
หลักเกณฑ์การขอก าหนด/ขอแก้ไข
อัตราจ่ายพัสดุสาย พธ.ประเภทอาภรณ์ภัณฑ์



ชี้แจง แนวทางการขอก าหนดหรือเปลี่ยนแปลงอัตราจ่าย



การขอแก้ไข ก าหนด เปลี่ยนแปลงอัตราจ่าย

ตามคู่มือว่าด้วยการจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหารพัสดุของกองทัพอากาศ พ.ศ.๒๕๖๒

บทที่ ๑๘ อัตราจ่ายพัสดุ 

ส่วนราชการขึ้นตรงกองทพัอากาศ มีหน้าที่รับผิดชอบในการขอตั้งหรือ
เปลี่ยนแปลงอัตราจ่ายพัสดุของหน่วยในสังกัด โดยผ่านการพิจารณาของ
คณะกรรมการพิจารณาอัตราจ่ายพัสดุระดับส่วนราชการขึ้นตรงกองทัพอากาศ เสนอ
......(ผ่านกรมในส่วนส่งก าลังบ ารุงที่รับผิดชอบ)



ส่วนราชการที่รับผิดชอบในการจัดท าอัตราจ่าย

ตามระเบียบ ทอ.ว่าด้วยการจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหารพัสดุ พ.ศ.๒๕๖๐
ให้ด าเนินการดังนี้



เสนอคณะกรรมการพิจารณาอัตราจ่ายพัสดุระดับกองทัพอากาศ

 กรมส่งก าลังบ ารุงทหารอากาศ 
น าเรียนขออนุมัติผู้บัญชาการทหารอากาศ 

กรมส่งก าลังบ ารุงทหารอากาศ และกรมในส่วนส่งก าลังบ ารุงที่เก่ียวข้อง 
ร่วมกันพิจารณาก าหนด อัตราจ่ายพัสดุ

 อัตราจ่ายพัสดุที่ใช้ปฏิบัติภารกิจ
 พัสดุประจ าตัวบุคคล
 พัสดุสนับสนุนภารกิจพิเศษ

 ยานพาหนะที่เป็นรถยนต์สงคราม/ใช้งานทางยุทธการ  ขอความเห็นชอบจากกรมยุทธการทหารอากาศก่อน

+

หน่วย

ตั้ง คณก.ระดับ นขต.ทอ.

ส่วนราชการที่รับผิดชอบในการจัดท าอัตราจ่าย



ส่วนราชการที่รับผิดชอบในการจัดท าอัตราจ่าย

ตามระเบียบ ทอ.ว่าด้วยการจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหารพัสดุ พ.ศ.๒๕๖๐
ให้ด าเนินการดังนี้



 น าเรียนขออนุมัติผู้บัญชาการทหารอากาศ 

 พัสดุปฏิบัติภารกิจของหน่วย 
หรือบุคคล 

(ประเภทอากาศยาน อาวุธ กระสุน 
วัตถุระเบิด พัสดุสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์
ทางยุทธวิธี พัสดุการภาพทางยุทธวิธี)

กรมยุทธการทหารอากาศ และกรมในส่วนส่งก าลังบ ารงุที่เก่ียวข้อง
ร่วมกันพิจารณาก าหนดอัตราจ่ายพัสดุ

ส่วนราชการที่รับผิดชอบในการจัดท าอัตราจ่าย



ส่วนราชการที่รับผิดชอบในการจัดท าอัตราจ่าย

ตามระเบียบ ทอ.ว่าด้วยการจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหารพัสดุ พ.ศ.๒๕๖๐
ให้ด าเนินการดังนี้



เสนอคณะกรรมการพิจารณาอัตราจ่ายพัสดุระดับกองทัพอากาศ

 กรมส่งก าลังบ ารุงทหารอากาศ น าเรียนขออนุมัติผู้บัญชาการ
ทหารอากาศ 

 พัสดุปฏิบัติภารกิจของหน่วยหรือ
บุคคล 

(ประเภทพัสดุสายสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์
ของหน่วยต่าง ๆ) 

กรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารทหารอากาศ 
และกรมในส่วนส่งก าลังบ ารุงที่เก่ียวข้องร่วมกันพิจารณาก าหนดอัตราจ่าย

ส่วนราชการที่รับผิดชอบในการจัดท าอัตราจ่าย



ส่วนราชการที่รับผิดชอบในการจัดท าอัตราจ่าย

ตามระเบียบ ทอ.ว่าด้วยการจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหารพัสดุ พ.ศ.๒๕๖๐
ให้ด าเนินการดังนี้



กรมส่งก าลังบ ารุงทหารอากาศ พิจารณาก าหนดอัตราจ่าย

 น าเรียนขออนุมัติผู้บัญชาการทหารอากาศ 
 อัตราจ่ายเชื้อเพลิงภาคพื้น 

ที่ใช้ปฏิบัติภารกิจและ/หรือ 
สนับสนุนภารกิจของหน่วย
ต่าง ๆ 

ส่วนราชการที่รับผิดชอบในการจัดท าอัตราจ่าย



คณะกรรมการพิจารณาอัตราจ่ายพัสดุ



คณะกรรมการพิจารณาอัตราจ่ายพัสดุ ๒ ระดับ

• ระดับส่วนราชการขึ้นตรงกองทัพอากาศ

คณะกรรมการพิจารณาอัตราจ่ายพัสดุ

• ระดับกองทัพอากาศ



คณะกรรมการพิจารณาอตัราจา่ยพัสดุ มี ๒ ระดับ

ระดับส่วนราชการขึ้นตรงกองทัพอากาศ

ให้หัวหน้าส่วนราชการขึ้นตรงกองทัพอากาศแต่งตั้งคณะกรรมการ 
ในส่วนราชการตนเองตามเหมาะสม

คณะกรรมการพิจารณาอัตราจ่ายพัสดุ



• รองเสนาธิการทหารอากาศ ฝ่ายส่งก าลังบ ารุง เป็นประธานกรรมการ
• ผู้อ านวยการส านักส่งก าลังบ ารุงทหารอากาศ เป็นรองประธานกรรมการ
• เสนาธิการกรมในส่วนส่งก าลังบ ารุง เป็นกรรมการ
• ผู้อ านวยการกองควบคุมการพัสดุ เป็นกรรมการและเลขานุการ 
• หัวหน้าแผนกควบคมุพัสดุ เป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

ระดับกองทัพอากาศ

คณะกรรมการพิจารณาอัตราจ่ายพัสดุ ๒ ระดับ

คณะกรรมการพิจารณาอัตราจ่ายพัสดุ



หน้าที่ของคณะกรรมการ

• พิจารณาการขอตั้งหรือเปลี่ยนแปลงอัตราจ่ายพัสดุที่   
ส่วนราชการข้ึนตรงกองทัพอากาศเสนอมา 

• หากเห็นสมควรให้น าเรียนขออนุมัติ
ผูบ้ัญชาการทหารอากาศ หรือเสนอแนะให้สั่งการเป็น 
อย่างอื่นตามเหมาะสม

• ในกรณีที่เห็นว่าไม่สมควรอนุมัติ หรือให้ระงับไว้ก่อน 
• ประธานกรรมการพิจารณาอัตราจ่าย

พัสดุระดับกองทัพอากาศ บันทึกการพิจารณาในส่วน
ของคณะกรรมการ 

• เสนอคืนให้ส่วนราชการน้ันๆ ทราบ

คณะกรรมการพิจารณาอัตราจ่ายพัสดุ 
ระดับกองทัพอากาศ

• พิจารณาการขอตั้งหรือเปลี่ยนแปลงอัตราจ่ายพัสดุของ
หน่วยรองในสังกัดเดียวกัน 

• หากไม่เห็นสมควรก็ให้น าเรียนหัวหนา้ส่วนราชการน้ันสัง่
ระงับ 

• หากเห็นสมควรให้แก้ไขเพิ่มเติม
ให้น าเรียนหัวหน้าส่วนราชการเพื่อเสนอ
 กรมส่งก าลังบ ารุงทหารอากาศ
 กรมยุทธการทหารอากาศ
 กรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่สารทหารอากาศ

• ด าเนินการให้มีการพิจารณาในระดับคณะกรรมการ
พิจารณาอัตราจ่ายพัสดุระดับกองทัพอากาศต่อไป

คณะกรรมการพิจารณาอัตราจ่ายพัสดุ 
ระดับส่วนราชการขึ้นตรงกองทัพอากาศ 



แผนงาน คณก.พิจารณาอัตราจ่ายพัสดุระดับ ทอ.

ห้วงแรก

ไตรมาสแรก (ต.ค. – ธ.ค.) ให้ นขต.ทอ.พิจารณาการแก้ไขหรือก าหนดอัตราจ่ายพัสดุ 
เสนอกรมในส่วนส่งก าลังบ ารุงที่รับผิดชอบ นั้นๆ เพื่อพิจารณาการก าหนดหรือแก้ไข
อัตราจ่ายพัสดุ

ไตรมาสสอง (ม.ค. – มี.ค.) ให้กรมในส่วนส่งก าลังบ ารุงที่รับผิดชอบ นั้นๆ เสนอ กบ.ทอ.
เพ่ือตรวจสอบข้อมูล และน าเสนอ คณก.พิจารณาอัตราจ่ายพัสดุระดับ ทอ.ภายใน   
เดือน เม.ย.



แผนงาน คณก.พิจารณาอัตราจ่ายพัสดุระดับ ทอ.

ห้วงที่สอง

ไตรมาสสาม (เม.ย. – มิ.ย.) ให้ นขต.ทอ.พิจารณาการแก้ไขหรือก าหนดอัตราจ่ายพัสดุ 
เสนอกรมในส่วนส่งก าลังบ ารุงที่รับผิดชอบ นั้นๆ เพื่อพิจารณาการก าหนดหรือแก้ไข
อัตราจ่ายพัสดุ

ไตรมาสส่ี (ก.ค. – ส.ค.) ให้กรมในส่วนส่งก าลังบ ารุงที่รับผิดชอบ นั้นๆ เสนอ กบ.ทอ.
เพ่ือตรวจสอบข้อมูล และน าเสนอ คณก.พิจารณาอัตราจ่ายพัสดุระดับ ทอ.ภายใน   
เดือน เม.ย.





หลักเกณฑ์ที่ใช้ในการพิจารณาอัตราจ่าย

ตามคู่มือว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุของกองทัพอากาศ พ.ศ.๒๕๖๒

บทที่ ๑๘ อัตราจ่ายพัสดุ 



หลักเกณฑ์ที่ใช้ในการพิจารณาอัตราจ่าย

๑. ภารกิจของหน่วย

ตามคู่มือว่าด้วยการจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหารพัสดุของกองทัพอากาศ พ.ศ.๒๕๖๒

บทที่ ๑๘ อัตราจ่ายพัสดุ 

๒.  อัตราก าลังพล/จ านวนก าลังพลที่ปฏิบัติภารกิจ

๓. สภาพแวดล้อม/พื้นที่ที่ปฏิบัติภารกิจ



๔.  พัสดุอุปกรณ์ที่จ าเป็นต้องใช้ปฏิบัติภารกิจ

ประเภท ขนาด และคุณลักษณะเฉพาะ 
ต้องเหมาะสมและสะดวกต่อการใช้งาน

เพียงพอตามความจ าเป็นในการปฏิบัติภารกิจ

หน่วยที่มีภารกิจ/จ านวนก าลังพลที่
ใกล้เคียงกัน การก าหนดชนิดและจ านวน
ก็ควรเป็นมาตรฐานเดียวกัน

๔.๑ ชนิด

๔.๒ จ านวนพัสดุ

๔.๓ มีความเป็นมาตรฐาน

หลักเกณฑ์ที่ใช้ในการพิจารณาอัตราจ่าย

ตามคู่มือว่าด้วยการจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหารพัสดุของกองทัพอากาศ พ.ศ.๒๕๖๒

บทที่ ๑๘ อัตราจ่ายพัสดุ 



๕.  งบประมาณ ที่ต้องใช้สนับสนุนในระยะยาว

หลักเกณฑ์ที่ใช้ในการพิจารณาอัตราจ่าย

ตามคู่มือว่าด้วยการจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหารพัสดุของกองทัพอากาศ พ.ศ.๒๕๖๒

บทที่ ๑๘ อัตราจ่ายพัสดุ 



ภารกิจของหน่วย 

อัตราก าลังพล หรือจ านวน
ก าลังพลที่ปฏิบัติภารกิจ

 ชนิดของพัสดุ 
 จ านวนพัสดุ 
 มีความเป็นมาตรฐาน 

พัสดุอุปกรณ์ที่
จ าเป็นต้องใช้ปฏิบัติ

ภารกิจ

งบประมาณ
ที่จะต้องใช้เพ่ือการ  
สนับสนุนหน่วยต่าง ๆ   
ในระยะยาว

 จ านวนก าลังพล
ที่ปฏิบัติภารกจิ

 พื้นที่ที่ปฏิบัติภารกิจ
สภาพแวดล้อม หรือพื้นที่ที่ปฏิบัติ

ภารกิจ

หลักเกณฑ์ในการพิจารณา



หลักเกณฑ์ที่ใช้ในการพิจารณาอัตราจ่าย (อื่นๆ)

๑. กฎหมาย กฎกระทรวง หรือค าสั่งอนุมัติใช้
๒. ผ่านการกลั่นกรองของคณะกรรมการของ ทอ.ให้มีใช้งานได้
๓. ยุทธศาสตร์ ทอ. หรือนโยบาย ผบ.ทอ.
๔. เปรียบเทียบกับต่างเหล่าทัพ
๕. การด าเนินการหรือพัสดุที่ใช้งานในปัจจุบัน
๖.  อื่น ๆ

หลักเกณฑ์ (อื่นๆ)



• กลับไปขอ คณก.ระดับ นขต.ทอ.
เพื่อกลั่นกรองมาก่อน

ผ่าน ไม่ผ่าน

ผ่านการกลั่นกรองของคณะกรรมการระดับ นขต.ทอ.

• ด าเนินการต่อไป

หลักเกณฑ์ที่ใช้ในการพิจารณาอัตราจ่าย (อื่นๆ)



เมื่อเป็นอัตราปกติ 
จึงขอตั้งอัตราจ่าย

อัตราปกติ

อัตรา

อัตราเพื่อพลาง

ด าเนินการต่อไป

หลักเกณฑ์ที่ใช้ในการพิจารณาอัตราจ่าย (อื่นๆ)



มีกฎกระทรวง
รองรับ

มีค าสั่ง ทอ. หรือ 
กห. รองรับ

ผ่านการเข้า คณก.พิจารณาเครื่องแบบ
เครื่องหมาย สัญลักษณ์หน่วยของ ทอ.

ให้มีใช้งานภายใน ทอ.

มีกฎหมาย กฎกระทรวงหรือค าสั่งอนุมัติ

หลักเกณฑ์ที่ใช้ในการพิจารณาอัตราจ่าย (อื่นๆ)



เปรียบเทียบกับต่างเหล่าทัพ

กองทัพบก กองทัพไทย ต ารวจ

มีใช้งาน

ไม่มีใช้งาน ไม่มีใช้งาน

มีใช้งาน มีใช้งาน มีใช้งาน

ไม่มีใช้งาน ไม่มีใช้งาน

กองทัพเรือ

หลักเกณฑ์ที่ใช้ในการพิจารณาอัตราจ่าย (อื่นๆ)



ยุทธศาสตร์ ทอ. หรือนโยบาย ผบ.ทอ.

ตอบสนองต่อ
ยุทธศาสตร์ ทอ. หรือ          

นโยบาย ผบ.ทอ.

ไม่ตอบสนองต่อ
ยุทธศาสตร์ ทอ. หรือ          

นโยบาย ผบ.ทอ.

หลักเกณฑ์ที่ใช้ในการพิจารณาอัตราจ่าย (อื่นๆ)



การด าเนินการหรือพัสดุที่ใช้งานในปัจจุบัน

ซื้อ เช่า จ้าง ไม่เคยมีใช้งานมาก่อนยืม

หลักเกณฑ์ที่ใช้ในการพิจารณาอัตราจ่าย (อื่นๆ)



การพิจารณาอัตราจ่าย

หน่วยที่ต้องการขอก าหนด/แก้ไขอัตราจ่าย ต้องแนบเอกสารข้อมูลประกอบ
หลักเกณฑ์มาให้ครบถ้วน อย่างน้อย 5 หลักเกณฑ์ (ภารกิจ, จ านวนก าลังพลที่ปฏิบัติภารกิจ,
สภาพแวดล้อม, พัสดุอุปกรณ์ที่ต้องการก าหนด/แก้ไข/เปลี่ยนแปลง และ งบประมาณที่ต้องใช้) 

พร้อมกรอกแบบรายงานขอตั้งหรือเปลี่ยนแปลงอัตราจ่ายพัสดุก่อนเสนอมา
พธ.ทอ.

งบประมาณ
ที่จะต้องใช้เพ่ือการ  
สนับสนุนหน่วยต่าง ๆ   
ในระยะยาว

สภาพแวดล้อม หรือพื้นที่ที่ปฏิบัติ
ภารกิจ

อัตราก าลังพล หรือจ านวน
ก าลังพลที่ปฏิบัติภารกิจ

พัสดุอุปกรณ์ท่ีจ าเป็นต้องใช้
ปฏิบัติภารกิจ

ภารกิจของหน่วย 



แบบรายงานขอตั้ง/เปลี่ยนแปลงแก้ไขอัตราจ่าย



หลักเกณฑ์การขอก าหนด/ขอแก้ไข
อัตราจ่ายพัสดุสาย พธ.ประเภทอาภรณ์ภัณฑ์


