
หนา้ 1 ใน 50 หนา้ 

 

 
 

หลกัฐานการตรวจประจาํปี 
เรือง การส่งกาํลงั สป.๓ สาย พธ. (หน่วยสนับสนุน) 

หัวข้อการตรวจ วธิีตรวจ หลกัฐานอ้างองิ ใจความของหลกัฐานอ้างองิ 
๑.การเตรียมการรับตรวจ    
   ๑.๑ การปฏิบติัของหน่วยรับตรวจ -ดูเอกสาร -ระเบียบกองทพับกว่าดว้ยการตรวจในหนา้ - ขอ้ ๑๕.๒ ผูรั้บตรวจ เมือไดรั้บบนัทึกผลการตรวจแลว้ใหแ้กไ้ขขอ้ 
         -ส่งหวัขอ้การตรวจพร้อม  ทีนายทหารจเร พ.ศ.๒๕๕๒ ลง ๑๐ ก.ย.๕๒  บกพร่องทีอยูใ่นอาํนาจของตนทนัทีไม่ตอ้งรอใหผู้บ้งัคบับญัชาสงัการ 
รายละเอียด จาํนวน ๒ ชุด  ขอ้ ๑๕.๒ สาํหรับเรืองทีเกินขีดความสามารถและ/หรือ นอกอาํนาจของตนทีจะ 
         -ส่งขอ้มลูทีตอ้งการทราบประกอบ  - คาํสงักองทพับกเรืองการตรวจในหนา้ที แกไ้ขไดเ้อง ใหร้ายงานหน่วยเหนือ เพือดาํเนินการต่อไปและใหเ้ก็บ 
การรับตรวจ  นายทหารจเรประจาํปี บนัทึกผลการตรวจและการดาํเนินการแกไ้ขขอ้บกพร่องไวเ้ป็นหลกัฐาน 
  -หนงัสือ จบ. แจง้หน่วยรับตรวจเพือเตรียม  

  การรับตรวจ  

   ๑.๒ บนัทึกผลการตรวจของชุดตรวจ - ดูเอกสาร   

จบ.ครังหลงัสุด    

         - แกไ้ขขอ้บกพร่องเรียบร้อย    

         -รายงานการแกไ้ขใหผู้บ้งัคบับญัชา    

ทราบ    

        -จดัทาํสาํเนาบนัทึกผลการตรวจ ฯ    

และรายงานการแกไ้ขแนบไวก้บัขอ้มลู    
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หัวข้อการตรวจ วธิีตรวจ หลกัฐานอ้างองิ ใจความของหลกัฐานอ้างองิ 
      ๑.๓ การจดัทาํขอ้มลูทีตอ้งการทราบ - ดูเอกสาร -เช่นเดียวกบัขอ้ ๑.๑ และ ๑.๒  
ประกอบการรับตรวจ    
             -ครบถว้นตามที จบ.กาํหนด    
             -ถกูตอ้งเรียบร้อย    
     ๑.๔ การเตรียมเอกสารรับตรวจ - ดูเอกสาร -เช่นเดียวกบัขอ้ ๑.๑ และ ๑.๒  
            -ครบถว้นตามที จบ.กาํหนด    
             -ถกูตอ้งเรียบร้อย    

             -ใส่แฟ้มเก็บเป็นระเบียบ    

             -จดัวางอยา่งเหมาะสม    

     ๑.๕ การจดัผูรั้บตรวจ,ผูน้าํตรวจและ -ดูคาํสงั -เช่นเดียวกบัขอ้ ๑.๑ และ ๑.๒  

ยานพาหนะนาํตรวจ -ดูยานพาหนะ   

             -เจา้หนา้ทีรับตรวจมีความรู้    

             -ครบถว้น    

     ๑.๖ การจดัสถานทีรับตรวจ -ดูสถานที -เช่นเดียวกบัขอ้ ๑.๑ และ ๑.๒  

            -มีสิงอาํนวยความสะดวกสาํหรับ    

การตรวจ    

           -จดัสถานทีเป็นระเบียบเรียบร้อย    

           -แสงสว่างเพียงพอ    
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หัวข้อการตรวจ วธิีตรวจ หลกัฐานอ้างองิ ใจความของหลกัฐานอ้างองิ 
๒.การรับส่งหน้าท ี    
    ๒.๑ หลกัฐานการรับ-ส่งหนา้ที - ดูเอกสาร - ระเบียบกองทพับกว่าดว้ยการรับ-ส่งหนา้ที - ขอ้ ๗ เมือมีคาํสงัยา้ยขา้ราชการหรือใหข้า้ราชการออกจากราชการ  

            - จดัทาํเอกสารครบถว้น  ในเวลายา้ย เลือน ลด ปลด และบรรจุ  ผูบ้งัคบับญัชาจดัใหมี้การรับ-ส่งหนา้ทีกนัโดยเร็ว โดยใหเ้ริมออกเดิน 

            - เอกสารหลกัฐานถกูตอ้งเรียบ  พ.ศ.๒๕๔๐ ขอ้ ๗,๑๑ ทางไปรับ-ส่งหนา้ทีซึงกนัและกนัภายใน ๗ วนั นบัแต่วนัทีไดรั้บทราบคาํสงั 

ร้อย   อยา่งเป็นทางการต่อจากนนัใหท้าํการรับ-ส่งหนา้ทีต่อกนัใหแ้ลว้เสร็จ 
   ตามกาํหนดเวลาดงันี 
           ขา้ราชการทีมีตาํแหน่งตงัแต่ผูบ้งัคบัหมวดหรือเทียบเท่าลงไป 

   ภายใน ๒ วนั 

           ขา้ราชการทีมีตาํแหน่งตงัแต่ผูบ้งัคบักองร้อยหรือเทียบเท่าภายใน 

   ๓ วนั 

           ขา้ราชการทีมีตาํแหน่งตงัแต่ผูบ้งัคบักองพนั,ผูบ้งัคบัการกรมหรือ 

   เทียบเท่า ภายใน ๕ วนั 

           ขา้ราชการทีมีตาํแหน่งตงัแต่ผูบ้ญัชาการกองพลขึนไปหรือเทียบเท่า 

   ภายใน ๗ วนั เวน้แต่ผูค้รองตาํแหน่งดงักล่าวเป็นเจา้หนา้ทีคลงั ซึงรับผดิ 

   ชอบบญัชีพสัดุในคลงัโดยตรง จึงใหย้ดืเวลาในการรับ-ส่งหนา้ทีออกไป 

   ไดไ้ม่เกิน ๑๕ วนั ถา้รายใดมีความจาํเป็นจะตอ้งใชเ้วลาในการรับ-ส่ง 

   หนา้ทีเกินกาํหนดในขอ้นีก็ใหร้ายงานขออนุมติัผูส้งัยา้ยเป็นราย ๆ ไป... 
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หัวข้อการตรวจ วธิีตรวจ หลกัฐานอ้างองิ ใจความของหลกัฐานอ้างองิ 
    
   -ขอ้ ๑๑ การปฏิบติัต่อเอกสารทีเกียวกบัการรับ-ส่งหนา้ที 

               ๑๑.๑ ใหผู้ส่้งจดัทาํบญัชีส่งหนา้ทีเฉพาะในกองบงัคบัการหรือ 

   เฉพาะในส่วนทีตนรับผดิชอบโดยตรง เช่น บญัชีกาํลงัพล บญัชีอาวุธ 

   บญัชีการเงิน บญัชีสิงอุปกรณ์ตามสายยทุธบริการต่าง ๆ และบญัชีอืน ๆ 
   เฉพาะทีจาํเป็นตามจาํนวนซึงเป็นจริงในวนัทีรับ-ส่งหนา้ที สาํหรับเงิน 
   ผูส่้งทีมีอาํนาจสงัการเบิกจ่ายเงินกบัผูมี้หนา้ทีรักษาเงินตอ้งทาํบญัชี 

   รับ-ส่ง และตรวจสอบเงินในบญัชีดว้ย 

               ๑๑.๒ เมือไดต้รวจรับถกูตอ้งแลว้ใหผู้ส่้งและผูรั้บบนัทึกไวท้า้ย 

   บญัชีส่งหนา้ทีว่าไดต้รวจรับถกูตอ้งแลว้และลงลายมือชือผูรั้บไว ้แต่ถา้ 

   มีการคลาดเคลือนเกิดขึนก็ใหบ้นัทึกไวใ้นบญัชีนนัและลงนามผูรั้บผูส่้ง 
   กบัเจา้หนา้ทีซึงเกียวขอ้ง แลว้รับส่งกนัใหเ้สร็จไปขนัหนึงก่อน ต่อจาก 

   นนัผูรั้บตอ้งรายงานใหผู้บ้งัคบับญัชาโดยตรงทราบโดยเร็ว 

    ๑.๒ รายงานการรับ-ส่งหนา้ที - ดูเอเกสาร - ระเบียบกองทพับกว่าดว้ยการรับ-ส่งหนา้ที -ขอ้ ๑๒ บญัชีรับ-ส่งหนา้ทีใหท้าํเป็น ๓ ชุด เก็บไว ้ณ ทีทาํการเป็น  

             - มีการรายงานใหผู้บ้งัคบับญัชา  ในเวลายา้ย เลือน ลด ปลด และบรรจุ  หลกัฐาน ๑ ชุด  ผูส่้งเก็บรักษาไว ้๑ ชุด อีก ๑ ชุด ผูรั้บนาํเสนอผูบ้งัคบั 

ทราบ  พ.ศ.๒๕๔๐ ขอ้ ๑๒ บญัชาโดยตรงทราบ ภายใน ๗ วนั นบัแต่วนัทีรับ-ส่งหนา้ทีแลว้เสร็จ 

             -รายงานตามกาํหนดเวลา         การรับส่งหนา้ทีในระดบัหน่วยขึนตรงกองทพับก เมือผูรั้บไดรั้บ 

   หนา้ทีใหม่แลว้ ใหร้ายงานถึงกองทพับก    ผา่นกรมกาํลงัพลทหารบก 

   ภายใน ๗ วนั พร้อมทงัแนบบญัชีกาํลงัพล บญัชีเงิน บญัชีสิงอุปกรณ์ 
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หัวข้อการตรวจ วธิีตรวจ หลกัฐานอ้างองิ ใจความของหลกัฐานอ้างองิ 
   สายต่าง ๆ หรือบญัชีอืน ๆ ทีจาํเป็น เมือผูบ้ญัชาการทหารบกไดรั้บทราบ 
   แลว้ใหแ้ยกบญัชีต่าง ๆ ใหห้น่วยทีเกียวขอ้ง คือ กรมสารบรรณทหารบก 

   กรมการเงินทหารบก และกรมส่งกาํลงับาํรุงทหารบก ตรวจสอบความ 

   ถกูตอ้งและเก็บเป็นหลกัฐานต่อไป 

๓.การเบิก-รับและส่งคนืสิงอปุกรณ์    
    ๓.๑ การส่งลายมือชือผูมี้สิทธิเบิก    
            - ลายมือชือผูมี้สิทธิเบิกสิง -ดูลายมือชือผูมี้ - ระเบียบกองทพับกว่าดว้ยการส่งลายมือชือ - ขอ้ ๓ ใหผู้บ้งัคบับญัชา ตงัแต่ชนัผูบ้ญัชาการกองพลขึนไปของหน่วยที 

อุปกรณ์ถกูตอ้ง สิทธิเบิกในใบเบิก ผูมี้สิทธิเบิกและผูรั้บสิงอุปกรณ์ พ.ศ.๒๕๑๐ มีสิทธิเบิกสิงอุปกรณ์ ส่งลายมือชือของตนและของบุคคลอืนซึงตอ้งการ 

 และหลกัฐานการ ขอ้ ๓,๔ ใหเ้บิกสิงอุปกรณ์แทนไปยงัสถานการส่งกาํลงับาํรุงทีสนบัสนุน แห่งละ 

 ส่งลายมือชือ  ๑๐ ชุด เฉพาะ สพ.ทบ. ๑๖ ชุด เพือยดึถือเป็นหลกัในการตรวจสอบลาย 

   มือชือ 
       ถา้ผูมี้สิทธิเบิกสิงอุปกรณ์มีตาํแหน่งตาํกว่าผูบ้งัคบับญัชาชนั ผบ.พล.ให ้

   ผูบ้งัคบับญัชาผูน้นั เป็นผูส่้งลายมือชือ 

   - ขอ้๔ เมือตอ้งการเปลียนตวับุคคลซึงไดส่้งลายมือชือไปแลว้ตามขอ้ ๓ 

   จะทงัหมดหรือไม่ก็ตาม ก็ใหส่้งลายมือชือใหม่ทงัชุดแทน ทงันีเพือสะดวก 

   แก่การเก็บรักษาและการแจกจ่ายของเจา้หนา้ที 

        

    

 
 



หนา้ 6 ใน 50 หนา้ 

 

 
 

หัวข้อการตรวจ วธิีตรวจ หลกัฐานอ้างองิ ใจความของหลกัฐานอ้างองิ 
๓.๒ การเบิก - ดูคาํสงั - ระเบียบกองทพับกว่าดว้ยการส่งกาํลงั     ขอ้ ๒๐.๒ การเบิกของหน่วยสนบัสนุนโดยตรง 
         - มีคาํสงัอนุมติันาํมนัของ ทบ. - ดูใบเบิก สิงอุปกรณ์ประเภท ๓ สายพลาธิการ                  ๒๐.๒.๑ หน่วยสนบัสนุนโดยตรงตอ้งทาํการสอบทานระดบั 

ครบถว้น  พ.ศ.๒๕๕๑ ขอ้ ๒๐.๒ , ๒๐.๒.๑ - ๒๐.๒.๔ นาํมนัในความรับผดิชอบเป็นประจาํทุกรอบหนึงเดือนเป็นอยา่งนอ้ย 

         -แบบพิมพใ์บเบิกครบถว้นถกูตอ้ง  ,๒๐.๓ ถา้ปรากฏว่ายอดสุทธิของนาํมนัในระดบัชนิดใดมีจาํนวนเท่ากบัหรือตาํ 

   กว่าจุดเบิก จะตอ้งเบิกทดแทนใหเ้ต็มตามระดบัทนัที 
                     ๒๐.๒.๒ การจ่ายระหว่างหน่วยสนบัสนุนทวัไปหรือกรม 
   พลาธิการทหารบก กบัหน่วยสนบัสนุนโดยตรงนนั ใชว้ิธีการจ่ายถึงหน่วย 

   เป็นหลกัโดยใชห้ลกัฐานการเบิก ทบ.๔๐๐-๐๐๗ ตาม ผนวก จ 

                     ๒๐.๒.๓ การจ่ายระหว่างหน่วยสนบัสนุนทวัไป หรือกรม 

   พลาธิการทหารบกกบัหน่วยสนบัสนุนโดยตรงนนั ถา้ใชว้ิธีจ่าย ณ ตาํบล 

   ส่งกาํลงัใหใ้ชห้ลกัฐานการเบิก ทบ.๔๐๐-๐๐๖ 
                ๒๐.๒.๔ ในการเบิกทดแทนใหเ้ต็มตามระดบันนั จะตอ้งแนบ 

   บญัชีแสดงรายการจ่ายนาํมนัในระดบั ทบ.๔๖๕-๓๒๒ ผนวก ฉ เพือเป็น 

   หลกัฐานในการตรวจสอบ 

       ขอ้ ๒๐.๓ การเบิกของหน่วยสนบัสนุนทวัไป 

                     ๒๐.๓.๑ หน่วยสนบัสนุนทวัไปจะตอ้งทาํการสอบทานระดบันาํมนัใน 

   ความรับผดิชอบเป็นประจาํทุกรอบ ๑ เดือนเป็นอยา่งนอ้ย ถา้ปรากฏว่ายอด 

   สุทธิของนาํมนัในระดบัชนิดใดมีจาํนวนเท่ากบัหรือตาํกว่าจุดเบิก 
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หัวข้อการตรวจ วธิีตรวจ หลกัฐานอ้างองิ ใจความของหลกัฐานอ้างองิ 
   จะตอ้งทาํการเบิกทดแทนใหเ้ต็มตามระดบัทนัที 
                     ๒๐.๓.๒ ในกรณีทีไดรั้บหลกัฐานการเบิกจากหน่วยสนบัสนุน 

   โดยตรงและพิจารณาเห็นวา่ไม่เป็นการเหมาะสมทีจะจ่ายจากเกณฑส์ะสมใน 

   คลงั ใหร้วบรวมความตอ้งการในใบเบิก โดยทาํหลกัฐานการเบิกขึนใหม่ 

   จากขอ้มลูในฐานการเบิกเดิม กบัใหบ่้งไวด้ว้ยว่าตอ้งการจะใหส่้งนาํมนัตาม

หลกัฐานการเบิกนนัไปยงัหน่วยใด 
                     ๒๐.๓.๓ การจ่ายระหว่างกรมพลาธิการทหารบก กบัหน่วย 
   สนบัสนุนทวัไปจะใชว้ิธีจ่ายถึงหน่วยเป็นหลกั ดงันนัในการเบิกจึงใหใ้ช ้

   หลกัฐานการเบิก ทบ.๔๐๐-๐๐๗ 

      ๓.๓ การติดตามหลกัฐานการเบิก - ดูเอกสาร - ระเบียบกองทพับกว่าดว้ยการส่งกาํลงัสิง     ขอ้ ๓๘.๓ การติดตามหลกัฐานการเบิก 

              - หลกัฐานการติดตามใบเบิก  อุปกรณ์ประเภท ๓ สายพลาธิการ พ.ศ.๒๕๕๑                   ๓๘.๓.๑ เมือไดเ้บิกนาํมนัไปแลว้เป็นระยะเวลาครบกาํหนดตาม 

 - แบบพิมพติ์ดตามใบเบิกถกู  ขอ้ ๓๘.๓ , ๓๘.๓.๑ – ๓๘.๓.๔ เวลาในการเบิก และส่งแลว้ยงัไม่ไดรั้บของ ใหติ้ดตามหลกัฐานการเบิก  

ตอ้ง   โดยใช ้ทบ.๔๐๐-๐๗๑ โดยอนุโลม 
                     ๓๘.๓.๒ หน่วยจ่ายเมือไดรั้บการติดตามหลกัฐานการเบิกจาก 

   หน่วยเบิกแลว้ใหบ้นัทึกผลแจง้ใหห้น่วยเบิกทราบโดยด่วน และใหก้าํหนด 

   เวลาประมาณดว้ยว่า นาํมนัตามหลกัฐานการเบิกนนั ๆ จะส่งใหห้น่วยเบิก 

   ไดเ้มือใด 

                     ๓๘.๓.๓ เมือถึงกาํหนดเวลาทีหน่วยจ่ายแจง้ใหท้ราบว่าจะส่ง 

   นาํมนัตามหลกัฐานการเบิกนนัใหเ้มือใด แต่หน่วยเบิกยงัไม่ไดรั้บนาํมนั 
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หัวข้อการตรวจ วธิีตรวจ หลกัฐานอ้างองิ ใจความของหลกัฐานอ้างองิ 
   ใหห้น่วยทาํการติดตามหลกัฐานการเบิกต่อไปเป็นครังที ๒ และครังต่อ ๆ 
   ไป ในลกัษณะเดียวกนันี จนกว่าจะไดรั้บนาํมนั 

                   ๓๘.๓.๔ เมือหน่วยไดติ้ดตามหลกัฐานการเบิกไปแลว้ และยงัไม่ 

   ไดรั้บคาํตอบจากหน่วยจ่ายภายในเวลา ๗ วนั ใหร้ายงานผูบ้งัคบับญัชา 

   ระดบัเหนือของหน่วยจ่ายทราบ 
     ๓.๔ การยมื                       
             - ไม่มีหลกัฐานการรายงาน - ดูหลกัฐานการยมื - ระเบียบกองทพับกว่าดว้ยการส่งกาํลงัสิง  ขอ้ ๒๒.๒ ในกรณีทีหน่วยสนบัสนุนโดยตรงเกิดการขาดแคลนนาํมนัในระดบั 

ขออนุมติัยมื - ดูบญัชียมื อุปกรณ์ประเภท ๓ สายพลาธิการ พ.ศ.๒๕๕๑ เนืองจากการส่งกาํลงัจากหน่วยสนบัสนุนเกิดขดัขอ้งไม่ไดรั้บนาํมนัตามที 

             - หลกัฐานการรายงานขอ  ขอ้ ๒๒.๒ , ๒๒.๒.๑ , ๒๒.๒.๒ , ๒๒.๒.๓ กาํหนดหรือเกิดสถานการณ์ทีทาํใหค้วามตอ้งการใชน้าํมนัเพิมมากขึนอยา่ง 

อนุมติัยมืถกูตอ้งเรียบร้อย  ๔๙.๒.๖ , ๔๙.๓.๖ ผดิปกติ หน่วยสนบัสนุนโดยตรงนนัอาจขอยมืนาํมนัจากหน่วยสนบัสนุน 

- หลกัฐานบญัชียมื    โดยตรงอืนทีอยูใ่นพืนทีใกลเ้คียงเพือนาํมาแจกจ่ายแก่หน่วยใหเ้ป็นไปอยา่ง 

   ต่อเนือง กรรมวิธีในการยมืใหป้ฏิบติัดงันี 

              ๒๒.๒.๑ ใหผู้บ้งัคบัหน่วยทาํหนงัสือขอยมืถึงหน่วยใหย้มืเพือพิจารณา 

   อนุมติั เมืออนุมติัแลว้ก็ถือหนงัสือฉบบันนัเป็นหลกัฐานในการยมืต่อไป 

              ๒๒.๒.๒ เจา้หนา้ทีนาํมนัของหน่วยยมืและหน่วยใหย้มืทาํความตก 

ลงกนัในเรืองการรับส่งนาํมนัในทางเหมาะสมตามควรแก่กรณี 

           ๒๒.๒.๓ เมือหน่วยยมืทาํการเบิกนาํมนัทดแทนระดบัในงวดต่อไป 

ใหแ้ยกหลกัฐานการเบิกเป็น ๒ชุด ชุดหนึงเบิกเพือใชห้นีการยมืโดยบ่งไวใ้น 

        หลกัฐานการเบิกว่าใหห้น่วยจ่ายส่งนาํมนัใหแ้ก่หน่วยใหย้มื 
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หัวข้อการตรวจ วธิีตรวจ หลกัฐานอ้างองิ ใจความของหลกัฐานอ้างองิ 
    ส่วนหลกัฐานการเบิกอีกชุดหนึงเป็นการเบิกนาํมนัส่วนทีเหลือของหน่วย 

             ๔๙.๒.๖ ทาํบญัชีแสดงยอดยมื, ใชห้นีและคงเหลือของนาํมนัทีให้

หน่วยอืนยมืหรือยมืจากหน่วยอืน โดยใชบ้ญัชียมื ทบ.๔๖๕-๓๑๐ ผนวก ท 

              ๔๙.๓.๖ ทาํบญัชีแสดงยอดยืม ใชห้นีและคงเหลือของนาํมนั ทีให้หน่วย

อืนยมืหรือยมืจากหน่วยอืน โดยใชบ้ญัชียมื ทบ.๔๖๕-๓๑๐ ผนวก ท. 

๓.๕ การโอน - ดูเอกสาร - ระเบียบกองทพับกว่าดว้ยการส่งกาํลงัสิง ขอ้ ๔๘   การโอนอตัราและเครดิต 

- หลกัฐานการรายงานการโอน 
- หลกัฐานการโอนในบญัชี 

 อุปกรณ์ประเภท ๓ สายพลาธิการ พ.ศ.๒๕๕๑ 

ขอ้ ๔๘,๔๘.๑ , ๔๘.๑.๑ , ๔๘.๑.๒ ,๔๘.๑.๓, 
๔๘.๒,๔๘.๒.๑,๔๘.๒.๒ 
 

             ๔๘.๑   กรณีการโอนอตัราหรือเครดิตเพือให้สอดคลอ้งกับการ

ปฏิบัติภารกิจตางพืนทีรับการสนับสนุนเดิม  ให้หน่วยโอนหรือหน่วย

เจา้ของอตัราและเครดิตดาํเนินการดงันี 

                       ๔๘.๑.๑ ทาํการตรวจสอบยอดอตัราและเครดิตของหน่วย 

และใหห้น่วยสนบัสนุนโดยตรงรับรองยอดอตัราและเครดิตคงเหลือ 

                      ๔๘.๑.๒ ขอความเห็นชอบจากหน่วยสนบัสนุนปลายทางถึง

ความพร้อมในการรับโอนและการใหก้ารสนบัสนุน 

                    ๔๘.๑.๓ รวบรวมความตอ้งการจากการตรวจสอบยอดอตัราและเครดิตและการ

ขอความเห็นชอบจากหน่วยสนับสนุน เพือรายงานขออนุมติัแผนการโอนอตัราหรือ

เครดิตโดยระบุประเภทของอตัราหรือเครดิต ชนิด จาํนวนนาํมนั หว้งระยะเวลาในการ

ใช ้ นามหน่วยใชแ้ละหน่วยสนับสนุนปลายทาง ตามสายการบงัคบับญัชาจนถึง

ผูบ้งัคบับญัชาระดบักองพล หรือเทียบเท่าเพือพิจารณาความเหมาะสมก่อนเสนอให้

กรมพลาธิการทหารบกดาํเนินการ 
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หัวข้อการตรวจ วธิีตรวจ หลกัฐานอ้างองิ ใจความของหลกัฐานอ้างองิ 
          ๔๘.๒ กรณีแผนการปฏิบติัภารกิจของหน่วยขา้มปีงบประมาณ ให้

หน่วยโอนหรือหน่วยเจา้ของเครดิตดาํเนินการดงันี 

                  ๔๘.๒.๑ ตรวจสอบว่าเป็นแผนงาน งาน หรือโครงการทีได้

กาํหนดเวลาสินสุดขา้มปีงบประมาณ หรือ ไดรั้บอนุมติัจากกองทพับกให้

ขยายเวลาดาํเนินงานขา้มปีงบประมาณแลว้ 

                    ๔๘.๒.๒รายงานขออนุมติัแผนการโอน ตามสายการบงัคับ

บญัชาจนถึงผูบ้งัคบับญัชาระดบักองพล หรือ เทียบเท่า เพือพิจารณาความ

เหมาะสมก่อนเสนอให้กรมพลาธิการทหารบก ดาํเนินการภายในเดือน

สิงหาคม ของปีงบประมาณนนั ๆ 

      ๓.๖ การรับ 
           - หลกัฐานการบิก 
           - ลายมือชือผูมี้สิทธิรับ สป. 
           - การแต่งตงักรรมการตรวจรับ 
           - การรายงานผลการตรวจรับ 

- ดูเอกสาร - ระเบียบกองทพับกว่าดว้ยการส่งกาํลงัสิง

อุปกรณ์ประเภท ๓ สายพลาธิการ พ.ศ.๒๕๕๑ 

ขอ้ ๓๗.๑,๓๗.๑.๑ ,๓๗.๑.๔,๓๗.๑.๔.๑, 
๓๗.๑.๔.๒,๓๗.๑.๔.๓,๓๗.๒,๓๗.๒.๑ 
๓๗.๒.๔,๓๗.๒.๔.๑,๓๗.๒.๔.๒,๓๗.๒.๔.๓ 
๓๗.๒.๔.๔,๓๗.๔.๔,๓๗.๔.๔.๑,๓๗.๔.๔.๒ 
๓๗.๔.๔.๓,๓๗.๔.๔.๔,๓๗.๕.๔ 

      ขอ้ ๓๗.๑ การจ่าย ณ ตาํบลส่งกาํลงั 

             ๓๗.๑.๑ หน่วยเบิกจดัทาํหลกัฐานการเบิก ทบ.๔๐๐-๐๐๖ ขึน ๔ 

ฉบบั เสนอฉบบัที ๑,๒ และ ๓ (สีชมพ,ู สีฟ้า และสีเขียว) ใหห้น่วยจ่ายและ

เก็บฉบบัที ๔ (สีขาว) ไวใ้นแฟ้มรอเรือง 

                      ๓๗.๑.๔ หน่วยรับ 

                               ๓๗.๑.๔.๑ ตงักรรมการตรวจรับเพือเตรียมรับนาํมนั

และเมือไดรั้บแจง้จากส่วนเก็บรักษาของหน่วยจ่าย ใหจ้ดัเจา้หนา้ทีทีมีสิทธิ

รับนาํมนัพร้อมดว้ยยานพาหนะไปรับนาํมนั 
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หัวข้อการตรวจ วธิีตรวจ หลกัฐานอ้างองิ ใจความของหลกัฐานอ้างองิ 
   ทีหน่วยจ่ายตามวนัเวลาทีนัดหมาย โดยให้นาํหลกัฐานการเบิกฉบบัที ๔ 

ไปตรวจสอบดว้ย เมือไดต้รวจสอบเป็นทีเรียบร้อยแลว้ ให้ผูรั้บลงนามใน

หลกัฐานการเบิกฉบบัที ๑ และ ๒ คืนหลกัฐานการเบิกฉบบัที ๑ ให้

หน่วยจ่ายและนํานํามนัทีได้รับพร้อมด้วยหลกัฐานการเบิกฉบับที ๒ 

กลบัมายงัหน่วย 

                  ๓๗.๑.๔.๒ ผูบ้งัคบัหน่วยรับนาํมนั ตงักรรมการตรวจรับขึน

อยา่งนอ้ย๓ นาย เป็นนายทหารสญัญาบตัรอย่างน้อย ๒ นาย และตอ้งไม่

เป็นเจา้หนา้ทีทีรับผดิชอบในการเก็บรักษาโดยตรง เมือทาํการตรวจรับแลว้

ให้กรรมการรายงานการตรวจรับ ต่อผูส้ั งตงักรรมการ และมอบนาํมนั

ใหก้บัเจา้หนา้ทีเก็บรักษาไวต่้อไป ในการตรวจรับจะตอ้งนาํหลกัฐานการ

เบิกฉบบัที ๔ มาตรวจสอบกบัฉบบัที ๒ ดว้ย หากจาํนวนไม่ตรงกนัให้

บนัทึกไวใ้นหลกัฐานการเบิกฉบบัที ๔ แลว้ใชห้ลกัฐานการเบิกฉบบัที ๔ 

ประกอบรายงานผลการตรวจรับ 

                      ๓๗.๑.๔.๓ สาํเนารายละเอียดเกียวกบัการรับ - จ่ายจาก

หลกัฐานการเบิกฉบบัที ๒ ซึงรับมาจากหน่วยจ่ายลงในหลกัฐานการเบิก

ฉบบัที ๔ เพือรายงานใหผู้บ้งัคบับญัชาระดบัเหนือขึนไปอีก ๑ ชนัทราบ 

              ๓๗.๒ การจ่ายถึงหน่วย 
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หัวข้อการตรวจ วธิีตรวจ หลกัฐานอ้างองิ ใจความของหลกัฐานอ้างองิ 
                           ๓๗.๒.๑ หน่วยเบิกจดัทาํหลกัฐานการเบิก ทบ.๔๐๐-๐๐๗ 

ขึน ๔ ฉบบั ส่งฉบบัที ๑,๒ และ ๓ (สีชมพู, สีฟ้า, สีเขียว) ไปให้หน่วยจ่าย 

และเก็บฉบบัที ๔ ไวใ้นแฟ้มรอเรือง 

            ๓๗.๒.๔ หน่วยรับ 

                      ๓๗.๒.๔.๑ กรณีเป็นการรับนาํมนัจากผูข้ายตามสัญญาการ

จดัซือของกองทพับกให้ปฏิบติัตามขอ้ ๓๗.๑.๔.๒ หากเป็นการรับนาํมนั

จากหน่วยสนับสนุนภายในกองทพับกหน่วยสามารถใช้คณะกรรมการ

ตรวจรับประจาํเดือนทีหน่วยตงัขึนโดยใหป้ฏิบติัตามขอ้ ๓๗.๑.๔.๒ 
                        ๓๗.๒.๔.๒ ส่งหลกัฐานการเบิกฉบบัที ๑ ซึงกรรมการ

ตรวจรับ และผูรั้บของไดล้งนามรับของเรียบร้อยแลว้ คืนให้หน่วยจ่าย 

และเก็บฉบบัที ๒ ไวเ้ป็นเอกสารรับ 

                           ๓๗.๒.๔.๓ สาํเนารายละเอียดเกียวกบัการรับ - จ่ายจาก

หลกัฐานการเบิก ฉบบัที ๒ ลงในหลกัฐานการเบิกฉบบัที ๔ เพือรายงาน

ใหผู้บ้งัคบับญัชาระดบัเหนือขึนไปอีก ๑ ชนัทราบ 

                           ๓๗.๒.๔.๔ เมือไดรั้บสิงอุปกรณ์จากสาํนักงานขนส่ง

ปลายทางแลว้ใหต้อบรับไปยงัหน่วยจ่ายโดยทางเครืองมือสือสารทีเร็วทีสุด 

               ๓๗.๔.๔ หน่วยรับ 

 
 
 



หนา้ 13 ใน 50 หนา้ 

 

 
 

หัวข้อการตรวจ วธิีตรวจ หลกัฐานอ้างองิ ใจความของหลกัฐานอ้างองิ 
                               ๓๗.๔.๔.๑ เมือไดรั้บนาํมนัตามหลกัฐานการเบิกแลว้ให้

ปฏิบติัเช่นเดียวกบัขอ้ ๓๗.๒.๔.๑ 
                         ๓๗.๔.๔.๒ กรรมการตรวจรับตามขอ้ ๓๗.๔.๔.๑  และ

ผูรั้บของลงลายมือชือรับรองการตรวจรับ และการรับของในหลกัฐานการ

เบิกฉบบัที ๑ และ ๒ (สีชมพ,ู สีฟ้า) ทงัชุดเดิมของหน่วยทีไดรั้บคืนมาจาก

หน่วยสนับสนุนทวัไปตามขอ้ ๓๗.๔.๓และชุดใหม่ของหน่วยสนับสนุน

ทวัไปฉบบัที ๑ และ ๒ (สีชมพู, สีฟ้า) ทีไดรั้บจากกรมพลาธิการทหารบก

พร้อมกบันาํมนั (รวม ๒ ชุด๔ ฉบบั) 

                           ๓๗.๔.๔.๓ ใหส่้งหลกัฐานการเบิกฉบบัที ๑ (สีชมพ)ู และ

ฉบบัที ๓ (สีเขียว) ของหน่วยเบิก และหลกัฐานการเบิกฉบบัที ๒ (สีฟ้า) 

ของหน่วยสนบัสนุนทวัไปส่งคืนใหก้บัหน่วยสนบัสนุนทวัไป ส่วหลกัฐาน

การเบิกฉบบัที ๑ (สีชมพ)ู ของหน่วยสนับสนุนทวัไปนันให้ส่งคืนให้กรม

พลาธิการทหารบก และหน่วยรับเก็บหลกัฐานการเบิกฉบบัที ๒ (สีฟ้า) ที

หน่วยจดัทาํขึนไวเ้ป็นหลกัฐาน 

                             ๓๗.๔.๔.๔  ใหส้าํเนารายละเอียดเกียวกบัการรับ - จ่าย

และการอนุมติัหลกัฐานการเบิกของหน่วย ฉบบัที ๒ (สีฟ้า) ลงในฉบบัที ๔ 

(สีขาว) ทีเป็นฉบบัเดิมในแฟ้มหลกัฐานของหน่วย 

 
 
 



หนา้ 14 ใน 50 หนา้ 

 

 
 

หัวข้อการตรวจ วธิีตรวจ หลกัฐานอ้างองิ ใจความของหลกัฐานอ้างองิ 
                          ๓๗.๕.๔ เมือหน่วยรับการสนับสนุนไดรั้บนาํมนัให้ปฏิบติั

ตามขอ้ ๓๗.๒.๔.๑และเมือดาํเนินกรรมวิธีในการรับเรียบร้อยแลว้ ให้ส่ง

หลกัฐานการเบิกฉบบัที ๑ (สีชมพู) คืนให้หน่วยคลงันาํมนัทีเป็นผูจ่้าย

พร้อมกบัยนืยนัการรับนาํมนัใหท้ราบดว้ย 

         ๓.๗ การฝากและการถอน 
                 - หลกัฐานการฝาก 
                 - หลกัฐานการถอน 
                 - จ ําน วนนํา มันคร บถ้ว น 

ถกูตอ้ง 

- ดูเอกสาร - ระเบียบกองทัพบกว่าด้วยการส่งกําลังสิง

อุปกรณ์ประเภท ๓ สายพลาธิการ พ.ศ.๒๕๕๑ 

ขอ้ ๒๕,๒๕.๑,๒๕.๑.๑,๒๕.๑.๒,๒๕.๑.๓, 
๒๕.๑.๔,๒๕.๑.๕,๒๕.๒,๒๕.๓ 

ขอ้ ๒๕ การฝากและการถอนนาํมนั 

          ๒๕.๑ การฝากระหว่างหน่วยของกองทพับก 

                   ๒๕.๑.๑ หน่วยทีจะฝากนาํมนัไดจ้ะตอ้งเป็นหน่วยทีกองทพับก

กาํหนดใหมี้นาํมนัเกณฑส์ะสมเท่านนั 

                   ๒๕.๑.๒ ผูบ้งัคบัหน่วยฝ่ายฝากทาํใบฝาก ทบ.๔๖๕-๓๑๑ ตาม

ผนวก ช.เสนอหน่วยรับฝาก เมือไดรั้บอนุมติัแลว้จึงใหน้าํนาํมนัไปฝากได ้

                   ๒๕.๑.๓ หน่วยรับฝากตอ้งรับผดิชอบในการเก็บรักษานาํมนัที

รับฝากนนัและถือเป็นนาํมนันอกเกณฑส์ะสมของหน่วย 

                    ๒๕.๑.๔ หน่วยฝากรับผดิชอบในการแจกจ่ายหรือการถอน 

และถือเป็นนาํมนัเกณฑส์ะสมของหน่วยฝาก 

                   ๒๕.๑.๕ รายละเอียดในการฝาก การสงัจ่ายและการถอน ให้

หน่วยฝากและหน่วยรับฝากทาํความตกลงกนัตามทีเห็นสมควร 

 
 
 
 



หนา้ 15 ใน 50 หนา้ 

 

 
 

หัวข้อการตรวจ วธิีตรวจ หลกัฐานอ้างองิ ใจความของหลกัฐานอ้างองิ 
                 ๒๕.๒ การฝากหน่วยนอกกองทพับก ใหป้ฏิบติัตามขอ้ตกลง

ระหว่างกองทพับกกบัหน่วยหรือองคก์ารนนั ๆ แลว้แต่กรณี นาํมนัทีฝาก

นนัใหถื้อเป็นนาํมนัเกณฑส์ะสมของหน่วยฝาก 

               ๒๕.๓ การถอนนาํมนัฝาก เมือหน่วยฝากตอ้งการถอนนาํมนัที

ฝากไว ้ใหท้าํใบถอนทบ.๔๖๕-๓๒๓ ตามผนวก ซ . เสนอหน่วยรับฝาก

เพือขอรับนาํมนั 

        ๓.๘ การจาํหน่ายและการส่งคืน 
               - หลกัฐานการจาํหน่าย 
               - หลักฐานการส่งคืนนํามัน

เสือมคุณภาพ 
               - หลักฐานการส่งคืนนํามัน

ตามอตัราหรือเครดิต 

- ดูเอกสาร - ระเบียบกองทัพบกว่าด้วยการส่งกําลังสิง

อุปกรณ์ประเภท ๓ สายพลาธิการ พ.ศ.๒๕๕๑ 

ขอ้ ๓๙ - ขอ้ ๔๕ 

ขอ้ ๓๙ การจาํหน่ายนาํมนั เนืองจากการระเหยหายในการเก็บรักษานาํมนั

เชือเพลิงในถงัขนาดใหญ่ ใหถื้อปฏิบติัตามขอ้ ๒๗ สาํหรับวงเงินการขอ

อนุมติัจาํหน่ายใหก้ระทาํเช่นเดียวกบัสิงอุปกรณ์ชนิดมีซากทวัไป 

ขอ้ ๔๐ การจาํหน่ายนาํมนัทีรัวไหลสูญหายเนืองจากการขนส่ง นาํมนัที

รัวไหลสูญหายหรือระเหยหายในระหว่างการขนส่ง ใหป้ฏิบติัตามระเบียบ

กองทพับกว่าดว้ยการส่ง - รับสิงอุปกรณ์และระเบียบกองทพับก ว่าดว้ยการ

จาํหน่ายสิงอุปกรณ์ทีใชบ้งัคบัอยูใ่นเวลานนั 

ขอ้ ๔๑ การจาํหน่ายนาํมนัทีรั วไหลสูญหายหรือระเหยหายเนืองจากการ

ปฏิบติัการแจกจ่าย ณ สถานีคลงันาํมนั ใหถื้อปฏิบติัตามระเบียบกองทพับก

ว่าดว้ยการจาํหน่ายสิงอุปกรณ์ทีใชบ้งัคบัอยูใ่นเวลานนั 

ขอ้ ๔๒ การจาํหน่ายนาํมนัทีบรรจุภาชนะ นาํมนัทีรัวไหลสูญหายหรือ

เสือมคุณภาพในระหว่างการเก็บรักษา นาํมนัเชือเพลิงทีบรรจุภาชนะ หรือ

นาํมนัอุปกรณ์ทีบรรจุภาชนะ ใหป้ฏิบติัตามระเบียบกองทพับก ว่าดว้ยการ 

 



หนา้ 16 ใน 50 หนา้ 

 

 
 

หัวข้อการตรวจ วธิีตรวจ หลกัฐานอ้างองิ ใจความของหลกัฐานอ้างองิ 
   จาํหน่ายสิงอุปกรณ์ทีใชบ้งัคบัอยูใ่นเวลานนั 

ขอ้ ๔๓ การจาํหน่ายนาํมนั เนืองจากการตกัตวัอยา่งเพือส่งทดสอบคุณภาพ 

ใหป้ฏิบติัตามระเบียบกองทพับกว่าดว้ยการจาํหน่ายสิงอุปกรณ์ทีใชบ้งัคบั

อยูใ่นเวลานนั 

ขอ้ ๔๔ การส่งคืนนาํมนั นาํมนัเสือมคุณภาพทีไดรั้บอนุมติัใหจ้าํหน่ายแลว้ 

นาํมนัลา้สมยัหรือนาํมนัเกินความต้องการ หรือนํามนัทีได้รับคาํสั งให้

ส่งคืน ให้ทาํการส่งคืนต่อหน่วยสนับสนุนในสายการส่งกาํลงัโดยถือ

ปฏิบติัตามระเบียบกองทพับกว่าดว้ยการส่งและรับสิงอุปกรณ์ทีใชบ้งัคบัอยู่

ในเวลานนั 

ขอ้ ๔๕ การส่งคืนอตัราหรือเครดิต กรณีทีหน่วยตรวจสอบแลว้มีนาํมนั

ตามอตัราหรือเครดิตคงเหลือ เนืองจากจบภารกิจหรือหมดความจาํเป็นหรือ

เกินความตอ้งการ ให้หน่วยใช ้รายงานส่งคืนตามสายการส่งกาํลงั ภายใน

เดือนสิงหาคมของปีงบประมาณนนัๆ 

       ๓.๙ การปฏิบติัต่อหลกัฐานการเบิก 
           - ห ลัก ฐ า น ก า ร ล ง ท ะ เ บี ย น

เบิกจ่ายนาํมนั 
           - การจ่าย ณ ตาํบลส่งกาํลงั 
           - การจ่ายถึงหน่วย 

- ดูเอกสาร - ระเบียบกองทพับกว่าดว้ยการส่งกาํลงัสิง

อุปกรณ์ประเภท ๓ สายพลาธิการ พ.ศ.๒๕๕๑ 

ขอ้ ๓๗.๑,๓๗.๑.๒,๓๗.๑.๒.๑-๓๗.๑.๒.๖, 

๓๗.๑.๓,๓๗.๑.๓.๑,๓๗.๑.๓.๒,๓๗.๒, 
๓๗.๒.๒,๓๗.๒.๒.๑-๓๗.๒.๒.๖, 

ขอ้ ๓๗.๑ การจ่าย ณ ตาํบลส่งกาํลงั 

         ๓๗.๑.๒ ส่วนบญัชีคุมของหน่วยจ่าย 

               ๓๗.๑.๒.๑ รับหลกัฐานการเบิกแลว้ลงทะเบียนเอกสารจ่าย 

                ๓๗.๑.๒.๒ ตรวจสอบความถกูตอ้งสมบูรณ์ของหลกัฐานการ

เบิกโดยเฉพาะลายเซ็นผูมี้สิทธิเบิก 
 

 



หนา้ 17 ใน 50 หนา้ 

 

 
 

หัวข้อการตรวจ วธิีตรวจ หลกัฐานอ้างองิ ใจความของหลกัฐานอ้างองิ 
  ๓๗.๒.๓,๓๗.๒.๓.๑ – ๓๗.๒.๓.๓                  ๓๗.๑.๒.๓ ตรวจสอบอตัราหรือเครดิตของหน่วยเบิก 

                 ๓๗.๑.๒.๔ หากปรากฏความบกพร่องของหลกัฐานการเบิกที

หน่วยจ่ายสามารถแกไ้ขได ้ให้จดัการแกไ้ขให้ถูกตอ้ง หากความบกพร่อง

นันเป็นสาระทีสาํคญัมาก หน่วยจ่ายไม่สามารถทีจะแกไ้ขได ้ ให้ยกเลิก

หลกัฐานการเบิกและแจง้ใหห้น่วยเบิกทราบโดยทางเครืองมือสือสารทีเร็ว

ทีสุด เพือใหห้น่วยเบิกส่งหลกัฐานการเบิกใหม่ใหถ้กูตอ้ง 

                   ๓๗.๑.๒.๕ เมือดาํเนินการอนุมติัจ่ายแลว้ให้ส่งหลกัฐานการ

เบิกฉบบัที ๑ และ ๒ ไปให้ส่วนเก็บรักษาและเก็บฉบบัที ๓ ไวใ้นแฟ้มรอ

เรือง แลว้แจง้ใหห้น่วยเบิกทราบการปฏิบติัโดยทางเครืองมือสือสารทีเร็ว

ทีสุด 

                   ๓๗.๑.๒.๖ ส่วนบญัชีคุมของหน่วยจ่าย เมือไดรั้บหลกัฐานการ

เบิกฉบบัที ๑  คืนจากส่วนเก็บรักษาหลงัจากไดจ่้ายนาํมนัให้หน่วยรับไป

แลว้ใหส้าํเนารายละเอียดเกียวกบัการรับ – จ่ายจากหลกัฐานการเบิกฉบบัที 

๑ ลงในฉบบัที๓ แลว้ส่งฉบบัที ๓  ไปให้ส่วนเก็บรักษา และเก็บฉบบัที ๑  

ไวเ้ป็นเอกสารจ่ายของหน่วยจ่าย 

           ๓๗.๑.๓ ส่วนเก็บรักษาของหน่วยจ่าย 

 

 
 
 



หนา้ 18 ใน 50 หนา้ 

 

 
 

หัวข้อการตรวจ วธิีตรวจ หลกัฐานอ้างองิ ใจความของหลกัฐานอ้างองิ 
                    ๓๗.๑.๓.๑ แจง้ข่าวสารนดัหมายเวลาใหห้น่วยรับมารับนาํมนั

ตามหลกัฐานการเบิกทีไดรั้บจากส่วนบญัชีคุม โดยทางเครืองมือสือสารที

เร็วทีสุด 

                 ๓๗.๑.๓.๒ เมือเจ้าหน้าทีของหน่วยรับมารับนํามนั ให้ตรวจสอบ

ลายเซ็นผูมี้สิทธิรับมอบฉันทะให้รับสิงของตามหลกัฐานการเบิกนัน ๆ เมือ

ถกูตอ้งแลว้จึงใหผู้รั้บลงนามรับในหลกัฐานการเบิกฉบบัที ๑ และ ๒ แลว้มอบ

ฉบบัที ๒ ให้ผูรั้บนาํไปพร้อมกบันาํมนั และส่งฉบบัที ๑ คืนให้ส่วนบญัชีคุม

เพือแลกเอาฉบบัที ๓ มาเก็บไวเ้ป็นหลกัฐาน 

     ๓๗.๒ การจ่ายถึงหน่วย 

        ๓๗.๒.๒ ส่วนบญัชีคุมของหน่วยจ่าย  

              ๓๗.๒.๒.๑ รับหลกัฐานการเบิกแลว้ลงทะเบียนเอกสารจ่าย 

              ๓๗.๒.๒.๒ ตรวจสอบความถกูตอ้งสมบูรณ์ของหลกัฐานการเบิก 

โดยเฉพาะลายเซ็นของผูมี้สิทธิเบิก 

              ๓๗.๒.๒.๓ ตรวจสอบอตัราหรือเครดิตของหน่วยเบิก 

                 ๓๗.๒.๒.๔ หากปรากฏความบกพร่องของหลกัฐานการเบิกทีหน่วย

จ่ายสามารถแกไ้ขได ้ใหจ้ดัการแกไ้ขใหถ้กูตอ้ง ถา้ความบกพร่องนนัเป็นสาระที

สาํคญัมาก หน่วยจ่ายไม่สามารถทีจะแกไ้ขได ้ใหย้กเลิกหลกัฐานการเบิกนนั 

แลว้แจง้ใหห้น่วยเบิกทราบ โดยทางเครืองมือสือสารทีเร็วทีสุด เพือใหห้น่วยส่ง 
 

 



หนา้ 19 ใน 50 หนา้ 

 

 
 

หัวข้อการตรวจ วธิีตรวจ หลกัฐานอ้างองิ ใจความของหลกัฐานอ้างองิ 
   หลกัฐานการเบิกใหม่ใหถ้กูตอ้ง 

               ๓๗.๒.๒.๕ เมือดาํเนินการอนุมติัจ่ายแลว้ให้ส่งหลกัฐานการเบิก

ฉบบัที ๑ และ ๒  ไปใหส่้วนเก็บรักษา และเก็บฉบบัที ๓ ไวใ้นแฟ้มรอเรือง 

แลว้แจง้ใหห้น่วยเบิกทราบการปฏิบติัโดยทางเครืองมือสือสารทีเร็วทีสุด 

               ๓๗.๒.๒.๖ เมือไดรั้บหลกัฐานการเบิกฉบบัที ๑  คืนจากหน่วย

รับหลงัจากทีหน่วยไดรั้บนาํมนัเรียบร้อยแลว้ ใหส้าํเนารายละเอียดเกียวกบั

การรับ- จ่ายลงในหลกัฐานการเบิกฉบบัที ๓ แลว้ส่งไปให้ส่วนเก็บรักษา 

และส่วนควบคุมทางบญัชีคงเก็บฉบบัที ๑  ไวเ้ป็นเอกสารจ่ายของหน่วยจ่าย 

           ๓๗.๒.๓ ส่วนเก็บรักษาของหน่วยจ่าย 

                 ๓๗.๒.๓.๑ ดาํเนินการจดัส่งนาํมนัตามหลกัฐานการเบิกไปให ้

หน่วยรับพร้อมดว้ยหลกัฐานการเบิกฉบบัที ๑ และ ๒ ทีไดรั้บมาจากส่วน

บญัชีคุมของหน่วยจ่าย โดยปฏิบติัตามระเบียบกองทพับก ว่าดว้ยการส่ง

และรับสิงอุปกรณ์ทีใชบ้งัคบัอยูใ่นเวลานนั 

               ๓๗.๒.๓.๒ การจดัส่งผ่านทางบริษทัหรือองค์การทางพาณิชยที์

เป็นคู่สัญญาซือขายนํามนักบักองทัพบก หรือการใช้บริการขนส่งของ

บริษทัหรือองคก์ารทางพาณิชยน์นั ๆให้ปฏิบติัตามขอ้ตกลงในสัญญาหรือ

ขอ้ตกลงเป็นครังคราวระหว่างกองทัพบก กับบริษัทหรือองค์การทาง

พาณิชยน์นั ๆ 

 
 



หนา้ 20 ใน 50 หนา้ 

 

 
 

หัวข้อการตรวจ วธิีตรวจ หลกัฐานอ้างองิ ใจความของหลกัฐานอ้างองิ 
                   ๓๗.๒.๓.๓ เมือไดส่้งมอบนาํมนัใหส้าํนกังานขนส่งตน้ทางตาม 

ระเบียบกองทพับกว่าดว้ยการส่งและรับสิงอุปกรณ์ หรือไดม้อบหมายให้

บริษทัหรือองค์การทางพาณิชยท์าํการจ่ายหรือขนส่งให้แลว้ ตอ้งแจง้ให้

หน่วยรับทราบถึงการปฏิบติันนัโดยทางเครืองมือสือสารทีเร็วทีสุด 

๔.การควบคุมทางบญัชี 
      ๔.๑ บญัชีแสดงยอดอตัราเครดิต 
              -บญัชีแสดงยอดอตัราหรือ

เครดิต ทบ.๔๖๕-๓๒๘ 
              -ยอดรับ-จ่ายและคงเหลือ

ถกูตอ้ง 
      ๔.๒บญัชีแสดงยอดระดบันาํมนั

และนาํมนัอืน ๆ 
              -บญัชีแสดงยอดระดบันาํมนั 

ทบ.๔๐๐-๐๐๓ 
               -ยอดรับ-จ่ายและคงเหลือ

ถกูตอ้ง 
        ๔.๓บญัชีแสดงยอดนาํมนัตาม

อตัราพิกดั 

 
- ดูบญัชี 
 
 
 
 
 
- ดูบญัชี 
 
 
 
 
 
- ดูบญัชี 
 

 
-ระเบียบกองทพับกว่าดว้ยการส่งกาํลงัสิง

อุปกรณ์ประเภท ๓ สายพลาธิการ พ.ศ.๒๕๕๑ 

ขอ้ ๔๙.๒,๔๙.๒.๒,๔๙.๒.๓,๔๙.๒.๔,๔๙.๒.๖ 

๔๙.๓,๔๙.๓.๒,๔๙.๓.๓,๔๙.๓.๔,๔๙.๓.๖, 
๔๙.๔,๔๙.๔.๑ – ๔๙.๔.๖ 

 
 

 

       ขอ้ ๔๙.๒ บญัชีของหน่วยสนบัสนุนโดยตรง 

                ๔๙.๒.๒ ทาํบญัชีแสดงยอดรับ – จ่าย คงเหลือ คา้งรับ คา้งจ่าย 

และขอ้มูลอืนๆทีเกียวขอ้งของนํามนัระดบัและนาํมนัอืนๆ ทีกาํหนดให ้

เป็นบัญชีแยกประเภทตามชนิดของนํามันหรือประเภทของงานหรือ

ประเภทของการสะสมอืน ๆ โดยใชบ้ตัรบญัชีคุม ทบ. ๔๐๐-๐๐๓ ผนวก ธ. 

                  ๔๙.๒.๓ ทาํบญัชีแสดงยอดทีกาํหนดให้, ยอดจ่าย และคงเหลือ

ของอตัราหรือเครดิตของหน่วยใชแ้ต่ละหน่วยทีรับการสนับสนุนตามห้วง

เวลาทีกาํหนด เพือเป็นหลกัฐานควบคุมการจ่าย โดยใชบ้ญัชีคุมอตัราหรือ

เครดิตนาํมนั ทบ.๔๖๕-๓๒๘ ผนวก ต. 

                    ๔๙.๒.๔ ทาํบญัชีแสดงยอดนาํมนัตามอตัราพิกดัทีจ่ายใหก้บั

หน่วยทีรับการสนบัสนุนและการเปลียนแปลงอืนๆ ทีเกิดขึน โดยใชบ้ญัชี

คุมอตัราหรือเครดิตนาํมนั ทบ.๔๖๕-๓๒๘ ผนวก ต. 

 

 
 



หนา้ 21 ใน 50 หนา้ 

 

 
 

หัวข้อการตรวจ วธิีตรวจ หลกัฐานอ้างองิ ใจความของหลกัฐานอ้างองิ 

              -บญัชีแสดงยอดนาํมนัตาม

อตัราพิกดั ทบ.๔๖๕-๓๒๘ 
              -ยอดรับ-จ่ายคงเหลือถกูตอ้ง 
    ๔.๔ บญัชีแสดงยอดยมื 
             -บญัชีแสดงยอดยมื ทบ.๔๖๕-

๓๑๐  
            -ยอดใชห้นีและคงเหลือถกูตอ้ง 

 
 
 

- ดูบญัชี 
 

                    ๔๙.๒.๖ ทาํบญัชีแสดงยอดยืม, ใชห้นีและคงเหลือของนาํมนัทีให้

หน่วยอืนยมืหรือยมืจากหน่วยอืน โดยใชบ้ญัชียมื ทบ.๔๖๕-๓๑๐  ผนวก ท. 

          ขอ้ ๔๙.๓ บญัชีของหน่วยสนบัสนุนทวัไป 

                ๔๙.๓.๒  ทาํบญัชีแสดงยอดรับ - จ่าย คงเหลือ คา้งรับ คา้งจ่าย 

และขอ้มูลอืน ๆทีเกียวขอ้งของนาํมนัระดบัและนาํมนัอืน ๆ ทีกาํหนดให ้

เป็นบัญชีแยกประเภทตามชนิดของนํามันหรือประเภทของงานหรือ

ประเภทของการสะสม โดยใชบ้ตัรบญัชีคุม ทบ. ๔๐๐-๐๐๓ ผนวก ธ. 

                ๔๙.๓.๓ ทาํบญัชีแสดงยอดทีกาํหนดให้, ยอดจ่าย และคงเหลือ

ของอตัราหรือเครดิตของหน่วยใชแ้ต่ละหน่วยทีรับการสนับสนุนตามห้วง

เวลาทีกาํหนดเพือเป็นหลกัฐานควบคุมการจ่าย โดยใชบ้ญัชีคุมอตัราหรือ

เครดิตนาํมนั ทบ.๔๖๕-๓๒๘ ผนวก ต. 

                  ๔๙.๓.๔ ทาํบัญชีแสดงยอดนาํมนัตามอตัราพิกดัทีจ่ายให้กับ

หน่วยทีรับการสนบัสนุนและการเปลียนแปลงอืน ๆ ทีเกิดขึน โดยใชบ้ญัชี

คุมอตัราหรือเครดิตนาํมนั ทบ.๔๖๕-๓๒๘ผนวก ต. 

                       ๔๙.๓.๖ทาํบญัชีแสดงยอดยมื ใชห้นีและคงเหลือของนาํมนั 

ทีให้หน่วยอืนยืมหรือยืมจากหน่วยอืน โดยใชบ้ัญชียืม ทบ.๔๖๕-๓๑๐ 

ผนวก ท. 

 

 
 



หนา้ 22 ใน 50 หนา้ 

 

 
 

หัวข้อการตรวจ วธิีตรวจ หลกัฐานอ้างองิ ใจความของหลกัฐานอ้างองิ 

   ๔๙.๔บญัชีของกรมพลาธิการทหารบก 

         ๔๙.๔.๑ ทาํบญัชีแสดงยอดจ่ายนาํมนัเติมพาหนะและเครืองจกัรกล 

เพือใชง้าน ณ สถานีจ่ายนาํมนัทีหน่วยเป็นผูด้าํเนินการ โดยนาํรายการใน

ใบรับนาํมนัแต่ละใบมาบนัทึกในบญัชีจ่ายนาํมนัประจาํวนั เพือสรุปเป็น

หลกัฐานการจ่ายประจาํวนั โดยใช ้ทบ๔๖๕-๓๒๗ ผนวก ณ. 

         ๔๙.๔.๒ ทาํบญัชีแสดงยอดรับ - จ่าย คงเหลือ คา้งรับ คา้งจ่าย และ

ขอ้มลูอืน ๆทีเกียวขอ้งของนาํมนัระดบัและนาํมนัอืน ๆ ทีกาํหนดใหเ้ป็น

บญัชีแยกประเภทตามชนิดของนาํมนัหรือประเภทของงานหรือประเภท

การสะสม โดยใชบ้ตัรบญัชีคุม ทบ๔๐๐-๐๐๓ ผนวก ธ. 

         ๔๙.๔.๓ ทาํบญัชีแสดงยอดทีกาํหนดให,้ ยอดจ่าย และคงเหลือของ

อตัราหรือเครดิตของหน่วยใชแ้ต่ละหน่วยทีรับการสนบัสนุนตามหว้งเวลา

ทีกาํหนดเพือเป็นหลกัฐานควบคุม การจ่ายโดยใชบ้ญัชีคุมอตัราหรือเครดิต

นาํมนั ทบ๔๖๕-๓๒๘  ผนวก ต. 

        ๔๙.๔.๔ ทาํบญัชีแสดงยอดนาํมนัตามอตัราพิกดัทีจ่ายใหก้บัหน่วยที

รับการสนบัสนุนและการเปลียนแปลงอืน ๆ ทีเกิดขึน โดยใชบ้ญัชีคุมอตัรา

หรือเครดิตนาํมนั ทบ.๔๖๕-๓๒๘ผนวก ต. 

       ๔๙.๔.๕ ทาํบญัชีแสดงยอดนาํมนัฝาก ถอน และ คงเหลือของนาํมนัที 

หน่วยอืนฝากไวห้รือฝากไวก้บัหน่วยอืน โดยใชบ้ญัชีฝาก ทบ๔๖๕-๓๒๙ 

ผนวก ถ. 
 



หนา้ 23 ใน 50 หนา้ 

 

 
 

หัวข้อการตรวจ วธิีตรวจ หลกัฐานอ้างองิ ใจความของหลกัฐานอ้างองิ 
 
 
๕.การเกบ็รักษา 

  ๔๙.๔.๖ ทาํบญัชีแสดงยอดยมื ใชห้นีและคงเหลือของนาํมนั ทีใหห้น่วยอืน 

ยมืหรือยมืจากหน่วยอืน โดยใชบ้ญัชียมื ทบ.๔๖๕-๓๑๐ผนวก ท. 

      ๕.๑ การเก็บรักษานาํมนัตามอตัรา

พิกดั 
            - เก็บตามทีกาํหนดไวใ้นถงั

เชือเพลิงถงัอะไหล่ 
           - จาํนวน สป.๓ ถกูตอ้ง 
 

-ดูการเก็บรักษา 
 
 
 
 

- ระเบียบ ทบ.ว่าดว้ยการส่งกาํลงั สป.๓ สาย 

พลาธิการ พ.ศ.๒๕๕๑ ขอ้ ๒๔.๘ , ๓๓.๔.๑ 
 
 
 

            ขอ้  ๒๔.๘ หน่วยซึงมีนํามนัตามอตัราพิกัด ตอ้งเก็บนาํมนัตาม

อตัราพิกดัตามปริมาณทีกาํหนดไวใ้นถงัเชือเพลิงของยานยนต์ทุกคนัและ

ยทุโธปกรณ์ทีมีอยูใ่นหน่วย รวมทงัถงัอะไหล่ตามอตัราของยานยนต์ และ

ในภาชนะบรรจุนํามันในอัตราของหน่วย เพือให้ยานพาหนะและ

ยทุโธปกรณ์นนัๆ พร้อมทีจะออกปฏิบติัการไดท้นัทีเมือไดรั้บคาํสั ง เมือได้

ใชน้าํมนัตามอตัราพิกดันันไปในงานใดแลว้ ให้เบิกนาํมนัตามอตัราหรือ

เครดิตสาํหรับงานนนัๆมาเติมใหเ้ต็มตามเดิม 

             ขอ้ ๓๓.๔.๑ นาํมนัตามอตัราพิกดัในยามปกติให้เบิกจ่ายไดเ้ฉพาะ

สาํหรับเติมเต็มถงัยานยนต ์ทุกคนั และยุทโธปกรณ์ทีมีอยู่ในหน่วยเท่านัน 

โดยให้แจง้ชนิด จาํนวน ขนาด หมายเลขทะเบียน ความจุของถงันาํมนั

เชือเพลิงประจาํยานยนตแ์ละยทุโธปกรณ์นนัๆ เวน้ นาํมนัตามอตัราพิกดั 

สาํหรับเติมเต็มถงัอะไหล่ตามอตัรายานยนต์ของหน่วยและภาชนะบรรจุ

นาํมนัในอตัราของหน่วยในระดับกองพลขึนไป ให้เบิกได้เมือมีคาํสั ง

ยทุธการหรือคาํสงักองทพับก 

    

 
 



หนา้ 24 ใน 50 หนา้ 

 

 
 

หัวข้อการตรวจ วธิีตรวจ หลกัฐานอ้างองิ ใจความของหลกัฐานอ้างองิ 
      ๕.๒ การเก็บรักษานาํมนัเชือเพลิง

กลางแจง้ 
          - สถานทีเก็บรักษาเหมาะสม 
          - วิธีการเก็บรักษา การกองถงั 

วางถงั 

-ดูการเก็บรักษา

และสถานทีเก็บ

รักษา 

- ระเบียบ ทบ.ว่าด้วยการส่งกาํลงัสิงอุปกรณ์

ประเภท ๓ สายพลาธิการ พ.ศ.๒๕๒๔ (โดย

อนุโลม) ขอ้ ๒๕.๒,๒๕.๒.๑,๒๕.๒.๑.๑ – 
๒๕.๒.๑.๕,๒๕.๒.๒,๒๕.๒.๒.๑-

๒๕.๒.๒.๕,๒๕.๒.๓,๒๕.๒.๓.๑ – 

๒๕.๒.๓.๕, ๒๕.๒.๔,๒๕.๒.๔.๑-

๒๕.๒.๔.๓ 

      ขอ้ ๒๕.๒ การเก็บรักษากลางแจง้ 

               ๒๕.๒.๑ การเลือกพืนที 

                       ๒๕.๒.๑.๑ พืนทีเก็บรักษาตอ้งห่างจากอาคารหรือสถานที

อืนอยา่งนอ้ย ๗๕ เมตร 

                       ๒๕.๒.๑.๒ เสน้ทางเขา้ออกเป็นพืนแข็งสามารถใชร้ถยนต์

บรรทุกเขา้ออกไดทุ้กฤดกูาล 

                       ๒๕.๒.๑.๓ พืนทีไดร้ะดบัเพือกองถงัไดม้นัคง ดินระบายนาํ

ไดดี้ ไม่เป็นแอ่งลึกทีไอนาํมนัจะสะสมอยูไ่ด ้ไม่มีทางไหลไปสู่ทีตงัอืน 

หรือลงสู่ทางนาํหรือท่อทางระบายนาํ 

                       ๒๕.๒.๑.๔ ไม่เป็นหลุมหรือบ่อนาํเก่าทีถมดว้ยเถา้ถ่าน ขยะ

มลูฝอย หรือวชัพืช 

                       ๒๕.๒.๑.๕ ไม่เป็นบริเวณทีไอระเหยของนาํมนัจะลอดไปสู่

แหล่งตน้เพลิงต่าง ๆ 

             ๒๕.๒.๒ การปรับปรุงพืนที 

                       ๒๕.๒.๒.๑ ถากถางพืนทีใหเ้ตียนโดยรอบในระยะ ๑๕ เมตร 

                      ๒๕.๒.๒.๒ ปรับพืนทีใหเ้รียบ ไม่เป็นอุปสรรคต่อการกลิงถงั 
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หัวข้อการตรวจ วธิีตรวจ หลกัฐานอ้างองิ ใจความของหลกัฐานอ้างองิ 
                            ๒๕.๒.๒.๓ ใช้ทรายหรือหินบดหรือวัสดุในลกัษณะ

คลา้ยคลึงกนันี โรยเกลียให้ทวัหนาประมาณ ๕ ซม.เพือให้ระบายนาํไดดี้ 

อย่าใชเ้ถา้หรือถ่านโรยเพราะจะกดัถงัให้กร่อนได ้หากจะเก็บรักษาอย่าง

ถาวรควรเทดว้ยคอนกรีตเพือใหม้นัคงแข็งแรง 

                            ๒๕.๒.๒.๔ ปรับปรุงทางเขา้ออกใหร้ถเขา้ไดทุ้กฤดูกาล 

                            ๒๕.๒.๒.๕ ถา้สามารถทาํไดค้วรสร้างคนัดินรอบพืนที

กองถงัสูงประมาณ ๕๐ ซม. ใหแ้ข็งแรงพอทีจะสามารถจุนาํมนัทีเก็บรักษา

อยูท่งัหมดไดแ้ลว้เหลือความสูงอีกอยา่งนอ้ย ๑๕ ซม. เหนือระดบันาํมนั

เพือกนัมิใหน้าํมนัทีลุกไหมไ้หลไปสู่ทีเก็บหรือสถานทีอืนเมือเกิดเพลิง

ไหม ้ทาํท่อทางระบายนาํใตค้นัดินใหส้ามารถระบายนาํออกไดท้นัที เมือ

ฝนตก เมือฝนไม่ตกหรือไม่ตอ้งการระบายนาํใหปิ้ดท่อทางไวอ้ยา่งดีเสมอ 

              ๒๕.๒.๓ การกองถงับรรจุนาํมนัขนาด ๒๐๐ ลิตร 

                             ๒๕.๒.๓.๑ ควรใชไ้มเ้นือแข็งขนาดอย่างตาํ ๔" x ๔" 

หรือ ๒" x ๖" รองถงัชนัแรก เพือไม่ใหส้มัผสักบัพืนดินโดยตรง 

                              ๒๕.๒.๓.๒ วางถงัทางนอนเป็นแถวคู่หันหน้าถงัสู่

ทางเดิน ใหแ้นวฝาถงัทงัสองขนานกบัพืนกน้ถงัห่างกนั ๑ ฟุต ทาํหลกัหรือ

ไมก้นักลิงตรงสุดหวัทา้ยของแถว 
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หัวข้อการตรวจ วธิีตรวจ หลกัฐานอ้างองิ ใจความของหลกัฐานอ้างองิ 
                                ๒๕.๒.๓.๓ วางถงัชนัต่อไประหว่างถงัชนัล่างสองถงัให้

เป็นรูปปิรามิดโดยไม่ต้องใช้ไมร้องระหว่างชนัก็ได ้ หรืออาจใช้ไมร้อง

ระหว่างชนั เพือใหเ้กิดความสะดวกในการกอง และนาํถงัออกจากกอง ถา้

ใชไ้มร้องระหว่างชนัตอ้งมีไมก้นักลิงปิดหวัทา้ยแถวทุกชนั 

                             ๒๕.๒.๓.๔ กองสูงไม่เกิน ๓ ชนัแถวยาวไม่เกิน๓๕ ถงั 

เป็น ๑ กอง 

                             ๒๕.๒.๓.๕ ระหว่างกองภายในตอนเดียวกนั ควรเวน้

ทางเดินไวก้วา้งประมาณ ๓ เมตร หนึงตอนมี ๖ กอง ระหว่างตอนควรเวน้

ทางเดินไวก้วา้ง ประมาณ ๑๐ เมตร 
                   ๒๕.๒.๔ การกองถงับรรจุนาํมนัขนาด ๒๐ ลิตร 

                                ๒๕.๒.๔.๑ ใชไ้มเ้นือแข็งขนาดอยา่งตาํ ๔" x ๔" หรือ 

๒" x ๖" วางเป็นคานรองแลว้ปูดว้ยแผน่ไมก้ระดานห่างกนัประมาณ ๑ นิว 

ใหเ้ต็มพืนทีกองถงั พืนที ๑ ตอนมีขนาด ๑๕ เมตร x ๑๕ เมตร กองถงัเรียง

ตามความกวา้งได ้๘๖ ถงั เรียงตามความยาวได ้๕๓ ถงั 

                                ๒๕.๒.๔.๒ วางถงัในทางตงั เรียงกนัจนเต็มพืนที แลว้

วางชนัต่อไปซอ้นเหลือมใหเ้ขา้ขา้งในใหเ้ป็นรูปปิรามิดสูง ๔ ชนั หนึงตอน

จะกองถงัได ้๑๔,๐๓๒ ถงั 
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หัวข้อการตรวจ วธิีตรวจ หลกัฐานอ้างองิ ใจความของหลกัฐานอ้างองิ 
                                   ๒๕.๒.๔.๓ หากใชก้ะบะในการเก็บรักษา และการ

กองกระทาํโดยรถยก ก็ไม่จาํเป็นตอ้งสร้างทีวางถงัดว้ยคานรองและไม้

กระดานตามขอ้ ๒๕.๒.๔.๑ และการกองซอ้นกนัในทางสูง เท่าทีเครืองมือ

ยกขนจะสามารถวางซอ้นได ้

          ๕ . ๓  ก า ร เ ก็ บ รั ก ษ า นํ า มั น

เชือเพลิงในอาคาร 
               - สถานทีเก็บรักษาเรียบร้อย

ถกูตอ้ง 
              - วิธีการเก็บรักษา,การกองถงั,

การวางถงั 

- ดูสถานทีและการ

เก็บรักษา 

- ระเบียบ ทบ.ว่าดว้ยการส่งกาํลงั สป.๓ สาย 

พลาธิการ พ.ศ.๒๕๒๔ (โดยอนุโลม) ขอ้ 

๒๕.๓,๒๕.๓.๑,๒๕.๓.๒,๒๕.๓.๒.๑ – 

๒๕.๓.๒.๗,๒๕.๓.๓ 

       ขอ้ ๒๕.๓ การเก็บรักษาในอาคาร 

                   ๒๕.๓.๑ นาํมนัเชือเพลิงทีบรรจุภาชนะอาจจะเก็บรักษาภายใน

อาคารได ้เมืออาคารทีจะใชใ้นการเก็บรักษานนัมีลกัษณะในการก่อสร้างที

พึงประสงค ์และอาคารนนัไม่ไดใ้ชใ้นการเก็บรักษาสิงอุปกรณ์รายการอืน

ทีเสียง ต่อการเกิดเพลิงไหม ้

                   ๒๕.๓.๒ ลกัษณะการก่อสร้างของอาคารทีพึงประสงค ์

                        ๒๕.๓.๒.๑ ผนงั พืน และเพดาน สร้างดว้ยวสัดุทนไฟ มี

คุณภาพในการทนไฟไดอ้ยา่งนอ้ย ๒ ชวัโมง 

                        ๒๕.๓.๒.๒ ประตูทีเปิดออกไปสู่หอ้งหรืออาคารอืนตอ้งมี

กาํแพงหรือลาดยกสูงอยา่งนอ้ย ๑๕ ซม. ทาํดว้ยวสัดุทนไฟเพือกนัมิให้

นาํมนัทีติดไฟไหลไปสู่สถานทีอืนเมือเกิดเพลิงไหม ้

                        ๒๕.๓.๒.๓ จดัใหมี้การระบายอากาศไดภ้ายในคลงัอยา่ง

ทวัถึง ควรเป็นการระบายอากาศตามธรรมชาติดีกว่าการระบายดว้ย

เครืองจกัรกล 

                        ๒๕.๓.๒.๔ สายไฟและอุปกรณ์ไฟฟ้าทีใชภ้ายในคลงั ตอ้ง  
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หัวข้อการตรวจ วธิีตรวจ หลกัฐานอ้างองิ ใจความของหลกัฐานอ้างองิ 
   เป็นชนิดป้องกนัการเกิดประกายไฟฟ้าได ้

                            ๒๕.๓.๒.๕ อยูห่่างจากคลงัหรืออาคารอืนพอทีจะไม่ได้

รับอนัตรายร่วมกนั เมือเกิดการระเบิดเนืองจากเพลิงไหมอ้ยา่งนอ้ย ๗๕ 

เมตร 

                            ๒๕.๓.๒.๖ ควรมีช่องระบายขนาดใหญ่ออกทางหลงัคา 

เพือผอ่นแรงระเบิดเมือเกิดเพลิงไหมขึ้น 

                             ๒๕.๓.๒.๗ ใหติ้ดตงัสายล่อฟ้าประจาํอาคารตามความ

เหมาะสม  

                        ๒๕.๓.๓ การกองถงัใหน้าํเอาวิธีกองถงัในการเก็บรักษา

กลางแจง้มาใชโ้ดยอนุโลม 

     ๕.๔ การเก็บรักษานาํมนัอุปกรณ์

กลางแจง้ 
            - สถานทีเก็บรักษาเหมาะสม 

            - วิธีการเก็บรักษา การกองถงั,

วางถงั 

-ดูสถานทีและการ

เก็บรักษา 

- ระเบียบ ทบ.ว่าดว้ยการส่งกาํลงั สป.๓ สาย 

พลาธิการ พ.ศ.๒๕๒๔ (โดยอนุโลม) ขอ้ 

๒๖.๑ , ๒๖.๒ 

          ๒๖.๑ นาํมนัหล่อลืน ไขขน้ และนาํมนัอุปกรณ์อืน ๆ ทีมีจุดวาบไฟ

สูงซึงบรรจุถงัขนาด ๒๐๐ ลิตร ถงัทรงกลมขนาด ๒๐ ลิตร ถงัหูหิ ว 

กระป๋องหรือภาชนะอืน หากทาํได้ควรเก็บรักษาภายในอาคารเสมอ 

อยา่งไรก็ตาม ในเมือไม่มีอาคารก็อาจจาํเป็นตอ้งเก็บรักษากลางแจง้ได ้

           ๒๖.๒ การเก็บรักษากลางแจง้ 

               ๒๖.๒.๑ การเลือกพืนทีเช่นเดียวกบัขอ้ ๒๕.๒.๑ 

               ๒๖.๒.๒ การปรับปรุงพืนทีเช่นเดียวกบัขอ้ ๒๕.๒.๒ 

               ๒๖.๒.๓ การกองถงั 

                   ๒๖.๒.๓.๑ ไมร้องถงัใหถื้อปฏิบติัตามขอ้ ๒๕.๒.๓.๑และ    
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หัวข้อการตรวจ วธิีตรวจ หลกัฐานอ้างองิ ใจความของหลกัฐานอ้างองิ 
   ขอ้  ๒๕.๒.๔.๑ โดยอนุโลมแลว้แต่กรณี 

                  ๒๖.๒.๓.๒ ถงัทรงกลมขนาด ๒๐ ลิตร วางกลบัเอาหนา้ถงัลง

ขา้งล่าง อาจกองซอ้นกนัแบบตรงหรือแบบปิรามิดก็ได ้

                 ๒๖.๒.๓.๓ ถงัขนาด ๒๐๐ ลิตร วางกองเช่นเดียวกนักบัถงั

นาํมนัเชือเพลิง 

                 ๒๖.๒.๓.๔ ถงัแบบอืนนอกจากทีกล่าวมาแลว้ ใหว้างตงัซอ้น

กนัขึนตามปกติ 

                ๒๖.๒.๓.๕ ภาชนะทีบรรจุหีบห่อหรือลงั ใหก้องหีบหรือลงัซอ้น

กนั ใหถ้งัอยูใ่นลกัษณะตามทีกล่าวแลว้ตามแบบของถงั 

                ๒๖.๒.๓.๖ ใชผ้า้ใบอาบยางหรือวสัดุอืนทีกนัแดดกนัฝนไดค้ลุม

กองถงัไว ้

     ๕.๕ การเก็บรักษานาํมนัอุปกรณ์

ในอาคาร 
            - สถานทีเก็บรักษาเรียบร้อย

ถกูตอ้ง 
           - วิธีการเก็บรักษา การกองถงั 

การวางถงั 

- ดูสถานทีและการ

เก็บรักษา 

- ระเบียบ ทบ.ว่าด้วยการส่งกาํลงั สป.๓ สาย 

พลาธิการ พ.ศ.๒๕๒๔ (โดยอนุโลม) ข้อ 

๒๖.๓,๒๖.๓.๑,๒๖.๓.๑.๑ – ๒๖.๓.๑.๔, 

๒๖.๓.๒,๒๖.๓.๒.๑ – ๒๖.๓.๒.๗,๒๖.๔ 

    ขอ้ ๒๖.๓ การเก็บรักษาในอาคาร 

           ๒๖.๓.๑ แผนผงัของคลงัเก็บ 

                ๒๖.๓.๑.๑ ระหว่างคลงัเก็บดว้ยกนั และระหว่างคลงัเก็บกบั

อาคารอืน ควรใหมี้ระยะห่างประมาณ ๓๐ เมตร เป็นอยา่งนอ้ย 

               ๒๖.๓.๑.๒ สร้างดว้ยวสัดุทนไฟ เพดานคลงัควรสูงให้สามารถกอง

ภาชนะบรรจุนาํมนัได ้๓.๖๐ เมตร เป็นอยา่งนอ้ย พืนคลงัเทคอนกรีตรับนาํหนัก

ไดเ้พียงพอ ถา้เป็นอาคารหลายชนัควรเก็บนาํมนัเฉพาะชนัล่าง เท่านนั 
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หัวข้อการตรวจ วธิีตรวจ หลกัฐานอ้างองิ ใจความของหลกัฐานอ้างองิ 
                   ๒๖.๓.๑.๓ จดัใหมี้ระบบท่อทางส่งนาํเขา้ถึงภายในคลงัเก็บอยา่ง

เพียงพอ และควรวางระบบหวัฉีดนาํดบัเพลิงแบบอตัโนมติับนเพดานไว้

เป็นตอน ๆ ใหมี้ทางเดินสาํหรับการตรวจตรา และสาํหรับการดบัเพลิง

อยา่งเพียงพอ มีสิงอาํนวยความสะดวกในการบรรทุกและการขนส่งอยา่ง

พร้อมมลู 

              ๒๖.๓.๑.๔ วางผงัถนนและทีจอดยานพาหนะภายในพืนทีตงัคลงั

เก็บอยา่งถกูตอ้ง ใหย้านพาหนะสามารถเคลือนทีไดส้ะดวก ป้องกนัความ

ล่าชา้ และสบัสนในพืนทีตงัคลงั 

      ๒๖.๓.๒ การกองภาชนะ 

              ๒๖.๓.๒.๑ แบ่งพืนทีคลงัออกเป็นตอน ๆ กาํหนดทางเดินต่าง ๆ 

ตามความเหมาะสม ถา้ใชเ้ครืองมือยกขนทางเดินควรกวา้ง ๒ - ๓ เมตร 

แลว้แต่ขนาดของเครืองมือยกขนทีใช ้ถา้ไม่ใชเ้ครืองมือยกขนทางเดินควร

กวา้ง ๑ เมตร 

             ๒๖.๓.๒.๒ ในตอนหนึงเก็บเฉพาะนาํมนัชนิดเดียวกนั และ

ภาชนะบรรจุแบบเดียวกนัเท่านนั 

             ๒๖.๓.๒.๓ ใชไ้มร้องขนาดประมาณ ๔" x ๔" หรือ ๒" x ๖" เสมอ 

เวน้แต่การเก็บรักษาโดยใชก้ระบะ 

             ๒๖.๓.๒.๔ กองภาชนะต่าง ๆ โดยวางในทางตงั เวน้แต่ ภาชนะ 
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หัวข้อการตรวจ วธิีตรวจ หลกัฐานอ้างองิ ใจความของหลกัฐานอ้างองิ 
   นนับรรจุอยูใ่นหีบหรือลงั ก็วางตามลกัษณะของหีบหรือลงันนั 

             ๒๖.๓.๒.๕ กองภาชนะในลกัษณะทีมนัคงทีสุด โดยใหถ้งัชนับน

วางอยูบ่นถงัชนัล่าง ๒ ถงัเป็นอยา่งนอ้ย 

             ๒๖.๓.๒.๖ กองสูงไม่เกิน ๓.๖๐ เมตร เวน้แต่จะใชก้ระบะในการเก็บรักษา 

อาจกองสูงกวา่นนัไดแ้ต่ตอ้งใหห่้างจากเพดานอยา่งนอ้ย ๙๐ ซม. ระวงัอยา่กองสูงจน

ภาชนะทีอยูช่นัล่างสุดรับนาํหนกัไม่ไหว จะเกิดการบุบ หรือยบุตวัลงได ้

               ๒๖.๓.๒.๗ วางภาชนะบรรจุให้อยู่ในท่าทีสามารถจะอ่าน

เครืองหมายทีภาชนะนนัไดง่้ายทีสุด 

         ๒๖.๔ นาํมนัอุปกรณ์ทีมีจุดวาบไฟตาํกว่า หรือเท่ากบันาํมนัเชือเพลิง 

ใหใ้ชว้ิธีการเก็บรักษาเช่นเดียวกบันาํมนัเชือเพลิงโดยอนุโลม 

       ๕.๖ การเก็บรักษาภาชนะเปล่า 
              - สถานทีเก็บรักษาเรียบร้อย

ถกูตอ้ง 
             - วิธีการเก็บรักษา การกองถงั,

วางถงั 

- ดูสถานทีและการ

เก็บรักษา 

- ระเบียบ ทบ.ว่าด้วยการส่งกาํลงั สป.๓ สาย 

พลาธิการ พ.ศ.๒๕๒๔ (โดยอนุโลม) ข้อ 

๒๗,๒๗,๑,๒๗.๒,๒๗.๓,๒๗.๔,๒๗.๕, 
๒๗.๖ 

- ขอ้ ๒๗ การเก็บรักษาภาชนะเปล่า 

         ๒๗.๑ ภาชนะเปล่าทีจะต้องเก็บรักษาและส่งคืนหน่วยจ่าย เพือ

หมุนเวียนบรรจุนาํมนัอีก ไดแ้ก่ ถงันาํมนัขนาด ๒๐ ลิตร และถงับรรจุ

นาํมนัเชือเพลิงขนาด ๒๐๐ ลิตร เวน้ภาชนะทีบรรจุนาํมนัอุปกรณ์ และ

ภาชนะบรรจุนาํมนัทีกาํหนดไวใ้นอตัราของหน่วย สาํหรับภาชนะบรรจุ

นาํมนัอุปกรณ์ให้หมุนเวียนใชภ้ายในหน่วย (ขอ้ความทีขีดเส้นใต ้ แกไ้ข

ตามระเบียบ ทบ.ว่าดว้ยการส่งกาํลงั สป.๓ สาย พธ. (ฉบบัที ๒) พ.ศ.

๒๕๓๑) 
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หัวข้อการตรวจ วธิีตรวจ หลกัฐานอ้างองิ ใจความของหลกัฐานอ้างองิ 
   ๒๗.๒ ภาชนะเปล่าทีใชน้าํมนัหมดไปแลว้ตอ้งเก็บรักษาไวก้ลางแจง้เสมอ 

ส่วนภาชนะเปล่าทีใหม่หรือซ่อมคืนสภาพยงัไม่ไดบ้รรจุนาํมนั ควรเก็บไว้

ภายในอาคาร 

         ๒๗.๓ ถงัเปล่าขนาด ๒๐๐ ลิตร อาจกองไวใ้นลกัษณะเช่นเดียวกนั

กบัถงับรรจุนาํมนัทีกล่าวแลว้ในขอ้ ๒๕.๒.๓ แต่ไม่จาํเป็นตอ้งให้แนวฝา

ถงัขนานกบัพืน อาจกองเป็นแถวติดๆ กนั ตอนละ ๘ แถว หรือมากกว่าก็ได ้

กองสูงไดไ้ม่จาํกดั แต่การกองสูงมากๆ มากจะเกิดความไม่สะดวกในการ

ยกขน จึงมกักองเพียง ๑๒ ชนัเป็นอยา่งมาก ก่อนทาํการกองจะตอ้งปิดฝา

ถงัใหแ้น่นดว้ยกุญแจปิด - เปิดฝาถงั และใหมี้ทางเดินรอบๆ ตอนดว้ย 

         ๒๗.๔ ถงัเปล่าขนาด ๒๐ ลิตร อาจกองทาํนองเดียวกนักบัถงับรรจุ

นาํมนัตามทีกล่าวแลว้ในขอ้ ๒๕.๒.๔ ในบางกรณีอาจผกูถงัขนาด ๒๐ 

ลิตร รวมกนัเป็นมดัๆ ละ ๕ ถงั ดว้ยแถบเหล็กรัดหีบห่อกองซอ้นเป็นมดัๆ 

แต่ตอ้งมีไมร้องเสมอ หรืออาจใชก้ระบะในการกองก็ได ้กองไดสู้งไม่จาํกดั

เท่าทีจะสามารถกองให้มนัคงได ้ ก่อนการกองตอ้งปิดฝาถงัให้แน่นดว้ย

กุญแจ ปิด - เปิด ฝาถงัเสมอ 
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หัวข้อการตรวจ วธิีตรวจ หลกัฐานอ้างองิ ใจความของหลกัฐานอ้างองิ 
 
 
 
 
 
 
 
 
     ๕.๗ การทาํป้ายและเครืองหมายใน

อาคารและกลางแจง้ 
           - ป้ายประจาํกองถงัครบถว้น 
           -ป้ายและเครืองหมายเตือน

อนัตราย 

 
 
 
 
 
 
 
 
-ดูการจดัทาํป้าย

และเครืองหมายใน

การเก็บรักษา 

 
 
 
 
 
 
 
 
- ระเบียบ ทบ.ว่าด้วยการส่งกาํลงั สป.๓ สาย 

พลาธิการ พ.ศ.๒๕๒๔ (โดยอนุโลม) ข้อ 

๓๐,๓๐.๑,๓๐.๑.๑,๓๐.๑.๑.๑ -๓๐.๑.๑.๔, 

๓๐.๑.๒,๓๐.๑.๓,๓๐.๓,๓๐.๓.๑,๓๐.๓.๑.๑, 
๓๐.๓.๑.๒,๓๐.๓.๒,๓๐.๓.๒.๑ – ๓๐.๓.๒.๗ 
๓๐.๓.๓,๓๐.๔,๓๐.๔.๑,๓๐.๔.๑.๑-๓๐.๔.๑.๖ 
๓๐.๔.๒,๓๐.๔.๒.๑ – ๓๐.๔.๒.๓ 

         ๒๗.๕ การเก็บถงัเปล่าขนาด ๒๐ ลิตร อาจวางกองนอนบนชนัเก็บก็

ได ้ การใชช้นัเก็บถงัเปล่านี จะเกิดผลในการทาํให้อายุของถงัอยู่ไดน้าน 

เพราะว่าจะไม่มีนาํขงัอยูข่า้งบนฝาถงั ซึงเป็นเหตุทาํใหเ้กิดสนิม การเก็บวิธี

นี ทาํใหไ้ม่ตอ้งใชไ้มร้องถงัดว้ย 

          ๒๗.๖ ห้ามนําถงัเปล่าทุกชนิดไปใชเ้พือกิจการอืน นอกจากการ

บรรจุนาํมนัเป็นอนัขาด เมือหน่วยมีถงัเปล่าโดยใชน้าํมนัหมดแลว้ จะตอ้ง

ส่งคืนใหก้บัหน่วยจ่ายทนัที หรือในโอกาสแรกทีสามารถทาํได ้

ขอ้ ๓๐ การทาํป้ายและเครืองหมายในการเกบ็รักษา 

      ๓๐.๑ เครืองหมายท่อทางและถงันาํมนัขนาดใหญ่ 

               ๓๐.๑.๑ เครืองหมายแถบสีบอกชนิดนาํมนัให้ทาสีเหลืองแก่เป็น

แถบกวา้ง ๗.๕ ซม.คาดรอบท่อทางทุกระยะช่วงต่อของท่อ สําหรับถงั

นาํมนัขนาดใหญ่ให้ทาํเป็นแถบกวา้ง ๗.๕ ซม. ยาว ๗๕ ซม.ตามแนวตงั

ตรงกึงกลางดา้นขา้งของถงันาํมนัขนาดใหญ่ ๒ ขา้งในดา้นทีมองเห็นได้

ชดัเจน ถา้มากกว่า ๑ แถบ ให้แต่ละแถบห่างกนั ๗.๕ ซม. เพือเป็น

เครืองหมายบอกใหท้ราบชนิดของนาํมนั ดงันี 
                       ๓๐.๑.๑.๑ นาํมนัแก๊สโซลีนอากาศยาน ๑ แถบ 

                       ๓๐.๑.๑.๒ นาํมนัแก๊สโซลีนรถยนต ์๒ แถบ 
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หัวข้อการตรวจ วธิีตรวจ หลกัฐานอ้างองิ ใจความของหลกัฐานอ้างองิ 
                          ๓๐.๑.๑.๓ นาํมนัเชือเพลิงไอพ่น ๓ แถบ 

                       ๓๐.๑.๑.๔ นาํมนัเชือเพลิงดีเซล ๔ แถบ 

                       ๓๐.๑.๑.๕ นาํมนัเชือเพลิง ๕ แถบ 

              ๓๐.๑.๒ ชือและเกรดของนาํมนั ใหเ้ขียนชือและเกรดของนาํมนัที

ท่อทาง ดว้ยตวัอกัษรสีขาวขนาดสูง ๕ ซม. และทีถงันาํมนัขนาดใหญ่ดว้ย

ตวัอกัษรสีขาวขนาดสูง ๑๕ ซม. บนพืนแถบสีดาํทีพาดขวางทบัอยูบ่นแถบ

สีบอกชนิดนาํมนัตามขอ้ ๓๐.๑.๑ ความกวา้งยาวของพืนแถบสี 

ดาํใหใ้หญ่กว่าพืนทีอกัษรออกไปขา้งละ ๒.๕ ซม. 

              ๓๐.๑.๓ ให้ทาํเครืองหมายลูกศรบอกทิศทางไหลของนาํมนัใน 

ท่อทาง ดว้ยสีเหลืองแก่เป็นแถบขนาดกวา้ง ๗.๕ ซม. ยาว ๕๐ ซม.ไว้

ใกล้เคียงกับเครืองหมายแถบสีบอกชนิดนํามัน ให้ลูกศรชีออกจาก

เครืองหมายไปตามทิศทางไหลของนาํมนัในท่อทางนนั 

         ๓๐.๓ ป้ายประจาํกองถงั 

                ๓๐.๓.๑ ขนาดและสีของป้าย 

                      ๓๐.๓.๑.๑ การเก็บรักษากลางแจง้ ใหใ้ชป้้ายขนาด ๒๕ x ๕๐ 

ซม. พืนสีนาํตาล ตวัอกัษรสีขาว เฉพาะชือและเกรดของนาํมนัตวัอกัษร

ขนาดสูง ๕ ซม. ขอ้ความอืน ๆ ตามความเหมาะสม 

                      ๓๐.๓.๑.๒ การเก็บรักษาภายในอาคาร ให้ใชป้้ายขนาด ๑๕ x ๓๐ ซม. 
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หัวข้อการตรวจ วธิีตรวจ หลกัฐานอ้างองิ ใจความของหลกัฐานอ้างองิ 
   พืนสีนาํตาล ตวัอกัษรสีขาว เฉพาะชือและเกรดของนาํมนัตวัอกัษรขนาดสูง 

๒ ซม. ขอ้ความอืน ๆ ขนาดตามความเหมาะสม 

                 ๓๐.๓.๒ ขอ้ความในป้ายประจาํกองถงั ใหป้ระกอบดว้ยสิงต่าง ๆ  

ดงัต่อไปนี เป็นอยา่งนอ้ย 

                        ๓๐.๓.๒.๑ สญัลกัษณ์ทางทหารของนาํมนัแต่ละชนิด (ถา้มี) 

                        ๓๐.๓.๒.๒ ชือนาํมนั 

                        ๓๐.๓.๒.๓ เกรด แบบ หรือประเภท 

                        ๓๐.๓.๒.๔ หมายเลขสิงอุปกรณ์ 

                        ๓๐.๓.๒.๕ จาํนวน (นบัถงั) 

                        ๓๐.๓.๒.๖ วนั เดือน ปี ทีไดรั้บ 

                               ๓๐.๓.๒.๗ วนั เดือน ปี ทีตกัตวัอยา่งไปทดสอบครังสุดทา้ย 
                 ๓๐.๓.๓ ตาํแหน่งของป้ายใหติ้ดตงัไวใ้นตาํแหน่งทีมองเห็นได้

ง่ายและชดัเจน อยูสู่งจากพืนประมาณระดบัสายตา 

            ๓๐.๔ ป้ายและเครืองหมายเตือนอนัตราย 

                     ๓๐.๔.๑ ใหจ้ดัทาํป้ายเตือนอนัตรายพืนสีขาวตวัอกัษรสีแดงไวต้รง

ทางเขา้และภายในพืนทีเก็บรักษา โดยใชข้นาดของแผน่ป้ายเช่นเดียวกนักบัป้าย

ประจาํกองถงัในการเก็บรักษากลางแจง้ หรือการเก็บรักษาไวใ้นอาคารแลว้แต่

กรณี สาํหรับป้ายกลางแจง้ใชข้นาดตวัอกัษรสูง ๑๕ ซม. และป้ายในอาคารใช ้

ขนาดตวัอกัษรสูง ๑๐ ซม. ป้ายเหล่านีไดแ้ก่ 
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หัวข้อการตรวจ วธิีตรวจ หลกัฐานอ้างองิ ใจความของหลกัฐานอ้างองิ 
                           ๓๐.๔.๑.๑ ป้ายหา้มสูบบุหรี 

                        ๓๐.๔.๑.๒ ป้ายหา้มนาํสิงจุดไฟเขา้ 

                        ๓๐.๔.๑.๓ ป้ายหา้มเขา้ 

                        ๓๐.๔.๑.๔ ป้ายอนัตรายไวไฟ 

                        ๓๐.๔.๑.๕ ป้ายบอกตาํแหน่งเครืองมือดบัเพลิง 

                        ๓๐.๔.๑.๖ ป้ายเตือนอนัตรายอืน ๆ ทีจาํเป็น 

                ๓๐.๔.๒ ใหท้าํเครืองหมายเตือนอนัตรายพืนสีขาว ตวัอกัษรสี

แดงขนาดใหญ่บนผนงัภายนอกอาคารคลงั และทีถงัเก็บนาํมนัขนาดใหญ่ 

ใหส้ามารถมองเห็นไดช้ดัเจนในระยะทาง ๗๕ ม.เป็นอยา่งนอ้ย ตามความ

เหมาะสมของขนาดอาคารและขนาดของถงันาํมนันนั เครืองหมายเป็น

ขอ้ความเหล่านีไดแ้ก่ 
                    ๓๐.๔.๒.๑ หา้มสูบบุหรี 

                    ๓๐.๔.๒.๒ อนัตรายไวไฟ 

                    ๓๐.๔.๒.๓ ขอ้ความเตือนอนัตรายอืนๆ ทีจาํเป็นและ

เหมาะสม 
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หัวข้อการตรวจ วธิีตรวจ หลกัฐานอ้างองิ ใจความของหลกัฐานอ้างองิ 
๕.๘ การตกัตวัอยา่งนาํมนัไปทดสอบ 
            -หลกัฐานการรายงานนาํมนัไป

ทดสอบ (ไอพ่นและอากาศยาน) 
           -ตกัตามอายกุารเก็บรักษา 

-ดูหลกัฐาน - ระเบียบ ทบ.ว่าด้วยการส่งกําลัง สป.๓ สาย 

พลาธิการ พ.ศ.๒๕๕๑ ข้อ ๒๙,๒๙.๑-๒๙.๖, 

๓๐,๓๑ 

ขอ้ ๒๙ จดัใหมี้การตกัตวัอยา่งนาํมนัของหน่วยส่งกาํลงัเพือส่งใหห้น่วย

ทดสอบ ทาํการทดสอบคุณภาพนาํมนัทนัทีเมือสงสยัว่านาํมนันนัจะเสือม

คุณภาพหรือตกัตามอายขุองการเก็บรักษาดงันี 

            ๒๙.๑ นาํมนัเชือเพลิงไอพ่นทีเก็บในถงัขนาดใหญ่ทุกรอบ ๑ เดือน

และทีเก็บในภาชนะบรรจุ ทุกรอบ ๓ เดือน 

            ๒๙.๒ นาํมนัเชือเพลิงอากาศยานทีเก็บในถงัเก็บขนาดใหญ่ทุกรอบ 

๒ เดือน และทีเก็บในภาชนะบรรจุทุกรอบ ๓ เดือน 

            ๒๙.๓ นาํมนัแก๊สโซลีนรถยนตทุ์กรอบ ๖ เดือน 

            ๒๙.๔ นาํมนัดีเซล นาํมนัก๊าด และนาํมนัเตา ทุกรอบ ๖ เดือน 

            ๒๙.๕ นาํมนัอุปกรณ์ภาคพืนดินทุกชนิดทุกรอบ ๑๒ เดือน เวน้

นาํมนัอุปกรณ์อากาศยานใหต้รวจสอบจากวนัหมดอาย ุ

            ๒๙.๖ วิธีปฏิบติัในการตกัตวัอยา่งและการทดสอบ ใหเ้ป็นไปตามที

กรมพลาธิการทหารบกกาํหนด 

ขอ้ ๓๐ นํามนัเชือเพลิงอากาศยานทุกชนิดทีมีอายุในการเก็บรักษาถึง

กาํหนดทีตอ้งตักตัวอย่างไปทดสอบคุณภาพแลว้ ห้ามนาํไปใช้ราชการ

จนกว่าจะไดต้กัตวัอยา่งไปทดสอบและทราบผลการทดสอบคุณภาพแลว้ 

ขอ้ ๓๑ วิธีปฏิบติัในการเก็บรักษาใหเ้ป็นไปตามที กรมพลาธิการทหารบก

กาํหนด 
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๖ การรักษาความปลอดภัย 
๖.๑การป้องกนัอคัคีภยัและการปฏิบติั

เมือเกิดอคัคีภยั 
         - ระเบียบและคาํสงัการป้องกนั

อคัคีภยั 
         - แผนการป้องกนัเมือเกิดอคัคีภยั/

แผนการขนยา้ยเมือเกิดอคัคีภยั 
         - การซกัซอ้มและการรายงานผล

การป้องกนัอคัคีภยั 
            -การตรวจการป้องกนัอคัคีภยั

และการรายงานผล 
            -เครืองมือดบัเพลิง ครบถว้นใช้

การไดแ้ละมีการประสานกบัหน่วย

ดบัเพลิงใกลเ้คียง 

 
- ดูหลกัฐานเกียวกบั

การป้องกนัอคัคีภยั

และการปฏิบติัเมือ

เกิดอคัคีภยั 
- ดูเครืองมือดบัเพลิง 

 
- ระเบียบ ทบ.ว่าดว้ยการป้องกนัอคัคีภยัและ

การปฏิบติัเมือเกิดอคัคีภยั พ.ศ.๒๕๐๓ ขอ้ 

๕,๖,๗.๕,๗.๖,๗.๘ 
- ระเบียบ ทบ.ว่าดว้ยการป้องกนัอคัคีภยัและ

การปฏิบติัเมือเกิดอคัคีภยั (ฉบบัที ๒) พ.ศ.

๒๕๓๘ ขอ้ ๗.๔ และ ๗.๗ 

 

ขอ้ ๕. ความรับผดิชอบ 

- ผบ.หน่วยทุกขนาดมีหนา้ทีรับผดิชอบในการป้องกนัอคัคีภยัและการ

ปฏิบติัเมือเกิดอคัคีภยัขึนในอาคารสถานที ซึงอยูใ่นความรับผดิชอบของ

หน่วยนนัๆ 

- ผบ.หน่วยระดบักองพนัหรือเทียบเท่าขึนไป แต่งตงันายทหารขึน๓ นาย 

เป็นผูอ้าํนวยการดบัเพลิง มีหนา้ทีอาํนวยการดบัเพลิงซึงเกิดภายในหน่วย 

ตรวจการป้องกนัอคัคีภยัภายในหน่วย และเป็นผูเ้สนอแนะการป้องกนั

อคัคีภยั และการปฏิบติัเมือเกิดอคัคีภยัแก่ผบ. หน่วยนนัๆ 

ข้อ ๖. เจ้าหน้าทีดับเพลิงให้หน่วยระดับกองพนัหรือเทียบเท่าขึนไป 

กาํหนดเจา้หนา้ทีอืนๆ ตามความเหมาะสม เช่น 

๖.๑ เจา้หนา้ทีใหส้ญัญาณเพลิงไหม ้

๖.๒ เจา้หนา้ทีติดต่อผูบ้งัคบับญัชา และหน่วยดบัเพลิง 

๖.๓ เจา้หนา้ทีตรวจสิงอุปกรณ์การดบัเพลิง และตรวจสิงซึงจะเป็นตน้เหตุ

เพลิงไหม ้

๖.๔ เจา้หนา้ทีดบัเพลิงชนัตน้ 

๖.๕ เจา้หนา้ทีขนยา้ยสิงของออกจากบริเวณเพลิงไหมแ้ละควบคุมสิงของ 

๖.๖ เจา้หนา้ทีกนัคนพลุกพล่าน และกีดขวางการดบัเพลิง 
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   ๖.๗ เจา้หน้าทีป้องกันเหตุแทรกแซงอืน ๆ เช่น การขโมย ,การก่อ

วินาศกรรม ฯลฯ 

๖.๘ เจา้หน้าทีแสงสว่างจดัขึนเพือสะดวกในการเฝ้ารักษาสิงของในเวลา

กลางคืนหลงัจากเกิดเพลิงไหม ้ใหพ้น้จากการโจรกรรมและเพือสะดวกแก่

เจา้หน้าทีอืนๆ ซึงจะตอ้งปฏิบติังานในเวลากลางคืนดว้ยเจา้หน้าทีต่าง ๆ 

เหล่านีจะตอ้งมีคาํสงักาํหนดหนา้ทีและการปฏิบติัไวโ้ดยแน่นอน 

๗.๕ แผนการขนยา้ยสิงของ ทุกหน่วยจะตอ้งจดัเตรียมแผนการขนยา้ย

สิงของภายในอาคารสถานทีของหน่วยนนัๆไวแ้ต่เนิน ๆ แผนการนีควรจะ

มีช่องทางออกทุกช่อง ทีติดตงัเครืองอุปกรณ์ในการดบัเพลิง ทางออก

ฉุกเฉินของเจา้หนา้ทีแต่ละส่วนของอาคารสถานทีนนั ๆ ลาํดบัความสาํคญั 

ของการขนยา้ยก่อนหลงั ตลอดจนเจา้หนา้ทีในการขนยา้ยเป็นตน้ แผนการขน

ยา้ยนีควรจะติดไวแ้ต่ละอาคารสถานที ณ ทีซึงสามารถเห็นไดโ้ดยทวักนั 

๗.๖ แผนการป้องกนัอคัคีภยัและการปฏิบติัเมือเกิดอคัคีภยัทุกหน่วยจะตอ้ง

มีแผนป้องกนัอคัคีภยั และการปฏิบติัเมือเกิดอคัคีภยัตามความเหมาะสมกบั

สภาพและสิงแวดลอ้มของหน่วยนนั  ๆก่อนการวางแผนป้องกนัอคัคีภยั 

ควรจะใหมี้การสาํรวจอาคารสถานที และสิงต่าง ๆ ในบริเวณทีอยูใ่นความ

รับผดิชอบของหน่วยการสาํรวจก็เพือหารายละเอียดในเรืองปริมาตรของ

อาคาร เพือจดัหาเครืองดบัเพลิงใหพ้อเพียงตาํบลสาํคญั ๆ ทีจะตอ้งป้องกนั 
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หัวข้อการตรวจ วธิีตรวจ หลกัฐานอ้างองิ ใจความของหลกัฐานอ้างองิ 
   สิงทีก่อใหเ้กิดเพลิงไหม ้ฯลฯ เป็นตน้ 

เมือสํารวจแลว้ก็กาํหนดเป็นแผนป้องกันอคัคีภยัและการปฏิบัติเมือเกิด

อคัคีภัยขึนในแผนนีควรจะมีหัวข้อดังนี  การกําหนดเจ้าหน้าทีต่างๆ 

ประจาํวนัเพือปฏิบติัเมือเกิดอคัคีภยัแผน การขนยา้ยสิงของต่าง ๆ การ

กาํหนดสญัญาณอคัคีภยั นาํใช ้ในการดบัเพลิงทิศทางลมตามฤดูกาล ฯลฯ 

เป็นตน้  แผนการป้องกนัอคัคีภยั และการปฏิบติัเมือเกิดอคัคีภยันีนายทหาร

ซึงได้รับการแต่งตงัเป็นผูอ้าํนวยการ เพือทาํการดบัเพลิงของหน่วยเป็น

ผูก้ระทาํเสนอต่อผูบ้งัคบัหน่วยเพือพิจารณาดาํเนินการ และสมควรแกไ้ข

ปรับปรุงใหเ้หมาะสมอยูเ่สมอและแผนนีควรจะไดมี้การประสานการนี 

ปฏิบติักบัหน่วยดบัเพลิงสาธารณะ และส่วนราชการขา้งเคียงอย่างใกลชิ้ด

เพือการช่วยเหลือซึงกันและกนัเมือหน่วยจะทาํแผนป้องกันอคัคีภยัของ

หน่วยแลว้ ใหห้น่วยสาํเนาส่งหน่วยเหนือทราบดว้ยตวัอย่าง หัวขอ้ในการ

ทาํแผนป้องกนัอคัคีภยัและการปฏิบติัเมือเกิดอคัคีภยัปรากฏตามผนวก ก. 

ซึงแนบทา้ยระเบียบ 
๗.๘ การตรวจการป้องกนัอคัคีภยั 

๗.๘.๑ ผูบ้งัคบัหน่วยชนั ผบ.พนั หรือเทียบเท่า จะตอ้งทาํการตรวจการ

ป้องกนัอคัคีภยัภายในหน่วย เดือนละ ๑ ครัง สาํหรับหน่วยกองร้อย หรือ

เทียบเท่า จะตอ้งทาํการตรวจป้องกนัอคัคีภยัภายในหน่วยอยา่งนอ้ย ๒  
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สปัดาห์ต่อครัง สาํหรับหน่วยตงัแต่กรมหรือเทียบเท่าขึนไปให้ ผบ.หน่วย

นัน ๆ ทาํ การตรวจการป้องกนัอคัคีภยัของหน่วยตาม แต่จะพิจารณา

เห็นสมควร 

๗.๘.๒ ผูอ้าํนวยการดบัเพลิงของกองพนั หรือเทียบเท่าขึนไป จะตอ้งทาํ

การตรวจการป้องกนัอคัคีภยัภายในหน่วยอยา่งนอ้ยเดือนละครัง พร้อมทงั

บนัทึกผลการตรวจสอบเสนอ ผบ.หน่วยนนัพร้อมดว้ยขอ้คิดเห็นต่างๆ ตาม

ตวัอยา่งรายการตรวจสอบในผนวก ข. ซึงแนบทา้ยระเบียบนี 
ขอ้ ๗.๔ เครืองมือดบัเพลิง เครืองมือและเครืองใชที้หน่วยสมควรจดัหาไว้

เองโดยใชง้บประมาณของหน่วยเองไดแ้ก่ 
            - เครืองดบัเพลิงชนิดนาํยาเคมี 
            - ถงัทรายและพลวัตกัทราย 
            - ขวานขนาดใหญ่ 
        - ถงันาํ แหล่งเก็บนาํทีมีนาํขงัอยูต่ลอดเวลา 
            - บนัได 
            - ไฟฉาย 
            - ป้ายแสดงทางออกเวลาฉุกเฉิน 

 
 
 
 



หนา้ 42 ใน 50 หนา้ 

 

 
 

 หัวข้อการตรวจ  วธิีตรวจ หลกัฐานอ้างองิ ใจความของหลกัฐานอ้างองิ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     ๖.๒ การเก็บวตัถุอนัตราย 
             - วสัดุไวไฟหา้มเก็บภายใน

อาคารหรือคลงัสิงอุปกรณ์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
- ตรวจคลงั 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
- ระเบียบ ทบ. ว่าดว้ยการป้องกนัอคัคีภยัและ 

การปฏิบัติเมือเกิดอัคคีภัย พ.ศ.๒๕๐๓ ข้อ 

๗.๑.๔ , ๗.๒.๔ และ ๗.๒.๖  

ขอ้ ๗.๗ การฝึกปฏิบติัเมือเกิดอคัคีภยั 
        ใหทุ้กหน่วยทาํการฝึกเจา้หนา้ทีทีไดก้าํหนดไวขึ้น เพือปฏิบติัเมือเกิด

อคัคีภยัตามแผนทีจดัวางไว ้โดยเฉพาะใหเ้พ่งเลง็การฝึกนอกเวลาราชการ 

และในเวลากลางคืนเป็นพิเศษ โดยใหด้าํเนินการฝึกในงวดที ๒ ของ

ปีงบประมาณ (หว้งเดือน ก.พ. – พ.ค.) และสามารถใชเ้ครืองดบัเพลิงที

หน่วยมีอยูจ่ริง ๑๐% (เศษใหปั้ดเป็น ๑ เครือง) ทงันีเพือใหเ้จา้หนา้ทีที

กาํหนดไว ้สามารถปฏิบติัไดอ้ยา่งเป็นระเบียบ ไม่ตืนตกใจ และปฏิบติัการ

ไดผ้ลแน่นอนเมือเกิดอคัคีภยั 

ขอ้ ๗.๑.๔ หา้มนาํวตัถุไวไฟเขา้ไปเก็บในทีทาํงานโดยไม่จาํเป็น 

ขอ้ ๗.๒.๔ คลงัหรือห้องเก็บสิงของต่างๆควรจดัวางให้เป็นระเบียบ ให้

อากาศถ่ายเทได ้วตัถุไวไฟจะตอ้งแยกเก็บต่างหาก ควรจดัให้มีปรอทวดั

อุณหภูมิของหอ้ง หรือคลงัต่างๆ ดว้ย 

ขอ้ ๗.๒.๖วตัถุบางอยา่ง เช่น เซลลลูอยด์, นาํมนัยาง, ผา้หรือดา้ยชุบนาํมนั

วตัถุเหล่านีหากเก็บรวมกนัไวเ้ป็นจาํนวนมากในทีอบั เมือไดรั้บความร้อน

มากขึนอาจเกิดการเผาไหมขึ้นเองได ้
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๖.๓ เวรยามและแสงสว่าง 
        - จดัเวรยามตลอด ๒๔ ชม. 
          - เวลากลางคืนมีแสงสว่างเพียงพอ 
 
 
 
 
๗.การจ่าย 
     ๗.๑ การสงัจ่ายและใบสงัจ่าย 
             - ลายมือชือผูมี้อาํนาจในการสงัจ่าย 
          -หลกัฐานใบสงัจ่ายนาํมนั 

- ตรวจเวรยามและ

หลอดไฟหรือการ

ใหแ้สงสว่าง 
 
 
 
 
 
-ตรวจลายมือชือ

และหลกัฐาน 

- คาํสั ง ทบ.ที ๔๖๑/๒๕๑๗ ลง ๒๒ พ.ย.๑๗ 

ขอ้ ๓  
- ระเบียบสาํนกันายกรัฐมนตรีว่าดว้ยการรักษา

ความปลอดภยัแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๕๒ หมวด ๕ 

ขอ้ ๓๗(๓) 
 
 
 
-ระเบียบ ทบ.ว่าดว้ยการส่งกาํลงั สป.๓ สาย 

พ ธ .  พ . ศ . ๒ ๕ ๕ ๑  ข้ อ  ๓ ๒ . ๒ , ๓ ๒ . ๓ , 

๓๒.๔,๕๐.๔.๓ 

ขอ้ ๓ การรักษาความปลอดภยัของสถานทีเก็บรักษาหรือคลงัให้จดัเวรยามเฝ้า

ตรวจและระมดัระวงัการโจรกรรมและการก่อวินาศกรรมตลอดเวลา  ๒๔ ชม. 

หมวด ๕ การรักษาความปลอดภยัเกียวกบัสถานที 

     ขอ้ ๓๗ มาตรการรักษาความปลอดภยัเกียวกบัสถานทีใหห้น่วยงานของ

รัฐพิจารณาดาํเนินการดงัต่อไปนี 

                (๓) ให้แสงสว่างเพือปกป้องพืนทีทีมีความสําคัญและเพิ ม

ประสิทธิภาพในการตรวจสอบพืนที 

 

ขอ้ ๓๒.๒ ผูบ้งัคบัหน่วยสนบัสนุนโดยตรง มีอาํนาจสงัจ่ายนาํมนัในระดบั

ใหแ้ก่หน่วยใชที้รับการสนบัสนุน โดยใหเ้ป็นไปตามอตัราหรือเครดิตของ

หน่วยใช ้

ขอ้ ๓๒.๓ ผูบ้งัคบัหน่วยสนับสนุนทวัไป มีอาํนาจสั งจ่ายนาํมนัในระดบั

ให้แก่หน่วยสนับสนุนโดยตรง เพือทดแทนระดับทีหน่วยสนับสนุน

โดยตรงไดแ้จกจ่ายใหแ้ก่หน่วยใชไ้ปแลว้ 

ขอ้ ๓๒.๔ เจา้กรมพลาธิการทหารบก มีอาํนาจสงัจ่ายนาํมนัในระดบัให้แก่

หน่วยสนบัสนุนทวัไป หน่วยสนบัสนุนโดยตรง เพือทดแทนระดบัทีหน่วย

ไดแ้จกจ่ายไปแลว้ และมีอาํนาจสงัจ่ายในกรณีทีมีฐานะเป็นผูบ้งัคบัหน่วย 
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          ๗.๒ ใบรับนาํมนัและบญัชีจ่าย

นาํมนั 
            - หลักฐานใบรับนํามัน ทบ.

๔๖๕-๓๒๐ 
           - บญัชีจ่ายนาํมนัประจาํวนั ทบ.

๔๖๕-๓๒๗ 

 
 
 
 
 
- ตรวจหลกัฐานใบ

รับนาํมนัและบญัชี

จ่ายนาํมนัประจาํวนั 

 
 
 
 
 
- ระเบียบ ทบ.ว่าด้วยการส่งกาํลงั สป.๓ สาย 

พธ. พ.ศ.๒๕๕๑ ขอ้ ๓๕.๒ 

สนบัสนุนทวัไป ผูบ้งัคบัหน่วยสนบัสนุนโดยตรงและผูบ้งัคบัหน่วยใช ้

ขอ้ ๕๐.๔.๓ ใบสงัจ่ายนาํมนั ทบ.๔๖๕-๓๑๒ ผนวก น. ใชส้าํหรับการสั ง

จ่ายนํามนัของส่วนเก็บรักษาในกรณีทีต้องจ่ายนํามันหลายรายการใน

หลกัฐานการเบิกเดียวกนัและแต่ละรายการนนัแยกเก็บรักษาอยูห่ลายแห่ง 

- ขอ้ ๓๕.๒ พลขบัหรือเจา้หน้าทีประจาํยุทโธปกรณ์ นาํรถหรือภาชนะ

บรรจุนาํมนัไปเติมนาํมนั ณ สถานีจ่ายนาํมนั โดยใชใ้บรับนาํมนัทีผูบ้งัคบั

หน่วยใชห้รือผูไ้ดรั้บมอบอาํนาจ เป็นผูส้ั งจ่ายนาํมนัตามอตัราหรือเครดิต 

เป็นหลกัฐานในการขอเติม โดยใหร้ะบุประเภทของอตัรา หรือเครดิตลงไป

ในใบรับนํามนันันให้ชัดเจน และให้ผูรั้บลงนามรับไวเ้ป็นหลกัฐานที

ดา้นหลงัของใบรับนาํมนันนั ๆและในบญัชีจ่ายนาํมนัประจาํวนัของสถานี

จ่ายนาํมนั 

๘.การตรวจและการรายงาน 
     ๘.๑ การตรวจโดยผูบ้งัคบับญัชา 

         - การแต่งตงัคณะกรรมการ 
           - การรายงานผลของคณะกรรมการ 

 
- ตรวจหลกัฐาน

การแต่งตงั

คณะกรรมการและ 
การรายงานผลของ

คณะกรรมการ 

 

- ระเบียบ ทบ.ว่าดว้ยการส่งกาํลงั สป.๓ สาย 

พธ. พ.ศ.๒๕๕๑ ขอ้ ๕๒.๑,๕๒.๓ 

 

ขอ้ ๕๒.๑ ผูบ้งัคบับญัชาของหน่วยทีมีสิงอุปกรณ์ประเภท ๓ สายพลาธิการ

อยูใ่นความครอบครอง ตอ้งตงักรรมการตรวจนาํมนัประกอบดว้ย 

นายทหารสญัญาบตัรอยา่งนอ้ย ๓ นายขึนทาํการตรวจกิจการส่งกาํลงัสิง

อุปกรณ์ประเภท ๓ สายพลาธิการของหน่วย อยา่งนอ้ยปีละ ๑  ครัง 

ขอ้ ๕๒.๓ เมือทาํการตรวจแลว้ใหค้ณะกรรมการรายงานผลการตรวจต่อผู ้

สงัตงักรรมการภายใน ๑๕ วนั นบัแต่วนัทีคณะกรรมการไดรั้บทราบคาํสงั 
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     ๘.๒ การตรวจนบัสอบบญัชีแบบ

สมบูรณ์ 
         - การแต่งตงัคณะกรรมการ 
           - การรายงานผลของคณะกรรมการ 

-ตรวจหลกัฐาน

การแต่งตงั

คณะกรรมการและ

การรายงานผลของ

คณะกรรมการ 

- ระเบียบ ทบ.ว่าดว้ยการส่งกาํลงั สป.๓ สาย 

พธ. พ.ศ.๒๕๕๑ ขอ้ ๒๘ 

ขอ้ ๒๘ นาํมนัทีบรรจุภาชนะสาํหรับหน่วยส่งกาํลงั ตอ้งจดัให้มีการตรวจ

นับสอบบญัชีแบบสมบูรณ์ ปีละ ๑ ครัง โดยตดัยอดในสินเดือนกนัยายน 

และรายงานภายในเดือนตุลาคมของทุก ๆ ปีตามสายการส่งกาํลงัจนถึง

กองทพับก โดยใหผู้บ้งัคบับญัชาของหน่วยทีมีสิงอุปกรณ์ประเภท ๓ สาย 

พลาธิการอยู่ในความครอบครองทําการตังกรรมการประกอบ ด้วย

นายทหารสัญญาบตัรอย่างน้อย ๓ นาย ระเบียบปฏิบติัในการตรวจสอบ

บญัชีใหเ้ป็นไปตามกรมพลาธิการทหารบกกาํหนด ส่วนนาํมนัทีเก็บรักษา

ในถงัขนาดใหญ่ให้ปฏิบติัตามการวดัปริมาณนาํมนัในถงัขนาดใหญ่เพือ

ปรับบญัชีประจาํเดือน 

    ๘.๓ การรายงานการตรวจสอบการ

ตงัยอดอตัราและเครดิต 
         - การแต่งตงัคณะกรรมการ 
           - การรายงานผลของคณะกรรมการ 

-ต ร ว จ ห ลัก ฐ า น

ก า ร แ ต่ ง ตั ง

คณะกรรมการและ

การรายงานผลของ

คณะกรรมการ 

- ระเบียบ ทบ.ว่าดว้ยการส่งกาํลงั สป.๓ สาย 

พธ. พ.ศ.๒๕๕๑ ขอ้ ๔๗.๓ 

ขอ้ ๔๗.๓ ผูบ้งัคบัหน่วยทีมีอตัราและเครดิต รับผิดชอบในการตรวจสอบ

ความถกูตอ้งในการตงัยอดอตัราและเครดิต โดยตงักรรมการตรวจสอบขึน 

๓ นาย เป็นนายทหารสญัญาบตัรอยา่งน้อย๑ นาย ทาํการตรวจสอบการตงั

ยอดอตัราและเครดิต และการตรวจจ่ายของเจา้หน้าทีส่วนบญัชีคุมทุกรอบ 

๑ เดือน และใหค้ณะกรรมการรายงานผลต่อผูส้งัตงักรรมการภายใน ๕ วนั

ทาํการของเดือนถดัไป 
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     ๘.๔ การรายงานการใชน้าํมนั

ประจาํเดือน  
          - รายงานการใชน้าํมนัตามอตัรา

และเครดิต ทบ.๔๖๕-๓๒๖ 
          - รายงานครบถว้น ถกูตอ้ง 

- ตรวจหลกัฐาน

การรายงาน 

- ระเบียบ ทบ.ว่าดว้ยการส่งกาํลงั สป.๓ สาย 

พธ. พ.ศ.๒๕๕๑ ขอ้ ๕๑.๒,๕๑.๓,๕๑.๔, 

๕๑.๔.๑-๕๑.๔.๕ 

ขอ้ ๕๑.๒ หน่วยสนบัสนุนโดยตรงเสนอรายงานสถานภาพนาํมนัในความ

ครอบครองต่อหน่วยสนบัสนุนทวัไป เป็นประจาํทุกเดือนภายในวนัที ๑๐ 

ของเดือนถดัไป การรายงานใช ้ทบ.๔๖๕ – ๓๒๖ ผนวก ฒ. 

ขอ้ ๕๑.๓ หน่วยสนับสนุนทวัไปจดัทาํรายงานสถานภาพนาํมนัในความ

ครอบครองและรวบรวมรายงานสถานภาพของหน่วยสนับสนุนโดยตรง 

สรุปเป็นรายงานสถานภาพนาํมนัทงัหมดเสนอต่อกองทพับก (ผ่านกรม

พลาธิการทหารบก) เป็นประจาํทุกเดือน ภายในวนัที ๒๐ ของเดือนถดัไป 

การรายงานใช ้ทบ.๔๖๕-๓๒๖ ผนวก ฒ. 

ขอ้ ๕๑.๔ กรมพลาธิการทหารบก 

        ๕๑.๔.๑ รวบรวมรายงานสถานภาพนาํมนัของหน่วยสนบัสนุนโดย

ตรงทีใหก้ารสนบัสนุนทีเสนอมาตามขอ้ ๕๑.๒ 

        ๕๑.๔.๒ จดัทาํรายงานสถานภาพนาํมนัในครอบครอง ใช ้ทบ.๔๖๕-

๓๒๖ 

        ๕๑.๔.๓ รวบรวมรายงานของหน่วยสนบัสนุนทวัไปทีเสนอผา่นมา

ตามขอ้ ๕๑.๓ 

        ๕๑.๔.๔  เสนอรายงานตามขอ้๕๑.๔.๑,๕๑.๔.๒,๕๑.๔.๓ ต่อ

กองทพับก (ผา่นกรมส่งกาํลงับาํรุงทหารบก) เป็นประจาํทุกเดือนภายใน

สินเดือนของเดือนถดัไป 
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             - ๕๑.๔.๕ รายงานสถานภาพนาํมนัตามอตัราและเครดิตทีไดร้องจ่าย

ไปและยงัไม่ได้รับการสนับสนุนให้กองทพับก (ผ่านกรมส่งกาํลงับาํรุง

ทหารบก)ภายในสินเดือนตุลาคม 

      ๘.๕ การรายงานสถานภาพนาํมนั

ตามอตัราพิกดั 
             - หลกัฐานการรายงาน 
             - รายงานครบถว้น ถกูตอ้ง 

- ตรวจหลกัฐาน

การรายงาน 

- หนงัสือ กบ.ทบ. ที กห ๐๔๐๔/๒๐๐๓ ลง ๒ 

ก.ค.๓๖ ขอ้ ๒.๓.๕ , ๓.๓.๔ 

ขอ้ ๒.๓.๕ พธ.ทบ. ให้รวบรวมสถานภาพนาํมนัตามอตัราพิกัดของทุก

หน่วยตามขอ้ ๒.๓.๑,๒.๓.๕ แลว้รายงานให้ ทบ. (ผ่าน กบ.ทบ.) ทราบ

ภายในวนัที ๓๑ต.ค. และ ๓๐ เม.ย.ของทุก ๆ ปี และให้เริมปฏิบติัหลงัจาก

ไดรั้บอนุมติัฉบบันีโดยเริมรายงานครังแรกภายใน ๓๑ ต.ค.เป็นตน้ไป 

ข้อ ๓.๓.๔ การรายงานให้หน่วยทีได้รับแจกจ่าย านพาหนะ ( เว ้น

จกัรยานยนต์) ไปจาก ทบ. ทาํผนวก ก (บญัชีสถานภาพนาํมันตามอตัรา

พิกดั) รายงานไปยงัหน่วยสนบัสนุนทวัไป (บชร.ของทพัภาค) ภายใน ๓๑ 

ส.ค.ของทุก ๆ ปี ส่วนกลางและหน่วยของ ทภ.๑ ให้พธ.ทบ. ภายใน ๓๐ 

ก.ย.ของทุก ๆ ปี เช่นกนัและให้ ทภ.๒,๓ รวบรวมรายงานของหน่วยทุก

หน่วยเสนอ พธ.ทบ. ภายใน ๓๐ ก.ย. ของทุก ๆ ปี เพือให้ พธ.ทบ.สรุปนาํ

เรียน ผบ.ทบ. (ผา่น กบ.ทบ.) เพือทราบตาม ผนวก ก ทีส่งมาดว้ยก่อน ๓๐ 

ม.ค. ของแต่ละปี 

    ๘.๖ การรายงานการวดัปริมาณ

นาํมนัประจาํเดือน 
        - หลกัฐานการตงัคณะกรรมการ 

- ตรวจหลกัฐานการ

ตังคณะกรรมการ

และการรายงานผล 

- ระเบียบ ทบ.ว่าดว้ยการส่งกาํลงั สป.๓ สาย 

พธ. พ.ศ.๒๕๕๑ ขอ้ ๒๗.๑,๒๗.๒,๒๗.๓, 

๒๗.๔,๒๗.๕.๔,๒๗.๕.๕,๒๗.๖ 

ขอ้ ๒๗.๑ ใหผู้บ้งัคบัหน่วยทีรับผดิชอบสถานีคลงันาํมนัตงัคณะกรรมการ

ควบคุมการวดัปริมาณนํามนัประจาํเดือนขึน ๓ นาย ประกอบด้วย

นายทหารสญัญาบตัร อยา่งนอ้ย ๒ นาย 
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          - การรายงานผลการวดัปริมาณนาํมนั 
          - การปรับยอดนาํมนัระเหยหาย 

- ตรวจการปรับยอด 
ระเหยหาย 

 ขอ้ ๒๗.๒ ใหห้วัหนา้สถานีคลงันาํมนัจดัการวดัปริมาณนาํมนัประจาํเดือน

ภายใตก้ารควบคุมของคณะกรรมการ ตามขอ้ ๒๗.๑ เป็นประจาํทุกเดือน 

โดยใหท้าํการวดัในวนัเปิดทาํการวนัแรกของเดือนถดัไป 

ขอ้ ๒๗.๓ นาํมนัทีสูญเสียเนืองจากการระเหยหายในระหว่างเดือนตามผล

ของการวดัปริมาณใหผู้บ้งัคบัหน่วยทีรับผดิชอบสถานีคลงันาํมนัปรับยอด

บญัชี โดยตดัยอดระเหยหายจริงออกให้ตรงกบัยอดนาํมนัทีมีจริงตามผล

การวดั แลว้รายงานตามสายส่งกาํลงั เพือเป็นหลกัฐานในการเบิกทดแทน 

ขอ้ ๒๗.๔ ส่วนนาํ มนัทีสูญเสียเกินเกณฑที์กองทพับกกาํหนด ใหท้าํ การ

ตงัคณะกรรมการสอบสวนและรายงานขออนุมติัจาํหน่าย โดยปฏิบติัตาม

ระเบียบกองทพับกว่าดว้ยการจาํหน่ายทีใชบ้งัคบัอยูใ่นเวลานนั 

ขอ้ ๒๗.๕ เกณฑก์ารสูญเสียเนืองจากการระเหยหายของนาํมนัตามปกติ ที

ยอมใหป้รับบญัชีไดโ้ดยไม่ตอ้งขออนุมติัจาํหน่าย 

      ๒๗.๕.๔ เกณฑต์ามขอ้ ๒๗.๕.๑,๒๗.๕.๒ และ ๒๗.๕.๓ คาํนวณจาก

ผลรวมของยอดนาํมนัแต่ละชนิดทีเหลือตน้เดือน กบัยอดรับในรอบเดือน 

      ๒๗.๕.๕ รายละเอียดในการคิดเกณฑ์การระเหยหาย ให้แสดงการ

คาํนวณลงในบญัชีสรุปยอดนาํมนัในถงัขนาดใหญ่ประจาํเดือน ทบ.๔๖๕-

๓๒๔ ตามผนวก ฌ. 

ขอ้ ๒๗.๖ การดาํเนินการต่อนาํมนัทีสูญเสียเนืองจากการระเหยหายใน

ระหว่างเดือนจากผลการวดัตามขอ้ ๒๗.๓ และ ๒๗.๔ ให้ดาํเนินการให ้ 
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 หัวข้อการตรวจ  วธิีตรวจ หลกัฐานอ้างองิ ใจความของหลกัฐานอ้างองิ 
   เสร็จสินภายใน ๑ เดือน นบัจากวนัทีวดัปริมาณนาํมนัตามขอ้ ๒๗.๒ และ

ใหค้ณะกรรมการควบคุมการวดัปริมาณนาํมนัประจาํเดือน ลงนามรับรอง

ในบญัชีคุมไวเ้ป็นหลกัฐาน 

๙.เบด็เตลด็    

     ๙.๑ ระเบียบปลีกยอ่ยเกียวกบัการส่ง

กาํลงั สป.๓ สาย พธ. 
            - ออกระเบียบปลีกยอ่ยของ

หน่วย ใหรั้ดกุมและเหมาะสม 

- ต ร ว จ ก า ร อ อ ก

ระเบียบปลีกย่อย

ของหน่วย 

-ระเบียบ ทบ. ว่าดว้ยการส่งกาํลงั สป.๓ สาย 

พธ. พ.ศ.๒๕๕๑ ขอ้ ๘.๖ ,๙.๗,๑๐.๘ 

ขอ้ ๘.๖ กาํหนดระเบียบปลีกยอ่ยเกียวกบัการปฏิบติัการส่งกาํลงัสิงอุปกรณ์

ประเภท ๓สายพลาธิการ ของหน่วยภายในขอบเขตแห่งระเบียบนี 

ข้อ ๙.๗ เสนอแนะแม่ทัพภาค เพือวางระเบียบปลีกย่อยเกียวกับการ

ปฏิบติัการส่งกาํลงัสิงอุปกรณ์ประเภท ๓ สายพลาธิการภายในหน่วยและ

ภายในพืนที ตามขอบเขตแห่งระเบียบนี 

ขอ้ ๑๐.๘ วางระเบียบปลีกย่อยเกียวกบัการปฏิบติัการส่งกาํลงัสิงอุปกรณ์

ประเภท ๓สายพลาธิการ ภายในกรมพลาธิการทหารบก ให้เป็นไปตาม

ขอบเขตแห่งระเบียบนี 

     ๙.๒ ระเบียบปฏิบติัประจาํของ

สถานีจ่ายนาํมนั 
            - ออกระเบียบปฏิบติัประจาํ 

(รปจ.) ของหน่วยใหรั้ดกุมเหมาะสม 

- ต ร ว จ ก า ร อ อ ก

ร ะ เ บี ย บ ป ฏิ บั ติ

ประจําของสถานี

จ่ายของหน่วย 

- ระเบียบ ทบ.ว่าดว้ยการส่งกาํลงั สป.๓ สาย 

พธ. พ.ศ.๒๕๕๑ ขอ้ ๓๕.๖ 

ขอ้ ๓๕.๖ ใหผู้บ้งัคบัหน่วยทีจดัตงัสถานีจ่ายนาํมนั ออกระเบียบปฏิบติั

ประจาํของสถานีจ่ายนาํมนัใหรั้ดกุมและเหมาะสม 

 

 
 

   

 

 
 



หนา้ 50 ใน 50 หนา้ 
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     ๙.๓ ระเบียบปลีกยอ่ยเกียวกบัการ

ประหยดัการส่งกาํลงั 
       - ออกระเบียบหรือคาํสงัของหน่วย

ใหรั้ดกุมและเหมาะสม 

- ตรวจการออก

ระเบียบหรือคาํสงั

ของหน่วย 

- ระเบียบ ทบ.ว่าดว้ยการส่งกาํลงั สป.๓ สาย 

พธ. พ.ศ.๒๕๕๑ ขอ้ ๕๕ 

ขอ้ ๕๕ การประหยดัการส่งกาํลงั ใหผู้บ้งัคบับญัชาทุกระดบัชนักวดขนัการ

ใชน้าํมนัให้เป็นไปอย่างประหยดัและเพือการปฏิบติัราชการอย่างแทจ้ริง

โดยใหว้างระเบียบหรือออกคาํสงัปลีกยอ่ยของหน่วยตามความเหมาะสม 

 

 


