
 
ระเบียบกองทัพบก 

วาดวยการสงกําลังส่ิงอุปกรณประเภท 3 สายพลาธิการ    
พ.ศ.2551 

---------------- 

  เพื่อใหการสงกําลังส่ิงอุปกรณประเภท 3 สายพลาธิการดําเนินไปอยางเพียงพอ ตอเนื่อง  
ทันเวลา และมีประสิทธิภาพทั้งในยามปกติและยามสงคราม  ตลอดจนกําหนดความรับผิดชอบของ
ผูบังคับบัญชาในระดับตาง ๆ ใหแนชัด  และกําหนดหนาท่ีความรับผิดชอบ  วิธีปฏิบัติของเจาหนาท่ีใน
เร่ืองความตองการ  การจัดหา  การเก็บรักษา  การจาย  การจําหนายสงคืน การรายงาน การควบคุมและการ
ตรวจเกี่ยวกับส่ิงอุปกรณประเภท 3 สายพลาธิการ ใหเปนมาตรฐานเดียวกันท่ัวท้ังกองทัพบก จึงไดวาง
ระเบียบไว ดังตอไปนี้.- 
 ขอ 1 ระเบียบนี้ใหเรียกวา  “  ระเบียบกองทัพบก วาดวยการสงกําลังส่ิงอุปกรณ ประเภท 3                 
สายพลาธิการ พ.ศ.2551 ” 

ขอ 2 ระเบียบนีใ้หใชบังคับต้ังแตประกาศใชเปนตนไป  
ขอ 3 ใหยกเลิก   

  3.1 ระเบียบกองทัพบก วาดวยการสงกําลังส่ิงอุปกรณประเภท 3 สายพลาธิการ 
พ.ศ.2524  ลง 20 พฤษภาคม 2524  
  3.2 ระเบียบกองทัพบก วาดวยการสงกําลังส่ิงอุปกรณประเภท 3 สายพลาธิการ 
(ฉบับท่ี 2)  พ.ศ.2531 ลง 30 มีนาคม 2531 
  3.3 บรรดาระเบียบ คําส่ัง และคําช้ีแจงอ่ืนใดในเร่ืองการสงกําลังส่ิงอุปกรณประเภท 
3 สายพลาธิการ ท่ีไดกําหนดไวแลวในระเบียบนี้ หรือซ่ึงขัดหรือแยงกบัระเบียบนี้ ใหใชระเบียบนีแ้ทน 

ขอ 4 ในระเบียบนี ้  
  4.1 ส่ิงอุปกรณประเภท 3 สายพลาธิการ  หมายถึง น้ํามันเช้ือเพลิง  กาซเช้ือเพลิง 
และนํ้ามันอุปกรณท่ีอยูในความรับผิดชอบในการสงกําลังของกรมพลาธิการทหารบก ซ่ึงใชเกี่ยวกับยานยนต  
เคร่ืองจักรกล  เคร่ืองใหแสงสวาง และเคร่ืองใหความรอน  
  4.2 น้ํามันเช้ือเพลิง  หมายถึง  น้ํามันท่ีใชเปนเช้ือเพลิงเผาไหมใหกําลังงาน   
  4.3   กาซเช้ือเพลิง  หมายถึง  กาซท่ี  นํามาใชเปนเช้ือเพลิง 
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         4.4 น้ํามันอุปกรณ  หมายถึง  น้ํามันท่ีใชในการหลอล่ืนและปรนนิบัติบํารุงยาน
ยนต และเคร่ืองจักรกล  
  4.5 น้ํามันในถังขนาดใหญ  หมายถึง ผลิตภัณฑน้ํามันท้ังปวงซ่ึงทําการขนสง
ทางทอรถไฟบรรทุกน้ํามัน รถยนตบรรทุกน้ํามัน เรือบรรทุกน้ํามันโดยเฉพาะ และเก็บรักษาในถังเก็บ 
หรือภาชนะบรรจุขนาดความจุตั้งแต 10,000 ลิตรข้ึนไป  
  4.6 น้ํามันเช้ือเพลิงบรรจุภาชนะ หมายถึง น้ํามันเช้ือเพลิงท่ีบรรจุเพ่ือทําการ
ขนสง และเก็บรักษาในถังหรือภาชนะบรรจุขนาดความจุต่ํากวา 10,000 ลิตรลงมา  
  4.7 กาซเชื้อเพลิงบรรจุภาชนะ  หมายถึง เชื้อเพลิงที่มีสถานะเปนกาซ ซึ่ง
บรรจุเพื่อทําการขนสงและเก็บรักษาในถัง หรือภาชนะบรรจุตามท่ีกองทัพบกกําหนด   
   4.8 น้ํามันอุปกรณบรรจุภาชนะ  หมายถึง น้ํามันอุปกรณท่ีบรรจุเพื่อทําการ
ขนสง และเก็บรักษาในถังหรือภาชนะบรรจุขนาด 200 ลิตรลงมา  
  4.9 อัตราน้ํามัน หมายถึง จํานวนน้ํามันท่ีกองทัพบกกําหนดไวเปนอัตราประจํา 
ใหหนวยเบิกจายไดเปนการแนนอน  
  4.10  เครดิตน้ํามัน  หมายถึง จํานวนน้ํามันท่ีกองทัพบกหรือหนวยบังคับบัญชาท่ี
ไดรับมอบหมายจากกองทัพบกกําหนดใหหนวยใชเฉพาะงาน   เปนคร้ังคราว ใหหนวยเบิกจายไดตาม
ความจําเปน แตไมเกินจํานวนท่ีกําหนด  
  4.11  เกณฑจายน้ํามัน  หมายถึง เกณฑท่ีกองทัพบกกําหนดข้ึน  ใหหนวยตาง ๆ 
ถือเปนหลักในการกําหนดความตองการหรือการเบิกจายตามลักษณะของงาน   ตามสวนสัมพันธหรือ
ตามกฎเกณฑอยางอ่ืน   
  4.12   เกณฑความส้ินเปลืองน้ํามัน  หมายถึง เกณฑท่ีกองทัพบกกําหนดข้ึน ให
หนวยตาง ๆ ถือเปนหลักในการกําหนดความตองการหรือการเบิกจายตามชนิด  ขนาดของยานพาหนะ  
หรือยุทโธปกรณสัมพันธกับระยะเวลาที่ใชงาน หรือกับระยะทาง   
  4.13 วันสงกําลัง  หมายถึง จํานวนส่ิงอุปกรณท่ีประมาณวาจะตองใชส้ินเปลือง
ในหนึ่งวัน โดยอาศัยขอมูลจากประสบการณในการปฏิบัติท่ีผานมาแลว ตามสถานการณในแบบ
เดียวกัน เปนหลักการในการประมาณการ  
  4.14 วันปฏิบัติการ  หมายถึง  วันท่ีกําหนดข้ึนไวสําหรับใชในการปฏิบัติงานในหวง
เวลาระหวางการเบิกหรือรับน้ํามันในงวดตอไป 
  4.15  วันปลอดภัย  หมายถึง  วันท่ีกําหนดเพิ่มข้ึนจากวันปฏิบัติการ เพ่ือใหการ
ปฏิบัติงานเปนไปอยางตอเนื่อง  
  4.16 วันสะสม  หมายถึง  ผลรวมของวันปฏิบัติการ กับวันปลอดภัย 
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  4.17  เวลาในการเบิกและสง  หมายถึง  จํานวนวันนับต้ังแตเวลาท่ีหนวยเบิกสง
หลักฐานการเบิกจนถึงวันท่ีไดรับน้ํามันตามหลักฐานการเบิกนั้น 
  4.18 เวลาลวงหนาในการจัดหา  หมายถึง  จํานวนวันนับตั้งแตเร่ิมดําเนินกรรมวิธี
จัดหาจนถึงวันไดรับของท่ีจัดหานั้น              
  4.19  ระดับน้ํามัน  หมายถึง  ปริมาณน้ํามันชนิดตาง ๆ ท่ีไดรับอนุมัติใหสะสมไว  
ณ  ท่ีตั้งสงกําลังตาง ๆ เพื่อใหการสงกําลังเปนไปอยางสมบูรณและตอเนื่อง 
  4.20 น้ํามันระดับปฏิบัติการ  หมายถึง ปริมาณนํ้ามันท่ีกําหนดข้ึนไวสําหรับใช
ในการปฏิบัติงานในหวงเวลาระหวางการเบิกหรือการรับน้ํามันงวดตอไป  ปริมาณนํ้ามันจะกําหนดข้ึน
โดยอาศัยระยะเวลาของหวงการเบิกหรือการจัดหาเปนหลัก  ไดมาจากวันปฏิบัติการ คูณกับวันสงกําลัง  
  4.21 น้ํามันระดับปลอดภัย  หมายถึง ปริมาณนํ้ามันท่ีกําหนดเพิ่มข้ึนจากน้ํามัน
ระดับปฏิบัติการ เพื่อใหการปฏิบัติงานเปนไปอยางตอเนื่องในกรณีท่ีการสงกําลังเกิดขัดของหรือความ
ตองการใชน้ํามันเพ่ิมข้ึนอยางคาดไมถึง  ไดมาจากวันปลอดภัยคูณกับวันสงกําลัง  
  4.22 น้ํามันเกณฑสะสม  หมายถึง   ผลรวมของน้ํามันระดับปฏิบัติการ กับน้ํามัน
ระดับปลอดภัย เวนน้ํามันในทอทางจาย  เพื่อคงสภาพของถังเก็บใหพรอมใชงาน   
  4.23 ตารางกําหนดปริมาตรน้ํามันของถังขนาดใหญ (calibrate)  หมายถึง  ตาราง
กําหนดความจุของน้ํามันเปนจํานวนลิตรตามระดับความสูงตาง ๆในถังขนาดใหญ  ซ่ึงไดกําหนดข้ึน
โดยการวัดทดสอบตามวิธีการท่ีกําหนดและทําเคร่ืองหมายเปนมาตรวัดไว 
  4.24 เกณฑเบิก  หมายถึง ปริมาณนํ้ามันอันเปนผลรวมของนํ้ามันระดับ
ปฏิบัติการ  น้ํามันระดับปลอดภัย   และปริมาณนํ้ามันของเวลาในการเบิกและสง  หรือเวลาลวงหนาในการ
จัดหา 
  4.25 จุดเบิก  หมายถึง  จุดซ่ึงแสดงปริมาณของน้ํามันท่ีจะตองทําการเบิกมา
เพ่ิมเติมทันที เม่ือน้ํามันท่ีเหลืออยูถึงจุดนั้น คือปริมาณนํ้ามันท่ีเทากับน้ํามันระดับปลอดภัยรวมกับ
ปริมาณนํ้ามันตามเวลาในการเบิกและสง 
  4.26 ยอดสุทธิ  หมายถึง  ปริมาณนํ้ามันในระดับท่ีเทากับยอดคงคลังบวกยอดคางรับ 
ลบดวยยอดคางจาย 
  4.27 จํานวนเบิก  หมายถึง  ปริมาณนํ้ามันท่ีจะตองทําการเบิกในคราวหนึ่งเทากับ
ผลตางของเกณฑเบิกกับยอดสุทธิ 
    4.28 ยอดคงคลัง  หมายถึง จํานวนน้ํามันท่ีมีอยูตามบัญชีคุมน้ํามันในระดับใน
เวลานั้น 
  4.29 ยอดคางรับ  หมายถึง จํานวนน้ํามันท่ีเบิกมาเพิ่มเติมน้ํามันในระดับ แตยัง
ไมไดรับ 
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  4.30 ยอดคางจาย  หมายถึง  จํานวนน้ํามันท่ีเม่ือไดรับหลักฐานการเบิกจากหนวยรับ
การสนับสนุนแลว แตยังไมไดจายใหตามหลักฐานนั้น เพราะนํ้ามันในระดับไมพอจาย 
  4.31 น้ํามันสํารอง  หมายถึง  จํานวนน้ํามันท่ีกําหนดใหหนวยมีไวเพ่ือความมุงหมาย
อยางใดอยางหนึ่งโดยเฉพาะนอกเหนือจากน้ํามันเกณฑสะสม อาจเปนน้ํามันชนิดท่ีไมมีการใชตามปกติ
ในขณะน้ัน  แตใหมีสํารองไว เพื่อการใชในอนาคต 
  4.32 น้ํามันนอกเกณฑสะสม หมายถึง จํานวนน้ํามันท่ีใหหนวยมีไว
นอกเหนือจากน้ํามันเกณฑสะสม และนํ้ามันสํารอง  เปนน้ํามันรับฝากหรือน้ํามันท่ีไดรับอนุมัติใหเก็บ
ไวเกินระดับท่ีมิไดมีแผนงานในการใชเปนพิเศษ 
  4.33 อัตราพิกัด  หมายถึง  จํานวนวันท่ีกองทัพบกกําหนดไว  ใหหนวยสามารถ
ปฏิบัติงานไดเปนอิสระโดยไมตองรับการสนับสนุนส่ิงอุปกรณเพิ่มเติม  
  4.34 น้ํามันตามอัตราพิกัด  หมายถึง จํานวนน้ํามันข้ันตํ่าท่ีหนวยจําเปนตองมี  
สําหรับเติมเต็มถังเช้ือเพลิงของยานยนตทุกคันและยุทโธปกรณท่ีมีอยูในหนวย รวมท้ังน้ํามันเติมเต็มถัง
อะไหลตามอัตราของยานยนตและภาชนะบรรจุน้ํามันในอัตราของหนวย  เพ่ือใหปฏิบัติภารกิจไดในหวง
ระยะเวลาหนึ่งตามท่ีกองทัพบกกําหนด 
  4.35 สถานีจายน้ํามัน  หมายถึง  สถานีบริการจายน้ํามันเช้ือเพลิง  กาซเช้ือเพลิง
และนํ้ามันอุปกรณทุกชนิด  สําหรับเติมยานยนต  เคร่ืองจักรกล  เคร่ืองใหแสงสวาง  และเครื่อง                      
ใหความรอนเพ่ือใชราชการเปนรายยอย              
  4.36 สถานีคลังน้ํามัน  หมายถึง  สถานท่ีตั้งทางการสงกําลังปกติถาวรท่ีไดรับ
อนุมัติใหมีระดับ ส่ิงอุปกรณประเภท 3 สายพลาธิการ  และอยูในพื้นท่ีตั้งของหนวยสนับสนุนทางการ      
สงกําลังบํารุง 
  4.37 ตําบลจาย  หมายถึง  ท่ีตั้งและท่ีปฏิบัติงานทางการสงกําลังของเจาหนาท่ี
ระดับกองพลลงมาเพ่ือปฏิบัติการรับ  และแจกจายส่ิงอุปกรณ 
  4.38 ตําบลสงกําลัง  หมายถึง  ท่ีตั้งและท่ีปฏิบัติงานทางการสงกําลังของ
เจาหนาท่ีระดับกองทัพภาคข้ึนไป  เพื่อสะสม  เก็บรักษาและแจกจายส่ิงอุปกรณ 
  4.39 เจาหนาท่ีสงกําลังน้ํามัน  หมายถึง   เจาหนาท่ีซ่ึงทําหนาท่ีเกี่ยวกับการเสนอ
ความตองการ การจัดหา  การเก็บรักษา การจาย การจําหนาย การสงคืน การรายงาน การควบคุม และการ
ตรวจเกี่ยวกับส่ิงอุปกรณ ประเภท 3 สายพลาธิการ  
  4.40 หัวหนาสถานีคลังน้ํามัน  หมายถึง  หัวหนาเจาหนาท่ี  ท่ีปฏิบัติงานในสถานี
คลังน้ํามัน 
  4.41 หนวยใช  หมายถึง  หนวยท่ีไดรับประโยชนจากการใชส่ิงอุปกรณประเภท 3  
สายพลาธิการ โดยเฉพาะหมายถึงหนวยท่ีไดรับอัตราหรือเครดิตท่ีมีสิทธิในการเบิกรับไปใชราชการได    
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  4.42 หนวยสนับสนุนโดยตรง  หมายถึง  หนวยท่ีมีหนาท่ีแจกจายส่ิงอุปกรณ 
ประเภท 3  สายพลาธิการ   สนับสนุนใหแกหนวยใชหรือผูใชโดยตรง  
  4.43 หนวยสนับสนุนท่ัวไป หมายถึง หนวยท่ีมีหนาท่ีแจกจายส่ิงอุปกรณประเภท  3  
สายพลาธิการ ใหแกหนวยสนับสนุนโดยตรงอีกตอหนึ่ง และทําหนาท่ีสนับสนุนโดยตรงใหแกหนวย
ใชในท่ีตั้งเดียวกัน  
  4.44  กรมพลาธิการทหารบก  หมายถึง  กรมฝายยุทธบริการ  ซึ่งรับผิดชอบ
ในการสงกําลังส่ิงอุปกรณประเภท 3 สายพลาธิการ  และมีหนาท่ีแจกจายส่ิงอุปกรณประเภท 3  สาย
พลาธิการ ใหแกหนวยสนับสนุนท่ัวไป  หนวยสนับสนุนโดยตรง และหนวยใช  โดยมีเจากรมพลาธกิาร
ทหารบกเปนหัวหนาสายงานฝายยุทธบริการ  
  4.45 สายการบังคับบัญชา  หมายถึง ความเก่ียวพันทางการบังคับบัญชาของ
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 - หนวยสนับสนุนท่ัวไป - กรมพลาธิการทหารบก 
และกองทัพบก       
  4.47  การจาย ณ ตําบลสงกําลัง  หมายถึง การที่หนวยรับนํายานพาหนะของตน
ไปรับน้ํามันตามหลักฐานการเบิก ณ ท่ีตั้งของหนวยจาย หรือสถานท่ีซ่ึงหนวยจายกําหนด โดยหนวย
จายสงมอบน้ํามันใหแกผูมารับโดยตรง  ไมผานหนวยขนสง  
  4.48  การจายถึงหนวย  หมายถึง  การที่หนวยจายนําน้ํามันไปสงใหจนถึงท่ีตั้ง
ของหนวยรับโดยยานพาหนะของหนวยจายเอง หรือยานพาหนะของหนวยขนสงของทางราชการ หรือ
ของบริษัท หรือองคการทางพาณิชยก็ตาม หรือจายผานคลังน้ํามันของบริษัทหรือองคการทางพาณิชย
ในทองถ่ิน  
  4.49 เอกสารประกอบบัญชี  หมายถึง  เอกสารการสงกําลังส่ิงอุปกรณประเภท 3 
สายพลาธิการ ท่ีมีผลตอการเปล่ียนแปลงยอดทางบัญชี 
  4.50 หลักฐานการเบิก หมายถึง  ขอมูลแสดงรายละเอียดการเบิกส่ิงอุปกรณประเภท 3 
สายพลาธิการ ในรูปแบบของเอกสาร ใบเบิก วิทยุราชการ หรือขอมูลอิเล็กทรอนิกสและอ่ืนๆ   
  4.51 น้ํามันตามแผนเงินโอน  หมายถึง  จํานวนน้ํามันท่ีหนวยเจาของงบประมาณ
โอนงบประมาณน้ันใหกรมพลาธิการทหารบกจัดหา  
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 ขอ 5    ประเภทน้ํามัน  เพื่อความสะดวกสําหรับการอางอิงในการเสนอความตองการ 
และการแจกจาย จึงใหแบงน้ํามันของกองทัพบกออกเปน 3 ประเภท ตามลักษณะของการกําหนดมูลฐาน
และวัตถุประสงคในการเบิกจาย ดังตอไปนี้.-  
   5.1 น้ํามันประเภท 1  หมายถึง  น้ํามันท่ีกองทัพบกกําหนดใหหนวยตาง ๆ ทําการ
เบิกจาย เพื่อใชสําหรับการปฏิบัติงานประจํา  ในรูปของ "อัตราน้ํามัน"   
  5.2  น้ํามันประเภท 2  หมายถึง  น้ํามันท่ีกองทัพบกกําหนดใหหนวยตาง ๆ ทําการ
เบิกจายเพื่อใชสําหรับการปฏิบัติงานพิเศษเฉพาะคร้ังคราว ในรูปของ "เครดิต" หรือ ในรูปของเครดิต
รวมเปนสวนกลางสําหรับงานท่ีคาดไมถึง 
  5.3 น้ํามันประเภท 3 หมายถึง  น้ํามันท่ีกองทพับกกําหนดใหหนวยตาง ๆ ทําการ
เบิกจายเพื่อการสะสม เก็บรักษาไวสําหรับการรองจายใชงาน หรือสําหรับเปนน้ํามันสํารอง  
 ขอ 6  ใหเจากรมพลาธิการทหารบก รักษาการตามระเบียบนี้ และใหกําหนดรายละเอียด
ปลีกยอย     ข้ึนไดตามความจําเปน  
 

หมวดท่ี 1 
ความรับผิดชอบ 

 
  ขอ 7  หนวยใช   ใหผูบังคับหนวยรับผิดชอบโดยมีเจาหนาที่สงกําลังน้ํามันของหนวย
เปนผูดําเนินการ ดังนี้.- 
  7.1 กําหนดและเสนอความตองการน้ํามันประเภท 1  เฉพาะท่ียังมิไดกําหนด
อัตราไว หรือตองการเปล่ียนแปลงอัตรา และนํ้ามันประเภท 2 สําหรับงานตามแผนงานหรือโครงการท่ี
หนวยริเร่ิมข้ึน หรือสําหรับงานท่ีไดรับคําส่ังใหปฏิบัติโดยหนวยเหนือมิไดระบุเครดิตน้ํามันสําหรับงาน
นั้นไว  
  7.2 ดําเนินการใหไดมาซ่ึงส่ิงอุปกรณประเภท 3 สายพลาธิการ เพื่อใชราชการ 
ตามอัตราและเครดิตท่ีไดรับอนุมัต ิโดย  
   7.2.1 การเบิกจากหนวยสนับสนนุโดยตรง  
   7.2.2 การยืมจากหนวยอ่ืน  
   7.2.3 การจัดซ้ือในทองถ่ิน และ/หรือ  
   7.2.4 วิธีการอ่ืน ๆ ท่ีเหมาะสม  
  7.3 เก็บรักษาส่ิงอุปกรณประเภท 3 สายพลาธิการในสวนท่ีอยูในความครอบครอง
ของหนวยใหเปนไปอยางถูกตองและเหมาะสม 
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  7.4 จายน้ํามันตามอัตราและตามเครดิตของหนวย เพื่อใชราชการภายในหนวย และ
ควบคุมการใชราชการใหเปนไปดวยความเหมาะสม  
  7.5 รายงานการใช การควบคุมทางบัญชี และการตรวจของผูบังคับบัญชาตอกิจการ
สงกําลังส่ิงอุปกรณประเภท 3 สายพลาธิการของหนวย ใหเปนไปตามท่ีกําหนดไวในระเบียบนี ้ 
  7.6 กําหนดระเบียบปลีกยอยเกีย่วกบัการปฏิบัติการสงกําลังส่ิงอุปกรณประเภท 3    
สายพลาธิการของหนวยภายในขอบเขตแหงระเบียบนี ้ 

 ขอ 8 หนวยสนับสนุนโดยตรง  ใหผูบังคับหนวยรับผิดชอบโดยมีเจาหนาท่ีสงกําลัง
น้ํามันของหนวยเปนผูดําเนินการ ดังนี้.-  
  8.1 ดําเนินการใหไดมาซ่ึงส่ิงอุปกรณประเภท 3 สายพลาธิการ เพ่ือแจกจาย
ใหแกหนวยรับการสนับสนุน โดย  
   8.1.1 การเบิกจากหนวยสนับสนุนท่ัวไป  
   8.1.2 การยืมจากหนวยอ่ืน 
   8.1.3 การจัดซ้ือในทองถ่ิน และ/หรือ  
   8.1.4 วิธีการอ่ืน ๆ ท่ีเหมาะสม  
  8.2 เก็บรักษาส่ิงอุปกรณประเภท 3 สายพลาธิการ ในความครอบครองให
เปนไปตามระดับท่ีหนวยเหนือกําหนดดวยวิธีการท่ีถูกตองและเหมาะสม  
  8.3 แจกจายน้ํามันในระดับใหแกหนวยใชท่ีรับการสนับสนุน และกํากับดูแล 
การจายของหนวยใชในพื้นท่ีการสนับสนุนใหเปนไปอยางเหมาะสม  
  8.4 รายงานสถานภาพ การควบคุมทางบัญชี  และการตรวจของผูบังคับบัญชาตอ
กิจการสงกําลังส่ิงอุปกรณประเภท 3 สายพลาธิการของหนวยใหเปนไปตามท่ีกําหนดในระเบียบนี้  
  8.5 เสนอแนะผูบังคับบัญชา  เพื่อปรับปรุงแกไขน้ํามันในระดับของหนวยให
เหมาะสมกับการสนับสนุนหนวยในพื้นท่ี 
  8.6 กําหนดระเบียบปลีกยอยเกี่ยวกับการปฏิบัติการสงกําลังส่ิงอุปกรณประเภท 3 
สายพลาธิการ ของหนวยภายในขอบเขตแหงระเบียบนี้  
 ขอ 9 หนวยสนับสนุนท่ัวไป  ใหผูบังคับหนวยรับผิดชอบ โดยมีเจาหนาท่ีสงกําลังน้ํามัน
ของหนวยเปนผูดําเนินการ ดังนี้.-  
  9.1 ดําเนินการใหไดมาซ่ึงส่ิงอุปกรณประเภท 3 สายพลาธิการ เพ่ือแจกจายใหแก
หนวยรับการสนับสนุน โดย  
   9.1.1 การเบิกจากกรมพลาธิการทหารบก  
   9.1.2 การยืมจากหนวยอ่ืน  
   9.1.3 การจัดซ้ือในทองถ่ิน และ/หรือ  

HP
Highlight

HP
Highlight
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    9.1.4 วิธีการอ่ืน ๆ ท่ีเหมาะสม  
  9.2   เก็บรักษาส่ิงอุปกรณประเภท 3 สายพลาธิการ ในความครอบครองให
เปนไปตามระดับท่ีกองทัพบกกําหนดดวยวิธีการท่ีถูกตองและเหมาะสม  
  9.3  เสนอแนะแมทัพภาค เพื่อกําหนดระดับน้ํามันใหแกหนวยสนับสนุน
โดยตรง ภายในพื้นท่ีการสนับสนุนตามขอบเขตท่ีกองทัพบกกําหนด และควบคุมการเก็บรักษาของ
หนวยสนับสนุนโดยตรงใหเปนไปตามระดับท่ีกําหนด  
  9.4  แจกจายน้ํามันในระดับใหแกหนวยสนับสนุนโดยตรง และหนวยใชท่ีรับ
การสนับสนุน และกํากับดูแลการแจกจายของหนวยในพื้นท่ีการสนับสนุนใหเปนไปอยางถูกตองตามท่ี
กําหนดไวในระเบียบนี้  
  9.5  รายงานสถานภาพ   การควบคุมทางบัญชี   และการตรวจของ
ผูบังคับบัญชาตอกิจการสงกําลังส่ิงอุปกรณประเภท 3  สายพลาธิการของหนวย  ใหเปนไปตามท่ี
กําหนดไวในระเบียบนี้  
  9.6  รวบรวมรายงานสถานภาพนํ้ามันของหนวยสนับสนุนโดยตรงที่รับการ
สนับสนุนรวมท้ังสถานภาพของหนวยตามขอ 9.5  เสนอตอกองทัพบกตามท่ีกําหนดไวในระเบียบนี้  
  9.7  เสนอแนะแมทัพภาค  เพื่อวางระเบียบปลีกยอยเกี่ยวกับการปฏิบัติการ   
สงกําลังส่ิงอุปกรณประเภท 3 สายพลาธิการภายในหนวยและภายในพื้นท่ี ตามขอบเขตแหงระเบียบนี้  
 ขอ 10 กรมพลาธิการทหารบก  เจากรมพลาธิการทหารบกรับผิดชอบ โดยมีเจาหนาท่ี   
สงกําลังน้ํามันของกรมพลาธิการทหารบก เปนผูดําเนินการ ดังนี้.-  
  10.1 ดําเนินการใหไดมาซ่ึงส่ิงอุปกรณประเภท 3 สายพลาธิการ เพ่ือแจกจาย
ใหแกหนวยในกองทัพบกและหนวยอ่ืนท่ีไดรับคําส่ังใหสนับสนุน โดย  
   10.1.1  การจัดซ้ือและการจาง  
     10.1.2  การแลกเปล่ียน 
   10.1.3  การรับความชวยเหลือ และ/หรือ  
   10.1.4  วิธีการอ่ืน ๆ ท่ีเหมาะสม  
  10.2  เก็บรักษาส่ิงอุปกรณประเภท 3 สายพลาธิการในความครอบครองและกาํกบัดแูล
การเก็บรักษาของหนวยตาง ๆ ในกองทัพบก ใหเปนไปตามระดับท่ีกองทัพบกกําหนด ดวยวิธีท่ีถูกตอง
และเหมาะสม  
  10.3 จกจายน้ํามันในระดับใหแกหนวยสนับสนุนท่ัวไป หนวยสนับสนุน
โดยตรง  และหนวยใช รวมท้ังกํากับดูแลการแจกจายของหนวยตาง ๆ ในกองทัพบก ใหเปนไปตามท่ี
กําหนดไวในระเบียบนี้ 
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  10.4 รายงานสถานภาพ  การควบคุมทางบัญชี และการตรวจของผูบังคับบัญชาตอ
กิจการสงกําลังส่ิงอุปกรณประเภท 3 สายพลาธิการของกรมพลาธิการทหารบก ใหเปนไปตามท่ีกําหนด
ไวในระเบียบนี้  
  10.5 รวบรวมสถานภาพน้ํามันของหนวยสนับสนุนท่ัวไป และหนวยสนับสนุน
โดยตรงท่ีรับการสนับสนุนจากกรมพลาธิการทหารบก เสนอตอกองทัพบกตามกําหนด  
  10.6 ตรวจทางเทคนิคของสายยุทธบริการตอกิจการสงกําลังสิ ่งอุปกรณ
ประเภท  3  สายพลาธิการของหนวยตาง ๆ ในกองทัพบก 
  10.7 จัดใหมีหนังสือคูมือและคําแนะนําทางเทคนิคเกี่ยวกับการเก็บรักษาและ
แจกจายส่ิงอุปกรณประเภท 3 สายพลาธิการ เพื่อใหหนวยตาง ๆ ของกองทัพบกไดยึดถือเปนแนวทางใน
การปฏิบัติ 
  10.8 วางระเบียบปลีกยอยเกี่ยวกับการปฏิบัติการสงกําลังส่ิงอุปกรณประเภท 3 
สายพลาธิการ ภายในกรมพลาธิการทหารบก ใหเปนไปตามขอบเขตแหงระเบียบนี้   

 ขอ 11 หนวยขึ้นตรงกองทัพบก  ใหผูบังคับหนวยรับผิดชอบ โดยมีเจาหนาท่ีสงกําลัง
ของหนวยเปนผูดําเนินการ  ดังนี้.-  
  11.1 กําหนดและเสนอความตองการส่ิงอุปกรณประเภท 3 สายพลาธิการ  ตาม
แผนงานหรือโครงการในความรับผิดชอบ  
  11.2 เสนอความตองการส่ิงอุปกรณประเภท 3 สายพลาธิการสําหรับใชงานผาน
หนวยรวบรวมความตองการซ่ึงมีหนาท่ีรวบรวมความตองการส่ิงอุปกรณประเภท 3 สายพลาธิการแต
ละงานท่ีรับผิดชอบ เพ่ือใหหนวยรับผิดชอบในการพิจารณาความตองการ คือกรมฝายเสนาธิการตางๆ
เสนอตอกองทัพบกตอไป ซ่ึงงานบางงานหนวยรวบรวมความตองการและหนวยเสนอความตองการ
อาจเปนหนวยเดียวกันได เชน  
               11.2.1  งานการตรวจวินัยทหารนอกหนวย -  กรมสารวัตรทหารบก -           
กรมกําลังพลทหารบก 
            11.2.2  งานความสัมพันธระหวางประเทศ  -  กรมขาวทหารบก 
              11.2.3  งานฝกศึกษาตามวงรอบประจําป   -  กรมยุทธศึกษาทหารบก -            
กรมยุทธการทหารบก    
   11.2.4  งานถวายความปลอดภัย  และรักษาความปลอดภัยบุคคล - กรมยุทธการ
ทหารบก 
        11.2.5  งานธุรการเพ่ือการทรงชีพ -  กรมพลาธิการทหารบก -  กรมสงกําลัง
บํารุงทหารบก 
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                                11.2.6  งานอาคารและส่ิงกอสราง -  กรมยุทธโยธาทหารบก  -  กรมสงกําลัง -
บํารุงทหารบก 
   11.2.7    งานเผยแพรกิจการของ ทบ. -  กรมกิจการพลเรือนทหารบก 
   11.2.8  งานกิจการสายแพทย - กรมแพทยทหารบก - กรมสงกําลังบํารุง -
ทหารบก 
 

หมวดท่ี 2 
ความตองการ 

 
 ขอ 12 การกําหนดความตองการ  

         12.1 น้ํามันประเภท 1  อัตราประจําเดือนใชงานธุรการ ใหหนวยใชกําหนดความ
ตองการโดยประมาณ และแสดงรายละเอียดงานธุรการของหนวยท่ีตองปฏิบัติเปนประจํา เพ่ือขออนุมัติตั้ง
เปนเครดิตสําหรับใชในแตละเดือนท่ีตองการไปกอนจนครบสามเดือน  แลวจึงรวบรวมรายละเอียดการใชจริง
ท้ังสามเดือนท่ีผานมานั้นมาเฉล่ียเปนยอดน้ํามันท่ีใช  เพื่อกําหนดความตองการเปนอัตรานํ้ามัน
ประจําเดือน  โดยใชบัญชีแสดงรายละเอียดการเสนอความตองการน้ํามัน  ทบ.465 - 321 ตามผนวก ก. 
        12.2 น้ํามันประเภท 1  อัตราประจําเดือนสําหรับงานเฉพาะ นอกเหนือจากอัตรา
น้ํามันประจําเดือนตามขอ 12.1  ซึ่งตามธรรมดางานในลักษณะเชนนี้ จะไดรับอนุมัติใหใชน้ํามัน
ประเภท 2  ในรูปของเครดิตเปนรายปเฉพาะงานนั้นกอน  เม่ือพิจารณาเห็นวาตองปฏิบัติเปนการประจํา
ตลอดไป  ใหหนวยใชกําหนดความตองการโดยแสดงรายละเอียดการใชเฉล่ียเปนรายเดือนในรอบหนึง่ปท่ี
ผานมา  เพ่ือขอตั้งเปนอัตราน้ํามันประจําเดือน โดยใชบัญชีแสดงรายละเอียดการเสนอความตองการ
น้ํามัน  ตามผนวก ก. 
         12.3 น้ํามันประเภท 2   ความตองการน้ํามันประเภท 2 สําหรับงานใด ๆ  จะตอง
กําหนดข้ึนโดยแสดงรายละเอียดการใชน้ํามันโดยประมาณสําหรับการปฏิบัติงานต้ังแตตนจนจบ  โดยใช
บัญชีแสดงรายละเอียดการเสนอความตองการน้ํามันตาม    ตามผนวก ก. 
         12.4 น้ํามันประเภท 3  ตามอัตราพิกัด ใหกรมฝายยุทธบริการที่รับผิดชอบในการ
สงกําลังยานยนตเปนผูแจงชนิด จํานวน ขนาด หมายเลขทะเบียน  ความจุของถังน้ํามันเช้ือเพลิงสําหรับ
ยานยนตและยุทโธปกรณท่ีจะจายใหม ตอกองทัพบก ผานกรมพลาธิการทหารบก  เพื่อรวบรวมมา
เสนอความตองการน้ํามันตามอัตราพิกัดและเตรียมวางแผนการแจกจาย 

 ขอ 13 การคํานวณความตองการ ในการกําหนดความตองการน้ํามันสําหรับใชงานตาง ๆ  
ใหใชหลักเกณฑการคํานวณสําหรับยานพาหนะหรือยุทโธปกรณท่ีใชงาน แตละประเภท ชนิด และ
ขนาด ดังตอไปนี้.-  
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  13.1 ยานพาหนะท่ีกําหนดเกณฑความส้ินเปลืองตามระยะทางในการเคลื่อนยาย
น้ํามันท่ีตองการ =  ระยะทาง x จํานวนเท่ียวตอวัน  x จํานวนวันปฏิบัติงาน x จํานวนยานพาหนะ    
                                                                        เกณฑความส้ินเปลือง กม./ลิตร  
  13.2 ยุทโธปกรณท่ีกําหนดความตองการส้ินเปลืองตามเวลาของการใชงาน 
จํานวนน้ํามันท่ีตองการ  =  ช่ัวโมงทํางานตอวัน  x จํานวนวัน x จํานวนยุทโธปกรณ x  เกณฑความ
ส้ินเปลือง ลิตร/ชม.  
  13.3 อากาศยานที่กําหนดเกณฑส้ินเปลืองเปนจํานวนลิตรตอช่ัวโมงในการบิน
จํานวนน้ํามันท่ีตองการ  =  ช่ัวโมงในการบินตอเท่ียว x จํานวนเท่ียวบิน x จํานวนเคร่ือง x เกณฑความ
ส้ินเปลือง ลิตร/ชม. 
                  13.4 งานท่ีกองทัพบกไดกําหนดเปนเกณฑจายไวเฉพาะเร่ืองโดยแนนอนแลว  ให
คํานวณตามเกณฑจายท่ีกําหนดไวนั้น       
    ขอ 14 การเสนอความตองการ  
          14.1 ใหหนวยซ่ึงมีหนาท่ีในการกําหนดความตองการเสนอความตองการตาม
กําหนดเวลานี้ 
   14.1.1  น้ํามันประเภท 1  น้ํามันประเภท 2  ตามแผนงานหรือโครงการและ
น้ํามันประเภท 3  ตามอัตราพิกัด ใหเสนอความตองการในระยะรอบป  ใหทันการพิจารณาแผน
งบประมาณประจําปตามท่ีหนวยเหนือกําหนด  
           14.1.2  น้ํามันประเภท 2  สําหรับงานท่ีเกิดข้ึนเปนคร้ังคราวโดยมิไดเสนอ
ความตองการไวกอน ใหเสนอเปนคร้ังคราวตามความจําเปนของงานท่ีจะตองปฏิบัติ 
  14.2   เอกสารการเสนอความตองการประกอบดวยรายงานเสนอความตองการ, 
บัญชีแสดงรายละเอียดการเสนอความตองการ,  แผนการใช ผนวก บ. (บัญชีรายละเอียดการแจกจาย
จนถึงระดับหนวยใช) และหลักฐานอ่ืนๆเพ่ือประกอบการพิจารณาของผูบังคับบัญชา,หนวยรวบรวม
ความตองการและหนวยท่ีรับผิดชอบในการพิจารณาความตองการที่เสนอผาน  
         14.3 ในกรณีเรงดวนใหเสนอความตองการโดยเคร่ืองมือส่ือสารท่ีสะดวกและ
รวดเร็วที่สุดกอน  แลวเสนอเอกสารการเสนอความตองการตามไปภายหลัง  
         14.4 การเสนอความตองการน้ํามันทุกประเภท ใหเสนอตามสายการบังคับบัญชา
จนถึงผูมีอํานาจอนุมัติ และสําเนาเร่ืองใหหนวยสนับสนุนโดยตรงทราบดวย  
        14.5 สําหรับความตองการนํ้ามันท่ีอยูในอํานาจอนุมัติของกองทัพบกโดยตรง  
ใหเสนอตามสายการบังคับบัญชา โดยเร่ิมจากหนวยท่ีเสนอความตองการผานหนวยรวบรวมความ
ตองการและหนวยรับผิดชอบในการพิจารณาความตองการ  ตามขอ 11  
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         14.6 หนวยตามสายการบังคับบัญชา เม่ือไดรับรายงานเสนอความตองการแลว 
ใหพิจารณาความเหมาะสมและเสนอหนวยรวบรวมความตองการ  แลวใหแจงการปฏิบัติใหหนวยท่ี
เสนอความตองการทราบดวย  
       14.7 หนวยรวบรวมความตองการ เม่ือไดรับรายงานความตองการของหนวยท่ี
เสนอความตองการแลว  ใหพิจารณาความเหมาะสมและเสนอไปยังกองทัพบกผานหนวยรับผิดชอบในการ
พิจารณาความตองการ แลวแจงใหหนวยท่ีเสนอความตองการทราบ  
         14.8 ทางเดินการเสนอความตองการ  ตามผนวก ข. 

 ขอ 15 การพิจารณาความตองการ   หนวยบังคับบัญชา, หนวยรวบรวมความตองการ 
และหนวยรับผิดชอบในการพิจารณาความตองการน้ํามัน พิจารณาถึงความถูกตองและความเหมาะสม
ของความตองการนั้น  โดยอาศัยขอมูลและปจจัยท่ีเกี่ยวของ  โดย 
               15.1 หนวยบังคับบัญชาและหนวยรวบรวมความตองการพิจารณา  
          15.1.1  อัตราการจัดและยุทโธปกรณ อัตราส่ิงอุปกรณ และอัตราเฉพาะกิจ
ของหนวย  
         15.1.2  เกณฑจายและเกณฑส้ินเปลืองท่ีกองทัพบกกําหนด  
      15.1.3  ระเบียบ  คําส่ัง  คําช้ีแจง และแบบธรรมเนียมตาง ๆ ท่ีเกีย่วของ  
                           15.1.4   ความตองการใหสอดคลองกับภารกิจท่ีหนวยเหนือกาํหนด และอ่ืน ๆ 
         15.2   หนวยรับผิดชอบในการพิจารณาความตองการ   พิจารณาในเร่ือง 
          15.2.1   ความเหมาะสมของแผนงานและโครงการท่ีเสนอ  
       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 
และนํ้ามันประเภท 3 ตามอัตราพิกัด   ใหผูบัญชาการทหารบก  หรือผูท่ีไดรับมอบอํานาจเปนผูอนุมัติ  
   16.1.2  น้ํามันประเภท 2    สําหรับงานท่ีเกิดข้ึนเปนคร้ังคราวใหผูบังคับบัญชา
ของหนวยท่ีถือเครดิตตามท่ีกองทัพบกแบงมอบ  หรือผูท่ีรับมอบอํานาจเปนผูอนุมัติ 
        16.2   ความตองการที่กองทัพบกอนุมัติแลว  
             16.2.1  กองทัพบกโดย กรมฝายเสนาธิการที่พิจารณาความตองการ  สําเนา
หลักฐานอนุมัตินั้นสงกลับใหหนวยรวบรวมความตองการและหนวยตามสายการบังคับบัญชาของ
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              16.2.2  กรมพลาธิการทหารบก  เก็บสําเนาหลักฐานอนุมัติไวเพ่ือตรวจสอบ
การเบิกจาย  
       16.3   ความตองการที่หนวยถือเครดิตอนุมัติแลว  
   16.3.1  หนวยท่ีมีอํานาจอนุมัติสําเนาหลักฐานนั้น  สงกลับตามสายการ
บังคับบัญชาจนถึงหนวยที่เสนอความตองการ   และสําเนาหลักฐานนั้นสงใหหนวยตามสายสงกําลัง
ทราบจนถึงกรมพลาธิการทหารบก ลวงหนากอนปฏิบัติภารกิจ  1  เดือน  
               16.3.2    กรมพลาธิการทหารบก  เก็บสําเนาหลักฐานอนุมัติไวเพื่อตรวจสอบ
การเบิกจาย 
       16.4   ทางเดินหลักฐานอนุมัติ ตามผนวก ข. 
  16.5  หนวยรวบรวมความตองการ  เ มื ่อได ร ับอนุม ัต ิความตองการจาก
กองทัพบกเปนวงเงินงบประมาณแลวใหปรับความตองการและจัดทําแผนการใชพรอมกับโอน
งบประมาณใหกรมพลาธิการทหารบกดําเนินการ 

 
หมวดท่ี 3 
การจัดหา 

 
 ขอ 17   การจัดซ้ือ  
  17.1  กรมพลาธิการทหารบก มีหนาท่ีดําเนินการจัดซ้ือส่ิงอุปกรณประเภท 3 สาย
พลาธิการ เพื่อใชราชการในกองทัพบก  
         17.2  หนวยท่ีไดรับเครดิตน้ํามันตามแผนงานหรือโครงการตาง ๆ ในรูปของ
วงเงินตามงบประมาณของหนวย   ใหจัดทํารายละเอียดแผนการใชพรอมกับโอนงบประมาณให        
กรมพลาธิการทหารบกเพื่อจัดทําและอนุมัติแผนจัดหาโดยดวน  
         17.3  การจัดซ้ือในทองถ่ินของหนวยสนับสนุนท่ัวไป  หนวยสนับสนุนโดยตรง 
และหนวยใช ใหกระทําไดเฉพาะในกรณีจําเปนเรงดวนและไดรับอนุมัติเปนราย ๆ ไป เทานั้น  
         17.4  การดําเนินการจัดซ้ือ ใหปฏิบัติตามระเบียบ ขอบังคับ และคําส่ังของทาง
ราชการท่ีใชบังคับเกี่ยวกับวิธีการจัดซ้ืออยูในเวลานั้นทุกประการ  
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  ขอ 18   การแลกเปล่ียน  
          ในกรณีท่ีกองทัพบกมีส่ิงอุปกรณประเภท 3  สายพลาธิการ  บางรายการหมด
ความตองการ  ลาสมัย  หรือไดรับอนุมัติใหจําหนายเพราะเส่ือมคุณภาพ  ใหกรมพลาธิการทหารบก
ดําเนินการแลกเปล่ียนกับสวนราชการอ่ืน ๆ  องคการรัฐวิสาหกิจ  เอกชน  บริษัท  หางราน โดยถือ
ปฏิบัติตามวิธีการที่กําหนดไวในระเบียบ  ขอบังคับ  และคําส่ัง  ของทางราชการวาดวยการน้ี              
ทุกประการ  เพื่อใหไดมาซ่ึงส่ิงอุปกรณประเภท 3 สายพลาธิการ  ตามท่ีกองทัพบกตองการ  

 ขอ 19 การรับความชวยเหลือ  
          ใหปฏิบัติตามขอตกลงระหวางกองทัพบกกับองคการหรือตัวแทนของประเทศท่ีให
ความชวยเหลือนั้น ๆ  
 ขอ 20   การเบิก  
         20.1 การเบิกของหนวยใช  
   20.1.1  หนวยใชท่ีเปนหนวยในการเบิก  คือ หนวยท่ีมีอัตราน้ํามันประเภท 1 
หรือไดรับอนุมัติเครดิตน้ํามันประเภท 2  หรือมีน้ํามันตามอัตราพิกัด  
   20.1.2  การเบิกน้ํามันเช้ือเพลิงตามอัตราหรือเครดิตเพื่อเติมยานพาหนะ  
ใหนํายานพาหนะน้ันๆ ไปขอเติมน้ํามัน ณ สถานีจายน้ํามันของหนวยสนับสนุนโดยตรงโดยใช 
ทบ.465 - 320   ตามผนวก ค. เปนหลักฐานการเบิก  
               20.1.3  การเบิกน้ํามันเช้ือเพลิงตามอัตรา หรือเครดิตเพื่อเติมยานพาหนะ
หรือยุทโธปกรณ ซ่ึงไมสามารถนําไปเติมน้ํามันได ใหใชภาชนะบรรจุตามอัตราของหนวยไปขอรับ
น้ํามัน ณ สถานีจายน้ํามันของหนวยสนับสนุนโดยตรง โดยใช ทบ.465 - 320 ตามผนวก ค. เปนหลักฐาน
การเบิก   
                         20.1.4  การเบิกน้ํามันอุปกรณ ใหทําการเบิกรับจากหนวยสนับสนุน
โดยตรงเปนคราว ๆไป ไมเกินอัตราหรือเกณฑจายท่ีกําหนด โดยใชหลักฐานการเบิก ทบ.400 -006 ตาม
ผนวก ง. 
               20.1.5  การเบิกน้ํามันตามอัตราพิกัด ใหเบิกในกรณีท่ีไดรับยานพาหนะมา
ใหม โดยใชหลักฐานการเบิก ทบ.400 -006  จากหนวยสนับสนุนโดยตรง  
               20.1.6  หนวยใชท่ีไมสามารถนํายานพาหนะมาเติมหรือไมสามารถนําภาชนะ
บรรจุน้ํามันมารับน้ํามัน ณ สถานีจายน้ํามันของหนวยสนับสนุนโดยตรงได เนื่องจากระยะทางหางไกลหรือ
สาเหตุอ่ืนท่ีหนวยสนับสนุนโดยตรงเห็นวาเปนเหตุสมควร รวมท้ังหนวยใชท่ีอยูในกรุงเทพและจังหวัด
ใกลเคียงท่ีรับการสนับสนุนโดยตรงจากกรมพลาธิการทหารบก ใหเบิกรับส่ิงอุปกรณประเภท 3 สาย 
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             20.2  การเบิกของหนวยสนับสนุนโดยตรง  
               20.2.1  หนวยสนับสนุนโดยตรงตองทําการสอบทานระดับน้ํามันในความ
รับผิดชอบเปนประจําทุกรอบหนึ่งเดือนเปนอยางนอย  ถาปรากฏวายอดสุทธิของน้ํามันในระดับชนิดใด  
มีจํานวนเทากับหรือตํ่ากวาจุดเบิก  จะตองเบิกทดแทนใหเต็มตามระดับทันที  
            20.2.2  การจายระหวางหนวยสนับสนุนท่ัวไป หรือกรมพลาธิการ
ทหารบก กับหนวยสนับสนุนโดยตรงน้ัน ใชวิธีการจายถึงหนวยเปนหลัก โดยใชหลักฐานการเบิก 
ทบ.400 - 007 ตามผนวก จ. 
              20.2.3  การจายระหวางหนวยสนับสนุนท่ัวไปหรือกรมพลาธิการทหารบก 
กับหนวยสนับสนุนโดยตรงนั้น ถาใชวิธีจาย ณ ตําบลสงกําลัง ใหใชหลักฐานการเบิก ทบ.400 - 006  
               20.2.4   ในการเบิกทดแทนใหเต็มตามระดับนั้น จะตองแนบบัญชีแสดง
รายการจายน้ํามันในระดับ ทบ. 465 - 322  ตามผนวก ฉ. เพื่อเปนหลักฐานในการตรวจสอบ  
        20.3  การเบิกของหนวยสนับสนุนท่ัวไป  
               20.3.1  หนวยสนับสนุนท่ัวไปจะตองทําการสอบทานระดับน้ํามันในความ
รับผิดชอบเปนประจําทุกรอบหนึ่งเดือนเปนอยางนอย  ถาปรากฏวายอดสุทธิของนํ้ามันในระดับชนิดใด  
มีจํานวนเทากับหรือตํ่ากวาจุดเบิก  จะตองเบิกทดแทนใหเต็มตามระดับทันที  
   20.3.2  ในกรณีท่ีไดรับหลักฐานการเบิกจากหนวยสนับสนุนโดยตรงและ
พิจารณาเห็นวาไมเปนการเหมาะสมท่ีจะจายจากเกณฑสะสมในคลัง   ใหรวบรวมความตองการในการ
เบิก โดยทําหลักฐานการเบิกข้ึนใหมจากขอมูลในหลักฐานการเบิกเดิม กับใหบงไวดวยวาตองการจะให
สงน้ํามันตามหลักฐานการเบิกนั้นไปยังหนวยใด                        
   20.3.3  การจายระหวางกรมพลาธิการทหารบก กับหนวยสนับสนุนท่ัวไป 
จะใชวิธีจายถึงหนวยเปนหลัก ดังนั้นในการเบิกจึงใหใชหลักฐานการเบิก ทบ.400 - 007                  
  20.4   การเบิกเรงดวน ในกรณีฉุกเฉินมีความจําเปนตองขอรับน้ํามันอยางเรงดวน 
หรือเปนน้ํามันสําหรับงานพิเศษท่ีไมสามารถใชการเบิกตามวิธีธรรมดาได ใหหนวยเบิกทําการเบิก
เรงดวนโดยเครื่องมือส่ือสารท่ีเร็วท่ีสุดตอหนวยจาย โดยแจงชนิดน้ํามัน  จํานวนท่ีตองการ  สถานท่ี
ตองการใหจัดสง  วัน  เวลาท่ีตองการและขาวสารจําเปนอ่ืน 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  ในกรณีท่ีหนวยใชมีความจําเปนตองใชน้ํามันเพ่ือปฏิบัติงานอยางใดอยางหน่ึง
ตามอนุมัติหลักการจากกองทัพบก และไดรายงานเสนอความตองการน้ํามันตามสายการบังคับบัญชาไปแลวแต
ยังไมไดรับอนุมัติ  ใหยืมน้ํามันจากหนวยสนับสนุนโดยตรงไปใชราชการตามความจําเปนกอน โดยปฏิบัติ
ดังนี้.-  
           22.1.1  ทํารายงานขออนุมัติยืมตอผูบังคับหนวยสนับสนุนโดยตรงนั้น 
โดยแนบสําเนาอนุมัติหลักการจากกองทัพบก , สําเนาแผนการใช ,   สําเนาการรายงานเสนอความ
ตองการพรอมดวยบัญชีแสดงรายละเอียดการเสนอความตองการน้ํามันท่ีไดเสนอความตองการไปแลว  
             22.1.2   เม่ือผูบังคับหนวยสนับสนุนโดยตรงพิจารณาเห็นวามีความจําเปน 
และการเสนอความตองการที่รายงานไปตามสายการบังคับบัญชานั้นเหมาะสม จะใหยืมไดไมเกิน 2 ใน 3  
ของจํานวนท่ีไดเสนอความตองการไว                  
   22.1.3   เม่ือไดรับอนุมัติแลว ใหดําเนินการเบิกตามขอ 20.1      
        22.1.4   เม่ือหนวยไดรับทราบอนุมัติตามท่ีไดเสนอความตองการไปนั้นแลว 
ใหสงหลักฐานอนุมัตินั้นใหแกหนวยสนับสนุนโดยตรงทราบทันที เพ่ือหักจํานวนยืมออกจากเครดิต
เพื่อเปนการปลดเปล้ืองการยืมตอไป  
        22.2  ในกรณีท่ีหนวยสนับสนุนโดยตรงเกิดการขาดแคลนนํ้ามันในระดับ 
เนื่องจากการสงกําลังจากหนวยสนับสนุนเกิดขัดของไมไดรับน้ํามันตามท่ีกําหนดหรือเกิดสถานการณ
ท่ีทําใหความตองการใชน้ํามันเพิ่มมากข้ึนอยางผิดปกติ  หนวยสนับสนุนโดยตรงนั้นอาจขอยืมน้ํามัน
จากหนวยสนับสนุนโดยตรงอ่ืนท่ีอยูในพื้นท่ีใกลเคียง เพื่อนํามาแจกจายแกหนวยใหเปนไปอยาง
ตอเนื่อง  กรรมวิธีในการยืมใหปฏิบัติดังนี้.- 
   22.2.1  ใหผูบังคับหนวยทําหนังสือขอยืมถึงหนวยใหยืมเพื่อพิจารณา
อนุมัติ  เม่ืออนุมัติแลวก็ถือหนังสือฉบับนั้นเปนหลักฐานในการยืมตอไป  
              22.2.2  เจาหนาท่ีน้ํามันของหนวยยืมและหนวยใหยืมทําความตกลงกันใน
เร่ืองการรับสงน้ํามันในทางเหมาะสมตามควรแกกรณี  
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              22.2.3  เม่ือหนวยยืมทําการเบิกน้ํามันทดแทนระดับในงวดตอไป  ใหแยก
หลักฐานการเบิกเปน 2 ชุด  ชุดหนึ่งเบิกเพื่อใชหนี้การยืม โดยบงไวในหลักฐานการเบิกวาใหหนวยจาย
สงน้ํามันใหแกหนวยใหยืม   สวนหลักฐานการเบิกอีกชุดหนึ่งเปนการเบิกน้ํามันสวนท่ีเหลือของหนวย  
                22.3  การยืมน้ํามันระหวางหนวยราชการในกองทัพบกกับหนวยราชการนอก
กองทัพบก ใหเปนไปตามขอตกลงระหวางกองทัพบกกับหนวยราชการนั้น ๆ  

 ขอ 23 การจัดหาดวยวิธีการอ่ืน ๆ  นอกจากท่ีกลาวแลวนี้ ใหปฏิบัติตามระเบียบขอบังคับ
และคําส่ังของทางราชการท่ีกําหนดไว 

 

หมวดท่ี 4 
การเก็บรักษา 

 
        ขอ 24   การกําหนดและควบคุมปริมาณการเก็บรักษา  
  24 .1  ส่ิงอุปกรณประเภท 3  สายพลาธิการที่หนวยตาง ๆ  จะตองทําการเก็บรักษา คือ 
น้ํามันประเภท  3      
  24.2  น้ํามันระดับปฏิบัติการ ระดับปลอดภัย และน้ํามันสํารองนั้น กองทัพบก
เปนผูกําหนดใหแกคลังน้ํามันของหนวยเปนวันสงกําลัง และ/หรือปริมาณนํ้ามันแตละชนิด  
  24.3  หากหนวยท่ีมีระดับ  มีขอมูลการใชน้ํามันอยางเพียงพอ และเห็นวาปริมาณ
น้ํามันในระดับท่ีกําหนดไวนั้นไมเหมาะสม ใหรายงานเสนอตามสายการบังคับบัญชาเพ่ือขอปรับปรุง
แกไขได  โดยแสดงหลักฐานการสอบทานปริมาณท่ีใชจริงของน้ํามันแตละชนิดในรอบ 1 ปท่ีผานมา 
นํามาหาปริมาณเฉล่ียสําหรับ 1 วันสงกําลัง เพื่อเปนปจจัยคํานวณปริมาณน้ํามันตามวันสงกําลังท่ี
กําหนด  
  24.4 ใหหนวยท่ีมีระดับเปนผูกําหนดเวลาในการเบิกและสง จากผลเฉล่ียของ
เวลาท่ีใชจริงในการเบิกและรับส่ิงอุปกรณประเภท 3 สายพลาธิการ ตามหลักฐานการเบิกท้ังหมดใน
รอบ 1 ปท่ีผานมา แลวรายงานใหหนวยสนับสนุนทราบ  เพ่ือพิจารณาความเหมาะสมและเสนอให
กองทัพบกออกเปนคําส่ังถือปฏิบัติตอไป และใหมีการสอบทานเพ่ือเปล่ียนแปลงใหเหมาะสม ทุกรอบ
ปงบประมาณ  โดยพิจารณากําหนดใหมีหวงเวลาในการเบิกและสงนอยท่ีสุด 
  24.5 เม่ือหนวยท่ีมีระดับไดจายน้ํามันระดับปฏิบัติการไปจนหมด เนื่องจาก
เหตุขัดของในการสงกําลัง หรือความตองการใชน้ํามันเพิ่มข้ึนอยางคาดไมถึง หรือกรณีฉุกเฉิน หาก
จําเปนตองจายน้ํามันระดับปลอดภัยเพื่อแกไขปญหาดังกลาวแลว ใหหนวยรายงานการใชตามสายการ
บังคับบัญชาและสายการสงกําลังทันที 
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  24.6  หนวยท่ีมีน้ํามันสํารองตามที่กองทัพบก หรือหนวยเหนือกําหนด เม่ือจาย
น้ํามันสํารองออกไปแลว ตองรายงานใหกองทัพบกหรือหนวยเหนือซ่ึงเปนผูกําหนดนั้นทราบทันทีโดย
ทางเคร่ืองมือส่ือสารท่ีเร็วท่ีสุด เวนน้ํามันสํารองสงครามจะจายไดเม่ือไดรับอนุมัติจากผูบัญชาการ-
ทหารบก  
  24.7  หนวยท่ีเก็บรักษาน้ํามันนอกเกณฑสะสม ใหปฏิบัติตามขอตกลงระหวาง
หนวยท่ีวางน้ํามันไวกับหนวยเก็บรักษาแลวแตกรณี  
  24.8  หนวยซ่ึงมีน้ํามันตามอัตราพิกัด ตองเก็บน้ํามันตามอัตราพิกัดตามปริมาณท่ี
กําหนดไวในถังเช้ือเพลิงของยานยนตทุกคันและยุทโธปกรณท่ีมีอยูในหนวย  รวมท้ังถังอะไหลตาม
อัตราของยานยนต  และในภาชนะบรรจุน้ํามันในอัตราของหนวย  เพื่อใหยานพาหนะและยุทโธปกรณ
นั้นๆ  พรอมท่ีจะออกปฏิบัติการไดทันทีเม่ือไดรับคําส่ัง เม่ือไดใชน้ํามันตามอัตราพิกัดนั้นไปในงานใด
แลว ใหเบิกน้ํามันตามอัตราหรือเครดิตสําหรับงานน้ันๆมาเติมใหเต็มตามเดิม  
  24.9  ในกรณีท่ีหนวยใชไดเบิกรับน้ํามันตามอัตราหรือเครดิตไปเพ่ือทําการจาย 
ณ ท่ีตั้งของหนวย หากปรากฎวามีน้ํามันเหลือใช  หลังจากส้ินสุดระยะเวลาตามอัตรา หรือส้ินสุดงาน
ตามเครดิตแลว ใหปฏิบัติดังนี้.-  
   24.9.1  หนวยใช นําน้ํามันสวนท่ีเหลือท้ังหมดสงคืนหนวยสนับสนุนทันที 
หามนําฝากไวท่ีหนวยสนับสนุน  
   24.9.2  หนวยสนับสนุนเม่ือไดรับการสงคืนแลวใหรายงานตามสายการ   
สงกําลังจนถึงกองทัพบก และใหถือวาน้ํามันจํานวนนั้นเปนน้ํามันนอกเกณฑสะสมของหนวยสนับสนุน
นั้น  
   24.9.3  กรมพลาธิการทหารบก เม่ือไดรับรายงานแลว ใหคุมเปนยอด
น้ํามันในเกณฑสะสมของกองทัพบก เพื่อส่ังจายทดแทนระดับตอไป  
  24.10  น้ํามันท่ีจัดซ้ือดวยเงินงบประมาณของกองทัพบก ใหถือเปนน้ํามันในเกณฑ
สะสมของกองทัพบกท้ังส้ิน เวนแตกองทัพบกจะไดกําหนดไวเปนอยางอ่ืน  
 ขอ 25   การฝากและการถอนน้ํามัน  
         25.1  การฝากระหวางหนวยของกองทัพบก  
   25.1.1  หนวยท่ีจะฝากน้ํามันไดจะตองเปนหนวยท่ีกองทัพบกกําหนดใหมี
น้ํามันเกณฑสะสมเทานั้น  
   25.1.2  ผูบังคับหนวยฝายฝากทําใบฝาก ทบ.465 - 311   ตามผนวก ช.  
เสนอหนวยรับฝาก เม่ือไดรับอนุมัติแลวจึงใหนําน้ํามันไปฝากได  
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   25.1.3  หนวยรับฝากตองรับผิดชอบในการเก็บรักษาน้ํามันท่ีรับฝากนั้นและ
ถือเปนน้ํามันนอกเกณฑสะสมของหนวย  
   25.1.4   หนวยฝากรับผิดชอบในการแจกจายหรือการถอน และถือเปน
น้ํามันเกณฑสะสมของหนวยฝาก  
   25.1.5   รายละเอียดในการฝาก การส่ังจายและการถอน ใหหนวยฝากและ
หนวยรับฝากทําความตกลงกันตามท่ีเห็นสมควร   
  25.2   การฝากหนวยนอกกองทัพบก ใหปฏิบัติตามขอตกลงระหวางกองทัพบก 
กับหนวยหรือองคการนั้น ๆ แลวแตกรณี   น้ํามันท่ีฝากนั้นใหถือเปนน้ํามันเกณฑสะสมของหนวยฝาก  
  25.3   การถอนน้ํามันฝาก  เม่ือหนวยฝากตองการถอนน้ํามันท่ีฝากไว  ใหทําใบถอน        
ทบ.465 - 323   ตามผนวก ซ . เสนอหนวยรับฝากเพื่อขอรับน้ํามัน  
    ขอ 26 แบบของการเก็บรักษา   การเก็บรักษาส่ิงอุปกรณประเภท 3 แบงออกเปน 4 แบบ 
คือ 
  26.1 การเก็บรักษาน้ํามันในถังขนาดใหญ  
  26.2  การเก็บรักษาน้ํามันเช้ือเพลิงท่ีบรรจุภาชนะ  
  26.3  การเก็บรักษากาซเช้ือเพลิงท่ีบรรจุภาชนะ 
  26.4   การเก็บรักษาน้ํามันอุปกรณท่ีบรรจุภาชนะ 
     ขอ 27    การวัดปริมาณน้ํามันในถังขนาดใหญเพื่อปรับบัญชีประจําเดือน  
  27.1  ใหผูบังคับหนวยท่ีรับผิดชอบสถานีคลังน้ํามันต้ังคณะกรรมการควบคุมการ
วัดปริมาณนํ้ามันประจําเดือนข้ึน 3 นาย  ประกอบดวย  นายทหารสัญญาบัตร อยางนอย 2 นาย  
  27.2   ใหหัวหนาสถานีคลังน้ํามันจัดการวัดปริมาณนํ้ามันประจําเดือนภายใตการ
ควบคุมของคณะกรรมการ ตามขอ 27.1 เปนประจําทุกเดือน  โดยใหทําการวัดในวันเปดทําการวันแรก
ของเดือนถัดไป  
  27.3 น้ํามันท่ีสูญเสียเนื่องจากการระเหยหายในระหวางเดือนตามผลของการวัด
ปริมาณใหผูบังคับหนวยท่ีรับผิดชอบสถานีคลังน้ํามันปรับยอดบัญชี โดยตัดยอดระเหยหายจริงออก  
ใหตรงกับยอดน้ํามันท่ีมีจริงตามผลการวัด แลวรายงานตามสายสงกําลัง  เพื่อเปนหลักฐานในการเบิก
ทดแทน  
  27.4  สวนน้ํ า มันท่ีสูญเสียเกินเกณฑ ท่ีกองทัพบกกําหนด   ให ทําการตั้ ง
คณะกรรมการสอบสวนและรายงานขออนุมัติจําหนาย โดยปฏิบัติตามระเบียบกองทัพบกวาดวยการ
จําหนายท่ีใชบังคับอยูในเวลานั้น  
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  27.5   เกณฑการสูญเสียเนื่องจากการระเหยหายของน้ํามันตามปกติ ท่ียอมใหปรับ
บัญชีไดโดยไมตองขออนุมัติจําหนาย  
                   27.5.1  น้ํามันแกสโซลีนยานยนตและน้ํามันเช้ือเพลิงอากาศยาน ไมเกิน
รอยละ 1.00  ตอเดือน 
   27.5.2  น้ํามันเช้ือเพลิงอ่ืนๆ  เชน  น้ํามันดีเซล  น้ํามันเช้ือเพลิงอากาศยาน
เคร่ืองยนตไอพน  เปนตน ไมเกินรอยละ 0.50 ตอเดือน  
   27.5.3  น้ํามันเช้ือเพลิงทุกชนิดท่ีเก็บในถังเก็บ ซ่ึงใชประกอบเคร่ืองสูบ
ถายน้ํามันประจําท่ี  ณ  สถานีคลังน้ํามัน  ไมเกินรอยละ 0.25 ตอเดือน  
                        27.5.4  เกณฑตามขอ 27.5.1,  27.5.2  และ 27.5.3  คํานวณจากผลรวมของ
ยอดน้ํามันแตละชนิดท่ีเหลือตนเดือน กับยอดรับในรอบเดือน  
                         27.5.5  รายละเอียดในการคิดเกณฑการระเหยหาย  ใหแสดงการคํานวณลงใน
บัญชีสรุปยอดน้ํามันในถังขนาดใหญประจําเดือน ทบ.465 - 324   ตามผนวก ฌ.  
                  27.6  การดําเนินการตอน้ํามันท่ีสูญเสียเนื่องจากการระเหยหายในระหวางเดือน
จากผลการวัดตามขอ 27.3  และ 27.4  ใหดําเนินการใหเสร็จส้ินภายใน 1 เดือน นับจากวันท่ีวัดปริมาณ
น้ํามันตามขอ 27.2  และใหคณะกรรมการควบคุมการวัดปริมาณนํ้ามันประจําเดือน ลงนามรับรองใน
บัญชีคุมไวเปนหลักฐาน     

 ขอ 28  น้ํามันท่ีบรรจุภาชนะสําหรับหนวยสงกําลัง  ตองจัดใหมีการตรวจนับสอบบัญชี
แบบสมบูรณ ปละ 1 คร้ัง โดยตัดยอดในส้ินเดือนกันยายน และรายงานภายในเดือนตุลาคมของทุก ๆ ป 
ตามสายการสงกําลังจนถึงกองทัพบก  โดยใหผูบังคับบัญชาของหนวยท่ีมีส่ิงอุปกรณประเภท 3 สาย
พลาธิการอยูในความครอบครองทําการต้ังกรรมการประกอบ ดวยนายทหารสัญญาบัตรอยางนอย                
3 นาย ระเบียบปฏิบัติในการตรวจสอบบัญชีใหเปนไปตามกรมพลาธิการทหารบกกําหนด  สวนน้าํมันท่ี
เก็บรักษาในถังขนาดใหญใหปฏิบัติตามการวัดปริมาณนํ้ามันในถังขนาดใหญเพื่อปรับบัญชีประจําเดอืน 
         ขอ  29 จัดใหมีการตักตัวอยางน้ํามันของหนวยสงกําลังเพื่อสงใหหนวยทดสอบ  ทําการ
ทดสอบคุณภาพน้ํามันทันทีเม่ือสงสัยวาน้ํามันนั้นจะเส่ือมคุณภาพหรือตักตามอายุของการเก็บรักษา 
ดังนี้.-  
             29.1 น้ํามันเช้ือเพลิงไอพนท่ีเก็บในถังขนาดใหญทุกรอบ 1 เดือนและท่ีเก็บใน
ภาชนะบรรจุ ทุกรอบ 3 เดือน 
  29.2  น้ํามันเช้ือเพลิงอากาศยานท่ีเก็บในถังเก็บขนาดใหญทุกรอบ 2 เดือน และท่ี
เก็บในภาชนะบรรจุทุกรอบ 3 เดือน  
  29.3  น้ํามันแกสโซลีนรถยนตทุกรอบ 6 เดือน  
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  29.4  น้ํามันดีเซล น้ํามันกาด และนํ้ามันเตา ทุกรอบ 6 เดือน  
  29.5   น้ํามันอุปกรณภาคพ้ืนดินทุกชนิดทุกรอบ 12 เดือน เวนน้ํามันอุปกรณ
อากาศยานใหตรวจสอบจากวันหมดอายุ 
  29.6  วิธีปฏิบัติในการตักตัวอยางและการทดสอบ ใหเปนไปตามท่ีกรมพลาธิการ
ทหารบกกําหนด  
  ขอ  30 น้ํามันเช้ือเพลิงอากาศยานทุกชนิดท่ีมีอายุในการเก็บรักษาถึงกําหนดท่ีตองตัก
ตัวอยางไปทดสอบคุณภาพแลว หามนําไปใชราชการจนกวาจะไดตักตัวอยางไปทดสอบและทราบผล
การทดสอบคุณภาพแลว  
 ขอ 31   วิธีปฏิบัติในการเก็บรักษาใหเปนไปตามท่ี กรมพลาธิการทหารบกกําหนด 
 

หมวดท่ี 5 
การเบิกจาย 

 
  ขอ 32 อํานาจการส่ังจาย  
  32.1 ผูบังคับหนวยใช มีอํานาจส่ังจายน้ํามันประเภท 1 และน้ํามันประเภท 2  
ตามอัตราหรือเครดิตของหนวยเพื่อใชราชการภายในหนวย  
  32.2 ผูบังคับหนวยสนับสนุนโดยตรง มีอํานาจส่ังจายน้ํามันในระดับใหแก
หนวยใชท่ีรับการสนับสนุน โดยใหเปนไปตามอัตราหรือเครดิตของหนวยใช  
  32.3  ผูบังคับหนวยสนับสนุนท่ัวไป มีอํานาจส่ังจายน้ํามันในระดับใหแกหนวย 
สนับสนุนโดยตรง เพื่อทดแทนระดับท่ีหนวยสนับสนุนโดยตรงไดแจกจายใหแกหนวยใชไปแลว  
  32.4  เจากรมพลาธิการทหารบก  มีอํานาจส่ังจายน้ํามันในระดับใหแกหนวย
สนับสนุนท่ัวไป  หนวยสนับสนุนโดยตรง เพื่อทดแทนระดับท่ีหนวยไดแจกจายไปแลว และมีอํานาจ
ส่ังจายในกรณีท่ีมีฐานะเปนผูบังคับหนวยสนับสนุนท่ัวไป ผูบังคับหนวยสนับสนุนโดยตรงและผูบังคับ
หนวยใช 
  32.5 ผูบังคับหนวยใดท่ีมีน้ํามันสํารองอยูในครอบครองและเปนเจาของน้ํามันตาม
อัตราหรือเครดิตนั้น ใหมีอํานาจส่ังจายน้ํามันสํารองนั้นตามหลักเกณฑท่ีกองทัพบกหรือหนวยเหนือ
กําหนด  
  32.6  ผูบังคับหนวยใดมีน้ํามันนอกเกณฑสะสมอยูในครอบครอง  ไมมีอํานาจในการ
ส่ังจายน้ํามันนอกเกณฑสะสมนั้น   การส่ังจายน้ํามันนอกเกณฑสะสมใหอยูในอํานาจของผูบังคับหนวย   
ท่ีเปนเจาของน้ํามันนั้น 
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 ขอ 33 หลักเกณฑในการเบิกจายน้ํามัน  
  33.1 น้ํามันประเภท 1  ใหเบิกจายตามอัตราท่ีกองทัพบกกําหนด  
  33.2  น้ํามันประเภท 2   ใหเบิกจายไดตามเครดิตท่ีกองทัพบกกําหนดหรือตามท่ี
ไดรับอนุมัติความตองการของแตละงาน หรือตามท่ีไดรับอนุมัติความตองการจากกองทัพบก 
  33.3  การเบิกน้ํามันประเภท 2  ของหนวยใชในกรณีฉุกเฉินโดยใชหลักฐานการเบิก  
ทบ.400 - 006 ใหแนบบัญชีแสดงรายละเอียด ประกอบหลักฐานการเบิกโดยอนุโลม  
  33.4   น้ํามันประเภท 3   
   33.4.1  น้ํามันตามอัตราพิกัดในยามปกติใหเบิกจายไดเฉพาะสําหรับเติม            
เต็มถังยานยนต ทุกคัน และยุทโธปกรณท่ีมีอยูในหนวยเทานั้น โดยใหแจงชนิด จํานวน ขนาด หมายเลข
ทะเบียน  ความจุของถังน้ํามันเช้ือเพลิงประจํายานยนตและยุทโธปกรณนั้นๆ  เวน  น้ํามันตามอัตราพิกดั
สําหรับเติมเต็มถังอะไหลตามอัตรายานยนตของหนวยและภาชนะบรรจุน้ํามันในอัตราของหนวยใน
ระดับกองพลข้ึนไป  ใหเบิกไดเม่ือมีคําส่ังยุทธการหรือคําส่ังกองทัพบก  
                        33.4.2  น้ํามันตามระดับ ใหเบิกจายตามวงรอบการสอบทาน เม่ือถึงจุดเบิก     
  ขอ 34   หลักเกณฑในการเบิกจายน้ํามันบางประเภท  
  34.1 น้ํามันสําหรับเครื่องกําเนิดไฟฟาตามอัตราของหนวยกําลังรบท่ีกองทัพบก 
มิไดออกคําส่ังใชงานเปนการประจํา  แตตองใชเพื่อทําการฝก ใหใชน้ํามันสําหรับงานฝกศึกษา  
       34.2   น้ํามันลองเคร่ือง ใหเบิกจายทําการลองเคร่ืองเปนประจําสัปดาหตามเครดิต
ท่ีไดรับ  เวน กรณียานยนตหรือเคร่ืองจักรกลท่ีอยูในลักษณะดังตอไปนี้ในสัปดาหนั้นใหงดเบิก คือ  
   34.2.1  ไดนําออกใชงานเปนระยะทางตั้งแต 40 กม.ข้ึนไป  
   34.2.2  ไดใชงานอยูกับท่ีเปนระยะเวลาตั้งแต 1 ชม.ข้ึนไป  
   34.2.3  ไดทําการสงซอมต้ังแตข้ัน 3 ข้ึนไป  
  34.3  น้ํามันอุปกรณสําหรับการปรนนิบัติบํารุงประจําวันและประจําสัปดาหให
เบิกจายตามสวนสัมพันธของนํ้ามันเช้ือเพลิง ตามเกณฑจายท่ีกองทัพบกกําหนด  
         34.4   น้ํามันอุปกรณสําหรับการปรนนิบัติบํารุงตามข้ันตอนของการใชงานหรือ
ตามระยะเวลา ใหเบิกจายตามเกณฑจายท่ีกองทัพบกกําหนด โดยใหสงรายละเอียดประกอบการเบิก 
ดังนี้.- 
   34.4.1  จํานวน ขนาด ชนิด หมายเลขของยานยนตและเคร่ืองจักรกล  
   34.4.2  ตัวเลขบันทึกระยะทางหรือระยะเวลาหลังจากการปรนนิบัติบํารุง
คร้ังกอนจนถึงเกณฑการปรนนิบัติบํารุงคร้ังนี้  
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  34.5  น้ํามันสําหรับการซอมบํารุงต้ังแตข้ันสนับสนุนโดยตรงข้ึนไป ใหหนวยท่ีมี
หนาท่ีทําการซอมเบิกจายตามเครดิต หรืองบประมาณท่ีไดรับการจัดสรรประจําป  
  34.6  น้ํามันฝกขับรถ  ใหเบิกจายไดไมเกินเครดิตท่ีกองทัพบกกําหนดตาม
หลักเกณฑตอไปน้ี 
   34.6.1  เบิกจายตามเกณฑจายท่ีกองทัพบกกําหนด  
   34.6.2  ใหเบิกน้ํามันเพื่อฝกพลขับใหเต็มตามอัตราของหนวยได  ถึงแมรถ
จะยังขาดอัตรา  
   34.6.3  พลขับคนหนึ่งใหฝกขับไดเฉพาะรถแตละประเภทท่ีตนจะตอง
ประจําตามอัตราเทานั้น          
   34.6.4  ผูท่ีมีหนาท่ีตองขับรถหรือรับผิดชอบรถหลายขนาด  ใหฝกขับได
ทุกขนาดท่ีตนรับผิดชอบ                
   34.6.5  การฝกพลขับท่ีเปนพลทหารกองประจําการหรือนายสิบกอง
ประจําการ  ใหฝกไดเฉพาะท่ีขาดอัตรา และทดแทนผูท่ีปลดเปนกองหนุนเทานั้น  
   34.6.6  นักเรียนทหาร  ใหฝกไดตามประเภทของยานยนตท่ีกําหนดไวใน
หลักสูตร และตามจํานวนนักเรียนท่ีฝกจริง  
  34.7   น้ํามันฝกศึกษา  
              34.7.1  ใหเบิกจายเปนคร้ังคราวเพื่อทําการฝกหรือเปดการศึกษาตาม
หลักสูตรท่ีไดรับอนุมัติ  
                    34.7.2   เบิกจายไดไมเกินเครดิตท่ีกองทัพบกกําหนด  ถาไมพอใหรายงาน
เสนอความตองการตามสายการบังคับบัญชาตามขอ 14  
   34.7.3  การเบิกจายใหแนบสําเนาคําส่ัง และผนวกประกอบคําส่ังการฝก 
ในครั้งนั้น ๆ ดวย                       
     ขอ 35   การเติมน้ํามันเชื้อเพลิง ณ สถานีจายน้ํามัน 
              35.1  หนวยสนับสนุนโดยตรง หรือหนวยใชท่ีเบิกรับน้ํามันไปทําการจัดต้ังสถานี
จายน้ํามันข้ึน เพื่อเติมนํ้ามันใหแกยานพาหนะ หรือยุทโธปกรณท่ีใชน้ํามันของหนวยใชในท่ีตั้งนั้น  
  35.2  พลขับหรือเจาหนาท่ีประจํายุทโธปกรณ นํารถหรือภาชนะบรรจุน้ํามันไป
เติมน้ํามัน ณ สถานีจายน้ํามัน โดยใชใบรับน้ํามันท่ีผูบังคับหนวยใชหรือผูไดรับมอบอํานาจ เปนผูส่ัง
จายน้ํามันตามอัตราหรือเครดิต  เปนหลักฐานในการขอเติม โดยใหระบุประเภทของอัตรา หรือเครดิต
ลงไปในใบรับน้ํามันนั้นใหชัดเจน และใหผูรับลงนามรับไวเปนหลักฐานท่ีดานหลังของใบรับน้ํามันนั้น ๆ 
และในบัญชีจายน้ํามันประจําวันของสถานีจายน้ํามัน  
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  35.3 เจาหนาท่ีประจําสถานีจายน้ํามันตรวจสอบความสมบูรณและถูกตองของ
ใบรับน้ํามันนั้น แลวจายน้ํามันเพื่อเติมยานพาหนะหรือยุทโธปกรณหรือภาชนะบรรจุท่ีมาขอรับและ
เก็บใบรับน้ํามันนั้นไวเปนหลักฐาน  
  35.4  กอนหมดเวลาทํางานของแตละวัน เจาหนาท่ีประจําสถานีจายน้ํามัน 
รวบรวมใบรับน้ํามันซ่ึงเปนหลักฐานการจายเหลานั้น สงมอบใหเจาหนาท่ีควบคุมทางบัญชี เพื่อ
ดําเนินการทางบัญชีตอไป  
  35.5  การจายน้ํามันจากปมท่ีมีมาตรวัดบอกจํานวนการจาย ใหใชมาตรวัดนั้น 
เปนเครื่องควบคุมปริมาณการจาย และตองตรวจสอบความเท่ียงตรงอยูเสมอ    ถาเปนการจายจาก
เคร่ืองมือท่ีไมมีมาตรวัดจํานวนจาย ใหใชความจุของถังท่ีมาขอรับหรือเคร่ืองตวงวัดท่ีเหมาะสม  เปน
เคร่ืองควบคุมปริมาณการจาย  
  35.6  ใหผูบังคับหนวยที่จัดต้ังสถานีจายน้ํามัน  ออกระเบียบปฏิบัติประจําของ
สถานีจายน้ํามันใหรัดกุมและเหมาะสม  
  ขอ  36   การจายน้ํามันจากถังขนาดใหญ  
  36.1  ถาการจายน้ํามันออกจากถังเก็บนั้นกระทําดวยเคร่ืองสูบถายท่ีมีมาตรวัด
ปริมาณการจาย ใหถือจํานวนท่ีปรากฏตามมาตรวัดปริมาณการจายนั้นเปนจํานวนท่ีจายจริง  
  36.2   ถาการจายน้ํามันออกจากถังเก็บนั้นกระทําดวยอุปกรณ หรือเคร่ืองสูบถายท่ี
ไมมีมาตรวัดปริมาณการจาย ใหถือความจุของภาชนะที่รองรับหรือความจุของพาหนะบรรทุกท่ีรับ
น้ํามันนั้นเปนจํานวนท่ีจายจริง  
  36.3  รายละเอียดในการปฏิบัติการจายน้ํามันจากถังเก็บขนาดใหญทางเทคนิคให
เปนไปตามท่ีกรมพลาธิการทหารบกกําหนด 

 ขอ 37   กรรมวิธีในการปฏิบัติตอหลักฐานการเบิก 
  37.1  การจาย ณ ตําบลสงกําลัง  
   37.1.1  หนวยเบิกจัดทําหลักฐานการเบิก ทบ.400 - 006 ข้ึน 4  ฉบับ เสนอ
ฉบับท่ี 1, 2 และ 3 (สีชมพู, สีฟา และสีเขียว) ใหหนวยจายและเก็บฉบับท่ี 4 (สีขาว) ไวในแฟมรอเร่ือง  
   37.1.2  สวนบัญชีคุมของหนวยจาย  
     37.1.2.1  รับหลักฐานการเบิกแลวลงทะเบียนเอกสารจาย  
     37.1.2.2  ตรวจสอบความถูกตองสมบูรณของหลักฐานการเบิก  
โดยเฉพาะลายเซ็นผูมีสิทธิเบิก  
     37.1.2.3  ตรวจสอบอัตราหรือเครดิตของหนวยเบิก           
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     37.1.2.4  หากปรากฏความบกพรองของหลักฐานการเบิกท่ีหนวย
จายสามารถแกไขได ใหจัดการแกไขใหถูกตอง หากความบกพรองนั้นเปนสาระท่ีสําคัญมาก หนวยจาย
ไมสามารถที่จะแกไขได  ใหยกเลิกหลักฐานการเบิกและแจงใหหนวยเบิกทราบโดยทางเคร่ืองมือ
ส่ือสารท่ีเร็วท่ีสุด เพื่อใหหนวยเบิกสงหลักฐานการเบิกใหมใหถูกตอง  
     37.1.2.5  เม่ือดําเนินการอนุมัติจายแลวใหสงหลักฐานการเบิก
ฉบับท่ี 1 และ 2   ไปใหสวนเก็บรักษาและเก็บฉบับท่ี 3   ไวในแฟมรอเร่ือง แลวแจงใหหนวยเบิกทราบ
การปฏิบัติโดยทางเคร่ืองมือส่ือสารท่ีเร็วท่ีสุด  
     37.1.2.6  สวนบัญชีคุมของหนวยจาย เม่ือไดรับหลักฐานการเบิก
ฉบับท่ี 1   คืนจากสวนเก็บรักษาหลังจากไดจายน้ํามันใหหนวยรับไปแลว ใหสําเนารายละเอียดเกี่ยวกับ
การรับ - จายจากหลักฐานการเบิกฉบับท่ี 1 ลงในฉบับท่ี 3  แลวสงฉบับท่ี 3 ไปใหสวนเก็บรักษา และ
เก็บฉบับท่ี 1  ไวเปนเอกสารจายของหนวยจาย  
   37.1.3  สวนเก็บรักษาของหนวยจาย  
     37.1.3.1 แจงขาวสารนัดหมายเวลาใหหนวยรับมารับน้ํามันตาม
หลักฐานการเบิกท่ีไดรับจากสวนบัญชีคุม โดยทางเคร่ืองมือส่ือสารท่ีเร็วท่ีสุด  
     37.1.3.2   เม่ือเจาหนาท่ีของหนวยรับมารับน้ํามัน ใหตรวจสอบ
ลายเซ็นผูมีสิทธิรับมอบฉันทะใหรับส่ิงของตามหลักฐานการเบิกนั้น ๆ เม่ือถูกตองแลวจึงใหผูรับลงนาม
รับในหลักฐานการเบิกฉบับท่ี  1 และ 2  แลวมอบฉบับท่ี 2  ใหผูรับนําไปพรอมกับน้ํามัน  และสงฉบับ
ท่ี 1 คืนใหสวนบัญชีคุมเพื่อแลกเอาฉบับท่ี 3 มาเก็บไวเปนหลักฐาน  
         37.1.4   หนวยรับ  
     37.1.4.1  ตั้งกรรมการตรวจรับเพื่อเตรียมรับน้ํามันและเม่ือไดรับแจง
จากสวนเก็บรักษาของหนวยจาย   ใหจัดเจาหนาท่ีท่ีมีสิทธิรับน้ํามันพรอมดวยยานพาหนะไปรับน้ํามัน   
ท่ีหนวยจายตามวันเวลาที่นัดหมาย โดยใหนําหลักฐานการเบิกฉบับท่ี 4  ไปตรวจสอบดวย  เม่ือได
ตรวจสอบเปนท่ีเรียบรอยแลว ใหผูรับลงนามในหลักฐานการเบิกฉบับท่ี 1 และ 2  คืนหลักฐานการเบิก
ฉบับท่ี 1  ใหหนวยจายและนําน้ํามันท่ีไดรับพรอมดวยหลักฐานการเบิกฉบับท่ี 2 กลับมายังหนวย  
     37.1.4.2  ผูบังคับหนวยรับน้ํามัน  ตั้งกรรมการตรวจรับข้ึนอยางนอย 
3 นาย เปนนายทหารสัญญาบัตรอยางนอย 2 นาย และตองไมเปนเจาหนาท่ีท่ีรับผิดชอบในการเก็บรักษา
โดยตรง   เมื่อทําการตรวจรับแลวใหกรรมการรายงานการตรวจรับ ตอผูส่ังต้ังกรรมการ และมอบน้ํามัน
ใหกับเจาหนาท่ีเก็บรักษาไวตอไป   ในการตรวจรับจะตองนําหลักฐานการเบิกฉบับท่ี 4  มาตรวจสอบ
กับฉบับท่ี 2 ดวย   หากจํานวนไมตรงกันใหบันทึกไวในหลักฐานการเบิกฉบับท่ี 4   แลวใชหลักฐานการ
เบิกฉบับท่ี 4   ประกอบรายงานผลการตรวจรับ 



                                                 26 

     37.1.4.3  สําเนารายละเอียดเกี่ยวกับการรับ - จายจากหลักฐานการ
เบิกฉบับท่ี 2  ซ่ึงรับมาจากหนวยจายลงในหลักฐานการเบิกฉบับท่ี 4  เพื่อรายงานใหผูบังคับบัญชาระดับ
เหนือข้ึนไปอีก 1 ช้ันทราบ  
     37.1.4.4  ทางเดินหลักฐานการเบิกตาม ผนวก ญ.  
   37.1.5  การจายดวยวิธีนี้  ใชสําหรับหนวยท่ีตั้งอยูหางไกลจากหนวยจาย
ไมเกิน 50กิโลเมตร เวนแตจะไดตกลงกันเปนอยางอ่ืนเฉพาะราย  
  37.2   การจายถึงหนวย  
   37.2 .1  หนวยเบิกจัดทําหลักฐานการเบิก ทบ.400 - 007 ข้ึน 4 ฉบับ  สง
ฉบับท่ี 1, 2 และ 3 (สีชมพู, สีฟา, สีเขียว) ไปใหหนวยจาย    และเก็บฉบับท่ี 4 ไวในแฟมรอเร่ือง  
   37.2 .2  สวนบัญชีคุมของหนวยจาย  
     37.2.2.1 รับหลักฐานการเบิกแลวลงทะเบียนเอกสารจาย  
     37.2.2.2  ตรวจสอบความถูกตองสมบูรณของหลักฐานการเบิก 
โดยเฉพาะลายเซ็นของผูมีสิทธิเบิก  
               37.2.2.3  ตรวจสอบอัตราหรือเครดิตของหนวยเบิก  
       37.2.2.4  หากปรากฏความบกพรองของหลักฐานการเบิกท่ีหนวย
จายสามารถแกไขได ใหจัดการแกไขใหถูกตอง   ถาความบกพรองนั้นเปนสาระท่ีสําคัญมาก หนวยจาย
ไมสามารถท่ีจะแกไขได ใหยกเลิกหลักฐานการเบิกนั้น แลวแจงใหหนวยเบิกทราบ โดยทางเคร่ืองมือ
ส่ือสารท่ีเร็วท่ีสุด เพื่อใหหนวยสงหลักฐานการเบิกใหมใหถูกตอง  
     37.2.2.5  เม่ือดําเนินการอนุมัติจายแลวใหสงหลักฐานการเบิกฉบับ
ท่ี 1  และ 2  ไปใหสวนเก็บรักษา และเก็บฉบับท่ี 3  ไวในแฟมรอเร่ือง   แลวแจงใหหนวยเบิกทราบการ
ปฏิบัติโดยทางเคร่ืองมือส่ือสารท่ีเร็วท่ีสุด    
     37.2.2.6  เม่ือไดรับหลักฐานการเบิกฉบับท่ี 1 คืนจากหนวยรับ
หลังจากท่ีหนวยไดรับน้ํามันเรียบรอยแลว ใหสําเนารายละเอียดเกี่ยวกับการรับ- จายลงในหลักฐานการเบิก
ฉบับท่ี 3  แลวสงไปใหสวนเก็บรักษา  และสวนควบคุมทางบัญชีคงเก็บฉบับท่ี 1 ไวเปนเอกสารจายของ
หนวยจาย  
   37.2 .3  สวนเก็บรักษาของหนวยจาย  
     37.2.3.1  ดําเนินการจัดสงน้ํามันตามหลักฐานการเบิกไปให
หนวยรับพรอมดวยหลักฐานการเบิกฉบับท่ี 1 และ 2  ท่ีไดรับมาจากสวนบัญชีคุมของหนวยจาย  โดย
ปฏิบัติตามระเบียบกองทัพบก วาดวยการสงและรับส่ิงอุปกรณท่ีใชบังคับอยูในเวลานั้น  
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     37.2.3.2  การจัดสงผานทางบริษัทหรือองคการทางพาณิชยท่ีเปน
คูสัญญาซ้ือขายน้ํามันกับกองทัพบก หรือการใชบริการขนสงของบริษัทหรือองคการทางพาณิชยนั้น ๆ 
ใหปฏิบัติตามขอตกลงในสัญญาหรือขอตกลงเปนคร้ังคราวระหวางกองทัพบก กับบริษัทหรือองคการ
ทางพาณิชยนั้น ๆ  
     37.2.3.3  เม่ือไดสงมอบน้ํามันใหสํานักงานขนสงตนทางตาม
ระเบียบกองทัพบกวาดวยการสงและรับส่ิงอุปกรณ หรือไดมอบหมายใหบริษัทหรือองคการทาง
พาณิชยทําการจายหรือขนสงใหแลว ตองแจงใหหนวยรับทราบถึงการปฏิบัตินั้นโดยทางเคร่ืองมือ
ส่ือสารท่ีเร็วท่ีสุด  
   37.2 .4  หนวยรับ   
     37.2.4.1  กรณีเปนการรับน้ํามันจากผูขายตามสัญญาการจัดซ้ือของ
กองทัพบกใหปฏิบัติตามขอ  37.1.4.2    หากเปนการรับน้ํามันจากหนวยสนับสนุนภายในกองทัพบก  
หนวยสามารถใชคณะกรรมการตรวจรับประจําเดือนท่ีหนวยต้ังข้ึนโดยใหปฏิบัติตามขอ 37.1.4.2  
     37.2.4.2  สงหลักฐานการเบิกฉบับท่ี 1  ซ่ึงกรรมการตรวจรับ และ
ผูรับของไดลงนามรับของเรียบรอยแลว คืนใหหนวยจาย และเก็บฉบับท่ี 2  ไวเปนเอกสารรับ  
     37.2.4.3   สําเนารายละเอียดเกี่ยวกับการรับ - จายจากหลักฐานการ
เบิก ฉบับท่ี 2 ลงในหลักฐานการเบิกฉบับท่ี 4 เพื่อรายงานใหผูบังคับบัญชาระดับเหนือข้ึนไปอีก 1 ช้ัน
ทราบ  
     37.2.4.4   เม่ือไดรับส่ิงอุปกรณจากสํานักงานขนสงปลายทางแลว 
ใหตอบรับไปยังหนวยจายโดยทางเคร่ืองมือส่ือสารท่ีเร็วท่ีสุด  
     37.2.4.5   ทางเดินหลักฐานการเบิกตามผนวก ฎ . 
   37.2.5  การดําเนินการตอเอกสารในการขนสง ใหปฏิบัติตามระเบียบ
กองทัพบกวาดวยการสงและรับส่ิงอุปกรณท่ีใชบังคับอยูในเวลานั้นทุกประการ เวนแตการจัดสงผานทาง
บริษัทหรือองคการทางพาณิชย ใหปฏิบัติตามขอตกลงเปนราย ๆ ไป  
   37.2.6  การจายดวยวิธีนี้ใชสําหรับหนวยรับท่ีตั้งอยูหางไกลจากหนวยจาย
เกินกวา 50 กิโลเมตร เวนแตจะไดทําความตกลงกันเปนอยางอ่ืนเฉพาะราย          
   37.2.7  หนวยรับท่ีมีความประสงคจะขอรับน้ํามันตามหลักฐานการเบิกจาก
หนวยจายท่ีสนับสนุนโดยใชยานพาหนะของหนวย   ใหผูบังคับหนวยสนับสนุนนั้น ๆ เปนผูพิจารณา
อนุมัติตามความเหมาะสม โดยใหผูบังคับหนวยเบิกจัดทําหลักฐานเปนหนังสือราชการ ขอรับน้ํามันตาม
หลักฐานการเบิก พรอมท้ังมอบฉันทะการรับน้ํามันโดยระบุยศ, ช่ือ และตําแหนง ของผูรับดวย  
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  37.3   การจายเรงดวน  
   ในกรณีท่ีหนวยสนับสนุนไดรับการเบิกเรงดวนตามขอ 20.4  หรือไดรับคําส่ัง
จากผูบังคับบัญชา ผูมีอํานาจส่ังจายเปนกรณีพิเศษอยางเรงดวน ก็ใหหนวยสนับสนุนนั้น ๆ ดําเนินการ       
จายตามการเบิก หรือตามคําส่ังนั้นๆแลวแตกรณี โดยใหปฏิบัติดังนี้.-  
   37.3.1  สวนบัญชีคุมของหนวยจาย  
     37.3.1.1  จัดทําหลักฐานการเบิก ทบ.400 - 007 ข้ึน 1 ชุด(4 ฉบับ) 
โดยใหเวนช่ือผูเบิกไว และใหถือขาวสารที่ไดรับทางเคร่ืองมือส่ือสารจากหนวยเบิก หรือคําส่ัง
ผูบังคับบัญชาท่ีส่ังการนั้นเปนหลักฐานประกอบหลักฐานการเบิก  
     37.3.1.2  ลงทะเบียนเอกสารจาย และเม่ือดําเนินการอนุมัติจายแลว
ใหสงหลักฐานการเบิกฉบับท่ี 1, 2  และ 4  ไปใหสวนเก็บรักษาเพื่อทําการจัดสง และเก็บฉบับท่ี 3 ไว  
ในแฟมรอเร่ือง   
     37.3.1.3  กรรมวิธีในลําดับตอไป ใหดําเนินการเชนเดียวกับ       
ขอ 37.2.2 โดยอนุโลม  
   37.3.2  สวนเก็บรักษาของหนวยจาย  เม่ือไดรับหลักฐานการเบิกจากสวน
บัญชีคุมแลว ใหดําเนินการเชนเดียวกับขอ 37.2.3 โดยอนุโลม  เวนแตหลักฐานการเบิกท่ีสงไปใหหนวย
รับพรอมกับน้ํามัน ใหสงไปท้ังฉบับท่ี 1, 2 และ 4  
   37.3.3  หนวยรับเม่ือไดรับของพรอมดวยหลักฐานการเบิกจากหนวยจาย
แลว ใหดําเนินการเชนเดียวกับขอ 37.2.4  โดยอนุโลม และใหผูเบิกลงนามในหลักฐานการเบิกท้ัง          
3 ฉบับ  แตถาหนวยรับนั้นไมใชหนวยเบิก ใหแจงการรับใหหนวยเบิกทราบโดยเคร่ืองมือส่ือสารท่ีเร็ว
ท่ีสุด แลวสงหลักฐานการเบิกฉบับท่ี 1, 2 และ 4  ไปใหหนวยเบิกเพื่อลงนามผูเบิก  
   37.3.4  หนวยเบิกที่ไมใชหนวยรับ เม่ือไดลงนามในหลักฐานการเบิกฉบับ
ท่ี 1, 2 และ 4 แลว ใหสงฉบับท่ี 1 คืนใหหนวยจาย สงฉบับท่ี 2 ใหหนวยรับ และเก็บฉบับท่ี 4 ไวเปน
หลักฐาน  
  37.4   การจายในกรณีท่ีหนวยสนับสนุนท่ัวไปตองเบิกตอจากกรมพลาธิการ
ทหารบก  ตามขอ 20.3.2 ใหปฏิบัติดังนี้.-  
   37.4.1  หนวยสนับสนุนท่ัวไป  
     37.4.1.1  จัดทําหลักฐานการเบิกข้ึนใหมอีก 1 ชุด (4 ฉบับ) โดย
อาศัยขอมูลตาง ๆ ตามหลักฐานการเบิกเดิมของหนวย และใหผูบังคับหนวยสนับสนุนท่ัวไปเปนผูลง
ลายมือช่ือในหลักฐานการเบิกท้ัง 4  ฉบับ  เพื่อเบิกใหหนวยสนับสนุนโดยตรงท่ีเปนผูเบิกเดิม  การเบิกใช 
 
 



                                                 29 

     37.4.1.2  ใหสงหลักฐานการเบิกของหนวยเบิกเดิมฉบับท่ี 3  (สีเขียว) 
คืนหนวยเบิกไป โดยใหหมายเหตุในหลักฐานการเบิกฉบับดังกลาวนั้นวา "ไดทําการเบิกตอไปยังกรม
พลาธิการทหารบกแลวเม่ือ.............ตามหลักฐานการเบิกของหนวยสนับสนุนท่ัวไป ท่ี........ลง............."   
และใหหนวยสนับสนุนท่ัวไปเก็บหลักฐานการเบิกเดิมฉบับท่ี 1 และ 2 (สีชมพู, สีฟา)  ไวในแฟม
หลักฐาน  
   37.4.2  เม่ือกรมพลาธิการทหารบก ไดรับหลักฐานการเบิกตามขอ 37.4.1.1 
แลว ใหดําเนินกรรมวิธีการจายและจัดสงน้ํามันไปใหหนวยรับโดยตรงตามท่ีผูเบิกบงไว พรอมกับสง
หลักฐานการเบิกฉบับท่ี 1, 2 (สีชมพู, สีฟา)  ไปใหหนวยรับและแจงใหหนวยเบิกและหนวยรับน้ํามัน
ทราบลวงหนาโดยทางเคร่ืองมือส่ือสารท่ีเร็วท่ีสุด  
   37.4.3  เ ม่ือหนวยสนับสนุนท่ัวไปได รับขาวสารจากกรมพลาธิการ
ทหารบกตามขอ 37.4.2 แลว  ใหดําเนินการอนุมัติจายตอหลักฐานการเบิกชุดเดิมของหนวยเบิกฉบับท่ี 1 
และ 2 (สีชมพู, สีฟา) แลวสงคืนหลักฐานนั้นใหหนวยเบิก  
   37.4.4   หนวยรับ 
     37.4.4.1 เม่ือไดรับน้ํามันตามหลักฐานการเบิกแลวใหปฏิบัติ
เชนเดียวกับขอ 37.2.4.1                    
     37.4.4.2  กรรมการตรวจรับตามขอ 37.4.4.1 และผูรับของลงลายมือ
ช่ือรับรองการตรวจรับ และการรับของในหลักฐานการเบิกฉบับท่ี 1 และ 2 (สีชมพู, สีฟา)  ท้ังชุดเดิม
ของหนวยท่ีไดรับคืนมาจากหนวยสนับสนุนท่ัวไปตามขอ 37.4.3   และชุดใหมของหนวยสนับสนุน
ท่ัวไปฉบับที่ 1 และ 2  (สีชมพู, สีฟา)  ท่ีไดรับจากกรมพลาธิการทหารบกพรอมกับน้ํามัน (รวม 2 ชุด    
4 ฉบับ)   
     37.4.4.3  ใหสงหลักฐานการเบิกฉบับท่ี 1 (สีชมพู)  และฉบับท่ี 3  
(สีเขียว) ของหนวยเบิก  และหลักฐานการเบิกฉบับท่ี 2 (สีฟา) ของหนวยสนับสนุนท่ัวไปสงคืนใหกับ
หนวยสนับสนุนท่ัวไป สวนหลักฐานการเบิกฉบับท่ี 1 (สีชมพู) ของหนวยสนับสนุนท่ัวไปนั้นใหสงคืน
ใหกรมพลาธิการทหารบก   และหนวยรับเก็บหลักฐานการเบิกฉบับท่ี 2 (สีฟา) ท่ีหนวยจัดทําข้ึนไวเปน
หลักฐาน  
     37.4.4.4  ใหสําเนารายละเอียดเกี่ยวกับการรับ - จายและการอนุมัติ
หลักฐานการเบิกของหนวย ฉบับท่ี 2 (สีฟา) ลงในฉบับท่ี 4 (สีขาว) ท่ีเปนฉบับเดิมในแฟมหลักฐานของหนวย    
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     37.4.4.5  ทางเดินหลักฐานการเบิก ตามผนวก ฏ.  
  37.5   การจายน้ํามันในระดับของหนวยสนับสนุนท่ัวไป ซ่ึงเก็บรักษาอยู ณ คลัง
ของหนวยอ่ืน ๆ ใหปฏิบัติดังนี้.-  
   37.5.1  เม่ือหนวยสนับสนุนท่ัวไปไดรับหลักฐานการเบิกทบ.400 - 007 
จากหนวยรับการสนับสนุน และพิจารณาแลว เห็นวาจะตองทําการจายน้ํามันในระดับของหนวยท่ีเก็บ
รักษาอยู ณ คลังน้ํามันของหนวยใดก็ตาม ใหหนวยสนับสนุนทั่วไปดําเนินกรรมวิธีส่ังจายตอหลักฐาน
การเบิกฉบับนั้น แลวสงหลักฐานการเบิกท้ัง 3 ฉบับ (ฉบับท่ี 1 สีชมพู, ฉบับท่ี 2 สีฟา, ฉบับท่ี 3 สีเขียว) 
ไปใหหนวยที่รับผิดชอบในการเก็บรักษาเพ่ือทําการจาย โดยแจงใหผูบังคับหนวยท่ีเปนเจาของคลัง
น้ํามันนั้นทราบ  เปนหนังสือประกอบหลักฐานการเบิกท่ีไดส่ังจายในครั้งนั้นดวย  
   37.5.2  เม่ือผูบังคับหนวยท่ีเปนเจาของคลังน้ํามันไดรับหนังสือและ
หลักฐานการเบิกตามขอ 37.5.1 แลว ใหบันทึกส่ังการทายหนังสือนั้น เพื่อใหคลังน้ํามันจายหรือจัดสง
น้ํามัน ไปใหหนวยรับการสนับสนุนนั้นตอไป  
   37.5.3  คลังน้ํามันหรือสถานีคลังน้ํามัน ดําเนินการจายหรือจัดสงน้ํามัน
ตามหลักฐานการเบิกท่ีไดรับอนุมัติแลวนั้นใหหนวยรับ   โดยสงหลักฐานการเบิกฉบับที่ 1 และ 2          
(สีชมพู,   สีฟา)  ไปใหหนวยรับการสนับสนุนพรอมกับน้ํามัน  สวนหลักฐานการเบิกฉบับท่ี 3 (สีเขียว) 
และหนังสือของหนวยส่ังจายใหเก็บไวในแฟมหลักฐาน  
   37.5.4  เม่ือหนวยรับการสนับสนุนไดรับน้ํามันใหปฏิบัติตามขอ37.2.4.1 
และเม่ือดําเนินกรรมวิธีในการรับเรียบรอยแลว ใหสงหลักฐานการเบิกฉบับท่ี 1 (สีชมพู) คืนใหหนวย
คลังน้ํามันท่ีเปนผูจายพรอมกับยืนยันการรับน้ํามันใหทราบดวย  
   37.5.5   เม่ือคลังท่ีจายน้ํามันไดรับหลักฐานการเบิกฉบับท่ี  1 (สีชมพู) คืน
จากหนวยรับตามขอ 37.5.4 แลว ใหสําเนารายละเอียดในการรับลงในหลักฐานการเบิกฉบับท่ี 3           
(สีเขียว) และสงคืนหลักฐานการเบิกฉบับท่ี 1 (สีชมพู)ใหหนวยสนับสนุนท่ัวไปท่ีเปนหนวยส่ังจาย   
สวนหลักฐานการเบิกฉบับท่ี 3 (สีเขียว) พรอมดวยหนังสือของหนวยส่ังจายท่ีผูบังคับหนวยไดส่ังการ
แลว ใหเก็บไวเปนหลักฐาน  
   37.5.6   ทางเดินหลักฐานการเบิก ตามผนวก ฐ.  
   ขอ 38   กําหนดเวลาในการเบิกจาย  
  38.1  การเบิกจายสําหรับหนวยใช  
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   38.1.1  น้ํามันตามอัตรา   ใหเบิกจายใหเสร็จส้ินภายในเดือนสิงหาคม   
สวนน้ํามันตามเครดิตใหเบิกจายใหเสร็จส้ินภายในเดือนกันยายนของปงบประมาณนั้นๆ  หากพน
กําหนดแลวใหระงับการเบิกจาย  เวนกรณีท่ีหนวยมีภารกิจขามป  หรือไดขอขยายภารกิจขามปไวแลว  
ใหดําเนินการโอนเครดิตขามปได    
   38.1.2  หลักฐานการเบิกในปงบประมาณใดใหทําการจายใหเสร็จส้ิน                 
ในปงบประมาณนั้น หลักฐานการเบิกท่ีคางขามปงบประมาณใหยกเลิกและระงับการจาย 
  38.2  การเบิกจายสําหรับหนวยสนับสนุน  
   38.2.1  การเบิกทดแทนใหเต็มตามระดับ เม่ือถึงจุดเบิกคร้ังแรกของ
ปงบประมาณใหมจะตองรวบรวมหลักฐานการจายในปงบประมาณเกาท้ังหมดทําการเบิกใหเสร็จส้ินใน
คราวนั้น   จะนําไปเปนหลักฐานเบิกจายเม่ือถึงจุดเบิกในคราวตอไปของป งบประมาณใหมไมได 
   38.2.2  ใหหนวยสนับสนุนท่ีมีหนาท่ีจายน้ํามันตามหลักฐานการเบิก 
ตรวจสอบการจายน้ํามันใหเปนไปตามเวลาในการเบิกและสงส่ิงอุปกรณ ซ่ึงไดกําหนดข้ึนตามขอ 24.4  
  38.3  การติดตามหลักฐานการเบิก  
   38.3.1  เม่ือไดเบิกน้ํามันไปแลว เปนระยะเวลาครบกําหนดตามเวลาในการ
เบิกและสงแลว ยังไมไดรับของ ใหติดตามหลักฐานการเบิกโดยใช ทบ.400 - 071 โดยอนุโลม 
   38.3.2   หนวยจายเม่ือไดรับการติดตามหลักฐานการเบิกจากหนวยเบิกแลว 
ใหบันทึกผลแจงใหหนวยเบิกทราบโดยดวน และใหกําหนดเวลาโดยประมาณดวยวา  น้ํามันตาม
หลักฐานการเบิกนั้น ๆ จะสงใหหนวยเบิกไดเม่ือใด  
   38.3.3  เม่ือถึงกําหนดเวลาที่หนวยจายแจงใหทราบแลววาจะสงน้ํามันตาม
หลักฐานการเบิกนั้นใหเม่ือใด  แตหนวยเบิกยังไมไดรับน้ํามัน ใหหนวยทําการติดตามหลักฐานการเบิก
ตอไปเปนคร้ังท่ี 2  และคร้ังตอ ๆ ไปในลักษณะเดียวกันนี้ จนกวาจะไดรับน้ํามัน  
   38.3.4   เม่ือหนวยเบิกไดติดตามหลักฐานการเบิกไปแลวและยังไมไดรับ
คําตอบจากหนวยจายภายในเวลา 7 วัน ใหรายงานผูบังคับบัญชาระดับเหนือของหนวยจายทราบ 
 

หมวดท่ี 6 
การจําหนายและสงคืน 

 
  ขอ 39    การจําหนายน้ํามัน เนื่องจากการระเหยหายในการเก็บรักษาน้ํามันเชื้อเพลิงในถัง
ขนาดใหญ        ใหถือปฏิบัติตามขอ 27  สําหรับวงเงินการขออนุมัติจําหนายใหกระทําเชนเดียวกับส่ิงอุปกรณ
ชนิดมีซากท่ัวไป  
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 ขอ 40   การจําหนายน้ํามันท่ีร่ัวไหลสูญหายเนื่องจากการขนสง  น้ํามันท่ีร่ัวไหลสูญหาย
หรือระเหยหายในระหวางการขนสง ใหปฏิบัติตามระเบียบกองทัพบกวาดวยการสง - รับส่ิงอุปกรณ 
และระเบียบกองทัพบก วาดวยการจําหนายส่ิงอุปกรณท่ีใชบังคับอยูในเวลานั้น  
 ขอ 41    การจําหนายน้าํมันท่ีร่ัวไหลสญูหายหรือระเหยหายเนือ่งจากการปฏบิัติการแจกจาย 
ณ สถานีคลังน้ํามัน  ใหถือปฏิบัติตามระเบียบกองทัพบกวาดวยการจําหนายส่ิงอุปกรณท่ีใชบังคับอยู
ในเวลานั้น  
 ขอ 42    การจําหนายน้ํามันท่ีบรรจุภาชนะ น้ํามันท่ีร่ัวไหลสูญหายหรือเส่ือมคุณภาพใน
ระหวางการเก็บรักษา  น้ํามันเช้ือเพลิงท่ีบรรจุภาชนะ หรือน้ํามันอุปกรณท่ีบรรจุภาชนะ ใหปฏิบัติตาม
ระเบียบกองทัพบก วาดวยการจําหนายส่ิงอุปกรณท่ีใชบังคับอยูในเวลานั้น  

 ขอ 43   การจําหนายน้ํามัน  เนื่องจากการตักตัวอยางเพ่ือสงทดสอบคุณภาพ ใหปฏิบัติ
ตามระเบียบกองทัพบกวาดวยการจําหนายส่ิงอุปกรณท่ีใชบังคับอยูในเวลานั้น 

 ขอ 44    การสงคืนน้ํามัน     น้ํามันเส่ือมคุณภาพท่ีไดรับอนุมัติใหจําหนายแลว น้ํามันลาสมัย 
หรือน้ํามันเกินความตองการ หรือน้ํามันท่ีไดรับคําส่ังใหสงคืน ใหทําการสงคืนตอหนวยสนับสนุนในสาย
การสงกําลังโดยถือปฏิบัติตามระเบียบกองทัพบกวาดวยการสงและรับส่ิงอุปกรณท่ีใชบังคับอยูในเวลานัน้  

 ขอ 45   การสงคืนอัตราหรือเครดิต  กรณีท่ีหนวยตรวจสอบแลวมีน้ํามันตามอัตราหรือ
เครดิตคงเหลือ  เนื่องจากจบภารกิจหรือหมดความจําเปนหรือเกินความตองการ  ใหหนวยใช รายงาน
สงคืนตามสายการสงกําลัง  ภายในเดือนสิงหาคมของปงบประมาณนั้นๆ 

 

หมวดท่ี 7 
การควบคุม  การรายงาน และการตรวจ 

 
 ขอ 46   การควบคุมทางการสงกําลัง มีความมุงหมายเพ่ือสนบัสนนุหนวยใชใหมีส่ิงอุปกรณ 

อยางเพียงพอ  ตอเนื่อง  และทันเวลาอยางมีประสิทธิภาพ  โดยการจัดหาส่ิงอุปกรณทดแทนจากเขต
ภายในเปนหลัก  ตัวแปรตนท่ีสําคัญ  คือ อัตราพิกัด ซ่ึงจะทําใหหนวยสามารถปฏิบัติการไดในระยะเวลา
หนึ่ง ตัวแปรนี้ถูกกําหนดขึ้นจากหลักนิยมการใชหนวยใช  เพื่อใหปฏิบัติงานไดตามขีดความสามารถท่ี
กําหนด  หากตองการใหหนวยใชสามารถปฏิบัติภารกิจไดอยางตอเนื่อง  อัตราพิกัดจะตองมากกวาเวลา
ในการเบิกและสง  และผลรวมของอัตราพิกัด,วันสะสม และสํารองสงครามจะตองมากกวาเวลา
ลวงหนาในการจัดหาดวย  จากเง่ือนไขดังกลาว แลวสรางเปนสมการข้ึนมาจะทําใหเกิดตัวแปรตาม
เพิ่มเติมมาอีก คือ วันปฏิบัติการและวันปลอดภัย  ในการเร่ิมตนของการสงกําลังบํารุงนั้นจะมีการ 
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 ขอ  47   การควบคุมอัตราและเครดิต 
  47.1   การตั้งยอดอัตราและเครดิต  เพื่อใหการควบคุมการจายน้ํามันตามอัตราและ
เครดิตบางประเภทเปนไปอยางรัดกุม  จึงใหสวนบัญชีคุมของหนวยท่ีมีอัตราและเครดิต  ตั้งยอดอัตรา
และเครดิตของแตละหนวยข้ึนดังนี้ 
   47.1.1  น้ํามันประเภท 1  ใหตั้งยอดอัตราเปนป โดยใชอัตราแตละเดือน
คูณดวย 12 เปนยอดคุมอัตรา  
   47.1.2  น้ํามันประเภท 2   ใหตั้งยอดเครดิต โดยใชคําส่ังกองทัพบกหรือ
อนุมัติหลักการความตองการน้ํามัน หรืออนุมัติผลการจัดสรรงบประมาณ หรืออนุมัติขยายแผนงาน งาน   
โครงการขามป  งบประมาณเปนมูลฐานกําหนดเครดิตใหแตละหนวย หรือแตละงวด  ตามรอบ
ปงบประมาณนั้น ๆ เปนยอดคุมเครดิต                                             
   47.1.3  น้ํามันตามแผนเงินโอน ซ่ึงจัดหาใหหนวยหนึ่งหนวยใดโดยเฉพาะ  
ไมตองใชแบบบัญชีคุมอัตราหรือเครดิตแตใหบันทึกการตรวจจายไวในแผนเงินโอนนั้นๆ และใหถือ
เปนเครดิตของหนวย  
  47.2   การสอบทานอัตราและเครดิต ใหกรมพลาธิการทหารบก จัดทําเอกสาร
สอบทานอัตราและเครดิต กับหนวยสนับสนุนทางการสงกําลัง โดยเร่ิมจากเดือนธันวาคม มีนาคม 
มิถุนายน และกันยายน 
  47.3  ผูบังคับหนวยท่ีมีอัตราและเครดิต รับผิดชอบในการตรวจสอบความถูกตอง
ในการต้ังยอดอัตราและเครดิต โดยต้ังกรรมการตรวจสอบข้ึน 3 นาย เปนนายทหารสัญญาบัตรอยางนอย   
1 นาย  ทําการตรวจสอบการต้ังยอดอัตราและเครดิต และการตรวจจายของเจาหนาท่ีสวนบัญชีคุมทุก
รอบ  1  เดือน  และใหคณะกรรมการรายงานผลตอผูส่ังต้ังกรรมการภายใน 5  วันทําการของเดือนถัดไป 
      ขอ 48   การโอนอัตราและเครดิต 
  48.1   กรณีการโอนอัตราหรือเครดิตเพื่อใหสอดคลองกับการปฏิบัติภารกิจตาง
พื้นที่รับการสนับสนุนเดิม  ใหหนวยโอนหรือหนวยเจาของอัตราและเครดิตดําเนินการดังนี.- 
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   48.1.1  ทําการตรวจสอบยอดอัตราและเครดิตของหนวย และใหหนวย
สนับสนุนโดยตรงรับรองยอดอัตราและเครดิตคงเหลือ 
   48.1.2   ขอความเห็นชอบจากหนวยสนับสนุนปลายทางถึงความพรอมในการ
รับโอนและการใหการสนับสนุน 
   48.1.3  รวบรวมความตองการจากการตรวจสอบยอดอัตราและเครดิต  
และการขอความเห็นชอบจากหนวยสนับสนุน  เพื่อรายงานขออนุมัติแผนการโอนอัตราหรือเครดิต 
โดยระบุประเภทของอัตราหรือเครดิต  ชนิด  จํานวนน้ํามัน  หวงระยะเวลาในการใช  นามหนวยใช
และหนวยสนับสนุนปลายทาง  ตามสายการบังคับบัญชาจนถึงผูบังคับบัญชาระดับกองพล หรือ
เทียบเทาเพื่อพิจารณาความเหมาะสมกอนเสนอใหกรมพลาธิการทหารบกดําเนินการ 
  48.2   กรณีแผนการปฏิบัติภารกิจของหนวยขามปงบประมาณ  ใหหนวยโอนหรือ
หนวยเจาของเครดิตดําเนินการดังนี้ 
   48.2.1   ตรวจสอบวาเปนแผนงาน  งาน  หรือโครงการท่ีไดกําหนดเวลา
ส้ินสุดขามปงบประมาณ หรือ ไดรับอนุมัติจากกองทัพบกใหขยายเวลาดําเนินงานขามปงบประมาณแลว 
   48.2.2   รายงานขออนุมัติแผนการโอน  ตามสายการบังคับบัญชาจนถึง
ผูบังคับบัญชาระดับกองพล หรือ เทียบเทา เพื่อพิจารณาความเหมาะสมกอนเสนอใหกรมพลาธิการ
ทหารบก ดําเนินการภายในเดือนสิงหาคม  ของปงบประมาณนั้น ๆ 

 ขอ 49   การควบคุมทางบัญชี 
  49.1  บัญชีของหนวยใช  
   49.1.1  ทําบัญชีแสดงยอดจายน้ํามันเติมยานพาหนะ และเคร่ืองจักรกลเพื่อ
ใชงาน ณ สถานีจายน้ํามันท่ีหนวยใชเปนผูดําเนินการ โดยนํารายการในใบรับน้ํามันแตละใบมาบันทึก
ในบัญชีจายน้ํามันประจําวัน เพื่อสรุปเปนหลักฐานการจายประจําวัน  โดยใช ทบ.465 - 327  ผนวก ณ. 
   49.1.2   ทําบัญชีแสดงยอดรับ - จาย  และคงเหลือของน้ํามันในครอบครอง  
ซ่ึงเปนบัญชีแยกประเภทตามชนิดของน้ํามันและประเภทของงาน  โดยใช ทบ. 465 - 305  ผนวก ด.                               
   49.1.3   ทําบัญชีแสดงยอดอัตราหรือเครดิตท่ีกําหนดให,  ยอดรับ  และ
คงเหลือของอัตราหรือเครดิต ตามหวงเวลาท่ีกําหนดเพื่อเปนหลักฐานควบคุมการรับ โดยใชบัญชีคุมอัตรา
หรือเครดิตน้ํามัน ทบ.465 - 328  ผนวก ต. 
    49.1.4   ทําบัญชีแสดงยอดน้ํ า มันตามอัตราพิกัด ท่ีได รับจากหนวย
สนับสนุนและการเปล่ียนแปลงอื่นๆ ท่ีเกิดข้ึน โดยใชบัญชีคุมอัตราหรือเครดิตน้ํามัน ทบ.465 - 328  
ผนวก ต. 
   49.1.5   ทําบัญชีแสดงยอดยืม  ใชหนี้และคงเหลือของน้ํามัน ท่ีใหหนวยอ่ืน
ยืมหรือยืมจากหนวยอ่ืน โดยใชบัญชียืม ทบ.465 - 310  ผนวก ท. 
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  49.2   บัญชีของหนวยสนับสนุนโดยตรง  
   49.2.1  ทําบัญชีแสดงยอดจายน้ํามันเติมยานพาหนะและเคร่ืองจักรกล  
เพื่อใชงาน ณ สถานีจายน้ํามันท่ีหนวยเปนผูดําเนินการ โดยนํารายการในใบรับน้ํามันแตละใบมาบันทึก
ในบัญชีจายน้ํามันประจําวัน เพื่อสรุปเปนหลักฐานการจายประจําวัน โดยใช ทบ.465 - 327  ผนวก ณ. 
   49.2.2  ทําบัญชีแสดงยอดรับ - จาย   คงเหลือ   คางรับ   คางจาย และขอมูล
อ่ืนๆท่ีเกี่ยวของของน้ํามันระดับและน้ํามันอ่ืนๆ ท่ีกําหนดให  เปนบัญชีแยกประเภทตามชนดิของน้าํมัน
หรือประเภทของงานหรือประเภทของการสะสมอ่ืน ๆ  โดยใชบัตรบัญชีคุม ทบ. 400 - 003  ผนวก ธ.   
   49.2.3  ทําบัญชีแสดงยอดท่ีกําหนดให, ยอดจาย และคงเหลือของอัตรา
หรือเครดิตของหนวยใชแตละหนวยท่ีรับการสนับสนุนตามหวงเวลาที่กําหนด เพื่อเปนหลักฐาน
ควบคุมการจาย  โดยใชบัญชีคุมอัตราหรือเครดิตน้ํามัน ทบ.465 - 328  ผนวก ต.    
   49.2.4   ทําบัญชีแสดงยอดน้ํามันตามอัตราพิกัดท่ีจายใหกับหนวยท่ีรับการ
สนับสนุนและการเปล่ียนแปลงอ่ืน  ๆท่ีเกิดข้ึน โดยใชบัญชีคุมอัตราหรือเครดิตน้ํามัน ทบ.465  - 328  ผนวก  ต.  
   49.2.5  ทําบัญชีแสดงยอดน้ํามันฝาก  ถอน   และคงเหลือของน้ํามัน            
ท่ีหนวยอ่ืนฝากไวหรือฝากไวกับหนวยอ่ืน  โดยใชบัญชีฝาก ทบ. 465-329   ผนวก ถ.  
   49.2.6  ทําบัญชีแสดงยอดยืม, ใชหนี้และคงเหลือของน้ํามันท่ีใหหนวยอ่ืน
ยืมหรือยืมจากหนวยอ่ืน โดยใชบัญชียืม ทบ.465 - 310  ผนวก ท. 
  49.3   บัญชีของหนวยสนับสนุนท่ัวไป  
   49.3.1  ทําบัญชีแสดงยอดจายน้ํามันเติมยานพาหนะและเครื่องจักรกล เพื่อ
ใชงาน ณ สถานีจายน้ํามันท่ีหนวยเปนผูดําเนินการ โดยนํารายการในใบรับน้ํามันแตละใบมาบันทึกใน
บัญชีจายน้ํามันประจําวัน เพื่อสรุปเปนหลักฐานการจายประจําวันโดยใช  ทบ.465 - 327  ผนวก ณ. 
   49.3.2   ทําบัญชีแสดงยอดรับ - จาย คงเหลือ คางรับ คางจาย และขอมูลอ่ืน ๆ 
ท่ีเกี่ยวของของนํ้ามันระดับและน้ํามันอ่ืน ๆ ท่ีกําหนดให  เปนบัญชีแยกประเภทตามชนิดของน้ํามัน
หรือประเภทของงานหรือประเภทของการสะสม  โดยใชบัตรบัญชีคุม ทบ. 400 - 003  ผนวก ธ. 
   49.3.3   ทําบัญชีแสดงยอดที่กําหนดให, ยอดจาย  และคงเหลือของอัตรา
หรือเครดิตของหนวยใชแตละหนวยท่ีรับการสนับสนุนตามหวงเวลาท่ีกําหนดเพ่ือเปนหลักฐานควบคุม
การจาย   โดยใชบัญชีคุมอัตราหรือเครดิตน้ํามัน ทบ.465 - 328  ผนวก ต.  
   49.3.4  ทําบัญชีแสดงยอดนํ้ามันตามอัตราพิกัดท่ีจายใหกับหนวยท่ีรับการ
สนับสนุนและการเปล่ียนแปลงอ่ืน ๆ ท่ีเกิดข้ึน โดยใชบัญชีคุมอัตราหรือเครดิตน้ํามัน  ทบ.465 - 328  
ผนวก ต.  
   49.3.5  ทําบัญชีแสดงยอดน้ํามันฝาก  ถอน  และคงเหลือของน้ํามันท่ี
หนวยอ่ืนฝากไวหรือฝากไวกับหนวยอ่ืน  โดยใชบัญชีฝาก  ทบ. 465 - 329   ผนวก ถ. 
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   49.3.6  ทําบัญชีแสดงยอดยืม  ใชหนี้และคงเหลือของน้ํามัน ท่ีใหหนวยอ่ืน
ยืมหรือยืมจากหนวยอ่ืน โดยใชบัญชียืม  ทบ.465 - 310  ผนวก ท. 
  49.4  บัญชีของกรมพลาธิการทหารบก  
   49.4.1   ทําบัญชีแสดงยอดจายน้ํามันเติมพาหนะและเคร่ืองจักรกล  เพ่ือใชงาน   
ณ  สถานีจายน้ํามันท่ีหนวยเปนผูดําเนินการ โดยนํารายการในใบรับน้ํามันแตละใบมาบันทึกในบัญชี
จายน้ํามันประจําวัน เพื่อสรุปเปนหลักฐานการจายประจําวัน โดยใช  ทบ.465 - 327  ผนวก ณ. 
   49.4.2  ทําบัญชีแสดงยอดรับ - จาย  คงเหลือ  คางรับ  คางจาย  และขอมูลอ่ืน ๆ   
ท่ีเกี่ยวของของน้ํามันระดับและน้ํามันอ่ืน ๆ ที่กําหนดใหเปนบัญชีแยกประเภทตามชนิดของน้ํามันหรือ
ประเภทของงานหรือประเภทการสะสม  โดยใชบัตรบัญชีคุม  ทบ. 400 - 003  ผนวก ธ. 
   49.4.3   ทําบัญชีแสดงยอดท่ีกําหนดให, ยอดจาย และคงเหลือของอัตรา
หรือเครดิตของหนวยใชแตละหนวยท่ีรับการสนับสนุนตามหวงเวลาท่ีกําหนดเพ่ือเปนหลักฐานควบคุม
การจายโดยใชบัญชีคุมอัตราหรือเครดิตน้ํามัน ทบ.465 - 328  ผนวก ต. 
   49.4.4  ทําบัญชีแสดงยอดนํ้ามันตามอัตราพิกัดท่ีจายใหกับหนวยท่ีรับการ
สนับสนุนและการเปล่ียนแปลงอ่ืน ๆ ท่ีเกิดข้ึน โดยใชบัญชีคุมอัตราหรือเครดิตน้ํามัน ทบ.465 - 328  
ผนวก  ต. 
   49.4.5   ทําบัญชีแสดงยอดนํ้ามันฝาก ถอน  และ คงเหลือของน้ํามันที่
หนวยอ่ืนฝากไวหรือฝากไวกับหนวยอ่ืน  โดยใชบัญชีฝาก ทบ. 465 - 329   ผนวก ถ. 
   49.4.6  ทําบัญชีแสดงยอดยืม ใชหนี้และคงเหลือของน้ํามัน ท่ีใหหนวยอ่ืน
ยืมหรือยืมจากหนวยอ่ืน โดยใชบัญชียืม  ทบ.465 - 310  ผนวก ท.      

 ขอ  50   เอกสารประกอบการควบคุมทางบัญชี  
  50.1  เอกสารในการสงกําลังท่ีเปนแบบเดียวกับการสงกําลังส่ิงอุปกรณประเภท 2  - 4 
ใหใชเอกสารตามท่ีกําหนดไวในระเบียบกองทัพบกวาดวยการสงกําลังส่ิงอุปกรณประเภท 2 - 4 ท่ีใช
บังคับอยูในเวลานั้นโดยอนุโลม  
  50.2   เอกสารในการรับ - สงส่ิงอุปกรณ ใหใชเอกสารตามท่ีกําหนดไวในระเบียบ
กองทัพบกวาดวยการสงและรับส่ิงอุปกรณ ท่ีใชบังคับอยูในเวลานั้นโดยอนุโลม  
  50.3 เอกสารในการจําหนายใหใชเอกสารตามท่ีกําหนดไวในระเบียบกองทัพบก            
วาดวยการจําหนายท่ีใชบังคับอยูในเวลานั้นโดยอนุโลม  
  50.4  เอกสารเฉพาะการสงกําลังส่ิงอุปกรณประเภท 3  สายพลาธิการ นอกจาก    
ท่ีไดกลาวไวแลว ใหใชเอกสารตามรายการตอไปนี้.-  
   50.4.1  ใบฝากนํ้ามัน ทบ.465 - 311  ผนวก ช. ใชสําหรับการฝากนํ้ามันไว
กับหนวยอ่ืนซ่ึงไดทําความตกลงกันไวแลว และใชเปนเอกสารจาย  
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   50.4.2  ใบถอนนํ้ามัน ทบ.465 - 323  ผนวก ซ. ใชสําหรับแจงความจํานง
ขอรับน้ํามันท่ีฝากไวกับหนวยอ่ืน และใชเปนเอกสารรับ  
   50.4.3  ใบส่ังจายน้ํามัน ทบ.465 - 312  ผนวก น. ใชสําหรับการส่ังจาย
น้ํามันของสวนเก็บรักษาในกรณีท่ีตองจายน้ํามันหลายรายการในหลักฐานการเบิกเดียวกันและแตละ
รายการนั้นแยกเก็บรักษาอยูหลายแหง  

 ขอ 51   การรายงาน  
  51.1 หนวยใชเสนอรายงานการใชน้ํามันตามอัตราและเครดิตตอหนวยสนบัสนนุ
โดยตรงเปนประจําทุกเดือน  ภายในวันท่ี 5 ของเดือนถัดไป  การรายงาน ใช  ทบ.465 - 325  ผนวก ฑ. 
  51.2    หนวยสนับสนุนโดยตรงเสนอรายงานสถานภาพนํ้ามันในความครอบครอง
ตอหนวยสนับสนุนท่ัวไป เปนประจําทุกเดือนภายในวันท่ี10  ของเดือนถัดไป   การรายงานใช ทบ.465 - 326  
ผนวก ฒ.  
  51.3 หนวยสนับสนุนท่ัวไปจัดทํารายงานสถานภาพน้ํามันในความครอบครองและ
รวบรวมรายงานสถานภาพของหนวยสนับสนุนโดยตรง  สรุปเปนรายงานสถานภาพน้ํามันท้ังหมดเสนอ
ตอกองทัพบก (ผานกรมพลาธิการทหารบก) เปนประจําทุกเดือน ภายในวันท่ี 20 ของเดือนถัดไป  การ
รายงานใช  ทบ.465 - 326 ผนวก ฒ.            
  51.4    กรมพลาธิการทหารบก  
   51.4.1  รวบรวมรายงานสถานภาพน้ํามันของหนวยสนับสนุนโดยตรง      
ท่ีใหการสนับสนุนท่ีเสนอมาตามขอ 51.2 
   51.4.2  จัดทํารายงานสถานภาพนํ้ามันในครอบครอง  ใช ทบ.465 - 326   
   51.4.3   รวบรวมรายงานของหนวยสนับสนุนท่ัวไปที่เสนอผานมาตามขอ 51.3  
   51.4.4  เสนอรายงานตามขอ 51.4.1 , 51.4.2 , 51.4.3   ตอกองทัพบก (ผาน
กรมสงกําลังบํารุงทหารบก) เปนประจําทุกเดือนภายในส้ินเดือนของเดือนถัดไป  
    51.4.5   รายงานสถานภาพน้ํามันตามอัตราและเครดิตท่ีไดรองจายไปและ
ยังไมไดรับการสนับสนุนใหกองทัพบก (ผานกรมสงกําลังบํารุงทหารบก)ภายในส้ินเดือนตุลาคม 
 ขอ 52   การตรวจของผูบังคับบัญชา 
  52.1  ผูบังคับบัญชาของหนวยท่ีมีส่ิงอุปกรณประเภท 3 สายพลาธิการอยูในความ
ครอบครอง ตองต้ังกรรมการตรวจนํ้ามันประกอบดวยนายทหารสัญญาบัตรอยางนอย 3 นายข้ึนทําการ
ตรวจกิจการสงกําลังส่ิงอุปกรณประเภท 3 สายพลาธิการของหนวย อยางนอยปละ 1 คร้ัง 
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  52.2   ความมุงหมายของการตรวจเพื่อใหทราบวาเจาหนาท่ีไดปฏิบัติตามระเบียบ
หรือคําส่ังของทางราชการซ่ึงเกี่ยวของกับการสงกําลังส่ิงอุปกรณประเภท 3  สายพลาธิการ อยางถูกตอง
และสมบูรณหรือไมเพียงใด  
  52.3  เม่ือทําการตรวจแลวใหคณะกรรมการรายงานผลการตรวจตอผูส่ังต้ัง
กรรมการภายใน 15 วัน นับแตวันท่ีคณะกรรมการไดรับทราบคําส่ัง   
  52.4  ใหผูมีอํานาจต้ังกรรมการตรวจนํ้ามัน กําหนดรายละเอียดปลีกยอยในการ
ตรวจเปนแบบ "รายการตรวจสอบ" ใหเปนไปตามความมุงหมายของการตรวจน้ี  
 ขอ 53   การตรวจของกรมพลาธิการทหารบก  
  53.1  ใหกรมพลาธิการทหารบก   จัดเจาหนาท่ีไปทําการตรวจกิจการสงกําลังส่ิง-
อุปกรณประเภท 3 สายพลาธิการของหนวยตาง ๆ ในกองทัพบก อยางนอยปละ 1 คร้ัง  
  53.2  ใหกรมพลาธิการทหารบก   กําหนดรายละเอียดปลีกยอยเปนแบบ  “รายการ
ตรวจสอบ” ข้ึนใหมเปนแบบเดียวกันตามความเหมาะสมเพ่ือใหเปนแนวทางในการตรวจของเจาหนาท่ี  
  53.3  ใหเจาหนาท่ีผูทําการตรวจรายงานผลการตรวจตอเจากรมพลาธิการ
ทหารบก ภายใน 15 วัน หลังจากเสร็จส้ินการตรวจคราวนั้น และใหกรมพลาธิการทหารบกรายงานผล
การตรวจ โดยแนบสําเนารายงานของเจาหนาท่ีผูตรวจใหกองทัพบกทราบ  
 

หมวดท่ี 8 
ขอกําหนดอืน่ ๆ 

 
   ขอ 54  การระวังปองกันอันตรายและอัคคีภัย  
  ใหทุกหนวยท่ีมีส่ิงอุปกรณประเภท 3 สายพลาธิการ อยูในความรับผิดชอบออก
ระเบียบปลีกยอยเกี่ยวกับการระวังปองกันอันตรายและอัคคีภัย เชน การหามนําน้ํามันเช้ือเพลิงเขาไปใน
บริเวณคลัง   การหามสูบบุหร่ีในเขตท่ีกําหนด    การกําหนดวิธีการดับเพลิงและการใชเคร่ืองมือ
ดับเพลิง  การจัดเวรยาม  เปนตน ใหทุกหนวยจัดใหมีเคร่ืองมือดับเพลิงไวใหพรอม และทําการฝก
เจาหนาท่ีดับเพลิงใหมีความชํานาญดวย   

 ขอ 55   การประหยัดการสงกําลัง ใหผูบังคับบัญชาทุกระดับช้ันกวดขันการใชน้ํามันให
เปนไปอยางประหยัดและเพื่อการปฏิบัติราชการอยางแทจริงโดยใหวางระเบียบหรือออกคําส่ังปลีกยอย
ของหนวยตามความเหมาะสม  
 ขอ 56  หนวยนับในการจาย  
  56.1  น้ํามันเช้ือเพลิงและน้ํามันอุปกรณอ่ืน ๆ เวนไขขน ใหนับเปนลิตร เศษของ
ลิตรต้ังแต 0.5 ลิตรข้ึนไปใหนับเปน 1 ลิตร ถาเศษต่ํากวา 0.5 ลิตร ใหตัดออกไป  
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  56.2  ไขขนทุกชนิดใหนับเปนกิโลกรัม เศษของกิโลกรัมต้ังแต 0.5 กิโลกรัมข้ึนไป         
ใหนับเปน 1 กิโลกรัม ถาเศษต่ํากวา 0.5 กิโลกรัม ใหตัดออกไป        

 ขอ 57   ขอมูลอิเล็กทรอนิกส 
  ขอความท่ีไดสราง   สง   รับ   เก็บรักษา   หรือประมวลผลดวยวิ ธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส  จะมีสถานะเสมอกับการทําเปนหนังสือหรือหลักฐานเปนหนังสือไดก็ตอเม่ือเจาหนาท่ี  
ผูมีอํานาจรับผิดชอบรับรองความถูกตองเปนลายลักษณอักษร 

 ขอ 58  การดําเนินการเกี่ยวกับสงกําลังส่ิงอุปกรณ ประเภท 3 สายพลาธิการ ท่ียังไมแลวเสร็จ  
ใหถือปฏิบัติตามระเบียบนี้ 
            

                              ประกาศ            ณ        วันท่ี                มกราคม     พ.ศ.2551 

                                                           
                                                                   พลเอก          

                                                                              (  อนุพงษ       เผาจินดา  )  

                                                                                 ผูบัญชาการทหารบก 
 
    พ.ท. ..............................................ราง/ตรวจ.....................ธ.ค.๕๐ 
    นาง ...............................................พิมพ/ทาน....................ธ.ค.๕๐ 
    พ.อ. ..............................................ตรวจ............................ธ.ค.๕๐ 
    พ.อ. ..............................................ตรวจ............................ม.ค.๕๑ 
    พ.อ. ..............................................ตรวจ............................ม.ค.๕๑ 
    พล.ต. ............................................ตรวจ............................ม.ค.๕๑ 
    พล.ท. ............................................ตรวจ............................ม.ค.๕๑ 
    พล.ท. ............................................ตรวจ............................ม.ค.๕๑ 
    พล.อ. .............................................ตรวจ............................ม.ค.๕๑ 
    พล.อ. .............................................ตรวจ............................ม.ค.๕๑ 
    พล.อ. .............................................ตรวจ............................ม.ค.๕๑ 
          น 1438 (19 ธ.ค.50) สําเนาว 
 



38 

  

                                                                                                           ผนวก ก                                                            ทบ.465-321 
                          บัญชีรายละเอียดการเสนอบัญชีความตองการ                             ประกอบรายงาน............................. 

                                              หนวย............................................ 

จํานวนและชนิดของยานยนตและเครื่องจักรกลที่ใช 
จํานวนและชนิดน้ํามัน 

ที่ขอเบิก 
 
 
 
ลําดับ รถ ¼ 

ตัน 
1 

รถ3/4
ตัน 
2 

เครื่อง 
ทําไฟ 

3 

 
 

4 

 
 

5 

 
 

6 

 
ตําบลตน
ทางตอวัน

 
ตําบล

ปลายทาง
ระยะเวลา

 
จํานวน
เที่ยว 

 
รวม

ระยะทาง
(กม.)
หรือ 

(ช.ม.) 

 
แกส
โซลีน 

7 

 
 
 

8 

 
 
 

9 

 
 
 

10 

 
ใชเพื่อ 

 
หมายเหตุ 

1 
 

2 

5 
 
- 

- 
 
- 

- 
 

10
แรงมา 

- 
 
- 

- 
 
- 

- 
 
- 

มทบ.2 
จ.ปราจีน 

- 

ต.เขาอีโต 
จ.ปราจีน 

- 

2 
 
- 

20 
 

10 ช.ม. 

4 
 

20 

- 
 
- 

- 
 
- 

- 
 
- 

ตรวจสอบ 
ทดลองเครื่อง 
ดินเครื่องผลิต 

กระแสไฟฟาในที่
พัก 

(ตัวอยาง) 
 

(ตัวอยาง) 
 
 
 

           
                                                                                                                              ตรวจถูกตอง  
                (ลงชื่อ)....................................       
                                                                                      (ตําแหนง).................................  
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คําอธิบายวิธีเขียนบัญชีเสนอความตองการน้ํามัน ผนวก ก 

 
ขอความ วิธีเขียน 

ลําดับ ♦บันทึกลําดับที่ของแตละรายการที่เสนอความตองการ 
จํานวนและชนิดของยานยนตและ
เครื่องจักรกลที่ใช 

♦บันทึกจํานวนและชนิดของยานยนตและเครื่องจักรกล 
ที่ใช 

ชอง 1 ถึง 6 ♦ชนิดยานยนต บันทึกในชอง 1 ถึง 6  

♦จํานวนรถ บันทึกในชองต่ําลงมาในทางดิ่งใหตรงกับ
ลําดับแตละรายการของยานยนตที่ใช       

ตําบลตนทาง ♦บันทึกตําบลตนทางที่เร่ิมใชยานยนต 
ตําบลปลายทาง      ♦บันทึกตําบลปลายทางที่ใชยานยนต 
จํานวนเที่ยวตอวัน        ♦บันทึกจํานวนเที่ยวที่ใชยานยนตตอวัน 
รวมระยะทาง (กม.) หรือระยะเวลา (ชม.)           ♦บันทึกระยะทางทั้งหมดที่ใชยานยนตเปน ก.ม. หรือ

ระยะเวลาทั้งหมดที่ใชยานยนตและเครื่องจักรกลเปน
ชั่วโมง  

จํานวนและชนิดน้ํามันท่ีขอเบิก     ♦บันทึกจํานวนและชนิดน้ํามันที่เสนอความตองการ  
ชอง 7 - 10                   ♦บันทึกชนิดน้ํามันที่ขอเบิก 

♦จํานวนน้ํามันใหบันทึกในชองต่ําลงมาในทางดิ่งใหตรง
กับลําดับแตละรายการใชยานยนต 

ใชเพื่อ                    ♦บันทึกสาเหตุที่ตองใชยานยนต  
หมายเหตุ                                              ♦บันทึกขอความอื่น ๆ ที่ไมสามารถบันทึกในชองอื่นได

เพื่อประกอบการพิจารณา 
ตรวจถูกตอง 
        (ลงชื่อ)..............    
        ตําแหนง..............                          
                  ...../....../......    

♦ลายเซ็นชื่อของนายทหารสัญญาบัตรผูรับผิดชอบใน
การจัดทําความตองการ พรอมตําแหนง และ วัน เดือน ป  
ที่จัดทําความตองการ 
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สําหรับตรวจนับหีบหอ   ๑     ๒     ๓     ๔     ๕     ๖     ๗    ๘    ๙    ๑๐    ๑๑    ๑๒    ๑๓    ๑๔    ๑๕    ๑๖    ๑๗    ๑๘    ๑๙    ๒๐    ๒๑    ๒๒    ๒๓    ๒๔   ๒๕  
              ๒๖   ๒๗   ๒๘ ๒๙ ๓๐   ๓๑  ๓๒ ๓๓ ๓๔ ๓๕    ๓๖  ๓๗    ๓๘    ๓๙    ๔๐   ๔๑   ๔๒    ๔๓   ๔๔   ๔๕   ๔๖    ๔๗      ๔๘    ๔๙    ๕๐  

ใบเบิกและสงอุปกรณ แผนที่.......ในจํานวน………. วันขอเบิก ที่ใบเบิก สายงาน 
หนวยเบิก วันที่ตองการไดรับ ลําดับความเรงดวน ใบตราสง ประเภทสิ่งอุปกรณ 
หนวยจาย หลักฐานที่ใชเบิก  วันสงสิ่งอุปกรณ ประเภทการขนสง 

หนวยเบิก 
หนวยจาย 

 
เบิกให 

ผูเบิก 
                                 ( ลงนาม )     
                                      ตําแหนง 

ทะเบียนสารบรรณ 
หนวยรับ 

หีบหอ ราคา หมายเหตุการณตรวจ 
ลําดับ หมายเลขสิ่งอุปกรณและรายการ 

ระดับ 
        
         คงคลัง 

คางจาย 
 
       คางจาย 

จํานวนเบิก 
จายจริง 
        
        คางจริง จํานวน ประเภท หมายเลข หนวยละ รวม 

 
นับหีบหอ 
 

รับสิ่งอุปกรณ 

             

             

             

หีบหอ จํานวนสิ่งอุปกรณ รวม 
ผูตรวจสอบ                               /         / 

 

จํานวน ชนิด  น้ําหนัก ปริมาตร 
ไดรับหีบหอไวแลวเวนหมายเหตุ ผูรับ                 /     / 

       
ผูสั่งจาย                                    /          / 

       
ไดรับเอกสารไวแลว ผูรับ                 /     / 

       ผูจาย                                        /          / 
       ประธาน............../....../...... 
       กรรมการ............/....../....... 

ผูบรรจุ                                     /         /        

ไดตรวจนับอุปกรณภายใน 
หีบหอแลวเวนหมายเหตุ 

กรรมการ.........../....../........ 
       

 
จํานวนเอกสาร 

 
๑.ใบเบิก          ใบ 
๒.ใบตราสง     ใบ 
๓.                    ใบ 
๔.                    ใบ 

สขส.                                      /          /     รวม   ไดรับสิ่งอุปกรณไวแลว ผูรับ                       /     / ทะเบียนหนวยจาย 

๕๑ ๕๒  ๕๓  ๕๔  ๕๕  ๕๖  ๕๗  ๕๘  ๕๙  ๖๐  ๖๑  ๖๒  ๖๓  ๖๔  ๖๕  ๖๖  ๖๗  ๖๘  ๖๙  ๗๐  ๗๑  ๗๒  ๗๓  ๗๔  ๗๕ 
๗๖ ๗๗  ๗๘   ๗๙  ๘๐  ๘๑  ๘๒  ๘๓  ๘๔  ๘๕  ๘๖  ๘๗  ๘๘  ๘๙  ๙๐  ๙๑  ๙๒  ๙๓  ๙๔  ๙๕  ๙๖  ๙๗   ๙๘  ๙๙  ๑๐๐ 
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        ผนวก ข  
      ทางเดินการเสนอความตองการ 
      
            
 
                              ทบ.                  
              กรม ฝสธ. 
 
          
      หนวยรวบรวม    .           พธ.ทบ.       
 
 
           กองทัพภาค 
 
                   
   
 กอง พล.               หนวยสนับสนุนทั่วไป 
 
    
 
   กรม 
 
          
 
   หนวยใช(กองพัน)                                                หนวยสนับสนุนโดยตรง 
 
 
       เครื่องหมาย 
             การเสนอความตองการ 
                                                                                       สําเนาหลักฐานอนุมัติความตองการกลับหนวย 
              การเบิกรับน้ํามันใชราชการ  
                      การเบิกทดแทนระดับ      
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                                                           ผนวก ค                                              ทบ.465 – 320 

 
 (ทอนที่ 1)               ใบรับน้ํามัน                       (ทอนที่ 2)                ใบรับน้ํามัน                              

เลขที่...........                                   หนวย..................       เลขที่...........                                       หนวย.....................................  
วันที่..................เดือน........พ.ศ....................                        วันที่...............เดือน.........พ.ศ................                         
ถึงหนวยจาย..................                                                                                             ถึงหนวยจาย...................... 
ขอใหจายน้ํามันดังตอไปนี้                                  ขอใหจายน้ํามันดังตอไปนี้  
น้ํามันแกสโซลีนยานยนต............................       .ลิตร        น้ํามันแกสโซลีนยานยนต.............................................. ลิตร  
น้ํามันดีเซลหมุนเร็ว............................................ลิตร                    น้ํามันดีเซลหมุนเร็ว.........................................................ลิตร 
................................................................................                   ............................................................................................ 
..................................................................................          ………………………………................................................  
 .................................................................................                                  .............................................................................................                         
เติมรถยนตขนาด....ตัน หมายเลข........ใชงาน…….         เติมรถยนต ขนาด.....ตัน หมายเลข........ใชงาน…………….. 
....................................................................................                    ................................................................................................  
…….. .........................................................................                                                    ……………………………………………………………….. 

                          (ลงชื่อ)..................................                                                    (ลงชื่อ)....................................  
                              ตําแหนง).............(ผบ.หนวยเบิก/ผูไดรับมอบอํานาจ)                                    (ตําแหนง).............(ผบ.หนวยเบิก/ผูไดรับมอบอํานาจ)                

หมายเหตุ      ใหเติมถังอะไหลได.............ลิตร                                                       หมายเหต ุ     ใหเติมถังอะไหลได...............ลิตร  
                                             หามมิใหเติมถังอะไหล                                                                       หามมิใหเติมถังอะไหล  



43 

  

 
คําอธิบายวิธีเขียนบัตรใบรับน้ํามัน  ผนวก  ค 

 
ขอความ วิธีเขียน 

เลขที่…................                     ♦ใหบันทึกเลขที่ประจําบัตรใบรับน้ํามันของหนวยในรอบ
ปงบประมาณ  

หนวย…................                    ♦ใหบันทึกนามหนวยที่เบิกน้ํามัน (หนวยในการเบิก)  
วันที่….เดือน…...พ.ศ…           ♦ใหบันทึก วัน เดือน ป ที่หนวยมอบบัตรใบรับน้ํามันให

ยานยนตของหนวยไปเติม  
ถึงหนวยจาย…...........               ♦ใหบันทึกนามหนวยจายน้ํามัน  
ขอใหจายน้ํามันดังตอไปนี้     
น้ํามันแกสโซลีนยานยนต         
น้ํามันดีเซลหมุนเร็ว  
.......................................           

♦ ใหบันทึกจํานวนน้ํามันเชื้อเพลิงตามชนิดของน้ํามันท่ี
ตองการเบิกใหชัดเจน  รายการใดไมมี ใหบันทึกเพิ่มเติม
ในบรรทัดตอ ๆ ไป 
 

เติมรถยนตขนาด…......ตัน        ♦ใหบันทึกขนาดของยานยนต  
หมายเลข…......                        ♦ใหบันทึกหมายเลขทะเบียนยานยนต 
ใชงาน.........                              ♦ใหบันทึกประเภทน้ํามันที่เติมยานยนตตามลักษณะของ

การใชงาน เชน น้ํามันประจําเดือน  น้ํามันลองเครื่อง 
น้ํามันฝกพลขับ ฯลฯ  

(ลงชื่อ)…..............                    ♦บันทึกลายมือช่ือ ของ ผบ.หนวยเบิกหรือผูไดรับมอบ
อํานาจ  

(ตําแหนง)….........                    ♦บันทึกตําแหนง ของ ผบ.หนวยเบิกหรือผูไดรับมอบ
อํานาจ  

หมายเหตุ  
ใหเติมถังอะไหลได.......ลิตร    

♦ใหบันทึกจํานวนน้ํามันลงในชองวางที่ตองการใหเติม
ถังอะไหล  ถาไมตองการใหเติมถังอะไหล ใหขีด ขอความ   
“ใหเติม ถังอะไหลได.....ลิตร ”  ออก   
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                                                        ผนวก ง                                                                                     

                                                                                                                                                                             ทบ.400 – 006  
 

ใบเบิก แผนที่…….ในจํานวน…..…แผน 

ที่ สายบริการเทคนิคที่ควบคุม 
จาก หนวยจาย 

เบิกในกรณี ประเภทสิ่งอุปกรณ 
ช้ันตน ทดแทน ยืม ประเภทเงิน 

ถึง 
หนวยเบิก 
เบิกให    เลขงานที่ 

ลําดับ 
หมายเลข 
สิ่งอุปกรณ 

รายการ 
จํานวน 
อนุมัติ 

คงคลัง 
คางรับ 
คางจาย 

หนวย
นับ 

จํานวน 
เบิก 

ราคา 
หนวยละ 

ราคา
รวม 

จายจริง/
คางจาย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

         

      หลักฐานที่ใชในการเบิก 

ตรวจสอบแลวเห็นวา………………………………….……………..            
………………………………………..…………………………….. .           
…………………………….               …………………………. 
   (ลงนาม) ผูตรวจสอบ                                 วันเดือนป 

     ขอเบิกสิ่งอุปกรณตามที่ระบุไวในชอง “จํานวนเบิก” และขอมอบ    
     ให…………………………..……………….เปนผูรับแทน 
       ……………………………               …………………….. 
                  (ลงนาม) ผูเบิก                                วันเดือนป 

อนุมัติใหจายไดเฉพาะในรายการและจํานวนที่ผูตรวจสอบเสนอ 
…………………………….             ………………………. 
       (ลงนาม) ผูสั่งจาย                               วันเดือนป 

   ไดรับสิ่งอุปกรณตามรายการและจํานวนที่แจงไวในชอง “จายจริงคางจาย” 
แลว 
        …………….……………..                      ………………………. 
                   ( ลงนาม) ผูรับ                                       วัน เดือน ป 

ไดจายตามรายการและจํานวนที่แจงไวในชอง”จายจริงคางจาย” แลว 
…………………………….             ………………………. 
       (ลงนาม) ผูสั่งจาย                               วันเดือนป 

 
     ทะเบียนหนวยจาย 
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คําอธิบายวิธีเขียนใบเบิก (400-006)   ผนวก ง 

  
ขอความ วิธีเขียน 

แผนที่.......... ♦ถาจะเบิกในคราวนั้นใชใบเบิกเพียงใบเดียวก็หมด
รายการใหเขียนแผนที่ 1ในจํานวน 1 แผน ,   ถาใชใบเบิก
มากกวา 1 ใบ เชนใช 3 ใบ ใบที่ 1      เขียนวา  “ แผนที่ 1 
ในจํานวน 3 แผน”, ใบที่ 2 เขียนวา “ แผนที่ 2ใน  จํานวน 
3 แผน ”,ใบสุดทายหรือใบที่ 3 เขียนวา “ แผนที่3ใน
จํานวน 3 แผน ”  

จาก  หนวยจาย     ♦ลงนามหนวยที่จายส่ิงอุปกรณ 
ถึง    หนวยเบิก      ♦ลงนามหนวยที่ขอเบิกสิ่งอุปกรณ 
เบิกให    ♦เขียนนามหนวยที่จะตองรับของนั้น ซ่ึงโดยธรรมดาเปน

หนวยข้ึนตรงของหนวยเบิก  ในกรณีที่หนวยเบิกเปนผูรับ
ของเองไมตองลงในชอง “ เบิกให ”  

ที่   ♦ลงที่ใบเบิกซึ่งไดตัวเลขจากแฟมทะเบียนใบเบิกโดยเริ่ม
1 ต.ค.ของทุกปงบประมาณ  เชน  1/50 หมายถึงใบเบิกที่ 1 
ของปงบประมาณ 50 

สายงานฝายยุทธบริการที่ควบคุม         ♦พธ. 
ประเภทสิ่งอุปกรณ ♦เขียน “ 3  ” 
เบิกในกรณี     ♦ถาเปนการเบิกในกรณีขั้นตน หรือทดแทน หรือยืม 

อยางใดอยางหนึ่ง ก็ใหทําเครื่องหมายกากะบาด (x)  ลงใน
ชองดานลางที่ตรงกันนั้น 

ประเภทเงิน       ♦หนวยเบิกไมตองเขียน 
เลขที่งาน ♦หนวยเบิกไมตองเขียน 
ลําดับ     ♦ใหเร่ิมตนลําดับรายการที่ 1 ตั้งแตแผนที่ 1และ ตอไป

ตามลําดับจนหมดรายการ 
หมายเลขสิ่งอุปกรณ ♦ใหลงหมายเลขสิ่งอุปกรณซ่ึง ทบ.ไดกําหนดไวหรือ

ตามขอตกลง  
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ขอความ วิธีเขียน 

รายการ      ♦ใหลงชื่อรายการสิ่งอุปกรณและรายละเอียดที่มีช่ือเปน
ภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษตามที่สายงานกําหนด 

จํานวนอนุมัติ      ♦ลงจํานวนที่กําหนดไวในอัตรา หรือตามระดับสิ่ง
อุปกรณที่กําหนด ในกรณีที่ไมมีอัตราบงไวไมตองลงให
เวนวางไว 

คงคลัง             
คางรับ                                                                 
คางจาย                   

♦ใหลงเปน 3 รายการแยกกันคือ คงคลัง,คางรับ,  คางจาย 
เชน  100/50/10  หมายความวา มีคงคลัง 100  มีคางรับ 50   
และ คางจายแกหนวยในความสนับสนุนของตน 10  

หนวยนับ                 ♦ใหเขียนหนวยที่ใชนับ เชน ลิตร กิโลกรัม เปนตน           
จํานวนเบิก    ♦คือจํานวนอัตรา ลบดวยยอดคงคลัง ลบคางรับ บวกคาง

จาย        
ราคาหนวยละ   ♦หนวยเบิกไมตองเขียนชองนี้ เปนหนาที่ของหนวยจาย 
ราคารวม         ♦ลงราคารวมเชนเดียวกับราคาหนวยละ 
จายจริงและคางจาย   ♦หนวยเบิกไมตองเขียนชองนี้เปนหนาที่ของหนวยจาย 

เปนผูลงเมื่อไดตรวจสอบบัญชีคุมแลวเห็นวาควรจาย 
จํานวนเทาใดก็ลงจํานวนเทานั้นในชองนี้  ในกรณีที่ไมมี 
ของในคลังจาย ใหหนวยลงคางจายดวย  เชน 100/30 
หมายความวา จายจริง 100 และคางจาย 30 

หลักฐานที่ใชในการเบิก             ♦ใหอางอัตราหรือคําสั่ง พรอมทั้งวัน เดือน ปที่อนุมัติ
หรือประกาศใช เชน คําสั่งทบ.(เฉพาะ)ที่1272/48ลง12ต.ค.
48 เร่ืองใหใชอัตราจายน้ํามันเชื้อเพลิงและ น้ํามันอุปกรณ
ประจําเดือน  
- เมื่อหมดรายการเบิกแลวใหขีดเสนทแยงและเขียนคําวา  
“ หมดรายการ ” ดังนี้                                                        
            //////////////// หมดรายการ ////////////////// -  
 - เหตุผลในการเบิก  ใหเขียนเหตุผลท่ีทําการเบิกในครั้ง
นั้นตามประเภทของงาน ตามอัตราหรือเครดิตในบรรทัด
ถัดมาตอจากคําวา “ หมดรายการ ”  
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ขอความ วิธีเขียน 
ผูตรวจสอบ                      ♦เจาหนาที่บัญชีคุมของหนวยจายบันทึกความเห็นวาควร

จายหรือไมอยางไร  พรอมลงลายมือช่ือและ วัน เดือน ป 
กอนเสนอผูมีอํานาจสั่งจาย 

ผูส่ังจาย                           ♦ผูมีอํานาจสั่งจายลงนามพรอม วัน เดือน ปเพื่อเปน
หลักฐานในการแจกจาย 

ผูจาย                                ♦เจาหนาที่คลังซึ่งแจกจายส่ิงอุปกรณของหนวยจายลง
นามพรอ มวัน เดือน ป   เพื่อเปนหลักฐานทางบัญชี
ระหวางหนวยเบิกและหนวยจาย 

เปนผูรับแทน                   ♦ผูมีสิทธิ์เบิกระบุช่ือผูรับแทนซึ่งไดเสนอชื่อและลายเซ็น
แลว หากผูเบิกไปรับเองใหเวนวางไว 

ผูเบิก                                ♦ผูมีสิทธิ์เบิกซึ่งไดสงลายมือช่ือไปใหหนวยจายแลวลง
นามพรอมวัน เดือน ป 

ผูรับ           ♦เมื่อหนวยเบิกไดรับสิ่งอุปกรณจากหนวยจายตามที่ระบุ
ไวในชองจายจริงแลวใหลงนามพรอม วัน เดือน ป เปน
หลักฐาน 

ทะเบียนหนวยจาย           ♦หนวยจายลงทะเบียนหนวยจายเพื่อสะดวกในการ
ตรวจสอบครั้งตอไป 
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 สําหรับตรวจนับหีบหอ   ๑     ๒     ๓     ๔     ๕     ๖     ๗    ๘    ๙    ๑๐    ๑๑    ๑๒    ๑๓    ๑๔    ๑๕    ๑๖    ๑๗    ๑๘    ๑๙    ๒๐    ๒๑    ๒๒    ๒๓    ๒๔   ๒๕ 
              ๒๖   ๒๗   ๒๘ ๒๙ ๓๐   ๓๑  ๓๒ ๓๓ ๓๔ ๓๕    ๓๖  ๓๗    ๓๘    ๓๙    ๔๐   ๔๑   ๔๒    ๔๓   ๔๔   ๔๕   ๔๖    ๔๗      ๔๘    ๔๙    ๕๐   

ใบเบิกและสงอุปกรณ แผนที่.......ในจํานวน………. วันขอเบิก ที่ใบเบิก สายงาน 
หนวยเบิก วันที่ตองการไดรับ ลําดับความเรงดวน ใบตราสง ประเภทสิ่งอุปกรณ 
หนวยจาย หลักฐานที่ใชเบิก  วันสงสิ่งอุปกรณ ประเภทการขนสง 

หนวยเบิก 
หนวยจาย 

 
เบิกให 

ผูเบิก 
                                 ( ลงนาม )     
                                      ตําแหนง 

ทะเบียนสารบรรณ 
หนวยรับ 

หีบหอ ราคา หมายเหตุการณตรวจ 
ลําดับ หมายเลขสิ่งอุปกรณและรายการ 

ระดับ 
        
         คงคลัง 

คางจาย 
 
       คางจาย 

จํานวนเบิก 
จายจริง 
        
        คางจริง จํานวน ประเภท หมายเลข หนวยละ รวม 

 
นับหีบหอ 
 

รับสิ่งอุปกรณ 

             

             

             

หีบหอ จํานวนสิ่งอุปกรณ รวม 
ผูตรวจสอบ                               /         / 

 

จํานวน ชนิด  น้ําหนัก ปริมาตร 
ไดรับหีบหอไวแลวเวนหมายเหตุ ผูรับ                 /     / 

       
ผูสั่งจาย                                    /          / 

       
ไดรับเอกสารไวแลว ผูรับ                 /     / 

       ผูจาย                                        /          / 
       ประธาน............../....../...... 
       กรรมการ............/....../....... 

ผูบรรจุ                                     /         /        

ไดตรวจนับอุปกรณภายใน 
หีบหอแลวเวนหมายเหตุ 

กรรมการ.........../....../........ 
       

 
จํานวนเอกสาร 

 
๑.ใบเบิก          ใบ 
๒.ใบตราสง     ใบ 
๓.                    ใบ 
๔.                    ใบ 

สขส.                                      /          /     รวม   ไดรับสิ่งอุปกรณไวแลว ผูรับ                       /     / ทะเบียนหนวยจาย 

๕๒ ๕๒  ๕๓  ๕๔  ๕๕  ๕๖  ๕๗  ๕๘  ๕๙  ๖๐  ๖๑  ๖๒  ๖๓  ๖๔  ๖๕  ๖๖  ๖๗  ๖๘  ๖๙  ๗๐  ๗๑  ๗๒  ๗๓  ๗๔  ๗๕ 
๗๖ ๗๗  ๗๘   ๗๙  ๘๐  ๘๑  ๘๒  ๘๓  ๘๔  ๘๕  ๘๖  ๘๗  ๘๘  ๘๙  ๙๐  ๙๑  ๙๒  ๙๓  ๙๔  ๙๕  ๙๖  ๙๗   ๙๘  ๙๙  ๑๐๐ 

ทบ.๔๐๐ - ๐๐๗ 
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คําอธิบายวิธีเขียนใบเบิก (400-007)  ผนวก จ 

 
ขอความ วิธีเขียน 

สําหรับตรวจนับหีบหอ ♦หมายเลขเรียงลําดับ (ภายนอกกรอบ) 1-100 สําหรับ
เจาหนาที่หนวยรับ ซ่ึงมีหนาที่ตรวจรับสิ่งอุปกรณซ่ึงเปน
หีบหอที่สถานีปลายทางดังนี้ถาถูกตองให  สขส.ปลายทาง
ขีดเครื่องหมายลงที่ตัวเลขหมายเหตุหีบหอที่พบกอน-หลัง 
เชน 1 2 3 4 5 และใหหนวยรับใชเครื่องหมายกาขวางทับ
ตามหมายเลขหีบหอที่พบ  กอน-หลัง หมายเลขหีบใดขาด
ใหใชหมายเหตุดวยวงกลมสีแดงรอบหมายเลขหีบหอนั้น ๆ   

แผนที่....ในจํานวน.....   ♦ถาการเบิกในคราวนั้นใชใบเบิกเพียงใบเดียวก็หมด
รายการใหเขียนแผนที่1ใน จํานวน 1แผน ถาใชใบเบิก
มากกวา1ใบ เชน 3ใบ  ใบที่1ใหเขียนวาแผนที่  1 ในจํานวน 
3แผน ,ใบที่ 2 ใหเขียนวา แผนที่ 2 ในจํานวน 3 แผน ,  
ใบที่3  ใหเขียนวา  ใบที่ 3  ในจํานวน 3  แผน 

วันขอเบิก                      ♦หนวยเบิก ลง วัน เดือน ป ที่ขอเบิก  
ที่ใบเบิก                        ♦ลงที่ใบเบิกซึ่งไดตัวเลขจากแฟมทะเบียนใบเบิกโดยเริ่ม1

ต.ค.ของทุกปงบประมาณ  เชน 1/50 หมายถึงใบเบิกที่1 ของ
ปงบประมาณ 50 เปนตน 

สายงาน                        ♦พธ. 
หนวยจาย        ♦หนวยเบิกเขียนนามหนวยจาย                              
เบิกให          ♦หนวยเบิกเขียนนามหนวยที่จะรับสิ่งอุปกรณนั้น โดย

ธรรมดาจะเปนหนวยข้ึนตรงของหนวยเบิก  ในกรณีเปนสิ่ง
อุปกรณของหนวยเบิกเองก็ไมตองลง                  

วันที่ตองการไดรับ                      ♦หนวยเบิกลงประมาณ วัน เดือน ปซ่ึงตองการใหส่ิง
อุปกรณถึงหนวยเบิก 

หลักฐานที่ใชเบิก          ♦ใหหนวยเบิกอางถึงอัตรา ระดับ หรือคําสั่ง พรอมทั้งวัน 
เดือน ป ที่อนุมัติหรือประกาศใหใชในการเบิกคราวนั้น   
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ขอความ วิธีเขียน 
ผูเบิก           ♦ผูมีสิทธิ์เบิกสิ่งอุปกรณซ่ึงไดสงลายมือช่ือไปใหหนวย

จายแลวลงชื่อ และตําแหนงเพื่อเปนหลักฐานในการขอเบิก    
วันสงสิ่งอุปกรณ          ♦สขส.ตนทาง ลงวัน เดือน ปที่ไดเร่ิมสงสป. 
ประเภทการขนสง        ♦สขส.ตนทางลงประเภทการขนสงที่ไดใชในคราวนั้น

เชน รถไฟ รถยนต 
ลําดับความเรงดวน       ♦โดยปกติ ทบ.จะกําหนดประเภทของลําดับความเรงดวน

ไวและใหหนวยเบิกลงลําดับความเรงดวนตามที่ทบ.
กําหนด  

ที่ใบตราสง      ♦หนวยจายลงที่ของใบตราสงซึ่ง สขส.ตนทางไดออกให 
ประเภทสิ่งอุปกรณ       ♦3 
ทะเบียนสารบรรณ 
หนวยเบิก            
 
หนวยจาย 
 
หนวยรับ                                               

 

♦หนวยเบิกลงทะเบียนสารบรรณเมื่อไดสงใบเบิกออกจาก 
บก.ของหนวย 

♦หนวยจายลงทะเบียนสารบรรณเมื่อไดรับใบเบิกที่ บก.
ของหนวย 

♦หนวยเบิกลงทะเบียนสารบรรณเมื่อไดรับใบเบิกที่ บก.
ของหนวยอีกครั้ง  สําหรับ สขส.ตนทาง และสขส.
ปลายทางใหพิจารณาลงทะเบียนสารบรรณใน 
 สวนวางตอนใดตอนหนึ่งที่เห็นไดงายภายนอกกรอบใบ
เบิก 

ลําดับ          ♦ใหเร่ิมตนลําดับรายการที่ 1 ตั้งแต แผนที่ 1 ตอไป
ตามลําดับจนหมดรายการ 

หมายเลขสิ่งอุปกรณ  และรายการ    ♦หนวยเบิกกรอกหมายเลขสิ่งอุปกรณและรายการเทาที่
จําเปนตามที่ ทบ.ไดกําหนดหรือตามที่ตกลงกันไว 

ระดับ/คงคลัง    ♦หนวยเบิกระบุจํานวนสิ่งอุปกรณตามอัตราหรือระดับที่
กําหนดใหและลงจํานวนสิ่งอุปกรณที่อยูในครอบครองตาม
บัญชีขณะนั้น เชน 100/50  หมายความวา   มีระดับหรือ
อัตรา100 คงคลัง 50 
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  ขอความ วิธีเขียน 
คางรับ/คางจาย             ♦หนวยเบิกระบุจํานวน สป.ซ่ึงคางรับจากหนวยใหการ

สนับสนุนและคางจายแก หนวยรับการสนับสนุน เชน 0/ 5 
หมายความวา  ไมมีคางรับ  แตมีคางจาย 5 

จํานวนเบิก                   ♦หนวยเบิกลงจํานวนที่ตองการขอเบิก   คือ จํานวนตาม
อัตราหรือระดับ – ยอดคงคลัง - คางรับ + คางจาย   

จายจริง/คางจาย            ♦หนวยจายลงจํานวนสิ่งอุปกรณซ่ึงไดจายใหในครั้งคราว
นั้นและจํานวนซึ่งคางจายไว เชน 100/0 หมายความวา  จาย
จริง 100 และไมมีคางจาย                     

หีบหอ           
จํานวน 
 
ประเภท   
 
หมายเลข 

 

♦หนวยจายลงจํานวนหีบหอหรือจํานวนภาชนะบรรจุ
ทั้งสิ้นในรายการนั้นๆ                    

♦หนวยจายระบุประเภทของหีบหอหรือภาชนะบรรจุตาม
รายการนั้นๆ  

♦หนวยจายลงหมายเลขหีบหอหรือภาชนะบรรจุตาม 
ลําดับจํานวนหีบหอหรือ  ภาชนะบรรจุใน รายการนั้น ๆ 

ราคา      
หนวยละ         

 
รวม 

 

♦หนวยจายลงราคาหนวยละของสิ่งอุปกรณแตละรายการที่
จายในคราวนั้น                

♦หนวยจายลงราคารวมของสิ่งอุปกรณที่จายจริงทั้งสิ้นใน
คราวนั้นๆ 

หมายเหตุการตรวจ                            
นับหีบหอ                    

 
รับสิ่งอุปกรณ  
 
ผูตรวจสอบ     

 

♦หนวยเบิกลงหมายเหตุ การตรวจนับหีบหอหรือภาชนะ
บรรจุจากสํานักงาน ขนสงปลายทาง          

♦กรรมการตรวจรับ สป.ของหนวยเบิก  หมายเหตุการ
ตรวจนับสป.                

♦นายทหารสวนบัญชีคุมของหนวยจายลงลายมือช่ือ และ 
วัน เดือน ป เพื่อเปนหลักฐานการเสนอจายจริง และคางจาย  
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ขอความ วิธีเขียน 
ผูส่ังจาย          
 
ผูจาย 
 
ผูบรรจุ  
 
 
สขส.                         

♦ผูมีอํานาจในการสั่งจายลงนามและ วัน เดือน ป ที่อนุมัติ  
ส่ังจายตามชองจายจริง      

♦เจาหนาที่คลังซึ่งจายสป.ของหนวยจายลงลายมือช่ือและ 
วัน เดือน ปเพื่อเปนหลักฐานทางบัญชี 

♦เจาหนาที่ที่บรรจุส่ิงอุปกรณลงในหีบหอหรือภาชนะ 
บรรจุของหนวยจายลงลายมือช่ือ และ วัน เดือน ป  เพื่อ 
รับรองการบรรจุ 

♦เจาหนาที่ สขส.ตนทางลงนามรับรองการรับหีบหอจาก 
หนวยจาย และวัน เดือน  ป 

หีบหอ             
จํานวน     
 
ชนิด        
 
จําพวกสิ่งอุปกรณ       

 

♦หนวยจายลงจํานวนหีบหอหรือภาชนะบรรจุแตละชนิด  
ของการบรรจุส่ิง อุปกรณ                                   

♦หมายถึงชนิดการบรรจุ  เชน  ลัง , ถัง 200 ลิตร , ถัง 5 
แกลลอน 

♦หนวยจายระบุจําพวกของสิ่งอุปกรณที่จายในคราวนั้น 
เชน  น้ํามันเชื้อเพลิง น้ํามันหลอล่ืน ไขขน เปนตน  

รวม 
น้ําหนัก       
ปริมาตร  

 

♦หนวยจายลงน้ําหนักทั้งสิ้นของแตละชนิดการบรรจุ  

♦หนวยจายลงปริมาตรทั้งสิ้นของแตละชนิดการบรรจุ 
และใหสํานักงานขนสงตนทางและปลายทางใชเครื่องหมาย 
/หรือ X ในชองวางทางดานซายของชอง “หีบหอ” หาก
จํานวนถูกตองใหทําเครื่องหมาย / ,หากคลาดเคลื่อนให 
ทําเครื่องหมาย X และหากคลาดเคลื่อนใหบันทึกไว
ดานหลังของใบเบิกดวย  โดยให สขส.ตนทางใชชองแรก 

ไดรับหีบหอไวแลว   เวนหมายเหตุ 
ผูรับ     

 

♦หนวยเบิกลงชื่อผูรับมอบสิ่งอุปกรณจากสํานักงานขนสง
ปลายทางและลง วัน เดือน ป กํากับไวเพื่อเปนหลักฐานทาง
เอกสาร    
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ขอความ วิธีเขียน 
ไดรับเอกสารไวแลว   
 ผูรับ                     

 

♦หนวยเบิกลงชื่อผูรับมอบเอกสารจากสํานักงานขนสง
ปลายทางและลง วัน  เดือน ปกํากับไวเพื่อเปนหลักฐานทาง
เอกสาร 

ไดตรวจนับสิ่งอุปกรณภายในหีบหอไวแลว  
เวนหมายเหตุ          
ประธานกรรมการ               
กรรมการ                                 
กรรมการ         

 
 

♦ใหคณะกรรมการตรวจรับสิ่งอุปกรณลงลายมือช่ือและ
วัน เดือน ปกํากับ เพื่อเปนหลักฐานทางเอกสาร     
 

ไดรับสิ่งอุปกรณไวแลว  
ผูรับ  

 

♦หัวหนาคลังของหนวยเบิกลงลายมือช่ือและ วัน เดือน ป 
จํานวนเอกสาร.....ใบ 
1.ใบเบิก............   ใบ 
2.ใบตราสง...........ใบ 
3...........................ใบ 
4...........................ใบ 

♦สขส.ตนทางลงชนิด และจํานวนเอกสารซึ่งสงไปพรอม
กับ สป.                         
 

ทะเบียนหนวยจาย          ♦หนวยจายลงทะเบียนหนวยจาย และวัน เดือน ป เพื่อ
สะดวกแกการตรวจสอบ 

♦เมื่อหมดรายการเบิกแลวใหขีดเสนทแยง และเขียนคําวา    
“ หมดรายการ ”  ตลอดหนาดังนี้ 
   ////////////////////////// หมดรายการ ///////////////////////////             
มูลฐานการเบิก    
ใหเขียนเหตุผลท่ีทําการเบิกในครั้งคราวนั้นในบรรทัดถัดมา
ตอจาก คําวา “ หมดรายการ ”   
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                                                                                                                           ผนวก ฉ                                                                    แบบ ทบ.465-322 

บัญชีรายการจายน้ํามันในระดับ 
ตั้งแต......................ถึง........................ 
ของคลังน้ํามันเชื้อเพลิง.......................... 

ชนิดและจํานวนน้ํามันที่จาย (น้ํามันนับลิตร,   ไขขนนับ ก.ก.) จายใหหนวย 
(1) 

หลักฐานในการสั่งจาย 

(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

             

รวมทั้งสิ้น             
          ตรวจถูกตองแลว 
            (ลงชื่อ).......................................... 
            (ตําแหนง)......................................     
                                       ........../......./........... 
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ผนวก  ฉ 

                                                            บัญชีรายการจายน้ํามันในระดับ 

 
ขอความ วิธีเขียน 

บัญชีรายการจายน้ํามันในระดับ                ♦หนวยสนับสนุนโดยตรงและหนวยสนับสนุนทั่วไป 
จะตองจัดทําบัญชี รายการจายน้ํามันในระดับแนบไปพรอม
ใบเบิกน้ํามันทดแทนระดับทุกครั้งตั้งแต....ถึง.........                 

♦ใหบันทึก วัน เดือน ป ที่ไดจายน้ํามันในระดับในรอบ
เดือนนั้น  

ของคลังน้ํามันเชื้อเพลิง   ♦ใหบันทึกนามหนวยที่จัดทําบัญชีรายการจายน้ํามัน  
จายใหหนวย                   ♦ใหบันทึกนามหนวยที่รับน้ํามันไปใชราชการ  
หลักฐานในการสั่งจาย    ♦ใหบันทึกหลักฐานการสั่งจายตาง ๆ โดยแยกกัน เชน  

    -  อัตราประจําเดือนตามคําสั่ง ทบ.ที่ ....................  
    -  ปรนนิบัติบํารุงขั้น...........ตามคําสั่ง ทบ.  
    -  ตามเครดิต  
    -  ตามอนุมัติความตองการของ ผบ.ทบ.ทาย น. ............  
                ฯ  ล   ฯ  

ชนิดและจํานวนน้ํามันท่ีจาย                           ♦ใหบันทึกชนิดและจํานวนน้ํามันตาง ๆ ที่ไดจายไปแลว 
ลงในชอง  (3 ) - (14) โดยในแตละชองของชนิดน้ํามันให
บันทึกการจายน้ํามันชนิดเดียวกันตามลําดับ และการบันทึก
จํานวนน้ํามันที่จายในแตละชองของชนิด น้ํามันนั้นให
บันทึกใหตรงกับบรรทัดของหลักฐาน การสั่งจายนั้นๆดวย  

รวมทั้งสิ้น                       ♦ใหบันทึกจํานวนรวมของน้ํามันในแตละชอง  
ตรวจถูกตองแลว             ♦ให พลา.สวนภูมิภาค หรือ ฝนม.หรือนายทหารสัญญา

บัตรที่ไดรับมอบหมายใหปฏิบัติหนาที่ในเรื่องการสงกําลัง 
สป.3 ของหนวย  ลงลายมือช่ือ, ตําแหนงและวัน เดือน ป  

 
    
                    



56 

 
 

                                                                   ผนวก  ช                                                     ทบ.465 - 311 

                                                                               ใบฝาก (ดานหนา) 
 
ที่ ...................                                                    เขียนที่ ..................................  
                                                         วันที่........... เดือน ........... พ.ศ. ...........  
  
เรียน ......................  

                ดวยส่ิงของที่..................เบิกตามหลักฐานการเบิกที่................................................และไดรับจายตาม
ใบสั่งจาย...............................ไมสามารถรับไปไดทั้งหมดเพราะ............................  
         จึงเรียนมาเพื่อขอฝากสิ่งของไวตามรายการและจํานวนดังนี้ .- 

รับตามใบสั่งจายที่ รายการ นับ จํานวน หมายเหตุ 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รวมทั้งสิ้น 

   

 
 ส่ิงของตามรายการขางบนนี้จะขอถอนภายใน   วันที่...........เดือน........... พ.ศ. ... .... 
                             (ลงชื่อ) ............................................................  
                                 (ตําแหนง) ................................  
อนุมัติใหรับฝากได  
     (ลงชื่อ) ....................  
        (ตําแหนง)................  
                ..../...../.....                  
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  ใบฝาก (ดานหลัง) 

        รายการถอนน้ํามันของหนวย..................... 
 
ว.ด.ป. รายการ จํานวน คงเหลือ ผูถอน ผูอนุมัติ หมายเหตุ 
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คําอธิบายวิธีเขียนใบฝาก ผนวก  ช (ดานหนา) 

 
ขอความ วิธีเขียน 

ที่ .................... ♦บันทึกลําดับที่ทะเบียนหนังสือของหนวยฝาก  
เขียนที่ ................ ♦บันทึกนามหนวยที่ขอฝาก  
วันที่ ... เดือน... พ.ศ...        ♦บันทึก วันที่ เดือน และ พ.ศ.ที่จัดทําใบฝาก 
เรียน .................    ♦บันทึกตําแหนงของหัวหนาหนวยที่รับฝาก 
ดวยส่ิงของที่......                                 ♦บันทึกนามหนวยที่ขอฝากหรือหนวยเบิก  
เบิกตามหลักฐานการเบิกที่......... .... ♦บันทึกลําดับที่ของหลักฐานการเบิกที่หนวยไดรับน้ํามันไมหมด

ในครั้งคราวนั้น 
และไดรับจายตามใบสั่งจาย.......         ♦บันทึกลําดับที่ใบสั่งจายของหนวยจาย  
ไมสามารถรับไปไดหมดเพราะ..... ♦บันทึกสาเหตุที่ทําใหรับน้ํามันไปไมหมด  
รับตามใบสั่งจายที่ ♦บันทึกลําดับที่ของใบสั่งจาย  
รายการ                  ♦บันทึกชื่อน้ํามันแตละชนิดที่ขอฝาก  
นับ                ♦บันทึกหนวยนับ เชน ลิตร ก.ก.  
จํานวน                   ♦บันทึกจํานวนน้ํามันที่ขอฝาก  
หมายเหตุ                 ♦บันทึกขอความอื่น ๆ เพิ่มเติมในการที่จะทําการฝากน้ํามัน  
รวมทั้งสิ้น                 ♦บันทึกจํานวนรายการที่ขอฝาก เชน 5 รายการ 10 รายการ ฯลฯ     
ขอถอนภายในวันที่..เดือน..พ.ศ.         ♦บันทึก วัน เดือน ป ที่หนวยฝากจะถอนน้ํามันคืน  
(ลงชื่อ).............. 
(ตําแหนง)..............                            

♦ลายเซ็นชื่อพรอมตําแหนงของหัวหนาหนวยฝากหรือผูไดรับมอบ
อํานาจ 

อนุมัติใหรับฝากได              
(ลงชื่อ)................    
(ตําแหนง)..............  
        ...../......../......   
 

 

♦ลายเซ็นชื่อของผูมีอํานาจสั่งใหรับฝาก พรอมตําแหนงและวัน  
เดือน ป 
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คําอธิบายวิธีเขียนใบฝาก (ดานหลัง) ผนวก  ช 

 

ขอความ วิธีเขียน 

รายการถอนน้ํามันของหนวย     ♦บันทึกนามหนวยที่ฝากน้ํามัน 
วัน เดือน ป                ♦บันทึกวัน เดือน ป ที่ขอถอนน้ํามันคืน 
รายการ ♦บันทึกชนิดน้ํามันที่ขอถอนคืน 
จํานวน        ♦บันทึกจํานวนน้ํามันที่ขอถอนแตละครั้ง   
คงเหลือ                  ♦บันทึกยอดคงเหลือของน้ํามันฝากที่เหลือจากการถอน 
ผูถอน                    ♦ลายเซ็นชื่อของหัวหนาหนวยฝากหรือผูไดรับมอบอํานาจ 
ผูอนุมัติ   ♦ลายเซ็นชื่อของผูมีอํานาจสั่งใหรับฝาก 
หมายเหตุ                 ♦บันทึกขอความอื่น ๆ ที่จะเปนรายละเอียดเพิ่มเติม 
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                                                                                   ผนวก  ซ                                          ทบ. 465 - 323  
                                                                                    ใบถอน          
ที่.....................................                                               เขียนที่............................. 
                                                              วันที่.........เดือน..............พ.ศ. ............  
 เรียน .....................................   
          ขอถอนน้ํามันฝากจาก .......................... ดังนี้ .- 
 

ลําดับ   รายการ นับ จํานวน หมายเหตุ 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รวมทั้งสิ้น 

   

                         
 ส่ิงของตามรายการขางบนนี้ขอมอบให...................................................................เปนผูรับ 
   
                                                                  (ลงชื่อ) ........................................  
                                                                    (ตําแหนง) ....................................  
อนุมัติใหถอนได  
       (ลงชื่อ) ....................  
             (ตําแหนง)................  
                       ..../...../.....     
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คําอธิบายวิธีเขียนใบถอน  ผนวก ซ 

 

ขอความ วิธีเขียน 
ที่..................... ♦บันทึกลําดับที่ทะเบียนหนังสือของหนวยที่ขอถอน 
เขียนที่.................   ♦บันทึกนามหนวยที่ขอถอน                  
วันที่....เดือน....พ.ศ....   ♦บันทึกวันที่ เดือน และ พ.ศ. ที่ขอถอนน้ํามันตามลําดับ 

ที่ทะเบียนหนังสือของหนวยที่ขอถอน        
เรียน.................. ♦บันทึกตําแหนงของหัวหนาหนวยที่รับฝาก  
ขอถอนน้ํามันฝากจาก            ♦บันทึกนามหนวยที่รับฝาก            
ลําดับ            ♦บันทึกลําดับที่จากนอยไปหามาก            
รายการ       ♦บันทึกรายชื่อน้ํามันแตละชนิด 
นับ                       ♦บันทึกหนวยนับของน้ํามัน เชน ลิตร กก. เปนตน   
จํานวน                   ♦บันทึกจํานวนน้ํามันที่ขอถอน  
หมายเหตุ                 ♦บันทึกหลักฐานอื่นๆ ที่จะทําใหการถอนน้ํามันนั้น   

ชัดเจนขึ้น 
รวมทั้งสิ้น                                       ♦บันทึกรายการที่ขอถอน เชน 5 รายการ, 10 รายการ 
ขอมอบให.........เปนผูรับ ♦บันทึก ยศ และชื่อของ ผูที่หนวยฝาก มอบใหเปนผูรับ 

ของ  
(ลงชื่อ)................ ♦หัวหนาหนวยฝากน้ํามันหรือผูไดรับมอบอํานาจเปนผู 

ลงนาม 
(ตําแหนง).............. ♦บันทึกตําแหนงของหัวหนาหนวยที่ฝากน้ํามันหรือผูที่ 

ไดรับมอบอํานาจ 
อนุมัติใหถอนได              
(ลงชื่อ)................ 
 
(ตําแหนง).............. 
 
....../....../.......   

 

♦หัวหนาหนวยที่รับฝากน้ํามันหรือผูไดรับมอบอํานาจ 
เปนผูลงนาม 

♦บันทึกตําแหนงของหัวหนาหนวยที่รับฝากน้ํามันหรือผู  
ไดรับมอบ    อํานาจ 

♦บันทึกวันที่ เดือน และ พ.ศ. ที่อนุมัติใหถอน  
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                                                                                  ผนวก  ฌ                                          ทบ.465-324 
                               บัญชีสรุปยอดน้ํามันในถังขนาดใหญประจําเดือน   
                                                          หนวย........................ ท่ีตั้ง.......................... 
                                                               ในหวงเวลา..................         ถึง.............. 
                                                       วันท่ี...............      เดือน.............. พ.ศ. ............... 

 
ชนิดน้ํามัน (นับลิตรที่ 86 องศา  ฟ.) 

รายการ 
    

ก. ยอดยกมาจากเดือนกอน         
ข. ยอดรับในเดือนนี ้     
ค. ยอดรวม (ก.+ข.)     
ง. ยอดจายในเดือนนี ้     
จ.ยอดเหลือตามบัญชีคุม(ค-ง)     
ฉ.ยอดเหลือในถังเก็บ(จากการตรวจวัด)     
ช.ยอดระเหยหายจริง (จ-ฉ)     
 ซ.ยอดระเหยหายไดสูงสุด  
     ตามเกณฑกําหนดให   

    

ณ.เกินกวาเกณฑ + (ช-ซ)                                  
        ต่ํากวาเกณฑ -                                 

    

                                                                                              
                                                                                               รับรองวาถูกตอง    
                                                           ..................ประธานกรรมการ  
                                                          ...................กรรมการ  
                                                ................. กรรมการ                                                    
                                                                                                             ..................หน.คลัง/หรือ ฝนม.  
                                               ............../........../............. 
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คําอธิบายวิธีเขียนบัญชีสรุปยอดน้ํามันในถังขนาดใหญประจําเดือน ผนวก  ฌ 

 

ขอความ วิธีเขียน 
หนวย.................. ♦บันทึกนามหนวยสถานีคลังน้ํามัน หรือคลังน้ํามันนั้น 
ที่ตั้ง...................   ♦บันทึกนามจังหวัดที่ตั้งของหนวย  
ในหวงเวลา.....ถึง.......        ♦บันทึก วัน เดือน ป ที่ไดจายน้ํามันในรอบเดือนนั้น 
วัน....เดือน.....พ.ศ....   ♦บันทึก วัน เดือน ป ที่ทําการตรวจนับสอบบัญชีตาม 

ปกติ จะเปนวันที่เปดทําการวันแรกของเดือนถัดไป 
ชนิดน้ํามัน(นับลิตรที่ 86O ฟ.) ♦บันทึกชื่อและเกรดของน้ํามันที่จะทําการตรวจนับสอบ

บัญชีในชองดานลางชองละ1 ชนิด เชน แกสโซลีน ,   เจ.พี.8 
เปนตน                

ก. ยอดยกมาจากเดือนกอน    ♦บันทึกจํานวนยอดยกมาตามบัญชีคุมซึ่งเปนยอดเหลือใน
ถังเก็บในวันที่ทําการตรวจนับสอบบัญชีในครั้งกอนและปรับ
เปนปริมาตรที่อุณหภูมิ 86O ฟ 

ข. ยอดรับในเดือนนี้         ♦บันทึกยอดรวมรับทั้งสิ้นในหวงเวลาที่ทําการตรวจนับ
สอบบัญชี และใหถือวาเปนปริมาตรที่อุณหภูมิเฉลี่ยของ
ประเทศไทยที่ 86O ฟ 

ค. ยอดรวม (ก + ข.)            ♦บันทึกยอดรวมของยอดยกมาจากเดือนกอนกับยอดรับใน
เดือนนี้ 

ง. ยอดจายในเดือนนี้        ♦บันทึกยอดรวมจายทั้งสิ้นในหวงเวลาของการตรวจนับ
สอบบัญชี  และใหถือวาเปนปริมาตรที่อุณหภูมิเฉลี่ยของ
ประเทศไทยที่ 86O ฟ   

จ. ยอดเหลือตามบัญชีคุม       (ค. – ง.) 

    

♦บันทึกยอดเหลือตามบัญชีคุมของวันสิ้นหวงเวลาการ 
ตรวจนับสอบบัญชี  ซ่ึงเทากับยอดรวมในชอง ค.-  ยอดจาย
ในชอง ง. 

ฉ.ยอดเหลือในถังเก็บ         ♦บันทึกยอดน้ํามันที่ตรวจวัดไดในถังเก็บสําหรับน้ํามันแต
ละชนิดที่ ทําการตรวจวัดภายใตการควบคุมของ
คณะกรรมการปรับเปนปริมาตรที่อุณหภูมิ ที่ 86O ฟ 
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ขอความ วิธีเขียน 

ช. ยอดระเหยหายจริง      (จ. – ฉ.)   ♦บันทึกยอดที่ไดจากการนํายอดเหลือตามบัญชีคุม (ชอง  
จ.) ลบ  ยอดเหลือในถังเก็บ (ชอง ฉ.) 

ซ. ยอดระเหยหายไดสูงสุดตามเกณฑที่

กําหนดให      

♦บันทึกยอดที่คํานวณไดจากยอดรวม (ชอง ค.) คูณดวย    
ยอดระเหยหายตามเกณฑที่ ทบ.กําหนดสําหรับน้ํามัน  
แตละชนิด 

ฌ. เกินกวาเกณฑ + (ช- ซ)  ต่ํากวาเกณฑ   - ♦บันทึกผลตางของยอดระเหยหายจริง (ชอง ช.) กับยอด 

ระเหยหายไดสูงสุดตามเกณฑที่กําหนดให ของน้ํามัน 

แตละชนิด ชอง ซ.)ถายอดระเหยหายจริง (ชองช )มากกวา

ชองซ.ใหติดเครื่องหมาย + (บวก) หนาผลตางนั้น  แตถา

ยอดระเหยหายจริงนอยกวาชอง ซ.ที่กําหนดให ใหติด

เครื่องหมาย - (ลบ) หนาผลตางนั้น    
รับรองวาถูกตอง                 
.....…... ประธานกรรมการ         
 ............กรรมการ         
 ............กรรมการ       
.............กรรมการ             
.............หัวหนาคลัง/ฝนม.                                

 

♦คณะกรรมการซึ่งผบ.หนวยที่รับผิดชอบสถานีคลัง 
น้ํามันหรือคลังน้ํามันไดตั้งขึ้นเพื่อควบคุมการวัดปริมาณ
น้ํามันประจําเดือนลงนามรับรองพรอมดวยหัวหนาสถานี
คลังน้ํามันหรือหัวหนาคลังน้ํามัน หรือนายทหารฝายการ
น้ํามันหรือนายทหารที่รับผิดชอบในการปฏิบัติงานคลัง
นั้นๆ รวมลงนามดวย       
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ผนวก ญ  ทางเดินใบเบิกในการจาย ณ. ตําบลสงกําลัง 
 
                                                              หนวยจาย  
         หนวยเบิกหรือหนวยรับ                                        สวนบัญชีคุม                                             สวนเก็บรักษา  
  
            ( ก. )                                                  ( ข. )                                                            ( ค. )                                           
     
                                                         
                                                                      
                                                                      
                                                     
                (แฟมรอเรื่อง) รอแลกกับใบเบิกฉบับที่ 1            
       (แฟมรอเรื่อง)        
                                                                      (ง) 

            มอบใหผูรับของ พรอมกับ สป. 
                                                     
 
         

สีเขียว (3)

สีชมพู (1) 

สีชมพู (1) 

สีชมพู (1) 
สีชมพู (1) 

สีฟา (2) สีฟา (2) สีฟา (2) 

สีฟา (2) 

สีเขียว (3) 
สีขาว (4) 

สีเขียว (3)
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คําอธิบาย ผนวก ญ 

 
เคร่ืองหมาย คําอธิบาย 

ก.      ♦หนวยเบิกจัดทําใบเบิกขึ้นสี่ฉบับ  เก็บฉบับที่ 4 ไวใน 
แฟมรอเรื่อง สงฉบับที่ 1,2,3 ไปใหหนวยจาย 

ข. ♦สวนบัญชีคุมของหนวยจาย ตรวจสอบความสมบูรณ 
ถูกตองของใบเบิกและดําเนินกรรมวิธีในการสั่งจายโดยเก็บ
ใบเบิกฉบับที่ 3 ไวในแฟมรอเรื่อง และสงใบเบิกฉบับที่ 1,2 
ไปใหสวนเก็บรักษาของหนวยจาย           

ค. ♦สวนเก็บรักษาของหนวยจายเมื่อดําเนินกรรมวิธีในการ
แจกจายแลว ใหสงใบเบิกฉบับที่1 ซ่ึงหนวยเบิกลงนามรับ 
สป.แลวไปใหสวนบัญชีคุมของหนวยจายและมอบใบเบิก
ฉบับที่ 2 ใหหนวยเบิก รับไปพรอมกับสิ่งอุปกรณ     

ง. ♦สวนบัญชีคุมของหนวยจายสําเนาขอความในใบเบิก 
ฉบับที่ 1 ลงในใบเบิกฉบับที่3 แลวสงใบเบิกฉบับที่ 3  
ใหสวนเก็บรักษาของหนวยจาย   
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                                                                      ผนวก ฎ 
ทางเดินใบเบิกในการจายถึงหนวย 

 
                                                              หนวยจาย  
         หนวยเบิกหรือหนวยรับ                                        สวนบัญชีคุม                                             สวนเก็บรักษา   
 
              (ก.)                                                 (ข.)                                       (ค.)                                           
    
                                                         
                                                                         
                                                                                                 (จ.) 

                                                                             (แฟมรอเรื่อง) รอแลกกับใบเบิกฉบับที่ 1            
     (แฟมรอเรื่อง)                       
                                                                                            (จ.) 

    (ง.)                      
 
                          

                                                                      สงใหหนวยพรอมกับสป. 
  .                                                     สงใหหนวยพรอมกับสป.                    

สีฟา (2) 
สีเขียว (3)

สีชมพู (1) 

สีชมพู (1) สีชมพู (1) 

สีฟา (2) 

สีฟา (2) 

สีชมพู (1) 
สีฟา (2) 

สีเขียว (3) 
สีขาว (4) 

สีเขียว (3)

สีชมพู (1) 
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คําอธิบาย ผนวก ฎ 

 
เคร่ืองหมาย คําอธิบาย 

ก. ♦หนวยเบิกจัดทําใบเบิกขึ้นสี่ฉบับ   เก็บฉบับที่ 4 ไวใน 
แฟมรอเรื่อง สงฉบับที่ 1,2,3 ไปใหหนวยจาย 

ข. ♦สวนบัญชีคุมของหนวยจาย ตรวจสอบความสมบูรณ   
ถูกตองของใบเบิกและดําเนินกรรมวิธีในการสั่งจายเก็บ 
ใบเบิกฉบับที่3  ไวในแฟมรอเรื่องและสงใบเบิก ฉบับที่ 
1,2 ไปใหสวนเก็บรักษาของหนวยจาย                                

ค. ♦สวนเก็บรักษาของหนวยจายดําเนินกรรมวิธีในการ 
แจกจายและสงใบเบิกฉบับที่ 1,2  ไปใหหนวยเบิกพรอม
ส่ิงอุปกรณ                               

ง. ♦หนวยเบิกดําเนินกรรมวิธีในการตรวจรับแลว เก็บใบ 
เบิกฉบับที่ 2 ไว และสงใบเบิกฉบับที่ 1  คืนสวนบัญชีคุม
ของหนวยจาย 

จ. ♦สวนบัญชีคุมของหนวยจายสําเนาขอความในใบเบิก 
ฉบับที่ 1 ลงในใบเบิกฉบับที่ 3 แลวสงใบเบิกที่ 3 ไปให 
สวนเก็บรักษาของหนวยจาย              
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                                                                                                     ผนวก ฏ                                        
           ทางเดินใบเบิกในกรณีที่หนวยสนับสนุนทั่วไปตองเบิกตอจากกรมพลาธิการทหารบก  
     หนวยสนับสนุนโดยตรง (หนวยเบิก)    หนวยสนับสนุนทั่วไป (เบิกตอ)                  หนวยจาย พธ.ทบ.  
                    ก.                         ค.                    ข.              ง.  (แฟมหลักฐาน)  
      
                           
                 
                           
  สี    
       ฉ.ดําเนินกรรมวิธีรับแลวสงคืน 

       
 
   จ.อนุมัติจายแลวสงคืนใบเบิก   
        ค.บันทึกการเบิกตอแลวสงคืน                    
                                                    ฉ.ดําเนินกรรมวิธีรับแลวสงคืน                                                                                                                               
                                                                
                            ฉ.ดําเนินกรรมวิธีรับแลวสงคืน 
                                                                                                         
                                                                                       พธ.ทบ.สงใบเบิกใหพรอมทั้งสิ่งอุปกรณ  
                                                                                   
        ฉ.ดําเนินกรรมวิธีรับแลวสงคืน

จ.อนุมัติจายแลวสงคืนใบเบิก 

สีชมพู (1) 
สีฟา    (2) 

สีเขียว   (3) 
สีขาว (4) 

สีชมพู (1) 
สีฟา    (2) 

สีเขียว   (3) 
สีขาว (4) 

สีชมพู (1) 
สีฟา (2) 

สีเขียว (3) 

สีชมพู (1) 
สีฟา (2) 
สีเขียว (3) 

สีชมพู (1) 

สีฟา (2) 

สีชมพู (1) 

สีชมพู (1) 
สีฟา (2) 

สีเขียว (3) 

สีชมพู (1) 

สีฟา (2) 

สีเขียว(3) 
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คําอธิบาย ผนวก ฏ 

 
เคร่ืองหมาย คําอธิบาย 

ก. ♦หนวยสนับสนุนโดยตรงจัดทําใบเบิกขอเบิกไปยัง 
หนวยสนับสนุนทั่วไป 

ข. ♦เมื่อหนวยสนับสนุนทั่วไปไมสามารถจายน้ํามันใน 
ระดับสนับสนุนใหกับหนวยสนับสนุนโดยตรงไดให 
หนวยสนับสนุนทั่วไปจัดทําใบเบิกตอไปยัง  พธ.ทบ.   

ค. ♦เมื่อหนวยสนับสนุนทั่วไปทําใบเบิกตอไปยัง พธ.ทบ. 
แลวใหบันทึกที่ใบเบิกที่ทําการเบิกตอ และวัน  เดือน ป 
ที่เบิกตอไปในใบเบิกฉบับที่ 3(เขียว) ของหนวยเบิกเดิม 
แลวสงคืนใบเบิกนั้นใหกับหนวยเบิก(หนวยสนับสนุน 
โดยตรง)   

ง. ♦พธ.ทบ.ดําเนินกรรมวิธีในการจายและสงน้ํามันไปให  
หนวยรับ(หนวยสนับสนุนโดยตรง)พรอมกับใบเบิกฉบับที่ 1 
(ชมพู) และ 2 (ฟา) ของหนวยสนับสนุนทั่วไปแลวแจงให
หนวยที่วางใบเบิก (หนวยสนับสนุนทั่วไป ) และหนวยรับ
น้ํามัน (หนวยสนับสนุนโดยตรง) ทราบ ลวงหนา 

จ. ♦หนวยสนับสนุนทั่วไปอนุมัติจายในใบเบิก ฉบับที่1   
(ชมพู) และ 2 (ฟา) ของหนวยเบิกเดิม (หนวยสนับสนุน
โดยตรง) เมื่อไดรับขาวสารจาก พธ.ทบ.พรอมสงใบเบิกคืน
ใหกับหนวยสนับสนุนโดยตรง นั้น                           

ฉ. ♦เมื่อหนวยสนับสนุนโดยตรงไดรับน้ํามันจาก  พธ.ทบ. 
และไดรับใบเบิกคืนจากหนวยสนับสนุนทั่วไปแลวให 
ดําเนินกรรมวิธีในการรับแลวสงใบเบิก ของหนวย 
สนับสนุนทั่วไป ฉบับที่ 2 (ฟา) และใบเบิกของหนวย 
สนับสนุนโดยตรงฉบับที่1(ชมพู) และ3(เขียว) คืน 
ใหกับหนวยสนับสนุนทั่วไป สําหรับใบเบิกของหนวย  
สนับสนุน ทั่วไปฉบับที่ 1 (ชมพู) ใหสงคืน พธ.ทบ. 
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ผนวก ฐ 
ทางเดินใบเบิกการจายน้ํามันในระดับของหนวยสนับสนุนทั่วไป จากคลังน้ํามันหนวยอื่น 

  
   หนวยสนับสนุนโดยตรง (หนวยเบิก)      หนวยสนับสนุนทั่วไป               หนวยจาย (มทบ.และ จทบ.) 
             
                   (ก)      (ข) 

                                                                                           
           สงใบเบิกไปสั่งจาย 
   
 
                                                                                                                                                                                                        
                 (แฟมหลักฐาน) 
      (แฟมหลักฐาน) 
  (ค.)      
                                  
                                หนวยจายสงไปพรอมกับสิ่งอุปกรณ 
     
             
                                                                                                      (ง.) 

หนวยจายสําเนาลงใบเบิกฉบับที่ 3   
แลวสงคืนหนวยสนับสนุนทั่วไป 

ดําเนินกรรมวิธีในการรับและสงคืนหนวยจาย 

สีชมพู (1) 
สีฟา (2) 

สีเขียว (3) 
สีขาว (4) 

สีชมพู (1) 
สีฟา (2) 

สีเขียว (3) 

สีชมพู (1) 

สีฟา (2) 

สีชมพู (1) 
สีฟา (2) 

สีเขียว (3) 

สีชมพู (1) 

สีชมพู (1) 
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คําอธิบาย ผนวก ฐ 

 
เคร่ืองหมาย คําอธิบาย 

ก. ♦หนวยสนับสนุนทั่วไปเมื่อไดรับใบเบิกจากหนวย 
สนับสนุนโดยตรง (หนวยเบิก)แลวใหส่ังจายในใบเบิกฉบับ
ที่1,2,3 (ชมพู,ฟา,เขียว)ไปยังคลังน้ํามันที่มีน้ํามันระดับของ
หนวยเก็บรักษาอยู 

ข. ♦หนวยจาย (มทบ. และ จทบ.) เมื่อไดรับหลักฐานการสั่ง
จายแลวใหดําเนินกรรมวิธีในการจายน้ํามันในระดับของ
หนวยสนับสนุนทั่วไปไปใหหนวยสนับสนุนโดยตรง
(หนวยเบิก)โดยสงใบเบิกฉบับที่ 1 และ2 (ชมพู,ฟา)ไป
พรอมกับน้ํามัน  และเก็บใบเบิกฉบับที่3 (เขียว) ไว                  

ค. ♦ หนวยสนับสนุนโดยตรง (หนวยเบิก) เมื่อไดรับน้ํามัน 
และดําเนินกรรมวิธีในการรับแลวใหสงใบเบิกฉบับที่1 
(ชมพู) คืนหนวยจาย (มทบ.และ จทบ.) 

ง. ♦ หนวยจาย (มทบ. และ จทบ.) เมื่อไดรับใบเบิกฉบับที่ 1 
(ชมพู) แลวใหสําเนารายละเอียดการรับน้ํามันลงในใบเบิก
ฉบับที่ 3(เขียว) ที่หนวยเก็บรักษาไว  แลวสงใบเบิกฉบับที่ 1 
(ชมพุ) คืนไปให หนวยสนับสนุนทั่วไป      

 
  
 

  
                                                                                   
         

    
                                                               
                         
                         
  
  



73 

  

                                                           ผนวก  ฑ          
                                            รายงานการการใชน้ํามัน       
                                    ประจําเดือน.......................                                แบบ ทบ.465-325 
                      หนวย................ที่ตั้ง.....................   
 

1 2 3 4 5 6 7 
ยกมา ใชไป ยกมา ใชไป ยกมา ใชไป ยกมา ใชไป ยกมา ใชไป ยกมา ใชไป ยกมา ใชไป

ประเภทน้ํามัน 
ชนิดน้ํามัน 

รับ เหลือ รับ เหลือ รับ เหลือ รับ เหลือ รับ เหลือ รับ เหลือ รับ เหลือ
หมายเหตุ 

               
              
               
              
               
              

 

 
                                                                                                                                                  ตรวจถูกตอง       

                                                                                 (ลงชื่อ).................................... 

                                                                                                                     (ตําแหนง)...............................      
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คําอธิบายวิธีเขียนรายงานการใชน้ํามัน ผนวก ฑ 

  
ขอความ วิธีเขียน 

ประจําเดือน        ♦ใหบันทึกชื่อเดือนที่รายงานการใช 
หนวย......ที่ตั้ง......... ♦ใหบันทึกนามหนวยและจังหวัดที่ตั้งของหนวย               
ประเภทน้ํามัน ชอง1 - 7   ♦ใหบันทึกชื่ออัตราหรือเครดิตของน้ํามันแตละประเภท  

เชน น้ํามันประจําเดือน  ลองเครื่อง   ฝก ฯลฯ 
ชนิดน้ํามัน ♦ใหบันทึกชื่อของน้ํามันชนิดตางๆลงมาตามลําดับ เชน 

น้ํามันแกสโซลีนอากาศยาน, น้ํามันอากาศยาน  เจ.พี.8, 
น้ํามันแกสโซลีนยานยนต,น้ํามันดีเซล ฯลฯ 

ยกมา                    ♦ใหบันทึกยอดยกมาจากปลายเดือนกอน                   
รับ                  ♦ใหบันทึกยอดรวมการรับน้ํามันแตละชนิดตั้งแตตนเดือน

จนถึงปลายเดือน         
ใชไป                    ♦ใหบันทึกยอดรวมของจํานวนน้ํามันแตละชนิดที่ไดมีการ

ใชไปตั้งแตตนเดือนจนถึงปลายเดือน 
เหลือ      ♦ใหบันทึกยอดเหลือของน้ํามันแตละชนิดเมื่อหักการใช

ตั้งแตตนเดือนจนถึงปลายเดือนแลว   โดยใหตัดยอดในวัน
ส้ินเดือน                

หมายเหตุ                 ♦ใหบันทึกรายละเอียดเพิ่มเติมที่จะทําใหรายงานชัดเจน
ขึ้น 

ตรวจถูกตอง                                          
(ลงชื่อ)................   
(ตําแหนง)..............                             

 

♦ใหนายทหารสัญญาบัตรผูรับผิดชอบโดยตรงลงนาม
รับรองความถูกตองพรอมตําแหนง 
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         ผนวก ฒ          
                รายงานสถานภาพน้ํามัน     
             ประจําเดือน......................................                         แบบ ทบ.465-326 
                หนวย.....................ที่ตั้ง.............................. 
 

คงคลัง 
ลําดับ ชนิดน้ํามัน นับ เกณฑสะสม

ยอดยกมา รับ รวม 
จาย คงเหลือ ขาดเกณฑสะสม หมายเหตุ 

           
 
 
 
 
 
 
 

                  
   (ลงชื่อ)...................................ผูบันทึก      ตรวจถูกตอง 
            (ตําแหนง)...................................      (ลงชื่อ)..........................................      
            (วัน  เดือน  ป)........................     (ตําแหนง)....................................       
           (วัน  เดือน  ป)...............................    
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คําอธิบายวิธีเขียนรายงานสถานภาพน้ํามัน ผนวก ฒ 
 

ขอความ วิธีเขียน 
ประจําเดือน............. ♦ใหบันทึกชื่อเดือนที่รายงานสถานภาพ 
หนวย......ที่ตั้ง......... ♦ใหบันทึกนามหนวยและจังหวัดที่ตั้ง  
ลําดับ       ♦ใหบันทึกลําดับที่จากนอยไปหามาก                
ชนิดน้ํามัน               ♦ใหบันทึกชื่อน้ํามันชนิดตาง ๆ ลงไปตามลําดับจากน้ํามัน

เชื้อเพลิงไปหาน้ํามันหลอล่ืนและไขขน             
นับ         ♦ใหบันทึกหนวยนับ คือ น้ํามันนับเปนลิตร ไขขนนับ เปน 

กก. 
เกณฑสะสม              ♦ใหบันทึกยอดน้ํามันตามเกณฑสะสมที่กําหนดใหเก็บ 

รักษาไวที่หนวย 
คงคลัง 
ยอดยกมา        
รับ                    

 
รวม    

 
♦ใหบันทึกยอดน้ํามันที่ยกมาจากปลายเดือนกอน 
♦ใหบันทึกยอดจํานวนน้ํามันที่รับมาในระหวางเดือน 
ตั้งแตตนเดือนจนถึงปลายเดือนนั้นๆ 
♦ใหบันทึกยอดรวมของยอดยกมากับยอดรับในเดือนนั้นๆ   

จาย   ♦ใหบันทึกจํานวนน้ํามันที่ไดจายไปตั้งแตตนเดือนจนถึง
ปลายเดือนนั้นๆ 

คงเหลือ                  ♦ใหบันทึกจํานวนน้ํามันที่เหลือจากการจายในวันสิ้นเดือน
นั้น ๆโดยไดมาจาก  ยอดรวมคงคลัง - ยอดจาย 

ขาดเกณฑสะสม         ♦ใหบันทึกจํานวนน้ํามันที่ขาดไปจากเกณฑสะสมที่
กําหนดให ไดแก ผลตางระหวางเกณฑสะสมและคงเหลือ 

หมายเหตุ                 ♦ใหบันทึกขอความเพิ่มเติมที่จะทําใหรายงานนั้นชัดเจน 
ขึ้น 

ผูบันทึก                  ♦ใหบันทึกชื่อผูจัดทําสถานภาพ  พรอมตําแหนง และวัน 
เดือน ป 

ตรวจถูกตอง             ♦ใหนายทหารสัญญาบัตรผูรับผิดชอบ  ลงนามรับรองการ
ตรวจความถูกตองของสถานภาพ  พรอมตําแหนง และวัน 
เดือน ป 
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      ผนวก ณ                                                     ทบ.456-327 
                บัญชีจายน้ํามันประจําวัน 
                               หนวย.................................................. 

พ.ศ.......    ชนิดและจํานวนน้ํามัน(น้ํามันนับลิตร ไขขนนับ ก.ก) 

วัน เดือน
หลักฐาน จายใหหนวย   

ชนิดและ
หมายเลข  
ยานยนต 

อัตราหรือ   
เครดิต 1 2 3 4 5 6 7 

                ผูรับ 
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คําอธิบายวิธีเขียนบัญชีจายน้ํามันประจําวัน ผนวก ณ    

 
ขอความ วิธีเขียน 

หนวย                    ♦บันทึกนามหนวยที่เปนผูจายน้ํามัน                 
พ.ศ...................                   ♦บันทึกป พ.ศ.ตามปงบประมาณ  
วันที่ เดือน                 ♦บันทึก วันที่ และเดือนที่ทําการจายน้ํามัน 
หลักฐาน          ♦บันทึกเลขที่ทะเบียนของเอกสาร, คําสั่งจายหรือใบสั่ง

จายที่ส่ังจายน้ํามัน                            
จายใหหนวย               ♦บันทึกนามหนวยที่รับน้ํามัน                       
ชนิดและหมายเลขยานยนต     

 
♦บันทึกชนิด และหมายเลข ของยานยนตหรือเครื่อง 
จักรกล 

อัตราหรือเครดิต            ♦บันทึกประเภทของอัตราหรือเครดิตน้ํามันของหนวย 
ชนิดและจํานวนน้ํามัน ชอง 1 - 7             
  

♦บันทึกชื่อน้ํามันแตละชนิดในชอง1 ถึง7 และจํานวน
น้ํามันที่ไดจายไป  ตามวัน  เดือน   ป ที่จายตามลําดับ 

ผูรับ           ♦ผูรับน้ํามันหรือผูมีสิทธิรับน้ํามันตามที่ระบุไวในเอกสาร
การสั่งจาย  ลงนามเปนผูรับ                                   
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ผนวก ด 

                                                                           ทบ. 465 -305 
บัญชีคุมน้ํามันระดับหนวยใช 

นามหนวย.....................                            หนวยจาย.............................. 
ชนิดน้ํามัน.....................           หนวยนับ......................      
หมายเลขสิ่งอุปกรณ...............                                                                             ปงบประมาณ.................... 
สายงาน  พธ.           
      

จํานวน 
ว.ด.ป. หลักฐาน นามหนวย 

เบิก รับ จาย
คงเหลือ ลงนาม 
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คําอธิบายวิธีเขียน บัญชีคุมน้ํามันระดับหนวยใช    ผนวก  ด 
 

ขอความ วิธีเขียน 
นามหนวย                  ♦บันทึกนามหนวยที่จัดทําบัญชีคุมน้ํามัน 
หนวยจาย ♦บันทึกนามหนวยสนับสนุนที่จายน้ํามันให 
ชนิดน้ํามัน                 ♦บันทึก  ชื่อ , เกรด ของน้ํามัน  
หนวยนับ ♦บันทึกหนวยนับเปน ลิตร   กิโลกรัม 
หมายเลขสิ่งอุปกรณ   ♦บันทึกหมายเลขสิ่งอุปกรณตามที่หนวยงานกําหนดขึ้น 
ปงบประมาณ      ♦บันทึกปงบประมาณนั้น ๆ  
ว.ด.ป.         ♦บันทึกวันที่ เดือน ป ที่เกิดรายการเบิก ,รับ หรือจาย 
หลักฐาน     ♦บันทึกที่ของหลักฐานตางๆที่ทําใหเกิดรายการเบิกรับ 

หรือจาย สป.นั้นๆ เชน 
     - กรณีที่เบิก ใหลงที่หลักฐานการเบิก 
     - กรณีที่รับ ใหลงที่ทะเบียนจายของหนวยจายและ
ทะเบียนรับของหนวยเบิก (ถามี) 
     - กรณีที่จาย ใหลงที่ของหลักฐานการจาย  ที่ไดจายน้ํามัน
นั้นออกไป                            

นามหนวย                  ♦บันทึกนามหนวยจาย หรือหนวยรับที่เกี่ยวของแลวแต
กรณี เชน 
     - ในกรณีที่เบิกหรือไดรับน้ํามันจากการเบิก ใหลงนาม
หนวยจาย 
     - ในกรณีที่จายน้ํามันใหลงนามหนวยรับการสนับสนุนที่
รับน้ํามันนั้นไป 

จํานวน 
เบิก  

 
รับ 
 
จาย 

 

♦บันทึกจํานวนน้ํามันที่ขอเบิกตามหลักฐานการเบิกไปยัง
หนวยจาย 
♦บันทึกจํานวนน้ํามันที่ไดรับตามหลักฐานการเบิกจาก
หนวยจาย 
♦บันทึกจํานวนน้ํามันที่จายออกไปหรือทําใหจํานวน
คงเหลือลดลง 
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ขอความ วิธีเขียน 
คงเหลือ                 ♦บันทึกยอดคงเหลือของน้ํามันโดยเพิ่มยอด “รับ”หรือ

หักยอด “จาย”แลว   
ลงนาม ♦ลงลายมือช่ือของผูลงบัญชีในครั้งนั้น                   

       
      หมายเหตุ    บัญชีคุมน้ํามันระดับหนวยใช ใชสําหรับคุมน้ํามันที่ไดรับจริงจากการเบิก-รับน้ํามันตามอัตรา 
                         หรือเครดิตจากหนวยสนับสนุนและไดทําการลงบัญชีคุมอัตราและเครดิตเรียบรอยแลว 
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                                                  ผนวก ต                                     ทบ.465 - 328 
                                     บัญชีคุมอัตราหรือเครดิตน้ํามัน                        หนาที่............ 
นามหนวย............................                                                        
อัตราหรือเครดิต..............                                         ชนิดน้ํามัน.......  
ปงบประมาณ.................                                         หนวยนับ…......  
                                                          

 
 
 
 
 

หลักฐาน รับ 
ว.ด.ป. 

ทะเบียนจาย ใบเบิก 
นามหนวย อัตรา/

เครดิต
โอน

จาย เหลือ หมายเหตุ 

         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
 ยอดยกไป        
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อธิบายวิธีเขียนบัญชีคุมอัตราหรือเครดิตน้ํามัน ผนวก ต 
 

            ชอง                     วิธีเขียน 
หนา ♦บันทึกหนาบัญชีเปนตัวเลขจากนอยไปหามาก 
นามหนวย ♦บันทึกนามหนวยที่ไดรับอัตราหรือเครดิตน้ํามัน 
อัตราหรือเครดิต ♦บันทึกจํานวนน้ํามันตามอัตราหรือเครดิตที่กําหนดให 
ชนิดน้ํามัน ♦บันทึกชนิดของน้ํามัน 
ปงบประมาณ ♦บันทึกปงบประมาณ 
หนวยนับ ♦บันทึกหนวยนับ  เปน  ลิตร, ก.ก., ฯลฯ       
ว.ด.ป.                  ♦เมื่อข้ึนปงบประมาณใหมใหบันทึกวันที่ เดือน ป ที่เกิดอัตรา

หรือเครดิต รวมถึงคําสั่งทบ.ที่กําหนดอัตราหรือเครดิตใหในบรรทัด
แรกของงบประมาณนั้น ๆ    และใหบันทึก วัน  เดือน ปที่ไดทํา
รายการเบิก,รับ,โอน หรือจายน้ํามัน ตาม อัตราหรือเครดิตใน
บรรทัดตอไป   

หลักฐาน  
ทะเบียน จาย            ♦ บันทึกลําดับที่ทะเบียนจายของหนวยจาย 
ใบเบิก ♦บันทึกลําดับที่หลักฐานการเบิกของหนวยเบิก 
นามหนวย ♦ใหหนวยเบิกบันทึกนามหนวยจาย  และหนวยจายบันทึกนาม

หนวยเบิก 
รับ 
อัตราเครดิต 

 

♦หนวยใชหรือหนวยเบิก  บันทึกจํานวนน้ํามันที่ไดรับตาม 
อัตราหรือเครดิตจากการเบิกครั้งนั้น ๆ           

โอน ♦บันทึกจํานวนน้ํามันตามอัตราหรือเครดิตที่หนวยไดโอนหรือ
รับโอน 

จาย    ♦ใหหนวยจายบันทึกจํานวนน้ํามันตามอัตราหรือเครดิตที่ไดส่ัง
จายในครั้งนั้น 

เหลือ ♦เมื่อข้ึนปงบประมาณใหมใหบันทึกจํานวนน้ํามันตามอัตราหรือ
เครดิตที่ไดรับตามคําสั่งที่กําหนดในบรรทัดแรกของปงบประมาณ
นั้นๆ และใหบันทึกยอดคงเหลือ          จากการรับ  การโอน  หรือ
การจายน้ํามันตามอัตราหรือเครดิตในบรรทัดตอไป                           

หมายเหตุ ♦ บันทึกรายละเอียดอื่น ๆ เพิ่มเติม เพื่อความชัดเจนของบัญชี 
ยอดกยกไป ♦ บันทึกยอดรวมการรับ  โอน  จายและคงเหลือ  ของน้ํามันตาม

อัตราหรือเครดิตเพื่อยกไปบัญชีหนาตอไป   
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ผนวก ถ. 
                              บัญชีฝากน้ํามัน                                       ทบ.465-329  

หนวย........................... 

พ.ศ
............... 

1 2 3 4 5 

วันที่ เดือน 

ชนิดน้ํามัน
หลักฐาน 

ฝาก ถอน เหลือ ฝาก ถอน เหลือ ฝาก ถอน เหลือ ฝาก ถอน เหลือ ฝาก ถอน เหลือ 
ผูฝาก-ถอน         
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คําอธิบายวิธีเขียนบัญชีฝากน้ํามัน ผนวก  ถ 

 
ขอความ วิธีเขียน 

หนวย       ♦บันทึกนามหนวยฝากหรือหนวยรับฝากตามสภาพของ
หนวยที่จัดทําบัญชี                               

พ.ศ. …..     ♦บันทึก ป พ.ศ. ตามปงบประมาณ            
วันที่ เดือน            ♦บันทึกวันที่และเดือนที่มีการฝากและถอนน้ํามัน          
ชนิดน้ํามัน             ♦บันทึกชนิดน้ํามันแตละชนิดในชองหมายเลข 1-5 เชน 

น้ํามันดีเซล น้ํามันกาด ฯลฯ                
หลักฐาน         ♦บันทึกเลขที่ของหลักฐานที่ทําใหเกิดการฝากและถอน

ในครั้งคราวนั้น ๆ  
ฝาก                 ♦บันทึกจํานวนน้ํามันที่ขอฝากหรือรับฝากไว 
ถอน                 ♦บันทึกจํานวนน้ํามันที่ขอถอน             
เหลือ          ♦บันทึกจํานวนน้ํามันที่เหลือจากการถอน                 
ผูฝาก - ถอน          ♦ลายเซ็นผูรับมอบอํานาจของหนวยที่ทําการฝากหรือ

ถอนน้ํามันในแตละครั้ง                         
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                                                                                ผนวก ท                                                                   ทบ.  465-310 
                  บัญชียืม                           
                      หนวย..................... 
 
พ.ศ........ หลักฐาน 1 2 3 4 
เดือน วันที่ ที่ ว.ด.ป. ยืม ใชหนี้ เหลือ ยืม ใชหนี้ เหลือ ยืม ใชหนี้ เหลือ ยืม ใชหนี้ เหลือ 

หมายเหตุ 
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คําอธิบายวิธีเขียนบัญชียืม ผนวก ท 

 
ขอความ วิธีเขียน 

หนวย..............    ♦บันทึกนามหนวยที่ขอยืมหรือหนวยที่ใหยืม        
พ.ศ. .............   ♦บันทึก พ.ศ. ตามปงบประมาณ            
เดือน วันที่            ♦บันทึก เดือน และวันที่  ที่ขอยืมหรือใหยืม                 
หลักฐาน           
ที่ 
ว.ด.ป.                  

 
♦บันทึกเลขที่ของหลักฐานการยืม  

♦บันทึก วัน เดือน ปของหลักฐานการยืม 
1 - 4               ♦บันทึกชนิดของน้ํามันแตละชนิด เชน น้ํามันแกสโซลีน

ยานยนต น้ํามันดีเซล ฯลฯ   ลงชองละหนึ่งชนิด  
ยืม                  ♦บันทึกจํานวนน้ํามันที่ไดรับอนุมัติใหยืม หรือไดจายยืม

ไปจริง 
ใชหนี้                ♦บันทึกจํานวนน้ํามันที่หนวยขอยืมไดใชหนี้แลว               
เหลือ            ♦บันทึกจํานวนน้ํามันที่ยังคางใชหนี ้
หมายเหตุ             ♦บันทึกรายละเอียดอื่น ๆ เพิ่มเติมเพื่อใหการยืมชัดเจน

ยิ่งขึ้น  
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                                                                                                                                                                                                            บัตรบัญชีคุม  (STOCK RECORD CARD )                                                                                                                                                 ทบ. ๔๐๐–๐๐๓  

 ๖  สายงาน 
    TECH.SVC. 

๘ หมายเลข สป.  STOCK   NUMBER  ๑.ว.ด.ป. 
   DATE 
 

วัน 
DAYS 

จํานวน 
QTY. 

๗ หมายเลข สป.ใชแทนกันได 
    INTERCHANGEABILITY 
 

๑๑  ราคา 
        U/P 

๑๓      หมายเหตุ     REMARKS 

๒ เกณฑเบิก  R/O    

๓ จุดเพิ่มเติม  R/P    

๙  รายการ   NOMENCLATURE 

๑๔      มาตรฐานการบรรจุ 
STANDARD  PACK 

๔ เกณฑปลอดภัย  S/L    จํานวน 
QTY. 

น้ําหนัก 
WT. 

ปริมาตร 
CU. 

๕ เกณฑเก็บกัน  R/L    

๑๐ ยุทธภัณฑที่เกี่ยวของ    END   ITEM   APPLICATION 

๑๒ หนวยนับ 
U/I 

   

๑๕                    คางรับ                         และ                       คางจาย 
                      DUES IN                   AND                    DUES OUT 

๒๓                          ความตองการ                รับ                   และ                  จาย 
                                 DEMANDS            RECEIPTS           AND              ISSUES 

ความตองการ 
DEMANDS 

๑๖ ว.ด.ป 
   DATE 

๑๗ หลักฐาน 
      DOC.NO. 

๑๘  หนวย 
SOURCE 

๑๙ จํานวน 
    QTY. 

๒๐ รับ 
       

 คาง 

๒๑ รับ 
          
     คาง 

๒๒ รับ 
               
     คาง 

๒๔ ว.ด.ป. 
DATE 

๒๕ รับ 
REC’D 

๒๖ หลักฐาน 
DOC.NO. 

๒๗ ครั้งคราว ๒๘ ประจํา 

๒๙  จาย 
ISSUES 

๓๐ รวมยืม 
M/R 

๓๑  คงคลัง 
ON HAND 

๓๒ ลายเซ็น 
CLERK 
NTIALS 
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๓๓  ยุทธภัณฑที่เกี่ยวของ  END   ITEM   APPLICATION 
 
 
 
 

๓๔  คูมือ   PUBLICATIONS ๓๕  หมายเลข สป.    STOCK   NUMBER 
 

๓๖                           ความตองการ                รับ                   และ                  จาย 
                                 DEMANDS            RECEIPTS           AND              ISSUES 
 
 

๓๗                          ความตองการ                รับ                   และ                  จาย 
                                 DEMANDS            RECEIPTS           AND              ISSUES 

ความตองการ 
DEMANDS 

ความตองการ 
DEMANDS ว.ด.ป. 

DATE 

รับ 
REC’D 

หลักฐาน 
DOC.NO 

ครั้งคราว ประจํา 

 
จาย 

ISSUES 
 

รวมยืม 
M/R 

คงคลัง 
ON HAND 

ลายเซ็น 
CLERK INTIAL 

ว.ด.ป. 
DATE 

รับ 
REC’D 

 
หลักฐาน 
DOC.NO. 

 
ครั้งคราว ประจํา 

จาย 
ISSUES 

รวมยืม 
M/R 

คงคลัง 
ON HAND 

ลายเซ็น 
CLERK INTIAL 

                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  

สรุปความตองการ 
DEMANDS SUMMARY 

ม.ค. 
JAN 

ก.พ. 
FEB 

มี.ค. 
MAR 

เม.ย. 
APR 

พ.ค. 
MAY 

มิ.ย. 
JUN 

ก.ค. 
JUL 

ส.ค. 
AUG 

ก.ย. 
SEP 

ต.ค. 
OCT 

พ.ย. 
NOV 

ธ.ค. 
DEC 

รวม 
TOTAL 

ม.ค. 
JAN 

ก.พ. 
FEB 

มี.ค. 
MAR 

เม.ย. 
APR 

พ.ค. 
MAY 

มิ.ย. 
JUN 

ก.ค. 
JUL 

ส.ค. 
AUG 

ก.ย. 
SEP 

ต.ค. 
OCT 

พ.ย. 
NOV 

ธ.ค. 
DEC 

รวม 
TOTAL 

๓๘  ครั้งคราว                           
๓๙  ประจํา                           
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คําอธิบายวิธีเขียนผนวก  ธ  (บัตรบัญชีคุม) 

 
ขอความ วิธีเขียน 

1 ว.ด.ป.           ♦ลง วัน เดือน ป ที่บันทึกบัตรบัญชีคุมครั้งแรกใน
ปงบประมาณนั้น ๆ 

2 เกณฑเบิก   
   วัน                               
 
   จํานวน                           

 

♦ลงจํานวนวันสงกําลังตาม “เกณฑเบิก”ที่ไดรับอนุมัติ 
ซ่ึงไดจากน้ํามันเกณฑ สะสมบวกเวลาในการเบิกและสง 

♦ลงจํานวนน้ํามันซึ่งคํานวณไดจากจํานวนวันตามเกณฑ
เบิก คูณจํานวนน้ํามันใน 1 วันสงกําลัง 

3 จุดเพิ่มเติม          
   วัน 
 
  จํานวน     

 

♦ลงจํานวนวันสงกําลังตาม “จุดเบิก”ที่ไดรับอนุมัติ  ซ่ึง
ไดจากระดับปลอดภัยบวกเวลาในการเบิกและสง  

♦ลงจํานวนน้ํามันซึ่งคํานวณไดจากจํานวนวันตามจุดเบิก  
คูณจํานวนน้ํามันใน 1วันสงกําลัง 

4 ระดับปลอดภัย        
   วัน     
                       
   จํานวน     

 

♦ลงจํานวนวันสงกําลังตาม “ระดับปลอดภัย”ที่ไดรับ
อนุมัติ 

♦ ลงจํานวนน้ํามันซึ่งคํานวณไดจากจํานวนวันตามระดับ
ปลอดภัย คูณจํานวนน้ํามันใน 1 วันสงกําลัง 

5 ระดับเก็บกัน         
   วัน                           
   จํานวน   

 

♦ลงจํานวนวันและจํานวนน้ํามันที่ไดรับอนุมัติใหเก็บ
รักษาไวได อันเปน ผลบวกของน้ํามันเกณฑสะสมกับ
น้ํามันที่ไดรับอนุมัติในเก็บไวเกินระดับที่มิไดมีแผนงาน
ในการใชพิเศษ  ลงในชอง “วัน”และ “จํานวน” หรือ
เฉพาะชอง “ จํานวน ” แลวแตกรณี   

6 สายงาน           ♦ลง "พธ." 
7 หมายเลข สป.ที่ใช  แทนกันได ♦ลงหมายเลข สป.ของน้ํามันที่สามารถใชแทนรายการ

นั้นได   
8 หมายเลข สป.      ♦ลงหมายเลข สป.ของน้ํามันตามที่ ทบ.กําหนด 
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9 รายการ          ♦ลงชื่อ เกรด สัญลักษณ แบบและขอมูลพิสูจนทราบ
อ่ืนๆของน้ํามันรายการนั้นๆ                                

10 ส่ิงอุปกรณสําเร็จรูป     ♦ลงประเภทของเครื่องยนตที่ใชน้ํามันรายการนั้นๆ เชน 
"เครื่องยนตแกสโซลีน”ที่เกี่ยวของ “เครื่องยนตดีเซล" 
"เครื่องยนตไอพน" เปนตน 

11 ราคา ♦ลงราคาหนวยละของน้ํามันรายการนั้นดวยดินสอดํา
เพื่อใหเปล่ียนราคาสุดทายได 

12 หนวยนับ          ♦ลงหนวยนับของน้ํามันรายการนั้น เชน ลิตร กิโลกรัม   
เปนตน 

13 หมายเหตุ          ♦ลงขอความจําเปนอื่น ๆ เกี่ยวกับน้ํามันรายการนั้นเชน
น้ํามันตามเกณฑสะสมเปนตน 

14 มาตรฐานการบรรจุ   ♦ลงมาตรฐานภาชนะบรรจุของน้ํามันรายการนั้นในชอง
จํานวน,น้ําหนัก ,ปริมาตร   

15 คางรับและคางจาย   ♦คางรับใหลงจากตอนบนของบัตรลงมาตอนลาง,   สวน
คางจายใหลงจากตอนลางขึ้นไปตอนบน เมื่อไปพบกันที่
บรรทัดใดใหขีดเสนแดงขั้นไว แลวขึ้นบัตรใหม โดย
บันทึกในชอง 16 ถึง 22 ดังนี้    

16 ว.ด.ป.           ♦ลงวัน เดือน ปที่บันทึกการคางรับหรือคางจาย 
17 หลักฐาน           ♦ลงที่หลักฐานการเบิกและเลขที่ทะเบียนหนวยจาย 
18 หนวย               ♦กรณีที่คางรับใหลงชื่อหนวยจายและกรณีที่คางจายให

ชื่อหนวยเบิก 
19 จํานวน            ♦ลงจํานวนที่คางรับหรือคางจายตามหลักฐานนั้นแลวแต

กรณี                                            
20 รับ/คาง           ♦ลงจํานวนรับและคางรับหรือจํานวนที่ไดจายและ

จํานวนที่ยังคางจายในการรับหรือการจายครั้งที่1             
21 รับ/คาง          ♦ลงจํานวนรับและคางรับหรือจํานวนที่ไดจายและที่ยัง

คางจายในการรับหรือจายครั้ง ที่ 2  
22 รับ/คาง           ♦ลงจํานวนรับและคางรับหรือจํานวนที่ไดจายและที่ยัง

คางจายในการรับหรือจายครั้ง ที่ 3  
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23 ความตองการ รับ และจาย ♦ลงขอมูลที่เกี่ยวกับความตองการ  รับ และ จายใน ชอง 
24 ถึง 32 ดังนี้ 

24 ว.ด.ป.           ♦ลง วัน เดือน ป ที่ไดรับหรือจายน้ํามันรายการนั้นในแต
ละครั้ง 

25 รับ               ♦ลงจํานวนน้ํามันที่ไดรับในครั้งคราวนั้น 
26 หลักฐาน           ♦กรณีที่เปนการ “รับ”ใหลงที่ของหลักฐานการรับและ

นามหนวยจายหากเปนการ  “จาย”  ใหลงทะเบียนหนวย
จายพรอมนามหนวยที่ขอเบิก 

ความตองการ 
27 คร้ังคราว 

♦ลงจํานวน สป.ที่หนวยขอเบิก ซ่ึงเปนความตองการ
ประเภทครั้งคราว(เครดิต) 

28 ประจํา               ♦ลงจํานวน สป.ที่หนวยขอเบิก ซ่ึงเปนความตองการ
ประเภทเปนการประจํา(อัตรา) 

29 จาย              ♦ลงจํานวนน้ํามันที่ไดจายออกไปหรือทําใหจํานวนคง
คลังลดลง 

30 รวมยืม            ♦ลงจํานวนยอดยืมตามที่ไดรับอนุมัติ 
31 คงคลัง             ♦ลงจํานวนน้ํามันที่เหลือคงคลังหลังจากที่ไดเพิ่มการรับ 

ยืม หรือหักการจายแลว 
32 ลายเซ็น           ♦ลงลายมือช่ือยอของผูลงบัญชีในครั้งคราวนั้น              
33 ส่ิงอุปกรณสําเร็จรูปที่เกี่ยวของ ♦เชนเดียวกับชอง 10                              
34 คูมือ             ♦ลงรายการคูมือทางเทคนิคที่ใชสําหรับการปฏิบัติ

เกี่ยวกับน้ํามันรายการนั้น                                    
35 หมายเลข สป.       ♦เชนเดียวกับชอง 8    
36 ความตองการ    รับ -  จาย            ♦เชนเดียวกับชอง 23 (ตามชอง 24 - 32) 
37 ความตองการ   รับ -  จาย      ♦เชนเดียวกับชอง 23 (ตามชอง 24 - 32)                  
38 สรุปความตองการครั้งคราว                   ♦ลงยอดรวมความตองการครั้งคราวของหนวยรับการ

สนับสนุนจากชอง 27 ของแตละเดือนในปนั้นๆตาม
ความถี่ (เปนครั้ง) และ จํานวน สป .ตาม   ความตองการ 
เชน 2/1,000 หมายความวามีความตองการครั้งคราวเปน
ความถี่จํานวน 2 คร้ังเปนน้ํามันจํานวน 1,000 ลิตร เปนตน 
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39 สรุปความตองการประจํา     ♦ลงยอดรวมความตองการประจําของหนวยรับการ

สนับสนุนจากชอง 28ของแตละเดือนในปนั้น ๆ ตาม
ความถี่ (เปนครั้ง) และจํานวน สป.ตามความตองการ เชน 
10/3,000 หมายความวามีความตองการประจําเปนความถี่
จํานวน 10 คร้ังเปนน้ํามันจํานวน 3,000 ลิตร เปนตน  
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                                                                       ผนวก น                                                      ทบ.465 - 312                             

                                   ใบสั่งจายน้ํามัน                                   
                                   ลําดับที่ ..................................................................    
      หนวยจาย .................................. วันที่.............เดือน ...............พ.ศ. ....................        
 จายใหแก.................................................หนวย........................................................... 
 ตาม.....................................................ชนิดน้ํามัน
.................................................... 
 

ราคาหนวยละ รวมเปนเงิน หมายเหตุ 
จํานวน รายการ 

ภาชนะ 
บรรจุลิตร 

รวมจํานวน 
ลิตร /  กก. บาท ส.ต. บาท ส.ต.  

         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                      
จํานวนทั้งสิ้น....................ลิตร (.......................) เปนเงิน.................บาท  

  (................................) นําออกโดยพาหนะ ......................................  
                                        (ลงชื่อ)................................  
                                       (ตําแหนง).............................  
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ผนวก น 
ใบสั่งจายน้ํามัน ดานหลังฉบับที่ 1 (สีแดง) 

ไดรับน้ํามันตามรายการตามใบสั่งนี้ เปนของอยูในสภาพดี น้ําหนักและจํานวนของถูกตองแลว 
  
                                    (ลงชื่อ).....................ผูรับของ  
  
ไดจายยืมภาชนะเปลาใหแก................................................................................. 
หนวย..................................................................................................... 
ดังรายการแจงตอไปนี้  
          1. ถังขนาด 200 ลิตร   16  เกจ จํานวน ......................ถัง              
         2. ถังขนาด 200 ลิตร   18  เกจ  จํานวน ......................ถัง  
          3. ถังขนาด  12 ลิตร                จํานวน ......................ถัง  
          4. ........................   จํานวน ......................ถัง  
          5. ........................   จํานวน ......................ถัง  
          6. ........................   จํานวน ......................ถัง  
  
                                    (ลงชื่อ)............................  
  
                                    (ตําแหนง)..........................  
  
 

ผนวก น 
ใบสั่งจายน้ํามัน ดานหลังฉบับที่ 3 (สีขาว) 

  
  
ไดรับใบสั่งจายน้ํามันไปแลวเมื่อวันที่ ...................................................................  
   
                                    (ลงชื่อ)............................  
  
                                    (ตําแหนง)..........................  
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คําอธิบายวิธีเขียนใบสั่งจายน้ํามัน ผนวก  น 
 

ขอความ วิธีเขียน 
 ♦การจัดทําใบสั่งจายน้ํามัน จัดทําขึ้นชุดละ 3 ฉบับ ฉบับ

สีแดง  สีเหลือ และสีขาว    ฉบับสีแดงเปนฉบับที่หนึ่ง  สี
เหลืองเปนฉบับที่สอง  สีขาวเปนฉบับที่สาม 

 ♦ฉบับที่หนึ่ง(สีแดง)และที่สอง(สีเหลือง)มีรอยปรุเพื่อฉีก   
ฉบับที่สาม(สีขาว)   เปนตนขั้วไมมีรอยปรุ 

 ♦แบบพิมพเย็บเปนเลม ๆ ละ 100 ชุด ๆ ละ 3 ฉบับ 
สลับกันไป 

 ♦ใชสําหรับการสั่งจายน้ํามันของสวนเก็บรักษา               
 ♦เมื่อหนวยที่บังคับบัญชาคลังเขียนใบสั่งจาย  ในการ

เขียนใหเขียนทั้ง 3  ฉบับ มอบฉบับที่ 1 และ 2 ใหผูรับของ
ตามที่ระบุไวในใบเบิกรับไป  เพื่อนําไปรับน้ํามันจากคลัง  
โดยเซ็นรับใบสั่งจายไวที่ดานหลังของฉบับที่ 3  สีขาว          

 ♦ผูรับของ เมื่อรับน้ํามันแลวใหลงชื่อรับของหลังใบสั่ง
จายฉบับที่ 1 (สีแดง) และรับใบสั่งจายฉบับที่ 2 (สีเหลือง) 
ไป พรอมกับน้ํามัน เพื่อเปนหลักฐานในการขึ้นบัญชีของ
หนวยตอไป  

ดานหนาใบสั่งจายน้ํามัน  
ลําดับที่...........   

 

♦บันทึกลําดับที่ในการออกใบสั่งจายจากนอยไปหามาก
ตามลําดับ 

หนวยจาย.........    ♦บันทึกนามหนวยที่ออกใบสั่งจาย 
วันที่...เดือน...พ.ศ... ♦บันทึก วัน เดือน ป ที่ออกใบสั่งจาย 
จายใหแก............ ♦บันทึกยศและชื่อของเจาหนาที่ที่ไดรับมอบหมายใหรับ

น้ํามันตามหลักฐานการเบิก 
หนวย............... ♦บันทึกนามหนวยที่รับน้ํามัน 
 ตาม................ ♦บันทึกหลักฐานที่ไดรับอนุมัติใหจายน้ํามัน                  
ชนิดน้ํามัน............ ♦ บันทึกชนิดน้ํามัน เชน น้ํามันเชื้อเพลิงหรือน้ํามัน

อุปกรณ 
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จํานวน.............. ♦บันทึกจํานวนภาชนะบรรจุน้ํามันที่ทําการจายแตละ
รายการ 

รายการ.............  ♦บันทึกรายการน้ํามันแตละชนิดที่ทําการจาย 
  ภาชนะบรรจุลิตร                     ♦บันทึกขนาดความจุของภาชนะบรรจุน้ํามันแตละรายการ  
รวมจํานวนลิตร,  ก.ก.     ♦บันทึกจํานวนน้ํามันเปนลิตร หรือ กก.แตละรายการ 

ราคาหนวยละ                      ♦บันทึกราคาน้ํามันเปนลิตร ๆ ละ หรือ กก.ๆ ละ ในแตละ
รายการจํานวนเงินเปนบาทและสตางค  

รวมเปนเงิน           ♦บันทึกจํานวนเงินรวมของแตละรายการจํานวนเงินเปน
บาทและสตางค 

หมายเหตุ                       ♦บันทึกขอความเพิ่มเติมเพื่อใหเกิดความชัดเจน              
จํานวนทั้งสิ้น...ลิตร(.......).       ♦บันทึกจํานวนน้ํามันที่จายทั้งสิ้นเปนลิตรหรือเปน  

กก.ในใบสั่งจายทั้งหมด ในวงเล็บใหบันทึกเปน 
ตัวอักษร 

เปนเงิน.........บาท ♦บันทึกจํานวนเงินคาน้ํามันทั้งสิ้นในใบสั่งจายทั้งหมดใน
วงเล็บใหบันทึกเปนตัวอักษร   

นําออกโดยพาหนะ..... ♦บันทึกชนิดและหมายเลขยานยนตที่มารับน้ํามันตาม
ใบสั่งจาย 

(ลงชื่อ)............   
 
(ตําแหนง)......... 

♦ ลายเซ็น ของ ผบ.หนวยหรือนายทหารสัญญาบัตรที่
รับผิดชอบในการ เก็บรักษาและแจกจายน้ํามันพรอม
ตําแหนง 

ดานหลังใบสั่งจายน้ํามัน                                     
ฉบับที่ 1 (สีแดง)                                                 
ไดรับน้ํามันตามรายการ                                      
ใบสั่งนี้..............  ฯ              
(ลงชื่อ)..........ผูรับของ      

 
 
 
 

♦ ลายเซ็นชื่อของผูรับของที่ระบุช่ือไวในหลักฐานการเบิก    
ไดจายยืมภาชนะเปลาใหแก ……………. ♦บันทึกยศและชื่อของเจาหนาที่ที่ไดรับมอบหมายใหรับ

น้ํามันตามหลักฐานการเบิก                                           
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หนวย...............            ♦บันทึกนามหนวยที่รับของ 
รายการที่ 1 ถึง 6              ♦ บันทึกขนาดและจํานวนภาชนะบรรจุน้ํามัน 
(ลงชื่อ).............      
(ตําแหนง)...........                         

♦ลายเซ็นชื่อของนายทหารสัญญาบัตรที่รับผิดชอบใน
การเก็บรักษา และแจกจายน้ํามันพรอมตําแหนง 

ดานหลังใบสั่งจายน้ํามัน          
ฉบับที่ 3 สีขาว 
ไดรับใบสั่งจายน้ํามันไปแลว      
เม่ือวันท่ี........                              

 
 
 

♦บันทึกวันที่ เดือน ปที่ผูรับไดรับของ 

(ลงชื่อ)............. 
(ตําแหนง)............                       

♦ลายเซ็นยศและชื่อผูมีสิทธ์ิรับน้ํามันตามหลักฐานการ
เบิกพรอมตําแหนง 
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ผนวก บ 
               

แผนการใช สป.3 
แผนงาน ................................................................... 

ชนิดและจํานวนน้ํามัน(น้ํามันนับลิตร,ไขขนนับ กก.) 
ลําดับ หนวย 

1 2 3 4 5 
ตั้งจาย หวงเวลา หมายเหตุ 

          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          

 
                                                                                                  ตรวจถูกตอง 
                                                                                                            (ลงชิ่อ).......................... 
                                                                                                                (ตําแหนง)......................... 
                                                                                                                       ........../.........../.......... 

(ใชเปนหลักฐานประกอบการเสนอความตองการสป.3 ทุกครั้ง) 
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คําอธิบายวิธีเขียนแผนการใช  สป.3 ผนวก บ. 
 

ขอความ วิธีเขียน 
แผนงาน                                         ♦บันทึกชื่อแผนงาน  งาน  กิจกรรม หรือภารกิจที่ไดมา

ซ่ึงสป. 3 นั้นๆ 
ลําดับ                                              ♦บันทึกลําดับที่จากนอยไปหามาก 
หนวย                 ♦บันทึกนามหนวยที่ตองการใชน้ํามัน 
ชนิดและจํานวน                             ♦บันทึกชนิดและจํานวนน้ํามัน  
ชอง 1-5                            ♦บันทึกชนิดน้ํามันที่ตองการลงในชอง 1 ถึง 5 และ

จํานวนน้ํามันที่ตองการในชองต่ําลงมาในทางดิ่ง 
ตั้งจาย                                             ♦บันทึกนามหนวยสนับสนุนทางการสงกําลังที่ตองการ

ใหตั้งจายสป.3ให 
หวงเวลา                                         ♦บันทึกวัน เดือน ปที่ตองการใชสป.3 
หมายเหตุ                                        ♦บันทึกขอความเพิ่มเติมอื่นๆที่จะทําใหแผนการใชนั้น

ชัดเจนขึ้น 
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   (สําเนาคูฉบับ) 

        

    คําสั่งกองทัพบก  

 ที่ 976/2530 

                  เร่ือง การยืมน้ํามันเติมระหวางทาง และการเบิกจายทดแทน  
...........................  

       เพื่อใหการยืมน้ํามันเติมระหวางทางและการเบิกจายทดแทนของหนวยใน ทบ.และตางเหลา
ทัพ เปนไปดวยความเรียบรอยรวดเร็ว และเหมาะสมกับสถานการณในปจจุบัน จึงใหยกเลิกคําส่ัง 
กองทัพบก ท่ี 531/2519 ลง 4 พ.ย.19 เร่ือง การเบิกจายน้ํามันในกรณีหนวยขอยืมหรือขอเติมระหวาง
ทาง โดยใหถือปฏิบัติดังนี้  
       1. การยืมน้ํามันเติมระหวางทางและการเบิกจายทดแทนระหวางหนวยใน ทบ.  
              1.1 หนวยที่ขอยืมน้ํามันเติมระหวางทาง  
               ก) หนวยซ่ึงขอใชหรือส่ังใชยานยนตหรืออากาศยาน ตองระบุการใชหนี้น้ํามัน
ในคําขอหรือคําสั่งดวยวา จะใชหนี้น้ํามันจากงบใด สําหรับใหหนวยออกคําสั่งเดินทาง เพื่อใชยาน
ยนตหรืออากาศยานไดระบุไวในคําสั่ง  
              ข) หนวยออกคําสั่งเดินทาง เพื่อใชยานยนตหรืออากาศยานตองระบุการใชหนี้
น้ํามันไวในคําสั่งดวยวา จะใชหนี้น้ํามันดวยงบใด ของหนวยใด โดยอาศัยขอมูลตามขอ ก) หรือ 
ขอมูลของหนวยออกคําสั่งเอง (ตัวอยางตามผนวก ก.) และแจงใหหนวยขอใชหรือส่ังใชทราบถึง
จํานวนน้ํามันที่ไดยืมเติมระหวางทาง ตามรายงานของผูควบคุมยานยนตหรือนักบินหลังจากจบ
ภารกิจตามคําสั่งนั้น ๆ ทุกครั้ง  
              ค) ผูควบคุมยานยนตหรือนักบิน นําคําสั่งเดินทางตามขอ ข) ไปยื่นใหหนวย
สนับสนุน เพื่อขอยืมน้ํามันเติมระหวางทาง พรอมกับกรอกรายละเอียดลงในแบบฟอรมใบยืมที่หนวย
สนับสนุนไดเตรียมไวใหแลว (ตัวอยางตามผนวก ข.) ใหชัดเจนแลวขอรับสําเนาใบยืมดังกลาว
กลับไปดวย เพื่อรายงานใหหนวยออกคําสั่งทราบทันทีที่เดินทางกลับถีงหนวย 
1.2 หนวยสนับสนุนที่ใหยืมน้ํามันเติมระหวางทาง  
              ก) ตรวจสอบสําเนาคําสั่งเดินทางของผูยืมใหเรียบรอย โดยเฉพาะการระบุการ
ใชหนี้น้ํามัน พรอมทั้งใหผูควบคุมยานยนตหรือนักบินกรอกรายละเอียดในแบบฟอรมใบยืมให
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ถูกตองครบถวนชัดเจนเพื่อใชเปนหลักฐานประกอบการขออนุมัติและเบิกทดแทนตอไปพรอมมอบ
สําเนาใบยืมใหกับผูยืมจํานวน 1 ชุดดวย  
              ข) เติมน้ํามันใหกับผูยืมโดยมีผูควบคุมยานยนตหรือนักบินรวมอยูในขณะที่เติม
ดวย และมอบสําเนาใบยืมใหกับผูยืม เพื่อใชเปนหลักฐานประกอบการดําเนินการในสวนที่เกี่ยวของ
ตอไป           
 ค) ใหเบิกทดแทนจาก พธ.ทบ.โดยปฏิบัติตามระเบียบ ทบ.วาดวยการสงกําลังส่ิง
อุปกรณประเภท 3 ที่ใชอยูในปจจุบัน พรอมกับแนบสําเนาคําสั่งเดินทางและใบยืมน้ํามันเติมระหวาง
ทางที่ไดรับอนุมัตแิลวตามขอ ก. ประกอบเปนหลักฐาน  
           1.3 พธ.ทบ.  
              ก) ตัดยอดน้ํามันในอัตราหรือเครดิตของหนวยตามที่ไดระบุในคําส่ังเดินทาง
และใบยืมน้ํามันเติมระหวางทางที่แนบมากับใบเบิกและจายทดแทนใหแกหนวยสนับสนุนที่ใหยืม
ตามใบเบิกตอไป  พรอมทั้งแจงใหหนวยเจาของอัตรา หรือเครดิตน้ํามันนั้นๆ และหนวยสนับสนุนที่
ใหยืมน้ํามันทราบดวย 
 ข) ในกรณีน้ํามันตามอัตราหรือเครดิตของหนวย ตามที่ระบุไวทายคําสั่งเดินทาง
ไมมี  หรือมีไมพอใชหนี้ ให พธ.ทบ.รองจายทดแทนใหกับหนวยสนับสนุนที่ใหยืมไป  กอนไดจาก
งบปกติของ ทบ. พรอมทั้งแจงใหหนวยเกี่ยวของทราบทันที  และตัดยอดน้ํามันในงบตามอัตราหรือ
เครดิตที่ระบุไวในคําสั่งดังกลาวขางตน ในโอกาสแรกที่มีน้ํามันรวมทั้งการดําเนินการอื่นๆเพื่อใหได
น้ํามันมาทดแทนตามที่ไดรองจายไป  และแจงใหหนวยเกี่ยวของทราบ 
       2. การยืมน้ํามันเติมระหวางทางจากตางเหลาทัพ  
            2.1 หนวยที่ยืมน้ํามันเติมระหวางทางจากตางเหลาทัพ  
                    ก) ใหพิจารณายืมน้ํามันเติมระหวางทางจากตางเหลาทัพ  เฉพาะกรณีที่จําเปน
จริง ๆ เทานั้น  
              ข) ปฏิบัติตามรายละเอียดที่กําหนดไวในขอ 1.1 โดยอนุโลมพรอมกับแจงหนวย
สนับสนุนตางเหลาทัพนั้น ๆ เบิกทดแทนจาก พธ.ทบ.  
            2.2 พธ.ทบ.  
              ก) เมื่อไดรับเรื่องการทวงหนี้น้ํามันจากตางเหลาทัพ ใหตัดยอดน้ํามันในงบตาม
อัตราหรือเครดิตของหนวยที่ขอยืมตามหลักฐานประกอบการทวงหนี้ของตางเหลาทัพที่แนบมาได
ทันทีแลวนําเขารวมไวในงบสํารอง ทบ.หรือ งบ ศปก.ทบ.แลวแตกรณีพรอมกับแจงใหหนวยท่ี
เกี่ยวของทราบ  
              ข) ดําเนินการใชหนี้ใหกับหนวยตางเหลาทัพ โดยปฏิบัติตามคําส่ัง บก.ทหาร
สูงสุด ที่มีผลบังคับใชและหรือขอตกลงกับหนวยตางเหลาทัพนั้น ๆ ซ่ึงใชอยูในปจจุบัน 
               ค) ในกรณีที่น้ํามันตามอัตราหรือเครดิตของหนวยที่ระบุไวในคาํส่ังเดินทางที่
แนบมาไมมีหรือมีไมพอให พธ.ทบ.ดําเนินการเกี่ยวกับการใชหนี้ใหกับหนวยสนับสนุนตางเหลาทัพ
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ไปกอนได พรอมกับแจงใหหนวยที่เกี่ยวของทราบและตัดยอดน้ํามันตามอัตราหรือเครดิตของ
หนวยที่ขอยืมในโอกาสแรกที่มีน้ํามันรวมทั้งการดําเนินการอื่น ๆ เพื่อใหไดน้ํามันที่ไดใชหนี้ใหกับ
หนวยสนับสนุน ตางเหลาทัพไปแลวมาเขางบสํารองของ ทบ.หรือ งบ ศปก.ทบ.ตอไป 
       3. หนวยตางเหลาทัพยืมน้ํามันเติมระหวางทางจากหนวยสนับสนุนใน ทบ.  
          3.1 หนวยสนับสนุนใน ทบ.ที่ใหยืมน้ํามัน  
              ก) ขอสําเนาคําสั่งเดินทางของหนวยตางเหลาทัพที่ขอยืมน้ํามันพรอมกับให
กรอกขอความในแบบฟอรมใบยืมน้ํามันเติมระหวางทางที่เตรียมไวแลวใหครบถวนชัดเจน เพื่อใช
เปนหลักฐานประกอบการขออนุมัติและเบิกทดแทนพรอมมอบสําเนาใบยืมใหกับผูยืม จํานวน 1 ชุด  
              ข) เติมน้ํามันใหกับผูยืมโดยมีเจาหนาที่ของหนวยตางเหลาทัพที่มาขอยืมน้ํามัน
เติมระหวางทางรวมอยูในขณะที่เติมดวย  
              ค) ใหเบิกทดแทนจาก พธ.ทบ.โดยปฏิบัติตามระเบียบ ทบ.วาดวยการสงกําลัง
ส่ิงอุปกรณประเภท 3 ที่ใชอยูในปจจุบันพรอมกับแนบสําเนาคําสั่งเดินทางและใบยืมน้ํามันเติม
ระหวางทางที่ไดรับอนุมัติแลวตามขอ ก) ประกอบเปนหลักฐาน  
            3.2 พธ.ทบ.  
              ก) รองจายน้ํามัน แทนใหหนวยสนับสนุนใน ทบ.ที่ใหยืมไปกอนไดจากงบ
ปกติของ ทบ.พรอมทั้งแจงใหหนวยที่เกี่ยวของทราบ  
                ข) แจงใหหนวยตางเหลาทัพที่ยืมน้ํามันเติมระหวางทางใชหนี้น้ํามันดังกลาว
โดยปฏิบัติตามคําสั่ง บก.ทหารสูงสุด และหรือขอตกลงระหวางเหลาทัพ รวมทั้งการดําเนินการอื่น ๆ 
เพื่อใหไดน้ํามันมาทดแทนใหครบถวน ตามที่ไดรองจายไปตามขอ (ข) และเมื่อไดรับการใชหนี้
ทดแทนเรียบรอยแลวใหรายงานให ทบ.ทราบดวย  
        4. สําหรับหนวยงานหรือสวนราชการอื่น ๆ นอกเหนือจากที่กลาวมาแลวตามขอ 1 - 3 ให
ปฏิบัติตามขอตกลงเฉพาะราย  
  
       ทั้งนี้  ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป  
  
                          ส่ัง  ณ   วันที่   4    พฤศจิกายน  2530   

                                                         รับคําสั่ง ผบ.ทบ.                       
                               พล.ท. สุจินดา  คราประยูร  

                    (สุจินดา คราประยูร) 
                                                   ผช.ผบ.ทบ.  
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(ผนวก ก) 
  

คําสั่ง.....(ศบบ.)....... 
ที่ .....100/30......... 

เร่ือง ใหนายทหาร นายสิบ เดินทางไปราชการชั่วคราว 
...................... 

  
               ภารกิจในการเดินทาง...(เพื่อเดินทางไปสนับสนุน ศสพ.ที่ จทบ.(ช.ม.)..........................  
 ............................................................................... จึงใหปฏิบัติดังนี้  
       1. ยศ/ช่ือ ผูเดินทางไปราชการ  
           1.1 ......(พ.ต.....ก......รักชาติ).......  
           1.2 ......(ร.อ.....ข......ชูเชิด)........  
           1.3 ......(จ.ส.อ...ค......เทอดไทย).....  
           1.4 ......(ส.อ.....ง......ไผรบ)........  
           1.5 ...................................  
       2. ให....(พ.ต....ก....รักชาติ)...........เปนผูอํานวยการเดินทาง           
       3. ออกเดินทาง...(ใน 6 ม.ค.30 เวลา 0600)...................  
       4. เดินทางกลับ...(ใน 6 ม.ค.30 เวลา 1800)...................  
       5. ประเภทการขนสง.....(ฮท.1)..............................  
       6. ตําบลตนทาง.......(ศบบ. จ. ลพบุรี)........................  
       7. ตําบลปลายทาง......(จทบ.ช.ม.)...........................  
       8. ขอรับการสนับสนุนน้ํามันเติมระหวางทางที่....(จทบ.ช.ม.)..........  
       9. การทดแทน.....(ให พธ.ทบ.หักจายจากงบฝกศึกษาป30ของ ศสพ...ทดแทนให )  
............................................................................................................     
 10.ขอกําหนดอื่น..................................................................................................................... 
 ............................................................................  

                          ส่ัง  ณ  วันที่ .....5 ม.ค.30.........   
                           (ลงชื่อ)  พล.ต. ว. ใจกลา    
                                                      ( ว.      ใจกลา )                       
                                    ตําแหนง.....(ผบ.ศบบ.)........  
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(ผนวก ข) 
 

ใบยืมน้ํามันเติมระหวางทาง 
(ประกอบคําสั่งเดินทางของหนวย (ศบบ.) ที่....(100)/(130)........ 

ที่........../......... เขียนที่.......(จทบ.ช.ม.).................. 
วันที่.......(6 ม.ค.30)....... 

เร่ือง  ขอยืมน้ํามันเติมระหวางทาง  

เรียน  (ผบ.จทบ.ช.ม.).....  

          ดวยกระผม..(พ.ต..ก..รักชาติ)...สังกัด..(ศบบ.)...ตําแหนง.... (นักบิน...ไดนํายานยนตหรือ
อากาศยาน เดินทางมาจาก..(ศบบ.จ.ลพบุรี)....... ตามคําส่ัง..(ศบบ.ที่ (100/130 ลง 5 ม.ค.30)..เพื่อ
สนับสนุน..(ภารกิจให... ศสพ..)ขอยืมน้ํามันเติมยานยนตหรืออากาศยานที่ใชเดินทางจาก........ถึง...... 
ใชเวลาในการเดินทาง........ชม........นาที ตามรายการดังนี้  
              1. ....(เจ.พี.4 จํานวน 300 ลิตร).......  
              2. .................................  
              3. .................................  
              4. .................................  
          ขอไดกรุณาอนุมัติใหเจาหนาที่เติมน้ํามัน...(ตามขอ 1)...ใหกับยานยนตหรืออากาศยาน
............หมายเลข...........ใหแลวเสร็จภายใน.............(6 ม.ค.30)...สําหรับน้ํามันจํานวนนี้ให พธ.ทบ.หัก
ใชหนี้จาก..(งบฝกศึกษาป 30.... ของ (ศสพ.)....................... 
          จึงเรียนมาเพื่อกรุณาพิจารณาอนุมัติ  
  
                               (ลงชื่อ).....(พ.ต. ก.... รักชาติ)...ผูขอเบิก  
                                 .........(.ก.....รักชาติ)...     
        ตําแหนง……....(นักบิน)...............  
                                                 (ลงชื่อ).................................ผูเติม  
          ตําแหนง....................................  
อนุมัติ               
 (ลงชื่อ)....(พ.อ. ฉ.ชาตินักรบ)    เรียน...(ผบ.จทบ.ช.ม.)..........  
                            (..ฉ....ชาตินักรบ.).                    มีน้ํามันสนับสนุนได เห็นควรอนุมัติ  
             (ตําแหนง)..(ผบ.จทบ.ช.ม.)       (ลงชื่อ).(พ.ท. จ   กลาหาญ)  
                              ...(6 ม.ค. 30)                     (จ กลาหาญ)     
                                         (ตําแหนง).(ฝพธ.จทบ.ช.ม)....      
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