอ่มนัน้ โดยปกตจิะได้ชิน้สว่นซอ่มเพ่ือให้การ
สนบัสนนุแก่หนว่ยของกองพนัซอ่มบ ารุง จากกองร้อยคลงัสิ่งอปุกรณ์และกองร้อยสง่ก าลงัสิ่งอปุกรณ์ซึง่
รับผิดชอบในฐานะคลงัและต าบลสง่ก าลงัชิน้สว่นซ่อมของ บชร. 
 
 

4.3.1.4 สว่นควบคมุการซ่อมกองพนัซอ่มบ ารุง บชร.จะมีภารกิจใน 
การรับและตรวจสภาพยทุโธปกรณ์ วางแผนและก ากบัการปฏิบตังิานเก่ียวกบัการซ่อมบ ารุงยทุโธปกรณ์ 
ด าเนินการสง่คืนยทุโธปกรณ์ท่ีซอ่มเสร็จแล้วให้แก่หนว่ยส่งซอ่ม หรือตามสายการสง่ก าลงัและสง่
ยทุโธปกรณ์ท่ีเกินขีดความสามารถการซอ่มไปอยา่งหน่วยซอ่ม ไปยงัหนว่ยซ่อมบ ารุงชัน้เหนือ และบนัทึก
ประวตัแิละสถิติการซ่อมบ ารุงยทุโธปกรณ์ ในทางปฏิบตัขิองสว่นควบคมุการซอ่มนัน้ หนว่ยรับการ
สนบัสนนุในการซ่อมบ ารุงท่ีจะต้องสง่ยทุโธปกรณ์มารท าการซอ่มจะต้องผา่นการตรวจสภาพและประเทิน
คา่การซอ่มเสียก่อนก่อนท่ีจะสง่ยทุโธปกรณ์ท่ีช ารุดให้แก่กองร้อยซ่อมยทุโธปกรณ์ท่ี 1 หรือท่ี 2  รับ
ยทุโธปกรณ์ไปท าการซ่อมตอ่ไป ตรวจสภาพการสง่คืนยทุโธปกรณ์ท่ีซอ่มเสร็จแลี้วก็จะต้องผ่ำน
กรรมวิธีในการสง่คืนจากสว่นควบคมุการซอ่มอีกด้วย 

4.3.1.5 แผนผงัแสดง เส้นทางการสง่ซอ่ม สป.สาย พธ. และการ 
แจกจา่ยชิน้สว่นซอ่มของ บชร.ปรากฏตาม ผนวก ก. 
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ผนวก ช.ผังแสดงเส้นทำงกำรส่งซ่อม สป.และกำรแจกจ่ำยชิน้ส่วนซ่อม 
สป.สำย พธ.ของ บชร. 

 
 
       สว่นควบคมุการซอ่ม 
สญัลกัษณ์  บชร.   พนั ซบร.  ร้อยสนบัสนนุ กอง พธ.พล. 
สายการบงัคบับญัชา      การซอ่ม 
                  ศคกบ.  ร้อย ซบร.              ร้อย ซบร.       มว.สง่ก าลงั 
                                                                       ยธ.2                           ยธ.1 
สายการสง่ซอ่ม 
 
สายการสง่คืน              แผนกควบคมุ        พนั สบร.  ร้อยสง่ก าลงั                   ตอนสง่ก าลงั 
ยทุโธปกรณ์ที่ซอ่ม          การซอ่ม       สป.                           สาย ช, ส.พธ. 
เสร็จ           (บขสส.)       วศ.ขส. 
 
สายการเบิก      ร้อยคลงั  สป.  มว.สง่ก าลงั 
ชิน้สว่นซอ่ม      ชิน้สว่นซอ่ม 
       ตอนสง่ก าลงั 
       ชิน้สว่นซอ่ม 
สายการสง่ชิน้สว่นซอ่ม  มว.คลงัชิน้สว่นซอ่ม 
 
 
                                                                                                    ตส. 
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               ตจ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตอนที่ 3 
กำรซ่อมบ ำรุงยุทโธปกรณ์สำย พธ.ของหน่วยก ำลังรบ 

 
1. การซอ่มบ ารุงยทุโธปกรณ์ในระดบักองพล  (กองพลมาตรฐาน) ในระดบักองพลจะมีกองทหาร 

พลาธิการกองพล เป็นหนว่ยในอตัราของกองพลทหารราบ (กองพลมาตรฐาน) กองพลทหารม้าและกอง
พลทหารปืนใหญ่ตอ่สู้อากาศยาน (เว้นกองพลทหารราบท่ี 9) รับผิดชอบในการซอ่มบ ารุงยทุโธปกรณ์ 
สาย พธ. 

1.1 การจดัหนว่ย  กองทหารพลาธิการกองพล  จะมีการจดัหน่วย ภารกิจและขีดความ 
สามารถเหมือนกนัทัง้กองพลทหารราบ กองพลทหารม้าและกองพลทหารปืนใหญ่ตอ่ส  ึ้อ้ากาศยานซึง่
ในรูปการจดัหนว่ยจะประกอบด้วยกองบงัคบัการกองพลหมวดสง่ก าลงั, หมวดการศพและหมวดรถยนต์
บรรทกุ 3 หมวด 

1.2 ภารกิจ  กองทหารพลาธิการกองพล เป็นหนว่ยในอตัราของกองพล มีภารกิจให้การ 
สนบัสนนุแก่กองพลด้วยการปฏิบตัิการสง่ก าลงั การซ่อมบ ารุงยทุธภณัฑ์และการบริการสายพลาธิการ 

1.3 ขีดความสามารถ  เม่ือกองทหารพลาธิการกองพลบรรจกุ าลงัเตม็อตัราและมีขีด 
ความสามารถปฏิบตักิารซอ่มบ ารุงยทุธภณัฑ์ สายพลาธิการในขัน้สนบัสนนุโดยตรงให้แก่หนว่ยตา่ง ๆ ของ
กองพล โดยการจดัตัง้สถานซ่อมบ ารุงขึน้และจดัชดุซ่อมเคล่ือนท่ีไปท าการซ่อมบ ารุง ณ ท่ีตัง้ของ
ยทุธภณัฑ์ตามหนว่ยรับการสนบัสนนุ ช่วยเหลือหนว่ยตา่ง ๆ ของกองพลโดยการให้ค าแนะน าและการ
แจกจา่ยชิน้สว่นซอ่มบ ารุงประจ าหนว่ย ส าหรับยทุธภณัฑ์สายพลาธิการและจดัตัง้ต าบลรวบรวมสิ่ง
อปุกรณ์เก็บกู้  เพ่ือรับดดัแยกและสง่ก าลงัสิ่งอปุกรณ์เก็บกู้ของกองพล 

1.4 หนว่ยของกองทหารพลาธิการกองพลท่ีรับผิดชอบในการซ่อมบ ารุง ได้แก่ หมวดสง่ 
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ก าลงัซึง่มีรูปการจดั ดงันี.้-  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หมวดสง่ก าลงั 
 
 

 บก.มว.  ตอนสง่ก าลงั สป.1 ตอนสง่ก าลงั สป.2- 4  ตอนสง่ก าลงั สป.3 
 

- ผบ.ตอน 1 
- นายสิบสง่ก าลงั 1 
- เสมียนพิมพ์ดีด 2 
- นายสิบตรวจ สป.เก็บกู้  2 
- ชา่งซอ่มเคร่ืองใช้ประจ าส านกังาน 
- ชา่งซอ่มเสือ้ผ้า 8 
- ชา่งซอ่มสิ่งทอ 8 
- ชา่งซอ่มรองเท้า 8 
- พลคลงั 5 

1.4.1  ตอนสง่ก าลงัสิ่งอปุกรณ์ประเภท 2 – 4     ( เป็นตอนท่ีเก่ียวข้องกบัการซ่อมบ ารุง 
ยทุธภณัฑ์โดยตรง) รับผิดชอบปฏิบตัิการซอ่มบ ารุงยทุธภณัฑ์สายพลาธิการ ในชัน้สนบัสนนุโดยตรงโดย
การจดัตัง้สถานซ่อมบ ารุงขึน้ ณ ท่ีตัง้ของกองทหารพลาธิการกองพลและจดัเป็นชดุซอ่มเคล่ือนท่ีไปท าการ
ซอ่ม ณ ท่ีตัง้ของหน่วยรับการสนบัสนนุ จดัตัง้และปฏิบตัติ าบลรวบรวมสิ่งอปุกรณ์เก็บกู้ขึน้โดยใช้สถานท่ี
ภายในสถานซ่อมบ ารุงนัน้ท าการรับรวบรวมและคดัแยกสิ่งอปุกรณ์เก็บกู้ เพ่ือสง่คลงัหรือจ าหน่ายตอ่ไป 
ชา่งซอ่มตา่ง ๆ ท่ีอยูใ่นอตัราของหมวดสง่ก าลงั ได้แก่ ชา่งซอ่มเคร่ืองใช้ประจ าส านกังาน, ชา่งซอ่มเสือ้ผ้า, 
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ชา่งซอ่มรองเท้าและชา่งซ่อมสิ่งทอ จะรับผิดชอบในการซอ่มบ ารุง ซึง่สามารถจดัเป็นชดุซอ่มเคล่ือนท่ีได้
ความต้องการ 

1.4.2 ยทุธภณัฑ์ตามอตัราของกองทหารพลาธิการกองพลท่ีใช้ในการซ่อมบ ารุง ได้แก่  
 1.4.2.1  เคร่ืองมือชดุซอ่มผ้าใบ 1 ชดุ 
 1.4.2.2  รถพว่งซ่อมเสือ้ผ้า 1 คนั 
 1.4.2.3  รถพว่งซ่อมสิ่งทอ 1 คนั 
 1.4.2.4  รถพว่งซ่อมรองเท้า 1 คนั 
 1.4.2.5  กระโจมทัว่ไปขนาดกลาง 2 หลงั 
 1.4.2.6  เคร่ืองมือชดุซอ่มเคร่ืองใช้ประจ าส านกังาน      2      ชดุ 
 1.4.2.7  โต๊ะหมนุใช้ซ่อมเคร่ืองพิมพ์ดีด เก้าอีพ้ร้อม       2       ชดุ 
 1.4.2.8  ตะเกียงเจ้าพาย ุ  2 ดวง 
1.4.3 ยานพาหนะของหมวดสง่ก าลงั 

1.4.3.1 รถตู้ขนาด 5 ตนั 1 คนั 
1.4.3.2 รยบ.1/2 ตนั 4 X 4 2 คนั 
1.4.3.3 รถพว่ง ½ ตนั 2 ล้อ  2 คนั 

1.4.4  สถานท่ีตัง้   ตอนสง่ก าลงั สป.2- 4  ของ มว.สง่ก าลงัจะตัง้สถานท่ีสง่ก าลงัขึน้อนั 
ได้แก่ ต าบลจา่ย สป. 2 – 4 สายพลาธิการ สถานซอ่มบ ารุงยทุธภณัฑ์สายพลาธิการและต าบลรวบรวมสิ่ง
อปุกรณ์เก็บกู้ขึน้ในบริเวณเดียวกนั ณ พืน้ท่ีสนบัสนนุของกองพล นอกจากนัน้กองทหารพลาธิการ กองพล
อาจจดัชดุซอ่มเคล่ือนท่ี (Mobile Team) โดยใช้เคร่ืองมือซอ่มบ ารุงท่ีตดิตัง้บนรถพว่งไปปฏิบตักิารซ่อม ณ 
ท่ีตัง้ของหน่วยรับการสนบัสนนุในพืน้ท่ีขบวนสมัภาระของกรม (Fild Train) ก็ได้ ลกัษณะพึงประสงค์ของ
สถานซอ่มบ ารุงคงเชน่เดียวกบัสถานสง่ก าลงัอ่ืน ๆ คือ ให้สามารถสนบัสนนุหนว่ยได้ดีท่ีสดุ  

1.4.5 ระเบียบปฏิบตัิในการซ่อมบ ารุง  จดุสงูสดุของการให้บริการซอ่มบ ารุงสนบัสนนุ 
โดยตรงแก่ผู้ใช้ก็คือ เพ่ือยืดเวลาการใช้งานของยทุธภณัฑ์และลดจ านวนยทุธภณัฑ์ งดการใช้ เพ่ือความมุง่
หมายนีจ้งึจดัให้มีชดุซอ่มเคล่ือนท่ีท่ีได้รับการฝึกฝนมาอยา่งดีในการซอ่มบ ารุงออกไปท าการซอ่มบ ารุง
ยทุธภณัฑ์และเคร่ืองมือตา่ง ๆ ณ ท่ีตัง้ของยทุธภณัฑ์นัน้ วิธีนีจ้ะท าให้แนใ่จได้วา่มีการใช้เจ้าหน้าท่ีซอ่ม
บ ารุงและวสัดตุลอดจนสิ่งอ านวยความสะดวกตา่ง ๆ อยา่งมีประสิทธิภาพ ชดุซอ่มเคล่ือนท่ีนีจ้ะปฏิบตังิาน
ตามตารางท่ีก าหนดและตามค าขอการประกอบของชดุซ่อมนีส้ามารถอ่อนตวัได้มาก และยอมให้มีการ
รวมเจ้าหน้าท่ีและยทุธภณัฑ์ เพ่ือใช้ไปตามความต้องการตามสถานการณ์เพ่ือเป็นการเพิ่มเตมิเก่ียวกบั
การซอ่มบ ารุง ณ ท่ีตัง้ของยทุธภณัฑ์ชดุซอ่มนีจ้ะ 

1.4.5.1 จดัหายทุธภณัฑ์ท่ีใช้การได้เพ่ือแลกเปล่ียนโดยตรงกบัยทุธภณัฑ์ท่ีช ารุด 
ซอ่มได้ไมคุ่้มคา่ 
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1.4.5.2 แจกจา่ยชิน้สว่นซอ่มและสิ่งอปุกรณ์ปฏิบตักิารให้แก่หนว่ยรับการ 
สนบัสนนุส าหรับการซอ่มบ ารุง 

1.4.5.3 เสนอแนะและให้ค าแนะน าแก่เจ้าหน้าท่ีของหนว่ยใช้เก่ียวกบัระเบียบ 
ปฏิบตัใินการซ่อมบ ารุงและยทุธภณัฑ์สาย พธ.และการใช้แบบฟอร์มเอกสารบนัทึกและการรายงานทัง้ปวง
ท่ีเก่ียวข้องกบัการปฏิบตังิานและการสง่ซอ่มยทุธภณัฑ์ 

1.4.5.4 ให้ค าแนะน าและการชว่ยเหลือในการจดัตัง้สิ่งอ านวยความสะดวก 
ตา่งๆ ในการซ่อมบ ารุงและการจดัหาเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ในการทดสอบตลอดจนการใช้เคร่ืองมือทางเทคนิค
และคูมื่อการสง่ก าลงัท่ีเก่ียวข้องตา่ง ๆ  

1.4.5.5 ตรวจตราสิ่งอ านวยความสะดวกยทุธภณัฑ์และการปฏิบตังิานของ 
หนว่ยรับการสนบัสนนุ เพ่ือให้แนใ่จในความส าเร็จของระเบียบปฏิบตัใินการซ๋อมบ ารุงท่ีก าหนดขึน้  
 

1.4.5.6 ให้ค าแนะน าและชว่ยเหลือในการสง่ซอ่มยทุธภณัฑ์ท่ีต้องซอ่มดว่นและ 
สง่กลบัคืนหนว่ยใช้ 

1.4.5.7 การซอ่มยทุธภณัฑ์จกัรกล กองทหารพลาธิการกองพลมีเจ้าหน้าท่ีและ 
เคร่ืองมือในการซ่อมยทุธภณัฑ์จกัรกลได้อยา่งจ ากดัเท่านัน้ หากยทุธภณัฑ์ท่ีช ารุดนัน้ อยูใ่นขีด
ความสามารถท่ีจะซอ่มให้ได้ จะด าเนินการซ่อมให้แล้วส่งคืนให้กบัหนว่ยใช้ แต่ถ้าเกินขีดความสามารถก็
อาจกระท าดงันี.้- 

1.4.5.7.1 จดัท าชดุประกอบยอ่ยของยทุธภณัฑ์ครบชดุส าหรับบริการ 
แลกเปล่ียนโดยตรงให้กบัหน่วยและสง่ชดุประกอบย่อยท่ีช ารุดนัน้ไปท าการซอ่มยงัหน่วยซอ่มบ ารุงของ
กองทพัภาค ได้แก่ กองพนัซอ่มบ ารุงของกองบญัชาการชว่ยรบ สิ่งอปุกรณ์ส าหรับแลกเปล่ียนโดยตรงนี ้
รวมทัง้ยทุธภณัฑ์ส ารองการซอ่มบ ารุงบางรายการด้วย 

1.4.5.7.2 สง่ยทุธภณัฑ์นัน้ไปยงัหนว่ยซอ่มของกองทพัภาคท่ี 
สนบัสนนุดงักลา่วข้างต้น ซึง่บางรายการอาจขอรับยทุธภณัฑ์ท่ีใช้การได้ โดยการแลกเปล่ียนกบัยทุธภณัฑ์
ส ารองการซ่อมของหนว่ยซ่อมบ ารุงของกองทพัภาคท่ีสนบัสนนุนัน้มาจ่ายให้กบัหน่วยใช้เลยก็ได้  

1.4.5.7.3 สง่ค าขอเพ่ือให้หนว่ยซอ่มบ ารุงของกองทพัภาคท่ีสนบัสนนุ 
จดัชดุซ่อมเคล่ือนท่ีมาท าการซอ่มใน ณ ท่ีตัง้ของยทุธภณัฑ์นัน้ ในกรณีท่ีเกินขีดความสามารถของกองพล 

1.4.5.7.4 การซอ่มเสือ้ผ้า สิ่งทอและหนงั ตอนสง่ก าลงั สป.2 – 4 มี 
เจ้าหน้าท่ีและเคร่ืองมือในการซอ่มเสือ้ผ้า สิ่งทอและหนงั ซึง่เป็นยทุธภณัฑ์ประจ ากายและประจ าหนว่ยอยู่
อยา่งสมบรูณ์ตามอตัรา ส าหรับหน่วยใช้ในพืน้ท่ีสนบัสนนุของกองพลจะสง่ยทุธภณัฑ์ท่ีช ารุดมาท าการ
ซอ่ม ณ สถานซ่อมบ ารุงของกองพล สว่นหน่วยใช้ในพืน้ท่ีขบวนสมัภาระของกรม หน่วยอาจรวบรวมไว้ ณ 
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ขบวนสมัภาระพกัของตน ในพืน้ท่ีขบวนสมัภาระของกรม เพ่ือให้ชดุซ่อมเคล่ืนอท่ีไปท าการซ่อมให้ตาม
ตารางท่ีก าหนดหรือตามค าขอแล้วแตก่รณี 

1.4.6 การสง่ก าลงัชิน้สว่นซ่อม  การสง่ก าลงัชิน้สว่นซอ่มเป็นงานในหน้าท่ีของตอนสง่ 
ก าลงั สป.2 – 4 หมวดสง่ก าลงัโดย 

1.4.6.1 ฝ่ายพลาธิการกองพลจะเสนอความต้องการไปยงั บชร.ส าหรับ  
1.4.6.1.1 ชิน้สว่นส าหรับการซ่อมบ ารุงประเภทประจ าหน่วยเพ่ือแจก 

จา่ยให้กบัหนว่ยรับการสนบัสนนุ 
1.4.6.1.2 ชิน้สว่นซอ่มส าหรับการซอ่มบ ารุงของตอนสง่ก าลงั สป.2 –  

4 หมวดสง่ก าลงั 
1.4.6.1.3 เม่ือจ าเป็นกองทหารพลาธิการกองพล อาจไปรับชิน้สว่น 

ซอ่มโดยตรงจากคลงัของ บชร.ท่ีให้การสนบัสนนุชิน้สว่นซ่อม 
 

1.4.6.1.4 หนว่ยใช้ขอเบกิชิน้สว่นซ่อมส าหรับการซอ่มบ ารุงประเภท 
ประจ าหนว่ย โดยใช้ใบเบกิ ทบ.400 – 006 เสนอไปยงัฝ่ายพลาธิการของกองพลในกรณีฉกุเฉินอาจเสนอ
ไปเบกิกบัสถานซอ่มบ ารุงของกองพลหรือกบัชดุซ่อมเคล่ือนท่ี เพ่ือขอรับชิน้สว่นซ่อมท่ีต้องการก็ได้ 

1.4.6.1.5 การสะสมชิน้สว่นซ่อม จะมีการสะสมไว้ในระดบัตา่ง ๆ โดย 
อาศยัหลกัการเลือกสรรสะสมตามจ านวนครัง้ของความต้องการในห้วงเวลาควบคมุอนัหนึง่ท่ีก าหนดขึน้  

1.4.6.1.5.1 หนว่ยใช้จะได้รับอนมุตัใิห้สะสมชิน้สว่นซอ่ม 
ส าหรับการซอ่มบ ารุงประจ าหนว่ยไว้ตามรายการในบญัชีอตัราพิกดั 

1.4.6.1.5.2 หนว่ยใช้จะได้รับอนมุตัิให้สะสมชิน้สว่นซอ่ม 
ส าหรับการซอ่มบ ารุงประเภทสนบัสนนุโุดยตรงเพ่ือใช้ในการซอ่มบ ารุงประจ าหนว่ย ซึง่ปรากฏตามรายการ 
ในบญัชีอตัราพิกดัของหนว่ยใช้ เพ่ือแจกจา่ยให้กบัหน่วยใช้ชิน้สว่นซ่อมทัง้สองประเภทนีจ้ะก าหนดเป็น
ระดบัสะสมท่ีอนมุตัิ 

1.4.6.1.5.3 รายการชิน้สว่นซ่อมนอกเหนือจากท่ีก าหนดไว้ใน 
บญัชีอตัราพิกดัและระดบัสะสมท่ีอนมุตัิ จะเบกิรับมาได้เฉพาะน ามาใช้ในการซอ่มเป็นครัง้คราวตามความ
ต้องการท่ีเกิดขึน้ ไมใ่ชน่ าไปสะสมแตถ้่าหากวา่จ านวนครัง้ของความต้องการเข้าหลกัเกณฑ์ก็จะได้รับการ
จดัให้อยูใ่นระดบัตอ่ไป 
 2. การซอ่มบ ารุงยทุโธปกรณ์ของกองพลทหารราบท่ี 9   กองพลทหารราบท่ี 9  เป็นหนว่ยขึน้ตรง
ของกองทพัภาคท่ี 1  ในรูปการจดัหนว่ยซ่อมบ ารุงนัน้ ไมมี่กองทหารพลาธิการ เชน่ กองพลทหารราบท่ี
มาตรฐาน หรือ กองพลทหารม้า แตจ่ะมีกองพนัซอ่มบ ารุงซึง่เป็นหนว่ยขึน้ตรงของกรมสนบัสนนุรับผิดชอบ
ในการซอ่มบ ารุงยทุโธปกรณ์ 
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  2.1 การจดัหนว่ย  กองพนัซอ่มบ ารุงประกอบด้วย  บก.และ ร้อย บก.1 กองร้อยสนบัสนนุ 
และ 3 กองร้อยสนบัสนนุหน้า  
 

กองพนัซอ่มบ ารุง 
กรมสนบัสนนุกองพลทหารราบท่ี 9 

 
บก.และร้อย บก.    กองร้อยสนบัสนนุ  กองร้อยสนบัสนนุหน้า 
 
 

2.2 ภารกิจ  ท าการซ่อมบ ารุงยทุโธปกรณ์ขัน้สนบัสนนุโดยตรงและสว่นรวมและสง่ก าลงั 
ชิน้สว่นซอ่มให้กองพล เว้นยทุโธปกรณ์สายแพทย์และอากาศยาน 
 

2.3 ขีดความสามารถ 
2.3.1 ท าการซ่อมบ ารุงขัน้สนบัสนนุโดยตรงและสว่นรวมโดยจ ากดั 
2.3.2 ให้ค าแนะน าทางเทคนิคแก่กองพล 
2.3.3 สนบัสนนุการซอ่มบ ารุงขัน้หนว่ย ซึง่เกินขีดความสามารถของ

หนว่ยรับการสนบัสนนุเม่ือจ าเป็น 
2.3.4 เบกิรับ เก็บรักษาและแจกจา่ยชิน้สว่นซ่อมส าหรับยทุโธปกรณ์

ทัง้สิน้ในกองพลเว้นยทุโธปกรณ์สายแพทย์และอากาศยาน 
2.4 หนว่ยขึน้ตรงของกองพนัซอ่มบ ารุง 

2.4.1 กองบงัคบัการและกองร้อยกองบงัคบัการ มีรูปการจดัดงันี.้- 
 

กองบงัคบัการ และ 
กองร้อยกองบงัคบัการ 

 
 กองบงัคบัการกองพนั      กองร้อยกองบงัคบัการ 
 
บก.ร้อย  ตอน บก.พนั  ตอนซ่อมบ ารุงยานยนต์กองพนั  ตอนส่ือสาร 
 
 

2.4.1.1 ภารกิจ  บงัคบับญัชา  วางแผน  ควบคมุและ 
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ก ากบัดแูลการปฏิบตังิานของหนว่ยในอตัราของกองพนัซอ่มาบ ารุงและหนว่ยซ่อมบ ารุงอ่ืน ๆ ท่ีมาสมทบ 
2.4.1.2 ขีดความสามารถ  บงัคบับญัชา วางแผน ควบ 

คมุและก ากบัดแูลการปฏิบตัิการซอ่มบ ารุงและการสง่ก าลงัชิน้สว่นซอ่มของกรมสนบัสนนุ 
2.4.1.2.1 ด าเนินการทางธุรการ 

ซอ่มบ ารุงและสง่ก าลงัชิน้สว่นซอ่มประจ าวนัของหนว่ยตา่ง ๆ ในกองพนัซอ่มบ ารุง 
2.4.1.2.2 ด าเนินการตดิตอ่ส่ือสาร 

ของกองพนั 
2.4.1.2.3 ด าเนินการซอ่มบ ารุงยาน 

พาหนะขัน้หนว่ยภายในกองพนั 
2.4.1.2.4 ด าเนินการทางธุรการ 

ก าลงัพล สง่ก าลงัและบริการเลีย้งดสู าหรับกองพนัและหน่วยท่ีมาสมทบกองพนั  
 
 
 

2.4.2 กองร้อยสนบัสนนุสว่นหน้ากองพนัซอ่มบ ารุงมีรูปการจดั ดงันี ้
 

กองร้อยสนบัสนนุสว่นหน้า 
 

 บก.ร้อย หมวดควบคมุ  หมวดสง่ก าลงั   มว.บริการกู้ซอ่ม      หมวด ซอ่มบ ารุง 
 
 

2.4.2.1 ภารกิจ  ปฏิบตักิารซอ่มบ ารุง สง่ก าลงัชิน้สว่น 
และบริการยทุโธปกรณ์ให้กบักรมทหารราบ 

2.4.2.2 ขีดความสามารถ 
2.4.2.2.1 ให้การสนบัสนนุโดยตรง 

และให้การบริการช่วยเหลือทางเทคนิค 1 กองร้อยตอ่ 1 กรมทหารราบ 
2.4.2.2.2 ให้การสนบัสนนุการซอ่ม 

บ ารุงขัน้หน่วยท่ีเกินขีดความสามารถของหนว่ยรับการสนบัสนนุเม่ือจ าเป็น 
2.4.3  กองร้อยสนบัสนนุกองพนัซอ่มบ ารุง มีรูปการ ดงันี ้

 

กองร้อยสนบัสนนุ 
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บก.ร้อย  มว.ควบคมุการซอ่ม  หมวดสง่ก าลงั  มว.บริการและกู้ซ่อม 
 
 มว.อปุกรณ์ไฟฟ้า มว.ซอ่มบ ารุง  มว.ซอ่มอาวธุ 
 

2.4.3.1 ภารกิจ  ปฏิบตักิารซอ่มบ ารุงสง่ก าลงัชิน้สว่นซอ่มและริการ 
ยทุโธปกรณ์ให้กบัหน่วยตา่ง ๆ ในพืน้ท่ีสว่นหลงัของกองพลและสนบัสนนุเพิ่มเตมิ 

2.4.3.2 ขีดความสามารถ 
2.4.3.2.1 ท าการซ่อมบ ารุงยทุโธปกรณ์ขัน้สนบัสนนุโดย 

ตรงและทัว่ไปให้กบัหนว่ยตา่ง ๆ ในพืน้ท่ีสว่นหลงัของกองพล 
2.4.3.2.2 ให้ความชว่ยเหลือหนว่ยรับการสนบัสนนุเก่ียว 

กบัการสง่กลบัยานพาหนะอยา่งจ ากดั 
2.4.3.2.3 ให้การสนบัสนนุการซอ่มบ ารุงเพิ่มเตมิให้กบั 

กองร้อยสนบัสนนุสว่นหน้าตามความจ าเป็น 
2.4.3.2.4 เบกิ – รับ – เก็บรักษา และแจกจา่ยชิน้สว่นซ่อม 
2.4.3.2.5 ก ากบัดแูลทางเทคนิคในการซอ่มบ ารุง 

ยทุโธปกรณ์ของหนว่ยตา่ง ๆ ของกองพล 
2.4.3.2.6 ให้การบริการแลกเปล่ียนชิน้สว่นซอ่มตามราย 

การท่ีก าหนด 
2.4.3.2.7 สนบัสนนุการซอ่มบ ารุงขัน้หนว่ยซึง่เกินขีด 

ความสามารถของหนว่ยรับการสนบัสนนุเม่ือจ าเป็น 
2.4.3.3 อตัราก าลงัพล  กองร้อยสนบัสนนุกองพนัซอ่มบ ารุงจะเป็น 

หนว่ยหลกัท่ีท าหน้าท่ีในการซอ่มบ ารุงยทุโธปกรณ์สายพลาธิการ และเป็นกองร้อยเดียวท่ีมีอตัราก าลงัพล
ในสายพลาธิการรับผิดชอบในการซอ่มบ ารุงซึง๋จะมีก าลงัพลเหลา่ พธ.ในต าแหนง่ตา่ง ๆ ดงันี  ้

2.4.3.3.1 ชา่งตรวจสภาพสายพลาธิการใน มว.ควบคมุ 
การซอ่ม อตัรา จ.  1   ต าแหนง่ 

2.4.3.3.2 นายสิบสง่ก าลงัสายพลาธิการใน มว.สง่ก าลงั 
อตัรา จ. 1 อตัรา  และ ส.อ.  2  อตัรา 

2.4.3.3.3 ชา่งซอ่มเคร่ืองใช้ประจ าส านกังานใน มว.ซ่อม 
บ ารุง อตัรา 1 อตัรา และ ส.อ. 1  อตัรา  

2.4.3.3.4 ชา่งซอ่มบ ารุงสายพลาธิการใน มว.ซอ่มบ ารุง  
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อตัรา จ. 1   อตัรา ส.อ. 1 อตัรา ส.ต. 2  อตัรา และอตัราพลทหาร  4  อตัรา 
2.4.3.3.5 ชา่งเย็บสิ่งทอใน มว.สง่ก าลงั อตัรา จ.1 อตัรา  

ส.อ. 1 อตัรา  ส.ต. 1  อตัรา พลทหาร  4  อตัรา 
2.4.3.3.6 ชา่งซอ่มรองเท้าใน มว.สง่ก าลงั อตัรา จ.  1   

อตัรา ส.อ. 1  อตัรา  ส.ต. 1  อตัรา  พลทหาร 5 อตัรา  
2.5 การปฏิบตักิารซอ่มบ ารุงยทุโธปกรณ์  ในกองพนัซอ่มบ ารุงกรมสนบัสนนุกองพล 

ทหารราบท่ี 9  จะมีขีดความสามารถในการซ่อมบ ารุงยทุโธปกรณ์สายพลาธิการ เชน่ เดียวกบักองพล
ทหารราบท่ีมีกองทหารพลาธิการกองพลอยูใ่นอตัรา  ( ตามอตัราการจดัในปัจจบุนั ) ซึ่งการปฏิบตักิารซ่อม
นัน้กองร้อยสนบัสนนุจะด าเนินการซ่อมยทุโธปกรณ์สายพลาธิการในขัน้สนบัสนนุโดยตรงและทัว่ไปให้กบั
หนว่ยของกองพลและให้การสนบัสนนุการซอ่มบ ารุง เพิ่มเตมิให้กบักองร้อยสนบัสนนุหน้าอีกด้วย งานซอ่ม
บ ารุงดงักล่าว ได้แก่  
 

2.5.1 การซอ่มเคร่ืองใช้ประจ าส านกังานหรือเคร่ืองกลส านกังาน เชน่ เคร่ืองพิมพ์ดีด  
เคร่ืองอดัส าเนา เคร่ืองถ่ายเอกสารและเคร่ืองคดิเลข เป็นต้น ในการซ่อมโดยปกติแล้วจะท าการซ่อม ณ 
ท่ีตัง้ปกต ิหนว่ยของกองพลท่ีจะรับการสนบัสนนุจะต้องน าเคร่ืองกลส านกังานมายงักองร้อยสนบัสนนุ เม่ือ
ได้ผา่นการตรวจสภาพจาก มว.ควบคมุการซอ่มแล้ว ถ้าเห็นวา่ซอ่มได้และไมเ่กินขีดความสามารถหรือเกิน
ขัน้การซ่อมบ ารุงก็จะบนัทกึผา่นไปให้ มว.ซ่อมบ ารุงท าการซอ่มให้ตอ่ไป แตถ้่าเห็นวา่จะซอ่มไมค่  ึ้ม้คา่
หรือเกินชีัี้นการซ่อมบ ารุงแล้ว ก็จะแนะน าให้ท าการสง่ซอ่มยงัหนว่ยซอ่มบ ารุงชัน้เหนือ หรือให้ไป
รายงานขออนมุตัจิ าหน่ายเม่ือเห็นวา่ช ารุดจนซ่อมไมคุ่้มคา่ 

2.5.2 การซอ่มบ ารุงสิ่งอปุกรณ์สายพลาธิการนัน้ โดยปกติแล้วจะเป็นการซ่อมเคร่ือง 
มือเคร่ืองใช้จ าพวกครุภณัฑ์ท่ีใช้ในโรงอาคารและโรงครัว เคร่ืองสนามท าด้วยโลหะ เชน่ หมวกเหล็ก หม้อ
ข้าว พลัว่สนามประจ ากาย อปุกรณ์การน า้มนัในการซอ่มนัน้จะกระท าเชน่เดียวกบัการซอ่มเคร่ืองใช้
ประจ าส านกังานตามข้อ 2.5.1 แตก่ารซอ่มจะอยูใ่นลกัษณะจ ากดั ด้วยขีดความสามารถของชา่งและ
เคร่ืองมือซ่อมมีอยู่  

2.5.3 การซอ่มสิ่งทอและรองเท้านัน้ โดยปกตแิล้วจะกระท าเชน่เดียวกบัระบบการซอ่ม 
บ ารุงของกองทหารพลาธิการกกองพลทหารราบ หรือกองพลทหารม้า คือ กระท าได้ ณ ท่ีตึง้ของหน่วยซอ่ม
และออกไปให้การสนบัสนนุในการซอ่มถึงท่ีตัง้ของยทุโธปกรณ์ท่ีช ารุดตามนโยบายของหนว่ยเหนือ 

3. การซอ่มร่มและสิ่งอปุกรณ์บรรจสุง่ทางอากาศของกอง พธ.สง่ก าลงัทางอากาศ 
  3.1 กลา่วน า   กองพลาธิการสง่ก าลงัทางอากาศรับผิดชอบในการสง่ก าลงัยทุโธปกรณ์ 

และสิ่งอปุกรณ์จากทางอากาศให้หนว่ยทางภาคพืน้ดินด้วยการสง่ลงด้วยร่ม ไมใ่ช้ร่มหรือร่อนลงสง่ท่ีพืน้
ทัง้นีห้มายรวมถึงการบรรจหีุบหอ่ การยดึตรึง การน าบรรทกุบนเคร่ืองบนิและการทิง้ของในขณะท าการบิน
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ด้วย นอกจากนีย้งัรับผิดชอบในการ เบกิ รับ เก็บรักษาและแจกจา่ยยทุโธปกรณ์สง่ทางอากาศรวมทัง้การ
ตรวจการซอ่มและการพบัร่มด้วย หนว่ยนีส้ามารถแยกชดุออกไปปฏิบตังิานตามฐานบินตา่ง ๆ ได้  

3.2 การจดัหนว่ย 
 

กอง พธ.สง่ก าลงัทางอากาศ 
 

 บก.กอง      มว.สง่ก าลงั       มว.พบัร่ม    มว.สง่ก าลงัและ แผนกคลงั สป. 
                  ทางอากาศ        ซ่อมบ ารุง  สง่ทางอากาศ 
 
สว่นก าลงัเพิ่มเตมิ  บก.หมวด  ตอนสง่ก าลงั  ตอนซ่อมบ ารุง 
 
 

4.  ภารกิจ  ให้การสนบัสนนุก าลงัทางอากาศรวมทัง้การซอ่มบ ารุงและ สป.บรรจทุางอากาศ 
5.   การบรรจมุอบ   เป็นหนว่ยของ ทบ.โดยบรรจมุอบให้การสนบัสนนุศนูย์สงครามพิเศษ 
6. ขีดความสามารถ 

6.1 มีขีดความสามารถในการซอ่มร่มและสิ่งอปุกรณ์บรรจขุองสง่ทางอากาศได้ถึงขัน้ 
การสนบัสนนุทัว่ไปอย่างจ ากดั หน่วยท่ีท าหน้าท่ีมี 2 สว่น คือ 

6.1.1 ตอนซ่อมบ ารุงของ มว.สง่ก าลงั 1 ตอน ตอนนีมี้ขีดความสามารถซอ่มร่มและสิ่ง 
อปุกรณ์บรรจขุองสง่ทางอากาศได้เพียงขัน้สนบัสนนุโดยตรง 

6.1.2 ตอนซ่อมบ ารุงร่มและสิ่งทอ ของแผนกคลงัสิ่งอปุกรณ์ซึง่สามารถซอ่มท าการ 
ซอ่มได้ถึงขัน้สนบัสนนุทัว่ไป สงูกวา่ตอนซอ่มบ ารุงหมวดสง่ก าลงั 
 7. ประเภทการซ่อมบ ารุง  การซอ่มบ ารุงร่มและอปุกรณ์สง่ทางอากาศ  แบง่ออกเป็น 4 ประเภท 
คือ 
  7.1  การซอ่มบ ารุงระดบัหน่วย   คือการซ่อมบ ารุงร่มและสิ่งอปุกรณ์สง่ทางอากาศท่ีอยูใ่น
ความรับผิดชอบของเหลา่นัน้ โดยผู้ใช้หรือเจ้าหน้าท่ีชา่งซอ่มของหนว่ย การซอ่มบ ารุงประเภทนี ้
ประกอบด้วย การตรวจสภาพ, การท าความสะอาด, การบริการ, การเก็บรักษา, การหลอ่ล่ืน, การปรนนิบตัิ
บ ารุง, การปรับตามความจ าเป็น, การเปล่ียนชิน้สว่นซอ่มเล็ก ๆ น้อย ๆ การซ่อมบ ารุงระดบัหนว่ยจะ
กระท าอยา่งจ ากดัตามค าสัง่หรือผงัการซ่อมบ ารุงท่ีอนญุาตให้กระท าได้ เช่น การปะ, การชนุ โดยการเย็บ
ด้วยมือ, การเย็บสายรัดหลงัไขว้, การเย็บโครงเรือนเก็บห่วงดงึร่ม, การเปล่ียนเบาะรองตา่ง ๆ เป็นต้น  

7.2 การซอ่มบ ารุงสนบัสนนุโดยตรง  คือการซอ่มบ ารุงร่มและสิ่งอปุกรณ์สง่ทางอากาศ 



 36 

อยูใ่นความรับผิดชอบของหนว่ย ซึง่เป็นหนว่ยท่ีก าหนดขึน้ตามอตัราการจดัยทุโธปกรณ์ (อจย.) หรืออตัรา
เฉพาะกิจ (อฉก.) และบง่ถึงภารกิจการซ่อมบ ารุงดงักลา่วไว้ การซ่อมบ ารุงสนบัสนนุโดยตรง เป็นการซอ่ม
บ ารุงอย่างจ ากดัตอ่ร่มและสิ่งอปุกรณ์สง่ทางอากาศครบชดุหรือซ่อมบ ารุงสว่นประกอบท่ีใช้งานไมไ่ด้ให้ใช้
งานได้เพ่ือสนบัสนนุหนว่ยใช้ เชน่ ปะ, เปล่ียนเพดานร่ม, เปล่ียนหว่งตอ่ยอดร่ม, เปล่ียนชดุสายรัดตวั, 
เปล่ียนแผงเก็บสายร่ม, เปล่ียนแผน่ปิดคลมุสายร่มและหว่งแผน่ปิดคลมุสายร่ม, เปล่ียนสายโยงบา่, 
เปล่ียนสายดงึประจ าท่ี, เปล่ียนซิบถงุใสร่่ม, ซอ่มถงุบรรจเุพดานร่ม, ซ่อมชดุตาไก่ เป็นต้น 

7.3 การซอ่มบ ารุงสนบัสนนุทัว่ไป  คือการซอ่มบ ารุงร่มและสิ่งอปุกรณ์สง่ทางอากาศท่ี 
ใช้งานไมไ่ด้และเกินขีดความสามารถของการซ่อมบ ารุงสนบัสนนุโดยตรง เพ่ือสง่กลบัเข้าการสง่ก าลงัหรือ
สนบัสนนุการแลกเปล่ียนโดยตรง เชน่ เปล่ียนขอบยอดร่มและขอบชายร่ม, เปล่ียนสายโครงร่ม, เปล่ียน
โครงชดุแผน่หุ้มห่อร่มชว่ย, ซอ่มชดุผ้าใบ, ซอ่มชดุสายรัดและสายโยงร่มทิง้ของซ่อมพืน้ฐานรองรับขนาด
ตา่ง ๆ เป็นต้น 
 
 

7.4 การซอ่มบ ารุงระดบัคลงั  คือการซอ่มบ ารุงโดยหน่วยซ่อมขัน้คลงัของกรมฝ่ายยทุธ 
บริการซึง่เป็นการซ่อมใหญ่ใช้เวลานานเป็นผู้ด าเนินการ เชน่ เปล่ียนชดุปลดปลอ่ยเพดานร่ม เปล่ียนขอ
ปลดเร็วและขอเกาะร่มชว่ย, เปล่ียนขอเกาะสายดึงประจ าท่ี, ซ่อมชดุสายรัดตวัและจะต้องท าให้ร่มและสิ่ง
อปุกรณ์สง่ทางอากาศท่ีใช้งานไมไ่ด้ให้คืนส  ึ ้่สภาพท่ีใช้งานได้อย่างสมบรูณ์เหมือนเดมิ ทัง้นีใ้ห้หมาย
รวมถึงการพิจารณาดดัแปลงไปใช้งานอ่ืนท่ีเหมาะสมกวา่ เชน่ การดดัแปลงร่มบคุคล  กระโดดชนิดตา่ง ๆ 
เชน่  ร่มทิง้ของ เป็นต้น เม่ือดดัแปลงเสร็จแล้วให้น าสง่เข้าคลงัเก็บรักษาเพ่ือด าเนินการแจกจา่ยตามสาย
งานการสง่ก าลงัตอ่ไป 

 
 

 
 
 

******************************************* 
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- ครุฑ - 
ระเบียบกองทัพบก 

ว่าด้วย การส่งก าลังสิ่งอุปกรณ์ ประเภท 2 และ 4  พ.ศ. 2534 
 ---------------  

โดยท่ีเป็นการสมควรปรับปรุงระเบียบกองทัพบกว่าด้วยการส่งก าลังสิ่งอุปกรณ์
ประเภท 2 และ 4 พ.ศ.2532  ให้เหมาะสมยิ่งขึ้น จึงวางระเบียบไว้ดังนี้ 

ข้อ 1 ระเบียบนี้เรยีกว่า "ระเบียบกองทัพบก ว่าด้วยการส่งก าลังสิ่งอุปกรณ์ประเภท  
2 และ 4 พ.ศ.2534" 

ข้อ 2 ให้ใช้ระเบียบนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
ข้อ 3 ให้ยกเลิกระเบียบกองทัพบก      ว่าด้วยการส่งก าลังสิ่งอุปกรณ์ประเภท 2 และ 4  

พ.ศ.2532 
บรรดาระเบียบ ค าส่ัง และค าชี้แจงอื่นใด ท่ีน ามาก าหนดไว้ในระเบียบนี้ หรือท่ีขัดแย้ง

ระเบียบนี้ ให้ใช้ระเบียบนี้แทน 
ข้อ 4 ให้เจ้ากรมส่งก าลังบ ารุงทหารบกรักษาการให้เป็นไปตามระเบียบนี้ 

 
ตอนที่ 1 

ค าจ ากัดความ 
ข้อ 5 ค าจ ากัดความท่ีใช้ในระเบียบนี ้

5.1 การส่งก าลัง หมายถึง การปฏิบัติการในเรื่อง ความต้องการการจัดหา การแจกจ่าย  
และการจ าหน่ายสิ่งอุปกรณ์ รวมท้ังการควบคุมการปฏิบัติตามขั้นตอนดังกล่าว 

5.2 ความต้องการ หมายถึง การก าหนดหรือการเสนอหรือค าขอในเร่ืองสิ่งอุปกรณ์
ตามจ านวนและในเวลาท่ีบ่งไว้ หรือตามเวลาท่ีก าหนดไว้ 

5.3 การควบคุม หมายถึง การควบคุมทางบัญชี และการควบคุมทางการส่งก าลัง 
5.4 การควบคุมทางบัญชี หมายถึง วิธีด าเนินการในการควบคุมสิ่งอุปกรณ์ท่ีเกี่ยวกับ 

การควบคุมการแจกจ่าย การจ่ายเพิ่มเติม การรวบรวมบันทึกรายงานการจัดท าข้อมูลถาวรต่าง ๆ 
การส ารวจ การรายงานสถานภาพสิ่งอุปกรณ์ การก าหนดนโยบายเกี่ยวกับระดับสิ่งอุปกรณ์ เพ่ือ
การประหยัดโดยต่อเนื่องทุกขั้นตอนในสายงานการส่งก าลังและสายการบังคับบัญชา นับตั้งแต่สิ่ง
อุปกรณ์ได้เริ่มเข้าสู่ระบบการส่งก าลังไปจนกระทั่งหน่วยใช้ได้ใช้หมดสิ้นไป และได้รับอนุมัติให้
จ าหน่ายออกจากบัญชีคุมของกองทัพบกแล้ว 

5.5 การควบคุมทางการส่งก าลัง หมายถึง วิธีด าเนินการท่ีเกี่ยวกับระบบการ
รายงาน การค านวณ การรวบรวมข้อมูลและการประเมินค่า เพื่อให้สิ่งอุปกรณ์ตามความต้องการ
ท้ังสิ้นได้ส่วนสัมพันธ์กับทรัพย์สินท่ีมีอยู่ อันจะเป็นแนวทางในการประมาณการด้านงบประมาณ  การ
จัดหา การแจกจ่าย และการจ าหน่ายสิ่งอุปกรณ์ 

5.6  การจัดหา หมายถึง กรรมวิธีเพ่ือให้ได้มาซึ่งสิ่งอุปกรณ ์
5.7  การแจกจ่าย หมายถึง การรับ การจ่าย การเก็บรักษา และการขนสิ่งอุปกรณ์ 
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5.8 การจ าหน่าย หมายถึง การตัดยอดสิ่งอุปกรณ์ออกจากความรับผิดชอบของ
กองทัพบก เนื่องจากสูญไป สิ้นเปลืองไป (สิ่งอุปกรณ์สิ้นเปลือง)   ช ารุดเสียหายจนไม่สามารถซ่อม
คืนสภาพได้อย่างคุ้มค่า   เสื่อมสภาพจนใช้งานไม่ได้หรือสูญหาย ตาย เกินความต้องการ หรือเป็น
ของล้าสมัย ไม่ใช้ราชการต่อไป 

5.9 สิ่งอุปกรณ ์ หมายถึง  สิ่งของท่ีจ าเป็นท้ังมวล ส าหรับหน่วยทหารรวมท้ังท่ีมีไว้
เพ่ือด ารงอยู่ และการปฏิบัติของหน่วยทหารด้วย  เช่น  อาหาร เคร่ืองแต่งกายเช้ือเพลิง สัตว์ 
ยานพาหนะ อาวุธ กระสุน วัตถุระเบิด เครื่องจักรกล ตลอดจนเครื่องมือเคร่ืองใช้ต่าง ๆ เป็นต้น 

5.10 สิ่งอุปกรณ์ประเภท 2   หมายถึง    สิ่งอุปกรณ์ซึ่งอนุมัติให้หน่วยมีไว้ใน
ครอบครอง โดยระบุเป็นอัตราของหน่วยหรือบุคคล เช่น เคร่ืองแต่งกาย อาวุธ เคร่ืองมือและ
ชิ้นส่วนซ่อม เป็นต้น 

5.11 สิ่งอุปกรณ์ประเภท 4 หมายถึง สิ่งอุปกรณ์ซึ่งมิได้ระบุไว้ในอัตราของหน่วย 
หรือมิได้จัดไว้เป็นสิ่งอุปกรณ์ตามประเภทอื่น ๆ    แต่อาจอนุมัติให้หน่วยมีไว้ในครอบครองตาม
ความจ าเป็น เช่น วัสดุในการก่อสร้าง และเครื่องปรับอากาศ เป็นต้น 

5.12 สิ่งอุปกรณ์ส าเร็จรูป  หมายถึง  สิ่งอุปกรณ์ท่ีเกิดจากการรวมเข้าด้วยกันของ
ผลิตภัณฑ์ส าเร็จรูป องค์ประกอบ ส่วนประกอบ ชิ้นส่วน และ/หรือ วัสดุซึ่งพร้อมท่ีจะใช้ได้ตาม
ความหมาย เช่น เรือ รถถัง เครื่องบิน และโรงงานจักรกลเคลื่อนท่ี เป็นต้น 

5.13 สิ่งอุปกรณ์ส าคัญ หมายถึง สิ่งอุปกรณ์ท่ีมีความจ าเป็นต่อการฝึกการรบราคา
แพงยากต่อการจัดหาหรือการผลิต มีความต้องการไม่แน่นอน อาจจะขาด หรือเกินอยู่เสมอใน
ระบบการส่งก าลังและ/หรือเป็นรายการท่ีอาจเกิดวิกฤตในวัสดุขั้นมูลฐานโดยกรมฝ่ายยุทธบริการ
เสนอบัญชีรายการให้กองทัพบกประกาศเป็นสิ่งอุปกรณ์ส าคัญ   เช่น   รถถัง   ชุดเรดาห์  เคร่ือง
แต่งกายพิเศษ โทรศัพท์สนาม และหน้ากากป้องกันไอพิษ เป็นต้น 

5.14 สิ่งอุปกรณ์หลัก หมายถึง สิ่งอุปกรณ์ท่ีใช้เวลาในการจัดหานานและราคาแพง 
แต่มิได้ระบุไว้เป็นสิ่งอุปกรณ์ส าคัญ โดยกรมฝ่ายยุทธบริการท่ีรับผิดชอบท าบัญชีและประกาศเป็น
สิ่งอุปกรณ์หลักได้เอง เช่น เครื่องมือก่อสร้าง และเคร่ืองสื่อสารประจ าท่ีเป็นต้น 

5.15 สิ่งอุปกรณ์รอง  หมายถึง  สิ่งอุปกรณ์ส าเร็จรูปทุกรายการซึ่งมิได้ระบุไว้เป็นสิ่ง
อุปกรณ์ส าคัญและสิ่งอุปกรณ์หลัก โดยท่ัวไปแล้วสิ่งอุปกรณ์เหล่านี้จะใช้เวลาในการจัดหาสั้น ราคา
ถูกและง่ายต่อการจัดหา เช่น เคร่ืองแต่งกาย เคร่ืองสนาม สิ่งอุปกรณ์ท่ัวไป เคร่ืองใช้ประจ า
บ้านพัก และน้ ามัน เป็นต้น 

5.16 สิ่งอุปกรณ์ถาวร หมายถึง สิ่งอุปกรณ์ถาวรก าหนดอายุ และสิ่งอุปกรณ์ถาวรไม่
ก าหนดอายุของสิ่งอุปกรณ์ท้ังมวล ซึ่งจ าเป็นส าหรับการปฏิบัติของหน่วยทางทหาร           

5.17 สิ่งอุปกรณ์ถาวรก าหนดอายุ หมายถึง สิ่งอุปกรณ์ส าเร็จรูปซึ่งมีสภาพและ
ลักษณะมั่นคงต่อการใช้งานแต่ย่อมเสื่อมสภาพเสื่อมราคาไปตามวาระและระยะเวลาแห่งการใช้งาน 

5.18 สิ่งอุปกรณ์ถาวรไม่ก าหนดอายุ หมายถึง สิ่งอุปกรณ์ส าเร็จรูป ซึ่งมีสภาพ
และลักษณะมั่นคงต่อการใช้งาน หากมีการเก็บรักษาและการปรนนิบัติบ ารุงเป็นอย่างดีแล้ว
ย่อมจะมีอายุยืนนาน 

5.19 สิ่งอุปกรณ์ใช้สิ้นเปลือง หมายถึง สิ่งอุปกรณ์ท่ีใช้แล้วย่อมหมดสิ้นไปไม่คงรูป 
ไม่คงสภาพ และ/หรือ ไม่มีคุณค่าของการใช้งานเหมือนเดิม 
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5.20 สิ่งอุปกรณ์ส ารองเพื่อการซ่อมบ ารุง   หมายถึง   สิ่งอุปกรณ์ส าเร็จรูป  หรือ
องค์ประกอบเพื่อสะสมไว้ ณ ท่ีตั้งการส่งก าลังหรือซ่อมบ ารุง เพ่ือจ่ายทดแทนสิ่งอุปกรณ์ท่ีช ารุด
ซ่อมได้ซึ่งไม่สามารถซ่อมบ ารุงโดยหน่วยสนับสนุนได้ทันตามก าหนด 

5.21 สิ่งอุปกรณ์ใช้การได้   หมายถึง   สิ่งอุปกรณ์ท่ีมีคุณภาพใช้งานได้ตามความมุ่ง
หมายเดิม 

5.22 สิ่งอุปกรณ์ใช้การไม่ได้ หมายถึง สิ่งอุปกรณ์ท่ีล้าสมัยหรือสึกหรอช ารุด ไม่
สามารถน าไปใช้ได้ตามความมุ่งหมายเดิม จ าเป็นต้องซ่อมปรับสภาพ หรือดัดแปลงก่อนท่ีจะน าเข้า
เก็บรักษาเพื่อแจกจ่ายหรือเพื่อใช้งานต่อไป 

5.23 สิ่งอุปกรณ์ซ่อมคุ้มค่า หมายถึง สิ่งอุปกรณ์ท่ีช ารุดและต้องการซ่อม ซึ่ง
พิจารณาแล้วเห็นว่าเป็นการเหมาะสม และประหยัดในการซ่อมบ ารุง 

5.24 สิ่งอุปกรณ์งดใช้การ   หมายถึง   สิ่งอุปกรณ์ส าเร็จรูปซึ่งอยู่ในลักษณะใด
ลักษณะหนึ่ง ดังต่อไปนี้ 
                  5.24.1 ไม่ท างานตามหน้าท่ี 
                   5.24.2 ไม่ปลอดภัยในการใช้ 
                   5.24.3 ถ้าใช้ต่อไปจะเสียหายมากขึ้น 

5.25 ยุทธภัณฑ์ หมายถึง สิ่งอุปกรณ์ท้ังมวลอันจ าเป็นเพ่ือปฏิบัติการ เพ่ือด ารงและ
สนับสนุนการปฏิบัติการรบของหน่วยทหาร ( รวมถึง เรือรบ รถถัง อาวุธอัตตาจรอากาศยาน ฯลฯ 
และอะไหล่ท่ีเกี่ยวข้อง ชิ้นส่วนอะไหล่ ชิ้นส่วนซ่อมและอุปกรณ์สนับสนุน แต่ไม่รวมถึงอสังหาริมทรัพย์ 
สถานท่ีตั้งและสาธารณูปโภค ) 

5.26 ยุทโธปกรณ์ หมายถึง สิ่งอุปกรณ์ท้ังมวลท่ีต้องการจัดให้บุคคลหรือหน่วยทหาร 
ได้แก่ อาวุธ ยานพาหนะ เครื่องแต่งกาย เครื่องมือ ฯลฯ  

5.27 วัสดุ หมายถึง ชิ้นส่วนหรือส่ิงของต่าง ๆ ซึ่งได้ท าขึ้น หรือประกอบขึ้น 
5.28 ชิ้นส่วนซ่อม หมายถึง องค์ประกอบ ส่วนประกอบและชิ้นส่วนท่ีใช้ในการซ่อม

บ ารุงส่ิงอุปกรณ์ตามท่ีก าหนดไว้ในคู่มือส่งก าลัง และ/หรือ คู่มือเทคนิคที่มีบัญชีชิ้นส่วนซ่อม เช่น 
ล ากล้องปืน คาบูเรเตอร์ และหลอดวิทยุ เป็นต้น 

5.29 องค์ประกอบ หมายถึง สิ่งอุปกรณ์ท่ีเกิดจากการรวมเข้าด้วยกันของ
ส่วนประกอบและชิ้นส่วนต่าง ๆ ซึ่งสามารถปฏิบัติงานได้ในตัวเอง    แต่อาจต้องอาศัยการควบคุม 
จากภายนอก หรืออาศัยการขับเคลื่อนจากแหล่งอื่นประกอบด้วย เช่น เคร่ืองยนต์ และเคร่ืองก าเนิด
ไฟฟ้า เป็นต้น 

5.30 ส่วนประกอบ หมายถึง  สิ่งอุปกรณ์ซึ่งประกอบด้วยชิ้นส่วนต่างๆ ท่ีเช่ือมต่อ
หรือสัมพันธ์กันตั้งแต่สองชิ้นขึ้นไปและสามารถถอดแยกออกจากกันได้ เช่น เคร่ืองเปลี่ยนความเร็ว
และคาบูเรเตอร์ เป็นต้น 

5.31 ชิน้ส่วน   หมายถึง   สิ่งอุปกรณ์ท่ีไม่สามารถถอดแยกออกจากกันได้   หรือเป็น
สิ่งอุปกรณ์ท่ีได้ออกแบบไว้ให้ถอดแยกออกจากกันไม่ได้ เช่น หลอดวิทยุ ยางนอกรถยนต์ และล า
กล้องปืน เป็นต้น 
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5.32 คลัง  หมายถึง  หน่วยท่ีมีความรับผิดชอบในการปฏิบัติภารกิจในเรื่องความ
ต้องการ การควบคุม การจัดหา การแยกประเภท การแจกจ่าย การซ่อมบ ารุง และการจ าหน่ายสิ่ง
อุปกรณ ์

5.33 คลังสายงาน  หมายถึง  คลังซึ่งกรมฝ่ายยุทธบริการ  หรือกรมฝ่ายกิจการพิเศษ
ได้จัดตั้งขึ้น เพื่อปฏิบัติภารกิจของคลังสายงานเดียวกัน 

5.34 คลังทั่วไป หมายถึง คลังท่ีจัดตั้งขึ้นเพื่อปฏิบัติภารกิจของคลังตั้งแต่สองสายงาน
ขึ้นไป 

5.35 คลังกองบัญชาการช่วยรบ   หมายถึง   คลังท่ัวไปซึ่งกองบัญชาการช่วยรบได้
จัดตั้งขึ้น 

5.36 คลังส่วนภูมิภาค  หมายถึง  คลังท่ัวไปซึ่งมณฑลทหารบก  หรือคลังจังหวัด
ทหารบกได้จัดตั้งขึ้น 

5.37 หน่วยสนับสนุนทางการส่งก าลัง    หมายถึง    หน่วยสนับสนุนโดยตรง หน่วย
สนับสนุนท่ัวไป และ คลัง 

5.38 หน่วยสนับสนุนทั่วไป หมายถึง หน่วยซึ่งมีภารกิจสนับสนุนด้าน การส่งก าลัง 
และ/หรือ การซ่อมบ ารุงต่อหน่วยสนับสนุนโดยตรง 

5.39 หน่วยสนับสนุนโดยตรง  หมายถึง  หน่วยซึ่งมีภารกิจสนับสนุนด้านการส่ง
ก าลัง และ/หรือ การซ่อมบ ารุงโดยตรงต่อหน่วยใช้ 

5.40 หน่วยใช้ หมายถึง หน่วยท่ีได้รับสิ่งอุปกรณ์ตาม อจย.,อสอ.หรืออนุมัติอื่นใด ซึ่ง
ได้รับประโยชน์จากการใช้ส่ิงอุปกรณ์นั้น ๆ 

5.41 หน่วยเบิก หมายถึง หน่วยใช้ตั้งแต่ระดับกองพันหรือเทียบเท่าหรือกองร้อยอิสระ
ขึ้นไป หรือหน่วยอิสระท่ี ทบ.อนุมัติ หรือหน่วยสนับสนุนทางการส่งก าลังทุกระดับท่ีเบิกสิ่งอุปกรณ์
ไปยังหน่วยจ่าย 

5.42 หน่วยจ่าย หมายถึง หน่วยสนับสนุนทางการส่งก าลังซึ่งท าหน้าท่ีจ่ายสิ่งอุปกรณ์
ให้แก่หน่วยเบิก 

5.43  หน่วยบัญชีคุม   หมายถึง  หน่วยซึ่งด าเนินการควบคุมทางบัญชีต่อสิ่งอุปกรณ์ 
5.44  วันส่งก าลัง หมายถึง ปริมาณสิ่งอุปกรณ์ท่ีประมาณว่าจะใช้      สิ้นเปลืองไปใน

หนึ่งวันตามสภาวะการณ์ต่าง ๆ 
5.45 ระดับส่งก าลัง หมายถึง ปริมาณสิ่งอุปกรณ์ ณ ท่ีตั้งการส่งก าลังต่าง ๆที่ได้รับ

อนุมัติให้สะสมไว้   เพ่ือสนับสนุนการส่งก าลังให้สมบูรณ์และต่อเนื่อง โดยปกติจะต้องก าหนดเป็น
จ านวนวันส่งก าลัง หรืออาจจะก าหนดเป็นจ านวนสิ่งอุปกรณ์ก็ได้ 

5.46 ระดับปฏิบัติการ หมายถึง ปริมาณสิ่งอุปกรณ์ท่ีต้องการให้มีไว้เพื่อสนับสนุน
การปฏิบัติการในระยะเวลาเบิกหรือรับสิ่งอุปกรณ์ท่ีส่งมาเพ่ิมเติม 

5.47  ระดับปลอดภัย  หมายถึง ปริมาณสิ่งอุปกรณ์ท่ีเพ่ิมเติมจากระดับปฏิบัติการให้
มีคงคลังไว้เพื่อสามารถปฏิบัติการได้อย่างต่อเนื่องในเม่ือมีเหตุขัดข้องในการส่งเพิ่มเติมตามปกติ 
หรือเมื่อความต้องการไม่เป็นไปตามท่ีคาดคะเนไว้ 
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5.48 ระดับเก็บกัน หมายถึง ปริมาณสิ่งอุปกรณ์ท่ีหน่วยสนับสนุนทางการส่งก าลัง  
ได้รับอนุมัติให้เก็บกันไว้ได้เกินกว่าเกณฑ์เบิก 

5.49 เกณฑ์สะสม หมายถึง ปริมาณสูงสุดของสิ่งอุปกรณ์ท่ีมีคงคลัง เพ่ือสนับสนุน
ทางการปฏิบัติการได้อย่างต่อเนื่อง  ซึ่งประกอบด้วยระดับปฏิบัติการและระดับปลอดภัย 

5.50 เกณฑ์เบิก  หมายถึง ปริมาณสูงสุดของสิ่งอุปกรณ์คงคลังรวมกับค้างรับ   ซึ่ง
จ าเป็นส าหรับสนับสนุนการปฏิบัติการในระยะนั้น และเพียงพอส าหรับความต้องการท่ีคาดว่าจะมี
ในอนาคต หรือคือผลรวมของเกณฑ์สะสมกับเวลาในการเบิกและจัดส่ง 

5.51 เกณฑ์ความต้องการ หมายถึง ปริมาณสูงสุดของสิ่งอุปกรณ์คงคลังรวมกับท่ี
สั่งซื้อ ซึ่งจ าเปน็ส าหรับสนับสนุนการปฏิบัติการในระยะนั้น และพอเพียงส าหรับความต้องการท่ี
คาดว่าจะมีในอนาคต หรือคือผลรวมของสิ่งอุปกรณ์ตามระดับปลอดภัยวงรอบการจัดหา   เวลา
ล่วงหน้าในการจัดหา และเวลาท่ีเสียไปในการรายงานสถานภาพ 

5.52 เวลาในการเบิกและจัดส่ง หมายถึง เวลานับตั้งแต่วันท่ีหน่วยเบิกท าการเบิก
สิ่งอุปกรณ์ จนถึงวันท่ีได้รับสิ่งอุปกรณ์ 

5.53 เวลาล่วงหน้าในการจัดหา หมายถึง เวลานับตั้งแต่ริเร่ิมท าการจัดหาจนถึง
วันท่ีได้รับสิ่งอุปกรณ์งวดแรก เข้าสู่ระบบการส่งก าลัง 

5.54  วงรอบการสอบทาน  หมายถึง   ห้วงเวลาท่ีก าหนดให้ท าการสอบทาน 
5.55  วงรอบการเบิก หมายถึง ห้วงเวลาท่ีก าหนดให้ท าการเบิก  
5.56  วงรอบการจัดหา หมายถึง ห้วงเวลาท่ีก าหนดให้ท าการจัดหา 
5.57  จุดเพิ่มเติม หมายถึง ปริมาณสิ่งอุปกรณ์ระดับท่ีต้องการท าการเบิกเพิ่มเติม ซึ่ง

เท่ากับผลรวมของระดับปลอดภัยกับเวลาในการเบิกและจัดส่ง     ท้ังนี้เพื่อเก็บรักษาไว้ซึ่งเกณฑ์
สะสม 

5.58  ปัจจัยทดแทน  หมายถึง ตัวเลขแสดงความสิ้นเปลืองของสิ่งอุปกรณ์ถาวร 
เป็นร้อยละหรือพันละต่อเดือน 

5.59 อัตราสิ้นเปลือง    หมายถึง     ตัวเลขที่แสดงความสิ้นเปลืองของสิ่งอุปกรณ์ใช้
สิ้นเปลือง โดยก าหนดเป็นมาตรฐานอย่างใดอย่างหนึ่งตามความเหมาะสม 

5.60 คงคลัง หมายถึง ปริมาณสิ่งอุปกรณ์ท่ีมีอยู่ในครอบครองของหน่วยตามบัญชีคุมใน
ขณะนั้น 

5.61 ค้างรับ  หมายถึง   ปริมาณสิ่งอุปกรณ์ท่ีคาดหมายว่าจะได้รับจาก  การจัดซื้อ 
การเบิกและจากแหล่งอื่น ๆ เช่น การโอน และการซ่อมบ ารุง เป็นต้น 

5.62 ค้างจ่าย หมายถึง ปริมาณสิ่งอุปกรณ์ซึ่งหน่วยจ่ายไม่สามารถจ่ายให้หน่วยเบิก
ได้ครบในขณะที่ขอเบิกมาและบันทึกเป็นหลักฐานไว้เพื่อปลดเปลืองค้างจ่ายให้เมื่อมีสิ่งอุปกรณ์ 

5.63  การเบิก  หมายถึง วิธีด าเนินการเสนอค าขอไปยังหน่วยสนับสนุนทางการส่ง
ก าลัง เพ่ือขอรับสิ่งอุปกรณ์ตามจ านวนท่ีต้องการ 

5.64 การยืม หมายถึง วิธีด าเนินการขอรับการสนับสนุนสิ่งอุปกรณ์เป็นการชั่วคราว 
(เว้นชิ้นส่วนซ่อม)ส าหรับเพิ่มพูนการปฏิบัติภารกิจหรือส าหรับการทรงชีพของหน่วยใช้ ซึ่งหน่วยไม่ได้
รับอนุมัติให้มีสิ่งอุปกรณ์ดังกล่าวไว้ในครอบครอง หรืออนุมัติให้มีไว้แล้วแต่ไม่เพียงพอ 



 6 

5.65 การติดตามใบเบิก  หมายถึง  การสอบถามเพื่อขอทราบผลการปฏิบัติต่อใบเบิก
ท่ีได้เสนอไปยังหน่วยสนับสนุนทางการส่งก าลัง 

5.66 การยกเลิกการเบิก   หมายถึง   การแจ้งระงับการจ่ายสิ่งอุปกรณ์ตามใบเบิกท่ี
หน่วยเบิกเสนอมา อาจจะเป็นท้ังหมด หรือบางส่วนของการเบิกก็ได้ 

5.67 การรับ หมายถึง การด าเนินกรรมวิธีเพ่ือเข้าครอบครองส่ิงอุปกรณ์ท่ีได้มาจาก
การจัดหา 

5.68  การจ่าย  หมายถึง การด าเนินการตอบสนองความต้องการตามท่ีหน่วยเบิกได้
ส่งค าขอมา 

5.69 การปลดเปลื้องค้างจ่าย หมายถึง การจ่ายสิ่งอุปกรณ์ท่ีค้างจ่ายให้กับหน่วยเบิก
โดยอัตโนมัติตามใบเบิกท่ีค้างจ่าย 

5.70  การเก็บรักษา  หมายถึง  การเตรียมพื้นท่ี การน าส่ิงอุปกรณ์เข้า-ออก การเก็บ
หรือการวาง การระวังรักษาสิ่งอุปกรณ์ในท่ีเก็บ รวมท้ังการปรนนิบัติบ ารุง และการซ่อมบ ารุงขณะ
เก็บและก่อนจ่ายด้วย 

5.71  การส ารวจ  หมายถึง การส ารวจส่ิงอุปกรณ์และการส ารวจท่ีเก็บ 
5.72 การส ารวจสิ่งอุปกรณ ์ หมายถึง การนับจ านวนและการตรวจสภาพสิ่งอุปกรณ์

ในท่ีเก็บให้ตรงกับหลักฐานบัญชีคุม 
5.73  การส ารวจท่ีเก็บ หมายถึง  การตรวจสอบท่ีเก็บสิ่งอุปกรณ์ให้ตรงกับบัตร

บัญชีคุมสิ่งอุปกรณ์ หรือบัตรแสดงที่เก็บของ 
5.74  การขนส่ง  หมายถึงการเคล่ือนย้ายสิ่งอุปกรณ์ระหว่างหน่วยส่งกับหน่วยรับ 
5.75  การส่งคืน หมายถึง การส่งสิ่งอุปกรณ์กลับคืนหน่วยจ่ายหรือหน่วยสนับสนุน

ทางการส่งก าลังมิได้หมายถึงการส่งซ่อมหรือส่งสิ่งอุปกรณ์ท่ีซ่อมเสร็จแล้วกลับคืนหน่วยส่งซ่อม 
5.76 การโอน  หมายถึง  การโอนความรับผิดชอบในสิ่งอุปกรณ์ระหว่างสายยุทธ

บริการ หรือการโอนสิทธิครอบครองสิ่งอุปกรณ์ระหว่างหน่วย 
5.77 สายการบังคับบัญชา หมายถึง ความเกี่ยวพันในการบังคับบัญชาของหน่วยเหนือ

ท่ีมีต่อหน่วยรองตามล าดับ เช่น กองทัพ-กองทัพภาค-กองพล-กรม-กองพัน-กองร้อย  เป็นต้น 
              5.78  สายการส่งก าลัง หมายถึง ความเกี่ยวพันในทางการส่งก าลังของหน่วยเหนือท่ี
มีต่อหน่วยรองตามล าดับ เช่น กองทัพบก - กรมฝ่ายยุทธบริการหรือกรมฝ่ายกิจการพิเศษ -หน่วย
สนับสนุนท่ัวไป - หน่วยสนับสนุนโดยตรง - หน่วยใช ้
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ตอนที่ 2 
ความต้องการ 

ข้อ 6  ลักษณะความต้องการ 
6.1  ความต้องการประจ า 

6.1.1 ความต้องการประจ า คือ ความต้องการเพื่อทดแทนสิ่งอุปกรณ์ท่ีใช้หมดไป 
หรือใช้สิ้นเปลือง และเพื่อเพิ่มเติมระดับส่งก าลัง   อันสืบเนื่องมาจากการปฏิบัติงาน 

6.1.2 ความต้องการประจ าใช้เป็นข้อมูลส าหรับค านวณความต้องการท้ัง เพ่ือการ
จัดหาและเพ่ือการเบิก 

6.2  ความต้องการคร้ังคราว 
6.2.1 ความต้องการคร้ังคราว  คือ  ความต้องการท่ีเกิดขึ้นครั้งเดียวในห้วงเวลา 12 

เดือน ส าหรับความมุ่งหมายอย่างเดียวกันและหมายรวมถึงความต้องการขั้นต้นเพื่อสนองความ
ต้องการตามอัตราความต้องการเพื่อรักษาระดับส่งก าลังท่ีเพ่ิมขึ้นและความต้องการตามโครงการ
พิเศษต่าง ๆ เช่น ความต้องการเพื่อการซ่อมบ ารุงสิ่งอุปกรณ์ส าเร็จรูป  เป็นต้น 

6.2.2 ความต้องการคร้ังคราว ใช้เป็นข้อมูลส าหรับค านวณความต้องการเพื่อการ
จัดหาเท่านั้น 

ข้อ 7  ประเภทความต้องการ 
7.1 ความต้องการขั้นต้น ได้แก่ ความต้องการส่ิงอุปกรณ์ท่ีทหารหรือหน่วยต้องการมี

ไว้เพื่อการปฏิบัติภารกิจของตน ซึ่งสิ่งอุปกรณ์นั้น ๆ ยังไม่เคยได้รับมาก่อน    และเป็นความ
ต้องการส่ิงอุปกรณ์ในกรณีดังต่อไปนี้ 

7.1.1   การรับทหารเข้าประจ าการใหม ่
7.1.2   การจัดตั้งหน่วยใหม ่
7.1.3   การก าหนดมาตรฐานส่ิงอุปกรณ์ใหม่ 
7.1.4   การเพ่ิมจ านวนและรายการเนื่องจากการแก้อัตรา 
7.1.5  รายการท่ีได้รับอนุมัติให้จ่ายคร้ังแรกแก่หน่วยท่ียังไม่ได้รับอนุมัติอัตรา 
7.1.6   รายการท่ีได้รับอนุมัติให้จ่ายคร้ังแรก ซึ่งเกินจ านวนจากอัตรา 
7.1.7  การอนุมัติจ่ายส่ิงอุปกรณ์ใหม่   เพ่ือทดแทนสิ่งอุปกรณ์เดิมท่ียังใช้ราชการ

ได้ ซึ่งได้รับคืนจากหน่วยทหาร 
7.1.8  การจ่ายคร้ังแรกให้แก่หน่วยนอกกองทัพบก  ตามค าสั่งกองทัพบก 

7.2  ความต้องการทดแทน  ได้แก่   ความต้องการเพื่อทดแทนสิ่งอุปกรณ์ท่ีหน่วยใช้
เคยได้รับมาแล้ว และเป็นความต้องการส่ิงอุปกรณ์ในกรณีดังต่อไปนี้ 

7.2.1 เพ่ือทดแทนสิ่งอุปกรณ์ท่ีหมดเปลืองไปหรือช ารุดเนื่องจากการใช้   และ
รวมท้ังทดแทนชิ้นส่วนซ่อมท่ีช ารุดด้วย 

7.2.2 เพ่ือทดแทนสิ่งอุปกรณ์ท่ีถูกละท้ิง ท าลาย ข้าศึกท าให้เสียหาย โจรกรรม   
หรือเสียหายโดยเหตุอื่น ๆ 

7.2.3 เพ่ือทดแทนสิ่งอุปกรณ์ท่ีอยู่ในระหว่างการซ่อมบ ารุง โดยใช้สิ่งอุปกรณ์
ส ารองเพ่ือการซ่อมบ ารุง 

7.3 ความต้องการเพื่อรักษาระดับส่งก าลัง   ได้แก่  ความต้องการสิ่งอุปกรณ์ท่ีหน่วยส่ง
ก าลังต้องการเพิ่มเติมให้เต็มระดับส่งก าลัง คือ  
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7.3.1   ระดับปลอดภัย 
7.3.2   ระดับปฏิบัติการหรือวงรอบการจัดหา 
7.3.3   เวลาในการเบกิและจัดส่งหรือเวลาล่วงหน้าในการจัดหา 

7.4 ความต้องการตามโครงการ หมายถึง ความต้องการสิ่งอุปกรณ์ท่ีนอกเหนือไปจาก
ความต้องการตามปกติ เพื่อสนับสนุนโครงการหรือการปฏิบัติการพิเศษตามแผนและวัตถุประสงค์
ของกองทัพบก เช่น สิ่งอุปกรณ์ประเภท 4 โครงการจัดตั้งหน่วยใหม่ และโครงการระดมสรรพก าลัง  
เป็นต้น 

ข้อ 8  การค านวณความต้องการ 
8.1   ความต้องการขั้นต้น  = อัตราอนุมัติ x จ านวนหน่วยทหารตามอัตรานั้น 
8.2   ความต้องการทดแทน = ความต้องการขั้นต้น x ปัจจัยทดแทน/ อัตราส้ินเปลือง 

x จ านวนเดือน/วัน ท่ีต้องการทดแทน 
8.3   ความต้องการเพ่ือรักษาระดับส่งก าลัง = ความต้องการขั้นต้น xปัจจัยทดแทน/

อัตราสิ้นเปลือง x จ านวนเดือน/วัน ในสายทางเดินส่งก าลัง 
8.3.1   สายทางเดินส่งก าลัง ได้แก่ ระยะเวลาเป็นวันส่งก าลังนับตั้งแต่ริเริ่มจัดหา

สิ่งอุปกรณ์จนถึงหน่วยใช้ได้รับสิ่งอุปกรณ์นั้น 
8.3.2   ระดับคลังสายงาน สายทางเดินส่งก าลังประกอบด้วย   

ระดับปลอดภัย + วงรอบการจัดหา + เวลาล่วงหน้าในการจัดหา 
8.3.3 ระดับคลังกองบัญชาการช่วยรบและคลังส่วนภูมิภาค หรือหน่วยสนับสนุน

โดยตรง สายทางเดินส่งก าลัง ประกอบด้วย   ระดับปลอดภัย + ระดับปฏิบัติการ/วงรอบการเบิก 
+ เวลาในการเบิกและจัดส่ง 

8.4 ความต้องการตามโครงการ การคิดค านวณขึ้นอยู่กับโครงการหรือการปฏิบัติการ
พิเศษ ตามแผนและวัตถุประสงค์ของกองทัพบก 

8.5  ความต้องการรวม = ความต้องการขั้นต้น + ความต้องการเพื่อรักษาระดับส่ง
ก าลัง/ความต้องการทดแทน  + ความต้องการตามโครงการ 

8.6   ความต้องการสุทธิ =   ความต้องการรวม + ค้างจ่าย - คงคลัง -ค้างรับ  
ข้อ 9  การเสนอความต้องการ 

9.1 สิ่งอุปกรณ์ตามอัตรา ตามระดับส่งก าลัง หรือตามโครงการท่ีได้รับอนุมัติแล้ว กรม
ฝ่ายยุทธบริการหรือกรมฝ่ายกิจการพิเศษท่ีรับผิดชอบ เป็นผู้รวบรวมความต้องการสิ่งอุปกรณ์เสนอ
ไปยังกรมสง่ก าลังบ ารุงทหารบก ตามท่ีกองทัพบกก าหนด 

9.2   สิ่งอุปกรณ์นอกเหนือจากที่กล่าวแล้วในข้อ 9.1 
9.2.1 หน่วยใช้เสนอความต้องการไปตามสายการส่งก าลังจนถึงกรมฝ่ายยุทธบริการ 

หรือกรมฝ่ายกิจการพิเศษที่รับผิดชอบ 
9.2.2 กรมฝ่ายยุทธบริการหรือกรมฝ่ายกิจการพิเศษ รวบรวมความต้องการแล้ว

เสนอไปยัง กรมส่งก าลังบ ารุงทหารบก ตามท่ีกองทัพบกก าหนด  
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ตอนที่ 3 
การจัดหา 

ข้อ 10  ทางได้มาซึ่งสิ่งอุปกรณ์   โดยท่ัวไปหน่วยหรือคลังซึ่งมีการสะสมสิ่งอุปกรณ์
และ/หรือ มีไว้เพื่อปฏิบัติการย่อมจะได้รับสิ่งอุปกรณ์จากลักษณะใดลักษณะหนึ่ง ดังต่อไปนี้ 

10.1 การจัดซื้อและการจ้าง หน่วยหรือเจ้าหน้าท่ีซึ่งมีหน้าท่ีในการจัดซื้อและจ้าง 
จะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2521 (และท่ีแก้ไข
เพ่ิมเติม) และระเบียบหรือค าสั่งอื่นใดที่เกี่ยวข้อง 

10.2 การรับความช่วยเหลือจากต่างประเทศ ให้ปฏิบัติตามวิธีการซึ่งได้ตกลงระหว่าง
กองทัพบกกับองค์การหรือตัวแทนของประเทศนั้น ๆ  

10.3 การซ่อมบ ารุง สิ่งอุปกรณ์ท่ีหน่วยใช้ส่งซ่อม หากหน่วยซ่อมบ ารุงสนับสนุน
โดยตรงหรือหน่วยสนับสนุนท่ัวไปพิจารณาเห็นว่าเกินขั้นการซ่อมบ ารุงก็ให้น าส่งซ่อมต่อไปยัง
หน่วยซ่อมบ ารุงระดับคลัง เมื่อหน่วยซ่อมบ ารุงระดับคลังท าการซ่อมเสร็จแล้วให้ส่งส่ิงอุปกรณ์นั้น
เข้าคลัง เพื่อด าเนินการตามระบบการส่งก าลังต่อไปและให้หน่วยซ่อมบ ารุงสนับสนุนโดยตรง หรือ
สนับสนุนท่ัวไป แจ้งให้หน่วยใช้ทราบทันทีท่ีได้ส่งสิ่งอุปกรณ์ไปยังหน่วยซ่อมบ ารุงระดับคลัง ท้ังนี้
เพ่ือให้หน่วยใช้เบิกรับสิ่งอุปกรณ์ทดแทนต่อไป 

10.4 การเก็บซ่อม สิ่งอุปกรณ์ช ารุด ถูกท าลาย เส่ือมสภาพ หรือถูกทอดทิ้ง ไม่ว่าจะ
เป็นของใหม่หรือของใช้แล้วก็ตาม หากหน่วยซ่อมบ ารุงของสายยุทธบริการพิจารณาเห็นว่าไม่
สามารถซ่อมได้คุ้มค่า ให้หน่วยซ่อมนั้นรายงานขออนุมัติถอดแยกชิ้นส่วนซ่อมท่ีสามารถใช้ราชการ
ได้จากเจ้ากรมฝ่ายยุทธบริการ หรือฝ่ายกิจการพิเศษที่รับผิดชอบ เพ่ือด าเนินการบ ารุงรักษาและ
น าเข้าระบบการส่งก าลังต่อไป 

10.5 การบริจาค สิ่งอุปกรณ์ท่ีได้มาโดยมีผู้บริจาคให้แก่ส่วนราชการเป็นสิ่งอุปกรณ์ท่ี
จะต้องด าเนินการตามระบบการส่งก าลัง 

10.6   การยืม  หน่วยท่ีมีความจ าเป็นในการยืมสิ่งอุปกรณ์ให้ปฏิบัติตามท่ีก าหนดไว้ใน
ตอนที่ ๔ การเบิก การยืม การโอน และการส่งคืน  

10.7    การโอน 
10.7.1  การโอนความรับผิดชอบ ในส่ิงอุปกรณ์ระหว่างสายยุทธบริการให้ปฏิบัติ

ตามระเบียบปฏิบัติในการโอนสิ่งอุปกรณ์จากสายยุทธบริการหนึ่งไปให้อีกสายหนึ่ง พ.ศ. 2501 
และค าส่ัง ทบ.ท่ี 290/2508 ลง 30 ส.ค.08 เรื่อง ก าหนดวิธีด าเนินการโอนสิ่งอุปกรณ์ครบชุดของสาย
ยุทธบริการ เพิ่มเติมจากระเบียบปฏิบัติในการโอนสิ่งอุปกรณ์ จากสายยุทธบริการหนึ่งไปให้อีกสายหนึ่ง 
พ.ศ.2503 

10.7.2  การโอนสิทธิครอบครองส่ิงอุปกรณ์ระหว่างหน่วย  ให้ปฏิบัติตามระเบียบนี้
ตอนที่ 4 การเบิก การยืม การโอน และการส่งคืน 

10.8 การเบิก หน่วยในสายการส่งก าลังซึ่งต่ ากว่าระดับคลังสายงานให้ถือการเบิกเป็น
วิธีหลักในการได้มาซึ่งสิ่งอุปกรณ์ ส่วนรายละเอียดให้ปฏิบัติตามระเบียบนี้ตอนท่ี 4 การเบิก การยืม 
การโอน และการส่งคืน 

10.9 การผลิต หากกรมฝ่ายยุทธบริการหรือฝ่ายกิจการพิเศษใด มีการผลิตสิ่งอุปกรณ์
เพ่ือใช้ราชการ ให้เจ้ากรมฝ่ายยุทธบริการหรือฝ่ายกิจการพิเศษนั้น รับผิดชอบในการปฏิบัติให้
เป็นไปตามข้อก าหนดและความมุ่งหมายของทางราชการ 
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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  ในการด าเนินกรรมวิธีเพ่ือให้ได้มาซึ่งสิ่งอุปกรณ์มีงานท่ี
เกี่ยวข้อง ดังนี้ 

11.1   การก าหนดแบบส่ิงอุปกรณ์ 
11.2   การก าหนดคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ 
11.3   การก าหนดมาตรฐานส่ิงอุปกรณ์ 
11.4   การก าหนดราคากลาง 
11.5   การก าหนดแบบสัญญา 
11.6   การท าสัญญา 
11.7   เง่ือนไขเกี่ยวกับการสงวนสิทธิต่าง ๆ 
11.8   การปฏิบัติตามสัญญา 
11.9   การแก้ไขสัญญา 
11.10  การตรวจรับสิ่งอุปกรณ ์
11.11  ข้อปฏิบัติเกี่ยวกับการเงิน 
11.12  ข้อก าหนดอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดหา 

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 ลักษณะสิ่งอุปกรณ์ท่ีจัดหา   เป็นสิ่งอุปกรณ์ส าเร็จรูปท่ีความต้องการมี

ปริมาณมาก มีความถี่ในความต้องการสูง เป็นยุทโธปกรณ์ทางทหาร หรือยุทโธปกรณ์ทางเทคนิค 
12.1.4  งบประมาณท่ีใช้ในการจัดหา    ใช้เงินงบส่งก าลังบ ารุงหรือเงินงบอื่นใดท่ี

กองทัพบกอนุมัติ 
12.1.5  ราคาส่ิงอุปกรณ์ส่วนมากราคาแพง   หรือมีวงเงินในการจัดหามาก 
12.1.6 รายการส่ิงอุปกรณ์ท่ีกรมฝ่ายยุทธบริการ    หรือ   กรมฝ่ายกิจการพิเศษ

รับผิดชอบจัดหา ถือปฏิบัติตามระเบียบกองทัพบก ว่าด้วยความรับผิดชอบในส่ิงอุปกรณ์ 
12.2  ประเภทแยกการ ไดแ้ก่ การจัดหาในลักษณะดังต่อไปนี้ 

12.2.1 หน่วยจัดหา ได้แก่  กองบัญชาการช่วยรบและส่วนภูมิภาคหรือหน่วยใช้ซึ่ง
ได้รับอนุมัติให้จัดหาได้ 

12.2.2 ความมุ่งหมาย จัดหาสนับสนุนหน่วยใช้เพื่อเป็นการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า 
หรือหน่วยใช้จัดหาเพ่ือใช้เอง 
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12.2.3 ลักษณะสิ่งอุปกรณ์ท่ีจัดหา เป็นสิ่งอุปกรณ์เบ็ดเตล็ดที่มีขายในท้องตลาด
โดยท่ัวไป ปริมาณความต้องการไม่มากและความถี่ในความต้องการไม่สูง 

12.2.4 งบประมาณท่ีใช้ในการจัดหา ใช้เงินงบบริหารและเงินงบเครื่องช่วยฝึก 
หรืออาจจะเป็นงบอื่นใดท่ีกองทัพบกอนุมัติเป็นกรณีพิเศษ 

12.2.5   ราคาส่ิงอปุกรณ์ส่วนมากราคาไม่แพงหรือมีวงเงินในการจัดหาไม่มากนัก 
12.2.6  รายละเอียดในการปฏิบัติให้ถือปฏิบัติตามค าสั่งกองทัพบกดังต่อไปนี้ 

12.2.6.1   ค าส่ังกองทัพบก ท่ี 96/2525  ลง 20 ก.พ.24  เร่ือง การจัดหาและ
ซ่อมบ ารุงรายย่อยโดยใช้เงินงบบริหารท่ัวไปของหน่วย 

12.2.6.2   ค าส่ังกองทัพบก ท่ี 476/2524 ลง 23 ก.ย.24  เร่ือง การจัดหาและ
ซ่อมบ ารุงรายย่อยโดยใช้เงินงบเครื่องช่วยฝึก 

12.2.6.3 ค าส่ังหรืออนุมัติของกองทัพบก เร่ืองอื่นใดที่ก าหนดหรืออนุมัติ 
โดยเฉพาะเกี่ยวกับการจัดหาประเภทแยกการของกองบัญชาการช่วยรบส่วนภูมิภาคหรือหน่วยใช้ 

ข้อ 13   ความรับผิดชอบในการจัดหา 
13.1  กรมฝ่ายยุทธบริการหรือกรมฝ่ายกิจการพิเศษ   รับผิดชอบจัดหาสิ่งอุปกรณ์

เป็นส่วนรวมประเภทรวมการตามท่ีก าหนดไว้ในข้อ 12.1 โดยเจ้าหน้าท่ีของกรมฝ่ายยุทธบริการ 
หรือกรมฝ่ายกิจการพิเศษ ดังนี้ 

13.1.1 รวบรวมความต้องการเสนอไปยังกรมส่งก าลังบ ารุงทหารบก    ตามท่ี
ก าหนดไว้ในข้อ 9  

13.1.2 เสนองบประมาณไปยังส านักงานปลัดบัญชีกองทัพบก   ตามระยะเวลาท่ี
กองทัพบกก าหนด เพื่อพิจารณาจัดสรรงบประมาณต่อไป 

13.1.3 ท าแผนจัดหาโดยถือมูลฐานจากงบประมาณ      ท่ีได้รับแต่ละปีเสนอกรมส่ง
ก าลังบ ารุงทหารบก ตามระยะเวลาท่ีก าหนดเพื่อขอรับอนุมัติจากกองทัพบก 

13.1.4  ด าเนินการจัดหา    เพื่อสะสมและแจกจ่ายตามงบประมาณท่ีได้รับ 
13.2 กองบัญชาการช่วยรบและส่วนภูมิภาครับผิดชอบจัดหาสิ่งอุปกรณ์ ประเภท

แยกการตามท่ีก าหนดในข้อ 12.2 โดยเจ้าหน้าท่ีของกองบัญชาการช่วยรบ หรือส่วนภูมิภาค 
13.3 หน่วยใช้ โดยปกติหน่วยใช้ไม่มีหน้าท่ีในการจัดหา   เว้นแต่จะได้รับอนุมัติจาก

กองทัพบกเป็นกรณีพิเศษ 
ข้อ 14 รายละเอียดในการปฏิบัติอื่นใดท่ีมิได้ก าหนดไว้ในระเบียบนี้   ให้ถือปฏิบัติตาม

ระเบียบ และค าส่ังท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดหา ซึ่งก าหนดไว้โดยเฉพาะส าหรับเร่ืองนั้น 
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ตอนที่ 4 
การเบิก การยืม การโอน และการส่งคืน 

ข้อ 15 การเบิก ได้แก่   วิธีด าเนินการเสนอค าขอไปยังหน่วยสนับสนุน     เพ่ือขอรับสิ่ง
อุปกรณ์ตามจ านวนท่ีต้องการ 

ข้อ 16  ประเภทการเบิก แบ่งเป็น 4  ประเภท คือ 
16.1 การเบิกขั้นต้น ได้แก่ การเบิกสิ่งอุปกรณ์ตามความต้องการขั้นต้นที่ระบุไว้ใน 

ข้อ 7.1 
16.2  การเบิกทดแทน  ได้แก่  การเบิกสิ่งอุปกรณ์ตามความต้องการทดแทนท่ีระบุไว้

ในข้อ 7.2 
16.3 การเบิกเพ่ิมเติมเพื่อรักษาระดับส่งก าลัง ได้แก่ การเบิกสิ่งอุปกรณ์ตามความ

ต้องการ เพ่ือรักษาระดับส่งก าลัง ท่ีระบุไว้ในข้อ 7.3 
16.4 การเบิกพิเศษ ได้แก่ การเบิกเร่งด่วน การเบิกนอกอัตราและการเบิกก่อนก าหนด 

16.4.1 การเบิกเร่งด่วน ได้แก่ การเบิกสิ่งอุปกรณ์ท่ีหน่วยใช้มีความจ าเป็นต้องใช้
โดยเร่งด่วน หรือในยามฉุกเฉิน หรือเพื่อการซ่อมบ ารุงสิ่งอุปกรณ์งดใช้การ 

16.4.2  การเบิกนอกอัตรา ได้แก่ การเบิกสิ่งอุปกรณ์ ประเภท 4 
16.4.3  การเบิกก่อนก าหนด   ได้แก่   การเบิกสิ่งอุปกรณ์ท่ีหน่วยมีความ

จ าเป็นต้องใช้ก่อนวงรอบการเบิก ซึ่งหน่วยสนับสนุนได้ก าหนดขึ้น 
ข้อ 17  หน่วยเบิก 

17.1 ผู้บังคับหน่วยเบิกต้องรับผิดชอบในการขอเบิกสิ่งอุปกรณ์ เพื่อให้หน่วยสามารถ
ปฏิบัติภารกจิตามท่ีได้รับมอบหมายอย่างมีประสิทธิภาพ 

17.2 ผู้บังคับหน่วยเบิก จะต้องส่งลายมือชื่อผู้มีสิทธิเบิกและผู้รับสิ่งอุปกรณ์ ตามระเบียบ
กองทัพบก ว่าด้วยการส่งลายมือชื่อผู้มีสิทธิเบิก และผู้รับสิ่งอุปกรณ ์พ.ศ.2510 

ข้อ 18  วิธีด าเนินการเบิก 
18.1   การเบิกขั้นต้น 

18.1.1 หน่วยใช้ เมื่อมีความต้องการขั้นต้นท าใบเบิกเสนอหน่วยสนับสนุนโดยตรง
หรือคลังส่วนภูมิภาคหรือคลังกองบัญชาการช่วยรบหรือคลังสายงานแล้วแต่กรณี       ยกเว้นสิ่ง
อุปกรณ์ประเภท 2 และ 4 สายอากาศยาน ให้เสนอใบเบิกผ่านพัน.ขส.ซบร.บ.ทบ.  ส าหรับสิ่ง
อุปกรณ์ตาม อจย. และ อสอ. ให้ด าเนินการเบิกเมื่อได้รับเอกสารการแจกจ่ายสิ่งอุปกรณ์แล้ว 

18.1.2 หน่วยสนับสนุนโดยตรงหรือคลังส่วนภูมิภาคหรือคลังกองบัญชาการช่วยรบ 
18.1.2.1 เมื่อได้รับใบเบิกจากหน่วยใช้แล้วให้ด าเนินกรรมวิธี เพื่อการแจกจ่าย  

ถ้าไม่สามารถสนับสนุนได้ ให้ด าเนินการเบิกตามสายการส่งก าลังต่อไป 
18.1.2.2 ในกรณีท่ีมีการจัดตั้งหน่วยใหม่ และมิได้มีการสะสมสิ่งอุปกรณ์ไว้ 

เมื่อหน่วยสนับสนุนโดยตรงหรือคลังส่วนภูมิภาคหรือคลังกองบัญชาการช่วยรบ ได้ทราบการจัดตั้ง
หน่วยโดยแน่นอนแล้ว         ให้ท าใบเบิกเสนอตามสายการส่งก าลังเพื่อให้มีการสะสมสิ่งอุปกรณ์
พร้อมจ่ายหน่วยได้ทันที เว้นสิ่งอุปกรณ์ตาม อจย. และ อสอ.ให้ด าเนินการเมื่อได้รับเอกสารการ
แจกจ่ายสิ่งอุปกรณ์แล้ว 
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18.1.2.3 คลังสายงาน เมื่อได้รับใบเบิกจากหน่วยรับการสนับสนุนให้ด าเนิน
กรรมวิธีเพื่อการแจกจ่ายถ้าไม่มีสิ่งอุปกรณ์สนับสนุนให้ด าเนินการเสนอความต้องการเพื่อจัดหาต่อไป 

18.2 การเบิกทดแทนเมื่อมีความต้องการทดแทน ให้ด าเนินการเบิกตามสายการส่งก าลัง 
18.3 การเบิกเพ่ิมเติมเพื่อรักษาระดับส่งก าลัง 

18.3.1  หน่วยใช้ ไม่มีการเบิก 
18.3.2 หน่วยสนับสนุนโดยตรงคลังส่วนภูมิภาค หรือคลังกองบัญชาช่วยรบ เมื่อสิ่ง

อุปกรณ์ท่ีสะสมไว้เพ่ือสนับสนุนหน่วยลดระดับลงถึงจุดเพ่ิมเติมหรือถึงวงรอบการเบิกให้ท าการเบิก
ตามสายการส่งก าลังต่อไป 

18.3.3 คลังสายงาน เมื่อสิ่งอุปกรณ์ท่ีสะสมไว้เพื่อสนับสนุน  ให้แก่หน่วยรับการ
สนับสนุนลดระดับลงถึงจุดเพ่ิมเติมหรือถึงวงรอบการจัดหา     ให้ด าเนินการเสนอความต้องการ
เพ่ือจัดหาต่อไป 

18.4   การเบิกพิเศษ 
18.4.1   การเบิกเร่งด่วน 

18.4.1.1 หน่วยใช้เมื่อมีความต้องการเร่งด่วนให้ผู้บังคับบัญชาหน่วยใช้ท่ีมีสิทธิ
เบิกติดต่อขอรับสิ่งอุปกรณ์จากหน่วยให้การสนับสนุน โดยเครื่องสื่อสารท่ีเหมาะสมเมื่อได้รับสิ่ง
อุปกรณ์แล้วจะต้องท าใบเบิกส่งหน่วยจ่ายภายใน 3 วันโดยอ้างหลักฐานในการเบิกเร่งด่วน 

18.4.1.2 หน่วยสนับสนุนโดยตรงหรือคลังส่วนภูมิภาค หรือคลังกองบัญชาการ
ช่วยรบ ถ้ามีสิ่งอุปกรณ์สนับสนุนให้ผู้มีอ านาจสั่งจ่ายตามท่ีก าหนดไว้ในข้อ 36.6 อนุมัติจ่ายตาม
หลักฐานในการเบิกเร่งด่วน ถ้าไม่มีสิ่งอุปกรณ์สนับสนุนให้ติดต่อขอรับจากหน่วยให้การสนับสนุน
ด้วยเครื่องส่ือสารท่ีเหมาะสม เมื่อได้รับสิ่งอุปกรณ์แล้วจะต้องท าใบเบิกส่งหน่วยจ่ายภายใน 3 วัน 

18.4.1.3 คลังสายงานถ้ามีสิ่งอุปกรณ์สนับสนุนให้มีผู้มีอ านาจในการส่ังจ่าย
ตามท่ีก าหนดไว้ในข้อ 36.6 อนุมัติจ่ายตามหลักฐานในการเบิกเร่งด่วน   ถ้าไม่มีสิ่งอุปกรณ์
สนับสนุน หากพิจารณาเห็นว่าสามารถจัดหาสนับสนุนได้ทันที ก็ให้ด าเนินการต่อไป 

18.4.2 การเบิกนอกอัตรา เมื่อได้รับอนุมัติความต้องการตามท่ีเสนอไปในข้อ 9.2  
แล้วให้ด าเนินการเบิกได้ 

18.4.3 การเบิกก่อนก าหนด   เมื่อมีความจ าเป็นต้องใช้สิ่งอุปกรณ์ก่อนวงรอบการ
เบิก ซึ่งหน่วยสนับสนุนได้ก าหนดขึ้น ให้ด าเนินการเบิกได้ 

18.5  วิธีท าใบเบิก 
18.5.1 ใบเบิกหลายรายการ ได้แก่แบบพิมพ์ทบ.400-006และทบ.400-007 ใช้เบิก

สิ่งอุปกรณ์ในใบเบิกชุดเดียวกันได้หลายรายการ ด าเนินการดังนี้ 
18.5.1.1 ท าใบเบิกโดยแยกประเภทสิ่งอุปกรณ์และสายงานท่ีรับผิดชอบ 1 ชุด มี 

4 ฉบับ (ชมพู ฟ้า เขียว ขาว ตามล าดับ) 
18.5.1.2  ใบเบิก ฉบับท่ี 1,2และ 3 เสนอไปยังหน่วยจ่าย 
18.5.1.3  ใบเบิก ฉบับท่ี 4   เก็บไว้ในแฟ้มรอเรื่อง 
18.5.1.4 ถ้าหน่วยเบิกไปรับของเองจากหน่วยจ่ายให้น าใบเบิกฉบับท่ี 4 ไป

ตรวจสอบกับจ านวนและประเภทสิ่งอุปกรณ์ท่ีได้จ่ายจริง ตามใบเบิกฉบับท่ี 1 และ 2 ลงนามรับสิ่ง
อุปกรณ์ในใบเบิกฉบับท่ี 1, 2 และ 4 แล้วน าใบเบิกฉบับท่ี 2 และ 4 กลับพร้อมกับสิ่งอุปกรณ ์
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18.5.1.5 ถ้าหน่วยเบิกได้รับสิ่งอุปกรณ์จากส านักงานขนส่งปลายทาง  ให้
ตรวจสอบใบเบิกฉบบัท่ี 4 กับจ านวนและประเภทสิ่งอุปกรณ์ท่ีจ่ายจริงตามใบเบิกฉบับท่ี 1 และ 2 ลง
นามรับสิ่งอุปกรณ์ในใบเบิกฉบับท่ี 1, 2 และ 4 แล้วส่งใบเบิกฉบับท่ี 1 คืนหน่วยจ่าย 

18.5.1.6  เก็บใบเบิกฉบับท่ี 2 ในแฟ้มเสร็จเรื่อง แนบใบเบิกฉบับท่ี 4 ไปกับ
รายงานการรับสิ่งอุปกรณ์ให้ผู้บงัคับหน่วยเบิกทราบ เพ่ือรายงานหน่วยตามสายการบังคับบัญชา
เหนือขึ้นไปอีก 1 ชั้น 

18.5.2 ใบเบิกรายการเดียว ได้แก่ แบบพิมพ์ ทบ.400-007-1  ใช้เบิกสิ่งอุปกรณ์ใน
ใบเบิกชุดเดียวกันเพียงรายการเดียว ด าเนินการดังนี้ 

18.5.2.1   ใบเบิก 1 ชุด มี 5 ฉบับ (ชมพู ฟ้า เขียว ขาว ขาว ตามล าดับ) 
18.5.2.2   ใบเบิกฉบับท่ี 1,2,3 และ 4 เสนอไปยังหน่วยจ่าย                           
18.5.2.3   ใบเบิกฉบับท่ี 5  เก็บไว้ในแฟ้มรอเรื่อง 
18.5.2.4  ถ้าหน่วยเบิกไปรับของเองจากหน่วยจ่ายให้น าใบเบิกฉบับท่ี 5 ไป

ตรวจสอบกับจ านวนและประเภทสิ่งอุปกรณ์ท่ีได้จ่ายจริง ตามใบเบิกฉบับท่ี 1.2 และ 4 ลงนามรับ
สิ่งอุปกรณ์ในใบเบิกฉบับท่ี 1,2,4 และ 5 แล้วน าใบเบิกฉบับท่ี 2 และ 5 กลับพร้อมสิ่งอุปกรณ ์

18.5.2.5 ถ้าหน่วยเบิกได้รับสิ่งอุปกรณ์จากส านักงานขนส่งปลายทาง ให้
ตรวจสอบใบเบิกฉบับท่ี 5 กับจ านวนและประเภทสิ่งอุปกรณ์ท่ีจ่ายจรงิตามใบเบิกฉบับท่ี 1 และ 2 ลง
นามรับสิ่งอุปกรณ์ในใบเบิกฉบับท่ี 1,2 และ 5 แล้วส่งใบเบิกฉบับท่ี 1 คืนหน่วยจ่าย 

18.5.2.6 เก็บใบเบิกฉบับท่ี 2 ในแฟ้มเสร็จเรื่อง  แนบใบเบิกฉบับท่ี 5 ไปกับ
รายงานการรับสิ่งอุปกรณ์ให้ผู้บังคับหน่วยเบิกทราบ เพื่อรายงานหน่วยตามสายการบังคับบัญชาเหนือ
ขึ้นไปอีก 1 ชั้น 

18.6  จ านวนเบิก 
18.6.1   การเบิกขั้นต้น 

                           จ านวนเบิก = จ านวนตามอัตรา - คงคลัง - ค้างรับ 
18.6.2   การเบิกทดแทน 

                           จ านวนเบิก = จ านวนสิ่งอุปกรณ์ท่ีช ารุด สูญหาย ฯลฯ  ซึ่งได้ด าเนินการ
ตามระเบียบกองทัพบกว่าด้วยการจ าหน่ายสิ่งอุปกรณ์ พ.ศ.2524 แล้ว 

18.6.3   การเบิกเพิ่มเติมเพื่อรักษาระดับส่งก าลัง 
จ านวนเบิก = เกณฑ์เบิก(OR) - คงคลัง(OH) - ค้างรับ(DI) + ค้างจ่าย(DO) 

18.6.4  การเบิกพิเศษ 
                           จ านวนเบิก = จ านวนสิ่งอุปกรณ์ตามความจ าเป็นท่ีจะต้องปฏิบัติภารกิจ    
                                            หรือ จ านวนท่ีได้รับอนุมัติ                    

18.7    ข้อก าหนดในการใช้แบบพิมพ์ 
18.7.1  ให้ใช้แบบพิมพ์ ทบ.400-007 -1  ในการเบิกสิ่งอุปกรณ์ทุกประเภทและ

ทุกกรณี เว้นสิ่งอุปกรณ์ท่ีก าหนดในข้อ 18.7.2 
18.7.2 ให้ใช้แบบพิมพ์ ทบ.400-006 ในกรณีท่ีหน่วยเบิกต้องไปรับของเอง หรือ

แบบพิมพ์ ทบ.400-007 ในกรณีท่ีหน่วยเบิกต้องการให้หน่วยจ่ายส่งสิ่งอุปกรณ์ผ่านส านักงาน
ขนส่งในการเบิกสิ่งอุปกรณ์ดังต่อไปนี้ 
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18.7.2.1      เคร่ืองแต่งกาย 
18.7.2.2      เครื่องนอน 
18.7.2.3      เคร่ืองสนาม 
18.7.2.4      เคร่ืองเขียน 
18.7.2.5      แบตเตอร่ีแห้ง 
18.7.2.6      สิ่งอุปกรณ์สิ้นเปลืองสายทหารช่าง 
18.7.2.7      สิ่งอุปกรณ์สิ้นเปลืองสายแพทย์ 
18.7.2.8      สิ่งอุปกรณ์สิ้นเปลืองสายการสัตว์ 
18.7.2.9   สิ่งอุปกรณ์ประเภท 4 จ าพวกสารเคมีชนิดต่าง ๆ ก๊าซ น้ ากรด และ

น้ ากล่ันสายวิทยาศาสตร์ 
18.7.2.10  สิ่งอุปกรณ์ประเภท 4 จ าพวกวัสดุก่อสร้างและอุปกรณ์ท่ีเกี่ยวกับ

สาธารณูปโภคสายยุทธโยธา 
18.7.2.11    วัสดุท าความสะอาดและปรนนิบัติบ ารุงสายสรรพาวุธ และเป้า 
18.7.2.12    แบบพิมพ ์

ข้อ 19 การติดตามใบเบิก ได้แก่ การสอบถามเพ่ือขอทราบผลการปฏิบัติต่อใบเบิกที่ได้
เสนอไปยังหน่วยสนับสนุน 

19.1 หน่วยเบิก เมื่อเสนอใบเบิกไปยังหน่วยสนับสนุนเกิน 45 วัน แล้วยังไม่ได้รับสิ่ง
อุปกรณ์ ให้ติดตามใบเบิกโดยใช้แบบพิมพ์ ทบ.400-071 

19.2  หน่วยสนับสนุน เมื่อได้รับใบติดตามใบเบิกแล้ว   ให้ท าการตรวจสอบใบเบิก 
และบันทึกผลการปฏิบัติในใบติดตามใบเบิก แล้วส่งคืนหน่วยเบิกโดยเร็ว 

ข้อ 20  การยกเลิกการเบิก ได้แก่ การแจ้งระงับการจ่ายสิ่งอุปกรณ์ตามใบเบิกที่หน่วย
เบิกเสนอมา อาจจะเป็นท้ังหมดหรือบางส่วนของการเบิกก็ได้ 

20.1 เหตุผลในการยกเลิก การยกเลิกอาจริเริ่มจากหน่วยเบิกหรือหน่วยจ่ายก็ได้ เมื่อมี
เหตุผลตามรหัสการยกเลิกอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้ 
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รหัส ความหมาย 
01 รายการนี้ยกเลิกแล้ว ไม่สะสมอีกต่อไป 
02 ขาดแคลนไม่สามารถจ่ายให้ได้ในระยะรอบนี้ 
03 ไม่สะสมเพราะความต้องการห่างมากให้แจ้งเหตุผลท่ีต้องการโดย ละเอียดใหม่ 
04 ให้เบิกจากหน่วยสนับสนุนโดยตรง 
05 ให้เบิกจากคลังส่วนภูมิภาค หรือคลังกองบัญชาการช่วยรบ 
06 ให้เบิกจากคลังสายงาน 
07 ให้เบิกไปยังสายงานท่ีรับผิดชอบ 
08    ไม่จ่ายท้ังชุด ให้เบิกเฉพาะชิ้นส่วนซ่อมตามคู่มือส่งก าลัง 
09   ไม่จ่ายเฉพาะชิ้นส่วนซ่อม ให้เบิกท้ังชุดตามคู่มือส่งก าลัง 
10   ปฏิบัติตามระเบียบไม่ถูกต้อง  ให้แก้ไขใหม่ตามท่ีแจ้งให้ทราบ 
11   จ านวนท่ีเบิกไม่คุ้มค่าขนส่ง ให้จัดหาในท้องถิ่น 
12    งดเบิกเพราะหมดความต้องการ 
13    จ านวนท่ีเบิกเกินกว่าอัตราท่ีอนุมัติ 
14     มีสิ่งอุปกรณ์ชนิดนี้เกินระดับสะสมท่ีหน่วยเบิก 
15     เป็นสิ่งอุปกรณ์ประเภท 4 ให้ขออนุมัติหลักการก่อน 
16     เบิกซ้ า 
17    ตรวจสอบหมายเลขสิ่งอุปกรณ์ไม่พบ ขอให้เบิกใหม่  โดยอ้างชื่อสิ่งอุปกรณ์ส าคัญ สิ่ง

อุปกรณ์หลัก สิ่งอุปกรณ์รอง แบบ  ชื่อคู่มือและหน้า 
 
20.2  วิธีด าเนินการยกเลิก มี 2  วิธี คือ 

20.2.1 บันทึกยกเลิกในใบเบิก ใช้เมื่อต้องการยกเลิกการเบิกสิ่งอุปกรณ์ทุกรายการ
ในใบเบิก ให้ด าเนินการดังนี้ 

20.2.1.1 บันทึก"ยกเลิกรหัส....วัน เดือน ป"ีด้วยอักษรสีแดง ด้านบนของใบเบิก 
แล้วลงชื่อผู้ตรวจสอบก ากับไว้ 

20.2.1.2  ในกรณีท่ีหน่วยจ่ายขอยกเลิก ให้เก็บใบเบิกฉบับท่ี 1ไว้ ส่งใบเบิก
ฉบับท่ี 2 คืนหน่วยเบิก ส่วนท่ีเหลือให้ท าลาย 

20.2.1.3   ในกรณีท่ีหน่วยเบิกขอยกเลิก ให้ส่งใบเบิกฉบับท่ีเก็บรอเรื่องไว้ไปยัง
หน่วยจ่าย 

20.2.2ยกเลิกด้วยใบแจ้งการยกเลิกใช้เมื่อต้องการยกเลิกการบิกให้ด าเนินการดังนี้                    
20.2.2.1 ท าใบแจ้งการยกเลิกด้วยแบบพิมพ์ทบ.400-008 จ านวน 2  ฉบับ 
20.2.2.2  ส่งใบแจ้งการยกเลิกไปยังหน่วยเบิก   หรือ  หน่วยจ่ายแล้วแต่กรณี 

จ านวน 1  ฉบับ และเก็บไว้ 1 ฉบับ 
ข้อ 21 การยืมสิ่งอุปกรณ์ ได้แก่ วิธีด าเนินการขอรับการสนับสนุนสิ่งอุปกรณ์เป็นการ

ชั่วคราว (เว้นชิ้นส่วนซ่อม) ส าหรับเพ่ิมพูนการปฏิบัติภารกิจ  หรือส าหรับการทรงชีพของหน่วยใช้  
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ซึ่งหน่วยไม่ได้รับอนุมัติให้มีสิ่งอุปกรณ์ดังกล่าวไว้ในครอบครองหรืออนุมัติให้มีไว้แล้วแต่ไม่

เพียงพอ 
ข้อ 22   วิธีปฏิบัติในการยืมสิ่งอุปกรณ์ 

22.1  หน่วยใช้ 
22.1.1 ท ารายงานขอยืมสิ่งอุปกรณ์เป็นลายลักษณ์อักษรเสนอตามสายการส่งก าลัง 

ในรายงานให้แจ้งเหตุผลและรายละเอียดในการใช้ส่ิงอุปกรณ์ให้ชัดเจนพอท่ีจะเป็นข้อมูลในการ
พิจารณาตกลงใจของผู้มีอ านาจอนุมัติสั่งให้ยืมได้ ท้ังนี้ให้ก าหนดวันส่งคืนในรายงานนั้นด้วย                   

22.1.2  ท าใบเบิกตามข้อ 18.5  แนบไปพร้อมกันรายงาน 
22.1.3 เมื่อครบก าหนดเวลาท่ีได้รับอนุมัติให้ยืมตามท่ีบ่งไว้ในใบเบิก ต้องน า 

ส่งคืน ภายใน 7 วัน 
22.1.4 ถ้าสิ่งอุปกรณ์ท่ียืมไปเกิดการช ารุด สูญหาย ให้ปฏิบัติตามระเบียบ

กองทัพบก ว่าด้วยการจ าหน่ายสิ่งอุปกรณ์ พ.ศ.2524 
22.1.5 เมื่อมีการโยกย้ายหรือสับเปลี่ยนต าแหน่งผู้เบิกยืมให้แจ้งยกเลิกใบเบิกเดิม   

พร้อมกับท าใบเบิกเสนอไปใหม ่
22.2   หน่วยสนับสนุนทางการส่งก าลัง 

22.2.1 หากสิ่งอุปกรณ์ใดไม่มีให้ยืมให้ยกเลิกรายการนั้นและแจ้งให้หน่วยยมืทราบ 
22.2.2 ถ้ามีสิ่งอุปกรณ์สนับสนุนได้ ให้บันทึกเหตุผลในรายงานและแนบใบเบิก

เสนอจนถึงผู้มีอ านาจอนุมัติสั่งให้ยืม               
22.2.3   ผู้มีอ านาจอนุมัติสั่งให้ยืม 

22.2.3.1   สิ่งอุปกรณ์ส าคัญ 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
ระเบียบหรือค าสั่งท่ีกองทัพบกก าหนด 

ข้อ 25 การโอนสิทธิครอบครองสิ่งอุปกรณ์ระหว่างหน่วย ได้แก่ การเปลี่ยน
กรรมสิทธิ์ในการครอบครองส่ิงอุปกรณ์จากหน่วยหนึ่งไปยังอีกหน่วยหนึ่งเพื่อความมุ่งหมาย 
ดังต่อไปนี้ 

25.1   ให้หน่วยมีสิ่งอุปกรณ์ครบตามอัตราหรือระดับสะสม 
25.2   ใช้ส่ิงอุปกรณ์ท่ีมีอยู่ให้เกิดประโยชน์มากที่สุด 
25.3   ประหยัดเวลาและค่าขนส่ง 
25.4   ให้การส่งก าลังเป็นไปอย่างต่อเนื่อง 

ข้อ 26 การด าเนินการโอนความรับผิดชอบในสิ่งอุปกรณ์ระหว่างสายยุทธบริการ 
ให้ปฏิบัติตามระเบียบและค าสั่งกองทัพบก ดังต่อไปนี้ 



 18 

 
26.1 ระเบียบปฏิบัติในการโอนสิ่งอุปกรณ์จากสายยุทธบริการหนึ่งไปให้อีกสายหนึ่ง  

พ.ศ.2501 
26.2 ค าส่ังกองทัพบก ท่ี 290/2508  ลง 30 ส.ค.08 เร่ือง ก าหนดวิธีด าเนินการโอนสิ่ง

อุปกรณ์ครบชุดของสายยุทธบริการ เพ่ิมเติมจากระเบียบปฏิบัติในการโอนสิ่งอุปกรณ์จากยุทธ
บริการหนึ่งไปให้อีกสายหนึ่ง พ.ศ.2501 

ข้อ 27 การด าเนินการโอนสิทธิครอบครองสิ่งอุปกรณ์ระหว่างหน่วย เมื่อได้รับ
อนุมัติให้โอนจากผู้มีอ านาจในการส่ิงโอนตามข้อ 28  ให้ปฏิบัติดังนี้ 

27.1   หน่วยโอน 
27.1.1  ท าการปรนนิบัติบ ารุงสิ่งอุปกรณ์ก่อนโอน 
27.1.2  ตรวจสอบให้มีสิ่งอุปกรณ์ครบชุด และสามารถใช้การได้ 
27.1.3  ผูกป้ายประจ าสิ่งอุปกรณ์ โดยใช้แบบพิมพ์ ทบ.400-010 
27.1.4  ท าใบโอนสิ่งอุปกรณ์โดยใช้แบบพิมพ์ ทบ.400-074  จ านวน  1  ชุด  

(5ฉบับ) 
27.1.5  ส่งสิ่งอปุกรณ์พร้อมใบโอนไปยังหน่วยรับโอน จ านวน 4 ฉบับ  เก็บไว้ใน

แฟ้มรอเร่ือง จ านวน 1 ฉบับ 
27.1.6 เก็บใบโอนที่ได้รับคืนจากหน่วยรับโอนและส าเนา ใบโอนรายงานหน่วย

สนับสนุนหน่วยโอน จ านวน1ฉบับ 
27.1.7 ตัดยอดสิ่งอุปกรณ์ออกจากบัญชีคุม 

27.2  หน่วยรับโอน 
27.2.1  ลงทะเบียนใบโอน 
27.2.2  ตรวจรับสิ่งอุปกรณ์ตามใบโอน 
27.2.3 ลงนามรับสิ่งอุปกรณ์ในใบโอน ท้ัง 4 ฉบับ เก็บไว้ 1 ฉบับ  ส่งคืนหน่วยโอน 

1 ฉบับ ส่งให้หน่วยสนับสนุนของหน่วยรับโอน 1 ฉบับและส่งให้กรมฝ่ายยุทธบริการท่ีรับผิดชอบ  
1 ฉบับ 

ข้อ 28  ผู้มีอ านาจสั่งให้โอน 
28.1   สิ่งอุปกรณ์เกนิอัตราหรือเกินระดับสะสม   สิ่งอุปกรณ์รอง และชิ้นส่วนซ่อมเว้น

อาวุธ ได้แก่ เจ้ากรมฝ่ายยุทธบริการ 
28.2   กรณีอื่น ๆ นอกเหนือจากที่กล่าว ได้แก่ ผู้บัญชาการทหารบก 

ข้อ 29  การส่งคืน ได้แก่ การส่งสิ่งอุปกรณ์กลับคืนหน่วยจ่ายหรือหน่วยสนับสนุน
ทางการส่งก าลังมิได้หมายถึง การส่งซ่อมหรือส่งส่ิงอุปกรณ์ท่ีซ่อมเสร็จแล้วกลับคืนหน่วยส่งซ่อม      

ข้อ 30 มูลเหตุการส่งคืน 
30.1     เกินอัตราหรือระดับสะสมท่ีได้รับอนุมัติ 
30.2     ล้าสมัย เปลี่ยนแบบหรือเลิกใช้ 
30.3     เมื่อครบก าหนดเวลาท่ีได้รับอนุมัติให้ยืม 
30.4     เมื่อได้รับอนุมัติให้จ าหน่าย 
30.5     กรณีอื่น ๆ  
 



 19 

 
ข้อ 31  ประเภทสิ่งอุปกรณ์ที่ส่งคืน 

31.1 สิ่งอุปกรณ์ใช้การได้ ได้แก่สิ่งอุปกรณ์ท่ีมีคุณภาพใช้งานได้ตามความมุ่งหมายเดิม             
31.2  สิ่งอุปกรณ์ใช้การไม่ได้    ได้แก่  สิ่งอุปกรณ์ท่ีสึกหรอ  ช ารุดไม่สามารถน าไปใช้

ได้ตามความมุ่งหมายเดิม จ าเป็นต้องซ่อม ปรับสภาพก่อนน าเข้าเก็บรักษาเพื่อแจกจ่าย หรือใน
กรณีท่ีหน่วยซ่อมบ ารุงพิจารณาแล้วเห็นว่าซ่อมไม่คุ้มค่า ซึ่งจะต้องด าเนินการขอจ าหน่ายต่อไป หรือ
ซากสิ่งอุปกรณ์ ตามระเบียบกองทัพบกว่าด้วยการจ าหน่ายสิ่งอุปกรณ์ หรือสัตว์พาหนะที่ปลด
จ าหน่ายออกจากทะเบียน   ตามระเบียบกองทัพบกว่าด้วยกิจการสัตว์พาหนะ 

ข้อ 32  การด าเนินการส่งคืน 
32.1  สิ่งอุปกรณ์ใช้การได้ 

32.1.1   หน่วยส่งคืน เมื่อมีมูลเหตุที่จะต้องส่งคืน ตามข้อ 30 ให้ปฏิบัติดังนี้ 
32.1.1.1 ท าการปรนนิบัติบ ารุงสิ่งอุปกรณ์ก่อนน าส่งคืน 
32.1.1.2  ตรวจสอบให้มีสิ่งอุปกรณ์ครบชุด 
32.1.1.3  ผูกป้ายประจ าสิ่งอุปกรณ์ โดยใช้แบบพิมพ์ทบ.400-010 
32.1.1.4  ท าใบส่งคืน โดยใช้แบบพิมพ์ ทบ.400-013 หรือ ทบ.400-014หรือ 

ทบ.400-007-1  แล้วแต่กรณี จ านวน 1ชุด ทางเดินของใบส่งคืนตามเอกสารท่ีแนบท้ายระเบียบ 
32.1.1.5  ส่งสิ่งอุปกรณ์พร้อมใบส่งคืนไปยังหน่วยรับคืนภายใน 7 วัน เว้นแต่

จะได้รับค าสั่งเป็นอย่างอื่น 
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

จ านวน 1 ฉบับ 
32.1.2.4  บันทึกการรับสิ่งอุปกรณ์ในบัตรบัญชีส่งคืน 

32.2  สิ่งอุปกรณ์ใช้การไม่ได้ 
32.2.1 สิ่งอุปกรณ์ช ารุดไม่สามารถน าไปใช้ได้ตามความมุ่งหมายเดิม จ าเป็นต้อง

ซ่อม ปรับสภาพ ก่อนน าเข้าเก็บรักษาเพื่อแจกจ่าย เมื่อได้รับค าส่ังให้ส่งคืนให้ปฏิบัติดังนี้ 
32.2.1.1   หน่วยส่งคืน   ให้ปฏิบัติเช่นเดียวกับข้อ 32.1.1 
32.1.1.2   หน่วยรับคืน   ให้ปฏิบัติเช่นเดียวกับข้อ 32.1.2 

32.2.2 สิ่งอุปกรณ์ช ารุด ในกรณีท่ีหน่วยซ่อมบ ารุงพิจารณาแล้วเห็นว่าซ่อมไม่
คุ้มค่าและได้ด าเนินการจ าหน่ายตามระเบียบแล้ว ให้ปฏิบัติดังนี้ 

32.2.2.1 หน่วยส่งคืนท าใบส่งคืนโดยใช้แบบพิมพ์ทบ.400-013 หรือ ทบ.400-
014 หรือ ทบ.400-007-1แล้วแต่กรณี จ านวน 1ชุดส่วนสิ่งอุปกรณ์นั้นไม่ต้องน าส่งคืน เพราะอยู่
กับหน่วยซ่อมซึ่งเป็นหน่วยเดียวกันกับหน่วยรับคืนอยู่แล้ว 

32.2.2.2  หน่วยรับคืน   ให้ปฏิบัติเช่นเดียวกับข้อ 32.1.2 
32.2.3 ซากสิ่งอุปกรณ ์ ตามระเบียบกองทัพบก ว่าด้วยการจ าหน่ายสิ่งอุปกรณ์

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   ผู้มีอ านาจสั่งให้ส่งคืนสิ่งอุปกรณ์ 
33.1  สิ่งอุปกรณ์เกินระดับสะสม ได้แก่ ผู้บังคับหน่วยเก็บรักษา 
33.2  สิ่งอุปกรณ์ท่ีครบก าหนดยืมแล้วยังไม่ส่งคืนได้แก่ผู้มีอ านาจอนุมัติสั่งให้ยืม 
33.3 สิ่งอุปกรณ์หรือซากส่ิงอุปกรณ์ท่ีได้รับอนุมัติให้จ าหน่าย ได้แก่ ผู้มีอ านาจอนุมัติ

ให้ตัดยอดสิ่งอุปกรณ์ให้ออกจากบัญชีคุม 
33.4  สิ่งอุปกรณ์เกินอัตรา ล้าสมัย เปลี่ยนแบบหรือเลิกใช้ ได้แก่เจ้ากรมฝ่ายยุทธ

บริการ หรือเจ้ากรมฝ่ายกิจการพิเศษ 
33.5  เหตุอื่น ๆ นอกเหนือจากที่กล่าวแล้ว ได้แก่ ผู้บัญชาการทหารบก 

 
ตอนที่ 5 

การแจกจ่าย   
ข้อ 34 การรับสิ่งอุปกรณ์ ได้แก่ การด าเนินกรรมวิธีเพื่อเข้าครอบครองสิ่งอุปกรณ์ท่ีได้มา 

34.1   การเตรียมการรับสิ่งอุปกรณ์ 
34.1.1   การตรวจสอบเอกสารการรับสิ่งอุปกรณ ์
34.1.2   เตรียมสถานท่ีและสิ่งอ านวยความสะดวกในการรับสิ่งอุปกรณ์ 

34.2   การรับสิ่งอุปกรณ์จากการเบิก 
34.2.1   หน่วยเบิกไปรับสิ่งอุปกรณ์เอง 

34.2.1.1  ผู้รับสิ่งอุปกรณ์ด าเนินการตามข้อ18.5.1.4หรือ18.5.2.4 แล้วแต่กรณ ี
34.2.1.2 ส าหรับสิ่งอุปกรณ์ท่ีไม่ประสงค์จะเปิดหีบห่อ ให้ผู้รับรับสิงอุปกรณ์

ตามจ านวนท่ีระบุไว้  และให้ผู้จ่ายบนัทึกในใบเบิกไว้ด้วยว่า  “ไม่เปิดหีบห่อ” 
34.2.1.3 การน าส่ิงอุปกรณ์ออกจาหน่วยจ่าย   ให้ผู้รับปฏิบัติตามระเบียบ 

และค าแนะน าของหน่วยจ่าย 
34.2.1.4 เมื่อผู้รับน าสิ่งอุปกรณ์ไปถึงหน่วยเบิก   ให้ผู้บังคับหน่วยเบิกตั้ง

กรรมการตรวจรับสิ่งอุปกรณ์จ านวน 3 นาย ประกอบด้วยนายทหารสัญญาบัตรอย่างน้อย 2 นาย 
โดยเฉพาะควรจะตั้งเจ้าหน้าท่ีในสายงานท่ีรับผิดชอบต่อสิ่งอุปกรณ์นั้นๆเข้าร่วมด้วย 

34.2.1.5 ให้กรรมการรายงานผลการตรวจรับให้ผู้บังคับหน่วยเบิกทราบ ถ้า
ปรากฏว่าสิ่งอุปกรณ์คลาดเคลื่อนไปจากใบเบิก    หรือมีการช ารุดเสียหายให้คณะกรรมการ
สอบสวนหาสาเหตุแล้วแนบส าเนาการสอบสวนไปพร้อมกับรายงานด้วย 

34.2.1.6 ถ้ามีสิ่งอุปกรณ์ช ารุดหรือสูญหาย  ให้ปฏิบัติตามระเบียบกองทัพบก
ว่าด้วยการจ าหน่ายสิ่งอุปกรณ์ พ.ศ.2524 ลง 30 ก.ย.24 

34.2.1.7 ให้คณะกรรมการตรวจรับ มอบสิ่งอุปกรณ์ให้แก่เจ้าหน้าท่ีคลังหรือ
เจ้าหน้าท่ีเก็บรักษา 

34.2.1.8  เจ้าหน้าท่ีบัญชีคุมบันทึกการรับสิ่งอุปกรณ์ในบัตรบัญชีคุม 
34.2.2  หน่วยเบิกรับส่ิงอุปกรณ์จากส านักงานขนส่งปลายทาง 
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34.2.2.1 เมื่อหน่วยเบิกได้รับสิ่งอุปกรณ์จากส านักงานขนส่งปลายทางให้ปฏิบัติ 
ตามระเบียบกองทัพบกว่าด้วยการส่งและรับสิ่งอุปกรณ์ พ.ศ. 2500 และค าสั่งกองทัพบก 
(ค าชี้แจง ) ท่ี 57/13166 ลง 11 ต.ค.2504 เร่ือง ชี้แจงการปฏิบัติการส่งและรับสิ่งอุปกรณ์ของ ทบ. 
(ครั้งท่ี 3) 

34.2.2.2  เจ้าหน้าท่ีบัญชีคุมบันทึกการรับสิ่งอุปกรณ์ในบัตรบัญชีค ุมหลังจาก
คณะกรรมการตรวจรับได้ครวจรับเรียบร้อยแล้ว 

34.3  การรับสิ่งอุปกรณ์จากกรณีอื่น  ให้ถือปฎิบัติดังนี้ 
34.3.1  ตรวจรับสิ่งอุปกรณ ์
34.3.2  ขึ้นบัญชีคุมสิ่งอุปกรณ์ 
34.3.3  รายละเอียดการด าเนินการให้ปฏิบัติตามระเบียบ  หรือค าสั่งต่างๆท่ี

เกี่ยวข้องกับท่ีมาของสิ่งอุปกรณ์นั้นๆ 
ข้อ 35 การเก็บรักษาได้แก่ การเตรียมพื้นท่ี การน าส่ิงอุปกรณ์เข้า-ออก การเก็บหรือการ

วางการระวังรักษาสิ่งอุปกรณ์ในท่ีเก็บ  รวมท้ังการปรนนิบัติบ ารุง  และการซ่อมบ ารุงขณะเก็บ
และก่อนจ่ายด้วย 

35.1  ความรับผิดชอบในการเก็บรักษา 
35.1.1  เจ้ากรมฝ่ายยุทธบริการ และ/หรือ เจ้ากรมฝ่ายกิจการพิเศษ ผู้บัญชาการ

กองบัญชาการช่วยรบ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบก ผู้บังคับการจังหวัดทหารบกผู้บังคับหน่วย
สนับสนุนโดยตรง ผู้บังคับหน่วยใช้ จะต้องวางระเบียบและจัดงานเก็บรักษาส่ิงอุปกรณ์ในท่ีเก็บให้
ปลอดภัย และอยู่ในสภาพท่ีใช้การได้ 

35.1.2  เจ้าหน้าท่ีเก็บรักษา จะต้องเก็บรักษาส่ิงอุปกรณ์ให้เป็นไปตามระเบียบท่ี
ผู้บังคับบัญชา ในข้อ 35.1.1 ก าหนด 

35.2  ปัจจัยในการเก็บรักษา เพ่ือให้การเก็บรักษาได้ผลดี ผู้บังคับหน่วยเก็บรักษา
จะต้องค านึงถึงปัจจัยดังต่อไปนี้ 

35.2.1  พื้นท่ีเก็บรักษา 
35.2.2  ก าลังคน 
35.2.3  เคร่ืองมือยกขน 

35.3  การเตรียมที่เก็บรักษา 
35.3.1  ท่ีเก็บ เตรียมท าท่ีเก็บในพื้นท่ีคลังปิดหรือคลังกลางแจ้งแบ่งเป็นคลังหรือ

พื้นท่ี แถว ตอน และช่อง   โดยใช้ตัวอักษรผสมกับตัวเลข ตัวอย่างเช่น1-ก-2-4 หมายความว่า 
คลังหรือพื้นท่ี 1 แถว ก ตอนท่ี 2 และช่องท่ี 4 

35.3.2  ให้เขียนผังแสดงที่เก็บตามท่ีจัดระบบไว้ใน ข้อ 35.3.1    เพ่ือสะดวกใน
การวางแผนน าสิ่งอุปกรณ์เข้าเก็บ 

35.4   การน าสิ่งอุปกรณ์เข้าที่เก็บ เจ้าหน้าท่ีเก็บรักษาด าเนินการดังนี้ 
35.4.1  บันทึกบัตรแสดงท่ีเก็บโดยใช้แบบพิมพ์ ทบ.400-009     ส าหรับหน่วย

สนับสนุน และแบบพิมพ์ ทบ.400-068 ส าหรับหน่วยใช้ 
35.4.2  ท าการบ ารุงรักษาส่ิงอุปกรณ์ก่อนน าเข้าเก็บ 
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35.4.3  ผูกป้ายประจ าสิ่งอุปกรณ์ โดยใช้แบบพิมพ์ ทบ.400-010โดยอนุโลม 
35.4.4   น าส่ิงอุปกรณ์เข้าเก็บในท่ีท่ีก าหนดให ้

35.5  การเก็บหรือการวางสิ่งอุปกรณ์ 
35.5.1  ก าหนดทางเดินในพ้ืนท่ีเก็บรักษา    เพ่ือความสะดวกในการใช้แรงงาน

หรือเครื่องทุ่นแรง ดังต่อไปนี้ 
35.5.1.1 ทางเดินหลักอาจมีทางเดียวตรงกึ่งกลาง  ตามความยาวของพื้นท่ีเก็บ

รักษาหรือมีท้ังสองข้างของพื้นท่ีเก็บรักษาก็ได้ควรให้มีความกว้างพอท่ีรถยก 2 คันสวนทางกันได้  
          35.5.1.2  ทางเดินขวาง ตั้งฉากกับทางเดินหลักควรก าหนดให้ตรงกับประตู 

                     35.5.1.3 ทางเดินระหว่างท่ีเก็บของควรให้รถเข็นหรือรถยกเข้าไปปฏิบัติงานได้ 
                     35.5.1.4  ทางเดินฉุกเฉินจัดส ารองไว้ส าหรับใช้ในกรณีฉุกเฉิน 

35.5.2  เก็บสิ่งอุปกรณ์ให้เต็มที่ว่างท้ังทางดิ่งและทางระดับ 
35.5.3  เก็บสิ่งอุปกรณ์ให้พ้นจากอันตราย 
35.5.4  เก็บสิ่งอุปกรณ์ในท่ีเก็บรักษาให้ตรงกับลักษณะและคุณสมบัติของสิ่งอุปกรณ ์

35.6 การระวังรักษา เจ้าหน้าท่ีเก็บรักษาจะต้องระวังรักษาสิ่งอุปกรณ์ให้ปลอดภัย 
และอยู่ในสภาพใช้การได้ ดังต่อไปนี้ 
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35.6.1  ภัยธรรมชาติ 
35.6.1.1 เก็บสิ่งอุปกรณ์ในคลังเก็บรักษา   ซึ่งสามารถระบายอากาศหรือ

ป้องกันความชื้นได้ 
35.6.1.2  ตรวจ ป้องกัน และท าลายจ าพวกสัตว์และแมลงต่าง ๆ 
35.6.1.3 ในกรณีพ้ืนท่ีคลังปิดไม่เพียงพอให้แยกเก็บสิ่งอุปกรณ์ท่ีมีความคงทนต่อ

สภาพดินฟ้าอากาศไว้ในคลังเปิด 
35.6.1.4 ใช้ไม้รองหรือทาสีหรือทาน้ ามัน  ส าหรับสิ่งอุปกรณ์ท่ีเก็บในคลังเปิด 

35.6.2   อัคคีภัย 
35.6.2.1  ก าหนดเขตและกวดขันไม่ให้น าเชื้อเพลิงเข้าบริเวณท่ีเก็บรักษา 
35.6.2.2  รักษาความสะอาดและขจัดเชื้อเพลิงบริเวณท่ีเก็บรักษา 
35.6.2.3  ดูแลรักษาเคร่ืองมือดับเพลิง ให้อยู่ในสภาพพร้อมท่ีใช้การได้ 
35.6.2.4  จัดเจ้าหน้าท่ีดับเพลิงและหมั่นฝึกซ้อมอยู่เสมอ 
35.6.2.5  ก าหนดข้อปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้เครื่องมือและแรงงาน       เพ่ือลด

ความเสียหายเมื่อเกิดอัคคีภัย 
35.6.2.6  จัดท าป้ายเตือนภัย เช่น ป้าย "ห้ามสูบบุหรี"่หรอื "ไวไฟ"  เป็นต้น 
35.6.2.7  หมั่นตรวจตราสภาพการอื่น ๆ   อันอาจก่อให้เกิดอัคคีภัย   เช่น 

สายไฟฟ้า เป็นต้น 
ส่วนรายละเอียดในการปฏิบัติอื่น ๆ ให้ถือปฏิบัติตามระเบียบกองทัพบก ว่าด้วยการ

ป้องกันอัคคีภัย และการปฏิบัติเมื่อเกิดอัคคีภัย พ.ศ.2503 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
35.6.3  การทุจริต 

35.6.3.1 สิ่งอุปกรณ์ท่ีมีค่าสูงขนย้ายและขายง่ายต้องเก็บไว้ในท่ีปลอดภัยและ
มอบความรับผิดชอบให้เฉพาะบุคคล 

35.6.3.2  คลังทุกคลังจะต้องปิดประตูใส่กุญแจและตีตราให้เรียบร้อยเมื่อเลิกงาน  
35.6.3.3  ระมัดระวังมิให้บุคคลลักลอบน าสิ่งอุปกรณ์ออกจากคลัง 

35.6.4  วินาศกรรม 
35.6.4.1   จัดเจ้าหน้าท่ีรักษาการณ์หรือเวรยาม  พร้อมอาวุธเพื่อตรวจรอบ ๆ

บริเวณท่ีเก็บรักษาตามความจ าเป็น    ถ้าหากบริเวณกว้างขวางอาจจัดให้มียานพาหนะและ
เคร่ืองมือสื่อสารด้วยก็ได้ 

35.6.4.2  กวดขันบุคคลและยานพาหนะท่ีจะผ่านเข้า - ออก 
35.6.4.3 จัดให้มีเครื่องกีดขวางหรือเครื่องเตือนภัยในบริเวณท่ีเก็บรักษาตามท่ี

เห็นสมควรรายละเอียดในการปฏิบัติอื่นๆให้ถือปฏิบัติตามระเบียบว่าด้วยการรักษาความปลอดภัย
แห่งชาติ พ.ศ.2517 

35.6.5  อุบัติเหต ุ
35.6.5.1  อบรมชี้แจงการใช้เครื่องมือยกขน วิธีการขนย้าย และวิธีการจัดวาง

สิ่งอุปกรณ์ 
35.6.5.2  หมั่นตรวจและปรนนิบัติบ ารุงเครื่องมือยกขนอยู่เสมอ 
35.6.5.3  ท าความสะอาดในท่ีเก็บรักษา 
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35.6.6   การช ารุดหรือเสื่อมสภาพ 
สิ่งอุปกรณ์ซึ่งอยู่ในท่ีเก็บรักษาจะต้องได้รับการดูแลรักษาให้อยู่ในสภาพใช้การได้  หรือ

มิให้เสื่อมสภาพก่อนน าไปใช้ โดยจะต้องปฏิบัติตามระเบียบหรือค าสั่งท่ีทางราชการก าหนด หรือ
ตามค าแนะน าของผู้ผลิต หรือท าหน้าท่ีทางเทคนิค 

35.7  การน าสิ่งอุปกรณ์ออกจากที่เก็บ 
35.7.1  การน าส่ิงอุปกรณ์ออกจากท่ีเก็บ ต้องมีหลักฐานการน าออก 
35.7.2  การย้ายท่ีเก็บสิ่งอุปกรณ์ ต้องบันทึกการย้ายไว้เป็นหลักฐาน 
35.7.3  สิ่งอุปกรณ์ใดท่ีน าเข้าเก็บก่อน ให้น าออกจ่ายก่อน 

ข้อ 36  การจ่ายสิ่งอุปกรณ์ ได้แก่ การด าเนินการตอบสนองความต้องการท่ีหน่วยเบิก
ได้ส่งค าขอมา 

36.1   ข้อพิจารณาในการจ่ายสิ่งอุปกรณ์      หลักเกณฑ์ท่ีจะต้องพิจารณาว่าควร
จ่ายรายการใด จ านวนเท่าใดนั้น ให้ค านึงถึงปัจจัยดังต่อไปนี้ 

36.1.1    ความต้องการของหน่วยรับการสนับสนุน 
36.1.2    สถานการณ์ทางยุทธวิธ ี
36.1.3    ระดับส่งก าลัง หรืออัตราของหน่วยรับการสนับสนุน 
36.1.4    สิ่งอ านวยความสะดวกในการขนส่ง 
36.1.5    สถานท่ีเก็บรักษาของหน่วยรับการสนับสนุน 
36.1.6    ปริมาณสิ่งอุปกรณ์คงคลังของหน่วยจ่าย 
36.1.7    ขีดความสามารถในการซ่อมบ ารุงของหน่วยรับการสนับสนุน 

36.2  การเตรียมการจ่ายสิ่งอุปกรณ์ 
36.2.1  จัดท าแผนการแจกจ่าย หรือเอกสารการแจกจ่ายสิ่งอุปกรณ์แล้วแต่กรณี 
36.2.2  ด าเนินการปรนนิบัติบ ารุงส่ิงอุปกรณ์ก่อนจ่าย ถ้าจ าเป็น 
36.2.3  จัดสถานท่ีเตรียมจ่ายโดยแบ่งส่วนออกดังนี้ 

36.2.3.1  ส่วนจ่ายและคัดแยก 
36.2.3.2  ส่วนบรรจุหีบห่อและจัดส่ง 

              36.3   วิธีด าเนินการจ่ายสิ่งอุปกรณ์ 
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

หลักฐานท่ีใช้ในการเบิก รายการและจ านวนท่ีขอเบิก เป็นต้น 
36.3.1.2.3 ความผูกพันระหว่างหน่วยเบิกกับหน่วยจ่าย เช่น ค้างรับและ

ค้างจ่าย เป็นต้น 
36.3.1.2.4  ห้วงเวลาก าหนดให้ท าการเบิก 

36.3.1.3    การด าเนินการทางบัญช ี
36.3.1.3.1  จ านวนท่ีขอเบิกมาอาจเพิ่มหรือลดก็ได้ ท้ังนี้เพื่อความเหมาะสม

กับมาตรฐานการบรรจุหีบห่อ 
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36.3.1.3.2  พิจารณาจ่ายตามล าดับทะเบียนหน่วยจ่าย เว้นแต่จะได้รับ
อนุมัตจิากผู้มีอ านาจอนุมัติสั่งจ่ายให้ด าเนินการเป็นอย่างอื่น 

36.3.1.3.3  ถ้าไม่มีสิ่งอุปกรณ์จ่าย ให้บันทึกค้างจ่ายโดยผู้ตรวจสอบลงนาม
ในใบเบิก ส่งใบเบิกฉบับท่ี 2 คืนหน่วยเบิก ส่วนท่ีเหลือเก็บไว้ในแฟ้มรอเรื่อง 

36.3.1.3.4 ถ้ามีสิ่งอุปกรณ์จ่าย ให้บันทึกการจ่าย ผู้ตรวจสอบลงนามแล้ว
เสนอผู้มีอ านาจสั่งจ่ายลงนามอนุมัติ เก็บใบเบิกฉบับท่ี 3 ไว้ในแฟ้มรอเรื่อง ส่วนใบเบิกท่ีเหลือส่งให้
ส่วนเก็บรักษาด าเนินการต่อไป เมื่อได้รับใบเบิกฉบับท่ี 1 คืนแล้วให้ส าเนาชื่อ ผู้รับ ผู้จ่าย ลงในใบ
เบิกฉบับท่ี 3 แล้วส่งให้ส่วนเก็บรักษาไว้เป็นหลักฐาน 

36.3.2    ส่วนเก็บรักษา 
36.3.2.1   ลงนามผู้จ่ายในใบเบิก 
36.3.2.2   จัดเตรียมและคัดแยกสิ่งอุปกรณ์ให้ครบถ้วนตามใบเบิก 
36.3.2.3   เขียนป้ายประจ าสิ่งอุปกรณ์ โดยใช้แบบพิมพ์ทบ.400-010 
36.3.2.4  ในกรณีท่ีหน่วยเบิกมารับสิ่งอุปกรณ์เองให้ตรวจสอบลายมือชื่อผู้มี

สิทธิรับสิ่งอุปกรณ์ให้ถูกต้อง 
36.3.2.5   มอบสิ่งอุปกรณ์ให้ผู้รับไปพร้อมกับใบเบิกฉบับท่ี 2 และส่งใบเบิกฉบับ

ท่ี 1 คืนส่วนบัญชีคุม 
36.3.2.6   ให้ความช่วยเหลือในการบรรทุกสิ่งอุปกรณ ์
36.3.2.7   ในกรณีท่ีผู้รับไม่สามารถรับสิ่งอุปกรณ์ตามใบเบิกได้ครบในครั้งเดียว ให้

ผู้จ่ายและผู้รับท าบันทึกไว้ด้านหลังใบเบิกแล้วลงนามรับรองไว้ 
36.3.2.8 ในกรณีท่ีหน่วยจ่ายส่งสิ่งอุปกรณ์ให้หน่วยเบิกผ่านส านักงานขนส่ง   ให้

ปฏิบัติตามระเบียบกองทัพบกว่าด้วยการส่งและรับสิ่งอุปกรณ์ พ.ศ.2500 และระเบียบกองทัพบก ว่า
ด้วยการท าหีบห่อ และท าเครื่องหมายเพื่อการขนส่งสิ่งอุปกรณ์ พ.ศ.2499 

36.4 การจ่ายสิ่งอุปกรณ์โดยอัตโนมัติ   ได้แก่   การจ่ายสิ่งอุปกรณ์ให้หน่วยรับการ
สนับสนุน โดยหน่วยท่ีรับการสนับสนุนนั้นไม่ต้องท าใบเบิก 

36.4.1  ข้อพิจารณาในการจ่ายอัตโนมัติ 
36.4.1.1  เมื่อมีค าส่ังของผู้มีอ านาจสั่งจ่าย 
36.4.1.2  เมื่อหน่วยจ่ายพิจารณาเห็นสมควร 

36.4.2  วิธีด าเนินการจ่ายอัตโนมัติ 
36.4.2.1  หน่วยจ่ายท าใบเบิก 1 ชุด   โดยใช้แบบพิมพ์ ทบ.400-007 หรือ 

ทบ.400-007-1  แล้วแต่กรณี 
36.4.2.2 ลงทะเบียนเอกสารแล้วบันทึกค าว่า "อัตโนมัติ" ไว้ด้านบนของใบเบิก

ด้วยอักษรสีแดง 
36.4.2.3   บันทึกการจ่าย 
36.4.2.4   ผู้ตรวจสอบลงนามแล้ว  เสนอผู้มีอ านาจสั่งจ่ายลงนามอนุมัติ 
36.4.2.5  เก็บใบเบิกฉบับท่ี 3 ไว้ในแฟ้มรอเรื่องส่วนท่ีเหลือ   ส่งไปให้หน่วย

รับการสนับสนุน พร้อมกับส่ิงอุปกรณ ์
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36.4.2.6  หน่วยรับการสนับสนุนลงท่ีใบเบิกลงนามผู้เบิกและผู้รับสิง่อุปกรณใ์น
ใบเบิกฉบับท่ี1,2,4 หรือ 5 แล้วแต่กรณี      ส่งใบเบิกฉบับท่ี 1 คืนหน่วยจ่ายภายใน 7 วัน นับจาก
วันท่ีได้รับสิ่งอุปกรณ์ส่วนใบเบิกท่ีเหลือให้ด าเนินการเช่นเดียวกับการเบิกตามปกติ                        

36.4.2.7 หากหน่วยรับการสนับสนุนส่งใบเบิกฉบับท่ี 1 คืนหน่วยจ่ายช้าเกิน
กว่าก าหนดให้หน่วยจ่ายแจ้งให้ผู้บังคับบัญชาชั้นเหนือของหน่วยรับการสนับสนุนนั้นทราบ เพ่ือ
พิจารณาสอบสวนหาสาเหตุแห่งความล่าช้าต่อไป 

36.5  การปลดเปลื้องค้างจ่าย 
36.5.1  การปลดเปลื้องค้างจ่าย ได้แก่  การจ่ายสิ่งอุปกรณ์ท่ีค้างจ่ายให้กับหน่วยเบิก

โดยอัตโนมัติ 
36.5.2   วิธีด าเนินการปลดเปลื้องค้างจ่าย 

36.5.2.1  หน่วยจ่ายท าใบเบิก 1 ชุด ใช้แบบพิมพ์ ทบ.400-007  หรือ 
ทบ.400-007-1  แล้วแต่กรณี โดยใช้ท่ีใบเบิกเดิม 

36.5.2.2  บันทึกทะเบียนเอกสารในใบเบิก  โดยใช้เลขทะเบียนเดิมแล้วเพิ่ม
จ านวนคร้ังท่ีปลดเปลื้องท้ายทะเบียนนั้น กับบันทึกค าว่า "ปลดเปลื้องค้างจ่าย" ไว้ด้านบนของใบ
เบิกด้วยอักษรสีแดง 

36.5.2.3   บันทึกการจ่าย 
36.5.2.4   ตรวจสอบลงนามแล้วเสนอผู้มีอ านาจสั่งจ่าย ลงนามอนุมัติ 
36.5.2.5  เก็บใบเบิกฉบับท่ี 3 ไว้ในแฟ้มรอเรื่องส่วนท่ีเหลือส่งไปให้หน่วยรับ

การสนับสนนุ พร้อมกับส่ิงอุปกรณ ์
36.5.2.6  หน่วยรับการสนับสนุนลงนามผู้เบิก และผู้รับสิ่งอุปกรณ์ในใบเบิก

ฉบับท่ี 1,2,4 หรือ 5 แล้วแต่กรณี  ส่งใบเบิกฉบับท่ี 1  คืนหน่วยจ่าย ภายใน 7 วัน นับจากวันท่ี
ได้รับสิ่งอุปกรณ์ ส่วนใบเบิกท่ีเหลือให้ด าเนินการเช่นเดียวกับการเบิกตามปกติ 

36.5.2.7  หากหน่วยรับการสนับสนุนส่งใบเบิกฉบับท่ี 1 คืนหน่วยจ่ายล่าช้า
เกินกว่าก าหนดให้หน่วยจ่ายแจ้งให้ผู้บังคับบัญชาชั้นเหนือของหน่วยรับการสนับสนุนนั้นทราบ 
เพ่ือพิจารณาสอบสวนหาสาเหตุแห่งความล่าช้าต่อไป 

36.6  อ านาจสั่งจ่ายในใบเบิก 
36.6.1  การเบิก 

36.6.1.1   สิ่งอุปกรณ์ส าคัญและสิ่งอุปกรณ์หลัก เมื่อผู้บัญชาการทหารบก 
อนุมัติหลักการแจกจ่ายแล้ว ผู้อ านวยการกองหรือหัวหน้ากอง  ตามท่ีเจ้ากรมฝ่ายยุทธบริการ 
และ/หรือ เจ้ากรมฝ่ายกิจการพิเศษ ก าหนด ผู้บัญชาการกองบัญชาการช่วยรบ  ผู้บัญชาการ
มณฑลทหารบก หรือผู้บังคับการจังหวดัทหารบก เป็นผู้ส่ังจ่าย 

36.6.1.2  สิ่งอุปกรณ์รองและชิ้นส่วนซ่อม ผู้อ านวยการกองหรือหัวหน้ากอง 
ตามท่ีเจ้ากรมฝ่ายยุทธบริการและ/หรือเจ้ากรมฝ่ายกิจการพิเศษ ก าหนดผู้บัญชาการกองบัญชาการ
ช่วยรบ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบก  ผู้บังคับการจังหวัดทหารบก หรือผู้ท่ีได้รับมอบหมายเป็นผู้
สั่งจ่าย  
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36.6.2   การยืม 
36.6.2.1 สิ่งอุปกรณ์ส าคัญ เมื่อผู้บัญชาการทหารบกอนุมัติหลักการยืมแล้ว   

ผู้อ านวยการกองหรือหัวหน้ากอง ตามท่ีเจ้ากรมฝ่ายยุทธบริการและ/หรือเจ้ากรมฝ่ายกิจการพิเศษ 
ก าหนด ผู้บัญชาการกองบัญชาการช่วยรบ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกหรือผู้บังคับการจังหวัด
ทหารบก เป็นผู้ส่ังจ่าย 

36.6.2.2   สิ่งอุปกรณ์อื่นๆเมื่อได้รับหลักการจากผู้มีอ านาจให้ยืมแล้ว
ผู้อ านวยการกองหรือหัวหน้ากอง ตามท่ีเจ้ากรมฝ่ายยุทธบริการและ/หรือเจ้ากรมฝ่ายกิจการพิเศษ
ก าหนด    ผู้บัญชาการกองบัญชาการช่วยรบ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบก ผู้บังคับการจังหวัด
ทหารบก หรือผู้ท่ีได้รับมอบหมายเป็นผู้ส่ังจ่าย  
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ตอนที่ 6 
การจ าหน่าย 

 

ข้อ 37  การจ าหน่าย    หมายถึง การตัดยอดสิ่งอุปกรณ์ออกจากความรับผิดชอบของ
กองทัพบก เนื่องจากสูญไป สิ้นเปลืองไป (สิ่งอุปกรณ์สิ้นเปลือง) ช ารุดเสียหายจนไม่สามารถซ่อม
คืนสภาพได้อย่างคุ้มค่า เส่ือมสภาพจนใช้การไม่ได้ หรือสูญหาย ตาย เกินความต้องการ หรือเป็น
ของล้าสมัยไม่ใช้ราชการต่อไป 

ข้อ 38 การด าเนินการ ให้ปฏิบัติตามระเบียบกองทัพบกว่าด้วยการจ าหน่ายสิ่งอุปกรณ์ 
พ.ศ.2524  ลง 30 ก.ย.24 

 

ตอนที ่7 
การควบคุม 

 

ข้อ 39   ประเภทการควบคุม แบ่งเป็นสองประเภท คือ การควบคุมทางการส่งก าลัง 
และการควบคุมทางบัญชี 

39.1  การควบคุมทางการส่งก าลัง   หน่วยในสายการส่งก าลังระดับต่ ากว่า ต้องอยู่ใน
ความควบคุมของหน่วยระดับเหนือกว่าในสายการส่งก าลังเดียวกัน  โดยถือว่ามูลฐานภารกิจและ
ความรับผิดชอบในการควบคุม ดังต่อไปนี้ 

39.1.1   มูลฐานการควบคุมทางการส่งก าลัง มีดังนี้ 
39.1.1.1  นโยบายการส่งก าลังของหน่วยเหนือ 
39.1.1.2  หลักฐานการควบคุมสิ่งอุปกรณ์ 
39.1.1.3  การพยากรณ์ความต้องการส่ิงอุปกรณ์ในอนาคต ตามห้วงระยะเวลา 
             ท่ีก าหนด 
39.1.1.4  ปัจจัยท้ังมวลท่ีอาจเป็นอุปสรรคและขัดต่อสถานภาพทางการส่งก าลัง 

39.1.2   ภารกิจการควบคุมทางการส่งก าลัง มีดังนี้ 
39.1.2.1   ส ารวจการท าบัญชีรายการส่ิงอุปกรณ์ 
39.1.2.2   ค านวณความต้องการ 
39.1.2.3   อ านวยการจัดหา 
39.1.2.4   จัดงานการแจกจ่าย 
39.1.2.5   อ านวยการซ่อมสร้าง 
39.1.2.6   อ านวยการจ าหน่าย 
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39.1.3   ความรับผิดชอบในการควบคุมทางการส่งก าลัง 
39.1.3.1   กองทัพบกก าหนดระดับส่งก าลัง 
39.1.3.2   หน่วยสนับสนุนทางการส่งก าลัง 

39.1.3.2.1 ค านวณปริมาณสิ่งอุปกรณ์ตามวันส่งก าลังท่ีกองทัพบกก าหนด  
39.1.3.2.2  รักษาระดับส่งก าลัง 
39.1.3.2.3 รวบรวมข้อมูลท่ีมีผลกระทบกระเทือนต่อสถานภาพการส่งก าลัง 

แล้วเสนอขออนุมัติเปลี่ยนแปลงระดับส่งก าลัง 
39.2  การควบคุมทางบัญชี ผู้บังคับหน่วยสนับสนุนทางการส่งก าลัง และหน่วยใช้

จะต้องรับผิดชอบด าเนินการควบคุมทางบัญชีต่อสิ่งอุปกรณ์ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยเหมาะสม 
เพ่ือให้ทราบสถานภาพสิ่งอุปกรณ์ได้ตลอดเวลา โดยถือมูลฐาน ภารกิจและความรับผิดชอบในการ
ควบคุม ดังต่อไปนี้ 

39.2.1   มูลฐานการควบคุมทางบัญชี มีดังนี้ 
39.2.1.1   บัตรบัญชีคุมสิ่งอุปกรณ์และข้อมูลต่าง ๆท่ีเกี่ยวข้องกับบัตรบัญชีคุม 

รวมท้ังประวัติสิ่งอุปกรณ ์
39.2.1.2    สถานภาพสิ่งอุปกรณ์ 
39.2.1.3   ประสบการณ์ในการรับ-จ่ายสิ่งอุปกรณ ์

39.2.2   ภารกิจการควบคุมทางบัญชี มีดังนี้ 
39.2.2.1  บันทึก รายงาน และจัดท าข้อมูลเกี่ยวกับจ านวนสภาพ และสถานภาพ 

สิ่งอุปกรณ ์
39.2.2.2  จัดท าแผนการแจกจ่ายหรือเอกสารการแจกจ่ายสิ่งอุปกรณ์แล้วแต่กรณ ี
39.2.2.3 พิจารณาจ านวนสิ่งอุปกรณ์ให้หน่วยสนับสนุนตามความจ าเป็นให้น้อย

ท่ีสุด 
39.2.3   ความรับผิดชอบการควบคุมทางบัญชี 

39.2.3.1     หน่วยสนับสนุนทางการส่งก าลัง 
39.2.3.1.1  ด าเนินการรวบรวมหลักฐาน จัดท าสถิติและข้อมูลส าหรับสิ่ง

อุปกรณ์แต่ละรายการ 
39.2.3.1.2 จัดท าบัญชีคุมสิ่งอุปกรณ์โดยใช้แบบพิมพ์ ทบ.400-003 และ

แบบพิมพ์ ทบ.400-003-2 
39.2.3.1.3 จัดท าบัญชีคุมสิ่งอุปกรณ์ถาวร ท่ีอยู่ในความครอบครองของ

หน่วยใช้ โดยใช้แบบพิมพ์ ทบ.400-003-3 และ ทบ.400-003-4 
                          39.2.3.2  หน่วยใช ้

39.2.3.2.1 ด าเนินการรวบรวมหลักฐาน จัดท าสถิติ และข้อมูลส าหรับสิ่ง
อุปกรณ์แต่ละรายการ 

39.2.3.2.2 จัดท าบัญชีคุมสิ่งอุปกรณ์ถาวรโดยใช้แบบพิมพ์ ทบ.400-005 
ส าหรับบัญชีคุมชิ้นส่วนซ่อมและสิ่งอุปกรณ์ใช้ส้ินเปลืองนั้น  ให้ใช้แบบพิมพ์ทบ.400-068 

ข้อ ๔๐ ความรับผิดชอบ  ผู้บังคับบัญชาทุกระดับชั้น  ต้องรับผิดชอบในการควบคุมสิ่ง
อุปกรณ์ให้เป็นไปโดยเรียบร้อยเหมาะสม ถูกต้องตามความมุ่งหมายของทางราชการ 
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ตอนที่ ๘ 

การส ารวจ 
ข้อ 41 การส ารวจ ได้แก่ การส ารวจสิ่งอุปกรณ์และการส ารวจที่เก็บ 

41.1  การส ารวจสิ่งอุปกรณ์  ได้แก่ การนับจ านวนและการตรวจสภาพสิ่ง 
อุปกรณ์ในท่ีเก็บให้ตรงกับหลักฐานบัญชีคุม 

41.2 การส ารวจที่เก็บ ได้แก่ การตรวจสอบท่ีเก็บสิ่งอุปกรณ์ให้ตรงกับบัตร 
บัญชีคุมสิ่งอุปกรณ์ หรือบัตรแสดงที่เก็บ 

ข้อ 42  ประเภทการส ารวจสิ่งอุปกรณ์ 
42.1  การส ารวจเบ็ดเสร็จ ได้แก่ การส ารวจส่ิงอุปกรณ์ในครอบครองท้ังหมด  

โดยปดิการเบิกจ่ายท้ังสิ้น เว้นกรณีเร่งด่วน การส ารวจประเภทนี้กระท าเมื่อมีเคร่ืองมือส ารวจ
สมบูรณ์ ซึ่งจะท าให้การส ารวจนั้นเสร็จสิ้นโดยเร็ว 

42.2  การส ารวจหมุนเวียน ได้แก่ การส ารวจส่ิงอุปกรณ์ท่ีได้แบ่งออกเป็น 
จ าพวกหรือชนิด หรือรายการ เพ่ือท าการส ารวจหมุนเวียนกันไปตามห้วงระยะเวลาท่ีก าหนดปิด
การเบิกจ่ายเฉพาะรายการท่ีส ารวจนั้น เว้นกรณีเร่งด่วน 

42.3  การส ารวจพิเศษ ได้แก่ การส ารวจส่ิงอุปกรณ์เป็นคร้ังคราว ตามความ 
จ าเป็นโดยปิดการเบิกจ่ายเฉพาะรายการท่ีส ารวจนั้น เว้นกรณีเร่งด่วนการส ารวจประเภทนี้ จะ
ส ารวจสิ่งอุปกรณ์จ าพวกใด ชนิดใด หรือรายการใดนั้น ขึ้นอยู่กับกรณีดังต่อไปนี้ 

42.3.1   เมื่ออันตรายเกิดขึ้นกับสิ่งอุปกรณ ์
42.3.2   เมื่อหน่วยบัญชีคุมต้องการทราบจ านวน 
42.3.3   เมื่อยอดคงคลังในบัตรบัญชีคุมเป็นศูนย ์
42.3.4   เมื่อมีการยับย้ังการจ่าย 
42.3.5   เมื่อพบสิ่งอุปกรณ์ตกหล่น 
42.3.6   เมื่อมีการรับส่งหน้าท่ี 
42.3.7   เมื่อสิ่งอุปกรณ์ในท่ีเก็บเป็นศูนย ์

ข้อ 43  การด าเนินการส ารวจสิ่งอุปกรณ์ 
43.1  การส ารวจเบ็ดเสร็จ 

43.1.1  ประกาศระงับ การเบิก-จ่าย ให้หน่วยรับการสนับสนุน    และหน่วยท่ี
เกี่ยวข้องทราบล่วงหน้า 

43.1.2  ให้ท าการจ่ายสิ่งอุปกรณ์ให้เสร็จส้ินก่อนวันเริ่มส ารวจ 
43.1.3  วิธีปฏิบัติในการส ารวจ 

43.1.3.1  เจ้าหน้าท่ีบัญชีคุม กรอกหมายเลข ชื่อและท่ีเก็บสิ่งอุปกรณ์ โดยใช้
แบบพิมพ์ ทบ.400-010 และบันทึกค าว่า "ส ารวจ วัน เดือน ปี"ท่ีท าการส ารวจ  ลงในบัตรบัญชีคุม
ขีดเส้นใต้ด้วยหมึกสีแดง เสร็จแล้วส่งแบบพิมพ์ ทบ.400-011ให้คณะกรรมการหรือชุดส ารวจ 

43.1.3.2  คณะกรรมการหรือชุดส ารวจ ท าการส ารวจส่ิงอุปกรณ์ ตามแบบ
พิมพ์ ทบ.400-011  เสร็จแล้วส่งแบบพิมพ์ดังกล่าวคืนเจ้าหน้าท่ีบัญชีคุม 
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43.1.3.3  เจ้าหน้าท่ีบัญชีคุม   บันทึกผลการส ารวจลงในใบรายงานผลการ
เปรียบเทียบการตรวจสอบยอดสิ่งอุปกรณ์ โดยใช้แบบพิมพ์ ทบ.400-012 

43.1.3.4  เจ้าหน้าท่ีบัญชีคุม  เสนอใบรายงานผลเปรียบเทียบการตรวจสอบ
ยอดสิ่งอุปกรณ์ต่อผู้มีอ านาจสั่งปรับยอดในบัตรบัญชีคุม ตามข้อ 48 

43.1.3.5  เจ้าหน้าท่ีบัญชีคุมท าการปรับยอดในบัตรบัญชีคุม เมื่อได้รับอนุมัติ 
43.2   การส ารวจหมุนเวียน 

43.2.1  เจ้าหน้าท่ีบัญชีคุม ท าตารางการส ารวจ เพ่ือให้มีการส ารวจอย่าง
ต่อเนื่องในรอบป ี

43.2.2  ท าการจ่ายสิ่งอุปกรณ์เฉพาะรายการท่ีท าการส ารวจให้เสร็จสิ้นก่อนวัน
เร่ิมส ารวจ 

43.2.3  ระงับการเบิกจ่าย เฉพาะรายการท่ีท าการส ารวจโดยไม่ต้องแจ้งให้
หน่วยรบัการสนับสนุนทราบ 

43.2.4  วิธีปฏิบัติในการส ารวจ ด าเนินการเช่นเดียวกับการส ารวจเบ็ดเสร็จ 
ตามท่ีกล่าวในข้อ 43.1.3 

43.3  การส ารวจพิเศษ 
43.3.1  เมื่อมีเหตุที่จะต้องท าการส ารวจพิเศษอันเนื่องมาจากกรณีใดกรณีหนึ่ง

ตามท่ีกล่าวในข้อ 42.3 ให้ผู้รับผิดชอบโดยตรงรายงานขออนุมัติท าการส ารวจต่อผู้มีอ านาจสั่ง
ส ารวจ 

43.3.2 ให้ท าการจ่ายสิ่งอุปกรณ์เฉพาะรายการท่ีท าการส ารวจให้เสร็จสิ้นก่อนวัน
เร่ิมส ารวจ 

43.3.3  ระงับการเบิกจ่าย เฉพาะรายการท่ีท าการส ารวจโดยไม่ต้องแจ้งให้
หน่วยรับการสนับสนุนทราบ 

43.3.4  วิธีปฏิบัติในการส ารวจ ด าเนินการเช่นเดียวกับการส ารวจเบ็ดเสร็จ 
ตามท่ีกล่าวในข้อ 43.1.3 

ข้อ 44  ผู้มีอ านาจในการสั่งส ารวจสิ่งอุปกรณ์ 
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 
ผู้มีอ านาจในการส่ังส ารวจสิ่งอุปกรณ์ตามท่ีกล่าวแล้วข้างต้น จะมอบอ านาจให้

ผู้ใต้บังคับบัญชาเป็นผู้สัง่ส ารวจสิ่งอุปกรณ์แทนก็ได้ 
ข้อ 45  การตั้งกรรมการหรือชุดส ารวจสิ่งอุปกรณ ์

ให้ผู้มีอ านาจในการส่ังส ารวจสิ่งอุปกรณ์ ตามข้อ 44 ตั้งคณะกรรมการหรือชุดส ารวจส่ิง
อุปกรณ์ อย่างน้อย 3 นาย (ประธานกรรมการ หรือ หัวหน้าชุดต้องเป็นนายทหารสัญญาบัตร) เพ่ือ
ท าการส ารวจส่ิงอุปกรณ์ตามท่ีกล่าวแล้ว ในข้อ 43 
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ข้อ 46  วิธีส ารวจสิ่งอุปกรณ ์ ให้คณะกรรมการหรือชุดส ารวจสิ่งอุปกรณ์ใช้แบบพิมพ์
ทบ.400-011ซึ่งมีอยู่ 3 ส่วน ด าเนินการส ารวจตามล าดับดังต่อไปนี้ 

46.1  คนท่ี 1 ส ารวจสิ่งอุปกรณ์ แล้วบันทึกผลลงในใบส ารวจสิ่งอุปกรณ์ส่วนท่ี 1 
46.2  คนท่ี 2 ส ารวจสิ่งอุปกรณ์รายการเดียวกับคนท่ี 1 แล้วบันทึกผลลงในใบส ารวจสิ่ง

อุปกรณ์ส่วนท่ี 2 
46.3  คนท่ี 3  (ประธานกรรมการหรือหัวหน้าชุด)   ตรวจสอบผลการส ารวจของคนที่ 

1 และ 2 ถ้าตรงกัน ให้บันทึกผลในใบส ารวจสิ่งอุปกรณ์ส่วนท่ี 3 ถ้าผลของการส ารวจของคนท่ี 1 
และ 2 ไม่ตรงกัน ให้คนท่ี 3 ท าการส ารวจใหม่ ผลการส ารวจของคนท่ี 3 ตรงกับคนใดคนหนึ่ง ให้
เอาผลนั้นบันทึกลงในใบส ารวจสิ่งอุปกรณ์ส่วนท่ี 3 ถ้าผลการส ารวจของคนท่ี 3 ไม่ตรงกับคนใดคน
หนึ่งเลย ให้ส ารวจใหม่พร้อมกันทั้งสามคน 

ข้อ 47  การรายงานการส ารวจสิ่งอุปกรณ์ 
47.1  เมื่อเจ้าหน้าท่ีบัญชีคุมได้รับใบส ารวจสิ่งอุปกรณ์จากคณะกรรมการ  หรือชุด

ส ารวจแล้ว            ท าการเปรียบเทียบการตรวจสอบยอดสิ่งอุปกรณ์ โดยใช้แบบพิมพ์ ทบ.400-
012 

47.2  ถ้าผลการตรวจนับสิ่งอุปกรณ์คลาดเคลื่อนจากยอดในบัตรบัญชีคุมก่อนเสนอ
รายงาน ให้ปฏิบัติดังนี้ 

47.2.1  ตรวจสอบเอกสารการรับสิ่งอุปกรณ์ และหลักฐานการน าสิ่งอุปกรณ์เข้าท่ี
เก็บ 

47.2.2 ตรวจสอบเอกสารการจ่ายสิ่งอุปกรณ์และหลักฐานการน าส่ิงอุปกรณ์ออก
จากที่เก็บ 

47.2.3  ส ารวจท่ีเก็บสิ่งอุปกรณ์ 
47.3  เสนอรายงานผลการเปรียบเทียบการตรวจสอบสิ่งอุปกรณ์ต่อผู้มีอ านาจในการ

สั่งส ารวจ และบันทึกจ านวนสิ่งอุปกรณ์ตามท่ีได้รับอนุมัติ ให้ปรับยอดแล้วด้วยหมึกสีแดงในบัตร
บัญชีคุม 

ข้อ 48  การปรับยอดในบัตรบัญชีคุม 
48.1  ถ้าจ านวนสิ่งอุปกรณ์ขาดจากยอดในบัตรบัญชีคุม ให้ปฏิบัติตามระเบียบ

กองทัพบกว่าด้วยการจ าหน่ายสิ่งอุปกรณ์ พ.ศ.2524  ลง 30 ก.ย.24 
48.2  ถ้าจ านวนสิ่งอุปกรณ์เกินกว่ายอดในบัญชีคุม  ให้ผู้มีอ านาจในการส่ังส ารวจสิ่ง

อุปกรณ์ส่ังแก้ไขในบัตรบัญชีคุมได้ แล้วแจ้งให้สายยุทธบริการท่ีรับผิดชอบในส่ิงอุปกรณ์นั้นทราบ
ด้วย 

ข้อ 49  การส ารวจท่ีเก็บสิ่งอุปกรณ์ 
49.1  ความมุ่งหมายในการส ารวจท่ีเก็บสิ่งอุปกรณ์ 

49.1.1  เพ่ือให้ส่ิงอุปกรณ์อยู่ในท่ีเก็บตรงกับบัตรแสดงที่เก็บ 
49.1.2  เพ่ือให้ส่ิงอุปกรณ์ชนิดเดียวกันเก็บในท่ีแห่งเดียวกัน 
49.1.3  เพ่ือให้ส่ิงอุปกรณ์อยู่ในท่ีเก็บตรงกับลักษณะและคุณสมบัติ 
49.1.4   เพ่ือให้ทราบท่ีเก็บท่ีว่าง 
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49.2   การด าเนินการส ารวจท่ีเก็บ 
49.2.1 ผู้บังคับหน่วยเก็บรักษาท าตารางการส ารวจท่ีเก็บสิ่งอุปกรณ์ เพ่ือให้มีการ

ส ารวจอย่างต่อเนื่องในรอบปี 
49.2.2   เจ้าหน้าท่ีบัตรแสดงท่ีเก็บบันทึกรายละเอียดสิ่งอุปกรณ์ในท่ีเก็บเดิมลงใน

ใบส ารวจท่ีเก็บ โดยใช้แบบพิมพ์ ทบ.400-011-1  ตามตารางการส ารวจท่ีเก็บสิ่งอุปกรณ์ท่ีก าหนด
ไว้ 

49.2.3  ผู้ส ารวจท าการส ารวจท่ีเก็บ ถ้ามีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขให้บันทึกในใบ
ส ารวจท่ีเก็บ 

49.2.4  ผู้บังคับหน่วยเก็บรักษาส่ังการแก้ไข 
49.2.5  เจ้าหน้าท่ีบัตรแสดงท่ีเก็บ แก้บัตรแสดงท่ีเก็บ  แล้วส่งให้เจ้าหน้าท่ีบัตร

บัญชีคุมทราบด้วย 
 
 

 

ตอนที9่ 
การรายงานสถานภาพ 

 

ข้อ 50  ความมุ่งหมาย  เพ่ือให้ผู้บังคับบัญชาและหน่วยส่งก าลังบ ารุงชั้นเหนือทราบ
สถานภาพสิ่งอุปกรณ์ของหน่วยใช้ และหน่วยสนับสนุนทางการส่งก าลังตามห้วงระยะเวลา 

ข้อ 51  หน่วยรายงาน 
51.1  หน่วยใช้ ได้แก่ หน่วยระดับกองพันหรือเทียบเท่า  หรือหน่วยอิสระท่ีกองทัพบก

อนุมัติขึ้นไป 
51.2 หน่วยสนับสนุนทางการส่งก าลัง  ได้แก่  หน่วยสนับสนุนโดยตรงหน่วย

สนับสนุนท่ัวไป และ คลัง 
ข้อ 52  ห้วงระยะเวลารายงาน 

52.1  หน่วยใช้ รายงานในรอบ 3 เดือน ปิดรายงานในส้ิน มีนาคม มิถุนายน กันยายน 
และ ธันวาคม 

52.2  หน่วยสนับสนุนทางการส่งก าลัง รายงานในรอบ 6 เดือน ปิดรายงานในส้ิน 
มีนาคม และ กันยายน 

ข้อ 53  สิ่งอุปกรณ์ที่ต้องรายงาน 
53.1  หน่วยใช้ ให้รายงานสถานภาพสิ่งอุปกรณ์ตาม อจย.ทุกรายการ ส่วนสิ่งอุปกรณ์

ตาม อสอ.นั้น ให้รายงานเฉพาะรายการท่ีกองทัพบกก าหนด 
53.2  หน่วยสนับสนุนทางการส่งก าลัง ให้   รายงานสถานภาพสิ่งอุปกรณ์ท่ีสะสม

เฉพาะรายการท่ีกองทัพบกก าหนด 
ข้อ 54  การด าเนินการรายงาน 

54.1  รายงานของหน่วยใช้ 
54.1.1  หน่วยใช้ท ารายงานในรอบ 3 เดือน  โดยใช้แบบพิมพ์ทบ.400-016 

จ านวน 3 ชุด แยกสิ่งอุปกรณ์ตามความรับผิดชอบของสายยุทธบริการ หน่วยรายงานเก็บไว้ 1 ชุดส่ง 
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รายงานตามสายการบังคับบัญชา 2 ชุด ส าหรับสิ้น มีนาคมให้รายงานสถานภาพสิ่งอุปกรณ์ทุก
รายการตามท่ีก าหนดในข้อ 53.1ส่วนส้ิน มิถุนายน กันยายนและ ธันวาคม ให้รายงานเฉพาะ
รายการท่ีเปลี่ยนแปลง  ถ้าไม่มีการเปลี่ยนแปลงให้ยืนยันให้ทราบ 

54.1.2  หน่วยบังคับบัญชาชั้นเหนือของหน่วยรายงาน      รับทราบสถานภาพสิ่ง
อุปกรณ์แล้วส่งรายงาน จ านวน 2 ชุด ไปตามสายการบังคับบัญชาจนถึง นขต.ทบ. และ นขต.ทบ. 
ส่งรายงานให้กรมฝ่ายยุทธบริการท่ีรับผิดชอบสิ่งอุปกรณ์จ านวน 2 ชุด ภายใน30 วันนับจากวันปิด
รายงาน 

54.1.3  กรมฝ่ายยุทธบริการ ตรวจสอบสถานภาพสิ่งอุปกรณ์แล้วส่งรายงานให้
กองทัพบก จ านวน 1 ชุด เก็บไว้ 1 ชุด 

54.2    รายงานของหน่วยสนับสนุนทางการส่งก าลัง 
54.2.1  หน่วยสนับสนุนทางการส่งก าลัง ท ารายงานในรอบ6 เดือน โดยใช้แบบ

พิมพ์ ทบ.400-017 จ านวน 3 ชุด ส่งรายงานตามสายส่งก าลัง 2 ชุด ให้รายงานสถานภาพสิ่ง
อุปกรณ์ทุกรายการ ตามท่ีก าหนดในข้อ 53.2  ท้ังสิ้น มีนาคม และ  กันยายน 

54.2.2 หน่วยสนับสนุนทางการส่งก าลังชั้นเหนือตามล าดับรับทราบสถานภาพสิ่ง
อุปกรณ์ แล้วส่งรายงาน จ านวน 2 ชุด ให้กรมฝ่ายยุทธบริการภายใน 30 วันนับจากวันปิดรายงาน 

54.2.3  กรมฝ่ายยุทธบริการ ตรวจสอบสถานภาพสิ่งอุปกรณ์แล้วส่งรายงานให้ 
กองทัพบก จ านวน 1 ชุด เก็บไว้ 1 ชุด 

ข้อ 55  ประเภทเอกสาร เอกสารต่าง ๆ ที่ใช้ในการรายงานสถานภาพสิ่ง
อุปกรณ์ให้ถือเป็นเอกสาร "ลับ" 
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ตอนที่ 10 
ข้อก าหนดอื่น ๆ 

 

ข้อ 56 แบบพิมพ์ท่ีใช้ในระเบียบนี ้
การเบิก การยืม การโอน และการส่งคืน 

56.1  ทบ.400-006 ใบเบิก 
56.2  ทบ.400-007 ใบเบิกและส่งสิ่งอุปกรณ์ 
56.3  ทบ.400-007-1 ใบเบิก หรือใบส่งคืนสิ่งอุปกรณ ์
56.4  ทบ.400-008 ใบแจ้งการยกเลิก 
56.5  ทบ.400-013 ใบส่งคืน 
56.6  ทบ.400-014 ใบส่งคืนและส่งสิ่งอุปกรณ ์
56.7  ทบ.400-071 ใบติดตามใบเบิก 
56.8  ทบ.400-073 เอกสารการแจกจ่ายสิ่งอุปกรณ์ 
56.9  ทบ.400-074 ใบโอนสิ่งอุปกรณ์ 

             การเก็บรักษา 
56.10  ทบ.400-009 บัตรแสดงท่ีเก็บของ 
56.11  ทบ.400-010 ป้ายประจ าสิ่งอุปกรณ์ 

การควบคุม 
56.12  ทบ.400-002 ทะเบียนหลักฐานการส่งก าลัง 
56.13  ทบ.400-003 บัตรบัญชีคุม 
56.14  ทบ.400-003-2 บัตรบัญชีคุมสิ่งอุปกรณ์ใช้การไม่ได้ 
56.15  ทบ.400-003-3 บัตรบัญชีคุมสิ่งอุปกรณ์ถาวรคุมเป็นรายการ 
56.16  ทบ.400-003-4 บัญชีคุมสิ่งอุปกรณ์ถาวรคุมเป็นหน่วย 
56.17  ทบ4400-005 บัญชีสิ่งอุปกรณ์ของหน่วย 
56.18  ทบ.400-068 บัตรบัญชีคุมชิ้นส่วนซ่อมและสิ่งอุปกรณ์ใช้สิ้นเปลือง 

การส ารวจ 
56.19  ทบ.400-011 ใบส ารวจสิ่งอุปกรณ์ 
56.20  ทบ.400-011-1 ใบส ารวจท่ีเก็บ 
56.21  ทบ.400-012 ใบรายงานผลเปรียบเทียบการตรวจสอบ ยอดสิ่งอุปกรณ์ 

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

ข้อ 57  สิ่งอุปกรณ์ที่อยู่ในความรับผิดชอบหลายสายงาน 
57.1   องค์ประกอบ ส่วนประกอบ ชิ้นส่วน ฯลฯ 

57.1.1  ให้สายยุทธบริการซึ่งรับผิดชอบต่อสิ่งอุปกรณ์ส าเร็จรูปชนิดใด รวบรวม
องค์ประกอบ ส่วนประกอบ ชิ้นส่วน ฯลฯ ของสิ่งอุปกรณ์ส าเร็จรูปนั้นแจกจ่ายขั้นต้นให้แก่หน่วย
รับการสนับสนุน 
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57.1.2  ส่วนการแจกจ่ายทดแทน องค์ประกอบ ส่วนประกอบชิ้นส่วน ฯลฯ ให้สาย
ยุทธบริการท่ีรับผิดชอบเป็นผู้ด าเนินการ 

57.2  สิ่งอุปกรณ์ที่จัดเป็นชุด 
57.2.1  ให้สายยุทธบริการท่ีรับผิดชอบต่อสิ่งอุปกรณ์ท่ีจัดเป็นชุดรวบรวม

ส่วนประกอบของชุดแจกจ่ายขั้นต้นให้แก่หน่วยท่ีรับการสนับสนุน 
57.2.2 ส่วนการแจกจ่ายทดแทนส่วนประกอบชุดให้สายยุทธบริการผู้รับผิดชอบเป็น

ผู้ด าเนินการ 
ข้อ 58  อ านาจในการวางระเบียบปลีกย่อย ให้กรมฝ่ายยุทธบริการและกรมฝ่ายกิจการ

พิเศษ ออกระเบียบปลีกย่อยได้โดยไม่ขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้ 
 

ประกาศ   ณ   วันท่ี   30   ธันวาคม   2534 
 
(ลงชื่อ) พลเอก  สุจินดา  คราประยูร 

( สุจินดา  คราประยูร ) 
ผู้บัญชาการทหารบก 

กรมส่งก าลังบ ารุงทหารบก 
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