
  
ระเบียบกองทัพบก  

วาดวย ช้ินสวนซอมตามอัตราพิกัดและชิ้นสวนซอมที่สะสม  
พ.ศ.2512  

  
--------------  

  
        โดยที่เห็นเปนการสมควร ที่จะกําหนดความรับผิดชอบ และระเบียบปฏิบัติเก่ียวกับการ

กําหนดรายการและจํานวนชิ้นสวนซอม  การจัดทํา  การแจกจาย  และการแกไขเปลี่ยนแปลง
บัญชีช้ินสวนซอมตามอัตราพิกัด  และบัญชีช้ินสวนซอมที่สะสม  จึงไดกําหนดระเบียบนี้ข้ึน เพ่ือ
ถือเปนหลักในการดําเนินการเกี่ยวกับชิ้นสวนซอมตอไป  
        ขอ 1. ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบกองทัพบก วาดวยชิ้นสวนซอมตามอัตราพิกัด และ
ช้ินสวนซอมที่สะสม พ.ศ.2512”  
        ขอ 2. ใหยกเลิก  
              2.1 ระเบียบกองทัพบก วาดวยชิ้นสวนซอมตามอัตราพิกัดและชิ้นสวนซอมที่

สะสม พ.ศ.2511   
              2.2 บรรดาระเบียบ คําส่ัง คําแนะนํา คําช้ีแจง ฯลฯ ที่ขัดหรือแยงกับระเบียบนี้  
        ขอ 3. ขอบเขต  
              3.1ระเบียบนี้ใชเปนหลักปฏิบัติสําหรับชิ้นสวนซอมของสิ่งอุปกรณทั้งใน
โครงการ  และนอกโครงการ  
              3.2 ระเบียบนี้ใชกับหนวยใช หนวยสนับสนุน และคลังซึ่งอยูในสายการสงกําลัง 
และซอมบํารุง ของกองทัพบก  
        ขอ 4. คําจํากัดความ  
              4.1 ช้ินสวนซอม หมายถึง  องคประกอบ สวนประกอบและชิ้นสวนที่ใชในการ
ซอมบํารุงส่ิงอุปกรณ ตามที่กําหนดไวในคูมือสงกําลัง  และ/หรือคูมือเทคนิคที่มีบัญชีช้ินสวนซอม  
              4.2 บัญชีช้ินสวนซอมตามอัตราพิกัด (บชอพ.) คือ เอกสารแสดงรายการ และ
จํานวนชิ้นสวนซอม ซึ่งอนุมัติใหหนวยใชสะสมไวเพ่ือสนับสนุนขีดความสามารถในการซอมบํารุง

ประจําหนวย (ข้ัน 1 - 2)  
              4.3 ช้ินสวนซอมตามอัตราพิกัด (ชอพ.) คือ ช้ินสวนซอมสําหรับการซอมบํารุง
ประจําหนวย ซึ่งอนุมัติใหหนวยใชสะสมไวไดตามบัญชีช้ินสวนซอมตามอัตราพิกัด  
                  4.4 ช้ินสวนซอมตามอัตราพิกัดรวม คือ ช้ินสวนซอมที่ใชในการซอมบํารุง

ยุทธภัณฑไดตั้งแต 2 ชนิดขึ้นไป  



              4.5 บัญชีช้ินสวนซอมที่สะสม (บชสส.) คือ  เอกสารแสดงรายการชิ้นสวนซอม
ซึ่งตองการใหหนวยสนับสนุนโดยตรง และหนวยสนับสนุนทั่วไปสะสมไวเพ่ือสนับสนุนหนวยใช

และหนวยสนับสนุนในสายงานสงกําลังบํารุง  
              4.6 หนวยใช  หมายถึง หนวยซึ่งไดรับประโยชนจากการใชส่ิงอุปกรณนั้น

โดยตรง  
              4.7 หนวยสนับสนุนโดยตรง  หมายถึง หนวยของสายงานฝายยุทธบริการ ซึ่งมี
ภารกิจสนับสนุนในดานการสงกําลัง และ/หรือการซอมบํารุง ตอ  
                   4.7.1 หนวยในอัตราการจัดของหนวยระดับกองพล  
                   4.7.2 หนวยอื่น ๆ ภายในพื้นที่ซึ่งไดรับมอบหมายใหสนับสนุน  
              4.8 หนวยสนับสนุนทั่วไป  หมายถึง หนวยของสายงานฝายยุทธบริการ ซึ่งมี
ภารกิจสนับสนุนดานการสงกําลัง และ/หรือการซอมบํารุง ตอ  
                   4.8.1 หนวยสนับสนุนโดยตรง  
                   4.8.2 หนวยอื่น ๆ ภายในพื้นที่ซึ่งไดรับมอบหมายใหสนับสนุน  
              4.9 คลัง  หมายถึง หนวยที่มีความรับผิดชอบในการปฏิบัติภารกิจ อยางใด
อยางหนึ่ง หรือหลายอยางในเรื่อง ความตองการ การควบคุม การจัดหา การตรวจ การแยก
ประเภท การแจกจาย การซอมบํารุง และจําหนายสิ่งอุปกรณ  
              4.10 คลังแจกจาย  หมายถึง  คลังสายงาน คลังทั่วไป คลังกองบัญชาการชวย
รบ และคลังสวนภูมิภาค ซึ่งดําเนินการสะสมและแจกจายสิ่งอุปกรณ  โดยปกติจะแบงเปนหนวย
บัญชีคุมและคลังเก็บรักษา  
              4.11 คลังสายงาน หมายถึงคลังซึ่งกรมฝายยุทธบริการและกรมฝายกิจการ

พิเศษ ไดจัดตั้งข้ึนเพื่อดําเนินการสะสมแและแจกจายสิ่งอุปกรณ  
              4.12 คลังทั่วไป  หมายถึง  คลังของหนวยบัญชาการซึ่งใชสําหรับ ดําเนินการ
เก่ียวกับสิ่งอุปกรณและยุทธภัณฑในความรับผิดชอบของกรมฝายยุทธบริการตาง ๆ อยางนอย 2 
กรมฝายยุทธบริการ  
              4.13 คลังกองบัญชาการชวยรบ  หมายถึง คลังซึ่งกองบัญชาการชวยรบได

จัดตั้งข้ึนเพื่อดําเนินการสะสมและแจกจายสิ่งอุปกรณ  
              4.14 คลังสวนภูมิภาค  หมายถึง คลังซึ่งมณฑลทหารบก หรือจังหวัดทหารบก 
ไดจัดตั้งข้ึนเพื่อดําเนินการสะสม และแจกจายสิ่งอุปกรณใหแกหนวยใช ภายในเขตพื้นที่ที่

รับผิดชอบ  
                 4.15 คลังเก็บรักษา  หมายถึง คลังซึ่งดําเนินการเก็บรักษาส่ิงอุปกรณ ที่ไดรับ
อนุมัติใหสะสมไวเพ่ือการแจกจาย ดําเนินไปดวยดี  
        ขอ 5. ความรับผิดชอบ  
              5.1 กบ.ทบ.  



                   5.1.1 กําหนดนโยบายและหลักการในการจัดทําบัญชีช้ินสวนซอมตาม
อัตราพิกัด และบัญชีช้ินสวนซอมที่สะสม  
                   5.1.2 จัดทํา แกไข ปรับปรุง แบบธรรมเนียมเกี่ยวกับชิ้นสวนซอมตาม
อัตราพิกัดและชิ้นสวนซอมที่สะสมตามความเหมาะสม เพ่ือให ทบ.สามารถควบคุมการปฏิบัติ
ของหนวยที่เก่ียวของได และใหสอดคลองกับนโยบายหรือหลักการที่อาจเปลี่ยนแปลงไป  
                   5.1.3 กํากับดูแลหนวยตาง ๆ ที่มีหนาที่รับผิดชอบซึ่งระบุไวใน

ระเบียบนี้ เพ่ือใหปฏิบัติงานไปตามความมุงหมายที่กําหนดไว  
              5.2 กรมฝายยุทธบริการ  
                   5.2.1 จัดหาชิ้นสวนซอม  
                   5.2.2 ควบคุม กํากับดูแลคลังกรมฝายยุทธบริการ หนวยสนับสนุน

ทั่วไป และหนวยสนับสนุนโดยตรงในสายงานของตน เพ่ือใหปฏิบัติตามนโยบายและหลักการ 
เก่ียวกับการสะสม และการสงกําลังช้ินสวนซอม  
                   5.2.3 อํานวยการ จัดทํา และแจกจาย บัญชีช้ินสวนซอมตามอัตรา
พิกัด และบัญชีช้ินสวนซอมที่สะสม  
              5.3 คลัง  
                   5.3.1 จัดทําบัญชีช้ินสวนซอมตามอัตราพิกัดขั้นตนของหนวยใช 
เฉพาะรายการยุทธภัณฑซึ่งอยูในความรับผิดชอบของตน แลวแจกจายใหแกคลัง  หนวย

สนับสนุนและหนวยใชที่เก่ียวของ  
         5.3.2สะสมชิ้นสวนซอมเฉพาะรายการที่อยูในความรับผิดชอบไวใน
ปริมาณที่เพียงพอสําหรับสนับสนุนหนวยซึ่งตนมีภารกิจตองใหการสนับสนุน และแจกจายใหแก

หนวยเหลานี้ตามความตองการ  
                   5.3.3อนุมัติการเปลี่ยนแปลงบัญชีช้ินสวนซอมตามอัตราพิกัดตาม
เกณฑความตองการของหนวยใช ในกรณีที่ทําหนาที่สนับสนุนหนวยใชโดยตรง  
              5.4 หนวยสนับสนุนโดยตรง  
                   5.4.1 อนุมัติการเปลี่ยนแปลง บชอพ.ตามเกณฑความตองการของ
หนวยใช  
                   5.4.2 ทํา บชสส.ของตน และแกไขใหตรงกับเกณฑความตองการใน
ปจจุบัน  
                            5.4.3 สะสมชิ้นสวนซอมตาม บชสส.  
                   5.4.4 เสนอ บชสส.และการแกไขใหหนวยหรือคลังที่สนับสนุนทราบ  
              5.5 หนวยสนับสนุนทั่วไป  
                   5.5.1 ทํา บชสส.ของตน และแกไขใหตรงกับเกณฑความตองการใน
ปจจุบัน  
                   5.5.2 สะสมชิ้นสวนซอมตาม บชสส.  



                   5.5.3 เสนอ บชสส.และการแกไขใหหนวยหรือคลังที่สนับสนุนทราบ  
              5.6 หนวยใช  
                   5.6.1 สะสมชิ้นสวนซอมตาม บชอพ.  
                   5.6.2 จัดหาและเก็บรักษา บชอพ.ไวใหพรอมที่จะใชและรับตรวจได
เสมอ  
                   5.6.3 จัดทํา บชอพ.รวมของหนวย (ตามผนวก ก.)  
                   5.6.4 บันทึกขอมูลสงกําลังช้ินสวนซอมลงในแผนเก็บของและสํารวจ

ยอด ทบ.400 - 068 (ตามผนวก ข.) ทุกครั้งที่มีการเบิก รับ และจาย  
                   5.6.5 สอบทานความตองการชิ้นสวนซอมจากแผนเก็บของและสํารวจ
ยอด ถามีการเปลี่ยนแปลงไปจาก บชอพ. ก็แจงไปยังหนวยสนับสนุนโดยตรงเพื่อขออนุมัติ

เปลี่ยนแปลงแกไขใหตรงกับความตองการที่คํานวณได  
        ขอ 6. การปฏิบัติเก่ียวกับ ชอพ.  
              6.1 การจัดทํา บชอพ.ข้ันตน และการแจกจาย  
                   6.1.1 คลัง  ใชแบบพิมพ ทบ.400 - 066 บัญชีช้ินสวนซอมตาม
อัตราพิกัด (ผนวก ก.)  
                   6.1.2 ชอพ.ข้ันตนสําหรับ 15 วันสงกําลัง  ใชรายการและจํานวน
ช้ินสวนซอมตามที่ระบุไวในคูมือสงกําลัง หรือคูมือเทคนิค  สําหรับจํานวนนั้น ถาคูมือดังกลาว
ขางตนแสดงความสิ้นเปลืองตอยุทธภัณฑ 100 ช้ินไว ก็ใหคํานวณโดยใชสูตร  
        จํานวนเกณฑสูงในชองจํานวนยุทธภัณฑในแบบ ทบ.400 - 066 X ความสิ้นเปลือง  
                                                          100  
        = ระดับสะสมที่อนุมัติ              
          ผลลัพธที่ไดใหใชจํานวนเต็ม  ทศนิยมตั้งแต .5 ข้ึนไป ปดเศษเปน 1 ต่ํากวา
นั้นปดเศษเปน 0  เชน  จํานวนความสิ้นเปลืองในคูมือสงกําลังหรือคูมือเทคนิค  =  5 มี
ยุทธภัณฑอยู 44 ช้ิน  
          ระดับสะสมที่อนุมัติ  =  50 X 5  =  2.5 (ปดเศษ .5 เปน 1)  =  3  
                                          100  
                6.1.3 รายการที่มีความสําคัญตอการรบ ใชตามคูมือสงกําลัง และ/
หรือคูมือเทคนิค และใหทําเครื่องหมายดอกจันทรไวในชองรายการที่สําคัญตอการรบ ของ 
บชอพ.ดวย  
                   6.1.4 คลังสายงาน  แจกจาย บชอพ.ข้ันตน ซึ่งจัดทําข้ึนตามขอ 
5.3.1 ใหแกหนวยใช หนวยสนับสนุน และคลังสายงานอื่นที่เก่ียวของ  
              6.2 การปฏิบัติของหนวยใชเมื่อไดรับ บชอพ.ข้ันตน  



                   6.2.1 ตรวจสอบรายการและจํานวนชิ้นสวนซอมที่มี คงคลังรวมคาง

รับ กับ บชอพ.ข้ันตนที่ไดรับ แลวเบิก สงคืน หรือแจงยกเลิกคางรับ เพ่ือใหมี รายการและ
จํานวนคงคลัง รวมคางรับ ของชิ้นสวนซอมตรงกับ บชอพ.นั้น  ทั้งนี้ตองดําเนินการใหเสร็จสิ้น
ภายใน 30 วัน นับจากวันที่ไดรับ บชอพ.ข้ันตน  
                   6.2.2 ทํา บชอพ.รวม ดวยแบบพิมพ ทบ.400 - 066 โดยใช 
บชอพ.ข้ันตนเปนมูลฐาน และแยกสําหรับแตละสายยุทธบริการ แลวเสนอหนวยหรือคลังที่

สนับสนุนโดยตรงไวเปนหลักฐาน  
                   6.2.3 ใช ชอพ.ทําการซอมบํารุงประจําหนวย แลวเบิกทดแทนใหเต็ม
ระดับอยูเสมอ  
                   6.2.4 เก็บเอกสารตาง ๆ เก่ียวกับชิ้นสวนซอม และ บชอพ.ไวเปน
หลักฐานในสํานักงานของหนวย และใหพรอมที่จะรับตรวจได  
              6.3 การทําบัญชีคุม  ทุกหนวยที่มีหนาที่รับผิดชอบในการซอมบํารุงประจํา

หนวย บันทึกสถานภาพและขอมูลการสงกําลังของชิ้นสวนซอมทุกรายการที่ไดรับอนุมัติใหใชใน

การซอมบํารุง ลงในแผนเก็บของและสํารวจยอด (ทบ.400 - 068) ดังนี้.-  
                   6.3.1 สําหรับ ชอพ. คงบันทึกตามวิธีเขียนใน ผนวก ข. และหมาย
เหตุคําวา “ชอพ.” ดวยสีแดงไวที่มุมบนซาย  
                   6.3.2 สําหรับชิ้นสวนซอมที่ไมใช ชอพ. แตไดรับอนุมัติใหใชในการ
ซอมบํารุงประจําหนวยได โดยบันทึกตามวิธีเขียนใน ผนวก ข. ยกเวนชองที่เก็บและชองระดับ
สะสมที่อนุมัติ  
              6.4 การสอบทานความตองการ  เพ่ือปรับปรุง บชอพ.ใหมีรายการ และจํานวน
ของ ชอพ.ไดสมดุลยกับความตองการในการซอมบํารุงประจําหนวย ใหหนวยที่รับผิดชอบการ

ซอมบํารุงประจําหนวย ปฏิบัติดังนี้.-  
                   6.4.1 ชอพ. ใหสอบทานแผนเก็บของและสํารวจยอดทุกรอบเดือน

เพ่ือทราบความถี่และจํานวนของความตองการทดแทนในหวง 6 เดือนที่แลวมา และขีดเสนสีแดง
ในแผนเก็บของและสํารวจยอดใตบันทึกสุดทายของรอบเดือนทางดานขวามือ  
                            6.4.2 ช้ินสวนซอมที่ไมปรากฎใน บชอพ. แตคูมือสงกําลัง

หรือคูมือเทคนิคอนุมัติใหเบิกไปใชในการซอมบํารุงประจําหนวยได เชน รายการที่มีเครื่องหมาย
แสดงไววา “ตามความตองการ” หรือรายการที่กําหนดระดับสะสมไว  แตผลของการคํานวณโดย
ถือจํานวนยุทธภัณฑเปนหลัก ไดผลลัพธต่ํากวา 0.5 นั้น ถาปรากฎวามีความถี่ของความตองการ
ทดแทนตั้งแต 3 ครั้งข้ึนไปในหวง 6 เดือนที่แลวมาเมื่อใด   ใหสอบทานความตองการ ตามขอ 
6.4.1 ได  
              6.5 การเพิ่ม และการตัดรายการใน บชอพ.  



                   6.5.1 การเพิ่มรายการชิ้นสวนซอมที่ไมปรากฎใน บชอพ. แตคูมือสง
กําลังหรือคูมือเทคนิคอนุมัติใหเบิกไปใชในการซอมบํารุงประจําหนวยได  ถารายการใดมีความถี่
ของความตองการทดแทนตั้งแต 3 ครั้งข้ึนไปในหวง 6 เดือนที่แลวมา ใหคํานวณระดับสะสมที่
อนุมัติ โดยนําจํานวนรวมที่ตองการของความตองการทดแทนในหวง 6 เดือนที่แลวมานั้น ไป
คนหาระดับสะสมที่อนุมัติจากตาราง ผนวก ค. วิธีหา ดูตัวอยางทายผนวก ค. และเสนอขอเพี่ม
รายการนั้นตอหนวยสนับสนุนโดยตรง เมื่อไดรับอนุมัติแลว ใหเพ่ิมรายการนั้นลงใน บชอพ. และ
ทําการเบิกใหเต็มระดับสะสมที่อนุมัติ  
                   6.5.2การตัดรายการ ชอพ.รายการใด เมื่อมีการบันทึกความตองการ
ทดแทนในแผนเก็บของและสํารวจยอด ตั้งแต 12 เดือนข้ึนไป และมีความถี่ของความตองการ
ทดแทนต่ํากวา 3 ครั้งในหวง 6 เดือนที่แลวมา ใหขอตัดรายการนั้นตอหนวยสนับสนุนโดยตรง 
เมื่อไดรับอนุมัติแลว ใหตัดรายการนั้นออกจาก บชอพ.ได  ชอพ.รายการที่มีความสําคัญตอการ
รบ แมวาจะมีความถี่ของความตองการทดแทนไมถึง 3 ครั้งในหวง 6 เดือนที่แลวมา  ไมตองตัด
รายการนั้นออก  คงสะสมไวไดจํานวน 1 หนวยนับ เมื่อตัดรายการ ชอพ.ออกจาก บชอพ.แลว 
ใหสงคืนและ/หรือยกเลิกคางรับตอหนวยสนับสนุนโดยตรงดวย  
              6.6 การเพิ่ม และการลดระดับสะสมที่อนุมัติใน บชอพ.  
                   6.6.1 การเพิ่มระดับสะสมที่อนุมัติ  ชอพ.รายการใดที่มีความถี่ของ
ความตองการทดแทนตั้งแต 3 ครั้งข้ึนไปในหวง 6 เดือนที่แลวมา ใหคํานวณระดับสะสมที่

อนุมัติตามวิธีในขอ 6.5.1  ถาไดผลลัพธสูงกวาใน บชอพ. ใหขอเพิ่มระดับสะสมนั้นตอหนวย
สนับสนุนโดยตรง เมื่อไดรับอนุมัติแลวจึงเพ่ิมระดับสะสมใน บชอพ.ได และเบิกใหเต็มระดับ

สะสมที่อนุมัติ เวน ชอพ.คาควรซอม ซึ่งกําหนดใหทําการแลกเปลี่ยนโดยตรงได หรือ ชอพ.ที่
คลังสายงานรับผิดชอบการสงกําลังกําหนดไววาไมใหเพ่ิมระดับสะสมเกินกวาที่อนุมัติไวใน 
บชอพ.ข้ันตน  
    6.6.2 การลดระดับสะสมที่อนุมัติ  ชอพ.รายการใดถามีความถี่ของ
ความตองการทดแทนตั้งแต 3 ครั้งข้ึนไปในหวง 6 เดือนที่แลวมา ใหคํานวณระดับสะสมที่

อนุมัติเชนเดียวกับในขอ 6.5.1  ถาต่ํากวาที่กําหนดไวใน บชอพ.ใหขอลดระดับสะสมตอหนวย
สนับสนุนโดยตรง เมื่อไดรับอนุมัติแลวจึงลดระดับสะสมของรายการนั้นใน บชอพ.ได  การลด
ระดับสะสมที่อนุมัติของ ชอพ.ลงต่ํากวาที่กําหนดไวใน บชอพ.ข้ันตนใหกระทําไดเมื่อมีขอมูล
ความตองการทดแทนในแผนเก็บของและสํารวจยอดตั้งแต 12 เดือนข้ึนไป และใหสงคืน และ/
หรือยกเลิกคางรับตอหนวยสนับสนุนโดยตรง  
              6.7 ขอยกเวน  
                   6.7.1 ชอพ.รายการใดเปน สป.ลาสมัย  หรือหนวยใชไมมียุทธภัณฑที่
ใช ชอพ.รายการนั้นสําหรับการซอมบํารุงประจําหนวยอีกแลว ใหหนวยใชสงคืนทันที และตัด 
ชอพ.รายการนั้นออกจาก บชอพ.ไดโดยอัตโนมัติ  



                   6.7.2 ชอพ.รายการใดมีความตองการทดแทนไมถึง 3 ครั้งในหวง 6 
เดือนที่แลวมา เนื่องจากยุทธภัณฑไมไดใชงาน เชน งดใชการ ฯลฯ หรือ ชอพ.นั้นมีความ
ตองการเฉพาะฤดูกาล ใหสะสมไวไดเทากับจํานวนคงคลังที่มีอยู แตไมเกินระดับสะสมที่อนุมัติ

ครั้งสุดทาย  
                   6.7.3 เมื่อไดรับแจงการเปลี่ยนแปลงหมายเลขสิ่งอุปกรณ และ/หรือ
รายการจากหนวยสนับสนุนโดยตรง ใหหนวยใชแกไข บชอพ.กับแผนเก็บของและสํารวจยอดได
โดยอัตโนมัติ เพ่ือใชสําหรับเบิกคราวตอไปดวย  
              6.8 วิธีปรับปรุง บชอพ.ตามขอ 6.5 และ 6.6  
                   6.8.1 หนวยใช  ใชแบบพิมพ ทบ.400 - 066 ตามผนวก ก. 
เขียนเฉพาะรายการที่ตองการปรับปรุง บชอพ.เสนอหนวยสนับสนุนโดยตรง จํานวน 2 ชุด 
ภายใน 15 วัน นับตั้งแตวันที่ทําการสอบทานความตองการ  
                   6.8.2 หนวยสนับสนุนโดยตรง  ตรวจสอบหมายเลขสิ่งอุปกรณ 
รายการ ข้ันการซอม และความตองการที่ขอปรับปรุง บชอพ. เมื่อเห็นวาถูกตองแลว ใหหัวหนา
หนวยสนับสนุนโดยตรง หรือผูที่ไดรับมอบหมายเปนลายลักษณอักษร ลงนามอนุมัติ แลวสงคืน
ใหหนวยที่เสนอมา จํานวน 1 ชุด ภายใน 30 วัน นับแตวันที่ไดรับ  
                   6.8.3 เมื่อหนวยไดรับหลักฐานที่อนุมัติแลว ใหแกไข บชอพ.ไดตาม
อนุมัติ  
   6.9 การปฏิบัติเพ่ิมเติมจากการปรับปรุง บชอพ.  
                   6.9.1 การเพิ่มรายการ และการเพิ่มระดับสะสมที่อนุมัติ  
                         6.9.1.1เพ่ิมระดับสะสมที่อนุมัติในแผนเก็บของและสํารวจ
ยอด  
                         6.9.1.2 ตรวจสอบจํานวนคงคลัง คางรับ และคางจาย

เปรียบเทียบกับระดับสะสมที่อนุมัติ ถาจําเปนใหเบิกทดแทนจากหนวยสนับสนุนโดยตรง เพ่ือให
เต็มระดับสะสมที่อนุมัติ  
                   6.9.2 การตัดรายการ และการลดระดับสะสมที่อนุมัติ  
                         6.9.2.1ลดระดับสะสมที่อนุมัติในแผนเก็บของและสํารวจ
ยอด  
                         6.9.2.2 ตรวจสอบจํานวนคงคลัง คางรับ และคางจาย

เปรียบเทียบกับระดับสะสมที่อนุมัติ ถาจําเปนใหสงคืน และ/หรือยกเลิกคางรับตอหนวย
สนับสนุนโดยตรง เพ่ือมิใหเกินระดับสะสมที่อนุมัติ  
        ขอ 7. การปฏิบัติเก่ียวกับชิ้นสวนซอมที่สะสม (ชสส.)  
              7.1 หลักเกณฑในการสะสม  



                  ช้ินสวนซอมรายการใดที่เขาหลักเกณฑในการสะสมตอไปนี้ใหจัดไวเปนพวก 
ชสส. และตองทํา บชสส. ไดแก.-  
                   7.1.1 ช้ินสวนซอมที่มีความถี่ของความตองการประจําตั้งแต 3 ครั้ง
ข้ึนไป ในหวงควบคุม 12 เดือน (360 วัน)  
                   7.1.2 ช้ินสวนซอมที่มีความถี่ของความตองการประจําต่ํากวา 3 ครั้ง
ในหวงควบคุม 12 เดือน (360 วัน) แตเปนรายการที่จําเปนตอภารกิจ รวมทั้งรายการตอไปนี้ 
คือ.-  
                         7.1.2.1 ชอพ.ของหนวยซึ่งตนมีภารกิจใหการสนับสนุน  
                         7.1.2.2 ชสส.ของหนวยซึ่งตนมีภารกิจใหการสนับสนุน  
                         7.1.2.3 ช้ินสวนซอม ที่อนุมัติใหสะสมไวได โดยจํากัด

จํานวน ตามคูมือสงกําลัง หรือคูมือเทคนิคที่มีบัญชีช้ินสวนซอม  เพ่ือประกันไดวายุทธภัณฑใน
ความสนับสนุนสามารถนําไปใชงานไดโดยตอเนื่อง  
                         7.1.2.4 องคประกอบ ของยุทธภัณฑ ที่กรมฝายยุทธบริการ
อนุมัติใหหนวยสนับสนุนในการสงกําลังสะสมไว เพ่ือจายทดแทนองคประกอบที่ชํารุดซอมได 
ของยุทธภัณฑ เมื่อหนวยสนับสนุนการซอมบํารุงไมสามารถซอมยุทธภัณฑที่ชํารุดใหแลวเสร็จทัน

ความตองการ  
                               7.1.2.5 ช้ินสวนซอมควบคูที่จัดใหโดยอัตโนมัติที่

หนวยจายสงใหเพ่ือสนับสนุนยุทธภัณฑรายการใหม  
                         7.1.2.6 ช้ินสวนซอมตามบัญชีแลกเปล่ียนโดยตรง ซึ่งกรม

ฝายยุทธบริการอนุมัติใหสะสม  
                         7.1.2.7 ช้ินสวนซอมตามบัญชีสะสมของโรงงานซอมบํารุง

ของหนวยสนับสนุน  
              7.2 การจัดทําบัญชีช้ินสวนซอมที่สะสม (บชสส.)  
                   7.2.1 หนวยสนับสนุนโดยตรง และหนวยสนับสนุนทั่วไป จัดทํา บช
สส.โดยใชแบบพิมพ ทบ.400 - 069 บัญชีช้ินสวนซอมที่สะสม (ผนวก ง.) และเสนอให
หนวยหรือคลังที่สนับสนุนทราบเพื่อเปนหลักฐาน  
                   7.2.2 เมื่อมีการปรับปรุง บชสส. ใหจัดทําใหมทุก ๆ ป  และเสนอให
หนวยหรือคลังที่สนับสนุนทราบภายใน ม.ค.ของทุกป  
              7.3 การสอบทานความตองการเพื่อปรับปรุง บชสส.ใหมีรายการ ชสส. ได

สมดุลยกับความตองการในการสงกําลัง และ/หรือการซอมบํารุง ใหปฏิบัติดังนี้.-  
                   7.3.1 ชสส.ที่สะสมโดยอาศัยหลักเกณฑตามขอ 7.1.1 ใหสอบทาน
บัตรบัญชีคุม ทบ.400 - 003 ในชองความตองการประจําทุกรอบเดือน เพ่ือใหทราบความถี่



ของความตองการประจําในหวงควบคุม และขีดเสนสีแดงใตบันทึกสุดทาย ของรอบเดือนที่สอบ
ทานนั้นทุกครั้ง  
                   7.3.2 ชสส.ที่สะสมโดยอาศัยหลักเกณฑตามขอ 7.1.2  และช้ินสวน
ซอมที่ยังไมเขาเกณฑในการสะสมตามขอ 7.1.1 ใหสอบทานทุกครั้งที่บันทึกความตองการ

ประจําลงในบัตรบัญชีคุม ทบ.400 - 003 เมื่อมีความตองการประจําถึง 3 ครั้งในหวงควบคุม
เมื่อใด ใหคํานวณและกําหนดเกณฑเบิกดวย  
              7.4 การเพิ่มและตัดรายการใน บชสส.  
                   7.4.1 การเพิ่มรายการชิ้นสวนซอมที่ไมปรากฎใน บชสส. แตคูมือสง
กําลังหรือคูมือเทคนิคที่มีบัญชีช้ินสวนซอมอนุมัติใหเบิกไปสะสมไวเพ่ือภารกิจในการสนับสนุนได  
ถารายการใดเขาหลักเกณฑสะสมตามขอ 7.1 อยางหนึ่งอยางใด ใหเพ่ิมรายการนั้นใน บชสส.ได 
และใหใชแบบพิมพ ทบ.400 - 069 บัญชีช้ินสวนซอมที่สะสม(ผนวก ง.) เสนอใหหนวยหรือ
ที่คลังที่สนับสนุนทราบเฉพาะรายการที่เพ่ิมภายใน 1 เดือน  
    7.4.2 การตัดรายการ  
                        รายการตอไปนี้ตองตัดออกจาก บชสส.  
                         7.4.2.1 ชสส.ที่สะสมตามหลักเกณฑในขอ 7.1.1 ถา

ปรากฎวาในหวงควบคุมใดไมมีความตองการเลย และไมเขาหลักเกณฑตามขอ 7.1.2 ดวย  
                         7.4.2.2 ชสส.ที่สะสมตามหลักเกณฑในขอ 7.1.2.1 ถา

หากหนวยใชไมมีความตองการอีกตอไป  
                         7.4.2.3 ชสส.ที่สะสมตามหลักเกณฑในขอ 7.1.2.2 ถา

หากหนวยซึ่งตนมีภารกิจใหการสนับสนุนไมมีความตองการอีกตอไป  
                         7.4.2.4 ชสส.ที่สะสมตามหลักเกณฑในขอ 7.1.2.3 ถา

หากคูมือสงกําลังหรือคูมือเทคนิค มีการแกไขโดยตัดรายการนั้นออก  
                         7.4.2.5 ชสส.ที่สะสมตามหลักเกณฑในขอ 7.1.2.4 ถา

กรมฝายยุทธบริการที่อนุมัติใหสะสมแจงการแกไขโดยยกเลิกการอนุมัติ  
                         7.4.2.6 ชสส.ที่สะสมตามหลักเกณฑในขอ 7.1.2.5 เมื่อ
สะสมไวครบตามเวลาของหวงควบคุมแลว และไมเขาหลักเกณฑอยางใดตามขอ 7.1  
                         7.4.2.7 ชสส.ที่สะสมตามหลักเกณฑในขอ 7.1.2.6 ถา

กรมฝายยุทธบริการที่อนุมัติใหสะสมแจงการแกไขโดยยกเลิกอนุมัติ  
                         7.4.2.8 ชสส.ที่สะสมตามหลักเกณฑในขอ 7.1.2.7 ถา

โรงงานซอมบํารุงของหนวยสนับสนุนไมตองการอีกตอไป  
                  การตัดรายการใน บชสส. ใหใชแบบพิมพ ทบ.400 - 069 บัญชีช้ินสวนซอม
ที่สะสม (ผนวก ง.) เสนอใหหนวยหรือคลังที่สนับสนุนทราบเฉพาะรายการที่ตัดออกภายใน 1 
เดือน  



        ขอ 8. ใหกรมฝายยุทธบริการ และกรมฝายกิจการพิเศษ  ที่รับผิดชอบในสิ่งอุปกรณ 
ออกระเบียบปลีกยอยไดตามความจําเปนโดยไมขัดกับระเบียบนี้  
        ขอ 9. ให กรมสงกําลังบํารุงทหารบก  รักษาการใหเปนตามระเบียบนี้  
    ขอ 10. ใหใชระเบียบนี้ ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป.  
  
                   ประกาศ   ณ   วันที่  9  มิถุนายน   2512  
  
                           รับคําส่ังผูบัญชาการทหารบก  
  
                        (ลงช่ือ)  พลเอก  ท. โกศินานนท  
                                  ( ทวนชัย  โกศินานนท )            
                                  ผูชวยผูบัญชาการทหารบก  
  
  
  
  
หมายเหต ุ.-  แบบพิมพ  “แผนเก็บของและสํารวจยอด ทบ.400 - 068” ให เปลี่ยนชื่อเปน            
     “บัตรบัญชีคุมชิ้นสวนซอมและส่ิงอุปกรณใชส้ินเปลือง  ทบ.400 - 068”  เพ่ือให
       เปนไปตามระเบียบ ทบ. วาดวยการสงกําลัง สป.2 และ 4  พ.ศ.2534  
  
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 ผนวก ก.  
                                        บัญชีช้ินสวนซอมตามอัตราพิกัด                 ทบ.400 
- 066  
      
ที่..............วันที่................ช่ือยุทธภัณฑ.........................แผนที่.....ใน.......แผน  
จาก........................................หวงควบคุม..............ถึง............................  
ถึง

.....................................................................................................  
หลักฐาน.........................................................................................  
  
                                                   ระดับสะสมที่อนุมัติ     รายการที่    ความตองการ 
หมายเลข                               สายงานที่                                     สําคัญตอ    ในหวงควบคุม  
สิ่งอุปกรณ      รายการ               รับผิดชอบ  หนวยนับ      จํานวนยุทธภัณฑ         การรบ    
                                                                                                 
ความถี่  จํานวน  
                                                     1-5    6-20   21-50    51-100                   
  
                                                                                      
                                                                                  
                                                                                  
                                                                                  
                                                                                  
                                                                                  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
          ผูขออนุมัติ                                        ผูอนุมัติ  
             (ลงนาม).....................           (ลงนาม).....................     
             (ตําแหนง)....................        (ตําแหนง)....................  
                            ..../...../....                           ..../...../....  
  



  
  

คําอธิบาย ผนวก ก.  
วิธีใชแบบพิมพ บัญชีช้ินสวนซอมตามอัตราพิกัด  

(ทบ.400 - 066)  
  
                     ชอง                                          วิธีเขียน  
  
                                                  คลังใช ทํา บชอพ.ขั้นตน  
                       
ที่.......วันที่..............              - เขียนเลขทะเบียนที่ใชควบคุมบัญชีและ วัน เดือน  
                                            ป ที่ลงทะเบียน  
จาก......................               - เขียนนามหนวยที่สงบัญชี  
ถึง.......................                - เขียนนามหนวยที่รับบัญชี  
ช่ือยุทธภัณฑ.................          - เขียนหมายเลขสิ่งอุปกรณ ช่ือผูผลิต แบบ และ  
                                            เลขลําดับการผลิตของยุทธภัณฑที่ใช ชอพ.ตามบัญชี  
                                            ที่ทําข้ึนในการซอมบํารุงประจําหนวย  
หลักฐาน...................            - เขียนหมายเลขของคูมือสงกําลัง หรือคูมือเทคนิค  
                                            ที่มีบัญชีช้ินสวนซอมของยุทธภัณฑและวันที่ของคูมือนั้น  
แผนที่........ใน........แผน         - เมื่อใชมากกวา 1 แผน ใหเขียนเลขลําดับของแผน  
                                            ในชองวางขางหนา และจํานวนแผนที่ใชรวมทั้งส้ิน  
                                            ในชองวางขางหลังของทุกแผน  
หวงควบคุม.......ถึง........         - (เวนวาง)  
หมายเลขสิ่งอุปกรณ                - เขียนหมายเลขสิ่งอุปกรณของ ชอพ. และ/หรือ  
                                            หมายเลขอื่น ๆ เชน หมายเลขชิ้นสวน เปนตน  
รายการ                               - เขียนชื่อของ ชอพ.  
สายงาน                               - เขียนอักษรยอช่ือสายงานที่รับผิดชอบ  
หนวยนับ                             - เขียนลักษณะนามของ ชอพ. เชน ช้ิน อัน เสน  
                                            เปนตน  
ระดับสะสมที่อนุมัติ                - เขียนจํานวน ชอพ.ที่อนุมัติใหสะสมขั้นตนตาม
จํานวน  
                                            ยุทธภัณฑที่มีไวในครอบครอง เชน มียุทธภัณฑระหวาง  
                                            6 ถึง 20 ช้ิน ใหสะสม ชอพ.รายการนั้นได 2 ช้ิน  
                                            ใหเขียน 2 ไวในชอง 6 - 20 เปนตน  



                                
  
                   ชอง                                              วิธีเขียน  
  
รายการที่สําคัญตอการรบ      - เขียนกากะบาด ( X ) เมื่อ ชอพ.นั้นเปน       
                                           รายการที่สําคัญตอการรบ  
ความตองการในหวงควบคุม      - (เวนวาง)  
ผูขออนุมัติ                            - (เวนวาง)  
ผูอนุมัติ                               - หก.กองคลัง เซ็นชื่อ และ วัน เดือน ป ที่อนุมัติ  
                             
  
                                            หนวยใช  ทํา บชอพ.รวม  
                                        -เมื่อ ชอพ.รายการใดใชไดกับยุทธภัณฑตั้งแต  
                                           2 ชนิดขึ้นไป การเขียนคงเชนเดียวกัย ชอพ.  
                                           ข้ันตน เวนแต  
ช่ือยุทธภัณฑ.................          - (เวนวาง)  
หลักฐาน...................             - เขียนหมายเลขของคูมือสงกําลังหรือคูมือเทคนิค  
                                           ที่มีบัญชีช้ินสวนซอมของยุทธภัณฑทุกชนิดที่ใช ชอพ.  
                                           ตามบัญชีที่ทําข้ึนในการซอมบํารุงประจําหนวย  
                                           รวมกันได  
ระดับสะสมที่อนุมัติ                    -เขียนจํานวนรวมทั้งส้ินของชอพ.ข้ันตนของยุทธภัณฑ  
                                              ทุกชนิดที่ใช ชอพ.นั้นในการซอมบํารุงประจําหนวย  
                                            รวมกันได ลงในชองจํานวนยุทธภัณฑ 51 - 100  
                                            โดยขีดฆาตัวเลขออก แลวเขียนคําวา “รวม” แทน  
ผูอนุมัติ                               - ให ผบ.หนวยใช เซ็นชื่อ และลงวัน เดือน ป  
                                                                    
                                            หนวยใช  รายงานขออนุมัติปรับปรุง ชอพ.  
                                          -เมื่อตองการปรับปรุงจํานวน ชอพ.หรือเพ่ิมรายการ  
                                           ช้ินสวนซอมลงใน บชอพ. เพ่ือใหสมดุลยกับความ  
                                           ตองการทดแทน การเขียนคงเชนเดียวกับ บชอพ.  
                                           ข้ันตน  เวนแต  
หวงควบคุม.......ถึง........          - เขียนหวงเวลา (6 เดือน) ที่แลวมา ซึ่งกําหนด  
                                           ใหใชในการรวมสถิติความตองการทดแทน  เชน  



                                            ม.ค. ถึง มิ.ย. เปนตน  
 
                  ชอง                                        วิธีเขียน        
 
หลักฐาน...................         - เขียนที่หลักฐาน และวัน เดือน ป ของ บชอพ.  
                                            ที่ตองการปรับปรุง  
หมายเลขสิ่งอุปกรณและ           - เขียนหมายเลขและชื่อส่ิงอุปกรณที่ตองการ  
รายการ                                    ๐ เพ่ิมหรือลดจํานวนระดับสะสมที่อนุมัติของ ชอพ.                           
                                    ๐ ตัดรายการ ชอพ.ออกจาก บชอพ.  
                                             ๐ เพิ่มรายการที่ไมใช ชอพ.เขาใน บชอพ.  
ระดับสะสมที่อนุมัติ                 -เขียนจํานวนชิ้นสวนซอมที่ตองการสะสมใหสมดุลย                
                                           กับความตองการทดแทน ลงในชองจํานวนยุทธภัณฑ  
                                           ตามจํานวนยุทธภัณฑที่มีอยูในความครองครอง  ใน  
                                           กรณีตัดรายการออก ใหเขียนเลข 0     
ความตองการในหวงควบคุม      - เขียนจํานวนครั้งที่ทําการเบิกทดแทนไปยังหนวย  
ความถี่                                   สนับสนุนโดยตรง ในระหวางหวงควบคุม        
จํานวน                                - เขียนจํานวนชิ้นสวนซอมที่ทําการเบิกทดแทนไปยัง  
                                            หนวยสนับสนุนโดยตรง ในระหวางหวงควบคุม    
ผูขออนุมัติ                            - ผบ.หนวยที่ขออนุมัติปรับปรุง บชอพ. เซ็นชื่อ และ  
                                           วัน เดือน ป ที่ขออนุมัติ  
ผูอนุมัติ                               - ผบ.หนวยสนับสนุนโดยตรง เซ็นชื่อ และวัน เดือน  
                                            ป ที่อนุมัติใหปรับปรุง บชอพ.  
                                                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ผนวก ข.  
                                          แผนเก็บของและสํารวจยอด                  ทบ.400 - 
068  
  
 หมายเลขสิ่งอุปกรณ           ช่ือ                        รายการที่ใชแทนกันได                                   
  
 ชนิด แบบ และรุนป ของยุทธภัณฑ                                                                           
  
 คลัง     แถวหรือรถ   ตอนหรือตู  ชองหรือล้ินชัก                                                     
  
 ระดับสะสมที่อนุมัติ                                       คูมือ                                                
  
 ว.ด.ป.  รับ            คงคลัง      ที่หลักฐานหรือ    ว.ด.ป. คางรับ        ที่หลักฐาน  
ทะเบียน                                                                                                         
หนวยจาย       
                  จาย               หมายเลขยุทธภัณฑ                 คางจาย                              
  
                                                                                              
  
                                                                                              
  
                                                                                              
  
                                                                                              
  
                                                                                              
  
  
  
  
  
  
  
  



 
วิธีเขียน แผนเก็บของและสํารวจยอด ทบ.400 - 068  

  
  
                 ชอง                                      วิธีเขียน  
  
หมายเลขสิ่งอุปกรณ            - เขียนหมายเลขประจําช้ินสวนซอมที่จะตองสะสม  
                                            ตามคูมือสงกําลัง และ/หรือคูมือทางเทคนิค  
ช่ือ                                   - นําเอารายการชิ้นสวนซอมจากแบบ ทบ.400-066  
                                            (บัญชีช้ินสวนซอมตามอัตราพิกัด) แตละรายการ  
                                             มาเขียนไว  
รายการที่ใชแทนกันได             - เขียนหมายเลขและรายการชิ้นสวนซอมที่จะใชแทน  
                                            กันได และขอความอื่น ๆ ที่จําเปน  
ชนิด แบบ และรุนป ของ          - เขียนชื่อ ชนิด แบบ และรุนป ของยุทธภัณฑซึ่งใช  
ยุทธภัณฑ                                ช้ินสวนซอมนั้น  
คลัง                                    - เขียนตัวเลขที่ของคลังที่เก็บชิ้นสวนซอม  
แถวหรือรถ                           - เขียนตัวเลขที่ของแถวหรือรถที่เก็บชิ้นสวนซอม  
ตอนหรือตู                           - เขียนตัวเลขที่ของตอนหรือตูที่เก็บชิ้นสวนซอม  
ชองหรือล้ินชัก                       - เขียนตัวเลขที่ชองหรือล้ินชักที่เก็บชิ้นสวนซอม  
ระดับสะสมที่อนุมัติ                - นําเอาตัวเลขจากแบบ ทบ.400 - 066  
                                            (บัญชีช้ินสวนซอมตามอัตราพิกัด) ของชิ้นสวนซอม  
                                            แตละรายการมาเขียนไวดวยดินสอเพื่อแกไขได  
คูมือ                           - เขียนชื่อคูมือสงกําลัง และ/หรือคูมือเทคนิค  
วัน เดือน ป                    - เขียน วันที่ เดือน และป ที่รับหรือจายชิ้นสวนซอม  
รับ                            - เขียนจํานวนชิ้นสวนซอมที่ไดรับ  
จาย                           - เขียนจํานวนชิ้นสวนซอมที่จาย  
คงคลัง                        - เขียนจํานวนชิ้นสวนซอมทั้งส้ินที่มีอยูในครอบครอง  
                                            ขณะบันทึก  
ที่หลักฐานหรือหมายเลข     - เขียนหมายเลขของงานที่จะนําช้ินสวนซอมนี้  
ยุทธภัณฑ                                ไปใชกอน แลวจึงเขียนหมายเลขยุทธภัณฑที่ตองการ  
                                            ใชช้ินสวนซอมนี้ทําการซอมตอในบรรทัดเดียวกัน  
วัน เดือน ป                      - เขียน วันที่ เดือน ป ของใบเบิกช้ินสวน  
                                
  



  
 
 
                ชอง                                              วิธีเขียน  
  
คางรับ                        - หมายถึง จํานวนชิ้นสวนซอมที่หนวยไดเบิกไปแลว  
                                            แตยังมิไดรับของ  
คางจาย                       - หมายถึง จํานวนชิ้นสวนซอมซึ่งไมมีจายตาม  
                                   รายการเบิก  
ที่หลักฐาน                      - เขียนตัวเลขที่ของใบเบิกช้ินสวน  
ทะเบียนหนวยจาย                - เขียนตัวเลขที่ของใบส่ังจายชิ้นสวน  
                             
                             
                             
                             
หมายเหตุ.  แผนบันทึกนี้ ควรทําใหมีขนาดเล็กพอที่จะเก็บไวในลิ้นชัก หรือโตะเก็บบัตร  
                   มาตรฐานของสายยุทธบริการซึ่งใชอยูในขณะนี้ และทําดวยกระดาษแข็ง  
                   พอสมควร และควรทําใหใชไดทั้งสองหนา  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
                                                                                                                  
 
 
 
 



 
(ดานหนา)  
  
                         บัตรบัญชีคุมชิ้นสวนซอมและส่ิงอุปกรณใชส้ินเปลือง       ทบ.400 - 
068            
 
   
 หมายเลขสิ่งอุปกรณ           ช่ือ                        รายการที่ใชแทนกันได                                   
  
 ชนิด แบบ และรุนป ของยุทธภัณฑ                                                                           
  
 คลัง     แถวหรือรถ   ตอนหรือตู  ชองหรือล้ินชัก   คูมือ                                                  
  
 ระดับสะสมที่อนุมัติ                                        ที่หลักฐาน                                                
  
 ว.ด.ป.  รับ            คงคลัง      ที่หลักฐานหรือ    ว.ด.ป. คางรับ          ที่ใบเบิก   
ทะเบียน                                                                                                         
หนวยจาย       
                  จาย               หมายเลขยุทธภัณฑ                 คางจาย                              
  
                                                                                              
  
                                                                                              
  
                                                                                              
  
                                                                                              
  
                                                                                              
  
  
  
  
  
  
  



(พิมพตามระเบียบ ทบ.วาดวยการสงกําลังส่ิงอุปกรณประเภท 2 และ 4 พ.ศ.2534)                    
  
 (ดานหลัง)  
  
   
 หมายเลขสิ่งอุปกรณ           ช่ือ                        รายการที่ใชแทนกันได                                   
  
 ชนิด แบบ และรุนป ของยุทธภัณฑ                                                                           
  
 คลัง     แถวหรือรถ   ตอนหรือตู  ชองหรือล้ินชัก   คูมือ                                                  
  
 ระดับสะสมที่อนุมัติ                                        ที่หลักฐาน                                                
  
 ว.ด.ป.  รับ            คงคลัง      ที่หลักฐานหรือ    ว.ด.ป. คางรับ          ที่ใบเบิก   
ทะเบียน                                                                                                         
หนวยจาย       
                  จาย               หมายเลขยุทธภัณฑ                 คางจาย                              
  
                                                                                              
  
                                                                                              
  
                                                                                              
  
                                                                                              
  
                                                                                              
  
  
  
  
  
  
  
 
 



 
                   วิธีเขียน บัตรบัญชีคุมชิ้นสวนซอมและส่ิงอุปกรณใชส้ินเปลือง   ทบ.400 - 
068  
  
                 ชอง                                            วิธีเขียน    
  
หมายเลข สป.                  - ลงหมายเลข สป.ตามที่ ทบ.กําหนดไว          
รายการ สป                    - ลงช่ือ สป.                   
สป.ที่ใชแทนกันได                - ลงหมายเลขหรือรายการ สป.ที่ใชแทนกันได    
ชนิด แบบ และรุนปของ      - ลงช่ือ ชนิด แบบ รุนปของยุทธภัณฑซึ่งใชช้ินสวน  
ยุทธภัณฑ                                ซอมนั้น (ถามี) 
คลัง                           - ลงเลขที่ของคลังที่เก็บ สป.                 
แถวหรือรถ                     - ลงเลขที่ของแถวหรือรถที่เก็บ สป.  
ตอนหรือตู                      - ลงเลขที่ของตอนหรือตูที่เก็บ สป.              
ชองหรือล้ินชัก                   - ลงเลขที่ของชองหรือล้ินชักที่เก็บ สป.  
ระดับสะสมที่อนุมัติ                - นําเอาตัวเลขจากบัญชีช้ินสวนซอมตามอัตราพิกัด  
                                  (ทบ.400 - 066 หรือตามเกณฑที่ ทบ.กําหนด  
                                  ของแตละรายการมาเขียนไวดวยดินสอ เพืออให  
                                  แกไขได                           
คูมือ                           - ลงหมายเลขคูมือสงกําลัง และ/หรือซอมบํารุง     
                                  พรอมวัน เดือน ป และหนา    
ที่หลักฐาน                      - ลงที่หลักฐานที่ไดสะสม                  
ว.ด.ป.                        - ลง วัน เดือน ป ที่รับหรือจาย สป.        
รับ                            - ลงจํานวน สป.ที่ไดรับ        
จาย                           - ลงจํานวน สป.ที่จาย         
คงคลัง                        - ลงจํานวน สป.ที่อยูในครอบครองขณะบันทึก   
ที่หลักฐานหรือหมายเลข      - ลงที่หลักฐานการรับหรือการจาย หรือหมายเลข  
ยุทธภัณฑ                                ยุทธภัณฑ              
ว.ด.ป.                        - ลง วัน เดือน ป ที่คางรับหรือคางจาย สป.  
คางรับ                        - ลงจํานวน สป.ที่เบิกไปแลว แตยังไมไดรับ   
คางจาย                       - ลงจํานวน สป.ซึ่งไมมีจายตามรายการเบิก  
ที่ใบเบิก                          ลงเลขที่ของใบเบิก สป.      
ทะเบียนหนวยจาย                - ลงเลขที่ใบสั่งจาย สป.                             
                             



                             
ผนวก ค. 

(อัตราการสะสมชิ้นสวนซอมที่อนุมัติตามจํานวนความตองการ)  
ระดับสะสมที่อนุมัติ  

  
    จํานวนรวม      ระดับสะสม    จํานวนรวม     ระดับสะสม      จํานวนรวม     ระดับสะสม  
   ที่ตองการใน       ที่อนุมัติ     ที่ตองการใน      ที่อนุมัติ          ที่ตองการใน     ที่อนุมัติ  
     ๖ เดือน                          ๖ เดือน                               ๖ เดือน     
  
         3              2             35           3              68                 6  
     4             2             36            3              69                 6  
     5             2             37           3              70                 6  
     6             2             38           3              71                 6  
     7             2             39           3              72                 6  
     8             2             40           3              73                 6  
     9             2             41            3              74                 6  
    10            2             42           4              75                 6    
    11            2             43           4              76                 6  
    12            2             44           4              77                 6   
    13            2             45           4              78                 7   
    14            2             46            4              79                 7  
    15            2             47           4              80                 7  
    16            2             48           4              81                 7   
    17           2             49           4              82                 7  
    18           2             50           4              83                 7   
    19           2             51           4              84               7   
    20           2             52           4             85           7  
    21            2             53                 4             86           7  
    22             2             54            5             87           7  
    23            2             55           5             88            7    
    24            2             56             5           89           7   
    25            2             57            5             90           8   



                               
  
  
 
 
    จํานวนรวม       ระดับสะสม      จํานวนรวม    ระดับสะสม        จํานวนรวม    ระดับ
สะสม  
   ที่ตองการใน       ที่อนุมัติ         ที่ตองการใน       ที่อนุมัติ         ที่ตองการใน      ที่
อนุมัติ  
     ๖ เดือน                               ๖ เดือน                                ๖ เดือน     
  
    26          2          58          5          91          8  
    27          2          59          5          92          8  
    28          2          60          5          93          8  
    29          2          61          5          94          8  
    30          3          62          5          95          8  
    31          3          63          5          96          8  
    32          3          64          5          97          8  
    33          3          65          5          98          8    
    34          3          66          6          99          8  
                           67          6         100          8   
                                                            
                                                           
                                                           
หมายเหตุ .   1. จํานวนรวมที่ตองการใน 6 เดือน หมายถึง จํานวนของชิ้นสวนซอมใน  
                    แตละรายการ ที่มีการเบิกตั้งแต  3  ครั้ง ข้ึนไป  วงรอบการสอบทาน  
                    (1 เดือน)  
             2. ระดับสะสมที่อนุมัติ หมายถึง จํานวนที่อนุมัติใหสะสมชิ้นสวนซอมไวตาม  
                    จํานวนชิ้นสวนซอมที่มีการเบิก  
ตัวอยาง       เมื่อปดบัญชีในวันสิ้นเดือน ธ.ค. ปรากฎวามีการเบิกช้ินสวนซอมรายการหนึ่ง  
             3 ครั้ง  จํานวนรวม  20  ช้ิน  ก็ใหสะสมชิ้นสวนซอมไว  2  ช้ิน  ถามีการเบิก  
             7 ครั้ง จํานวน 32 ช้ิน ก็ใหสะสมไว 3 ช้ิน  
  
  
  
                                



  
                              
 
 
 
 

ผนวก ง.  
                                             บัญชีช้ินสวนซอมที่สะสม           ทบ.400 - 069             

หนวย.............................  
  
  
         ลําดับ              หมายเลขชิ้นสวนซอม           รายการชิ้นสวนซอม        ราคา
หนวยละ  
  
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                        
                                                
                                                
                                                   
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                
หมายเหตุ .    คลังทั่วไปตองแยกบัญชีช้ินสวนซอมที่สะสม  เปนกรมฝายยุทธบริการ  
              ที่รับผิดชอบ  
  
  



  
  
                               
  
                      
 
                         วิธีเขียน บัญชีชิ้นสวนซอมที่สะสม    (ทบ.400-069)  
  
  
                 ชอง                            วิธีเขียน   
  
 หนวย                        - เขียนชื่อหนวยสนับสนุนที่สะสมชิ้นสวนซอมตาม  
                                   รายการในบัญชีนี้  
 ลําดับ                        - เขียนตัวเลขเรียงลําดับรายการชิ้นสวนซอม  
 หมายเลขชิ้นสวนซอม    - เขียนหมายเลขประจําช้ินสวนซอมที่สะสมตามคูมือ  
                                   สงกําลัง และ/หรือคูมือเทคนิค  
 รายการชิ้นสวนซอม      - เขียนชื่อของชิ้นสวนซอมที่จะสะสม  
 ราคาหนวยละ              - เขียนราคาตามใบแจงราคาของชิ้นสวนซอมนั้น ๆ  
                             
                             
                             
                             
                             


