
บทที่ ๙  การตรวจพัสดุ 

๑.  ความมุงหมาย  

เพ่ือควบคุมและกํากับดูแลการปฏิบัติตอพัสดุท่ีคลังพัสดุรับเขา จายออกและเก็บรักษาอยูในคลังเก็บ 

พัสดุใหถูกตองตามหลักฐาน หมายเลขพัสดุ สภาพพัสดุ  ลักษณะความสิ้นเปลือง จํานวน วิธีการเก็บรักษา และ 

การบรรจุหีบหอปองกันสนิม 

๒.  หลักเกณฑการตรวจพัสดุ  

๒.๑  พัสดุท่ีไดมาดวยวิธีใดก็ตาม พัสดุท่ีเก็บรักษาในคลัง และพัสดุท่ีนําออกจายจะตองใหนายตรวจ 

พัสดุ ทําการตรวจหรือสงตรวจทดลองกอนนําเขาเก็บในคลัง หรือกอนท่ีจะนําออกจาย  

๒.๒  พัสดุท่ีไดมาหากยังไมมีหมายเลขและจําเปนตองกําหนดหมายเลขไว ใหนายตรวจพัสดุ 

ดําเนินการ แจงใหหนาท่ีจัดดําเนินงานกําหนดหมายเลขข้ึน         

๒.๓  ผูบังคับบัญชาและรับผิดชอบคลังพัสดุ จะตองแตงตั้งนายตรวจพัสดุโดยคัดเลือกจากเจาหนาท่ี 

พัสดุ ซ่ึงเปนนายทหารสัญญาบัตรท่ีมีความรูความสามารถในการตรวจพัสดุ ถาคลังพัสดุใดไมมีนายทหารสัญญาบัตร

ดังกลาว  หรือมีไมพอปฏิบัติงาน ใหแตงตั้งเจาหนาท่ีตรวจพัสดุท่ีต่ํากวาชั้นสัญญาบัตรผูมีความรูความสามารถ

ในการตรวจพัสดุเปนนายตรวจพัสดุได หรือถาคลังพัสดุใดไมมีเจาหนาท่ีตรวจพัสดุท่ีมีคุณวุฒิในการตรวจพัสดุ

ใหหัวหนาคลังพัสดุทําหนาท่ีนายตรวจพัสดุดวย 

๒.๔  การตรวจพัสดุของนายตรวจพัสดุเปนการตรวจพัสดุดวยสายตาโดยใชอุปกรณการตรวจ  

ธรรมดาเทานั้น มิไดใชเครื่องมือตรวจทดลองพิเศษทางเทคนิคหรือทางวิทยาศาสตรแตอยางใด 

๒.๕  ถานายตรวจพัสดุมีความประสงคจะใหตรวจทดลองพัสดุในทางเทคนิคหรือทางวิทยาศาสตร  

ใหรายงานเพ่ือสงตรวจทดลองตอไป 

๒.๖  ถานายตรวจพัสดุ ไดตรวจแลวพบวาพัสดุนั้นไมถูกตอง ใหรายงานผูบังคับบัญชาและ 

ผูรับผิดชอบคลังพัสดุทราบเพ่ือดําเนินการตอไป 

๒.๗  พัสดุท่ีนายตรวจพัสดุไดตรวจถูกตองแลว ใหประทับตราและลงลายมือชื่อรับรองการตรวจ 

ไวในเอกสารท่ีเก่ียวของ และท่ีปายกํากับพัสดุดวย 

๓.  สิ่งประกอบการตรวจพัสดุ 

๓.๑  ความรูในวิชาการพัสดุ นายตรวจพัสดุจะตองมีความรูในวิชาการพัสดุท้ังทางดานทฤษฎี  

และทางดานปฏิบัติ เพราะจะเปนเครื่องชวยใหการตรวจพัสดุเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 

๓.๒  หนังสือคูมือและสิ่งพิมพ ไดแก 

๓.๒.๑  สมุดรายการชิ้นสวน (PARTS CATALOG) ใชตรวจสอบรูปรางลักษณะของชิ้นสวน 

ตางๆ  เพ่ือประกอบการพิสูจนทราบ  

๓.๒.๒  สมุดรายการพัสดุ ( SUPPLY CATALOG ) ใชสําหรับตรวจสอบขอมูลทางดานการ 

จัดดําเนินงานและอ่ืนๆ 

๓.๒.๓  ขอมูลการสงกําลัง (FEDERAL LOGISTICS DATA)  

๓.๒.๔  ระเบียบปฏิบัติประจํา (STANDARD OPERATING PROCEDURE : SOP) เก่ียวกับพัสดุ 

๓.๒.๕ คําสั่ง... 
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๓.๒.๕  คําสั่งกองทัพอากาศ หรือคําสั่งของหนวยข้ึนตรงกองทัพอากาศท่ีบังคับบัญชาคลังใหญ  

ตลอดจนเอกสารทางเทคนิคท่ีเก่ียวของ   

๓.๒.๖  หนังสือประเภทคูมือการพัสดุ (SUPPLY  HANDBOOK)  

๓.๒.๗  ปายกํากับพัสดุ                

๓.๓  เครื่องมือสําหรับการตรวจท่ัวๆ ไป เชน เครื่องวัดขนาด เครื่องชั่ง เปนตน 

๓.๔  ตัวอยางพัสดุของทางราชการ 

๓.๕  เอกสารการจัดซ้ือและการจาง 

๔.  ประเภทการตรวจพัสดุ 

เพ่ือความสะดวกในการปฏิบัติงาน ใหแบงงานเก่ียวกับการตรวจพัสดุเปน ๓ ประเภท คือ 

๔.๑  การตรวจพัสดุรับเขา พัสดุท่ีรับเขามากอนท่ีจะสงเขาเก็บในคลังพัสด ุและข้ึนบัญชีจะตอง 

ไดรับการตรวจความถูกตองของพัสดุ หมายเลขพัสดุ ชื่อพัสดุ จํานวน หนวยนับ สภาพ ลักษณะความสิ้นเปลือง 

คุณภาพและปายกํากับพัสดุ เปนตน พัสดุดังกลาวนี้ ไดแก 

๔.๑.๑  พัสดุท่ีไดมาจากการสงคืน 

๔.๑.๑.๑ พัสดุซอม – สราง – ผลิตท่ีหนวยโรงงานไดซอม – สราง  หรือผลิต 

เสร็จแลวสงเขาคลังพัสดุและข้ึนบัญชีคุมตอไป 

๔.๑.๑..๒ พัสดุท่ีสงคืน จากหนวยตางๆ  

๔.๑.๒  พัสดุท่ีไดมาจากการเบิก การยืมหรือการไดรับตามเอกสารการจายอัตโนมัติ 

๔.๑.๓  พัสดุท่ีไดมาจากการซ้ือและการจาง 

๔.๑.๔  พัสดุท่ีไดมาตามโครงการชวยเหลือ  

๔.๑.๕  พัสดุท่ีไดมาจากการรับโอน การรับบริจาค การเรียกเกณฑ การยึด การแลกเปลี่ยน 

และการเชา เปนตน  

๔.๒  การตรวจพัสดุท่ีเก็บรักษาในคลังเก็บพัสดุ พัสดุท่ีเก็บรักษาอยูในคลังเก็บพัสดุจะตองไดรับ 

การตรวจเก่ียวกับวิธีการเก็บรักษา อายุการเก็บ การชํารุดเสื่อมคุณภาพ เสื่อมคุณสมบัติหรือลาสมัย ตลอดจน

การเปลี่ยนแปลงหมายเลขและชื่อพัสดุ  

๔.๓  การตรวจพัสดุจายออก พัสดุท่ีคลังพัสดุจายออกไปตามเอกสารจายพัสดุ จะตองไดรับ 

การตรวจสภาพ หมายเลขพัสดุ และจํานวนตามท่ีไดสั่งจายไว    

๕.  วิธีการตรวจพัสดุ  

๕.๑  การตรวจพัสดุรับเขา 

พัสดุท่ีไดมาดวยวิธีใดๆ ก็ตาม ใหนายตรวจพัสดุ ทําการตรวจหรือสงตรวจทดลองกอนนําเขา 

เก็บในคลัง มีดังนี้ 

 

๕.๑.๑  ตรวจ... 
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๕.๑.๑  ตรวจความถูกตองของหมายเลขพัสดุ ชื่อพัสดุ หนวยนับ จํานวน และปายกํากับพัสดุ 

๕.๑.๒  ตรวจสภาพและลักษณะความสิ้นเปลืองของพัสดุ  

๕.๑.๓  ถาเปนชุดประกอบ ( ASSEMBLY ) จะตองมีสวนประกอบครบชุด ถาไมครบชุด 

ใหผูกปายกํากับพัสดุไมครบชุด (ทอ.๑๔๑ จ.)  และลงชื่อรายการท่ียังขาดชุดอยูแนบติดกับปายกํากับพัสดุเดิม  

เพ่ือสงไปยังคลังเก็บพัสดุชํารุดและนําไปซอมประกอบใหม 

๕.๑.๔  กรณีการรับพัสดุจากการ สราง-ผลิต-ซอมเสร็จจากโรงงานใหตรวจความเรียบรอย 

ในการสราง-ผลิต-ซอมโดยตรวจสอบกับสมุดรายการพัสดุ (SUPPLY  CATALOG) หรือสมุดรายการชิ้นสวน 

(PARTS  CATALOG) หรือแจงความเทคนิค (TECHNICAL ORDER) วาถูกตองหรือไม ถายังไมถูกตองใหรายงาน

สงกลับไปแกไขใหม  

๕.๑.๕  กรณีรับจากการสงคืน ถามีพัสดุชํารุดปนมา ใหแจงเจาหนาท่ีรับพัสดุแยกเอกสาร  

สงพัสดุชํารุดไปยังคลังเก็บพัสดุชํารุดตอไป 

๕.๑.๖  ในกรณีท่ีนายตรวจพัสดุเปนกรรมการตรวจรับพัสดุ ใหนายตรวจพัสดุ ปฏิบัตหินาท่ี 

ของนายตรวจไปพรอมกันในคราวเดียว โดยไมตองทําการตรวจกอนนําเขาเก็บในคลังเก็บพัสดุอีก 

 ๕.๑.๗  พัสดุรายการใดก็ตามท่ีผานการตรวจรับจากคณะกรรมการตรวจรับแลว หากตรวจ 

พบวามีการเปลี่ยนแปลงหมายเลขพัสดุ ชื่อพัสดุ หนวยนับหรืออ่ืนๆ ตามสมุดรายการพัสดุหรือคําสั่งอ่ืนใด     

ใหนายตรวจพัสดุแจงหนวยเก่ียวของเพ่ือแกไขใหถูกตองตอไป                

๕.๑.๘  พัสดุท่ีมีกําหนดอายุการเก็บรักษา ใหตรวจกําหนดวันท่ีจะตองสงกลับเขาตรวจ 

ทดลองใหม  

๕.๑.๙  พัสดุท่ีตองการใชรีบดวน ใหตรวจกอนโดยดูตามลําดับความเรงดวน 

๕.๑.๑๐  การบันทึกแกไขในเอกสาร ใหวงกลมขอความท่ีผิดและเขียนขอความท่ีถูกตอง 

ลงไปใกลๆ กับวงกลมนั้น  

๕.๑.๑๑  เม่ือไดตรวจและแกไขแลว ใหลงลายมือชื่อ หรือประทับตรารับรองการตรวจ และลง 

วัน เดือน ป ท่ีทําการตรวจในเอกสารและปายกํากับพัสดุดวย 

๕.๒  การตรวจพัสดุท่ีเก็บรักษาอยูในคลัง 

๕.๒.๑  ตรวจความถูกตองของหมายเลขพัสด ุชื่อพัสดุ  หนวยนับ  จํานวน และปายกํากับพัสดุ

๕.๒.๒  ตรวจสภาพและลักษณะความสิ้นเปลืองของพัสดุ 

๕.๒.๓  พัสดุท่ีครบอายุการเก็บรักษาและตองการสงตรวจทดลองใหผูกปายกํากับพัสดุท่ีตอง 

ตรวจซอมตามคําสั่งเทคนิค (ทอ.๑๔๑ ง.) ติดกับปายกํากับพัสดุเดิม หากเปนพัสดุท่ีครบอายุการเก็บรักษาและ

ไมสามารถนํากลับมาใชราชการได ใหผูกปายกํากับพัสดุจําหนาย (ทอ.๑๔๑ ค.) แลวปลดปายกํากับพัสดุเดิมออก 

 

 

๕.๒.๔  ถา... 
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๕.๒.๔  ถาเปนพัสดุลาสมัยหรือเลิกใช ใหบันทึกจําหนายแลวสงเขาคลังเก็บพัสดุรอจําหนาย 

เพ่ือขออนุมัติจําหนายตอไป  

๕.๒.๕  พัสดุชํารุดท่ีตรวจแลวเห็นวาซอมไมไดหรือซอมไมคุมคา สมควรจําหนายใหผูกปาย 

กํากับพัสดุจําหนาย (ทอ.๑๔๑ ค.)  โดยปลดปายกํากับพัสดุเดิมออกแลวสงคลังเก็บพัสดุรอจําหนาย เพ่ือขอ 

อนุมัติจําหนายตอไป 

๕.๒.๖  ตรวจการเก็บพัสดุ ตองเก็บใหถูกท่ีและถูกตองตามหลักวิชา 

๕.๒.๗  ตรวจการชํารุดหรือเสื่อมสภาพ 

๕.๒.๘  การบันทึกแกไขในเอกสาร ใหวงกลมขอความท่ีผิดและเขียนขอความท่ีถูกตองลงไป 

ใกลๆ กับวงกลมนั้น 

๕.๒.๙  เม่ือไดตรวจและแกไขแลวใหลงลายมือชื่อ หรือประทับตรารับรองการตรวจและลง 

วัน เดือน ป ท่ีทําการตรวจในเอกสารและปายกํากับพัสดุ                                                     

๕.๓  การตรวจพัสดุจายออก 

๕.๓.๑  ตรวจสอบความถูกตองของหมายเลขพัสดุ ชื่อพัสดุ  หนวยนับ  และจํานวนตาม 

เอกสารจายพัสดุ 

๕.๓.๒  กรณีท่ีพัสดุนั้นจายมาผิด เนื่องจากการตรวจสอบคุณลักษณะไมถูกตองหรือชํารุด 

เสื่อมคุณภาพใชราชการไมได ใหดําเนินการดังนี้ 

๕.๓.๒.๑  ถาคลังเก็บพัสดุมีพัสดุดีเพียงพอจายได ก็ใหเปลี่ยนจายใหกอน แลวรายงาน 

เพ่ือขอใหตรวจสอบปรับยอดตอไป  

๕.๓.๒.๒  ถาคลังเก็บพัสดุไมมีพัสดุพอจาย ใหเจาหนาท่ีบัญชีคุมพัสดุ สั่งจายเทาท่ี 

มีอยู สวนท่ีเหลือคางจาย แลวรายงานเพ่ือใหทําการตรวจสอบปรับยอดตอไป 

๕.๓.๒.๓  ถาคลังเก็บพัสดุไมมีพัสดุดีท่ีจะเปลี่ยนใหได ใหนําใบเบิกนั้นไปใหเจาหนาท่ี 

บัญชีคุมพัสดุคางจายไว แลวรายงานเพ่ือใหทําการตรวจสอบปรับยอดเชนเดียวกัน 

๖.  การปฏิบัติอ่ืนๆ 

การตรวจพัสดุดังกลาว เปนการกําหนดวิธีปฏิบัติโดยท่ัวๆ ไปเทานั้น หากสวนราชการท่ีบังคับบัญชา 

และรับผิดชอบคลังใหญมีความประสงคจะกําหนดหลักเกณฑและระยะเวลาการตรวจพัสดุเพ่ิมเติม เพ่ือใหเหมาะสม 

กับคุณลักษณะของพัสดุท่ีอยูในความรับผิดชอบก็ใหกระทําได  
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