
บทท่ี ๕  การสงคืนพัสดุ 

 

๑. ความมุงหมาย  

เพ่ือนําพัสดุสงกลับคืนคลังพัสดุผูจายหรือผูรับผิดชอบพัสดุนั้นๆ  ดําเนินการซอมบํารุง  

หรือแจกจายใหหนวยอ่ืน หรือจําหนาย แลวแตกรณี  

๒.  สาเหตุของพัสดุท่ีตองสงคืน 

๒.๑  พัสดุท่ีหนวยผูใชเบิกไปยังคลังหนวย และพัสดุท่ีคลังหนวยเบิกไปยังคลังใหญจะตองสงคืน 

คลังหนวยหรือคลังใหญตามสาเหตุ ดังนี้           

๒.๑.๑  พัสดุเหลือใช เลิกใช หรือลาสมัย  

๒.๑.๒  พัสดุเกินอัตรา  หรือนอกอัตราจาย  ไดแก  พัสดุท่ีเกินกวาจํานวนท่ีกําหนดไว 

ในอัตราจาย หรือนอกเหนือจากท่ีกําหนดไวในอัตราจายพัสดุ   

๒.๑.๓  พัสดุท่ีใชราชการไมไดหรือไมเหมาะสมท่ีจะใชราชการ                                       

๒.๑.๔  พัสดุท่ีเบิกมาผิด หรือคลังพัสดุจายผิด  

๒.๑.๕  พัสดุท่ีตรวจพบวาไมมีหลักฐานการควบคุมและหนวยไมมีความจําเปนในการใชงาน                                                     

                         ๒.๑.๖  พัสดุชํารุดสงซอมหรือชํารุดสงคืนเพ่ือเบิกทดแทน  

                         ๒.๑.๗  พัสดุท่ีมีคําสัง่ใหเรียกคืนหรือโอน  

                         ๒.๑.๘  พัสดุท่ีครบกําหนดอายุการเก็บรักษา  

                         ๒.๑.๙  พัสดุไมครบชุด  

                         ๒.๑.๑๐  พัสดุท่ีใชหนี้การยืม  

๒.๒  พัสดุท่ีหนวยซอมทําการซอมหรือตรวจทดลองจะตองสงคืนคลังใหญเม่ืออยูในสภาพ ดังนี้ 

๒.๒.๑  พัสดุท่ีหนวยซอมทําการซอมเสร็จเปนพัสดุดีเรียบรอยแลว 

๒.๒.๒  พัสดุท่ีหนวยซอม ซอมไมไดหรือซอมไมคุมคา 

๒.๒.๓  พัสดุท่ียังซอมใชราชการไดแตรอชิ้นสวนบางรายการเปนเวลานาน ท้ังนี้ใหหนวย 

ซอมพิจารณาวาควรสงคืนเม่ือใด 

๒.๒.๔  พัสดุท่ีตรวจทดลองตามคําสั่งเทคนิค 

๒.๓  พัสดุท่ีสราง-ผลิตเสร็จจากโรงงาน 

๓.  การจําแนกพัสดุตามสภาพ แบงออกเปน  ๓  สภาพ คือ 

๓.๑  พัสดุดี  หมายความวา  พัสดุท่ีใชราชการได           

                 ๓.๒  พัสดุชํารดุ  หมายความวา พัสดุท่ีใชราชการไมไดแตยังสามารถซอมแกไขหรือดัดแปรใหใช

ราชการได  

๓.๓  พัสดุจําหนาย  หมายความวา  พัสดุชํารุดท่ีซอมไมได หรือพัสดุชํารุดซอมไมคุมคา เลิกใช 

ลาสมัย ไมปลอดภัยในการใชราชการ     

 

๔.  ระบบ... 
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๔.  ระบบการสงคืนพัสดุ 

ระบบการสงคืนพัสดุ  แบงออกเปน ๒ ระบบ คือ 

๔.๑  ระบบเอกสาร (MANUAL SYSTEM) หมายถึง  การสงคืนพัสดุระหวางหนวยตางๆ   

กับคลังพัสดุภายในกองทัพอากาศ  โดยใชใบสงคืนพัสดุ (ทอ.๗๗)  

               ๔.๒  ระบบสารสนเทศ (INFORMATION SYSTEM)  หมายถึง  การสงคืนพัสดุโดยใชระบบ 

สารสนเทศดานสงกําลังบํารุงของกองทัพอากาศ  โดยใหดําเนินการตามคูมือการปฏิบัติงานของระบบสารสนเทศ 

ท่ีกําหนดไว 

๕.  ลําดับการสงคืนพัสดุ  

     ลําดับการสงคืนพัสดุใหปฏิบัติดังนี้           

                 ๕.๑  หนวยผูใชสงคืนคลังหนวย (คลังหนวยตนสังกัด คลังหนวยรอง คลังหนวยซอมสรางหรือผลิต  

คลังหนวยแพทย  แลวแตกรณี) 

                 ๕.๒  คลังหนวยสงคืนคลังใหญ 

๖.  วธิีการสงคืน  

                 ๖.๑  จัดทําใบสงคืนพัสดุ (ทอ.๗๗)  

                 ๖.๒  ตรวจและผูกปายกํากับพัสดุตามสภาพของพัสดุท่ีสงคืน  

                 ๖.๓  สงคืนพัสดุไปพรอมกับใบสงคืนพัสดุ (ทอ.๗๗) ท้ังนี้ใหบรรจุใบสงคืนพัสดุไวในหีบหอพัสดุ 

ท่ีสงคืน ถาพัสดุตามใบสงคืนพัสดุฉบับนั้นมีหลายหีบหอ ใหบรรจใุบสงคืนพัสดุไวในหีบหอหมายเลข ๑ หรือถาใช

ใบแสดงรายการบรรจุหีบหอ (Packing List) ใหหมายเหตุไวดวยวาไดบรรจุใบสงคืนพัสดุไวในหีบหอหมายเลขใด  

(กรณีสงคืนแตหลักฐาน เชน บริภัณฑ หรือพัสดุท่ีติดตั้งอยูกับท่ี หรือมีขนาดใหญยากตอการขนยาย ใหหมายเหตุวา

พัสดุอยูท่ีใด) 

                 ๖.๔  กอนนําสงคืน ใหดําเนินการปองกันความเสียหายท่ีจะเกิดข้ึนกับพัสดุนั้นในระหวางการขนสง 

เชน การปองกันสนิมและการบรรจุหีบหอตามวิธีการใหเรียบรอย 

                 ๖.๕  หามถอดชิ้นสวนของพัสดุท่ีจะสงคืน รวมท้ังสวนประกอบท่ีติดกับพัสดุนั้น  นอกจาก 

จะไดรับอนุญาตจากคลังใหญ ถาจําเปนจะตองถอดสิ่งใดไว ใหหมายเหตุในใบสงคืน และปายกํากับพัสดุวาไดถอด

ชิ้นสวนอะไรไวเพ่ือประโยชนอะไร 

                 ๖.๖  ตรวจสอบความถูกตองของประวัติการใชงานและการซอมบํารุงใหตรงกับพัสดุอุปกรณท่ีจะสงคืน 

                 ๖.๗  พัสดุท่ีจะเกิดอันตราย หรือจะเกิดปฏิกิริยาทางเคมีกับพัสดุอ่ืน หามบรรจุรวมกับพัสดุอ่ืน 

๗.  หนาท่ีผูสงคืนพัสดุ  

     หนวยผูเบิกจะตองรีบสงคืนพัสดุชํารุด ใหกับคลังพัสดุท่ีรับผิดชอบพัสดุนั้นๆ  เพ่ือทําการซอม

บํารุงโดยเร็ว  หากเก็บไวนานอาจจะเกิดการชํารุดเสียหายมากข้ึน จนไมสามารถซอมใชราชการได  ถาเปนพัสดุ 

ดีแตเกินอัตราสะสม หรือมิไดกําหนดไวในอัตราสะสม  ใหสงคืนคลังพัสดุผูจาย เพ่ือจายหมุนเวียนใหหนวยงานอ่ืน 

ท่ีจําเปน... 
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ท่ีจําเปนตองใชพัสดุนั้นตอไป 

๘.  ประโยชนและการใชใบสงคืนพัสดุ  (ทอ.๗๗)  

   ๘.๑  ใชเปนเอกสารการสงคืนพัสดุดี พัสดุชํารุด และพัสดุจําหนาย 

   ๘.๒  ใชเปนเอกสารการจําหนายพัสดุ 

   ๘.๓  ใชเปนเอกสารการสงคืนพัสดุท่ี สราง ผลิต ซอม เสร็จจากโรงงาน 

   ๘.๔  ใชเปนเอกสารการรับโอนพัสดุ เฉพาะกรณีท่ีกองทัพอากาศเปนฝายรับโอน 

จากสวนราชการภายนอก และเปนการรับโอนดวยระบบเอกสาร 

๙.  วธิีการจัดทําใบสงคืนพัสดุ (ทอ.๗๗)   

                 ๙.๑  หนวยผูใชท่ีสงคืนพัสดุใหคลังหนวย จัดทําใบสงคืนพัสดุฉบับละ ๔ แผน สงแผนท่ี ๑ - ๓ 

ใหคลังหนวย และเก็บแผนท่ี ๔ เปนใบเก็บชั่วคราว  

                 ๙.๒  คลังหนวยท่ีสงคืนพัสดุใหคลังใหญ  จัดทําใบสงคืนฉบับละ ๕ แผน สงแผนท่ี ๑ - ๔    

ใหคลังใหญ และเก็บแผนท่ี ๕ เปนใบเก็บชั่วคราว  

                 ๙.๓  ใบสงคืนพัสดุแตละฉบับ ใหใชสงคืนพัสดุไดประเภท สภาพ และลักษณะความสิ้นเปลือง

เดียวเทานั้น      

                 ๙.๔  ใบสงคืนพัสดุแตละฉบับใชสงคืนพัสดุประเภทคงรูปได ๑ รายการและใชสงคืนพัสดุ

ประเภทใชสิ้นเปลืองไดไมเกิน ๕ รายการ 

                 ๙.๕  การลงหมายเลขพัสดุกรณีมีหลายรายการ  ใหเรียงหมายเลขพัสดุจากนอยไปหามาก   

ตามลําดับ  

                 ๙.๘  กรณีนายตรวจพัสดุ ตรวจพบวาพัสดุท่ีสงคืนมานั้น มีพัสดุหลายประเภท หลายสภาพ 

และหลายลักษณะความสิ้นเปลือง รวมอยูในใบสงคืนพัสดุ (ทอ.๗๗) ฉบับเดียวกันใหแจงเจาหนาท่ีรับพัสดุ

เตรียมใบสงคืนพัสดุแยกออกอีกฉบับหนึ่ง ตามประเภท สภาพ และลักษณะความสิ้นเปลืองของพัสดุนั้นๆ 

๑๐.  การลงรายการในใบสงคืนพัสดุ (ทอ.๗๗) ชองตางๆ ดังนี้ (ผนวก ๑)    

๑๐.๑  “วัน เดือน ป” ใหลง วัน เดือน ปท่ีจัดทําใบสงคืนพัสดุ  

๑๐.๒  “ท่ีหนังสือของผูสงคืน” ลงเลขท่ีของใบสงคืนพัสดุ การกําหนดเลขท่ีใบสงคืนพัสดุ  

ใหลง ป  พ.ศ. แลวตามดวยเลขลําดับของเอกสารการสงคืนของหนวย ซ่ึงเริ่มนับ ๐๐๐๑ จาก ๑ ตุลาคม  

และสิ้นสุด ๓๐ กันยายน ของปงบประมาณ  

๑๐.๓   “ประเภทพัสดุ” ลงประเภทพัสดุ 

๑๐.๔   “รหัสหนวย” ลงรหัสหนวย (SRAN CODE)  ตามระบบสารสนเทศดานการสงกําลัง

บํารุงของกองทัพอากาศท่ีกําหนด  

๑๐.๕   “จาก” ลงชื่อหนวยท่ีสงคืนพัสดุ 

๑๐.๖   “ถึง” ลงชื่อคลังพัสดุท่ีรับคืนพัสดุ 

๑๐.๗   “สาเหตุการสงคืน” ลงสาเหตุการสงคืนตามขอ ๒                  

๑๐.๘   “เลขงาน” ... 
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๑๐.๘   “เลขงาน” ลงเลขงาน สราง ผลิต ซอม      

๑๐.๙   “ลําดับ” ลงเลขลําดับของพัสดุ  

๑๐.๑๐  “หมายเลข” ลงหมายเลขพัสดุ 

๑๐.๑๑  “ชื่อพัสดุ” ลงชื่อพัสดุตามสมุดรายการพัสดุ (Supply Catalog)  

๑๐.๑๒  “หนวยนับ” ลงหนวยนับของพัสดุ  

๑๐.๑๓  “จํานวนสงคืน” ลงจํานวนพัสดุท่ีจะสงคืน 

๑๐.๑๔  “รหัสสินทรัพย” ลงรหัสสินทรัพยของพัสดุ 

๑๐.๑๕  “ราคาหนวยละ และราคารวม” ลงราคาของพัสดุ   

๑๐.๑๖  “จํานวนไดรับ” ลงจํานวนท่ีไดรับจริง  (สําหรับเจาหนาท่ีรับพัสดุ)      

๑๐.๑๗  “สําหรับผูสงคืนทําเครื่องหมาย (  )”  ใหหนวยผูใชหรือคลังหนวย ทําเครื่องหมาย (  )  

ตามสภาพของพัสดุท่ีจะสงคืน    

๑๐.๑๘  “สําหรับคลังพัสดุผูรับทําเครื่องหมาย (  )”  เม่ือเจาหนาท่ีรับพัสดุของคลังใหญไดรับ

พัสดุท่ีสงคืนมา ใหแจงนายตรวจพัสดุ ตรวจพัสดุท่ีสงคืนและทําเครื่องหมาย (  ) ตามสภาพของพัสดุท่ีสงคืน       

๑๐.๑๙  “เลขท่ีเอกสารแจงความตองการสราง ผลิต ซอม” ลงเลขท่ีเอกสารแจงความตองการ 

๑๐.๒๐  “เจาหนาท่ีคลังพัสดุผูรับ”  ใหเจาหนาท่ีรับพัสดุลงชื่อและ วัน เดือน ป ท่ีไดรับพัสดุ  

๑๐.๒๑  “เจาหนาท่ีบัญชีคุมพัสดุ”  ใหเจาหนาท่ีบัญชีคุมพัสดุ ลงชื่อ และ วัน เดือน ป  

ท่ีลงบัญชี   

๑๐.๒๒  “ไดเบิกของอยางเดียวกันนี้แลวตามใบเบิกท่ี” ชองนี้ถาไดเบิกพัสดุอยางเดียวกัน 

เพ่ือจะนํามาใชแทนของสงคืนใหลงเลขทะเบียนเอกสารการเบิกของใบเบิกนั้นๆ ดวย 

๑๐.๒๓  “ผูสงคืน” ลงยศ-ชื่อ และตําแหนงของผูสงคืนพัสดุ 

๑๐.๒๔  “ท่ีหนังสือของคลังพัสดุผูรับ” ในชองนี้สําหรับคลังหนวยหรือคลังใหญท่ีรับพัสดุสงคืน 

ลงเลขทะเบียนเอกสาร ซ่ึงเปนหนาท่ีของเจาหนาท่ีรับพัสดุ เปนผูลงเลขทะเบียนเอกสารตามท่ีเจาหนาท่ีทะเบียน

เอกสารของหนวยควบคุมไดกําหนดให   

๑๐.๒๕  “เจาหนาท่ีรับพัสดุ” ลงยศ-ชื่อเจาหนาผูรับพัสดุ และ วัน เดือน ป 

๑๑.  การปฏิบัติเก่ียวกับใบสงคืนพัสดุท่ีสงจากหนวยผูใชไปยังคลังหนวย ดังนี้ (ผนวก ๒) 

๑๑.๑  หนวยผูใชสงคืนพัสดุ  

๑๑.๑.๑  เตรียมใบสงคืนพัสดุฉบับละ ๔ แผน 

๑๑.๑.๒  เก็บแผนท่ี ๔ ไวในแฟมเก็บชั่วคราว    

๑๑.๑.๓  สงแผนท่ี ๑ – ๓ ไปยังคลังหนวยพรอมกับพัสดุ 

๑๑.๑.๔  เม่ือไดรับแผนท่ี ๒ คืนจากคลังหนวย ใหเก็บไวเปนหลักฐานและทําลายแผนท่ี ๔  

๑๑.๒  คลังหนวย 

๑๑.๒.๑  เจาหนาท่ีรับพัสดุตรวจนับแลวลงจํานวนในชอง  “จํานวนไดรับ”  ลงยศ-ชื่อ 

วัน เดือน ป... 
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วัน เดือน ป ในชอง”เจาหนาท่ีรับพัสด”ุ  

๑๑.๒.๓  ประทับตรา แผนท่ี ๑“ใบเก็บหนาท่ีเอกสาร” แผนท่ี ๒ “ใบแจงผลการสงคืน”  

และ แผนท่ี ๓ “ใบเก็บชั่วคราว”    

๑๑.๒.๔  ลงเลขทะเบียนเอกสารของคลังหนวย ในชอง “ท่ีหนังสือของคลังพัสดุผูรับ”                          

๑๑.๒.๕  ประทับตราและลงชื่อนายตรวจพัสดุ  

๑๑.๒.๖  สงแผนท่ี ๑ พรอมดวยพัสดุใหเจาหนาท่ีคลังเก็บพัสดุลงยศ-ชื่อ วัน เดือน ป 

ในชอง “เจาหนาท่ีคลังพัสดุ” แลวสงแผนท่ี ๒ ใหหนวยท่ีสงคืนพัสดุ 

๑๑.๒.๗  เจาหนาท่ีคลังเก็บพัสดุลงยศ-ชื่อ วัน เดือน ป ในชอง “เจาหนาท่ีคลังพัสดุผูรับ”

แลวสงแผนท่ี ๑  ใหเจาหนาท่ีบัญชีคุมพัสดุเพ่ือลงบัญช ี

๑๑.๒.๘  เจาหนาท่ีบัญชีคุมพัสดุลงบัญชีคุมพัสดุและลงยศ-ชื่อ วัน  เดือน  ป  ในชอง 

“เจาหนาท่ีบัญชีคุมพัสด”ุ แลวสงเอกสารใหเจาหนาท่ีทะเบียนเอกสารเก็บแผนท่ี ๑ เปนหลักฐาน และทําลาย

แผนท่ี ๓ “ใบเก็บชั่วคราว” 

๑๒.  การปฏิบัติเก่ียวกับใบสงคืนพัสดุท่ีสงจากคลังหนวยไปยังคลังใหญมีดังนี้  (ผนวก ๓)  

๑๒.๑  คลังหนวย          

๑๒.๑.๑  จัดทําใบสงคืนพัสดุฉบับละ ๕ แผน 

๑๒.๑.๒  เก็บแผนท่ี ๕ ไวในแฟมเก็บชั่วคราว 

๑๒.๑.๓  สงแผนท่ี ๑ – ๔ พรอมกับพัสดุไปยังคลังใหญท่ีรับผิดชอบ 

๑๒.๑.๔  เม่ือไดรับแผนท่ี ๒ คืนจากคลังใหญใหเก็บไวเปนหลกัฐาน แลวทําลายแผนท่ี ๕ 

๑๒.๒  คลังใหญ 

๑๒.๒.๑  หนาท่ีรับพัสดุ  

๑๒.๒.๑.๑  แจงใหนายตรวจเพ่ือดําเนินการตรวจพัสดุ                         

๑๒.๒.๑.๒  นับจํานวนพัสดุแลวลงในชอง “จํานวนไดรับ” พรอมลงยศ-ชื่อ 

วัน  เดือน  ป  ท่ีรับพัสดุ ในชอง “เจาหนาท่ีรับพัสดุ” 

๑๒.๒.๑.๓  ประทับตราใน ทอ.๗๗ แผนท่ี ๑ “ใบเก็บหนาท่ีเอกสาร” แผนท่ี ๒ 

“ใบแจงผลการสงคืน”  และ แผนท่ี ๓  “ใบหนาท่ีบัญชีเงินพัสดุ และแผนท่ี ๔ “ใบเก็บชั่วคราว”   

-  แผนท่ี ๑  ใหเก็บไวเปนหลักฐาน 

-  แผนท่ี ๒  สงใหหนวยท่ีสงคืนพัสดุ 

-  แผนท่ี ๓  สงใหหนาท่ีจัดดําเนินงานจัดทําสถิติ  

-  แผนท่ี ๔  สงใหหนาท่ีควบคุมเอกสารเก็บรอไวเปนฉบับชั่วคราว 

๑๒.๒.๑.๔  จัดทําใบรับพัสดุตามระบบสารสนเทศดานการสงกําลังบํารุง

ของกองทัพอากาศ ฉบับละ ๔ แผน (ระบบฯ จะข้ึนบัญชีรับตามสภาพพัสดุใหโดยอัตโนมัติ) 

 

แผนท่ี ๔...   
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-  แผนท่ี ๔  สงใหหนวยท่ีสงคืน พัสดุพรอมกับ ทอ.๗๗ แผนท่ี ๒ “ใบแจง

ผลการสงคืน” ท้ังนี้ใหลงเลขทะเบียนเอกสารท่ีเกิดจากการทําใบรับพัสดุดังกลาวขางตนในชอง “ท่ีหนังสือของ

คลังพัสดุผูรับ” ดวย   

-  แผนท่ี ๑ - ๓  สงไปยังคลังเก็บพัสดุพรอมพัสดุ    

-  รอรับแผนท่ี ๓  คืนจากคลังเก็บพัสดุ เพ่ือเก็บไวเปนหลักฐานคูกับ  

ทอ.๗๗  แผนท่ี ๑ 

๑๒.๒.๒  หนาท่ีตรวจพัสดุ 

๑๒.๒.๒.๑  ตรวจสอบหมายเลข ชื่อ ปายกํากับพัสดุ สภาพ และลักษณะ 

ความสิ้นเปลืองของพัสดุ 

๑๒.๒.๒.๒  ทําเครื่องหมาย   (  ) ใน ทอ.๗๗  ชอง “สําหรับคลังพัสดุผูรับ”  

ตามสภาพของพัสดุ  

๑๒.๒.๒.๓  ลงชื่อหรือประทับตรารับรองการตรวจของนายตรวจพัสดุ  

๑๒.๒.๓  หนาท่ีคลังเก็บพัสดุ 

๑๒.๒.๓.๑  รับพัสดุ และใบรับพัสดุ แผนท่ี ๑ – ๓                             

๑๒.๒.๓.๒  ลงตําแหนงท่ีเก็บพัสดุในใบรับพัสดุ 

๑๒.๒.๓.๓  นําพัสดุเขาเก็บ 

๑๒.๒.๓.๔  ลงชื่อ วัน เดือน ปในชอง “เจาหนาท่ีคลังพัสดุผูรับ” (กรณี 

เปนการรับตาม ทอ.๗๗ ) หรือลงในชอง “เจาหนาท่ีคลัง” (กรณีเปนการรับตามใบรับพัสดุ) 

๑๒.๒.๓.๕  สงใบรับพัสดุแผนท่ี ๑  ไปยังหนาท่ีบัญชีคุมพัสด ุเพ่ือลดยอด 

ในบัญชีคุมพัสดุประเภทใชคงรูปและพัสดุในอัตราจาย (ทอ.๑๓๘) เก็บแผนท่ี ๒ ไวเปนหลักฐาน และสงแผนท่ี ๓  

คืนหนาท่ีรับพัสดุ 

๑๒.๒.๔  หนาท่ีบัญชีคุมพัสดุ 

๑๒.๒.๔.๑   ลดยอดในบัญชีคุมพัสดุประเภทใชคงรูปและพัสดุในอัตราจาย  

(ทอ.๑๓๘)  และลงยศ-ชื่อ วัน เดือน ป ในชอง “เจาหนาท่ีบัญชีคุมพัสดุ” (กรณีเปนการรับตาม ทอ.๗๗) 

 สําหรับการรับจากการสงคืนตามระบบสารสนเทศดานการสงกําลังบํารุงของกองทัพอากาศ  

เจาหนาท่ีบัญชีคุมพัสดุไมตองดําเนินการใดๆ เนื่องจากระบบฯ ไดบันทึกการรับ และการลดยอดในบัญชีคุม 

ท่ีเก่ียวของโดยอัตโนมัติแลว 

๑๒.๒.๔.๒  สงใบรบัพัสดุแผนท่ี ๑ ไปยังหนาท่ีควบคุมเอกสาร เพ่ือเก็บเขา 

แฟมถาวร 

๑๒.๒.๕  หนาท่ีควบคุมเอกสาร 

๑๒.๒.๕.๑  เม่ือไดรับใบสงคืนพัสดุ (ทอ.๗๗) แผนท่ี ๔ จากหนาท่ีรับพัสดุ  

ใหเก็บรอไวในแฟม เก็บชั่วคราว 

๑๒.๒.๕.๒  เม่ือไดรับ... 
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๑๒.๒.๕.๒  เม่ือไดรับใบรับพัสดุตามระบบสารสนเทศดานการสงกําลังบํารุง 

ของกองทัพอากาศ แผนท่ี ๑ จากหนาท่ีบัญชีคุมพัสดุ ใหตรวจความถูกตองสมบูรณของเอกสาร แลวนําเขาเก็บ 

แฟมถาวรสวนใบสงคืนพัสดุ (ทอ.๗๗) แผนท่ี ๔ ใหทําลายท้ิง                  

๑๓.  การปฏิบัติเก่ียวกับการแยกเอกสาร  

                   เม่ือนายตรวจพัสดุ  ตรวจพบวาพัสดุท่ีสงคืนมานัน้  มีพัสดุหลายประเภท หลายสภาพและหลาย 

ลักษณะความสิ้นเปลือง รวมอยูในใบสงคืนพัสดุ (ทอ.๗๗) ฉบับเดียวกันใหแจงเจาหนาท่ีรับพัสดุเตรียมใบสงคืน

พัสดุ แยกออกอีกฉบับหนึ่ง ตามประเภท สภาพ และลักษณะความสิ้นเปลืองของพัสดุนั้น  

กรณีเปนการปฏิบัติงานตามระบบสารสนเทศดานการสงกําลังบํารุงของกองทัพอากาศ  

ใหจัดทําใบรับพัสดุข้ึนฉบับละ ๔ แผน แลวสงใหหนวยเก่ียวของดําเนินการตอไป 

                
 

 

  




