
บทที่ ๗ การทําบัญชีคุมพัสด ุ

๑.  ความมุงหมาย 

๑.๑  เพ่ือใหทราบถึงบุคคล หรือหนวยงาน ท่ีรับผิดชอบพัสดุรายการนั้นๆ เม่ือเกิดการชํารุด สูญหาย   

ก็สามารถสอบหาสาเหตุได 

๑.๒  เพ่ือใหทราบสถานภาพการเบิกจาย ยอดพัสดุคงเหลือ สถิติความสิ้นเปลือง และมูลคาพัสดุตางๆ  

เพ่ือใชเปนขอมูลในการบริหารจัดการพัสดุ 

๒.  เอกสารท่ีใชประกอบในการทําบัญชีคุมพัสดุ 

๒.๑  สมุดรายการพัสดุ (Supply Catalog) สมุดรายการชิ้นสวน (Part Catalog)  

ขอมูลดานการสงกําลัง (FEDERAL LOGISTICS DATA ; FED LOG)  

๒.๒  เอกสารการรับ - จายพัสดุ  

๒.๓  อัตราจายพัสดุตางๆ    

๒.๔  คําสั่งและระเบียบปฏิบัติท่ีเก่ียวของ  

๓.  สิ่งท่ีควรทราบในการทําบัญชีคุมพัสดุ 

๓.๑  ความหมายชองคําตางๆ ท่ีใชในการทําบัญชีคุมพัสดุ 

ในการทําบัญชีคุมพัสด ุเจาหนาท่ีบัญชีคุมจําเปนตองใชสมุดรายการพัสดุ (Supply Catalog  

หรือ Stock list) และขอมูลดานการสงกําลัง (FEDERAL LOGISTICS DATA : FED LOG) เพ่ือตรวจสอบ หรือคนหา 

ขอมูลตางๆ ท่ีตองใชในการบันทึกลงในบัตรบัญชีคุม ซ่ึงสมุดรายการพัสดุและเอกสารท่ีเกี่ยวของดังกลาว  

จะประกอบดวยคําแนะนําตางๆ ตัวอยางเชน  

 -  Break down into (Brk dn into ......) หมายถึง แยกเปนชิ้นสวนยอย ไดแก   

หมายเลช........  

-  Change  to   (Chng  to ................) หมายถึง เปลี่ยนเปนหมายเลข .............. 

-  Consolidated with  (Cns  wth ............) หมายถึง ใชรวมกับหมายเลข .............. 

-  Converted to (Cv to ................) หมายถึง เปลี่ยนกลับไปเปนหมายเลข .............. 

-  For authorization and procurement purposes (For auth and proc pur ……..)   

หมายถึง  สําหรับใชเพ่ือความมุงหมายในการจัดหาและการอนุมัติ 

-  For Initial installation only (FOR INITL INSTAL ONLY) หมายถึง เบิกเพ่ือใชติดตั้ง 

ครั้งแรกเทานั้น หรือการจัดตั้งหนวยใหม 

-  Formerly (Frmly .................)  หมายถึง เดิมเปนหมายเลข 

-  Interchangeable with (Intrch wth ........) หมายถึง พัสดุใชแทนกันไดกับหมายเลข ....... 

 Matched… 
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-  Matched Component do not stock separately ........ (MTCED CMPNT DO NOT  

STK SEP) หมายถึง พัสดุท่ีจัดเปนชุดหามแยกเก็บ 

-  NOT NORMALLY STOCKED : NOT NMLY STK หมายถึง โดยปกติไมมีการสะสม 

หมายเลขนี้ 

-  Obsolete Use (Ob use ......) หมายถึง พัสดุหมายเลขเดิมลาสมัยแลวใหใชหมายเลข ..... 

-  Refer to (Ref to .................) หมายถึง อางถึง ................ 

-  Requisition (Reqn ................) หมายถึง ใหเบิกหมายเลข .............. 

-  Stock as (Stk as ................) หมายถึง สะสมไดเชนเดียวกับหมายเลข .............. 

-  Suitable Substitute (Sutbl sub......) หมายถึง หมายเลขนี้ใชแทนหมายเลข ............. 

-  SUPERSEDED BY (Sprsd by......) หมายถึง หมายเลขนี้ถูกเปลี่ยนแทนดวยหมายเลข ........ 

-  Transfer to (Trans to ................) หมายถึง โอนไปใชหมายเลข ..............   

-  USE..........UNTIL EXHAUSTED (Use......untl exh) หมายถึง ใชพัสดุหมายเลข ....... 

จนหมดไป  

-  When Exhausted Use (Whn exh use .........) หมายถึง เม่ือของเดิมหมดแลว ใหใช 

หมายเลข ........  

๓.๒  การจําแนกพัสดุตามระดับการซอมบํารุงและอันดับราคาของพัสดุ คือ การแบงพัสดุตามลักษณะ 

ความสิ้นเปลือง ความคุมคาในการซอมบํารุงระดับตางๆ และราคาของพัสดุนั้นๆ โดยมีรายละเอียดดังนี้         

๓.๒.๑  ลักษณะความสิ้นเปลืองของพัสดุ แบงเปน ๒ ประเภท ดังนี้   

๓.๒.๑.๑  พัสดุประเภทใชคงรูป (Non-expendable Items : N) ไดแก พัสดุท่ีใชแลว 

มีลักษณะคงทนถาวร ตามท่ีไดกําหนดไวในสมุดรายการพัสด ุหรือเอกสารท่ีเก่ียวของของแตละสายวิทยาการ 

๓.๒.๑.๒  พัสดุประเภทใชสิ้นเปลือง (Expendable Items : X) ไดแก พัสดุท่ีใชแลว 

สิ้นเปลือง หรือเปลี่ยนสภาพไป ตามท่ีไดกําหนดไวในสมุดรายการพัสด ุหรือเอกสารท่ีเก่ียวของของแตละสายวิทยาการ 

๓.๒.๒  ระดับการซอมบํารุง แบงเปน ๓ ระดับ ดังนี้ 

๓.๒.๒.๑  ระดับโรงงาน (Depot Level Maintenance : D) 

๓.๒.๒.๒  ระดับกลาง (Intermediate or Field Level Maintenance : F) 

๓.๒.๒.๓  ระดับหนวย (Base Level Maintenance : B) 

๓.๒.๓  อันดับราคาของพัสดุ (Cost Category) แบงเปน ๓ อันดับ ดังนี้ 

๓.๒.๓.๑  อันดับราคาท่ี ๑ หมายถึง พัสดุประเภทใชคงรูป และพัสดุประเภทใชสิ้นเปลือง 

ท่ีมี... 
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ท่ีมีราคาตอหนวยเกินกวา ๕,๐๐๐ บาท ข้ึนไป    

๓.๒.๓.๒  อันดับราคาท่ี ๒ หมายถึง พัสดุประเภทใชคงรปู และพัสดุประเภทใชสิน้เปลือง 

ท่ีมีราคาตอหนวยตั้งแต ๕๐๐ – ๕,๐๐๐ บาท   

๓.๒.๓.๓  อันดับราคาท่ี ๓ หมายถึง พัสดุประเภทใชคงรปู และพัสดุประเภทใชสิน้เปลือง 

ท่ีมีราคาตอหนวยต่ํากวา ๕๐๐ บาท 

การจําแนกพัสดุดังกลาวกําหนดเปนสัญลักษณ (EXPENDABILITY RECOVERABILITY  

REPAIRABILITY CATEGORY DESIGNATOR : ERRCD และ CODE) และมีความหมายดังนี้  

ND2 (Code S)  หมายถึง พัสดุประเภทใชคงรูป การซอมข้ันสูงสุดระดับโรงงาน และเปนพัสดุ 

อันดับราคาท่ี ๒ 

NF2 (Code U)  หมายถึง พัสดุประเภทใชคงรูป การซอมข้ันสูงสุดระดับกลาง และเปนพัสดุ 

อันดับราคาท่ี ๒ 

XD1 (Code C)  หมายถึง พัสดุประเภทใชสิ้นเปลือง การซอมข้ันสูงสุดระดับโรงงาน และเปนพัสดุ 

อันดับราคาท่ี ๑   

XD2 (Code T)  หมายถึง พัสดุประเภทใชสิ้นเปลือง การซอมข้ันสูงสุดระดับโรงงาน และเปนพัสดุ 

อันดับราคาท่ี ๒ 

XD3 (Code L)  หมายถึง พัสดุประเภทใชสิ้นเปลือง การซอมข้ันสูงสุดระดับโรงงาน และเปนพัสดุ 

อันดับราคาท่ี ๓   

XB3 (Code N)  หมายถึง พัสดปุระเภทใชสิ้นเปลืองสูญสิน้ไป อันดับราคาท่ี ๓ ไมมีการซอมบํารุง 

XF3 (Code P)  หมายถึง พัสดุประเภทใชสิ้นเปลือง อันดับราคาท่ี ๓ และไมมีการซอมบํารุง 

๓.๓  แหลงจัดหาพัสดุ (Source Of Supply : SOS) หมายถึง แหลงท่ีมาของพัสดุเชน คลังใหญ  

คลังหนวย บริษัทหางราน หนวยสราง-ผลิต-ซอม และการจัดซ้ือทางทหาร 

๓.๔  หนวยนบั (Unit of Issue) หมายถึง ลักษณะนามของพัสดุท่ีใชในการควบคุม และการเบกิ-จาย 

เชน   

 

 

 

 

 

Code… 
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Code Explanation 

AM Ampoule 

AT Assortment 

AY Assembly 

BA Ball 

BD Bundle 

BE Bale 

BF Board Foot 

BG Bag 

BK Book 

BL Barrel 

BO Bolt 

BR Bar 

BT Bottle 

BX Box 

CA Cartridge 

CB Carboy 

CD Cubic Yard 

CE Cone 

CF Cubic Foot 

CK… 



CK Cake 

CL Coil 

CN Can 

CO Container 

CY Cylinder 

CZ Cubic Meter 

DR Drum 

DZ Dozen 

EA Each 

FT Foot 

FV Five of an item 

FY Fifty of an item 

GL Gallon 

GP Group 

GR Gross 

HD Hundred 

HK Hank 

IN Inch 

JR Jar 

KT Kit 

LB Pound 

LG… 
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LG Length 

LI Lite 

MC Thousand Cubic Feet 

ME Meal 

MR Meter 

MX Thousand 

OT Outfit 

OZ Ounce 

PD Pad 

PG Package 

PM Plate 

PR Pair 

PT Pint 

PZ Packet 

QT Quart 

RA Ration 

RL Reel 

RM Ream 

RO Roll 

SD Skid 

SE Set 

SF… 
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SF Square Foot 

SH Sheet 

SK Skein 

SL Spool 

SO  Shot 

SP Strip 

SX Stick 

SY Square yard 

TD Twenty-four of an item 

TE Ten of an item 

TF Twenty-five of an item  

TN Ton 

TS Thirty-six of an item 

TU Tube 

VI Vial 

YD Yard 

 

 

 

 

 

 

 

๓.๕  จํา... 
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๓.๕  จํานวนหนวยบรรจุ (Quantity Unit Pack) หมายถึง จํานวนพัสดุท่ีบรรจุตอหนึ่งหีบหอ 

หรือกลอง หรือบรรจุภัณฑอ่ืนๆ ในการขอเบิก ใหเบิกตามจํานวนหนวยบรรจท่ีุกําหนดไว ตามตารางตอไปนี้ 

Quantity For – Unit Pack 

Code    จํานวนบรรจุ    Code       จํานวนบรรจุ          Code      จํานวนบรรจ ุ

   ๑     ๑               B                  ๑๒                 N                   ๗๒ 

   ๒     ๒               C                  ๑๕                 O                   ไมใช 

   ๓     ๓               D                  ๑๖                 P                   ๗๕ 

   ๔     ๔               E                  ๑๘                  Q                  ๑๐๐ 

   ๕     ๕               F                  ๒๐                  R                   ๑๒๐ 

   ๖     ๖               G                  ๒๔                 S                   ๑๔๔ 

   ๗     ๗               H                  ๒๕                 T                   ๒๐๐ 

   ๘     ๘               J                   ๓๒                 U                   ๒๕๐ 

   ๙     ๙               K                  ๓๖                  V                  ๕๐๐ 

   ๐         ไมใช            L                  ๔๗                 W                  ๑๐๐๐  

   A          ๑๐            M                  ๕๐                  X           ตองการจํานวนมาก 

 

Code Y  ผูขายหรือผูผลิตกําหนดจํานวนบรรจุแตละกลอง หรือหีบหอ หรือบรรจุภัณฑอ่ืนๆ  

ตามสัญญาซ้ือ หรือตกลงกับผูซ้ือโดยตรง 

Code Z  ใชเบิกพัสดุตามจํานวนท่ีแจงความเทคนิค หรือแบบพิมพเขียว ใหคําแนะนําไว 

ตัวอยาง เชน ตองการเบิกพัสดุหมายเลข ๕๙๒๕-๑๑๐-๓๓๒๔ Rivet ซ่ึงมี QUP  

Code Q หมายถึงวา จะตองเบิกครั้งละไมต่ํากวา ๑๐๐ EA. และถาตองการมากกวา ๑๐๐ EA ก็ใหเบิกเพ่ิมเปนทวีคูณ 

โดยเบิก ๒๐๐ หรือ ๓๐๐ หรือ ๕๐๐ เปนตน หามเบิก ๑๓๐ หรือ ๑๗๕ หรือ ๒๑๕ เนื่องจากพัสดุรายการนี้ 

บรรจุกลองไวเรียบรอยแลว กลองละ ๑๐๐ EA โดยไมมีการแบงจายออกจากกลอง หรือหีบหอ ดังนั้นหากเบิก 

ไมตรงตาม QUP Code ใบเบิกเหลานั้นอาจถูกงด หรือคลังพัสดุผูจายจะจายใหจํานวนตาม QUP Code ของพัสดนุั้น  

๓.๖  อายุการเก็บรักษา ( SHELF LIFE PERIOD ) 

-  Type I  หมายถึง พัสดุท่ีไมสามารถตออายุการเก็บรักษาได 

-  Type II  หมายถึง พัสดุท่ีสามารถตออายุการเก็บรักษาได 

Shelf… 
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120 Months … 

 Type 

I II 

Non-deteriorative No Shelf-Life Applies  
0 

(Zero) 

0 

(Zero) 

1  Month  A N/A  

2  Months  B  N/A 

3  Months  C  1  

4  Months  D N/A 

5  Months  E N/A 

6  Months  F 2 

9  Months  G 3 

12 Months  (1.00-Year)  H 4  

15 Months  (1.25-Years)  J N/A 

18 Months  (1.50-Years)  K 5 

21 Months  (1.75-Years)  L N/A 

24 Months  (2.00-Years)  M 6 

27 Months  (2.25-Years)  N N/A 

30 Months  (2.50-Years)  P N/A 

36 Months  (3.00-Years)  Q 7  

48 Months  (4.00-Years)  R 8 

60 Months  (5.00-Years)  S 9 

72 Months  (6.00-Years)  I  N/A 

84  Months  (7.00-Years)  T  N/A 

96  Months  (8.00-Years)  U  N/A 

Variable such as: 90, 132, 216, 228, etc. Months or 

any other number of months not specifically 

assigned. 

V N/A 

Shelf-Life Period 
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๔.  การควบคุมทางบัญชี 

พัสดุของสวนราชการไมวาจะไดมาดวยประการใด ใหอยูในความควบคุมตามคูมือนี้ ในการควบคุม 

ทางบัญชีใหเจาหนาท่ีพัสดุลงบัญชีหรือทะเบียน แยกเปนประเภท หมายเลขพัสดุ และชื่อพัสด ุโดยใหหนวยงาน 

พัสดุทุกระดับใชแบบพิมพบัญชีคุมพัสด ุดังนี้ 

๔.๑  บัตรควบคุมพัสดุ ทอ. ๑๓๕ (Stock Control Record Card)  ใชลงรายการชองตางๆ ดังนี้  

(ผนวก ๑) 

๔.๑.๑   “หมายเลขพัสดุ” ลงหมายเลขพัสดุ    

๔.๑.๒   “หนวยนับ” ลงหนวยนับพัสดุ   

๔.๑.๓   “ชื่อ” ลงชื่อพัสดุ    

๔.๑.๔  “จํานวนบรรจุ” ลงจาํนวนบรรจุตอหนวยนับ  

๔.๑.๕  “สําหรับใชกับ” ลงชื่อ, หมายเลขพัสดุของบริภัณฑ หรือชุดประกอบใหญ (Major  

Assembly) หรือชุดประกอบท่ีถัดข้ึนไป (Next Higher Assembly) ท่ีจะนําพัสดุรายการนี้ไปประกอบ  

หรือใชในการซอม หรือใชรวมกัน 

๔.๑.๖  “อัตราสะสม” ลงอัตราสะสมของพัสดุ ตามหลักเกณฑท่ีกลาวไวในคูมือวาดวยการพัสด ุ

ของกองทัพอากาศ พ.ศ.๒๕๕๗ บทท่ี ๔ การเบิกพัสดุ รวมท้ังระเบียบ และคําสั่งท่ีเก่ียวของอ่ืนๆ 

๔.๑.๗  “แหลงจัดหาพัสดุ” ลงแหลงท่ีไดมาของพัสดุ 

๔.๑.๘  “ระดับจัดหาเพ่ิมเติม” ลงจํานวนพัสดุเหลือคงคลังท่ีกําหนดไววาเม่ือจายพัสดุลดลง 

ถึงระดับนี้ใหเบิก หรือจัดหาเพ่ิมเติมใหครบตามอัตราสะสม (REPELNISHMENT) ท่ีตั้งไว       

๔.๑.๙  “ราคาพัสดุใหม” ลงราคาพัสดุท่ีไดจากการเบิก ซ้ือ จาง สราง และผลิต  

๔.๑.๑๐  “ราคาพัสดุซอม” ใหลงราคาซอมพัสดุ  

๔.๑.๑๑  “พัสดุ... 

120 Months  (10-Years)  W N/A 

180 Months  (15-Years)  Y N/A 

240 Months  (20-Years)  Z N/A 

Shelf-Life Period Greater than 60 Months for 

Type II Extendible Items. 
N/A X 



- ๑๑ - 

 

            ๔.๑.๑๑  “พัสดุใชแทนกันได” ลงหมายเลขพัสดุท่ีใชแทนกันได หากมีจํานวน 

หลายรายการ ใหเขียนเรียงข้ึนไปตามลําดับ 

๔.๒  บัตรบันทึกการรอรับและคางจาย ทอ.๑๓๖ (Due-in and Due Out Record Card) แบงออก 

เปน ๒ สวน สวนบนใชบันทึกการรอรับโดยลงรายการตามลําดับจากบรรทัดแรกลงมาถึงระยะเวน และสวนลาง  

ใชลงรายการคางจาย โดยลงรายการชองตางๆ ดังนี้ (ผนวก ๒)     

๔.๒.๑  สวนรอรับ 

๔.๒.๑.๑  “หมายเลขพัสดุ” ลงหมายเลขพัสดุ 

๔.๒.๑.๒  “ชื่อ” ลงชื่อพัสดุ 

๔.๒.๑.๓  “แผนท่ี....หนา....” ลงแผนท่ีและหนาของบัตร 

๔.๒.๑.๔  “วัน-เดือน-ป” ลงวัน เดือน ป ท่ีบันทึกรายการ  

๔.๒.๑.๕  “เลขท่ีเอกสาร” ลงเลขทะเบียนกลางเอกสารการเบิก หรือการแจง 

ความตองการพัสดุ (จัดหา สราง ผลิต ซอม) 

๔.๒.๑.๖  “แหลงจัดหาพัสดุ” ลงแหลงท่ีมาของพัสดุ (ซ้ือ จาง สราง ผลิต ซอม เบิก  

และวิธีอ่ืนๆ)  

๔.๒.๑.๗  “จํานวนรอรับ” ลงจํานวนท่ีขอเบิกหรือแจงความตองการ 

๔.๒.๑.๘  “จํานวนไดรับ” ลงรายการดังนี้ 

๔.๒.๑.๘(๑)  กรณีไดรับพัสดุครบตามจํานวนท่ีรอรับ ใหลงจํานวนท่ีไดรับ 

ในชองนี้ และลดยอดในชอง “ยอดรอรับ” พรอมกับทําเครื่องหมาย ( / ) ไวหลังจํานวนในชอง “จํานวนรอรับ”  

เพ่ือแสดงวาจํานวนรอรับนี้ไดรับพัสดุเรียบรอยแลว (ผนวก ๓) 

๔.๒.๑.๘(๒)  กรณีไดรับพัสดุไมครบตามจํานวนท่ีรอรับ (เปนการรับบางสวน  

และยังมียอดรอรับคงเหลืออยู) ใหลงรายการดังนี้ (ผนวก ๔) 

-  ลงเลขท่ีเอกสารรอรับเดิม และแหลงท่ีมาของพัสดุในชอง 

“แหลงจัดหา”            

 -  ลงจํานวนท่ีไดรับจริงในชอง “จํานวนไดรับ” 

-  ลงจํานวนท่ียังคงรอรับอยูในชอง “จํานวนรอรับ” 

-  ลดยอดรวมรอรับในชอง “ยอดรอรับ”    

-  ทําเครื่องหมาย (/) ไวหลังจํานวนในชอง “จํานวนรอรับ” เดมิ  

เพ่ือแสดงวาจํานวนรอรับเดิมไดมีการรับพัสดุบางสวนแลว 

๔.๒.๑.๘(๓)  กรณี... 



                                                               - ๑๒ - 

 

๔.๒.๑.๘(๓)  กรณีไดรับพัสดุไมครบตามจํานวนท่ีรอรับ (เปนการไดรับ 

บางสวน รอรับอีกบางสวน และคลังพัสดุผูจายงดจายบางสวน) “ชองเลขท่ีเอกสาร” ใหลงเลขท่ีเอกสารท่ีไดรับพัสด ุ  

ลงจํานวนท่ีไดรับจริงในชองนี้ “ชองแหลงจัดหา” ใหลงเลขท่ีเอกสารเดิมพรอมกับลงคําวา “งด” และจํานวนท่ีงด 

ในชอง “จํานวนรอรับ” และลดยอดในชอง “ยอดรอรับ” (ผนวก ๕) 

๔.๒.๑.๘(๔)  กรณีไดรับพัสดุไมครบตามจํานวนท่ีรอรับ (เปนการไดรับ 

บางสวน และงดสวนท่ีเหลือท้ังหมด) “ ชองเลขท่ีเอกสาร” ใหลงเลขท่ีเอกสารท่ีไดรับพัสดุและใหลงจํานวนท่ีไดรับจริง 

ในชองนี้ “ชองแหลงจัดหา” ใหลงเลขท่ีเอกสารเดิม พรอมกับลงจํานวนท่ีงด ในชอง “จํานวนรอรับ” โดยเขียนคําวา 

“งด” ไวหนาจํานวนท่ีงด และลดยอดในชอง “ยอดรอรับ” (ผนวก ๖) 

๔.๒.๑.๘(๕)  กรณีงดการรอรับทั้งหมด ใหลงจํานวนที่งดในชอง  

“จํานวนท่ีไดรับ” โดยเขียนคําวา “งด” ไวหนาจํานวนท่ีงด และลดยอดในชอง “ยอดรอรับ” (ผนวก ๗)  

๔.๒.๑.๙  “ยอดรอรับ” ลงยอดรอรับ 

๔.๒.๑.๑๐ “ยอดยกไป” ลงจํานวนรอรับ และยอดรอรับท้ังหมด เพ่ือยกไปหนา  

หรือแผนตอไป  

๔.๒.๒  สวนคางจาย    

๔.๒.๒.๑  “วัน เดือน ป” ลงวัน เดือน ป ท่ีบันทึกการคางจายพัสดุ                      

๔.๒.๒.๒  “เลขท่ีเอกสาร” ลงเลขทะเบียนกลางเอกสารของคลังพัสดุผูจาย                       

๔.๒.๒.๓  “หนวยเบิก” ลงชือ่ และเลขท่ี เอกสารของผูเบิก                      

๔.๒.๒.๔  “จํานวนคางจาย” ลงจํานวนท่ีคางจาย พรอมกับเพ่ิมยอดใน ชอง   

“ยอดคางจาย” (ผนวก ๘) 

๔.๒.๒.๕  “จํานวนจายแลว”  ลงรายการดังนี้ 

๔.๒.๒.๕(๑)  การบันทึกรายการคางจายครั้งแรก ชองนี้ใหเวนวางไว                         

๔.๒.๒.๕(๒)  กรณีจายหักลางการคางจายครบตามจํานวนท่ีคางจาย 

ใหลงจํานวนท่ีจายในชองนี้ และลดยอดในชอง “ยอดคางจาย” พรอมกับทําเครื่องหมาย ( / ) ไวหลังจํานวน 

ในชอง “จํานวนคางจาย” เดิม เพ่ือแสดงวาจํานวนคางจายนี้ไดจายหักลางการคางจายเรียบรอยแลว (ผนวก ๙)   

๔.๒.๒.๕(๓)  กรณีจายหักลางการคางจาย ไมครบตามจํานวนท่ีคางจาย   

(เปนการจายหักลางบางสวน และยังคงมียอดคางจายเหลืออยู) ใหบันทึกรายการดังนี ้(ผนวก ๑๐) 

- “ยอดคางจาย” ใหลงจํานวนคางจายท่ีเหลือ                                  

-  ทําเครื่องหมาย (/)  ไวหลังจํานวนในชอง “จํานวนคางจาย” เดิม  

เพ่ือ... 



- ๑๓ - 

เพ่ือแสดงวาจํานวนคางจายนี้ไดมีการจายหักลางไปแลว และใหถือเปนท่ีสิ้นสุดของเอกสารฉบับนี้ สวนจํานวน 

ท่ียังคงคางจายอยู ใหเปนไปตามเอกสารจายหักลางท่ีคลังพัสดุผูจายจัดทําข้ึน  

๔.๒.๒.๕(๔)  กรณีจายหักลางการคางจายบางสวนและงดสวนท่ีเหลือ   

ใหลงจํานวนท่ีจายจริงในชอง “จํานวนจายแลว” พรอมกับลงจํานวนท่ีงดในชอง “จํานวนคางจาย” โดยเขียนคําวา “งด” 

ไวหนาจํานวนท่ีงด และลดยอดในชอง “ยอดคางจาย” (ผนวก ๑๑) 

๔.๒.๒.๕(๕)  กรณีงดการคางจายทั้งหมด ใหลงจํานวนท่ีงดในชอง  

“จํานวนคางจาย” โดยเขียนคําวา “งด” ไวหนาจํานวนท่ีงด และลดยอดในชอง “ยอดคางจาย” (ผนวก ๑๒) 

๔.๓  บญัชีรับ-จายและสถิติพัสด ุทอ.๑๑๕ (Stock Record Card)  

๔.๓.๑  การเตรียมการลงบัญชี    

๔.๓.๑.๑  คัดแยกเอกสารออกเปน ๒ ประเภท คือ 

๔.๓.๑.๑(๑)  เอกสารรับ (Debit Voucher) หมายถึง เอกสารซ่ึงจะไดรับพัสด ุ

มาข้ึนบัญชีเพ่ิมเติมซ่ึงไดแก 

-  รายงานการตรวจรับพัสดุ (ทอ.๗๔)                                               

-  ใบสงคืนพัสดุ (ทอ.๗๗)                                                      

-  รายงานการตรวจสอบปรับยอดพัสดุ (ทอ.๗๙) ซ่ึงปรับยอด 

พัสดุเกินบัญชี 

-  ใบเบิกพัสดุ (ทอ.๗๕)  

-  เอกสารรับพัสดุจากการจัดซ้ือทางทหาร  

๔.๓.๑.๑(๒)   เอกสารจาย (Credit Voucher ) หมายถึง เอกสารท่ีตองลงจาย 

พัสดุออกจากบัญชี ไดแก 

 -  ใบเบิกพัสด ุ(ทอ.๗๕) จายท่ัวไป จายยืม จายหักลางคางจาย  

จายอัตโนมัติ 

-  รายงานการตรวจสอบปรับยอดพัสดุ (ทอ.๗๙) ซ่ึงปรับยอด 

พัสดุขาดบัญชี 

-  ใบสงคืนพัสดุ (ทอ.๗๗)                                                    

-  ใบจายพัสดุประจําวัน (ทอ.๑๓๓)                         

๔.๓.๑.๒  แยกเอกสารท่ีมีความตองการเรงดวนเพ่ือดําเนินการกอน 

๔.๓.๒  การลงรายการในชองตางๆ ดังนี้ 

๔.๓.๒.๑  “แผนท่ี...หนา....” ลงแผนท่ีและหนาของบัตร  

๔.๓.๒.๒  “หมาย... 



- ๑๔ - 

 

๔.๓.๒.๒  “หมายเลขพัสดุ” ลง หมายเลขพัสดุ 

๔.๓.๒.๓  “ชื่อ” ลง ชื่อพัสดุ  

๔.๓.๒.๔  “วัน เดือน ป” ใหลง วัน เดือน ป ท่ีบันทึกรายการ  

๔.๓.๒.๕  “เลขท่ีเอกสาร” ใหลงเลขทะเบียนเอกสารของคลังพัสดุผูจาย                        

๔.๓.๒.๖  “ จากหรือถึง” ใหลงรายการดังนี้ 

๔.๓.๒.๖(๑)  กรณีการเบิก ใหลงชื่อหนวย และเลขทะเบียนเอกสารของผูเบิก      

๔.๓.๒.๖(๒)  กรณีการสํารวจจํานวนพัสด ุใหลงขอความตางๆ ตามท่ีกําหนดไว 

ในคูมือวาดวยการพัสดุของกองทัพอากาศ พ.ศ.๒๕๕๗ บทท่ี ๘ การสํารวจพัสดุ  

๔.๓.๒.๖(๓)  กรณีการจายอัตโนมัติ ใหลงคําวา “ Auto” ตามดวยชื่อ 

หนวยรับพัสด ุ

๔.๓.๒.๗  รายการรับ ใหลงการรับพัสดุทุกกรณี เชน รับจากการซ้ือ การจาง การสงคืน 

 การสํารวจพบในคลัง การปรับยอดเกินบัญชี หรือการโอนมาจากหมายเลขอ่ืน ตามสภาพพัสดุนั้นๆ   

๔.๓.๒.๗.(๑)  “ดี” ลงรับพัสดุสภาพดี  

๔.๓.๒.๗.(๒)  “ชํารุด” ลงรับพัสดุสภาพชํารุดซอมได หรือท่ีตรวจพบ 

ในคลังเก็บพัสดุ หรือพัสดุครบอายุการเก็บรักษา หรือพัสดุท่ีตองสงเขาตรวจทดลองตามคําสั่งเทคนิค              

๔.๓.๒.๘  รายการจาย   

๔.๓.๒.๘.(๑)  “ดี” ลงจํานวนจายพัสดุดี 

๔.๓.๒.๘.(๒)  “ชํารุดสงซอม” 

 -  “ในประเทศ” ลงจายพัสดุสงซอม หรือตรวจทดลองในประเทศ 

 -  “ตางประเทศ” ลงจายพัสดุสงซอม ตางประเทศ 

๔.๓.๒.๘.(๓) “จําหนาย” ลงจายพัสดุจําหนายท่ีหนวยซอม หรือ 

หนวยตรวจทดลองสงคืน เนื่องจากซอมไมได หรือซอมไมคุมคา                            

๔.๓.๒.๙  ยอดคงเหลือ 

๔.๓.๒.๙(๑)  “ดี” ลงยอดคงเหลือของพัสดดุี                           

๔.๓.๒.๙(๒)  “ชํารุด” ลงยอดคงเหลือของพัสดุชํารุด                          

๔.๓.๒.๙(๓)  “อยูในระหวางซอม” 

-  “ในประเทศ” ลงจํานวนพัสดุท่ีอยูระหวางการซอมภายในประเทศ 

 

-  “ตาง... 



- ๑๕ - 

 

-  “ตางประเทศ” ลงจํานวนพัสดุท่ีอยูระหวางการซอม 

ตางประเทศ 

๔.๓.๒.๙(๔) “ตรวจ” ลงยอดพัสดุท่ีสงตรวจทดลอง เนื่องจากครบอายุ 

การเก็บรักษา หรือตรวจทดลองตามคําสั่งเทคนิค      

๔.๓.๒.๙(๕)  “สํารอง” ลงยอดพัสดุท่ีตองสํารองไวใชราชการเฉพาะภารกิจใด 

ภารกิจหนึ่งเชน การสํารองสงคราม การสํารองเพ่ือบรรเทาสาธารณภัย เปนตน 

๔.๓.๓  วิธีการลงบัญชีรับ-จายและสถิติพัสดุ ทอ.๑๑๕  

๔.๓.๓.๑  การลงรายการรับ (ชอง ๔-๕)  

๔.๓.๓.๑(๑)  ซอง ๔ ลงรับพัสดุดี ทุกกรณี โดยเพ่ิมยอดในชอง ๑๐ 

๔.๓.๓.๑(๒)  ชอง ๕ ลงรายการรับพัสดุชํารุดซอมไดท่ีหนวยตางๆ สงคืน 

หรือตรวจพบในคลังเก็บพัสดุ หรือพัสดุครบอายุการเก็บรักษา หรือพัสดุท่ีตองสงเขาตรวจทดลองตามคําสั่งเทคนิค  

โดยเพ่ิมยอดในชอง ๑๑ 

๔.๓.๓.๒  การลงรายการจาย (ชอง ๖-๙) 

๔.๓.๓.๒(๑)  ชอง ๖ ลงจายพัสดุดี ใหกับหนวยตางๆไปใชงาน โดยลดยอด 

ใน ชอง ๑๐ 

๔.๓.๓.๒(๒)  ชอง ๗ ลงจายพัสดุชํารุดเพ่ือสงซอมหนวยซอมของทางราชการ 

หรือจางซอมภายในประเทศ (ลดยอดในชอง ๑๑ และเพ่ิมยอดในชอง ๑๒) กรณีการสงตรวจทดลองตามคําสั่งเทคนิค 

ใหลดยอดในชอง ๑๑ และเพ่ิมยอดในชอง ๑๔     

๔.๓.๓.๒(๓)  ชอง ๘ ลงจายพัสดุชํารุดเพ่ือสงซอมตางประเทศ โดยลดยอด 

ในชอง ๑๑ และเพ่ิมยอด ในชอง ๑๓       

๔.๓.๓.๒(๔)  ชอง ๙ ลงจายเม่ือหนวยซอม หรือแหลงซอม ซอมไมได หรือ 

ซอมไมคุมคา หรือหนวยตรวจทดลองตรวจแลวไมผานเกณฑมาตรฐาน ซ่ึงสงคืนคลังพัสดุเพ่ือรอจําหนาย โดยลดยอด 

ในชอง ๑๒ หรือ ๑๓ หรือ ๑๔ แลวแตกรณี   

๔.๓.๓.๓  การลงรายการในสวนยอดคงเหลือ (ชอง ๑๐-๑๕) 

๔.๓.๓.๓(๑)  ชอง ๑๐ ลงยอดคงเหลือพัสดุดี หลังจากไดรับตามชอง ๔  

หรือจายตามชอง ๖ 

 

 

๔.๓.๓.๓(๒)  ชอง... 



- ๑๖ - 

 

๔.๓.๓.๓(๒)  ชอง ๑๑ ลงยอดคงเหลือพัสดุชํารุด หลังจากไดรับตามชอง ๕  

หรือจายตามชอง ๗ หรือ ๘   

๔.๓.๓.๓(๓)  ชอง ๑๒ ลงจํานวนพัสดุสงซอมในประเทศ หลังจากไดจาย 

ตามชอง ๗ และลดยอดใน ชอง ๑๑ 

๔.๓.๓.๓(๔)  ชอง ๑๓ ลงจํานวนพัสดุสงซอมตางประเทศ หลังจากไดจาย 

ตามชอง ๘ และลดยอด ในชอง ๑๑  

๔.๓.๓.๓(๕)  ชอง ๑๔ ลงจาํนวนพัสดุสงตรวจทดลอง หลังจากไดจาย 

ตามชอง ๗ และลดยอดใน ชอง ๑๑   

 ๔.๓.๓.๓(๖)  ชอง ๑๕ ลงยอดพัสดุท่ีตองสํารองไวใชราชการเฉพาะภารกิจใด 

ภารกิจหนึ่ง เชน การสํารองสงคราม การสํารองเพ่ือบรรเทาสาธารณภัย เปนตน โดยลงจายในชอง ๖ และลดยอด 

ในชอง ๑๐ 

๔.๓.๔  การแกบัญชี   (Correct Posting) 

บัญชีคุมพัสดุ เม่ือลงรายการแลวจะขูดลบ ฆา หรือแกไมได ฉะนั้นเม่ือปรากฏหลักฐาน 

แนชัดวา ลงบัญชีผิดใหดําเนินการบันทึกแกไขใหม ซ่ึงมี ๕ วิธีดังนี้ 

๔.๓.๔.๑  กรณีตรวจพบขอผิดพลาด และยังมิไดลงรายการอ่ืน ใหขีดฆาบรรทัดท่ีผิด 

ดวยเสนตรงเสนเดียวโดยใชหมึกสีแดง เพ่ือแสดงวาไมตองการรายการบรรทัดนั้นแลวลงรายการท่ีถูกตองในบรรทัด 

ตอไป (ตัวอยางตาม ผนวก ๑๓) 

๔.๓.๔.๒  กรณีตรวจพบขอผิดพลาดภายหลังท่ีไดลงรายการอ่ืนๆ ไปแลว   

๔.๓.๔.๒(๑)  ถาลงบัญชีชองอ่ืนๆ ผิด แตยอดคงเหลือถูกตองใหวงรอบ 

จํานวนในชองท่ีผิด แลวลงจํานวนใหมใหถูกตอง (ผนวก ๑๔) 

๔.๓.๔.๒(๒)  ถาลงบัญชีผิดโดยยอดคงเหลือขาด (ผนวก ๑๕) 

-  ในชองเลขท่ีเอกสาร (ชอง ๒) ใหลงเลขท่ีเอกสารท่ีลงบัญชผีดิ 

-  ใหลงคําวา “แกจํานวนลําดับท่ี.... แผนท่ี.... หนา.... วัน.... 

เดือน.... ป....” ลงในชองวางตามความเหมาะสม (หากการแกไขอยูในหนาบัญชีเดียวกันไมตองลง แผนท่ี.... หนา....) 

-  ลงจํานวนที่รับ หรือจายขาดในชองรายการรับ หรือ 

รายการจาย (ชอง ๔-๙)  

-  นําจํานวนท่ีขาด ไปเพ่ิมในชองยอดคงเหลือ (ชอง ๑๐-๑๔)  

จะไดยอดคงเหลือท่ีถูกตอง 

บรรทัด... 



- ๑๗ - 

 

-  บรรทัดท่ีลงบัญชีผิด ใหเขียนคําวา ดูแกไขลําดับท่ี..... 

แผนท่ี.... หนา.... วัน.... เดือน.... ป.... ลงในชองวางตามความเหมาะสม (หากการแกไขอยูในหนาบัญชีเดียวกัน 

ไมตองลง แผนท่ี.... หนา....) 

๔.๓.๔.๒(๓)  เม่ือมีการลงจํานวนรับหรือจาย (ชอง ๔-๙) ผิดไปจากจํานวน 

ท่ีระบุไวในเอกสารรับหรือจาย และไดมีการลงรายการตอมาอีกหลายรายการ ใหดําเนินการแกไขดังนี้  

-  บรรทัดท่ีแกไข ใหลง วัน เดือน ปท่ีแกไข นําเลขท่ีเอกสารเดมิ 

มาลงในชองเลขท่ีเอกสารอีกครั้งหนึ่ง แลวเขียนคําวา “แกไขลําดับท่ี” ตามดวยวันเดือนปของเอกสารท่ีลงรายการผิด 

-  บรรทัดท่ีผิดใหเขียนคําวา “ดูแกไข” ลําดับท่ี...... แผนท่ี..... 

หนา..... วัน เดือน ป 

-  การแกจํานวนรับหรือจาย 

-  ถาเปนการแกโดยตองเพิ่มจํานวนในชองรายการรับ  

(ชอง ๔-๕) เชน เดิมลงรับชอง ๔ “ดี” จํานวน ๑๐  แตเอกสารรับพัสดุท่ีแทจริงเปนจํานวน ๑๐๐ หมายความวา

รับผิดพลาดเปนจํานวน (๑๐๐ – ๑๐) ๙๐ ใหนําจํานวน ๙๐ ไปลงในชอง ๔ และเพ่ิมจํานวนในชอง ๑๐ อีก ๙๐ 

ในบรรทัดท่ีแกไข ท้ังนี้  ใหวงกลมจํานวนท่ีผิด แลวใสจํานวนท่ีถูกตองไวดานขาง ตามความเหมาะสม   

โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือชี้ใหเห็นถึงผลตางท่ีเกิดข้ึน นําผลตางไปเพ่ิมในชองยอดคงเหลือ (ผนวก ๑๖)   

-  ถาเปนการแกโดยเพ่ิมจํานวนในชองรายการจาย  

(ชอง ๖-๙) เชน เดิมลงจายชอง ๖ “ดี” จํานวน ๑๐ แตเอกสารจายพัสดุท่ีแทจริงเปนจํานวน ๑๐๐ หมายความวา

จายผิดพลาดเปนจํานวน (๑๐๐ – ๑๐) ๙๐ ใหนําจํานวน ๙๐ ไปลงในชอง ๖ และลดจํานวนในชอง ๑๐ อีก ๙๐ 

ท้ังนี้ใหวงกลมจํานวนท่ีผิด แลวใสจํานวนท่ีถูกตองไวดานขาง ตามความเหมาะสม โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือชี้ใหเห็น

ถึงผลตางท่ีเกิดข้ึน (ผนวก ๑๗) 

-  ถาเปนการแกโดยลดจํานวนในชองรายการรับ (ชอง ๔-๕)   

เชน เดิมลงรับชอง ๔ “ดี” จํานวน ๑๐๐ แตเอกสารรับพัสดุท่ีแทจริงเปนจํานวน ๑๐ หมายความวารับผิดพลาด 

เปนจํานวน (๑๐๐ – ๑๐) ๙๐ ใหนําจํานวน ๙๐ ไปลงในชอง ๖ และลดจํานวนในชอง ๑๐ อีก ๙๐ ท้ังนี้ใหวงกลม 

จํานวนท่ีผิด แลวใสจํานวนท่ีถูกตองไวดานขาง ตามความเหมาะสม โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือชี้ใหเห็นถึงผลตางท่ีเกิดข้ึน    

(ผนวก ๑๘) 

-  ถาเปนการแกโดยลดจํานวนในชองรายการจาย  (ชอง ๖-๙) 

เชน เดิมลงจายชอง ๖ “ดี” จํานวน ๑๐๐ แตเอกสารจายพัสดุท่ีแทจริงเปนจํานวน ๑๐ หมายความวาจายผิดพลาด 

เปนจํานวน (๑๐๐ – ๑๐) ๙๐ ใหนําจํานวน ๙๐ ไปลงในชอง ๔ และเพ่ิมจํานวนในชอง ๑๐ อีก ๙๐  

ท้ังนี้... 



- ๑๘ - 

 

ท้ังนีใ้หวงกลมจํานวนท่ีผิด แลวใสจํานวนท่ีถูกตองไวดานขาง ตามความเหมาะสม โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือชี้ใหเห็น

ถึงผลตางท่ีเกิดข้ึน (ผนวก ๑๙) 

๔.๓.๔.๓  การแกโดยยกเลิกรายการเดิม (Cancel  Posting) (ผนวก ๒๐) 

การลงบัญชีผิดพลาดโดยลงรายการรับ หรือจายผิดชอง และไดมีการลงบัญชี 

เพ่ิมเติมตอมาอีกหลายรายการจึงตรวจพบ ใหแกโดยการยกเลิก (Cancel) รายการซ่ึงลงผิดชองนั้นโดยปฏิบัติดังนี้  

๔.๓.๔.๓.(๑)  การลงรายการในบรรทัดท่ีแก 

-  ชอง วัน เดือน ป ลงวัน เดอืน ปท่ีบันทึกแกไข                               

-  ชองเลขท่ีเอกสาร ลงเลขท่ีเอกสารเดิม ซ่ึงลงรายการผิดชอง  

-  ชองจากหรือถึงใหทําเครื่องหมาย (-) และใหเขียนคําวา  

ยกเลิกลําดับท่ี..... แผนท่ี.... หนา.... วัน.... เดือน.... ป.... ของเอกสารท่ีผิด ตรงเนื้อท่ีวางตามความเหมาะสม   

-  จํานวนท่ีลงผิดชอง ใหยกลงมาไวในบรรทัดแก และ 

ชองท่ีถูกตอง 

๔.๓.๔.๓.(๒)  การลงรายการบรรทัดท่ีผิด 

-  ใหเขียนคําวา “ดูยกเลิก” ลําดับท่ี.... แผนท่ี.... หนา.....  

วัน... เดือน.... ป.... 

-  ทําวงกลมจํานวนท่ีลงผิดชอง  

๔.๓.๔.๓.(๓)  ถาเปนการลงผิดในชองจาย ใหนําจํานวนผิดไปบวกเพ่ิม 

ในชองยอดคงเหลือ ถาเปนการลงผิดในชองรับ ใหนําจํานวนท่ีผิดไปลดออกจากยอดคงเหลือ 

๔.๓.๔.๔  การแกเนื่องจากยอดคงเหลือผิด (Correct  Balance) (ผนวก ๒๑) 

ถายอดคงเหลือไมตรงกับความเปนจริง และไดตรวจพบภายหลัง  

ใหดําเนินการดังนี้ 

-  บรรทัดท่ีแก ใหลงวัน เดือน ปท่ีบันทึกแก และในชอง จากหรือถึง ให 

เขียนคําวา “แกยอดคงเหลือ ลําดับท่ี.... แผนท่ี.... หนา....” ตามดวย วัน เดือน ปของบรรทัดท่ีผิด 

-  บรรทัดท่ียอดคงเหลือผิดใหเขียนคําวา “ดูแกยอดคงเหลือ ลําดับท่ี...... 

แผนท่ี.... หนา.... วัน.... เดือน.... ป....” 

-  การแกบัญชีในกรณีนี้ ไมตองลงรายการในชองรับ หรือจาย ใหลงยอด 

คงเหลือท่ีถูกตองในบรรทัดแกเทานั้น 

๔.๓.๔.๕  การแกโดยจัดทําบัตรบัญชีคุมข้ึนใหม (Prepare new cards) 

ถามีการบันทึกผิดพลาดหลายแหง การบันทึกแก จะทําใหเกิดการสับสน  

 

 

และ... 



- ๑๙ - 

 

และไมสะอาดเรียบรอย เจาหนาท่ีบัญชีคุมอาจแกไขดวยการจัดทําบัตรบัญชีคุมข้ึนใหม โดยลอกขอความรายการ 

จากบัตรเดิมลงไวใหครบถวน และถูกตองตามความเปนจริง การแกโดยวิธีนี้จะตองไดรับอนุญาตจากหัวหนาหนวย 

บัญชีคุมกอน 

๔.๓.๕  การแกไขบัญชี (ตามขอ ๔.๓.๔ ) ผูแกบัญชีตองลงชื่อกํากับไวดวยหมึกสีแดง 

๔.๔  หลักการใชบัตรบัญชีคุมพัสดุ 

๔.๔.๑  ใชควบคุมพัสดุในระดับหนวยผูใช คลังหนวย และคลังใหญ 

๔.๔.๒  ใชควบคุมพัสดุทุกประเภท และทุกลักษณะความสิ้นเปลือง 

๔.๔.๓  ใชแสดงยอดและสถานภาพพัสดุ สถิติตางๆ และขอมูลอ่ืนๆ ท่ีใชในการบริหารจัดการพัสดุ 

๔.๔.๔  บัตรบัญชีคุมท้ัง ๓ แบบใหใชควบคูกัน และบัตรแตละใบใชควบคุมพัสดุหมายเลข 

(Stock Number) เดียวเทานั้น 

๔.๔.๕  ผูท่ีมิใชเจาหนาท่ีบัญชีคุมพัสดุ หามทําการเปลี่ยนแปลง  ลบ  ขีดฆา และแกไขขอความ 

หรือลง รายการใดๆ  

๔.๔.๖  บัญชีคุมพัสดุเม่ือลงรายการเต็มแลว และไดยกยอดข้ึนบัตรแผนใหมเรียบรอยแลว 

ใหเก็บบัตรแผนเกาไวเพ่ือเปนหลักฐานตรวจสอบ 

๔.๔.๗  การเก็บบัญชีคุมพัสดุใหเรียงตามหมายเลขพัสด ุ(Stock Number)  ถาไมมีหมายเลขพัสดุ 

 (Stock Number) ใหเรียงตามลําดับตัวอักษร 

๔.๕  การจัดเรียงบัตรบัญชีคุมพัสดุ (Arrangement and filing of Record Cards) 

๔.๕.๑  จัดวางบัตรบัญชีคุมพัสดุท้ัง ๓ แผน โดยจัดบัตรควบคุมพัสด ุ(ทอ.๑๓๕ ไวทางดานบนซาย  

บัตรบันทึกการรอรับและคางจาย (ทอ.๑๓๖) ไวทางดานบนขวา สวนบัญชีรับ-จายและสถิติพัสดุ (ทอ.๑๑๕) วางไว

สวนลางของบัตรท้ังสองดังกลาวแลวขางตน 

๔.๕.๒  เรียงบัตรบัญชคุีมตามหมายเลขพัสดุ กรณีไมมีหมายเลขพัสดุใหเรียงตามลําดับตัวอักษร    

๔.๖  บัญชีคุมพัสดุประเภทใชคงรูปและพัสดุในอัตราจาย (ทอ.๑๓๘) (ผนวก ๒๒) 

๔.๖.๑  หลักการใชบัญชีคุมพัสดุประเภทใชคงรูปและพัสดุในอัตราจาย (ทอ.๑๓๘) 

๔.๖.๑.๑  ใชควบคุมพัสดุประเภทใชคงรูปและพัสดุในอัตราจายในระดับคลังใหญ  

คลังหนวย และหนวยผูใช 

๔.๖.๑.๒  ใชแสดงยอดการจาย การสงคืน การโอน และการขอข้ึนบัญชีคุมพัสดุ 

ประเภทใชคงรูปและพัสดุในอัตราจาย 

 

๔.๖.๑.๓  บัตร... 



- ๒๐ - 

 

๔.๖.๑.๓  บัตรแตละใบใชควบคุมพัสดุหมายเลข (Stock Number) เดียวเทานั้น 

๔.๖.๑.๔  ผูท่ีมิใชเจาหนาท่ีบัญชีคุมพัสดุ หามทําการเปลี่ยนแปลง, ลบ, ขีดฆา  

และแกไขขอความหรือลงรายการใดๆ  

๔.๖.๑.๕  บัญชีคุมพัสดุ เม่ือลงรายการเต็มแลว และไดยกยอดข้ึนบัตรแผนใหมเรียบรอยแลว   

ใหเก็บบัตรแผนเกาไวเพ่ือเปนหลักฐานตรวจสอบ 

๔.๖.๑.๖  การเก็บบัญชีคุมพัสดุใหเรียงตามหมายเลขพัสดุ (Stock Number) ถาไมมี 

หมายเลขพัสดุ (Stock Number) ใหเรียงตามลําดับตัวอักษร 

๔.๖.๑.๗  การจัดทําบัญชีคุมนี้ หากเปนการปฏิบัติในระดับหนวยผูใช ใหอยูใน 

ความควบคุมกํากับดูแลของนายทหารการพัสดุของหนวย 

๔.๖.๒  การลงรายการในบัญชีคุมพัสดุประเภทใชคงรูปและพัสดุในอัตราจาย (ทอ.๑๓๘)  

ชองตางๆ ดังนี้ 

๔.๖.๒.๑  “หนวย” ลงชื่อหนวยคลังใหญ หรือคลังหนวย หรือหนวยผูใช                        

๔.๖.๒.๒  “หมายเลขพัสดุ” ลงหมายเลขพัสดุ   

๔.๖.๒.๓  “ชื่อ” ลงชื่อพัสดุ 

๔.๖.๒.๔  “แผนท่ี..... หนา....” ลงแผนท่ีและหนา ของบัตรบัญชีคุม                         

๔.๖.๒.๕  “หนวยนับ” ลงหนวยนับ 

๔.๖.๒.๖  “ราคาหนวยละ” ลงราคาของพัสดุนั้น 

๔.๖.๒.๗  “วัน เดือน ป” ลงวัน เดือน ปท่ีลงรายการ 

๔.๖.๒.๘  “เลขท่ีเอกสาร” ลงเลขทะเบียนเอกสารของคลังใหญ หรือคลังหนวย  

หรือหนวยผูใช 

๔.๖.๒.๙  “จาย” ลงจํานวนท่ีคลังใหญ หรือคลังหนวย หรือหนวยผูใชทําการจาย 

หรือการขอข้ึนบัญชีคุม 

๔.๖.๒.๑๐  “สงคืน” ลงจํานวนท่ีหนวยสงคืน หรือการจําหนาย ณ ท่ีตั้งหนวย 

๔.๖.๒.๑๑  “ โอน” ลงยอดโอนพัสดุระหวางหนวยตางๆ                          

๔.๖.๒.๑๒  “ หนวย/อัตราจาย” ลงชื่อหนวยท่ีไดรับจายพัสดุ และจํานวนพัสดุ 

ท่ีไดรับอนุมัติไวในอัตราจาย 

๔.๖.๒.๑๓  “ยอดรวมสะสม” ลงยอดรวมของพัสดุท้ังหมดท่ีจายไปใชราชการ 

อยูในสวนราชการตางๆ 

๔.๖.๒.๑๔  “ผู... 
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 ๔.๖.๒.๑๔  “ผูลงบัญชี” ใหลงชื่อผูลงบัญชี 

๔.๖.๓  วิธีการลงบัญชีคุมพัสดุประเภทใชคงรูปและพัสดุในอัตราจาย (ทอ.๑๓๘) 

๔.๖.๓.๑  ชอง “จาย” ลงจํานวนท่ีคลังใหญจายใหคลังหนวย หรือคลังหนวยจายให 

หนวยผูใช หรือหนวยผูใชจายใหหนวยในระดับรองลงไป รวมท้ังคลังหนวยขอข้ึนบัญชีคุมไปยังคลังใหญ โดยเพ่ิมยอด 

ในชอง “หนวย/อัตราจาย” และเพ่ิมยอดในชองยอดรวม 

๔.๖.๓.๒  ชอง “สงคืน” ลงจํานวนท่ีหนวยผูใชสงคืนคลังหนวย และคลังหนวยสงคืน 

คลังใหญ รวมท้ังจํานวนท่ีไดรับอนุมัติใหจําหนาย ณ ท่ีตั้งหนวย โดยลดยอดในชอง “หนวย/อัตราจาย” และลดยอด 

ในชองยอดรวม 

๔.๖.๓.๓  ชอง “โอน” ลงจํานวนท่ีโอนจากหนวยหนึ่งไปยังอีกหนวยหนึ่ง โดยลดยอด 

ในชองหนวยท่ีโอน และเพ่ิมยอดในชองหนวยท่ีรับโอน สาํหรับชองยอดรวมใหคงเดิม เนื่องจากเปนการลดยอด 

และเพ่ิมยอดในจํานวนท่ีเทากัน 

๔.๖.๓.๔  ชอง “หนวย/อัตราจาย” ลงชื่อหนวยท่ีไดรับจายพัสดุ และอัตราจาย ท่ีไดรับ 

อนุมัติเพ่ือใชเปนขอมูลตรวจสอบ และควบคุมการเบิกจาย ใหเปนไปตามจํานวนท่ีกําหนดไว 

๔.๖.๓.๕  ชอง “ยอดรวม” ลงยอดรวมท้ังหมดท่ีไดจายใหหนวยตางๆ  

๔.๖.๓.๖  ชอง “ผูลงบัญชี” ลงชื่อผูลงบัญชี 

๔.๖.๔  การแกบัญชีคุมพัสดุประเภทใชคงรูปและพัสดุในอัตราจาย ทอ.๑๓๘ ในกรณีท่ีตรวจพบวา 

มีการลงบัญชีผิดพลาดใหแกไขดังนี้ 

๔.๖.๔.๑  บรรทัดท่ีลงรายการหรือจํานวนผิด ใหเขียนขอความ “ดูรายการแกไข 

บรรทัดท่ี.... แผนท่ี.... หนา....” 

๔.๖.๔.๒  บรรทัดท่ีแกไขใหม ใหเขียนขอความวา “ยกเลิกรายการบรรทัดท่ี.....  แผนท่ี....  

หนา.....” แลวลงรายการหรือจํานวนใหมใหถูกตอง 

๔.๗  บัญชีคุมพัสดปุระเภทใชคงรูปและพัสดุในอัตราจายของหนวยท่ีขอเบิกจากหนวยผูใช (ทอ.๑๔๐)  

(ผนวก ๒๓) 

๔.๗.๑  หลักการใชบัญชีคุมพัสดุประเภทใชคงรูปและพัสดุในอัตราจายของหนวยท่ีขอเบิก 

จากหนวยผูใช (ทอ.๑๔๐) มีดังนี้  

๔.๗.๑.๑  ใชควบคุมพัสดุประเภทใชคงรูปและพัสดุในอัตราจายของหนวยท่ีขอเบิก 

จากหนวยผูใช ซ่ึงเปนหนวยท่ีอยูภายใตการกํากับดูแลดานการพัสดุของหนวยผูใช 

๔.๗.๑.๒  ใชแสดงยอดเบิก รับ สงคืน และยอดคงเหลือ  

๔.๗.๑.๓  บัตร... 
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๔.๗.๑.๓  บัตรแตละใบใชควบคุมพัสดุหมายเลข (Stock Number) เดียวเทานั้น                         

๔.๗.๑.๔  ผูที่มิใชเจาหนาท่ีบัญชีคุมพัสดุ หามทําการเปลี่ยนแปลง, ลบ, ขีดฆา  

และแกไขขอความ หรือลงรายการใดๆ  

๔.๗.๑.๕  บัญชีคุมพัสดุเม่ือลงรายการเต็มแลว และไดยกยอดข้ึนบัตรแผนใหม 

เรียบรอยแลว ใหเก็บบัตรแผนเกาไวเพ่ือเปนหลักฐานตรวจสอบ 

๔.๗.๑.๖  การเก็บบัญชีคุมพัสดุใหเรียงตามหมายเลขพัสดุ (Stock Number)  ถาไมมี 

หมายเลขพัสดุ (Stock Number) ใหเรียงตามลําดับตัวอักษร 

๔.๗.๒  การลงรายการในบัญชีคุมพัสดุประเภทใชคงรูปและพัสดุในอัตราจายของหนวยท่ีขอเบิก 

จากหนวยผูใช (ทอ.๑๔๐) ชองตางๆ ดังนี้  

๔.๗.๒.๑  “หนวย” ลงชื่อหนวยท่ีเปนผูใชพัสดุโดยตรง ซ่ึงเปนหนวยท่ีอยูภายใต 

การกํากับดูแลดานการพัสดุของหนวยผูใชนั้นๆ  

๔.๗.๒.๒  “แผนท่ี....” ลงแผนท่ี และหนา ของบัตรบัญชีคุม                         

๔.๗.๒.๓  “หมายเลขพัสดุ” ลงหมายเลขพัสดุ   

๔.๗.๒.๔  “ชื่อ” ลงชื่อพัสดุ 

๔.๗.๒.๕  “หนวยนับ” ลงหนวยนับ 

๔.๗.๒.๖  “ราคาหนวยละ” ลงราคาของพัสดุนั้น 

๔.๗.๒.๗  “อัตราจาย” ลงอัตราจายท่ีไดรับอนุมัติ 

๔.๗.๒.๘  “วัน เดือน ป” ลงวัน เดือน ปท่ีลงรายการ 

๔.๗.๒.๙  “เลขท่ีเอกสาร” ลงเลขทะเบียนเอกสารการเบิก การรับ การสงคืน                          

๔.๗.๒.๑๐  “เบิก” ลงจํานวนท่ีขอเบิก 

๔.๗.๒.๑๑ “รับ” ลงจํานวนท่ีไดรับ  

๔.๗.๒.๑๒  “สงคืน” ลงจํานวนท่ีสงคืนไปยังหนวยผูใช                         

๔.๗.๒.๑๓  “ยอดคงเหลือ” ลงยอดคงเหลือของพัสดุ 

๔.๗.๒.๑๔  “ผูลงบัญชี” ใหลงชื่อผูลงบัญชี 

๔.๗.๓  วิธีลงบัญชีคุมพัสดุประเภทใชคงรูปและพัสดุในอัตราจายของหนวยท่ีขอเบิกจากหนวย 

ผูใช (ทอ.๑๔๐)  มีดังนี้     

๔.๗.๓.๑  เม่ือตองการเบิกพัสดุใหลง วัน เดือน ป และเลขท่ีเอกสารการเบิกในชอง  

“วัน เดือน ป” และชอง “เลขท่ีเอกสาร” พรอมกับลงจํานวนขอเบิกในชอง “เบิก” 

๔.๗.๓.๒  เม่ือ... 
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๔.๗.๓.๒  เม่ือไดรับพัสดุจากการเบิกใหลง วัน เดือน ป และเลขท่ีเอกสารของผูจาย  

ในชอง “วัน เดือน ป” และชอง “เลขท่ีเอกสาร” โดยลดยอดในชอง “เบิก” พรอมกับลงจํานวนรับในชอง “รับ”  

และลงยอดในชอง “ยอดคงเหลือ” 

๔.๗.๓.๓  เม่ือตองการสงคืนพัสดุใหลง วัน เดือน ป และเลขท่ีเอกสารการสงคืน  

พรอมกับลงยอดท่ีจะสงคืนในชอง “สงคืน” และลดยอดในชอง “ยอดคงเหลือ” 

๔.๘  การยกยอดบัตรบัญชีคุมพัสดุทุกชนิด ใหบันทึกดังนี้              

๔.๘.๑  บรรทัดสุดทายของบัตรบัญชีคุมใหลง วัน เดือน ป และเขียนคําวา “ยอดยกไป” 

พรอมกับ “ยอดคงเหลือ”  

๔.๘.๒  บรรทัดแรกของบัญชีคุมแผนใหม หรือหนาใหม ใหลง วัน เดือน ป และเขียนคําวา  

“ยอดยกมา” พรอมกับยอดคงเหลือ 

๔.๘.๓  กอนดําเนินการยกยอดใหตรวจสอบการบันทึกรายการตางๆ ใหถูกตอง ท้ังนี้เพ่ือปองกัน 

มิใหเกิดปญหาการวางแผนจัดหา หรือเกิดขอขัดของในการสนับสนุนหนวยผูใช  

๕.  การเก็บรักษาบัตรบัญชีคุมพัสดุ 

๕.๑  เก็บเรียงตามหมายเลขพัสดุ จากนอยไปหามาก หากไมมีหมายเลขพัสดุใหเรียงตามลําดับตัวอักษร  

๕.๒  เก็บไวในแฟม หรือตูเก็บเอกสาร ใหเปนระเบียบเรียบรอยสะดวกตอการตรวจสอบคนหา 

๕.๓  เก็บไวเปนหลักฐานอางอิงไมนอยกวา ๑๐ ป  

๖.  การทําลายเอกสารการพัสดุ 

เจาหนาท่ีควบคุมเอกสารตองสํารวจเอกสารท่ีครบกําหนดอายุการเก็บ ภายใน ๖๐ วัน  

นับจากวันสิ้นปปฏิทิน  และตองจัดทําบัญชีหนังสือขอทําลาย โดยมีตนฉบับและสําเนาคูฉบับ รายงานผูบังคับบัญชา 

ตามลําดับชั้น เพ่ือนําเรียนหัวหนาสวนราชการพิจารณาแตงตั้งคณะกรรมการทําลายหนังสือ ประกอบดวย

ประธานกรรมการ และกรรมการอีกอยางนอย  ๒ คน โดยแตงตั้งจากขาราชการชั้นสัญญาบัตร พิจารณา

ทําลายเอกสารตอไป โดยใหปฏิบัติตามปฏิบัติตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยงานสารบรรณ พ.ศ.๒๕๒๖ 

 

 

                                                         

 

 

 

 




