คู่มือและวิธีการปฏิบัติในการเขียน/พิมพ์เสนอ
ใบเบิกหรือนาส่งเครื่องสรรพาวุธ (ฎีกา ๔ สี)

จัดทาโดยแผนกควบคุม กคส.สพ.ทร.
๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๐

คู่มือและวิธีการปฏิบัติในการเขียน/พิมพ์ ใบเบิก/นาส่งเครื่องสรรพาวุธ (ฎีกา ๔ สี)
เนื่องจากในปัจจุ บัน แผนกควบคุม กคส.สพ.ทร. ได้รับใบเบิ ก/นาส่ง จากหน่วยต่าง ๆ ของ ทร.
ที่เสนอไปยัง สพ.ทร. มีบางหน่วยที่ปฏิบัติยัง ไม่ถูกต้อง เนื่องจากหน่วยต่างๆ สร้างแบบฟอร์ม ใบเบิกหรือนาส่ง
เครื่องสรรพาวุธขึ้นเอง จึงทาให้ไม่เป็นไปตามมาตรฐานเดียวกัน เป็นเหตุให้เกิดความล่าช้าในการนาเสนอผู้บัง
บังคับบัญชาลงนาม เนื่องจากจะต้องนากลับไปแก้ไขใหม่ให้ถูกต้อง เพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปอย่างถูกต้องและเป็น
มาตรฐานเดียวกันตาม ข.ก.ส. ที่ ๓๘ ว่าด้วยการสรรพาวุธ แผนกควบคุม กคส.สพ.ทร. ได้รวบรวมปัญหาอุปสรรค
ข้อขัดข้องและข้อผิดพลาดต่างๆ ตามที่หน่วยเสนอฎีกาไปยัง แผนกควบคุม กคส.สพ.ทร. รวมทั้งชี้แนะแนวทางวิธี
ปฏิบัติที่ถูกต้องในการนาเสนอใบเบิก/นาส่งเครื่องสรรพาวุธ ไปยัง แผนกควบคุม กคส.สพ.ทร. ดังนี้
๑. การเรียงลาดับฎีกา ๔ สี ของใบเบิก/นาส่ง เครื่องสรรพาวุธ ยังมีบางหน่วยที่ยังเรียงลาดับสีของฎีกายังไม่
ถูกต้อง
 ที่ถูกต้องจะต้องเรี ยงลาดับตามสีของใบเบิก/นาส่งเครื่องสรรพาวุธ ตามลาดับ พร้อมกับแทรกกระดาษ
อัดสาเนาแบบเต็มแผ่นกระดาษ และจัดช่องตารางให้ตรงกันพร้อมกับเย็บให้ติดดังนี้
 ใบที่ ๑ สีน้าเงิน
 ใบที่ ๒ สีเขียว
ใบจริง
 ใบที่ ๓ สีแดง
 ใบที่ ๔ สีดา
 สาหรับใบเบิก/นาส่ง (สีดา) หรือ ใบที่ ให้หน่วยเบิก/นาส่ง จะต้องดึงออกเก็บไว้เป็นหลักฐานเพื่อนาไป
ตรวจสอบกับ สพ.ทร. (แผนกควบคุม ฯ) หรือ ใช้เป็นหลักฐานเพื่อโทรสอบถาม ที่ของฎีกาใบเบิก/
นาส่ง เครื่องสรรพาวุธ ที่เสนอไปยัง สพ.ทร. ว่าใบเบิก/นาส่งเครื่ องสรรพาวุธ ได้รับการอนุมัติให้เบิก/
นาส่งแล้วหรือยัง (แผนกควบคุม กคส.สพ.ทร. โทร ๖๓๒๐๗ -๘)
๒. วิธีปฏิบัติในการเบิก/นาส่ง ยังมีบางหน่วยที่เสนอใบเบิก/นาส่งเครื่องสรรพาวุธมายัง สพ.ทร. ที่ไม่ถูกต้อง
เพื่อให้ถูกต้องตาม ข.ก.ส. ที่ ๓๘ ว่าด้วยการสรรพาวุธ มาตรา ๑๙ ให้หน่วยต่าง ๆ ปฏิบัติดังนี้
๒.๑ หน่วยใดประสงค์จะเบิกเครื่องสรรพาวุธจากกรมสรรพาวุธทหารเรือไปใช้ในราชการ ให้เขียนรายงาน
สิ่งของที่จะเบิกในฎีกาเบิกหรือนาส่ง แต่ให้ขีดฆ่า "นาส่ง" ออกเสีย
๒.๒ การเบิ ก ให้ แยกฎีกาของสิ่ งของที่จะทาการเบิกไปตามคลั ง ซึ่งมีห น้าที่รักษาเครื่องสรรพาวุธ
ชนิดนั้น ๆ หรือตามที่ปรากฏในอัตรากาลังของกองทัพเรือ
๒.๓ การลงนามในฎี ก าเบิ ก ให้ ผู้ บั ง คั บ หน่ ว ยทหารที่ เ บิ ก เป็ น ผู้ ล งนามในฎี ก าเบิ ก ถ้ า หน่ ว ยใด
ผู้บังคับบัญชาที่กล่าวนี้ว่างลง สาหรับในการเบิกสรรพาวุธ ให้ผู้บังคับบัญชาชั้นสูงขึ้นไปเป็นผู้ลงนาม
ในฎี กาเบิ ก ส าหรั บ อุ ป กรณ์ ส รรพาวุ ธ และยุท โธปกรณ์ อนุญ าตให้ ผู้ ท าการแทนลงนามแทนได้
แต่อย่างไรก็ตาม ผู้ลงนามในฎีกาจะต้องเป็นนายทหารสัญญาบัตรเสมอ
๒.๔ การเบิกสรรพาวุธและเฉพาะอุปกรณ์สรรพาวุธ ยุทโธปกรณ์ที่สาคัญและมีค่า ผู้มารับของจะต้องเป็น
นายทหารสัญญาบัตร นอกนั้นอนุญาตให้นายทหารประทวนผู้เป็นเจ้าหน้าที่ หรือผู้ที่สมควรจะได้รับ
มอบหมายให้มารับแทนได้
๒.๕ ผู้มารับของจะต้องตรวจตราสิ่งของที่ตนรับให้เรียบร้อยทั้งจานวน และสภาพตามใบสาคัญคู่จ่ายที่
เจ้าหน้าที่ผู้จ่ายได้จ่ายให้ ถ้าสิ่งใดมีสภาพไม่ดี หรือไม่สมบูรณ์ ให้ผู้จ่ายหมายเหตุ และลงนามรับรอง
ไว้ในใบสาคัญคู่จ่าย ทั้งนี้เพื่อมิให้เกิดการโต้เถียงขึ้นภายหลัง
๒.๖ เมื่อผู้รับของ ได้นาสิ่งของที่เบิกถึงเรือ หรือกรมกองเรียบร้อยแล้ว ให้รายงานให้ผู้เบิกทราบ และให้
เจ้าหน้าที่ผู้รักษาบัญชีตรวจตราสิ่งของที่รับมาให้เรียบร้อยด้วยตนเอง แล้วเก็บใบสาคัญคู่จ่ายติดไว้
กับสาเนาฎีกาเบิก เพื่อเป็นหลักฐานในการตรวจสอบต่อไป

๓.

๔.

๕.

๖.

๗.
๘.

๒.๗ วิธีปฏิบัติในการเสนอฎีกาเบิกนั้น ให้ทาดังนี้
๒.๗.๑ ถ้าต้องการเบิกเครื่องสรรพาวุธในอัตรา (อัตราปกติ อัตราฝึก อัตราสงคราม)
ก.) สาหรับสรรพาวุธ ให้เสนอฎีกาผ่านผู้บังคับบัญชาตามลาดับชั้นจนถึง หัวหน้าหน่วยขึ้นตรง
กองทัพเรือ แล้วจึงส่งไปยังกรมสรรพาวุธทหารเรือ
ข.) สาหรับอุปกรณ์สรรพาวุธและยุทโธปกรณ์ ให้เสนอฎีกาตรงไปยัง กรมสรรพาวุธทหารเรือได้
๒.๗.๒ ถ้าต้องการเบิกเครื่องสรรพาวุธนอกอัตรา ให้ทารายงานเสนอผู้บังคับบัญชาตามลาดับชั้ น
จนถึงกองทัพเรือ เมื่อได้รับอนุมัติแล้ว ให้เสนอฎีกาเบิกพร้อมทั้งรายงานที่ได้รับอนุมัติไปยั ง
กรมสรรพาวุธทหารเรือ
๒.๗.๓ ถ้าสรรพาวุธนอกอัตราที่จะเบิกนั้น เป็นเพียงอุปกรณ์สรรพาวุธหรือยุทโธปกรณ์ และเป็นการ
เบิกยืมไปราชการชั่วคราวแล้วนาส่ง ต้องเสนอฎีกาผ่านผู้บังคับบัญชาตามลาดับชั้น จนถึง
หัวหน้าหน่วยขึ้นตรงกองทัพเรือ เมื่อได้รับอนุญาตแล้ว ให้เสนอฎีกาเบิกพร้อมด้วยรายงานไป
ยังกรมสรรพาวุธทหารเรือ
การลงลายมือชื่อในฎีกาเบิก/นาส่งเครื่องสรรพาวุธ สาหรับช่องในฎีกา ช่องที่ ๑๐ และ ๑๑ ของใบสาเนา
ซึง่ ได้แก่ ใบสีเขียว ใบสีแดง และ ใบสีดา วิธีปฏิบัติที่ถูกต้องดังนี้
 การลงลายมื อ ชื่ อ ปิ ด ท้ า ยและลงลายมื อ ชื่ อ ในช่ อ งฎี ก าที่ ๑๐ และ ๑๑ จะต้ อ งลงลายมื อ ชื่ อ ผ่ า น
กระดาษอัดสาเนาแบบเต็มแผ่นกระดาษเท่านั้น และจะต้องไม่พิมพ์ชื่อเต็มของผู้ลงลายมือชื่อในการ
เบิก/นาส่ง รวมทั้งผู้รับมอบฉันทะ ลงในบริเวณใต้ลายมือชื่อของใบสีน้าเงินซึ่งเป็นฉบับจริง มิฉะนั้น
หน่วยจะต้องนากลับไปแก้ไขใหม่ ซึ่งเป็นเหตุให้เกิดความล่าช้าในการเสนอฎีกาเบิก/นาส่ง
 ตารางและช่องต่างๆ ในใบเบิก/นาส่งเครื่องสรรพาวุธ ทั้ง ๔ สี จะต้องตรงกันและมีขนาดเท่ากันเมื่อ
นามาจัดเรียงลาดับและแทรกด้วยกระดาษอัดสาเนาแบบเต็มแผ่นกระดาษ
 ไม่ควรแทรกกระดาษอัดสาเนาที่ฉีกครึ่ง มาพร้อมกับฎีกาเบิก/นาส่ง เนื่องจากหน่วยจ่าย/รับต้องเขียน
จานวนที่รับจ่ายจริงพร้อมกับลงชื่อปิดท้ายในช่องที่ ๘ (จานวน รับ/จ่าย จริง) ควรแทรกกระดาษอัด
สาเนาแบบเต็มแผ่นหน้ากระดาษมาพร้อมกับใบเบิก/นาส่ง สีนาเงิน สีเขียว และ สีแดง
ในกรณี หั ว หน้ า หน่ ว ยขึ้ น ตรงกองทั พเรื อได้ม อบอ านาจการลงนามในใบเบิ ก /น าส่ ง เครื่ องสรรพาวุ ธ
เพื่อเสนอไปยังกรมสรรพาวุธทหารเรือ ให้หน่วยขึ้นตรงกองทัพเรือนั้น ๆ ส่งสาเนาคาสั่งแต่งตั้งผู้รับมอบ
อานาจในการลงนามในใบเบิก/นาส่ง ไปยังกรมสรรพาวุธ ทหารเรือเพื่อจะเก็บไว้เป็นหลักฐานตรวจสอบ
ความถูกต้องก่อนที่จะเสนอผู้บังคับบัญชาของกรมสรรพาวุธทหารเรือลงนามต่อไป
การติดตามใบเบิก/นาส่งเครื่องสรรพาวุธ ให้เป็นหน้าที่ของหน่วยเบิก/นาส่ง ที่จะต้องติดตามฎีกาเบิก/
นาส่งเครื่องสรรพาวุธด้วยตนเอง ว่าอยู่ในระหว่างการดาเนินการถึงขั้นไหนแล้ว ฎีกาอนุมัติให้เบิก/นาส่ง
แล้ ว หรื อ ยั ง ส าหรั บ การเบิ ก /น าส่ ง เครื่ อ งสรรพาวุ ธ ในส่ ว นของกองคลั ง สรรพาวุ ธ ให้ ป ระสานเพื่ อ
ตรวจสอบฎีกาได้ที่แผนกควบคุม กคส.สพ.ทร. โทร ๖๓๒๐๗ – ๘ และ ๖๓๒๔๘
การเบิกหรือนาส่งเครื่องสรรพาวุธ เมื่อฎีกาอนุมัติแล้วให้หน่วยต่าง ๆ แจ้ง วันเวลาที่จะทาการเบิก/นาส่ง
ไปยังกรมสรรพาวุธทหารเรือ (แผนกควบคุม ฯ) หรือ คลังรับ-จ่ายให้ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย ๒ - ๓ วัน
ทาการ เพื่อจะได้เตรียมการออกใบสั่งจ่าย/ใบสั่งรับไว้รอ และคลังรับ -จ่ายจะได้เตรียมความพร้อมของ
กาลังพลในการรับ-จ่ายเครื่องสรรพาวุธ
สาหรับแบบฟอร์มใบเบิก/นาส่งเครื่องสรรพาวุธที่เป็นมาตรฐานและถูกต้องสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
และคู่มือการเขียนฎีกาได้ที่เว็บไซต์ กองคลังสรรพาวุธ www.rtnodd.com
แบบฟอร์มใบเบิก/นาส่ง ทางแผนกควบคุม ฯ ได้ใส่สูตร Excel ไว้เรียบร้อยแล้ว ให้หน่วยพิมพ์เฉพาะใบ
เบิก/นาส่ง แผ่นแรกเท่านั้น จากนั้นข้อความจะปรากฏในแผ่นงานต่อๆ ไป ถ้า หน่วยเบิก/นาส่งต้องการ
นาส่งให้ขีดทับข้อความ เบิก ถ้าต้องการเบิกให้ขีดทับข้อความ นาส่ง

ภาพตัวอย่างการเลียงลาดับและการเขียนใบเบิก/นาส่งเครื่องสรรพาวุธที่ถูกต้อง

1
2
3
สีนาเงินต้นฉบับจริง
สีเขียวสาเนา
สีแดงสาเนา

สาหรับใบที่ ๔ สีดา (สาเนา) ให้หน่วยเบิก/นาส่งเก็บไว้เป็นหลักฐานเพื่อใช้นาไปตรวจสอบกับ สพ.ทร.

ภาพตัวอย่างการแทรกกระดาษอัดสาเนาและการเลียงลาดับสีของใบเบิก/นาส่งเครื่องสรรพาวุธที่ถูกต้อง

ลายเซ็นสาเนา

ตัวอย่างการเขียนใบเบิก/นาส่งที่ถูกต้อง เรียงใบเบิก/การ

การจัดเรียงลาดับสีของใบเบิก/นาส่งเครื่องสรรพาวุธ จากสี นาเงิน-เขียว-แดง-ดา

ใบ
ที่ ป. ๖/ ๕๘
แผ่นที่
ในจานวน
ลาดับ

หมายเลขพัสดุ

๑

A066

๒

223

๓

A475

เบิก
นาส่ง

เครื่องสรรพาวุธ หน่วย
พ.ย.๕๗

เบิก
ในการฝึก สาธิตและตามโครงการศึกษาฯ

เพือ่ ใช้
อ้างถึง

แผ่น

บันทึก ยก.ทร. ลับมาก ที่ กห ๐๕๐๕/๙๖

รายการ

จานวน

CTG 5.56 MM BALL M 193
(สี่พนั เก้าร้อยหกสิบ)
CTG 5.56 MM BLANK M 200
(หนึ่งพัน)
CTG .45 MM BALL M 1911 CTN
(เจ็ดร้อยห้าสิบ)

EA

- ๔,๙๖๐ -

EA

- ๑,๐๐๐ -

EA

- ๖๐ -

จานวน

จริง

หมายเหตุ

ยศ ลายมือชื่อผู้เบิก

เสนอ

กองเรือ/กองพัน/กรม ฯ
ยศ ชือ่ - ชือ่ สกุล (เต็ม)
ยศ ชือ่ - ชือ่ สกุล (เต็ม)
ยศ ลายมือชือ่ ผูม้ อบฉันทะ

ยศ ลายมือชือ่ ผูร้ บั มอบฉันทะ
ตาแหน่ง ผูร้ บั มอบฉันทะ

ตาแหน่ง ผูม้ อบฉันทะ
เสนอ หน.นขต.ทร.

การพิจารณาของเจ้าหน้าทีค่ ลัง ฯ

เสนอ

เสนอ

เจ้าหน้าที่

- -

-

หน่วย

ผู้

ใบ
ที่ ป. ๖/ ๕๘
แผ่นที่
ในจานวน
ลาดับ

หมายเลขพัสดุ

๑

A066

๒

223

๓

A475

เบิก
นาส่ง

เครื่องสรรพาวุธ หน่วย

เบิก

พ.ย.๕๗
แผ่น

ในการฝึก สาธิตและตามโครงการศึกษาฯ
บันทึก ยก.ทร. ลับมาก ที่ กห ๐๕๐๕/๙๖

เพือ่ ใช้
อ้างถึง

รายการ

จานวน

CTG 5.56 MM BALL M 193
(สี่พนั เก้าร้อยหกสิบ)
CTG 5.56 MM BLANK M 200
(หนึ่งพัน)
CTG .45 MM BALL M 1911 CTN
(เจ็ดร้อยห้าสิบ)

EA

- ๔,๙๖๐ -

EA

- ๑,๐๐๐ -

EA

- ๖๐ -

จานวน

จริง

ยศ ลายมือชื่อผู้เบิก

เสนอ

กองเรือ/กองพัน/กรม ฯ
ยศ ชือ่ - ชือ่ สกุล (เต็ม)
ยศ ชือ่ - ชือ่ สกุล (เต็ม)
ยศ ลายมือชือ่ ผูม้ อบฉันทะ

ยศ

ตาแหน่ง ผู้มอบฉันทะ
เสนอ หน.นขต.ทร.

ตาแหน่ง ผู้รับมอบฉันทะ

การพิจารณาของเจ้าหน้าทีค่ ลัง ฯ

เสนอ

เสนอ

เจ้าหน้าที่

- -

-

หน่วย

ผู้

หมายเหตุ

- -

เบิก

ใบ

นาส่ง

ที่ ป. ๖/ ๕๘
แผ่นที่
ในจานวน
ลาดับ

หมายเลขพัสดุ

๑

A066

๒

223

๓

A475

-

เครื่องสรรพาวุธ หน่วย

เบิก

พ.ย.๕๗
แผ่น

ในการฝึก สาธิตและตามโครงการศึกษาฯ
บันทึก ยก.ทร. ลับมาก ที่ กห ๐๕๐๕/๙๖

เพือ่ ใช้
อ้างถึง

รายการ

จานวน

CTG 5.56 MM BALL M 193
(สี่พนั เก้าร้อยหกสิบ)
CTG 5.56 MM BLANK M 200
(หนึ่งพัน)
CTG .45 MM BALL M 1911 CTN
(เจ็ดร้อยห้าสิบ)

EA

- ๔,๙๖๐ -

EA

- ๑,๐๐๐ -

EA

- ๖๐ -

จานวน

จริง

ยศ ลายมือชื่อผู้เบิก

เสนอ

กองเรือ/กองพัน/กรม ฯ

ยศ ชื่อ - ชื่อสกุล (เต็ม)
ยศ ชือ่ - ชือ่ สกุล (เต็ม)
ยศ ลายมือชือ่ ผูม้ อบฉันทะ

ยศ

ตาแหน่ง ผู้มอบฉันทะ
เสนอ หน.นขต.ทร.

0
0

ตาแหน่ง ผู้รับมอบฉันทะ

การพิจารณาของเจ้าหน้าทีค่ ลัง ฯ

เสนอ

เสนอ

เจ้าหน้าที่

- -

-

หน่วย

ผู้

หมายเหตุ

- -

ใบ
ที่ ป. ๖/ ๕๘
แผ่นที่
ในจานวน
ลาดับ

หมายเลขพัสดุ

๑

A066

๒

223

๓

A475

เบิก
นาส่ง

-

เครื่องสรรพาวุธ หน่วย

เบิก

พ.ย.๕๗
แผ่น

ในการฝึก สาธิตและตามโครงการศึกษาฯ
บันทึก ยก.ทร. ลับมาก ที่ กห ๐๕๐๕/๙๖

เพือ่ ใช้
อ้างถึง

รายการ

จานวน

CTG 5.56 MM BALL M 193
(สี่พนั เก้าร้อยหกสิบ)
CTG 5.56 MM BLANK M 200
(หนึ่งพัน)
CTG .45 MM BALL M 1911 CTN
(เจ็ดร้อยห้าสิบ)

EA

- ๔,๙๖๐ -

EA

- ๑,๐๐๐ -

EA

- ๖๐ -

จานวน

จริง

ยศ ลายมือชื่อผู้เบิก

เสนอ

กองเรือ/กองพัน/กรม ฯ
ยศ ชือ่ - ชือ่ สกุล (เต็ม)
ยศ ชือ่ - ชือ่ สกุล (เต็ม)

ยศ ลายมือชื่อผู้มอบฉันทะ

ยศ

ตาแหน่ง ผู้มอบฉันทะ
เสนอ หน.นขต.ทร.

ตาแหน่ง ผู้รับมอบฉันทะ

การพิจารณาของเจ้าหน้าทีค่ ลัง ฯ

เสนอ

เสนอ

เจ้าหน้าที่

- -

-

หน่วย

ผู้

หมายเหตุ

