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นิยามค าศัพท์ 

 - คลังสาขา หมายถึง คลังสาขาตามท่ีก าหนดไว้ในข้อ ๑๙ แห่งระเบียบกองทัพเรือว่าด้วยการ

พัสดุ พ.ศ.๒๕๒๘ ซึงรับผิดชอบการส่งก าลังพัสดุสายพลาธิการ 

 - พัสดุ หมายความถึง วัสดุ ครุภัณฑ์ ส าหรับใช้ในราชการกองทัพเรือตามท่ีก าหนดไว้ในข้อ ๑๓ 

แห่งระเบียบกองทัพเรือว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.๒๕๒๘ 

 - พัสดุส ารองคลัง หมายความถึง พัสดุท่ีคลังพัสดุทุกระดับจะต้องจัดหาเตรียมการไว้ ตามเกณฑ์

ท่ีได้ก าหนดในข้อ ๕, ๖ และ ๗ แห่งระเบียบนี้ 

 - เจ้าหน้าท่ีคลังพัสดุ หมายความถึง ผู้มีหน้าท่ีด าเนินกรรมวิธีในการเบิกหรือข้อให้จัดหา รับ 

จ่าย เก็บรักษาพัสดุ รวมท้ังผู้มีหน้าท่ีในการควบคุมและท าบัญชีด้วย 

 - สถิติการจ่ายโดยเฉลี่ย หมายความถึง ข้อมูลการจ่ายพัสดุ (ISSUE DATA) โดยเฉลี่ยในแต่ละ

ไตรมาสตามรอบปีท่ีผ่านมา เพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการก าหนดอัตราการจ่ายและเกณฑ์การส ารองต่างๆ 

 - วันส่งก าลัง (DAY OF SUPPLY) หมายความถึง ปริมาณพัสดุซึ่งประมาณว่าจะต้องสิ้นเปลือง

ใน ๑ วัน โดยอาศัยสถานการณ์ การปฎิบัติ และก าลังพลเป็นมูลฐาน 

 - ระดับส่งก าลัง (SUPPLY LEVEL) หมายความถึง ปริมาณพัสดุ ณ คลังต่างๆ ซึ่งได้รับอนุมัติให้

สะสมไว้เพื่อสนับสนุนการปฎิบัติการส่งก าลังบ ารุงให้สมบูรณ์ และต่อเนื่องกัน โดยปกติจะก าหนดเป็น

วันส่งก าลัง 

 - เกณฑ์ปฎิบัติการ (OPERATING LEVEL) หมายความถึง ปริมาณพัสดุที่ก าหนดขึ้น เพื่อให้การ

ส่งก าลังเป็นไปโดยต่อเนื่องในห้วงเวลาเบิกหรือห้วงเวลารับพัสดุท่ีส่งมาเพิ่มเติม หรือวงรอบการเบิก 



 - เกณฑ์ปลอดภัย (SAFETY LEVEL) หมายความถึง ปริมาณท่ีเพ่ิมเติมจากเกณฑ์ปฎิบัติการเพ่ือ

ส ารองไว้ให้การส่งก าลังมีความต่อเนื่อง เมื่อมีเหตุขัดข้องในการเบิกหรือส่งก าลังเพิ่มเติม โดยมิได้

คาดหมายไว้ล่วงหน้า 

 - เกณฑ์สะสม (STOCKAGE OBJECTIVER) หมายความถึง ปริมาณพัสดุ ซึ่งอนุมัติให้คลังระดับ

ต่างๆ สะสมไว้เพ่ือให้การปฎิบัติการส่งก าลังเป็นไปโดยต่อเนื่องทุกขณะ คือ ผลรวมของเกณฑ์ปฎิบัติ

การ และ เกณฑ์ปลอดภัย 

 - เวลาในการเบิกและส่งพัสดุ (ORDER AND SHIPPING TIME) หมายความถึง จ านวนวัน 

นับตั้งแต่เวลาท่ีหน่วยได้ส่งใบเบิกเพ่ือขอรับพัสดุไปตามสายการส่งก าลัง จนถึงวันท่ีได้รับพัสดุนั้น 

 - เกณฑ์ต่ าสุดหรือจุดเพ่ิมเติม (LOW LIMIT หรือ REORDER POINT) หมายความถึง ปริมาณ

พัสดุ อันเป็นผลรวมของเกณฑ์ปลอดภัย และเวลาในการเบิกและส่งพัสดุ ซึ่งใช้เป็นเกณฑ์ตัดสินในการ

เบิกก่อนถึงรอบการเบิก 

 - เกณฑ์สูงสุดหรือเกณฑ์เบิก (HIGH LIMIT หรือ REQUISITIONING OBJECTIVE) หมายความ

ถึง ปริมาณพัสดุสูงสุดอันเป็นผลรวมของเกณฑ์สะสมกับเวลาในการเบิกและส่งพัสดุ ซึ่งอนุมัติให้หน่วย

ส่งก าลังถือเป็นเกณฑ์ไว้ เพื่อสนับสนุนการส่งก าลัง 

 

 

  



อุปกรณ์ เครื่องมือและเครื่องใช้ที่จ าเป็นต้องใช้ในการท างาน 

• เคร่ืองคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ 

• ระบบ LAN หรือเครือข่ายอินเตอร์เน็ต 

• เคร่ืองใช้ส านักงานต่างๆ เช่น ปากกา ไม้บรรทัด ยางลบ และอื่นๆ 

• เคร่ืองพิมพ์เอกสาร (Printer) 

• กระดาษถ่ายเอกสาร A4 

• โทรศัพท์ และเครื่องถ่ายเอกสาร 

 

  



คู่มือเอกสาร และแบบฟอร์มที่จ าเป็นต้องใช้ในการท างาน 

- ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ 

- ระเบียบกรมพลาธิการทหารเรือ ว่าด้วย การส่งก าลังพัสดุสายพลาธิการแก่คลังสาขา พ.ศ.๒๕๓๑ 

 

 

  



บทน า 

ศูนย์พัสดุช่าง กรมอู่ทหารเรือ มีหน้าท่ี รวบรวม และก าหนดความต้องการ จัดหา เก็บรักษา และ

จ าหน่ายพัสดุสายการช่าง ตลอดจนเสนอแนะในด้านการบริหาร พัสดุ สายช่าง อร. ของกองทัพเรือ 

ในฐานะท่ีเป็นคลังใหญ่ ของหน่วยเทคนิค สาย อร. ซึ่งมีความจ าเป็นท่ีต้องด าเนินการพิจารณาจัดหา 

พัสดุส ารองคลัง ในการสนับสนุน นขต.ทร. และหน่วยเฉพะกิจ ทร. ตลอดจนคลังสาขาอื่นๆ และ

เพ่ือให้การพิจารณาจัดหาพัสดุส ารองคลังเป็นไปอย่างมีหลักเกณฑ์ แผนกควบคุม ศพด.อร. ซึ่งมีหน้าท่ี

ด าเนินการเกี่ยวกับรวบรวมจัดท าแผนการจัดหาพัสดุและการงบประมาณ ควบคุมการรับการจ่ายและ

การท าบัญชีพัสดุตลอดจนด าเนินการในเร่ืองกรรมวิธีข้อมูลส าหรับการพิจารณาจัดหาพัสดุ ส ารองคลัง

ของ ศพด.อร. จึงได้น าระเบียบกรมพลาธิการ ทหารเรือว่าด้วย การส่งก าลังพัสดุ สายพลาธิการ แก่

คลังสาขา พ.ศ.๒๕๓๑ มาเป็นแนวทางในการพิจารณาจัดหาพัสดุส ารองคลังให้มีปริมาณเพียงพอ 

สามารถสนับสนุนหน่วยต่างๆได้อย่างทันท่วงทีและเพื่อให้การบริหารงบประมาณเป็นไปอย่างมี

ประสิทธิภาพ 

 

  



การพิจารณาจัดหาพัสดุส ารองคลัง 

๑. วัตถุประสงค์ 

     - เพ่ือให้การเบิกพัสดุ สาย อร. เป็นไปด้วยความเรียบร้อย รวดเร็ว ไม่เกิดการล่าช้า ในการเบิก-จ่าย 

     - เพ่ือการควบคุมวงเงินจัดสรร สาย อร. เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและถูกต้อง 

     - หน่วยต่างๆ สามารถได้รับการสนับสนุน พัสดุได้ทันเวลาที่จะต้องออกไปปฏิบัติราชการ 

     - เพ่ือให้มีพัสดุส ารองคลัง มีสถิติ การเบิก-จ่าย ตลอดจนมีของคงคลัง ตามท่ีทางราชการก าหนด 
๒. ปัญหา 

     อร. ไม่ได้ก าหนดเกณฑ์การจัดหาพัสดุส ารองคลัง ส าหรับพัสดุสายช่าง อร. ท่ีจัดหาเพื่อสนับสนุน 

นขต.ทร. และหน่วยเฉพาะกิจ ทร. ท่ีได้รับวงเงินจัดสรร ท าให้การพิจารณาจัดหาพัสดุส ารองคลัง     

ในแต่ละปี งป. มีปริมาณและห้วงเวลาในการจัดหาท่ียังไม่เหมาะสม 

๓. แนวทางการแก้ปัญหา 
    ศพด.อร.ก าหนดเกณฑ์การจัดหาพัสดุส ารองคลัง เพื่อให้ มว.บัตรคุมพัสดุฯ สามารถน าเกณฑ์ ฯ ไป

ค านวณร่วมกับข้อมูลสถิติการเบิก - จ่าย จ านวนพัสดุคงคลัง จากระบบ SUPINV 1-3 V.4 เพื่อเป็น

แนวทางในการพิจารณา ห้วงเวลา และปริมาณในการจัดหาต่อไป  

๔. ผลสัมฤทธ์ิ 

     ศพด.อร.สามารถจัดหาพัสดุสายช่าง อร. ส ารองคลังเพื่อสนับสนุน นขต.ทร. และหน่วยเฉพาะกิจ 

ทร. ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

๕. ปัจจัยแห่งความส าเร็จ 

     - เจ้าหน้าท่ีในส่วนต่างๆ ของระบบงาน มีความมุ่งมั่น ตั้งใจ และมีองค์ความรู้การปฏิบัติงานตาม

ขั้นตอน และกระบวนงานท่ีก าหนดไว้อย่างเคร่งครัด 

     - ผู้บังคับบัญชาให้ความส าคัญในการตรวจสอบ และประเมินผล และแก้ไขปัญหาท่ีตรวจพบอย่าง

รวดเร็ว 



 

 

 

๖. รายละเอียดของผลงาน 

 ลักษณะผลงาน  

 มว.บัตรควบคุม สามารถพิจารณาห้วงเวลา และจ านวนการจัดหาพัสดุส ารองคลังได้อย่างมี

หลักเกณฑ์โดยใช้ข้อมูลจากระบบ SUPINV 1-3 V.4 มาค านวณตามเกณฑ์ท่ี ศพด.อร. ก าหนด 

 วิธีการด าเนินการ 

  ๑. ก าหนดเกณฑ์ขั้นต้น 

   ๑.๑ เวลาในการเบิกและส่งพัสดุ ก าหนดตามการปฎิบัติงานจริง = ๙๐ วัน 

   ๑.๒ เกณฑ์สูงสุด ก าหนดตามวงรอบการใช้ งป.ของ ทร. ก าหนดให้ = ๓๖๕ วันส่งก าลัง 

๒. น าข้อมูลสถิติการจ่ายในปีท่ีผ่านมาและ ยอดคงคลังจากระบบ SUPINV 1-3 V.4 มา

ค านวณในตาราง Excel ตามเกณฑ์ท่ีก าหนดในข้อ ๑. 

  ๓. พิจารณาห้วงเวลา และจ านวนการจัดหา 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 ข้อมูลสถิติการจ่ายในปีท่ีผ่านมาและ ยอดคงคลังจากระบบ SUPINV 1-3 V.4 

 

  



 

  



 

 

  



  



  





น าข้อมูลจากระบบ SUPINV 1-3 V.4 มาค านวณตามเกณฑ์ท่ีก าหนดประกอบการพิจารณา 

ข้อมูลจากระบบ SUPINV 1-3 V.4 ค านวณจากเกณฑ์ท่ีก าหนด การพิจารณา 

ล าดั
บ 

หมายเลข ชื่อพัสดุ 
หน่ว
ยนับ 

สถิติ
การ
จ่าย 

ยอด
คง
คลัง 

วันส่ง
ก าลัง
(หน่วย
นับ/วัน) 

เกณฑ์
ต่ าสุด 

(หน่วย
นับ) 

เกณฑ์ 
สูงสุด
(หน่วย
นับ) 

จะถึง
เกณฑ์
ต่ าสุด
(เดือน) 

หมายเหตุ 

1 6240-35-418-
9607 

หลอดประหยัดไฟขนาด 220 โวลท์ 
18 วัตต์ 

หลอ
ด 

3,805 18 2.61 235 951 -3 
จัดหา งป.62           
จ านวน 1,000 

2 5999-35-423-
0264 

ชุดปลั๊กไฟเคลื่อนที่สายยาว 5 
เมตร 

ชุด 103 7 0.07 6 26 0 
จัดหา งป.62       
จ านวน 30 

3 6240-35-418-
9483 

หลอดไฟฟลูออเรสเซนต์ 18 วตัต์ 
220 โวลท ์

หลอด 22,199 942 15.20 1,368 5,550 -1 
จัดหา งป.62       
จ านวน 6,000 

4 5970-35-416-
7007 

เทปพันสายไฟ  ม้วน 17,019 0 11.66 1,049 4,255 -3 
จัดหา งป.62       
จ านวน 4,500 

5 5975-35-423-
1894 

เข็มขัดพลาสติกรัดสายไฟขนาด 0.5 มม.
ยาว 5 นิ้ว 

เส้น 4,300 2,100 2.95 265 1,075 21 
ชะลอการจัดหา 

* สถิติการจ่าย ข้อมูล งป.58 - งป.61 = 4 ปี (1,460 วัน) 
       

 

* เวลาในการเบิกพัสดุ = 90 วัน 
        *เกณฑ์สูงสุด = 365 วันส่งก าลัง (1 ปีงบประมาณ) 
          



 
ระเบียบพลาธิการทหารเรอื 

ว่าด้วย 

การส่งก าลังพัสดุสายพลาธิการแก่คลังสาขา 

พ.ศ.๒๕๓๑ 

  



 

 



 



  



 



  



 



  



 


