ระเบียบกองบัญชาการกองทัพไทย ว่าด้วยการส่งกําลังอาวุธปืน กระสุน และวัตถุระเบิด พ.ศ.๒๕๖๐
----------------------เพื่ อให้ การส่งกําลังอาวุธปืน กระสุน และวัตถุระเบิ ด ของกองบั ญชาการกองทั พไทย มี แนวทาง
ปฏิบัติเดียวกัน เหมาะสมกับสภาวการณ์ในปัจจุบัน และสอดคล้องกับระเบียบ สํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ
พ.ศ.๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม จึงกําหนดระเบียบนี้ขึ้นเพื่อยึดถือเป็นหลักปฏิบัติดังนี้
ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า“ระเบียบกองบัญชาการกองทัพไทยว่าด้วยการส่งกําลัง อาวุธปืน
กระสุน และวัตถุระเบิด พ.ศ.๒๕๖๐”
ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
ข้อ ๓ บรรดาระเบียบคําสั่ง และคําชี้แจงอื่นใด ที่ขัดแย้งกับระเบียบนี้ ให้ใช้ระเบียบนี้แทน
ข้อ ๔ ให้เจ้ากรมส่งกําลังบํารุงทหาร เป็นผู้รักษาการตามระเบียบนี้
หมวดที่ ๑
บททั่วไป
ข้อ ๕ คําจํากัดความที่ใช้ในระเบียบนี้
๕.๑ การส่งกําลังอาวุธปื น กระสุ น และวัตถุ ระเบิ ด หมายถึ ง การปฏิ บั ติการเกี่ ยวกับการ
กําหนดความต้องการ การจัดหา การเก็บรักษา การแจกจ่าย การซ่อมบํารุง การจําหน่าย รวมทั้งการควบคุมการปฏิบัติตาม
ขั้นตอนดังกล่าว
๕.๒ ความต้องการ หมายถึง การกําหนด หรือการเสนอ หรือคําขอในเรื่องอาวุธปืน
กระสุน และวัตถุระเบิด ตามจํานวนและเวลาที่บ่งไว้ หรือตามเวลาที่กําหนดไว้
๕.๓ การจัดหา หมายถึ ง การดําเนินกรรมวิธีเพื่ อให้ได้มาซึ่ งอาวุ ธปื น กระสุ น และวัตถุ
ระเบิด ตามความต้องการ
๕.๔ การเบิก หมายถึง วิธีดําเนินการเสนอคําขอไปยังหน่วยสนับสนุนเพื่อขอรับอาวุธปืน
กระสุน และวัตถุระเบิด ตามจํานวนที่ต้องการ
๕.๕ การรับ หมายถึง การดําเนินกรรมวิธีเพื่อเข้าครอบครองอาวุธปืน กระสุน และวัตถุ
ระเบิด ที่ได้มาจากการจัดหา
๕.๖ การแจกจ่าย หมายถึง การรับ การจ่าย การเก็บรักษาและการขนส่งอาวุธปืน กระสุน
และวัตถุระเบิด
๕.๗ การเก็บรักษา หมายถึ ง การเตรียมพื้ นที่ การนํ าอาวุธปื น กระสุน และวั ตถุ ระเบิ ด
เข้ า-ออก การเก็ บหรือการวาง การระวั งรั กษาในที่ เก็ บ รวมทั้ งการปรนนิ บั ติ บํ ารุง และการซ่ อมบํ ารุง ขณะเก็ บ
และก่อนจ่ายด้วย
๕.๘ การสํารวจ หมายถึ ง การตรวจสอบ การนับจํานวน และการตรวจสภาพ อาวุธปื น
กระสุน และวัตถุระเบิด ให้ตรงกับหลักฐานบัญชีคุม
๕.๙ การจําหน่าย หมายถึง การตัดยอดอาวุธปืน กระสุน และวัตถุระเบิด ออกจากความ
รับผิดชอบของ กองบัญ ชาการกองทัพไทย เนื่องจากสูญ ไป ใช้หมดไป ชํารุดเสียหายจนไม่สามารถซ่อมคืน

สภาพได้อย่างคุ้มค่าเสื่อมสภาพจนใช้งานไม่ได้ หรือสูญหาย เกินความต้องการหรือเป็นของล้าสมัยไม่ใช้ราช
การต่อไป
๕.๑๐ การจําหน่ายเป็นสูญ หมายถึง การจําหน่ายในกรณีที่อาวุธปืน กระสุน และวัตถุ
ระเบิ ด สู ญ ไป โดยไม่ป รากฏตั ว ผู ้รั บ ผิ ด ชอบ หรื อ มี ตั ว ผู ้รั บ ผิ ด ชอบแต่ไม่ส ามารถชดใช้ต ามระเบี ย บ
กระทรวงการคลั ง ว่ าด้วยความรั บผิ ดทางแพ่ง ของเจ้า หน้าที่ ส ่ว นราชการได้ห รื อ มี อ ยู ่แ ต่ไม่ส ามารถขาย
แลกเปลี่ยน โอน แปรสภาพ หรือทําลายได้
๕.๑๑ การโอน หมายถึง การโอนสิทธิครอบครองอาวุธปืน ระหว่างส่วนราชการใน
กองบัญชาการกองทัพไทย หรือโอนสิทธิครอบครองระหว่างส่วนราชการอื่นๆ
๕.๑๒ การควบคุม หมายถึง การควบคุ ม ทางบัญ ชี และการควบคุ มทางการส่ง
กําลัง
๕.๑๓ การควบคุมทางบัญชี หมายถึง วิธีดําเนินการในการควบคุมอาวุธปืน กระสุน และ
วัตถุระเบิด ที่เกี่ยวกับการควบคุมการรับ การแจกจ่าย การจ่ายเพิ่มเติม การสํารวจ การรายงานสถานภาพ การ
กําหนดนโยบายเกี่ยวกับระดับอาวุธปืน กระสุน และวัตถุระเบิด โดยต่อเนื่องทุกขั้นตอนในสายการส่งกําลังและ
สายการบังคับบัญชา นับตั้งแต่ได้เริ่มเข้าสู่ระบบการส่งกําลังไปจนกระทั่งหน่วยใช้ ได้ใช้หมดสิ้นไป และได้รับ
อนุมัติให้จําหน่ายออกจากบัญชีคุมแล้ว
๕.๑๔ การควบคุมทางการส่งกําลัง หมายถึง วิธีดําเนินการที่เกี่ยวกับระบบการรายงาน
การคํานวณ การรวบรวมข้อมูลและการประเมินค่า เพื่อให้อาวุธปืน กระสุน และวัตถุระเบิด ตามความต้องการ ได้
ส่วนสัมพันธ์กับทรัพย์สินที่มีอยู่ อันจะเป็นแนวทางในการประมาณการด้านงบประมาณ การจัดหา การแจกจ่าย
และการจําหน่าย
๕.๑๕ อาวุธปืน หมาถึง อาวุธทุกชนิดซึ่งใช้ส่งกระสุนโดยวิธีระเบิดหรือกําลังดันของ
แก๊สหรืออัดลมหรือเครื่องกลไกอย่างใดอย่างหนึ่ง ซึ่งต้องอาศัยอํานาจของพลังงาน และส่วนหนึ่งส่วนใดของ
อาวุธนั้นๆ
๕.๑๖ กระสุน หมายถึง วัตถุซึ่งสร้างขึ้นเป็นพิเศษ บรรจุวัตถุระเบิดหรือวัตถุทางเคมี
หรือรวมกัน โดยการขับเคลื่อนจากอาวุธ การวาง การขว้าง หรือการทิ้ง อันจะเป็นเหตุให้เกิดอันตราย หรือ
ความเสียหาย หรือการรบกวนต่อชีวิตและทรัพย์สิน ซึ่งหมายรวมถึง กระสุนที่ใช้รบได้ และใช้รบไม่ได้ รวมทั้ง
ดินระเบิดที่ใช้ในการทําลายและส่วนประกอบในการจุดระเบิด
๕.๑๗ วัตถุระเบิด หมายถึง สารประกอบหรือของผสม ซึ่งเมื่อได้รับความร้อนหรือ
การกระทําทางกลที่เหมาะสม จะเกิดการสลายตัวโดยทันทีทําให้เกิดความร้อนและแรงดันจํานวนมาก
๕.๑๘ วัตถุทางเคมี หมายถึง ของแข็งของเหลว หรือแก๊สซึ่งอาศัยคุณสมบัติทางเคมี
ก่อให้เกิดการสังหาร การบาดเจ็บหรือรบกวนต่อชีวิตและทรัพย์สิน การทําม่านควันกําบังการให้ควันสัญญาณ
และการก่อเพลิง
๕.๑๙ ระดับกระสุน หมายถึง จํานวนวันในการส่งกําลังกระสุนที่ กรมยุทธบริการทหาร ได้รับ
อนุมัติให้สะสมไว้ ณ คลังกระสุน
๕.๒๐ วันส่งกําลังกระสุน หมายถึง อัตราความสิ้นเปลืองกระสุนที่ประมาณว่าจะใช้ใน
๑ วัน โดยอาศัยสถานการณ์การปฏิบัติการยุทธเป็นมูลฐาน ทั้งนี้ กองบัญชาการกองทัพไทย โดย กรมยุทธการ
ทหาร เป็นผู้กําหนด ปกติกําหนดเป็นนัดต่ออาวุธ ต่อวัน สําหรับกระสุนซึ่งใช้ยิงจากอาวุธ หรือเป็นหน่วยนับใน
การคํานวณอื่น ๆ ต่อหน่วยต่อวัน สําหรับกระสุนซึ่งไม่ใช้ยิงจากอาวุธ
๕.๒๑ ระดับกระสุนฝึก หมายถึง ปริมาณกระสุนที่กําหนดขึ้น ณ คลังกระสุนเพื่อให้
การดําเนินการฝึกของหน่วยเป็นไปโดยต่อเนื่อง

๕.๒๒ กระสุนฝึกของหน่วยใช้ หมายถึง จํานวนกระสุนที่หน่วยใช้เบิกตามเครดิตมา
เก็บไว้ชั่วขณะหนึ่งก่อนทําการฝึก เพื่อใช้ในการฝึกตามอัตรากระสุนฝึกหรือเครดิตกระสุนฝึกซึ่ง กองบัญชาการ
กองทัพไทย ได้อนุมัติแล้วและเมื่อได้ใช้ทําการฝึกแล้วจะต้องจําหน่ายหรือส่งคืนทันที
๕.๒๓ เครดิ ต กระสุ น ฝึก หมายถึ ง รายการจํ า นวนกระสุ น และวั ต ถุ ร ะเบิ ด ที่
กองบัญชาการกองทัพไทย อนุมัติให้ใช้ในการฝึกในแต่ละปี
๕.๒๔ อัตรากระสุนฝึก หมายถึง จํานวนกระสุนที่ กองบัญชาการกองทัพไทย อนุมัติ
เพื่อใช้ในการฝึกของหน่วยต่าง ๆ ตามหลักสูตรการฝึกประจําปี
๕.๒๕ อัตรากระสุนมูลฐาน หมายถึง จํานวนกระสุนที่ กองบัญชาการกองทัพไทย
อนุมัติให้หน่วยสะสมไว้เพื่อใช้เผชิญสถานการณ์รบ และสามารถนําไปได้ด้วยกําลังพลและยานพาหนะของหน่วย
๕.๒๖ กระสุนสํารองสงคราม หมายถึง จํานวนกระสุนที่ กองบัญชาการกองทัพไทย
โดยกรมยุทธการทหาร เป็นผู้กําหนด ให้คลังกระสุน กรมยุทธบริการทหารสะสมไว้ เพื่อเผชิญสถานการณ์ทาง
ยุทธวิธีตามแผน โดยปกติกําหนดตามระดับกระสุนวันส่งกําลังกระสุน และจํานวนอาวุธหรือกําลังพล
๕.๒๗ กระสุ น สํ ารองภารกิ จ พิ เศษ หมายถึ ง จํ า นวนกระสุ น ที่ ผู ้ บ ั ง คั บ ห น ่ ว ย
ศูนย์ต่อต้านการก่อการร้าย และ ศูนย์รักษาความปลอดภัย เป็นผู้เริ่มกําหนดอัตรากระสุนที่ต้องการ เสนอไป
ตามสายการบังคับบัญชา และได้รับอนุมัติให้แต่ละแห่งสะสมไว้ เพื่อเผชิญสถานการณ์ทางยุทธวิธีตามแผน
โดยปกติกําหนดตามจํานวนอาวุธหรือกําลังพล
๕.๒๘ คลังอาวุธปืน หมายถึง หน่วยที่มีความรับผิดชอบในการปฏิบัติภารกิจในเรื่อง
ความต้องการ การควบคุม การจัดหา การแจกจ่าย การซ่อมบํารุง และการจําหน่าย อาวุธปืน
๕.๒๙ คลังกระสุน หมายถึง สถานทีซ่ ึ่ง กองบัญชาการกองทัพไทย จัดตั้งขึ้นเพื่อสนับสนุน
การส่งกําลังกระสุนให้กับ หน่วยในกองบัญชาการกองทัพไทย เป็นส่วนรวม ทั้งนี้ให้หมายความรวมถึง สถานที่
ส่งกําลังกระสุนของ ศูนย์ต่อต้านการก่อการร้าย ศูนย์รักษาความปลอดภัย และกรมการสื่อสารทหาร ด้วย
๕.๓๐ หน่วยใช้ หมายถึง หน่วยระดับกองพันหรือเทียบเท่าขึ้นไป ที่มีอาวุธในอัตรา
ซึ่งได้รับประโยชน์จากการใช้กระสุนนั้น ๆ
๕.๓๑ หน่วยเบิก หมายถึง หน่วยใช้ หน่วยฝึก หรือคลังกระสุน ดําเนินการในการขอ
เบิกกระสุนเพื่อให้มีจํานวนกระสุนเต็มอัตรา หรือระดับซึ่งได้รับอนุมัติให้มีหรือสะสม ไว้เพื่อการแจกจ่าย หรือการ
ใช้ภายในหน่วย
๕.๓๒ หน่วยเก็บ รัก ษาและแจกจ่าย หมายถึง คลั งอาวุธปื น และคลังกระสุ น ซึ่ ง
ดําเนินการสะสมและแจกจ่าย อาวุธปืน และกระสุน ให้หน่วยเบิก
๕.๓๓ หน่วยสนับสนุน ได้แก่ กรมยุทธบริการทหาร ศูนย์ต่อต้านการก่อการร้าย
และศูนย์รักษาความปลอดภัย มีหน้าที่ วางแผน พิจารณาตกลงใจเสนอความต้องการ การจัดหา การแจกจ่าย
การควบคุม และการจําหน่าย
๕.๓๔ คงคลัง หมายถึง จํานวนอาวุธปืน กระสุน และวัตถุระเบิด ที่มีอยู่ตามบัญชีของ
คลังอาวุธปืน คลังกระสุน หรือหน่วยใช้ (เฉพาะกระสุนมูลฐาน) ในขณะนั้น
๕.๓๕ ค้างรับ หมายถึง จํานวนอาวุธปืน กระสุน และวัตถุระเบิด ซึ่งหน่วยเบิกได้เบิกไป
แล้วแต่ยังไม่ได้รับ หรือได้รับอนุมัติการจัดหาแล้ว
๕.๓๖ สายการส่งกําลังอาวุธปืน กระสุน และวัตถุระเบิด หมายถึง ความเกี่ยวพันในการ
ส่งกําลังของ หน่วยเหนือที่มีต่อหน่วยรองตามลําดับ เช่น กองบัญชาการกองทัพไทย กรมส่งกําลังบํารุงทหาร
กรมยุทธบริการทหาร และหน่วยใช้
๕.๓๗ สายการบังคับบัญชา หมายถึง ความเกี่ยวพันในการบังคับบัญชาของหน่วย
เหนือที่มีต่อหน่วยรองตามลําดับ เช่น กองบัญชาการกองทัพไทย กรม กอง กองพันหรือเทียบเท่า

หมวดที่ ๒
อาวุธปืน
ตอนที่ ๑ ความต้องการ
ข้อ ๖ ประเภทความต้องการอาวุธปืน
๖.๑ ความต้องการขั้นต้น หมายถึง ความต้องการอาวุธปืนที่ทหาร หรือหน่วยต้อง
การจะมีไว้เพื่อการปฎิบัติภารกิจตามที่ได้รับมอบหมาย ซึ่งอาวุธปืนนั้นๆยังไม่เคยได้รับมาก่อนเลย และเป็น
ความต้องการในกรณีดังต่อไปนี้
๖.๑.๑ การรับทหารเข้าประจําการใหม่
๖.๑.๒ การจัดตั้งหน่วยใหม่
๖.๑.๓ การกําหนดมาตรฐานสิ่งอุปกรณ์ใหม่
๖.๑.๔ การเพิ่มจํานวนและรายการเนื่องจากการแก้อัตรา
๖.๑.๕ รายการที่ได้รับอนุมัติให้จ่ายครั้งแรกแก่หน่วยที่ยังไม่ได้รับอนุมัติอัตรา
๖.๑.๖ รายการที่ได้รับอนุมัติให้จ่ายครั้งแรก ซึ่งเกินจํานวนอัตรา
๖.๑.๗ การอนุมัติจ่ายอาวุธปืนใหม่ เพื่อทดแทนอาวุธปืนเดิมที่ยังใช้ราชการได้
ซึ่งได้รับคืนจากหน่วยทหาร
๖.๒ ความต้องการทดแทน หมายถึง ความต้องการเพื่อทดแทนอาวุธปืนที่หน่วยใช้
เคยได้รับมาแล้ว และเป็นความต้องการในกรณีดังต่อไปนี้
๖.๒.๑ เพื่ อทดแทนอาวุธปืนที่ชํารุดเนื่ องจากการใช้งานและรวมทั้ งทดแทน
ชิ้นส่วนซ่อมที่ชํารุดด้วย
๖.๒.๒ เพื่อทดแทนอาวุธปืนที่ถูกละทิ้ง ทําลาย ข้าศึกทําให้เสียหาย โจรกรรม
หรือเสียหายโดยสาเหตุอื่นๆ
๖.๒.๓ เพื่อทดแทนอาวุธปืนที่อยู่ในระหว่างซ่อมบํารุง ซึ่งไม่สามารถซ่อมบํารุง
โดยหน่วยสนับสนุนได้ทันตามกําหนด
๖.๓ ความต้องการตามโครงการ หมายถึง ความต้องการอาวุธปืนนอกเหนือจากความ
ต้องการปกติ เพื่อสนับสนุนโครงการหรือการปฏิบัติการพิเศษตามแผนหรือวัตถุประสงค์ของ กองบัญชาการ
กองทัพไทย เช่น โครงการจัดตั้งหน่วยใหม่ และโครงการระดมสรรพกําลัง เป็นต้น
ข้อ ๗. การเสนอความต้องการ
๗.๑ อาวุธปืนตามอัตรา หรือตามโครงการที่ได้รับการอนุมัติแล้ว กรมยุทธบริการ
ทหาร เป็นผู้รวบรวมความต้องการของหน่วยใช้ในแบบรวมการเสนอไปยัง กรมส่งกําลังบํารุงทหาร ตามที่
กองบัญชาการกองทัพไทยกําหนด
๗.๒ หน่วยใช้ เสนอความต้ องการไปตามสายงานส่งกําลังจนถึง กรมยุทธบริการ
ทหาร
๗.๓ กรมยุทธบริการทหาร รวบรวมความต้องการแล้วเสนอไปยัง กรมส่งกําลังบํารุง
ทหาร
๗.๔ กรมส่งกําลังบํารุงทหาร พิจารณารวบรวมการเสนอความต้องการแล้วเสนอไป
ตามสายงานส่งกําลังจนถึงเสนอต่อผู้บัญชาการทหารสูงสุด

ตอนที่ ๒ การจัดหา
ข้อ ๘ การจัดหาอาวุธปืน เป็นการดําเนินกรรมวิธีเพื่อให้ได้มาซึ่งอาวุธปืน ตามความต้องการ มีไว้เพื่อ
ปฏิบัติการซึ่งได้มาจากลักษณะใดลักษณะหนึ่ง ดังต่อไปนี้
๘.๑ การจัดซื้อและการจ้าง หน่วยหรือเจ้าหน้าที่ซึ่งมีหน้าที่ในการจัดซื้อและจ้าง จะต้อง
ปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบี ยบสํานั กนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.๒๕๓๕ (และที่แก้ไขเพิ่ มเติม) และ
ระเบียบหรือคําสั่งอื่นใดที่เกี่ยวข้อง
๘.๒ การรับความช่วยเหลือจากต่างประเทศ ให้ปฏิบัติตามวิธีการซึ่งได้ ตกลงระหว่าง
กองบัญชาการกองทัพไทย กับองค์การหรือตัวแทนของประเทศนั้นๆ
๘.๓ การบริจาค อาวุธปืนที่ได้มาโดยมีผู้บริจาคให้ แก่ส่วนราชการเป็น สิ่งอุปกรณ์ที่
จะต้องดําเนินการตามระบบการส่งกําลัง
๘.๔ การยืม หน่วยที่มีความจําเป็นในการยืมอาวุธปืนให้ปฏิบัติตามที่ กําหนดไว้ใน
ตอนที่ ๔ การเบิก การยืม การโอน และการส่งคืน
๘.๕ การโอน การโอนสิ ท ธิ ค รอบครองอาวุ ธ ปื น ระหว่า งส่ ว นราชการใน
กองบัญชาการกองทัพไทย หรือโอนสิทธิครอบครองระหว่างส่วนราชการอื่นๆ ให้ปฏิบัติตามระเบียบนี้ ตอนที่ ๔
การเบิก การยืม การโอน และการส่งคืน
ข้อ ๙ ความรับผิดชอบในการจัดหา
๙.๑ กรมยุทธบริการทหาร รับผิดชอบในการจัดหาอาวุธปืน โดยเจ้าหน้าที่ของกรมยุทธ
บริการทหาร ดําเนินการ ดังนี้
๙.๑.๑ รวบรวมความต้องการอาวุธปืนเสนอไปยังกรมส่งกําลังบํารุงทหาร
๙.๑.๒ เสนองบประมาณไปยังสํานักงานปลัดบัญชีทหาร ตามระยะเวลาที่กําหนดเพื่อ
พิจารณาจัดสรรงบประมาณต่อไป
๙.๑.๓ ทําแผนจัดหาโดยถือมูลฐานจากงบประมาณที่ได้รับในแต่ละปีเสนอ กรมส่ง
กําลังบํารุงทหาร ตามระยะเวลาที่กําหนดเพื่อขอรับการอนุมัติจากผู้บัญชาการทหารสูงสุด
๙.๑.๔ ดําเนินการจัดหาตามระเบียบฯ และข้อบังคับของทางราชการ และแจกจ่าย
ตามแผนการแจกจ่ายตามที่หน่วยใช้เสนอความต้องการมา
๙.๒ หน่ วยใช้ โดยปกติ หน่ วยใช้ ไม่ มี หน้ าที่ ในการจั ดหา เว้ นแต่ จะได้ รั บอนุ มั ติ จาก
กองบัญชาการกองทัพไทย
ตอนที่ ๓
การเบิก การยืม การโอน และการส่งคืน
ข้อ ๑๐ การเบิก หมายถึง วิธีดําเนินการเสนอคําขอไปยังหน่วยสนับสนุนเพื่อขอรับอาวุธปืน ตาม
จํานวนที่ต้องการ
ข้อ ๑๑ วิธีดําเนินการเบิก
๑๑.๑ หน่ ว ยใช้ หน่ว ยระดั บ กองพั น หรื อ เที ย บเท่า ขึ้ น ไป ที่ มี อ าวุ ธ ในอั ต รา
ดําเนินการทําใบเบิกเสนอกรมยุทธบริการทหาร และจะสามารถเบิกได้เมื่อได้รับเอกสารแจกจ่ายอาวุธปืนแล้ว
เท่านั้น ในการเบิกเมื่อนําอาวุธกลับมาถึงหน่วยแล้ว ให้รายงานผู้บังคับหน่วยทันทีจากนั้นรายงานไปตามสาย
การบังคับบัญชาจนถึงหน่วยสูงสุดที่ขึ้นตรงกองบัญชาการกองทัพไทย
๑๑.๒ กรมยุทธบริการทหารหรือหน่วยสนับสนุน เมื่อได้รับใบเบิกจากหน่วยใช้แล้ว
ให้ดําเนินกรรมวิธีเพื่อการจ่ายอาวุธปืนตามเอกสารแจกจ่าย รวมถึงการเก็บหลักฐานการเบิก

ข้อ ๑๒ การยืม หมายถึง วิธีดําเนินการขอรับการสนับสนุนอาวุธปืนเป็นการชั่วคราว สําหรับ
เพิ่มพูนการปฏิบัติภารกิจ ซึ่งหน่วยไม่ได้รับอนุมัติให้มีอาวุธปืนดังกล่าวไว้ในครอบครอง หรืออนุมัติให้มีไว้ใช้
แล้วแต่ไม่พอเพียง
ข้อ ๑๓ วิธีปฏิบัติในการยืม
๑๓.๑ หน่วยใช้
๑๓.๑.๑ หน่วยใช้ โดยผู้บังคับหน่วยทํารายงานขอยืมอาวุธปืนเป็นลายลักษณ์
อักษรเสนอตามสายงานการส่งกําลังบํารุง ในรายงานให้แจ้งเหตุผลและรายละเอียดให้ชัดเจนพอที่จะเป็นข้อมูล
ในการพิจารณาอนุมัติของผู้บัญชาการทหารสูงสุด ทั้งนี้ให้กําหนดวันส่งคืนในรายงานนั้นด้วย
๑๓.๑.๒ ทําใบเบิกและแนบไปพร้อมกับรายงาน
๑๓.๑.๓ เมื่อครบกําหนดเวลาที่ได้รับอนุมัติ ให้ยืมตามที่บ่งไว้ในใบเบิกต้องนํา
ส่งคืนภายในเจ็ดวัน
๑๓.๑.๔ ถ้ า อาวุ ธ ปื น ที่ ยื ม ไปเกิ ด ชํ า รุ ด สู ญ หาย ให้ ป ฏิ บั ติ ต ามระเบี ย บ
กองบัญชาการกองทัพไทย ว่าด้วยการจําหน่ายสิ่งอุปกรณ์ พ.ศ.๒๕๖๐
๑๓.๑.๕ เมื่อมีการโยกย้ายหรือสับเปลี่ยนตําแหน่งผู้ยืม ให้แจ้งยกเลิกใบเบิก
เดิม พร้อมกับทําใบเบิกเสนอไปใหม่
๑๓.๒ หน่วยสนับสนุนทางการส่งกําลัง
๑๓.๒.๑ หากอาวุธปืนใดไม่มีให้ยืม ให้ยกเลิกรายการนั้น และแจ้งให้หน่วยยืม
ทราบ
๑๓.๒.๒ ถ้ามีอาวุธปืนสนับสนุนได้ ให้บันทึกเหตุผลในรายงานและแนบใบเบิก
เสนอจนถึงผู้บัญชาการทหารสูงสุด
ข้ อ ๑๔ การโอน หมายถึ ง การโอนความรั บ ผิ ด ชอบในอาวุ ธปื น ระหว่ างส่ วนราชการใน
กองบัญชาการกองทัพไทย หรือโอนสิทธิครอบครองระหว่างส่วนราชการอื่นๆ
๑๔.๑ การโอนความรับผิดชอบในอาวุธปืน ระหว่างส่วนราชการในกองบัญชาการกองทัพ
ไทย ได้แก่การโอนความรับผิดชอบจากส่วนราชการหนึ่งไปยังอีกส่วนราชการหนึ่ง ตามระเบียบหรือคําสั่งที่กองบัญชาการ
กองทัพไทยกําหนด
๑๔.๒ การโอนสิทธิครอบครองระหว่างส่วนราชการอื่นๆ ได้แก่ การเปลี่ยนกรรมสิทธ์ใน
การครอบครองอาวุธปืนจากส่วนราชการในกองบัญชาการกองทัพไทย ไปยังอีกส่วนราชการอื่นๆ
๑๔.๓ การดํ า เนิ น การโอนความรั บ ผิ ด ชอบในอาวุ ธ ปื น ระหว่ างส่ วนราชการใน
กองบั ญชาการกองทั พไทย และการโอนสิทธิครอบครองระหว่างส่ วนราชการอื่ นๆ ให้ ปฏิ บั ติตามระเบี ยบและคําสั่ ง
กองบัญชาการกองทัพไทย ดังต่อไปนี้
๑๔.๓.๑ ข้อบังคับทหาร ว่าด้วยการโอนพัสดุของราชการทหาร พ.ศ. ๒๔๙๐
๑๔.๓.๒ ระเบียบกองบัญชาการกองทัพไทย ว่าด้วยการจําหน่ายสิ่งอุปกรณ์
พ.ศ.๒๕๖๐
ข้อ ๑๕ การดําเนินการโอนสิทธิครอบครองระหว่างส่วนราชการในกองบัญชาการกองทัพไทย และ
การโอนสิทธิครอบครองระหว่างส่วนราชการอื่นๆ เมื่อได้รับอนุมัติจากผู้บัญชาการทหารสูงสุด ในการสั่งโอนให้
ปฏิบัติดังนี้
๑๕.๑ หน่วยโอน
๑๕.๑.๑ ทําการปรนนิบัติบํารุงอาวุธปืนก่อนโอน
๑๕.๑.๒ ตรวจสอบอาวุธปืนให้มีอุปกรณ์ครบชุด และสามารถใช้การได้
๑๕.๑.๓ ทําใบโอนอาวุธปืนให้จํานวนสองชุด

๑๕.๑.๔ ส่งอาวุธปืนพร้อมใบโอนไปยังหน่วยรับโอน มอบใบโอนให้หน่วยรับ
โอนจํานวนหนึ่งชุด
๑๕.๑.๕ เก็บใบโอนที่ได้รับคืนจากหน่วยรับโอน และสําเนาใบโอนรายงานผล
การโอนเสนอต่อ กรมยุทธบริการทหาร
๑๕.๑.๖ กรมยุทธบริการทหาร รายงานผลการโอนเสนอ กรมส่งกําลังบํารุง
ทหาร เพื่อพิจารณานําเรียนผู้บัญชาการทหารสูงสุดทราบผลการโอนต่อไป
๑๕.๑.๗ หน่วยโอนตัดยอดอาวุธปืนออกจากบัญชีคุม
๑๕.๒ หน่วยรับโอน
๑๕.๒.๑ รับใบโอนจากหน่วยโอน และลงทะเบียนให้เรียบร้อบ
๑๕.๒.๒ ตรวจรับอาวุธปืนตามใบโอน
๑๕.๒.๓ นําอาวุธปืนที่ได้รับโอนเข้าเก็บรักษาภายในคลังของหน่วย
๑๕.๒.๔ ขึ้นบัญชีคุมอาวุธปืนที่ได้รับโอนไว้ในบัญชีของหน่วย
ข้อ ๑๖ การส่งคืน หมายถึง การส่งอาวุธปืนกลับคืนหน่วยจ่าย หรือหน่วยสนับสนุนทางการส่ง
กําลัง มิได้หมายถึงการส่งซ่อม หรืออาวุธปืนที่ซ่อมเสร็จแล้วกลับคืนหน่วยส่งซ่อม
ข้อ ๑๗ มูลเหตุการณ์ส่งคืน
๑๗.๑ เกินอัตราหรือระดับสะสมที่ได้รับอนุมัติ
๑๗.๒ ล้าสมัย เปลี่ยนแบบหรือเลิกใช้
๑๗.๓ เมื่อได้รับอนุมัติให้จําหน่าย
๑๗.๔ กรณีอื่นๆ
ข้อ ๑๘ การดําเนินการส่งคืน
๑๘.๑ หน่วยส่งคืน
๑๘.๑.๑ ทําการปรนนิบัติบํารุงอาวุธปืนก่อนส่งคืน
๑๘.๑.๒ ตรวจสอบอาวุธปืนให้มีอุปกรณ์ครบชุด
๑๘.๑.๓ ทําใบส่งคืนอาวุธปืนให้จํานวนสองชุด
๑๘.๑.๔ ส่งอาวุธปืนพร้อมใบส่งคืนไปยังหน่วยรับ มอบใบส่งคืนให้หน่วยรับ
จํานวนหนึ่งชุด
๑๕.๑.๕ เก็บใบส่งคืนที่ได้รับคืนจากหน่วยรับ และสําเนาใบส่งคืนรายงานผล
การส่งคืนเสนอต่อ กรมยุทธบริการทหาร
๑๕.๑.๖ กรมยุทธบริการทหาร รายงานผลการส่งคืนเสนอ กรมส่งกําลังบํารุง
ทหาร เพื่อพิจารณานําเรียนผู้บัญชาการทหารสูงสุดทราบผลการส่งคืนต่อไป
๑๕.๒ หน่วยรับ
๑๕.๒.๑ รับใบส่งคืนจากหน่วยส่งคืน และลงทะเบียนให้เรียบร้อบ
๑๕.๒.๒ ตรวจรับอาวุธปืนตามใบส่งคืน
๑๕.๒.๓ นําอาวุธปืนที่ได้รับส่งคืนเข้าเก็บรักษาภายในคลังของหน่วย
๑๕.๒.๔ ขึ้นบัญชีคุมอาวุธปืนที่ได้รับส่งคืนไว้ในบัญชีของหน่วย
๑๕.๒.๕ กรณี ที่ อาวุธปื นที่ ส่งคืนชํารุด และซ่อมไม่ คุ้ ม ค่า ให้ดําเนิ น การจํ าหน่าย
ให้ปฏิบัติตาม ตอนที่ ๕ การจําหน่ายอาวุธปืน
ตอนที่ ๔
การแจกจ่าย

ข้อ ๑๙ การเตรียมการรับ - จ่าย เพื่อความสะดวกเรียบร้อยไม่สับสนและปลอดภัย ก่อนจะ
ทําการรับหรือจ่ายอาวุธปืน ให้เตรียมการไว้ล่วงหน้า โดยจัดตั้งสถานที่รับ - จ่ายขึ้นเพื่อเก็บอาวุธปืน สําหรับ
เตรียมจ่ายและทําการรับ - จ่าย ณ สถานที่นี้โดยเฉพาะ เป็นการป้องกันมิให้เจ้าหน้าที่อื่น ๆ ซึ่งไม่เกี่ยวข้อง
ไปพลุกพล่านในคลังเก็บ อันเป็นทางให้เกิดการทุจริตและเกิดอันตรายขึ้นได้ นอกจากนั้น ยังเป็นการประหยัด
แรงงานอีกด้วย
ข้อ ๒๐ การเก็บรักษา หมายถึง การเตรียมพื้นที่ การนําอาวุธปืน เข้า-ออก การเก็บหรือการวาง การ
ระวังรักษาในที่เก็บ รวมทั้งการปรนนิบัติบํารุง และการซ่อมบํารุง ขณะเก็บและก่อนจ่ายด้วย
ข้อ ๒๑ ความรับผิดชอบ ผู้บังคับบัญชาทุกระดับชั้นต้องรับผิดชอบในการเก็บรักษาอาวุธ
ปืน ซึ่งมีอยู่ในครอบครองของหน่วย ให้อยู่ในสภาพใช้การได้ ปลอดภัย และถูกต้อง ตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง
ข้อ ๒๒ คลังอาวุธปืน
๒๒.๑ ระดับกองบัญชาการกองทัพไทย ให้กรมยุทธบริการทหาร จัดตั้งคลังอาวุธ
ปืนแบบคลังปิด เพื่อเก็บรักษาอาวุธในอัตราของหน่วย และเพื่อเตรียมแจกจ่ายแก่หน่วยใช้ของกองบัญชาการ
กองทัพไทย
๒๒.๒ ระดับหน่วยใช้ ให้หน่วยใช้จัดตั้งที่เก็บรักษาแบบคลังปิด เพื่อเก็บรักษาอาวุธ
ในอัตราของหน่วย
ข้อ ๒๓ การปฏิบัติในการเก็บรักษา เนื่องจากอาวุธปืนเป็นสิ่งอุปกรณ์ ซึ่งสามารถก่อให้เกิด
อันตรายแก่สถานที่ ชีวิตและทรัพย์สิน ฉะนั้นการเก็บรักษาจะต้องให้มีความปลอดภัยและลดอันตรายมากที่สุด
การเก็บรักษาที่ดีจะทําให้อาวุธมีอายุการใช้งานยาวนาน หากละเลยในการเก็บรักษา จะทําให้อาวุธเสื่อมสภาพ
ได้ง่ายและทําให้สูญเสียงบประมาณโดยเปล่าประโยชน์ดังนั้นจึงให้ดําเนินการในสาระสําคัญดังต่อไปนี้
๒๓.๑ กําหนดให้พื้นที่เก็บรักษาอาวุธปืนเป็นพื้นที่หวงห้าม ห้ามบุคคลที่ไม่เกี่ยว
ข้องเข้าไปในพื้นที่ที่กําหนดโดยเด็ดขาด และให้กําหนดมาตรการในการรักษาความปลอดภัยสถานที่ ตาม
ระเบียบที่เกี่ยวข้อง
๒๓.๒ แยกเก็บอาวุธปืนตามประเภท และต้องวางไว้บนชั้นวางให้เรียบร้อย ห้ามนํา
อาวุธปืนต่างประเภทวางไว้ในชั้นเดียวกัน ต้องวางไว้ห่างกันให้เห็นแยกกันได้ชัดเจน และมีป้ายประจําชั้นวาง
อาวุธปืนติดไว้
๒๓.๔ คลังอาวุธปืนมีไว้สําหรับเก็บรักษาอาวุธปืนเท่านั้น ห้ามนําสิ่งของอื่นมาเก็บ
รวมไว้ ในคลังอาวุธปืน นอกจากสิ่งอุปกรณ์ที่ใช้ในการปรนนิบัติบํารุงอาวุธปืน
๒๓.๕ รอบคลังอาวุธปืนต้องมีเขตกันเพลิง ซึ่งปราศจากวัสดุที่ติดไฟได้ มีความกว้าง
ไม่น้อยกว่า ๕๐ ฟุต เพื่อป้องกันเพลิงลุกลามเข้าไปยังคลังอาวุธปืน
๒๓.๖ ในพื้ น ที่ เก็ บ รั ก ษาอาวุ ธ ปื น ต้อ งจั ด ให้มี ร ะบบป้อ งกั น ฟ้า ผ่า โดยจั ด ตั้ ง
เสาล่อฟ้า ให้ครอบคลุมพื้นที่คลังอาวุธปืนทุกคลัง และจัดให้มีการตรวจสภาพตามระยะเวลา
ข้อ ๒๔ การปรนนิบัติบํารุงอาวุธปืน หมายถึง การกระทําใด ๆ ที่มุ่งหมายจะรักษาอาวุธให้อยู่
ในสภาพใช้การได้้
ข้อ ๒๕ ความรับผิดชอบผู้บังคับหน่วยทุกระดับที่มีอาวุธปืนในครอบครอง จะต้องรับผิดชอบ
ในการการปรนนิบัติบํารุงอาวุธปืน ให้เป็นที่มั่นใจได้ว่ามีสภาพใช้การได้ เพื่อให้หน่วยมีประสิทธิภาพพร้อมที่จะ
ปฏิบัติการเสมอ
ตอนที่ ๕
การจําหน่ายอาวุธปืน
ข้อ ๒๖ ความรับผิดชอบ

๒๖.๑ ผู้บังคับหน่วยซึ่งมีอาวุธปืน ในครอบครองเป็นผู้รับผิดชอบโดยตรงในการ
ริเริ่มขอจําหน่ายอาวุธปื น ซึ่งหมดความจําเป็นในการควบคุมทางบัญ ชีของหน่วย โดยได้ใช้ไป เสื่อมสภาพ
ถูกทําลาย หรือสูญหาย และให้ผู้บังคับบัญชาตามลําดับชั้นรับผิดชอบในการควบคุม และดําเนินการขอจําหน่าย
อาวุธปืน ซึ่งหมดความจําเป็นดังกล่าว โดยรายงานขออนุมัติจําหน่ายเสนอ กรมยุทธบริการทหาร รวบรวม
ข้อมูลและเสนอต่อ กรมส่งกําลังบํารุงทหาร ตามสายงานส่งกําลังนําเรียนเสนอต่อ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด เพื่อ
ขออนุมัติให้จําหน่ายจากบัญชีคุมต่อไป
๒๖.๒ การดําเนินการให้ปฏิบัติตามระเบียบกองบัญชาการกองทัพไทย ว่าด้วยการ
จําหน่ายสิ่งอุปกรณ์ พ.ศ.๒๕๖๐
๒๖.๓ ผู้มี อํานาจอนุ มัติ จําหน่ายอาวุธปื นของกองบั ญ ชาการกองทั พ ไทย ได้ แ ก่
ผู้บัญชาการทหารสูงสุด
ข้อ ๒๗ อาวุธปืนที่ขอจําหน่าย หมายถึง อาวุธปืน และส่วนประกอบต่าง ๆ ซึ่งมีอยู่ที่หน่วย
และหน่วยในสายการส่งกําลังที่ได้ควบคุมทางบัญชี ไว้แล้ว ทั้งชนิดและจํานวนโดยเป็นไปในลักษณะใดลักษณะ
หนึ่ง ดังนี้
๒๗.๑ ชํารุดหรือเสื่อมสภาพ ซึ่งต้องทําลาย หรือทําให้หมดคุณค่าทางทหาร
๒๗.๒ ถูกทําลายหรือเสียหาย ซึ่งต้องทําลาย หรือทําให้หมดคุณค่าทางทหาร
๒๗.๓ ล้าสมัย ซึ่งต้องทําลาย หรือทําให้หมดคุณค่าทางทหาร
๒๗.๔ สูญหาย
ข้อ ๒๘ การสอบสวน
๒๘.๑ การตั้งกรรมการสอบสวน
๒๘.๑.๑ คณะกรรมการ ประกอบด้วยนายทหารสัญญาบัตรอย่างน้อย ๓
นาย มีหน้าที่สอบสวนหารายละเอียดข้อเท็จจริงว่า ได้ปฏิบัติถูกต้องตามระเบียบที่เกี่ยวข้องหรือไม่ มีสาเหตุ
เกิดจากเหตุใด เช่น เป็นการทุจริตหรือปฏิบัติหน้าที่บกพร่อง หรือจงใจประมาทเลินเล่อ หรือเกิดจากอุบัติเหตุ
เหตุสุดวิสัย หรือเกิดขึ้นตามสภาพปกติ หรือจากการกระทําของข้าศึก เป็นต้น และต้องระบุให้ชัดเจนว่า
มี ผู ้รับ ผิดชอบชดใช้ห รือไม่ถ ้าหากผลการสอบสวนปรากฏว่า มี ค วามผิ ด ทางอาญาด้วย ให้ค ณะกรรมการ
สอบสวนแยกสํานวนการสอบสวนดําเนินคดีทางอาญาต่อไป
๒๘.๑.๒ ให้คณะกรรมการรายงานผลการสอบสวน พร้อมทั้งแนบสํานวน
การสอบสวนของพนักงานสอบสวน (ถ้ามี) ส่งถึงผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ ให้เสร็จสิ้นภายใน ๓๐ วัน นับตั้งแต่
วันที่ประธานกรรมการได้รับทราบคําสั่งแต่งตั้งกรรมการ แต่ถ้าการสอบสวนยังไม่เสร็จ จะขออนุญ าตผู้สั่ง
แต่งตั้งกรรมการเพื่อขยายเวลาสอบสวนต่อไปอีกคราวละไม่เกิน ๑๕ วัน
๒๘.๑.๓ ในกรณี อ าวุ ธ ปื น สู ญ หาย ชํ ารุ ด หรื อ เสื่ อ มสภาพ ที่ ไม่เป็น ไป
ตามปกติ ซึ่งต้องหาตัวผู้รับผิดชอบทางแพ่ง ให้รายงานตามลําดับชั้นไปยัง กองบัญชาการกองทัพไทย โดยด่วน
เพื่อตั้งคณะกรรมการสอบสวนหาผู้รับผิดชอบทางแพ่ง โดยปฏิบัติตามข้อบังคับกระทรวงกลาโหม ว่าด้วยการเงิน
ที่ใช้บังคับอยู่ในปัจจุบัน
ตอนที่ ๖
การทําลาย
ข้อ ๒๙ ลักษณะของอาวุธปืน ที่ต้องดําเนินการทําลายองค์ประกอบต่าง ๆของอาวุธปืน ที่ใช้
การไม่ได้ หรือมีลักษณะที่อาจเป็นอันตราย ไม่ปลอดภัยต่อการใช้งานหรือการเก็บรักษา ซ่อมไม่ได้ ซ่อมได้ไม่
คุ้มค่า หรือใช้ได้ไม่เป็นไปตามความมุ่งหมายที่กําหนด และไม่สามารถนําไปใช้ให้เป็นประโยชน์อย่างอื่นได้แล้ว

จะต้องขออนุมัติจําหน่ายและทําลาย หรือทําให้หมดคุณค่าทางทหาร ได้แก่ อาวุธปืนที่ชํารุด เสื่อมสภาพ
ล้าสมัย และมีสภาพที่อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สิน
ข้อ ๓๐ วิธีการทําลาย ให้ทําลายด้วยการเผาตัดด้วยไฟในตรงชิ้นส่วนที่สําคัญของอาวุธปืน
ทําให้ไม่สามารถประกอบกลับมาใช้งานได้ดังเดิม ห้ามทําการฝังหรือทิ้งใน กองขยะ หลุม บ่อ หนองน้ํา ลําธาร
ทะเล หรือทางน้ําในแผ่นดินเป็นอันขาด วิธีการทําลายขึ้นอยู่กับ จํานวน ขนาด และภาวะของอาวุธปืนที่จะ
ทําลาย รวมทั้งสิ่งอํานวยความสะดวกที่มีและ สภาพภูมิประเทศของพื้นที่ทําลาย นอกจากนี้ ผู้บัญชาการ
ทหารสูงสุด ยังอาจสั่งการให้ดําเนินการทําลายด้วยวิธีอื่นได้อีกด้วย เช่นส่งทําลายที่ กรมสรรพาวุธทหารบก
กรมสรรพาวุธทหารเรือ หรือกรมสรรพาวุธทหารอากาศ
ข้อ ๓๑ กรมยุ ท ธบริ ก ารทหาร ดํ า เนิ น การแต่ ง ตั้ ง กรรมการในการทํ า ลายอาวุ ธ ปื น
เสื่อมสภาพที่มีลักษณะที่อาจเป็นอันตรายไม่ปลอดภัยในการเก็บรักษาและหยิบยก โยจัดตั้งคณะกรรมการ
อย่างน้อย ๓ นาย ประกอบด้วยนายทหารสรรพาวุธ ๑ นาย เป็นหัวหน้าชุดทําลายและเจ้าหน้าที่ทําลาย
ตามความจําเป็น เพื่อดําเนินการทําลาย
ข้อ ๓๒ อํานาจในการสั่งทําลาย ผู้บัญชาการทหารสูงสุด เป็ น ผู้ อ นุ มั ติ สั่งทําลาย
ตอนที่ ๗
การควบคุม
ข้อ ๓๓ ความรับผิ ดชอบ ผู ้บั งคั บหน่วยทุ กระดั บที่ มี อาวุ ธปื นในครอบครอง เป็นผู ้รั บผิ ดชอบใน
การควบคุมอาวุธปืนทุกกรณี
ข้อ ๓๔ ประเภทการควบคุม
๓๔.๑ การควบคุมทางการส่งกําลัง หน่วยในสายการส่งกําลังระดับต่ํากว่า ต้องอยู่
ในความควบคุมของหน่วยในระดับเหนือกว่า
๓๔.๒ การควบคุมทางบัญชี หน่วยในสายการส่งกําลังทุกระดับ จัดตั้งหน่วยบัญชีคุม
หรือหน่วยบัญชีอาวุธปืนขึ้นตามความเหมาะสม โดยให้อยู่ในความรับผิดชอบของผู้บังคับหน่วย ทั้งนี้เพื่อให้
ทราบ
ตอนที่ ๘
การสํารวจ
ข้อ ๓๕ การสํารวจ หมายถึง การตรวจจํานวน ณ คลังอาวุธปืน เพื่อป้องกันและแก้ไขความคลาด
เคลื่อน ทางบัญชี ที่เก็บ การทุจริต และผลต่อการรับส่งหน้าที่
ข้อ ๓๖ ประเภทการสํารวจ
๓๖.๑ การสํารวจเบ็ ดเสร็จ หมายถึง การสํารวจอาวุธปื นในครอบครองทั้ งหมด
โดยปิด การเบิกจ่ายทั้งสิ้น เว้นการกรณีเร่งด่วน การสํารวจประเภทนี้ กระทําเมื่อคลังอาวุธปืนที่มีอุปกรณ์ใน
การสํารวจสมบูรณ์ ซึ่งจะทําให้การสํารวจนั้นเสร็จโดยเร็ว
๓๖.๒ การสํ า รวจหมุ น เวี ย น หมายถึ ง การสํ า รวจอาวุ ธ ปื น ที่ ก ระทํ า ในรอบปี
โดยแบ่ง ออกตามประเภท ขนาด ชนิดและเลขงาน เพื่อทําการสํารวจหมุนเวียนกันไปตามห้วงระยะเวลาที่
กําหนด ปิดการเบิกจ่ายเฉพาะรายการที่สํารวจ เว้นกรณีเร่งด่วน
๓๖.๓ การสํารวจพิเศษ ได้แก่ การสํารวจเป็นครั้งคราวตามความจําเป็น ปิดการเบิกจ่าย
เฉพาะรายการที่สํารวจ การสํารวจอาวุธปืนประเภทนี้จะสํารวจ ชนิดใด จําพวกเท่าใด ขึ้นอยู่กับกรณีดังต่อไปนี้
๓๖.๓.๑ ได้รับคําสั่งจากผู้มอี ํานาจสั่งการสํารวจ
๓๖.๓.๒ เมื่อมีการรับ ส่งหน้าที่
๓๖.๓.๓ เมื่อเกิดอันตรายเกี่ยวกับอาวุธปืน

๓๖.๓.๔ เมื่อหน่วยบัญชีคุมต้องการทราบจํานวน
๓๖.๓.๕ เมื่อมีการยับยั้งการจ่าย
ข้อ ๓๗ วิธีสํารวจ
๓๗.๑ วิธีปิดคลัง โดยปกติใช้กับประเภทการสํารวจเบ็ดเสร็จ โดยปฏิบัติดังนี้
๓๗.๑.๑ ให้ทําการรับจ่ายให้เสร็จสิ้นก่อนถึงกําหนดวันเริ่มทําการสํารวจ
๓๗.๑.๒ ประกาศระงับการรับจ่ายให้หน่วยตามสายการส่งกําลังที่เกี่ยวข้อง
ทราบล่วงหน้า การระงับการรับจ่าย อาจระงับทั้งหมดหรือเพียงบางส่วน ที่กําลังสํารวจอยู่ก็ได้ แต่อาจมีข้อยก
เว้นในกรณีพิเศษบางอย่าง เช่น การจ่ายตามใบเบิกเร่งด่วน เป็นต้น
๓๗.๑.๓ เมื่อสํารวจเสร็จสิ้นแล้ว ให้ทํารายงานผลเปรียบเทียบการสํารวจ
ต่อ ผบ.หน่วย เพื่อแก้ยอดบัญชีคุม เมื่อได้ร้ับอนุมัติแล้วจึงทําการแก้ยอดบัญชีคุมต่อไป
๓๗.๒ วิธีเปิดคลัง คือการสํารวจพร้อมกับปฏิบัติงานในคลัง โดยไม่ระงับการรับจ่าย
และบันทึกการรับจ่ายทุกครั้งในระหว่างการสํารวจ โดยปกติใช้กับประเภทการสํารวจหมุนเวียน และสํารวจ
พิเศษ
ข้อ ๓๘ กรรมวิธีในการสํารวจ ให้ผู้มีอํานาจสั่งสํารวจสั่งตั้งคณะกรรมการสํารวจขึ้นอย่าง
น้อย ๓ นาย ประกอบด้วย หัวหน้าชุดสํารวจและชุดสํารวจ เพื่อทําการสํารวจอาวุธปืน ตามความเหมาะสม
และปฏิบัติดังนี้
๓๘.๑ ก่อนดําเนินการ ให้ตรวจผังการเก็บอาวุธปืนในคลังว่าตรงตาม ผังการเก็บ
หรือไม่
๓๘.๒ สํารวจรหัสอาวุธปืน และเลขงาน ตามป้ายประจํากอง หากไม่ตรงกันให้แยก
ออกเป็นกองต่างหาก
๓๘.๓ ตรวจนับอาวุธปืนทีละกองตามที่กําหนด ในทิศทางสวนกัน หรือจะในทิศทาง
ใด ๆ ก็ตามห้ามสํารวจพร้อมกันในรายการเดียวกัน
๓๘.๔ เมื่อตรวจนับได้เท่าใด ให้บันทึกไว้ในใบสํารวจในช่องจํานวนที่นับได้และให้
ผู้ตรวจนับลงนามในใบสํารวจเป็นหลักฐาน
๓๘.๕ เมื่อสํารวจเสร็จสิ้นทุกรายการและทุกชนิดแล้ว ให้นําใบสํารวจส่งให้หัวหน้า
ชุดสํารวจนํามาเปรียบเทียบกัน ถ้าผลการสํารวจไม่ตรงกันให้หัวหน้าชุดสํารวจดําเนินการสํารวจใหม่ และให้
ถือผลการสํารวจใหม่เป็นผลแท้จริงของการสํารวจโดยลงหลักฐานไว้ในใบสํารวจใหม่
ข้อ ๓๙ อํานาจในการสั่งสํารวจ
๓๙.๑ คลังอาวุธปืนกรมยุทธบริการทหาร เจ้ากรมยุทธบริการทหาร หรือผู้รับมอบ
อํานาจเป็นผู้สั่งสํารวจอย่างน้อยปีละครั้ง
๓๙.๒ หน่วยใช้ ผู้บังคับหน่วยหรือผู้รับมอบอํานาจเป็นผู้สั่งสํารวจ อย่างน้อย ๓
เดือนต่อครั้ง
ข้อ ๔๐ อํานาจในการสั่งแก้ไขบัญชีคุม
๔๐.๑ หน่วยระดับกองพันหรือเทียบเท่าขึ้นไป เมื่อสํารวจอาวุธปืนเสร็จแล้วหากมี
การคลาดเคลื่อนให้หัวหน้าชุดสํารวจ รายงานเสนอผู้มีอํานาจสั่งสํารวจ
๔๐.๒ ผู้มีอํานาจสั่งสํารวจ สั่งตั้งกรรมการประกอบด้วยนายทหารสัญญาบัตร ๓
นาย เพื่อสอบสวนหาสาเหตุเมื่อปรากฏว่าขาด เกิน ชํารุด เสียหาย หรือมีพฤติการณ์ส่อให้เห็นว่ามิได้เป็นไป
ตามสภาพการเก็บรักษา
๔๐.๓ ผู้มีอํานาจสั่งสํารวจ ให้ดําเนินการดังนี้

๔๐.๓.๑ หากผลการสํารวจยอดเกินจากยอดบัญชีคุมให้เสนอผู้มีอํานาจสั่งสํารวจ
แก้ไขในบัตรบัญชีคุมได้ แล้วแจ้งให้กรมยุทธบริการทหารทราบเพื่อนําเรียนตามสายงานส่งกําลัง
๔๐.๓.๒ หากผลการสํารวจยอดขาดจากบัญชีคุมให้ดําเนินการจําหน่าย
ตามระเบียบเพื่อตัดยอดออกจากบัญชีคุม
๔๐.๔ เมื่อได้รับอนุมัติจากผู้บัญชาการทหารสูงสุดแล้ว ให้หน่วยแก้ไขยอดบัญชีคุม
ได้โดยปกติ ก ารแก้ไขยอดบั ญ ชี คุ ม จะต้อ งกระทํ าภายหลั งได้รับ อนุ มั ติ จําหน่าย แต่เพื่ อ มิ ให้เสี ย ผลในการ
ปฏิบัติงานหน่วยอาจหมายเหตุจํานวนที่สํารวจไว้ในบัญชีคุม สําหรับการบันทึกและแก้ไขหลักฐานเกี่ยวกับการ
สํารวจในบัญชีคุมจะต้องบันทึกและลงนามกํากับด้วยหมึกแดงเสมอ

ตอนที่ ๙
การรายงานสถานภาพอาวุธปืน
ข้อ ๔๑ เพื่อให้ผู้บังคับบัญชาและหน่วยส่งกําลังต่าง ๆ ในชั้นเหนือ ได้ทราบสถานภาพอาวุธ
ปืนของหน่วยในการบังคับบัญชา หรือหน่วยในการสนับสนุนอยู่เสมอจึงให้หน่วยต่างๆ ดําเนินการเกี่ยวกับการ
รายงานสถานภาพอาวุธปืนทุกรอบ ๑ เดือน ปิดรายงานในวันสิ้นสุดวันทําการของเดือนนั้น ๆ
ข้อ ๔๒ วิธีรายงาน
๔๒.๑ หน่วยใช้ตั้งแต่ระดั บกองพั นหรือหน่วยเทียบเท่าขึ้ นไป เป็นหน่วยรายงาน
สถานภาพอาวุธปืนต่อ กรมยุทธบริการทหาร ภายในวันที่ ๕ ของเดือนหลังจากปิดรายงาน
๔๒.๒ คลังอาวุธปืน รายงานสถานภาพอาวุธปืน ทั้งสิ้นของกองบัญชาการกองทัพไทย
ต่อ กรมส่งกําลังบํารุงทหาร ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนหลังจากปิดรายงาน
๔๒.๓ การรายงานล่าช้ากว่ากําหนดของหน่วยใด ๆ ให้ กรมส่งกําลังบํารุงทหาร
พิจารณาข้อบกพร่องรายงานให ้กองบัญชาการกองทัพไทย ทราบ
๔๒.๔ รายงานสถานภาพอาวุธปืน ให้ถือเป็นเอกสาร "ลับ"
หมวดที่ ๓
กระสุน และวัตถุระเบิด
ตอนที่ ๑ ความต้องการ
ข้อ ๔๓ ความต้องการ กระสุน และวัตถุระเบิด ให้แบ่งความต้องการออกดังนี้:๔๓.๑ ความต้องการขั้นต้น หมายถึง ความต้องการ กระสุนและวัตถุระเบิด ซึ่งต้อง
การจะมีไว้เพื่อการปฎิบัติภารกิจตามที่ได้รับมอบหมายและปริมาณกระสุนและวัตถุระเบิด ดังกล่าว ยังไม่เคยได้
รับมาก่อนเลย ทั้งนี้ให้หมายรวมถึงความต้องการกระสุนมูลฐานขั้นต้น ความต้องการกระสุนทดสอบขั้นต้น
ความต้องการกระสุนสํารองสงครามขั้นต้น และความต้องการกระสุนสํารองภารกิจพิเศษ
๔๓.๒ ความต้องการทดแทน หมายถึง ความต้องการกระสุนและวัตถุระเบิด เพื่อ
ทดแทนกระสุนและวัตถุระเบิด ตามความต้องการขั้นต้น ซึ่งได้แก่
๔๓.๒.๑ ความต้องการทดแทนกระสุนและวัตถุระเบิดมูลฐาน เพื่อ
๔๓.๒.๑.๑ ทดแทนกระสุนและวัตถุระเบิด ที่ได้ใช้ไปในกรณีฉุกเฉิน
ตามคําสั่ง

๔๓.๒.๑.๒ ทดแทนกระสุ น และวั ต ถุ ร ะเบิ ด ซึ่ งถู กละทิ้ ง ทํ า ลาย
โจรกรรมหรือเสียหายโดยเหตุอื่น
๔๓.๒.๑.๓ ทดแทนกระสุนและวัตถุระเบิด ซึ่งเสื่อมสภาพ หรือชํารุด
๔๓.๒.๒ ความต้องการทดแทนกระสุนและวัตถุระเบิดทดสอบ เพื่อ
๔๓.๒.๒.๑ ทดแทนกระสุนและวัตถุระเบิดที่ได้ใช้ไปในการยิงทดสอบ
ตามคําสั่ง
๔๓.๒.๒.๒ ทดแทนกระสุ น และวั ต ถุ ร ะเบิ ด ซึ่ งถู กละทิ้ ง ทํ า ลาย
โจรกรรมหรือเสียหายโดยเหตุอื่น
๔๓.๒.๒.๓ ทดแทนกระสุนและวัตถุระเบิดซึ่งเสื่อมสภาพ หรือชํารุด
๔๓.๒.๓ ความต้องการทดแทนกระสุนและวัตถุระเบิดสํารองสงคราม กระสุนและ
วัตถุระเบิดสํารองภารกิจพิเศษเพื่อ
๔๓.๒.๓.๑ ทดแทนกระสุนและวัตถุระเบิด ซึ่งได้ใช้ไปในกรณีฉุกเฉิน
ตามคําสั่ง
๔๓.๒.๓.๒ ทดแทนกระสุนและวัตถุระเบิด ซึ่งได้จ่ายทดแทนกระสุน
มูลฐานตามคําสั่ง
๔๓.๒.๓.๓ ทดแทนกระสุ น และวั ต ถุ ร ะเบิ ด ซึ่ งถู ก ละทิ้ งทํ า ลาย
โจรกรรมหรือเสียหายโดยเหตุอื่น
๔๓.๒.๓.๔ ทดแทนกระสุนและวัตถุระเบิด ซึ่งเสื่อมสภาพหรือชํารุด
๔๓.๓ ความต้องการกระสุนและวัตถุระเบิดฝึก หมายถึง ความต้องการกระสุนและ
วัตถุระเบิด เพื่อใช้ในการฝึกของหน่วยตามหลักสูตรการฝึก ซึ่งกองบัญชาการกองทัพไทยได้อนุมัติแล้ว และให้
หมายถึง
๔๓.๓.๑ ความต้องการกระสุ น และวัต ถุระเบิ ด ฝึก ของหน่วยใช้ หมายถึ ง
ความต้องการกระสุนและวัตถุระเบิดซึ่งหน่วยใช้จําเป็นต้องใช้ฝึกครั้งคราวหนึ่ง ๆ ตามหลักสูตรการฝึกที่
กองบัญชาการกองทัพไทยอนุมัติแล้ว
๔๓.๓.๒ ความต้องการกระสุนและวัตถุระเบิด ฝึกของคลังกระสุน หมายถึง
ความต้องการกระสุนและวัตถุระเบิดฝึกของคลังกระสุน เพื่อสะสมกระสุนและวัตถุระเบิดฝึกสํารองไว้เตรียม
สนับสนุนหน่วยใช้ ตามระดับที่ได้รับอนุมัติให้ สะสมไว้ตามเครดิตกระสุนฝึกในเวลา ๑ ปี
๔๓.๔ อั ต รากระสุ น และวัตถุ ระเบิ ด ที่ ต้อ งการ หมายถึ ง จํ านวนกระสุ น และวัต ถุ
ระเบิ ด ที่ ป ระมาณการไว้ ว่ าจะต้องการใช้ตามระยะเวลาที่ กํ าหนด ตามปกติ จะกํ าหนดไว้ ๑๐ - ๑๕ วั น กํ าหนด
เป็น จํ า นวนนั ด ต่อ อาวุ ธ ต่อ วั น สํ า หรั บ กระสุ น ที่ ใ ช้ยิ ง จากอาวุ ธ และกํ า หนดเป็น หน่ว ยนั บ อื่ น ต่อ วั น
สําหรับกระสุนที่ไม่ได้ใช้ยิงจากอาวุธ อัตรานี้ไม่กําหนดตายตัวขึ้นอยู่กับภารกิจที่ได้รับมอบหมาย
ข้อ ๔๔ การกําหนดความต้องการ
๔๔.๑ ความต้องการขั้นต้น
๔๔.๑.๑ ความต้อ งการกระสุ น มู ล ฐานขั้ น ต้น = อั ต รากระสุ น มู ล ฐาน X
จํานวนหน่วยทหารหรือจํานวนอาวุธตามอัตรานั้น ๆ
๔๔.๑.๒ ความต้องการกระสุนทดสอบขั้นต้น = อัตรากระสุ นทดสอบ X
จํานวนหน่วยทหารที่ทําการทดสอบ
๔๔.๑.๓ ความต้องการกระสุนสํารองสงครามขั้นต้น = ระดับกระสุน X วันส่งกําลัง
กระสุน X จํานวนอาวุธ หรือ จํานวนหน่วยทหาร หรือจํานวนกําลังพลตามอัตรานั้น

๔๔.๑.๔ ความต้องการกระสุนสํารองภารกิจพิเศษ คิดคํานวณจากภารกิ จ
เวลาในการปฏิบัติการ จํานวนทหาร และจํานวนอาวุธซึ่งใช้ตามภารกิจพิเศษนั้นๆ
๔๔.๒ ความต้องการทดแทน คงเป็นไปตามจํานวนกระสุนที่ใช้หมดไปในกรณีนั้น ๆ
๔๔.๓ ความต้องการกระสุนและวัตถุระเบิดฝึก
๔๔.๓.๑ ความต้องการกระสุนและวัตถุระเบิดฝึกของหน่วยใช้ คิดคํานวณจาก
หลั ก สู ต รการฝึก ประกอบกั บ อั ต รากระสุ น และวั ต ถุ ร ะเบิ ด ระยะเวลา ๑ ปี ตามคํ า สั่ ง กองบั ญ ชาการ
กองทัพไทยอยู่ในขณะนั้น
๔๔.๓.๒ ความต้องการกระสุนและวัตถุระเบิดฝึกของคลังกระสุน คิดคํานวณ
จากผลรวมของความต้องการกระสุนและวัตถุระเบิดฝึกของหน่วยใช้ ในการสนับสนุนให้ถือจํานวนตามเครดิต
กระสุนและวัตถุระเบิดฝึก ๑ ปีที่กองบัญชาการกองทัพไทยได้อนุมัติในปีนั้นๆ
ข้อ ๔๕ การเสนอความต้องการ
๔๕.๑ ความต้อ งการขั้ น ต้น กรมยุ ท ธการทหาร เป็น ผู ้กํ าหนดอั ต ราหรือ ระดั บ
กระสุนและวัตถุระเบิด ฉะนั้นทุกหน่วยไม่ต้องเสนอความต้องการขั้นต้น
๔๕.๒ ความต้องการทดแทน
๔๕.๒.๑ หน่ ว ยใช้ เป็ น ผู้ เสนอความต้ อ งการกระสุ น และวั ต ถุ ร ะเบิ ด เพื่ อ
ทดแทนกระสุนมูลฐาน และทดแทนกระสุนซึ่งใช้ไปในการยิงทดสอบตามคําสั่ง
๔๕.๒.๒ หน่วยสนับสนุนเป็นผู้เสนอความต้องการกระสุนและวัตถุระเบิด เพื่อ
ทดแทนกระสุนสํารองสงคราม และกระสุนสํารองภารกิจพิเศษ
๔๕.๓ ความต้องการกระสุนและวัตถุระเบิด ฝึกของหน่วยใช้
๔๕.๓.๑ ให้หน่วยขึ้นตรงกองบัญชาการกองทัพไทยรายงานยอดกําลังพลที่จะ
รับการฝึกยิงปืนประจําปี ตามคําสั่งการฝึกและศึกษาประจําปี ไปยังหน่วยใช้ก่อน ๓๑ ธันวาคม ของปีปัจจุบัน
โดยแบ่งแยกประเภทนายทหารสัญญาบัตร นายทหารชั้นประทวน และพนักงานลูกจ้าง ให้ชัดเจน
๔๕.๓.๒ หน่วยใช้ รวบรวมยอดกําลังพลและความต้องการกระสุนฝึกประจําปี
ตามข้อ ๔๕.๓.๑ เสนอกรมยุทธบริการทหาร ก่อน ๑ มีนาคม ของปีปัจจุบัน

ตอนที่ ๓
การจัดหา
ข้อ ๔๖ การจัดหา หมายถึง การดําเนินการที่จะให้ได้มาซึ่ง กระสุนและวัตถุระเบิด ให้ปฏิบัติ
ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ ตลอดจน ข้อบังคับ ระเบียบ และคําสั่ง ที่เกี่ยวข้องสามารถ
กระทําได้ตามลักษณะต่างๆ ดังนี้
๔๖.๑ การซื้อ การจ้าง
๔๖.๒ การจัดทํา
๔๖.๓ การโอน หรือการแลกเปลี่ยน
๔๖.๔ การได้รับความช่วยเหลือ ให้ปฏิบัติตามข้อตกลงในการช่วยเหลือนั้นๆ
ตอนที่ ๔
การเบิก การยืม การโอน และการส่งคืน
ข้อ ๔๗ วิธีดําเนินการเบิก

๔๗.๑ หน่วยใช้ ผู ้บั งคั บ หน่วยจะต้อ งรับ ผิ ด ชอบในการขอเบิ ก กระสุ น และวัต ถุ
ระเบิด เพื่อให้หน่วยมีประสิทธิภาพ พร้อมที่จะปฏิบัติภารกิจได้อยู่เสมอ และให้ถือว่าหน่วยขนาดกองพันหรือเทียบ
เท่าขึ้นไปเป็นหน่วยใช้ ในการเบิกเมื่อนํากระสุนและวัตถุระเบิด กลับมาถึงหน่วยแล้ว ให้รายงานผู้บังคับหน่วย
ทันทีจากนั้นรายงานไปตามสายการบังคับบัญชาจนถึงหน่วยสูงสุดที่ขึ้นตรงกองบัญชาการกองทัพไทย
๔๗.๑.๑ การเบิกขั้นต้น หมายถึง การเบิกกระสุนและวัตถุระเบิด ที่ยังไม่มี
ในครอบครองของหน่วยมาก่อน แต่ได้ระบุไว้แล้วในอัตรากระสุนมูลฐาน อัตรากระสุนทดสอบ หรือตามคําสั่ง
อื่น ๆซึ่งได้อนุมัติแล้ว ให้หน่วยเบิกกระสุนและวัตถุระเบิด ให้ครบตามอัตราหรือคําสั่งดังกล่าวทันที
วิธีการคิดจํานวนในการเบิกขั้นต้น ให้ใช้เกณฑ์ดังนี้
จํานวนที่เบิก = จํานวนตามอัตรา (หรือที่กําหนด) - จํานวน
คงคลัง - จํานวนค้างรับ
๔๗.๑.๒ การเบิ กทดแทน หมายถึ ง การเบิ กกระสุ น และวั ต ถุ ร ะเบิ ด เพื่ อ
ทดแทนซึ่งได้กําหนดให้หน่วยมีไว้เดิม ตามการเบิกขั้นต้น แต่เสื่อมสภาพ ชํารุด ถูกละทิ้ง ทําลาย โจรกรรม
หรือ เสียหายโดยเหตุอื่นๆ รวมทั้งการใช้กระสุนมูลฐานไปในกรณีฉุกเฉินตามคําสั่ง และให้หน่วยเบิกทดแทน
ทันทีที่จํานวนกระสุนและวัตถุระเบิด ขาดไปจากอัตราที่กําหนด สําหรับกรรมวิธีในการเบิก คงปฏิบัติเช่นเดียว
กับการเบิกขั้นต้น
๔๗.๑.๓ การเบิ ก กระสุ น ฝึ ก ให้หน่วยใช้ เป็นหน่วยเบิกกระสุนและวัตถุ
ระเบิด ฝึกในภาพรวม ให้กับหน่วยขึ้นตรงกองบัญชาการกองทัพไทย ตามจํานวนที่จะใช้ฝึกเฉพาะครั้งคราว
นั้นล่วงหน้า เพื่อให้ได้รับก่อนการฝึกอย่างน้อย ๑๕ วัน ส่วนกรรมวิธีในการเบิกคงเช่นเดียวกับการเบิกขั้นต้น
(ยกเว้น นทพ. เป็นผู้เบิกมายัง กรมยุทธบริการทหาร โดยตรง)
๕๗.๑.๔ ผู้มีสิทธิเบิก ผู้บังคับหน่วยระดับกองพันหรือเทียบเท่าขึ้นไปเป็นผู้
มีสิทธิเบิกและสั่งมอบอํานาจ
๔๗.๒ คลังกระสุนของกรมยุทธบริการทหาร โดยให้ กองคลัง กรมยุทธบริการทหาร
เป็นหน่วยเก็บรักษาและแจกจ่าย
ข้อ ๔๘ การยกเลิกการเบิก
๔๘.๑ การยกเลิกกระทําได้ในกรณีต่าง ๆ ดังนี้
๔๘.๑.๑ การยกเลิกการเบิ ก หน่วยจ่ายจะถือสถานภาพกระสุนและวัตถุ
ระเบิด สถานการณ์กับเวลาในการเบิกและส่งกระสุนเป็นหลักพิจารณา คือ
๔๘.๑.๑.๑ กระสุ น และวั ต ถุ ร ะเบิ ด ฝึก ซึ่ ง หน่ว ยจ่า ยได้กํ า หนด
เครดิตให้แล้ว หากพ้นกําหนด (พ้นปีงบประมาณ) แม้หน่วยจะมีฝึกตามเครดิตเหลืออยู่ให้หน่วยจ่ายยกเลิก
การเบิก
๔๘.๑.๑.๒ หากปรากฏว่า หน่วยมีกระสุนและวัตถุระเบิด เกินอัตรา
หรือเกินความต้องการตามประเภท และชนิดที่ขอเบิกนั้นๆให้หน่วยจ่ายยกเลิกการเบิก
๔๘.๑.๑.๓ หากหน่วยจ่ายพิจารณาเห็นว่า กระสุนและวัตถุระเบิด
ตามประเภทและชนิดที่ขอเบิกยังไม่สามารถจ่ายให้ได้ โดยจะเนื่องจากการขาดแคลนในระยะยาวหรือต้องการ
ควบคุมก็ตามให้หน่วยจ่ายยกเลิกการเบิก
๔๘.๑.๒ การยกเลิกตามข้อเสนอของหน่วยตามสายการส่งกําลังกระสุนและวัตถุ
ระเบิด หากหน่วยตามสายการส่งกําลังได้เสนอให้ยกเลิก ซึ่งจะเป็นเฉพาะรายการหรือทุกรายการก็ตาม และ
หน่วยจ่ายได้พิจารณาเห็นพ้องด้วยให้หน่วยจ่ายยกเลิกการเบิก
๔๘.๑.๓ การยกเลิกเพราะเบิกไม่ถูกต้อง หน่วยจ่ายมีสิทธิ์ที่จะยกเลิกรายการ
ในใบเบิกของหน่วยได้ หากเป็นการเบิกไม่ถูกต้องในกรณีดังนี้

๔๘.๑.๓.๑ กระสุนและวัตถุระเบิด ประเภทและชนิดนั้นๆเกินจํานวน
ตามอัตรา หรือจํานวนอนุมัติ
๔๘.๑.๓.๒ กระสุนและวัตถุระเบิด ประเภทและชนิดนั้นๆไม่ปรากฏ
ตามอัตรา หรือประเภทและชนิดที่อนุมัติ
๔๘.๑.๓.๓ หน่ว ยจ่ายพิ จ ารณาเห็ น ว่า กระสุ น และวั ต ถุ ร ะเบิ ด
ประเภทและชนิดอื่นๆสามารถใช้แทนกันได้ และกระสุนและวัตถุระเบิดที่จะจ่ายแทนนั้นมีความจําเป็นในการใช้
ให้หน่วยจ่ายดําเนินการจ่ายแทนและยกเลิกรายการเดิม
๔๘.๑.๓.๔ หน่วยเบิกมิได้ดําเนินการเบิกให้ถูกต้อง ตามแบบธรรมเนียม
ของทางราชการ
๔๘.๑.๔ หน่วยเบิกขอยกเลิกหากหน่วยเบิกพิจารณาเห็นว่า กระสุนและวัตถุ
ระเบิด ที่ขอเบิกไปแล้วหมดความจําเป็นก็ให้ขอยกเลิกการเบิกจากหน่วยจ่ายได้
๔๘.๒ วิธีปฏิบัติหน่วยที่ยกเลิกทําใบแจ้งการยกเลิก ขึ้น ๒ ฉบับ ส่งให้หน่วยที่ถูก
ขอให้ยกเลิก ๑ ฉบับ และเก็บไว้เป็นหลักฐาน ๑ ฉบับ การจัดส่งใบแจ้งการยกเลิกให้ส่งไปพร้อมกับสิ่งอุปกรณ์
หรือด้วยวิธีอื่นใดที่เหมาะสมก็ได้ และให้หน่วยที่ได้รับใบแจ้งการยกเลิก แก้ไขใบเบิกและบัญชีคุมให้ถูกต้อง
ข้อ ๔๙ การยืมกระสุน
๔๙.๑ วิธีการยืม ในกรณี ที่หน่วยจําเป็นต้องยืมกระสุนและวัตถุระเบิ ด เป็นการ
ชั่วคราวเพื่อปฏิบัติภารกิจที่ได้รับมอบให้หน่วยนั้นๆ เสนอรายงานและเบิกยืมตามสายการบังคับบัญชาจนถึงผู้
สั่งจ่ายเมื่อผู้สั่งจ่ายอนุมัติแล้ว ให้ส่งรายงานและใบเบิกยืมตามสายการส่งกําลังเพื่อรับต่อไป
๔๙.๒ การทําหลักฐาน ให้ใช้ใบเบิกเป็นหลักฐานการยืม และดําเนินกรรมวิธี เช่นเดียวกับ
การเบิก และให้แยกหลักฐานการยืมจากหลักฐานการเบิกจ่าย โดยปกติไม่ถือว่าการยืมเป็นการจําหน่ายยอดจาก
บัญชีคุมของหน่วยจ่าย
๔๙.๓ เงื่อนไขในการยืม
๔๙.๓.๑ หน่วยยืมต้องลงเวลาในการยืมพร้อมด้วยเหตุผลเมื่อครบกําหนด
ตามอนุมัติให้นําส่งคืนหรือเบิกใช้หนี้ใบเบิกยืมภายใน ๓๐ วัน หรือเมื่อหมดความจําเป็นในการใช้ก่อนกําหนด
ให้นําส่งคืนทันที
๔๙.๓.๒ หากกระสุ น และวั ต ถุ ร ะเบิ ด รายการใด คลั งกระสุ น ที่ ให้ก าร
สนับสนุนไม่มีให้ยืมแล้วให้ยกเลิกรายการนั้นและแจ้งให้หน่วยยืมทราบ
๔๙.๓.๓ กระสุ น และวั ต ถุ ร ะเบิ ด ที่ ยื ม ไปใช้ร าชการ เมื่ อ เกิ ด ชํ ารุ ด หรื อ
สูญหาย ให้ปฏิบัติตาม ตอนที่ ๖ การจําหน่ายกระสุนและวัตถุระเบิด ต่อไป
๔๙.๓.๔ การส่งคืนกระสุนและวัตถุระเบิด ที่ยืมไปใช้ราชการ ให้นําส่งคืน
ต่อหน่วยจ่าย และดําเนินการส่งคืนตามวิธีการที่กําหนดไว้ทั้งนี้หน่วยจ่ายมีสิทธิ์ที่จะขอให้หน่วยยืมจัดส่งให้หน่วยใดก็ได้
ตามความเหมาะสม
ข้อ ๕๐ การโอน หมายถึงการเปลี่ยนกรรมสิทธิในการครอบครองกระสุนจากหน่วยหนึ่งไป
ยังอีกหน่วยหนึ่ง โดย
๕๐.๑ หน่วยที่จะโอนมีกระสุนและวัตถุระเบิด เกินอัตรา
๕๐.๒ หน่วยรับโอนมีกระสุนและวัตถุระเบิด ขาดอัตรา
๕๐.๓ ทั้งหน่วยโอนและหน่วยรับโอนมีความจําเป็นในการปฏิบัติภารกิจ
ข้อ ๕๑ อํานาจอนุมัติและกรรมวิธีการโอน
๕๑.๑ ผู้มีอํานาจอนุมัติในการโอน

๕๑.๑.๑ กระสุนและวัตถุระเบิด ตามอัตรามูลฐานกระสุนสํารองสงคราม
และตามอัตรา เจ้ากรมยุทธบริการทหารรับมอบอํานาจสั่งการในนามผู้บัญชาการทหารสูงสุด เป็นผู้มีอํานาจ
อนุมัติ
๕๑.๑.๒ กระสุนและวัตถุระเบิดฝึก ผู้บังคับหน่วยที่ควบคุมเครดิตกระสุนฝึก
ของหน่วยโอน และหน่วยรับโอนนั้น ๆ เป็นผู้มีอํานาจอนุมัติ
๕๑.๒ เมื่อได้รับอนุมัติจากผู้มีอํานาจอนุมัติให้โอนและรับโอนได้แล้วให้หน่วยรับโอน
กําหนดสถานที่ที่จะรับโอน
๕๑.๓ หลักฐานการโอน ให้หน่วยโอนทําใบโอนกระสุนและวัตถุระเบิดขึ้น ๓ ฉบับ
ระบุ ห มายเลข สภาพจํ า นวน และรายการ หน่ว ยโอนและหน่ว ยรั บ โอนเก็ บ ไว้ห น่ว ยละ ๑ ฉบั บ ส่ง ให้
คลังกระสุนกรมยุทธบริการทหาร ๑ ฉบับ
๕๑.๔ หากมีกระสุนและวัตถุระเบิดชํารุดเสียหาย ต้องดําเนินการสอบสวนสาเหตุ
แห่งการชํารุดด้วย
ข้อ ๕๒ การฝากและการถอน เนื่องจากกระสุนและวัตถุระเบิด มีจํานวนมากแต่ที่เก็บรักษา
มีน้อย โดยเฉพาะกระสุนและวัตถุระเบิด ที่อาจเป็นอันตรายง่ายจําเป็นต้องใช้ที่เก็บรักษาเป็นพิเศษ ฉะนั้นให้
คลังกระสุน กรมยุทธบริการทหาร สามารถรับฝากกระสุนและวัตถุระเบิด จากหน่วยในการสนับสนุนได้ตาม
ความจําเป็นโดยอยู่ในอํานาจของ เจ้ากรมยุทธบริการทหาร เป็นผู้อนุมัติ
๕๒.๑ การฝาก หน่วยที่ จะฝากกระสุนและวัตถุระเบิ ด ต้องทํ ารายงานเสนอผู้มี
อํานาจสั่งฝาก เมื่อได้รับอนุมัติแล้วจึงดําเนินการฝากกระสุน และให้ถือใบนําฝากนั้นเป็นหลักฐานทางบัญชีคู่
กันระหว่างหน่วยฝากและหน่วยรับฝาก
๕๒.๒ การถอน ผู ้ถอนจะต้องรายงานขออนุ มั ติผู ้มีอํานาจสั่ งฝากเดิ ม เมื่ อได้รับ
อนุมัติแล้วจึงนําหลักฐานไปขอถอนกระสุนซึ่งฝากไว้ โดยมีเจ้าหน้าที่ทั้งสองฝ่ายลงนามรับรองไว้เป็นหลักฐาน
๕๒.๓ หากกระสุนที่รับฝากเกิดชํารุด สูญหาย หรือใช้ไปไม่ว่ากรณีใดๆ ให้หน่วย
รับฝากดําเนินกรรมวิธีเกี่ยวกับการนั้นๆ โดยตลอดแล้วแจ้งให้หน่วยฝากทราบทันที
ข้อ ๕๓ การส่งคื น หมายถึ ง การส่งกระสุ น และวั ต ถุ ร ะเบิ ด จากหน่ว ยใช้ไปยั งคลั งกระสุ น
กรมยุทธบริการทหาร ให้ปฏิบัติดังนี้
๕๓.๑ กระสุนและวัตถุระเบิดที่จะส่งคืน จะต้องนําส่งยังหน่วยที่ตนได้รับกระสุน
และวัตถุระเบิด หากจําเป็นต้องส่งหน่วยอื่นให้สําเนาหลักฐานการส่งคืนนั้น เสนอหน่วยที่ตนรับกระสุนและ
วัตถุระเบิดมาทราบด้วยทุกครั้งเพื่อดําเนินการทางบัญชี
๕๓.๒ ก่อนนํากระสุนและวัตถุระเบิดส่งคืน ต้องดําเนินการดังนี้
๕๓.๒.๑ หน่วยส่งคืนจะต้องแยกประเภท ชนิด และเลขงาน กําหนดรหัส
สภาพ ทําการปรนนิบัติบํารุงกระสุนและวัตถุระเบิดให้เรียบร้อย กระสุนและวัตถุระเบิดทุกรายการต้องทํา
ป้ายชื่อหมายเลขสิ่งอุปกรณ์ เลขงาน จํานวน ตลอดจนบรรจุหี บห่อทํ าเครื่องหมายหีบห่อและน้ํ าหนักให้
เรียบร้อยภายใต้การควบคุมกํากับดูแลของนายทหารผู้มีหน้าที่รับผิดชอบโดยตรงอย่างใกล้ชิด
๕๓.๒.๒ หน่ว ยส่งคื น จะต้อ งตรวจระบบเครื่ อ งให้ค วามปลอดภั ย ของ
กระสุนและวัตถุระเบิด ต่างๆอย่างละเอียดและอยู่ในตําแหน่งปกติ เพื่อให้เกิดความมั่นใจในความปลอดภัยสําหรับ
การหยิบยก ขนย้าย การเก็บรักษาและการใช้ในโอกาสต่อไป
๕๓.๒.๓ กระสุ น และวั ต ถุ ร ะเบิ ดที่ ห น ่ว ยส่ง คื น ต้อ งเพ ่ง เล็ ง และ
ระมัดระวังเป็นพิเศษ ได้แก่ กระสุนและวัตถุระเบิดที่ได้จากฝ่ายตรงข้าม กระสุนและวัตถุระเบิดที่ได้มาจากการ
เก็บกู้ต้องทําให้ระบบของเครื่องให้ความปลอดภัยต่างๆ หรือชนวนอยู่ในลักษณะที่ปลอดภัย หากส่วนประกอบ
ของเครื่องให้ความปลอดภัย หรือชนวน ชํารุด ขาดหาย ห้ามนําส่งคืนโดยเด็ดขาด

๕๓.๒.๔ หน่วยส่งคืน จะต้องแจ้งให้หน่วยรับคืนทราบล่วงหน้า เพื่อเตรียมการ
และจะส่งคืนได้ต่อเมื่อ ได้รับการยืนยันจากหน่วยรับคืนแล้วเท่านั้น ยกเว้น กระสุนและวัตถุระเบิด ที่ได้รับคําสั่ง
จากผู้บังคับบัญชาให้นําส่งคืน กรณีเร่งด่วนให้หน่วยส่งคืนและหน่วยรับคืนประสานการปฏิบัตต่อกัน ให้เป็นไปตาม
ความจําเป็นหรือคําสั่งนั้น ๆ
๕๓.๓ หากหน่วยส่งคืนไม่ปฏิบัติตามที่กําหนด ให้หน่วยรับคืนรายงานให้ผู้บังคับ
บัญชาของหน่วยส่งคืนทราบ เพื่อสอบสวนหาสาเหตุของข้อบกพร่องนั้นๆ แล้วรายงานผลการสอบสว ให ้กรม
ยุทธบริการทหารทราบ
ข้อ ๕๔ ลักษณะกระสุนและวัตถุระเบิดที่ส่งคืน
๕๔.๑ กระสุนและวัตถุระเบิดใช้การได้ ได้แก่ กระสุนและวัตถุระเบิดซึ่งมีสภาพใช้
การได้หรือได้รับการซ่อมจนใช้การได้
๕๔.๒ กระสุนและวัตถุระเบิดใช้การไม่ได้ ได้แก่ กระสุนและวัตถุระเบิดซึ่งชํารุดหรือ
เสื่อมสภาพตามความเห็นของกรมยุทธบริการทหาร
ข้อ ๕๕ ข้อกําหนดในการส่งคืน
๕๕.๑ การส่งคืกระสุนและวัตถุระเบิดใช้การได้
๕๕.๑.๑ กระสุนและวัตถุระเบิ ดเกินต้องการ หากจํานวนกระสุนและวัตถุ
ระเบิดคงคลังของหน่วยเกินอัตรา หรือระดับที่กองบัญชาการกองทัพไทยกําหนด ให้ส่งคืนทันที ยกเว้นในกรณี
พิเศษซึ่งกองบัญชาการกองทัพไทยได้สั่งให้หน่วยสะสม หรือเก็บรักษาไว้ได้
๕๕.๑.๒ กระสุนและวัตถุระเบิดซึ่งได้รับคําสั่งให้ส่งคืนหากหน่วยได้รับคําสั่ง
ให้ส่งกระสุนคืน ให้ดําเนินการส่งคืนทันทีไม่ว่าในกรณีใด
๕๕.๑.๓ กระสุ น และวัต ถุ ระเบิ ด ยื ม เมื่ อครบกํ าหนดยื ม หรื อหมดความ
จําเป็นในการใช้แล้วให้นําส่งคืน หรือดําเนินการตามที่กําหนดไว้ทั นที หากมีข้อขัดข้องซึ่งทํ าให้ไม่สามารถส่งคื นได้ ให้
เจ้ากรมยุทธบริการทหารเป็นผู้พิจารณาเสนอกองบัญชาการกองทัพไทยสั่งการต่อไป
๕๕.๒ การส่งคืกระสุนและวัตถุระเบิดใช้การไม่ได้
๕๕.๒.๑ กระสุ น และวั ต ถุ ร ะเบิ ด ชํ า รุ ด หรื อ เสื่ อ มสภาพตามสภาพ
เช่น ปลอกบวม เกิดคราบออกไซค์ หรือมีคราบวัตถุระเบิดไหลเยิ้ม ตามความเห็นของกรมยุทธบริการทหาร
๕๕.๒.๒ กระสุ น และวั ต ถุ ร ะเบิ ด ชํ ารุดหรื อเสื่ อมสภาพที่ ไม่เป็นไปตามสภาพ
เช่น ปลอกบิ่น แหวนรัดท้ายชํารุดเสียรูปทรงเดิม เป็นสนิม หรือปล่อยให้ปลวกขึ้น ซึ่งอาจเกิดจากการเก็บ
รักษา อุบัติภัยหรือการหยิบยกขนย้าย ให้หน่วยดําเนินการสอบสวนหาสาเหตุการบกพร่อง และเสนอรายงาน
ตามสายการส่งกําลัง จนถึงกรมยุทธบริการทหาร เพื่อพิจารณาดําเนินการต่อไป และส่งสําเนาให้สายการบังคับ
บัญชาระดับหน่วยขึ้นตรงกองบัญชาการกองทัพไทยทราบด้วย
๑๘.๒.๓ กระสุ น และวั ต ถุ ร ะเบิ ด ตามอั ต ราที่ ใช้ก ารไม่ได้ เมื่ อ นํ า ส่งคื น
แล้วให้เบิกทดแทนให้ครบตามอัตราทันที
ตอนที่ ๕
การแจกจ่าย
ข้อ ๕๖ การเตรียมการรับ - จ่าย เพื่อความสะดวกเรียบร้อยไม่สับสนและปลอดภัย ก่อนจะทํา
การรับหรือจ่ายกระสุนและวัตถุระเบิด ให้เตรียมการไว้ล่วงหน้าโดยจัดตั้งสถานที่รับ - จ่ายขึ้น เพื่อเก็บกระสุน
และวัตถุระเบิด สําหรับเตรียมจ่ายและทําการรับ - จ่าย ณ สถานที่นี้โดยเฉพาะ เป็นการป้องกันมิให้เจ้าหน้าที่
อื่น ๆ ซึ่งไม่เกี่ยวข้องไปพลุกพล่านในคลังเก็บ อันเป็นทางให้เกิดการทุจริตและเกิดอันตรายขึ้นได้ นอกจากนั้น
ยังเป็นการประหยัดแรงงานอีกด้วย

ข้อ ๕๗ การเก็บรักษา ได้แก่ การเตรียมพื้นที่ การนํากระสุนและวัตถุระเบิดเข้า - ออก การเก็บ
หรือการกอง การระวังรักษาในที่เก็บให้พ้นจากภัยต่างๆ รวมทั้งการปรนนิบัติบํารุงการขณะเก็บ และก่อน
จ่ายด้วย
ข้อ ๕๘ ความรับผิดชอบ ผู้บังคับบัญชาทุกระดับชั้นต้องรับผิดชอบในการเก็บรักษากระสุน
และวัตถุระเบิด ซึ่งมีอยู่ในครอบครองของหน่วยให้อยู่ในสภาพใช้การได้ ปลอดภัย และถูกต้องตามระเบียบที่
เกี่ยวข้อง
ข้อ ๕๙ คลังกระสุนและวัตถุระเบิด
๕๙.๑ ระดับกองบัญชาการกองทัพไทย ให้กรมยุทธบริการทหาร จัดตั้งคลังกระสุน
และวัตถุระเบิด เพื่อสะสมกระสุนและวัตถุระเบิดของกองบัญชาการกองทัพไทย สําหรับสนับสนุนหน่วย และ
สํารองไว้เพื่อเผชิญสถานการณ์ทางยุทธวิธีตามแผน
๕๙.๒ ระดับหน่วยใช้ ให้หน่วยใช้จัดตั้งที่เก็บรักษากระสุนและวัตถุระเบิด สําหรับ
กระสุนมูลฐาน และ กระสุนฝึกที่ได้รับมอบระหว่างรอดําเนินการฝึก
ข้ อ ๖๐ การปฏิ บั ติ ในการเก็ บ รัก ษา เนื่ อ งจากกระสุ น และวั ต ถุ ระเบิ ด เป็น สิ่ งอุ ป กรณ์ ซึ่ ง
สามารถก่อให้เกิดอันตรายแก่สถานที่ ชีวิตและทรัพย์สิน ฉะนั้นการเก็บรักษาจะต้องให้มีความปลอดภัยและ
ลดอันตรายมากที่สุด การเก็บรักษาที่ดีจะทําให้กระสุนและวัตถุระเบิด มีอายุการใช้งานยาวนาน หากละเลยใน
การเก็ บ รั ก ษา จะทํ าให้เสื่ อ มสภาพได้ง่า ยและทํ าให้สู ญ เสี ย งบประมาณโดยเปล่า ประโยชน ์ดั งนั้ น จึ งให้
ดําเนินการในสาระสําคัญดังต่อไปนี้
๖๐.๑ กํ า หนดให้พื้ น ที่ เ ก็ บ รั ก ษากระสุ น และวั ต ถุ ร ะเบิ ด เป็น พื้ น ที่ ห วงห้า ม
ห้ามบุ ค คลที่ ไม่เกี่ ยวข้อ งเข้าไปในพื้ น ที่ ที่ กํ าหนดโดยเด็ ด ขาด และให้กํ าหนดมาตรการในการรัก ษาความ
ปลอดภัยสถานที่ ตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง
๖๐.๒ เก็ บ กระสุ น และวัต ถุ ระเบิ ด ไว้ในคลั งกระสุ น ที่ ได้อ อกแบบไว้โดยเฉพาะ
ห้ามนํากระสุนไปเก็บไว้ในที่อื่น เช่น คลังอาวุธ หรือคลังของกองร้อย
๖๐.๓ แยกเก็บกระสุนและวัตถุระเบิดตามเลขงาน ห้ามนํกระสุนและวัตถุระเบิด
ต่างเลขงานเก็บไว้ในกองเดียวกัน ต้องกองไว้ห่างกันให้เห็นแยกกันได้ชัดเจน และมีป้ายประจํากองติดไว้
๖๐.๔ คลังกระสุนและวัตถุระเบิด มีไว้สําหรับเก็บรักษากระสุนและวัตถุระเบิด
เท่านั้นห้ามนําสิ่งของอื่นมาเก็บรวมไว้ ในคลังกระสุน
๖๐.๕ รอบคลังกระสุนและวัตถุระเบิดต้องมีเขตกันเพลิง ซึ่งปราศจากวัสดุที่ ติด
ไฟได้ มีความกว้างไม่น้อยกว่า ๕๐ ฟุต เพื่อป้องกันเพลิงลุกลามเข้าไปยังคลังกระสุน
๖๐.๖ ในพื้นที่เก็บรักษากระสุนและวัตถุระเบิด ต้องจัดให้มีระบบป้องกันฟ้าผ่า
โดยจั ด ตั้ งเสาล่อ ฟ้า ให้ค รอบคลุ ม พื้ น ที่ ค ลั งกระสุ น และวั ต ถุ ร ะเบิ ด ทุ ก คลั ง และจั ด ให้มี ก ารตรวจสภาพ
ตามระยะเวลา
ข้อ ๖๑ อํานาจในการอนุมัติอัตรากระสุนและวัตถุระเบิดทุกชนิด ผู ้ บั ญ ชาการทหารสู ง สุ ด
เป็นผู้อนุมัติอัตรา สําหรับการอนุมัติจ่ายให้ผู้รับมอบหมาย เป็นผู้อนุมัติจ่ายดังนี้
๖๑.๑ กระสุนและวัตถุระเบิดสํา รองสงครามการจ่ายจากคลังกระสุนและวัตถุ
ระเบิด เจ้ากรมยุทธบริการทหารรับมอบอํานาจสั่งการในนามผู้บัญชาการทหารสูงสุด เป็นผู้อนุมัติจ่ายสําหรับ
กระสุนและวัตถุระเบิดสํารองภารกิจพิเศษให้ผู้บังคับหน่วยนั้นๆ เป็นผู้อนุมัติจ่าย
๖๑.๒ กระสุ น และวั ต ถุ ระเบิ ด อั ต รามู ล ฐาน เจ้ากรมยุ ท ธบริ ก ารทหารรับ มอบ
อํานาจสั่งการในนามผู้บัญชาการทหารสูงสุด เป็นผู้อนุมัติจ่าย

๖๑.๓ กระสุนและวัตถุระเบิดฝึก การจ่ายจากคลังกระสุน เจ้ากรมยุทธบริการทหารรับ
มอบอํานาจสั่งการในนามผู้บัญชาการทหารสูงสุด เป็นผู้อนุมัติจ่าย
ข้อ ๖๒ การปรนนิบัติบํารุงกระสุน หมายถึงการกระทําใดๆ ที่มุ่งหมายจะรักษากระสุนและ
วัตถุระเบิดให้อยู่ในสภาพใช้การได้้
ข้อ ๖๓ ความรับ ผิดชอบผู้บังคับ หน่วยทุ กระดั บที่ มี กระสุน และวัตถุระเบิ ดในครอบครอง
จะต้องรับผิดชอบในการการปรนนิบัติบํารุง ให้เป็นที่มั่นใจได้ว่ากระสุนและวัตถุระเบิด นั้นมีสภาพใช้การได้
เพื่อให้หน่วยมีประสิทธิภาพพร้อมที่จะปฏิบัติการเสมอ
ข้อ ๖๔ กระสุนและวัตถุระเบิดที่ได้พิจารณาแล้วว่าซ่อมไม่ได้ หรือซ่อมไม่คุ้มค่าจะต้องขอ
อนุมัติจําหน่าย และทําลาย หรือทําให้หมดคุณค่าทางทหาร
ข้อ ๖๕ ผู้บังคับหน่วยทุกระดับมีอํานาจตรวจสภาพกระสุนและวัตถุระเบิด ของหน่วยภายใต้
บังคับบัญชาของตน และใช้ผลการตรวจสภาพนี้เป็นเครื่องมือวัดสภาพอันแท้จริงของกระสุนและวัตถุระเบิด
ตอนที่ ๖
การจําหน่ายกระสุนและวัตถุระเบิด
ข้อ ๖๖ ความรับผิดชอบ
๖๖.๑ ผู้บังคับหน่วยซึ่งมีกระสุนและวัตถุระเบิดมูลฐาน และกระสุนและวัตถุระเบิด
สํารองสงคราม ในครอบครอง เป็นผู้รับผิดชอบโดยตรงในการริเริ่มขอจําหน่ายซึ่งหมดความจําเป็นในการ
ควบคุมทางบัญชีของหน่วย โดยได้ใช้ไป เสื่อมสภาพ ถูกทําลาย หรือสูญหาย และให้ผู้บังคับบัญชาตามลําดับชั้น
รับผิ ดชอบในการควบคุ ม และดํ าเนิ นการขอจํ าหน่ายกระสุ น และวัต ถุ ระเบิ ด ซึ่ งหมดความจํ าเป็น ดั งกล่าว
จนกว่า ผู้บัญชาการทหารสูงสุดจะได้อนุมัติให้จําหน่ายจากบัญชีคุม
๖๖.๒ กระสุน และวัตถุระเบิ ดมู ลฐาน กระสุน และวัตถุระเบิ ดสํารองภารกิจพิ เศษ
ของศูนย์ต่อต้านการก่อการร้าย และศูนย์รักษาความปลอดภัย ซึ่งหมดความจําเป็นในการควบคุมทางบัญชีโดย
ได้ใช้ไป เสื่อมสภาพ ถูกทํ าลาย หรือสูญหาย จนกว่า ผู้บัญ ชาการทหารสูงสุ ด จะได้อนุมัติให้จําหน่ายจาก
บัญชีคุม
ช้อ ๖๗ กระสุนและวัตถุระเบิดที่ขอจําหน่าย หมายถึง กระสุนและวัตถุระเบิด และวัตถุทาง
เคมี ตลอดจนส่วนประกอบต่าง ๆ ซึ่งมีอยู่ที่หน่วย และหน่วยในสายการส่งกําลังขั้นเหนือได้ควบคุมทางบัญชี
ไว้แล้ว ทั้งชนิดและจํานวนโดยเป็นไปในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง ดังนี้
๖๗.๑ ใช้ไปในการทดสอบ
๖๗.๒ ใช้ไปในการฝึกตามหลักสูตร
๖๗.๓ ใช้ไปในการรบหรือกรณีฉุกเฉิน
๖๗.๔ ชํารุดหรือเสื่อมสภาพ ซึ่งต้องทําลาย หรือทําให้หมดคุณค่าทางทหาร
๖๗.๕ ถูกทําลายหรือเสียหาย ซึ่งต้องทําลาย หรือทําให้หมดคุณค่าทางทหาร
๖๗.๖ ล้าสมัย ซึ่งต้องทําลาย หรือทําให้หมดคุณค่าทางทหาร
๖๗.๗ สูญหาย
๖๗.๘ ใช้ไปในการทําลายกระสุน
ข้อ ๖๘ ผู้มีอํานาจอนุมัติจําหน่ายกระสุนและวัตถุระเบิดของกองบัญชาการกองทัพไทย ได้แก่
ผู้บัญชาการทหารสูงสุด
ข้อ ๖๙ การสอบสวน
๖๙.๑ กระสุนและวัตถุ ระเบิ ด จัดเป็น สิ่งอุป กรณ์ใช้สิ้นเปลืองซึ่ งหมดสิ้น ไปตาม
สภาพการใช้งาน ในการรายงานขออนุมัติจําหน่าย ไม่ต้องตั้งกรรมการสอบสวน ยกเว้กระสุนและวัตถุระเบิด

ที่ชํารุดหรือเสื่อมสภาพ ที่ไม่เป็นไปตามปกติ หรือสูญ หาย ต้องดําเนินการสอบสวนหาสาเหตุการบกพร่อง
และผู้รับผิดชอบ
๖๙.๒ การตั้งกรรมการสอบสวน
๖๙.๒.๑ คณะกรรมการประกอบด้ว ยนายทหารสั ญ ญาบั ต รอย่า งน้อ ย
๓ นาย มีหน้าที่สอบสวนหารายละเอียดข้อเท็จจริงว่า ได้ปฏิบัติถูกต้องตามระเบียบที่เกี่ยวข้องหรือไม่ มีสาเหตุ
เกิดจากเหตุใด เช่น เป็นการทุจริตหรือปฏิบัติหน้าที่บกพร่อง หรือจงใจประมาทเลินเล่อ หรือเกิดจากอุบัติเหตุ
เหตุสุดวิสัย หรือเกิดขึ้นตามสภาพปกติ หรือจากการกระทําของข้าศึก เป็นต้น และต้องระบุให้ชัดเจนว่า มีผู้
รับผิดชอบชดใช้หรือไม่ถ้าหากผลการสอบสวนปรากฏว่า มีความผิดทางอาญาด้วย ให้คณะกรรมการสอบสวน
แยกสํานวนการสอบสวนดําเนินคดีทางอาญาต่อไป
๖๙.๒.๒ ให้คณะกรรมการรายงานผลการสอบสวน พร้อมทั้งแนบสํานวน
การสอบสวนของพนักงานสอบสวน (ถ้ามี) ส่งถึงผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ ให้เสร็จสิ้นภายใน ๓๐ วัน นับตั้งแต่วันที่
ประธานกรรมการได้รับทราบคําสั่งแต่งตั้งกรรมการ แต่ถ้าการสอบสวนยังไม่เสร็จ จะขออนุญาตผู้สั่งแต่งตั้ง
กรรมการ เพื่อขยายเวลาสอบสวนต่อไปอีกคราวละไม่เกิน ๑๕ วัน
๖๙.๒.๓ ในกรณี ก ระสุ น สู ญ หาย ชํ า รุ ด หรื อ เสื่ อ มสภาพ ที่ ไ ม่เป็น ไป
ตามปกติ ซึ่งต้องหาตัวผู้รับผิดชอบทางแพ่ง ให้รายงานตามลําดับชั้นไปยังกองบัญชาการกองทัพไทยโดยด่วน
เพื่อตั้งคณะกรรมการสอบสวนหาผู้รับผิดชอบทางแพ่ง โดยปฏิบัติตามข้อบังคับกระทรวงกลาโหม ว่าด้วยการเงิน
ที่ใช้บังคับอยู่ในปัจจุบัน
ตอนที่ ๗
การทําลาย
ข้ อ ๗๐ ลั กษณะของกระสุน และวั ตถุระเบิ ด ที่ ต้อ งดํ าเนิ น การทํ าลายองค์ป ระกอบต่างๆ
ของกระสุนและวัตถุระเบิด ที่ใช้การไม่ได้ มีลักษณะที่อาจเป็นอันตราย ไม่ปลอดภัยต่อการเก็บรักษาหรือการ
หยิบยก ซ่อมไม่ได้ ซ่อมได้ไม่คุ้มค่า หรือใช้ได้ไม่เป็นไปตามความมุ่งหมายที่กําหนด และไม่สามารถนําไปใช้ให้
เป็นประโยชน์อย่างอื่นได้แล้ว จะต้องขออนุมัติจําหน่ายและทําลาย หรือทําให้หมดคุณค่าทางทหาร ได้แก่
กระสุนด้าน ชํารุด เสื่อมสภาพ ล้าสมัย หรือชนวนพร้อมทํางานแล้ว และมีสภาพที่อาจก่อให้เกิดอันตราย
ต่อชีวิตและทรัพย์สิน
ข้ อ ๗๑ วิ ธีก ารทํ าลาย ให้ทํ าลายด้ว ยการเผา หรือ การระเบิ ด ห้ามทํ าการฝังหรือ ทิ้ งใน
กองขยะ หลุม บ่อ หนองน้ํา ลําธาร ทะเล หรือทางน้ําในแผ่นดินเป็นอันขาด วิธีการทําลายขึ้นอยู่กับ
จํานวน ขนาด และภาวะของกระสุนหรือวัตถุระเบิ ดที่จะทําลาย รวมทั้งสิ่งอํานวยความสะดวกที่มี และ
สภาพภูมิประเทศของพื้นที่ทําลาย นอกจากนี้ ผู้บัญชาการทหารสูงสุดยังอาจสั่งการให้ดําเนินการทําลายด้วยวิธี
อื่นได้อีกด้วย เช่นส่งทําลายที่ กรมสรรพาวุธทหารบก กรมสรรพาวุธทหารเรือ หรือกรมสรรพาวุธทหารอากาศ
ข้อ ๗๒ การตั้งกรรมการในการทําลายกระสุนและวัตถุระเบิด เสื่อมสภาพที่มีลักษณะที่อาจ
เป็นอันตรายไม่ปลอดภัยในการเก็บรักษา และหยิบยก ให้หน่วยที่เกี่ยวข้องนั้นๆ จัดตั้งคณะกรรมการอย่าง
น้อย ๓ นาย ประกอบด้วยนายทหารสรรพาวุธ ๑ นาย เป็นหั วหน้าชุดทํ าลายและเจ้าหน้าที่ ทํ าลาย
ตามความจําเป็นเพื่อดําเนินการทําลาย
ข้อ ๗๓ อํานาจในการสั่งทําลาย ผู้บัญชาการทหารสูงสุดเป็ น ผู้ อ นุ มั ติ สั่งทําลาย
ตอนที่ ๘
การควบคุม
ข้อ ๗๔ ผู้บังคับหน่วยทุกระดับที่มีกระสุนในครอบครอง เป็นผู้รับผิดชอบในการควบคุมกระสุนทุกกรณี
ข้อ ๗๕ ประเภทการควบคุม

๗๕.๑ การควบคุมทางการส่งกําลัง หน่วยในสายการส่งกําลังระดับต่ํากว่า ต้องอยู่
ในความควบคุมของหน่วยในระดับเหนือกว่า
๗๕.๒ การควบคุมทางบัญชี หน่วยในสายการส่งกําลังทุกระดับ จัดตั้งหน่วยบัญชีคุม
หรือหน่วยบัญชีกระสุนขึ้นตามความเหมาะสม โดยให้อยู่ในความรับผิดชอบของผู้บังคับหน่วย ทั้งนี้ เพื่อให้มี
กระสุนและวัตถุระเบิดเพียงพอแก่การส่งกําลังและเกิดสมดุลในการแจกจ่าย
ข้อ ๗๖ กรรมวิธีในการควบคุมทางการส่งกําลัง
๗๖.๑ กระสุ น สํ ารองสงคราม และกระสุ น สํ ารองภารกิ จ พิ เศษ กองบั ญ ชาการ
กองทัพ ไทย โดยกรมยุท ธการทหาร กําหนดระดับ กระสุ นสํารองสงคราม วันส่งกํ าลังกระสุ น ให้ กับ หน่วย
สนับสนุน ตามจํานวนอาวุธและชนิดกระสุนของหน่วยใช้
๗๖.๑.๑ ให้นํากระสุนสํารองสงคราม และกระสุนสํารองภารกิจพิเศษ ซึ่งมี
สภาพเก่าและอายุมาก ออกหมุนเวียนแจกจ่ายไปทําการฝึกและเก็บกระสุนฝึกใหม่ ซึ่งมีขนาดและชนิดเดียวกัน
ที่มีคุณภาพดีกว่าไว้ทดแทนในจํานวนเท่ากัน
๗๖.๑.๒ กระสุนสํารองสงคราม และกระสุนสํารองภารกิจพิเศษ มีไว้เพื่อใช้
เผชิญสถานการณ์ทางยุทธวิธี หากนําไปใช้ในกรณีอื่นจะต้องได้รับอนุมัติจากกองบัญชาการกองทัพไทย
๗๖.๒ อั ตรากระสุน มูล ฐาน กองบั ญ ชาการกองทั พ ไทย โดยกรมยุ ท ธการทหาร
กําหนดอัตรากระสุนมูลฐานของหน่วยต่าง ๆ ที่มีอาวุธในอัตรา ตามจํานวนและชนิดกระสุน โดยให้ดําเนินการ
ดังนี้
๗๖.๒.๑ ให้ค ลั งกระสุ น จ่ายกระสุน ตามอัต รามู ล ฐาน ที่ ก องบั ญ ชาการ
กองทัพไทย กําหนดได้ทันทีเมื่อได้รบั ใบเบิกจากหน่วยใช้ โดยเจ้ากรมยุทธบริการทหารเป็นผู้อนุมัติ
๗๖.๒.๒ ให้นํากระสุนมูลฐาน ซึ่งมีสภาพเก่าและอายุมาก ออกหมุนเวียนไป
ทําการฝึกและเก็บกระสุนฝึกใหม่ ซึ่งมีขนาดและชนิดเดียวกันที่มีคุณภาพดีกว่า ไว้ทดแทนในจํานวนเท่ากัน
๗๖.๒.๓ กระสุนมูลฐานนี้มีไว้เพื่อใช้ในกรณีฉุกเฉินเท่านั้น หากนําไปใช้ใน
กรณีอื่นจะต้องได้รับอนุมัติจากกองบัญชาการกองทัพไทย
๗๖.๒.๔ ผู้ บั งคั บ หน่วยจะต้อ งรั บ ผิ ด ชอบให้มี จํ านวนกระสุ น ครบตาม
อัตรามู ลฐานและอยู ่ในสภาพใช้ก ารได้ทั น ที หากปรากฏหรือ สงสั ยว่าเสื่ อ มสภาพ จะต้อ งรายงานตามสาย
การส่งกําลังโดยด่วน และสําเนารายงานตามสายการบังคับบัญชาทราบด้วย
๗๖.๓ กระสุนฝึก โดยกรมยุทธการทหาร เป็นหน่วยกําหนดหลักสูตรการฝึกประจําปี
ตอนที่ ๙
การสํารวจ
ข้อ ๗๗ การสํารวจ คือ การตรวจ จํานวน คลังกระสุนเพื่อป้องกันและแก้ไขความคลาดเคลื่อน
ทางบัญชี ที่เก็บ การทุจริต กระสุนเกินต้องการ และผลการรับส่งหน้าที่
ข้อ ๗๘ ประเภทการสํารวจ
๗๘.๑ การสํารวจเบ็ดเสร็จ ได้แก่การสํารวจกระสุนและวัตถุระเบิด ในครอบครอง
ทั้งหมดโดยปิด การเบิกจ่ายทั้งสิ้น การสํารวจประเภทนี้ ใช้เฉพาะคลังกระสุนและวัตถุระเบิด ที่มีอุปกรณ์ในการ
สํารวจสมบูรณ์
๗๘.๒ การสํ ารวจหมุ น เวีย น ได้แ ก่ก ารสํ ารวจกระสุ น และวั ต ถุ ระเบิ ด ที่ ก ระทํ า
ในรอบปี โดยแบ่งออกตามประเภท ขนาด ชนิด และเลขงาน เพื่อทําการสํารวจหมุนเวียนกันไปตามตาราง
กําหนดการสํารวจ
๗๘.๓ การสํ ารวจพิ เศษ ได้แ ก่ การสํารวจเป็นครั้งคราวตามความจําเป็น การสํ ารวจ
กระสุนและวัตถุระเบิด ชนิดใด จํานวนเท่าใด ย่อมแล้วแต่กรณี เช่น

๗๘.๓.๑ ได้รับคําสั่งจากผู้มีอํานาจสั่งการสํารวจ
๗๘.๓.๒ เมื่อมีการรับ - ส่งหน้าที่
๗๘.๓.๓ เมื่อเกิดอันตรายเกี่ยวกับกระสุน
๗๘.๓.๔ เมื่อยอดคงคลังของบัญชีคุมเป็นสูญ
ข้อ ๗๙ วิธีสํารวจ
๗๙.๑ วิธีปิดคลัง โดยปกติใช้กับประเภทการสํารวจเบ็ดเสร็จ โดยปฏิบัติดังนี้
๗๙.๑.๑ ให้ทําการรับจ่ายให้เสร็จสิ้นก่อนถึงกําหนดวันเริ่มทําการสํารวจ
๗๙.๑.๒ ประกาศระงับการรับจ่ายให้หน่วยตามสายการส่งกําลังที่เกี่ยวข้อง
ทราบล่วงหน้า การระงับการรับจ่าย อาจระงับทั้งหมดหรือเพียงบางส่วน หรือหมุนเวียนเฉพาะกระสุนและวัตถุ
ระเบิด ที่กําลังสํารวจอยู่ก็ได้ แต่อาจมีข้อยกเว้นในกรณีพิเศษบางอย่าง เช่น การจ่ายตามใบเบิกเร่งด่วน เป็นต้น
๗๙.๑.๓ เมื่อสํารวจเสร็จสิ้นแล้ว ให้ทํารายงานผลเปรียบเทียบการสํารวจ
เพื่อ แก้ยอดบัญชีคุม เมื่อไดร้ับอนุมัติแล้ว จึงทําการแก้ยอดบัญชีคุมต่อไป
๗๙.๒ วิธีเปิดคลัง หมายถึง การสํารวจพร้อมกับปฏิบัติงานในคลัง โดยไม่ระงับการ
รับ จ่าย และบั น ทึ ก การรับ จ่ายทุ ก ครั้งในระหว่างการสํ ารวจ โดยปกติใช้กับ ประเภทการสํ ารวจหมุ น เวีย น
และสํารวจพิเศษ
ข้อ ๘๐ กรรมวิธีในการสํารวจ ให้ผู้มีอํานาจสั่งสํารวจสั่งตั้งชุดสํารวจขึ้น โดยประกอบด้วย
หัวหน้าชุดสํารวจและชุดสํารวจอย่างน้อย ๒ หน่วย ในหน่วยสํารวจหน่วยหนึ่งๆ ให้มีจํานวนเจ้าหน้าที่ตาม
ความเหมาะสมและปฏิบัติดังนี้
๘๐.๑ ก่อนดําเนินการ ให้ตรวจผังการเก็บกระสุนและวัตถุระเบิด ในคลังว่าตรงตาม
ผังการเก็บหรือไม่
๘๐.๒ สํารวจรหัส และเลขงานกระสุนและวัตถุระเบิดตามป้ายประจํากอง หากไม่
ตรงกันให้แยกออกเป็นกองต่างหาก
๘๐.๓ ตรวจนับกระสุนและวัตถุระเบิด ที่ละกองตามที่กําหนด ในทิศทางสวนกัน
หรือจะในทิศทางใดๆ ก็ตามห้ามสํารวจพร้อมกันในรายการเดียวกัน
๘๐.๔ เมื่อตรวจนับได้เท่าใดให้บันทึกไว้ในใบสํารวจในช่องจํานวนที่นับได้ และให้ผู้
ตรวจนับลงนามในใบสํารวจเป็นหลักฐาน
๘๐.๕ เมื่อสํารวจเสร็จสิ้นทุกรายการ และทุกชนิดแล้วให้นําใบสํารวจส่งให้หัวหน้า
ชุดสํารวจนํามาเปรียบเทียบกัน ถ้าผลการสํารวจไม่ตรงกันให้หัวหน้าชุดสํารวจดําเนินการสํารวจใหม่ และให้
ถือผลการสํารวจใหม่เป็นผลแท้จริงของการสํารวจ โดยลงหลักฐานไว้ในใบสํารวจใหม่
ข้อ ๘๑ อํานาจในการสั่งสํารวจ
๘๑.๑ คลังกระสุนกรมยุทธบริการทหาร เจ้ากรมยุทธบริการทหารหรือผู้รับมอบ
อํานาจเป็นผู้สั่งสํารวจอย่างน้อยปีละครั้ง
๘๑.๒ หน่วยใช้ ผู ้บั งคั บ หน่วยหรื อ ผู ้รั บ มอบอํ านาจเป็น ผู้สั่ งสํ า รวจอย่างน้อ ย
๓ เดือนต่อครั้ง
ข้อ ๘๒ อํานาจในการสั่งแก้ไขบัญชีคุม
๘๒.๑ หน่วยระดับกองพันหหรือเทียบเท่าขึ้นไป เมื่อสํารวจกระสุนและวัตถุระเบิด
เสร็จแล้ว หากมีการคลาดเคลื่อนให้หัวหน้าชุดสํารวจรายงานเสนอผู้มีอํานาจสั่งสํารวจ
๘๒.๒ ผู้มีอํานาจสั่งสํารวจ สั่งตั้งกรรมการประกอบด้วยนายทหารสั ญ ญาบั ตร
๓ นาย เพื่อสอบสวนหาสาเหตุเมื่อปรากฏว่าขาด เกิน ชํารุด เสียหาย หรือมีพฤติการณ์ส่อให้เห็นว่ามิได้
เป็นไปตามสภาพการเก็บรักษา

๘๒.๓ ผู้มีอํานาจสั่งสํารวจ ให้ดําเนินการดังนี้
๘๒.๓.๑ หากผลการสํารวจยอดเกินจากยอดบัญชีคุม ให้เสนอผู้มีอํานาจสั่งสํารวจ
แก้ไขในบัตรบัญชีคุมได้ แล้วแจ้งให้กรมยุทธบริการทหารทราบ
๘๒.๓.๒ หากผลการสํารวจยอดขาดจากบัญชีคุมให้ดําเนินการจําหน่ายตาม
ระเบียบเพื่อตัดยอดออกจากบัญชีคุม
๘๒.๔ เมื่อได้รับอนุมัติจากผู้มีอํานาจสั่งจําหน่ายแล้ว ให้หน่วยแก้ไขยอดบัญชีคุมได้
โดยปกติการแก้ไขยอดบัญชีคุม จะต้องกระทําภายหลังได้รับอนุมัติจากผู้มีอํานาจอนุมัติจําหน่าย แต่เพื่อมิให้
เสีย ผลในการปฏิ บั ติงาน หน่วยอาจหมายเหตุจํานวนที่สํ ารวจไว้ในบัญ ชี คุม สํ าหรับการบั นทึ ก และแก้ไข
หลักฐานเกี่ยวกับการสํารวจในบัญชีคุม จะต้องบันทึกและลงนามกํากับด้วยหมึกแดงเสมอ
ตอนที่ ๑๐
การรายงานสถานภาพกระสุน
ข้อ ๘๓ เพื่ อให้ผู้บั งคับ บั ญ ชาและหน่วยส่งกํ าลังต่าง ๆ ในชั้ น เหนื อ ได้ท ราบสถานภาพ
กระสุ น ของหน่วยในการบั งคั บ บั ญ ชา หรือหน่วยในการสนั บ สนุ น อยู ่เสมอ จึงให้ห น่วยต่างๆ ดํ าเนิ น การ
เกี่ยวกับการรายงานสถานภาพกระสุน ทุกรอบ ๑ เดือน ปิดรายงานในวันสิ้นสุดวันทําการของเดือนนั้น ๆ
ข้อ ๘๔ วิธีรายงาน
๘๔.๑ หน่วยใช้ตั้งแต่ระดั บกองพั นหรือหน่วยเทียบเท่าขึ้ นไป เป็นหน่วยรายงาน
สถานภาพกระสุนและวัตถุระเบิด ต่อหน่วยที่ให้การสนับสนุน ภายในวันที่ ๕ ของเดือนหลังจากปิดรายงาน
๘๔.๒ คลังกระสุนและวัตถุระเบิด รายงานสถานภาพกระสุนและวัตถุระเบิด ทั้งสิ้น
ของกองบัญชาการกองทัพไทย ต่อ กรมส่งกําลังบํารุงทหาร ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือน หลังจากปิดรายงาน
๘๔.๓ การรายงานล่าช้ากว่ากําหนดของหน่วยใด ๆ ให้ กรมส่งกําลังบํารุงทหาร
พิจารณาข้อบกพร่อง รายงานให้กองบัญชาการกองทัพไทยทราบ
๘๔.๔ รายงานสถานภาพกระสุนและวัตถุระเบิด ให้ถือเป็นเอกสาร "ลับ"
ข้อ ๘๕ การรายงานสถานภาพสมบูรณ์
๘๕.๑ การรายงานสถานภาพสมบู รณ์ คือ การรายงานกระสุนและวัตถุระเบิ ด
ทุกรายการถึงแม้ว่าจะไม่มีการเปลี่ยนแปลง
๘๕.๒ ให้ทุกหน่วยที่เกี่ยวข้องรายงานสถานภาพสมบูรณ์ เพื่อสรุปการเปลี่ยนแปลง
ในรอบ ๖ เดือน เมื่อสิ้นสุดเดือนมีนาคมและกันยายน และงดรายงานสถานภาพประจําเดือน
ตอนที่ ๑๑
ข้อกําหนดอื่น ๆ
ข้อ ๘๖ การพิจารณาหมุนเวียนกระสุนและวัตถุระเบิด เนื่องจากกระสุนวัตถุระเบิดเป็นสิ่งอุป
กรณ์สํ าคั ญ และอาจเสื่ อ มสภาพเนื่ อ งจากการเก็ บ รั ก ษาตามปกติ ได้ ฉะนั้ นให้พิ จารณาจ่ายและใช้ก ระสุ น
ตามลําดับก่อนหลังดังต่อไปนี้
๘๖.๑ กระสุนและวัตถุระเบิด ที่นํามารวมเลขงานใหม่
๘๖.๒ กระสุนและวัตถุระเบิด ที่ ผลของการตรวจสภาพระบุว่า ให้นําออกใช้/
จ่ายก่อน
๘๖.๓ กระสุนและวัตถุระเบิด ที่บรรจุในหีบห่อที่ไม่ได้มาตรฐาน
๘๖.๔ กระสุนในหีบเศษ หีบพร่อง
๘๖.๕ กระสุนที่ได้เคยเปิดหีบห่อมาแล้ว
๘๖.๖ กระสุนเลขงานที่มีจํานวนน้อย

๘๖.๗ กระสุนที่ได้รับการซ่อมมาแล้ว
ข้อ ๘๗ การหมุนเวียนกระสุนและวัตถุระเบิดมูลฐาน
๘๗.๑ หน่วยใช้ที่มีกระสุนและวัตถุระเบิดมูลฐานอยู่ในครอบครอง เมื่อมีความต้อง
การหมุนเวียน ไปเป็นกระสุนและวัตถุระเบิดฝึก และนํากระสุนฝึกมาเปน็กระสุนและวัตถุระเบิดมูลฐาน ให้
หน่วยนั้น ๆ ประสานกับหน่วยสนับสนุน โดยแจ้งรายละเอียดของกระสุนมูลฐานที่จะขอหมุนเวียน ให้จ่ายกระ
สุนฝึกที่ใหม่กว่าและดีกว่า เพื่อนํามาจ่ายให้หน่วยที่ขอหมุนเวียนกระสุนมูลฐาน
๘๗.๒ การหมุนเวียนกระสุนและวัตถุระเบิด ให้อยู่ในอํานาจอนุมัติของผู้บังคับหน่วย
ระดับกองพันหรือเทียบเท่าขึ้นไป แล้วดําเนินการดังนี้
๘๗.๒.๑ ลงบัญชีคุมกระสุนและวัตถุระเบิดฝึกตามที่ได้รับมา
๘๗.๒.๒ โอนกระสุ น และวั ต ถุ ร ะเบิ ด มู ล ฐานจากบั ญชี กระสุ นมู ลฐานมา
ลงบัญชีคุมกระสุนฝึก
๘๗.๒.๓ โอนกระสุนและวัตถุระเบิดฝึกจากบัญชีคุมกระสุนฝึกมาลงบัญชีคมุ
กระสุนมูลฐาน
๘๗.๒.๔ แจ้งผลการหมุนเวียนกระสุนให้หน่วยสนับสนุนทราบ
๘๘.๓ ในกรณีที่กระสุนและวัตถุระเบิดฝึก ตามเครดิตองหน่วยมีจํานวนน้อยไม่เพียง
พอที่จะหมุนเวียนทั้งหมดได้ แต่มีกระสุนและวัตถุระเบิดมูลฐานมาก หากหน่วยมีความต้องการนํากระสุนมูล
ฐานหมุนเวียน ให้ดําเนินการตามที่ได้กล่าวมาแล้ว และเมื่อหน่วยสนับสนุนได้รับกระสุนและวัตถุระเบิดฝึก ส่วน
รวมที่สามารถจ่ายให้เป็นกระสุนและวัตถุระเบิดมูลฐานได้ หน่วยสนั บสนุนอาจสั่งให้หน่วยที่ ขอหมุนเวียน
กระสุนและวัตถุระเบิดมูลฐานนั้น ส่งคืกระสุนและวัตถุระเบิดมูลฐานแล้วเบิกเปลี่ยนใหม่ได้ ส่วนกระสุนและ
วัตถุระเบิดมูลฐานที่หน่วยขอหมุนเวียนส่งคืน ให้หน่วยสนับสนุนพิจารณาจ่ายให้หน่วยอื่นนําไปใช้ในการฝึก
ต่อไป และให้หน่วยสนับสนุนแจ้งผลการหมุนเวียนให้ กรมส่งกําลังบํารุงทหาร ทราบเพื่อดําเนินการต่อไป
๘๘.๔ การหมุนเวียนกระสุนและวัตถุระเบิดสํารองสงคราม และการหมุนเวียนกระสุนและ
วัตถุระเบิดสํารองภารกิจพิเศษ ให้ปฏิบัติเช่นเดียวกันกับกระสุนและวัตถุระเบิดมูลฐาน
ข้อ ๘๙ เพื่อความสะดวกเรียบร้อยในการปฏิบัติ ให้ กรมยุทธบริการทหาร มีอํานาจในการ
กําหนดระเบียบปลีกย่อยและข้อกําหนดอื่นๆ ในส่วนที่เกี่ยวข้อง ตามที่ระบุไว้ในระเบียบนี้
ข้อ ๙๐ สําหรับสิ่งอุปกรณ์สายวิทยาศาสตร์ ที่อยู่ในความรับผิดชอบ ของกรมยุทธบริการทหาร
ให้ใช้ระเบียบนี้โดยอนุโลม
ประกาศ ณ วันที่
เดือน
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