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หลักฐานการตรวจ    

เรื่อง   การสงกําลัง สป.๓ สายพลาธิการ  (หนวยใช) 

 

หัวขอการตรวจ ตัวช้ีวัด วิธีตรวจ หลักฐานอางองิ ใจความของหลักฐานอางอิง 

๑. การเตรียมการรับตรวจ 

     ๑.๑ การดําเนินการ 

ตามบันทึกผลการตรวจ 

ของชุดตรวจ จบ. ครั้ง 

สุดทาย  

 

๑. แกไขขอบกพรอง 

    เรียบรอย 

๒. รายงานการแกไขให 

    ผูบังคับบัญชาทราบ 

๓. จัดทําสําเนาบันทกึผล 

    การตรวจฯ และรายงาน   

    การแกไข แนบไวกบั 

    ขอมูล 

 

- ดูเอกสาร                                                                                                          

 

- ระเบียบ  ทบ. วาดวย 

การตรวจในหนาที่

นายทหารจเร   

  พ.ศ.๒๕๕๒  

  ลง ๑๐ ก.ย. ๕๒    

  ขอ ๑๕.๒ 

- คําสั่ง ทบ. เรื่องกําหนด 

การตรวจในหนาที่

นายทหารจเร   

ประจําปทีท่ําการตรวจ 

 

- ขอ ๑๕.๒  ผูรับตรวจ เมื่อไดรับบันทึกผลการตรวจแลวใหแกไขขอบกพรอง ที่อยู   

  ในอํานาจของตนทันทโีดยไมตองรอใหผูบงัคับบัญชาสัง่การสําหรบัเรื่องที่เกินขีด   

  ความสามารถและหรือนอกเหนืออํานาจของตนทีจ่ะแกไขไดเองใหรายงานหนวย  

  เหนือเพื่อดําเนินการตอไป และใหเกบ็บันทกึผลการตรวจและการดําเนินการ 

  แกไขขอบกพรองไวเปนหลกัฐานในการรับตรวจครัง้ตอไป 

 ๑.๒ ขอมูลที่ตองการ 

 ทราบประกอบการ     

รับตรวจตามอนุผนวก  

๑. ครบถวนตามที่ จบ. 

    กําหนด 

๒. ถูกตองเรียบรอย 

- ดูเอกสาร - คําสั่ง ทบ. เรื่องกําหนด 

การตรวจในหนาที่

นายทหารจเร   

ประจําปทีท่ําการตรวจ 

- หนังสือที่ จบ. แจงให

หนวยรับตรวจ

เตรียมการรับตรวจ

ลวงหนา 

- 

 

 

 

- 



                                           หน้า  ๒  ใน  ๒๗ หน้า 

 

หัวขอการตรวจ ตัวช้ีวัด วิธีตรวจ หลักฐานอางองิ ใจความของหลักฐานอางอิง 

 ๑.๓ การเตรียมเอกสาร 

รับตรวจ 

๑. ครบถวนตามที่ จบ.  

    กําหนด 

๒. ถูกตองเรียบรอย 

๓. ใสแฟมเก็บเปนระเบียบ 

๔. จัดวางอยางเหมาะสม 

 

- ดูเอกสาร - เชนเดียวกับขอ ๑.๒ - 

 

 

  ๑.๔ การจัดผูนําตรวจ    

ผูรับตรวจและยานพาหนะ  

นําตรวจ 

๑. เจาหนาที่รบัตรวจ  

    มีความรู 

๒. จัดครบถวน  

๓. เหมาะสม 

- ดูคําสั่งแตงต้ัง 

- ดูยานพาหนะ 

- เชนเดียวกับขอ ๑.๒ - 

  ๑.๕ การจัดสถานที ่

รับตรวจ 

๑. จัดสิ่งอํานวย 

    ความสะดวกสําหรับ 

    การตรวจ 

๒. จัดสถานทีเ่ปนระเบียบ

เรียบรอย 

๓. แสงสวางเพียงพอ 

- ดูสถานที่ 

 

- เชนเดียวกับขอ ๑.๒ - 
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หัวขอการตรวจ ตัวช้ีวัด วิธีตรวจ หลักฐานอางองิ ใจความของหลักฐานอางอิง 

๒. การรับ – สงหนาท่ี     

  ๒.๑ หลักฐานการรบั-สง  

สงหนาที ่

๑. จัดทําเอกสารหลักฐาน

ครบถวน 

๒. เอกสารหลักฐาน 

    ถูกตองเรียบรอย 

 

- ดูเอกสาร - ระเบียบ ทบ. วาดวย   

  การรับ-สงหนาที่ในเวลา

ยาย เลื่อน ลด ปลดและ 

   บรรจุ พ.ศ.๒๕๔๐   

   ลง  ๑๘ ก.ย. ๔๐  

   ขอ ๗ , ๑๑ ,  ๑๑.๑ ,  

   ๑๑.๒ 

 

 

 

- ขอ ๗ เมื่อมีคําสั่งยายขาราชการ หรือใหขาราชการออกจากราชการ ให

ผูบังคับบัญชาจัดใหมีการรับ-สงหนาที่กันโดยเร็ว โดยใหเริ่มออกเดินทางไปรับ-สง

หนาที่ ซึ่งกันและกันภายใน ๗ วัน นับต้ังแตวันที่ไดรับทราบคําสั่งอยางเปน

ทางการตอจากน้ันใหทําการรับ-สงหนาที่ตอกันใหแลวเสร็จตามกําหนดเวลา ดังน้ี 

    ข าราชการที่ มี ตําแหน ง ต้ัง แต  ผูบั ง คับหมวดหรือ เที ยบเท าลงไป       

ภายใน ๒ วัน 

  ขาราชการที่มีตําแหนงต้ังแต ผูบังคับกองรอยหรือเทียบเทา ภายใน  

๓ วัน 

  ขาราชการที่มีตําแหนงต้ังแต ผูบังคับกองพัน ผูบังคับการกรมหรือเทียบเทา 

ภายใน ๕ วัน   

  ขาราชการที่มีตําแหนงต้ังแต ผูบัญชาการกองพลข้ึนไปหรอืเทียบเทา ภายใน ๗ วัน 

  เวนแตผูครองตําแหนงดังกลาวเปนเจาหนาที่คลัง ซึ่งรับผิดชอบบัญชีพัสดุ

และพัสดุในคลังโดยตรง จึงใหยืดเวลาในการรับ-สงหนาที่ออกไปได ไมเกิน     

๑๕ วัน 
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หัวขอการตรวจ ตัวช้ีวัด วิธีตรวจ หลักฐานอางองิ ใจความของหลักฐานอางอิง 

    - ขอ ๑๑ การปฏิบัติตอเอกสารที่เกี่ยวของกับการรับ - สงหนาที่ 

            ๑๑.๑ ใหผูสงจัดทําบัญชีสงหนาที่เฉพาะในกองบังคับการ หรือเฉพาะใน 

   สวนที่ตนรับผิดชอบโดยตรง เชน บญัชีกําลังพล บญัชีอาวุธ  บัญชีการเงิน บญัชี     

   สิ่งอุปกรณตามสายยุทธบริการตาง ๆ และบัญชีอื่น ๆ เฉพาะที่จําเปน ตามจํานวน

ซึ่งเปนจริงในวันทีร่ับ – สงหนาที่ สําหรบัเงิน ผูสงทีม่ีอํานาจสั่งการเบิกจายเงินกับ

ผูมีหนาที่รกัษาเงินตองทําบญัชีรบัสงและตรวจสอบเงินในบญัชีดวย  

            ๑๑.๒ เมื่อไดตรวจรับถูกตองแลว ใหผูสงและผูรับบันทึกไวทายบัญชี     

   สงหนาที่วาไดตรวจรับถูกตองแลวและลงช่ือผูรับไว แตถามีการคลาดเคลื่อน

เกิดข้ึนก็ใหบันทึกไวในบัญชีน้ันและลงช่ือผูรับ ผูสงกับเจาหนาที่ซึ่งเกี่ยวของ แลว

รับสงกันใหเสร็จไปช้ันหน่ึงกอน ตอจากน้ันผูรับตองรีบรายงานใหผูบังคับบัญชา

โดยตรงทราบโดยเร็ว 

๒.๒ หลักฐานการรายงาน ๑. มีการรายงาน 

    ใหผูบังคับบัญชาทราบ 

๒. การรายงาน 

    ตามกําหนดเวลา 

 

- ดูเอกสาร 

 

- ระเบียบ ทบ. วาดวย  

การรับ-สงหนาที่ ในเวลา

ยาย เลื่อน ลด ปลด  

และบรรจุ พ.ศ. ๒๕๔๐  

  ลง ๑๘ ก.ย. ๔๐ ขอ ๑๒   

 - ขอ ๑๒ บัญชีรับ - สงหนาที่ใหทําเปน ๓ ชุด เก็บไว ณ ที่ทําการเปนหลักฐาน  

    ๑ ชุด ผูสงเก็บรักษาไว ๑ ชุด อีก ๑ ชุด ผูรับนําเสนอผูบงัคับบญัชาโดยตรงทราบ  

    ภายใน ๗ วัน นับต้ังแตวันทีร่ับ - สงหนาที่แลวเสรจ็  
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หัวขอการตรวจ ตัวช้ีวัด วิธีตรวจ หลักฐานอางองิ ใจความของหลักฐานอางอิง 

๓. การเบิก – รับและ 

สงคืนสิ่งอุปกรณ 

 ๓.๑ การสงลายมือช่ือ 

ผูมสีิทธิ เบิก – รับสิง่อุปกรณ 

 

 

 

 

- สงลายมือช่ือผูมสีิทธิ   

  เบิก – รับ สิ่งอปุกรณ  

  ครบถวนถูกตอง 

  

 

 

 

- ดูเอกสาร 

- ดูการสง 

  ลายมือช่ือ 

 

 

- ระเบียบ ทบ. วาดวยการสง

ลายมือช่ือผูมีสิทธิเบิกและรับ    

สิ่งอุปกรณ  พ.ศ. ๒๕๑๐     

  ลง ๒๐ ม.ค. ๑๐  ขอ ๓, ๔, ๕, 

 

 

- ขอ ๓ ใหผูบังคับบัญชา  ต้ังแตช้ันผูบัญชาการกองพลข้ึนไปของหนวยที่มีสิทธิ 

  เบิกสิ่งอุปกรณสงลายมือช่ือของตน และบุคคลอื่นซึ่งตองการใหเบิกสิ่งอุปกรณ    

  แทน  ไปยังสถานการสงกําลังบํารุงที่สนับสนุน แหงละ ๑๐ ชุด เฉพาะสาย 

  สพ.ทบ. ๑๖ ชุด เพื่อยึดถือเปนหลักฐานในการตรวจสอบลายมือช่ือ 

          ถาผูมีสิทธิเบิกสิ่งอุปกรณมีตําแหนงตํ่ากวาผูบังคับบัญชาช้ัน ผบ.พล.  

   ใหผูบังคับบัญชาของผูน้ัน เปนผูสงลายมือช่ือ 

- ขอ ๔ เมื่อตองการเปลี่ยนตัวบุคคลซึ่งไดสงลายมือช่ือไปแลว ตามขอ ๓ จะ 

   ทั้งหมดหรือไมก็ตามก็ใหสงลายมือช่ือใหมทั้งชุดไปแทน ทั้งน้ีเพื่อสะดวกแก 

   การเก็บรักษาและการแจกจายของเจาหนาที่ 

- ขอ ๕ เมื่อผูมีสิทธิเบิกสิ่งอุปกรณ ประสงคจะใหผูอื่นรับสิ่งอุปกรณแทนก็ให 

   สงลายมือช่ือของผูรับสิ่งอุปกรณแทน ไปยังสถานการณสงกําลังบํารุงสนับสนุน 

   แหงละ ๑๐ ชุด เฉพาะ สพ.ทบ. ๑๖ ชุด การเปลี่ยนตัวบุคคลใหปฏิบัติทํานอง 

   เดียวกับ ขอ ๔ 
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หัวขอการตรวจ ตัวช้ีวัด วิธีตรวจ หลักฐานอางองิ ใจความของหลักฐานอางอิง 

    ๓.๒ การเบิกนํ้ามัน 

เช้ือเพลิงตามอัตราและ 

เครดิต 

             

- มีคําสั่งอนุมัตินํ้ามัน 

  ของ ทบ. ครบถวน 

- เบิกครบถวนถูกตอง 

 

- ดูคําสั่ง ทบ. 

- ดูใบเบิก 

  ทบ.๔๐๐–๐๐๖ 

- ระเบียบ ทบ. วาดวย

การสงกําลังสิ่งอปุกรณ

ประเภท ๓ สาย พธ. 

พ.ศ. ๒๕๕๑       ลง 

๒๙ ม.ค. ๕๑       ขอ 

๒๐ , ๒๐.๑ , ๒๐.๑.๑ ,  

๒๐.๑.๒ , ๒๐.๑.๓ , 

๒๐.๑.๖ , 

- ๒๐ การเบิก 

- ๒๐.๑ การเบิกของหนวยใช 

- ๒๐.๑.๑ หนวยใชที่เปนหนวยในการเบิก คือ หนวยที่มีอัตรานํ้ามันประเภท ๑      

  หรือไดรับอนุมัติเครดิตนํ้ามันประเภท ๒ หรือมีนํ้ามันตามอัตราพิกัด 

- ๒๐.๑.๒ การเบิกนํ้ามันเช้ือเพลิงตามอัตราหรือเครดิตเพื่อเติมยานพาหนะ 

  ใหนํายานพาหนะน้ันๆ ไปขอเติมนํ้ามัน ณ สถานีจายนํ้ามนัของหนวย 

  สนับสนุนโดยตรงโดยใช ทบ.๔๖๕ – ๓๒๐ ตามผนวก ค. เปนหลักฐานการเบิก 

    - ๒๐.๑.๓ การเบิกนํ้ามันเช้ือเพลิงตามอัตรา หรือเครดิตเพือ่เติมยานพาหนะ หรือ 

  ยุทโธปกรณ ซึ่งไมสามารถนํายานพาหนะไปเติมนํ้ามันได ใหใชภาชนะบรรจุตาม     

  อัตราของหนวยไปขอรบันํ้ามัน ณ สถานีจายนํ้ามันของหนวยสนับสนุนโดยตรง 

  โดยใช ทบ.๔๖๕ – ๓๒๐ ตามผนวก ค. เปนหลักฐานการเบิก 

- ๒๐.๑.๖ หนวยใชที่ไมสามารถนํายานพาหนะมาเติมหรือไมสามารถนําภาชนะ 

   บรรจุนํ้ามันมารับนํ้ามัน ณ สถานีจายนํ้ามันของหนวยสนับสนุนโดยตรงได  

   เน่ืองจากระยะทางหางไกลหรือสาเหตุอื่นทีห่นวยสนับสนุนโดยตรงเห็นวา 

   เปนเหตุสมควร รวมทัง้หนวยใชที่อยูในกรุงเทพและจงัหวัดใกลเคียงที่รบัการ 

   สนับสนุนโดยตรงจากกรมพลาธิการทหารบก ใหเบิกรบัสิง่อุปกรณประเภท ๓  

   สายพลาธิการตามอัตราและเครดิตของตน ไปทําการเก็บรักษาและแจกจาย ณ  

   ที่ต้ังหนวย โดยใชหลักฐานการเบิก ทบ.๔๐๐ – ๐๐๖ และใหเบิกไดไมเกินขีด 

   ความสามารถในการเกบ็รักษาของหนวย มิใหฝากไวที่หนวยจาย 
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หัวขอการตรวจ ตัวช้ีวัด วิธีตรวจ หลักฐานอางองิ ใจความของหลักฐานอางอิง 

    ๓.๓  การเบกินํ้ามัน 

อุปกรณ 

 

   

  

    ๓.๔  การเบกินํ้ามัน 

ตามอัตราพิกัด  

 

 

             

- เบิกถูกตอง 

- หลักฐานการเบกิ 

   ถูกตอง 

 

 

- เบิกถูกตอง 

- หลักฐานการเบกิ 

  ถูกตอง 

 

 

 - ดูใบเบิก  

 - ดูอัตรา/เกณฑจาย 

   

 

 

- ดูหลักฐานการรับ 

  ยานพาหนะ 

- ดูใบเบิก 

    

 

- ระเบียบ ทบ.วาดวยการ 

 สงกาํลงั สป.๓ สาย พธ.  

 พ.ศ.๒๕๕๑ ลง ๒๙ ม.ค. ๕๑  

 ขอ ๒๐.๑.๔ 

 

- ระเบียบ ทบ.วาดวยการสง 

  กําลัง สป.๓ สาย พธ.  

 พ.ศ.๒๕๕๑ ลง ๒๙ ม.ค. ๕๑  

 ขอ ๒๐.๑.๕  

 

 - ขอ ๒๐.๑.๔ การเบิกนํ้ามันอปุกรณ ใหทําการเบกิรบัจากหนวยสนับสนุน 

    โดยตรงเปนคราว ๆ ไป ไมเกินอัตราหรือเกณฑจายที่กําหนด  โดยใชหลักฐาน 

    การเบิก ทบ.๔๐๐ – ๐๐๖  ตาม ผนวก ง. 

 

 

- ขอ ๒๐.๑.๕  การเบกินํ้ามันตามอัตราพิกัด ใหเบิกในกรณีที่ไดรับยานพาหนะ 

  มาใหมโดยใชหลักฐานการเบิก ทบ.๔๐๐ – ๐๐๖ จากหนวยสนับสนุนโดยตรง 

    ๓.๕  การรับ 

 

- จัดทําหลักฐาน 

  การเบิกถูกตอง 

- ลายมือช่ือผูรบั 

  ถูกตอง 

- ต้ังคณะกรรมการ 

  ถูกตอง 

- รายงานผลการ 

  ตรวจรับถูกตอง 

 

- ดูใบเบิก  

  ทบ. ๔๐๐ – ๐๐๖ 

- ลายมือช่ือผูรบั สป.๓  

- ดูคําสั่งแตงต้ัง 

  คณะกรรมการตรวจรับ  

- ดูรายงานผลการ 

  ตรวจรับ  

- ระเบียบ ทบ.วาดวยการสง   

 กําลัง สป.๓ สาย พธ.  

พ.ศ.๒๕๕๑ ลง ๒๙ ม.ค. ๕๑  

ข อ  ๓ ๗ . ๑  , ๓ ๗ . ๑ . ๑ , 

๓๗ .๑ .๔ ,  ๓๗ .๑ .๔ .๑  ,  

๓๗.๑.๔.๒  

 

- ขอ ๓๗.๑ การจาย ณ ตําบลสงกําลงั 

- ขอ ๓๗.๑.๑  หนวยเบิกจัดทําหลกัฐานการเบกิ  ทบ.๔๐๐ – ๐๐๖ ข้ึน ๔ ฉบับ          

   เสนอฉบบัที ่๑, ๒ และ ๓ (สีชมพ,ู สีฟา และสีเขียว) ใหหนวยจาย  และเก็บ 

   ฉบับที่ ๔ (สีขาว)  ไวในแฟมรอเรื่อง  

- ขอ ๓๗.๑.๔ หนวยรับ 

 



                                           หน้า  ๘  ใน  ๒๗ หน้า 

 

 

หัวขอการตรวจ ตัวช้ีวัด วิธีตรวจ หลักฐานอางองิ ใจความของหลักฐานอางอิง 

  

   

 

  

 

  

 

   

 - ขอ ๓๗.๑.๔.๑ ต้ังกรรมการตรวจรับเพื่อเตรียมรับนํ้ามันและเมือ่ไดรับแจงจาก   

    สวนเก็บรกัษาของหนวยจาย  ใหจัดเจาหนาทีท่ี่มสีิทธิรบันํ้ามันพรอมดวย 

    ยานพาหนะไปรับนํ้ามันทีห่นวยจายตามวันเวลาที่นัดหมาย โดยใหนําหลักฐาน      

    การเบิกฉบับที ่๔ ไปตรวจสอบดวย เมื่อไดตรวจสอบเปนที่เรียบรอยแลวใหผูรบั 

    ลงนามในหลักฐานการเบิกฉบบัที ่๑ และ ๒ คืน หลักฐานการเบิก ฉบบัที ่๑ ให 

    หนวยจายและนํานํ้ามันที่ไดรับพรอมดวยหลักฐานการเบกิฉบับที ่๒ กลับมายัง 

    หนวย 

 - ขอ ๓๗.๑.๔.๒ ผูบังคับหนวยรบันํ้ามัน ต้ังกรรมการตรวจรับข้ึนอยางนอย ๓ นาย 

    เปนนายทหารสญัญาบัตรอยางนอย ๒ นาย และตองไมเปนเจาหนาทีท่ี่รบัผิดชอบ

    ในการเก็บรักษาโดยตรง เมื่อทําการตรวจรับแลวใหกรรมการรายงานการตรวจรับ 

    ตอผูสั่งต้ังกรรมการและมอบนํ้ามันใหกับเจาหนาที่เก็บรกัษาไวตอไปในการตรวจ 

    รับจะตองนําหลักฐานการเบิกฉบบัที ่๔  มาตรวจสอบ  กับฉบบัที ่ ๒  ดวย หาก 

    จํานวนไมตรงกันใหบันทึกไวในหลักฐานการเบิกฉบบัที ่๔ แลวใชหลักฐานการเบิก 

    ฉบับที ่๔  ประกอบรายงานผลการตรวจรบั 



                                           หน้า  ๙  ใน  ๒๗ หน้า 

  

 

หัวขอการตรวจ ตัวช้ีวัด วิธีตรวจ หลักฐานอางองิ ใจความของหลักฐานอางอิง 

    ๓.๖ การสงคืนนํ้ามันตาม 

 อัตราพิกัด 

 

            

  

   

  - สงคืนถูกตองตามกรณี 

  - มีหลักฐานการสงคืน 

 - ดูหลักฐาน 

   การสงคืน 

- หนังสือ กบ.ทบ.  

   ดวนมาก ที่ กห ๐๔๐๔/ 

   ๒๐๐๓  ลง ๒ ก.ค. ๓๖  

   ขอ ๓.๓.๕ , ๓.๓.๕.๑ ,  

   ๓.๓.๕.๒ 

 - ขอ ๓.๓.๕ การสงนํ้ามันคืนในกรณียานพาหนะของหนวยถูกเรียกคืน,จําหนาย 

    หรือเขารบัการซอมสราง ใหปฏิบัติดังน้ี 

 - ขอ ๓.๓.๕.๑ กรณีเรียกคืนเพื่อโอนใหหนวยใหม เมื่อ ทบ. อนุมัติใหเรียกคืน 

    ยานพาหนะเพื่อโอนใหกบัหนวยใหมแลว กรมฝายยุทธบริการที่เกี่ยวของสําเนา 

    เอกสารการแจกจายหรอืเรียกคืนสิง่อุปกรณ (ทบ.๔๐๐ – ๐๗๓)  สงให พธ.ทบ.  

    และ ทภ. (บชร.) ที่เกี่ยวของทราบดวย ภายใน ๓๐ วัน นับจากวันที่ไดรบัอนุมัติ 

    ในเอกสารดังกลาว เพื่อนํานํ้ามันตามอัตราพกิัดของยานพาหนะเรียกคืนนําสง  

    พธ.ทบ. แลวข้ึนบัญชีคุมเปนนํ้ามันงบสะสมยามปกติของ พธ.ทบ.(๓๓๐ วันสง 

    กําลัง) เพื่อจายใหกับหนวยใหมที่ไดรับโอน ฯ (นํ้ามันสวนน้ี พธ.ทบ.ไมตอง 

    ขอรับการสนับสนุนเพิ่มเติม) 

 - ขอ ๓.๓.๕.๒ ในกรณีที่เรียกคืนเพื่อเขาซอมสรางหรอืจาํหนายใหปฏิบัติเชนเดียว  

    กับขอ ๓.๓.๕.๑ แตให พธ.ทบ. นํานํ้ามันข้ึนบัญชีคุมเปนงบสํารองของ ทบ.  

    ตอไป 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                           หน้า  ๑๐  ใน  ๒๗ หน้า 

 

หัวขอการตรวจ ตัวช้ีวัด วิธีตรวจ หลักฐานอางองิ ใจความของหลักฐานอางอิง 

       ๔. การควบคุมทาง 

 บัญชี 

            ๔.๑ บัญชีจาย 

 นํ้ามันประจําวัน 

 ทบ. ๔๖๕ – ๓๒๗ 

  

  

 

- จัดทําบัญชี 

- บันทึกบัญชีเรียบรอย 

  ถูกตอง 

- ยอดจายถูกตอง 

  

 

- ดูบัญชี 

   

 

 

 

  

 

- ระเบียบ ทบ. วาดวยการสง   

  กําลัง สป. ๓ สาย พธ.  

 พ.ศ. ๒๕๕๑ ลง ๒๙ ม.ค. ๕๑  

 ขอ  ๔๙.๑ , ๔๙.๑.๑ , ๗ ,   

 ๗.๓ ,  และคําอธิบายวิธี  

 เขียนบัญชีจายนํ้ามัน 

 ประจําวัน ผนวก ณ. 

    

 

 - ขอ ๔๙.๑  บัญชีของหนวยใช 

 - ขอ ๔๙.๑.๑ ทําบัญชีแสดงยอดจายนํ้ามันเติมยานพาหนะ และเครือ่งจกัรกล 

    เพื่อใชงาน ณ สถานีจายนํ้ามันที่หนวยใชเปนผูดําเนินการ  โดยนํารายการ 

    ในใบรับนํ้ามันแตละใบมาบันทึกในบัญชีจายนํ้ามันประจาํวัน เพื่อสรปุเปน 

    หลักฐานการจายประจําวัน  โดยใช ทบ.๔๖๕ – ๓๒๗  ผนวก ณ. 

 - ขอ ๗ หนวยใช  ใหผูบงัคับหนวยรับผิดชอบโดยมีเจาหนาที่สงกําลงันํ้ามัน 

    ของหนวยเปนผูดําเนินการ ดังน้ี.- 

 - ขอ ๗.๓ เก็บรักษาสิง่อุปกรณประเภท ๓ สายพลาธิการในสวนที่อยูในความ 

    ครอบครองของหนวยใหเปนไปอยางถูกตองและเหมาะสม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                           หน้า  ๑๑  ใน  ๒๗ หน้า 

 

หัวขอการตรวจ ตัวช้ีวัด วิธีตรวจ หลักฐานอางองิ ใจความของหลักฐานอางอิง 

        ๔.๒ บัญชีแสดง 

ยอดรับ – จาย – คงเหลือ  

นํ้ามันในครอบครอง  

(ทบ. ๔๖๕ – ๓๐๕ ) 

 

 

 

 

 

          ๔.๓ บัญชีแสดง   

  ยอดนํ้ามันตามอัตราหรือ 

  เครดิต (ทบ.๔๖๕ – ๓๒๘) 

           

 

 

 - จัดทําบัญชี 

 - บันทึกบญัชีเรียบรอย 

 ถูกตอง 

 - ยอดรับ -จาย -คงเหลือ  

 ถูตอง 

 

 

 

 

  

 - จัดทําบัญชี 

 - บันทึกบญัชีเรียบรอย  

 ถูกตอง 

 - ยอดรับ-จาย–คงเหลือ  

 ถูกตอง 

 - ดูบัญชี 

     

 

 

 

 

 

 

 

 - ดูบัญชี  

 - ระเบียบ ทบ. วาดวยการสง 

   กําลัง สป. ๓ สาย พธ.       

   พ.ศ.๒๕๕๑  ลง ๒๙ ม.ค. ๕๑ 

   ขอ ๔๙.๑ , ๙.๑.๒ , ๗ , ๗.๓   

   และคําอธิบายวิธีเขียน      

  บัญชีคุมนํ้ามันระดับหนวยใช 

   ผนวก ด. 

 

 

- ระเบียบ ทบ. วาดวยการ 

  สงกําลงั สป. ๓ สาย พธ.      

พ.ศ.๒๕๕๑ ลง ๒๙ ม.ค. ๕๑   

 ขอ ๔๙.๑ , ๔๙.๑.๓ , ๗ ,    

 ๗.๓  และคําอธิบายวิธี  

 เขียนบัญชีคุมอัตราหรือ 

 เครดิตนํ้ามัน  ผนวก ต. 

 - ขอ้ ๔๙.๑  บญัชีของหน่วยใช้ 

 - ขอ ๔๙.๑.๒ ทําบัญชีแสดงยอดรับ - จาย และคงเหลือของนํ้ามันในครอบครอง    

    ซึ่งเปนบัญชีแยกประเภทตามชนิดของนํ้ามันและประเภทของงาน โดยใช ทบ.  

    ๔๖๕ – ๓๐๕ ผนวก ด.   

 - ข้อ ๗ หนวยใช  ใหผูบังคับหนวยรบัผิดชอบโดยมีเจาหนาที่สงกําลังนํ้ามัน 

    ของหนวยเปนผูดําเนินการ ดังน้ี.- 

 - ข้อ ๗.๓ เก็บรักษาสิง่อุปกรณประเภท ๓ สายพลาธิการในสวนทีอ่ยูในความ 

    ครอบครองของหนวยใหเปนไปอยางถูกตองและเหมาะสม 

  

 - ขอ้ ๔๙.๑ บัญชีของหน่วยใช้ 

 - ข้อ ๔๙.๑.๓  ทําบัญชีแสดงยอดอัตราหรือเครดิตที่กําหนดให, ยอดรับ และ 

    คงเหลือของอัตราหรือเครดิต ตามหวงเวลาที่กําหนดเพื่อเปนหลักฐานควบคุม 

    การรับ โดยใชบัญชีคุมอัตราหรือเครดิตนํ้ามัน ทบ.๔๖๕ – ๓๒๘  ผนวก ต. 

 - ข้อ ๗ หนวยใช  ใหผูบังคับหนวยรับผิดชอบโดยมีเจาหนาที่สงกําลังนํ้ามัน 

   ของหนวยเปนผูดําเนินการ ดังน้ี.- 

 - ข้อ ๗.๓ เก็บรักษาสิง่อุปกรณประเภท ๓ สายพลาธิการในสวนที่อยูในความ 

    ครอบครองของหนวยใหเปนไปอยางถูกตองและเหมาะสม 

 

 

 

 

 



                                           หน้า  ๑๒  ใน  ๒๗ หน้า 

หัวขอการตรวจ ตัวช้ีวัด วิธีตรวจ หลักฐานอางองิ ใจความของหลักฐานอางอิง 

       ๔.๔ บัญชีแสดงยอด 

 นํ้ามันอัตราพิกัด  

 (ทบ.๔๖๕ – ๓๒๘) 

                     

 - จัดทําบัญชี 

 - บันทึกบญัชีเรียบรอย   

   ถูกตอง 

- ยอดรับ คงเหลือถูกตอง 

 

 - ดูบัญชี 

     

 - ระเบียบ ทบ. วาดวยการ 

 สงกาํลงั สป. ๓ สาย พธ.   

  พ.ศ. ๒๕๕๑ ลง ๒๙ ม.ค.๕๑   

  ขอ ๔๙.๑, ๔๙.๑.๔ , ๗ ,  

  ๗.๓ และคําอธิบายวิธีเขียน 

  บัญชีคุมอัตราหรือเครดิต 

  นํ้ามัน  ผนวก ต. 

 - ขอ ๔๙.๑ บัญชีของหนวยใช 

 - ขอ ๔๙.๑.๔ ทําบัญชีแสดงยอดนํ้ามันตามอัตราพิกัดที่ไดรับจากหนวย 

    สนับสนุนและการเปลี่ยนแปลงอื่นๆ ที่เกิดข้ึน โดยใชบัญชีคุมอัตราหรือ     

    เครดิตนํ้ามัน ทบ.๔๖๕ – ๓๒๘  ผนวก ต. 

 - ข้อ ๗ หนวยใช  ใหผูบังคับหนวยรบัผิดชอบโดยมีเจาหนาที่สงกําลังนํ้ามัน 

    ของหนวยเปนผูดําเนินการ ดังน้ี.- 

 - ข้อ ๗.๓ เก็บรักษาสิง่อุปกรณประเภท ๓ สายพลาธิการในสวนที่อยูในความ 

    ครอบครองของหนวยใหเปนไปอยางถูกตองและเหมาะสม 

   ๕. การเกบ็รักษา 

       ๕.๑ การเก็บรักษา 

 นํ้ามันเช้ือเพลิงกลางแจง 

               

  

 - สถานที่เกบ็รกัษาเหมาะสม 

 - ยอด สป.๓ ถูกตองตรงตาม 

   บัญชี 

 - กองถังถูกตอง 

 

- ดูการเก็บ 

  รักษา 

- ดูยอด 

  นํ้ามัน 

  

- คูมือการปฏิบัติงานคลัง  

  เกี่ยวกับการเก็บรักษาสิง่ 

  อุปกรณประเภท ๓ สาย  

  พธ.  ขอ ๒.๑  ,  ๒.๒ ,    

  ๒.๒.๑  ,  ๒.๒.๑.๑ ,  

  ๒.๒.๑.๒  ,  ๒.๒.๑.๓ ,  

  ๒.๒.๑.๔  ,  ๒.๒.๑.๕ , 

    ๒.๒.๒  ,  ๒.๒.๒.๑ 

    ๒.๒.๒.๒ , ๒.๒.๒.๓ 

    ๒.๒.๒.๔ , ๒.๒.๒.๕ ,  

    ๒.๒.๓ , ๒.๒.๓.๑ ,  

    ๒.๒.๓.๒ , ๒.๒.๓.๓ ,  

    ๒.๒.๓.๔ , ๒.๒.๓.๕ 

      

 - ขอ ๒.๑ นํ้ามันเช้ือเพลิงทีบ่รรจุภาชนะ ซึ่งธรรมดาจะบรรจุในถังขนาด  

    ๒๐๐ ลิตร และถังขนาด ๒๐ ลิตรน้ัน ไมควรเก็บรกัษาภายในอาคาร เวนแต 

    จะไดจัดใหมีการระบายอากาศอยางเพียงพอและมีอาคารที่ไดลักษณะตามที ่

    กําหนดในขอ  ๒.๓  

 - ขอ ๒.๒ การเกบ็รกัษากลางแจง  

 - ขอ ๒.๒.๑ การเลือกพื้นที ่ 

 - ขอ ๒.๒.๑.๑ พื้นที่เก็บรักษาตองหางจากอาคารหรอืสถานที่อยางนอย ๗๕ เมตร 

 - ขอ ๒.๒.๑.๒ มีเสนทางเขาออกเปนพื้นแข็งสามารถใชรถยนตบรรทุกเขาออก 

    ไดทุกฤดูกาล  

   

 

 

 



                                           หน้า  ๑๓  ใน  ๒๗ หน้า 

หัวขอการตรวจ ตัวช้ีวัด วิธีตรวจ หลักฐานอางองิ ใจความของหลักฐานอางอิง 

     ๒.๒.๔ ,  ๒.๒.๔.๑ ,       

  ๒.๒.๔.๒ , ๒.๒.๔.๓ , 

  ๗ ,  ๗.๓ 

 - ๒.๒.๑.๓ พื้นที่ไดระดับเพือ่กองถังไดมั่นคง ดินระบายนํ้าไดดี ไมเปนแองลกึที ่

    ไอนํ้ามันจะสะสมอยูได ไมมีทางไหลไปสูที่ต้ังอื่น หรือลงสูทางนํ้า หรือทอทาง     

    ระบายนํ้า 

  - ขอ ๒.๒.๑.๔ ไมเปนหลุมหรือบอนํ้าเกาที่ถมดวยเถาถานขยะมูลฝอย หรอืวัชพืช  

  - ขอ ๒.๒.๑.๕ ไมเปนบริเวณที่ไอระเหยของนํ้ามันจะลอดไปสูแหลงตนเพลงิ 

     ตาง ๆ  

 - ขอ ๒.๒.๒ การปรับปรงุพื้นที ่ 

 - ขอ ๒.๒.๒.๑ ถากถางพื้นที่ใหเตียนโดยรอบในระยะ ๑๕ เมตร  

 - ขอ ๒.๒.๒.๒ ปรบัพื้นที่ใหเรียบ ไมเปนอปุสรรคตอการกลิ้งถัง  

 - ขอ ๒.๒.๒.๓ ใชทรายหรือหินบดหรือวัสดุในลักษณะคลายคลึงกันน้ี โรยเกลี่ย 

    ใหทั่วหนาประมาณ ๕ ซม. เพื่อใหระบายนํ้าไดดี อยาใชเถาหรือถานโรยเพราะ 

    จะกัดถังใหกรอนได หากจะเก็บรักษาอยางถาวรควรเทดวยคอนกรีตเพื่อใหมั่นคง 

    แข็งแรง  

 - ขอ ๒.๒.๒.๔ ปรบัปรุงทางเขาออกใหรถเขาไดทุกฤดูกาล  

 - ขอ ๒.๒.๒.๕  ถาสามารถทําไดควรสรางคันดินรอบพื้นทีก่องถังสูงประมาณ  

   ๕๐ ซม. ใหแข็งแรงพอทีจ่ะสามารถจุนํ้ามันทีเ่ก็บรักษาอยูทั้งหมดไดแลวเหลือ         

   ความสูงอีกอยางนอย ๑๕ ซม. เหนือระดับนํ้ามันเพื่อกันมใิหนํ้ามันทีลุ่กไหมไหล 

   ไปสูที่เก็บหรือสถานที่อื่นเมื่อเกิดเพลงิไหม ทําทอทางระบายนํ้าใตดินใหสามารถ 

   ระบายนํ้าออกไดทันทีเมื่อฝนตก เมื่อฝนไมตก หรือไมตองการระบายนํ้าใหปด   

   ทอทางไวอยางดีเสมอ  

 

 



                                           หน้า  ๑๔  ใน  ๒๗ หน้า 

หัวขอการตรวจ ตัวช้ีวัด วิธีตรวจ หลักฐานอางองิ ใจความของหลักฐานอางอิง 

          - ขอ ๒.๒.๓ การกองถังบรรจุนํ้ามันขนาด ๒๐๐ ลิตร  

 - ขอ ๒.๒.๓.๑ ควรใชไมเน้ือแข็งหรือวัสดุอื่นที่เทียบเทา ขนาดอยางตํ่า  

    ๔”x ๔ ”  หรือ ๒”x ๖” รองถังช้ันแรก เพื่อไมใหสมัผสักับพื้นดินโดยตรง  

 - ขอ ๒.๒.๓.๒ วางถังทางนอนเปนแถวคูหนัหนาถังสูทางเดิน ใหแนวฝาถังทั้ง 

   สองขนานกับพื้น กนถังหางกัน ๑ ฟุต ทําหลกัหรือวัสดุกนักลิ้งตรงสุดหัวทาย       

   ของแถว  

 - ขอ ๒.๒.๓.๓ วางถังช้ันตอไประหวางถังช้ันลางสองถังใหเปนรูปพีระมิด โดยไม 

    ตองใชวัสดุรองระหวางช้ันก็ได หรอือาจใชวัสดุรองระหวางช้ัน เพื่อใหเกิดความ    

    สะดวกในการกอง และนําถังออกจากกอง ถาใชวัสดุรองระหวางช้ันตองมีวัสดุกัน 

    กลิ้งปดหัวทายแถวทุกช้ัน  

 - ขอ ๒.๒.๓.๔ กองสูงไมเกิน ๓ ช้ันแถวยาวไมเกิน ๓๕ ถัง เปน ๑ กอง  

 - ขอ ๒.๒.๓.๕  ระหวางกองภายในตอนเดียวกนั ควรเวนทางเดินไวกวาง 

    ประมาณ ๓ เมตร หน่ึงตอนม ี๖ กอง ระหวางตอนควรเวนทางเดินไวกวาง 

    ประมาณ ๑๐ เมตร  

 - ขอ ๒.๒.๔ การกองถังบรรจุนํ้ามันขนาด ๒๐ ลิตร และขนาด ๑๘ ลิตร  

 - ขอ ๒.๒.๔.๑ ใชไมเน้ือแข็งหรือวัสดุอื่นที่เทียบเทา ขนาดอยางตํ่า ๔”x ๔”  

   หรือ ๒”x ๖” วางเปนคานรองแลวปูดวยแผนไมกระดานหรือวัสดุอื่นทีเ่ทียบเทา    

   หางกันประมาณ  ๑ น้ิว  ใหเต็มพื้นที่กองถัง  พื้นที่  ๑ ตอน  มีขนาด  ๑๕ เมตร 

   x ๑๕ เมตร  กองถังเรียงตามความกวางได  ๘๖  ถัง เรียง  ตามความยาวได 

   ๔๓ ถัง  

 



                                           หน้า  ๑๕  ใน  ๒๗ หน้า 

 

 

 

หัวขอการตรวจ 

ตัวช้ีวัด วิธีตรวจ หลักฐานอางองิ ใจความของหลักฐานอางอิง 

     

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  - ขอ ๒.๒.๔.๒ วางถังในทางต้ัง เรียงกันจนเต็มพื้นที่ แลววางช้ันตอไปชอนเหลื่อม 

    ใหเขาขางในใหเปนรูปพีระมิดสงู ๔ ช้ัน หน่ึงตอนจะกองได ๑๔,๐๓๒ ถัง 

 - ขอ ๒.๒.๔.๓ หากใชกระบะในการเกบ็รกัษา และการกองกระทําโดยรถยก ก็ 

    ไมจําเปนตองสรางที่วางถังดวยคานรองและไมกระดานตามขอ ๒.๒.๔.๑ และ       

    การกองซอนกันในทางสูงเทาที่เครือ่งมอืยกขนจะสามารถวางซอนได 

 - ขอ ๗ หนวยใช  ใหผูบังคับหนวยรบัผิดชอบโดยมเีจาหนาที่สงกําลงันํ้ามัน 

    ของหนวยเปนผูดําเนินการ ดังน้ี.- 

 - ขอ ๗.๓ เก็บรักษาสิง่อุปกรณประเภท ๓ สายพลาธิการในสวนทีอ่ยูในความ 

    ครอบครองของหนวยใหเปนไปอยางถูกตองและเหมาะสม 

 

 

 

 

 

 

 



                                           หน้า  ๑๖  ใน  ๒๗ หน้า 

 

 

หัวขอการตรวจ ตัวช้ีวัด วิธีตรวจ หลักฐานอางองิ ใจความของหลักฐานอางอิง 

      ๕.๒ การเก็บรกัษา 

 นํ้ามันเช้ือเพลิงในอาคาร 

            

                     

 - สถานที่เกบ็รกัษาเหมาะสม 

 - ยอด สป.๓ ถูกตองตรงตาม 

 บัญชี 

 

 - ตรวจการ 

  เก็บรักษา 

- ตรวจยอด 

  นํ้ามัน 

 

 - คูมือการปฏิบัติงานคลงั  

 เกี่ยวกับการเกบ็รกัษา 

   สิ่งอุปกรณประเภท ๓  

   สาย พธ. ขอ ๒.๓ ,  

    ๒.๓.๑ , ๒.๓.๒  ,   

    ๒.๓.๒.๑ , 

    ๒.๓.๒.๓ – ๒.๓.๒.๗ 

    ๒.๓.๓ ,  ๗ ,  ๗.๓ 

 - ขอ ๒.๓ การเกบ็รักษาในอาคาร 

 - ขอ ๒.๓.๑ นํ้ามันเช้ือเพลงิที่บรรจุภาชนะอาจจะเก็บรักษาภายในอาคารได เมื่อ 

   อาคารที่จะใชในการเกบ็รักษาน้ันมีลักษณะในการกอสรางที่พึงประสงค และ  

   อาคารน้ันไมใชในการเก็บรักษาสิ่งอปุกรณรายการอื่นทีเ่สีย่งตอการเกิดเพลงิไหม 

 - ขอ ๒.๓.๒ ลักษณะการกอสรางของอาคารที่พึงประสงค 

 - ขอ ๒.๓.๒.๑ ผนัง พื้นและเพดาน สรางดวยวัสดุทนไฟมคุีณภาพการทนไฟอยาง 

   นอย ๒ ช่ัวโมง 

 - ขอ ๒.๓.๒.๓ จัดใหมีการระบายอากาศไดภายในคลังอยางทั่วถึง ควรเปนการ 

    ระบายอากาศตามธรรมชาติดีกวาการระบายดวยเครือ่งจกัรกล 

 - ขอ ๒.๓.๒.๔  สายไฟและอุปกรณไฟฟาที่ใชภายในคลัง ตองเปนชนิดปองกัน 

    การเกิดประกายไฟฟาได  

 - ขอ ๒.๓.๒.๕ อยูหางจากคลังหรืออาคารอื่นพอที่จะไมไดรับอันตรายรวมกัน  

    เมื่อเกิดการระเบิดเน่ืองจากเพลิงไหมอยางนอย ๗๕ เมตร  

 - ขอ ๒.๓.๒.๖  ควรมีชองระบายขนาดใหญออกทางหลงัคา เพื่อผอนแรงระเบิด 

    เมื่อเกิดเพลงิไหมข้ึน  

 - ขอ ๒.๓.๒.๗  ใหติดต้ังสายลอฟาประจําอาคารตามความเหมาะสม  

   

 

 

 

 



                                           หน้า  ๑๗  ใน  ๒๗ หน้า 

 

 

หัวขอการตรวจ ตัวช้ีวัด วิธีตรวจ หลักฐานอางองิ ใจความของหลักฐานอางอิง 

     - ขอ ๒.๓.๓ การกองถังใหนําเอาวิธีกองถังในการเก็บรักษากลางแจงมาใชโดย 

    อนุโลม 

 - ขอ ๗ หนวยใช  ใหผูบังคับหนวยรบัผิดชอบโดยมเีจาหนาที่สงกําลงันํ้ามัน 

    ของหนวยเปนผูดําเนินการ ดังน้ี.- 

 - ขอ ๗.๓ เก็บรักษาสิง่อุปกรณประเภท ๓ สายพลาธิการในสวนที่อยูในความ 

    ครอบครองของหนวยใหเปนไปอยางถูกตองและเหมาะสม 

 

     ๕.๓ การเกบ็รักษา 

 นํ้ามันอุปกรณกลางแจง 

                     

 - สถานที่เกบ็รกัษา 

   เหมาะสม 

 - ยอด สป.๓ ถูกตองตรง 

   ตามบัญชี 

 - การกองถังถูกตอง

  

 - ตรวจการเก็บ 

 รักษา 

 - ตรวจยอดนํ้ามัน 

 - คูมือการปฏิบัติงานคลงั 

  เกี่ยวกับการเก็บรักษา     

  สิ่งอุปกรณประเภท ๓ 

  สาย พธ. ขอ ๓.๑ , ๓.๒ ,  

  ๓.๒.๑   -  ๓.๒.๓ ,  

  ๓.๒.๓.๑  -  ๓.๒.๓.๖  

  ๗ , ๗.๓ 

 

  - ขอ ๓.๑ นํ้ามันหลอลื่น จาระบ ีและนํ้ามันอุปกรณอื่น ๆ ที่มีจุดวาบไฟสูงซึ่ง 

    บรรจุถังขนาด ๒๐๐ ลิตร ถังทรงกลมขนาด ๒๐ ลิตร ถังขนาด ๑๘ ลิตร  

    ถังหหูิ้วกระปองหรือภาชนะอื่น หากทําไดควรเกบ็รักษาภายในอาคารเสมอ  

    อยางไรก็ตาม ในเมื่อไมมีอาคารกอ็าจจําเปนตองเก็บรักษากลางแจงได  

 - ขอ ๓.๒  การเก็บรักษากลางแจง  

 - ขอ ๓.๒.๑ การเลือกพื้นที่เชนเดียวกบัขอ  ๒.๒.๑ 

 - ขอ ๓.๒.๒  การปรบัปรุงพื้นที่เชนเดียวกบัขอ  ๒.๒.๒ 

 - ขอ ๓.๒.๓  การกองถัง  

 - ขอ ๓.๒.๓.๑ วัสดุรองถังใหถือปฏิบัติตามขอ  ๒.๒.๓  และ ขอ  ๒.๒.๔.๑  

    โดยอนุโลมแลวแตกรณี  

 - ขอ ๓.๒.๓.๒  ถังทรงกลมขนาด ๒๐ ลิตร วางกลับเอาหนาถังลงขางลาง 

   อาจกองซอนกันแบบตรงหรือแบบพรีะมิดก็ได 

 



                                           หน้า  ๑๘  ใน  ๒๗ หน้า 

 

 

 

หัวขอการตรวจ ตัวช้ีวัด วิธีตรวจ หลักฐานอางองิ ใจความของหลักฐานอางอิง 

    

 

 

 

 

 

  

 

   - ขอ ๓.๒.๓.๓  ถังขนาด ๒๐๐ ลิตร วางกองเชนเดียวกันกับถังนามันเช้ือเพลิง 

  - ขอ ๓.๒.๓.๔  ถังแบบอื่นนอกจากที่กลาวมาแลว ใหวางต้ังซอนกันข้ึนตามปกติ  

  - ขอ ๓.๒.๓.๕  ภาชนะที่บรรจหุีบหอหรือลัง ใหกองหีบหอหรือลังซอนกัน ใหถัง 

    อยูในลักษณะตามที่กลาวแลวตามแบบของถัง  

  - ขอ ๓.๒.๓.๖  ใชผาใบอาบยางหรือวัสดุอื่นที่กันแดดกันฝนไดคลุมกองถังไว  

  - ขอ ๗ หนวยใช  ใหผูบงัคับหนวยรับผิดชอบโดยมเีจาหนาที่สงกําลังนํ้ามัน 

    ของหนวยเปนผูดําเนินการ ดังน้ี.- 

 - ขอ ๗.๓ เก็บรักษาสิง่อุปกรณประเภท ๓ สายพลาธิการในสวนที่อยูในความ 

    ครอบครองของหนวยใหเปนไปอยางถูกตองและเหมาะสม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                           หน้า  ๑๙  ใน  ๒๗ หน้า 

 

 

 

 

หัวขอการตรวจ ตัวช้ีวัด วิธีตรวจ หลักฐานอางองิ ใจความของหลักฐานอางอิง 

       ๕.๔ การเกบ็รกัษา 

  นํ้ามันอุปกรณในอาคาร 

- สถานที่เก็บเหมาะสม 

- ยอด สป.๓ ถูกตอง 

  ตามบัญชีคุม 

 - กองถังถูกตอง 

- ดูการเก็บรักษา  - คูมือการปฏิบัติงานคลงั 

   เกี่ยวกับการเกบ็รกัษาสิ่ง 

   อุปกรณประเภท ๓ 

   สาย พธ. 

   ขอ ๓.๓ ,  ๓.๓.๑ ,  

   ๓.๓.๑.๑  ,  ๓.๓.๑.๒  

   ๓.๓.๒ , ๓.๓.๒.๒ ,  

   ๓.๓.๒.๓ , ๓.๓.๒.๔ ,  

   ๓.๓.๒.๗ , ๗ , ๗.๓ 

 - ขอ ๓.๓  การเกบ็รกัษาในอาคาร  

 - ขอ ๓.๓.๑  แผนผังของคลงัเกบ็  

 - ขอ ๓.๓.๑.๑  ระหวางคลงัเก็บดวยกันและระหวางคลงัเกบ็กับอาคารอื่น         

    ควรใหมีระยะหางประมาณ  ๓๐ เมตร เปนอยางนอย  

 - ขอ ๓.๓.๑.๒  สรางดวยวัสดุทนไฟ เพดานคลังควรสูงใหสามารถกองภาชนะ 

    บรรจนํุ้ามันได  ๓.๖๐  เมตร เปนอยางนอย พื้นคลงัเทคอนกรีตรบันํ้าหนัก 

    ไดเพียงพอ ถาเปนอาคารหลายช้ันควรเก็บนํ้ามันเฉพาะช้ันลางเทาน้ัน  

 - ขอ  ๓.๓.๒  การกองภาชนะ 

 - ขอ ๓.๓.๒.๒  ในตอนหน่ึงเก็บเฉพาะนํ้ามันชนิดเดียวกัน และภาชนะบรรจุแบบ 

    เดียวกันเทาน้ัน  

 - ขอ ๓.๓.๒.๓  ใชไมรองหรือวัสดุอื่นที่เทียบเทา ขนาดประมาณ ๔”x ๔” 

   หรือ ๒”x ๖” เสมอ เวนแตการเกบ็รักษาโดยใชกระบะ  

 - ขอ ๓.๓.๒.๔ กองภาชนะตาง ๆ โดยวางในทางต้ัง เวนแตภาชนะน้ันบรรจุอยูใน 

   หีบหรือลังก็วางตาม ลักษณะของหีบหรอืลงัน้ัน 

 

 

 

 

 



                                           หน้า  ๒๐  ใน  ๒๗ หน้า 

 

 

 

หัวขอการตรวจ ตัวช้ีวัด วิธีตรวจ หลักฐานอางองิ ใจความของหลักฐานอางอิง 

     - ขอ ๓.๓.๒.๗  วางภาชนะบรรจุใหอยูในทาที่สามารถจะอานเครื่องหมายที ่

   ภาชนะน้ันไดงายที่สุด 

 - ขอ ๗ หนวยใช  ใหผูบงัคับหนวยรับผิดชอบโดยมเีจาหนาที่สงกําลงันํ้ามัน 

   ของหนวยเปนผูดําเนินการ ดังน้ี.- 

 - ขอ ๗.๓ เก็บรักษาสิง่อุปกรณประเภท ๓ สายพลาธิการในสวนที่อยูในความ 

   ครอบครองของหนวยใหเปนไปอยางถูกตองและเหมาะสม 

       ๕.๕ การเกบ็รักษา 

  นํ้ามันอัตราพิกัด 

- เก็บรักษาถูกตอง 

- ยอด สป.๓ ถูกตอง 

  ตรงตามบัญชี 

- ดูการเก็บรักษา 

- ดูยอดนํ้ามัน 

 - ระเบียบ ทบ. วาดวยการ 

  สงกําลงั สป. ๓ สาย พธ.   

 พ.ศ.๒๕๕๑ ลง ๒๙ ม.ค. ๕๑  

  ขอ ๒๔.๘ , ๗ , ๗.๓ 

 - ขอ ๒๔.๘  หนวยซึ่งมีนํ้ามันตามอัตราพกิัด ตองเก็บนํ้ามนัตามอัตราพิกัดตาม 

   ปริมาณที่กําหนดไวในถังเช้ือเพลิงของยานยนตทุกคันและยุทโธปกรณที่มีอยู 

   ในหนวย รวมทั้งถังอะไหลตามอัตราของยานยนต และในภาชนะบรรจุนํ้ามัน 

   ในอัตราของหนวย เพื่อใหยานพาหนะและยุทโธปกรณน้ัน ๆ พรอมทีจ่ะออก 

   ปฏิบัติการไดทันทีเมื่อไดรับคําสั่ง เมื่อไดใชนํ้ามันตามอัตราพิกัดน้ันไปในงาน 

   ใดแลว ใหเบิกนํ้ามันตามอัตราหรือเครดิตสําหรับงานน้ัน ๆ มาเติมใหเต็ม 

 - ขอ ๗ หนวยใช  ใหผูบงัคับหนวยรับผิดชอบโดยมีเจาหนาที่สงกําลงันํ้ามัน 

   ของหนวยเปนผูดําเนินการ ดังน้ี.- 

 - ขอ ๗.๓ เก็บรักษาสิง่อุปกรณประเภท ๓ สายพลาธิการในสวนที่อยูในความ 

   ครอบครองของหนวยใหเปนไปอยางถูกตองและเหมาะสม ตามเดิม 

 

 

 



                                           หน้า  ๒๑  ใน  ๒๗ หน้า 

 

 

 

 

หัวขอการตรวจ ตัวช้ีวัด วิธีตรวจ หลักฐานอางองิ ใจความของหลักฐานอางอิง 

         ๕.๖ การเกบ็รกัษา 

    ภาชนะเปลา 

- เก็บรักษาเหมาะสม 

- สงคืนถังเปลา ถูกตอง 

- ดูการเก็บรักษา 

- ดูหลักฐานการ 

  สงคืนถัง 

 - คูมือการปฏิบัติงานคลงั 

  เกี่ยวกับการเก็บรักษาสิง่ 

  อุปกรณประเภท ๓ 

  สาย พธ. ขอ  ๔ , ๔.๑ , 

  ๔.๒ , ๔.๓ , ๔.๔ , ๔.๕ , 

  ๔.๖ 

 - ขอ ๔  การเก็บรักษาภาชนะเปลา 

 - ขอ ๔.๑ ภาชนะเปลาทีจ่ะตองเกบ็รักษาและสงคืนหนวยจาย เพื่อหมุนเวียนบรรจ ุ

    นํ้ามันอีก  ไดแก ถังนํ้ามันขนาด  ๒๐  ลิตร  และถังบรรจุนํ้ามันเช้ือเพลงิขนาด      

    ๒๐๐ ลิตร เวนภาชนะที่บรรจุนํ้ามันอปุกรณ และภาชนะบรรจุนํ้ามันที่กําหนดไว 

    ในอัตราของหนวย สําหรับภาชนะบรรจุนํ้ามันอปุกรณใหหมุนเวียนใชภายใน 

     หนวย  

  - ขอ ๔.๒ ภาชนะเปลาที่ใชนํ้ามันหมดไปแลวตองเก็บรักษาไวกลางแจงเสมอ สวน 

     ภาชนะเปลาที่ใหม หรือซอมคืนสภาพยังไมไดบรรจุนํ้ามนั ควรเก็บไวภายใน 

     อาคาร  

 - ขอ ๔.๓  ถังเปลาขนาด  ๒๐๐ ลิตร อาจกองไวในลกัษณะเชนเดียวกันกับถังบรรจ ุ

    นํ้ามันที่กลาวแลวในขอ  ๒.๒.๓  แตไมจําเปนตองใหแนวฝาถังขนานกับพื้น อาจ    

    กองเปนแถวติด ๆ กัน ตอนละ ๘ แถว หรือมากกวาก็ได กองสงูไดไมจํากัด แต 

    การกองสูงมาก ๆ จะเกิดความไมสะดวกในการยกขน จึงมักกองเพียง  ๑๒  ช้ัน  

    เปนอยางมาก กอนทําการกองจะตองปดฝาถังใหแนนดวยเครื่องมือปด -เปดฝาถัง 

    และใหมีทางเดินรอบ ๆ ตอนดวย  

    

 

 



                                           หน้า  ๒๒  ใน  ๒๗ หน้า 

 

 

หัวขอการตรวจ ตัวช้ีวัด วิธีตรวจ หลักฐานอางองิ ใจความของหลักฐานอางอิง 

     - ขอ ๔.๔ ถังเปลาขนาด  ๒๐  ลิตร อาจกองทํานองเดียวกนักับถังบรรจุนํ้ามัน 

   ตามที่กลาวแลวในขอ  ๒.๒.๔  ในบางกรณีอาจผกูถังขนาด ๒๐ ลิตร รวมกันเปน 

   มัด ๆ ละ ๕ ถัง ดวยแถบรัดหีบหอกองซอนเปนมัด ๆ แตตองมีวัสดุรองเสมอ หรือ 

   อาจใชกระบะในการกองก็ได กองไดสูงไมจํากัดเทาทีจ่ะสามารถกองใหมั่นคงได  

   กอนการกองตองปดฝาถังใหแนนดวยเครือ่งมือปด - เปด ฝาถังเสมอ  

 - ขอ ๔.๕ การเกบ็ถังเปลาขนาด  ๒๐ ลิตร อาจวางกองนอนบนช้ันเก็บก็ได การใช 

   ช้ันเก็บถังเปลาน้ีจะเกิดผลในการทําใหอายุของถังอยูไดนาน เพราะวาจะไมมีนํ้าขัง   

   อยูขางบนฝาถัง ซึ่งเปนเหตุทําใหเกิดสนิม การเกบ็วิธีน้ีทําใหไมตองใชวัสดุรองถัง 

   ดวย 

 - ขอ ๔.๖ หามนําถังเปลาทุกชนิดไปใชเพื่อกจิการอื่น นอกจากการบรรจุนํ้ามันเปน  

    อันขาด เมื่อหนวยมีถังเปลาโดยใชนํ้ามันหมดแลว จะตองสงคืนใหกับหนวยจาย   

    ทันที หรือในโอกาสแรกทีส่ามารถทําได  
 

 

 

 

 

 

 

 



                                           หน้า  ๒๓  ใน  ๒๗ หน้า 

 

หัวขอการตรวจ ตัวช้ีวัด วิธีตรวจ หลักฐานอางองิ ใจความของหลักฐานอางอิง 

       ๕.๗ การทําปาย 

 ประจํากองถัง  และ 

 เครื่องหมายเตือนอันตราย 

            

 

- จัดทําปาย/เครื่องหมาย 

- จัดทําเรียบรอย ถูกตอง 

 - ดูการทําปาย/ 

   เครื่องหมาย 

  

 - คูมือการปฏิบัติงานคลงั 

   เกี่ยวกับการเกบ็รกัษาสิ่ง 

   อุปกรณประเภท ๓ 

   สาย พธ.  ขอ  ๗.๓ ,  

   ๗.๓.๑ , ๗.๓.๑.๑ ,  

   ๗.๓.๑.๒ , ๗.๓.๒ ,  

  ๗.๓.๒.๑  –  ๗.๓.๒.๗  

  ๗.๓.๓ , ๗.๔ , ๗.๔.๑ ,  

  ๗.๔.๑.๑ – ๗.๔.๑.๖ 

  ๗.๔.๒ ,  

  ๗.๔.๒.๑ – ๗.๔.๒.๓ 

 

 - ขอ ๗.๓  ปายประจํากองถัง  

 - ขอ ๗.๓.๑ ขนาดและสีของปาย  

 - ขอ ๗.๓.๑.๑ การเก็บรักษากลางแจง ใหใชปายขนาด ๒๕ x ๕๐ ซม. พื้นส ี

   นํ้าตาล ตัวอักษร สีขาว เฉพาะช่ือและเกรดของนํ้ามันตัวอักษรขนาดสงู ๕ ซม.  

   ขอความอื่น ๆ ตามความเหมาะสม   

 - ขอ ๗.๓.๑.๒ การเก็บรักษาภายในอาคาร ใหใชปายขนาด ๑๕ x ๓๐ ซม. พื้นส ี

   นํ้าตาล ตัวอักษรสีขาว เฉพาะช่ือและเกรดของนํ้ามันตัวอกัษรขนาด สูง ๒ ซม.  

   ขอความอื่น ๆ ขนาดตามความเหมาะสม  

 - ขอ ๗.๓.๒ ขอความในปายประจํากองถัง ใหประกอบดวยสิ่งตาง ๆ ดังตอไปน้ี  

   เปนอยางนอย  

 - ขอ ๗.๓.๒.๑ สัญลักษณทางทหารของนํ้ามันแตละชนิด  (ถาม)ี  

 - ขอ ๗.๓.๒.๒  ช่ือนํ้ามัน  

 - ขอ ๗.๓.๒.๓  เกรด แบบ หรอืประเภท  

 - ขอ ๗.๓.๒.๔ หมายเลขสิง่อุปกรณ  

 - ขอ ๗.๓.๒.๕ จํานวน  (นับถัง)  

 - ขอ ๗.๓.๒.๖ วัน เดือน ป ที่ไดรับ 

 - ขอ ๗.๓.๒.๗ วัน เดือน ป ที่ตักตัวอยางไปทดสอบครั้งสุดทาย  

 - ขอ ๗.๓.๓  ตําแหนงของปายใหติดต้ังไวในตําแหนงทีม่องเห็นไดงายและ 

   ชัดเจน อยูสูงจากพื้นประมาณระดับสายตา 

 

 



                                           หน้า  ๒๔  ใน  ๒๗ หน้า 

หัวขอการตรวจ ตัวช้ีวัด วิธีตรวจ หลักฐานอางองิ ใจความของหลักฐานอางอิง 

   

  

 

  

   

 

  - ขอ ๗.๔  ปายและเครื่องหมายเตือนอันตราย  

  - ขอ ๗.๔.๑ ใหจัดทําปายเตือนอันตรายพื้นสีขาวตัวอักษรสีแดงไวตรงทางเขา 

     และภายในพื้นที่เก็บรกัษาโดยใชขนาดของแผนปายเชนเดียวกันกับปายประจํา     

     กองถังในการเกบ็รกัษากลางแจง หรือการเก็บรักษาไวในอาคารแลวแตกรณี  

     สําหรับปายกลางแจงใชขนาดตัวอักษรสูง ๑๕ ซม. และปายในอาคารใชขนาด 

     ตัวอักษรสูง ๑๐ ซม. ปายเหลาน้ีไดแก.- 

 - ขอ ๗.๔.๑.๑ ปายหามสูบบุหรี ่ 

 - ขอ ๗.๔.๑.๒ ปายหามนําสิ่งจุดไฟเขา  

 - ขอ ๗.๔.๑.๓ ปายหามเขา  

 - ขอ ๗.๔.๑.๔ ปายอันตรายไวไฟ  

 - ขอ ๗.๔.๑.๕  ปายบอกตําแหนงเครื่องมือดับเพลงิ  

 - ขอ ๗.๔.๑.๖  ปายเตือนอันตรายอื่น ๆ ที่จําเปน  

 - ขอ ๗.๔.๒ ใหทําเครือ่งหมายเตือนอันตรายพื้นสีขาว ตัวอักษรสีแดงขนาดใหญ    

    บนผนังภายนอกอาคารคลัง และที่ถังเก็บนํ้ามันขนาดใหญ ใหสามารถมองเห็น 

    ไดชัดเจนในระยะทาง ๗๕ ม. เปนอยางนอยตามความเหมาะสมของขนาดอาคาร 

    และขนาดของถังนํ้ามันน้ัน เครื่องหมายเปนขอความเหลาน้ีไดแก  

 - ขอ ๗.๔.๒.๑ หามสูบบหุรี ่ 

 - ขอ ๗.๔.๒.๒ อันตรายไวไฟ  

 - ขอ  ๗.๔.๒.๓ ขอความเตือนอันตรายอื่น ๆ ที่จําเปนและเหมาะสม  

 

 

 



                                           หน้า  ๒๕  ใน  ๒๗ หน้า 

หัวขอการตรวจ ตัวช้ีวัด วิธีตรวจ หลักฐานอางองิ ใจความของหลักฐานอางอิง 

  ๖. การจายนํ้ามัน  

 ตามอัตรา/เครดิต 

 

- สั่งจาย  ถูกตอง 

- หลักฐานถูกตอง 

- บันทึกใบรบันํ้ามัน 

  เรียบรอยถูกตอง 

 

  

 

- ตรวจดูลายมือช่ือ 

  ผูสั่งจาย 

- ตรวจหลักฐาน 

   ใบรับนํ้ามัน      

  ทบ.๔๖๕ – ๓๒๐ 

 - ระเบียบ ทบ.วาดวยการ   

    สงกําลัง สป.๓ สาย พธ. 

 พ.ศ.๒๕๕๑ ลง ๒๙ ม.ค. ๕๑  

  ขอ ๓๒, ๓๒.๑, ๓๕.๒ และ 

  คําอธิบายวิธีเขียนใบรับ 

  นํ้ามัน  ผนวก ค. 

 

  - ขอ ๓๒  อํานาจการสัง่จาย 

  - ขอ ๓๒.๑ ผูบงัคับหนวยใช มีอํานาจสั่งจายนํ้ามันประเภท ๑ และนํ้ามัน 

    ประเภท ๒ ตามอัตราหรือเครดิตของหนวยเพือ่ใชราชการภายในหนวย 

  - ขอ ๓๕.๒ พลขับหรือเจาหนาที่ประจํายุทโธปกรณ นํารถหรือภาชนะบรรจ ุ

     นํ้ามันไปเติมนํ้ามัน ณ สถานีจายนํ้ามัน โดยใชใบรับนํ้ามนัที่ผูบงัคับหนวย 

     ใชหรือผูไดรับมอบอํานาจ เปนผูสั่งจายนํ้ามันตามอัตราหรือเครดิตเปน     

     หลักฐานในการขอเติม โดยใหระบปุระเภทของอัตรา หรือเครดิตลงไปในใบรบั 

     นํ้ามันน้ันใหชัดเจน และใหผูรบัลงนามรบัไวเปนหลกัฐานที่ดานหลงัของใบรบั 

     นํ้ามันน้ัน ๆ และในบัญชีจายนํ้ามันประจําวันของสถานีจายนํ้ามนั 

   ๗. การรายงาน  

  การตรวจ 

       ๗.๑ การตรวจ   

  ของผูบังคับบัญชา 

 

 

 

- ตรวจตามระยะเวลา 

- ต้ังคณะกรรมการ 

  ถูกตอง 

- รายงานผลถูกตอง 

 

 

 

- ดูคําสั่งต้ัง 

  กรรมการ 

- ดูการรายงานผล 

 

 

 - ระเบียบ ทบ.วาดวยการ 

  สงกําลัง สป.๓ สาย พธ.  

 พ.ศ.๒๕๕๑ ลง ๒๙ ม.ค. ๕๑ 

  ขอ ๕๒ , ๕๒.๑ , ๕๒.๓    

 

 

 

 - ขอ ๕๒  การตรวจของผูบังคับบัญชา 

 - ขอ ๕๒.๑  ผูบงัคับบญัชาของหนวยทีม่ีสิง่อุปกรณประเภท ๓  สายพลาธิการ 

    อยูในความครอบครอง ตองต้ังกรรมการตรวจนํ้ามันประกอบดวยนายทหาร         

    สัญญาบัตรอยางนอย ๓ นาย  ข้ึนทําการตรวจกิจการสงกําลังสิ่งอปุกรณ 

    ประเภท ๓ สายพลาธิการของหนวยอยางนอยปละ ๑ ครั้ง 

 - ขอ ๕๒.๓ เมื่อทําการตรวจแลวใหคณะกรรมการรายงานผลการตรวจตอผูสั่ง 

    ต้ังกรรมการภายใน ๑๕ วัน นับแตวันที่คณะกรรมการไดรับทราบคําสั่ง 

 

 

 

 



                                           หน้า  ๒๖  ใน  ๒๗ หน้า 

หัวขอการตรวจ ตัวช้ีวัด วิธีตรวจ หลักฐานอางองิ ใจความของหลักฐานอางอิง 

       ๗.๒ การตรวจสอบ 

  ยอดอัตราและเครดิต  

  และการตรวจการจาย 

 

 - ตรวจตามระยะเวลา 

 - ต้ังคณะกรรมการ   

   ถูกตอง 

 - รายงานถูกตอง 

 

- ดูบัญชี  ทบ. 

  ๔๖๕ – ๓๒๘  

  ผนวก ต. 

- ดูคําสั่ง 

- ดูการราย 

  งานผล 

   

- ระเบียบ ทบ.วาดวยการ 

  สงกําลัง สป.๓ สาย พธ.  

  พ.ศ.๒๕๕๑ ลง ๒๙ ม.ค.๕๑ 

  ขอ ๔๗.๓   

 

  - ขอ ๔๗.๓  ผูบังคับหนวยที่มีอัตราและเครดิต รับผิดชอบในการตรวจสอบ 

    ความถูกตองในการต้ังยอดอัตราและเครดิต โดยต้ังกรรมการตรวจสอบข้ึน  

    ๓ นาย เปนนายทหารสญัญาบัตรอยางนอย  ๑ นาย ทําการ ตรวจสอบการต้ัง 

    ยอดอัตราและเครดิต และการตรวจจายของเจาหนาทีส่วนบัญชีคุมทุกรอบ  

    ๑ เดือน และใหคณะกรรมการรายงานผลตอผูสั่งต้ังกรรมการภายใน  ๕ วัน 

    ทําการของเดือนถัดไป 

        ๗.๓ การรายงาน 

 การใชนํ้ามนัตามอัตรา และ 

 เครดิต 

 

 - รายงาน  ถูกตอง 

 - หลักฐานการรายงาน 

   ถูกตอง 

- ดูเอกสารการ 

  รายงาน 

- ดูแบบพิมพ ทบ. 

  ๔๖๕ - ๓๒๕ 

 - ระเบียบ ทบ.วาดวยการ 

  สงกําลัง สป.๓ สาย พธ.  

 พ.ศ.๒๕๕๑ ลง ๒๙ ม.ค.๕๑  

 ขอ ๕๑.๑   

 

- ขอ ๕๑.๑ หนวยใชเสนอรายงานการใชนํ้ามันตามอัตราและเครดิตตอ 

  หนวยสนับสนุนโดยตรงเปนประจําทุกเดือน ภายในวันที ่๕ ของเดือน          

  ถัดไป การรายงานใช ทบ. ๔๖๕ – ๓๒๕ ผนวก ฑ. 

 

        ๗.๔ การรายงาน 

  สถานภาพนํ้ามันตาม 

  อัตราพิกัด 

 - รายงาน  ถูกตอง 

 - หลักฐาน  ถูกตอง 

 - ยอดนํ้ามันที่รายงาน 

   ถูกตอง 

- ดูเอกสารการ 

  รายงาน 

 - หนังสอื กบ.ทบ. ดวนมาก  

   ที่ กห ๐๔๐๔/๒๐๐๓  ลง 

   ๒ ก.ค.๓๖ เรื่อง ขออนุมัติ  

  หลักการ การเบิก – จาย –  

  เรียกคืน และการรายงาน 

  การควบคุมนํ้ามันตามอัตรา

  พิกัด ขอ ๓.๓.๔ 

 

- ขอ ๓.๓.๔ การรายงาน ใหหนวยที่ไดรับการแจกจายยานพาหนะ (เวนรถจกั     

  ยานยนต)  ไปจาก ทบ. ทําผนวก ก. (บัญชีสถานภาพนํ้ามันอัตราพิกัด)  

  รายงานไปยังหนวยสนับสนุนทั่วไป  (บชร. ของทัพภาค)  ภายใน  ๓๑ ส.ค.       

  ของทุก ๆ ป สวนกลางและหนวยของ ทภ.๑ ใหรายงานตรงไปยัง พธ.ทบ.  

  ภายใน ๓๑ ส.ค. ของทุก ๆ ป เชนกันและให ทภ.๒ , ๓  และ ๔ รวบรวม 

  รายงานของทุกหนวยเสนอ พธ.ทบ. ภายใน ๓๐ ก.ย. ของทุก ๆ ป เพื่อให  

  พธ.ทบ. สรุปนําเรียน ผบ.ทบ.  (ผาน กบ.ทบ.)   เพื่อทราบตามผนวก ก.        

  ที่สงมาดวย กอน ๓๑ ม.ค. ของแตละป 

 

  



                                           หน้า  ๒๗  ใน  ๒๗ หน้า 

หัวขอการตรวจ ตัวช้ีวัด วิธีตรวจ หลักฐานอางองิ ใจความของหลักฐานอางอิง 

   ๘. การระวังปองกัน 

 อันตรายและอัคคีภัย 

 

- มีระเบียบปลีกยอย ฯ 

- เครื่องมือดับเพลิงครบ 

  สภาพพรอมใชงาน 

- มีการฝกปฏิบัติของ 

  เจาหนาที่เมื่อเกิดอัคคีภัย 

- ดูเอกสาร 

- ดูเครื่องมือ 

  ดับเพลิง 

  

 - ระเบียบ ทบ.วาดวยการ 

  สงกําลัง สป.๓ สาย พธ.  

 พ.ศ.๒๕๕๑ ลง ๒๙ ม.ค. ๕๑ 

  ขอ ๕๔ 

 

  - ขอ ๕๔ การระวังปองกันอันตรายและอัคคีภัย 

               ใหทุกหนวยที่มสีิ่งอปุกรณประเภท ๓ สายพลาธิการ อยูใน 

     ความรับผิดชอบออกระเบียบปลีกยอยเกี่ยวกับการระวังปองกันอันตราย 

     และอัคคีภัย  เชน  การหามนําเช้ือเพลิงเขาไปในบริเวณคลัง การหาม 

     สูบบุหรี่ในเขตที่กําหนด การกําหนดวิธีการดับเพลิงและการใชเครื่องมือ 

     ดับเพลิง การจัดเวรยาม เปนตน ใหทุกหนวยจัดใหมเีครือ่งมือดับเพลิงไว 

     ใหพรอม และทําการฝกเจาหนาที่ดับเพลงิใหมีความชํานาญดวย 

   ๙. เบ็ดเตล็ด - มีระเบียบปลีกยอย 

- มี รปจ. 

- ดูระเบียบ 

- ดู รปจ. 

 - ระเบียบ ทบ.วาดวยการ 

   สงกําลัง สป.๓ สาย พธ.  

 พ.ศ.๒๕๕๑ ลง ๒๙ ม.ค. ๕๑ 

 ขอ ๗.๖ ,  ๓๕.๖ 

  - ขอ ๗.๖ กําหนดระเบียบปลีกยอยเกี่ยวกบัการปฏิบัติการสงกําลงัสิง่อุปกรณ 

  ประเภท ๓ สายพลาธิการของหนวยภายในขอบเขตแหงระเบียบน้ี 

 - ขอ ๓๕.๖ ใหผูบงัคับหนวยทีจ่ัดต้ังสถานีจายนํ้ามัน ออกระเบียบปฏิบัติประจํา 

    ของสถานีจายนํ้ามันใหรัดกุมและเหมาะสม 

                                                                                                                  

 

                                                                                                                           ตรวจถูกตอง  

                                                                                                                                    พ.อ. 

                                                                                                                                           (พฤฒิพงศ   ศรีปฏิยุทธวงศ) 

                                                                                                                                นปก.ประจาํ จบ. / หน.ชุดตรวจกจิการทั่วไป จบ.  

 

 


