
 

 

 

 

เอกสารประกอบการปฏบิตังิานดา้น FMS 

ของ กพทต.พธ.ทร. 

พ.ศ. ๒๕๕๑ 



คาํนํา 

 เอกสารประกอบการปฏบิตังิานดา้น FMS ของ กพทต.พธ.ทร. เลม่น้ี คณะทาํงานปรบัปรุงเอกสาร

ประกอบการปฏบิตังิานดา้น FMS ของ กพทต.พธ.ทร. ไดร้วบรวมและเรยีบเรยีงเน้ือหามาจากเอกสารทีเ่กี่ยวกบั

การจดัหา โดยวธิ ีFMS และขอ้กาํหนดต่าง ๆ ของสหรฐัฯ อกีท ัง้ไดร้วบรวมขอ้มลูเพิม่เตมิจากเอกสารทางราชการ 

คู่มอื การปฏบิตังิานเอกสารวจิยั และเอกสารคาํบรรยายของ ทบ. ทร. และ ทอ. เพือ่ใหม้คีวามสมบูรณ ์        

และเหมาะสมกบัการปฏบิตังิานดา้น FMS ทีเ่กี่ยวขอ้งกบั ทร. มากทีสุ่ด 

 เอกสารเลม่น้ี ไดม้กีารกลา่วถงึความเป็นมาของการจดัหา โดยวธิ ีFMS ตลอดจนวธิปีฏบิตัใินแต่ละหวัขอ้

ทีส่าํคญั รวมท ัง้ไดแ้สดงตวัอย่าง และวธิกีารจดัทาํเอกสารทางเทคนิคทีใ่ชใ้นการจดัหา โดยวธิ ี FMS ไวอ้ย่าง

ชดัเจนครบถว้นทกุข ัน้ตอน เพือ่ใหส้ะดวกต่อการศึกษาและนาํไปใชง้านไดท้นัท ี โดยมวีตัถปุระสงคเ์พือ่รวบรวม

ขอ้มลู วธิกีารปฏบิตังิานและเอกสารอา้งองิทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการจดัหา โดยวธิ ี FMS ท ัง้หมดเท่าทีส่ามารถรวบรวมได ้

ในปจัจบุนัไวเ้ป็นบรรทดัฐานในแนวทางเดยีวกนั 

 คณะทาํงานปรบัปรุงเอกสารประกอบการปฏบิตังิานดา้น FMS ของ กพทต.พธ.ทร. หวงัเป็นอย่างยิง่วา่

เอกสารประกอบการปฏบิตังิานดา้น FMS ของ กพทต.พธ.ทร. เลม่น้ี จะเป็นประโยชนท์ ัง้ในดา้นการปฏบิตังิาน 

และศึกษาสาํหรบัผูท้ีม่คีวามสนใจในสาขาวชิาดา้น FMS หากท่านใดพบขอ้บกพร่องทีส่มควรแกไ้ขปรบัปรุงเพือ่ให ้

เอกสารเลม่น้ีมคีวามสมบูรณม์ากยิง่ขึ้น ขอไดก้รุณาส่งขอ้คดิเหน็มายงัคณะทาํงานปรบัปรุงเอกสารประกอบการ

ปฏบิตังิานดา้น FMS ของ กพทต.พธ.ทร. จกัเป็นพระคุณอย่างสูง 

 

คณะทาํงานปรบัปรุงเอกสารประกอบการปฏบิตังิานดา้น FMS ของ กพทต.พธ.ทร. 

 สงิหาคม พ.ศ. ๒๕๔๖ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ก 



สารบญั 

 

บทที่  เรื่อง             หนา้ 

  ๑. ความเป็นมาและขอ้มูลท ัว่ไปของโครงการใหค้วามช่วยเหลอืทางทหารของสหรฐัฯ        ๑ - ๑ 

 ความเป็นมาก่อนทีส่หรฐัฯ จะใหค้วามช่วยเหลอืทางทหารแก่ประเทศไทย      ๑ - ๑ 

 สาํนกังานช่วยเหลอืทางทหารของสหรฐัฯ ในประเทศไทย        ๑ - ๑ 

 ความช่วยเหลอืทางทหารของสหรฐัฯ แก่ประเทศไทย        ๑ - ๒ 

 รูปแบบความช่วยเหลอืทางทหารของสหรฐัฯ โดยท ัว่ไป        ๑ - ๓ 

 ความช่วยเหลอืทางทหารของสหรฐัฯ ต่อ ทร.         ๑ - ๕ 

 ลกัษณะความช่วยเหลอืทางทหารของสหรฐัฯ ทีป่ระเทศไทยไดร้บั       ๑ - ๗ 

  ๒. การจดัหาสิง่อปุกรณ์และบรกิารทางทหารโดยวธิ ีFMS        ๒ - ๑ 

 การขายทางทหารแก่ต่างประเทศ (Foreign Military Sales: FMS)      ๒ - ๑ 

 สิง่อปุกรณแ์ละบรกิารทางทหารทีส่ามารถจดัหาไดโ้ดยวธิ ีFMS       ๒ - ๑ 

 ประเภทของการจดัหาโดยวธิ ีFMS          ๒ - ๒ 

  ๓. การเสนอความตอ้งการและเอกสารที่เกี่ยวกบัสญัญา        ๓ - ๑ 

 กลา่วนาํ             ๓ - ๑ 

 หนงัสอืเสนอความตอ้งการ           ๓ - ๑ 

 ขอ้มลูราคาและความพรอ้มทีจ่ะดาํเนินการจดัหา (Price and Availability Data: P&A Data)   ๓ - ๒ 

 หนงัสอืเสนอขายและการยอมรบั (Letter of Offer and Acceptance: LOA)     ๓ - ๒ 

 การแกไ้ข LOA            ๓ - ๓ 

  ๔. การเงนิ             ๔ - ๑ 

 ราคาสิง่อปุกรณแ์ละบรกิารทางทหารทีจ่ดัซื้อโดยวธิ ีFMS       ๔ - ๑ 

 แหลง่เงนิทีใ่ชใ้นการชาํระค่าสิง่อปุกรณแ์ละบรกิารทางทหารทีจ่ดัซื้อโดยวธิ ีFMS     ๔ - ๒ 

 วธิกีารชาํระเงนิค่าสิง่อปุกรณห์รอืบรกิารทางทหารจากงบประมาณประจาํปี      ๔ - ๔ 

 บญัชเีงนิสะสม (Holding Account: H/A)         ๔ - ๕ 

  ๕.  การจดัสง่ใบเบกิสิง่อปุกรณ์ใน CASE ประเภท BLANKET ORDER      ๕ - ๑ 

 กลา่วนาํ             ๕ - ๑ 

 แบบฟอรม์ใบเบกิและวธิกีารจดัส่งใบเบกิ         ๕ - ๑ 

 คาํแนะนาํในการจดัทาํใบเบกิ          ๕ - ๓ 

 การตดิตามสถานภาพและการยกเลกิใบเบกิ       ๕ - ๑๒ 

 ระบบการตดิตามทีใ่ชค้อมพวิเตอรด์าํเนินการ       ๕ - ๑๕ 

 

ข - ๑ 



บทที่  เรื่อง             หนา้ 

  ๖. เอกสารการรายงานที่สหรฐัฯ จดัสง่ใหต้ามวงรอบ        ๖ - ๑ 

 กลา่วนาํ             ๖ - ๑ 

 FMS Billing Statement           ๖ - ๑ 

 FMS Delivery Listing           ๖ - ๕ 

 FMS Quarterly Requisition Report        ๖ - ๑๒ 

  ๗. การขนสง่สิง่อปุกรณ์ที่จดัหาโดยวธิ ีFMS         ๗ - ๑ 

 กลา่วนาํ             ๗ - ๑ 

 แนวนโยบายในการขนส่งสิง่อปุกรณ ์FMS ของสหรฐัฯ        ๗ - ๑ 

 การขนส่งสิง่อปุกรณ ์FMS โดยใชร้ะบบการขนส่งของ กห.สหรฐัฯ (DTS)      ๗ - ๒ 

 ความรบัผดิชอบในการจดัการขนส่ง          ๗ - ๓ 

 เอกสารสาํคญัทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการขนส่ง          ๗ - ๔ 

 หมายเลขควบคุมการขนส่ง (Transportation Control Number: TCN)      ๗ - ๖ 

  ๘. การรบัมอบและการตรวจรบัสิง่อปุกรณ์ที่จดัหาโดยวธิ ีFMS       ๘ - ๑ 

 กลา่วนาํ             ๘ - ๑ 

 การรบัมอบสิง่อปุกรณท์ีจ่ดัหาโดยวธิ ีFMS         ๘ - ๑ 

 การรบัมอบสิง่อปุกรณท์ีจ่ดัหาโดยวธิ ีDirect Purchase        ๘ - ๕ 

 การตรวจรบั/ตรวจการจา้ง สิง่อปุกรณแ์ละบรกิารทางทหารทีจ่ดัหาโดยวธิ ีFMS    ๘ - ๑๐ 

  ๙. การซ่อมทาํสิง่อปุกรณ์โดยวธิ ีFMS          ๙ - ๑ 

 กลา่วนาํ             ๙ - ๑  

 การจดัส่งสิง่อปุกรณไ์ปซ่อมทาํในสหรฐัฯ แบบ RRR (BOC Case)       ๙ - ๒ 

 การจดัส่งสิง่อปุกรณไ์ปซ่อมทาํในสหรฐัฯ แบบ RRR (DOC Case)       ๙ - ๔ 

 พธ.ทร.จดัทาํ Letter of Transmittal          ๙ - ๕ 

 เมือ่จดัทาํ Letter of Transmittal เรยีบรอ้ยตามขอ้ ๔.        ๙ - ๕  

 ผช.นายทหารจดัหา ประจาํ ใน.ผชท.ทร.ไทย/วอชงิตนั        ๙ - ๖ 

 ข ัน้ตอนการปฏบิตัขิองสหรฐัฯ หลงัจากไดร้บัสิง่อปุกรณท์ีส่่งไปซ่อมทาํ      ๙ - ๖ 

 ขอ้ควรระวงัในการซ่อมทาํสิง่อปุกรณ ์แบบ RRR        ๙ - ๖ 

 การบรรจหุบีห่อสิง่อปุกรณท์ีส่ง่ไปซ่อมทาํ         ๙ - ๗ 

 การสูญหายของสิง่อปุกรณใ์นระหวา่งการจดัสง่ไปซ่อมทาํ        ๙ - ๗ 

  ๑๐. การรายงานขอ้บกพร่อง (DISCREPANCY REPORTING)      ๑๐ - ๑ 

 กลา่วนาํ            ๑๐ - ๑ 

 ลกัษณะขอ้บกพร่อง          ๑๐ - ๑ 

ข - ๒ 



บทที่  เรื่อง             หนา้ 

การจดัแบง่ความรบัผดิชอบของสิง่อปุกรณท์ีม่ขีอ้บกพร่อง      ๑๐ - ๓ 

 หน่วยงานทีเ่กี่ยวขอ้งในการเรยีกรอ้งค่าเสยีหาย        ๑๐ - ๕ 

 ข ัน้ตอนในการเรยีกรอ้งค่าเสยีหาย         ๑๐ - ๖ 

ขอ้จาํกดัในการเรยีกรอ้งค่าเสยีหายจากรฐับาลสหรฐัฯ       ๑๐ - ๘ 

 เอกสารทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการเรยีกรอ้งค่าเสยีหาย        ๑๐ - ๙ 

 คาํแนะนาํการกรอกรายละเอยีดใน Standard Form 364      ๑๐ - ๙ 

 การจดัส่งรายงานขอ้บกพร่อง (SDR)       ๑๐ - ๑๓ 

 การตดิตามผลการรายงานขอ้บกพร่อง (SDR Follow Up)    ๑๐ - ๑๓ 

 การรายงานผลการสอบหาขอ้เทจ็จรงิของสหรฐัฯ     ๑๐ - ๑๓ 

 รหสัผลการตรวจสอบ SDR        ๑๐ - ๑๔ 

  ๑๑. การปิด CASE           ๑๑ - ๑ 

 กลา่วนาํ            ๑๑ - ๑ 

 การปิด Case ตามข ัน้ตอนปกต ิ         ๑๑ - ๑ 

 การปิด Case แบบเร่งรดั (Accelerated Case Closure: ACC)     ๑๑ - ๒ 

  ๑๒. ระเบยีบปฏบิตัทิี่เกี่ยวขอ้ง         ๑๒ - ๑ 

 พระราชบญัญตัใิหอ้าํนาจกระทรวงการคลงักูเ้งนิจากต่างประเทศ พ.ศ.๒๕๑๙   ๑๒ - ๑ 

 พระราชบญัญตักูิเ้งนิเพือ่การป้องกนัประเทศ พ.ศ.๒๕๑๙     ๑๒ - ๑ 

 พระราชบญัญตัใิหอ้าํนาจกระทรวงการคลงักูเ้งนิจากต่างประเทศเพือ่จดัซื้อ 

ยุทโธปกรณท์างทหาร พ.ศ.๒๕๒๔        ๑๒ - ๑ 

 พระราชกาํหนดใหอ้าํนาจกระทรวงการคลงัปรบัโครงสรา้งเงนิกูต่้างประเทศ พ.ศ.๒๕๒๘  ๑๒ - ๒ 

 หนงัสอืสาํนกัเลขาธกิารคณะรฐัมนตร ีที ่สร. ๐๒๐๓/๒๓๙๓๕ ลง ๒๙ พ.ย.๒๒ 

 เรื่อง ขออนุมตัจิดัหาสิง่อปุกรณโ์ดยวธิ ีFMS จากรฐับาลสหรฐัฯ เป็นกรณีพเิศษ   ๑๒ - ๒ 

 บนัทกึ กง.กห. รบัที ่๓๔๒/๒๐ ลง ๓๑ ม.ค.๒๐ เรื่อง การกาํหนดอาํนาจในการ 

 อนุมตัจิดัซื้อสิง่อปุกรณท์างทหารจากสหรฐัฯ โดยวธิ ีFMS     ๑๒ - ๓ 

 หนงัสอืกองตรวจเงนิทหาร สาํนกังานตรวจเงนิแผ่นดนิ ที ่ตผ ๐๔/๑๕๘ ลง ๑๐ ก.ย.๒๗ 

 เรื่อง การตรวจรบัของคณะกรรมการตรวจรบักรณีซื้อของจากต่างประเทศ    ๑๒ - ๓ 

 บนัทกึ กบ.ทร. ที ่กห ๐๕๐๖/๑๐๒๕๑ ลง ๑๑ ธ.ค.๒๘ 

 เรื่อง การแต่งต ัง้กรรมการตรวจรบัพสัดุทีจ่ดัซื้อทาง FMS     ๑๒ - ๓ 

 หนงัสอืสาํนกัเลขาธกิารคณะรฐัมนตร ีที ่นร ๐๒๐๒/๕๔๙ ลง ๑๓ ม.ค.๓๐ 

 เรื่อง การจดัหายุทโธปกรณแ์ละการบรกิารทางทหารจากรฐับาลต่างประเทศ    ๑๒ - ๔ 

 บนัทกึ กพทต.พธ.ทร. ที ่๕๓๓/๒๗ ลง ๑๓ ส.ค.๒๗ 

ข - ๓ 

 



บทที่  เรื่อง             หนา้ 

เรื่อง Sole Source Procurement Request for FMS Purchases    ๑๒ - ๔ 

 บนัทกึ พธ.ทร. ที ่กห ๐๕๑๘/๒๖๘๙ ลง ๒๘ ม.ค.๒๙ 

 เรื่อง การใชเ้งนิกู ้FMS ในการจดัซื้อโดยตรงจากบรษิทัผูผ้ลติในสหรฐัฯ    ๑๒ - ๕ 

คาํส ัง่กระทรวงกลาโหม (เฉพาะ) ที ่๑๕๗/๒๙ 

เรื่อง การจดัซื้อและหรอืจดัจา้งสรา้งสิง่อปุกรณท์างทหารโดยใชเ้งนิ FMS Credit   ๑๒ - ๕ 

ระเบยีบกองบญัชาการทหารสูงสุดวา่ดว้ยการรบั - ส่งสิง่อปุกรณ ์ทีไ่ดร้บัความช่วยเหลอื 

  ทางทหารจากต่างประเทศ พ.ศ.๒๕๑๗       ๑๒ - ๕ 

 พระราชกฤษฎกีาควบคุมการส่งออกไปนอกราชอาณาจกัร ซึง่อาวุธยุทธภณัฑ ์

และสิง่ทีใ่ชใ้นการสงคราม พ.ศ.๒๕๓๕       ๑๒ - ๕ 

บนัทกึ กบ.ทร. ทีต่่อ กบ.ทร. เลขรบั ๓๕๒๐/๓๔ ลง ๑๕ พ.ค.๓๕ 

เรื่อง ขออนุมตัแิกไ้ขวธิกีารปฏบิตัใินการจดัหาพสัดุและบรกิารโดยวธิ ีFMS    ๑๒ - ๕ 

  ๑๓. ขอ้เด่น ขอ้ดอ้ย และวงรอบการจดัหาสิง่อปุกรณ์และบรกิารทางทหารโดยวธิ ีFMS   ๑๓ - ๑ 

 กลา่วนาํ           ๑๓ - ๑ 

 ขอ้แตกต่างระหวา่งการจดัหาตามระเบยีบสาํนกันายกรฐัมนตรวีา่ดว้ยการพสัดุ 

 และการจดัหาโดยวธิ ีFMS         ๑๓ - ๑ 

 ขอ้เด่น และ ขอ้ดอ้ย ของการจดัหาโดยวธิ ีFMS      ๑๓ - ๒ 

 วงรอบการจดัหาสิง่อปุกรณแ์ละบรกิารทางทหารโดยวธิ ีFMS ของ ทร.    ๑๓ - ๓ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ข - ๔ 



บทที่ ๑  
ความเป็นมาและขอ้มูลทัว่ไปของโครงการใหค้วามช่วยเหลอืทางทหารของสหรฐัฯ 

๑. ความเป็นมากอ่นที่ สหรฐั ฯ จะใหค้วามช่วยเหลอืทางทหารแก่ประเทศไทย 
๑ 

นบัต ัง้แต่สงครามโลกคร ัง้ที่ ๒ ไดยุ้ตลิงเมื่อเดอืน สงิหาคม พ.ศ.๒๔๘๘ โดยเยอรมนัและญี่ปุ่ นไดย้อม
จาํนนต่อฝ่ายสมัพนัธมติร ซึ่ งประกอบดว้ย สหรฐัฯ องักฤษ ฝรัง่เศส รสัเซยี และจนีคณะชาต ิ ฝ่ายสมัพนัธมติร 
ไดพ้จิารณาเหน็ถงึความโหดรา้ยของสงครามที่ผ่านมา และเพื่อเป็นการป้องกนัโอกาสที่จะเกดิสงครามขึ้นมาอกี จงึได ้
จดัต ัง้องคก์ารสหประชาชาตขิึ้น โดยหวงัวา่จะเป็นเครื่ องมอืป้องกนัมใิหเ้กดิสงครามขึ้นอกีในอนาคต เพื่อให ้

ประเทศต่าง ๆ ไดอ้ยู่ร่วมกนัโดยสนัต ิ ท ัง้ยงัเป็นการสนบัสนุนอดุมการณแ์ห่งเสรภีาพ ต่อมาหลงัจากที่ ไดจ้ดัต ัง้ 
องคก์ารน้ีไมน่าน ความแตกแยกระหวา่งโลกเสรกีบักลุม่คอมมวินิสตไ์ดป้รากฏขึ้นอย่างเด่นชดั ต่างฝ่ายต่างเริ่ม

แสวงหาอทิธพิล ชกัชวนบรรดาประเทศต่าง ๆ ใหเ้ขา้สูแ่นวร่วม ดว้ยการทาํสญัญาเพื่อช่วยเหลอืท ัง้ทางเศรษฐกจิ

และทางทหารแก่ประเทศที่ เขา้กลุม่ร่วมต่อตา้นฝ่ายตรงขา้ม สาํหรบัโลกเสรนี ัน้ไดแ้ก่ สหรฐั ฯ องักฤษ ฝรัง่เศส 
โดยม ี สหรฐั ฯ เป็นแกนนาํ ส่วนฝ่ายคอมมวินิสตม์ ีรสัเซยี เป็นแกนนาํ 

ฝ่ายโลกเสรพียายามที่จะใหเ้อกราชและเสรภีาพแก่บรรดาประเทศที่ เป็นอาณานิคม รวมท ัง้ไดม้สีญัญา

ความตกลงที่จะใหค้วามช่วยเหลอืประเทศเหลา่นัน้ใหเ้จรญิทดัเทยีมประเทศที่ เจรญิแลว้ ส่วนฝ่ายคอมมวินิสตไ์ด ้

ใหค้วามช่วยเหลอืประเทศเหลา่นัน้เช่นกนั ในลกัษณะของการปลดแอกใหพ้น้จากการเป็นประเทศอาณานิคมของ

ชาตมิหาอาํนาจ แต่ความจรงิเป็นการช่วยเหลอืพรรคคอมมวินิสตใ์นบรรดาประเทศเหลา่นัน้ใหม้อีทิธพิลขึ้นแลว้ยดึ

อาํนาจการปกครอง ความพยายามของท ัง้สองฝ่ายเป็นไปอย่างแขง่ขนัซึ่ งยงัปรากฏผลอยู่จนถงึปจัจบุนั ความขดัแยง้
ระหวา่งฝ่ายโลกเสรกีบัฝ่ายคอมมวินิสตไ์ดเ้ขา้สูข่ ัน้แตกหกัเมื่อปี พ.ศ.๒๔๙๓ ไดเ้กดิกรณีพพิาทขึ้นระหวา่ง เกาหลี
เหนือ และเกาหลใีต ้ สหประชาชาตไิดม้มีตใิหป้ระเทศสมาชกิร่วมมอืกนัต่อตา้นการรุกรานของเกาหลเีหนือ ซึ่ งเป็น
ฝ่ายคอมมวินิสต ์ โดยสหรฐั ฯ ไดข้อมตใิหช้าตสิมาชกิฝ่ายโลกเสรสี่งทหารเขา้ช่วยเกาหลใีต ้ ซึ่ งปรากฏวา่หลาย
ประเทศไดส้่งทหารเขา้ร่วมอยู่ในกองบญัชาการทหารสหประชาชาต ิรวมท ัง้ประเทศไทยดว้ย 
 เมื่อรฐับาลไทยตกลงใจสง่ทหารไปปฏบิตักิารในสมรภมูเิกาหลแีลว้ รฐับาลสหรฐั ฯ จงึเริ่มใหค้วามสนใจ 
ที่จะช่วยเหลอืทางทหารต่อประเทศไทย 

๒. สาํนกังานช่วยเหลอืทางทหารของสหรฐั ฯ ในประเทศไทย 
๒

 หลงัจากสหรฐั ฯ เริ่ มใหค้วามสนใจที่จะใหค้วามช่วยเหลอืทางทหารแก่ประเทศไทยแลว้ ประมาณเดอืน 

 

๑
 พลตร ีประเสรฐิ  วงษสุ์วรรณ,์ “ความร่วมมอืทางทหารต่อต่างประเทศ” (คาํบรรยาย ณ วทิยาลยัป้องกนัราชอาณาจกัร), 

๑๘ ธนัวาคม พ.ศ.๒๕๑๗, หนา้ ๑ – ๒ 

๒
 นาวาอากาศเอก มนู  เกตมุณี, “การจดัหาสิ่ งอปุกรณท์างทหารโดยวธิี FMS ของ บก.ทหารสูงสุด” (เอกสารวจิยัของ นทน. 

วทิยาลยัเสนาธกิารทหาร รุ่นที่ ๔๓) หนา้ ๘ 
 

๑ - ๑ 



มนีาคม พ.ศ.๒๔๙๓  คณะทูตทหารของสหรฐั ฯ ไดเ้ดนิทางมาสาํรวจความตอ้งการและประมาณการความตอ้งการ

พสัดุและยุทโธปกรณเ์พื่อเพิ่มพนูสมรรถภาพของกองทพัไทย เมื่อคณะทูต ฯ เดนิทางกลบัแลว้ไดร้ายงานผลการ

ดาํเนินงานต่อรฐับาลสหรฐั ฯ ต่อมาในเดอืน กนัยายน พ.ศ.๒๔๙๓ คณะที่ปรกึษาใหค้วามช่วยเหลอืทางทหารของ

สหรฐั ฯ ชดุแรกไดเ้ดนิทางเขา้มาประจาํอยู่ในประเทศไทยในฐานะเจา้หนา้ที่ของสถานทูตสหรฐั ฯ และ ในวนัที่  

๑๗ ตลุาคม พ.ศ.๒๔๙๓ ไดม้กีารลงนามในสญัญาความตกลงวา่ดว้ยการช่วยเหลอืทางทหารของสหรฐั ฯ แก่

ประเทศไทย โดยนายกรฐัมนตรขีองไทยและเอกอคัรราชทูตสหรฐั ฯ ประจาํประเทศไทยในขณะนัน้ ไดล้งนามใน  

สนธสิญัญา จากผลการตกลงตามสนธสิญัญาดงักลา่ว จงึไดม้กีารจดัต ัง้กองบญัชาการของสาํนกังานที่ปรกึษาให ้

ความช่วยเหลอืทางทหาร (Military Assistance Advisory Group: MAAG) ขึ้นที่มมุถนนสาทร กรุงเทพ ฯ 

ประมาณเดอืน มนีาคม พ.ศ.๒๔๙๖ เวยีดมนิหไ์ดบ้กุเขา้มาในประเทศลาว เป็นการแสดงใหเ้หน็วา่

คอมมวินิสตไ์ดข้ยายขอบเขตการปฏบิตักิารเพิ่มขึ้น ซึ่ งกระทบกระเทอืนต่อความม ัน่คงของประเทศไทยในขณะนัน้ 

กองบงัคบัการของสาํนกังานช่วยเหลอืทางทหาร จงึไดม้กีารปรบัรูปแบบจาก MAAG เป็น JUSMAG (Joint 

United States Military Advisory Group) เพื่อที่จะพจิารณาใหค้วามช่วยเหลอืทางทหารแก่ประเทศไทย ตาม

แบบอย่างที่ ใหก้บัประเทศกรซี โดยไดเ้ป็นไปตามแบบอย่างที่สมบูรณเ์มื่อ ๒๐ กนัยายน พ.ศ.๒๔๙๗ และประมาณ

เดอืน สงิหาคม พ.ศ.๒๕๐๔ ไดเ้กดิวกิฤตการณข์ึ้นอกีในประเทศลาว เหตกุารณค์ร ัง้น้ีทาํใหป้ระเทศต่าง ๆ ในกลุม่

โลกเสร ี ไดม้องสถานภาพความม ัน่คงของประเทศไทยเสมอืนกนัชน (Domino) สาํหรบัเอเชยีตะวนัออกเฉียงใต ้

เป็นผลใหเ้จา้หนา้ที่ของ JUSMAG เพิ่มขึ้นเป็นลาํดบั ดงันัน้เพื่อใหส้ถานที่ทาํงานเพยีงพอจงึไดม้กีารรื้ออาคาร 

หลงัเก่าแลว้สรา้งขึ้นใหม ่และไดก้ระทาํพธิเีปิดอย่างเป็นทางการเมื่อ ๒๘ กนัยายน พ.ศ.๒๕๑๔ และไดป้ฏบิตังิาน

จนกระท ัง่ถงึปจัจบุนั 

๓. ความช่วยเหลอืทางทหารของสหรฐั ฯ แก่ประเทศไทย 
๓

นบัต ัง้แต่รฐับาลสหรฐั ฯ ไดใ้หค้วามสนใจและเหน็ความสาํคญัของประเทศไทยดว้ยการลงนามในสญัญา

ความตกลงวา่ดว้ยการช่วยเหลอืทางทหารเมื่อ ๑๗ ตลุาคม ๒๔๙๓ เป็นตน้มา ประเทศไทยไดร้บัความช่วยเหลอืใน

ลกัษณะต่าง ๆ มากมาย ซึ่ งการใหค้วามช่วยเหลอืจะพจิารณาจากความม ัน่คงทางเศรษฐกจิและทางทหารเป็นหลกั

ในระยะเริ่มแรกประเทศไทยอยู่ในสภาวะที่ อ่อนแอไมส่ามารถช่วยเหลอืตนเองได ้การช่วยเหลอืส่วนใหญ่จงึเป็นการ

ช่วยเหลอืแบบใหเ้ปลา่ (Grant Aid) ต่อมาเมื่อสภาวะเศรษฐกจิดขีึ้นรฐับาลสหรฐั ฯ จงึค่อย ๆ ลดการช่วยเหลอืลง

โดยเปลี่ยนเป็นการช่วยเหลอืแบบออกค่าใชจ่้ายร่วมกนั (Cost Sharing Agreement) แบบใหย้มื (Vessel Loan 

Agreement) และแบบใหเ้ช่า (Lease of Defense Articles) ตามลาํดบั อย่างไรก็ตามจากการที่ประเทศไทย 

ไดร้บัการช่วยเหลอืแบบใหเ้ปลา่นัน้ ทาํใหเ้กดิขอ้จาํกดัหลายประการ เช่น สิ่ งอปุกรณท์ี่ ไดร้บัการสนบัสนุนบางอย่าง 

ไม่ตรงตามความตอ้งการที่แทจ้รงิของกองทพัไทย  เน่ืองจากรฐับาลสหรฐั ฯ จะใหก้ารช่วยเหลอืสิ่ งอปุกรณท์ี่มใีช ้

หรอืเหลอืใชใ้นกองทพัสหรฐั ฯ แลว้ อาทเิช่น การให ้บ. ก็จะเป็น บ.แบบเก่า ๆ การซอ่มบาํรุงทาํไดย้าก อย่างไรก็ตาม 

รฐับาลไทยมคีวามจาํเป็นอย่างยิ่ งที่ จะตอ้งเสริมสรา้งกาํลงัทางทหารใหม้คีวามเขม้แขง็ เพื่อใหส้ามารถต่อตา้น 

๓
 นาวาอากาศเอก มนู  เกตมุณี, “การจดัหาสิ่ งอปุกรณท์างทหารโดยวธิ ี FMS ของ บก.ทหารสูงสุด” (เอกสารวจิยัของ นทน. 

วทิยาลยัเสนาธกิารทหาร รุ่นที่ ๔๓) หนา้ ๑๒ - ๑๓ 

๑ - ๒ 



ภยัคุกคามต่าง ๆ ที่อาจเกดิขึ้นในช่วงเวลานัน้ โดยจาํเป็นตอ้งใชอ้าวุธยุทโธปกรณท์ี่ทนัสมยัและมปีระสทิธภิาพ

เพยีงพอที่จะทาํลายขา้ศึกไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ ในปี พ.ศ. ๒๕๑๓ กองทพัไทยจงึเริ่มตน้ขอรบัการช่วยเหลอืแบบ

การซื้อขายทางทหาร (Foreign Military Sales: FMS) จากสหรฐัฯ โดยขอซื้อเครื่ องบนิโจมตแีบบ OV - 10

จาํนวนหนึ่ งจาก ทร.สหรฐั ฯ เพื่อนาํมาใชส้าํหรบัการปราบปรามผูก่้อการรา้ยภายในประเทศ ณ จดุน้ี นบัไดว้า่  

เป็นการเริ่มตน้การจดัหาโดยวธิ ีFMS ของกองทพัไทย 

ต่อมาในปี พ.ศ. ๒๕๑๙ เมื่อสหรฐั ฯ ถอนกาํลงัทหารออกจากประเทศไทยแลว้ สหรฐั ฯ ไดเ้ริ่มใหค้วาม

ช่วยเหลอืแบบใหส้นิเชื่ อทางทหารหรอืเงนิกูด้อกเบี้ยตํา่ (FMS Credit) พรอ้มกบัเพิ่มเงนิใหเ้ปลา่ (MAP Grant)  

อกีประมาณ ๕ - ๑๐ ลา้นเหรยีญสหรฐั ฯ โดยมวีตัถปุระสงคเ์พื่อช่วยลดภาระดอกเบี้ยที่กองทพัไทยจะตอ้งจ่าย 

ใหก้บัเงนิกู ้(FMS Credit) ที่ กูจ้ากรฐับาลสหรฐั ฯ จนกระท ัง่ปี พ.ศ. ๒๕๓๐ สหรฐั ฯ ไดง้ดเงนิช่วยเหลอืประเภท

เงนิกู ้(FMS Credit) ท ัง้หมด แต่ไดเ้พิ่มเงนิใหเ้ปลา่ (MAP Grant) เป็น ๕๐ ลา้นเหรยีญสหรฐั ฯ และหลงัจากนัน้

จาํนวนเงนิใหเ้ปลา่ (MAP Grant) ก็ลดลงเป็นลาํดบัจนกระท ัง่เป็น “ศูนย”์ เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๓๔ และเปลี่ยนชื่อจาก 

MAP Grant เป็น Foreign Military Financing Program (FMFP) โดยคงเหลอืเฉพาะเงนิช่วยเหลอืดา้นการ

ฝึก/ศึกษา (IMET) และการช่วยเหลอืดา้นเศรษฐกจิ (ESF) แก่ชาวเขาเผ่าต่าง ๆ บรเิวณชายแดนของประเทศไทย 

เพยีงเลก็นอ้ยประมาณ ๒.๕ ลา้นเหรยีญสหรฐั ฯ เท่านัน้ 

 ปจัจบุนั แนวโนม้ที่สหรฐั ฯ จะใหค้วามช่วยเหลอืในรูปของเงนิกู ้ (FMS Credit) และเงนิใหเ้ปลา่ (MAP 

Grant) แก่ประเทศไทยคงไมม่อีกีต่อไป ท ัง้น้ีสหรฐั ฯ อา้งวา่ภาวะเศรษฐกจิของประเทศไทยอยู่ในเกณฑท์ี่ดแีละ

เจรญิรุดหนา้มาก ในขณะที่สหรฐั ฯ เองตอ้งประสบปญัหาทางดา้นเศรษฐกจิและภยัธรรมชาต ิ ยกตวัอย่างเช่น  

เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๓๖ ไดเ้กดิแผ่นดนิไหวรา้ยแรงขึ้นในสหรฐั ฯ ในคร ัง้น ัน้สหรฐั ฯ ไดถ้อืโอกาสเรยีกเงนิใหเ้ปลา่ 

(MAP Grant) ที่ ใหแ้ก่ประเทศไทยจากงบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๓๒ คนืจาํนวน ๔ ลา้นเหรยีญสหรฐั ฯ และในปี 

พ.ศ. ๒๕๓๗ สหรฐั ฯ เรยีกคนือกี ๗๘,๙๒๗.- เหรยีญสหรฐั ฯ (จากงบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๓๓) การเรยีกคนื 

ดงักลา่ว สหรฐั ฯ แจง้วา่กระทาํกบัทกุประเทศท ัว่โลก โดยประเทศไทยนบัวา่เป็นประเทศที่ถกูเรยีกเงนิช่วยเหลอื

คนืนอ้ยเมื่อเทยีบกบัประเทศอื่น ๆ อย่างไรก็ตาม ปจัจบุนักองทพัไทยยงัมนีโยบายที่จะใชว้ธิกีารจดัหาพสัดุโดยวธิ ี

FMS กบัสหรฐั ฯ อยู่เช่นเดมิ ท ัง้น้ีเพื่อใหก้องทพัไทยมสีิ่ งอปุกรณท์างทหารตามมาตรฐานไวใ้ชร้าชการอย่างต่อเน่ือง

อกีท ัง้ยงัเป็นการสรา้งความสมัพนัธท์ี่ดรีะหวา่งประเทศดว้ย 

๔. รูปแบบความช่วยเหลอืทางทหารของสหรฐั ฯ โดยทัว่ไป 
๔ 
  

รฐับาลสหรฐั ฯ ไดก้าํหนดรูปแบบการใหค้วามช่วยเหลอืทางทหารแก่ประเทศพนัธมติรต่าง ๆ เพื่อใชเ้ป็น

เครื่ องมอืในการรกัษาความม ัน่คงของสหรฐั ฯ และปฏบิตัติามนโยบายดา้นการต่างประเทศในการรกัษาบูรณภาพ

แห่งดนิแดนหลายประเภท พอสรุปไดด้งัน้ี 

๔
 Defense Institute of Security Assistance Management, The Management of Security Assistance (Twentieth 

Edition, June 2000 ), Chapter 2, Page 59 – 63 

๑ – ๓ 

 

 



๔.๑ การขายทางทหารแก่ต่างประเทศ  (Foreign Military Sales : FMS) และการขายการก่อสรา้งทางทหารแก่

ต่างประเทศ (Foreign Military Construction Sales : FMCS) 

FMS เป็นการขาย สป./บรกิาร ทางทหาร รวมท ัง้การฝึกอบรมใหก้บัประเทศพนัธมติรของสหรฐั ฯ 

โดยรฐับาลของประเทศผูซ้ื้อจะตอ้งออกค่าใชจ่้ายท ัง้หมดที่ เกดิขึ้น ซึ่ งอาจรวมไปถงึค่าใชจ่้ายอื่น ๆ ที่ เกี่ ยวขอ้งกบั

การ ซื้อขายดว้ย ที่สาํคญัคอืจะตอ้งลงนามในขอ้ตกลงร่วมกนัระหวา่งรฐับาลสหรฐั ฯ กบัรฐับาลประเทศผูซ้ื้อ  ซึ่ ง

ปกตจิะจดัทาํเป็นสญัญาเสนอขายและการยอมรบั (Letter of Offer and Acceptance : LOA)   LOA แต่ละ

ฉบบัจะถกูเปรยีบไดเ้ป็น Case โดยจะมกีารกาํหนดชื่ อสาํหรบัอา้งองิเพื่อความสะดวกในทางการบญัช ี การจดัหา

โดยวธิ ีFMS นี้ สหรฐั ฯ สามารถสนบัสนุน สป./บรกิาร ใหก้บัประเทศผูซ้ื้อท ัง้จากที่มอียู่ในคลงัหรอืโดยการจดัหา

ใหม ่สาํหรบั FMCS นัน้ เป็นการขายบรกิารดา้นการออกแบบและการก่อสรา้ง ใหก้บัประเทศพนัธมติรของสหรฐั ฯ 

โดยขอ้ตกลงต่าง ๆ ในการซื้อขายจะถกูจดัทาํขึ้นในลกัษณะเดยีวกนักบั FMS และเท่าที่ตรวจสอบแลว้ ไมป่รากฏวา่ 

ทร. เคยจดัหาแบบ FMCS มาก่อน 

๔.๒ การใหเ้งินช่วยเหลอืทางทหาร  (Foreign Military Financing Program : FMFP)  

การใหค้วามช่วยเหลอืประเภทนี้ สหรฐั ฯ ไดเ้ปลี่ยนแปลง/ปรบัปรุงเรื่ อยมา จนกระท ัง่ปจัจบุนั

ประกอบดว้ย การใหเ้ปล่า (Grants) และ การใหกู้ย้มืเงิน (Loans) แก่ประเทศพนัธมติรของสหรฐั ฯ เพื่อใชซ้ื้อ 

สป./บรกิาร  รวมท ัง้การฝึกอบรมโดยวธิ ีFMS หรอื ซื้อโดยตรงจากภาคเอกชนในสหรฐั ฯ (Direct Commercial 

Sales : DCS) ท ัง้น้ีไดร้วมเอาโครงการช่วยเหลอืทางทหาร (Military Assistance Program : MAP) เขา้ไวใ้น 

FMFP ดว้ยแลว้ 

๔.๓ การขายโดยตรงจากภาคเอกชน (Direct Commercial Sales : DCS)  

เป็นการขาย สป./บรกิาร จากบรษิทัผูผ้ลติในสหรฐั ฯ ใหก้บัประเทศผูซ้ื้อโดยตรง การดาํเนินการ

ลกัษณะนี้แตกต่างจากวธิ ี FMS กลา่วคอื ไมผ่่านกระบวนการของ กห.สหรฐั ฯ และมใิช่ขอ้ตกลงระหวา่งรฐับาลกบั

รฐับาล 

๔.๔ การใหค้วามช่วยเหลอืดา้นการฝึกและศึกษาทางทหารระหว่างประเทศ (International Military 

Education and Training : IMET)  

เป็นการใหค้วามช่วยเหลอืดา้นงบประมาณในการสนบัสนุนการฝึกและศึกษาทางทหารที่ดาํเนินการ

ในประเทศสหรฐั ฯ รวมไปถงึที่ดาํเนินการในหน่วยงานทางทหารของสหรฐั ฯ ที่ต ัง้อยู่นอกประเทศดว้ย 

๔.๕ การสนบัสนุนเงนิช่วยเหลอืทางดา้นเศรษฐกจิ (Economic Support Fund : ESF)  

เป็นการใหค้วามช่วยเหลอืดา้นงบประมาณเพื่อสนบัสนุนเศรษฐกจิและความม ัน่คงทางการเมอืงใน

พื้นที่ ๆ สหรฐั ฯ ใหค้วามสาํคญัเกี่ ยวกบัการเมอืงและการรกัษาความปลอดภยัเป็นพเิศษ รวมไปถงึในพื้นที่ ๆ 

สหรฐั ฯ พจิารณาแลว้เหน็วา่การช่วยเหลอืทางดา้นน้ีจะสามารถรกัษาความสงบ หรอื ป้องกนัสถานการณเ์ลวรา้ย

ดา้นเศรษฐกจิและการเมอืงมใิหเ้กดิขึ้นได ้

๑ - ๔ 



๔.๖ การปฏบิตักิารรกัษาสนัตภิาพ (Peacekeeping Operations : PKO)

 เป็นการสนบัสนุนดา้นงบประมาณใหก้บัผูท้ี่ปฏบิตังิานและกองกาํลงันานาชาตใินพื้นที่ ๆ มกีรณีพพิาท

เกดิขึ้น เพื่อรกัษาไวซ้ึ่ งความสงบเรยีบรอ้ยในพื้นที่ของประเทศพนัธมติร เช่น กรณีพพิาทระหวา่งอยีปิตแ์ละ

อสิราเอล 

การสนบัสนุนกองกาํลงัสหประชาชาตใินไซปรสั เซอเบยี และไลบเีรยี เป็นตน้ นอกจากงบประมาณแลว้สหรฐั ฯ  

ยงัไดส้นบัสนุนดา้นกาํลงัทหารและการบรกิารอื่น ๆ ของตนในภารกจิประเภทนี้ดว้ย 

๔.๗ การใหเ้ช่าสิ่ งอุปกรณท์างทหาร (Leases)  

กฎหมายของสหรฐั ฯ ใหอ้าํนาจแก่ประธานาธบิดขีองตนในการใหร้ฐับาลประเทศพนัธมติร หรอื องคก์าร

ระหวา่งประเทศ เช่า สป.ทางทหาร เป็นระยะเวลาถงึ ๕ ปี (เมื่อครบสญัญาสามารถต่อสญัญาเช่าใหมไ่ด)้ ท ัง้น้ีเพื่อ

สนองนโยบายต่างประเทศ หรอืเหตผุลในการรกัษาความม ัน่คง การเช่าน้ีจะทาํใหป้ระเทศพนัธมติรม ี สป. ไวใ้ชง้าน

โดยเสยีงบประมาณนอ้ยกวา่การจดัซื้อและสามารถกาํหนดระยะเวลาไดต้ามความตอ้งการ ตามปกตจิะมกีารทาํ 

บนัทกึความเขา้ใจ (Memorandum of Understanding : MOU) ไวต่้อกนั และจดัต ัง้ FMS Case ขึ้นเพื่อ

สนบัสนุนการซ่อมทาํ การฝึกอบรม การสนบัสนุนอะไหล ่และการขนส่ง ไวด้ว้ย 

๔.๘ สิ่ งอุปกรณเ์หลอืใชท้างทหาร (Excess Defense Article : EDA)  

กฎหมายของสหรฐั ฯ ใหอ้าํนาจแก่ประธานาธบิดขีองตนในการขาย สป.ทางทหาร โดยวธิ ี FMS ซึ่ง

ถกูระบวุา่เป็น สป. ที่ เกนิความตอ้งการ โดย สป. ที่ เป็น EDA น้ีจะมรีาคาเพยีง ๕ - ๕๐ % จากปกต ิท ัง้น้ีขึ้นอยู่กบั

สภาพของ สป. นัน้ นอกจากน้ีแลว้สหรฐั ฯ ยงัสามารถให ้สป. ที่ เป็น EDA แบบใหเ้ปลา่ (Grant) แก่ประเทศ

พนัธมติรได ้โดยประเทศพนัธมติรที่ ไดร้บั สป. จะตอ้งรบัผดิชอบค่าใชจ่้ายในการซ่อมปรบัปรุง สป. ใหค้นืสภาพใช ้

การ ค่าขนส่ง ตลอดจนค่าใชจ่้ายอื่น ๆ เอง 

๔.๙ การสนบัสนุนในสภาวการณฉุ์กเฉิน (Emergency Drawdowns)  

ในสภาวการณฉุ์กเฉินและคบัขนั ประธานาธบิดสีหรฐั ฯ สามารถสนบัสนุน สป. การบรกิาร และการ

ฝึกอบรม ตลอดจนสนบัสนุนการขนส่ง ใหแ้ก่ประเทศพนัธมติร หรอืองคก์ารระหวา่งประเทศไดโ้ดยไมค่ดิมลูค่า  

๔.๑๐ การเคลือ่นยา้ย สป. ใหก้บัประเทศทีส่าม (Third-Country Transfers)

กฎหมายของสหรฐั ฯ ใหอ้าํนาจแก่ประธานาธบิดขีองตนในการอนุมตัแิละดาํเนินการเคลื่อนยา้ย สป.

ทางทหาร ที่ เคยสนบัสนุนใหก้บัประเทศหนึ่ ง ไปใหก้บัอกีประเทศหนึ่ งไดต้ามความตอ้งการ 

๕. ความช่วยเหลอืทางทหารของสหรฐั ฯ ต่อ ทร.

การปฏบิตังิานที่ เกี่ ยวขอ้งกบัการรบัความช่วยเหลอืทางทหารจากสหรฐัฯ ของ ทร. ในระยะเริ่มแรกนัน้

ระหวา่งปี พ.ศ. ๒๔๙๓ - พ.ศ. ๒๔๙๖  ทร. ไดแ้ต่งต ัง้ “กรรมการรบัมอบสิ่ งของช่วยเหลอื” ขึ้น โดยมหีนา้ที่ รบัมอบ

อาวุธยุทโธปกรณจ์ากสหรฐัฯ แลว้สง่มอบใหก้บัหน่วยต่างๆ ใน ทร. ต่อมาเมื่อ กห. ไดต้ ัง้ “คณะกรรมการประสาน

การช่วยเหลอืทางทหารกบัคณะที่ปรกึษาทางทหารของสหรฐัฯ ประจาํประเทศไทย” ชื่ อย่อวา่ “คณะกรรมการ ปชท.”   

ซึ่ งตอ้งประกอบดว้ยผูบ้งัคบับญัชาระดบัสูงใน บก.ทหารสูงสุด และ หน.ปชท.แต่ละเหล่าทพั ทร. จึงไดต้ ัง้ 

 

๑ - ๕ 



“คณะกรรมการ ปชท.ทร.” ขึ้น เพื่อรองรบัคาํส ัง่ กห. ดงักลา่ว โดยรบัผดิชอบหนา้ที่แทน “กรรมการรบัมอบสิ่ งของ

ช่วยเหลอื” ที่มอียู่เดมิ ต่อมาในปี พ.ศ. ๒๕๓๕ “คณะกรรมการ ปชท.ทร.” ไดเ้ปลี่ยนชื่ อเป็น “สาํนกังานประสาน

การช่วยเหลอืทางทหารฝ่ายทหารเรอื” ชื่ อย่อวา่ “สน.ปชท.ทร.” ชื่ อภาษาองักฤษวา่ “Office of the Royal Thai 

Navy Coordinating Authority” (ORTNCA) จนถงึปจัจบุนั 
๕

ต่อมาขอบเขตของความช่วยเหลอืทางทหารที่ เกี่ ยวกบัการจดัหาโดยวธิ ี FMS ไดข้ยายตวัมากขึ้น เพื่อให ้

เกดิความเหมาะสมในการปฏบิตังิาน ทร. จงึไดอ้นุมตัใิห ้พธ.ทร. เป็นหน่วยงาน FMS ของ ทร. และรบัมอบงาน

ดา้นการจดัหาโดยวธิ ี FMS และงานตามโครงการ MAP ท ัง้หมดจาก สน.ปชท.ทร. ตัง้แต่ ๑ ตลุาคม พ.ศ.๒๕๒๔ 

โดย พธ.ทร. ไดจ้ดัต ัง้ กองการพสัดุทางทหารต่างประเทศ กรมพลาธกิารทหารเรอื (กพทต.พธ.ทร.) ขึ้นเพื่อรบัมอบ

งานดงักลา่ว นอกจากน้ีในปจัจบุนั ทร. ไดม้อบอาํนาจให ้จก.พธ.ทร. เป็นผูล้งนามใน LOA, Amendment และ 

Modification รวมท ัง้รบัทราบผลการตรวจรบั สป. และบรกิารที่จดัซื้อโดยวธิ ีFMS แทน ทร. อกีดว้ย
 ๖
 สาํหรบั  

กพทต.ฯ นัน้ มหีน่วยงานที่รบัผดิชอบการปฏบิตังิานดา้นต่างๆ ๓ แผนก คอื แผนกจดัหา แผนกควบคุมและตดิตาม 

และแผนกรบัและส่งมอบ ซึ่ งมภีารกจิพอสรุปไดด้งัน้ี
 

กองการพสัดุทางทหารต่างประเทศ
 
 มหีนา้ที่ ดาํเนินการจดัหา ใหบ้รกิารเอกสารทางเทคนิคเกี่ ยวกบั 

การจดัหา ตดิตาม รายงานสถานะ รบัและสง่มอบ เรยีกรอ้งค่าเสยีหาย ควบคุมยอดเงนิและขอ้ตกลงในการจดัหา 

เกี่ ยวกบัการพสัดุทางทหารต่างประเทศ รวมท ัง้การรบัความช่วยเหลอืพสัดุทางทหารจากต่างประเทศ 
๗

แผนกจดัหา
 
  มหีนา้ที่ ดาํเนินการจดัหา ตรวจสอบการเบกิ ใหบ้รกิารเอกสารทางเทคนิคเกี่ ยวกบัการจดัหา 

๘

แผนกควบคุมและตดิตาม  มหีนา้ที่ ดาํเนินการควบคุม ตรวจสอบ ตดิตาม และรายงานสถานภาพการ

จดัหา ความกา้วหนา้ของการเบกิพสัดุ ยอดเงนิ และการจ่ายเงนิ ตลอดจนดาํเนินการตามขอ้ตกลงในการจดัหา 
๙

แผนกรบัและสง่มอบ
 
  มหีนา้ที่ ดาํเนินการรบัมอบ  คดัแยก และส่งมอบพสัดุ  เรยีกรอ้งค่าเสยีหายจาก 

ผูข้ายและผูด้าํเนินกจิการขนส่ง เสนอแนะการจาํหน่ายพสัดุที่ ไดร้บัความช่วยเหลอื ตลอดจนเสนอความตอ้งการใช ้

งบประมาณค่าใชจ่้ายในการจา้งขนส่ง 
๑๐

๕
 ประวตัสิาํนกังานประสานการช่วยเหลอืทางทหารฝ่ายทหารเรอื “Office of the Royal Thai Navy Coordinating Authority” 

๖
 กองทพัเรือ, คาํส ัง่ที่  ๑๘๗/๒๕๔๔ ลงวนัที่  ๓ ธนัวาคม พ.ศ. ๒๕๔๔ เรื่ อง การมอบอาํนาจส ัง่การและทาํการแทนในนาม 

ผูบ้ญัชาการทหารเรอื

๗
 สาํนกันโยบายและแผน กระทรวงกลาโหม, บนัทกึขอ้ความ ลบั ที่ ฉบบั กห. เลขรบั ๗๘๘/๒๗ ลง ๒๐ มถินุายน พ.ศ.๒๕๒๗ 

เรื่ อง ขออนุมตัแิกอ้ตัรา ทร. ๒๕๐๑, อตัราเฉพาะกจิ หมายเลข ๓๓๐๐ กรมพลาธกิารทหารเรอื กองทพัเรอื, หนา้ ๑๕๗ 

๘
 ในเรื่ องเดยีวกนั, หนา้ ๑๕๘ 

๙
 ในเรื่ องเดยีวกนั, หนา้ ๑๕๙ 

๑๐
 ในเรื่ องเดยีวกนั, หนา้ ๑๖๐ 

๑ - ๖ 



๖. ลกัษณะความช่วยเหลอืทางทหารของสหรฐั ฯ ที่ประเทศไทยไดร้บั
 

 ความช่วยเหลอืทางทหารที่รฐับาลสหรฐั ฯ พจิารณาใหค้วามช่วยเหลอืแก่ประเทศไทย จากอดตีจนถงึ

ปจัจบุนัมหีลายรูปแบบ บางอย่างยงัคงมอียู่ และบางอย่างไดถ้กูยกเลกิไปแลว้ ความช่วยเหลอืต่างๆ น้ีคอื 

๖.๑ การช่วยเหลอืแบบใหเ้ปล่า  (Grant Aid) 

เป็นการช่วยเหลอืที่สหรฐั ฯ ไมค่ดิค่าตอบแทนใด ๆ โดยถอืวา่เป็นการใหเ้ปลา่ เช่น อาวุธยุทโธปกรณ ์

อากาศยาน การบรกิาร การฝึกศึกษา พสัดุ สิ่ งอปุกรณ ์และอะไหลต่่าง ๆ หรอืการก่อสรา้ง เป็นตน้ ประเทศไทย 

ไดร้บัการช่วยเหลอืแบบนี้จากสหรฐั ฯ มากกวา่การช่วยเหลอืแบบอื่น ๆ ในระยะเริ่มตน้ แต่ในปจัจบุนั สหรฐั ฯ  

ไดง้ดการช่วยเหลอืแบบใหเ้ปลา่แก่ประเทศไทยแลว้ 

๖.๒ การช่วยเหลอืแบบการซ้ือขายทางทหาร (Foreign Military Sales : FMS)

เป็นการช่วยเหลอืโดยการขายอาวุธยุทโธปกรณบ์างประเภท ซึ่ งดาํเนินการระหวา่งรฐับาลกบัรฐับาล โดย

พจิารณาจากภยัคุกคามที่ เกดิขึ้นและความม ัน่คงทางเศรษฐกจิของประเทศไทย ลกัษณะการขายสามารถดาํเนินการ

ไดท้ ัง้เงนิสด เงนิเชื่ อ หรอืท ัง้สองอย่าง ขึ้นอยู่กบัการพจิารณาของรฐับาลสหรฐั ฯ ซึ่ งปจัจบุนักองทพัไทยมกีารจดัหา

โดยวธิ ีFMS น้ีเป็นจาํนวนมาก 

๖.๓ การช่วยเหลอืแบบร่วมกนัออกค่าใชจ่้าย (Cost Sharing Agreement) 

การช่วยเหลอืแบบนี้ เป็นขอ้ตกลงระหวา่งรฐับาลไทยกบัรฐับาลสหรฐั ฯ คอืในการที่สหรฐั ฯ ใหก้ารช่วยเหลอื

ฝ่ายไทยจะตอ้งออกค่าใชจ่้ายร่วมกนั เช่น การช่วยเหลอืในการสรา้งถนน สนามบนิ อาคาร สาํนกังาน ซึ่ งฝ่ายไทย

เป็นผูอ้อกค่าใชจ่้ายในการจดัหาที่ดนิ นอกนัน้สหรฐั ฯ เป็นผูอ้อกค่าใชจ่้ายในการก่อสรา้ง เป็นตน้ 

๖.๔ การช่วยเหลอืแบบใหย้มื (Vessel Loan Agreement)

สหรฐั ฯ ไดใ้หค้วามช่วยเหลอืประเทศไทยในการใหย้มืเรอืแบบ Destroyer Escort เพื่อใชคุ้ม้กนั ร.ล.ป่ินเกลา้ 

สาํหรบัปฏบิตักิารสนบัสนุนการรบในเวยีดนาม โดยกาํหนดระยะเวลาไว ้เมื่อเสรจ็ภารกจิตอ้งสง่คนื 

๖.๕ การช่วยเหลอืแบบใหเ้ช่า (Lease of Defense Articles)

เป็นการช่วยเหลอืของสหรฐั ฯ โดยตกลงใหป้ระเทศผูซ้ื้อสามารถเช่ายุทธภณัฑต่์าง ๆ (ตามกฎหมายวา่

ดว้ยการควบคุมการส่งออกสนิคา้ที่ เป็นอาวุธยุทธภณัฑ)์ การทาํสญัญาเช่าตอ้งทาํความตกลง (Lease Agreement) 

โดยกาํหนดระยะเวลาเช่าไมเ่กนิ ๕ ปี เมื่อครบ ๕ ปีแลว้ หากจะเช่าต่อสามารถเช่าไดอ้กีคราวละ ๑ ปี การขอเช่า 

มขีอ้ยุ่งยากมาก เพราะจะตอ้งขอ LOA และทาํความตกลงกบั Defense Security Cooperation Agency 

(DSCA) กห.สหรฐั ฯ ก่อน ตวัอย่างความช่วยเหลอืประเภทนี้ ไดแ้ก่ การเช่า ร.ล.พทุธยอดฟ้าจฬุาโลก ในช่วงแรก 

ก่อนที่สหรฐัฯ จะมอบใหก้บั ทร. เป็นตน้ 

๖.๖ การช่วยเหลอืในรูปแบบอื่นๆ   เช่น Direct Commercial Sales, การสนบัสนุนเงนิช่วยเหลอื
ทางดา้นเศรษฐกจิ (Economic Support Fund : ESF) เป็นตน้ 

 

 

 

๑ - ๗ 



 

 

- หนา้น้ีเวน้วา่งไว ้- 

 

๑ - ๘ 



บทที่  ๒ 

การจดัหาสิ่ งอปุกรณ์และบรกิารทางทหารโดยวธิี FMS 

๑. การขายทางทหารแก่ต่างประเทศ (Foreign Military Sales : FMS) 
๑ 

เป็นส่วนหนึ่ งของการใหค้วามช่วยเหลอืของสหรฐั ฯ ดา้นความม ัน่คง ซึ่ งกระทาํโดยอาศยัอาํนาจตาม 

รฐับญัญตัคิวบคุมการส่งออกยุทโธปกรณฯ์(AECA, Arm Export Control Act) FMS เป็นการขาย สป./บรกิาร 

ทางทหาร รวมท ัง้การฝึกอบรมใหก้บัประเทศพนัธมติรของสหรฐั ฯ โดยรฐับาลของประเทศผูซ้ื้อจะตอ้งออก

ค่าใชจ่้ายท ัง้หมดที่ เกดิขึ้น ซึ่ งอาจรวมไปถงึค่าใชจ่้ายอื่น ๆ ที่ เกี่ ยวขอ้งกบัการ ซื้อขายดว้ย ที่สาํคญัคอืจะตอ้งลง

นามในขอ้ตกลงร่วมกนัระหวา่งรฐับาลสหรฐั ฯ กบัรฐับาลประเทศผูซ้ื้อ  ซึ่ งปกตจิะจดัทาํเป็นหนงัสอืเสนอขายและ

การยอมรบั (Letter of Offer and Acceptance : LOA)   LOA แต่ละฉบบัจะถกูเปรยีบไดเ้ป็น Case โดยจะมี

การกาํหนดชื่ อสาํหรบัอา้งองิเพื่อความสะดวกในทางการบญัช ี การจดัหาโดยวธิ ี FMS น้ี สหรฐั ฯ สามารถ

สนบัสนุน สป./บรกิาร ใหก้บัประเทศผูซ้ื้อท ัง้จากที่มอียู่ในคลงัหรอืโดยการจดัหาใหมก่็ได ้

๒. สิ่ งอปุกรณ์และบรกิารทางทหารที่ สามารถจดัหาไดโ้ดยวธิ ีFMS  

 ๒.๑ สิ่ งอุปกรณท์างทหาร (Defense Article)  ตาม AECA หมายถงึ 
 ๒.๑.๑ อาวุธ ระบบอาวุธ วตัถรุะเบดิ อากาศยาน พาหนะ เรอื หรอืพสัดุสงครามอื่น ๆ 

 ๒.๑.๒ ทรพัยส์นิ อาคาร อปุกรณ ์วสัดุ หรอืสนิคา้ ที่ ใชไ้ปเพื่อวตัถปุระสงคใ์นการขายทางทหาร 

 ๒.๑.๓ เครื่ องจกัร สิ่ งอาํนวยความสะดวก เครื่ องมอื วสัดุ หรอืสิ่ งอื่น ๆ ที่มคีวามจาํเป็นตอ้งใชใ้น

การผลติ การดาํเนินการ การซ่อม การบรกิาร การเก็บรกัษา การขนส่ง การปฏบิตักิาร หรอืการใชส้ิ่ งอปุกรณ ์

ที่ ไดแ้สดงไวแ้ลว้น้ี 

 ๒.๑.๔ ส่วนประกอบหรอืชิ้นส่วน ของสิ่งอปุกรณท์ี่ ระบไุวใ้นหวัขอ้น้ี แต่ไมร่วมยานพาหนะทางการ

คา้ วสัดุหลกั วสัดุพลอยได ้ วสัดุนิวเคลยีรพ์เิศษ เครื่ องอาํนวยความสะดวกในการผลติ/ในการใช ้ หรอือาวุธ/สิ่ ง

อปุกรณป์รมาณู ที่ เกี่ ยวขอ้งกบัขอ้มลูที่ เป็นความลบั 

 ๒.๒ สิ่ งอุปกรณเ์หลอืใชท้างทหาร (Excess Defense Articles : EDA) ตาม FAA หมายถงึ 

สิ่ งอปุกรณท์างทหารที่ เป็นสมบตัขิองรฐับาลสหรฐัฯ ซึ่ งมไิดถ้กูจดัหามาเพื่อวตัถปุระสงคเ์กี่ ยวกบัการ

ใหค้วามช่วยเหลอืหรอืการขาย ที่มจีาํนวนมากเกนิความตอ้งการ ภายหลงัการปรบัปรุงภารกจิ หรอืโครงสรา้งกาํลงั

รบของสหรฐัฯ โดยสิ่ งอปุกรณเ์หลอืใชท้างทหารเหลา่น้ีสามารถนาํออกจากระบบคลงั เพื่อส่งมอบใหก้บัประเทศ หรอื

องคก์ารระหวา่งประเทศได ้ภายใตก้ฎหมายที่รฐับาลสหรฐัฯ กาํหนด 

 ๒.๓ เคร่ืองมอืเคร่ืองใชท้างทหารทีส่าํคญั (Significant Military Equipment : SME) ตาม AECA 

 หมายถงึ สิ่ งอปุกรณท์ี่ถกูสหรฐั ฯ ควบคุมการส่งออกเป็นพเิศษ เน่ืองจากสิ่ งอปุกรณเ์หลา่นัน้มี

ความสามารถที่นาํไปใชง้านที่ เกี่ ยวกบัทางทหารได ้ รายการของสิ่งอปุกรณเ์หลา่น้ีไดถ้กูระบไุวใ้นเอกสาร The 

United States Munitions List 

 

๑
 Defense Institute of Security Assistance Management, The Management of Security Assistance (Twentieth 

Edition, June 2000), Chapter 7, Page 185 – 187 

๒ - ๑ 



 ๒.๔ เคร่ืองมอืเคร่ืองใชท้างทหารรายการหลกั (Major defense Equipment: MDE)  ตาม AECA 

 หมายถงึ สิ่งอปุกรณป์ระเภทย่อยชนิดหน่ึงของ SME ซึ่ งสิ่ งอปุกรณใ์ด ๆ ที่ เป็น SME โดยปรากฏ

อยู่ในเอกสาร The United States Munitions List โดยมค่ีาใชจ่้ายที่ ไมส่ามารถระบเุป็นรายการเฉพาะ รวมท ัง้

ค่าใชจ่้ายในการคน้ควา้วจิยัและพฒันามากกวา่ ๕๐ ลา้นดอลลารส์หรฐัฯ หรอืมค่ีาใชจ่้ายรวมท ัง้สายการผลติ/ท ัง้ระบบ

มากกวา่ ๒๐๐ ลา้นดอลลารส์หรฐั ฯ 

  ๒.๕ บริการทางทหาร (Defense Services ) ตาม AECA 

หมายถงึ การบรกิาร การทดสอบ การสาํรวจตรวจสอบ การซ่อม การฝึกอบรม บรรณสาร การให ้

คาํปรกึษาทางเทคนิคหรอือื่น ๆ หรอืคาํแนะนาํเกี่ ยวกบัการทหารซึ่ งใชเ้พื่อวตัถปุระสงคใ์นการขายทางทหาร แต่

ท ัง้น้ีไมร่วมการออกแบบและการบรกิารก่อสรา้ง 

  ๒.๖ ขอ้มูลข่าวสารทางทหาร (Defense Information )  ตาม AECA 

หมายถงึ เอกสาร ขอ้เขยีน ภาพร่าง ภาพถ่าย แผนงาน รูปแบบ คุณลกัษณะเฉพาะ การออกแบบ 

ตน้แบบ หรอืคาํแนะนาํที่อยู่ในรูปของการบนัทกึเสยีงหรอืดว้ยวาจาที่ เกี่ ยวขอ้งกบัสิ่ งอปุกรณห์รอืการบรกิารทางทหาร 

แต่จะไมร่วมไปถงึขอ้มลูที่ เป็นความลบั 

  ๒.๗ การบริการออกแบบและก่อสรา้ง (Design and Construction Services)  ตาม AECA 

หมายถงึ การออกแบบและก่อสรา้งสิ่ งอาํนวยความสะดวกบนที่ดนิ ประกอบดว้ย เครื่ องมอืเครื่ องใช ้

ที่จาํเป็นสาํหรบั การก่อสรา้ง วสัดุ การบรกิารทางวศิวกรรม การบรกิารบรหิารสญัญาก่อสรา้งที่ เกี่ ยวขอ้ง ความ

ช่วยเหลอืในการใหค้าํปรกึษาทางเทคนิค และการบาํรุงรกัษาสิ่ งอาํนวยความสะดวกบนที่ดนิ ซึ่ งดาํเนินการโดย

หน่วยงานหรอืตวัแทนของ กห.สหรฐัฯ หรอืโดยบรษิทัที่ทาํสญัญาไวก้บัหน่วยงานหรอืตวัแทนของ กห.สหรฐัฯ 

 ๒.๘ การฝึกอบรม (Training) ตาม AECA 

หมายถงึ การสอนท ัง้ที่ เป็นทางการและไมเ่ป็นทางการใหก้บันกัเรยีนต่างชาตใินประเทศสหรฐัฯ หรอื

นอกประเทศสหรฐัฯ ซึ่ งดาํเนินการท ัง้โดยเจา้หนา้ที่หรอืลูกจา้งของสหรฐัฯ โดยคู่สญัญาของสหรฐัฯ หรอืโดย

หลกัสูตรที่ เหมอืนกนั การศึกษา เอกสารคาํแนะนาํและอปุกรณโ์สตทศันศึกษา เครื่ องช่วยฝึก การปรบัตวัใหเ้ขา้กบั

สิ่ งแวดลอ้ม แบบทดสอบการฝึก คาํแนะนาํทางทหาร ใหก้บัหน่วยหรอืกาํลงัทหารของต่างประเทศ 

๓. ประเภทของการจดัหาโดยวธิ ีFMS     แบ่งออกเป็น ๓ ประเภทหลกั 
๓
 ดงัน้ี 

๓.๑ Defined Order Case (DOC)  

เป็นการจดัหาซึ่ งประเทศหรอืองคก์ารระหวา่งประเทศที่ เป็นผูซ้ื้อ ไดร้ะบคุุณลกัษณะเฉพาะและ

จาํนวนของสิ่ งอปุกรณท์างทหาร การบรกิาร หรอืการฝึกอบรม ที่ตอ้งการจดัซื้อนัน้ ไวใ้นเอกสารเสนอความตอ้งการ 

(Letter of request: LOR) ซึ่ งต่อมารายละเอยีดเหลา่นัน้ไดถ้กูกาํหนดไวอ้ย่างชดัเจนในหนงัสอืสญัญา  

 

๓
 Defense Institute of Security Assistance Management, The Management of Security Assistance (24

th
 

Edition, January 2004), Chapter Seven, Page 161 – 163 
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(Letter of Offer and Acceptance: LOA) สว่นใหญ่ Case ประเภทน้ีจะใชส้าํหรบัการขายยทุโธปกรณ์หลกั 

เครื่ องมือเครื่ องใชท้างทหารที่สาํคญั (SME) และเครื่ องมอืเครื่ องใชท้างทหารรายการหลกั (MDE) ซึ่ งตอ้งดาํเนินการ

ซื้อขายภายใตก้ารควบคุมเพื่อความม ัน่คงของสหรฐัฯ โดยจะประกอบไปดว้ยยุทโธปกรณห์ลกั เช่น รถถงั เครื่ องบนิ 

เป็นตน้ และการสนบัสนุนสิ่ งอปุกรณท์ี่ เกี่ ยวขอ้งอื่นๆ ในระยะเริ่มแรกเป็นเวลาประมาณ ๒ ปี ในเหลา่ทพัต่าง ๆ ของ

สหรฐั ฯ เรยีกการจดัหาประเภทนี้แตกต่างกนัไปดงัน้ี 

 ทบ.สหรฐัฯ  เรยีกวา่  “Standard Sales” 

 ทร.สหรฐัฯ  เรยีกวา่   “Defined Line”  หรอื  “Push Requisitioning” 

 ทอ.สหรฐัฯ  เรยีกวา่    “Firm Order” 

โดยปกตแิลว้ Case ประเภทนี้ จะตอ้งมขีอ้มลูใน LOA ที่ ไดร้บัการศึกษาและจดัทาํมาเป็นอย่างด ี โดยมคีวาม

สมบูรณล์กึลงไปถงึรายละเอยีดในแต่ละ Line Item ท ัง้น้ี เพื่อใหผู้ซ้ื้อไดท้ราบขอ้มลูที่ดทีี่ สุดเกี่ ยวกบัราคา 

กาํหนดการส่งมอบ คาํแนะนาํต่างๆ เกี่ ยวกบักาํหนดการชาํระเงนิ และการจ่ายเงนิใหก้บัคู่สญัญา 

 สป./บริการ ทีส่ามารถจดัซ้ือไดโ้ดย Defined Order Case คอื 

 ๓.๑.๑ สป./บรกิาร ท ัง้ระบบ ซึ่ งประกอบดว้ยยุทโธปกรณห์ลกัและระบบอาวุธ เช่น รถถงั เรอื เครื่ องบนิ 

ขปีนาวุธ เป็นตน้ รวมท ัง้ความตอ้งการอื่นๆ ที่ เกี่ ยวขอ้งกบัการใชง้านและการกระตุน้ สป. หรอืระบบเหลา่นัน้ใน

ระหวา่งช่วงเวลาเริ่มตน้ดาํเนินการ 

 ๓.๑.๒ อาวุธยุทโธปกรณ ์ กระสุนปืน และวตัถรุะเบดิอื่นๆ (Munitions, Ammunition and 

Other Explosives) 

 ๓.๑.๓ การบรกิารการขนส่ง (Transportation Services) 

 ๓.๑.๔ การขนส่งอากาศยาน (Aircraft Ferry) 

 ๓.๑.๕  อปุกรณช่์วยการขบัดนั (Cartridge Activated Devices / Propellant Activated 

Devices: CAD/PAD) 

 ๓.๑.๖ การบรกิารขอ้มลูทางเทคนิคแบบสาํเรจ็รูป (Technical Data Packages) 

๓.๒ Blanket Order Case (BOC)

 เป็นขอ้ตกลงระหวา่งผูซ้ื้อและรฐับาลสหรฐั ฯ ในการจดัซื้อ สป./บรกิาร ที่ เป็นกลุม่เฉพาะเจาะจง 

โดยกาํหนดวงเงนิรวมใน Case แต่มไิดร้ะบรุายการและจาํนวนของ สป. ที่ตอ้งการจดัหาไวช้ดัเจน ผูซ้ื้อสามารถ

เบกิพสัดุใน Case ประเภทนี้ไดน้านตราบเท่าที่วงเงนิใน Case ยงัมอียู่ ในเหลา่ทพัต่างๆ ของสหรฐัฯ เรยีกการจดัหา

ประเภทนี้แตกต่างกนั ดงัน้ี 

  ทบ.สหรฐัฯ เรยีกวา่   “Blanket Open End” 

  ทร.สหรฐัฯ เรยีกวา่   “Direct Requisitioning Procedures” หรอื “Open End    

           Requisitioning” หรอื “Pull Requisitioning” 

  ทอ.สหรฐัฯ เรยีกวา่  “Blanket Order/Annual Requisitioning” 
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 ๓.๒.๑ สป./บริการ ทีส่ามารถจดัซ้ือไดโ้ดย Blanket Order Case คอื 

  ๓.๒.๑.๑ อะไหลแ่ละชิ้นสว่นซ่อม (Spares and Repair Parts) ไดแ้ก่ พสัดุสิ้นเปลอืงหรอือะไหล่

ซ่อมทาํ ซึ่ งเมื่อนาํไปใชง้านแลว้จะกลายเป็นส่วนหนึ่ งของส่วนประกอบที่ ใหญ่กวา่ ตามปกต ิCase ประเภท Blanket 

Order Case จะถกูเปิดไวเ้พื่อสนบัสนุนยุทโธปกรณห์ลกัหรอืระบบอาวุธในระยะเวลาเริ่มตน้สญัญา โดยท ัว่ไปการ

สนบัสนุนในระยะเริ่มตน้ หรอืการสนบัสนุนอย่างต่อเน่ืองน้ี จะรวมอยู่ในการจดัหาที่ เป็นระบบหรอืที่ เป็นชดุ ผูซ้ื้อสามารถ

เปิด Case ประเภทนี้ เพื่อใชส้นบัสนุนยุทโธปกรณห์ลกัแต่ละรายการ หรอืหากไดร้บัการยนิยอมจากหน่วยงานที่

เกี่ ยวขอ้งของสหรฐั ฯ  ก็สามารถใชส้นบัสนุนระบบอาวุธไดม้ากกวา่ ๑ ระบบได ้

 ๓.๒.๑.๒ สิ่ งพมิพ ์ (Publication) ผูซ้ื้อสามารถเบกิสิ่ งพมิพ ์ เพื่อใชส้าํหรบัการบาํรุงรกัษา

และการสนบัสนุน สป./บรกิาร ทางทหารได ้ โดยใช ้ Case ประเภทนี้ โดยตวัอย่างของสิ่ งพมิพด์งักลา่ว ไดแ้ก่ 

แบบฟอรม์ แบบรูป คู่มอืการใชง้าน รายการสิ่ งของ คาํส ัง่ทางเทคนิค พมิพเ์ขยีวของเครื่องจกัรกลที่ เป็นลกัษณะเฉพาะ 

รายงาน หนงัสอื แผนที่ และแผนผงั 

 ๓.๒.๑.๓ อปุกรณส์นบัสนุน (Support equipment) ไดแ้ก่ เครื่ องมอืพเิศษ อปุกรณ์

ทดสอบยานพาหนะ อปุกรณก่์อสรา้ง อปุกรณท์ี่ ใชเ้คลื่อนยา้ยวสัดุ และอื่น ๆ ซึ่ งใชท้ ัง้โดยทางตรงและโดยทางออ้ม 

ในการสนบัสนุนและบาํรุงรกัษาระบบอาวุธหรอืยุทโธปกรณร์ายการหลกั 

  ๓.๒.๑.๔ การปรบัปรุงหรือดดัแปลง สป. เพยีงเลก็นอ้ย ซึ่ งดาํเนินการในสิ่ งปลูกสรา้งทาง

ทหารของสหรฐัฯ (Minor Modifications/Alterations Performed at United States Military Installations) ซึ่ ง

รวมไปถงึการเปลี่ยนแปลงองคป์ระกอบที่ เป็นอยู่เดมิ ภายใตก้ารยนิยอมของหน่วยงานสหรฐัฯ (The Cognizant 

MILDEP) ระดบัของการใหบ้รกิารลกัษณะนี้จะตอ้งกาํหนดไวโ้ดยชดัเจนในแต่ละ Case  

 ๓.๒.๑.๕ การบริการใหค้วามช่วยเหลอืทางดา้นเทคนิค (Technical Assistance Services) 

เป็นการบรกิารในรูปของการใหค้าํแนะนาํหรอืการปฏบิตัทิางเทคนิค ซึ่ งตอ้งการความช่วยเหลอืจากผูช้าํนาญการ

พเิศษ เฉพาะทาง ท ัง้น้ีรวมไปถงึกรรมวธิกีารศึกษาความเหมาะสม เพื่อใหก้ารซ่อมทาํเป็นไปอย่างประหยดั การ

ประมาณการธรรมชาตแิละระดบัของการซ่อมทาํเพื่อใหบ้รรลคุวามสาํเรจ็ การวเิคราะหค์วามเป็นไปได ้ เพื่อปรบัแบบ

รูปของ สป. ใหท้นัสมยั การพจิารณากาํหนดความตอ้งการรายการและจาํนวนชิ้นส่วนอะไหล ่ ซึ่ งจาํเป็นสาํหรบัการ

ซ่อมทาํในระดบัต่าง ๆ การกาํหนดอตัราความลม้เหลวและการวเิคราะหร์ายงานขอ้มลูความลม้เหลวเพื่อทาํการปรบัปรุง

แกไ้ข การพฒันาขอ้มลูทางเทคนิคสาํเรจ็รูป ทมีงานสาํรวจระบบหรอืสถานที่ตดิต ัง้ การตดิต ัง้และการดาํเนินการ

ทดสอบความพรอ้มของ สป.หลกั การประเมนิระบบ การศึกษาแบบกลุม่เพื่อพฒันาซึ่ งมคีวามจาํเป็นทางวศิวกรรม 

การรวมระบบและแผนการฝึกอบรม ทมีตดิต ัง้โปรแกรม และทมีใหค้วามช่วยเหลอืทางดา้นเทคนิค 

๓.๒.๑.๖ การฝึกอบรม (Training) ประกอบดว้ย การฝึกอบรมท ัง้ในหอ้งเรยีนปกต ิ และ

การฝึกงานในลกัษณะ On The Job Training ใหก้บันกัเรยีนทหารจากประเทศต่าง ๆ โดยหน่วยงานของสหรฐั ฯ 

บรษิทัคู่สญัญา ซึ่ งอาจเป็นสถาบนัของเอกชน หรอืโดยหลกัสูตรทางไปรษณีย ์ สิ่ งที่ เกี่ ยวกบัทางเทคนิคที่ เกี่ ยวกบั

การศึกษา หรอืสิ่ งพมิพท์ี่ ใหข้อ้มลูต่าง ๆ และสื่อกลางทกุชนิด 

 

 

๒ - ๔ 



 ๓.๒.๑.๗ อปุกรณ ์เคร่ืองช่วยการศึกษา (Training Aid Devices) หมายถงึ อปุกรณห์ลกัซึ่ ง

ถกูใชเ้พื่อสนบัสนุนขอ้มลู และ/หรอื โครงการฝึกอบรม ที่ ผูซ้ื้อจดัหาเพื่อจดุประสงคข์องการศึกษา ตวัอย่างเช่น 

วดีโีอเทป สไลด ์ฟิลม์ ไมโครฟิช แผ่นใส เป็นตน้ 

 ๓.๒.๑.๘ การซ่อมทาํ สป.ที่ สามารถซ่อมทาํได ้(Reparable) โดยธรรมชาต ิสป.บางประเภท จะมี

ความคงทนในการใชง้าน เมื่อเกดิความชาํรุดไมส่ามารถใชง้านได ้ โดยปกตจิะนาํมาผ่านกระบวนการซ่อมทาํ

ตามปกต ิเพื่อใหก้ลบัมาใชง้านไดต้ามเดมิ ท ัง้น้ีเพื่อความประหยดั การซ่อมทาํ สป. ลกัษณะนี้ สามารถดาํเนินการได ้

เมื่อลูกคา้เสนอความตอ้งการ และตอ้งไดร้บัความยนิยอมจากหน่วยงานทหารที่ ใหบ้รกิารของสหรฐั ฯ ตวัอย่าง สป. 

ที่สามารถซ่อมทาํไดน้ี้ คอื สป.รายการหลกั เช่น เครื่ องยนตอ์ากาศยาน อปุกรณส์ื่อสาร เรดาร ์ เครื่ องยนตข์อง 

ยานพาหนะ และระบบเกยีร ์

 ๓.๒.๒ สป./บริการ ทีไ่ม่สามารถจดัหาไดโ้ดย Blanket Order Case 

  ๓.๒.๒.๑ เคร่ืองมอืเคร่ืองใชท้างทหารที่ สาํคญั (Significant Military Equipment: SME) 

  ๓.๒.๒.๒ สป. ที่ สหรฐัฯ กาํหนดใหม้ชี ัน้ความลบั (Classified Material) ยกเวน้ ทอ.สหรฐัฯ 

  ๓.๒.๒.๓ สิ่ งพมิพท์ี่ ถูกกาํหนดใหม้ชี ัน้ความลบัในความรบัผดิชอบของ ทร.สหรฐัฯ (Navy 

Managed Classified Publications) 

 ๓.๒.๒.๔ อมภณัฑ ์และวตัถรุะเบดิ (Explosive Ordnance Items) 

 ๓.๒.๒.๕ เคร่ืองมอืเคร่ืองใชท้างทหารรายการหลกั (Major Defense Equipment: MDE) 

และการสนบัสนุนพื้นฐาน ซึ่ งปกตจิะเป็นการสนบัสนุนต่อเน่ืองใหก้บัเครื่ องมอืเครื่ องใชท้างทหารรายการหลกั 

 ๓.๒.๒.๖ สป. ที่ มจีาํหน่ายอยู่ในทอ้งตลาดของประเทศผูซ้ื้อ (Lumber and Other 

Commercial-Type Material) 

 ๓.๒.๒.๗ การบริการขอ้มลูทางเทคนิคสาํเร็จรูป (Technical Data Packages: TDPs) 

 ๓.๒.๒.๘ สารกาํจดัโอโซน (Ozone Depleting Substances: ODS) 

 ๓.๒.๓ ขอ้แตกต่างระหว่าง Defined Order Case และ Blanket Order Case
๔

 การจดัหา สป./บรกิาร ทางทหารจากสหรฐัฯ สามารถดาํเนินการไดท้ ัง้โดย Defined Order 

Case และ Blanket Order Case  ท ัง้น้ีการกาํหนดประเภทจะขึ้นอยู่กบัตวัแทนของสหรฐัฯ ที่ รบัผดิชอบ สป./บรกิาร 

ประเภทนัน้ ๆ และประเทศที่ เกี่ ยวขอ้ง ซึ่ งนโยบายของ กห.สหรฐั ฯ  ขอ้มลูและความตอ้งการของลูกคา้ รวมถงึ 

ลกัษณะการสนบัสนุน สป./บรกิาร (การสนบัสนุนระบบ/โปรแกรมพเิศษ หรอืการสนบัสนุนโดยท ัว่ไป) จะเป็น

ตวักาํหนดวา่ Case ประเภทใดเหมาะสมกบัการจดัหา สป./บรกิาร ครัง้นัน้ ๆ มากที่ สุด ซึ่ งตามที่กลา่วมาแลว้น้ี 

ตวัแทนของสหรฐัฯ ที่รบัผดิชอบ จะอนุญาตใหจ้ดัหาโดย Defined Order Case สาํหรบัความตอ้งการจดัหาในวงเงนิ

ที่ ไมต่ ํา่กวา่เพดานวงเงนิข ัน้ตํา่ที่ตวัแทนของสหรฐัฯ(IA) กาํหนด ซึ่งเพดานวงเงนิข ัน้ตํา่น้ีอาจแตกต่างกนัในแต่ละ IA 

ท ัง้น้ีเน่ืองจาก DOC Case จะมค่ีาใชจ่้ายทางธุรการและการดาํเนินการในข ัน้ตอนการเปิด Case สูง ดงันัน้ความ

ตอ้งการจดัหาในวงเงนิที่ต ํา่กวา่เพดานวงเงนิที่ตวัแทนของสหรฐัฯ(IA)กาํหนดจะตอ้งจดัหาโดยวธิ ีBlanket Order Case 

๔
 Defense Institute of Security Assistance Management, The Management of Security Assistance ( 24

th
 

Edition, January 2004), Chapter Seven, Page 163 

  

๒ - ๕ 



  
  ๓.๒.๔ ลกัษณะสาํคญัของ Defined Order Case และ Blanket Order Case 

ลกัษณะที่สาํคญัของ Case ท ัง้สองประเภทคอื สหรฐัฯ จะสนบัสนุน สป. ที่ ผูซ้ื้อตอ้งการ จาก

คลงัของ กห.สหรฐัฯ ต่อเมื่อสหรฐัฯ ม ีสป. สะสมเกินกวา่ระดบัควบคุม (On-hand assets are above safety 

level) หากจะสนบัสนุน สป. ที่ ผูซ้ื้อตอ้งการจากคลงัของ กห.สหรฐัฯในกรณีที่สหรฐัฯม ี สป. สะสมตํา่กวา่ระด ั

ควบคุม จะสามารถดาํเนินการไดใ้นกรณีเดยีวคอื การจดัหาโดยใช ้ FMS ประเภท Cooperative Logistics 

Supply Support Arrangement (CLSSA) อย่างไรก็ตาม สหรฐัฯ อาจจะสนบัสนุน สป. ที่ ผูซ้ื้อตอ้งการ โดยนาํมา

จากแหลง่อื่นๆนอกเหลอืจากคลงัของ กห.สหรฐัฯ เองก็สามารถกระทาํได ้ เช่น สหรฐัฯ อาจจะส ัง่ซื้อจากผูผ้ลติใน

หรอืนอกประเทศสหรฐัฯ แลว้สนบัสนุนใหผู้ซ้ื้อต่อไป 

๓.๓ Cooperative Logistics Supply Support Arrangement (CLSSA) 

 เป็นการจดัเตรยีมการสนบัสนุน สป. อย่างต่อเน่ือง ใหก้บัยุทโธปกรณท์างทหารซึ่ งผลติโดยสหรฐั ฯ 

และอยู่ในความครอบครองของประเทศต่าง ๆ ตวัแทนของสหรฐั ฯ ที่รบัผดิชอบ อาจจะเสนอการจดัหาประเภท 

CLSSA น้ี ใหก้บัลูกคา้ไดภ้ายใตค้วามเหน็ชอบของหน่วยงาน Defense Security Cooperation Agency (DSCA) 

ประโยชนท์ี่ ลูกคา้ไดร้บัจากการจดัหาโดยวธิน้ีีคอื จะไดร้บัการสนบัสนุน สป. ภายใตพ้ื้นฐานที่ เท่าเทยีมกนั

กบัหน่วยงานของสหรฐั ฯ รวมท ัง้ไดร้บัการกาํหนด Force Activity Designator (FAD) และ Urgency of Need 

Designator (UND) อย่างเดยีวกนั การจดัการลกัษณะนี้จะดาํเนินการโดย Foreign Military Sales Order 

(FMSO) ๒ แบบ เพื่อใหค้รอบคลมุถงึระดบัการสะสม สป. ในคลงั และความสิ้นเปลอืง พอสรุปไดด้งัน้ี 

 ๓.๓.๑ Foreign Military Sales Order (FMSO) I Case จดัเป็น Stock level Case  

ครอบคลมุวงเงนิจดัหาโดยประมาณของรายการและจาํนวน สป. ในระยะเริ่มตน้ท ัง้หมดที่ตอ้งรกัษาระดบัการสะสม 

(On hand)และการส ัง่ซื้อ(On order) เพื่อสนบัสนุน สป. ใหก้บัยุทโธปกรณท์างทหารของลูกคา้ที่จดัหาไปจาก

สหรฐั ฯ สรุปคอืเป็นการสาํรองคลงัเพื่อรองรบัการเบกิของลูกคา้ที่จะเบกิดว้ย FMSO II Case 

 ๓.๓.๒ Foreign Military Sales Order (FMSO) II Case เป็น Case ประเภท Blanket Order 

Case หรอื Requisition Case ครอบคลมุปรมิาณการใช ้สป. ที่คาดวา่ผูซ้ื้อจะเบกิจากระบบพลาธกิารสหรฐั ฯ ใน

รอบ ๑ ปี FMSO II Case น้ีจะไมก่าํหนดรายละเอยีดรายการ สป. และจาํนวนที่ชดัเจน  แต่จะกาํหนดเป็นความ

ตอ้งการวงเงนิที่อาจใชจ่้ายไปในการเบกิภายในช่วงเวลาที่กาํหนด และทกุ ๓ เดอืน ในแต่ละ FMSO II Case จะ

ไดร้บัการกาํหนดแนวทางและวธิปีฏบิตัทิี่ เหมาะสมแตกต่างกนัออกไป ขึ้นอยู่กบัตวัแทนของสหรฐั ฯ ที่รบัผดิชอบ 

และประเภทของยุทโธปกรณท์ี่สนบัสนุน 

 

     

 

๒ - ๖ 



บทที่  ๓ 

การเสนอความตอ้งการและเอกสารที่ เกี่ยวกบัสญัญา 

๑. กลา่วนํา
 

โดยธรรมชาตแิลว้ ความตอ้งการสิ่ งอปุกรณห์รอืบรกิารทางทหารของประเทศต่างๆ ย่อมมคีวามแตกต่างกนั 

และครอบคลมุกลุม่สิ่ งอปุกรณห์รอืบรกิารค่อนขา้งมาก ในเบื้องตน้สหรฐั ฯ จงึไดก้าํหนดใหม้กีารตรวจสอบความ

ตอ้งการเหลา่นัน้ วา่จดัอยู่ในกลุม่เครื่ องมอืเครื่ องใชท้างทหารที่สาํคญั (SME) หรอืกลุม่สิ่ งอปุกรณอ์ื่น ๆ (Non -

SME) โดยใหป้ระเทศผูช้ื้อจดัทาํหนงัสอืเสนอความตอ้งการ (Letter of Request : LOR) เพื่อพจิารณาคดัแยก

ความตอ้งการ และมอบหมายใหก้บัหน่วยงานที่ เกี่ ยวขอ้ง (Implementing Agency : IA) ดาํเนินการต่อไป 
๑

๒. หนงัสอืเสนอความตอ้งการ (Letter of Request : LOR)

การจดัทาํ LOR ไมม่แีบบฟอรม์ที่กาํหนดไวช้ดัเจน แต่อย่างไรก็ตาม การเสนอความตอ้งการสิ่ งอปุกรณ ์

ที่ เป็นระบบยุทโธปกรณห์ลกั ควรมขีอ้มลูประกอบเพยีงพอ เพื่อใหห้น่วยงานของสหรฐั ฯ ที่รบัผดิชอบ (IA) สามารถ

จดัทาํสญัญาที่มลีกัษณะเป็น Package ได ้ท ัง้น้ีรายละเอยีดใน LOR จะตอ้งระบไุวช้ดัเจนวา่ เป็นการขอขอ้มลูราคา

และความพรอ้มที่จะดาํเนินการจดัหา (Price and Availability Data : P&A Data) หรอืหนงัสอืเสนอขายและ 

การยอมรบั (Letter of Offer and Acceptance : LOA) โดย LOR จะตอ้งประกอบดว้ยขอ้มลูอย่างนอ้ยดงัน้ี 
๒

๒.๑ ระบชุดัเจนวา่ตอ้งการอะไร ซึ่ งหากเป็นการขอ LOA ใน Case ประเภท Blanket Order จะตอ้งแจง้   

วงเงนิจดัหาใหท้ราบดว้ย 

๒.๒ มชีื่ อ ที่อยู่ ของผูจ้ดัทาํ LOR ฉบบันัน้ รวมท ัง้เลขที่ เอกสาร ซึ่ งสามารถตรวจสอบและตดิตามหาแหลง่ที่มาได ้

๒.๓ มรีายละเอยีดของสิ่ งอปุกรณแ์ละบรกิารที่ตอ้งการจดัหา มากเพยีงพอที่จะทาํใหห้น่วยงานของ กห.

สหรฐั ฯ เขา้ใจโดยชดัเจน และมคีวามม ัน่ใจที่จะดาํเนินการต่อไป 

๒.๔ หากขอ้มลูในขอ้ ๒.๑ ถงึ ๒.๓ ยงัมไีมเ่พยีงพอ หน่วยงานของ กห.สหรฐั ฯ จะแจง้ใหผู้จ้ดัทาํ LOR 

ทราบ และขอขอ้มลูที่ยงัขาดหายนัน้เพิ่มเตมิ โดยที่ ฝ่ายสหรฐั ฯ จะยงัไมด่าํเนินการใด ๆ ต่อไป จนกวา่จะไดร้บัแจง้

ขอ้มลูที่ตอ้งการเพิ่มเตมินัน้ 

๒.๕ LOR จะถกูจดัส่งใหก้บัหน่วยที่รบัผดิชอบ โดยสถานเอกอคัราชฑตูสหรฐั ฯ หรอืหน่วยงานที่ปรกึษา

ดา้นความม ัน่คง (Security Assistance Organization/Office : SAO) ในประเทศนัน้ ๆ ซึ่ งสาํหรบัประเทศไทย

ดาํเนินการผ่านจสัแมก็ไทย และอาจมกีารกลา่วอา้งถงึจดหมายหรอืขอ้ความ (LOR) ที่สอบถามขอ้มลูนัน้ ใน LOA 

หรอืเอกสารอื่น ๆ ของสหรฐั ฯ ดว้ย 
ตวัอย่างหนงัสอืเสนอความตอ้งการของ ทร. และ LOR Check List แสดงไวใ้น ผนวก ๓ – ก-๑ และ๓ –ก -  ๒ 

๑
 Defense Institute of Security Assistance Management, The Management  of Security Assistance (Twentieth 

Edition, June 2000), Chapter 6, Page 159 

๒
 Defense Security Assistance Agency, Security Assistance Management Manual : DOD 5105.38 - M, Chapter 

7, Paragraph 70003.A.1 

๓ - ๑ 



๓. ขอ้มูลราคาและความพรอ้มที่ จะดาํเนินการจดัหา (Price and Availability Data : P&A data) 
๓

 คอืขอ้มลูจากการประมาณการคร่าว ๆ เฉพาะในสว่นที่สาํคญั ซึ่ งจดัทาํขึ้นเพื่อวตัถปุระสงคใ์นการวางแผน

งานเท่านัน้ โดยแสดงราคาโดยประมาณและความพรอ้มที่จะดาํเนินการจดัหาสิ่ งอปุกรณห์รอืบรกิารทางทหารนัน้ 

ตามปกตหิน่วยงานที่รบัผดิชอบของสหรฐั ฯ จะจดัทาํ P&A Data ใหก้บัลูกคา้ภายใน ๔๕ วนั หลงัจากไดร้บั LOR 

ซึ่ ง P&A Data น้ีเพยีงเพื่อการวางแผนการดาํเนินการคร่าวๆ(For Planning and Review) ไมส่ามารถนาํไปเป็น

ขอ้ผูกพนัในการซื้อขายจนกวา่ขอ้มลูที่ปรากฏใน P&A จะถกูนาํไปจดัทาํเป็นขอ้ตกลงในเอกสาร LOA ซึ่ งขอ้มลู

ราคาและรายระเอยีดการดาํเนินการใน LOA อาจแตกต่างจากขอ้มลูที่ปรากฏใน P&A ก็ย่อมได ้ ท ัง้น้ีประเทศ

ลูกคา้จะไมน่าํขอ้มลู P&A มาเป็นขอ้บงัคบัใหฝ่้ายสหรฐั ฯ ตอ้งจดัทาํ LOA ตามขอ้มลูใน  P&A เท่านัน้ 

 หน่วยงานของสหรฐั ฯ ที่รบัผดิชอบ (IA) ควรที่จะทาํใหม้ ัน่ใจวา่ P&A Data มคีวามถกูตอ้งเพยีงพอ 

ที่จะนาํไปใชใ้นการวางแผน แต่ไมจ่าํเป็นถงึข ัน้การเตรยีมงบประมาณ สาํหรบัเครื่ องมอืเครื่ องใชท้างทหารรายการ

หลกั (MDE) นัน้ IA จะสามารถนาํขอ้มลูมาเปิดเผยใหก้บัลูกคา้ไดต่้อเมื่อไดร้บัอนุมตัจิากหน่วยงานดา้นความ

ม ัน่คงของสหรฐั ฯ เรยีบรอ้ยแลว้ ท ัง้น้ีการพจิารณาอนุมตัมิกีาํหนดภายใน ๕ วนัทาํการ หลงัจากไดร้บั LOR นอก

เสยีจากวา่มเีหตผุลอื่น ๆ จงึจะแจง้ใหท้ราบ ตวัอย่าง P&A Data แสดงไวใ้น ผนวก ๓ - ข 

๔. หนงัสอืเสนอขายและการยอมรบั (Letter of Offer and Acceptance : LOA) 
๔

 คอืเอกสารที่จดัทาํขึ้นโดยรฐับาลสหรฐั ฯ เพื่อเสนอขายสิ่ งอปุกรณแ์ละบรกิารทางทหารใหก้บัประเทศต่าง ๆ 

หรอืองคก์ารระหวา่งประเทศ เอกสารฉบบัน้ีหากไดร้บัการยอมรบัและลงนามโดยผูแ้ทนที่ ไดร้บัมอบอาํนาจของประเทศ 

หรอืองคก์ารระหวา่งประเทศนัน้ ๆ พรอ้มท ัง้มกีารชาํระเงนิตามเงื่อนไขที่กาํหนดในเอกสารแลว้ เอกสารดงักลา่ว 

จะกลายเป็นสญัญาซึ่ งมผีลผูกพนัต่อไป 

 LOA น้ี แต่เดมิจะจดัทาํโดยใชแ้บบฟอรม์ที่ เรยีกวา่ DD Form 1513 ซึ่ งหากมกีารแกไ้ข LOA โดยวธิ ี

Amendment จะใชแ้บบฟอรม์ DD Form 1513-1 และหากแกไ้ขโดยวธิ ี Modification จะใชแ้บบฟอรม์ DD 

Form 1513-2 ต่อมาต ัง้แต่ ๑ มถินุายน พ.ศ.๒๕๓๕ เป็นตน้มา สหรฐั ฯ ไดป้รบัเปลี่ยนรูปแบบของ LOA 

Amendment และ Modification เป็นแบบที่ ใชอ้ยู่ในปจัจบุนั ซึ่ งจะมคีาํแนะนาํตลอดจนขอ้กาํหนดและเงื่อนไข

ต่าง ๆ (Information และ Standard Terms and Conditions) เพื่ออธบิายความหมายต่าง ๆ ใน LOA ต่อทา้ย

เอกสารเหมอืนกนัทกุฉบบั 

 ตวัอย่าง  LOA  Amendment  Modification  ขอ้กาํหนดและเงื่อนไข  ตลอดจนคาํแนะนาํ พรอ้ม

คาํอธบิายภาษาไทย  แสดงไวใ้น ผนวก ๓ - ค   ง   จ   ฉ   และ  ช  ตามลาํดบั 

 เน่ืองจาก สหรฐั ฯ ไดข้ายสิ่ งอปุกรณแ์ละบรกิารทางทหารใหก้บัประเทศพนัธมติรและองคก์ารระหวา่ง

ประเทศท ัว่โลก จงึม ี Case ที่ เปิดดาํเนินการอยู่จาํนวนมาก จนถงึปจัจบุนัมอียู่ประมาณ ๑๕,๐๐๐ Cases จาํเป็น 

ที่จะตอ้งกาํหนดชื่ อเป็นการเฉพาะ เพื่อความสะดวกในการสื่อความหมายและใชอ้า้งองิ โดยไดก้าํหนดเป็นอกัษร

ภาษาองักฤษ ๓ กลุม่ (๖ ตวัอกัษร) “xx-x-xxx” แทนการสื่อความหมายดงัน้ี 

๓
 Defense Institute of Security Assistance Management, The Management  of Security Assistance (Twentieth 

Edition, June 2000), Chapter 6, Page 161 

๔
 เรื่ องเดยีวกนั , Chapter 6, Page 162 

๓ - ๒ 



“ กลุม่อกัษร ๒ ตวัแรก ” หมายถงึ    ประเทศหรอืองคก์ารระหวา่งประเทศที่ซื้อสิ่ งอปุกรณ ์

หรอืบรกิารจากสหรฐั ฯ  สาํหรบัประเทศไทยนัน้ สหรฐั ฯ  กาํหนดใหใ้ชอ้กัษร  “ TH ” 

  “ อกัษรตวัที่ ๓ “   หมายถงึ    หน่วยงานที่รบัผดิชอบดาํเนินการ Case นัน้ ๆ ของ 

สหรฐั ฯ (IA) ปจัจบุนักาํหนดไว ้๑๕ อกัษร มคีวามหมายแตกต่างกนั รายละเอยีดแสดงไวใ้น ผนวก ๓ - ซ 

  “ กลุม่อกัษร ๓ ตวัสุดทา้ย “ หมายถงึ  ชื่ อ Case โดยอกัษรตวัแรกในกลุม่น้ี จะกาํหนดตาม 

เหลา่ทพัของสหรฐั ฯ และสิ่ งอปุกรณห์รอืบรกิารทางทหารที่ขายใหก้บัลูกคา้ รายละเอยีดคาํอธบิายอกัษรตวัแรกในกลุม่

น้ี แสดงไวใ้น ผนวก ๓ - ฌ 

 โดยปกตหิน่วยงานที่รบัผดิชอบดาํเนินการของสหรฐัฯ (IA) จะจดัทาํ LOA ภายใน ๖๐ วนั หลงัจากไดร้บั 

LOR แลว้เสนอเอกสารตามสายงานถงึหน่วยงาน Defense Security Cooperation Agency (DSCA) ลงนาม  

จากนัน้จงึส่งใหก้บัผูซ้ื้อเพื่อพจิารณาต่อไป 

 สาํหรบัคุณภาพของสิ่งอปุกรณท์ี่สหรฐั ฯ ขายใหลู้กคา้โดยวธิ ี FMS นัน้ ตามนโยบายของ กห.สหรฐั ฯ 

จะจดัหาของใหมห่รอืที่ ไมเ่คยใชง้านมาก่อน โดยมคุีณสมบตัขิ ัน้ตํา่อยู่ในระดบัการใชง้านได ้ เช่นเดยีวกบัที่สนบัสนุน 

ใหก้บัหน่วยกาํลงัของสหรฐั ฯ หากลูกคา้ตอ้งการจดัหาสิ่ งอปุกรณท์ี่มลีกัษณะพเิศษเฉพาะจะตอ้งแจง้ใหท้ราบไวใ้น 

LOR ตัง้แต่เริ่มดาํเนินการ และถา้หากลูกคา้ตอ้งการจดัหาสิ่งอปุกรณท์ี่มอียู่ตามสภาพ ณ สถานที่อยู่จรงิ หรอืที่

เรยีกวา่ “as-is, where-is” ลูกคา้จะตอ้งเตรยีมการซ่อมทาํ ปรบัปรุง ดดัแปลง สิ่ งอปุกรณน์ัน้เอง โดยไมส่ามารถ

บงัคบัใหร้ฐับาลสหรฐั ฯ ซ่อมทาํหรอืสนบัสนุนอะไหลท่ี่จาํเป็นในอนาคตใหไ้ด ้
๕ 

๕. การแกไ้ข LOA 
๖

 ในขณะที่การจดัหาโดยวธิ ีFMS ดาํเนินไปนัน้ ผูซ้ื้อหรอืรฐับาลสหรฐั ฯ อาจตอ้งการแกไ้ขรายละเอยีดใน 

LOA อนัเน่ืองมาจากเหตผุลต่าง ๆ เช่น ราคาสิ่ งอปุกรณห์รอืบรกิารทางทหารเพิ่มขึ้นหรอืลดลง การจดัสง่ลา่ชา้ 

กวา่ที่กาํหนดไว ้ตอ้งการลดหรอืเพิ่มรายการจดัหา ตอ้งการเปลี่ยนแปลงรายละเอยีดโครงสรา้งของสิ่ งอปุกรณท์ี่จดัหา 

เป็นตน้ ในกรณีเหลา่น้ีจาํเป็นตอ้งจดัทาํเอกสารแกไ้ข LOA ที่ เหมาะสม เพื่อใหส้ามารถบรหิารสญัญาต่อไปไดโ้ดย

ถกูตอ้งและสมบูรณ ์

 การแกไ้ข LOA อาจทาํไดห้ลายวธิ ีไดแ้ก่ การจดัทาํ LOA ฉบบัใหม ่การจดัทาํ Amendment การจดัทาํ 

Modification หรอืการแกไ้ขเอกสารเดมิที่มอียู่โดยวธิ ี Pen and Ink Changes ท ัง้น้ีขึ้นอยู่กบัรายละเอยีด 

ที่ตอ้งการแกไ้ขนัน้ ซึ่ งพอสรุปลกัษณะของเอกสารแกไ้ข LOA แต่ละประเภทไดด้งัน้ี 

๕.๑ การจดัทาํ LOA ฉบบัใหม่

 เป็นการแกไ้ขรายละเอยีดหลกัที่สาํคญัใน LOA ยกตวัอย่างเช่น การเพิ่มรายการเครื่ องมอืเครื่ องใช ้

ทางทหารที่สาํคญั (SME) หรอืการขยายโครงการสาํคญัที่ดาํเนินการอยู่ เป็นตน้ โดยปกตกิารแกไ้ขลกัษณะนี้ 

จะจดัทาํเป็น LOA ฉบบัใหม่ แต่หากสหรฐั ฯ พิจารณาแลว้เห็นว่าการแกไ้ขโดยวิธี Amendment จะเกิด 

๕
 Defense Institute of Security Assistance Management, The Management  of Security Assistance (Twentieth 

Edition, June 2000), Chapter 6, Page 170 

๖
 เรื่ องเดยีวกนั , Chapter 10, Page 231 

๓ - ๓ 



ประโยชนม์ากกวา่ หรอื LOA ฉบบัแรกนัน้ เพิ่ งจะผูกพนัไปภายในปีงบประมาณเดยีวกนั ก็อาจจะพจิารณาแกไ้ข

โดยวธิ ี Amendment แทนการทาํ LOA ฉบบัใหมไ่ด ้ท ัง้น้ีหากมกีารทาํ LOA ฉบบัใหม ่จะตอ้งมรีายละเอยีดที่

อา้งองิกบั LOA ฉบบัเดมิก่อนหนา้นัน้ดว้ย 

๕.๒ การจดัทาํ Amendment  

  เป็นการแกไ้ขรายละเอยีดที่ ไมใ่ช่รายการหลกัใน LOA ฉบบัเดมิ ซึ่ งการแกไ้ขแบบนี้จะตอ้งไดร้บัการ

ยอมรบัจากผูซ้ื้อก่อนทกุคร ัง้ จงึจะสามารถดาํเนินการต่อไปได ้ ตวัอย่างการแกไ้ขลกัษณะนี้ไดแ้ก่ แกไ้ขช่วงเวลา

ดาํเนินการ การเพิ่มหรอืลดสิ่ งอปุกรณห์รอืบรกิารที่ เป็นส่วนสนบัสนุน การปรบัแกว้งเงนิรวมใน Case  แกไ้ข

ปรบัปรุงโครงสรา้ง หรอืการแกไ้ข FMSO Case การแกไ้ขโดยวธิน้ีี บางคร ัง้ผูซ้ื้ออาจตอ้งชาํระเงนิลว่งหนา้บางส่วน 

ซึ่ งหมายความวา่สหรฐั ฯ จะไมด่าํเนินการใด ๆ ต่อไปจนกวา่จะไดร้บัเงนิตามจาํนวนที่ระบใุนเอกสารจากแหลง่ที่ เชื่ อถอื

ได ้

 ๕.๓ การจดัทาํ Modification

  เป็นการแกไ้ขรายละเอยีดใน LOA ที่ ไมก่ระทบต่อภาพรวมในการจดัหาสิ่ งอปุกรณห์รอืบรกิารทาง

ทหารโดยวธิ ีFMS การเปลี่ยนแปลงนี้ ผูซ้ื้อไดย้อมรบัในหลกัการเบื้องตน้แห่งเงื่อนไขท ัว่ไปที่ระบใุน LOA ไวก่้อน

หนา้น้ีแลว้ ดงันัน้สหรฐั ฯ จงึสามารถแกไ้ขรายละเอยีดดงักลา่วไดท้นัทโีดยที่ ไมต่อ้งไดร้บัความยนิยอมจากผูซ้ื้ออกี 

การแกไ้ขน้ีจะจดัทาํ Modification ส่งใหก้บัผูซ้ื้อเพื่อลงนามรบัทราบเท่านัน้ ตวัอย่างการแกไ้ขลกัษณะนี้ไดแ้ก่ 

ราคาสิ่ งอปุกรณห์รอืบรกิารเพิ่มขึ้น  มคีวามลา่ชา้ในการจดัส่งเกนิกวา่ ๙๐ วนั  การแกไ้ขกาํหนดการชาํระเงนิ  และแกไ้ข 

ความผดิพลาดในทางธุรการใหถ้กูตอ้งพอสรุปหวัขอ้การแกไ้ขที่ สหรฐัฯ จะจดัทาํ Modification ใหผู้ซ้ื้อรบัทราบดงัน้ี 

  ๕.๓.๑ ราคารวมใน Case โดยประมาณสูงขึ้นเกิน ๑๐ เปอรเ์ซน็ต ์

  ๕.๓.๒ แกไ้ขกาํหนดการชาํระเงนิ 

  ๕.๓.๓ เกิดความลา่ชา้ในการจดัส่งทสีาํคญั 

  ๕.๓.๔ การโอนเงนิระหวา่ง Case (Cross leveling Funds; ผูซ้ื้อรอ้งขอ) 

 ๕.๔ การแกไ้ขโดยวธิ ีPen and Ink Changes

  เป็นการแกไ้ขที่อนุญาตใหท้าํไดก้บัการแกไ้ขเลก็ ๆ นอ้ย ๆ ที่ เกี่ ยวกบัการดาํเนินการทางธุรการ หรอื

แกไ้ขใหถ้กูตอ้งตามสภาพธรรมชาต ิ ตวัอย่างเช่น การขยายระยะเวลาลงนามในเอกสาร การปรบัแต่งการชาํระเงนิ

ลว่งหนา้ หรอืวนัที่ตอ้งชาํระเงนิ หากการแกไ้ขมผีลกระทบต่อเงื่อนไขในการจดัหาหรอืวงเงนิรวมใน Case จะตอ้ง

ไดร้บัอนุญาตจากหน่วยงาน DSCA ก่อนทกุคร ัง้ การแกไ้ขแบบนี้หน่วยงานที่รบัผดิชอบของสหรฐั ฯ (IA) จะจดัทาํ

เป็นหนงัสอืหรอืขอ้ความแจง้ใหผู้ซ้ื้อรบัทราบก่อนวนัที่ เอกสารจะหมดอายุ โดย จนท. ที่ เกี่ ยวขอ้ง เมื่อไดร้บัเอกสาร   

ดงักลา่วแลว้ จะแกไ้ขขอ้ความเดมิในเอกสารโดยใชป้ากกาขดีเสน้ทบั ซึ่ งจะตอ้งใหส้ามารถอ่านขอ้ความเดมินัน้ได ้

แลว้เขยีนขอ้ความใหมเ่หนือขอ้ความเดมิ พรอ้มท ัง้เขยีนชื่ อ เลขที่ วนัที่ ของเอกสารอา้งองิที่แจง้อนุญาตมานัน้ 

กาํกบัไวด้ว้ยทกุคร ัง้ และหากมกีารสาํเนาเอกสารดงักลา่วไปลว่งหนา้แลว้ จะตอ้งแจง้ใหห้น่วยงานที่ เกี่ ยวขอ้งแกไ้ข

เช่นเดยีวกนัท ัง้หมด  ตวัอย่างเอกสารของสหรฐั ฯ ที่แจง้ให ้ทร. แกไ้ข LOA โดยวธิน้ีี พรอ้มท ัง้ LOA ที่แกไ้ขแลว้ 

แสดงไวใ้นผนวก ๓ - ญ 

๓ - ๔ 



ผนวก ๓ – ก 

ตวัอย่าง LETTER OF REQUEST ของ ทร. 
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LOR Check List 
A. If it is equipment, please identify as follows: 

1. Equipment nomenclature and description ช่ือทางเทคนิค และ รายละเอียดพสัดุ 
2. Quantity  จาํนวน 
3. Intended end use ใชเ้พื่อภารกจใดิ ? หรือจุดประสงคข์องการนาํไปใชง้านเพื่อ? 
4. Higher assembly or system, if appropriate. ระบบหรือสวนประกอบท่ีเหนือขึนไป ่ ้ (ถา้มี) 

หมายถึง เป็นเป็นสวนประกอบหน่ึงในระบบ่ ใดหรือไม่ 
5. Part number and/or National Stock Number, if appropriate. 

หมายเลขพสัดุ  Part NO. หรือ NSN (ถา้มี) 
6. Configuration (Mark and MOD numbers). รุน่ /แบบ  
7. Interface requirements, if appropriate. การเช่ือมตอ่ ระบบท่ีเกยวขอ้งอ่ืนท่ีจาํเป็น ี่ (ถา้มี) 
8. Desired condition (new, refurbished as is/where is. 

สถานภาพท่ีตอ้งการ (ใหม่, ปรับปรุงใหม่, as is where is หรือตามสภาพ) 
9. Desired delivery date and/or reason for expedited delivery (include willingness to pay higher 

price for exchange for earlier delivery, if applicable) กาหนสงมอบพร้อมทงัแจง้เหตุผลความํ ่ ้
จาํเป็นถา้กาหนดสงมอบเป็นการเรงดวนรวมทงัแสดงํ ่ ่ ่ ้ เจตจาํนงท่ีจะจายสูงขึนถา้จาํเป็น่ ้  

10. Previous FMS cases and/or DCS transactions. Identify the FMS case or export license 
number.   - FMS Case หรือ DCS Case ท่ีคลา้ยกนนีถา้มีใหร้ะบุช่ือ ั ้ Case และหมายเลข
ใบอนุญาตสงออก่ เชนเคยซือพสัดุนีโดยวธีิใดหรือ ่ ้ ้ Case ใดหรือเปลา่  

11.  For CADS/PADS/AEPS and ammunition, willingness to accept an abbreviated shelf life in 
exchange for earlier delivery date. สาํหรับกรณี CADS/PADS/AEPS และอมภณัฑน์นัตอ้งพร้อมรับ้
อายกุารใชง้านท่ีสนัลงแลกกบการสงมอบเร็ว้ ั ่ กวา่ 

12. Is a FMS/DCS (hybrid cas) combination arrangement requested or recommended? 
FMS/CDS ท่ีเป็น Case ผสมนนัตอ้งการการเตรียมการสาํหรับการผสมผสาน ้ Case หรือไม่ คือ
ตอ้งมีการเปิดดาํเนินการ Case อ่ืนๆดว้ยหรือไม่ 

13. Transportation issues. Please state preference for Delivery Term code (DTC) on LOA  and 
other requirements such as staging spare parts. การขนสง่   ; กรุณาระบุ DTC ท่ีตอ้งการใน 
LOA และความตอ้งการอ่ืน ๆ เชน การบรรจุหีบหอสาํหรับอะไหล ่ ่ ่ (spare parts) 

 

๓ - ก - ๒ 



ผนวก ๓ – ข 
ตวัอย่าง PRICE AND AVAILABILITY DATA  
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ผนวก ๓ – ค 

ตวัอย่าง LETTER OF OFFER AND ACCEPTANCE 
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ผนวก ๓ – ง 
ตวัอย่าง AMENDMENT 
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ผนวก ๓ – จ 
ตวัอย่าง MODIFICATION 
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ผนวก ๓ – ฉ 

ตวัอย่าง LETTER OF OFFER AND ACCEPTANCE  
STANDARD TERMS AND CONDITIONS พรอ้มคาํอธิบายภาษาไทย 
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ขอ้กาํหนดและเงื่อนไขมาตรฐานของหนงัสอืเสนอขายและการยอมรบั 

หวัขอ้ 

๑. เงื่อนไข – ความรบัผดิชอบของรฐับาลสหรฐัฯ 

๒. เงื่อนไข – ขอ้ตกลงท ัว่ไปของผูซ้ื้อ 

๓. การชดเชยและขอ้สนันิษฐานดา้นความเสี่ยง 

๔. เงื่อนไขและขอ้กาํหนดดา้นการเงนิ 

๕. การขนส่งและการจดัการกรณีมขีอ้บกพร่อง 

๖. การรบัประกนั 

๗. การระงบัขอ้พพิาท 

๑. เงื่อนไข – ความรบัผิดชอบของรฐับาลสหรฐัฯ 

 ๑.๑ หากไมม่กีารระบเุป็นอย่างอื่น จะตอ้งหมายถงึสิ่ งอปุกรณต่์าง ๆ ตามมาตรฐานของ กห.สหรฐัฯ   โดยไมค่าํนึงวา่

จะเป็นการผลติ/สรา้ง หรอื ตวัอย่างแบบ 

 ๑.๒ รฐับาลสหรฐัฯ จะจดัหาสิ่ งอปุกรณจ์ากคลงัและแหลง่ทรพัยากรของตนหรอืจะจดัหาสิ่ งอปุกรณ ์  ภายใตเ้งื่อนไข

และกาํหนดเวลา โดยเป็นไปตามกฎระเบยีบและข ัน้ตอนของ กห.สหรฐัฯ เมื่อจดัหาสิ่ งอปุกรณใ์ห ้  ผูซ้ื้อ กห.สหรฐัฯ จะใชข้อ้

สญัญาเดยีวกนั งานธุรการที่ เกี่ ยวกบัสญัญาเดยีวกนั และระเบยีบปฏบิตัใินการตรวจ คุณภาพและการตรวจสอบเดยีวกนักบัที่

จะใชใ้นการจดัหาสิ่ งอปุกรณใ์หต้นเอง ยกเวน้ผูซ้ื้อรอ้งขอใหเ้ป็นอย่างอื่น และ กห.สหรฐัฯ จะตอ้งเหน็ชอบและมกีารระบไุวใ้น 

LOA น้ี นอกเสยีจากผูซ้ื้อไดร้อ้งขอเป็นลายลกัษณอ์กัษรใหร้ะบคูุ่สญัญาเพยีงแห่งเดยีว และ LOA น้ีมกีารแสดงใหท้ราบวา่ 

กห.สหรฐัฯ เหน็ชอบต่อการระบดุงักลา่ว ผูซ้ื้อพงึระลกึวา่การเลอืกแหลง่ของคู่สญัญาเพื่อดาํเนินการตามความตอ้งการต่าง ๆ 

ถอืเป็นความรบัผดิชอบของรฐับาลสหรฐัฯ ซึ่ งจะคดัเลอืกคู่สญัญาตามกฎเกณฑเ์ดยีวกนักบัที่ ใชค้ดัเลอืกคู่สญัญาสาํหรบัการ

จดัหาสิ่ งอปุกรณ/์บรกิารใหก้บัรฐับาลสหรฐัฯ นอกจากน้ีผูซ้ื้อเหน็ชอบให ้ กห.สหรฐัฯ เป็นผูร้บัผดิชอบแต่ผูเ้ดยีว ในการเจรจา

ต่อรองเงื่อนไขและขอ้กาํหนดของสญัญาที่จาํเป็นเพื่อใหส้ามารถบรรลคุวามตอ้งการใน LOA น้ี 

 ๑.๓ รฐับาลสหรฐัฯ จะดาํเนินการอย่างดทีี่ สุด เพื่อจดัหาสิ่ งอปุกรณใ์หค้รบตามจาํนวนเงนิดอลลารส์หรฐัฯ และ

ภายใตข้ดีความสามารถในการจดัหาตามที่ระบไุว ้

 ๑.๔ ภายใตส้ถานการณท์ี่ ไมป่กตแิละเป็นสถานการณบ์งัคบั เมื่อเป็นเรื่ องของผลประโยชนแ์หง่ชาต ิ    รฐับาลสหรฐัฯ 

ขอสงวนสทิธใินการยกเลกิหรอืระงบั LOA น้ี ท ัง้หมดหรอืบางส่วน ในเวลาใดก็ได ้ก่อนส่งมอบ   สิ่ งอปุกรณห์รอืใหบ้รกิารทาง

ทหาร รฐับาลสหรฐัฯ จะรบัผดิชอบต่อค่าใชจ่้ายข ัน้สุดทา้ยของผูผ้ลติของตน ซึ่ งเป็นผลมาจากการยกเลกิ หรอืระงบั LOA ใน

ส่วนนี้ การดาํเนินการของผูผ้ลติในสหรฐัฯ ที่ทาํสญัญาในสหรฐัฯ โดยรฐับาลสหรฐัฯ การดาํเนินการอื่นๆ ที่มกีารระงบัลกัษณะ

เดยีวกนัหรอืการระงบัการจดัสิ่ งอปุกรณห์รอืหยุดใหบ้รกิารทางทหาร จะไมถ่กูชี้แจงหรอือธบิายใหท้ราบวา่เป็นการยกเลกิหรอื

ระงบัการดาํเนินการตาม LOA ในส่วนนี้ 
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๑.๕ บคุลากรของสหรฐัฯ ที่ เกี่ ยวขอ้งกบัการบรกิารทางทหารภายใต ้ LOA น้ี จะไมถ่กูกาํหนดใหอ้ยู่ในสถานภาพทาํ

หนา้ที่ ในการรบ รวมไปถงึหนา้ที่อื่น ๆ ที่ เกี่ ยวขอ้งกบัการฝึกอบรมและการใหค้าํปรกึษาอนัอาจเกี่ ยวขอ้ง กบับคุลากรสหรฐัฯ ซึ่ ง

ปฏบิตัหินา้ที่ทาํการรบภายนอกสหรฐัฯ ที่ เกี่ ยวขอ้งกบัการใหบ้รกิารทางทหารเหลา่น้ี 

 ๑.๖ การมอบงาน หรอืการวา่จา้งบคุลากรของสหรฐัฯ เพื่อดาํเนินการตาม LOA น้ี โดยรฐับาลสหรฐัฯ จะไมเ่ลอืก

เผ่าพนัธุ ์ศาสนา เชื้อชาต ิหรอื เพศ 

 ๑.๗ นอกเสยีจากจะระบเุป็นอย่างอื่น LOA น้ี อาจถกูตรวจสอบโดยมหาชนตามมาตรการรกัษาความปลอดภยัของ

สหรฐัฯ 

๒. เงื่อนไข - ขอ้ตกลงท ัว่ไปของผูซื้อ 

 ๒.๑ ผูซ้ื้ออาจยกเลกิ LOA น้ี ท ัง้หมดหรอืเฉพาะการจดัหาสิ่ งอปุกรณบ์างรายการเมื่อใดก็ได ้ ก่อนที่จะ 

มกีารส่งมอบสิ่ งอปุกรณห์รอืใหบ้รกิารทางทหาร ท ัง้น้ีผูซ้ื้อตอ้งรบัผดิชอบต่อค่าใชจ่้ายท ัง้หมดที่ เกดิขึ้นอนัเป็นผลกระทบจาก

การยกเลกินัน้ 

 ๒.๒ ผูซ้ื้อตกลงและยอมรบัที่จะใชส้ิ่ งอปุกรณท์างทหารที่ขายใหเ้พื่อการต่าง ๆ ต่อไปนี้ เท่านัน้ ยกเวน้มกีาร   ทาํความ

ตกลงท ัง้สองฝ่ายเป็นลายลกัษณอ์กัษรเป็นอย่างอื่น 

 ๒.๒.๑ เพื่อวตัถปุระสงคต์ามที่ระบใุนความตกลงดา้นความช่วยเหลอืดา้นการป้องกนัประเทศแบบสองฝ่าย 

ระหวา่งรฐับาลสหรฐั ฯ กบัผูซ้ื้อ 

 ๒.๒.๒ เพื่อวตัถปุระสงคต์ามที่ระบใุนสนธสิญัญาดา้นการป้องกนัระหวา่งสองประเทศ หรอืระดบัภมูภิาค 

ซึ่ งรฐับาลสหรฐั ฯ และผูซ้ื้อเป็นฝ่ายต่าง ๆ ในสนธสิญัญาท ัง้สองฝ่าย หากไมส่ามารถใชเ้งื่อนไขใน        ขอ้ ๒.๒.๑ ได ้

 ๒.๒.๓ เพื่อวตัถปุระสงคด์า้นความม ัน่คงภายในประเทศ การป้องกนัตนเอง หรอืการปฏบิตักิาร พลเรอืน 

หากไมส่ามารถใชเ้งื่อนไขในขอ้ ๒.๒.๑ และ ๒.๒.๒ ได ้

 ๒.๓ ผูซ้ื้อจะไมโ่อนสทิธใินการเป็นเจา้ของ หรอืการครอบครองสิ่ งอปุกรณท์างทหาร ส่วนประกอบ และ สิ่ งอปุกรณ์

สนบัสนุนที่ เกี่ ยวขอ้ง การฝึกอบรมที่ เกี่ ยวขอ้ง หรอืการบรกิารทางทหารอื่น ๆ (รวมท ัง้แผน การกาํหนดรายละเอยีดหรอืขอ้มลู) 

หรอืเทคโนโลย ีที่จดัหาภายใต ้LOA น้ี ใหแ้ก่ผูห้น่ึงผูใ้ดที่มใิช่นายทหาร ลูกจา้ง หรอื   ตวัแทนของผูซ้ื้อ (ไมร่วมถงึหน่วยงานใน

การขนส่ง) และจะไมใ่ชห้รอือนุญาตใหบ้คุลากรที่กลา่วมาน้ี ใชเ้พื่อวตัถปุระสงคอ์ื่นนอกจากเหนือที่ ไดร้บัมอบอาํนาจ เวน้แต่จะมี

หนงัสอืยนิยอมเป็นลายลกัษณอ์กัษรจากรฐับาลสหรฐัฯ ผูซ้ื้อจะทาํใหเ้กดิความม ัน่ใจในทกุวธิทีี่กระทาํได ้ วา่จะเคารพสทิธอินั

เหมาะสมในสิ่ งอปุกรณแ์ละแผนต่าง ๆ การกาํหนด 

คุณลกัษณะเฉพาะหรอืขอ้มลูที่จดัหาให ้ ไมว่า่จะมสีทิธบิตัรหรอืไม ่ นอกจากน้ีผูซ้ื้อยงัเหน็ชอบไมใ่หม้กีารมอบโอนสิ่ งอปุกรณ์

ทางทหารดงักลา่วไปยงัประเทศไซปรสั หรอืใชง้านอื่น ๆ เพื่อเสรมิความรุนแรง หรอืสรา้งความแตกแยกในประเทศไซปรสั 

และจะตระหนกัวา่สภาคองเกรสสหรฐั ฯ จะตอ้งไดร้บัแจง้เกี่ ยวกบัหลกัฐานสาํคญัใด ๆ ก็ตามที่ เกี่ ยวกบัการขายสิ่ งอปุกรณท์าง

ทหารใน LOA น้ี ที่ ไดถ้กูใชไ้ปในลกัษณะที่ ไมต่รงกบัเงื่อนไข 
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๒.๔ ในสว่นที่ เกี่ ยวกบัสิ่ งอปุกรณ ์ รวมท ัง้แผน แบบร่าง คุณลกัษณะเฉพาะ ขอ้มลูทางเทคนิค หรอืขอ้มลูต่าง ๆ ที่

จดัหาใหต้าม LOA น้ี อาจถูกกาํหนดชัน้ความลบัโดยรฐับาลสหรฐัฯ เพื่อวตัถปุระสงคด์า้นความม ัน่คงผูซ้ื้อรบัรองวา่ จะ

ยดึถอืช ัน้ความลบัเดยีวกนัและจะใชม้าตรการต่าง ๆ ที่จาํเป็น เพื่อรกัษาความปลอดภยัดงักลา่วเท่าเทยีมกบัมาตรการที่ ใชโ้ดย

รฐับาลสหรฐัฯ ซึ่ งเทยีบกนัไดก้บัความตกลงดา้นความม ัน่คงระหวา่งรฐับาลสหรฐัฯ กบัผูซ้ื้อ ถา้ไมม่คีวามตกลงดา้นความม ัน่คง

ดงักลา่ว ผูซ้ื้อรบัรองวา่สิ่ งอปุกรณท์ี่กาํหนดชัน้ความลบันัน้ จะถกูนาํไปใชโ้ดยผูเ้กี่ ยวขอ้งที่ ไดร้บัการตรวจสอบใหเ้ขา้ถงึช ัน้

ความลบัเพยีงพอ โดยใชห้ลกัการใหท้ราบเท่าที่จาํเป็น เพื่อให ้ LOA น้ี ดาํเนินการได ้ ซึ่ งผูซ้ื้อจะแจง้แก่รฐับาลสหรฐัฯ อย่าง

ครบถว้น โดยทนัท ี ถงึการไมร่กัษาความปลอดภยั หรอืโอกาสที่จะไมร่กัษาความปลอดภยัในส่วนที่ เกี่ ยวกบัสิ่ งอปุกรณ ์ หรอื

ขอ้มลูที่กาํหนดชัน้ความลบัของสหรฐัฯ ซึ่ งจดัหาไดต้าม LOA น้ี ผูซ้ื้อยงัรบัรองต่อไปวา่ถา้จะมกีารจดัหาสิ่ งอปุกรณ ์ที่กาํหนด

ชัน้ความลบัของสหรฐัฯ ๑   รายการ ใหก้บัคู่สญัญาตาม LOA น้ี 

 (เอ) การแลกเปลี่ยนสิ่ งอปุกรณ ์จะดาํเนินการผ่านช่องทางของรฐับาลอย่างเป็นทางการ 

 (บ)ี ผูซ้ื้อไดแ้ต่งต ัง้คู่สญัญาที่มคีวามเชื่ อถอืไดด้า้นความม ัน่คงในระดบัอย่างนอ้ยเท่ากบัช ัน้ความลบัของขอ้มลู

ของสหรฐัฯ ที่ เกี่ ยวขอ้ง 

 (ซ)ี บคุลากรของคู่สญัญาทกุคนที่ขอมสี่วนเขา้ถงึสิ่ งอปุกรณด์งักลา่วไดผ้่านการตรวจสอบช ัน้ความลบัในระดบัที่

เหมาะสมโดยผูซ้ื้อแลว้ และ 

 (ด)ี ผูซ้ื้อจะรบัผดิชอบมาตรการรกัษาความปลอดภยัทางการบรหิารขณะที่สิ่ งอปุกรณต่์าง ๆ อยู่ในความ

ครอบครองของคู่สญัญา ถา้ใชต้วัแทนจดัการขนส่งเพื่อขนสง่สิ่ งอปุกรณ ์ ผูซ้ื้อรบัรองวา่ตวัแทนนัน้ไดผ้่านการตรวจสอบความ

ปลอดภยัตามระดบัที่ เหมาะสมที่จะจดัการกบัสิ่ งอปุกรณท์ี่มชี ัน้ความลบั โดยจะใชม้าตรการรกัษาความปลอดภยัเหลา่น้ีตลอด

ระยะเวลาที่รฐับาลสหรฐัฯ คงช ัน้ความลบัดงักลา่ว รฐับาลสหรฐัฯ จะใชค้วามพยายามทกุวถิทีางที่จะแจง้ใหผู้ซ้ื้อทราบหากวา่มี

การเปลี่ยนแปลงช ัน้ความลบันัน้ 

๓. การชดเชยและขอ้สนันิษฐานดา้นความเสี่ยง 

 ๓.๑ ผูซ้ื้อรบัทราบวา่ รฐับาลสหรฐัฯ จะจดัหาสิ่ งอปุกรณต์ามที่ระบใุน LOA น้ี ตามหลกัการไมค่ดิกาํไร เพื่อ

ประโยชนข์องผูซ้ื้อ ดงันัน้ ผูซ้ื้อจะไมเ่รยีกค่าชดใช ้ และเรยีกรอ้งรฐับาลสหรฐัฯ ตวัแทน นายทหาร และลูกจา้งของรฐับาล

สหรฐัฯ ในกรณีที่ เกดิความสูญเสยีหรอืความบกพร่องท ัง้หมดหรอืบางส่วน (ท ัง้ทางแพง่หรอืในสญัญา) ซึ่ งอาจเกดิขึ้นกบั LOA 

น้ี เน่ืองจาก 

 ๓.๑.๑ เกดิการบาดเจบ็หรอืเสยีชวีติของบคุลากรของผูซ้ื้อ หรอื บคุคลฝ่ายที่สาม หรอื 

  ๓.๑.๒ เกดิความเสยีหาย หรอื ทาํลายของ 

   (เอ) ทรพัยส์นิของ กห.สหรฐัฯ ที่จดัหาใหก้บัผูซ้ื้อหรอืผูจ้ดัหาโดยเฉพาะ ที่ดาํเนินการตาม LOA น้ี 

   (บ)ี ทรพัยส์นิของผูซ้ื้อ (รวมท ัง้สิ่ งอปุกรณท์ี่ ผูซ้ื้อส ัง่ซื้อตาม LOA น้ี ก่อนหรอืหลงัการส่งผ่านสทิธิ

ในการเป็นเจา้ของไปใหผู้ซ้ื้อ) หรอื 
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    (ซ)ี ทรพัยส์นิของฝ่ายที่สาม หรอื 

 ๓.๑.๓ การฝ่าฝืนหรอืการละเมดิทรพัยส์นิทางปญัญา หรอื สทิธเิกี่ ยวกบัขอ้มลูทางเทคนิค 

 ๓.๒ หวัขอ้ที่ตอ้งแจง้ เช่น การประกนัทางสญัญาเป็นพเิศษซึ่ งจดัใหผู้ซ้ื้อ ผูซ้ื้อตกลงที่จะปลดภาระ       คู่สญัญา

และคู่สญัญาย่อยของรฐับาลสหรฐัฯ จากความบกพร่องต่าง ๆ และจะยอมรบัความเสี่ยงในการสูญหาย หรอืเสยีหายที่จะเกิด

แก่ 

 ๓.๒.๑ ทรพัยส์นิของผูซ้ื้อ (รวมท ัง้สิ่ งอปุกรณท์ี่จดัหาตาม LOA น้ี ก่อนหรอืหลงัการส่งผ่านสทิธใินการเป็น

เจา้ของไปใหผู้ซ้ื้อ) และ 

 ๓.๒.๒ ทรพัยส์นิของ กห.สหรฐัฯ ที่จดัหาใหก้บัผูจ้ดัหาตาม LOA น้ี ในลกัษณะเดยีวกบัที่ 

รฐับาลสหรฐัฯ จะยอมรบัความสูญเสยีหรอืความบกพร่องต่อทรพัยส์นิของตนถา้จดัหาสิ่ งอปุกรณท์ี่กาํลงัจดัหาใหต้นเอง 

๔. เงื่อนไขและขอ้กาํหนดดา้นการเงนิ 

 ๔.๑ ราคาของสิ่งอปุกรณท์ี่จดัหาน้ี รฐับาลสหรฐัฯ จะเรยีกเก็บในจาํนวนเงนิรวม หากไมม่กีารระบเุป็นอย่างอื่น ราคา

สิ่ งอปุกรณท์ี่จดัหา การพจิารณาความสามารถในการจดัหา การกาํหนดการชาํระ และการวางแผนการส่งมอบ จะประมาณการ

จากฐานขอ้มลูที่ดทีี่ สุดที่มอียู่ขณะนัน้ รฐับาลสหรฐั ฯ จะใชค้วามพยายามอย่างดทีี่ สุดในการแจง้ใหผู้ซ้ื้อหรอืตวัแทนของผูซ้ื้อที่

ไดร้บัการแต่งต ัง้ทราบเกี่ ยวกบั : 

 ๔.๑.๑ ค่าใชจ่้ายที่ เพิ่มขึ้นซึ่ งสามารถระบไุด ้ ซึ่ งอาจเกดิขึ้นจากการเพิ่มขึ้นโดยรวมของการประมาณการค่าใชจ่้ายที่

เกนิกวา่ ๑๐ % ของมลูค่าท ัง้หมดตาม LOA น้ี 

 ๔.๑.๒ การเปลี่ยนแปลงกาํหนดการชาํระเงนิ 

  ๔.๑.๓ ความลา่ชา้ที่อาจเป็นส่วนสาํคญัที่ส่งผลใหป้ระมาณการวนัส่งมอบคลาดเคลื่อน ท ัง้น้ีความบกพร่อง

ของรฐับาลสหรฐัฯ กรณีไมส่ามารถชี้แจงสิ่ งต่าง ๆ ที่ เกดิขึ้นขา้งตน้ จะไมม่ผีลเปลี่ยนแปลงภาระผูกพนัของผูซ้ื้อภายใตเ้งื่อนไข

ในขอ้ ๔.๔ ได ้

๔.๒ รฐับาลสหรฐัฯ จะคนืเงนิที่ ไดร้บัการชาํระตาม LOA น้ีบางส่วน หากพสูิจนพ์บวา่คดิเงนิเกนิจากค่าใชจ่้ายรวม

สุดทา้ยของการส่งมอบและการดาํเนินการ โดยจะไมน่าํไปหกัลบกบัเงนิที่คา้งชาํระจาก LOA Case อื่น ๆ ของผูซ้ื้อ 
๔.๓ หากผูซ้ื้อไมส่ามารถชาํระเงนิไดต้รงตามเวลาและจาํนวนที่กาํหนด อาจทาํใหเ้กดิความลา่ชา้ในการดาํเนินการของ

คู่สญัญาของ กห.สหรฐัฯ อาจทาํใหคู่้สญัญาเรยีกค่าชดใชเ้ป็นเงนิเพิ่มขึ้น คู่สญัญาอาจเรยีกค่าชดใชส้าํหรบัความเสยีหายจาก

การยกเลกิสญัญา รฐับาลสหรฐัฯ หรอืคู่สญัญาของ กห.สหรฐัฯ อาจเรยีกค่าชดใชส้าํหรบัค่าใชจ่้ายในการเก็บรกัษา หรอืรฐับาล

สหรฐัฯ อาจบอกยกเลกิสญัญาภายใต ้LOA น้ี หรอืหนงัสอืเสนอขายการ ยอมรบัอื่น ๆ ของผูซ้ื้อตามค่าใชจ่้ายของผูซ้ื้อ 

๔.๔ ขอ้ตกลงของผูซ้ื้อ  

 ๔.๔.๑ ชาํระเงนิค่าใชจ่้ายท ัง้หมดใหก้บัรฐับาลสหรฐัฯ ในส่วนของสิ่งอปุกรณท์ี่จดัหา แมว้า่จะมค่ีาใชจ่้ายที่

เกนิไปจากที่ประมาณการไวใ้น LOA น้ี 
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 ๔.๔.๒ ชาํระเงนิโดยเชค็หรอืการโอนตามสาย โดยใชส้กลุเงนิดอลลารส์หรฐัฯ ใหก้บั รมว.กค.สหรฐัฯ 

 ๔.๔.๓ ถา้เงื่อนไขของการขายระบ ุ“ชาํระเงนิสด พรอ้มการตอบรบั” ใหส้่ง LOA น้ี พรอ้มเชค็ หรอืการโอน

ตามสายเตม็มลูค่าตามที่ระบใุนการประมาณค่าใชจ่้ายท ัง้หมด และตกลงที่จะชาํระเงนิเพิ่มเตมิ หากไดร้บัแจง้วา่มค่ีาใชจ่้าย

เพิ่มขึ้น และเรยีกเก็บเงนิในส่วนที่ เพิ่มขึ้นนัน้ 

 ๔.๔.๔ ถา้เงื่อนไขการขายระบกุารชาํระเงนิเป็น “เงนิสดก่อนการส่งมอบ” ใหช้าํระเงนิใหก้บั 

รฐับาลสหรฐัฯ ตามจาํนวนเงนิที่กาํหนดในแต่ละคร ัง้ซึ่ งระบโุดยรฐับาลสหรฐัฯ (รวมท ัง้เงนิมดัจาํ) เพื่อใหต้รงกบัความตอ้งการ

นาํไปชาํระ เพื่อจดัหาสิ่ งอปุกรณ์จากแหลง่ทรพัยากรของ กห.สหรฐัฯ การเรียกเก็บค่าใชจ่้ายของสหรฐัฯ อาจยดึถอืตาม

ประมาณการค่าใชจ่้ายพื้นฐานใหค้รอบคลมุการส่งมอบสิ่งอปุกรณ ์ การชาํระเงนิน้ีเป็นการชาํระลว่งหนา้ ๙๐ วนั ก่อนที่ กห.

สหรฐัฯ จะดาํเนินการส่งมอบสิ่ งอปุกรณใ์หผู้ซ้ื้อ หรอืออกค่าใชจ่้ายลว่งหนา้แทนผูซ้ื้อตามแผนการจดัซื้อ( เช่น การส ัง่ซื้อสนิคา้

ใหก้บัผูซ้ื้อ) 
 ๔.๔.๕ ถา้เงื่อนไขของการขายระบกุารชาํระโดย “การดาํเนินการที่ ไวใ้จได”้ ใหช้าํระแก่รฐับาลสหรฐัฯ ตาม

จาํนวนเงนิที่กาํหนดในแต่ละคร ัง้ซึ่ งระบโุดยรฐับาลสหรฐัฯ (รวมท ัง้เงนิมดัจาํ) เพื่อใหต้รงกบัความตอ้งการตามสญัญาภายใต ้

การจดัหาสิ่ งอปุกรณใ์นขณะนัน้ และใหพ้อดกีบัความเสยีหายและค่าใชจ่้ายใดๆ ที่อาจเกิดเพิ่มขึ้นจากการระงบัสญัญาโดย

รฐับาลสหรฐัฯ อนัเน่ืองมาจากการยกเลกิ LOA โดยผูซ้ื้อ การเรยีกเก็บค่าใชจ่้ายของรฐับาลสหรฐัฯ อาจยดึถอืตามพื้นฐานการ

ประมาณการความตอ้งการลว่งหนา้และการชาํระเงนิใหก้บัผูจ้ดัหา การประมาณการความรบัผดิชอบในการสิ้นสุดโครงการ การ

คาดการณก์ารส่งมอบ หรอืหลกัฐานการส่งมอบทางออ้มแลว้แต่กรณี การชาํระเงนิน้ีถกูกาํหนดใหเ้ป็นการชาํระลว่งหนา้ ๙๐ วนั 

ก่อนที่รฐับาลสหรฐัฯ จะชาํระใหก้บัแหลง่จดัหาในนามของผูซ้ื้อ 

 ๔.๔.๖ ถา้เงื่อนไขการขายระบ ุ “ชาํระ ณ วนัส่งมอบ” ซึ่ งใบเสรจ็อาจลงวนัส่งมอบสิ่ งอปุกรณ ์หรอื ณ วนัที่

คาดการณก์ารส่งมอบ 

 ๔.๔.๗ การเรยีกเก็บเงนิ หรอืการคดิค่าใชจ่้ายจะคดิตามสมควร และสามารถชาํระไดเ้ตม็ 

ตามที่แสดงไว ้ หรอืถา้ระบวุนัชาํระไวใ้นคาํเรยีกรอ้งเก็บเงนิหรอืใบเสรจ็ ในลกัษณะใหช้าํระในวนัที่ระบ ุ แมว้า่วนัชาํระเงนิจะไม่

เป็นไปตามกาํหนดการชาํระที่ประมาณการไวต้ามที่ระบใุน LOA น้ีก็ตาม  กห.สหรฐัฯจะจดัทาํเอกสารชี้แจงเกี่ ยวกบัการเรยีก

ชาํระเงนิลว่งหนา้ การประมาณการความรบัผดิชอบการสิ้นสุดโครงการ หลกัฐานการสง่มอบ หรอืการขนสง่และเอกสารอื่นๆ เพื่อ

สนบัสนุนการเรยีกเก็บเงนิ ใหแ้ก่ผูซ้ื้อหากมกีารรอ้งขอ โดยจะไมม่ผีลผูกพนัต่อความรบัผดิชอบของผูซ้ื้อในการชาํระเงนิ

ดงักลา่วเมื่อถงึกาํหนดชาํระ หากผูซ้ื้อเหน็วา่อาจเกดิขอ้ผดิพลาดในการเรยีกเก็บเงนิของฝ่ายสหรฐัฯ ผูซ้ื้อก็สามารถเสนอ

รายงานขอ้บกพร่อง(SDR) ไปยงัหน่วยงานที่ เกี่ ยวขอ้งได ้

 ๔.๔.๘ ใหช้าํระดอกเบี้ยตามมลูค่าสุทธขิองสว่นที่ เป็นหน้ีคา้งชาํระ ซึ่ งกาํหนดโดยพจิารณาจาก LOA 

โดยรวมท ัง้หมดของผูซ้ื้อที่ทาํกบั กห.สหรฐัฯ โดยคาํนวณค่าดอกเบี้ยเป็นรายวนั เงนิกอ้นที่คา้งชาํระคดิเป็นส่วนเกนิของความ

ตอ้งการทางการเงนิสะสมของผูซ้ื้อในสว่นของการชาํระเงนิรวมท ัง้หมด หลงัจากถงึกาํหนดวนัชาํระเงนิที่แจง้ใหท้ราบทกุ ๓ 

เดอืน อตัราดอกเบี้ยที่ ใชจ้ะตอ้งไมน่อ้ยกวา่อตัราที่ กค.สหรฐัฯ กาํหนด โดยพจิารณาเปรยีบเทยีบกบัอตัราเฉลี่ยในอนาคต 

  ๔.๔.๙ ใหร้ะบุหนวยงานจดัซือและหนวยงานท่ีรับผดิชอบการจายเงินพร้อมท่ีอย ูท่ีจะใหรั้ฐบาลสหรัฐฯ จดัสง่ ่ ่ ่ ่้

เอกสารเรียกเกบ็เงินและใบเสร็จภายใต ้LOA น้ี 
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๕. การขนสง่และการจดัการกรณีมีขอ้บกพร่อง 

 ๕.๑ รฐับาลสหรฐัฯ ตกลงที่จะส่งมอบ และส่งผ่านสทิธใินการเป็นเจา้ของ ไปใหผู้ซ้ื้อ ณ จดุสง่มอบข ัน้ตน้ นอกเสยี

จากระบใุน LOA น้ี เป็นอย่างอื่น โดยปกต ิถา้เป็นสิ่ งอปุกรณท์ี่จดัหามาขายใหแ้ก่ผูซ้ื้อ การสง่ผ่านสทิธจิะเกดิขึ้น ณ ท่าขนถ่าย

ของโรงงานผูผ้ลติ หากเป็นการจดัหาจากคลงัของรฐับาลสหรฐัฯ จะสง่ผ่านสทิธ ิ ณ คลงัของสหรฐัฯ ท ัง้น้ีจะห่อสิ่ งของใส่ลงั 

หรือจดัเตรยีมในลกัษณะอื่นเพื่อขนส่งก่อนเวลาส่งผ่านสทิธ ิถา้ “จดุส่งมอบ” ถูก 

กาํหนดเป็นที่อื่นซึ่ งไมใ่ช่จดุสง่มอบข ัน้ตน้ตามที่กาํหนดขา้งตน้ กระทรวงหรอืหน่วยงานของสหรฐัฯ ที่จดัหาสิ่งอปุกรณจ์ะ

เตรยีมการขนยา้ยสิ่ งอปุกรณไ์ปยงัจดุส่งมอบที่กาํหนดตามหลกัการใหบ้รกิาร ซึ่ งสามารถเรยีกค่าชดใชเ้งนิที่ทดรองจ่ายไป แต่จะ

ส่งผ่านสทิธใินการเป็นเจา้ของ ณ จดุส่งมอบข ัน้ตน้นัน้ รฐับาลสหรฐัฯ จะปฏเิสธความรบัผดิชอบใด ๆ ต่อความเสยีหายหรอื

การสูญหายของสิ่ งอปุกรณท์ี่ เกิดขึ้นหลงัการส่งผ่านสทิธใินการเป็นเจา้ของ ไมว่า่จะเป็นการขนส่งโดยผูข้นสง่ปกต ิหรอืโดยระบบ

การขนส่งของ กห.สหรฐัฯ (DTS) 

 ๕.๒ ผูซ้ื้อตกลงที่จะจดัหาคาํแนะนาํการขนส่ง ซึ่ งรวมถงึการทาํเครื่ องหมายและรหสัผูจ้ดัการขนส่งตามหลกัการรหสัผู ้

เสนอ/การตดัปลอ่ย 

 ๕.๓ ผูซ้ื้อรบัผดิชอบในการประกนัและการชาํระภาษศุีลกากร ยกเวน้สิ่ งอปุกรณน์ัน้จะจดัส่งออกโดย 

รฐับาลสหรฐัฯ ผูซ้ื้อจะรบัผดิชอบในการดาํเนินการใหไ้ดม้าซึ่ งใบอนุญาตการส่งออกก่อนส่งออกสิ่ งอปุกรณท์างทหารของสหรฐัฯ 

โดยรฐับาลสหรฐัฯ ไมร่บัผดิชอบใด ๆ หากไมม่กีารออกใบอนุญาตการส่งออก หรอืมกีารถอนใบอนุญาตการส่งออกก่อนการ

จดัส่ง 

 ๕.๔ ผูซื้อตกลงท่ีจะยอมรับแบบฟอร์ม้  DD Form 645 หรือเอกสารการสงมอบอื่น่  ๆ เป็นหลกัฐานวา่  

ไดมี้การสงผานสิทธิในการเป็น่ ่ เจา้ของและไดมี้การสงมอบสิงอุปกรณ์แลว้่ ่  สิทธิในการเป็นเจา้ของสิงอุปกรณ์ทางทหารท่ีขนสง่่
โดยไปรษณียภ์ณัฑ ์จะสงผานไปยงัผูซื้อ่ ่ ้  ณ เวลาท่ีขนสงพสัดุทางไปรษณีย์่  แบบฟอร์มมาตรฐาน Standard Form 364 จะใชใ้น

การเรียกร้องคาเสียหายจากรัฐบาลสหรัฐฯ่  กรณีสิงอุปกรณ์เกน่ ิ จาํนวน ขาดจาํนวนเกดความเสียหายิ  การแจง้หนีซาํซอ้น้ ้  สิงอุปกรณ์่
ดอ้ยประสิทธิภาพ การพิสูจน์ทราบท่ีไมเหมาะสม่  เอกสารท่ีไมเหมาะสม่  หรือไมมีการขนสงสิงอุปกรณ์ทางทหาร่ ่ ่  และไมมีการ่
บริการทางทหารโดยผูซื้อจะยืน่เอกสารเรียกร้อง้ คาเสียหายโดยทนัที่  กห.สหรัฐฯ จะไมยอมรั่ บการเรียกร้องคาเสียหายหากสิง่ ่
อุปกรณ์มีมูลคา่  ๒๐๐.- ดอลลาร์สหรัฐฯ หรือนอ้ยกวา่ สาํหรับสิงอุปกรณ์เกนจาํนวน่ ิ  ขาดจาํนวน เกดความเสียหายิ  ไมมีการจดัสง่ ่

หรือไมมีการใหบ้ริการ่    ทงันี ้ ้ รัฐบาลสหรัฐฯ ไมอนุญาตใหมี้การเรียกร้องคาเสียหายตางๆ่ ่ ่  รวมไปถึงการเรียกร้องคาเ่ สียหายสวนท่ี่
ขาด (แตไมรวมการเรียกร้องคาเสียหายสาํหรับการไมขนสง่ ่ ่ ่ ่ /การไมไดรั้บสินคา้ทงัลอ็ต่ ้ ) ท่ีลวงเลยจากการสงผานสิทธิในการเป็น่ ่ ่

เจา้ของนานกวา่ ๑ ปี หรือนบัจากกาหนดการใหบ้ริการํ  นอกเสียจากรัฐบาลสหรัฐฯ จะกาหนดให้ํ เป็นสถานการณ์ผดิปกติและเป็น
สถานการณ์บงัคบัท่ีเกยวกบความบกพรองแฝงี่ ั ่    สาํหรับการไมขนสงหรือการไมไดรั้บ่ ่ ่ ของทงัลอ็ต  สหรัฐ ฯ ไมอนุญาตใหเ้รียกร้อง้ ่
คาเสียหาย หากลวงเลยกวา ่ ่ ่ ๑ ปี โดยนบัจากวนัท่ีสงผานสิทธิการเป็น่ ่ เจา้ของหรือการออกใบเสร็จขนัตน้ โดยนบัจากเอก้ สารฉบบั

ท่ีออกใหห้ลงัสุดโดยไมมีขอ้ยกเวน้ ผูซื้อตกลงจะคืน่ ้ สิ่งอปุกรณท์ี่บกพร่องใหอ้ยู่ในความดูแลของรฐับาลสหรฐัฯ ภายใน ๑๘๐ 

วนั นบัจากวนัที่รฐับาลสหรฐัฯ ยนิยอมใหม้กีารส่งคนืดงักลา่ว 
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๖. การรบัประกนั

 ๖.๑ รฐับาลสหรฐัฯ จะไมร่บัประกนัต่อสิ่ งอปุกรณใ์ด ๆ ที่ถกูขายไปตาม LOA น้ี ซึ่ งนอกเหนือจากที่ระบไุวใ้นขอ้ 

๖.๑.๑ สญัญาของ กห.สหรฐัฯ จะรวมถงึขอ้ความเกี่ ยวกบัการประกนัตามหลกัขอ้ยกเวน้เท่านัน้ ถา้ผูซ้ื้อรอ้งขอในกรณีเป็นสิ่ง

อปุกรณท์ี่กาํลงัจดัหาและขึ้นอยู่กบัระยะเวลาที่ ไดร้บัแจง้ลว่งหนา้ รฐับาลสหรฐัฯ จะพยายามระบเุงื่อนไขในสญัญาเพื่อจดัหา

การประกนัตามที่รอ้งขอให ้ นอกจากน้ีรฐับาลสหรฐัฯ ตกลงที่จะใชส้ทิธติามที่ ผูซ้ื้อรอ้งขอ (รวมท ัง้สทิธทิี่ เกดิภายใตก้ารประกนั

ใด ๆ ก็ตาม) ซึ่ งรฐับาลสหรฐัฯ อาจไดร้บัภายใตส้ญัญาที่ เกี่ ยวกบัการจดัหาสิ่ งอปุกรณเ์หลา่น้ี ค่าใชจ่้ายที่ เพิ่มขึ้นอนัเป็นผลจาก

การจดัทาํเงื่อนไขสญัญาเป็นพเิศษ หรอืการทาํประกนั หรอืการใชส้ทิธภิายใตเ้งื่อนไขดงักลา่ว หรอืการประกนัดงักลา่ว จะ

คดิเงนิกบัผูซ้ื้อ 

  ๖.๑.๑ รฐับาลสหรฐัฯ จะประกนัสทิธใินการเป็นเจา้ของสิ่ งอปุกรณท์ี่ขายใหแ้ก่ผูซ้ื้อ ภายใตส้ญัญานี้ แต่จะ

ไมป่ระกนัถงึสทิธอิื่น ๆ ที่ ไมไ่ดร้ะบใุนที่ น้ี รฐับาลสหรฐัฯ จะไมร่บัผดิชอบ ผลจากการฝ่าฝืนหรอืการละเมดิอื่น ๆ ต่อทรพัยส์นิ

ทางปญัญาหรอืสทิธทิี่ เกี่ ยวกบัขอ้มลูทางเทคนิค ซึ่ งเกดิจากการใชห้รอืการผลติ นอกสหรฐัฯ โดยผูซ้ื้อ หรอืใหแ้ก่ผูซ้ื้อสิ่ ง

อปุกรณท์ี่จดัหาในสญัญานี้ 
  ๖.๑.๒ รฐับาลสหรฐัฯ ตกลงที่จะทาํการประกนัในนามของผูซ้ื้อ เพื่อใหม้ ัน่ใจถงึการเปลี่ยนแทน หรอืแกไ้ข

สิ่ งอปุกรณด์งักลา่วที่พบวา่มขีอ้บกพร่องถงึระดบัที่ระบใุนการประกนั เมื่อสิ่ งอปุกรณน์ัน้ไดร้บัการจดัหาใหแ้ก่ผูซ้ื้อ 

 ๖.๒ หากไมม่กีารระบเุงื่อนไขของสิ่ งอปุกรณท์างทหารเป็นอย่างอื่น นอกเหนือจากคาํวา่สามารถใชไ้ด ้ 

(เช่น “ดงัเช่น”) กห.สหรฐัฯ จะซ่อมแซม หรอืเปลี่ยนสิ่ งอปุกรณท์างทหารที่จดัหาจากคลงัของ กห.สหรฐัฯ ซึ่ งเกดิความเสยีหาย 

หรอืพบวา่มขีอ้บกพร่องในส่วนของสิ่ งอปุกรณ ์ หรอืฝีมอืการทาํงานโดยไมค่ดิมลูค่าเพิ่ม เมื่อปรากฏวา่ความไรป้ระสทิธภิาพ

เหลา่น้ีเกดิขึ้นก่อนส่งผ่านสทิธใินการเป็นเจา้ของ หรอืพบขอ้บกพร่องในแบบร่างในระดบัที่ทาํใหไ้มส่ามารถใชส้ิ่ งอปุกรณน์ัน้ได ้

ตามวตัถปุระสงคท์ี่ออกแบบไว ้ ตวัแทนที่มคุีณสมบตัคิรบถว้นของรฐับาลสหรฐัฯ และตวัแทนของผูซ้ื้อจะตอ้งเหน็พอ้งใน

ขอ้บกพร่องนัน้ และจะมกีารดาํเนินการแกไ้ขเป็นข ัน้ตอน 

๗. การระงบัขอ้พพิาท

 ๗.๑ LOA น้ี เป็นไปตามกฎหมายการจดัหาของรฐับาลกลางสหรฐัฯ 

 ๗.๒ รฐับาลสหรฐัฯ และผูซ้ื้อตกลงที่จะแกไ้ขความไมเ่หน็พอ้งใดๆ เกี่ ยวกบั LOA น้ี โดยการปรกึษาหารอืระหวา่ง

รฐับาลสหรฐัฯ กบัผูซ้ื้อ และจะไมน่าํความไมเ่หน็พอ้งน้ีไปใหอ้นุญาโตตลุาการ หรอื ฝ่ายที่สามตดัสนิ 
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- หนา้น้ีเวน้วา่งไว ้- 
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ผนวก ๓ – ซ 

การกาํหนดตวัอกัษรเพื่อใชแ้ทนหน่วยงานที่ รบัผิดชอบ FMS CASE ต่างๆ ของสหรฐัฯ 

 

 

อกัษร หน่วยงานที่ รบัผิดชอบดาํเนินการ FMS Case ต่างๆ ของสหรฐัฯ  

B Department of the Army 

C Defense Information Systems Agency (DISA) 

D Department of the Air Force 

E U.S. Army Corps of Engineers 

K U.S. Marine Corps 

L Defense Audiovisual Agency (DAVA) (Transactions prior to 1 Oct 85) 

M Army (Other) 

P Department of the Navy 

Q Defense Security Cooperation Agency (DSCA) 

R Defense Logistics Agency (DLA) 

U National Imaging and Mapping Agency (NIMA) 

V Defense Contract Management Agency (DCMA), DLA 

W Defense Advance Research Projects Agency (DARPA) 

X Defense Finance and Accounting Service (DFAS-DE/I) 

Z Defense Special Weapons Agency (DSWA) 

 

 

แหล่งขอ้มูล : Defense Institute of Security Assistance Management, The Management of Security  

               Assistance (Twentieth Edition, June 2000), Chapter Six, Figure 6-2, Page 165 
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ผนวก ๓ – ช 

ตวัอย่าง LETTER OF OFFER AND ACCEPTANCE INFORMATION 

พรอ้มคาํอธิบายภาษาไทย 
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คาํแนะนําหนงัสอืเสนอขายและการยอมรบั 

๑. ทัว่ไป 

เอกสารนี้ใหค้าํแนะนาํพื้นฐานเกี่ ยวกบั LOA เพื่อใหส้หรฐัฯ และผูซ้ื้อใชป้ระโยชน ์ขอ้มลูเพิ่มเตมิอาจไดร้บัจากคู่มอืการ

จดัการความช่วยเหลอืเพื่อความม ัน่คง (Security Assistance Management Manual : SAMM, DOD 5105.38–M) 

สาํนกังานความช่วยเหลอืเพื่อความม ัน่คงในประเทศ (SAO) ผูอ้าํนวยการ DSCA ที่รบัผดิชอบงานสนบัสนุนประเทศนัน้ๆ หรอื 

จากหน่วยรบัผดิชอบดาํเนินการของสหรฐัฯ (IA) 

๒. ขอ้มูลที่ รฐับาลสหรฐัฯ เป็นผูก้าํหนด 

(เอ.)  เงื่ อนไขการขายและความรบัผดิชอบของผูซ้อื ภายใตเ้งื่อนไขเหลา่นัน้ไดร้ะบไุวใ้น LOA รายการเงื่อนไขการ

ขายท ัง้หมดพรอ้มคาํอธบิายแต่ละเงื่อนไขแสดงไวใ้น DOD 5105.38–M 

(บ.ี) การบรรยาย/เงื่ อนไข การบรรยายสิ่ งอปุกรณป์ระกอบดว้ยการเขา้รหสัเพื่อใชใ้นการบรหิารจดัการ LOA ของ

สหรฐัฯ (เริ่มจากขอ้มลูลกัษณะเฉพาะชนิด/ขอ้มลู MASL และ MDE “[Y]” หรอื non-MDE “[N]”     ดงัปรากฏใน DOD 

5105.38-M ภาคผนวก จ.) รวมกบัคาํบรรยายส ัน้ ๆ ถงึสิ่ งอปุกรณท์ี่จะจดัหา เมื่อสิ่ งอปุกรณน์ัน้สามารถใชง้านได ้อาจใชร้หสั 

“A” (สิ่ งอปุกรณใ์หม,่ ซ่อมแซมแลว้ หรอืปรบัสภาพแลว้ ซึ่ งตรงตามมาตรฐานการใชง้านของกองทพัสหรฐัฯ) หรอือาจใชร้หสั 

“B” (สิ่ งอปุกรณท์ี่ ไมส่ามารถใชไ้ด ้ หรอืมสีภาพผสมไมม่กีารซ่อมแซมฟ้ืนฟู หรอืทาํใหค้นืสู่สภาพเดมิซึ่ งอาจเป็นสิ่ งจาํเป็น) ใน

บางโอกาสการอา้งถงึหมายเหตใุนส่วนของเงื่อนไขและขอ้กาํหนดต่างๆ อาจเสรมิหรอืแทนที่รหสัเหลา่น้ี 

(ซ.ี) หน่วยนบัของสิ่ งอปุกรณ ์ปกตเิป็น “EA” (หมายถงึ EACH หรอื หน่ึงตวัอย่าง เช่น 40 EA) หรอื เวน้วา่ง

ไว ้ (หน่วยของสิ่งอปุกรณท์ี่ ไมส่ามารถกาํหนดได ้ตวัอย่างเช่น การบรกิารหรอืสิ่ งอปุกรณจ์าํนวนมาก  ที่มคีวามสาํคญันอ้ย ซึ่ ง

ประกอบรวมกนัภายใตจ้าํนวนสิ่ งอปุกรณใ์น LOA ๑ รายการ) เมื่อเวน้วา่งจะไมม่กีารแสดงปรมิาณหรอืราคาต่อหน่วยใหท้ราบ 

(ด.ี) รหสัแหลง่ที่ มา (SC) ของสิ่งอปุกรณห์รอืบรกิารที่จดัหาเป็นสว่นหนึ่ ง หรอืมากกวา่หน่ึงในสิ่งต่าง ๆ ต่อไปนี้ 

  S – จดัส่งจากคลงั กห.สหรฐัฯ หรอื ใหบ้รกิารโดยเจา้หนา้ที่ของ กห.สหรฐัฯ 

  P – จากการจดัหาใหม ่

  R – จากการประกอบใหม ่ซ่อมแซม หรอืปรบัแกโ้ดยรฐับาลสหรฐัฯ 

  X – จากแหลง่ผสม เช่น จากคลงัและการจดัหา หรอื ระบชุดัเจนไมไ่ด ้

  E – สิ่ งอปุกรณส์่วนเกนิตามสภาพที่ เป็นจรงิ 

  F – สิ่ งอปุกรณจ์ากกองทนุจดัหาพเิศษ เพื่อการป้องกนัประเทศ 
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(อ.ี) หว้งเวลาในการจดัหา คอื จาํนวนเดอืนโดยประมาณ สาํหรบัการส่งมอบสิ่งอปุกรณห์รอืใหบ้รกิารทางทหาร

อย่างสมบูรณ ์หว้งเวลานี้ เริ่ มนบัต ัง้แต่การยอมรบัขอ้เสนอใน LOA รวมท ัง้การจดัการทางการเงนิที่ เหมาะสมและสิ้นสุดลง เมื่อ

สิ่ งอปุกรณพ์รอ้มสาํหรบัการจดัส่ง 

(เอฟ.) รหสัความช่วยเหลอื (TA) ประกอบดว้ยรหสัต่างๆ ดงัน้ี : 

  3 - รหสัแหลง่ที่มา S, R หรอื E ยดึถอืตามกฎหมายควบคุมการส่งออกยุทโธปกรณ ์ (AECA) ส่วนที่ 21 

(b) 

  4 – รหสัแหลง่ที่มา X ยดึถอืตามกฎหมายควบคุมการส่งออกยุทโธปกรณ ์(AECA) ส่วนที่ 21 (b), 22(a),  

29 หรอืแหลง่ที่มาไมส่ามารถระบไุด ้

  5 – รหสัแหลง่ที่มา P ยดึถอืตามกฎหมายควบคุมการส่งออกยุทโธปกรณ ์(AECA) ส่วนที่ 22 (a) 

  6 – รหสัแหลง่ที่มา S, R หรอื E, การชาํระเงนิ ณ วนัส่งมอบ ยดึถอืตามกฎหมายควบคุมการส่งออก

ยุทโธปกรณ ์(AECA) ส่วนที่ 21 (d) 

  7 – รหสัแหลง่ที่มา P, การดาํเนินการที่ เชื่ อถอืได ้จะชาํระเงนิภายใน 120 วนั หลงัจากการส่งมอบ ยดึถอื

ตามกฎหมายควบคุมการส่งออกยุทโธปกรณ ์(AECA) ส่วนที่ 22 (b) 

  8 – รหสัแหลง่ที่มา S, R หรอื E, การขายจากคลงัโดยจะชาํระเงนิภายใน 120 วนั หลงัจากการส่งมอบ 

ยดึถอืตามกฎหมายควบคุมการส่งออกยุทโธปกรณ ์(AECA) ส่วนที่ 21 (d) 

  M – MAP Merger, ยดึถอืตามกฎหมายความช่วยเหลอืต่างประเทศ (FAA) ส่วนที่ 503 (a) (3) 

  N – สนิเชื่ อ FMS (ไมส่ามารถชาํระคนืได)้ ยดึถอืตามกฎหมายควบคุมการส่งออกยุทโธปกรณ ์ (AECA) 

ส่วนที่ 23 หรอื 24 

  U – รหสัแหลง่ที่มา P การจดัการสนบัสนุนสิ่ งอปุกรณส์่งกาํลงับาํรุงร่วมกนั (CLSSA) คาํส ัง่การขายทาง

ทหารต่างประเทศ (FMSO)I 

  V – รหสัแหลง่ที่มา S ใน CLSSA FMSO II สิ่ งอปุกรณใ์นคลงัที่ตอ้งการ ภายใต ้FMSO I  

  Z – สนิเชื่ อ FMS ยดึถอืตามกฎหมายควบคุมการส่งออกยุทโธปกรณ ์(AECA) ส่วนที่ 23 หรอื 24 

(จ.ี) หมายเหตกุารฝึกอบรม : AP – โครงการฝึกอบรมประจาํปี, SP – การฝึกอบรมพเิศษ ซึ่ งออกแบบมาเพื่อ

สนบัสนุนการจดัซื้อยุทโธปกรณข์องสหรฐั, NC – ขอ้เสนอน้ีไมผู่กพนัถงึการจดัหาการฝึกอบรมของสหรฐั, SC – การฝึกอบรม

ของสหรฐัฯ ซึ่ งกาํหนดไวใ้น LOA ฉบบัอื่นแยกต่างหาก, NR – ไมต่อ้งมกีารฝึกอบรมของสหรฐัฯ เพื่อสนบัสนุนการจดัซื้อน้ี 

(เอช.) รหสัการตดัปลอ่ย (Offer Release Codes) และ รหสัเงื่อนไขการส่งมอบ (Delivery Term Codes) ขา้งลา่ง

น้ี อาจพบใน DOD 4500.32-R, MILSTAMP, ภาคผนวก M, รูป M-1 นอกจากน้ีรหสัการ    ตดัปลอ่ยต่อไปนี้ยงัเกี่ ยวขอ้ง

กบัการตดัปลอ่ยของสิ่ งอปุกรณซ์่อมทาํที่จะขนส่งกลบัคนืไปใหผู้ซ้ื้อตาม LOA อกีดว้ย  
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A – หน่วยงานขนส่งจะตดัปลอ่ยสิ่งอปุกรณโ์ดยอตัโนมตัติามกระบวนการใหก้บัตวัแทนจดัการขนส่ง โดย

ไมม่กีารแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

  Y – ตอ้งมกีารแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ก่อนการตดัปลอ่ยสิ่ งอปุกรณ ์ แต่หากไมม่กีารตอบรบัหรอืแจง้แนะนาํ

เป็นอย่างอื่น หน่วยงานสหรฐัฯ จะตดัปลอ่ยสิ่ งอปุกรณโ์ดยอตัโนมตัภิายใน 15 วนัปฏทินิ การจดัส่งสิ่ง 

อปุกรณท์างไปรษณียจ์ะดาํเนินการโดยอตัโนมตั ิ

  Z – ตอ้งมกีารแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ ก่อนการตดัปลอ่ยสิ่ งอปุกรณ ์ หน่วยงานขนส่งจะปฏบิตัติามที่แจง้ไว ้

จนกวา่จะมคีาํแนะนาํการตดัปลอ่ยสิ่ งอปุกรณเ์ป็นอย่างอื่น ท ัง้น้ีการตดัปลอ่ยทางไปรษณียจ์ะดาํเนินการโดยอตัโนมตั ิ

  X – หน่วยงานที่รบัผดิชอบการจดัหาของสหรฐัฯ (IA) และตวัแทนของประเทศผูซ้ื้อเหน็พอ้งร่วมกนัที่จะ

ดาํเนินการ ดงัน้ี 

  - หน่วยงานที่รบัผดิชอบการจดัหาของสหรฐัฯ (IA) จะสนบัสนุนค่าใชจ่้ายในการขนส่ง  

สิ่ งอปุกรณไ์ปยงัประเทศผูซ้ื้อตามที่กาํหนดไวภ้ายใตค้วามตกลงนี้ รหสัตวัแทนจดับรกิารขนส่งตอ้งใชร้หสั X และตอ้งใส่รหสั

หน่วยผูซ้ื้อของประเทศนัน้ๆ (Customer within Country Code) ในช่อง Mark for Code ในหนา้แรกของ LOA  ซึ่ งใน 

MAPAD ตอ้งใส่รหสัหน่วยผูซ้ื้อของประเทศนัน้ๆ (CC) และที่อยู่เพื่อการขนส่งแต่ละประเภท (ไปรษณียภ์ณัฑ ์หรอื การขนส่ง

โดยยานพาหนะรถบรรทกุ) 

  - ตอ้งทาํการขนส่งไปยงัจดุรวมหรอืพื้นที่ เตรยีมการตามที่ระบอุย่างชดัเจนในใบเบกิ ในช่อง 

Remark ภายใตค้วามตกลงนี ้ รหสัตวัแทนจดับรกิารขนส่งตอ้งใส่รหสั W ถา้หากจะใช ้Mark for Code ในหนา้แรกของ LOA 

เป็นจดุรวมหรอืพื้นที่ เตรยีมการ ใน MAPAD ตอ้งมขีอ้มลูของ Mark for Code นัน้ๆ 

(ไอ.) สาํหรบัรหสัเงื่อนไขการขนส่งต่อไปนี้ กห.สหรฐัฯ จะจดัส่งสิ่ งอปุกรณไ์ปยงั : 

  2 – ไปยงัจดุบนแผ่นดนิของสหรฐัฯ (หรอืจดุในประเทศโพน้ทะเลเมื่อจดุเริ่มตน้และจดุหมายปลายทางอยู่

ในพื้นที่ทางภมูศิาสตรเ์ดยีวกนั) 

  3 – ที่จดุส่งออกในสหรฐัฯ ณ ท่าเทยีบเรอื หรอืท่าอากาศยาน ไมข่นถ่ายขึ้นเรอืหรอืเครื่ องบนิให ้

  4 – ไมส่ามารถใชไ้ด ้ (ผูซ้ื้อรบัผดิชอบต่อสิ่ งอปุกรณโ์ดยสมบูรณ ์ ณ จดุเริ่ มตน้ ซึ่ งมกัจะส่งไปใหต้วัแทน

ผูร้บัจดับรกิารขนส่ง) 

  5 – ที่จดุส่งออกในสหรฐัฯ โดยเครื่ องมอืของบรษิทัขนส่งในประเทศสหรฐัฯ 

  6 – ที่ท่าเรอืหรอืท่าอากาศยานปลายทางโพน้ทะเล โดยเรอื หรอื เครื่ องบนิ 

  7 – ที่จดุหมายปลายทางในประเทศโพน้ทะเลโดยเครื่ องมอืของบรษิทัขนส่งในประเทศสหรฐัฯ 

  8 – ที่จดุส่งออกในสหรฐัฯ ขนถ่ายลงเรอื หรอืเครื่ องบนิ ใหเ้รยีบรอ้ย 

  9 – ที่ท่าเทยีบเรอืหรอืท่าอากาศยานปลายทางโพน้ทะเล โดยขนถ่ายลงจากเรอื หรอื เครื่ องบนิใหเ้รยีบรอ้ย 

รหสัเงื่อนไขการขนส่งซึ่ งแสดงความรบัผดิชอบของ กห.สหรฐัฯ ในการขนส่งสิ่ งอปุกรณซ์่อมทาํ ตาม LOA ที่แสดงไว ้

ขา้งลา่งน้ี LOA จะแสดงที่อยู่ในแผ่นดนิใหญ่ของสหรฐัฯ สาํหรบัสิ่ งอปุกรณท์ี่ ระบใุหม้กีารซ่อมทาํแต่ละชิ้น 
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ลูกคา้ตอ้งม ัน่ใจวา่ไดแ้สดงที่อยู่น้ีไวบ้นหบีห่อ และเอกสารท ัง้หมดเมื่อส่งสิ่ งอปุกรณก์ลบัไปซ่อมทาํที่สหรฐัฯ 

  A – จากท่าเรอืหรอืท่าอากาศยานโพน้ทะเล ผ่านแผ่นดนิใหญ่ของสหรฐัฯ ไปยงัท่าเรอืหรอื 

ท่าอากาศยานปลายทาง โดยบรรทกุทางเรอื หรอืเครื่ องบนิ 

   B – จากท่าเรอืหรอืท่าอากาศยานโพน้ทะเล ผ่านแผ่นดนิใหญ่ของสหรฐัฯ ไปยงัท่าเรอืหรอืท่าอากาศยานที่

ทาํการขนถ่ายสิ่งอปุกรณใ์นสหรฐัฯ โดยบรรทกุทางเรอื หรอืเครื่ องบนิ 

  C – จากท่าเรอืหรอืท่าอากาศยานที่ขนถ่ายสิ่ งอปุกรณบ์นแผ่นดนิใหญ่ของสหรฐัฯ ทางเรอื หรอื เครื่ องบนิ 

ผ่านแผ่นดนิใหญ่ของสหรฐัฯ ไปยงัท่าเรอืหรอืท่าอากาศยานปลายทาง บนแผ่นดนิใหญ่ของสหรฐัฯ โดยบรรทกุทางเรอื หรอื

เครื่ องบนิ 

  D – จากท่าเรอืหรอืท่าอากาศยานที่ขนถ่ายสิ่ งอปุกรณบ์นแผ่นดนิใหญ่ของสหรฐัฯ ทางเรอื หรอื เครื่ องบนิ 

ผ่านแผ่นดนิใหญ่ของสหรฐัฯ ไปยงัท่าเรอืหรอืท่าอากาศยานปลายทางโพน้ทะเล โดยบรรทกุทางเรอืเครื่ องบนิ 

 E – ไมส่ามารถใชไ้ด ้(ผูซ้ื้อรบัผดิชอบการขนสง่ท ัง้หมดโดยสมบูรณ)์ 

 F – จากจดุรวมหรอืพื้นที่ เตรยีมการโพน้ทะเล ผ่าน แผ่นดนิใหญ่ของสหรฐัฯ ไปยงัพื้นที่ รวมหรอืเตรยีมการ

โพน้ทะเล 

  G – จากท่าเรอืหรอืท่าอากาศยานขนถ่ายโพน้ทะเลผ่านแผ่นดนิใหญ่ของสหรฐัฯ ไปยงัท่าเรอืหรอืท่าอากาศ

ยานปลายทางโพน้ทะเล โดยขนถ่ายลงจากเรอืหรอืเครื่ องบนิเรยีบรอ้ย 

  H – (สาํหรบัสิ่ งอปุกรณท์ี่กาํหนดชัน้ความลบั) จากจดุในแผ่นดนิใหญ่ของสหรฐัฯ ไปยงัท่าเรอืหรอืท่าอากาศ

ยานขนถ่ายบนแผ่นดนิใหญ่ของสหรฐัฯ โดยที่ยงัมไิดข้นถ่ายขึ้นเรอืหรอืเครื่ องบนิ 

  J – (สาํหรบัสิ่ งอปุกรณท์ี่ เกี่ ยวกบัปฏบิตักิารลบัซึ่ งกาํหนดชัน้ความลบั) จากจดุในแผ่นดนิใหญ่ของสหรฐัฯ 

ไปยงัจดุหมายปลายทางในประเทศโพน้ทะเล 

๓. ขอ้มูลที่ ผูซื้อเป็นผูก้าํหนด

การหมายและรหสัตวัแทนผูร้บัจดัการขนส่งยงัคงถกูบนัทกึไวใ้นพจนานุกรมที่อยู่ของหน่วยต่างๆ ในโครงการ

ช่วยเหลอืทางทหาร (MAPAD) DOD 4000.25-8 หน่วยงานที่รบัผดิชอบการจดัหาควรแสดงรหสัเหลา่น้ีซึ่ งเป็นของ ทบ. ทร. 

ทอ. หรอืหน่วยงานอื่นๆ ของผูซ้ื้อ ซึ่ งกาํลงัจดัซื้อสิ่ งอปุกรณ ์ นอกจากน้ีสหรฐัฯ ยงัตอ้งการชื่อและที่อยู่ของหน่วยงานที่ เป็นผู ้

ชาํระเงนิอกีดว้ย 

(เอ.) Mark for Code ควรใส่รหสัน้ีเพื่อใชใ้นการพสูิจนท์ราบที่อยู่ขององคก์รในประเทศผูซ้ื้อที่จะไดร้บัสิ่ ง

อปุกรณ ์ซึ่ งรวมถงึการสง่คนืสิ่ งอปุกรณท์ี่ซ่อมทาํภายใต ้LOA น้ีดว้ย 

 (1) กห.สหรฐัฯ จะใส่ที่อยู่น้ีไวก้บัเรอื บนหบีห่อที่ขนส่งท ัง้หมด ที่อยู่ยงัจะปรากฏอยู่บนสิ่ งอปุกรณท์ี่ส่งมอบ

ใหท้างพสัดุขนาดเลก็ รวมท ัง้ไปรษณียภ์ณัฑอ์กีดว้ย ที่อยู่ควรมชีื่ อท่าขนถ่ายและวธิกีาร (ทางนํา้หรอืทางอากาศ) ชื่ อประเทศ, 

ชื่ อประเทศที่ ใหบ้รกิาร ถนน เมอืง รฐั หรอื จงัหวดั และ (ถา้สามารถระบไุด)้ รหสัไปรษณียใ์นประเทศ หรอื รหสัที่อยู่ใน

ทาํนองเดยีวกนั 
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 (2) คนส่งของไมไ่ดร้บัมอบอาํนาจใหท้าํเครื่ องหมายการขนส่ง ถา้ไมพ่มิพร์หสัและที่อยู่ตูส้นิคา้จะถกูสง่ไปที่

ตวัแทนผูร้บัจดับรกิารขนส่ง หรอื ผูแ้ทนทหารของสหรฐัฯ ในประเทศซึ่ งไมม่กีารทาํเครื่ องหมายสาํหรบั 

การขนส่ง ท ัง้น้ี ของอาจจะสูญหาย, ลา่ชา้ และถกูคดิค่าใชจ่้ายเพิ่มเตมิ รฐับาลสหรฐัฯ จะสนบัสนุนการขนส่งสิ่ งอปุกรณไ์ปยงั 

FOB ของสหรฐัฯ ซึ่ งเป็นจดุตน้ทาง 

(บ.ี) รหสัตวัแทนผูร้บัจดับรกิารขนสง่ เมื่อกาํหนดรหสัการตดัปลอ่ยเป็น X ใหใ้สร่หสั X หรอื W ซึ่ งไดอ้ธบิาย

ความหมายไวใ้นหวัขอ้รหสัตดัปลอ่ยของ X แลว้ขา้งตน้ 

๔. การเงนิ 

 (เอ.) วธิกีารชาํระเงนิไดแ้สดงไวใ้น LOA, Amendment หรอื Modification การชาํระเงนิมดัจาํเบื้องตน้และ

การลงนามยอมรบัใน LOA เป็นส่วนสาํคญัของการตอบรบั 

 (บ.ี) กาํหนดการชาํระเงนิใน LOA เป็นการประมาณการเพื่อวตัถปุระสงคใ์นการวางแผน DFAS-DE/I จะขอใหช้าํระ

เงนิตามกาํหนดชาํระเงนิ ยกเวน้เป็นค่าใชจ่้ายของ กห.สหรฐัฯ รวมท ัง้ค่าใชจ่้ายซึ่ งคาดการณไ์วล้ว่งหนา้ ๙0 วนั ค่าใชจ่้ายที่ เกนิ

จากจาํนวนที่กาํหนดไวใ้นกาํหนดการชาํระเงนิ เมื่อเกดิเหตกุารณเ์ช่นน้ี สหรฐัฯ จะใชค้วามพยายามอย่างดทีี่ สุดเพื่อปรบั

กาํหนดเวลาการชาํระเงนิใหม ่โดยใชเ้อกสาร Modification อย่างนอ้ย 45 วนั ก่อนถงึกาํหนดวนัชาํระเงนิคร ัง้ต่อไป ผูซ้ื้อตอ้ง

ชาํระเงนิตามที่กาํหนดไวใ้นแบบฟอรม์ DD From 645 จะแจง้ใหท้ราบทกุ 3 เดอืน โดย DFAS-DE/I โดยไมต่อ้งคาํนึงถงึ

กาํหนดการชาํระเงนิเดมิที่มอียู่ 

 (ซ.ี) แบบฟอรม์ DD Form 645 ทาํหนา้ที่ เป็นใบเสรจ็และใบแสดงสถานะทางบญัช ี ในแบบฟอรม์ DD Form 

645 น้ี จะแนบรายการส่งมอบสิ่ งอปุกรณ ์ FMS ซึ่ งจะระบรุายละเอยีดสิ่ งอปุกรณท์ี่ส่งมอบ และการใหบ้รกิารซึ่ งกระทาํในช่วง

ระยะเก็บเงนินัน้ DFAS-DE/I จะจดัส่งแบบฟอรม์เหลา่น้ีใหแ้ก่ผูซ้ื้อ ภายใน 45 วนั ก่อนถงึกาํหนดการชาํระเงนิ และผูซ้ื้อตอ้ง

ยื่นการชาํระเงนิเป็นสกลุเงนิดอลลารส์หรฐัฯ ใหแ้ก่รฐับาลสหรฐัฯ ภายในเวลาเพื่อใหต้รงกบัวนัชาํระเงนิที่กาํหนด ผูซ้ื้อตอ้งชาํระ

เงนิส่วนที่ เกนิกวา่เงนิทนุตามความตกลง FMF หากมขีอ้ขดัขอ้งที่ เกี่ ยวกบัเน้ือหาของแบบฟอรม์ DD Form 645 หรอืตอ้งการ

ปรบัแต่งการคดิเงนิควรสอบถามไปยงั The Defense Finance and Accounting Service ATTN:DFAS-DE/I, 6760 E. 

Irvington Place, Denver, CO 80279-2000 

 (ด.ี) วธิกีารชาํระเงนิสดที่ นิยม คอื ทางการโอนเงนิผ่านธนาคารตามสายไปยงับญัชกีระทรวงการคลงัที่ ธนาคาร 

The Federal Reserve Bank of New York โดยใชแ้บบฟอรม์การโอนเงนิสาํรองสหพนัธรฐั  

มาตรฐาน ระบบสาํรองสหพนัธรฐั (FRS) จะยอมรบัการโอนเงนิทางสายจากธนาคารที่ เป็นสมาชกิของ FRS เท่านัน้ ดงันัน้ 

ธนาคารที่ ไมใ่ช่ธนาคารของสหรฐัฯ ตอ้งโอนเงนิผ่านธนาคารที่ เป็นสมาชกิระบบ FRS ของสหรฐัฯ ใหใ้ช ้  ขอ้มลูต่อไปนี้ในการ

ชาํระเงนิสด: 

การโอนเงินตามสายไปที ่:  United States Treasury  

New York, New York 021030004 

    DFAS-DE/I Agency Code 3801 

๓ - ช -๘ 



 

ชาํระเงนิจาก (ประเทศ หรอื องคก์รระหวา่งประเทศ) สาํหรบัสญัญาเสนอขายและการยอบรบั  

    (ระบสุ่วนบนของ LOA หนา้แรก) 

การสง่เช็คทางไปรษณียไ์ปที ่: Defense Finance and Accounting Service 

    ATTN:DFAS-DE/I 

    6760 E. Irvington Place 

    Denver, CO 80279-2000 

 (อ.ี) การอนุมตัใิหช้าํระเงนิจากเงนิทนุสามารถกระทาํได ้ภายใตเ้งื่อนไขเงนิกู ้FMF หรอื ความตกลงใหก้ารช่วยเหลอื 

ผูซ้ื้ออาจตอ้งจดัส่งหนงัสอืเสนอความตอ้งการไปยงั The Defense Finance and Accounting Service ATTN:DFAS-

DE/I 6760 E.Irvington Place, Denver, CO 80279-2000 ผูซ้ื้อควรหารอืเกี่ ยวกบัความตกลง FMF เพื่อขอคาํแนะนาํที่

ชดัเจน ควรส่งคาํถามเกี่ ยวกบัสถานะการเงนิและงบบญัช ีFMF ไปยงั DSCA/COMPT-FM 

 (เอฟ.) หาก DFAS-DE/I ไมไ่ดร้บัการชาํระเงนิตามกาํหนดวนัที่ระบใุนเอกสารเรยีกเก็บเงนิอาจมกีารคดิดอกเบี้ย

ตามที่ระบใุนขอ้ 4.4.8 ของเงื่อนไขและขอ้กาํหนดมาตรฐานของ LOA 

 (จ.ี) มลูค่าของ LOA น้ีเป็นการประมาณการ แต่สุดทา้ยแลว้จะคดิจาํนวนเงนิเท่ากบัราคาตามรฐับาลสหรฐัฯ ใช ้

จ่ายไป เมื่อมกีารส่งมอบและมกีารคดิค่าใชจ่้ายและเรยีกเก็บค่าใชจ่้ายแลว้ DFAS-DE/I จะจดัทาํ     ใบเรยีกเก็บเงนิข ัน้

สุดทา้ย” ซึ่ งจะสรุปค่าใชจ่้ายสุดทา้ยท ัง้หมดให ้ เงนิทนุส่วนที่ เหลอืสามารถนาํไปชาํระใบเสรจ็ที่ยงัไมไ่ดช้าํระเงนิในใบเรยีกเก็บ

เงนิอื่นๆ หรอืแบง่ชาํระไดต้ามขอ้ตกลงระหวา่งผูซ้ื้อกบัปลดับญัช ีDSCA  

 (เอช.) ผูซ้ื้ออาจยกเลกิ LOA น้ี โดยแจง้ความตอ้งการไปยงัหน่วยงานที่รบัผดิชอบการจดัหาของสหรฐัฯ (IA) แต่

หากการยกเลกิ LOA น้ีกระทาํหลงัจากที่ ไดม้กีารดาํเนินการไปแลว้ อาจคดิค่าดาํเนินการทาง    ธุรการในอตัราส่วนครึ่ งหนึ่ ง

ของอตัราค่าธุรการปกตขิองมลูค่าสิ่ งอปุกรณใ์น LOA ที่ส ัง่ซื้อแลว้ หรอืคดิค่าดาํเนินการทางธุรการอตัราปกตขิองมลูค่าสิ่ ง

อปุกรณใ์น LOA ในช่วงที่จะปิดดาํเนินการ โดยจะยดึถอืจากสว่นที่มมีลูค่าสูงกวา่ 

๕. การแกไ้ข LOA 

การแกไ้ข LOA อาจดาํเนินการท ัง้โดยรฐับาลสหรฐัฯ หรอืผูซ้ื้อหาก LOA ไดร้บัการยอมรบัเรยีบรอ้ยแลว้ การแกไ้ข

อาจทาํเป็น Amendment หรอื Modification  

 (เอ.) การจดัทาํ Amendments หมายถงึการแกไ้ขที่ เกี่ ยวกบัการเปลี่ยนแปลงขอบเขต เช่น การเปลี่ยนแปลงที่มี

ผลต่อชนิดหรอืจาํนวนของสิ่ งอปุกรณส์าํคญัที่จะจดัหา การแกไ้ขตอ้งไดร้บัการยนิยอมจาก 

รฐับาลสหรฐัฯ และผูซ้ื้อในลกัษณะเดยีวกบั LOA ฉบบัเดมิ 

 

 

๓ - ช – ๙ 



 (บ.ี) การจดัทาํ Modifications หมายถงึการเปลี่ยนแปลงซึ่งไมเ่ป็นการเปลี่ยนแปลงในขอบเขต เช่น การเพิ่ม

หรอืลดค่าใชจ่้ายที่ประมาณการไว ้หรอืการเปลี่ยนแปลงกาํหนดการส่งมอบ การปรบัเปลี่ยนน้ีตอ้งการเพยีงการลงนามรบัทราบ

จากผูซ้ื้อเท่านัน้ 

 (ซ.ี) เมื่อมกีารลงนามในเอกสารแกไ้ข LOA ทกุประเภท ควรแจกจ่ายสาํเนาการแกไ้ขและการเปลี่ยนเแปลง

ใหก้บั กห.สหรฐัฯ เช่นเดยีวกบัการแจกจ่าย LOA ฉบบัพื้นฐาน 

 (ด.ี) โดยดูรายละเอยีดไดจ้ากคู่มอื DOD 5105.38-M หากผูซ้ื้อตอ้งการแกไ้ขเอกสารก่อนจะลงนามยอมารบัควร

แจง้ใหห้น่วยงานที่รบัผดิชอบดาํเนินการจดัหาของสหรฐัฯ ทราบเพื่อพจิารณา 

๖. การตอบโตท้างจดหมาย 

 คาํถามหรอืขอ้คดิเหน็เกี่ ยวกบั LOA น้ี ควรระบอุา้งถงึความตอ้งการของผูซ้ื้อ และการพสูิจนท์ราบซึ่ งกาํหนดโดย

หน่วยงานที่รบัผดิชอบดาํเนินการจดัหาภายใน กห.สหรฐัฯ 
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ผนวก ๓ – ญ 

ตวัอย่างหนงัสอือนุญาตใหแ้กไ้ขเอกสาร โดยวธิี PEN & INK CHANGE  
พรอ้มเอกสารที่แกไ้ขแลว้ 
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บทที่  ๔ 

การเงนิ 

 

๑. ราคาสิ่ งอปุกรณ์และบรกิารทางทหารที่ จดัซือโดยวธิ ีFMS

รฐับาลสหรฐัฯ จะคดิราคาสิ่ งอปุกรณแ์ละบรกิารทางทหารที่ขายใหก้บัลูกคา้ ตามมาตรฐานที่กาํหนดไว ้

เช่นเดยีวกบัที่สนบัสนุนใหห้น่วยงานของสหรฐัฯ สาํหรบัการสนบัสนุนที่ ไมใ่ช่วธิ ี CLSSA ผูซ้ื้ออาจตอ้งรบัผดิชอบ 

ค่าใชจ่้ายในการจดัหาสิ่ งอปุกรณท์ดแทนในคลงั และหากการสนบัสนุนสิ่ งอปุกรณต์อ้งจดัหาโดยตรงจากแหลง่ผลติ 

ผูซ้ื้อจะตอ้งรบัผดิชอบค่าใชจ่้ายนัน้ท ัง้หมดตามที่แหลง่ผลติเรยีกเก็บจากรฐับาลสหรฐัฯ 
๑ 

ตามที่ ไดก้ลา่วมาแลว้วา่รฐับาลสหรฐัฯ จะตอ้งรบัผดิชอบค่าใชจ่้ายท ัง้หมดที่ เกี่ ยวขอ้งกบัการขายสิ่ งอปุกรณ์

หรอืบรกิารทางทหารโดยวธิ ี FMS เพื่อใหบ้รรลวุตัถปุระสงคเ์หลา่น้ี รฐับาลสหรฐัฯ จาํเป็นตอ้งเรยีกเก็บค่าใชจ่้าย

อื่น ๆ ซึ่ งนอกเหนือไปจากราคาสิ่ งอปุกรณห์รอืบรกิารจากผูซ้ื้อ ไดแ้ก่ ค่าดาํเนินการทางธุรการ ค่าบรรจหุบีห่อ/ยกขน 

ค่าขนส่ง ค่าจดัระวางบรรทกุลงเรอืหรอืเครื่ องบนิ และอื่น ๆ โดยใชห้ลกัเกณฑก์ารคาํนวณตามสดัส่วนของราคา 

สิ่ งอปุกรณห์รอืบรกิารนัน้ พอสรุปไดด้งัน้ี 

๑.๑ ค่าดาํเนินการทางธุรการ (Administrative Costs)

เป็นค่าใชจ่้ายที่ ใชใ้นการบรหิารจดัการ FMS Case ต่าง ๆ ไดแ้ก่ การจดัเตรยีมขอ้มลูราคาและความ

เป็นไปไดใ้นการจดัหา งานธุรการและการผูกพนัสญัญา การจดัทาํเอกสารสญัญา การจดัทาํรายงานสถานภาพการ

สนบัสนุนและการจดัส่ง การจดัทาํรายงานที่ เกี่ ยวกบั FMS Case การดาํเนินการดา้นบญัชกีารเงนิ เป็นตน้ 
๒ 

ท ัง้น้ี ค่าดาํเนินการทางธุรการจะเรยีกเก็บจากผูซ้ื้อตามสดัส่วนคงที่ ของมลูค่ารวมท ัง้หมดของสิ่ งอปุกรณ์

และบรกิารที่จดัหาในแต่ละ Case โดย Case ที่ เปิดดาํเนินการหลงั ๑ ส.ค. ๔๙ จะถกูเรยีกเก็บดงัน้ี 
๓
  

 ๑.๑.๑ FMS Case ประเภท DOC สาํหรบัการจดัหาสิ่ งอุปกรณห์รือบริการทีเ่ป็นมาตรฐาน 

และทีไ่ม่เป็นไปตามมาตรฐาน เรยีกเก็บ ๓.๘ % ของมลูค่ารวมท ัง้หมดของสิ่ งอปุกรณห์รอืบรกิาร 
 ๑.๑.๒ FMS Case ประเภท CLSSA 

                  FMSO I   เรยีกเก็บ ๕ % ของค่าสิ่ งอปุกรณ ์ สาํหรบัสิ่ งอปุกรณท์ี่มอียู่ในคลงั     

(On hand) และหากเป็นการจดัหาสิ่ งอปุกรณใ์หมซ่ึ่ งไมม่อียู่ในคลงั (On order) จะไมเ่รยีกเกบ็ค่าใชจ่้ายสว่นนี้  

                 FMSO II    เรยีกเก็บ ๓.๘ % ของค่าสิ่ งอปุกรณ ์
          ๑.๑.๓ FMS Case ประเภท BOC หรือ DRP  เรยีกเก็บ ๓.๘ % ของค่าสิ่ งอปุกรณ ์

 ๑.๑.๔ ท ัง้น้ีค่าดาํเนินการทางธุรการตามขอ้ ๑.๑.๑-๑.๑.๓ จะตอ้งไมต่ํา่กวา่ ๑๕,๐๐๐.-ดอลลาร์

สหรฐัฯ หากคาํนวณแลว้ตํา่กวา่ ๑๕,๐๐๐.-ดอลลารส์หรฐัฯ LOA ที่ เปิดใหมน้ี่จะถกูแกไ้ขเพื่อเพิ่ม Line Item : 
SCML (Small Case Management Line) โดยจะระบคุ่าใชจ่้ายใน Line Item เป็นค่าดาํเนินการทางธุรการในวงเงนิ

ซึ่ งเมื่อนาํไปรวมกบัที่คาํนวณไดจ้ากการเรยีกเกบ็ ๓.๘ % ของมลูค่า Case แลว้ เป็นเงนิ ๑๕,๐๐๐.-ดอลลารส์หรฐัฯ  

๑ 
The Foreign Military Sales Customer Supply System Guide, NAVSUP Publication 526 (Fifth Revised Edition, 

Change 1), 31 January 2008, Chapter 9, Section 090201 

๒
 เรื่ องเดยีวกนั, Chapter 9, Section 090204 ,          ๓

 เรื่ องเดยีวกนั, Chapter 9, Section 090205 

๔ - ๑ 



๑.๒ ค่าใขจ่้ายอืน่ ๆ (Accessorial Costs) 
๔ 

หมายถงึ ค่าใชจ่้ายในการบรรจหุบีห่อ ยกขน ค่าขนส่งเพื่อจดัส่งไปยงัตวัแทนผูร้บัจดับรกิารขนส่งของ 

ผูซ้ื้อ หรอืจดัสง่ไปยงัท่าเรอืสง่ออกในสหรฐัฯ ซึ่ งรวมไปถงึค่าขนถ่ายขึ้นและลงจากเรอืหรอืเครื่ องบนิดว้ย พอสรุป

ค่าใชจ่้ายเหลา่น้ีได ้๓ กลุม่ คอื 

๑.๒.๑ ค่าใชจ่้ายบรรจุหบีห่อ และยกขน (Packing, Crating and Handling (PCH) Costs) 

ค่าใชจ่้ายน้ีรวมค่าแรงงาน และวสัดุที่จาํเป็นตอ้งใชใ้นการเตรยีมการจดัส่ง รวมไปถงึค่าจดัทาํเอกสารที่ เกี่ ยวขอ้งดว้ย 

 ๑.๒.๒ ค่าใชจ่้ายในการขนสง่ หมายถงึ ค่าใชจ่้ายใด ๆ ที่ เกี่ ยวกบัการขนสง่สิ่ งอปุกรณใ์หก้บั 

ผูซ้ื้อ ไดแ้ก่ ค่าขนส่งที่ดาํเนินการโดยระบบ Defense Transportation Systems (DTS) เป็นตน้ 

 ๑.๒.๓ ค่าขนถ่ายข้ึนและลงจากเรือหรือเคร่ืองบนิ (Port Loading and Unloading Costs) 

ค่าใชจ่้ายน้ี รวมค่าแรงงานและวสัดุที่จาํเป็นตอ้งใชใ้นการขนถ่ายสิ่ งอปุกรณข์ึ้นหรอืลงจากเรอืหรอืเครื่ องบนิ โดยจะ

ขึ้นอยู่กบัท่าเรอืหรอืท่าอากาศยานที่ ใชใ้นการขนถ่ายสิ่ งอปุกรณน์ัน้ 

ค่าใชจ่้ายอื่น ๆ ท ัง้ ๓ กลุม่ขา้งตน้น้ี มอีตัราส่วนคงที่ตามมลูค่ารวมของสิ่ งอปุกรณท์ี่จดัหาในแต่ละ Case 

ตามที่แสดงไวใ้น ผนวก ๔ - ก 

๑.๓ ค่าใชจ่้ายในการสนบัสนุนการสง่กาํลงับาํรุง (Logistics Support Charge:LSC) 
๕ 

ไดแ้ก่ ค่าจา้งบคุลากร ค่าเดนิทาง ค่าดาํเนินการต่อขอ้มลูอตัโนมตั ิค่าพมิพเ์อกสาร ค่าอปุกรณส์าํนกังาน 

และค่าวสัดุ ซึ่ งใชส้าํหรบัสนบัสนุนการบรหิารโครงการ FMS โดยมอีตัราส่วน ๓.๑ % ของมลูค่ารวมของสิ่ งอปุกรณ ์

และบรกิารที่จดัหา โดยรวมใชก้บั Line Item ประเภท Spare Parts, Supplies and Services ซึ่ งจะไมร่ะบแุยก

ไวต่้างหากอย่างชดัเจน  ท ัง้น้ี การดาํเนินการที่ เกดิขึ้นหลงั ๑ ต.ค. ๕๐ จะไมม่ค่ีาใชจ่้ายในส่วนน้ี 

๒. แหลง่เงนิที่ ใชใ้นการชําระคา่สิ่ งอปุกรณ์หรอืบรกิารทางทหารที่ จดัซือโดยวธิ ีFMS

สหรฐัฯ จะยงัไมด่าํเนินการใด ๆ ต่อหนงัสอืเสนอขายและการยอมรบั (LOA) ที่ ไดร้บัการลงนามจากผูซ้ื้อ

หากปราศจากการชาํระเงนิตามจาํนวนและกาํหนดเวลาที่ระบไุว ้ซึ่ งในส่วนของ ทร. นัน้ มเีงนิจากแหลง่ต่าง ๆ เพื่อใช ้

ในการนี้ไดท้ ัง้หมด ๓ แหลง่ คอื 
๖

๒.๑ เงินสด  แบง่ออกเป็น 
๒.๑.๑ งบประมาณประจาํปี ที่หน่วยต่าง ๆ ไดร้บัการแบง่สรร โดยหน่วยจะตอ้งรบัผดิชอบการ

เบกิเงนิตามข ัน้ตอนปกตแิลว้โอนงบประมาณนี้ใหก้บั กง.ทร. (กองการเงนิต่างประเทศ) เป็นผูช้าํระใหก้บัหน่วยงาน

ที่รบัผดิชอบดา้นการเงนิของสหรฐัฯ (DFAS-DE/I) 

  

 

๔
 The Foreign Military Sales Customer Supply System Guide, NAVSUP Publication 526 (Fifth Revised Edition, 

Change 1), 31 January 2008, Chapter 9, Section 090206 
๔
 เรื่ องเดยีวกนั, Chapter 9, Section 090205 

๖
 โรงเรยีนพลาธกิาร กรมพลาธกิารทหารเรอื, " การบรรยายวชิาการพสัดุ หวัขอ้ การจดัหาทาง FMS", มถินุายน ๒๕๓๙ หนา้ ๑๐  

๔ - ๒ 



 ๒.๑.๒ เงนิคงเหลอืจากการปิดหรือยกเลกิ Case ที่ ใชง้บประมาณประจาํปี ในขอ้ ๒.๑.๑ 

ดาํเนินการ โดยเก็บรกัษาในบญัชเีงนิสะสมตามหมายเลขที่สหรฐัฯ กาํหนด Holding Account 1QP การเบกิ

จ่ายเงนิจากบญัชน้ีีเพื่อชาํระใหก้บัสหรฐัฯ อยู่ในความรบัผดิชอบของ สน.ผชท.ทร.ไทย/วอชงิตนั ตามที่ ทร. ส ัง่การ 

๒.๒ เงินกู ้ แบง่ออกเป็น 

 ๒.๒.๑ FMS Credit หมายถงึเงนิที่สหรฐัฯ ใหป้ระเทศไทย (โดยกองทพัไทย) กูเ้พื่อจดัหาสิ่ ง

อปุกรณห์รอืบรกิารทางทหารโดยวธิ ี FMS การเบกิจ่ายเงนิจากบญัชน้ีีเพื่อชาํระใหก้บัสหรฐัฯ อยู่ในความรบัผดิชอบ

ของ สน.ผชท.ทร.ไทย/วอชงิตนั ตามที่ ทร. ส ัง่การ ท ัง้น้ี ในปจัจบุนัสหรฐัฯ ไดง้ดการสนบัสนุน FMS Credit 

เพิ่มเตมิใหก้บัประเทศไทยแลว้ คงเหลอืแต่เพยีง Case ที่ดาํเนินการก่อนหนา้น้ีเท่านัน้ 

 ๒.๒.๒ เงนิคงเหลอืจากการปิดหรือยกเลกิ Case ที่ เหลา่ทพัใชเ้งนิกู ้ FMS Credit ในขอ้ 

๒.๒.๑ ดาํเนินการ โดยเก็บรกัษาไวใ้นบญัชเีงนิสะสมตามหมายเลขที่สหรฐัฯ กาํหนด Holding Account 5QQ 

การเบกิจ่ายเงนิจากบญัชน้ีีเพื่อชาํระใหก้บัสหรฐัฯ อยู่ในความรบัผดิชอบของ สน.ผชท.ทร.ไทย/วอชงิตนั ตามที่  

ทร. ส ัง่การ 

๒.๓ เงินช่วยเหลอื  แบง่ออกเป็น 

        ๒.๓.๑ MAP Merger หมายถงึเงนิที่สหรฐัฯ ใหค้วามช่วยเหลอืแก่ประเทศไทยโดยใหเ้ปลา่   

ซึ่ งปจัจบุนัสหรฐัฯ ไดง้ดการสนบัสนุน MAP Merger เพิ่มเตมิสาํหรบัการซื้อสิ่ งอปุกรณห์รอืบรกิารทางทหาร    

แก่ประเทศไทยแลว้ คงเหลอืแต่เพยีง Case ที่ เปิดดาํเนินการก่อนหนา้น้ีเท่านัน้ 

        ๒.๓.๒ เงนิคงเหลอืจากการปิดหรือยกเลกิ Case ที่ เหลา่ทพัใชเ้งนิช่วยเหลอื MAP Merger  

ในขอ้ ๒.๓.๑ ดาํเนินการ โดยเกบ็รกัษาไวใ้นบญัชเีงนิสะสมตามหมายเลขที่สหรฐัฯ กาํหนด Holding Account 2QQ 

การเบกิจ่ายเงนิจากบญัชน้ีีเพื่อชาํระใหก้บัสหรฐัฯ อยู่ในความรบัผดิชอบของ สน.ผชท.ทร.ไทย/วอชงิตนั ตามที่ ทร. ส ัง่การ 

ภายหลงัจากที่สหรฐัฯ ไดย้กเลกิความช่วยเหลอืแบบ FMS Credit และ MAP Merger ซึ่ งเคยใหก้บั

ประเทศต่าง ๆ แลว้ สหรฐัฯ ไดจ้ดัโครงการความช่วยเหลอืดา้นการเงนิขึ้นใหมม่าทดแทนเรยีกวา่ Foreign 

Military Financing Program (FMFP) โดยผูซ้ื้อสามารถใช ้FMFP ในการจดัหาสิ่ งอปุกรณห์รอืบรกิารทางทหาร

จากสหรฐัฯ ได ้ ภายใตเ้งื่อนไขการต่อรองระหวา่งรฐับาลของประเทศผูซ้ื้อและหน่วยงาน Defense Security 

Cooperation Agency (DSCA) หรอื กค.สหรฐัฯ การจดัซื้อโดย FMFP น้ีสามารถดาํเนินการไดท้ ัง้การจดัทาํเป็น

FMS Case กบัหน่วยงานทางทหารของสหรฐัฯ หรอืทาํสญัญาโดยตรงกบัผูข้ายในสหรฐัฯ ซึ่ง DSCA น้ีจะอนุมตัิ

ค่าใชจ่้ายลว่งหนา้ใหก้บัการจดัหาแบบ FMFP น้ี ผ่านเงื่อนไข ๒ แบบ คอื 
๗ 

DOD Direct Loans  เป็นการใหกู้ย้มืเงนิที่คดิดอกเบี้ยได ้๒ แบบ คอื ในอตัราปกตขิอง กค.สหรฐัฯ 

หรอืในอตัราลดพเิศษ  โดย DSCA จะเรยีกเก็บเงนิจากรฐับาลผูซ้ื้อปีละ ๒ ครัง้ ท ัง้น้ี ขึ้นอยู่กบัเงื่อนไขที่ตกลงกนัไว ้
๘ 

 

๗
 The Foreign Military Sales Customer Supply System Guide, NAVSUP Publication 526 (Fourth Revised 

Edition, Change 2, 20 September 2000), Chapter Eight, Section 080202 

๘
 เรื่ องเดยีวกนั, Chapter Eight, Section 080203 

 

๔ - ๓ 



DOD Guaranteed Loans  เป็นการใหกู้ย้มืเงนิโดยธนาคารกลางของสหรฐัฯ (Federal Financing 

Dank: FFB) ซึ่ งขึ้นอยู่กบั กค.สหรฐัฯ การเรยีกเก็บเงนิจากรฐับาลผูซ้ื้อจะทาํปีละ ๒ ครัง้ หรอืตามแต่จะตกลงกนั

เช่นเดยีวกบัวธิแีรก หาก FFB ไมไ่ดร้บัการชาํระเงนิจากรฐับาลผูซ้ื้อภายใน ๑๕ วนั หลงัจากครบกาํหนดชาํระ 

DSCA จะรบัผดิชอบจ่ายเงนิแทนรฐับาลผูซ้ื้อนัน้ใหก่้อนตามที่ ไดร้บัรองไว ้
๙ 

๓. วธิกีารชําระเงนิค่าสิ่ งอปุกรณ์หรอืบรกิารทางทหารจากงบประมาณประจาํปี

หลงัจากที่หน่วยถอืงบประมาณไดเ้บกิเงนิเพื่อชาํระเป็นค่าสิ่ งอปุกรณห์รอืบรกิารทางทหารที่จดัหาโดยวธิ ี

FMS แลว้ จะตอ้งโอนใหก้บั กง.ทร. (กองการเงนิต่างประเทศ) เป็นผูช้าํระใหก้บัสหรฐัฯ ตามวธิทีี่กาํหนดใน LOA 

ซึ่ งระบไุว ้๒ วธิ ีคอื 
๑๐ 

๓.๑ โดยวธิกีารโอนเงินตามสาย (Wire Transfer) ชาํระไปที่ 

United States Treasury 

New York, New York 

021030004 

DFAS - AY/DE 

Agency Code 00003801 

              ระบวุา่ชาํระจากประเทศหรอืองคก์ารระหวา่งประเทศใด เพื่อ LOA ฉบบัใด 

๓.๒ จดัสง่เป็นเช็คทางไปรษณีย ์ ไปที่ 

Defense Finance and Accounting Service 

ATTN: DFAS - DE/I 

6760 E. Irvington Place 

Denver, CO 80279-2000 

แต่เน่ืองจากปจัจบุนัธนาคารกลางสหรฐัฯ ณ มลรฐันิวยอรค์ (FRBNY) ไดม้หีนงัสอืแจง้ธนาคารแห่งประเทศไทย 

เมื่อวนัที่ ๒๒ เดอืน กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๔๕ วา่การชาํระเงนิโดย เชค็/ดราฟต ์ เพื่อชาํระค่าสิ่ งอปุกรณห์รอืบรกิาร 

ทางทหารที่จดัซื้อโดยวธิ ีFMS นัน้ ไมไ่ดร้บัความสะดวก ลา่ชา้ เอกสารสูญหาย เกดิความเสี่ยง และมค่ีาใชจ่้ายสูง  

จงึขอยกเลกิวธิกีารดงักลา่ว และคงเหลอืเฉพาะวธิ ี Wire Transfer เพยีงวธิเีดยีว โดยเริ่มดาํเนินการต ัง้แต่วนัที่  

๑ เดอืน มกราคม พ.ศ.๒๕๔๖ เป็นตน้ไป โดยกาํหนดที่อยู่ที่ ใชใ้นการสง่เงนิแบบ Wire Transfer ใหม ่เป็น 
๑๑ 

 

๙
 The Foreign Military Sales Customer Supply System Guide, NAVSUP Publication 526 (Fourth Revised 

Edition, Change 2, 20 September 2000), Chapter Eight, Section 080204 

๑๐
 Letter of Offer and Acceptance Information, Section 4. d 

๑๑
 รายงานการประชมุ คณะอนุกรรมการตรวจสอบและปรบัยอดการเบกิถอนเงนิกู ้ FMS Credit และเงนิใหเ้ปลา่จากรฐับาลสหรฐัฯ 

ครัง้ที่ ๑/๒๕๔๖ วนัองัคารที่ ๑๘ เดอืนกมุภาพนัธ ์พ.ศ.๒๕๔๖ ณ หอ้งประชมุ กบ.ทหาร (๑) บก.ทหารสูงสุด 

 

๔ - ๔ 



Federal Reserve Bank of New York  

For deposit to Bank of Thailand FMS Account ABA # 0210-8594-9, Type Code 15 

33 Liberty Street  

New York, NY 10045 

Payment from Thailand for LOA TH-….-……. 

๔. บญัชีเงนิสะสม (Holding Account: H/A)

หมายถงึ บญัชทีี่สหรฐัฯ เปิดไวใ้หก้บัลูกคา้ FMS โดยมวีตัถปุระสงคเ์พื่อนาํเงนิที่ เหลอืจากการปิดหรอื 

ยกเลกิ Case มารวมไวเ้พื่อความสะดวกในการจาํแนกแหลง่ที่มาของเงนิ และส่งคนืใหก้บัผูซ้ื้อ หรอืโอนไปจ่ายใน 

Case อื่น ๆ ที่ยงัชาํระเงนิไมค่รบถว้น โดยสถานภาพของบญัชเีงนิสะสมท ัง้หมดจะแจง้ใหลู้กคา้ทราบพรอ้มกบั

เอกสารการแสดงสถานภาพการเงนิประจาํไตรมาส (Billing Statement, DD Form 645) ซึ่ งขอ้มลูเมื่อเดอืน 

มถินุายน พ.ศ.๒๕๔๔ กองทพัไทย โดย บก.ทหารสูงสุด และเหลา่ทพั มบีญัชเีงนิสะสมท ัง้สิ้น ๑๐ บญัช ีดงัน้ี 
๑๒ 

 

ลาํดบั ชื่ อบญัช ี ความหมาย วงเงนิ  USD 

๑. 0QQ บญัชพีกัคอยเงนิคงเหลอืใน Case ต่าง ๆ ของ บก.ทหารสูงสุด 

และเหลา่ทพั (FRB Cash Funds)  

๕,๐๐๐.๐๐ 

๒. 1QS บญัชเีงนิสดของ บก.ทหารสูงสุด ๘,๒๘๗.๖๕ 

๓. 1QB บญัชเีงนิสดของ ทบ. ๑๔,๕๘๖,๓๐๘.๑๓ 

๔. 1QP บญัชเีงนิสดของ ทร. ๖๓๕,๘๐๒.๓๒ 

๕. 1QD บญัชเีงนิสดของ ทอ. ๒,๖๒๒,๒๐๕.๕๖ 

๖. 1QF บญัชขีายคนื บ.F/A-18 C/D และอะไหลข่อง ทอ. ๐.๐๐ 

๗. 2QQ บญัชเีงนิช่วยเหลอืแบบใหเ้ปลา่ (MAP Funds) ๑๖๓,๖๖๖.๑๙ 

๘. 4DD บญัชขีายคนือะไหลอ่ื่น ๆ ของ ทอ. ๘๗,๑๗๗.๖๕ 

๙. 5QQ บญัชเีงนิกู ้(Credit Funds) ๒๗๐,๗๑๔.๖๑ 

๑๐. 7QQ บญัชพีกัคอยเงนิคงเหลอืก่อนสง่เขา้บญัชขีองเหลา่ทพั (ULO Funds) ๔๔๑,๗๔๕.๖๕ 

  หมายเหต ุ: ทร. มสี่วนเกี่ ยวขอ้ง ๕ บญัช ีคอื  0QQ  1QP  2QQ  5QQ และ  7QQ 

การกาํหนดชื่ อบญัชเีงนิสะสม นัน้ รฐับาลสหรฐัฯ โดยหน่วยงาน DFAS-DE/I จะกาํหนดโดยใชอ้กัษร ๓ ตวั คอื 
๑๓

 

 

๑๒
 นาวาอากาศเอก มนู  เกตมุณี, “การจดัหาสิ่ งอปุกรณท์างทหารโดยวธิี FMS ของ บก.ทหารสูงสุด" (เอกสารวจิยัของ นทน.

วทิยาลยัเสนาธกิารทหาร รุ่นที่ ๔๓) หนา้ ๔๐ 

๑๓
 Defense Institute of Security Assistance Management & Security Assistance Accounting Center, FMS 

Customer Financial Management Handbook (Billing), (Tenth Edition), Chapter Ten, Page 10-1 

 

๔ - ๕ 



 "อกัษรตวัแรก"  เป็นตวัเลข อธบิายความหมายวา่ เป็นบญัชเีงนิสะสมชนิดใด ดงัน้ี 

0 หมายถงึ  Interest Bearing Account 

1 หมายถงึ  Regular FMS payments by purchaser 

2       หมายถงึ  Military Assistance Program (MAP) Funds  

                   (MAP is non-refundable to FMS Customer) 

3       หมายถงึ  Third Country Recoupments 

4       หมายถงึ  Buy Backs 

5       หมายถงึ  Credit FMS Funds (non-refundable to FMS Customer) 

6       หมายถงึ  ULO (Participating Countries) refundable to Customer 

"อกัษรตวัที่สอง"  เป็นตวัอกัษร ซึ่ งหน่วยงาน DFAS-DE/I มกัจะกาํหนดเป็นตวัอกัษร Q เพื่อแสดงให ้

ทราบถงึหน่วยงานที่รบัผดิชอบดาํเนินการของสหรฐัฯ หรอือาจจะกาํหนดเป็นอย่างอื่นก็ได ้ ขึ้นอยู่กบัความตอ้งการ

ของประเทศผูซ้ื้อ เพื่อความเขา้ใจที่ชดัเจนมากยิ่ งขึ้นสามารถสอบถามรายละเอยีดเพิ่มเตมิไดจ้าก จนท.บรกิารโครงการ

ในหน่วยงาน DFAS-DE/I 

"อกัษรตวัที่สาม" เป็นตวัอกัษร แสดงใหท้ราบวา่เหลา่ทพัหรอืหน่วยงานใดของประเทศผูซ้ื้อที่ เป็นเจา้ของ

บญัชนี ัน้ ซึ่ งในกองทพัไทย  S หมายถงึ บก.ทหารสูงสุด  B หมายถงึ ทบ.  P หมายถงึ ทร.  และ D หมายถงึ ทอ. 

เป็นตน้ 
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ผนวก ๔ – ก 

อตัราการเรยีกเกบ็ค่าใชจ้า่ยอื่น ๆ ของสหรฐัฯ 

 

ประเภทค่าใชจ้า่ย คาํอธบิายความหมาย อตัราสว่น 

(เปอรเ์ซ็นต)์ 

ค่าบรรจุหบีห่อ และยกขน * สาํหรบัสิ่ งอปุกรณท์ี่มรีาคาต่อหน่วย ๕๐,๐๐๐.-ดอลลารส์หรฐัฯ  

  หรอืนอ้ยกวา่ 

* สาํหรบัสิ่ งอปุกรณท์ี่มรีาคาต่อหน่วยสูงกวา่ ๕๐,๐๐๐.-ดอลลารส์หรฐัฯ  

  ใน ๕๐,๐๐๐.-ดอลลารส์หรฐัฯ แรก 

  และส่วนที่ เหลอืเรยีกเก็บ 

๓.๕ 

 

 

๓.๕ 

๑.๐ 

ค่าขนส่ง รวมค่าขนถา่ยขึ้นและลงจากเรอืหรือเครื่ องบนิตามแต่จะคาํนวณไดจ้รงิ  

ค่าจดัส่งทางไปรษณีย ์ จดัส่งจากจดุเริ่ มตน้ไปยงัปลายทางในแผ่นดนิใหญ่ของสหรฐัฯ รวมท ัง้ค่าจดัส่ง

ใหก้บัตวัแทนผูร้บัจดับรกิารขนส่ง 

๓.๗๕ 

ค่าขนส่งที่ ระบไุวเ้ป็น 

Delivery Term Code 5 

จดัส่งจากจดุเริ่ มตน้ไปยงัท่าเรอืหรอืท่าอากาศยานส่งออกในสหรฐัฯ หรอืตวัแทน

ผูร้บัจดับริการขนส่งในสหรฐัฯ (F/F) 
๓.๗๕ 

ค่าขนส่งที่ ระบไุวเ้ป็น 

Delivery Term Code 6 

จดัส่งจากจดุเริ่ มตน้ไปยงัท่าเรอืหรอืท่าอากาศยานต่างประเทศไม่ขน แต่ไมร่วม

ค่าขน สป. ลงจากเรอืหรอือากาศยาน ยุโรป ละตนิอเมรกิา และเมดเิตอรเ์รเนียน 

๑๐.๒๕ 

ค่าขนส่งที่ ระบไุวเ้ป็น 

Delivery Term Code 6  

จดัส่งจากจดุเริ่ มตน้ไปยงัท่าเรอืหรอืท่าอากาศยานต่างประเทศไม่ขน แต่ไมร่วม

ค่าขน สป. ลงจากเรอืหรอือากาศยาน (In-country POD) 
๑๒.๒๕ 

ค่าขนส่งที่ ระบไุวเ้ป็น 

Delivery Term Code 7 

จดัส่งจากจดุเริ่ มตน้ไปยงัปลายทางในต่างประเทศ (Mark For Code) ซึ่ งไม่

เรยีกเก็บค่าท่าใน ยุโรป ละตนิอเมริกา และเมดเิตอรเ์รเนียน 

๑๔.๒๕ 

ค่าขนส่งที่ ระบไุวเ้ป็น 

Delivery Term Code 7 

จดัส่งจากจดุเริ่ มตน้ ไปยงัปลายทางในต่างประเทศ (Mark For Code) 
หรอื  In-country Destination 

๑๖.๒๕ 

ค่าขนส่งที่ ระบไุวเ้ป็น 

Delivery Term Code 8  

จดัส่งจากจดุเริ่ มตน้ซึ่ งรวมค่าขนถา่ย ค่ายกขน ค่าเก็บรกัษาบนเรอื ณ ท่าเรอื 

ที่ ส่งออกในสหรฐัฯ (In-CONUS POE) 

๖.๒๕ 

ค่าขนส่งที่ ระบไุวเ้ป็น 

Delivery Term Code 9 

จดัส่งจากจดุเริ่ มตน้ไปยงัท่าเรอืหรอืท่าอากาศยานต่างประเทศในยุโรป ละตนิอ

เมรกิา และเมดเิตอรเ์รเนียน โดยไม่เก็บค่าขนลงจากเรอืหรอือากาศยาน 
๑๑.๒๕ 

ค่าขนส่งที่ ระบไุวเ้ป็น 

Delivery Term Code 9 

จดัส่งจากจดุเริ่ มตน้ไปยงัท่าเรอืหรอืท่าอากาศยานต่างประเทศ โดยไมเ่ก็บค่าขน

ลงจากเรอืหรอือากาศยาน (In-country POD) 
๑๓.๒๕ 

   

แหลง่ขอ้มูล: The Foreign Military Sales Customer Supply System Guide, NAVSUP Publication 526 (Fifth 

Revised Edition, Change 1), 31 January 2008, Chapter 2, Page 2-44 
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- หนา้น้ีเวน้วา่งไว ้- 
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บทที่  ๕ 
การจดัสง่ใบเบกิสิ่ งอปุกรณ์ใน CASE ประเภท BLANKET ORDER 

 

๑. กลา่วนํา 

 หลงัจากที่ ไดม้กีารผูกพนัสญัญาซื้อ/จา้ง สิ่ งอปุกรณแ์ละบรกิารทางทหารโดยวธิ ี FMS และหน่วยงาน 

ที่ เกี่ ยวขอ้งของสหรฐัฯ ไดร้บัเอกสารที่ลงนาม พรอ้มท ัง้ไดร้บัการชาํระเงนิตามเงื่อนไขแลว้ หากเป็น Case ประเภท 

Defined Order หน่วยงานที่ เกี่ ยวขอ้งของสหรฐัฯ จะจดัหาสิ่ งอปุกรณแ์ละบรกิารทางทหารใหก้บัลูกคา้ตามเงื่อนไข 

ที่กาํหนดต่อไป แต่สาํหรบั Case ประเภท Blanket Order ซึ่ งไมม่กีารกาํหนดรายละเอยีดสิ่ งอปุกรณแ์ละบรกิาร

ทางทหารที่ ลูกคา้ตอ้งการอย่างชดัเจนไวน้ ัน้ ลูกคา้จะตอ้งจดัส่งใบเบกิสิ่ งอปุกรณแ์ละบรกิารที่ตอ้งการใหก้บั

หน่วยงานที่รบัผดิชอบของสหรฐัฯ ดาํเนินการต่อไปเอง โดยหน่วยงานที่รบัผดิชอบ FMS Case ประเภท Blanket 

Order ของ ทร.สหรฐัฯ ที่ ทร. จดัส่งใบเบกิใหค้อื Naval Inventory Control Point, International Programs 

Directorate (NAVICP-OF)   

 การจดัส่งใบเบกิสิ่ งอปุกรณแ์ละบรกิารทางทหารที่ ลูกคา้ดาํเนินการเองขา้งตน้ จะตอ้งจดัทาํตามแนวทางที่

สหรฐัฯ กาํหนด ซึ่ งในที่ น้ีจะกลา่วเฉพาะในส่วนของ ทร.สหรฐัฯ และที่ เกี่ ยวขอ้งกบั ทร. เท่านัน้ โดยขอ้มลูส่วนใหญ่

มแีหลง่ที่มาจากบรรณสาร NAVSUP Publication 526, Foreign Military Sales Customer Supply System 

Guide (Fifth Revised Edition-Change 1), 31 January 2008, Chapter 2 ที่จดัทาํขึ้นโดยหน่วยงาน Naval 

Inventory Control Point, International Programs Directorate (NAVICP-OF) ท ัง้น้ี อาจมขีอ้มลูบางส่วนที่

ไดม้าจากเอกสารเดยีวกนัในบทอื่น  แหลง่ที่มาอื่น ๆ  และแนวทางการปฏบิตังิานที่ กพทต.พธ.ทร. ดาํเนินการอยู่  

ซึ่ งเน้ือหาโดยรวมจะเป็นการกลา่วถงึ แบบฟอรม์ที่ ใชใ้นการเบกิและวธิกีารจดัสง่ใบเบกิ  คาํแนะนาํการกรอกใบเบกิ  

การตดิตามสถานภาพและการยกเลกิใบเบกิ  รวมท ัง้ระบบการตดิตามต่าง ๆ ที่ ใชค้อมพวิเตอร ์

 

๒. แบบฟอรม์ใบเบกิ และวธิกีารจดัสง่ใบเบกิ

 ๒.๑ แบบฟอรม์ใบเบกิ (อา้งองิจาก Publication 526, Chapter 2, Section 020112) 

  หลกัการพื้นฐานของการเบกิสิ่ งอปุกรณแ์ละบรกิารทางทหารโดยวธิ ี FMS คอื วธิกีารเบกิแบบ 

Military Standard Requisitioning and Issue Procedures หรอืที่ เรยีกส ัน้ ๆ วา่ MILSTRIP ซึ่ งวธิกีาร 

ดงักลา่วน้ีสามารถนาํมาใชไ้ดท้ ัง้ในส่วนของการเบกิ  การรบัทราบสถานภาพใบเบกิ  การตดิตามสถานภาพใบเบกิ  

และการยกเลกิใบเบกิ  โดยแบบฟอรม์ที่ ใชใ้นการเบกิมที ัง้หมด ๓ แบบ คอื 

  ๒.๑.๑  DD Form 1348   ใชส้าํหรบัเบกิสิ่ งอปุกรณท์ี่ม ีNational Stock Number (NSN) 

กาํกบั โดยเป็นการเบกิแบบ Manual   

  ๒.๑.๒  DD Form 1348 m   ใชส้าํหรบัเบกิสิ่ งอปุกรณท์ี่ม ีNational Stock Number (NSN) 

กาํกบั โดยเป็นการเบกิแบบ Mechanized 

 

๕ - ๑ 



  ๒.๑.๓  DD Form 1348-6  ใชส้าํหรบัการเบกิสิ่ งอปุกรณท์ี่ ไมม่ ี National Stock Number 

(NSN) กาํกบั หรอืสาํหรบัการเบกิสิ่ งอปุกรณท์ี่ ไมอ่ยู่ในระบบมาตรฐาน  การเบกิทาํไดโ้ดยจดัส่งเอกสารตน้ฉบบั

และสาํเนา ทางไปรษณียห์รอืโทรสาร ใหก้บั NAVICP-OF 

   หมายเหต ุ :  ตวัอย่างแบบฟอรม์ใบเบกิ ๒ แบบหลงันัน้ ไดแ้สดงไวใ้น ผนวก ๕ - ก 

และสาํหรบัการจดัส่งใบเบกิโดยใชโ้ปรแกรม Supply Tracking and Repairable Return/Personal Computer 

(STARR/PC) นัน้ สามารถจดัส่งใบเบกิใหก้บั NAVICP-OF ไดท้กุแบบ โดยดาํเนินการผ่านระบบ International 

Logistics Communication System (ILCS) 

 ๒.๒  วธิกีารจดัสง่ใบเบกิ ( อา้งองิจาก Publication 526, Chapter 2, Section 020111) 

  สามารถดาํเนินการได ้ ๗ วธิ ี โดยไดส้รุปรวมวธิกีารจดัสง่เป็นตารางเพื่องา่ยต่อการทาํความ

เขา้ใจตาม ผนวก ๕ - ข  และอธบิายรายละเอยีดของวธิต่ีาง ๆ ไดด้งัน้ี 

  ๒.๒.๑  Defense Data Network (DDN)  เป็นวธิกีารที่รวดเรว็ซึ่ งหน่วยกาํลงัของสหรฐัฯ 

เกอืบท ัง้หมดนาํมาใชง้าน สาํหรบัลูกคา้ FMS นัน้ ก็สามารถใชว้ธิน้ีีไดเ้ช่นกนั แต่ตอ้งไดร้บัอนุญาตจากสหรฐัฯ 

เป็นราย ๆ ไป 

  ๒.๒.๒  International Logistics Communication System (ILCS)  เป็นวธิกีารจดัส่งใบเบกิ

วธิหีน่ึงสาํหรบัลูกคา้ FMS ที่ ไมไ่ดร้บัอนุญาตใหใ้ชว้ธิ ีDDN 

  ๒.๒.๓  Supply Tracking and Repairable Return/Personal Computer (STARR/PC)  

วธิน้ีีอนุญาตใหลู้กคา้ FMS จดัส่งใบเบกิใหก้บั NAVICP-OF ผ่านหน่วยงาน Defense Automatic Addressing 

System Center (DAASC) ทางอเิลก็ทรอนิกสโ์ดยตรงจากคอมพวิเตอรส์่วนบคุคลของลูกคา้ ใบเบกิที่มขีอ้ยกเวน้ 

ซึ่ งตอ้งมคีาํอธบิายเพิ่มเตมิในช่อง "Remarks" (หมายเหต)ุ กส็ามารถจดัส่งโดยวธิน้ีีได ้

  ๒.๒.๔ Mail   ลูกคา้สามารถจดัส่งใบเบกิใหก้บั NAVICP-OF ทางไปรษณียไ์ดโ้ดยใชแ้บบฟอรม์ 

DD Form 1348 หรอื DD Form 1348 m สาํหรบัสิ่ งอปุกรณท์ี่ม ี NSN (DD Form 1348 m จะใหข้อ้มลูที่มี

ประโยชนต่์อ NAVICP-OF มากกวา่) และใชแ้บบฟอรม์ DD Form 1348-6 สาํหรบัสิ่ งอปุกรณท์ี่ ไมม่ ีNSN หรอื 

ไมอ่ยู่ในระบบมาตรฐาน 

  ๒.๒.๕ E-Business วธิน้ีีอนุญาตใหลู้กคา้ FMS จดัส่งใบเบกิใหก้บั NAVICP-OF ผ่าน 

Internet ในลกัษณะ E-Shopping โดยตรงจากคอมพวิเตอรส์่วนบคุคลของลูกคา้ ท ัง้น้ีผูก้รอกใบเบกิจะตอ้งทราบ

รหสัผ่านในการ LOGIN เขา้สู่หนา้ Website ที่ ทร.อม. จดัทาํขึ้น ใบเบกิที่มขีอ้ยกเวน้ ซึ่ งตอ้งมคีาํอธบิายเพิ่มเตมิ

ในช่อง "Remarks" (หมายเหต)ุ ก็สามารถจดัสง่โดยวธิน้ีีได ้(รายละเอยีดในคู่มอืการใชง้าน E-Business Suite) 

  ๒.๒.๖ SCIP วธิน้ีีอนุญาตใหลู้กคา้ FMS จดัส่งใบเบกิใหก้บั NAVICP-OF ผ่าน Internet ใน

ลกัษณะ E-Shopping โดยตรงจากคอมพวิเตอรส์่วนบคุคลของลูกคา้ ท ัง้น้ีผูก้รอกใบเบกิจะตอ้งทราบรหสัผ่าน 

และวธิกีาร LOGIN เขา้สู่หนา้ Website ที่ DSCA จดัทาํขึ้น  

  ๒.๒.๗  Diskette,CD or DVD   นอกจากการส่งใบเบกิ ๖ วธิ ี ที่กลา่วมาแลว้ ลูกคา้ยงั

สามารถจดัทาํใบเบกิแลว้บนัทกึลงในแผ่นบนัทกึขอ้มลูแบบต่าง ๆ แลว้จดัสง่ใหก้บั NAVICP-OF ทางไปรษณียไ์ด ้ 
ในรูปแบบของ Rich Text File 

 

๕ - ๒ 



 เมื่อ NAVICP-OF ไดร้บัใบเบกิไมว่า่จะโดยวธิใีด หรอืจากใคร (หน่วยงานที่ รบัผดิชอบการจดัหาของ

สหรฐัฯ จดัทาํให ้ - Push Requisition, ลูกคา้จดัทาํเอง - Pull Requisition) NAVICP-OF จะบนัทกึขอ้มลู 

ใบเบกิท ัง้หมดลงในฐานขอ้มลูหลกั แลว้พจิารณาสนบัสนุนใหต้ามสถานภาพวงเงนิคงเหลอืและขอ้ตกลงที่สามารถ

ดาํเนินการได ้ ขอ้มลูเหลา่น้ีจะถกูเก็บรกัษาไวใ้น Management Information System for International 

Logistics (MISIL) Data Base ซึ่ งเป็นระบบข ัน้พื้นฐานของ ทร.สหรฐัฯ สาํหรบัใชใ้นการดาํเนินการ  ควบคุม  

ตดิตาม  และรายงานข ัน้ตอนการปฏบิตัต่ิาง ๆ ต่อใบเบกิ  NAVICP-OF จะส่งใบเบกิแต่ละใบใหก้บั จนท.ผูบ้รหิาร

โครงการ (Item Manager) ที่รบัผดิชอบสิ่งอปุกรณแ์ต่ละประเภท เพื่อตดัปลอ่ยสิ่ งอปุกรณจ์ากคลงั หรอืจดัหา

เพื่อสนบัสนุนใหก้บัลูกคา้ต่อไป 

 สาํหรบัขอ้มลูที่หน่วยผูเ้บกิใน ทร. จาํเป็นตอ้งใชส้าํหรบัจดัทาํใบเบกินัน้ สามารถตรวจสอบไดจ้ากแหลง่ 

ขอ้มลู ๔ แหลง่ คอื 

 ก.  ขอ้มลูที่ สหรฐัฯ กาํหนดใหใ้นสญัญาซื้อขาย (LOA) 

 ข.  ขอ้มลูที่ สหรฐัฯ กาํหนดไวใ้นวธิปีฏบิตัต่ิาง ๆ 

 ค. ขอ้มลูที่ ทร. กาํหนดไวใ้นวธิปีฏบิตัใินการจดัหาสิ่ งอปุกรณแ์ละบรกิารทางทหารโดยวธิ ีFMS 

 ง.  ความตอ้งการของหน่วยจดัหาที่จดัทาํใบเบกิ 

๓.  คาํแนะนําในการจดัทาํใบเบกิ (ปจัจบุนักรอกรายละเอยีดตามคู่มอืการใชง้านในระบบ E-Business Suite) 

 คาํแนะนาํในการจดัทาํใบเบกิที่จะกลา่วในหวัขอ้น้ี ใชแ้บบฟอรม์ MILSTRIP ตามที่ ไดก้ลา่วไวใ้นหวัขอ้ 

ที่ผ่านมา โดยสามารถอธบิายวธิกีารกรอกขอ้มลูในแต่ละช่องได ้ดงัน้ี 

 ๓.๑  Document Identifier Code (ช่องที ่๑ - ๓) 

  ๓.๑.๑ A01 (เอศนูยห์น่ึง) เป็นรหสัที่ ใชใ้นการเบกิสิ่ งอปุกรณท์ี่ เป็นมาตรฐานในระบบพลาธกิาร

สหรฐัฯ ซึ่ งม ี National Stock Number (NSN) กาํกบั ในช่องที่ ๘ - ๒๒ สาํหรบัการกรอกที่ ใชร้หสั A01 น้ี  

ในช่อง "Remark" (หมายเหต)ุ จะเวน้วา่งไว ้

  ๓.๑.๒ A04 (เอศนูยส์ี่ ) เป็นรหสัใชใ้นการเบกิสิ่ งอปุกรณท์ี่ เป็นแบบพมิพห์รอืบรรณสาร         

ของ ทร.สหรฐัฯ และสิ่งอปุกรณท์ี่กาํกบัดว้ย Navy Item Control Numbers (NICNs) ในช่องที่ ๘ - ๒๒ 

  ๓.๑.๓ A05 (เอศนูยห์า้) เป็นรหสัที่ ใชใ้นการเบกิสิ่ งอปุกรณท์ี่มกีารระบรุายละเอยีดและ 

คุณลกัษณะต่าง ๆ ของสิ่ งอปุกรณน์ัน้ในช่อง "Remark" (หมายเหต)ุ รวมท ัง้ใชใ้นการเบกิสิ่ งอปุกรณท์ี่ ไมเ่ป็นไปตาม

มาตรฐานของระบบพลาธกิารสหรฐัฯ เน่ืองจากไมม่ ี NSN กาํกบั การเบกิสิ่ งอปุกรณท์ี่ ใชร้หสั A05 น้ี ไมส่ามารถ

ส่งผ่านระบบ DDN, ILCS แต่สามารถเบกิผ่าน SCIP, E-Business หรอื STARR/PC ได ้

 หมายเหต ุ:  ในประเทศ Canada และ Mexico การกาํหนดรหสัจะแตกต่างจากประเทศอื่น ๆ คอื A0A 

แทน A01, A0D แทน A04 และ A0E แทน A05 

 ๓.๒  Routing Identifier Code (ช่องที ่๔ - ๖)

  เป็นช่องที่ระบหุน่วยงานที่รบัผดิชอบใบเบกิของแต่ละเหลา่ทพัของสหรฐัฯ สาํหรบัรหสัที่ ใชใ้นการ

กรอกขอ้มลูใบเบกิสิ่ งอปุกรณท์ี่อยู่ในความรบัผดิชอบของ ทร.สหรฐัฯ เพื่อจดัส่งใหก้บั NAVICP-OF คอื  "N65" 
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 ๓.๓  Media and Status Code (ช่องที ่๗)

  เป็นช่องที่ระบหุน่วยงานของสหรฐัฯ ที่รบัผดิชอบในการรบัแจง้สถานภาพของใบเบกิจาก

หน่วยงานต่าง ๆ ซึ่งเป็นการบรหิารงานภายในของสหรฐัฯ ในช่องนี้จงึไมต่อ้งกรอกขอ้มลูใด ๆ ใหป้ลอ่ยวา่งไว ้

 ๓.๔  Stock Number / SMIC (ช่องที ่๘ - ๒๒)

  การกรอกขอ้มลูในช่องน้ีแบง่เป็น ๒ ส่วน คอื สว่นแรก ในช่องที ่๘ - ๒๐ ใหใ้ส่หมายเลขระบุ

สิ่ งอปุกรณ ์ (NSN) ซึ่ งจะกาํหนดเป็นตวัเลขจาํนวน ๑๓ หลกั ใหก้บัสิ่ งอปุกรณท์ี่อยู่ในระบบมาตรฐานเท่านัน้  

สว่นทีส่อง ในช่องที ่ ๒๑ - ๒๒ เป็นช่องที่กาํหนดไวส้าํหรบักรอก Special Material Identification Code 

(SMIC) ในกรณีที่ตอ้งการหรอืมคีวามจาํเป็นเท่านัน้ สาํหรบัสิ่ งอปุกรณท์ี่ ไมม่ ี NSN หรอืไมอ่ยู่ในระบบมาตรฐาน 

จะมวีธิกีารเบกิแตกต่างกนั ดงัน้ี 

  ๓.๔.๑  สิ่ งอปุกรณไ์มม่ ีNSN      ผูเ้บกิสามารถกรอกขอ้มลูอื่นที่ทราบในช่องน้ีได ้เช่น  Navy 

Item Control Number (NICN) ซึ่ ง NICN น้ีจะใชส้าํหรบัระบสุิ่ งอปุกรณท์ี่ เป็นบรรณสาร แบบฟอรม์ และ 

คาํแนะนาํ ของ ทร.สหรฐัฯ ขอ้แตกต่างของ NICN และ NSN คอื ในตาํแหน่งที่ ๕ - ๖ ของ NICN จะกาํหนดเป็น

ตวัอกัษรโดยใช ้ "LP" สาํหรบั บรรณสาร "LF" สาํหรบั แบบฟอรม์ หรอื "LD" สาํหรบั คาํแนะนาํ ตวัอย่างเช่น 

0530-LP-044-0100, 0530-LF-013-4840 เป็นตน้ 

๓.๔.๒ สิ่ งอปุกรณท์ี่ ไมอ่ยู่ในระบบมาตรฐาน การเบกิจะคลา้ยคลงึกบัสิ่ งอปุกรณท์ี่อยู่ในระบบ

มาตรฐาน แตกต่างเพยีงเลก็นอ้ย กลา่วคอื  

ในช่องที่ ๑ - ๓ (Document Identification) ใหก้รอกรหสั "A05" 

ในช่องที่ ๘ - ๑๒ (Stock Number/SMIC) ใหก้รอก Commercial and Government 

Entity Code (CAGE Code) ของบรษิทัผูผ้ลติ 

ในช่องที่ ๑๓ - ๒๒ (Stock Number/SMIC) ใหก้รอก Part Number ที่บรษิทั 

ผูผ้ลติกาํหนดให ้ ถา้หาก Part Number มจีาํนวนมากกวา่ ๑๐ หลกั ใหใ้ส ่ Part Number ท ัง้หมดในช่อง 

"Manufacturer' s Code and Part Number" ซึ่ งกาํหนดไวแ้ลว้ในแบบฟอรม์ใบเบกิสิ่ งอปุกรณท์ี่ ไมอ่ยู่ในระบบ

มาตรฐาน (ช่องที่ ๑ ของแบบฟอรม์ DD Form 1348-6) 

ตามที่ ไดก้าํหนดเป็นแนวทางขา้งตน้ใหท้ราบนัน้ เน่ืองจากการเบกิสิ่ งอปุกรณท์ี่ ไมอ่ยู่ในระบบมาตรฐาน 

โดยการกรอกขอ้มลูในช่องที่ ๘ - ๒๒ ที่กาํหนดไวใ้หก้รอก NSN และ SMIC นัน้ มพีื้นที่จาํกดั จงึจาํเป็นที่ ผูเ้บกิ

จะตอ้งระบรุายละเอยีดในส่วนที่ เหลอือื่น ๆ อนัจะเป็นประโยชนต่์อการจดัหาของสหรฐัฯ ไวใ้นช่อง "Remarks" 

(หมายเหต)ุ ซึ่ งโดยปกตทิ ัว่ไปจะเป็นขอ้มลูที่บรษิทัผูผ้ลติกาํหนดไว ้ ไดแ้ก่ "Manufacturer' s Part Number" 

นอกจากน้ี บรษิทัผูผ้ลติสว่นใหญ่ในสหรฐัฯ ยงัไดร้บัการกาํหนดอกัษรและตวัเลขรวม ๕ หลกั เรยีกวา่ 

Commercial and Government Entity (CAGE) Code เพื่อใชใ้นการอา้งองิหาผูผ้ลติอกีดว้ย โดยมกีารรวบรวม

รายละเอยีด CAGE Code ท ัง้หมดไวใ้นเอกสาร U.S. Defense Logistics Agency (DLA) Cataloging 

Handbooks H-Series การเบกิสิ่ งอปุกรณท์ี่ ไมอ่ยู่ในระบบมาตรฐานนี้ จงึตอ้งใส่ท ัง้ Manufacturer' s Part 

Number และ CAGE Code ในช่องที่ ๘ - ๒๒ น้ี แต่หากมจีาํนวนรวมกนัเกินกวา่ ๑๕ หลกั ใหก้รอกขอ้มลูเหลา่น้ี 
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ในช่อง "Identification Data" ในช่องที่ ๑ ของแบบฟอรม์ DD Form 1348-6  พงึระลกึไวเ้สมอวา่ Manufacturer' 

s Part Number และ CAGE Code ตอ้งเขยีนแยกจากกนัโดยใชเ้ครื่ องหมาย "/" คัน่เสมอ เพื่อความเขา้ใจใน

การกรอกใบเบกิสิ่ งอปุกรณท์ี่ ไมอ่ยู่ในระบบมาตรฐานที่ งา่ยขึ้นจงึขอสรุปรายละเอยีดที่ตอ้งกรอก ดงัน้ี 

   ก. ชื่ อสิ่ งอปุกรณ ์

   ข. ชื่ อโรงงานผูผ้ลติสิ่ งอปุกรณ ์

   ค. Part Number ของสิ่ งอปุกรณท์ี่กาํหนดโดยโรงงานผูผ้ลติ 

   ง. CAGE Code ซึ่ งเป็นรหสัที่ระบใุหท้ราบโรงงานผูผ้ลติ บางกรณีหากไมท่ราบ CAGE 

Code สามารถใช ้Federal Supply Code for Manufacturer (FSCM) แทนได ้

   จ. ชื่ อหรอืคาํอธบิายโดยย่อของสว่นประกอบ ระบบอปุกรณ ์ ระบบอาวุธหลกั ที่ 

สิ่ งอปุกรณน์ัน้ประกอบหรอืใชร่้วมกนัอยู่ 

   ฉ. ชื่ อโรงงานผูผ้ลติส่วนประกอบ ระบบอปุกรณ ์ ระบบอาวุธหลกั ที่สิ่ งอปุกรณน์ัน้

ประกอบหรอืใชร่้วมกนัอยู่ 

หมายเหต ุ : พงึระลกึไวเ้สมอวา่การกาํหนด Part Number นัน้ จะดาํเนินการโดยบรษิทัผูผ้ลติ

เอง ดงันัน้จงึอาจเกดิการซ ํา้ซอ้นกนัของ Part Number ได ้ โดย Part Number เดยีวกนัอาจเป็นสิ่ งอปุกรณ ์  

ต่างชนิดกนัได ้ เพื่อใหก้ารเบกิสิ่ งอปุกรณด์าํเนินไปอย่างถกูตอ้งเรยีบรอ้ย ผูเ้บกิจะตอ้งระบ ุ CAGE Code     

และ/หรอื ชื่ อของบรษิทัผูผ้ลติดว้ยทกุคร ัง้ 

๓.๕  Unit of Issue Code (ช่องที ่๒๓ - ๒๔)

รหสัน้ีแสดงใหท้ราบหน่วยนบัของสิ่ งอปุกรณท์ี่ตอ้งการเบกิ โดยอกัษรย่อของ Unit of Issue 

(U/I) ที่กาํหนดไวใ้น MILSTRIP ที่ควรทราบมดีงัน้ี 

AY = Assembly       BK = Book             BL = Barrel                   BO = Bolt 

BR = Bar               BX = Box              CA = Cartridge              CF = Cubic Foot 

CL = Coil              CN = Can              DR = Drum                   DZ = Dozen 

EA = Each            FT = Foot               GL = Gallon                 HD = Hundred 

KT = Kit               LB = Pound             LG = Length                LI = Liter  

MR = Meter          MX = Thousand       OZ = Ounce                 PG = Package 

PK = Pack             PR = Pair                QT = Quart                 RL = Reel 

RM = Ream          RO = Roll                 SE = Set                    SH = Sheet 

TN = Ton             TU = Tube               YD = Yard 

การกาํหนดหน่วยนบัที่ เหมาะสมพรอ้มคาํอธบิายความหมายของสิ่ งอปุกรณแ์ต่ละรายการของ U.S. Navy 

Standard Stock Items สามารถตรวจสอบไดจ้ากบรรณสาร Naval Supply Procedures 485 (NAVSUP    

P-485), Volume II, Appendix 19 
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 ๓.๖  Quantity (ช่องที ่๒๕ - ๒๙)

  เป็นช่องที่ ใชร้ะบจุาํนวนสิ่ งอปุกรณท์ี่ตอ้งการเบกิ โดยสามารถกรอกตวัเลขไดท้ ัง้หมด ๕ หลกั 

การกรอกตวัเลขใหไ้ดจ้าํนวนตามความตอ้งการนัน้ ใหใ้ส่เรยีงจากขวามอืของผูก้รอกไปทางซา้ยจนครบตามจาํนวน

ที่ตอ้งการ หากยงัเหลอืช่องวา่งใหใ้ส่เลข 0 (ศูนย)์ จนครบทกุช่องที่วา่งอยู่ ยกตวัอย่างเช่น หากตอ้งการเบกิ 6 ชิ้น 

ใหก้รอก 00006 EA หรอื ตอ้งการเบกิ 16 ชิ้น ก็ใหก้รอก 00016 EA เป็นตน้ โดยจาํนวนสูงสุดที่สามารถเบกิได ้

ใน ๑ ใบเบกิ คอื 99999  ผูเ้บกิพงึระมดัระวงัไวเ้สมอวา่ จาํนวนสิ่งอปุกรณท์ี่ตอ้งการจะตอ้งสอดคลอ้งกบัหน่วยนบั 

ในช่องที่ ๒๓ - ๒๔  เช่น 1 EA = 1, 1 DZ = 12 EA, 1 HD = 100 EA เป็นตน้ 

๓.๗  Document Number (ช่องที ่๓๐ - ๔๓)

หมายเลขที่กรอกในช่องเหลา่น้ีจะเป็นหมายเลขเฉพาะของใบเบกิที่จดัส่งไปแต่ละใบ ซึ่ งจะตอ้ง 

ไมม่กีารซ ํา้ซอ้นกนัอย่างเดด็ขาด โดยมชีื่ อ Case กาํกบั หมายเลขในช่องน้ีแบง่เป็น ๔ ส่วน ดงัน้ี 

๓.๗.๑  Service Code (ช่องที่  ๓๐)  เป็นการกรอกรหสัซึ่ งแสดงเหลา่ทพัของสหรฐัฯ ซึ่ งรบัผดิชอบ

ดาํเนินการใน Case นัน้ ๆ จาํแนกไดต้ามเหลา่ทพั ดงัน้ี 

  B สาํหรบั      ทบ.สหรฐัฯ 

P สาํหรบั      ทร.สหรฐัฯ 

  D  สาํหรบั      ทอ.สหรฐัฯ 

๓.๗.๒  Requisitioner (ช่องที่  ๓๑ - ๓๕)  เป็นตวัอกัษรและตวัเลขรวม ๕ หลกั ดงัน้ี 

๓.๗.๒.๑ Country Code (ช่องที่  ๓๑ - ๓๒) เป็นรหสัที่กาํหนดใหท้ราบวา่ประเทศใด

เป็นผูเ้บกิสิ่ งอปุกรณ ์ รายละเอยีด FMS Country Code ต่าง ๆ ท ัง้หมดกาํหนดไวใ้น Naval Supply 

Procedures 485 (NAVSUP P-485), Volume II, Appendix 11 โดยในสว่นของประเทศไทยนัน้ สหรฐัฯ 

กาํหนดใหใ้ชร้หสั “TH” สาํหรบักองทพัไทยท ัง้หมด 

๓.๗.๒.๒ Mark for Code (ช่องที่  ๓๓) เป็นรหสัที่กาํหนดใหท้ราบวา่หน่วยใดเป็น 

ผูเ้บกิสิ่ งอปุกรณ ์ หรอืที่ ใดคอืปลายทางจดัสง่สิ่ งอปุกรณภ์ายในประเทศนัน้ ๆ  ท ัง้น้ี หากไมม่คีวามประสงค ์     

ใหจ้ดัส่งไปยงัปลายทางในประเทศสามารถกรอกเลข 0 (ศูนย)์ ในช่องน้ีได ้สาํหรบั ทร.ไทย มรีหสัดงัน้ี 

A = ยศ.ทร.       H =  อศ.       J = กบร.กร.      L = วศ.ทร.      M = พร.       N = สพ.ทร. 

U =  สส.ทร.      W = นย.       X = พธ.ทร.       Y =  อร.         E =  อล.ทร.   S = ศกล.ฐท.สส. 

 ขอ้ควรระวงั คอื เมื่อไดจ้ดัส่งใบเบกิสิ่ งอปุกรณไ์ปแลว้ Mark for Code จะไมส่ามารถ

เปลี่ยนแปลงได ้  

๓.๗.๒.๓ Delivery Term Code (ช่องที่  ๓๔) เป็นรหสัที่แสดงเงื่อนไขและวธิกีาร 

จดัส่งสิ่ งอปุกรณข์องสหรฐัฯ ใหก้บัผูเ้บกิ โดยรหสัดงักลา่วไดก้าํหนดไวใ้นหนา้ที่ ๒ ของ LOA ท ัง้น้ี รายละเอยีด 

Delivery Term Code พรอ้มคาํอธบิายความหมายแสดงไวใ้น ผนวก ๕ - ค  

๓.๗.๒.๔ Type of Assistance (TA) Code (ช่องที่  ๓๕) เป็นรหสัที่แสดงการชาํระเงนิ

ซึ่ งไดก้าํหนดเป็นขอ้ตกลงระหวา่งผูซ้ื้อและสหรฐัฯ ในแต่ละ Case ไวแ้ลว้ การกรอกใหใ้ชร้หสัเดยีวกนักบัที่ ได ้

แสดงไวใ้นหนา้ที่ ๒ ของ LOA เช่น TA4 หรอื TA5 ใหน้าํตวัเลข “4” หรอื “5” กรอกลงในช่องน้ี 

 

๕ - ๖ 



 ๓.๗.๓  Date (ช่อง ๓๖ - ๓๙)  เป็นการกรอกวนัที่ ที่ส่งใบเบกิ โดยตอ้งกาํหนดเป็น Julian 

Date กลา่วคอื ในช่องที่ ๓๖ กรอกตวัเลขตวัสุดทา้ยของปี ค.ศ. ที่ส่งใบเบกิ และในช่องที่ ๓๗ - ๓๙ กรอกตวัเลข

ลาํดบัวนัในปีนัน้ ๆ ตวัอย่างเช่น วนัที่ ๑๔ เดอืนสงิหาคม ค.ศ. ๑๙๙๘ จะตอ้งกรอกตวัเลข "8226"  เป็นตน้ หาก

ตวัเลขวนัไมถ่งึหลกัรอ้ยใหใ้ส่เลขศูนยน์าํหนา้เสมอ เช่น วนัที่ ๓๐ เดอืนมกราคม ค.ศ. ๑๙๙๘ จะตอ้งกรอกตวัเลข 

"8030" สาํหรบัลาํดบัวนัในปีจะแตกต่างกนัเพยีง ๒ แบบ คอื ปีธกิสุรทนิ (๓๖๕ วนั) และ ปีอธกิสุรทนิ (๓๖๖ วนั) 

เท่านัน้ ท ัง้น้ี Julian Date ของวนัในปีต่าง ๆ ไดแ้สดงไวใ้น ผนวก ๕ - ง 

 ๓.๗.๔  Serial Number (ช่องที่  ๔๐ - ๔๓)  Serial Number น้ีจะตอ้งสอดคลอ้งกบั Julian 

Date ของแต่ละประเทศในการจดัทาํใบเบกิแต่ละใบในแต่ละวนั สหรฐัฯ แนะนาํใหป้ระเทศผูซ้ื้อควรใชห้มายเลข 

Serial Number ตัง้แต่ 2001 ถงึ 4999 โดยสงวนหมายเลขต ัง้แต่ 5000 ถงึ 9999 ไวใ้หก้บัการปฏบิตังิานภายในของ

สหรฐั ฯ เอง นอกไปเสยีจากวา่ไดร้บัคาํแนะนาํจาก NAVICP-OF ใหด้าํเนินการเป็นอย่างอื่น 

 สาํหรบั ทร. นัน้ ปจัจบุนัไดใ้ชห้มายเลข Serial Number ที่ ต่างจากขอ้กาํหนดขา้งตน้ กลา่วคอื   

ใชห้มายเลขตัง้แต่ 0001 ถงึ 5000 โดยไดแ้บง่หมายเลขใหก้บัหน่วยที่จดัซื้อ/จา้ง โดยวธิ ี FMS เพื่อใชใ้นการจดัทาํ   

ใบเบกิ และงา่ยต่อการตรวจสอบแหลง่ที่มา ดงัน้ี 

 

หน่วยจดัซ้ือ / Mark for Code เก่า ใหม่ 

     กบร.กร.      J 0001 – 0499 (449) 0001 – 0500 (500) 

     นย.           W 0500 – 1499 (1,000) 0501 – 1500 (1,000) 

     สพ.ทร.       N 1500 – 1999 (500) 1501 – 2000 (500) 

     อร.           Y 2000 – 2999 (1,000) 2001 – 2700 (700) 

     อล.ทร.       E แยกจาก อร.เดมิ 2701 – 3000 (300) 

     พธ.ทร.       X 3000 – 3299 (300) 3001 – 3300 (300) 

     ยศ.ทร.       A 3300 – 2599 (300) 3301 – 3600 (300) 

     พร.           M 3600 – 3699 (100) 3601 – 3700 (100) 

     สส.ทร.       U 3700 – 3799 (100) 3701 – 3800 (100) 

     วศ.ทร.       L   (แทน กร.) 3800 – 3999 (200) 3801 – 4000 (200) 

     อศ.          H  (แทน ปชท.ทร.) 4000 – 4999 (1,000) 4001 – 4500 (500) 

     ศกล.ฐท.สส. แยกจาก สน.ปชท.ทร.เดมิ 4501 – 5000 (500) 

๓.๘  Demand Code (ช่องที ่๔๔) 

การกรอกขอ้มลูในช่องน้ีเพื่อเป็นขอ้มลูในการบรหิารของหน่วยรบัผดิชอบของสหรฐัฯ หากใน LOA 

ของ Case นัน้ไดร้ะบ ุType of Assistance (TA) ดว้ยรหสั “V” ซึ่ งเป็นการระบใุหท้ราบวา่เป็นการจดัซื้อประเภท 

CLSSA ใหก้รอกอกัษร “R” ในช่องน้ี  สาํหรบั Case ที่ เป็นการจดัซื้อประเภท Blanket Order และมรีหสั TA 

อื่น ๆ นอกเหนือจาก "V" ใหก้รอกอกัษร “N” 
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๓.๙  Supplementary Address Code (ช่องที ่๔๕ - ๕๐) 

 ประกอบดว้ยตวัเลขและตวัอกัษรจาํนวน ๖ หลกั จาํแนกออกเป็น ๔ กลุม่ ดงัน้ี 

 ๓.๙.๑  Service Code (ช่องที่  ๔๕) เป็นรหสัที่แสดงใหท้ราบถงึเหลา่ทพัของประเทศลูกคา้ที่ส่ง

ใบเบกิสิ่ งอปุกรณซ์ึ่ งสหรฐัฯ ไดก้าํหนดไวใ้หเ้ป็นแนวทาง ดงัน้ี 

B สาํหรบั ทบ. 

P สาํหรบั ทร. 

D สาํหรบั ทอ. 

 ๓.๙.๒  FMS Offer/Release Option Code (ช่องที่  ๔๖)  รหสัดงักลา่วน้ีไดถ้กูกาํหนดไวใ้น

แถวที่ ๖ ในหนา้ที่ ๒ ของ LOA ในแต่ละ Case เพื่อแสดงใหท้ราบวา่สิ่ งอปุกรณจ์ะถกูตดัปลอ่ยใหก้บัลูกคา้อย่างไร 

ซึ่ งบางกรณี การตดัปลอ่ยจาํเป็นตอ้งไดร้บัแจง้ตอบรบั Notice of Availability (NOA) จากลูกคา้ก่อน ซึ่ ง NOA 

น้ี ฝ่ายสหรฐัฯ จะจดัทาํเพื่อแจง้ใหลู้กคา้ทราบโดยใชเ้อกสาร DD Form 1348-5 (Notice of Availability/Shipment)

ตามตวัอย่างที่แสดงไวใ้น ผนวก ๕ - จ  โดยรหสัที่ ใชใ้น NOA น้ี ม ี๓ แบบ พอสรุปความหมายไดด้งัน้ี 

 A   หมายถงึ  สหรฐัฯ จะจดัส่งสิ่ งอปุกรณใ์หก้บั Freight Forwarder ของ ทร. โดย

อตัโนมตัทินัท ีเมื่อสิ่ งอปุกรณพ์รอ้มจดัส่ง 

Y   หมายถงึ  สหรฐัฯ จะจดัสง่ NOA ให ้Freight Forwarder ของ ทร. ทราบก่อน

การจดัสง่จรงิ หากสหรฐัฯ ไมไ่ดร้บัคาํแนะนาํเกี่ ยวกบัการจดัสง่สิ่งอปุกรณ ์ (Shipment Instructions) ที่แจง้ใหท้ราบ 

ภายใน ๑๕ วนั สหรฐัฯ ก็จะจดัส่งสิ่ งอปุกรณน์ัน้ใหก้บั Freight Forwarder ของ ทร. ต่อไปโดยอตัโนมตั ิ

Z   หมายถงึ  สหรฐัฯ จะส่ง NOA ให ้Freight Forwarder ของ ทร. ทราบก่อนการ

จดัส่งจรงิ ซึ่ งทางสหรฐัฯ จะไมจ่ดัส่งสิ่ งอปุกรณน์ัน้ใหก้บั Freight Forwarder ของ ทร. จนกวา่จะไดร้บั 

คาํแนะนาํเกี่ ยวกบัการจดัส่งสิ่ งอปุกรณ ์ (Shipment Instructions) ที่แจง้ใหท้ราบนัน้ ขอ้มลูที่สหรฐัฯ ตอ้งการจาก 

Freight Forwarder ของ ทร. คอื ปลายทางที่ตอ้งการใหจ้ดัส่งสิ่ งอปุกรณไ์ปให ้และคาํแนะนาํพเิศษในการจดัส่ง 

ทร. อาจถกูเรยีกเก็บเงนิค่าเก็บรกัษาสิ่งอปุกรณเ์พิ่มเตมิ หาก Freight Forwarder ของ ทร. ไมร่บัผดิชอบดาํเนินการ

ต่อ NOA นัน้ 

 ๓.๙.๓  Freight Forwarder Code (ช่องที่  ๔๗ )

   เป็นรหสัที่แสดงไวใ้นหนา้ที่ ๑ ของ LOA เป็นการแจง้ใหท้ราบปลายทางแหง่แรกที่ตอ้ง 

จดัส่งสิ่ งอปุกรณน์ัน้ไปให ้ ซึ่ งไมจ่าํเป็นตอ้งกาํหนดเป็น Freight Forwarder ของ ทร. เสมอไป ยกตวัอย่างเช่น 

Freight Forwarder Code "2" หมายความวา่ กาํหนดใหส้่งสิ่ งอปุกรณไ์ปยงัสถานเอกอคัรราชทูตประเทศนัน้ ๆ 

ประจาํประเทศสหรฐัฯ หรอืรหสั "4" ที่ ทร. มกัใชอ้ยู่เสมอ จะหมายความวา่ ใหส้่งไปยงัที่ต ัง้ของ Freight 

Forwarder ของ ทร. ในประเทศสหรฐัฯ, "7" คอืจดัส่งไปสถานที่ซ่อมทาํ หรอื Designated Overhaul Point 

   ในบางกรณีการกาํหนด FMS Offer/Release Option Code ในช่องที่ ๔๖ อาจถกู

กาํหนดไวเ้ป็นรหสั "X" ซึ่ งมคีวามหมายเป็นพเิศษที่ตอ้งใชร่้วมกบั Freight Forwarder Code ในช่องที่ ๔๗ น้ี ไดแ้ก่ 

" XX "  หมายความวา่  สหรฐัฯ จะจดัส่งสิ่ งอปุกรณโ์ดยตรงไปยงัปลายทางในประเทศ

ผูซ้ื้อโดยใชข้อ้มลู Mark for Code ที่กาํหนดไวใ้นช่องที่ ๓๓ ของใบเบกิ ซึ่ งค่าขนส่งในการนี้จะตอ้งรวมไวใ้น 

LOA เรยีบรอ้ยแลว้ 
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“ XW ”  หมายความวา่  การใชร้หสัลกัษณะนี้แสดงใหท้ราบวา่สถานที่ปลายทางจดัส่ง

สิ่ งอปุกรณไ์มไ่ดก้าํหนดไวใ้น MAPAD ดงันัน้ ผูเ้บกิจะตอ้งระบสุถานที่จดัส่งสิ่ งอปุกรณอ์ย่างละเอยีดโดยไมใ่ชค้าํ

ย่อไวใ้นช่อง "Remarks" (หมายเหต)ุ ในแต่ละใบเบกิดว้ยทกุคร ัง้ 

 ๓.๙.๔  FMS Case Designator (ช่องที่  ๔๘ - ๕๐) 

   Case Designator หมายถงึ ตวัอกัษร ๓ ตวั ที่สหรฐัฯ กาํหนดใหใ้นแต่ละ Case ซึ่ ง

แสดงไวช่้วงบนในหนา้แรกของ LOA ตวัอย่างเช่น หาก FMS Case Identifier กาํหนดเป็น TH-P-JAS  

จะตอ้งกรอกอกัษร "JAS" ในช่อง Case Designator น้ี 

 ๓.๑๐  Signal Code (ช่องที ่๕๑)

  เป็นรหสัที่แสดงใหท้ราบวา่ สิ่ งอปุกรณจ์ะถกูจดัสง่ไปสถานที่ ใด โดยใชข้อ้มลูจาก 

Supplementary Address ซึ่ งสหรฐัฯ กาํหนดใหก้รอกอกัษร "L" ในช่องน้ี 

 ๓.๑๑  Fund Code (ช่องที ่๕๒ - ๕๓)

  เป็นรหสัการเงนิเกี่ ยวกบัการดาํเนินการของใบเบกิ ซึ่ งหน่วยงานของสหรฐัฯ (NAVICP-OF)   

จะเป็นผูก้รอกขอ้มลูเอง ใหผู้เ้บกิปลอ่ยวา่งไว ้

 ๓.๑๒  Distribution Code (ช่องที ่๕๔ - ๕๖)

  ใน ๓ ช่องน้ี แบง่ขอ้มลูออกเป็น ๒ ส่วน คอื 

  ๓.๑๒.๑  ช่องที่  ๕๔  ใหผู้เ้บกิปลอ่ยวา่งไวโ้ดย NAVICP-OF จะกรอกรหสัที่ เหมาะสมให ้

ในระหวา่งข ัน้ตอนการจดัหาสนบัสนุน 

  ๓.๑๒.๒  ช่องที่  ๕๕ - ๕๖  มแีนวทางการกรอกขอ้มลู ๒ กรณี คอื 

๓.๑๒.๒.๑  กรณีเป็นการเบกิสิ่ งอปุกรณท์ี่มหีมายเลขระบสุิ่ งอปุกรณ ์ (NSN) กาํกบั 

ใหก้รอก COG Symbol ของสิ่ งอปุกรณน์ัน้ ๆ ซึ่ งสามารถตรวจสอบไดจ้ากบรรณสารที่ ใชใ้นการระบสุิ่ งอปุกรณช์นิด

ต่าง ๆ ไดแ้ก่ Management List Navy (ML-N), Management List Consolidated (ML-C), CD FICHE 

ชนิดต่าง ๆ และ FED LOG 

๓.๑๒.๒.๒  กรณีเป็นการเบกิสิ่ งอปุกรณท์ี่ ไมม่หีมายเลขระบสุิ่ งอปุกรณ ์(NSN) กาํกบั 

ใหก้รอก COG Symbol ดงัต่อไปนี้ 

  ก.  สิ่ งอปุกรณท์ี่ เบกิเป็นชิ้นส่วนอะไหลเ่รอื (Ship Parts) กรอก  “1H” 

  ข.  สิ่ งอปุกรณท์ี่ เบกิเป็นชิ้นสว่นอเิลก็ทรอนิกส ์(Electronics Parts) กรอก  “1H” 

  ค.  สิ่ งอปุกรณท์ี่ เบกิเป็นชิ้นส่วนอากาศยาน (Aircraft Parts) กรอก  “1R” 

  ง. สิ่ งอปุกรณท์ี่ เบกิเป็นอปุกรณท์ี่ ใชใ้นการฝึกอบรม (Training Devices)  

กรอก  “2O”  (สองโอ) 

    จ.  สิ่ งอปุกรณท์ี่ เบกิเป็นบรรณสารชนิดต่าง ๆ (Publications) กรอก  “0I”  

(ศูนยไ์อ) 

    ฉ.  สิ่ งอปุกรณอ์ื่น ๆ ท ัง้หมด (All Others) กรอก  "1R" 
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  หมายเหต ุ : รายละเอยีด COG Symbol ที่ ทร.สหรฐัฯ ไมอ่นุญาตใหป้ระเทศผูซ้ื้อเบกิใน Case 

ประเภท Blanket Order แสดงไวใ้น ผนวก ๕ - ฉ 

 ๓.๑๓  Project Code (ช่องที ่๕๗ - ๕๙)

  ประเทศลูกคา้ FMS อาจใชร้หสัโครงการ (Project Code) ในใบเบกิ เพื่อระบใุหท้ราบวา่เป็น

โครงการพเิศษของประเทศลูกคา้นัน้ ๆ ท ัง้น้ี การกาํหนด Project Code จะตอ้งไดร้บัการกาํหนดจาก ทร.สหรฐัฯ

(NAVICP-OF) เสยีก่อน หากวา่ไมต่อ้งการใส่รหสัโครงการนี้ ใหเ้วน้ช่องน้ีวา่งไว ้ และหากตอ้งการกรอกขอ้มลูน้ี 

จะตอ้งถอืปฏบิตั ิดงัน้ี 

  - หา้มใส่หมายเลข ๙ ลงในช่องที่ ๕๗ 

   - หา้มใส่หมายเลข ๓ ลงในช่องที่ ๕๗ เมื่อกรอกตวัอกัษรในช่องที่ ๕๘ และช่องที่ ๕๙ 

  - ตอ้งกรอกขอ้มลูใหค้รบท ัง้ ๓ ช่อง 

 ๓.๑๔  Priority (ช่องที ่๖๐ - ๖๑) 

  การกาํหนดขอ้มลูในช่องน้ี ใหถ้อืปฏบิตัติาม UMMIPS Rules ที่สหรฐัฯ กาํหนด ซึ่ งแบง่เป็น

สถานการณท์างทหาร (Force/Activity Designator: FAD) และความเร่งด่วนของความตอ้งการ (Urgency of 

Need Designator: UND) รายละเอยีดตาม ผนวก ๕ - ช  พอสรุปไดด้งัน้ี 

๓.๑๔.๑  Force/Activity Designator (FAD)   สถานการณท์างทหาร แบง่ไดด้งัน้ี 

I   ใชแ้ทนสถานการณ ์ สูร้บ          (เฉพาะกองทพัสหรฐัฯ เท่านัน้) 

II   ใชแ้ทนสถานการณ ์ เตรยีมปะทะ    (เฉพาะกองทพัสหรฐัฯ เท่านัน้) 

III  ใชแ้ทนสถานการณ ์ พรอ้มรบ     (กองทพัไทยไดถ้กูกาํหนดใหอ้ยู่ในข ัน้น้ี) 

IV  ใชแ้ทนสถานการณ ์ หน่วยต่าง ๆ เป็นกองหนุน 

V   ใชแ้ทนสถานการณ ์ อื่น ๆ 

 สาํหรบักองทพัไทยนัน้ สหรฐัฯ กาํหนดใหม้สีถานการณท์างทหารอยู่ในระดบั III เท่านัน้ 

  ๓.๑๔.๒  Urgency of Need Designator (UND) ความเร่งด่วนของความตอ้งการ แบง่ไดเ้ป็น

หลายระดบั โดยในส่วนของ ทร. ไดร้บัการกาํหนดตวัเลขและใหค้วามหมาย ดงัน้ี 

A  หมายถงึ  ตอ้งการสิ่งอปุกรณท์นัท ีถา้ไมไ่ดร้บัสิ่ งอปุกรณจ์ะไมส่ามารถปฏบิตัหินา้ที่

ได ้กาํหนดใหใ้ช ้ "03" 

B  หมายถงึ  ตอ้งการสิ่งอปุกรณท์นัท ีหรอืความตอ้งการสิ่งอปุกรณจ์ะมขีึ้นในโอกาส

อนัใกลน้ี้ ถา้ไมไ่ดร้บัสิ่ งอปุกรณจ์ะไมส่ามารถปฏบิตัหินา้ที่ ไดเ้ตม็ขดีความสามารถ กาํหนดใหใ้ช ้ "06" 

C  หมายถงึ  ตอ้งการสิ่งอปุกรณเ์พื่อใชง้านตามปกต ิกาํหนดใหใ้ช ้"13" 

  หมายเหต ุ :  การกาํหนดความเร่งด่วนเพื่อกรอกในช่อง ๖๐ - ๖๑ น้ีจะตอ้งกรอกตามความ

ตอ้งการที่ เป็นจรงิ เช่น กาํหนดความเร่งด่วน “03” จะมผีลในทางปฏบิตัดิงัน้ี 

ก. หาก สหรฐัฯ มสีิ่ งอปุกรณส์าํรองคลงัอยู่แลว้ จะส่งของใหภ้ายใน ๗ วนั โดยทาง

อากาศ และจะไมค่าํนึงถงึค่าขนส่ง ถงึแมส้ิ่ งอปุกรณน์ัน้ ๆ จะมขีนาดใหญ่หรอืนํา้หนกัมากเพยีงใดก็ตาม จงึทาํให ้

ผูเ้บกิตอ้งเสยีค่าใชจ่้ายในการขนส่งสูงโดยไมคุ่ม้ค่ากบัความจาํเป็น หากไมม่คีวามเร่งด่วนจรงิ 

 

๕ - ๑๐ 



ข. หาก สหรฐัฯ ไมม่ขีองสาํรองคลงั และไดพ้จิารณาแลว้เหน็วา่ ไมอ่าจสามารถจดัหา 

สิ่ งอปุกรณช์นิดนัน้ ๆ ใหผู้เ้บกิไดต้ามความตอ้งการ สหรฐัฯ ก็จะแจง้ยกเลกิการดาํเนินการจดัหาทนัท ี (แจง้ยกเลกิ    

ใบเบกิ) 

 ๓.๑๕  Required Delivery Date (ช่องที ่๖๒ - ๖๔)

 เน่ืองจากระยะเวลาที่หน่วยรบัผดิชอบของ ทร.สหรฐัฯ ไดร้บัอนุญาตใหใ้ชใ้นการดาํเนินการต่อ 

ใบเบกิ การจ่าย และการจดัส่งสิ่ งอปุกรณ ์ จะถกูกาํหนดตามระบบ U.S. Uniform Material Movement and 

Issue Priority System (UMMIPS) ผูเ้บกิจงึไมต่อ้งกรอกรหสัใด ๆ แต่อย่างไรกต็ามหากความตอ้งการ 

สิ่ งอปุกรณเ์ร่งด่วนกวา่ที่กาํหนดไวใ้น UMMIPS ผูซ้ื้อสามารถกรอกวนัที่ตอ้งการไดร้บัสิ่ งอปุกรณล์งในช่องน้ีได ้

โดยไมต่อ้งระบปีุ เช่น วนัที่ ๑ เดอืนมกราคม ค.ศ.๑๙๙๗ กรอก “001” (ไมต่อ้งกรอก 7001) 

  หมายเหต ุ: ตัง้แต่วนัที่ ๑ เดอืนพฤษภาคม พ.ศ ๒๕๓๘ เป็นตน้มา ผูซ้ื้ออาจกรอกตวัเลข “777” 

ลงในช่องน้ีไดเ้มื่อตอ้งการเร่งรดัการจดัส่งสิ่ งอปุกรณ ์แต่ความเร่งด่วนของใบเบกิจะตอ้งเป็น “03” และ “06” เท่านัน้ 

 ๓.๑๖  Advice Code (ช่องที ่๖๕ - ๖๖) 

  เป็นรหสัที่ ลูกคา้ใชก้รอกเมื่อตอ้งการใหค้าํแนะนาํพเิศษแก่หน่วยงานในระบบพลาธกิาร  

(NAVICP-OF) ใชใ้นการจดัหาสิ่ งอปุกรณเ์พื่อสนบัสนุนใหก้บัผูเ้บกิ ซึ่ งพอสรุปรหสัและความหมายต่าง ๆ ของ 

Advice Code ไวใ้น ผนวก ๕ - ซ 

 ๓.๑๗  Record Positions 67 Through 73 (ช่องที ่๖๗ - ๗๓)

  ใชใ้นหน่วยกาํลงัของสหรฐัฯ เท่านัน้ ซึ่ งหากจาํเป็นตอ้งกรอกขอ้มลูน้ี NAVICP-OF จะเป็น 

ผูก้าํหนดใหเ้อง จงึใหผู้เ้บกิเวน้ช่องน้ีวา่งไว ้

 ๓.๑๘  Unit Price (ช่องที ่๗๔ - ๘๐)

  ใชก้รอกราคาต่อหน่วยของสิ่งอปุกรณท์ี่ตอ้งการเบกิซึ่ งสามารถตรวจสอบไดจ้ากแหลง่ขอ้มลูที่ ทร. 

มใีชร้าชการอยู่ ไดแ้ก่ FED LOG เป็นตน้ โดยจะเวน้ช่องวา่งใหก้รอกขอ้มลู จาํนวน ๗ ช่อง ใน ๕ ช่องแรก (ช่องที่ 

๗๔ - ๗๘) มมีลูค่าเป็นดอลลารส์หรฐัฯ และ ๒ ช่องหลงั (ช่องที่ ๗๙ - ๘๐) จะมมีลูค่าเป็นเซนต ์ตามปกตกิาร

กรอกราคาสิ่ งอปุกรณน้ี์ ตอ้งการใหก้รอกเฉพาะการเบกิสิ่ งอปุกรณท์ี่ ไมอ่ยู่ในระบบมาตรฐานเท่านัน้ และหากมรีาคา

สูงไมส่ามารถกรอกในช่องที่กาํหนดไวพ้อใหก้รอกขอ้มลูในช่อง "Remarks" (หมายเหต)ุ แทน กรณีไมท่ราบราคา

พสัดุ ใหผู้เ้บกิใส่ราคาที่ทราบคร ัง้ลา่สุดหรอืที่ประมาณการได ้ ท ัง้น้ี การกรอกขอ้มลูจะตอ้งใหค้รบทกุช่อง หากมี

ช่องวา่งขา้งหนา้ใหเ้ตมิศูนย ์(0) จนครบทกุช่อง 

 ตวัอย่าง :  ราคาสิ่ งอปุกรณต่์อหน่วย ๑๐๐.-ดอลลารส์หรฐัฯ ใหก้รอก " 0010000 " 

๓.๑๙  Nomenclature

  ช่องสุดทา้ยของใบเบกิ ใชส้าํหรบักรอกชื่ อของสิ่งอปุกรณท์ี่ตอ้งการเบกิ 

 เพ่ือความเขา้ใจทีช่ดัเจนมากยิ่ งข้ึน จึงไดแ้สดงตวัอย่างการจดัทาํใบเบกิใน Case TH-P-JAS เพ่ือให ้

ศึกษาทาํความเขา้ใจแลว้โดยแสดงไวใ้น ผนวก ๕ - ฌ 

๕ - ๑๑ 



๔.  การตดิตามสถานภาพ และการยกเลกิใบเบกิ 

 ตามปกตเิมื่อ NAVICP-OF ไดร้บัใบเบกิแลว้จะเร่งดาํเนินการต่อใบเบกินัน้ทนัท ี โดยจะแจง้สถาพภาพ

การปฏบิตัต่ิอใบเบกินัน้ ๆ ใหผู้เ้บกิรบัทราบโดยกาํหนดเป็นรหสัในเอกสาร MILSTRIP จดัส่งถงึผูเ้บกิทางขา่ยการ

สื่อสารที่ ผูเ้บกิมใีชอ้ยู่  ซึ่ งในสว่นของ ทร. นัน้ ปจัจบุนัรบัขอ้มลูผ่านโปรแกรม STARR/PC สาํหรบัรหสัต่าง ๆ 

รวมท ัง้ความหมาย สหรฐัฯ ไดจ้ดัทาํเป็นบรรณสาร Naval Supply Procedures 485 (NAVSUP P-485) ซึ่ งได ้

รวบรวมและแปลเป็นภาษาไทยไวแ้ลว้ใน ผนวก ๕ - ญ 

 การตดิตามสถานภาพและแจง้ความตอ้งการหลงัจากที่จดัส่งใบเบกิให ้ NAVICP-OF แลว้นัน้ สามารถ

กาํหนดเป็นหวัขอ้ได ้ ๕ ขอ้ คอื การรบัทราบสถานภาพใบเบกิ การตดิตามสถานภาพใบเบกิ การยกเลกิใบเบกิ   

การตดิตามสถานภาพการยกเลกิใบเบกิ  การแกไ้ขรายละเอยีดในใบเบกิที่จดัส่งไปแลว้  ซึ่ งจะไดก้ลา่วถงึ 

รายละเอยีดในแต่ละหวัขอ้ต่อไป ดงัน้ี 

 ๔.๑  การรบัทราบสถานภาพใบเบกิ (Types of Status Documents) 

  การแจง้สถานภาพใบเบกิน้ี สหรฐัฯ จะใชห้มายเลขกาํกบัใบเบกิ (Document Number) 

หมายเลขเดยีวกนักบัที่ปรากฏอยู่ในใบเบกิทกุประการ โดยผูเ้บกิสามารถตรวจสอบสถานภาพต่าง ๆ ได ้ โดย

สงัเกตจุาก Document Identifier Code ในช่องที่ ๑ - ๓ ซึ่ งโดยปกตสิถานภาพที่ NAVICP-OF แจง้ใหท้ราบจะม ี 

๔ รหสั คอื 

  ๔.๑.๑  AE2  สาํหรบัใบเบกิที่ ลูกคา้เป็นผูจ้ดัส่ง หรอื Pull Requisition นัน้ ตามปกตสิถานภาพ 

"AE2" จะแสดงไวคู่้กบั Status Code "BW" หรอื "N8" ในช่องที่ ๖๕ - ๖๖ ของแบบฟอรม์ MILSTRIP ซึ่ ง 

เป็นสถานภาพแรกที่แจง้ใหผู้เ้บกิทราบวา่ NAVICP-OF ไดร้บัใบเบกิเรยีบรอ้ยแลว้ โดยจะแจง้สถานภาพ  "AE2"   

ที่ คู่กบั Status Code อื่น ๆ ใหท้ราบต่อไปในภายหลงั 

  ๔.๑.๒  AE-  สาํหรบัใบเบกิที่ จนท.ฝ่ายสหรฐัฯ จดัส่งให ้ หรอื Push Requisition ลูกคา้ 

จะไดร้บัสถานภาพ "AE_" พรอ้มกบั Status Code "BU" ในช่องที่ ๖๕ - ๖๖ ของแบบฟอรม์ MILSTRIP ซึ่ งมี

ความหมายวา่ NAVICP-OF ไดร้บัใบเบกิและดาํเนินการต่อใบเบกิตามระบบพลาธกิารของสหรฐัฯ แลว้ โดยอกัษร 

ตวัสุดทา้ยที่จะใส่ในช่อง "_" ที่วา่งอยู่น ัน้ แบง่ตามสิ่ งอปุกรณท์ี่ เบกิ ดงัน้ี 

   "AEA"   สาํหรบั    สิ่ งอปุกรณท์ี่อยู่ในระบบมาตรฐาน 

   "AED"   สาํหรบั   สิ่งอปุกรณท์ี่ ไมอ่ยู่ในระบบมาตรฐาน และม ีDocument Identifier 

Code ในใบเบกิที่ระบเุป็นรหสั "A04" 

   "AEE" สาํหรบั   สิ่งอปุกรณท์ี่ ไมอ่ยู่ในระบบมาตรฐาน และม ีDocument Identifier 

Code ในใบเบกิที่ระบเุป็นรหสั "A05" 

  ๔.๑.๓  AB2  แสดงใหท้ราบวา่สิ่ งอปุกรณท์ี่ เบกิไปนัน้จาํเป็นตอ้งจดัหาใหม ่ ซึ่ งจะแสดงเลขที่

สญัญา (Contract Number) รวมท ัง้มลูค่าสญัญามาใหท้ราบดว้ย สาํหรบั Status Code ในช่องที่ ๖๕ - ๖๖  

ของแบบฟอรม์ MILSTRIP นัน้ จะแสดงรหสั "BV" 

  ๔.๑.๔  AS2  เมื่อสหรฐัฯ ไดต้ดัปลอ่ยสิ่ งอปุกรณใ์หก้บัลูกคา้แลว้ จะแสดงสถานภาพ "AS2" 

พรอ้มท ัง้แสดงวนัที่จดัส่งในช่องที่ ๕๗ - ๕๙ ของแบบฟอรม์ MILSTRIP ดว้ย    

๕ - ๑๒ 



 ๔.๒  การตดิตามสถานภาพใบเบกิ 

  ๔.๒.๑ การตดิตามที่ ใชร้หสั "AF-"  

   ๔.๒.๑.๑  "AF1"  ใชส้าํหรบัการตดิตาม ๒ กรณี คอื 

    ก. ผูเ้บกิไดร้บัแจง้สถานภาพใบเบกิตามขอ้ ๔.๑ แลว้ แต่ไมไ่ดร้บัการปรบัปรุง

ขอ้มลูใหท้นัสมยัเป็นระยะเวลานาน 

    ข. ผูเ้บกิไดร้บัแจง้สถานภาพใบเบกิที่กาํหนดระยะเวลาตดัปลอ่ยสิ่ งอปุกรณ์

โดยประมาณแลว้ แต่เมื่อลว่งเลยกาํหนดเวลาดงักลา่วผูเ้บกิยงัไมไ่ดร้บัสิ่ งอปุกรณ ์ 

   ใน ๒ กรณีขา้งตน้น้ี ผูเ้บกิสามารถตดิตามสอบถามสถานภาพใบเบกิจาก NAVICP-OF 

ได ้ โดยใชแ้บบฟอรม์ MILSTRIP กรอก Document Identifier Code ในช่องที่ ๑ - ๓ เป็น "AF1" ขอ้มลู 

ในส่วนที่ เหลอืใส่เหมอืนกบัใบเบกิที่จดัส่งไปแลว้ หรอืเอกสารที่ ไดร้บัลา่สุด ท ัง้น้ี NAVICP-OF จะสนบัสนุน 

ขอ้มลูลา่สุดจากฐานขอ้มลูหลกัของหน่วยใหก้บัลูกคา้เพื่อรบัทราบ ซึ่ งอาจจะเหมอืนกบัขอ้มลูที่ ลูกคา้มอียู่แลว้ก็ได ้

   ๔.๒.๑.๒  "AFC"  กรณีที่ NAVICP-OF ไดเ้คยแจง้สถานภาพใบเบกิแบบ "AE_" 

ใหลู้กคา้ทราบก่อนหนา้น้ีแลว้ หากมคีวามจาํเป็นเร่งด่วนที่จะใชส้ิ่ งอปุกรณ ์ ลูกคา้อาจขอให ้ NAVICP-OF เร่งรดั

การจดัส่งสิ่ งอปุกรณใ์หเ้รว็ขึ้นได ้ พรอ้มท ัง้ แจง้กาํหนดการจดัส่งใหมใ่หท้ราบดว้ย ท ัง้น้ี จะสามารถดาํเนินการได ้

ต่อเมื่อใบเบกิเดมิม ีPriority Code "01 - 08" ในช่องที่ ๖๐ - ๖๑ เท่านัน้ 

  ๔.๒.๒  การตดิตามที่ ใชร้หสั "AT-"

   การตดิตามสถานภาพโดยรหสั "AT_" น้ี จะใชเ้มื่อผูเ้บกิไมไ่ดร้บัแจง้สถานภาพใด ๆ 

จาก NAVICP-OF ภายในช่วงเวลาที่กาํหนด ซึ่ งการตดิตามสถานภาพวธิน้ีีเป็นการส่งใบเบกิที่ ไดจ้ดัส่งไปแลว้ให ้

NAVICP-OF นาํไปดาํเนินการไดใ้หมท่นัทหีากไมป่รากฏใบเบกิเดมิในฐานขอ้มลูของ NAVICP-OF ซึ่ งจะสามารถ

ลดข ัน้ตอนการตอบรบัใบเบกิเดมิ  การแจง้ยกเลกิใบเบกิเดมิ  และการจดัสง่ใบเบกิใหม ่ ไดม้าก  โดยสหรฐั ฯ   

ไดก้าํหนดแนวทางการใชร้หสัไ วด้งัน้ี 

   ๔.๒.๒.๑  ใช ้  “AT1”  สาํหรบัการตดิตามใบเบกิที่กรอก Document Identifier 

Code ในช่องที่ ๑ - ๓ ไวเ้ป็น "A01" โดยขอ้ความในส่วนที่ เหลอืเหมอืนกบัใบเบกิเดมิทกุประการ 

   ๔.๒.๒.๒  ใช ้  “AT4”  สาํหรบัการตดิตามใบเบกิที่กรอก Document Identifier 

Code ในช่องที่ ๑ - ๓ ไวเ้ป็น "A04" โดยขอ้ความในส่วนที่ เหลอืเหมอืนกบัใบเบกิเดมิทกุประการ 

   ๔.๒.๒.๓  ใช ้  “AT5”  สาํหรบัการตดิตามใบเบกิที่กรอก Document Identifier 

Code ในช่องที่ ๑ - ๓ ไวเ้ป็น "A05" โดยขอ้ความในส่วนที่ เหลอืเหมอืนกบัใบเบกิเดมิทกุประการ 

 ๔.๓  การยกเลกิใบเบกิ

  ผูเ้บกิสามารถขอยกเลกิใบเบกิที่ ไดจ้ดัส่งไปแลว้ท ัง้หมด หรอืขอลดจาํนวนสิ่งอปุกรณท์ี่ เบกิไป

บางส่วนได ้ โดยการจดัส่งเอกสาร MILSTRIP และกาํหนดรหสั Document Identifier Code ในช่องที่ ๑ - ๓ 

เป็น "AC1" ซึ่ งมวีธิกีารกรอกขอ้มลูในการยกเลกิท ัง้หมดหรอืบางส่วน แตกต่างกนั ดงัน้ี 

  ๔.๓.๑ ยกเลกิการเบกิท ัง้หมด ดาํเนินการไดโ้ดยกรอกรหสั AC1 ในช่อง Document 

Identifier Code (ช่องที่ ๑ - ๓) ในช่องอื่น ๆ ที่ เหลอืของใบเบกิ กรอกรายละเอยีดเหมอืนกบัใบเบกิเดมิที่ตอ้งการ

ยกเลกิ หรอืสถานภาพที่ ไดร้บัแจง้คร ัง้ลา่สุด 

 

๕ - ๑๓ 



  ๔.๓.๒  ยกเลกิจาํนวนสิ่ งอปุกรณท์ี่ เบกิเพยีงบางส่วน  ดาํเนินการไดโ้ดยกรอกรหสั AC1 ใน

ช่อง Document Identifier Code (ช่องที่ ๑ - ๓) และในช่องอื่น ๆ ที่ เหลอืของใบเบกิ กรอกรายละเอยีด

เหมอืนกบัใบเบกิเดมิที่ตอ้งการยกเลกิ หรอืสถานภาพที่ ไดร้บัแจง้คร ัง้ลา่สุด เช่นเดยีวกบัในขอ้ ๔.๓.๑ ยกเวน้    

ในช่องระบจุาํนวน (ช่องที่ ๒๕ - ๒๙) ใหใ้ส่จาํนวนที่ตอ้งการยกเลกิลงไป 

  หมายเหต ุ : ระบบพลาธกิารของสหรฐัฯ อาจไมอ่นุญาตใหย้กเลกิใบเบกิไดท้กุคร ัง้ตามที่รอ้งขอ 

โดยเฉพาะอย่างยิ่ ง การยกเลกิจะไมส่ามารถกระทาํไดห้ากสหรฐัฯ ไดต้ดัปลอ่ยสิ่ งอปุกรณใ์หก้บัลูกคา้แลว้  ซึ่ ง

สหรฐัฯ จะแจง้สถานภาพตอบปฏเิสธการขอยกเลกิใหผู้เ้บกิทราบโดยใชร้หสั “AU2” หรอืในกรณีที่ยงัไมไ่ดต้ดัปลอ่ย

สิ่ งอปุกรณแ์ต่สหรฐัฯ ไดท้าํสญัญาจดัหาจากแหลง่ผลติเพื่อสนบัสนุนใหก้บัลูกคา้แลว้ ลูกคา้จะตอ้งรบัผดิชอบ

ค่าใชจ่้ายบางสว่นหากขอยกเลกิใบเบกิ ซึ่ งในกรณีหลงัน้ี NAVICP-OF จะแจง้ค่าใชจ่้ายในการยกเลกิใหลู้กคา้

ทราบเพื่อพจิารณาก่อนการยกเลกิจรงิ สาํหรบัการยกเลกิที่สหรฐัฯ ไมอ่นุญาตนัน้ สามารถตรวจสอบขอ้มลูจาก

เอกสารแจง้สถานภาพได ้ดงัน้ี 

  ก. เมื่อผูเ้บกิไดร้บัแจง้สถานภาพใบเบกิในช่อง Document Identifier Code (ช่องที่ ๑ - ๓) 

เป็น "AE2" และ Supply Status (ช่องที่ ๖๕ - ๖๖) เป็น "BA" หรอื "BL" เน่ืองจากอยู่ในข ัน้ตอนที่ สหรฐัฯ 

เตรยีมการตดัปลอ่ยสิ่งอปุกรณใ์หก้บัผูเ้บกิ 

  ข. เมื่อผูเ้บกิไดร้บัแจง้สถานภาพใบเบกิในช่อง Document Identifier Code (ช่องที่ ๑ - ๓) 

เป็น "AS2" พรอ้มการแจง้ Mode of Shipment Code (ช่องที่ ๗๗) เน่ืองจากไดต้ดัปลอ่ยสิ่งอปุกรณใ์หก้บั         

ผูเ้บกิแลว้ 

 ๔.๔  การตดิตามสถานภาพการยกเลกิใบเบกิ

  เมื่อผูเ้บกิไดข้อยกเลกิใบเบกิตามขอ้ ๔.๓ แลว้ หากไมไ่ดร้บัการตอบรบัหรอืแจง้สถานภาพใหท้ราบ 

ตามเงื่อนไขระยะเวลาที่กาํหนด ผูแ้จง้ยกเลกิสามารถตดิตามสอบถามสถานภาพการขอยกเลกิใบเบกิดงักลา่วได ้

โดยจดัส่งเอกสาร MILSTRIP ที่มรีายละเอยีดเช่นเดยีวกนักบัเอกสารที่ขอยกเลกิไปนัน้ แต่เปลี่ยนรหสัในช่อง 

Document Identifier Code (ช่องที่ ๑ - ๓) เป็น  “AK1 “  เป็นการแจง้ให ้NAVICP-OF ทราบวา่ผูข้อยกเลกิ

ใบเบกิยงัไมไ่ดร้บัแจง้สถานภาพ รวมท ัง้ หาก NAVICP-OF ไมไ่ดร้บัเอกสารขอยกเลกิที่กาํหนดเป็นรหสั “AC1” 

ก็ใหใ้ชเ้อกสารตดิตามน้ีเสมอืนเป็นเอกสารขอยกเลกิในเบื้องตน้ที่ ไดจ้ดัส่งไปแลว้ไดเ้ลย 

 ๔.๕  การแกไ้ขรายละเอยีดในใบเบกิทีจ่ดัสง่ไปแลว้ 

  ลูกคา้ FMS อาจขอเปลี่ยนแปลงแกไ้ขรายละเอยีดในใบเบกิที่ ไดจ้ดัส่งไปแลว้ไดโ้ดยการส่ง

เอกสาร MILSTRIP โดยกรอก Document Identifier Code (ช่องที่ ๑ - ๓) เป็น  “AM1”  “AM4”  และ  

“AM5”  สาํหรบัใบเบกิที่ ไดจ้ดัส่งโดยใช ้Document Identifier Code  “A01”  “A04” และ “A05” ตามลาํดบั 

ท ัง้น้ี รายละเอยีดที่สามารถแกไ้ขไดม้ ีดงัน้ี 

  ๔.๕.๑    FMS Offer/Release Option Code (ช่องที่  ๔๖)   

  ๔.๕.๒  Freight Forwarder Code (ช่องที่  ๔๗) 

 ๔.๕.๓   Project Code (ช่องที่  ๕๗ - ๕๙) 

 ๔.๕.๔   Priority (ช่องที่  ๖๐ - ๖๑) 

๕ - ๑๔ 



 ๔.๕.๕   Required Delivery Date (ช่องที่  ๖๒ - ๖๔) 

 ๔.๕.๖   Advice Code (ช่องที่  ๖๕ - ๖๖) 

การแกไ้ขขอ้มลูในแต่ละใบเบกิ หากมขีอ้มลูที่ตอ้งการแกไ้ขตามที่อนุญาตใหแ้กไ้ขไดม้ากกวา่ ๑ รายการ ก็สามารถ

แกไ้ขรวมมาในการขอแกไ้ขรวมกนัไดเ้ลย โดยไมต่อ้งแกไ้ขใบเบกิแต่ละใบแยกเป็นแต่ละรายการ 

 สรุปช่วงเวลาทีส่ามารถจดัทาํเอกสารตดิตามสถานภาพใบเบกิต่าง ๆ แสดงไวใ้น ผนวก ๕ - ฎ 

 

๕.  ระบบการตดิตามที่ ใชค้อมพวิเตอรด์าํเนินการ 

 การจดัส่งใบเบกิ ควบคุม และตดิตามสถานภาพใบเบกิในปจัจบุนัของ ทร. ไดม้กีารนาํเอาคอมพวิเตอร ์

มาช่วยดาํเนินการ เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัวธิปีฏบิตัขิองสหรฐัฯ หลายระบบ รวมท ัง้ กพทต.พธ.ทร. ไดพ้ฒันาระบบการ

ควบคุมภายในสาํหรบัใชใ้นการตรวจสอบเองดว้ย ซึ่ งพอสรุประบบที่มคีวามสาํคญัต่าง ๆ เหลา่น้ีได ้๓ ระบบ คอื 

 ๕.๑  Program FMS Freight Tracking

  ๕.๑.๑  ขอบเขต

   Program FMS Freight Tracking เป็นระบบตดิตามการจดัส่งสิ่ งอปุกรณ ์FMS ที่ 

ทร.สหรฐัฯ โดย Naval Supply System Command (NAVSUP) พฒันาขึ้น เพื่อช่วยใหป้ระเทศผูซ้ื้อ 

สิ่ งอปุกรณ ์ FMS สามารถตดิตามความเคลื่อนไหวสถานภาพการจดัส่งสิ่ งอปุกรณ ์ FMS ไดอ้ย่างรดักมุมากยิ่ งขึ้น 

โดยเริ่มต ัง้แต่ Source of Supply ตดัปลอ่ยสิ่งอปุกรณอ์อกจากคลงั (รหสั Doc ID "AS2") Freight Forwarder 

ไดร้บัสิ่ งอปุกรณท์ี่ตดัปลอ่ย (สถานภาพการจดัส่ง "XDI") Freight Forwarder จดัส่งสิ่ งอปุกรณใ์หก้บัประเทศผูซ้ื้อ 

(สถานภาพการจดัส่ง "XDS") และประเทศผูซ้ื้อไดร้บัสิ่ งอปุกรณแ์ลว้ (สถานภาพการจดัส่ง "XDF") และยงั

สามารถใชต้ดิตามสิ่ งอปุกรณไ์ดเ้กอืบทกุประเภท ยกเวน้ Case ที่ เปิดดาํเนินการโดยวธิ ี Return, Repair and 

Reshipment/Tailored  Repairable Accounting and Reporting system (STARS Report) โดย Naval 

Sea System Command (NAVSEA) 

  ๕.๑.๒  ขา่ยการสื่ อสารขอ้มลู

   ประเทศผูซ้ื้อ  Freight Forwarder  และ ทร.สหรฐัฯ (NAVSUP) สามารถรายงาน

ขอ้มลูต่าง ๆ ผ่านทาง Defense Automatic Addressing System Office (DAASO) ซึ่ งเป็นหน่วยงานที่ทาํหนา้ที่

เป็นศูนยก์ลางการสื่อสารขอ้มลู เพื่อเขา้ระบบ Management Information System for International Logistic 

(MISIL) โดยสามารถใชร้ะบบต่าง ๆ ไดด้งัต่อไปนี้ 

๕.๑.๒.๑  Automated Digital Network (AUTODIN) Telex 

๕.๑.๒.๒  International Logistics Communications System (ILCS) 

๕.๑.๒.๓  Magnetic Tape/DLSC 

  ๕.๑.๓  ระบบการรายงาน

   ทกุรอบ ๑ เดอืนของวนัที่ ๑๕  ทร.สหรฐัฯ (NAVSUP) จะส่งรายงานผา่นทาง ทร.จม. 

ใหป้ระเทศผูซ้ื้อ (และ Freight Forwarder ในกรณีที่ประเทศผูซ้ื้อรอ้งขอ) เพื่อทราบขอ้มลูผดิพลาด ๓ ประการ คอื 

 

๕ - ๑๕ 



   ๕.๑.๓.๑ รายการสิ่ งอปุกรณท์ี่ Freight Forwarder ไมร่ายงานการรบัเขา้สู่ระบบ 

MISIL ภายใน ๓๐ วนั หลงัจาก Source of Supply จดัส่งไปใหแ้ลว้ 

   ๕.๑.๓.๒ รายการสิ่ งอปุกรณท์ี่ Freight Forwarder ไมร่ายงานการจดัส่ง (ส่งออก) 

เขา้สู่ระบบ MISIL ภายใน ๓๐ วนั หลงัจากไดร้บัสิ่ งอปุกรณต์ามขอ้ ๕.๑.๓.๑ แลว้ 

   ๕.๑.๓.๓ รายการสิ่ งอปุกรณท์ี่ประเทศผูซ้ื้อไมร่ายงานการรบัสิ่ งอปุกรณเ์ขา้สู่ระบบ 

MISIL ภายใน ๖๐ วนั หลงัจาก Freight Forwarder ไดจ้ดัสง่สิ่ งอปุกรณต์ามขอ้ ๕.๑.๓.๒ ใหแ้ลว้ 

  ๕.๑.๔  การเขา้ร่วม Program

   ประเทศผูซ้ื้อสามารถรอ้งขอที่จะเขา้ร่วม Program ได ้โดย ทร.สหรฐัฯ จะไมค่ดิค่าใชจ่้าย

ใด ๆ ท ัง้สิ้น แต่จะตอ้งลงทะเบยีนไวก้บั NAVSUP เพื่อแจกจ่ายเอกสาร และจดัการขอ้มลูการขนส่งใหก้บัประเทศ   

ผูซ้ื้อ และ Freight Forwarder ต่อไป 

  ๕.๑.๕  การดาํเนินการของประเทศผูซ้ื้อ และ Freight Forwarder

   ๕.๑.๕.๑  กรณีเป็นสิ่ งอปุกรณท์ ัว่ไป 

    ก.  Freight Forwarder จะตอ้งกรอกขอ้มลูการรบัสิ่ งอปุกรณ ์ เขา้สู่ระบบ 

MISIL หลงัจาก Source of Supply จดัส่งใหแ้ลว้ทกุวนัแรกของสปัดาหท์ี่ ๑ และ ๓ ของเดอืน โดยใชข้อ้มลูตาม

ตวัอย่างใน USN Freight Tracking Program Table 1 (XDI – Notice of Receipt by Freight Forwarder 

from Source of Supply) 

    ข. F/F จะตอ้ง Input ขอ้มลูการจดัส่งสิ่ งอปุกรณ ์ FMS เขา้สู่ระบบ MISIL 

ทกุคร ัง้ที่มกีารส่งออก โดยใชข้อ้มลูตามตวัอย่างใน USN Freight Tracking Program Table 2 (XDS-Notice of 

Shipment by Freight Forwarder) 

    ค. ประเทศผูซ้ื้อจะตอ้ง Input ขอ้มลูการรบัสิ่ งอปุกรณ ์  FMS เขา้สู่ระบบ 

MISIL ทกุคร ัง้ที่มกีารรบั โดยใชข้อ้มลูตามตวัอย่างใน USN Freight Tracking Program Table 3 (XDF-Notice 

of Receipt by Country (Sent from F/F to Country) 

   ๕.๑.๕.๒  กรณีเป็นสิ่ งอปุกรณ ์FMS ที่ส่งซ่อม 

    ก. ประเทศผูซ้ื้อจะตอ้ง Input ขอ้มลูการจดัสง่เขา้สูร่ะบบ MISIL ทกุคร ัง้ที่มี

การส่งสิ่ งอปุกรณ ์ FMS ไปซอ่ม โดยใชข้อ้มลูตามตวัอย่างใน USN Freight Tracking Program Table 4 

(XDC-Notice of Shipment by Country) 

    ข. F/F จะตอ้ง Input ขอ้มลูการรบัสิ่ งอปุกรณ ์ FMS ที่ประเทศผูซ้ื้อจดัส่ง

ไปซ่อมเขา้สู่ระบบ MISIL ทกุคร ัง้ที่มกีารรบั โดยใชข้อ้มลูตามตวัอย่างใน USN Freight Tracking Program 

Table 5 (XDR-Notice of Receipt by freight Forwarder) 

    ค. F/F จะตอ้ง Input ขอ้มลูการจดัสง่สิ่ งอปุกรณ ์ FMS ที่ประเทศผูซ้ื้อ

จดัสง่ไปซ่อมไปยงั Source of Repair เขา้สู่ระบบ MISIL ทกุคร ัง้ที่มกีารจดัส่ง โดยใชข้อ้มลูตามตวัอย่างใน USN 

Freight Tracking Program Table 6 (XDT-Notice of Shipment by Freight Forwarder to Source of 

Repair) 

 

 

๕ - ๑๖ 



 ๕.๒  การจดัสง่ใบเบกิโดยระบบ STARR/PC

   ปจัจบุนัการจดัส่งใบเบกิใน FMS Case ประเภท Blanket Order ของ ทร. ดาํเนินการโดยใช ้

ระบบ STARR/PC (Supply Tracking and Reparable Return/Personal Computer) ซึ่ งเป็นระบบที่ปฏบิตังิาน

ดว้ยคอมพวิเตอรส์่วนบคุคลที่ตดิต ัง้อยู่ที่ ใดก็ไดต้ามที่ ลูกคา้ FMS ตอ้งการ จดุประสงคห์ลกัของระบบ STARR/PC 

คอื เพื่อพฒันาความช่วยเหลอืลูกคา้ FMS ของ ทร.สหรฐัฯ ระบบจะตระเตรยีมขอ้มลูของใบเบกิที่ เปิดดาํเนินการ

ในฐานขอ้มลูของ MISIL (Management Information System for International Logistics) การดาํเนินการ

ของลูกคา้ที่ตดิต ัง้ระบบ STARR/PC เพยีงแต่ใช ้Modem ตดิต่อผ่านไปยงัหน่วยงาน DAASC (Defense Automatic 

Addressing System Center) ซึ่ ง DAASC จะแลกเปลี่ยนขอ้มลูระหวา่ง MISIL กบัลูกคา้ FMS ลูกคา้จะไดร้บั

ขอ้มลูใบเบกิที่ทนัสมยัที่ เกดิขึ้นจากการที่ ลูกคา้ และ ทร.สหรฐัฯ ไดบ้นัทกึในระบบ MISIL นอกจากน้ี ระบบ 

STARR/PC ยงัสามารถแลกเปลี่ยนขอ้มลูกบัสว่นอื่น ๆ ของระบบส่งกาํลงัของสหรฐัฯ และ Freight Forwarder 

ไดอ้กีดว้ย ซึ่ งพอสรุปความสามารถของระบบ STARR/PC ไดด้งัน้ี 

  ๕.๑ ส่งขอ้มลูใบเบกิที่ ใช ้DOC ID Code A01, A04 และ A04 ใหก้บั NAVICP-OF 

๕.๒  ตดิตามสถานภาพใบเบกิจาก NAVICP-OF 

๕.๓  ขอยกเลกิและแกไ้ขใบเบกิที่ ส่งใหก้บั NAVICP-OF 

๕.๔  จดัส่งรายงานขอ้บกพร่อง SDR (Supply Discrepancy Report) ใหก้บั NAVICP-OF 

๕.๕  รบัสถานภาพการตดัปลอ่ยและการจดัสง่สิ่ งอปุกรณจ์าก NAVICP-OF 

๕.๖  รบัสถานภาพการดาํเนินการต่อ SDR จาก NAVICP-OF 

๕.๗  รบัขอ้มลู Freight Tracking จากหน่วยงานของสหรฐัฯ 

 ๕.๘  รบัขอ้มลูสถานภาพการเงนิอย่างไมเ่ป็นทางการโดยประมาณจาก NAVICP-OF 

 ๕.๙  รอ้งขอรายงานประเภทต่าง ๆ ที่ เกี่ ยวขอ้งกบัลูกคา้ เช่น สรุปใบเบกิ หรือ สรุป SDR เป็นตน้ 

  การดาํเนินการตามที่กลา่วขา้งตน้ของระบบ STARR/PC จะสามารถประมวลผลไดใ้นภาย ๑ - ๒ วนั 

ลูกคา้ FMS ที่ ใชร้ะบบ STARR/PC จะใช ้ILCS สื่อสารกบั DAASC หลงัจากนัน้ DAASC จะสื่อสารเพื่อรบัขอ้มลู

กบั MISIL (หรอืระบบพลาธกิารของสหรฐัฯ) และ DAASC จะส่งสถานภาพไปยงัลูกคา้ FMS ที่ ใชร้ะบบ 

STARR/PC ผ่าน ILCS ดงันัน้ ลูกคา้จงึจาํเป็นตอ้งสมคัรเขา้เครอืขา่ย ILCS ซึ่ งตอ้งเสยีค่าใชจ่้ายค่อนขา้งสูง 

ในส่วนของค่าสมาชกิรายปี แต่สาํหรบัค่าใชจ่้ายของ จนท. ในการตดิต ัง้ตวัโปรแกรมนัน้ไมม่ค่ีาใชจ่้าย 

  ประโยชนข์อง STARR/PC คอื ความเรว็และความไมซ่บัซอ้น ส่วนประโยชนอ์ื่น ๆ ของ 

STARR/PC นัน้ ไดแ้ก่ ทกุ ๆ ใบเบกิที่บนัทกึโดยประเทศลูกคา้สามารถนาํมาใชป้ระโยชนไ์ดท้นัท ี เมื่อมี

ขอ้ผดิพลาด จะสามารถตรวจพบไดโ้ดยงา่ยบนหนา้จอคอมพวิเตอร ์ พรอ้มท ัง้ขอ้เสนอแนะในการแกไ้ขใหถ้กูตอ้ง

อกีดว้ย ซึ่ งสิ่ งเหลา่น้ีจะเป็นการลดความผดิพลาดในการบนัทกึขอ้มลูใบเบกิ  การจดัทาํ SDR  และเอกสารอื่น ๆ 

ลงได ้นอกจากน้ี ลูกคา้ยงัสามารถเชื่ อมต่อระบบ STARR/PC เขา้กบั U.S. Army Centralized Information 

System for International Logistics (CISIL) ของ ทบ.สหรฐัฯ และ U.S. Air Force Security Assistance 

Management Information System (SAMIS) ของ ทอ.สหรฐัฯ เช่นเดยีวกบัการเชื่ อมต่อเขา้กบัระบบ MISIL 

ของ ทร.สหรฐัฯ 
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- หนา้น้ีเวน้วา่งไว ้- 
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ผนวก ๕ - ก 

ตวัอย่างแบบฟอรม์ใบเบกิ DD FORM 1348-6 
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๕ - ก - ๒ 



ตวัอย่างใบเบกิแบบ MESSAGE FORM 
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ผนวก ๕ – ข 
การจดัสง่ใบเบกิใหก้บัสหรฐัฯ โดยวธิต่ีางๆ  
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ผนวก ๕ – ค 
เงื่อนไขวธิกีารจดัสง่สิ่ งอปุกรณ์ของสหรฐัฯ ใหก้บัลูกคา้ FMS (Delivery Term Code) 

 

 

รหสั คาํอธบิาย 
๒ กห. สหรัฐฯ รับผดิชอบการขนสงระหวางจุดเริมตน้่ ่  และจุดปลายทางในสหรัฐฯ  
๓ กห. สหรัฐฯ รับผดิชอบการขนถายจนถึงขา้งเรือใหญหรือ่ ่  บ. ในสหรัฐฯ 
๔ ผูซื้อรับผดิชอบการขนสงทงัหมดตงัแตจุดเริมตน้ในสหรัฐฯ่ ่  จนถึงประเทศของตน (Non-Stock Fund) 
๕ กห. สหรัฐฯ รับผดิชอบการขนสงจนถึงจุดขนถายหรือทาเรือในสหรัฐฯ่ ่ ่  ผูซื้อรับผดิชอบ     การขนถายลง่

จากพาหนะ/ลงเรือ ณ ทานนั่  และขนตอไปยงัประเทศของตน่  (Stock Fund) เชน่  สง่ ให ้F/F 
๖ กห. สหรัฐฯ รับผดิชอบการขนสงจนถึงทาเรือ่ ่ /ทาอากาศยานของประเทศผูซื้อ่  ผูซื้อรับผดิชอบการขนถาย่

ขึนจากเรือ/ลงจาก บ. และขนตอไป่  เชนสงใหถึ้งทาเรือคลองเตยแตไมรับผดิชอบคาใชจ้ายในการขนถาย่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่
ขึนจากเรือให ้

๗ กห. สหรัฐฯ รับผดิชอบการขนสงจนถึงจุดรับของในประเทศผูซื้อ่  ผูซื้อรับผดิชอบการขนถาย่  ณ จุดนนั 
เชนสงใหถึ้ง่ ่  กบร.กร.(หนวยเจา้ของ ่ Case : Mark For Code) 

๘ กห. สหรัฐฯ รับผดิชอบการลาํเลียงจากจุดเริมตน้จนถึงทาเรือ่ /ทาอากาศยานในสหรัฐฯ่  และ ขนถายลงเรือ่ /
ขึน บ. ใหด้ว้ย ผูซื้อรับผดิชอบขนตอไป่  เชนสงใหถึ้งบนเรือทีจะขนสงมาประเทศไทย่ ่ ่   

๙ กห. สหรัฐฯ รับผดิชอบการขนสงจนถึงทาเรือ่ ่ /ทาอากาศยานของประเทศผูซื้อ่  ตลอดจน     ขนถายลง่ จาก     
เรือ/อากาศยาน ใหด้ว้ย โดยผูซื้อรับผดิชอบขนตอไป่  จากทา่  เรือ/อากาศยาน นนัๆ 
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ผนวก ๕ – ง 

JULIAN DATE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๕ - ง - ๑ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๕ - ง - ๒ 



ผนวก ๕ – จ 

ตวัอย่าง Notice of Availability/Shipment DD FORM 1348-5 
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ผนวก ๕ – ช 

ตารางการกาํหนดความเร่งด่วนของใบเบกิ 
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ผนวก ๕ – ซ 

รหสัและความหมายของ ADVICE CODE 
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ผนวก ๕ – ฌ 
ตวัอย่างการจดัทาํใบเบกิ 
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ผนวก ๕ – ฎ 

สรุปช่วงเวลาในการจดัทาํเอกสารตดิตามสถานภาพใบเบกิ 

 

 

 

๕ - ฎ - ๑ 



ผนวก ๕ - ฉ 

COG SYMBOL ท ีทร.สหรฐัฯ ไม่อนุญาตใหป้ระเทศผูซื้อเบิกใน DRP CASE 

 

COG INVENTORY MANAGER MATERIAL DESCRIPTION 

1B NAVSUP Fuel Reclamation 

2B NAVICP-Mechanicsburg Material Handling Equipment Assigned to NAVICP-

Mechanicsburg for Inventory Management 

2C  CESO Major Construction and Civil Engineering Equipment 

2E NOC Conventional Air Ammunition 

2F NAVSEA/NAVICP-Mech. Major Shipboard Electronics Equipment 

2J NAVSEA/NAVICP-Mech. Major Shipboard Ordnance Equipment  

2M NAVAIR Cryogenics and Mobile Facilities and Related Ancillary 

Equipment 

2O NAWCTSD Training Equipment 

2P SSPO Principal Items for POLARIS/POSEIDON/TRIDENT Fire Control 

and Guidance Systems 

2Q NAVAIR Shipboard and Air Stationed Electronics Equipment  

2S NAVSEA Major Shipboard HM&E Equipment  

2T NOC Conventional Ammunition 

2V NAVAIR Aeronautical Ground Support Equipment and Targets/Drones 

2W NAVAIR Photographic Material 

2X SSPO Principal Items for POLARIS/POSEIDON/TRIDENT Missile 

Subsystems, Complete End Items, Missiles and Missile Support 

Equipment 

2Z SPAWAR Shore (Ground) and Shipboard Electronics Equipment 

4E NOC Air-Launched Guided Missiles 

4J NAVSEA Metrology Equipment 

4M NAVAIR Meteorological Material 

4P SSPO Principal Items of POLARIS/POSEIDON/TRIDENT Launching 

and Handling Subsystems 

4R NAVICP-Philadelphia Catapult and Arresting Gear Material (Repairable or Investment 

Type Material) 

4T NOC Torpedoes, Components, and ASROC Material 

      ๕ - ฉ - ๑ 



COG INVENTORY MANAGER MATERIAL DESCRIPTION 

4V NAVAIR Aircraft Engines 

4X SSPO Secondary Items Supporting Test Instrumentation Equipment 

Unique to TRIDENT 

4Y NAVICP-Mechanicsburg TRIDENT Planned Equipment Replacement (TRIPER) Program 

4Z NAVICP-Philadelphia Airborne Armament Equipment 

6A NAVICP-Mechanicsburg Secondary Items Supporting POLARIS/POSEIDON/TRIDENT 

Subsystems, Less Navigation 

6H NAVICP-Mechanicsburg Secondary Items Supporting POLARIS/POSEIDON/TRIDENT 

Navigation Subsystems 

6M NAVICP-Mechanicsburg Cryogenics Equipment and Guided Missile Cradles Supporting 

Naval Air Systems Command Equipment and Weapons 

Systems 

6P SSPO Principal Items of POLARIS/POSEIDON/TRIDENT Missile 

Subsystems, Less Complete End Items 

6R NAVICP-Philadelphia Aeronautical Ground Support Equipment (Repairable or 

Investment Type Material) 

6T NOC Underwater Mines and Components 

6V NALC Patuxent River Technical Directive Change Kits 

6X NAVICP-Mechanicsburg Secondary Items Supporting POSEIDON/TRIDENT Systems 

8A NAVICP-Mechanicsburg Inert Nuclear Weapons Material 

8E NOC Air-Launched Missile Material 

8M NAVAIR Major Aeronautical Launch and Recovery Systems and 

Equipment 

8P SSPO Principal Items of POLARIS/POSEIDON/TRIDENT Navigation 

Subsystems, Less Inertial Navigation 

8S NOC SUBROC and MOSS Material 

8T NAVSEA Surface Launched Guided Missiles and Components 

8U NOC Sonobuoys  

8X SSPO Principal Items of POLARIS/POSEIDON/TRIDENT Inertial 

Navigation Equipment, Components and Repair Parts 

หมายเหต:ุ นอกจากรายการที่กลา่วมานี สิ่ งอปุกรณบ์างรายการที่ม ี COG "7G" เช่น อะไหลท่ี่สนบัสนุน 

APL ก็ไมส่ามารถเบกิโดย Case ประเภท DRP ไดเ้ช่นกนั 

๕ - ฉ - ๒ 



ผนวก ๕ - ซ 

ADVICE CODE และคาํอธบิายความหมาย 

 

ADVICE CODE คาํอธบิายความหมาย 

2A สงิอปุกรณนี์ไมส่ามารถจดัหาไดจ้ากแหลง่ผลติหรอืการประดษิฐใ์นทอ้งถนิ 

2B ตอ้งการสงิอปุกรณต์ามทขีอเบกิเท่านนั โดยไมป่ระสงคจ์ะรบัสงิอปุกรณท์ใีชท้ดแทนกนัได ้

การใส่รหสันีจะใชก้บัใบเบกิทเีคยถกูปฏเิสธดว้บรหสัแสดงสถานภาพ "CJ" 

2C ไมต่อ้งสะสมยอดคา้งจ่ายเพอืจดัหาสนบัสนุนใหภ้ายหลงั โดยใหย้กเลกิการเบกิสงิอปุกรณ์

ในส่วนทไีมส่ามารถสนบัสนุนใหไ้ดต้ามระยะเวลาการจดัส่งมาตรฐาน หรอื กาํหนดเวลาท ี

ผูเ้บกิตอ้งการ ในกรณีนีผูเ้บกิยอมรบัสงิอปุกรณท์ใีชท้ดแทนกนัได ้

2D ตอ้งการสงิอปุกรณต์ามจาํนวนทเีบกิเท่านนั หา้มปรบัแต่งจาํนวนเบกิใหเ้หมาะสมกบัจาํนวน

ทบีรรจใุนหบีห่อ 

2F สงิอปุกรณท์ถีกูกาํหนดวา่ถกูยกเลกิแลว้ (Obsolete) แต่ยงัคงมคีวามตอ้งการใชง้านเร่งด่วน 

สามารถยอมรบัการสนบัสนุนสงิอปุกรณท์ใีชท้ดแทนกนัได ้ และหากไมส่ามารถจดัหาใหมไ่ด ้

ใหป้ฏเิสธใบเบกิดว้ยรหสัแสดงสถานภาพ "CJ" 

2G ใชง้านหลายประเภท 

๑. จดัส่งสงิอปุกรณใ์หมใ่นคลงั หรอื สงิอปุกรณค์งคลงัทปีรากฏวา่ใหม ่

๒. การปฏบิตักิารทางกลยุทธ ตอ้งการแบบรูปและโครงสรา้งททีนัสมยัลา่สุด  

    ( สาํหรบัหลอดอเิลก็ตรอน ) 

๓. การปฏบิตักิารทางกลยุทธ ตอ้งการสงิอปุกรณใ์นคลงัทใีหมท่สุีดเท่านนั ( สาํหรบัฟิลม์ 

    ถ่ายภาพหรอืสาํหรบัความตอ้งการเกยีวกบัทางอากาศ ในเรอืงอมภณัฑห์รอืกระสุนปืน ) 

๔. การใชท้คีาดการไวล้ว่งหนา้ ตอ้งการสงิอปุกรณท์จีะหมดอายุชา้ทสุีดเท่านนั  

    ( สาํหรบัสงิอปุกรณช์วีภาพ ) 

2H ความตอ้งการสงิทอชนิดพเิศษเพอืใชใ้นการปฏบิตักิารทางอากาศทซีงึตอ้งการความปลอดภยั

ของบคุลากร 

2J ไมต่อ้งการสงิอปุกรณท์ใีชท้ดแทนกนัได ้ หรอื สะสมยอดคา้งจ่ายเพอืสนบัสนุนใหภ้ายหลงั

สาํหรบัจาํนวนทไีมส่ามารถสนบัสนุนได ้

2L จาํนวนทสี่งผลกระทบในช่องเตมิจาํนวนมมีากเกนิความตอ้งการปกต ิ อย่างไรก็ตามสงินี

เป็นการยนืยนัความตอ้งการ 

2N จาํนวนสงิอปุกรณท์แีสดงในช่องท ี ๒๕ - ๒๙ และหน่วยนบัทแีสดงในช่องท ี ๒๓ - ๒๔ 

ของใบเบกิ ผูเ้บกิไมต่อ้งการใหเ้ป็นรูปแบบอนื โดยจะไมย่อมรบัสงิอปุกรณท์บีรรจหุบีห่อที

มจีาํนวนแตกต่างกนัหลายแบบ 
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ADVICE CODE คาํอธบิายความหมาย 

2P จาํนวนสงิอปุกรณท์แีสดงในช่องท ี๒๕ - ๒๙ และหน่วยนบัทแีสดงในช่องท ี๒๓ - ๒๔ 

ของใบเบกิ ถา้หากความตอ้งการมมีากเกนิกวา่จาํนวนในหบีห่อ สามารถยอมรบัสงิอปุกรณ์

ทบีรรจหุบีห่อทมีจีาํนวนแตกต่างกนัหลายแบบได ้

3B สงิอปุกรณท์เีบกินีถกูระบใุหเ้ป็นสงิอปุกรณท์างการคา้ ซงึไมส่ามารถจดัหาไดจ้ากแหลง่ผลติ

ทางการคา้ทวัไป โดยตอ้งการเบกิโดยวธิ ี FMS ตามชอื Case ทรีะบใุนช่องท ี๔๘ - ๕๐ 

ของใบเบกิ 

5A การรบัรองการสบัเปลยีน สงิอปุกรณท์ตีอ้งการนนัถกูตอ้งการใหเ้ปลยีนเพอืนาํกลบัไปซ่อม

ทาํ ซงึไดเ้คยสาํรวจแลว้วา่หลงลมืหรอืพบการชาํรุดจากการซ่อมทาํ 

5D การรบัรองการสบัเปลยีนเบอืงตน้ สงิอปุกรณท์ตีอ้งการเป็นสงิอปุกรณท์สีามารถซ่อมทาํได ้

ตอ้งการไดร้บัการปรบัแต่งหรอืตดิตงัในเบอืงตน้ หรอืลดจาํนวนอะไหลพ่รอ้มซ่อมทาํ ดงันนั 

หน่วยงานบรกิารจะตอ้งพรอ้มรบัสงิอปุกรณท์สีง่กลบัคนื 

22 รวมความหมายของ Advice Code  "2C" และ "2L" 

23 รวมความหมายของ Advice Code  "2L" และ "2G" 

24 รวมความหมายของ Advice Code  "2B" และ "2G" 

25 รวมความหมายของ Advice Code  "2A" และ "2F" 

26 รวมความหมายของ Advice Code  "2B" และ "2L" 

27 รวมความหมายของ Advice Code  "2D" และ "2L" 

28 รวมความหมายของ Advice Code  "2N" และ "2L" 

29 รวมความหมายของ Advice Code  "2D" และ "2G" 

31 รวมความหมายของ Advice Code  "2J" และ "2G" 

33 รวมความหมายของ Advice Code  "2L" และ "2J" 
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ผนวก ๕ - ฌ 

ตวัอย่างการจดัทาํใบเบกิใน Case TH-P-JAS 

โจทย ์

อร. มคีวามตอ้งการที่จะเบกิอะไหล ่  เพื่อสนบัสนุน ร.ล.พทุธยอดฟ้าจฬุาโลก  โดยเบกิใน  FMS Case TH-P-JAS จาํนวน 

๑ รายการ คอื VALVE, NSN 1020-00-021-2968, QTY 1 EA ขอ้มลูราคาที่มเีท่ากบั $180 เบกิเพื่อสาํรองคลงั  จงจดัทาํใบเบกิ 80 

Column เพื่อเสนอขอเบกิอะไหลข่า้งตน้ไปยงั พธ.ทร. 

แหล่งขอ้มูล

 ๑.  LOA FMS Case TH-P-JAS

 ๑.๑ Mark for Code ในหนา้ที่ ๑ เพื่อกรอกใน ช่องที่ ๓๓ 

 ๑.๒ Delivery Terms Code ในหนา้ที่ ๒ ช่อง ๗ เพื่อกรอกในช่องที่ ๓๔ 

 ๑.๓ Type of Assistance ในหนา้ที่ ๒ ช่อง ๕ เพื่อกรอกในช่อง ๓๕ 

 ๑.๔ Offer/Release Option Code (A) ในหนา้ที่ ๒ ช่อง ๖ เพื่อกรอกในช่องที่ ๔๖ 

 ๑.๕ Freight Forwarder Code (4) ในหนา้ที่ ๑ เพื่อกรอกในช่องที่ ๔๗ 

 ๑.๖ FMS Case Designator (JAS) ในหนา้ที่ ๑ บรรทดัที่ ๓ เพื่อกรอกในช่องที่ ๔๘–๕๐ (๓ ตวัอกัษรทา้ย) 

 ๒.  สหรฐัฯ กาํหนดให ้ (ช่องที่ ๑-๓, ๔-๖, ๗, ๓๐-๓๒, ๔๔, ๔๕, ๕๑, ๕๒-๕๓, ๕๗–๕๙, ๖๒-๖๔,  ๖๕-๖๖, ๖๗-๗๓) ให ้

กรอกขอ้มลูในช่องต่าง ๆ เหลา่นีตามขอ้เทจ็จรงิที่ สหรฐัฯ กาํหนดตามคาํแนะนาํการกรอกใบเบกิ เช่น กรอก A01 ในช่องที่ ๑-๓  สาํหรบั

การเบกิสิ่ งอปุกรณท์ี่ม ี NSN กาํกบั, กรอก N65 ในช่องที่ ๔-๖ ในกรณีที่ เบกิสิ่ งอปุกรณจ์าก Case ที่ ทร. สหรฐัฯ เป็นผูร้บัผดิชอบ

ดาํเนินการ 

 ๓.  ทร. กาํหนดให ้ เพื่อกรอกในช่อง ๓๓, ๔๐-๔๓ 

 ๓.๑ ช่อง ๓๓ เป็น Mark for Code ที่ ทร. กาํหนด 

 ๓.๒ ช่องที่ ๔๐-๔๓ เป็น Serial Number ซึ่ ง ทร. กาํหนด เช่น 

 - กบร.กร. ตงัแต่ ๐๐๐๑ ถงึ ๐๕๐๐ 

 - นย. ตงัแต่ ๐๕๐๑ ถงึ ๑๕๐๐ 

 - สพ.ทร. ตงัแต่ ๑๕๐๑ ถงึ ๒๐๐๐ 

 - อร. ตงัแต่ ๒๐๐๑ ถงึ ๒๗๐๐ 

 ๔.  ความตอ้งการของ อร. 

 ๔.๑ ช่อง ๘-๒๒ กรอก NSN ที่กาํกบัสิ่ งอปุกรณท์ี่ อร.มคีวามตอ้งการเบกิตามโจทย ์

 ๔.๒ ช่อง ๒๓-๒๔ กรอก EA หน่วยนบั 

 ๔.๓ ช่อง ๒๕-๒๙ กรอก จาํนวนที่ตอ้งการเบกิ 
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 ๔.๔ ช่อง ๓๖-๓๙ กรอก วนัที่จดัทาํใบเบกิ (กพทต.ฯ จะเปลี่ยนเป็นวนัที่ ไดจ้ดัส่งใบเบกิไป สหรฐัฯ) 

 ๔.๕ ช่อง ๔๐-๔๓ กรอก Serial Number ตามที่ ทร. กาํหนดให ้(อร. ตงัแต่ ๒๐๐๑ ถงึ ๒๗๐๐) 

 ๔.๖ ช่อง ๕๔-๕๖ กรอก COG 

 ๔.๗ ช่อง ๖๐-๖๑ กรอก ความเร่งด่วน 

 ๔.๘ ช่อง ๗๔-๘๐ กรอก ราคา 
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ผนวก ๕ - ญ 

รหสัสถานภาพใบเบกิสงิอปุกรณ์ตามระบบ MILSTRIP ทพีบเหน็บ่อย 

 

BA  หมายถงึ  สหรฐัฯ กาํลงัดาํเนินการอนุมตัจ่ิาย และส่งมอบสิ่ งอปุกรณร์ายการน้ีให ้โดยวนัที่ซึ่ งคาดวา่จะ

จดัส่งใหไ้ด ้(Estimated Shipment Date: ESD) แสดงไวใ้นช่อง ๗๐ - ๗๓ 

BB  หมายถงึ  สหรฐัฯ กาํลงัดาํเนินการจดัหาสิ่ งอปุกรณร์ายการนี้ใหบ้างจาํนวน เน่ืองจากของสาํรองคลงั 

ไมพ่อเพยีง วนัที่ซึ่ งคาดวา่จะจดัส่งสิ่ งอปุกรณใ์หไ้ด ้(ESD) แสดงไวใ้นช่อง ๗๐ - ๗๓ 

BD  หมายถงึ  การดาํเนินการต่อใบเบกิตอ้งลา่ชา้ออกไป เน่ืองจากตอ้งการตรวจสอบรายละเอยีดต่างๆ ของ

ใบเบกิรวมท ัง้การพจิารณาความเหมาะสมในการขายสิ่งอปุกรณน์ัน้ๆ ใหแ้ก่ลูกคา้ โดยเมื่อตรวจสอบเสรจ็แลว้จะ

แสดงสถานภาพเพิ่มเตมิใหท้ราบต่อไป 

BF  หมายถงึ  สหรฐัฯ ยงัไมไ่ดร้บัเอกสารการตดิตามใบเบกิ (Follow Up: รหสั AF) หรอืเอกสารขอยกเลกิ

ใบเบกิ (Cancellation: รหสั AC1) แบง่เป็นกรณีต่าง ๆ ไดด้งัน้ี 

 ๑. ถา้เป็นการยกเลกิหลงัจากที่ สหรฐัฯ ไดร้บัใบเบกิแลว้ (รหสั AO, AM, AT) ใบเบกิจะถกูสง่กลบัไป

ยงัหน่วย Supply โดยใสส่ถานภาพเป็น BF ขณะนี้ยงัไมม่กีารดาํเนินการเกี่ ยวกบัการเงนิ ถา้ลูกคา้ยงัคงตอ้งการ 

สิ่ งอปุกรณอ์ยู่ ใหส้่งใบเบกิใหม ่(Doc.No. ใหม ่และ Julian Date ปจัจบุนั) 

๒. ถา้เป็นการตดิตามเมื่อหน่วย Supply ไดร้บัใบเบกิแลว้ (รหสั AO, AM, AT) จะดาํเนินการตาม

ระบบ MILSTRIP ใหต้ามปกต ิ ซึ่ งถา้ผูซ้ื้อไดส้่งใบเบกิไปใหมใ่หส้่งใบเบกิขอยกเลกิไปดว้ยในขณะที่ยงัไมค่ดิเงนิ 

เพื่อป้องกนัการเบกิซ ํา้ (ส่งสิ่ งอปุกรณช์ํา้) 

BG  หมายถงึ มกีารเปลี่ยนแปลงขอ้มลูบางประการดงัน้ี 

 ๑. Stock Number (เน่ืองจากปรบัปรุง Catalog) 

  ๑.๑ NSN ถกูเปลี่ยนโดยใหใ้ช ้NSN ที่แสดงไวใ้นใบเบกินัน้แทน 

  ๑.๒ NSN ถกูกาํหนดแกไ้ขใหเ้ป็น Part Number 

  ๑.๓ FSC ถกูเปลี่ยนแต่ NIIN ยงัคงเดมิ ใหท้บทวน FSC และ NIIN ในใบเบกิเพื่อแน่ใจวา่

เป็นรายการที่ตอ้งการจรงิ ๆ ถา้ไมต่รงกบัความตอ้งการใหส้ง่ใบเบกิขอยกเลกิ 

 ๒. หน่วยนบัเปลี่ยนแปลง (Unit of Issue) จากการที่ปรบัปรุง Catalog 

 ๓. Part Number ถกูกาํหนดใหเ้ปลี่ยนใช ้Part Number ที่แสดงไวใ้นใบเบกินัน้แทน โปรดตรวจสอบ

จาํนวน/ราคาต่อหน่วย ซึ่ งอาจเปลี่ยนแปลงตามที่กลา่วมาแลว้ขา้งบน แลว้แกไ้ขใบเบกิใหถ้กูตอ้ง โดยจะแจง้สถานภาพ

เพิ่มเตมิใหท้ราบต่อไป 

BH  หมายถงึ   สหรฐัฯ ไดจ้ดัส่งสิ่ งอปุกรณท์ดแทน (Substitute) หรอืสบัเปลี่ยนได ้(Interchangeable) ให ้

จงึขอใหต้รวจสอบหน่วยนบั (U/I), จาํนวน (QTY), ราคาต่อหน่วย (U/P) ซึ่ งอาจมกีารเปลี่ยนแปลง สถานภาพ 

เพิ่มเตมิจะแสดงใหท้ราบต่อไป 
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BJ  หมายถงึ   จาํนวนจ่ายไดเ้ปลี่ยนแปลงไปตามลกัษณะหบีห่อ (Unit Pack) โดยมไิดม้กีารเปลี่ยนแปลง

หน่วยนบั (U/I) ขอใหป้รบัปรุงหลกัฐานใหต้รงตามรายงานดว้ย 

BK  หมายถงึ สหรฐัฯ ไดเ้ปลี่ยนแปลงขอ้มลูตามใบเบกิแลว้ตามที่รอ้งขอ ขอใหต้รวจสอบ และทบทวน 

ขอ้มลูใบเบกิ  เพื่อความถกูตอ้ง 

BL  หมายถงึ   สหรฐัฯ ไดส้่งใบแจง้ตดัจ่ายสิ่ งอปุกรณ ์(Notice of Availability: NOA) ไปยงั สน.ผชท.ทร.

ไทย/วอชงิตนั หรอืตวัแทนผูร้บัจดัการขนส่งแลว้ (Freight Forwarder: F/F) วนัที่ซึ่ งไดส้่ง NOA แสดงไวใ้นช่อง 

๗๐ - ๗๓ 

BM  หมายถงึ  ใบเบกิไดถ้กูสง่ไปดาํเนินการยงัหน่วย Supply ตามที่ระบไุวใ้นช่อง ๖๗ - ๖๙ แลว้ การ

ตดิต่อหรอืตดิตามขอใหส้่งไปยงัหน่วยงานดงักลา่ว 

BN  หมายถงึ   สหรฐัฯ จะจ่ายสิ่ งอปุกรณใ์หโ้ดยไมค่ดิมลูค่า และไดแ้กไ้ข Signal และ Fund Code แลว้ 

BQ  หมายถงึ ใบเบกิถกูยกเลกิ ซึ่ งเป็นผลเนื่ องมาจากไดร้บัการรอ้งขอยกเลกิใบเบกิจากผูเ้บกิ ผูร้บัใบเบกิ 

(Consignee) ผูด้าํเนินการต่อใบเบกิ หรอืหน่วยที่ ไดร้บัมอบอาํนาจใหย้กเลกิการดาํเนินการทางดา้นการเงนิ 

(Deobligate Funds) หากยงัสามารถให ้งป. นัน้ได ้(If Applicable) 

BU  หมายถงึ สหรฐัฯ จะไดจ้ดัหาสิ่ งอปุกรณต์ามใบเบกินัน้ ๆ ให ้ โดยใชเ้งนิตาม Case ที่ระบไุวใ้นช่อง 

๔๘ - ๕๐ หรอื Grant Aid Program และ Record Control Number ในช่อง ๔๖ - ๕๐ ใบเบกิดงักลา่วเป็น 

ใบเบกิซ ํา้กบัใบเบกิที่สหรฐัฯ ไดเ้บกิใหแ้ลว้ 

BV  หมายถงึ   สิ่ งอปุกรณร์ายการนี้กาํลงัจดัหาให ้ และทาํสญัญาใหผู้ข้ายส่งของกบัประเทศผูร้บัโดยตรง  

วนัสง่ของจะแสดงไวใ้นช่อง ๗๐ - ๗๓ ถา้ประเทศผูซ้ื้อตอ้งการยกเลกิใบเบกิน้ีจะมผีลกระทบต่อการเงนิและค่าใชจ่้าย

ต่าง ๆ ที่ เกดิขึ้นแลว้ 

BW  หมายถงึ หน่วยควบคุมการจดัหา FMS ของ สหรฐัฯ (International Logistics Control Office: 

ILCO) ไดร้บัใบเบกิแลว้ จะส่งไปยงัหน่วย Supply ต่อไป วนัที่คาดวา่จะสง่ของใหไ้ด ้ (ESD) ยงัมไิดก้าํหนดให ้ 

แต่จะแจง้ใหท้ราบต่อไปโดยหน่วย Supply 

BZ  หมายถงึ   ไดจ้ดัหาสิ่ งอปุกรณร์ายการนี้ใหโ้ดยตรงจากแหลง่ Supply หลงัจากดาํเนินการเรยีบรอ้ยแลว้

จะแสดงสถานภาพเพิ่มเตมิใหท้ราบต่อไป วนัที่ซึ่ งคาดวา่จะส่งของใหไ้ดแ้สดงไวใ้นช่อง ๗๐ - ๗๓ 

B2  หมายถงึ   แสดงสถานภาพปจัจบุนั หรอืการจดัหาสิ่ งอปุกรณใ์ห ้มใิหร้อ้งขอแกไ้ขใบเบกิอกี 

B3  หมายถงึ   สหรฐัฯ ไมส่ามารถส่งสิ่ งอปุกรณใ์หต้าม RAD (Required Available Date) จงึไดแ้จง้วนัที่

ซึ่ งจะสง่สิ่ งอปุกรณใ์ห ้ไวใ้นช่อง ๗๐ - ๗๓ 
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B4  หมายถงึ ใบเบกิถกูยกเลกิตามที่ ไดร้บัการรอ้งขอหรอืโดยผูม้อีาํนาจส ัง่ยกเลกิ แต่ไมย่กเลกิการ

ดาํเนินการทางดา้นการเงนิ เอกสาร Billing  สาํหรบัสิ่ งอปุกรณ ์ หรอืการเรยีกเก็บเงนิในการบรกิารจนสิ้นสุดการ

ดาํเนินการต่อใบเบกิ ตามสญัญาที่จดัทาํขึ้น 

B5  หมายถงึ  หน่วยงาน สหรฐัฯ ตามช่อง ๔ - ๖ ไดร้บัเอกสารตดิตามแลว้ และอยู่ในระหวา่งการ

ดาํเนินการ เพื่อตรวจสอบสถานภาพ และปรบัปรุงวนัที่คาดวา่จะส่งของใหไ้ด ้ 

B6  หมายถงึ  สิ่ งอปุกรณท์ี่ ไดร้บัอนุมตัติามใบเบกินัน้ถกูยกเลกิ และไดถ้กูนาํส่งไปยงัผูร้บัอื่นแลว้ 

B7  หมายถงึ  ราคาต่อหน่วยสิ่ งอปุกรณเ์ปลี่ยนแปลง ราคาใหมจ่ะระบใุนช่อง ๗๔ - ๘๐ แลว้ 

B8  หมายถงึ  ไมส่ามารถยกเลกิ หรอืเปลี่ยนแปลงสิ่งอปุกรณต์ามจาํนวนที่ยกเลกิไปได ้

B9  หมายถงึ  หน่วยงาน สหรฐัฯที่ระบไุวใ้นช่อง ๔ - ๖ ไดร้บัการขอยกเลกิแลว้ และยงัอยู่ในระหวา่งการ

ตรวจสอบวา่จะดาํเนินการไดอ้ย่างไร และจะแจง้การดาํเนินการใหท้ราบในโอกาสต่อไป 

CA  หมายถงึ  ปฏเิสธการรบัใบเบกิ มลีกัษณะดงัน้ี 

 ๑. การดาํเนินการแจง้การปฏเิสธฯ ครัง้แรกจะจดัทาํเป็น Narrative Message โดยจะแจง้ใหท้ราบเหตผุล

ในการปฏเิสธการรบัใบเบกิ 

 ๒. การแจง้ปฏเิสธการตดิตามใบเบกิ “Follow-up” จะจดัส่งใหผ้่านทาง AUTODIN ของ ทร. และจะไมม่ี

เหตผุลชี้แจงใหท้ราบ เมื่อผูเ้บกิไดร้บัการแจง้ปฏเิสธดงักลา่ววา่จะสามารถรอ้งขอเหตผุลของทาง Message หรอื

โทรศพัทไ์ด ้รวมถงึการแจง้ปฏเิสธคร ัง้แรกดว้ย Message ที่แจง้เหตผุลในการยกเลกิไมส่ามารถหาสมมตุฐิานไดด้ว้ย 

CB  หมายถงึ  ปฏเิสธการรบัใบเบกิ เป็นการปฏเิสธการเบกิคร ัง้แรก เน่ืองจากจาํนวนที่ เบกิไมส่ามารถจดัสง่

สิ่ งอปุกรณห์รอืไมส่ามารถสนบัสนุนใหไ้ดต้าม Standard Delivery Date (SDD) หรอื Required Delivery Date 

(RDD) ในช่องจาํนวนจะไมร่ะบจุาํนวน 

CD  หมายถงึ  ปฏเิสธการรบัใบเบกิ เน่ืองจากไมส่ามารถดาํเนินการใหไ้ด ้ เพราะความผดิพลาดในเรื่ อง 

จาํนวน วนัที่ และ/หรอื Serial Number ใหแ้ยกดาํเนินการดงัน้ี 

 ๑. ถา้ผูเ้บกิไดร้บัการตอบรบัการปฏเิสธการรบัใบเบกิคร ัง้แรก และยงัมคีวามตอ้งการอยู่ใหเ้สนอใบเบกิ

ใหม ่โดยกรอกขอ้มลูต่างๆ ใหถ้กูตอ้ง 

 ๒. ถา้ผูเ้บกิไดร้บัการตอบรบัการปฏเิสธการยกเลกิ และสิ่ งอปุกรณน์ัน้ผูเ้บกิไมม่คีวามตอ้งการอกีต่อไป

แลว้ ใหเ้สนอใบเบกิขอยกเลกิและใหร้ะบจุาํนวนที่แน่นอนที่ตอ้งการคงไว ้

CE  หมายถงึ  ปฏเิสธการรบัใบเบกิ เน่ืองจากหน่วยนบั (U/I) ในใบเบกิคร ัง้แรกในช่อง ๒๓ - ๒๔ ไมถ่กูตอ้ง

ตาม Inventory Control Point/ICP และหน่วยนบัไมส่ามารถเปลี่ยนแปลงได ้หากผูเ้บกิตอ้งการใหเ้สนอใบเบกิ

ใหม ่โดยกรอกจาํนวนและหน่วยนบัที่ถกูตอ้ง 
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CG  หมายถงึ  ปฏเิสธการรบัใบเบกิ เน่ืองจากไมส่ามารถระบสุิ่ งอปุกรณท์ี่ เบกิได ้ ใหผู้เ้บกิส่งใบเบกิใหม ่

โดยกรอก NSN หรอื P/N ที่ถกูตอ้ง ถา้หากหา NSN หรอื P/N ที่ถกูตอ้งมไิด ้หรอืทราบ P/N ที่ถกูตอ้ง ใหเ้สนอ

ใบเบกิใหม ่และกรอกขอ้มลูสิ่ งอปุกรณท์ี่ตอ้งการใหม้ากที่ สุดเท่าที่จะทาํได ้

CJ  หมายถงึ  ปฏเิสธการรบัใบเบกิ เน่ืองจาก 

 ๑. สิ่ งอปุกรณท์ี่ เบกิไดถ้กูระบดุว้ยรหสั “Obsolete” (เลกิใช)้ หรอื "Inactivated" (ใชง้านไมไ่ด)้ ถา้

หมายเลขสิ่ งอปุกรณแ์ตกต่างไปจากใบเบกิเดมิ เป็นเพราะมสีิ่ งอปุกรณอ์ื่นที่สามารถใหท้ดแทนกนัได ้ (Substitute) 

และราคาของสิ่ งอปุกรณท์ี่ ใชท้ดแทนไดน้ี้จะระบใุนช่อง ๗๔ - ๘๐ 

 ๒. ถา้สิ่ งอปุกรณท์ี่ เสนอทดแทน ผูซ้ื้อยงัตอ้งการใหเ้สนอใบเบกิไปใหม ่โดยแสดง NSN ของสิ่ งอปุกรณท์ี่

ใชท้ดแทน 

 ๓. ถา้สิ่ งอปุกรณท์ี่ เบกิคร ัง้แรกยงัคงมคีวามตอ้งการต่อไปใหเ้สนอใบเบกิใหมเ่พื่อการจดัหา โดยใชแ้บบ-

ฟอรม์ 1348-6 ระบ ุAdvice Code "2B" พรอ้มท ัง้แจง้ขอ้มลูเทคนิคอื่น ๆ 

CK  หมายถงึ  ปฏเิสธการตอบรบัใบเบกิ เน่ืองจากไมส่ามารถจดัหาได ้ ไมม่ ี Substitute/Interchangeable 

ทดแทน ถา้ยงัมคีวามตอ้งการใหส้่งใบเบกิใหม ่ในรูปของ Component, Kit หรอื Next Higher Assembly 

CP  หมายถงึ  ปฏเิสธการรบัใบเบกิ เน่ืองจากเป็นสิ่ งอปุกรณท์ี่อยู่ในระดบัโรงงานทอ้งถิ่น ซึ่ งไมส่ามารถ 

จดัหาได ้หรอืไมม่อีาํนาจในการจดัหา ถา้ตอ้งการใหส้่งใบเบกิใหม ่โดยระบ ุAdvice Code “2A” 

CQ  หมายถงึ  ปฏเิสธการตอบรบัใบเบกิ เน่ืองจากสิ่งอปุกรณท์ี่ เบกิเป็นสิ่ งอปุกรณอ์ยู่ในความควบคุม ให ้

เสนอใบเบกิใหมใ่หถ้กูตอ้งตามสายงาน 

CS หมายถงึ ปฏเิสธการตอบรบัใบเบกิ เน่ืองจาก สหรฐัฯ คาดวา่จาํนวนที่ เบกิผดิพลาดหรอืแสดงใหเ้หน็วา่

เกนิจาํนวนที่สมควร ส่วนหนึ่ งของจาํนวนที่ เบกิจะไดร้บัสนบัสนุน และส่วนที่ตอบปฏเิสธการรบัใบเบกิ ถา้ผูเ้บกิยงัคง

มคีวามตอ้งการอยู่ ใหเ้สนอใบเบกิใหมส่าํหรบัจาํนวนที่ตอ้งการ โดยกรอกรหสั ๒๑ ดว้ย 

CU หมายถงึ ปฏเิสธการรบัใบเบกิ เน่ืองจากไมส่ามารถจดัซื้อสิ่ งอปุกรณท์ี่ ผูเ้บกิตอ้งการได ้ เพราะเป็น 

สิ่ งอปุกรณท์ี่ ไมส่ามารถหาแหลง่ผลติได ้ และความพยายามที่จะไดร้บัสิ่ งอปุกรณล์ม้เหลวตามหมายเลข NSN ที่

ระบใุนการปฏเิสธฯ Code “CU” สามารถใชท้ดแทนสิ่ งอปุกรณท์ี่ตอ้งการได ้ราคาของสิ่ งอปุกรณท์ี่จะใชท้ดแทนจะ

แสดงใหเ้หน็ในช่อง ๗๔ - ๘๐ หากผูเ้บกิมคีวามตอ้งการเบกิสิ่ งอปุกรณท์ี่ ใชท้ดแทนกนัได ้ ขอใหจ้ดัทาํใบเบกิใหม่

โดยใช ้NSN สิ่ งอปุกรณท์ี่ ใชท้ดแทน 

CW หมายถงึ ปฏเิสธการตอบรบัใบเบกิ ไมม่สีิ่ งอปุกรณส์นบัสนุนใหก้บัผูเ้บกิ หรอืเป็นสิ่ งอปุกรณท์ี่จดัส่ง

ทางไปรษณียไ์มไ่ด ้ เน่ืองจากค่าส่งแพงไมคุ่ม้ค่าดาํเนินการ การจดัซื้อในทอ้งถิ่นเท่านัน้ที่อนุญาตใหท้าํได ้ หากไม่

สามารถจดัหาไดใ้นทอ้งถิ่นใหเ้สนอใบเบกิใหม ่โดยจะตอ้งกรอก Advice Code "2A" 

CY หมายถงึ ปฏเิสธการตอบรบัใบเบกิ  เน่ืองจากไมส่ามารถจดัซื้อสิ่ งอปุกรณท์ี่ ผูเ้บกิตอ้งการได ้ เพราะ

เป็นสิ่ งอปุกรณท์ี่ ไมส่ามารถหาแหลง่ผลติได ้ และความพยายามที่จะไดร้บัสิ่ งอปุกรณล์ม้เหลว ถา้หากยงัมคีวาม

ตอ้งการสิ่งอปุกรณ ์ ใหป้ระสานหน่วยบรกิารทางเทคนิคที่รบัผดิชอบ  เพื่อขอรบัความช่วยเหลอื  หากสามารถระบ ุ
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สิ่ งอปุกรณท์ี่ ใชแ้ทนกนัไดใ้หเ้สนอใบเบกิสิ่ งอปุกรณท์ี่ ใชแ้ทนกนัไดน้ ัน้ ๆ (ใชไ้ดเ้ฉพาะการตอบปฏเิสธการรบัใบเบกิ

ที่ระบ ุ Advice Code "2B" เท่านัน้) 

C2 หมายถงึ การปฏเิสธการตอบรบัใบเบกิ เน่ืองจาก งป. ใน Case ตาม LOA (International 

Logistics Program) ไมม่สีนบัสนุนการดาํเนินการต่อใบเบกิ (Code "C2" น้ี จะใชร้ะหวา่ง International 

Logistics Control Office กบัผูเ้บกิเท่านัน้) 

C6 หมายถงึ การปฏเิสธการตอบรบัใบเบกิ เน่ืองจากสิ่ งอปุกรณท์ี่ เบกิในใบเบกิตอ้งจดัซื้อจากทอ้งตลาด 

ไมอ่นุญาตใหเ้บกิจากระบบ FMS หากไมส่ามารถจดัซื้อไดจ้ากทอ้งตลาดใหเ้สนอใบเบกิใหม ่โดยใหก้รอก Advice 

Code "3B" หลงัจากไดร้บัอนุมตัจิากสหรฐัฯ ใหส้ามารถเบกิไดจ้าก Case นัน้ 

C7 หมายถงึ Part Number ที่ระบไุป หน่วยสนบัสนุนยงัไมม่ขีอ้มลูพอเพยีง ควรระบรุายละเอยีดต่าง ๆ 

ใหม้ากกวา่น้ี ถา้ยงัตอ้งการใหส้ง่ใบเบกิใหม ่

C8  หมายถงึ  การปฏเิสธการตอบรบัใบเบกิ เน่ืองจากผูข้ายหรอืบรษิทัผูผ้ลติ จะไมข่ายสิ่งอปุกรณใ์ห ้

สาํหรบัจาํนวนที่นอ้ยกวา่จาํนวนที่ระบใุห ้Card Column ในช่องที่ ๗๖ - ๘๐ ตามที่ระบใุนการปฏเิสธการตอบรบั

ใบเบกิ Code “C8” หากผูเ้บกิตอ้งการสิ่งอปุกรณใ์หเ้สนอใบเบกิใหม ่โดยใหม้จีาํนวนเท่ากนัหรอืมากกวา่ จาํนวนที่

ระบ ุCard Column ในช่องที่ ๗๖ - ๘๐ 

DA หมายถงึ การปฏเิสธการตอบรบัใบเบกิ เน่ืองจากหน่วยที่ ใหก้ารสนบัสนุน (Source of Supply: SOS) 

ไดส้่งของโดยตรงจาก Federal Supply Schedule โดยระบจุาํนวนตาม Card Column ในช่องที่ ๗๖ - ๘๐ (ของ

การตอบปฏเิสธ Code “DA”) (Card Column ในช่องที่ ๗๖ - ๗๗ Group ในช่องที่ ๗๘ - ๗๙ Pert ในช่องที่ 

๘๐ Section) หากหน่วยสนบัสนุนไมม่อีาํนาจในการจดัหาใหเ้สนอใบเบกิใหมโ่ดยกรอก Advice Code "2A" 

DS  หมายถงึ  การปฏเิสธการตอบรบัใบเบกิ  เน่ืองจากสหรฐัฯ ไมด่าํเนินการใหเ้พราะเป็นสิ่ งอปุกรณค์วบคุม 

ผูเ้บกิหรอืผูร้บัของไมม่อีาํนาจในการรบัสิ่ งอปุกรณร์ายการนี้ ถา้ยงัคงตอ้งการใหส้่งใบเบกิใหม ่ โดยใช ้ Document 

Number ใหม ่และ Julian Date ปจัจบุนั โดยใชแ้บบฟอรม์ DD Form 1348-6 พรอ้มท ัง้บอกเหตผุลความจาํเป็น 

ที่จะตอ้งใชส้ิ่ งอปุกรณร์ายการนี้มาดว้ย 

D3  หมายถงึ  การปฏเิสธการตอบรบัใบเบกิ เน่ืองจากหน่วยปฏบิตัมิไิดแ้จง้ขอ้มลูเพิ่มเตมิตามที่หน่วย

สนบัสนุนรอ้งขอเพิ่มเตมิ 

D5  หมายถงึ  การปฏเิสธการตอบรบัใบเบกิ เน่ืองจากสิ่ งอปุกรณท์ี่ เบกิเป็น Nuclear Reactor ซึ่ งจะ

สนบัสนุนใหก้บัหน่วยใชเ้ท่านัน้ 

D7  หมายถงึ  การขอเปลี่ยนแปลงขอ้มลูใบเบกิ (AM) ไมส่ามารถดาํเนินการใหไ้ดเ้พราะขอ้มลูผดิพลาดใน

ใบเบกิ (เฉพาะช่องที่รอ้งขอใหเ้ปลี่ยนแปลงเท่านัน้  ไมเ่กี่ ยวกบัใบเบกิท ัง้หมด) 

๕ - ญ - ๕ 



NB  หมายถงึ ระงบัการดาํเนินการต่อใบเบกิ เน่ืองจากหนงัสอืและแบบฟอรม์ทางหน่วยงานเกี่ ยวขอ้งกาํลงั

ปรบัปรุงแกไ้ขใหม ่ หน่วยงานเกี่ ยวขอ้งน้ีจะแจง้วนัที่คาดวา่จะดาํเนินการเสรจ็สมบูรณใ์หท้ราบต่อไป ช่วงน้ี 

ไมต่อ้งตดิตามสถานภาพใบเบกิ และสถานภาพใบเบกิเพิ่มเตมิจะแจง้ใหท้ราบในโอกาสต่อไป ถา้ตอ้งการสิ่งอปุกรณ์

รายการนี้ใหต้ดิต่อหน่วยงานผูร้บัผดิชอบ (The Cognizant System Command) รวมท ัง้การขอใบแจง้การแกไ้ข

โดยอตัโนมตั ิ (Automatic Changes) 

N8  หมายถงึ  NAVICP ไดร้บัใบเบกิแลว้ แต่อย่างไรก็ตามตอ้งตรวจสอบใบเบกิใหถ้กูตอ้งก่อน โดยระบบ 

MISIL และจะส่งไปยงัหน่วย Supply ต่อไป โดยจะแสดงสถานภาพเป็น BW ใหท้ราบก่อน 
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บทท ี๖ 

เอกสารการรายงานทสีหรฐัฯ จดัสง่ใหต้ามวงรอบ 

๑. กลา่วนํา

 เป็นที่ทราบกนัดอียู่แลว้วา่ การจดัหาสิ่งอปุกรณแ์ละบรกิารทางทหารโดยวธิ ีFMS นัน้ จาํเป็นตอ้งดาํเนินการ

เกี่ ยวขอ้งกบัหลายหน่วยงานท ัง้ในส่วนของ ทร. และของสหรฐัฯ อกีท ัง้ยงัมจีาํนวน Case ค่อนขา้งมาก เพื่อใหเ้กดิ 

ประสทิธภิาพในการบรหิารงานดา้นการเงนิและการดาํเนินการต่อใบเบกิ สหรฐัฯ จงึไดก้าํหนดหน่วยงานที่รบัผดิชอบ

ดา้นการเงนิ คอื Defense Financial Accounting Service: Denver (DFAS-DE/I) และหน่วยงานที่รบัผดิชอบ

ใบเบกิของ ทร.สหรฐัฯ คอื Naval Inventory Control Point International Office (NAVICP-OF) ซึ่ งท ัง้ ๒ 

หน่วยงานนี้ นอกจากจะดาํเนินการตามหนา้ที่ของตนแลว้ ยงัตอ้งจดัทาํเอกสารรายงานที่ เป็นการสรุปสถานภาพ 

การเงนิ และสถานภาพใบเบกิต่าง ๆ ใหก้บัลูกคา้แต่ละราย เพื่อใชต้รวจสอบและตดิตามความกา้วหนา้ในการจดัหา

อกีดว้ย เอกสารรายงานต่าง ๆ ที่จดัส่งใหก้บัลูกคา้เหลา่น้ี คอื FMS Billing Statement, FMS Delivery 

Listing และ Quarterly Requisitioning Report ซึ่ งจะไดก้ลา่วถงึรายละเอยีดในหวัขอ้ต่อไป ท ัง้น้ีการเรยีบเรยีง

ขอ้มลู ในบทนี้ ไดอ้า้งองิตามเอกสาร The Foreign Military Sales Customer Supply System Guide, 

NAVSUP Publication 526 (Fourth Revised Edition, Change 2 : 20 Sep 2000) บทที่ 8 และ 9 

 ๒. FMS Billing Statement 

 เป็นรายงานสถานภาพทางการเงนิที่สหรฐัฯ จดัส่งใหก้บัลูกคา้เป็นประจาํทกุไตรมาส โดยขอ้มลูในเอกสารนี้

จะเป็นขอ้มลูที่ปรบัปรุงลา่สุดในวนัสุดทา้ยของแต่ละไตรมาสนัน้ (๓๑ ม.ีค.  ๓๐ ม.ิย.  ๓๐ ก.ย. และ ๓๑ ธ.ค.) 

ซึ่ งหน่วยงาน Defense Financial Accounting Service: Denver (DFAS-DE/I) เป็นผูร้บัผดิชอบดาํเนินการ

จดัทาํ โดยจดัทาํตามแบบฟอรม์มาตรฐาน DD Form 645 ซึ่ งไดแ้สดงตวัอย่างไวใ้น ผนวก ๖ - ก สาํหรบั 

ความหมายและรายละเอยีดของแบบฟอรม์ดงักลา่วในแต่ละช่องและคอลมันน์ ัน้ สรุปไดด้งัน้ี 

๒.๑  ช่องที ่๑  (To)

  แสดงใหท้ราบวา่เอกสารน้ีถกูจดัส่งใหก้บัใคร ตวัอย่างเช่น เหลา่ทพัใดของประเทศลูกคา้ เป็น

เจา้ของ Case และจะไดร้บัสิ่ งอปุกรณแ์ละบรกิารตามสถานภาพที่แจง้ใหท้ราบนี้ 

๒.๒  ช่องที ่๒  (This is a billing statement based on cash requirements. Payment is due by) 

  แสดงใหท้ราบวา่ วนั เดอืน ปี ใดที่ ลูกคา้จะตอ้งชาํระเงนิใหก้บัหน่วยงาน DFAS-DE/I ซึ่ งหาก

การชาํระเงนิลา่ชา้กวา่ที่กาํหนด ลูกคา้อาจถกูเรยีกเก็บเงนิเพิ่มเตมินอกเหนือจากสญัญาเป็นค่าดอกเบี้ย และเมื่อ

เอกสารฉบบัน้ีถกูจดัทาํขึ้นเพื่อแสดงสถานภาพคร ัง้สุดทา้ยของแต่ละ Case ในช่องน้ีจะใชข้อ้ความวา่ “ This is a 

Final Statement of Accoun  

๒.๓ ช่องที ่๓  (Statement Number)   

ช่องน้ีจะแสดงหมายเลขเอกสาร ซึ่ งจะกาํหนดโดยใชก้ลุม่ตวัเลขและอกัษรเหลา่น้ี 

 

 

 

     ๖ - ๑ 



 
  ๒.๓.๑ ตวัเลข ๒ หลกัแรก เป็นตวัเลข ๒ หลกัสุดทา้ยของปีปฏทินิ เช่น ปี ค.ศ. 1995 จะใช ้

ตวัเลข “95” เป็นตน้ 

  ๒.๓.๒ ตวัเลข ๒ หลกัต่อไป แสดงใหท้ราบวา่เป็นเดอืนอะไร เช่น March จะใชต้วัเลข “03” เป็นตน้ 

  ๒.๓.๓ อกัษร ๒ ตวัสดุทา้ย แสดงใหท้ราบวา่หน่วยงานใดของลูกคา้ที่ รบัผดิชอบชาํระเงนิ  

รหสัน้ีกาํหนดขึ้นโดย DFAS-DE/I หรอืลูกคา้ ตามขอ้มลูที่ปรากฏอยู่ใน LOA หนา้แรก 

๒.๔  ช่องที ่๔  (For Period Ended)

  แสดงใหท้ราบวนัสุดทา้ยของการรายงานในเอกสารแต่ละฉบบั (วนัสิ้นสุดไตรมาส) ซึ่ งเหมอืนกบั

วนัที่ ในช่องที่ ๒ โดยแสดงเรยีงตามลาํดบั ปี เดอืน วนั เช่น วนัสุดทา้ยในรอบไตรมาสของ “96 JUN 30” คอื 

ระยะเวลาการรายงานในช่วงต ัง้แต่ 96 APRIL 01 ถงึ 96 JUNE 30 

๒.๕  ช่องที ่๕  (Date Prepared) 

  แสดงวนัที่จดัเตรยีมเอกสารน้ี โดยแสดงในลาํดบั ปี เดอืน วนั เช่นเดยีวกบัช่องที่ ๔ 

๒.๖  คอลมันท์ี ่๖  (Case & RSN)

  แสดงรายละเอยีดเกี่ ยวกบั ชื่ อ Case  Line Item  ค่าใชจ่้ายประเภทต่าง ๆ  การแจง้เตอืนปิด 

Case และค่าใชจ่้ายรวม สรุปไดด้งัน้ี  

  ๒.๖.๑ ชื่ อ Case  แสดงเพยีงอกัษร ๓ ตวัสุดทา้ยของแต่ละ Case ไดแ้ก่ “GDN” เป็นตน้ 

  ๒.๖.๒ Line Item Numbers และ/หรือ Record Serial Numbers  หมายถงึกลุม่อกัษร 

และตวัเลขที่กาํหนดไวใ้หท้ราบถงึกลุม่ของสิ่ งอปุกรณแ์ละบรกิารที่จดัหาในแต่ละ Case ซึ่ งสามารถตรวจสอบ    

ไดจ้าก  LOA เช่น “A01” เป็นตน้ 

  ๒.๖.๓ ค่าใชจ่้ายประเภทต่าง ๆ  แสดงใหท้ราบวา่เป็นค่าใชจ่้ายประเภทใด ไดแ้ก่ Administrative 

Charges, Accessorial Costs และ The Cumulative Value of Progress Payments โดยแบง่แยกจากกนั

โดยชดัเจน 

  ๒.๖.๔ การแจง้เตอืนปิด Case หาก FMS Case ใดไดถ้กูปิดในช่วงเวลาการจดัทาํเอกสารฉบบัน้ี 

จะแสดงเครื่ องหมาย “*” ไวเ้บื้องซา้ยของชื่ อ Case และจะมกีารจดัส่งเอกสาร “A Final Statement of Account” 

มาพรอ้มกนัดว้ย 

  ๒.๖.๕ ค่าใชจ่้ายรวม  เป็นการกาํหนดหวัขอ้ค่าใชจ่้ายรวมของแต่ละ Case และของเอกสารท ัง้ฉบบั 

ใหท้ราบ เพื่อสะดวกในการทาํความเขา้ใจของลูกคา้ โดยจะพบคาํวา่ “Case Total” และ “Bill Total” 

๒.๗  คอลมันท์ี ่๗  (Total Value Ordered) 

  แสดงจาํนวนเงนิรวมของแต่ละ RSN ซึ่ งไดร้ะบไุวใ้นคอลมันท์ี่ ๖ มลูค่าเหลา่น้ีจะกระทบ

โดยตรงกบัมลูค่าที่แสดงไวใ้น LOA รวมท ัง้การเพิ่มหรอืลดวงเงนิที่ดาํเนินการโดย Amendment ในช่องน้ีจะไม่

แสดงการจ่ายเงนิแบบ Progress Payments 

  ในช่อง “Case Total” จะแสดงมลูค่ารวมของ RSNs ในแต่ละ Case และ “Bill Total”       

จะแสดงมลูค่ารวมของ RSNs ในทกุ Case 

 ๖ - ๒ 



 

 ๒.๘  คอลมันท์ี ่๘  (Cumulative Delivery Costs End Prior Period)

 แสดงมลูค่ารวมของสิ่งอปุกรณแ์ละบรกิารตาม RSNs ในช่องที่ ๖ ซึ่ งไดจ้ดัส่งใหก้บัลูกคา้ 

ในช่วงเวลาท ัง้หมดก่อนหนา้ที่จดัทาํเอกสารประจาํไตรมาสฉบบัน้ี 

 ในช่อง “Case Total” จะแสดงมลูค่ารวมของสิ่ งอปุกรณแ์ละบรกิารที่จดัส่งใหก้บัลูกคา้ ในช่วง

เวลาท ัง้หมดก่อนหนา้ที่จดัทาํเอกสารประจาํไตรมาสฉบบัน้ีในแต่ละ Case และ “Bill Total” จะแสดงมลูค่ารวม

ของสิ่งอปุกรณแ์ละบรกิารที่จดัส่งใหก้บัลูกคา้ ในช่วงเวลาท ัง้หมดก่อนหนา้ที่จดัทาํเอกสารประจาํไตรมาสฉบบัน้ี 

ในทกุ Case 

๒.๙  คอลมันท์ี ่๙  (Current Period Delivery Costs / Attachment 1) 

 แสดงมลูค่ารวมของสิ่งอปุกรณแ์ละบรกิารตาม RSNs ในช่องที่ ๖ ซึ่ งไดจ้ดัส่งใหก้บัลูกคา้ 

ในช่วงเวลาที่จดัทาํเอกสารประจาํไตรมาสฉบบัน้ี โดยตวัเลขที่ปรากฏนี้สามารถนาํไปใชใ้นการตรวจสอบรายละเอยีด

ในเอกสาร FMS Delivery Listing ที่จดัทาํแนบมาเป็น Attachment 1 ได ้

 ในช่อง “Case Total” จะแสดงมลูค่ารวมของสิ่ งอปุกรณแ์ละบรกิารที่จดัส่งใหก้บัลูกคา้ ในช่วง

เวลาที่จดัทาํเอกสารประจาํไตรมาสฉบบัน้ีในแต่ละ Case และ “Bill Total” จะแสดงมลูค่ารวมของสิ่งอปุกรณ ์ 

และบรกิารที่จดัส่งใหก้บัลูกคา้ในช่วงเวลาที่จดัทาํเอกสารประจาํไตรมาสฉบบัน้ีในทกุ Case 

๒.๑๐  คอลมันท์ี ่๑๐  (Cumulative Delivery Costs & Work in Process) 

 ในส่วนของสิ่งอปุกรณแ์ละบรกิารนัน้ ในคอลมันน้ี์จะแสดงผลรวมของตวัเลขในช่องที่ ๘ และ ๙ 

แต่สาํหรบัค่าใชจ่้ายประเภทอื่น จะไดม้าจากการคาํนวณ ซึ่ งค่าใชจ่้ายในลกัษณะ Progress Payment มไิดแ้สดงไว ้

ในคอลมันท์ี่ ๘ และ ๙ แต่อย่างใด แต่ท ัง้น้ี ค่าใชจ่้ายรวมในคอลมันท์ี่ ๑๐ จะเป็นผลรวมของค่าใชจ่้ายในส่วนของ

ค่าสิ่ งอปุกรณ/์บรกิาร และค่าใชจ่้ายในลกัษณะ Progress Payment ท ัง้ที่ดาํเนินการไปแลว้ก่อนหนา้ไตรมาส และ

ระหวา่งไตรมาสนี้ 

 ในช่อง “Case Total” จะแสดงมลูค่ารวมของสิ่ งอปุกรณแ์ละบรกิารที่ระบไุวใ้นสถานภาพของ

แต่ละ Case และ “Bill Total” จะแสดงมลูค่ารวมของสิ่ งอปุกรณแ์ละบรกิารที่ระบไุวใ้นสถานภาพของทกุ Case 

ท ัง้น้ี ตวัเลขในคอลมันน้ี์ ไมจ่าํเป็นจะตอ้งเท่ากบัผลรวมของตวัเลขในคอลมันท์ี่ ๘ และ ๙ รวมกนั แต่อย่างใด 

๒.๑๑  คอลมันท์ี ่๑๑  (Forecasted Requirements) 

 ตามกฎหมายของสหรฐัฯ กห.สหรฐัฯ อาจไมใ่ชจ่้ายเงนิเพื่อสนบัสนุนความตอ้งการของลูกคา้ได ้

หากมไิดร้บัการชาํระเงนิตามจาํนวนที่ เรยีกเก็บ ซึ่ งในเรื่ องน้ีไดอ้ธบิายไวช้ดัเจนแลว้ใน Note A ของเอกสาร DD Form 

645 ในคอลมันน้ี์เป็นการประมาณการค่าใชจ่้ายลว่งหนา้ที่จะเกดิขึ้นในไตรมาสต่อไป ซึ่ งลูกคา้จะตอ้งชาํระเงนิ

ดงักลา่วใหก้บัสหรฐัฯ ในช่อง “Case Total” จะแสดงประมาณการค่าใชจ่้ายลว่งหนา้ของแต่ละ Case และ “Bill 

Total” จะแสดงประมาณการค่าใชจ่้ายลว่งหนา้ของทกุ Case ตวัเลขท ัง้หมดนี้มพีื้นฐานมาจากกาํหนดการชาํระเงนิ

ที่ ระบไุวใ้น LOA ซึ่ งอาจมกีารปรบัแต่งไดต้ามความเหมาะสม ซึ่ งการประมาณการนี้ เพื่อสนบัสนุนความตอ้งการ

ดงัต่อไปนี้ 

  ๒.๑๑.๑ สิ่ งอปุกรณ/์บรกิาร ที่คาดวา่จะจดัส่งใหก้บัลูกคา้ในไตรมาสต่อไป 

 

 ๖ - ๓ 



   

๒.๑๑.๒ ค่าใชจ่้ายในลกัษณะ Progress Payments ที่คาดวา่จะเกดิขึ้นจากการทาํสญัญาต่าง ๆ 

ในไตรมาสต่อไป  

 ๒.๑๑.๓ ค่าใชจ่้ายอื่น ๆ เช่น ค่าดาํเนินการทางธุรการ ค่าใชจ่้ายเบด็เตลด็ ค่าเช่าสนิทรพัย ์ 

ค่าวจิยัและพฒันา เป็นตน้ 

๒.๑๒  คอลมันท์ี ่๑๒  (Total Financial Requirements) 

 แสดงยอดเงนิรวมของคอลมันท์ี่ ๑๐ และ ๑๑ โดยที่ ในบรรทดั “Case Total” แสดงค่าใชจ่้าย

รวมท ัง้หมดที่สหรฐัฯ ตอ้งการจนกระท ัง่จบไตรมาสถดัไปของแต่ละ Case และ “Bill Total” จะแสดงค่าใชจ่้าย

รวมท ัง้หมดที่สหรฐัฯ ตอ้งการจนกระท ัง่จบไตรมาสถดัไปของทกุ Case 

๒.๑๓  คอลมันท์ี ่๑๓  (Cumulative Payments Received) 

 แสดงยอดเงนิรวมที่ ลูกคา้ไดช้าํระใหก้บั DFAS-DE/I แลว้นบัจนกระท ัง่ถงึวนัสุดทา้ยของไตรมาส

ที่จดัทาํเอกสารฉบบัน้ีในช่องที่ ๔ โดยที่ ในบรรทดั “Case Total” แสดงยอดเงนิรวมท ัง้หมดที่ ลูกคา้ชาํระใหแ้ลว้

ของแต่ละ Case และ “Bill Total” จะแสดงค่าใชจ่้ายรวมท ัง้หมดที่ ลูกคา้ชาํระใหแ้ลว้ของทกุ Case 

๒.๑๔  คอลมันท์ี ่๑๔  (Amount Due and Payable) 

  แสดงจาํนวนเงนิที่ DFAS-DE/I เรยีกเก็บจากลูกคา้ ซึ่ งจาํนวนเงนิที่ เรยีกเก็บในช่องน้ีจะเท่ากบั

จาํนวนเงนิในคอลมันท์ี่ ๑๒ ลบดว้ยจาํนวนเงนิในคอลมันท์ี่ ๑๓ 

  ในบรรทดั “Case Total” แสดงจาํนวนเงนิที่ เรยีกเก็บในแต่ละ Case และในบรรทดั “Bill 

Total” จะแสดงจาํนวนเงนิรวมที่ เรยีกเก็บในทกุ Case ซึ่ งจาํนวนเงนิน้ี DFAS-DE/I จะตอ้งไดร้บัภายในวนัที่

กาํหนดในช่องที่ ๒ 

๒.๑๕  ช่อง Bill Total Entry

  จะมกีารระบจุาํนวนเงนิในบรรทดั “Bill Total” เพยีงคร ัง้เดยีวในเอกสารแต่ฉบบั ซึ่ งแสดง

จาํนวนเงนิรวมของทกุ Case ที่ ลูกคา้มอียู่ โดยขอ้มลูที่จดัทาํใหก้บัลูกคา้น้ีไดผ้่านการตรวจสอบเป็นอย่างดจีาก 

เจา้หนา้ที่บรหิารโครงการแต่ละ Case ของ ทร.สหรฐัฯ หรอืเหลา่ทพัอื่น ๆ ที่ เกี่ ยวขอ้ง 

 ๒.๑๖  ช่อง Review Process Block 

  แสดงลายมอืชื่ อของเจา้หนา้ที่ DFAS-DE/I ผูร้บัผดิชอบซึ่ งเป็นผูจ้ดัทาํและทบทวนขอ้มลูเหลา่น้ี 

 ๒.๑๗  ช่อง Authentication Block

  แสดงลายมอืชื่ อของผูอ้าํนวยการ DFAS-DE/I หรอืผูแ้ทนที่ ไดร้บัมอบอาํนาจ ท ัง้น้ีการลงนาม

ดงักลา่วเป็นการแสดงใหท้ราบวา่เอกสารน้ีเป็นเอกสารทางราชการและตอ้งการใหม้กีารชาํระเงนิตามที่แจง้ 

 ๒.๑๘ ช่อง Explanatory Notes

  แสดงขอ้ความที่อธบิายความหมายของ “Note A” และ เครื่ องหมาย “*” 

๒.๑๙ ช่อง Payment Instruction Block

  แสดงที่อยู่ของ DFAS-DE/I ซึ่ งตอ้งการใหลู้กคา้ชาํระเงนิตามจาํนวนในคอลมันท์ี่ ๑๔ ไปให ้
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หมายเหตุ : ตามที่ ไดก้ลา่วในเบื้องตน้แลว้วา่ หากปรากฏสญัลกัษณ ์ “*” ในเบื้องซา้ยของชื่อ 

Case ในคอลมันท์ี่ ๖ ของเอกสาร Billing Statement แลว้ จะหมายความวา่ Case นัน้ ๆ ไดถ้กูปิดลงแลว้ใน

ระหวา่งช่วงไตรมาสที่จดัทาํเอกสารฉบบัน้ี ซึ่ งหากเกดิกรณีดงักลา่ว สหรฐัฯ จะจดัส่งเอกสาร DD Form 645 

เพิ่มเตมิเป็นพเิศษสาํหรบั Case ที่ ปิดนัน้แนบมาพรอ้มกบั Billing Statement ปกต ิ เรยีกเอกสารที่ เพิ่มเตมิมาน้ี

วา่ “Final Statement of the Account” ซึ่ งสามารถพบคาํน้ีไดใ้นช่องที่ ๒ ของเอกสาร สาํหรบั Case ที่ ปิด

ดาํเนินการแลว้ จะมขีอ้สงัเกตต่าง ๆ ดงัต่อไปนี้ 

 ก. สาํหรบั Case ที่ ปิดดาํเนินการแลว้ จาํนวนเงนิในคอลมันท์ี่ ๗  ๑๐  ๑๒  และ ๑๓ ในบรรทดั Case 

Total ของเอกสาร Billing Statement จะเท่ากบัจาํนวนเงนิในคอลมันเ์ดยีวกนัที่กลา่วในบรรทดั Case Total  

และ Bill Total ในเอกสาร Final Statement of Account 

ข. สาํหรบั Case ที่ ปิดดาํเนินการแลว้ จะไมม่จีาํนวนเงนิแสดงในคอลมันท์ี่ ๑๑ หรอื ๑๔ ท ัง้ในเอกสาร 

Billing Statement หรอื Final Statement of Account เหตผุลคอืใน Case ที่ ปิดดาํเนินการแลว้ความตอ้งการ

สิ่ งอปุกรณแ์ละบรกิาร  รวมท ัง้การชาํระเงนิไดด้าํเนินครบถว้นแลว้  ดงันัน้ จงึไมม่ปีระมาณการค่าใชจ่้ายในอนาคต 

(คอลมันท์ี่ ๑๑) และจาํนวนเงนิที่ตอ้งการเรยีกเก็บ (คอลมันท์ี่ ๑๔) 

ค. เอกสาร Final Statement of Account เป็นเอกสารเบื้องตน้ที่แสดงวา่ Case ดงักลา่วไดปิ้ดดาํเนินการ

แลว้ และสามารถนาํมาใชป้ระกอบเป็นหลกัฐานได ้ โดยที่ขอ้มลูดา้นการเงนิในเอกสารมไิดม้มีากไปกวา่ที่ ไดแ้สดงไว ้

ในเอกสาร Billing Statement ที่จดัส่งมาพรอ้มกนัเลย 

ง. Case ที่ ปิดดาํเนินการ และสหรฐัฯ ไดจ้ดัส่งเอกสาร Final Statement of Account ใหแ้ลว้ จะไมม่ี

ขอ้มลูของ Case ดงักลา่วน้ีในเอกสาร Billing Statement ของการรายงานในไตรมาสต่อไป 

กล่าวโดยสรุป    แบบฟอรม์ DD Form 645 ใชป้ระโยชนใ์นกรณีดงัต่อไปนี้ 

๑. เป็นเอกสารเรยีกเก็บเงนิซึ่ งแสดงขอ้มลู ดงัน้ี 

๑.๑ ขอ้มลูดา้นการเงนิท ัง้หมดเท่าที่จาํเป็นต่อลูกคา้ 

๑.๒ จาํนวนเงนิเท่าใดที่ ลูกคา้ไดช้าํระไปแลว้ในช่วงระยะเวลาก่อนไตรมาสที่จดัทาํเอกสารน้ี 

๑.๓ จาํนวนเงนิเท่าใดที่ ลูกคา้จะตอ้งรบัผดิชอบชาํระตามเอกสารฉบบัน้ี 

๒. เป็นเอกสารแสดงสถานภาพการเงนิคร ัง้สุดทา้ยซึ่ งแสดงขอ้มลู ดงัน้ี 

๒.๑ Case ใดที่ ปิดดาํเนินการแลว้ 

  ๒.๒ มลูค่ารวมของสิ่งอปุกรณแ์ละบรกิารที่ ไดส้นบัสนุนใหก้บัลูกคา้แลว้ 

  ๒.๓ จาํนวนเงนิรวมที่ ลูกคา้ไดช้าํระใหก้บัสหรฐัฯ เป็นค่าสิ่ งอปุกรณแ์ละบรกิารที่สหรฐัฯ สนบัสนุน

ใหแ้ลว้ 

๓. FMS Delivery Listing 

เป็นเอกสารที่สหรฐัฯ จดัส่งใหก้บัลูกคา้เป็นประจาํทกุไตรมาส โดยแนบมาเป็น Attachment 1 ของเอกสาร 

Billing Statement ขอ้มลูใน FMS Delivery Listing เป็นการแสดงรายละเอยีดสิ่ งอปุกรณแ์ละบรกิารรวมที่จดัส่ง 
ใหก้บัลูกคา้ในช่วงเวลาไตรมาสที่ระบไุวใ้นเอกสาร โดยยอดเงนิรวมท ัง้หมดของเอกสาร FMS Delivery Listing 
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จะเท่ากบัจาํนวนเงนิในคอลมันท์ี่ ๙ ของเอกสาร Billing Statement ซึ่ งขอ้มลูน้ีจะประกอบดว้ยหมายเลขระบ ุ

สิ่ งอปุกรณ ์ (Stock Number) จาํนวน วนัที่ตดัปลอ่ยสิ่ งอปุกรณจ์ากคลงัของสหรฐัฯ และหมายเลขใบเบกิ ขอ้มลู

เหลา่น้ีจะช่วยใหลู้กคา้สามารถตรวจสอบการไดร้บัสิ่ งอปุกรณแ์ละบรกิารได ้โดย FMS Delivery Listing น้ี จะจดัทาํ

แยกเป็นแต่ละ Case ไมร่วมกนั ซึ่ งประกอบดว้ยขอ้มลูสาํคญั ๔ ส่วน ดงัน้ี 

  ก. ขอ้มลูท ัว่ไปปรากฏในส่วนตน้ของเอกสาร 

  ข. ส่วนของรายการสิ่ งอปุกรณแ์ละบริการ 

  ค. ส่วนของการดาํเนินการทางธุรการและเบด็เตลด็ 

  ง. ส่วนที่ เป็นสรุปค่าใชจ่้ายรวมของสิ่ งอปุกรณแ์ละบริการที่ จดัส่งใหใ้นไตรมาสนี 

ตวัอย่างของเอกสาร FMS Delivery Listing ไดแ้สดงไวใ้น ผนวก ๖ - ข ซึ่ งสามารถอธบิายความหมายในแต่ละสว่น 

ขา้งตน้ ไดด้งัน้ี 

 ๓.๑ FMS Delivery Listing: Heading

  ๓.๑.๑ Line 1  แสดงชื่ อและเลขหนา้ของรายงาน 

  ๓.๑.๒ Line 2 แสดงวนัสุดทา้ยของช่วงเวลาการรายงานนี้ ซึ่ งจะเป็นวนัเดยีวกนักบัที่แสดงไวใ้น 

ช่องที่ ๔ ในเอกสาร Billing Statement 

  ๓.๑.๓ Line 3 แสดงวนัที่จดัทาํเอกสารฉบบัน้ี ซึ่ งจะเป็นวนัเดยีวกนักบัที่แสดงไวใ้นช่องที่ ๕      

ในเอกสาร Billing Statement 

  ๓.๑.๔ Line 4 แสดงชื่ อประเทศและหมายเลขของเอกสาร 

  ๓.๑.๕ Line 5 แสดงเหลา่ทพัของลูกคา้  ชื่ อ FMS Case  หมายเลขใบเบกิ และหน่วยงานของ

สหรฐัฯ ที่รบัผดิชอบดาํเนินการ Case นัน้ๆ 

 ๓.๒ FMS Delivery Listing: Articles/Services Transactions

  ภายใตส้่วน Heading จะปรากฏหวัขอ้ชื่ อ “Articles/Services Transactions” ขอ้มลูในสว่นน้ี   

จะแสดงเป็นคอลมันใ์นแนวนอนของหนา้กระดาษ เรยีงตามลาํดบัหมายเลขใบเบกิ โดยมรีายละเอยีดในแต่ละสว่น ดงัน้ี 

 ๓.๒.๑ DOC ID  “DOC ID” ย่อมาจาก Document Identification Code โดยขอ้มลูที่แสดง

ในช่องน้ีเป็นการระบใุหท้ราบถงึประเภทของการดาํเนินการในแต่ละใบเบกิซึ่ งกาํหนดเป็นรหสั “FKA” และ “FKB” ดงัน้ี 

   FKA แสดงใหท้ราบวา่ ลูกคา้ถกูเรยีกเก็บเงนิเพื่อเป็นค่าสิ่ งอปุกรณห์รอืบรกิาร       

ซึ่ งปรากฏหมายเลขใบเบกิในบรรทดัน้ี 

   FKB แสดงใหท้ราบวา่ มกีารปรบัแต่งจาํนวนเงนิที่ เรยีกเก็บจากลูกคา้เพื่อเป็นค่า     

สิ่ งอปุกรณห์รอืบรกิารจากงวดที่ผ่านมา โดยเมื่อมรีหสั FKB จะตอ้งมอีกัษรย่อ “CR” ซึ่ งหมายถงึ Credit ใน ๒ 

คอลมันบ์นบรรทดัเดยีวกบัตามมาดว้ย คอืต่อจากจาํนวนของซึ่ งแสดงในคอลมัน ์ “QUAN SHIP” และต่อจาก

จาํนวนเงนิซึ่ งแสดงในคอลมัน ์“Extended Value” 

  ๓.๒.๒ RIC  “RIC” ย่อมาจาก Routing Identifier Code แทนดว้ยอกัษรย่อ ๓ ตวั  

ตามระบบ MILSTRIP ซึ่ งแสดงใหท้ราบวา่หน่วยงานใดของสหรฐัฯ ที่จดัส่งสิ่ งอปุกรณห์รอืสนบัสนุนการบรกิาร 
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ตามหมายเลขใบเบกินัน้ใหก้บัลูกคา้ โดยที่รหสัของหน่วยงานท ัง้หมดแสดงไวใ้นบรรณสาร Naval Supply 

Procedures 485 (NAVSUP P-485), Volume II, Appendix 7 และถา้หากสิ่งอปุกรณไ์ดถ้กูจดัส่งโดย

หน่วยงานเอกชน รหสัในคอลมันน้ี์จะเป็นของหน่วยงานสหรฐัฯ ที่ทาํสญัญากบัหน่วยงานเอกชนนัน้ 

  ๓.๒.๓ PRC CD  “PRC CD” ย่อมาจาก Price Code แทนดว้ยอกัษรตวัเดยีวเพื่อแสดงให ้

ทราบวา่ขอ้มลูราคาในคอลมัน ์“Unit Price” และ “Extended Value” อยู่ในลกัษณะใด ดงัน้ี 

   ก. “E” หมายถงึ ราคาน้ีเป็นการประมาณการ ใชก้บัการจดัส่งสิ่ งอปุกรณร์ายการหลกั

ซึ่ งยงัเป็นราคาโดยประมาณ ท ัง้น้ีราคาโดยประมาณจะเปลี่ยนเป็นราคาที่แน่นอนโดยใชร้หสั “A” เมื่อหน่วยงาน

สหรฐัฯ ที่รบัผดิชอบใบเบกิแจง้ใหท้ราบ 

   ข. “A” หรือ เวน้วา่งไว ้ หมายถงึ ค่าใชจ่้ายที่แสดงในคอลมัน ์ “Extended Value” 

เป็นค่าใชจ่้ายจรงิที่แน่นอนแลว้ 

  ๓.๒.๔ Stock Number  คอลมันน้ี์แสดงหมายเลขระบสุิ่ งอปุกรณ ์(NSN), Manufacturer’ s  

Part Number, Publication Number, Training Course Number, Film Number และอื่น ๆ ซึ่ งเป็นการ

ระบสุิ่ งอปุกรณแ์ละบรกิารที่ปรากฏในบรรทดัน้ี 

  ๓.๒.๕ Unit of Issue  คอลมันน้ี์แสดงรหสัเป็นอกัษร ๒ ตวั ตามระบบ MILSTRIP สาํหรบั

สิ่ งอปุกรณซ์ึ่งรายงานอยู่ในบรรทดัน้ี โดยรายละเอยีดและความหมายของ Unit of Issue Codes ท ัง้หมดแสดงไว ้

ในบรรณสาร Naval Supply Procedures 485 (NAVSUP P-485), Volume II, Appendix 19 ท ัง้น้ีรหสั “XX” 

จะใชแ้ทนการเรยีกเก็บค่าใชจ่้ายที่ เป็นแรงงานสาํหรบัการใหบ้รกิาร เมื่อใดที่คาํวา่ “Service” ปรากฏในคอลมัน ์

“Stock Number” อกัษร “XX” จะแสดงอยู่ในคอลมัน ์“Unit Issue” ในบรรทดัเดยีวกนั 

  ๓.๒.๖ QUAN SHIP  “QUAN SHIP” ย่อมาจาก Quantity Shipped ตวัเลขที่แสดงใน

คอลมันน้ี์แทนจาํนวนหน่วยนบัของสิ่งอปุกรณท์ี่ รายงานมาในเอกสารฉบบัน้ี และตามที่ ไดก้ลา่วไวใ้นหวัขอ้ที่ ๓.๒.๑ 

วา่ หากเป็นการใหเ้ครดติในบญัชกีารเงนิของลูกคา้แลว้จะปรากฏอกัษร “CR” ต่อจากตวัเลขจาํนวนในคอลมันน้ี์ 

 ๓.๒.๗ Document Number  กลุม่อกัษรและตวัเลขที่แสดงในคอลมันน้ี์เป็นหมายเลขใบเบกิ

ของสิ่งอปุกรณแ์ละบรกิาร ที่รายงานมาในเอกสารฉบบัน้ี 

  ๓.๒.๘ DOC SFX  “DOC SFX” ย่อมาจาก Document Suffix Code ซึ่ งแทนดว้ยอกัษร

หรอืตวัเลขตวัเดยีว โดยจะปรากฏต่อเมื่อมกีารแยกการจดัส่งสิ่ งอปุกรณเ์พยีงบางส่วนตามใบเบกิใหก้บัลูกคา้ 

  ๓.๒.๙ SUPL ADRS  “SUPL ADRS” ย่อมาจาก Supplementary Address Code เป็น

กลุม่อกัษร ๖ ตวั ซึ่ งรหสั SUPL ADRS น้ีจะเป็นรหสัอย่างเดยีวกนักบัที่ ไดแ้สดงไวใ้นใบเบกิ 

  ๓.๒.๑๐ MS  “MS” ย่อมาจาก Mode of Shipment Code แทนดว้ยอกัษรหรอืตวัเลข ๑ ตวั 

เพื่อแสดงใหท้ราบวา่สิ่ งอปุกรณไ์ดถ้กูจดัสง่ใหก้บัลูกคา้ดว้ยวธิใีด รายการและความหมายของ Mode of 

Shipment ท ัง้หมดไดแ้สดงไวใ้นแลว้ใน ผนวก ๖ - ค 

  ๓.๒.๑๑ ARC  “ARC” ย่อมาจาก Adjustment Reply Code แทนดว้ยอกัษร ๒ ตวั จะรายงานเมื่อ

ราคาหรอืจาํนวนของสิ่ งอปุกรณไ์ดร้บัการปรบัแต่ง สาํหรบัรหสัและความหมายของ Adjustment Reply Code ท ัง้หมด 

สามารถตรวจสอบไดจ้ากเนื้อหาบทที่ ๑๐ เรื่ อง การเรยีกรอ้งค่าเสยีหาย ท ัง้น้ีการปรบัแต่งดงักลา่วอาจเป็นผล   มาจาก 

   ก.  การดาํเนินการต่อรายงานความบกพร่อง (Supply Discrepancy Report: SDR) 
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ข.  การปรบัแต่งที่ระบบ MILSTRIP ซึ่ งไมใ่ช่การปรบัแต่งโดยตรงที่ SDR 

   ค.  มกีารเรยีกเก็บเงนิเพิ่มเตมิไปที่ DFAS-DE/I โดยผูข้นสง่ 

  ๓.๒.๑๒ ACTG DATE  “ACTG DATE” ย่อมาจาก Accounting Date แทนดว้ยตวัเลข  

๔ ตวั จะแสดงเมื่อการรายงานต่าง ๆ ที่ปรากฏนี้ดาํเนินการโดย DFAS-DE/I โดยตวัเลข ๒ ตวัแรก แทนปีที่ รายงาน 

และตวัเลข ๒ ตวัหลงั แทนเดอืนที่รายงาน 

  ๓.๒.๑๓ TBC  “TBC” ย่อมาจาก Transportation Bill Code แทนดว้ยอกัษร ๑ ตวั เป็นการ 

แจง้ให ้ DFAS-DE/I เรยีกเกบ็ค่าธรรมเนียมในการขนส่งสิ่ งอปุกรณใ์หก้บัลูกคา้โดยวธิ ี DTS จะใชร้หสัน้ีต่อเมื่อ

ตอ้งการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการขนสง่ (Delivery Term Code) ในตาํแหน่งที่ ๕ ของหมายเลขใบเบกิ (Document 

Number) 

  ๓.๒.๑๔ DSC  “DSC” ย่อมาจาก Delivery Source Code แทนดว้ยอกัษร ๒ ตวั แจง้ให ้

DFAS-DE/I เรยีกเก็บเงนิจากลูกคา้เพื่อเป็นค่า 

   ก.  บรรจหุบีห่อ และยกขน 

   ข.  ค่าดาํเนินการทางธุรการ 

   ค.  ค่าขนส่ง 

  ๓.๒.๑๕  DATE SHIP  เป็นวนัที่แบบ Julian Date ซึ่ งแสดงใหท้ราบวา่สิ่ งอปุกรณไ์ดถ้กู 

จดัส่งใหก้บัลูกคา้เมื่อใด 

  ๓.๒.๑๖ Unit Price  แสดงราคาต่อหน่วยซึ่ งเรยีกเก็บจากลูกคา้เพื่อเป็นค่าสิ่ งอปุกรณ ์ ซึ่ ง 

DFAS-DE/I เป็นผูค้าํนวณจากราคารวมท ัง้หมดหารดว้ยจาํนวนสิ่ งอปุกรณท์ี่ เบกิ หากปรากฏเครื่ องหมาย “*”  

ในคอลมันน้ี์ หมายความวา่ ไมส่ามารถคาํนวณโดยใชว้ธิขีา้งตน้ไดเ้ป็นตวัเลขลงตวั ราคาที่แสดงในคอลมันน้ี์

สามารถเป็นไดท้ ัง้ราคาโดยประมาณและราคาจรงิ ซึ่ งตรวจสอบไดจ้ากรหสัในคอลมัน ์“PRC CD” 

๓.๒.๑๗ Extended Value  แสดงราคารวมท ัง้หมดของสิ่ งอปุกรณแ์ละบรกิารที่รายงานมาใน

เอกสารฉบบัน้ี ซึ่ งสามารถคาํนวณตวัเลขในคอลมันน้ี์ไดจ้ากผลคูณระหวา่งจาํนวนในช่อง “QUAN SHIP” และ 

ราคาในคอลมัน ์ “Unit Price” อกัษร “CR” ที่แสดงต่อจากตวัเลขในคอลมันน้ี์หมายความวา่ สหรฐัฯ ไดใ้หเ้ครดติ

กบัลูกคา้ตามจาํนวนเงนินัน้ ซึ่ งเป็นไปในลกัษณะเดยีวกนักบัหวัขอ้ ๓.๒.๑ และ ๓.๒.๖ 

 ๓.๓ FMS Delivery Listing: Administrative/Accessorial Transaction

  เอกสารสว่นนี้จะใหร้ายละเอยีดของค่าใชจ่้ายทางธุรการและค่าใชจ่้ายเบด็เตลด็ โดยการนาํเสนอ

ขอ้มลูจะอยู่ในระนาบตามบรรทดัเรยีงตามลาํดบัของรหสัแสดงความหมายเอกสาร (Document Identifier Code) 

ท ัง้น้ี ความหมายและรายละเอยีดในคอลมันต่์าง ๆ ในเอกสารส่วนนี้สรุปได ้ดงัน้ี 

  ๓.๓.๑ DOC ID  “DOC ID” ย่อมาจาก Document Identifier Code ซึ่ งรหสัที่พบเหน็ในช่องน้ีคอื 

   “FKC”  หมายถงึ  ค่าดาํเนินการทางธุรการ  (เดบติ) 

   “FKD”  หมายถงึ  การปรบัแต่งค่าดาํเนินการทางธุรการ ที่ ไดร้ายงานมาแลว้ในเอกสาร

ฉบบัก่อนหนา้น้ี  (เครดติ) 
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“FKE”  หมายถงึ  ค่าใชจ่้ายเบด็เตลด็  (เดบติ) 

   “FKF”  หมายถงึ  การปรบัแต่งค่าใชจ่้ายเบด็เตลด็ ที่ ไดร้ายงานมาแลว้ในเอกสารฉบบั

ก่อนหนา้น้ี  (เครดติ) 

  ๓.๓.๒ Generic Code  รหสัน้ีแทนดว้ยกลุม่อกัษรและตวัเลขรวม ๓ ตวั แสดงประเภทของสิ่ ง

อปุกรณแ์ละบรกิารที่สหรฐัฯ สนบัสนุนให ้รหสัที่จะปรากฏในคอลมันน้ี์มดีงัต่อไปนี้ 

 Code   Long Title      Short Title

 L1A  Inland Transport CONUS  CONUS TRANS 

L1B  Ocean Transportation   Ocean TRANS 

 L1C  Air Transportation   Air TRANS 

 L1D  Parcel Post    Parcel Post 

 L1E  Commercial PKG Carriers  COMM PKG 

 L1F  Inland Transport Overseas  OS Inland 

 L2A  Pack Crate & Handle   PCH 

 L2B  CONUS Port Handling   CONUS Port 

 L2C  Overseas Port Handling   OS Port 

 L4A  Storage     Storage 

 L4B  Storage     Storage 

 L4O  Staging     Staging 

 L6A  Administrative Costs   ADMIN Costs 

 N7E  Medical     Medical 

 N7F  Quarters    Quarters 

 R9D  TDP Royalty Fee   TDP Royalty 

 R9H*  Asset Use Charge   Asset Use 

 U10  Normal Inventory Loss   INV Loss 

 * ถกูยกเลกิการใชภ้ายหลงัเดอืน พฤศจกิายน ค.ศ.๑๙๘๙ เป็นตน้มา 

  ๓.๓.๓ Cost Description  ในคอลมันน้ี์จะเป็น Short Title ของ Generic Code ที่แสดงอยู่

ในหวัขอ้ที่ ๓.๒.๒ 

  ๓.๓.๔ Document Number  ในคอลมันน้ี์เป็นการแสดงอกัษร ๓ ตวัแรกของหมายเลขใบเบกิ 

สิ่ งอปุกรณแ์ละบรกิารที่สหรฐัฯ จดัสง่หรอืสนบัสนุนใหก้บัลูกคา้ในรายงานฉบบัน้ี โดยตวัเลขแต่ละตวัมคีวามหมาย

ดงัน้ี 

   ก.  อกัษรตวัแรก  หมายถงึ  เหลา่ทพัของสหรฐัฯ ที่รบัผดิชอบดาํเนินการต่อใบเบกิ ซึ่ง  

P = Navy,  B = Army และ  D = Air Force 

   ข.  อกัษรตวัที่ ๒ และ ๓  หมายถงึ  ประเทศลูกคา้ที่ เป็นเจา้ของใบเบกินัน้ ๆ ซึ่ ง

สาํหรบัประเทศไทยใชอ้กัษรย่อ “TH” 
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๓.๓.๕ ARC  โดยปกตคิอลมันน้ี์จะเวน้วา่งไว ้หากปรากฏขอ้ความใดในคอลมันจ์ะหมายความวา่ 

มกีารปรบัปรุงแกไ้ขราคาและจาํนวนสิ่ งอปุกรณเ์กดิขึ้น 

๓.๓.๖ ACTG DATE  “ACTG DATE” ย่อมาจาก Accounting Date แทนดว้ยตวัเลข  

๔ หลกั แสดงใหท้ราบวา่ DFAS-DE/I ดาํเนินการต่อสิ่ งอปุกรณห์รอืบรกิารตามรายการนัน้ ๆ เมื่อใด โดยตวัเลข  

๒ หลกัแรก เป็นปีที่ดาํเนินการ และตวัเลขหลกัที่ ๓ และ ๔ เป็นเดอืนที่ดาํเนินการในปีนัน้ 

  ๓.๓.๗ Type of Cost  แสดงใหท้ราบวา่ค่าใชจ่้ายที่ปรากฏในช่อง “ADMIN ACSRL COST” 

เป็นค่าใชจ่้ายที่แทจ้รงิ หรอืไดจ้ากการคาํนวณ 

   ก. “Actual” เป็นค่าใชจ่้ายที่แน่นอน และถกูตอ้ง   

   ข. “Computed” เป็นค่าใชจ่้ายที่คาํนวณตามอตัราสว่นหรอืเปอรเ์ซน็ต ์ เช่น             

ค่าดาํเนินการทางธุรการ คดิจากอตัรา ๓.๘ % ของราคาสิ่ งอปุกรณแ์ละบรกิารนัน้ 

  ๓.๓.๘ Percent Factor  หากขอ้มลูในคอลมัน ์ “Type of Cost” แสดงขอ้ความ 

“Computed” ในคอลมันน้ี์จะแสดงอตัราสว่นที่ ใชใ้นการคาํนวณ แต่ถา้หากในคอลมัน ์ “Type of Cost” แสดง 

ขอ้ความ “Actual” ในคอลมันน้ี์จะแสดงขอ้ความ “Flat Charge” 

  ๓.๓.๙ Total Value Applied  สาํหรบัค่าใชจ่้ายที่ ไดจ้ากการคาํนวณ อตัราส่วนที่ ใชค้าํนวณซึ่ ง

แสดงในคอลมัน ์ “Percent Factor” จะถกูนาํมาใชค้าํนวณราคาในคอลมันน้ี์ และสาํหรบัค่าใชจ่้ายที่แน่นอนนัน้  

จะเป็นราคาที่ เรยีกเก็บจากลูกคา้ในช่วงเวลาของเอกสาร  ท ัง้น้ีตวัเลขในคอลมันน้ี์จะนาํมาจากคอลมัน ์“Extended 

Value” ในส่วนของ Articles/Services Transactions Section 

   หมายเหต:ุ  จาํนวนราคาแต่ละรายการในคอลมัน ์“Extended Value” ในส่วนเอกสาร 

Articles/Services Transactions Section อาจปรากฏหลายคร ัง้ในคอลมัน ์ “Total Value Applied” ในส่วน

เอกสาร Administrative/Accessorial Transactions Section 

  ๓.๓.๑๐ ADMIN/ACSRL Cost  คอลมันน้ี์แสดงค่าใชจ่้ายทางธุรการและค่าใชจ่้ายเบด็เตลด็ 

ที่ เรยีกเก็บจากลูกคา้ สาํหรบัค่าใชจ่้ายที่ เป็นการคาํนวณ ค่าใชจ่้ายน้ีจะเท่ากบัที่ตวัเลขในคอลมัน ์ “Total Value 

Applied” คูณกบัอตัราส่วนที่แสดงในคอลมัน ์ “Percent Factor” สาํหรบัในส่วนของค่าใชจ่้ายจรงิของค่าบรกิาร

นัน้ จะปรากฏขอ้ความ “Flat Charge” ในคอลมันน้ี์และตวัเลขในคอลมันจ์ะเท่ากบัที่แสดงไวใ้นคอลมัน ์ “Total 

Value Applied” 

 ๓.๔ FMS Delivery Listing: Summary of Delivery Costs Section 

  เอกสารสว่นนี้แสดงราคารวมท ัง้หมด และราคาที่ปรบัแต่งแลว้รวมท ัง้หมดในแต่ละสิ่ งอปุกรณ ์ 

ที่ปรากฏอยู่ในเอกสารใน ๒ ส่วนขา้งตน้คอื (Articles/Services Transactions Section และ 

Administrative/Accessorial Transaction Section) ขอ้มลูจะแสดงในแนวนอนเป็นบรรทดัเรยีงตามลาํดบัรหสั 

DOC ID ซึ่ ง DOC ID ที่ปรากฏในเอกสารส่วนน้ีรวมท ัง้ความหมาย มดีงัน้ี 

"FKA" หมายถงึ   ค่าสิ่ งอปุกรณแ์ละบรกิาร 

  "FKB" หมายถงึ   การปรบัแต่งค่าสิ่ งอปุกรณแ์ละบรกิาร 
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"FKC" หมายถงึ   ค่าดาํเนินการทางธุรการ 

  "FKD" หมายถงึ   การปรบัแต่งค่าดาํเนินการทางธุรการ 

  "FKE" หมายถงึ   ค่าใชจ่้ายเบด็เตลด็ 

  "FKF" หมายถงึ   การปรบัแต่งค่าใชจ่้ายเบด็เตลด็ 

โดยรายละเอยีดที่ เหลอืในส่วนนี้สามารถอธบิายไดด้งัต่อไปนี้ 

  ๓.๔.๑ Net Totals  ราคารวมท ัง้หมดที่แสดงในส่วนน้ีเป็นการจบัคู่ของส่วนที่อยู่ในหวัขอ้เดยีวกนั

ตามที่กาํหนดโดย DOC ID โดยนาํส่วนเดบติท ัง้หมดลบดว้ยสว่นที่ เป็นเครดติท ัง้หมด ตวัอย่างเช่น 

   ผลรวมของ FKA และ FKB ที่แสดงในคอลมัน ์"Total Costs" ในบรรทดัที่ ๑ และ 

๒ ตามผนวก ๖ - ข นาํมาจากคอลมัน ์ "Extended Value" ในเอกสารสว่น Articles/Services Transactions 

Section ซึ่ งแสดงผลรวมเท่ากบั ๑,๕๐๕.๕๐ (๑,๒๐๕.๕๐ + ๑๐๐.๐๐ + ๒๐๐.๐๐) สาํหรบั FKB แสดงผลรวมเท่ากบั 

๓๕๐.๐๐ ดงันัน้ Net Total ที่ ไดค้อื ๑,๑๕๕.๕๐ (๑,๕๐๕.๕๐ - ๓๕๐.๐๐) 

   ผลรวมของ FKC และ FKD และผลรวมของ FKE และ FKF ที่แสดงในคอลมัน ์"Total 

Costs" นาํมาจากคอลมัน ์ "ADMIN/ACSRL COST" ในเอกสารสว่น Administrative/Accessorial 

Transactions Section โดย Net Totals ของท ัง้ ๒ สว่นน้ี มวีธิกีารคาํนวณเช่นเดยีวกนักบัการคาํนวณผลรวมของ 

FKA และ FKB ขา้งตน้ 

 ๓.๔.๒ Total Delivery Costs  ในบรรทดัสุดทา้ยของเอกสารสว่นน้ีจะมคีาํวา่ "Total Delivery 

Cost" เป็นการแสดงผลรวมของ "Net Total" ในแต่ละกลุม่ค่าใชจ่้ายในขอ้ ๓.๔.๑ ตวัอย่างเช่น "Total Costs" ตาม

ตวัอย่างในผนวก ๖ - ข จะเท่ากบั  ๒,๑๓๙.๗๐  ซึ่ งเป็นผลรวมของ "Net Total" ๓ กลุม่คอื ๑,๑๕๕.๕๐ + ๓๔.๖๗ 

+ ๙๔๙.๕๓ 

๓.๔.๓ Actual Costs or Computed Costs  ในคอลมันน้ี์จะแสดงใหท้ราบวา่ Total Costs ที่

คาํนวณไดใ้นหวัขอ้ ๓.๔.๒ เป็นค่าใชจ่้ายจรงิ "Actual Cost" เท่าใด และเป็นค่าใชจ่้ายที่ ไดจ้ากการคาํนวณ 

"Computed Cost" เท่าใด ท ัง้น้ีจะแสดงใหท้ราบเพยีงเฉพาะค่าใชจ่้ายทางธุรการและเบด็เตลด็ (FKC, FKD, FKE 

และ FKF) เท่านัน้ โดยจะไมแ่จง้ในสว่นที่ เป็นค่าสิ่ งอปุกรณแ์ละบรกิาร (FKA และ FKB) 

 หมายเหตุ : ลูกคา้ FMS อาจรอ้งขอให ้ DFAS-DE/I สนบัสนุนขอ้มลู FMS Delivery Listing      

ที่ เป็นเทปแมเ่หลก็บนัทกึขอ้มลูได ้ซึ่งจะประกอบดว้ยขอ้มลู ๔ ประเภท คอื 

  - Articles/Services Transaction Tapes 

  - Training Transactions Tapes 

  - Administrative Transaction Tapes 

  - Accessorial/Additional Cost Transactions Tapes 

โดยลูกคา้จะตอ้งสง่จดหมายไปที่ DFAS-DE/I และระบใุหช้ดัเจนวา่ตอ้งการเทปชนิดใด โดยระบ ุ Statement 

Number รวมท ัง้ช่วงเวลาเริ่มตน้และสิ้นสุดของขอ้มลู ไปตามที่อยู่ต่อไปนี้ 
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Defense Finance and Accounting Service - Denver Center 

  Deputy for Security Assistance (DFAS-DE/I) 

    6760 E. Irvington Place 

   Denver, CO 80279 - 2000 

เน้ือหาและรูปแบบของขอ้มลูที่แสดงในเทปสามารถดูไดจ้ากเอกสาร FMS Customer Financial Management 

Handbook (Billing) บทที่ ๗ สาํหรบัเอกสารดงักลา่วน้ีสามารถตดิต่อขอรบัไดท้ี่ 

Defense Institute for Security Assistance Management 

  DISAM/DR 

  2335 Seventh Street 

  Wright-Patterson Air Force Base, OH 45433-7803 

๔. FMS Quarterly Requisition Report (QRR)

QRR เป็นเอกสารที่จดัทาํขึ้นโดย NAVICP-OF ซึ่ งจดัทาํประจาํทกุไตรมาส เพื่อช่วยใหลู้กคา้สามารถ 

ตดิตามสถานภาพใบเบกิสิ่ งอปุกรณจ์ากสหรฐัฯ ได ้ 

ใบเบกิจะถกูบนัทกึรายการโดยใช ้ Customer Service Designator (CSD) ชื่ อ Case และหมายเลข 

ใบเบกิ โดยจะแสดงใหท้ราบมลูค่าของใบเบกิที่ยงัไมไ่ดร้บัการจดัส่ง ใบเบกิใดที่ถกูยกเลกิ และสิ่งอปุกรณใ์นใบเบกิใด 

ไดถ้กูจดัสง่ใหลู้กคา้ในช่วงเวลาที่รายงานนี้ โดยจดัทาํรวมเป็นของแต่ละ Case ดงันัน้ QRR จงึเป็นเอกสารที่ 

รวบรวมคาํอธบิายเกี่ ยวกบัการดาํเนินการของสหรฐัฯ ต่อใบเบกิแต่ละใบ ในช่วงไตรมาสนัน้ ๆ ไดอ้ย่างชดัเจน  

โดยประเภทของใบเบกิที่ ไดร้ายงานไวใ้น QRR ม ี๔ แบบ ดงัน้ี 

 ก. ใบเบกิที่ส่งใหก้บั NAVICP-OF แต่ NAVICP-OF ยงัไมไดร้บัขอ้มลูการตดัปลอ่ย จะมคีาํวา่ 

"Open" หรอื "Unshipped" และประมาณการวนัที่จะจดัส่งสิ่ งอปุกรณใ์หท้ราบเท่านัน้ และใบเบกิเหลา่น้ีจะยงัคง

ปรากฏในเอกสาร QRR ต่อไป จนกวา่สิ่ งอปุกรณจ์ะไดร้บัการจดัส่งหรอืใบเบกิถกูยกเลกิ 

 ข. ใบเบกิที่ถกูยกเลกิระหวา่งช่วงเวลาการรายงาน 

  ค. ใบเบกิที่มกีารบนัทกึขอ้มลูการจดัส่งในช่วงเวลาการรายงาน ซึ่ งจะแสดงวนัจดัส่งและขอ้มลู

การขนส่งใหท้ราบดว้ย 

  ง. ใบเบกิของลูกคา้ที่ ไมส่ามารถดาํเนินการในระบบพลาธกิารของ ทร.สหรฐัฯ ผ่าน NAVICP-OF 

ได ้ซึ่ งลูกคา้ไดร้บัแจง้สถานภาพข ัน้ตน้วา่ "N8" จะปรากฏคาํวา่ "Open" พรอ้มรหสั "N8" ใตห้วัขอ้ "ST CD" 

โดยท ัว่ไป ใบเบกิจะปรากฏขอ้มลูอยู่ใน QRR จนกวา่สิ่ งอปุกรณจ์ะถกูจดัส่งหรอืใบเบกิถกูยกเลกิ และ

ภายหลงัจากนัน้จะไมป่รากฏขอ้มลูใบเบกินัน้อกี ขอ้ยกเวน้สาํหรบักรณีน้ีคอื เมื่อสิ่ งอปุกรณไ์ดถ้กูจดัสง่ใหเ้พยีง

บางส่วนไมท่ ัง้หมด ขอ้มลูใบเบกิจะยงัคงปรากฏอยู่ในรายงานจนกวา่จะจดัส่งสิ่ งอปุกรณใ์หค้รบตามจาํนวนในใบเบกิ 

สาํหรบัขอ้ยกเวน้อื่น ๆ คอื การบรกิารจะไมส่ามารถแสดงรายงานที่ เป็นคาํวา่ "Shipped" ได ้จงึไมส่ามารถเอาใบเบกิ

ประเภทนี้ออกจากรายงาน QRR ได ้ โดยที่จะแสดงอยู่ใน QRR อย่างต่อเน่ืองในทกุรายงาน แมว้า่จะดาํเนินการ   

เสรจ็สิ้นไปแลว้ก็ตาม และเมื่อใบเบกิแสดงสถานภาพ "Shipped" ในคร ัง้น้ี ก็จะไมป่รากฏใบเบกิน้ีในเอกสาร QRR 

ครัง้ต่อไปอกี ลูกคา้จงึควรพจิารณาใหแ้น่ชดัเกี่ ยวกบัใบเบกิในสว่นของการบรกิารเพื่อป้องกนัความสบัสน 
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สาํหรบัรูปแบบของเอกสาร QRR นัน้ ไดแ้สดงไวใ้น ผนวก ๖ - ง โดยมคีาํอธบิายในหวัขอ้ต่าง ๆ ดงัน้ี 

๔.๑ Country  ในช่องน้ีจะปรากฏชื่ อประเทศลูกคา้ โดยหากเป็นเอกสารของประเทศไทยจะปรากฏคาํวา่ 

"Thailand" 

๔.๒ CSD  "CSD" ย่อมาจาก Customer Service Designator เป็นการระบใุหท้ราบวา่ เหลา่ทพัใดใน

ประเทศลูกคา้ ที่ เป็นเจา้ของใบเบกิ โดยในส่วนของ ทร. จะใชค้าํวา่ "Navy" 

๔.๓ Case  เป็นการระบชุื่ อ Case ที่ ใชใ้นการจดัส่งใบเบกิน้ี โดยใชอ้กัษร ๓ ตวัทา้ยในชื่ อ Case นัน้ ๆ 

๔.๔ As Of and Preparing Activity  สาํหรบัสองคอลมันสุ์ดทา้ยของแถวแรกนี้ คอลมันแ์รกจะแสดง

วนัที่ของรายงานสถานภาพน้ี และคอลมันท์ี่สองจะแสดงชื่ อของหน่วยงาน (NAVICP-OF) ซึ่งเป็นผูจ้ดัทาํรายงานนี้ 

๔.๕ Document Number or TRVL ORDR NR  เป็นคอลมันท์ี่บอกใหท้ราบท ัง้หมายเลขของใบเบกิ 

ที่ ใชใ้นการส ัง่ซื้อสิ่ งอปุกรณแ์ละบรกิาร หรอืเป็นหมายเลข Travel Order Number ซึ่ งใชเ้พื่อการจดัส่งสิ่ งอปุกรณ์

ของ U.S. Goverment Personnel  

๔.๖ Stock Number   ในคอลมันจ์ะแสดงตวัเลข NSN ๑๓ หลกั ของสิ่งอปุกรณท์ี่ เบกิ โดยตวัเลข ๒ หลกั 

ของ Special Material Identification Code (SMIC) จะปรากฏอยู่ในช่วงทา้ยของ NSN เมื่อมผีลบงัคบัใชใ้น

ระบบพลาธิการของสหรฐัฯ จะใช ้ SMIC ในการระบุระบบอาวุธของสิ่ งอุปกรณ์นัน้ ๆ Stock number ใน 

QRR อาจจะต่างจากกบัที่ปรากฏในใบเบกิท ัว่ไป ท ัง้น้ีอาจเป็นเพราะ Stock Number ของสิ่ งอปุกรณเ์ปลี่ยนแปลง

หรอืสหรฐัฯ ไดส้นบัสนุนสิ่ งอปุกรณอ์ื่นที่ ใชท้ดแทนกนัไดซ้ึ่ งมหีมายเลขพสัดุตวัอื่นใหก้บัลูกคา้ ถา้เป็นการเบกิพสัดุ

ที่ ไมไ่ดม้าตรฐาน จะใส่ Manufacturer’ s Part Number ในคอลมันน้ี์ (หรอืใชห้มายเลขอื่น ๆ) ถา้หากเป็นการ  

รอ้งขอบรกิาร จะปรากฏคาํอธบิายส ัน้ ๆ ของการบรกิารในช่องน้ี โดยที่คอลมันน้ี์จะเวน้วา่งไวเ้มื่อในคอลมัน ์

Document Number หรอื Travel Order Number ไดแ้สดงหมายเลข Travel Order Number  

๔.๗ Item Name  ตวัย่อ "SHPD" ในคอลมันน้ี์จะหมายถงึ สิ่ งอปุกรณท์ี่อยู่ในรายงานนี้ไดถ้กูจดัส่งให ้

ลูกคา้แลว้ หรอืสหรฐัฯ ไดส้นบัสนุนการบรกิารนัน้แลว้ หากเป็นตวัย่อ "EXPD" จะหมายถงึ Travel Order 

Record ไดแ้จง้หนี้แลว้หากเป็น "CANC" จะหมายถงึสิ่ งอปุกรณห์รอืบรกิารหรอื Travel Order Record ไดถ้กู

ยกเลกิ โดยคอลมันน้ี์จะเวน้วา่งไวถ้า้ใบเบกิหรอื Travel Order Record ที่อยู่ในรายงานนี้ยงัเปิดอยู่ 

๔.๘ UI  ในคอลมันน้ี์จะแสดงหน่วยนบัของสิ่ งอปุกรณท์ี่จดัส่งให ้ ซึ่ งใชใ้นการเบกิ ถา้ใบเบกิใชส้าํหรบั

บรกิาร จะปรากฏตวัอกัษร "SR" ในคอลมันห์ลงั Travel Order 

๔.๙ R Column  ถา้มตีวัอกัษร "R" ในคอลมัน ์ หมายถงึวา่ใบเบกิเคยมกีารรายงานวา่ Shipped    

หลงั Canceled และปจัจบุนัไดม้กีารเปิดขึ้นใหม ่

๔.๑๐ QUANT  ในคอลมันท์ี่จะแสดงถงึสิ่ งหนึ่ งสิ่ งใด ดงัน้ี 

        ๔.๑๐.๑  ถา้หากในคอลมัน ์Item Number ของใบเบกิเป็น "SHPD" จะแสดงปรมิาณที่จดัส่ง  

        ๔.๑๐.๒  ถา้หากในคอลมัน ์Item Number ของใบเบกิเป็น "CANC" จะแสดงปรมิาณที่ยกเลกิ 

        ๔.๑๐.๓  ถา้หากเป็นใบเบกิสาํหรบัการบรกิาร จะเวน้วา่งไว ้
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๔.๑๑ DC  ถา้หากในคอลมันน้ี์มอีกัษร "F" ตดิตามโดย Navy Material Cognizance Symbol Code 

ของสิ่งอปุกรณท์ี่อยู่ในรายงาน จะหมายถงึ ใบเบกิอยู่ในการดาํเนินการของ NAVICP-OF และการตดิตามควรจะ

อยู่ในสายงานของ NAVICP-OF แต่คอลมันจ์ะเวน้วา่งไวเ้มื่อช่อง "Document Number or TRVL ORDR NR" 

แสดงหมายเลข Travel Order Number 

๔.๑๒ PRJ CD  จะใส ่Project Code ลงไปในคอลมันน้ี์ หากมกีารกาํหนด และจะเวน้วา่งไวถ้า้คอลมัน ์

"Document Number or TRVL ORDR NR" แสดงหมายเลข Travel Order Number  

๔.๑๓ PRI  ในคอลมันน้ี์จะแสดงความเร่งด่วนของใบเบกิ โดยในคอลมันน้ี์จะเวน้วา่งไวถ้า้หากปรากฏ

หมายเลข Travel Order Number ในคอลมัน ์"Document Number or TRVL ORDR NR" 

๔.๑๔ EAD  ในคอลมันน้ี์จะแสดงวนัเวลาโดยประมาณที่จะไดร้บัสิ่ งอปุกรณ ์ท ัง้น้ีวนัดงักลา่วจะขึ้นอยู่กบั

ความเร่งด่วน และระยะเวลามาตรฐานในการจดัหา วนัเวลานี้จะแสดงเป็นรหสั ๕ หลกัแบบ "Julian Date" 

(YYDDD) เมื่อปรากฏวา่มกีารจดัส่งสิ่ งอปุกรณห์รอืยกเลกิใบเบกิ หรอืมกีารรายงานหมายเลข "Travel Order"  

ในคอลมันน้ี์จะวา่งไว ้

 ๔.๑๕ ST CD  ในคอลมันน้ี์จะแสดงสถานภาพใบเบกิลา่สุดตามแบบรหสั MILSTRIP สาํหรบัใบเบกิที่ยงั

ไมม่สีถานภาพปรากฏในฐานขอ้มลูของ MISIL จะแสดงรหสั "BU" หรอื "BW" ในคอลมันน้ี์ และคงอยู่เรื่ อยไป

จนกวา่จะมกีารบนัทกึลงในฐานขอ้มลู MISIL  คอลมันน้ี์จะเวน้วา่งไว ้ เมื่อปรากฏหมายเลข "Travel Order 

Number" ในคอลมัน ์"Document Number or TRVL ORDR NR" 

๔.๑๖ STAT DATE  จะแสดงตวัเลข Julian Date ๕ ตาํแหน่ง ซึ่ งแสดงความหมายไดห้ลายอย่าง ดงัน้ี 

 ๔.๑๖.๑  ถา้สิ่ งอปุกรณถ์กูจดัสง่แลว้ จะแสดงวนัที่จดัส่งในคอลมันน้ี์ 

 ๔.๑๖.๒  ถา้สิ่ งอปุกรณย์งัไมไ่ดถ้กูจดัส่ง จะแสดงวนัที่ ซึ่ งแสดงสถานภาพในช่อง "ST CD" 

   ๔.๑๖.๓  ถา้ใบเบกิถกูยกเลกิ จะแสดงวนัที่ ซึ่ งยกเลกิใบเบกินัน้ 

 ๔.๑๖.๔  ถา้ในคอลมัน ์"ST CD" เวน้วา่งไว ้จะแสดงวนัที่ ซึ่ ง NAVICP-OF บนัทกึขอ้มลูใบเบกิน้ี 

๔.๑๗ R/I  เป็นคอลมันท์ี่แสดง MILSTRIP Routing Identifier Code ซึ่ งรหสัน้ีจะแสดงใหท้ราบวา่

หน่วยงานใดในระบบพลาธกิารสหรฐัฯ ที่รบัผดิชอบใบเบกิ หรอืเป็นผูท้าํสญัญาจดัหากบัแหลง่ผลติโดยทราบจาก

คอลมัน ์ "SHPMNT SER NR OR CNTRT/WRK ORDR" รหสัท ัง้หมดเหลา่น้ีแสดงไวใ้นบรรณสาร Naval 

Supply Procedures 485 (NAVSUP P-485) Volume II, Appendix 7  คอลมันน้ี์จะเวน้วา่งไวถ้า้ปรากฏหมายเลข 

Travel Order Number ในคอลมัน ์"Document Number or TRVL ORDR NR" 

๔.๑๘ MD  ถา้สิ่ งอปุกรณไ์ดถ้กูจดัส่งแลว้ รหสัที่ ใสใ่นคอลมันจ์ะแสดง Mode of Shipment และถา้

ปรากฏเครื่ องหมาย "*" ในคอลมันน้ี์ หมายความวา่สหรฐัฯ ไดร้บัการชาํระเงนิค่าสิ่ งอปุกรณแ์ละบรกิารน้ีแลว้ และ

จะไมป่รากฏหมายเลขใบเบกิน้ีในเอกสาร QRR ครัง้ต่อไป 

๔.๑๙ SHPMNT SER NR OR CNTRT/WRK ORDR  คอลมันน้ี์จะแสดงหมายเลขเที่ยวเรอืที่ ใช ้

ในการจดัส่งสิ่ งอปุกรณใ์หก้บัลูกคา้ ตวัอย่างของเอกสารการจดัส่งม ีดงัน้ี 
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 ๔.๑๙.๑  Commercial Bill of Landing (CBL) 

 ๔.๑๙.๒  Transportation Control/Movement Document (TCMD) บางคร ัง้อาจใชต้วัย่อ 

"TCN" ซึ่ งหมายถงึ Transportation Control Number 

๔.๑๙.๓  Waybill 

 ๔.๑๙.๔  Manifest  (รายการสิ่งอปุกรณท์ี่บรรทกุมา) 

 ถา้ยงัไมม่กีารจดัส่งสิ่ งอปุกรณ ์ สิ่ งที่ปรากฏในคอลมันน้ี์จะไดแ้ก่ หมายเลขสญัญา หมายเลข

ใบส ัง่งาน หรอืหมายเลขใบส ัง่ซื้อ 

๔.๒๐ Unit Price  จะแสดงมลูค่าของสิ่งอปุกรณห์รอืการบรกิารที่สหรฐัฯ สนบัสนุนใหก้บัลูกคา้ คาํวา่ 

"SUBALLOTMENT" ที่ปรากฏในคอลมันน้ี์ หมายความวา่ ไดม้กีารโอนยา้ยเงนิค่าสิ่ งอปุกรณห์รอืบรกิารจาก

หน่วยรบัผดิชอบของสหรฐัฯ แห่งหนึ่ งไปยงัหน่วยอื่นแลว้ ในคอลมันน้ี์จะปลอ่ยวา่งไวห้ากปรากฏหมายเลข 

"Travel Order Number" ในคอลมัน ์"Document Number or TRVL ORDR NR"  

๔.๒๑ Extended Price  จะแสดงมลูค่ารวมของสิ่ งอปุกรณห์รอืบรกิารที่สหรฐัฯ สนบัสนุนใหต้ามใบเบกิ 

ที่ระบไุวใ้นคอลมัน ์"Document Number or TRVL ORDR NR" สาํหรบัสิ่ งอปุกรณท์ี่แสดงไวว้า่ "Suballotment" 

ในคอลมัน ์ "Unit Price" นัน้ ในคอลมันน้ี์จะแสดงราคาสิ่ งอปุกรณแ์ละบรกิารโดยประมาณ ซึ่ งอาจแตกต่างจาก 

ค่าใชจ่้ายที่ ลูกคา้ถกูเรยีกเก็บจรงิ ท ัง้น้ี เน่ืองจากการปรบัแต่งตวัเลขเกี่ ยวกบัปรมิาณข ัน้ตํา่ที่ จ่ายไดห้รอืหบีห่อบรรจ ุ

ถา้ปรากฏหมายเลข Travel Order Number ในคอลมัน ์ "Document Number or TRVL ORDR NR" ราคา 

ที่อยู่ในคอลมัน ์Extended Price น้ี จะเป็นค่าใชจ่้ายในการเดนิทาง 

๔.๒๒ Totals  การใชร้หสั "Case", "CSD" และ "Country" ท ัง้หมด สามารถนาํมาใชก้บัใบเบกิที่

ดาํเนินการโดย NAVICP-OF เท่านัน้ โดยสรุปแต่ละประเภทได ้ดงัน้ี 

 ๔.๒๒.๑ Case Totals  รายงานสถานภาพใบเบกิที่ปรากฏใน QRR จะถกูรวมกลุม่ไวด้ว้ยกนั 

ตาม Case โดยในตอนทา้ยของรายงาน QRR จะมบีรรทดั "Case Totals" แสดงผลรวมของจาํนวนสิ่ งอปุกรณ์

หรอืบรกิารที่ เบกิ ที่ยกเลกิ และที่จดัส่งใหแ้ลว้ โดยแสดงเป็นมลูค่าดอลลารส์หรฐัฯ ของแต่ละกลุม่ที่กลา่ว โดยจะ

ขึ้นตน้รายงานของ Case ใหม ่ในเอกสารหนา้ถดัไป 

  ๔.๒๒.๒ CSD Totals  เช่นเดยีวกนักบัการจดักลุม่ตาม Case ที่กลา่วขา้งตน้ ใบเบกิจะถกูจดั

กลุม่ไวโ้ดย CSD (Country Service Designator) ซึ่ งแสดงใหท้ราบวา่แต่ละเหลา่ทพัในประเทศลูกคา้เบกิ 

สิ่ งอปุกรณห์รอืบรกิาร  ยกเลกิใบเบกิ  หรอืไดร้บัสิ่ งอปุกรณห์รอืบรกิารนัน้แลว้เท่าใด ทา้ยบรรทดั “CSD Total” 

จะมกีารแบง่หนา้ เพื่อเริ่มรายการของเหลา่ทพัอื่นต่อไป 

 ๔.๒๒.๓ Country Totals  ในส่วนทา้ยสุดของ QRR จะเป็นบรรทดั “Country Totals” ซึ่ ง

แสดงจาํนวนใบเบกิ และ มลูค่ารวมสิ่ งอปุกรณแ์ละการบรกิารท ัง้หมดที่ประเทศลูกคา้เสนอ ขอยกเลกิ รวมท ัง้     

ที่ ไดร้บัสิ่ งอปุกรณแ์ละการบรกิารแลว้ โดยจะเป็นผลรวมของ "CSD Totals" ท ัง้หมด จาํแนกตามกลุม่ของใบเบกิ

ที่ เสนอ ที่ขอยกเลกิ และที่ ไดร้บัจดัส่งสิ่ งอปุกรณห์รอืการบรกิารใหแ้ลว้ 
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หมายเหตุ :  ประโยชนข์องเอกสาร FMS Quarterly Requisition Report สรุปได ้๓ ประการ ดงัน้ี 

  ก. ใชใ้นการคาดคะเนใบเบกิที่ส่งไปไดว้า่ NAVICP-OF ไดร้บัแลว้หรอืไม ่ โดยสถานภาพ      

ที่ NAVICP-OF ตอบกลบัมาจะเป็นการยนืยนัไดว้า่ NAVICP-OF ไดร้บัใบเบกิแลว้  โดยที่ ลูกคา้ไมต่อ้งสอบถาม 

สถานภาพใบเบกิไปอกีแต่อย่างใด 

  ข. ขอ้มลูการจดัส่งสิ่ งอปุกรณท์ี่ปรากฏในเอกสารสามารถช่วยในการวางแผนเพื่อเตรยีมการรบัมอบ 

สิ่ งอปุกรณเ์หลา่นัน้ รวมท ัง้ยงัสามารถใชเ้พื่อตดิตามการจดัส่งมใิหสู้ญหาย และตรวจสอบการปฏบิตังิานของ 

Freight Forwarder ไดอ้กีดว้ย 

  ค.  เน่ืองจากขอ้มลูสถานภาพใบเบกิท ัง้หมดที่แสดงในแต่ละ Case จะจดัไวอ้ย่างเป็นหมวดหมู ่

ทาํใหลู้กคา้สามารถคน้หาความกา้วหนา้ของใบเบกิไดง้า่ยอนัจะเป็นประโยชนต่์อการสนบัสนุนระบบหรอือปุกรณเ์ฉพาะ 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๖ - ๑๖ 



ผนวก ๖ - ก 

ตวัอย่างแบบฟอรม์มาตรฐาน DD Form 645, สาํหรบัการจดัทาํ Billing Statement 
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- หนา้นีเวน้วา่งไว ้- 
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ผนวก ๖ - ข 

ตวัอย่างเอกสาร FMS Delivery Listing 
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- หนา้นีเวน้วา่งไว ้- 
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ผนวก ๖ - ง 

ตวัอย่าง Quarterly Requisition Report 
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- หนา้นีเวน้วา่งไว ้- 
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ผนวก ๖ - ค 

รหสั MODE OF SHIPMENT และความหมาย 

 รหสั Mode of Shipment นี เป็นการแสดงใหท้ราบวา่ผูข้นสง่ของสหรฐัฯ จะใชพ้าหนะหรอืวธิกีารขนสง่

แบบใดใหก้บัลูกคา้มายงัปลายทางในประเทศสหรฐัฯ ทกีาํหนดไว ้ เช่น ททีาํการตวัแทนผูร้บัจดับรกิารขนส่ง หรอื 

ท่าเรอื/ท่าอากาศยานทางทหารทจีะส่งออก เป็นตน้ โดยมรีหสัและความหมายตามตารางต่อไปนี 

 

รหสั ความหมาย 

A รถบรรทกุขนาดใหญ่ 

B พาหนะทมีขีนาดเลก็กวา่รถบรรทกุขนาดใหญ่ 

C รถโดยสารขนาดกลางของรฐับาลหรอืโดยเจา้หนา้ทสีหรฐัฯ 

D รถพว่ง 

E รถประจาํทาง 

F โดยสายงานของ Air Mobility Command (AMC) ซงึเป็นการมอบภารกจิพเิศษทางอากาศ 

G ไปรษณียภ์ณัฑท์างเรอื 

H ไปรษณียภ์ณัฑท์างอากาศ 

I รถบรรทกุขนาดใหญ่ของรฐับาลสหรฐัฯ เพอืจดัส่งใหน้อกเขตพนืทจีดัส่งปกต ิ

J หบีห่อขนาดเลก็ทจีดัส่งใหท้างอากาศ 

K รถไฟหรอืบรรทกุมากบัรถยนต ์ในทนีีรวมถงึรถพว่งและทเีป็นตูส้นิคา้ดว้ย 

L รถไฟหรอืบรรทกุมาจาํนวนนอ้ยกวา่ในขอ้ K 

M Freight Forwarder ทางนาํ  

N ส่งกาํลงับาํรุงทางอากาศ (LOGAIR) 

O โดยพาหนะทหารทางอากาศ ทงันี รวมถงึพาหนะทหารของประเทศอนืดว้ย 

P ผ่านใบเรยีกเก็บเงนิของรฐับาลสหรฐัฯ 

Q โดยตวัแทนผูร้บัจดับรกิารขนสง่ทางอากาศเอกชน 

R โดยระบบ European Distribution System (EDS) หรอื Pacific Distribution System (PDS) 

S โดยบรกิารขนสง่โดยรถบรรทกุทกีาํหนดตารางไวแ้ลว้ตามเงอืนไขสญัญากบัผูข้นส่ง 

T Freight Forwarder ทางอากาศ 

V พาหนะขนส่งทางนาํ (SEAVAN) 

W มาทางนาํ แมน่าํ ทะเลสาบ ชายฝงั โดยทางเอกชนด ําเนินการ 

X โดยการมารบัเองของลูกคา้ 

Y ระบบการขนส่งโดยรวมทางทหาร 

Z โดยระบบ Air Mobility Command ตามทกีาํหนดในสญัญา 
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รหสั ความหมาย 

2 เรอืลาํเลยีง เรอืขนส่ง ของรฐับาลสหรฐัฯ 

3 การบรกิารแบบ Roll on / Roll off 

4 การบรกิารแบบ Armed Forces Courier Service (ARFCOS) 

5 หบีห่อขนาดเลก็ทจีดัส่งใหท้างเรอื 

6 จดหมายของทางราชการทหาร 

7 จดหมายด่วน 

8 Pipeline 

9 จดัส่งในพนืทโีดยรถบรรทกุขนาดใหญ่ของรฐับาลสหรฐัฯ หรอืของเอกชน รวมถงึการขนถ่ายระหวา่ง

ยานพาหนะ ทงัทางอากาศและทางเรอื 

หมายเหต ุ:  แหลง่ขอ้มลูขา้งตน้จากบรรณสาร NAVSUP P-409, MILSTRIP/MILSTRAP Desk Guide 
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ตารางท ี๙–๑ 

 

รหสั ความหมาย 

AA บญัชเีรยีกเก็บเงนิซ ํา้ และ/หรอืส่งพสัดุซ ํา้ เนืองจากทางประเทศผูซ้ื้อไดจ้ดัหา หรอืเบกิพสัดุรายการนั้

ซ ํา้กนั 

AB บญัชเีงนิถกูตอ้ง เพราะมลูค่าพสัดุทสี่งใหก้บัประเทศผูซ้ื้อเพมิขึ้น 

AC บญัชเีงนิถกูตอ้งตามทปีระเทศผูซ้ื้อกาํหนดไปในการเบกิหรอืจดัหา 

AD ไมม่เีครดติคนื เนืองจากพสัดุทปีระเทศผูซ้ื้อจดัหาไปนัน้ ไมไ่ดร้บัการพจิารณาใหเ้ครดติเงนิคนืต ัง้แต่

แรก 

AE ผูผ้ลติไดป้รบัหน่วยนบัของพสัดุนัน้ เนืองจากจาํนวน หรอืหน่วยนบัทปีระเทศผูซ้ื้อจดัหาไปไมถ่กูตอ้ง 

AF พสัดุทจ่ีายไปใหน้ ัน้เป็นพสัดุทใีชแ้ทนกนัได ้แต่ประเทศผูซ้ื้อไมไ่ดก้าํหนดวา่ “หา้มจ่ายพสัดุแทน” 

AG มลูค่าพสัดุทรีายงานขอ้บกพร่องนอ้ยกวา่ US $100.- หรอื US $200.- 

AI ประเทศผูซ้ื้อคดิมลูค่าพสัดุผดิพลาด 

AJ รายงานขอ้บกพร่องซํา้ซอ้น โดยทกีารรายงานคร ัง้ก่อนไดร้บัการคนืเงนิแลว้ 

AK ขอ้บกพร่องทเีกดิขึ้นเป็นความรบัผดิชอบของผูป้ระกอบการขนส่ง ไมอ่ยู่ในความรบัผดิชอบของรฐับาล

สหรฐัฯ 

AL ไมม่ขีอ้บกพร่อง และไดแ้นบสาํเนาเอกสารการจดัส่งทไีดต้รวจสอบความถกูตอ้งแลว้ มาพรอ้มกบั

เอกสารการรายงานขอ้บกพร่องทสี่งคนืมาให ้

AO ประเทศผูซ้ื้อรายงานขอ้บกพร่องชา้เกนิกวา่ระยะเวลาทกีาํหนด 

AP พสัดุนัน้ เป็นไปตามขอ้ตกลงเงอืนไข ขอ้ A2 ใน Annex A ของ LOA 

 

 



ตารางท ี๙–๒ 

 

รหสั ความหมาย 

BA ใหท้าํลายพสัดุทิ้งในประเทศของผูซ้ื้อ 

BB ใหส้่งคนืพสัดุไปยงัหน่วยงานของสหรฐัฯ (หน่วยทรีบัผดิชอบดูจากตาํแหน่งท ี๔-๖ ของใบเบกิ) 

BC ใหเ้ก็บรกัษาพสัดุทมีขีอ้บกพร่องนัน้ไวก่้อนในช่วงทผีลการตรวจสอบยงัไมเ่สรจ็สิ้น 

CA กาํลงัดาํเนินการปรบัเรอืงการจ่ายเงนิ และการออกใบเรยีกเก็บเงนิ 

CB ยอมรบัขอ้บกพร่องในการเงนิทไีมเ่กยีวกบัการขนส่งพสัดุ เช่น ราคาค่าซ่อมทาํ 

CW ใหเ้ครดติเงนิคนืสาํหรบัค่าพสัดุอปุกรณ ์

CX ใหเ้ครดติเงนิคนืสาํหรบัค่าบรกิารต่าง ๆ 

CY คดิเงนิเพมิสาํหรบัค่าบรกิารต่าง ๆ จากประเทศผูซ้ื้อ 

CZ คดิเงนิเพมิสาํหรบัค่าพสัดุจากประเทศผูซ้ื้อ 
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รหสั ความหมาย 

DA ขอทราบวธิปีฏบิตัทิผี่านมา และยอมรบัการเครดติเงนิคนื 

DB ขอทราบวธิปีฏบิตัทิผี่านมา และไมย่อมรบัการเครดติเงนิคนื 

DC กาํลงัออกบญัชเีรยีกเก็บเงนิซ ํา้ 

DE เก็บไวส้าํหรบัการใชใ้นอนาคตของ 

DF ไมส่ามารถส่งบญัชเีรยีกเก็บเงนิเพราะไมม่ขีอ้มลูทกีลา่วถงึของการจดัหา หรอืหมายเลขบญัชเีงนิ 

DG กาํลงัออกบญัชเีรยีกเก็บเงนิทแีกไ้ขเรยีบรอ้ยแลว้ 

DH การคดิเงนิของการจดัหาทกีลา่วถงึจะส่งใหพ้รอ้มกบัการออกบญัชเีรยีกเก็บเงนิคร ัง้ต่อไป 

DI อธบิายสาเหตขุองขอ้บกพร่องและผลการตรวจสอบในช่องหมายเหต ุหรอืจดหมายทแีนบ 

DJ ไมม่ขีอ้มลูของรายงานขอ้บกพร่องฉบบัน้ี ใหท้าํการจดัส่งใหม ่

DK ความหมายเหมอืนกบัรหสั AL 

DM ผลการตรวจสอบลา่ชา้กวา่ ๓๐ วนั เพราะกาํลงัตรวจสอบความถกูตอ้ง 

DX การขอยกเลกิการรายงานขอ้บกพร่องไดร้บัการอนุมตั ิ

 



ตารางท ี๙-๔ 

 

รหสั ความหมาย 

EA ไมม่กีารบนัทกึขอ้มลูใน*** 

EB หมายเลขใบเบกิไมถ่กูตอ้ง ใหแ้กไ้ขใหถ้กูตอ้งแลว้สง่ใหม ่

EC หมายเลขใบเสรจ็ไมส่มบูรณ/์ไมม่ ี

ED Advice Code ในตาํแหน่งท ี59-61 ของใบเบกิไมถ่กูตอ้ง 

EE หมายเลขพสัดุไมต่รงกบัรายการพสัดุในบญัชเีรยีกเก็บเงนิ 

และ Advice Code ไมถ่กูตอ้ง ใหต้รวจสอบ และจดัส่งใหม ่

EF ไมบ่นัทกึหมายเลขรายการขนสง่ และหมายเลขบญัชเีรยีกเก็บ

เงนิตามหมายเลขใบเสรจ็ทอีา้งถงึ แต่ถา้กมายเลขดงักลา่วนี้

ไปปรากฏในใบเสรจ็อนื ใหส้ง่ใบเสรจ็ทหีมายเลขนัน้แจง้อยู่

ดว้ย 

EG ในตาํแหน่งท ี23-24 และตาํแหน่ง 74-80 ไมต่อ้งกรอกขอ้มลู 

ใหต้รวจสอบและจดัส่งใหม ่

EH หมายเลขพสัดุถกูตอ้งตรงกบัรายการพสัดุในบญัชรีายการ

พสัดุ แต่ Advice Code ในตาํแหน่ง 59-61 ตอ้งเป็น*** 

EI ใหส้่งเอกสาร หรอืหลกัฐานทเีกยีวขอ้งเพมิเตมิ 

EJ ใหส้่งคาํยนืยนัในการยกเลกิ 

EK ไมม่รีายลเอยีดการเบกิ-จ่าย พสัดุรายการนัน้ ใหส้่งหลกัฐาน

ไปใหม ่

EN จาํนวนในตาํแหน่ง 25-29 และ/หรอืมลูค่าทเีพมิขึ้นใน

ตาํแหน่ง 65-73 ไมม่หีรอืไมถ่กูตอ้ง ใหต้รวจสอบ และส่งไป

ใหม ่

ER Signal Code ในตาํแหน่ง 51 ไมถ่กูตอ้ง ใหต้รวจสอบ และ

จดัส่งใหม ่

ES ไมไ่ดร้บัเอกสาร SDR ตรวจสอบ และจดัส่งใหมโ่ดยใชร้หสั 

*** ทสีาํเนา และจดัส่งไปท ีAccounting and Finance 

Office 

WR ปรบัจาํนวนเงนิในใบเสรจ็ เนืองจากทางคลงัพสัดุไมย่อมรบั

มลูค่านัน้ 

WS ปรบัจาํนวนเงนิในใบเสรจ็ เนืองจากความผดิพลาดในบญัชี



เรยีกเก็บเงนิ ซงึถกูตรวจพบโดย Billing Office 

WT ปรบัจาํนวนเงนิในใบเสรจ็ เนืองจากความผดิพลาดในบญัชี

เรยีกเก็บเงนิ ซงึรายงานโดย Billing Office 

WU ปรบัจาํนวนเงนิในใบเสรจ็ เนืองจากผลการตรวจสอบ SDR 

ยอมรบั และเครดติเงนิคนื 

WV ปรบัจาํนวนเงนิในใบเสรจ็ เนืองจากประเทศผูซ้ื้อไมส่่งคนื

พสัดุ 

 



ผนวก ๖ - ก 

ตวัอย่างแบบฟอรม์มาตรฐาน DD Form 645, สาํหรบัการจดัทาํ Billing Statement 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๖ - ก - ๑ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- หนา้นีเวน้วา่งไว ้- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๖ - ก - ๒ 



ผนวก ๖ - ข 

ตวัอย่างเอกสาร FMS Delivery Listing 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๖ - ข - ๑ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๖ - ข - ๒ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๖ - ข - ๓ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- หนา้นีเวน้วา่งไว ้- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๖ - ข – ๔ 



ผนวก ง 

รายการและความหมายของ Adjustment Reply Code 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๖ - ง - ๑ 



ผนวก ๖ - จ 

ตวัอย่าง Quarterly Requisition Report 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๖ - จ - ๑ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๖ - จ - ๒ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๖ - จ - ๓ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- หนา้นีเวน้วา่งไว ้- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๖ - จ - ๔ 



ผนวก ๗ - ก 

ตวัอย่างเอกสาร DD Form 1348-1A 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๗ - ก - ๑ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- หนา้นีเวน้วา่งไว ้- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๗ - ก - ๒ 



ผนวก ๗ - ข 

ตวัอย่างเอกสาร DD Form 250 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๗ - ข – ๑ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- หนา้นีเวน้วา่งไว ้- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๗ - ข - ๒ 



ผนวก ๗ - ค 

ตวัอย่างเอกสาร Receiving Report 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๗ - ค - ๑ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- หนา้นีเวน้วา่งไว ้- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๗ - ค - ๒ 



 

บทที่  ๗ 

การขนสง่สิ่ งอปุกรณ์ที่ จดัหาโดยวธิ ีFMS 

๑. กลา่วนํา

การจดัซื้อสิ่ งอปุกรณข์อง ทร. จากต่างประเทศ ที่ดาํเนินการโดยวธิปีกตติามระเบยีบสาํนกันายกรฐัมนตรี

ว่าดว้ยการพสัดุ พ.ศ.๒๕๓๕ นัน้ ผูข้ายจะจดัส่งสิ่ งอปุกรณใ์หก้บั ทร. ตามเงื่อนไขการขนส่งท ัว่ไปทางการพาณิชย ์

ที่ทาํไวต่้อกนั โดย ทร. จะรอรบัสิ่ งอปุกรณ ์ณ ปลายทางในประเทศไทย ตวัอย่างเงื่อนไขดงักลา่ว ไดแ้ก่ 

ก. Cost Insurance Freight (CIF) หมายถงึ ผูซ้ื้อรอรบัสิ่ งอุปกรณ์ที่ส ัง่ซื้อ ณ ปลายทางที่

กาํหนด โดยราคาสิ่ งอปุกรณน์ัน้ ไดร้วมค่าขนส่งจนถงึปลายทางและค่าประกนัภยัไวด้ว้ยแลว้ 

ข. Free on Board (FOB) หมายถงึ ผูซ้ื้อตอ้งการซื้อสิ่ งอปุกรณต์ามราคา ณ ตาํบลที่ตดัจ่าย

จากแหล่งผลติ หรือตาํบลที่ตน้ทาง ณ ท่าเรือหรือท่าอากาศยานส่งออกในต่างประเทศ โดยราคาสิ่ งอุปกรณ์อาจม ี

ค่าขนส่งจากแหลง่ผลติมายงัท่าเรอืหรอืท่าอากาศยานส่งออกเท่านัน้ วธิน้ีีผูซ้ื้อจงึตอ้งรบัผดิชอบค่าขนสง่จากแหลง่ผลติ 

หรอืจากท่าเรอื/อากาศยานส่งออกมายงัปลายทางที่กาํหนด และตอ้งระบไุวช้ดัเจนในสญัญาซื้อขายดว้ยวา่เป็น FOB 

ณ แหลง่ผลติ หรอื ณ ท่าเรอื/ท่าอากาศยานส่งออกในต่างประเทศ 

 สาํหรบัการขนสง่สิ่ งอปุกรณท์ี่จดัหาโดยวธิ ี FMS นัน้ แตกต่างไปจากการขนส่งทางการพาณิชยท์ ัว่ไป 

กลา่วคอื รฐับาลสหรฐัฯ จะกาํหนดเงื่อนไขการขนส่งที่ เหมาะสมใหก้บัสิ่ งอปุกรณแ์ต่ละประเภทไวอ้ย่างชดัเจน และ

กาํหนดใหป้ระเทศผูซ้ื้อรบัผดิชอบขนส่งสิ่ งอปุกรณ ์ณ ตาํบลที่ตดัจ่าย (คลงัพสัดุทางทหาร โรงงานซ่อม ประกอบ

ผลติ ฯลฯ) ไปยงัประเทศของตนเอง โดยกาํหนดใหม้ตีาํบลที่รบัสิ่ งอปุกรณภ์ายในประเทศสหรฐัฯ ซึ่ งประเทศผูซ้ื้อ

ไดแ้จง้ใหร้ฐับาลสหรฐัฯ ทราบ ตามรายละเอยีดใน Military Assistance Program Address Directory 

(MAPAD) ดงันัน้ เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัหลกัการน้ี ประเทศผูซ้ื้อจะตอ้งวา่จา้งผูร้บัจดับรกิารขนส่ง ซึ่ งจะทาํหนา้ที่ 

ขนส่งสิ่ งอปุกรณข์องผูซ้ื้อจากสหรฐัฯ มายงัประเทศของตน และจะตอ้งวา่จา้งตวัแทนผูร้บัจดับรกิารขนส่ง (Freight 

Forwarder: F/F) ซึ่ งเป็นบรษิทัในสหรฐัฯ ใหเ้ป็นผูร้บัสิ่ งอปุกรณใ์นสหรฐัฯ แลว้จดัส่งมายงัประเทศผูซ้ื้อ ท ัง้น้ี  

จะตอ้งปฏบิตัติามกฎหมาย ระเบยีบขอ้บงัคบั และนโยบายการขนส่งที่สหรฐัฯ กาํหนดไวท้กุประการ โดยจะได ้

กลา่วไวใ้นหวัขอ้ต่อไป 

๒. แนวนโยบายในการขนสง่สิ่ งอปุกรณ์ FMS ของสหรฐัฯ 
๑ 

ในอดตี นโยบายหรอืแนวทางการขนส่งสิ่ งอปุกรณท์ี่จดัหาโดยวธิ ี FMS จะอยู่ในความรบัผดิชอบของ

ประเทศผูซ้ื้อ กลา่วคอื ประเทศผูซ้ื้อจะตอ้งรบัผดิชอบการขนส่งสิ่ งอปุกรณท์ี่จดัหาโดยวธิ ีFMS กลบัไปยงัประเทศ

ของตน นอกจากน้ีในขอบเขตอาํนาจตามกฎหมายของสหรฐัฯ ยงักาํหนดไวอ้กีวา่ผูซ้ื้อตอ้งวา่จา้งบรษิทัตวัแทนผูร้บั

จดับรกิารขนส่งภายในประเทศสหรฐัฯ  (Freight Forwarder: F/F)  เพื่อเป็นตวัแทนของประเทศผูซ้ื้อขนส่งสิ่ ง

อปุกรณ ์

๑
 Defense Institute of Security Assistance Management, The Management of Security Assistance (Twentieth 

Edition, June 2000), Chapter 14, Page 331 

๗ - ๑ 



 

กลบัไปยงัปลายทางในประเทศของตน ซึ่ งปจัจบุนัก็ยงัถอืปฏบิตัติามแนวทางนี้ แต่อย่างไรก็ตาม รฐับาลสหรฐัฯ ได ้

รวมค่าใชจ่้ายในการขนส่งไวใ้นมลูค่าของสิ่งอปุกรณท์ี่ เป็น Stock-Funded Material แลว้ นอกจากน้ีหน่วยงาน 

Defense Security Cooperation Agency (DSCA) ไดแ้จง้ใหท้ราบวา่ สามารถขนส่งสิ่ งอปุกรณท์ี่ เป็น Stock-

Funded Material โดยใชร้ะบบการขนสง่ของ กห.สหรฐัฯ (Defense Transportation Systems: DTS) ไดต้ ัง้แต่

เดอืนตลุาคม ค.ศ.๑๙๙๑ เป็นตน้มา และไดย้กเลกิการระบ ุ FMS Accounting Classification ในใบแจง้หนี้ 

ค่าขนส่ง อกีท ัง้ยกเลกิการใช ้ Collect Commercial Bill of Lading (CCBL) ในการขนส่งสิ่ งอปุกรณท์ี่ เป็น 

Stock-Funded Material แต่ยงัคงใหใ้ชก้บัการขนส่งสิ่ งอปุกรณท์ไีมใ่ช่ Stock-Funded Material ได ้

 ตามปกตสิิ่ งอปุกรณท์ี่ เป็นอาวุธ วตัถรุะเบดิ สารเคมทีี่ เป็นอนัตราย หรอืในบางคร ัง้สิ่ งอปุกรณท์ี่ทาง 

รฐับาลสหรฐัฯ กาํหนดใหม้ชี ัน้ความลบั (Classified Material) จะถกูกาํหนดใหข้นส่งโดยใชร้ะบบการขนสง่ของ 

กห.สหรฐัฯ (Defense Transportation Systems: DTS) หรอืหน่วยงานขนส่งของรฐับาลสหรฐัฯ จนถงึท่าเรอื

หรอืท่าอากาศยานส่งออกภายในประเทศ และใหผู้ซ้ื้อรบัผดิชอบการขนส่งที่จะเกดิขึ้นต่อไป ซึ่ งอาจขนสง่ทางเรอื

หรอือากาศยานของประเทศผูซ้ื้อ หรอือยู่ในการกาํกบัดูแล หรอืควบคุมโดยผูซ้ื้อกไ็ด ้ ยกเวน้สิ่ งอปุกรณท์ี่ เป็น 

Sensitive Material การขนส่งจะตอ้งอยู่ในความควบคุมของ กห.สหรฐัฯ หรอืขนส่งโดยระบบการขนส่งของ  

กห.สหรฐัฯ (Defense Transportation Systems: DTS) เท่านัน้ 

๓. การขนสง่สิ่ งอปุกรณ์ FMS โดยใชร้ะบบการขนสง่ของ กห.สหรฐัฯ (DTS)
 ๒

๓.๑ หน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง หมายถงึ หน่วยงานที่อยู่ในระบบการขนสง่ของ กห.สหรฐัฯ (DTS) จะ

ประกอบดว้ยหน่วยงานย่อย ๓ หน่วย โดยอยู่ในความควบคุมของหน่วยงานหลกั คอื US Transportation 

Command ซึ่ งหน่วยงานย่อยดงักลา่ว ไดแ้ก่ 

  ๓.๑.๑ หน่วยงาน Air Mobility Command ของ ทอ.สหรฐัฯ 

๓.๑.๒ หน่วยงาน Military Sealift Command ของ ทร.สหรฐัฯ 

๓.๑.๓ หน่วยงาน USA Military Traffic Management Command 

 ๓.๒ สิ่ งทีผู่ซ้ื้อควรทราบเกีย่วกบัการใชบ้ริการขนสง่โดย DTS 

  ๓.๒.๑ เมื่อใชบ้รกิารขนส่งโดย DTS รฐับาลสหรฐัฯ จะเป็นผูก้าํกบัดูแลการขนส่งไปจนกวา่ 

สิ่ งอปุกรณจ์ะถกูส่งถงึผูซ้ื้อ แต่มไิดห้มายความวา่กรรมสทิธใินสิ่ งอปุกรณน์ัน้จะเป็นของรฐับาลสหรฐัฯ ในระหวา่ง

การขนส่ง 

  ๓.๒.๒ ตวัแทนของรฐับาลสหรฐัฯ จะกาํกบัดูแลการขนถ่ายสิ่งอปุกรณ ์ณ ท่าขนถ่ายปลายทาง 

รวมท ัง้การตรวจสอบสิ่ งอปุกรณต์ามที่ระบใุน Manifest หรอืเอกสารกาํกบัการจดัส่ง 

  ๓.๒.๓ ค่าใชจ่้ายในการขนส่งโดย DTS จะเรยีกเก็บเงนิจากผูซ้ื้อ 

 

๒
 Defense Institute of Security Assistance Management, The Management of Security Assistance (Twentieth 

Edition, June 2000), Chapter 14, Page 332 

๗ - ๒ 

   



 

๓.๒.๔ รฐับาลสหรฐัฯ มไิดม้คีวามรบัผดิชอบต่อการเสยีหายหรอืสูญหายของสิ่ งอปุกรณ ์ ใน

ระหวา่งการขนสง่ แต่จะเป็นผูป้ระสานงานในการเรยีกรอ้งค่าเสยีหาย หรอืช่วยจดัเตรยีมเอกสารหลกัฐานในการ

จดัส่งใหแ้ก่ผูซ้ื้อเท่านัน้ 

  ๓.๒.๕ การเรยีกรอ้งค่าเสยีหายจากการขนสง่โดย DTS นัน้ หน่วยงานใหค้วามช่วยเหลอื    

ทางทหารสหรฐัฯ ในประเทศของผูซ้ื้อ จะเป็นผูด้าํเนินการให ้ ท ัง้น้ี ผูซ้ื้อจะตอ้งตดิตามและแจง้ใหห้น่วยงาน     

ของสหรฐัฯ ภายในประเทศของผูซ้ื้อทราบในโอกาสแรก 

๔. ความรบัผิดชอบในการจดัการขนสง่

 สามารถจาํแนกความรบัผดิชอบในการขนส่งสิ่ งอปุกรณ ์FMS ตามผูท้ี่ เกี่ ยวขอ้งได ้๓ ฝ่าย คอื 

๔.๑ รฐับาลสหรฐัฯ

๔.๑.๑ จดัส่งสิ่ งอปุกรณท์ี่อนุมตัขิายไปยงัตวัแทนผูร้บัจดับรกิารขนส่งของประเทศผูซ้ื้อ ที่อยู่

ภายในสหรฐัฯ 

  ๔.๑.๒ ตรวจสอบ กาํกบัดูแลการจดัส่ง 

  ๔.๑.๓ จดัทาํเอกสารขอ้มลูต่าง ๆ เกี่ ยวกบัการขนส่ง ใหก้บัตวัแทนของประเทศผูซ้ื้อที่ประจาํอยู่

ในสหรฐัฯ หรอืตวัแทนผูร้บัจดับรกิารขนส่ง เพื่อเป็นหลกัฐานในการเรยีกรอ้งค่าเสยีหาย 

  ๔.๑.๔ ช่วยเหลอืการดาํเนินกรรมวธิเีรยีกรอ้งค่าเสยีหายสิ่ งอปุกรณ ์ เมื่อพสูิจนท์ราบไดว้า่    

เป็นความบกพร่องของผ่ายสหรฐัฯ 

  ๔.๑.๕ การดาํเนินการอื่น ๆ ตามคาํรอ้งขอของประเทศผูซ้ื้อ ที่อยู่ในขอบเขตที่ทางการสหรฐัฯ 

จะดาํเนินการใหไ้ด ้

๔.๒ ประเทศผูซ้ื้อ

๔.๒.๑ ดาํเนินการคดัเลอืกและแต่งต ัง้ตวัแทนผูร้บัจดับรกิารขนส่ง เพื่อรบัและจดัส่งสิ่ งอปุกรณ์

กลบัมายงัประเทศของตน 

  ๔.๒.๒ แจง้ที่อยู่ของผูร้บัสิ่ งอปุกรณต์ามที่ตวัแทนผูร้บัจดับรกิารขนส่งแจง้ใหท้ราบ ใหก้บัทางการ

สหรฐัฯ เพื่อออกประกาศและจดัทาํ Military Assistance Program Address Directory (MAPAD) ให ้

คลงัพสัดุทหาร หรอืหน่วยประกอบ/ผลติของสหรฐัฯ ทราบ เพื่อจดัส่งสิ่ งอปุกรณไ์ดถ้กูตอ้งตามที่อยู่ที่แจง้ไว ้  

และปรบัแกใ้หถ้กูตอ้งทนัสมยัอยู่เสมอ 

  ๔.๒.๓ กาํหนดเงื่อนไขการจดัทาํเอกสาร และการรายงานการจดัส่งสิ่ งอปุกรณ ์

  ๔.๒.๔ กาํหนดเงื่อนไขการชาํระเงนิใหก้บัตวัแทนผูร้บัจดับรกิารขนส่งไวโ้ดยแน่ชดั 

  ๔.๒.๕ ทาํการวา่จา้งบรษิทัประกนัภยั ใหม้ผีลคุม้ครองต ัง้แต่จดุตดัปลอ่ยสิ่ งอปุกรณถ์งึคลงัของ

ตวัแทนผูร้บัจดับรกิารขนส่ง และจากท่าตน้ทางในสหรฐัฯ จนถงึท่าปลายทางในประเทศผูซ้ื้อ 

  ๔.๒.๖ ดาํเนินการขอใบอนุญาตส่งออก (Export License) และใบอนุญาตนาํเขา้ (Import 

License) ในกรณีที่ตอ้งส่งสิ่ งอปุกรณก์ลบัไปรบัการซ่อมบาํรุง ท ัง้น้ีอาจจะมอบภาระใหต้วัแทนผูร้บัจดับรกิารขนส่ง

ดาํเนินการแทน รวมท ัง้ออกหนงัสอืแต่งต ัง้ใหต้วัแทนผูร้บัจดับรกิารขนส่ง ดาํเนินกรรมวธิศุีลกากรในการส่งออกดว้ย 

๗ - ๓ 



 

๔.๓ ตวัแทนผูร้บัจดับริการขนสง่ (Freight Forwarder: F/F) 

ตวัแทนผูร้บัจดับรกิารขนส่ง เป็นบรษิทัเอกชนที่ ไดร้บัอนุญาตจากทางการสหรฐัฯ ใหป้ระกอบ

ธุรกจิจดัการขนส่ง โดยมคุีณสมบตัคิรบถว้นตามความตอ้งการภายใตเ้งื่อนไขขอ้ตกลงกบัประเทศผูซ้ื้อ เพื่อทาํหนา้ที่

รบัสิ่ งอปุกรณท์ี่ทางการสหรฐัฯ ส่งมอบให ้ จากนัน้จะรวบรวม คดัแยก สิ่ งอปุกรณข์องแต่ละเหลา่ทพัของประเทศ   

ผูซ้ื้อ โดยดาํเนินการอยู่ในสหรฐัฯ และจดัสง่สิ่ งอปุกรณน์ัน้ไปยงัประเทศผูซ้ื้อ ตวัแทนผูร้บัจดับรกิารขนสง่จะเป็น     

ผูป้ระกอบธุรกจิสายการบนิหรอืสายการเดนิเรอืหรอืไมก่็ได ้ ซึ่ งโดยท ัว่ไปหนา้ที่ของตวัแทนผูร้บัจดับรกิารขนส่ง    

มดีงัต่อไปนี้ 

๔.๓.๑ จดัเตรยีมสถานที่ ในการเก็บรกัษาและรวบรวมสิ่งอปุกรณ ์ รวมถงึเครื่ องมอืและอปุกรณ์

อาํนวยความสะดวกในการดาํเนินการเกี่ ยวกบัสิ่ งอปุกรณเ์พื่อเตรยีมตวัส่งออกไวใ้หเ้พยีงพอ 

๔.๓.๒ ดาํเนินการตรวจสอบสิ่ งอปุกรณท์ี่จะจดัส่งมาถงึใหถ้กูตอ้งตรงกบัที่ ไดร้บัแจง้จาก NOA 

หรอืเอกสารอื่น ๆ  

๔.๓.๓ ดาํเนินการสาํรองจ่ายเงนิตาม Collect Commercial Bill of Lading (CCBL) ที่ ไดร้บั 

๔.๓.๔ ดาํเนินการตอบรบั NOA ที่ ไดร้บัแจง้ รวมถงึแจง้วธิดีาํเนินการจดัส่งกลบัไปยงัหน่วยงาน

ของสหรฐัฯ ภายในเวลาที่กาํหนด 

๔.๓.๕ ดาํเนินการเกี่ ยวกบังานดา้นศุลกากรของสิ่ งอปุกรณท์ี่จะส่งออก หรอืนาํกลบัเขา้ไปซ่อมทาํ

ในสหรฐัฯ 

๔.๓.๖ ดาํเนินการเกี่ ยวกบัการตรวจสอบและจดัทาํเอกสารกาํกบัการจดัส่งสิ่ งอปุกรณ ์ เช่น 

ฉลากขา้งหบีห่อ หรอืการทาํสญัลกัษณเ์ครื่ องหมายต่าง ๆ เพื่อใหก้ารพสูิจนท์ราบสิ่ งอปุกรณ ์เป็นไปอย่างถกูตอ้ง 

๕. เอกสารสาํคญัที่ เกี่ ยวขอ้งกบัการขนสง่ 
๓

๕.๑. Letter of Offer and Acceptance (LOA)

ในช่วงที่มกีารเจรจาต่อรองและจดัทาํ LOA นัน้ รายละเอยีดในส่วนของการขนส่ง จะเสรจ็

สมบูรณต่์อเมื่อทราบวา่ สิ่ งอปุกรณน์ัน้จะถกูตดัปลอ่ยดว้ยวธิใีด เน่ืองจากการขอซื้อสิ่ งอปุกรณด์ว้ยวธิ ี FMS น้ี 

ประเทศที่ยื่นความจาํนงขอซื้อย่อมจะทราบราคาโดยประมาณของสิ่ งอปุกรณท์ี่ขอซื้อแลว้ ดงันัน้ เมื่อทางสหรฐัฯ 

ตรวจสอบและอนุมตัขิายใหก้็จะระบรุาคาโดยเพิ่มค่าใชจ่้ายในการดาํเนินการอกีเลก็นอ้ย เมื่อประเทศผูซ้ื้อลงนาม

ตอบรบัก็ถอืวา่เป็นราคาสิ่ งอปุกรณท์ี่ประเทศผูซ้ื้อจะตอ้งชาํระเงนิใหต้ามงวดการชาํระเงนิที่กาํหนด เวน้แต่จะมบีาง

กรณีที่สหรฐัฯ กาํหนดขึ้นใหมจ่ากการที่ตอ้งส ัง่ผลติเพิ่มอนัเป็นผลใหร้าคาสิ่ งอปุกรณสู์งขึ้นจากเดมิ ถา้ประเทศผูซ้ื้อ

ตอบรบัก็จะตอ้งชาํระเงนิค่าสิ่ งอปุกรณท์ี่สหรฐัฯ เสนอลา่สุด และถอืเป็นหลกัที่คลงัพสัดุทางทหารของสหรฐัฯ ที่ เป็น 

เจา้ของสิ่ งอปุกรณจ์ะตอ้งนาํไปกาํหนดราคาสิ่ งอปุกรณท์ี่อยู่ในความรบัผดิชอบในการตดัจ่ายเพื่อขายดว้ยวธิ ี FMS 

นอกจากน้ี LOA ยงัทาํหนา้ที่ เป็นใบอนุญาตใหต้วัแทนผูร้บัจดับรกิารขนสง่ ไปดาํเนินการขอใบอนุญาตส่งออก 

(Export License/DSP-94) เพื่อประกอบการจดัส่งสิ่ งอปุกรณอ์อกนอกประเทศ ดงันัน้ สาํเนา LOA ที่ ไดล้งนาม

แลว้ จงึควรส่งใหต้วัแทนผูร้บัจดับรกิารขนสง่ดว้ย โดยขอ้มลูสาํคญัที่ เกี่ ยวขอ้งกบัการขนสง่ที่ปรากฏอยู่ใน LOA มดีงัน้ี 

๓
 กรมการขนส่งทหารบก, เอกสารประกอบการบรรยายเรื่ อง การจดัซื้อสิ่ งอปุกรณโ์ดยวธิี FMS และการขนส่ง, หนา้ ๑๐ - ๑๔ 

๗ - ๔ 



   
  ๕.๑.๑ Offer/Release Code เป็นรหสัที่แจง้ใหท้ราบวา่ สิ่ งอปุกรณจ์ะถกูตดัปลอ่ยเมื่อใด 

     รหสั A = สิ่ งอปุกรณจ์ะถกูตดัปลอ่ยไปยงัตวัแทนผูร้บัจดับรกิารขนส่งโดยอตัโนมตั ิ

เมื่อสิ่ งอปุกรณใ์นคลงัมเีพยีงพอโดยไมต่อ้งมใีบแจง้การตดัจ่ายลว่งหนา้ (Notice of Availability: NOA) แจง้ไป

ยงัตวัแทนผูร้บัจดับรกิารขนส่ง 

     รหสั Y = ใบแจง้การตดัจ่ายลว่งหนา้ (NOA) จะถกูส่งไปยงัตวัแทนผูร้บัจดับรกิาร 

ขนส่งก่อนที่จะมกีารขนส่งสิ่ งอปุกรณไ์ปให ้ ถา้ไมม่กีารตอบรบัและแจง้ Shipping Instruction จากตวัแทนผูร้บั

จดับรกิารขนส่งภายใน ๑๕ วนั สิ่ งอปุกรณจ์ะถกูตดัปลอ่ยมายงัตวัแทนผูร้บัจดับรกิารขนส่ง 

     รหสั Z = ใบแจง้การตดัจ่ายลว่งหนา้ (NOA) จะถกูส่งไปยงัตวัแทนผูร้บัจดับรกิาร 

ขนส่งก่อนที่จะมกีารขนส่งสิ่ งอปุกรณไ์ปให ้โดยสิ่ งอปุกรณจ์ะถกูเก็บรกัษาไวท้ี่คลงัของรฐับาลสหรฐัฯ จนกวา่จะไดร้บั 

Shipping Instruction แต่อย่างไรก็ตาม NOA ที่ ไดจ้ดัส่งใหต้วัแทนผูร้บัจดับรกิารขนส่ง ยงัคงตอ้งการใหม้กีาร

ตอบรบัโดยแจง้สถานที่ส่งมอบและวธิกีารจดัสง่ไปยงัหน่วยที่จดัส่ง NOA ซึ่ งการตอบลา่ชา้อาจไดร้บัแจง้ใหท้าํการ

จ่ายค่าดูแลรกัษาสิ่ งอปุกรณ ์

    ๕.๑.๒ Delivery Term Code เป็นรหสัที่แจง้ใหท้ราบถงึ จดุเริ่มตน้ความรบัผดิชอบของผูซ้ื้อ 

ในการขนสง่สิ่ งอปุกรณ ์ที่สหรฐัฯ จะส่งมอบให ้ซึ่ งในแต่ละรายการจดัหาจะระบรุหสัน้ีไวอ้ย่างชดัเจน 

  ๕.๑.๓ Mark for Code เป็นรหสัที่แสดงสถานที่ปลายทางของการจดัส่งภายในประเทศของผูซ้ื้อ 

  ๕.๑.๔ Freight Forwarder Code เป็นรหสัที่แจง้ใหท้ราบถงึตวัแทนผูร้บัจดับรกิารขนส่งที่จะ

รบัมอบสิ่ งอปุกรณท์ี่สหรฐัฯ ไดจ้ดัส่งใหภ้ายในประเทศสหรฐัฯ โดยใชร้หสัเหลา่ทพัของประเทศผูซ้ื้อ 

  ๕.๑.๕ Accessorial Cost แสดงค่าบรกิารและค่าขนส่งที่ เกดิขึ้นในการจดัซื้อ 

 ๕.๒ เอกสารกาํกบัการจดัสง่ 

  ๕.๒.๑ DD Form 1348-1 (DOD Single Line Item Release/Receipt Document)  or 

DD Form 1348-1A ( Issue Release/Receipt Document )  

   เป็นเอกสารตามวธิปีฏบิตัมิาตรฐานในการเบกิ-จ่ายสิ่ งอปุกรณข์อง กห.สหรฐัฯ ที่จะ

ส่งไปพรอ้มกบัสิ่ งอปุกรณท์ี่ตดัปลอ่ยออกจากคลงัของรฐับาลสหรฐัฯ โดยจะบรรจขุอ้มลูที่ เกี่ ยวขอ้งตามที่ปรากฏใน 

LOA ซึ่ งมรีายการที่ เกี่ ยวกบัการขนส่งไดแ้ก่ มลูค่า สิ่ งอปุกรณ ์หน่วยนบั นํา้หนกั ปรมิาตร และหน่วยรบัผดิชอบ

สิ่ งอปุกรณ ์ขอ้มลูเหลา่น้ีจะมรีายละเอยีดสว่นใหญ่ตรงกบัใบเบกิที่ ผูซ้ื้อไดจ้ดัส่งไปให ้ เมื่อตวัแทนผูร้บัจดับรกิารขนสง่

รบัสิ่ งอปุกรณแ์ลว้ก็จะนาํไปบนัทกึลงในรายการตรวจรบัสิ่ งอปุกรณข์องตน ที่ เรยีกวา่ Receiving Report ต่อไป 

ตวัอย่างเอกสาร DD Form 1348-1A น้ี แสดงไวใ้น ผนวก ๗ - ก 

  ๕.๒.๒ DD Form 250 (Material Inspection and Receiving Report)

   เอกสารนี้จะแนบตดิกบัไปกบัสิ่งอปุกรณท์ี่ ไดม้าจากบรษิทัผูผ้ลติที่ เป็นคู่สญัญากบัรฐับาล

สหรฐัฯ เพื่อใชแ้สดงรายการที่บรรจอุยู่ในหบีห่อหรอืเพื่อเป็นการแจง้เตอืนใหป้ระเทศผูซ้ื้อทราบวา่สิ่ งอปุกรณท์ี่แสดง

ความจาํนงขอซื้อหรอืขอรบับรกิารทางทหาร ทางสหรฐัฯ พรอ้มที่จะจดัส่งใหไ้ด ้ จงึเป็นเอกสารสาํคญัที่ทางสหรฐัฯ 

จะมอบใหต้วัแทนผูร้บัจดับรกิารขนส่ง หรอืตวัแทนประเทศที่ซื้อสิ่ งอปุกรณเ์พื่อใชใ้นการจดัส่งเป็นหลกัฐานประกอบ

ในการดาํเนินกรรมวธิกีารส่งออกทางศุลกากร ตวัอย่างเอกสาร DD Form 250 น้ี แสดงไวใ้น ผนวก ๗ - ข 

 

 



๗ - ๕  

 

  ๕.๒.๓ แบบรายการตรวจรบัสิ่ งอปุกรณข์องตวัแทนผูร้บัจดับริการขนส่ง (Receiving report) 

เน่ืองจากการจดัซื้อสิ่ งอปุกรณด์ว้ยวธิ ี FMS เป็นการดาํเนินการระหวา่งรฐับาลต่อรฐับาล 

การชาํระเงนิค่าสิ่ งอปุกรณจ์ะตอ้งชาํระกนัในระดบัรฐับาล ตวัแทนผูร้บัจดับรกิารขนส่งจงึเปรยีบเสมอืนตวักลางเพื่อให ้

สิ่ งอปุกรณท์ี่ซื้อสามารถขนส่งจากสหรฐัฯ มายงัประเทศผูซ้ื้อได ้ โดยประเทศผูซ้ื้อจะตอ้งชาํระค่าขนส่งและค่าบรกิาร  

ต่าง ๆ ใหก้บัตวัแทนผูร้บัจดับรกิารขนส่งตามวงเงนิซึ่ งแยกไวต่้าง ๆ ไมร่วมเขา้กบัมลูค่าสิ่ งอปุกรณแ์ต่อย่างใด ดงันัน้

ขอ้มลูที่ปรากฏอยู่ใน Receiving Report ที่ตวัแทนผูร้บัจดับรกิารขนส่งจดัทาํขึ้น จงึเป็นการคดัลอกรายการจากเอกสาร 

DD Form 1348-1A โดยตรง มไิดม้กีารแกไ้ขดดัแปลงหรอืกาํหนดขึ้นใหม ่และจากขอ้มลูใน Receiving Report น้ีเอง 

ตวัแทนผูร้บัจดับรกิารขนส่งจะรวบรวมทาํเป็นรายงานรบัสิ่ งอปุกรณป์ระจาํวนั ประจาํสปัดาห ์ ประจาํเดอืน และประจาํ

ไตรมาส เสนอต่อประเทศผูซ้ื้อต่อไป ตวัอย่างเอกสาร Receiving Report น้ี แสดงไวใ้น ผนวก ๗ - ค  

๖. หมายเลขควบคมุการขนสง่ (TRANSPORTATION CONTROL NUMBER: TCN) 
๔

หมายเลขควบคุมการขนส่ง (Transportation Control Number: TCN) คือชุดของตวัเลข หรือ 

ตวัอกัษรจาํนวน ๑๗ ตาํแหน่ง ที่ ใชใ้นการจดัการและพสูิจนท์ราบเที่ยวการจดัส่งสิ่งอปุกรณ ์ ในเรื่ องที่ เกี่ ยวกบั

ความเคลื่อนไหวต ัง้แต่หน่วยจดัส่งไปจนกระท ัง่เที่ยวการจดัส่งนัน้ถงึผูร้บั โดยที่หมายเลขควบคุมการขนส่งนัน้ 

จะใชก้บัเที่ยวการขนส่งใด ๆ เพยีงคร ัง้เดยีวเท่านัน้ ไมม่กีารนาํกลบัมาใชอ้กี 

หน่วยจดัส่งสิ่ งอปุกรณ ์ (ท ัง้ในส่วนที่ เป็นของ กห.สหรฐัฯ และของบรษิทัเอกชนที่ เป็นคู่สญัญากบั กห.

สหรฐัฯ) จะเป็นผูก้าํหนด TCN ใหก้บัเที่ยวการจดัสง่สิ่ งอปุกรณต์ามโครงการใหค้วามช่วยเหลอืดา้นความม ัน่คง 

(Security Assistance) เมื่อไดพ้จิารณาจาํนวนและวธิกีารจดัส่งแลว้ เที่ยวการจดัส่งหนึ่ ง ๆ อาจประกอบดว้ย 

สิ่ งอปุกรณจ์ากคาํส ัง่การตดัปลอ่ย (Materiel Release Order) หรอืจากใบเบกิ (Requisition Document 

Number) เพยีงหนึ่ งใบเบกิหรอืมากกวา่กไ็ด ้ แต่อย่างไรกต็าม การจดัรวมสิ่ งอปุกรณต์ามวธิปีฏบิตัมิาตรฐาน 

วา่ดว้ยการเบกิจ่ายสิ่ งอปุกรณข์อง กห.สหรฐัฯ ยงัคงมผีลอยู่ กลา่วคอื สิ่ งอปุกรณจ์ากใบเบกิหลาย ๆ ใบเบกิ 

สามารถจดัส่งไปในเที่ยวการขนส่งเดยีวกนัได ้ ถา้สิ่ งอปุกรณเ์หลา่นัน้มรีหสัเหลา่ทพัที่รบัผดิชอบสิ่ งอปุกรณ ์ (U.S. 

Service Manager Code) รหสัประเทศ (Customer Country Code) รหสัหน่วยเจา้ของสิ่ งอปุกรณ์

ภายในประเทศผูซ้ื้อ (Customer Within Country Code) รหสัความช่วยเหลอื (Type of Assistance Code) 

รหสัโครงการ (Project Code) และรหสัความเร่งด่วน (Priority Code) ที่ เหมอืนกนั หรอืถา้เที่ยวการขนสง่นัน้ 

จาํเป็นตอ้งแยกย่อยออกเป็นหลายเที่ยวการจดัส่ง หน่วยจดัส่งสามารถแบง่แยก TCN นัน้ ออกเป็นเที่ยวการขนส่ง

ย่อยได ้โดยที่ TCN ที่ถกูแบง่แยกออกนัน้ สามารถจดัส่งโดยวธิกีารจดัส่งที่ ต่างกนัได ้

 บนัทกึการขนส่งจะอา้งองิถงึหน่วยการจดัส่งและ TCN เท่านัน้ หมายความวา่ บนัทกึการขนส่งจะไมม่กีาร

ระบรุายละเอยีดเฉพาะของใบเบกิสิ่ งอปุกรณ ์ดงันัน้ ก่อนการตดัปลอ่ยมาที่สาํนกังานขนส่ง หน่วยจดัส่งจะตอ้งแน่ใจ

วา่ไดบ้รรจสุิ่ งอปุกรณ ์ตรงตามใบเบกิไวใ้นหน่วยการจดัส่งนัน้ และผูบ้รรจหุบีห่อตอ้งแน่ใจวา่เอกสารกาํกบัการจดัส่ง 

(DD Form 1348-1 หรอื DD Form 250)  ของแต่ละใบเบกิสิ่ งอปุกรณม์อียู่คู่กบัหน่วยการจดัส่งนัน้  และสุดทา้ย

สถานภาพการจดัส่งสาํหรบัแต่ละใบเบกิ  จะตอ้งถกูตอ้งและสามารถอา้งองิถงึหน่วยการจดัส่งที่ถกูบรรจอุยู่ภายในได ้

๔
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TCN สาํหรบัสิ่ งอปุกรณเ์พยีงรายการเดยีว จะถกูกาํหนดโดยการเพิ่ม “XXX” ต่อทา้ยไปที่หมายเลขใบเบกิ 

(Requisition Document Number) หรอืเพิ่ม “XX” ต่อทา้ยหมายเลขใบเบกิที่ตดัปลอ่ยใหเ้พยีงบางส่วน 

(Suffixed Requisition Document Number) 

 ถา้เที่ยวการจดัส่งนัน้ประกอบดว้ยสิ่ งอปุกรณท์ี่ตดัปลอ่ยจากหลาย ๆ ใบเบกิ จะมหีมายเลขใบเบกิ ๑ 

หมายเลข ถกูเลอืกใหใ้ชเ้ป็นหมายเลขใบเบกินาํ (Lead Document Number) และใชเ้ป็น TCN สาํหรบัเที่ยวการ

จดัส่งนัน้ โดยมหีลกัเกณฑใ์นการเลอืก กลา่วคอื จะเลอืกจากใบเบกิที่ม ีRequired Delivery Date ที่ ใกลท้ี่ สุด 

เที่ยวการจดัสง่หนึ่ ง ๆ อาจถกูแบง่ออกเป็นหลายเที่ยว เน่ืองจากที่ ไมส่ามารถจดัส่งใหห้มดดว้ยพาหนะจดัสง่

เที่ยวนัน้ได ้ในกรณีน้ี TCN ที่กาํหนดขึ้นจะถกูดดัแปลงใหเ้ป็น Partial TCN ตวัอย่างเช่น การจดัส่งยานพาหนะ

หลาย ๆ คนั เป็นตน้ แต่อย่างไรก็ตาม เที่ยวการจดัสง่ที่ถกูแบง่ออกนัน้ จะสามารถอา้งองิไปถงึเอกสารการเบกิ 

ที่ เป็นเอกสารใบเบกิเดยีวกนั 

Partial TCN ที่ถกูกาํหนดขึ้น จะคลา้ยคลงึกบั TCN เดมิ ยกเวน้ในตาํแหน่งที่ ๑๖ จะเป็นอกัษรเริ่มจาก 

“A” ตามลาํดบั (ยกเวน้ I, O และ X) โดยเที่ยวสุดทา้ยของการจดัส่งที่ถกูแบง่ออกนัน้จะมอีกัษร “Z” ในตาํแหน่งที่ 

๑๖ ดงัที่จะไดแ้สดงไวใ้นตวัอย่าง ๒ ตวัอย่าง ดงัน้ี 

ตวัอย่างที่  ๑. เอกสารการเบกิหมายเลข BESA9Z-4098-D001 สาํหรบัรถพยาบาลจาํนวน ๓ คนั 

จะม ีTCN ดงัน้ี 

ก. ถา้จดัส่งท ัง้หมดในเที่ยวการจดัส่งคร ัง้เดยีว จะใช ้TCN:  

BESA9Z-4098-D001XXX 

 ข. ถา้จดัส่งโดยแบง่ออกเป็น ๓ เที่ยว จะใช ้TCN:  

BESA9Z-4098-D001XAX  สาํหรบัเที่ยวที่ ๑ 

BESA9Z-4098-D001XBX  สาํหรบัเที่ยวที่ ๒ 

BESA9Z-4098-D001XZX  สาํหรบัเที่ยวสุดทา้ย 

  ตวัอย่างที่  ๒. ปืนใหญ่กระสุนวถิโีคง้ จาํนวน ๕ กระบอก ที่ ไดจ้ากการตดัปลอ่ยเพยีงบางสว่น

ของเอกสารการเบกิหมายเลข BKSD45-4172-D003A 

   ก. ถา้จดัส่งท ัง้หมดในเที่ยวการจดัส่งคร ัง้เดยีว จะใช ้TCN:  

BKSD45-4172-D003AXX 

   ข. ถา้จดัส่งโดยแบง่ออกเป็น ๕ เที่ยว จะใช ้TCN: 

BKSD45-4172-D003AAX  สาํหรบัเที่ยวที่ ๑ 

BKSD45-4172-D003ABX  สาํหรบัเที่ยวที่ ๒ 

BKSD45-4172-D003ACX  สาํหรบัเที่ยวที่ ๓ 

BKSD45-4172-D003ADX  สาํหรบัเที่ยวที่ ๔ 

BKSD45-4172-D003AZX  สาํหรบัเที่ยวสุดทา้ย 

      

 



๗ - ๗ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- หนา้น้ีเวน้วา่งไว ้- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๗ - ๘ 



บทที่  ๘ 

การรบัมอบและการตรวจรบัสิ่ งอปุกรณ์ที่ จดัหาโดยวธิ ีFMS 

๑. กลา่วนํา

การรบัมอบและการตรวจรบัสิ่ งอปุกรณท์ี่จดัหาโดยวธิ ี FMS นบัเป็นข ัน้ตอนหนึ่ งที่มคีวามสาํคญัมาก 

เน่ืองจาก หากไมม่กีารตรวจสอบในระหวา่งการรบัมอบแลว้ ในกรณีที่สิ่ งอปุกรณม์คีวามบกพร่องอาจทาํใหไ้มส่ามารถ

เรยีกรอ้งค่าเสยีหายไดท้นัตามระยะเวลาที่สหรฐัฯ กาํหนด ดงันัน้ การตรวจสอบความเรยีบรอ้ยของสิ่งอปุกรณท์ี่ ไดร้บั

ในทนัท ี จงึสามารถช่วยลดขอ้ผดิพลาด และรกัษาผลประโยชนข์องทางราชการไดเ้ป็นอย่างด ี ซึ่ งตามระเบยีบ 

กองบญัชาการทหารสูงสุด วา่ดว้ยการรบั - ส่งสิ่ งอปุกรณท์ี่ ไดร้บัความช่วยเหลอืทางทหารจากต่างประเทศ พ.ศ.๒๕๑๗ 

(ดูรายละเอยีดในบทที่ ๑๒) ไดแ้บง่มอบความรบัผดิชอบใหก้บัเหลา่ทพัต่าง ๆ ในการรบั - ส่งสิ่ งอปุกรณข์อง

กองทพัไทยไวด้งัน้ี 

  ทบ. รบัผดิชอบการรบั - ส่งสิ่ งอปุกรณ ์ณ ท่าเรอืกรุงเทพ 

  ทร. รบัผดิชอบการรบั - ส่งสิ่ งอปุกรณ ์ณ ท่าเรอืสตัหบี และท่าอากาศยานอู่ตะเภา 

  ทอ. รบัผดิชอบการรบั - ส่งสิ่ งอปุกรณ ์ณ ท่าอากาศยานทกุแห่ง ยกเวน้ท่าอากาศยานอู่ตะเภา 

ในส่วนของ ทร. มหีน่วยงานที่ทาํหนา้ที่ รบั - ส่งสิ่ งอปุกรณท์ี่ ไดร้บัความช่วยเหลอืทางทหารจากต่างประเทศ 

คอื พธ.ทร. โดย กองการพสัดุทางทหารต่างประเทศ ซึ่ งมภีารกจิเกี่ ยวกบัการรบั - ส่งสิ่งอปุกรณ ์พอสรุปไดด้งัน้ี 

 ก. รบัสิ่ งอปุกรณ ์ FMS ของกองทพัไทยที่จดัส่งมา ณ ท่าเรอื/อากาศยาน ในความรบัผดิชอบ

ของ ทร. ขา้งตน้ ดาํเนินกรรมวธิทีางศุลกากร คดัแยกสิ่ งอปุกรณข์องแต่ละเหลา่ทพัแลว้แจง้ใหเ้หลา่ทพัที่ เป็นเจา้ของ

มารบั สาํหรบัส่วนที่ เป็นของ ทร. นัน้ กพทต.พธ.ทร. จะประสานกบัหน่วยที่ เป็นเจา้ของสิ่ งอปุกรณเ์พื่อจดัส่งใหต่้อไป 

 ข. รบัสิ่ งอปุกรณ ์FMS ของ ทร. ที่จดัส่งมา ณ ท่าเรอื/อากาศยาน ในความรบัผดิชอบของ ทบ. 

และ ทอ. ขา้งตน้ คดัแยกสิ่ งอปุกรณเ์หลา่นัน้ว่าเป็นของหน่วยงานใด แลว้ประสานกบัหน่วยที่ เป็นเจา้ของสิ่ งอปุกรณ ์

เพื่อจดัส่งใหต่้อไป 

 ค. จดัส่งสิ่ งอปุกรณ ์FMS ของหน่วยต่าง ๆ ใน ทร. ที่ตอ้งการซ่อมทาํ ไปยงัโรงงานในประเทศ

สหรฐัฯ หรอืตามที่ ไดก้าํหนดไว ้ เพื่อซ่อมทาํ รวมท ัง้การสง่สิ่ งอปุกรณค์นืใหก้บัสหรฐัฯ อนัเป็นผลเนื่ องมาจากการ

เรยีกรอ้งค่าเสยีหายของ ทร. ตามที่สหรฐัฯ จะแจง้ใหท้ราบ สาํหรบัวธิกีารรบั - ส่งสิ่ งอปุกรณ ์การตรวจรบั รวมท ัง้

เอกสารที่ เกี่ ยวขอ้งโดยละเอยีดจะไดก้ลา่วไวใ้นหวัขอ้ต่อไป 

๒. การรบัมอบสิ่ งอปุกรณ์ที่ จดัหาโดยวธิ ีFMS 

 ๒.๑ การรบัมอบ ณ สาํนกังานตวัแทนผูร้บัจดับริการขนสง่ในประเทศสหรฐัฯ (Freight Forwarder: F/F) 

  ๒.๑.๑ การตอบรบั Notice of Availability (NOA) ก่อนที่หน่วยจดัส่งของสหรฐัฯ จะจดัส่ง

สิ่ งอปุกรณไ์ปยงัสาํนกังานของตวัแทนผูร้บัจดับรกิารขนส่ง (F/F) นัน้  หน่วยจดัส่งของสหรฐัฯ จะสง่ NOA 

สาํหรบัสิ่ งอปุกรณท์ี่ตอ้งไดร้บัการแจง้ตอบรบั NOA  
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มาใหต้วัแทนผูร้บัจดับรกิารขนสง่ทราบ  เพื่อตอบรบัและเตรยีมการรบัมอบ   และเมื่อตวัแทนผูร้บัจดับรกิารขนส่ง 

ไดร้บั NOA แลว้ จะตอ้งตอบกลบั พรอ้มท ัง้แจง้รายละเอยีดใหห้น่วยจดัส่งของสหรฐัฯ ทราบ ดงัน้ี 

   ก. หมายเลข NOA 

   ข. FMS case ของสิ่งอปุกรณท์ี่ ไดร้บัแจง้ NOA 

   ค. วนัที่ ที่ควรจะจดัส่งสิ่ งอปุกรณ ์หรอืที่ตวัแทนผูร้บัจดับรกิารขนส่ง (F/F) ควรไดร้บั 

   ง. คาํอนุมตัใิหต้ดัปลอ่ยสิ่ งอปุกรณไ์ปยงัตาํบลที่จดัส่งใน MAPAD 

   จ. ที่อยู่โดยละเอยีดของผูร้บัปลายทาง 

   ฉ. คาํแนะนาํในการจดัส่ง 

   ช. เอกสารรบัรองที่จาํเป็นหากเป็นสิ่ งอปุกรณอ์นัตราย หรอืตอ้งการ การกาํกบัดูแล

เป็นพเิศษ 

  ๒.๑.๒ การตรวจสอบสภาพสิ่ งอปุกรณแ์ละเอกสารกาํกบัการขนส่ง

   เมื่อตวัแทนผูร้บัจดับรกิารขนส่ง ไดร้บัสิ่ งอปุกรณต์ามที่ ไดร้บัแจง้ NOA ใหต้วัแทน 

ผูร้บัจดับรกิารขนส่ง ตรวจสอบสภาพสิ่ งอปุกรณต์ามที่ ไดร้บั หากพบการชาํรุดหรอืไมค่รบตามจาํนวนที่ ไดร้บัแจง้ 

ใหเ้รยีกรอ้งค่าเสยีหายจากทางสหรฐัฯ นอกจากน้ี จะตอ้งตรวจสอบเอกสารกาํกบัการจดัสง่ดว้ยวา่เป็นสิ่ งอปุกรณ์

ตามที่ ไดร้บัแจง้มาหรอืไม ่โดยตรวจสอบตามขอ้มลูดงัต่อไปนี้ 

   ก. ผูส้่ง และรายละเอยีดที่อยู่ของผูส้ง่ 

   ข. NSN 

   ค. หมายเลขเอกสารการเบกิ 

   ง. TCN (Transportation Control Number) 

   จ. ราคา 

   ฉ. ตาํบลที่ปลายทางการจดัส่ง และผูร้บั 

   นอกจากการตรวจสอบขา้งตน้ เจา้หนา้ที่ของ ทร. ซึ่ งปฏบิตังิานอยู่ที่สาํนกังานตวัแทน

ผูร้บัจดับรกิารขนส่งในสหรฐัฯ ควรตรวจสอบการทาํตาํหนิเครื่ องหมาย (Marking) ของหบีห่อที่บรรจสุิ่ งอปุกรณว์า่ 

เป็นไปอย่างถกูตอ้งและใหข้อ้มลูในการพสูิจนท์ราบสิ่ งอปุกรณเ์พยีงพอหรอืไม ่ รวมท ัง้ตอ้งแน่ใจดว้ยวา่ เอกสาร

กาํกบัการจดัส่งถกูบรรจอุยู่ในซองที่แนบตดิอยู่ภายนอกหบีห่อที่ ใชใ้นการจดัสง่ 

๒.๒ การรบัมอบสิ่ งอุปกรณ ์FMS ณ ประเทศไทย ทีข่นสง่มาทางเรือ 

 ตามที่ ไดก้ลา่วไวใ้นเบื้องตน้วา่ บก.ทหารสูงสุด ไดแ้บง่มอบความรบัผดิชอบในการรบัสิ่ งอปุกรณ ์

ณ สถานที่ ต่าง ๆ ใหก้บั ทบ. ทร. และ ทอ. ไวอ้ย่างชดัเจนแลว้ ซึ่ งการรบัมอบสิ่ งอุปกรณ์โดยท ัว่ไปจะดาํเนินการ 

ณ ท่าเรอืกรุงเทพ ที่อยู่ในความรบัผดิชอบของ ทบ. จะมขี ัน้ตอนการปฏบิตัเิมื่อไดร้บัแจง้ว่ามกีารจดัส่งสิ่ งอปุกรณ์

ใหก้บักองทพัไทย ดงัต่อไปนี้ 

 ๒.๒.๑ ขส.ทบ. ตดิต่อกบัผูร้บัจดับรกิารขนส่ง ซึ่ งไดท้าํสญัญาจา้งขนส่งสิ่ งอปุกรณ ์FMS ไวก้บั 

บก.ทหารสูงสุด ใหจ้ดัส่งใบตราส่งสนิคา้ (Bill of Lading) และใบแสดงรายการสนิคา้ (Receiving Report)   

เพื่อทราบและเตรยีมการรบัมอบ ก่อนเรอืเทยีบท่า ๑๕ วนั 
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๒.๒.๒ ขส.ทบ. แปลบญัชีสิ่ งอุปกรณ์ตามใบแสดงรายการสนิคา้ และทาํหนงัสอืขอยกเวน้ค่า

ภาษอีากรขาเขา้ เสนอ กรมศุลกากร (ผ่าน กบ.ทหาร) โดยแนบสาํเนาใบตราส่งสนิคา้และใบแสดงรายการสนิคา้ 

อย่างละ ๑ ชดุ พรอ้มท ัง้สาํเนาเอกสารใหห้น่วยต่าง ๆ ทราบ ดงัน้ี 

  ก. แผนกท่าเรอื กจย.ขส.ทบ. 

  ข. หวัหนา้ชดุของเหลา่ทพัที่ เป็นเจา้ของสิ่ งอปุกรณ ์

  ค. เจา้หนา้ที่ตรวจนบัของคลงัสนิคา้ทหารไทย 

  ง. คลงัพสัดุของหน่วยเจา้ของสิ่ งอปุกรณ ์

  จ. ศูนยก์รรมวธิขีอ้มลู 

 ๒.๒.๓ หลงัจากที่กรมศุลกากรไดอ้นุมตัใิหน้าํเขา้สิ่ งอปุกรณแ์ลว้ เมื่อเรอืเทยีบท่า เจา้หนา้ที่ของ

กองทพัไทยจะทาํการตรวจนบัสิ่ งอปุกรณ ์ดงัน้ี 

  ก. เมื่อสิ่ งอุปกรณ์จดัส่งมาเป็นหบีห่อไม่ไดบ้รรจเุขา้ตูส้นิคา้ หรือบรรจเุขา้ตูส้นิคา้แต่

ปะปนมากบัสนิคา้ของผูน้าํเขา้รายอื่น ๆ เจา้หนา้ที่ จะตอ้งคดัแยกสิ่ งอปุกรณ์ แลว้นาํมาเก็บไวท้ี่คลงัสนิคา้ทหารไทย 

โดยรบัมอบจากผูร้บัจดับรกิารขนส่ง 

  ข. ถา้สิ่ งอุปกรณ์บรรจอุยู่ในตูส้นิคา้ไม่ปะปนมากบัผูน้าํเขา้รายอื่น เจา้หนา้ที่ จะทาํการ

ยกลากตูส้ินคา้นัน้มาเก็บไวท้ี่ คลงัสินคา้ทหารไทย และเมื่อถงึกาํหนดเวลาเปิดตู ้ จะตอ้งมเีจา้หนา้ที่ ของ  

กรมศุลกากร บรษิทัประกนัภยั ผูร้บัจดับรกิารขนส่ง เจา้หนา้ที่ตรวจนบัของคลงัสนิคา้ทหารไทย ร่วมทาํการตรวจนบั

และรบัมอบสิ่ งอปุกรณใ์หเ้ป็นไปดว้ยความเรยีบรอ้ย 

 ๒.๒.๔ หากตรวจพบสิ่ งอุปกรณ ์ชาํรุด เสยีหาย สูญหาย หรอืขาดจาํนวน จากที่ปรากฏใน 

ใบตราส่งสนิคา้ หรอืใบแสดงรายการสนิคา้ ใหแ้จง้บรษิทัประกนัภยั และผูร้บัจดับรกิารขนส่งทราบ เพื่อตรวจสอบ

และดาํเนินการชดใช ้ดงัน้ี 

ก. กรณีการชาํรุดเสยีหายที่ เกิดจากการขนส่ง ใหท้าํรายการสิ่ งอุปกรณ์ที่ ชาํรุดเสยีหาย

นัน้ พรอ้มท ัง้ถ่ายรูปไวเ้ป็นหลกัฐาน มอบใหก้บัหน่วยเจา้ของสิ่ งอุปกรณ์ใชเ้ป็นหลกัฐานประกอบการเรียกรอ้งค่า

สนิไหมทดแทนจากผูร้บัจดับริการขนส่ง ซึ่ งจะดาํเนินการเรียกรอ้งจากบริษทัประกนัภยัอกีทอดหนึ่ ง โดยจะตอ้ง

ดาํเนินการภายใน ๑๘๐ วนั นบัจากวนัที่ เปิดตูส้นิคา้ 

ข. กรณีสิ่ งอปุกรณสู์ญหายขณะขนส่งมาจากสหรฐัฯ ใหห้น่วยเจา้ของสิ่ งอปุกรณแ์จง้ 

ผูร้บัจดับรกิารขนส่ง และสายการเดนิเรอืทราบ เพื่อเรยีกรอ้งค่าสนิไหมทดแทนจากบรษิทัประกนั 

ค. กรณีสิ่ งอปุกรณข์าดจาํนวน ใหห้น่วยเจา้ของสิ่งอปุกรณแ์จง้ผูร้บัจดับรกิารขนส่ง

ทราบ เพื่อตรวจสอบวา่สิ่ งอปุกรณร์ายการนัน้ ไดจ้ดัส่งออกจากตน้ทางหรอืไม ่ หรอืสูญหายระหวา่งเดนิทาง ณ 

เมอืงท่าที่ เรอืจอดแวะ โดยหากผลการตรวจสอบปรากฏวา่ยงัไมไ่ดท้าํการขนส่งมาหรอืตกคา้งอยู่ ณ เมอืงท่าที่ เรอื

จอดแวะ ผูร้บัจดับรกิารขนส่ง จะตอ้งเร่งรดัจดัส่งสิ่ งอปุกรณน์ัน้ใหก้องทพัไทยในโอกาสแรก และหากสิ่ งอปุกรณ์

สูญหาย ใหห้น่วยเจา้ของสิ่งอปุกรณน์ัน้เรยีกรอ้งค่าเสยีหาย ตามที่ ไดก้ลา่วไวแ้ลว้ขา้งตน้ 
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๒.๓ การรบัมอบสิ่ งอุปกรณ ์FMS ณ ประเทศไทย ทีข่นสง่มาทางอากาศ 

  การรบัมอบสิ่ งอปุกรณ ์ FMS ที่จดัส่งมาถงึประเทศไทยทางอากาศ ส่วนใหญ่นัน้ดาํเนินการ ณ 

ท่าอากาศยานกรุงเทพ หรอืท่าอากาศยานทหารดอนเมอืง ซึ่ งเป็นพื้นที่ ในความรบัผดิชอบของ ทอ. จะมกีาร

ดาํเนินการเมื่อไดร้บัแจง้วา่มสีิ่ งอปุกรณข์องกองทพัไทยถกูจดัส่งมาใหท้างอากาศ เป็นการส่วนรวมเช่นเดยีวกนักบัที่ 

ทบ. ดาํเนินการ ณ ท่าเรอืกรุงเทพ ดงัน้ี 

  ๒.๓.๑ ตดิต่อขอรบัเอกสารจากสายการบนิหรอืหน่วยงานจดัส่งของสหรฐัฯ เพื่อดาํเนินกรรมวธิี

ทางศุลกากร (ถา้เป็นสิ่ งอปุกรณข์องเหลา่ทพัอื่ น ใหเ้จา้หนา้ที่ ของเหลา่ทพัที่ เป็นเจา้ของสิ่ งอปุกรณเ์ป็นผูต้ดิต่อขอรบั

เอกสาร แลว้นาํไปใหเ้จา้หนา้ที่ ของเหลา่ทพัที่ รบัผดิชอบพนืที่  เพื่ อดาํเนินกรรมวธิทีางศลุกากรแทน) โดยเอกสารที่ 

ตอ้งตดิต่อขอรบัมดีงัน้ี 

   ก. ใบส ัง่ปลอ่ยสนิคา้ (Delivery Order: D/O) 

   ข. ใบตราส่งสนิคา้ทางอากาศ (Air Waybill: AWB) 

   ค. ใบแสดงรายการสนิคา้ (Receiving Report: R/R) 

  ๒.๓.๒ จดัทาํหนงัสอืขอยกเวน้ภาษอีากรขาเขา้เสนอกรมศุลกากร ตามประเภทของสิ่ งอปุกรณ ์

ดงัน้ี 

   ๒.๓.๒.๑ สิ่ งอปุกรณป์ระเภทอะไหลเ่รอื/อากาศยาน ทาํหนงัสอืเสนอ กรมศุลกากร  

(ผูอ้าํนวยการด่านศุลกากรท่าอากาศยานที่สิ่ งอปุกรณจ์ดัส่งมาถงึ) พรอ้มแนบหลกัฐานประกอบที่สาํคญั ดงัน้ี 

    ก. ใบขนส่งสนิคา้ขาเขา้พเิศษ ตามแบบฟอรม์ของกรมศุลกากร 

    ข. หนงัสอืขอยกเวน้ภาษอีากรขาเขา้ 

    ค. ใบส ัง่ปลอ่ยสนิคา้ (Delivery Order: D/O) 

    ง. ใบตราส่งสนิคา้ทางอากาศ (Air Waybill: AWB) 

    จ. ใบแสดงรายการสนิคา้ (Receiving Report: R/R) 

    ฉ. ใบปลอ่ยสนิคา้ตามแบบฟอรม์ของกรมศุลกากร (Customs Permit) 

    ช. เอกสารอื่น ๆ ตามที่ ไดร้บัการรอ้งขอ 

   ๒.๓.๒.๒ สิ่ งอปุกรณป์ระเภทยุทธภณัฑ ์ ทาํหนงัสอืเสนอ กรมศุลกากร (หากเป็น

สนามบนิอู่ตะเภาของ ทร. นัน้ พธ.ทร. จะตอ้งเสนอผ่าน กบ.ทร. และ กบ.ทหาร) พรอ้มแนบหลกัฐานประกอบ    

ที่สาํคญั ดงัน้ี 

    ก. สาํเนาใบตราส่งสนิคา้ทางอากาศ (Air Waybill: AWB) 

    ข. สาํเนาใบแสดงรายการสนิคา้ (Receiving Report: R/R) 

    ค. บญัชรีายการยุทธภณัฑท์ี่ขอยกเวน้ภาษอีากรขาเขา้ 

ในกรณีที่หน่วยเจา้ของสิ่ งอปุกรณม์คีวามจาํเป็นตอ้งใชส้ิ่ งอปุกรณน์ัน้เป็นการเร่งด่วน ใหเ้หลา่ทพัที่รบัผดิชอบสถานที่

ทาํหนงัสอืขอผ่อนผนันาํสิ่ งอปุกรณอ์อกไปใชร้าชการก่อนอกี ๑ ฉบบั เพื่อนาํไปดาํเนินกรรมวธิทีางศุลกากร ท ัง้น้ี

เน่ืองจากหนงัสอืขอยกเวน้ภาษอีากรขาเขา้จะใชร้ะยะเวลาดาํเนินการค่อนขา้งมาก 
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๒.๓.๓ จดัทาํใบขนสนิคา้ขาเขา้ ตามประเภทของสิ่ งอปุกรณ ์ดงัน้ี 

 ๒.๓.๓.๑ สิ่ งอปุกรณป์ระเภทอะไหลเ่รอื/อากาศยาน ใหจ้ดัทาํใบขนสนิคา้ขาเขา้พเิศษ  

(ตวัเลก็) เพื่อดาํเนินกรรมวธิทีางศุลกากร โดยแนบเอกสารเพื่อยกเวน้ภาษอีากร ดงัน้ี 

    ก. ใบขนสนิคา้ขาเขา้พเิศษ ตามแบบฟอรม์ของกรมศุลกากร 

    ข. หนงัสอืขอยกเวน้ภาษอีากรขาเขา้ 

    ค. ใบส ัง่ปลอ่ยสนิคา้ (Delivery Order: D/O) 

    ง. ใบตราส่งสนิคา้ทางอากาศ (Air Waybill: AWB) 

    จ. ใบแสดงรายการสนิคา้ (Receiving Report: R/R) 

    ฉ. ใบปลอ่ยสนิคา้ตามแบบฟอรม์ของกรมศุลกากร (Customs Permit) 

    ช. เอกสารอื่น ๆ ตามที่ ไดร้บัการรอ้งขอ 

   ๒.๓.๓.๒ สิ่ งอปุกรณป์ระเภทยุทธภณัฑ ์ ใหจ้ดัทาํใบขนสนิคา้ขาเขา้ (ตวัใหญ่) เพื่อ

ดาํเนินกรรมวธิทีางศุลกากร พรอ้มท ัง้แนบเอกสารเพื่อขอผ่อนผนันาํยุทธภณัฑอ์อกไปใชร้าชการก่อน ดงัน้ี 

    ก. ใบขนสนิคา้ขาเขา้พเิศษ ตามแบบฟอรม์ของกรมศุลกากร 

    ข. ใบคาํรอ้งขอผ่อนผนัรบัของออกไปก่อนตามแบบฟอรม์ของกรมศุลกากร 

    ค. ใบสญัญาคํา้ประกนัตามแบบฟอรม์ของกรมศุลกากร 

    ง. หนงัสอืขอผอ่นผนันาํยุทธภณัฑอ์อกไปใชร้าชการก่อน 

    จ. ใบส ัง่ปลอ่ยสนิคา้ (Delivery Order: D/O) 

    ฉ. ใบตราส่งสนิคา้ทางอากาศ (Air Waybill: AWB) 

    ช. ใบแสดงรายการสนิคา้ (Receiving Report: R/R) 

    ซ. ใบปลอ่ยสนิคา้ตามแบบฟอรม์ของกรมศุลกากร (Customs Permit) 

    ฌ. เอกสารอื่น ๆ ตามที่ ไดร้บัการรอ้งขอ 

  ๒.๓.๔ ดาํเนินกรรมวธิทีางศุลกากร ที่ ด่านศุลกากร ณ ท่าอากาศยานที่นาํเขา้สิ่ งอปุกรณ ์ และ

คลงัสนิคา้ของสายการบนิ โดยชาํระค่าเก็บรกัษาสิ่ งอปุกรณใ์หก้บัคลงัสนิคา้ของสายการบนิตามแต่จะเรยีกเก็บ 

  ๒.๓.๕ เมื่อดาํเนินกรรมวธิทีางศุลกากรแลว้ ใหน้าํสิ่ งอปุกรณอ์อกจากคลงัสนิคา้ไปส่งใหก้บั

หน่วยรบัสิ่ งอปุกรณ ์ โดยใหเ้จา้หนา้ที่ของหน่วยรบัสิ่ งอปุกรณ ์ ลงลายมอืชื่ อไวใ้นเอกสารการรบั - ส่งสิ่ งอปุกรณ ์ 

(หากสิ่ งอปุกรณเ์ป็นของเหลา่ทพัอื่น ใหแ้จง้ใหก้บัหน่วยรบัผดิชอบของเหลา่ทพันัน้ จดัส่งพาหนะและเจา้หนา้ที่มา

ตดิต่อขอรบัสิ่ งอปุกรณข์องตนที่คลงัสนิคา้ ณ ท่าอากาศยาน นัน้) 

๓. การรบัมอบสิ่ งอปุกรณ์ที่ จดัหาโดยวธิ ีDirect Purchase 

นอกจากการรบัมอบสิ่ งอปุกรณท์ี่จดัหาโดยวธิ ีFMS แลว้ พธ.ทร. ยงัมภีารกจิในการรบัมอบสิ่งอปุกรณท์ี่ 

ทร. จดัหาโดยวธิอีื่นจากต่างประเทศดว้ย เช่น การจดัหาโดยวธิ ีDirect Purchase ซึ่ งดาํเนินการตามระเบยีบสาํนกั

นายกรฐัมนตรวี่าดว้ยการพสัดุ พ.ศ.๒๕๓๕ โดยการปฏบิตัจิะอยู่ในความรบัผดิชอบของ กองตรวจรบั ซึ่ งวธิกีาร

ปฏบิตันิ ัน้ คลา้ยคลงึกบัการรบัมอบสิ่ งอปุกรณท์ี่จดัหาโดยวธิ ีFMS สามารถจาํแนกตามวธิกีารจดัส่งไดด้งัน้ี 
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๓.๑ การรบัมอบสิ่ งอุปกรณท์ีจ่ดัหาโดยวธิ ีDirect Purchase ทีข่นสง่มาทางเรือ 

  ๓.๑.๑ ตดิต่อขอรบัใบตราส่งสนิคา้ (Bill of Lading: B/L) และบญัชรีาคาสนิคา้ (Invoice: INV) 

หรอืใบแจง้สนิคา้ขาเขา้ (Notice of Arrival) จากหน่วยผูซ้ื้อ บรษิทัสายการเดนิเรอื หรอื กบ.ทร. 

  ๓.๑.๒ เมื่อไดร้บัเอกสารตามขอ้ ๓.๑.๑ แลว้ ใหจ้ดัทาํหนงัสอืขอสลกัหลงัใบตราส่งสนิคา้ ผ่าน  

กง.ทร. เพื่อตรวจสอบ แลว้จดัสง่ให ้ธนาคารทหารไทย ดาํเนินการตรวจสอบ และสลกัหลงัใบตราส่งสนิคา้ต่อไป 

  ๓.๑.๓ ตดิต่อขอรบัใบตราส่งสนิคา้ ที่ธนาคารทหารไทยสลกัหลงัแลว้ นาํมาประทบัตราของ  

พธ.ทร. พรอ้มกบัลงลายมอืชื่ อเจา้หนา้ที่กาํกบั 

  ๓.๑.๔ จดัทาํหนงัสอืขอยกเวน้ภาษอีากรขาเขา้ ดงัน้ี 

   ๓.๑.๔.๑ สิ่ งอปุกรณท์ี่ เป็นอะไหลเ่รอื/อากาศยาน ใหท้าํเรื่ องขอยกเวน้ภาษอีากรขาเขา้ 

จาก พธ.ทร. เสนอกรมศุลกากร เพื่อแนบไปกบัเอกสารในการดาํเนินกรรมวธิทีางศุลกากร พรอ้มแนบหลกัฐาน ดงัน้ี 

ก. ใบขนสนิคา้ขาเขา้ตามแบบฟอรม์ของกรมศุลกากร 

ข. หนงัสอืขอยกเวน้ภาษอีากรขาเขา้ 

ค. ใบส ัง่ปลอ่ยสนิคา้ (Delivery Order: D/O) 

ง. ใบตราส่งสนิคา้ (Bill of Lading: B/L) 

จ. ใบบญัชรีาคาสนิคา้ (Invoice: INV) 

ฉ. ใบปลอ่ยสนิคา้ (ตวัแดง) 

ช. เอกสารอื่น ๆ ตามที่ ไดร้บัการรอ้งขอ 

   ๓.๑.๔.๒ สิ่ งอปุกรณท์ี่ เป็นยุทธภณัฑ ์ ใหท้าํเรื่ องขอยกเวน้ภาษอีากรขาเขา้ เสนอ  

กรมศุลกากร (ผ่าน กบ.ทร.  กบ.ทหาร  และ กห.) พรอ้มแนบหลกัฐาน ดงัน้ี 

ก. สาํเนาใบตราส่งสนิคา้ (Bill of Lading: B/L) 

ข. สาํเนาใบบญัชรีาคาสนิคา้ (Invoice: INV) 

ค. สญัญาซื้อขายสิ่ งอปุกรณร์ายการนัน้ ๆ 

ง. บญัชรีายการยุทธภณัฑท์ี่ขอยกเวน้ภาษอีากรขาเขา้ 

จ. สาํเนาใบตราส่งสนิคา้ (Bill of Lading: B/L) 

ฉ. สาํเนาใบบญัชรีาคาสนิคา้ (Invoice: INV) 

ช. สญัญาซื้อขาย สิ่ งอปุกรณฯ์ รายการนัน้ ๆ 

ซ. บญัชรีายการยุทธภณัฑท์ี่ขอยกเวน้ภาษอีากรขาเขา้ 

  ๓.๑.๕ ถา้ใบตราส่งสนิคา้ไมไ่ดร้ะบตุวัแทนจดัการขนส่ง ใหเ้จา้หนา้ที่ของ พธ.ทร. เป็นผูด้าํเนิน

กรรมวธิทีางศุลกากรออกจากท่าเรอื ดงัน้ี 

   ๓.๑.๕.๑ นาํใบตราส่งสนิคา้ (Bill of Lading: B/L) ตน้ฉบบัไปแลกใบส ัง่ปลอ่ยสนิคา้ 

(Delivery Order: D/O) กบับรษิทัสายการเดนิเรอื 

    

๘ - ๖ 

  



๓.๑.๕.๒ ประสานกบัการท่าเรอืแห่งประเทศไทย เพื่อชาํระค่าเช่าคลงัพกัสนิคา้ และ 

ค่าบรกิารอื่น ๆ 

 ๓.๑.๕.๓ จดัทาํใบขนสนิคา้ขาเขา้ 

ก. กรณีเป็นสิ่ งอปุกรณท์ี่ เป็นอะไหลเ่รอื/อากาศยาน ใหจ้ดัทาํใบขนสนิคา้ขาเขา้

เพื่อดาํเนินกรรมวธิทีางศุลกากร พรอ้มแนบหลกัฐานเพื่อขอยกเวน้ภาษอีากรขาเขา้ ดงัน้ี 

- ใบขนสนิคา้ขาเขา้ตามแบบฟอรม์ของกรมศุลกากร 

 - หนงัสอืขอยกเวน้ภาษอีากรขาเขา้ 

 - ใบส ัง่ปลอ่ยสนิคา้ (Delivery Order: D/O) 

 - ใบตราส่งสนิคา้ (Bill of Lading: B/L) 

 - ใบบญัชรีาคาสนิคา้ (Invoice: INV) 

 - ใบปลอ่ยสนิคา้ (ตวัแดง) 

 - เอกสารอื่น ๆ ตามที่ ไดร้บัการรอ้งขอ 

ข. กรณีเป็นสิ่ งอปุกรณท์ี่ เป็นยุทธภณัฑ ์ใหจ้ดัทาํใบขนสนิคา้ขาเขา้เพื่อดาํเนิน

กรรมวธิทีางศุลกากร พรอ้มแนบหลกัฐานเพื่อขอผ่อนผนันาํยุทธภณัฑอ์อกไปใชร้าชการก่อน ดงัน้ี 

 - ใบขนสนิคา้ขาเขา้ตามแบบฟอรม์ของกรมศุลกากร 

 - ใบคาํรอ้งขอผอ่นผนัรบัของออกไปก่อน ตามแบบฟอรม์ของกรมศุลกากร  

 - ใบสญัญาคํา้ประกนั ตามแบบฟอรม์ของกรมศุลกากร 

 - หนงัสอืขอผ่อนผนันาํยุทธภณัฑไ์ปใชร้าชการก่อน 

 - ใบส ัง่ปลอ่ยสนิคา้ (Delivery Order: D/O) 

 - ใบตราส่งสนิคา้ (Bill of Lading: B/L) 

 - ใบบญัชรีาคาสนิคา้ (Invoice: INV) 

 - ใบปลอ่ยสนิคา้ (ตวัแดง ตามแบบฟอรม์ของกรมศุลกากร) 

 - เอกสารอื่น ๆ ตามที่ ไดร้บัการรอ้งขอ 

๓.๑.๕.๔ นาํเอกสารท ัง้หมดไปดาํเนินกรรมวธิทีางศุลกากรที่กรมศุลกากร และท่าเรอื

เพื่อนาํสิ่ งอปุกรณอ์อกจากการอารกัขาของกรมศุลกากร และนาํส่งใหก้บัหน่วยเจา้ของสิ่ งอปุกรณ ์ พรอ้มกบัให ้

เจา้หนา้ที่ ผูร้บัมอบอาํนาจของหน่วย ลงนามในเอกสารการรบัมอบสิ่ งอปุกรณด์ว้ย 

๓.๑.๖ ในกรณีที่ ใบตราส่งสนิคา้ระบตุวัแทนจดัการขนส่ง ใหส้ง่เอกสารท ัง้หมดใหต้วัแทนจดัการ

ขนส่ง รบัไปดาํเนินกรรมวธิทีางศุลกากร และนาํสิ่ งอปุกรณอ์อกจากการอารกัขาของกรมศุลกากร แลว้นาํส่งให ้

หน่วยเจา้ของสิ่ งอปุกรณต่์อไป ท ัง้น้ี ตอ้งใหเ้จา้หนา้ที่ ผูร้บัมอบอาํนาจของหน่วยเจา้ของสิ่งอปุกรณล์งนามในเอกสาร

การรบัมอบของ พธ.ทร. และของตวัแทนจดัการขนส่งดว้ย 

๓.๑.๗ ในกรณีที่สิ่ งอปุกรณช์าํรุด เสยีหาย สูญหาย หรอืขาดจาํนวน ใหป้ฏบิตัเิช่นเดยีวกบั  

การรบัมอบสิ่ งอปุกรณท์ี่จดัหาโดยวธิ ีFMS ตามที่ ไดก้ลา่วไวแ้ลว้ทกุประการ 
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๓.๒ การรบัมอบสิ่ งอุปกรณท์ีจ่ดัหาโดยวธิ ีDirect Purchase ทีข่นสง่มาทางอากาศ 

 การรบัมอบสิ่ งอปุกรณท์ี่จดัหาโดยวธิ ี Direct Purchase ที่ขนส่งมาทางอากาศ นัน้ มคีวาม

คลา้ยคลงึกบัการรบัมอบสิ่ งอปุกรณท์ี่จดัหาโดยวธิ ีFMS มาก ซึ่ งพอสรุปวธิกีารรบัมอบโดยวธิ ีDirect Purchase 

ไดด้งัน้ี 

  ๓.๒.๑ เมื่อไดร้บัแจง้จากสายการบนิ หรอืบรษิทัตวัแทนจดัการดา้นเอกสารของสายการบนิ วา่ม ี

สิ่ งอปุกรณข์นสง่มาทางอากาศ ใหเ้จา้หนา้ที่ ไปตดิต่อขอรบัเอกสาร โดยแบง่ออกเป็น ๒ กรณี คอื 

   ๓.๒.๑.๑ กรณีที่ ไมไ่ดเ้ปิด Letter of Credit (L/C) ผ่านธนาคาร  (ผูซ้ื้อและผูข้าย  

มกีารส ัง่สนิคา้และชาํระเงนิกนัโดยตรง) ใหเ้จา้หนา้ที่ตดิต่อขอรบัเอกสารจากสายการบนิ หรอืบรษิทัตวัแทนจดัการ

ดา้นเอกสารของสายการบนิ ไดท้นัท ี

   ๓.๒.๑.๒ กรณีที่ เปิด Letter of Credit (L/C) ผ่านธนาคาร (ธนาคารมสี่วนรบัผดิชอบ

ร่วมกบัผูซ้ื้อที่มต่ีอผูข้าย หรอืไดใ้หค้วามเชื่ อถอืในผูซ้ื้อต่อผูข้าย เกี่ ยวกบัการชาํระเงนิและการขนส่งสิ่ งอปุกรณ)์  

จะตอ้งขอหนงัสอืรบัรองจากธนาคารที่มกีารเปิด L/C ก่อน แลว้จงึนาํหนงัสอืรบัรองนัน้ไปรบัเอกสารที่สายการบนิ 

หรอืบรษิทัตวัแทนจดัการดา้นเอกสารของสายการบนิ ซึ่ งเอกสารที่จะตอ้งไปตดิต่อขอรบั มดีงัน้ี 

ก. ใบตราส่งสนิคา้ทางอากาศ (Air Waybill: AWB) 

ข. ใบส ัง่ปลอ่ยสนิคา้ (Delivery Order: D/O) 

ค. ใบบญัชรีาคาสนิคา้ (Invoice: INV) 

  ๓.๒.๒ เมื่อรบัเอกสาร ในขอ้ ๓.๒.๑.๒ แลว้ จะแยกการปฏบิตัเิป็น ๒ กรณี คอื 

    ๓.๒.๒.๑ กรณีที่ ไมไ่ดเ้ปิด L/C ผ่านธนาคาร จะนาํเอกสารที่ ไดร้บัไปดาํเนินการ     

ทาํหนงัสอืขอยกเวน้ภาษอีากรขาเขา้ไดท้นัท ี

    ๓.๒.๒.๒ กรณีที่ เปิด L/C ผ่านธนาคาร จะตอ้งทาํหนงัสอืขอสลกัหลงัใบส ัง่ปลอ่ย 

สิ่ งอปุกรณ ์ (D/O) ผ่าน กง.ทร. ส่งถงึธนาคารเพื่อทาํการตรวจสอบ และสลกัหลงั D/O เมื่อธนาคารไดส้ลกัหลงั 

D/O แลว้ จะสง่เอกสารท ัง้หมดกลบัคนืให ้(ผ่าน กง.ทร.) แลว้จงึทาํหนงัสอืขอยกเวน้อากรขาเขา้ต่อไป 

  ๓.๒.๓ ทาํหนงัสอืขอยกเวน้ภาษอีากรขาเขา้ ตามประเภทของสิ่ งอปุกรณ ์ดงัน้ี 

    ๓.๒.๓.๑ สิ่ งอปุกรณท์ี่ เป็นอะไหลเ่รอื/อากาศยาน ใหท้าํหนงัสอืขอยกเวน้ภาษอีากร 

จาก พธ.ทร. เสนอกรมศุลกากร (ผูอ้าํนวยการด่านศุลกากรท่าอากาศยาน) แลว้นาํไปดาํเนินกรรมวธิทีางศุลกากร 

พรอ้มแนบหลกัฐาน ดงัน้ี 

     ก. ใบขนสนิคา้ขาเขา้ตามแบบฟอรม์ของกรมศุลกากร 

     ข. หนงัสอืขอยกเวน้ภาษอีากรขาเขา้ 

     ค. ใบส ัง่ปลอ่ยสนิคา้ (Delivery Order: D/O) 

     ง. ใบตราส่งสนิคา้ (Bill of Lading: B/L) 

     จ. ใบบญัชรีาคาสนิคา้ (Invoice: INV) 

     ฉ. ใบปลอ่ยสนิคา้ ตามแบบฟอรม์ของกรมศุลกากร (Customs Permit) 

     ช. เอกสารอื่น ๆ ตามที่ ไดร้บัการรอ้งขอ 
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๓.๒.๓.๒ สิ่ งอปุกรณท์ี่ เป็นยุทธภณัฑ ์  ใหท้าํหนงัสอืขอยกเวน้ภาษอีากรขาเขา้ จาก 

พธ.ทร. เสนอกรมศุลกากร (ผ่าน กบ.ทร.  กบ.ทหาร  และ กห.) พรอ้มแนบเอกสาร ดงัน้ี 

     ก. สาํเนาใบตราส่งสนิคา้ (Bill of Lading: B/L) 

     ข. สาํเนาใบบญัชรีาคาสนิคา้ (Invoice: INV) 

     ค. สญัญาซื้อขาย สิ่ งอปุกรณฯ์ รายการนัน้ ๆ 

     ง. บญัชรีายการยุทธภณัฑท์ี่ขอยกเวน้ภาษอีากรขาเขา้ 

ท ัง้น้ี หากหน่วยมคีวามจาํเป็นตอ้งใชยุ้ทธภณัฑเ์ป็นการเร่งด่วน ใหท้าํหนงัสอืขอผ่อนผนันาํยุทธภณัฑอ์อกไปใช ้

ราชการก่อนอกี ๑ ฉบบั เพื่อนาํไปดาํเนินกรรมวธิทีางศุลกากร เน่ืองจากข ัน้ตอนการเสนอขอยกเวน้ภาษอีากร     

ขาเขา้ถงึกรมศุลกากรจะใชเ้วลาค่อนขา้งมาก   

๓.๒.๔ จดัทาํใบขนสนิคา้ขาเขา้ ตามประเภทของสิ่ งอปุกรณ ์ดงัน้ี 

   ๓.๒.๔.๑ สิ่ งอปุกรณท์ี่ เป็นอะไหลเ่รอื/อากาศยาน ใหจ้ดัทาํใบขนสนิคา้ขาเขา้พเิศษ 

(ตวัเลก็) เพื่อดาํเนินกรรมวธิทีางศุลกากร โดยแนบเอกสารเพื่อขอยกเวน้ภาษอีากรขาเขา้ ดงัน้ี 

ก. ใบขนสนิคา้ขาเขา้ตามแบบฟอรม์ของกรมศุลกากร 

ข. หนงัสอืขอยกเวน้ภาษอีากรขาเขา้ 

ค. ใบส ัง่ปลอ่ยสนิคา้ (Delivery Order: D/O) 

ง. ใบตราส่งสนิคา้ (Bill of Lading: B/L) 

จ. ใบบญัชรีาคาสนิคา้ (Invoice: INV) 

ฉ. ใบปลอ่ยสนิคา้ ตามแบบฟอรม์ของกรมศุลกากร (Customs Permit) 

ช. เอกสารอื่น ๆ ตามที่ ไดร้บัการรอ้งขอ 

   ๓.๒.๔.๒ สิ่ งอปุกรณท์ี่ เป็นยุทธภณัฑ ์ ใหจ้ดัทาํใบขนสนิคา้ขาเขา้เพื่อดาํเนินกรรมวธิี

ทางศุลกากร โดยแนบเอกสารขอผ่อนผนันาํยุทธภณัฑอ์อกไปใชร้าชการก่อน ดงัน้ี 

ก. ใบขนสนิคา้ขาเขา้ตามแบบฟอรม์ของกรมศุลกากร 

ข. ใบคาํรอ้งขอผ่อนผนัรบัของออกไปก่อน ตามแบบฟอรม์ของกรมศุลกากร 

ค. ใบสญัญาคํา้ประกนั ตามแบบฟอรม์ของกรมศุลกากร 

ง. หนงัสอืขอผอ่นผนันาํยุทธภณัฑไ์ปใชร้าชการก่อน 

จ. ใบส ัง่ปลอ่ยสนิคา้ (Delivery Order: D/O) 

ฉ. ใบตราส่งสนิคา้ (Bill of Lading: B/L) 

ช. ใบบญัชรีาคาสนิคา้ (Invoice: INV) 

ซ. ใบปลอ่ยสนิคา้ ตามแบบฟอรม์ของกรมศุลกากร (Customs Permit) 

ฌ. เอกสารอื่น ๆ ตามที่ ไดร้บัการรอ้งขอ 

  ๓.๒.๕ ดาํเนินกรรมวธิทีางศุลกากร ที่ ด่านศุลกากรท่าอากาศยาน และที่คลงัสนิคา้ พรอ้มท ัง้

ชาํระค่าเก็บรกัษาสิ่ งอปุกรณใ์หก้บัคลงัสนิคา้ดว้ย 
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๓.๒.๖ เมื่อเสรจ็สิ้นการดาํเนินกรรมวธิทีางศุลกากร และการดาํเนินการที่คลงัสนิคา้แลว้ ใหน้าํ 

สิ่ งอปุกรณอ์อกจากการอารกัขาของกรมศุลกากร แลว้นาํส่งใหก้บัหน่วยเจา้ของสิ่ งอปุกรณ ์ พรอ้มกบัใหเ้จา้หนา้ที่

ผูร้บัมอบอาํนาจของหน่วยเจา้ของสิ่ งอปุกรณ ์ลงนามในเอกสารการรบัมอบดว้ย 

๔. การตรวจรบั/ตรวจการจา้ง สิ่ งอปุกรณ์และบรกิารทางทหารที่ จดัหาโดยวธิ ีFMS

 ๔.๑ คณะกรรมการตรวจรบั/ตรวจการจา้ง

   เน่ืองจากการจดัหาสิ่ งอปุกรณแ์ละบรกิารทางทหารโดยวธิ ี FMS มไิดด้าํเนินการตามระเบยีบ

สาํนกันายกรฐัมนตร ีวา่ดว้ยการพสัดุ พ.ศ.๒๕๓๕ ดงันัน้ เพื่อใหเ้กดิความเรยีบรอ้ยในการตรวจรบัและตรวจการจา้ง 

ทร. จงึไดม้อบอาํนาจใหห้น่วยที่มกีารจดัหาสิ่ งอปุกรณแ์ละบรกิารทางทหารโดยวธิ ี FMS สามารถแต่งต ัง้

คณะกรรมการตรวจรบัหรอืตรวจการจา้ง ไวด้งัน้ี 

   ๔.๑.๑ กรณีที่ ใช ้ งป.ทร. ดาํเนินการ ใหห้น่วยที่ถอื งป. มอีาํนาจในการแต่งต ัง้คณะกรรมการ

ตรวจรบัหรอืตรวจการจา้งได ้

   ๔.๑.๒ กรณีที่ ใช ้ งป.เงนิกู ้ FMS ดาํเนินการ ใหห้น่วยที่ ไดร้บัการจดัสรร งป. มอีาํนาจในการ

แต่งต ัง้คณะกรรมการตรวจรบัหรอืตรวจการจา้งได ้

 ๔.๒ ขัน้ตอนการตรวจรบั/ตรวจการจา้ง

   ๔.๒.๑ ใหค้ณะกรรมการตรวจรบั/ตรวจการจา้ง ที่ ไดร้บัการแต่งต ัง้ ดาํเนินการตรวจรบั/ตรวจ

การจา้ง เมื่อหน่วยไดร้บัสิ่ งอปุกรณแ์ละการบรกิาร โดยทาํการตรวจรบั/ตรวจการจา้ง ทนัททีี่ ไดร้บัการประสาน และ

ตรวจดูสภาพหบีห่อที่บรรจสุิ่ งอปุกรณร์วมท ัง้จาํนวนวา่ถกูตอ้งตรงตามเอกสารที่กาํกบัการจดัส่งหรอืไม ่ท ัง้ในสว่นที่

เป็นเอกสารของ พธ.ทร. และเอกสารกาํกบัการจดัส่งที่มาพรอ้มกบัหบีห่อบรรจสุิ่ งอปุกรณ ์

   ๔.๒.๒ ใหค้ณะกรรมการตรวจรบั/ตรวจการจา้ง บนัทกึความบกพร่องที่ตรวจพบและ

บนัทกึภาพหบีห่อที่บรรจสุิ่ งอปุกรณ ์ หรอืสภาพการชาํรุดของสิ่งอปุกรณ ์ เพื่อใชเ้ป็นหลกัฐานประกอบการเรยีกรอ้ง

ค่าเสยีหายจากสหรฐัฯ หรอืค่าสนิไหมทดแทนจากผูร้บัจดับรกิารขนส่ง แลว้รายงานผลการตรวจรบั/ตรวจการจา้ง 

รวมท ัง้การเรยีกรอ้งค่าเสยีหายหรอืค่าสนิไหมทดแทน (ถา้ม)ี ให ้พธ.ทร. ทราบ เพื่อดาํเนินการต่อไป 

   ๔.๒.๓ สาํหรบัสิ่ งอปุกรณท์ี่ตอ้งตรวจรบัโดยการทดสอบใชง้านนัน้ เมื่อทดสอบแลว้พบวา่  

ไมผ่่านการตรวจรบั ใหร้ายงานผลการทดสอบโดยใชแ้บบฟอรม์ Unsatisfactory Material/Condition Report  

ตาม ผนวก ๘ - ก พรอ้มท ัง้ลงนามกาํกบัโดยเจา้หนา้ที่ ผูท้าํการทดสอบ 

   ๔.๒.๔ ใหค้ณะกรรมการตรวจรบั/ตรวจการจา้ง รายงานผลการดาํเนินการให ้ พธ.ทร. ทราบ

ภายใน ๑๕ วนั หลงัจากการตรวจรบั/ตรวจการจา้ง โดยกาํหนดคร ัง้ที่ของการตรวจรบัในแต่ละ Case ดว้ย 

 ๔.๓ เอกสารทีเ่กีย่วขอ้งกบัการตรวจรบั/ตรวจการจา้ง สิ่ งอุปกรณแ์ละบริการทีจ่ดัหาโดยวธิ ีFMS

   ๔.๓.๑ DD form 1348-1 (DOD Single Line Item Release/Receipt Document)

    เป็นเอกสารตามวธิปีฏบิตัมิาตรฐานในการเบกิ-จ่ายสิ่ งอปุกรณข์อง กห.สหรฐัฯ ที่จะส่ง

มาพรอ้มกบัสิ่งอปุกรณท์ี่ตดัปลอ่ยออกจากคลงัของสหรฐัฯ โดยในเอกสารจะมขีอ้มลูตามที่ปรากฏใน LOA ที่ เกี่ ยวกบั 
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การขนส่งไดแ้ก่ ราคา รายการ หน่วยนบั นํา้หนกั ปรมิาตร และหน่วยผูซ้ื้อที่ เป็นเจา้ของสิ่ งอปุกรณ ์ซึ่ งรายละเอยีด 

ส่วนใหญ่จะตรงกบัใบเบกิที่ ผูซ้ื้อไดจ้ดัส่งไปให ้

   ๔.๓.๒ DD Form 250 (Material Inspection and Receiving Report) 

    เป็นเอกสารที่จดัทาํโดยบรษิทัผูผ้ลติที่ เป็นคู่สญัญากบัรฐับาลสหรฐัฯ และจดัสง่มาพรอ้ม

กบัหบีห่อที่บรรจสุิ่ งอปุกรณเ์พื่อใชแ้สดงรายการสิ่ งอปุกรณท์ี่บรรจอุยู่ภายในหบีห่อนัน้ 

   ๔.๓.๓ แบบรายการตรวจรบัสิ่ งอปุกรณข์องตวัแทนผูร้บัจดับริการขนส่ง (Receiving Report) 

เป็นเอกสารที่ ไดร้บัจากตวัแทนผูร้บัจดับรกิารขนส่ง เพื่อใชใ้นการตรวจสอบ และคดัแยก 

สิ่ งอปุกรณข์องแต่ละเหลา่ทพั ก่อนที่จะจดัส่งใหก้บัหน่วยเจา้ของสิ่ งอปุกรณต่์อไป 

 ๔.๓.๔ แบบฟอรม์ Unsatisfactory Material/Condition Report

  เป็นเอกสารที่ ใชใ้นการรายงานผลการทดสอบสิ่งอปุกรณ ์ ที่ทาํการทดสอบแลว้ไมผ่่าน

เกณฑท์ี่กาํหนด รวมท ัง้ยงัเป็นเอกสารที่ ใชป้ระกอบการเรยีกรอ้งค่าเสยีหายจากสหรฐัฯ ซึ่ งสิ่ งอปุกรณท์ี่ตอ้งทาํการ

ทดสอบนัน้ ไดแ้ก่ อะไหลช่ิ้นสว่นของอากาศยาน เป็นตน้ 
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- หนา้น้ีเวน้วา่งไว ้- 
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บทที่  ๙ 

การซ่อมทาํสิ่ งอปุกรณ์โดยวธิ ีFMS

 

๑. กลา่วนํา 

 การซ่อมทาํสิ่ งอปุกรณท์ี่สามารถซ่อมทาํได ้ (Repair of Repairable Item) คอื การซ่อมทาํสิ่ งอปุกรณ ์

ที่สามารถซ่อมทาํใหก้ลบัคนืสู่สถานภาพใชร้าชการได ้ และมคีวามคุม้ค่าที่จะซ่อมทาํ กลา่วคอื มค่ีาใชจ่้ายนอ้ยกวา่

หรอืดาํเนินการไดร้วดเรว็กวา่การจดัหาสิ่ งอปุกรณร์ายการนัน้ใหม ่ โดยจะตอ้งดาํเนินการตามข ัน้ตอนการซ่อมทาํ

ปกตขิองระบบสง่กาํลงับาํรุงในกองทพัสหรฐัฯ ซึ่ งประเทศลูกคา้ FMS จะตอ้งจดัส่งสิ่ งอปุกรณด์งักลา่ว ไปซอ่มทาํ

ในประเทศสหรฐัฯ โดยปกตกิารซ่อมทาํดงักลา่วจะเป็นการซ่อมทาํระดบัโรงงาน (Depot Level) ซึ่ งสหรฐัฯ อาจจะ

ใหห้น่วยงานในความรบัผดิชอบของ กห.สหรฐัฯ ดาํเนินการเอง หรอืวา่จา้งบรษิทัเอกชนดาํเนินการใหก้็ได ้ และเมื่อ

ซ่อมทาํเสรจ็แลว้ สหรฐัฯ จะจดัส่งสิ่ งอปุกรณร์ายการนัน้ กลบัคนืใหก้บัประเทศลูกคา้ในลกัษณะ Return, Repair 

and Reshipment (RRR ) ซึ่ งอาจจะเป็น Defined Order Case หรือ Blanket Order Case กไ็ด ้แต่ไมส่ามารถ

ดาํเนินการผ่าน DRP Case หรือ CLSSA Case ได ้  ท ัง้น้ี การซอ่มทาํแบบ RRR น้ี สามารถดาํเนินการได ้ ๒ 

ลกัษณะ คอื 

 ๑.๑ Return, Repair and Reshipment/Single Transaction (RRR/ST)

  เป็นการซ่อมทาํสิ่ งอปุกรณท์ ัว่ ๆ ไป ที่มรีายการซ่อมทาํไมม่ากนกั สามารถระบรุายการซ่อมทาํได ้

มวีงเงนิที่ ใชใ้นการเปิด Case ไมม่ากนกั ซึ่ งไมคุ่ม้ค่าที่สหรฐัฯ จะจดัทาํรายละเอยีดของรายการสิ่ งอปุกรณท์ี่สามารถ

ซ่อมทาํไดร้วมท ัง้สถานที่ซ่อมทาํ หรอืที่ เรยีกวา่ Tailored Repairable Item List (TRIL) ใหก้บัประเทศลูกคา้ 

ดงันัน้ ประเทศลูกคา้จะตอ้งทาํหนงัสอืสอบถามเพื่อประเมนิราคาซ่อมทาํรวมท ัง้สถานที่ซึ่ งตอ้งจดัส่งสิ่ งอปุกรณไ์ป

ซ่อมทาํจากสหรฐัฯ ก่อน แลว้จงึจดัส่งสิ่งอปุกรณด์งักลา่วไปซ่อมทาํได ้การซอ่มทาํแบบนี้จงึใชเ้วลาดาํเนินการนาน เช่น 

การจดัสง่ Transmission ของรถ AAV-7 A1 ไปซ่อมทาํ เป็นตน้ 

 ๑.๒ Return, Repair and Reshipment/Tailored Repairable Item List (RRR/TRIL)

  เน่ืองจากการซ่อมทาํในแบบแรกตอ้งใชเ้วลาดาํเนินการนาน เพราะประเทศลูกคา้จะตอ้งสอบถาม

ราคาซ่อมทาํและสถานที่จดัส่งจากสหรฐัฯ ก่อนการจดัส่งสิ่ งอปุกรณไ์ปซ่อมทาํทกุคร ัง้ เพื่อใหเ้กดิความสะดวกใน

การปฏบิตั ิ สหรฐัฯ จงึไดร้วบรวมรายการสิ่งอปุกรณท์ี่สามารถซ่อมทาํไดข้องยุทโธปกรณท์ี่ ลูกคา้มอียู่พรอ้ม

รายละเอยีดสถานที่ซ่อมทาํตลอดจนราคาซ่อมทาํโดยประมาณใหลู้กคา้ทราบลว่งหนา้เพื่ อใชเ้ป็นขอ้มลูประกอบการ

จดัส่ง สิ่ งอปุกรณก์ลบัไปซ่อมทาํแบบ RRR และเรียกขอ้มลูเหลา่นีวา่ Tailored Repairable Item Lis(TRIL) จงึ

ทาํใหลู้กคา้สามารถจดัส่งสิ่ งอปุกรณก์ลบัไปซ่อมทาํตามที่ อยู่ที่ กาํหนดไวใ้น TRIL ไดท้นัท ี โดยไมต่อ้งสอบถาม

ขอ้มลูจากสหรฐัฯ ก่อน วธิกีารดงักลา่วน้ีสามารถดาํเนินการไดเ้รว็กวา่แบบแรก และสหรฐัฯ มกัจะแนะนาํใหลู้กคา้

ใชว้ธิซีอ่มทาํแบบนี้ในการซ่อมทาํอาวุธยุทโธปกรณท์ี่มรีายการซ่อมทาํ Repairable Item มาก และมวีงเงนิในการ

เปิด Case สูง ซึ่ งที่ ทร. ดาํเนินการอยู่ในปจัจบุนั ไดแ้ก่ การซอ่มทาํอปุกรณข์อง บ. A-7  บ. P-3  อปุกรณป์ระจาํเรอื 

ฟก. ชดุ  ร.ล.พทุธยอดฟ้าจฬุาโลก และ อปุกรณข์องระบบอาวุธปลอ่ยนาํวถิฮีารพ์นู เป็นตน้ 

๙ – ๑ 



 

๒. การจดัสง่สิ่ งอปุกรณ์ไปซ่อมทาํในสหรฐัฯ แบบ Return, Repair and Reshipment (BOC Case)  เช่น  

การสง่อะไหลแ่ละช้ินสว่นซ่อมของ บ. P-3 ไปซ่อมทาํดว้ย FMS Case TH-P-MCA 

 ๒.๑ กรณียงัไมไ่ดเ้ปิด FMS Case สาํหรบัการจดัส่งสิ่ งอปุกรณไ์ปซ่อมทาํในสหรฐัฯ แบบ RRR หน่วย

เจา้ของ สป. จะตอ้งดาํเนินการตามข ัน้ตอนการจดัหาพสัดุและบรกิารโดยวธิ ีFMS ดงัน้ี 

  ๒.๑.๑ หน่วยเจา้ของ สป. ประสาน พธ.ทร. ใหป้ระสาน ทร.จม. ขอ P&A Data สาํหรบัการ

จดัส่งสิ่ งอปุกรณไ์ปซ่อมทาํในสหรฐัฯ แบบ RRR (BOC Case) จาก ทร. สหรฐัฯ โดยจะตอ้งระบขุอบเขตหรอื

ประเภทสิ่ งอปุกรณท์ี่ตอ้งการส่งไปซ่อมทาํ เช่น ระบเุป็นการส่งซ่อมอะไหลแ่ละชิ้นส่วนซ่อมของ บ. P-3 โดยไมต่อ้ง

ระบวุา่เป็น สป. ชิ้นใด หมายเลขใด  รวมท ัง้กาํหนดวงเงนิรวมในการดาํเนินการที่ตอ้งการ 

๒.๑.๒ พธ.ทร. แจง้ขอ้มลู P&A Data ใหห้น่วยเจา้ของ สป. พจิารณาและใชเ้ป็นขอ้มลู

ประกอบการเสนอ ทร. (ผ่าน กบ.ทร.) ขออนุมตัหิลกัการจดัส่งสิ่ งอปุกรณไ์ปซอ่มทาํในสหรฐัฯ โดยวธิ ีFMS  

๒.๑.๓ ภายหลงัจากที่ ทร. อนุมตัหิลกัการตามขอ้ ๒.๑.๒ เรยีบรอ้ยแลว้ พธ.ทร. ประสาน   

ทร.จม. ขอเอกสาร LOA สาํหรบัการจดัส่งสิ่ งอปุกรณ ์ไปซ่อมทาํในสหรฐัฯ แบบ RRR  

๒.๑.๔ พธ.ทร. พจิารณารายละเอยีดใน LOA แลว้สง่ใหห้น่วยเจา้ของ สป. พรอ้มขอ้เสนอแนะ   

(ถา้ม)ี หน่วยเจา้ของ สป. ตรวจสอบและพจิารณารายละเอยีดใน LOA หากเงื่อนไขและรายละเอยีดถกูตอ้งตามที่ ทร. 

อนุมตัหิลกัการไว ้ในขอ้ ๒.๑.๒ ให ้เสนอ ทร. (ผ่าน กบ.ทร.) ขออนุมตัจิดัส่งสิ่ งอปุกรณไ์ปซ่อมทาํในสหรฐัฯ โดยวธิ ี

FMS ซึ่ งจดัเป็นข ัน้ตอนการขออนุมตัเิปิดดาํเนินการ RRR Case เพื่อรองรบัการจดัส่ง สป. แต่ละรายการที่อยู่ใน

ขอบเขตของ Case ไปซ่อมทาํต่อไป 

๒.๑.๕ เมื่อ ทร. อนุมตัติามขอ้ ๒.๑.๔  จก.พธ.ทร. ลงนามใน LOA ของ FMS Case ที่ เป็น

แบบ RRR แลว้ หน่วยต่าง ๆ ที่ เกี่ ยวขอ้งจะดาํเนินการเพื่อจดัส่งสิ่ งอปุกรณไ์ปซ่อมทาํตามคาํแนะนาํที่กาํหนดใน

บรรณสาร NAVSUP Publication 526 บทที่ ๕ ประกอบกบัรายละเอยีดใน LOA ของ Case นัน้ ๆ กง.ทร. 

ชาํระเงนิตามเงื่อนไขใน LOA พธ.ทร. แจง้ใหห้น่วยเจา้ของ Case ทราบวา่ Case ไดเ้ปิดดาํเนินการแลว้ 
  ๒.๑.๖ หน่วยเจา้ของ สป. ประสาน พธ.ทร. ขอทราบขอ้มลูราคาและสถานที่ ในการจดัส่ง สป.  

ที่ชาํรุดไปซ่อมทาํโดยดาํเนินการผ่าน FMS Case ที่ เปิดดาํเนินการแลว้ตามขอ้ ๒.๑.๕ โดยจะตอ้งระบรุายละเอยีด ของ สป.  

(ที่อยู่ในขอบเขตของ Case ตามขอ้ ๒.๑.๑) ที่ตอ้งการสง่ไปซอ่มทาํตามแบบฟอรม์ที่ พธ.ทร. กาํหนด  
๒.๑.๗ พธ.ทร. เมื่อไดร้บัการประสานตามขอ้ ๒.๑.๖ จะตรวจสอบวา่ สป. ที่จะจดัส่งระบอุยู่ใน

ขอบเขตของ Case หรอืไม ่ ซึ่ งหากอยู่ในขอบเขตของ Case ใหป้ระสานขอประมาณการราคาค่าซ่อมทาํและ

คาํแนะนาํการจดัส่ง (Shipping Instruction) กบัหน่วยงาน NAVICP-OF(ผ่าน ทร.จม.)  โดยมแีนวทางปฏบิตั ิ  

๒ แนวทาง คอื สาํหรบัการส่งซอ่มแบบ RRR/ST และ RRR/TRIL ดงัน้ี 
   ๒.๑.๗.๑ การซอ่มทาํสิ่ งอปุกรณแ์บบ RRR/ST 

           ก. เสนอขอทราบราคาซ่อมทาํโดยประมาณตามข ัน้ตอนที่แสดงไวใ้น ผนวก ๙ - ก 

           ข. เสนอขอ Shipping Instruction พรอ้มท ัง้แจง้รายละเอยีดของสิ่งอปุกรณ์

ที่จะส่งไปซอ่มทาํจากหน่วยงาน NAVICP-OF โดยจดัทาํเอกสาร ๑ ฉบบั ต่อการแจง้สง่สิ่ งอปุกรณไ์ปซ่อมทาํ ๑ 

รายการ ซึ่ งขอ้มลูดงักลา่วประกอบดว้ย  NSN , NOMENCLATURE  , SERAIL NUMBER   และ 

DOCUMENT NO. AND QUANTITY 

๙ - ๒ 



    

  ๒.๑.๗.๒ การซ่อมทาํสิ่ งอปุกรณแ์บบ RRR/TRIL 
    ก. ตรวจสอบขอ้มลูการส่งสิ่ งอปุกรณไ์ปซ่อมทาํจาก TRIL 

    ข. ตรวจสอบความถกูตอ้งของสถานที่ซ่อมทาํจากหน่วยงาน NAVICP-OF 

  ๒.๑.๘ เมื่อ พธ.ทร. ไดร้บั Shipping Instruction และราคาซ่อมทาํโดยประมาณ สาํหรบัการ

ซ่อมแบบ RRR/ST หรอืตรวจสอบขอ้มลูการส่งสิ่ งอปุกรณไ์ปซ่อมทาํจาก TRIL สาํหรบัการซ่อมแบบ RRR/TRIL 

ตามขอ้ ๒.๑.๗ แลว้ ใหแ้จง้ผูร้บัจดับรกิารขนส่งทราบเพื่อเสนอราคาค่าขนส่งสิ่ งอปุกรณด์งักลา่วไปยงัสถานที่ซ่อม

ทาํในประเทศสหรฐัฯ ตามที่ ระบใุน Shipping Instruction นัน้ โดยจะตอ้งจดัส่งภายใน ๓๐ วนั นบัจากไดร้บั

ขอ้มลูราคาค่าจดัส่ง หากตอ้งการจดัส่งโดยผูร้บัจดับรกิารขนส่ง 

๒.๑.๙ พธ.ทร. แจง้ขอ้มลูที่สาํคญัในการดาํเนินการใหห้น่วยเจา้ของ สป. ทราบ ดงัน้ี 

- ประมาณการราคาค่าซ่อมทาํสูงสุด (ROM Cost: Rough Order of Magnitude) 

- ราคาต่อหน่วยหากจดัซื้อใหม ่(ถา้ม)ี  

- สถานที่ซ่อมทาํโดยละเอยีด รวมถงึ ระยะเวลาในการซ่อมทาํ (ถา้ม)ี 

- ประมาณการค่าจดัส่ง , ผูร้บัดาํเนินการจดัส่ง( ผูร้บัจดับรกิารขนส่ง หรอื กห. สหรฐัฯ) วธิกีาร

และกาํหนดการจดัส่ง รวมถงึ รายละเอยีดในการจดัส่งอื่น ๆ (ถา้ม)ี 

- วงเงนิคงเหลอืใน Case  

๒.๑.๑๐ หลงัจากไดร้บัขอ้มลูจาก พธ.ทร. ตามขอ้ ๒.๑.๙ เรยีบรอ้ยแลว้ หน่วยเจา้ของ สป. ขอ

อนุมตัจิดัส่งสิ่ งอปุกรณไ์ปซ่อมทาํในสหรฐัฯ โดยวธิ ี FMS ท ัง้น้ีใหร้ะบ ุ RRR Case ที่ ใชด้าํเนินการและวงเงนิ

คงเหลอืใน Case และขออนุญาต กห. เพื่อนาํยุทธภณัฑอ์อกไปนอกราชอาณาจกัร พรอ้มท ัง้ขอยกเวน้อากรขาออก

จากกรมศุลกากร (กห. มอบอาํนาจให ้ ผบ.ทร. ลงนามในหนงัสอือนุญาตฯ) โดยเสนอ ทร. (ผ่าน กบ.ทร.)           

ขออนุมตัจิดัส่งสิ่ งอปุกรณไ์ปซอ่มทาํในสหรฐัฯ โดยวธิ ี FMS และ แนบ หนงัสอืขออนุญาตนาํยุทธภณัฑอ์อกไป

นอกราชอาณาจกัรในคราวเดยีวกนั ท ัง้น้ี ใหส้าํเนาเรื่ องท ัง้หมดเสนอ พธ.ทร. ทราบ เพื่อเตรยีมการจดัส่งสิ่ งอปุกรณต่์อไป 

๒.๑.๑๑ หากจดัส่งโดยผูร้บัจดับรกิารขนสง่ ตวัแทนผูร้บัจดับรกิารขนส่ง (Freight Forwarder)  

จะจดัทาํเอกสาร DSP-61 (Application/License for Temporary Import of Unclassified Defense Articles)   

ตามตวัอย่างใน ผนวก ๙ - ข เพื่อขอนาํสิ่ งอปุกรณท์ ัว่ไปเขา้ประเทศสหรฐัฯ และ จดัทาํเอกสาร DSP-85 ตาม

ตวัอย่างใน ผนวก ๙ - ค เพื่อขอนาํเขา้สิ่ งอปุกรณท์ี่มชี ัน้ความลบั (Classified) เสนอ ผชท.ทร. ไทย/วอชงิตนั   

ลงนามเพื่อเสนอใหก้บัหน่วยงานที่ เกี่ ยวขอ้งของสหรฐัฯ (Office of Munitions Control) เพื่อนาํสิ่ งอปุกรณเ์ขา้

ประเทศสหรฐัฯเป็นการช ัว่คราว โดยเมื่อไดร้บัอนุมตัแิลว้ ผช.นายทหารจดัหา ประจาํ สน.ผชท.ทร. ไทย/วอชงิตนั 

ซึ่ งปฏบิตังิานอยู่ที่สาํนกังานตวัแทนผูร้บัจดับรกิารขนส่ง จะสาํเนาเอกสาร DSP-61 หรอื DSP-85 ผ่าน          

สน.ผชท.ทร.ไทย/วอชงิตนั จดัส่งให ้พธ.ทร. ต่อไป  ในสถานการณป์จัจบุนัน้ี กรมศุลกากรของสหรฐัฯ ไดอ้นุญาต

ใหป้ระเทศลูกคา้ส่งสิ่ งอปุกรณท์ี่จดัซื้อโดยวธิ ี FMS เขา้ไปภายในสหรฐัฯ เพื่อซ่อมทาํไดเ้ป็นการช ัว่คราว โดยไม่

ตอ้งทาํใบอนุญาตนาํเขา้ DSP-61 หรอื DSP-85 แต่จะตอ้งแจง้การหมายเลขนาํเขา้ใหก้รมศุลกากรสหรฐัฯ ทราบ 

และตอ้งใหห้มายเลขเดยีวกนัในการส่งออกกลบัคนืใหก้บัประเทศลูกคา้ 

 
๙ - ๓ 

 



             

๒.๑.๑๒ ผลที่ ไดจ้ากการดาํเนินการตามขอ้ ๒.๑.๑ - ๒.๑.๑๑ มดีงัต่อไปนี้ 

  - Shipping Instruction และ ราคาซ่อมทาํโดยประมาณ  
  - ขอ้มลูราคาค่าขนส่งสิ่ งอปุกรณไ์ปซ่อมทาํในประเทศสหรฐัฯ จากผูร้บัจดับรกิารขนส่ง 
  - ทร. อนุมตัใิหจ้ดัส่ง สป. ไปซ่อมทาํ และ กห.(มอบอาํนาจ ผบ.ทร.) อนุญาตใหน้าํยุทธภณัฑ์

ออกไปนอกราชอาณาจกัร 

  - ไดร้บัอนุมตั ิDSP-61 หรอื DSP-85 จาก Office of Munitions Control (ในกรณีที่ขอ) 

  - พธ.ทร. ดาํเนินการต่อในขอ้ ๔. 

๒.๒ กรณีม ี FMS Case สาํหรบัการจดัส่งสิ่ งอปุกรณไ์ปซ่อมทาํในสหรฐัฯ แบบ RRR ใหห้น่วยเจา้ของ 

สป. ตรวจสอบวงเงนิคงเหลอืใน Case ก่อนการดาํเนินการหากพบวา่วงเงนิคงเหลอืใน Case อาจไมเ่พยีงพอต่อ

การดาํเนินการ ใหห้น่วยเจา้ของ สป. ประสาน พธ.ทร. เตรยีมการและดาํเนินการปรบัเพิ่มวงเงนิใน Case เสยีก่อน
ซึ่ งอาจจะเป็นการขออนุมตัโิอนเงนิ งป. ของ ทร. หรอืโอนเงนิคงเหลอืจาก Case อื่นไปสมทบใน RRR Case นัน้ 
เมื่อการตรวจสอบและเตรยีมการดา้นการเงนิเรยีบรอ้ยแลว้ หน่วยม ัน่ใจวา่ RRR Case ดงักลา่ว มวีงเงนิคงเหลอื
เพยีงพอต่อการดาํเนินการ จากนัน้ใหด้าํเนินการต่อไปตามขอ้ ๒.๑.๖ - ๒.๑.๑๒ 

๓. การจดัสง่สิ่ งอปุกรณ์ไปซ่อมทาํในสหรฐัฯ แบบ Return, Repair and Reshipment ( DOC Case )  เช่น 

การสง่ บ. P-3 ไปซ่อมใหญ่ (Overhaul) ดว้ย FMS Case TH-P-LDP 

 ๓.๑ กรณียงัไมไ่ดเ้ปิด FMS Case สาํหรบัการจดัส่งสิ่ งอปุกรณไ์ปซ่อมทาํในสหรฐัฯ แบบ RRR หน่วย

เจา้ของ สป. จะตอ้งดาํเนินการตามข ัน้ตอนการจดัหาพสัดุและบรกิารโดยวธิ ีFMS ดงัน้ี 

  ๓.๑.๑ หน่วยเจา้ของ สป. ประสาน พธ.ทร. ใหป้ระสาน ทร.จม. ขอ P&A Data สาํหรบัการ

จดัส่งสิ่ งอปุกรณไ์ปซ่อมทาํในสหรฐัฯ แบบ RRR (DOC Case) จาก ทร.สหรฐัฯ โดยจะตอ้งระบสุิ่ งอปุกรณท์ี่

ตอ้งการสง่ไปซอ่มทาํโดยละเอยีดท ัง้น้ีไมจ่าํเป็นตอ้งระบวุงเงนิที่จะใชเ้ปิด Case และสอบถามประมาณการราคาค่า

ขนส่งจากผูร้บัจดับรกิารขนส่งหลงัจากที่ทราบสถานที่ซ่อมทาํจากขอ้มลู P&A (หากจดัส่งโดยผูร้บัจดับรกิารขนส่ง) 

๓.๑.๒ พธ.ทร. แจง้ขอ้มลู P&A Data และขอ้มลูราคาค่าจดัส่ง (หากจดัส่งโดยผูร้บัจดับรกิาร

ขนส่ง) ให ้หน่วยเจา้ของ สป. พจิารณาและใชเ้ป็นขอ้มลูประกอบการเสนอ ทร. (ผ่าน กบ.ทร.) ขออนุมตัหิลกัการ

จดัส่งสิ่ งอปุกรณไ์ปซ่อมทาํในสหรฐัฯ โดยวธิ ีFMS  

๓.๑.๓ ภายหลงัจากที่ ทร. อนุมตัหิลกัการตามขอ้ ๓.๑.๒ เรยีบรอ้ยแลว้ พธ.ทร. ประสาน ทร.

จม. ขอเอกสาร LOA สาํหรบัการจดัส่งสิ่ งอปุกรณ ์ไปซ่อมทาํในสหรฐัฯ แบบ RRR  
๓.๑.๔ พธ.ทร. พจิารณารายละเอยีดใน LOA แลว้สง่หน่วยเจา้ของ สป. พรอ้มขอ้เสนอแนะ (ถา้ม)ี 

หน่วยเจา้ของ สป. ตรวจสอบและพจิารณารายละเอยีดใน LOA หากเงื่อนไขและรายละเอยีดถกูตอ้งตามที่ ทร. ตอ้งการ

ให ้ เสนอ ทร. (ผ่าน กบ.ทร.) ขออนุมตัจิดัส่งสิ่ งอปุกรณไ์ปซอ่มทาํในสหรฐัฯ โดยวธิ ี FMS และขออนุญาต กห.  

เพื่อนาํยุทธภณัฑอ์อกไปนอกราชอาณาจกัร ในคราวเดยีวกนั 

๓.๑.๕ เมื่อ ทร. อนุมตัติามขอ้ ๓.๑.๔  จก.พธ.ทร. ลงนามใน LOA หน่วยต่าง ๆ ดาํเนินการ

ตามวธิปีฏบิตัฯิ โดย Case จะเปิดดาํเนินการเมื่อมกีารชาํระเงนิตามเงื่อนไขใน LOA เรยีบรอ้ยแลว้ 
 

๙ - ๔ 

   



 

๓.๑.๖ เมื่อ Case เปิดดาํเนินการ พธ.ทร. แจง้หน่วยที่ เกี่ ยวขอ้งทราบแลว้ประสานหน่วยเจา้ของ 

สป. และผูร้บัจดับรกิารขนส่ง เพื่อดาํเนินการตามขอ้ ๒.๑.๑๑ - ๒.๑.๑๒ ต่อไป 
         ๓.๒ กรณีม ีFMS Case สาํหรบัการจดัส่งสิ่ งอปุกรณไ์ปซ่อมทาํในสหรฐัฯ แบบ RRR (DOC Case ) และ 

ทร. สหรฐัฯ อนุญาตใหด้าํเนินการจดัส่งสิ่ งอปุกรณไ์ปซ่อมทาํในสหรฐัฯ แบบ RRR ภายใต ้ FMS Case น้ีไดอ้กี 

ใหห้น่วยเจา้ของ สป. ตรวจสอบวงเงนิคงเหลอืใน Case ก่อนการดาํเนินการหากพบวา่วงเงนิคงเหลอืใน Case อาจ

ไมเ่พยีงพอต่อการดาํเนินการ ใหห้น่วยเจา้ของ สป. ประสาน พธ.ทร. เตรยีมการและดาํเนินการปรบัเพิ่มวงเงนิใน 

Case เสยีก่อนซึ่ งอาจจะเป็นการขออนุมตัโิอนเงนิ งป. ของ ทร. หรอื โอนเงนิคงเหลอืจาก Case อื่นไปสมทบใน 
RRR Case นัน้ เมื่อการตรวจสอบและเตรยีมการดา้นการเงนิเรยีบรอ้ยแลว้ หน่วยม ัน่ใจวา่ RRR Case ดงักลา่ว 
มวีงเงนิคงเหลอืเพยีงพอต่อการดาํเนินการ จากนัน้ใหด้าํเนินการต่อไปตามขอ้ ๓.๑.๑ - ๓.๑.๖ แตกต่างตรงที่ เป็น

การขออนุมตัหิลกัการ และขออนุมตัแิกไ้ขเปลี่ยนแปลง RRR Case ที่มอียู่เดมิ (มใิช่การเปิด Case) เพื่อการ

ดาํเนินการจดัส่งสิ่ งอปุกรณไ์ปซอ่มทาํในสหรฐัฯ ตามที่ หน่วยเจา้ของ สป. ตอ้งการ 

๔. พธ.ทร. จดัทาํ Letter of Transmittal ตามตวัอย่างใน ผนวก ๙ - ง จดัสง่ใหก้บั NAVICP-OF, Repair 

Facility และ U.S. Navy Item Manager ทราบการสง่ของ ตามที่ ระบไุวใ้น LOA โดยจดัทาํ Letter of 

Transmittal จาํนวน ๖ ชุด สาํหรบัการซ่อมทาํแบบ RRR/ST และจดัทาํจาํนวน ๕ ชุด สาํหรบัการซ่อมทาํแบบ 

RRR/TRIL แจกจา่ยใหก้บัหน่วยต่าง ๆ ขา้งตน้ ดงัน้ี 
 

 
๔.๑

 
RRR/ST 

  ๔.๑.๑ ส่งให ้NAVICP-OF ๒ ชดุ (ผ่าน ทร.จม.) 

  ๔.๑.๒ ส่งให ้U.S. Navy Item Manager ๑ ชดุ (ผ่าน ทร.จม.) 

  ๔.๑.๓ เก็บเป็นหลกัฐาน ๑ ชดุ 

  ๔.๑.๔ พมิพ ์ “Confirmation of Receipt Requested” พรอ้มกบัแนบซองเปลา่ตดิแสตมป์  

จ่าหนา้ซองถงึ สน.ผชท.ทร.ไทย/วอชงิตนั และ ใส่ลงในหบีห่อ สป. ที่จะส่งไปซ่อม ๑ ชดุ เพื่อให ้Repair Facility 

ส่งเอกสาร ให ้สน.ผชท.ทร.ไทย/วอชงิตนั เป็นการยนืยนัการไดร้บั สป.  

  ๔.๑.๕ ใส่ลงในหบีห่อ สป. ที่จะส่งไปซ่อมให ้Repair Facility เป็นหลกัฐาน ๑ ชดุ 
 ๔.๒ RRR/TRIL 

  ๔.๒.๑ ส่งให ้U.S. Navy Item Manager ๑ ชดุ และ Repair Facility ๑ ชดุ (ผ่าน ทร.จม.) 

  ๔.๒.๒ เก็บเป็นหลกัฐาน ๑ ชดุ 

  ๔.๑.๓ พมิพ ์ “Confirmation of Receipt Requested” พรอ้มกบัแนบซองเปลา่ตดิแสตมป์  

จ่าหนา้ซองถงึ สน.ผชท.ทร.ไทย/วอชงิตนั และ ใส่ลงในหบีห่อ สป. ที่จะส่งไปซ่อม ๑ ชดุ เพื่อให ้Repair Facility 

ส่งเอกสาร ให ้สน.ผชท.ทร.ไทย/วอชงิตนั เป็นการยนืยนัการไดร้บั สป.  

  ๔.๑.๔ ใส่ลงในหบีห่อ สป. ที่จะส่งไปซ่อมให ้Repair Facilityเป็นหลกัฐาน ๑ ชดุ 

๕. เมื่ อจดัทาํ Letter of Transmittal เรยีบรอ้ยตามขอ้ ๔. แลว้ แสดงว่าพรอ้มที่จะส่งสิ่ งอปุกรณน์ัน้แลว้ ให ้

พธ.ทร. แจง้ผูร้บัจดับรกิารขนส่งมารบัสิ่ งอปุกรณ์ เพื่อจดัส่งไปยงัหน่วยซ่อมทาํต่อไป พรอ้มกบัใหผู้ร้บัจดัการ

ขนส่ง จดัส่ง Bill of Lading (B/L) ใหก้บั พธ.ทร. เพื่อสาํเนาให ้ผช.นายทหารจดัหา ประจาํ สน.ผชท.ทร.ไทย/

วอชงิตนั ทราบในโอกาสแรก 

๙ - ๕ 



 

๖. ผช.นายทหารจดัหา ประจาํ สน.ผชท.ทร.ไทย/วอชิงตนั ตดิตามการดําเนินการโดยใกลชิ้ด จากเอกสารขอ้มูล

ต่าง ๆ ที่ ไดร้บั ดงัน้ี 

 ๖.๑ ประสานกบัตวัแทนผูร้บัจดับรกิารขนส่ง (F/F) เพื่อเตรยีมการรบัสิ่ งอปุกรณโ์ดยแสดง Letter of 

Transmittal และ Bill of Lading โดยเมื่อสิ่ งอปุกรณถ์กูจดัส่งมาถงึ F/F ใหร้ายงานให ้พธ.ทร. ทราบในโอกาสแรก  

 ๖.๒ F/F จดัส่งสิ่ งอปุกรณไ์ปยงั Repair Facility ตามที่ระบไุวใ้น Shipping Instruction  

 ๖.๓ ประสาน Repair Facility เพื่อเตรียมการรบัสิ่ งอปุกรณ์ และใหเ้จา้หนา้ที่ ผูร้บัมอบอาํนาจของ 

Repair Facility ลงนามในเอกสาร Letter of Transmittal แลว้ส่งเอกสารดงักลา่วใหก้บั สน.ผชท.ทร.ไทย/

วอชงิตนั พรอ้มท ัง้สาํเนาให ้พธ.ทร. ทราบดว้ย 

๗. ขัน้ตอนการปฏบิตัขิองสหรฐัฯ หลงัจากไดร้บัสิ่ งอปุกรณ์ที่ สง่ไปซ่อมทาํ 
๒ 

 ๗.๑ ตรวจสอบ สิ่ งอปุกรณ ์ที่ ไดร้บัวา่เป็นไปตาม Letter of Transmittal หรอืไม ่

 ๗.๒ ตรวจสอบเบื้องตน้วา่ สิ่ งอปุกรณ ์ดงักลา่วมคีวามคุม้ค่าที่จะซ่อมทาํหรอืไม ่

 ๗.๓ หาก สหรฐัฯ พบวา่การซ่อมทาํคร ัง้น้ีไมคุ่ม้ค่า จะแจง้ใหลู้กคา้ทราบ 

 ๗.๔ หลงัจากที่ สหรฐัฯ ซ่อมทาํแลว้ หากพบว่าค่าใชจ่้ายในการซ่อมทาํสูงเกินราคาที่สามารถจดัหา 

สิ่ งอปุกรณร์ายการเดยีวกนัใหมไ่ด ้ หน่วยซ่อมทาํจะหยุดการซ่อมทาํแลว้แจง้ใหป้ระเทศลูกคา้ทราบ พรอ้มท ัง้แจง้ 

ค่าใชจ่้ายที่ เกิดขึ้นต ัง้แต่เริ่ มการดาํเนินการซ่อมทาํจนกระท ัง่หยุดซ่อมทาํน้ีใหท้ราบดว้ย ซึ่ งประเทศลูกคา้จะตอ้ง 

รบัผดิชอบค่าใชจ่้ายที่ เกดิขึ้นแลว้น้ีท ัง้หมด 

 ๗.๕ เมื่อประเทศลูกคา้ไดร้บัแจง้จากสหรฐัฯ ตามขอ้ ๗.๔ แลว้ จะตอ้งพจิารณาดาํเนินการ ดงัน้ี 

  ๗.๕.๑ แจง้ใหส้หรฐัฯ ทราบวา่ มคีวามประสงคจ์ะใหด้าํเนินการซ่อมทาํต่อไปหรอืไม ่

  ๗.๕.๒ หากไมต่อ้งการซ่อมทาํต่อไป จะใหส้หรฐัฯ ดาํเนินการต่อสิ่ งอปุกรณท์ี่ ระงบัการซ่อมทาํ 

ดงักลา่วอย่างไร ซึ่ งหากประเทศลูกคา้แจง้ใหส้หรฐัฯ จาํหน่ายสิ่ งอปุกรณน์ัน้ ลูกคา้จะไมไ่ดร้บัเงนิค่าซากคนื หรอืจะ

ใหส้หรฐัฯ จดัส่งสิ่ งอปุกรณด์งัหลา่วกลบัคนืใหก้บัประเทศลูกคา้ โดยประเทศลูกคา้จะตอ้งรบัผดิชอบค่าใชจ่้ายใน

การขนส่งเองท ัง้หมด 

๘. ขอ้ควรระวงัในการซ่อมทาํสิ่ งอปุกรณ์ แบบ RRR 

 ๘.๑ สาํหรบัการซ่อมทาํแบบ RRR/ST ประเทศลูกคา้จะตอ้งไม่ส่งสิ่ งอปุกรณไ์ปซ่อมทาํก่อนที่ จะไดร้บั 

Shipping Instruction จาก Program manager 

 

 

๒
 The Foreign Military Sales Customer Supply System Guide, NAVSUP Publication 526 (Fifth Revised Edition, 

Change 1), 31 January 2008, Chapter 5, Section 050204 and 050215 

 

๙ - ๖ 



 

 ๘.๒ สาํหรบัการซ่อมทาํแบบ RRR/TRIL เน่ืองจากการดาํเนินการเป็นไปโดยอตัโนมตั ิดงันัน้ หากผูซ้ื้อ

ตรวจสอบวา่สิ่ งอปุกรณร์ายการนัน้อยู่ใน TRIL ก็สามารถจดัส่งสิ่ งอปุกรณไ์ปยงัหน่วยซ่อมทาํไดท้นัทโีดยไมต่อ้งรอ 

Shipping Instruction 

 ๘.๓ หมายเลข MILSTRIP ๑ หมายเลข จะใชไ้ดก้บัสิ่ งอปุกรณเ์พยีง ๑ ชิ้น เท่านัน้ 

 ๘.๔ สิ่ งอปุกรณท์ี่ส่งมาซ่อมทาํ กบัสิ่ งอปุกรณท์ี่ซ่อมทาํแลว้ เป็นสิ่ งอปุกรณร์ายการเดยีวกนั ไมส่ามารถใช ้

วธิกีารแลกเปลี่ยนได ้

 ๘.๕ ค่าใชจ่้ายในการซ่อมทาํจะเป็นค่าใชจ่้ายที่สหรฐัฯ ไดใ้ชจ่้ายไปจรงิบวกกบัค่าดาํเนินการทางธุรการ 

(Administrative Charge) และค่าใชจ่้ายเบด็เตลด็ (Accessories Charge) 

 ๘.๖ ประเทศลูกคา้สามารถยกเลกิการซ่อมทาํได ้แต่จะตอ้งรบัผดิชอบค่าใชจ่้ายที่ เกดิขึ้นแลว้ท ัง้หมด 

๙. การบรรจุหบีหอ่สิ่ งอปุกรณ์ที่ สง่ไปซ่อมทาํ 

 ๙.๑ การบรรจหุบีห่อสิ่ งอปุกรณ์ที่ตอ้งการส่งไปซ่อมทาํ ควรบรรจใุหถู้กตอ้งตามมาตรฐาน Military 

Standard 749 D (MIL-STD-794D) 

 ๙.๒ หากตูส้นิคา้ที่ ใชบ้รรจหุบีห่อชาํรุดระหว่างการขนส่ง และเมื่อสหรฐัฯ ซ่อมทาํสิ่ งอปุกรณเ์สร็จแลว้ ใน

การบรรจหุบีห่อเพื่อจดัส่งสิ่ งอปุกรณก์ลบัคนืใหก้บัประเทศลูกคา้นัน้ สหรฐัฯ จะทาํการซ่อมทาํตูส้นิคา้ใหอ้ยู่ใน

สภาพตามมาตรฐานที่สหรฐัฯ กาํหนด ซึ่ งประเทศลูกคา้จะตอ้งรบัผดิชอบค่าใชจ่้ายที่ เกดิขึ้นในการซ่อมทาํตูส้นิคา้น้ี 

 ๙.๓ หากประเทศลูกคา้จดัส่งสิ่ งอปุกรณไ์ปซ่อมทาํโดยใชห้บีห่อหรอืตูส้นิคา้ที่ ไมไ่ดม้าตรฐาน เมื่อสหรฐัฯ 

ซ่อมทาํสิ่ งอปุกรณเ์สรจ็แลว้ จะบรรจสุิ่ งอปุกรณเ์พื่อจดัส่งกลบัคนืใหก้บัประเทศลูกคา้ในหบีห่อที่ เป็นมาตรฐานของ 

สหรฐัฯ ซึ่ งประเทศลูกคา้จะตอ้งรบัผดิชอบค่าใชจ่้ายในส่วนนี้ดว้ย 

๑๐. การสูญหายของสิ่ งอปุกรณ์ในระหว่างการจดัสง่ไปซ่อมทาํ 

 หากสิ่ งอปุกรณเ์กิดการสูญหายระหว่างการขนส่งจากประเทศลูกคา้ไปยงัสถานที่ซ่อมทาํ หรอืจากสถานที่

ซ่อมทาํกลบัมายงัประเทศลูกคา้นัน้ ประเทศลูกคา้จะตอ้งเป็นผูร้บัผดิชอบ ดงันัน้ ประเทศลูกคา้ควรจะทาํประกนั

ความเสยีหายของสิ่ งอุปกรณ์ในระหว่างการขนส่งไวก้บับริษทัผูร้บัประกนั สาํหรบักรณีที่ หน่วยซ่อมทาํไดร้บั 

สิ่ งอปุกรณแ์ลว้ และเกดิการสูญหายในระหวา่งการซ่อมทาํนัน้ สามารถแบง่ความรบัผดิชอบเป็น ๒ กรณีดงัน้ี 

 ๑๐.๑ กรณีที่หน่วยซ่อมทาํเป็นเอกชน รฐับาลสหรฐัฯ จะดาํเนินการเรยีกรอ้งค่าเสยีหายจากเอกชนแทน

ประเทศลูกคา้ แต่หากการเรยีกรอ้งดงักลา่วไมเ่ป็นผล ประเทศลูกคา้จะตอ้งรบัผดิชอบความเสยีหายในส่วนน้ีเอง 

ท ัง้น้ี เป็นไปตามเงื่อนไขใน LOA ที่ประเทศลูกคา้ไดล้งนามยอมรบัไวแ้ลว้ 

 ๑๐.๒ กรณีทีห่น่วยซ่อมทาํเป็นของรฐับาลสหรฐัฯ หากประเทศลูกคา้สามารถพสูิจนไ์ดว้า่หน่วยซ่อมทาํ

นัน้ รบัสิ่ งอปุกรณจ์ากประเทศลูกคา้ไวแ้ลว้ และยงัไมไ่ดจ้ดัส่งสิ่ งอปุกรณก์ลบัคนืใหก้บัประเทศลูกคา้ ประเทศ

ลูกคา้สามารถเรยีกรอ้งค่าเสยีหายจากรฐับาลสหรฐัฯ ได ้โดยการทาํ SDR 
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 การตดิตามสิ่ งอปุกรณ ์ (Tracking) ที่จดัส่งไปซ่อมทาํแบบ RRR นัน้ โดยปกต ิCase แบบ RRR ส่วน

ใหญ่ของ ทร. จะเปิดดาํเนินการไวก้บั ทร.สหรฐัฯ ซึ่ งมหีน่วยงานที่ รบัผดิชอบคอื NAVICP-OF ซึ่ ง NAVICP-OF 

น้ี จะรายงานสถานภาพการซ่อมทาํสิ่ งอุปกรณ์ให ้ ทร. (พธ.ทร.) ทราบเป็นระยะ ๆ แต่เน่ืองจากการรายงาน

สถานภาพน้ี ยงัไมม่กีารดาํเนินการโดยอตัโนมตัผิ่านระบบ ILCS ที่ ทร. (พธ.ทร.) มใีชร้าชการอยู่ ดงันัน้หน่วย 

ต่าง ๆ ใน ทร. ที่ เป็นเจา้ของ Case ควรที่ จะติดตามความกา้วหนา้ในการซ่อมทาํสิ่ งอุปกรณ์ต่าง ๆ ในความ

รบัผดิชอบเอง โดยขอทราบสถานภาพความเคลื่อนไหวจาก กพทต.พธ.ทร. โดยตรง 
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ผงัการดาํเนินการจดัสง่ สิ่ งอปุกรณ์FMS ไปซ่อมทาํ 

 

 

 

 

 

จก.พธ.ทร. ลงนามใน 

น.ควบคมุฯ หรือ F/F ขอ

อนญุาตนําเข้าสหรัฐฯ โดย

จดัทํา DSP-61 หรือ DSP-8 

หนว่ยจดัซอืขออนญุาตนํา

ยทุธภณัฑ์ออกนอก

ราชอาณาจกัร และยกเว้นภาษี

US Navy Item 

manager ๑ ชดุ 

หนว่ยเจ้าของ สงิอปุกรณ์ 

๑ ชดุ บรรจลุงในหีบหอ่ 

พธ.ทร. สน.

ผชท.ทร. 

Repair 

Facility ได้รับ 

สงิอปุกรณ์  

แล้วตอบรับ

ให้ สน.

F/F เมือเอกสารทกุอยา่งดําเนินการเรียบร้อย 

แจ้งให้ผู้ รับจดัการขนสง่ มารับ สงิอปุกรณ์ 

NAVICP-OF ๒ ชดุ 

พธ.ทร. จดัทํา Letter of 

Transmittal ๔ ชดุ จดัสง่

ให้ 

พธ.ทร. ขอ Shipping 

Instruction จาก US 

Navy Item manager 

หมายเหต ุการดําเนินการในขนัตอนตา่ง ๆ จะต้องให้เป็นไปตามทีระบใุน Check List และใน LOA 



 

บทที่  ๙ 

การซ่อมทาํสิ่ งอปุกรณ์โดยวธิ ีFMS

 

๑. กลา่วนํา 

 การซ่อมทาํสิ่ งอปุกรณท์ี่สามารถซ่อมทาํได ้ (Repair of Repairable Item) คอื การซ่อมทาํสิ่ งอปุกรณ ์

ที่สามารถซ่อมทาํใหก้ลบัคนืสู่สถานภาพใชร้าชการได ้ และมคีวามคุม้ค่าที่จะซ่อมทาํ กลา่วคอื มค่ีาใชจ่้ายนอ้ยกวา่

หรอืดาํเนินการไดร้วดเรว็กวา่การจดัหาสิ่ งอปุกรณร์ายการนัน้ใหม ่ โดยจะตอ้งดาํเนินการตามข ัน้ตอนการซ่อมทาํ

ปกตขิองระบบสง่กาํลงับาํรุงในกองทพัสหรฐัฯ ซึ่ งประเทศลูกคา้ FMS จะตอ้งจดัส่งสิ่ งอปุกรณด์งักลา่ว ไปซอ่มทาํ

ในประเทศสหรฐัฯ โดยปกตกิารซ่อมทาํดงักลา่วจะเป็นการซ่อมทาํระดบัโรงงาน (Depot Level) ซึ่ งสหรฐัฯ อาจจะ

ใหห้น่วยงานในความรบัผดิชอบของ กห.สหรฐัฯ ดาํเนินการเอง หรอืวา่จา้งบรษิทัเอกชนดาํเนินการใหก้็ได ้ และเมื่อ

ซ่อมทาํเสรจ็แลว้ สหรฐัฯ จะจดัส่งสิ่ งอปุกรณร์ายการนัน้ กลบัคนืใหก้บัประเทศลูกคา้ในลกัษณะ Return, Repair 

and Reshipment (RRR ) ซึ่ งอาจจะเป็น Defined Order Case หรือ Blanket Order Case กไ็ด ้แต่ไมส่ามารถ

ดาํเนินการผ่าน DRP Case หรือ CLSSA Case ได ้  ท ัง้น้ี การซอ่มทาํแบบ RRR น้ี สามารถดาํเนินการได ้ ๒ 

ลกัษณะ คอื 

 ๑.๑ Return, Repair and Reshipment/Single Transaction (RRR/ST)

  เป็นการซ่อมทาํสิ่ งอปุกรณท์ ัว่ ๆ ไป ที่มรีายการซ่อมทาํไมม่ากนกั สามารถระบรุายการซ่อมทาํได ้

มวีงเงนิที่ ใชใ้นการเปิด Case ไมม่ากนกั ซึ่ งไมคุ่ม้ค่าที่สหรฐัฯ จะจดัทาํรายละเอยีดของรายการสิ่ งอปุกรณท์ี่สามารถ

ซ่อมทาํไดร้วมท ัง้สถานที่ซ่อมทาํ หรอืที่ เรยีกวา่ Tailored Repairable Item List (TRIL) ใหก้บัประเทศลูกคา้ 

ดงันัน้ ประเทศลูกคา้จะตอ้งทาํหนงัสอืสอบถามเพื่อประเมนิราคาซ่อมทาํรวมท ัง้สถานที่ซึ่ งตอ้งจดัส่งสิ่ งอปุกรณไ์ป

ซ่อมทาํจากสหรฐัฯ ก่อน แลว้จงึจดัส่งสิ่งอปุกรณด์งักลา่วไปซ่อมทาํได ้การซอ่มทาํแบบนี้จงึใชเ้วลาดาํเนินการนาน เช่น 

การจดัสง่ Transmission ของรถ AAV-7 A1 ไปซ่อมทาํ เป็นตน้ 

 ๑.๒ Return, Repair and Reshipment/Tailored Repairable Item List (RRR/TRIL)

  เน่ืองจากการซ่อมทาํในแบบแรกตอ้งใชเ้วลาดาํเนินการนาน เพราะประเทศลูกคา้จะตอ้งสอบถาม

ราคาซ่อมทาํและสถานที่จดัส่งจากสหรฐัฯ ก่อนการจดัส่งสิ่ งอปุกรณไ์ปซ่อมทาํทกุคร ัง้ เพื่อใหเ้กดิความสะดวกใน

การปฏบิตั ิ สหรฐัฯ จงึไดร้วบรวมรายการสิ่งอปุกรณท์ี่สามารถซ่อมทาํไดข้องยุทโธปกรณท์ี่ ลูกคา้มอียู่พรอ้ม

รายละเอยีดสถานที่ซ่อมทาํตลอดจนราคาซ่อมทาํโดยประมาณใหลู้กคา้ทราบลว่งหนา้เพื่ อใชเ้ป็นขอ้มลูประกอบการ

จดัส่ง สิ่ งอปุกรณก์ลบัไปซ่อมทาํแบบ RRR และเรียกขอ้มลูเหลา่นีวา่ Tailored Repairable Item Lis(TRIL) จงึ

ทาํใหลู้กคา้สามารถจดัส่งสิ่ งอปุกรณก์ลบัไปซ่อมทาํตามที่ อยู่ที่ กาํหนดไวใ้น TRIL ไดท้นัท ี โดยไมต่อ้งสอบถาม

ขอ้มลูจากสหรฐัฯ ก่อน วธิกีารดงักลา่วน้ีสามารถดาํเนินการไดเ้รว็กวา่แบบแรก และสหรฐัฯ มกัจะแนะนาํใหลู้กคา้

ใชว้ธิซีอ่มทาํแบบนี้ในการซ่อมทาํอาวุธยุทโธปกรณท์ี่มรีายการซ่อมทาํ Repairable Item มาก และมวีงเงนิในการ

เปิด Case สูง ซึ่ งที่ ทร. ดาํเนินการอยู่ในปจัจบุนั ไดแ้ก่ การซอ่มทาํอปุกรณข์อง บ. A-7  บ. P-3  อปุกรณป์ระจาํเรอื 

ฟก. ชดุ  ร.ล.พทุธยอดฟ้าจฬุาโลก และ อปุกรณข์องระบบอาวุธปลอ่ยนาํวถิฮีารพ์นู เป็นตน้ 
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๒. การจดัสง่สิ่ งอปุกรณ์ไปซ่อมทาํในสหรฐัฯ แบบ Return, Repair and Reshipment (BOC Case)  เช่น  

การสง่อะไหลแ่ละช้ินสว่นซ่อมของ บ. P-3 ไปซ่อมทาํดว้ย FMS Case TH-P-MCA 

 ๒.๑ กรณียงัไมไ่ดเ้ปิด FMS Case สาํหรบัการจดัส่งสิ่ งอปุกรณไ์ปซ่อมทาํในสหรฐัฯ แบบ RRR หน่วย

เจา้ของ สป. จะตอ้งดาํเนินการตามข ัน้ตอนการจดัหาพสัดุและบรกิารโดยวธิ ีFMS ดงัน้ี 

  ๒.๑.๑ หน่วยเจา้ของ สป. ประสาน พธ.ทร. ใหป้ระสาน ทร.จม. ขอ P&A Data สาํหรบัการ

จดัส่งสิ่ งอปุกรณไ์ปซ่อมทาํในสหรฐัฯ แบบ RRR (BOC Case) จาก ทร. สหรฐัฯ โดยจะตอ้งระบขุอบเขตหรอื

ประเภทสิ่ งอปุกรณท์ี่ตอ้งการส่งไปซ่อมทาํ เช่น ระบเุป็นการส่งซ่อมอะไหลแ่ละชิ้นส่วนซ่อมของ บ. P-3 โดยไมต่อ้ง

ระบวุา่เป็น สป. ชิ้นใด หมายเลขใด  รวมท ัง้กาํหนดวงเงนิรวมในการดาํเนินการที่ตอ้งการ 

๒.๑.๒ พธ.ทร. แจง้ขอ้มลู P&A Data ใหห้น่วยเจา้ของ สป. พจิารณาและใชเ้ป็นขอ้มลู

ประกอบการเสนอ ทร. (ผ่าน กบ.ทร.) ขออนุมตัหิลกัการจดัส่งสิ่ งอปุกรณไ์ปซอ่มทาํในสหรฐัฯ โดยวธิ ีFMS  

๒.๑.๓ ภายหลงัจากที่ ทร. อนุมตัหิลกัการตามขอ้ ๒.๑.๒ เรยีบรอ้ยแลว้ พธ.ทร. ประสาน   

ทร.จม. ขอเอกสาร LOA สาํหรบัการจดัส่งสิ่ งอปุกรณ ์ไปซ่อมทาํในสหรฐัฯ แบบ RRR  

๒.๑.๔ พธ.ทร. พจิารณารายละเอยีดใน LOA แลว้สง่ใหห้น่วยเจา้ของ สป. พรอ้มขอ้เสนอแนะ   

(ถา้ม)ี หน่วยเจา้ของ สป. ตรวจสอบและพจิารณารายละเอยีดใน LOA หากเงื่อนไขและรายละเอยีดถกูตอ้งตามที่ ทร. 

อนุมตัหิลกัการไว ้ในขอ้ ๒.๑.๒ ให ้เสนอ ทร. (ผ่าน กบ.ทร.) ขออนุมตัจิดัส่งสิ่ งอปุกรณไ์ปซ่อมทาํในสหรฐัฯ โดยวธิ ี

FMS ซึ่ งจดัเป็นข ัน้ตอนการขออนุมตัเิปิดดาํเนินการ RRR Case เพื่อรองรบัการจดัส่ง สป. แต่ละรายการที่อยู่ใน

ขอบเขตของ Case ไปซ่อมทาํต่อไป 

๒.๑.๕ เมื่อ ทร. อนุมตัติามขอ้ ๒.๑.๔  จก.พธ.ทร. ลงนามใน LOA ของ FMS Case ที่ เป็น

แบบ RRR แลว้ หน่วยต่าง ๆ ที่ เกี่ ยวขอ้งจะดาํเนินการเพื่อจดัส่งสิ่ งอปุกรณไ์ปซ่อมทาํตามคาํแนะนาํที่กาํหนดใน

บรรณสาร NAVSUP Publication 526 บทที่ ๕ ประกอบกบัรายละเอยีดใน LOA ของ Case นัน้ ๆ กง.ทร. 

ชาํระเงนิตามเงื่อนไขใน LOA พธ.ทร. แจง้ใหห้น่วยเจา้ของ Case ทราบวา่ Case ไดเ้ปิดดาํเนินการแลว้ 
  ๒.๑.๖ หน่วยเจา้ของ สป. ประสาน พธ.ทร. ขอทราบขอ้มลูราคาและสถานที่ ในการจดัส่ง สป.  

ที่ชาํรุดไปซ่อมทาํโดยดาํเนินการผ่าน FMS Case ที่ เปิดดาํเนินการแลว้ตามขอ้ ๒.๑.๕ โดยจะตอ้งระบรุายละเอยีด ของ สป.  

(ที่อยู่ในขอบเขตของ Case ตามขอ้ ๒.๑.๑) ที่ตอ้งการสง่ไปซอ่มทาํตามแบบฟอรม์ที่ พธ.ทร. กาํหนด  
๒.๑.๗ พธ.ทร. เมื่อไดร้บัการประสานตามขอ้ ๒.๑.๖ จะตรวจสอบวา่ สป. ที่จะจดัส่งระบอุยู่ใน

ขอบเขตของ Case หรอืไม ่ ซึ่ งหากอยู่ในขอบเขตของ Case ใหป้ระสานขอประมาณการราคาค่าซ่อมทาํและ

คาํแนะนาํการจดัส่ง (Shipping Instruction) กบัหน่วยงาน NAVICP-OF(ผ่าน ทร.จม.)  โดยมแีนวทางปฏบิตั ิ  

๒ แนวทาง คอื สาํหรบัการส่งซอ่มแบบ RRR/ST และ RRR/TRIL ดงัน้ี 
   ๒.๑.๗.๑ การซอ่มทาํสิ่ งอปุกรณแ์บบ RRR/ST 

           ก. เสนอขอทราบราคาซ่อมทาํโดยประมาณตามข ัน้ตอนที่แสดงไวใ้น ผนวก ๙ - ก 

           ข. เสนอขอ Shipping Instruction พรอ้มท ัง้แจง้รายละเอยีดของสิ่งอปุกรณ์

ที่จะส่งไปซอ่มทาํจากหน่วยงาน NAVICP-OF โดยจดัทาํเอกสาร ๑ ฉบบั ต่อการแจง้สง่สิ่ งอปุกรณไ์ปซ่อมทาํ ๑ 

รายการ ซึ่ งขอ้มลูดงักลา่วประกอบดว้ย  NSN , NOMENCLATURE  , SERAIL NUMBER   และ 

DOCUMENT NO. AND QUANTITY 

๙ - ๒ 



    

  ๒.๑.๗.๒ การซ่อมทาํสิ่ งอปุกรณแ์บบ RRR/TRIL 
    ก. ตรวจสอบขอ้มลูการส่งสิ่ งอปุกรณไ์ปซ่อมทาํจาก TRIL 

    ข. ตรวจสอบความถกูตอ้งของสถานที่ซ่อมทาํจากหน่วยงาน NAVICP-OF 

  ๒.๑.๘ เมื่อ พธ.ทร. ไดร้บั Shipping Instruction และราคาซ่อมทาํโดยประมาณ สาํหรบัการ

ซ่อมแบบ RRR/ST หรอืตรวจสอบขอ้มลูการส่งสิ่ งอปุกรณไ์ปซ่อมทาํจาก TRIL สาํหรบัการซ่อมแบบ RRR/TRIL 

ตามขอ้ ๒.๑.๗ แลว้ ใหแ้จง้ผูร้บัจดับรกิารขนส่งทราบเพื่อเสนอราคาค่าขนส่งสิ่ งอปุกรณด์งักลา่วไปยงัสถานที่ซ่อม

ทาํในประเทศสหรฐัฯ ตามที่ ระบใุน Shipping Instruction นัน้ โดยจะตอ้งจดัส่งภายใน ๓๐ วนั นบัจากไดร้บั

ขอ้มลูราคาค่าจดัส่ง หากตอ้งการจดัส่งโดยผูร้บัจดับรกิารขนส่ง 

๒.๑.๙ พธ.ทร. แจง้ขอ้มลูที่สาํคญัในการดาํเนินการใหห้น่วยเจา้ของ สป. ทราบ ดงัน้ี 

- ประมาณการราคาค่าซ่อมทาํสูงสุด (ROM Cost: Rough Order of Magnitude) 

- ราคาต่อหน่วยหากจดัซื้อใหม ่(ถา้ม)ี  

- สถานที่ซ่อมทาํโดยละเอยีด รวมถงึ ระยะเวลาในการซ่อมทาํ (ถา้ม)ี 

- ประมาณการค่าจดัส่ง , ผูร้บัดาํเนินการจดัส่ง( ผูร้บัจดับรกิารขนส่ง หรอื กห. สหรฐัฯ) วธิกีาร

และกาํหนดการจดัส่ง รวมถงึ รายละเอยีดในการจดัส่งอื่น ๆ (ถา้ม)ี 

- วงเงนิคงเหลอืใน Case  

๒.๑.๑๐ หลงัจากไดร้บัขอ้มลูจาก พธ.ทร. ตามขอ้ ๒.๑.๙ เรยีบรอ้ยแลว้ หน่วยเจา้ของ สป. ขอ

อนุมตัจิดัส่งสิ่ งอปุกรณไ์ปซ่อมทาํในสหรฐัฯ โดยวธิ ี FMS ท ัง้น้ีใหร้ะบ ุ RRR Case ที่ ใชด้าํเนินการและวงเงนิ

คงเหลอืใน Case และขออนุญาต กห. เพื่อนาํยุทธภณัฑอ์อกไปนอกราชอาณาจกัร พรอ้มท ัง้ขอยกเวน้อากรขาออก

จากกรมศุลกากร (กห. มอบอาํนาจให ้ ผบ.ทร. ลงนามในหนงัสอือนุญาตฯ) โดยเสนอ ทร. (ผ่าน กบ.ทร.)           

ขออนุมตัจิดัส่งสิ่ งอปุกรณไ์ปซอ่มทาํในสหรฐัฯ โดยวธิ ี FMS และ แนบ หนงัสอืขออนุญาตนาํยุทธภณัฑอ์อกไป

นอกราชอาณาจกัรในคราวเดยีวกนั ท ัง้น้ี ใหส้าํเนาเรื่ องท ัง้หมดเสนอ พธ.ทร. ทราบ เพื่อเตรยีมการจดัส่งสิ่ งอปุกรณต่์อไป 

๒.๑.๑๑ หากจดัส่งโดยผูร้บัจดับรกิารขนสง่ ตวัแทนผูร้บัจดับรกิารขนส่ง (Freight Forwarder)  

จะจดัทาํเอกสาร DSP-61 (Application/License for Temporary Import of Unclassified Defense Articles)   

ตามตวัอย่างใน ผนวก ๙ - ข เพื่อขอนาํสิ่ งอปุกรณท์ ัว่ไปเขา้ประเทศสหรฐัฯ และ จดัทาํเอกสาร DSP-85 ตาม

ตวัอย่างใน ผนวก ๙ - ค เพื่อขอนาํเขา้สิ่ งอปุกรณท์ี่มชี ัน้ความลบั (Classified) เสนอ ผชท.ทร. ไทย/วอชงิตนั   

ลงนามเพื่อเสนอใหก้บัหน่วยงานที่ เกี่ ยวขอ้งของสหรฐัฯ (Office of Munitions Control) เพื่อนาํสิ่ งอปุกรณเ์ขา้

ประเทศสหรฐัฯเป็นการช ัว่คราว โดยเมื่อไดร้บัอนุมตัแิลว้ ผช.นายทหารจดัหา ประจาํ สน.ผชท.ทร. ไทย/วอชงิตนั 

ซึ่ งปฏบิตังิานอยู่ที่สาํนกังานตวัแทนผูร้บัจดับรกิารขนส่ง จะสาํเนาเอกสาร DSP-61 หรอื DSP-85 ผ่าน          

สน.ผชท.ทร.ไทย/วอชงิตนั จดัส่งให ้พธ.ทร. ต่อไป  ในสถานการณป์จัจบุนัน้ี กรมศุลกากรของสหรฐัฯ ไดอ้นุญาต

ใหป้ระเทศลูกคา้ส่งสิ่ งอปุกรณท์ี่จดัซื้อโดยวธิ ี FMS เขา้ไปภายในสหรฐัฯ เพื่อซ่อมทาํไดเ้ป็นการช ัว่คราว โดยไม่

ตอ้งทาํใบอนุญาตนาํเขา้ DSP-61 หรอื DSP-85 แต่จะตอ้งแจง้การหมายเลขนาํเขา้ใหก้รมศุลกากรสหรฐัฯ ทราบ 

และตอ้งใหห้มายเลขเดยีวกนัในการส่งออกกลบัคนืใหก้บัประเทศลูกคา้ 

 
  

 ๙ - ๓ 



             

๒.๑.๑๒ ผลที่ ไดจ้ากการดาํเนินการตามขอ้ ๒.๑.๑ - ๒.๑.๑๑ มดีงัต่อไปนี้ 

  - Shipping Instruction และ ราคาซ่อมทาํโดยประมาณ  
  - ขอ้มลูราคาค่าขนส่งสิ่ งอปุกรณไ์ปซ่อมทาํในประเทศสหรฐัฯ จากผูร้บัจดับรกิารขนส่ง 
  - ทร. อนุมตัใิหจ้ดัส่ง สป. ไปซ่อมทาํ และ กห.(มอบอาํนาจ ผบ.ทร.) อนุญาตใหน้าํยุทธภณัฑ์

ออกไปนอกราชอาณาจกัร 

  - ไดร้บัอนุมตั ิDSP-61 หรอื DSP-85 จาก Office of Munitions Control (ในกรณีที่ขอ) 

  - พธ.ทร. ดาํเนินการต่อในขอ้ ๔. 

๒.๒ กรณีม ี FMS Case สาํหรบัการจดัส่งสิ่ งอปุกรณไ์ปซ่อมทาํในสหรฐัฯ แบบ RRR ใหห้น่วยเจา้ของ 

สป. ตรวจสอบวงเงนิคงเหลอืใน Case ก่อนการดาํเนินการหากพบวา่วงเงนิคงเหลอืใน Case อาจไมเ่พยีงพอต่อ

การดาํเนินการ ใหห้น่วยเจา้ของ สป. ประสาน พธ.ทร. เตรยีมการและดาํเนินการปรบัเพิ่มวงเงนิใน Case เสยีก่อน
ซึ่ งอาจจะเป็นการขออนุมตัโิอนเงนิ งป. ของ ทร. หรอืโอนเงนิคงเหลอืจาก Case อื่นไปสมทบใน RRR Case นัน้ 
เมื่อการตรวจสอบและเตรยีมการดา้นการเงนิเรยีบรอ้ยแลว้ หน่วยม ัน่ใจวา่ RRR Case ดงักลา่ว มวีงเงนิคงเหลอื
เพยีงพอต่อการดาํเนินการ จากนัน้ใหด้าํเนินการต่อไปตามขอ้ ๒.๑.๖ - ๒.๑.๑๒ 

๓. การจดัสง่สิ่ งอปุกรณ์ไปซ่อมทาํในสหรฐัฯ แบบ Return, Repair and Reshipment ( DOC Case )  เช่น 

การสง่ บ. P-3 ไปซ่อมใหญ่ (Overhaul) ดว้ย FMS Case TH-P-LDP 

 ๓.๑ กรณียงัไมไ่ดเ้ปิด FMS Case สาํหรบัการจดัส่งสิ่ งอปุกรณไ์ปซ่อมทาํในสหรฐัฯ แบบ RRR หน่วย

เจา้ของ สป. จะตอ้งดาํเนินการตามข ัน้ตอนการจดัหาพสัดุและบรกิารโดยวธิ ีFMS ดงัน้ี 

  ๓.๑.๑ หน่วยเจา้ของ สป. ประสาน พธ.ทร. ใหป้ระสาน ทร.จม. ขอ P&A Data สาํหรบัการ

จดัส่งสิ่ งอปุกรณไ์ปซ่อมทาํในสหรฐัฯ แบบ RRR (DOC Case) จาก ทร.สหรฐัฯ โดยจะตอ้งระบสุิ่ งอปุกรณท์ี่

ตอ้งการสง่ไปซอ่มทาํโดยละเอยีดท ัง้น้ีไมจ่าํเป็นตอ้งระบวุงเงนิที่จะใชเ้ปิด Case และสอบถามประมาณการราคาค่า

ขนส่งจากผูร้บัจดับรกิารขนส่งหลงัจากที่ทราบสถานที่ซ่อมทาํจากขอ้มลู P&A (หากจดัส่งโดยผูร้บัจดับรกิารขนส่ง) 

๓.๑.๒ พธ.ทร. แจง้ขอ้มลู P&A Data และขอ้มลูราคาค่าจดัส่ง (หากจดัส่งโดยผูร้บัจดับรกิาร

ขนส่ง) ให ้หน่วยเจา้ของ สป. พจิารณาและใชเ้ป็นขอ้มลูประกอบการเสนอ ทร. (ผ่าน กบ.ทร.) ขออนุมตัหิลกัการ

จดัส่งสิ่ งอปุกรณไ์ปซ่อมทาํในสหรฐัฯ โดยวธิ ีFMS  

๓.๑.๓ ภายหลงัจากที่ ทร. อนุมตัหิลกัการตามขอ้ ๓.๑.๒ เรยีบรอ้ยแลว้ พธ.ทร. ประสาน ทร.

จม. ขอเอกสาร LOA สาํหรบัการจดัส่งสิ่ งอปุกรณ ์ไปซ่อมทาํในสหรฐัฯ แบบ RRR  
๓.๑.๔ พธ.ทร. พจิารณารายละเอยีดใน LOA แลว้สง่หน่วยเจา้ของ สป. พรอ้มขอ้เสนอแนะ (ถา้ม)ี 

หน่วยเจา้ของ สป. ตรวจสอบและพจิารณารายละเอยีดใน LOA หากเงื่อนไขและรายละเอยีดถกูตอ้งตามที่ ทร. ตอ้งการ

ให ้ เสนอ ทร. (ผ่าน กบ.ทร.) ขออนุมตัจิดัส่งสิ่ งอปุกรณไ์ปซอ่มทาํในสหรฐัฯ โดยวธิ ี FMS และขออนุญาต กห.  

เพื่อนาํยุทธภณัฑอ์อกไปนอกราชอาณาจกัร ในคราวเดยีวกนั 

๓.๑.๕ เมื่อ ทร. อนุมตัติามขอ้ ๓.๑.๔  จก.พธ.ทร. ลงนามใน LOA หน่วยต่าง ๆ ดาํเนินการ

ตามวธิปีฏบิตัฯิ โดย Case จะเปิดดาํเนินการเมื่อมกีารชาํระเงนิตามเงื่อนไขใน LOA เรยีบรอ้ยแลว้ 
 

๙ - ๔ 

   



 

๓.๑.๖ เมื่อ Case เปิดดาํเนินการ พธ.ทร. แจง้หน่วยที่ เกี่ ยวขอ้งทราบแลว้ประสานหน่วยเจา้ของ 

สป. และผูร้บัจดับรกิารขนส่ง เพื่อดาํเนินการตามขอ้ ๒.๑.๑๑ - ๒.๑.๑๒ ต่อไป 
         ๓.๒ กรณีม ีFMS Case สาํหรบัการจดัส่งสิ่ งอปุกรณไ์ปซ่อมทาํในสหรฐัฯ แบบ RRR (DOC Case ) และ 

ทร. สหรฐัฯ อนุญาตใหด้าํเนินการจดัส่งสิ่ งอปุกรณไ์ปซ่อมทาํในสหรฐัฯ แบบ RRR ภายใต ้ FMS Case น้ีไดอ้กี 

ใหห้น่วยเจา้ของ สป. ตรวจสอบวงเงนิคงเหลอืใน Case ก่อนการดาํเนินการหากพบวา่วงเงนิคงเหลอืใน Case อาจ

ไมเ่พยีงพอต่อการดาํเนินการ ใหห้น่วยเจา้ของ สป. ประสาน พธ.ทร. เตรยีมการและดาํเนินการปรบัเพิ่มวงเงนิใน 

Case เสยีก่อนซึ่ งอาจจะเป็นการขออนุมตัโิอนเงนิ งป. ของ ทร. หรอื โอนเงนิคงเหลอืจาก Case อื่นไปสมทบใน 
RRR Case นัน้ เมื่อการตรวจสอบและเตรยีมการดา้นการเงนิเรยีบรอ้ยแลว้ หน่วยม ัน่ใจวา่ RRR Case ดงักลา่ว 
มวีงเงนิคงเหลอืเพยีงพอต่อการดาํเนินการ จากนัน้ใหด้าํเนินการต่อไปตามขอ้ ๓.๑.๑ - ๓.๑.๖ แตกต่างตรงที่ เป็น

การขออนุมตัหิลกัการ และขออนุมตัแิกไ้ขเปลี่ยนแปลง RRR Case ที่มอียู่เดมิ (มใิช่การเปิด Case) เพื่อการ

ดาํเนินการจดัส่งสิ่ งอปุกรณไ์ปซอ่มทาํในสหรฐัฯ ตามที่ หน่วยเจา้ของ สป. ตอ้งการ 

๔. พธ.ทร. จดัทาํ Letter of Transmittal ตามตวัอย่างใน ผนวก ๙ - ง จดัสง่ใหก้บั NAVICP-OF, Repair 

Facility และ U.S. Navy Item Manager ทราบการสง่ของ ตามที่ ระบไุวใ้น LOA โดยจดัทาํ Letter of 

Transmittal จาํนวน ๖ ชุด สาํหรบัการซ่อมทาํแบบ RRR/ST และจดัทาํจาํนวน ๕ ชุด สาํหรบัการซ่อมทาํแบบ 

RRR/TRIL แจกจา่ยใหก้บัหน่วยต่าง ๆ ขา้งตน้ ดงัน้ี 
 

 
๔.๑

 
RRR/ST 

  ๔.๑.๑ ส่งให ้NAVICP-OF ๒ ชดุ (ผ่าน ทร.จม.) 

  ๔.๑.๒ ส่งให ้U.S. Navy Item Manager ๑ ชดุ (ผ่าน ทร.จม.) 

  ๔.๑.๓ เก็บเป็นหลกัฐาน ๑ ชดุ 

  ๔.๑.๔ พมิพ ์ “Confirmation of Receipt Requested” พรอ้มกบัแนบซองเปลา่ตดิแสตมป์  

จ่าหนา้ซองถงึ สน.ผชท.ทร.ไทย/วอชงิตนั และ ใส่ลงในหบีห่อ สป. ที่จะส่งไปซ่อม ๑ ชดุ เพื่อให ้Repair Facility 

ส่งเอกสาร ให ้สน.ผชท.ทร.ไทย/วอชงิตนั เป็นการยนืยนัการไดร้บั สป.  

  ๔.๑.๕ ใส่ลงในหบีห่อ สป. ที่จะส่งไปซ่อมให ้Repair Facility เป็นหลกัฐาน ๑ ชดุ 
 ๔.๒ RRR/TRIL 

  ๔.๒.๑ ส่งให ้U.S. Navy Item Manager ๑ ชดุ และ Repair Facility ๑ ชดุ (ผ่าน ทร.จม.) 

  ๔.๒.๒ เก็บเป็นหลกัฐาน ๑ ชดุ 

  ๔.๑.๓ พมิพ ์ “Confirmation of Receipt Requested” พรอ้มกบัแนบซองเปลา่ตดิแสตมป์  

จ่าหนา้ซองถงึ สน.ผชท.ทร.ไทย/วอชงิตนั และ ใส่ลงในหบีห่อ สป. ที่จะส่งไปซ่อม ๑ ชดุ เพื่อให ้Repair Facility 

ส่งเอกสาร ให ้สน.ผชท.ทร.ไทย/วอชงิตนั เป็นการยนืยนัการไดร้บั สป.  

  ๔.๑.๔ ใส่ลงในหบีห่อ สป. ที่จะส่งไปซ่อมให ้Repair Facilityเป็นหลกัฐาน ๑ ชดุ 

๕. เมื่ อจดัทาํ Letter of Transmittal เรยีบรอ้ยตามขอ้ ๔. แลว้ แสดงว่าพรอ้มที่จะส่งสิ่ งอปุกรณน์ัน้แลว้ ให ้

พธ.ทร. แจง้ผูร้บัจดับรกิารขนส่งมารบัสิ่ งอปุกรณ์ เพื่อจดัส่งไปยงัหน่วยซ่อมทาํต่อไป พรอ้มกบัใหผู้ร้บัจดัการ

ขนส่ง จดัส่ง Bill of Lading (B/L) ใหก้บั พธ.ทร. เพื่อสาํเนาให ้ผช.นายทหารจดัหา ประจาํ สน.ผชท.ทร.ไทย/

วอชงิตนั ทราบในโอกาสแรก 
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๖. ผช.นายทหารจดัหา ประจาํ สน.ผชท.ทร.ไทย/วอชิงตนั ตดิตามการดําเนินการโดยใกลชิ้ด จากเอกสารขอ้มูล

ต่าง ๆ ที่ ไดร้บั ดงัน้ี 

 ๖.๑ ประสานกบัตวัแทนผูร้บัจดับรกิารขนส่ง (F/F) เพื่อเตรยีมการรบัสิ่ งอปุกรณโ์ดยแสดง Letter of 

Transmittal และ Bill of Lading โดยเมื่อสิ่ งอปุกรณถ์กูจดัส่งมาถงึ F/F ใหร้ายงานให ้พธ.ทร. ทราบในโอกาสแรก  

 ๖.๒ F/F จดัส่งสิ่ งอปุกรณไ์ปยงั Repair Facility ตามที่ระบไุวใ้น Shipping Instruction  

 ๖.๓ ประสาน Repair Facility เพื่อเตรียมการรบัสิ่ งอปุกรณ์ และใหเ้จา้หนา้ที่ ผูร้บัมอบอาํนาจของ 

Repair Facility ลงนามในเอกสาร Letter of Transmittal แลว้ส่งเอกสารดงักลา่วใหก้บั สน.ผชท.ทร.ไทย/

วอชงิตนั พรอ้มท ัง้สาํเนาให ้พธ.ทร. ทราบดว้ย 

๗. ขัน้ตอนการปฏบิตัขิองสหรฐัฯ หลงัจากไดร้บัสิ่ งอปุกรณ์ที่ สง่ไปซ่อมทาํ 
๒ 

 ๗.๑ ตรวจสอบ สิ่ งอปุกรณ ์ที่ ไดร้บัวา่เป็นไปตาม Letter of Transmittal หรอืไม ่

 ๗.๒ ตรวจสอบเบื้องตน้วา่ สิ่ งอปุกรณ ์ดงักลา่วมคีวามคุม้ค่าที่จะซ่อมทาํหรอืไม ่

 ๗.๓ หาก สหรฐัฯ พบวา่การซ่อมทาํคร ัง้น้ีไมคุ่ม้ค่า จะแจง้ใหลู้กคา้ทราบ 

 ๗.๔ หลงัจากที่ สหรฐัฯ ซ่อมทาํแลว้ หากพบว่าค่าใชจ่้ายในการซ่อมทาํสูงเกินราคาที่สามารถจดัหา 

สิ่ งอปุกรณร์ายการเดยีวกนัใหมไ่ด ้ หน่วยซ่อมทาํจะหยุดการซ่อมทาํแลว้แจง้ใหป้ระเทศลูกคา้ทราบ พรอ้มท ัง้แจง้ 

ค่าใชจ่้ายที่ เกิดขึ้นต ัง้แต่เริ่ มการดาํเนินการซ่อมทาํจนกระท ัง่หยุดซ่อมทาํน้ีใหท้ราบดว้ย ซึ่ งประเทศลูกคา้จะตอ้ง 

รบัผดิชอบค่าใชจ่้ายที่ เกดิขึ้นแลว้น้ีท ัง้หมด 

 ๗.๕ เมื่อประเทศลูกคา้ไดร้บัแจง้จากสหรฐัฯ ตามขอ้ ๗.๔ แลว้ จะตอ้งพจิารณาดาํเนินการ ดงัน้ี 

  ๗.๕.๑ แจง้ใหส้หรฐัฯ ทราบวา่ มคีวามประสงคจ์ะใหด้าํเนินการซ่อมทาํต่อไปหรอืไม ่

  ๗.๕.๒ หากไมต่อ้งการซ่อมทาํต่อไป จะใหส้หรฐัฯ ดาํเนินการต่อสิ่ งอปุกรณท์ี่ ระงบัการซ่อมทาํ 

ดงักลา่วอย่างไร ซึ่ งหากประเทศลูกคา้แจง้ใหส้หรฐัฯ จาํหน่ายสิ่ งอปุกรณน์ัน้ ลูกคา้จะไมไ่ดร้บัเงนิค่าซากคนื หรอืจะ

ใหส้หรฐัฯ จดัส่งสิ่ งอปุกรณด์งัหลา่วกลบัคนืใหก้บัประเทศลูกคา้ โดยประเทศลูกคา้จะตอ้งรบัผดิชอบค่าใชจ่้ายใน

การขนส่งเองท ัง้หมด 

๘. ขอ้ควรระวงัในการซ่อมทาํสิ่ งอปุกรณ์ แบบ RRR 

 ๘.๑ สาํหรบัการซ่อมทาํแบบ RRR/ST ประเทศลูกคา้จะตอ้งไม่ส่งสิ่ งอปุกรณไ์ปซ่อมทาํก่อนที่ จะไดร้บั 

Shipping Instruction จาก Program manager 

 

 

๒
 The Foreign Military Sales Customer Supply System Guide, NAVSUP Publication 526 (Fifth Revised Edition, 

Change 1), 31 January 2008, Chapter 5, Section 050204 and 050215 
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 ๘.๒ สาํหรบัการซ่อมทาํแบบ RRR/TRIL เน่ืองจากการดาํเนินการเป็นไปโดยอตัโนมตั ิดงันัน้ หากผูซ้ื้อ

ตรวจสอบวา่สิ่ งอปุกรณร์ายการนัน้อยู่ใน TRIL ก็สามารถจดัส่งสิ่ งอปุกรณไ์ปยงัหน่วยซ่อมทาํไดท้นัทโีดยไมต่อ้งรอ 

Shipping Instruction 

 ๘.๓ หมายเลข MILSTRIP ๑ หมายเลข จะใชไ้ดก้บัสิ่ งอปุกรณเ์พยีง ๑ ชิ้น เท่านัน้ 

 ๘.๔ สิ่ งอปุกรณท์ี่ส่งมาซ่อมทาํ กบัสิ่ งอปุกรณท์ี่ซ่อมทาํแลว้ เป็นสิ่ งอปุกรณร์ายการเดยีวกนั ไมส่ามารถใช ้

วธิกีารแลกเปลี่ยนได ้

 ๘.๕ ค่าใชจ่้ายในการซ่อมทาํจะเป็นค่าใชจ่้ายที่สหรฐัฯ ไดใ้ชจ่้ายไปจรงิบวกกบัค่าดาํเนินการทางธุรการ 

(Administrative Charge) และค่าใชจ่้ายเบด็เตลด็ (Accessories Charge) 

 ๘.๖ ประเทศลูกคา้สามารถยกเลกิการซ่อมทาํได ้แต่จะตอ้งรบัผดิชอบค่าใชจ่้ายที่ เกดิขึ้นแลว้ท ัง้หมด 

๙. การบรรจุหบีหอ่สิ่ งอปุกรณ์ที่ สง่ไปซ่อมทาํ 

 ๙.๑ การบรรจหุบีห่อสิ่ งอปุกรณ์ที่ตอ้งการส่งไปซ่อมทาํ ควรบรรจใุหถู้กตอ้งตามมาตรฐาน Military 

Standard 749D (MIL-STD-794D) 

 ๙.๒ หากตูส้นิคา้ที่ ใชบ้รรจหุบีห่อชาํรุดระหว่างการขนส่ง และเมื่อสหรฐัฯ ซ่อมทาํสิ่ งอปุกรณเ์สร็จแลว้ ใน

การบรรจหุบีห่อเพื่อจดัส่งสิ่ งอปุกรณก์ลบัคนืใหก้บัประเทศลูกคา้นัน้ สหรฐัฯ จะทาํการซ่อมทาํตูส้นิคา้ใหอ้ยู่ใน

สภาพตามมาตรฐานที่สหรฐัฯ กาํหนด ซึ่ งประเทศลูกคา้จะตอ้งรบัผดิชอบค่าใชจ่้ายที่ เกดิขึ้นในการซ่อมทาํตูส้นิคา้น้ี 

 ๙.๓ หากประเทศลูกคา้จดัส่งสิ่ งอปุกรณไ์ปซ่อมทาํโดยใชห้บีห่อหรอืตูส้นิคา้ที่ ไมไ่ดม้าตรฐาน เมื่อสหรฐัฯ 

ซ่อมทาํสิ่ งอปุกรณเ์สรจ็แลว้ จะบรรจสุิ่ งอปุกรณเ์พื่อจดัส่งกลบัคนืใหก้บัประเทศลูกคา้ในหบีห่อที่ เป็นมาตรฐานของ 

สหรฐัฯ ซึ่ งประเทศลูกคา้จะตอ้งรบัผดิชอบค่าใชจ่้ายในส่วนนี้ดว้ย 

๑๐. การสูญหายของสิ่ งอปุกรณ์ในระหว่างการจดัสง่ไปซ่อมทาํ 

 หากสิ่ งอปุกรณเ์กิดการสูญหายระหว่างการขนส่งจากประเทศลูกคา้ไปยงัสถานที่ซ่อมทาํ หรอืจากสถานที่

ซ่อมทาํกลบัมายงัประเทศลูกคา้นัน้ ประเทศลูกคา้จะตอ้งเป็นผูร้บัผดิชอบ ดงันัน้ ประเทศลูกคา้ควรจะทาํประกนั

ความเสยีหายของสิ่ งอุปกรณ์ในระหว่างการขนส่งไวก้บับริษทัผูร้บัประกนั สาํหรบักรณีที่ หน่วยซ่อมทาํไดร้บั 

สิ่ งอปุกรณแ์ลว้ และเกดิการสูญหายในระหวา่งการซ่อมทาํนัน้ สามารถแบง่ความรบัผดิชอบเป็น ๒ กรณีดงัน้ี 

 ๑๐.๑ กรณีที่หน่วยซ่อมทาํเป็นเอกชน รฐับาลสหรฐัฯ จะดาํเนินการเรยีกรอ้งค่าเสยีหายจากเอกชนแทน

ประเทศลูกคา้ แต่หากการเรยีกรอ้งดงักลา่วไมเ่ป็นผล ประเทศลูกคา้จะตอ้งรบัผดิชอบความเสยีหายในส่วนน้ีเอง 

ท ัง้น้ี เป็นไปตามเงื่อนไขใน LOA ที่ประเทศลูกคา้ไดล้งนามยอมรบัไวแ้ลว้ 

 ๑๐.๒ กรณีทีห่น่วยซ่อมทาํเป็นของรฐับาลสหรฐัฯ หากประเทศลูกคา้สามารถพสูิจนไ์ดว้า่หน่วยซ่อมทาํ

นัน้ รบัสิ่ งอปุกรณจ์ากประเทศลูกคา้ไวแ้ลว้ และยงัไมไ่ดจ้ดัส่งสิ่ งอปุกรณก์ลบัคนืใหก้บัประเทศลูกคา้ ประเทศ

ลูกคา้สามารถเรยีกรอ้งค่าเสยีหายจากรฐับาลสหรฐัฯ ได ้โดยการทาํ SDR 

๙ - ๗ 



 

 การตดิตามสิ่ งอปุกรณ ์ (Tracking) ที่จดัส่งไปซ่อมทาํแบบ RRR นัน้ โดยปกต ิCase แบบ RRR ส่วน

ใหญ่ของ ทร. จะเปิดดาํเนินการไวก้บั ทร.สหรฐัฯ ซึ่ งมหีน่วยงานที่ รบัผดิชอบคอื NAVICP-OF ซึ่ ง NAVICP-OF 

น้ี จะรายงานสถานภาพการซ่อมทาํสิ่ งอุปกรณ์ให ้ ทร. (พธ.ทร.) ทราบเป็นระยะ ๆ แต่เน่ืองจากการรายงาน

สถานภาพน้ี ยงัไมม่กีารดาํเนินการโดยอตัโนมตัผิ่านระบบ ILCS ที่ ทร. (พธ.ทร.) มใีชร้าชการอยู่ ดงันัน้หน่วย 

ต่าง ๆ ใน ทร. ที่ เป็นเจา้ของ Case ควรที่ จะติดตามความกา้วหนา้ในการซ่อมทาํสิ่ งอุปกรณ์ต่าง ๆ ในความ

รบัผดิชอบเอง โดยขอทราบสถานภาพความเคลื่อนไหวจาก กพทต.พธ.ทร. โดยตรง 
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บทที่  ๑๐ 

การรายงานขอ้บกพร่อง (DISCREPANCY REPORTING) 

 

๑. กลา่วนํา

 ในแต่ละปีรฐับาลสหรฐัฯ ไดจ้ดัส่งสิ่ งอุปกรณ์มี่จดัหาโดยวธิี FMS ใหก้บัประเทศผูซ้ื้อเป็นจาํนวนมาก  

ท ัง้ที่จดัส่งผ่านทางตวัแทนผูร้บัจดับรกิารขนส่งของประเทศผูซ้ื้อในประเทศสหรฐัฯ (Freight Forwarder: F/F) 

และที่ จดัส่งโดยระบบการขนส่งของ กห.สหรฐัฯ (Defense Transportation System: DTS) ซึ่ งในจาํนวน 

สิ่ งอุปกรณ์ที่ ไดร้บันัน้ อาจมบีางส่วนที่ ไม่ตรงตามความเป็นจริงที่ ไดจ้ดัซื้อ หรืออาจไดร้บัสิ่ งอุปกรณ์ที่ ชาํรุด  

ขาดจาํนวน  ไดร้บัสิ่ งอปุกรณข์องลูกคา้รายอื่นที่ ไมใ่ช่ของตน  ซึ่ งใน LOA มไิดก้าํหนดบทลงโทษไวห้ากเกิดกรณี

เช่นน้ี แต่อย่างไรก็ตาม รฐับาลสหรฐัฯ ไดเ้ปิดช่องทางใหผู้ซ้ื้อสามารถรายงานขอ้บกพร่องซึ่ งเกิดจากการจดัซื้อโดย

วธิ ีFMS น้ี กลบัไปยงัรฐับาลสหรฐัฯ เพื่อแกไ้ขปญัหาที่ เกิดขึ้นหรอืเรยีกรอ้งค่าเสยีหายได ้ซึ่ งรายงานขอ้บกพร่อง 

ในปจัจบุนัน้ีเรยีกว่า Supply Discrepancy Report (SDR) หรอืที่ ในอดตีเรียกว่า Report of Discrepancy 

(ROD) นัน่เอง 

 ในทางปฏบิตัถิงึแมว้่ารฐับาลสหรฐัฯ จะเปิดโอกาสใหป้ระเทศผูซ้ื้อสิ่ งอปุกรณโ์ดยวธิ ีFMS สามารถรายงาน

ขอ้บกพร่อง เพื่อเรียกรอ้งค่าเสยีหายไดก้็ตาม แต่ก็ยงัปรากฏว่า เมื่อไดจ้ดัส่งรายงานขอ้บกพร่องใหท้างรฐับาล

สหรฐัฯ แลว้ อาจไดร้บัการตอบปฏเิสธที่จะชดใชค้วามเสยีหายนัน้หรอืดาํเนินการอย่างใดให ้โดยมเีหตผุลที่ปฏเิสธ

คอื กรรมสทิธิในสิ่ งอุปกรณ์ไดโ้อนใหแ้ก่ผูซ้ื้อแลว้ในขณะที่ เกิดขอ้บกพร่อง หรือการจดัทาํ SDR ขาดหลกัฐานที่ 

จาํเป็น หรอืการจดัทาํ SDR ที่ ไมถ่กูตอ้งตามวธิปีฏบิตั ิเพื่อป้องกนัการเสยีโอกาสดงักลา่วจงึจาํเป็นอย่างยิ่ งที่จะตอ้ง

ศึกษาและทาํความเขา้ใจใหช้ดัเจน เพื่อปกป้องผลประโยชนข์องทางราชการ ซึ่ งจะศึกษาไดจ้ากเน้ือหาที่จะกลา่วไวต่้อไป 

 

๒. ลกัษณะของขอ้บกพร่อง
 ๑  

    สามารถจาํแนกไดเ้ป็น ๕ ลกัษณะ ดงัน้ี 

 ๒.๑ ขอ้บกพร่องจากการจดัสง่ (Shipment Discrepancies) แบง่ออกเป็น ๒ ประเภท คอื 

  ๒.๑.๑ ขอ้บกพร่องของผูข้นส่ง (Carrier Discrepancies) สามารถเป็นไดท้ ัง้สิ่ งอุปกรณ์เสยีหาย 

ขาดจาํนวน หรือสูญหายท ัง้หมด ขอ้บกพร่องประเภทนี้ จะเกิดขึ้นเมื่ อสิ่ งอุปกรณ์ไดถู้กจดัส่งจากหน่วยจดัส่งของ 

สหรฐัฯ มายงัประเทศผูซ้ื้อหรือตวัแทนผูร้บัจดับริการขนส่งของผูซ้ื้อ โดยปกติจะเห็นความแตกต่างอย่างชดัเจน 

ระหว่างจาํนวนหรือสภาพของสิ่ งอุปกรณ์ที่ ระบุไวใ้นเอกสารกาํกบัการจดัส่ง และจาํนวนหรือสภาพของสิ่ งอุปกรณ ์

ที่ ไดร้บัจริง แต่ขอ้บกพร่องประเภทนี้  ผูซ้ื้อไม่สามารถรายงานขอ้บกพร่องดว้ยการจดัทาํ SDR ได ้เน่ืองจาก

กรรมสทิธิในสิ่ งอุปกรณ์ไดถู้กโอนใหแ้ก่ประเทศผูซ้ื้อแลว้ ณ หนา้คลงัที่ตดัจ่ายสิ่ งอุปกรณ์ของ กห.สหรฐัฯ หรือ

บริเวณขนถ่ายของบรษิทัผูผ้ลติ ตามที่ ระบไุวใ้น LOA แต่ผูซ้ื้อควรที่ จะเรยีกค่าสนิไหมทดแทนจากผูข้นส่งซึ่ งกระทาํ

ได ้๒ วธิ ีคอื 

๑
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   ๒.๑.๑.๑ ถา้บริษทัขนส่งที่ เป็นของเอกชนในประเทศสหรฐัฯ เป็นผูจ้ดัส่งสิ่ งอุปกรณ ์

โดยเรยีกเก็บค่าขนส่งทาง Collect Commercial Bill of Lading (CCBL) ใหลู้กคา้ประสานกบับรษิทัผูด้าํเนินการ

ขนส่ง เพื่อแกไ้ขขอ้บกพร่องโดยตรง 

   ๒.๑.๑.๒ ถา้ กห.สหรฐัฯ เป็นผูด้าํเนินการขนส่งสิ่ งอุปกรณ์ใหโ้ดยใชร้ะบบการขนส่ง

ของ กห.สหรฐัฯ (DTS) ใหต้วัแทนของหน่วยงานใหค้วามช่วยเหลอืทางทหารในประเทศของผูซ้ื้อ (ในประเทศไทย

คอื JUSMAGTHAI) เป็นผูร้ายงานขอ้บกพร่องของการจดัส่ง (Discrepancy in Shipment Report/DISREP) 

แทนประเทศผูซ้ื้อ ท ัง้น้ีผูซ้ื้อจะตอ้งตดิตามและแจง้ใหห้น่วยงานใหค้วามช่วยเหลอืทางทหารของสหรฐัฯ ในประเทศ

ของตน ทราบ เพื่อดาํเนินการตามข ัน้ตอนต่าง ๆ การดาํเนินการดงักลา่วน้ีทางรฐับาลสหรฐัฯ จะไมจ่ดัหาสิ่ งอปุกรณ์

ที่ สูญหายทดแทนใหใ้หม ่นอกจากจะจดัทาํเอกสารหลกัฐานการขนส่ง (Proof of Shipment) หรอืช่วยประสานงาน

ในเรื่ องการคนืเงนิใหแ้ก่ผูซ้ื้อเท่านัน้ 

  ๒.๑.๒ ขอ้บกพร่องของผูจ้ดัส่ง (Shipper Discrepancies) 

   ขอ้บกพร่องประเภทนี้ จะไม่มขีอ้แตกต่างระหว่างจาํนวนและสภาพของสิ่ งอุปกรณ์ที่

ปรากฏอยู่ในเอกสารกาํกบัการจดัส่ง กบัจาํนวนและสภาพของสิ่ งอุปกรณ์ที่ ไดร้บัจริง แต่ขอ้บกพร่องประเภทนี้ 

จะเกิดขึ้นก่อนการจดัส่ง เช่น ความผดิพลาดในการนบัจาํนวนสิ่ งอุปกรณ์ก่อนการจดัส่ง ซึ่ งเป็นผลใหผู้ซ้ื้อไดร้บั 

สิ่ งอุปกรณ์ขาดหรือเกินจาํนวนที่ ส ัง่ซื้อ ไดร้บัสิ่ งอุปกรณ์ที่ เสียหายก่อนการจดัส่ง ไดร้บัสิ่ งอุปกรณ์ที่ ไม่ไดเ้สนอ 

ความตอ้งการ หรือไดร้บัสิ่ งอุปกรณ์ของผูอ้ื่ น ดงันัน้ หากผูซ้ื้อไดร้บัสิ่ งอุปกรณ์ที่ บกพร่องตามที่ กล่าวไวข้า้งตน้ 

สามารถจดัทาํ SDR เพื่อเรยีกรอ้งค่าเสยีหาย หรอืเพื่อขอใหร้ฐับาลสหรฐัฯ แกไ้ขขอ้บกพร่องใหไ้ด ้

 ๒.๒ ขอ้บกพร่องจากการจดัทาํหบีห่อ (Packaging Discrepancies) 

  ขอ้บกพร่องในลกัษณะนี้ เกิดขึ้นจาก การจดัทาํหรอืบรรจหุบีห่อที่ ไมเ่รียบรอ้ยหรือไมไ่ดม้าตรฐาน 

เป็นผลใหส้ิ่ งอปุกรณไ์ดร้บัความเสยีหาย ดงัน้ี 

  ๒.๒.๑ การถนอมรกัษา (Preservation) คือ การดาํเนินการในข ัน้ตอนที่ถูกตอ้งในการป้องกนั

การผุกร่อน หรือถูกทาํลายของสิ่ งอุปกรณ์ เช่น การชาํระลา้ง และการทาํใหแ้หง้อย่างถูกตอ้ง หรือการใชว้สัดุ 

ป้องกนัการกระแทกของสิ่ งอปุกรณห์รอืภาชนะบรรจ ุ

  ๒.๒.๒ การบรรจุหบีห่อ (Packing) คือ การรวมสิ่ งอุปกรณ์เขา้ไวใ้นหน่วยบรรจุหรือหบีห่อ 

รวมถงึการเสรมิความแขง็แรงของหบีห่อ  การใชว้สัดุป้องกนันํา้ 

  ๒.๒.๓ การทาํตาํหนิเคร่ืองหมาย (Marking) คือ การดาํเนินการอื่น ๆ ที่จาํเป็นเกี่ ยวกบัฉลาก

ของหบีห่อ สญัลกัษณ ์ส ีและอื่นๆ ที่จาํเป็น เพื่อใหม้กีารดาํเนินการที่ถกูตอ้งเกี่ ยวกบัสิ่ งอปุกรณ ์หรอืการพสูิจนท์ราบ

สิ่ งอปุกรณใ์นระหวา่งการเก็บรกัษาหรอืจดัส่ง 

  ๒.๒.๔ การจดัรวมหบีห่อ (Unitization) คอื การจดัรวมหบีห่อ ๑ หบีห่อ หรอืมากกว่า ๑ หบีห่อ 

เขา้มาไวใ้นหน่วยของการจดัส่งหนึ่ งหน่วย เช่น การรวมสิ่ งอุปกรณ์หลาย ๆ รายการ มาไวใ้น Pallet เดยีวกนั   

เพื่อความสะดวกในการจดัส่ง 
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 ๒.๓ ขอ้บกพร่องจากการแจง้หน้ี (Billing Discrepancies) 

  เกิดขึ้นเมื่อผูซ้ื้อไดร้บัสิ่ งอุปกรณ์ในจาํนวนและสภาพที่ถูกตอ้งตามที่ ระบไุวใ้นเอกสารกาํกบัการ

ขนส่ง แต่ไมม่กีารเรยีกเก็บค่าสิ่ งอปุกรณน์ัน้ เรยีกเก็บค่าไมถ่กูตอ้ง หรอืเรยีกเก็บซ ํา้ซอ้น  ซึ่ งสามารถตรวจสอบได ้

จากเอกสารรายงานสถานภาพทางการเงนิ (Billing Statement: B/S) และรายงานสถานภาพการจดัส่งสิ่ ง

อุปกรณ์ (Delivery Listing: D/L) ซึ่ งเมื่ อผูซ้ื้อตรวจพบความบกพร่องดงักล่าวแลว้ ควร 

ที่จะรายงานขอ้บกพร่องใหร้ฐับาลสหรฐัฯ (ผ่าน NAVICP-OF) ทราบภายใน ๑ ปี นบัจากวนัที่ รายงานสถานภาพ

ทางการเงนิที่ปรากฏอยู่ใน Billing Statement  นัน้ 

 ๒.๔ ขอ้บกพร่องดา้นการเงิน (Financial Discrepancies)

  เป็นความผดิพลาดในการคาํนวณค่าใชจ่้ายทางธุรการ (Administrative Charge) หรอืค่าใชจ่้าย

เบด็เตลด็ (Accessories Charge) ของการจดัหาที่ปรากฏอยู่ในหนา้ ๒ ของ LOA ซึ่ งไดแ้ก่ ค่าดาํเนินการเกี่ ยวกบั

หบีห่อและการดูแลรกัษา  ค่าขนส่ง  และค่ายกขน  ณ ท่าเรอืส่งออก  เป็นตน้ 

 ๒.๕ การรายงานขอ้บกพร่องเกีย่วกบัคุณภาพของสิ่ งอุปกรณ ์(Quality Deficiency Report/QDR) 

  การรายงานขอ้บกพร่องเกี่ ยวกบัคุณภาพของสิ่ งอปุกรณ ์จะจดัทาํเมื่อสิ่ งอปุกรณท์ี่ ไดร้บั ไมผ่่าน

การตรวจสอบ ไม่สามารถทาํหนา้ที่ ไดเ้ต็มประสิทธิภาพ หรือไม่สามารถใชง้านไดใ้นขณะติดต ัง้ใชง้าน รวมถึง 

สิ่ งอปุกรณท์ี่ส่งไปซ่อมทาํ ณ หน่วยซ่อมทาํของสหรฐัฯ แลว้ ไมส่ามารถใชร้าชการได ้

๓. การจดัแบ่งความรบัผิดชอบของสิ่ งอปุกรณ์ที่มีขอ้บกพร่อง

 การจดัหาโดยวธิ ี FMS นัน้ กห.สหรฐัฯ จะหมดความรบัผดิชอบต่อสิ่ งอปุกรณเ์มื่อโอนกรรมสทิธใิน 

สิ่ งอปุกรณน์ัน้ใหก้บัประเทศผูซ้ื้อ ณ ตาํบลที่ตดัจ่ายสิ่ งอปุกรณข์อง กห.สหรฐัฯ หรอืจดุขนถ่ายสนิคา้ (Loading 

Area) ของบรษิทัผูผ้ลติ ดงันัน้ ความเสยีหายของสิ่ งอปุกรณจ์งึสามารถแบง่ตามความรบัผดิชอบในกรรมสทิธ ิ   

ไดเ้ป็น ๒ ประเภท คอื 

 ๓.๑ ความเสยีหายเมือ่สิ่ งอุปกรณอ์ยู่ในความรบัผดิชอบของ กห.สหรฐัฯ  ม ี๑๐ หมวดหมู ่
๒ 
ดงัน้ี 

  ๓.๑.๑ สภาพสิ่ งอปุกรณ ์ (Condition of Material)  เช่น สป. ที่ ไดร้บัมสีภาพไมต่รงกบัที่ระบุ

ในเอกสารรบัและส่งมอบ รหสั C1, สป. ที่ ไดร้บัหมดอายกุารใชง้าน (Expired Shelf Life Item) คอื สิ่ งอปุกรณ ์

ที่ เสื่อมสภาพได ้ หรอืมคุีณลกัษณะเฉพาะที่สลายตวัได ้ หรอื สป. ที่ เหลอือายุการใชง้านไมเ่พยีงพอที่จะยอมรบัได ้

นบัจากวนัตดัปลอ่ย รหสั C2, สิ่ งอปุกรณท์ี่บรรจหุบีห่อและจดัส่งทางไปรษณีย ์ (Parcel Post) เกดิชาํรุด-เสยีหาย 

รหสั C3 หากเป็น สป. ที่จดัส่งโดยวธิอีื่น ๆ  นอกเหลอืจาก Parcel Post ใหจ้ดัเป็นความเสยีหายในหมวดหมูอ่ื่น  ๆรหสั Z1 

  ๓.๑.๒ เอกสารกาํกบั สป. (Supply Document) ประกอบดว้ย สป. ที่ ไดโ้ดยไมม่เีอกสารกาํกบั

การจดัส่ง รหสั D1, เอกสารอ่านไมอ่อก ชาํรุดหรอืฉีกขาด รหสั D2 และการจดัทาํเอกสารบกพร่อง-ไมค่รบถว้น 

หรอืไมล่งนามโดยผูท้ี่มอีาํนาจลงนาม รหสั D3 
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๓.๑.๓ การส่งมอบสิ่ งอปุกรณผ์ดิที่  (Misdirect Material) คอื การส่งมอบสิ่ งอปุกรณ ์ ไปในที่ 

ซึ่ งไมต่รงตามที่ ระบไุว ้รหสั M1 

  ๓.๑.๔ สป. เกินจาํนวน/ซํา้ซอ้น (Overage/Duplicate Shipment) คอื การไดร้บั สป. ที่ เกนิ

จาํนวน จาํแนกเป็น ไดร้บั สป.จาํนวนเกนิกวา่ที่ ระบใุนเอกสารกาํกบัการจดัส่ง รหสั O1, ไดร้บั สป.จาํนวนเกินกวา่

ที่ตอ้งการ รหสั O2, การไดร้บั สป. ที่ซ ํา้ซอ้น รหสั O3  
  ๓.๑.๕ ความบกพร่องในการบรรจุหบีห่อ (Packaging Discrepancy) จาํแนกเป็นความ

บกพร่องในดา้น การถนอมรกัษา (Preservation) รหสั P1, การบรรจหุบีห่อ (Packing) รหสั P2, การทาํตาํหนิ

เครื่ องหมาย (Marking) รหสั P3  และการจดัรวมหบีห่อ (Unitization) รหสั P4 

๓.๑.๖ คณุภาพบกพร่อง (Quality Deficiency) คอื ความบกพร่องหรอืความไมส่มบูรณข์อง

สิ่ งอปุกรณ ์ ซึ่ งทาํใหไ้มส่ามารถนาํสิ่ งอปุกรณไ์ปใชง้านไดต้ามวตัถปุระสงค ์ รวมถงึความบกพร่องในการออกแบบ 

คุณลกัษณะเฉพาะ (Specification) ของวสัดุของโรงงานผูผ้ลติ และผูผ้ลติเอง รหสั Q1 
๓.๑.๗ สิ่ งอปุกรณข์าดจาํนวน (Shortage) จาํแนกเป็น ไดร้บั สป. จาํนวนนอ้ยกวา่ที่ ระบใุน

เอกสารกาํกบัการจดัส่ง รหสั S1, ไดร้บั สป.จาํนวนนอ้ยกวา่ที่ตอ้งการ รหสั S2, ไมไ่ดร้บั สป.ที่บรรจหุบีห่อ    

และจดัสง่ทางไปรษณีย ์(Non-receipt of Parcel Post) รหสั S3 และการไมไ่ดร้บั สป. ท ัง้ลอ็ต รหสั S4  
  ๓.๑.๘ การระบรุายละเอยีดทางเทคนิค สป. (Item Technical Data Marking) จาํแนกเป็น  

ไมม่กีารระบรุายละเอยีดทางเทคนิคของ สป. รหสั T1, เอกสารอ่านไมอ่อก ชาํรุดหรอืฉีกขาด รหสั T2, ไมม่ี

เอกสารคาํเตอืนในการใชง้าน รหสั T3, ไมม่เีอกสารการตรวจสอบ รหสั T4, ไมม่เีอกสารการใชง้าน รหสั T5, ไมม่ี

เอกสารการรบัประกนั รหสั T6 

                     ๓.๑.๙ การส่งสิ่ งอปุกรณผ์ดิรายการ (Wrong Item)  คอื สป. ที่ ไดร้บัไมใ่ช่ สป. รายการที่

ประเทศผูซ้ื้อเสนอความตอ้งการไว ้ซึ่ งเป็นความผดิพลาดจากการส่งมอบของ กห.สหรฐัฯ ไมใ่ช่ความผดิพลาดจาก

การต ัง้ใจส่งสิ่ งอปุกรณท์ี่ ใชท้ดแทนกนัได ้ (Interchangeable/Substitute) จาํแนกเป็น สป.ผดิรายการ รหสั W1 

และ สป. ที่ ไมส่ามารถใชแ้ทนกนัได ้W2 

  ๓.๑.๑๐ ความบกพร่องอื่ น ๆ (Other Discrepancies)  เช่น การไดร้บั สป. ที่ ไมใ่ช่ Parcel 

Post ในสภาพชาํรุด-เสยีหาย (Damage) หรอื ความบกพร่องอื่น ๆ ที่ ไมส่ามารถจดัเขา้ในหมวดหมูต่ามขา้งตน้ใหใ้ช ้

รหสั Z1 

 ๓.๒ ความเสยีหายเมือ่สิ่ งอุปกรณถู์กโอนกรรมสทิธใิหก้บัประเทศลูกคา้แลว้ มลีกัษณะความเสยีหาย ดงัน้ี 

  ๓.๒.๑ ความเสยีหายจากการขนส่งจากจดุโอนกรรมสทิธ ิ (Title Transfer) ไปยงัคลงัของ 

ตวัแทนผูร้บัจดับรกิารขนส่ง (Freight Forwarder) แบง่ออกเป็น 

   ๓.๒.๑.๑ สิ่ งอปุกรณสู์ญหายระหวา่งการขนส่งบางส่วน หรอืท ัง้หมด 

   ๓.๒.๑.๒ สิ่ งอปุกรณช์าํรุดระหวา่งการขนสง่บางส่วน หรอืท ัง้หมด 

   ๓.๒.๑.๓ ความเสยีหายจากขอ้บกพร่องของตวัแทนผูร้บัจดับรกิารขนส่ง ขณะที่ 

สิ่ งอปุกรณอ์ยู่ภายในคลงัของตวัแทนผูร้บัจดับรกิารขนส่ง แบง่ออกเป็น 
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    ก. สิ่ งอปุกรณสู์ญหายบางส่วนหรอืท ัง้หมด จากความผดิพลาดในการคดัแยก 

สิ่ งอปุกรณ ์ของเจา้หนา้ที่ตวัแทนผูร้บัจดับรกิารขนส่ง เช่น คดัแยกสิ่งอปุกรณข์องกองทพัไทยไปไวก้บัสิ่ งอปุกรณ ์ 

ของประเทศอนิโดนีเซยี (กรณีกองทพัไทยและประเทศอนิโดนีเซยีใชบ้รกิารของตวัแทนผูร้บัจดับรกิารขนส่ง 

รายเดยีวกนั) แลว้สง่สิ่ งอปุกรณข์องกองทพัไทย ใหก้บัประเทศอนิโดนีเซยี 

    ข. สิ่ งอปุกรณช์าํรุดบางส่วนหรอืท ัง้หมด จากการยกขน เช่น สิ่ งอปุกรณ ์ 

ตกจากงาของรถ Fork Lift หรอืงาของรถ Fork Lift แทงทะลหุบีห่อถงึตวัสิ่ งอปุกรณ ์ เป็นตน้ หรอืจากการ 

กองเก็บที่ ไมถ่กูตอ้ง เช่น นาํสิ่ งอปุกรณท์ี่มนีํา้หนกัมากทบัสิ่ งอปุกรณท์ี่มนีํา้หนกันอ้ย 

   ๓.๒.๑.๔ ความเสยีหายจากการขนส่งสิ่ งอปุกรณจ์ากคลงัของตวัแทนผูร้บัจดับรกิาร

ขนส่ง ถงึท่าเรอื หรอืท่าอากาศยานนาํเขา้ แบง่เป็น 

    ก. สิ่ งอปุกรณสู์ญหายระหวา่งการขนส่ง คอื สิ่ งอปุกรณสู์ญหายบางส่วน 

หรอืท ัง้หมด ซึ่ งมสีาเหตมุาจากการเปลี่ยนเรอื เปลี่ยนเครื่ องบนิ และการคดัแยกสิ่ งอปุกรณผ์ดิพลาด เป็นตน้ 

    ข. สิ่ งอปุกรณช์าํรุดในระหวา่งการขนส่ง คอื สิ่ งอปุกรณช์าํรุดบางสว่นหรอื 

ท ัง้หมด ซึ่ งมสีาเหตมุาจากการจดัสิ่ งอปุกรณไ์มเ่ตม็ตูส้นิคา้ ทาํใหส้ิ่ งอปุกรณเ์คลื่อนที่ทบักนัจนชาํรุด การจดัวาง 

สิ่ งอปุกรณไ์มถ่กูตอ้ง โดยนาํสิ่ งอปุกรณท์ี่มนีํา้หนกัมากวางทบัซอ้นบนสิ่ งอปุกรณท์ี่มนีํา้หนกันอ้ย และการจดัระวาง

บรรทกุในเรอืไมเ่รยีบรอ้ย นํา้ทะเลสาดถงึสิ่ งอปุกรณ ์เป็นตน้ 

   ๓.๒.๑.๕ ความเสยีหายจากการขนส่งสิ่ งอปุกรณจ์ากท่าเรอืหรอืท่าอากาศยานนาํเขา้ 

ถงึคลงัของหน่วยเจา้ของสิ่งอปุกรณ ์แบง่เป็น 

    ก. สิ่ งอปุกรณสู์ญหายระหวา่งการขนส่งบางสว่น หรอืท ัง้หมด ซึ่ งมสีาเหต ุ   

มาจากเกดิอบุตัเิหตทุางรถยนต ์ การส่งของผดิที่  และสิ่ งอปุกรณต์กจากรถระหวา่งการขนส่ง เป็นตน้ 

    ข. สิ่ งอปุกรณช์าํรุดระหวา่งการขนส่งบางส่วน หรอืท ัง้หมด ซึ่ งมสีาเหตมุาจาก

การจดัระวางบรรทกุไมเ่รยีบรอ้ย มทีี่วา่ง ทาํใหส้ิ่ งอปุกรณเ์คลื่อนที่กระแทกกนั การจดัวางสิ่ งอปุกรณไ์มถ่กูตอ้ง  

นาํสิ่ งอปุกรณท์ี่มนีํา้หนกัมากวางทบัซอ้นบนสิ่ งอปุกรณท์ี่มนีํา้หนกันอ้ย และเกดิอบุตัเิหตทุางรถยนต ์เป็นตน้ 

๔. หน่วยงานที่ เกี่ ยวขอ้งในการเรยีกรอ้งค่าเสยีหาย 

 การเรยีกรอ้งค่าเสยีหายของสิ่ งอปุกรณท์ี่จดัหาโดยวธิ ีFMS ของ ทร. จะตอ้งดาํเนินการตามระเบยีบ และ

เงื่อนไขต่าง ๆ ที่ กห.สหรฐัฯ กาํหนดสญัญาจา้งบรกิารขนส่งสิ่ งอปุกรณ ์ FMS ระหว่างกองบญัชาการทหารสูงสุด 

กบัผูร้บัจดับรกิารขนส่งภายในประเทศ และวธิปีฏบิตัใินการจดัหาพสัดุและบรกิารโดยวธิ ีFMS ที่ ทร. ไดก้าํหนดไว ้

ซึ่ งมหีน่วยที่ เกี่ ยวขอ้ง ดงัน้ี 

 ๔.๑ หน่วยควบคุมการจดัหาสิ่ งอปุกรณ ์FMS ของ กห.สหรฐัฯ (ILCO) ซึ่ งประเทศผูซ้ื้อจะตอ้งเรยีกรอ้ง

ค่าเสยีหายตามสญัญาซื้อขาย (LOA) ที่ทาํไว ้ จากหน่วยควบคุมการจดัหาสิ่ งอปุกรณ ์ FMS ตามเหลา่ทพัของ   

กห.สหรฐัฯ อนัประกอบดว้ย 

  ๔.๑.๑ ทบ.สหรฐัฯ ไดแ้ก่ United States Army Security Affairs Command (USASAC) 
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  ๔.๑.๒ ทร.สหรฐัฯ และ นย.สหรฐัฯ ไดแ้ก่ Naval Inventory Control Point - International 

Programs Directorate (NAVICP-OF) 

  ๔.๑.๓ ทอ.สหรฐัฯ ไดแ้ก่ Air Force Logistics Command (AFLC) 

 ๔.๒ ตวัแทนผูร้บัจดับรกิารขนส่ง คอื บรษิทัเอกชนในสหรฐัฯ ที่จดทะเบยีนไวก้บัสาํนกังานคณะกรรมการ

ควบคุมการพาณิชยน์าวขีองสหรฐัฯ (Federal Maritime Commission: FMC) มหีนา้ที่ ในการรบัสิ่ งอปุกรณ ์ 

คดัแยก จดัเก็บ และจดัเตรยีมสิ่ งอปุกรณ ์ เพื่อการส่งออก โดยเป็นคู่สญัญากบัผูร้บัจดับรกิารขนส่ง ซึ่ งจะตอ้ง 

ไดร้บัความเหน็ชอบจากกองทพัไทยก่อน 

 ๔.๓ ผูร้บัจดับรกิารขนส่ง คอื รฐัวสิาหกิจ สายการเดนิเรอืที่ เป็นรฐัวสิาหกิจ บรษิทัสายการเดนิเรอืที่ 

รฐับาลถอืหุน้อยู่ดว้ย หรอืบรษิทัเอกชนผูป้ระกอบกิจการจดัการขนส่ง ซึ่ ง ครม. มมีตใิหส้่วนราชการจา้งบรกิาร 

ขนส่งสนิคา้เขา้และออกทางเรอื และเป็นคู่สญัญากบักองทพัไทย ในการรบัจา้งบรกิารขนส่งสิ่ งอปุกรณ ์FMS 

 ๔.๔ หน่วยจดัหา คอื หน่วยที่ ใช ้ งป. ของ ทร. เงนิกูแ้บบสนิเชื่ อ (Credit) และเงนิที่ทางรฐับาลสหรฐัฯ 

ใหค้วามช่วยเหลอืตามโครงการช่วยเหลอืทางทหาร (MAP) ในการจดัหาสิ่ งอปุกรณโ์ดยวธิ ี FMS และ พธ.ทร.   

ซึ่ ง ทร. กาํหนดใหเ้ป็นผูท้าํรายงานการเรยีกรอ้งค่าเสยีหายจากหน่วยที่ เกี่ ยวขอ้ง 

๕. ขัน้ตอนในการเรยีกรอ้งค่าเสยีหาย 

 ในการเรียกรอ้งค่าเสยีหายของสิ่ งอุปกรณ์ที่ จดัหาโดยวธิี FMS นัน้ จะตอ้งพจิารณาประเภทของความ

เสยีหายที่ เกิดกบัสิ่ งอุปกรณ์เสยีก่อนว่า ความเสยีหายนัน้อยู่ในความรบัผดิชอบของหน่วยงานใด จงึจะสามารถ

เรยีกรอ้งค่าเสยีหายไดถู้กตอ้งตามข ัน้ตอน ข ัน้ตอนในการเรยีกรอ้งค่าเสยีหายสามารถสรุปตามความรบัผดิชอบใน

กรรมสทิธขิองสิ่ งอปุกรณ ์ไดด้งัน้ี 

 ๕.๑ ขัน้ตอนการเรียกรอ้งค่าเสยีหายเมือ่สิ่ งอุปกรณอ์ยู่ในความรบัผดิชอบของ กห.สหรฐัฯ  

  การเรยีกรอ้งค่าเสยีหายต่อ กห.สหรฐัฯ ลกัษณะนี้ เรยีกว่า การรายงานขอ้บกพร่อง (Supply of  

Discrepancy Report: SDR) มขี ัน้ตอนดงัน้ี 

  ๕.๑.๑ เมื่อหน่วยจดัหา หรอื พธ.ทร. ตรวจพบความเสยีหายตามที่กลา่วไวข้า้งตน้ หน่วยจดัหา

จะแจง้ให ้ พธ.ทร. ทาํรายงานขอ้บกพร่อง หรอื พธ.ทร. จดัทาํรายงานขอ้บกพร่อง กรณีตรวจพบความเสยีหายเอง  

โดยจดัทาํตามแบบฟอรม์มาตรฐานของ กห.สหรฐัฯ (Standard Form 364 กรณีค่าเสยีหายปกต ิหรอื Standard 

Form 368 กรณีที่ คุณภาพของสิ่ งอปุกรณบ์กพร่อง) 

  ๕.๑.๒ พธ.ทร. จดัส่งรายงานขอ้บกพร่องที่ ไดจ้ดัทาํแลว้ ผ่าน ทร.จม. เพื่อจดัส่งใหก้บัหน่วย

ควบคุมการจดัหาสิ่ งอปุกรณ ์FMS ตามเหลา่ทพัของ กห.สหรฐัฯ 

  ๕.๑.๓ หน่วยควบคุมการจดัหาสิ่ งอปุกรณ ์FMS ตามเหลา่ทพัของ กห.สหรฐัฯ จะส่งรายงาน 

ขอ้บกพร่องไปใหห้น่วยควบคุมการจ่ายสิ่ งอปุกรณ ์ ของ กห.สหรฐัฯ (Inventory Control Point) และหน่วย 

ควบคุมสิ่ งอปุกรณข์อง กห.สหรฐัฯ (Inventory Manager) ภายใน ๑๕ วนั นบัต ัง้แต่ไดร้บัรายงานขอ้บกพร่อง

จากประเทศผูซ้ื้อ 
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  ๕.๑.๔ หน่วยควบคุมการจ่ายสิ่ งอปุกรณ ์ และหน่วยควบคุมสิ่ งอุปกรณข์อง กห.สหรฐัฯ จะ

ตรวจสอบรายละเอยีดแลว้แจง้ผลการดาํเนินการใหห้น่วยควบคุมการจดัหาสิ่ งอุปกรณ์ FMS ตามเหล่าทพัของ 

กห.สหรฐัฯ ทราบภายใน ๗๕ วนั นบัต ัง้แต่ไดร้บัรายงานขอ้บกพร่อง หากไมส่ามารถดาํเนินการไดท้นั จะตอ้งชี้แจง

เหตผุลพรอ้มกบัวนัที่คาดวา่จะดาํเนินการไดแ้ลว้เสรจ็ใหท้ราบ 

  ๕.๑.๕ หน่วยควบคุมการจดัหาสิ่ งอปุกรณ ์FMS ตามเหลา่ทพัของ กห.สหรฐัฯ จะแจง้ผลการ

ดาํเนินการใหป้ระเทศผูซ้ื้อทราบภายใน ๑๕ วนั นบัต ัง้แต่ไดร้บัผลการดาํเนินการจากหน่วยควบคุมการจ่าย 

สิ่ งอปุกรณ ์และหน่วยควบคุมสิ่ งอปุกรณข์อง กห.สหรฐัฯ โดยส่งผลการดาํเนินการผ่าน ทร.จม. ให ้พธ.ทร. ทราบ 

  ๕.๑.๖ เมื่อ พธ.ทร. ไดร้บัผลการดาํเนินการของ กห.สหรฐัฯ แลว้ ไมเ่หน็ดว้ยกบัผลการดาํเนินการ

ดงักลา่ว จะขอให ้กห.สหรฐัฯ ทบทวนการดาํเนินการได ้โดยการส่งโทรเลข จดหมาย หรอืแบบฟอรม์ SF 364 ที่

เพิ่มอกัษร “R” ในหมายเลขของรายงานขอ้บกพร่องที่ ไมเ่หน็ดว้ย ซึ่ งจะตอ้งดาํเนินการส่งคาํขอใหห้น่วยควบคุมการ

จดัหาสิ่ งอปุกรณ ์FMS ของ กห.สหรฐัฯ ทราบภายใน ๙๐ วนั นบัต ัง้แต่วนัที่หน่วยควบคุมการจดัหาสิ่ งอปุกรณ์

FMS ของ กห.สหรฐัฯ แจง้ผลการดาํเนินการใหท้ราบ และหน่วยควบคุมการจดัหาสิ่ งอุปกรณ์ FMS ของ  

กห.สหรฐัฯ จะตอ้งแจง้ผลการทบทวนใหท้ราบภายใน ๖๐ วนั นบัต ัง้แต่วนัที่ พธ.ทร. รอ้งขอใหท้บทวน โดยส่งผล

ใหท้ราบผ่านทาง ทร.จม. 

  ๕.๑.๗ หาก พธ.ทร. ไดร้บัผลการทบทวนจาก กห.สหรฐัฯ แลว้ไมเ่หน็ดว้ย สามารถโตแ้ยง้ 

ผลการทบทวนไดโ้ดยการส่งโทรเลข จดหมาย หรอืแบบฟอรม์ SF 364 ที่ เพิ่มอกัษร “C” ในหมายเลขการรายงาน

ขอ้บกพร่องที่ตอ้งการโตแ้ยง้ ซึ่ งจะตอ้งดาํเนินการโตแ้ยง้ใหห้น่วยควบคุมการจดัหาสิ่ งอปุกรณ ์FMS ของ กห.สหรฐัฯ 

ทราบภายใน ๙๐ วนั นบัต ัง้แต่วนัที่หน่วยควบคุมการจดัหาสิ่ งอปุกรณ ์FMS ของ กห.สหรฐัฯ แจง้ผลการดาํเนินการ

ใหท้ราบ และหน่วยควบคุมการจดัหาสิ่ งอปุกรณ ์FMS ของ กห.สหรฐัฯ จะตอ้งแจง้ผลการทบทวนใหมน้ี่ใหท้ราบ

ภายใน ๖๐ วนั นบัต ัง้แต่วนัที่ พธ.ทร. รอ้งขอใหท้บทวน โดยส่งผลใหท้ราบผ่านทาง ทร.จม. 

 ๕.๒ ขัน้ตอนการเรียกรอ้งค่าเสยีหายเมือ่สิ่ งอุปกรณถู์กโอนกรรมสทิธใิหก้บักองทพัไทยแลว้  

  การเรยีกรอ้งค่าเสยีหายในลกัษณะนี้ เรยีกว่า การเรยีกรอ้งค่าสนิไหมทดแทน (Claim) ซึ่ งความ

เสยีหายส่วนใหญ่ที่ เกดิขึ้น มสีาเหตมุาจากการขนส่ง ซึ่ งแบง่ตามลกัษณะของความเสยีหายไดด้งัน้ี 

  ๕.๒.๑ ความเสยีหายจากการขนส่งสิ่ งอุปกรณ์ จากจุดโอนกรรมสทิธิถงึคลงัของตวัแทนผูร้บั

จดับรกิารขนส่ง มขี ัน้ตอนดงัน้ี 

   ๕.๒.๑.๑ หบีห่อของสิ่ งอปุกรณ ์ ที่ กห.สหรฐัฯ ส่งมอบมายงัคลงัของตวัแทนผูร้บั

จดับรกิารขนส่ง หบีห่อใดมลีกัษณะที่ เชื่ อไดว้่าสิ่ งอปุกรณท์ี่บรรจอุยู่ภายในชาํรุดเสยีหาย ตวัแทนผูร้บัจดับริการ

ขนส่งจะตอ้งแจง้ให ้ผช.นายทหารจดัหา ประจาํ สน.ผชท.ทร.ไทย/วอชิงตนั ซึ่ งปฏบิตังิานอยู่ที่น ัน่ทราบ และคดั

แยกสิ่ งอุปกรณ์นัน้ไวต่้างหาก พรอ้มกบัแจง้ตวัแทนของบริษทัประกนัภยัใหม้าร่วมตรวจสอบ หากมกีารชาํรุด

เสยีหาย ใหบ้นัทกึรายงานความเสยีหาย ไวเ้ป็นหลกัฐาน 

    

 

๑๐ - ๗ 



๕.๒.๑.๒ ใหต้วัแทนบริษทัประกนัภยั เรียกรอ้งค่าเสยีหายจากบริษทัประกนัภยั  

ในช่วงการขนส่งภายในประเทศสหรฐัฯ จากคลงัของ กห.สหรฐัฯ ถงึคลงัของตวัแทนผูร้บัจดับรกิารขนส่ง 

   ๕.๒.๑.๓ จดัเก็บสิ่ งอุปกรณ์รายการนัน้ไว ้ จนกว่าจะไดข้อ้ยุตใินข ัน้สุดทา้ยของการ

ดาํเนินการ 

  ๕.๒.๒ ความเสยีหายจากการขนส่งสิ่ งอปุกรณ ์ จากคลงัของตวัแทนผูร้บัจดับรกิารขนส่ง  ถงึ 

ท่าเรอืหรอืท่าอากาศยานนาํเขา้ มขี ัน้ตอนดงัน้ี 

   ๕.๒.๒.๑ เมื่อเหลา่ทพัที่ เป็นเจา้ของสิ่ งอปุกรณ ์ตรวจพบว่ามสีิ่ งอปุกรณช์าํรุด สูญหาย 

ณ จดุที่มกีารรบัมอบ ใหแ้จง้ผูร้บัจดับรกิารขนส่งทราบ เพื่อตดิต่อบรษิทัประกนัภยัหรอืตวัแทน ทาํการสาํรวจและ

ประเมนิมลูค่าความเสยีหาย พรอ้มท ัง้เร่งรดัรายงานสรุปผลความเสยีหายที่ เกดิขึ้นใหท้ราบ เพื่อดาํเนินการต่อไป 

   ๕.๒.๒.๒ เมื่อเป็นที่ แน่ชดัว่าจะตอ้งมกีารเรียกรอ้งค่าสนิไหมทดแทน ใหเ้หล่าทพั 

จดัเตรยีมเอกสารประกอบการเรยีกรอ้งค่าสนิไหมทดแทน ดงัต่อไปนี้ 

    ก. ใบรายงานการรบัมอบสิ่ งอปุกรณ ์(Receiving Report) หรอื DD Form 

1348-1 หรอืท ัง้สองแบบรวมกนั ซึ่ งระบรุายละเอยีดความเสยีหายของสิ่ งอปุกรณน์ัน้ 

    ข. สาํเนาเอกสารการรบัมอบและตรวจรบัสิ่ งอปุกรณข์องเหล่าทพั ณ คลงั

ของหน่วยเจา้ของสิ่ งอปุกรณ ์หรอื ณ จดุที่มกีารตรวจรบัตามที่ เหลา่ทพักาํหนด ส่งมอบใหบ้รษิทัประกนัภยั เพื่อ

เป็นหลกัฐานในการดาํเนินการต่อไป 

   ค. บญัชีรายการสิ่ งอุปกรณ์ที่ ชาํรุดเสยีหาย ราคา สภาพการชาํรุด และ 

ภาพถ่าย (ถา้ม)ี 

    ง. สาํเนาเอกสารการยนืยนัของ กห.สหรฐัฯ กรณีที่ เหล่าทพัที่ เป็นเจา้ของ 

สิ่ งอปุกรณ ์รายงานขอ้บกพร่องถงึ กห.สหรฐัฯ ว่า คลงัของ กห.สหรฐัฯ จดัส่งสิ่ งอปุกรณไ์มค่รบตามจาํนวน และ 

กห.สหรฐัฯ แจง้ว่าไดจ้ดัส่งใหค้รบถูกตอ้งแลว้ และปฏเิสธการรายงานขอ้บกพร่อง ส่งมอบใหบ้รษิทัประกนัภยั   

เพื่อเป็นหลกัฐานในการดาํเนินการต่อไป 

   ๕.๒.๒.๓ ผูร้บัจดับริการขนส่ง จะตอ้งจดัเตรยีมเอกสารมอบใหก้บับรษิทัประกนัภยั 

เพื่อประกอบการเรยีกรอ้งค่าสนิไหมทดแทน ดงัต่อไปนี้ 

    ก. สาํเนาใบตราส่งสิ่ งอุปกรณ์ทางเรือ (Bill of Lading) หรือใบตราส่ง 

สิ่ งอปุกรณท์างอากาศ (Air Waybill) ซึ่ งรบัรองสาํเนาตน้ฉบบัโดยสายการเดนิเรอื หรอืสายการบนิผูอ้อกใบตราส่งนัน้ 

    ข. หลกัฐานบนัทกึความเสยีหาย หรอืสูญหายในช่วงการขนส่งของผูร้บัขน 

หรอืผูร้บัผดิชอบดูแลสิ่ งอปุกรณ ์ สาํเนาหนงัสอืเรยีกรอ้งค่าสนิไหมทดแทนถงึผูข้นส่งหรือผูร้บัผดิชอบสิ่ งอุปกรณ ์

ในช่วยการขนส่ง และสาํเนาหนงัสอืยนืยนัความรบัผดิชอบ และรายงานการสาํรวจความเสยีหายที่ออกโดยผูส้าํรวจ

ความเสยีหาย ณ คลงัของหน่วยเจา้ของสิ่ งอปุกรณ ์ หรอืจดุที่มกีารตรวจรบั ตามที่ เหลา่ทพักาํหนด ใบรายงาน 

การรบัสิ่ งอปุกรณ ์หรอื DD Form 1348-1A ที่ เหลา่ทพัส่งมอบให ้

    ค. ผูร้บัจดับริการขนส่ง ตอ้งดาํเนินการเรียกรอ้งค่าสนิไหมทดแทนจาก

บรษิทัประกนัภยัใหก้บัผูใ้ชบ้รกิารขนส่งโดยเรว็ 

๑๐ - ๘ 



๖. ขอ้จาํกดัในการเรยีกรอ้งค่าเสยีหายจากรฐับาลสหรฐัฯ

 ๖.๑ มูลค่าของสิ่ งอุปกรณ์

  ๖.๑.๑ Case ที่ เปิดดาํเนินการก่อนวนัที่ ๑ เดอืน มถินุายน พ.ศ.๒๕๓๕ (ค.ศ.๑๙๙๒) และ 

สิ่ งอปุกรณม์มีลูค่านอ้ยกวา่ ๑๐๐.-ดอลลารส์หรฐัฯ ไมส่ามารถเรยีกรอ้งค่าเสยีหายได ้

  ๖.๑.๒ Case ที่ เปิดดาํเนินการหลงัวนัที่ ๑ เดอืน มถินุายน พ.ศ.๒๕๓๕ (ค.ศ.๑๙๙๒) และ 

สิ่ งอปุกรณม์มีลูค่ารวมนอ้ยกวา่ ๒๐๐.-ดอลลารส์หรฐัฯ ไมส่ามารถเรยีกรอ้งค่าเสยีหายได ้

  ๖.๑.๓ กรณีเรยีกรอ้งค่าเสยีหายต่อสิ่ งอปุกรณ ์ ที่หมดอายุการใชง้าน (Expired Shelf Life)  

ถา้มลูค่าของสิ่ งอปุกรณไ์มคุ่ม้ต่อค่าใชจ่้ายที่ สหรฐัฯ ใชใ้นการดาํเนินการเพื่อที่จะจ่ายค่าเสยีหายทดแทนให ้ในกรณี

น้ีตามหนงัสอืกระทรวงกลาโหม ที่ กห ๐๓๐๖/๑๘๒๐๕ ลง ๒๗ เดอืนสงิหาคม พ.ศ.๒๕๒๒ เรื่ อง ขออนุมตัจิดัหา

สิ่ งอุปกรณ์โดยวธิี FMS จากรฐับาลสหรฐัฯ เป็นกรณีพเิศษ ไดม้อบอาํนาจใหเ้หล่าทพัดาํเนินการจาํหน่าย  

สิ่ งอปุกรณน์ัน้เป็นสูญไดใ้นข ัน้การตรวจรบั 

 ๖.๒ เวลาในการเรียกรอ้งค่าเสยีหาย   

  จะตอ้งดาํเนินการเรยีกรอ้งค่าเสยีหายภายใน ๑ ปี นบัจากวนัที่ สหรฐัฯ แจง้ตดัปลอ่ยสิ่ งอปุกรณ์

ตามที่ปรากฏใน QRR  สาํหรบัการเรยีกรอ้งค่าเสยีหายกรณีไมไ่ดร้บัสิ่ งอปุกรณท์ ัง้ลอ็ตการขนส่งนัน้ อนุโลมใหใ้ช ้

วนัที่จดัทาํ QRR แทนได ้ยกเวน้การเรยีกรอ้งค่าเสยีหายในกรณีต่อไปนี้ไมม่ขีอ้จาํกดัเรื่ องเวลา 

  ๖.๒.๑ ความเสยีหายที่ เป็นผลมาจากความบกพร่องแฝง (Latent Defect) 

  ๖.๒.๒ ความเสยีหายสาํหรบัสิ่ งอปุกรณ ์ที่อยู่ภายในระยะเวลารบัประกนัของผูผ้ลติ 

๗. เอกสารที่ เกี่ ยวขอ้งกบัการเรยีกรอ้งค่าเสยีหาย

 ๗.๑ Standard Form 364 (SF 364)

  แบบฟอรม์มาตรฐาน SF 364 น้ี เป็นเอกสารที่ ใชใ้นการรายงานขอ้บกพร่องเพื่อเรยีกรอ้งค่าเสยีหาย 

หรอืเพื่อใหร้ฐับาลสหรฐัฯ แกไ้ขขอ้บกพร่องที่ เกิดขึ้น จากการใหก้ารสนบัสนุนสิ่ งอปุกรณ ์FMS แก่ประเทศผูซ้ื้อ

โดยประเทศผูซ้ื้อสามารถขอรบัการสนบัสนุนแบบฟอรม์ดงักลา่วไดจ้ากรฐับาลสหรฐัฯ หรอือาจจดัทาํขึ้นเองแต่ตอ้ง

มรีายละเอยีดเหมอืนกบัแบบฟอรม์ที่รฐับาลสหรฐัฯ จดัทาํให ้ซึ่ งตวัอย่างแบบฟอรม์ SF 364 แสดงไวใ้น ผนวก ๑๐ - ก 

 ๗.๒ Standard Form 368 (SF 368)

  แบบฟอรม์มาตรฐาน SF 368 ใชใ้นการรายงานขอ้บกพร่องในลกัษณะที่ เป็นขอ้บกพร่องดา้น 

คุณภาพของสิ่ งอปุกรณท์ี่ ไดร้บั (Quality Deficiency Report: QDR) เช่น สิ่ งอปุกรณท์ี่ ไดร้บัไมส่ามารถใชง้านได ้

เต็มประสิทธิภาพ ไม่สามารถใชร้าชการไดภ้ายหลงัจากที่ ไดร้บัโดยเป็นการติดต ัง้เพื่ อใชง้านเป็นคร ัง้แรก หรือ 

สิ่ งอปุกรณท์ี่ส่งไปซ่อมทาํที่ โรงงานของรฐับาลสหรฐัฯ หรอืโรงงานผูผ้ลติแลว้ ยงัไมส่ามารถใชร้าชการได ้ซึ่ งตวัอย่าง

แบบฟอรม์ SF 368 แสดงไวใ้น ผนวก ๑๐ - ข 

 ๗.๓ FMS Reply Listing to Customer Request for Adjustment

  เมื่อการเรยีกรอ้งค่าเสยีหายเสรจ็สิ้นลง ข ัน้ตอนการดาํเนินการต่าง ๆ จะถกูนาํมาจดัทาํเป็นรายงาน 

FMS Reply Listing to Customer Request for Adjustment โดยหน่วยงาน DFAS-DE/I จะเป็นผูจ้ดัส่งใหก้บั

๑๐ - ๙ 



ประเทศผูซ้ื้อ พรอ้มกบัรายงานสถานภาพทางการเงนิ (FMS Billing Statement) ใหท้ราบดว้ย รายงาน FMS 

Reply Listing to Customer Request for Adjustment น้ี จะแสดงสถานภาพของการรายงานขอ้บกพร่องใน

ข ัน้ตอนต่าง ๆ ที่ทางหน่วยงาน DFAS-DE/I ไดบ้นัทกึไวใ้นระหว่างการดาํเนินการตรวจสอบขอ้บกพร่องที่ ผูซ้ื้อได ้

รายงานไวใ้หท้ราบ แสดงไวใ้น ผนวก ๑๐ - ค 

๘. คาํแนะนําการกรอกรายละเอยีดใน Standard Form 364 
๒ 

 
๘.๑ Date of Preparation ใน Block 1 ของแบบฟอรม์ ใหก้รอกวนัที่ที่ ไดจ้ดัทาํรายงานนี้ ตามลาํดบั ปี 

เดอืน และวนัที่ สาํหรบัการกรอกขอ้มลูปีนัน้ ใหใ้ชต้วัเลขสองตวัสุดทา้ยของปี ค.ศ. เช่น ไดจ้ดัทาํรายงานนี้ในวนัที่ 

๒๔ เดอืน ธนัวาคม ค.ศ.๒๐๐๒ ใหก้รอกรายละเอยีดในช่อง Date of Preparation เป็น “02 DEC 24” เป็นตน้ 

 ๘.๒ Report Number ใน Block 2 ของแบบฟอรม์ ใหก้รอกตวัเลข ๑๐ ตวั ประกอบดว้ย 

  ๘.๒.๑ รหสัตวัอกัษร แสดงเหลา่ทพัในประเทศของผูซ้ื้อที่จดัทาํ SDR (ทร. ไทยใช ้“P“) 

  ๘.๒.๒ Serial number ประกอบดว้ยตวัเลข ๔ ตวั ที่ ใชใ้นการควบคุมการจดัทาํ SDR ในแต่ละ 

Case ซึ่ งสามารถเริ่มตน้จาก 0001 ไปจนถงึ 9999 

  ๘.๒.๓ รหสัแสดงประเทศของผูซ้ื้อที่ รายงานขอ้บกพร่อง สาํหรบัประเทศไทยใช ้“TH” 

  ๘.๒.๔ ชื่ อ Case ที่ ไดร้ายงานขอ้บกพร่องประกอบดว้ยตวัอกัษร ๓ ตวั เช่น “JAZ” 

 ๘.๓ TO ใน Block 3 ของแบบฟอรม์ ใหก้รอกรายละเอยีดที่ต ัง้ของหน่วยงานที่จะไดร้บั SDR ที่จดัทาํขึ้น 

โดยในส่วนของ ทร. ใหจ้ดัส่งไปที่ 

  ๘.๓.๑ SDR ที่ ไมเ่กี่ ยวขอ้งกบัเรื่ องการเงนิ จดัส่งไปที่ 

   Naval Inventory Control Point, International Programs Directorate 

   ATTN: Code P75 

   700 Robbins Avenue 

   Philadelphia, PA 19111-5098 

  ๘.๓.๒ SDR ที่ เกี่ ยวขอ้งกบัการเงนิ จดัส่งไปที่ 

   Defense Finance Accounting Service - Denver 

   ATTN: Code IFRE 

   6760 E. Irvington Place 

   Denver, CO 80279-5000 

 ๘.๔ From ใน Block 4 ใหก้รอกรายละเอยีดที่ต ัง้หน่วยงานที่จดัทาํ SDR โดยละเอยีด (งดการใชค้าํย่อ) 

 

   
 

 

๒ 
The Foreign Military Sales Customer Supply System Guide, NAVSUP Publication 526 (Fourth Revised 

Edition, Change 2) 20 September 2000, Chapter   , Section 070204 and 070209 

๑๐ - ๑๐ 



 ๘.๕ Shipper’s Name ใน Block 5(a) ของแบบฟอรม์ ใหก้รอกรายละเอยีดของผูจ้ดัส่งสิ่ งอปุกรณ ์โดย

เมื่อไดร้บัสิ่ งอุปกรณ์ จากผูผ้ลติที่ เป็นคู่สญัญากบัรฐับาลสหรฐัฯ ใหก้รอกรายละเอยีดของหน่วยงานที่กาํกบัดูแล

การจดัส่งสิ่ งอุปกรณ์นัน้ และถา้เป็นสิ่ งอุปกรณ์ที่ ไดร้บัจากหน่วยงานของรฐับาลสหรฐัฯ เอง ใหก้รอกขอ้มูล

รายละเอยีดของหน่วยงานนัน้ ๆ ซึ่ งจะปรากฏอยู่ในเอกสารกาํกบัการจดัส่ง 

 ๘.๖ Number and Date of Invoice ใน Block 5(b) ของแบบฟอรม์ ใหก้รอกรายละเอยีดขอ้มลูของใบ

จา้งขนส่ง (Invoice) หรอืเลขที่ ใบแจง้หนี้ของผูจ้ดัส่ง โดยใหแ้นบสาํเนาของเอกสารดงักลา่วไปพรอ้มกบัแบบฟอรม์ดว้ย 

 ๘.๗ Transportation Document Number ใน Block 6 ของแบบฟอรม์ ใหก้รอกรายละเอยีด

หมายเลขควบคุมการขนส่งที่กาํหนดใหก้บัเอกสารกาํกบัการจดัส่ง ซึ่ งปรากฏอยู่ท ัว่ไป ๖ ชนิด ไดแ้ก่ 

  ๘.๗.๑ Government Bill of Lading Number 

  ๘.๗.๒ Commercial Bill of Lading Number 

  ๘.๗.๓ Manifest Number 

  ๘.๗.๔ Waybill Number 

  ๘.๗.๕ Insured of Certified Parcel Post Number 

  ๘.๗.๖ Transportation Control and Movement Document (TCMD) Number 

 หมายเหต ุ : หมายเลขควบคุมการจดัส่งที่ กรอกลงในแบบฟอรม์ ตอ้งเป็นหมายเลขที่ กาํหนดขึ้นโดย 

ผูจ้ดัส่งเท่านัน้ มใิช่หมายเลขควบคุมที่กาํหนดขึ้นโดยตวัแทนผูร้บัจดับรกิารขนส่ง 

 ๘.๘ Shipper’s Number

  ใน Block 7(a) ของแบบฟอรม์ ใหก้รอกรายละเอยีดของขอ้บกพร่องว่าเป็นส่วนของการจดัส่ง 

ที่ เท่าไร หรอืเป็นส่วนของใบเบกิใด ในกรณีที่การจดัส่งอาจมหีลายคร ัง้สาํหรบัการเบกิสิ่ งอปุกรณค์ร ัง้หนึ่ ง หรอือาจ

ลงรายละเอยีดเกี่ ยวกบัสญัญาวา่จา้ง ใบส ัง่ซื้อ หรอืหมายเลขกาํกบัเอกสาร อย่างใดอย่างหนึ่ ง 

 ๘.๙ Office Administering Contract

  ใน Block 7(b) ของแบบฟอรม์ ใหก้รอกรายละเอยีดชื่ อ และที่ต ัง้ของหน่วยงานที่กาํกบัดูแล

หรอืจดัเตรยีมการขนส่ง ตามที่ปรากฏใน DD Form 250 (Material Receiving and Inspection Report) 

 ๘.๑๐ Requisition’s Number

  ใน Block 8 ของแบบฟอรม์ ใหก้รอกหมายเลขของใบเบกิ ถา้การจดัส่งนัน้มาจากโรงงานผูผ้ลติ

ที่ เป็นเอกชน ควรระบเุลขที่สญัญาหรอืใบส ัง่ซื้อลงไปดว้ย 

 ๘.๑๑ NSN/Part Number and Nomenclatureใน Block 9(a) ของแบบฟอรม์ ใชใ้นการพสูิจนท์ราบ

สิ่ งอปุกรณท์ี่ ไดร้ายงานขอ้บกพร่อง ควรจะระบหุมายเลขประจาํพสัดุ (NSN) ทกุคร ัง้ เมื่อไดร้บัสิ่ งอปุกรณน์ัน้จาก

คลงัพสัดุของทางการสหรฐัฯ ถา้สิ่ งอปุกรณน์ัน้มาจากโรงงานของผูผ้ลติที่ยงัไมม่หีมายเลขประจาํพสัดุใหร้ะบ ุPart 

Number ที่บรษิทัไดก้าํหนดใหส้ิ่ งอปุกรณน์ัน้ สาํหรบัชื่ อสิ่ งอปุกรณ ์(Nomenclature) ใหร้ะบลุงไปในแบบฟอรม์

ดว้ย ท ัง้สิ่ งอปุกรณท์ี่มหีมายเลขประจาํพสัดุ และไมม่หีมายเลขประจาํพสัดุ ในกรณีที่ ไดร้บัสิ่ งอปุกรณแ์ตกต่างไป 

๑๐ - ๑๑ 



 จากที่ ระบอุยู่บนเอกสารกาํกบัการจดัส่ง หรือแตกต่างจากที่ ไดเ้บกิไป ใหร้ะบหุมายเลขประจาํสิ่ งอุปกรณ ์

และชื่ อของสิ่ งอปุกรณ ์ท ัง้ในส่วนที่ เบกิ และในส่วนที่ ไดร้บัจรงิ เช่น 

   Item received 

   1005-00-175-2087  LEVER LATCH 

       LOCKING ARM 

   Item ordered 

   1005-00-175-5918  EJECTOR CATCH 

       RELEASE LEVER 

 ๘.๑๒ Unit of Issue  ใน Block 9(b) ของแบบฟอรม์ ใหก้รอกรายละเอยีดหน่วยนบั ตามที่ปรากฏใน

เอกสารกาํกบัการจดัส่ง ถา้สิ่ งอปุกรณท์ี่ ไดร้บัมมีากกวา่ ๑ รายการ ใหก้รอกรายละเอยีดหน่วยนบัของแต่ละรายการดว้ย 

 ๘.๑๓ Quantity Shipped/Billed

  ใน Block 9(c) ของแบบฟอรม์ ใหก้รอกรายละเอยีดของสิ่ งอุปกรณท์ี่ปรากฏในเอกสารกาํกบั

การจดัส่ง โดย “Quantity” นัน้ คอืจาํนวนของหน่วยนบั ซึ่ งไมจ่าํเป็นตอ้งเหมอืนกบัจาํนวนสิ่ งอปุกรณท์ี่ ไดร้บัจาก

การจดัส่ง เช่น เอกสารกาํกบัการจดัส่งระบวุ่าไดจ้ดัส่งสิ่ งอุปกรณ์มาใหจ้าํนวน ๑๐ กล่อง แต่ละกล่องมจีาํนวน ๕ 

ชิ้น แต่หน่วยนบัระบวุา่เป็น “กลอ่ง” ดงันัน้ “Quantity” ที่ ไดร้บัคอื ๑๐ 

  เมื่อไดร้บัสิ่ งอปุกรณข์าดหรอืเกนิจาํนวน “Quantity Shipped/Billed” ย่อมจะตอ้งแตกต่างไปตาม

จาํนวนที่ ไดร้บัจรงิ ดงันัน้ ถา้ไดร้บัสิ่ งอปุกรณม์ากกวา่ ๑ รายการ ก็ควรจะแยกวา่ แต่ละรายการแจง้วา่จดัส่งเท่าไร 

 ๘.๑๔ Quantity Received

  ใน Block 9(d) ของแบบฟอรม์ ใหก้รอกรายละเอยีดของสิ่ งอปุกรณ์ตามที่ ไดร้บัจริง ซึ่ งอาจ 

ไมต่รงกบัจาํนวนที่ปรากฏอยู่ในเอกสารกาํกบัการจดัส่งที่ ระบใุน Block 9(c) 

 ๘.๑๕ Discrepancy Data

  ใน Block 10 ของแบบฟอรม์ แบง่เป็น ๔ ส่วน แต่ละส่วนจะกรอกขอ้มลูขอ้บกพร่อง ดงัน้ี 

  ๘.๑๕.๑ Quantity (Block 10a) กรอกจาํนวนสิ่ งอปุกรณท์ี่ เกดิขอ้บกพร่อง 

  ๘.๑๕.๒ Unit Price (Block 10b)  กรอกราคาต่อหน่วยของสิ่ งอปุกรณท์ี่ เกดิขอ้บกพร่อง 

  ๘.๑๕.๓ Total Cost (Block 10c) กรอกมลูค่ารวมของสิ่ งอปุกรณท์ี่ เกดิขอ้บกพร่อง 

  ๘.๑๕.๔ Code (Block 10d) กรอกรหสัของขอ้บกพร่องที่ เกดิขึ้น 

 ๘.๑๖ Action Code ใน Block 11 ของแบบฟอรม์ ใหก้รอกรหสัที่แสดงถงึความตอ้งการใหท้างสหรฐัฯ 

ปฏบิตัต่ิอ รายงานขอ้บกพร่องที่จดัทาํ ตามที่ปรากฏอยู่ในหนา้แรกของแบบฟอรม์ SF 364 แต่ถา้อยู่นอกเหนือจาก

ที่ปรากฏใหใ้ส่ "1Z" และกรอกรายละเอยีดที่ตอ้งการใหส้หรฐัฯ ปฏบิตั ิใน Block 12 

๘.๑๗ Remarks ใน Block 12  ใหก้รอกรายละเอยีดเพิ่มเตมิ ที่นอกเหนือจาก Block 11  

๑๐ - ๑๒ 

  



 ๘.๑๘ Funding and Accounting Data ใน Block 13 ของแบบฟอรม์ ใหเ้วน้วา่งไว ้

 ๘.๑๙ Typed or Printed Name, Title, and Phone Number of Preparing Official ใน Block 

14a ใหก้รอกรายละเอยีด ชื่ อ ตาํแหน่ง หมายเลขโทรศพัทข์องหน่วยงานที่จดัทาํ 

 ๘.๒๐ Signature ใน Block 14a ของแบบฟอรม์ ใหเ้จา้หนา้ที่ ผูไ้ดร้บัมอบอาํนาจในการจดัทาํเอกสารลง

นามกาํกบั 

 ๘.๒๑ Distribution Address for Copies  ใน Block 15 ของแบบฟอรม์ ใหเ้วน้วา่งไว ้

 ๘.๒๒ Provide a "Ship to" address for Return of Exhibit Material ใน Block 16 ของ

แบบฟอรม์ ใหก้รอกรายละเอียดของสถานที่ สาํหรบัการส่งคืนสิ่ งอุปกรณ์ ถา้ไม่ม ี ใหก้รอกรายละเอียดของ

หน่วยงานที่จดัหาสิ่ งอปุกรณไ์ปคร ัง้แรก 

 หมายเหต ุ: ช่องที่ เหลอื เจา้หนา้ที่ ฝ่ายสหรฐัฯ เป็นผูก้รอกรายละเอยีด 

๙. การจดัสง่รายงานขอ้บกพร่อง (SDR) 
๓ 

 เมื่อจดัทาํรายงานขอ้บกพร่องเสรจ็สิ้น โดยไดร้บัการลงนามจากผูท้ี่ ไดร้บัมอบอาํนาจแลว้ ใหจ้ดัส่งเอกสาร

ใหก้บัหน่วยงานที่ดาํเนินการทางไปรษณียอ์ากาศ ตามที่อยู่ซึ่ งไดก้รอกไวใ้นขอ้ ๘.๓ ดงัน้ี 

 ๙.๑ รายงานขอ้บกพร่องในเร่ืองทีเ่กีย่วกบัการเงิน  จดัส่งไปที่ 

  Defense Finance and Accounting Service – Denver 

  ATTN: Code IFRE 

  6760 E. Irvington Place 

  Denver, CO 80279 – 5000 

 ๙.๒ รายงานขอ้บกพร่องในเร่ืองอื่น ๆ ยกเวน้เร่ืองการเงิน ใหจ้ดัส่งไปที่ 

  Naval Inventory Control Point – International Program Directorate 

  ATTN: Code P75 

  700 Robbins Ave. 

  Philadelphia, PA 19111- 5098 

๑๐. การตดิตามผลการรายงานขอ้บกพร่อง (SDR Follow up)

 โดยปกตแิลว้ NAVICP - OF จะไมส่ามารถแกไ้ขขอ้บกพร่องที่ ไดร้บัแจง้ไดเ้อง เน่ืองจากหน่วยมขีอ้มลู

ไมเ่พยีงพอต่อการพจิารณา โดยจาํเป็นตอ้งอาศยัขอ้มลูจากหน่วยงานอื่น ๆ ที่ เกี่ ยวขอ้งในระบบการส่งกาํลงั ดงันัน้ 

เมื่อผูซ้ื้อจดัส่งรายงานขอ้บกพร่องไปแลว้ ควรเวน้ช่วงเวลาสาํหรบัการตดิตามผลการดาํเนินการอย่างนอ้ย ๙๐ วนั 

หลงัจากวนัที่ NAVICP - OF แจง้ตอบรบั SDR 

 

๓
 The Foreign Military Sales Customer Supply System Guide, NAVSUP Publication 526 (Fifth Revised Edition, 

Change 1), 31 January 2008, Chapter 8, Section 080301 
๑๐ - ๑๓ 



๑๑. การรายงานผลการสอบหาขอ้เท็จจริงของสหรฐัฯ หลงัจากที่ ไดจ้ดัส่งรายงานขอ้บกพร่องใหร้ฐับาลสหรฐัฯ 

ทราบเพื่อแกไ้ขขอ้บกพร่องที่ เกิดขึ้นแลว้ เพื่อเป็นการอาํนวยความสะดวกใหแ้ก่มติรประเทศ ทางสหรฐัฯ จงึมวีธิี

แจง้ความกา้วหนา้ของการตรวจสอบรายงานขอ้บกพร่องใหม้ติรประเทศทราบ ดงัน้ี 

 ๑๑.๑ หนงัสอืแจง้ผลการตรวจสอบ SDR เมื่อ NAVICP - OF ไดต้รวจสอบขอ้บกพร่องเสร็จเรยีบรอ้ย

แลว้ จะมหีนงัสอืแจง้ผลการตรวจสอบ ช่วงเวลาที่จะมกีารคนืเงนิให ้รวมถงึวธิดีาํเนินการในข ัน้ต่อไป ใหก้บัผูจ้ดัทาํ 

SDR ทราบ โดยจะแนบสาํเนา SDR ที่ ผูซ้ื้อไดจ้ดัส่งไปใหม้าพรอ้มกบัหนงัสอืฉบบัน้ีดว้ย โดยตวัอย่างหนงัสอืแจง้

ผลการตรวจสอบแสดงไวใ้น ผนวก ๑๐ - ง 

 ๑๑.๒ เอกสาร FMS Reply Listing To Customer for Adjustment เป็นเอกสารที่จดัส่งมาพรอ้มกบั 

Billing Statement (DD Form 645) แสดงใหท้ราบถงึการดาํเนินการเรื่ องการเงนิที่ เกี่ ยวกบัการจดัทาํ SDR และ

การเครดติเงนิคนืให ้ 

๑๑.๓ การรายงานผลทางเครือข่ายอินเตอรเ์นต  เป็นวธิกีารที่ เริ่ มดาํเนินการไดไ้ม่นาน โดยผูท้ี่ตอ้งการ

ติดตามผล ดว้ยวิธี น้ี จะตอ้งมีระบบปฏิบ ัติการ คอมพิวเตอร์ และ สามารถเชื่ อมโยงเข า้ สู่ เครือข่าย        

อินเตอร์เนต  ได  ้อีกท ั้งการเข า้ สู่ เวปไซต์ของ NAVICP-OF โดยเข า้ไปติดตามผลไดท้ี่ 

http://fmsweb.salts.navy.mil/ofactx/Esuite/esuite.asp

๑๒. รหสัผลการตรวจสอบ SDR

 การแจง้ผลการตรวจสอบขอ้เทจ็จรงิจากการรายงานขอ้บกพร่องของสหรฐัฯ ใหก้บัประเทศผูซ้ื้อทราบนัน้ 

ส่วนใหญ่จะรายงานโดยใชร้หสั ซึ่ งถา้ผูเ้กี่ ยวขอ้งไมท่ราบความหมายของรหสัที่ ไดร้บัแจง้แลว้ จะไม่ทราบเลยว่า 

ทาํไมถงึไดร้บัผลเป็นเช่นนัน้ และมวีธิดีาํเนินการต่อไปอย่างไร ซึ่ งเป็นจดุหน่ึงที่ทาํให ้ทร. เสยีประโยชนจ์ากการที่ 

สหรฐัฯ เปิดช่องใหส้ามารถรายงานขอ้บกพร่องได ้ดงันัน้ ถา้ทราบความหมายของรหสัที่สหรฐัฯ แจง้ใหท้ราบ จะ

สามารถรกัษาผลประโยชนไ์วไ้ดบ้า้งไมม่ากก็นอ้ย โดยท ัว่ไป รหสัผลการตรวจสอบ SDR จะแบง่เป็น ๔ ส่วน คอื 

 ๑๒.๑ รหสัที่แจง้ปฏเิสธ หรอืไมย่อมรบัว่าความบกพร่องนัน้เกิดขึ้น โดยไมอ่ยู่ในความรบัผดิชอบของ 

รฐับาลสหรฐัฯ รายละเอยีดตาม ผนวก ๑๐ - จ 

 ๑๒.๒ รหสัที่แจง้ยอมรบั ว่าขอ้บกพร่องที่ เกิดขึ้นอยู่ในความรบัผิดชอบของสหรฐัฯ โดยจากผลการ 

ตรวจสอบจะเป็นการเครดิตเงนิคืนใหผู้ซ้ื้อ หรือแนะนาํใหป้ฏบิตัิต่อสิ่ งอุปกรณ์ที่ เกิดขอ้บกพร่องนัน้ต่อไปอย่างไร  

รายละเอยีดตาม ผนวก ๑๐ - ฉ 

 ๑๒.๓ รหสัทีแ่จง้คาํแนะนํา ใหก้บัประเทศผูซ้ื้อ โดยคาํแนะนาํน้ีไมเ่กี่ ยวกบัเรื่ องการเงนิหรอืการปฏบิตัต่ิอ

สิ่ งอปุกรณ ์รายละเอยีดตาม ผนวก ๑๐ - ช 

 ๑๒.๔ รหสัที่ขอขอ้มูลเพ่ิมเติม เพื่ อการตรวจสอบ SDR นัน้ โดยขอใหป้ระเทศผูซ้ื้อส่งเอกสารหรือ 

หลกัฐานเพิ่มเตมิ รายละเอยีดตาม ผนวก ๑๐ - ซ 

      

๑๐ - ๑๔ 

http://fmsweb.salts.navy.mil/ofactx/Esuite/esuite.asp


ผนวก ๑๐ - จ 

รหสัแจง้ปฏเิสธความรบัผิดชอบขอ้บกพร่องของสหรฐัฯ 

 

 

รหสั ความหมาย 

AA บญัชเีรยีกเก็บเงนิซ ํา้ และ/หรอืส่งสิ่ งอปุกรณซ์ ํา้ เน่ืองจากประเทศผูซ้ื้อไดจ้ดัหาหรอืเบกิ 

สิ่ งอปุกรณร์ายการนัน้ซ ํา้ 

AB บญัชเีงนิถกูตอ้ง เพราะมลูค่าสิ่ งอปุกรณท์ี่ส่งใหก้บัประเทศผูซ้ื้อเพิ่มขึ้น 

AC บญัชเีงนิถกูตอ้งตามที่ประเทศผูซ้ื้อกาํหนดไปในการเบกิหรอืจดัหา 

AD ไมม่เีครดติคนื เน่ืองจากสิ่ งอปุกรณท์ี่ประเทศผูซ้ื้อจดัหาไปนัน้ ไมไ่ดร้บัการพจิารณาให ้

เครดติเงนิคนืต ัง้แต่แรก 

AE ผูผ้ลติไดป้รบัหน่วยนบัของสิ่ งอปุกรณน์ัน้ เน่ืองจากจาํนวนหรอืหน่วยนบัที่ประเทศผูซ้ื้อ 

จดัหาไปไมถ่กูตอ้ง 

AF สิ่ งอปุกรณท์ี่ จ่ายไปใหน้ ัน้เป็นสิ่ งอปุกรณท์ี่ ใชแ้ทนกนัได ้แต่ประเทศผูซ้ื้อไมไ่ดก้าํหนดวา่  

“หา้มจ่ายสิ่ งอปุกรณแ์ทน” 

AG มลูค่าสิ่ งอปุกรณท์ี่ รายงานขอ้บกพร่องนอ้ยกวา่ US $100.- หรอื US $200.- 

AI ประเทศผูซ้ื้อคดิมลูค่าสิ่ งอปุกรณผ์ดิพลาด 

AJ รายงานขอ้บกพร่องซํา้ซอ้น โดยที่การรายงานคร ัง้ก่อนไดร้บัการคนืเงนิแลว้ 

AK ขอ้บกพร่องที่ เกดิขึ้นเป็นความรบัผดิชอบของผูป้ระกอบการขนส่ง ไมอ่ยู่ในความรบัผดิชอบ

ของรฐับาลสหรฐัฯ 

AL ไมม่ขีอ้บกพร่อง และไดแ้นบสาํเนาเอกสารการจดัส่งที่ ไดต้รวจสอบความถกูตอ้งแลว้ มาพรอ้ม

กบัเอกสารการรายงานขอ้บกพร่องที่ส่งคนืมาให ้

AO ประเทศผูซ้ื้อรายงานขอ้บกพร่องชา้เกนิกวา่ระยะเวลาที่กาํหนด 

AP สิ่ งอปุกรณน์ัน้ เป็นไปตามขอ้ตกลงเงื่อนไข ขอ้ A2 ใน Annex A ของ LOA 

 

 

 

 

 

 

 

 

๑๐ - จ - ๑ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- หนา้น้ีเวน้วา่งไว ้-  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๑๐ - จ - ๒ 



ผนวก ๑๐ - ฉ 

รหสัแจง้ยอมรบัความรบัผิดชอบขอ้บกพร่องของสหรฐัฯ 

 

 

รหสั ความหมาย 

BA ใหท้าํลายสิ่งอปุกรณท์ิ้งในประเทศของผูซ้ื้อ 

BB ใหส้่งคนืสิ่ งอปุกรณไ์ปยงัหน่วยงานของสหรฐัฯ (หน่วยที่รบัผดิชอบดูจากตาํแหน่งที่ ๔ - ๖ 

ของใบเบกิ) 

BC ใหเ้ก็บรกัษาสิ่ งอปุกรณท์ี่มขีอ้บกพร่องนัน้ไวก่้อนในช่วงที่ผลการตรวจสอบยงัไมเ่สรจ็สิ้น 

CA กาํลงัดาํเนินการปรบัเรื่ องการจ่ายเงนิ และการออกใบเรยีกเก็บเงนิ 

CB ยอมรบัขอ้บกพร่องในการเงนิที่ ไมเ่กี่ ยวกบัการขนส่งสิ่ งอปุกรณ ์เช่น ราคาค่าซ่อมทาํ 

CW ใหเ้ครดติเงนิคนืสาํหรบัค่าสิ่ งอปุกรณ ์

CX ใหเ้ครดติเงนิคนืสาํหรบัค่าบรกิารต่าง ๆ 

CY คดิเงนิเพิ่มสาํหรบัค่าบรกิารต่าง ๆ จากประเทศผูซ้ื้อ 

CZ คดิเงนิเพิ่มสาํหรบัค่าสิ่ งอปุกรณจ์ากประเทศผูซ้ื้อ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๑๐ - ฉ - ๑ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- หนา้น้ีเวน้วา่งไว ้-  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๑๐ - ฉ - ๒ 



ผนวก ๑๐ - ช 

รหสัแจง้คาํแนะนําของสหรฐัฯ 

 

 

รหสั ความหมาย 

DA ขอทราบวธิปีฏบิตัทิี่ผ่านมา และยอมรบัการเครดติเงนิคนื 

DB ขอทราบวธิปีฏบิตัทิี่ผ่านมา และไมย่อมรบัการเครดติเงนิคนื 

DC กาํลงัออกบญัชเีรยีกเก็บเงนิซ ํา้ 

DE เก็บไวส้าํหรบัการใชใ้นอนาคตของ 

DF ไมส่ามารถส่งบญัชเีรยีกเก็บเงนิเพราะไมม่ขีอ้มลูที่กลา่วถงึของการจดัหา หรอืหมายเลข

บญัชเีงนิ 

DG กาํลงัออกบญัชเีรยีกเก็บเงนิที่แกไ้ขเรยีบรอ้ยแลว้ 

DH การคดิเงนิของการจดัหาที่กลา่วถงึจะส่งใหพ้รอ้มกบัการออกบญัชเีรยีกเก็บเงนิคร ัง้ต่อไป 

DI อธบิายสาเหตขุองขอ้บกพร่องและผลการตรวจสอบในช่องหมายเหต ุหรอืจดหมายที่แนบ 

DJ ไมม่ขีอ้มลูของรายงานขอ้บกพร่องฉบบัน้ี ใหท้าํการจดัส่งใหม ่

DK ความหมายเหมอืนกบัรหสั AL 

DM ผลการตรวจสอบลา่ชา้กวา่ ๓๐ วนั เพราะกาํลงัตรวจสอบความถกูตอ้ง 

DX การขอยกเลกิการรายงานขอ้บกพร่องไดร้บัการอนุมตั ิ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๑๐ - ช - ๑ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- หนา้น้ีเวน้วา่งไว ้-  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๑๐ - ช - ๒ 



ผนวก ๑๐ - ซ 

รหสัแจง้ขอขอ้มูลเพิ่มเตมิจากประเทศผูซ้ื้อ 

 

รหสั ความหมาย 

EA ไมม่กีารบนัทกึขอ้มลูใน*** 

EB หมายเลขใบเบกิไมถ่กูตอ้ง ใหแ้กไ้ขใหถ้กูตอ้งแลว้สง่ใหม ่

EC หมายเลขใบเสรจ็ไมส่มบูรณ/์ไมม่ ี

ED Advice Code ในตาํแหน่งที่ 59 - 61 ของใบเบกิไมถ่กูตอ้ง 

EE หมายเลขสิ่ งอปุกรณไ์มต่รงกบัรายการสิ่ งอปุกรณใ์นบญัชเีรยีกเก็บเงนิ และ  

Advice Code ไมถ่กูตอ้ง ใหต้รวจสอบและจดัส่งใหม ่

EF ไมบ่นัทกึหมายเลขรายการขนสง่ และหมายเลขบญัชเีรยีกเก็บเงนิตามหมายเลขใบเสรจ็ที่อา้งถงึ 

แต่ถา้หมายเลขดงักลา่วน้ีไปปรากฏในใบเสรจ็อื่น ใหส้่งใบเสรจ็ที่หมายเลขนัน้แจง้อยู่ดว้ย 

EG ในตาํแหน่งที่ 23 - 24 และตาํแหน่ง 74 - 80 ไมต่อ้งกรอกขอ้มลู ใหต้รวจสอบและจดัส่งใหม ่

EH หมายเลขพสัดุถกูตอ้งตรงกบัรายการพสัดุในบญัชรีายการพสัดุ แต่ Advice Code ใน

ตาํแหน่ง 59 - 61 ตอ้งเป็น*** 

EI ใหส้่งเอกสาร หรอืหลกัฐานที่ เกี่ ยวขอ้งเพิ่มเตมิ 

EJ ใหส้่งคาํยนืยนัในการยกเลกิ 

EK ไมม่รีายละเอยีดการเบกิ-จ่าย สิ่ งอปุกรณร์ายการนัน้ ใหส้่งหลกัฐานไปใหม ่

EN จาํนวนในตาํแหน่ง 25 - 29 และ/หรอืมลูค่าที่ เพิ่มขึ้นในตาํแหน่ง 65 - 73 ไมม่หีรอืไมถ่กูตอ้ง 

ใหต้รวจสอบ และส่งไปใหม ่

ER Signal Code ในตาํแหน่ง 51 ไมถ่กูตอ้ง ใหต้รวจสอบ และจดัส่งใหม ่

ES ไมไ่ดร้บัเอกสาร SDR ตรวจสอบ และจดัส่งใหมโ่ดยใชร้หสั *** ที่สาํเนา และจดัส่งไปที่ 

Accounting and Finance Office 

WR ปรบัจาํนวนเงนิในใบเสรจ็ เน่ืองจากทางคลงัไมย่อมรบัมลูค่านัน้ 

WS ปรบัจาํนวนเงนิในใบเสรจ็ เน่ืองจากความผดิพลาดในบญัชเีรยีกเก็บเงนิ ซึ่ งถกูตรวจพบโดย 

Billing Office 

WT ปรบัจาํนวนเงนิในใบเสรจ็ เน่ืองจากความผดิพลาดในบญัชเีรยีกเก็บเงนิ ซึ่ งรายงานโดย 

Billing Office 

WU ปรบัจาํนวนเงนิในใบเสรจ็ เน่ืองจากผลการตรวจสอบ SDR ยอมรบั และเครดติเงนิคนื 

WV ปรบัจาํนวนเงนิในใบเสรจ็ เน่ืองจากประเทศผูซ้ื้อไมส่่งคนืสิ่ งอปุกรณ ์

 

 

 

๑๐ - ซ - ๑ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- หนา้น้ีเวน้วา่งไว ้-  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๑๐ - ซ - ๒ 

๔
 NAVSUP P-526 Fourth Revised Edition, Change 2, page 070701 



ผนวก ๑๐ - ก 

ตวัอย่างเอกสาร Standard Form 364 (SF 364) 

 

 

 

 

 

 

๑๐ - ก - ๑ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

๑๐ - ก - ๒ 



ผนวก ๑๐ - ข 

ตวัอย่างเอกสาร Standard Form 368 (SF 368) 

 

 

 

๑๐ - ข - ๑ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- หนา้น้ีเวน้วา่งไว ้- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๑๐ - ข - ๒ 



ผนวก ๑๐ - ค 

ตวัอย่าง FMS Reply Listing to Customer Request for Adjustment 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๑๐ - ค - ๑ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- หนา้น้ีเวน้วา่งไว ้- 
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ผนวก ๑๐ - ง 

ตวัอย่างหนงัสอืแจง้ผลการตรวจสอบ SDR 

 

 

 

๑๐ - ง - ๑ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- หนา้น้ีเวน้วา่งไว ้- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๑๐ - ง - ๒ 



บทท ี๑๑ 

การปิด Case 

๑. กลา่วนํา 

เมื่อการจดัซื้อสิ่ งอปุกรณห์รอืบรกิารทางทหาร โดยวธิ ี FMS ไดเ้สรจ็สิ้นลง โดยจดัส่งสิ่ งอปุกรณ ์     

หรอืใหบ้รกิารทางทหารแกผู้ซ้ื้อเรยีบรอ้ยแลว้ หรอืไมม่กีารจดัส่งใบเบกิใน Case ประเภท Blanket Order     

เป็นเวลาต ัง้แต่ ๑๘๐ วนัขึ้นไป หน่วยงานที่รบัผดิชอบดาํเนินการของสหรฐัฯ จะพจิารณาเสนอใหปิ้ด Case นัน้ ๆ 

โดยหากมวีงเงนิคงเหลอืจากการปิด Case ก็จะโอนเขา้ไวใ้นบญัชเีงนิสะสมต่าง ๆ ตามแหลง่ที่มาของเงนิ และ  

หากวงเงนิใน Case มไีมเ่พยีงพอต่อค่าใชจ่้ายที่ เกดิขึ้นจรงิ ก็อาจจะจดัทาํเอกสารแกไ้ขสญัญา เพื่อแจง้ใหผู้ซ้ื้อ

ทราบและชาํระเงนิใหค้รบถว้นก่อนการปิด Case  โดยท ัว่ไป Case ประเภท Defined Order สหรฐัฯ            

จะกาํหนดเวลาการปิด Case โดยประมาณใหผู้ซ้ื้อทราบไวใ้น LOA แลว้ อย่างไรก็ตาม Case ต่าง ๆ จะสามารถปิด

ไดก้็ต่อเมื่อไดด้าํเนินการตามข ัน้ตอนต่าง ๆ ที่กาํหนดไวแ้ลว้ โดยแบง่การปิด Case เป็น ๒ แบบ คอื การปิด 

Case ตามข ัน้ตอนปกต ิและการปิด Case แบบเร่งรดั ซึ่ งมรีายละเอยีดตามที่จะไดก้ลา่วในหวัขอ้ต่อไป 

๒. การปิด Case ตามขัน้ตอนปกต ิ
๑ 

 การปิด Case ตามข ัน้ตอนท ัว่ไป จะดาํเนินการภายหลงัจากที่หน่วยงาน DFAS-DE/I จดัส่ง Final 

Statement ซึ่ งเป็นเอกสารรูปแบบเดยีวกนักบั Billing Statement ตามแบบฟอรม์ DD Form 645 ใหก้บัผูซ้ื้อ 

โดยตวัอย่าง Final Statement แสดงไวใ้นผนวก ๑๑ - ก ท ัง้น้ี หน่วยงาน DFAS-DE/I จะจดัทาํ Final 

Statement ไดก้็ต่อเมื่อไดร้บัเอกสารแจง้การพจิารณาปิด Case (Case Closure Certificate) จากหน่วยงาน    

ที่รบัผดิชอบดาํเนินการ Case นัน้ ของสหรฐัฯ เรยีบรอ้ยแลว้ โดยตวัอย่างเอกสารแจง้การพจิารณาปิด Case 

แสดงไวใ้นผนวก ๑๑ - ข 

 ตามปกตหิน่วยงานที่รบัผดิชอบดาํเนินการของสหรฐัฯ และหน่วยงาน DFAS-DE/I จะปิด Case ภายหลงั

กระบวนการพจิารณาที่ เรยีกวา่ Case Reconciliation ซึ่ งกระบวนการนี้ควรมตีวัแทนของผูซ้ื้อร่วมพจิารณาดว้ย 

ท ัง้น้ี เพื่อใหแ้น่ใจวา่การจดัซื้อและการเงนิมคีวามถกูตอ้งสมบูรณแ์ลว้ ผูบ้รหิาร Case จะรบัผดิชอบการปิด Case 

เบื้องตน้โดยลาํพงั ในบางกรณีอย่างเช่น Case ประเภท Blanket Order ความรบัผดิชอบปิด Case เบื้องตน้น้ี 

จะเป็นของหน่วยงาน International Logistics Control Office (ILCO) 

 นโยบายของสหรฐัฯ ในปจัจบุนัน้ีตอ้งการใหห้น่วยงาน DFAS-DE/I ปิด Case ภายใน ๒ ปี หลงัจากที่

ไดด้าํเนินการเรยีบรอ้ยแลว้ ซึ่ งที่ผ่านมาบางคร ัง้การปิด Case อาจตอ้งใชเ้วลาลว่งเลยไปถงึ ๓ - ๕ ปี หลงัจาก

ดาํเนินการเรยีบรอ้ยแลว้ สาํหรบั Case ที่ดาํเนินการเรยีบรอ้ยตามความหมายของสหรฐัฯ นัน้จะตอ้งประกอบดว้ย 
๒ 

   

๑
 Defense Institute of Security Assistance Management, The Management of Security Assistance (Twentieth 

Edition), June 2004, Chapter 6, Page 178 

๒
 The Foreign Military Sales Customer Supply System Guide, NAVSUP Publication 526 (Fourth Revised 

Edition Change 2), 20 September 2000, Chapter 8, Section 080301 

๑๑ - ๑ 



๑.๑ การบวนการจดัหาสงิอปุกรณห์รือบริการทางทหารไดด้าํเนินการเสร็จสนิสมบูรณแ์ลว้ 

๑.๒ ไดจ้ดัสงิอปุกรณแ์ละใหบ้ริการทางทหารทงัหมดแก่ผูซ้อืแลว้ (รวมทงัไมม่กีารเรียกรอ้งค่าเสยีหายคงัคา้ง) 

 ๑.๓ มกีารจดัทาํเอกสารแสดงบญัชกีารเงนิครงัสดุทา้ย (Final Statement) ใหก้บัผูซ้อืแลว้ 

๑.๔ สหรฐัฯ ไดร้บัการชาํระเงนิครบถว้นตามจาํนวนทเีรียกเก็บในเอกสารแสดงบญัชกีารเงนิ (DD Form 

645) จากผูซ้อืเรียบรอ้ยแลว้ 

กรณีของ  Case ประเภท Blanket Order ซึ่ งผูซ้ื้อจะตอ้งจดัส่งใบเบกิไปใหส้หรฐัฯ นัน้ ในช่วงระยะเวลา

เปิดดาํเนินการ Case ใหม ่หลงัจาก ๑ ปี หากไมม่กีารเบกิสิ่ งอปุกรณ ์ เป็นระยะเวลาต่อเน่ืองกนัต ัง้แต่ ๑๘๐ วนั 

ขึ้นไป Case อาจถกูพจิารณาปิดได ้เวน้แต่ผูซ้ื้อจะแจง้ใหห้น่วยงาน Navy IPO ทราบ เพื่อของดเวน้การดาํเนินการ

ดงักลา่ว  ท ัง้น้ี เพื่อมใิหม้ ีCase ที่ ไมม่กีารเคลื่อนไหว คัง่คา้งไวเ้ป็นจาํนวนมาก 
๓ 

๓. การปิด Case แบบเร่งรดั (Accelerated Case Closure : ACC) 
๔ 

หน่วยงาน DSCA ไดเ้ริ่ มดาํเนินการปิด Case แบบเร่งรดัน้ี ตัง้แต่เดอืนมถินุายน พ.ศ.๒๕๓๕ เป็นตน้มา 

เพื่อลดข ัน้ตอนการปิด Case ตามปกตลิง ในเบื้องตน้การปิด Case แบบนี้ ไดน้าํมาใชก้บั Case ที่ ไดจ้ดัส่ง      

สิ่ งอปุกรณใ์หก้บัลูกคา้แลว้ แต่เน่ืองจากการจดัส่งใหก้บั Case หรอืผูซ้ื้อรายอื่น ยงัอยู่ในระหวา่งดาํเนินการซึ่ งเป็น

ผลมาจากการทาํสญัญาในลกัษณะรวมการระหวา่งแหลง่ขายและ กห.สหรฐัฯ จงึทาํใหลู้กคา้ที่ ไดร้บัสิ่ งอปุกรณแ์ลว้

บางรายยงัคงตอ้งเปิด Case ดงักลา่วคา้งไวน้านหลายปีตราบเท่าที่สิ่ งอปุกรณท์ี่ เหลอืซึ่ งจดัหาในสญัญาเดยีวกนันัน้

จะถกูจดัสง่ใหก้บั Case หรอืผูซ้ื้อรายอื่นเรยีบรอ้ยแลว้ สถานการณเ์ช่นน้ีเป็นปญัหาระยะยาว ซึ่ งสามารถนาํวธิกีาร

ปิด Case แบบเร่งรดัมาใชไ้ด ้

 ข ัน้ตอนการปิด Case แบบเร่งรดั จะดาํเนินการโดยหน่วยงานที่รบัผดิชอบของแต่ละ Case ของสหรฐัฯ 

ประมาณการค่าใชจ่้ายข ัน้สุดทา้ยท ัง้หมดภายหลงัจากที่ ไดส้นบัสนุนสิ่ งอุปกรณ์หรือบริการทางทหารใหก้บัลูกคา้

เรยีบรอ้ยแลว้ ค่าใชจ่้ายโดยประมาณนี้ เรยีกวา่  "Unliquidated Obligation หรอื ULO"  ซึ่ งการปิด Case 

แบบเร่งรดัน้ี เป็นทางเลอืกหนึ่ งของผูซ้ื้อซึ่ งจะกระทาํหรอืไมก่ไ็ด ้ เวน้เสยีแต่วา่เป็นผูซ้ื้อที่ ไดร้บัความช่วยเหลอืจาก

สหรฐัฯ ในรูปแบบ FMF Funds (U.S. Credit funds) โดยพื้นฐานจะตอ้งดาํเนินการในลกัษณะนี้ วงเงนิ ULO 

นัน้ จะมคีวามใกลเ้คยีงกบัค่าใชจ่้ายจรงิข ัน้สุดทา้ยที่ตอ้งใชใ้นการปิด Case มากที่ สุด โดยหน่วยงาน DFAS-DE/I 

จะโอนเงนิ ULO ไวใ้นบญัชเีฉพาะ จากนัน้ผูซ้ื้อจะไดร้บัเอกสารแสดงสถานภาพการเงนิคร ัง้สุดทา้ย (Final 

Statement) ที่แสดงวา่ Case ปิดแลว้ หากการปิด Case จรงิเสรจ็สิ้นและมเีงนิคงเหลอืจาก ULO สหรฐัฯ จะคนื

เงนิใหก้บัผูซ้ื้อ อย่างไรก็ตามหากเงนิ ULO ไมเ่พยีงพอต่อการปิด Case โดยมจีาํนวนที่ขาดต ัง้แต่ ๑๐๐,๐๐๐.- 

ดอลลารส์หรฐัฯ ขึ้นไป สหรฐัฯ จะเรยีกเก็บเงนิเพิ่มเตมิจากผูซ้ื้อภายใน ๖ เดอืน 

      

 

๓
 The Foreign Military Sales Customer Supply System Guide, NAVSUP Publication 526 (Fourth Revised 

Edition Change 2), 20 September 2000, Chapter 3, Section 030206, Paragraph 4  

๔
 Defense Institute of Security Assistance Management, The Management of Security Assistance (Twentieth 

Edition), June 2004, Chapter 6, Page 179 

๑๑ - ๒ 



ผนวก ๑๑ - ก 

ตวัอย่าง FINAL STATEMENT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๑๑ - ก – ๑ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๑๑ - ก – ๒ 



ผนวก ๑๑ - ข 

ตวัอย่าง CASE CLOSURE CERTIFICATE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๑๑ - ข – ๑ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๑๑ - ข – ๒ 



 



 



บทที่  ๑๒ 

ระเบยีบปฏบิตัทิี่ เกี่ยวขอ้ง 

 

 เน่ืองจากการจดัหาสิ่ งอปุกรณห์รอืบรกิารทางทหาร โดยวธิ ี FMS จาํเป็นตอ้งปฏบิตัติามหลกัเกณฑ ์ และ 

วธิกีารที่สหรฐัฯ กาํหนดโดยเคร่งครดั ซึ่งวธิกีารเหลา่น้ีมคีวามแตกต่างจากการจดัหาโดยวธิปีกต ิ ที่ดาํเนินการตาม

ระเบยีบสาํนกันายกรฐัมนตรวีา่ดว้ยการพสัดุ หลายประการ ไดแ้ก่ เป็นการจดัหาที่ ใชร้าคาโดยประมาณ กาํหนด 

ส่งมอบโดยประมาณ เป็นตน้ เพื่อใหก้องทพัไทยสามารถดาํเนินการจดัหาโดยวธิ ีFMS ไดอ้ย่างถกูตอ้งโดยไมข่ดัต่อ

ระเบยีบสาํนกันายกรฐัมนตรวีา่ดว้ยการพสัดุ รฐับาลและหน่วยงานต่าง ๆ จงึไดอ้อกกฎหมายและระเบยีบขึ้นมา

เพื่อรองรบั ซึ่ งจะไดก้ลา่วไวใ้นลาํดบัต่อไป 

๑. พระราชบญัญตัใิหอ้าํนาจกระทรวงการคลงักูเ้งนิจากต่างประเทศ พ.ศ.๒๕๑๙  

 มสีาระสาํคญัตามมาตรา ๓ และ ๔ คอื “ใหก้ระทรวงการคลงัโดยอนุมตัคิณะรฐัมนตรมีอีาํนาจกูเ้งนิ 

ในนามรฐับาลแห่งราชอาณาจกัรไทยจากสถาบนัการเงนิระหวา่งประเทศ รฐับาลต่างประเทศ สถาบนัการเงนิของ 

รฐับาลต่างประเทศ และแหลง่เงนิกูข้องเอกชนในต่างประเทศ เพื่อใชจ่้ายลงทนุในการพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมของ

ประเทศ โดยการกูใ้นปีงบประมาณหนึ่ ง ๆ ตอ้งเป็นจาํนวนไมเ่กินรอ้ยละ ๑๐ ของงบประมาณรายจ่ายประจาํปีนัน้ ๆ 

และใหใ้ชเ้งนิกูน้ ัน้ไดต้ามวตัถปุระสงค ์โดยไมต่อ้งนาํส่งเป็นรายไดใ้หก้บัคลงั” รายละเอยีดตาม ผนวก ๑๒ - ก 

๒. พระราชบญัญตักูิเ้งนิเพื่อการป้องกนัประเทศ พ.ศ.๒๕๑๙  

 มสีาระสาํคญัตามมาตรา ๓ และ ๔ คอื “ใหก้ระทรวงการคลงัโดยอนุมตัคิณะรฐัมนตรมีอีาํนาจกูเ้งนิในนาม

รฐับาลแห่งราชอาณาจกัรไทยจากรฐับาลต่างประเทศ หรอืสถาบนัการเงนิของรฐับาลในต่างประเทศ หรอืสถาบนั 

การเงนิที่ รฐับาลในประเทศนัน้ ๆ รบัรอง เพื่อใชจ่้ายในการป้องกนัประเทศตามโครงการป้องกนัประเทศ หรอืโครงการ

ความม ัน่คงแหง่ชาต ิแต่ท ัง้น้ีมลูค่าของการกูร้วมกนัตอ้งไมเ่กนิสองหมื่นลา้นบาท โดยเงนิที่ ไดจ้ากการกูใ้หน้าํไปใชจ่้าย

ไดต้ามวตัถปุระสงคท์ี่กระทรวงการคลงัและกระทรวงกลาโหมร่วมกนักาํหนด โดยไมต่อ้งนาํส่งคลงั” รายละเอยีด

ตามผนวก ๑๒ - ข 

๓. พระราชบญัญตัใิหอ้าํนาจกระทรวงการคลงักูเ้งนิจากรฐับาลต่างประเทศ เพื่อจดัซือยทุโธปกรณ์ทางทหาร พ.ศ.๒๕๒๔

 มสีาระสาํคญัตามมาตรา ๓ และ ๔ คอื “ใหก้ระทรวงการคลงัโดยอนุมตัคิณะรฐัมนตรมีอีาํนาจกูเ้งนิในนาม

รฐับาลแห่งราชอาณาจกัรไทยจากรฐับาลต่างประเทศ หรอืสถาบนัการเงนิของรฐับาลต่างประเทศ ตามโครงการ 

ช่วยเหลอืโดยการใหส้นิเชื่ อ เพื่อจดัซื้อยุทโธปกรณท์างทหารสาํหรบัป้องกนัประเทศที่รฐับาลต่างประเทศใหแ้ก่รฐับาล

แห่งราชอาณาจกัรไทย โดยการกูเ้งนิตามพระราชบญัญตัใินปีงบประมาณหนึ่ ง ๆ มลูค่าเมื่อรวมกบัการกูเ้งนิตาม 

พระราชบญัญตัใิหอ้าํนาจกระทรวงการคลงักูเ้งนิจากต่างประเทศ พ.ศ.๒๕๑๙ แลว้ จะตอ้งไมเ่กนิรอ้ยละ ๑๐ ของ 

งบประมาณรายจ่ายประจาํปีนัน้ ๆ และใหน้าํไปใชจ่้ายตามวตัถปุระสงคท์ี่กระทรวงการคลงัและกระทรวงกลาโหม

ร่วมกนักาํหนดโดยไมต่อ้งนาํส่งคลงั” รายละเอยีดตาม ผนวก ๑๒ - ค 

๑๒ - ๑ 



๔. พระราชกาํหนดใหอ้าํนาจกระทรวงการคลงัปรบัโครงสรา้งเงนิกูต้่างประเทศ พ.ศ.๒๕๒๘  

 มสีาระสาํคญัตามมาตรา ๓ ๔ และ ๕ วรรค (๑) คอื “ในกรณีที่กระทรวงการคลงัไดกู้เ้งนิตามกฎหมายในขอ้ 

๒.๑ ถงึ ๒.๓ หรอืกฎหมายอื่นที่ เกี่ ยวขอ้งแลว้ หากเหน็วา่สมควรปรบัโครงสรา้งเงนิกู ้ขยายระยะเวลาชาํระหนี้ หรอืงด

ชาํระหนี้ เดมิ ใหก้ระทรวงการคลงัโดยอนุมตัคิณะรฐัมนตรมีอีาํนาจกูเ้งนิรายใหมใ่นนามรฐับาลแห่งราชอาณาจกัรไทย 

เพื่อชาํระหนี้ เงนิกูต่้างประเทศของกระทรวงการคลงั หรอืของส่วนราชการ องคก์ารของรฐั บรษิทัจาํกดัที่ เป็น 

รฐัวสิาหกจิ และสถาบนัการเงนิตามกฎหมายวา่ดว้ยการกาํหนดอาํนาจกกระทรวงการคลงัในการคํา้ประกนัรายเดมิได ้

โดยใหกู้ไ้ดจ้าก สถาบนัการเงนิระหวา่งประเทศ รฐับาลต่างประเทศ สถาบนัการเงนิของรฐับาลต่างประเทศ หรอื

แหลง่เงนิกูข้องเอกชนในต่างประเทศ ไมเ่กนิรอ้ยละ ๒๕ ของยอดเงนิคงคา้งชาํระท ัง้หมดที่ กระทรวงการคลงั 

เป็นหน้ีผูกพนัอยู่ในฐานะผูกู้”้ รายละเอยีดตาม ผนวก ๑๒ - ง 

๕. หนงัสอืสาํนกัเลขาธกิารคณะรฐัมนตร ีที่  สร. ๐๒๐๓/๒๓๙๓๕ ลงวนัที่  ๒๙ เดือน พฤศจกิายน พ.ศ. ๒๕๒๒ 

เรื่ อง ขออนุมตัจิดัหาสิ่ งอปุกรณ์โดยวธิ ี FMS จากรฐับาลสหรฐัฯ เป็นกรณีพเิศษ

 แจง้มตคิณะรฐัมนตรเีมื่อวนัที่ ๒๒ เดอืน พฤศจกิายน พ.ศ.๒๕๒๒ อนุมตัเิป็นกรณีพเิศษเฉพาะราย 

รายละเอยีดตาม ผนวก ๑๒ - จ  ใหด้าํเนินการดงัต่อไปนี้ 

 ๕.๑ ใหก้ระทรวงกลาโหมดาํเนินการจดัหา (ซึ่ งรวมถงึ การซื้อ จา้ง แลกเปลี่ยน โอน บรจิาค เช่า เช่าซื้อ) 

สิ่ งอุปกรณ ์หรอืบรกิารทางทหารจากกระทรวงกลาโหมสหรฐัฯ ไดเ้ป็นกรณีพิเศษ โดยยกเวน้ไม่ตอ้งถือปฏบิตัติาม

ระเบยีบสาํนกันายกรฐัมนตรีว่าดว้ยการพสัดุ ที่คณะรฐัมนตรมีมีตอินุมตัใิชแ้ละที่แกไ้ขเพิ่มเตมิ โดยเฉพาะอย่างยิ่ ง 

  ๕.๑.๑  การทาํสญัญาใหใ้ชแ้บบฟอรม์ ความตกลงที่สหรฐัฯ กาํหนด  

  ๕.๑.๒ หากปรากฏวา่สิ่ งอปุกรณร์ายการใดเกดิความชาํรุดเสยีหาย ผดิรายการหรอืขาดจาํนวน 

โดยที่ระเบยีบของทางการสหรฐัฯ หรอืเงื่อนไขตามความตกลง กาํหนดวา่ สิ่ งอปุกรณร์ายการดงักลา่วมมีลูค่าที่ ไม่

คุม้ค่ากบัการเสยีค่าใชจ่้ายในการที่ทางการสหรฐัฯ จะจดัส่งสิ่ งอปุกรณน์ัน้มาชดใชก้องทพัไทย ใหด้าํเนินการจาํหน่าย

สิ่ งอปุกรณร์ายการดงักลา่วเป็นสูญ ในข ัน้การตรวจรบัสิ่ งอปุกรณน์ัน้ได ้

  ๕.๑.๓ การชาํระเงนิ ใหด้าํเนินการไดใ้นกรณีที่ทางการสหรฐัฯ กาํหนดใหก้องทพัไทยชาํระภายใน 

๑๒๐ วนั หลงัจากที่ ไดร้บัใบทวงหนี้ โดยที่ทางการสหรฐัฯ ไดส้่งมอบสิ่ งอปุกรณ ์ ใหต้วัแทนผูร้บัจดัการขนส่งของ

กองทพัไทยในสหรฐัฯ แลว้ 

  ๕.๑.๔ การชาํระเงนิ ใหด้าํเนินการไดใ้นกรณีที่ทางการสหรฐัฯ กาํหนดใหก้องทพัไทย ชาํระลว่งหนา้

ตามวงเงนิที่ทางการสหรฐัฯ กาํหนดใหช้าํระ ๑๐๐ เปอรเ์ซน็ต ์ ของราคาสิ่ งอปุกรณ ์ หรอืราคาค่าบรกิารทางทหาร 

รวมท ัง้ในกรณีที่การชาํระเงนิลว่งหนา้ ๑๐๐ เปอรเ์ซน็ต ์ดงักลา่ว จะตอ้งดาํเนินการชาํระก่อนกาํหนดส่งสิ่ งอปุกรณ์

เป็นเวลาเกนิกวา่ ๑ ปี 

๕.๒ รฐัมนตรวีา่การกระทรวงกลาโหม ผูบ้ญัชาการทหารสูงสุด ผูบ้ญัชาการทหารบก ผูบ้ญัชาการทหารเรอื 

และผูบ้ญัชาการทหารอากาศ มอีาํนาจอนุมตัใิหแ้กไ้ขความตกลงหลงัจากการลงนามแลว้ได ้ในกรณีดงัต่อไปนี้ 
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 ๕.๒.๑ มอีาํนาจอนุมตัใิหป้รบัปรุง เปลี่ยนแปลงรายการสิ่งอปุกรณท์ี่จดัซื้อใหเ้หมาะสมกบัรายการ 

ที่ทางการสหรฐัฯ มขีายใหไ้ด ้โดยที่สิ่ งอปุกรณน์ัน้เป็นสิ่ งอปุกรณท์ี่กองทพัไทยจาํเป็นตอ้งจดัหาเพื่อสนบัสนุนภารกจิ 

 ๕.๒.๒ มอีาํนาจอนุมตัใิหเ้พิ่มวงเงนิที่จดัซื้อ โดยใชเ้งนิงบประมาณของกองทพัไทยเพิ่มขึ้นได ้ 

ในกรณีที่ ราคาสิ่ งอปุกรณท์ี่ส่งจรงิมรีาคาเกนิกวา่วงเงนิที่กาํหนดไวใ้นความตกลง และเป็นไปตามเงื่อนไขที่ระบไุว ้

ในความตกลงนัน้ ท ัง้น้ี โดยใชจ่้ายจากเงนิงบประมาณของกองทพัไทยประจาํปีที่ ไดร้บัแจง้สาํหรบัส่วนที่ เกนินัน้ 

๕.๓ ใหก้ระทรวงกลาโหม ใชบ้รกิารขนส่งของกระทรวงกลาโหมสหรฐัฯ หรอืสายการเดนิเรอืเอกชน หรอื

ตวัแทนจดัการขนส่งเอกชน สาํหรบัการขนส่งยุทธภณัฑอ์นัตราย แทนการใชบ้รกิารขององคก์าร ร.ส.พ. เป็นกรณี

พเิศษไดเ้ช่นเดมิ 

๖. บนัทกึ กง.กห. รบัที่  ๓๔๒/๒๐ ลงวนัที่  ๓๑ เดือน มกราคม พ.ศ.๒๕๒๐ เรื่ อง การกาํหนดอาํนาจในการอนุมตัิ

จดัซือสิ่ งอปุกรณ์ทางทหารจากสหรฐัฯ โดยวธิ ีFMS 

 รฐัมนตรวีา่การกระทรวงกลาโหม ไดล้งนามอนุมตัเิมื่อ วนัที่ ๔ เดอืน กมุภาพนัธ ์ พ.ศ.๒๕๒๐ ให ้ 

ผบ.เหลา่ทพั หรอืเทยีบเท่า ที่ เป็นเจา้ของงบประมาณ มอีาํนาจอนุมตัสิ ัง่ซื้อสิ่ งอปุกรณจ์ากสหรฐัฯ โดยวธิ ีFMS ได ้

โดยไมจ่าํกดัวงเงนิ แต่ตอ้งไมเ่กนิงบประมาณที่ ไดร้บั รายละเอยีดตาม ผนวก ๑๒ - ฉ 

๗. หนงัสอืกองตรวจเงนิทหาร สาํนกังานตรวจเงนิแผ่นดนิ ที่  ตผ ๐๔/๑๕๘ ลงวนัที่  ๑๐ เดือน กนัยายน พ.ศ.

๒๕๒๗ เรื่ อง การตรวจรบัของ ของคณะกรรมการตรวจรบักรณีซือของจากตา่งประเทศ

ขอความร่วมมอืจาก พธ.ทร. ใหเ้จา้หนา้ที่ที่ เกี่ ยวขอ้งรวบรวมหลกัฐานการตรวจรบัของคณะกรรมการ 

และแจง้สถานภาพการส ัง่ซื้อสิ่ งของหรอืยุทโธปกรณด์งักลา่ว เพื่อใหส้าํนกังานตรวจเงนิแผ่นดนิทราบเป็นระยะ ๆ 

วา่การส ัง่ซื้อของรายใดไดส้่งเงนิไปเมื่อใด ของมาถงึเมื่อใด กรรมการตรวจรบัของไดร้บัแลว้เมื่อใด จนกวา่จะครบ 

และรายใดยงัไมไ่ดร้บัของ โดยแจง้ใหท้ราบทกุ ๓ เดอืน ท ัง้น้ี เพื่อสาํนกังานตรวจเงนิแผ่นดนิจะไดต้รวจสอบ

หลกัฐานในการจ่ายเงนิต่อไป  รายละเอยีดตาม ผนวก ๑๒ - ช  ซึ่ งในเรื่ องน้ีจาํเป็นตอ้งรวบรวมขอ้มลูจากหน่วย

ต่าง ๆ และ พธ.ทร. ไดแ้จง้ขอ้เสนอแนะให ้กบ.ทร. ทราบเพื่อพจิารณาขออนุมตัจิาก ทร. ใหส้ ัง่การแลว้ แต่ยงัไมม่ี

การส ัง่การในเรื่ องดงักลา่วน้ีแต่อย่างใด 

๘. บนัทกึ กบ.ทร. ที่  กห ๐๕๐๖/๑๐๒๕๑ ลงวนัที่  ๑๑ เดือน ธนัวาคม พ.ศ.๒๕๒๘ เรื่ อง การแต่งตงักรรมการ

ตรวจรบัพสัดทุี่ จดัซือทาง FMS

 ผบ.ทร. ไดล้งนามอนุมตั ิ เมื่อวนัที่ ๑๓ เดอืน ธนัวาคม พ.ศ.๒๕๒๘  มอบอาํนาจการแต่งต ัง้กรรมการตรวจ

รบัหรอืตรวจการจา้งโดยวธิ ีFMS รายละเอยีดตาม ผนวก ๑๒ - ซ  สรุปไดด้งัน้ี 

 ๘.๑ ใช ้งป.ทร. ดาํเนินการ  ใหห้น่วยถอื งป. มอีาํนาจแต่งต ัง้กรรมการตรวจรบัหรอืตรวจการจา้งได ้

 ๘.๒ ใช ้งป. เงนิกู ้ FMS ที่ ไดร้บัจดัสรรดาํเนินการ ใหห้น่วยถอื งป. มอีาํนาจแต่งต ัง้กรรมการตรวจรบั

หรอืตรวจการจา้งได ้

 ๘.๓ การแต่งต ัง้กรรมการดงักลา่วใหถ้อืหลกัการพจิารณาตวับคุคล  ตามบนัทกึขอ้ความ สบ.ทร. ต่อที่ ทร. 

เลขรบั ๗๖๖๑/๒๘ ลงวนัที่ ๑๖ เดอืน สงิหาคม พ.ศ.๒๕๒๘ เรื่ อง การใหอ้าํนาจส ัง่ซื้อส ัง่จา้งโดยวธิพีเิศษ 

๑๒ - ๓ 



๙. หนงัสอืสาํนกัเลขาธกิารคณะรฐัมนตร ี ที่  นร ๐๒๐๒/๕๔๙ ลงวนัที่  ๑๓ เดือน มกราคม พ.ศ.๒๕๓๐ เรื่ อง  

การจดัหายทุโธปกรณ์และการบรกิารทางทหารจากรฐับาลตา่งประเทศ   

แจง้มตคิณะรฐัมนตร ีเมื่อวนัที่ ๑๓ เดอืน มกราคม พ.ศ.๒๕๓๐ อนุมตัใิหก้ระทรวงกลาโหม ดาํเนินการ

จดัหายุทโธปกรณแ์ละการบรกิารทางทหารจากรฐับาลต่างประเทศ  รายละเอยีดตาม ผนวก ๑๒ - ฌ   ดงัต่อไปนี้ 

 ๙.๑ ใหส้่วนราชการในสงักดักระทรวงกลาโหม จดัหายุทโธปกรณแ์ละการบรกิารทางทหารจากมติรประเทศ

อื่น ๆ นอกเหนือจากสหรฐัฯ ได ้ โดยยกเวน้ไมต่อ้งปฏบิตัติามระเบยีบสาํนกันายกรฐัมนตร ี วา่ดว้ยการพสัดุ ที่ 

คณะรฐัมนตรมีมีตอินุมตัไิวแ้ละที่แกไ้ขเพิ่มเตมิ รวมท ัง้มตคิณะรฐัมนตรทีี่ เกี่ ยวขอ้ง โดยใหถ้อืปฏบิตัติามหลกัการ

จดัหายุทโธปกรณแ์ละการบรกิารทางทหาร โดยวธิ ี FMS 

 ๙.๒ การดาํเนินการตามขอ้ ๖.๑ ใหใ้ชข้อ้ตกลงที่กาํหนดขึ้นดว้ยความเหน็ชอบระหวา่งกนั แทนการทาํ

สญัญาได ้

 ๙.๓ การขนสง่ยุทโธปกรณจ์ากมติรประเทศผูข้าย ในบางคร ัง้อาจใชบ้รกิารขนสง่ที่ประเทศผูข้ายเป็นผูจ้ดัให ้

โดยไมจ่าํเป็นตอ้งใชบ้รกิารขนส่งของเรอืไทยเสมอไป 

๑๐. บนัทกึ กพทต.พธ.ทร. ที่  ๕๓๓/๒๗ ลงวนัที่  ๑๓ เดือน สงิหาคม พ.ศ.๒๕๒๗ เรื่ อง Sole Source 

Procurement Request for FMS Purchases

 มสีาระสาํคญั คอื แจง้หนทางปฏบิตัทิี่สหรฐัฯ กาํหนดเกี่ ยวกบัการจดัหาแบบระบแุหลง่ขายใหท้ราบ 

รายละเอยีดตาม ผนวก ๑๒ - ญ  สรุปไดด้งัน้ี 

 ๑๐.๑ การจดัซื้อโดยกาํหนดแหลง่จดัหา (Sole Source) จะกระทาํไดท้ ัง้ในลกัษณะ Prime Contract 

และ Sub Contract 

 ๑๐.๒ การขอกาํหนดแหลง่จดัหาจะตอ้งขออนุญาตจากหน่วยงาน Defense Security Assistance 

Agency (DSAA) และการดาํเนินการอย่างชา้ที่ สุดคอื ในระยะเวลาเดยีวกบัการขอ LOA ท ัง้น้ีจะตอ้งแจง้เหตผุล 

ที่ เหมาะสมให ้DSAA ทราบดว้ย 

 ๑๐.๓ ในกรณีที่ ทร. มไิดก้าํหนดแหลง่จดัหาพสัดุในการขอ LOA และไดร้บั LOA นัน้แลว้ แต่มคีวาม

ตอ้งการจะกาํหนดแหลง่จดัหาพสัดุดงักลา่ว DSAA อาจจะอนุญาตใหก้ระทาํได ้หากการดาํเนินการดงักลา่ว ไมท่าํให ้

เกดิอปุสรรคใด ๆ ท ัง้สิ้น ในการจดัหาของ DSAA เช่น กรณีที่ DSAA จะตอ้งรวบรวมความตอ้งการของประเทศ

ต่าง ๆ เพื่อใหม้จีาํนวนที่จดัหาเท่ากบัหรอืมากกวา่ Minimum Procurement Quantity ซึ่ งในการนี้ DSAA  

อาจจะไดป้ระสานกบับรษิทัผูผ้ลติรายหนึ่ งแลว้ ดงันัน้ หาก ทร. จะขอกาํหนดแหลง่จดัหาอื่น ๆ คาดวา่ DSAA 

คงจะไมอ่นุญาตใหด้าํเนินการได ้อย่างไรก็ตามหากจะขอกาํหนดแหลง่จดัหาเมื่อไดร้บั LOA แลว้ ก็ควรดาํเนินการ

ใหแ้ลว้เสรจ็ก่อนลงนามใน LOA 

 ๑๐.๔ LOA ที่ ใชใ้นการจดัหาจาก Sole Source จะตอ้งระบชุื่ อของบรษิทันัน้ ๆ และจะตอ้งอา้งถงึอนุมตัิ

ของ DSAA ดว้ย 

๑๒ - ๔ 



๑๑. บนัทกึ พธ.ทร. ที่  กห ๐๕๑๘/๒๖๘๙ ลง ๒๘ ม.ค.๒๙ เรื่ อง การใชเ้งนิกู ้ FMS ในการจดัซือโดยตรงจาก

บรษิทัผูผ้ลติในสหรฐัฯ 

 มสีาระสาํคญั คอื แจง้แนวทางปฏบิตัทิี่สหรฐัฯ กาํหนดเกี่ ยวกบัการใชเ้งนิกู ้ FMS Credit ในการจดัซื้อ

โดยตรงจากบรษิทัผูผ้ลติไมผ่่านกระบวนการ FMS รายละเอยีดตาม ผนวก ๑๒ - ฎ ซึ่ งต่อมากระทรวงกลาโหม

หา้มมใิหส้่วนราชการในสงักดัดาํเนินการ ตามที่จะไดก้ลา่วในหวัขอ้ต่อไป 

๑๒. คาํส ัง่กระทรวงกลาโหม (เฉพาะ) ที่  ๑๕๗/๒๙ เรื่ อง การจดัซือและหรอืจดัจา้งสรา้งสิ่ งอปุกรณ์ทางทหาร  

โดยใชเ้งนิ FMS Credit

 มสีาระสาํคญั คอื ใหท้กุส่วนราชการในสงักดักระทรวงกลาโหม ที่ ไดร้บัการจดัสรรเงนิ FMS Credit จดัซื้อ

และจดัจา้งโดยวธิ ี FMS แต่เพยีงวธิเีดยีว โดยใหถ้อืปฏบิตัติามข ัน้ตอนของการจดัซื้อและจดัจา้งสรา้งสิ่ งอปุกรณ์

ทางทหารที่กาํหนดไวใ้นระบบ FMS โดยเคร่งครดั รายละเอยีดตาม ผนวก ๑๒ - ฏ ดงันัน้ การจดัหาสิ่ งอปุกรณ์

หรอืบรกิารทางทหารที่ตอ้งการระบ ุSole Source จงึตอ้งอา้งองิตามขอ้ ๑๐. 

๑๓. ระเบยีบกองบญัชาการทหารสูงสดุ ว่าดว้ยการรบั - สง่สิ่ งอปุกรณ์ ทไีดร้บัความช่วยเหลอืทางทหารจากต่างประเทศ 

พ.ศ.๒๕๑๗

 มสีาระสาํคญั คอื แบง่มอบความรบัผดิชอบ ในการรบั - ส่งสิ่ งอปุกรณท์ี่ ไดร้บัความช่วยเหลอืทางทหาร

จากต่างประเทศ ณ ท่าเรอื และท่าอากาศยานต่าง ๆ ใหก้บัเหลา่ทพั โดยใหแ้ต่ละเหลา่ทพัออกระเบยีบปลกีย่อย

เกี่ ยวกบัข ัน้ตอนการดาํเนินงานของตนเอง แลว้แจง้ใหผู้เ้กี่ ยวขอ้งท ัง้หมดทราบ รายละเอยีดตาม ผนวก ๑๒ - ฐ 

๑๔. พระราชกฤษฏกีา ควบคุมการสง่ออกไปนอกราชอาณาจกัร ซ่ึงอาวธุยทุธภณัฑแ์ละสิ่ งที่ ใชใ้นการสงคราม พ.ศ.

๒๕๓๕ 

 มสีาระสาํคญัที่ เกี่ ยวขอ้งกบัการจดัหาสิ่ งอปุกรณแ์ละบรกิารโดยวธิ ี FMS คอื การส่งออกหรอืส่งผ่าน 

ไปนอกราชอาณาจกัร ซึ่ งอาวุธยุทธภณัฑแ์ละสิ่ งที่ ใชใ้นการสงคราม ในกรณีส่งสิ่ งอปุกรณก์ลบัไปซ่อมทาํในสหรฐัฯ 

หรอืประเทศอื่น ๆ ที่สหรฐัฯ กาํหนด จะตอ้งมหีนงัสอืของรฐัมนตรวีา่การกระทรวงกลาโหม หรอืผูซ้ึ่ งไดร้บั

มอบหมายกาํกบัไวด้ว้ยทกุคราว รายละเอยีดตาม ผนวก ๑๒ - ฑ 

๑๕. บนัทกึ กบ.ทร. ที่ต่อ กบ.ทร. เลขรบั ๓๕๒๐/๓๔ ลงวนัที่  ๑๕ เดือน พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๓๕ เรื่ อง ขออนุมตัิ

แกไ้ขวธิกีารปฏบิตัใินการจดัหาพสัดแุละบรกิารโดยวธิ ีFMS

 ผบ.ทร.ไดล้งนามอนุมตัเิมื่อ วนัที่ ๑ เดอืน มถินุายน พ.ศ.๒๕๓๕ ใหใ้ชว้ธิปีฏบิตัใินการจดัหาพสัดุ    

และบรกิาร โดยวธิ ี FMS ของ ทร. ตามที่ กบ.ทร. เสนอ ซึ่ งยงัคงยดึถอืปฏบิตัมิาจนกระท ัง่ปจัจบุนั รายละเอยีด

ตาม ผนวก ๑๒ - ฒ 

      

 

๑๒ - ๕ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- หนา้น้ีเวน้วา่งไว ้- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๑๒ - ๖ 



บทที่  ๑๓ 

ขอ้เด่น ขอ้ดอ้ย และวงรอบการจดัหาสิ่ งอปุกรณ์และบรกิารทางทหารโดยวธิ ีFMS 

 

๑. กลา่วนํา 

 ตามที่ ไดก้ลา่วถงึความเป็นมาของการจดัหาสิ่ งอปุกรณแ์ละบรกิารทางทหาร โดยวธิ ี FMS วธิกีารจดัหา

ประเภทต่างๆ และเอกสารสญัญา การปฏบิตัใินข ัน้ตอนที่ เกี่ ยวขอ้งต ัง้แต่การดาํเนินการดา้นการเงนิ การเบกิอะไหล่

ใน Case ประเภท Blanket Order การตดิตามสถานภาพใบเบกิ การรบัมอบสิ่ งอปุกรณแ์ละจดัส่งใหก้บัหน่วย 

การตรวจรบั การเรยีกรอ้งค่าเสยีหาย ตลอดจนกฎระเบยีบต่าง ๆ ที่ เกี่ ยวขอ้ง ในหวัขอ้ที่ผ่านมาแลว้นัน้ จะสงัเกต

ไดว้า่ การจดัหาโดยวธิ ี FMS น้ี มคีวามแตกต่างไปจากการจดัหาโดยวธิปีกตขิอง ทร. ซึ่ งตอ้งดาํเนินการตาม

ระเบยีบสาํนกันายกรฐัมนตร ี วา่ดว้ยการพสัดุ พ.ศ.๒๕๓๕ และฉบบัที่แกไ้ขเพิ่มเตมิ ดงันัน้ เพื่อใหห้น่วยต่าง ๆ  

ที่มคีวามประสงคจ์ะจดัหาสิ่ งอปุกรณแ์ละบรกิารทางทหาร โดยวธิ ี FMS มคีวามเขา้ใจที่ชดัเจนมากยิ่ งขึ้น ในบทนี้ 

จงึเป็นการสรุปขอ้แตกต่างระหวา่งการจดัหาตามระเบยีบสาํนกันายกรฐัมนตรวีา่ดว้ยการพสัดุและการจดัหา โดยวธิ ี

FMS ที่สาํคญั รวมท ัง้ ขอ้เด่น ขอ้ดอ้ย ตลอดจนวงรอบการจดัหา โดยวธิ ี FMS ของ ทร. เพื่อใหห้น่วยนาํไปใช ้

ประกอบการพจิารณา เลอืกวธิกีารจดัหาที่ เหมาะสมกบัหน่วยต่อไป 

๒. ขอ้แตกต่างระหว่างการจดัหาตามระเบยีบสาํนกันายกรฐัมนตรว่ีาดว้ยการพสัดแุละการจดัหา โดยวธิ ีFMS 

  ขอ้แตกต่างระหวา่งการจดัหาท ัง้ ๒ วธิ ี มค่ีอนขา้งมากแทบจะในทกุกรณี โดยในที่ น้ีจะขอกลา่วเฉพาะ    

ใจความที่ เป็นหลกัสาํคญั ซึ่ งผูอ่้านสามารถนาํไปขยายเพื่อทาํความเขา้ใจไดเ้อง พอสรุปเป็นตารางเปรยีบเทยีบไดด้งัน้ี 

 

   วธิกีารจดัหา 

ลาํดบั 

 

การจดัหาตามปกตขิอง ทร. 

 

การจดัหาโดยวธิ ีFMS 

๑. หน่วยผูซ้ื้อตดิต่อกบัผูข้ายหรอืแหลง่ผลติเอง 

โดยตรง 

การตดิต่อกบัผูข้ายหรอืแหลง่ผลติอยู่ใน 

ความรบัผดิชอบของ กห. สหรฐัฯ 

๒. ราคาคงที่ ตามสญัญาซื้อ/จา้ง ราคาโดยประมาณ ตามที่ กห. สหรฐัฯ ประมาณการ  

ท ัง้น้ี อาจมกีารเปลี่ยนแปลงไดใ้นภายหลงั 

๓. เงื่อนไขการซื้อ/จา้ง กาํหนดโดยผูซ้ื้อ/จา้ง เงื่อนไขการซื้อ/จา้ง กห. สหรฐัฯ เป็นผูก้าํหนด 

๔. กาํหนดระยะเวลาส่งมอบแน่นอน กาํหนดระยะเวลาส่งมอบโดยประมาณ ซึ่ งสามารถ 

ร่นระยะเวลาเขา้มาหรอืขยายระยะเวลาออกไปได ้

ตามที่ กห. สหรฐัฯ จะแจง้ใหท้ราบ 

๕. ปฏบิตัติามระเบยีบสาํนกันายกรฐัมนตร ีวา่ดว้ย

การพสัดุ พ.ศ.๒๕๓๕ และฉบบัที่แกไ้ขเพิ่มเตมิ 

ไมต่อ้งปฏบิตัติามระเบยีบสาํนกันายกรฐัมนตร ีวา่ดว้ย

การพสัดุ พ.ศ.๒๕๓๕ และฉบบัที่แกไ้ขเพิ่มเตมิ 

 

 

๑๓ - ๑ 



๓. ขอ้เด่น และ ขอ้ดอ้ยของการจดัหาโดยวธิ ีFMS 

  ๓.๑ ขอ้เด่นของการจดัหาโดยวธิ ีFMS 

    ๓.๑.๑ ทร. สามารถจดัหาสิ่ งอปุกรณแ์ละบรกิารทางทหารที่ ไมอ่าจจดัหาจากบรษิทัเอกชนท ัว่ไปได ้

    ๓.๑.๒ ทร. สามารถม ัน่ใจไดว้า่จะไดร้บัสิ่ งอปุกรณห์รอืบรกิารทางทหารที่จดัหานัน้ โดยที่ ไมต่อ้ง

กงัวลเกี่ ยวกบักรรมวธิกีารขออนุญาตนาํออกนอกประเทศสหรฐัฯ ซึ่ งมกัจะขดัขอ้งหากจดัหาจากบรษิทัเอกชน

โดยตรง เน่ืองจากการจดัหาวธิ ี FMS น้ี ไดร้บัการอาํนวยความสะดวกจากรฐับาลสหรฐัฯ ตัง้แต่ในช่วงเวลาการทาํ

สญัญาไวเ้รยีบรอ้ยแลว้ 

    ๓.๑.๓ ราคาสิ่ งอปุกรณแ์ละบรกิารทางทหารบางรายการตํา่กวา่การจดัหาจากบรษิทัเอกชน 

    ๓.๑.๔ ทร. จะไดร้บัสิ่ งอปุกรณแ์ละบรกิารทางทหาร ซึ่ งเป็นไปตามมาตรฐานเดยีวกนักบัที่หน่วย

กาํลงัของสหรฐัฯ ไดร้บั 

    ๓.๑.๕ กรณีเป็นการจดัหาแบบลงทนุร่วมกนัหรอืที่ เรยีกวา่วธิ ีCooperative Logistics Supply 

Support Arrangement (CLSSA) นัน้ ทร. สามารถม ัน่ใจไดว้า่ จะไดร้บัพสัดุตามความตอ้งการ โดยสหรฐัฯ   

จะสนบัสนุนให ้เช่นเดยีวกบัหน่วยกาํลงัของสหรฐัฯ ซึ่ งจะไมค่าํนึงถงึการเก็บรกัษาพสัดุคงคลงัใหอ้ยู่ในระดบัตํา่สุด 

    ๓.๑.๖ ลดขอ้ครหาในเรื่ องผลประโยชนจ์ากการจดัหาได ้ เน่ืองจากเป็นการดาํเนินการแบบรฐับาล

ต่อรฐับาลผ่านตวัแทนที่ ไดร้บัมอบอาํนาจ 

    ๓.๑.๗ ในช่วงเวลาที่ผ่านมา ทร. สามารถใชเ้งนิช่วยเหลอืแบบใหเ้ปลา่ และเงนิกูใ้นการจดัหา โดยวธิ ี

FMS น้ีได ้

  ๓.๒ ขอ้ดอ้ยของการจดัหาโดยวธิ ีFMS 

    ๓.๒.๑ กาํหนดการส่งมอบเป็นเพยีงการประมาณการ ไมส่ามารถระบวุนั เวลา ที่แน่นอนได ้ท ัง้น้ี

หากสิ่ งอปุกรณท์ี่ ทร. ตอ้งการไมอ่ยู่ในระดบัที่สามารถตดัปลอ่ยจากคลงัของสหรฐัฯ ได ้จะตอ้งใชเ้วลาจดัหาเพิ่มเตมิอกี 

    ๓.๒.๒ ราคาสิ่ งอปุกรณแ์ละบรกิารทางทหารที่ระบใุนสญัญาเป็นราคาโดยประมาณเท่านัน้ ซึ่ ง

ราคาที่แทจ้รงิจะเปลี่ยนแปลงขึ้นลงไปตามที่สหรฐัฯ จะสามารถจดัหาไดจ้ากผูข้ายหรอืแหลง่ผลติ 

    ๓.๒.๓ กรณีที่สิ่ งอปุกรณห์รอืบรกิารทางทหารมรีาคาสูงขึ้น โดยอยู่ในหลกัเกณฑท์ี่สหรฐัฯ สามารถ

ปรบัเพิ่มและแกส้ญัญาโดยจดัทาํเป็น Modification ไดน้ ัน้ จะทาํให ้ ทร. เกดิความยุ่งยากในการหางบประมาณ

สนบัสนุนเพิ่มเตมิ 

    ๓.๒.๔ กรณีการเบกิสิ่ งอปุกรณจ์าก Case ประเภท Blanket Order นัน้ สหรฐัฯ จะตดัจ่าย 

สิ่ งอปุกรณจ์ากคลงัไดต่้อเมื่อการตดัจ่ายนัน้ไมก่ระทบกระเทอืนต่อภารกจิของกองทพัสหรฐัฯ และตามปกตสิหรฐัฯ 

จะไมจ่ดัหาสิ่ งอปุกรณส์าํรองไวส้าํหรบัสนบัสนุนการเบกิของลูกคา้ 

    ๓.๒.๕ สิ่ งอปุกรณบ์างรายการ แมว้า่จะสามารถเบกิไดโ้ดย Case ประเภท Blanket Order  

แต่หากถกูกาํหนดใหม้ชี ัน้ความลบั การเบกินัน้จะตอ้งไดร้บัอนุญาตจากหน่วยงานที่รบัผดิชอบของสหรฐัฯ เป็นคราว ๆ 

เสยีก่อน ซึ่ งในเรื่ องน้ีจะทาํใหเ้กดิความลา่ชา้ในการเบกิบา้ง 

 

๑๓ - ๒ 



    ๓.๒.๖ การคาํนวณราคาสิ่ งอปุกรณเ์พื่อจดัทาํเอกสารการตรวจรบั บางคร ัง้อาจเกดิความสบัสน 

เน่ืองจากบางคร ัง้สหรฐัฯ จะตดัจ่ายสิ่ งอปุกรณจ์ากคลงัใหก้บัลูกคา้ โดยราคาที่ปรากฏในเอกสารตดัปลอ่ย จะเป็น

ราคาคงคลงั ณ เวลานัน้ แต่เมื่อมกีารเรยีกเก็บเงนิจรงิผ่านหน่วยงานของสหรฐัฯ เอง จะเรยีกเก็บในราคาตามที่ 

จดัหามาทดแทนใหก้บัคลงัที่ตดัจ่าย ซึ่ งมกัจะสูงกวา่ราคา ณ เวลาตดัจ่ายคร ัง้แรก ทาํใหร้าคาที่ ใชใ้นเอกสาร     

การตรวจรบัของ ทร. ตํา่กวา่ความเป็นจรงิ 

    ๓.๒.๗ มขีอ้จาํกดัเกี่ ยวกบัระยะเวลาและวงเงนิในการเรยีกรอ้งค่าเสยีหายจากสหรฐัฯ โดยจะตอ้ง

ดาํเนินการภายใน ๑ ปี นบัจากวนัที่ตดัปลอ่ยสิ่ งอปุกรณจ์ากคลงัของสหรฐัฯ และจะตอ้งมวีงเงนิต ัง้แต่ ๒๐๐.- 

ดอลลารส์หรฐัฯ ขึ้นไป ตามที่ ไดก้ลา่วมาแลว้ในบทก่อนหนา้น้ี 

๔. วงรอบการจดัหาสิ่ งอปุกรณ์และบรกิารทางทหารโดยวธิ ีFMS ของ ทร. 

  วงรอบการจดัหาโดยวธิ ี FMS น้ี เป็นการนาํกฎระเบยีบของทางราชการมาผสมผสานกบักฎระเบยีบที่ 

สหรฐัฯ กาํหนด เพื่อใหห้น่วยต่าง ๆ ใน ทร. ที่มคีวามประสงคจ์ะจดัหาสิ่ งอปุกรณห์รอืบรกิารทางทหารจากสหรฐัฯ 

โดยวธิ ีFMS เกดิความเขา้ใจมากยิ่ งขึ้น โดยจดัทาํเป็นแผนภาพ สามารถแบง่ข ัน้ตอนปฏบิตัต่ิาง ๆ ได ้๗ ข ัน้ตอน 

สรุปไดด้งัน้ี 

  ๔.๑ ข ัน้ตอนการเสนอขอ้มลูราคาและความเป็นไปไดใ้นการจดัหาและการเสนอขออนุมตัหิลกัการจดัหา 

  ๔.๒ ข ัน้ตอนการเสนอขอเอกสารสญัญาและการเสนอขออนุมตัจิดัหา 

  ๔.๓ ข ัน้ตอนการลงนามในเอกสารสญัญาและชาํระเงนิ 

  ๔.๔ ข ัน้ตอนการเสนอใบเบกิใน Case ประเภท Blanket Order 

  ๔.๕ ข ัน้ตอนการรบัสิ่ งอปุกรณแ์ละสง่มอบใหห้น่วยจดัหา 

  ๔.๖ ข ัน้ตอนการตรวจรบัและเรยีกรอ้งค่าเสยีหาย 

  ๔.๗ ข ัน้ตอนการปิด Case 

  สาํหรบัการปฏบิตัติามข ัน้ตอนต่าง ๆ ที่กลา่วมาน้ี ไดช้ี้แจงรายละเอยีดไวใ้นเน้ือหาของบทที่ผ่านมาแลว้  

ดงันัน้ หากมขีอ้สงสยัในข ัน้ตอนใดสามารถยอ้นกลบัไปศึกษารายละเอยีดในเน้ือหาบทที่ผ่านมานัน้ได ้สาํหรบัแผนภาพ

ของข ัน้ตอนต่าง ๆ นัน้ ไดแ้สดงไวใ้น ผนวก ๑๓ - ก 
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- หนา้น้ีเวน้วา่งไว ้- 
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ผนวก ๑๓ – ก 

วงรอบการจดัหาสงิอปุกรณ์และบรกิารทางทหาร โดยวธิ ีFMS ของ ทร. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ไมส่ามารถตรวจสอบได ้

จากขอ้มลูที่ ทร. ม ี

หน่วยเสนอขอ P&A Data จาก พธ.ทร. 

พธ.ทร. เสนอขอ P&A Data  
จาก สหรฐัฯ (ผ่าน ทร.จม.) 

พธ.ทร. ไดร้บั P&A Data  
แลว้จดัส่งใหห้น่วยพจิารณา 

หน่วยเสนอขอเอกสารสญัญา   
เพื่อจดัซื้อ/จา้ง จาก พธ.ทร. 

(LOA) 

พธ.ทร. เสนอขอเอกสารสญัญา 

จาก สหรฐัฯ (ผ่าน ทร.จม.) 

หนวยยอมรับ่  

เงือนไขตางๆ ได้่  

หน่วยประสานรายละเอยีด 

เพิ่มเตมิกบั พธ.ทร.  

เพื่อขอปรบัปรุงเอกสาร 

หนวยยอมรับ่  

เงือนไขตางๆ ่
พธ.ทร. ไดร้บัเอกสารสญัญา 

แลว้จดัส่งใหห้น่วยพจิารณา 

ทร. อนุมตัหิลกัการใหจ้ดัซื้อ/จา้ง 

กรมในฝ่ายอาํนวยการพจิารณา 

เสนอ ทร. ตามข ัน้ตอน 

หน่วยพจิารณา P&A Data หรอืขอ้มลูราคาที่

มอียู่ แลว้ยอมรบัได ้เสนอขออนุมตั ิ

หลกัการจดัซื้อ/จา้ง จาก ทร. (ผ่าน กบ.ทร.) 

ระบบขอ้มลูขา่วสารที่ ทร. จดัหา 

ไวใ้ชร้าชการ เช่น FEDLOG เป็นตน้ 

หน่วยจดัเตรยีมขอ้มลูราคาสิ่ งอปุกรณ ์

และบรกิารทางทหารที่ตอ้งการจดัหา 
สามารถตรวจสอบได ้

จากขอ้มลูที่ ทร. ม ี

๑๓ - ก - ๑ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
สหรฐัฯ จดัส่งเอกสาร Implement Case ใหป้ระเทศลูกคา้ 

รบัทราบวา่สญัญามผีลผูกพนัโดยสมบูรณแ์ลว้ ซึ่ งสหรฐัฯ  

จะสนบัสนุนสิ่ งอปุกรณ/์บรกิารทางทหาร  

ใหต้ามเงื่อนไขในสญัญาต่อไป 
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พธ.ทร. จดัส่งเอกสารสญัญาใหส้หรฐัฯ 

(ผ่าน ทร.จม.) และสาํเนาแจกจ่ายใหก้บั

หน่วยที่ เกี่ ยวขอ้ง 

Defined Order Case 

สหรฐัฯ จดัหาสิ่ งอปุกรณ ์

ใหก้บัหน่วย ตามเงื่อนไข 

ในเอกสารสญัญา 

Blanket Order Case 

หน่วยเสนอใบเบกิตามสายงานถงึ พธ.ทร. 

พธ.ทร. ตรวจสอบความถกูตอ้งของใบเบกิ 

แลว้จดัส่งใหส้หรฐัฯ โดยโปรแกรม Ebusiness or SCIP 

สหรฐัฯ แจง้ตอบรบัและกาํหนดสถานภาพ 

ใบเบกิใหลู้กคา้ทราบ เป็นรหสัต่างๆ  
โดยโปรแกรม Ebusiness or SCIP 

แลว้ดาํเนินการจดัหาสิ่ งอปุกรณใ์หต่้อไป 

สหรฐัฯ จดัส่งสิ่ งอปุกรณใ์ห ้ทร. 

กง.ทร. (กองการเงนิต่างประเทศ) 

ชาํระเงนิค่าสิ่ งอปุกรณ/์บรกิาร 

ใหก้บัสหรฐัฯ 

หน่วยจดัซื้อ/จา้งเบกิเงนิ 

ค่าสิ่ งอปุกรณ/์บรกิารทางทหาร  

แลว้โอนให ้กง.ทร. 

สหรฐัฯ ไดร้บัเอกสารสญัญา 

และไดร้บัการชาํระเงนิ ตามเงื่อนไข 

ในเอกสาร 

จก.พธ.ทร. ลงนาม 

ในเอกสารสญัญา 

ทร. อนุมตัใิหจ้ดัซื้อ/จา้ง 

กรมในฝ่ายอาํนวยการพจิารณา 

เสนอ ทร. ตามข ัน้ตอน 

หน่วยเสนอขออนุมตัจิดัซื้อ/จา้ง 

จาก ทร. (ผ่าน กบ.ทร.) 
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สหรฐัฯ จดัส่งสิ่ งอปุกรณใ์หก้บัหน่วย

ที่รบัผดิชอบการขนส่ง 

ของกลาโหมสหรฐัฯ เพื่อจดัส่งให ้ทร. 

โดยระบบการขนสง่ 

ทางทหารของสหรฐัฯ (DTS) 

• สิ่ งอปุกรณท์ ัว่ไป ณ ท่าเรอืสตัหบี 

• สิ่ งอปุกรณท์ี่ เป็นอมภณัฑห์รอืวตัถรุะเบดิ 

    อนัตราย ณ ท่าเรอืทุ่งโปร่ง 

• ท่าอากาศยานทหาร 

   ฐานทพัอากาศดอนเมอืง 

   หรอืท่าอากาศยานทหารอื่นๆ  

   ในความรบัผดิชอบของ ทอ. 

• ท่าอากาศยานทหาร  

   ในความรบัผดิชอบของ ทร. 

    (สนามบนิอู่ตะเภา) 

พธ.ทร. ดาํเนินการ 

ดา้นพธิกีารศุลกากร  

คดัแยกและจดัส่งใหห้น่วย 

พธ.ทร. รบัมอบสิ่ งอปุกรณจ์าก ทอ.  

คดัแยกและจดัส่งใหห้น่วย 

พธ.ทร. ดาํเนินการดา้นพธิกีารศุลกากร  

คดัแยกและจดัส่งใหห้น่วย 

ทางเรอื 

สหรฐัฯ จดัส่งสิ่ งอปุกรณใ์หก้บั 

ตวัแทนผูร้บัจดับรกิารขนส่ง 

(F/F) ในประเทศสหรฐัฯ 

พธ.ทร. ตรวจพบวา่สิ่ งอปุกรณท์ี่ ไดร้บั 

มจีาํนวนหบีห่อไม่ครบถว้น ตามเอกสารที่ ไดร้บั 

จากสหรฐัฯ จะรายงานเป็นหนงัสอืให ้ทร.จม. ทราบ  

เพื่อดาํเนินการต่อไป 

สาํหรบัหบีห่อที่ผดิรูปร่างลกัษณะ จะบนัทกึภาพเก็บไว ้

เป็นหลกัฐาน เพื่อรอใหก้รรมการตรวจรบัตรวจสิ่ งอปุกรณ ์

หากชาํรุดจะรายงานเป็นหนงัสอืให ้ทร.จม. ทราบ  

เพื่อดาํเนินการอกีคร ัง้หนึ่ ง 

ทางอากาศ 

คลงัสนิคา้  

ณ ท่าอากาศยานกรุงเทพ 

พธ.ทร. รบัมอบสิ่ งอปุกรณจ์าก  

ทอ. คดัแยกและจดัส่งใหห้น่วย 

คลกัพกัยุทโธปกรณ ์

และขนส่ง ณ ท่าเรอื

โดยผูร้บัจดับรกิารขนสง่ 

ของกองทพัไทย 

ทางเรอื 

F/F ตรวจสอบสิ่ งอปุกรณ ์หากมคีวามบกพร่อง

จะจดัทาํรายงานเรยีกรอ้งค่าเสยีหายจากสหรฐัฯ 

แลว้จดัส่งสิ่ งอปุกรณท์ี่ เรยีบรอ้ยให ้ทร. 

ทางอากาศ 

พธ.ทร. รบัมอบ 

สิ่ งอปุกรณ ์

จาก ทบ. คดัแยก 

และจดัส่งใหห้น่วย 

หน่วยไดร้บัสิ่ งอปุกรณแ์จง้ให ้

คณะกรรมการตรวจรบั 

ดาํเนินการตามข ัน้ตอน  

พธ.ทร. ตรวจพบวา่สิ่ งอปุกรณท์ี่ ไดร้บัมจีาํนวนหบีห่อไมค่รบถว้น 

ตามเอกสารที่ ไดร้บัจากสหรฐัฯ จะจดัทาํ SDR ส่งให ้ทร.จม.  

ดาํเนินการต่อไป  สาํหรบัหบีห่อที่ผดิรูปร่างลกัษณะจะบนัทกึภาพ 

เก็บไวเ้ป็นหลกัฐาน เพื่อรอใหก้รรมการตรวจรบัตรวจสิ่ งอปุกรณ ์ 

หากชาํรุดจะเรยีกรอ้งค่าเสยีหายจากผูร้บัจดับรกิารขนส่งต่อไป 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แจง้การรบัทราบผลการตรวจรบัใหห้น่วย  

เพื่อขึ้นบญัชสีิ่ งอปุกรณไ์วใ้ชร้าชการต่อไป 

ส่งผลการตรวจรบัให ้กง.ทร. 

ทราบเพื่อดาํเนินการต่อไป 

เมื่อการจดัหาสิ่ งอปุกรณ/์บรกิารทางทหารใน Case ใด  

ไดด้าํเนินการเสรจ็สิ้น สหรฐัฯ จะมกีารประชมุพจิารณาทบทวน Case  

แลว้แจง้ปิด Case ให ้ทร. ทราบ ทางเอกสารต่างๆ ที่ เกี่ ยวขอ้ง 

วงเงนิที่ เหลอืจากการปิด Case จะดาํเนินการตามข ัน้ตอนที่กาํหนดไว ้

พธ.ทร. รบัทราบผลการตรวจรบั 

คณะกรรมการตรวจรบัรายงาน 

ผลการตรวจรบั 

ผ่านหน่วยถงึ พธ.ทร. 

 

- ข ัน้การเสนอขอขอ้มลูราคา และอนุมตัหิลกัการจดัซื้อ/จา้ง 

- ข ัน้การเสนอขอเอกสารสญัญา และอนุมตัจิดัซื้อ/จา้ง 

- ข ัน้การผูกพนัสญัญา 

- ข ัน้การจดัหาสิ่ งอปุกรณ ์และการเบกิ 

- ข ัน้การรบัสิ่ งอปุกรณ ์และสง่มอบใหก้บัหน่วย 

- ข ัน้การตรวจรบั และเรยีกรอ้งค่าเสยีหาย 

- ข ัน้การปิด Case 
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