


ถงึพลไพร่   ใจกลา้    และสามารถ 

   กม็ิอาจ      รบให ้    มีชยัได ้

หากขาดการ  หนุนเนือ่ง   เครือ่งปัจจยั 

ส่งก าลงั       บ ารงุให ้    ไดท้นัการ 

 



กองทัพเดินด้วยท้อง 

“AN  ARMY MARCHES 

ON ITS STOMACH” 



ความส าคญัของงานการส่งก าลงับ ารุง 
การปฏิบัตภิารกจิจะด าเนินไปไม่ได้หากการส่งก าลงับ ารุงไม่
พร้อม 

การปฏิบัตภิารกจิจะไม่ประสบผลส าเร็จหากการส่งก าลงับ ารุง
ไม่ด ี

การปฏิบัตภิารกจิจะอยู่ได้ไม่นานหากการส่งก าลงับ ารุงไม่
ต่อเน่ือง 

การส่งก าลงับ ารุงคอื “  เศรษฐกจิของการทหาร  ” 



หลักการทั่วไปของการส่งก าลังบ ารุง 

๑. การปฏิบัติการทางทหาร 
๒. การจัดดินแดน 
๓. การจัดหน่วยสนับสนุนทางการช่วยรบ 
๔. การพิทักษ์พื้นที่ส่วนหลัง 



 เป็นปัจจัยในความส าเร็จของชัยชนะในการรบ 

 ความต่อเนื่องในการรบ 

 อ านาจการท าลาย 

 ผู้ท าการรบต้องมีพละก าลัง 

 ต้องมีความคล่องตัว  

วตัถุประสงค์ 



Logistics : ค านิยาม 

    

        หมายถึง โครงสร้างของการ
วางแผนทางธุรกิจ  ส าหรับการ
บริหาร จัดการกับวัต ถุดิบ  การ
บริการการไหลของข้อ มูลและ
เ งิน ทุน การติด ต่อ ส่ือสาร  และ
กระบวนการควบคุม ให้ตรงตาม
สภาวะแวดล้อมทางธุรกิจ 

    
     หมายถึ ง  ศ าสต ร์ ในการวางแผน   
จัดการการเคลื่อนย้ายและการบ ารุงรักษา
กองก าลัง  การด าเนินการประกอบด้วย 
การออกแบบ การพัฒนา การเก็บรักษา 
การเคลื่อนย้าย การกระจาย  การขนถ่าย
และการควบคุมทางวัตถุ การให้สวัสดิการ
ด้านสุขภาพแก่บุคลากร และการควบคุม
ส่ิงก่อสร้างต่างๆ รวมถึงการให้บริการ
ต่างๆ 



Logistics 
ศิลปะ  แยกมาจากวิชาคณิตศาสตร์  ใช้ในทฤษฎี เกี่ยวกับการ
ค านวณตัวเลข ในวิชาทหาร 

เกี่ยวกับ 

การเคลื่อนย้ายหน่วย 
การพักแรม 

การส่งก าลังเสบียง 



การส่งก าลงับ ารุง 
เป็นสาขาหนึ่งของการช่วยรบ   

เพื่อรบได้ต่อเนื่อง และได้ชัยชนะ 

เป็นการออกแบบและพัฒนาในด้าน 

การจัดหา 

การส่งกลับ และการเคลื่อนยา้ย 

การเก็บรักษา การแจกจ่าย การจ าหน่าย 

การซ่อมบ ารุง 



ปัจจัยที่ส ำคัญในกำรส่งก ำลังบ ำรุง 

   1. Man    

4  M    
  2. Money  

  4. Material    3. Management  



ขอบเขตของงานการส่งก าลงับ ารุง 
( Logistics ) 
 1. การส่งก าลงั ( Supply ) 

 2. การซ่อมบ ารุง ( Maintenance ) 

 3. การขนส่ง ( Transportation ) 

 4. การบริการทางการแพทย์ 

 5. การบริการอืน่ ๆ ( Other Service) 



การปฏิบัติการทางทหาร 

๑. การรบ 
๒. การสนับสนุนการรบ 
๓. การสนับสนุนการช่วยรบ 

แบ่งเป็นประเภทใหญ่ๆ ได้ ๓ ประเภท 



การปฏิบัตกิารทางทหาร 
แบ่ง 3 ประเภทใหญ่ 

 1. การรบ  คือการปฏิบัติการท่ีเป็นการเข้าต่อสู้กับข้าศึก   โดยตรง    โดยทหารราบ ,  
                     ทหารม้า และก าลังรบพเิศษ 

2. การสนับสนุนการรบ คือ การปฏิบัติการท่ีกระท าเพือ่   เพิม่อ านาจ  ก าลงัรบ 
   ให้มากยิ่งขึน้ โดย ทหารปืนใหญ่, ทหารช่าง, ทหารส่ือสาร หน่วยบินทหารบก และหน่วย 

   ทหารวทิยาศาสตร์ 

3. การสนับสนุนการช่วยรบ คือการปฏิบัติท่ีกระท าเพือ่ให้การรบ และ 

    การสนับสนุนการรบ ด าเนินได้     อย่างต่อเน่ือง เป็นระยะเวลายาวนาน 



                   กิจกรรมอื่นๆ  
ที่เกี่ยวข้องกับการสนับสนุนทางการช่วยรบ 

• การจัดดินแดน 
• การจัดหน่วยสนับสนุนการช่วยรบ 
• การพิทักษ์พื้นที่ส่วนหลัง 
• การติดต่อสื่อสารส าหรับการชว่ยรบ 
• การวางแผนส าหรับการช่วยรบ 



การจัดดินแดน 

เป็นการก าหนดพื้นที่รับผิดชอบเพื่อปฏิบัติการทางทหาร 

ในส่วนของสนับสนุนการรบ  และสนับสนุนการช่วยรบ 
โดยแบ่งมอบความรับผิดชอบให้หน่วยต่างๆ  ในการ 
บังคับบัญชา  การส่งก าลังบ ารุง  และการระวังป้องกัน 
พื้นท่ีรับผิดชอบนั้น 



การจัดดินแดนยามปกติ 

เป็นเครื่องประกันการปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพในด้าน 

ในอันท่ีจะสนับสนุนหน่วยได้อย่างเพียงพอและต่อเนื่อง 
งานธุรการ  และงานส่งก าลังบ ารุง 

ในยามปกติ กห.ได้มอบความรับผิดชอบในดินแดน 
ให้แก่ ทบ. และ ทบ. ได้แบ่งมอบพื้นที่ของประเทศ 
ให้อยู่ในความรับผิดชอบของ ทภ., มทบ. และ จทบ. 



การจัดดินแดนยามสงคราม 

เป็นการแบ่งมอบพื้นที่ระหว่างหน่วยรบ  
   และหน่วยสนับสนุนการช่วยรบ 

เพื่อปลดเปลื้องความรับผิดชอบพื้นที่ ส าหรับหน่วยรบ 
ให้เหลือน้อยที่สุด ขณะเดียวกันก็ให้มีพื้นที่ด าเนินกลยุทธ 
อย่างเพียงพอ  และเป็นการมอบความรับผิดชอบในการ 
ระวังป้องกัน เขตหลัง ให้กับหน่วยสนับสนุนการช่วยรบ 



การจัดดินแดนยามสงคราม 

              จะประกาศใช ้
พร้อมกับแผนป้องกันประเทศของ ทบ. 



การจัดหน่วยสนับสนุนทางการช่วยรบ 
แบ่งเป็น ๒ พวก 

เหล่าพลรบ 

เหล่าบริการ 

เหล่าที่ท าการรบโดยตรง  ได้แก่ ทหารราบ  ทหารม้า  
และเหล่าสนับสนุนการรบ ได้แก่ ทหารปืนใหญ่ ทหารช่าง 
และทหารสื่อสาร เป็นต้น 

เหล่าที่มีหน้าที่ทางการช่วยรบ  แบ่งเป็น 
             - ยุทธบริการ  
             - บริการอื่นๆ 



สายยุทธบริการ 
หน่วยหลักรับผิดชอบในงานส่งก าลังบ ารุงส าหรับ ทบ.ไทย 
 (ตาม พ.ร.ก.การแบ่งส่วนราชการของ ทบ.ปี ๒๕๑๓) 
แบ่งกรมฝ่ายยุทธบริการออกเป็น     สาย 

พธ.ทบ. พบ. ขส.ทบ. 

สพ.ทบ. กช. ยย.ทบ. 
สส. กส.ทบ. วศ.ทบ. 

๙  



บริการอื่นๆ 
รับผิดชอบในการบริการที่เกี่ยวกับ การช่วยรบ ได้แก่ 

 กรมสารบรรณทหารบก 
 กรมสารวัตรทหารบก 

 กรมสวัสดิการทหารบก 

 หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน 



การพิทักษ์พื้นที่ส่วนหลัง 

• เป็นการประกันความปลอดภัย ให้หน่วยสนับสนุนการรบ และ
หน่วยสนับสนุนการช่วยรบในยุทธบริเวณ 

• เป็นมาตรการในการด าเนินการ  ก่อน  ระหว่าง  และหลังถูก
โจมตี  หรือ อุบัติเหตุจากการกระท าของ ข้าศึก 

การสนับสนุนทางการชว่ยรบจะกระท าในพื้นที่นี้ 

คือมาตรการทั้งปวงที่น ามาใช้ในการป้องกันพื้นที่ส่วนหลังให้ปลอดภัย 
หรือให้รับความเสียหายน้อยที่สุดจากการถูกโจมตี  การก่อวินาศกรรม 
การแทรกซึม และการปฏิบัติของก าลังกองโจร 



การระวังป้องกันพื้นที่ส่วนหลัง 

งานนี้เป็นความรับผิดชอบของ หน.สธ.๓ ของหน่วย 

ได้แก่มาตรการต่างๆ ที่จัดท าขึ้นเพื่อที่จะป้องกัน หรือขัดขวาง 
การคุกคามของข้าศึกที่มีต่อหน่วยทหาร  ต่อการปฏิบัติงาน 
และต่อสถานที่ตั้งต่างๆ ในพื้นที่ส่วนหลัง   



งานนี้เป็นความรับผิดชอบของ หน.สธ.๔ ของหน่วย 

คือมาตรการทั้งปวงที่น ามาใช้ป้องกัน และควบคุมความเสียหาย 
ในพื้นที่ส่วนหลังที่เกิดจากการกระท าของข้าศึก และภัย 
ธรรมชาติ มิให้ขยายหรือลุกลามจนเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติ 
ตามภารกิจ 
            มาตรการเหล่านี้จะต้องด าเนินไปตลอดเวลา  
        ทั้งก่อน  ระหว่าง  และหลังจากเกิดความเสียหาย   



การจัดหน่วยส่งก าลังบ ารุงในระดับ ทบ. 

หน่วยที่เกี่ยวข้องกับการส่งก าลังบ ารุงในระดับ ทบ. 
ได้แก่ กรมฝ่ายเสนาธกิาร, กรมฝ่ายยุทธบริการ และ 
กรมฝ่ายกิจการพิเศษบางหน่วย 



ความต้องการ 

การจัดหา 

เกบ็รักษา 

แจกจ่าย 

การควบคุม 
ซ่อมบ ารุง 

จ าหน่าย 



กรมฝ่ายเสนาธิการ 

กพ.ทบ., ขว.ทบ., ยก.ทบ., กบ.ทบ.,  
กร.ทบ., สปช.ทบ.   



กรมฝ่ายยุทธบริการ 
สพ.ทบ. วศ.ทบ. สส. พบ. พธ.ทบ. 

กช. ยย.ทบ. ขส.ทบ. กส.ทบ. 



ศัพท์ทางการส่งก าลังบ ารุง 

สิ่งอุปกรณ์ (supplies) 

สิ่งของจ าเป็นทั้งมวล ต่อหน่วย เพื่อการด ารงอยู่ 
เช่น อาหาร,เครื่องแต่งกาย,เชื้อเพลิง ยานพาหนะ 
อาวุธ, กระสุน,วัตถุระเบิด เครื่องจักร และ 
เครื่องใช้ต่างๆ 



ศัพท์ทางการส่งก าลังบ ารุง 
ยุทธภัณฑ์ (material) 

      สิ่งของจ าเป็นทั้งมวลที่จ าเป็นในกาปฏิบัติการ 
เพื่อด ารง  และสนับสนุนการปฏิบัติการรบ  รวมถึง 
เรือรบ  อาวุธอัตตาจร อากาศยาน     และอะไหล่ที่ 
เกี่ยวข้อง ชิ้นส่วนอะไหล่ ชิ้นส่วนซ่อม และอุปกรณ์ 
สนับสนุน  แต่ไม่รวมถึงอสังหาริมทรัพย์  สถานที่ตั้ง 
และสาธารณูปโภคต่างๆ 



ศัพท์ทางการส่งก าลังบ ารุง 
ยุทโธปกรณ์ (equipment) 

     สิ่งอุปกรณ์ทั้งมวลที่ต้องการจัดให้บุคคลหรือ 
หน่วยทหาร ได้แก่ อาวุธ ยานพาหนะ เครื่องแต่ง 
กาย และเครื่องมือ เป็นต้น 



ศัพท์ทางการส่งก าลังบ ารุง 
วัสดุ (material) 

     ชิ้นส่วน หรือสิ่งของต่างๆ ที่ได้ถูกประกอบ
ขึ้นหรือท าขึ้น 



ศัพท์ทางการส่งก าลังบ ารุง 
สายการบังคับบัญชา 

 คือความเกี่ยวพันในทางการบังคับบัญชาตามล าดับ 
 เช่น กองพัน     กรม     กองพล    กองทัพภาค           
 กองทัพบก 



ศัพท์ทางการส่งก าลังบ ารุง 
สายการส่งก าลัง 

     คือความเกี่ยวพันในการส่งก าลังของหน่วย 
ตามล าดับ เช่น หน่วยใช้       หน่วยสนับสนุน 
โดยตรง      หน่วยสนับสนุนส่วนรวม      กรม 
ฝ่ายยุทธบริการ       กองทัพบก 



ศัพท์ทางการส่งก าลังบ ารุง 
ต าบลส่งก าลัง (ตส.) 

     คือที่ตั้งการส่งก าลังของเจ้าหน้าท่ีระดับ 
กองทัพภาคขึ้นไป เพื่อ สะสม  เก็บรักษา 
และแจกจ่าย สป. 



ศัพท์ทางการส่งก าลังบ ารุง 
ต าบลจ่าย (ตจ.) 

     คือที่ต้ัง และที่ปฏิบัติการส่งก าลงัของ 
เจ้าหน้าที่ระดับกองพลลงมา เพื่อการรับ/ 
จ่าย สป. 



ศัพท์ทางการส่งก าลังบ ารุง 
ส านักงานกระสุนกองพล (สกน.) 

     คือที่ตั้ง และที่ปฏิบัติงานของนายทหาร 
กระสุนของกองพล เพื่อควบคุม และประสาน 
งานการใช้ สป.๕ ในกองพล 



ศัพท์ทางการส่งก าลังบ ารุง 
อัตราการจัดและยุทโธปกรณ์ (อจย.) 

     คือเอกสารที่ ทบ.ก าหนดขึ้น และแจกจ่าย 
แก่หน่วยระดับต่างๆ แบ่งเป็น ๔ ตอน 

ตอนที่ ๑ ภารกิจ และขีดความสามารถ 
ตอนที่ ๒ ผังการจัด 
ตอนที่ ๓ อัตราก าลังพล 
ตอนที่ ๔ อัตรายุทโธปกรณ์ 



ศัพท์ทางการส่งก าลังบ ารุง 
อัตราสิ่งอุปกรณ์ (อสอ.) 

     คือเอกสารที่ ทบ.ก าหนดขึ้น และแจกจ่าย 
แก่หน่วยระดับต่างๆ ซึ่งเป็น สป.ที่ ทบ.จัดหา 
ด้วยงบประมาณของ ทบ. 



ศัพท์ทางการส่งก าลังบ ารุง 
อัตราอาคาร (อคอ.) 

     คือเอกสารที่ ทบ.ก าหนดขึ้น และแจกจ่าย 
แก่หน่วยระดับต่างๆ เช่นอัตราอาคารของหน่วย 
ทหารใน ทบ. และ สป.ประจ าอาคารนั้นๆ 



ศัพท์ทางการส่งก าลังบ ารุง 
อัตราอาคาร (ออค.) 

     คือเอกสารที่ ทบ.ก าหนดขึ้น และแจกจ่าย 
แก่หน่วยระดับต่างๆ เช่นอัตราอาคารของหน่วย 
ทหารใน ทบ. และ สป.ประจ าอาคารนั้นๆ 



ศัพท์ทางการส่งก าลังบ ารุง 
อัตราเฉพาะกิจ (อฉก.) 

     คือเอกสารที่ ทบ.ก าหนดขึ้น เพื่อการจัด 
หน่วยเป็นการชั่วคราว และไม่มีอัตราการจัด 
ที่แน่นอน 



ศัพท์ทางการส่งก าลังบ ารุง 
อัตราพิกัด 

     คือปริมาณ สป.ที่ ทบ.อนุมัติให้หน่วยมีไว้ 
ในครอบครองเพื่อการปฏิบัติงานได้ทันที เช่น 
น้ ามันตามอัตราพิกัด   กระสุนตามอัตราพิกัด 
เป็นต้น 



ศัพท์ทางการส่งก าลังบ ารุง 
วันส่งก าลัง 

     คือปริมาณ สป.ที่ประมาณว่าจะใช้
สิ้นเปลืองใน ๑ วัน โดยอาศัยสถานการณ ์
การปฏิบัติ และก าลังรบเป็นมูลฐาน 



ศัพท์ทางการส่งก าลังบ ารุง 
สิ่งอุปกรณ์ที่ต้องควบคุม 

     หมายถึง สป.ที่จัดหาได้ยาก มีราคาสูง 
ต้องใช้เวลาในการจัดหานาน ซึ่งหน่วยเหนือ 
ประกาศให้ควบคุมระบบส่งก าลงั 



ศัพท์ทางการส่งก าลังบ ารุง 
ระดับส่งก าลัง 

     หมายถึง ปริมาณ สป.ที่ได้รับอนุมัติให ้
สะสมไว้ ณ ที่ตั้งการส่งก าลังต่างๆ  เพื่อให้ 
การส่งก าลังเป็นไปอย่างต่อเนื่องสมบูรณ์ 



ศัพท์ทางการส่งก าลังบ ารุง 
ระดับปฏิบัติการ 

     คือ ปริมาณ สป.ที่ก าหนดขึ้นเพ่ือให้การ 
ส่งก าลังเป็นไปโดยต่อเนื่องทุกขณะ ในห้วง 
ขณะเบิกหรือห้วงเวลารับ สป.ที่ส่งมาเพิ่มเติม 



ศัพท์ทางการส่งก าลังบ ารุง 
ระดับปลอดภัย 

     คือ ปริมาณ สป.ที่คิดเพ่ิมขึ้นจากระดับ สป. 
เกณท์ปฏิบัติการ เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไป 
อย่างต่อเนื่องในกรณีที่มีเหตุขัดข้องในการเบิก 
เพิ่มเติม หรือเกิดความไม่ราบรื่นขาดตอนในการ 
ส่งก าลังโดยมิได้คาดไว้  



ศัพท์ทางการส่งก าลังบ ารุง 
ระดับปลอดภัย 

ตัวอย่าง  เช่น การค านวณในเรื่อง สป.๓ 
 
   น้ ามันระดับปฏิบัติการ = วันปฏิบัติการ x วันส่งก าลัง 
   น้ ามันระดับปลอดภัย   = วันปลอดภัย x  วันส่งก าลัง 
เกณฑ์สะสม = น้ ามันระดับปฏิบัติการ x น้ ามันระดับปลอดภัย  



ศัพท์ทางการส่งก าลังบ ารุง 
เวลาในการเบิก และจัดส่ง 

     คือ จ านวนวันนับตั้งแต่เวลาที่หน่วยเบิก 
ส่งใบเบิกจนถึงวันที่ได้รับ สป.ตามใบเบิกนั้น 



ศัพท์ทางการส่งก าลังบ ารุง 
จุดเบิก (จุดเพิ่มเติม) 

     คือ จุดซึ่งเริ่มต้นท าการเบิก สป.เพิ่มเติม 
 เพื่อรักษาระดับสะสมเอาไว้ 



ศัพท์ทางการส่งก าลังบ ารุง 
เกณฑ์สะสม 

     คือ ปริมาณของ สป.ที่มากที่สุดที่ได้รับ 
อนุมัติให้มีไว้คงคลังเพื่อให้การปฏิบัติการเป็น 
ไปโดยต่อเนื่องคือ  

ระดับปฏิบัติการ + ระดับปลอดภัย 



ศัพท์ทางการส่งก าลังบ ารุง 
เกณฑ์เบิก 

     คือ ปริมาณ สป.ที่มากที่สุดในสายส่งก าลัง 
ที่ได้รับอนุมัติให้มีไว้เพ่ือการสนับสนุนที่ต่อเนื่อง    



ศัพท์ทางการส่งก าลังบ ารุง 

หน่วยใช ้

 คือ หน่วย หรือผู้ที่ได้รับประโยชน์จากสป.นั้นๆ  



ศัพท์ทางการส่งก าลังบ ารุง 

หน่วยจ่าย 

 คือ หน่วยที่ท าการเบิกจ่าย สป.ให้แก่หน่วยใช้  



ศัพท์ทางการส่งก าลังบ ารุง 

หน่วยสนับสนุนโดยตรง 

 คือ หน่วยที่มีหน้าที่สนับสนุนโดยตรงให้แก่
หน่วยใช้  



ศัพท์ทางการส่งก าลังบ ารุง 
      หน่วยสนับสนุนทั่วไป  
หรือหน่วยสนับสนุนเป็นส่วนรวม 

 คือ หน่วยที่มีหน้าที่สนับสนุนให้กับหน่วย
สนับสนุนโดยตรง หรือหน่วยอื่นๆ ตามค าสั่ง  



ศัพท์ทางการส่งก าลังบ ารุง 

รอบเสบียง 

 คือ เสบียงที่ใช้บริโภคในรอบหนี่งวัน โดย 
จะเริ่มมื้อใดก็ได้  



ศัพท์ทางการส่งก าลังบ ารุง 

ย่านเสบียง 

 คือ ก าหนดการในการเบิกเสบียง เพื่อน ามา 
ใช้บริโภค โดยนับต้ังแต่วันเบิกจนถึงวันท่ีรับ 
มาบริโภค  



ศัพท์ทางการส่งก าลังบ ารุง 

ต าบลจ่ายสิ่งอุปกรณ์ประเภท ๑ (ตจ.สป.๑) 

 คือ ที่ตั้งและที่ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ 
 ส่งก าลัง สป.๑  



ศัพท์ทางการส่งก าลังบ ารุง 

ต าบลจ่ายสิ่งอุปกรณ์ประเภท ๓ (ตจ.สป.๓) 

 คือ ที่ตั้งและที่ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ 
 ส่งก าลัง สป.๓  



ศัพท์ทางการส่งก าลังบ ารุง 

ต าบลส่งก าลังกระสุนทั่วไป 

 คือ ที่ตั้งและที่ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ 
 ส่งก าลังกระสุนทุกชนิด  



ศัพท์ทางการส่งก าลังบ ารุง 

    ต าบลส่งก าลังหรือต าบลจ่ายสิ่งอุปกรณ ์
ประเภท ๒ และ ๔ (ของสายยุทธบริการต่างๆ) 

 คือ ที่ตั้งและที่ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ 
ส่งก าลัง สป.๒ และ ๔ ของสายยุทธบริการที่ 
รับผิดชอบสายนั้นๆ  



ศัพท์ทางการส่งก าลังบ ารุง 
    เส้นหลักส่งก าลัง (สลก.) 

 คือ เส้นทางหลักที่กองพลก าหนดใช้ส าหรับ 
      ส่งก าลังให้กับหน่วยรอง  



ศัพท์ทางการส่งก าลังบ ารุง 
    ต าบลควบคุมการจราจร 

 คือ ต าบลควบคุมการจราจรทางพื้นดิน โดย 
ตั้งเป็นจุดตรวจขึ้น ณ บริเวณที่คับขันต่างๆ  

 โดยปกติ กองพล จะเป็นผู้ก าหนด 



ศัพท์ทางการส่งก าลังบ ารุง 
      การควบคุมสิ่งอุปกรณ ์

 คือ การควบคุมทางบัญชี  และการควบคุม 
      ทางการส่งก าลัง  



ศัพท์ทางการส่งก าลังบ ารุง 
    การควบคุมทางบัญชี 

        คือ การควบคุม สป.ในเร่ือง การแจกจ่าย การจ่าย 
เพิ่มเติม การรวบรวม การบันทึกรายงาน และจัดท า 
มาตรฐานถาวรต่างๆรวมทั้งการส ารวจ การรายงานสภาพ 
การก าหนดนโยบายเกี่ยวกับระดับ สป. เพื่อการประหยัด 
โดยต่อเนื่องทุกขั้นตอนในสายส่งก าลัง และสายการบังคับ
บัญชา 



ศัพท์ทางการส่งก าลังบ ารุง 
    การควบคุมทางการสง่ก าลัง 

        คือ วิธีด าเนินการเกี่ยวกับระบบการรายงาน การ 
ค านวณ รวบรวมข้อมูล และการประเมินค่าเพื่อให้ สป. 
ตามความต้องการได้ส่วนสัมพันธ์กับทรัพย์สินที่มีอยู่ เพื่อ 
เป็นแนวทางในการประมาณการด้านงบประมาณการจัดหา 
การแจกจ่าย และการจ าหน่าย สป. 



ศัพท์ทางการส่งก าลังบ ารุง 
ชิ้นส่วน 

                คือ สิ่งอุปกรณ์ที่ไม่สามารถแยกจากกันได้  
และได้ออกแบบไว้ให้แยกจากกันไม่ได้  เช่น หลอดวิทยุ  
ยางนอกรถยนต์ หรือล ากล้องปืน เป็นต้น 



ศัพท์ทางการส่งก าลังบ ารุง 
ส่วนประกอบ 

            คือ สิ่งอุปกรณ์ที่ประกอบด้วยชิ้นสว่นต่างๆ 
ที่เชื่อมต่อ หรือสัมพันธ์กันตั้งแต่สองชิ้นขึ้นไป และ 
สามารถถอดแยกจากกันได้ เช่น เครื่องเปลี่ยนความเร็ว 
และคาร์บูเรเตอร์ เป็นต้น 



ศัพท์ทางการส่งก าลังบ ารุง 
องค์ประกอบ 

            คือ สป.ที่เกิดจากการรวมเข้าด้วยกันของ 
ส่วนประกอบ และชิ้นส่วนต่าง ๆ ซึ่งสามารถปฏิบัต ิ
งานได้ด้วยตนเอง แต่อาจต้องอาศัยการควบคุมจาก 
ภายนอก เช่น เครื่องยนต์ หรือเครื่องก าเนิดไฟฟ้า 
เป็นต้น 



ศัพท์ทางการส่งก าลังบ ารุง 
สิ่งอุปกรณ์ส าคัญ 

            คือ สป.ที่มีความจ าเป็นต่อการฝึก การรบ 
มีราคาแพง ยากต่อการจัดหา หรือผลิต มีความต้อง 
การไม่แน่นอน อาจจะขาดหรือเกินอยู่เสมอในระบบ 
ส่งก าลังอาจ 



ศัพท์ทางการส่งก าลังบ ารุง 
สิ่งอุปกรณ์หลัก 

            คือ สป.ที่ใช้เวลาในการจัดหานาน และ 
ราคาแพง แต่ไม่ได้ระบุไว้ว่าเป็น สป.ส าคัญ  เช่น 
เครื่องมือก่อสร้าง  เครื่องสื่อสารประจ าที่ เป็นต้น 



ศัพท์ทางการส่งก าลังบ ารุง 
การถอดปรน 

            หมายถึง การถอดชิ้นส่วน ส่วนประกอบ 
ตามที่ได้รับอนุมัติ จากยุทโธปกรณ์ครบชุด หรือ 
ส่วนประกอบที่เกี่ยวข้องซ่ึงสามารถซ่อมได้ แต่ไม่ 
คุ้มค่า หรือที่จ าหน่วยแล้ว เพื่อน าไปใช้ประโยชน์ 
ให้แก่ยุทโธปกรณ์อื่น 



ศัพท์ทางการส่งก าลังบ ารุง 
ยุบรวม 

            หมายถึง การถอดชิ้นส่วน  ส่วนประกอบ 
ที่ใช้การได้จากยุทโธปกรณ์หนึ่ง ไปประกอบกับอีก 
ยุทโธปกรณ์หนึ่ง 



ศัพท์ทางการส่งก าลังบ ารุง 
ขบวนสัมภาระของหน่วย (สภ.) 

       คือ ขบวนสัมภาระของหน่วยระดับต่างๆ 



ศัพท์ทางการส่งก าลังบ ารุง 
พื้นที่ขบวนสัมภาระ (พท.สภ.) 

       คือ บริเวณพื้นที่ตั้ง และที่ปฏิบัติงานของ 
ขบวนสัมภาระของหน่วยระดับต่างๆ 



ศัพท์ทางการส่งก าลังบ ารุง 
  ยอดคงคลัง 

       คือ จ านวน สป.ที่ใช้การได้ ที่มีอยู่ใน 
ความความครอบครองของหน่วย ตามบัญชีคุม 
ในขณะนั้น 



ศัพท์ทางการส่งก าลังบ ารุง 
  ค้างรับ 

       คือ จ านวน สป.ซึ่งหน่วยได้เบิกไปแล้ว 
แต่ยังไม่ได้รับ 



ศัพท์ทางการส่งก าลังบ ารุง 
  ค้างจ่าย 

       คือ จ านวน สป.ซึ่งคลังแจกจ่ายไม่สามารถ 
จ่ายให้หน่วยเบิกตามที่ขอเบิกมาได้ 



สรุป 

ประโยชน์ของการส่งก าลังบ ารุง ? เพื่อชัยชนะ 



การส่งก าลังบ ารุงเป็นการปฏิบัติในเรื่อง ? การจัดหา การเก็บรักษา การแจกจ่าย การซ่อมบ ารุง การเคลื่อนย้าย และส่งกลับ  การจ าหน่าย  



ปัจจัยส าคัญของการส่งก าลังบ ารุง ? คน 
เงิน 

สิ่งอุปกรณ ์
ระบบที่เหมาะสม 

ปัจจัยส าคัญของการส่งก าลังบ ารุง ? 



ขอบเขตของงานส่งก าลังบ ารุง ? 
ซ่อมบ ารุง 
การขนส่ง 

การบริการสายแพทย์ 
บริการอื่นๆ 

ขอบเขตของงานส่งก าลังบ ารุง ? 
ส่งก าลัง 



หน่วยรบ ? 
 ทหารม้า ก าลังรบพิเศษ ทหารราบ 



หน่วยสนับสนุนการรบ ? 

 ทหารช่าง 
สื่อสาร ทหารปืนใหญ่ 
หน่วยบิน ทบ. 

หน่วยทหารวิทยาศาสตร์ 



การพิทักษ์พื้นที่ส่วนหลัง 

• เป็นการประกันความปลอดภัย ให้หน่วยสนับสนุนการรบ และ
หน่วยสนับสนุนการช่วยรบในยุทธบริเวณ 

• เป็นมาตรการในการด าเนินการ  ก่อน  ระหว่าง  และหลังถูก
โจมตี  หรือ อุบัติเหตุจากการกระท าของ ข้าศึก 

การสนับสนุนทางการชว่ยรบจะกระท าในพื้นที่นี้ 



การควบคุมความเสียหายเป็นพื้นที่ 

กระท าก่อน  ระหว่าง  และหลงัการโจมตี ด้วยก าลงัรบแบบ 
นิวเคลยีร์ ชีวะ  เคม ี หรือจากอุบตัิเหตุ    

ควบคุมความเสียหาย   จ ากัดความเสียหาย  และฟื้นฟูพื้นที่  ป้องกัน     
                     บุคคล และเก็บกู้เครื่องมือ ฯลฯ 



หลักการส่งก าลังในยุทธบริเวณ 

• ระดับสะสมน้อย 
•  ส่งทางอากาศน้อย 
•  ควบคุมเข้มงวด 
•  เคลื่อนย้ายน้อย 
•  ที่ตั้งส่งก าลังน้อย 
•  กระจายการส่งก าลังถึง 
     หน่วยให้มาก โดยไม่เป็น 
    อุปสรรคต่อการควบคุม และ  
    ระวังป้องกัน 

• ใช้สิ่งอ านวยความสะดวก
ในพื้นที่ให้มาก 

• ประหยัดทรัพยากร 
• ใช้เส้นทางส ารอง 
• ใช้ชุดซ่อมเคลื่อนที่ให้มาก 



การสนับสนุนการสง่ก าลังบ ารุงในการรบ 
• ขนส่งแบบรวมการ 
• ลดการแบ่งมอบ สป.ลง เพื่อเตรียมไว้เป็นระดับสะสมในการสนับสนุน 
     ภารกิจ อย่างเพียงพอ...ต่อเนื่อง 
 • จัดวาง สป. ณ ต าบลที่เหมาะสม ส าหรับหน่วยแยก หรือที่ก าลัง

ถอนตัว 
 • จัดระเบียบ และควบคุมการเคลื่อนย้าย 
 • เพ่ิมระดับการควบคุมที่ตั้งส่งก าลัง และเส้นทาง คมนาคม 
• แยกประเภท ให้ง่ายต่อการเคลื่อนย้าย 
 • น า สป.ที่หมดประสิทธิภาพจากการรบเข้ามาไว้ในสายงานส่งก าลัง เพ่ือแจกจ่าย 
      หรือทดแทนให้หน่วยอื่น 
 • หา สป.ในท้องถิ่นให้มากที่สุด 
 • ก าหนดความเร่งด่วน 
 



บทที่ ๒ 



กองทัพเดินด้วยท้อง 

“AN  ARMY MARCHES 

ON ITS STOMACH” 





การส่งก าลงั 
การปฏบิตัใินเรือ่ง 

การก าหนดความตอ้งการ การจดัหา การแจกจา่ย 

การจ าหน่ายสิง่อปุกรณ ์

รวมทัง้การควรคุมการปฏบิตัิตามข ัน้ตอนดงักล่าว 



ความต้องการ 

การจัดหา 

การแจกจ่าย 

การจ าหน่าย การควบคุม 



วงรอบการส่งก าลงั 

ควบคุม 

  ความต้องการ 
      การจัดหา 

  การเกบ็รักษา-แจกจ่าย       การจ าหน่าย 

สป. 

ซาก สป. 

การซ่อมบ ารุง 



ความต้องการแบ่งออกเป็น  
4 ประเภท 

1. ความต้องการขั้นต้น 

2. ความต้องการทดแทน 

3. ความต้องการเพือ่รักษาระดบัส่งก าลงั 

4. ความต้องการตามโครงการ 

 



ความต้องการขั้นต้น 
- รับทหารเข้าประจ าการใหม่ 
- จัดตั้งหน่วยใหม ่
- ก าหนดมาตรฐาน สป.ใหม ่
- เพิ่มจ านวน  รายการ  จากการ แก้อัตรา 
- ได้รับอนุมัติให้จ่ายครั้งแรก 
- ได้รับอนุมัติให้จ่ายซึ่งเกินจ านวนจากอัตรา 
- ได้รับอนุมัติให้จ่ายอุปกรณ์ใหม่ทดแทนของเดิม 
      ซึ่งยังใช้การได้โดยรับคืนจากหน่วยทหาร 
-     จ่ายครั้งแรกให้แก่หน่วยนอกกองทัพบก 

 
 



• เคยได้รับมาแล้ว แต่เป็น สป.สิ้นเปลือง ช ารุดจากการใช ้
• แทน สป.ถูกละทิ้ง  ท าลาย  ขศ.ท าให้เสียหาย โจรกรรม 
• แทน สป.อยู่ระหว่างการซ่อม 

 
 



เพื่อรักษาระดับส่งก าลัง 

• ระดับปลอดภัย 
• ระดับปฏิบัติการ หรือวงรอบจัดหา 
• เวลาในการเบิก และจัดส่ง หรือ 
     เวลาล่วงหน้าในการจัดหา 



ความต้องการตามโครงการ 
ความต้องการนอกเหนือจากปกติ  เพื่อ
สนับสนุนโครงการ หรือปฏิบัติการพิเศษ 
ตามแผน และวัตถุประสงค์ของ ทบ. 
เช่นความต้องการ สป.๔ ส าหรับโครงการ 
จัดต้ังหน่วยใหม่ หรือโครงการระดมสรรพ
ก าลัง 



สป.ตามอัตรา/ตามระดับส่งก าลัง/ตามโครงการที่
ได้รับอนุมัติ                กรมฝ่ายยุทธบริการ หรือกรมฝ่ายกิจ 
การพิเศษ รวบรวมและเสนอ                                          กรมส่งก าลัง
บ ารุงทหารบก  ตามที่ ทบ.ก าหนด 



นอกเหนือจากนั้น 
หน่วยใช้เสนอไปตามสายส่งก าลัง 

กรมฝ่ายยุทธบริการ / กรมฝ่ายกิจการพิเศษ 

กรมส่งก าลังบ ารุง 



ขั้นตอนการท าบัญชีความตอ้งการ 
และแผนจัดหาประจ าปี 

กรมฝ่ายยุทธ & กิจการพิเศษ เป็นผู้รับผิดชอบ 
เสนอความต้องการ สป.ที่อยู่ในความรับผิดชอบ 
โดยค านวณ แล้วท าบัญชีตามแบบ ทบ.ก าหนด 
และจัดแยกความต้องการไว้ตามบัญชี  
                  แบ่งเป็น 6 งาน 



ขั้นตอนการท าบัญชีความตอ้งการ 
และแผนจัดหาประจ าปี 

1. งานวิจัยพัฒนา และทดสอบ 
2. งานจัดหา สป.แจกจ่าย 
3. งานเก็บรักษา และแจกจ่าย 
4. งานซ่อมบ ารุง 
5. งานผลิต 
6. งานบริการอื่นๆ 
 



การจัดหา 

 หมายถึง กรรมวธีิเพือ่ให้ได้มาซ่ึงส่ิงอุปกรณ์
และบริการต่าง ๆ  ในลกัษณะท่ีถูกต้องตาม
กฎหมาย 



ทางได้มาซ่ึงส่ิงอุปกรณ์และบริการของ ทบ.ไทย 

1. การจัดหาตามระเบยีบส านักนายกรัฐมนตรี ว่า
ด้วยการพสัดุ พ.ศ.2535 

    ก. การซ้ือ  หรือการจ้าง  
    ข. การแลกเปลีย่น 
    ค. การเช่า 
    ง. การจัดท าเอง 



การจัดหา/ทางได้มาซ่ึงส่ิงอุปกรณ์ 

การจัดซ้ือ และการจัดจ้าง 
การรับความช่วยเหลอืจากต่างประเทศ 

การซ่อมบ ารุง 
การบริจาค/การยมื/การโอน/การเกบ็ซ่อม 
การเบิก/การผลติ/การเกณฑ์ และการยดึ 

การแลกเปลีย่น 



การแจกจ่าย 

- การรับส่ิงอุปกรณ์ 

- การจ่ายส่ิงอุปกรณ์ 

- การเก็บรักษาส่ิงอุปกรณ์ 

- การขนส่ิงอุปกรณ์ 



การจ าหน่าย 

การตัดยอดสิ่งอุปกรณ์ออกจากความรับผิดชอบของ ทบ. 

เนื่องจาก 
สูญหายไป สิ้นเปลืองไป ช ารุดเสียหายจนไม่สามารถ 
ซ่อมคืนสภาพได้อย่างคุ้มค่า  

เสื่อมสภาพจนใช้การไม่ได้    เกินความต้องการ  ล้าสมัย 
ไม่ใช้ราชการต่อไป 



    การจ าหน่าย 
   หมายถึง การตัดยอดสิ่งอุปกรณ์ออกไปจากความรับผิดชอบ 
   เนื่องจาก สูญไป สิ้นเปลืองไป (สป.สิ้นเปลือง) ช ารุดเสียหาย 
   จนไม่สามารถซ่อมคืนสภาพได้อย่างคุ้มค่า     เสื่อมสภาพจน      
   ใช้การไม่ได้สูญหาย ตาย เกิน 
   ความต้องการ หรือ    ล้าสมัย 
   ไม่ใช้ในราชการต่อไป  



  การแบ่งประเภทของสิ่งอุปกรณ์เพื่อการจ าหนา่ย 

 สป.สิ้นเปลือง 

 สป.ถาวร แบ่งออกเป็น 2 ชนิด  

         ๑. สป.ถาวรก าหนดอายุ  

         ๒. สป.ถาวรไม่ก าหนดอายุ 

ชิ้นส่วนซ่อม 

สป.มีชีวิต 



 สภาพของสิ่งอุปกรณ์ที่จ าหน่าย 

สป.ใช้สิ้นเปลืองซึ่งใช้หมดไป 

สป.ถาวรซึ่งหาย ช ารุดซ่อมไม่คุ้มค่า  เสื่อมสภาพจน
ใช้การไม่ได ้

สป.เกินต้องการ 

สป.ล้าสมัย 



 วิธีการจ าหน่าย (การด าเนินต่อซาก สป.) 

   ตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ    
พ.ศ.2535 ได้ก าหนดไว้ 4 วิธี 

       1. การขาย 
       2. การแลกเปลี่ยน 
       3. การโอน 
       4. การแปรสภาพหรือท าลาย 



 การจ าหน่ายเป็นสูญ 

หมายถึง  
การจ าหน่ายในกรณี สป.สูญไปโดยไม่ปรากฏตัว

ผู้รับผิดชอบ 

หรือมีตัวผู้รับผิดแต่ไม่สามารถชดใช้ได้  

หรือ สป. ที่จ าหน่าย   ไม่สามารถขาย  โอน 
แลกเปลี่ยน หรือแปรสภาพได้ 



 การส่งก าลังของกองทัพบกไทย 

 การแบ่งประเภทของสิ่งอุปกรณ์ในปัจจุบัน กองทัพบกได้แบ่งสิ่ง
อุปกรณ์ออกเป็น 5 ประเภท 

1. สป.1 ได้แก่ เสบียง (อาหาร) ที่ใช้บริโภคทั้งคนและสัตว์ 
2. สป.2 ได้แก่ สิ่งของที่จ่ายไว้ประจ าหน่วยหรือประจ ากาย         

ตามที่ ทบ. ก าหนดไว้เป็นอัตราจ่าย 
3. สป.3 น้ ามันเชื้อเพลิง และน้ ามันอุปกรณ์ 
4. สป.4 ได้แก่ สป. รายการที่ ทบ. มิได้ก าหนดอัตราจ่าย      

ให้แก่หน่วยเป็นประจ า 
5. สป.5 ได้แก่ กระสุน วัตถุระเบิด วัตถุเคมี  



หมายถึง การควบคุมทางบญัชี  และ การ  

              ควบคมุ  ทางการส่งก าลัง 

การควบคุม 



วิธีด าเนินการในการควบคุมส่ิงอุปกรณ์ท่ีเก่ียวกับ  

การควบคุมการแจกจ่าย  การจ่ายเพิม่เติม การ

รวบรวมบันทึกรายงาน   การส ารวจ   การรายงาน

สถานภาพ   ส่ิงอุปกรณ์        การก าหนดนโยบาย

เก่ียวกับระดับ     ส่ิงอุปกรณ์ 

การควบคุมทางบัญชี 



วิธีด าเนินการท่ีเก่ียวกับระบบการรายงาน การ

ค านวณ การรวบรวมข้อมลูและการประเมินค่า 

เพือ่ให้ส่ิงอุปกรณ์ตามความต้องการท้ังส้ินได้  

ส่วนสัมพนัธ์กับทรัพย์สินท่ีมีอยู่ เป็นแนวทาง    

ในการประมาณการงบประมาณ การจัดหา     

แจกจ่าย และจ าหน่าย 

การควบคมุทางการส่งก าลัง 



การสนับสนุนการช่วยรบ 
 กิจกรรมหลัก 3 กิจกรรม 

1. การส่งก าลังบ ารุง  (Logistics) 

2. การก าลังพล       (Personnel) 

3. การกิจการพลเรือน (Civil affairs) 



ยุทธบริการ 
เป็นหน่วยหลกัทีรั่บผดิชอบในการส่งก าลงับ ารุง 
ส าหรับ ทบ. ไทย 

การแบ่งส่วนราชการของ ทบ. ปี 2513                   
แบ่ง กรมฝ่ายยุทธบริการออกเป็น 9 สาย คอื พธ.
ทบ., พบ., ขส.ทบ.,สพ.ทบ., กช., ยย.
ทบ.,สส.,กส.ทบ. และ วศ.ทบ. 



การส่งก าลงับ ารุงของกองทัพบก 
การแบ่งประเภทของส่ิงอุปกรณ์ในปัจจุบัน กองทพับกได้แบ่ง
ส่ิงอุปกรณ์ออกเป็น  5 ประเภท  
สป.1 ได้แก่ เสบียง (อาหาร) ทีใ่ช้บริโภคทั้งคนและสัตว์ 
สป.2 ได้แก่ ส่ิงของทีจ่่ายไว้ประจ าหน่วยหรือประจ ากาย   
      ตามที่ ทบ. ก าหนดไว้เป็นอตัราจ่าย 
สป.3 ได้แก่น า้มนัเช้ือเพลงิ และน า้มนัอุปกรณ์ 
สป.4 ได้แก่ สป. รายการที ่ทบ. มไิด้ก าหนดอตัราจ่าย      
ให้แก่หน่วยเป็นประจ า 

     สป.5 ได้แก่ กระสุน วตัถุระเบิด วตัถุเคม ี 



สป. เบ็ดเตลด็ 
  1. น า้ 

   2. แผนที ่

   3. ส่ิงของทีย่ดึได้จากข้าศึก 



2. การเกณฑ์ โดยปฏิบัตติาม พระราชบัญญัตกิารเกณฑ์ช่วยราชการ
ทหาร พ.ศ.2530 

3. การยดึ โดยปฏิบัตติามพระราชบัญญัตกิฎอยัการศึกพ.ศ.2457 
4. การบริจาค 
5. การรับความช่วยเหลอืจากต่างประเทศ 
6. การจ้างและซ้ือส าหรับงานวจิยัและพฒันา และผลติอาวุธโดย       
    วธีิการพเิศษ 
7. การจดัซ้ือด้วยงบเงนิกู้ 
8. การจดัซ้ือด้วยระบบ FMS 
9. การซ้ือจากต่างประเทศในระบบรัฐต่อรัฐ 
10. การเบิก  การยมื  และการโอน 



วธีิการแจกจ่ายส่ิงอุปกรณ์ 
ทั้งยามปกต ิ และยามสงคราม 

แบ่งออกเป็น 2 วธีิ 

2.  การแจกจ่าย   ณ  ทีต่ั้งหน่วย  (หรือจ่ายถึงหน่วย) โดยเจ้าหน้า  
    ทีข่องหน่วยจ่ายน า สป. ขนส่งไปแจกจ่ายให้แก่หน่วยใช้ถึงทีต่ั้ง 
    หน่วย ของหน่วยใช้น้ัน ๆ หรืออาจจ่ายถึงผู้ใช้โดยตรงกไ็ด้ 
  

1.  การแจกจ่าย   ณ  ต าบลส่งก าลงั  เป็นกรรมวธีิการแจกจ่าย  
    สป.ของหน่วยจ่ายโดยให้เจ้าหน้าทีข่องหน่วยใช้น ายานพาหนะ 
    ไปรับ สป.จากหน่วยจ่าย ณ ต าบลส่งก าลงั  หรือต าบลจ่าย 
    ทีใ่ห้การสนับสนุน 

  



การเกบ็รักษาจะส าเร็จได้ต้องอาศัย 
ปัจจัย 3 ประการ 

  สถานที ่

  ก าลงัคน 

  เคร่ืองยกขน หรือเคร่ืองทุ่นแรง 

 

 



สาเหตุของการจ าหน่าย 
1. ช ารุดตามสภาพ 
2. ช ารุดสูญหายเน่ืองจากภยัธรรมชาต ิ
3.  ช ารุดจากการกระท าของบุคคล 
     ก. จากการกระท าของข้าศึก 
     ข. จากอุบตัเิหตุ 
     ค. จากการบกพร่องหรือประมาทเลนิเล่อของ      

   เจ้าหน้าที ่



การแบ่งประเภทของส่ิงอุปกรณ์เพือ่การจ าหน่าย 

 สป.ส้ินเปลอืง 

 สป.ถาวร แบ่งออกเป็น 2 ชนิด                           
 สป.ถาวรก าหนดอายุ                                      
 สป.ถาวรไม่ก าหนดอายุ 

 ช้ินส่วนซ่อม 

 สป.มชีีวติ 



สภาพของส่ิงอปุกรณ์ทีจ่ าหน่าย 

สป.ใช้ส้ินเปลอืงซ่ึงใช้หมดไป 

สป.ถาวรซ่ึงหาย ช ารุดซ่อมไม่คุ้มค่า                       
เส่ือมสภาพจนใช้การไม่ได้ 

สป.เกนิต้องการ 

สป.ล้าสมยั 



วธีิการจ าหน่าย (การด าเนินต่อซาก สป.) 

   ตามระเบยีบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพสัดุ  
  พ.ศ.2535 ได้ก าหนดไว้ 4 วธีิ 

1. การขาย 
2. การแลกเปลีย่น 
3. การโอน 
4. การแปรสภาพหรือท าลาย 



การจ าหน่ายเป็นสูญ 

หมายถึง การจ าหน่ายในกรณ ีสป.สูญไปโดยไม่
ปรากฏตัวผู้รับผดิชอบ หรือมตัีวผู้รับผดิแต่ไม่
สามารถชดใช้ได้ หรือ สป. ที่จ าหน่าย    ไม่
สามารถขายได้ แลกเปลีย่น โอน หรือแปร
สภาพได้ 



การขนส่ง 34 
 เป็นงานสาขาหน่ึงของการส่งก าลงับ ารุง 

 คอื การใช้เคร่ืองมอืและส่ิงอ านวยความ
สะดวกอนัจ าเป็นมาสนับสนุนการเคลือ่นย้าย 
โดยมุ่งท่ีจะให้การเคลือ่นย้ายสามารถบรรลุ
ภารกจิได้อย่างมีประสิทธิภาพ 



การเคลือ่นย้าย 
คือ การน าก าลงัพล ยุทโธปกรณ์ หรือส่ิงอุปกรณ์จากต าบลหน่ึงไป
ยงัอกีต าบลหน่ึง 
แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ 

1. การเคลือ่นย้ายทางยุทธวธีิ  คือ การเคลือ่นย้ายหน่วยทหาร
และยุทธภัณฑ์ที่มีภารกจิทางยุทธวิธี  ภายใต้สภาพการรบในเมื่อยงั
ไม่มีการปะทะทางพืน้ดินกบัก าลงัฝ่ายข้าศึก นายทหารฝ่ายยุทธการ
เป็นผู้รับผดิชอบ 

2. การเคลือ่นย้ายทางธุรการ คือ การเคลือ่นย้ายหน่วยทหาร 
ยุทโธปกรณ์ และส่ิงอุปกรณ์  ที่อยู่ห่างจากความกดดันของข้าศึก มี
ความสะดวกสบาย ไม่มีการรบกวนจากข้าศึก   นายทหารฝ่ายส่ง
ก าลงับ ารุง เป็นผู้รับผดิชอบ 



หลกัการขนส่ง 

1. ใช้เคร่ืองมอืขนส่งให้เกดิประโยชน์สูงสุด 

2. เลอืกใช้เคร่ืองมอืให้เหมาะสมกับ
สถานการณ์ให้มากท่ีสุด 

3. ลดการขนถ่ายให้เหลอืน้อยคร้ังท่ีสุด 

4. หลกีเลีย่งการขนย้ายย้อนกลับมาข้างหลงั 



ประเภทของการขนส่ง 
มี 6 วธีิ 

1. ทางท่อ 

2. ทางน า้ 

3. ทางรถไฟ 

4. ทางถนน 

5. ทางอากาศ 

6. เบ็คเตลด็ เช่น คนหาบหาม , สัตว์ต่าง , ล้อเลือ่น และ       
สายเคเบิลข้ามเหวลกึ 



การส่งกลบัและการรักษาพยาบาลในยามสงคราม 

การส่งกลบั 

การรักษาพยาบาล 

หน่วยเสนารักษ์ 

หน่วยเหนือ 
ก าหนดนโยบายส่งกลับ 

ท่ีพยาบาลกรม  ไม่เกิน  10 วนั 
ท่ีพยาบาลกองพล  ไม่เกิน  20 วนั 

หน่วยรักษาพยาบาลท่ีสนับสนุนกองทัพ  ไม่เกิน  30 วนั 

ผบ.หน่วย 
นายสิบพยาบาลกองร้อย 





การเลีย้งดูทหาร 
ค าจ ากัดความ... 

ระเบยีบกองทพับก 
ว่าด้วยการเลีย้งดูทหาร 

พ.ศ.๒๕๔๙ 

ผู้บงัคบับญัชาทุกระดบัช้ัน  79  
ความรับผดิชอบในการเลีย้งดูทหาร 

กรมพลาธิการทหารบก  กองบญัชาการช่วยรบ 
มณฑลทหารบก  และจังหวดัทหารบก 
นายทหารก ากบัการเลีย้งดู 



การเลีย้งดูทหาร 

หมวด 3  ความต้องการ...83 

หมวด 2 หน่วยแจกจ่าย...82 

หมวด 1 หน่วยประกอบเลีย้ง...81 



ความตอ้งการ 

แบ่งเป็น  4   ประเภท 

1. ความตอ้งการขัน้ตน้  

2. ความตอ้งการทดแทน 

3. ความตอ้งการเพ่ือรกัษาระดบัสง่ก าลงั 

4. ความตอ้งการตามโครงการ 



   
ความต้องการ หมายถึง การก าหนด      
                          หรือ   การเสนอ   
       หรือ    ค าขอในเร่ือง  สป. 
      ตามจ านวน และในเวลาที่บ่งไว้ 
                                   หรือตามเวลาท่ีก าหนด 



   การส่งก าลงับ ารุง 
    - การส่งก าลงั 

    - การขนส่ง 

    - การบริการทางการแพทย์ 

    - การซ่อมบ ารุง 

    - การบริการอืน่ ๆ 

    - เบ็ดเตลด็  



  

ลกัษณะความต้องการ 
       

  1. ความต้องการประจ า  
 

     2. ความต้องการเป็นคร้ังคราว                                                  

     



ประเภทของความต้องการ 
 1. ความต้องการขั้นต้น 

 2. ความต้องการทดแทน 

 3. ความต้องการเพือ่รักษาระดับส่งก าลงั 

 4. ความต้องการตามโครงการ 



ความต้องการขั้นต้น 
- การรับทหารเข้าประจ าการใหม่ 

- การจัดตั้งหน่วยใหม่ 

- การก าหนดมาตรฐานส่ิงอุปกรณ์ใหม่ 

- การเพิม่จ านวนและรายการ  สป.  

   เน่ืองจากการแก้อตัรา 



ความต้องการขั้นต้น 

  - รายการท่ีได้รับอนุมติัให้จ่ายคร้ังแรก 

     แก่หน่วยท่ียงัไม่ได้รับอนุมติัอตัรา 

  - รายการท่ีได้รับอนุมติัให้จ่ายคร้ังแรก   

     ซ่ึงเกนิจ านวนจากอตัรา  



ความต้องการขั้นต้น 
  - การอนุมติัจ่ายส่ิงอุปกรณ์ใหม่ เพือ่ทดแทน 

       ส่ิงอุปกรณ์เดิมท่ียงัใช้ราชการได้  ซ่ึงได้รับคนื 

       จากหน่วยทหาร 

  - การจ่ายคร้ังแรกให้แก่หน่วยนอก ทบ.   

       ตามค าส่ัง  ทบ. เช่น  รอ. - กรมราชองครักษ์ 



ความต้องการทดแทน 

  - ทดแทนส่ิงอุปกรณ์ท่ีหมดเปลอืงไป หรือช ารุด 

     จากการใช้และช้ินส่วนซ่อมท่ีช ารุด  

  - ทดแทนส่ิงอุปกรณ์ท่ีถูกละทิง้ ท าลาย ข้าศึก 

       ท าให้เสียหาย  โจรกรรม  หรือเสียหายโดยเหตุอืน่ 



ความต้องการทดแทน 

  - ทดแทนส่ิงอุปกรณ์ท่ีอยู่ในระหว่างการ 

       ซ่อมบ ารุง  โดยใช้  สป. ส ารอง  เพือ่การ  

       ซ่อมบ ารุง 



ความต้องการเพือ่รกัษาระดบัส่งก าลงั 

  - ระดับปลอดภัย 

  - ระดับปฏิบัติการ หรือวงรอบการจัดหา 

  - เวลาในการเบิกและจัดส่ง หรือเวลาล่วงหน้า 

       ในการจัดหา 



ระดับส่งก ำลัง  ( Level of Supply ) 

หมายถงึ ปริมาณ สป. ณ ท่ีตัง้สง่ก าลงัตา่งๆ ที่ได้รับอนุมัตใิห้สะสมไว้ 
         เพื่อสนบัสนนุการสง่ก าลงัให้สมบรูณ์และตอ่เน่ืองกนั 

ก ำหนดเป็น  จ ำนวนวันส่งก ำลัง หรือ จ ำนวน สป. 

การรักษาระดบัสง่ก าลงั   คือ การควบคมุ ให้มีปริมาณ สป. เตม็ในสายทาง 
เดินสง่ก าลงั…โดย สป. หมายถงึ  สป.ในครอบครอง + สป.ที่สั่ งซือ้ / เบกิไว้ 

ทบ...เป็นผู้ก าหนดระดบัสง่ก าลงัให้กบัหน่วยตา่ง ๆ ของ ทบ.  
โดยก าหนดเป็นวนัสง่ก าลงั 

หน่วยงานท่ีรับผิดชอบในการสะสม สป. ...แปลงจ านวนวนั เป็น ปริมาณ สป. 



ความตอ้งการเพ่ือรกัษาระดบัสง่ก าลงั   

ในระดบัต่าง ๆ 

1. ระดบัปลอดภยั 

2. ระดบัปฏิบตักิาร  หรือ วงรอบการจดัหา 

3. เวลาในการเบิกและจดัสง่  หรือเวลาลว่งหนา้ใน

การจดัหา 



คือ สายทางเดินของ สป. นบัตัง้แต ่ผลิต หรือจดัหา 
จนถึงหน่วยใช้.... 
นับเป็น  เวลา (วันส่งก าลัง) หรือ ปริมาณ สป. 

 รง. 
ผลติ หน่วยใช ้

หน่วยจา่ยย่อย 
หน่วยจา่ยใหญ่ 

คลัง คลัง 

ภายในประเทศ 

ต่างประเทศ 

สำยทำงเดินส่งก ำลัง 

J:/บรรยายระดับส่งกำลัง ฝอ.4/Forward logistics.ppt


๑. ปัจจัยทดแทน       
     คือตวัเลขแสดงความสิน้เปลือง ของ สป.ถาวร….เป็น  
ร้อยละ หรือพนัละ / เดือน  ก าหนดเป็น ทศนิยม 
เช่น   ปัจจยัทดแทน ปลย.เอ็ม.16 = .002 
          หมายความวา่ ปลย.เอ็ม.16 จ านวน 1,000 กระบอก 
จะมีการช ารุด เสียหาย หรือสญูหายในห้วงเวลา 1 เดือน  
=  2  กระบอก 



๒. อัตรำสิน้เปลือง      
     คือตวัเลขแสดงความสิน้เปลืองของ สป.สิน้เปลือง…
ไม่ก าหนดเป็น  ทศนิยม  แต่จะก าหนดเป็นมาตราอย่างใด
อย่างหนึง่ ตามความเหมาะสม  
เช่น  ข้าวสาร  ก าหนดเป็น   กก. /คน /วนั 
        กระสนุ   ก าหนดเป็น   นดั /กระบอก /วนั 



๓. กำรพยำกรณ์ หรือ กำรใช้สถติแิสดงควำม
สิน้เปลือง     

    คือ ตวัเลขแสดงความสิน้เปลือง ของ สป.ถาวร  และ 
สป.ใช้สิน้เปลือง..........กรณีไม่มี ปัจจยัทดแทน และ 
อตัราสิน้เปลือง..........ใช้ ข้อมลูในทาง สถิติ   

 



กำรค ำนวณควำมต้องกำรเพื่อกำรรักษำระดับส่งก ำลัง 

๑. สป.ถำวร   ....    ปัจจยัทดแทน    

        ควำมต้องกำร      =  ควำมต้องกำรขัน้ต้น   X   ปัจจัย        X   วงรอบกำรจัดหำ 
เพื่อกำรรักษำระดับส่งก ำลัง                                                

  

  



ตวัอย่างการค านวณ 

คลงัยทุโธปกรณ์  สพ.ทบ.รับผิดชอบสนบัสนนุ ปลย.เอม็ ๑๖ 
ให้แก่หน่วยตา่ง ๆ รวมทกุหน่วย  ความต้องการขัน้ต้น =  
100,000 กระบอก ปัจจยัทดแทน = .002  ระดบัสง่ก าลงัของ 
คลงั ทบ.  ก าหนดวงรอบการจดัหา 90 วนัหรือ 3  เดือน  
ให้ค านวณหาปริมาณ สป.ตามวงรอบการจดัหา 
เพ่ือรักษาระดบัสง่ก าลงั จ านวน ? 
 



ควำมต้องกำรขัน้ต้น             =  100,000  กระบอก 
ปัจจยัทดแทน                     =   .002 
วงรอบกำรจดัหำ                  =  90  วัน /  3 เดอืน 
 
ความต้องการเพื่อรักษาระดบัสง่ก าลงั  =  100,000 x .002  x  3 
                                                         =   600  กระบอก 
 
คลงั สพ.ทบ. ต้องสะสม ปลย.เอม็ 16  ไว้ตามวงรอบการจดัหา
จ านวน  600  กระบอก 



กำรค ำนวณควำมต้องกำรเพื่อกำรรักษำระดับส่งก ำลัง 
  

      ความต้องการ      =     ความต้องการขัน้ต้น   X   อตัรา             X        วงรอบการจดัหา 
เพ่ือการรักษาระดบัส่งก าลงั                                                              

๒. สป.ใช้สิน้เปลือง   ....   อัตรำสิน้เปลือง   



ตวัอย่ำงกำรค ำนวณ 

คลงัแสง  สพ.ทบ. รับผิดชอบสนบัสนนุ กระสนุ ปลย.เอม็ 16 
ให้แก่หน่วยตา่ง ๆ รวมทกุหน่วย  โดยมี ปลย. เอม็ 16  จ านวน 
100,000  กระบอก อตัราสิน้เปลือง = 10  นดั/กระบอก/วนั 
ทบ.  ก าหนดวงรอบการจดัหา = 90 วนั ให้ค านวณหากระสนุ 
ตามวงรอบการจดัหา  เพื่อรักษาระดบัสง่ก าลงั  จ านวน ? 



ควำมต้องกำรขัน้ต้น              =  100,000  กระบอก 
อัตรำสิน้เปลือง                    =   10  นัด/กระบอก/วัน 
วงรอบกำรจดัหำ                  =   90  วัน  
 
ความต้องการเพื่อรักษาระดบัสง่ก าลงั  =  100,000 x 10  x  90 
                                                         =   90,000,000  นดั 
 
คลงั สพ.ทบ. ต้องสะสม กระสนุ ปลย.เอม็ 16  ไว้ตามวงรอบการ
จดัหา จ านวน  90,000,000 นดั  เพ่ือสนบัสนนุ ปลย.เอม็ 16 
 



กำรค ำนวณควำมต้องกำรเพื่อกำรรักษำระดับส่งก ำลัง 

        ความต้องการ     =    สถิตคิวามสิน้เปลือง         X     วงรอบการจดัหา                          
เพ่ือการรักษาระดบัส่งก าลงั                                                   

๓. สป.ที่ไม่มี ปัจจยัทดแทน หรืออัตรำสิน้เปลือง 



ตวัอย่ำงกำรค ำนวณ 

คลงัแสง สหรัฐ รับผิดชอบสนบัสนนุ สีซอ่มบ ารุง ตอ่ยทุธบริเวณ 
ยโุรป  อตัราสิน้เปลืองของสีไมไ่ด้ก าหนดเอาไว้ แตม่ีข้อมลูการ 
จ่ายใน  8  ไตรมาศ ที่ผ่านมา  เฉลี่ยแล้วอตัรา ประมาณเดือนละ 
10,000 แกลลอน  ทบ.สหรัฐ  ก าหนดวงรอบการจดัหา 
= 90 วนั หรือ  3  เดือน  ให้ค านวณหาปริมาณสี ตาม 
วงรอบการจดัหา  เพ่ือรักษาระดบัสง่ก าลงั  จ านวน ? 
 



สถติคิวำมสิน้เปลือง            =  10,000  แกลลอน 
วงรอบกำรจดัหำ                =  90  วัน / 3 เดอืน  
 
ความต้องการเพื่อรักษาระดบัสง่ก าลงั =  10,000 x  3 
                                                        =   30,000  แกลลอน 
 
คลงั แหง่นี ้ต้องสะสม สีไว้ตามวงรอบการจดัหาจ านวน  30,000 
แกลลอน  เพื่อสนบัสนนุ ยทุธบริเวณยโุรป 
 



เกณฑ์สะสม ( SO ) 
[ Stockage Objective ] 

เป็นปริมำณสูงสุดของ สป.ในครอบครอง 

ระดบัปฏบิัตกิำร 

ระดบัปลอดภยั 

เกณฑ์สะสม 

เกณฑ์สะสม =  ระดับปฏบิตักิำร + ระดับปลอดภยั  



  เกณฑ์เบกิ  หรือ เกณฑ์ต้องกำร  
  

หมายถงึ   ปริมาณ สป.สงูสดุในครอบครองหรือคงคลงั รวมกบั  
               สป.ตามเวลาลว่งหน้าท่ีจดัหา หรือ สป.ตามเวลา ท่ีเบิกและจดัสง่ 

( เป็นปรมิาณ สป.สูงสุดในสายทางเดนิส่งก าลงั ) 



สรุป 

สป.ต ่ำสุด ในครอบครอง             = SL 

OL 
Reo 

SL 

PLT 
OST SO RO 

สป.สูงสุด ในครอบครอง   =  SO  = SL+OL 
สป.ต ่ำสุด ในสำยทำงเดนิส่งก ำลัง = SL+PLT 

สป.สูงสุด ในสำยทำงเดนิส่งก ำลัง  = SL+OL+PLT = RO 



ค ำนวณ สป.ถำวร 

   บชร.๔ รับผดิชอบในกำรสนับสนุน ปลย.เอม็ ๑๖  ให้แก่หน่วย 
ในพืน้ที่รับผดิชอบมีจ ำนวนควำมต้องกำรขัน้ต้น ๒๐,๐๐๐ กระบอก 
 
ก ำหนดให้    ปัจจัยทดแทน ปลย.เอม็ ๑๖     =    ๐.๐๐๒ 
        ระดบัปลอดภยั                            ๓๐ วันส่งก ำลัง 
        วงรอบกำรเบกิทดแทน                  ๙๐  วัน 
        เวลำล่วงหน้ำในกำรเบกิและจัดส่ง   ๖๐ วัน 
 
จงหำ    (๑)   จ ำนวน สป.ในระดบัต่ำงๆ 
  (๒)  จ ำนวน สป.ในครอบครองสูงสุด 



ก ำหนดให้ 
ขัน้ต้น = 20,000 กระบอก 
ปัจจยัทดแทน = 0.002 
ระดับปลอดภยั =  30  วัน 
วงรอบกำรเบกิ =  90 วัน 
เวลำล่วงหน้ำในกำรจดัหำ =  60 วัน 

จงหำ     
(๑)  สป.ระดับปลอดภยั   
(๒)  สป.ตำมวงรอบกำรเบกิ   
(๓)  สป.ตำมเวลำล่วงหน้ำในกำรเบกิ 
       และจดัส่ง    
(๔)  เกณฑ์สะสม   

เกณฑส์ะสม 



1. หำ สป.ระดับปลอดภยั     

2. หำ สป.ตำมวงรอบกำรเบกิ   

3. หำ สป.ตำมเวลำล่วงหน้ำในกำรเบกิและจัดส่ง  

4. หำ สป. ในครอบครองสูงสุด  

 =  20,000  x 0.002 x 1 = 40  กระบอก 

     = 20,000  x  0.002  x 3 = 120  กระบอก 

          = 20,000  x  0.002  x  2  = 80  กระบอก 

 =    40   +  120    =  160  กระบอก 



กำรค ำนวณ สป.สิน้เปลือง 

พธ.ทบ.รับผดิชอบในกำรสนับสนุนข้ำวแก่ก ำลังพลของ ทบ. 
จ ำนวน ๑๕๐,๐๐๐ คน 
 
ก ำหนดให้   อัตรำสิน้เปลืองข้ำว  ๑๐๐ กก. / ๑๐๐ คน / วัน 
        ระดบัปลอดภยั                ๓๐  วันส่งก ำลัง 
        วงรอบกำรจัดหำเพิ่มเตมิ   ๖๐  วัน 
        เวลำล่วงหน้ำในกำรจัดหำ  ๓๐  วัน 
 
จงหำ   (๑) จ ำนวน สป.ในระดบัต่ำงๆ 
 (๒) จ ำนวน สป.สูงสุดในครอบครอง 



ก ำหนดให้ 
ควำมต้องกำรขัน้ต้น = 150,000  คน 
อัตรำสิน้เปลือง = 100 กก./100 คน/วัน 
                           1 กก./คน /วัน 
ระดับปลอดภยั = 30 วันส่งก ำลัง 
วงรอบกำรจดัหำ = 60 วัน 
เวลำล่วงหน้ำในกำรจดัหำ = 30 วัน 

จงหำ     
(๑)   สป.ระดับปลอดภยั   
(๒) สป.ตำมวงรอบกำรจดัหำ  
(๓) สป.ตำมเวลำล่วงหน้ำในกำรจดัหำ

เพิ่มเติม      
(๔)   เกณฑ์สะสม   

เกณฑ์สะสม 



1. หำ สป.ระดับปลอดภยั     

2. หำ สป.ตำมวงรอบกำรจัดหำ 

3. หำ สป.ตำมเวลำล่วงหน้ำในกำรจัดหำ  

4. หำ สป.ในครอบครองสูงสุด 

          =  150,000  x 1 x 30  =  4,500,000  กก. 

= 150,000  x 1 x 60   =  9,000,000  กก. 

= 150,000  x  1  x  30          =  4,500,000  กก. 

 =  4,500,000 +  9,000,000 =  13,500,000  กก. 

=                + 



ค ำนวณ สป.กรณีไม่มีปัจจยัทดแทนและอัตรำสิน้เปลือง 

    กช.รับผดิชอบในกำรสนับสนุนสี ให้กับหน่วยต่ำงๆ ของ ทบ. โดย
มีข้อมูลกำรจ่ำยในรอบ ๒ ปีที่ผ่ำนมำเฉลี่ยเดอืนละ ๓,๐๐๐ แกลลอน 
 
ก ำหนดให้    ระดบัปลอดภยั                 ๓๐  วันส่งก ำลัง 
         วงรอบกำรจัดหำเพิ่มเตมิ    ๙๐ วัน 
         เวลำล่วงหน้ำในกำรจัดหำ   ๖๐  วัน 
 
จงหำ   (๑)  จ ำนวน สป.ในระดบัต่ำงๆ 
 (๒)  จ ำนวน สป.สูงสุดในครอบครอง 



ก ำหนดให้ 
ควำมต้องกำรขัน้ต้น =  3,000 GAL / เดือน 
ระดับปลอดภยั  =   30 วันส่งก ำลัง 
ระดับปฏิบตัิกำร =   90 วัน 
เวลำล่วงหน้ำในกำรจดัหำ  =   60 วัน 

จงหำ     
(๑)  สป.ระดับปลอดภยั   
(๒)  สป.ตำมวงรอบกำรจดัหำ   
(๓)  สป.ตำมเวลำล่วงหน้ำในกำรจดัหำ 
       เพิ่มเติม        
(๔)  เกณฑ์สะสม    

เกณฑ์สะสม 



1. หำ สป.ระดับปลอดภยั      

2. หำ สป.ตำมวงรอบกำรจัดหำ  

3. หำ สป.ตำมเวลำล่วงหน้ำในกำรจัดหำ  

4. หำ สป.ในครอบครองสูงสุด  

=  3,000  x 1   =  3,000  GAL 

   = 3,000  x 3     =  9,000 GAL 

    = 3,000  x  2        =  6,000 GAL 

           =               +    
=    3,000  +  9,000    =  12,000 GAL  



กำรรักษำระดบัส่งก ำลังท ำอย่ำงไร 

การรักษาระดบัสง่ก าลงั คือ การควบคมุปริมาณ สป.ให้มีจ านวน ขึน้ - ลง
อยู่ระหว่าง  เกณฑ์สะสม   กับ ระดบัปลอดภยั  

กำรรักษำระดับส่งก ำลังจะบรรลุเป้ำหมำยกต่็อเมื่อเรำตอบค ำถำม ๒ ข้อนีไ้ด้ 

ระดบัปลอดภยั 

เกณฑ์สะสม 

ข้อหนึ่ง   จะ จดัหา หรือ สัง่เพ่ิมเติม เมื่อใด ? 

ข้อสอง    จะ จดัหา หรือ สัง่เพ่ิมเติม จ ำนวนเท่ำใด ? 



จะ จดัหำ และส่ังเพิ่มเตมิเมื่อใด ? 

ก. กำรจัดหำ หรือ สั่งเพิ่มเตมิ โดยใช้วงรอบกำรสั่งเพิ่มเตมิ 

 
ระดับปฏบิตักิำร 

90 วัน 
 

 ระดับปลอดภยั 30 วัน 

เกณฑ์สะสม 
   120 วัน 

เหมาะส าหรับ สป.รายการท่ีมีความต้องการหรือ สิน้เปลืองสม ่าเสมอ  เช่น อาหาร 
ก าหนดเป็นเวลา เป็น เดือน หรือ วนั  แตม่กัก าหนดเป็น ...วนัสง่ก าลงั 
ห้วงเวลาจดัหาเพ่ิมเติมแตล่ะครัง้คงที่ เช่น  60  วนัสง่ก าลงั , 90  วนัสง่ก าลงั 
จ านวน สป.ในการจดัหา หรือสัง่เพ่ิมเติมจะเปลี่ยนแปลง  ขึน้อยูก่บัปริมาณการใช้ในห้วง
เวลานัน้  

สัง่เพ่ิมเติมครัง้สดุท้าย  
    ๑ มกราคม …… 
สัง่เพ่ิมเติมครัง้ตอ่ไป 
    ๑ เมษายน…... 



ข. กำรใช้จุดเพิ่มเตมิหรือจุดเบกิ   

ระดับปฏิบตัิกำร 
90 วัน 

SL 30 วัน 

  เกณฑ์สะสม 
120 วัน 

จุดเบกิ 

60 วัน 

เหมาะส าหรับ สป.รายการที่มีความต้องการไม่สม ่าเสมอ 
ก าหนดเป็นปริมาณ สป. 
ห้วงเวลาจดัหาเพ่ิมเติมแตล่ะครัง้จะเปลี่ยนแปลง ขึน้อยูก่บัปริมาณการใช้งาน 
จ านวน สป.ที่จดัหาแตล่ะครัง้จะคงที่ 

    ปริมำณ สป.      =   ปริมำณ สป.ระดับปลอดภยั    +    ปริมำณ สป.ตำม 
ณ จุดเพิ่มเตมิ / จุดเบกิ               เวลำล่วงหน้ำกำรเบกิและจัดส่ง 

( ปริมาณ สป. ณ จดุเพิ่มเติม/จดุเบิก เป็นปริมาณ สป.ต ่าสดุในสายทางเดินสง่ก าลงั ) 



     พธ.ทบ. รับผิดชอบจดัหาข้าวสารให้กบัหน่วยท่ีตัง้อยู่ในเขต กทม. 
มีก าลงัพล ๑๐,๐๐๐ คน ก าหนดระดบัสง่ก าลงั  ระดบัปลอดภยั ๓๐ วนั 
วงรอบการจดัหา ๙๐ วนั  เวลาลว่งหน้าในการจดัหา ๖๐ วนั อตัรา 
สิน้เปลืองข้าวสารตามข้อมลูการสง่ก าลงับ ารุง ก าหนดไว้  ๑๐๐ กก./  
๑๐๐ คน / วนั    วนัที่ ๑ เมษายน…เป็นวนัครบรอบการจดัหา  มี 
ข้าวสารเหลือคงคลงั ๙๒๐,๐๐๐ กก.   ไมม่ีจ านวนค้างรับและค้างจ่าย 
เวลาท่ีเสียไปในการรายงานสถานภาพก็ไมมี่เพราะคลงั สป.๑ ใน กทม. 
มีเพียงแห่งเดียวและตัง้อยู่ใกล้กบั กองควบคมุสิ่งอปุกรณ์ อยากทราบว่า  
คลงั พธ.ทบ.จะต้องจดัหาข้าวสารเพิ่มเติมจ านวนเท่าไร? 

ตัวอย่ำง 



ก ำหนดให้ 
ควำมต้องกำรขัน้ต้น = 10,000  คน 
อัตรำสิน้เปลือง = 100 กก./ 100 คน/วัน 
                     = 1 กก/คน/วัน 
ระดบัปลอดภยั = 30 วัน 
ระดบัปฏบิัตกิำร = 90 วัน 
เวลำล่วงหน้ำในกำรจัดหำ = 60 วัน 

      

90 

30 

60 



=   880,000  กก. 

ตอบ   (1)  สั่ ง สป.จ ำนวน 880,000 กก. 
         (2)  สั่ งตำมวงรอบกำรจัดหำเพิ่มเตมิ และจะได้รับของใน 1 มถุินำยน…. 



ตัวอย่ำง 

       สพ.ทบ.รับผิดชอบในการสนบัสนนุ ปลย.เอม็ ๑๖ แก่หน่วยทหาร 
หลายหน่วยรวมความต้องการขัน้ต้น ๑๐,๐๐๐ กระบอก ปัจจยัทดแทน 
ก าหนดไว้เท่ากบั ๐.๐๐๒ ทบ. ก าหนดระดบัสง่ก าลงัเอาไว้ส าหรับระดบั 
ปลอดภยั ๓๐ วนัสง่ก าลงั   วงรอบการจดัหาเพิ่มเติม ๙๐ วนั  และเวลา 
ลว่งหน้าในการจดัหา ๖๐ วนั   เวลาที่เสียไปในการรายงานสถานภาพ 
ไมม่ี ค้างรับและค้างจ่ายไมม่ี ในวนัที่ ๑ เมษายน…คลงัได้ท าการส ารวจ 
ตามวงรอบการสอบทานพบว่า ปลย.เอม็ ๑๖ ลดจ านวนลงเหลือเท่ากบัจดุ 
เพ่ิมเติม คลงัจงึได้สัง่เพ่ิมเติม อยากทราบว่าคลงัจะต้องสัง่เพ่ิมเติมเป็น 
จ านวนเท่าไร? และจะได้รับ สป.เม่ือใด? 



   ก ำหนดให้  
 IR         =  10,000 กระบอก 
 RF        =  0.002 
 SL        =  30  วัน 
 Pro/Cye =  90  วัน 
 PLT      =  60  วัน 

 SSLT    = 0 
     DO   = 0 
     OH   = Reo/PT 
       DI  = 0 

จงหำ    (1)  Net RO 
           (2)  วันที่ได้รับ สป. 

Pro/Cye = 90 

SL = 30 

PLT = 60 

Reo/PT 



Pro/Cye     = IR x RF x Pro/Cye 
= 10,000 x 0.002 x 3 = 60  กระบอก  

SL      = IR x RF x SL  
= 10,000 x 0.002 x 1 = 20  กระบอก  

PLT     =  IR x RF x PLT  
=  10,000 x 0.002 x 2 = 40  กระบอก  

RO        =    Pro/Cye     +    SL      +     PLT  

=  60 + 20 + 40 
=  120  กระบอก 

RO  =  IR x RF x [ Pro/Cye + SL + PLT ]  

= 10,000 x 0.002 x [ 3 + 1 + 2 ]  =  120  กระบอก 



Gross RO    =  RO  +  SSLT  +   DO 
 =   120  +  0  +  0 
=   120  กระบอก 

Net  RO   =    Gross  RO  -  OH  -  DI 

=   120 - [   SL     +   PLT  ] - 0 
=   120  - [ 20 + 40 ] - 0 
=    60   กระบอก 

Net  RO  = { IR x RF x [ Pro/Cye+ SL + PLT ] } + SSLT + DO - OH - DI 

= { 10,000 x 0.002 x [ 3 + 1 + 2 ] } + 0 + 0 - [ IR x RF x [ SL + PLT ] ] - 0  

= { 10,000 x 0.002 x [ 3 + 1 + 2 ] } + 0 + 0 - [ 10,000 x 0.002 x [ 1 + 2 ] ] - 0  

=  60 กระบอก 



Pro/Cye 

SL 

PLT SO 
Reo/PT 

SO     =      SL    +     Pro/Cye 

=  IR x RF x [ SL + Pro/Cye ] 

=  10,000 x 0.002 x [ 1 + 3 ] 
=  80 กระบอก 

วนัที่ 1 เมษายน…สป.ลดลงถงึจดุเพ่ิมเติม [ Reo/PT ]    = 60 กระบอก  
           สัง่ สป.ตาม  ความต้องการสทุธิ  Net  RO          =  60 กระบอก 
                        สป.ที่สัง่จะมาอีก 2 เดือนข้างหน้า [ PLT=60 ] : คือวนัที่ 1 มิถนุายน… 
วนัที่ 1 มิถนุายน…คลงัต้องจา่ย สป.ไปอีกคงเหลือ        = 60 - [ 10,000 x 0.002 x 2 ] 
                                                                                 = 60 - 40 = 20  กระบอก 
                              รับ สป.เพ่ิมตาม Net  RO              = 60   กระบอก 
          จะมี สป.ในวนัที่ 1 มิถนุายน…      =  60 + 20    =  80  กระบอก 
                                                                                 =        SO 

 Reo/PT   =  SL   +   PLT 

=  IR x RF x [ SL + PLT ] 
= 10,000 x 0.002 x [ 1 + 2 ] 

= 60  กระบอก 



ตัวอย่ำง 

 คลังใน สหรัฐฯ  แห่งหน่ึงรับผิดชอบสนับสนุน สีเพื่อใช้ในกำรซ่อม
บ ำรุงต่อยุทธบริเวณ คือยุทธบริเวณยุโรป  อัตรำควำมสิน้เปลืองไม่มี  แต่มี
ข้อมูลกำรจ่ำยใน  ๖ เดือนที่ผ่ำนมำ  ผลเฉลี่ยเดือนละ  ๑๐,๐๐๐ แกลลอน   
ทบ. ก ำหนดระดับส่งก ำลังของคลังไว้ส ำหรับ ระดับปลอดภยั ๓๐ วันส่ง
ก ำลัง   วงรอบกำรจัดหำ ๙๐ วัน  และเวลำล่วงหน้ำในกำรจัดหำ ๖๐ วัน   
เวลำที่เสียไปในกำรรำยงำนสถำนภำพไม่มี ค้ำงรับและค้ำงจ่ำยไม่มี  
 ในวันที่ ๑ เมษำยน…สีคงคลังลดระดับมำเท่ำกับจุดเพิ่มเตมิพอดี  
อยำกทรำบว่ำคลังแห่งนัน้จะต้องจัดหำสีเพิ่มเตมิจ ำนวนเท่ำไร? และจะ
ได้รับ สป.เมื่อใด? 



ก ำหนดให้ 
    FC         = 10,000 แกลลอนต่อเดอืน 
     SL         = 30 วัน   (1 เดอืน) 
     Pro/Cye  = 90 วัน   (3 เดอืน) 
     PLT       = 60 วัน   (2 เดอืน) 

 SSLT   =   0 
     DO   =   0 
     OH   =   Reo/PT 
       DI   =   0 

จงหำ    (1)  Net RO 
           (2)  วันที่ได้รับ สป. 

Pro/Cye = 90 

SL = 30 

PLT = 60 

Reo/PT 



Pro/Cye      = FC  x Pro/Cye 
= 10,000 x 3 = 30,000  แกลลอน  

SL       = FC x SL  
= 10,000 x  1 = 10,000  แกลลอน  

PLT      = FC x PLT  
= 10,000  x 2 = 20,000  แกลลอน  

RO       =  Reo/Cye    +     SL       +    PLT  

= 30,000 + 10,000 + 20,000 
= 60,000 แกลลอน 

RO  =  FC x [ Pro/Cye + SL + PLT ]  
= 10,000  x [3 + 1 + 2 ]  = 60,000  แกลลอน 



Gross RO    =  RO  +  SSLT  +   DO 
=  60,000  +  0  +  0 
=  60,000 แกลลอน 

Net  RO    =  Gross  RO  -  OH  -  DI 

= 60,000 - [    SL    +   PLT  ] - 0 
= 60,000  - [ 10,000 + 20,000 ] - 0 
= 30,000 แกลลอน 

Net  RO  = { FC  x [ Pro/Cye + SL + PLT ] } + SSLT + DO - OH - DI 

 = { 10,000  x [ 3 + 1 + 2 ] } + 0 + 0 - [ FC x [ SL + PLT] ] - 0  

= { 10,000  x [ 3 + 1 + 2 ] } + 0 + 0 - [ 10,000  x [ 1 + 2 ] ] - 0  

= 30,000 แกลลอน 



Pro/Cye 

SL 

PLT SO 

Reo/PT 

SO    =   SL    +  Pro/Cye 

=  FC x [ SL + Reo/Cye ] 
=  10,000  x [ 1 + 3 ] 
=  40,000 แกลลอน 

วนัที่ 1 เมษายน…สป.ลดลงถงึจดุเพ่ิมเติม[ Reo/PT ]     =  30,000 แกลลอน  
                 สัง่ สป.ตาม ความต้องการสทุธิ  Net  RO     =  30,000 แกลลอน 
                     สป.ที่สัง่จะมาอีก 2 เดือนข้างหน้า [PLT=60] : คือวนัที่ 1 มิถนุายน… 
วนัที่ 1 มิถนุายน…คลงัต้องจา่ย สป.ไปอีกคงเหลือ        =  30,000 - [ 10,000  x 2 ] 
                                                                                 =  10,000  แกลลอน 
                              รับ สป.เพ่ิมตาม Net  RO              =  30,000   แกลลอน 
 จะมี สป.ในวนัที่ 1 มิถนุายน… = 10,000 + 30,000     =  40,000  แกลลอน 
                                                                                          =         SO 

 Reo/PT   =  SL   +   PLT 
=  FC  x [ SL + PLT ] 
= 10,000  x [ 1 + 2 ] 

= 30,000  แกลลอน 



แบบฝึกทดสอบ 

บชร.๑ สนบัสนนุข้าวให้แก่หน่วยทหารใน พืน้ที่  ในความรับผิดชอบของหน่วย 
มีก าลงัพล จ านวน   ๕,๐๐๐  คน อตัราสิน้เปลือง ๑ กก./คน/วนั 
ทบ. ก าหนดระดบัการสง่ก าลงัไว้ดงันี ้
 ระดบัปลอดภยั                    =        ๑๕  วนั 
 ระดบัปฏิบตัิการ              =        ๓๐  วนั 
 เวลาลว่งหน้าในการเบิกและจดัสง่    =          ๒๐  วนั 
 อตัราสิน้เปลืองข้าวสาร             =       ๑๐๐ กก./๑๐๐  คน/วนั 
วนัที่  ๑  เม.ย.  เป็นวนัที่ครบรอบการสัง่เพ่ิมเติม  มีข้าวสารคงคลงั  ๑๒๐,๐๐๐ กก. 
ไม่มีค้างรับ ค้างจา่ย    
จงหา 
       ๑. ความต้องการรักษาระดบัสง่ก าลงัแตล่ะระดบั 
       ๒. ณ วนัที่  ๑  เม.ย.  บชร.๑  จะต้องจดัหาข้าวสารเพ่ิมเติมจ านวนเทา่ใด 



แบบฝึกทดสอบ 

 

สป.ระดบัปลอดภยั                   =      ๕,๐๐๐  x  ๑  x ๑๕     =      ๗๕,๐๐๐   กก. 
สป.ระดบัปฏิบตัิการ     =      ๕,๐๐๐  x  ๑  x  ๓๐     =   ๑๕๐,๐๐๐  กก. 
สป.เวลาลว่งหน้าในการเบิกและจดัสง่     =       ๕,๐๐๐  x  ๑  x  ๒๐   
                     =       ๑๐๐,๐๐๐   กก. 
วนัที่  ๑  เม.ย.  เป็นวนัที่ครบรอบการสัง่เพ่ิมเติม  มีข้าวสารคงคลงั  ๑๒๐,๐๐๐ กก. 
ไม่มีค้างรับ ค้างจา่ย    
ความต้องการสทุธิ   =    ๗๕,๐๐๐  +  ๑๕๐,๐๐๐  +  ๑๐๐,๐๐๐  -  ๑๒๐,๐๐๐ 
                              =     ๒๐๕,๐๐๐  กก.    
วนัที่  ๑  เม.ย.  บชร.๑  จะต้อง จดัหาข้าวสารเพ่ิมเติมจ านวน  ๒๐๕,๐๐๐  กก. 
 



ระเบียบ ทบ.ว่าด้วยการส่งก าลังส่ิงอุปกรณ์ 
ประเภท 2 และ 4 พ.ศ. 2534 

การจัดหา หมายถงึทางได้มาซ่ึงส่ิงอุปกรณ์ 
(Supplies) 



กรรมวธีิหรือทางให้ได้มาซ่ึง สป.  
หน่วยหรือคลงัทีม่กีารสะสม สป.และ/หรือมไีว้เพือ่ปฏิบัตกิาร

ย่อมจะได้รับ สป.จากลกัษณะใดลกัษณะหน่ึง ดงันี.้- 

1. การจัดซื้อและการจ้าง 

2. การรับความช่วยเหลอื
จากต่างประเทศ 

3. การซ่อมบ ารุง 

4. การเกบ็ซ่อม 

5. การบริจาค 

6. การยมื 

7. การโอน 

8. การเบิก 

9. การผลติ 

10. การเกณฑ์และการยดึ 

11. การแลกเปลีย่น 





ท าไมต้องก าหนดคุณลกัษณะ
เฉพาะครุภัณฑ์ 

เพื่อใหไ้ดค้รุภณัฑถ์ูกตอ้งตามความตอ้งการ 

กระตุน้ใหผู้ผ้ลิตพฒันาปรับปรุงคุณภาพของสินคา้ 

สะดวกในกระบวนการจดัหา 

เพื่อใหเ้กิดแบบมาตรฐาน
ครุภณัฑ ์



 หลกัในการเลอืกครุภัณฑ์เพือ่ก าหนดคุณลกัษณะเฉพาะ 

6. ราคาพอสมควรและประหยดั 

1.  ลกัษณะภายนอกทัว่ไป 

 2.  คุณภาพ 

 3. สมรรถนะหรือประสิทธิภาพ 

 4. ความเหมาะสม 

5. สะดวกในการใชง้าน 



ข้อควรค านึงในการก าหนดคุณลกัษณะเฉพาะครุภณัฑ์ 

1.วตัถุประสงค์
ของการใชง้าน 

2. ความสมบูรณ์
และพอเพียงของ 
   ขอ้ก าหนด 

3. มีความยดืหยุน่ 

4. ง่ายและสะดวก 
   ในการปฎิบติั 

http://www.riguru.com/product_info.php/products_id/781


 หลกัการเขียนรายการคุณลกัษณะเฉพาะครุภัณฑ์ 
1. ควรก าหนดจากการตกลงร่วมกนัหลายฝ่าย 

2. ใชภ้าษาท่ีง่ายและชดัเจน 

3. ระบุเง่ือนไขการตรวจสอบคุณภาพ 

4. ระบุเพิ่มเติมกรณีมีนโยบายส่งเสริมผลิตภณัฑ ์
   ภายในประเทศ 
5. แกไ้ขปรับปรุงใหท้นัสมยัอยูเ่สมอ 

6. ระบุขอ้ท่ีจะเป็นประโยชน์ต่อการใชแ้ละบ ารุงรักษา 



เทคนิคการก าหนดรายละเอยีดคุณลกัษณะเฉพาะครุภณัฑ์ 

1. มีแผนการบริหารพสัดุท่ีชดัเจน 
2. ด าเนินการในรูปคณะกรรมการ 

3. กรรมการประกอบดว้ยเจา้หนา้ท่ีพสัดุ ผูใ้ช ้ผูช้  านาญการฯลฯ 

4. กรรมการเป็นเอกเทศจากกรรมการชุดอ่ืนๆ 

5. ท างานเป็นทีมอยา่งมีคุณภาพ 



6.มีแหล่งขอ้มูลท่ีหลากหลาย 

 7.  ในการเกบ็ขอ้มูลใหเ้กบ็
ขอ้มูลดา้นราคาดว้ย 

8. ผา่นกระบวนการวเิคราะห์ 
        โดยละเอียด 

9. ระวงัการใชภ้าษาใน 
   การก าหนดรายละเอียด 

10. การเตรียมพร้อม 
       เพื่อการแกไ้ข 



การจดัซ้ือ Purchasing 

 

 ใชใ้นทางธุรกจิ ครอบคลมุการวางแผนการซื้อ ด าเนินการโดยหน่วยงานทีม่หีนา้ทีเ่ฉพาะ ตอ้งตดัสนิใจซื้อวตัถดุบิ

เพือ่ผลติ ชิ้นสว่น ของใชต้ามทีก่จิการตอ้งใช ้โดยไดผ้ลงานตามเป้าหมาย ประหยดัตน้ทนุทีสุ่ด  

 



การจดัหา Procurement 

 

 

 กระบวนการการด าเนินการเพือ่ใหไ้ดม้าซึง่พสัดุ รวมถงึการซื้อ การเช่า การผลติเอง การเปลีย่น การโอน  ใชก้นัใน

วงราชการ     มขีอบเขตกวา้งกวา่การซื้อคอื การควบคุมพสัดุคงเหลอื การจดัระบบล าเลยีง การรบัการตรวจรบั 

การรกัษาความปลอดภยัและคุม้ครองสภาพของพสัดุในคลงัพสัดุ 

 

 



  

 

  การบรหิารงานจดัหา คุม้ค่า สะดวก รวดเรว็ 

การใชจ้า่ยงบประมาณมีประสทิธิภาพ  ประหยดั  

สป.ที่ไดเ้หมาะสมทัง้คณุภาพ ปรมิาณ เวลา  ตรงตามความตอ้งการ 

 

       

การจัดหาทีถู่กต้องและเป็นระบบ 



งานด้านการส่งก าลงับ ารุง    
 ผู้บัญชาการทหารบกมีนโยบายให้   ผู้บังคับหน่วยทุกระดับ 
 ทั้งตามสายการบังคับบัญชาและสายงานส่งก าลงับ ารุง  
จะต้องให้ความส าคัญ  ในการควบคุมและก ากบัดูแลให้เป็นไปตามกฏ ระเบียบ 
และค าส่ังทางการส่งก าลงับ ารุง  
โดยให้ความส าคัญ และเพ่งเลง็เป็นพเิศษ  



   ใหพิ้จารณาจดัหาจากแหล่งผลิตภายในประเทศเป็นหลกั  
    หากจ าเป็นตอ้งจดัหาจากต่างประเทศใหด้ าเนินการจดัซ้ือดว้ยวธีิ FMS เป็นล าดบัแรก หาก
ไม่สามารถกระท าไดใ้หพิ้จารณาดว้ยวธีิการรัฐต่อรัฐ วธีิประกวดราคา และวธีิพิเศษตามล าดบั       
   โดยใหพิ้จารณาจดัซ้ือโดยตรงจากผูผ้ลิตรายใหญ่ไดม้าตรฐานและจะตอ้งจดัซ้ือทั้งระบบ มี
ช้ินส่วนควบคู่ รวมทั้งคู่มือการใชง้าน ในการผลิตใหส่้งเสริมการผลิตส่ิงอุปกรณ์จาก
ผลการวจิยัและพฒันา ท่ีไดรั้บการรับรองมาตรฐานจากคณะกรรมการก าหนดมาตรฐาน
ยทุโธปกรณ์กองทพับกแลว้ 
  โครงการจดัหาส่ิงอุปกรณ์/ยทุโธปกรณ์แต่ละรายการ เพ่ือเขา้ประจ าการหรือทดลองใช/้
โครงการน าร่อง จะตอ้งพิจารณาใหค้รบทั้งระบบ ก าหนดหว้งเวลาท่ีแน่นอนเพ่ือใหส้ามารถ
ประเมินผลอยา่งชดัเจน  
   ทั้งน้ีใหย้ดึถือและปฏิบติัตาม   ค าส่ัง ทบ. (เฉพาะ) ที่ 1085/39 ลง 30 ก.ย.39 เร่ือง แนว
ทางการปฏิบัต ิในการจัดหายุทโธปกรณ์เข้าประจ าการในกองทัพบกโดยเคร่งครัด 

นโยบาย   การจัดหา 



“ยทุธภณัฑ”์ 

หมายความว่า สิ่ งท ัง้มวล ( รวมถึง เรือรบ รถถงั อาวุธอตัราจร  อากาศยาน ฯลฯ และ

อะไหล่ที่เกี่ยวขอ้ง ช้ินสว่นอะไหล่ ช้ินสว่นซ่อมและอุปกรณส์นบัสนุน แต่ไม่รวมถึง 

อสงัหาริมทรพัย ์สถานที่ต ัง้และสาธารณูปโภค ) เพ่ือด ารงและสนบัสนุน การปฏบิตักิารรบ 

ของหน่วยทหาร 



ความมุ่งหมาย 
  เพือ่ให้  นทน.ได้รับทราบถงึหลกัการในการ
ก าหนดความต้องการเพือ่ให้ได้มาซ่ึง
ยุทโธปกรณ์เพือ่น าเข้าระบบส่งก าลงับ ารุงอย่าง
ครบถ้วนถูกต้อง เหมาะสม  รวมถงึมกีารฝึกให้
สามารถปฏบิตัไิด้อย่างถูกต้องในแต่ละขั้นตอน 



ขอบเขต 
- ความหมายของความต้องการทางทหาร 

- นิยามศัพท์ต่างๆ 

- การแบ่งประเภทยุทธภัณฑ์เพือ่ประโยชน์ในการก าหนดความ
ต้องการ 

- การแบ่งประเภทความต้องการส่ิงอุปกรณ์ 

- หลกัฐานที่จะน ามาค านวณความต้องการ 

- การเปรียบเทียบหลกันิยมกบัความต้องการของ ทบ. ไทย และ
สหรัฐ 

 





วตัถปุระสงค ์

 เพื่อใหส้ามารถค านวณปริมาณ สป.ที่ตอ้งใชใ้นการสง่

ก าลงับ ารงุได ้

 ใชใ้นการประมาณ สป.เพื่อใชก้ารวางแผนตา่งๆ 

 ใชใ้นการตรวจสอบความตอ้งการตามแผนงานประจ าปี

ตา่งๆ 

 ใชใ้นการวางแผนการสง่ก าลงับ ารงุ 
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วงรอบการสง่ก าลงั 

การก าหนด 

ความตอ้งการ 

 การจดัหา การจ าหน่าย 

การแจกจ่าย 

การควบคมุ 



ความตอ้งการ 

แบ่งเป็น  4   ประเภท 

1. ความตอ้งการขัน้ตน้  

2. ความตอ้งการทดแทน 

3. ความตอ้งการเพ่ือรกัษาระดบัสง่ก าลงั 

4. ความตอ้งการตามโครงการ 



ระดับส่งก ำลัง  ( Level of Supply ) 

หมายถงึ ปริมาณ สป. ณ ท่ีตัง้สง่ก าลงัตา่งๆ ที่ได้รับอนุมัตใิห้สะสมไว้ 
         เพื่อสนบัสนนุการสง่ก าลงัให้สมบรูณ์และตอ่เน่ืองกนั 

ก ำหนดเป็น  จ ำนวนวันส่งก ำลัง หรือ จ ำนวน สป. 

การรักษาระดบัสง่ก าลงั   คือ การควบคมุ ให้มีปริมาณ สป. เตม็ในสายทาง 
เดินสง่ก าลงั…โดย สป. หมายถงึ  สป.ในครอบครอง + สป.ที่สั่ งซือ้ / เบกิไว้ 

ทบ...เป็นผู้ก าหนดระดบัสง่ก าลงัของ ทบ.  
โดยก าหนดเป็นวนัสง่ก าลงั 

หน่วยงานท่ีรับผิดชอบในการสะสม สป. ...แปลงจ านวนวนั เป็น ปริมาณ สป. 



ความตอ้งการเพ่ือรกัษาระดบัสง่ก าลงั   

ในระดบัต่าง ๆ 

1. ระดบัปลอดภยั 

2. ระดบัปฏิบตักิาร  หรือ วงรอบการจดัหา 

3. เวลาในการเบิกและจดัสง่  หรือเวลาลว่งหนา้ใน

การจดัหา 



คือ สายทางเดินของ สป. นบัตัง้แต ่ผลิต หรือจดัหา 
จนถึงหน่วยใช้.... 
นับเป็น  เวลา (วันส่งก าลัง) หรือ ปริมาณ สป. 

 รง. 
ผลติ หน่วยใช ้

หน่วยจา่ยย่อย 
หน่วยจา่ยใหญ่ 

คลัง คลัง 

ภายในประเทศ 

ต่างประเทศ 

สำยทำงเดินส่งก ำลัง 

J:/บรรยายระดับส่งกำลัง ฝอ.4/Forward logistics.ppt


หลักเกณฑ์ที่น ำมำใช้ค ำนวณหำสิ่งอุปกรณ์
ในระดับต่ำงๆ 

๑.  ปัจจัยทดแทน        
      

๒.  อัตรำสิน้เปลือง     
        

๓.  พยำกรณ์หรือสถติสิิน้เปลือง       
  



๑. ปัจจัยทดแทน       
     คือตวัเลขแสดงความสิน้เปลือง ของ สป.ถาวร….
เป็น  ร้อยละ หรือพนัละ / เดือน  ก าหนดเป็น ทศนิยม 
เช่น   ปัจจยัทดแทน ปลย.เอ็ม.16 = .002 
          หมายความวา่ การช ารุด เสียหาย หรือสญูหาย
ของปลย.เอ็ม.16  ในห้วงเวลา ๑ เดือน =  2  กระบอก 



๒. อัตรำสิน้เปลือง      
     คือตวัเลขแสดงความสิน้เปลืองของ สป.สิน้เปลือง…
ไม่ก าหนดเป็น  ทศนิยม  แต่จะก าหนดเป็นมาตราอย่างใด
อย่างหนึง่ ตามความเหมาะสม  
เช่น  ข้าวสาร  ก าหนดเป็น   กก. /คน /วนั 
        กระสนุ   ก าหนดเป็น   นดั /กระบอก /วนั 



๓. กำรพยำกรณ์ หรือ กำรใช้สถติแิสดงควำม
สิน้เปลือง     

    คือ ตวัเลขแสดงความสิน้เปลือง ของ สป.ถาวร  และ 
สป.ใช้สิน้เปลือง..........กรณีไม่มี ปัจจยัทดแทน และ 
อตัราสิน้เปลือง..........ใช้ ข้อมลูในทาง สถิติ   

 



วงรอบการจดัหา                  วงรอบการส ัง่เพิ่มเติม     

วงรอบการเบิก                     ระดบัปฏบิตัิการ         

คอื สป.ในหว้งเวลาทีก่  าหนดไวร้ะหวา่งการจดัหา , การส ัง่  

หรอื การเบกิ ครัง้หนึ่ง กบัอกี ครัง้หนึ่ง 

ก าหนดเป็น  วนัส่งก าลงั 

       หน่วยจ่ำยใหญ่                  หน่วยจ่ำยย่อย 

วงรอบการส ัง่เพิ่มเติม                     วงรอบการส ัง่เพิ่มเติม  

วงรอบการจดัหา                           วงรอบการเบิก  



กำรค ำนวณควำมต้องกำรเพื่อกำรรักษำระดับส่งก ำลัง 

๑. สป.ถำวร   ....    ปัจจยัทดแทน    

        ควำมต้องกำร      =  ควำมต้องกำรขัน้ต้น   X   ปัจจัย        X   วงรอบกำรจัดหำ 
เพื่อกำรรักษำระดับส่งก ำลัง                                                

  

  



ตวัอย่างการค านวณ 

คลงัยทุโธปกรณ์  สพ.ทบ.รับผิดชอบสนบัสนนุ ปลย.เอม็ ๑๖ 
ให้แก่หน่วยตา่ง ๆ รวมทกุหน่วย  ความต้องการขัน้ต้น =  
100,000 กระบอก ปัจจยัทดแทน = .002  ระดบัสง่ก าลงัของ 
คลงั ทบ.  ก าหนดวงรอบการจดัหา 90 วนัหรือ 3  เดือน  
ให้ค านวณหาปริมาณ สป.ตามวงรอบการจดัหา 
เพ่ือรักษาระดบัสง่ก าลงั จ านวน ? 
 



ควำมต้องกำรขัน้ต้น             =  100,000  กระบอก 
ปัจจยัทดแทน                     =   .002 
วงรอบกำรจดัหำ                  =  90  วัน /  3 เดอืน 
 
ความต้องการเพื่อรักษาระดบัสง่ก าลงั  =  100,000 x .002  x  3 
                                                         =   600  กระบอก 
 
คลงั สพ.ทบ. ต้องสะสม ปลย.เอม็ 16  ไว้ตามวงรอบการจดัหา
จ านวน  600  กระบอก 



กำรค ำนวณควำมต้องกำรเพื่อกำรรักษำระดับส่งก ำลัง 
  

      ความต้องการ      =     ความต้องการขัน้ต้น   X   อตัรา             X        วงรอบการจดัหา 
เพ่ือการรักษาระดบัส่งก าลงั                                                              

๒. สป.ใช้สิน้เปลือง   ....   อัตรำสิน้เปลือง   



ตวัอย่ำงกำรค ำนวณ 

คลงัแสง  สพ.ทบ. รับผิดชอบสนบัสนนุ กระสนุ ปลย.เอม็ 16 
ให้แก่หน่วยตา่ง ๆ รวมทกุหน่วย  โดยมี ปลย. เอม็ 16  จ านวน 
100,000  กระบอก อตัราสิน้เปลือง = 10  นดั/กระบอก/วนั 
ทบ.  ก าหนดวงรอบการจดัหา = 90 วนั ให้ค านวณหากระสนุ 
ตามวงรอบการจดัหา  เพื่อรักษาระดบัสง่ก าลงั  จ านวน ? 



ควำมต้องกำรขัน้ต้น              =  100,000  กระบอก 
อัตรำสิน้เปลือง                    =   10  นัด/กระบอก/วัน 
วงรอบกำรจดัหำ                  =   90  วัน  
 
ความต้องการเพื่อรักษาระดบัสง่ก าลงั  =  100,000 x 10  x  90 
                                                         =   90,000,000  นดั 
 
คลงั สพ.ทบ. ต้องสะสม กระสนุ ปลย.เอม็ 16  ไว้ตามวงรอบการ
จดัหา จ านวน  90,000,000 นดั  เพ่ือสนบัสนนุ ปลย.เอม็ 16 
 



กำรค ำนวณควำมต้องกำรเพื่อกำรรักษำระดับส่งก ำลัง 

        ความต้องการ     =    สถิตคิวามสิน้เปลือง         X     วงรอบการจดัหา                          
เพ่ือการรักษาระดบัส่งก าลงั                                                   

๓. สป.ที่ไม่มี ปัจจยัทดแทน หรืออัตรำสิน้เปลือง 



ตวัอย่ำงกำรค ำนวณ 

คลงัแสง สหรัฐ รับผิดชอบสนบัสนนุ สีซอ่มบ ารุง ตอ่ยทุธบริเวณ 
ยโุรป  อตัราสิน้เปลืองของสีไมไ่ด้ก าหนดเอาไว้ แตม่ีข้อมลูการ 
จ่ายใน  8  ไตรมาศ ที่ผ่านมา  เฉลี่ยแล้วอตัรา ประมาณเดือนละ 
10,000 แกลลอน  ทบ.สหรัฐ  ก าหนดวงรอบการจดัหา 
= 90 วนั หรือ  3  เดือน  ให้ค านวณหาปริมาณสี ตาม 
วงรอบการจดัหา  เพ่ือรักษาระดบัสง่ก าลงั  จ านวน ? 
 



สถติคิวำมสิน้เปลือง            =  10,000  แกลลอน 
วงรอบกำรจดัหำ                =  90  วัน / 3 เดอืน  
 
ความต้องการเพื่อรักษาระดบัสง่ก าลงั =  10,000 x  3 
                                                        =   30,000  แกลลอน 
 
คลงั แหง่นี ้ต้องสะสม สีไว้ตามวงรอบการจดัหาจ านวน  30,000 
แกลลอน  เพื่อสนบัสนนุ ยทุธบริเวณยโุรป 
 



องค์ประกอบของสำยทำงเดนิส่งก ำลัง.. 

 วงรอบกำรจัดหำ   

 วงรอบกำรส่ังเพิ่มเตมิ   

 วงรอบกำรเบกิ   

 ระดับปฏบิัตกิำร  

 

 



องค์ประกอบของสำยทำงเดนิส่งก ำลัง 

 วงรอบกำรจัดหำ   

 วงรอบกำรส่ังเพิ่มเตมิ   

 วงรอบกำรเบกิ   

 ระดับปฏบิัตกิำร  

 ระดับปลอดภยั   

 

 



ระดับปลอดภยั  

คือปริมำณ สป.ที่สะสมไว้เพิ่มเตมิจำก ปริมำณ  สป. ตำม ระดบั
ปฏบิัตกิำร หรือ วงรอบกำรส่ังเพิ่มเตมิเพื่อให้สำมำรถปฎบิัตภิำรกจิ
ได้อย่ำงต่อเน่ือง  ไม่ขำดตอน 

ระดับปลอดภยั 

ระดับปฏบิตักิำร 

         และ                                        เป็นปริมาณ สป.ในความครอบครอง 



เกณฑ์สะสม ( SO ) 
[ Stockage Objective ] 

เป็นปริมำณสูงสุดของ สป.ในครอบครอง 

ระดบัปฏบิัตกิำร 

ระดบัปลอดภยั 

เกณฑ์สะสม 

เกณฑ์สะสม =  ระดับปฏบิตักิำร + ระดับปลอดภยั  



องค์ประกอบของสำยทำงเดนิส่งก ำลัง.. 

 วงรอบกำรจัดหำ   
 วงรอบกำรสั่งเพิ่มเตมิ   
 วงรอบกำรเบกิ  
 ระดับปฏบิัตกิำร  

 
 ระดับปลอดภยั   

 
 เวลำล่วงหน้ำในกำรจัดหำ  
 เวลำในกำรเบกิและจัดส่ง  

 

J:/บรรยายระดับส่งกำลัง ฝอ.4/กระบวนงานของโซ่อุปทาน (Supply Chain).ppt


    เวลำล่วงหน้ำในกำรจดัหำ  
     เวลำในกำรเบกิและจดัส่ง              

เป็นปริมำณ สป. ที่ไม่ได้อยู่ในครอบครอง  แต่เป็นปริมำณ สป.ใน
สำยทำงเดนิส่งก ำลัง  ----------------  ก ำหนดเป็นวันส่งก ำลัง 

    หน่วยจา่ยใหญ่   =  เวลาลว่งหน้าทางธรุการ    +   เวลาลว่งหน้าในการผลิตและสง่มอบ 
                          จดัหา            ลงนามในสญัญา           ลงนามในสญัญา          รับ สป.งวดแรก 

หน่วยจา่ยยอ่ย   =    สง่ใบเบิก             รับ สป. 
      

รง. 

ผลติ บชร. 
กรม  

สน. 
หน่วยใช ้

คลงั 

TEC. OST PLT OST OST 



ระดับส่งก ำลัง 

๑. ระดบัปลอดภยั  

๒. ระดบัปฏิบตัิการ 
         
       วงรอบการจดัหา  
       วงรอบในการเบิกและจดัสง่ 
       ๓. เวลาในการเบิกและจดัสง่/ เวลาลว่งหน้าในการจดัหา 
          



  เกณฑ์เบกิ  หรือ เกณฑ์ต้องกำร  
  

หมายถงึ   ปริมาณ สป.สงูสดุในครอบครองหรือคงคลงั รวมกบั  
               สป.ตามเวลาลว่งหน้าท่ีจดัหา หรือ สป.ตามเวลา ท่ีเบิกและจดัสง่ 

( เป็นปรมิาณ สป.สูงสุดในสายทางเดนิส่งก าลงั ) 



ปัจจัยเพิม่เตมิ ที่ต้องน ำมำพจิำรณำ…. เพื่อไม่ให้ จ ำนวนที่
จัดหำ หรือ ส่ังเพิ่มเตมิ เกนิควำมต้องกำรที่  แท้จริง   

 ๑.   สป.คงคลัง ณ วันตัดยอดรำยงำน 
 ๒.   จ ำนวนค้ำงรับ   
 



สรุป 

สป.ต ่ำสุด ในครอบครอง             = SL 

OL 
Reo 

SL 

PLT 
OST SO RO 

สป.สูงสุด ในครอบครอง   =  SO  = SL+OL 
สป.ต ่ำสุด ในสำยทำงเดนิส่งก ำลัง = SL+PLT 

สป.สูงสุด ในสำยทำงเดนิส่งก ำลัง  = SL+OL+PLT = RO 



ค ำนวณ สป.ถำวร 

   บชร.๔ รับผดิชอบในกำรสนับสนุน ปลย.เอม็ ๑๖  ให้แก่หน่วย 
ในพืน้ที่รับผดิชอบมีจ ำนวนควำมต้องกำรขัน้ต้น ๒๐,๐๐๐ กระบอก 
 
ก ำหนดให้    ปัจจัยทดแทน ปลย.เอม็ ๑๖     =    ๐.๐๐๒ 
        ระดบัปลอดภยั                            ๓๐ วันส่งก ำลัง 
        วงรอบกำรเบกิทดแทน                  ๙๐  วัน 
        เวลำล่วงหน้ำในกำรเบกิและจัดส่ง   ๖๐ วัน 
 
จงหำ    (๑)   จ ำนวน สป.ในระดบัต่ำงๆ 
  (๒)  จ ำนวน สป.ในครอบครองสูงสุด 



ก ำหนดให้ 
ขัน้ต้น = 20,000 กระบอก 
ปัจจยัทดแทน = 0.002 
ระดับปลอดภยั =  30  วัน 
วงรอบกำรเบกิ =  90 วัน 
เวลำล่วงหน้ำในกำรจดัหำ =  60 วัน 

จงหำ     
(๑)  สป.ระดับปลอดภยั   
(๒)  สป.ตำมวงรอบกำรเบกิ   
(๓)  สป.ตำมเวลำล่วงหน้ำในกำรเบกิ 
       และจดัส่ง    
(๔)  เกณฑ์สะสม   

เกณฑส์ะสม 



กำรค ำนวณ สป.สิน้เปลือง 

พธ.ทบ.รับผดิชอบในกำรสนับสนุนข้ำวแก่ก ำลังพลของ ทบ. 
จ ำนวน ๑๕๐,๐๐๐ คน 
 
ก ำหนดให้   อัตรำสิน้เปลืองข้ำว  ๑๐๐ กก. / ๑๐๐ คน / วัน 
        ระดบัปลอดภยั                ๓๐  วันส่งก ำลัง 
        วงรอบกำรจัดหำเพิ่มเตมิ   ๖๐  วัน 
        เวลำล่วงหน้ำในกำรจัดหำ  ๓๐  วัน 
 
จงหำ   (๑) จ ำนวน สป.ในระดบัต่ำงๆ 
 (๒) จ ำนวน สป.สูงสุดในครอบครอง 



ก ำหนดให้ 
ควำมต้องกำรขัน้ต้น = 150,000  คน 
อัตรำสิน้เปลือง = 100 กก./100 คน/วัน 
                           1 กก./คน /วัน 
ระดับปลอดภยั = 30 วันส่งก ำลัง 
วงรอบกำรจดัหำ = 60 วัน 
เวลำล่วงหน้ำในกำรจดัหำ = 30 วัน 

จงหำ     
(๑)   สป.ระดับปลอดภยั   
(๒) สป.ตำมวงรอบกำรจดัหำ  
(๓) สป.ตำมเวลำล่วงหน้ำในกำรจดัหำ

เพิ่มเติม      
(๔)   เกณฑ์สะสม   

เกณฑ์สะสม 



ค ำนวณ สป.กรณีไม่มีปัจจยัทดแทนและอัตรำสิน้เปลือง 

    กช.รับผดิชอบในกำรสนับสนุนสี ให้กับหน่วยต่ำงๆ ของ ทบ. โดย
มีข้อมูลกำรจ่ำยในรอบ ๒ ปีที่ผ่ำนมำเฉลี่ยเดอืนละ ๓,๐๐๐ แกลลอน 
 
ก ำหนดให้    ระดบัปลอดภยั                 ๓๐  วันส่งก ำลัง 
         วงรอบกำรจัดหำเพิ่มเตมิ    ๙๐ วัน 
         เวลำล่วงหน้ำในกำรจัดหำ   ๖๐  วัน 
 
จงหำ   (๑)  จ ำนวน สป.ในระดบัต่ำงๆ 
 (๒)  จ ำนวน สป.สูงสุดในครอบครอง 



ก ำหนดให้ 
ควำมต้องกำรขัน้ต้น =  3,000 GAL / เดือน 
ระดับปลอดภยั  =   30 วันส่งก ำลัง 
ระดับปฏิบตัิกำร =   90 วัน 
เวลำล่วงหน้ำในกำรจดัหำ  =   60 วัน 

จงหำ     
(๑)  สป.ระดับปลอดภยั   
(๒)  สป.ตำมวงรอบกำรจดัหำ   
(๓)  สป.ตำมเวลำล่วงหน้ำในกำรจดัหำ 
       เพิ่มเติม        
(๔)  เกณฑ์สะสม    

เกณฑ์สะสม 



กำรรักษำระดบัส่งก ำลังท ำอย่ำงไร 

การรักษาระดบัสง่ก าลงั คือ การควบคมุปริมาณ สป.ให้มีจ านวน ขึน้ - ลง
อยู่ระหว่าง  เกณฑ์สะสม   กับ ระดบัปลอดภยั  

กำรรักษำระดับส่งก ำลังจะบรรลุเป้ำหมำยกต่็อเมื่อเรำตอบค ำถำม ๒ ข้อนีไ้ด้ 

ระดบัปลอดภยั 

เกณฑ์สะสม 

ข้อหนึ่ง   จะ จดัหา หรือ สัง่เพ่ิมเติม เมื่อใด ? 

ข้อสอง    จะ จดัหา หรือ สัง่เพ่ิมเติม จ ำนวนเท่ำใด ? 



จะ จดัหำ และส่ังเพิ่มเตมิเมื่อใด ? 

ก. กำรจัดหำ หรือ สั่งเพิ่มเตมิ โดยใช้วงรอบกำรสั่งเพิ่มเตมิ 

 
ระดับปฏบิตักิำร 

90 วัน 
 

 ระดับปลอดภยั 30 วัน 

เกณฑ์สะสม 
   120 วัน 

เหมาะส าหรับ สป.รายการท่ีมีความต้องการหรือ สิน้เปลืองสม ่าเสมอ  เช่น อาหาร 
ก าหนดเป็นเวลา เป็น เดือน หรือ วนั  แตม่กัก าหนดเป็น ...วนัสง่ก าลงั 
ห้วงเวลาจดัหาเพ่ิมเติมแตล่ะครัง้คงที่ เช่น  60  วนัสง่ก าลงั , 90  วนัสง่ก าลงั 
จ านวน สป.ในการจดัหา หรือสัง่เพ่ิมเติมจะเปลี่ยนแปลง  ขึน้อยูก่บัปริมาณการใช้ในห้วง
เวลานัน้  

สัง่เพ่ิมเติมครัง้สดุท้าย  
    ๑ มกราคม …… 
สัง่เพ่ิมเติมครัง้ตอ่ไป 
    ๑ เมษายน…... 



ข. กำรใช้จุดเพิ่มเตมิหรือจุดเบกิ   

ระดับปฏิบตัิกำร 
90 วัน 

SL 30 วัน 

  เกณฑ์สะสม 
120 วัน 

จุดเบกิ 

60 วัน 

เหมาะส าหรับ สป.รายการที่มีความต้องการไม่สม ่าเสมอ 
ก าหนดเป็นปริมาณ สป. 
ห้วงเวลาจดัหาเพ่ิมเติมแตล่ะครัง้จะเปลี่ยนแปลง ขึน้อยูก่บัปริมาณการใช้งาน 
จ านวน สป.ที่จดัหาแตล่ะครัง้จะคงที่ 

    ปริมำณ สป.      =   ปริมำณ สป.ระดับปลอดภยั    +    ปริมำณ สป.ตำม 
ณ จุดเพิ่มเตมิ / จุดเบกิ               เวลำล่วงหน้ำกำรเบกิและจัดส่ง 

( ปริมาณ สป. ณ จดุเพิ่มเติม/จดุเบิก เป็นปริมาณ สป.ต ่าสดุในสายทางเดินสง่ก าลงั ) 



     พธ.ทบ. รับผิดชอบจดัหาข้าวสารให้กบัหน่วยท่ีตัง้อยู่ในเขต กทม. 
มีก าลงัพล ๑๐,๐๐๐ คน ก าหนดระดบัสง่ก าลงั  ระดบัปลอดภยั ๓๐ วนั 
วงรอบการจดัหา ๙๐ วนั  เวลาลว่งหน้าในการจดัหา ๖๐ วนั อตัรา 
สิน้เปลืองข้าวสารตามข้อมลูการสง่ก าลงับ ารุง ก าหนดไว้  ๑๐๐ กก./  
๑๐๐ คน / วนั    วนัที่ ๑ เมษายน…เป็นวนัครบรอบการจดัหา  มี 
ข้าวสารเหลือคงคลงั ๙๒๐,๐๐๐ กก.   ไมม่ีจ านวนค้างรับและค้างจ่าย 
เวลาท่ีเสียไปในการรายงานสถานภาพก็ไมมี่เพราะคลงั สป.๑ ใน กทม. 
มีเพียงแห่งเดียวและตัง้อยู่ใกล้กบั กองควบคมุสิ่งอปุกรณ์ อยากทราบว่า  
คลงั พธ.ทบ.จะต้องจดัหาข้าวสารเพิ่มเติมจ านวนเท่าไร? 

ตัวอย่ำง 



ก ำหนดให้ 
ควำมต้องกำรขัน้ต้น = 10,000  คน 
อัตรำสิน้เปลือง = 100 กก./ 100 คน/วัน 
                     = 1 กก/คน/วัน 
ระดบัปลอดภยั = 30 วัน 
ระดบัปฏบิัตกิำร = 90 วัน 
เวลำล่วงหน้ำในกำรจัดหำ = 60 วัน 

      

90 

30 

60 



ตัวอย่ำง 

       สพ.ทบ.รับผิดชอบในการสนบัสนนุ ปลย.เอม็ ๑๖ แก่หน่วยทหาร 
หลายหน่วยรวมความต้องการขัน้ต้น ๑๐,๐๐๐ กระบอก ปัจจยัทดแทน 
ก าหนดไว้เท่ากบั ๐.๐๐๒ ทบ. ก าหนดระดบัสง่ก าลงัเอาไว้ส าหรับระดบั 
ปลอดภยั ๓๐ วนัสง่ก าลงั   วงรอบการจดัหาเพิ่มเติม ๙๐ วนั  และเวลา 
ลว่งหน้าในการจดัหา ๖๐ วนั   เวลาที่เสียไปในการรายงานสถานภาพ 
ไมม่ี ค้างรับและค้างจ่ายไมม่ี ในวนัที่ ๑ เมษายน…คลงัได้ท าการส ารวจ 
ตามวงรอบการสอบทานพบว่า ปลย.เอม็ ๑๖ ลดจ านวนลงเหลือเท่ากบัจดุ 
เพ่ิมเติม คลงัจงึได้สัง่เพ่ิมเติม อยากทราบว่าคลงัจะต้องสัง่เพ่ิมเติมเป็น 
จ านวนเท่าไร? และจะได้รับ สป.เม่ือใด? 



   ก ำหนดให้  
 IR         =  10,000 กระบอก 
 RF        =  0.002 
 SL        =  30  วัน 
 Pro/Cye =  90  วัน 
 PLT      =  60  วัน 

 SSLT    = 0 
     DO   = 0 
     OH   = Reo/PT 
       DI  = 0 

จงหำ    (1)  Net RO 
           (2)  วันที่ได้รับ สป. 

Pro/Cye = 90 

SL = 30 

PLT = 60 

Reo/PT 



ตัวอย่ำง 

 คลังใน สหรัฐฯ  แห่งหน่ึงรับผิดชอบสนับสนุน สีเพื่อใช้ในกำรซ่อม
บ ำรุงต่อยุทธบริเวณ คือยุทธบริเวณยุโรป  อัตรำควำมสิน้เปลืองไม่มี  แต่มี
ข้อมูลกำรจ่ำยใน  ๖ เดือนที่ผ่ำนมำ  ผลเฉลี่ยเดือนละ  ๑๐,๐๐๐ แกลลอน   
ทบ. ก ำหนดระดับส่งก ำลังของคลังไว้ส ำหรับ ระดับปลอดภยั ๓๐ วันส่ง
ก ำลัง   วงรอบกำรจัดหำ ๙๐ วัน  และเวลำล่วงหน้ำในกำรจัดหำ ๖๐ วัน   
เวลำที่เสียไปในกำรรำยงำนสถำนภำพไม่มี ค้ำงรับและค้ำงจ่ำยไม่มี  
 ในวันที่ ๑ เมษำยน…สีคงคลังลดระดับมำเท่ำกับจุดเพิ่มเตมิพอดี  
อยำกทรำบว่ำคลังแห่งนัน้จะต้องจัดหำสีเพิ่มเตมิจ ำนวนเท่ำไร? และจะ
ได้รับ สป.เมื่อใด? 



แบบฝึกทดสอบ 

บชร.๑ สนบัสนนุข้าวให้แก่หน่วยทหารใน พืน้ที่  ในความรับผิดชอบของหน่วย 
มีก าลงัพล จ านวน   ๕,๐๐๐  คน 
ทบ. ก าหนดระดบัการสง่ก าลงัไว้ดงันี ้
 ระดบัปลอดภยั                    =        ๑๕  วนั 
 วงรอบในการเบิกเพ่ิมเติม             =        ๓๐  วนั 
 เวลาลว่งหน้าในการเบิกและจดัสง่    =          ๒๐  วนั 
 อตัราสิน้เปลืองข้าวสาร             =       ๑๐๐ กก./๑๐๐  คน/วนั 
วนัที่  ๑  เม.ย.  เป็นวนัที่ครบรอบการสัง่เพ่ิมเติม  มีข้าวสารคงคลงั  ๑๒๐,๐๐๐ กก. 
ไม่มีค้างรับ ค้างจา่ย    
จงหา 
       ๑. ความต้องการรักษาระดบัสง่ก าลงัแตล่ะระดบั 
       ๒. ณ วนัที่  ๑  เม.ย.  บชร.๑  จะต้องจดัหาข้าวสารเพ่ิมเติมจ านวนเทา่ใด 



ส่ิงอุปกรณ์ 

• ส่ิงของท่ีจ าเป็นท้ังมวลส าหรับหน่วยทหาร รวมท้ังมี
ไว้เพือ่การด ารงอยู่และการปฏิบัติการของหน่วยทหาร 

  เช่น อาหาร เคร่ืองแต่งกาย เช้ือเพลิง สัตว์  

ยานพาหนะ อาวุธ กระสนุ วัตถรุะเบิด  

  เคร่ืองจักรกล ตลอดจนเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ 



ส่ิงอุปกรณ์ประเภท 2 

• ส่ิงอุปกรณ์ท่ีอนมัุติให้หน่วยมีไว้ใน  ครอบครอง 
  โดยระบเุป็นอัตราของ หน่วย หรือบคุคล 

  เช่น  เคร่ืองแต่งกาย อาวุธ ช้ินส่วนซ่อม 



ช้ินส่วนซ่อม 

• องค์ประกอบ ส่วนประกอบ และช้ินส่วนท่ีใช้ในการ       
  ซ่อมบ ารงุส่ิงอุปกรณ์ 

• มีก าหนดไว้ในคู่มือส่งก าลัง/ คู่มือทางเทคนิคท่ีมีบัญชี 

  ช้ินส่วนซ่อม 

                                                                 เช่น ล ากล้องปืน  เย็นเนอร์เรเตอร์  หลอดวิทยุ 



ส่ิงอุปกรณ์ประเภท 4 

• ส่ิงอุปกรณ์ซ่ึงมิได้ระบไุว้ในอัตราของหน่วย 

• มิได้จัดไว้เป็น สป.ตามประเภทอ่ืนๆ 

• แต่อาจอนมุัติให้หน่วยมีไว้ในครอบครองตาม  
  ความจ าเป็น 

• เช่น วัสดุในการก่อสร้างและ
เคร่ืองปรับอากาศ 



 ส่ิงอุปกรณ์ประเภท ๑     เสบยีงสนามทุกชนิดทีใ่ช้บริโภค 

 เสบียง      อำหำรชนิดต่ำงๆที่ใช้ในกำรเลีย้งดูทหำร มีคุณค่ำและปริมำณ
อำหำรเพยีงพอต่อควำมต้องกำรของร่ำงกำย ๑คน/วัน 

 เสบียงประเภท ก        อาหารสดและอาหารแห้งทกุชนิด ใช้บริโภคประจ าวนั 
ก่อนรับประทำนต้องหุงต้ม 

 เสบียงประเภท ข      อาหารบรรจุกระป๋อง เก็บรักษาได้นานในอณุหภมิูปกติ 
ก่อนรับประทำนต้องปรุงเลก็น้อย 

 เสบียงประเภท ค      อำหำรส ำเร็จรูปจ่ายเป็นชดุ รับประทำนได้ทนัที 

 เสบียงประเภท ง      อาหารที่ย่อยงา่ยเป็นอำหำรบ ำรุงร่ำงกำยส ำหรับผู้ป่วย 

 เสบียงพเิศษ      เสบียงส าหรับแจกจ่ายให้หน่วยที่ปฏิบติัการรบพิเศษ 
กองทพับก ให้การสนบัสนนุโดยไม่ต้องใช้เงินคา่เสบียงสนามหรือคา่เลีย้งดสูนาม  

   

      

   

   
   

   



                                      

      

 

           เพียงพอ  ต่อเน่ือง  ทนัเวลำ 

การจัดการส่งก าลงับ ารุงอย่างมปีระสิทธิภาพ 


