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ขอบังคับทหารเรือ
ที่ 38

วาดวยการสรรพาวุธ
(ข.ก.ส.)
หมวดที่ ๑

กลาวโดยทั่วไป
มาตรา ๑
วิเคราะหศัพท
"สรรพาวุธ" หมายถึง อาวุธทั้งปวงที่ใชในราชการทหารเรือ เชน ปน, ลูกปน, ทุนระเบิด,
ลูกระเบิด, จรวด รวมทั้งเครื่องยิง, เครื่องทิ้ง, เครื่องปลอยของอาวุธนั้น ตลอดจนวัตถุระเบิด วัตถุเคมี
สงครามที่ใชเปนอาวุธ ฯลฯ
"อุปกรณสรรพาวุธ" หมายถึง เครื่องอุปกรณตาง ๆ ของอาวุธทั้งปวง เชน เครื่องควบคุมการยิง,
เครื่องประกอบ, เครื่องมือ, เครื่องใช, เครื่องอะไหล, เครื่องทดลอง, เครื่องไฟฟาในการสรรพาวุธ
"ยุทโธปกรณ" หมายถึง เครือ่ งหรือสิ่งตาง ๆ ที่ใชในการยุทธ เฉพาะที่เกี่ยวกับการสรรพาวุธ
เชน เครื่องกวาดทุนระเบิด, เครื่องปองกันทุนระเบิด, เครื่องฝกการอาวุธตาง ๆ , เครื่องปองกันไอพิษ,
หมอกเทียม, ไฟฉาย ตลอดจนสิ่งตาง ๆ ที่อยูในความควบคุมดูแลของกรมสรรพาวุธทหารเรือ เชน
เครื่องสนาม, เครื่องประดาน้าํ ฯลฯ
"เครื่องสรรพาวุธ" เปนคํารวม หมายถึง บรรดาสรรพาวุธ, อุปกรณสรรพาวุธ และยุทโธปกรณ

การเรียกชื่อ

มาตรา 2
กรมสรรพาวุธทหารเรือเปนผูกําหนดชื่อ และวางหลักการในการเรียกชือ่ เครื่องสรรพาวุธเพื่อ
ใชในการทําสมุดคูมือและเพือ่ ใหหนวยตาง ๆ ไดเรียกชื่อใหถูกตองเปนระเบียบเดียวกันเครื่องสรรพา
วุธชนิดใดที่ยังไมไดจดั ทําสมุดคูมือ และกําหนดชื่อของเครื่องสรรพาวุธนั้น ๆ ไวเปนที่แนนอน ให
หนวยที่มีอาวุธนั้น ๆ แจงใหกรมสรรพาวุธทหารเรือทราบ เพื่อจะไดรวบรวมกําหนดเพิ่มเติมตอไป

มาตรา 3
การกําหนดสภาพ
ขอ 1. สรรพาวุธชนิดหนึ่งชนิดใด ถึงแมจะขาดสวนประกอบบางสวน ที่สําคัญหรือไมสําคัญก็
ตาม ถายังปรากฏรูปรางพอจะเขาใจไดวาเปนสรรพาวุธนั้น ๆ ก็ยังคงถือวาสิ่งนั้นเปนสรรพาวุธ
ขอ 2. สวนประกอบของอาวุธชิ้นเดียวกันหรือหลายชิ้น คุมกันทําหนาทีส่ ําคัญ ใหถือวาสวนนั้น
เปนสวนประกอบที่สําคัญ
ขอ 3. ถามีขอสงสัยเกิดขึ้นวา สิ่งนั้นเปนสรรพาวุธหรือไม หรือเปนสวนประกอบที่สาํ คัญ
หรือไม ใหเปนหนาที่ของกรมสรรพาวุธทหารเรือเปนผูพ ิจารณา
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มาตรา 4
การกําหนดราคา
กรมสรรพาวุธทหารเรือ เปนผูกําหนดราคาของบรรดาเครื่องสรรพาวุธทุกชนิดที่มีอยู และใหมี
สิทธิ์เปลี่ยนแปลงไปตามราคาที่เปนอยูในปจจุบัน หรือตัดทอนราคาลง เพื่อใหเหมาะสมกับสภาพของ
เครื่องสรรพาวุธที่ชํารุดทรุดโทรมเสียหาย มากนอยตามสมควร
มาตรา 5
การกําหนดเครื่องหมาย ขอ 1. สรรพาวุธบางชนิดทีม่ ีเครื่องหมายติดประจําอยู มีความหมายดังนี้
1.) สมอ กงจักร และอักษร ทร. แสดงวาเปนอาวุธของกองทัพเรือ
2.) ป พ.ศ. แสดงปที่กองทัพเรือไดรับอาวุธนั้นไวใชในราชการ หรือไดสรางขึ้นเองเปนครั้ง
แรก ซึ่งถือวาเปนแบบของอาวุธชนิดนัน้ ๆ
3.) หมายเลข เปนหมายเลขประจําอาวุธนัน้
ขอ 2. สรรพาวุธบางชนิด ใหทาสีเปนเครือ่ งหมาย เพื่อแสดงลักษณะและชนิดของอาวุธนั้น ๆ
ซึ่งจะไดกลาวตอไปในขอบังคับนี้ หรือในสมุดคูมือของอาวุธนั้น
ขอ 3. สรรพาวุธชนิดใด ควรจะทําเครื่องหมายอยางใด นอกจากทีก่ ลาวไวในขอบังคับนี้
ใหกรมสรรพาวุธทหารเรือพิจารณากําหนดขึ้นตามที่เห็นสมควร
มาตรา 6
การรักษาสภาพ
เครื่องสรรพาวุธเปนสิ่งสําคัญยิ่งของทางราชการทหาร จะตองไดรับการระวังรักษาความ
สะอาดดวยความประณีต และละเอียดถี่ถวน ทั้งนี้ เพื่อรักษาสภาพไวมิใหเสื่อมโทรมกอนที่จะถึงเวลา
อันสมควร
มาตรา 7
การรับผิดชอบ
ขอ 1. เครื่องสรรพาวุธเมื่ออยูที่หนวยใด หรือไดจายใหประจําหนวยใด หนวยนั้น ๆ ตองจัด
ใหมีเจาหนาทีด่ ูแลรับผิดชอบโดยใกลชดิ เสมอ
ขอ 2. การเบิกหรือนําสงเครื่องสรรพาวุธ เจาหนาที่สรรพาวุธจะรับผิดชอบในจํานวนและ
สภาพของเครื่องสรรพาวุธนั้น เมื่อยังอยูในคลังสรรพาวุธเทานั้น เวนแตในกรณีพิเศษซึ่งเจาหนาที่
สรรพาวุธจะไปรับหรือสงภายนอกสถานที่ในบางครั้งบางคราว
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มาตรา 8
การทําสมุดคูมือแบบหัด และระเบียบปฏิบัติ
ขอ 1. เครื่องสรรพาวุธที่สําคัญ จะตองมีสมุดคูมือเพื่อเปนประโยชนในการใช และการระวัง
รักษา เปนหนาที่ของกรมสรรพาวุธทหารเรือที่จะตองจัดทําสมุดคูมือดังกลาวแลวขึน้ สวนหนวยใด
ผูใด จะชวยเหลือจัดทําขึ้นก็ใหทําได แตใหผานการตรวจจากกรมสรรพาวุธทหารเรือเสียกอน
ขอ 2. เครื่องสรรพาวุธที่สําคัญ จะตองมีแบบหัดเพื่อประโยชนในการฝกหัดใหถูกตองเรียบรอย
และเปนระเบียบเดียวกัน เปนหนาที่ของกรมสรรพาวุธทหารเรือ หรือของหนวยซึ่งมีหนาที่ใชอาวุธนั้น
จัดทําขึ้นแลวเสนอกองทัพเรือ เพื่อขออนุมัติใชเปนแบบหัดตอไป
ขอ 3. เครื่องสรรพาวุธบางอยางอาจจะตองมีระเบียบปฏิบัติ หรือวิธีปฏิบัติเปนพิเศษโดยเฉพาะ
เปนหนาที่ของหนวยที่มีเครือ่ งสรรพาวุธนั้น จัดทําระเบียบหรือวิธีปฏิบัติขึ้น แลวเสนอกรมสรรพาวุธ
ทหารเรือเพื่อรับความเห็นชอบ
มาตรา 9
หนาที่ของผูที่เกี่ยวของกับสรรพาวุธ
บรรดาผูที่มีหนาที่เกี่ยวของกับการสรรพาวุธ จะตองปฏิบัติการตามขอบังคับนี้โดยเครงครัด
นอกจากนี้ จะตองปฏิบัติตามสมุดคูมือ คําแนะนําตลอดจนระเบียบและวิธีปฏิบัติ ซึ่งไดจัดทําขึน้ โดย
เครงครัดเชนเดียวกัน
หมวดที่ 2
การจัดแบงฐานะของสรรพาวุธ
มาตรา 10
การจัดแบงฐานะ
บรรดาสรรพาวุธทุกชนิดใหจัดแบงเปน 2 ประเภท คือ
ประเภทที่ 1 เปนสรรพาวุธที่ใชการได ซึง่ แบงออกเปน 2 จําพวก คือ สรรพาวุธประจําการ และ
สรรพาวุธสํารอง
ประเภทที่ 2 เปนสรรพาวุธที่ใชการไมได เชน สําหรับใชในการหัด การศึกษา ทดลองหา
ความรู หรือเปนของพนสมัยเก็บไวเปนพิพธิ ภัณฑตอไป
มาตรา 11
สรรพาวุธประจําการ สรรพาวุธประจําการ ไดแกสรรพาวุธที่ใชการได โดยไดทาํ การตรวจสอบทดลองเรียบรอยแลว
และไดจายไวในราชการประจําเรือ หรือหนวยทหาร จัดแบงเปน 2 ลักษณะ คือ
1.) ประจําการปกติ เปนสรรพาวุธที่มีสภาพยังไมพรอมที่จะใชไดทีเดียว เชน
- สําหรับปน ไดบรรจุน้ํามันไวเรียบรอย และบรรจุอากาศไวเต็มที่ หรือพอสมควร น้ํายังไม
บรรจุ สวนประกอบตาง ๆ ประกอบไวพรอม
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- สําหรับตอรปโด ไดประกอบหัวตอรปโดเรียบรอย การบรรจุสิ่งตาง ๆ และการประกอบสวน
ตาง ๆ ยังไมครบทุกอยาง เครื่องตั้งตาง ๆ ยังไมไดตั้ง
- สําหรับทุนระเบิด ไดประกอบชนวน เขา น้ํากรด และอืน่ ๆ เขาที่เรียบรอยแลว แตยังไมถอด
ครอบกันภัย ฝาครอบเครื่องตอทางไฟ และสลักยึดทุน ระเบิด
2.) ประจําการเตรียมพรอม เปนสรรพาวุธที่มีสภาพเตรียมพรอมเพื่อการใช เชน
- สําหรับปน บรรจุสิ่งตาง ๆ ครบเต็มที่ ไดตรวจสอบศูนย และเครื่องประกอบตาง ๆ เรียบรอย
แลว ลูกปนประกอบสวนตาง ๆ เรียบรอย แตยังไมถอดหมุดนิรภัย
- สําหรับตอรปโด ไดบรรจุสิ่งตาง ๆ ครบทุกอยางและตัง้ เครื่องตาง ๆ เรียบรอย แตยงั ไมถอด
สลัก และไมเปดอากาศ
- สําหรับทุนระเบิด ไดผูกลูกลอยเขากับเชือกตั้งระยะลึกแลว นําประกอบเขาที่ แตยังไมไดถอด
บรรดาเครื่องกันภัยทัง้ หมดออก
มาตรา 12
สรรพาวุธสํารอง
สรรพาวุธสํารองนั้น ไดแกสรรพาวุธที่ใชการได เพื่อสํารองจายใหแกเรือและหนวยทหาร
สรรพาวุธสํารองโดยปกติ เก็บไวในคลังสรรพาวุธ หรือเรือที่ทําหนาที่เปนโรงงานทดลอง หรือมีหอง
ระวางสําหรับเก็บสรรพาวุธและหมายรวมถึงสรรพาวุธในคลังที่กําลังอยูในระหวางซอม ดัดแปลง
แกไข หรือทดลองดวย
การเก็บรักษาสรรพาวุธสํารอง จะตองระวังรักษาใหอยูในสภาพที่ดี ใชการไดเสมอ เชน
- สําหรับปน การบรรจุน้ํามันอาจบรรจุหรือไมบรรจุก็ได แลวแตความจําเปน น้ําและอากาศยัง
ไมบรรจุ สวนประกอบบางชิ้นไดถอดเก็บไวเพื่อรักษาสภาพ
- สําหรับตอรปโด ยังไมไดบรรจุสิ่งใดเลย เพียงแตไดปรับเครื่อง และทดลองเครื่อง ไดผล
ถูกตองตามเกณฑ สวนประกอบบางชิ้นไดถอดไวเพื่อรักษาสภาพ
- สําหรับทุนระเบิด ไดตรวจสอบและทดลองเรียบรอยแลว และไดบรรจุดินระเบิดเต็มตาม
อัตรา แตยังไมไดประกอบสวนตาง ๆ บางอยางเขาที่ ทั้งนี้เพื่อปองกันอันตราย และรักษาสภาพไว
มาตรา 13
การเปลี่ยนฐานะ
ขอ 1. บรรดาสรรพาวุธสํารองนั้น เจาหนาที่คลังสรรพาวุธจะตองเตรียมการใหพรอมที่จะ
เปลี่ยนฐานะใหเปนสรรพาวุธประจําการไดโดยเร็วที่สุด
ขอ 2. บรรดาสรรพาวุธประจําการปกติ จะเปลี่ยนฐานะเปนสรรพาวุธประจําการเตรียมพรอม
ไดตอเมื่อผูบังคับบัญชาสูงสุด ณ ที่นนั้ เปนผูสั่ง ซึ่งจะไดพิจารณาตามสถานการณ และความจําเปนใน
ขณะนัน้
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ขอ 3. การปฏิบัติเกี่ยวกับการเปลี่ยนฐานะของสรรพาวุธ ใหอยูใ นความควบคุมดูแลของ
นายทหารสัญญาบัตร หรือเจาหนาทีก่ ารสรรพาวุธนั้นโดยเฉพาะ หรือผูหนึ่งผูใดที่ผูบงั คับบัญชาจะ
เห็นสมควร
ขอ 4. บรรดาสรรพาวุธประเภท 1 อยางใด ที่เกาลาสมัย หรือมีสภาพชํารุด ทรุดโทรม ไมอาจจะ
ใชการไดตอไปแลว ใหกรมสรรพาวุธทหารเรือทํารายงานอนุมัติกองทัพเรือ เพื่อเปลี่ยนฐานะเปน
สรรพาวุธประเภท 2 ตอไป
หมวดที่ 3
อัตราสรรพาวุธและอํานาจสั่งจาย
มาตรา 14
อัตราสรรพาวุธ
ขอ 1. อัตราสรรพาวุธ คือ เกณฑจํานวนเครื่องสรรพาวุธที่กําหนดใหจา ยแกเรือ หรือหนวย
ทหารซึ่งกองทัพเรือกําหนดไวอนุโลมตามฐานะ และหนาที่ของหนวยและสถานการณ
ขอ 2. เปนหนาที่ของกรมเสนาธิการทหารเรือ และกรมสรรพาวุธทหารเรือ รวมกันพิจารณา
กําหนดอัตราสรรพาวุธสําหรับเรือ และหนวยทหารตาง ๆ ขึ้นไว โดยความเห็นชอบของกองทัพเรือ
ขอ 3. อัตราสรรพาวุธที่กําหนดไวนี้ แบงออกเปน 3 อัตรา คือ
ก.) อัตราปกติ คือ อัตราสรรพาวุธที่กําหนดใหจายแกเรือ และหนวยทหารไวเปนประจํา
ข.) อัตราฝก คือ อัตราสรรพาวุธที่กําหนดจายเพิ่มเติมจากอัตราปกติ ในเมื่อหนวยนัน้ ๆ
จะตองปฏิบัตริ าชการตามคําสั่ง เชน เพื่อการฝกในราชการทะเล หรือราชการสนาม เปนตน
ค.) อัตราสงคราม คือ อัตราสรรพาวุธที่กําหนดใหจายแกเรือ หรือหนวยทหารเต็มที่ ในเวลา
เตรียมพรอมเพื่อการสงคราม
ขอ 4. อัตราสรรพาวุธสําหรับหนวยตาง ๆ นั้น ใหกําหนดไวดวยวาจะใหหนวยนัน้ ๆ จัดเปน
สรรพาวุธประจําการเทาใด สรรพาวุธสํารองเทาใด โดยมีความมุงหมายวา สรรพาวุธประจําการให
นําเอาออกใชราชการไดในเหตุการณปกติ โดยเฉพาะอยางยิ่ง เพื่อการฝก สวนสรรพาวุธสํารองใหเก็บ
รักษาไวในคลังสรรพาวุธของหนวย เพื่อถนอมรักษาสภาพไวใหดจี นกวาจะถึงความจําเปนจึงจะนํา
ออกใช
ขอ 5.บรรดาสรรพาวุธที่กําหนดไวเปนอัตราตาง ๆ ตามความในขอ 3 นั้น เรียกวา "สรรพาวุธ
ในอัตรา" เพื่อความสะดวกแกการเบิกจายสรรพาวุธในอัตรา ใหกรมสรรพาวุธทหารเรือจัดทําสมุด
อัตราสรรพาวุธขึ้น และจายใหแกหนวยตาง ๆ ไวประจํา สมุดอัตราสรรพาวุธนี้ เปนหนังสือลับ ให
ทราบไดแตเจาหนาที่สรรพาวุธ และหนวยที่เกี่ยวของเทานั้น
ขอ 6. สรรพาวุธที่กําหนดไวในอัตรา หรือตามที่ทางราชการไดกําหนดไว เพื่อเตรียมจายเปน
พิเศษ กรมสรรพาวุธทหารเรือตองเตรียมไวใหพรอมทีจ่ ะจายไดเสมอ ถาสิ่งใดขาดจํานวน หรือ
เสื่อมสภาพไป ใหรายงานใหกองทัพเรือทราบโดยดวน
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มาตรา 15
สรรพาวุธนอกอัตรา สรรพาวุธที่มิไดกําหนดการเบิกจายไวในอัตราก็ดี หรือการเบิกจายเกินจํานวนอัตราที่กําหนด
ไวกด็ ี เรียกวา "สรรพาวุธนอกอัตรา"
สรรพาวุธนอกอัตรานั้น ทําการเบิกจายใหแกเรือ หรือหนวยทหารได ตอเมื่อตองปฏิบัติตาม
แผนการที่กําหนดให ซึ่งจําตองจายสรรพาวุธใหเปนพิเศษ หรือเกินกวาจํานวนในอัตราที่กําหนดไวแลว
เชน สําหรับราชการพิเศษ หรือในเมื่อมีสถานการณฉุกเฉิน เปนตน
มาตรา 16
อํานาจสั่งจาย
ขอ 1. เจากรมสรรพาวุธทหารเรือ มีอํานาจสั่งจายสรรพาวุธในอัตราปกติไดเสมอ ในเมื่อ
เห็นสมควร
ขอ 2. สําหรับสรรพาวุธในอัตราฝก อัตราสงคราม และนอกอัตรานั้น เจากรมสรรพาวุธ
ทหารเรือจะสัง่ จายไดตอเมื่อไดรับอนุมัติจากกองทัพเรือ เวนแต
ก.) การจายยืมเฉพาะอุปกรณสรรพาวุธ และยุทโธปกรณเปนการชั่วคราว
ข.) การจายเพือ่ ทดลอง ซึ่งเปนหนาที่ของกรมสรรพาวุธทหารเรือโดยตรง
หมวดที่ 4
การเบิกจาย และการนําสง - รับ
มาตรา 17
หลักฐานในการเบิกจาย และการนําสง - รับ
ขอ 1. เพื่อเปนระเบียบเรียบรอย และเปนหลักฐานในการเบิกหรือนําสง และการจายหรือ รับ
หลักฐานในการนําเบิกจาย และการนําสง - รับ บรรดาเครื่องสรรพาวุธ จึงใหมีสมุดเพื่อใชในการนี้ คือ
1.) ฎีกาเบิกหรือนําสง สําหรับใชในหนวยที่มีการเบิกและนําสง
2.) ใบสําคัญคูจายและรับ สําหรับใชในหนวยของกรมสรรพาวุธทหารเรือ และคลัง
สรรพาวุธซึ่งมีหนาที่จาย หรือรับ
มาตรา 18
การติดตอลวงหนา เพื่อเบิกและนําสง
ขอ 1. การเบิกเครื่องสรรพาวุธจากกรมสรรพาวุธทหารเรือ ใหผูเบิกสงฎีกาไปยังกรมสรรพาวุธ
ทหารเรือลวงหนา กอนที่จะไปรับเครื่องสรรพาวุธ เพื่อใหเจาหนาที่สรรพาวุธไดมีเวลาวินิจฉัย และ
จัดเตรียมการใหพรอม ถาสามารถจะทําได ใหสงฎีกาเบิกไปยังกรมสรรพาวุธทหารเรือลวงหนาโดย
ระยะเวลาดังนี้
1.) เรือไปราชการโดยอิสระ สงลวงหนาอยางนอย 1 วัน
2.) เรือไปราชการเปนหมูเปนหมวดเรือ สงลวงหนาอยางนอย 2 วัน
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3.) เรือไปราชการเปนกองเรือ สงลวงหนาอยางนอย 4 วัน
ขอ 2. การสงฎีกาเบิกลวงหนานี้ ถาสามารถจะทําได ใหแจง วัน เวลา ที่เรือจะไปถึง
กรมสรรพาวุธทหารเรือใหทราบดวย
ขอ 3. ถาเปนราชการดวน ใหพยายามแจงใหกรมสรรพาวุธทหารเรือทราบโดยวิธีหนึง่ วิธีใด
กอนออกเรือเดินทางมารับเครื่องสรรพาวุธ
ขอ 4. ถาผูเบิกมีความประสงค จะไดรับของเร็วกวาปกติ ก็ใหสงเจาหนาที่ลวงหนาไปตรวจรับ
ณ กรมสรรพาวุธทหารเรือกอนได เมื่อเรือไปถึงจะไดขนลงเรือทันที
ขอ 5. สําหรับหนวยอื่นที่มใิ ชหนวยเรือ ใหปฏิบัติโดยอนุโลมตามที่กลาวมาแลว โดยพิจารณา
ถึงจํานวนสิ่งของมากนอยทีท่ ําการเบิก ทั้งนี้เพื่อมิใหเจาหนาที่สรรพาวุธตองทํางานเรงรีบจนเกินไป ซึ่ง
อาจจะเกิดการผิดพลาด หรือเกิดการเสียหายขึ้นได
ขอ 6. สําหรับการขนสง ใหแจงกําหนดลวงหนา เวลาเรือกลับตามสมควร เพื่อกรมสรรพาวุธ
ทหารเรือจะไดจัดเจาหนาทีเ่ ตรียมตรวจรับใหพรอมเพรียงกัน
ขอ 7. ในการเบิกหรือการนําสงก็ตาม ถามีความประสงคจะตองการเทียบทากรมสรรพาวุธ
ทหารเรือดวย จะตองแจงใหทราบลวงหนาเพื่อเตรียมทาเทียบไวใหพรอมโดยกําหนดเวลาดังนี้
1.) ถามีความจําเปนจะตองนําเรือเขาเทียบใหได ตองบอกลวงหนาอยางนอย 3 วัน
2.) ถามีความประสงคจะเทียบทาแตความจําเปนพอประมาณ ถึงแมจะไมไดเทียบก็พอ
ปฏิบัติงานได ใหบอกลวงหนาอยางนอย 1 วัน
มาตรา 19
วิธีปฏิบัติในการเบิก ขอ 1. หนวยใดประสงคจะเบิกเครื่องสรรพาวุธจากกรมสรรพาวุธทหารเรือไปใชในราชการ
ใหเขียนรายงานสิ่งของที่จะเบิกในฎีกาเบิกหรือนําสง แตใหขีดฆา "นําสง" ออกเสีย
ขอ 2. การเบิก ใหแยกฎีกาของสิ่งของที่จะทําการเบิกไปตามคลัง ซึ่งมีหนาที่รักษาเครื่อง
สรรพาวุธชนิดนั้น ๆ หรือตามที่ปรากฏในอัตรากําลังของกองทัพเรือ
ขอ 3. การลงนามในฎีกาเบิก ใหผูบังคับหนวยทหารที่เบิกเปนผูลงนามในฎีกาเบิก ถาหนวยใด
ผูบังคับบัญชาที่กลาวนีว้ างลง สําหรับในการเบิกสรรพาวุธ ใหผูบังคับบัญชาชั้นสูงขึ้นไปเปนผูลงนาม
ในฎีกาเบิก สําหรับอุปกรณสรรพาวุธและยุทโธปกรณ อนุญาตใหผูทําการแทนลงนามแทนได แต
อยางไรก็ตาม ผูลงนามในฎีกาจะตองเปนนายทหารสัญญาบัตรเสมอ
ขอ 4. การเบิกสรรพาวุธและเฉพาะอุปกรณสรรพาวุธ ยุทโธปกรณที่สําคัญและมีคา ผูมารับของ
จะตองเปนนายทหารสัญญาบัตร นอกนัน้ อนุญาตใหนายทหารประทวนผูเปนเจาหนาที่ หรือผูที่
สมควรจะไดรบั มอบหมายใหมารับแทนได
ขอ 5. ผูมารับของจะตองตรวจตราสิ่งของที่ตนรับใหเรียบรอยทั้งจํานวน และสภาพตาม
ใบสําคัญคูจายที่เจาหนาที่ผูจา ยไดจา ยให ถาสิ่งใดมีสภาพไมดี หรือไมสมบูรณ ใหผูจายหมายเหตุ และ
ลงนามรับรองไวในใบสําคัญคูจาย ทั้งนี้เพื่อมิใหเกิดการโตเถียงขึ้นภายหลัง
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ขอ 6. เมื่อผูรับของ ไดนําสิ่งของที่เบิกถึงเรือ หรือกรมกองเรียบรอยแลว ใหรายงานใหผูเบิก
ทราบ และใหเจาหนาที่ผูรักษาบัญชีตรวจตราสิ่งของที่รับมาใหเรียบรอยดวยตนเอง แลวเก็บใบสําคัญคู
จายติดไวกับสําเนาฎีกาเบิก เพื่อเปนหลักฐานในการตรวจสอบตอไป
ขอ 7. วิธีปฏิบัติในการเสนอฎีกาเบิกนัน้ ใหทําดังนี้
1.) ถาตองการเบิกเครื่องสรรพาวุธในอัตรา
ก.) สําหรับสรรพาวุธ ใหเสนอฎีกาผานผูบ ังคับบัญชาตามลําดับชั้นจนถึง หัวหนาหนวยขึน้
ตรงกองทัพเรือ แลวจึงสงไปยังกรมสรรพาวุธทหารเรือ
ข.) สําหรับอุปกรณสรรพาวุธและยุทโธปกรณ ใหเสนอฎีกาตรงไปยัง กรมสรรพาวุธ
ทหารเรือได
2.) ถาตองการเบิกเครื่องสรรพาวุธนอกอัตรา ใหทํารายงานเสนอผูบังคับบัญชาตามลําดับชั้น
จนถึงกองทัพเรือ เมื่อไดรับอนุมัติแลว ใหเสนอฎีกาเบิกพรอมทั้งรายงานที่ไดรับอนุมัติไปยัง
กรมสรรพาวุธทหารเรือ
3.) ถาสรรพาวุธนอกอัตราที่จะเบิกนั้น เปนเพียงอุปกรณสรรพาวุธหรือยุทโธปกรณ และเปน
การเบิกยืมไปราชการชั่วคราวแลวนําสง ตองเสนอฎีกาผานผูบังคับบัญชาตามลําดับชั้น จนถึงหัวหนา
หนวยขึ้นตรงกองทัพเรือ เมือ่ ไดรับอนุญาตแลว ใหเสนอฎีกาเบิกพรอมดวยรายงานไปยังกรมสรรพาวุธ
ทหารเรือ
มาตรา 20
วิธีปฏิบัติในการจาย ขอ 1. เมื่อเจาหนาที่ในการจายไดรับฎีกาเบิกลวงหนาดังกลาวแลว ใหจัดเตรียมสิ่งของ และ
เขียนใบสําคัญคูจายไวใหพรอม เพื่อผูเบิกจะไดมารับของไดทันที
ขอ 2. เมื่อไดจา ยสิ่งของครบเรียบรอยแลว เจาหนาทีจ่ ายจะตองเอาฎีกาเบิกติดไวกับตนขั้ว
ใบสําคัญคูจาย เพื่อเปนหลักฐานในการตรวจสอบ
มาตรา 21
การนําสง
ขอ 1. บรรดาเครื่องสรรพาวุธที่เบิกไปใชราชการ นอกจากสรรพาวุธอัตราปกติแลว เมือ่ เสร็จ
ราชการ ตองรีบนําสงกรมสรรพาวุธทหารเรือจนหมดสิน้
ขอ 2. เมื่อไดทาํ การยิงปนไป ใหจดั การนําสงลองยังกรมสรรพาวุธทหารเรือในโอกาสแรก
ทั้งนี้เวนแตมีเหตุจําเปนหรือเหตุการณบังคับมิใหกระทําได
ขอ 3. สรรพาวุธในอัตราปกติ ใหนําสงคืนกรมสรรพาวุธทหารเรือตอเมื่อ
1.) ไดรับคําสั่งจากกองทัพเรือ
2.) เรือปลดระวาง หรือหนวยนั้น ๆ ยุบ หรือเลิก
3.) กรมสรรพาวุธทหารเรือ เห็นสมควรใหเปลี่ยนหรือใหสงคืนดวยความจําเปนของทาง
ราชการ ซึ่งกองทัพเรือไดอนุมัติแลว
4.) เพื่อทําการซอม หรือเบิกเปลี่ยน
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ขอ 4. เรือหรือหนวยใดไดรบั เครื่องสรรพาวุธ ตลอดจนเอกสาร หลักฐาน และแผนผังของ
เครื่องสรรพาวุธจากที่อื่น ซึง่ ไมใชจากกรมสรรพาวุธทหารเรือ ใหเสนอบัญชีรายการสิ่งของ
เหลานั้นไปยังกรมสรรพาวุธทหารเรือ และใหจดั การนําสงสิ่งของเหลานั้นไปยังกรมสรรพาวุธ
ทหารเรือตามจํานวนที่กรมสรรพาวุธทหารเรือจะไดกําหนดโดยอนุมตั ิกองทัพเรือ
มาตรา 22
วิธีปฏิบัติในการนําสง
ขอ 1. การเขียนฎีกานําสง การแยกฎีกา และการลงนามในฎีกานําสง ตลอดจนผูนําสง ใหปฏิบัติ
โดยอนุโลมตามวิธีปฏิบัติในการเบิกทุกประการ
ขอ 2. เรือหรือหนวยใด ซึ่งไดเสร็จจากการปฏิบัติราชการตามคําสั่งกองทัพเรือแลว เวนแต
การไปฝก ซึ่งมีแผนการฝกของกรมเสนาธิการทหารเรือเปนหลักฐาน ถาไดใชสรรพาวุธหมดเปลืองไป
อยางไร จะตองรายงานจํานวนสรรพาวุธที่หมดเปลืองไปพรอมดวยเหตุผลในการใช เสนอ
ผูบังคับบัญชาตามลําดับชั้น จนถึงกองทัพเรือ เพื่อขออนุมัติจําหนายหรือจะสงรายงานนั้นตามฎีกา
นําสงไปภายหลังก็ได กรมสรรพาวุธทหารเรือจะจําหนายบัญชีไดตอเมือ่ ไดรับรายงานซึ่งกองทัพเรือได
อนุมัติแลว
ขอ 3. สิ่งของที่จะนําสง จะตองทําความสะอาด ชําระลางเสียใหเรียบรอยกอนเสมอ
ขอ 4. การนําสง ถามีเหตุการณ คือ
1.) สูญหาย
2.) เสียหาย
3.) ขัดของ
4.) เสื่อมสภาพ
นอกจากผูน ําสงจะตองหมายเหตุในชองหมายเหตุแลว จะตองแนบรายงานตามที่จะไดกลาว
ตอไปในหมวดที่ 9 วาดวยการสูญหาย เสียหาย ขัดของ และเสื่อมสภาพ ซึ่งผูบังคับบัญชาไดสั่งการ
เรียบรอยแลว และใหผูบังคับการเรือ หรือผูบังคับบัญชาของหนวยนั้น ๆ ชี้แจงมาดวยวา ใครเปน
ผูกระทําผิด ไดจัดการลงโทษลงทัณฑ หรือไดใหชดใชอยางใดหรือไม เพราะเหตุใด
ขอ 5. ผูนําสงจะตองตรวจสอบจํานวนกับเจาหนาที่ผูรับใหถูกตองเรียบรอย พรอมทั้งชี้แจง
สภาพของสิ่งของที่นําสง และเจาหนาที่ผูรับจะออกใบสําคัญคูรับใหตามจํานวน และสภาพที่เปนจริง
โดยไมเอาจํานวนและสภาพตามฎีกานําสงเปนเกณฑ
มาตรา 23
วิธีปฏิบัติในการรับ
ขอ 1. ในการรับสิ่งของ ซึ่งหนวยตาง ๆ ไดจัดการนําสงเจาหนาที่กรมสรรพาวุธทหารเรือ
จะตองทําการตรวจใหเรียบรอย ทั้งจํานวนและสภาพ ตอหนาผูนําสง เพื่อมิใหเกิดการโตเถียงกันไดใน
ภายหลัง แตถา สิ่งของนั้นมีจํานวนมากซึ่งไมสามารถจะทําการตรวจรับใหเสร็จไดภายในวันเดียว
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สําหรับของที่ยังตรวจรับไมหมดก็ใหทําหลักฐานเพื่อเปนการแสดงความบริสุทธิ์ไว และนัดมานําสง
และตรวจรับในวันตอไป
ขอ 2. ในการรับสิ่งของนี้ ถาปรากฏวา จํานวนและสภาพไมถูกตองตรงตามฎีกานําสง ให
เจาหนาที่ผูรับทําใบสําคัญคูรับตามที่เปนจริง พรอมกับหมายเหตุไวในใบสําคัญคูรับใหชัดเจน และให
เสนอรายงานใหผูบังคับบัญชาทราบ
ขอ 3. เจาหนาที่ผูรับ จะตองเอาฎีกานําสงติดไวกับตนขัว้ ใบสําคัญคูรับ เพื่อเปนหลักฐานในการ
ตรวจสอบ
หมวดที่ 5
การบัญชี สถิติ และประวัติ
มาตรา 24
ประเภทของบัญชี
หนวยราชการที่มีเครื่องสรรพาวุธของทางราชการไวในครอบครองจะตองทําบัญชีขึ้นไวเปน
หลักฐาน และเพื่อความสะดวกในการตรวจสอบดังนี้ คือ
1.) บัญชีรับจายรายวัน (บัญชี สพ.1) เปนบัญชีประจําคลังสรรพาวุธ ซึ่งมีหนาที่รับ และจาย
บรรดาเครื่องสรรพาวุธ บัญชีนี้เปนบัญชีแยกประเภทตามชนิดสิ่งของเปนอยาง ๆ มีหนารับ และจาย
ตรงกัน และจะตองทําการเพิ่มและหักบัญชีทุกคราวทีม่ ีการรับและจาย
2.) บัญชีรวบยอด (บัญชี สพ.2) เปนบัญชีรวบยอดใหทราบวาสิ่งของนั้น ๆ มีจํานวนทั้งหมด
เทาใด อยูคงคลังเทาใด และไดจายไปหนวยใดเทาใด เปนการสะดวกที่ทราบรายการไดในทันทีโดยไม
ตองทําการคนหาจากบัญชีรบั จายรายวัน และบัญชีนี้จะตองเพิ่มและหักบัญชีทุกคราวที่มีการรับและจาย
เชนเดียวกัน
3.) บัญชีประจําหนวย (บัญชี สพ.3) เปนบัญชีเครื่องสรรพาวุธที่มีอยูครอบครองของหนวยตาง
ๆ บัญชีนี้ หนวยนัน้ ๆ จะตองทําการเพิ่มและหักบัญชีทุกคราวทีม่ ีการเบิกและนําสงคลังสรรพาวุธ
บัญชีดังกลาวนี้ คลังสรรพาวุธจะตองมีคูบญ
ั ชีไวดว ย และจะตองเพิ่มหรือหักบัญชีเชนเดียวกันกับหนวย
ที่ไดเบิกหรือนําสง ทั้งนี้เพือ่ สะดวกในการยืนยัน และตรวจสอบบัญชี
มาตรา 25
บัญชีสรรพาวุธของกองทัพเรือ
บรรดาเครื่องสรรพาวุธทั้งปวงของกองทัพเรือ จะตองมีบญ
ั ชีปรากฏอยูที่กรมสรรพาวุธ
ทหารเรือทั้งสิ้น กรมสรรพาวุธทหารเรือมีอํานาจและหนาที่ในการตรวจสอบบัญชีเครื่องสรรพาวุธทั้งที่
ประจําคลังสรรพาวุธ และประจําหนวย ตามระยะเวลาที่เห็นสมควร
มาตรา 26
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ผูรักษาบัญชี

บรรดาเครื่องสรรพาวุธที่มีอยูในคลังกรมสรรพาวุธทหารเรือ นายคลังสรรพาวุธนั้น ๆ เปน
ผูรักษาบัญชี และใหมีบัญชีรวบยอดอยูที่หวั หนากองอีกบัญชีหนึ่ง สวนเครื่องสรรพาวุธที่มีประจํา
หนวยตาง ๆ เปนหนาที่ของตนปน ตนตอรปโด หรือนายทหารสัญญาบัตร ผูมีหนาที่รับผิดชอบเปน
ผูรักษาบัญชี ถาหนวยใดไมมีเจาหนาทีด่ งั กลาวนี้ ก็ใหเปนหนาที่ของผูบังคับการเรือ หรือ
ผูบังคับบัญชาของหนวยนั้นเปนผูรักษาบัญชีเอง
มาตรา 27

วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับบัญชี
ขอ 1. บัญชีประจําหนวย ใหเบิกจากกรมสรรพาวุธทหารเรือ และจดรายการตามแบบ
กรมสรรพาวุธทหารเรือ เพื่อสะดวกแกการตรวจสอบตอไป
ขอ 2. เมื่อไดรับหรือไดจําหนายสิ่งใดไป เปนจํานวนเทาใด ผูรักษาบัญชีจะตองเพิ่มหรือหัก
จํานวนในบัญชีตามทันที พรอมทั้งจดวันที่ไดรับ หรือไดจําหนายตามที่ของฎีกานั้น ๆ แลวลงนามยอ
กํากับไวดว ย
ขอ 3. ถามีการขีดฆาบัญชี ใหผูรักษาบัญชี ลงนามยอกํากับไวดวยทุกแหง
ขอ 4. ใหหนวยตาง ๆ ที่มีเครื่องสรรพาวุธอยูในครอบครอง นําบัญชีประจําหนวยของตนมา
ตรวจสอบกับบัญชีของกรมสรรพาวุธทหารเรือปละครั้ง เมื่อตรวจสอบเรียบรอยแลว ใหหวั หนากอง
ที่เกี่ยวกับสรรพาวุธนั้น ๆ ลงนามรับรองไวเปนหลักฐาน พรอมดวย วัน เดือน ป
ขอ 5. ถามีความจําเปนจะตองทําบัญชีขึ้นใหมแทนบัญชีเกา อันเนื่องจากการชํารุด การสูญหาย
หรือความจําเปนใด ๆ ก็ตาม จะตองไดรับอนุญาตจากผูบังคับบัญชาชั้นหัวหนาหนวยขึ้นตรงกองทัพเรือ
และโดยความเห็นชอบของกรมสรรพาวุธทหารเรือ และใหหวั หนาหนวยนัน้ ลงนามรับรองในบัญชี
ใหมนนั้
ขอ 6. เมื่อไดรับคําสั่งใหโอนสิ่งของที่เบิกจากกรมสรรพาวุธทหารเรือ ใหแกหนวยใด ๆ ให
ปฏิบัติ ดังนี้
1.) ใหหนวยทีโ่ อนสิ่งของ จะตองทําฎีกานําสงของที่โอนนั้นไปยังกรมสรรพาวุธทหารเรือ
2.) หนวยที่โอน จะตองทําฎีกาเบิกไปยังกรมสรรพาวุธทหารเรือ
3.) เมื่อกรมสรรพาวุธทหารเรือไดออกใบสําคัญคูรับใหแกหนวยที่นําสง และทําใบสําคัญคูจาย
ใหแกหนวยที่เบิกเรียบรอยแลว จึงใหหนวยที่โอนสิ่งของ มอบสิ่งของใหหนวยที่รับโอนได และถือวา
การโอนนั้นเปนไปโดยถูกตองเรียบรอย
มาตรา 28
ขอ 1. บรรดาเครื่องสรรพาวุธที่ทางราชการไดสั่งซื้อ หรือไดมาโดยวิธหี นึ่งวิธใี ดจาก
ตางประเทศ หรือภายในประเทศก็ตาม ถาสิ่งเหลานั้น กองทัพเรือไดตงั้ กรรมการตรวจรับเปน
หลักฐานแลว กรมสรรพาวุธทหารเรือจะขึน้ บัญชีไดตอเมื่อ กองทัพเรือไดสั่งใหรับไวใชราชการ
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ขอ 2. หนวยใดที่ไดรับเครื่องสรรพาวุธ และเอกสาร หลักฐาน ตลอดจนแผนผังของสิ่งตาง ๆ
ดังกลาวแลวจากที่อื่น ซึ่งไมใชรับจากกรมสรรพาวุธทหารเรือ เชน สรรพาวุธที่ติดมากับเรือที่สั่งซื้อมา
ใหม เปนตน จะตองทํารายการละเอียดของสิ่งเหลานั้นเสนอกองทัพเรือ เพื่อขออนุมัติขึ้นบัญชี เปน
จํานวน 2 ฉบับ เมื่อกองทัพเรืออนุมัติแลว จะไดสงรายการนี้ใหกรมสรรพาวุธทหารเรือขึ้นบัญชี 1
ฉบับ และเพื่อเก็บไวประจําหนวยสําหรับขึ้นบัญชีประจําหนวย 1 ฉบับ
ขอ 3. สิ่งของที่ไดรับเบิกมาจากกรมสรรพาวุธทหารเรือ ใหจดั การขึ้นบัญชีไดทันที เวนแต
สิ่งของที่ไดสงซอมไว และไดเบิกกลับคืนมา
ขอ 4. ถาสิ่งของที่กรมสรรพาวุธทหารเรือ ไดจัดทําขึ้นเอง หรือจัดซื้อแทนของที่สูญหาย หรือมี
ผูขอซื้อไป ใหจัดการขึ้นบัญชีไดโดยไมตองขออนุมัติกองทัพเรือ
มาตรา 29
การจําหนายบัญชี
ขอ 1. กรมสรรพาวุธทหารเรือ จะสั่งจําหนายบัญชีไดในเหตุการณ ดังนี้
1.) เครื่องสรรพาวุธที่ไดใชไปในการทดลองของกรมสรรพาวุธทหารเรือ
2.) เครื่องสรรพาวุธของกรมสรรพาวุธทหารเรือ ที่ไมสําคัญซึ่งชํารุด และเสื่อมสภาพโดยมี
เหตุผลสมควรนอกจากทีก่ ลาวนี้ จะตองขออนุมัติกองทัพเรือจําหนายบัญชี เสมอไป
ขอ 2. เมื่อกองทัพเรือหรือกรมสรรพาวุธทหารเรือ ไดสั่งจําหนายบัญชีแลว หนวยที่ขออนุมัติ
จําหนายบัญชีจึงจะทําการจําหนายบัญชี ในบัญชีประจําหนวยได
มาตรา 30
การสงสถิติ และรายงาน
ขอ 1. ใหกรมสรรพาวุธทหารเรือ ทําบัญชีรายการสรรพาวุธ สงกองทัพบก ภายในตนปทุกป
ทั้งนี้เฉพาะสรรพาวุธที่มีการติดตอกับกองทัพบก
ขอ 2. ใหกรมสรรพาวุธทหารเรือทําบัญชีสถิติเครื่องสรรพาวุธที่สําคัญ สงกรมเสนาธิการ
ทหารเรือ ภายในตนปทกุ ป
ขอ 3. ใหหนวยตาง ๆ ที่มีเครื่องสรรพาวุธอยูในครอบครอง สงบัญชีสถิติเครื่องสรรพาวุธที่
สําคัญ เสนอตามลําดับชั้น จนถึงหนวยขึ้นตรงกองทัพเรือ เพื่อทราบ ภายในตนปทุกป
ขอ 4. หนวยทีไ่ ปปฏิบัติราชการทะเลหรือราชการสนาม เมื่อมีการใชสรรพาวุธหมดเปลืองไป
เชน ใชในการยิง เปนตน ใหทําบัญชีสถิติสงกองบังคับการของหนวยนัน้ ตามที่ผูบังคับบัญชาของ
หนวยจะไดกําหนดตามที่เห็นสมควร และถาการปฏิบัติราชการนี้ติดตอกันเกินเวลา 1 เดือน ใหกอง
บังคับการของหนวยนัน้ ๆ รวบรวมสถิติสงกรมสรรพาวุธทหารเรือ ทุก ๆ เดือน
ขอ 5. ในเวลาสงคราม ใหหนวยตาง ๆ ทําบัญชีสถิติเครื่องสรรพาวุธที่สําคัญ เสนอ
ผูบังคับบัญชาของตนทุก ๆ เดือน เวนแตภายหลังการรบ ใหเสนอยอดเครื่องสรรพาวุธที่สําคัญที่มี
เหลืออยูนั้น ใหผูบังคับบัญชาทราบในโอกาสแรก
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สมุดประวัติ

มาตรา 31
ขอ 1. เปนหนาที่ของกรมสรรพาวุธทหารเรือ ทําประวัตขิ องบรรดาเครื่องสรรพาวุธ เฉพาะสิ่งที่
สําคัญและจําเปนขึ้นไวเพื่อจายใหหนวยตาง ๆ พรอมกับสรรพาวุธที่ไดจายไป ประวัติของสรรพาวุธ
นั้น ๆ ควรจะไดกลาวถึง
1.) แบบ ชนิด หรือ พ.ศ. ที่สราง
2.) คุณลักษณะสําคัญที่ควรจะทราบ
ขอ 2. ใหผูรักษาบัญชีเครื่องสรรพาวุธ บันทึกเหตุการณลงในประวัตินนั้ ๆ โดยละเอียดทุก
คราวที่เห็นจะเปนประโยชนแกทางราชการ และลงนามรับรองไวเปนหลักฐาน
ขอ 3. เหตุการณที่จะตองลงประวัตินนั้ ๆ มีดังนี้ คือ
1.) การปฏิบัติงานของอาวุธนั้น ๆ ทุก ๆ คราว ผลของการปฏิบัติงานในครั้งนั้น ๆ และ
เหตุการณที่เกิดขึ้น
2.) การทดลองยิง หรือทดลองเครื่องประกอบ เฉพาะสวนที่สําคัญ ตลอดจนผลการทดลอง
และเหตุการณที่เกิดขึ้น
3.) การชํารุด เสียหาย เฉพาะสวนที่สําคัญ และไดจัดการซอมแซมแกไขไปแลวเพียงใด
4.) การดัดแปลง แกไขเพื่อใหดีขึ้น เหมาะสมตามกาลสมัย
5.) การชําระใหญ
6.) อื่น ๆ ที่เห็นสมควร

หมวดที่ 6
การลําเลียงสรรพาวุธ
มาตรา 32
การแสดงสัญญาณ
ในการลําเลียงเพื่อรับหรือสงสรรพาวุธ ซึ่งมีวัตถุระเบิดประกอบอยูด ว ย ทั้งที่เรือและที่ทาของ
คลังสรรพาวุธ จะตองชักธงอักษร บี ขึ้นทีพ่ รวน หรือที่ยอดเสาซึ่งเห็นไดเดนชัด ถาเปนเวลากลางคืน
ใหแขวนโคมไฟสีแดงหนึ่งดวงแทนธงอักษร บี
พาหนะที่ใชในการลําเลียง จะเปนรถหรือเรือก็ตาม ใหปฏิบัติดังที่กลาวนี้ดว ยตลอดเวลาที่ยังมี
วัตถุระเบิดบรรทุกอยู
มาตรา 33
การควบคุมดูแลการลําเลียง
ในการลําเลียงเพื่อรับสงสรรพาวุธ ผูมีหนาที่รับผิดชอบโดยตรงในสรรพาวุธนั้น ๆ จะตองเปน
ผูอํานวยการนีเ้ องโดยตลอด และในการลําเลียงนั้น ถามีสรรพาวุธซึ่งมีวัตถุระเบิดประกอบอยูดว ย
จะตองจัดยามดูแลเพื่อรักษาความปลอดภัย ทั้งที่เรือและที่ทาของคลังสรรพาวุธ
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มาตรา 34
การปฏิบัติในการลําเลียง
ขอ 1. จะตองตรวจตราใหถี่ถวนวา เครื่องอุปกรณในการลําเลียงนั้น มีสภาพเรียบรอย มั่นคง
และแข็งแรงดี
ขอ 2. พาหนะที่ใชในการลําเลียง จะตองสะอาด ปราศจากกรวดดินและทราย
ขอ 3. ในการลําเลียงสรรพาวุธที่ประกอบดวยวัตถุระเบิด เพื่อการระมัดระวัง และการปองกัน
อันตราย ใหทาํ การลําเลียงโดยแยกเปนประเภท ๆ ตามคุณลักษณะของสรรพาวุธแตละประเภท
ขอ 4. ตองหยิบ จับ หรือแบกหามดวยความระมัดระวัง อยาใหกระทบกระแทก หรือตกลงยัง
พื้นไดเปนอันขาด
ขอ 5. จะตองมีสิ่งปกคลุม ปองกันความรอนและน้ํา โดยเฉพาะอยางยิง่ สําหรับสรรพาวุธซึ่ง
ประกอบดวยวัตถุระเบิด จะตองจัดการปองกันเปนพิเศษ
ขอ 6. ถาพาหนะที่ใชในการลําเลียงนั้น จะตองเดินทางผานตําบลที่มีถนนไมเรียบรอย มีการ
กระเทือนมาก จะตองมีสิ่งปองกันซึ่งมีลักษณะหยุน เพื่อไมใหสรรพาวุธนั้น ๆ กระทบกระแทกกันได
ขอ 7. บริเวณหรือเสนทางของการลําเลียง จะตองมีความสวางพอที่จะปฏิบัติการไดโดย
ปราศจากอันตราย
ขอ 8.พาหนะที่ใชทําการลําเลียงในคลัง ซึ่งเก็บสรรพาวุธที่ประกอบดวยวัตถุระเบิด จะตองมี
ลอเลื่อนที่ทําดวยยาง
ขอ 9. ในการลําเลียงดวยพาหนะบก หรือเรือก็ตาม ตองจัดหัวหนาควบคุม และรับผิดชอบเปน
คัน ๆ หรือลํา ๆ ไป
ขอ 10. ถาพาหนะทีใ่ ชในการลําเลียง เดินทางไปดวยกันเปนขบวน จะตองจัดเจาหนาที่
สัญญาณแตละลําหรือคัน เพือ่ ปองกันการชนกัน การเดินทางจะตองไปดวยความเร็วพอสมควร และ
เดินทางตามลําดับ อยาไดแซงหรือตัดหนากัน รักษาระยะระหวางกันไมใหใกลเกินไป เจาหนาที่
สัญญาณจะตองระมัดระวังสัญญาณเปนอยางดี
ขอ 11. พาหนะที่ใชในการลําเลียงสรรพาวุธที่ประกอบดวยวัตถุระเบิด ในเมื่อทําการลําเลียง
เสร็จแลวในเทีย่ วหนึ่ง ๆ ตองทําความสะอาดใหเรียบรอย เพื่อปองกันเศษวัตถุระเบิดซึ่งอาจตกคางอยูได
มาตรา 35
ขอหามเกี่ยวกับการลําเลียง
ขอ 1. หามนําไฟเขาใกลสรรพาวุธที่ประกอบดวยวัตถุระเบิด ในเมื่อกําลังทําการลําเลียงอยู
หรือนําวัตถุระเบิดเขาใกลไฟ
ขอ 2. ในเวลาฝนตกหรือฟาคะนอง หามทําการลําเลียงสรรพาวุธซึ่งประกอบดวยวัตถุระเบิด
เวนแตเปนการจําเปน เชน ในเวลาสงคราม เปนตน
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ขอ 3. หามทําการบรรทุกสรรพาวุธบนพาหนะมากเกินไป จนอาจจะทําใหเกิดอันตราย หรือตก
หลนกลางทางได
ขอ 4. หามเลนหรือหยอกเยากัน ในระหวางที่ทําการลําเลียงสรรพาวุธอยู
ขอ 5. สรรพาวุธที่ประกอบดวยวัตถุระเบิด หามบรรทุกอยูบนพาหนะที่ทําการลําเลียงนานเกิน
สมควร ใหรีบลําเลียงไปใหเสร็จโดยเร็ว
ขอ 6. หามทําการสงวิทยุในขณะลําเลียงสรรพาวุธที่ประกอบดวยวัตถุระเบิด ซึ่งสวมชนวน
ไฟฟาพรอมแลว หรือทําการลําเลียงในเขตสถานีวิทยุ ซึง่ ทําการสงอยูใกลกวา 400 เมตร
หมวดที่ 7
การตรวจเครื่องสรรพาวุธ
มาตรา 36
หนาที่ในการตรวจ
ขอ 1. กรมสรรพาวุธทหารเรือ มีหนาที่ตรวจเครื่องสรรพาวุธหนวยตาง ๆ ในกองทัพเรือ จะทํา
การตรวจหนวยใด เมื่อใดนั้น ใหกรมสรรพาวุธทหารเรือพิจารณาตามทีเ่ ห็นสมควร
ขอ 2. ผูทําการตรวจ ตองเปนนายทหารสัญญาบัตร มีตําแหนงตั้งแต นายคลังสรรพาวุธ หรือ
เทียบเทาขึ้นไป จะมีจํานวนเทาใดนั้น แลวแตความจําเปน ซึ่งกรมสรรพาวุธทหารเรือจะไดสั่งการเปน
คราว ๆ
มาตรา 37
วิธีปฏิบัติในการตรวจ ขอ 1. เมื่อกรมสรรพาวุธทหารเรือ มีความประสงคจะสงเจาหนาที่ไปทําการตรวจเครื่อง
สรรพาวุธที่หนวยใด ใหแจงไปยังหนวยขึน้ ตรงกองทัพเรือ ซึ่งมีหนาที่บังคับบัญชาหนวยที่รับตรวจนั้น
ใหทราบเสียกอน
ขอ 2. เมื่อเสร็จการตรวจคราวหนึ่ง ๆ ใหกรมสรรพาวุธทหารเรือ เสนอรายงานผลการตรวจไป
ยังกองทัพเรือ พรอมทั้งสงสําเนารายงานผลการตรวจใหหนวยรับตรวจ และหนวยขึน้ ตรงกองทัพเรือ
ซึ่งมีหนาที่บังคับบัญชาหนวยนั้น ทราบดวย
มาตรา 38
หัวขอในการตรวจ
ขอ 1. เพื่อใหการตรวจเปนไปตามความมุงหมายของทางราชการ จึงใหผูมีหนาที่ตรวจ ทําการ
ตรวจโดยทั่วไปดังหัวขอตอไปนี้ คือ
1.) มีจํานวนถูกตองเรียบรอยตามบัญชีหรือไม
2.) บัญชีสรรพาวุธประจําหนวยไดทําถูกตองตามขอบังคับหรือไม และยอดจํานวนตรงกับยอด
บัญชีของกรมสรรพาวุธหรือไม
3.) เครื่องสรรพาวุธนั้น ๆ ยังใชการไดเรียบรอยดีหรือไม มีสิ่งใดชํารุด เสียหายไดจดั การไป
แลวอยางไร
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4.) มีสิ่งใดเสื่อมสภาพไปเร็วกวาที่ควรหรือไม
5.) การระวังรักษาเปนไปดวยดี และถูกตองหรือไม
6.) มีความสะอาดหรือไมสะอาด อยางไร
7.) มีสิ่งใดที่ควรดัดแปลง แกไข อยางไร
8.) ขอสังเกตอื่น ๆ ที่เห็นสมควร
ขอ 2. ถาเวลาและโอกาสไมอํานวยใหการตรวจกระทําไดครบตามหัวขอตาง ๆ แลว ใหผู
พิจารณาทําการตรวจ เฉพาะขอที่สําคัญและจําเปน หรืออาจจะทําการตรวจ เฉพาะอยางหนึ่งอยางใด
ตามคําสั่งของกรมสรรพาวุธทหารเรือโดยเฉพาะก็ได
มาตรา 39
การปฏิบัติของผูรับตรวจ ขอ 1. ผูบังคับบัญชาของหนวยที่รับตรวจ จะตองใหความสะดวกแกผูตรวจ ในเรื่องที่เกี่ยวกับ
การตรวจที่ผูตรวจรองขอ
2. ผูมีหนาที่เกีย่ วกับการรับตรวจโดยเฉพาะนั้น จะตองอยูปฏิบัติงานรวมกับผูตรวจ และชี้แจง
ในสิ่งที่ผูตรวจตองการทราบ ตลอดเวลาที่ทาํ การตรวจ
3. ถาผูตรวจมียศ หรืออาวุโสสูงกวาผูบังคับบัญชาของหนวยที่รับตรวจ ผูบังคับบัญชาของ
หนวยนัน้ จะตองอยูในเวลาที่ผูตรวจมาตรวจดวย
หมวดที่ 8
การทดลองเครื่องสรรพาวุธ
มาตรา 40
หนาที่ของกรมสรรพาวุธทหารเรือ
เพื่อใหเครื่องสรรพาวุธมีสภาพพรักพรอมที่จะใชการไดเสมอ จึงจําเปนจะตองมีการตรวจสอบ
ทดลองบรรดาเครื่องสรรพาวุธตามระยะเวลาอันสมควร การทดลองนี้ อาจจะเปนการยิง หรือเพียงแต
ทดลองอาการบางสวน ทั้งนีแ้ ลวแตชนิดของเครื่องสรรพาวุธนั้น ๆ
กรมสรรพาวุธทหารเรือ มีหนาที่ตรวจสอบและทดลองบรรดาเครื่องสรรพาวุธในโอกาสตาง ๆ
ดังตอไปนี้
1.) สิ่งที่ไดมาใหม หรือติดตัง้ ขึ้นใหม ซึ่งเห็นวาจําเปนจะตองมีการทดลองเพื่อความมั่นใจใน
ความเรียบรอยของเครื่อง และเพื่อความรูข องเจาหนาทีส่ รรพาวุธเอง
2.) สิ่งที่มีอยูในคลัง ซึ่งเห็นวาจําเปนจะตองทําการทดลอง เพื่อตรวจสอบสภาพเนื่องจากไวใน
คลังเปนเวลานาน หรือเพื่อจะทําการปรับปรุงแกไขขึ้นใหมแลว
3.) สิ่งที่จัดทําขึ้นเอง หรือไดปรับปรุงแกไขขึ้นใหมแลว
4.) สิ่งที่จะตองตรวจสอบ หรือทดลองเปนประจําตามกําหนดเวลา หรือเตรียมพรอมที่จะใชการ
5.) สิ่งที่จายไปตามหนวยตาง ๆ ซึ่งเห็นวาเปนเวลาอันสมควรจะทําการตรวจสอบ หรือทดลอง
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มาตรา 41
หนาที่ของหนวยตาง ๆ
หนวยตาง ๆ ที่มีเครื่องสรรพาวุธในครอบครอง มีหนาที่จะตองตรวจสอบทดลองบรรดา
เครื่องสรรพาวุธในโอกาสตาง ๆ ดังตอไปนี้
1.) สิ่งที่ไดเบิกมาใหม หรือซอมขึ้นใหม เห็นวาจําเปนตองทําการตรวจสอบทดลองเพื่อความ
มั่นใจในความเรียบรอยและสภาพของอาวุธนั้น ๆ และเพือ่ ความรูของเจาหนาที่ของตน
2.) สิ่งที่จะตองตรวจสอบหรือทดลอง เปนประจําตามกําหนดเวลาในสมุดคูมือ คําแนะนํา หรือ
เปนการเตรียมพรอมเพื่อใชการ
มาตรา 42
การขออนุญาตยิงทดลอง
ขอ 1. กรมสรรพาวุธทหารเรือ มีหนาที่จะทําการตรวจสอบและทดลองบรรดาเครื่องสรรพาวุธ
ที่มีอยูในคลังกรมสรรพาวุธทหารเรือ โดยไมตองขออนุมัติจากกองทัพเรือ เวนไวแตมีความประสงคจะ
ยิงทดลองเครื่องสรรพาวุธที่ไดจายไปประจําตามหนวยตาง ๆ จะตองขออนุมัติจากกองทัพเรือเสียกอน
ขอ 2. หนวยตาง ๆ ซึ่งมีความประสงคจะทําการยิงทดลองสรรพาวุธ จะตองทํารายงานเสนอ
ตามลําดับชั้น จนถึงกองทัพเรือ เพื่อขออนุมัติ
ขอ 3. การยิงทดลองนี้ หมายถึงการยิงดวยเครื่องยิงตาง ๆ เชน การยิงปน ยิงตอรปโด ยิงลูก
ระเบิดลึก ฯลฯ
มาตรา 43
การดูการทดลอง
เมื่อกรมสรรพาวุธทหารเรือ หรือหนวยใดจะทําทีการทดลองสรรพาวุธพิจารณาเห็นวา การ
ทดลองนั้น ๆ จะเปนประโยชนแกหนวยอืน่ ๆ ก็ใหรายงานใหกองทัพเรือทราบ เพื่อกองทัพเรือจะได
กําหนดใหหนวยตาง ๆ ที่มีหนาที่เกี่ยวของ หรือมีหนาที่ทจี่ ะตองใชอาวุธนั้น ๆ ไปดูการทดลองดวย
และถาหนวยนั้น ๆ ยังไมมนั่ ใจวาการทดลองนั้นจะเปนที่เรียบรอยและปลอดภัย ก็ตองรายงาน
ขอใหเจาหนาที่สรรพาวุธของกรมสรรพาวุธทหารเรือไปชวยเหลือ และแนะนํา
มาตรา 44
การบันทึกการทดลอง ทุก ๆ คราวที่มีการทดลอง ใหทําการบันทึกผลของการทดลองไวเปนหลักฐาน เพื่อ
ประโยชนในการศึกษาพิจารณา และสําหรับผูที่มารับหนาที่ใหมจะไดทราบความเปนไปของอาวุธนั้น
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การรายงาน

การสูญหาย

การเสียหาย

การขัดของ

มาตรา 45
การทดลองใด ๆ ที่ตองขออนุมัติจากกองทัพเรือ เมื่อเสร็จจากการทดลองนั้น ๆ แลว จะตอง
รายงานเสนอผลการทดลองใหกองทัพเรือทราบเสมอไป รายงานนี้ใหกรมสรรพาวุธทหารเรือเปนผู
รวบรวมไว
หมวดที่ 9
การสูญหาย เสียหาย ขัดของ และเสื่อมคุณภาพ
มาตรา 46
ขอ 1. เมื่อสรรพาวุธหรือสวนประกอบที่สาํ คัญไดสูญหายไป นอกจากจะตองจัดการตาม
ขอบังคับทหารเรือ วาดวยการรายงานดวนแลว ใหรวบรวมหลักฐานเพือ่ แจงการสูญหายตอเจาหนาที่
ปกครองทองที่ พรอมดวยลักษณะของสิ่งที่สูญหาย คําชี้แจงในเรื่องอันตราย ตลอดจนวิธีปองกัน
อันตรายในการนํามาซึ่งอาวุธนั้น ๆ เมื่อพบเห็น
ขอ 2. ถาสิ่งที่สูญหายเปนอุปกรณสรรพาวุธหรือยุทโธปกรณ ใหรายงานการสูญหายนั้นตอ
ผูบังคับบัญชาตามลําดับชั้น จนถึงกองทัพเรือ กับใหรวบรวมหลักฐาน เพื่อแจงการสูญหายตอเจาหนาที่
ปกครองทองที่ดวยเชนเดียวกัน
มาตรา 47
ขอ 1. เมื่อสรรพาวุธหรือสวนประกอบสรรพาวุธที่สําคัญ ไดเกิดการเสียหายอยางรายแรง
นอกจากจะตองจัดการตามขอบังคับทหารเรือ วาดวยการรายงานดวนแลว ใหนําสิ่งชํารุดเสียหายนัน้
สงยังกรมสรรพาวุธ เพื่อจัดการซอมตอไป
ขอ 2. ถาสิ่งที่เกิดการเสียหายอยางรายแรงนั้น เปนอุปกรณสรรพาวุธ หรือยุทโธปกรณ จะตอง
รายงานการเสียหายนั้นตอผูบ ังคับบัญชาตามลําดับชั้น จนถึงกองทัพเรือ แลวนําสงกรมสรรพาวุธ
ทหารเรือ เพื่อจัดการซอมตอไป ถาเปนสิ่งไมสําคัญ ใหรายงานผูบังคับบัญชาตามลําดับชั้นจนถึงหนวย
ขึ้นตรงกองทัพเรือ แลวนําสิ่งที่เสียหายนัน้ สงกรมสรรพาวุธทหารเรือเพื่อจัดการซอมตอไป
ขอ 3. บรรดาเครื่องสรรพาวุธที่สําคัญ หรือไมสําคัญก็ตาม เมื่อเกิดการเสียหายแตเพียงเล็กนอย
ถาสามารถจัดการซอมเองไดโดยสิ่งนั้นจะไมเสื่อมคุณภาพไปจากเดิม ก็ใหจัดการซอมเสียเอง แตถาเปน
สิ่งจําเปนหรือเปนสิ่งที่ไมสมควรจะจัดการซอมเอง จะตองรายงานผูบังคับบัญชาตามลําดับชั้นจนถึง
หนวยขึ้นตรงกองทัพเรือ เพือ่ สงกรมสรรพาวุธทหารเรือ จัดการซอมใหตอไป
มาตรา 48
ถาเครื่องสรรพาวุธเกิดการขัดของ เมื่อสามารถจะแกไขไดโดยมัน่ ใจวา จะไมทําใหเกิดการ
เสียหายขึน้ ก็ใหจัดการแกไขเสียเอง แตถาไมสามารถจะจัดการแกไขเองไดจะตองรายงานเสนอ
ผูบังคับบัญชาตามลําดับชั้น จนถึงหนวยขึน้ ตรงกองทัพเรือ แลวนําสงกรมสรรพาวุธทหารเรือ เพื่อ
จัดการแกไขตอไป
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มาตรา 49
การเสื่อมสภาพ
ถาปรากฏวาเครื่องสรรพาวุธไดเสื่อมสภาพ หรือเริ่มจะเสือ่ มสภาพ ใหรายงานเสนอผูบ ังคับบัญชา
ตามลําดับชั้นจนถึงกองทัพเรือ เพื่อพิจารณาวา ควรจะจัดการเบิกเปลีย่ นใหใหมหรืออยางใด แตถา
เกี่ยวกับสรรพาวุธซึ่งประกอบดวยวัตถุระเบิด ซึ่งจะทําใหเกิดอันตรายไดงาย เมื่อรายงานแลว ใหรบี
จัดการนําสงกรมสรรพาวุธทหารเรือโดยเร็วที่สุด หากเปนกรณีรายแรง ซึ่งถาไมรีบจัดการทําลาย
เสียกอน เชน ทิ้งน้ํา เปนตน ก็ใหจัดการเสียกอนไดแลวรายงานละเอียดเสนอไปภายหลัง
มาตรา 50
การวินจิ ฉัยความสําคัญ ขอ 1. การที่จะวินจิ ฉัยวาเครื่องสรรพาวุธนั้น เปนสิ่งสําคัญหรือไม ใหพจิ ารณาโดยหลักการ
ดังตอไปนี้
1.) ประโยชนและหนาที่ของสิ่งนั้น ๆ วามีความสําคัญมากนอยเพียงใด ถาสูญหายแลว จะทํา
ใหเกิดการหยอนสมรรถภาพเพียงใด
2.) เปนสิ่งที่มรี าคาสูงเพียงใด
3.) เปนสิ่งที่ทางราชการผลิตขึ้นไดเองหรือไม
ขอ 2. ถาไมสามารถจะวินจิ ฉัยไดวาสิ่งนั้น ๆ มีความสําคัญหรือไมสําคัญ ใหกรมสรรพาวุธ
ทหารเรือเปนผูวินิจฉัย
มาตรา 51
การลงโทษ ลงทัณฑ หรือชดเชย
ขอ ๑. บรรดาเครื่องสรรพาวุธที่สูญหาย หรือเสียหายดวยเจตนาก็ดี ดวยประมาทเลินเลอ
ก็ดี หรือการกระทําผิดวิธกี ารของอาวุธนั้น ๆ ก็ดี ผูกระทําผิดจะตองถูกลงโทษ ลงทัณฑ หรือชดใชเงิน
ตามราคาสิ่งของนั้น ๆ ตามที่กรมสรรพาวุธทหารเรือจะเปนผูกําหนด ยอมแลวแตกรณี การลงโทษลง
ทัณฑ หรือการชดใชตองเปนไปตามความหนักเบาแหงความผิดที่กระทํา และตามสภาพของสิ่งของที่
เปนอยูขณะนัน้
หมวดที่ 10
คลังสรรพาวุธ
มาตรา 52
การแบงประเภทคลัง ขอ 1. คลังสรรพาวุธแบงออกเปน 3 ประเภท คือ
1.) ประเภทที่ 1 เปนคลังที่สรางขึ้นเปนพิเศษ ใชสําหรับเก็บวัตถุระเบิด หรือวัตถุเคมีสงครามที่
ใชเปนอาวุธโดยเฉพาะ

21
2.) ประเภทที่ 2 เปนคลังที่ใชสําหรับเก็บสรรพาวุธชนิดที่มีวัตถุระเบิด หรือวัตถุเคมีสงคราม
ประกอบอยูด ว ย เชน คลังลูกปน, คลังตอรปโด, คลังทุนระเบิด เหลานี้ เปนตน
3.) ประเภทที่ 3 เปนคลังที่ใชสําหรับเก็บสรรพาวุธชนิดที่ไมมีวัตถุระเบิด หรือวัตถุเคมีสงคราม
ประกอบอยูด ว ย เชน คลังปนใหญ คลังปนเล็ก เหลานี้ เปนตน
ขอ 2. คลังสรรพาวุธนั้น นอกจากแบงออกเปน 3 ประเภท ดังกลาวแลว ยังแบงออกเปนคลัง
สรรพาวุธบนบก และคลังสรรพาวุธในเรือ
มาตรา 53
สถานที่ตั้งคลังสรรพาวุธ ขอ 1. คลังสรรพาวุธบนบก ควรสรางอยูในตําบลที่มีลักษณะ ดังตอไปนี้
1.) มีตนไมปกคลุม และมีชองทางที่ลมพัดผานไดสะดวก เพื่อใหไดรบั ความรมเย็นจากเงา
ตนไม และถามีการระเบิดขึน้ ตนไมเหลานี้ยังไดชวยกําบังสะเก็ดระเบิดอีกดวย
2.) เปนที่ดอน และควรหางไกลจากที่มีฝุนละออง และไอน้ําเค็ม
3.) เปนที่สะดวกในการลําเลียงขนสง
4.) เปนที่หางจากที่ชุมนุมชน เชน สถานที่ทํางาน บานพัก โรงงานซึ่งมีปลองไฟ สวนระยะหาง
จากสถานที่เหลานี้ ใหเปนไปตามสมุดคูมือและคําแนะนําวาดวย การเก็บรักษาวัตถุระเบิด และวัตถุเคมี
สงคราม
5.) ตองมีระยะหางจากกันระหวางคลังหนึ่ง ๆ เพื่อปองกันการระเบิดจากคลังหนึ่งคลังใด ซึ่ง
อาจจะทําใหคลังที่อยูใกลกนั ระเบิดขึ้นดวย สวนระยะหางจากคลังนั้น ใหเปนไปตามสมุดคูมือวาดวย
การเก็บรักษาวัตถุระเบิดและวัตถุเคมีสงคราม
ขอ 2. คลังสรรพาวุธในเรือ ควรจะอยูในทีท่ ี่เย็นที่สุดในเรือ และควรอยูใตระดับน้ํา
มาตรา 54
รูปรางและขนาดของคลังสรรพาวุธ
คลังสรรพาวุธบนบกอาจมีรปู ราง และขนาดใหญเล็ก ตามความประสงคที่จะเก็บสรรพาวุธมาก
นอยเพียงใด สวนลักษณะของคลังนั้น ควรใหเปนไปตามประเภททีใ่ ชสําหรับเก็บสรรพาวุธชนิดหนึง่ ๆ
โดยเฉพาะ จํานวนสรรพาวุธที่จะเก็บนั้น ตองไมเกินจํานวนทีก่ ําหนดไวในสมุดคูมอื วาดวย การเก็บ
รักษาวัตถุระเบิดและวัตถุเคมีสงคราม
มาตรา 55
ลักษณะของคลังสรรพาวุธ
ขอ 1. คลังสรรพาวุธบนบก จะตองสรางใหมีลักษณะ ดังตอไปนี้
1.) คลังสรรพาวุธประเภทที่ 1 และ 2 ควรสรางโดยใชวัตถุซึ่งจะแตกเปนกอนใหญ ๆ หรือเปน
ลูกไฟ เมื่อเกิดการระเบิดขึ้น และไมควรใชวัตถุซึ่งอาจเปนเหตุใหเกิดประกายไฟไดงา ย
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2.) คลังสรรพาวุธประเภทที่ 1 และ 2 ภายในคลัง ควรเย็นกวาภายนอก และมีความชืน้ นอย
3.) พื้นของคลังจะตองแข็งแรงพอที่จะรับน้ําหนักสรรพาวุธที่เก็บไวไดในคลัง ถาจะเก็บ
สรรพาวุธชนิดมีน้ําหนักเกิน 100 กิโลกรัม ซึ่งจะตองทําการโยกยายไปมา ควรมีเครื่องยกพิเศษ เชน
ปนจั่นเคลื่อนที่ เปนตน
4.) จะตองมีประตูแข็งแรง ปดไดมิดชิด มีกุญแจมั่นคงใสไวใหเรียบรอยเพื่อกันผง ฝุนละออง
และโจรภัย
5.) ตองมีหนาตางขนาดและจํานวนพอที่จะทําใหเกิดแสงสวางในคลังพอเหมาะสม สําหรับ
คลังประเภทที่ 1 และ 2 ใหใชหนาตางเปนทางระบายอากาศในเมื่อจําเปน หนาตางเหลานี้ จะตองมี
กลอนและขอสับใหมั่นคง สําหรับคลังสรรพาวุธประเภทที่ 1 ควรมีชองระบายอากาศเปนพิเศษอีกดวย
6.) คลังสรรพาวุธประเภทที่ 2 และ 3 ควรมีรางรถผานเขาไปในคลัง เพือ่ ความสะดวกในการ
ลําเลียง สําหรับคลังลูกปนใหใชรถเข็นซึ่งมีลอยาง ทําการลําเลียงภายในคลัง
ขอ 2. คลังสรรพาวุธในเรือ จะตองสรางใหมีลักษณะ ดังตอไปนี้
1.) จะตองมีทางเปดน้ําทะเลใหเขามาทวมคลังในเมื่อจําเปน หรือมีทางที่จะใชน้ําจากเครื่อง
สูบน้ําดับเพลิงเขาไปในคลังไดรวดเร็ว ภายในคลังควรมีทอฝกบัวอยูเหนือสรรพาวุธที่เก็บไวในคลัง
เพื่อใหน้ําโปรยไปบนสรรพาวุธไดทุกขณะเมื่อตองการ
2.) ตองมีทางระบายอากาศ และถาทําได อากาศที่จะผานเขาคลังควรผานเครื่องทําความเย็น
ทางเขาของอากาศบนดาดฟา ตองวางใหเหมาะสมมิใหอากาศรอนมีโอกาสเขาไปได ถาคลังหลายคลัง
ใชทอระบายอากาศรวมทอเดียวกัน จะตองจัดใหมีลิ้นปดเปนตอน ๆ มิใหน้ําหรืออากาศจากคลังหนึ่ง
คลังใดไหลผานทอระบายอากาศไปยังอีกคลังหนึ่งได

ไฟแสงสวาง

มาตรา 56
ขอ 1. ดวงโคมไฟฟาในคลังสรรพาวุธประเภทที่ 1 และ 2 จะตองมีโปะแกวที่แข็งแรงครอบไว
ภายนอก และถาทําได โปะแกวนั้นควรมีตะแกรงลวดครอบไวอีกชั้นหนึ่ง ดวงโคมดวงหนึ่ง ๆ จะตอง
ติดใหแนนอยูก ับที่อยางดีทสี่ ุด ซึ่งเมื่อถูกความกระเทือนจากการระเบิดในที่ที่ใกลเคียง หรือความ
กระเทือนอืน่ ๆ จะไมตกลงมาได หากจะตกลงมา ก็อยาใหตกลงบนทีว่ างวัตถุระเบิดตาง ๆ ไว ควรทํา
ใหอยูคนละทาง
ขอ 2. การเดินสายไฟฟานัน้ หามเดินสายผานเขาไปภายในคลัง ดวงโคมทุกดวงตองมีสวิตช
และเครื่องตัดทางไฟติดไวภายนอกคลัง สวิตชและเครื่องตัดทางไฟเหลานี้ จะตองมีฝาครอบไวเรียบรอย
เสมอ
ขอ 3. สําหรับไฟแสงสวางภายในคลังสรรพาวุธประเภทที่ 3 ใหใชไฟแสงสวาง สวิตช และ
เครื่องตัดทางไฟธรรมดา
ขอ 4. กําลังไฟฟาที่จะใชเปนไฟแสงสวางภายในคลังนัน้ ควรมีแรงเคลื่อนไฟฟาไมเกินคาที่
กําหนดไวตามสมุดคูมือวาดวย การเก็บรักษาวัตถุระเบิดและวัตถุเคมีสงคราม
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ขอ 5. การนําโคมไฟฟาแสงสวางเขาไปใชภายในคลังสรรพาวุธประเภทที่ 1 และ 2 ใหใชโคม
ไฟฟาพิเศษ ไมมีประกาย หามใชโคมชนิดอื่น ๆ เปนอันขาด

สายลอฟา

เนินดินและคู

มาตรา 57
คลังสรรพาวุธบนบกประเภทที่ 1 และ 2 ตองมีสายลอฟาประกอบไวทกุ คลัง สายลอฟานี้จะติด
ไวบนคลัง หรือเปนสายลอฟาติดบนเสาตั้งไวตางหากก็ได แลวแตชนิดของคลัง รูปราง ขนาด ความสูง
ฯลฯ วิธีติดตั้งสายลอฟานั้น ใหปฏิบัติตามสมุดคูมือ วาดวยการเก็บรักษาวัตถุระเบิด และวัตถุเคมี
สงคราม
มาตรา 58
คลังสรรพาวุธประเภทที่ 1 ควรมีเนินดิน และคูน้ําอยูโดยรอบ เพื่อปองกันอันตรายจากการ
ระเบิด และเปนทางตัดตนไฟ กับทั้งมีน้ําพรอมสําหรับใชดับเพลิงอีกดวย สวนความสูงของเนินดินนั้น
ควรใหสูงเทาหลังคาของคลัง หรือสูงกวาระดับของวัตถุระเบิดซึ่งเก็บไวในคลัง

มาตรา 59
เครื่องอุปกรณประจําคลัง ขอ 1. คลังสรรพาวุธประเภทที่ 1 และ 2 จะตองมีมาตรวัดอุณหภูมิและความชื้นภายในคลังทุก
คลัง นอกนั้นจะตองมีเครื่องอุปกรณในการดับเพลิง เชน น้ํายาดับเพลิงทางเคมี ถังตักน้ํา เครื่องมือ
เครื่องใชในการดับเพลิงอื่น ๆ ใหพรอมเพรียงอยูเสมอ
ขอ 2. กรมสรรพาวุธทหารเรือ มีหนาที่จัดหามาตรวัดอุณหภูมิและความชื้นสําหรับใชในคลัง
ตาง ๆ ไวสําหรับจายใหพอกับความตองการ และแนะนําสั่งสอนเจาหนาที่เกี่ยวกับการใช และการระวัง
รักษาเครื่องเหลานี้ดวย
มาตรา 60
การใสและระวังรักษากุญแจคลัง
ขอ 1. ประตูคลังสรรพาวุธ เมื่อไมมีการปฏิบัติงานภายในคลัง ตองใสกุญแจมั่นคง และตีตราไว
เสมอ คลังใดมีประตูหลายชัน้ จะควรใสกญ
ุ แจและตีตราประตูแหงใดบาง ใหผูมีหนาที่รับผิดชอบ
พิจารณาตามสมควร ผูที่จะทําลายตราหรือไขกุญแจได ตองเปนผูมีหนาที่รับผิดชอบในการระวังรักษา
สรรพาวุธในคลังนั้น ๆ เทานัน้
ขอ 2. การเก็บรักษากุญแจของคลังสรรพาวุธและหีบสรรพาวุธในคลังของกรมสรรพาวุธ
ทหารเรือ เปนหนาที่ของหัวหนากองตาง ๆ สําหรับคลังสรรพาวุธของหนวยอื่น ๆ ใหเปนไปตาม
ขอบังคับทหารเรือ หรือเปนหนาที่ของผูรับผิดชอบโดยเฉพาะสําหรับอาวุธนั้น ๆ
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การตรวจ

มาตรา 61
เพื่อใหคลังสรรพาวุธอยูในสภาพเรียบรอยอยูเสมอ จะตองมีการตรวจคลังตามระยะเวลาอัน
สมควร การตรวจคลังจะตองปฏิบัติตามหัวขอ ตอไปนี้
1.) คลังอยูในสภาพมั่นคง และไมรั่ว
2.) สายลอฟา ดวงโคมไฟแสงสวาง สายไฟ ตลอดจนสวิตชและเครื่องตัดทางไฟตาง ๆ อยูใน
สภาพเรียบรอย
3.) เนินดินใหมีความสูงตามที่ไดกําหนดไว ในคูลึกพอ มีน้ําอยูเสมอ
4.) ถาปรากฏวาคลังสรรพาวุธชํารุด ตองจัดการซอมแซมทันที ถาจะมีการซอมแซมเปนการ
ใหญ ใหเปนหนาที่ของกรมสรรพาวุธทหารเรือ วินิจฉัยวาจะตองยายสรรพาวุธชนิดใดไปหรือไม
มาตรา 62

การจดอุณหภูมิและความชืน้
ขอ 1. การจดอุณหภูมิและความชื้นของอากาศในคลังสรรพาวุธประเภท 1 และ 2 จะตองปฏิบัติ
เปนระยะเวลาตามที่ไดกําหนดไว ดังตอไปนี้
1.) สําหรับ คลังในเรือ ใหจดวันละ 2 ครั้ง ในเวลา 1200 และ 1800 สําหรับในเวลา 1200 นั้น
ใหจดอุณหภูมสิ ูงสุดและต่ําสุดของมาตรวัดอุณหภูมิประจําคลังไวดว ย สวนการจดอุณหภูมิและ
ความชื้นของอากาศภายนอกคลังนั้น ใหจดจากมาตรวัดอุณหภูมิและความชื้นในหองแผนที่เดินเรือ
2.) สําหรับ คลังบนบก ใหจดวันละ 4 ครั้ง คือ 0900, 1200, 1500 และ 2000 สวนการจด
อุณหภูมิสูงสุดและต่ําสุดนั้น ใหจดทุกวันในเวลา 1200
3.) ในวันใดทีม่ ีอากาศรอนอบอาวผิดปกติ หากเห็นสมควรจะใหจดในระยะถี่ขึ้นกวาเวลาที่
กลาวแลว ก็ใหผูบังคับบัญชาพิจารณาสั่งการได
ขอ 2. ถามีเหตุการณสมควรใหบันทึกไวในชองหมายเหตุ เชน ตั้งแตเวลาใดถึงเวลาใดไดเปด
คลังใดเพื่อกิจการอะไร ดังนี้ เปนตน และใหแถลงวิธีการที่กระทําไปโดยยอไวดว ยทุกคราว
ขอ 3. สมุดจดอุณหภูมิและความชื้นของอากาศตลอดจนขอความอื่น ๆ ใหเจาหนาที่ผจู ดลงชื่อ
กํากับไวดว ยทุกครั้ง
ขอ 4. สมุดจดอุณหภูมิและความชื้น ใหใชตามแบบของกรมสรรพาวุธทหารเรือ ใหรบั เอาไป
พรอมกับการรับสรรพาวุธ และใหสงคืนกรมสรรพาวุธทหารเรือในเมื่อสงสรรพาวุธนั้น ๆ คืน
ขอ 5. หนวยตาง ๆ จะตองสงสําเนารายการจดอุณหภูมแิ ละความชื้นในคลังตาง ๆ พรอมดวย
รายการสรรพาวุธในคลังนั้น ตามแบบที่กรมสรรพาวุธทหารเรือจายให ไปยังกรมสรรพาวุธทหารเรือ
ทุก ๆ เดือน เพือ่ รวบรวมเก็บไวเปนหลักฐาน เวนแตเมื่อมีเหตุจําเปน
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มาตรา 63
การระบายอากาศ
เพื่อใหอณ
ุ หภูมิและความชืน้ ภายในคลังประเภทที่ 1 และ 2 มีคาต่ําสุดเทาที่จะทําได จะตองมี
การระบายอากาศโดยเปดประตู หนาตาง และชองระบายพิเศษของคลัง (ถามี) พอสมควร ถามีพัดลมให
เดินพัดลมชวยดวย รอจนอุณหภูมภิ ายในคลังลดลงเทาอุณหภูมิภายนอกคลัง จึงใหปด คลังไวดังเดิม
สวนกฎเกณฑของอุณหภูมหิ รือความชื้นภายในและภายนอกคลังซึ่งเหมาะในการระบายอากาศนัน้ ให
ปฏิบัติตามสมุดมุคูมือวาดวย การเก็บรักษาวัตถุระเบิดและวัตถุเคมีสงคราม ในเมื่อมีพายุฟาคะนองหาม
เปดคลังเพื่อระบายอากาศเปนเด็ดขาด
มาตรา 64
การสรางคลังใหเพียงพอ
กรมสรรพาวุธทหารเรือตองสรางคลังสําหรับเก็บสรรพาวุธใหพอแกสรรพาวุธที่มีอยู และ
แยกเก็บสรรพาวุธเหลานี้ไวใหเปนระเบียบตามประเภทเทาที่จะทําได ถาไมมีคลังพอเก็บ และเมื่อเห็น
วาการจะฝากเก็บไวในคลังที่อื่น ๆ ซึ่งไมไดอยูในความปกครองของกรมสรรพาวุธทหารเรือ จะตอง
รายงานขออนุมัติกองทัพเรือ เมื่อไดรับอนุมัติแลว จึงใหนําไปฝากได ผูรับฝากสรรพาวุธมีหนาที่
รับผิดชอบในการเก็บรักษาเชนเดียวกับเจาหนาที่กรมสรรพาวุธทหารเรือ และจะจายสรรพาวุธ
เหลานั้นไดตอเมื่อ ไดรับคําสั่งจากกรมสรรพาวุธทหารเรือเทานั้น
หนาที่การรักษานั้น แมสิ่งใดเปนการเหลือความสามารถที่จะปฏิบัติไปดวยดีได ก็ใหรีบแจงขอ
ความชวยเหลือไปยังเจาหนาที่กรมสรรพาวุธทหารเรือทันที
มาตรา 65
การเขาออกภายในคลัง คลังสรรพาวุธตาง ๆ ไมวา คลังบนบก หรือในเรือ หามผูท ี่ไมมีหนาที่ หรือราชการเกีย่ วของเขา
ไปในคลัง ถาเปนนายทหารสัญญาบัตร ตองไดรับอนุญาตจากผูบังคับบัญชาของหนวยนัน้ ๆ เสียกอน
บุคคลอื่น ๆ นอกจากทีก่ ลาวนี้ ตองไดรับอนุญาตจากกองทัพเรือ
หมวดที่ 11
การชําระสรรพาวุธและการเก็บระวังรักษาเครื่อง
สรรพาวุธโดยทั่วไป
มาตรา 66
การชําระอาวุธ
การชําระสรรพาวุธ แบงออกเปน 3 อยาง คือ
1.) การชําระธรรมดา เปนการทําความสะอาดสวนภายนอกของอาวุธ ใหมีความสะอาดและมี
น้ํามันชโลมตามสมควร
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2.) ชําระภายใน เปนการทําความสะอาดสวนภายในของอาวุธซึ่งพอจะถอดออกมาตรวจ และ
ทําความสะอาดไดโดยสะดวก
3.) ชําระใหญ เปนการทําความสะอาดสวนตาง ๆ ของอาวุธ ซึ่งจะตองถอดออกมาเปนการใหญ
และเพื่อการตรวจสภาพของสิ่งนั้น ๆ ไปในตัวดวย ตามความจําเปนหรือคําแนะนําในสมุดคูมือของ
อาวุธนั้น ๆ การนี้จะตองมีนายทหารสัญญาบัตร หรือเจาหนาที่ผูรอบรูในอาวุธนั้น ๆ ควบคุมทําการโดย
ใกลชิด
มาตรา 67
วัตถุสําหรับชําระสรรพาวุธ
ขอ 1. วัตถุที่ใชชําระสรรพาวุธนั้น จะใชอยางใด ในโอกาสใด ใหปฏิบตั ิตามสมุดคูมือ หรือ
คําแนะนําสําหรับอาวุธนั้น ๆ
ขอ 2. วัตถุที่จะใชในการชําระสรรพาวุธนัน้ อาจจะเปลี่ยนแปลงหรือผิดเพี้ยนไปจากสมุดคูมือ
ดังกลาวแลวบางก็ไดตามเหตุการณ แตหามใชวัตถุชนิดอื่น ๆ ซึ่งไมไดรับความเห็นชอบจาก
กรมสรรพาวุธทหารเรือ
มาตรา 68
น้ํามันสําหรับชําระสรรพาวุธ
คุณสมบัติของน้ํามันที่ใชในการชําระสรรพาวุธจะตองปราศจากเกลือและกรดซึ่งเปนศัตรูของ
โลหะธาตุ เปนหนาที่ของกรมสรรพาวุธทหารเรือ จะตองจดรายการตาง ๆ ของน้ํามันที่ใชในการชําระ
สรรพาวุธเปนหลักฐานวาชนิดใด ควรมีคณ
ุ สมบัติอยางใดแลว ใหถือรายการนั้น ๆ เปนเกณฑสําหรับใน
การจัดหาน้ํามันไวใชราชการตอไป
มาตรา 69
ขอควรระวังและควรปฏิบัติ
ขอ 1. วัตถุที่ใชในการชําระ ตอสะอาด อยาใหมีผงฝุนปนอยูได
ขอ 2. การชําระนั้น หามทําการขูดยาที่รม หรือสวนที่เปนโลหะดวยผาทราย ถาปรากฏวาสวน
หนึ่งสวนใดทีร่ มยาเปนสนิม ใหขูดไดโดยใชวัตถุออน เชน ไมฉําฉาชุบน้ํามันขัด การทําความสะอาด
สวนตาง ๆ ของสรรพาวุธ สิ่งใดควรทําอยางใดนั้น ใหปฏิบัติตามสมุดคูมือ และคําแนะนําของอาวุธนั้น
ขอ 3. การถอดประกอบบางสวนของอาวุธบางคราวตองใชวิธีตอกชวย จึงจะถอดออก หรือ
ประกอบเขาทีไ่ ด ในการตอกนี้หามใชวัตถุอยางอื่นนอกจากไม คอนตะกัว่ ทองแดง หรือสิ่งที่หุมดวย
หนัง และตองใชทองเหลืองหรือเหล็กสงซึ่งเปนเครื่องมือในการถอดประกอบอาวุธนัน้ ๆ โดยเฉพาะ
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การชําระปน

ขอ 4. สวนตาง ๆ ของอาวุธที่ถอดออกชําระลาง หามวางบนของแข็ง เพราะอาจจะทําใหเกิด
การชํารุดสึกหรอ หรือเปนรอยได และหามวางบนผาที่ไมสะอาด อันมีละออง ผงฝุน กรวด ทราย ให
วางบนผาสะอาด หรือวางในภาชนะสําหรับใชการชําระโดยเฉพาะอาวุธนั้น
ขอ 5. การชโลมน้ํามันภายหลังการชําระนัน้ ใหกระทําดังนี้
1.) สวนใดที่เปนโลหะซึ่งอาจเกิดสนิมไดงาย และไมมีเวลาจะทําความสะอาดไดบอ ยนัก เชน
สรรพาวุธที่เก็บไวในคลัง เปนตน ควรชโลมหนา ๆ หรือชโลมดวยวัตถุพิเศษที่กนั สนิม
2.) สวนใดที่เปนโลหะซึ่งอาจเกิดสนิมไดงาย แตจําเปนตองใชเพื่อการฝกบอยๆ ควรทาใหบาง
3.) สวนใดที่เปนโลหะชุบ หรือลงยา หรือเปนทองแดง ทองเหลือ ควรทาใหบางมาก ๆ
เพียงผิว ๆ
4.) สวนใดที่ทาสีไวหรือเปนไม หนัง อีโบไนท ไมตองทาน้ํามัน เวนแตหนังซึ่งไมสูจะมี
โอกาสใชบอยนัก หรือตองการใหนิ่มก็ใหทาแตเพียงผิว ๆ
มาตรา 70
การชําระปนนัน้ ใหปฏิบัติดงั นี้
1.) ชําระธรรมดา ใหเปดลูกเลื่อนออก เช็ดผง เช็ดน้ํามันเกาออก ขัดสนิม ชําระภายนอก และ
ภายในลํากลอง ตรวจสวนตาง ๆ ใหเรียบรอย แลวชโลมน้ํามัน หยอดน้ํามัน
การชําระธรรมดา ใหกระทําในโอกาสตอไปนี้
ก.) การทําความสะอาดประจําวัน และประจําสัปดาห จะกระทําทุก ๆ อยางหรือบางอยางนั้น
แลวแตสภาพที่เปนอยูในเวลานั้น
ข.) ภายหลังการฝกที่ไมมีการยิง ใหเลือกทําเฉพาะสวนทีส่ กปรก
2. ชําระภายใน ตรวจสวนตาง ๆ ภายนอกใหทั่ว ถอดบางสวนซึ่งสงสัยวาจะมีสนิม หรือสิ่ง
ที่จะทําใหเกิดสนิมติดคางอยูออก เชน ถอดเครื่องลูกเลื่อนออกทุกชิ้น ถอดขอตอบางแหงออก เปนตน
ตรวจสวนตาง ๆ เรียบรอย แลวประกอบเขาที่เดิมและชําระอยาง ใน 1.
การชําระภายใน ใหกระทําในโอกาสตอไปนี้
ก.) ภายหลังการยิงซึ่งจะตองรับจัดทําในโอกาสแรก
ข.) ถูกฝุนทราย หรือแก็สที่เปนอันตรายแกโลหะ
ค.) ในโอกาสที่เห็นสมควร
3.) การชําระใหญ ใหถอดสวนตาง ๆ ของปนและเครื่องประกอบปนออกทุกชิ้น ชําระแลว
ตรวจทดลองสวนตาง ๆ ใหเรียบรอย ประกอบเขาที่เดิม
การชําระใหญ ใหกระทําในโอกาสตอไปนี้
ก.) สําหรับปนทุกชนิด ที่มขี นาดต่ํากวา 20 มม. ลงมา ใหชําระใหญปล ะครั้ง
ข.) สําหรับปนนอกจากที่กลาวแลว ใหชําระใหญ 3 ปตอครั้ง สําหรับปนที่มีขนาดตัง้ แต 152
มม.ขึ้นไป จะตองแจงไปยังกรมสรรพาวุธทหารเรือ เพื่อสงเจาหนาที่มากํากับ และควบคุมการชําระ
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ค.) อาจจะทําการชําระเร็วกวาที่กําหนดดังกลาวแลว ในเมื่อเห็นสมควร หรือจําเปน หรืออาจ
ลาชากวากําหนด ในเมื่อเห็นวายังไมสูจําเปน
มาตรา 71
การชําระตอรปโด
การชําระตอรปโด ใหปฏิบตั ิดังนี้
1. ชําระธรรมดา ใหเช็ดน้ํามันเกาออก และทําความสะอาดภายนอก เช็ดผง ตรวจสนิมภายนอก
แลวชโลมน้ํามันใหม หยอดน้ํามันตามขอตอตาง ๆ ของกานหางเสือ และตามขอตออื่น ๆ เทาที่สามารถ
จะทําได
การชําระธรรมดา ใหกระทําในโอกาสตอไปนี้
ก.) เมื่อรับตอรปโดไปจากคลังกรมสรรพาวุธทหารเรือ กอนจะเก็บไวในเรือ ใหชําระภายนอก
ตอรปโด และภายในตอรปโดใหสะอาด แลวชโลมน้ํามันจนทัว่ จึงบรรจุเขาทอ
ข.) เมื่อเก็บตอรปโดไวในทอเปนเวลานาน ใหชําระทุกสัปดาห ทั้งลูกตอรปโดและทอตอรปโด
ค.) ในการเดินทางถูกคลื่นลมแรง เมื่อเรือถึงอาวที่จอดเรือ ใหชําระตอรปโดและทอตอรปโด
ในโอกาสแรก
2. ชําระภายใน ใหทําความสะอาดภายในเทาที่จะทําได โดยถอดออกเปนทอน ๆ ถาที่ใดได
ชโลมน้ํามัน ก็ใหชโลมน้ํามัน ที่ใดทาสีกนั สนิม ก็ใหทาสีกันสนิม สําหรับหองไยโร ตองเช็ดใหแหง
อยาใหมนี ้ํา
การชําระภายใน ใหกระทําในโอกาสตอไปนี้
ก.) เมื่อตอรปโดประจําการปกติในเรือ ใหทําความสะอาดทุก 1 เดือน
ข.) เมื่อตอรปโดเตรียมพรอมในทอใตน้ํา และเปดน้ําเขาทอแลว ใหทําการชําระในโอกาสแรก
ที่จะทําได
3. ชําระใหญ คือการทําความสะอาดโดยตลอดหมดทุกชิน้ เทาที่จะถอดออกมาไดตามสมุดคูมือ
และคําแนะนําเฉพาะแบบของตอรปโดนั้น ๆ โดยมีหลักเกณฑดังตอไปนี้
ก.) เมื่อทําการยิงแลวทุกคราวไป
ข.) ตอรปโดสํารองที่อยูในคลัง และไดซอมดัดแปลงแกไขใหม และจะเปลี่ยนฐานะเปน
ตอรปโดประจําการ
ค.) ตอรปโดประจําการชําระใหญปละครั้ง
การชําระทอตอรปโดนั้น ใหปฏิบัติ โดยอนุโลมตามหลักเกณฑของการชําระปนทุกประการ
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มาตรา 72
การชําระทุนระเบิด
การชําระทุนระเบิด ใหปฏิบตั ิดังนี้
1. ชําระธรรมดา คือการชําระภายนอก เช็ดน้ํามันเกา ขัดสนิม แตมสี และตรวจสวนตาง ๆ ซึ่ง
โดยปกติตองกระทําเสมอ เวนแตเมื่อมีเหตุจําเปนก็อาจจะเวนเสียไดบางเฉพาะอยาง หรือจะเวนอยาง
หนึ่งอยางใดก็แลวแตสภาพความเปนอยูขณะนัน้ เมื่อเรียบรอยแลวชโลมน้ํามันแตสมควร
การชําระธรรมดา ใหกระทําในโอกาสตอไปนี้
ก.) การทําความสะอาดประจําวัน
ข.) ภายหลังเสร็จจากการฝกหัดทุกคราว
ค.) ภายหลังที่เสร็จจากการลําเลียง
2. ชําระภายใน เปนการชําระภายในตัวทุนระบิดโดยเปดฝาทุนระเบิด และถอดสวนใหญ ๆ
บางสวนออกเพื่อตรวจสอบ และทําความสะอาดภายใน มีเช็ดผง ตรวจสนิม ทาน้ํามัน และแตมสี
เหลานี้ เปนตน เมื่อเสร็จแลวปดฝา และประกอบสวนทีถ่ อดออกนั้นทันที การชําระภายใน ใหกระทําใน
โอกาสตอไปนี้
ก.) การทําความสะอาดประจําทุก 4 เดือน
ข.) การทําความสะอาดในโอกาสที่ตรวจดินระเบิดตามระยะเวลาทีก่ ําหนดตามสมุดคูมือ และ
คําแนะนํา
ค.) ภายหลังทีส่ งกลับคืนคลังสรรพาวุธ เมื่อเสร็จจากการฝก ซึ่งไมไดปฏิบัติการจริง
ง.) ภายหลังเสร็จจากการลําเลียงที่มีฝนตก คลื่นลมแรง น้ําสาดกระเซ็นเปยก
จ.) ตามโอกาสที่มีเหตุการณอันควรกระทํา
การชําระทุนระเบิด วิธีนี้เปนสิ่งจําเปนที่จะตองกระทํา เพราะถาละเลยเสีย จะทําใหเกิดผล
เสียหาย ฉะนัน้ เมื่อถึงกําหนดเวลา หรือมีเหตุการณดังกลาวแลว จะละเลยเพิกเฉยอยูเสียไมได
3. ชําระใหญเปนการชําระทัง้ ภายนอก และภายใน ตลอดจนการถอดสวนตาง ๆ ออกเพื่อ
ตรวจสอบและทดลอง การชําระใหญ ใหกระทําในโอกาสตอไปนี้
ก.) การทําความสะอาดประจําป
ข.) ภายหลังทีส่ งกลับคืนคลัง กรมสรรพาวุธทหารเรือ เมื่อเสร็จการฝกซึ่งปฏิบัติการจริง
ค.) เมื่อถึงเวลาที่กําหนดจะตองตรวจสอบ ทดลองสวนตาง ๆ ทั่วไป
ง.) ภายหลังเมือ่ เสร็จจากการลําเลียงที่มีฝนตก คลื่นลมแรงที่มีฝนสาดกระเซ็นเปยก และถูก
กระทบกระเทือนบอย ๆ เปนเวลานาน ๆ
จ.) ตามโอกาสที่มีเหตุการณ อันพึงตองกระทํา
การชําระใหญนี้ จะตองกระทําอยางดีเสมอ จะละเวนเสียไมได
วิธีการชําระทุน ระเบิด นอกจากใหปฏิบัติตามที่กลาวในขอ 1. แลว ใหปฏิบัติตามวิธีการ
โดยเฉพาะของทุนระเบิดชนิดหนึ่ง ๆ อีกดวย ตามสมุดคูม ือ และคําแนะนําของทุนระเบิดชนิดนั้น ๆ
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มาตรา 73
การชําระลูกระเบิดลึก และอาวุธอื่นที่มีลักษณะเดียวกัน
ขอ 1. การชําระลูกระเบิดลึก เฮจฮอก รวมทัง้ อาวุธที่มีลักษณะคลายคลึงกับอาวุธเหลานีช้ นิด
ตาง ๆ ใหปฏิบัติโดยอนุโลมตามวิธีการชําระทุนระเบิด และตามวิธีการของอาวุธชนิดนั้น ๆ โดยเฉพาะ
ซึ่งปรากฏในสมุดคูมือ และคําแนะนําของอาวุธนั้น ๆ
ขอ 2. การชําระบรรดาเครื่องยิง เครื่องทิ้ง และเครื่องปลอยของอาวุธตาง ๆ ดังกลาวในขอ 4. ให
ปฏิบัติตามวิธีการชําระปนโดยอนุโลม และตามวิธีการของอาวุธนั้น ๆ โดยเฉพาะตามสมุดคูมือ และ
คําแนะนําของอาวุธนั้น ๆ
มาตรา 74
การเก็บเครื่องสรรพาวุธ
ขอ 1. บรรดาเครื่องสรรพาวุธ จะตองเก็บไวในที่ ๆ ทําไวสําหรับเก็บ เมือ่ นําออกมาใชราชการ
เสร็จแลวจะตองเก็บเขาที่โดยเร็ว การเก็บ ตองแยกไวเปนประเภท หรือชนิด มิใหปะปนกัน โดยแยก
เปนสวน ๆ จะเก็บไวในคลังเดียวกัน หรือคนละคลัง แลวแตประเภท ชนิด และคุณสมบัติของสิ่งนั้น ๆ
ขอ 2. การเก็บเครื่องสรรพาวุธ หามซอนหรือทับกันไว เวนแตจะมีลักษณะอยางหนึง่ อยางใด
ดังตอไปนี้
1.) ใสหีบหอ ซึ่งมีความมั่นคง แข็งแรงพอ
2.) มีลักษณะออนนุม เชน ผา ยาง หนัง เปนตน
3.) มีรูปรางที่ไดทําไวเพื่อใหซอนกันไดโดยไมเสื่อมเสียสภาพ
ขอ 3. การเก็บ ตองวางใหมีชอ งสําหรับอากาศผานไดสะดวก และมีชองทางใหเจาหนาที่ไปทํา
ความสะอาดได อยาวางซอนกันจนทึบ หรือสูงเกินไป หรือติดฝาผนังหองคลัง
ขอ 4. ของที่วางนั้น จะตองวางในลักษณะดังนี้
1.) ไมใหลมหรือกลิ้งไปมาได
2.) อยูในที่บังคับเพื่อปองกันมิใหสิ่งที่อยูภ ายในเคลื่อนที่ได
3.) มีลักษณะหรือเครื่องหมาย แลเห็นไดชดั
ขอ 5. เพื่อสะดวกในการตรวจสิ่งของภายในคลัง จะตองมีปายทําดวยกระดาษแข็ง หรือแผน
สังกะสี แสดงชื่อและจํานวนสิ่งของนั้น วางตั้งหรือปดอยูในหมูสิ่งของนั้น ๆ และปายเหลานัน้ จะตอง
จํานวนใหตรงกับของจริงเสมอ นอกจากนี้ ถาสามารถจะทําได ใหมีกระดาษดําแสดงรายการสิ่งของซึ่ง
เก็บภายในคลังนั้นดวย
ขอ 6. เมื่อหนวยใดไดรับเครื่องสรรพาวุธมาใหม จะตองจัดการดังนี้
1.) ตรวจสอบจํานวนใหถูกตอง แนนอน
2.) พิจารณา ตรวจตราสภาพใหละเอียดถี่ถวน
3.) ทําการทดลองตรวจสอบใหถูกตองตามรายการ
4.) ปฏิบัติการจัดแบงฐานะของเครื่องสรรพาวุธใหถกู ตอง
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5.) ทําเครื่องหมายตาง ๆ ตามขอบังคับ
6.) ทําความสะอาดใหเรียบรอย ตามวิธีการชําระสรรพาวุธ
7.) ขึ้นบัญชีใหเรียบรอย
มาตรา 75
การระมัดระวัง
ขอ 1. จะตองเก็บเครื่องสรรพาวุธไวในสถานที่ปลอดภัย และไมทําใหเสื่อมสภาพไดงาย
ขอ 2. จับตองดวยความระมัดระวัง และถูกตองตามวิธีการ อยาใหกระทบกระแทก หรือตก
หลน โดยเฉพาะอยางยิ่ง สรรพาวุธที่ประกอบดวยวัตถุระเบิด หรือสิ่งบอบบางที่ชํารุดไดงาย หรือสิ่งที่
ประกอบดวยกระจกเลนส เปนตน
ขอ 3. สิ่งที่ไดนําออกมาใช เมื่อจะเก็บตองตรวจตราจํานวน และสภาพใหเรียบรอย
ขอ 4. ตองระมัดระวัง กวดขันอยาใหมีการแตะตองบรรดาเครื่องสรรพาวุธโดยไมมคี วาม
จําเปน เพื่อปองกันการชํารุดเสียหาย
ขอ 5. ตองระวังในการทาสี อยาทาสีทับปาย หรือปดรู ซึ่งมีไวสําหรับหยอด หรือฉีดน้าํ มัน
ขอ 6. เครื่องสรรพาวุธที่สําคัญ และละเอียดประณีต มีราคาแพง ถามีความจําเปน จะตองให
ถอดประกอบเพื่อการศึกษา ตองทําโดยความระมัดระวังอยางที่สุด และหามทําบอย ๆ ครั้ง

การรักษา

มาตรา 76
ขอ 1. การรักษามิใหเครื่องสรรพาวุธเกิดสกปรก เปนสนิมขึ้นไดนั้น ใหปฏิบัติการตามวิธีการ
ชําระอาวุธนั้น ๆ
ขอ 2. อาวุธและสิ่งอุปกรณทนี่ ําออกใช เลิกใชแลวกอนจะเก็บเขาที่ จะตองตรวจความเรียบรอย
และทําความสะอาดเสียดวยทุกคราว
ขอ 3. รูหรือชองตามที่ตาง ๆ สําหรับหยอดน้ํามันหรือฉีดจาระบี จะตองหมั่นตรวจ อยาปลอย
ใหหมดหรือแหงได
ขอ 4. ตองหมั่นปดฝุนละออง อยาใหจับเปรอะเปอนสกปรก
ขอ 5. ถาปรากฏวาเกิดการสกปรกขึ้น เปนรา เปนสนิม หรือถลอก จะตองรีบจัดการทําความ
สะอาด และซอมทําเสียทันที อยาปลอยทิง้ ไวเปนอันขาด
ขอ 6. ถามีการชํารุดเสียหาย หรือขัดของเพียงเล็กนอย ซึ่งสามารถซอมแซมแกไขเองได ใหรีบ
จัดการซอมแซมแกไขเสียเอง ไมตองรอทิ้งไว แตถาพิจารณาเห็นวาเมื่อจัดการไปโดยพละการ จะไม
เรียบรอยอาจจะเกิดการเสียหายขึ้นไดใหรายงานใหผูบังคับบัญชา เพื่อขอใหกรมสรรพาวุธทหารเรือ
จัดการซอมแซมแกไขตอไป
ขอ 7. การดัดแปลงใหผิดเพีย้ นไปจากรูปเดิม ตองไดรับความเห็นชอบจากกรมสรรพาวุธ
ทหารเรือเสียกอน จะทําไปโดยพละการไมได
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ขอ 8. เครื่องหมาย ตัวเลข หรือตัวอักษรทีไ่ ดทําหรือเขียนไว ถาปรากฏวา ถลอกหรือหรือลบ
เลือน ตองรีบจัดการซอมทําเสียใหมทนั ที
ขอ 9. ใหตรวจสอบและทดลองดูผลของการปฏิบัติงานของสวนตาง ๆ เปนครั้งคราวตาม
โอกาสที่จะอํานวยใหหรือตามกําหนดเวลาที่ไดวางไว และตองปรับแตง หรือแกไข ใหไดผลตามเกณฑ
ที่กําหนดไว
ขอ 10. สรรพาวุธที่ประกอบดวยวัตถุระเบิด เปนหนาที่ของกรมสรรพาวุธทหารเรือ จะตอง
ถอดวัตถุระเบิดภายในนั้นออกไปทําการตรวจคุณสมบัตติ ามระยะเวลาที่กําหนดไว สําหรับสรรพาวุธ
แตละประเภทและชนิดนั้น ๆ
มาตรา 77
การปฏิบัติตามสมุดคูมือ และคําแนะนํา
การระวังรักษาอาวุธทุกชนิด นอกจากจะตองปฏิบัติตามที่กลาวมาแลวนี้ จะตองปฏิบตั ิตามสมุด
คูมือ และคําแนะนําสําหรับอาวุธนั้น ๆ โดยเครงครัดอีกดวย
หมวดที่ 12
การเก็บระวังรักษาปน
มาตรา 78
การเปดปดผาคลุมปน ขอ 1. ปนที่ติดตั้งประจําเรือ ตามปกติใหเปดผาคลุมปนตั้งแตเวลา 0730 หรือภายหลังจากทํา
ความสะอาดเรือแลว และปดเมื่อเวลาธงลงแลว
ขอ 2. ปนที่ติดตั้งประจําการบนบก ใหเปดผาคลุมปน เมื่อเวลามีการฝกหัด ศึกษา ชําระอาวุธ
รับตรวจ หรือเมื่อทางราชการสั่งเปนพิเศษ
ขอ 3. ปนที่อยูใ นคลังสรรพาวุธซึ่งเปนสถานที่สะอาดปกปดมิดชิด ไมถกู แสงแดด หรือน้ําฝน
สาด ใหเปดผาคลุมปนไดตลอดเวลา
ขอ 4. ปนที่ติดตั้งในเรือนั้น เมื่อเวลามีการลางเรือ ขนถาย หรือขนสิ่งของที่มีฝุนละอองฟุงได
ฝนตก หรือมีคลื่นลมจัด ใหปด ผาคลุมปนเสีย
ขอ 5. ในระหวางที่ทําการเปดผาคลุมปน ถามีแดดจัด ใหเอาผาคลุมไวเฉพาะสวนที่อาจจะ
ละลายหรือเสือ่ มสภาพไดเมือ่ ไดรับความรอนนาน ๆ
มาตรา 79
การหันและกระดกปน ขอ 1. ปนที่ติดตั้งประจําเรือตามปกติ จะตองหันปากกระบอกปนไปทางหัวเรือ หรือทายเรือ
ขนานกับแนวลําเรือ และกระดกปนใหกระบอกปนอยูในระดับขอบฟา หรือในตําแหนงที่บังคับของ
เครื่องหามกระดก
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ขอ 2. ปนที่ติดตั้งบนบกหรือในคลังโดยปกติ จะตองหันปนใหขนานไปในทางเดียวกัน สวนจะ
หันไปในทิศทางใด แลวแตความเหมาะสมของสถานที่ หรืออาจจะหันไปคนละทางก็ได แลวแต
เหตุการณ
ขอ 3. การหันกระดกปน ใหกระทําทุกวัน เวนปนในคลังบนบก ใหกระทําสัปดาหละครั้ง ใน
การหันและกระดกปนดวยความรวดเร็ว กอนที่จะถึงมุมที่ตองการ ใหคอย ๆ ลดความเร็วลงบาง ทั้งนี้
เพื่อปองกันมิใหสวนประกอบของเครื่องหัน และเครื่องกระดกไดรับการกระทบกระแทกรุนแรง ซึ่งจะ
ทําใหเกิดการสึกหรอมากเกินควร และจะทําใหปนเกิดอาการหลวมตัวขึ้นได
มาตรา 80
การตรวจปน
ทุกเวลาเชา ภายหลังจากการเปดผาคลุมปนออก ใหตรวจสวนประกอบของปนโดยทัว่ ไป ให
เรียบรอยอยูเ สมอ
มาตรา 81
การเติมน้ํามัน อากาศ และน้ํา
ขอ 1. สําหรับปนประจําการ ในสวนประกอบที่บรรจุน้ํามันและอากาศ จะตองเติมไวใหเต็ม
ตามกําหนดเสมอ และกอนทีจ่ ะทําการยิงปนทุกครั้งไป ใหทําการตรวจสอบเสียใหแนนอนอีกครั้งหนึ่ง
เมื่อไดเห็นวาน้ํามันสกปรกมากเกินไป ก็ใหจัดการกรอง หรือทําเสียใหสะอาด หรือเปลี่ยนเสียใหม
แลวแตจะเห็นสมควร
ขอ 2. ปนที่ใชน้ําสําหรับระบายความรอน ใหเติมน้ําเฉพาะแตในเวลาที่จะทําการยิงเทานั้น
ตามปกติหามเติมไว เพราะจะทําใหกระบอกน้ํา และลํากลองปนเปนสนิมได ทั้งนีเ้ วนแตในเวลา
เตรียมพรอมเพื่อปฏิบัติการฉุกเฉิน ซึ่งไมมีเวลาเติมน้ําไดทัน
มาตรา 82
การปองกันแหนบลา ขอ 1. ปนที่มีสาแหรก พักแหนบ ตามปกติตองเกี่ยวสาแหรก พักแหนบไวดว ยเสมอ เพื่อ
ปองกันแหนบลา เวนแตเมื่อจะทําการยิง ใหถอดสาแหรกพักแหนบออก
ขอ 2. ปนที่มีแหนบสงเข็มแทงชนวนสําหรับใชในการฝกโดยเฉพาะ เวลาทําการฝก จะตอง
เปลี่ยนใชแหนบที่จัดไวโดยเฉพาะเทานัน้
ขอ 3. ซองลูกปนชนิดที่มแี หนบ เวลาบรรจุลูกปนเต็มที่ เพื่อใชราชการ ถาจะตองบรรจุทิ้งไว
เชนนั้นเปนเวลานาน เนื่องจากตองการจะปฏิบัติการใหทันทวงที ควรจะมีซองลูกปนสํารองอีก 1 ชุด
เพื่อผลัดเปลี่ยนกันทุก ๆ สามวัน ทั้งนีเ้ พื่อปองกันไมใหแหนบลา หรือจะใสไวเพียงซองละครึ่งจํานวน
ลูกปนก็ไดทั้งนี้แลวแตผูบังคับบัญชาจะพิจารณาเห็นสมควร การปฏิบัติการใด ๆ ที่ทาํ ใหแหนบอัดตัว
เชน การขึ้นนก เปนตน เมื่อหมดความจําเปนแลว จะตองทําใหแหนบคลายตัวออกเสียทันที
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มาตรา 83
ขอปฏิบัติเกี่ยวกับศูนย และเครื่องควบคุมการยิง
ขอ 1. สําหรับปนประจําการ จะตองตรวจสอบศูนยปน ศูนยรวบ ตูคํานวณ และเครือ่ งควบคุม
การยิงอื่น ใหถูกตองและใชการไดเรียบรอยอยูเสมอ กอนจะทําการยิงทุกคราวใหหาโอกาสทําการ
ตรวจสอบเสียใหแนนอนอีกครั้งหนึ่ง
ขอ 2. ศูนยปน ศูนยรวบ ตูคํานวณ และเครือ่ งควบคุมการยิงทุกชนิดซึ่งใชกระจกเลนสเปนสวน
อุปกรณที่สําคัญ จะตองระมัดระวังอยางยิ่ง เกี่ยวกับความชื้น เพราะความชื้นจะทําใหกระจกเลนส
เสื่อมสภาพไดงาย
ขอ 3. เครื่องตาง ๆ ดังกลาวแลว เปนสิ่งละเอียดและประณีต อาจเกิดการคลาดเคลื่อน และ
ชํารุดไดงาย ซึง่ จะทําใหเสียผลในความแนนอนและแมนยํา เพื่อปองกันสิ่งที่จะเกิดขึน้ ดังกลาวแลว
จะตองระมัดระวังดังนี้
1.) ตองเก็บไวในที่หรือหีบสําหรับเก็บ หามปะปนไวกับสิ่งอื่น
2.) จับตองดวยความระมัดระวังอยาใหกระทบกระแทก หรือตกลงยังพืน้
3.) สําหรับสวนที่หมุนได เชน ลอมือ เปนตน หามหมุนโดยไมมีความจําเปน
4.) หามถอดหรือทําใหสวนใดสวนหนึ่งคลาดเคลื่อนไปจากที่ ๆ ไดทําการตรวจสอบไวถูกตอง
แลว
5.) ในเวลาใชการหามหมุนลอไปสุดระยะทางหนึ่งทางใด จนเกิดการกระแทกขึ้น ซึ่งจะทําให
สวนประกอบบางสวนเคลื่อนหรือหลุดได
6.) สวนที่ใชเปนที่เล็ง เชน ศูนยหนาหรือศูนยหลัง สวนที่จับหรือยึดศูนยใหแนน และ
สวนประกอบที่อาจทําใหเกิดความคลาดเคลื่อนในการเล็ง หามขัดถูใหเกิดการสึกหรอ
ขอ 4. การทําความสะอาด กระจกเลนสของเครื่องตาง ๆ ใหใชเครื่องอุปกรณที่มีไวสําหรับทํา
ความสะอาดโดยเฉพาะ ถาไมมีก็ตองใชสิ่งที่มีสภาพและคุณภาพใกลเคียงกัน
มาตรา 84
การขัดของ เนือ่ งดวยลูกปนหรือกระสุน
ขอ 1. ลูกปนที่คับลํากลองไมสามารถจะปดลูกเลื่อนเขาที่ได ถาผลักดวยมือไมเขา หามใชกําลัง
ดัน ๆ ลูกเลื่อนอัดเขาไป ใหถอดลูกปนที่ติดนั้นออกเสีย และทําเครื่องหมายลูกปนนัน้ ๆ ไว แลวเปลี่ยน
บรรจุลูกอื่นแทน ถาไมคับลํากลองก็ใหยิงตอไป ถายังคับอีกใหหยุดยิง แลวตรวจดูใหไดความวาเปน
เพราะเหตุใด แลวรายงานใหผูบังคับบัญชาทราบทันที
ขอ 2. กระสุนที่บรรจุเขาไปในลํากลองแลวติดลํากลองถอนไมออก ถาเปนกระสุนซอมยิงให
ใชไมรุนกระสุนออก แตถาเปนกระสุนซึ่งสวมชนวนฐานหรือชนวนหัว ใหใชไมรุนกระสุนรุนออกดวย
ความระมัดระวัง อยาใหมีการกระทบกระแทก แตถากระสุนติดแนนมากก็หามใชกําลังรุนตอไปอีก ให
ยิงกระสุนนั้นเสีย
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ขอ 3. กระสุนที่ยิงแลวติดอยูใ นลํากลอง ซึ่งจะเปนเพราะกําลังของดินขับไมแรง หรือเพราะเหตุ
ใดก็ตาม ใหอดั ไขสัตวเขาไปทางปากกระบอกปน หนาประมาณ 14 ซ.ม. แลวอัดผาตามเขาไปใหแนน
รุนดวยไมที่พอดีกับลํากลองอาจจะออกได ในการนีจ้ ะตองทําดวยความระมัดระวัง ใหการรุนกระสุน
กระทําดวยกําลังอันสม่ําเสมออยาใชวิธกี ระทบกระแทกโดยแรง ถาไมออกใหทิ้งไวใหเจาหนาที่
กรมสรรพาวุธทหารเรือจัดการตอไป
หมวดที่ 13
การเก็บระวังรักษาลูกปน
มาตรา 85
วิธีเก็บลูกปน
ขอ 1. ลูกปนและสวนประกอบของลูกปน ตองเก็บรักษาไวในหีบ หรือชั้นตามแบบและขนาด
ของทางราชการ การเก็บในหีบจะเก็บแยกเปนนัดดินหีบหนึ่ง กระสุนหีบหนึ่ง หรือเก็บรวมกันนั้น
แลวแตขนาดและชนิดของลูกปน ขนาดของหีบจะทําใหใหญเทาใดนั้น แลวแตความสะดวกในทางใช
การของปนขนาดนั้น ๆ สําหรับแกป ไพรเมอร และชนวน ใหเก็บไวในหีบหรือที่เก็บที่ผนึกอากาศ
ขอ 2. การเก็บลูกปนในคลังของกรมสรรพาวุธทหารเรือ ใหแบงเก็บลูกปนรวมไวจายใหแกเรือ
เปนลํา ๆ ตามอัตราตาง ๆ ที่ทางราชการกําหนด ทั้งนี้เพื่อความสะดวกในการปฏิบัติเวลารับ และจาย
มาตรา 86
การระวังรักษา
ขอ 1. กระสุนบรรจุ ตองอุดดวยจุกชองชนวนหรือสวมชนวนตามลักษณะเหตุการณ ถาอุดดวย
จุกชองชนวน ตามชองเกลียวใหทาดวยไขหรือขี้ผึ้งผสมชนิดหนึง่ ใหหนาพอสมควร เปนการผนึก
อากาศและใหไขเกลียวออก ตรวจชําระอยางนอยปละหนึ่งครั้ง ถาสวมชนวนไว เมือ่ ทําไขหรือขี้ผึ้งผสม
ตามเกลียวและรองเกลียวแลว ตองทาฐานชนวนดวยแชลแลคหรือน้ํามันวานิชพอสมควร
ขอ 2. กระสุนที่บรรจุดวยดินกรดพีคริก หามนําเอาตะกั่วหรือออกไซดของตะกั่วเขาไปถูกตอง
หรือเอาเก็บไวรวมกับกระสุนเหลานั้นเปนอันขาด
ขอ 3. ตองระมัดระวังอยาใหแหวนทายกระสุนชํารุด หรือผิดแปลกไปจากเดิมไดเปนอันขาด
ขอ 4. ตองระวังอยาใหลูกปน หรือสวนประกอบของลูกปนไดรับความรอน หรือความชื้น ซึ่ง
จะทําใหเกิดอันตราย และเสื่อมสภาพไดงาย ถาสงสัยวาจะเสื่อมสภาพ ใหรีบจัดการนําสงกรมสรรพาวุธ
ทหารเรือ เพื่อตรวจทันที
ขอ 5. ลองตาง ๆ เมื่อใชในการยิงแลว ตองเก็บไวใหครบถวน อยาใหสญ
ู หายได ถาขาดจํานวน
ไปเพราะเหตุใด ตองชี้แจงใหกรมสรรพาวุธทหารเรือทราบโดยชัดเจน
อนึ่ง เมื่อเสร็จจากการยิงแลว ถามีเวลาพอ ใหจดั การลางลองทันที โดยเอาจุมในโซดาที่ละลาย
ดวยน้ํารอน ลางใหสะอาด แลวลางดวยน้ําจืด และเช็ดใหแหงแลวจึงนําไปเก็บ ถาจัดการชําระในวันนั้น
ไมทัน ใหแชน้ําสบูไว และทําการชําระในวันตอไป อยางไรก็ดี หามทิ้งไวโดยมิไดทําอยางไรเลยเกิน
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กวา 7 วัน ทั้งนี้เพื่อสงวนลองไวใชราชการตอไปอีก การลางลองนั้น ใหลางแตเฉพาะลองลูกปนใหญ
และลูกปนกลตั้งแตขนาด 20 มม.ขึ้นไป
ขอ 6. ชนวน ไพรเมอร และแกป เมื่อจะตองเปดหีบเพื่อการตรวจหรือใชราชการ เมื่อเสร็จแลว
จะตองผนึกอากาศหีบหรือหอของสิ่งนั้นเสียดังเดิม หรือปฏิบัติการตามคําแนะนําของการใชสิ่งนั้น ๆ
ถาสิ่งใดสงสัยวาจะเสื่อมสภาพ ใหจดั การสงกรมสรรพาวุธทหารเรือ เพื่อตรวจ และพิจารณาทันที
ขอ 7. ลูกปนซึ่งมีขนาดต่ํากวา 20 มม. ลงมา โดยปกติเก็บไวในหีบหรือหอ ถาฉีกผนึกหรือหอ
กระดาษออกเพื่อใชราชการแลว จะตองหมั่นตรวจดูสภาพ ถามีลักษณะผิดปกติสงสัยวาจะ
เสื่อมสภาพ ใหรีบนําสงกรมสรรพาวุธทหารเรือเพื่อตรวจและพิจารณาทันที
ขอ 8. การระวังรักษาลูกปน สําหรับหนวยซึ่งมีวิธีการปฏิบัติในการระวังรักษาเปนพิเศษ ให
ปฏิบัติตามวิธีนั้น ๆ อยางเครงครัด
มาตรา 87
รายการและเครื่องหมายสําหรับหีบหอ
ขอ 1. หีบหรือหอสําหรับบรรจุลูกปนหรือสวนประกอบของลูกปน สําหรับสิ่งที่เห็นวาจําเปน
หรือสมควร ใหมีรายการพิมพหรือเขียนบนกระดาษปดไวที่หีบหรือหอนนั้นเพื่อแสดงชนิด จํานวน
หรือรายการบางอยางที่กรมสรรพาวุธทหารเรือเห็นวาจําเปน
ขอ 2. นอกจากรายการที่ปดหีบหอดังกลาวแลว ถาเห็นสมควรก็ใหมีคําแนะนําพิเศษ พิมพ
หรือเขียนปดไวที่หีบ พรอมทั้งรูปสิ่งของในหีบนั้น ๆ ดวย เพื่อความสะดวกแกผูใช
ขอ 3. ใหกรมสรรพาวุธทหารเรือจัดทําตราเครื่องหมายพิเศษขึ้น เพื่อประทับที่ฝาหีบเมื่อมีการ
จายหรือรับ ถาตรานี้ยังไมชํารุด เปนการแสดงวาจํานวนสิ่งของที่มีในหีบนั้นตรงตามรายการ ไมตอง
เปดหีบหีบออกตรวจสอบจํานวนกันก็ได แตถามีการสงสัย ตองเปดหีบออกตรวจเสมอ
มาตรา 88
การทาสีกระสุน
ขอ 1. เพื่อใหไดทราบถึงชนิดและลักษณะของกระสุน ตลอดจนวัตถุระเบิดที่บรรจุอยูภายใน
และโลหะทีใ่ ชทํากระสุนนัน้ จึงใหทาสีกระสุนไวเปนเครื่องหมาย ดังตอไปนี้
1.) สีที่ทาไวตอนหัวกระสุน หมายถึง ชนิดของวัตถุระเบิดที่บรรจุอยูภายในกระสุน
2.) สีที่ทาไวตอนกลางของกระสุน หมายถึง ชนิดของกระสุน
3.) สีที่ทาไวตอนทายกระสุน หมายถึง โลหะที่ใชทํากระสุน
4.) สีที่ทาเปนแถบวงแหวนโดยรอบตัวกระสุนเหนือแหวนทายกระสุน และทับที่ตอนทายของ
กระสุนนั้น หมายถึง ชนิดของการสองวิถี
ขอ 2. สีที่ใชทาตอนหัวของกระสุน มีดังนี้
1.) สีแดง หมายความวา เปนดินดํา
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2.) สีเหลือง หมายความวา เปนดินระเบิดชนิดแรง มีดนิ ไตรไนโตรโตลูออล และดินกรดพีคริค
เปนตน
3.) กระสุนลูกใดมีสีตอนหัวเหมือนกับตอนกลาง หมายความวา ไมมวี ตั ถุระเบิดภายในนั้น
ขอ 3. สีที่ใชทาตอนกลางของกระสุน มีดังนี้
1.) สีเขียวใบไม หมายความวา เปนกระสุนธรรมดา
2.) สีน้ําเงิน หมายความวา เปนกระสุนเจาะเกราะ
3.) สีขาว หมายความวา เปนกระสุนปราย
4.) สีตะกัว่ หมายความวา เปนกระสุนสูอากาศยาน
5.) สีมวง หมายความวา เปนกระสุนสองแสง
6.) สีน้ําเงินออน หมายความวา เปนกระสุนควัน
7.) สีชมพู หมายความวา เปนกระสุนเพลิง
8.) สีดํา หมายความวา เปนกระสุนซอมยิง
9.) ไมทาสี หมายความวา เปนกระสุนทดลอง
ขอ 4. สีที่ใชทาตอนทายของกระสุนมีดังนี้
1.) สีขาว หมายความวา เปนกระสุนที่ทําดวยเหล็กกลา
2.) สีดํา หมายความวา เปนกระสุนที่ทําดวยเหล็กหลอ
ขอ 5. การแบงสวนของกระสุนออกเปนตอน ๆ สําหรับการทาสีกระสุนนั้น ใหมีกําหนดดังนี้
1.) ความยาวของกระสุนทีใ่ ชในการทาสีเครื่องหมาย ใหนับจากขอบบนของแหวนทาย
กระสุนขึ้นไป จนถึงปลายสุดของหัวกระสุน ถากระสุนนัน้ สวมชนวนหรือจุกชองชนวน ก็ไมนับสิ่งทั้ง
สองนี้เขาเปนความยาวของกระสุน
2.) ตอนหัว ตอนกลาง และตอนทายของกระสุน แบงออกเปนความยาวเทา ๆ กันทั้งสามตอน
ขอ 6. สีที่ใชทาตัวกระสุนตอนที่ถัดจากขอบลางของแหวนทายกระสุนลงมานั้น ใหใชสีอยาง
เดียวที่ทาตอนทายกระสุน
ขอ 7. สีสําหรับแสดงวาเปนกระสุนสองวิถีนั้น มีดังนี้
1.) แถบวงแหวนสีแดง หมายความวา กระสุนสองวิถี ชนิดแสง
2.) แถบวงแหวนสีเหลือง หมายความวา กระสุนสองวิถี ชนิดควัน
ความกวางของแถบวงแหวนสีนี้ ใหใช 1/15 ของความยาวของกระสุนนั้นจากขอบบนของ
แหวนทายกระสุนขึ้นไป แถบนี้ใหอยูเหนือขอบบนของแหวนทายกระสุน เทากับความกวางของแถบ
ขอ 8. เมื่อมีชนิดของกระสุนเพิ่มขึ้น นอกจากที่ระบุไวแลว ใหเปนหนาที่ของกรมสรรพาวุธ
ทหารเรือกําหนดสีของกระสุน เพิ่มเติมขึน้ ตามสมควร
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มาตรา 89
สรรพาวุธที่มีลักษณะโดยอนุโลมอยางลูกปน
ลูกระเบิดที่ใชทิ้งจากอากาศ ลูกระเบิดที่ใชในการรบทางบก และอาวุธที่ใชยิงไปขางหนา
ลักษณะเชนเดียวกับ ลูกปน เชน เฮจฮอก เปนตน ใหอนุโลมเขาอยูในจําพวกลูกปน ฉะนั้น จึงใหมกี าร
ปฏิบัติในการเก็บระวังรักษาเชนเดียวกับลูกปน
หมวดที่ 14
การเก็บระวังรักษาตอรปโด
มาตรา 90
ประวัติตอรปโด
ขอ 1. ตอรปโดทุกลูกจะตองมีประวัติไว เมื่อทําการถอดประกอบ ซอม ทดลองสวนตาง ๆ
ทดลองหางเสือ ทดลองยิง ไดผลอยางไร ปฏิบัติอยางไร ใหบันทึกลงประวัติไว ประวัติแยกเปน 3
ประเภท คือ
1.) ประวัตพิ ิสดาร สําหรับจดรายละเอียดทุกอยางที่เกี่ยวกับตอรปโด จดการซอม การแกไข
หรือการเปลี่ยนแปลงทุกประเภท ตลอดจน การทดลองสวนตาง ๆ และการทดลองสอบอาการเปน
สวน ๆ
2.) ประวัติทดลอง สําหรับจดผลของการทดลองอาการหางเสือไวทุกประเภท เชน ทดลองดวย
มือ ทดลองรวม และทดลองไดอะแกรม ซึ่งเปนเกณฑสําหรับใชในการหัดยิง หรือใชรบ
3.) ประวัตยิ ิง สําหรับจด ป เดือน วัน เวลา ตําบลยิง ลักษณะอุตุ ประเภทการยิง อัตราบรรจุตาง
ๆ อัตราตั้งเครื่องตาง ๆ ในเวลายิง ผลการยิง ในระยะตาง ๆ พรอมทั้งความเร็ว ระยะทาง ความลึก
ความแมนยํา เมื่อยิงแลวตองจดสิ่งที่เหลือตลอดจนอุปสรรคตาง ๆ ที่เกิดขึ้น ตลอดจนความเห็นอืน่ ๆ
ที่ควรจด
ขอ 2. ประวัตสิ ามประเภทนี้ เจาหนาที่คลังตอรปโด กรมสรรพาวุธทหารเรือเปนผูรักษา เมื่อ
จายตอรปโดใหเรือไปจะตองจายประวัติทดลองและประวัติยิงสําหรับตอรปโดลูกนั้น ๆ ไปดวย ทางเรือ
จะตองบรรจุ ตั้ง และทดลองสวนตาง ๆ ตามเกณฑที่ปรากฏอยูในประวัตินั้นเสมอ จักปฏิบัติอยางอื่น
ไมได และจะตองลงประวัตทิ ั้งสองนี้ใหเรียบรอยเมื่อทําการยิงแลว
มาตรา 91
การระวังรักษาตอรปโดในคลังบนบก
ขอ 1. ทุกวันจะตองมีการตรวจดูความสะอาดภายนอก
ขอ 2. ทุกสัปดาห จะตองมีการปฏิบัติ ดังนี้
1.) หมุนใบจักรตอรปโดอยางนอย 10 รอบ
2.) กระดกหางเสือนอน ขึ้น ลง ดวยมือ อยางนอย 5 ครั้ง เพื่อตรวจอาการเคลื่อนไหวของกาน
ตอหางเสือ ถาฝดจะตองหยอดน้ํามันตามขอตอตาง ๆ ทันที
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ขอ 3. ทุก 2 สัปดาห จะตองหมุนตอรปโดกลับขึ้นลงใหตรงเสนดิ่ง เพือ่ ใหน้ํามันเปลี่ยนที่ และ
เพื่อตรวจชําระสนิมตามเนื้อเหล็กที่ทับอยูก ับแทน
ขอ 4. ทุก 6 เดือน ตองสอบผลการทดลองหางเสือ วาจะตรงกับที่ไดทดลองไวครั้งสุดทาย
หรือไม ถาตรงกันก็ใหนําเก็บไวตามเดิม ถาไดผลไมตรงกัน ใหสงหมวดทดลองตอรปโด กรม
สรรพาวุธทหารเรือทําการปรับแกไขและทดลองใหม
ขอ 5. ทุกป ตองสงตอรปโดประเภทประจําการไปใหหมวดทดลองตอรปโด กรมสรรพาวุธ
ทหารเรือ เพื่อชําระใหญ
ขอ 6. ทุก 3 ป ตองสงตอรปโดประเภทประจําการไปใหหมวดทดลองตอรปโดทําการชําระ
ใหญและทดลอง
มาตรา 92
การระวังรักษาตอรปโดในเรือ
ขอ 1. ทุกวันจะตองใหมกี ารปฏิบัติดังนี้
1.) สําหรับตอรปโดประจําการเตรียมพรอม
ก.) หมุนใบจักร
ข.) กระดกหางเสือ
ค.) วัดอากาศ
ง.) ตรวจอากาศรั่วในหองลับ
จ.) เติมน้ํามันทุกแหง
ฉ.) ชโลมน้ํามันเทาที่จําเปน
ช.) ตรวจการตัง้ สวนตาง ๆ
หากมีความจําเปนที่ไมอาจจะตรวจไดทุกขอเนื่องจากเอาตอรปโดออกจากทอไมไดสะดวก ก็
ใหปฏิบัติใน ก.) และ ข.) เปนอยางนอย สวนการปฏิบัตพิ ิเศษอื่น ๆ ใหเปนไปตามสมุดคูมือของ
ตอรปโดแบบนั้น ๆ
2.) สําหรับตอรปโดประจําการปกติ
ก.) หมุนใบจักร
ข.) กระดกหางเสือ
ค.) ชโลมน้ํามันเทาที่จําเปน
ขอ 2. ทุกสัปดาห ใหมกี ารปฏิบัติดังนี้
ตรวจสอบอาการไยโรใหแนนอน เพราะไยโรอาจจะเกิดสนิมไดภายใน 10 วัน ฉะนั้น สําหรับ
ตอรปโดเตรียมพรอม ทุกสัปดาหจะตองถอดไยโรออกมาตรวจหารองรอยที่เกิดสนิมหรือความชื้น
ตรวจตั้งมุมไยโร ตรวจอาการเครื่องรับ และตรวจอาการความเรียบรอยตาง ๆ ทั่วไป เมื่อเอาไยโรเขาที่
แลว ตองทดลองอาการไยโร และหางเสือตัง้ รายละเอียดของการนี้ ใหปฏิบัติตามสมุดคูมือเฉพาะ
ตอรปโดแบบนั้น ๆ
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ขอ 3. สําหรับตอรปโดที่บรรจุอยูในทอใตน้ํา ใหปฏิบัติตามขอ 1. และ ขอ 2. วันละ 1 ลูก
หมุนเวียนกันไป
ขอ 4. สําหรับตอรปโดที่ประจําการอยูในเรือขนาดเล็ก ซึ่งไมสามารถทําไดขณะเรือออกทะเล
ใหทําเมื่อเรือกลับเขาทา
ขอ 5. ทุกเดือนใหมกี ารปฏิบัติ ดังนี้
ก.) ตรวจสอบอาการไยโรตามขอ 2.
ข.) ตรวจความเรียบรอยตลอดลูก
ค.) ถายสิ่งตาง ๆ ทําการบรรจุใหม
ง.) ทําการชําระธรรมดา
จ.) เมื่อประกอบเขาที่เรียบรอยแลว ทดลองสอบผลหางเสือนอน
ฉ.) ทดลองเดินเครื่อง
เสร็จแลวบรรจุสิ่งตาง ๆ เขาที่ตามฐานะตอรปโด
มาตรา 93
การระวังรักษาทอตอรปโด
การระวังรักษาทอตอรปโด ใหมีการปฏิบตั ิ ดังนี้
ขอ 1. ทุกวัน
1.) ปด เปด ผาใบคลุมทอ เชนเดียวกับปน
2.) ทดลองเครื่องยิง และเครือ่ งติดตอ
3.) ทดลองอาการขอยึดนําทาง และขอเกีย่ วบนบก
4.) ทดลองเครื่องหัน
5.) การหันทอ ตามปกติใหหนั ไปอยูที่ศูนยเสมอ
ถามีลูกอยูภายในทอตอรปโด ตองใชความระมัดระวังเปนพิเศษ ในการทดลองสิ่งตาง ๆ
ขอ 2. ทุกสัปดาห
1.) ทดลองยิงเปลา
2.) หยอดน้ํามันตาง ๆ
3.) ทดลองเครื่องควบคุมการยิง และใสจาระบีตามที่ตาง ๆ
ขอ 3. ทุกเดือน
1.) ถอดและทําความสะอาดเครื่องยิง
2.) ทดลองแผนอัดตาง
3.) ทดลองรั่วลิ้นตาง ๆ และตรวจอากาศ
4.) ทําความสะอาดแทนทอ
ขอ 4. ทุกป
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1.) ถอดสวนตาง ๆ ออก ทําความสะอาดแลวประกอบทดลองใหม
2.) เปลี่ยนแผนอัดตาง ๆ
มาตรา 94
การระวังรักษาหัวรบ ขอ 1. การระวังรักษาหัวรบในคลัง ใหปฏิบัติดังนี้
1.) หัวรบที่บรรจุดินระเบิดเปนกอน ๆ ใหเก็บดินไวตางหาก
2.) ทําความสะอาดภายนอก ชโลมน้ํามันบาง ๆ ตรวจภายในไมใหแลคเกอรกะเทาะ หรือเกิด
สนิมเปนอันขาด
3.) หัวรบที่บรรจุดินหลอม ใหเก็บรวมไวเปนชนิด ๆ
4.) ชนวนตาง ๆ และดินหู ใหแยกเก็บไวเปนชนิด ๆ
5.) ตองสงวัตถุระเบิดตาง ๆ ใหกองดินระเบิด กรมสรรพาวุธทหารเรือตรวจคุณสมบัติทุกป
ขอ 2. การระวังรักษาหัวรบในเรือ ใหปฏิบตั ิดังนี้
1.) การปฏิบัติตอหัวรบ เชน ในการลําเลียง เปนตน ตองใชความระวังเปนพิเศษ เพราะเปลือก
หัวรบทําดวยเหล็กหรือบรอนซ บางมาก ตองมีนายทหารสัญญาบัตรควบคุมดูแลในการนี้ 1 นาย
2.) การชโลมน้ํามันภายนอก ใหชโลมบาง ๆ เพื่อกันมิใหไหลไปตามชองสวมโก ซึ่งจะทําให
ดินเสีย ตองคอยหมั่นเช็คอยาใหน้ํามันขังอยูในชองนี้เปนอันขาด
3.) ตองตรวจยางอัดตามสวนตาง ๆ เมื่อเห็นวาเสื่อมคุณสมบัติ ใหจดั การเปลี่ยนใหมทนั ที
4.) สําหรับทอใตน้ํา เมื่อเปดน้ําเขาทอแลวไมไดยิง ตองเอาโกออกตรวจทันที เพื่อดูวา ใบพัด
หมุนหรือเปลา และน้ําเขาไปหรือไม และใหจดั การทําความสะอาดทันที ถาปรากฏวาน้ําเขาไปในหัวรบ
เมื่อเรือกลับเขาทา ใหสงเจาหนาที่กรมสรรพาวุธทหารเรือตรวจในโอกาสแรก
5.) หัวรบที่บรรจุดินระเบิดเปนกอน ใหเอาออกตรวจทุก ๆ 6 เดือน
มาตรา 95
การรักษาเครื่องอุปกรณตอรปโด
ขอ 1. เครื่องอุปกรณตาง ๆ ในการตอรปโด ที่เก็บไวในคลัง ใหแยกไวเปนพวก ๆ เพือ่ สะดวก
ในการรับจาย และตรวจตรา และใหมีการชําระทําความสะอาดทุก 6 เดือน
ขอ 2. สําหรับสิ่งที่เก็บไวในเรือ ใหปฏิบัตดิ ังนี้
1.) เครื่องอุปกรณที่ประจําที่ ใหตรวจทําความสะอาดทุกสัปดาห
2.) เครื่องมือ เครื่องใชที่เก็บไวในหีบ ใหทาํ ความสะอาดทุกเดือน
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การทาสี

มาตรา 96
ขอ 1. หัวหัดทุกชนิด ใหทาสีแดง เพื่อจะไดเห็นชัดในเวลาเก็บตอรปโด
ขอ 2. จุดศูนยกลางน้ําหนักของตอรปโด เวลาตอหัวรบ ใหทาสีแดงเปนรูปวงกลม จุด
ศูนยกลางน้ําหนักเวลาตอหัวหัดทาสีแดงเปนรูปกากะบาด จุดศูนยกลางน้ําหนักเวลาไมตอหัวอยางใด
ทาสีแดงเปนรูปสี่เหลี่ยม ทั้งนี้ เพื่อความสะดวกในการยกลูกตอรปโดขึ้นลง

หมวดที่ 15
การเก็บระวังรักษาทุนระเบิด ลูกระเบิดลึก และอาวุธประเภทเฮจฮอก
มาตรา 97
การเก็บระวังรักษาทุนระเบิดในคลังบนบก
การเก็บระวังรักษาทุนระเบิด ใหปฏิบัติดังนี้
ขอ 1. ทุกวัน
ชําระธรรมดา ปดผง เช็ดฝุนละออง เช็ดน้ํามันเกา ขัดสนิม แตมสี และตรวจความเรียบรอยสวนภายนอก
ทั่ว ๆ ไป เสร็จแลวชโลมน้ํามันตามที่ ๆ ไมไดรมยาหรือทาสีแตพอสมควร
ขอ 2. ทุกสัปดาห
ตรวจความสะอาดเรียบรอยบรรดาขอยึดราง และลอของลูกถวง หรือฐานสําหรับรองรับตัวทุนระเบิด
ขอ 3. ทุกเดือน
ตรวจความสะอาดเรียบรอยของบรรดาสวนประกอบตาง ๆ ที่แยกเก็บไวตางหาก
ขอ 4. ทุก 4 เดือน
จัดการชําระภายใน และตรวจความสะอาดเรียบรอยภายในของตัวทุนระเบิด
ขอ 5. ทุก 6 เดือน
1.) ตรวจสอบอาการ และชําระเครื่องรักษาระดับ
2.) ตรวจและทดลองเครื่องตอทางไฟ
3.) เปลี่ยนหนาที่แหนบเครื่องตอทางไฟ
4.) ตรวจหนังอัดแผนน้ําตาง ๆ โดยทั่วไป
ขอ 6. ทุกป
1.) จัดการชําระใหญ
2.) ตรวจสอบ ทดลองสายไฟ และเครื่องตอสายไฟ
3.) ตรวจสอบทดลองวงจรไฟฟาสําหรับจุดชนวนไฟฟาของทุนระเบิด
ขอ 7. เพื่อใหทุนระเบิดอยูในลักษณะพรอม และเครื่องประกอบทุกสวนทําการไดถูกตอง
เรียบรอย นอกจากจะตองตรวจสอบทดลองสวนตาง ๆ ตามปกติที่กระทําภายในคลังแลว ใหหาโอกาส
ทดลองทุนระเบิดจริง ๆ เปนครั้งคราวดวย
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มาตรา 98
การเก็บรักษาทุนระเบิดในเรือ
ขอ 1. เรือใดไดรับทุนระเบิดจากกรมสรรพาวุธทหารเรือ ใหปฏิบัติดังนี้
1.) สําหรับเรือทุนระเบิด ใหจัดเก็บไวในคลังทุนระเบิดเสมอ เวนแตเมือ่ คลังหรือที่เก็บ จัดไว
ไมพอ จึงใหเก็บไวบนรางบนดาดฟาเรือได
2.) สําหรับเรืออื่น ๆ ที่ทําหนาที่ทิ้งทุนระเบิดได และไมมคี ลังเก็บดังเรือทุนระเบิดนั้น ใหจดั
วางไวบนรางบนดาดฟาเรือ หรือที่ ๆ จัดไวสําหรับทิ้งทุน ระเบิดตามชนิดของเรือได
ขอ 2. ทุนระเบิดที่เก็บไวในเรือ ขอยึดรางหรือเครื่องยึดทุนระเบิดใหอยูกับที่นนั้ เปนของสําคัญ
มาก ตองหมั่นตรวจความเรียบรอยอยูเสมอ โดยปกติ ใหตรวจสัปดาหละครั้ง แตถาโอกาสใดคลื่นลม
จัด ใหตรวจขอยึดราง หรือเครื่องยึดนี้ใหทั่วถึงกัน ถาปรากฏวาหลวมหรือยึดไมแนน ใหกวดเสียให
มั่นคง ถาชํารุด ใหรีบจัดการแกไขทันที
ขอ 3. ทุนระเบิดที่ไดรับจากคลังกรมสรรพาวุธทหารเรือ ไปเปนเวลา 1 ปแลว ควรสงคืนคลัง
กรมสรรพาวุธ เพื่อเจาหนาทีจ่ ะไดพิจารณาจัดการตรวจสอบทดลองรายการตาง ๆ ตามกําหนดตอไป
ขอ 4. การเก็บระวังรักษาทุนระเบิดในเรือ นอกจากใหปฏิบัติตามขอความดังกลาวแลวขางตน
ใหปฏิบัติตามวิธีการเก็บ ระวังรักษาทุน ระเบิดในคลังบนบกโดยอนุโลมอีกดวย
มาตรา 99
ขอปฏิบัติเมื่อมีทุนระเบิดประจําการอยูใ นเรือ
เรือใดเมื่อมีทนุ ระเบิดประจําการอยูในเรือ ใหปฏิบัติดังนี้
ขอ 1. ใหกําหนดเขตการใชไฟ การสูบบุหรี่ ฯลฯ ใหหางจากบริเวณเก็บทุนระเบิดจนพนเขต
อันตราย
ขอ 2. หามลําเลียงเชื้อเพลิงชนิดไวไฟ หรือลําเลียงวัตถุระเบิดที่อาจเกิดอันตรายไดงาย เวนแต
ในกรณีที่จําเปนยิ่ง
ขอ 3. หามทําการกวาดทุนระเบิด
ขอ 4. หามนําสิ่งของเครื่องใชอื่น ๆ นอกจากสําหรับใชในกิจการทุน ระเบิดโดยเฉพาะ ไปเก็บ
ไวในระวางทุน ระเบิด เมื่อมีทุนระเบิดเก็บอยู
ขอ 5. ไมควรใหมีการเคาะสนิมดวยวิธใี ด ๆ ในระวางทุน ระเบิด หรือในบริเวณที่ทนุ ระเบิดเก็บ
อยู ถาจําเปนใหใชวิธีขูดดวยเหล็กขูด ทั้งนีเ้ พื่อปองกันอันตรายอันเกิดจากความประมาทเลินเลอของ
ผูปฏิบัติงาน
ขอ 6. หามทําการเชื่อมหรือประสานดวยวิธีการใด ๆ ในบริเวณที่มีทนุ ระเบิดเก็บอยู
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มาตรา 100
ขอปฏิบัติเมื่อมีทุนระเบิดประจําการเตรียมพรอมอยูในเรือ
เรือใดที่มีทุนระเบิดประจําการเตรียมพรอมอยูในเรือ หรือในขณะทําการลําเลียงทุนระเบิด
ประเภทนี้ใหแกกันอยู ใหปฏิบัติดังนี้
ขอ 1. ใหอธิบายใหทหารทราบถึงลักษณะอาการ และเหตุที่ทําใหเกิดการระเบิดขึ้นได
ขอ 2. ใหปดหองวิทยุ ใสกุญแจ และเอาสายอากาศลงมวนเก็บไวเสีย งดการใชวิทยุจนกวาจะ
ไดทิ้งทุนระเบิดนั้นเสร็จแลว และออกพนจากสนามทุนระเบิดไกลพอสมควร หรือถาเปนเวลาลําเลียง
ใหแกกันอยู ก็ตองใหเสร็จการลําเลียง ทั้งเรือที่ไดรับทุนระเบิดนัน้ ไดออกไปพนแลวเปนระยะอยางนอย
ไมต่ํากวา 400 เมตร
ขอ 3. หามเขาใกลสถานีวิทยุที่กําลังทํางานในระยะต่ํากวา 400 เมตร
ขอ 4. ถาไมจําเปน ไมควรเขาไปรวมการทอดสมอใกล ๆ กับเรืออื่น ๆ
ขอ 5. ไมควรทําการลําเลียง หรือขนยายสรรพวัตถุใหญ ๆ หนัก ๆ ผานเขาไปในบริเวณที่ทุน
ระเบิดประเภทนี้วางอยู
ขอ 6. ในการลําเลียง หรือเข็นทุนระเบิดไปมาตามราง ตองระมัดระวังและทํางานดวยความ
รอบคอบ สวนใดของทุนระเบิดทีห่ ามจับตองแลว ตองปฏิบัติโดยเครงครัด
ขอ 7. ตองจัดยามพิเศษเพื่อคอยดูแลทุนระเบิด และคอยหามผูคนเขาไปพลุกพลานในบริเวณที่
มีทุนระเบิดวางอยู
ขอ 8. ถายังไมไดทิ้งทุนระเบิดนั้นอีกนาน เวลากลางวันหากแดดรอนจัด สําหรับเรือดาดฟาเปด
ใหกางเพดาน หรือใชคลุมทุนระเบิดไวเสียกอน และควรใหมีน้ํารอไวดว ย แตตองระวังอยาใหเปยกโชก
ถึงกับความชืน้ เขาไปภายในทุนระเบิดได หรือทําใหสิ่งที่เปยกน้าํ ไมไดของสวนประกอบของตัวทุน
ระเบิดเปยกเปนอันขาด เวลาฝนตกหรือทะเลมีคลื่นลมจัด ตองจัดการคลุมทุนระเบิดไวใหมิดชิด และยึด
ทุนระเบิดไวใหมั่นคง ระวังอยาใหตกน้ํา หรือเกิดอุบัติเหตุลมลงเปนอันขาด เพราะจะทําใหเกิดอันตราย
ฉะนั้นการจัดทุนระเบิดใหอยูในลักษณะพรอมที่จะทิ้งเชนนี้ จึงใหจดั ทําในโอกาสที่เรือเขาใกลตําบลที่
จะทิ้ง ไมควรจะทําไวกอนแตเนิ่น ๆ
มาตรา 101
ขอปฏิบัติเมื่อลําเลียงทุนระเบิด
เรือใด ๆ กอนทําการลําเลียงทุนระเบิด ทั้งเรือจายและเรือรับ ใหเตรียมการเสียกอน ดังนี้
1.) เรือจาย ใหเตรียมทุนระเบิดเทาจํานวนที่ตองจายไวใหครบถวน แลวตรวจตราเครื่องลําเลียง
ทุกอยางใหเรียบรอย
2.) เรือรับ ตองจัดเตรียมเครื่องมือเครื่องใชในการรับทุน ระเบิด ตลอดจนที่เก็บทุนระเบิดให
เรียบรอย อยาใหมีสิ่งกีดขวางตอการปฏิบัติงานได
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3.) เจาหนาที่ตา ง ๆ ทั้งในเรือจาย และเรือรับ ควรจัดใหพรอมตามหนาที่และใหปฏิบัติงานดวย
ความรอบคอบ ไมประมาทเลินเลอ
มาตรา 102
การเก็บระวังรักษาลูกระเบิดลึกในคลังบนบก
ขอ 1. การเก็บลูกระเบิดลึกภายในคลังบนบก ใหวางตั้ง และตองมีไมกระดานรองไวทุกลูก เพื่อ
กันความชืน้ ซึ่งจะทําใหสวนตาง ๆ ที่ติดอยูก ับพื้นคลังนั้น เปนสนิม
ขอ 2. สนิมเปนอันตรายตออาวุธชนิดนี้มาก ตองระวังทุก ๆ สิ่งอยาใหเกิดสนิมได โดยเฉพาะ
อยางยิ่ง ที่ชองสวมโก และชองสวมดินหู ตองมีฝาปดไวเสมอ
ขอ 3. วงแหวนตาง ๆ และแผนน้ําซึ่งมีใชอยูในลูกระเบิดลึกทั่ว ๆ ไปนั้น เปนสิ่งสําคัญยิ่งใน
บรรดาสวนประกอบของลูกระเบิดลึก จะตองระมัดระวังใหเปนไปดวยดีเทาที่จะทําได เพราะถาของ
จําพวกนี้เสียแลว จะทําใหลกู ระเบิดลึกทีย่ งิ หรือทิ้งไปนัน้ ดานได
ขอ 4. ในการเก็บระวังรักษาลูกระเบิดลึกในคลังบนบก นอกจากจะตองปฏิบัติดังกลาวแลว
ขางตน ใหมกี ารปฏิบัติเปนประจํา ดังตอไปนี้
1.) ทุกวัน
ตัวลูกระเบิดลึก ใหปด ผง เช็ดฝุนละออง ขัดสนิม แตมสี และตรวจความเรียบรอยสวนภายนอก
ทั่ว ๆ ไป
2.) ทุกสัปดาห
ตัวลูกระเบิดลึก ใหหันดานอับออกสูดานโปรงบางตามสมควร
3.) ทุกเดือน
ตัวลูกระเบิดลึก ใหตรวจความสะอาดเรียบรอยภายในชองสวมเครื่องโก หรือซองใน หาก
ปรากฏวาน้ํามันวานิชที่ทาไว กะเทาะหรือเปนสนิม ใหทาํ ความสะอาดทันที
4.) ทุก 3 เดือน
ก.) ใหทําความสะอาดทั่ว ๆ ไป และตรวจฝาปดชองบรรจุดินระเบิด
ข.) ใหตรวจความเรียบรอยตัวโก และสวนประกอบตาง ๆ
5.) ทุกป
ทุกอยางที่เกี่ยวกับลูกระเบิดลึก ใหตรวจความเรียบรอย และทําความสะอาด เฉพาะโกถาจําเปน
ใหตรวจสอบทดลองอาการ และดูความเรียบรอยของสวนประกอบตาง ๆ ใหทั่วถึงกัน
มาตรา 103
การเก็บรักษาลูกระเบิดลึกในเรือ
ขอ 1. ลูกระเบิดลึกที่เรือไดรบั ไป ตามปกติใหเก็บไวในคลังเสมอ เวนแตในกรณีจําเปน ให
บรรจุไวในเครื่องบรรจุ หรือในราง หรือแทนปลอย ซึ่งอยูบนดาดฟาเรือเต็มอัตราได
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ขอ 2. ลูกระเบิดลึกที่อยูตามที่ตาง ๆ บนดาดฟาเรือ อยาปลอยใหตากแดดตากฝน ใหใชผาคลุม
หรือกําบังเสีย บรรดาลูกระเบิดลึกประจําการซึ่งอยูบนดาดฟาเรือ หากเปยกน้ําเพราะฝนตกหนักก็ดี
หรือคลื่นซัดเปยกอยูเ ปนเวลานาน ๆ ก็ดี เมื่อฝนหาย หรือคลื่นลมสงบแลว ใหรีบตรวจ และทําความ
สะอาดเสียโดยเร็ว ถาจําเปนใหถอดเครื่องโกและดินหูออกตรวจเสียดวย
ขอ 3. การเก็บลูกระเบิดลึกประจําการเตรียมไวบนดาดฟาเรือ ตองเปนที่ปลอดภัยจากอํานาจ
ผลักดันของอากาศธาตุ อันเกิดจากการยิงปนใหญกระบอกที่อยูใกลที่สุดในที่นนั้ ๆ ของเรือตามที่
กําหนดไวในสมุดคูมือ และคําแนะนําของลูกระเบิดลึกประเภทหนึ่ง ๆ
ขอ 4. เรือที่มีลูกระเบิดลึกประจําการเตรียมพรอม บรรจุอยูที่ทอยิง และที่เครื่องทิ้ง เวลาแลน
กลับเขาสูทาเรือสถานี หรือเดินในขบวนเรียงตามกัน ใหตรวจเครื่องยึดลูกระเบิดลึกใหแนนและมัน่ คง
ขอ 5. ใหปฏิบัติตามขอความในมาตรา 102 ซึ่งกลาวไวสําหรับการเก็บระวังรักษาในคลังบนบก
โดยอนุโลม และใหมกี ารปฏิบัติเปนประจํา ดังนี้
1.) ทุกสัปดาห
ซองดินหูที่บรรจุไวในลูกเตรียมพรอม ใหทดลองอาการเคลื่อนตัวภายในชองดินหูตามสมควร
2.) ทุก 3 เดือน
โกที่บรรจุไวในลูกเตรียมพรอม ใหถอดออกตรวจทําความสะอาดเรียบรอย เสร็จแลวบรรจุเขา
ที่ตามเดิม
3.) ทุก 3 เดือน
ก.) ซองดินหู ใหถอดออกทําความสะอาด ชโลมน้ํามันบาง ๆ และตรวจทดลองแหวนยาง
ข.) โก ใหตรวจความเรียบรอย ทดลองอาการของการกระทํางานตามหนาที่และทดลองลักษณะ
นิรภัย
ค.) เครื่องวัดกําลังดัน ใหตรวจสอบทดลองกับเครื่องมาตรฐาน
4.) ทุก 6 เดือน
โก ใหตรวจความผนึกน้ํา ทดลองอาการของเข็มแทงชนวน ทดลองอาการทํางานตามหนาที่
และทดลองลักษณะนิรภัย
5.) ทุกป
ก.) ตัวลูกระเบิดลึกและดินหู สงกลับคลังบก
ข.) โก ใหปฏิบัติเชนเดียวกับใน 4.)
มาตรา 104
การเก็บระวังรักษาเครื่องยิงเครื่องทิ้งในคลังบนบก
การเก็บระวังรักษาเครื่องยิงและเครื่องทิ้งลูกระเบิดลึกในคลังบนบก ใหปฏิบัติดังนี้
ขอ 1. สําหรับเครื่องยิงลูกระเบิดลึก ซึ่งมีลักษณะคลายคลึงกับปนใหญ การเก็บในคลัง ใหเก็บ
ดังเก็บปนใหญ สวนเครื่องทิ้งลูกระเบิดลึกนั้น ก็ใหเก็บดังเครื่องยิงโดยอนุโลม และอาจจะวางซอนทับ
กันได แตตองใหโปรงและสะดวกแกเจาหนาที่จะเขาไปตรวจทําความสะอาดไดโดยทั่วถึงกัน
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ขอ 2. การระวังรักษา ใหมีการปฏิบัติเปนประจํา ดังนี้
1.) ทุกวัน
ปดผง เช็ดฝุนละออง ขัดสนิม แตมสี และชโลมน้ํามัน
2.) ทุกสัปดาห
ก.) เครื่องยิง ใหตรวจความสะอาดเรียบรอยของถาดรองลูกระเบิดลึก และเครื่องประกอบ
ข.) เครื่องทิ้ง ใหตรวจความสะอาดเรียบรอยของเครื่องกลไกปลอยลูกระเบิดลึก
3.) ทุกเดือน
ใหตรวจความเรียบรอยของเครื่องมือ เครื่องอะไหล และสวนประกอบที่แยกเก็บไวตา งหาก
4.) ทุก 6 เดือน
ตรวจความสะอาดเครื่องปลอยลูกระเบิดลึกดวยกําลังน้ําทุกสวน
5.) ทุกป
ทําการชําระใหญทั้งเครื่องยิง และเครื่องทิ้งลูกระเบิดลึก ในลํากลองทอยิง และทอดินขับ ให
ทาไขไวหนา ๆ ปดจุกปากทอยิงไว สวนเครื่องลูกเลื่อนของทอดินขับ ใหใชผาคลุมไว
มาตรา 105
การเก็บรักษาเครื่องยิง เครื่องทิ้งลูกระเบิดลึกในเรือ
ขอ 1. การเก็บรักษาเครื่องยิง เครื่องทิ้งลูกระเบิดลึกในเรือ ใหมีการปฏิบตั ิเปนประจํา ดังนี้
1.) ทุกวัน
ก.) เครื่องยิง ใหตรวจชองระบายน้ํากนทอทดลองเครื่องกําลังน้ํา และตรวจน้ํามันในถังน้ํามัน
ข.) เครื่องทิ้ง ใหทดลองอาการของเครื่องปลอยลูกระเบิดลึก
ค.) ทั้งเครื่องยิงและเครื่องทิ้ง เมื่อตรวจทดลองสิ่งตาง ๆ เสร็จแลว ใหทาํ ความสะอาดทั่ว ๆ ไป
ตามสมควร
ง.) การปด เปดผาคลุม ใหปฏิบัติตามวิธีการของทอตอรปโดในเรือ โดยอนุโลม
2.) ทุกสัปดาห
ก.) เครื่องยิง ใหตรวจอาการของลูกเลื่อน
ข.) เครื่องทิ้ง ใหตรวจทําความสะอาดทั่ว ๆ ไป และหยอดน้ํามันที่เครื่องกลไกปลอย
ลูกระเบิดลึก
3.) ทุก 3 เดือน
ก.) เครื่องยิง ใหถอดเครื่องลูกเลื่อนออกตรวจทําความสะอาด สอบระยะยื่น และกําลังกระแทก
ของเข็มแทงชนวน ตรวจสลักยึดแทนของทอสําหรับทอยิงชนิดถาดติดประจํา ใหถอดถาดออกเพื่อทํา
ความสะอาดเพลาและอื่น ๆ กับใหทําความสะอาดลูกกลิ้งรับลูกระเบิดลึกของเครื่องบรรจุลูกระเบิดลึก
อีกดวย
ข.) เครื่องทิ้ง ใหตรวจสอบขนาดโตภายในของราง หรือขนาดโตภายในของแทนปลอย
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4.) ทุกป
ก.) เครื่องบรรจุ ใหตรวจสอบและทดลองเครื่องบรรจุโดยทั่ว ๆ ไป
ข.) เครื่องยิงทีย่ ิงไปแลว 50 นัด ใหตรวจทอยิง ทอดินขับ และเครื่องลูกเลื่อน
ค.) เครื่องทิ้ง ใหทดลองความมั่นคงของรางทิ้งลูกระเบิดลึก ทดลองหลักเดวิด และเครื่องยกลูก
ระเบิดลึก ถอดเครื่องปลอยออกตรวจปรับและทดลอง
ขอ 2. เครื่องยิงและเครื่องทิ้งลูกระเบิดลึกซึง่ ติดตั้งอยูในเรือ เครื่องชนิดใด ควรจะมีผาคลุม
หรือไมนั้น ใหพิจารณาตามลักษณะของเครือ่ ง แตละชนิดประกอบกับสถานที่ ๆ ติดตั้งเครื่องนั้น ๆ ดวย
มาตรา 106
การเก็บระวังรักษาอาวุธประเภทเฮจฮอกในคลังบนบก
การเก็บระวังรักษาอาวุธประเภทเฮจฮอกในคลังบนบก ใหปฏิบัติดังนี้
ขอ 1. สําหรับลูกหัดซึ่งไมมดี ินระเบิด คงใหเก็บรักษาไวเชนเดียวกันกับลูกจริงทุกประการ เวน
แตใหแยกเก็บไวตางหากจากกลุมลูกจริง เพื่อสะดวกแกการใช และดูแลรักษา
ขอ 2. เพื่อสะดวกแกเจาหนาที่ในการเก็บรักษา ใหทําเครื่องหมายไวทหี่ ีบบรรจุดังนี้
1.) หีบลูกจริง ภายนอกหีบตอนหัวและทายใหคาดสีแดงเปนแถบขนาดกวาง 2.5 ซ.ม. แหงละ
1 แถบ
2.) หีบลูกหัด ทําเหมือนกันกับใน 1. แตเปนแถบสีเหลือง
ขอ 3. นอกจากตองปฏิบัติตามขอความดังกลาวแลวขางตน ใหมกี ารปฏิบัติเปนประจําดังนี้
1.) ทุกวัน
ใหตรวจทําความสะอาด ปดผง เช็ดฝุนละอองทั่ว ๆ ไป
2.) ทุก 3 เดือน
ก.) ใหตรวจทําความสะอาดเรียบรอยลูกเฮจฮอกทั่ว ๆ ไป
ข.) สับเปลี่ยนตําแหนงทีห่ ีบเก็บลูกเฮจฮอกตามสมควร คือเอาหีบลาง ๆ ขึ้นบนเสียบาง
ขอ 4. สําหรับแทนยิง ซึ่งเก็บอยูในคลังบนบก การเก็บระวังรักษาใหปฏิบัติอยางการเก็บระวัง
รักษาในเรือโดยอนุโลม

มาตรา 107
การเก็บระวังรักษาอาวุธประเภทเฮจฮอกในเรือ
การเก็บระวังรักษาอาวุธประเภทเฮจฮอกในเรือใหปฏิบตั ิดังนี้
ขอ 1. ลูกเฮจฮอก ตามปกติใหเก็บไวในคลังกระสุน และที่ตูเตรียมบนดาดฟา
ขอ 2. ที่เก็บไวที่ตูเตรียมพรอม ตองครอบฝาครอบชนวนเสียกอน และการวางในตูน ั้น ใหเอา
ทางหัวออกเสมอ
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ขอ 3. ลูกเฮจฮอกที่บรรจุอยูในแทนยิง ปรากฏวาถาบรรจุไวเปนเวลานานถึง 2 เดือน เวลายิง
อาจจะมีดานบาง ฉะนั้นถาจําเปนตองบรรจุไว เชนในยามสงคราม เปนตน เมื่อถึง 2 เดือน ควรยิงเสียเลย
ทั้งนี้เพื่อเปนการตรวจสอบผลตาง ๆ ไปในตัวดวย
ขอ 4. การเก็บลูกเฮจฮอกไวบนดาดฟาเรือ ตองเปนที่ปลอดภัยจากอํานาจผลักดันของอากาศ
ธาตุ อันเกิดจากการยิงปนใหญกระบอกที่ใกลที่สุดในที่นนั้ ๆ ของเรือ ในระยะปลอดภัยตามที่ปรากฏใน
สมุดคูมือ และคําแนะนําของอาวุธชนิดนี้
ขอ 5. นอกจากจะตองปฏิบตั ิตามขอความดังกลาวแลวขางตน ใหมกี ารปฏิบัติเปนประจําดังนี้
1.) ทุกวัน
ก.) ตูเตรียมพรอม ใหตรวจความเรียบรอย คันบังคับฝาตูและที่บานพับ โดยมีน้ํามันไลลื่นอยู
เสมอ
ข.) ลูกเฮจฮอก ใหหมุนลูกทีบ่ รรจุอยูในแทนยิงไปเทา ๆ กันทุกลูก
ค.) แทนยิง ใหทดลองหัน เติมจาระบีตรงสวนที่เคลื่อนไหว เสียดสีกันทุกแหง
ง.) เครื่องควบคุมการยิง ใหตรวจความชืน้ กับตรวจสอบเครื่องสงตาง ๆ
จ.) เครื่องไฟยิง ถามีลูกบรรจุอยู ใหทดลองวงจรไฟยิงผานชนวนไฟฟา นัดดินขับลูกที่บรรจุอยู
ถาเรือจอดอยูในทาเรือ หรือฐานทัพ หามทดลองวิธีนี้
2.) ทุกสัปดาห
ก.) ลูกเฮจฮอก ใหตรวจความเรียบรอยของชนวนที่ประกอบอยูกับลูกในตูเตรียมพรอม
ข.) แทนยิงใหทําความสะอาดหลังยิง และทาน้ํามันกันสนิม (ถามีลูกเฮจฮอกบรรจุอยูใ หถอด
ออกเสียกอน)
ค.) เครื่องควบคุมการยิง ใหตรวจสอบเครื่องตอบคําสั่ง
ง.) เครื่องไฟยิง ใหทดลองชนวนไฟฟาของหลักยิง ไลนา้ํ มัน ใสจาระบีตามที่ตาง ๆ
3.) ทุกเดือน
เครื่องควบคุมการยิง ใหเติมน้ํามันที่ ๆ หยาดน้ํามัน หยอดน้ํามันที่เครื่องไยโร ทําความสะอาด
และเติมน้ํามันเครื่องหมุนไยโร ทําความสะอาดและเติมน้ํามันเครื่องหมุนไยโร และเครื่องตอบคําสั่ง ถา
จําเปนใหทําความสะอาดเครื่องสงตาง ๆ ดวย
4.) ทุก 3 เดือน หรือเวลาถูกคลื่นลมจัด และหีบตอไฟ หรือที่ตอไฟถูกรบกวน
ใหตรวจวงจรไฟฟาทุกแหงทั่ว ๆ ไปดวยไฟกําลังและเปลี่ยนยางอัดตามที่ตาง ๆ เสียใหม
5.) ทุก 6 เดือน
ก.) แทนยิง ใหหยอดจาระบีที่เครื่องหัน และตรวจสอบเครื่องสงกับเครื่องรับตาง ๆ
ข.) เครื่องควบคุมการยิง ใหทําความสะอาดและตรวจสอบบรรดาสวนประกอบตาง ๆ
6.) ทุกป
แทนยิง ใหปรับเครื่องตาง ๆ และทดลองยิงจริง เพื่อตรวจสอบผลตาง ๆ (วิธีทดลอง ใหปฏิบัติ
ตามคําแนะนําในสมุดคูมือเครื่องเฮจฮอก)
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7.) ในโอกาสเรือกลับเขาสูทาในยามสงคราม
ก.) แทนยิง ทําความสะอาดหลักยิง ทาน้ํามันวานิชกันสนิม และไลน้ํามันทั้งสวนภายนอก
และภายใน
ข.) เครื่องไฟยิง ใหทดลองฉนวนไฟฟาของหลักยิง และทดลองวงจรไฟยิงดวยหลอดไฟ
มาตรา 108
การเก็บระวังรักษาเครื่องอุปกรณการทุนระเบิด
ขอ 1. เครื่องอุปกรณการทุนระเบิด และเครื่องมือเครื่องใชตาง ๆ ในการทุนระเบิด นอกจากที่
ติดตั้งหรือเก็บไวที่เรือตามความจําเปนแลว ใหเก็บในคลังบนบกโดยใหแยกเก็บไวเปนพวก ๆ เพือ่
สะดวกในการับจาย และตรวจตรา
ขอ 2. การระวังรักษาสิ่งตาง ๆ เหลานั้นใหเปนไปตามสมุดคูมือ และคําแนะนําในการเก็บระวัง
รักษาโดยเฉพาะของแตละชนิด
หมวดที่ 16
การเก็บระวังรักษาวัตถุระเบิดและวัตถุเคมีสงคราม
มาตรา 109
วิเคราะหศัพท
"วัตถุระเบิด" หมายถึง วัตถุแข็งหรือเหลว ซึ่งเมื่อไดรับพลังงานพอเหมาะ จะเกิดสลายตัว
อยางรวดเร็วเปนอากาศธาตุ หรือเปนอากาศธาตุกับของแข็งพรอมดวยความรอนสูง
"วัตถุเคมีสงคราม" หมายถึง วัตถุเคมีที่ใชเปนอาวุธ เชน ไอพิษชนิดตาง ๆ เปนตน และหมาย
รวมถึง ยุทโธปกรณบางอยางซึ่งประกอบดวยวัตถุเคมี เชน หมอกเทียม พลุ สัญญาณ ไฟโฮลม เครื่อง
ปองกันไอพิษ เปนตน

ผูควบคุมงาน

มาตรา 110
เพื่อความปลอดภัยในการปฏิบัติเกี่ยวกับวัตถุระเบิดและวัตถุเคมีสงคราม จะตองมีผูควบคุมงาน
อยูเสมอ ซึ่งเปนเจาหนาที่โดยเฉพาะ และควรมียศไมต่ํากวาพันจา เจาหนาที่เหลานี้ตองทราบระเบียบ
ขอบังคับ และวิธีการในการปฏิบัติตอวัตถุเคมีสงครามนั้น ๆ เปนอยางดี และนอกจากจะมีหนาที่ควบคุม
งานแลว จะตองตักเตือน แนะนําสั่งสอนผูอยูในบังคับบัญชา และผูที่ทํางานรวมอยูด วย
มาตรา 111

การแยกเก็บเปนประเภท
ขอ 1. วัตถุระเบิดและวัตถุเคมีสงครามชนิดตาง ๆ มีอันตรายแตกตางกัน จึงจําเปนตองแยกเก็บ
ไวเปนประเภท ๆ แตถาหากคลังมีจํากัด บางประเภทอาจจะเก็บรวมอยูใ นคลังเดียวกันก็ได แตตองมีฝา
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ผนังในคลังแบงแยกประเภทไว สวนการแบงประเภททีจ่ ะตองแยกกัน และที่อาจเก็บรวมกันไดเมื่อ
จําเปน ใหปฏิบัติตามที่กําหนดไวในสมุดคูมือวาดวยการเก็บรักษาวัตถุระเบิดและวัตถุเคมีสงคราม
ขอ 2. หามเก็บวัตถุอื่น ๆ รวมกับวัตถุระเบิดและวัตถุเคมีสงครามเปนอันขาด เวนแตไดรับ
อนุญาตเปนพิเศษจากเจาหนาที่โดยเฉพาะ

ภาชนะบรรจุ

มาตรา 112
ขอ 1. วัตถุระเบิดและวัตถุเคมีสงคราม ตองเก็บไวในภาชนะที่มั่นคง เชนหีบไมทแี่ หงและ
ควรเปนภาชนะที่แนนหนา ภายในจะกรุสงั กะสีหรือไม ยอมแลวแตชนิดของวัตถุ และควรเปนภาชนะที่
ผนึกอากาศ ถาเปนหีบหรือถังจะตองตีตราอยูเสมอ ถามีกุญแจ ก็ตองใสไว
ขอ 2. วัตถุซึ่งบรรจุอยูในหีบหรือถัง จะตองมีปายแสดงรายการของวัตถุนั้น เชน ชนิด ขนาด
น้ําหนัก วันทีบ่ รรจุ และชื่อผูบรรจุ รายการเหลานี้จะตองตรวจแกไขใหถูกตองอยูเสมอ ถาเปนวัตถุเคมี
สงครามบรรจุอยูในขวด จะตองทาสีขวดแสดงชนิดวัตถุที่บรรจุไวในขวด กรมสรรพาวุธทหารเรือมี
หนาที่จายปาย และทาสีขวดตามแบบที่กําหนดไวในสมุดคูมือวาดวย การเก็บรักษาวัตถุระเบิดและวัตถุ
เคมีสงคราม
มาตรา 113

การวางภาชนะภายในคลัง
การวางภาชนะที่บรรจุวัตถุระเบิดหรือวัตถุเคมีสงครามภายในคลัง จะตองปฏิบัติดังตอไปนี้
1.) หามวางภาชนะซอนกันเกินจํานวนทีก่ าํ หนดไว และถามีเนินดินรอบคลัง ความสูงของชั้นที่
วางภาชนะจะตองไมเกินความสูงของเนินดินนั้น
2.) ตองวางไวเปนกอง ๆ โดยเวนระยะระหวางกอง เพื่อใหอากาศถายเท และสะดวกในการดู
ตราที่ผนึกภาชนะและปายดวย กองเหลานี้จะตองแยกกันเปนสวน ๆ แลวแตชนิดของวัตถุอีกดวย
3.) ภาชนะนัน้ จะตองวางบนมาไมรองอีกชั้นหนึ่ง จะตองมีวิธีปองกันไมใหปลวกขึ้น เชน ขา
มาอยูในถาดทีใ่ สปูนขาว หรือพันดวยผาชุบน้ํามันดิน เปนตน
มาตรา 114
การระมัดระวังทั่วไป ขอ 1. เมื่อปฏิบัติงานกับภาชนะที่มวี ัตถุระเบิด หรือวัตถุเคมีสงครามอยู ตองระมัดระวังไมให
ภาชนะนั้นถูกกระทบกระเทือน เชน โยน ลาก เปนตน เมื่อจําเปนตองพักไวขางนอกชั่วคราว จะตองวาง
ไวในรมมีผาคลุม และตองจัดยามเฝาอยูเ สมอ
ขอ 2. เมื่อจะใชเครื่องยกเพื่อโยกยายวัตถุระเบิดหรือวัตถุเคมีสงคราม จะตองตรวจวา เครื่องยก
นั้นอยูใ นสภาพเรียบรอยทุกสวน กอนปฏิบัติงานเสมอ รถที่จะใชในการลําเลียงจะตองทําการตรวจ
เชนเดียวกันดวย
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ขอ 3. หามสูบบุหรี่หรือมีเชือ้ เพลิง เปลวไฟอยูใกลบริเวณวัตถุระเบิดและวัตถุเคมีสงครามเปน
อันขาด
ขอ 4. ตองรักษาความสะอาดภายในคลังอยูเสมอ เมื่อใชผาชํารุดทําความสะอาด ผาชํารุดที่
เปอนน้ํามันตองนําไปทิ้งนอกคลังทุกคราวเมื่อเสร็จเรียบรอยแลว การเขาไปในคลังจะตองสวมรองเทา
ที่จัดไวโดยเฉพาะ และหามนําเครื่องกําเนิดไฟ เชนไมขดี ไฟ หินเหล็กไฟ เปนตน เขาไปในคลังดวย
ขอ 5. เมื่อปฏิบัติงานกับวัตถุระเบิดหรือวัตถุเคมีสงคราม เชน ถอดประกอบหรือถายหีบหอ
หามทําในคลังเก็บวัตถุระเบิดหรือวัตถุเคมีสงคราม จะตองแยกไปทําในสถานที่ ๆ จัดไวโดยเฉพาะ และ
เครื่องมือที่จะใชนั้นตองทําดวยโลหะที่ไมเกิดประกายไฟ
มาตรา 115
การระมัดระวังพิเศษ ขอ 1. สําหรับดินควันนอย ดินสําลีแหง ดินไดนาไมต เยลิคไนท และบลาสติงเยลาติน จะตองมี
ความระมัดระวังเปนพิเศษ ดังตอไปนี้
1.) ตองมีของตัวอยางที่เก็บไวในคลังนั้นบรรจุใสขวดแกวสีน้ําตาล พรอมกับกระดาษลิตมัสสี
น้ําเงิน 1 แผน ขวดแกวตัวอยางเหลานี้ จะตองปดฉลากแสดงชนิดของวัตถุระเบิดนั้น ๆ และตองวางไว
บนชั้นที่ทําไวในคลังใหเห็นไดงาย จะตองมีการตรวจตัวอยางดินในขวดนี้เสมอวา เปลี่ยนคุณสมบัติ
ภายนอกเพียงใด เชน การเปลี่ยนสี มีกลิ่น แก็ส หรือกระดาษลิตมัสเปลี่ยนสี เปนตน ถาปรากฏวามีการ
เปลี่ยนแปลงดังกลาวแลว จะตองรีบรายงานใหเจาหนาที่กรมสรรพาวุธทหารเรือทราบเพื่อจัดการ
ตอไป
2.) ไมวาจะบรรจุในภาชนะอยางใด จะตองมีการระบายแก็สออกอยางนอย 6 เดือนตอครั้ง ทั้งนี้
เวนไวแตดินทีบ่ รรจุในลองแลว
3.) เนื่องดวยดินระเบิดประเภทนี้ เมื่อไดรับความรอนสูงเปนเวลาติดตอกัน หรือความรอน
สูง ๆ ต่ํา ๆ เปนระยะ อาจเสื่อมคุณสมบัติจนติดไฟขึ้นเองได ฉะนั้นเมื่ออุณหภูมิภายในคลังขึ้นสูงกวา
40 ดีกรีเซนติเกรด จะตองรีบระบายอากาศ เพื่อลดความรอน แตถาโดยเหตุการณใด ๆ ไมสามารถจะ
ลดความรอนต่ํากวาเกณฑนไี้ ด จะตองรีบรายงานใหกรมสรรพาวุธทหารเรือทราบเพื่อพิจารณาโยกยาย
เก็บวัตถุระเบิดนี้ไปที่อื่น
4.) ดินระเบิดประเภทนี้ บางชนิดเมื่อไดรบั ความชื้นเกินควร จะทําให ไนโตรกลีเซอรีนที่
ประกอบอยูด ว ย แยกออกเปนเหงื่อผิวดิน เมื่ออยูในลักษณะเชนนี้อาจจะเกิดการระเบิดขึ้นเมื่อถูก
กระทบกระแทกเสียดสีได ฉะนั้นจะตองระมัดระวังไมใหความชืน้ ในหองเกินเกณฑที่กําหนด โดยทํา
การระบายอากาศใหเปนไปตามวิธีการ
เมื่อดินระเบิดอยูในลักษณะดังกลาวนี้ หามทําการตาง ๆ ซึ่งเกี่ยวกับการถายบรรจุเปนอันขาด
และรีบรายงานใหเจาหนาทีก่ รมสรรพาวุธทหารเรือทราบเพื่อจัดการตอไป
ขอ 2. สําหรับดินสําลีเปยก จะตองมีการระมัดระวังเปนพิเศษดังนี้
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1.) ไมวาจะอยูใ นภาชนะอยางใด จะตองรักษาจํานวนเรือนรอยของน้ําใหไดไมนอยกวา 20 อยู
เสมอ โดยใหน้ําสะอาด ปราศจากกรด เวนแตกรดทีจ่ ะใชในการทําลายราเทานั้น เชน กรด คารบอลิก
เติมใหไดน้ําหนักถูกตอง
2.) จะตองตรวจเสมอวา ดินระเบิดไมเกิดราขึ้น
ขอ 3. ดินโนวิทและกรดพีคริกซึ่งบรรจุในอาวุธแลว เชน หัวรบตอรปโด ทุนระเบิด เปนตน ดิน
ระเบิดเหลานี้ เมื่อสัมผัสกับโลหะบางชนิด เชน เหล็กหรือตะกัว่ อาจเกิดเกลือขึ้นได ซึง่ ไวตอการ
กระทบกระแทก เสียดสี ระเบิดไดงาย จึงตองหมั่นตรวจวัตถุเคลือบภายในอาวุธเหลานี้วาอยูใ นสภาพ
เรียบรอยหรือไม อยางนอย 3 ป ตอครั้ง หรืออาจจะถี่ขึ้นตามความจําเปน การถอดวัตถุระเบิดเพื่อตรวจ
วัตถุเคลือบภายในอาวุธนั้น หามทําในเรือ
ขอ 4. สําหรับดินไตรไนโตรโทลูอีน จะตองตรวจเสมอวาไมมีของเหลวเยิ้มออก ของเหลวนี้
เปนวัตถุที่ไวตอการเสียดสี ระเบิดไดงาย
ขอ 5. ดินคารลิท ดินดํา และดินแอมมาทอล เปนวัตถุระเบิดซึ่งเมื่อเปยกน้ํา หรือถูกความชื้น
เกินควรจะเสื่อมคุณสมบัติ โดยสวนประกอบอยางจะแยกตัวออก จึงตองระมัดระวังไมใหสถานที่เก็บ
วัตถุระเบิดเหลานี้ชื้นเกินควร โดยทําการระบายอากาศใหถูกตองตามวิธีการ
ขอ 6. ถาปรากฏวา วัตถุระเบิดไดถูกของสกปรกอื่น เชน เปยกน้ําเค็ม หรือปนกับวัตถุระเบิดคน
ละชนิด เชน ชนิดควันนอย เปอนดินดําซึ่งรั่วออกจากถุงนัดดินหู เปนตน จะตองรายงานใหเจาหนาที่
ทราบ เพื่อจัดการตอไป
ขอ 7. สรรพาวุธซึ่งประกอบดวยวัตถุเคมีบางชนิด เชน ฟอสฟอรัส อาจลุกเปนไฟเองไดเมื่อถูก
อากาศ ฉะนั้นจึงตองระมัดระวัง แยกเก็บวัตถุชนิดนี้ไวตา งหาก และหมั่นตรวจบอย ๆ ถาปรากฏวารั่ว
โดยมีควันขึ้น หรือเหตุอื่น ๆ ผิดปกติ จะตองรีบจัดการปองกันอันตราย และถาปองกันไมไดจะตองรีบ
ทําลายทันที เวนแตหมอกควันชนิดเหลวบางอยาง ซึ่งบรรจุไวในขวดหรือถัง ถาปรากฏวามีควันโดย
การรั่ว จงตองจัดการอุดชองที่รั่วนั้นทันที
ขอ 8. ไฟโฮลม ซึ่งบรรจุวัตถุเคมีที่ติดไฟเองไดเมื่อถูกน้าํ จะตองตรวจหีบหอที่บรรจุไวเสมอ
ถาปรากฏวารั่วโดยมีกลิ่นแรง หรือควันและเปลวไฟ จะตองรีบจัดการปองกันอันตราย หรือทําลายเสีย
ทันที สําหรับไฟโฮลมที่ใชในหัวรบตอรปโ ด ใหปฏิบัติดงั นี้
1.) ไฟโฮลม สําหรับตอรปโดที่ใชยิงจากทอเหนือระดับน้ํา หามเก็บใตดาดฟา
2.) ไฟโฮลม สําหรับตอรปโดใชยิงจากทอใตระดับน้ํา หามนําไฟโฮลมลงไปกอนที่จะทําการยิง
3.) สําหรับเรือดําน้ํา หามนําไฟโฮลมไปดวย เวนแตจะมีการทดลองยิงในไมชาเทานัน้ ไฟโฮลม
สําหรับเรือดําน้ํานั้นจะตองเก็บไวที่เรือพี่เลี้ยงหรือที่ฐานทัพเรือดําน้ํา
4.) สถานที่เก็บไฟโฮลมทุกชนิด จะตองอยูหางจากที่เก็บน้ํามันเชื้อเพลิงทุกชนิดไมนอยกวา
7 เมตร
ขอ 9. เครื่องปองกันไอพิษ จะตองมีการเก็บระวังรักษาดังนี้
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1.) คลังที่สําหรับเก็บ จะตองเย็นและมีความชื้นนอย เวนแตสวนประกอบที่เปนยางอาจเก็บใน
สถานที่ชื้น ๆ ไดพอสมควร ภายในคลังจะตองจัดใหมีทแี่ ขวนหนากากตามแบบที่กาํ หนดไวในสมุด
คูมือวาดวย การเก็บระวังรักษาวัตถุระเบิดและวัตถุเคมีสงคราม
2.) เพื่อรักษาหนากากใหนุมอยูเสมอ จะตองมีการนวดเปนครั้งคราว และนอกนั้นจะตองทา
น้ํามันรักษาหนังอยูเสมอ เชน น้ํามันวาสลิน หรือน้ํามันพิเศษเฉพาะหนัง ถาเปนหนากากทําดวยยาง
ควรใชแปงผง หรือเฟรนชอลก เปนตน ทาไว
3.) การเก็บเครือ่ งปองกันไอพิษ จะตองถอดแวนกันมัว แยกเก็บไวในกลองผนึกอากาศ และ
ตองถอดหมอกรองออกจากหนากากแยกกันเก็บไวตางหาก สวนหมอกรองนั้นจะตองใสฝาครอบให
มิดชิด ถากระดาษปดหมอกรองไดถูกฉีกออกแลว จะตองหากระดาษปดใหสนิทไวชวั่ คราว
มาตรา 116
การตรวจคุณสมบัติ
ขอ 1. เพื่อตรวจคุณสมบัติของวัตถุระเบิดและวัตถุเคมีสงครามวาอยูในลักษณะใชราชการได
หรือไม จะตองมีการตรวจคุณสมบัติเปนระยะเวลาดังตอไปนี้
ก.) วัตถุระเบิดประเภท ดินควันนอย จะตองมีการตรวจปละ 2 ครั้ง
ข.) ประเภท ดินดําและคารลทิ จะตองมีการตรวจปละ 1 ครั้ง
ค.) ประเภท ดินระเบิดอยางแรง เชน ที. เอ็น. ที. โนวิท กรดพีคริก ใน 5 ปแรก ใหตรวจปละ 1
ครั้ง และตอไปทุก 5 ป ใหตรวจ 1 ครั้ง
ง.) ดินระเบิดประเภท ไดนาไมต ใหทําการตรวจทุก ๆ ป ปละ 2 ครั้ง
สําหรับวัตถุเคมีสงคราม จะตองตรวจคุณสมบัติตามที่กําหนดไวในสมุดคูมือ วาดวยการเก็บรักษาวัตถุ
ระเบิดและวัตถุเคมีสงคราม
ขอ 2. ตัวอยางวัตถุระเบิดทีจ่ ะสงไปใหตรวจคุณสมบัตินนั้ จะตองใสไวในขวดสีน้ําตาล มี
ฉลากปดแสดงรายการละเอียดของวัตถุระเบิดนั้น ๆ และในการบรรจุตัวอยางวัตถุระเบิดนัน้ จะตอง
สวมถุงมือ หรือใชคีมสะอาดคีบ หามใชมือเปลาจับเปนอันขาด
ขอ 3. กรมสรรพาวุธทหารเรือเปนเจาหนาที่ตรวจคุณสมบัติของวัตถุระเบิดและวัตถุเคมี
สงครามและเปนผูกําหนดวัน เวลาที่ใหหนวยที่มวี ัตถุระเบิดและวัตถุเคมีสงครามสงมาใหตรวจ เมือ่
ปรากฏจากผลการตรวจวา คุณสมบัติของวัตถุระเบิดและวัตถุเคมีสงครามนั้นเสื่อมลงจนถึงการเก็บจะ
เปนอันตราย ใหกรมสรรพาวุธทหารเรือรายงานดวน เสนอกองทัพเรือ เพื่อขออนุมัตทิ ําลาย หรือ
โยกยายไปเก็บไว ณ สถานที่อื่น ถาเปนอันตรายที่กระชัน้ ชิดใหปฏิบัติการไดโดยทันที ในความ
รับผิดชอบของกรมสรรพาวุธทหารเรือ แลวรีบเสนอเรื่องราวไปยังกองทัพเรือเพื่อขออนุมัติตอไป
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หมวดที่ 17
การเก็บระวังรักษาเครื่องไฟฟาสรรพาวุธ
มาตรา 117
ประเภทของเครื่องไฟฟาสรรพาวุธ
"เครื่องไฟฟาสรรพาวุธ" หมายถึง บรรดาเครื่องไฟฟาซึ่งใชงานเฉพาะการสรรพาวุธหรือเกี่ยว
ดวยเครื่องสรรพาวุธ เชน ไฟฟาที่ใชในการปน การตอรปโด การทุนระเบิด การกวาดทุนระเบิด
การดิเกาสซิง การโคมฉาย
เครื่องไฟฟาสรรพาวุธแบงออกเปนสวนใหญ 2 ประเภท คือ
ประเภทที่ 1 ไดแก สิ่งที่ทําหนาที่ในการไฟฟาโดยตรง เชน แบตเตอรี่ เครื่องกําเนิดไฟฟา
เครื่องยนตไฟฟา เปนตน ซึ่งสิ่งเหลานี้มีไวใชเฉพาะทีเ่ กี่ยวกับการสรรพาวุธ
ประเภทที่ 2 ไดแกสิ่งที่ทําหนาที่ในการไฟฟาเปนกําลังงาน คือเปนเครื่องประกอบอยูก บั
สรรพาวุธ อุปกรณสรรพาวุธ หรือยุทโธปกรณ เชน ประกอบอยูกับ เครื่องรับเครื่องสงคําสั่ง ตูคํานวณ
ศูนยรวม เปนตน
บรรดาเครื่องไฟฟาดังกลาวนี้ เปนหนาที่ของกองไฟฟากรมสรรพาวุธทหารเรือเปนเจาหนาที่
ในการควบคุมดูแล ตรวจสอบ ทดลองและซอมแซมดัดแปลง แกไขโดยทํานองเดียวกับเครื่องสรรพาวุธ
อื่น ๆ และหนวยตาง ๆ ที่มีเครื่องไฟฟาสรรพาวุธอยูในครอบครอง จะตองปฏิบัติการเบิก - จาย นําสง รับ การรายงานการชํารุดเสียหาย ซอมแซมและอื่น ๆ เชนเดียวกับเครื่องสรรพาวุธอื่น ๆ ดังกลาวใน
ขอบังคับนี้ทุกประการ
มาตรา 118
การเก็บระวังรักษาแบตเตอรี่
ขอ 1. แบตเตอรี่ทุกชนิดที่ใชในการไฟฟาสรรพาวุธจะตองปฏิบัติการเก็บระวังรักษาดังนี้
1.) จะตองเก็บไวในที่เย็น พนแสงแดดสองถึงโดยตรง ปราศจากความชื้น และจะตองใหอากาศ
ถายเทไดสะดวกทั้งในเวลาเก็บและในเวลาใชงาน
2.) ในการยกขน จะตองกระทําโดยความระมัดระวัง อยาใหกระทบกระแทก หรือทําใหน้ํายา
ภายในหกหรือกระฉอกไดเปนอันขาด
3.) ในการทดลองวาจะมีกําลังไฟหรือไมนั้น หามทดลองโดยนําสายมาแตะตองกันระหวาง
ขั้วบวกและขัว้ ลบ หรือตอมาตรวัดแอมแปรระหวางขัว้ ทัง้ สองนั้นโดยตรง ใหใชวัดดวยมาตรวัดโวลท
ธรรมดา
4.) แบตเตอรีท่ ี่เติมดวยน้ํากรด หรือน้ําดางก็ตาม ในเวลาวัดไฟหามนําไฟที่ไมมีเครื่องปองกัน
แมแตบุหรี่ทจี่ ดุ อยูเขาไปใกลเปนอันขาด
5.) หามไมใหนําเครื่องมือหรือวัตถุอื่น ๆ ที่เปนโลหะไปวางบนแบตเตอรี่เปนอันขาด เพราะจะ
เปนเหตุใหไฟบรรจบวงจร และทําใหหมอเสียได
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ขอ 2. แบตเตอรี่แหง ใหมีวิธปี ฏิบัติในการเก็บระวังรักษาเปนพิเศษดังนี้
1.) กอนที่จะจายไปใชในราชการ ตองใหมีกําลังไฟไมนอยกวา 1.4 โวลท
2.) แบตเตอรีท่ ี่ไดจายไปใชราชการแลว เมื่อจะเก็บของคงคลังตอไป จะตองมีกําลังไฟฟาไม
นอยกวา 1.4 โวลท
ขอ 3. แบตเตอรี่เปยก ใหมีวิธใี นการเก็บระวังรักษาเปนพิเศษดังนี้
1.) กอนที่จะจายไปใชราชการ ตองใหมีกําลังไฟฟาไมนอ ยกวา 1.4 โวลท และตองละลายเกลือ
แอมโมเนียคลอไรดกับน้ํากลั่น โดยใชเกลือ 1 สวน น้ํา 3 สวน จายไปดวย เพื่อเพิ่มเติมลงในหมอกอน
ใช เพราะหมอชนิดนี้ จะตองเติมน้ํายาลงในหมอใหมีระดับสูง 5/8 ของสวนสูงของหมอ เมื่อกอนจะใช
ประมาณ 28 ชั่วโมง
2.) เมื่อเติมน้ําเกลือแอมโมเนียคลอไรดไปแลวประมาณ 7 วัน น้ําเกลือจะแหงงวดลง ดังนั้นจึง
ตองเติมใหมใหมีระดับเทาเดิมอยูเสมอ
3.) แบตเตอรีท่ ี่ไดจายไปใชราชการแลวนัน้ จะเก็บเปนของคงคลังตอไปจะตองมีกําลังไฟฟาไม
นอยกวา 1.4 โวลท
4.) กอนที่จะเก็บเขาคลัง จะตองชําระใหสะอาดโดยเทน้าํ เกลือออกใสไวในขวดสําหรับเก็บที่มี
จุกอุดสนิท แลวชําระสังกะสี และแทงถานใหสะอาดเรียบรอย
ขอ 4. แบตเตอรี่ใชน้ํากรด ใหมีวิธีปฏิบัติเพิ่มเติมดังนี้
1.) เมื่อจะจายไปใชราชการ ตองอัดไฟใหถูกตอง ตามคําแนะนําวิธีใช และวิธีอันไฟของ
แบตเตอรี่ชนิดนั้น ๆ
2.) ในเวลาใชการ จะตองไมใชหมด โดยปลอยกระแสไฟออกมากกวากระแสไฟฟาสูงสุดของ
แบตเตอรี่ และเมื่อกําลังไฟฟาลดต่ําลงถึง 1.8 โวลท ในขณะทีใ่ ชการอยูน ั้น จะตองรีบอัดไฟภายใน 24
ชั่วโมง แตถามีเหตุขัดของ จะอัดไมไดตามกําหนดนี้จริง ๆ ก็ตองพยายามกระทําในโอกาสแรกที่จะ
ทําได
3.) แบตเตอรี่ไมไดหมดกําลังเลย หรือใชการเพียงเล็กนอยเปนครั้งคราว จะตองอัดไฟอยางนอย
ที่สุด เดือนละครั้ง
4.) ถาหมอใบใดหมดกําลังลง จะเปนเพราะเหตุใดก็ตาม ตองสงใหเจาหนาที่ตรวจทันที
ขอ 5. แบตเตอรี่ใชน้ําดาง ใหมีวิธีปฏิบัติเพิม่ เติมดังนี้
1.) ใหปฏิบัติเชนเดียวกับแบตเตอรี่ชนิดน้ํายาเปนกรด แตเมื่อกําลังไฟฟาลดต่ําลงมาถึง 1.1
โวลท ใหรีบทําการอัดใหม เวลาอัดตองเปดจุกเสมอ มิฉะนั้นแก็สที่เกิดขึ้น จะขยายตัวจนหมอชํารุด
2.) ระดับน้ํา จะตองสูงกวายอดของแผนไมนอยกวา 15 มม. ถาน้ํายาพรองไปโดยการระเหย
ของน้ํา ตองเติมน้ํากลั่นบางบางครั้งบางคราว และอยาเปดหมอทิ้งไวนานเกินความจําเปน เพราะน้ํายานี้
จะดูดคารบอนไดออกไซดจากอากาศ และจะทําใหเสื่อมคุณสมบัติ
3.) การเก็บนั้น นอกจากจะปฏิบัติตามวิธีการดังกลาวแลว จะตองเก็บใหพนจากที่ ๆ มีไอกรด
กํามะถัน หรือแก็สโคลรีนอีกดวย
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4.) ถาไมใชแบตเตอรี่นานถึง 3 เดือนขึ้นไป ควรปลดสะพานไฟออกเสีย เพื่อปองกัน
กระแสไฟรัว่
5.) เนื่องดวยน้าํ ยาเปนดางอยางแรง จึงตองมีกรดบอริกละลาย 3% ไวสาํ หรับใชเสมอ เมื่อดางนี้
หกรดรางกาย หรือเสื้อผา จะไดรีบทําลายอํานาจดางเสียไดทันที
มาตรา 119
การเก็บระวังรักษาเครื่องกําเนิดไฟฟาและเครื่องยนตไฟฟา
เครื่องกําเนิดไฟฟาและเครื่องยนตไฟฟา ใหมีการเก็บระวังรักษา ดังตอไปนี้
ขอ 1. หองเครื่องยนตไฟฟาและเครื่องกําเนิดไฟฟา จะตองรักษาใหสะอาดอยูเ สมอ อยาใหมี
ฝุนผง น้ํามันหรือจาระบีเปรอะเปอนตามพืน้ หอง และฝาหอง เฉพาะตัวเครื่องไฟฟาถามี จะตองรีบ
จัดการเช็ดเสียใหสะอาดทันที
ขอ 2. ระวังอยาใหคอมมิวเตเตอรเปนรอย ถาเกิดเปนรอยขึ้น ใหบดดวยผาทรายอยางละเอียด
เสร็จแลวขัดใหเปนมัน ทุก ๆ สัปดาหควรตรวจดูแปรงวาขยับตัวอยูในซองแปรงเปนปกติหรือไม และ
ใชลมเปาเขาไปตามซอกของขดลวดเพื่อไลผงและฝุนออกใหหมด ตรวจดูน้ํามันในแบริ่งวามีผงหรือสี
เปลี่ยนแปลงไปจากของเดิมมากหรือไม ถาน้ํามันมีสีดํามาก ก็ใหเปลี่ยนเสียใหม
ขอ 3. ทุก ๆ 4 เดือน ควรทําความสะอาดแบริ่งตาง ๆ เสียสักครั้งหนึ่ง แลวพิจารณาการเปลี่ยน
น้ํามันหลอลื่นเสียดวย ถาเปนแบริ่งลูกปนควรทําความสะอาด แลวเปลี่ยนจาระบี ทําความสะอาด
สะพานไฟตาง ๆ แลวแตงใหมีชองวางเทาเดิม เสร็จแลวตรวจรั่วลงดินของเครื่องไฟฟา และ
แผงไกเริ่มเดิน
ขอ 4. ทุก ๆ 1 ป ใหตรวจความตานทานของฉนวนของเครื่องอุปกรณไฟฟาทุก ๆ อยาง แลว
จดบันทึกไว
มาตรา 120
การระวังรักษาโคมฉาย
การระวังรักษาโคมฉาย ใหปฏิบัติดังตอไปนี้
ขอ 1. ใหเปดผาคลุมออกทําความสะอาดสัปดาหละครั้ง สําหรับโคมฉายซึ่งตั้งอยูในที่แจง เมื่อ
ฝนหายแลว ใหเปดแลวใหเปดผาคลุมออกแลวเช็ดใหแหง
ขอ 2. การทําความสะอาด ตองทําทั้งภายนอก และภายในใหหมดสิ่งสกปรก และอยาใหมีสนิม
โดยเฉพาะที่คอมมิวเตเตอร วงแหวนตัวนําไฟฟา และแปรงนําไฟฟา ตองสะอาดจริง ๆ มิฉะนั้น
กระแสไฟฟาจะเดินไมสะดวก การปดฝุนสําหรับสวนตาง ๆ ของภายใน ใหใชแปรงออน ๆ หรือผาออน
ๆ เฉพาะอยางยิ่ง ภายหลังทีม่ ีการจุดถาน เพื่อใชหรือทดลองโคมฉาย มักจะมีผงถานติดอยูตามที่ตาง ๆ
มาก
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ขอ 3. ที่กระจกโคง จะตองระมัดระวัง และทําความสะอาดโดยประณีต การทําความสะอาด ให
เช็ดดวยผาออน ๆ ใชแปรงขัดกระจก ทาแลวขัดดวยแปรงแลวใชออน ๆ หรือหนังชามัวเช็ดจาก
ศูนยกลางออกมาหาขอบนอก เมื่อกระจกเปอนน้ํามัน ใหลางดวยน้ํามันเบนซิน แปรงที่ใชขัดกระจก
หามนําไปใชในการอื่น ๆ การทําความสะอาดกระจกหนาโคมฉายก็ใหปฏิบัติอนุโลมตามกระจกโคง
เทาที่จะทําได
ขอ 4. เพื่อใหสวนตาง ๆ เคลื่อนไหวไดโดยคลองแคลว ฉะนั้นตามสวนที่เคลื่อนไหว เสียดสีกนั
หรือขบกัน จะตองไลดวยน้ํามัน และรูน้ํามันจะตองหยอดดวยน้ํามันไลลื่นที่เหมาะสม
ขอ 5. เวลาใชเครื่องบังคับ โดยฉาย หามหันหรือกระดกโคมฉายโดยแรง เพราะเนื่องจากการ
กระดกหรือกระแทก อาจทําใหเครื่องบังคับไฟฉายเกิดขัดของขึ้นได
ขอ 6. ใหทําการทดลองอาการของเครื่องตาง ๆ ของโคมฉาย สัปดาหละครั้ง หรือในโอกาสที่มี
การฝก และกอนที่จะใชการ จะตองทดลองทุก ๆ สวนใหเรียบรอยเสียกอน
ขอ 7. ถามีความจําเปนที่จะตองเปลี่ยนแทงถานในโคมฉาย ซึ่งไดใชมาเปนเวลานาน จะตองหัน
โคมฉายไปใหชองที่จะทําการเปลี่ยนถานอยูใตลม เพื่อหลีกเลี่ยงมิใหกระจก ซึ่งไดถกู อบใหรอนอยูเปน
เวลานานนั้น ลดความรอนลงโดยรวดเร็วเกินไป จากกระแสลมและฝอยน้ําทะเล
ขอ 8. ในการยิงปนขนาดใหญ เมื่อไมไดใชโคมฉาย จะตองหันโคมฉายไปในทางซึ่งกําลัง
กระแทกของเสียง เนื่องจากการยิงกระทบกระจกทางดานหลัง
ขอ 9. สายเคเบิลของโคมฉายบนบก ตองเก็บไวในที่ ๆ เย็น และไมมีความชื้น โดยขดเขารน
อยาใหมกี ารหัก หรือพับ หัวตอบวก และหัวตอลบตองรักษาใหสะดวก
ขอ 10 ใหทําการชําระใหญ และตรวจความเรียบรอยของโคมฉายทุก ๆ 6 เดือน
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การระวังรักษาเครื่องไฟฟาสรรพาวุธประเภทที่ 2 ใหมกี ารปฏิบัติ ดังนี้
ขอ 1. ใหทําการทดลองอยางนอยสัปดาหละครั้ง หรือในโอกาสที่มีการฝก เพื่อดูความเรียบรอย
และกอนทีจ่ ะทําการยิงก็ตองทดลองดูใหเรียบรอยเสียกอนทุกคราวไป
ขอ 2. เครื่องซึ่งมีฝาปดผนึกอากาศ เชน ตามฝาหรือชองตาง ๆ ของตูคํานวณ หรือเครือ่ งรับและ
สงคําสั่งบางชนิด ฯลฯ เปนตน ไมควรเปดออกในเมื่อไมมีความจําเปน เวนแตจะเกิดการขัดของ หรือ
เห็นวามีความชื้นภายในนั้นมาก ก็ใหเปดออกตรวจ หรือทําความสะอาดไดเฉพาะบางแหงที่เห็นสมควร
หรือที่สมุดคูมืออนุญาตใหทาํ ได และไมควรเปดออกทําในเวลาที่มีอากาศชื้น หรือในตําบลที่มีฝุน
ละอองมาก เมือ่ เสร็จธุระแลวตองรีบปดเสียโดยเร็ว
ขอ 3. ตองระวังรักษาความสะอาดโดยประณีต เพราะถามีความสกปรกแตเพียงเล็กนอย ไฟฟา
ก็อาจไมเดิน หรือเดินไมสะดวก เปนเหตุใหเกิดความคลาดเคลื่อนได โดยเฉพาะอยางยิ่ง ที่สัมผัสของ
สะพานไฟ ใหระวังจงหนัก
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ขอ 4. ณ ที่สัมผัสเพื่อกันกระแสไฟฟาผานไปไดเพียงเช็ดใหสะอาดอยางดีเทานัน้ ไมตองทา
น้ํามัน เพราะจะเปนการกันกระแสไฟฟามิใหผานไปได
ขอ 5. ถาเห็นวาสวนใดมีประกายเกิดขึ้นผิดปกติ จะตองรีบพิจารณาหาเหตุผลและแกไขเสีย
อยาปลอยใหเปนอยูอยางนัน้ ตลอดไป เพราะจะทําใหเกิดการไหมขนึ้ ที่ตรงนั้น ซึ่งจะเปนผลเสียหายแก
เครื่อง และผลที่ไดจากอาการของเครื่อง จะไมถูกตองแนนอน
ขอ 6. นอกจากการปฏิบัติดงั กลาวนี้ ใหมกี ารปฏิบัติในการระวังรักษาตามสมุดคูมือ และ
คําแนะนําของเครื่องชนิดหนึง่ ๆ อีกดวย
(ลงชื่อ) พลเรือโท สินธุ กมลนาวิน
ผูบัญชาการทหารเรือ
ที่วาการกองทัพเรือ
๑ ม.ค.๙๓

