การตรวจสิ่งอุปกรณประเภท ๓ สาย พธ. (หนวยใช)
รายการ
การปฏิบัติ/หลักฐานอางอิง
๑. การเตรียมการรับตรวจ
๑.๑ การปฏิบัติของ
- ผูนําตรวจและผูรบั ตรวจเตรียมเอกสารมอบใหผูตรวจ ดังนี้
หนวยรับตรวจ
๑. หัวขอการตรวจที่ จบ. สงใหครั้งหลังสุด จํานวน ๒ ชุด พรอมลง
รายละเอียดตามที่ จบ. กําหนด
๒. ขอมูลที่ตองการทราบประกอบการรับตรวจตามอนุผนวกที่ จบ. กําหนด
- ระเบียบกองทัพบก วาดวยการตรวจในหนาที่นายทหารจเร พ.ศ. ๒๕๕๒
ลง ๑๐ ก.ย. ๕๒ ขอ ๑๒, ๑๒.๑
- ขอ ๑๒ การแจงใหหนวยรับการตรวจทราบ
กอนออกทําการตรวจให กรมจเรทหารบกหรือหนวยทีส่ ั่งการตรวจ
แจงเรื่องและกําหนดเวลาในการตรวจ การเตรียมการรับตรวจ และคําขอ
ตาง ๆ ที่จาํ เปนตอการอํานวยความสะดวกในการตรวจ หรือเรื่องอื่น ๆ
ที่เห็นวามีความสําคัญใหหนวยรับตรวจทราบ
- ขอ ๑๒.๑ หนังสือแจงกําหนดเวลาในการตรวจทั่วไป ควรสงใหหนวย
รับตรวจทราบลวงหนาเพื่อเตรียมการกอนการตรวจไมนอยกวา ๓๐ วัน
๑.๒ บันทึกผลการ
- ตรวจดูสาํ เนาเอกสารบันทึกผลการตรวจของนายทหารจเรครัง้ หลังสุด
ตรวจของ จบ. ครั้งหลังสุด ทบ.๑๐๕ - ๐๐๙
- ตรวจดูรายงานการแกไขขอบกพรองของหนวยใหผูบงั คับบัญชาทราบ
และสัง่ การของผูบงั คับบัญชา
- ระเบียบกองทัพบก วาดวยการตรวจในหนาที่นายทหารจเร พ.ศ.๒๕๕๒
ลง ๑๐ ก.ย. ๕๒ ขอ ๑๕.๒
- ขอ ๑๕.๒ ผูรับตรวจ เมื่อไดรับบันทึกผลการตรวจแลวใหแกไขขอบกพรอง
ที่อยูในอํานาจของตนทันทีโดยไมตองรอใหผูบงั คับบัญชาสัง่ การ สําหรับเรื่อง
ที่เกินขีดความสามารถและ/หรือนอกเหนืออํานาจของตนที่จะแกไขไดเอง
ใหรายงานหนวยเหนือเพื่อดําเนินการตอไปและใหเก็บบันทึกผลการตรวจ
และการดําเนินการแกไขขอบกพรองไวเปนหลักฐานในการรับตรวจครั้งตอไป

รายการ
๑.๓ การจัดทํา
ขอมูลที่ตองการทราบ
ประกอบการรับตรวจ

๑.๔ การเตรียม
เอกสารรับตรวจ
๑.๕ การจัดผูรบั
ตรวจ, ผูนาํ ตรวจและ
ยานพาหนะนําตรวจ

การปฏิบัติ/หลักฐานอางอิง
- ตรวจดูอนุผนวกที่ จบ. กํา หนด รวมทั้งขอมูลอื่น ๆ ที่แจงหนวยรับตรวจให
จัดเตรียมไว
- ระเบียบกองทัพบก วาดวยการตรวจในหนาที่นายทหารจเร พ.ศ. ๒๕๕๒
ลง ๑๐ ก.ย. ๕๒ ขอ ๑๒
- ขอ ๑๒ การแจงใหหนวยรับการตรวจทราบ
กอนออกทําการตรวจใหกรมจเรทหารบก หรือหนวยทีส่ ั่งการตรวจ
แจงเรื่องและกําหนดเวลาในการตรวจ การเตรียมการรับตรวจ และคําขอตางๆ
ที่จําเปนตอการอํานวยความสะดวกในการตรวจหรือเรื่องอืน่ ๆ ที่เห็นวามีความ
สําคัญใหหนวยรับตรวจทราบ
- คําสั่งกองทัพบก เรื่อง การตรวจในหนาที่นายทหารจเรประจําปทที่ าํ การตรวจ
- ตรวจดูแฟมเอกสารหลักฐานตาง ๆ และระเบียบคําสั่งที่เกี่ยวของตามที่ จบ.
กําหนด มีการแยกประเภทเปนระเบียบเรียบรอยครบถวน
- คําสั่งกองทัพบก เรื่อง การตรวจในหนาที่นายทหารจเรประจําปทที่ าํ การตรวจ
- ตรวจดูผรู ับตรวจ ผูนาํ ตรวจ ครบถวนเหมาะสม และมีความรูในเรื่องที่ตรวจ
- ตรวจดูการจัดยานพาหนะนําตรวจพรอมพลขับเพียงพอและเหมาะสม
- ระเบียบกองทัพบก วาดวยการตรวจในหนาที่นายทหารจเร พ.ศ. ๒๕๕๒
ลง ๑๐ ก.ย. ๕๒ ขอ ๑๒
- ขอ ๑๒ การแจงใหหนวยรับการตรวจทราบ
กอนออกทําการตรวจให กรมจเรทหารบกหรือหนวยทีส่ ั่งการตรวจ
แจงเรื่องและกําหนดเวลาในการตรวจ การเตรียมการรับตรวจ และคําขอ
ตาง ๆ ที่จาํ เปนตอการอํานวยความสะดวกในการตรวจ หรือเรื่องอื่น ๆ ที่เห็น
วามีความสําคัญ ใหหนวยรับตรวจทราบ
- คําสั่งกองทัพบก เรื่อง การตรวจในหนาที่นายทหารจเรประจําปทที่ าํ การตรวจ
- สิ่งที่หนวยปฏิบัตผิ ิด ผูรับตรวจไมครบถวนและไมมคี วามรูในเรื่องที่รบั ตรวจ

รายการ
๑.๖ การจัดสถานที่
รับตรวจ

๒. การรับ - สงหนาที่
๒.๑ หลักฐานการ
รับ - สงหนาที่

การปฏิบัติ/หลักฐานอางอิง
- ตรวจดูสถานที่รบั ตรวจเหมาะสม มีแสงสวางเพียงพอไมมีเสียงรบกวน
การถายเทของอากาศดี
- ตรวจดูการจัดสิ่งอํานวยความสะดวกใหกับชุดตรวจของ จบ. เชน สถานที่ตรวจ
โตะ เกาอี้ อุปกรณอาํ นวยความสะดวกสําหรับการชีแ้ จงกอนการตรวจ
การดําเนินการตรวจ และสรุปผลการตรวจ
- ระเบียบกองทัพบก วาดวยการตรวจในหนาที่นายทหารจเร พ.ศ. ๒๕๕๒
ลง ๑๐ ก.ย. ๕๒ ขอ ๑๒
- ขอ ๑๒ การแจงใหหนวยรับการตรวจทราบ
กอนออกทําการตรวจให กรมจเรทหารบกหรือหนวยทีส่ ั่งการตรวจ
แจงเรื่องและกําหนดเวลาในการตรวจ การเตรียมการรับตรวจ และคําขอ
ตาง ๆ ที่จาํ เปนตอการอํานวยความสะดวกในการตรวจ หรือเรื่องอื่น ๆ ที่เห็น
วามีความสําคัญใหหนวยรับตรวจทราบ
- คําสั่งกองทัพบก เรื่อง การตรวจในหนาที่นายทหารจเรประจําปทที่ าํ การตรวจ
- ตรวจดูหลักฐานการรับ-สงหนาที่ของ ผบ.หนวยเมื่อมีการ ยาย เลื่อน ลด ปลด
บรรจุหนวย ไดจัดใหมีการรับ - สงหนาที่ หรือไม
- ตรวจดูบญ
ั ชีรับ - สง หนาที่
- ตรวจดูการลงนาม รับ - สงหนาที่
- ระเบียบ ทบ. วาดวยการรับ - สงหนาที่ในเวลา ยาย เลื่อน ลด ปลด และบรรจุ
พ.ศ. ๒๕๔๐ ลง ๑๘ ก.ย. ๔๐ ขอ ๗ , ๑๑ , ๑๑.๑ , ๑๑.๒ , ๑๑.๓ , ๑๑.๔
- ขอ ๗ เมื่อมีคาํ สัง่ ยายขาราชการหรือใหขา ราชการออกจากราชการ
ใหผูบังคับบัญชาจัดใหมีการรับ - สงหนาทีก่ ันโดยเร็ว โดยใหเริ่มออกเดินทาง
ไปรับ - สงหนาที่ซงึ่ กันและกันภายใน ๗ วัน นับแตวันที่ไดรับทราบคําสั่งอยาง
เปนทางการ ตอจากนั้นใหทาํ การรับ - สง หนาที่ตอกันใหแลวเสร็จตาม
กําหนดเวลา ดังนี้

รายการ

การปฏิบัติ/หลักฐานอางอิง
ขาราชการที่มีตาํ แหนงตั้งแตผูบังคับหมวด หรือ เทียบเทาลงไป
ภายใน ๒ วัน
ขาราชการที่มีตาํ แหนงตั้งแตผูบงั คับกองรอย หรือเทียบเทา
ภายใน ๓ วัน
ขาราชการที่มีตาํ แหนงตั้งแต ผูบ ังคับกองพัน ผูบ ังคับการกรมหรือ
เทียบเทา ภายใน ๕ วัน
ขาราชการที่มีตาํ แหนงตั้งแต ผูบ ัญชาการกองพลขึ้นไป หรือ
เทียบเทา ภายใน ๗ วัน
เวนแตผคู รองตําแหนงดังกลาวเปนเจาหนาทีค่ ลังซึง่ รับผิดชอบ
บัญชีพสั ดุ และพัสดุในคลังโดยตรง จึงใหยืดเวลาในการรับ - สงหนาที่
ออกไปไดไมเกิน ๑๕ วัน ถารายใดมีความจําเปนจะตองใชเวลาในการ
รับ - สงหนาที่เกินกําหนดในขอนี้ก็ให รายงานขออนุมัติผสู งั่ ยายเปนรายๆ ไป
- ขอ ๑๑ การปฏิบัติตอเอกสารที่เกี่ยวของกับการรับ - สง หนาที่
- ขอ ๑๑.๑ ใหผสู งจัดทําบัญชีสงหนาที่เฉพาะในกองบังคับการหรือเฉพาะใน
สวนที่ตนรับผิดชอบโดยตรง เชน บัญชีกาํ ลังพล บัญชีอาวุธ บัญชีการเงิน
บัญชีสงิ่ อุปกรณตามสายยุทธบริการตาง ๆ และบัญชีอื่น ๆ เฉพาะที่จาํ เปน
ตามจํานวนซึ่งเปนจริงในวันที่รบั - สงหนาที่ สําหรับเงินผูส งทีม่ ีอาํ นาจสั่งการ
เบิกจายเงินกับผูมหี นาทีร่ ักษาเงินตองทําบัญชีรับ-สง และตรวจสอบเงินใน
บัญชีดวย
- ขอ ๑๑.๒ เมื่อไดตรวจรับถูกตองแลว ใหผูสง และผูรบั บันทึกไวทา ยบัญชีสง
หนาทีว่ า ไดตรวจรับถูกตองแลวลงชือ่ ผูร ับไว แตถา มีการคลาดเคลือ่ นเกิดขึ้นก็
ใหบันทึกไวในบัญชีนั้นและลงชื่อผูรบั ผูส งกับเจาหนาทีซ่ ึ่งเกี่ยวของแลวรับสง
กันใหเสร็จไปชั้นหนึง่ กอน ตอจากนั้นผูร ับตองรีบรายงานใหผบู ังคับบัญชา
โดยตรงทราบโดยเร็ว
- ขอ ๑๑.๓ บัญชีการเงินใหถือปฏิบัติตามผนวก ก ทายระเบียบนี้
- ขอ ๑๑.๔ การรับ-สงหนาทีข่ องหัวหนาสวนราชการ หรือผูบังคับหนวยทีม่ ี
หนาที่ปกครองที่ดินของ ทบ. ให ถือปฏิบัติตามผนวก ข ทายระเบียบนี้

รายการ
๒.๒ การรายงาน
การรับ - สงหนาที่

การปฏิบัติ/หลักฐานอางอิง
- ตรวจดูการรายงานรับ-สงหนาที่ ตามสายการบังคับบัญชา
- ตรวจดูคาํ สัง่ กองทัพบกทีป่ รับยายขาราชการ
- ตรวจลายมือชื่อผูรบั -สงหนาที่ วาลงนามเรียบรอยหรือไม ผูรบั หนาทีร่ ายงาน
ใหผูบังคับบัญชาโดยตรงทราบ ภายใน ๗ วัน นับแตวันทีร่ บั - สงหนาทีแ่ ลวเสร็จ
- ตรวจดูสําเนาการลงลายมือชือ่ ของผูบังคับบัญชาโดยตรงทราบและสัง่ การ
- ระเบียบ ทบ. วาดวยการรับ-สงหนาที่ในเวลา ยาย เลื่อน ลด ปลด และบรรจุ
พ.ศ. ๒๕๔๐ ลง ๑๘ ก.ย. ๔๐
- ขอ ๑๒ บัญชีรับ - สงหนาที่ ใหทาํ เปน ๓ ชุด เก็บไว ณ ทีท่ ําการเปนหลักฐาน
๑ ชุด ผูสงเก็บรักษาไว ๑ ชุด อีก ๑ ชุด ผูรบั นําเสนอผูบงั คับบัญชาโดยตรงทราบ
ภายใน ๗ วัน นับตั้งแตวันที่รบั - สงหนาที่แลวเสร็จ
การรับ - สงหนาที่ในระดับหนวยขึ้นตรงกองทัพบก เมื่อผูรบั ไดรับหนาที่
ใหมแลว ใหเสนอรายงานถึงกองทัพบกผานกรมกําลังพลทหารบก ภายใน ๗ วัน
พรอมทั้งแนบบัญชีกาํ ลังพล บัญชีเงิน บัญชีสิ่งอุปกรณสายตาง ๆ หรือบัญชีอื่น ๆ
ที่จําเปน เมื่อผูบ ัญชาการทหารบกทราบแลว ใหแยกบัญชีตาง ๆ ให หนวยที่
เกี่ยวของ คือ กรมสารบรรณทหารบก กรมการเงินทหารบก และกรมสงกําลัง
บํารุงทหารบก ตรวจสอบความถูกตอง และเก็บไวเปนหลักฐานตอไป

๓. การเบิก - รับ
สงคืน สป.
๓.๑ การสงลายมือ - ตรวจการสงลายมือชือ่ ผูม ีสิทธิเบิก - รับ สป.
ชื่อผูม ีสทิ ธิเบิก-รับ สป. - ระเบียบ ทบ. วาดวยการสงลายมือชือ่ ผูมสี ทิ ธิเบิกและรับ สป. พ.ศ. ๒๕๑๐
ลง ๒๐ ม.ค. ๑๐ ขอ ๓, ๔, ๕,
- ขอ ๓ ใหผบู ังคับบัญชา ตั้งแตชั้นผูบญ
ั ชาการกองพลขึน้ ไปของหนวยที่มสี ิทธิเบิก
สิ่งอุปกรณสง ลายมือชื่อของตน และบุคคลอื่นซึง่ ตองการใหเบิกสิง่ อุปกรณแทน
ไปยังสถานการสงกําลังบํารุงที่สนับสนุน แหงละ ๑๐ ชุด เฉพาะสาย สพ.ทบ.
๑๖ ชุด เพื่อยึดถือเปนหลักฐานในการตรวจสอบลายมือชื่อ

รายการ

การปฏิบัติ/หลักฐานอางอิง
ถาผูมีสิทธิเบิกสิ่งอุปกรณมีตําแหนงต่ํากวาผูบังคับบัญชาชั้น ผบ.พล.
ใหผูบังคับบัญชาของผูนั้น เปนผูสงลายมือชื่อ
- ขอ ๔ เมื่อตองการเปลี่ยนตัวบุคคลซึ่งไดสงลายมือชื่อไปแลว ตามขอ ๓
จะทั้งหมดหรือไมก็ตามก็ใหสงลายมือชื่อใหมทั้งชุดไปแทน ทั้งนี้เพื่อสะดวก
แกการเก็บรักษาและการแจกจายของเจาหนาที่
- ขอ ๕ เมื่อผูมีสิทธิเบิกสิ่งอุปกรณ ประสงคจะใหผูอื่นรับสิ่งอุปกรณแทน ก็ใหสง
ลายมือชื่อของผูรับสิ่งอุปกรณแทน ไปยังสถานการสงกําลังบํารุงทีส่ นับสนุน
แหงละ ๑๐ ชุด เฉพาะ สพ.ทบ. ๑๖ ชุด การเปลี่ยนตัวบุคคลใหปฏิบัติทํานอง
เดียวกับ ขอ ๔
๓.๒ การเบิกน้าํ มัน - ตรวจดูคาํ สัง่ ทบ. ที่กาํ หนดน้าํ มันตามอัตราและเครดิต
เชื้อเพลิงตามอัตราและ - ตรวจการเบิกน้าํ มันตามอัตราและเครดิต
เครดิต
- ระเบียบ ทบ. วาดวยการสงกําลังสิง่ อุปกรณประเภท 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 ,
- ขอ ๒๐ การเบิก
- ขอ ๒๐.๑ การเบิกของหนวยใช
- ขอ ๒๐.๑.๑ หนวยใชที่เปนหนวยในการเบิก คือ หนวยทีม่ ีอัตราน้าํ มันประเภท ๑
หรือไดรับอนุมัติเครดิตน้าํ มันประเภท ๒ หรือมีนา้ํ มันตามอัตราพิกัด
- ขอ ๒๐.๑.๒ การเบิกน้าํ มันเชือ้ เพลิงตามอัตราหรือเครดิตเพื่อเติมยานพาหนะให
นํายานพาหนะนั้นๆ ไปขอเติมน้าํ มัน ณ สถานีจา ยน้าํ มันของหนวยสนับสนุน
โดยตรงโดยใช ทบ.๔๖๕ – ๓๒๐ ตามผนวก ค.
เปนหลักฐานการเบิก
- ขอ ๒๐.๑.๓ การเบิกน้าํ มันเชือ้ เพลิงตามอัตรา หรือเครดิตเพื่อเติมยานพาหนะ
หรือยุทโธปกรณ ซึ่งไมสามารถนํายานพาหนะไปเติมน้าํ มันได ใหใชภาชนะบรรจุ
ตามอัตราของหนวยไปขอรับน้าํ มัน ณ สถานีจา ยน้าํ มันของหนวยสนับสนุนโดยตรง
โดยใช ทบ.๔๖๕ – ๓๒๐ ตามผนวก ค. เปนหลักฐานการเบิก

รายการ

การปฏิบัติ/หลักฐานอางอิง
- ขอ ๒๐.๑.๖ หนวยใชที่ไมสามารถนํายานพาหนะมาเติมหรือไมสามารถนํา
ภาชนะบรรจุนา้ํ มันมารับน้าํ มัน ณ สถานีจายน้าํ มันของหนวยสนับสนุน
โดยตรงไดเนื่องจากระยะทางหางไกลหรือสาเหตุอื่นทีห่ นวยสนับสนุนโดยตรง
เห็นวาเปนเหตุสมควร รวมทัง้ หนวยใชที่อยูในกรุงเทพและจังหวัดใกลเคียงที่
รับการสนับสนุนโดยตรงจากกรมพลาธิการทหารบก ใหเบิกรับสิ่งอุปกรณ
ประเภท ๓ สายพลาธิการตามอัตราและเครดิตของตน ไปทําการเก็บรักษา
และแจกจาย ณ ที่ตั้งหนวย โดยใชหลักฐานการเบิก ทบ.๔๐๐ – ๐๐๖ และ
ใหเบิกไดไมเกินขีดความสามารถในการเก็บรักษาของหนวย มิใหฝากไวที่
หนวยจาย
๓.๓ การเบิกน้าํ มัน
- ตรวจใบเบิกน้าํ มันอุปกรณ ทบ. ๔๐๐ – ๐๐๖
อุปกรณ
- ระเบียบ ทบ.วาดวยการสงกําลัง สป.๓ สาย พธ. พ.ศ.๒๕๕๑ ลง ๒๙ ม.ค.๕๑
ขอ ๒๐.๑.๔
- ขอ ๒๐.๑.๔ การเบิกน้าํ มันอุปกรณ ใหทาํ การเบิกรับจากหนวยสนับสนุน
โดยตรงเปนคราว ๆ ไป ไมเกินอัตราหรือเกณฑจา ยที่กาํ หนด โดยใชหลักฐาน
การเบิก ทบ.๔๐๐ – ๐๐๖ ตาม ผนวก ง.
๓.๔ การเบิกน้าํ มันตาม - ตรวจหลักฐานการรับยานพาหนะใหม
อัตราพิกัด
- ตรวจใบเบิกน้าํ มันตามอัตราพิกัดกรณีรบั ยาพาหนะมาใหม ทบ.๔๐๐ – ๐๐๖
- ระเบียบ ทบ.วาดวยการสงกําลัง สป.๓ สาย พธ. พ.ศ. ๒๕๕๑ ลง ๒๙ ม.ค. ๕๑
ขอ ๒๐.๑.๕
- ขอ ๒๐.๑.๕ การเบิกน้าํ มันตามอัตราพิกัด ใหเบิกในกรณีที่ไดรับยานพาหนะ
มาใหมโดยใชหลักฐานการเบิก ทบ.๔๐๐ – ๐๐๖ จากหนวยสนับสนุน
โดยตรง
๓.๕ การรับ
- ตรวจใบเบิก ทบ. ๔๐๐ – ๐๐๖
- ตรวจลายมือชื่อผูร ับ สป.
- ตรวจเอกสารคําสัง่ ตั้งคณะกรรมการตรวจรับ
- ตรวจเอกสารรายงานผลการตรวจรับ
- ระเบียบ ทบ.วาดวยการสงกําลัง สป.๓ สาย พธ. พ.ศ. ๒๕๕๑ ลง ๒๙ ม.ค. ๕๑
ขอ ๓๗.๑ , ๓๗.๑.๑ , ๓๗.๑.๔ , ๓๗.๑.๔.๑ , ๓๗.๑.๔.๒
- ขอ ๓๗.๑ การจาย ณ ตําบลสงกําลัง

รายการ

๓.๖ การสงคืนน้าํ มัน
ตามอัตราพิกัด

การปฏิบัติ/หลักฐานอางอิง
- ขอ ๓๗.๑.๑ หนวยเบิกจัดทําหลักฐานการเบิก ทบ.๔๐๐ –๐๐๖ ขึ้น ๔ ฉบับ
เสนอฉบับที่ ๑, ๒ และ ๓ (สีชมพู, สีฟา และสีเขียว) ใหหนวยจาย และเก็บ
ฉบับที่ ๔ (สีขาว) ไวในแฟมรอเรื่อง
- ขอ ๓๗.๑.๔ หนวยรับ
- ขอ ๓๗.๑.๔.๑ ตั้งกรรมการตรวจรับเพื่อเตรียมรับน้าํ มันและเมื่อไดรบั แจง
จากสวนเก็บรักษาของหนวยจาย ใหจัดเจาหนาที่ที่มีสทิ ธิรับน้าํ มันพรอม
ดวยยานพาหนะไปรับน้าํ มันทีห่ นวยจายตามวันเวลาที่นัดหมาย โดยใหนํา
หลักฐานการเบิกฉบับที่ ๔ ไปตรวจสอบดวย เมื่อไดตรวจสอบเปนที่เรียบรอย
แลวใหผรู ับลงนามในหลักฐานการเบิกฉบับที่ ๑ และ ๒ คืน หลักฐานการเบิก
ฉบับที่ ๑ ใหหนวยจายและนําน้าํ มันที่ไดรบั พรอมดวยหลักฐานการเบิกฉบับ
ที่ ๒ กลับมายังหนวย
- ขอ ๓๗.๑.๔.๒ ผูบงั คับหนวยรับน้าํ มัน ตั้งกรรมการตรวจรับขึ้นอยางนอย
๓ นาย เปนนายทหารสัญญาบัตรอยางนอย ๒ นาย และตองไมเปนจาหนาที่
ที่รับผิดชอบในการเก็บรักษาโดยตรงเมื่อทําการตรวจรับแลวใหกรรมการ
รายงานการตรวจรับตอผูสั่งตัง้ กรรมการและมอบน้าํ มันใหกับเจาหนาที่เก็บ
รักษาไวตอไป ในการตรวจรับจะตองนําหลักฐานการเบิก ฉบับที่ ๔ มาตรวจ
สอบกับฉบับที่ ๒ ดวย หากจํานวนไมตรงกันใหบันทึกไวในหลักฐานการเบิก
ฉบับที่ ๔ แลวใชหลักฐานการเบิกฉบับที่ ๔ ประกอบรายงานผลการตรวจรับ
- ตรวจหลักฐานการสงคืนน้าํ มันตามอัตราพิกัด
- หนังสือ กบ.ทบ. ดวนมาก ที่ กห ๐๔๐๔/๒๐๐๓ เรื่อง ขออนุมัติหลักการ
การเบิก - จาย - เรียกคืน และการรายงานการควบคุมน้าํ มันอัตราพิกัด
ลง ๒ ก.ค. ๓๖ ขอ ๓.๓.๕ , ๓.๓.๕.๑ , ๓.๓.๕.๒
- ขอ ๓.๓.๕ การสงน้าํ มันคืนในกรณียานพาหนะของหนวยถูกเรียกคืน
จําหนายหรือเขารับการซอมสราง ใหปฏิบัติดังนี้
- ขอ ๓.๓.๕.๑ กรณีเรียกคืนเพื่อโอนใหหนวยใหม เมื่อ ทบ. อนุมัติใหเรียกคืน
ยานพาหนะเพื่อโอนใหกับหนวยใหมแลวกรมฝายยุทธบริการที่เกี่ยวของ
สําเนาเอกสารการแจกจายหรือเรียกคืนสิ่งอุปกรณ (ทบ. ๔๐๐ – ๐๗๓)
สงให พธ.ทบ. และ ทภ. (บชร.) ที่เกี่ยวของทราบดวย ภายใน ๓๐ วัน นับ
จากวันที่ไดรบั อนุมัติในเอกสารดังกลาว เพื่อนําน้าํ มันตามอัตราพิกัดของ

รายการ

การปฏิบัติ/หลักฐานอางอิง
ยานพาหนะเรียกคืนนําสง พธ.ทบ. แลวขึ้นบัญชีคุมเปนน้าํ มันงบสะสมยาม
ปกติของ พธ.ทบ.(๓๓๐ วันสงกําลัง) เพื่อจายใหกับหนวยใหมที่ไดรบั โอน ฯ
(น้ํามันสวนนี้ พธ.ทบ. ไมตองขอรับการสนับสนุนเพิ่มเติม)
- ขอ ๓.๓.๕.๒ ในกรณีที่เรียกคืนเพื่อเขาซอมสรางหรือจําหนายใหปฏิบัติเชน
เดียวกับ ขอ ๓.๓.๕.๑ แตให พธ.ทบ. นําน้ํามันขึ้นบัญชีคุมเปนงบสํารอง
ของ ทบ. ตอไป

๔. การควบคุมทางบัญชี
๔.๑ บัญชีจา ยน้ํามัน - ตรวจแบบพิมพ ทบ. ๔๖๕ - ๓๒๗
ประจําวัน (ทบ.๔๖๕ - ระเบียบ ทบ.วาดวยการสงกําลัง สป.๓ สาย พธ. พ.ศ. ๒๕๕๑ ลง ๒๙ ม.ค. ๕๑
๓๒๗)
ขอ ๔๙.๑ , ๔๙.๑.๑ , ๗ , ๗.๓ และคําอธิบายวิธีเขียนบัญชีจา ยน้าํ มันประจําวัน
ผนวก ณ
- ขอ ๔๙.๑ บัญชีของหนวยใช
- ขอ ๔๙.๑.๑ ทําบัญชีแสดงยอดจายน้าํ มันเติมยานพาหนะ และเครื่องจักรกล
เพื่อใชงาน ณ สถานีจา ยน้าํ มันทีห่ นวยใชเปนผูดาํ เนินการโดยนํารายการในใบ
รับน้ํามันแตละใบมาบันทึกในบัญชีจายน้าํ มันประจําวันเพือ่ สรุปเปนหลักฐาน
การจายประจําวัน โดยใช ทบ.๔๖๕ – ๓๒๗ ผนวก ณ.
- ขอ ๗ หนวยใช ใหผบู ังคับหนวยรับผิดชอบโดยมีเจาหนาที่สงกําลังน้าํ มัน
ของหนวยเปนผูดาํ เนินการ ดังนี.้ - ขอ ๗.๓ เก็บรักษาสิ่งอุปกรณประเภท ๓ สายพลาธิการในสวนที่อยูในความ
ครอบครองของหนวยใหเปนไปอยางถูกตองและเหมาะสม
๔.๒ บัญชีแสดงยอด - ตรวจแบบพิมพ ทบ.๔๖๕ - ๓๐๕
รับ - จาย - คงเหลือ
- ระเบียบ ทบ.วาดวยการสงกําลัง สป.๓ สาย พธ. พ.ศ. ๒๕๕๑ ลง ๒๙ ม.ค. ๕๑
น้ํามันในครอบครอง
ขอ ๔๙.๑ , ๔๙.๑.๒ , ๗ , ๗.๓ และคําอธิบายวิธีเขียนบัญชีคุมน้ํามันระดับ
(ทบ.๔๖๕-๓๐๕)
หนวยใช ผนวก ด.
- ขอ ๔๙.๑ บัญชีของหนวยใช
- ขอ ๔๙.๑.๒ บัญชีแสดงยอดรับ - จาย และคงเหลือของน้ํามันในครอบครอง
ซึ่งเปนบัญชีแยกประเภทตามชนิดของน้ํามันและประเภทของงาน โดยใช
ทบ.๔๖๕ - ๓๐๕ ผนวก ด.

รายการ

๔.๓ บัญชีแสดงยอด
น้ํามันตามอัตรา/เครดิต
(ทบ.๔๖๕ – ๓๒๘)

๔.๔ บัญชีแสดงยอด
น้ํามันอัตราพิกัด
(ทบ.๔๖๕ – ๓๒๘)

การปฏิบัติ/หลักฐานอางอิง
- ขอ ๗ หนวยใช ใหผูบังคับหนวยรับผิดชอบโดยมีเจาหนาที่สงกําลัง
น้ํามันของหนวยเปนผูดาํ เนินการ ดังนี้.- ขอ ๗.๓ เก็บรักษาสิ่งอุปกรณประเภท ๓ สายพลาธิการในสวนที่อยูในความ
ครอบครองของหนวยใหเปนไปอยางถูกตองและเหมาะสม
- ตรวจแบบพิมพ ทบ. ๔๖๕ - ๓๒๘
- ระเบียบ ทบ. วาดวยการสงกําลัง สป. ๓ สาย พธ. พ.ศ. ๒๕๕๑ ลง ๒๙ ม.ค. ๕๑
ขอ ๔๙.๑ , ๔๙.๑.๓ , ๗ , ๗.๓ และคําอธิบายวิธีเขียนบัญชีคุมอัตราหรือเครดิต
น้ํามัน ผนวก ต.
- ขอ ๔๙.๑ บัญชีหนวยใช
- ขอ ๔๙.๑.๓ ทําบัญชีแสดงยอดอัตราหรือเครดิตที่กาํ หนดให, ยอดรับ และ
คงเหลือของอัตราหรือเครดิต ตามหวงเวลาที่กาํ หนดเพื่อเปนหลักฐาน
ควบคุมการรับ โดยใชบัญชีคุมอัตราหรือเครดิตน้าํ มัน ทบ.๔๖๕-๓๒๘ ผนวก ต.
- ขอ ๗ หนวยใช ใหผบู ังคับหนวยรับผิดชอบโดยมีเจาหนาที่สงกําลังน้าํ มันของ
หนวยเปนผูดาํ เนินการ ดังนี.้ - ขอ ๗.๓ เก็บรักษาสิง่ อุปกรณประเภท ๓ สายพลาธิการในสวนที่อยูในความ
ครอบครองของหนวยใหเปนไปอยางถูกตองและเหมาะสม
- ตรวจแบบพิมพ ทบ. ๔๖๕ - ๓๒๘
- ระเบียบ ทบ. วาดวยการสงกําลัง สป. ๓ สาย พธ. พ.ศ.๒๕๕๑ ลง ๒๙ ม.ค. ๕๑
ขอ ๔๙.๑ , ๔๙.๑.๔ , ๗ , ๗.๓ และคําอธิบายวิธีเขียนบัญชีคมุ อัตราหรือ
เครดิตน้ํามัน ผนวก ต.
- ขอ ๔๙.๑ บัญชีของหนวยใช
- ขอ ๔๙.๑.๔ ทําบัญชีแสดงยอดน้าํ มันตามอัตราพิกัดที่ไดรบั จากหนวยสนับสนุน
และการเปลี่ยนแปลงอื่นๆ ที่เกิดขึ้น โดยใชบัญชีคมุ อัตราหรือเครดิตน้ํามัน
ทบ.๔๖๕ – ๓๒๘ ผนวก ต.
- ขอ ๗ หนวยใช ใหผบู ังคับหนวยรับผิดชอบโดยมีเจาหนาที่สงกําลังน้าํ มันของ
หนวยเปนผูดาํ เนินการ ดังนี.้ - ขอ ๗.๓ เก็บรักษาสิ่งอุปกรณประเภท ๓ สายพลาธิการในสวนที่อยูในความ
ครอบครองของหนวยใหเปนไปอยางถูกตองและเหมาะสม

รายการ
การปฏิบัติ/หลักฐานอางอิง
๕. การเก็บรักษา
๕.๑ การเก็บรักษา - ตรวจสถานที่เก็บรักษา
น้ํามันเชือ้ เพลิงกลางแจง - ตรวจยอดน้าํ มัน
- ตรวจการกองถัง
- คูมือการปฏิบัติงานคลังเกี่ยวกับการเก็บรักษาสิง่ 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 ๒.๒.๔ ,
๒.๒.๔.๑ , ๒.๒.๔.๒ , ๒.๒.๔.๓ , ๗ , ๗.๓
- ขอ ๒.๑ น้ํามันเชื้อเพลิงที่บรรจุภาชนะ ซึง่ ธรรมดาจะบรรจุในถังขนาด
๒๐๐ ลิตร และถังขนาด ๒๐ ลิตรนั้น ไมควรเก็บรักษาภายในอาคาร เวนแต
จะไดจัดใหมีการระบายอากาศอยางเพียงพอและมีอาคารที่ไดลักษณะตามที่
กําหนดในขอ ๒.๓
- ขอ ๒.๒ การเก็บรักษากลางแจง
- ขอ ๒.๒.๑ การเลือกพื้นที่
- ขอ ๒.๒.๑.๑ พื้นที่เก็บรักษาตองหางจากอาคารหรือสถานที่อยางนอย ๗๕ เมตร
- ขอ ๒.๒.๑.๒ มีเสนทางเขาออกเปนพื้นแข็งสามารถใชรถยนตบรรทุกเขาออกได
ทุกฤดูกาล
- ขอ ๒.๒.๑.๓ พื้นที่ไดระดับเพื่อกองถังไดมั่นคง ดินระบายน้ําไดดี ไมเปนแองลึก
ที่ไอน้ํามันจะสะสมอยูได ไมมีทางไหลไปสูที่ตั้งอื่น หรือลงสูทางน้าํ หรือทอทาง
ระบายน้าํ
- ขอ ๒.๒.๑.๔ ไมเปนหลุมหรือบอน้าํ เกาทีถ่ มดวยเถาถาน ขยะมูลฝอย หรือวัชพืช
- ขอ ๒.๒.๑.๕ ไมเปนบริเวณที่ไอระเหยของน้าํ มันจะลอดไปสูแ หลงตนเพลิงตาง ๆ
- ขอ ๒.๒.๒ การปรับปรุงพื้นที่
- ขอ ๒.๒.๒.๑ ถากถางพื้นที่ใหเตียนโดยรอบในระยะ ๑๕ เมตร
- ขอ ๒.๒.๒.๒ ปรับพื้นที่ใหเรียบ ไมเปนอุปสรรคตอการกลิง้ ถัง
- ขอ ๒.๒.๒.๓ ใชทรายหรือหินบดหรือวัสดุในลักษณะคลายคลึงกันนี้ โรยเกลี่ยใหทั่ว
หนาประมาณ ๕ ซม. เพื่อใหระบายน้าํ ไดดีอยาใชเถาหรือถานโรยเพราะจะกัดถัง
ใหกรอนได หากจะเก็บรักษาอยางถาวรควรเทดวยคอนกรีตเพื่อใหมั่นคงแข็งแรง

รายการ

การปฏิบัติ/หลักฐานอางอิง
- ขอ ๒.๒.๒.๔ ปรับปรุงทางเขาออกใหรถเขาไดทุกฤดูกาล
- ขอ ๒.๒.๒.๕ ถาสามารถทําไดควรสรางคันดินรอบพื้นทีก่ องถังสูงประมาณ
๕๐ ซม. ใหแข็งแรงพอที่จะสามารถจุนา้ํ มันที่เก็บรักษาอยูท ั้งหมดไดแลวเหลือ
ความสูงอีกอยางนอย ๑๕ ซม. เหนือระดับน้าํ มันเพื่อกันมิใหน้ํามันทีล่ ุกไหม
ไหลไปสูที่เก็บหรือสถานทีอ่ ื่นเมื่อเกิดเพลิงไหม ทําทอทางระบายน้าํ ใตดินให
สามารถระบายน้ําออกไดทันทีเมือ่ ฝนตก เมื่อฝนไมตกหรือไมตองการระบายน้ํา
ใหปดทอทางไวอยางดีเสมอ
- ขอ ๒.๒.๓ การกองถังบรรจุนา้ํ มันขนาด ๒๐๐ ลิตร
- ขอ ๒.๒.๓.๑ ควรใชไมเนื้อแข็งหรือวัสดุอื่นที่เทียบเทาขนาดอยางต่าํ ๔”x ๔ ”
หรือ ๒”x ๖” รองถังชั้นแรก เพื่อไมใหสมั ผัสกับพื้นดินโดยตรง
- ขอ ๒.๒.๓.๒ วางถังทางนอนเปนแถวคูหันหนาถังสูทางเดิน ใหแนวฝาถังทั้ง
สองขนานกับพื้น กนถังหางกัน ๑ ฟุต ทําหลักหรือวัสดุกันกลิ้งตรงสุดหัวทาย
ของแถว
- ขอ ๒.๒.๓.๓ วางถังชั้นตอไประหวางถังชั้นลางสองถังใหเปนรูปพีระมิด โดยไม
ตองใชวสั ดุรองระหวางชั้นก็ได หรืออาจใชวสั ดุรองระหวางชั้น เพื่อใหเกิดความ
สะดวกในการกองและนําถังออกจากกอง ถาใชวสั ดุรองระหวางชั้นตองมีวัสดุ
กันกลิ้งปดหัวทายแถวทุกชั้น
- ขอ ๒.๒.๓.๔ กองสูงไมเกิน ๓ ชั้นแถวยาวไมเกิน ๓๕ ถัง เปน ๑ กอง
- ขอ ๒.๒.๓.๕ ระหวางกองภายในตอนเดียวกัน ควรเวนทางเดินไวกวาง
ประมาณ ๓ เมตร หนึ่งตอนมี ๖ กอง ระหวางตอนควรเวนทางเดินไวกวาง
ประมาณ ๑๐ เมตร
- ขอ ๒.๒.๔ การกองถังบรรจุนา้ํ มันขนาด ๒๐ ลิตร และขนาด ๑๘ ลิตร
- ขอ ๒.๒.๔.๑ ใชไมเนื้อแข็งหรือวัสดุอื่นที่เทียบเทาขนาดอยางต่าํ ๔”x ๔” หรือ
๒”x ๖” วางเปนคานรองแลวปูดวยแผนไมกระดานหรือวัสดุอื่นที่เทียบเทาหาง
กันประมาณ ๑ นิ้ว ใหเต็มพื้นที่กองถังพื้นที่ ๑ ตอน มีขนาด ๑๕ เมตร x ๑๕
เมตร กองถังเรียงตามความกวางได ๘๖ ถัง เรียงตามความยาวได ๔๓ ถัง
- ขอ ๒.๒.๔.๒ วางถังในทางตัง้ เรียงกันจนเต็มพืน้ ทีแ่ ลววางชั้นตอไปชอนเหลื่อม
ใหเขาขางในใหเปนรูปพีระมิดสูง ๔ ชั้น หนึ่งตอนจะกองได ๑๔,๐๓๒ ถัง

รายการ

การปฏิบัติ/หลักฐานอางอิง
- ขอ ๒.๒.๔.๓ หากใชกระบะในการเก็บรักษา และการกองกระทําโดยรถยก
ก็ไมจําเปนตองสรางทีว่ างถังดวยคานรองและไมกระดานตามขอ ๒.๒.๔.๑
และการกองซอนกันในทางสูงเทาที่เครื่องมือยกขนจะสามารถวางซอนได
- ขอ ๗ หนวยใช ใหผบู ังคับหนวยรับผิดชอบโดยมีเจาหนาที่สงกําลังน้าํ มันของ
หนวยเปนผูดาํ เนินการ ดังนี้.- ขอ ๗.๓ เก็บรักษาสิง่ อุปกรณประเภท ๓ สายพลาธิการในสวนที่อยูในความ
ครอบครองของหนวยใหเปนไปอยางถูกตองและเหมาะสม
๕.๒ การเก็บรักษา - ตรวจสถานที่
น้ํามันเชือ้ เพลิงในอาคาร - ตรวจยอดน้าํ มัน
- ตรวจการกองถัง
- คูมือการปฏิบัติงานคลังเกี่ยวกับการเก็บรักษาสิง่ อุปกรณประเภท 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 การเก็บรักษาในอาคาร
- ขอ ๒.๓.๑ น้ํามันเชื้อเพลิงที่บรรจุภาชนะอาจจะเก็บรักษาภายในอาคารได
เมื่ออาคารทีจ่ ะใชในการเก็บรักษานั้นมีลักษณะในการกอสรางที่พงึ ประสงค
และอาคารนั้นไมใชในการเก็บรักษาสิ่งอุปกรณรายการอื่นที่เสี่ยงตอการเกิด
เพลิงไหม
- ขอ ๒.๓.๒ ลักษณะการกอสรางของอาคารที่พงึ ประสงค
- ขอ ๒.๓.๒.๑ ผนัง พื้นและเพดาน สรางดวยวัสดุทนไฟมีคณ
ุ ภาพการทนไฟ
อยางนอย ๒ ชั่วโมง
- ขอ ๒.๓.๒.๓ จัดใหมีการระบายอากาศไดภายในคลังอยางทั่วถึง ควรเปนการ
ระบายอากาศตามธรรมชาติดกี วาการระบายดวยเครือ่ งจักรกล
- ขอ ๒.๓.๒.๔ สายไฟและอุปกรณไฟฟาที่ใชภายในคลัง ตองเปนชนิดปองกันการ
เกิดประกายไฟฟาได
- ขอ ๒.๓.๒.๕ อยูหางจากคลังหรืออาคารอื่นพอที่จะไมไดรบั อันตรายรวมกัน
เมื่อเกิดการระเบิดเนื่องจากเพลิงไหมอยางนอย ๗๕ เมตร
- ขอ ๒.๓.๒.๖ ควรมีชองระบายขนาดใหญออกทางหลังคา เพื่อผอนแรงระเบิด
เมื่อเกิดเพลิงไหมขึ้น
- ขอ ๒.๓.๒.๗ ใหติดตั้งสายลอฟาประจําอาคารตามความเหมาะสม

รายการ

๕.๓ การเก็บรักษา
น้ํามันอุปกรณกลางแจง

การปฏิบัติ/หลักฐานอางอิง
- ขอ ๒.๓.๓ การกองถังใหนําเอาวิธีกองถังในการเก็บรักษากลางแจงมาใชโดย
อนุโลม
- ขอ ๗ หนวยใช ใหผบู ังคับหนวยรับผิดชอบโดยมีเจาหนาที่สงกําลังน้าํ มันของ
หนวยเปนผูดาํ เนินการ ดังนี.้ - ขอ ๗.๓ เก็บรักษาสิ่งอุปกรณประเภท ๓ สายพลาธิการในสวนที่อยูในความ
ครอบครองของหนวยใหเปนไปอยางถูกตองและเหมาะสม
- ตรวจสถานที่
- ตรวจยอดน้าํ มัน
- คูมือการปฏิบัติงานคลังเกี่ยวกับการเก็บรักษาสิง่ อุปกรณประเภท 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 น้ํามันหลอลื่น จาระบี และน้าํ มันอุปกรณอื่น ๆ ที่มีจุดวาบไฟสูงซึ่ง
บรรจุถังขนาด ๒๐๐ ลิตร ถังทรงกลมขนาด ๒๐ ลิตร ถังขนาด ๑๘ ลิตร
ถังหูหวิ้ กระปองหรือภาชนะอื่น หากทําไดควรเก็บรักษาภายในอาคารเสมอ
อยางไรก็ตาม ในเมื่อไมมีอาคารก็อาจจําเปนตองเก็บรักษากลางแจงได
- ขอ ๓.๒ การเก็บรักษากลางแจง
- ขอ ๓.๒.๑ การเลือกพื้นที่เชนเดียวกับขอ ๒.๒.๑
- ขอ ๓.๒.๒ การปรับปรุงพื้นที่เชนเดียวกับขอ 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 วางกลับเอาหนาถังลงขางลางอาจ
กองซอนกันแบบตรงหรือแบบพีระมิดก็ได
- ขอ ๓.๒.๓.๓ ถังขนาด ๒๐๐ ลิตร วางกองเชนเดียวกันกับถังน้าํ มันเชื้อเพลิง
- ขอ ๓.๒.๓.๔ ถังแบบอื่นนอกจากทีก่ ลาวมาแลว ใหวางตัง้ ซอนกันขึ้นตามปกติ
- ขอ ๓.๒.๓.๕ ภาชนะทีบ่ รรจุหีบหอหรือลัง ใหกองหีบหอหรือลังซอนกัน ใหถงั
อยูในลักษณะตามที่กลาวแลวตามแบบของถัง
- ขอ ๓.๒.๓.๖ ใชผา ใบอาบยางหรือวัสดุอื่นที่กันแดดกันฝนไดคลุมกองถังไว
- ขอ ๗ หนวยใช ใหผบู ังคับหนวยรับผิดชอบโดยมีเจาหนาที่สงกําลังน้าํ มันของ
หนวยเปนผูดาํ เนินการ ดังนี.้ -

รายการ

การปฏิบัติ/หลักฐานอางอิง
- ขอ ๗.๓ เก็บรักษาสิ่งอุปกรณประเภท ๓ สายพลาธิการในสวนที่อยูในความ
ครอบครองของหนวยใหเปนไปอยางถูกตองและเหมาะสม
๕.๔ การเก็บรักษา - ตรวจสถานที่
น้ํามันอุปกรณในอาคาร - ตรวจยอดน้าํ มัน
- คูมอื การปฏิบัติงานคลังเกี่ยวกับการเก็บรักษาสิง่ 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 การเก็บรักษาในอาคาร
- ขอ ๓.๓.๑ แผนผังของคลังเก็บ
- ขอ ๓.๓.๑.๑ ระหวางคลังเก็บดวยกันและระหวางคลังเก็บกับอาคารอื่นควรให
มีระยะหางประมาณ ๓๐ เมตร เปนอยางนอย
- ขอ ๓.๓.๑.๒ สรางดวยวัสดุทนไฟ เพดานคลังควรสูงใหสามารถกองภาชนะ
บรรจุนา้ํ มันได ๓.๖๐ เมตร เปนอยางนอยพื้นคลังเทคอนกรีตรับน้าํ หนักได
เพียงพอ ถาเปนอาคารหลายชั้นควรเก็บน้าํ มันเฉพาะชั้นลางเทานั้น
- ขอ ๓.๓.๒ การกองภาชนะ
- ขอ ๓.๓.๒.๒ ในตอนหนึ่งเก็บเฉพาะน้าํ มันชนิดเดียวกัน และภาชนะบรรจุ
แบบเดียวกันเทานั้น
- ขอ ๓.๓.๒.๓ ใชไมรองหรือวัสดุอื่นที่เทียบเทาขนาดประมาณ ๔”x ๔” หรือ
๒”x ๖” เสมอ เวนแตการเก็บรักษาโดยใชกระบะ
- ขอ ๓.๓.๒.๔ กองภาชนะตาง ๆ โดยวางในทางตัง้ เวนแตภาชนะนั้นบรรจุอยูใน
หีบหรือลังก็วางตาม ลักษณะของหีบหรือลังนั้น
- ขอ ๓.๓.๒.๗ วางภาชนะบรรจุใหอยูในทาที่สามารถจะอานเครื่องหมายที่
ภาชนะนั้นไดงา ยทีส่ ุด
- ขอ ๗ หนวยใช ใหผบู ังคับหนวยรับผิดชอบโดยมีเจาหนาที่สงกําลังน้าํ มันของ
หนวยเปนผูดาํ เนินการ ดังนี้.- ขอ ๗.๓ เก็บรักษาสิ่งอุปกรณประเภท ๓ สายพลาธิการในสวนที่อยูในความ
ครอบครองของหนวยใหเปนไปอยางถูกตองและเหมาะสม

รายการ
๕.๕ การเก็บรักษา
น้ํามันอัตราพิกัด

๕.๖ การเก็บรักษา
ภาชนะเปลา

การปฏิบัติ/หลักฐานอางอิง
- ตรวจการเก็บรักษา
- ตรวจยอดน้าํ มัน
- ระเบียบ ทบ. วาดวยการสงกําลัง สป. ๓ สาย พธ. พ.ศ.๒๕๕๑ ลง ๒๙ ม.ค. ๕๑
ขอ ๒๔.๘ , ๗ , ๗.๓
- ขอ ๒๔.๘ หนวยซึ่งมีนา้ํ มันตามอัตราพิกัด ตองเก็บน้าํ มันตามอัตราพิกัด
ตามปริมาณที่กาํ หนดไวในถังเชื้อเพลิงของยานยนตทุกคันและยุทโธปกรณทมี่ ีอยู
ในหนวย รวมทั้งถังอะไหลตามอัตราของยานยนต และในภาชนะบรรจุนา้ํ มันใน
อัตราของหนวย เพื่อใหยานพาหนะและยุทโธปกรณนั้น ๆ พรอมที่จะออกปฏิบัติ
การไดทันทีเมื่อไดรับคําสัง่ เมื่อไดใชนา้ํ มันตามอัตราพิกัดนัน้ ไปในงานใดแลว
ใหเบิกน้าํ มันตามอัตราหรือเครดิตสําหรับงานนั้น ๆ มาเติมใหเต็ม
- ขอ ๗ หนวยใช ใหผบู ังคับหนวยรับผิดชอบโดยมีเจาหนาทีส่ งกําลังน้าํ มันของ
หนวยเปนผูดาํ เนินการ ดังนี.้ - ขอ ๗.๓ เก็บรักษาสิ่งอุปกรณประเภท ๓ สายพลาธิการในสวนที่อยูในความ
ครอบครองของหนวยใหเปนไปอยางถูกตองและเหมาะสมตามเดิม
- ตรวจการเก็บรักษา
- ตรวจการสงคืนถังเปลา
- คูมือการปฏิบัติงานคลังเกี่ยวกับการเก็บรักษาสิง่ อุปกรณประเภท ๓ สาย พธ.
ขอ ๔ , ๔.๑ , ๔.๒ , ๔.๓ , ๔.๔ , ๔.๕ , ๔.๖
- ขอ ๔ การเก็บรักษาภาชนะเปลา
- ขอ ๔.๑ ภาชนะเปลาที่จะตองเก็บรักษาและสงคืนหนวยจาย เพื่อหมุนเวียน
บรรจุนา้ํ มันอีก ไดแก ถังน้าํ มันขนาด ๒๐ ลิตร และถังบรรจุนา้ํ มันเชือ้ เพลิง
ขนาด ๒๐๐ ลิตร เวนภาชนะที่บรรจุนา้ํ มันอุปกรณ และภาชนะบรรจุนา้ํ มันที่
กําหนดไวในอัตราของหนวย สําหรับภาชนะบรรจุนา้ํ มันอุปกรณใหหมุนเวียน
ใชภายในหนวย
- ขอ ๔.๒ ภาชนะเปลาที่ใชนา้ํ มันหมดไปแลวตองเก็บรักษาไวกลางแจงเสมอ
สวนภาชนะเปลาที่ใหมหรือซอมคืนสภาพยังไมไดบรรจุนา้ํ มัน ควรเก็บไวภาย
ในอาคาร

รายการ

๕.๗ การทําปาย
ประจํากองถัง และ
เครื่องหมายเตือน
อันตราย

การปฏิบัติ/หลักฐานอางอิง
- ขอ ๔.๓ ถังเปลาขนาด ๒๐๐ ลิตร อาจกองไวในลักษณะเชนเดียวกันกับถัง
บรรจุนา้ํ มันที่กลาวแลวในขอ ๒.๒.๓ แตไมจาํ เปนตองใหแนวฝาถังขนานกับพื้น
อาจกองเปนแถวติด ๆ กัน ตอนละ ๘ แถว หรือมากกวาก็ไดกองสูงไดไมจาํ กัด
แตการกองสูงมาก ๆ จะเกิดความไมสะดวกในการยกขน จึงมักกองเพียง ๑๒ ชั้น
เปนอยางมาก กอนทําการกองจะตองปดฝาถังใหแนนดวยเครื่องมือปด – เปด
ฝาถังและใหมที างเดินรอบ ๆ ตอนดวย
- ขอ ๔.๔ ถังเปลาขนาด ๒๐ ลิตร อาจกองทํานองเดียวกันกับถังบรรจุนา้ํ มัน
ตามทีก่ ลาวแลวในขอ ๒.๒.๔ ในบางกรณีอาจผูกถังขนาด ๒๐ ลิตร รวมกัน
เปนมัด ๆ ละ ๕ ถัง ดวยแถบรัดหีบหอกองซอนเปนมัด ๆ แตตองมีวสั ดุรองเสมอ
หรืออาจใชกระบะในการกองก็ได กองไดสูงไมจาํ กัดเทาที่จะสามารถกองใหมั่นคง
ไดกอนการกองตองปดฝาถังใหแนนดวยเครือ่ งมือปด - เปด ฝาถังเสมอ
- ขอ ๔.๕ การเก็บถังเปลาขนาด ๒๐ ลิตร อาจวางกองนอนบนชั้นเก็บก็ได
การใชชั้นเก็บถังเปลานีจ้ ะเกิดผลในการทําใหอายุของถังอยูไดนาน เพราะวา
จะไมมีน้ําขังอยูข างบนฝาถัง ซึง่ เปนเหตุทาํ ใหเกิดสนิมการเก็บวิธีนี้ทาํ ใหไมตอง
ใชวัสดุรองถังดวย
- ขอ ๔.๖ หามนําถังเปลาทุกชนิดไปใชเพื่อกิจการอื่น นอกจากการบรรจุนา้ํ มัน
เปนอันขาด เมื่อหนวยมีถังเปลาโดยใชนา้ํ มันหมดแลว จะตองสงคืนใหกบั หนวย
จายทันที หรือในโอกาสแรกทีส่ ามารถทําได
- ตรวจการทําปาย/เครื่องหมาย
- คูมือการปฏิบัติงานคลังเกี่ยวกับการเก็บรักษาสิง่ 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 ใหใชปา ย ขนาด ๒๕ x ๕๐ ซม. พื้นสี
น้ําตาล ตัวอักษรสีขาว เฉพาะชื่อและเกรดของน้าํ มันตัวอักษรขนาดสูง ๕ ซม.
ขอความอื่น ๆ ตามความเหมาะสม

รายการ

การปฏิบัติ/หลักฐานอางอิง
- ขอ ๗.๓.๑.๒ การเก็บรักษาภายในอาคาร ใหใชปายขนาด ๑๕ x ๓๐ ซม. พื้นสี
น้ําตาล ตัวอักษรสีขาว เฉพาะชื่อและเกรดของน้ํามันตัวอักษรขนาด สูง ๒ ซม.
ขอความอื่น ๆ ขนาดตามความเหมาะสม
- ขอ ๗.๓.๒ ขอความในปายประจํากองถัง ใหประกอบดวยสิ่งตาง ๆ ดังตอไปนี้
เปนอยางนอย
- ขอ ๗.๓.๒.๑ สัญลักษณทางทหารของน้ํามันแตละชนิด (ถามี)
- ขอ ๗.๓.๒.๒ ชื่อน้ํามัน
- ขอ ๗.๓.๒.๓ เกรด แบบ หรือประเภท
- ขอ ๗.๓.๒.๔ หมายเลขสิ่งอุปกรณ
- 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 ตําแหนงของปายใหติดตั้งไวในตําแหนงที่มองเห็นไดงายและชัดเจน
อยูสูงจากพื้นประมาณระดับสายตา
- ขอ ๗.๔ ปายและเครื่องหมายเตือนอันตราย
- ขอ ๗.๔.๑ ใหจัดทําปายเตือนอันตรายพื้นสีขาวตัวอักษรสีแดงไวตรงทางเขา
และภายในพื้นที่เก็บรักษาโดยใชขนาดของแผนปาย เชนเดียวกันกับปาย
ประจํากองถังในการเก็บรักษากลางแจง หรือการเก็บ รักษาไวในอาคารแลว
แตกรณี สําหรับปายกลางแจงใชขนาดตัวอักษรสูง ๑๕ ซม. และปายในอาคาร
ใชขนาดตัวอักษรสูง ๑๐ ซม. ปายเหลานี้ไดแก.- ขอ ๗.๔.๑.๑ ปายหามสูบบุหรี่
- ขอ ๗.๔.๑.๒ ปายหามนําสิ่งจุดไฟเขา
- ขอ ๗.๔.๑.๓ ปายหามเขา
- ขอ ๗.๔.๑.๔ ปายอันตรายไวไฟ
- ขอ ๗.๔.๑.๕ ปายบอกตําแหนงเครื่องมือดับเพลิง
- ขอ ๗.๔.๑.๖ ปายเตือนอันตรายอื่น ๆ ทีจ่ าํ เปน

รายการ

๖. การจายน้าํ มัน
ตามอัตราและเครดิต

การปฏิบัติ/หลักฐานอางอิง
- ขอ ๗.๔.๒ ใหทําเครื่องหมายเตือนอันตรายพื้นสีขาวตัวอักษรสีแดงขนาดใหญ
บนผนังภายนอกอาคารคลัง และที่ถงั เก็บน้าํ มันขนาดใหญ ใหสามารถมองเห็น
ไดชัดเจนในระยะทาง ๗๕ ม. เปนอยางนอยตามความเหมาะสมของขนาดอาคาร
และขนาดของถังน้าํ มันนั้น เครื่องหมายเปนขอความเหลานี้ไดแก
- ขอ ๗.๔.๒.๑ หามสูบบุหรี่
- ขอ ๗.๔.๒.๒ อันตรายไวไฟ
- ขอ ๗.๔.๒.๓ ขอความเตือนอันตรายอื่น ๆ ที่จาํ เปนและเหมาะสม
- ตรวจลายมือชื่อผูจาย
- ตรวจใบรับน้ํามัน ทบ.๔๖๕ - ๓๒๐
- ระเบียบ ทบ.วาดวยการสงกําลัง สป.๓ สาย พธ. พ.ศ.๒๕๕๑ ลง ๒๙ ม.ค. ๕๑
ขอ ๓๒, ๓๒.๑, ๓๕.๒ และ คําอธิบายวิธีเขียนใบรับน้ํามัน ผนวก ค.
- ขอ ๓๒ อํานาจการสั่งจาย
- ขอ ๓๒.๑ ผูบังคับหนวยใช มีอํานาจสั่งจายน้ํามันประเภท ๑ และน้ํามัน
ประเภท ๒ ตามอัตราหรือเครดิตของหนวยเพื่อใชราชการภายในหนวย
- ขอ ๓๕.๒ พลขับหรือเจาหนาที่ประจํายุทโธปกรณ นํารถหรือภาชนะบรรจุ
น้ํามันไปเติมน้ํามัน ณ สถานีจายน้ํามัน โดยใชใบรับน้ํามันที่ผูบังคับหนวยใช
หรือผูไดรับมอบอํานาจ เปนผูสั่งจายน้ํามันตามอัตราหรือเครดิต เปนหลักฐาน
ในการขอเติม โดยใหระบุประเภทของอัตรา หรือเครดิตลง ไปในใบรับน้ํามันนั้น
ใหชัดเจน และใหผูรับลงนามรับไวเปนหลักฐานที่ดานหลังของใบรับน้ํามัน
นั้น ๆ และในบัญชีจายน้ํามันประจําวันของสถานีจายน้ํามัน

๗. การรายงานการตรวจ
๗.๑ การตรวจของ - ระเบียบ ทบ.วาดวยการสงกําลัง สป.๓ สาย พธ. พ.ศ.๒๕๕๑ ลง ๒๙ ม.ค. ๕๑
ผูบังคับบัญชา
ขอ ๕๒ , ๕๒.๑ , ๕๒.๓
- ขอ ๕๒ การตรวจของผูบ ังคับบัญชา
- ขอ ๕๒.๑ ผูบังคับบัญชาของหนวยที่มสี ิ่งอุปกรณประเภท ๓ สายพลาธิการ
อยูในความครอบครอง ตองตั้งกรรมการตรวจน้าํ มันประกอบดวยนายทหาร
สัญญาบัตรอยางนอย ๓ นายขึ้นทําการตรวจกิจการสงกําลังสิ่งอุปกรณประเภท ๓
สายพลาธิการของหนวย อยางนอยปละ ๑ ครั้ง

รายการ

๗.๒ การตรวจสอบ
ยอดอัตราและเครดิต
และการตรวจการจาย

๗.๓ การรายงาน
การใชนา้ํ มันตามอัตรา
และเครดิต

๗.๔ การรายงาน
สถานภาพน้ํามันตาม
อัตราพิกัด

การปฏิบัติ/หลักฐานอางอิง
- ขอ ๕๒.๓ เมื่อทําการตรวจแลวใหคณะกรรมการรายงานผลการตรวจตอผูสงั่ ตั้ง
กรรมการภายใน ๑๕ วัน นับแตวันทีค่ ณะกรรมการไดรับทราบคําสัง่
- ตรวจแบบพิมพ ทบ.๔๖๕ - ๓๒๘
- ตรวจการตั้งคณะกรรมการ
- ตรวจการรายงานผล
- ระเบียบ ทบ.วาดวยการสงกําลัง สป.๓ สาย พธ. พ.ศ.๒๕๕๑ ลง ๒๙ ม.ค.๕๑
ขอ ๔๗.๓
- ขอ ๔๗.๓ ผูบ ังคับหนวยที่มีอัตราและเครดิต รับผิดชอบในการตรวจสอบความ
ถูกตองในการตัง้ ยอดอัตราและเครดิต โดยตั้งกรรมการตรวจสอบขึ้น ๓ นาย
เปนนายทหารสัญญาบัตรอยางนอย ๑ นาย ทําการตรวจสอบการตัง้ ยอดอัตรา
และเครดิต และการตรวจจายของเจาหนาทีส่ วนบัญชีคุมทุกรอบ ๑ เดือน และ
ใหคณะกรรมการรายงานผลตอผูส ั่งตั้งกรรมการภายใน ๕ วันทําการของเดือนถัดไป
- ตรวจหลักฐานการรายงานแบบพิมพ ทบ. ๔๖๕ - ๓๒๕
- ระเบียบ ทบ.วาดวยการสงกําลัง สป.๓ สาย พธ. พ.ศ.๒๕๕๑ ลง ๒๙ ม.ค.๕๑
ขอ ๕๑.๑
- ขอ ๕๑.๑ หนวยใชเสนอรายงานการใชน้ํามันตามอัตราและเครดิตตอหนวย
สนับสนุนโดยตรงเปนประจําทุกเดือน ภายในวันที่ ๕ ของเดือนถัดไป
การรายงานใช ทบ. ๔๖๕ – ๓๒๕ ผนวก ฑ.
- ตรวจหลักฐานการรายงาน
- หนังสือ กบ.ทบ. ดวนมาก ที่ กห ๐๔๐๔/๒๐๐๓ ลง ๒ ก.ค.๓๖ เรื่อง ขออนุมัติ
หลักการ การเบิก – จาย – เรียกคืน และการรายงานการควบคุมน้าํ มันตาม
อัตราพิกัด ขอ ๓.๓.๔
- ขอ ๓.๓.๔ การรายงาน ใหหนวยที่ไดรับการแจกจายยานพาหนะ (เวนรถจักยาน
ยนต) ไปจาก ทบ.ทําผนวก ก. (บัญชีสถานภาพน้ํามันอัตราพิกัด) รายงานไปยัง
หนวยสนับสนุนทั่วไป (บชร. ของทัพภาค) ภายใน ๓๑ ส.ค. ของทุก ๆ ป, สวน
กลางและหนวยของ ทภ.๑ ใหรายงานตรงไปยัง พธ.ทบ.ภายใน ๓๑ ส.ค. ของ
ทุก ๆ ป เชนกันและให ทภ.๒ , ๓ และ ๔ รวบรวมรายงานของทุกหนวยเสนอ
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. ขอแตละป

รายการ
๘. การระวังปองกัน
อันตรายและอัคคีภัย

๙. เบ็ดเตล็ด

การปฏิบัติ/หลักฐานอางอิง
- ตรวจระเบียบ
- ตรวจเครื่องมือดับเพลิง
- ระเบียบ ทบ.วาดวยการสงกําลัง สป.๓ สาย พธ. พ.ศ.๒๕๕๑ ลง ๒๙ ม.ค.๕๑
ขอ ๕๔
- ขอ ๕๔ การระวังปองกันอันตรายและอัคคีภัย
ใหทุกหนวยที่มสี ิ่งอุปกรณประเภท ๓ สายพลาธิการ อยูในความรับผิด
ชอบออกระเบียบปลีกยอยเกี่ยวกับการระวังปองกันอันตราย และอัคคีภัย เชน
การหามนําเชื้อเพลิงเขาไปในบริเวณคลัง การหามสูบบุหรีใ่ นเขตที่กาํ หนด
การกําหนดวิธีการดับเพลิงและการใชเครื่องมือดับเพลิง การจัดเวรยาม เปนตน
ใหทุกหนวยจัดใหมีเครือ่ งมือดับเพลิงไวใหพรอม และทําการฝกเจาหนาที่
ดับเพลิงใหมคี วามชํานาญดวย
- ตรวจระเบียบ
- ตรวจ รปจ.
- ขอ ๗.๖ กําหนดระเบียบปลีกยอยเกี่ยวกับการปฏิบัติการสงกําลังสิ่งอุปกรณ
ประเภท ๓ สายพลาธิการของหนวยภายในขอบเขตแหงระเบียบนี้
- ขอ ๓๕.๖ ใหผูบงั คับหนวยที่จัดตั้งสถานีจา ยน้าํ มัน ออกระเบียบปฏิบัตปิ ระจํา
ของสถานีจายน้ํามันใหรัดกุมและเหมาะสม
ตรวจถูกตอง
พ.อ.
(พฤฒิพงศ ศรีปฏิยทุ ธวงศ)
นปก.ประจํา จบ. / หน.ชุดตรวจกิจการทั่วไป จบ.

