
 

 

 
ระเบียบกองทัพบก 

วาดวย การสงกําลังบํารุงสิ่งอุปกรณ ประเภท ๒ และ ๔  
พ.ศ.๒๕๓๔  

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

          โดยที่เปนการสมควรปรับปรุงระเบียบกองทัพบก วาดวยการสงกําลังสิ่งอุปกรณ
ประเภท ๒  และ ๔  พ.ศ.๒๕๓๒  ใหเหมาะสมยิ่งขึ้น  จึงวางระเบียบไวดังนี้  
          ขอ ๑ ระเบียบนี้เรียกวา "ระเบียบกองทัพบก วาดวยการสงกําลังสิ่งอุปกรณประเภท ๒ 
และ ๔  พ.ศ.๒๕๓๔"   
          ขอ ๒ ใหใชระเบียบนี้ ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป  
          ขอ ๓ ใหยกเลิก ระเบียบกองทัพบก  วาดวยการสงกําลังสิ่งอุปกรณประเภท ๒  
และ ๔  พ.ศ.๒๕๓๒  
          บรรดาระเบียบ คําสั่ง และคําชี้แจงอื่นใด ที่นํามากําหนดไวในระเบียบนี้ หรือที่
ขัดแยงกับระเบียบนี้  ใหใชระเบียบนี้แทน  
           ขอ ๔ ใหเจากรมสงกําลังบํารุงทหารบกรักษาการใหเปนไปตามระเบยีบนี้  

 
ตอนที่ ๑ 

คําจํากัดความ 
 
          ขอ ๕ คําจํากัดความที่ใชในระเบียบนี้  
                ๕.๑ การสงกําลัง หมายถึง การปฏิบัติการในเรื่อง ความตองการ การจัดหา 
การแจกจาย  และการจําหนายสิ่งอุปกรณ  รวมทั้งการควบคุมการปฏิบัติตามขั้นตอนดังกลาว  



 

 

 
๘๐ 

                ๕.๒ ความตองการ หมายถึง การกําหนดหรือการเสนอหรือคําขอในเรื่อง
สิ่งอุปกรณตามจํานวนและในเวลาที่บงไว หรือตามเวลาที่กําหนดไว  
                ๕.๓ การควบคุม หมายถึง การควบคุมทางบัญชี และการควบคุมทางการ
สงกําลัง  
                ๕.๔ การควบคุมทางบัญชี หมายถึง วิธีดําเนินการในการควบคุมสิ่งอุปกรณ
ที่เกี่ยวกับการควบคุมการแจกจาย  การจายเพิ่มเติม  การรวบรวมบันทกึรายงาน  การจัดทําขอมูล
ถาวรตางๆ การสํารวจ  การรายงานสถานภาพสิ่งอุปกรณ  การกําหนดนโยบายเกี่ยวกับระดับ    
สิ่งอุปกรณ เพื่อการประหยัดโดยตอเนื่องทุกขั้นตอนในสายงานการสงกําลังและสายการบังคับบัญชา  
นับตั้งแตสิ่งอุปกรณไดเริ่มเขาสูระบบการสงกําลังไปจนกระทั่งหนวยใชไดใชหมดสิ้นไป และไดรับ
อนุมัติใหจําหนายออกจากบัญชีคุมของกองทัพบกแลว  
                ๕.๕ การควบคุมทางการสงกําลัง หมายถึง วิธีดําเนินการที่เกี่ยวกับระบบ
การรายงาน การคํานวณ การรวบรวมขอมูลและการประเมินคา เพื่อใหสิ่งอุปกรณตามความตองการ
ทั้งสิ้นไดสวนสัมพันธกับทรัพยสินที่มีอยู  อันจะเปนแนวทางในการประมาณการดานงบประมาณ  
การจัดหา  การแจกจาย  และการจําหนายสิ่งอุปกรณ  
                ๕.๖ การจัดหา หมายถึง กรรมวิธีเพื่อใหไดมาซึ่งสิ่งอุปกรณ  
                ๕.๗ การแจกจาย หมายถึง การรับ การจาย การเก็บรักษา และการขน    สิ่ง
อุปกรณ  
                ๕.๘ การจําหนาย หมายถึง การตัดยอดสิ่งอุปกรณออกจากความรับผิดชอบ
ของกองทัพบก เนื่องจากสูญไป สิ้นเปลืองไป (สิ่งอุปกรณสิ้นเปลือง) ชํารุดเสียหายจนไมสามารถ
ซอมคืนสภาพไดอยางคุมคา เสื่อมสภาพจนใชงานไมได หรือสูญหาย ตาย เกินความตองการ หรือ
เปนของลาสมัย  ไมใชราชการตอไป  
                ๕.๙ สิ่งอุปกรณ หมายถึง สิ่งของที่จําเปนทั้งมวล สําหรับหนวยทหารรวมทั้ง
ที่มีไวเพื่อดํารงอยู และการปฏิบัติการของหนวยทหารดวย เชน อาหาร เครื่องแตงกายเชื้อเพลิง 
สัตว ยานพาหนะ อาวุธ กระสุน วัตถุระเบิด เครื่องจักรกล ตลอดจนเครื่องมือเครื่องใชตาง ๆ เปน
ตน  



 

 

 
๘๑ 

                ๕.๑๐ สิ่งอุปกรณประเภท ๒ หมายถึง สิ่งอุปกรณซึ่งอนุมัติใหหนวยมีไว
ในครอบครอง โดยระบุเปนอัตราของหนวยหรือบุคคล เชน เครื่องแตงกาย อาวุธ เครื่องมือ และ
ชิ้นสวนซอม  เปนตน  
                ๕.๑๑ สิ่งอุปกรณประเภท ๔  หมายถึง สิ่งอุปกรณซึ่งมิไดระบุไวในอัตรา
ของหนวย หรือมิไดจัดไวเปนสิ่งอุปกรณตามประเภทอื่น ๆ แตอาจอนุมัติใหหนวยมีไวในครอบครอง
ตามความจําเปน  เชน  วัสดุในการกอสราง  และเครื่องปรับอากาศ  เปนตน  
                ๕.๑๒ สิ่งอุปกรณสําเร็จรูป หมายถึง สิ่งอุปกรณที่เกิดจากการรวมเขาดวยกัน
ของผลิตภัณฑสําเร็จรูป องคประกอบ สวนประกอบ ชิ้นสวน และ/หรือ วัสดุซึ่งพรอมที่จะใชได
ตามความมุงหมาย  เชน  เรือ  รถถัง  เครื่องบิน  และโรงงานจักรกลเคลื่อนที่  เปนตน  
                ๕.๑๓ สิ่งอุปกรณสําคัญ หมายถึง สิ่งอุปกรณที่มีความจําเปนตอ การฝก 
การรบ ราคาแพง ยากตอการจัดหาหรือการผลิต มีความตองการไมแนนอน อาจจะขาดหรือเกินอยู
เสมอในระบบการสงกําลัง และ/หรือ เปนรายการที่อาจเกิดวิกฤตในวัสดุข้ันมูลฐาน โดยกรมฝาย-
ยุทธบริการเสนอบัญชีรายการใหกองทัพบกประกาศเปนสิ่งอุปกรณสําคัญ เชน รถถัง ชุดเรดาห 
เครื่องแตงกายพิเศษ  โทรศัพทสนาม  และหนากากปองกันไอพิษ  เปนตน  
                ๕.๑๔ สิ่งอุปกรณหลัก หมายถึง สิ่งอุปกรณที่ใชเวลาในการจัดหานานและ
ราคาแพง แตมิไดระบุไวเปนสิ่งอุปกรณสําคัญ โดยกรมฝายยุทธบริการที่รับผิดชอบทําบัญชี และ
ประกาศเปนสิ่งอุปกรณหลักไดเอง  เชน  เครื่องมือกอสราง  และเครื่องสื่อสารประจําที่  เปนตน  
                ๕.๑๕ สิ่งอุปกรณรอง หมายถึง สิ่งอุปกรณสําเร็จรูปทุกรายการซึ่งมิไดระบุ
ไวเปนสิ่งอุปกรณสําคัญและสิ่งอุปกรณหลัก โดยทั่วไปแลวสิ่งอุปกรณเหลานี้ จะใชเวลาในการ
จัดหาสั้นราคาถูกและงายตอการจัดหา เชน เครื่องแตงกาย เครื่องสนาม สิ่งอุปกรณทั่วไป เครื่องใช
ประจําบานพัก  และน้ํามัน  เปนตน  
                ๕.๑๖ สิ่งอุปกรณถาวร หมายถึง สิ่งอุปกรณถาวรกําหนดอายุ และสิ่งอุปกรณ
ถาวรไมกําหนดอายุของสิ่งอุปกรณทั้งมวล  ซึ่งจําเปนสําหรับการปฏิบัติของหนวยทางทหาร  
                ๕.๑๗ สิ่งอุปกรณถาวรกําหนดอายุ หมายถึง สิ่งอุปกรณสําเร็จรูปซึ่งมีสภาพ
และลักษณะมั่นคงตอการใชงาน แตยอมเสื่อมสภาพเสื่อมราคาไปตามวาระ และระยะเวลาแหง
การใชงาน  



 

 

 
๘๒ 

                ๕.๑๘ สิ่งอุปกรณถาวรไมกําหนดอายุ หมายถึง สิ่งอุปกรณสําเร็จรูป ซึ่งมี
สภาพและลักษณะมั่นคงตอการใชงาน หากมีการเก็บรักษาและการปรนนิบัติบํารุงเปนอยางดีแลวยอมจะ
มีอายุยืนนาน  
                ๕.๑๙ สิ่งอุปกรณใชสิ้นเปลือง  หมายถึง  สิ่งอุปกรณที่ใชแลวยอมหมดสิ้นไป 
ไมคงรูป ไมคงสภาพ และ/หรือ ไมมีคุณคาของการใชงานเหมือนเดิม  
                ๕.๒๐ สิ่งอุปกรณสํารองเพื่อการซอมบํารุง  หมายถึง  สิ่งอุปกรณสําเร็จรูป      
หรือองคประกอบเพื่อสะสมไว ณ ที่ตั้งการสงกําลังหรือซอมบํารุง  เพื่อจายทดแทนสิ่งอุปกรณที่
ชํารุดซอมได ซึ่งไมสามารถซอมบํารุงโดยหนวยสนับสนุนไดทันตามกําหนด  
                ๕.๒๑ สิ่งอุปกรณใชการได หมายถึง สิ่งอุปกรณที่มีคุณภาพใชงานไดตาม
ความมุงหมายเดิม  
                ๕.๒๒ สิ่งอปุกรณใชการไมได หมายถึง สิ่งอุปกรณที่ลาสมัยหรือสึกหรอ
ชํารุด ไมสามารถนําไปใชไดตามความมุงหมายเดิม จําเปนตองซอมปรับสภาพ หรือดัดแปลง กอนที่
จะนําเขาเก็บรักษาเพื่อแจกจายหรือเพื่อใชงานตอไป  
                ๕.๒๓ สิ่งอุปกรณซอมคุมคา หมายถึง สิ่งอุปกรณที่ชํารุดและตองการซอม
ซึ่งพิจารณาแลวเห็นวาเปนการเหมาะสม และประหยัดในการซอมบํารุง  
                ๕.๒๔ สิ่งอุปกรณงดใชการ หมายถึง สิ่งอุปกรณสําเร็จรูปซึ่งอยูในลักษณะ
ใดลักษณะหนึ่ง  ดังตอไปนี้  
                       ๕.๒๔.๑ ไมทํางานตามหนาที่  
                       ๕.๒๔.๒ ไมปลอดภัยในการใช  
                       ๕.๒๔.๓ ถาใชตอไปจะเสียหายมากขึ้น  
                ๕.๒๕ ยุทธภัณฑ หมายถึง สิ่งอุปกรณทั้งมวลอันจําเปนเพื่อปฏิบัติการ เพื่อ
ดํารงและสนับสนุนการปฏิบัติการรบของหนวยทหาร (รวมถึง เรือรบ รถถัง อาวุธอัตตาจร 
อากาศยาน ฯลฯ และอะไหลที่เกี่ยวของ ชิ้นสวนอะไหล ชิ้นสวนซอมและอุปกรณสนับสนุน  แต
ไมรวมถึงอสังหาริมทรัพย  สถานที่ตั้ง  และสาธารณูปโภค)  
                ๕.๒๖ ยุทโธปกรณ หมายถึง สิ่งอุปกรณทั้งมวลที่ตองการจัดใหบุคคล หรือ
หนวยทหาร  ไดแก  อาวุธ  ยานพาหนะ  เครื่องแตงกาย  เครื่องมือ ฯลฯ 



 

 

 
๘๓ 

                ๕.๒๗ วัสดุ หมายถึง ชิ้นสวนหรือสิ่งของตางๆ ซึ่งไดทําขึ้น หรือประกอบ
ข้ึน  
                ๕.๒๘ ชิ้นสวนซอม หมายถึง องคประกอบ สวนประกอบ และชิ้นสวนที่
ใชในการซอมบํารุงสิ่งอุปกรณตามที่กําหนดไวในคูมือสงกําลัง และ/หรือ คูมือเทคนิคที่มีบัญชี
ชิ้นสวนซอม เชน ลํากลองปน  คาบูเรเตอร  และหลอดวิทยุ  เปนตน  
                ๕.๒๙ องคประกอบ หมายถึง สิ่งอุปกรณที่เกิดจากการรวมเขาดวยกันของ
สวนประกอบและชิ้นสวนตางๆ ซึ่งสามารถปฏิบัติงานไดในตัวเอง แตอาจตองอาศัยการควบคุมจาก
ภายนอก หรืออาศัยการขับเคลื่อนจากแหลงอื่นประกอบดวย เชน เครื่องยนต และเครื่องกาํเนิด
ไฟฟา  เปนตน  
                ๕.๓๐ สวนประกอบ หมายถึง สิ่งอุปกรณซึ่งประกอบดวยชิ้นสวนตางๆ ที่
เชื่อมตอหรือสัมพันธกันตั้งแตสองชิ้นขึ้นไป และสามารถถอดแยกออกจากกันได เชน เครื่อง
เปลี่ยนความเร็ว  และคาบูเรเตอร  เปนตน  
                ๕.๓๑ ชิ้นสวน หมายถึง สิ่งอุปกรณที่ไมสามารถถอดแยกออกจากกันได     
หรือเปนสิ่งอุปกรณที่ไดออกแบบไวใหถอดแยกออกจากกันไมได เชน หลอดวิทยุ ยางนอกรถยนต  
และลํากลองปน  เปนตน  
                ๕.๓๒ คลัง หมายถึง หนวยที่มีความรับผิดชอบในการปฏิบัติภารกิจในเรื่อง
ความตองการ การควบคุม การจัดหา การแยกประเภท การแจกจาย การซอมบํารุง และการจําหนาย
สิ่งอุปกรณ  
                ๕.๓๓ คลังสายงาน หมายถึง คลังซึ่งกรมฝายยุทธบริการ หรือกรมฝาย-
กิจการพิเศษไดจัดตั้งขึ้น เพื่อปฏิบัติภารกิจของคลังสายงานเดียวกัน  
                ๕.๓๔ คลังทั่วไป หมายถึง คลังที่จัดตั้งขึ้นเพื่อปฏิบัติภารกิจของคลัง ตั้งแต
สองสายงานขึ้นไป  
                ๕.๓๕ คลังกองบัญชาการชวยรบ หมายถึง คลังทั่วไปซึ่งกองบัญชาการชวยรบ
ไดจัดตั้งขึ้น  
                ๕.๓๖ คลังสวนภูมิภาค หมายถึง คลังทั่วไปซึ่งมณฑลทหารบก หรือจังหวัด
ทหารบก ไดจัดตั้งขึ้น  



 

 

 
๘๔ 

                ๕.๓๗ หนวยสนับสนุนทางการสงกําลัง หมายถึง หนวยสนับสนุนโดยตรง
หนวยสนับสนุนทั่วไป  และคลัง  
                ๕.๓๘ หนวยสนับสนุนทั่วไป  หมายถึง  หนวยซึ่งมีภารกิจสนับสนุนดาน
การสงกําลัง  และ/หรือ  การซอมบํารุงตอหนวยสนับสนุนโดยตรง  
                ๕.๓๙ หนวยสนับสนุนโดยตรง หมายถึง หนวยซึ่งมีภารกิจสนบัสนุนดาน
การสงกําลัง  และ/หรือ  การซอมบํารุงโดยตรงตอหนวยใช  
                ๕.๔๐ หนวยใช หมายถึง หนวยที่ไดรับสิ่งอุปกรณตาม อจย., อสอ. หรือ
อนุมัติอ่ืนใด  ซึ่งไดรับประโยชนจากการใชสิ่งอุปกรณนั้นๆ  
                ๕.๔๑ หนวยเบิก หมายถึง หนวยใชตั้งแตระดับกองพันหรือเทียบเทา หรือ
กองรอยอิสระขึ้นไป  หรือหนวยอิสระที่  ทบ.อนุมัติ  หรือหนวยสนับสนุนทางการสงกําลังทุกระดับ
ที่เบิกสิ่งอุปกรณไปยังหนวยจาย  
                ๕.๔๒ หนวยจาย หมายถึง หนวยสนับสนุนทางการสงกําลังซึ่งทําหนาที่จาย
สิ่งอุปกรณใหแกหนวยเบิก  
                ๕.๔๓ หนวยบัญชีคุม  หมายถึง  หนวยซึ่งดําเนินการควบคุมทางบัญชีตอ 
สิ่งอุปกรณ  
                ๕.๔๔ วันสงกําลัง หมายถึง ปริมาณสิ่งอุปกรณที่ประมาณวาจะใชสิ้นเปลือง
ไปในหนึ่งวันตามสภาวะการณตางๆ  
                ๕.๔๕ ระดับสงกําลัง หมายถึง ปริมาณสิ่งอุปกรณ ณ ที่ตั้งการสงกําลังตางๆ 
ที่ไดรับอนุมัติใหสะสมไวเพื่อสนับสนุนการสงกําลังใหสมบูรณและตอเนื่อง โดยปกติจะตองกําหนด
เปนจํานวนวันสงกําลัง หรืออาจจะกําหนดเปนจํานวนสิ่งอุปกรณก็ได  
                ๕.๔๖ ระดับปฏิบัติการ หมายถึง ปริมาณสิ่งอุปกรณที่ตองการใหมีไวเพื่อ
สนับสนุนการปฏิบัติการในระยะเวลาเบิกหรือรับสิ่งอุปกรณที่สงมาเพิ่มเติม  
                ๕.๔๗ ระดับปลอดภัย  หมายถึง  ปริมาณสิ่งอุปกรณที่เพิ่มเติมจากระดับ
ปฏิบัติการใหมีคงคลังไว  เพื่อสามารถปฏิบัติการไดอยางตอเนื่องในเมื่อมีเหตุขัดของในการสง
เพิ่มเติมตามปกติ หรือเมื่อความตองการไมเปนไปตามที่คาดคะเนไว  



 

 

 
๘๕ 

  ๕.๔๘ ระดับเก็บกัน  หมายถึง  ปริมาณสิ่งอุปกรณที่หนวยสนับสนุนทางการ
สงกําลังไดรับอนุมัติใหเก็บกันไวไดเกินกวาเกณฑเบิก  
                ๕.๔๙ เกณฑสะสม หมายถึง ปริมาณสูงสุดของสิ่งอุปกรณที่มีคงคลัง เพื่อ
สนับสนุนทางการปฏิบัติการไดอยางตอเนื่อง    ซึ่งประกอบดวยระดับปฏิบัติการและระดับ
ปลอดภัย  
                ๕.๕๐ เกณฑเบิก หมายถึง ปริมาณสูงสุดของสิ่งอุปกรณคงคลังรวมกับคาง
รับ ซึ่งจําเปนสําหรับสนับสนุนการปฏิบัติการในระยะนั้น และเพียงพอสําหรับความตองการที่คาด
วาจะมีในอนาคต หรือคือผลรวมของเกณฑสะสมกับเวลาในการเบิกและจัดสง  
                ๕.๕๑ เกณฑความตองการ หมายถึง ปริมาณสูงสุดของสิ่งอุปกรณคงคลัง
รวมกับที่สั่งซื้อ  ซึ่งจําเปนสําหรับสนับสนุนการปฏิบัติการในระยะนั้น  และพอเพียงสําหรับความ
ตองการที่คาดวาจะมีในอนาคต  หรือคือผลรวมของสิ่งอุปกรณ  ตามระดับปลอดภัย วงรอบการจัดหา 
เวลาลวงหนาในการจัดหา  และเวลาที่เสียไปในการรายงานสถานภาพ  
                ๕.๕๒ เวลาในการเบิกและจัดสง หมายถึง เวลานับตั้งแตวันที่หนวยเบิกทํา
การเบิกสิ่งอุปกรณ  จนถึงวันที่ไดรับสิ่งอุปกรณ  
                ๕.๕๓ เวลาลวงหนาในการจัดหา หมายถึง เวลานับตั้งแตริเริ่มทําการจัดหา
จนถึงวันที่ไดรับสิ่งอุปกรณงวดแรก  เขาสูระบบการสงกําลัง   
                ๕.๕๔ วงรอบการสอบทาน  หมายถึง  หวงเวลาที่กําหนดใหทําการสอบทาน  
               ๕.๕๕ วงรอบการเบิก  หมายถึง  หวงเวลาที่กําหนดใหทําการเบิก  
                ๕.๕๖ วงรอบการจัดหา  หมายถึง  หวงเวลาที่กําหนดใหทําการจัดหา  
                ๕.๕๗ จุดเพิ่มเติม หมายถึง ปริมาณสิ่งอุปกรณระดับที่ตองการทําการเบิก
เพิ่มเติม  ซึ่งเทากับผลรวมของระดับปลอดภัยกับเวลาในการเบิกและจัดสง  ทั้งนี้เพื่อเก็บรักษาไว
ซึ่งเกณฑสะสม  
                ๕.๕๘ ปจจัยทดแทน หมายถึง ตัวเลขแสดงความสิ้นเปลืองของสิ่งอุปกรณ
ถาวร  เปนรอยละหรือพันละตอเดือน  
                ๕.๕๙ อัตราสิ้นเปลือง หมายถึง ตัวเลขที่แสดงความสิ้นเปลืองของสิ่งอุปกรณ
ใชสิ้นเปลือง  โดยกําหนดเปนมาตรฐานอยางใดอยางหนึ่งตามความเหมาะสม  



 

 

 
๘๖ 

                ๕.๖๐ คงคลัง หมายถึง ปริมาณสิ่งอุปกรณที่มีอยูในครอบครองของหนวย
ตามบัญชีคุมในขณะนั้น  
                ๕.๖๑ คางรับ หมายถึง ปริมาณสิ่งอุปกรณที่คาดหมายวาจะไดรับจากการ
จัดซื้อ  การเบิกและจากแหลงอื่นๆ  เชน  การโอน  และการซอมบํารุง  เปนตน  
                ๕.๖๒ คางจาย หมายถึง ปริมาณสิ่งอุปกรณ ซึ่งหนวยจายไมสามารถจายให
หนวยเบิกไดครบในขณะที่ขอเบิกมา และบันทึกเปนหลักฐานไวเพื่อปลดเปลื้องคางจายใหเมื่อมีสิ่ง
อุปกรณ  
                ๕.๖๓ การเบิก หมายถึง วิธีดําเนินการเสนอคําขอไปยังหนวยสนับสนุน
ทางการสงกําลัง เพื่อขอรับสิ่งอุปกรณตามจํานวนที่ตองการ  
                ๕.๖๔ การยืม หมายถึง วิธีดําเนินการขอรับการสนับสนุนสิ่งอุปกรณเปน
การชั่วคราว (เวนชิ้นสวนซอม) สําหรับเพิ่มพูนการปฏิบตัิภารกิจหรือสําหรับการทรงชีพของหนวย
ใช ซึ่งหนวยไมไดรับอนุมัติใหมีสิ่งอุปกรณดังกลาวไวในครอบครอง หรืออนุมัติใหมีไวแลวแตไม
เพียงพอ  
                ๕.๖๕ การติดตามใบเบิก หมายถึง การสอบถามเพื่อขอทราบผลการปฏิบัติ
ตอใบเบิกที่ไดเสนอไปยังหนวยสนับสนุนทางการสงกําลัง  
                ๕.๖๖ การยกเลิกการเบิก หมายถึง การแจงระงับการจายสิ่งอุปกรณตามใบ
เบิกที่หนวยเบิกเสนอมา อาจจะเปนทั้งหมด หรือบางสวนของการเบิกก็ได  
                ๕.๖๗ การรับ หมายถึง การดําเนินกรรมวิธีเพื่อเขาครอบครองสิ่งอุปกรณที่
ไดมาจากการจัดหา  
                ๕.๖๘ การจาย หมายถึง การดําเนินการตอบสนองความตองการตามที่หนวย
เบิกไดสงคําขอมา  
                ๕.๖๙ การปลดเปลื้องคางจาย หมายถึง การจายสิ่งอุปกรณที่คางจายใหกับ
หนวยเบิกโดยอัตโนมัติตามใบเบิกที่คางจาย  
                ๕.๗๐ การเก็บรักษา หมายถึง การเตรียมพื้นที่ การนําสิ่งอุปกรณเขา-ออก 
การเก็บหรือการวาง การระวังรักษาสิ่งอุปกรณในที่เก็บ รวมทั้งการปรนนิบัติบํารุง และการซอมบํารุง
ขณะเก็บและกอนจายดวย  



 

 

 
๘๗ 

                ๕.๗๑ การสํารวจ หมายถึง การสํารวจสิ่งอุปกรณและการสํารวจที่เก็บ  
                ๕.๗๒ การสํารวจสิ่งอุปกรณ หมายถึง การนับจํานวนและการตรวจสภาพ
สิ่งอุปกรณในที่เก็บใหตรงกับหลักฐานบัญชีคุม  
                ๕.๗๓ การสํารวจที่เก็บ หมายถึง  การตรวจสอบที่เก็บสิ่งอุปกรณใหตรงกับ
บัตรบัญชีคุมสิ่งอุปกรณ หรือบัตรแสดงที่เก็บของ  
                ๕.๗๔ การขนสง หมายถึง การเคลื่อนยายสิ่งอุปกรณระหวางหนวยสงกับ
หนวยรับ  
                ๕.๗๕ การสงคืน หมายถึง การสงสิ่งอุปกรณกลับคืนหนวยจาย หรือหนวย
สนับสนุนทางการสงกําลัง มิไดหมายถึงการสงซอมหรือสงสิ่งอุปกรณที่ซอมเสร็จแลวกลับคืนหนวย
สงซอม  
                ๕.๗๖ การโอน หมายถึง การโอนความรับผิดชอบในสิ่งอุปกรณระหวางสาย
ยุทธบริการ หรือการโอนสิทธิครอบครองสิ่งอุปกรณระหวางหนวย  
                ๕.๗๗ สายการบังคับบัญชา หมายถึง ความเกี่ยวพันในการบังคับบัญชาของ
หนวยเหนือที่มีตอหนวยรอง ตามลําดับ เชน กองทัพ-กองทัพภาค-กองพล-กรม-กองพัน-กองรอย  
เปนตน  
                ๕.๗๘ สายการสงกําลัง หมายถึง ความเกี่ยวพันในทางการสงกําลังของหนวย
เหนือที่มีตอหนวยรองตามลําดับ เชน กองทัพบก-กรมฝายยุทธบริการ หรือกรมฝายกิจการพิเศษ-
หนวยสนับสนุนทั่วไป-หนวยสนับสนุนโดยตรง-หนวยใช  
 

ตอนที่ ๒ 
ความตองการ 

 
          ขอ ๖  ลักษณะความตองการ  
                ๖.๑ ความตองการประจํา  



 

 

 
๘๘ 

                     ๖.๑.๑  ความตองการประจํา คือ ความตองการเพื่อทดแทนสิ่ง
อุปกรณที่ใชหมดไป หรือใชสิ้นเปลือง และเพื่อเพิ่มเติมระดับสงกําลัง อันสืบเนื่องมาจากการ
ปฏิบัติงาน  
                     ๖.๑.๒ ความตองการประจําใชเปนขอมูลสําหรับคํานวณความ
ตองการ     ทั้งเพื่อการจัดหาและเพื่อการเบิก  
                ๖.๒  ความตองการครั้งคราว  
                     ๖.๒.๑  ความตองการครั้งคราว คือ ความตองการที่เกิดขึ้นครั้งเดียว
ในหวงเวลา ๑๒ เดือน สําหรับความมุงหมายอยางเดียวกัน และหมายรวมถึงความตองการขั้นตน 
เพื่อสนองความตองการตามอัตรา ความตองการเพื่อรักษาระดับสงกําลังที่เพิ่มขึ้น และความตองการ
ตามโครงการพิเศษตาง ๆ เชน ความตองการเพื่อการซอมบํารุงสิ่งอุปกรณสําเร็จรูป  เปนตน  
                    ๖.๒.๒ ความตองการครั้งคราว ใชเปนขอมูลสําหรับคํานวณความ
ตองการ  เพื่อการจัดหาเทานั้น  
          ขอ ๗  ประเภทความตองการ  
                ๗.๑  ความตองการขั้นตน ไดแก ความตองการสิ่งอุปกรณที่ทหารหรือ
หนวยตองการมีไวเพื่อการปฏิบัติภารกิจของตน ซึ่งสิ่งอุปกรณนั้นๆ ยังไมเคยไดรับมากอน และเปน
ความตองการสิ่งอุปกรณในกรณีดังตอไปนี้  
                     ๗.๑.๑ การรับทหารเขาประจําการใหม  
                     ๗.๑.๒ การจัดตั้งหนวยใหม  
                     ๗.๑.๓ การกําหนดมาตรฐานสิ่งอุปกรณใหม  
                     ๗.๑.๔ การเพิ่มจํานวนและรายการเนื่องจากการแกอัตรา  
                     ๗.๑.๕ รายการที่ไดรับอนุมัติใหจายครั้งแรกแกหนวยที่ยังไมไดรับ
อนุมัติอัตรา     
                     ๗.๑.๖ รายการที่ไดรับอนุมัติใหจายครั้งแรก ซึ่งเกินจํานวนจากอัตรา  
                     ๗.๑.๗ การอนุมัติจายสิ่งอุปกรณใหม เพื่อทดแทนสิ่งอุปกรณเดมิที่
ยังใชราชการได ซึ่งไดรับคืนจากหนวยทหาร  



 

 

 
๘๙ 

                     ๗.๑.๘  การจายครั้งแรกใหแกหนวยนอกกองทัพบก ตามคําสั่ง
กองทัพบก  
                ๗.๒  ความตองการทดแทน ไดแก ความตองการเพื่อทดแทนสิ่งอุปกรณที่
หนวยใชเคยไดรับมาแลว และเปนความตองการสิ่งอุปกรณในกรณีดังตอไปนี้  
                    ๗.๒.๑ เพื่อทดแทนสิ่งอุปกรณที่หมดเปลืองไปหรือชํารุดเนื่องจาก
การใชและรวมทั้งทดแทนชิ้นสวนซอมที่ชํารุดดวย  
                    ๗.๒.๒ เพื่อทดแทนสิ่งอุปกรณที่ถูกละทิ้ง ทําลาย ขาศึกทําให
เสียหาย โจรกรรม หรือเสียหายโดยเหตุอ่ืนๆ   
                     ๗.๒.๓ เพื่อทดแทนสิ่งอุปกรณที่อยูในระหวางการซอมบํารุง โดย
ใชสิ่งอุปกรณสํารองเพื่อการซอมบํารุง  
                ๗.๓  ความตองการเพื่อรักษาระดับสงกําลัง ไดแก ความตองการสิ่งอุปกรณ
ที่หนวยสงกําลังตองการเพิ่มเติมใหเต็มระดับสงกําลัง คือ   
                     ๗.๓.๑ ระดับปลอดภัย  
                     ๗.๓.๒  ระดับปฏิบัติการหรือวงรอบการจัดหา  
                    ๗.๓.๓  เวลาในการเบิกและจัดสงหรือเวลาลวงหนาในการจัดหา  
                ๗.๔  ความตองการตามโครงการ หมายถึง ความตองการสิ่งอุปกรณที่
นอกเหนือไปจากความตองการตามปกติ เพื่อสนับสนุนโครงการหรือการปฏิบัติการพิเศษตามแผน 
และวัตถุประสงคของกองทัพบก เชน สิ่งอุปกรณประเภท ๔ โครงการจัดตั้งหนวยใหม และ
โครงการระดมสรรพกําลัง  เปนตน  
          ขอ ๘  การคํานวณความตองการ  
                ๘.๑  ความตองการขั้นตน  = อัตราอนุมัติ x จํานวนหนวยทหารตามอัตรา
นั้น  
                ๘.๒  ความตองการทดแทน = ความตองการขั้นตน x ปจจัยทดแทน/อัตรา
สิ้นเปลือง x จํานวนเดือน/วัน ที่ตองการทดแทน  
                ๘.๓ ความตองการเพื่อรักษาระดับสงกําลัง = ความตองการขั้นตน x ปจจัย
ทดแทน/อัตราสิ้นเปลือง x จํานวนเดือน/วัน ในสายทางเดินสงกําลัง  



 

 

 
๙๐ 

                     ๘.๓.๑ สายทางเดินสงกําลัง ไดแก ระยะเวลาเปนวันสงกําลัง
นับตั้งแตริเริ่มจัดหาสิ่งอุปกรณจนถึงหนวยใชไดรับสิ่งอุปกรณนั้น  
                     ๘.๓.๒ ระดับคลังสายงาน สายทางเดินสงกําลังประกอบดวย 
ระดับปลอดภัย + วงรอบการจัดหา + เวลาลวงหนาในการจัดหา  
                     ๘.๓.๓ ระดับคลังกองบัญชาการชวยรบและคลังสวนภูมิภาค  หรือ
หนวยสนับสนุนโดยตรง สายทางเดินสงกําลังประกอบดวย ระดับปลอดภัย + ระดับปฏิบัติการ/
วงรอบการเบิก + เวลาในการเบิกและจัดสง  
                ๘.๔ ความตองการตามโครงการ การคิดคํานวณขึ้นอยูกับโครงการหรือ
การปฏิบัติการพิเศษ ตามแผนและวัตถุประสงคของกองทัพบก  
                ๘.๕  ความตองการรวม = ความตองการขั้นตน + ความตองการเพื่อรักษา
ระดับสงกําลัง/ความตองการทดแทน  + ความตองการตามโครงการ  
                ๘.๖  ความตองการสุทธ ิ= ความตองการรวม + คางจาย - คงคลัง - คางรับ   
          ขอ ๙  การเสนอความตองการ  
                ๙.๑  สิ่งอุปกรณตามอัตรา ตามระดับสงกําลัง หรือตามโครงการที่ไดรับ
อนุมัติแลว กรมฝายยุทธบริการหรือกรมฝายกิจการพิเศษที่รับผิดชอบ เปนผูรวบรวมความตองการ
สิ่งอุปกรณเสนอไปยังกรมสงกําลังบํารุงทหารบก ตามที่กองทัพบกกําหนด  
                ๙.๒  สิ่งอุปกรณนอกเหนือจากที่กลาวแลวในขอ ๙.๑  
                     ๙.๒.๑ หนวยใช เสนอความตองการไปตามสายการสงกําลังจนถึง
กรมฝายยุทธบริการ หรือกรมฝายกิจการพิเศษที่รับผิดชอบ  
                     ๙.๒.๒  กรมฝายยุทธบริการ หรือกรมฝายกิจการพิเศษ รวบรวม
ความตองการแลวเสนอไปยัง กรมสงกําลังบํารุงทหารบก ตามที่กองทัพบกกําหนด   
 
 
 
 
 



 

 

 
๙๑ 

ตอนที่ ๓ 
การจัดหา 

  
          ขอ ๑๐ ทางไดมาซึ่งสิ่งอุปกรณ โดยทั่วไปหนวยหรือคลังซึ่งมีการสะสมสิ่งอุปกรณ
และ/หรือ มีไวเพื่อปฏิบัติการยอมจะไดรับสิ่งอุปกรณจากลักษณะใดลักษณะหนึ่ง ดังตอไปนี้  
                 ๑๐.๑ การจัดซื้อและการจาง หนวยหรือเจาหนาที่ซึ่งมีหนาที่ในการจัดซื้อ
และจาง จะตองปฏิบัติใหเปนไปตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการพัสดุ พ.ศ.๒๕๒๑  
(และที่แกไขเพิ่มเติม) และระเบียบหรือคําสั่งอื่นใดที่เกี่ยวของ  
                 ๑๐.๒ การรับความชวยเหลือจากตางประเทศ  ใหปฏิบัติตามวิธีการซึ่งไดตก
ลงระหวางกองทัพบกกับองคการหรือตัวแทนของประเทศนั้นๆ   
                 ๑๐.๓ การซอมบํารุง สิ่งอุปกรณที่หนวยใชสงซอม หากหนวยซอมบํารุง
สนับสนุนโดยตรง หรือหนวยสนับสนุนทั่วไปพิจารณาเห็นวาเกินขั้นการซอมบํารุง ก็ใหนําสงซอม
ตอไปยังหนวยซอมบํารุงระดับคลัง เมื่อหนวยซอมบํารุงระดับคลังทําการซอมเสร็จแลว ใหสงสิ่ง
อุปกรณนั้นเขาคลังเพื่อดําเนินการตามระบบการสงกําลังตอไป และใหหนวยซอมบํารุงสนับสนุน
โดยตรง หรือสนับสนุนทั่วไป แจงใหหนวยใชทราบทันทีที่ไดสงสิ่งอุปกรณไปยังหนวยซอมบํารุง
ระดับคลัง ทั้งนี้เพื่อใหหนวยใชเบิกรับสิ่งอุปกรณทดแทนตอไป  
                 ๑๐.๔ การเก็บซอม สิ่งอุปกรณชํารุด ถูกทําลาย เสื่อมสภาพ หรือถูกทอดทิ้ง 
ไมวาจะเปนของใหมหรือของใชแลวก็ตาม หากหนวยซอมบํารุงของสายยุทธบริการพิจารณาเห็นวา
ไมสามารถซอมไดคุมคา ใหหนวยซอมนั้นรายงานขออนุมัติถอดแยกชิ้นสวนซอมที่สามารถใช
ราชการไดจากเจากรมฝายยุทธบริการ หรือฝายกิจการพิเศษที่รับผิดชอบ เพื่อดําเนินการบํารุงรักษา
และนําเขาระบบการสงกําลังตอไป  
                 ๑๐.๕ การบริจาค สิ่งอุปกรณที่ไดมาโดยมีผูบริจาคใหแกสวนราชการเปน
สิ่งอุปกรณที่จะตองดําเนินการตามระบบการสงกําลัง  
                 ๑๐.๖  การยืม หนวยที่มีความจําเปนในการยืมสิ่งอุปกรณใหปฏิบัติตามที่
กําหนดไวในตอนที่ ๔ การเบิก การยืม การโอน และการสงคืน   
 



 

 

 
๙๒ 

                 ๑๐.๗  การโอน  
                       ๑๐.๗.๑ การโอนความรับผิดชอบในสิ่งอุปกรณระหวางสายยุทธ
บริการ ใหปฏิบัติตามระเบียบปฏิบัติในการโอนสิ่งอุปกรณจากสายยุทธบริการหนึ่งไปใหอีกสาย
หนึ่ง พ.ศ.๒๕๐๑ และคําสั่ง ทบ.ที่ ๒๙๐/๒๕๐๘  ลง ๓๐ ส.ค.๐๘ เรื่อง กําหนดวิธีดําเนินการโอน
สิ่งอุปกรณครบชุดของสายยุทธบริการเพิ่มเติมจากระเบียบปฏิบัติในการโอนสิ่งอุปกรณจากสาย
ยุทธบริการหนึ่งไปใหอีกสายหนึ่ง พ.ศ.๒๕๐๓  
                       ๑๐.๗.๒ การโอนสิทธิครอบครองสิ่งอุปกรณระหวางหนวยให
ปฏิบัติตามระเบียบนี้ตอนที่ ๔ การเบิก การยืม การโอน และการสงคืน  
                 ๑๐.๘  การเบิก หนวยในสายการสงกําลังซึ่งต่ํากวาระดับคลังสายงาน ใหถือ
การเบิกเปนวิธีหลักในการไดมาซึ่งสิ่งอุปกรณ สวนรายละเอียดใหปฏิบัติตามระเบียบนี้ ตอนที่ ๔ 
การเบิก การยืม การโอน และการสงคืน  
                 ๑๐.๙ การผลิต หากกรมฝายยุทธบริการหรือฝายกิจการพิเศษใดมีการผลิต
สิ่งอุปกรณเพื่อใชราชการ ใหเจากรมฝายยุทธบริการหรือฝายกิจการพิเศษนั้นรับผิดชอบในการปฏิบัติ 
ใหเปนไปตามขอกําหนดและความมุงหมายของทางราชการ  
                 ๑๐.๑๐ การเกณฑและการยึด ใหปฏิบัติตามพระราชบัญญัติกฎอัยการศึก 
พ.ศ.๒๔๕๗ และพระราชบัญญัติการเกณฑชวยราชการ พ.ศ.๒๕๓๐   
                 ๑๐.๑๑ การแลกเปลี่ยน ใหปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวย การ
แลกเปลี่ยนยานพาหนะและครุภัณฑของสวนราชการ พ.ศ.๒๕๑๘  
          ขอ ๑๑ งานของการจัดหา ในการดําเนินกรรมวิธีเพื่อใหไดมาซึ่งสิ่งอุปกรณมีงานที่
เกี่ยวของ ดังนี้  
                 ๑๑.๑  การกําหนดแบบสิ่งอุปกรณ  
                 ๑๑.๒  การกําหนดคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ  
                ๑๑.๓ การกําหนดมาตรฐานสิ่งอุปกรณ  
                 ๑๑.๔  การกําหนดราคากลาง  
                 ๑๑.๕ การกําหนดแบบสัญญา  
                 ๑๑.๖  การทําสัญญา  



 

 

 
๙๓ 

                 ๑๑.๗  เงื่อนไขเกี่ยวกับการสงวนสิทธิตาง ๆ  
                 ๑๑.๘  การปฏิบัติตามสัญญา  
                 ๑๑.๙  การแกไขสัญญา  
                ๑๑.๑๐ การตรวจรับสิ่งอุปกรณ  
                 ๑๑.๑๑  ขอปฏิบัติเกี่ยวกับการเงิน  
                 ๑๑.๑๒  ขอกําหนดอื่น ๆ ที่เกี่ยวของกับการจัดหา  
          ขอ ๑๒  ประเภทการจัดหา การจัดหาแบงเปน ๒ ประเภท คือ ประเภทรวมการและ
ประเภทแยกการ  
                 ๑๒.๑  ประเภทรวมการ ไดแก การจัดหาในลักษณะดังตอไปนี้  
                       ๑๒.๑.๑  หนวยจัดหา ไดแก กรมฝายยุทธบริการ และกรมฝาย
กิจการพิเศษ ซึ่งจัดหาเปนสวนรวมในระดับกองทัพบก  
                       ๑๒.๑.๒ ความมุงหมาย จัดหาเพื่อสะสมและแจกจายใหแกคลัง
กองบัญชาการชวยรบ และคลังสวนภูมิภาค หรือบางกรณีอาจจะแจกจายโดยตรงใหกับหนวยใชก็ได  
                       ๑๒.๑.๓ ลักษณะสิ่งอุปกรณที่จัดหา เปนสิ่งอุปกรณสําเร็จรูปที่
ความตองการมีปริมาณมาก มีความถี่ในความตองการสูง เปนยุทโธปกรณทางทหาร หรือยุทโธปกรณ
ทางเทคนิค  
                      ๑๒.๑.๔ งบประมาณที่ใชในการจัดหา ใชเงินงบสงกําลังบํารุงหรือ
เงินงบอื่นใดที่กองทัพบกอนุมัติ  
                       ๑๒.๑.๕ ราคาสิ่งอุปกรณสวนมากราคาแพง หรือมีวงเงินในการ
จัดหามาก  
                       ๑๒.๑.๖ รายการสิ่งอุปกรณที่กรมฝายยุทธบริการหรือกรมฝาย
กิจการพิเศษรับผิดชอบจัดหา ถือปฏิบัติตามระเบียบกองทัพบก วาดวยความรับผิดชอบในสิ่งอุปกรณ  
                 ๑๒.๒  ประเภทแยกการ ไดแก การจัดหาในลักษณะดังตอไปนี้  
                       ๑๒.๒.๑ หนวยจัดหา ไดแก กองบัญชาการชวยรบและสวน
ภูมิภาค หรือหนวยใชซึ่งไดรับอนุมัติใหจัดหาได  
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                       ๑๒.๒.๒ ความมุงหมาย จัดหาสนับสนุนหนวยใชเพื่อเปนการ
แกปญหาเฉพาะหนา หรือหนวยใชจัดหาเพื่อใชเอง  
                       ๑๒.๒.๓ ลักษณะสิ่งอุปกรณที่จัดหา  เปนสิ่งอุปกรณเบ็ดเตล็ดที่มี
ขายในทองตลาดโดยทั่วไป ปริมาณความตองการไมมากและความถี่ในความตองการไมสูง  
                       ๑๒.๒.๔ งบประมาณที่ใชในการจัดหา ใชเงินงบบริหารและเงินงบ
เครื่องชวยฝก หรืออาจจะเปนงบอื่นใดที่กองทัพบกอนุมัติเปนกรณีพิเศษ  
                       ๑๒.๒.๕ ราคาสิ่งอุปกรณ สวนมากราคาไมแพง หรือมีวงเงินใน
การจัดหาไมมากนัก  
                       ๑๒.๒.๖ รายละเอียดในการปฏิบัติ ใหถือปฏิบัติตามคําสั่งกองทัพบก
ดังตอไปนี้  
                              ๑๒.๒.๖.๑ คําสั่งกองทัพบก ที่ ๙๖/๒๕๒๔ ลง ๒๐ ก.พ.
๒๔ เรื่อง การจัดหาและซอมบํารุงรายยอยโดยใชเงนิงบบริหารทั่วไปของหนวย  
                              ๑๒.๒.๖.๒ คําสั่งกองทัพบก ที่ ๔๗๖/๒๕๒๔ ลง ๒๓ 
ก.ย.๒๔    เรื่อง การจัดหาและซอมบํารุงรายยอยโดยใชเงินงบเครื่องชวยฝก  
                              ๑๒.๒.๖.๓ คําสั่งหรืออนุมัติของกองทัพบก เรื่องอื่นใดที่
กําหนดหรืออนุมัติ โดยเฉพาะเกี่ยวกับการจัดหาประเภทแยกการของกองบัญชาการชวยรบสวน
ภูมิภาค หรือหนวยใช   
 ขอ ๑๓  ความรบัผิดชอบในการจัดหา  
                 ๑๓.๑ กรมฝายยุทธบริการหรือกรมฝายกิจการพิเศษ   รับผิดชอบจัดหาสิ่ง
อุปกรณเปนสวนรวม ประเภทรวมการตามที่กําหนดไวในขอ ๑๒.๑ โดยเจาหนาที่ของกรมฝายยุทธ-
บริการ หรือกรมฝายกิจการพิเศษ ดังนี้  
                       ๑๓.๑.๑ รวบรวมความตองการเสนอไปยังกรมสงกําลังบํารุงทหารบก 
ตามที่กําหนดไวในขอ ๙  
                       ๑๓.๑.๒ เสนองบประมาณไปยังสํานักงานปลัดบัญชี
กองทัพบกตามระยะเวลาที่กองทัพบกกําหนด เพื่อพิจารณาจัดสรรงบประมาณตอไป  



 

 

 
๙๕ 

                       ๑๓.๑.๓ ทําแผนจัดหาโดยถือมูลฐานจากงบประมาณที่ไดรับแตละป       
เสนอกรมสงกําลังบํารุงทหารบก ตามระยะเวลาที่กําหนดเพื่อขอรับอนุมัติจากกองทัพบก  
                       ๑๓.๑.๔  ดําเนินการจัดหาเพื่อสะสมและแจกจายตามงบประมาณที่
ไดรับ  
                 ๑๓.๒ กองบัญชาการชวยรบและสวนภูมิภาค รับผิดชอบจัดหาสิ่งอุปกรณ
ประเภทแยกการตามที่กําหนดในขอ ๑๒.๒ โดยเจาหนาที่ของกองบัญชาการชวยรบ หรือสวนภมูิภาค  
                 ๑๓.๓ หนวยใช โดยปกติหนวยใชไมมีหนาที่ในการจัดหา เวนแตจะไดรับ
อนุมัติจากกองทัพบกเปนกรณีพิเศษ  
          ขอ ๑๔ รายละเอียดในการปฏิบัติอ่ืนใดที่มิไดกําหนดไวในระเบียบนี้ ใหถือปฏิบัติ
ตามระเบียบและคําสั่งที่เกี่ยวของกับการจัดหา ซึ่งกําหนดไวโดยเฉพาะสําหรับเรื่องนั้น  
 

ตอนที่ ๔ 
การเบิก การยืม การโอน และการสงคืน 

 
          ขอ ๑๕ การเบิก ไดแก วิธีดําเนินการเสนอคําขอไปยังหนวยสนับสนุน เพื่อขอรับสิ่ง
อุปกรณตามจํานวนที่ตองการ  
          ขอ ๑๖  ประเภทการเบิก แบงเปน ๔ ประเภท คือ  
                 ๑๖.๑  การเบิกขั้นตน ไดแก การเบิกสิ่งอุปกรณตามความตองการขั้นตนที่ระบุ
ไวในขอ ๗.๑  
                 ๑๖.๒  การเบิกทดแทน ไดแก การเบิกสิ่งอุปกรณตามความตองการทดแทนที่
ระบไุวในขอ ๗.๒  
                 ๑๖.๓ การเบิกเพิ่มเติมเพื่อรักษาระดับสงกําลัง ไดแก การเบิกสิ่งอุปกรณ
ตามความตองการ เพื่อรักษาระดับสงกําลัง ที่ระบุไวในขอ ๗.๓  
                 ๑๖.๔  การเบิกพิเศษ ไดแก การเบิกเรงดวน การเบิกนอกอัตรา และการเบิก
กอนกําหนด  



 

 

 
๙๖ 

                       ๑๖.๔.๑ การเบิกเรงดวน ไดแก การเบิกสิ่งอุปกรณที่หนวยใชมี
ความจําเปนตองใชโดยเรงดวน หรือในยามฉุกเฉิน หรือเพื่อการซอมบํารุงสิ่งอุปกรณงดใชงาน 
                       ๑๖.๔.๒  การเบิกนอกอัตรา ไดแก การเบิกสิ่งอุปกรณ ประเภท ๔  
                       ๑๖.๔.๓ การเบิกกอนกําหนด ไดแก การเบิกสิ่งอุปกรณที่หนวยมี
ความจําเปนตองใชกอนวงรอบการเบกิ ซึ่งหนวยสนับสนุนไดกําหนดขึ้น  
          ขอ ๑๗ หนวยเบิก  
                 ๑๗.๑ ผูบังคับหนวยเบิก ตองรับผิดชอบในการขอเบิกสิ่งอุปกรณ เพื่อให
หนวยสามารถปฏิบัติภารกิจตามที่ไดรับมอบหมายอยางมีประสิทธิภาพ  
                 ๑๗.๒ ผูบังคับหนวยเบิก จะตองสงลายมือชื่อผูมีสิทธิเบิก และผูรับสิ่งอุปกรณ 
ตามระเบียบกองทัพบก วาดวยการสงลายมือชื่อผูมีสิทธเิบิก และผูรับสิ่งอุปกรณ พ.ศ.๒๕๑๐  
          ขอ ๑๘ วิธีดําเนินการเบิก  
                 ๑๘.๑  การเบิกขั้นตน  
                       ๑๘.๑.๑ หนวยใช เมื่อมีความตองการขั้นตน ทําใบเบิกเสนอหนวย
สนับสนุนโดยตรงหรือคลังสวนภูมิภาคหรือคลังกองบัญชาการชวยรบหรือคลังสายงานแลวแตกรณี  
ยกเวนสิ่งอุปกรณประเภท ๒ และ ๔ สายอากาศยาน ใหเสนอใบเบิกผาน พัน.ขส.ซบร.บ.ทบ.  
สําหรับสิ่งอุปกรณตาม อจย. และ อสอ. ใหดําเนินการเบิกเมื่อไดรับเอกสารการแจกจายสิ่งอุปกรณ
แลว  
                       ๑๘.๑.๒ หนวยสนับสนุนโดยตรงหรือคลังสวนภูมิภาคหรือคลัง
กองบัญชาการชวยรบ 
                              ๑๘.๑.๒.๑ เมื่อไดรับใบเบิกจากหนวยใชแลวใหดําเนิน
กรรมวิธีเพื่อการแจกจาย ถาไมสามารถสนับสนุนได ใหดําเนินการเบิกตามสายการสงกําลังตอไป  
                              ๑๘.๑.๒.๒ ในกรณีที่มีการจัดตั้งหนวยใหม และมิไดมี
การสะสมสิ่งอุปกรณไว เมื่อหนวยสนับสนุนโดยตรงหรือคลังสวนภูมิภาคหรือคลังกองบัญชาการ
ชวยรบ ไดทราบการจัดตั้งหนวยโดยแนนอนแลว ใหทําใบเบิกเสนอตามสายการสงกําลัง เพื่อใหมี
การสะสมสิ่งอุปกรณพรอมจายหนวยไดทันที  เวนสิ่งอุปกรณตาม อจย. และ อสอ.ใหดําเนินการเมื่อ
ไดรับเอกสารการแจกจายสิ่งอุปกรณแลว  



 

 

 
๙๗ 

                             ๑๘.๑.๒.๓ คลังสายงาน เมื่อไดรับใบเบิกจากหนวยรับ
การสนับสนุนใหดําเนินกรรมวิธีเพื่อการแจกจาย ถาไมมีสิ่งอุปกรณสนับสนุนใหดําเนินการเสนอ
ความตองการเพื่อจัดหาตอไป  
                 ๑๘.๒ การเบิกทดแทน เมื่อมีความตองการทดแทน ใหดําเนินการเบิกตาม
สายการสงกําลัง  
                 ๑๘.๓  การเบิกเพิ่มเติมเพื่อรักษาระดับสงกําลัง  
                       ๑๘.๓.๑  หนวยใช ไมมีการเบกิ  
                       ๑๘.๓.๒ หนวยสนับสนุนโดยตรง   คลังสวนภูมิภาค   หรือคลัง
กองบัญชาการชวยรบ เมื่อสิ่งอุปกรณที่สะสมไวเพื่อสนับสนุนหนวยลดระดับลงถึงจุดเพิ่มเติมหรือ
ถึงวงรอบการเบิก ใหทําการเบิกตามสายการสงกําลังตอไป  
                       ๑๘.๓.๓  คลังสายงาน   เมื่อสิ่งอุปกรณที่สะสมไวเพื่อสนับสนุน
ใหแกหนวยรับการสนับสนุนลดระดับลงถึงจุดเพิ่มเติมหรือถึงวงรอบการจัดหา ใหดําเนินการเสนอ
ความตองการเพื่อจัดหาตอไป  
                 ๑๘.๔  การเบิกพิเศษ  
                       ๑๘.๔.๑  การเบิกเรงดวน  
                              ๑๘.๔.๑.๑ หนวยใชเมื่อมีความตองการเรงดวน   ให 
ผูบังคับบัญชาหนวยใชที่มีสิทธิเบิก ติดตอขอรับสิ่งอุปกรณจากหนวยใหการสนับสนุนโดยเครื่อง
สื่อสารที่เหมาะสม เมื่อไดรับสิ่งอุปกรณแลว จะตองทําใบเบิกสงหนวยจายภายใน ๓ วัน โดยอาง
หลักฐานในการเบิกเรงดวน  
                              ๑๘.๔.๑.๒ หนวยสนับสนุนโดยตรงหรือคลังสวน
ภูมิภาค หรือคลังกองบัญชาการชวยรบ ถามีสิ่งอุปกรณสนับสนุน ใหผูมีอํานาจสั่งจายตามที่กําหนด
ไวในขอ ๓๖.๖ อนุมัติจายตามหลักฐานในการเบิกเรงดวน ถาไมมีสิ่งอุปกรณสนับสนุนใหติดตอ
ขอรับจากหนวยใหการสนับสนุนดวยเครื่องสื่อสารที่เหมาะสม เมื่อไดรับสิ่งอุปกรณแลวจะตองทํา
ใบเบิกสงหนวยจายภายใน ๓ วัน  
                              ๑๘.๔.๑.๓ คลังสายงาน ถามีสิ่งอุปกรณสนับสนุน ใหมี
ผูมีอํานาจในการสั่งจายตามที่กําหนดไวในขอ ๓๖.๖   อนุมัติจายตามหลักฐานในการเบิกเรงดวน ถา



 

 

 
๙๘ 

ไมมีสิ่งอุปกรณสนับสนุน หากพิจารณาเห็นวาสามารถจัดหาสนับสนุนไดทันที ก็ใหดําเนินการ
ตอไป  
                       ๑๘.๔.๒ การเบิกนอกอัตรา เมื่อไดรับอนุมัติความตองการตามที่
เสนอไปในขอ ๙.๒ แลวใหดําเนินการเบิกได  
                       ๑๘.๔.๓ การเบิกกอนกําหนด  เมื่อมีความจําเปนตองใชสิ่งอุปกรณ
กอนวงรอบการเบิก ซึ่งหนวยสนับสนุนไดกําหนดขึ้น ใหดําเนินการเบกิได  
                 ๑๘.๕  วิธีทําใบเบิก  
                       ๑๘.๕.๑  ใบเบิกหลายรายการ ไดแก แบบพิมพ ทบ.๔๐๐-๐๐๖ 
และ ทบ.๔๐๐-๐๐๗ ใชเบิกสิ่งอุปกรณในใบเบิกชุดเดียวกันไดหลายรายการ ดําเนินการดังนี้  
                              ๑๘.๕.๑.๑ ทําใบเบิกโดยแยกประเภทสิ่งอุปกรณและสาย
งานที่รับผิดชอบ ๑ ชุด มี ๔ ฉบับ (ชมพู ฟา เขียว ขาว ตามลําดับ)  
                              ๑๘.๕.๑.๒ ใบเบิก ฉบับที่ ๑, ๒ และ ๓ เสนอไปยังหนวยจาย  
                              ๑๘.๕.๑.๓ ใบเบิก ฉบับที่ ๔ เก็บไวในแฟมรอเรื่อง  
                              ๑๘.๕.๑.๔ ถาหนวยเบิกไปรับของเองจากหนวยจายให
นําใบเบิกฉบับที่ ๔ ไปตรวจสอบกับจํานวนและประเภทสิ่งอุปกรณที่ไดจายจริง ตามใบเบิกฉบับที่ 
๑ และ ๒ ลงนามรับสิ่งอุปกรณในใบเบิกฉบับที่ ๑, ๒ และ ๔ แลวนําใบเบิกฉบับที่ ๒ และ ๔ กลับ
พรอมกับสิ่งอุปกรณ  
                              ๑๘.๕.๑.๕ ถาหนวยเบิกไดรับสิ่งอุปกรณจากสํานักงาน
ขนสงปลายทาง ใหตรวจสอบใบเบิกฉบับที่ ๔  กับจํานวนและประเภทสิ่งอุปกรณที่จายจริงตามใบ
เบิกฉบับที่ ๑ และ ๒ ลงนามรับสิ่งอุปกรณในใบเบิกฉบับที่ ๑, ๒ และ ๔ แลวสงใบเบิกฉบับที่ ๑ 
คืนหนวยจาย  
                              ๑๘.๕.๑.๖  เก็บใบเบิกฉบับที่ ๒ ในแฟมเสร็จเรื่องแนบ
ใบเบิกฉบับที่ ๔ ไปกับรายงานการรับสิ่งอุปกรณใหผูบังคับหนวยเบิกทราบ เพื่อรายงานหนวยตาม
สายการบังคับบัญชาเหนือข้ึนไปอีก ๑ ชั้น  
                       ๑๘.๕.๒ ใบเบิกรายการเดียว ไดแก แบบพิมพ ทบ.๔๐๐-๐๐๗-๑ 
ใชเบิกสิ่งอุปกรณในใบเบิกชดุเดียวกันเพียงรายการเดียว ดําเนินการดังนี้  



 

 

 
๙๙ 

                              ๑๘.๕.๒.๑  ใบเบิก ๑ ชุด มี ๕ ฉบับ (ชมพู ฟา เขียว ขาว 
ขาว ตามลําดับ)  
                              ๑๘.๕.๒.๒  ใบเบิกฉบับที่ ๑,๒,๓ และ ๔ เสนอไปยัง
หนวยจาย                             
                              ๑๘.๕.๒.๓  ใบเบิกฉบับที่ ๕ เก็บไวในแฟมรอเรื่อง  
                              ๑๘.๕.๒.๔ ถาหนวยเบิกไปรับของเองจากหนวยจายให
นําใบเบิกฉบับที่ ๕ ไปตรวจสอบกับจํานวนและประเภทสิ่งอุปกรณที่ไดจายจริง ตามใบเบิกฉบับที่ 
๑.๒ และ ๔  ลงนามรับสิ่งอุปกรณในใบเบิกฉบับที่ ๑,๒,๔ และ ๕ แลวนําใบเบิกฉบับที่ ๒ และ ๕ 
กลับพรอมสิ่งอุปกรณ  
                              ๑๘.๕.๒.๕ ถาหนวยเบิกไดรับสิ่งอุปกรณจากสํานักงาน
ขนสงปลายทาง ใหตรวจสอบใบเบิกฉบับที่ ๕ กับจํานวนและประเภทสิ่งอุปกรณที่จายจริงตามใบ
เบิกฉบับที่ ๑ และ ๒ ลงนามรับสิ่งอุปกรณในใบเบิกฉบับที่ ๑,๒ และ ๕ แลวสงใบเบิกฉบับที่ ๑ คืน
หนวยจาย  
                             ๑๘.๕.๒.๖ เก็บใบเบิกฉบับที่ ๒ ในแฟมเสร็จเรื่องแนบ
ใบเบิกฉบับที่ ๕ ไปกับรายงานการรับสิ่งอุปกรณใหผูบังคับหนวยเบิกทราบ เพื่อรายงานหนวยตาม
สายการบังคับบัญชาเหนือข้ึนไปอกี ๑ ชั้น  
                 ๑๘.๖  จํานวนเบิก  
                       ๑๘.๖.๑  การเบิกขั้นตน  
                              จํานวนเบิก = จํานวนตามอัตรา - คงคลัง - คางรับ  
                       ๑๘.๖.๒  การเบิกทดแทน  
                              จํานวนเบิก = จํานวนสิ่งอุปกรณที่ชํารุด สูญหาย ฯลฯ ซึ่ง
ไดดําเนินการตามระเบียบกองทัพบกวาดวยการจําหนายสิ่งอุปกรณ พ.ศ.๒๕๒๔ แลว  
                       ๑๘.๖.๓  การเบิกเพิ่มเติมเพื่อรักษาระดับสงกําลัง  
                              จํานวนเบิก = เกณฑเบิก (OR) - คงคลัง (OH) - คางรับ 
(DI) + คางจาย (DO) 
 



 

 

 
๑๐๐ 

                       ๑๘.๖.๔  การเบิกพิเศษ  
                              จํานวนเบิก = จํานวนสิ่งอุปกรณตามความจําเปนที่จะตอง
ปฏิบัติภารกิจ หรือ จํานวนที่ไดรับอนุมัติ                     
                 ๑๘.๗  ขอกําหนดในการใชแบบพิมพ  
                       ๑๘.๗.๑ ใหใชแบบพิมพ ทบ.๔๐๐-๐๐๗-๑ ในการเบิกสิ่งอุปกรณ
ทุกประเภท และทุกกรณี เวนสิ่งอุปกรณที่กําหนดในขอ ๑๘.๗.๒   
                       ๑๘.๗.๒ ใหใชแบบพิมพ ทบ.๔๐๐-๐๐๖ ในกรณีที่หนวยเบิกตอง
ไปรับของเอง หรือแบบพิมพ ทบ.๔๐๐-๐๐๗ ในกรณีที่หนวยเบิกตองการใหหนวยจายสงสิ่ง
อุปกรณผานสํานักงานขนสงในการเบิกสิ่งอุปกรณดังตอไปนี้  
                             ๑๘.๗.๒.๑ เครื่องแตงกาย  
                              ๑๘.๗.๒.๒ เครื่องนอน  
                              ๑๘.๗.๒.๓ เครื่องสนาม  
                              ๑๘.๗.๒.๔  เครื่องเขียน  
                              ๑๘.๗.๒.๕  แบตเตอรี่แหง  
                              ๑๘.๗.๒.๖  สิ่งอุปกรณสิ้นเปลืองสายทหารชาง  
                              ๑๘.๗.๒.๗  สิ่งอุปกรณสิ้นเปลืองสายแพทย  
                              ๑๘.๗.๒.๘  สิ่งอุปกรณสิ้นเปลืองสายการสัตว  
                              ๑๘.๗.๒.๙ สิ่งอุปกรณประเภท ๔ จําพวกสารเคมีชนิด
ตาง ๆ กาซ นํ้ากรด และน้ํากลั่นสายวิทยาศาสตร  
                              ๑๘.๗.๒.๑๐ สิ่งอุปกรณประเภท ๔ จําพวกวัสดุกอสราง
และอุปกรณที่เกี่ยวกับสาธารณูปโภคสายยุทธโยธา  
                              ๑๘.๗.๒.๑๑ วัสดุทําความสะอาดและปรนนิบัติบํารุงสาย
สรรพาวุธ และเปาหมาย  
                              ๑๘.๗.๒.๑๒ แบบพิมพ  
          ขอ ๑๙ การติดตามใบเบิก ไดแก การสอบถามเพื่อขอทราบผลการปฏิบัติตอใบเบิก
ที่ไดเสนอไปยังหนวยสนับสนนุ  



 

 

 
๑๐๑ 

                 ๑๙.๑ หนวยเบิก   เมื่อเสนอใบเบิกไปยังหนวยสนับสนุนเกิน ๔๕ วันแลว   
ยังไมไดรับสิ่งอุปกรณ ใหติดตามใบเบิกโดยใชแบบพิมพ ทบ.๔๐๐-๐๗๑   
                 ๑๙.๒ หนวยสนับสนุน เมื่อไดรับใบติดตามใบเบิกแลว ใหทําการตรวจสอบ
ใบเบิก และบันทึกผลการปฏิบัติในใบติดตามใบเบิก แลวสงคืนหนวยเบิกโดยเร็ว  
         ขอ ๒๐ การยกเลิกการเบิก ไดแก การแจงระงับการจายสิ่งอุปกรณตามใบเบิก ที่
หนวยเบิกเสนอมา อาจจะเปนทั้งหมดหรือบางสวนของการเบิกก็ได  
                 ๒๐.๑ เหตุผลในการยกเลิก การยกเลิกอาจริเริ่มจากหนวยเบิก หรือหนวย
จายก็ได เมื่อมีเหตุผลตามรหัสการยกเลิกอยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้  
                      รหัส ความหมาย   
                   ๐๑    รายการนี้ยกเลิกแลว ไมสะสมอีกตอไป  
                    ๐๒   ขาดแคลนไมสามารถจายใหไดในระยะรอบนี้  
                    ๐๓    ไมสะสมเพราะความตองการหางมาก ใหแจงเหตุผลที่ตองการ
โดยละเอียดใหม  
                    ๐๔    ใหเบิกจากหนวยสนับสนุนโดยตรง  
                    ๐๕    ใหเบิกจากคลังสวนภูมิภาค หรือคลังกองบัญชาการชวยรบ  
                    ๐๖    ใหเบิกจากคลังสายงาน  
                     ๐๗    ใหเบิกไปยังสายงานที่รับผิดชอบ  
                     ๐๘    ไมจายทั้งชุด ใหเบิกเฉพาะชิ้นสวนซอมตามคูมือสงกําลัง  
                     ๐๙     ไมจายเฉพาะชิ้นสวนซอม ใหเบิกทั้งชุดตามคูมือสงกําลัง  
                     ๑๐     ปฏิบัติตามระเบียบไมถูกตอง  ใหแกไขใหมตามที่แจงใหทราบ  
                     ๑๑     จํานวนที่เบิกไมคุมคาขนสง ใหจัดหาในทองถิ่น  
                     ๑๒   งดเบิกเพราะหมดความตองการ  
                    ๑๓     จํานวนที่เบิกเกินกวาอัตราที่อนุมัติ  
                    ๑๔     มีสิ่งอุปกรณชนิดนี้เกินระดับสะสมที่หนวยเบิก  
                    ๑๕    เปนสิ่งอุปกรณประเภท ๔ ใหขออนุมัติหลักการกอน  
                    ๑๖     เบิกซ้ํา  



 

 

 
๑๐๒ 

                    ๑๗ ตรวจสอบหมายเลขสิ่งอุปกรณไมพบขอใหเบิกใหมโดยอางชื่อสิ่ง
อุปกรณสําคัญ สิ่งอุปกรณหลัก สิ่งอุปกรณรอง แบบ ชื่อคูมือและหนา  
                 ๒๐.๒ วิธีดําเนินการยกเลิก มี ๒ วิธี คือ  
                       ๒๐.๒.๑ บันทึกยกเลิกในใบเบิก ใชเมื่อตองการยกเลิกการเบิกสิ่ง
อุปกรณทุกรายการในใบเบิก ใหดําเนินการดังนี้  
                              ๒๐.๒.๑.๑ บันทึก "ยกเลิกรหัส....วัน เดือน ป" ดวย
อักษรสีแดง ดานบนของใบเบิก แลวลงชื่อผูตรวจสอบกํากับไว  
                             ๒๐.๒.๑.๒ ในกรณีที่หนวยจายขอยกเลิก ใหเก็บใบเบิก
ฉบับที่ ๑ ไว สงใบเบิกฉบับที่ ๒ คืนหนวยเบิก สวนที่เหลือใหทําลาย  
                              ๒๐.๒.๑.๓ ในกรณีที่หนวยเบิกขอยกเลิก ใหสงใบเบิก
ฉบับที่เก็บรอเรื่องไวไปยังหนวยจาย  
                       ๒๐.๒.๒ ยกเลิกดวยใบแจงการยกเลิก ใชเมื่อตองการยกเลิกการเบิก 
ใหดําเนินการดังนี้  
                              ๒๐.๒.๒.๑ ทําใบแจงการยกเลิกดวยแบบพิมพ ทบ.๔๐๐-
๐๐๘  จํานวน ๒ ฉบับ  
                              ๒๐.๒.๒.๒ สงใบแจงการยกเลิกไปยังหนวยเบิก หรือ
หนวยจายแลวแตกรณี จํานวน ๑ ฉบับ และเกบ็ไว ๑ ฉบับ                   
          ขอ ๒๑ การยืมสิ่งอุปกรณ ไดแก วิธีดําเนินการขอรับการสนับสนุนสิ่งอุปกรณเปน
การชั่วคราว (เวนชิ้นสวนซอม) สําหรับเพิ่มพูนการปฏิบัติภารกิจ หรือสําหรับการทรงชีพของหนวย
ใช  ซึ่งหนวยไมไดรับอนุมัติใหมีสิ่งอุปกรณดังกลาวไวในครอบครอง หรืออนุมัติใหมีไวแลว แตไม
เพียงพอ  
          ขอ ๒๒ วิธีปฏิบัติในการยืมสิ่งอุปกรณ  
                 ๒๒.๑  หนวยใช  
                       ๒๒.๑.๑  ทํารายงานขอยืมสิ่งอุปกรณเปนลายลักษณอักษรเสนอ
ตามสายการสงกําลังในรายงานใหแจงเหตุผลและรายละเอียดในการใชสิ่งอุปกรณใหชัดเจนพอที่จะ



 

 

 
๑๐๓ 

เปนขอมูลในการพิจารณาตกลงใจของผูมีอํานาจอนุมัติสั่งใหยืมได ทั้งนี้ใหกําหนดวันสงคืนใน
รายงานนั้นดวย  
                       ๒๒.๑.๒  ทําใบเบิกตามขอ ๑๘.๕ แนบไปพรอมกันรายงาน  
                       ๒๒.๑.๓ เมื่อครบกําหนดเวลาที่ไดรับอนุมัติ ใหยืมตามที่บงไวใน
ใบเบิก    ตองนําสงคืนภายใน ๗ วัน  
                       ๒๒.๑.๔  ถาสิ่งอุปกรณที่ยืมไปเกิดการชํารุด สูญหาย ใหปฏิบัติตาม
ระเบียบกองทัพบก วาดวยการจําหนายสิ่งอุปกรณ พ.ศ.๒๕๒๔  
                       ๒๒.๑.๕ เมื่อมีการโยกยายหรือสับเปลี่ยนตําแหนงผูเบิกยืม ใหแจง
ยกเลิกใบเบิกเดิม พรอมกับทําใบเบิกเสนอไปใหม  
                 ๒๒.๒ หนวยสนบัสนุนทางการสงกําลัง  
                       ๒๒.๒.๑ หากสิ่งอุปกรณใดไมมีใหยืม ใหยกเลิกรายการนั้น และแจง
ใหหนวยยืมทราบ  
                       ๒๒.๒.๒ ถามีสิ่งอุปกรณสนับสนุนได ใหบันทึกเหตุผลในรายงาน
และแนบใบเบิกเสนอจนถึงผูมีอํานาจอนุมัติสั่งใหยืม                 
                       ๒๒.๒.๓  ผูมีอํานาจอนุมัติสั่งใหยืม  
                              ๒๒.๒.๓.๑ สิ่งอุปกรณสําคัญ ไดแก ผูบัญชาการทหารบก  
                        ๒๒.๒.๓.๒ สิ่งอุปกรณอ่ืนๆ ไดแก เจากรมฝายยุทธบริการ 
หรือเจากรมฝายกิจการพิเศษ หรือแมทัพภาค แลวแตกรณี  
          ขอ ๒๓ การโอน ไดแก การโอนความรับผิดชอบในสิ่งอุปกรณระหวางสายยุทธ
บริการ หรือการโอนสิทธิครอบครองสิ่งอุปกรณระหวางหนวย  
          ขอ ๒๔ การโอนความรับผิดชอบในสิ่งอุปกรณระหวางสายยุทธบริการ ไดแก การ
โอนความรับผิดชอบสิ่งอุปกรณจากสายยุทธบริการหนึ่งไปยังอีกสายยุทธบริการหนึ่ง ตามระเบียบ
หรือคําสั่งที่กองทัพบกกําหนด  
          ขอ ๒๕ การโอนสิทธิครอบครองสิ่งอุปกรณระหวางหนวย ไดแก การเปลี่ยน
กรรมสิทธิ์ในการครอบครองสิ่งอุปกรณจากหนวยหนึ่งไปยังอีกหนวยหนึ่ง เพื่อความมุงหมาย
ดังตอไปนี้  



 

 

 
๑๐๔ 

                 ๒๕.๑  ใหหนวยมีสิ่งอุปกรณครบตามอัตราหรือระดับสะสม  
                 ๒๕.๒ ใชสิ่งอุปกรณที่มีอยูใหเกิดประโยชนมากที่สุด  
                 ๒๕.๓  ประหยัดเวลาและคาขนสง  
                 ๒๕.๔  ใหการสงกําลังเปนไปอยางตอเนื่อง  
          ขอ ๒๖ การดําเนินการโอนความรับผิดชอบในสิ่งอุปกรณระหวางสายยุทธบริการ 
ใหปฏิบัติตามระเบียบและคําสั่งกองทัพบก ดังตอไปนี้  
                 ๒๖.๑  ระเบียบปฏิบตัิในการโอนสิ่งอุปกรณ   จากสายยุทธบริการหนึ่งไป
ใหอีกสายหนึ่ง พ.ศ.๒๕๐๑  
                 ๒๖.๒ คําสั่งกองทัพบก ที่ ๒๙๐/๒๕๐๘  ลง ๓๐ ส.ค.๐๘ เรื่อง กําหนด
วิธีดําเนินการโอนสิ่งอุปกรณครบชุดของสายยุทธบริการ    เพิ่มเติมจากระเบียบปฏิบัติในการโอน
สิ่งอุปกรณจากยุทธบริการหนึ่งไปใหอีกสายหนึ่ง พ.ศ.๒๕๐๑  
          ขอ ๒๗ การดําเนินการโอนสิทธิครอบครองสิ่งอุปกรณระหวางหนวย  เมื่อไดรับ
อนุมัติใหโอนจากผูมีอํานาจในการสั่งโอนตามขอ ๒๘ ใหปฏิบัติดังนี้  
                 ๒๗.๑  หนวยโอน  
                       ๒๗.๑.๑  ทําการปรนนิบัติบํารุงสิ่งอุปกรณกอนโอน  
                       ๒๗.๑.๒ ตรวจสอบใหมีสิ่งอุปกรณครบชุด และสามารถใชการได  
                       ๒๗.๑.๓  ผูกปายประจําสิ่งอุปกรณ โดยใชแบบพิมพ ทบ.๔๐๐-
๐๑๐  
                       ๒๗.๑.๔ ทําใบโอนสิ่งอุปกรณ โดยใชแบบพิมพ ทบ.๔๐๐-๐๗๔ 
จํานวน ๑ ชุด (๕ ฉบับ)  
                       ๒๗.๑.๕ สงสิ่งอุปกรณพรอมใบโอนไปยังหนวยรับโอน จํานวน 
๔ ฉบับ เก็บไวในแฟมรอเรื่อง จํานวน ๑ ฉบับ  
                       ๒๗.๑.๖ เก็บใบโอนที่ไดรับคืนจากหนวยรับโอน และสําเนาใบ
โอนรายงานหนวยสนับสนุนหนวยโอน จํานวน ๑ ฉบบั  
                       ๒๗.๑.๗ ตัดยอดสิ่งอุปกรณออกจากบัญชีคุม  
 



 

 

 
๑๐๕ 

                 ๒๗.๒ หนวยรับโอน  
                       ๒๗.๒.๑ ลงทะเบียนใบโอน  
                       ๒๗.๒.๒ ตรวจรับสิ่งอุปกรณตามใบโอน  
                       ๒๗.๒.๓ ลงนามรับสิ่งอุปกรณในใบโอน ทั้ง ๔ ฉบับ เก็บไว ๑ 
ฉบับ สงคืนหนวยโอน ๑ ฉบับ สงใหหนวยสนับสนุนของหนวยรับโอน ๑ ฉบับ และสงใหกรมฝาย
ยุทธบริการที่รับผิดชอบ ๑ ฉบับ  
          ขอ ๒๘ ผูมีอํานาจสั่งใหโอน  
                 ๒๘.๑ สิ่งอุปกรณเกินอัตราหรือเกินระดับสะสม สิ่งอุปกรณรอง และ
ชิ้นสวนซอมเวนอาวุธ ไดแก เจากรมฝายยุทธบริการ  
                 ๒๘.๒ กรณีอ่ืน ๆ นอกเหนือจากที่กลาว ไดแก ผูบัญชาการทหารบก  
          ขอ ๒๙ การสงคืน  ไดแก การสงสิ่งอุปกรณกลับคืนหนวยจาย หรือหนวย
สนบัสนุนทางการสงกําลัง   มิไดหมายถึงการสงซอมหรือสงสิ่งอุปกรณที่ซอมเสร็จแลวกลับคืน
หนวยสงซอม       
          ขอ ๓๐ มูลเหตุการณสงคืน  
                 ๓๐.๑  เกินอัตราหรือระดับสะสมที่ไดรับอนุมัติ  
                 ๓๐.๒ ลาสมัย เปลี่ยนแบบหรือเลิกใช  
                 ๓๐.๓  เมื่อครบกําหนดเวลาที่ไดรับอนุมัติใหยืม  
                ๓๐.๔  เมื่อไดรับอนุมัติใหจําหนาย  
                 ๓๐.๕  กรณีอ่ืน ๆ   
          ขอ ๓๑  ประเภทสิ่งอุปกรณที่สงคืน  
                 ๓๑.๑ สิ่งอุปกรณใชการได ไดแก สิ่งอุปกรณที่มีคุณภาพใชงานไดตาม
ความมุงหมายเดิม  
                 ๓๑.๒ สิ่งอุปกรณใชการไมได ไดแก สิ่งอุปกรณที่สึกหรอ ชํารุดไมสามารถ
นําไปใชไดตามความมุงหมายเดิน จําเปนตองซอม ปรับสภาพกอนนําเขาเก็บรักษาเพื่อแจกจาย หรือ
ในกรณีที่หนวยซอมบํารุงพิจารณาแลวเห็นวาซอมไมคุมคา ซึ่งจะตองดําเนินการขอจําหนายตอไป   



 

 

 
๑๐๖ 

หรือซากสิ่งอุปกรณ ตามระเบียบกองทัพบกวาดวยการจําหนายสิ่งอุปกรณ หรือสัตวพาหนะที่ปลด
จําหนายออกจากทะเบียน ตามระเบียบกองทัพบกวาดวยกิจการสัตวพาหนะ  
          ขอ ๓๒  การดําเนินการสงคืน  
                 ๓๒.๑  สิ่งอุปกรณใชการได  
                      ๓๒.๑.๑  หนวยสงคืน เมื่อมีมูลเหตุที่จะตองสงคืน ตามขอ ๓๐ ให
ปฏิบัติดังนี้  
                              ๓๒.๑.๑.๑ ทําการปรนนิบัติบํารุงสิ่งอุปกรณกอนนําสงคืน  
                              ๓๒.๑.๑.๒ ตรวจสอบใหมีสิ่งอุปกรณครบชุด  
                              ๓๒.๑.๑.๓ ผูกปายประจําสิ่งอุปกรณ โดยใชแบบพิมพ 
ทบ.๔๐๐-๐๑๐   
                              ๓๒.๑.๑.๔ ทําใบสงคืน โดยใชแบบพิมพ ทบ.๔๐๐-
๐๑๓ หรือ ทบ.๔๐๐-๐๑๔ หรือ ทบ.๔๐๐-๐๐๗-๑ แลวแตกรณี จํานวน ๑ ชุด ทางเดินของใบสงคืน
ตามเอกสารที่แนบทายระเบียบ  
                             ๓๒.๑.๑.๕ สงสิ่งอุปกรณพรอมใบสงคืนไปยังหนวย
รับคืนภายใน ๗ วัน เวนแตจะไดรับคําสั่งเปนอยางอื่น  
                              ๓๒.๑.๑.๖ ตัดยอดสิ่งอุปกรณออกจากบัญชีคุม เมื่อไดรับ
ใบสงคืนจากหนวยรับคืน  
                       ๓๒.๑.๒ หนวยรับคนื ปฏิบัติดังนี้  
                              ๓๒.๑.๒.๑ ลงทะเบียนใบสงคืน  
                              ๓๒.๑.๒.๒ ตรวจรับสิ่งอุปกรณตามใบสงคืน  
                              ๓๒.๑.๒.๓ ลงนามรับสิ่งอุปกรณในใบสงคืน และสง
ใบสงคืน คืนหนวยสงคืน จํานวน ๑ ฉบับ  
                              ๓๒.๑.๒.๔ บันทึกการรับสิ่งอุปกรณในบัตรบัญชีสงคืน  
 
                 ๓๒.๒ สิ่งอุปกรณใชการไมได  



 

 

 
๑๐๗ 

                       ๓๒.๒.๑ สิ่งอุปกรณชํารุดไมสามารถนําไปใชไดตามความมุงหมาย
เดิม จําเปนตองซอม ปรับสภาพ กอนนําเขาเก็บรักษาเพื่อแจกจาย เมื่อไดรับคําสั่งใหสงคืนใหปฏิบัติ
ดังนี้  
                              ๓๒.๒.๑.๑ หนวยสงคืน ใหปฏิบัติเชนเดียวกับ ขอ ๓๒.๑.๑  
                              ๓๒.๒.๑.๒ หนวยรับคืน ใหปฏิบัติเชนเดียวกับ ขอ ๓๒.๑.๒  
                       ๓๒.๒.๒ สิ่งอุปกรณชํารุด   ในกรณีที่หนวยซอมบํารุงพิจารณาแลว
เห็นวาซอมไมคุมคา และไดดําเนินการจําหนายตามระเบียบแลว ใหปฏิบัติดังนี้  
                              ๓๒.๒.๒.๑ หนวยสงคืน ทําใบสงคืนโดยใชแบบพิมพ 
ทบ.๔๐๐-๐๑๓ หรือ ทบ.๔๐๐-๐๑๔ หรือ ทบ.๔๐๐-๐๐๗-๑ แลวแตกรณี จํานวน ๑ ชุด สวนสิ่ง
อุปกรณนั้นไมตองนําสงคืน เพราะอยูกับหนวยซอมซึ่งเปนหนวยเดียวกันกับหนวยรับคืนอยูแลว  
                              ๓๒.๒.๒.๒ หนวยรับคืน ใหปฏิบัติเชนเดียวกับ ขอ 
๓๒.๑.๒   
                       ๓๒.๒.๓ ซากสิ่งอุปกรณ ตามระเบียบกองทัพบก วาดวยการ
จําหนายสิ่งอุปกรณ พ.ศ.๒๕๓๔ ใหปฏิบัติดังนี้  
                              ๓๒.๒.๓.๑ หนวยสงคืน ใหปฏิบัติเชนเดียวกับ ขอ ๓๒.๑.๑  
                              ๓๒.๒.๓.๒ หนวยรับคืน ใหปฏิบัติเชนเดียวกับ ขอ ๓๒.๑.๒  
          ขอ ๓๓  ผูมอํีานาจสั่งใหสงคืนสิ่งอุปกรณ  
                 ๓๓.๑  สิ่งอุปกรณเกินระดับสะสม ไดแก ผูบังคับหนวยเก็บรักษา  
                 ๓๓.๒  สิ่งอุปกรณที่ครบกําหนดยืมแลวยังไมสงคืน ไดแก ผูมีอํานาจอนุมัติ
สั่งใหยืม  
                 ๓๓.๓ สิ่งอุปกรณหรือซากสิ่งอุปกรณที่ไดรับอนุมัติใหจําหนาย ไดแก ผูมี
อํานาจอนุมัติใหตัดยอดสิ่งอุปกรณใหออกจากบัญชีคุม  
                 ๓๓.๔ สิ่งอุปกรณเกินอัตรา ลาสมัย เปลี่ยนแบบหรือเลิกใช ไดแก เจากรม
ฝายยุทธบริการ หรือเจากรมฝายกิจการพิเศษ  
                 ๓๓.๕ เหตุอ่ืน ๆ นอกเหนือจากที่กลาวแลว ไดแก ผูบัญชาการทหารบก  
 



 

 

 
๑๐๘ 

 
 
     

ตอนที่ ๕ 
การแจกจาย 

 
          ขอ ๓๔ การรับสิ่งอุปกรณ ไดแก การดําเนินกรรมวิธีเพื่อเขาครอบครองสิ่งอุปกรณ
ที่ไดมา          
  ๓๔.๑  การเตรียมการรับสิ่งอุปกรณ 
                       ๓๔.๑.๑  ตรวจสอบเอกสารการรับสิ่งอุปกรณ 
                       ๓๔.๑.๒ เตรียมสถานที่และสิ่งอํานวยความสะดวกในการรับสิ่ง
อุปกรณ 
                 ๓๔.๒  การรับสิ่งอุปกรณจากการเบิก 
                      ๓๔.๒.๑  หนวยเบิกไปรับสิ่งอุปกรณเอง 
                              ๓๔.๒.๑.๑ ผูรับสิ่งอุปกรณดําเนินการตามขอ ๑๘.๕.๑.๔ 
หรือ ๑๘.๕.๒.๔ แลวแตกรณี 
                              ๓๔.๒.๑.๒ สําหรับสิ่งอุปกรณที่ไมประสงคจะเปดหีบ
หอใหผูรับรับสิ่งอุปกรณตามจํานวนที่ระบุไว และใหผูจายบันทึกในใบเบิกไวดวยวา "ไมเปดหีบ" 
                              ๓๔.๒.๑.๓  การนําสิ่งอุปกรณออกจากหนวยจายใหผู
ปฏิบัติตามระเบียบและคําแนะนําของหนวยจาย 
                              ๓๔.๒.๑.๔ เมื่อผูรับนําสิ่งอุปกรณไปถึงหนวยเบิกใหผู
บังคับหนวยเบิกตั้งกรรมการตรวจรับสิ่งอุปกรณ จํานวน ๓ นาย ประกอบดวย นายทหารสัญญาบัตร 
อยางนอย ๒ นาย โดยเฉพาะควรจะตั้งเจาหนาที่ในสายงานที่รับผดิชอบตอสิ่งอุปกรณนั้นเขารวมดวย 
                              ๓๔.๒.๑.๕ ใหคณะกรรมการรายงานผลการตรวจรับ
ใหผูบังคับหนวยเบิกทราบ ถาปรากฏวาสิ่งอุปกรณคลาดเคลื่อนไปจากใบเบิก หรือมีการชํารุด
เสียหาย ใหคณะกรรมการสอบสวนสาเหตุแลวแนบสําเนาการสอบสวนไปพรอมกับรายงานดวย 



 

 

 
๑๐๙ 

                              ๓๔.๒.๑.๖  ถามีสิ่งอุปกรณชํารุด หรือสูญหาย ใหปฏิบัติ
ตามระเบียบ กองทัพบกวาดวยการจําหนายสิ่งอุปกรณ พ.ศ.๒๕๒๔  ลง ๓๐ ก.ย.๒๔ 
                              ๓๔.๒.๑.๗ ใหคณะกรรมการตรวจรับมอบสิ่งอุปกรณ
ใหแกเจาหนาที่คลัง หรือเจาหนาที่เก็บรักษา 
                              ๓๔.๒.๑.๘ เจาหนาที่บัญชคุีมบันทึกการรับสิ่งอุปกรณ
ในบัตรบัญชีคุม 
                       ๓๔.๒.๒  หนวยเบิกรับสิ่งอุปกรณจากสํานักงานขนสงปลายทาง 
                              ๓๔.๒.๒.๑ เมื่อหนวยเบิกไดรับสิ่งอุปกรณจาก
สํานักงานขนสงปลายทาง ใหปฏิบัติตามระเบียบกองทัพบก วาดวยการสงและรับสิ่งอุปกรณ พ.ศ.
๒๕๐๐ และคําสั่งกองทัพบก (คําชี้แจง) ที่ ๕๗/๑๓๑๖๖ ลง ๑๑ ต.ค.๒๕๐๔ เรื่อง ชี้แจงการ
ปฏิบัติการสงและรับสิ่งอุปกรณของ ทบ.(ครั้งที่ ๓) 
                              ๓๔.๒.๒.๒ เจาหนาที่บัญชีคุม  บันทึกการรับสิ่ง
อุปกรณในบัตรบัญชีคุมหลังจากคณะกรรมการตรวจรับไดตรวจรับเรียบรอยแลว 
                 ๓๔.๓  การรับสิ่งอุปกรณจากกรณีอ่ืน ใหถือปฏิบัติดังนี้ 
                       ๓๔.๓.๑  ตรวจรับสิ่งอุปกรณ 
                       ๓๔.๓.๒  ข้ึนบัญชีคุมสิ่งอุปกรณ 
                       ๓๔.๓.๓ รายละเอียดการดําเนินการใหปฏิบัติตามระเบียบ หรือ
คําสั่งตางๆ ที่เกี่ยวของกับที่มาของสิ่งอุปกรณนั้นๆ  
          ขอ ๓๕ การเก็บรักษา ไดแก  การเตรียมพื้นที่   การนําสิ่งอุปกรณเขา-ออก  การเก็บ  
หรือการวาง การระวังรักษาสิ่งอุปกรณในที่เก็บ รวมทั้งการปรนนิบัติบํารุง และการซอมบํารุงขณะ
เก็บและกอนจายดวย 
                 ๓๕.๑  ความรับผิดชอบในการเก็บรักษา 
                       ๓๕.๑.๑  เจากรมฝายยุทธบริการ และ/หรือ เจากรมฝายกิจการพิเศษ 
ผูบัญชาการกองบัญชาการชวยรบ ผูบัญชาการมณฑลทหารบก ผูบังคับการจังหวัดทหารบก ผูบังคับ
หนวยสนับสนุนโดยตรง ผูบังคับหนวยใช จะตองวางระเบียบและจัดงานเก็บรักษาสิ่งอุปกรณในที่
เก็บใหปลอดภัย และอยูในสภาพที่ใชการได 



 

 

 
๑๑๐ 

                       ๓๕.๑.๒ เจาหนาที่เก็บรักษา จะตองเก็บรักษาสิ่งอุปกรณใหเปนไป
ตามระเบียบที่ผูบังคับบัญชา ในขอ ๓๕.๑.๑ กําหนด 
                 ๓๕.๒ ปจจัยในการเก็บรักษา เพื่อใหการเก็บรักษาไดผลดี ผูบังคับหนวย
เก็บรักษาจะตองคํานึงถึงปจจัยดังตอไปนี้ 
                       ๓๕.๒.๑ พ้ืนที่เก็บรักษา 
                       ๓๕.๒.๒  กําลงัคน 
                       ๓๕.๒.๓ เครื่องมือยกขน 
                 ๓๕.๓ การเตรียมที่เก็บรักษา 
                       ๓๕.๓.๑ ที่เก็บ เตรียมทําที่เก็บในพื้นที่คลังปด หรือคลังกลางแจง 
แบงเปนคลัง หรือพ้ืนที่ แถว ตอน และชอง โดยใชตัวอักษรผสมกับตัวเลข ตัวอยางเชน ๑-ก-๒-๔ 
หมายความวา คลังหรือพ้ืนที่ ๑ แถว ก ตอนที่ ๒ และชองที่ ๔ 
                       ๓๕.๓.๒ ใหเขียนผังแสดงที่เก็บตามที่จัดระบบไวในขอ ๓๕.๓.๑ 
เพื่อสะดวกในการวางแผนนําสิ่งอุปกรณเขาเก็บ 
                 ๓๕.๔ การนําสิ่งอุปกรณเขาที่เก็บ เจาหนาที่เก็บรักษาดําเนินการดังนี้ 
                       ๓๕.๔.๑ บันทึกบัตรแสดงที่เก็บ โดยใชแบบพิมพ ทบ.๔๐๐-๐๐๙ 
สําหรับหนวยสนับสนุน และแบบพิมพ ทบ.๔๐๐-๐๖๘ สําหรับหนวยใช 
                       ๓๕.๔.๒ ทําการบํารุงรักษาสิ่งอุปกรณกอนนําเขาเก็บ 
                       ๓๕.๔.๓ ผูกปายประจําสิ่งอุปกรณ โดยใชแบบพิมพ ทบ.๔๐๐-
๐๑๐ โดยอนุโลม 
                       ๓๕.๔.๔ นําสิ่งอุปกรณเขาเก็บในที่ที่กําหนดให 
                 ๓๕.๕ การเก็บหรือการวางสิ่งอุปกรณ 
                       ๓๕.๕.๑ กําหนดทางเดินในพื้นที่เก็บรักษา เพ่ือความสะดวกใน
การใชแรงงานหรือเครื่องทุนแรง ดังตอไปนี้ 
                              ๓๕.๕.๑.๑ ทางเดินหลัก อาจมีทางเดียวตรงกึ่งกลาง
ตามความยาวของพื้นที่เก็บรักษา หรือมีทั้งสองขางของพื้นที่เก็บรักษาก็ได ควรใหมีความกวางพอที่ 
รถยก ๒ คัน สวนทางกันได 



 

 

 
๑๑๑ 

                              ๓๕.๕.๑.๒ ทางเดิน ตั้งฉากกับทางเดินหลักควรกําหนดให
ตรงกับประตู 
                              ๓๕.๕.๑.๓ ทางเดินระหวางที่เก็บของ ควรใหรถเข็น หรือ 
รถยกเขาไปปฏิบัติงานได 
                              ๓๕.๕.๑.๔ ทางเดินฉุกเฉินจัดสํารองไวสําหรับใชใน
กรณีฉุกเฉิน 
                       ๓๕.๕.๒ เก็บสิ่งอุปกรณใหเต็มที่วางทั้งทางดิ่งและทางระดับ 
                       ๓๕.๕.๓  เก็บสิ่งอุปกรณใหพนจากอันตราย 
                       ๓๕.๕.๔ เก็บสิ่งอุปกรณในที่เก็บรักษา ใหตรงกับลักษณะและ
คุณสมบัติของสิ่งอุปกรณ 
                 ๓๕.๖ การระวังรักษา เจาหนาที่เก็บรักษาจะตองระวังรักษาสิ่งอุปกรณให
ปลอดภัย และอยูในสภาพใชการได ดังตอไปนี้ 
                       ๓๕.๖.๑  ภัยธรรมชาติ 
                              ๓๕.๖.๑.๑ เก็บสิ่งอุปกรณในคลังเก็บรักษา ซึ่งสามารถ
ระบายอากาศหรือปองกันความชื้นได 
                              ๓๕.๖.๑.๒  ตรวจ ปองกัน และทําลายจําพวกสัตวและ
แมลงตาง ๆ 
                              ๓๕.๖.๑.๓ ในกรณีพ้ืนที่คลังปดไมเพียงพอ ใหแยกเก็บ
สิ่งอุปกรณที่มีความคงทนตอสภาพดินฟาอากาศไวในคลังเปด 
                              ๓๕.๖.๑.๔ ใชไมรองหรือทาสี หรือทาน้ํามันสําหรับสิ่ง
อุปกรณที่เก็บในคลงัเปด 
                       ๓๕.๖.๒  อัคคีภัย 
                              ๓๕.๖.๒.๑ กําหนดเขตและกวดขันไมใหนําเชื้อเพลิง
เขาบริเวณที่เก็บรักษา 
                              ๓๕.๖.๒.๒ รักษาความสะอาดและขจัดเชื้อเพลิงบริเวณ
ที่เก็บรักษา 



 

 

 
๑๑๒ 

                              ๓๕.๖.๒.๓ ดูแลรักษาเครื่องมือดับเพลิง ใหอยูในสภาพ
พรอมที่ใชการได 
                              ๓๕.๖.๒.๔  จัดเจาหนาที่ดับเพลิงและหมั่นฝกซอมอยูเสมอ 
                              ๓๕.๖.๒.๕ กําหนดขอปฏิบัติเกี่ยวกับการใชเครื่องมือ
และแรงงาน เพื่อลดความเสียหายเมื่อเกิดอัคคีภัย 
                              ๓๕.๖.๒.๖ จัดทําปายเตือนภัย เชน ปาย "หามสูบบุหรี่" 
หรือ "ไวไฟ"  เปนตน 
                              ๓๕.๖.๒.๗ หมั่นตรวจตราสภาพการอื่นๆ   อันอาจ
กอใหเกิดอัคคีภัย เชน สายไฟฟา เปนตน 
          สวนรายละเอียดในการปฏิบัติอ่ืนๆ ใหถือปฏิบัติตามระเบียบกองทัพบก วาดวยการ
ปองกันอัคคีภัย และการปฏิบัติเมื่อเกิดอัคคีภัย พ.ศ.๒๕๐๓  และที่แกไขเพิ่มเติม 
                       ๓๕.๖.๓ การทุจริต 
                              ๓๕.๖.๓.๑ สิ่งอุปกรณที่มีคาสูง ขนยายและขายงาย 
ตองเก็บไวในที่ปลอดภัย และมอบความรับผิดชอบใหเฉพาะบุคคล 
                              ๓๕.๖.๓.๒ คลังทุกคลัง จะตองปดประตูใสกุญแจและตี
ตราใหเรียบรอยเมื่อเลิกงาน 
                              ๓๕.๖.๓.๓ ระมัดระวังมิใหบุคคลลักลอบนําสิ่งอุปกรณ
ออกจากคลัง 
                       ๓๕.๖.๔  วินาศกรรม 
                              ๓๕.๖.๔.๑ จัดเจาหนาที่รักษาการณหรือเวรยาม พรอม
อาวุธเพื่อตรวจรอบ ๆ บริเวณที่เก็บรักษาตามความจําเปน   ถาหากบริเวณกวางขวาง   อาจจัดใหมี
ยานพาหนะและเครื่องมือสื่อสารดวยก็ได 
                              ๓๕.๖.๔.๒ กวดขันบุคคลและยานพาหนะที่จะผานเขา-ออก 
                              ๓๕.๖.๔.๓ จัดใหมีเครื่องกีดขวาง หรือเครื่องเตือนภัย
ในบริเวณที่เก็บรักษาตามที่เห็นสมควร 



 

 

 
๑๑๓ 

       รายละเอียดในการปฏิบัติอ่ืนๆ ใหถือปฏิบัติตามระเบียบ วาดวยการรักษาความ
ปลอดภัยแหงชาติ พ.ศ.๒๕๑๗ 
 
                       ๓๕.๖.๕  อุบัติเหตุ 
                              ๓๕.๖.๕.๑ อบรมชี้แจงการใชเครื่องมือยกขน วิธีการ
ขนยาย และวิธีการจัดวางสิ่งอุปกรณ 
                              ๓๕.๖.๕.๒ หมั่นตรวจและปรนนิบัติบํารุงเครื่องมือยกขน
อยูเสมอ 
                              ๓๕.๖.๕.๓ ทําความสะอาดในที่เก็บรักษา 
                       ๓๕.๖.๖  การชํารุดหรือเสื่อมสภาพ 
                             สิ่งอุปกรณซึ่งอยูในที่เก็บรักษา  จะตองไดรับการดูแลรักษาใหอยูใน
สภาพใชการได หรือมิใหเสื่อมสภาพกอนนําไปใช โดยจะตองปฏิบัติตามระเบียบ หรือคําสั่งที่ทาง
ราชการกําหนด หรือตามคําแนะนําของผูผลิต หรือทําหนาที่ทางเทคนิค 
                 ๓๕.๗ การนําสิ่งอุปกรณออกจากที่เก็บ 
                       ๓๕.๗.๑ การนําสิ่งอุปกรณออกจากที่เก็บ ตองมีหลักฐานการนําออก 
                       ๓๕.๗.๒  การยายที่เก็บสิ่งอุปกรณ ตองบันทึกการยายไวเปน
หลักฐาน 
                       ๓๕.๗.๓  สิ่งอุปกรณใดที่นําเขาเก็บกอน ใหนําออกจายกอน 
          ขอ ๓๖ การจายสิ่งอุปกรณ ไดแก การดําเนินการตอบสนองความตองการที่หนวย
เบิกไดสงคําขอมา 
                 ๓๖.๑ ขอพิจารณา ในการจายสิ่งอุปกรณ หลักเกณฑที่จะตองพิจารณาวา
ควรจายรายการใด จํานวนเทาใดนั้น ใหคํานึงถึงปจจัยดังตอไปนี้ 
                       ๓๖.๑.๑  ความตองการของหนวยรับการสนับสนุน 
                       ๓๖.๑.๒  สถานการณทางยุทธวิธี 
                       ๓๖.๑.๓  ระดับสงกําลัง หรืออัตราของหนวยรับการสนับสนุน 
                       ๓๖.๑.๔  สิ่งอํานวยความสะดวกในการขนสง 



 

 

 
๑๑๔ 

                       ๓๖.๑.๕  สถานที่เก็บรักษาของหนวยรับการสนับสนุน 
                       ๓๖.๑.๖ ปริมาณสิ่งอุปกรณคงคลังของหนวยจาย 
                       ๓๖.๑.๗ ขีดความสามารถในการซอมบํารุงของหนวยรับการ
สนับสนุน 
                 ๓๖.๒ การเตรียมการจายสิ่งอุปกรณ 
                       ๓๖.๒.๑ จัดทําแผนการแจกจายหรือเอกสารการแจกจายสิ่ง
อุปกรณแลวแตกรณี 
                       ๓๖.๒.๒  ดําเนินการปรนนิบัติบํารุงสิ่งอุปกรณกอนจาย ถาจําเปน 
                       ๓๖.๒.๓  จัดสถานที่เตรียมจายโดยแบงสวนออกดังนี้ 
                              ๓๖.๒.๓.๑ สวนจายและคัดแยก 
                              ๓๖.๒.๓.๒ สวนบรรจุหีบหอและจัดสง 
                 ๓๖.๓ วิธีดําเนินการจายสิ่งอุปกรณ 
                       ๓๖.๓.๑  สวนบัญชีคุม 
                              ๓๖.๓.๑.๑ รับใบเบิกและลงทะเบียนเอกสารโดยใช
แบบพิมพ ทบ.๔๐๐-๐๐๒  
                              ๓๖.๓.๑.๒ ตรวจสอบใบเบิกในเรื่องตอไปนี้ 
                                        ๓๖.๓.๑.๒.๑ ลายมือชื่อผูมีสิทธิเบิก 
                                        ๓๖.๓.๑.๒.๒ ความเรียบรอยและความ
ถูกตองของใบเบิก เชน การอางหลักฐานที่ใชในการเบิก รายการและจํานวนที่ขอเบิก เปนตน 
                                        ๓๖.๓.๑.๒.๓ ความผูกพันระหวางหนวย
เบิกกับหนวยจาย เชน คางรับและคางจาย เปนตน 
                                        ๓๖.๓.๑.๒.๔ หวงเวลากําหนดใหทําการเบิก 
                             ๓๖.๓.๑.๓  การดําเนินการทางบัญชี 
                                        ๓๖.๓.๑.๓.๑ จํานวนที่ขอเบิกมาอาจเพิ่ม
หรือลดก็ได    ทั้งนี้เพื่อความเหมาะสมกับมาตรฐานการบรรจุหีบหอ 



 

 

 
๑๑๕ 

                                        ๓๖.๓.๑.๓.๒ พิจารณาจายตามลําดับ
ทะเบียนหนวยจาย เวนแตจะไดรับอนุมัติจากผูมีอํานาจอนุมัติสั่งจายใหดําเนินการเปนอยางอื่น 
                                      ๓๖.๓.๑.๓.๓ ถาไมมีสิ่งอุปกรณจาย ให
บันทึกคางจาย โดยผูตรวจสอบลงนามในใบเบิก สงใบเบิกฉบับที่ ๒ คืนหนวยเบิก สวนที่เหลือเก็บ
ไวในแฟมรอเรื่อง 
                                        ๓๖.๓.๑.๓.๔ ถามีสิ่งอุปกรณจายใหบันทึก
การจาย ผูตรวจสอบลงนามแลวเสนอผูมีอํานาจสั่งจายลงนามอนุมัติ เก็บใบเบิกฉบับที่ ๓ ไวในแฟม
รอเรื่อง สวนใบเบิกที่เหลือสงใหสวนเก็บรักษาดําเนินการตอไป เมื่อไดรับใบเบิกฉบับที่ ๑ คืนแลว  
ใหสําเนาชื่อผูรับผูจายลงในใบเบิกฉบับที่ ๓ แลวสงใหสวนเก็บรักษาไวเปนหลักฐาน 
                       ๓๖.๓.๒ สวนเก็บรักษา 
                              ๓๖.๓.๒.๑ ลงนามผูจายในใบเบิก 
                              ๓๖.๓.๒.๒ จัดเตรียมและคัดแยกสิ่งอุปกรณให
ครบถวนตามใบเบิก 
                              ๓๖.๓.๒.๓ เขียนปายประจําสิ่งอุปกรณ โดยใชแบบ
พิมพ ทบ.๔๐๐-๐๑๐ 
                              ๓๖.๓.๒.๔ ในกรณีที่หนวยเบิกมารับสิ่งอุปกรณเอง ให
ตรวจสอบลายมอืชื่อผูมีสิทธิรับสิ่งอุปกรณใหถูกตอง 
                              ๓๖.๓.๒.๕ มอบสิ่งอุปกรณใหผูรับไปพรอมกับใบเบิก 
ฉบับที่ ๒    และสงใบเบิกฉบับที่ ๑ คืนสวนบัญชีคุม 
                              ๓๖.๓.๒.๖ ใหความชวยเหลือในการบรรทุกสิ่งอุปกรณ 
                              ๓๖.๓.๒.๗ ในกรณีที่ผูรับไมสามารถรับสิ่งอุปกรณตาม
ใบเบิกไดครบในครั้งเดียว ใหผูจายและผูรบัทําบันทึกไวดานหลังใบเบิกแลวลงนามรับรองไว 
                              ๓๖.๓.๒.๘ ในกรณีที่หนวยจายสงสิ่งอุปกรณ ใหหนวย
เบิกผานสํานักงานขนสง ใหปฏิบัติตามระเบียบกองทัพบกวาดวยการสงและรับสิ่งอุปกรณ พ.ศ.
๒๕๐๐ และระเบียบกองทัพบกวาดวยการทําหีบหอ  และทําเครื่องหมายเพื่อการขนสงสิ่งอุปกรณ  
พ.ศ.๒๔๙๙ 



 

 

 
๑๑๖ 

                 ๓๖.๔ การจายสิ่งอุปกรณโดยอัตโนมัติ ไดแก  การจายสิ่งอุปกรณใหหนวย
รับการสนับสนุน โดยหนวยที่รับการสนับสนุนนั้นไมตองทําใบเบิก 
                       ๓๖.๔.๑ ขอพิจารณาในการจายอัตโนมัติ 
                            ๓๖.๔.๑.๑  เมื่อมีคําสั่งของผูมีอํานาจสั่งจาย  
                           ๓๖.๔.๑.๒  เมื่อหนวยจายพิจารณาเห็นสมควร 
                          ๓๖.๔.๒ วิธีดาํเนินการจายอัตโนมัติ 
                               ๓๖.๔.๒.๑  หนวยจายทําใบเบิก ๑ ชุด โดยใชแบบพิมพ 
ทบ.๔๐๐-๐๐๗ หรือ ทบ.๔๐๐-๐๐๗-๑ แลวแตกรณี 
                               ๓๖.๔.๒.๒ ลงทะเบียนเอกสารแลวบันทึกคําวา 
"อัตโนมัติ"  ไวดานบนของใบเบิกดวยอักษรสีแดง 
                               ๓๖.๔.๒.๓ บันทึกการจาย 
                               ๓๖.๔.๒.๔ ผูตรวจสอบลงนามแลวเสนอผูมีอํานาจสั่ง
จายลงนามอนุมัติ 
                               ๓๖.๔.๒.๕ เก็บใบเบิกฉบับที่ ๓ ไวในแฟมรอเรื่อง สวน
ที่เหลือสงไปใหหนวยรับการสนับสนุน พรอมกับสิ่งอุปกรณ 
                               ๓๖.๔.๒.๖  หนวยรับการสนับสนุน ลงที่ใบเบิกลงนาม
ผูเบิกและผูรับสิ่งอุปกรณในใบเบิก ฉบับที่ ๑, ๒, ๔ หรือ ๕ แลวแตกรณี   สงใบเบิกฉบับที่ ๑ คืน
หนวยจาย ภายใน ๗ วัน นับจากวันที่ไดรับสิ่งอุปกรณ สวนใบเบิกที่เหลือใหดําเนินการเชนเดียวกับ
การเบิกตามปกติ 
                              ๓๖.๔.๒.๗ หากหนวยรับการสนับสนุนสงใบเบิกฉบับที่ 
๑ คืนหนวยจายชาเกินกวากําหนด ใหหนวยจายแจงใหผูบังคับบัญชาชั้นเหนือของหนวยรับการ
สนับสนุนนั้นทราบ เพื่อพิจารณาสอบสวนหาสาเหตุแหงความลาชาตอไป 
                 ๓๖.๕  การปลดเปลื้องคางจาย 
                       ๓๖.๕.๑ การปลดเปลื้องคางจาย ไดแก การจายสิ่งอุปกรณที่คางจาย
ใหกับหนวยเบิกโดยอัตโนมัติ 
                       ๓๖.๕.๒  วิธีดําเนินการปลดเปลื้องคางจาย 



 

 

 
๑๑๗ 

                              ๓๖.๕.๒.๑  หนวยจายทําใบเบิก ๑ ชุด ใชแบบพิมพ ทบ.
๔๐๐-๐๐๗   หรือ ทบ.๔๐๐-๐๐๗-๑ แลวแตกรณี โดยใชที่ใบเบิกเดิม 
                              ๓๖.๕.๒.๒ บันทึกทะเบียนเอกสารในใบเบิก โดยใช
เลขทะเบียนเดิม แลวเพิ่มจํานวนครั้งที่ปลดเปลื้องทายทะเบียนนั้น กับบันทึกคําวา "ปลดเปลื้องคาง
จาย" ไวดานบนของใบเบิกดวยอักษรสีแดง 
                              ๓๖.๕.๒.๓ บันทึกการจาย 
                              ๓๖.๕.๒.๔ ตรวจสอบลงนามแลวเสนอผูมีอํานาจสั่ง
จาย ลงนามอนุมัติ 
                              ๓๖.๕.๒.๕ เก็บใบเบิกฉบับที่ ๓ ไวในแฟมรอเรื่อง 
สวนที่เหลือสงไปใหหนวยรับการสนับสนุน พรอมกับสิ่งอุปกรณ 
                              ๓๖.๕.๒.๖ หนวยรับการสนับสนุนลงนามผูเบิก และ
ผูรับสิ่งอปุกรณในใบเบิกฉบับที่ ๑,๒,๔ หรือ ๕ แลวแตกรณี  สงใบเบิกฉบับที่ ๑  คืนหนวยจาย 
ภายใน ๗ วัน นับจากวันที่ไดรับสิ่งอุปกรณ สวนใบเบิกที่เหลือใหดําเนินการเชนเดียวกับการเบิก
ตามปกติ 
                              ๓๖.๕.๒.๗ หากหนวยรับการสนับสนุนสงใบเบิกฉบับ
ที่ ๑ คืนหนวยจายลาชาเกินกวากําหนด ใหหนวยจายแจงใหผูบงัคับบัญชาชั้นเหนือของหนวยรับ
การสนับสนุนนั้นทราบ เพื่อพิจารณาสอบสวนหาสาเหตุแหงความลาชาตอไป 
                 ๓๖.๖  อํานาจสั่งจายในใบเบิก 
                       ๓๖.๖.๑  การเบิก 
                              ๓๖.๖.๑.๑  สิ่งอุปกรณสําคัญและสิ่งอุปกรณหลัก  เมื่อ
ผูบัญชาการทหารบก อนุมัติหลักการแจกจายแลว ผูอํานวยการกองหรือหัวหนากอง  ตามที่เจากรม
ฝายยุทธบริการ และ/หรือ เจากรมฝายกิจการพิเศษ กําหนด ผูบัญชาการกองบัญชาการชวยรบ    ผู
บัญชาการมณฑลทหารบก หรือผูบังคับการจังหวัดทหารบก เปนผูสั่งจาย 
                              ๓๖.๖.๑.๒ สิ่งอุปกรณรองและชิ้นสวนซอม 
ผูอํานวยการกองหรือหัวหนากอง ตามที่เจากรมฝายยุทธบริการ และ/หรือ เจากรมฝายกิจการพิเศษ 



 

 

 
๑๑๘ 

กําหนด ผูบัญชาการกองบัญชาการชวยรบ ผูบัญชาการมณฑลทหารบก ผูบังคับการจังหวัดทหารบก 
หรือผูที่ไดรับมอบหมายเปนผูสั่งจาย  
                       ๓๖.๖.๒  การยืม 
                              ๓๖.๖.๒.๑ สิ่งอุปกรณสําคัญ เมื่อผูบัญชาการทหารบก
อนุมัติหลักการยืมแลว ผูอํานวยการกองหรือหัวหนากอง ตามที่เจากรมฝายยุทธบริการ และ/หรือ
เจากรมฝายกิจการพิเศษ กําหนด  ผูบัญชาการกองบัญชาการชวยรบ  ผูบัญชาการมณฑลทหารบก    
หรือผูบังคับการจังหวัดทหารบก เปนผูสั่งจาย 
                              ๓๖.๖.๒.๒ สิ่งอุปกรณอ่ืนๆ เมื่อไดรับหลักการจากผูมี
อํานาจใหยืมแลว ผูอํานวยการกอง หรือหัวหนากอง ตามที่เจากรมฝายยุทธบริการ และ/หรือเจากรม
ฝายกิจการพิเศษ กําหนด ผูบัญชาการกองบัญชาการชวยรบ ผูบัญชาการมณฑลทหารบก ผูบังคับ
การจังหวัดทหารบก หรือผูที่ไดรบัมอบหมายเปนผูสั่งจาย  
 

ตอนที่ ๖ 
การจําหนาย 

 
          ขอ ๓๗ การจําหนาย หมายถึง การตัดยอดสิ่งอุปกรณออกจากความรับผิดชอบของ
กองทัพบก เนื่องจากสูญไป สิ้นเปลืองไป (สิ่งอุปกรณสิ้นเปลือง) ชํารุดเสียหายจนไมสามารถซอม
คืนสภาพไดอยางคุมคา เสื่อมสภาพจนใชการไมได หรือสูญหาย ตาย เกินความตองการ หรือเปน
ของลาสมัยไมใชราชการตอไป 
          ขอ ๓๘ การดําเนนิการ ใหปฏิบัติตามระเบียบกองทัพบกวาดวยการจําหนายสิ่ง
อุปกรณ พ.ศ.๒๕๒๔  ลง ๓๐ ก.ย.๒๔ 
 

ตอนที่ ๗ 
การควบคุม 

 



 

 

 
๑๑๙ 

          ขอ ๓๙ ประเภทการควบคุม แบงเปนสองประเภท คือ การควบคุมทางการสงกําลัง 
และการควบคุมทางบัญชี 
                 ๓๙.๑  การควบคุมทางการสงกําลัง หนวยในสายการสงกําลังระดับต่ํากวา 
ตองอยูในความควบคุมของหนวยระดับเหนือกวาในสายการสงกําลังเดียวกัน โดยถือวามูลฐาน 
ภารกิจ และความรับผิดชอบในการควบคุม ดังตอไปนี้ 
 
                       ๓๙.๑.๑  มูลฐานการควบคุมทางการสงกําลัง มีดังนี้ 
                              ๓๙.๑.๑.๑ นโยบายการสงกําลังของหนวยเหนือ 
                              ๓๙.๑.๑.๒ หลักฐานการควบคุมสิ่งอุปกรณ 
                              ๓๙.๑.๑.๓ การพยากรณความตองการสิ่งอุปกรณใน
อนาคต ตามหวงระยะเวลาที่กําหนด 
                              ๓๙.๑.๑.๔ ปจจัยทั้งมวลที่อาจเปนอุปสรรค และขัดตอ
สถานภาพทางการสงกําลัง 
                       ๓๙.๑.๒  ภารกิจการควบคุมทางการสงกําลัง มีดังนี้ 
                              ๓๙.๑.๒.๑ สาํรวจการทําบัญชีรายการสิ่งอุปกรณ 
                              ๓๙.๑.๒.๒ คํานวณความตองการ 
                              ๓๙.๑.๒.๓ อํานวยการจัดหา 
                              ๓๙.๑.๒.๔ จัดงานการแจกจาย 
                              ๓๙.๑.๒.๕ อํานวยการซอมสราง 
                              ๓๙.๑.๒.๖ อํานวยการจําหนาย 
                       ๓๙.๑.๓  ความรับผิดชอบในการควบคุมทางการสงกําลัง 
                              ๓๙.๑.๓.๑ กองทัพบกกาํหนดระดับสงกําลัง 
                              ๓๙.๑.๓.๒ หนวยสนับสนุนทางการสงกําลัง 
                                       ๓๙.๑.๓.๒.๑ คํานวณปริมาณสิ่งอุปกรณ
ตามวันสงกําลัง  ที่กองทัพบกกําหนด 
                                        ๓๙.๑.๓.๒.๒ รักษาระดับสงกําลัง 



 

 

 
๑๒๐ 

                                        ๓๙.๑.๓.๒.๓ รวบรวมขอมูลที่มีผลกระทบ
กระเทือนตอสถานภาพการสงกําลัง แลวเสนอขออนุมัติเปลี่ยนแปลงระดับสงกําลัง 
                 ๓๙.๒ การควบคุมทางบัญชี ผูบังคับหนวยสนับสนุนทางการสงกําลัง และ
หนวยใชจะตองรับผิดชอบดําเนินการควบคุมทางบัญชีตอสิ่งอุปกรณ ใหเปนไปดวยความเรียบรอย
เหมาะสม เพื่อใหทราบสถานภาพสิ่งอุปกรณไดตลอดเวลา โดยถือมูลฐาน ภารกิจและความ
รับผิดชอบในการควบคุม ดังตอไปนี้ 
                       ๓๙.๒.๑ มูลฐานการควบคุมทางบัญชี มีดังนี้ 
                              ๓๙.๒.๑.๑ บัตรบัญชีคุมสิ่งอุปกรณและขอมูลตางๆ    
ที่เกี่ยวของกับบัตรบัญชีคุม รวมทั้งประวัติสิ่งอุปกรณ 
                              ๓๙.๒.๑.๒ สถานภาพสิ่งอุปกรณ 
                              ๓๙.๒.๑.๓ ประสบการณในการรับ-จายสิ่งอุปกรณ 
                       ๓๙.๒.๒  ภารกิจการควบคุมทางบัญชี มีดงันี้ 
                              ๓๙.๒.๒.๑ บันทึก รายงาน และจัดทําขอมูลเกี่ยวกับ
จํานวนสภาพ   และสถานภาพสิ่งอุปกรณ 
                             ๓๙.๒.๒.๒ จัดทําแผนการแจกจายหรือเอกสารการ
แจกจายสิ่งอุปกรณ  แลวแตกรณี 
                              ๓๙.๒.๒.๓ พิจารณาจํานวนสิ่งอุปกรณใหหนวย
สนับสนุนตามความจําเปนใหนอยที่สุด 
                       ๓๙.๒.๓  ความรับผิดชอบการควบคุมทางบัญชี 
                              ๓๙.๒.๓.๑ หนวยสนับสนุนทางการสงกําลัง 
                                        ๓๙.๒.๓.๑.๑ ดําเนินการรวบรวมหลักฐาน
จัดทําสถิติและขอมูลสําหรับสิ่งอุปกรณแตละรายการ 
                                        ๓๙.๒.๓.๑.๒ จัดทําบัญชีคุมสิ่งอุปกรณ
โดยใชแบบพิมพ  ทบ.๔๐๐-๐๐๓ และแบบพิมพ ทบ.๔๐๐-๐๐๓-๒ 



 

 

 
๑๒๑ 

                                        ๓๙.๒.๓.๑.๓ จัดทําบัญชีคุมสิ่งอุปกรณ
ถาวรที่อยูในความครอบครองของหนวยใช โดยใชแบบพิมพ ทบ.๔๐๐-๐๐๓-๓ และ ทบ.๔๐๐-
๐๐๓-๔ 
                              ๓๙.๒.๓.๒ หนวยใช 
                                       ๓๙.๒.๓.๒.๑ ดําเนินการรวบรวมหลักฐาน
จัดทําสถิติ    และขอมูลสําหรับสิ่งอุปกรณแตละรายการ 
                                        ๓๙.๒.๓.๒.๒ จัดทําบัญชีคุมสิ่งอุปกรณ
ถาวรโดยใชแบบพิมพ ทบ.๔๐๐-๐๐๕ สําหรับบัญชีคุมชิ้นสวนซอมและสิ่งอุปกรณใชสิ้นเปลืองนั้น ให
ใชแบบพิมพ ทบ.๔๐๐-๐๖๘ 
          ขอ ๔๐ ความรับผิดชอบ ผูบังคับบัญชาทุกระดับชั้น ตองรับผิดชอบในการควบคุม
สิ่งอุปกรณใหเปนไปโดยเรียบรอยเหมาะสม ถูกตองตามความมุงหมายของทางราชการ 
 

ตอนที่ ๘ 
การสํารวจ 

 
          ขอ ๔๑ การสํารวจ ไดแก การสํารวจสิ่งอุปกรณและการสํารวจที่เก็บ 
                 ๔๑.๑ การสํารวจสิ่งอุปกรณ ไดแก การนับจํานวนและการตรวจสภาพสิ่ง
อุปกรณในที่เก็บใหตรงกับหลักฐานบัญชีคุม 
                 ๔๑.๒ การสํารวจที่เก็บ ไดแก  การตรวจสอบที่เก็บสิ่งอุปกรณใหตรงกับ
บัตรบัญชีคุมสิ่งอุปกรณ หรือบัตรแสดงที่เก็บ 
          ขอ ๔๒ ประเภทการสํารวจสิ่งอุปกรณ 
                 ๔๒.๑ การสํารวจเบ็ดเสร็จ ไดแก การสํารวจสิ่งอุปกรณในครอบครอง
ทั้งหมด โดยปดการเบิกจายทั้งสิ้น เวนกรณีเรงดวน การสํารวจประเภทนี้กระทําเมื่อมีเครื่องมือ
สํารวจสมบูรณ ซึ่งจะทําใหการสํารวจนั้นเสร็จสิ้นโดยเร็ว 



 

 

 
๑๒๒ 

                 ๔๒.๒ การสํารวจหมุนเวียน ไดแก การสํารวจสิ่งอุปกรณที่ไดแบงออกเปน
จําพวก หรือชนิด หรือรายการ เพื่อทําการสํารวจหมุนเวียนกันไปตามหวงระยะเวลาที่กําหนดปด
การเบิกจายเฉพาะรายการที่สํารวจนั้น เวนกรณีเรงดวน 
                 ๔๒.๓ การสํารวจพิเศษ ไดแก การสํารวจสิ่งอุปกรณเปนครั้งคราวตาม
ความจําเปน โดยปดการเบิกจายเฉพาะรายการที่สํารวจนั้น เวนกรณีเรงดวน การสํารวจประเภทนี้จะ
สํารวจสิ่งอุปกรณจําพวกใด ชนิดใด หรือรายการใดนั้น ข้ึนอยูกับกรณีดังตอไปนี้ 
                       ๔๒.๓.๑  เมื่ออันตรายเกิดขึ้นกับสิ่งอุปกรณ 
                       ๔๒.๓.๒  เมื่อหนวยบัญชีคุมตองการทราบจํานวน 
                       ๔๒.๓.๓  เมื่อยอดคงคลังในบัตรบัญชีคุมเปนศูนย 
                      ๔๒.๓.๔  เมื่อมีการยับยั้งการจาย 
                       ๔๒.๓.๕  เมื่อพบสิ่งอุปกรณตกหลน 
                       ๔๒.๓.๖  เมื่อมีการรับสงหนาที่ 
                       ๔๒.๓.๗  เมื่อสิ่งอุปกรณในที่เก็บเปนศูนย 
          ขอ ๔๓ การดําเนินการสํารวจสิ่งอุปกรณ 
                 ๔๓.๑ การสํารวจเบ็ดเสร็จ 
                       ๔๓.๑.๑ ประกาศระงับการเบิก-จาย ใหหนวยรับการสนับสนุน
และหนวยที่เกี่ยวของทราบลวงหนา 
                       ๔๓.๑.๒ ใหทําการจายสิ่งอุปกรณใหเสร็จสิ้นกอนวันเริ่มสํารวจ 
                       ๔๓.๑.๓ วิธีปฏิบัติในการสํารวจ 
                              ๔๓.๑.๓.๑ เจาหนาที่บัญชีคุม กรอกหมายเลข ชื่อ และ
ที่เก็บสิ่งอุปกรณ โดยใชแบบพิมพ ทบ.๔๐๐-๐๑๑ และบันทึกคําวา "สํารวจ วัน เดือน ป" ที่ทําการ
สํารวจลงในบัตรบัญชีคุม ขีดเสนใตดวยหมึกสีแดง เสร็จแลวสงแบบพิมพ ทบ.๔๐๐-๐๑๑ ให
คณะกรรมการหรือชุดสํารวจ 
                              ๔๓.๑.๓.๒ คณะกรรมการหรือชุดสํารวจ ทําการสํารวจ
สิ่งอุปกรณ ตามแบบพิมพ ทบ.๔๐๐-๐๑๑ เสร็จแลวสงแบบพิมพดังกลาวคืนเจาหนาที่บัญชีคุม 



 

 

 
๑๒๓ 

                              ๔๓.๑.๓.๓ เจาหนาที่บัญชีคุม บันทึกผลการสํารวจลง
ในใบรายงานผลการเปรียบเทียบการตรวจสอบยอดสิ่งอุปกรณ โดยใชแบบพิมพ ทบ.๔๐๐-๐๑๒ 
                              ๔๓.๑.๓.๔ เจาหนาที่บัญชีคุม  เสนอใบรายงาน 
ผลเปรียบเทียบการตรวจสอบยอดสิ่งอุปกรณตอผูมีอํานาจสั่งปรับยอดในบัตรบัญชีคุม ตามขอ ๔๘ 
                              ๔๓.๑.๓.๕ เจาหนาที่บัญชีคุม ทําการปรับยอดในบัตร
บัญชีคุม  เมื่อไดรับอนุมัติ 
                 ๔๓.๒ การสํารวจหมุนเวียน 
                       ๔๓.๒.๑ เจาหนาที่บัญชีคุม ทําตารางการสํารวจ เพื่อใหมีการสํารวจ
อยางตอเนื่องในรอบป 
                       ๔๓.๒.๒ ทําการจายสิ่งอุปกรณเฉพาะรายการที่ทําการสํารวจให
เสร็จสิ้นกอนวันเริ่มสํารวจ 
                       ๔๓.๒.๓ ระงับการเบิกจาย  เฉพาะรายการที่ทําการสํารวจโดยไม
ตองแจงใหหนวยรับการสนับสนุนทราบ 
                       ๔๓.๒.๔ วิธีปฏิบัติในการสํารวจ ดําเนินการเชนเดียวกับการสํารวจ
เบ็ดเสร็จ ตามที่กลาวในขอ ๔๓.๑.๓ 
                 ๔๓.๓ การสํารวจพิเศษ 
                       ๔๓.๓.๑ เมื่อมีเหตุที่จะตองทําการสํารวจพิเศษ    อันเนื่องมาจาก
กรณีใดกรณีหนึ่ง  ตามที่กลาวในขอ ๔๒.๓ ใหผูรับผิดชอบโดยตรงรายงานขออนุมัติทําการสํารวจ
ตอผูมีอํานาจสั่งสํารวจ 
                       ๔๓.๓.๒ ใหทําการจายสิ่งอุปกรณเฉพาะรายการที่ทําการสํารวจ  
ใหเสร็จสิ้นกอนวันเริ่มสํารวจ 
                       ๔๓.๓.๓ ระงับการเบิกจาย เฉพาะรายการที่ทําการสํารวจ    โดยไม
ตองแจงใหหนวยรับการสนับสนุนทราบ 
                       ๔๓.๓.๔ วิธีปฏิบัติในการสํารวจ ดําเนินการเชนเดียวกับการสํารวจ
เบ็ดเสร็จ ตามที่กลาวในขอ ๔๓.๑.๓  
          ขอ ๔๔ ผูมีอํานาจในการสั่งสํารวจสิ่งอุปกรณ 



 

 

 
๑๒๔ 

                 ๔๔.๑ คลังกรมฝายยุทธบริการ หรือฝายกิจการพิเศษ ไดแก เจากรมฝาย-
ยุทธบริการ หรือฝายกิจการพิเศษ 
                 ๔๔.๒ คลังกองบัญชาการชวยรบ ไดแก  ผูบัญชาการกองบัญชาการชวยรบ 
                 ๔๔.๓ คลังมณฑลทหารบก  ไดแก  ผูบัญชาการมณฑลทหารบก 
                 ๔๔.๔ คลังจังหวัดทหารบก หนวยสนับสนุนโดยตรง หรือหนวยใช ไดแก
ผูบังคับบัญชาชั้นผูบัญชาการกองพล หรือเทียบเทา 
                     ผูมีอํานาจในการสั่งสํารวจสิ่งอุปกรณตามที่กลาวแลวขางตน จะมอบอํานาจ
ใหผูใตบังคับบัญชาเปนผูสั่งสํารวจสิ่งอุปกรณแทนก็ได 
 
          ขอ ๔๕ การตั้งกรรมการหรือชุดสํารวจสิ่งอุปกรณ 
                 ใหผูมีอํานาจในการสั่งสํารวจสิ่งอุปกรณ ตามขอ ๔๔ ตั้งคณะกรรมการหรือ
ชุดสํารวจสิ่งอุปกรณ อยางนอย ๓ นาย (ประธานกรรมการ หรือ หัวหนาชุดตองเปนนายทหาร
สัญญาบัตร) เพื่อทําการสํารวจสิ่งอุปกรณตามที่กลาวแลว ในขอ ๔๓ 
          ขอ ๔๖ วิธีสํารวจสิ่งอุปกรณ ใหคณะกรรมการหรือชุดสํารวจสิ่งอุปกรณ ใชแบบ
พิมพ ทบ.๔๐๐-๐๑๑  ซึ่งมีอยู ๓ สวน ดําเนินการสํารวจตามลําดับดังตอไปนี้ 
                ๔๖.๑ คนที่ ๑ สํารวจสิ่งอุปกรณ แลวบันทึกผลลงในใบสํารวจสิ่งอุปกรณ
สวนที่ ๑ 
                 ๔๖.๒ คนที่ ๒ สํารวจสิ่งอุปกรณรายการเดียวกับคนที่ ๑ แลวบันทึกผลลง
ในใบสํารวจสิ่งอุปกรณสวนที่ ๒ 
                 ๔๖.๓ คนที่ ๓ (ประธานกรรมการหรือหัวหนาชุด) ตรวจสอบผลการ
สํารวจของคนที่ ๑ และ ๒ ถาตรงกัน ใหบันทึกผลในใบสํารวจสิ่งอุปกรณสวนที่ ๓ ถาผลของการ
สํารวจของคนที่ ๑ และ ๒ ไมตรงกัน ใหคนที่ ๓ ทําการสํารวจใหม ผลการสํารวจของคนที่ ๓ 
ตรงกับคนใดคนหนึ่ง  ใหเอาผลนั้นบันทึกลงในใบสํารวจสิ่งอุปกรณสวนที่ ๓ ถาผลการสํารวจของ
คนที่ ๓ ไมตรงกับคนใดคนหนึ่งเลย ใหสํารวจใหมพรอมกันทั้งสามคน 
          ขอ ๔๗ การรายงานการสํารวจสิ่งอุปกรณ 



 

 

 
๑๒๕ 

               ๔๗.๑ เมื่อเจาหนาที่บัญชีคุมไดรับใบสํารวจสิ่งอุปกรณจากคณะกรรมการ
หรือชุดสํารวจแลว ทําการเปรียบเทียบการตรวจสอบยอดสิ่งอุปกรณ โดยใชแบบพิมพ ทบ.๔๐๐-
๐๑๒ 
                 ๔๗.๒ ถาผลการตรวจนับสิ่งอุปกรณคลาดเคลื่อนจากยอดในบัตรบัญชีคุม  
กอนเสนอรายงาน ใหปฏิบัติดังนี้ 
                       ๔๗.๒.๑ ตรวจสอบเอกสารการรับสิ่งอุปกรณ และหลักฐานการ
นําสิ่งอุปกรณเขาที่เก็บ 
                       ๔๗.๒.๒ ตรวจสอบเอกสารการจายสิ่งอุปกรณ และหลักฐานการ
นําสิ่งอุปกรณออกจากที่เก็บ 
                       ๔๗.๒.๓ สํารวจที่เก็บสิ่งอุปกรณ 
                 ๔๗.๓ เสนอรายงานผลการเปรียบเทียบการตรวจสอบสิ่งอุปกรณตอผูมี
อํานาจในการสั่งสํารวจ และบันทึกจํานวนสิ่งอุปกรณตามที่ไดรับอนุมัติ ใหปรับยอดแลวเขียน
ดวยหมึกสีแดงในบัตรบัญชีคุม 
         ขอ ๔๘ การปรับยอดในบัตรบัญชีคุม 
                 ๔๘.๑ ถาจํานวนสิ่งอุปกรณขาดจากยอดในบัตรบัญชีคุม ใหปฏิบัติตาม
ระเบียบกองทัพบกวาดวยการจําหนายสิ่งอุปกรณ พ.ศ.๒๕๒๔  ลง ๓๐ ก.ย.๒๔ 
                 ๔๘.๒ ถาจํานวนสิ่งอุปกรณเกินกวายอดในบัญชีคุม ใหผูมีอํานาจในการสั่ง
สํารวจสิ่งอุปกรณสั่งแกไขในบัตรบัญชีคุมได แลวแจงใหสายยุทธบริการที่รับผิดชอบในสิ่งอุปกรณ
นั้นทราบดวย 
          ขอ ๔๙ การสํารวจที่เก็บสิ่งอุปกรณ 
                 ๔๙.๑ ความมุงหมายในการสํารวจที่เก็บสิ่งอุปกรณ 
                       ๔๙.๑.๑ เพื่อใหสิ่งอุปกรณอยูในที่เก็บตรงกับบัตรแสดงที่เก็บ 
                       ๔๙.๑.๒ เพื่อใหสิ่งอุปกรณชนิดเดียวกันเก็บในที่แหงเดียวกัน 
                       ๔๙.๑.๓ เพื่อใหสิ่งอุปกรณอยูในที่เก็บตรงกับลักษณะและ
คุณสมบัติ 
                      ๔๙.๑.๔ เพื่อใหทราบที่เก็บที่วาง 



 

 

 
๑๒๖ 

                 ๔๙.๒  การดําเนินการสํารวจที่เก็บ 
                       ๔๙.๒.๑ ผูบังคับหนวยเก็บรักษาทําตารางการสํารวจที่เก็บสิ่งอุปกรณ  
เพื่อใหมีการสํารวจอยางตอเนื่องในรอบป 
                       ๔๙.๒.๒ เจาหนาที่บัตรแสดงที่เก็บบันทึกรายละเอียดสิ่งอุปกรณ
ในที่เก็บเดิมลงในใบสํารวจที่เก็บ โดยใชแบบพิมพ ทบ.๔๐๐-๐๑๑-๑ ตามตารางการสํารวจที่เก็บ
สิ่งอุปกรณที่กําหนดไว 
                       ๔๙.๒.๓ ผูสํารวจทําการสํารวจที่เก็บ ถามีการเปลี่ยนแปลงแกไข 
ใหบันทึกในใบสํารวจที่เก็บ 
                       ๔๙.๒.๔ ผูบังคับหนวยเก็บรักษาสั่งการแกไข 
                       ๔๙.๒.๕ เจาหนาที่บัตรแสดงที่เก็บ แกบัตรแสดงที่เก็บแลว สงให
เจาหนาที่บัตรบัญชีคุมทราบดวย 

ตอนที่ ๙ 
การรายงานสถานภาพ 

 
          ขอ ๕๐ ความมุงหมาย เพื่อใหผูบังคับบัญชาและหนวยสงกําลังบํารุงชั้นเหนือทราบ
สถานภาพสิ่งอุปกรณของหนวยใช และหนวยสนับสนุนทางการสงกําลังตามหวงระยะเวลา 
          ขอ ๕๑ หนวยรายงาน 
               ๕๑.๑ หนวยใช ไดแก หนวยระดับกองพันหรือเทียบเทา หรือหนวยอิสระ
ที่กองทัพบกอนุมัติข้ึนไป 
                 ๕๑.๒ หนวยสนับสนุนทางการสงกําลัง ไดแก หนวยสนับสนุนโดยตรง
หนวยสนับสนุนทั่วไป และคลัง 
         ขอ ๕๒ หวงระยะเวลารายงาน 
                 ๕๒.๑ หนวยใช รายงานในรอบ ๓ เดือน ปดรายงานในสิ้น มีนาคม 
มิถุนายน กันยายน และ ธันวาคม 
                 ๕๒.๒ หนวยสนับสนุนทางการสงกําลัง รายงานในรอบ ๖ เดือน ปดรายงาน
ในสิ้น มีนาคม และ กันยายน 



 

 

 
๑๒๗ 

          ขอ ๕๓ สิ่งอุปกรณที่ตองรายงาน 
                 ๕๓.๑ หนวยใช ใหรายงานสถานภาพสิ่งอุปกรณตาม อจย.ทุกรายการสวน
สิ่งอุปกรณตาม อสอ.นั้น ใหรายงานเฉพาะรายการที่กองทัพบกกําหนด 
                 ๕๓.๒ หนวยสนับสนุนทางการสงกําลัง ใหรายงานสถานภาพสิ่งอุปกรณที่
สะสมเฉพาะรายการที่กองทัพบกกําหนด 
          ขอ ๕๔ การดําเนินการรายงาน 
                 ๕๔.๑ รายงานของหนวยใช 
                       ๕๔.๑.๑ หนวยใชทาํรายงานในรอบ ๓ เดือน โดยใชแบบพิมพ 
ทบ.๔๐๐-๐๑๖ จํานวน ๓ ชุด แยกสิ่งอุปกรณตามความรับผิดชอบของสายยุทธบริการ หนวย
รายงานเก็บไว ๑ ชุด สงรายงานตามสายการบังคับบัญชา ๒ ชุด สําหรับสิ้น มีนาคมใหรายงาน
สถานภาพ  สิ่งอุปกรณทุกรายการตามที่กําหนดในขอ ๕๓.๑ สวนสิ้น มิถุนายน กนัยายน และ 
ธันวาคม ใหรายงานเฉพาะรายการที่เปลี่ยนแปลง ถาไมมีการเปลี่ยนแปลงใหยืนยันใหทราบ 
                       ๕๔.๑.๒ หนวยบังคับบัญชาชั้นเหนือของหนวยรายงาน รับทราบ
สถานภาพสิ่งอุปกรณแลวสงรายงาน จํานวน ๒ ชุด ไปตามสายการบังคับบัญชาจนถึง นขต.ทบ. 
และ นขต.ทบ. สงรายงานใหกรมฝายยุทธบริการที่รับผิดชอบสิ่งอุปกรณ จํานวน ๒ ชุด ภายใน 
๓๐ วัน นับจากวันปดรายงาน 
                       ๕๔.๑.๓ กรมฝายยุทธบริการ ตรวจสอบสถานภาพสิ่งอุปกรณแลว 
สงรายงานใหกองทัพบก จํานวน ๑ ชุด เก็บไว ๑ ชุด 
                 ๕๔.๒ รายงานของหนวยสนับสนุนทางการสงกําลัง 
                       ๕๔.๒.๑ หนวยสนับสนุนทางการสงกําลัง ทํารายงานในรอบ ๖ 
เดือน โดยใชแบบพิมพ ทบ.๔๐๐-๐๑๗ จํานวน ๓ ชุด สงรายงานตามสายสงกําลัง ๒ ชุด ใหรายงาน
สถานภาพสิ่งอุปกรณทุกรายการ ตามที่กําหนดในขอ ๕๓.๒ ทั้งสิ้น มีนาคม และกันยายน 
                       ๕๔.๒.๒ หนวยสนับสนุนทางการสงกําลังชั้นเหนือตามลําดับ 
รับทราบสถานภาพสิ่งอุปกรณ แลวสงรายงาน จํานวน ๒ ชุด ใหกรมฝายยุทธบริการ ภายใน ๓๐ วัน
นับจากวันปดรายงาน 



 

 

 
๑๒๘ 

                       ๕๔.๒.๓ กรมฝายยุทธบริการ ตรวจสอบสถานภาพสิ่งอุปกรณแลว
สงรายงานให กองทัพบก จํานวน ๑ ชุด เก็บไว ๑ ชุด 
          ขอ ๕๕ ประเภทเอกสาร เอกสารตาง ๆ ที่ใชในการรายงานสถานภาพสิ่งอุปกรณให
ถือเปนเอกสาร "ลับ" 
 

ตอนที่ ๑๐ 
ขอกําหนดอื่น ๆ 

 
          ขอ ๕๖ แบบพิมพที่ใชในระเบียบนี้ การเบิก การยืม การโอน และการสงคืน 
                 ๕๖.๑ ทบ.๔๐๐-๐๐๖   ใบเบิก 
                 ๕๖.๒ ทบ.๔๐๐-๐๐๗ ใบเบิกและสงสิ่งอุปกรณ 
                ๕๖.๓ ทบ.๔๐๐-๐๐๗-๑ ใบเบิก หรือใบสงคืนสิ่งอุปกรณ 
                 ๕๖.๔ ทบ.๔๐๐-๐๐๘ ใบแจงการยกเลิก 
                 ๕๖.๕ ทบ.๔๐๐-๐๑๓ ใบสงคืน 
                 ๕๖.๖ ทบ.๔๐๐-๐๑๔ ใบสงคนืและสงสิ่งอุปกรณ 
                 ๕๖.๗ ทบ.๔๐๐-๐๗๑ ใบติดตามใบเบิก 
                 ๕๖.๘ ทบ.๔๐๐-๐๗๓ เอกสารการแจกจายสิ่งอุปกรณ 
                 ๕๖.๙ ทบ.๔๐๐-๐๗๔ ใบโอนสิ่งอุปกรณการเก็บรักษา  
                 ๕๖.๑๐  ทบ.๔๐๐-๐๐๙ บัตรแสดงที่เก็บของ 
                 ๕๖.๑๑  ทบ.๔๐๐-๐๑๐ ปายประจําสิ่งอุปกรณการควบคุม  
                 ๕๖.๑๒ ทบ.๔๐๐-๐๐๒ ทะเบียนหลักฐานการสงกําลัง 
                 ๕๖.๑๓ ทบ.๔๐๐-๐๐๓ บัตรบัญชีคุม 
                 ๕๖.๑๔ ทบ.๔๐๐-๐๐๓-๒ บัตรบัญชีคุมสิ่งอุปกรณใชการไมได 
                ๕๖.๑๕ ทบ.๔๐๐-๐๐๓-๓ บัตรบัญชีคุมสิ่งอุปกรณถาวรคุมเปนรายการ 
                 ๕๖.๑๖ ทบ.๔๐๐-๐๐๓-๔ บัญชีคุมสิ่งอุปกรณถาวรคุมเปนหนวย 
                 ๕๖.๑๗ ทบ.๔๐๐-๐๐๕ บัญชีสิ่งอุปกรณของหนวย 



 

 

 
๑๒๙ 

                 ๕๖.๑๘ ทบ.๔๐๐-๐๖๘ บัตรบัญชีคุมชิ้นสวนซอมและสิ่งอุปกรณใช
      สิ้นเปลืองการสํารวจ 
                 ๕๖.๑๙ ทบ.๔๐๐-๐๑๑ ใบสํารวจสิ่งอุปกรณ 
                 ๕๖.๒๐ ทบ.๔๐๐-๐๑๑-๑ ใบสํารวจที่เก็บ 
                 ๕๖.๒๑ ทบ.๔๐๐-๐๑๒ ใบรายงานผลเปรียบเทียบการตรวจสอบยอด
       สิ่งอุปกรณการรายงานสถานภาพ 
                 ๕๖.๒๒ ทบ.๔๐๐-๐๑๖ ใบรายงานสถานภาพสิ่งอุปกรณของหนวยใช 
                ๕๖.๒๓ ทบ.๔๐๐-๐๑๗ ใบรายงานสถานภาพสิ่งอุปกรณของหนวย 
      สนับสนุน 
          ขอ ๕๗ สิ่งอุปกรณที่อยูในความรับผิดชอบหลายสายงาน 
               ๕๗.๑ องคประกอบ สวนประกอบ ชิ้นสวน ฯลฯ 
                       ๕๗.๑.๑ ใหสายยุทธบริการซึ่งรับผิดชอบตอสิ่งอุปกรณสําเร็จรูป
ชนิดใด รวบรวมองคประกอบ สวนประกอบ ชิ้นสวน ฯลฯ ของสิ่งอุปกรณสําเร็จรูปนั้นแจกจาย
ข้ันตนใหแกหนวยรับการสนับสนุน 
                       ๕๗.๑.๒ สวนการแจกจายทดแทน องคประกอบ สวนประกอบ
ชิ้นสวน ฯลฯ ใหสายยุทธบริการที่รับผิดชอบเปนผูดําเนินการ 
                 ๕๗.๒ สิ่งอุปกรณที่จัดเปนชุด 
                       ๕๗.๒.๑ ใหสายยุทธบริการที่รับผิดชอบตอสิ่งอุปกรณที่จัดเปนชุด
รวบรวมสวนประกอบของชุดแจกจายขั้นตนใหแกหนวยที่รับการสนับสนุน 
                       ๕๗.๒.๒ สวนการแจกจายทดแทนสวนประกอบชุด ใหสายยุทธ-
บริการผูรับผิดชอบเปนผูดําเนินการ 
         ขอ ๕๘ อํานาจในการวางระเบียบปลีกยอย ใหกรมฝายยุทธบริการและกรมฝายกิจการ
พิเศษ ออกระเบียบปลีกยอยไดโดยไมขัดหรือแยงกับระเบียบนี้ 
 
                  ประกาศ      ณ     วันที่     ๓๐     ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๓๔ 
 
                                 (ลงชื่อ)    พลเอก  สุจินดา    คราประยูร 

                                                                          (  สุจินดา    คราประยูร  ) 

                                                                           ผูบัญชาการทหารบก   


