
บทที่ ๑๒  การสงพัสด ุ

๑.  ความมุงหมาย 

เพ่ือใหการขนยายพัสดุหรือการนําพัสดุจากหนวยตนทางไปยังหนวยปลายทางหรือหนวยรับพัสดุ 

เปนไปดวยความปลอดภัยพัสดุไมเกิดการชํารุดสูญหาย ประหยัด และรวดเร็วทันกําหนดเวลา  

๒.  วิธีสงพัสดุกระทําได  ๒  วิธี  คือ 

๒.๑  การสงพัสดุโดยคลังพัสดุผูจายจัดเจาหนาท่ีนําพัสดุไปสงใหโดยตรง 

๒.๒  การสงพัสดุโดยการขอใชการขนสงจากหนวยขนสง    

๓.  ข้ันตอนการสงพัสดุ ใหเจาหนาท่ีบริการพัสดุดําเนินการดังนี้ 

๓.๑  รับพัสดุจากคลังเก็บพัสดุเพ่ือเตรียมการสงโดยปฏิบัติดังนี้ 

๓.๑.๑  ตรวจนับจํานวน และสภาพพัสดุท่ีคลังเก็บพัสดุจายใหตามเอกสารการเบิก-จายพัสดุ  

หรือการสงคืนพัสดุ 

๓.๑.๒  ตรวจปายกํากับพัสดุ 

๓.๑.๓  ลงชื่อรับพัสดุในสมุดจายของคลังเก็บพัสดุ  

๓.๑.๔  ลงชื่อรับพัสดุในเอกสารการเบิก-จายพัสดุ  เฉพาะแผนท่ี ๑ “ใบเก็บหนาท่ีเอกสาร”  

ในชองผูรับแทนหนวยเบิก  และคืนเจาหนาท่ีคลังพัสดุผูจาย กรณีเปนการสงพัสดุโดยขอใชการขนสงจากหนวย 

ขนสง 

๓.๑.๕  นําพัสดุพรอมดวยประวัติและ/หรือคูมือประจําพัสดุ (ถามี)  เขาพักรอในท่ีท่ีจัดไว 

๓.๑.๖  ทําการปองกันสนิมและบรรจุหีบหอ 

๓.๑.๗  ทําการบรรจุสําหรับการขนสง โดยใชบรรจุภัณฑท่ีมีความแข็งแรงทนทาน และสะดวก 

ตอการขนสง 

๓.๑.๘  เตรียมเอกสารใบแสดงรายการบรรจุหีบหอ (ทอ.๗๖)  ในกรณีท่ีตองสงพัสดุผาน 

หนวยขนสง 

๓.๑.๙  การบรรจุเอกสารมีดังนี้ 

๓.๑.๙.๑  ใบแสดงรายการบรรจุหีบหอ (ทอ.๗๖) ไวในซองท่ีปดผนึกแนบไวขางหีบหอ  

๓.๑.๙.๒  เอกสารการเบิก – จายพัสดุแผนท่ี ๒  ใบแจงผลการเบิก หรือเอกสาร   

การสงคืนพัสดุ  ใหบรรจุไวในหีบหอ  ถามีหลายหีบหอ  ใหบรรจุเอกสารการเบิก – จายไวในหีบหอหมายเลข ๑  

และใหหมายเหตุในใบแสดงรายการบรรจุหีบหอ  (ทอ.๗๖)  ไวดวยวาไดบรรจุเอกสารไวในหีบหอหมายเลขใด 

๓.๒  กรณีหนวยบริการพัสดุนําพัสดุไปสงเอง ใหหนวยรับพัสดุลงชื่อรับพัสดุในเอกสารการเบิก-จาย 

 

แผน... 
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แผนท่ี ๑ และแผนท่ี ๒ แลวสงเอกสารแผนท่ี ๑  “ใบเก็บหนาท่ีเอกสาร” ไปยังหนวยควบคุมเอกสารเพ่ือเก็บไว 

เปนหลักฐาน   

๓.๓  ความเรงดวนในการขนสง หนวยขนสงไดกําหนดไวดังนี้ 

๓.๓.๑  อันดับ ๑  ขนสงถึงหนวยรับภายใน   ๒ วัน 

๓.๓.๒  อันดับ ๒  ขนสงถึงหนวยรับภายใน  ๔  วัน  

๓.๓.๓  อันดับ ๓  ขนสงถึงหนวยรับภายใน  ๑o  วัน 

๓.๓.๔  อันดับ ๔  ขนสงถึงหนวยรับภายใน  ๑๒ – ๑๔ วัน 

๓.๓.๕  อันดับ ๕  ขนสงถึงหนวยรับเกินกวา  ๑๔  วัน  

หมายเหตุ  ท้ังนี้เริ่มนับตั้งแตหนวยขนสงไดรับพัสดุจากหนวยขอการขนสง 

๓.๔  การลงรายการในใบแสดงรายการบรรจุหีบหอ  (ทอ.๗๖)  (ผนวก ๑) 

การเตรียมใบแสดงรายการบรรจุหีบหอ (ทอ.๗๖) ใหจัดทําข้ึนฉบับละ  ๓  แผน  โดยลง 

รายการในชองตางๆ  ดังนี้ 

๓.๔.๑  “วัน เดือน ป”   ใหลง  วัน เดือน ป  ท่ีจัดทําเอกสาร 

๓.๔.๒  “จาก”  ลงชื่อหนวยท่ีขอการขนสง 

๓.๔.๓  “ถึง”   ลงชื่อหนวยรบัพัสดุปลายทาง 

๓.๔.๔  “อันดับความเรงดวน”  ลงอันดับความเรงดวนของการขนสงพัสดุ 

๓.๔.๕  “ลําดับ”  ลงลําดับพัสดุท่ีบรรจุ 

๓.๔.๖  “หมายเลข ชื่อ”  ลงหมายเลขและชื่อพัสดุ 

๓.๔.๗  “หนวยนับ”  ลงหนวยนับพัสดุ 

๓.๔.๘  “จํานวนสง”  ลงจํานวนพัสดุท่ีสง 

๓.๔.๙  “จํานวนรับ”  สําหรบัผูรับลงจํานวนพัสดุท่ีไดรับ 

๓.๔.๑๐  “หลักฐานการสง”  ลงเลขท่ีเอกสารการเบิก – จายหรือสงคืนพัสดุ 

๓.๔.๑๑  “หมายเลขหีบหอ”  ลงหมายเลขหีบหอ/จํานวนหีบหอท้ังหมด 

๓.๔.๑๒  “วัน เดือน ปท่ีจัดสง”  ลงวัน    เดือน    ปท่ีสงพัสดุ 

๓.๔.๑๓  “เจาหนาท่ีรับ – สงพัสดุของคลังพัสดุผูสง”  ลงยศและชื่อของเจาหนาท่ีสงพัสดุ 

๓.๔.๑๔  “เจาหนาท่ีรับ – สงพัสดุของคลังพัสดุผูรับ”  ใหลงยศและชื่อของเจาหนาท่ีรับพัสดุ 

 

 

๓.๔.๑๕  น้ํา... 
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๓.๔.๑๕  “น้ําหนักรวม”  ลงน้ําหนักรวมของพัสดุท่ีสงเปนปอนด 

๓.๔.๑๖  “ปริมาตรรวม”  ลงปริมาตรโดยประมาณ 

๓.๔.๑๗  “วัน เดือน ปถึงปลายทาง”  ใหหนวยหรือคลังพัสดุผูรับเปนผูลง 

๓.๔.๑๘  “เลขท่ีเอกสาร”  ใหลงเลขท่ีเอกสารท่ีหนวยบริการพัสดุกําหนดข้ึนไวเฉพาะสําหรับ 

ใบแสดงรายการบรรจุหีบหอ (ทอ.๗๖)                  

ใบแสดงรายการบรรจุหีบหอ (ทอ.๗๖) ท้ัง ๓ แผนนี้  ใหหนวยสงเก็บแผนท่ี ๓  

ไวเปนฉบับ ชั่วคราว  และนําแผนท่ี ๑ , ๒ ใสซองปดผนึกแนบไวขางหีบหอท่ีบรรจุพัสดุ  เม่ือผูไดรับพัสดุไว

ถูกตองแลว  ใหลงชื่อรับและสงแผนท่ี ๑ คืน ใหทําลายแผนท่ี ๓ 

๓.๕  การทําเครื่องหมายหีบหอ 

หนวยบริการพัสดุซ่ึงมีหนาท่ีรับผิดชอบในการสงพัสดุจะตองบรรจุพัสดุและทําเครื่องหมาย 

ตามหลักเกณฑท่ีหนวยขนสงกําหนดไว ดังนี้                         

๓.๕.๑  หนวยสงจะตองปดแผนปายกํากับหีบหอใหชัดเจนอยางนอย ๒ แหง ในดานตรงกันขาม  

และใหประทับตราแสดงอันดับความเรงดวนของการขนสงดวยตัวเลขไทยสีแดง ขนาด ๑ เซนติเมตร ไวท่ีดานบน 

ของแผนปาย 

๓.๕.๒  หีบหอท่ีมีขนาดดานใดดานหนึ่งยาวเกินกวา  ๑  เมตร  ใหเขียนขนาดความกวาง 

ยาว สูง ท่ีดานบนขางซายของหีบหอดวยตัวอักษรขนาดพอสมควร  เห็นไดอยางชัดเจนอยางนอย  ๒  ดาน  

๓.๕.๓  หีบหอหรือพัสดุท่ีมีดานใดดานหนึ่งยาวเกินกวา ๓ เมตร หรือมีน้ําหนักมากไปทาง 

ดานใดดานหนึ่ง ใหหมายแนวศูนยถวงดวยเสนสีดํา ขนาดเห็นไดชัดท่ีหีบหอหรือพัสดุนั้น 

๓.๕.๔  พัสดุท่ีชํารุดงายหรือตองการใหยกขนดวยความระมัดระวัง  ตองปดปาย  “ระวัง 

ของแตก” บนหีบหออยางนอย ๒ แหง ในดานตรงกันขาม    

๓.๕.๕  หีบหอท่ีตองการใหดานใดดานหนึ่งตั้งข้ึนโดยเฉพาะจะตองปดปาย “โปรดเอาหัวข้ึน”   

ดานขางหีบหออยางนอย  ๒  แหง ในดานตรงกันขาม 

๓.๕.๖  พัสดุอันตรายตองมีแผนปาย  “อันตราย”  และแผนปายบอกประเภทพัสดุ 

อันตรายนั้นปดควบคูไวบนหีบหอ หรือสิ่งผูกมัดอยางนอย ๒ แหง ใหมองเห็นไดชัดเจนดังนี้   

๓.๕.๖.๑ “อันตราย” แผนปายสีขาว ตัวอักษรและขอบสีแดง 

๓.๕.๖.๒ “วัตถุระเบิด”  แผนปายสีแดงสด ตัวอักษร “ระเบิด” สีดํา 

๓.๕.๖.๓  ของเหลวและแกสอัดไวไฟ แผนปายสีแดงสด ตัวอักษร “ไวไฟ” สีดํา                                         

๓.๕.๖.๔  ของแข็งไวไฟ แผนปายสีเหลืองสด ตัวอักษร “ไวไฟ” สีดํา 

๓.๕.๖.๕  วสัดุ...  
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๓.๕.๖.๕  วสัดุออกซิไดส  แผนปายสีเหลืองสด  ตัวอักษร “ออกซิไดส” สีดํา                                        

๓.๕.๖.๖  วสัดุกัดกรอน แผนปายสีขาว ตัวอักษร “กัดกรอน” สีดํา                                        

๓.๕.๖.๗  แกสอัดไมไวไฟ แผนปายสีเขียวสด ตัวอักษร “แกสอัด” สีดํา                                      

๓.๕.๖.๘  วสัดุเปนพิษและแกสน้ําตา แผนปายสีขาว ตัวอักษร “เปนพิษ” สีแดง                                      

๓.๕.๖.๙  วสัดุกัมมันตภาพรังสี แผนปายสีขาว ตัวอักษร “กัมมันต” สีแดง                                      

๓.๕.๖.๑๐  วัสดุท่ีมีความเขมแมเหล็กสูง แผนปายสีขาว ตัวอักษร “แมเหล็ก”  

สีน้ําเงิน  (รายละเอียดปฏิบัติตามระเบียบกองทัพอากาศวาดวยการขนสงท่ีเก่ียวของ)   

๓.๕.๗  หีบหอพัสดุราชการลับใหงดเวนปายหรือเครื่องหมายท่ีแสดงวาเปนพัสดุราชการลับ   

หนวยสงจะตองทําความตกลงกับเจาหนาท่ีขนสงในเรื่องการทําเครื่องหมายท่ีแสดงวาเปนพัสดุราชการลับ 

หนวยสงจะตองทําความตกลงกับเจาหนาท่ีขนสงในเรื่องการทําเครื่องหมายหีบหอ  การผูกมัด  การประทับตรา 

และเจาหนาท่ีผูควบคุม 

๓.๕.๘  การขนสงพัสดุท่ีมีลักษณะพิเศษ ใหหนวยสงทําความตกลงกับเจาหนาท่ีขนสงกอน 

๓.๕.๙  การลงรายการในปายกํากับหีบหอในชองตางๆ ดังนี้  (ผนวก ๒) 

          ๓.๕.๙.๑  “อันดับความเรงดวน”  ลงอันดับความเรงดวนของการขนสงพัสดุ                    

          ๓.๕.๙.๒  “หีบหอหมายเลข”  ลงหมายเลขหีบหอ/จํานวนหีบหอท้ังหมด 

          ๓.๕.๙.๓  “น้ําหนัก”  ลงน้ําหนักของพัสดุ 

          ๓.๕.๙.๔  “หนวยรับ”  ลงชื่อหนวยรับพัสดุปลายทาง 

          ๓.๕.๙.๕  “ใบตราสงท่ี”  ลงเลขท่ีใบตราสงท่ีหนวยขนสงจัดทําข้ึน 

          ๓.๕.๙.๖  “หนวยสง”  ลงชื่อหนวยท่ีขอการขนสง 

          ๓.๕.๙.๗  “ใบขอการขนสงท่ี”  ลงท่ีใบขอการขนสง 

          ๓.๕.๙.๘  “ผูบรรจุหบีหอ”  ลงชื่อผูบรรจุหีบหอ 

          ๓.๕.๙.๙  “ตําแหนง”  ลงตําแหนงผูบรรจุหีบหอ 

          ๓.๕.๙.๑๐  “เจาหนาท่ีรับพัสดุ”  ลงยศและชื่อเจาหนาท่ีรับพัสดุปลายทาง 

          ๓.๕.๙.๑๑  “ตําแหนง”  ลงตําแหนงเจาหนาท่ีรับพัสดุปลายทาง 

          ๓.๕.๙.๑๒  “สภาพหีบหอ”  ทําเครื่องหมาย ( √ ) ชอง ดี หรือ ชํารุด  

          ๓.๕.๙.๑๓  “ผูตรวจหีบหอ”  ลงชื่อผูตรวจหีบหอ                

 

๔.  การ... 
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๔.  การขอใชการขนสงหรือการจัดการเคลื่อนยาย 

การขอใชการขนสงหรือการจัดการเคลื่อนยายพัสดุ ใหใชแบบฟอรมใบขอการขนสงเปนหลักฐาน 

ในการสง  ซ่ึงหนวยสงเปนผูจัดทําข้ึน  รวม  ๔  แผน  เพ่ือใหหนวยขนสงหรือหนวยจัดการเคลื่อนยายตนทาง 

ดําเนินการให 

๔.๑  การลงรายการในใบขอการขนสงดานหนาสวนบน ใหลงรายการในชองตางๆ ดังนี้  (ผนวก ๓) 

๔.๑.๑  “ท่ี”  ลงเลขท่ี / พ.ศ. ท่ีหนวยสงกําหนดข้ึน 

๔.๑.๒  “จาก”  ลงชื่อหนวยสง 

 “ท่ีตั้ง”  ลงชื่อสถานท่ีตั้งของหนวยสงพัสดุ 

๔.๑.๓  “ถึง”  ลงชื่อหนวยขนสง 

 “ท่ีตั้ง”  ลงชื่อสถานท่ีตั้งของหนวยขนสง 

๔.๑.๔  “อันดับความเรงดวน”  ลงอันดับความเรงดวนของการขนสงพัสดุ 

๔.๑.๕  “ตําบลตนทาง”  ลงชื่อหนวยสง 

“วัน  เวลาท่ีพรอมจะบรรทุก”  ลงวันท่ีและลงเวลาท่ีหนวยสงพรอมจะให 

หนวยขนสงมารับพัสดุ 

๔.๑.๖  “ตําบลปลายทาง” ลงชื่อหนวยปลายทางท่ีจะรับพัสดุนั้นๆ  

“วัน เวลาท่ีตองการถึงปลายทาง” ลงวันท่ีและเวลาท่ีหนวยสงพัสดุตองการใหพัสดุนั้น 

ถึงหนวยรับปลายทาง 

๔.๑.๗  “วิธีการขนสงท่ีตองการ”  ลงความตองการของหนวยสงวา  ใหขนสงพัสดุ 

โดยยานพาหนะชนิดใด 

๔.๑.๘  “ติดตอ ณ ตําบลตนทางท่ี”  ลงชื่อหนวยสงพัสดุ 

 “เจาหนาท่ี”  ลงยศและชื่อเจาหนาท่ีสงพัสดุ 

 “ท่ีตั้ง”  ลงชื่อสถานท่ีตั้งของหนวยรับพัสดุ 

 “หมายเลขโทรศัพท”  ใหลงหมายเลขโทรศัพทของหนวยรับพัสดุ 

๔.๑.๙  “ติดตอ ณ ตําบลปลายทางท่ี”  ลงชื่อหนวยรับพัสดุ 

 “เจาหนาท่ี”  ลงยศและชื่อเจาหนาท่ีหนวยรับพัสดุ         

 “ท่ีตั้ง”  ลงชื่อสถานท่ีตั้งของหนวยรับพัสดุ                                                    

 “หมายเลขโทรศัพท”  ลงหมายเลขโทรศัพทของหนวยรับพัสดุ 

 

๔.๑.๑๐  ลงชื่อ... 
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๔.๑.๑๐  “ลงชื่อ”  ลงยศและชื่อผูมีอํานาจของการขนสง 

๔.๑.๑๑  “ตําแหนง”   ลงตําแหนงผูมีอํานาจขอการขนสง 

๔.๒  การลงรายการในใบขอการขนสงดานหนาสวนลาง เปนหนาท่ีของเจาหนาท่ีหนวยขนสงตนทาง 

๔.๓  การลงรายการในใบขอการขนสงดานหลัง ใหลงรายการในชองตางๆ   ดังนี้ 

๔.๓.๑  “ลําดับ”  ลงลําดับของพัสดุ 

๔.๓.๒  “รายการ”  ลงชื่อพัสดุ 

๔.๓.๓  “หนวยนับ”  ลงหนวยนับของพัสดุหรือภาชนะบรรจุ เชน ชิ้นกลอง ลัง เปนตน 

๔.๓.๔  “จํานวน”  ลงจํานวนหีบหอท่ีขนสง 

๔.๓.๕  “หีบหอหมายเลข”  ลงหมายเลขหีบหอ/จํานวนหีบหอท้ังหมด 

๔.๓.๖  “ขนาด”  ลงขนาดของพัสดุ  หรือภาชนะบรรจุท่ีมีความกวาง ยาว สูง ดานใด 

ดานหนึ่งเกินกวา ๑ เมตร 

๔.๓.๗  “น้ําหนัก” ลงน้ําหนักของพัสดุแตละหีบหอ และลงน้ําหนักรวมดานลาง 

๔.๓.๘  “หมายเหตุ” ลงขอความเพ่ิมเติมตามความจําเปนเหมาะสม 

๔.๓.๙  “รวม..........รายการ..........หีบหอ”  ลงยอดรวมจํานวนรายการและจํานวนหีบหอ 

ใบขอการขนสงท้ัง ๔ แผนนี้ ใหหนวยสงเก็บแผนท่ี ๔  ไวเปนหลักฐาน ท่ีเหลือสงใหหนวย 

ขนสงหรือหนวยจัดการเคลื่อนยายตนทางเพ่ือดําเนินการตอไป 

๕.  ใบตราสง  

ใบตราสงเปนเอกสารท่ีหนวยขนสงหรือหนวยจัดการเคลื่อนยายตนทางเปนผูจัดทําข้ึน เพ่ือเปน 

หลักฐานในการรับมอบพัสดุจากหนวยสงพัสดุ และใชเปนหลักฐานในการสงมอบใหกับหนวยรับพัสดุ  โดยจัดทําข้ึน 

มีสําเนารวม  ๖ ฉบับ ดังนี้  

๕.๑  ฉบับท่ี ๑  (สีฟา)  มอบใหแกหนวยสงไวแทนพัสดุท่ีรับไป 

๕.๒  ฉบับท่ี ๒  (สีชมพู)  หนวยขนสงหรือหนวยจัดการเคลื่อนยายตนทางเก็บไวเปนหลักฐาน 

๕.๓  ฉบับท่ี ๓  (สีขาว)  ฉบับท่ี ๔ (สีเขียวออน) ฉบับท่ี ๕ (สีเหลือง) และฉบับท่ี ๖  (สีเขียวแก) 

สงใหหนวยขนสงหรือหนวยจัดการเคลื่อนยายปลายทาง และใหหนวยขนสงหรือหนวยเคลื่อนยายปลายทาง 

นําไปใหหนวยรับลงชื่อในขณะสงมอบพัสดุทั้ง ๔ ฉบับ  ฉบับที่ ๓  หนวยจัดการเคลื่อนยายปลายทางเก็บไว

เปนหลักฐาน ฉบับท่ี ๔ หนวยรับเก็บไวเปนหลักฐาน ฉบับท่ี ๕ สงคืนมายังหนวยขนสงหรือหนวยจัดการ

เคลื่อนยายตนทาง  ฉบับท่ี ๖  หนวยบริการขนสงเก็บไวเปนหลักฐาน 

๖.  การ... 
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๖.  การสงพัสดุอันตรายใหดําเนินการดังนี้ 

๖.๑  จัดทําหีบหอหรือผูกมัดพัสดุอันตรายใหถูกตองตามวิธีการ  ดังนี้ 

๖.๑.๑  พัสดุบางอยางท่ีเปลี่ยนแปลงคุณสมบัต ิ(ของแข็ง ของเหลวหรือกาซ) ไดงายตองบรรจุ 

ในภาชนะท่ีสามารถปองกันมิใหเกิดการเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติท้ังเม่ืออยูบนพ้ืนดินและในอากาศ  

๖.๑.๒  พัสดุท่ีมีความเปนแมเหล็กสูง  จะตองมีการปองกันอํานาจแมเหล็กกอน 

๖.๑.๓  ถาไมมีความจําเปนโดยแทจริง หามมิใหสวมใสหรือประกอบเชื้อระเบิดชนวน 

เขากับวัตถุระเบิด หรือบรรจุกระสุนในปน 

๖.๑.๔  หามบรรจุพัสดุอันตรายตางชนิดไวในหีบหอเดียวกัน 
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