
บทท่ี ๒๐  การพัสดเุช้ือเพลิง 
๑.  ความมุงหมาย  

เพ่ือใหการปฏิบัตงิานเก่ียวกับการพัสดุเชื้อเพลิงเปนไปดวยความถูกตองตามมาตรฐาน มีประสิทธิภาพ  

เกิดความปลอดภัยตอบุคคล และทรัพยสินของทางราชการ 

๒.  นิยาม 

๒.๑  พัสดุเชื้อเพลิง  หมายถึง  เชื้อเพลิง  หลอลื่น ไข  ไฮดรอลิค  และผลิตภัณฑเบ็ดเตล็ด ท่ีใช  

ในราชการ ทอ. 

๒.๒  พัสดุอุปกรณเชื้อเพลิง หมายถึง  พัสดุประเภทคงรูป และพัสดุประเภทสิ้นเปลือง ท่ีใช 

เก่ียวกับกิจการพัสดุเชื้อเพลิง 

๓.  การจําแนกพัสดุเชื้อเพลิง  แบงออกเปน  ๔  ลักษณะ  ดังนี้ 

๓.๑  การจําแนกพัสดุเชื้อเพลิง  ตามแผนการสงกําลังบํารุง  ไดแก 

-  สป. ๓  ไดแก  เชื้อเพลิง และหลอลื่น (สป. ๓ – อ ไดแก สป. ๓ ท่ีเก่ียวกับการบิน) 

๓.๒  การจําแนกพัสดุเชื้อเพลิงทางคุณลักษณะ เปนการแบงตามลักษณะการใชงานของพัสดุเชื้อเพลิง 

นั้นๆ  โดยจัดเปนประเภทตางๆ ตามท่ีกลาวไวใน คูมือวาดวยการพัสดุของกองทัพอากาศ  บทท่ี ๒  การจําแนก 

พัสดุทางคุณลักษณะและกําหนดความรับผิดชอบ 

๓.๓  การจําแนกพัสดุเชื้อเพลิงตามสภาพ  แบงเปน ๓ สภาพ ดังนี้ 

๓.๓.๑  พัสดุดี  ไดแก  พัสดุเชื้อเพลิงท่ีใชราชการได  

๓.๓.๒  พัสดุชํารุด  ไดแก พัสดุเชื้อเพลิงท่ีใชราชการไมได แตยังสามารถซอม แกไข หรือ 

ดัดแปรใชราชการได  

๓.๓.๓  พัสดุจําหนาย ไดแก พัสดุเชื้อเพลิงท่ีชํารุดซอมไมไดหรือพัสดุชํารุดซอมไมคุมคา  

เลิกใช  พนสมัย  ไมปลอดภัยในการใชราชการ  รวมท้ังพัสดุเชื้อเพลิงท่ีเสื่อมสภาพหรือมีคุณสมบัติไมถูกตองตาม

คุณลักษณะเฉพาะ 

๓.๔  การจําแนกพัสดุเชื้อเพลิงตามลักษณะความสิ้นเปลือง แบงเปน ๒ ลักษณะคือ 

๓.๔.๑  พัสดุเชื้อเพลิงประเภทใชคงรูป ไดแก ถังเชื้อเพลิงความจุตั้งแต ๑๐,๐๐๐ ลิตรข้ึนไป 

สูบมือหมุน เครื่องยนตสูบถายเชื้อเพลิง เครื่องตรวจวัดเชื้อเพลิง  

๓.๔.๒  พัสดุเชื้อเพลิงประเภทใชสิ้นเปลือง ไดแก น้ํามัน ไขหลอลื่น  ไสกรองเชื้อเพลิง  

ซีลปดฝาถัง ๒๐๐ ลิตร  (CAP  SEAL)  ถังเชื้อเพลิงความจุ ๒๐๐ ลิตร 

๓.๕  การจําแนกพัสดุเชื้อเพลิงตามระดับการซอมบํารุง และอันดับราคาพัสดุคือการแบงพัสดุ  

ตามลักษณะความสิ้นเปลืองและความคุมคาในการซอมบํารุงระดับตางๆ  และราคาของพัสดุนั้นๆ  รายละเอียด 

กําหนดไวในคูมือวาดวยการพัสดุของกองทัพอากาศ พ.ศ.๒๕๕๗ บทท่ี ๒๑ การกําหนดหมายเลขพัสดุและ 

การจัดทําสมุดรายการพัสดุ 

๔.  การกําหนดความตองการ 

ความตองการพัสดุเชื้อเพลิง  แบงเปน  ๔  ประเภท  ดังนี้ 

๔.๑  ความ... 
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๔.๑  ความตองการข้ันตน  คือ  ความตองการพัสดุเชื้อเพลิงครั้งแรกของหนวยท่ีมีภารกิจเพ่ิมข้ึน 

หรือหนวยท่ีจัดตั้งข้ึนใหม 

๔.๒  ความตองการประจําหรือความตองการทดแทน คือ  ความตองการพัสดุเชื้อเพลิงตามอัตรา 

ของหนวยท่ีกําหนดไวเพ่ือใชงานปกติ 

๔.๓  ความตองการสํารอง  คือ  ความตองการพัสดุเชื้อเพลิง  เพ่ือสะสมสํารองไวใชราชการในกรณี 

เรงดวนฉุกเฉิน รวมท้ังการสํารองสงคราม   

๔.๔  ความตองการพิเศษ  คือ  ความตองการพัสดุเชื้อเพลิง  ท่ีมิไดกําหนดไวในอัตราจาย 

๕.  การเสนอความตองการ ใหดําเนินการดังนี ้ 

๕.๑  การเสนอความตองการพัสดุตามปกติ ใหหนวยท่ีเก่ียวของดําเนินการตามวิธีจัดทํางบประมาณ 

ท่ีทางราชการกําหนด 

๕.๒  การเสนอความตองการพัสดุเพ่ิมเติม ในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน หรือมีความจําเปนเรงดวนเกิดข้ึน 

ใหหนวยท่ีมีความตองการเสนอความตองการผานกรมในสวนสงกําลังบํารุงท่ีเก่ียวของ เพ่ือดําเนินการตอไป 

๕.๓  การเสนอความตองการใหจัดหางบประมาณของสวนราชการตางๆ ใหเสนอหนวยงานท่ีมีฐานะ 

เปนคลังหนวยตนสังกัดของสวนราชการนั้นๆ เปนผูรวบรวมดําเนินการ 

๕.๔  ข้ันตอนการเสนอความตองการ 

๕.๔.๑  การเสนอความตองการตามปกติ แบงตามประเภทดังนี้ 

๕.๔.๑.๑ พัสดุประเภทท่ีใชสิ้นเปลืองสูญสิ้นไป และมีราคาต่ํา และอะไหลในการ 

ซอมบํารุง ใหเสนอความตองการถึงกรมในสวนสงกําลังบํารุง (คลังใหญ)  ท่ีรับผิดชอบไมนอยกวา ๖ เดือนกอนป 

งบประมาณ 

๕.๔.๑.๒ พัสดุประเภทใชคงรูปหรือครุภัณฑ ใหเสนอความตองการถึงกรมในสวน 

สงกําลังบํารุง(คลังใหญ)ผูรับผิดชอบไมนอยกวา ๑๔ เดือนกอนปงบประมาณ 

๕.๔.๒  การเสนอความตองการพัสดุเพ่ิมเติม ใหเสนอความตองการถึงกรมในสวนสงกําลัง 

บํารุง (คลังใหญ) ผูรับผิดชอบไดในกรณีมีภารกิจใหม เกิดเหตุการณฉุกเฉินหรือจําเปนเรงดวน โดยใหเปนไป 

ตามระเบียบกองทัพอากาศวาดวยการงบประมาณท่ีเก่ียวของ 

๕.๕  การเสนอความตองการใหจัดหาดวยงบประมาณของสวนราชการตางๆ ใหคลังหนวยตนสังกัด 

รวบรวมความตองการแตละสายวิทยาการและพิจารณางบประมาณท่ีไดรับจากแตละสายวิทยาการกอนดําเนินการ

จัดหาและควรมีการจัดทําแผนการจัดหาไวเพ่ือใหบริการพัสดุและงบประมาณสอดคลองกับความตองการและ 

เวลาใชงานจริง 

๖.  การจัดหาพัสดุเชื้อเพลิงใหดําเนินการตามคูมือวาดวยการพัสดุของกองทัพอากาศ พ.ศ.๒๕๕๗  

บทท่ี ๓ การจัดซ้ือและการจาง  

 

๗.  การเก็บ... 
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๗.  การเก็บรักษาพัสดุเชื้อเพลิง 

๗.๑  คลังเชื้อเพลิงมีหนาท่ีควบคุมการรับ – จาย สูบถาย เก็บรักษาและทําหลักฐานพัสดุเชื้อเพลิง 

ภาคพ้ืน การเก็บพัสดุเชื้อเพลิงระบบคลัง มี ๒ วิธี คือ 

 ๗.๑.๑  การเก็บภายในอาคารคลัง เปนการเก็บถังบรรจุเชื้อเพลิงขนาด ๒๐๐ ลิตร  วางถัง 

ในแนวตั้งเปนแถว ไมตั้งซอนกันท้ังนี้เพ่ือความสะดวกในการรับ – จาย  ตรวจการรั่วไหล และการลําเลียงขนสง 

และเก็บพัสดุเชื้อเพลิงแตละชนิดแยกกันโดยจัดเปนสัดสวน  สวนพัสดุเชื้อเพลิงท่ีบรรจุในภาชนะขนาดเล็กกวาถัง 

๒๐๐ ลิตร เก็บไวในคลังเดียวกันโดยจัดแบงเปนท่ีกองเก็บพัสดุเชื้อเพลิงกับพ้ืน (BAY) ชั้นชองเก็บพัสดุ (BIN) 

และมีบัตรแสดงท่ีเก็บพัสดุ (LOCATOR  CARD)  ติดอยูประจําในท่ีเก็บพัสดุนั้นๆ 

๗.๑.๒  การเก็บภายนอกอาคารคลัง  เปนการเก็บถังบรรจุเชื้อเพลิงขนาด ๒๐๐ ลิตร  

เปนจํานวนมากๆ ไมสามารถเก็บเขาในอาคารคลังได พ้ืนท่ีบริเวณท่ีเก็บจะตองไมมีสิ่งท่ีจะทําใหเกิดอันตรายไดงาย  

พ้ืนท่ีไมชื้นแฉะ เก็บถังในแนวนอนซอนกันไมเกิน ๓ ชั้น  การวางถังในแนวนอนจะตองระมัดระวังใหฝาปดถัง 

ขนาดเล็กและใหญอยูในแนวนอนเสมอกัน และควรใชไมรองระหวางถังกับพ้ืนเพ่ือสะดวกตอการขนยาย  

และปองกันไมใหจมดิน และยังชวยใหน้ําฝนระบายตามพ้ืนไดสะดวก 

๗.๒  ยานถังเชื้อเพลิง  หมายถึง  สถานท่ีสําหรับเก็บเชื้อเพลิงอากาศยาน  มีหนาท่ีควบคุมการ 

รับ – จาย สูบถาย เก็บรักษาและทําหลักฐานเชื้อเพลิงอากาศยาน ตลอดจนควบคุมดูแล บํารุงรักษาอุปกรณ 

สูบถายเชื้อเพลิง รถลําเลียงเชื้อเพลิง และเครื่องมือเครื่องใช  รวมท้ังควบคุมถังเปลา ขนาด ๒๐๐ ลิตร ยานถัง 

เชื้อเพลิงประกอบดวย  ๔  ระบบ  ไดแก   ถังเก็บเชื้อเพลิงอากาศยาน ( BULK STORAGE ) แครจายเชื้อเพลิง  

(TRUCK FILL STAND)  โรงสูบถาย (PUMP HOUSE)  ระบบสูบจายเชื้อเพลิงทางทอ (HYDRANT)  โดยมี 

รายละเอียดดังนี้ 

๗.๒.๑  ระบบถังเก็บเชื้อเพลิงอากาศยาน (BULK STORAGE) ประกอบดวยถังเก็บเชื้อเพลิง 

ขนาดใหญใชในการเก็บรักษาเชื้อเพลิงอากาศยานมี อ.๑๐๐/๑๓๐, เจ็ต เอ – ๑, เจพี – ๘ ขนาดความจุถังเก็บ 

เชื้อเพลิงมี ตั้งแต ๒๕,๐๐๐ ลิตร ถึง ๑๕,๐๐๐ บาเรล  แบงออกเปน  ๓  ประเภท  คือ 

๗.๒.๑.๑  ถังบนดินท่ีใชท่ัวไปแบงเปน  ๓  ชนิด  

-  ถังเก็บเชื้อเพลิงชนิดหลังคาเชื่อมติดกัน หรือใชสลักยึด 

-  ถังเก็บเชื้อเพลิงชนิดหลังคาเลื่อนข้ึน–ลงได (FLOATING ROOF TANK) 

-  ถังเก็บเชื้อเพลิงชนิดเคลื่อนท่ีได  (SKID  TANK) 

๗.๒.๑.๒  ถังใตดิน 

-  ถังเก็บเชื้อเพลิงแบบตั้ง 

-  ถังเก็บเชื้อเพลิงแบบนอน 

๗.๒.๑.๓  ถังก่ึงใตดิน 

-  ถังเก็บเชื้อเพลิงแบบตั้ง (ตั้งบนดินครึ่งหนึ่ง และใตดินครึ่งหนึ่ง) 

๗.๒.๒  ระบบแครจายเชื้อเพลิง (TRUCK FILL STAND)  ประกอบดวยอุปกรณทอทางใน 

การรับ... 
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การรับ -จาย  เชื้อเพลิงใหกับรถเติมและรถลําเลียง 

๗.๒.๓  ระบบโรงสูบถาย (PUMP HOUSE)  

๗.๒.๔  สูบจายเชื้อเพลิงทางทอ ( HYDRANT ) เปนระบบเติมเชื้อเพลิงไดรวดเร็วมีสมรรถนะ 

สูงและประหยัด  เปนระบบทอทางจากถังเก็บเชื้อเพลิงบริเวณยานถังเชื้อเพลิง มายังลานจอดเพ่ือเติมเชื้อเพลิง   

ใหแก อากาศยานโดยตรง 

๘.  การปฏิบัติงานกับถังเก็บน้ํามันเชื้อเพลิง  (STORAGE  TANK) 

การปฏิบัติงานกับถังเก็บน้ํามันเชื้อเพลิง เปนหนาท่ีของผูดูแลรับผิดชอบยานถังเชื้อเพลิง ซ่ึงจะตอง 

ควบคุมดูแลเจาหนาท่ี  ใหปฏิบัติงานเปนไปตามคําสั่งทางเทคนิคและระเบียบปฏิบัติประจํา  เชน  การตรวจวัด 

ระดับน้ํามันเชื้อเพลิงและระดับน้ําในถังเก็บน้ํามันเชื้อเพลิง การสงตัวอยางน้ํามันเชื้อเพลิงตรวจสอบคุณภาพ

ตามระยะเวลาและกรณีพิเศษ รวมท้ังการทําความสะอาดถังเก็บน้ํามันเชื้อเพลิงกับเครื่องแยกกรองน้ําและผงตะกอน  

(FILTER SEPARATOR)  ผูดูแลรับผิดชอบยานถังเชื้อเพลิง จะตองวางแผนการรับและจายน้ํามันเชื้อเพลิง

โดยกําหนดถังท่ีจะทําการรับและจาย  ตลอดจนทราบถึงขนาดบรรจุของถัง ชนิดของเชื้อเพลิงท่ีบรรจุ และ

คุณสมบัตขิองถังแตละใบท่ีอยูในความรับผิดชอบเปนอยางดี โดยมีรายละเอียดการปฏิบัติดังนี้ 

๘.๑.  การสูบถายน้ํามันเชื้อเพลิงในการรับเขาและจายออกจากถัง 

โดยปกติลิ้น  (VALVE) บังคับการไหลของน้ํามันเชื้อเพลิง จะตองอยูในตําแหนงปดเสมอ 

จะเปดตอเม่ือ  มีการรับน้ํามันเชื้อเพลิงเขาหรือจายออกจากถังเทานั้น และเม่ือเสร็จเรียบรอยแลวจะตองปดลิ้น

(VALVE) ของถังเก็บน้ํามันเชื้อเพลิงทันที 

เพ่ือลดอันตรายจากไฟฟาสถิต  การรับน้ํามันเขาถังท่ียังวางและมีไอระเหยของน้ํามันอยูมาก   

ควรปลอยใหน้ํามันไหลเขาถังอยางชาๆ ประมาณ  ๑/๔  หรือ ๑/๕  เทาของอัตราการไหลปกติ ปริมาตรของถัง 

ตองคํานวณใหพอดีกับจํานวนน้ํามันท่ีทําการรับ 

การรับ – จายน้ํามันเชื้อเพลิง ใหบันทึกรายละเอียดลงในบันทึกการรับเชื้อเพลิง และบันทึก 

การจายเชื้อเพลิง ทุกครั้งโดยใชแบบพิมพตามท่ีสวนราชการกําหนด 

๘.๒  การวัดน้ํามันเชื้อเพลิงในถัง 

การปฏิบัติในการวัดระดับน้ํามันเชื้อเพลิงในถัง  ใหปฏิบัติตามคําแนะนําการปฏิบัติทางเทคนิค 

ของสายวิทยาการท่ีเก่ียวของ ดังนี้ 

๘.๒.๑  การวัดน้ํามันในถังเก็บขนาดใหญใหปฏิบัติเปนประจําทุกเชาเวลา ๐๘.๐๐ น. 

ตองไมมีการรับ – จายน้ํามันภายใน  ๑  ชั่วโมงกอนการวัดน้ํามัน เพ่ือปองกันการวัดปริมาตรคลาดเคลื่อน

เนื่องจากน้ํามันกระเพ่ือมและมีฟองอากาศปนอยูในน้ํามัน  ควรตรวจสอบจํานวนน้ํามันท่ีมีอยูจริงในแตละถังท่ี

จะทําการวัดเพ่ือทราบความสูงโดยประมาณของน้ํามันในถัง และเดินตรวจสภาพท่ัวๆ ไปรอบตัวถังวามีการ

รั่วซึมหรือผิดปกติอยางใดอยางหนึ่งหรือไม กอนปนข้ึนถังใหใชมือจับท่ีตัวถังหรือบันไดข้ึนลงกอน เพ่ือถายประจุ

ไฟฟาภายในตัว  ใหเทากับประจุไฟฟาท่ีถัง 

๘.๒.๒  การวัดอุณหภูมิของน้ํามัน  ตองวัดท่ีประมาณก่ึงกลางของความสูงของน้ํามันในถัง 

และแช...   
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และแชเทอรโมมิเตอรไมนอยกวา ๕  นาที  ดึงข้ึนอานอุณหภูมิทันที และบันทึกไว 

๘.๒.๓  การวัดระดับน้ํามันและระดับน้ํากนถัง  ใชน้ํายาวัดระดับน้ําทาตลอดความยาวของ 

ลูกดิ่งของ   เทปวัดระดับ (ซ่ึงอานไดคาละเอียด  ๑/๘  นิ้ว หรือ  ๑/๑๐  ซม.)  แลวคอยๆ หยอนลูกดิ่งของเทป 

วัดระดับ ลงในชองวัดน้ํามันอยางชาๆ โดยใหเทปวัดระดับสัมผัสกับขอบของชองวัดน้ํามันตลอดเวลา จนกระท่ัง 

เทปวัดระดับลงไปจนถึงชวงระดับความสูงของน้ํามันท่ีควรจะมีอยูจริงในถัง แลวจึงทาน้ํายาวัดระดับน้ํามันท่ีควร

จะมี  อยูจริงประมาณ  ๓ – ๔  นิ้ว  คอยๆ หยอนเทปวัดระดับลงไปจนลูกดิ่งแตะกนถังแชท้ิงไวนิ่งๆ อยางนอย 

๖๐  วินาที  จึงคอยๆ ดึงหรือหมุนเทปวัดระดับข้ึนจนถึงชองท่ีทาน้ํายาวัดระดับน้ํามันไว  ดูรอยตัดของน้ํามัน

และน้ํายาวัดระดับน้ํามัน  ซ่ึงน้ํายาสวนท่ีสัมผัสกับน้ํามันจะมีสีจางลง  บันทึกตัวเลขของระดับน้ํามันไว  จากนั้น 

หมุนเทป  วัดระดับข้ึนพรอมกับใชผาท่ีเตรียมไวทําความสะอาดเทปวัดระดับไปพรอมกัน แลวดูระดับของน้ํา 

บนลูกดิ่ง (ปกติน้ํายาจะมีสีน้ําตาลหรือเหลือง  เม่ือถูกน้ําจะเปลี่ยนเปนสีแดง)  ถาระดับน้ําสูงเกินความยาวของลูกดิ่ง 

ใหทาน้ํายาวัดระดับตลอดเทปวัดระดับเหนือลูกดิ่งข้ึนไปพอประมาณ แลวทําการวัดใหม บันทึกระดับน้ําท่ีวัดไดไว 

๘.๒.๔  นําระดับน้ําและระดับน้ํามันท่ีบันทึกไวไปเปรียบเทียบกับตารางการเปรียบเทียบ 

ปริมาตรน้ํามัน (CALIBRATION CHART)  หาปริมาตรน้ํามันในถังนั้นๆ ออกมาเปนจํานวนลิตร โดยลบปริมาตร

น้ําออกจากปริมาตรน้ํามันท่ีวัดได  ผลลัพธจะเปนปริมาตรน้ํามันท่ีมีอยูจริงในถังท่ีอุณหภูมิขณะทําการวัด 

๘.๒.๕  บันทึกการวัดน้ํามันลงในแบบพิมพท่ีสวนราชการกําหนดใหครบถวน ไดแก  ชนิดของ 

น้ํามัน หมายเลขถัง ระดับน้ํามัน  จํานวนลิตร  อุณหภูมิน้ํามันขณะนั้น  และจํานวนน้ํามันท่ีอุณหภูมิ  ๘๖° F  

รวมท้ังวันเวลาท่ีทําการวัดจริง 

๘.๒.๖  การวัดน้ํามันไมควรกระทําในขณะเกิดพายุหรือฝนฟาคะนอง และไมควรนําเทปวัด 

ระดับน้ํามันเชื้อเพลิงท่ีชํารุดหรือมีสภาพไมเรียบรอยมาใชงาน เม่ือตรวจพบวามีน้ําอยูในถังน้ํามัน ใหเปดลิ้น

(VALVE)   กนถังปลอยใหน้ําไหลออกจากถังจนหมดจึงปดลิ้น (VALVE)   

๘.๓  การรับน้ํามันเชื้อเพลิง 

การรับน้ํามันเชื้อเพลิงของยานถังเชื้อเพลิงมี ๒ กรณี  คือ รับจากการสงโดย บริษัท ปตท.จํากัด    

(มหาชน)  เปนการจัดซ้ือแบบสงถึงยานถังเชื้อเพลิง  และรับจากการขนสงโดย  ขส.ทอ.(ใชรถของ ขส.ทอ.หรือ

จางผูประกอบการขนสง)  การขนสงน้ํามันเชื้อเพลิงท้ัง  ๒ กรณีนั้น  ทําได ๓ ทางคือ การขนสงทางรถไฟ (โบก้ี

บรรทุกน้ํามันขน บ.ท.ค. : TANK  CAR)  การขนสงทางรถลําเลียงเชื้อเพลิง (TANK  TRUCK)  และทางทอ 

(PIPELINE)  โดยมีวิธีการรับดังนี้ 

๘.๓.๑  การรับน้ํามันจากรถ บ.ท.ค. (TANK  CAR)  

๘.๓.๒  การรับน้ํามันจากรถลําเลียงเชื้อเพลิง  (TANK  TRUCK) ปฏิบัติดังนี ้

๘.๓.๒.๑  ตรวจบัตรพนักงานขับรถ  ชื่อและสกุลตองตรงกับท่ีระบุในเอกสาร 

กํากับการสง 

๘.๓.๒.๒  จอดรถบนพ้ืนท่ีราบเรียบ  หรือจุดตรวจท่ีกําหนดไว 

๘.๓.๒.๓  ตรวจเอกสารกํากับการสง  ใบแสดงรายการบรรจุหีบหอ  (ทอ.๗๖)  

ใบตรา... 
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ใบตราสงของ  ขส.ทอ.หรือใบสงสินคาของ บริษัท ปตท.จํากัด (มหาชน)  หรือ  ผูประกอบการขนสง  แลวแตกรณี 

ดังนี้  

๘.๓.๒.๓(๑)  หากเปนการขนสงโดย บริษัท ปตท.จํากัด (มหาชน) กรณี 

สงมอบ ณ จุดท่ีกําหนดจะใชใบสงสินคาของ บริษัท ปตท.จํากัด (มหาชน)  เปนหลักฐาน 

๘.๓.๒.๓(๒)  หากเปนการขนสงโดยใชรถ ขส.ทอ.เอกสารกํากับการสง 

คือ ใบแสดงรายการบรรจุหีบหอ  (ทอ.๗๖) และใบตราสงของ ขส.ทอ. 

๘.๓.๒.๓(๓)  หากเปนการขนสงโดย ขส.ทอ.จางรถผูประกอบการขนสง 

เอกสารกํากับการสง คือ ใบแสดงรายการบรรจุหีบหอ (ทอ.๗๖) ใบตราสงของ ขส.ทอ.และใบสงสินคาของ

ผูประกอบการขนสง 

ท้ังนี้ใหตรวจดูชนิด  จํานวนน้ํามัน  คาความถวงจําเพาะ  เอพีไอ  อุณหภูมิ หนวยสง  

สถานท่ีนําสง  และหมายเลขทะเบียนรถ  ในเอกสารกํากับการสงใหถูกตองตรงกับความเปนจริง 

๘.๓.๒.๔  ตรวจลวดตีตราและตราประทับ (SEAL) ทุกตัวท้ังบนและลางวาอยูใน 

สภาพเรียบรอย  ไมชํารุดหรือขาด  หรือมีรองรอยแกะออก  ถาเปนตราประทับท่ีมีหมายเลข  หมายเลขบนตรา 

ประทับนั้นจะตองตรงกับท่ีระบุไวในเอกสารกํากับการสง 

๘.๓.๒.๕  เปดฝาถังดานบนทุกชอง ตรวจดูวาชองใดเปนน้ํามันชนิดใด ดึงลิ้น (VALVE)  

 เปดกนถังทีละชอง (ถาเปนน้ํามันชนิดเดียวกันใหดึงทุกชองพรอมกันได) 

๘.๓.๒.๖  ตรวจวัดระยะจากแปนถึงปลายขอบถังดานบน  และวัดจากพ้ืนกนถัง 

ดานลางถึงแปน  เทียบกับตัวเลขท่ีระบุไวท่ีฝาถังของแตละชองเพ่ือความแนใจวาระดับแปนถูกตอง 

๘.๓.๒.๗  ตรวจวัดจํานวนน้ํามันและอุณหภูมิของน้ํามันแตละชอง โดยปฏิบัติดังนี้ 

๘.๓.๒.๗(๑)  ตรวจวัดจํานวน  ใหหาจํานวนท่ีตวงเพิ่มหรือตักออก 

เพ่ือระดับน้ํามันพอดีแปน (เสมอผิวแปนดานบน)  แลวนําไปลบหรือบวกกับจํานวนในแบบรายงานการตรวจรับ 

น้ํามันเชื้อเพลิงชอง “จํานวนท่ีวัดได” ปลายทาง 

๘.๓.๒.๗(๒)  ตรวจวัดอุณหภูมิ  ใหใชเทอรโมมิเตอรจุมลงไปประมาณ 

ก่ึงกลางของถัง  ทุกชองท้ิงไวประมาณ  ๖๐ วินาที  แลวดึงข้ึนมาอานอุณหภูมิโดยทันที  หาคาเฉลี่ยทุกชองแลว  

บันทึกลงในแบบรายงานการตรวจรับน้ํามันเชื้อเพลิงในชอง “อุณหภูมิของน้ํามัน” ปลายทาง 

๘.๓.๒.๘  ตรวจสอบน้ํามันเชื้อเพลิงดวยสายตา ดูสี  สิ่งสกปรก  และน้ํา 

๘.๓.๒.๙  ตักตัวอยางน้ํามันแตละชนิดจากชองใดชองหนึ่ง เพ่ือทดสอบ 

 

คาความถวงจําเพาะ เอพีไอ ณ อุณหภูมิ  ๖๐° F แลวเปรียบเทียบตนทางท่ีระบุในเอกสารสง  ซ่ึงจะตองตางกัน 

ไมเกิน ± ๐.๓  ถาเกินอาจจะมีการปลอมปนระหวางทาง 

๘.๓.๒.๑๐  ปรับเทียบ (คํานวณ) จํานวนน้ํามัน ณ อุณหภูมิท่ีวัดไดไปยังจํานวน 

น้ํามันท่ีอุณหภูมิ ๘๖° F ท้ังตนทางและปลายทาง  แลวบันทึกลงในแบบรายงานตรวจรับน้ํามันเชื้อเพลิง 

ชอง... 
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ชอง “จํานวนท่ีอุณหภูมิ ๘๖° F” ตนทางและปลายทาง  โดยใช  TABLE A  ตามคําแนะนําการปฏิบัติทางเทคนิค 

ของสายวิทยาการท่ีเก่ียวของ 

๘.๓.๒.๑๑  หาคาแตกตางระหวางจํานวนอุณหภูมิ ๘๖° F ของตนทางและปลายทาง  

จะไดเปนจํานวนสูญหายท่ีอุณหภูมิ  ๘๖° F  คิดเปนเปอรเซ็นตเทียบกับจํานวนน้ํามันที่ขนสงแตละคันรถ 

แลวบันทึกลงในแบบรายงานตรวจรับน้ํามันเชื้อเพลิง 

๘.๓.๒.๑๒  ตอสายดินและทอสูบถายเชื้อเพลิง  เปดวาลวปด-เปด ของรถลําเลียง 

เชื้อเพลิงของระบบทอทางเชื้อเพลิง  เดินเครื่องสูบถายเชื้อเพลิง  สูบน้ํามันเขาเก็บในถังเก็บจนหมด  ในกรณีท่ี

เปนถังเปลา  (ดูรายละเอียดตามขอ ๘.๑ ยอหนาท่ี ๒) แลวดับเครื่องสูบถายเชื้อเพลิง ปดวาลวทอทางเชื้อเพลิง

ของระบบยานถัง  แลวถอดทอสูบถายเชื้อเพลิง  เก็บสายดินใหเรียบรอย 

๘.๓.๒.๑๓  เจาหนาท่ีเชื้อเพลิงตองดูแลการสูบถายน้ํามันอยางใกลชิดตลอดเวลา  

กระท่ังเสร็จสิ้นการสูบถายน้ํามัน  และตองตรวจน้ํามันคางทอและคางในถังของรถลําเลียงเชื้อเพลิง เพ่ือใหแนใจวา

น้ํามันในรถลําเลียงเชื้อเพลิงถูกสูบออกหมดทุกชอง 

๘.๓.๒.๑๔  ลงชื่อรับน้ํามันเชื้อเพลิงในเอกสารกํากับการสง ลงชื่อตรวจรับในแบบ 

รายงานตรวจรับน้ํามันเชื้อเพลิงดวย 

๘.๓.๒.๑๕  ลงรายการในใบรายงานการตรวจรับพัสดุ (ทอ.๗๔) ใหสมบูรณทุกชอง   

แลวสงใหหนวยเก่ียวของภายใน  ๔๕  วันหลังจากรับเชื้อเพลิง  หรือสงพรอมกับรายงานการสํารวจน้ํามันเชื้อเพลิง   

ตามแบบท่ีสวนราชการกําหนด 

๘.๓.๒.๑๖  ลงรายละเอียดการรับน้ํามันเชื้อเพลิงเขาถังในบันทึกการรับน้ํามัน 

เชื้อเพลิง  ไวเปนหลักฐาน  จํานวนท่ีสูบออกจากรถและจํานวนท่ีเพ่ิมข้ึนในถังควรจะ  ใกลเคียงกัน 

๘.๓.๓  การรับน้ํามันเชื้อเพลิงทางทอ  (PIPELINE)  ปจจุบันทาง ทอ. ยังไมมีการรับน้ํามัน 

เชื้อเพลิงโดยวิธีนี ้

๙.  การตรวจเครื่องกําเนิดไฟฟา  

ยานถังเชื้อเพลิงท่ีมีเครื่องกําเนิดไฟฟาสําหรับจายใหมอเตอรสูบถายเชื้อเพลิง  ใหปฏิบัติดังนี ้

 ๙.๑  การตรวจประจําวัน  และกอนเดินเครื่องยนต 

๙.๑.๑  หามสูบบุหรี่ในโรงเก็บเครื่องกําเนิดไฟฟา  โดยมีปายหามใหเห็นไดชัดเจน 

๙.๑.๒  เตรียมอุปกรณดับเพลิงไวใหพรอม 

๙.๑.๓  ตรวจน้ําในหมอน้ํา 

๙.๑.๔  ตรวจน้ํามันหลอลื่นของเครื่องยนต 

๙.๑.๕  ตรวจน้ํามันเชื้อเพลิงท่ีใชกับเครื่องยนต 

๙.๑.๖  ตรวจน้ํากลั่นในแบตเตอรี่ 

๙.๑.๗  ตรวจหมอเก็บลมท่ีจะใชติด  (START)  เครื่องกําเนิดไฟฟา 

๙.๒ เม่ือ... 
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๙.๒  เม่ือตองผลิตกระแสไฟฟาใชเอง ใหปฏิบัติตามขอ ๙.๑ กอน แลวจึงเริ่มติดเครื่องยนต 

โดยปฏิบัติตามข้ันตอนท่ีแจงไวในคูมือประจําเครื่อง  เม่ือเครื่องติดแลวใหเครื่องยนตทํางานในรอบต่ําเพ่ืออุนเครื่อง 

กอนประมาณ  ๕ - ๑๐  นาที  แลวเดินรอบสูง  ปรับแรงดัน  ความถ่ี  และกระแสไฟฟาตามตองการ จึงยก

สวิทชจายกระแสไฟฟาไปท่ีมอเตอรสูบถายเชื้อเพลิง เม่ือทําการสูบถายน้ํามันเชื้อเพลิงเรียบรอยแลว ใหลด

เครื่องยนตมาอยูในรอบต่ํา ปลดสวิทชท่ีจายกระแสไฟฟาไปยังมอเตอรลงกอนจึงดับเครื่องยนตบันทึกการใชงาน 

ของเครื่องยนตกําเนิดไฟฟาไว ผูดูแลรับผิดชอบยานถังเชื้อเพลิงจะตองตรวจการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ีใหเก็บ

สิ่งของเครื่องใชตลอดจนอุปกรณการดับเพลิงเขาท่ีปดประตู  ใสกุญแจโรงเก็บเครื่องกําเนิดไฟฟาใหเรียบรอย 

๙.๓  ในกรณีท่ีไมมีการผลิตกระแสไฟฟาข้ึนใชเอง คือ ใชไฟจากการไฟฟาโดยตรง ใหทดลองเดิน 

เครื่องกําเนิดไฟฟาและจายไฟฟาสัปดาหละ ๑  ครั้ง  โดยปฏิบัติตามขอ ๙.๒ หรือตามคูมือประจําเครื่อง 

เพ่ือใหเครื่องอยูในสภาพท่ีใชงานไดเสมอ 

๑๐.  การจายน้ํามันใหรถเติมเชื้อเพลิง 

กอนทําการจายน้ํามันเชื้อเพลิงใหกับรถเติมเชื้อเพลิง เจาหนาท่ีซ่ึงปฏิบัติงานอยูท่ีแครจายน้ํามัน   

(FILL STAND)  ใหปฏิบัติดังนี ้

๑๐.๑  เติมเชื้อเพลิง  เพ่ือใหแนใจวาพรอมจะรับน้ํามันได  ไมมีการรั่วซึม 

๑๐.๒  ตรวจชนิดของน้าํมันตองเปนชนิดเดียวกัน  โดยดูท่ีถังของรถจะมีเครื่องหมายแสดง 

ชนิดของน้ํามัน  และความจุของถัง 

๑๐.๓  ตอสายดินระหวางแครจายน้ํามันกับรถ  และท่ีงวงจายกับฝาถังของรถเติมเชื้อเพลิง 

๑๐.๔  หยอนทอจายลงไปในถังของรถ โดยใหปลายของทอหยอนลงต่ําท่ีสุด ท้ังนี้เพ่ือปองกัน 

การกระแทกขณะน้ํามันไหล 

๑๐.๕  กอนเปดสวิทชเดินเครื่องสูบถายน้ํามัน  จะตองตั้งมาตรวัดน้ํามัน (METER) ใหอยูท่ีเลข   

“ศูนย”  และบันทึกตัวเลขของมาตรวัดกอนและหลังทําการจายน้ํามันเชื้อเพลิงลงในแบบพิมพ ท่ีสวนราชการ 

กําหนด 

๑๐.๖  รายละเอียดการจายน้ํามันเชื้อเพลิงใหกับรถเติมเชื้อเพลิง ใหปฏิบัติตาม คําแนะนํา 

การปฏิบัต ิทางเทคนิคของสายวิทยาการ 

๑๑.  การควบคุมคุณภาพ 

น้ํามันเชื้อเพลิงอาจสกปรกหรือเสื่อมคุณภาพได  หากการเก็บรกัษาไมถูกตองหรือเก็บไวนานเกินกวา   

๖  เดือน  โดยไมมีการเบิกจายเลย  และในกรณีท่ีสงสัยวาน้ํามันในถังหนึ่งถังใดสกปรกหรือเสื่อมคุณภาพใหผูดูแล 

รับผิดชอบยานถังเชื้อเพลิงปฏิบัต ิ ดังนี้ 

๑๑.๑  หามทําการรับ-จายน้าํมันในถังนั้นๆ ทอทางเขาออกของถังนั้นจะตองปดใหแนนสนิท  

โดยใชแผนปด (BLIND  FLANGE) เสริมท่ีลิ้นบังคับท้ังทางเขาและทางออกท่ีกนถังอีกชั้นหนึ่ง 

 

๑๑.๒  ทํา... 
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๑๑.๒  ทําเครื่องหมายติดไวท่ีลิ้นบังคับเขา - ออกกนถัง  โดยเขียนวา  “ถังเลขท่ี...........สงสัย 

จะสกปรก (หรือเสื่อม) หามใชเด็ดขาด”  

๑๑.๓  เก็บตัวอยางสงให หนวยท่ีมีหนาท่ีรับผิดชอบในการตรวจสอบคุณภาพดําเนินการโดยทันที   

(ใชวิธีการเก็บตัวอยางแบบตัวอยางเฉลี่ย) 

๑๑.๔  ภาชนะท่ีใชใสตัวอยางสงตรวจจะตองสะอาด ตองคํานึงถึงความสะอาดของเครื่องมือ 

การเก็บตัวอยาง และระยะเวลาในการสงตัวอยาง เริ่มตั้งแตเก็บจนถึง วันสงตรวจใหรีบสงตรวจโดยเร็ว สําหรับ 

การรายงานสงตัวอยางน้ํามันเชื้อเพลิงตรวจคุณภาพ จะตองระบุชนิดของตัวอยาง วันเดือนปท่ีเก็บ และจํานวน 

น้ํามันในถังเก็บ หรือรายละเอียดเพ่ิมเติม (ถามี)  ใหชัดเจน  รายละเอียดการสงตัวอยางตรวจคุณภาพใหปฏิบัติ 

ตามคําสั่งกองทัพอากาศท่ีเก่ียวของ หากผลปรากฏวาเสื่อมคุณภาพใหรายงานขอจําหนายน้ํามันจํานวนนั้นตอไป 

๑๒.  การปฏิบัติกรณีน้ํามันเชื้อเพลิงสูญหาย 

๑๒.๑  อัตราเกณฑระเหยสูญหายของน้ํามันเชื้อเพลิงอากาศยานมีดังนี้ 

๑๒.๑.๑  อ.๑๐๐/๑๓๐ ระเหยสูญหายรอยละ ๐.๗ ตอเดือน ณ อุณหภูมิ ๘๖° F 

๑๒.๑.๒  เจพี.-๘ ระเหยสูญหายรอยละ ๐.๑๙ ตอเดือน ณ อุณหภูมิ ๘๖° F 

๑๒.๑.๓  เจ็ต เอ.-๑ ระเหยสูญหายรอยละ ๐.๑๙ ตอเดือน ณ อุณหภูมิ ๘๖° F  

๑๒.๒  เม่ือเจาหนาท่ีท่ีรับน้ํามันของยานถังเชื้อเพลิงตรวจพบวา ตราตะก่ัว หรือ SEAL ท่ีประทับ 

มากับรถ บ.ท.ค.หรือรถยนตลําเลียงเชื้อเพลิง  ชํารุดหรือหายไปจากตําแหนงท่ีกําหนด  หรือจํานวนน้ํามันท่ีวัดได 

ขาดหายไปเกินเกณฑท่ีกําหนด  ใหรีบแจงผูดูแลรับผิดชอบยานถังเชื้อเพลิงทราบทันที 

๑๒.๓  ผูดูแลรับผิดชอบยานถังเชื้อเพลิงดําเนินการดังนี้ 

๑๒.๓.๑  ตรวจสอบดวยตนเองเพ่ือใหแนใจวาการลําเลียงน้ํามันในเท่ียวนั้นไมถูกตอง 

จริงหรือมีน้ํามันขาดจํานวนเกินเกณฑจริง 

๑๒.๓.๒  ติดตอกับเจาหนาท่ีควบคุมการขนสงตนทางเพ่ือขอทราบรายละเอียดและสาเหตุ 

๑๒.๓.๓  ในกรณีท่ีน้ํามันขาดจํานวน  ใหบันทึกจํานวนท่ีรับจริงและจํานวนขาดลงใน 

แบบรายงานตรวจรับพัสดุ (ทอ.๗๔) และเอกสารกํากับการสง  เชน  ใบแสดงรายการบรรจุหีบหอ  (ทอ.๗๖)  

ใบตราสงของ ขส.ทอ. และ/หรือ  ใบสงสินคาของผูประกอบการขนสง  แลวแตกรณี  คือ 

๑๒.๓.๓.๑  หากเปนการสงโดย บริษัท ปตท.จํากัด (มหาชน) ใหบันทึกจํานวน 

ขาด  และจํานวนรับจริง  ลงในใบสงสินคาของ บริษัท ปตท.จํากัด (มหาชน) 

๑๒.๓.๓.๒  หากเปนการสงโดยใชรถของ  ขส.ทอ.ใหบันทึกจํานวนขาดและ 

จํานวนท่ีรับจริง  ลงในใบแสดงรายการบรรจุหีบหอ (ทอ.๗๖)  และใบตราสง ของ ขส.ทอ. 

๑๒.๓.๓.๓  หากเปนการสงโดย ขส.ทอ. จางผูประกอบการขนสง  ใหบันทึก 

จํานวนขาด และจํานวนท่ีรับจริงลงในใบแสดงรายการบรรจุหีบหอ (ทอ.๗๖) ใบตราสงของ ขส.ทอ.และใบสง 

สินคาของผูประกอบการขนสง 

 

๑๒๓.๔  น้ํามัน... 
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๑๒.๓.๔  น้ํามันเชื้อเพลิงท่ีขาดจํานวนแตไมเกินเกณฑท่ีกําหนด ใหรวมขออนุมัติจําหนาย 

กับเกณฑประจําเดือน  สําหรับสวนท่ีขาดเกินเกณฑจะตองใหผูรับผิดชอบขนสงชดใช  โดยปฏิบัติตามระเบียบ   

กองทัพอากาศวาดวยการขนสงท่ีเก่ียวของ    

 ๑๒.๓.๕  ในกรณีท่ีน้ํามันมีคุณภาพดีแตขาดจํานวน  เม่ือปฏิบัติตามขอ ๑๒.๓.๓ แลว 

ใหรับน้ํามันเขาเก็บในถังได  แตหากกรณีตรวจพบหรือสงสัยวามีสิ่งแปลกปลอมเจือปนในน้ํามัน หามรับน้ํามัน 

จํานวนนั้นเขาเก็บในถัง  จนกวาจะทราบผลการตรวจสอบคุณภาพวาใชราชการได 

๑๓.  การจายน้ํามันเชื้อเพลิง 

๑๓.๑  การจายน้ํามันใหรถเติมเชื้อเพลิง 

กอนทําการจายน้ํามันเชื้อเพลิงใหกับรถเติมเชื้อเพลิง เจาหนาท่ีซ่ึงปฏิบัติงานอยูท่ีแคร 

จายน้ํามัน (FILL  STAND) ใหปฏิบัติดังนี ้

๑๓.๑.๑  เติมเชื้อเพลิง เพ่ือใหแนใจวาพรอมจะรับน้ํามันได  ไมมีการรั่วซึม 

๑๓.๑.๒  ตรวจชนิดของน้ํามันตองเปนชนิดเดียวกัน โดยดูท่ีถังของรถจะมีเครื่องหมาย 

แสดงชนิดของน้ํามัน และความจุของถัง 

๑๓.๑.๓  ตอสายดินระหวางแครจายน้าํมันกับรถ และท่ีงวงจายกับฝาถังของรถเติม 

เชื้อเพลิง 

๑๓.๑.๔  หยอนทอจายลงไปในถังของรถ โดยใหปลายของทอหยอนลงต่ําท่ีสุด ท้ังนี้ 

เพ่ือปองกันการกระแทกขณะน้ํามันไหล 

๑๓.๑.๕  กอนเปดสวิทชเดินเครื่องสูบถายน้าํมัน จะตองตั้งมาตรวัดน้าํมัน (MEIER)  

ใหอยูท่ีเลข “ศูนย” และบันทึกตัวเลขของมาตรวัดกอนและหลังทําการจายน้ํามันเชื้อเพลิงลงในแบบพิมพ

ท่ีสวนราชการกําหนด 

๑๓.๑.๖  รายละเอียดการจายน้ํามันเชื้อเพลิงใหกับรถเติมเชื้อเพลิง ใหปฏิบัติตาม 

คําแนะนําการปฏิบัติทางเทคนิคของสายวิทยาการท่ีเก่ียวของ   

๑๔.  การปฏิบัตท่ัิวไปของผูดูแลรับผิดชอบยานถังเชื้อเพลิง 

ผูดูแลรับผิดชอบยานถังเชื้อเพลิงจะตองควบคุมกํากับดูแลใหเจาหนาท่ีปฏิบัติภารกิจของยาน 

ถังเชื้อเพลิงเปนประจํา  ดังนี้ 

๑๔.๑  รักษาความสะอาดบริเวณยานถังเชื้อเพลิง และกําจัดหญาแหงใหเรียบรอย 

๑๔.๒  ตรวจหารอยรั่วไหลของเชื้อเพลิงท่ัวบริเวณยานถังเชื้อเพลิงทุกวัน  

๑๔.๓  ตรวจสายดินทุกวัน  เพ่ือใหแนใจวาอยูในสภาพเรียบรอยใชงานไดเสมอ 

๑๔.๔  ตรวจเครื่องมือดับเพลิง  และอุปกรณทุกวัน 

๑๔.๕  ถายน้ํากนถังน้ํามัน ออกทางทอถายน้ําท้ิงทุกวัน 

 

๑๔.๖  ถาย... 



- ๑๑ - 

 

๑๔.๖  ถายน้ําใตชุดแยกกรองน้ําและผงตะกอน (FILTER  SEPARATOR)  ทุกวันกอนทําการ 

จายน้ํามันเชื้อเพลิง 

๑๔.๗  ทําความสะอาดตะแกรงกรอง (STRAINER)  หลังการรับน้ํามันเชื้อเพลิงแตละครั้ง 

๑๔.๘  ตรวจตะแกรงกรองทันทีเม่ือแรงดันเกินกวา  ๔๐  ปอนดตอตารางนิ้ว  

๑๔.๙  ตรวจความดันแตกตางระหวางทางเขา-ออก ของชุดแยกกรองน้ําและผงตะกอนขณะจาย 

น้ํามันเชื้อเพลิงครั้งแรกในแตละวัน บันทึกลงในแบบพิมพท่ีสวนราชการกําหนด หากความดันเกิน ๒๐ ปอนด 

ตอตารางนิ้ว  หรือครบอายุการใชงาน  ๓  ป  ตองรีบรายงานเปลี่ยนไสกรองทันที 

๑๔.๑๐  อัดไขงวงจายน้ํามันเชื้อเพลิง  (SWING  ARM)  ทุกเดือน 

๑๔.๑๑  อัดไขลิ้นปดเปดทุก ๓ เดือน 

๑๔.๑๒  อัดไขมอเตอรทุก ๖ เดือน 

๑๔.๑๓  เปลี่ยนน้ํามันหลอลื่นเครื่องยนตของเครื่องกําเนิดไฟฟาหลังใชงานตามคูมือประจําเครื่อง 

๑๔.๑๔  แจงหนวยเก่ียวของทําความสะอาดหมอแปลงไฟฟา 

๑๔.๑๕  เม่ือถังระบายน้ําใตดินเต็มใหสูบออก 

๑๔.๑๖  ควบคุมดูแลเครื่องมือเครื่องใช ยานพาหนะ และเครื่องทุนแรงใหเรียบรอยครบถวน  

และใชงานไดเสมอ 

๑๔.๑๗  ควบคุมมิใหมีการสูบบุหรี่ในเขตหามสูบบุหรี่โดยเครงครัด 

๑๔.๑๘  ควบคุมการปฏิบัติในเรื่อง การเขา - ออกของบุคคลท่ีไมมีหนาท่ีเก่ียวของ ตามระเบียบ 

ทอ.วาดวย  การผานเขา - ออกบริเวณคลังเชื้อเพลิง หรือระเบียบอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของ 

๑๔.๑๙  ควบคุมเจาหนาท่ีเวร – ยามรักษาความปลอดภัยใหปฏิบัติหนาท่ีโดยเครงครัด 

๑๔.๒๐  สงตัวอยางน้ํามันเชื้อเพลิงตรวจคุณสมบัติ ตามระยะเวลาท่ีกําหนด  

๑๔.๒๑  ฝกซอมการดับเพลิงตามวงรอบท่ีกําหนด 

๑๔.๒๒  วัดระดับและอุณหภูมิของน้ํามันเชื้อเพลิงทุกวัน และบันทึกลงในแบบพิมพท่ีสวนราชการ 

กําหนด 

 
  
 
 
 
 

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




