
บทท่ี  ๑๐  

ปายกํากับพัสดุ 

๑.  ความมุงหมาย 

เพ่ือใหทราบ สภาพ สถานะ หมายเลข ชื่อพัสดุ หนวยนับ บริษัทผูผลิต และขอมูลอ่ืนๆ ท่ีเปน 

ประโยชนในการปฏิบัติตอพัสดุนั้นๆ 

๒.  ชนิดของปายกํากับพัสดุ 

ปายกํากับพัสดุ  แบงออกเปน  ๒  ชนิด  ดังนี้ 

๒.๑  ปายกํากับพัสดุท่ีบอกสภาพของพัสดุ  มี  ๓  แบบ  คือ 

๒.๑.๑  ปายกํากับพัสดุดี  (SERVICEABLE  TAG - MATERIEL)  ทอ.๑๔๑ ก.(สีเหลือง) 

 ใชผูกพัสดุท่ีจัดหา หรือสราง  หรือซอมเสร็จจากโรงงานซ่ึงมีคุณสมบัติถูกตองและมีกรรมการตรวจรับ        

หรือนายตรวจพัสดุรับรองวาสามารถใชราชการได             

๒.๑.๒  ปายกํากับพัสดุชํารุด (UNSERVICEABLE  (REPARABLE) – TAG - MATERIEL) 

ทอ. ๑๔๑ ข. (สีเขียว) ใชผูกพัสดุท่ีใชราชการไมได แตพัสดุนั้นสามารถซอมใชราชการได  และการซอมนั้น   

เปนการซอมท่ีคุมคา   

กรณีสงซอมตางประเทศใหผูกปายกํากับพัสดุชํารุดซอมไดของ ทอ. สหรัฐ ฯ  โดยอนุโลม 

๒.๑.๓  ปายกํากับพัสดุจําหนาย (UNSERVICEABLE (CONDEMNED) TAG –MATERIEL) 

ทอ. ๑๔๑ ค.(สีแดง)  ใชผูกพัสดุชํารุดท่ีไมสามารถซอมใชราชการได หรือเปนพัสดุชํารุดซอมไมคุมคาเลิกใช  

พนสมัย ไมปลอดภัยในการใชงาน  พัสดุท่ีจะใชปายกํากับพัสดุชนิดนี้มีอยู  ๒  ชนิด  คือ 

๒.๑.๓.๑  พัสดุท่ีจําหนายตามสภาพ (CONDITION CONDEMNED)  ไดแก  พัสด ุ

ท่ีไมสามารถจะซอมใหคืนสภาพเปนพัสดุดีได  หรือพัสดุนั้นสามารถซอมได แตราคาซอมเกินรอยละ ๖๕  

ของราคาพัสดุใหมในปจจุบัน ถือเปนการซอมท่ีไมคุมคา  นอกจากจะมีคําสั่งระบุไวเปนอยางอ่ืน  

๒.๑.๓.๒  พัสดุท่ีจําหนายตามคําสั่ง  (ADMINISTRATIVE CONDEMNED)  ไดแก   

พัสดุที่มีคําสั่งเทคนิค  หรือคําสั่งจากผูบังคับบัญชา  ผูมีอํานาจใหจําหนาย  ไมวาพัสดุนั้นจะมีสภาพดี         

หรืออยูในสภาพชํารุดซอมไดก็ตาม 

๒.๒  ปายกํากับพัสดุท่ีบอกสถานะของพัสดุ  มี  ๕  แบบ  คือ 

๒.๒.๑  ปายกํากับพัสดุท่ีตองตรวจซอมตามคําสั่งเทคนิค  (TEST/MODIFICAION TAG-  

MATERIEL)  ทอ.๑๔๑ ง. (สีเหลือง – สีเขียว)  ใชผูกรวมกับปายกํากับพัสดุดี (ทอ.๑๔๑ ก.) เมื่อตองการ 

สงพัสดุ  เขาตรวจสอบตามระยะเวลาท่ีระบุไวในคําสั่งเทคนิคหรือคําสั่งใหดัดแปร หรือครบกําหนดตองสงเขา

ทดสอบ  ปรับเทียบมาตรฐาน หรือแกไขเปลี่ยนแปลง   

เม่ือดําเนินการดังกลาวเสร็จเรียบรอยแลว กอนท่ีจะจายไปใชงาน หรือสงเขาคลังเก็บพัสดุใหปลด 

ปายกํากับพัสดุท่ีตองตรวจซอมตามคําสั่งเทคนิคออก  แตขอความท่ีเปนประโยชนตางๆ  ตองบันทึกไวดานหลัง

ของปายกํากับพัสดุดี  ถาพัสดุนั้นเปลี่ยนสภาพเปนพัสดุจําหนายใหปลดปายท้ังสองแบบออก แลวผูกปายกํากับ 

พัสดุจําหนายแทน  เพ่ือรอดําเนินการตอไป 

 

๒.๒.๒  ปายกํากับ… 
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๒.๒.๒  ปายกํากับพัสดุไมครบชุด  (INCOMPLETE  TAG-MATERIEL)  ทอ.๑๔๑ จ.(สีฟา)  

ใชผูกพัสดุท่ีไมครบชุด  

๒.๒.๓  ปายกํากับพัสดุท่ีอยูในระหวางการพิจารณา  (SUSPENDED  TAG-MATERIEL)  

ใชปายกํากับพัสดุดี  (ทอ.๑๔๑ ก)  แทน  แตใหประทับคําวา  “อยูในระหวางการพิจารณา”  บริเวณท่ีวางเหนือ

ชอง  “บริษัทสราง”  ใชผูกพัสดุท่ีอยูในระหวางการพิจารณาตามสาเหตุ  ดังนี้ 

๒.๒.๓.๑  เปนพัสดุท่ีไมทราบสภาพแทจริง  ใหระงับการจายหรือการใชงานไวเปน   

การชั่วคราว  เพ่ือรอผลการตรวจวิเคราะห และกําหนดสภาพใหใหม 

๒.๒.๓.๒  เปนพัสดุท่ีอยูในระหวางการดําเนินการทางกฎหมายหรือการเจรจาตกลง  

(LITIGATION  OF  NEGOTIATION)     

๒.๒.๓.๓  เปนพัสดุท่ีรับไวเปนทรัพยสินของทางราชการแลว ตอมาตรวจพบขอบกพรอง 

บางประการจําเปนตองสงใหหนวยซอมบํารุง  หรือผูขาย  หรือผูรับจาง  (CONTRACTOR)  ทําการแกไขใหถูกตอง 

๒.๒.๔  ปายกํากับพัสดุท่ีตองสงเขาตรวจเบื้องตน  (PRELIMINARY  INSPECTION TAG- 

MATERIEL)  ใชปายกํากับพัสดุดี  (ทอ.๑๔๑ ก.) แทน  แตประทับคําวา  “สงเขาตรวจเบื้องตน” บริเวณท่ีวาง 

เหนือชอง “บริษัทสราง” ใชผูกพัสดุท่ีรอตรวจรับจากการจัดหา  ซ่ึงคณะกรรมการตรวจรับพัสดุจําเปนตองสง 

หนวยตรวจทดลองหรือโรงงานผูผลิตเพ่ือตรวจทดลองตามคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุนั้นๆ และเม่ือผาน 

การตรวจทดลอง และกรรมการตรวจรับพัสดุรับไวใชราชการแลว  ใหนายตรวจพัสดุปลดปายนี้ออก  แลวผูกปาย 

กํากับพัสดุดีแทน 

๒.๒.๕  ปายกํากับพัสดุท่ีตองรายงานขอบกพรอง  (UNSATISFACTORY  REPORT(UR)   

EXHIBIT)  ทอ.๑๔๑ ฉ.  (สีขาว)  ใชผูกพัสดุ กรณีคลังพัสดุผูรับตรวจพบขอบกพรอง  ดังนี้ 

๒.๒.๕.๑  พัสดุมีสภาพไมถูกตองตามเอกสารการเบิก  หรือการสงพัสดุ 

๒.๒.๕.๒  หมายเลขและคุณลักษณะพัสดุไมถูกตองตามท่ีขอเบิก  และเปนรายการ 

ท่ีไมอาจใชแทนกันได 

๒.๒.๕.๓  เกิดการชํารุดเสียหายจากอุบัติเหตุ  เชน  จากการขนสง  หรือจากการ 

ยกขน เปนตน 

๒.๒.๕.๔  เปนพัสดุดี  แตมีคุณลักษณะเฉพาะ หรือขอกําหนดไมถูกตองตามเกณฑ 

ทําใหใชราชการไมไดตามวัตถุประสงค  ใหผูกปายนี้กับพัสดุท่ีจะสงคืนไปคลังพัสดุผูจาย  หรือเก็บรอไวเปนหลักฐาน

ประกอบการรายงานขอบกพรองท่ีเกิดข้ึน  (REPORT  OF  DISCREPANCY)  โดยใหผูกปายนี้รวมกับปายกํากับ 

พัสดุเดิมท่ีมากับพัสดุนั้น เม่ือไดมีการสอบสวนหาสาเหตุการบกพรองเปนท่ีเรียบรอยแลว  จึงปลดปายออก

ท้ังหมด แลวใหผูกปายกํากับพัสดุตามสภาพ หรือสถานะ หรือหมายเลขพัสดุท่ีถูกตองตอไป 

 

 

 

๓.  การปลด… 
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๓.  การปลดหรือเปลี่ยนปายกํากับพัสดุ 

หัวหนานายตรวจพัสดุของคลังพัสดุเปนผูมีอํานาจในการปลดหรือเปลี่ยนปายกํากับพัสดุได     

เม่ือพิจารณาแลววา  พัสดุนั้นจําเปนตองปลดหรือเปลี่ยนปายกํากับพัสดุ หัวหนานายตรวจพัสดุอาจมอบอํานาจนี ้ 

ใหนายตรวจพัสดุทุกคน  หรือเฉพาะคนก็ได 

สําหรับพัสดุดีท่ีจะนําไปใชราชการ  และจําเปนตองปลดปายกํากับพัสดุออกเสียกอนก็ใหปลดออกได 

แตถามีคําสั่ง หรือคําชี้แจงบอกไวอยางอ่ืน  ใหปฏิบัติตามคําสั่งหรือคําชี้แจงนั้นๆ  เพราะพัสดุบางอยาง  เชน 

โตะ  เกาอ้ี  เครื่องพิมพดีด ฯลฯ  แมในขณะใชงานก็ไมจําเปนตองปลดปายกํากับพัสดุออก  และปายกํากับพัสดุนี้ 

จะชวยอํานวยความสะดวกในการเตรียมใบเบิก  ใบสงคืน การตรวจสํารวจพัสดุ และอ่ืนๆ   

ผูท่ีไมมีอํานาจและหนาที่เกี่ยวของหามทําการปลดหรือเปลี่ยนปายกํากับพัสดุ  แตถาผูใด    

พบขอบกพรอง หรือสิ่งผิดปกติเก่ียวกับปายกํากับพัสดุตองแจงใหนายตรวจพัสดุทราบ  เพ่ือดําเนินการตามท่ีเห็นควร 

๔.  การลงขอความในปายกํากับพัสดุ 

๔.๑  ปายกํากับพัสดุดี (ทอ.๑๔๑ ก.)  ใหลงขอความตางๆ  ดังนี้  (ผนวก ๑) 

ดานหนา 

- “หมายเลขพัสด”ุ  ใหลงหมายเลขพัสดุ 

- “ชื่อและชนิด”  ลงชื่อและรายละเอียดของพัสดุ 

- “หมายเลขอันดับ”  ใหลงหมายเลขอันดับพัสดุ 

- “บริษัทสราง”  ใหลงชื่อของบริษัทผูสรางพัสดุนั้น  หรือลงคลังใหญผูรับผิดชอบพัสดุนั้น 

- “สงตรวจหรือทดลองถาเก็บไวเกินวันท่ี”  ใหลงวัน  เดือน  ป  ท่ีพัสดุนั้นจะตองสงเขา 

ตรวจหรือทดลอง 

- “จํานวน”  ใหลงจํานวนของพัสดุ 

- “หนวยนับ”  ใหลงหนวยนับของพัสดุ 

- “ใบสั่งหรือสัญญาหรือเลขงานท่ี”  ใหลงเลขท่ีของใบสั่ง  สัญญา  เลขงาน  หรือเลขท่ี 

เอกสารท่ีเก่ียวของ 

- “วัน  เดือน  ป”  ใหลงวัน  เดือน  ป  ท่ีผูกปายกํากับพัสดุนั้น 

- “ผูตรวจใหลงชื่อ”  หรือประทับตราผูตรวจ 

ดานหลัง  (ใชบันทึกตอเม่ือสงเขาตรวจหรือซอมเสร็จจากโรงงาน) 

- “คําสั่งเทคนิคท่ี”  ลงคําสั่งเทคนิคท่ีปฏิบัต ิ

- “สิ่งท่ีควรกระทํา”  ลงรายการปฏิบัติ 

- “วันท่ี”  ลงวันท่ี  เดือน  ป  ท่ีปฏิบัต ิ

 

 

ผูตรวจ... 
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- “ผูตรวจ”  ลงชื่อผูปฏิบัติหรือประทับตราประจําตัวนายตรวจ 

- “บันทึกเพ่ิมเติม”  ลงขอความอ่ืน ๆ  ท่ีเห็นวามีประโยชนในการปฏิบัติตอพัสดุนั้น 

๔.๒  ปายกํากับพัสดุชํารุด (ทอ.๑๔๑ ข.)  ใหลงขอความตาง ๆ  ดังนี้  (ผนวก ๒) 

ดานหนา 

- “หมายเลขพัสด”ุ  ชื่อและชนิด  ใหลงเชนเดียวกับปายกํากับพัสดุดี 

- “เลขท่ีเอกสาร”  ลงเลขทะเบียนเอกสารรับจากการสงคืน  เพ่ือความสะดวกในการจาย 

ไปซอม  

- “หมายเลขอันดับ”  ใหลงหมายเลขอันดับพัสดุ (SERIAL NUMBER) 

- “บริษัทสราง”  “จํานวน”  “หนวยนับ”  “ใบสั่งหรือสัญญาหรือเลขงานท่ี” “วัน เดือน ป” 

 “ผูตรวจ”  ใหลงขอความเชนเดียวกับปายกํากับพัสดุดี (ทอ.๑๔๑ ก.) 

ดานหลัง   

- “เหตุผลหรือคําชี้แจงสําหรับการซอม”  ใหลงสาเหตุการชํารุดหรือขอมูลอ่ืนๆ  ท่ีจะ 

เปนประโยชนตอการซอมบํารุง  

- “ถอดมาจาก”  ใหลงชื่อ  หมายเลขอันดับ (SERIAL NUMBER)ของพัสดุหลัก หรือ 

ชุดประกอบท่ีถัดข้ึนไป (NEXT HIGHER ASSEMBLY) ของพัสดุนั้นๆ   

การดําเนินงาน  ใหลงชองตางๆ  ดังนี้ 

- “หนวย”  ใหลงชื่อหนวยซอม   

- “เขาวันท่ี”  ลงวัน  เดือน ป  ท่ีรับพัสดุเขาซอม   

- “ออกวันท่ี” ลงวัน เดือน ป  ท่ีซอมเสร็จ  

- “ผูตรวจ” ลงชื่อนายตรวจทางเทคนิคของหนวยซอม                 

๔.๓  ปายกํากับพัสดุจําหนาย (ทอ.๑๔๑ ค.)  ใหลงขอความตางๆ  ดังนี้  (ผนวก  ๓) 

ดานหนา 

-  “หมายเลขพัสด”ุ  ชื่อ  และ ชนิด  ลงเชนเดียวกับปายกํากับพัสดุดี             

-  “หมายเลขอันดับ”  ใหลงหมายเลขอันดับพัสดุ  

-  “บริษัทสราง” จํานวน หนวยนับ  ใบสั่งหรือสัญญาหรือเลขงานท่ี  วัน  เดือน  ป  ผูตรวจ 

ใหลงขอความเชนเดียวกับปายกํากับพัสดุดี 

ดานหลัง  ของปายกํากับพัสดุจําหนายใหลงเหตุผลท่ีจําหนาย 

๔.๔  ปายกํากับพัสดุท่ีตองตรวจซอมตามคําสั่งเทคนิค (ทอ.๑๔๑ ง.) ใหลงขอความ  ดังนี้  (ผนวก ๔)   

-  “สงตรวจทดลองและแกไขดัดแปร”  ใหขีดฆาขอความท่ีไมตองการออกอยางใดอยางหนึ่ง 

-  “ท่ีของเรื่องราวหรือชื่อของคูมือ”  ลงเลขท่ีของเรื่องราว  หรือของคูมือนั้น   

 

 

วันท่ี…   



- ๕ - 

 

-  “วันท่ีของเรื่องราวหรือคูมือ”  ลงวันท่ีของเรื่องราวหรือคูมือท่ีประกาศใช   

-  “วัน เดือน ป” ลงวันท่ี  เดือน  ปท่ีผูกปายนี้ 

-  “ผูตรวจ”  ใหลงชื่อผูตรวจ 

๔.๕  ปายกํากับพัสดุไมครบชุด  (ทอ.๑๔๑ จ.) ลงหมายเลข ชื่อพัสดุ  หนวยนับ จํานวนท่ีขาด   

และหมายเหต ุแลวลงชื่อรับรองพรอมดวยวัน เดือน ป  ท่ีผูกปายนี้  (ผนวก ๕) 

๔.๖  ปายกํากับพัสดุท่ีอยูในระหวางการพิจารณา  ใชปายกํากับพัสดุดี  (ทอ.๑๔๑ ก.)  แทน  

แลวประทับ คําวา “อยูในระหวางการพิจารณา”  (ผนวก ๖) ใหลงขอความ  ดังนี้  หมายเลขพัสดุ  ชื่อ  จํานวน  

หนวยนับ  ชื่อผูตรวจ  และอ่ืนๆ  ท่ีจําเปน 

๔.๗  ปายกํากับพัสดุท่ีตองสงเขาตรวจเบื้องตน ใชปายกํากับพัสดุดี (ทอ.๑๔๑ ก.) แทน แลวประทับ 

คําวา “สงเขาตรวจเบื้องตน”  (ผนวก ๗)  ใหลงขอความ  ดังนี้   

-   “หมายเลขพัสดุ”  ชื่อ  จํานวน  หนวยนับ  ลงเชนเดียวกับปายกํากับพัสดุดี 

-   “ผูตรวจ” ลงชื่อ ประธานกรรมการตรวจรับพัสดุ  และ วัน เดือน ป 

๔.๘  ปายกํากับพัสดุท่ีตองรายงานขอบกพรอง  (ทอ.๑๔๑ ฉ.) ใหลงขอความตาง ๆ  ดังนี้  (ผนวก ๘) 

ดานหนา 

-  “สาเหตุการบกพรอง”  ลงสาเหตุการบกพรองของพัสดุตามท่ีกลาวในขอ  ๒.๒.๕                      

-  “หนวย”   ลงชื่อหนวยท่ีทํารายงาน  

-  “วัน เดือน ป”  ลงวัน  เดือน ป  ท่ีทํารายงาน 

-  “หมายเลข ชื่อ หนวยนับ จํานวน” ลงหมายเลข ชื่อ หนวยนับ และจํานวนของพัสดุท่ี 

ตรวจพบขอบกพรอง 

-  “หมายเหต”ุ  ลงรายละเอียดอ่ืนๆ ท่ีจะเปนประโยชนตอการสอบหาสาเหตุ 

-  “ผูตรวจ”  ลงชื่อผูทํารายงาน        

ดานหลัง 

-  “วัน เดือน ป”  ลงวัน  เดือน  ป  ท่ีสงเขาตรวจซอมในโรงงาน  หรือหนวยซอมบํารุง  

หรือหนวยเก็บและจายพัสดุจําหนาย 

-  “ถึง”  ใหลงชื่อหนวยท่ีรับพัสดุนี้ 

-  “หมายเหต”ุ  สําหรับลงเหตุผลอ่ืน ๆ  
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