
บทท่ี ๑๕ การโอนพัสด ุ

๑.  ความมุงหมาย 

เพ่ือยาย หรือเปลี่ยนความเปนเจาของหรือความรับผิดชอบพัสดุจากหนวยหนึ่งไปยังอีกหนวยหนึ่ง 

หรือจากสวนราชการหนึ่งไปยังอีกสวนราชการหนึ่ง  รวมท้ังการเปลี่ยนพัสดุจากประเภทหนึ่งไปเปนอีกประเภทหนึ่ง 

พัสดุตามท่ีกลาวนี้  หมายเฉพาะถึงพัสดุท่ีเปนสังหาริมทรัพยเทานั้น  

๒.  ระดับการโอนพัสดุ มี ๔ ระดับคือ 

๒.๑ การโอนพัสดุระหวางหนวยผูใชท่ีเบิกจายตรงตอคลังหนวยเดียวกัน 

๒.๒ การโอนพัสดุระหวางคลังหนวยท่ีเบิกจายตรงคลังใหญ (เดียวกัน) 

๒.๓ การโอนพัสดุระหวางคลังใหญ 

๒.๔ การโอนพัสดุระหวางกองทัพ  

๓.  วธิีการโอนพัสดุ 

๓.๑  การโอนพัสดุระหวางหนวยผูใชท่ีเบิกจายตรงตอคลังหนวยเดียวกัน เปนการโอนเฉพาะพัสดุ 

ประเภทใชคงรูปเทานั้น โดยดาํเนินการดังนี้ (ผนวก ๑)  

๓.๑.๑  หนวยผูโอน  

๓.๑.๑.๑ เม่ือมีคําสั่งของผูบังคับบัญชา หรือมีขอตกลงระหวางหนวยผูใช ใหจัดทํา 

ใบโอนพัสด ุ(ทอ.๑๔๓) ฉบับละ ๖ แผน เก็บแผนท่ี ๖ ไวเปนหลักฐานชั่วคราว เม่ือไดรับใบแจงผลการโอนแผนท่ี ๓  

จากคลังหนวยใหเก็บไวเปนหลักฐาน แลวทําลายแผนท่ี ๖ 

๓.๑.๑.๒  ลงบัญชีคุมพัสดุประเภทใชคงรูปของหนวย (ทอ.๑๔๐) ในชอง “จาย” 

และลดยอดในชอง “ยอดคงเหลือ” 

.๑.๑.๓  สงพัสดุพรอมใบโอนพัสดุ แผนท่ี ๑–๕ และเอกสารท่ีเก่ียวของไปยังผูรับโอน 

๓.๑.๒  หนวยผูรับโอน 

๓.๑.๒.๑  รับพัสดุพรอมใบโอนพัสดุ และเอกสารท่ีเก่ียวของ  

๓.๑.๒.๒  ลงทะเบียนเอกสารชอง “ท่ีหนังสือผูรับโอน” และเก็บแผนท่ี ๕ ไวเปน 

หลักฐานชั่วคราว เม่ือไดรับใบแจงผลการโอนแผนท่ี ๒ จากคลังหนวยใหเก็บไวเปนหลักฐาน แลวทําลายแผนท่ี ๕  

๓.๑.๒.๓  ตรวจสอบสภาพและนับจํานวนพัสดุ 

๓.๑.๒.๔  ลงจํานวนรับในชอง “จาํนวนรับ” และลงลายมือชื่อรับพัสดุในชอง  

“สําหรับผูรับโอน” 

๓.๑.๒.๕  ลงบัญชีคุมพัสดุประเภทใชคงรูป (ทอ.๑๔๐) ในชอง “รับ” และเพ่ิมยอด 

ในชอง “ยอดคงเหลือ” 

๓.๑.๒.๖  สงใบโอนพัสดุ แผนท่ี ๑ – ๔ ใหคลังหนวย 

๓.๑.๓  คลังหนวย 

๓.๑.๓.๑  รับใบโอนพัสดุแผนท่ี ๑ – ๔ จากหนวยผูรับโอน 

๓.๑.๓.๒ ลงทะเบียนเอกสารชอง “ท่ีหนังสือของคลังใหญ/คลังหนวย” และเก็บ 

แผนท่ี ๔...  
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แผนท่ี ๔  ไวเปนหลักฐานชั่วคราว เม่ือดําเนินการเสร็จเรียบรอยแลวใหเก็บแผนท่ี ๑ แลวทําลายแผนท่ี ๔ 

๓.๑.๓.๓  แกไขบัญชีคุมพัสดุประเภทใชคงรูปของคลังหนวย 

๓.๑.๓.๔ สงแผนท่ี ๒ ใหหนวยผูรับโอนและสงแผนท่ี ๓ ใหหนวยผูโอน 

๓.๒  การโอนพัสดุระหวางคลังหนวยท่ีเบิกจายตรงคลังใหญ เปนการโอนพัสดุระหวางคลังหนวย 

ท่ีอยูตางสวนราชการ สามารถโอนพัสดุไดทุกประเภทท้ังพัสดุท่ีเก็บรักษาไวในคลัง และพัสดุท่ีใชราชการในหนวย 

ผูใช  โดยปฏิบัติดังนี ้ (ผนวก ๒) 

๓.๒.๑  คลังหนวยผูโอน 

๓.๒.๑.๑  เม่ือมีคําสั่ง หรือมีขอตกลงใหโอน ใหจัดทําใบโอนพัสดุ ฉบับละ ๖ แผน  

เก็บแผนท่ี ๖ ไวเปนหลักฐานชั่วคราวเม่ือไดรับใบแจงผลการโอนแผนท่ี ๓ จากคลังใหญ ใหเก็บไวเปนหลักฐาน  

แลวทําลายแผนท่ี ๖ 

๓.๒.๑.๒  ลงจายออกจากบัญชีคุมพัสดุ 

๓.๒.๑.๓  สงพัสดุพรอมใบโอนพัสดุ แผนท่ี ๑ – ๕ และเอกสารท่ีเก่ียวของ ไปยัง 

คลังหนวยผูรับโอน 

๓.๒.๒  คลังหนวยผูรับโอน 

๓.๒.๒.๑  รับพัสดุพรอมใบโอนพัสดุ และเอกสารท่ีเก่ียวของ  

๓.๒.๒.๒  ลงทะเบียนเอกสารชอง “ท่ีหนังสือผูรับโอน” และเก็บแผนท่ี ๕ ไวเปน 

หลักฐานชั่วคราว เม่ือไดรับใบแจงผลการโอนแผนท่ี ๒ จากคลังใหญใหเก็บไวเปนหลักฐาน แลวทําลายแผนท่ี ๕  

๓.๒.๒.๓  ตรวจสภาพและนับจํานวนพัสดุ 

๓.๒.๒.๔  ลงจํานวนรับในชอง “จํานวนรับ” และลงลายมือชื่อรับพัสดุในชอง  

“สําหรับผูรับโอน” 

๓.๒.๒.๕  ลงบัญชีควบคุมพัสดุ ตามจํานวนท่ีรับจากการโอน  

๓.๒.๒.๖  สงใบโอนพัสดุแผนท่ี ๑ – ๔ ใหคลังใหญท่ีรับผิดชอบพัสดุนั้น 

๓.๒.๓  คลังใหญท่ีรับผิดชอบ  

๓.๒.๓.๑  รับใบโอนพัสดุ แผนท่ี ๑ – ๔ จากคลังหนวยผูรับโอน  

๓.๒.๓.๒  ลงทะเบียนเอกสารชอง “ท่ีหนังสือของคลังใหญ/คลังหนวย” และเก็บ 

แผนที่ ๔ ไวเปนหลักฐานชั่วคราว เมื่อดําเนินการเสร็จเรียบรอยแลว ใหเก็บแผนท่ี ๑ ไวเปนหลักฐาน  

แลวทําลายแผนท่ี ๔ 

๓.๒.๓.๓  แกไขบัญชีคุมพัสดุประเภทใชคงรูป (ทอ.๑๓๘)   

๓.๒.๓.๔  สงแผนท่ี ๒ ใหคลังหนวยผูรับโอนและสงแผนท่ี ๓ ใหคลังหนวยผูโอน          

๓.๓  การโอนพัสดุระหวางคลังใหญ    

๓.๓.๑  คลังใหญผูโอน 

๓.๓.๑.๑  เม่ือมีคําสั่ง หรือขอตกลงระหวางคลังใหญ หรือเม่ือมีการเปลี่ยนแปลง 

ประเภท... 
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ประเภทท่ีเปนเหตุใหตองเปลี่ยนความรับผิดชอบพัสดุรายการนั้นๆใหจัดทําใบจายพัสดุตามระบบสารสนเทศ 

ดานการสงกําลังบํารุง 

๓.๓.๑.๒ กรณีพัสดุท่ีจะโอนไปนั้นเปนพัสดุประเภทใชคงรูปใหสงสําเนาบัญชีคุมพัสดุ 

ประวัติการซอมบํารุง และคูมือการใชงานของพัสดุรายการนั้นดวย 

๓.๓.๑.๓  แจงใหคลังพัสดุตางๆ ทราบ 

๓.๓.๑.๔  สงพัสดุและใบจายพัสดุตามระบบสารสนเทศดานการสงกําลังบํารุง  

ใหคลังใหญผูรับโอน  

๓.๓.๒  คลังใหญผูรับโอน 

๓.๓.๒.๑ รับพัสดุและใบจายพัสดุตามระบบสารสนเทศดานการสงกําลังบํารุง  

พรอมเอกสารท่ีเก่ียวของ 

๓.๓.๒.๒ ตรวจสภาพและนับจํานวนพัสดุ 

๓.๓.๒.๓ ดําเนินการรับในระบบสารสนเทศดานการสงกําลังบํารุง  

๓.๔  การโอนพัสดุระหวางกองทัพ  

พัสดุท่ีจะทําการโอนระหวางกองทัพ เปนไดท้ังพัสดุท่ีเก็บในคลังพัสดุและพัสดุท่ีใชราชการ 

ในหนวยตางๆ ไมวาจะอยูในสภาพใดก็ตาม  ท้ังนีใ้หปฏิบัติตามขอบังคับทหารวาดวยการโอนพัสดุของทางราชการ 

ทหาร พ.ศ.๒๔๙๐ และขอบังคับกระทรวงกลาโหมวาดวยการโอนพัสดุของทางราชการทหาร  (ฉบับท่ี ๒)   

พ.ศ.๒๕๐๕ (ผนวก ๓) 

๓.๔.๑  กรณีกองทัพอากาศเปนผูโอน 

๓.๔.๑.๑ พัสดุท่ีอยูในคลังใหญใหคลังใหญจัดทําใบจายพัสดุตามระบบสารสนเทศ 

ดานการสงกําลังบํารุงและบัญชีรายละเอียดสงใหคณะกรรมการหรือเจาหนาท่ีท่ีเก่ียวของดําเนินการสงให 

ผูรับโอนตอไป 

๓.๔.๑.๒ พัสดุท่ีใชราชการอยูในหนวย ใหคลังหนวยสงคืนคลังใหญท่ีรับผิดชอบ  

เพ่ือดําเนินการโอนตอไป 

๓.๔.๒  กรณีกองทัพอากาศเปนผูรับโอน 

๓.๔.๒.๑  กรณีคลังใหญเปนผูรับโอนโดยตรง  

๓.๔.๒.๑(๑) ใหหัวหนาสวนราชการที่บังคับบัญชาคลังใหญแตงตั้ง 

กรรมการตรวจรับพัสดุ 

๓.๔.๒.๑(๒) เจาหนาท่ีรับพัสดุจัดทําใบรับพัสดุตามระบบสารสนเทศ 

ดานการสงกําลังบํารุง 

๓.๔.๒.๑(๓)  แจงผลการรับโอนใหผูโอนทราบ 

๓.๔.๒.๒  กรณีสวนราชการท่ีมิใชคลังใหญเปนผูรับโอน 

๓.๔.๒.๒(๑) ใหหัวหนาสวนราชการผูรบัโอนแตงตั้งกรรมการตรวจรับพัสด ุ

๓.๔.๒.๒(๒) เจา… 
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๓.๔.๒.๒(๒) เจาหนาท่ีคลังพัสดุผูรับโอนจัดทํา ทอ.๗๕ ฉบับละ ๕ แผน  

แลวใหกรรมการลงลายมือชื่อรับพัสดุ และใชเปนเอกสารในการลงบัญชีคุมพัสดุ หากเปนพัสดุประเภทใชคงรูป 

ใหใชเอกสารฉบับนี้รายงานขอข้ึนบัญชีคุมไปยังคลังใหญท่ีเก่ียวของ 

๓.๔.๒.๒(๓)  คลังใหญดําเนินการตรวจสอบความถูกตองของหมายเลข 

พัสดุ ชื่อ หนวยนบั ขอมูลอ่ืนๆ และข้ึนบัญชีคุมพัสดุประเภทใชคงรูป (ทอ.๑๓๘) แลวแจงผลใหหนวยท่ีรับโอนทราบ 

๔.  การจัดทําและการลงรายการใบโอนพัสดุ (ทอ.๑๔๓) 

๔.๑  หลักการใชใบโอนพัสด ุทอ.๑๔๓  

๔.๑.๑  ใบโอนพัสดุแตละฉบับจะโอนพัสดุไดไมเกิน ๕ รายการ ยกเวนพัสดุในอัตราจาย  

และครุภัณฑใหโอนฉบับละ ๑ รายการ   

๔.๑.๒  ใบโอนพัสดุแตละฉบับใหโอนไดเฉพาะพัสดุประเภทเดียวและสภาพเดียวเทานั้น 

๔.๑.๓  ถาพัสดุท่ีโอนมีหลายรายการและแตละรายการมีหมายเลขพัสดุ (NSN) หรือ 

หมายเลขชิ้นสวน (PART NUMBER) ใหเขียนเรียงหมายเลขพัสดุ หรือหมายเลขชิ้นสวนจากนอยไปหามาก 

๔.๒  การลงรายการใบโอนพัสดุ ทอ.๑๔๓  ในชองตางๆ ใหดําเนินการ ดังนี้ (ผนวก ๔) 

๔.๒.๑  “วัน - เดือน - ป” ลงวันเดือนปท่ีจัดทําใบโอนพัสดุฉบับนั้น 

๔.๒.๒   “จาก” ลงชื่อหนวยผูโอน  

๔.๒.๓  “ถึง” ลงชื่อหนวยผูรบัโอน  

๔.๒.๔  “ท่ีหนังสือผูโอน” ลงเลขท่ีทะเบียนเอกสารการเบิกจายของหนวยผูโอน 

๔.๒.๕  “ท่ีหนังสือผูรับโอน” ลงเลขท่ีทะเบียนเอกสารการเบิกจายของหนวยผูรับโอน 

๔.๒.๖  “หลักฐานการโอน” ลงท่ีหนังสือ  คําสั่ง  หรือขอตกลงท่ีอนุมัติใหดําเนินการโอน 

พัสดุนั้น  

๔.๒.๗  “คลังใหญท่ีรับผิดชอบ” ลงชื่อคลังใหญท่ีรับผิดชอบพัสดุท่ีโอน 

๔.๒.๘  “ประเภทพัสดุ” ลงประเภทของพัสดุ 

๔.๒.๙   “ลําดับ” ลงลําดับรายการพัสดุ 

๔.๒.๑๐  “หมายเลข ชื่อพัสด”ุ ลงหมายเลขและชื่อพัสด ุตามสมุดรายการพัสด ุหรือหมายเลข 

ชิ้นสวน (PART  NUMBER) 

๔.๒.๑๑  “หนวยนับ” ลงหนวยนับพัสดุ  

๔.๒.๑๒  “จํานวน” ลงจํานวนพัสดุท่ีโอน 

๔.๒.๑๓  “ราคาหนวยละ” ลงราคาหนวยละของพัสดุ  

๔.๒.๑๔  “ราคารวม”  ลงราคารวมของพัสดุนั้น 

๔.๒.๑๕  “จํานวนรับ” สําหรบัผูรับโอนลงจํานวนรับพัสดุนั้น 

๔.๒.๑๖  “สําหรับผูโอนทําเครื่องหมาย (/) ” 

 

๔.๒.๑๖(๑) ให... 



- ๕ - 

 

๔.๒.๑๖(๑)  ใหทําเครื่องหมาย (/)  ในชอง “ใชราชการได” หรือ “ใชราชการ 

ไมได” ตามสภาพพัสดุท่ีโอน  

๔.๒.๑๖(๒)  “ผูลงบัญชี” สําหรับเจาหนาท่ีบัญชีคุมพัสดุของผูโอน ลงลายมือ 

ชื่อ และลงวัน เดือน ป  

๔.๒.๑๖(๓)  “ยศ-ชื่อ” สําหรับนายทหารการพัสดุของหนวย (Unit Supply  

Officer)   ลงลายมือชื่อ ตําแหนง และวัน เดือน ป 

๔.๒.๑๗  “สําหรับผูรับโอนทําเครื่องหมาย (/)”  

๔.๒.๑๗(๑)  ใหทําเครื่องหมาย (/)  ในชอง “ใชราชการได” หรือ “ใชราชการ 

ไมได” ตามสภาพพัสดุท่ีไดรับโอน  

๔.๒.๑๗(๒)  “ผูลงบัญชี” สําหรับเจาหนาที่บัญชีคุมพัสดุของผูรับโอน  

ลงลายมือชื่อ และวัน เดือน ป  

๔.๒.๑๗(๓)  “เจาหนาท่ีผูรับ” สําหรับเจาหนาท่ีลงลายมือชื่อรับพัสดุ  พรอม 

ตําแหนง และวัน เดือน ป 

๔.๒.๑๘  “สําหรับคลังหนวย/คลังใหญ” 

๔.๒.๑๘(๑) “ไดลงหลักฐานโอนบัญชีถูกตองแลว” ใหลงชื่อผูลงบัญชี และวัน  

เดือน ป 

๔.๒.๑๘(๒) “ท่ีหนังสือของคลังหนวย/คลังใหญ” ลงทะเบียนเลขท่ีเอกสาร 

สําหรับคลังหนวย/คลังใหญ 

 
 

......................................................................... 




