
บทท่ี ๑๘  อัตราจายพัสดุ 

 

๑.  ความมุงหมาย   

เพ่ือควบคุมการเบิก-จายพัสดุสําหรับสวนราชการ หรือบุคคลใหอยูในเกณฑท่ีเหมาะสม 

ตอการใชปฏิบัติภารกิจไดอยางมีประสิทธิภาพ รวมท้ังใชเปนขอมูลประกอบการเสนอความตองการ 

และการจัดทํางบประมาณดวย 

๒.  นิยาม  

อัตราจายพัสดุ หมายถึง เอกสารการอนุมัติใหบุคคลหรือสวนราชการมีสิทธิในการเบิก-จายพัสดุ 

ตามเกณฑท่ีกําหนดไว เพ่ือใชปฏิบัติภารกิจท่ีไดรับมอบหมาย                 

๓.  อัตราจายพัสดุแบงออกเปน ๓ ชนิด คือ 

๓.๑  อัตราจายพัสดุประจําหนวย หมายถึง อัตราจายพัสดุท่ีจําเปนสําหรับการปฏิบัติภารกิจ 

ของหนวยประกอบดวย 

๓.๑.๑  อัตราเต็ม คือ อัตราจายพัสดุใหแกหนวยท่ีมีการจัดกําลังพลเต็มอัตรา และภารกิจ 

ท่ีไดรับมอบหมาย 

๓.๑.๒  อัตราลด คือ อัตราจายพัสดุใหแกหนวยเม่ือมีการบรรจุกําลังพลไมครบตามอัตรา  

และภารกิจท่ีไดรับมอบหมาย 

๓.๑.๓  อัตราเสริม คือ อัตราจายพัสดุเพ่ิมเติมจากท่ีกําหนดไวในอัตราเต็มหรืออัตราลด  

เพ่ือรองรับภารกิจพิเศษ 

๓.๒  อัตราจายพัสดุเฉพาะบุคคล หมายถึง อัตราจายพัสดท่ีุสวนราชการจายใหกับบุคคลใชปฏิบัต ิ

ภารกิจ  เชน  อัตราจายเครื่องมือประจําตัวชาง และอัตราจายอาภรณภัณฑตางๆ เปนตน 

๓.๓  อัตราจายพัสดเุฉพาะกิจ หมายถึง อัตราจายพัสดุท่ีกําหนดข้ึนเพ่ือใชปฏิบัติภารกิจเฉพาะ 

อยางใดอยางหนึ่งตามท่ีไดรับมอบหมาย ซ่ึงมิใชภารกิจประจําของหนวย         

๔.  หลักเกณฑในการพิจารณากําหนดอัตราจายพัสดุ ใหพิจารณาจากองคประกอบ ดังตอไปนี้ 

๔.๑  ภารกิจของหนวย  

๔.๒  อัตรากําลังพล หรือจํานวนกําลังพลท่ีปฏิบัติภารกิจ 

๔.๓  สภาพแวดลอม หรือพ้ืนท่ีท่ีปฏิบัติภารกิจ 

๔.๔  พัสดุอุปกรณท่ีจําเปนตองใชปฏิบัติภารกิจ 

๔.๔.๑  ชนิดของพัสดุ (ประเภท ขนาด และคุณลักษณะเฉพาะ) ตองเหมาะสมและสะดวก 

ตอการใชงาน 

๔.๔.๒  จํานวนพัสดุ เพียงพอตามความจําเปนในการปฏิบัติภารกิจ 

๔.๔.๓  มีความเปนมาตรฐาน คือ หนวยท่ีมีภารกิจ และจํานวนกําลังพลท่ีใกลเคียงกัน 

การกําหนดชนิดและจํานวนพัสดุควรเปนมาตรฐานเดียวกัน  

๔.๕   งบประมาณ ท่ีจะตองใชเพ่ือการสนับสนุนหนวยตางๆ ในระยะยาว 

๕.  พัสดุ... 
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๕.  พัสดุท่ีไมตองกําหนดเปนอัตราจายพัสดุของหนวย ไดแก 

๕.๑  ชิน้อะไหลเพ่ือการซอมบํารุง 

๕.๒  เครื่องสื่อสารอิเล็กทรอนิกสท่ีติดตั้งประจําท่ี 

๕.๓  ยาและเครื่องใชเบ็ดเตล็ดทางการแพทย 

๕.๔  เครื่องพิมพ แทนพิมพ สิ่งพิมพของโรงพิมพ 

๕.๕  เครื่องประกอบ หรือสวนประกอบท่ีติดตั้งกับอาวุธยุทโธปกรณ/อากาศยาน หรือยานพาหนะ 

๕.๖  เครื่องประกอบ หรือสวนประกอบท่ีใชงานกับบริภัณฑหลักท่ีติดตั้งประจําท่ี 

๕.๗  เครื่องจักรกลโรงงาน 

๕.๘  พัสดท่ีุใชงานดานสวัสดิการ รานคา และสโมสร 

๕.๙  พัสดุท่ีจัดเปนโบราณวัตถุหรือพัสดุพิพิธภัณฑ 

๕.๑๐  พัสดุท่ีจัดเปนอสังหาริมทรัพย หรือพัสดุท่ีติดตั้งกับอาคารอยางถาวร หากถอดออก 

จะทําใหอาคารเสียรูป หรือเสียลักษณะการใชงาน และพัสดุนั้นมิไดจัดเขาประเภทการเบิกจายทดแทน  

หรือสงคืนคลังใหญตามแบบพัสดุท่ัวๆ ไป ไดแก อุปกรณ ระบบไฟฟา ประปา เครื่องปรับอากาศท่ีติดตั้งเปนระบบ

ท้ังตัวอาคาร ระบบถายเทอากาศ ระบบมานบังแสงหรือระงับเสียง เปนตน 

๖.  ความรับผิดชอบในการจัดทําอัตราจายพัสดุ                

สวนราชการท่ีรับผิดชอบในการกําหนด หรือเปลี่ยนแปลงอัตราจายพัสดุของกองทัพอากาศ 

ใหดําเนินการตามระเบียบกองทัพอากาศวาดวยการพัสดุ พ.ศ.๒๕๕๒ และท่ีแกไขเพ่ิมเติม           

๗.  การแกไขเปลี่ยนแปลงอัตราจายพัสดุ 

สวนราชการข้ึนตรงกองทัพอากาศ มีหนาท่ีรับผิดชอบในการขอตั้ง หรือเปลี่ยนแปลงอัตราจายพัสดุ 

ของหนวยในสังกัดของตน โดยผานการพิจารณาของคณะกรรมการพิจารณาอัตราจายพัสดุระดับสวนราชการข้ึนตรง 

กองทัพอากาศ แลวเสนอกรมสงกําลังบํารุงทหารอากาศ (ผานกรมในสวนสงกําลังบํารุงท่ีรับผิดชอบ) เพ่ือดําเนินการ 

ตอไป 

กรณีเปนพัสดุท่ีมีราคาปจจุบันตอหนวยนับไมเกิน ๕,๐๐๐.- บาท กรมสงกําลังบํารุงทหารอากาศ  

อาจพิจารณาระงับเม่ือเห็นวายังไมมีความจําเปน หรือนําเรียนขออนุมัติผูบัญชาการทหารอากาศเม่ือเห็นวาจําเปน  

โดยไมตองเสนอผานคณะกรรมการพิจารณาอัตราจายพัสดุระดับกองทัพอากาศได 

๘.  คณะกรรมการพิจารณาอัตราจายพัสดุ 

๘.๑  คณะกรรมการพิจารณาอัตราจายพัสดุ มี ๒ ระดับ คือ 

๘.๑.๑  คณะกรรมการพิจารณาอัตราจายพัสดุ ระดับกองทัพอากาศ ประกอบดวย 

ผูชวยเสนาธิการทหารอากาศฝายยุทธบริการ เปนประธานกรรมการ รองเจากรมสงกําลังบํารุงทหารอากาศ 

และเสนาธิการกรมในสวนสงกําลังบํารุง เปนกรรมการ ผูอํานวยการกองควบคุมการพัสดุ กรมสงกําลังบํารุง 

 

                                                                                                                        ทหาร... 
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ทหารอากาศ เปนกรรมการและเลขานุการ หัวหนาแผนกควบคุมพัสดุ กองควบคุมการพัสดุ กรมสงกําลังบํารุง

ทหารอากาศ เปนกรรมการและผูชวยเลขานุการ 

๘.๑.๒  คณะกรรมการพิจารณาอัตราจายพัสดุ ระดับสวนราชการข้ึนตรงกองทัพอากาศ 

ใหหัวหนาสวนราชการข้ึนตรงกองทัพอากาศ แตงตั้งคณะกรรมการนี้ข้ึนในสวนราชการของตนเองได 

ตามความเหมาะสม         

๘.๒  หนาท่ีคณะกรรมการพิจารณาอัตราจายพัสดุ 

๘.๒.๑  คณะกรรมการพิจารณาอัตราจายพัสดุ ระดับสวนราชการข้ึนตรงกองทัพอากาศ  

มีหนาท่ีพิจารณาการขอตั้งหรือเปลี่ยนแปลงอัตราจายพัสดุท่ีในสังกัดของตน ตามหลักเกณฑในขอ ๔ หากไม

เห็นสมควรก็ใหนําเรียนหัวหนาสวนราชการนั้นสั่งระงับ หรือเสนอแนะใหสั่งการเปนอยางอ่ืน เชน การยายโอน 

จากหนวยในสังกัดเดียวกัน หรือยืมจากคลังใหญ เปนตน หากเห็นสมควรใหแกไขเพ่ิมเติม ใหนําเรียนหัวหนา 

สวนราชการเพ่ือเสนอหนวยเก่ียวของตามขอ ๗ ดําเนินการตอไป 

๘.๒.๒  คณะกรรมการพิจารณาอัตราจายพัสดุระดับกองทัพอากาศ มีหนาท่ีพิจารณาการ 

ขอตั้งหรือเปลี่ยนแปลงอัตราจายพัสดุท่ีสวนราชการข้ึนตรงกองทัพอากาศเสนอมา ตามหลักเกณฑในขอ ๔  

เชนเดียวกัน หากเห็นสมควรใหนาํเรียนขออนุมัติผูบัญชาการทหารอากาศ หรือเสนอแนะใหมีการสั่งการ 

เปนอยางอ่ืนตามความเหมาะสม เชน การระงับ การยายโอนจากหนวยตางๆ โดยบันทึกรายละเอียด 

การสั่งการเพ่ิมเติมเฉพาะคราวในรายงานท่ีหนวยเสนอมาดวย ในกรณีท่ีเห็นวาไมสมควรอนุมัต ิหรือใหระงับไวกอน        

ใหประธานกรรมการพิจารณาอัตราจายพัสดุระดับกองทัพอากาศ  บันทึกการพิจารณาในสวนของคณะกรรมการ 

แลวเสนอคืนใหสวนราชการนั้นๆ ทราบ 

๙.  การเบิกพัสดุในอัตราจาย 

พัสดุท่ีไดกําหนดไวในอัตราจายพัสดุของหนวยนั้น บางรายการอาจเปนพัสดุท่ีมีอยูในอัตราจายอ่ืนๆ  

อยูแลว หนวยจะเบิกพัสดุในอัตราจายอ่ืนซํ้าซอนกันมิได  

๑๐.  การควบคุมพัสดุในอัตราจาย 

การควบคุมพัสดุอัตราจายของหนวย ใหใชแบบบัญชีคุมตามท่ีกําหนดไวในคูมือวาดวยการพัสดุ 

ของกองทัพอากาศ พ.ศ.๒๕๕๗ บทท่ี ๗ การทําบัญชีคุมพัสด ุ           

๑๑.  ชั้นความลับของเอกสาร 

อัตราจายพัสดปุระเภท อากาศยาน อาวุธ กระสุน วัตถุระเบิด พัสดุสื่อสารอิเล็กทรอนิกสทางยุทธวิธ ี

รถยนตสงครามชนิดรบ พัสดุการภาพทางยุทธวิธี และพัสดุท่ีจัดเขาไวในอัตราการจัด และยุทโธปกรณ 

ของหนวย ใหกําหนดเปนเอกสารชั้น “ลับมาก” นอกนั้นไมตองกําหนดชั้นความลับ 

๑๒.  การใชประโยชนอ่ืนๆ จากอัตราจายพัสดุ 

หนวยเก่ียวของอาจนําไปใชในการวางแผนการสงกําลังบํารุง การเตรียมสรรพกําลังทางทหาร  

การเสนอความตองการอ่ืนๆ รวมท้ังการจัดทํางบประมาณดานการพัสดุ 

๑๓.  การ... 
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๑๓.  การลงรายการในแบบรายงานขอตั้งหรือเปลี่ยนแปลงอัตราจายพัสดุในชองตางๆ ดังนี้ (ตามผนวก) 

๑๓.๑  “ลําดับ” ลงลําดับพัสดุ 

๑๓.๒  “หมายเลข ชื่อพัสดุ” ลงหมายเลขชื่อพัสดุ 

๑๓.๓  “หนวยนับ” ลงหนวยนับ 

๑๓.๔  “ราคาหนวยละ” ลงราคาหนวยละ 

๑๓.๕  “อัตราจายเดิม” ลงจํานวนตามอัตราจายท่ีไดรับอนุมัติไวเดิม 

๑๓.๖  “มีใชงานจริง” ลงผลการสํารวจพัสดุท่ีมีใชในหนวย 

๑๓.๗  “จํานวน” 

-  “ขอตั้งใหม” ลงจํานวนท่ีตองการขอตั้งอัตราจายใหม 

-  “ขอเพ่ิม” ลงจํานวนท่ีตองการเพ่ิมข้ึนจากอัตราจายเดิม 

-  “ขอลด” ลงจํานวนท่ีตองการลดจากอัตราจายเดิม 

๑๓.๘  “ยอดเปรียบเทียบ” เปนการเปรียบเทียบระหวางจํานวนตามอัตราจายเดิมกับจํานวน 

ท่ีขอตั้ง ขอเพ่ิม หรือขอลด 

-  “เพ่ิมข้ึน” ลงจํานวนท่ีเพ่ิมข้ึนจากอัตราจายเดิม 

-  “ลดลง” ลงจํานวนท่ีลดลงจากอัตราจายเดิม 

๑๓.๙  “ราคารวม” ลงราคารวมของพัสดุท่ีเพ่ิมข้ึน หรือขอตั้งใหม กรณียอดลดลงชองนี้ใหเวน 

วางไว 

๑๓.๑๐  “เหตุผล” ลงเหตุผลความจําเปนท่ีขอตั้ง หรือเปลี่ยนแปลงอัตราจายพัสดุ 

๑๓.๑๑  “ผลการพิจารณาของคณะกรรมการฯ ระดับกองทัพอากาศ” 

-  “จํานวนใหเพ่ิม” ลงจํานวนท่ีเห็นสมควรใหเพ่ิม 

-  “จํานวนใหลด” ลงจํานวนท่ีเห็นสมควรใหลด 

-  “ไมอนุมัติ” ใหทําเครื่องหมาย ( / )  

 

 

 

 

 




