
บทท่ี ๑ การจัดระบบการพัสด ุ

 

๑.  ความมุงหมาย 

เพ่ือเปนการกําหนดหนาท่ีความรับผิดชอบและวิธีการปฏิบัติเก่ียวกับการพัสดุ สําหรับให 

สวนราชการตางๆ ใชเปนแนวทางปฏิบัติงานดานการพัสดุท่ีไดรับมอบหมายใหเปนไปดวยความเรียบรอย 

และมีประสิทธิภาพ 

๒.  การจัดสายงานในระบบการพัสดุ 

สายงานในระบบการพัสดุของกองทัพอากาศ จัดรวมอยูในสวนราชการข้ึนตรงกองทัพอากาศ   

เฉพาะกรมในสวนสงกําลังบํารุง มีหนาท่ีรับผิดชอบในการสงกําลังบํารุงใหแกสวนราชการตางๆ กับมีหนาท่ี 

ชวยเหลือผูบังคับบัญชาในการทําแผนประมาณการ คําสั่ง คําแนะนํา และระเบียบท่ีเก่ียวกับสายงานสงกําลังบํารุง 

รวมท้ังมีหนาท่ี ติดตอประสานกับสวนราชการในกองทัพอากาศ เพ่ือใหทราบความตองการ และจัดการบริการ 

ใหทันตามความประสงค โดยแบงออกเปน 

๒.๑   สายชางอากาศ มีกรมชางอากาศ เปนผูรับผิดชอบในการจัดหา เก็บรักษา แจกจายพัสดุ 

ชางอากาศ และพัสดุประเภทท่ีไดรับมอบหมายกับควบคุมกิจการในสายพัสดุชางอากาศ 

๒.๒  สายสื่อสารอิเล็กทรอนิกสและการภาพ มีกรมสื่อสารอิเล็กทรอนิกสทหารอากาศ เปนผูรับผิดชอบ 

ในการจัดหา เก็บรักษา แจกจายพัสดุสื่อสารอิเล็กทรอนิกสและการภาพ พัสดุประเภทท่ีไดรับมอบหมาย กับควบคุม 

กิจการในสายพัสดุสื่อสารอิเล็กทรอนิกสและการภาพ 

๒.๓  สายขนสง มีกรมขนสงทหารอากาศ เปนผูรับผิดชอบในการจัดหา เก็บรักษา แจกจายพัสดุ 

พาหนะ และพัสดุประเภทท่ีไดรับมอบหมายกับควบคุมกิจการในสายพัสดุขนสง 

๒.๔  สายสรรพาวุธ มีกรมสรรพาวุธทหารอากาศ เปนผูรับผิดชอบในการจัดหา เก็บรักษา แจกจาย 

พัสดุสรรพาวุธ และพัสดุประเภทท่ีไดรับมอบหมายกับควบคุมกิจการในสายพัสดุสรรพาวุธ 

๒.๕  สายการแพทย มีกรมแพทยทหารอากาศ เปนผูรับผิดชอบในการจัดหา เก็บรักษา แจกจาย 

พัสดุการแพทย และพัสดุประเภทท่ีไดรับมอบหมายกับควบคุมกิจการในสายพัสดุการแพทย 

๒.๖  สายชางโยธา มีกรมชางโยธาทหารอากาศ เปนผูรับผิดชอบในการจัดหา เก็บรักษา แจกจาย 

พัสดุชางโยธา และพัสดุประเภทท่ีไดรับมอบหมายกับควบคุมกิจการในสายพัสดุชางโยธา 

๒.๗  สายพลาธิการ มีกรมพลาธิการทหารอากาศ เปนผูรับผิดชอบในการจัดหา เก็บรักษา แจกจาย 

พัสดุพลาธิการ และพัสดุประเภทท่ีไดรับมอบหมายกับควบคุมกิจการในสายพัสดุพลาธิการ 

๒.๘  สายเชื้อเพลิงและหลอลื่น มีกรมชางอากาศ เปนผูรับผิดชอบในการจัดหา เก็บรักษา แจกจาย 

พัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น รวมท้ังพัสดุประเภทท่ีไดรับมอบหมายกับควบคุมกิจการในสายพัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 

                                                                                                             ๓.  การจัด... 
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๓.   การจัดระดับคลังพัสดุ 

คลังพัสดุของกองทัพอากาศ จัดเปน ๒ ระดับ คือ คลังใหญ และคลังหนวย 

๓.๑  คลังใหญ (DEPOT) ไดแก หนวยงานพัสดุระดับกองของสวนราชการข้ึนตรงกองทัพอากาศ   

เฉพาะกรมในสวนสงกําลังบํารุง ซ่ึงไดรับการกําหนดใหเปนคลังใหญตามระเบียบกองทัพอากาศวาดวยการพัสดุ 

พ.ศ.๒๕๕๒ 

๓.๒  คลังหนวย (UNIT SUPPLY) ไดแก หนวยงานพัสดุระดับกอง แผนก ฝาย หรือหมวด  

ของหนวยงานในหนวยข้ึนตรงกองทัพอากาศ หรือในหนวยรองของหนวยข้ึนตรงกองทัพอากาศ โดยแบงออกเปน

ดังนี้ 

๓.๒.๑  คลังหนวยตนสังกัด หมายความวา หนวยงานพัสดุระดับกอง แผนก ฝาย หรือหมวด 

ของสวนราชการข้ึนตรงกองทัพอากาศ หรือในหนวยรองของหนวยข้ึนตรงกองทัพอากาศ 

๓.๒.๒  คลังหนวยรอง หมายความวา หนวยงานพัสดุระดับกอง แผนก ฝาย หรือหมวด 

ของหนวยงานข้ึนตรงระดับกรม หรือกอง 

๓.๒.๓  คลังหนวยซอมสรางหรือผลิต หมายความวา หนวยงานพัสดุระดับกอง แผนก ฝาย  

หรือหมวดของหนวยงานข้ึนตรงระดับกรม หรือกอง 

๓.๒.๔  คลังหนวยแพทย หมายความวา หนวยงานพัสดุระดับกอง แผนก ฝาย หรือหมวด 

ของหนวยงานข้ึนตรงระดับกรมหรือกอง 

๓.๓  หนวยงานพัสดุท่ีจัดเปนคลังพัสดุ ตามอัตราการจัดหนวยของสวนราชการกองทัพอากาศ  

ท่ีกําหนดไวในระเบียบกองทัพอากาศวาดวยการพัสดุ พ.ศ.๒๕๕๒ 

๔.  หนาท่ีคลังพัสดุระดับตางๆ  

๔.๑  คลังใหญ มีหนาท่ีในการจัดดําเนินงาน การพิจารณากําหนดความตองการ การจัดหา การสะสม   

การเก็บรักษา การควบคุม การแจกจาย การตรวจสํารวจ การเรียกคืน และการสงซอมพัสดุ เฉพาะสายงานพัสดุ

ท่ีอยูในความรับผิดชอบ เพ่ือสนับสนุนคลังหนวย และหนวยงานภายนอกกองทัพอากาศ กรณีกองทัพอากาศมีขอผูกพัน

ตามสัญญา หรือขอตกลงท่ีจะตองใหการสนับสนุน รวมท้ังการจําหนายพัสดุท่ีอยูในความรับผิดชอบท่ีอนุญาต 

ใหดําเนินการได 

๔.๒  คลังหนวย มีหนาท่ีในการจัดดําเนินงาน การพิจารณากําหนดความตองการ การเบิก 

การสะสม การเก็บรักษา การควบคุม การเรียกคืน การสงคืน การสงซอม และการแจกจายพัสดุท่ีอยูในความรับผิดชอบ  

เพ่ือสนับสนุนหนวยงานภายในและหนวยงานภายนอกกองทัพอากาศ  กรณีกองทัพอากาศมีขอผูกพันตามสัญญา 

หรือขอตกลงท่ีจะตองใหการสนบัสนุน สวนราชการใดไมมีหนวยงานจัดหา ใหคลังหนวยตนสังกัดของสวนราชการนัน้

ทําหนาท่ี... 
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ทําหนาท่ีจัดหาพัสดุดวย 

๕.  การจัดหนาท่ีในคลังพัสดุระดับตางๆ  

๕.๑  การจัดหนาท่ีตางๆ ในคลังใหญ มีดังนี้ 

๕.๑.๑  หนาท่ีจัดดําเนินงาน ( MATERIEL MANAGEMENT) แบงออกเปน  

๕.๑.๑.๑  หนาท่ีจัดทําสมุดรายการพัสดุมาตรฐานและขอมูลเทคนิค มีหนาท่ีจัดทํา 

และแจกจาย สมุดรายการพัสดุประเภทท่ีอยูในความรับผิดชอบ การพิจารณาพัสดุท่ีใชแทนกันได การจัดทํา 

มาตรฐานการบรรจุหีบหอและการปองกันสนิม  

๕.๑.๑.๒  หนาท่ีจัดระบบงานและการประเมินคา มีหนาท่ีวิเคราะห  และแนะนํา 

เก่ียวกับแผนการปฏิบัติงาน  การขอตั้งงบประมาณทางดานการพัสดุ การคํานวณความตองการตามโครงการ 

หรือแผนการ การทําแผนการจัดหาพัสดุและการจําหนายพัสดุ กําหนดระเบียบปฏิบัติในการรับ จาย จัดหา 

เก็บรักษาพัสดุสูงคา (Serialize Control And Reporting System : SCARS) ใหเปนไปดวยความรวดเร็ว 

ตลอดจนรายงานสถานภาพ ยอดคงเหลือ และความสิ้นเปลืองใหผูบังคับบัญชาทราบตามกําหนด 

๕.๑.๑.๓  หนาท่ีวางแผนและการปฏิบัติการ มีหนาท่ีเก่ียวกับการวางแผนงาน 

ดานการพัสดุท่ีอยูในความรับผิดชอบ การจัดทําสถิติตางๆ การจัดทําบัญชีเงินพัสดุ การสนับสนุนการซอมบํารุง  

การเสนอคําแนะนําและขอคิดเห็นในการปรับปรุงกิจการของคลังใหญ พิจารณาแกปญหา หรือขอขัดของท่ีเกิดข้ึน  

อบรมและฝกงานใหแกผูเขาทํางานใหม การควบคุมรักษาความปลอดภัยทางดานการพัสดุท่ีมีการกําหนดชัน้ความลับ 

๕.๑.๑.๔  หนาท่ีกรรมวิธีขอมูล มีหนาท่ีรับผิดชอบ กํากับดูแลการใชเครื่องจักร 

คํานวณและระบบแฟมขอมูล ตรวจสอบวเิคราะหขอมูล ใหการสนบัสนนุขอมูลพัสดุท่ีเก่ียวของ ใหคําปรึกษาแนะนํา 

การใชงานและปรนนิบัติบํารุงเครื่องจักรคํานวณและแฟมขอมูล 

๕.๑.๒  หนาท่ีควบคุมพัสดุ (PROPERTY ACCOUNTING) มีหนาท่ีรับผิดชอบดําเนินการ 

เก่ียวกับบัญชีการพัสดุท่ีอยูในความควบคุมเก็บรักษาของคลังใหญ  แบงออกเปน 

๕.๑.๒.๑  หนาท่ีควบคุม แบงออกเปน 

๕.๑.๒.๑.(๑)  หนาท่ีจัดลําดับความเรงดวน (PRIORITY CONTROL)   

มีหนาท่ีรับผิดชอบเก่ียวกับการจัดลําดับความเรงดวนของเอกสาร เพ่ือใหสามารถจายพัสดุไดทันตามความตองการ

ของหนวยผูเบิก ซึ่งผูใชมีความตองการเรงดวนมาก หากไมไดรับพัสดุตามกําหนดเวลาจะเกิดผลเสียหาย 

แกทางราชการ 

 

๕.๑.๒.๑(๒)  หนา... 



- ๔ - 

 

๕.๑.๒.๑(๒)  หนาท่ีตรวจเอกสาร (CENTRAL EDITING) มีหนาท่ี 

รับผิดชอบในการตรวจสอบใบเบิกของหนวยตางๆ โดยใชคูมือและเอกสารประกอบการตรวจสอบ เชน  

อัตราจายพัสดุ สมุดรายการพัสดุ (SUPPLY CATALOGS) เอกสารเทคนิค (TECHNICALPUBLICATIONS) และอ่ืนๆ  

ซ่ึงใบเบิกทุกฉบับท่ีสงมาจากหนวยผูเบิกจะตองผานการตรวจสอบความถูกตองสมบูรณกอน 

๕.๑.๒.๑(๓)  หนาท่ีควบคุมเอกสาร (CENTRAL VOUCHER CONTROL)      

มีหนาท่ีรับผิดชอบในการลงทะเบียน แจกจาย ควบคุม เก็บรักษา ตรวจสอบทะเบียนกลางและเอกสารการพัสดุ 

หากพบขอบกพรองใหรายงานผูบังคับบัญชาเพ่ือพิจารณาดําเนินการตอไป โดยแบงทะเบียนออกเปน ๓ ชนิด ดังนี้    

๕.๑.๒.๑(๓.๑)  ทะเบียนเอกสารการเบิกจายพัสดุ เปนการ 

ลงทะเบียนควบคุมเฉพาะเอกสารการเบิกจาย หรือเอกสารอ่ืนท่ีไมใชเอกสารรับพัสดุ 

๕.๑.๒.๑(๓.๒) ทะเบียนเอกสารการรับพัสดุ เปนการ 

ลงทะเบียนควบคุมเฉพาะเอกสารรับพัสดุ และเอกสารสงคืนพัสดุมายังคลังใหญ โดยแบงเลขทะเบียนไปให

หนวยเก่ียวของ ดําเนินการ               

๕.๑.๒.๑(๓.๓)  ทะเบียนเอกสารการปรับยอดพัสดุ  เปนการ 

ลงทะเบียนควบคุมเฉพาะเอกสารการปรับยอดพัสดุ   

๕.๑.๒.๒  หนาท่ีบัญชีคุมพัสดุ (STOCK RECORD) มีหนาท่ีควบคุมและรับผิดชอบ 

เก่ียวกับการบัญชีพัสดุท่ีอยูในความรับผิดชอบ แบงออกเปน 

๕.๑.๒.๒(๑)  หนาท่ีควบคุมพัสดุสูงคา (Serialize Control And 

Reporting System : SCARS) มีหนาท่ีรับผิดชอบในการควบคุมพัสดุซ่ึงทางราชการกําหนดวาเปนพัสดุสูงคา  

ใหมีการควบคุม และเก็บรักษาบัญชีไวเปนการเฉพาะ 

๕.๑.๒.๒(๒)  หนาท่ีลงบัญชี (POSTING FUNCTIION) มีหนาท่ีลงบัญชี 

รับ จาย ปรับยอด แกไข เปลี่ยนแปลงรายการพัสดุ (หมายเลขพัสดุ ชื่อพัสดุ ราคาและการบันทึกหมายเลขพัสดุ

ท่ีใชแทนกันได) และเก็บรักษาบัญชีคุมพัสดุ 

๕.๑.๒.๒(๓)  หนาท่ีจายหักลาง (BACK ORDER RELEASE FUNCTION)   

มีหนาท่ีจัดทําใบเบิกสําหรับหักลางการคางจายหลังจากไดรับพัสดุแลว เก็บรักษาแฟมเอกสารคางจาย และทําลาย 

เอกสารฉบับคางจายเม่ือจายหักลางเรียบรอยแลว 

๕.๑.๒.๒(๔)  หนาท่ีควบคุมพัสดุประเภทใชคงรูป (NON EXPENDABLE  

ITEM CONTROL) และพัสดุตามอัตราจาย (TABLE OF ALLOWANCE) มีหนาท่ีลงบัญชีคุมพัสดุประเภทใชคงรูป 

และพัสดุตามอัตราจายของหนวยตางๆ                

๕.๑.๒.๓  หนาท่ี... 
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๕.๑.๒.๓  หนาท่ีแจงความตองการ (REQUIREMENT FUNCTION) มีหนาท่ีเก่ียวกับ   

การออกแจงความตองการ ขอใหจัดซ้ือ จาง ซอม สราง หรือผลิตพัสดุ ไปยังหนวยเก่ียวของเพ่ือดําเนินการตอไป 

๕.๑.๓  หนาท่ีบริการพัสดุ (SUPPLY AND SERVICES) จัดหนาท่ีตางๆ ดังนี้ 

๕.๑.๓.๑  หนาท่ีรับพัสดุ (RECEIVING FUNCTION) มีหนาท่ีรับพัสดุจากการซ้ือ  

จาง  ซอม  สรางหรือผลิต  การสงคืนจากหนวยตางๆ รวมท้ังการไดมาซ่ึงพัสดุดวยวิธีการอ่ืนๆ การคัดแยกประเภท 

และสภาพพัสดุตามท่ีไดรับจริง   

๕.๑.๓.๒  หนาท่ีบรรจุหีบหอและปองกันสนิม (PACKAGING AND CORROSION  

PREVENTION)  มีหนาท่ีเก่ียวกับการบรรจุหีบหอพัสดุท่ีจะขนสง การปองกันความเสียหาย และการปองกันสนิม 

๕.๑.๓.๓  หนาท่ีสงพัสดุ (SHIPPING)  มีหนาท่ีสงพัสดุใหแกหนวยตางๆ โดยจัดสงเอง 

หรือผานหนวยขนสงกลางดําเนินการให               

๕.๑.๔  หนาท่ีเก็บรักษาและจายพัสดุ (STORAGE  AND  ISSUE  FUNCTION) มีหนาท่ี 

ในการเก็บรักษาและจายพัสดุ ตามเอกสารการรับ-จายซ่ึงไดผานการตรวจรับ และการสั่งจายเรียบรอยแลว รวมท้ัง 

มีหนาท่ีรับผิดชอบในการวางแผนผัง การกําหนดสัญลักษณแสดงตําแหนงท่ีเก็บ การใชพ้ืนท่ีเก็บหรือวางพัสดุ 

ใหไดประโยชนมากท่ีสุด การยายหรือการจัดคลังเก็บใหม การดูแลรักษาความสะอาดเรียบรอย การรักษาความปลอดภัย 

และการจัดทําบัตรแสดงท่ีเก็บพัสดุ (LOCATOR CARD)  

๕.๑.๕  หนาท่ีตรวจและสํารวจพัสดุ (INSPECTION AND INVENTORY FUNCTION) 

จัดหนาท่ีตางๆ ดังนี้ 

๕.๑.๕.๑  หนาท่ีตรวจพัสดุ (INSPECTION) มีหนาท่ีตรวจพัสดุท่ีรับเขา จายออก   

และเก็บรักษาอยูในคลังเก็บพัสดุใหเปนไปตามคูมือ หรือเอกสารเทคนิคท่ีเก่ียวของ รวมท้ังมีหนาท่ีวิจัย คัดแยก 

หรือแยกประเภทพัสดุ (CLASSIFICATION) ตามคุณลักษณะ (IDENTIFICATION) และสภาพพัสด ุ(CONDITION)  

๕.๑.๕.๒  หนาท่ีสํารวจพัสดุ (INVENTORY) มีหนาท่ี 

๕.๑.๕.๒(๑)  ตรวจสอบจํานวนพัสดุของจริงในคลังเก็บพัสดุกับยอดพัสดุ 

ในบัญชีคุมพัสดุ และรายงานเพ่ือปรับยอดใหตรงกัน 

๕.๑.๕.๒(๒) จัดทําบัญชีรายการพัสดุประเภทอะไหลท่ีเคลื่อนไหวชา 

และท่ีไมเคลื่อนไหว ตลอดจนรายการพัสดุ ครุภัณฑ ท่ีดินและสิ่งกอสราง ซ่ึงเกินความจําเปน หรือเสื่อมสภาพ  

แลวรายงานหัวหนาสวนราชการข้ึนตรงกองทัพอากาศท่ีบังคับบัญชาคลังใหญ เพ่ือแตงตั้งคณะกรรมการสอบหาขอเท็จจริง 

กรณีพัสดุเสื่อมสภาพเนื่องมาจากการใชงานตามปกติหรือสูญไปตามธรรมชาติ ใหหัวหนาสวนราชการพิจารณาสัง่การ 

ใหดําเนินการจําหนายตอไปได ถาผลการพิจารณาปรากฏวาจะตองหาตัวผูรับผิดดวยใหหัวหนาสวนราชการ 

ดําเนินการ... 
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ดําเนินการตามกฎหมายและระเบียบของทางราชการตอไป 

๕.๑.๖  หนาท่ีเก็บรักษาพัสดุชํารุดและพัสดุจําหนาย (UNSERVICEABLE WAREHOUSE)   

มีหนาท่ีเก็บรักษาพัสดุชํารุดรอสงซอม และพัสดุท่ีทางราชการไดตัดบัญชีจากพัสดุดี หรือพัสดุชํารุด เปนพัสดจุําหนาย  

จัดหนาท่ีตางๆ ดังนี้ 

๕.๑.๖.๑  หนาท่ีควบคุมพัสดุรอซอม 

๕.๑.๖.๒  หนาท่ีควบคุมพัสดุรอจําหนาย 

๕.๑.๖.๓  หนาท่ีถอดแยกชิ้นสวน 

๕.๒  การจัดหนาท่ีตางๆ ในคลังหนวย มีดังนี้ 

๕.๒.๑  หนาท่ีการจัดดําเนินงาน ดําเนินการเก่ียวกับ 

๕.๒.๑.๑  จัดวางระเบียบปฏิบัติภายในคลังหนวย ควบคุมระเบียบปฏิบัติ  

และสมุดรายการพัสดุ ตลอดจนแจงความทางเทคนิคตางๆ ท่ีเก่ียวของ และอบรมดานการพัสดุแกผูท่ีบรรจุ 

หรือยายเขามาใหม       

๕.๒.๑.๒  รวบรวมมูลคาการรับจายพัสดุ จัดทําแผนภูมิสถิติตางๆ เพ่ือประโยชน 

ในการกําหนดความตองการ และการควบคุมการใชจายพัสดุ 

๕.๒.๒  หนาท่ีควบคุมพัสดุ มีหนาท่ีรับผิดชอบดําเนินการเก่ียวกับบัญชีการพัสดุ ท่ีอยูใน 

ความควบคุมเก็บรักษาของคลังหนวย แบงออกเปน 

๕.๒.๒.๑  หนาท่ีจัดลําดับความเรงดวน (PRIORITY CONTROL) มีหนาที่ 

รับผิดชอบเก่ียวกับการจัดลําดับความเรงดวนของเอกสาร เพ่ือใหสามารถจายพัสดุไดทันตามความตองการ 

ของหนวยผูใช ซ่ึงผูใชมีความตองการเรงดวนมาก หากไมไดรับพัสดุตามกําหนดเวลาจะเกิดผลเสียหายแกทางราชการ 

๕.๒.๒.๒  หนาท่ีตรวจเอกสาร (CENTRAL EDITING) มีหนาท่ีรับผิดชอบในการตรวจสอบ 

ใบเบิกของหนวยผูใช โดยใชคูมือและเอกสารประกอบการตรวจสอบ เชน อัตราจายพัสดุ สมุดรายการพัสดุ (SUPPLY  

CATALOGS) เอกสารเทคนิค (TECHNICAL  PUBLICATIONS) และอ่ืนๆ  ซ่ึงใบเบิกทุกฉบับท่ีสงมาจากหนวยผูใช 

จะตองตรวจสอบความถูกตองสมบูรณกอน 

๕.๒.๒.๓  หนาท่ีควบคุมเอกสาร (CENTRAL VOUCHER CONTROL) มีหนาท่ี 

รับผิดชอบในการลงทะเบียน  แจกจาย ควบคุม เก็บรักษา ตรวจสอบทะเบียนกลางและเอกสารการพัสดุ  

หากพบขอบกพรองใหรายงานผูบังคับบัญชาเพ่ือพิจารณาดําเนินการตอไป โดยแบงทะเบียนออกเปน ๓ ชนิด  ดังนี้ 

๕.๒.๒.๓.(๑)  ทะเบียนเอกสารการเบิกและสงคืนพัสดุ เปนการลงทะเบียน 

ควบคุมเอกสารการขอเบิก และ เอกสารการสงคืน ไปยังคลังพัสดุผูจาย 

๕.๒.๒.๓.(๒)  ทะเบียน… 
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๕.๒.๒.๓.(๒)  ทะเบียนเอกสารการจายและการรับพัสดุสงคืน เปนการ 

ลงทะเบียนควบคุมเอกสารจายพัสดุใหกับหนวยผูใช รับพัสดุท่ีหนวยผูใชสงคืน 

๕.๒.๒.๓(๓)  ทะเบียนเอกสารรับพัสดุจากการจัดซ้ือจัดจาง เปนการ 

ลงทะเบียนควบคุมเอกสารรับพัสดุจากการจัดซ้ือจัดจาง   

๕.๒.๒.๔  หนาท่ีบัญชีคุมพัสดุ (STOCK RECORD) มีหนาท่ีควบคุมและรับผิดชอบ 

เก่ียวกับการบัญชีพัสดุท่ีอยูในความรับผดิชอบ แบงออกเปน 

๕.๒.๒.๔(๑)  หนาท่ีควบคุมพัสดุสูงคา (Serialize Control And  

Reporting System : SCARS) มีหนาท่ีรับผิดชอบในการควบคุมพัสดุ ซ่ึงทางราชการกําหนดวาเปนพัสดุสูงคา  

ใหมีการควบคุม และเก็บรักษาบัญชีไวเปนการเฉพาะ  

๕.๒.๒.๔(๒)  หนาท่ีลงบัญชี (POSTING  FUNCTIION) มีหนาท่ีลงบัญชี 

รับ จาย แกไข เปลี่ยนแปลงรายการพัสดุ (หมายเลขพัสด ุชื่อพัสดุ ราคาและการบนัทึกหมายเลขพัสดุท่ีใชแทนกันได) 

และเก็บรักษาบัญชีคุมพัสด ุ

๕.๒.๒.๔(๓)  หนาท่ีจายหักลาง (BACK ORDER RELEASE  FUNCTION)   

มีหนาท่ีจัดทําใบเบิกสําหรับหักลางการคางจายหลังจากไดรับพัสดุแลว เก็บรักษาแฟมเอกสารคางจาย และ 

ทําลายเอกสารฉบับคางจายเม่ือจายหักลางเรียบรอยแลว 

๕.๒.๒.๔(๔)  หนาท่ีควบคุมพัสดุประเภทใชคงรูป และพัสดุตามอัตราจาย   

มีหนาท่ีลงบัญชีคุมพัสดุประเภทใชคงรูปและพัสดุตามอัตราจายของหนวยผูใช   

๕.๒.๒.๕  หนาท่ีแจงความตองการ (REQUIREMENT FUNCTION) มีหนาท่ีเก่ียวกับ 

การเบิก การออกแจงความตองการขอใหจัดซ้ือ จาง ซอม สรางหรือผลิตพัสดุ ไปยังหนวยเก่ียวของเพ่ือดําเนินการตอไป 

๕.๒.๓  หนาท่ีบริการพัสดุ (SUPPLY AND SERVICES) จัดหนาท่ีตางๆ ดังนี้ 

๕.๒.๓.๑  หนาท่ีรับพัสดุ (RECEIVING FUNCTION) มีหนาท่ีรับพัสดุจากการเบิก  

ซ้ือ จาง ซอม สรางหรือผลิต การสงคืนจากหนวยผูใช รวมท้ังการไดมาซ่ึงพัสดุดวยวิธีการอ่ืนๆ การคัดแยกประเภท

และสภาพพัสดุตามท่ีไดรับจริง   

๕.๒.๓.๒  หนาท่ีบรรจุหีบหอและปองกันสนิม (PACKAGING AND CORROSION  

PREVENTION) มีหนาท่ีเก่ียวกับการบรรจุหีบหอพัสดุท่ีจะขนสง การปองกันความเสียหาย และการปองกันสนิม 

๕.๒.๓.๓ หนาท่ีสงพัสดุ (SHIPPING) มีหนาท่ีสงพัสดุใหแกหนวยผูใช หรือ 

หนวยซอมสรางหรือผลิต รวมท้ังการสงคืนพัสดุไปยังคลังใหญ โดยจัดสงเอง หรือผานหนวยขนสงกลาง 

ดําเนินการให 

๕.๒.๔  หนาท่ี... 
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๕.๒.๔  หนาท่ีเก็บรักษาและจายพัสดุ (STORAGE AND ISSUE FUNCTION) มีหนาท่ี 

ในการเก็บรักษาและจายพัสดุ ตามเอกสารการรับ-จาย ซ่ึงไดผานการตรวจรับ และการสั่งจายเรียบรอยแลว รวมท้ังมีหนาท่ี 

รับผิดชอบในการวางแผนผัง การกําหนดสัญลักษณแสดงตําแหนงท่ีเก็บ การใชพ้ืนท่ีเก็บหรือวางพัสดุใหไดประโยชน 

มากท่ีสุด การยาย หรือการจัดคลังเก็บใหม การดูแลรักษาความสะอาดเรียบรอย การรักษาความปลอดภัย และ

การจัดทําบัตรแสดงท่ีเก็บพัสดุ (LOCATOR CARD)  

ในกรณีพัสดุท่ีเก็บรักษาไวในคลังพัสดุมีการเสียหาย หรือสูญหาย เนื่องจากความบกพรอง 

ในการเก็บรักษา ใหผูบังคับบัญชาและรับผิดชอบคลังพัสดุนั้นเปนผูรับผิดชอบ 

๕.๒.๕  หนาท่ีตรวจและสํารวจพัสดุ (INSPECTION AND INVENTORY FUNCTION)   

จัดหนาท่ีตางๆ ดังนี้  

๕.๒.๕.๑  หนาท่ีตรวจพัสดุ (INSPECTION) มีหนาท่ีตรวจพัสดุท่ีรับเขา จายออก 

และเก็บรักษาอยูในคลังเก็บพัสดุใหเปนไปตามคูมือ หรือเอกสารเทคนิคท่ีเก่ียวของ รวมท้ังมีหนาท่ีคัดแยก  

หรือแยกประเภทพัสดุ (CLASSIFICATION) ตามคุณลักษณะ (IDENTIFICATION) และสภาพพัสดุ (CONDITION) 

 ๕.๒.๕.๒  หนาท่ีสํารวจพัสด ุ(INVENTORY) มีหนาท่ี 

๕.๒.๕.๒(๑) ตรวจสอบจํานวนพัสดุของจริงในคลังเก็บพัสดุ กับยอดพัสดุ 

ในบัญชีคุมพัสด ุโดยใหกระทําตอเนื่องกันตามระยะเวลา 

๕.๒.๕.๒(๒) จัดทําบัญชีรายการพัสดุประเภทอะไหลท่ีเคลื่อนไหวชา 

และท่ีไมเคลื่อนไหว ตลอดจนรายการพัสดุ ครุภัณฑ ท่ีดินและสิ่งกอสราง ซ่ึงเกินความจําเปน หรือเสื่อมสภาพ  

แลวรายงานหัวหนาสวนราชการข้ึนตรงกองทัพอากาศท่ีบังคับบัญชาคลังหนวย เพ่ือแตงตั้งคณะกรรมการสอบหาขอเท็จจริง  

กรณีพัสดุเสื่อมสภาพเนื่องจากครบอายุการเก็บรักษา หรือสูญไปตามธรรมชาติ ใหหัวหนาสวนราชการพิจารณา 

สั่งการใหดําเนินการจําหนายตอไปได ถาผลการพิจารณาปรากฏวาจะตองหาตัวผูรับผิดดวย ใหหัวหนาสวนราชการ

ดําเนินการตามกฎหมายและระเบียบของทางราชการตอไป      

๕.๒.๖  หนาท่ีเก็บรักษาพัสดุชํารุดและพัสดุจําหนาย (UNSERVICEABLE WAREHOUSE)   

มีหนาท่ีเก็บรักษาพัสดุชํารุดรอสงซอม และพัสดุท่ีคลังใหญอนุมัติใหจําหนายได   

๖.  หลักเกณฑการปฏิบัติงานดานการพัสดุของคลังใหญ 

๖.๑  การพิจารณากําหนดความตองการ 

๖.๑.๑  การประมาณความตองการพัสดุประเภทใชสิ้นเปลืองและอะไหลตองใหเพียงพอ 

ตอการสนับสนุนภารกิจของสวนราชการตางๆ ไดไมนอยกวา ๑ ป สําหรับพัสดุประเภทใชคงรูปใหพิจารณา

ตามความจําเปน 

๖.๑.๒  พัสดุ... 
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๖.๑.๒  พัสดุซ่ึงมีสํารองไวในคลังใหญ จะตองจัดใหมีเกณฑต่ําสุดสําหรับการจัดหาเพ่ิมเติม 

ไวใหเปนการแนนอน เม่ือพัสดุรายการใดมีจํานวนลดลงถึงเกณฑดังกลาวแลว ตองรีบจัดหาเพ่ิมเติมโดยดวน 

๖.๒  การเสนอความตองการ 

๖.๒.๑  การเสนอความตองการพัสดุตามปกติ ใหหนวยเก่ียวของดําเนินการตามวิธีการ 

จัดทํางบประมาณท่ีทางราชการกําหนด เม่ือไดรับงบประมาณแลวใหดําเนินการจัดหาใหทันในรอบปงบประมาณนั้น 

๖.๒.๒  การเสนอความตองการพัสดุเพ่ิมเติม ในกรณีเกิดเหตุการณฉุกเฉิน หรือมีความจําเปน 

เรงดวนเกิดข้ึน ใหหนวยท่ีมีความตองการเสนอความตองการพัสดุผานกรมในสวนสงกําลังบํารุงท่ีเก่ียวของ  

เพ่ือดําเนินการใหตอไป     

๖.๒.๓  การจัดหาพัสดุใหคํานึงถึงคุณภาพ สะดวก และเหมาะสมตอการใชงาน 

๖.๒.๔  พัสดุท่ีตองใชราชการอยูเสมอ และเปนสิ่งท่ีเก็บไวไดนานโดยไมเสื่อมคุณภาพ   

เม่ือมีงบประมาณเหลือพอใหจัดหาสะสมไวได แตตองไมเกินอัตราจายในระยะ ๓ ป 

๖.๒.๕  คลังใหญใดตองการพัสดุในความรับผิดชอบของคลังใหญอ่ืนๆ  เพ่ือนํามาจัดเปนชุด 

สําหรับจายใหผูใช ก็ใหเบิกจากคลังใหญนั้นได และอาจมีขอตกลงในการโอนงบประมาณใหตามราคาพัสดุ 

ท่ีเบิกไปแลวแตกรณี 

๖.๒.๖  ถาเปนพัสดุท่ีจัดทําเองไดในกองทัพอากาศก็ใหพิจารณาจัดทําเองกอน โดยใหคลังใหญ 

รายงาน หรือแจงความตองการ ไปยังหนวยงานท่ีมีหนาท่ีจัดทําภายในสายงาน และระดับเดียวกันไดโดยตรง  

หากเปนหนวยงานท่ีมีหนาท่ีจัดทําตางสายงานใหรายงานตามลําดับชั้นจนถึงหัวหนาสวนราชการ เพ่ือแจงความ 

ตองการไปยังสวนราชการท่ีมีหนาท่ีจัดทําตอไป และเม่ือหนวยงานหรือสวนราชการท่ีมีหนาท่ีจัดทําไดจัดทําพัสดุ 

เสร็จแลว ใหสงพัสดุนั้นไปยังคลังพัสดุ หรือสวนราชการท่ีแจงความตองการแลวแตกรณี  หากขัดของไมสามารถ 

จัดทําเองได จึงใหดําเนินการซ้ือ หรือจาง ตอไป 

 ๖.๓  การสะสม 

คลังใหญ รับผิดชอบในการสะสมพัสดุประเภทใชสิ้นเปลืองและอะไหล  ใหเพียงพอ 

ตอการสนับสนุนภารกิจของสวนราชการตางๆ ไดไมนอยกวา ๑ ป แตไมเกิน ๓ ป พัสดุประเภทใชคงรูป

ใหสะสมไดตามความจําเปน สําหรับการสะสมพัสดุท่ีจัดเปนยุทโธปกรณสํารองสงคราม และอะไหลท่ีใชกับอากาศยาน 

 ใหปฏิบัตติามคําสั่งของกระทรวงกลาโหมและกองทัพอากาศท่ีเก่ียวของ 

๖.๔  การรับพัสด ุ

การรับพัสดุของเจาหนาท่ีบริการพัสดุ จะตองดําเนินการแยกประเภทพัสดุและจัดทําหลักฐาน 

การตรวจรับพัสดุ เพ่ือสงใหคณะกรรมการการตรวจรับพัสดุ คณะกรรมการตรวจการจาง หรือนายตรวจพัสดุ 

แลว... 
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แลวแตกรณี ทําการตรวจรับใหเรียบรอยแลวสงใหเจาหนาท่ีคลังพัสดุนําเขาเก็บในคลังเก็บพัสดุ และข้ึนบัญชี 

คุมพัสดุตอไป 

การรับพัสดุของเจาหนาท่ีคลังเก็บพัสดุ ตองตรวจรับพัสดุใหตรงกับหลักฐานการสงพัสดุ เม่ือไดตรวจ 

ถูกตองแลวใหลงชื่อรับในเอกสารใหเรียบรอย 

๖.๕  การสงพัสดุ   

การสงพัสดุ จะตองใหเจาหนาท่ีสงพัสดุของคลังพัสดุผูจาย ดําเนินการรับพัสดุจากคลังเก็บพัสดุ 

พรอมดวยประวัติและ/หรือคูมือประจําพัสด ุ(ถามี) ตามเอกสารการจายพัสด ุทําการบรรจุหบีหอและใบแสดงรายการ 

บรรจุหีบหอใหเรียบรอย (ทอ.๗๖) พรอมท้ังคัดแยก เพ่ือสงพัสดุไปยังหนวยท่ีระบุในเอกสารจายพัสดุใหถูกตอง  

โดยหนวยสงพัสดุของคลังพัสดุผูจายดําเนินการสงพัสดุเอง หรือขอใชการขนสงจากหนวยขนสงแลวแตกรณี 

๖.๖  การเก็บรักษาพัสดุ 

๖.๖.๑  จะตองจัดใหมีท่ีเก็บพัสดุใชราชการได พัสดุชํารุดซอมได และพัสดุรอจําหนาย 

๖.๖.๒  จะตองจัดใหมีสิ่งอํานวยความสะดวก และบริภัณฑนิรภัยในการเก็บรักษาพัสดุ 

ตามความจําเปน 

๖.๖.๓  จะตองกําหนดท่ีเก็บตามระบบการกําหนดท่ีเก็บพัสดุ และจัดวางพัสดุใหเรียบรอย   

เพ่ือความสะดวกในการเก็บ การจาย การตรวจสอบ และการขนสงเคลื่อนยาย นอกจากนั้นใหมีปายกํากับพัสดุ

ติดประจํา เพ่ือใหทราบวาพัสดุท่ีเก็บไวนั้นเปนพัสดุชนิดใด สําหรับพัสดุท่ีสามารถจะทําเครื่องหมายติดประจําไว

โดยถาวรไดก็ใหจัดทําข้ึน เพ่ือใหเปนเครื่องสังเกตไดงาย 

๖.๖.๔  จะตองพิจารณาใหเหมาะสมแกสภาพของพัสดุ หากเปนพัสดุท่ีอาจเสียหาย เนื่องจาก 

สภาพดินฟาอากาศ สัตวและแมลง ตองใหมีเครื่องมือปองกันไวตามสมควร  และตองแยกเก็บพัสดุท่ีจะเปนอันตราย 

แกกัน โดยปฏิกิริยาทางเคมีดวย 

๖.๖.๕  พัสดุท่ีจะตองใชเครื่องประกอบในการเก็บรักษา เชน โลหะตางๆ ตองใชยา หรือ 

น้ํามันกันสนิมท่ีเหมาะสมทาเคลือบไว หรือจําพวกยาง ตองโรยดวยผงทัลคัม (TALCUM) เปนตน 

๖.๖.๖   ผูบังคับบัญชาและรับผิดชอบคลังใหญ จะตองกําหนดวิธีเก็บรักษาพัสดุแตละประเภทข้ึน  

เพ่ือใหเจาหนาท่ีคลังเก็บพัสดุยึดถือปฏิบัติ 

๖.๖.๗  พัสดุท่ีเก็บรักษาไวในคลังพัสด ุเม่ือมีการเสียหาย หรือสูญหายเนื่องจากความบกพรอง 

ในการเก็บรักษา ใหผูบังคับบัญชาและรับผิดชอบคลังใหญ เปนผูรับผิดชอบ 

๖.๖.๘  เจาหนาที่พัสดุตองรักษากิจการตางๆ ของคลังพัสดุไวเปนความลับ เชน  

จํานวนพัสดุคงคลัง หรือรายละเอียดตางๆ ของพัสดุ เปนตน  

๖.๗  การตรวจ… 
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๖.๗  การตรวจ 

๖.๗.๑  การตรวจพัสดุของนายตรวจพัสดุ 

๖.๗.๑.๑  พัสดุท่ีไดมา จะตองทําการตรวจกอนสงเขาคลังเก็บพัสดุ 

๖.๗.๑.๒  พัสดุในคลังเก็บพัสดุ จะตองตรวจเก่ียวกับอายุการเก็บรักษาพัสดุ  

วิธีการเก็บรักษา สถานะ สภาพ การเปลี่ยนแปลงหมายเลขพัสดุ และคําสั่งเทคนิค 

๖.๗.๑.๓  พัสดุท่ีจายออก จะตองตรวจใหถูกตองกอนท่ีจะจัดสงไปยังผูรับ 

๖.๗.๑.๔  พัสดุท่ีตรวจถูกตองแลว ใหประทับตราและลงชื่อรับรองไวท่ีเอกสาร 

และปายกํากับพัสดุ 

๖.๗.๒  การตรวจของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ หรือคณะกรรมการตรวจการจาง   

ใหปฏิบัติตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ.๒๕๓๕ และแกไขเพ่ิมเติม รวมท้ังระเบียบ 

คําสั่ง และคําชี้แจงอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของ 

๖.๗.๓  ผูบังคับบัญชาและรับผิดชอบคลังใหญ เปนผูพิจารณาแตงตั้งนายตรวจพัสดุ  

โดยคัดเลือกจากเจาหนาท่ีตรวจพัสดุท่ีเปนนายทหารสัญญาบัตร ซ่ึงมีคุณวุฒิพิเศษในการตรวจพัสดุ  

ถาคลังพัสดุใดไมมีนายทหารสัญญาบัตรดังกลาวแลว หรือมีไมพอปฏิบัติงาน ก็ใหแตงตั้งเจาหนาท่ีตรวจพัสดุ 

ต่ํากวาชั้นสัญญาบัตร ผูมีความรูความสามารถในการตรวจพัสดุเปนนายตรวจพัสดุได 

สําหรับคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ หรือคณะกรรมการตรวจการจาง ท่ีไดจากการซ้ือ  

หรือการจางนั้น จะตองใหผูมีอํานาจในการสั่งซ้ือหรือสั่งจาง หรือผูท่ีไดรับมอบหมายเปนผูสั่งแตงตั้ง 

๖.๘  การสํารวจพัสดุ   

๖.๘.๑  การสํารวจพัสดุของหนวยตรวจสํารวจพัสดุของคลังใหญ ใหทําการสํารวจพัสดุ 

ตอเนื่องกันตามระยะเวลา ยกเวนการสํารวจชิ้นอะไหล วัสดุในการซอม สราง หรือผลิต สาํหรับคลังใหญ 

ท่ีมีจํานวนรายการพัสดุรวมกันตั้งแต ๕๐,๐๐๐ รายการข้ึนไป ใหทําการสํารวจ ๓ ปตอครั้ง 

๖.๘.๒  การสํารวจพัสดุในคลังใหญของเจาหนาท่ีสํารวจพัสดุ ใหคลังใหญรายงาน 

หัวหนาสวนราชการเพ่ือแตงตั้งเจาหนาท่ี ซ่ึงมิใชเจาหนาท่ีพัสดุ เปนผูดําเนินการตรวจนับพัสดุทุกประเภท 

อยางนอยปละ ๑ ครั้ง ตามวงรอบของปงบประมาณ เม่ือตรวจนับพัสดุพรอมท้ังตรวจสอบกับบัญชีคุมพัสดุ

เสร็จเรียบรอยแลว ใหลงชื่อรับรองในบัญชีสํารวจพัสดุและรายงานผูแตงตั้งภายใน ๓๐ วันทําการ นับตั้งแต 

วันเริ่มดําเนินการสํารวจพัสดุนั้น 

เม่ือผูแตงตั้งไดรับรายงานจากเจาหนาท่ีสํารวจพัสดุแลว ใหสรุปรายงานผลการสํารวจพัสดุ 

ตามลําดับชั้นจนถึงผูบัญชาการทหารอากาศ  ๑ ชุด และสงสําเนาใหคลังใหญ ๑ ชุด พรอมท้ังสงสําเนารายงานผล 

การสํารวจ… 
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การสํารวจพัสดุท่ีมิใชยุทธภัณฑไปยังสํานักงานตรวจเงินแผนดิน ๑ ชุด 

๖.๙  การควบคุม   

๖.๙.๑  การควบคุมพัสดุ 

๖.๙.๑.๑ พัสดุของสวนราชการไมวาจะไดมาดวยประการใด จะตองจัดใหมีหลักฐาน   

เอกสารควบคุมพัสดุ ไดแก การรับ การตรวจ การข้ึนบัญชีคุม การเก็บรักษา การจาย การสํารวจ การรายงาน

ความสิ้นเปลืองพัสดุ และการตรวจการปฏิบัติดานการพัสดุ 

๖.๙.๑.๒  พัสดุใดท่ีจัดเปนพัสดุสูงคา จะตองจัดทําบัญชีควบคุมไวตางหากเปนพิเศษ   

และตองรายงานสถานภาพตามระยะเวลาท่ีกําหนดไว 

๖.๙.๑.๓  การควบคุม ท่ีดินและสิ่งกอสราง ใหปฏิบัติตามพระราชบัญญัติท่ีราชพัสดุ  

พ.ศ.๒๕๑๘ และฉบับแกไขเพ่ิมเติม ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ.๒๕๓๕ และฉบับแกไข 

เพ่ิมเติม ระเบียบกระทรวงการคลังท่ีเก่ียวของ มติคณะรัฐมนตรี และอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของ 

๖.๙.๒  การควบคุมเอกสาร 

๖.๙.๒.๑  เอกสารเก่ียวกับการเบิกจาย การรับ การปรับยอด การยืม การโอน  

และการจําหนายพัสดุ จะตองลงทะเบียนเอกสารและเก็บรักษาใหเรียบรอย 

๖.๙.๒.๒  บัญชีคุมพัสดุทุกชนิด ผูท่ีจะลงบัญช ีตองเปนเจาหนาท่ีท่ีไดรับมอบหมาย 

ใหปฏิบัติหนาท่ีเทานั้น บุคคล หรือเจาหนาท่ีอ่ืน ไมมีสิทธิในการเปลี่ยนแปลงแกไขบัญชี ตลอดจนไมมีสิทธิ 

ในการตรวจสอบยอดพัสดุแตอยางใด นอกจากคณะกรรมการสาํรวจพัสดุ หรือเจาหนาท่ีสาํรวจพัสดุ หรือ 

หนวยตรวจสํารวจพัสดุ เพ่ือตรวจสอบจํานวนพัสดุท่ีสํารวจพบกับจํานวนพัสดุท่ีคงเหลือในบัญชีวาถูกตองตรงกัน 

หรือไม 

๖.๙.๒.๓  หามนําบัญชีคุมพัสดุออกจากแฟมหรือตูเก็บ นอกจากจะไดรับอนุญาต 

จากผูบังคับบัญชาท่ีรับผิดชอบหนวยควบคุมพัสดุนั้น สําหรับบัญชีคุมพัสดุท่ีไดบันทึกจนเต็ม และเปลี่ยนบัญชี

คุมใหมแลว ใหนําเก็บรวบรวมไวตามวิธีการปฏิบัติ   

๖.๑๐  การเรียกคืน 

ใหเรียกคืนพัสดุท่ีจายใหแกหนวยตางๆ ไปแลว เพ่ือนํากลับมาสนับสนุนหนวยท่ีมีความจําเปน 

ตองใชงานเรงดวน หรือกรณีท่ีพบขอบกพรองวาพัสดุท่ีจายไปนั้นไมปลอดภัยตอการใชงาน 

๖.๑๑  การสงซอม 

๖.๑๑.๑  การสงซอมพัสดุชํารุด ใหสงซอมตามแผนการสราง - ผลิต ซอมพัสดุและบริภัณฑ 

ประจําป (Master Repair Schedule: MRS) ท่ีไดรับอนุมัติแลว 

๖.๑๑.๒  พัสดุ... 
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๖.๑๑.๒  พัสดุชํารุดท่ีคลังพัสดุอ่ืนสงคืนมา ถาเปนพัสดุชํารุดซอมได และจําเปนตองซอม 

กรณีเรงดวน ใหเสนอความตองการซอมไปยังหนวยซอมบํารุงเพ่ือซอมใหตอไป 

๖.๑๑.๓  พัสดุชํารุดซอมไดตามขอ ๖.๑๑.๑ และ ๖.๑๑.๒ ท่ีเกินขีดความสามารถการซอม 

บํารุงระดับโรงงานใหสงซอมภายนอก โดยเสนอความตองการซอมไปยังหนวยจัดหาเพ่ือจางซอมตอไป 

๖.๑๑.๔  พัสดุชํารุด ท่ีมีราคาซอมเกินกวารอยละ ๖๕ ของราคาพัสดุท่ีจัดหาใหมในปจจุบัน  

ถือวาซอมไมคุมคา นอกจากจะมีคําสั่งระบุไวเปนอยางอ่ืน 

๖.๑๑.๕  พัสดชุํารุดหรือไมปลอดภัยในการใชราชการ ใหสงพัสดุนั้นไปยังคลังเก็บพัสดุชาํรุด  

เพ่ือรอการพิจารณาตอไป 

๖.๑๒  การจายพัสดุ                                                             

๖.๑๒.๑  ผูท่ีมีอํานาจอนุมัติและสั่งจายพัสดุในคลังใหญ  คือ 

๖.๑๒.๑.๑  ผูบัญชาการทหารอากาศ หรือผูแทน  

๖.๑๒.๑.๒  หวัหนาสวนราชการท่ีบังคับบัญชาคลังใหญ หรือผูแทน 

๖.๑๒.๑.๓  ผูบังคับบัญชาและรับผิดชอบคลังใหญ หรือผูแทน   

๖.๑๒.๒  ขอบเขตการอนุมัติและการสั่งจายพัสดุ 

๖.๑๒.๒.๑  ผูบัญชาการทหารอากาศ หรือผูแทน มีอํานาจอนุมัติและสั่งจาย 

พัสดุทุกชนิด ทุกประเภท และทุกกรณี รวมท้ังกรณีกองทัพอากาศมีความผูกพันตามสัญญา หรือขอตกลง 

ท่ีจะตองใหการสนับสนุนพัสดุใหกับหนวยงานภายนอกกองทัพอากาศ 

๖.๑๒.๒.๒  หัวหนาสวนราชการท่ีบังคับบัญชาคลังใหญ หรือผูแทน มีอํานาจอนุมัติ 

และสั่งจายพัสดุประเภทท่ีอยูในความรับผิดชอบของคลังใหญนั้นๆ ไดทุกกรณี รวมท้ังกรณีกองทัพอากาศมีความผูกพัน

ตามสัญญา หรือขอตกลง ท่ีจะตองใหการสนับสนุนพัสดุใหกับหนวยงานภายนอกกองทัพอากาศ ยกเวน อากาศยาน 

รถยนตสงคราม อาวุธ กระสุน วัตถุระเบิด พัสดุสื่อสารอิเล็กทรอนิกสทางยุทธวิธี พัสดุการภาพทางยุทธวิธี 

พัสดุเชื้อเพลิง จะตองไดรับอนุมัติจากผูบญัชาการทหารอากาศ หรือผูแทนกอน สําหรับการจายพัสดุเครื่องแตงกาย 

ท่ีจะมอบใหกับเจาหนาท่ีแตละคนเปนกรรมสิทธิ์นอกเหนือจากท่ีกําหนดไวในอัตราจาย จะตองขอทําความตกลง

กับกระทรวงการคลังเปนกรณีๆ ไป 

๖.๑๒.๒.๓  ผูบังคับบัญชาและรับผิดชอบคลังใหญ หรือผูแทน เปนผูสั่งจายพัสดุ 

ท่ีอยูในความรับผิดชอบ ดังตอไปนี้ 

๖.๑๒.๒.๓(๑)  พัสดุซ่ึงผูบัญชาการทหารอากาศ หรือผูแทนหัวหนา 

สวนราชการท่ีบังคับบัญชาคลังใหญ หรือผูแทน  ไดอนุมัติจายแลว รวมท้ังการอนุมัติท่ีเปนหลกัการ หรือเฉพาะกรณี 

หรือคําสั่ง… 
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หรือคําสั่ง หรืออัตราจาย หรือกรณีกองทัพอากาศมีขอผูกพันตามสัญญา หรือขอตกลง ท่ีจะตองใหการสนับสนุน

พัสดใุหกับหนวยงานภายนอกกองทัพอากาศ 

๖.๑๒.๒.๓(๒)  พัสดุแบบใชสิ้นเปลืองหรือใชสูญสิ้นไป   

(CONSUMPTION TYPE ITEMS) ยกเวน การจายกระสุนและวัตถุระเบิด จะตองไดรับอนุมัติจากผูบัญชาการ 

ทหารอากาศ หรือผูแทน สําหรับน้ํามันเชื้อเพลิงและหลอลื่น จะตองไดรับอนุมัติจากผูบัญชาการทหารอากาศ  

หรือผูแทน หรือหัวหนาสวนราชการท่ีบังคับบัญชาคลังใหญ  แลวแตกรณี 

๖.๑๒.๒.๓(๓)  พัสดุแบบใชเปลีย่นทดแทน (REPLACEMENT TYPE   

ITEMS) ไดแก พัสดุท่ีคลังใหญกําหนดใหเปนพัสดุแบบใชเปลี่ยนทดแทน ท้ังนี้ใหคลังใหญจัดทํารายการพัสดุดังกลาว

แจงใหหนวยเบิกทราบ 

๖.๑๒.๒.๓(๔)  พัสดุท่ีหนวยซอมสรางหรือผลิต เบิกไปใชในการซอม 

 สราง หรือผลิต 

๖.๑๒.๒.๓(๕)  พัสดุประเภทใชสิ้นเปลืองท่ีคลังระดับหนวยยืม  

เพ่ือนําไปใชงานกับอากาศยาน รถยนตสงคราม อาวุธ กระสุน วัตถุระเบิด พัสดุสื่อสารอิเล็กทรอนิกสทางยุทธวิธี  

พัสดุการภาพทางยุทธวิธี  

๖.๑๒.๓  ขอบเขตการจายพัสดุของคลังใหญ   

๖.๑๒.๓.๑   คลังใหญ จะตองจายพัสดุใหแกคลังพัสดุและหนวยงานตางๆ ดังตอไปนี้ 

๖.๑๒.๓.๑(๑)  คลังใหญอ่ืนๆ      

๖.๑๒.๓.๑(๒)  คลังหนวย ตามแผนภูมิการเบิกจายและสงคืนพัสดุ 

ท่ีกําหนดไวใน ระเบียบ ทอ.วาดวยการพัสดุ พ.ศ.๒๕๕๒     

๖.๑๒.๓.๑(๓)   หนวยงานภายนอกกองทัพอากาศ กรณีกองทัพอากาศ  

มีขอผูกพันตามสัญญา หรือขอตกลง ท่ีกําหนดไว 

๖.๑๒.๓.๒  วิธีการจายพัสดุของคลังใหญ กระทําไดดังนี้ 

๖.๑๒.๓.๒(๑)  จายพัสดุตามเอกสารการเบิก ใหคลังพัสดุจายพัสดุ 

ใหแกหนวยตามเอกสารการเบิกพัสดุและตามจํานวนท่ีไดรับอนุมัติ     

๖.๑๒.๓.๒(๒)  จายพัสดุโดยอัตโนมัติ ใหคลงัใหญจายพัสดุใหแกหนวย 

ตามสถานการณท่ีจําเปนและเรงดวน ตามแผน โครงการ และคําสั่งของผูบังคับบัญชา (ไมรวมกรณีการจายพัสดุ 

ชํารุดเพ่ือจางซอมภายนอกกองทัพอากาศ ใหหนวยจัดหาเปนผูดําเนินการเบิก) โดยเจาหนาท่ีบัญชีคุมพัสดุ 

เปนผูจัดทําใบเบิกพัสดุใหแกหนวยรับพัสดุ สําหรับการรับพัสดุของหนวยงานภายนอกกองทัพอากาศใหแตงตั้ง 

เจาหนาท่ี... 
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เจาหนาท่ีเพ่ือดําเนินการรับพัสดุจากคลังพัสดุแทน ท้ังนี้รวมถึงการจายคืนพัสดุท่ีเบิก หรือยืม มาจากคลังใหญ 

หรือสวนราชการอ่ืน และการจายโอนใหคลังใหญอ่ืนกรณีเปลีย่นประเภทพัสดุ ซ่ึงมีผลทําใหเปลี่ยนความรับผดิชอบ 

ของคลังใหญดวย การจายโอนใหสวนราชการอ่ืนไปใชงานตามคําสั่ง หรือขอตกลง โดยปฏิบัติตามขอบังคับทหาร 

วาดวยการโอนพัสดุของทางราชการ พ.ศ.๒๔๙๐ และท่ีแกไขเพ่ิมเติม 

๖.๑๒.๓.๒(๓)  จายยืม ใหคลังใหญ จายพัสดุซ่ึงมิไดกําหนดไว 

ในอัตราจายพัสดุใดๆ แตมีความจําเปนตองใชงานพัสดุนั้นเรงดวน หากรอใหไดรับอนุมัติอัตราจายกอน 

อาจเสียหายตอภารกิจได  ใหคลังใหญจายยืมไปกอนได  โดยผูยืมจะตองนําพัสดุมาคืนในสภาพเดิม เม่ือเสร็จสิ้น

ภารกิจ หรือเบิกใชหนี ้เม่ือไดรับการอนุมัติอัตราจายพัสดุแลว 

๖.๑๓  การยืม 

๖.๑๓.๑  การใหยืมพัสดุ หรือนําพัสดุไปใชในกิจการซ่ึงมิใชเพ่ือประโยชนของทางราชการ 

จะกระทํามิได 

๖.๑๓.๑.๑  การยืมพัสดุประเภทใชคงรูปไปใชราชการ ใหสวนราชการผูยืม 

ทําหลักฐานการยืมเปนลายลักษณอักษร แสดงเหตุผลและกําหนดวันสงคืน โดยมีหลักเกณฑดังตอไปนี้ 

๖.๑๓.๑.๑(๑)  การยืมระหวางสวนราชการ จะตองไดรับอนุมัติ 

จากหัวหนาสวนราชการท่ีบังคับบัญชาคลังใหญ 

๖.๑๓.๑.๑(๒)  การใหบุคคลยืมใชภายในสถานท่ีราชการเดียวกัน   

จะตองไดรับอนุมัติจากผูบังคับบัญชาและรับผิดชอบคลังใหญ แตถายืมไปใชนอกสถานท่ีราชการ จะตองไดรับอนุมัติ 

จากหัวหนาสวนราชการท่ีบังคับบัญชาคลังใหญ  

๖.๑๓.๑.๒  การยืมพัสดุประเภทใชสิ้นเปลืองระหวางสวนราชการใหกระทําได 

เฉพาะเม่ือสวนราชการผูยืมมีความจําเปนตองใชพัสดุนั้นเปนการรีบดวน จะดําเนินการจัดหาไดไมทันการ และ 

สวนราชการผูใหยืมมีพัสดุนั้นๆ พอท่ีจะใหยืมไดโดยไมเปนการเสียหายแกราชการของตน และใหมีหลักฐาน 

การยืมเปนลายลักษณอักษร 

๖.๑๓.๑.๓  การยืมพัสดุประเภทอากาศยาน รถยนตสงคราม อาวุธ กระสุน   

วัตถุระเบิด พัสดุสื่อสารอิเล็กทรอนิกสทางยุทธวิธี และพัสดุการภาพทางยุทธวิธ ีจะตองไดรับอนุมัติจากผูบัญชาการ

ทหารอากาศ สําหรับน้ํามันเชื้อเพลิงและหลอลื่น จะตองไดรับอนุมัติจากหัวหนาสวนราชการท่ีบังคับบัญชาคลังใหญ 

๖.๑๓.๒  การสงคืนพัสดุท่ียืม 

๖.๑๓.๒.๑  พัสดุประเภทใชคงรูป ผูยืมจะตองนาํพัสดุนั้นมาสงคืนในสภาพ 

ท่ีใชงานไดเรียบรอย หากเกิดชํารุดเสียหาย หรือใชงานไมได หรือสูญหายไป ใหผูยืมจัดการแกไขซอมแซม 

ให... 
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ใหคงสภาพเดิม โดยเสียคาใชจายของหนวยผูยืมเอง หรือชดใชเปนพัสดุประเภท ชนิด ขนาด ลักษณะ และ

คุณภาพอยางเดียวกัน หรือชดใชเปนเงินตามราคาท่ีเปนอยูในขณะยืมตามหลักเกณฑท่ีกระทรวงการคลังกําหนด 

๖.๑๓.๒.๒  พัสดุประเภทใชสิ้นเปลือง โดยปกติสวนราชการผูยืมจะตองจัดหา 

พัสดุเปนประเภท ชนิด และปริมาณเชนเดียวกัน สงคืนใหคลังใหญ 

๖.๑๓.๓  คลังใหญติดตามทวงถามพัสดุท่ีใหยืมไปคืนภายใน ๗ วัน นับแตวันครบกําหนด 

๖.๑๔  การจําหนายพัสด ุ

๖.๑๔.๑  พัสดุท่ีหนวยตางๆ สงคืน หรือสํารวจพบในคลังใหญ เนื่องจากเหลือใช (Surplus)            

เกินความตองการ (Excess) เลิกใช (Obsolete) เนื่องจากลาสมัย หรือมีคําสั่งใหเลิกใช พัสดุท่ีใชงานตอไป 

จะสิ้นเปลืองคาใชจายมาก พัสดุท่ีเสื่อมสภาพจนใชงานไมได พัสดุท่ีมีสถานะไมครบชุดซ่ึงไมมีโอกาสใชงานไดอีก   

พัสดุชํารุดซอมไมไดหรือซอมไมคุมคา (ราคาซอมเกินกวารอยละ ๖๕ ของราคาพัสดุใหมในปจจุบัน ยกเวนกรณี 

ท่ีมีคําสั่งเปนอยางอ่ืน) หรือไมปลอดภัยในการใชงาน ใหเจาหนาท่ีคลังพัสดุท่ีรับผิดชอบพัสดุข้ึนบัญชีคุมเปนพัสด ุ

รอจําหนาย และรายงานหัวหนาสวนราชการท่ีบังคับบัญชาคลังใหญ แตงตั้งคณะกรรมการจําหนายพัสดุ  

เพ่ือพิจารณาความเหมาะสมวาสมควรจําหนายหรือไม และกําหนดวิธีการจําหนายอันไดแก ขาย แลกเปลี่ยน โอน 

แปรสภาพ หรือทําลาย  

ท้ังนี้ ใหคณะกรรมการรายงานผูสั่งแตงตั้งพิจารณาอนุมัติ โดยปกติใหแลวเสร็จภายใน ๖๐ วัน  

นับแตวันท่ีผูสั่งแตงตั้งคณะกรรมการไดสั่งการ 

๖.๑๔.๒  การจําหนายอากาศยาน รถยนตสงครามชนิดรบ รถยนตติดตั้งอุปกรณ 

ระบบควบคุมการยิง รถยนตติดตั้งอุปกรณระบบควบคุมการบินของอากาศยาน อาวุธ กระสุน วัตถุระเบิด  

พัสดุสื่อสารอิเล็กทรอนิกสทางยุทธวิธี พัสดุการภาพทางยุทธวิธี น้ํามันเชื้อเพลิงและหลอลื่น เม่ือคณะกรรมการ 

จําหนายพัสดุท่ีหัวหนาสวนราชการท่ีบังคับบัญชาคลังใหญแตงตั้งข้ึน ไดพิจารณาเห็นสมควรจําหนาย และกําหนด 

วิธีการจําหนายแลว ใหรายงานขออนุมัติผูบัญชาการทหารอากาศกอน เม่ือไดรับการอนุมัติแลวจึงดําเนินการ

จําหนายตอไป 

๖.๑๔.๓  พัสดุท่ีสูญหายหรือเสียหายจนสิ้นซาก ใหผูบังคับบัญชาและรับผิดชอบคลังใหญ 

รายงานหัวหนาสวนราชการท่ีบังคับบัญชาคลังใหญ แตงตั้งคณะกรรมการสอบหาขอเท็จจริง 

๖.๑๔.๓.๑  ในกรณีมีผูรับผิดชดใชเปนเงิน ใหใชสําเนาหลักฐานการชดใช   

ใบรายงานการสอบสวนพัสดุท่ีชํารุดสูญหายผิดปกต ิ(ทอ.๑๔๕) และรายงานการสํารวจปรับยอดพัสดุ (ทอ.๗๙)   

เปนหลักฐานในการลงจายออกจากบัญชี 

๖.๑๔.๓.๒  ในกรณีหาตวัผูรับผิดชดใชไมได ใหหัวหนาสวนราชการท่ีบังคับบัญชา 

คลังใหญ… 
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คลังใหญรายงานตามลําดับข้ันจนถึงผูบัญชาการทหารอากาศ แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินการสอบสวน 

หาขอเท็จจริงเพ่ือพิจารณาผูตองรับผิดโดยตรง หรือผูตองรับผิดชดใช 

๖.๑๔.๓.๓  ใหสวนราชการ  หรือหนวยงานดําเนินการตามระเบียบสํานักนายก 

รัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ.๒๕๓๕ และท่ีแกไขเพ่ิมเติม คําสั่งกระทรวงกลาโหม(เฉพาะ) ท่ี ๕๐/๕๐ ลง ๑๖  มี.ค.๕๐ 

เรื่องการพัสดุ ขอบังคับกระทรวงกลาโหมวาดวยการปฏิบัติเม่ือเกิดความเสียหายแกเงินราชการหรือทรัพยสิน 

ของทางราชการ อันเนื่องมาจากการกระทําละเมิดของเจาหนาท่ี พ.ศ.๒๕๔๒ และท่ีแกไขเพ่ิมเติม ขอบังคับทหาร

วาดวยวินัยการรักษาอาวุธและเครื่องยุทโธปกรณ พ.ศ.๒๔๘๕ และท่ีแกไขเพ่ิมเติม 

๗.  หลักเกณฑการปฏิบัติงานดานการพัสดุของคลังหนวย 

การปฏิบัติหนาท่ีของคลังหนวย มีดังนี้ 

๗.๑  การพิจารณากําหนดความตองการ             

๗.๑.๑  การประมาณความตองการพัสดุประเภทใชสิ้นเปลืองและอะไหล ตองใหเพียงพอ 

ตอการสนับสนุนภารกิจของสวนราชการแตละสังกัดตามระดับการสะสม หรืออัตราจายพัสดุท่ีกําหนดไว สําหรบั

พัสดปุระเภทใชคงรูป ใหพิจารณาตามความจําเปน หรือตามอัตราจายพัสดุเชนเดียวกัน 

๗.๑.๒  พัสดุซ่ึงมีสํารองไวในคลังหนวย จะตองจัดใหมีเกณฑต่ําสุดสําหรับการเบิก หรือ 

จัดซ้ือ/จางเพ่ิมเติมไวใหเปนการแนนอน เม่ือพัสดุรายการใดมีจํานวนลดลงถึงเกณฑดังกลาวแลว ตองรีบเบิก 

หรือจัดซ้ือ/จางเพ่ิมเติมโดยดวน 

๗.๒  การเสนอความตองการ 

๗.๒.๑  การเสนอความตองการพัสดุตามปกต ิใหคลังหนวยรวบรวมความตองการของหนวยผูใช  

หรือสถิติ หรืออัตราจายพัสดุ เพ่ือสงใหคลังใหญเตรียมการสนับสนุน หรือแจงความตองการใหหนวยจัดหา 

ดําเนินการจัดซ้ือ/จาง หรือขอรับการสนับสนุนงบประมาณ ตามวิธีการจัดทํางบประมาณท่ีทางราชการกําหนด  

(ครุภัณฑ)  กรณีสวนราชการข้ึนตรงกองทัพอากาศไมมีหนวยจัดหา ใหคลังหนวยทําหนาท่ีจัดซ้ือ/จางดวย 

๗.๒.๒  การเสนอความตองการพัสดุเพ่ิมเติม ในกรณีเกิดเหตุการณฉุกเฉิน หรือมีความจําเปน 

เรงดวนเกิดข้ึน ใหหนวยเสนอความตองการพัสดุผานกรมในสวนสงกําลังบํารุงท่ีเก่ียวของ เพ่ือดําเนินการใหตอไป    

๗.๓  การเบิก    

๗.๓.๑  คลังหนวยเบิกพัสดุไปยังคลังใหญท่ีรับผิดชอบพัสดุในแตละสายงานพัสดุ 

๗.๓.๒  การเตรียมใบเบิกพัสดุ (ทอ.๗๕) จะตองเขียนใบเบิกพัสด ุและลงชื่อผูมีสิทธิเบิกพัสดุ 

 ใหถูกตอง  

 

๗.๓.๓  การ... 
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๗.๓.๓  การเบิกพัสดุใชราชการในหนวยใด ใหผูบังคับบัญชาหนวยนั้นเปนผูเบิก หรือ 

ผูบังคับบัญชาหนวย อาจมอบหมายใหเจาหนาท่ีชั้นรองลงมากระทําแทนได โดยสงรายชื่อพรอมลายมือชื่อ 

ของผูมีสิทธิเบิกพัสดุไปใหคลังใหญ เพ่ือเปนหลักฐาน 

๗.๓.๔  ในกรณีท่ีคลังใหญไดคางจายพัสดุไวนาน ใหติดตามผลการเบิกพัสดุตามระยะเวลา 

ท่ีกําหนด พรอมกับบันทึกผล หรือคําชี้แจง ของคลังใหญไวเปนหลักฐานดวย                

๗.๔  การรับพัสด ุ

๗.๔.๑  การรับพัสดุของคลังหนวยมีดังนี้ 

๗.๔.๑.๑ คลังใหญขนสงมาใหเอง หรือสงผานหนวยขนสงกลาง 

๗.๔.๑.๒ คลังหนวยเปนผูไปรับพัสดุโดยตรงท่ีคลังใหญ 

๗.๔.๑.๓ รับจากการจัดซ้ือ/จาง 

๗.๔.๑.๔ รับจากการสงคืน 

๗.๔.๒  การรับพัสดุใชราชการในหนวยใด ใหผูบังคับบัญชาหนวยนั้นเปนผูรับ หรือ 

ผูบังคับบัญชาหนวยอาจมอบหมายใหเจาหนาท่ีชั้นรองลงมากระทําแทนได โดยสงรายชื่อพรอมลายมือชื่อ 

ของผูมีสิทธิรับพัสดุไปใหคลังใหญเพ่ือเปนหลักฐาน 

๗.๔.๓  การรับพัสดุจากการจัดซื้อ/จาง ใหปฏิบัติตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี 

วาดวยการพัสดุ พ.ศ.๒๕๓๕ และฉบับแกไขเพ่ิมเติม รวมท้ังระเบียบ และคําสั่งท่ีเก่ียวของ โดยคลังหนวย 

จัดทําเอกสารการตรวจรับพัสดุ (ทอ.๗๔ ) หรือเอกสารตรวจการจาง (ทอ.๘๑) ใหคณะกรรมการตรวจรับพัสด ุ

หรือคณะกรรมการตรวจการจาง ดําเนินการตอไป 

๗.๔.๔  การรับพัสดุของเจาหนาท่ีคลังเก็บพัสด ุตองตรวจรับพัสดุใหตรงกับหลักฐานการสง 

พัสดุ เม่ือไดตรวจถูกตองแลวใหลงชื่อรับในเอกสารใหเรียบรอย          

๗.๕  การควบคุม  

๗.๕.๑  การควบคุมพัสดุ        

๗.๕.๑.๑ พัสดุของสวนราชการ ไมวาจะไดมาดวยประการใด จะตองจัดใหมีหลักฐาน   

เอกสารควบคุมพัสดุ ไดแก การรับ การตรวจ การข้ึนบัญชีคุม การเก็บรักษา การจาย การสํารวจ  

การรายงานความสิ้นเปลืองพัสดุ และการตรวจการปฏิบัติดานการพัสดุ   

๗.๕.๑.๒  พัสดุใดท่ีจัดเปนพัสดุสูงคาจะตองจัดทําบัญชีควบคุมไวตางหากเปนพิเศษ 

 

 

และ... 
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และตองรายงานสถานภาพตามระยะเวลาท่ีกําหนดไว        

๗.๕.๑.๓  การควบคุมท่ีดินและสิ่งกอสราง ใหปฏิบัติตามพระราชบัญญัติท่ีราชพัสด ุ 

พ.ศ.๒๕๑๘ และฉบับแกไขเพ่ิมเติม ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสด ุพ.ศ.๒๕๓๕ และฉบับแกไขเพ่ิมเติม  

ระเบียบกระทรวงการคลังท่ีเก่ียวของ มติคณะรัฐมนตรี และอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของ        

๗.๕.๒ การควบคุมเอกสาร   

๗.๕.๒.๑  เอกสารเก่ียวกับการเบิกจาย การรับ การยืม การโอน และการจําหนายพัสดุ 

 จะตองลงทะเบียนเอกสารและเก็บรักษาใหเรียบรอย     

๗.๕.๒.๒  บัญชีคุมพัสดุทุกชนิด ผูท่ีจะลงบัญชีตองเปนเจาหนาท่ีท่ีไดรับมอบหมาย 

ใหปฏิบัติหนาท่ีเทานั้น บุคคล หรือเจาหนาท่ีอ่ืน ไมมีสิทธิในการเปลี่ยนแปลงแกไขบัญชี ตลอดจนไมมีสิทธิ

ในการตรวจสอบยอดพัสดุแตอยางใด นอกจากคณะกรรมการสาํรวจพัสดุ หรือเจาหนาท่ีสาํรวจพัสดุ หรือ

หนวยตรวจสํารวจพัสด ุเพ่ือตรวจสอบจํานวนพัสดุท่ีสํารวจพบกับจํานวนพัสดุท่ีคงเหลือในบัญชีวาถูกตองตรงกันหรือไม  

๗.๕.๒.๓  หามนําบัญชีคุมพัสดุออกจากแฟมหรือตูเก็บ นอกจากจะไดรับอนุญาต 

จากผูบังคับบัญชาท่ีรับผิดชอบหนวยควบคุมพัสดุนั้น สําหรับบัญชีคุมพัสดุท่ีไดบันทึกจนเต็ม และเปลี่ยนบัญชีคุมใหม 

แลว ใหนําเก็บรวบรวมไวตามวิธีการปฏิบัติ 

๗.๖  การสะสม 

๗.๖.๑  คลังหนวยตนสังกัด คลังหนวยซอมสรางหรือผลิต รับผิดชอบในการสะสมพัสดุ 

ประเภทใชสิ้นเปลืองและอะไหล  ใหเพียงพอตอการสนับสนุนภารกิจของสวนราชการแตละสังกัด ไมเกิน ๙๐ วัน  

ยกเวน คลังหนวยซอมสรางหรือผลิตของกองบิน รับผิดชอบในการสะสมพัสดุไดไมเกิน ๓๐ วัน 

สําหรับการสะสมพัสดุประเภทอะไหลท่ีใชกับอากาศยาน ใหปฏิบัติตามคําสั่งของกระทรวง 

กลาโหม และกองทัพอากาศ ท่ีเก่ียวของ  

๗.๖.๒ คลังหนวยรอง คลังหนวยแพทย รับผิดชอบในการสะสมพัสดุประเภทใชสิ้นเปลือง 

และอะไหลใหเพียงพอตอสนับสนุนภารกิจของหนวยผูใชไดไมเกิน ๓๐ วัน 

๗.๖.๓ การสะสมพัสดุท่ีจัดเปนยุทโธปกรณสํารองสงครามใหปฏิบัติตามสั่งการของกระทรวง 

กลาโหม และกองทัพอากาศ ท่ีเก่ียวของ        

๗.๗  การเก็บรักษาพัสดุ 

๗.๗.๑  จะตองจัดใหมีท่ีเก็บพัสดุใชราชการได พัสดุชํารุดซอมได และพัสดุรอจําหนาย 

๗.๗.๒  จะตองจัดใหมีสิ่งอํานวยความสะดวกและบริภัณฑนิรภัยในการเก็บรักษาพัสดุ 

ตามความจําเปน 

๗.๗.๓ จะ... 
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๗.๗.๓  จะตองกําหนดท่ีเก็บตามระบบการกําหนดท่ีเก็บพัสดุและจัดวางพัสดุใหเรียบรอย  

เพ่ือความสะดวกในการเก็บ การจาย การตรวจสอบ และการขนสงเคลื่อนยาย นอกจากนั้นใหมีปายกํากับพัสดุติดประจํา 

เพ่ือใหทราบวาพัสดุท่ีเก็บไวนั้นเปนพัสดุชนิดใด  สําหรับพัสดุท่ีสามารถจะทําเครื่องหมายติดประจําไวโดยถาวรได

ก็ใหจัดทําข้ึน เพ่ือใหเปนเครื่องสังเกตไดงาย 

๗.๗.๔  จะตองพิจารณาใหเหมาะสมแกสภาพของพัสดุ หากเปนพัสดุท่ีอาจเสียหาย  เนื่องจาก 

สภาพดินฟาอากาศ สัตวและแมลง  ตองใหมีเครื่องมือปองกันไวตามสมควร  และตองแยกเก็บพัสดุท่ีจะเปนอันตรายแกกัน 

โดยปฏิกิริยาทางเคมีดวย 

๗.๗.๕  พัสดุท่ีจะตองใชเครื่องประกอบในการเก็บรักษา เชน โลหะตางๆ ตองใชยา หรือ 

น้ํามันกันสนิมท่ีเหมาะสมทาเคลือบไว หรือจําพวกยาง ตองโรยดวยผงทัลคัม (TALCUM) เปนตน 

๗.๗.๖  ผูบังคับบัญชาและรับผิดชอบคลังหนวย จะตองกํากับดูแลวิธีเก็บรักษาพัสดุ 

แตละประเภทใหเปนไปตามท่ีสายวิทยาการพัสดุนั้นๆ กําหนดไว 

๗.๗.๗  พัสดุท่ีเก็บรักษาไวในคลังพัสดุ เม่ือมีการเสียหาย หรือสูญหาย เนื่องจาก 

ความบกพรองในการเก็บรักษา ใหผูบังคับบัญชาและรับผิดชอบคลังหนวย เปนผูรับผิดชอบ 

๗.๗.๘  เจาหนาท่ีพัสดุตองรักษากิจการตางๆ ของคลังพัสดุไวเปนความลับ เชน 

จํานวนพัสดุคงคลัง หรือรายละเอียดตางๆ ของพัสดุ เปนตน 

๗.๘  การจายพัสดุ 

๗.๘.๑  ผูท่ีมีอํานาจอนุมัติและสั่งจายพัสดุในคลังหนวย  คือ 

๗.๘.๑.๑  ผูบัญชาการทหารอากาศ หรือผูแทน 

๗.๘.๑.๒  หวัหนาสวนราชการท่ีบังคับบัญชาคลังใหญ หรือผูแทน 

๗.๘.๑.๓  ผูบังคับบัญชาและรับผิดชอบคลังใหญ หรือผูแทน 

๗.๘.๑.๔  หวัหนาสวนราชการท่ีบังคับบัญชาคลังหนวย หรือผูแทน 

๗.๘.๑.๕  ผูบังคับบัญชาและรับผิดชอบคลังหนวย หรือผูแทน 

๗.๘.๒  ขอบเขตการอนุมัติและการสั่งจายพัสดุ 

๗.๘.๒.๑  ผูบัญชาการทหารอากาศหรือผูแทน หัวหนาสวนราชการท่ีบังคับบัญชา 

คลังใหญหรือผูแทน ผูบังคับบัญชาและรับผิดชอบคลังใหญหรือผูแทน มีอํานาจสั่งจายพัสดุในคลังหนวย

เชนเดียวกับการสั่งจายในคลังใหญตามสายงาน    

๗.๘.๒.๒  หวัหนาสวนราชการท่ีบังคับบัญชาคลังหนวยหรือผูแทน ผูบังคับบัญชา 

และรับผิดชอบคลังหนวยหรือผูแทน มีอํานาจสั่งจายพัสดุ ดังนี้ 

๗.๘.๒.๒(๑)  พัสดุ... 
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๗.๘.๒.๒(๑)  พัสดุซ่ึงผูบัญชาการทหารอากาศหรือผูแทน หัวหนาสวนราชการ 

ท่ีบังคับบัญชาคลังใหญหรือผูแทน  ผูบังคับบัญชาและรับผิดชอบคลังใหญหรือผูแทน  ไดอนุมัติใหจายแลว  เชน  

พัสดุในอัตราจาย เปนตน 

๗.๘.๒.๒(๒)  พัสดุประเภทใชสิ้นเปลืองทุกชนิด ยกเวนกระสุนและวัตถุระเบิด 

 จะตองไดรับอนุมัติจากผูบัญชาการทหารอากาศกอน 

๗.๘.๒.๒(๓)  พัสดุแบบใชเปลี่ยนทดแทน 

๗.๘.๒.๒(๔)  พัสดุท่ีคลังใหญจายให กรณีกองทัพอากาศมีขอผูกพัน 

ตามสัญญา หรือขอตกลง ท่ีจะตองใหการสนับสนุนพัสดุใหกับหนวยงานภายนอกกองทัพอากาศ 

๗.๘.๒.๒(๕)  พัสดุท่ีหนวยซอมสรางหรือผลิต เบิกไปใชในการซอม  

สราง หรือผลิต 

๗.๘.๓  ความรับผิดชอบการจายพัสดุของคลังหนวย 

๗.๘.๓.๑  คลังหนวย จะตองจายพัสดุใหคลังพัสดุและหนวยงานตางๆ ดังตอไปนี้ 

๗.๘.๓.๑(๑)  คลังหนวยรอง 

๗.๘.๓.๑(๒)  คลังหนวยซอมสรางหรือผลิต 

๗.๘.๓.๑(๓)  หนวยผูใชท่ีสามารถเบิกพัสดุตรงไปยังคลังหนวยได 

๗.๘.๓.๑(๔) หนวยงานภายนอกกองทัพอากาศ กรณีกองทัพอากาศ 

มีขอผูกพันตามสัญญา หรือขอตกลง ท่ีจะตองใหการสนับสนุนพัสดุ  

๗.๘.๓.๒  การจายพัสดุของคลังหนวย ดําเนินการจายพัสดุท่ีอยูในความรับผิดชอบ   

และเปนไปตามขอบเขตการอนุมัติและการสั่งจายพัสดุตามขอ ๗.๘.๒ โดยกระทําไดดังนี้ 

๗.๘.๓.๒(๑)  การจายพัสดุตามเอกสารการขอเบิก (ทอ.๗๕) ไดแก   

การจายพัสดุประเภทใชคงรูป พัสดุประเภทใชสิ้นเปลืองในอัตราจาย กระสุนและวัตถุระเบิด โดยหนวย หรือ

หนวยผูใช จะตองทําใบเบิกพัสดุมายังคลังหนวย หรือใบจายพัสดุประจําวัน (ทอ.๑๓๓) ไดแก การจายพัสดุ

ประเภทใชสิน้เปลืองท่ีมิใชพัสดุในอัตราจาย โดยคลังหนวยจะเปนผูเตรียมเอกสาร 

๗.๘.๓.๒(๒)  การจายพัสดุโดยอัตโนมัติ ใหปฏิบัติเชนเดียวกับคลังใหญ 

โดยอนุโลมสําหรับการจายพัสดุใหกับหนวยงานภายนอกกองทัพอากาศ กรณีกองทัพอากาศมีขอผูกพันตามสัญญา 

หรือขอตกลงท่ีจะตองใหการสนับสนุนพัสดุ เม่ือดําเนินการจายพัสดุเรียบรอยแลวใหรายงานคลังใหญทราบดวย 

๗.๘.๓.๒(๓)  การจายยืม ใหปฏิบัติเชนเดียวกับคลังใหญโดยอนุโลม 

 

๗.๙  การ... 
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๗.๙  การสงพัสดุ 

การสงพัสดุจะตองใหเจาหนาท่ีสงพัสดุของคลังหนวย ดําเนินการรับพัสดุจากคลังเก็บพัสดุ 

พรอมดวยประวัติ และ/หรือคูมือประจําพัสดุ (ถามี) ตามเอกสารการจายพัสดุ แลวทําการบรรจุหีบหอ  

พรอมท้ังคัดแยกเพ่ือสงพัสดุไปยังหนวยผูใช หรืออาจแจงใหหนวยผูใชมารับพัสดุท่ีคลังหนวยโดยตรงก็ได 

๗.๑๐  การตรวจ 

๗.๑๐.๑  การตรวจพัสดุของนายตรวจพัสดุ 

๗.๑๐.๑.๑  พัสดุท่ีไดมาจะตอง ทําการตรวจกอนสงเขาคลังเก็บพัสดุ 

๗.๑๐.๑.๒  พัสดุในคลังเก็บพัสดุจะตอง ตรวจเก่ียวกับอายุการเก็บรักษาพัสดุ  

วิธีการเก็บรักษา สถานะ สภาพ การเปลี่ยนแปลงหมายเลขพัสดุ และคําสั่งเทคนิค 

๗.๑๐.๑.๓  พัสดุท่ีจายออกจะตอง ตรวจใหถูกตองกอนท่ีจะจัดสงไปยังผูรับ 

๗.๑๐.๑.๔  พัสดุท่ีตรวจถูกตองแลว  ใหประทับตราและลงชื่อรับรอง ไวท่ีเอกสาร 

และปายกํากับพัสดุ 

๗.๑๐.๒  การตรวจของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ หรือคณะกรรมการตรวจการจาง 

ใหปฏิบัติตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ.๒๕๓๕ และแกไขเพ่ิมเติม รวมท้ังระเบียบ คําสั่ง  

และคําชี้แจงอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของ 

๗.๑๐.๓  ผูบังคับบัญชาและรับผิดชอบคลังหนวย เปนผูพิจารณาแตงตั้งนายตรวจพัสดุ   

โดยคัดเลือกจากเจาหนาท่ีตรวจพัสดุท่ีเปนนายทหารสัญญาบัตร ซ่ึงมีคุณวุฒิพิเศษในการตรวจพัสด ุถาคลังหนวยใด

ไมมีนายทหารสัญญาบัตรดังกลาวแลว หรือมีไมพอปฏิบัติงาน ก็ใหแตงตั้งเจาหนาท่ีตรวจพัสดุต่ํากวาชั้นสัญญาบัตร  

ผูมีความรูความสามารถในการตรวจพัสดุเปนนายตรวจพัสดุได ในกรณีท่ีคลังหนวยใดไมมีเจาหนาท่ีตรวจพัสด ุ

ท่ีมีคุณวุฒิในการตรวจพัสดุ ใหผูบังคับบัญชาและรับผิดชอบคลังหนวยทําหนาท่ีนายตรวจพัสดุดวย 

สําหรับคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ หรือคณะกรรมการตรวจการจาง ท่ีไดจากการซ้ือ 

หรือการจางนั้น จะตองใหผูมีอํานาจในการสั่งซ้ือหรือสั่งจาง หรือผูท่ีไดรับมอบหมายเปนผูสั่งแตงตั้ง 

๗.๑๑  การสํารวจพัสดุ    

๗.๑๑.๑  การสํารวจพัสดุในคลังหนวย เนื่องจากคลังหนวยไมมีหนวยตรวจสํารวจพัสดุ 

จึงใหเจาหนาท่ีคลังพัสดุสํารวจพัสดุท่ีเก็บรักษาอยูในคลังตามความเหมาะสม สําหรับการปรับยอดพัสดุจะกระทําได 

เม่ือมีการจัดประเภทพัสดุใหม นอกนั้นจะตองไดรับอนุญาตจากคลังใหญกอน ยกเวนพัสดุประเภทท่ีกําหนด 

ใหอยูในความรับผิดชอบของทุกสวนราชการ ใหหัวหนาสวนราชการท่ีรับผิดชอบพัสด ุพิจารณาปรับยอดพัสดุนั้นได 
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๗.๑๑.๒  การสํารวจพัสดุตามระยะเวลาตามระเบียบกองทัพอากาศวาดวยการพัสดุ  

พ.ศ.๒๕๕๒ ใหคลังหนวยรายงานหัวหนาสวนราชการเพ่ือสั่งแตงตั้งเจาหนาท่ีสํารวจพัสดุในสวนราชการ หรือ 

หนวยงานนั้น  ซ่ึงมิใชเจาหนาท่ีพัสดุคนหนึ่งหรือหลายคน ตามความจําเปน เพ่ือดําเนินการดังนี้ 

๗.๑๑.๒ (๑)  ตรวจสอบพัสดุในหนวยผูใช ใหตรวจนับพัสดุประเภทใชคงรูป 

ท่ีมิใชยุทธภัณฑ อยางนอยปละ ๑ ครั้ง ตามวงรอบของปงบประมาณ สําหรับยุทธภัณฑประจําหนวย และ

ยุทธภัณฑประจํากายใหตรวจนับไมนอยกวาปละ ๔ ครั้ง  

 ๗.๑๑.๒(๒)  ตรวจสอบพัสดุคงเหลือในคลังหนวย ใหตรวจนับพัสดุทุกประเภท 

อยางนอยปละ ๑ ครั้ง ตามวงรอบของปงบประมาณ 

๗.๑๑.๒(๓)  การรายงานผลการสํารวจพัสดุ เม่ือตรวจนับพัสดุพรอมท้ังตรวจสอบ 

กับบัญชีคุมพัสดุเสร็จเรียบรอยแลว  ใหลงชื่อรับรองในบัญชีสาํรวจพัสด ุและรายงานผูแตงตั้งภายใน  ๓๐ วนัทําการ 

นับตั้งแตวันเริ่มดําเนินการสํารวจพัสดุนั้น และสงสําเนาใหคลังพัสดุผูจาย (หนวยควบคุมพัสดุ) เพ่ือตรวจสอบ

ความถูกตอง แลวรวบรวมนําเรียนผูบัญชาการทหารอากาศ (ผานกรมสงกําลังบํารุงทหารอากาศ)  เพ่ือทราบตอไป 

๗.๑๒  การเรียกคืน 

ใหเรียกคืนพัสดุท่ีจายใหแกหนวยผูใชไปแลว เพ่ือนํากลับมาสนับสนุนหนวยท่ีมีความจําเปน 

ตองใชงานเรงดวน หรือเม่ือคลังใหญมีคําสั่งใหเรียกคืน 

๗.๑๓  การสงคืน 

๗.๑๓.๑  พัสดุท่ีคลังหนวยจะตองสงคืนคลังใหญ คือ 

๗.๑๓.๑.๑  พัสดุนอกอัตรา ไดแก พัสดุท่ีไมมีอัตราใหสะสม หรือไมมีอัตราจาย 

๗.๑๓.๑.๒  พัสดุเกินอัตรา ไดแก พัสดุท่ีเกินอัตราสะสม หรือเกินอัตราจาย                             

๗.๑๓.๑.๓  พัสดุท่ีชํารุดไมสามารถซอมได 

๗.๑๓.๑.๔  พัสดุเหลือใช เลิกใช หรือลาสมัย 

๗.๑๓.๑.๕  พัสดุท่ีเบิกผิด หรือคลังใหญจายผิด 

๗.๑๓.๑.๖  พัสดุท่ีตรวจพบวาไมมีหลักฐานการควบคุม 

๗.๑๓.๑.๗  พัสดุท่ีมีคําสั่งใหสงคืน หรือเรียกคืน 

๗.๑๓.๑.๘  พัสดุท่ีครบกําหนดอายุการเก็บรักษา 

๗.๑๓.๑.๑๐  พัสดุท่ีใชหนี้การยืม 

๗.๑๓.๒  คลังหนวยจะตองคอยตรวจตราดูแล รบีสงพัสดุตามขอ ๗.๑๓.๑ คืนคลังใหญโดยเรว็  

ไมใหค่ังคาง หรือตกคาง เพราะถาเก็บไวนานจะเกิดการเสียหายมากข้ึน และทําใหไมมีพัสดุจายเฉลี่ยท่ัวกัน 

๗.๑๓.๓  การ... 
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๗.๑๓.๓  การปฏิบัติในการสงคืน 

๗.๑๓.๓.๑  หามถอดชิ้นสวนของพัสดุท่ีจะสงคืนเอาไว รวมท้ังสวนประกอบ 

ท่ีติดกับพัสดุนั้น นอกจากจะไดรับอนุญาตจากคลังใหญ 

๗.๑๓.๓.๒  การสงคืนพัสดุใหคลังหนวยผูกปายกํากับพัสดุใหถูกตองตามวิธีการ 

และชี้แจงสาเหตุการชํารุดไวโดยชัดเจน        

๗.๑๓.๓.๓  กอนนําสงคืน ใหจัดการปองกันความเสียหายท่ีจะเกิดข้ึนกับพัสดุนั้น 

ในระหวางการขนสง เชน การปองกันสนิม และการบรรจุหีบหอตามวิธีการใหเรียบรอย 

๗.๑๔  การสงซอม 

๗.๑๔.๑  พัสดุชํารุดท่ีหนวยสงคืนมา ถาเปนพัสดุชาํรุดซอมได และเปนการซอมบํารุง 

ระดับกลาง  ใหคลังหนวยเสนอความตองการซอมไปยังหนวยซอมบํารุง เพ่ือใหหนวยซอมบํารุงเบิกพัสดุชํารุดนั้น 

ไปซอม  

๗.๑๔.๒  พัสดุชํารุดท่ีหนวยซอมบํารุงระดับกลางพิจารณาแลวเห็นวา พัสดุชํารุดนั้นจําเปน 

และเรงดวน ตองจางซอมภายนอกกองทัพอากาศ ใหคลังหนวยแจงหนวยจัดหาดําเนินการจางซอม (หนวจัดหา 

เปนผูเบิกพัสดุไปจางซอม) 

๗.๑๔.๓  พัสดุชํารุดท่ีหนวยซอมบํารุงระดับกลางพิจารณาแลวเห็นวา จะตองสงซอม 

ในระดับโรงงาน ใหคลังหนวยสงคืนไปยังคลังใหญ เพ่ือดําเนินการตอไป 

๗.๑๔.๔  หนวยงานท่ีไมมีหนวยซอมบํารุงระดับกลาง เชน กรมในสวนบัญชาการกองทัพอากาศ 

 คลังหนวยอาจจางซอมในทองถ่ิน หรือสงคืนคลังใหญ เพ่ือดําเนินการตอไป 

๗.๑๕  การยืม 

๗.๑๕.๑  การใหยืมพัสดุหรือนําพัสดุไปใชในกิจการ ซ่ึงมิใชเพ่ือประโยชนของทางราชการ 

จะกระทํามิได 

๗.๑๕.๑.๑  การยืมพัสดุประเภทใชคงรูปไปใชราชการ ใหสวนราชการผูยืม 

ทําหลักฐานการยืมเปนลายลักษณอักษร แสดงเหตุผลและกําหนดวันสงคืน โดยมีหลักเกณฑดังตอไปนี้ 

๗.๑๕.๑.๑(๑)  การยืมระหวางสวนราชการ จะตองไดรับอนุมัติ 

จากหัวหนาสวนราชการท่ีบังคับบัญชาคลังหนวย 

๗.๑๕.๑.๑(๒)  การใหบุคคลยืมใชภายในสถานท่ีราชการเดียวกัน 

จะตองไดรับอนุมัติจากผูบังคับบัญชาและรับผิดชอบคลังหนวย แตถายืมไปใชนอกสถานท่ีราชการจะตองไดรับ 

อนุมัติจากหัวหนาสวนราชการท่ีบังคับบัญชาคลังหนวย  

๗.๑๕.๑.๒  การ... 
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๗.๑๕.๑.๒  การยืมพัสดุประเภทใชสิ้นเปลืองระหวางสวนราชการใหกระทําได 

เฉพาะเม่ือสวนราชการผูยืมมีความจําเปนตองใชพัสดุนั้นเปนการรีบดวน จะดําเนินการจัดหาไดไมทันการ  

และสวนราชการผูใหยืมมีพัสดุนั้นๆ พอท่ีจะใหยืมไดโดยไมเปนการเสียหายแกราชการของตน และใหมีหลักฐาน 

การยืมเปนลายลักษณอักษร 

๗.๑๕.๑.๓  การยืมพัสดุประเภทอากาศยาน รถยนตสงคราม อาวุธ กระสุน   

วัตถุระเบิด พัสดุสื่อสารอิเล็กทรอนิกสทางยุทธวิธี และพัสดุการภาพทางยุทธวิธี จะตองไดรับอนุมัติจากผูบัญชาการ 

ทหารอากาศ สําหรบัน้ํามันเชื้อเพลิงและหลอลื่น จะตองไดรับอนุมัติจากหัวหนาสวนราชการท่ีบังคับบัญชาคลังหนวย 

๗.๑๕.๒  การสงคืนพัสดุท่ียืม 

๗.๑๕.๒.๑  พัสดุประเภทใชคงรูป ผูยืมจะตองนําพัสดุนั้นมาสงคืนใหในสภาพ 

ท่ีใชงานไดเรียบรอย หากเกิดชํารุดเสียหาย หรือใชงานไมได หรือสูญหายไป ใหผูยืมจัดการแกไข ซอมแซม ใหคงสภาพเดิม 

โดยเสียคาใชจายของหนวยผูยืมเอง หรือชดใชเปนพัสดุประเภท  ชนิด ขนาด ลักษณะ และคุณภาพอยางเดียวกัน 

หรือชดใชเปนเงินตามราคาท่ีเปนอยูในขณะยืม ตามหลักเกณฑท่ีกระทรวงการคลังกําหนด 

๗.๑๕.๒.๒  พัสดุประเภทใชสิ้นเปลือง โดยปกติสวนราชการผูยืมจะตองจัดหา 

พัสดุเปนประเภท ชนิด และปริมาณเชนเดียวกัน สงคืนใหคลังหนวย 

๗.๑๕.๓  คลังหนวยติดตามทวงถามพัสดุท่ีใหยืมไปคืนภายใน  ๗ วัน นับแตวันครบกําหนด 

๗.๑๖  การจําหนาย 

๗.๑๖.๑  พัสดุท่ีหนวยตางๆ สงคืน หรือสํารวจพบในคลังหนวย ซ่ึงอยูในสภาพเหลือใช 

เลิกใช เนื่องจากลาสมัย หรือมีคําสั่งใหเลิกใช เสื่อมสภาพจนใชงานไมได สถานะไมครบชุดซ่ึงไมมีโอกาสใชงานไดอีก

พัสดุชํารุดซอมไมไดหรือซอมไมคุมคา (ราคาซอมเกินกวารอยละ ๖๕ ของราคาพัสดุใหมในปจจุบัน ยกเวน 

กรณีท่ีมีคําสั่งเปนอยางอ่ืน) หรือไมปลอดภัยในการใชงาน แบงออกเปน 

๗.๑๖.๑.๑  พัสดุท่ีกําหนดใหคลังใหญรับผิดชอบ ดําเนินการดังนี้ 

๗.๑๖.๑.๑(๑)  พัสดุประเภทใชคงรูป ใหคลังหนวยสงคืน 

พรอมดวยเหตุผล แตถาไมอาจสงคืนไปได หรือไดผลไมคุมคา ก็ใหรายงานคลังใหญเพ่ือแตงตั้งคณะกรรมการ 

ไปตรวจสอบ ท้ังนี้คลังใหญอาจมอบหมายใหหัวหนาสวนราชการท่ีบังคับบัญชาคลังหนวยแตงตั้งคณะกรรมการ 

พิจารณาตรวจสอบพัสดุแทนได สวนการอนุมัติใหจําหนายอยูในอํานาจของหัวหนาสวนราชการท่ีบังคับบัญชา 

คลังใหญ 

๗.๑๖.๑.๑(๒)  พัสดุประเภทใชสิ้นเปลือง ใหรายงานหัวหนาสวน 

ราชการท่ีบังคับบัญชาคลังหนวย เพ่ือแตงตั้งคณะกรรมการพิจารณาตรวจสอบ เม่ือเห็นสมควรจําหนายใหรายงาน 

คลังใหญ... 
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คลังใหญเพ่ืออนุมัติใหจําหนายตอไป  ยกเวน กระสุน วัตถุระเบิด น้ํามันเชื่อเพลิงและหลอลื่น จะตองไดรับอนุมัติ

จากผูบัญชาการทหารอากาศ 

๗.๑๖.๑.๑.(๓)  พัสดุแบบใชเปลี่ยนทดแทน (REPLACEMENT 

TYPE ITEMS) ท่ีคลังใหญกําหนดใหสงคืน คลังหนวยจะขอจําหนายไมได ตองสงคืนไปยังคลังใหญเทานั้น 

๗.๑๖.๑.๒  พัสดุท่ีกําหนดใหทุกสวนราชการรับผิดชอบ ใหรายงานหัวหนาสวน 

ราชการท่ีบังคับบัญชาคลังหนวย แตงตั้งคณะกรรมการจําหนายพัสดุและพิจารณาสั่งการใหดําเนินการจําหนายได  

โดยปฏิบัติเชนเดียวกับคลังใหญ โดยอนุโลม 

๗.๑๖.๒  พัสดุท่ีสูญหายหรือเสียหายจนสิ้นซาก ใหผูบังคับบัญชาและรับผิดชอบคลังหนวย 

รายงานหัวหนาสวนราชการท่ีบังคับบัญชาคลังหนวย แตงตั้งคณะกรรมการเพ่ือสอบหาขอเท็จจริง โดยปฏิบัติ

ดังนี้ 

๗.๑๖.๒.๑  กรณีเปนพัสดุท่ีกําหนดใหทุกหนวยรับผิดชอบ  เม่ือมีผูรับผิดชดใช 

เปนเงินใหใชหลักฐานการชดใช  ใบรายงานการสอบสวนพัสดุท่ีชํารุดสูญหายผิดปกติ  และรายงานการสํารวจ 

ปรับยอดพัสดุเปนหลักฐานในการลงจายพัสดุออกจากบัญชีคุมพัสดุ  

๗.๑๖.๒.๒  กรณีเปนพัสดุท่ีกําหนดใหคลังใหญรับผิดชอบ เม่ือมีผูรับผิดชดใช 

เปนเงินใหสงหลักฐานการชดใช ใบรายงานการสอบสวนพัสดุท่ีชํารุดสูญหายผิดปกติ และใบสงคืนพัสดุ ไปยัง 

คลังใหญ เพ่ือเปนหลักฐานในการตัดบัญชี 

๗.๑๖.๒.๓  กรณีมีผูรับผิดชดใชโดยนําพัสดุประเภท ชนิด ขนาด ลักษณะ และ 

คุณภาพอยางเดียวกับพัสดุท่ีสูญหายไปมาชดใช ใหคณะกรรมการสอบหาขอเท็จจริงทําการตรวจรับพัสดุดวย   

และไมตองลงจายออกจากบัญชี 

๗.๑๖.๒.๔  ในกรณีไมปรากฏตัวผูรับผิด หรือมีตัวผูรับผิด แตไมสามารถชดใชได   

ใหจําหนายพัสดุนั้นเปนสูญ   

๗.๑๖.๓  ใหสวนราชการ หรอืหนวยงานดําเนินการตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี 

วาดวยการพัสดุ พ.ศ.๒๕๓๕ และท่ีแกไขเพ่ิมเติม คําสั่งกระทรวงกลาโหม (เฉพาะ) ท่ี ๕๐/๕๐ ลง ๑๖ มี.ค. ๕๐   

เรื่องการพัสดุ ขอบังคับกระทรวงกลาโหมวาดวยการปฏิบัติเม่ือเกิดความเสียหายแกเงินราชการหรือทรัพยสิน 

ของทางราชการ อันเนื่องมาจากการกระทําละเมิดของเจาหนาท่ี พ.ศ.๒๕๔๒ และท่ีแกไขเพ่ิมเติม ขอบังคับทหาร 

วาดวยวินัยการรักษาอาวุธและเครื่องยุทโธปกรณ พ.ศ.๒๔๘๕ และท่ีแกไขเพ่ิมเติม และคูมือวาดวยการพัสดุของ ทอ. 

บทท่ี ๑๖ การจําหนายพัสดุ  

๘.   การ… 
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๘.   การแตงตั้งเจาหนาท่ีปฏิบัติงานดานพัสดุ 

ในกรณีท่ีคลังพัสดุใดไมมีเจาหนาท่ีซึ่งดํารงตําแหนงที่มีหนาที่เก่ียวกับการพัสดุปฏิบัติงาน 

ใหหัวหนาสวนราชการแตงตั้งเจาหนาท่ีอ่ืนใหมีหนาท่ีปฏิบัติงานเก่ียวกับการพัสดุในคลังพัสดุนั้นๆ ซ่ึงถือวา 

เปนเจาหนาท่ีพัสด ุตามระเบียบกองทัพอากาศวาดวยการพัสดุ พ.ศ.๒๕๕๒ และท่ีแกไขเพ่ิมเติม 

๙.   การมอบหมายความรับผิดชอบในหนวยผูใช 

เนื่องจากคลังหนวยตองจายพัสดุใหแกหนวยผูใช และตองควบคุมพัสดุประเภทใชคงรูป 

และพัสดุในอัตราจายท่ีใชภายในหนวย จึงจําเปนตองมอบหมายความรับผิดชอบใหหนวยผูใชท่ีเบิกพัสด ุ

ไปจากคลังหนวย (คลังหนวยตนสังกัด คลังหนวยรอง คลังหนวยซอมสรางหรือผลิต หรือคลังหนวยแพทย   

แลวแตกรณี) คือ  

๙.๑  กําหนดรหัส หรือชื่อยอ ของหนวยผูใช 

๙.๒  กําหนดผูควบคุมและรับผิดชอบการพัสดุหนวยผูใช แลวเสนอคลังหนวยเพ่ือรวบรวมรายงาน 

หัวหนาสวนราชการแตงตั้งขาราชการชั้นสัญญาบัตรในหนวยผูใชนัน้เปนนายทหารการพัสดุหนวยผูใช และแตงตั้ง 

ขาราชการชั้นต่ํากวาสัญญาบัตรในหนวยผูใชนั้นเปนเจาหนาท่ีการพัสดุหนวยผูใช 

๙.๓  หนาท่ีของผูควบคุมและรับผิดขอบการพัสดุหนวยผูใช 

๙.๓.๑  นายทหารการพัสดุหนวยผูใช เปนผูลงนามในเอกสารการเบิกพัสดุ เอกสารการสงคืนพัสดุ 

ลงชื่อรับพัสดุ และสั่งจายพัสดุท่ีไดรับไปจากคลังหนวย 

๙.๓.๒  เจาหนาท่ีการพัสดุหนวยผูใช เปนผูเก็บรวบรวมเอกสารการเบิกพัสดุ และการสงคืนพัสดุ  

จากผูใชพัสดุ และท่ีทําการเบิกจากคลังหนวย ตลอดจนการควบคุมบัญชี และลงชื่อรับพัสดุจากคลังหนวย 

๙.๓.๓  รับผิดชอบ ดูแลรักษา ควบคุมพัสดุประเภทใชคงรูป และพัสดุในอัตราจายท่ีมีใช 

อยูในหนวยของตน  ใหมีจํานวนครบถวนและมีสภาพใชงานไดอยูเสมอ 

๙.๓.๔  ดูแลควบคุมการใชพัสดุประเภทใชสิ้นเปลืองภายในหนวยงานของตน ใหเปนไป 

โดยประหยัด 

๙.๓.๕  หากมีพัสดุชํารุด หรือสูญหาย เปนผูทํารายงานเสนอตามลําดับชั้นจนถึงหัวหนา 

สวนราชการ เพ่ือแตงตั้งคณะกรรมการสอบหาขอเท็จจริง      

๙.๓.๖  เปนผูทําใบอารักขาพัสดุ (CUSTODY RECEIPT) สาํหรับพัสดุสูงคา หรือเครื่องมือ 

ซ่ึงตองจายประจําตัว โดยเตรียมใบเบิกพัสดุ (ทอ.๗๕) จํานวน ๒ ฉบับ และใหผูมีสิทธิไดรับ ลงชื่อรับพัสดุไป 

 

 

๙.๓.๗  เปน... 
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๙.๓.๗  เปนผูจัดทําบัญชีควบคุมพัสดุประเภทใชคงรูปท่ีอยูในความรับผิดชอบของหนวยผูใช 

๙.๓.๘  รายงานความสิ้นเปลืองพัสดุ โดยจัดทําบัญชีตามประเภทของพัสดุและระยะเวลา 

การรายงานใหเปนไปตามท่ีคลังใหญในแตละสายงานกําหนด แลวเสนอคลังหนวย เพ่ือดําเนินการตอไป 

๙.๓.๙  อํานวยความสะดวก และนําคณะกรรมการสํารวจพัสดุ หรือเจาหนาท่ีสํารวจพัสดุ 

ไปตรวจนับพัสดุท่ีอยูในความควบคุมของหนวยผูใชนั้น เม่ือไดรับการรองขอ 

๙.๓.๑๐  ติดปาย เขียน หรือพนสีหมายเลขพัสดุท่ีสามารถจะทําเครื่องหมายติดประจํา 

ไวท่ีพัสดุนั้นได โดยติดไวใหชัดเจน และเปนระเบียบเรียบรอย 

 

 

 

…………………………………………………. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




