
บทท่ี ๑๑  

การรับพัสดุ 

๑.  ความมุงหมาย 

เพ่ือใหไดมาซ่ึงพัสดุท่ีถูกตองตรงกับความตองการท้ังจํานวน คุณลักษณะเฉพาะพัสดุ  

และทันกําหนดเวลาใชงาน 

๒.  หนาท่ีและความรับผิดชอบ เจาหนาท่ีรับพัสดุมีหนาท่ีดังนี้ 

๒.๑  คัดแยกรายการพัสดุท่ีตองดําเนินการตรวจรับกอน ไดแก           

๒.๑.๑  พัสดุท่ีมีความเรงดวน (PRIORITY) ใหดําเนินการกอน ท้ังนี้เพ่ือใหมีการจายพัสดุนั้น  

ถึงหนวยท่ีตองการใชโดยเร็วท่ีสุด 

๒.๑.๒  พัสดุท่ีกําหนดชั้นความลับ (CLASSIFIED ITEMS) พัสดุสูงคา (SERIALIZED  

CONTROL ITEMS) พัสดุท่ีสูญหายไดงาย (SENSITIVE/PILFERABLE ITEMS) จะตองมีการควบคุมดูแลรักษา

ความปลอดภัยเปนอยางดี 

๒.๑.๓  พัสดุอันตราย (HAZARDOUS ITEMS) เชน สารเคมี กาซ วัตถุไวไฟ เปนตน 

 พัสดุเหลานี้ตองรีบดําเนินการตรวจรับโดยเร็ว และสงถึงคลังเก็บพัสดุดวยความปลอดภัย 

๒.๑.๔  พัสดุท่ีมีอายุในการเก็บรักษา (SHELF LIFE ITEMS) ตองตรวจสอบวันหมดอายุ 

จากเอกสาร  ท่ีเก่ียวของ 

-  ลงลายมือชื่อในเอกสารการเบิก-จาย และเอกสารการรับ-สงพัสดุ หากการรับ 

ครั้งนั้นถูกตองตามหลักฐาน 

-  สงคืนสําเนาเอกสารการเบิก-จาย หรือเอกสารการรับ-สง ใหเจาหนาท่ีคลังพัสด ุ

ผูจาย 

๓.  วิธีปฏิบัติในการรับพัสดุ 

๓.๑  การรับพัสดุท่ีไดมาจากการเบิก 

๓.๑.๑  การรับพัสดุท่ีไดมาจากการเบิก กระทําได ๒ ทาง คือ 

๓.๑.๑.๑  กรณีเจาหนาท่ีคลังพัสดุนําพัสดุมาสง ใหเจาหนาท่ีรับพัสดุปฏิบัติดังนี ้

-  ตรวจหลักฐาน 

-  นับจํานวน ตรวจสภาพ และปายกํากับพัสดุ 

-  ลงลายมือชื่อในเอกสารเบิก-จาย และเอกสารการรับ-สงพัสดุ 

-  สงคืนสําเนาเอกสารเบิก-จาย หรือ เอกสารการรับ-สงใหเจาหนาท่ี 

คลังพัสดุผูจาย 

๓.๑.๑.๒  กรณีหนวยขนสงนําพัสดุมาสง ใหเจาหนาท่ีรับพัสดุปฏิบัติดังนี้  

-  ตรวจความเรียบรอยของหีบหอวามีรอยงัดแงะและรอยชํารุดหรือไม 

-  นับจํานวนหีบหอพรอมลงลายมือชื่อรับพัสดุจากเจาหนาท่ีหนวยขนสง 

-  เปดหีบหอหมายเลข ๑ ซ่ึงบรรจุเอกสารการเบิกจายเปนอันดับแรก 

                                    ตรวจหลัก… 
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-  ตรวจหลักฐานและอ่ืนๆ เชนเดียวกับขอ ๓.๑.๑.๑ 

๓.๑.๒  คลังพัสดุผูรับ สงเจาหนาท่ีท่ีมีสิทธิเซ็นรับพัสดุ ไปรับพัสดุท่ีคลังพัสดุผูจาย 

ตามจุดจายของคลังพัสดุนั้นๆ เจาหนาท่ีรับพัสดุตองปฏิบัติเชนเดียวกับ ขอ ๓.๑.๑.๑. 

๓.๒  การรับพัสดุจากการสงคืน ไดแก  การท่ีหนวยงานพัสดุตั้งแตคลังหนวยข้ึนไปรับพัสดุท่ีหนวย 

สงคืนมาในกรณีตางๆ รายละเอียดการปฏิบัติใหเปนไปตามคูมือวาดวยการพัสดุของกองทัพอากาศ พ.ศ.๒๕๕๗ 

บทท่ี ๕ การสงคืนพัสดุ 

๓.๓  การรับพัสดุจากการสราง ผลิต หรือซอมเสร็จจากโรงงาน ใหโรงงานจัดทําใบสงคืนพัสดุ  

(ทอ.๗๗) สงใหหนวยรับพัสดุของคลังใหญทําการรับพัสดุเพ่ือสงเขาคลังตอไป สวนกรรมวิธีการเตรียมใบสงคืน

พัสดุและการรับใหปฏิบัติตามคูมือวาดวยการพัสดุของกองทัพอากาศ พ.ศ.๒๕๕๗ บทท่ี ๕ การสงคืนพัสดุ  

๓.๔  การรับพัสดุจากการโอน ไดแก การท่ีสวนราชการกองทัพอากาศไดรับโอนพัสดุเพ่ือใชราชการ 

จากสวนราชการภายในกองทัพอากาศ สวนราชการภายนอกกองทัพอากาศ องคการ หรือรัฐวิสาหกิจจะตอง 

ลงบัญชีเพ่ือควบคุมพัสดุนั้นไวเปนหลักฐาน สําหรับหลักฐานและวิธีการรับโอนพัสดุใหปฏิบัติตามคูมือ 

วาดวยการพัสดุของกองทัพอากาศ พ.ศ.๒๕๕๗ บทท่ี ๑๕ การโอนพัสดุ 

๓.๕  การรับพัสดุจากการบริจาค ไดแก การท่ีสวนราชการไดรับบริจาคพัสดุจากสวนราชการ 

ภายนอกกองทัพอากาศ องคการ รัฐวิสาหกิจ บริษัท หางราน หรือบุคคล ตองลงบัญชีเพ่ือควบคุมพัสดุนั้นไว 

เปนหลักฐาน กรณีเปนพัสดุประเภทใชคงรูปจะตองรายงานตามลําดับชั้น เพ่ือขอข้ึนบัญชีคุมไปยังคลังใหญ 

ที่เกี่ยวของ การขอขึ้นบัญชีคุมใหปฏิบัติตามคูมือวาดวยการพัสดุของกองทัพอากาศ บทที่ ๔ การเบิกพัสดุ 

ท้ังนี้ใหหนวยผูรับบริจาคและคลังใหญ แยกบัญชีการควบคุมพัสดุท่ีไดรับบริจาคกับพัสดุในอัตราจาย หรือ

ประเภทอ่ืนๆ ออกไวเปนคนละสวนเพื่อสะดวกในการตรวจสอบและควบคุม พรอมทั้งใหนําพัสดุนั้นไปใช

ราชการตามเจตจํานงของผูบริจาคดวย 

๓.๖  การรับพัสดุท่ีไดมาจากการจัดซ้ือทางทหาร ใหปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรี ระเบียบ คําสั่ง  

คูมือและคําชี้แจงท่ีเก่ียวของ  

๓.๗  การรับพัสดุท่ีไดมาจากการเกณฑชวยราชการทหาร ไดแก การท่ีสวนราชการไดรับพัสดุ 

ตามพระราชบัญญัติการเกณฑชวยราชการทหาร พ.ศ.๒๕๓๐ และฉบับแกไขเพ่ิมเติม หรือในเวลาท่ีไดประกาศใช 

กฎอัยการศึก จะตองลงบัญชีเพ่ือควบคุมพัสดุนั้นไวเปนหลักฐาน กรณีเปนพัสดุประเภทใชคงรูปจะตองรายงาน

ตามลําดับชั้นเพ่ือขอข้ึนบัญชีคุมไปยังคลังใหญท่ีเก่ียวของเปนหลักฐานตอไป ท้ังนี้ใหหนวยผูรับพัสดุและคลังใหญ 

แยกบัญชีการควบคุมพัสดุท่ีไดรับจากการเกณฑชวยราชการทหารกับพัสดุในอัตราจาย หรือพัสดุประเภทอ่ืนๆ

ออกไวเปนคนละสวน เพ่ือสะดวกในการตรวจสอบและควบคุม 

๓.๘  การรับพัสดุจากการแลกเปลี่ยน สวนราชการท่ีตองการแลกเปลี่ยนพัสดุกับสวนราชการ 

ภายนอกกองทัพอากาศ หนวยงานตามกฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการสวนทองถ่ิน รัฐวิสาหกิจ หรือเอกชน 

ใหดําเนินการจําหนายตามคูมือวาดวยการพัสดุของกองทัพอากาศ พ.ศ.๒๕๕๗ บทท่ี ๑๖ การจําหนายพัสดุ 

แลวจึงดําเนินการแลกเปลี่ยนพัสดุโดยปฏิบัติตามระเบียบสาํนักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ.๒๕๓๕  

และฉบับ... 
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และฉบับแกไขเพ่ิมเติม มติคณะรัฐมนตรี และอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของ 

๓.๙  การรับพัสดุจากการยืม การยืมกระทําไดเฉพาะกรณีนําพัสดุไปใชกิจการเพ่ือประโยชน 

ของทางราชการ โดยปฏิบัติตามคูมือวาดวยการพัสดุของกองทัพอากาศ บทท่ี ๔ การเบิกพัสดุ (การจัดทําใบยืมพัสดุ)  

๓.๑๐  การรับพัสดุจากการเชา สวนราชการท่ีตองการเชาพัสดุจากหนวยงานตามกฎหมาย 

วาดวยระเบียบบริหารราชการสวนทองถ่ิน หนวยงานอ่ืนซ่ึงมีกฎหมายใหมีฐานะเปนราชการบริหารสวนทองถ่ิน 

รัฐวิสาหกิจ หรือเอกชน ใหปฏิบัติตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ.๒๕๓๕ และฉบับแกไข

เพ่ิมเติม มติคณะรัฐมนตรี และอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของ โดยใหใชใบรายงานตรวจรับพัสดุ (ทอ.๗๔) เปนหลักฐาน

การตรวจรับ 

๓.๑๑  การรับพัสดุท่ีไดมาจากการซ้ือและการจาง 

๓.๑๑.๑  การรบัพัสดุท่ีซ้ือและจางจากผูขายหรือผูรับจาง แบงออกเปน ๒ ทางดวยกัน คือ 

๓.๑๑.๑.๑  รับจากเจาหนาท่ีจัดหา กรณีเปนการจัดซ้ือ/จางท่ีมีวงเงินไมเกิน  

๑๐,๐๐๐ บาท และกรณีไมตองออกใบสั่งซ้ือ/จางโดยเจาหนาท่ีจัดหาเปนผูจัดทําใบรายงานตรวจรับพัสดุ (ทอ.๗๔) 

สงของไปยังคลังเก็บพัสดุโดยตรง 

๓.๑๑.๑.๒  รบัจากผูขายหรือผูรับจางนําพัสดุมาสงใหตามใบสั่งซ้ือ (ทอ.กบ.๐๑๗)  

ใบสั่งจาง (ทอ.กบ.๐๑๘) หรือสัญญา ในกรณีนี้ใหเจาหนาท่ีรับพัสดุของหนวยรับพัสดุทําใบรายงานตรวจรับพัสดุ 

(ทอ.๗๔) เพ่ือสงใหคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ คณะกรรมการตรวจการจาง ดําเนินการตอไป 

๓.๑๑.๒  การตรวจรับงานจางเหมากอสราง ใหปฏิบัติตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี 

วาดวยการพัสดุ พ.ศ.๒๕๓๕ และฉบับแกไขเพ่ิมเติม หรือคําสั่งกองทัพอากาศท่ีเก่ียวของ  

๓.๑๑.๓  การรับพัสดุท่ีจัดซ้ือโดยตรงจากตางประเทศ (DIRECT PURCHASE) 

๓.๑๑.๓.๑  หลักฐานท่ีใชประกอบการตรวจรับ   

๓.๑๑.๓.๑.(๑) สําเนาเรื่องเดิม สัญญาหรือใบสั่งซ้ือ และ 

ใบเสนอราคา หรือเง่ือนไขจากบริษัทผูผลิตหรือผูแทนจําหนาย (PROFORMA INVOICE : P/I) 

๓.๑๑.๓.๑.(๒)  ใบสงมอบพัสดุของ กรมขนสงทหารอากาศ  

ซ่ึงเปนผูรับพัสดุจากคลังสินคากรมศุลกากร 

๓.๑๑.๓.๑.(๓)  เอกสารขนสงทางอากาศ (AIR WAYBILL)  

ถาพัสดุนั้นขนสงทางอากาศ หรือใชใบตราสง (BILL OF LADING) กรณีท่ีพัสดุนั้นขนสงทางเรือ 

๓.๑๑.๓.๑.(๔ )  ใบกํากับสินคา (INVOICE) หรือใบรายการ 

บรรจุหีบหอ (PACKING LIST) 

๓.๑๑.๓.๒  การดําเนินการตรวจรับพัสดุของเจาหนาท่ีรับพัสด ุ                                                      

-  ตรวจสอบความถูกตองของจํานวนพัสดุ หรือจํานวนหีบหอ 

ตามรายการในใบสงมอบพัสดุของ ขส.ทอ.ซ่ึงมีสําเนา ๒ ฉบับ แลวลงชื่อกํากับไวพรอมวัน เดือน ปท่ีรับพัสดุ 

 

 เก็บ… 
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เก็บแผนท่ี ๒ ไวเปนหลักฐานสงแผนท่ี ๑ คืนเจาหนาท่ี ขส.ทอ. 

  -  แจงคณะกรรมการดําเนินการตรวจรับพัสดุตอไป   

๔.  การเตรียมและลงรายการในใบรายงานตรวจรับพัสดุ (ทอ.๗๔) ใหจัดทําข้ึนมีสําเนารวม 

ฉบับละ ๘ แผน แตละฉบับใหลงรายการพัสดุไดไมเกิน ๘ รายการ ในกรณีท่ีมีพัสดุเกินกวา ๘ รายการ ใหจัดทํา 

ใบรายงานตรวจรับพัสดุข้ึนใหม โดยเริ่มนับรายการท่ี ๑ และใชเลขท่ีเอกสารใหม หากมีหมายเลขพัสดุ หรือหมายเลข 

ชิ้นสวน ใหเรียงหมายเลขพัสดุ หรือหมายเลขชิ้นสวนจากนอยไปหามาก โดยใหหนวยเก่ียวของดําเนินการดังนี้ 

๔.๑  หนาท่ีรับพัสด ุ

๔.๑.๑ นับจํานวนพัสดุ และลงชื่อ วัน เดือน ปท่ีรับพัสดุจากเจาหนาท่ีจัดหา หรือผูขาย  

หรือผูรับจางท่ีนําพัสดุมาสงให 

๔.๑.๒  เตรียมใบรายงานตรวจรับพัสดุ (ทอ.๗๔) รายละเอียดตามขอ ๔.๗ 

๔.๑.๓  ลงทะเบียนเลขท่ีเอกสาร 

๔.๑.๔  ประทับตราเอกสารท้ัง ๘ แผน บริเวณก่ึงกลางตอนลางสุดในชอง “หมายเลขชื่อพัสดุ” 

ขนาดตัวอักษรสูงประมาณ ๕ มม. ดวยหมึกประทับตราสีน้ําเงิน ดังนี้        

-  แผนท่ี ๑ ประทับตรา หนาท่ีจัดหา    

-  แผนท่ี ๒ ประทับตรา ใบเก็บหนาท่ีเอกสาร 

-  แผนท่ี ๓ ประทับตรา หนาท่ีจัดหา 

-  แผนท่ี ๔ ประทับตรา หนาท่ีจัดหา 

-  แผนท่ี ๕ ประทับตรา หนาท่ีจัดหา 

-  แผนท่ี ๖ ประทับตรา ใบเก็บหนาท่ีรับพัสดุ 

-  แผนท่ี ๗ ประทับตรา ใบเก็บหนาท่ีคลังพัสดุ 

-  แผนท่ี ๘ ประทับตรา ใบเก็บชั่วคราว    

-  แยกเอกสารแผนท่ี ๘ “ใบเก็บชั่วคราว” สงใหหนาท่ีทะเบียนเอกสารเพ่ือเก็บชั่วคราว 

-  สงเอกสารแผนท่ี ๑ – ๗ ใหคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ เพ่ือดําเนินการตรวจรับ  

แลวใหนายตรวจพัสดุตรวจหมายเลข ชื่อ สภาพของพัสดุ ผูกปายกํากับพัสดุพรอมกับประทับตราประจําตัว

นายตรวจ หรือลงลายมือชื่อ  

-  สงเอกสารแผนท่ี ๑ – ๗ และพัสดุไปคลังเก็บพัสดุ                                       

- เม่ือไดรับเอกสารแผนท่ี ๑ – ๖ คืนจากเจาหนาท่ีคลังเก็บพัสดุใหแยกเอกสาร 

แผนท่ี ๖ เก็บไวเปนหลักฐาน สงเอกสารแผนท่ี ๑ – ๕ ใหเจาหนาท่ีหนวยควบคุมพัสดุเพ่ือข้ึนบัญชีคุม แลวรับคืน 

เอกสารแผนท่ี ๑, ๓, ๔ และ ๕ สงเจาหนาท่ีจัดหาพรอมสําเนาเรื่องเดิม เพ่ือดําเนินการเบิกจายเงินใหกับผูขาย

ตอไป 

๔.๒  หนาท่ีคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 

 

๔.๒.๑ รับ... 
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๔.๒.๑  รับเอกสารแผนท่ี ๑ – ๗ จากเจาหนาท่ีรับพัสดุ 

๔.๒.๒  ตรวจสอบความถูกตองของพัสดุตามหลักฐาน หรือสัญญาท่ีกําหนดไว  ในกรณีท่ีมี 

การทดลอง หรือตรวจสอบในทางเทคนิค หรือทางวิทยาศาสตร จะเชิญผูชํานาญการ หรือผูทรงคุณวุฒิเก่ียวกับ

พัสดุนั้นมาใหคําปรึกษา หรือสงพัสดุไปทดลอง หรือตรวจสอบ ณ สถานท่ีของผูชํานาญการ หรือหนวยตรวจทดลอง

ทางเทคนิคก็ได 

๔.๒.๓  เม่ือผลการตรวจสอบถูกตองแลวใหลงลายมือชื่อ และวัน เดือน ป ท่ีตรวจรับพัสดุ  

๔.๒.๔  สงเอกสารแผนท่ี ๑ – ๗ ใหเจาหนาท่ีรับพัสดุดําเนินการตอไป 

๔.๒.๕  ในกรณีท่ีทําการตรวจพัสดุแลวพบวาไมถูกตอง ใหดําเนินการตามระเบียบ 

สํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ.๒๕๓๕ และท่ีแกไขเพ่ิมเติม 

๔.๓  หนาท่ีคลังเก็บพัสดุ 

๔.๓.๑  รับพัสดุและใบรายงานตรวจรับท่ีคณะกรรมการตรวจรับไดลงชื่อตรวจรับไวแลว   

จากเจาหนาท่ีรับพัสดุ 

๔.๓.๒ ตรวจนับจํานวนพัสดุใหถูกตองตรงกับจํานวนท่ีระบุในชอง “จํานวนรับ” 

๔.๓.๓ ลงชื่อรับพัสดุ และลงวัน เดือน ป ในใบรายงานตรวจรับพัสดุ แผนท่ี ๑ - ๗   

๔.๓.๔ แยกเอกสารแผนท่ี ๗ เก็บไวเปนหลักฐาน แลวสงใบรายงานตรวจรับพัสดุ  

แผนท่ี ๑ – ๖ คืนเจาหนาท่ีรับพัสดุ 

๔.๓.๕ กอนจะนําพัสดุเขาเก็บรักษาในคลัง เจาหนาท่ีคลังตองกําหนดตําแหนงท่ีเก็บพัสดุ  

และข้ึนบัญชีในบัตรแสดงท่ีเก็บพัสด ุ(ทอ.๑๔๒) ใหเรียบรอย 

๔.๔  หนาท่ีบัญชีคุมพัสดุ   

๔.๔.๑ รับใบรายงานตรวจรับพัสด ุแผนท่ี ๑ – ๕ จากเจาหนาท่ีรับพัสดุ และลงบัญชีคุมพัสดุ 

๔.๔.๒ ลงยศชื่อ วัน เดือน  ป  ในใบรายงานตรวจรับพัสดุ 

๔.๔.๓ แยกเอกสารแผนท่ี ๒  สงไปยังหนาท่ีทะเบียนเอกสาร สวนท่ีเหลืออีก ๔ แผน   

สงคืนใหเจาหนาท่ีรับพัสด ุ

๔.๕  หนาท่ีควบคุมเอกสาร 

๔.๕.๑  รับใบรายงานตรวจรับพัสดุ แผนท่ี ๘ จากเจาหนาท่ีรับพัสดุ ใหเก็บรอไวในแฟมเก็บ 

ชั่วคราว 

๔.๕.๒  เม่ือไดรับเอกสาร แผนท่ี ๒ จากเจาหนาท่ีบัญชีคุมพัสดุ ใหตรวจความสมบูรณ 

ของเอกสาร แลวทําลายเอกสารแผนท่ี ๘ และเก็บเอกสารแผนท่ี ๒ เปนหลักฐาน 

๔.๖  การตรวจรับพัสดุ ณ สถานท่ีอ่ืน ในกรณีท่ีไมมีสัญญาหรือขอตกลง จะตองไดรับอนุมัติจาก 

หัวหนาสวนราชการกอน      

๔.๗   การลงรายการใบรายงานตรวจรับพัสดุ (ทอ.๗๔) ในชองตางๆ ใหปฏิบัติดังนี ้(ผนวก ๑) 

 

วัน เดือน…  
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- “วัน เดือน ป” ลงวัน เดือน ปท่ีจัดทําใบรายการตรวจรับพัสดุ 

- “ประเภทพัสดุ” ลงประเภทพัสดุตามท่ีปรากฏในสมุดรายการพัสดุ   

- “ผูสงขาย/รับจาง” ลงชื่อบริษัท หางรานท่ีขายพัสดุหรือรับจางทําพัสดุ นั้น 

- “ใบสงท่ี” ลงเลขท่ีใบสงพัสดุของบริษัท หางรานนั้น 

- “เลขท่ีแจงความตองการใหจัดซ้ือ/จาง” ลงท่ีหนังสือการแจงความตองการใหจัดซ้ือพัสดุ 

หรือจาง  

- “ซ้ือ/จาง เงินสดตามรายงานขออนุมัติท่ี” ลงเลขท่ีเอกสารรายงานขออนุมัติซ้ือ/จาง 

- “ใบสั่งซ้ือ/จางท่ี” ลงเลขท่ีของใบสั่งซ้ือ (ทอ.กบ.๐๑๗) หรือใบสั่งจาง (ทอ.กบ.๐๑๘) 

- “สัญญาท่ี” ลงเลขที่ของสัญญาท่ีไดกระทํากับบริษัท หรือหางรานท่ีซ้ือ หรือจางทํา   

หรือจางซอมพัสดุนั้น    

- “ผูผลิต” ลงชื่อบริษัทหรือโรงงานผูผลิตพัสดุนั้น 

- “บิลเลขท่ี” ลงเลขท่ีบิลหรือใบเสร็จรับเงินท่ีบริษัท หาง/รานทําข้ึน เพ่ือเปนหลักฐาน 

ในการเบิกจายเงิน 

- “ลําดับ” ลงเลขลําดับรายการพัสดุ 

- “หมายเลข ชื่อพัสดุ” ลงหมายเลขและชื่อพัสดุ ตามท่ีปรากฏในสมุดรายการพัสดุ  

ถาเปนรายการใหม (NEW ITEM) ซ่ึงไมมีในสมุดรายการพัสดุ แจงใหหนวยจัดทําสมุดรายการพัสดุทราบ 

เพ่ือดําเนินการตอไป 

- “หนวยนับ” ลงหนวยนับของพัสดุ เชน ชิ้น อัน ชุด โหล และ เครื่อง ฯลฯ เปนตน 

- “จํานวนสั่งซ้ือ/จาง” ลงจํานวนท่ีสั่งซ้ือ/จาง ตามใบสั่งซ้ือ/จาง หรือสัญญา 

- “จํานวนรับ” ลงจํานวนท่ีไดรับจริงจากบริษัท หางราน 

- “ราคาหนวยละ” ลงราคาของพัสดุตอหนึ่งหนวยนับ 

- “ราคารวม” ลงราคารวมของพัสดุแตละรายการ และลงราคารวมท้ังสิ้นของพัสดุทุกรายการ   

ไวดวย 

- “ตรวจถูกตองแลวใชราชการได” ลงชื่อคณะกรรมการ และวัน เดือน ปท่ีตรวจรับพัสดุ   

- “เจาหนาท่ีบัญชคุีมพัสดุ” ลงยศ-ชื่อเจาหนาท่ีบัญชีคุมพัสดุ และวัน เดือน ป ท่ีลงบัญชี 

คุมพัสดุ   

- “เจาหนาท่ีรับพัสดุ” ลงยศ-ชื่อเจาหนาท่ีรับพัสดุ และวัน เดือน ป ท่ีรับพัสดุ 

- “ไดรับสิ่งของตามรายการและจํานวนขางบนนี้ไวถูกตองแลว” ลงยศ-ชื่อเจาหนาท่ี 

คลังเก็บพัสดุ พรอมวัน เดือน ป   

-  “เลขท่ีเอกสาร” ลงเลขท่ีเอกสารท่ีไดรับมอบจากหนวยควบคุมเอกสาร 

 

๕.  การ... 
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๕.  การรายงานขอขัดของในการรับพัสดุ 

๕.๑  เหตุขัดของท่ีเกิดจากคลังพัสดุผูจาย เม่ือเจาหนาท่ีรับพัสดุตรวจพบวาพัสดุท่ีสงมานั้น 

มีจํานวน หมายเลข และสภาพไมถูกตองตามใบเบิก หรือเอกสารการสงพัสดุ ใหเจาหนาท่ีรับสอบถามคลังพัสดุ 

ผูจายทันที หากการติดตอประสานไมอาจกระทําไดหรือไมไดรับทราบผลอันสมควร เจาหนาท่ีรับจะตอง

รายงานใหผูบังคับบัญชาทราบเพ่ือสอบสวนหาสาเหตุตอไป 

๕.๒ เหตุขัดของท่ีเกิดจากการขนสง 

๕.๒.๑  พัสดุท่ีเกิดชํารุดจากการขนสง ใหเจาหนาท่ีรับแจงหนวยขนสงทราบทันที  ถาเปน 

การชํารุดเพียงเล็กนอย ใหลงชื่อรับพัสดุไวได โดยหมายเหตุไวในเอกสารสงพัสดุท่ีเก่ียวของ (เรื่องการสงพัสดุ) 

และทําการสงคืนพัสดุไปยังคลังพัสดุผูจายเพ่ือสงซอม แตถาหนวยผูรับสามารถซอมเองไดตามระดับการซอมบํารุง

ก็ใหทําการซอมเอง ในกรณีท่ีเปนการชํารุดซ่ึงไมสามารถซอมไดหรือซอมไดไมคุมคา ใหรายงานตามลําดับชัน้ 

ถึงหัวหนาสวนราชการข้ึนตรงผูบัญชาการทหารอากาศเพ่ือสอบสวน และรับพัสดุนั้นไวเปนพัสดุชํารุด   

เม่ือผลการสอบสวนเปนท่ีสิ้นสุดแลว ใหดําเนินการตามกรรมวิธีการจําหนายตอไป 

๕.๒.๒  พัสดุสูญหายหรือขาดจํานวน เม่ือตรวจพบวา บางหีบหอมีรอยงัดแงะ หรือชํารุด  

และพัสดุขาดจํานวนตามท่ีระบุไวในใบเบิกพัสดุ หรือเอกสารการสงพัสดุ ตองรีบแจงหนวยขนสงทราบทันที  

เพ่ือทําการสอบสวน และใหลงชื่อรับตามจํานวนท่ีไดรับจริง 

-  การรายงานขอขัดของในการรับพัสดุตามขอ ๓ ใหใชแบบรายงานขอขัดของ 

ในการรับพัสดุ  

๕.๓  การลงรายการแบบรายงานขอขัดของในการรับพัสดุในชองตางๆ ใหปฏิบัตดิังนี้ (ผนวก ๒) 

“จาก” ลงชื่อคลังพัสดุผูรับ 

“ถึง” ลงชื่อคลังพัสดุผูจาย 

“เลขท่ี” ลงเลขท่ีเอกสารของคลังพัสดุผูรับ 

“เลขท่ีเอกสารนําสง”  

-  กรณีคลังพัสดุผูจายนําพัสดุสงใหโดยตรง ใหลง “ท่ีหนังสือของผูจาย” ตามใบเบิก 

พัสดุ (ทอ.๗๕) 

-  กรณีจัดสงโดยหนวยขนสง ใหลง “เลขท่ีเอกสาร” ของใบแสดงรายการบรรจุหีบหอ  

(ทอ.๗๖) 

“ผูสง ยศ-ชื่อ..............โทรศัพท” ลง ยศ-ชื่อ และหมายเลขโทรศัพทของเจาหนาท่ีผูนําสง 

“ลําดับ” ลงลําดับของรายการพัสดุท่ีตองรายงานขอขัดของ 

“หมายเลข ชื่อพัสดุ” ลงหมายเลขและชื่อพัสดุท่ีตองรายงานขอขัดของ 

“หนวยนับ” ลงหนวยนับของพัสดุ 

“หนวยละ” ลงราคาของพัสดุตอหนึ่งหนวยนับ 

 

จํานวน... 
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“จํานวน”                        

-  สง ลงจํานวนพัสดุท่ีสง 

-  รับ ลงจํานวนพัสดุท่ีไดรับพัสดุรายการนั้น 

- ขาด ลงจํานวนท่ีขาด ในกรณีจํานวนรับนอยกวาจํานวนสง ถาไมใชใหขีด (-) 

- เกิน ลงจํานวนท่ีเกิน ในกรณีจํานวนรับมากกวาจํานวนสง ถาไมใชใหขีด (-) 

“หมายเหต”ุ ลงเหตุผลหรือคําชี้แจงอ่ืนๆ ท่ีเปนสาเหตุทําใหเกิดขอขัดของในการรับพัสดุ  

(หากพ้ืนท่ีไมเพียงพอใหทํารายงานเพ่ิมเติมแนบไวกับรายงานนี้)                          

“รหัสขอขัดของ” ลงรหัสขอขัดของตามท่ีอธิบายไวในแบบรายงาน 

“ผูรับ ยศ-ชื่อ (ตัวบรรจง)...............โทรศัพท” ลงยศ-ชื่อ และหมายเลขโทรศัพทของเจาหนาท่ี 

รับพัสดุของคลังพัสดุผูรับ   

“ลายมือชื่อ ตําแหนง วัน เดือน ป” ใหลง ยศ-ชื่อ (ลายมือชื่อ) ตําแหนง วัน เดือน ป ของผูรับ 

“ผูรับรอง ยศ ชื่อ (ตัวบรรจง)............โทรศัพท” ลงยศ-ชื่อ และหมายเลขโทรศัพท 

ของผูบังคับบัญชาและรับผิดชอบคลังพัสดุผูรับ  

“ลายมือชื่อ ตําแหนง วัน เดือน ป” ใหลง ยศ-ชื่อ (ลายมือชื่อ) ตําแหนง วัน เดือน ป 

 ของผูรับรอง 

๖.  การรายงานขอข้ึนบัญชีคุมพัสดุ 

สวนราชการท่ีไดรับพัสดุไวในครอบครองนอกเหนือจากท่ีไดรับจากการเบิกจายจากคลังใหญ 

จะตองข้ึนบัญชีคุมพัสดุนั้นไวเปนหลักฐาน แตถาเปนพัสดุประเภทใชคงรูปจะตองขอข้ึนบัญชีคุมไปยังคลังหนวย 

และคลังใหญดวย โดยดําเนินการดังนี้   

๖.๑  หนวยผูใชพัสดุรายงานขอข้ึนบัญชีคุม (ทอ.๗๕) ไปยังคลังหนวย   

๖.๒  คลังหนวยรายงานขอข้ึนบัญชีคุม (ทอ.๗๕) ไปยังคลังใหญ 

๖.๒.๑  จัดทําใบเบิกพัสดุ (ทอ.๗๕) มีสาํเนาฉบบัละ ๔ แผน ใชขอข้ึนบัญชีคุมได ๑ รายการ  

โดยใหลงรายละเอียดในชองตางๆ ตามขอ ๖.๔    

๖.๒.๒  เก็บสําเนาใบเบิกพัสดุ  แผนท่ี  ๔  ไวในแฟมเก็บชั่วคราว  เม่ือไดรับใบแจงผลการเบิก  

(แผนท่ี ๒)  ใหทําลายแผนท่ี  ๔ 

๖.๒.๓  ลงชื่อ วัน, เดือน, ป ในชองผูรับพัสดุ แลวสงแผนท่ี ๑ – ๓ ไปยังคลังใหญท่ีรับผิดชอบ   

๖.๓  คลังใหญ ดําเนินการดังนี ้

๖.๓.๑  ลงเลขทะเบียนเอกสารและประทับตรา 

-  แผนท่ี ๑ “ใบเก็บหนาท่ีเอกสาร” 

-  แผนท่ี ๒ “ใบแจงผลการเบิก” 

-  แผนท่ี ๓ “ใบเก็บชั่วคราว” 

 

๖.๓.๒  เก็บ... 



- ๙ - 

 

๖.๓.๒  เก็บแผนท่ี ๓ ไวในแฟมเก็บชั่วคราว สงแผนท่ี ๑ – ๒ ไปยังหนาท่ีบัญชีคุมพัสดุ 

ประเภทใชคงรูป   

๖.๓.๓  ลงบัญชีคุมพัสดุประเภทใชคงรูป พรอมกับลงลายมือชื่อ วัน, เดือน, ป   

ชอง “เจาหนาท่ีบัญชีสถิติ” ของผูจาย 

๖.๓.๔  เม่ือไดรับแผนท่ี ๑ – ๒ คืนจากเจาหนาท่ีบัญชีคุมพัสดุประเภทใชคงรูป เก็บแผนท่ี ๑   

เปนหลักฐาน ทําลายแผนท่ี ๓ แลวสงแผนท่ี ๒ ใหหนวยท่ีขอข้ึนบัญชีคุมเก็บไวเปนหลักฐาน 

๖.๔  การลงรายการในใบเบิกพัสดุ (ทอ.๗๕) กรณีท่ีใชเปนหลักฐานขอข้ึนบัญชีคุม ในชองตางๆ  

ดังนี้ (ผนวก ๓) 

- “วัน-เดือน-ป” ลงวัน เดือน ป ท่ีจัดทําเอกสาร 

- “จาก” ลงชื่อหนวยท่ีขอข้ึนบัญชีคุม 

- “ท่ีหนังสือของผูเบิก” ลงเลขทะเบียนกลางเอกสารการเบิกของหนวย   

- “ถึง” ลงชื่อคลังพัสดุท่ีรับผิดชอบ 

- “ประเภทพัสดุ” ลงประเภทพัสดุ 

- “รหัสหนวย” ลงรหัสหนวยท่ีขอข้ึนบัญชีคุม 

- “หลักฐานการเบิก” ลงเหตุผลท่ีขอข้ึนบัญชีคุมพัสดุ เชน “ขอข้ึนบัญชีคุมเนื่องจาก  

ไดรับบริจาค” 

- “ลําดับ” ลงลําดับพัสดุ 

- “หมายเลข-ชื่อ” ลงหมายเลขพัสดุ (ถามี) ชื่อและรายละเอียดของพัสดุนั้น 

- “ราคาหนวยละ” ลงราคาของพัสดุตอหนึ่งหนวยนับ 

- “หนวยนับ” ลงหนวยนับของพัสดุ 

- “จํานวนขอเบิก” และ “จํานวนสั่งจาย” ใหขีด (-) 

- “จํานวนไดรับ” ลงจํานวนท่ีขอข้ึนบัญชีคุมพัสดุ 

- “เจาหนาท่ีบัญชีสถิติ” ลงชื่อเจาหนาท่ีบัญชีสถิติของผูจาย (ผูข้ึนบัญชีคุม) และของผูรับ  

(ผูขอข้ึนบัญชีคุมจะลงชื่อหลังจากท่ีไดรับใบแจงผลคืนจากคลังใหญ) 

- “ยศ-ชื่อผูขอเบิก” ลงชื่อผูมีสิทธิเบิกพัสดุ  

-  สําหรับผูรับ “ยศ-ชื่อ” ลงชื่อผูมีสิทธิรับพัสดุ            

-  “ท่ีหนังสือของผูจาย” ลงเลขทะเบียนเอกสารการเบิกจายพัสดุ 

-   ชองอ่ืนๆ ท่ีมิไดกลาวถึงใหเวนวางไว 

 

 

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

 


	๓.๑๑.๑.๑  รับจากเจ้าหน้าที่จัดหา กรณีเป็นการจัดซื้อ/จ้างที่มีวงเงินไม่เกิน 
	๑๐,๐๐๐ บาท และกรณีไม่ต้องออกใบสั่งซื้อ/จ้างโดยเจ้าหน้าที่จัดหาเป็นผู้จัดทำใบรายงานตรวจรับพัสดุ (ทอ.๗๔) ส่งของไปยังคลังเก็บพัสดุโดยตรง



