ระเบียบกองทัพบก
วาดวยการสงกําลังสิ่งอุปกรณประเภท 3 สายพลาธิการ
พ.ศ.2551
---------------เพื่อใหการสงกําลังสิ่งอุปกรณประเภท 3 สายพลาธิการดําเนินไปอยางเพียงพอ ตอเนื่อง
ทันเวลา และมีประสิทธิภาพทั้งในยามปกติและยามสงคราม ตลอดจนกําหนดความรับผิ ดชอบของ
ผูบังคับบัญชาในระดับตาง ๆ ใหแนชัด และกําหนดหนาที่ความรับผิดชอบ วิธีปฏิบัติของเจาหนาที่ใน
เรื่องความตองการ การจัดหา การเก็บรักษา การจาย การจําหนายสงคืน การรายงาน การควบคุมและการ
ตรวจเกี่ยวกับสิ่งอุปกรณประเภท 3 สายพลาธิการ ใหเปนมาตรฐานเดียวกันทั่วทั้งกองทัพบก จึงไดวาง
ระเบียบไว ดังตอไปนี้.ขอ 1 ระเบียบนี้ใหเรียกวา “ ระเบียบกองทัพบก วาดวยการสงกําลังสิ่งอุปกรณ ประเภท 3
สายพลาธิการ พ.ศ.2551 ”
ขอ 2 ระเบียบนีใ้ หใชบังคับตั้งแตประกาศใชเปนตนไป
ขอ 3 ใหยกเลิก
3.1 ระเบียบกองทัพบก วาดวยการสงกําลังสิ่งอุปกรณประเภท 3 สายพลาธิการ
พ.ศ.2524 ลง 20 พฤษภาคม 2524
3.2 ระเบียบกองทัพบก วาดวยการสงกําลังสิ่งอุปกรณประเภท 3 สายพลาธิการ
(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2531 ลง 30 มีนาคม 2531
3.3 บรรดาระเบียบ คําสั่ง และคําชี้แจงอื่นใดในเรื่องการสงกําลังสิ่งอุปกรณประเภท
3 สายพลาธิการ ที่ไดกําหนดไวแลวในระเบียบนี้ หรือซึ่งขัดหรือแยงกับระเบียบนี้ ใหใชระเบียบนีแ้ ทน
ขอ 4 ในระเบียบนี้
4.1 สิ่งอุปกรณประเภท 3 สายพลาธิการ หมายถึง น้ํามันเชือ้ เพลิง กาซเชือ้ เพลิง
และน้ํามันอุปกรณที่อยูในความรับผิดชอบในการสงกําลังของกรมพลาธิการทหารบก ซึ่งใชเกี่ยวกับยานยนต
เครื่องจักรกล เครื่องใหแสงสวาง และเครือ่ งใหความรอน
4.2 น้ํามันเชื้อเพลิง หมายถึง น้ํามันที่ใชเปนเชื้อเพลิงเผาไหมใหกําลังงาน
4.3 กาซเชื้อเพลิง หมายถึง กาซที่ นํามาใชเปนเชื้อเพลิง
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4.4 น้ํามันอุปกรณ หมายถึง น้ํามันที่ใชในการหลอลื่นและปรนนิบัติบํารุงยาน
ยนต และเครื่องจักรกล
4.5 น้ํามันในถังขนาดใหญ หมายถึง ผลิตภัณฑน้ํามันทั้งปวงซึ่งทําการขนสง
ทางทอรถไฟบรรทุกน้ํามัน รถยนตบรรทุกน้ํามัน เรือบรรทุกน้ํามันโดยเฉพาะ และเก็บรักษาในถังเก็บ
หรือภาชนะบรรจุขนาดความจุตั้งแต 10,000 ลิตรขึ้นไป
4.6 น้ํามันเชื้อเพลิงบรรจุภาชนะ หมายถึง น้ํามันเชื้อเพลิงที่บรรจุเพื่อทําการ
ขนสง และเก็บรักษาในถังหรือภาชนะบรรจุขนาดความจุต่ํากวา 10,000 ลิตรลงมา
4.7 กาซเชื้อเพลิงบรรจุภาชนะ หมายถึง เชื้อเพลิงที่มีสถานะเปนกาซ ซึ่ง
บรรจุเพื่อทําการขนสงและเก็บรักษาในถัง หรือภาชนะบรรจุตามที่กองทัพบกกําหนด
4.8 น้ํามันอุปกรณบรรจุภาชนะ หมายถึง น้ํามันอุปกรณที่บรรจุเพื่อทําการ
ขนสง และเก็บรักษาในถังหรือภาชนะบรรจุขนาด 200 ลิตรลงมา
4.9 อัตราน้ํามัน หมายถึง จํานวนน้ํามันที่กองทัพบกกําหนดไวเปนอัตราประจํา
ใหหนวยเบิกจายไดเปนการแนนอน
4.10 เครดิตน้ํามัน หมายถึง จํานวนน้ํามันที่กองทัพบกหรือหนวยบังคับบัญชาที่
ไดรับมอบหมายจากกองทัพบกกําหนดใหหนวยใชเฉพาะงาน เปนครั้งคราว ใหหนวยเบิกจายไดตาม
ความจําเปน แตไมเกินจํานวนที่กําหนด
4.11 เกณฑจายน้ํามัน หมายถึง เกณฑที่กองทัพบกกําหนดขึ้น ใหหนวยตาง ๆ
ถือเปนหลักในการกําหนดความตองการหรือการเบิกจายตามลักษณะของงาน ตามสวนสัมพันธหรือ
ตามกฎเกณฑอยางอื่น
4.12 เกณฑความสิ้นเปลืองน้ํามัน หมายถึง เกณฑที่กองทัพบกกําหนดขึ้น ให
หนวยตาง ๆ ถือเปนหลักในการกําหนดความตองการหรือการเบิกจายตามชนิด ขนาดของยานพาหนะ
หรือยุทโธปกรณสัมพันธกับระยะเวลาที่ใชงาน หรือกับระยะทาง
4.13 วันสงกําลัง หมายถึง จํานวนสิ่งอุปกรณที่ประมาณวาจะตองใชสิ้นเปลือง
ในหนึ่งวัน โดยอาศัยขอมูลจากประสบการณในการปฏิบัติที่ผานมาแลว ตามสถานการณในแบบ
เดียวกัน เปนหลักการในการประมาณการ
4.14 วันปฏิบัติการ หมายถึง วันที่กําหนดขึ้นไวสําหรับใชในการปฏิบัติงานในหวง
เวลาระหวางการเบิกหรือรับน้ํามันในงวดตอไป
4.15 วันปลอดภัย หมายถึง วันที่กําหนดเพิ่มขึ้นจากวันปฏิบัติการ เพื่อใหการ
ปฏิบัติงานเปนไปอยางตอเนื่อง
4.16 วันสะสม หมายถึง ผลรวมของวันปฏิบัติการ กับวันปลอดภัย
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4.17 เวลาในการเบิกและสง หมายถึง จํานวนวันนับตั้งแตเวลาที่หนวยเบิกสง
หลักฐานการเบิกจนถึงวันที่ไดรับน้ํามันตามหลักฐานการเบิกนั้น
4.18 เวลาลวงหนาในการจัดหา หมายถึง จํานวนวันนับตั้งแตเริ่มดําเนินกรรมวิธี
จัดหาจนถึงวันไดรับของที่จัดหานั้น
4.19 ระดับน้ํามัน หมายถึง ปริมาณน้ํามันชนิดตาง ๆ ที่ไดรับอนุมัติใหสะสมไว
ณ ที่ตั้งสงกําลังตาง ๆ เพื่อใหการสงกําลังเปนไปอยางสมบูรณและตอเนื่อง
4.20 น้ํามันระดับปฏิบัติการ หมายถึง ปริมาณน้ํามันที่กําหนดขึ้นไวสําหรับใช
ในการปฏิบัติงานในหวงเวลาระหวางการเบิกหรือการรับน้ํามันงวดตอไป ปริมาณน้ํามันจะกําหนดขึ้น
โดยอาศัยระยะเวลาของหวงการเบิกหรือการจัดหาเปนหลัก ไดมาจากวันปฏิบัติการ คูณกับวันสงกําลัง
4.21 น้ํามันระดับปลอดภัย หมายถึง ปริมาณน้ํามันที่กําหนดเพิ่มขึ้นจากน้ํามัน
ระดับปฏิบัติการ เพื่อใหการปฏิบัติงานเปนไปอยางตอเนื่องในกรณีที่การสงกําลังเกิดขัดของหรือความ
ตองการใชน้ํามันเพิ่มขึ้นอยางคาดไมถึง ไดมาจากวันปลอดภัยคูณกับวันสงกําลัง
4.22 น้ํามันเกณฑสะสม หมายถึง ผลรวมของน้ํามันระดับปฏิบัติการ กับน้ํามัน
ระดับปลอดภัย เวนน้ํามันในทอทางจาย เพื่อคงสภาพของถังเก็บใหพรอมใชงาน
4.23 ตารางกําหนดปริมาตรน้ํามันของถังขนาดใหญ (calibrate) หมายถึง ตาราง
กําหนดความจุของน้ํามันเปนจํานวนลิตรตามระดับความสูงตาง ๆในถังขนาดใหญ ซึ่งไดกําหนดขึ้น
โดยการวัดทดสอบตามวิธีการที่กําหนดและทําเครื่องหมายเปนมาตรวัดไว
4.24 เกณฑเบิก
หมายถึง ปริมาณน้ํามันอันเปนผลรวมของน้ํามันระดับ
ปฏิบัติการ น้ํามันระดับปลอดภัย และปริมาณน้ํามันของเวลาในการเบิกและสง หรือเวลาลวงหนาในการ
จัดหา
4.25 จุดเบิก หมายถึง จุดซึ่งแสดงปริมาณของน้ํามันที่จะตองทําการเบิกมา
เพิ่มเติมทันที เมื่อน้ํามันที่เหลืออยูถึงจุดนั้น คือปริมาณน้ํามันที่เทากับน้ํามันระดับปลอดภัยรวมกับ
ปริมาณน้ํามันตามเวลาในการเบิกและสง
4.26 ยอดสุทธิ หมายถึง ปริมาณน้ํามันในระดับที่เทากับยอดคงคลังบวกยอดคางรับ
ลบดวยยอดคางจาย
4.27 จํานวนเบิก หมายถึง ปริมาณน้ํามันที่จะตองทําการเบิกในคราวหนึ่งเทากับ
ผลตางของเกณฑเบิกกับยอดสุทธิ
4.28 ยอดคงคลัง หมายถึง จํานวนน้ํามันที่มีอยูตามบัญชีคุมน้ํามันในระดับใน
เวลานั้น
4.29 ยอดคางรับ หมายถึง จํานวนน้ํามันที่เบิกมาเพิ่มเติมน้ํามันในระดับ แตยัง
ไมไดรับ
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4.30 ยอดคางจาย หมายถึง จํานวนน้ํามันที่เมื่อไดรับหลักฐานการเบิกจากหนวยรับ
การสนับสนุนแลว แตยังไมไดจายใหตามหลักฐานนั้น เพราะน้ํามันในระดับไมพอจาย
4.31 น้ํามันสํารอง หมายถึง จํานวนน้ํามันที่กําหนดใหหนวยมีไวเพื่อความมุงหมาย
อยางใดอยางหนึ่งโดยเฉพาะนอกเหนือจากน้ํามันเกณฑสะสม อาจเปนน้ํามันชนิดที่ไมมีการใชตามปกติ
ในขณะนั้น แตใหมีสํารองไว เพื่อการใชในอนาคต
4.32 น้ํามันนอกเกณฑสะสม หมายถึง จํานวนน้ํามัน ที่ใหหนวยมีไ ว
นอกเหนือจากน้ํามันเกณฑสะสม และน้ํามันสํารอง เปนน้ํามันรับฝากหรือน้ํามันที่ไดรับอนุมัติใหเก็บ
ไวเกินระดับที่มิไดมีแผนงานในการใชเปนพิเศษ
4.33 อัตราพิกัด หมายถึง จํานวนวันที่กองทัพบกกําหนดไว ใหหนวยสามารถ
ปฏิบัติงานไดเปนอิสระโดยไมตองรับการสนับสนุนสิ่งอุปกรณเพิ่มเติม
4.34 น้ํามันตามอัตราพิกัด หมายถึง จํานวนน้ํามันขั้นต่ําที่หนวยจําเปนตองมี
สําหรับเติมเต็มถังเชื้อเพลิงของยานยนตทุกคันและยุทโธปกรณที่มีอยูในหนวย รวมทั้งน้ํามันเติมเต็มถัง
อะไหลตามอัตราของยานยนตและภาชนะบรรจุน้ํามันในอัตราของหนวย เพื่อใหปฏิบัติภารกิจไดในหวง
ระยะเวลาหนึ่งตามที่กองทัพบกกําหนด
4.35 สถานีจายน้ํามัน หมายถึง สถานีบริการจายน้ํามันเชื้อเพลิง กาซเชื้อเพลิง
และน้ํามันอุปกรณทุกชนิด สําหรับเติมยานยนต เครื่องจักรกล เครื่องใหแสงสวาง และเครื่อง
ใหความรอนเพื่อใชราชการเปนรายยอย
4.36 สถานีคลังน้ํามัน หมายถึง สถานที่ตั้งทางการสงกําลังปกติถาวรที่ไดรับ
อนุมัติใหมีระดับ สิ่งอุปกรณประเภท 3 สายพลาธิการ และอยูในพื้นที่ตั้งของหนวยสนับสนุนทางการ
สงกําลังบํารุง
4.37 ตําบลจาย หมายถึง ที่ตั้งและที่ปฏิบัติงานทางการสงกําลังของเจาหนาที่
ระดับกองพลลงมาเพื่อปฏิบัติการรับ และแจกจายสิ่งอุปกรณ
4.38 ตํ า บลส ง กํ า ลั ง หมายถึ ง ที่ ตั้ ง และที่ ป ฏิ บั ติ ง านทางการส ง กํ า ลั ง ของ
เจาหนาที่ระดับกองทัพภาคขึ้นไป เพื่อสะสม เก็บรักษาและแจกจายสิ่งอุปกรณ
4.39 เจาหนาที่สงกําลังน้ํามัน หมายถึง เจาหนาที่ซึ่งทําหนาที่เกี่ยวกับการเสนอ
ความตองการ การจัดหา การเก็บรักษา การจาย การจําหนาย การสงคืน การรายงาน การควบคุม และการ
ตรวจเกี่ยวกับสิ่งอุปกรณ ประเภท 3 สายพลาธิการ
4.40 หัวหนาสถานีคลังน้ํามัน หมายถึง หัวหนาเจาหนาที่ ที่ปฏิบัติงานในสถานี
คลังน้ํามัน
4.41 หนวยใช หมายถึง หนวยที่ไดรับประโยชนจากการใชสิ่งอุปกรณประเภท 3
สายพลาธิการ โดยเฉพาะหมายถึงหนวยที่ไดรับอัตราหรือเครดิตที่มีสิทธิในการเบิกรับไปใชราชการได
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4.42 หนวยสนับสนุนโดยตรง หมายถึง หนวยที่มีหนาที่แจกจายสิ่งอุปกรณ
ประเภท 3 สายพลาธิการ สนับสนุนใหแกหนวยใชหรือผูใชโดยตรง
4.43 หนวยสนับสนุนทั่วไป หมายถึง หนวยที่มีหนาที่แจกจายสิ่งอุปกรณประเภท 3
สายพลาธิการ ใหแกหนวยสนับสนุนโดยตรงอีกตอหนึ่ง และทําหนาที่สนับสนุนโดยตรงใหแกหนวย
ใชในที่ตั้งเดียวกัน
4.44 กรมพลาธิการทหารบก หมายถึง กรมฝายยุทธบริการ ซึ่งรับผิดชอบ
ในการสงกําลังสิ่งอุปกรณประเภท 3 สายพลาธิการ และมีหนาที่แจกจายสิ่งอุปกรณประเภท 3 สาย
พลาธิการ ใหแกหนวยสนับสนุนทั่วไป หนวยสนับสนุนโดยตรง และหนวยใช โดยมีเจากรมพลาธิการ
ทหารบกเปนหัวหนาสายงานฝายยุทธบริการ
4.45 สายการบังคับบัญชา หมายถึง ความเกี่ยวพันทางการบังคับบัญชาของ
หนวยตาง ๆ ตามลําดับ คือ กองพัน กรม กองพล กองทัพภาค และกองทัพบก หรือจังหวัดทหารบก
มณฑลทหารบก กองทัพภาค และ กองทัพบก หรือกองพัน กองบัญชาการชวยรบ กองทัพภาค และ
กองทัพบก
4.46 สายการสงกําลัง หมายถึง ความเกี่ยวพันทางการสงกําลังของหนวย
ตามลําดับ คือ หนวยใช - หนวยสนับสนุนโดยตรง - หนวยสนับสนุนทั่วไป - กรมพลาธิการทหารบก
และกองทัพบก
4.47 การจาย ณ ตําบลสงกําลัง หมายถึง การที่หนวยรับนํายานพาหนะของตน
ไปรับน้ํามันตามหลักฐานการเบิก ณ ที่ตั้งของหนวยจาย หรือสถานที่ซึ่งหนวยจายกําหนด โดยหนวย
จายสงมอบน้ํามันใหแกผูมารับโดยตรง ไมผานหนวยขนสง
4.48 การจายถึงหนวย หมายถึง การที่หนวยจายนําน้ํามันไปสงใหจนถึงที่ตั้ง
ของหนวยรับโดยยานพาหนะของหนวยจายเอง หรือยานพาหนะของหนวยขนสงของทางราชการ หรือ
ของบริษัท หรือองคการทางพาณิชยก็ตาม หรือจายผานคลังน้ํามันของบริษัทหรือองคการทางพาณิชย
ในทองถิ่น
4.49 เอกสารประกอบบัญชี หมายถึง เอกสารการสงกําลังสิ่งอุปกรณประเภท 3
สายพลาธิการ ที่มีผลตอการเปลี่ยนแปลงยอดทางบัญชี
4.50 หลักฐานการเบิก หมายถึง ขอมูลแสดงรายละเอียดการเบิกสิ่งอุปกรณประเภท 3
สายพลาธิการ ในรูปแบบของเอกสาร ใบเบิก วิทยุราชการ หรือขอมูลอิเล็กทรอนิกสและอื่นๆ
4.51 น้ํามันตามแผนเงินโอน หมายถึง จํานวนน้ํามันที่หนวยเจาของงบประมาณ
โอนงบประมาณนั้นใหกรมพลาธิการทหารบกจัดหา
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ขอ 5 ประเภทน้ํามัน เพื่อความสะดวกสําหรับการอางอิงในการเสนอความตองการ
และการแจกจาย จึงใหแบงน้ํามันของกองทัพบกออกเปน 3 ประเภท ตามลักษณะของการกําหนดมูลฐาน
และวัตถุประสงคในการเบิกจาย ดังตอไปนี้.5.1 น้ํามันประเภท 1 หมายถึง น้ํามันที่กองทัพบกกําหนดใหหนวยตาง ๆ ทําการ
เบิกจาย เพื่อใชสําหรับการปฏิบัติงานประจํา ในรูปของ "อัตราน้ํามัน"
5.2 น้ํามันประเภท 2 หมายถึง น้ํามันที่กองทัพบกกําหนดใหหนวยตาง ๆ ทําการ
เบิกจายเพื่อใชสําหรับการปฏิบัติงานพิเศษเฉพาะครั้งคราว ในรูปของ "เครดิต" หรือ ในรูปของเครดิต
รวมเปนสวนกลางสําหรับงานที่คาดไมถึง
5.3 น้ํามันประเภท 3 หมายถึง น้ํามันทีก่ องทัพบกกําหนดใหหนวยตาง ๆ ทําการ
เบิกจายเพื่อการสะสม เก็บรักษาไวสําหรับการรองจายใชงาน หรือสําหรับเปนน้ํามันสํารอง
ขอ 6 ใหเจากรมพลาธิการทหารบก รักษาการตามระเบียบนี้ และใหกําหนดรายละเอียด
ปลีกยอย ขึ้นไดตามความจําเปน

หมวดที่ 1
ความรับผิดชอบ
ขอ 7 หนวยใช ใหผูบังคับหนวยรับผิดชอบโดยมีเจาหนาที่สงกําลังน้ํามันของหนวย
เปนผูดําเนินการ ดังนี้.7.1 กําหนดและเสนอความตองการน้ํามันประเภท 1 เฉพาะที่ยังมิไดกําหนด
อัตราไว หรือตองการเปลี่ยนแปลงอัตรา และน้ํามันประเภท 2 สําหรับงานตามแผนงานหรือโครงการที่
หนวยริเริ่มขึ้น หรือสําหรับงานที่ไดรับคําสั่งใหปฏิบัติโดยหนวยเหนือมิไดระบุเครดิตน้ํามันสําหรับงาน
นั้นไว
7.2 ดําเนินการใหไดมาซึ่งสิ่งอุปกรณประเภท 3 สายพลาธิการ เพื่อใชราชการ
ตามอัตราและเครดิตทีไ่ ดรับอนุมัติ โดย
7.2.1 การเบิกจากหนวยสนับสนุนโดยตรง
7.2.2 การยืมจากหนวยอื่น
7.2.3 การจัดซื้อในทองถิ่น และ/หรือ
7.2.4 วิธีการอื่น ๆ ที่เหมาะสม
7.3 เก็บรักษาสิ่งอุปกรณประเภท 3 สายพลาธิการในสวนที่อยูในความครอบครอง
ของหนวยใหเปนไปอยางถูกตองและเหมาะสม
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7.4 จายน้ํามันตามอัตราและตามเครดิตของหนวย เพื่อใชราชการภายในหนวย และ
ควบคุมการใชราชการใหเปนไปดวยความเหมาะสม
7.5 รายงานการใช การควบคุมทางบัญชี และการตรวจของผูบังคับบัญชาตอกิจการ
สงกําลังสิ่งอุปกรณประเภท 3 สายพลาธิการของหนวย ใหเปนไปตามที่กําหนดไวในระเบียบนี้
7.6 กําหนดระเบียบปลีกยอยเกีย่ วกับการปฏิบตั ิการสงกําลังสิ่งอุปกรณประเภท 3
สายพลาธิการของหนวยภายในขอบเขตแหงระเบียบนี้
ขอ 8 หนวยสนับสนุนโดยตรง ใหผูบังคับหนวยรับผิดชอบโดยมีเจาหนาที่สงกําลัง
น้ํามันของหนวยเปนผูดําเนินการ ดังนี้.8.1 ดําเนินการใหไดมาซึ่งสิ่งอุปกรณประเภท 3 สายพลาธิการ เพื่อแจกจาย
ใหแกหนวยรับการสนับสนุน โดย
8.1.1 การเบิกจากหนวยสนับสนุนทั่วไป
8.1.2 การยืมจากหนวยอื่น
8.1.3 การจัดซื้อในทองถิ่น และ/หรือ
8.1.4 วิธีการอื่น ๆ ที่เหมาะสม
8.2 เก็บรักษาสิ่งอุปกรณประเภท 3 สายพลาธิการ ในความครอบครองให
เปนไปตามระดับที่หนวยเหนือกําหนดดวยวิธีการที่ถูกตองและเหมาะสม
8.3 แจกจายน้ํามันในระดับใหแกหนวยใชที่รับการสนับสนุน และกํากับดูแล
การจายของหนวยใชในพื้นที่การสนับสนุนใหเปนไปอยางเหมาะสม
8.4 รายงานสถานภาพ การควบคุมทางบัญชี และการตรวจของผูบังคับบัญชาตอ
กิจการสงกําลังสิ่งอุปกรณประเภท 3 สายพลาธิการของหนวยใหเปนไปตามที่กําหนดในระเบียบนี้
8.5 เสนอแนะผูบังคับบัญชา เพื่อปรับปรุงแกไขน้ํามันในระดับของหนวยให
เหมาะสมกับการสนับสนุนหนวยในพื้นที่
8.6 กําหนดระเบียบปลีกยอยเกี่ยวกับการปฏิบัติการสงกําลังสิ่งอุปกรณประเภท 3
สายพลาธิการ ของหนวยภายในขอบเขตแหงระเบียบนี้
ขอ 9 หนวยสนับสนุนทั่วไป ใหผูบังคับหนวยรับผิดชอบ โดยมีเจาหนาที่สงกําลังน้ํามัน
ของหนวยเปนผูดําเนินการ ดังนี้.9.1 ดําเนินการใหไดมาซึ่งสิ่งอุปกรณประเภท 3 สายพลาธิการ เพื่อแจกจายใหแก
หนวยรับการสนับสนุน โดย
9.1.1 การเบิกจากกรมพลาธิการทหารบก
9.1.2 การยืมจากหนวยอื่น
9.1.3 การจัดซื้อในทองถิ่น และ/หรือ
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9.1.4 วิธีการอื่น ๆ ที่เหมาะสม
9.2 เก็บรักษาสิ่งอุปกรณประเภท 3 สายพลาธิการ ในความครอบครองให
เปนไปตามระดับที่กองทัพบกกําหนดดวยวิธีการที่ถูกตองและเหมาะสม
9.3 เสนอแนะแมทัพภาค เพื่อกําหนดระดับน้ํามันใหแกหนวยสนับสนุน
โดยตรง ภายในพื้นที่การสนับสนุนตามขอบเขตที่กองทัพบกกําหนด และควบคุมการเก็บรักษาของ
หนวยสนับสนุนโดยตรงใหเปนไปตามระดับที่กําหนด
9.4 แจกจายน้ํามันในระดับใหแกหนวยสนับสนุนโดยตรง และหนวยใชที่รับ
การสนับสนุน และกํากับดูแลการแจกจายของหนวยในพื้นที่การสนับสนุนใหเปนไปอยางถูกตองตามที่
กําหนดไวในระเบียบนี้
9.5 รายงานสถานภาพ การควบคุมทางบัญชี
และการตรวจของ
ผูบังคับบัญชาตอกิจการสงกําลังสิ่งอุปกรณประเภท 3 สายพลาธิการของหนวย ใหเปนไปตามที่
กําหนดไวในระเบียบนี้
9.6 รวบรวมรายงานสถานภาพน้ํามันของหนวยสนับสนุนโดยตรงที่รับการ
สนับสนุนรวมทั้งสถานภาพของหนวยตามขอ 9.5 เสนอตอกองทัพบกตามที่กําหนดไวในระเบียบนี้
9.7 เสนอแนะแมทัพภาค เพื่อวางระเบียบปลีกยอยเกี่ยวกับการปฏิบัติการ
สงกําลังสิ่งอุปกรณประเภท 3 สายพลาธิการภายในหนวยและภายในพื้นที่ ตามขอบเขตแหงระเบียบนี้
ขอ 10 กรมพลาธิการทหารบก เจากรมพลาธิการทหารบกรับผิดชอบ โดยมีเจาหนาที่
สงกําลังน้ํามันของกรมพลาธิการทหารบก เปนผูดําเนินการ ดังนี้.10.1 ดําเนินการใหไดมาซึ่งสิ่งอุปกรณประเภท 3 สายพลาธิการ เพื่อแจกจาย
ใหแกหนวยในกองทัพบกและหนวยอื่นที่ไดรับคําสั่งใหสนับสนุน โดย
10.1.1 การจัดซื้อและการจาง
10.1.2 การแลกเปลี่ยน
10.1.3 การรับความชวยเหลือ และ/หรือ
10.1.4 วิธีการอื่น ๆ ที่เหมาะสม
10.2 เก็บรักษาสิ่งอุปกรณประเภท 3 สายพลาธิการในความครอบครองและกํากับดูแล
การเก็บรักษาของหนวยตาง ๆ ในกองทัพบก ใหเปนไปตามระดับที่กองทัพบกกําหนด ดวยวิธีที่ถกู ตอง
และเหมาะสม
10.3 จกจ า ยน้ํ า มั น ในระดั บ ให แ ก ห น ว ยสนั บ สนุ น ทั่ ว ไป หน ว ยสนั บ สนุ น
โดยตรง และหนวยใช รวมทั้งกํากับดูแลการแจกจายของหนวยตาง ๆ ในกองทัพบก ใหเปนไปตามที่
กําหนดไวในระเบียบนี้
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10.4 รายงานสถานภาพ การควบคุมทางบัญชี และการตรวจของผูบังคับบัญชาตอ
กิจการสงกําลังสิ่งอุปกรณประเภท 3 สายพลาธิการของกรมพลาธิการทหารบก ใหเปนไปตามที่กําหนด
ไวในระเบียบนี้
10.5 รวบรวมสถานภาพน้ํามันของหนวยสนับสนุนทั่วไป และหนวยสนับสนุน
โดยตรงที่รับการสนับสนุนจากกรมพลาธิการทหารบก เสนอตอกองทัพบกตามกําหนด
10.6 ตรวจทางเทคนิค ของสายยุท ธบริก ารตอ กิจ การสง กํ า ลัง สิ ่ง อุป กรณ
ประเภท 3 สายพลาธิการของหนวยตาง ๆ ในกองทัพบก
10.7 จัดใหมีหนังสือคูมือและคําแนะนําทางเทคนิคเกี่ยวกับการเก็บรักษาและ
แจกจายสิ่งอุปกรณประเภท 3 สายพลาธิการ เพื่อใหหนวยตาง ๆ ของกองทัพบกไดยึดถือเปนแนวทางใน
การปฏิบัติ
10.8 วางระเบียบปลีกยอยเกี่ยวกับการปฏิบัติการสงกําลังสิ่งอุปกรณประเภท 3
สายพลาธิการ ภายในกรมพลาธิการทหารบก ใหเปนไปตามขอบเขตแหงระเบียบนี้
ขอ 11 หนวยขึ้นตรงกองทัพบก ใหผูบังคับหนวยรับผิดชอบ โดยมีเจาหนาที่สงกําลัง
ของหนวยเปนผูดําเนินการ ดังนี้.11.1 กําหนดและเสนอความตองการสิ่งอุปกรณประเภท 3 สายพลาธิการ ตาม
แผนงานหรือโครงการในความรับผิดชอบ
11.2 เสนอความตองการสิ่งอุปกรณประเภท 3 สายพลาธิการสําหรับใชงานผาน
หนวยรวบรวมความตองการซึ่งมีหนาที่รวบรวมความตองการสิ่งอุปกรณประเภท 3 สายพลาธิการแต
ละงานที่รับผิดชอบ เพื่อใหหนวยรับผิดชอบในการพิจารณาความตองการ คือกรมฝายเสนาธิการตางๆ
เสนอตอกองทัพบกตอไป ซึ่งงานบางงานหนวยรวบรวมความตองการและหนวยเสนอความตองการ
อาจเปนหนวยเดียวกันได เชน
11.2.1 งานการตรวจวิ นั ย ทหารนอกหน ว ย - กรมสารวั ต รทหารบก กรมกําลังพลทหารบก
11.2.2 งานความสัมพันธระหวางประเทศ - กรมขาวทหารบก
11.2.3 งานฝ ก ศึ กษาตามวงรอบประจํ าป - กรมยุ ทธศึ กษาทหารบก กรมยุทธการทหารบก
11.2.4 งานถวายความปลอดภัย และรักษาความปลอดภัยบุคคล - กรมยุทธการ
ทหารบก
11.2.5 งานธุรการเพื่อการทรงชีพ - กรมพลาธิการทหารบก - กรมสงกําลัง
บํารุงทหารบก
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11.2.6 งานอาคารและสิ่งกอสราง - กรมยุทธโยธาทหารบก - กรมสงกําลัง บํารุงทหารบก
11.2.7 งานเผยแพรกิจการของ ทบ. - กรมกิจการพลเรือนทหารบก
11.2.8 งานกิจการสายแพทย - กรมแพทยทหารบก - กรมสงกําลังบํารุง ทหารบก

หมวดที่ 2
ความตองการ
ขอ 12 การกําหนดความตองการ
12.1 น้ํามันประเภท 1 อัตราประจําเดือนใชงานธุรการ ใหหนวยใชกําหนดความ
ตองการโดยประมาณ และแสดงรายละเอียดงานธุรการของหนวยที่ตองปฏิบัติเปนประจํา เพื่อขออนุมัติตั้ง
เปนเครดิตสําหรับใชในแตละเดือนที่ตองการไปกอนจนครบสามเดือน แลวจึงรวบรวมรายละเอียดการใชจริง
ทั้ ง สามเดื อ นที่ ผ า นมานั้ น มาเฉลี่ ย เป น ยอดน้ํ า มั น ที่ ใ ช เพื่ อกํ า หนดความต อ งการเป น อั ต ราน้ํ า มั น
ประจําเดือน โดยใชบัญชีแสดงรายละเอียดการเสนอความตองการน้ํามัน ทบ.465 - 321 ตามผนวก ก.
12.2 น้ํามันประเภท 1 อัตราประจําเดือนสําหรับงานเฉพาะ นอกเหนือจากอัตรา
น้ํามันประจําเดือนตามขอ 12.1 ซึ่งตามธรรมดางานในลักษณะเชนนี้ จะไดรับอนุมัติใหใชน้ํามัน
ประเภท 2 ในรูปของเครดิตเปนรายปเฉพาะงานนั้นกอน เมื่อพิจารณาเห็นวาตองปฏิบัติเปนการประจํา
ตลอดไป ใหหนวยใชกําหนดความตองการโดยแสดงรายละเอียดการใชเฉลี่ยเปนรายเดือนในรอบหนึง่ ปที่
ผานมา เพื่อขอตั้งเปนอัตราน้ํามันประจําเดือน โดยใชบัญชีแสดงรายละเอียดการเสนอความตองการ
น้ํามัน ตามผนวก ก.
12.3 น้ํามันประเภท 2 ความตองการน้ํามันประเภท 2 สําหรับงานใด ๆ จะตอง
กําหนดขึ้นโดยแสดงรายละเอียดการใชน้ํามันโดยประมาณสําหรับการปฏิบัติงานตั้งแตตนจนจบ โดยใช
บัญชีแสดงรายละเอียดการเสนอความตองการน้ํามันตาม ตามผนวก ก.
12.4 น้ํามันประเภท 3 ตามอัตราพิกัด ใหกรมฝายยุทธบริการที่รับผิดชอบในการ
สงกําลังยานยนตเปนผูแจงชนิด จํานวน ขนาด หมายเลขทะเบียน ความจุของถังน้ํามันเชื้อเพลิงสําหรับ
ยานยนตและยุทโธปกรณที่จะจายใหม ตอกองทัพบก ผานกรมพลาธิการทหารบก เพื่อรวบรวมมา
เสนอความตองการน้ํามันตามอัตราพิกัดและเตรียมวางแผนการแจกจาย
ขอ 13 การคํานวณความตองการ ในการกําหนดความตองการน้ํามันสําหรับใชงานตาง ๆ
ใหใชหลักเกณฑการคํานวณสําหรับยานพาหนะหรือยุทโธปกรณที่ใชงาน แตละประเภท ชนิด และ
ขนาด ดังตอไปนี้.-
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13.1 ยานพาหนะที่กําหนดเกณฑความสิ้นเปลืองตามระยะทางในการเคลื่อนยาย
น้ํามันที่ตองการ = ระยะทาง x จํานวนเที่ยวตอวัน x จํานวนวันปฏิบัติงาน x จํานวนยานพาหนะ
เกณฑความสิ้นเปลือง กม./ลิตร
13.2 ยุ ท โธปกรณ ที่กํ า หนดความต อ งการสิ้ น เปลือ งตามเวลาของการใชง าน
จํานวนน้ํามันที่ตองการ = ชั่วโมงทํางานตอวัน x จํานวนวัน x จํานวนยุทโธปกรณ x เกณฑความ
สิ้นเปลือง ลิตร/ชม.
13.3 อากาศยานที่กําหนดเกณฑสิ้นเปลืองเปนจํานวนลิตรตอชั่วโมงในการบิน
จํานวนน้ํามันที่ตองการ = ชั่วโมงในการบินตอเที่ยว x จํานวนเที่ยวบิน x จํานวนเครื่อง x เกณฑความ
สิ้นเปลือง ลิตร/ชม.
13.4 งานที่กองทัพบกไดกําหนดเปนเกณฑจายไวเฉพาะเรื่องโดยแนนอนแลว ให
คํานวณตามเกณฑจายที่กําหนดไวนั้น
ขอ 14 การเสนอความตองการ
14.1 ใหหนวยซึ่งมีหนาที่ในการกําหนดความตองการเสนอความตองการตาม
กําหนดเวลานี้
14.1.1 น้ํามันประเภท 1 น้ํามันประเภท 2 ตามแผนงานหรือโครงการและ
น้ํามันประเภท 3 ตามอัตราพิกัด ใหเสนอความตองการในระยะรอบป ใหทันการพิจารณาแผน
งบประมาณประจําปตามที่หนวยเหนือกําหนด
14.1.2 น้ํามันประเภท 2 สําหรับงานที่เกิดขึ้นเปนครั้งคราวโดยมิไดเสนอ
ความตองการไวกอน ใหเสนอเปนครั้งคราวตามความจําเปนของงานที่จะตองปฏิบัติ
14.2 เอกสารการเสนอความตองการประกอบดวยรายงานเสนอความตองการ,
บัญชีแสดงรายละเอียดการเสนอความตองการ, แผนการใช ผนวก บ. (บัญชีรายละเอียดการแจกจาย
จนถึงระดับหนวยใช) และหลักฐานอื่นๆเพื่อประกอบการพิจารณาของผูบังคับบัญชา,หนวยรวบรวม
ความตองการและหนวยที่รับผิดชอบในการพิจารณาความตองการที่เสนอผาน
14.3 ในกรณีเรงดวนใหเสนอความตองการโดยเครื่องมือสื่อสารที่สะดวกและ
รวดเร็วที่สุดกอน แลวเสนอเอกสารการเสนอความตองการตามไปภายหลัง
14.4 การเสนอความตองการน้ํามันทุกประเภท ใหเสนอตามสายการบังคับบัญชา
จนถึงผูมีอํานาจอนุมัติ และสําเนาเรื่องใหหนวยสนับสนุนโดยตรงทราบดวย
14.5 สําหรับความตองการน้ํามันที่อยูในอํานาจอนุมัติของกองทัพบกโดยตรง
ใหเสนอตามสายการบังคับบัญชา โดยเริ่มจากหนวยที่เสนอความตองการผานหนวยรวบรวมความ
ตองการและหนวยรับผิดชอบในการพิจารณาความตองการ ตามขอ 11
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14.6 หนวยตามสายการบังคับบัญชา เมื่อไดรับรายงานเสนอความตองการแลว
ใหพิจารณาความเหมาะสมและเสนอหนวยรวบรวมความตองการ แลวใหแจงการปฏิบัติใหหนวยที่
เสนอความตองการทราบดวย
14.7 หนวยรวบรวมความตองการ เมื่อไดรับรายงานความตองการของหนวยที่
เสนอความตองการแลว ใหพิจารณาความเหมาะสมและเสนอไปยังกองทัพบกผานหนวยรับผิดชอบในการ
พิจารณาความตองการ แลวแจงใหหนวยที่เสนอความตองการทราบ
14.8 ทางเดินการเสนอความตองการ ตามผนวก ข.
ขอ 15 การพิจารณาความตองการ หนวยบังคับบัญชา, หนวยรวบรวมความตองการ
และหนวยรับผิดชอบในการพิจารณาความตองการน้ํามัน พิจารณาถึงความถูกตองและความเหมาะสม
ของความตองการนั้น โดยอาศัยขอมูลและปจจัยที่เกี่ยวของ โดย
15.1 หนวยบังคับบัญชาและหนวยรวบรวมความตองการพิจารณา
15.1.1 อัตราการจัดและยุทโธปกรณ อัตราสิ่งอุปกรณ และอัตราเฉพาะกิจ
ของหนวย
15.1.2 เกณฑจายและเกณฑสิ้นเปลืองที่กองทัพบกกําหนด
15.1.3 ระเบียบ คําสั่ง คําชี้แจง และแบบธรรมเนียมตาง ๆ ที่เกีย่ วของ
15.1.4 ความตองการใหสอดคลองกับภารกิจทีห่ นวยเหนือกําหนด และอื่น ๆ
15.2 หนวยรับผิดชอบในการพิจารณาความตองการ พิจารณาในเรื่อง
15.2.1 ความเหมาะสมของแผนงานและโครงการที่เสนอ
15.2.2 ความเหมาะสมในดานการประหยัด
15.2.3 ความจําเปนตามสถานการณ
15.2.4 ความสอดคลองกับขอจํากัดของงบประมาณ
ขอ 16 การอนุมัติความตองการ
16.1 อํานาจอนุมัติ
16.1.1 น้ํามันประเภท 1 น้ํามันประเภท 2 ตามแผนงานหรือโครงการ
และน้ํามันประเภท 3 ตามอัตราพิกัด ใหผูบัญชาการทหารบก หรือผูที่ไดรับมอบอํานาจเปนผูอนุมัติ
16.1.2 น้ํามันประเภท 2 สําหรับงานที่เกิดขึ้นเปนครั้งคราวใหผูบังคับบัญชา
ของหนวยที่ถือเครดิตตามที่กองทัพบกแบงมอบ หรือผูที่รับมอบอํานาจเปนผูอนุมัติ
16.2 ความตองการที่กองทัพบกอนุมัติแลว
16.2.1 กองทัพบกโดย กรมฝายเสนาธิการที่พิจารณาความตองการ สําเนา
หลักฐานอนุมัตินั้นสงกลับใหหนวยรวบรวมความตองการและหนวยตามสายการบังคับบัญชาของ
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หนวยที่เสนอความตองการ จนถึงหนวยที่เสนอความตองการนั้น และสําเนาหลักฐานนั้นสงใหหนวย
ตามสายสงกําลังทราบจนถึง กรมพลาธิการทหารบก ลวงหนากอนการปฏิบัติภารกิจ 1 เดือน
16.2.2 กรมพลาธิการทหารบก เก็บสําเนาหลักฐานอนุมัติไวเพื่อตรวจสอบ
การเบิกจาย
16.3 ความตองการที่หนวยถือเครดิตอนุมัติแลว
16.3.1 หนวยที่มีอํานาจอนุมัติสําเนาหลักฐานนั้น สงกลับตามสายการ
บังคับบัญชาจนถึงหนวยที่เสนอความตองการ และสําเนาหลักฐานนั้นสงใหหนวยตามสายสงกําลัง
ทราบจนถึงกรมพลาธิการทหารบก ลวงหนากอนปฏิบัติภารกิจ 1 เดือน
16.3.2 กรมพลาธิการทหารบก เก็บสําเนาหลักฐานอนุมัติไวเพื่อตรวจสอบ
การเบิกจาย
16.4 ทางเดินหลักฐานอนุมัติ ตามผนวก ข.
16.5 หนว ยรวบรวมความตอ งการ เมื ่อ ไดร ับ อนุม ัต ิค วามตอ งการจาก
กองทัพ บกเปน วงเงิน งบประมาณแลว ใหป รับ ความตอ งการและจัด ทํา แผนการใชพ รอ มกับ โอน
งบประมาณใหกรมพลาธิการทหารบกดําเนินการ

หมวดที่ 3
การจัดหา
ขอ 17 การจัดซื้อ
17.1 กรมพลาธิการทหารบก มีหนาที่ดําเนินการจัดซื้อสิ่งอุปกรณประเภท 3 สาย
พลาธิการ เพื่อใชราชการในกองทัพบก
17.2 หนวยที่ไดรับเครดิตน้ํามันตามแผนงานหรือโครงการตาง ๆ ในรูปของ
วงเงินตามงบประมาณของหนวย ใหจัดทํารายละเอียดแผนการใชพรอมกับโอนงบประมาณให
กรมพลาธิการทหารบกเพื่อจัดทําและอนุมัติแผนจัดหาโดยดวน
17.3 การจัดซื้อในทองถิ่นของหนวยสนับสนุนทั่วไป หนวยสนับสนุนโดยตรง
และหนวยใช ใหกระทําไดเฉพาะในกรณีจําเปนเรงดวนและไดรับอนุมัติเปนราย ๆ ไป เทานั้น
17.4 การดําเนินการจัดซื้อ ใหปฏิบัติตามระเบียบ ขอบังคับ และคําสั่งของทาง
ราชการที่ใชบังคับเกี่ยวกับวิธีการจัดซื้ออยูในเวลานั้นทุกประการ
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ขอ 18 การแลกเปลี่ยน
ในกรณีที่กองทัพบกมีสิ่งอุปกรณประเภท 3 สายพลาธิการ บางรายการหมด
ความตองการ ลาสมัย หรือไดรับอนุมัติใหจําหนายเพราะเสื่อมคุณภาพ ใหกรมพลาธิการทหารบก
ดําเนินการแลกเปลี่ยนกับสวนราชการอื่น ๆ องคการรัฐวิสาหกิจ เอกชน บริษัท หางราน โดยถือ
ปฏิบัติตามวิธีการที่กําหนดไวในระเบียบ ขอบังคับ และคําสั่ง ของทางราชการวาดวยการนี้
ทุกประการ เพื่อใหไดมาซึ่งสิ่งอุปกรณประเภท 3 สายพลาธิการ ตามที่กองทัพบกตองการ
ขอ 19 การรับความชวยเหลือ
ใหปฏิบัติตามขอตกลงระหวางกองทัพบกกับองคการหรือตัวแทนของประเทศที่ให
ความชวยเหลือนั้น ๆ
ขอ 20 การเบิก
20.1 การเบิกของหนวยใช
20.1.1 หนวยใชที่เปนหนวยในการเบิก คือ หนวยที่มีอัตราน้ํามันประเภท 1
หรือไดรับอนุมัติเครดิตน้ํามันประเภท 2 หรือมีน้ํามันตามอัตราพิกัด
20.1.2 การเบิกน้ํามันเชื้อเพลิงตามอัตราหรือเครดิตเพื่อเติมยานพาหนะ
ใหนํายานพาหนะนั้นๆ ไปขอเติมน้ํามัน ณ สถานีจายน้ํามันของหนวยสนับสนุนโดยตรงโดยใช
ทบ.465 - 320 ตามผนวก ค. เปนหลักฐานการเบิก
20.1.3 การเบิกน้ํามันเชื้อเพลิงตามอัตรา หรือเครดิตเพื่อเติมยานพาหนะ
หรือยุทโธปกรณ ซึ่งไมสามารถนําไปเติมน้ํามันได ใหใชภาชนะบรรจุตามอัตราของหนวยไปขอรับ
น้ํามัน ณ สถานีจายน้ํามันของหนวยสนับสนุนโดยตรง โดยใช ทบ.465 - 320 ตามผนวก ค. เปนหลักฐาน
การเบิก
20.1.4 การเบิกน้ํามันอุปกรณ ใหทําการเบิกรับจากหนวยสนับสนุน
โดยตรงเปนคราว ๆไป ไมเกินอัตราหรือเกณฑจายที่กําหนด โดยใชหลักฐานการเบิก ทบ.400 -006 ตาม
ผนวก ง.
20.1.5 การเบิกน้ํามันตามอัตราพิกัด ใหเบิกในกรณีที่ไดรับยานพาหนะมา
ใหม โดยใชหลักฐานการเบิก ทบ.400 -006 จากหนวยสนับสนุนโดยตรง
20.1.6 หนวยใชที่ไมสามารถนํายานพาหนะมาเติมหรือไมสามารถนําภาชนะ
บรรจุน้ํามันมารับน้ํามัน ณ สถานีจายน้ํามันของหนวยสนับสนุนโดยตรงได เนื่องจากระยะทางหางไกลหรือ
สาเหตุอื่นที่หนวยสนับสนุนโดยตรงเห็นวาเปนเหตุสมควร รวมทั้งหนวยใชที่อยูในกรุงเทพและจังหวัด
ใกลเคียงที่รับการสนับสนุนโดยตรงจากกรมพลาธิการทหารบก ใหเบิกรับสิ่งอุปกรณประเภท 3 สาย
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พลาธิการตามอัตราและเครดิตของตน ไปทําการเก็บรักษาและแจกจาย ณ ที่ตั้งหนวย โดยใชหลักฐานการเบิก
ทบ.400 -006 และใหเบิกไดไมเกินขีดความสามารถในการเก็บรักษาของหนวย มิใหฝากไวที่หนวยจาย
20.2 การเบิกของหนวยสนับสนุนโดยตรง
20.2.1 หนวยสนับสนุนโดยตรงตองทําการสอบทานระดับน้ํามันในความ
รับผิดชอบเปนประจําทุกรอบหนึ่งเดือนเปนอยางนอย ถาปรากฏวายอดสุทธิของน้ํามันในระดับชนิดใด
มีจํานวนเทากับหรือต่ํากวาจุดเบิก จะตองเบิกทดแทนใหเต็มตามระดับทันที
20.2.2 การจายระหวางหนวยสนับสนุน ทั่วไป หรือกรมพลาธิการ
ทหารบก กับหนวยสนับสนุนโดยตรงนั้น ใชวิธีการจายถึงหนวยเปนหลัก โดยใชหลักฐานการเบิก
ทบ.400 - 007 ตามผนวก จ.
20.2.3 การจายระหวางหนวยสนับสนุนทั่วไปหรือกรมพลาธิการทหารบก
กับหนวยสนับสนุนโดยตรงนั้น ถาใชวิธีจาย ณ ตําบลสงกําลัง ใหใชหลักฐานการเบิก ทบ.400 - 006
20.2.4 ในการเบิกทดแทนใหเต็มตามระดับนั้น จะตองแนบบัญชีแสดง
รายการจายน้ํามันในระดับ ทบ. 465 - 322 ตามผนวก ฉ. เพื่อเปนหลักฐานในการตรวจสอบ
20.3 การเบิกของหนวยสนับสนุนทั่วไป
20.3.1 หนวยสนับสนุนทั่วไปจะตองทําการสอบทานระดับน้ํามันในความ
รับผิดชอบเปนประจําทุกรอบหนึ่งเดือนเปนอยางนอย ถาปรากฏวายอดสุทธิของน้ํามันในระดับชนิดใด
มีจํานวนเทากับหรือต่ํากวาจุดเบิก จะตองเบิกทดแทนใหเต็มตามระดับทันที
20.3.2 ในกรณีที่ไดรับหลักฐานการเบิกจากหนวยสนับสนุนโดยตรงและ
พิจารณาเห็นวาไมเปนการเหมาะสมที่จะจายจากเกณฑสะสมในคลัง ใหรวบรวมความตองการในการ
เบิก โดยทําหลักฐานการเบิกขึ้นใหมจากขอมูลในหลักฐานการเบิกเดิม กับใหบงไวดวยวาตองการจะให
สงน้ํามันตามหลักฐานการเบิกนั้นไปยังหนวยใด
20.3.3 การจายระหวางกรมพลาธิการทหารบก กับหนวยสนับสนุนทั่วไป
จะใชวิธีจายถึงหนวยเปนหลัก ดังนั้นในการเบิกจึงใหใชหลักฐานการเบิก ทบ.400 - 007
20.4 การเบิกเรงดวน ในกรณีฉุกเฉินมีความจําเปนตองขอรับน้ํามันอยางเรงดวน
หรือเปนน้ํามันสําหรับงานพิเศษที่ไมสามารถใชการเบิกตามวิธีธรรมดาได ใหหนวยเบิกทําการเบิก
เรงดวนโดยเครื่องมือสื่อสารที่เร็วที่สุดตอหนวยจาย โดยแจงชนิดน้ํามัน จํานวนที่ตองการ สถานที่
ตองการใหจัดสง วัน เวลาที่ตองการและขาวสารจําเปนอื่น ๆ ใหหนวยจายทราบ
ขอ 21 การสอบทานและการหาจํานวนเบิก เพื่อเบิกทดแทนใหเต็มระดับน้ํามันนั้น ใหใช
หลักเกณฑดังตอไปนี้.21.1 เกณฑเบิก = เกณฑสะสม + เวลาในการเบิกและสง
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21.2 เกณฑสะสม = ระดับปลอดภัย + ระดับปฏิบัติการ
21.3 จุดเบิก
= ระดับปลอดภัย + เวลาในการเบิกและสง
21.4 ยอดสุทธิ = ยอดคงคลัง + ยอดคางรับ - ยอดคางจาย
21.5 จํานวนเบิก = เกณฑเบิก - ยอดสุทธิ
ขอ 22 การยืม
22.1 ในกรณีที่หนวยใชมีความจําเปนตองใชน้ํามันเพื่อปฏิบัติงานอยางใดอยางหนึ่ง
ตามอนุมัติหลักการจากกองทัพบก และไดรายงานเสนอความตองการน้ํามันตามสายการบังคับบัญชาไปแลวแต
ยังไมไดรับอนุมัติ ใหยืมน้ํามันจากหนวยสนับสนุนโดยตรงไปใชราชการตามความจําเปนกอน โดยปฏิบัติ
ดังนี้.22.1.1 ทํ ารายงานขออนุมัติยื มตอผูบั งคับ หน วยสนับ สนุน โดยตรงนั้ น
โดยแนบสําเนาอนุมัติหลักการจากกองทัพบก , สําเนาแผนการใช , สําเนาการรายงานเสนอความ
ตองการพรอมดวยบัญชีแสดงรายละเอียดการเสนอความตองการน้ํามันที่ไดเสนอความตองการไปแลว
22.1.2 เมื่อผูบังคับหนวยสนับสนุนโดยตรงพิจารณาเห็นวามีความจําเปน
และการเสนอความตองการที่รายงานไปตามสายการบังคับบัญชานั้นเหมาะสม จะใหยืมไดไมเกิน 2 ใน 3
ของจํานวนที่ไดเสนอความตองการไว
22.1.3 เมื่อไดรับอนุมัติแลว ใหดําเนินการเบิกตามขอ 20.1
22.1.4 เมื่อหนวยไดรับทราบอนุมัติตามที่ไดเสนอความตองการไปนั้นแลว
ใหสงหลักฐานอนุมัตินั้นใหแกหนวยสนับสนุนโดยตรงทราบทันที เพื่อหักจํานวนยืมออกจากเครดิต
เพื่อเปนการปลดเปลื้องการยืมตอไป
22.2 ในกรณี ที่ ห น ว ยสนั บ สนุ น โดยตรงเกิ ด การขาดแคลนน้ํ า มั น ในระดั บ
เนื่องจากการสงกําลังจากหนวยสนับสนุนเกิดขัดของไมไดรับน้ํามันตามที่กําหนดหรือเกิดสถานการณ
ที่ทําใหความตองการใชน้ํามันเพิ่มมากขึ้นอยางผิดปกติ หนวยสนับสนุนโดยตรงนั้นอาจขอยืมน้ํามัน
จากหนวยสนับสนุนโดยตรงอื่นที่อยูในพื้นที่ใกลเคียง เพื่อนํามาแจกจายแกหนวยใหเปนไปอยาง
ตอเนื่อง กรรมวิธีในการยืมใหปฏิบัติดังนี้.22.2.1 ให ผู บั ง คั บ หน ว ยทํ า หนั ง สื อ ขอยื ม ถึ ง หน ว ยให ยื ม เพื่ อ พิ จ ารณา
อนุมัติ เมื่ออนุมัติแลวก็ถือหนังสือฉบับนั้นเปนหลักฐานในการยืมตอไป
22.2.2 เจาหนาที่น้ํามันของหนวยยืมและหนวยใหยืมทําความตกลงกันใน
เรื่องการรับสงน้ํามันในทางเหมาะสมตามควรแกกรณี
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22.2.3 เมื่อหนวยยืมทําการเบิกน้ํามันทดแทนระดับในงวดตอไป ใหแยก
หลักฐานการเบิกเปน 2 ชุด ชุดหนึ่งเบิกเพื่อใชหนี้การยืม โดยบงไวในหลักฐานการเบิกวาใหหนวยจาย
สงน้ํามันใหแกหนวยใหยืม สวนหลักฐานการเบิกอีกชุดหนึ่งเปนการเบิกน้ํามันสวนที่เหลือของหนวย
22.3 การยืมน้ํามันระหวางหนวยราชการในกองทัพบกกับหนวยราชการนอก
กองทัพบก ใหเปนไปตามขอตกลงระหวางกองทัพบกกับหนวยราชการนั้น ๆ
ขอ 23 การจัดหาดวยวิธีการอื่น ๆ นอกจากที่กลาวแลวนี้ ใหปฏิบัติตามระเบียบขอบังคับ
และคําสั่งของทางราชการที่กําหนดไว

หมวดที่ 4
การเก็บรักษา
ขอ 24 การกําหนดและควบคุมปริมาณการเก็บรักษา
24 .1 สิ่งอุปกรณประเภท 3 สายพลาธิการที่หนวยตาง ๆ จะตองทําการเก็บรักษา คือ
น้ํามันประเภท 3
24.2 น้ํามันระดับปฏิบัติการ ระดับปลอดภัย และน้ํามันสํารองนั้น กองทัพบก
เปนผูกําหนดใหแกคลังน้ํามันของหนวยเปนวันสงกําลัง และ/หรือปริมาณน้ํามันแตละชนิด
24.3 หากหนวยที่มีระดับ มีขอมูลการใชน้ํามันอยางเพียงพอ และเห็นวาปริมาณ
น้ํามันในระดับที่กําหนดไวนั้นไมเหมาะสม ใหรายงานเสนอตามสายการบังคับบัญชาเพื่อขอปรับปรุง
แกไขได โดยแสดงหลักฐานการสอบทานปริมาณที่ใชจริงของน้ํามันแตละชนิดในรอบ 1 ปที่ผานมา
นํามาหาปริมาณเฉลี่ยสําหรับ 1 วันสงกําลัง เพื่อเปนปจจัยคํานวณปริมาณน้ํามันตามวันสงกําลังที่
กําหนด
24.4 ใหหนวยที่มีระดับเปนผูกําหนดเวลาในการเบิกและสง จากผลเฉลี่ยของ
เวลาที่ใชจริงในการเบิกและรับสิ่งอุปกรณประเภท 3 สายพลาธิการ ตามหลักฐานการเบิกทั้งหมดใน
รอบ 1 ปที่ผานมา แลวรายงานใหหนวยสนับสนุนทราบ เพื่อพิจารณาความเหมาะสมและเสนอให
กองทัพบกออกเปนคําสั่งถือปฏิบัติตอไป และใหมีการสอบทานเพื่อเปลี่ยนแปลงใหเหมาะสม ทุกรอบ
ปงบประมาณ โดยพิจารณากําหนดใหมีหวงเวลาในการเบิกและสงนอยที่สุด
24.5 เมื่อหนวยที่มีระดับไดจายน้ํามันระดับปฏิบัติการไปจนหมด เนื่องจาก
เหตุขัดของในการสงกําลัง หรือความตองการใชน้ํามันเพิ่มขึ้นอยางคาดไมถึง หรือกรณีฉุกเฉิน หาก
จําเปนตองจายน้ํามันระดับปลอดภัยเพื่อแกไขปญหาดังกลาวแลว ใหหนวยรายงานการใชตามสายการ
บังคับบัญชาและสายการสงกําลังทันที
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24.6 หนวยที่มีน้ํามันสํารองตามที่กองทัพบก หรือหนวยเหนือกําหนด เมื่อจาย
น้ํามันสํารองออกไปแลว ตองรายงานใหกองทัพบกหรือหนวยเหนือซึ่งเปนผูกําหนดนั้นทราบทันทีโดย
ทางเครื่องมือสื่อสารที่เร็วที่สุด เวนน้ํามันสํารองสงครามจะจายไดเมื่อไดรับอนุมัติจากผูบัญชาการทหารบก
24.7 หนวยที่เก็บรักษาน้ํามันนอกเกณฑสะสม ใหปฏิบัติตามขอตกลงระหวาง
หนวยที่วางน้ํามันไวกับหนวยเก็บรักษาแลวแตกรณี
24.8 หนวยซึ่งมีน้ํามันตามอัตราพิกัด ตองเก็บน้ํามันตามอัตราพิกัดตามปริมาณที่
กําหนดไวในถังเชื้อเพลิงของยานยนตทุกคันและยุทโธปกรณที่มีอยูในหนวย รวมทั้งถังอะไหลตาม
อัตราของยานยนต และในภาชนะบรรจุน้ํามันในอัตราของหนวย เพื่อใหยานพาหนะและยุทโธปกรณ
นั้นๆ พรอมที่จะออกปฏิบัติการไดทันทีเมื่อไดรับคําสั่ง เมื่อไดใชน้ํามันตามอัตราพิกัดนั้นไปในงานใด
แลว ใหเบิกน้ํามันตามอัตราหรือเครดิตสําหรับงานนั้นๆมาเติมใหเต็มตามเดิม
24.9 ในกรณีที่หนวยใชไดเบิกรับน้ํามันตามอัตราหรือเครดิตไปเพื่อทําการจาย
ณ ที่ตั้งของหนวย หากปรากฎวามีน้ํามันเหลือใช หลังจากสิ้นสุดระยะเวลาตามอัตรา หรือสิ้นสุดงาน
ตามเครดิตแลว ใหปฏิบัติดังนี้.24.9.1 หนวยใช นําน้ํามันสวนที่เหลือทั้งหมดสงคืนหนวยสนับสนุนทันที
หามนําฝากไวที่หนวยสนับสนุน
24.9.2 หนวยสนับสนุนเมื่อไดรับการสงคืนแลวใหรายงานตามสายการ
สงกําลังจนถึงกองทัพบก และใหถือวาน้ํามันจํานวนนั้นเปนน้ํามันนอกเกณฑสะสมของหนวยสนับสนุน
นั้น
24.9.3 กรมพลาธิการทหารบก เมื่อไดรับรายงานแลว ใหคุมเปนยอด
น้ํามันในเกณฑสะสมของกองทัพบก เพื่อสั่งจายทดแทนระดับตอไป
24.10 น้ํามันที่จัดซื้อดวยเงินงบประมาณของกองทัพบก ใหถือเปนน้ํามันในเกณฑ
สะสมของกองทัพบกทั้งสิ้น เวนแตกองทัพบกจะไดกําหนดไวเปนอยางอื่น
ขอ 25 การฝากและการถอนน้ํามัน
25.1 การฝากระหวางหนวยของกองทัพบก
25.1.1 หนวยที่จะฝากน้ํามันไดจะตองเปนหนวยที่กองทัพบกกําหนดใหมี
น้ํามันเกณฑสะสมเทานั้น
25.1.2 ผูบังคับหนวยฝายฝากทําใบฝาก ทบ.465 - 311 ตามผนวก ช.
เสนอหนวยรับฝาก เมื่อไดรับอนุมัติแลวจึงใหนําน้ํามันไปฝากได
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25.1.3 หนวยรับฝากตองรับผิดชอบในการเก็บรักษาน้ํามันที่รับฝากนั้นและ
ถือเปนน้ํามันนอกเกณฑสะสมของหนวย
25.1.4 หนวยฝากรับผิดชอบในการแจกจายหรือการถอน และถือเปน
น้ํามันเกณฑสะสมของหนวยฝาก
25.1.5 รายละเอียดในการฝาก การสั่งจายและการถอน ใหหนวยฝากและ
หนวยรับฝากทําความตกลงกันตามที่เห็นสมควร
25.2 การฝากหนวยนอกกองทัพบก ใหปฏิบัติตามขอตกลงระหวางกองทัพบก
กับหนวยหรือองคการนั้น ๆ แลวแตกรณี น้ํามันที่ฝากนั้นใหถือเปนน้ํามันเกณฑสะสมของหนวยฝาก
25.3 การถอนน้ํามันฝาก เมื่อหนวยฝากตองการถอนน้ํามันที่ฝากไว ใหทําใบถอน
ทบ.465 - 323 ตามผนวก ซ . เสนอหนวยรับฝากเพื่อขอรับน้ํามัน
ขอ 26 แบบของการเก็บรักษา การเก็บรักษาสิ่งอุปกรณประเภท 3 แบงออกเปน 4 แบบ
คือ
26.1 การเก็บรักษาน้ํามันในถังขนาดใหญ
26.2 การเก็บรักษาน้ํามันเชื้อเพลิงที่บรรจุภาชนะ
26.3 การเก็บรักษากาซเชื้อเพลิงที่บรรจุภาชนะ
26.4 การเก็บรักษาน้ํามันอุปกรณที่บรรจุภาชนะ
ขอ 27 การวัดปริมาณน้ํามันในถังขนาดใหญเพื่อปรับบัญชีประจําเดือน
27.1 ใหผูบังคับหนวยที่รับผิดชอบสถานีคลังน้ํามันตั้งคณะกรรมการควบคุมการ
วัดปริมาณน้ํามันประจําเดือนขึ้น 3 นาย ประกอบดวย นายทหารสัญญาบัตร อยางนอย 2 นาย
27.2 ใหหัวหนาสถานีคลังน้ํามันจัดการวัดปริมาณน้ํามันประจําเดือนภายใตการ
ควบคุมของคณะกรรมการ ตามขอ 27.1 เปนประจําทุกเดือน โดยใหทําการวัดในวันเปดทําการวันแรก
ของเดือนถัดไป
27.3 น้ํามันที่สูญเสียเนื่องจากการระเหยหายในระหวางเดือนตามผลของการวัด
ปริมาณใหผูบังคับหนวยที่รับผิดชอบสถานีคลังน้ํามันปรับยอดบัญชี โดยตัดยอดระเหยหายจริงออก
ใหตรงกับยอดน้ํามันที่มีจริงตามผลการวัด แลวรายงานตามสายสงกําลัง เพื่อเปนหลักฐานในการเบิก
ทดแทน
27.4 ส ว นน้ํ า มั น ที่ สู ญ เสี ย เกิ น เกณฑ ที่ ก องทั พ บกกํ า หนด ให ทํ า การตั้ ง
คณะกรรมการสอบสวนและรายงานขออนุมัติจําหนาย โดยปฏิบัติตามระเบียบกองทัพบกวาดวยการ
จําหนายที่ใชบังคับอยูในเวลานั้น

20
27.5 เกณฑการสูญเสียเนื่องจากการระเหยหายของน้ํามันตามปกติ ที่ยอมใหปรับ
บัญชีไดโดยไมตองขออนุมัติจําหนาย
27.5.1 น้ํามันแกสโซลีนยานยนตและน้ํามันเชื้อเพลิงอากาศยาน ไมเกิน
รอยละ 1.00 ตอเดือน
27.5.2 น้ํามันเชื้อเพลิงอื่นๆ เชน น้ํามันดีเซล น้ํามันเชื้อเพลิงอากาศยาน
เครื่องยนตไอพน เปนตน ไมเกินรอยละ 0.50 ตอเดือน
27.5.3 น้ํามันเชื้อเพลิงทุกชนิดที่เก็บในถังเก็บ ซึ่งใชประกอบเครื่องสูบ
ถายน้ํามันประจําที่ ณ สถานีคลังน้ํามัน ไมเกินรอยละ 0.25 ตอเดือน
27.5.4 เกณฑตามขอ 27.5.1, 27.5.2 และ 27.5.3 คํานวณจากผลรวมของ
ยอดน้ํามันแตละชนิดที่เหลือตนเดือน กับยอดรับในรอบเดือน
27.5.5 รายละเอียดในการคิดเกณฑการระเหยหาย ใหแสดงการคํานวณลงใน
บัญชีสรุปยอดน้ํามันในถังขนาดใหญประจําเดือน ทบ.465 - 324 ตามผนวก ฌ.
27.6 การดําเนินการตอน้ํามันที่สูญเสียเนื่องจากการระเหยหายในระหวางเดือน
จากผลการวัดตามขอ 27.3 และ 27.4 ใหดําเนินการใหเสร็จสิ้นภายใน 1 เดือน นับจากวันที่วัดปริมาณ
น้ํามันตามขอ 27.2 และใหคณะกรรมการควบคุมการวัดปริมาณน้ํามันประจําเดือน ลงนามรับรองใน
บัญชีคุมไวเปนหลักฐาน
ขอ 28 น้ํามันที่บรรจุภาชนะสําหรับหนวยสงกําลัง ตองจัดใหมีการตรวจนับสอบบัญชี
แบบสมบูรณ ปละ 1 ครั้ง โดยตัดยอดในสิ้นเดือนกันยายน และรายงานภายในเดือนตุลาคมของทุก ๆ ป
ตามสายการสงกําลังจนถึงกองทัพบก โดยใหผูบังคับบัญชาของหนวยที่มีสิ่งอุปกรณประเภท 3 สาย
พลาธิการอยูในความครอบครองทําการตั้งกรรมการประกอบ ดวยนายทหารสัญญาบัตรอยางนอย
3 นาย ระเบียบปฏิบัติในการตรวจสอบบัญชีใหเปนไปตามกรมพลาธิการทหารบกกําหนด สวนน้าํ มันที่
เก็บรักษาในถังขนาดใหญใหปฏิบัติตามการวัดปริมาณน้ํามันในถังขนาดใหญเพื่อปรับบัญชีประจําเดือน
ขอ 29 จัดใหมีการตักตัวอยางน้ํามันของหนวยสงกําลังเพื่อสงใหหนวยทดสอบ ทําการ
ทดสอบคุณภาพน้ํามันทันทีเมื่อสงสัยวาน้ํามันนั้นจะเสื่อมคุณภาพหรือตักตามอายุของการเก็บรักษา
ดังนี้.29.1 น้ํามันเชื้อเพลิงไอพนที่เก็บในถังขนาดใหญทุกรอบ 1 เดือนและที่เก็บใน
ภาชนะบรรจุ ทุกรอบ 3 เดือน
29.2 น้ํามันเชื้อเพลิงอากาศยานที่เก็บในถังเก็บขนาดใหญทุกรอบ 2 เดือน และที่
เก็บในภาชนะบรรจุทุกรอบ 3 เดือน
29.3 น้ํามันแกสโซลีนรถยนตทุกรอบ 6 เดือน
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29.4 น้ํามันดีเซล น้ํามันกาด และน้ํามันเตา ทุกรอบ 6 เดือน
29.5 น้ํามันอุปกรณภาคพื้นดินทุกชนิดทุกรอบ 12 เดือน เวนน้ํามันอุปกรณ
อากาศยานใหตรวจสอบจากวันหมดอายุ
29.6 วิธีปฏิบัติในการตักตัวอยางและการทดสอบ ใหเปนไปตามที่กรมพลาธิการ
ทหารบกกําหนด
ขอ 30 น้ํามันเชื้อเพลิงอากาศยานทุกชนิดที่มีอายุในการเก็บรักษาถึงกําหนดที่ตองตัก
ตัวอยางไปทดสอบคุณภาพแลว หามนําไปใชราชการจนกวาจะไดตักตัวอยางไปทดสอบและทราบผล
การทดสอบคุณภาพแลว
ขอ 31 วิธีปฏิบัติในการเก็บรักษาใหเปนไปตามที่ กรมพลาธิการทหารบกกําหนด

หมวดที่ 5
การเบิกจาย
ขอ 32 อํานาจการสั่งจาย
32.1 ผูบังคับหนวยใช มีอํานาจสั่งจายน้ํามันประเภท 1 และน้ํามันประเภท 2
ตามอัตราหรือเครดิตของหนวยเพื่อใชราชการภายในหนวย
32.2 ผูบังคับหนวยสนับสนุนโดยตรง มีอํานาจสั่งจายน้ํามันในระดับใหแก
หนวยใชที่รับการสนับสนุน โดยใหเปนไปตามอัตราหรือเครดิตของหนวยใช
32.3 ผูบังคับหนวยสนับสนุนทั่วไป มีอํานาจสั่งจายน้ํามันในระดับใหแกหนวย
สนับสนุนโดยตรง เพื่อทดแทนระดับที่หนวยสนับสนุนโดยตรงไดแจกจายใหแกหนวยใชไปแลว
32.4 เจากรมพลาธิการทหารบก มีอํานาจสั่งจายน้ํามันในระดับใหแกหนวย
สนับสนุนทั่วไป หนวยสนับสนุนโดยตรง เพื่อทดแทนระดับที่หนวยไดแจกจายไปแลว และมีอํานาจ
สั่งจายในกรณีที่มีฐานะเปนผูบังคับหนวยสนับสนุนทั่วไป ผูบังคับหนวยสนับสนุนโดยตรงและผูบังคับ
หนวยใช
32.5 ผูบังคับหนวยใดที่มีน้ํามันสํารองอยูในครอบครองและเปนเจาของน้ํามันตาม
อัตราหรือเครดิตนั้น ใหมีอํานาจสั่งจายน้ํามันสํารองนั้นตามหลักเกณฑที่กองทัพบกหรือหนวยเหนือ
กําหนด
32.6 ผูบังคับหนวยใดมีน้ํามันนอกเกณฑสะสมอยูในครอบครอง ไมมีอํานาจในการ
สั่งจายน้ํามันนอกเกณฑสะสมนั้น การสั่งจายน้ํามันนอกเกณฑสะสมใหอยูในอํานาจของผูบังคับหนวย
ที่เปนเจาของน้ํามันนั้น
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ขอ 33 หลักเกณฑในการเบิกจายน้ํามัน
33.1 น้ํามันประเภท 1 ใหเบิกจายตามอัตราที่กองทัพบกกําหนด
33.2 น้ํามันประเภท 2 ใหเบิกจายไดตามเครดิตที่กองทัพบกกําหนดหรือตามที่
ไดรับอนุมัติความตองการของแตละงาน หรือตามที่ไดรับอนุมัติความตองการจากกองทัพบก
33.3 การเบิกน้ํามันประเภท 2 ของหนวยใชในกรณีฉุกเฉินโดยใชหลักฐานการเบิก
ทบ.400 - 006 ใหแนบบัญชีแสดงรายละเอียด ประกอบหลักฐานการเบิกโดยอนุโลม
33.4 น้ํามันประเภท 3
33.4.1 น้ํามันตามอัตราพิกัดในยามปกติใหเบิกจายไดเฉพาะสําหรับเติม
เต็มถังยานยนต ทุกคัน และยุทโธปกรณที่มีอยูในหนวยเทานั้น โดยใหแจงชนิด จํานวน ขนาด หมายเลข
ทะเบียน ความจุของถังน้ํามันเชื้อเพลิงประจํายานยนตและยุทโธปกรณนั้นๆ เวน น้ํามันตามอัตราพิกดั
สําหรับเติมเต็มถังอะไหลตามอัตรายานยนตของหนวยและภาชนะบรรจุน้ํามันในอัตราของหนวยใน
ระดับกองพลขึ้นไป ใหเบิกไดเมื่อมีคําสั่งยุทธการหรือคําสั่งกองทัพบก
33.4.2 น้ํามันตามระดับ ใหเบิกจายตามวงรอบการสอบทาน เมื่อถึงจุดเบิก
ขอ 34 หลักเกณฑในการเบิกจายน้ํามันบางประเภท
34.1 น้ํามันสําหรับเครื่องกําเนิดไฟฟาตามอัตราของหนวยกําลังรบที่กองทัพบก
มิไดออกคําสั่งใชงานเปนการประจํา แตตองใชเพื่อทําการฝก ใหใชน้ํามันสําหรับงานฝกศึกษา
34.2 น้ํามันลองเครื่อง ใหเบิกจายทําการลองเครื่องเปนประจําสัปดาหตามเครดิต
ที่ไดรับ เวน กรณียานยนตหรือเครื่องจักรกลที่อยูในลักษณะดังตอไปนี้ในสัปดาหนั้นใหงดเบิก คือ
34.2.1 ไดนําออกใชงานเปนระยะทางตั้งแต 40 กม.ขึ้นไป
34.2.2 ไดใชงานอยูกับที่เปนระยะเวลาตั้งแต 1 ชม.ขึ้นไป
34.2.3 ไดทําการสงซอมตั้งแตขั้น 3 ขึ้นไป
34.3 น้ํามันอุปกรณสําหรับการปรนนิบัติบํารุงประจําวันและประจําสัปดาหให
เบิกจายตามสวนสัมพันธของน้ํามันเชื้อเพลิง ตามเกณฑจายที่กองทัพบกกําหนด
34.4 น้ํามันอุปกรณสําหรับการปรนนิบัติบํารุงตามขั้นตอนของการใชงานหรือ
ตามระยะเวลา ใหเบิกจายตามเกณฑจายที่กองทัพบกกําหนด โดยใหสงรายละเอียดประกอบการเบิก
ดังนี้.34.4.1 จํานวน ขนาด ชนิด หมายเลขของยานยนตและเครื่องจักรกล
34.4.2 ตัวเลขบันทึกระยะทางหรือระยะเวลาหลังจากการปรนนิบัติบํารุง
ครั้งกอนจนถึงเกณฑการปรนนิบัติบํารุงครั้งนี้
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34.5 น้ํามันสําหรับการซอมบํารุงตั้งแตขั้นสนับสนุนโดยตรงขึ้นไป ใหหนวยที่มี
หนาที่ทําการซอมเบิกจายตามเครดิต หรืองบประมาณที่ไดรับการจัดสรรประจําป
34.6 น้ํามันฝ กขับรถ ใหเบิ กจายได ไม เกินเครดิตที่ กองทั พบกกํ าหนดตาม
หลักเกณฑตอไปนี้
34.6.1 เบิกจายตามเกณฑจายที่กองทัพบกกําหนด
34.6.2 ใหเบิกน้ํามันเพื่อฝกพลขับใหเต็มตามอัตราของหนวยได ถึงแมรถ
จะยังขาดอัตรา
34.6.3 พลขับคนหนึ่ง ใหฝกขับไดเฉพาะรถแตละประเภทที่ตนจะตอง
ประจําตามอัตราเทานั้น
34.6.4 ผูที่มีหนาที่ตองขับรถหรือรับผิดชอบรถหลายขนาด ใหฝกขับได
ทุกขนาดที่ตนรับผิดชอบ
34.6.5 การฝ ก พลขั บ ที่ เ ป น พลทหารกองประจํ า การหรื อ นายสิ บ กอง
ประจําการ ใหฝกไดเฉพาะที่ขาดอัตรา และทดแทนผูที่ปลดเปนกองหนุนเทานั้น
34.6.6 นักเรียนทหาร ใหฝกไดตามประเภทของยานยนตที่กําหนดไวใน
หลักสูตร และตามจํานวนนักเรียนที่ฝกจริง
34.7 น้ํามันฝกศึกษา
34.7.1 ให เ บิ ก จ า ยเป น ครั้ ง คราวเพื่ อ ทํ า การฝ ก หรื อ เป ด การศึ ก ษาตาม
หลักสูตรที่ไดรับอนุมัติ
34.7.2 เบิกจายไดไมเกินเครดิตที่กองทัพบกกําหนด ถาไมพอใหรายงาน
เสนอความตองการตามสายการบังคับบัญชาตามขอ 14
34.7.3 การเบิกจายใหแนบสําเนาคําสั่ง และผนวกประกอบคําสั่งการฝก
ในครั้งนั้น ๆ ดวย
ขอ 35 การเติมน้ํามันเชื้อเพลิง ณ สถานีจายน้ํามัน
35.1 หนวยสนับสนุนโดยตรง หรือหนวยใชที่เบิกรับน้ํามันไปทําการจัดตั้งสถานี
จายน้ํามันขึ้น เพื่อเติมน้ํามันใหแกยานพาหนะ หรือยุทโธปกรณที่ใชน้ํามันของหนวยใชในที่ตั้งนั้น
35.2 พลขับหรือเจาหนาที่ประจํายุทโธปกรณ นํารถหรือภาชนะบรรจุน้ํามันไป
เติมน้ํามัน ณ สถานีจายน้ํามัน โดยใชใบรับน้ํามันที่ผูบังคับหนวยใชหรือผูไดรับมอบอํานาจ เปนผูสั่ง
จายน้ํามันตามอัตราหรือเครดิต เปนหลักฐานในการขอเติม โดยใหระบุประเภทของอัตรา หรือเครดิต
ลงไปในใบรับน้ํามันนั้นใหชัดเจน และใหผูรับลงนามรับไวเปนหลักฐานที่ดานหลังของใบรับน้ํามันนั้น ๆ
และในบัญชีจายน้ํามันประจําวันของสถานีจายน้ํามัน
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35.3 เจาหนาที่ประจําสถานีจายน้ํามันตรวจสอบความสมบูรณและถูกตองของ
ใบรับน้ํามันนั้น แลวจายน้ํามันเพื่อเติมยานพาหนะหรือยุทโธปกรณหรือภาชนะบรรจุที่มาขอรับและ
เก็บใบรับน้ํามันนั้นไวเปนหลักฐาน
35.4 กอนหมดเวลาทํางานของแตละวัน เจาหนาที่ประจําสถานีจายน้ํามัน
รวบรวมใบรับน้ํามันซึ่งเปนหลักฐานการจายเหลานั้น สงมอบใหเจาหนาที่ควบคุมทางบัญชี เพื่อ
ดําเนินการทางบัญชีตอไป
35.5 การจายน้ํามันจากปมที่มีมาตรวัดบอกจํานวนการจาย ใหใชมาตรวัดนั้น
เปนเครื่องควบคุมปริมาณการจาย และตองตรวจสอบความเที่ยงตรงอยูเสมอ
ถาเปนการจายจาก
เครื่องมือที่ไมมีมาตรวัดจํานวนจาย ใหใชความจุของถังที่มาขอรับหรือเครื่องตวงวัดที่เหมาะสม เปน
เครื่องควบคุมปริมาณการจาย
35.6 ใหผูบังคับหนวยที่จัดตั้งสถานีจายน้ํามัน ออกระเบียบปฏิบัติประจําของ
สถานีจายน้ํามันใหรัดกุมและเหมาะสม
ขอ 36 การจายน้ํามันจากถังขนาดใหญ
36.1 ถาการจายน้ํามันออกจากถังเก็บนั้นกระทําดวยเครื่องสูบถายที่มีมาตรวัด
ปริมาณการจาย ใหถือจํานวนที่ปรากฏตามมาตรวัดปริมาณการจายนั้นเปนจํานวนที่จายจริง
36.2 ถาการจายน้ํามันออกจากถังเก็บนั้นกระทําดวยอุปกรณ หรือเครื่องสูบถายที่
ไมมีมาตรวัดปริมาณการจาย ใหถือความจุของภาชนะที่รองรับหรือความจุของพาหนะบรรทุกที่รับ
น้ํามันนั้นเปนจํานวนที่จายจริง
36.3 รายละเอียดในการปฏิบัติการจายน้ํามันจากถังเก็บขนาดใหญทางเทคนิคให
เปนไปตามที่กรมพลาธิการทหารบกกําหนด
ขอ 37 กรรมวิธีในการปฏิบัติตอหลักฐานการเบิก
37.1 การจาย ณ ตําบลสงกําลัง
37.1.1 หนวยเบิกจัดทําหลักฐานการเบิก ทบ.400 - 006 ขึ้น 4 ฉบับ เสนอ
ฉบับที่ 1, 2 และ 3 (สีชมพู, สีฟา และสีเขียว) ใหหนวยจายและเก็บฉบับที่ 4 (สีขาว) ไวในแฟมรอเรื่อง
37.1.2 สวนบัญชีคุมของหนวยจาย
37.1.2.1 รับหลักฐานการเบิกแลวลงทะเบียนเอกสารจาย
37.1.2.2 ตรวจสอบความถูกต องสมบู รณ ของหลั กฐานการเบิ ก
โดยเฉพาะลายเซ็นผูมีสิทธิเบิก
37.1.2.3 ตรวจสอบอัตราหรือเครดิตของหนวยเบิก
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37.1.2.4 หากปรากฏความบกพรองของหลักฐานการเบิกที่หนวย
จายสามารถแกไขได ใหจัดการแกไขใหถูกตอง หากความบกพรองนั้นเปนสาระที่สําคัญมาก หนวยจาย
ไมสามารถที่จะแกไขได ใหยกเลิกหลักฐานการเบิกและแจงใหหนวยเบิกทราบโดยทางเครื่องมือ
สื่อสารที่เร็วที่สุด เพื่อใหหนวยเบิกสงหลักฐานการเบิกใหมใหถูกตอง
37.1.2.5 เมื่อดํา เนิน การอนุมั ติ จ า ยแลว ใหสง หลั ก ฐานการเบิ ก
ฉบับที่ 1 และ 2 ไปใหสวนเก็บรักษาและเก็บฉบับที่ 3 ไวในแฟมรอเรื่อง แลวแจงใหหนวยเบิกทราบ
การปฏิบัติโดยทางเครื่องมือสื่อสารที่เร็วที่สุด
37.1.2.6 สวนบัญชีคุมของหนวยจาย เมื่อไดรับหลักฐานการเบิก
ฉบับที่ 1 คืนจากสวนเก็บรักษาหลังจากไดจายน้ํามันใหหนวยรับไปแลว ใหสําเนารายละเอียดเกี่ยวกับ
การรับ - จายจากหลักฐานการเบิกฉบับที่ 1 ลงในฉบับที่ 3 แลวสงฉบับที่ 3 ไปใหสวนเก็บรักษา และ
เก็บฉบับที่ 1 ไวเปนเอกสารจายของหนวยจาย
37.1.3 สวนเก็บรักษาของหนวยจาย
37.1.3.1 แจงขาวสารนัดหมายเวลาใหหนวยรับมารับน้ํามันตาม
หลักฐานการเบิกที่ไดรับจากสวนบัญชีคุม โดยทางเครื่องมือสื่อสารที่เร็วที่สุด
37.1.3.2 เมื่อเจาหนาที่ของหนวยรับมารับน้ํามัน ใหตรวจสอบ
ลายเซ็นผูมีสิทธิรับมอบฉันทะใหรับสิ่งของตามหลักฐานการเบิกนั้น ๆ เมื่อถูกตองแลวจึงใหผูรับลงนาม
รับในหลักฐานการเบิกฉบับที่ 1 และ 2 แลวมอบฉบับที่ 2 ใหผูรับนําไปพรอมกับน้ํามัน และสงฉบับ
ที่ 1 คืนใหสวนบัญชีคุมเพื่อแลกเอาฉบับที่ 3 มาเก็บไวเปนหลักฐาน
37.1.4 หนวยรับ
37.1.4.1 ตั้งกรรมการตรวจรับเพื่อเตรียมรับน้ํามันและเมื่อไดรับแจง
จากสวนเก็บรักษาของหนวยจาย ใหจัดเจาหนาที่ที่มีสิทธิรับน้ํามันพรอมดวยยานพาหนะไปรับน้ํามัน
ที่หนวยจายตามวันเวลาที่นัดหมาย โดยใหนําหลักฐานการเบิกฉบับที่ 4 ไปตรวจสอบดวย เมื่อได
ตรวจสอบเปนที่เรียบรอยแลว ใหผูรับลงนามในหลักฐานการเบิกฉบับที่ 1 และ 2 คืนหลักฐานการเบิก
ฉบับที่ 1 ใหหนวยจายและนําน้ํามันที่ไดรับพรอมดวยหลักฐานการเบิกฉบับที่ 2 กลับมายังหนวย
37.1.4.2 ผูบังคับหนวยรับน้ํามัน ตั้งกรรมการตรวจรับขึ้นอยางนอย
3 นาย เปนนายทหารสัญญาบัตรอยางนอย 2 นาย และตองไมเปนเจาหนาที่ที่รับผิดชอบในการเก็บรักษา
โดยตรง เมื่อทําการตรวจรับแลวใหกรรมการรายงานการตรวจรับ ตอผูสั่งตั้งกรรมการ และมอบน้ํามัน
ใหกับเจาหนาที่เก็บรักษาไวตอไป ในการตรวจรับจะตองนําหลักฐานการเบิกฉบับที่ 4 มาตรวจสอบ
กับฉบับที่ 2 ดวย หากจํานวนไมตรงกันใหบันทึกไวในหลักฐานการเบิกฉบับที่ 4 แลวใชหลักฐานการ
เบิกฉบับที่ 4 ประกอบรายงานผลการตรวจรับ
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37.1.4.3 สําเนารายละเอียดเกี่ยวกับการรับ - จายจากหลักฐานการ
เบิกฉบับที่ 2 ซึ่งรับมาจากหนวยจายลงในหลักฐานการเบิกฉบับที่ 4 เพื่อรายงานใหผูบังคับบัญชาระดับ
เหนือขึ้นไปอีก 1 ชั้นทราบ
37.1.4.4 ทางเดินหลักฐานการเบิกตาม ผนวก ญ.
37.1.5 การจายดวยวิธีนี้ ใชสําหรับหนวยที่ตั้งอยูหางไกลจากหนวยจาย
ไมเกิน 50กิโลเมตร เวนแตจะไดตกลงกันเปนอยางอื่นเฉพาะราย
37.2 การจายถึงหนวย
37.2 .1 หนวยเบิกจัดทําหลักฐานการเบิก ทบ.400 - 007 ขึ้น 4 ฉบับ สง
ฉบับที่ 1, 2 และ 3 (สีชมพู, สีฟา, สีเขียว) ไปใหหนวยจาย และเก็บฉบับที่ 4 ไวในแฟมรอเรื่อง
37.2 .2 สวนบัญชีคุมของหนวยจาย
37.2.2.1 รับหลักฐานการเบิกแลวลงทะเบียนเอกสารจาย
37.2.2.2 ตรวจสอบความถูกตองสมบูรณของหลักฐานการเบิก
โดยเฉพาะลายเซ็นของผูมีสิทธิเบิก
37.2.2.3 ตรวจสอบอัตราหรือเครดิตของหนวยเบิก
37.2.2.4 หากปรากฏความบกพรองของหลักฐานการเบิกที่หนวย
จายสามารถแกไขได ใหจัดการแกไขใหถูกตอง ถาความบกพรองนั้นเปนสาระที่สําคัญมาก หนวยจาย
ไมสามารถที่จะแกไขได ใหยกเลิกหลักฐานการเบิกนั้น แลวแจงใหหนวยเบิกทราบ โดยทางเครื่องมือ
สื่อสารที่เร็วที่สุด เพื่อใหหนวยสงหลักฐานการเบิกใหมใหถูกตอง
37.2.2.5 เมื่อดําเนินการอนุมัติจายแลวใหสงหลักฐานการเบิกฉบับ
ที่ 1 และ 2 ไปใหสวนเก็บรักษา และเก็บฉบับที่ 3 ไวในแฟมรอเรื่อง แลวแจงใหหนวยเบิกทราบการ
ปฏิบัติโดยทางเครื่องมือสื่อสารที่เร็วที่สุด
37.2.2.6 เมื่อไดรับหลักฐานการเบิกฉบับที่ 1 คืนจากหนวยรับ
หลังจากที่หนวยไดรับน้ํามันเรียบรอยแลว ใหสําเนารายละเอียดเกี่ยวกับการรับ- จายลงในหลักฐานการเบิก
ฉบับที่ 3 แลวสงไปใหสวนเก็บรักษา และสวนควบคุมทางบัญชีคงเก็บฉบับที่ 1 ไวเปนเอกสารจายของ
หนวยจาย
37.2 .3 สวนเก็บรักษาของหนวยจาย
37.2.3.1 ดํ า เนิ น การจั ด ส ง น้ํ า มั น ตามหลั ก ฐานการเบิ ก ไปให
หนวยรับพรอมดวยหลักฐานการเบิกฉบับที่ 1 และ 2 ที่ไดรับมาจากสวนบัญชีคุมของหนวยจาย โดย
ปฏิบัติตามระเบียบกองทัพบก วาดวยการสงและรับสิ่งอุปกรณที่ใชบังคับอยูในเวลานั้น
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37.2.3.2 การจัดสงผานทางบริษัทหรือองคการทางพาณิชยที่เปน
คูสัญญาซื้อขายน้ํามันกับกองทัพบก หรือการใชบริการขนสงของบริษัทหรือองคการทางพาณิชยนั้น ๆ
ใหปฏิบัติตามขอตกลงในสัญญาหรือขอตกลงเปนครั้งคราวระหวางกองทัพบก กับบริษัทหรือองคการ
ทางพาณิชยนั้น ๆ
37.2.3.3 เมื่ อ ได ส ง มอบน้ํ า มั น ให สํ า นั ก งานขนส ง ต น ทางตาม
ระเบียบกองทัพบกวาดวยการสงและรับสิ่งอุปกรณ หรือไดมอบหมายใหบริษัทหรือองคการทาง
พาณิชยทําการจายหรือขนสงใหแลว ตองแจงใหหนวยรับทราบถึงการปฏิบัตินั้นโดยทางเครื่องมือ
สื่อสารที่เร็วที่สุด
37.2 .4 หนวยรับ
37.2.4.1 กรณีเปนการรับน้ํามันจากผูขายตามสัญญาการจัดซื้อของ
กองทัพบกใหปฏิบัติตามขอ 37.1.4.2 หากเปนการรับน้ํามันจากหนวยสนับสนุนภายในกองทัพบก
หนวยสามารถใชคณะกรรมการตรวจรับประจําเดือนที่หนวยตั้งขึ้นโดยใหปฏิบัติตามขอ 37.1.4.2
37.2.4.2 สงหลักฐานการเบิกฉบับที่ 1 ซึ่งกรรมการตรวจรับ และ
ผูรับของไดลงนามรับของเรียบรอยแลว คืนใหหนวยจาย และเก็บฉบับที่ 2 ไวเปนเอกสารรับ
37.2.4.3 สําเนารายละเอียดเกี่ยวกับการรับ - จายจากหลักฐานการ
เบิก ฉบับที่ 2 ลงในหลักฐานการเบิกฉบับที่ 4 เพื่อรายงานใหผูบังคับบัญชาระดับเหนือขึ้นไปอีก 1 ชั้น
ทราบ
37.2.4.4 เมื่อไดรับสิ่งอุปกรณจากสํานักงานขนสงปลายทางแลว
ใหตอบรับไปยังหนวยจายโดยทางเครื่องมือสื่อสารที่เร็วที่สุด
37.2.4.5 ทางเดินหลักฐานการเบิกตามผนวก ฎ .
37.2.5 การดําเนินการตอเอกสารในการขนสง ใหปฏิบัติตามระเบียบ
กองทัพบกวาดวยการสงและรับสิ่งอุปกรณที่ใชบังคับอยูในเวลานั้นทุกประการ เวนแตการจัดสงผานทาง
บริษัทหรือองคการทางพาณิชย ใหปฏิบัติตามขอตกลงเปนราย ๆ ไป
37.2.6 การจายดวยวิธีนี้ใชสําหรับหนวยรับที่ตั้งอยูหางไกลจากหนวยจาย
เกินกวา 50 กิโลเมตร เวนแตจะไดทําความตกลงกันเปนอยางอื่นเฉพาะราย
37.2.7 หนวยรับที่มีความประสงคจะขอรับน้ํามันตามหลักฐานการเบิกจาก
หนวยจายที่สนับสนุนโดยใชยานพาหนะของหนวย ใหผูบังคับหนวยสนับสนุนนั้น ๆ เปนผูพิจารณา
อนุมัติตามความเหมาะสม โดยใหผูบังคับหนวยเบิกจัดทําหลักฐานเปนหนังสือราชการ ขอรับน้ํามันตาม
หลักฐานการเบิก พรอมทั้งมอบฉันทะการรับน้ํามันโดยระบุยศ, ชื่อ และตําแหนง ของผูรับดวย
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37.3 การจายเรงดวน
ในกรณีที่หนวยสนับสนุนไดรับการเบิกเรงดวนตามขอ 20.4 หรือไดรบั คําสัง่
จากผูบังคับบัญชา ผูมีอํานาจสั่งจายเปนกรณีพิเศษอยางเรงดวน ก็ใหหนวยสนับสนุนนั้น ๆ ดําเนินการ
จายตามการเบิก หรือตามคําสั่งนั้นๆ แลวแตกรณี โดยใหปฏิบัติดังนี้.37.3.1 สวนบัญชีคุมของหนวยจาย
37.3.1.1 จัดทําหลักฐานการเบิก ทบ.400 - 007 ขึ้น 1 ชุด (4 ฉบับ)
โดยใหเวนชื่อผูเบิกไว และใหถือขาวสารที่ไดรับทางเครื่องมือสื่อสารจากหนวยเบิก หรือคําสั่ง
ผูบังคับบัญชาที่สั่งการนั้นเปนหลักฐานประกอบหลักฐานการเบิก
37.3.1.2 ลงทะเบียนเอกสารจาย และเมื่อดําเนินการอนุมัติจายแลว
ใหสงหลักฐานการเบิกฉบับที่ 1, 2 และ 4 ไปใหสวนเก็บรักษาเพื่อทําการจัดสง และเก็บฉบับที่ 3 ไว
ในแฟมรอเรื่อง
37.3.1.3 กรรมวิธีในลําดับตอไป ใหดําเนินการเชนเดียวกับ
ขอ 37.2.2 โดยอนุโลม
37.3.2 สวนเก็บรักษาของหนวยจาย เมื่อไดรับหลักฐานการเบิกจากสวน
บัญชีคุมแลว ใหดําเนินการเชนเดียวกับขอ 37.2.3 โดยอนุโลม เวนแตหลักฐานการเบิกที่สงไปใหหนวย
รับพรอมกับน้ํามัน ใหสงไปทั้งฉบับที่ 1, 2 และ 4
37.3.3 หนวยรับเมื่อไดรับของพรอมดวยหลักฐานการเบิกจากหนวยจาย
แลว ใหดําเนินการเชนเดียวกับขอ 37.2.4 โดยอนุโลม และใหผูเบิกลงนามในหลักฐานการเบิกทั้ง
3 ฉบับ แตถาหนวยรับนั้นไมใชหนวยเบิก ใหแจงการรับใหหนวยเบิกทราบโดยเครื่องมือสื่อสารที่เร็ว
ที่สุด แลวสงหลักฐานการเบิกฉบับที่ 1, 2 และ 4 ไปใหหนวยเบิกเพื่อลงนามผูเบิก
37.3.4 หนวยเบิกที่ไมใชหนวยรับ เมื่อไดลงนามในหลักฐานการเบิกฉบับ
ที่ 1, 2 และ 4 แลว ใหสงฉบับที่ 1 คืนใหหนวยจาย สงฉบับที่ 2 ใหหนวยรับ และเก็บฉบับที่ 4 ไวเปน
หลักฐาน
37.4 การจ า ยในกรณี ที่ ห น ว ยสนั บ สนุ น ทั่ ว ไปต อ งเบิ ก ต อ จากกรมพลาธิ ก าร
ทหารบก ตามขอ 20.3.2 ใหปฏิบัติดังนี้.37.4.1 หนวยสนับสนุนทั่วไป
37.4.1.1 จัดทําหลักฐานการเบิกขึ้นใหมอีก 1 ชุด (4 ฉบับ) โดย
อาศัยขอมูลตาง ๆ ตามหลักฐานการเบิกเดิมของหนวย และใหผูบังคับหนวยสนับสนุนทั่วไปเปนผูลง
ลายมือชื่อในหลักฐานการเบิกทั้ง 4 ฉบับ เพื่อเบิกใหหนวยสนับสนุนโดยตรงที่เปนผูเบิกเดิม การเบิกใช
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หลักฐานการเบิก ทบ.400 - 007 โดยสง ฉบับที่ 1, 2 และ 3 (สีชมพู, สีฟา, สีเขียว) ไปใหกรมพลาธิการ
ทหารบก สวนหลักฐานการเบิกฉบับที่ 4 (สีขาว) ใหเก็บไวในแฟมหลักฐานที่หนวยสนับสนุนทั่วไป
37.4.1.2 ใหสงหลักฐานการเบิกของหนวยเบิกเดิมฉบับที่ 3 (สีเขียว)
คืนหนวยเบิกไป โดยใหหมายเหตุในหลักฐานการเบิกฉบับดังกลาวนั้นวา "ไดทําการเบิกตอไปยังกรม
พลาธิการทหารบกแลวเมื่อ.............ตามหลักฐานการเบิกของหนวยสนับสนุนทั่วไป ที่........ลง............."
และใหหนวยสนับสนุนทั่วไปเก็บหลักฐานการเบิกเดิมฉบับที่ 1 และ 2 (สีชมพู, สีฟา) ไวในแฟม
หลักฐาน
37.4.2 เมื่อกรมพลาธิการทหารบก ไดรับหลักฐานการเบิกตามขอ 37.4.1.1
แลว ใหดําเนินกรรมวิธีการจายและจัดสงน้ํามันไปใหหนวยรับโดยตรงตามที่ผูเบิกบงไว พรอมกับสง
หลักฐานการเบิกฉบับที่ 1, 2 (สีชมพู, สีฟา) ไปใหหนวยรับและแจงใหหนวยเบิกและหนวยรับน้ํามัน
ทราบลวงหนาโดยทางเครื่องมือสื่อสารที่เร็วที่สุด
37.4.3 เมื่ อ หน ว ยสนั บ สนุ น ทั่ ว ไปได รั บ ข า วสารจากกรมพลาธิ ก าร
ทหารบกตามขอ 37.4.2 แลว ใหดําเนินการอนุมัติจายตอหลักฐานการเบิกชุดเดิมของหนวยเบิกฉบับที่ 1
และ 2 (สีชมพู, สีฟา) แลวสงคืนหลักฐานนั้นใหหนวยเบิก
37.4.4 หนวยรับ
37.4.4.1 เมื่ อ ได รั บ น้ํ า มั น ตามหลั ก ฐานการเบิ ก แล ว ให ป ฏิ บั ติ
เชนเดียวกับขอ 37.2.4.1
37.4.4.2 กรรมการตรวจรับตามขอ 37.4.4.1 และผูรับของลงลายมือ
ชื่อรับรองการตรวจรับ และการรับของในหลักฐานการเบิกฉบับที่ 1 และ 2 (สีชมพู, สีฟา) ทั้งชุดเดิม
ของหนวยที่ไดรับคืนมาจากหนวยสนับสนุนทั่วไปตามขอ 37.4.3 และชุดใหมของหนวยสนับสนุน
ทั่วไปฉบับที่ 1 และ 2 (สีชมพู, สีฟา) ที่ไดรับจากกรมพลาธิการทหารบกพรอมกับน้ํามัน (รวม 2 ชุด
4 ฉบับ)
37.4.4.3 ใหสงหลักฐานการเบิกฉบับที่ 1 (สีชมพู) และฉบับที่ 3
(สีเขียว) ของหนวยเบิก และหลักฐานการเบิกฉบับที่ 2 (สีฟา) ของหนวยสนับสนุนทั่วไปสงคืนใหกับ
หนวยสนับสนุนทั่วไป สวนหลักฐานการเบิกฉบับที่ 1 (สีชมพู) ของหนวยสนับสนุนทั่วไปนั้นใหสงคืน
ใหกรมพลาธิการทหารบก และหนวยรับเก็บหลักฐานการเบิกฉบับที่ 2 (สีฟา) ที่หนวยจัดทําขึ้นไวเปน
หลักฐาน
37.4.4.4 ใหสําเนารายละเอียดเกี่ยวกับการรับ - จายและการอนุมัติ
หลักฐานการเบิกของหนวย ฉบับที่ 2 (สีฟา) ลงในฉบับที่ 4 (สีขาว) ที่เปนฉบับเดิมในแฟมหลักฐานของหนวย
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เพื่อรายงานการรับน้ํามันใหกับผูบังคับบัญชาชั้นเหนือขึ้นไป 1 ระดับทราบ พรอมกับยืนยันการรับ
น้ํามันใหกรมพลาธิการทหารบกทราบโดยทางเครื่องมือสื่อสารที่เร็วที่สุด
37.4.4.5 ทางเดินหลักฐานการเบิก ตามผนวก ฏ.
37.5 การจายน้ํามันในระดับของหนวยสนับสนุนทั่วไป ซึ่งเก็บรักษาอยู ณ คลัง
ของหนวยอื่น ๆ ใหปฏิบัติดังนี้.37.5.1 เมื่อหนวยสนับสนุนทั่วไปไดรับหลักฐานการเบิกทบ.400 - 007
จากหนวยรับการสนับสนุน และพิจารณาแลว เห็นวาจะตองทําการจายน้ํามันในระดับของหนวยที่เก็บ
รักษาอยู ณ คลังน้ํามันของหนวยใดก็ตาม ใหหนวยสนับสนุนทั่วไปดําเนินกรรมวิธีสั่งจายตอหลักฐาน
การเบิกฉบับนั้น แลวสงหลักฐานการเบิกทั้ง 3 ฉบับ (ฉบับที่ 1 สีชมพู, ฉบับที่ 2 สีฟา, ฉบับที่ 3 สีเขียว)
ไปใหหนวยที่รับผิดชอบในการเก็บรักษาเพื่อทําการจาย โดยแจงใหผูบังคับหนวยที่เปนเจาของคลัง
น้ํามันนั้นทราบ เปนหนังสือประกอบหลักฐานการเบิกที่ไดสั่งจายในครั้งนั้นดวย
37.5.2 เมื่ อ ผู บั ง คั บ หน ว ยที่ เ ป น เจ า ของคลั ง น้ํ า มั น ได รั บ หนั ง สื อ และ
หลักฐานการเบิกตามขอ 37.5.1 แลว ใหบันทึกสั่งการทายหนังสือนั้น เพื่อใหคลังน้ํามันจายหรือจัดสง
น้ํามัน ไปใหหนวยรับการสนับสนุนนั้นตอไป
37.5.3 คลังน้ํามันหรือสถานีคลังน้ํามัน ดําเนินการจายหรือจัดสงน้ํามัน
ตามหลักฐานการเบิกที่ไดรับอนุมัติแลวนั้นใหหนวยรับ โดยสงหลักฐานการเบิกฉบับที่ 1 และ 2
(สีชมพู, สีฟา) ไปใหหนวยรับการสนับสนุนพรอมกับน้ํามัน สวนหลักฐานการเบิกฉบับที่ 3 (สีเขียว)
และหนังสือของหนวยสั่งจายใหเก็บไวในแฟมหลักฐาน
37.5.4 เมื่อหนวยรับการสนับสนุนไดรับน้ํามันใหปฏิบัติตามขอ37.2.4.1
และเมื่อดําเนินกรรมวิธีในการรับเรียบรอยแลว ใหสงหลักฐานการเบิกฉบับที่ 1 (สีชมพู) คืนใหหนวย
คลังน้ํามันที่เปนผูจายพรอมกับยืนยันการรับน้ํามันใหทราบดวย
37.5.5 เมื่อคลังที่จายน้ํามันไดรับหลักฐานการเบิกฉบับที่ 1 (สีชมพู) คืน
จากหนวยรับตามขอ 37.5.4 แลว ใหสําเนารายละเอียดในการรับลงในหลักฐานการเบิกฉบับที่ 3
(สีเขียว) และสงคืนหลักฐานการเบิกฉบับที่ 1 (สีชมพู)ใหหนวยสนับสนุนทั่วไปที่เปนหนวยสั่งจาย
สวนหลักฐานการเบิกฉบับที่ 3 (สีเขียว) พรอมดวยหนังสือของหนวยสั่งจายที่ผูบังคับหนวยไดสั่งการ
แลว ใหเก็บไวเปนหลักฐาน
37.5.6 ทางเดินหลักฐานการเบิก ตามผนวก ฐ.
ขอ 38 กําหนดเวลาในการเบิกจาย
38.1 การเบิกจายสําหรับหนวยใช
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38.1.1 น้ํามันตามอัตรา
ใหเบิกจายใหเสร็จสิ้นภายในเดือนสิงหาคม
สวนน้ํามันตามเครดิตใหเบิกจายใหเสร็จสิ้นภายในเดือนกันยายนของปงบประมาณนั้นๆ หากพน
กําหนดแลวใหระงับการเบิกจาย เวนกรณีที่หนวยมีภารกิจขามป หรือไดขอขยายภารกิจขามปไวแลว
ใหดําเนินการโอนเครดิตขามปได
38.1.2 หลั ก ฐานการเบิ ก ในป ง บประมาณใดให ทํ า การจ า ยให เ สร็ จ สิ้ น
ในปงบประมาณนั้น หลักฐานการเบิกที่คางขามปงบประมาณใหยกเลิกและระงับการจาย
38.2 การเบิกจายสําหรับหนวยสนับสนุน
38.2.1 การเบิกทดแทนใหเต็มตามระดั บ เมื่อถึงจุดเบิกครั้งแรกของ
ปงบประมาณใหมจะตองรวบรวมหลักฐานการจายในปงบประมาณเกาทั้งหมดทําการเบิกใหเสร็จสิ้นใน
คราวนั้น จะนําไปเปนหลักฐานเบิกจายเมื่อถึงจุดเบิกในคราวตอไปของป งบประมาณใหมไมได
38.2.2 ให ห น ว ยสนั บ สนุ น ที่ มี ห น า ที่ จ า ยน้ํ า มั น ตามหลั ก ฐานการเบิ ก
ตรวจสอบการจายน้ํามันใหเปนไปตามเวลาในการเบิกและสงสิ่งอุปกรณ ซึ่งไดกําหนดขึ้นตามขอ 24.4
38.3 การติดตามหลักฐานการเบิก
38.3.1 เมื่อไดเบิกน้ํามันไปแลว เปนระยะเวลาครบกําหนดตามเวลาในการ
เบิกและสงแลว ยังไมไดรับของ ใหติดตามหลักฐานการเบิกโดยใช ทบ.400 - 071 โดยอนุโลม
38.3.2 หนวยจายเมื่อไดรับการติดตามหลักฐานการเบิกจากหนวยเบิกแลว
ใหบันทึกผลแจงใหหนวยเบิกทราบโดยดวน และใหกําหนดเวลาโดยประมาณดวยวา น้ํามันตาม
หลักฐานการเบิกนั้น ๆ จะสงใหหนวยเบิกไดเมื่อใด
38.3.3 เมื่อถึงกําหนดเวลาที่หนวยจายแจงใหทราบแลววาจะสงน้ํามันตาม
หลักฐานการเบิกนั้นใหเมื่อใด แตหนวยเบิกยังไมไดรับน้ํามัน ใหหนวยทําการติดตามหลักฐานการเบิก
ตอไปเปนครั้งที่ 2 และครั้งตอ ๆ ไปในลักษณะเดียวกันนี้ จนกวาจะไดรับน้ํามัน
38.3.4 เมื่อหนวยเบิกไดติดตามหลักฐานการเบิกไปแลวและยังไมไดรับ
คําตอบจากหนวยจายภายในเวลา 7 วัน ใหรายงานผูบังคับบัญชาระดับเหนือของหนวยจายทราบ

หมวดที่ 6
การจําหนายและสงคืน
ขอ 39 การจําหนายน้ํามัน เนื่องจากการระเหยหายในการเก็บรักษาน้ํามันเชื้อเพลิงในถัง
ขนาดใหญ ใหถือปฏิบัติตามขอ 27 สําหรับวงเงินการขออนุมัติจําหนายใหกระทําเชนเดียวกับสิ่งอุปกรณ
ชนิดมีซากทั่วไป
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ขอ 40 การจําหนายน้ํามันที่รั่วไหลสูญหายเนื่องจากการขนสง น้ํามันที่รั่วไหลสูญหาย
หรือระเหยหายในระหวางการขนสง ใหปฏิบัติตามระเบียบกองทัพบกวาดวยการสง - รับสิ่งอุปกรณ
และระเบียบกองทัพบก วาดวยการจําหนายสิ่งอุปกรณที่ใชบังคับอยูในเวลานั้น
ขอ 41 การจําหนายน้าํ มันที่รั่วไหลสูญหายหรือระเหยหายเนือ่ งจากการปฏิบัติการแจกจาย
ณ สถานีคลังน้ํามัน ใหถือปฏิบัติตามระเบียบกองทัพบกวาดวยการจําหนายสิ่งอุปกรณที่ใชบังคับอยู
ในเวลานั้น
ขอ 42 การจําหนายน้ํามันที่บรรจุภาชนะ น้ํามันที่รั่วไหลสูญหายหรือเสื่อมคุณภาพใน
ระหวางการเก็บรักษา น้ํามันเชื้อเพลิงที่บรรจุภาชนะ หรือน้ํามันอุปกรณที่บรรจุภาชนะ ใหปฏิบัติตาม
ระเบียบกองทัพบก วาดวยการจําหนายสิ่งอุปกรณที่ใชบังคับอยูในเวลานั้น
ขอ 43 การจําหนายน้ํามัน เนื่องจากการตักตัวอยางเพื่อสงทดสอบคุณภาพ ใหปฏิบัติ
ตามระเบียบกองทัพบกวาดวยการจําหนายสิ่งอุปกรณที่ใชบังคับอยูในเวลานั้น
ขอ 44 การสงคืนน้ํามัน น้ํามันเสื่อมคุณภาพที่ไดรับอนุมัติใหจําหนายแลว น้ํามันลาสมัย
หรือน้ํามันเกินความตองการ หรือน้ํามันที่ไดรับคําสั่งใหสงคืน ใหทําการสงคืนตอหนวยสนับสนุนในสาย
การสงกําลังโดยถือปฏิบัติตามระเบียบกองทัพบกวาดวยการสงและรับสิ่งอุปกรณที่ใชบังคับอยูในเวลานัน้
ขอ 45 การสงคืนอัตราหรือเครดิต กรณีที่หนวยตรวจสอบแลวมีน้ํามันตามอัตราหรือ
เครดิตคงเหลือ เนื่องจากจบภารกิจหรือหมดความจําเปนหรือเกินความตองการ ใหหนวยใช รายงาน
สงคืนตามสายการสงกําลัง ภายในเดือนสิงหาคมของปงบประมาณนั้นๆ

หมวดที่ 7
การควบคุม การรายงาน และการตรวจ
ขอ 46 การควบคุมทางการสงกําลัง มีความมุงหมายเพื่อสนับสนุนหนวยใชใหมีสิ่งอุปกรณ
อยางเพียงพอ ตอเนื่อง และทันเวลาอยางมีประสิทธิภาพ โดยการจัดหาสิ่งอุปกรณทดแทนจากเขต
ภายในเปนหลัก ตัวแปรตนที่สําคัญ คือ อัตราพิกัด ซึ่งจะทําใหหนวยสามารถปฏิบัติการไดในระยะเวลา
หนึ่ง ตัวแปรนี้ถูกกําหนดขึ้นจากหลักนิยมการใชหนวยใช เพื่อใหปฏิบัติงานไดตามขีดความสามารถที่
กําหนด หากตองการใหหนวยใชสามารถปฏิบัติภารกิจไดอยางตอเนื่อง อัตราพิกัดจะตองมากกวาเวลา
ในการเบิก และสง และผลรวมของอัตราพิกัด ,วั นสะสม และสํารองสงครามจะตอ งมากกว า เวลา
ลวงหนาในการจัดหาดวย จากเงื่อนไขดังกลาว แลวสรางเปนสมการขึ้นมาจะทําใหเกิดตัวแปรตาม
เพิ่มเติมมาอีก คือ วันปฏิบัติการและวันปลอดภัย ในการเริ่มตนของการสงกําลังบํารุงนั้นจะมีการ
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กําหนดใหตัวแปรทั้งหมดดังที่กลาวมาแลวขางตนคงที่ เพื่อทําใหอัตราพิกัดนั้นคงที่ดวย แตในการ
ปฏิบัติงานจริง วันสงกําลัง เวลาในการเบิกและสง และเวลาลวงหนาในการจัดหาจะเปลี่ยนไปตาม
สิ่งแวดลอมภายนอกและสิ่งแวดลอมภายใน หากไมสามารถดําเนินการแกไขตัวแปรตามที่เกี่ยวของได
แลว ผลที่เกิดขึ้นคืออัตราพิกัดจะหมดลง ดังนั้น การควบคุมการสงกําลังบํารุง คือ การควบคุมและ
แกไขตัวแปรจากสิ่งบอกเหตุหรือตัวชี้วัดตัวสําคัญ คือ วันสงกําลัง เวลาในการเบิกและสง และเวลา
ลวงหนาในการจัดหา หากมีการเปลี่ยนแปลงขอมูลขั้นตนจะมีผลทําใหอัตราพิกัดเปลี่ยนแปลง
ขอ 47 การควบคุมอัตราและเครดิต
47.1 การตั้งยอดอัตราและเครดิต เพื่อใหการควบคุมการจายน้ํามันตามอัตราและ
เครดิตบางประเภทเปนไปอยางรัดกุม จึงใหสวนบัญชีคุมของหนวยที่มีอัตราและเครดิต ตั้งยอดอัตรา
และเครดิตของแตละหนวยขึ้นดังนี้
47.1.1 น้ํามันประเภท 1 ใหตั้งยอดอัตราเปนป โดยใชอัตราแตละเดือน
คูณดวย 12 เปนยอดคุมอัตรา
47.1.2 น้ํามันประเภท 2 ใหตั้งยอดเครดิต โดยใชคําสั่งกองทัพบกหรือ
อนุมัติหลักการความตองการน้ํามัน หรืออนุมัติผลการจัดสรรงบประมาณ หรืออนุมัติขยายแผนงาน งาน
โครงการข า มป งบประมาณเป น มู ล ฐานกํ า หนดเครดิ ต ให แ ต ล ะหน ว ย หรื อ แต ล ะงวด ตามรอบ
ปงบประมาณนั้น ๆ เปนยอดคุมเครดิต
47.1.3 น้ํามันตามแผนเงินโอน ซึ่งจัดหาใหหนวยหนึ่งหนวยใดโดยเฉพาะ
ไมตองใชแบบบัญชีคุมอัตราหรือเครดิตแตใหบันทึกการตรวจจายไวในแผนเงินโอนนั้นๆ และใหถือ
เปนเครดิตของหนวย
47.2 การสอบทานอัตราและเครดิต ใหกรมพลาธิการทหารบก จัดทําเอกสาร
สอบทานอัตราและเครดิต กับหนวยสนับสนุนทางการสงกําลัง โดยเริ่มจากเดือนธันวาคม มีนาคม
มิถุนายน และกันยายน
47.3 ผูบังคับหนวยที่มีอัตราและเครดิต รับผิดชอบในการตรวจสอบความถูกตอง
ในการตั้งยอดอัตราและเครดิต โดยตั้งกรรมการตรวจสอบขึ้น 3 นาย เปนนายทหารสัญญาบัตรอยางนอย
1 นาย ทําการตรวจสอบการตั้งยอดอัตราและเครดิต และการตรวจจายของเจาหนาที่สวนบัญชีคุมทุก
รอบ 1 เดือน และใหคณะกรรมการรายงานผลตอผูสั่งตั้งกรรมการภายใน 5 วันทําการของเดือนถัดไป
ขอ 48 การโอนอัตราและเครดิต
48.1 กรณีการโอนอัตราหรือเครดิตเพื่อใหสอดคลองกับการปฏิบัติภารกิจตาง
พื้นที่รับการสนับสนุนเดิม ใหหนวยโอนหรือหนวยเจาของอัตราและเครดิตดําเนินการดังนี้.-
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48.1.1 ทําการตรวจสอบยอดอัตราและเครดิตของหนวย และใหหนวย
สนับสนุนโดยตรงรับรองยอดอัตราและเครดิตคงเหลือ
48.1.2 ขอความเห็นชอบจากหนวยสนับสนุนปลายทางถึงความพรอมในการ
รับโอนและการใหการสนับสนุน
48.1.3 รวบรวมความตอ งการจากการตรวจสอบยอดอัตราและเครดิต
และการขอความเห็นชอบจากหนวยสนับสนุน เพื่อรายงานขออนุมัติแผนการโอนอัตราหรือเครดิต
โดยระบุประเภทของอัตราหรือเครดิต ชนิด จํานวนน้ํามัน หวงระยะเวลาในการใช นามหนวยใช
และหนว ยสนับ สนุน ปลายทาง ตามสายการบังคับ บัญ ชาจนถึงผูบัง คับ บัญ ชาระดับ กองพล หรือ
เทียบเทาเพื่อพิจารณาความเหมาะสมกอนเสนอใหกรมพลาธิการทหารบกดําเนินการ
48.2 กรณีแผนการปฏิบัติภารกิจของหนวยขามปงบประมาณ ใหหนวยโอนหรือ
หนวยเจาของเครดิตดําเนินการดังนี้
48.2.1 ตรวจสอบวาเปนแผนงาน งาน หรือโครงการที่ไดกําหนดเวลา
สิ้นสุดขามปงบประมาณ หรือ ไดรับอนุมัติจากกองทัพบกใหขยายเวลาดําเนินงานขามปงบประมาณแลว
48.2.2 รายงานขออนุ มั ติ แผนการโอน ตามสายการบั งคั บบั ญชาจนถึ ง
ผูบังคับบัญชาระดับกองพล หรือ เทียบเทา เพื่อพิจารณาความเหมาะสมกอนเสนอใหกรมพลาธิการ
ทหารบก ดําเนินการภายในเดือนสิงหาคม ของปงบประมาณนั้น ๆ
ขอ 49 การควบคุมทางบัญชี
49.1 บัญชีของหนวยใช
49.1.1 ทําบัญชีแสดงยอดจายน้ํามันเติมยานพาหนะ และเครื่องจักรกลเพื่อ
ใชงาน ณ สถานีจายน้ํามันที่หนวยใชเปนผูดําเนินการ โดยนํารายการในใบรับน้ํามันแตละใบมาบันทึก
ในบัญชีจายน้ํามันประจําวัน เพื่อสรุปเปนหลักฐานการจายประจําวัน โดยใช ทบ.465 - 327 ผนวก ณ.
49.1.2 ทําบัญชีแสดงยอดรับ - จาย และคงเหลือของน้ํามันในครอบครอง
ซึ่งเปนบัญชีแยกประเภทตามชนิดของน้ํามันและประเภทของงาน โดยใช ทบ. 465 - 305 ผนวก ด.
49.1.3 ทําบัญชีแสดงยอดอัตราหรือเครดิตที่กําหนดให, ยอดรับ และ
คงเหลือของอัตราหรือเครดิต ตามหวงเวลาที่กําหนดเพื่อเปนหลักฐานควบคุมการรับ โดยใชบัญชีคุมอัตรา
หรือเครดิตน้ํามัน ทบ.465 - 328 ผนวก ต.
49.1.4 ทํ า บั ญ ชี แ สดงยอดน้ํ า มั น ตามอั ต ราพิ กั ด ที่ ไ ด รั บ จากหน ว ย
สนับสนุนและการเปลี่ยนแปลงอื่นๆ ที่เกิดขึ้น โดยใชบัญชีคุมอัตราหรือเครดิตน้ํามัน ทบ.465 - 328
ผนวก ต.
49.1.5 ทําบัญชีแสดงยอดยืม ใชหนี้และคงเหลือของน้ํามัน ที่ใหหนวยอื่น
ยืมหรือยืมจากหนวยอื่น โดยใชบัญชียืม ทบ.465 - 310 ผนวก ท.
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49.2 บัญชีของหนวยสนับสนุนโดยตรง
49.2.1 ทํ าบัญชีแ สดงยอดจา ยน้ํ ามั น เติ ม ยานพาหนะและเครื่องจัก รกล
เพื่อใชงาน ณ สถานีจายน้ํามันที่หนวยเปนผูดําเนินการ โดยนํารายการในใบรับน้ํามันแตละใบมาบันทึก
ในบัญชีจายน้ํามันประจําวัน เพื่อสรุปเปนหลักฐานการจายประจําวัน โดยใช ทบ.465 - 327 ผนวก ณ.
49.2.2 ทําบัญชีแสดงยอดรับ - จาย คงเหลือ คางรับ คางจาย และขอมูล
อื่นๆที่เกี่ยวของของน้ํามันระดับและน้ํามันอื่นๆ ที่กําหนดให เปนบัญชีแยกประเภทตามชนิดของน้าํ มัน
หรือประเภทของงานหรือประเภทของการสะสมอื่น ๆ โดยใชบัตรบัญชีคุม ทบ. 400 - 003 ผนวก ธ.
49.2.3 ทําบัญชีแสดงยอดที่กําหนดให, ยอดจาย และคงเหลือของอัตรา
หรื อเครดิ ตของหนว ยใช แ ตล ะหนว ยที่ รับการสนับสนุนตามหวงเวลาที่กํ า หนด เพื่อเปน หลัก ฐาน
ควบคุมการจาย โดยใชบัญชีคุมอัตราหรือเครดิตน้ํามัน ทบ.465 - 328 ผนวก ต.
49.2.4 ทําบัญชีแสดงยอดน้ํามันตามอัตราพิกัดที่จายใหกับหนวยที่รับการ
สนับสนุนและการเปลี่ยนแปลงอื่นๆ ที่เกิดขึ้น โดยใชบัญชีคุมอัตราหรือเครดิตน้ํามัน ทบ.465 - 328 ผนวก ต.
49.2.5 ทํ า บั ญ ชี แ สดงยอดน้ํ า มั น ฝาก ถอน และคงเหลื อ ของน้ํ า มั น
ที่หนวยอื่นฝากไวหรือฝากไวกับหนวยอื่น โดยใชบัญชีฝาก ทบ. 465-329 ผนวก ถ.
49.2.6 ทําบัญชีแสดงยอดยืม, ใชหนี้และคงเหลือของน้ํามันที่ใหหนวยอื่น
ยืมหรือยืมจากหนวยอื่น โดยใชบัญชียืม ทบ.465 - 310 ผนวก ท.
49.3 บัญชีของหนวยสนับสนุนทั่วไป
49.3.1 ทําบัญชีแสดงยอดจายน้ํามันเติมยานพาหนะและเครื่องจักรกล เพื่อ
ใชงาน ณ สถานีจายน้ํามันที่หนวยเปนผูดําเนินการ โดยนํารายการในใบรับน้ํามันแตละใบมาบันทึกใน
บัญชีจายน้ํามันประจําวัน เพื่อสรุปเปนหลักฐานการจายประจําวันโดยใช ทบ.465 - 327 ผนวก ณ.
49.3.2 ทําบัญชีแสดงยอดรับ - จาย คงเหลือ คางรับ คางจาย และขอมูลอื่น ๆ
ที่เกี่ยวของของน้ํามันระดับและน้ํามันอื่น ๆ ที่กําหนดให เปนบัญชีแยกประเภทตามชนิดของน้ํามัน
หรือประเภทของงานหรือประเภทของการสะสม โดยใชบัตรบัญชีคุม ทบ. 400 - 003 ผนวก ธ.
49.3.3 ทําบัญชีแสดงยอดที่กําหนดให, ยอดจาย และคงเหลือของอัตรา
หรือเครดิตของหนวยใชแตละหนวยที่รับการสนับสนุนตามหวงเวลาที่กําหนดเพื่อเปนหลักฐานควบคุม
การจาย โดยใชบัญชีคุมอัตราหรือเครดิตน้ํามัน ทบ.465 - 328 ผนวก ต.
49.3.4 ทําบัญชีแสดงยอดน้ํามันตามอัตราพิกัดที่จายใหกับหนวยที่รับการ
สนับสนุนและการเปลี่ยนแปลงอื่น ๆ ที่เกิดขึ้น โดยใชบัญชีคุมอัตราหรือเครดิตน้ํามัน ทบ.465 - 328
ผนวก ต.
49.3.5 ทํ า บั ญ ชี แ สดงยอดน้ํ า มั น ฝาก ถอน และคงเหลื อ ของน้ํ า มั น ที่
หนวยอื่นฝากไวหรือฝากไวกับหนวยอื่น โดยใชบัญชีฝาก ทบ. 465 - 329 ผนวก ถ.
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49.3.6 ทําบัญชีแสดงยอดยืม ใชหนี้และคงเหลือของน้ํามัน ที่ใหหนวยอื่น
ยืมหรือยืมจากหนวยอื่น โดยใชบัญชียืม ทบ.465 - 310 ผนวก ท.
49.4 บัญชีของกรมพลาธิการทหารบก
49.4.1 ทําบัญชีแสดงยอดจายน้ํามันเติมพาหนะและเครื่องจักรกล เพื่อใชงาน
ณ สถานีจายน้ํามันที่หนวยเปนผูดําเนินการ โดยนํารายการในใบรับน้ํามันแตละใบมาบันทึกในบัญชี
จายน้ํามันประจําวัน เพื่อสรุปเปนหลักฐานการจายประจําวัน โดยใช ทบ.465 - 327 ผนวก ณ.
49.4.2 ทําบัญชีแสดงยอดรับ - จาย คงเหลือ คางรับ คางจาย และขอมูลอื่นๆ
ที่เกี่ยวของของน้ํามันระดับและน้ํามันอื่น ๆ ที่กําหนดใหเปนบัญชีแยกประเภทตามชนิดของน้ํามันหรือ
ประเภทของงานหรือประเภทการสะสม โดยใชบัตรบัญชีคุม ทบ. 400 - 003 ผนวก ธ.
49.4.3 ทําบัญชีแสดงยอดที่กําหนดให, ยอดจาย และคงเหลือของอัตรา
หรือเครดิตของหนวยใชแตละหนวยที่รับการสนับสนุนตามหวงเวลาที่กําหนดเพื่อเปนหลักฐานควบคุม
การจายโดยใชบัญชีคุมอัตราหรือเครดิตน้ํามัน ทบ.465 - 328 ผนวก ต.
49.4.4 ทําบัญชีแสดงยอดน้ํามันตามอัตราพิกัดที่จายใหกับหนวยที่รับการ
สนับสนุนและการเปลี่ยนแปลงอื่น ๆ ที่เกิดขึ้น โดยใชบัญชีคุมอัตราหรือเครดิตน้ํามัน ทบ.465 - 328
ผนวก ต.
49.4.5 ทําบัญชีแสดงยอดน้ํามันฝาก ถอน และ คงเหลือของน้ํามันที่
หนวยอื่นฝากไวหรือฝากไวกับหนวยอื่น โดยใชบัญชีฝาก ทบ. 465 - 329 ผนวก ถ.
49.4.6 ทําบัญชีแสดงยอดยืม ใชหนี้และคงเหลือของน้ํามัน ที่ใหหนวยอื่น
ยืมหรือยืมจากหนวยอื่น โดยใชบัญชียืม ทบ.465 - 310 ผนวก ท.
ขอ 50 เอกสารประกอบการควบคุมทางบัญชี
50.1 เอกสารในการสงกําลังที่เปนแบบเดียวกับการสงกําลังสิ่งอุปกรณประเภท 2 - 4
ใหใชเอกสารตามที่กําหนดไวในระเบียบกองทัพบกวาดวยการสงกําลังสิ่งอุปกรณประเภท 2 - 4 ที่ใช
บังคับอยูในเวลานั้นโดยอนุโลม
50.2 เอกสารในการรับ - สงสิ่งอุปกรณ ใหใชเอกสารตามที่กําหนดไวในระเบียบ
กองทัพบกวาดวยการสงและรับสิ่งอุปกรณ ที่ใชบังคับอยูในเวลานั้นโดยอนุโลม
50.3 เอกสารในการจําหนายใหใชเอกสารตามที่กําหนดไวในระเบียบกองทัพบก
วาดวยการจําหนายที่ใชบังคับอยูในเวลานั้นโดยอนุโลม
50.4 เอกสารเฉพาะการสงกําลังสิ่งอุปกรณประเภท 3 สายพลาธิการ นอกจาก
ที่ไดกลาวไวแลว ใหใชเอกสารตามรายการตอไปนี้.50.4.1 ใบฝากน้ํามัน ทบ.465 - 311 ผนวก ช. ใชสําหรับการฝากน้ํามันไว
กับหนวยอื่นซึ่งไดทําความตกลงกันไวแลว และใชเปนเอกสารจาย
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50.4.2 ใบถอนน้ํามัน ทบ.465 - 323 ผนวก ซ. ใชสําหรับแจงความจํานง
ขอรับน้ํามันที่ฝากไวกับหนวยอื่น และใชเปนเอกสารรับ
50.4.3 ใบสั่งจายน้ํามัน ทบ.465 - 312 ผนวก น. ใชสําหรับการสั่งจาย
น้ํามันของสวนเก็บรักษาในกรณีที่ตองจายน้ํามันหลายรายการในหลักฐานการเบิกเดียวกันและแตละ
รายการนั้นแยกเก็บรักษาอยูหลายแหง
ขอ 51 การรายงาน
51.1 หนวยใชเสนอรายงานการใชน้ํามันตามอัตราและเครดิตตอหนวยสนับสนุน
โดยตรงเปนประจําทุกเดือน ภายในวันที่ 5 ของเดือนถัดไป การรายงาน ใช ทบ.465 - 325 ผนวก ฑ.
51.2 หนวยสนับสนุนโดยตรงเสนอรายงานสถานภาพน้ํามันในความครอบครอง
ตอหนวยสนับสนุนทั่วไป เปนประจําทุกเดือนภายในวันที่10 ของเดือนถัดไป การรายงานใช ทบ.465 - 326
ผนวก ฒ.
51.3 หนวยสนับสนุนทั่วไปจัดทํารายงานสถานภาพน้ํามันในความครอบครองและ
รวบรวมรายงานสถานภาพของหนวยสนับสนุนโดยตรง สรุปเปนรายงานสถานภาพน้ํามันทั้งหมดเสนอ
ตอกองทัพบก (ผานกรมพลาธิการทหารบก) เปนประจําทุกเดือน ภายในวันที่ 20 ของเดือนถัดไป การ
รายงานใช ทบ.465 - 326 ผนวก ฒ.
51.4 กรมพลาธิการทหารบก
51.4.1 รวบรวมรายงานสถานภาพน้ํามัน ของหนว ยสนับสนุนโดยตรง
ที่ใหการสนับสนุนที่เสนอมาตามขอ 51.2
51.4.2 จัดทํารายงานสถานภาพน้ํามันในครอบครอง ใช ทบ.465 - 326
51.4.3 รวบรวมรายงานของหนวยสนับสนุนทั่วไปที่เสนอผานมาตามขอ 51.3
51.4.4 เสนอรายงานตามขอ 51.4.1 , 51.4.2 , 51.4.3 ตอกองทัพบก (ผาน
กรมสงกําลังบํารุงทหารบก) เปนประจําทุกเดือนภายในสิ้นเดือนของเดือนถัดไป
51.4.5 รายงานสถานภาพน้ํามันตามอัตราและเครดิตที่ไดรองจายไปและ
ยังไมไดรับการสนับสนุนใหกองทัพบก (ผานกรมสงกําลังบํารุงทหารบก)ภายในสิ้นเดือนตุลาคม
ขอ 52 การตรวจของผูบังคับบัญชา
52.1 ผูบังคับบัญชาของหนวยที่มีสิ่งอุปกรณประเภท 3 สายพลาธิการอยูในความ
ครอบครอง ตองตั้งกรรมการตรวจน้ํามันประกอบดวยนายทหารสัญญาบัตรอยางนอย 3 นายขึ้นทําการ
ตรวจกิจการสงกําลังสิ่งอุปกรณประเภท 3 สายพลาธิการของหนวย อยางนอยปละ 1 ครั้ง
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52.2 ความมุงหมายของการตรวจเพื่อใหทราบวาเจาหนาที่ไดปฏิบัติตามระเบียบ
หรือคําสั่งของทางราชการซึ่งเกี่ยวของกับการสงกําลังสิ่งอุปกรณประเภท 3 สายพลาธิการ อยางถูกตอง
และสมบูรณหรือไมเพียงใด
52.3 เมื่ อ ทํ า การตรวจแล ว ให ค ณะกรรมการรายงานผลการตรวจต อ ผู สั่ ง ตั้ ง
กรรมการภายใน 15 วัน นับแตวันที่คณะกรรมการไดรับทราบคําสั่ง
52.4 ใหผูมีอํานาจตั้งกรรมการตรวจน้ํามัน กําหนดรายละเอียดปลีกยอยในการ
ตรวจเปนแบบ "รายการตรวจสอบ" ใหเปนไปตามความมุงหมายของการตรวจนี้
ขอ 53 การตรวจของกรมพลาธิการทหารบก
53.1 ใหกรมพลาธิการทหารบก จัดเจาหนาที่ไปทําการตรวจกิจการสงกําลังสิ่งอุปกรณประเภท 3 สายพลาธิการของหนวยตาง ๆ ในกองทัพบก อยางนอยปละ 1 ครั้ง
53.2 ใหกรมพลาธิการทหารบก กําหนดรายละเอียดปลีกยอยเปนแบบ “รายการ
ตรวจสอบ” ขึ้นใหมเปนแบบเดียวกันตามความเหมาะสมเพื่อใหเปนแนวทางในการตรวจของเจาหนาที่
53.3 ให เ จ า หน า ที่ ผู ทํ า การตรวจรายงานผลการตรวจต อ เจ า กรมพลาธิ ก าร
ทหารบก ภายใน 15 วัน หลังจากเสร็จสิ้นการตรวจคราวนั้น และใหกรมพลาธิการทหารบกรายงานผล
การตรวจ โดยแนบสําเนารายงานของเจาหนาที่ผูตรวจใหกองทัพบกทราบ

หมวดที่ 8
ขอกําหนดอืน่ ๆ
ขอ 54 การระวังปองกันอันตรายและอัคคีภัย
ใหทุกหนวยที่มีสิ่งอุปกรณประเภท 3 สายพลาธิการ อยูในความรับผิดชอบออก
ระเบียบปลีกยอยเกี่ยวกับการระวังปองกันอันตรายและอัคคีภัย เชน การหามนําน้ํามันเชื้อเพลิงเขาไปใน
บริเวณคลัง การหามสูบบุหรี่ในเขตที่กําหนด
การกําหนดวิธีการดับเพลิงและการใชเครื่องมือ
ดับเพลิง การจัดเวรยาม เปนตน ใหทุกหนวยจัดใหมีเครื่องมือดับเพลิงไวใหพรอม และทําการฝก
เจาหนาที่ดับเพลิงใหมีความชํานาญดวย
ขอ 55 การประหยัดการสงกําลัง ใหผูบังคับบัญชาทุกระดับชั้นกวดขันการใชน้ํามันให
เปนไปอยางประหยัดและเพื่อการปฏิบัติราชการอยางแทจริงโดยใหวางระเบียบหรือออกคําสั่งปลีกยอย
ของหนวยตามความเหมาะสม
ขอ 56 หนวยนับในการจาย
56.1 น้ํามันเชื้อเพลิงและน้ํามันอุปกรณอื่น ๆ เวนไขขน ใหนับเปนลิตร เศษของ
ลิตรตั้งแต 0.5 ลิตรขึ้นไปใหนับเปน 1 ลิตร ถาเศษต่ํากวา 0.5 ลิตร ใหตัดออกไป
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56.2 ไขขนทุกชนิดใหนับเปนกิโลกรัม เศษของกิโลกรัมตั้งแต 0.5 กิโลกรัมขึ้นไป
ใหนับเปน 1 กิโลกรัม ถาเศษต่ํากวา 0.5 กิโลกรัม ใหตัดออกไป
ขอ 57 ขอมูลอิเล็กทรอนิกส
ข อ ความที่ ไ ด ส ร า ง ส ง รั บ เก็ บ รั ก ษา หรื อ ประมวลผลด ว ยวิ ธี ก ารทาง
อิเล็กทรอนิกส จะมีสถานะเสมอกับการทําเปนหนังสือหรือหลักฐานเปนหนังสือไดก็ตอเมื่อเจาหนาที่
ผูมีอํานาจรับผิดชอบรับรองความถูกตองเปนลายลักษณอักษร
ขอ 58 การดําเนินการเกี่ยวกับสงกําลังสิ่งอุปกรณ ประเภท 3 สายพลาธิการ ที่ยังไมแลวเสร็จ
ใหถือปฏิบัติตามระเบียบนี้
ประกาศ

ณ
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