
 

คู่มือประกอบแบบประเมินผล 

การพัฒนาคุณภาพชีวิตก าลังพลและประสิทธิภาพหน่วยทหาร กองทัพบก 

ตอนที่ 3 รายการตรวจสอบและประเมินผลการส่งก าลังบ ารุง (สิ่งอุปกรณ์ประเภท 3)             

รายการประเมินผล แนวทางการประเมินผล 
 
 

 
1. การรับ-ส่งหน้าที่ 

 
 
 
 

    1.1 หลักฐานการรับ-ส่งหน้าท่ี 
    
 
 
 
 
 

     1.2 รายงานการรับ-ส่งหน้าที ่
 
 
2. การเบิก-รับและส่งคืนสิ่งอุปกรณ์ 
    2.1 การส่งลายมือช่ือผู้มีสิทธ์ิเบิก 
  
 

    2.2 การเบิก/การยืม/การโอน/การรับ/การฝากและ
การถอน/การส่งคืน 
 

- ตรวจดูค าสั่งปรับย้าย, หลักฐานการรับ-ส่งหน้าท่ีของ ผบ.หน่วย 
และเจา้หน้าท่ีเมื่อมีการย้าย เลื่อน ลด ปลดบรรจุ หน่วยได้จัดใหม้ี
การรับ-ส่งหน้าท่ีหรือไม ่
- ตรวจดูบัญชี และการลงนาม 
- ระเบียบกองทัพบก ว่าด้วยการรบั-ส่งหน้าท่ีในเวลาย้าย เลื่อน ลด 
ปลดและบรรจุ พ.ศ.2540 ลง 18 ก.ย.40 ข้อ 7 

- ตรวจดูหนังสือการรายงานรับ-ส่งหน้าท่ีตามสายการบังคับบญัชา  
- ระเบียบกองทัพบก ว่าด้วยการรบั-ส่งหน้าท่ีในเวลาย้าย เลื่อน ลด 
ปลดและบรรจุ พ.ศ.2540 ลง 18 ก.ย.40 ข้อ 12  
 

- ตรวจหลักฐานการส่งลายมือช่ือผู้มีสิทธ์ิเบิกและรับสิ่งอุปกรณ์ 
- ระเบียบกองทัพบก ว่าด้วยการสง่ลายมือช่ือผู้มสีิทธ์ิเบิกและรับสิ่ง
อุปกรณ์ พ.ศ.2510 ลง 20 ม.ค.10 ข้อ 3, 4 และ 5 

- ตรวจดูหลักฐานใบเบิกสิ่งอุปกรณ์ แบบพิมพ์ ทบ.400-006,  
ทบ.400-007-1 หรือ ทบ.465-322 แล้วแต่กรณ ี
- ระเบียบกองทัพบก ว่าด้วยการสง่ก าลังสิ่งอุปกรณ์ประเภท 3 
สายพลาธิการ พ.ศ.2551 ข้อ 4.42, 4.43, 4.44, 20.2, 20.3, 
20.4, 33 และ ข้อ 34 
- ตรวจรายงานขอยืมสิ่งอุปกรณ์และบัญชียมืแบบพิมพ์  
ทบ.465-310 (ยอดน้ ามันยมื, ส่งคนืหรือใช้หนี้และยอดคงเหลือ) 
- ระเบียบกองทัพบก ว่าด้วยการสง่ก าลังสิ่งอุปกรณ์ประเภท 3 
สายพลาธิการ พ.ศ.2551  ข้อ 22, 22.1, 22.1.1, 22.2, 22.3, 
49.1.5, 49.2.6, 49.3.6 และ 49.4.6 
- ตรวจหลักฐานการโอนในบัญชีคมุแบบพิมพ์ ทบ. 400-003 
- ระเบียบกองทัพบก ว่าด้วยการสง่ก าลังสิ่งอุปกรณ์ประเภท 3 
สายพลาธิการ พ.ศ.2551 ข้อ 48.2 และ 48.2.2 
- ตรวจดูหลักฐานการเบิก, การแตง่ตั้งกรรมการตรวจรับ,ลายมือ
ช่ือผู้มีสิทธิรับและรายงานผลการตรวจรับ 
- ระเบียบกองทัพบก ว่าด้วยการสง่ก าลังสิ่งอุปกรณ์ประเภท 3 
สายพลาธิการ พ.ศ.2551 ข้อ 37.1.4., 37.1.4.1, 37.1.4.2, 
37.1.4.3 และ 37.1.5 

  

การส่งก าลังสิ่งอุปกรณ์ประเภท 3 
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รายการประเมินผล แนวทางการประเมินผล 

     
 
 
 
 
 
 
 

    2.3 การปฏิบัติต่อหลักฐานการเบิก 
 
 
 
3. การควบคุมทางบัญชี 
   3.1 บัญชีแสดงยอดอัตราหรือเครดิต 
 
 
 
 
 
 
 

     3.2 บัญชีแสดงยอดรับ-จ่าย และคงเหลือน้ ามันใน
ครอบครอง 
 
 

     3.3 บัญชีจ่ายน้ ามันประจ าวัน 
 
 

     3.4 บัญชีแสดงยอดน้ ามันตามอัตราพิกัด 
 
 
 

     3.5 บัญชีแสดงยอดยืม 
 
                                                          
 

- ตรวจหลักฐานการฝาก ทบ.465-311 และการถอน ทบ.465-323 
และ ทบ. 465-329 ยอดน้ ามันฝาก, ถอน และคงเหลือ 
- ระเบียบกองทัพบก ว่าด้วยการสง่ก าลังสิ่งอุปกรณ์ประเภท 3 
สายพลาธิการ พ.ศ.2551 ข้อ 25, 25.1, 25.2, 25.3, 50.4, 50.4.1 
และ 50.4.2 
- ตรวจดูหลักฐานการส่งคืนน้ ามันการส่งคืนอัตราหรือ เครดติ 
- ระเบียบกองทัพบก ว่าด้วยการสง่ก าลังสิ่งอุปกรณ์ประเภท 3 
สายพลาธิการ  พ.ศ. 2551 ข้อ 44 และ 45 

- ตรวจเอกสารการลงทะเบียนเบิกจ่ายน้ ามัน 
- ระเบียบกองทัพบก ว่าด้วยการสง่ก าลังสิ่งอุปกรณ์ประเภท 3 
สายพลาธิการ พ.ศ.2551 ข้อ 37, 37.1, 37.1.1, 37.1.2, 37.1.3, 
37.2, 37.2.1, 37.2.2 และ 37.2.3 
 
- ตรวจบัญชีแสดงยอดอัตราหรือเครดิตที่กองทัพบกก าหนดให้
หน่วย ตามแบบพิมพ์ ทบ.465-328 
- ระเบียบกองทัพบก ว่าด้วยการสง่ก าลังสิ่งอุปกรณ์ประเภท 3 
สายพลาธิการ พ.ศ.2551 ข้อ 49.1.3  
ข้อ 49.1.3 ท าบัญชีแสดงยอดอัตราหรือเครดิตที่ก าหนดให้, ยอด
รับ และคงเหลือของอัตราหรือเครดิตตามห้วงเวลาที่ก าหนดเพื่อ
เป็นหลักฐานควบคมุการรับ โดยใช้บัญชีคุมอัตราหรือเครดิตน้ ามัน 
ทบ.465-328 ผนวก ต. 

- ตรวจดูบัญชีแสดงยอดรบั-จ่ายและคงเหลือน้ ามันในครอบครอง 
ตามแบบพิมพ์ ทบ.465-305 
- ระเบียบกองทัพบก ว่าด้วยการสง่ก าลังสิ่งอุปกรณ์ประเภท 3 
สายพลาธิการ พ.ศ.2551 ข้อ 49.1.2 

- ตรวจบัญชีจ่ายน้ ามันประจ าวัน แบบพิมพ์  ทบ.465-327 
- ระเบียบกองทัพบก ว่าด้วยการสง่ก าลังสิ่งอุปกรณ์ประเภท 3 
สายพลาธิการ พ.ศ.2551 ข้อ 35.2, 35.3, 35.4 และ 49.1.1 

- ตรวจบัญชีแสดงยอดน้ ามันตามอัตราพิกัดของหน่วย 
แบบพิมพ์ ทบ.465-328 
- ระเบียบกองทัพบก ว่าด้วยการสง่ก าลังสิ่งอุปกรณ์ประเภท 3 
สายพลาธิการ พ.ศ.2551 ข้อ 49.1.4 

- ตรวจบัญชีแสดงยอดยืมใช้หนี้และคงเหลือ  
แบบพิมพ์ ทบ.465-310 
- ระเบียบกองทัพบก ว่าด้วยการสง่ก าลังสิ่งอุปกรณ์ประเภท 3 
สายพลาธิการ พ.ศ.2551 ข้อ 49.1.5, 49.2.6, 49.3.6 และ 49.4.6 
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4. การเก็บรักษา 
    4.1 การเก็บรักษาน้ ามันตามอัตราพิกัด 

 
 
 
     

    4.2 การเก็บรักษาน้ ามันเชื้อเพลิงกลางแจ้งและใน
อาคาร 
 
 
 
 
    4.3 การเก็บรักษาน้ ามันอุปกรณ์กลางแจ้งและใน
อาคาร 
 
 
 
 

    4.4 การเก็บรักษาภาชนะเปลา่ 
 
 
 

    4.5 การท าป้ายและเครื่องหมายในอาคารและ
กลางแจ้ง 
 
 
 
 
 
5. การรักษาความปลอดภัย 
    5.1 การป้องกันอัคคีภัยและการปฏิบัตเิมื่อเกดิอัคคีภัย 
 

 
- ตรวจปริมาณน้ ามันตามอตัราปกติ  ตามปรมิาณที่ก าหนด ไว้ใน
ถังเชื้อเพลิง ถังอะไหล่ และในภาชนะบรรจุน้ ามันในอัตราของ
หน่วย  
- ระเบียบกองทัพบก ว่าด้วยการสง่ก าลังสิ่งอุปกรณ์ประเภท 3 
สายพลาธิการ พ.ศ.2551 ข้อ 24.8, 24.9 และ 24.9.1 

- ตรวจสถานท่ีเก็บรักษา วิธีการเกบ็รักษา (การเลือกพื้นที่, การ
ปรับปรุงพื้นที่, การกองถัง และการวางถังบรรจุน้ ามัน) 
- ระเบียบกองทัพบก ว่าด้วยการสง่ก าลังสิ่งอุปกรณ์ประเภท 3 
สายพลาธิการ พ.ศ.2551 ข้อ 31 
- คู่มือการปฏิบตัิงานคลังเกีย่วกับการเกบ็รกัษาสิ่งอุปกรณ์ประเภท 3 
สายพลาธิการ ข้อ 1, 1.3 

- ตรวจการเก็บรักษาและวิธีการเกบ็รักษา (การเลือกพื้นที่,                    
การปรับปรุงพ้ืนท่ี, การกองถังและการวางถังบรรจุน้ ามัน) 
- ระเบียบกองทัพบก ว่าด้วยการสง่ก าลังสิ่งอุปกรณ์ประเภท 3 
สายพลาธิการ พ.ศ.2551 ข้อ 31 
- คู่มือการปฏิบัติงานคลังเกี่ยวกับการเก็บรักษาสิ่งอุปกรณ์ประเภท 3 
สายพลาธิการ ข้อ 2, 2.3 และ 2.4 

- ตรวจการเก็บรักษาและวิธีการเกบ็รักษา (การเลือกพื้นที่, การ
ปรับปรุงพื้นที่, การกองถังและการวางถังบรรจุน้ ามัน) 
- ระเบียบกองทัพบก ว่าด้วยการสง่ก าลังสิ่งอุปกรณ์ประเภท 3 
สายพลาธิการ พ.ศ.2551 ข้อ 31 

- ตรวจดูป้ายและเครื่องหมายในการเก็บรักษา (ขนาด, สี, ช่ือ
น้ ามัน, จ านวน และวันเดือนปีท่ีไดร้ับ) และ เครื่องหมายเตือน
อันตราย 
- ระเบียบกองทัพบก ว่าด้วยการสง่ก าลังสิ่งอุปกรณ์ประเภท 3 
สายพลาธิการ พ.ศ.2551 ข้อ 31 
- คู่มือการปฏิบัติงานคลังเกี่ยวกับการเก็บรักษาสิ่งอุปกรณ์ประเภท 3 
สายพลาธิการ ข้อ 6 
 
- ตรวจดูระเบียบ/ค าสั่งการป้องกันอัคคีภัยและการ ปฏิบัติเมื่อเกิด
อัคคีภัย, แผนการขนย้ายเมื่อเกิดอัคคีภัย, แผนการป้องกันอัคคีภัย
การตรวจการป้องกันอัคคีภัย โดยผู้บังคับบัญชาและการรายงาน
ผล เครื่องมือดับเพลิง และการฝกึปฏิบัติเมื่อเกิดอัคคภีัย 
- ระเบียบกองทัพบก ว่าด้วยการสง่ก าลังสิ่งอุปกรณ์ประเภท 3 
สายพลาธิการ พ.ศ.2551 ข้อ 54 

 - ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการรักษาความ ปลอดภัย
แห่งชาติ พ.ศ. 2552 หมวด 5 ข้อ 34 (1) หมวด 5 การรักษาความ
ปลอดภัยเกี่ยวกับสถานท่ี  
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     5.2 การเก็บวัตถุอันตราย 
 
  

     5.3 เวรยามและแสงสว่าง 
 
 
 
 
 
 
 
6. การจ่าย 
    6.1 การสั่งจ่าย 
 
 
 
 

     6.3 ใบรับน้ ามัน และบัญชีจ่ายน้ ามันประจ าวัน 
 
 
 
 
7. การตรวจและการรายงาน 
   7.1 การตรวจโดยผู้บังคับบัญชา 
 
 
 

   7.2 การตรวจนับสอบบัญชีแบบสมบูรณ ์
 
 
    
 
 

- ระเบียบกองทัพบก ว่าด้วยการปอ้งกันอัคคีภัยและการปฏิบตัิเมื่อ
เกิดอัคคีภัย พ.ศ. 2503 ลง 1 ก.ค. 03 ข้อ 5, 6, 6.5, 7.6 และ 7.8 

- ตรวจการเก็บวัสดไุวไฟในอาคารหรือคลัง 
- ระเบียบกองทัพบก ว่าด้วยการปอ้งกันอัคคีภัยและการปฏิบตัิเมื่อ
เกิดอัคคีภัย พ.ศ. 2503 ลง 1 ก.ค. 03 ข้อ 7.1.4, 7.2.4 และ 7.2.6 

- ตรวจดูเวรยามที่คลังหรือสถานท่ีเก็บรักษา 
- ตรวจดูหลอดไฟหรือเครื่องให้แสงสว่างเวลากลางคืน 
- ค าสั่งกองทัพบก ที่ 461/2517 ลง 22 พ.ย. 17 เรื่อง การให้
กวดขันการควบคุมสิ่งอุปกรณ์ของทางราชการ ข้อ 3  
- ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการรักษาความ ปลอดภัย
แห่งชาติ พ.ศ. 2552 หมวด 5 ข้อ 37 (3) หมวด 5 การรักษาความ
ปลอดภัยเกี่ยวกับสถานท่ี 
- ระเบียบกองทัพบก ว่าด้วยการสง่ก าลังสิ่งอุปกรณ์ประเภท 3 
สายพลาธิการ พ.ศ.2551 ข้อ 54 
 
- ตรวจดูลายมือช่ือผู้มีอ านาจในการสั่งจ่าย 
- ระเบียบกองทัพบก ว่าด้วยการสง่ก าลังสิ่งอุปกรณ์ประเภท 3 
สายพลาธิการ พ.ศ.2551 ข้อ 32.2, 32.3 และ 32.4 
- ข้อบังคับกระทรวงกลาโหม ว่าด้วยการสั่งการและ 
การประซาสัมพันธ์ พ.ศ. 2527 ข้อ 16 และ 17  

- ตรวจหลักฐานใบรับน้ ามัน แบบพิมพ์ ทบ.465-320 และบัญชี
จ่ายน้ ามันประจ าวัน แบบพิมพ์ ทบ.465-327 (การลงบันทึกยอด
น้ ามัน, ชนิดและหมายเลขยานพาหนะ และประเภทน้ ามัน) 
- ระเบียบกองทัพบก ว่าด้วยการสง่ก าลังสิ่งอุปกรณ์ประเภท 3 
สายพลาธิการ พ.ศ.2551 ข้อ 35, 49.2.1, 49.3.1 และ 49.4.1 
 

- ตรวจหลักฐานการแต่งตั้งคณะกรรมการและการ รายงานของ
คณะกรรมการ 
- ระเบียบกองทัพบก ว่าด้วยการสง่ก าลังสิ่งอุปกรณ์ประเภท 3 
สายพลาธิการ พ.ศ.2551 ข้อ 52 

- ตรวจหลักฐานการแต่งตั้งคณะกรรมการและการรายงานของ
คณะกรรมการ (จ านวนยอดสิ่งอุปกรณ์ประเภท 3 ที่ได้รับ, การใช้
และจ านวนคงเหลือ) 
- ระเบียบกองทัพบก ว่าด้วยการสง่ก าลังสิ่งอุปกรณ์ประเภท 3 
สายพลาธิการ พ.ศ.2551 ข้อ 28 
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รายการประเมินผล แนวทางการประเมินผล 

     7.3 การรายงานการตรวจสอบการตั้งยอดอัตรา  
และเครดิต 
 
 

     7.4 การรายงานการใช้น้ ามันประจ าเดือน 
 
 
 

     7.5 การรายงานสถานภาพน้ ามันตามอัตราพิกัด 

- ตรวจหลักฐานการรายงานการตั้งยอดอัตราและเครดิต และการ
จ่ายของเจ้าหน้าท่ี 
- ระเบียบกองทัพบก ว่าด้วยการสง่ก าลังสิ่งอุปกรณ์ประเภท 3 
สายพลาธิการ พ.ศ.2551 ข้อ 47 และ 47.3 

- ตรวจหลักฐานการรายงานอัตราและเครดิตน้ ามันในความ
ครอบครอง 
- ระเบียบกองทัพบก ว่าด้วยการสง่ก าลังสิ่งอุปกรณ์ประเภท 3 
สายพลาธิการ พ.ศ.2551  ข้อ51, 51.2, 51.3 และ 51.4 

- ตรวจหลักฐานการรายงานน้ ามันตามอัตราพิกัด 
- อนุมัติ ผบ.ทบ.ท้ายหนังสือ กบ.ทบ.ที่ กห 0404/2003  
ลง 2 ก.ค. 36 เรื่อง ขออนุมัติหลักการการเบิก-จ่าย- เรียกคืนและ
การรายงานการควบคุมน้ ามันตามอัตราพิกัด ข้อ 2.3.5 และ  
ข้อ 3.3.4 
 

 

  
 ตรวจถูกต้อง  
  พ.อ.  
        (นฤดล  สุขมา) 
          ผอ.กตป.จบ.  
                พ.ย. ๖๒ 


