
บทท่ี ๑๖ 

การจําหนายพัสดุ 

๑. ความมุงหมาย 

เพ่ือลงจายพัสดุออกจากบัญชีคุมพัสดุดี พัสดุชํารุด โดยเหตุท่ีเปนพัสดุเหลือใช เลิกใช  

หมดความจําเปน หรือเสื่อมสภาพจนใชราชการไมได หรือมีสถานะไมครบชุด  ซ่ึงไมมีโอกาสใชราชการไดอีก 

หรือเปนพัสดุชํารุดซอมไมได หรือซอมไมคุมคา หรือไมปลอดภัยในการใชงาน รวมท้ังพัสดุท่ีสูญหายหรือ

เสียหายจนสิ้นซากดวย 

๒.  สาเหตุการจําหนายพัสด ุ

การจําหนายพัสดุจําแนกไดตามสาเหตุดังตอไปนี้ 

๒.๑  การจําหนายตามสภาพ (Condition  Condemned)  ไดแก 

๒.๑.๑  การชํารุดสึกหรอเนื่องจากการใชงานตามปกติ หรือเนื่องมาจากเหตุสุดวิสัย อันมิใช 

ความผิดบกพรองของเจาหนาท่ี โดยไมสามารถซอมใชราชการไดอีก หรือซอมไมคุมคา หรือไมปลอดภัย 

ในการใชราชการ 

๒.๑.๒  การเสื่อมคุณภาพหรือเสื่อมคุณสมบัติ ซ่ึงไมสามารถซอมใชราชการไดอีก   

๒.๑.๓  การมีสถานะไมครบชุดหรือไมทราบคุณลักษณะแทจริง ซ่ึงไมสามารถซอมใชราชการได 

อีกตอไป 

๒.๑.๔  การสูญหายหรือเสียหายจนสิ้นซาก ยกเวนพัสดุใชสิ้นเปลืองท่ีใชสูญสิ้นไปตามสภาพ 

๒.๒  การจําหนายตามเอกสารเทคนิค หรือคําสั่งทางราชการ (Directed Condemned or 

Administrative Condemned) ไดแก   

๒.๒.๑  การเลิกใชเนื่องจากเปนพัสดุลาสมัย      

๒.๒.๒  เปนพัสดุเหลือใช (Surplus)  หรือเกินความตองการ (Excess)  เนื่องจากการเลิก 

สงคราม การยุบหนวย การลดอัตรา การคํานวณความตองการไมถูกตอง และหมดความจําเปนตองใช 

๒.๒.๓  การครบอายุการใชงาน หรืออายุการเก็บรักษา  ตามคําสั่งหรือแจงความเทคนิค 

ซ่ึงไมสามารถซอมใชราชการ หรือยืดอายุไดอีก 

 ๓.  การแบงประเภทพัสดุจําหนาย 

 พัสดุจําหนายแบงออกเปน  ๒  ประเภท  คือ   

๓.๑  พัสดุรอจําหนาย  ไดแก  พัสดุท่ีตองลงจายออกจากบัญชีคุมพัสดุดี หรือบัญชีคุมพัสดุชํารุด  

ไปข้ึนบัญชีคุมพัสดุจําหนาย (ทอ.๑๔๔) เพ่ือรอการจําหนาย 

๓.๒  พัสดุจําหนายเปนสูญ  ไดแก  พัสดุท่ีสูญหาย หรือเสียหายจนสิน้ซาก อันเกิดจากภัยธรรมชาต ิ

หรือโดยเหตุสุดวิสัย (มิใชพัสดุท่ีชํารุดหรือเสียหายเพราะการใชราชการตามปกติ และยังมีซากเหลืออยู) และ 

ตองลงจายออกจากบัญชีคุมพัสดุ  

๔.  หลักการจําหนายพัสดุ 

๔.๑  พัสดุท่ีหนวยตางๆ สงคืนไปยังคลังใหญ ซ่ึงอยูในสภาพเหลือใช เลิกใช หมดความจําเปน  

หรือหากใช... 
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หรือหากใชราชการตอไปจะสิ้นเปลืองคาใชจายมาก เสื่อมสภาพจนใชราชการไมได สถานะไมครบชุด  ซ่ึงไมมี 

โอกาสใชราชการไดอีก พัสดุชํารุดซอมไมไดหรือซอมไมคุมคา หรือไมปลอดภัยในการใชงาน และข้ึนบัญชีคุมเปน 

พัสดุรอจําหนายแลว  ใหเจาหนาท่ีคลังพัสดุท่ีรับผิดชอบพัสดุรายงานหัวหนาสวนราชการท่ีบังคับบัญชาคลังใหญ 

เพ่ือแตงตั้งคณะกรรมการจําหนายพัสด ุ และพิจารณาสั่งใหดําเนินการจําหนายพัสดุตามวิธีการอยางหนึ่งอยางใด 

ไดแก ขาย แลกเปลี่ยน โอน แปรสภาพหรือทําลาย  

๔.๒  กรณีท่ีคลังหนวยพิจารณาเห็นวา การสงคืนพัสดุไมอาจกระทําได หรือไดผลไมคุมคาสมควร  

พิจารณาจําหนาย ณ ท่ีตั้งหนวยท่ีรับผิดชอบพัสดุนั้น ใหควบคุมและเก็บรักษาพัสดุนั้นไวเปนพัสดุรอจําหนาย  

แลวรายงานตามลําดับชั้นเพ่ือแจงใหคลังใหญท่ีเก่ียวของดําเนินการตอไป  

๔.๓  การจําหนายอากาศยาน รถยนตสงครามชนิดรบ รถยนตติดตั้งอุปกรณระบบควบคุมการยิง  

รถยนตติดตั้งอุปกรณระบบควบคุมการบินของอากาศยาน อาวุธ กระสุน วัตถุระเบิด บริภัณฑสื่อสารอิเล็กทรอนิกส 

ทางยุทธวิธี บริภัณฑการภาพทางยุทธวิธี น้ํามันเชื้อเพลิงและหลอลื่น เม่ือคณะกรรมการจําหนายพัสดุตามขอ ๔.๑  

พิจารณาวาสมควรจําหนายและกําหนดวิธีการจําหนายแลว  ใหรายงานขออนุมัติผูบัญชาการทหารอากาศกอน 

๔.๔  การจําหนายพัสดุท่ีกําหนดใหทุกสวนราชการรับผิดชอบพัสดุ ใหเจาหนาท่ีคลังพัสดุของ 

แตละสวนราชการรายงานหัวหนาสวนราชการ เพ่ือแตงตั้งคณะกรรมการจําหนายพัสดุ และพิจารณาสั่งการให

ดําเนินการจําหนายพัสดุตามขอ ๔.๑ 

๕.  การปฏิบัติเก่ียวกับการจําหนายพัสดุ 

๕.๑  การปฏิบัติระดับคลังใหญ 

๕.๑.๑  เม่ือเจาหนาท่ีคลังพัสดุรอจําหนายไดรับพัสดุพรอมใบสงคืนพัสดุ (ทอ.๗๗) ให 

ดําเนินการตรวจรับพัสดุ โดยปฏิบัติเชนเดียวกับการรับพัสดุจากการสงคืนตามท่ีกลาวไวในคูมือวาดวยการพัสดุ

ของกองทัพอากาศบทท่ี ๕ การสงคืนพัสดุ แลวลงบัญชีรับพัสดุในบัญชีคุมพัสดุจําหนาย (ทอ.๑๔๔) 

๕.๑.๒  พัสดุท่ีเก็บสะสมไวในคลังใหญอยูในสภาพเหลือใช เลิกใช หรือหมดความจําเปน 

ใชราชการ หรือครบอายุการเก็บรักษาตามคําสั่งหรือแจงความเทคนิค ซ่ึงไมสามารถซอมใชราชการหรือยืดอายุไดอีก 

ใหเจาหนาท่ีตรวจพัสดุทําการตรวจสอบแลวรายงานผูบังคับบัญชาและรับผิดชอบคลังใหญ เพ่ือสั่งการใหปรับยอดจาก

บัญชีคุมพัสดุดีไปเปนพัสดุรอจําหนาย  

กรณีเปนพัสดุท่ีรับผิดชอบรวมกันหลายคลังใหญ เชน เครื่องมือ เครื่องใชท่ัวๆ ไป  

เครื่องจักรกลโรงงาน วัสดุโกลน บริภัณฑเบ็ดเตล็ดตางๆ ใหคลังใหญท่ีเปนเจาของพัสดนุั้น เสนอรายการพัสดุท่ี

อยูในสภาพดังกลาวไปยังคลังใหญอ่ืนเพ่ือพิจารณาความตองการ หากคลังใหญใดมีความตองการก็ใหจายพัสดุนั้นไป 

หากไมมีคลังใหญใดแจงความตองการ หรือมีพัสดุเหลือจากการจายใหคลังใหญอ่ืนแลว ใหปรับยอดบัญชีคุมพัสดุดี

ไปเปนพัสดุรอจําหนาย โดยใชเอกสารใบรายงานการตรวจสอบปรับยอดพัสดุ (ทอ.๗๙) เปนหลักฐาน 

๕.๑.๓  ใหเจาหนาท่ีคลังพัสดุรอจําหนายรวบรวมหลักฐานรายการพัสดุรอจําหนายท่ีเก็บ 

รักษาไว แลวรายงานหัวหนาสวนราชการท่ีบังคับบัญชาคลังใหญแตงตั้งคณะกรรมการจําหนายพัสดุ เพ่ือ 

พิจารณาดําเนินการตามขอ ๔.๑        

๕.๑.๔  หนาท่ี... 
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๕.๑.๔  หนาท่ีของคณะกรรมการจําหนายพัสดุ 

๕.๑.๔.๑  พิจารณาความถูกตองเหมาะสมของพัสดุท่ีขอจาํหนายตามสาเหตุ 

ท่ีกลาวในขอ ๒ 

๕.๑.๔.๒  บันทึกเหตุผลการจําหนายพรอมขอเสนอแนะวิธีการจําหนาย (ขาย 

แลกเปลี่ยน โอน แปรสภาพหรือทําลาย) และลงชื่อในใบสงคืนพัสดุ (ทอ.๗๗) 

๕.๑.๔.๓  สรุปรายงาน (ผานคลังใหญ) เพ่ือใหหัวหนาสวนราชการท่ีบังคับบัญชา 

คลังใหญ พิจารณาอนุมัติ ท้ังนี้หัวหนาสวนราชการท่ีบังคับบัญชาคลังใหญจะสั่งตั้งคณะกรรมการข้ึนใหม เพ่ือ

ดําเนินการขาย แลกเปลี่ยน โอน แปรสภาพหรือทําลาย ตอไป           

สําหรับการจําหนายอากาศยานรถยนตสงครามชนิดรบ รถยนตติดตั้งอุปกรณ 

ระบบควบคุมการยิง รถยนตติดตั้งอุปกรณระบบควบคุมการบินของอากาศยาน อาวุธ กระสุน วัตถุระเบิด  

บริภัณฑสื่อสารอิเล็กทรอนิกสทางยุทธวิธี บริภัณฑการภาพทางยุทธวิธี น้ํามันเชื้อเพลิงและหลอลื่น เม่ือคณะกรรมการ

จําหนายพัสดุพิจารณาวาสมควรจําหนาย และกําหนดวิธีจําหนายแลวใหรายงานขออนุมัติผูบัญชาการทหารอากาศกอน 

๕.๑.๔.๔  คณะกรรมการจําหนายพัสดุจะตองดําเนินการใหเสร็จสิ้นโดยเร็ว 

ตามปกติใหแลวเสร็จภายใน ๖๐ วัน นับแตวันท่ีประธานกรรมการรับทราบคําสั่งการแตงตั้ง 

๕.๑.๕  พัสดุรอจําหนายท่ีเก็บรักษาไวในคลังพัสดุ หากจําเปนตองถอดชิ้นสวนท่ีใชราชการได 

ก็ใหถอดออก และข้ึนบัญชีคุมไวใชราชการตอไป โดยใหผูบังคับบัญชาและรับผิดชอบคลังใหญเปนผูอนุญาต 

๕.๑.๖  การจําหนายพัสดุและยุทธภัณฑท่ีไดรับการชวยเหลือทางทหาร (MILITARY  

ASSISTANCE PROGRAM : MAP) จากสหรัฐอเมริกา ใหสงซากคืนไปยังหนวยจําหนายพัสดุของ กองทัพอากาศ

สหรัฐอเมริกาประจําประเทศไทยตามขอตกลง      

การลงจายพัสดุออกจากบัญชีคุมพัสดุรอจําหนาย ใหคลังเก็บพัสดุรอจําหนายใช 

เอกสารท่ีกองทัพอากาศสหรัฐอเมริกากําหนด เปนหลักฐานในการลงจายพัสดุออกจากบัญชีคุมพัสดุรอจําหนาย

โดยอัตโนมัติและใหบันทึกหลักฐานไวดวย 

๕.๑.๗  วิธีการจําหนาย 

๕.๑.๗.๑  การจาํหนายพัสดุเพ่ือตัดบัญชีคุมพัสดุรอจําหนายโดยการขาย และ 

แลกเปลี่ยน ใหปฏิบัติตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ.๒๕๓๕ และท่ีแกไขเพ่ิมเติม ตลอด 

จนมติคณะรัฐมนตรี การสั่งการอ่ืนใดของกระทรวงกลาโหมและของกองทัพอากาศท่ีเก่ียวของ โดยมีเจาหนาท่ี

จัดหา และเจาหนาท่ีคลังพัสดุรอจําหนายรับผิดชอบในการบริการและอํานวยความสะดวกแกคณะกรรมการท่ี

หัวหนาสวนราชการข้ึนตรงกองทัพอากาศแตงตั้งเพ่ือดําเนินการขาย แลกเปลี่ยน โอน แปรสภาพ หรือทําลาย

พัสดโุดยตลอดแนวปฏิบัติเก่ียวกับการขายและแลกเปลี่ยนใหดําเนินการตามคูมือวาดวยการพัสดุของกองทัพอากาศ

บทท่ี ๓ การจัดซ้ือพัสดุและการจาง 

๕.๑.๗.๒  การโอน  ใหปฏิบัติตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ  

พ.ศ.๒๕๓๕ และฉบับแกไขเพ่ิมเติม ขอบังคับทหารวาดวยการโอนพัสดุของทางราชการทหาร พ.ศ.๒๔๙๐ ขอบังคับ 

กระทรวง… 
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กระทรวงกลาโหมวาดวยการโอนพัสดุของทางราชการทหาร (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ.๒๕๐๕ และแนวทางปฏิบัติตาม 

คูมือวาดวยการพัสดุของกองทัพอากาศ บทท่ี ๑๕ การโอนพัสดุ 

๕.๑.๗.๓  การจําหนายพัสดุเพ่ือตัดบัญชีคุมพัสดุรอจําหนายโดยวิธีแปรสภาพหรือ 

ทําลาย ใหกระทําไดเม่ือพิจารณาเห็นวาพัสดุนั้นอาจเปนอันตรายตอชีวิตหรือทรัพยสิน หรือจะเปนประโยชน

ตอศัตรูของประเทศชาติ หรือเปนพัสดุท่ีไมสามารถขายแลกเปลี่ยนหรือโอนได  

การทําลายอากาศยาน รถยนตสงครามชนิดรบ  รถยนตติดตั้งอุปกรณระบบควบคุม 

การยิง รถยนตติดตั้งอุปกรณระบบควบคุมการบินของอากาศยาน อาวุธ กระสุน วัตถุระเบิด บริภัณฑสื่อสาร

อิเล็กทรอนิกส ทางยุทธวิธี บริภัณฑการภาพทางยุทธวิธี น้ํามันเชื้อเพลิงและหลอลื่น ตองไดรับอนุมัติจากผู

บัญชาการทหารอากาศ  

การทําลายพัสดุดวยวิธีใดก็ตาม ใหหัวหนาสวนราชการท่ีบังคับบัญชาคลังใหญ  

แตงตั้งคณะกรรมการควบคุมการทําลายซากพัสดุ ไมนอยกวา ๓ คน สวนการเบิกพัสดุจําหนายออกจากบัญชี

คุมพัสดุรอจําหนายเพ่ือนําไปทําลาย ใหใชใบเบิกพัสดุ (ทอ.๗๕) หรือใบจายพัสดุ ตามระบบสารสนเทศดานการ

สงกําลังบํารุงของกองทัพอากาศ 

การทําลาย กระทําไดโดยการเผา ฝงดิน หรือทําลายไมใหคงรูปเดิม แลวรวบรวมไว 

ตามชนิดของโลหะ ควบคุมปริมาณโดยน้ําหนักเพ่ือหลอมหรือใชประโยชนอยางอ่ืนตอไป 

การทําลายพัสดุประเภทสารพิษหรือกัมมันตภาพรังสี ใหปฏิบัติตามระเบียบขอบังคับ 

ท่ีเก่ียวของ และตามท่ีคลังใหญแตละสายวิทยาการกําหนด 

หนาท่ีของคณะกรรมการควบคุมการทําลายมีดังนี้ 

- ลงชื่อรับในใบเบิกพัสดุ (ทอ.๗๕) หรือใบจายพัสดุตามระบบสารสนเทศดานการสงกําลังบํารุง 

ของกองทัพอากาศ  

- ควบคุม กํากับ ดูแล การทําลาย โดยมีเจาหนาท่ีคลังพัสดุรอจําหนายอํานวยความสะดวก 

จนเสร็จสิ้น    

- รายงานผลการปฏิบัติใหหัวหนาสวนราชการท่ีบังคับบัญชาคลังใหญทราบ 

๕.๑.๘  การปฏิบัติอ่ืนๆ 

๕.๑.๘.๑  การลงจายพัสดุออกจากบัญชีคุมพัสดุรอจําหนาย ใหเจาหนาท่ีคลังพัสดุ 

รอจําหนาย ใชใบเบิกพัสดุ (ทอ.๗๕) หรือใบจายพัสดุ ตามระบบสารสนเทศดานการสงกําลังบํารุงของกองทัพอากาศ 

เปนหลักฐานในการลงจายพัสดุออกจากบัญชีคุมพัสดุรอจําหนาย และใหบันทึกหลักฐานการขายแลกเปลี่ยน การโอน 

และแปรสภาพหรือทําลายไวดวย  

๕.๑.๘.๒  ใหเจาหนาท่ีพัสดุลงจายพัสดุนั้นออกจากบัญชีหรือทะเบียนทันที แลว 

แจงใหสํานักงานตรวจเงินแผนดินทราบภายใน ๓๐ วันนับแตวันลงจายพัสดุนั้น 

๕.๑.๘.๓  การจําหนายพัสดุประเภทใชคงรูป ใหคลังพัสดุรอจําหนายรายงานการ 

จําหนาย… 
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จําหนายพัสดุไปยัง หนาท่ีจัดดําเนนิงาน เพ่ือตัดบัญชีทรัพยสินถาวรในระบบ GFMIS 

๕.๒  การปฏิบัติระดับคลังหนวย  

๕.๒.๑  พัสดุประเภทใชคงรูปท่ีคลังหนวย พิจารณาเห็นวาเปนพัสดุชํารุดซอมไมได หรือ 

ซอมไมคุมคา หรือไมปลอดภัยในการใชงาน หรือมีสถานะไมครบชุด ซ่ึงไมมีโอกาสใชงานไดอีก หรือเสื่อมสภาพ

จนใชงานไมได  ใหคลังหนวยสงคืนพัสดุนั้นพรอมดวยเหตุผลและหลักฐานการตรวจซอมไปยังคลังใหญท่ีเก่ียวของ  

(ยกเวน พัสดุท่ีสูญหาย หรือเสียหายจนสิ้นซาก)  

กรณีท่ีคลังหนวยพิจารณาเห็นวาการสงคืนไมอาจกระทําได หรือไดผลไมคุมคา สมควร 

พิจารณาจําหนาย ณ ท่ีตั้งหนวยท่ีรับผิดชอบพัสดุนั้น ใหคลังหนวยควบคุมและเก็บรักษาพัสดุนั้นไวเปนพัสดุ 

รอจําหนาย โดยควบคุมไวในบัญชีคุมพัสดุจําหนาย (ทอ.๑๔๔) แลวรายงานผูบังคับบัญชาและรับผิดชอบคลังหนวย 

เพ่ือแจงใหคลังใหญท่ีเก่ียวของพิจารณาแตงตั้งคณะกรรมการข้ึนไมนอยกวา ๓  คนไปตรวจสอบ ท้ังนี้หัวหนา

สวนราชการท่ีบังคับบัญชาคลังใหญอาจมอบหมายใหหัวหนาสวนราชการข้ึนตรงกองทัพอากาศท่ีบังคับบัญชา

คลังหนวยนั้น แตงตั้งคณะกรรมการพิจารณาตรวจสอบพัสดุนั้นแทนก็ได แลวเสนอรายงานไปยังคลังใหญ  

เพ่ือขออนุมัติจําหนายตอไป (ผนวก ๑) 

๕.๒.๒  พัสดุประเภทใชสิ้นเปลือง ซ่ึงเปนพัสดุใชสิ้นเปลืองหรือสูญสิ้นไป (ยกเวนพัสดุตาม 

ขอ ๕.๒.๓) เม่ือตองการจําหนายโดยเหตุเหลือใช เลิกใช หรือเสื่อมคุณภาพหรือมีสถานะไมครบชุด ใหรายงาน

หัวหนาสวนราชการข้ึนตรงกองทัพอากาศท่ีบังคับบญัชาคลังพัสดุนั้น แตงตั้งคณะกรรมการข้ึนไมนอยกวา ๓ คน  

เพ่ือพิจารณาจําหนาย แลวรายงานไปยังคลังใหญเพ่ืออนุมัติ (ผนวก ๒) 

๕.๒.๓  พัสดุประเภทใชสิ้นเปลือง ท่ีเปนพัสดุแลกเปลี่ยนทดแทน หรือพัสดุประเภท 

ใชสิ้นเปลืองท่ีคลังใหญไมอนุญาตใหจําหนาย ณ ท่ีตั้งหนวย คลังหนวยจะจําหนายเองไมได ตองสงคืนไปยัง 

คลังใหญท่ีรับผิดชอบเทานั้น 

๕.๒.๔  หนาท่ีของคณะกรรมการจําหนายพัสดุ 

๕.๒.๔.๑  พิจารณาความถูกตองเหมาะสมของพัสดุท่ีขอจําหนายตามสาเหตุท่ี 

กลาวในขอ ๒ 

๕.๒.๔.๒ บันทึกเหตุผลการจาํหนายพรอมขอเสนอแนะวิธีการจําหนาย (ขาย  

แลกเปลี่ยน โอน แปรสภาพหรือทําลาย) และลงชื่อในใบสงคืนพัสดุ (ทอ.๗๗) ท้ังนี้คณะกรรมการจําหนายพัสดุ

จะตองดําเนินการใหเสร็จสิ้นโดยเร็ว โดยปกติใหแลวเสร็จภายใน ๓๐ วัน นับแตวันท่ีประธานกรรมการรับทราบ 

คําสั่งการแตงตั้ง 

๕.๒.๔.๓  สงรายงานพรอมเอกสารท่ีเก่ียวของไปยังคลังหนวย เพ่ือเสนอคลังใหญ 

ท่ีรับผิดชอบอนุมัติจําหนายตอไป 

๕.๒.๕  คลังใหญดําเนินการดังนี ้

๕.๒.๕.๑  พิจารณาอนุมัติใหจําหนาย พรอมกับลดยอดในบัญชีคุมพัสดุ (กรณีเปน 

พัสดปุระเภทใชคงรูป และพัสดุในอัตราจาย) 

๕.๒.๕.๒  แจง... 
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๕.๒.๕.๒  แจงใหหัวหนาสวนราชการข้ึนตรงกองทัพอากาศท่ีบังคับบัญชาคลังหนวย 

แตงตั้งคณะกรรมการข้ึนไมนอยกวา ๓ คน  เพ่ือดําเนินการตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการจําหนายพัสดุ 

๕.๒.๖  วิธีการจําหนาย  

 การจําหนายออกจากบัญชีโดยวิธีการขาย แลกเปลี่ยน การโอน แปรสภาพหรือ 

ทําลาย ใหปฏิบัติเชนเดียวกับ ขอ ๕.๑.๗ 

๕.๒.๗  การปฏิบัติอ่ืนๆ ใหดําเนินการเชนเดียวกับขอ ๕.๑.๘ 

๖.  แนวทางปฏิบัติเก่ียวกับการจําหนายพัสดุ และยุทธภัณฑเปนสูญ 

๖.๑  การจําหนายพัสดุและยุทธภัณฑเปนสูญ หมายถึง พัสดุและยุทธภัณฑท่ีสูญหายจนสิ้นซาก  

ท่ีเกิดจากสาเหตุใดๆ ก็ตาม ท้ังในระดับคลังใหญและคลังหนวย ใหปฏิบัติตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวา

ดวยการพัสดุ พ.ศ.๒๕๓๕   คําสั่งกระทรวงกลาโหม (เฉพาะ) ท่ี ๕๐/๕๐  เรื่อง การพัสดุ คูมือวาดวยการพัสดุ

ของกองทัพอากาศ พ.ศ.๒๕๕๗ บทท่ี ๑๗ การสอบสวนและการชดใชคาทดแทนความเสียหาย และอ่ืนๆ ท่ี

เก่ียวของ 

สําหรับอากาศยาน รถยนตสงครามชนิดรบ รถยนตติดตั้งอุปกรณระบบควบคุมการยิง รถยนต 

ติดตั้งอุปกรณระบบควบคุมการบินของอากาศยาน อาวุธ กระสุน วัตถุระเบิด บริภัณฑสื่อสารอิเล็กทรอนิกส 

ทางยุทธวิธี บริภัณฑการภาพทางยุทธวิธี น้ํามันเชื้อเพลิงและหลอลื่น ตองไดรับอนุมัติจากผูบัญชาการทหาร 

อากาศ หรือผูบังคับบัญชาชั้นเหนือข้ึนไป ตามอํานาจและวงเงินอนุมัติจําหนายท่ีกําหนดไวในคําสั่งดังกลาวขางตน 

๗.  การลงรายการในบัญชีคุมพัสดุจําหนาย (ทอ. ๑๔๔) ชองตางๆ ดังนี้ (ผนวก ๓) 

๗.๑  “ใบท่ี” ลง  ๑ A ,  ๒ A ,  ๓ A  สําหรับดานหนา และ  ๑ B ,  ๒ B ,  ๓ B สําหรับ 

ดานหลังตามลําดับแผน 

๗.๒  “หมายเลข”  ลงหมายเลขพัสดุ 

๗.๓  “ชื่อ”  ลงชื่อพัสดุ 

๗.๔  “หนวยนับ”  ลงหนวยนับพัสดุ  

๗.๕  “ราคาหนวยละ”  ลงราคาหนวยละ 

๗.๖  “ลําดับ”  ลงลําดับของพัสดุ 

๗.๗  “พ.ศ.”  ลงป พ.ศ. 

๗.๘  “เดือน”  ลงอักษรยอของเดือน 

๗.๙  “วันท่ี”  ลงวันท่ีท่ีลงบัญชี 

๗.๑๐  “หลักฐาน”  ลงเลขท่ีเอกสารของหนวยรับคืนพัสดุ 

๗.๑๑  “หนวยสงคืน”  ลงชื่อหนวยท่ีสงคืนพัสดุ 

๗.๑๒  “รับ”  ลงจํานวนพัสดุท่ีรับเขามาเพ่ือรอจําหนาย 

๗.๑๓  “จาย” ลงจํานวนพัสดุท่ีจายออก เพ่ือตัดบัญชี 

๗.๑๔  “คง... 
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๗.๑๔  “คงเหลือ” ใหลงจํานวนคงเหลือ  

๘.  การแลกเปลี่ยนครุภัณฑกับครุภัณฑ หรือวัสดุกับวัสดุใหปฏิบัติตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี 

วาดวยการพัสดุ พ.ศ.๒๕๓๕ และท่ีแกไขเพ่ิมเติม (การแลกเปลี่ยน)  

 

 

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

 

 




