
บทท่ี ๖  

การตรวจและการควบคุมเอกสาร 

๑.  ความมุงหมาย 

๑.๑  เพ่ือตรวจสอบความถูกตองของใบเบิกพัสดุท่ีหนวยตางๆ สงมาขอเบิก  

๑.๒  เพ่ือจัดอันดับความเรงดวนในการปฏิบัติตอเอกสารการเบิก รวมท้ังเรงรัดติดตามเอกสาร  

ท่ีปฏิบัติเสร็จเรียบรอยแลว ใหกับมาเก็บท่ีหนวยควบคุมภายในระยะเวลาอันสมควร  

๑.๓  เพ่ือควบคุมเอกสารการพัสดท่ีุตองลงเลขทะเบียนเอกสารเปนการกํากับดูแล มิใหเอกสาร 

สูญหาย   

๒.  การตรวจเอกสาร 

๒.๑  เอกสารท่ีตองตรวจ 

๒.๑.๑  ใบเบิกพัสดุ (ทอ.๗๕) ตองตรวจสอบความถูกตองกอนสงไปลงเลขทะเบียนเอกสาร 

๒.๑.๒  เอกสารการเบิกพัสดุระบบสารสนเทศ ท่ีผูเบิกดําเนินการเบิกผานระบบฯ มายังคลัง  

พัสดุนั้นๆ     

๒.๑.๓  เอกสารการพัสดุที่ตองตรวจสอบความถูกตองกอนเก็บเอกสารเขาแฟมถาวร  

ไดแก ใบเบิกพัสดุ (ทอ.๗๕) ใบสงคืนพัสดุ (ทอ.๗๗) รายงานตรวจรับพัสดุ (ทอ.๗๔) รายงานการตรวจสอบปรับ

ยอดพัสดุ (ทอ.๗๙) เอกสารการเบิกพัสดุระบบสารสนเทศ ท่ีไดดําเนินการเสร็จสิ้นแลว       

๒.๒  หนังสือและคูมือประกอบการตรวจเอกสาร 

๒.๒.๑  สมุดรายการพัสดุ (SUPPLY  CATALOG)  

๒.๒.๒  สมุดรายการชิ้นสวน (PARTS  CATALOG)   

๒.๒.๓  ระเบียบ คําสั่ง และแจงความเทคนิคท่ีเก่ียวของ 

๒.๒.๔  อัตราจายพัสดุ 

๒.๒.๕  ขอมูลสงกําลัง (FEDERAL LOGISTICS DATA : FEDLOG) สําหรับพัสดุชวยเหลือ 

ทางทหารกับตางประเทศ  

๒.๓  ข้ันตอนการตรวจเอกสารการเบิกพัสดุ  

๒.๓.๑  การตรวจเอกสารการเบิกพัสดุท่ีเปน ทอ.๗๕ มีดังนี้ 

๒.๓.๑.๑  ตรวจความถูกตองตามสายงานและประเภทพัสดท่ีุอยูในความรับผิดชอบ 

ของคลังพัสดุผูจาย กรณีเปนประเภทพัสดุท่ีมิไดอยูในความรับผิดชอบใหปฏิบัติดังนี ้

๒.๓.๑.๑(๑)  ถาเปนการเบิกเรงดวน ใหแจงผูเบิกทราบทันที  

หรือแนะนําวาควรเบิกตรงไปคลังพัสดใุด   

๒.๓.๑.๑(๒)  ถาเปนการเบิกปกติและไมเรงดวน ใหบันทึกปะหนา 

พรอมสงใบเบิกพัสดนุั้น ไปคลังพัสดุผูรับผิดชอบ หรือสงคืนหนวยเบิกตามท่ีเห็นสมควร                    

๒.๓.๑.๒  ตรวจหลักการจัดทําใบเบิกพัสดุ (ทอ.๗๕) และการลงรายการ        

ในชองตางๆ ของใบเบิกพัสดุ ใหดําเนินการตามคูมือวาดวยการพัสดุของกองทัพอากาศ บทท่ี ๔ การเบิกพัสดุ 

 

สําหรับ... 
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สําหรับชอง “จํานวนเบิก” ใหพิจารณาความเหมาะสมของจํานวนท่ีหนวยขอเบิก โดยตรวจสอบจากขอมูล 

ท่ีเก่ียวของ เชน อัตราสะสม จํานวนคางจาย จํานวนคงคลัง จํานวนรอรับ และอัตราจายตางๆ               

๒.๓.๒  การตรวจเอกสารการเบิกพัสดุตามระบบสารสนเทศดานการสงกําลังบํารุง   

ของกองทัพอากาศ ใหดําเนินการดังนี้ 

๒.๓.๒.๑  ตรวจความถูกตองของหมายเลขพัสดุ 

๒.๓.๒.๒  ตรวจหลักฐานการเบิก รวมท้ังเหตุผล และความจําเปนในการขอเบิก 

๒.๓.๒.๓  ตรวจจํานวนขอเบิก ใหอยูในเกณฑท่ีถูกตองเหมาะสม 

๒.๓.๒.๔  ตรวจขอมูลอ่ืนๆ ตามท่ีกลาวไวในชอง “หมายเหตุ” 

๒.๓.๒.๕  ตรวจชื่อผูมีสิทธิเบิก และสิทธิอนุมัติ   

๒.๓.๒.๖  ตรงกับรายชื่อผูมีสิทธิเบิก-จายพัสดุท่ีหนวยสงมาใหคลังพัสดุผูจาย

๒.๓.๒.๗  ตรวจรหัสสภาพพัสดุ ใหถูกตองตามสภาพท่ีหนวยขอเบิก 

๒.๓.๒.๘  ตรวจรายละเอียดเพ่ิมเติมอ่ืนๆ ท่ีหนวยเบิกสงมาภายหลัง เชน อัตราจาย  

บัญชีแนบทายตางๆ คําสั่ง หรือเรื่องราวท่ีเก่ียวของ ท้ังนี้หนวยเบิกอาจใชการประสานกับคลังใหญแทนการสง 

เอกสารก็ได 

๒.๔  การอนุมัติสั่งจายพัสดุ 

๒.๔.๑  พัสดุท่ีคลงัใหญกําหนดการควบคุมไวเปนพิเศษ พัสดุสูงคา พัสดุสําคัญ ครุภัณฑ   

หรือการจายพัสดุกรณีพิเศษ ตองไดรับการพิจารณาสั่งจายจากผูมีอํานาจสั่งจายกอนลงทะเบียนเอกสาร 

๒.๔.๒  พัสดุท่ีคลังใหญไมไดกําหนดการควบคุมไวเปนพิเศษใหเจาหนาท่ีบัญชีคุมพัสดุ 

ดําเนินการลงบัญชี ถาไมมีรายการคางจายใหทําลาย “ใบคางจาย” แลวนาํเรียน “ใบเก็บหนาท่ีเอกสาร”  

“ใบแจงผลการเบิก” และ “ใบหนาท่ีบัญชีเงิน” ใหผูมีอํานาจสั่งจายลงชื่อสั่งจาย   

กรณีเปนใบเบิกพัสดุระบบสารสนเทศดานการสงกําลังบํารุงของกองทัพอากาศ ใหเจาหนาท่ี 

บัญชีคุมพัสดุลงบัญชีจายพัสดุ แลวนําเรียนผูมีอํานาจสั่งจายดําเนินการอนุมัติสั่งจายในระบบฯ ตอไป 

๒.๔.๓  การพิมพใบจายพัสดุระบบสารสนเทศ เม่ือผูมีอํานาจอนุมัติสั่งจายพัสดุแลว 

เจาหนาท่ีเก็บรักษาและจายพัสดุจะนําพัสดุออกจายโดยพิมพใบจายพัสดุฯ ท่ีหนวยเก็บรักษาและจายพัสดุ 

แลวนําพัสดุพรอมใบจายพัสดุฯ ใหหนวยเก่ียวของดําเนินการตอไป  

๒.๕  การปฏิบัติตอเอกสารท่ีบกพรอง 

การตรวจเอกสารจะทําใหพบขอบกพรองของการจัดทําใบเบิกพัสด ุแบงออกเปน ๓ ประเภท คือ 

๒.๕.๑  ใบเบิกพัสดุท่ีสมควรงด มีดังนี้ 

๒.๕.๑.๑  เบิกซํ้า   

๒.๕.๑.๒  ผูเบิกติดตอของ 

๒.๕.๑.๓  หมายเลขและชื่อพัสดุไมถูกตองตรงกัน จนไมอาจพิจารณาความตองการ 

 

ท่ีแทจริง... 
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ท่ีแทจริงได  

๒.๕.๑.๔  เบิกเกินอัตราสะสม  

เอกสารเหลานี้ตองบันทึกงด โดยผูบันทึกงดคือผูบังคับบัญชาซ่ึงรับผิดชอบคลังพัสดุ หรือผูแทน 

ซ่ึงไดรับมอบหมายโดยตรง 

๒.๕.๒  ใบเบิกพัสดุซ่ึงสมควรบันทึกและสงคืน ดังนี้   

๒.๕.๒.๑  ไมมีเลขท่ีหนังสือของผูเบิก   

๒.๕.๒.๒  ไมมีจํานวนขอเบิก   

๒.๕.๒.๓  หลักฐานการเบิกไมสมบูรณ   

๒.๕.๒.๔  ไมมีลายมือชื่อผูขอเบิก    

ใบเบิกพัสดุท่ีมีขอบกพรองเหลานี้ ใหบันทึกลงในหนังสือราชการพรอมแนบใบเบิกพัสดุ 

สงคืนใหหนวยเบิก หรือประสานหนวยเบิกดวยวาจากอน แลวจึงสงใบเบิกพัสดุคืนหนวยเบิกเพ่ือทําการเบิกใหม 

๒.๕.๓  ใบเบิกพัสดุซ่ึงสมควรแกไขและดําเนินการให  ดังนี้    

๒.๕.๓.๑  เบิกหมายเลขเกา ท่ีเลิกใชแลว   

๒.๕.๓.๒  ชื่อพัสดุผิด หนวยนบัผิด                

เม่ือเจาหนาท่ีตรวจเอกสารไดตรวจถูกตองเรียบรอยแลว ใหลงลายมือชื่อผูตรวจเอกสาร   

และวัน เดือน ป ท่ีตรวจเอกสาร ในใบเบิกพัสดุ (ทอ.๗๕) ชอง “เจาหนาท่ีตรวจเอกสาร” สําหรับใบเบิกพัสดุ 

ระบบสารสนเทศ ใหลงลายมือชื่อบริเวณท่ีวางตามความเหมาะสม 

๓.  การควบคุมเอกสาร 

๓.๑  เอกสารท่ีตองควบคุมเลขทะเบียนเอกสาร            

๓.๑.๑  ใบรายงานตรวจรับพัสดุ (ทอ.๗๔) ซ่ึงเปนเอกสารการตรวจรับพัสดุท่ีทางราชการ 

ไดจัดซ้ือหรือจาง  

๓.๑.๒  ใบเบิกพัสดุ (ทอ.๗๕) ซ่ึงเปนเอกสารการเบิกจายรวมท้ังการขอข้ึนบัญชีคุม  

๓.๑.๓   ใบสงคืนพัสด ุ(ทอ.๗๗) ท่ีใชเปนเอกสารการสงคืนพัสดุจากหนวยตางๆ มายังคลังพัสดุ 

รวมท้ังเปนเอกสารท่ีหนวยขออนุมัติจําหนาย ณ ท่ีตั้งดวย 

๓.๑.๔  ใบรายงานการตรวจสอบปรับยอดพัสดุ (ทอ.๗๙)   

๓.๑.๕  ใบโอนพัสดุ (ทอ.๑๔๓) 

๓.๑.๖  เอกสารการรับพัสดุจากทางการชวยเหลือทางทหาร (DD FORM 1348-1) 

๓.๑.๗  เอกสารการรับ การจาย การปรับยอดพัสดุ ในระบบสารสนเทศดานการสงกําลังบํารุง 

ของกองทัพอากาศ        

๓.๒  การกําหนดเลขทะเบียนกลางเอกสารการพัสดุ แบงออกเปน ๒ ระดับ ดังนี้   

๓.๒.๑  ระดับคลังใหญ ใชทะเบียนกลางเอกสารการพัสดุ (ทอ.๑๓๔)            

๓.๒.๒  ระดับคลังหนวย ใชทะเบียนกลางเอกสารการพัสดุ ๒ แบบ ดังนี้ 

๓.๒.๒.๑  ทะเบียน... 
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๓.๒.๒.๑  ทะเบียนกลางเอกสารการพัสดุ ใชสําหรับควบคุมเอกสารการเบิก สงคืน   

โอน ไปยังคลังใหญ 

๓.๒.๒.๒  ทะเบียนกลางเอกสารการพัสดุ ใชสําหรับควบคุมเอกสารการจาย  

หรือรับพัสดุจากการสงคืนของหนวยผูใช รวมท้ังเอกสารการรับพัสดุจากการจัดซ้ือหรือจาง 

๓.๓  การควบคุมและแจกจายเลขทะเบียนกลางเอกสารการพัสดุ ดําเนินการควบคุม และแบง 

ทะเบียนกลาง ใหกับหนวยงานซ่ึงจําเปนตองใชควบคุมเอกสาร ควรกําหนดเปนชวงโดยแบงเปนทะเบียนกลาง 

ท่ีใชกับหนวยตางๆ ดังนี้ 

๓.๓.๑  หนวยรับพัสดุ เพ่ือใชลงทะเบียนเอกสารการรับพัสดุ ซ่ึงไดแก รายงานตรวจรับพัสดุ  

(ทอ.๗๔) ใบสงคืนพัสดุ (ทอ.๗๗) เอกสารรับพัสดุจากการชวยเหลือทางทหาร  

๓.๓.๒  หนวยสํารวจพัสด ุเพ่ือใชลงทะเบียนและควบคุมใบรายงานการตรวจสอบปรับยอด 

พัสดุ (ทอ.๗๙)       

การแบงเลขทะเบียนกลางเอกสารการพัสดุ ใหกับหนวยตางๆ ไปใชราชการ ใหพิจารณาจาก 

ความตองการทะเบียนกลางของหนวยนั้นๆ ในปท่ีผานมา เพ่ือสะดวกในการควบคุมทะเบียนเอกสารของหนวย  

เลขทะเบียนกลางท่ีหนวยไดกําหนดใหกับเอกสารฉบับใดแลว ใหสงใบเก็บชั่วคราวของเอกสาร 

การพัสดุฉบับนั้นไปยังหนวยควบคุมเอกสารเพ่ือเก็บรอไว แลวใหทําลายเม่ือไดรับใบเก็บหนาท่ีเอกสาร 

๓.๔  การติดตามและเรงรัดทะเบียนกลาง การแบงเลขทะเบียนเอกสารใหกับหนวยรับพัสด ุหรือ 

หนวยสํารวจพัสดุ หนวยควบคุมเอกสารจะตองตรวจสอบและเรงรัดทะเบียนกลาง ซ่ึงแบงใหหนวยตางๆ  

ไปใชงาน ใหสงคืนเขามาในเวลาอันรวดเร็ว เพ่ือใหสะดวกในการตรวจสอบเอกสารกอนเขาเก็บแฟมถาวร   

๓.๕  การลงทะเบียนเอกสาร   

๓.๕.๑  การลงเลขทะเบียนใบเบิกพัสดุ (ทอ.๗๕) ท่ีกลาวนี้หมายถึงเฉพาะหนวยเบิก และ 

คลังพัสดุผูจายท่ีปฏิบัติงานในระบบเอกสารธรรมดาเทานั้น โดยใหเจาหนาท่ีตรวจเอกสารดําเนินการ ดังนี้ 

๓.๕.๑.๑  จัดเรียงเอกสารตามลําดับวันท่ีของผูเบิก  

๓.๕.๑.๒  คัดแยกใบเบิกเรงดวนเพ่ือดําเนินการกอน  

๓.๕.๑.๓  ลงเลขทะเบียนกลางเอกสารและประทับตราใบเบิกแผนตางๆ ดังนี้   

๓.๕.๑.๓(๑) ใบเบิกพัสดุจากหนวยผูใชถึงคลังหนวย 

แผนท่ี ๑ ประทับตรา “ใบเก็บหนาท่ีเอกสาร” 

”     ๒        ”     “ใบแจงผลการเบิก”                          

”     ๓        ”     “ใบคางจาย” 

”     ๔        ”     “ใบเก็บชั่วคราว”     

๓.๕.๑.๓(๒) ใบเบิกพัสดุจากคลังหนวยถึงคลังใหญ   

แผนท่ี ๑ ประทับตรา “ใบเก็บหนาท่ีเอกสาร”   

 

แผนท่ี ๒... 



- ๕ - 

 

แผนท่ี ๒ ประทับตรา “ใบแจงผลการเบิก”   

 ”  ๓        ”       “ใบหนาท่ีบัญชีเงินพัสด”ุ 

 ”  ๔        ”       “ใบคางจาย” 

 ”  ๕        ”       “ใบเก็บชั่วคราว”      

๓.๕.๑.๔  เก็บเอกสาร “ใบเก็บชั่วคราว” ไวเปนหลักฐาน สวนเอกสารท่ีเหลือ 

ใหปฏิบัติดังนี ้

๓.๕.๑.๔(๑)  กรณีเปนพัสดุประเภทใชสิ้นเปลือง พัสดุในอัตราจาย  

และชิ้นอะไหลอ่ืนๆ สงเอกสารใหเจาหนาท่ีบัญชีคุมพัสดุลงจายแลวนําเรียนขออนุมัติผูมีอํานาจสั่งจายตอไป 

๓.๕.๑.๔(๒)  กรณีเปนพัสดุประเภทใชคงรูป ครุภัณฑ พัสดุประเภท  

ใชสิ้นเปลืองบางรายการ และพัสดุสําเร็จรูปรายการสําคัญอ่ืนๆ ใหนําเรียนขออนุมัติผูมีอํานาจสั่งจายกอน แลวนํา 

กลับมาลงทะเบียนเอกสารจากนั้นสงใหเจาหนาท่ีบัญชีคุมพัสดุดําเนินการลงจายตอไป 

๓.๕.๑.๕  รับใบเบิกจากเจาหนาท่ีบัญชีคุมพัสดุเพ่ือนําสงหนวยเก็บรักษาและจายพัสดุ  

(คลังเก็บพัสดุ) 

๓.๕.๑.๖ รับเอกสาร “ใบเก็บหนาท่ีเอกสาร” คืนจากหนวยเก็บรักษาและจายพัสดุ 

เพ่ือเก็บไวเปนหลักฐานแทน “ใบเก็บชั่วคราว”               

๓.๕.๒  การลงรายการในทะเบียนกลางเอกสารการพัสดุ (ทอ.๑๓๔) ใหลงรายการในชองตางๆ  

ดังนี้ (ตามผนวก)  

๓.๕.๒.๑  “หนวย” ลงชื่อคลังพัสดุท่ีใชเอกสาร 

๓.๕.๒.๒  “พ.ศ.” ใหลง พ.ศ. ตามปปฏิทิน 

๓.๕.๒.๓  “เลขท่ีเอกสาร” ใหลงเลขท่ีเอกสารเรียงจากนอยไปหามากตามลําดับ  

การใชเลขทะเบียนเอกสาร แบงใชตามปงบประมาณโดยเริ่มตั้งแต ๑ ตุลาคม เปนตนไป เชน ๕๖ – ๐๐๐๐๑ 

(เลขทะเบียนกลางเอกสารจํานวนก่ีหลักนั้นใหพิจารณาตามความเหมาะสม)  

๓.๕.๒.๔  “ลงวันท่ี” ใหลง วนั เดือน ท่ีลงเลขทะเบียนกลางเอกสารฉบับนั้นๆ  

๓.๕.๒.๕  “ชนิดเอกสาร” ใหลงชนิดของเอกสารท่ีลงเลขทะเบียน ไดแก ทอ.๗๔   

ทอ.๗๕  ทอ.๗๗  ทอ.๗๙ ฯลฯ 

๓.๕.๒.๖  “จาก/เลขท่ีเอกสาร” ลงชื่อหนวยเบิกและเลขท่ีเอกสารของหนวยเบิก                                

๓.๕.๒.๗  “ถึง/เลขท่ีเอกสาร” ลงชื่อหนวยผูรับเอกสาร        

-  กรณีคลังพัสดุผูจาย จายอัตโนมัติ เลขท่ีเอกสารใหเวนวางไว  

-  กรณีคลังพัสดุผูจาย จายหักลาง ใหลงเลขท่ีเอกสารท่ีคลังพัสดุผูจาย 

คางจายไวเดิม 

๓.๕.๒.๘  “จํานวนรายการ” ใหลงจํานวนรายการท้ังหมดในเอกสารแตละฉบับ                       

 

๓.๕.๒.๘  ประเภท... 



- ๖ - 

 

๓.๕.๒.๙  “ประเภทพัสดุ” ใหลงประเภทพัสดุตามสมุดรายการพัสดุ (SUPPLY   

CATALOG)                        

๓.๕.๒๑๐  “วันเก็บ” ลงวัน เดือน ป ท่ีไดรับเอกสารแผนใบเก็บหนาท่ีเอกสาร 

ซ่ึงไดผานการปฏิบัติครบถวนแลวและสงคืนมา เพ่ือนําเขาเก็บในแฟมถาวรแทนเอกสารแผนใบเก็บชั่วคราว   

๓.๕.๒.๑๑  “หมายเหตุ” ใชสําหรับลงขอความอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวกับเอกสารแตละฉบับ 

เชน เบิกดวน เบิกพิเศษ ใบจายพัสดุอัตโนมัติ (AUTOMATIC ISSUE) ใบจายหักลางการคางจาย (BACK  ORDER  

RELEASE) หรือขอความอ่ืนๆ เพ่ือเปนขอสังเกตประจําเอกสารฉบับนั้นๆ 

๓.๖  การตรวจเอกสารเพ่ือเก็บ   

๓.๖.๑  ตรวจการลงรายละเอียด ลายมือชื่อเจาหนาท่ีผูเกี่ยวของ และอ่ืนๆ จะตอง 

มีความถูกตองและครบถวน รวมท้ังการประทับตราของนายตรวจดวย 

๓.๖.๒   ตรวจดูการขีดฆา ขูด ลบ แกไข ถาเปนการแกจํานวนพัสดุตองมีลายมือชื่อ 

ของนายทหารสัญญาบัตรผูมีสิทธิแกไขลงลายมือชื่อกํากับไวเปนหลักฐาน การแกใหวงกลมรอบขอความท่ีผิด 

แลวเขียนขอความท่ีถูกตอง      

๓.๗  การเก็บรักษาเอกสาร แบงการเก็บเอกสารดังนี้ 

๓.๗.๑  การเก็บเรียงเอกสารการพัสดุท่ีมิไดใชในระบบสารสนเทศ 

๓.๗.๑.๑  เก็บเรียงตามเลขทะเบียนเอกสารจากนอยไปหามาก 

๓.๗.๑.๒  เก็บเอกสาร “ใบเก็บชั่วคราว” ไวดานซายของแฟมเก็บเอกสาร และ 

“ใบเก็บหนาท่ีเอกสาร” เก็บไวดานขวาของแฟมเก็บเอกสาร               

๓.๗.๑.๓  แฟมเก็บเอกสารแตละแฟมใหเก็บเอกสารไดไมเกิน ๑๐๐ ฉบับ  

โดยดานหนาปกใหเขียน ป พ.ศ. ของเอกสาร เลมท่ี และจํานวนเลขทะเบียนเอกสารภายในแฟม เชน  

เลมท่ี ๑ เลขท่ีเอกสาร ๐๐๐๐๑ - ๐๐๑๐๐ หรือ เลมท่ี ๒ เลขท่ีเอกสาร ๐๐๑๐๑ – ๐๐๒๐๐ เปนตน 

๓.๗.๑.๔  ใบเก็บหนาท่ีเอกสารใหเก็บไวเปนหลักฐานอางอิงไมนอยกวา ๑๐ ป 

๓.๗.๒  การเก็บเรียงเอกสารการพัสดุท่ีใชในระบบสารสนเทศดานการสงกําลังบํารุง 

ของกองทัพอากาศ ใหดําเนินการตามคูมือของระบบสารสนเทศดานการสงกําลังบํารุงของกองทัพอากาศ     

๔.  การทําเอกสารแทน   

เม่ือตรวจพบวาเอกสารการพัสดุบางฉบับสูญหาย และจําเปนตองจัดทําเอกสารทดแทนฉบับเดิม  

ใหนําเอกสารใบเก็บชั่วคราวมาบันทึกสาเหตุการสูญหาย แลวประทับคําวา “แทนใบเก็บหนาท่ีเอกสาร” เอกสาร 

ท่ีจัดทําข้ึนใหมจะตองรายงานใหหัวหนาหนวยควบคุมเอกสารลงลายมือชื่อรับรองการแทนดวยทุกฉบับ  

๕.  การทําลายเอกสารการพัสดุ 

เจาหนาท่ีควบคุมเอกสารตองสํารวจเอกสารท่ีครบกําหนดอายุการเก็บ ภายใน ๖๐ วัน นับจาก 

วันสิ้นปปฏิทิน และตองจัดทําบัญชีหนังสือขอทําลายโดยมีตนฉบับและสําเนาคูฉบับ รายงานผูบังคับบัญชา 

 

ตาม... 



- ๗ - 

 

ตามลําดับชั้นเพ่ือนําเรียนหัวหนาสวนราชการพิจารณาแตงตั้งคณะกรรมการทําลายหนังสือมีประธาน ๑ คน 

กรรมการอยางนอย ๒ คน เปนขาราชการชั้นสัญญาบัตร พิจารณาทําลายเอกสารตอไป โดยใหปฏิบัติตาม

ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยงานสารบรรณ พ.ศ.๒๕๒๖ 
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