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ค ำน ำ 
 

          วิชาการส่งก าลังบ ารุง  เป็นแนวการสอน “หลักสูตรนักเรียนนายร้อย โรงเรียนนายร้อยพระ
จุลจอมเกล้า  พ.ศ. 2558 โดยคณะท างานของกองวิชาเหล่าสนับสนุนการช่วยรบ  ได้ปรับปรุงเนื้อหาเป็น
การศึกษาในลักษณะ  “ วิทยาการทหาร “ ตามขอบเขตของหลักสูตร เพ่ือให้นักเรียนนายร้อย  ชั้นปีที่ 5 ได้
ศึกษาปฐมภูมิของหลักการส่งก าลังทั่วไป  ระเบียบ  ค าสั่งที่เกี่ยวข้องกับการส่งก าลังบ ารุง การส่งก าลังบ ารุงใน
การป้องกันประเทศ  ตลอดจนการจัดดินแดน  และการพิทักษ์พ้ืนที่ส่วนหลัง  การศึกษาตามแนวสอนของ
วิชาการส่งก าลังบ ารุงนี้ จะเป็นพ้ืนฐานส าหรับการรับราชการของนักเรียนนายร้อยเมื่อจบการศึกษา 
          ปัจจุบันแนวสอนวิชาการส่งก าลังบ ารุง  ได้ใช้เป็นฐานข้อมูลในการศึกษามาหลายปี และข้อมูล
บางอย่างไม่ครอบคลุมเนื้อหา และขาดหาย อีกทั้งไม่ทันสมัย  เพ่ือให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ในการผลิต
นักเรียนนายร้อยตามหลักสูตรนักเรียนนายร้อย ฯ พ.ศ.2558  กองวิชาเหล่าสนับสนุนการช่วยรบ  จึงได้ขอ
อนุมัติส่วนวิชาทหารด าเนินการ  ปรับปรุง  พัฒนาแนวสอนวิชาการส่งก าลังบ ารุงขึ้น  โดยยังคงเนื้อหาบางส่วน
ไว้  และปรับเปลี่ยนเพ่ิมเติมเนื้อหาให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ดังกล่าว  การปรับปรุง  พัฒนาหลักสูตรเป็น
ส่วนหนึ่งของมาตรฐานของกระบวนการประกันคุณภาพการศึกษา  จึงแต่งตั้งคณะท างานจากอาจารย์
ผู้ทรงคุณวุฒิของกองวิชาเหล่าสนับสนุนการช่วยรบ  เพ่ือสืบค้น  รวบรวม  และคัดกรองเนื้อเรื่องให้ครอบคลุม  
ง่ายต่อการศึกษาค้นคว้า มีรูปแบบเป็นระเบียบเรียบร้อย มีล าดับขั้นตอนที่เหมาะสมต่อเนื่อง สามารถใช้เป็น
เอกสารอ้างอิงได้ 
          กองวิชาเหล่าสนับสนุนการช่วยรบ  หวังว่าเอกสารนี้จะเป็นฐานข้อมูลความรู้ให้กับนักเรียนนายร้อย
ชั้นปีที่ 5  และเป็นประโยชน์ในทางวิชาการส าหรับอาจารย์  และผู้สนใจ  หากพบข้อบกพร่องโปรดแจ้ง  กอง
วิชาเหล่าสนับสนุนการช่วยรบ  ส่วนวิชาทหาร  โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ทราบ เพื่อปรับปรุงแก้ไขใน
โอกาสต่อไป  และขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ด้วย 
 
                                                             คณะท างานปรับปรุง และจัดท าแนวสอน ฯ 
                                                                  กองวิชาเหล่าสนับสนุนการช่วยรบ 
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บทที่ 1 

ก. หลักการทั่วไปของการส่งก าลังบ ารุง 

          ค ำว่ำ “logistics” มีรำกศัพท์เดิมมำจำกภำษำกรีก หมำยถึง ศิลปะกำรค ำนวณท่ีแยกมำต่ำงหำกจำก
วิชำคณิตศำสตร์ซึ่งชำวกรีกใช้ในทฤษฎีเกี่ยวกับจ ำนวนตัวเลขในวิชำทหำรนั้นค ำๆนี้จะใช้เพ่ือก ำหนดหน้ำที่ของ
ฝ่ำยเสนำธิกำรที่เก่ียวข้องกับกำรเคลื่อนย้ำยหน่วยทหำร กำรพักแรมและกำรส่งก ำลังเสบียงของกองทัพ
ประเทศสหรัฐอเมริกำได้น ำค ำค ำนี้มำใช้ตั้งแต่ปี  (1944 + 543 = 2487) และได้มีวิวัฒนำกำรเกี่ยวกับ
ควำมหมำยของค ำค ำนี้เรื่อยมำจนปัจจุบัน 

ข. ความหมายของการส่งก าลังบ ารุง 

          กำรส่งก ำลังบ ำรุงเป็นงำนสำขำหนี่งของกำรช่วยรบซึ่งจะประกอบไปด้วยกำรวำงแผนและกำรปฎิบัติ
กำรสนับสนุนหน่วยเกี่ยวกับงำนกำรช่วยรบรวมทั้งกิจกรรมทั้งปวงที่นอกเหนือไปจำกกำรยุทธอันได้แก่ 

1. กำรก ำหนดตำมนโยบำย กำรวำงแผน กำรวิจัยพัฒนำ กำรท ำงบประมำณในกำรส่งก ำลังบ ำรุง 
2. กำรออกแบบและพัฒนำ กำรจัดหำ กำรเก็บรักษำ กำรแจกจ่ำย กำรเคลื่อนย้ำย กำรซ่อมบ ำรุง 

กำรส่งกลับและกำรจ ำหน่ำยยุทโธปกรณ์ 
3. กำรเคลื่อนย้ำย กำรส่งกลับและกำรรักษำพยำบำลก ำลังพล 
4. กำรจัดหำหรือกำรก่อสร้ำง กำรซ่อมแซม กำรด ำเนินงำนและกำรจัดตั้งสิ่งอ ำนวยควำมสะดวก

ต่ำงๆ 
5. กำรจัดหำหรือจัดให้มีกำรบริกำรต่ำงๆ 

ค. วัตถุประสงค์ของการส่งก าลังบ ารุง 

           จำกควำมหมำยของกำรส่งก ำลังบ ำรุงจะเห็นว่ำกำรส่งก ำลังบ ำรุงนั้นมีตวำมหมำยมำกมำยแต่ควำมมุ่ง
หมำยหรือวัตถุประสงค์นั้นมีเพียงกำรสนับสนุนทุกวิถีทำงเพ่ือให้หน่วยรบสำมำรถท ำกำรรบได้ชัยชนะในที่สุด
หรือจะกล่ำวในอีกนัยหนึ่งก้อคือกำรจัดสิ่งอุปกรณ์และกำรบริกำรอย่ำงเพียงพอและทันเวลำให้แก่หน่วยรับกำร
สนับสนุนตำมต้องกำร 

ง. ปัจจัยท่ีส าคัญในการส่งก าลังบ ารุง 
           กำรที่จะให้บรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่ำวจะต้องมีกำรจัดงำนส่งก ำลังบ ำรุงที่ดีคือปัจจัย 4 M คือ 

1. คน (MAN) 
2. เงิน ( MONEY ) 
3. สิ่งอุปกรณ์ ( MATERIAL ) 
4. ระบบที่เหมำะสม (MANAGEMENT )  
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   จ.  ขอบเขตของการส่งก าลังบ ารุง 
จำกวัตถุประสงค์ของกำรส่งก ำลังบ ำรุงที่กล่ำวมำแล้วพอสรุปให้เห็นภำพงำนส่งก ำลังบ ำรุงได้ดังนี้ 

1. กำรส่งก ำลัง ( supply) 
2. กำรซ่อมบ ำรุง ( maintenance ) 
3. กำรขนส่ง ( transportation ) 
4. กำรบริกำรทำงกำรแพทย์ ( health service support ) 
5. กำรบริกำรอ่ืนๆ ( other service )    

           ระบบการส่งก าลังบ ารุงของกองทัพบกไทย 

ก. หลักการจัดตั้งระบบส่งก าลังบ ารุงในยุทธบริเวณ 
1. ก ำหนดระดับสะสมสิ่งอุปกรณ์ไว้ให้น้อยที่สุด 
2. ใช้กำรขนย้ำยทำงอำกำศให้น้อยที่สุด 
3. จัดให้มีกำรควบคุมกำรด ำเนินงำนอย่ำงเข้มงวด 
4. ให้มีกำรยกขนหรือกำรเคลื่อนย้ำยให้น้อยที่สุด 
5. ให้มีที่ตั้งทำงกำรส่งก ำลังบ ำรุงให้น้อยที่สุด 
6. กระจำยที่ตั้งทำงกำรส่งก ำลังบ ำรุงออกไปให้มำกท่ีสุดเท่ำที่จะไม่เป็นอุปสรรคต่อกำรควบคุม

และกำรระวังป้องกัน 
7. ใช้สิ่งอ ำนวยควำมสะดวกและสิ่งสำธำรณูปโภคท่ีมีอยู่ในพ้ืนที่ปฏิบัติกำรตลอดจนสิ่งอุปกรณ์ท่ี

ยึดได้จำกข้ำศึกให้มำกที่สุด 
8. ประหยัดทรัพยำกรณ์ให้มำกท่ีสุด 
9. ใช้เส้นทำงส ำรองให้มำกที่สุด 
10. ใช้ชุดซ่อมเคลื่อนที่ให้มำกที่สุด 

       ข.   การสนับสนุนการส่งก าลังบ ารุงในการรบ 
กำรรบในปัจจุบันสถำนกำรณ์จะเปลี่ยนแปลงไปอย่ำงรวดเร็วทั้งนี้เนื่องจำกหน่วยปฎิบัติมีควำมคล่องตัวในกำร
เคลื่อนที่สูงขึ้นรวมทั้งอำวุธสนับสนุนต่ำงๆก็มีประสิทธิภำพสูงด้วยดังนั้นกำรสนับสนุนทำงกำรส่งก ำลังบ ำรุงใน
แต่ละภำรกิจทำงยุทธวิธีจ ำเป็นต้องใช้วิธีกำรต่ำงๆอย่ำงใดอย่ำงหนึ่งหรือหลำยอย่ำงรวมกันดังนี้ 

1. ใช้เครื่องมือขนส่งแบบรวมกำรให้มำกท่ีสุดเช่น รวมเครื่องมือขนส่งในเขตหน้ำและเขตหลังเข้ำ
ด้วยกันเพ่ือสนับสนุนกำรเคลื่อนย้ำยภำรกิจใดภำรกิจหนึ่งให้เกิดประสิทธิภำพสูงสุด 

2. ลดกำรแบ่งมอบสิ่งอุปกรณ์ของบำงหน่วยลงเพ่ือเตรียมระดีบสะสมไว้สนับสนุนหน่วยที่ติดพัน
ภำรกิจส ำคัญเพ่ือประกันควำมเพียงพอและต่อเนื่อง 

3. โยกย้ำยหน่วยส่งก ำลังบ ำรุงจำกด้ำนท่ีส ำคัญน้อยกว่ำไปสนับสนุนด้ำนที่ส ำคัญและเร่งด่วนสูงกว่ำ 
4. จัดวำง สป. ไว้ ณ ต ำบลที่เหมำะสมต่อกำรสนับสนุนของหน่วยแยกหรือหน่วยที่ก ำลังถอนตัว 
5. กำรจัดระเบียบและกำรควบคุมกำรเคลื่อนย้ำย สป และหน่วยทหำรเพื่อกำรข้ำมเครื่องกีดขวำง

หรือช่องทำงบังคับส ำคัญๆ 
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6. เพ่ิมระดับกำรระวังป้องกันที่ตั้งทำงกำรส่งก ำลังบ ำรุงและเส้นทำงคมนำคมต่ำงๆ 
7. จัดท ำ สป ให้มีควำมคล่องแคล่วในกำรเคลื่อนที่เช่น แยกประเภทบรรจุหรือหีบห่อกองไว้เป็น

สัดส่วนบรรทุกไว้เพ่ือเพ่ือให้สำมำรถสนับสนุนหรือเคลื่อนย้ำยไปโดยไม่ชักช้ำ 
8. น ำ สป. เช่น ยำนพำหนะจำกหน่วยที่หมดประสิทธิภำพในกำรรบแล้ว มำไว้ในสำยงำนส่งก ำลัง

บ ำรุงเพื่อใช้ในกำรแจกจ่ำยหรือทดแทนให้หน่วยอื่น รวมทั้งน ำ สป. ที่ได้จำกกำรช ำระล้ำงจำก
กำรรบมำแล้วไว้ในสำยงำนส่งก ำลังบ ำรุงเพ่ือแจกจ่ำยให้หน่วยต่อไป 

9. จัดหำ สป. ในท้องถิ่นให้มำกที่สุดเท่ำที่จะท ำได้ 
10. ก ำหนดควำมเร่งด่วนในกำรสนับสนุนด้ำนกำรขนส่ง 

 ศัพท์ทางการส่งก าลังบ ารุง 
1. สิ่งอุปกรณ์ ( supplies ) หมำยถึงสิ่งของที่จ ำเป็นทั้งมวลส ำหรับหน่วยทหำรรวมทั้งที่มีไว้เพ่ือกำร

ด ำรงอยู่และกำรปฎิบัติกำรของหน่วยทหำรด้วย เช่น อำหำร เครื่องแต่งกำย เชื้อเพลิง ยำนพำหนะ 
อำวุธกระสุน วัตถุระเบิด เครื่องจักรกล ตลอดจนเครื่องมือเครื่องใช้ต่ำงๆ 

2. ยุทธภัณท์ ( material ) หมำยถึง สิ่งอุปกรณ์ท้ังมวลอันจ ำเป็นเพื่อปฎิบัติกำร เพื่อด ำรงและ
สนับสนุนกำรปฎิบัติกำรรบของหน่วยทหำรรวมถึง เรือรบ รถถัง อำวุธอัตตำจร อำกำศยำนและ
อะไหล่ที่เก่ียวข้อง ชิ้นส่วนอะไหล่ ชิ้นส่วนซ่อม และอุปกรณ์สนับสนุนแต่ไม่รวมถึง อสังหำริมทรัพย์ 
สถำนที่ตั้งและสำธำรณูปโภคต่ำงๆ 

3. ยุทโธปกรณ์ ( equipment ) หมำยถึงสิ่งอุปกรณ์ทั้งมวลที่ต้องกำรจัดให้บุคคลหรือหน่วยทหำร
ได้แก่ อำวุธ ยำนพำหนะ เครื่องแต่งกำย เครื่องมือเป็นต้น 

4. วัสดุ ( material ) หมำยถึงชิ้นส่วนหรือสิ่งของต่ำงๆที่ได้ถูกประกอบขึ้นหรือท ำขึ้น 
5. สายการบังคับบัญชา คือควำมเก่ียวพันในทำงกำรบังคับบัญชำตำมล ำดับเช่น กองพัน กรม กองพล 

กองทัพภำค กองทัพบก 
6. สายการส่งก าลัง คือ ควำมเก่ียวพันในกำรส่งก ำลังของหน่วยตำมล ำดับเช่น หน่วยใช้ หน่วยสนับสนุน

โดยตรง หน่วยสนับสนุนส่วนรวม กรมฝ่ำยยุทธบริกำร  
7. ต าบลส่งก าลัง ( ตส.) คือที่ตั้งทำงกำรส่งก ำลังของเจ้ำหน้ำที่ระดับกองทัพภำคข้ีนไปเพื่อ สะสม เก็บ

รักษำและแจกจ่ำย สป. 
8. ต าบลจ่าย ( ตจ.) คือที่ตั้งและที่ปฏิบัติกำรส่งก ำลังของเจ้ำหน้ำที่ระดับกองพลลงมำเพ่ือกำรรับ/จ่ำย 

สป. 
9. ส านักงานกระสุนกองพล ( สกน.) คือที่ตั้งและที่ปฎิบัติงำนของนำยทหำรกระสุนของกองพลเพื่อ

ควบคุมและประสำนงำนกำรใช้ สป. 5 ในกองพล 
10. อัตราการจัดและยุทโธปกรณ์ ( อจย.) คือเอกสำรที่ ทบ.ก ำหนดขึ้นและแจกจ่ำยแก่หน่วยระดับต่ำงๆ

แบ่งป็น 4 ตอน คือ 
ตอนที่ 1 ภำรกิจและขีดควำมสำมำรถ 
ตอนที่ 2 ผังกำรจัด 
ตอนที่ 3 อัตรำก ำลังพล 
ตอนที่ 4 อัตรำยุทโธปกรณ์ 

11. อัตราสิ่งอุปกรณ์ ( อสอ. ) คือเอกสำรที่ ทบ.ก ำหนดขี้นและแจกจ่ำยแก่หน่วยระดับต่ำงๆซึ่งเป็น สป. 
ที่ ทบ.จัดหำด้วยงบประมำณของ ทบ. 
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12. อัตราอาคาร ( ออค.) เอกสำรที่ ทบ.ก ำหนดขี้นและแจกจ่ำยแก่หน่วยระดับต่ำงๆเช่นอัตรำอำคำรของ
หน่วยทหำรใน ทบ. และ สป.ประจ ำอำคำรนั้นๆ 

13. อัตราเฉพาะกิจ ( อฉก. ) คือเอกสำรที่ ทบ.ก ำหนดขี้นเพ่ือกำรจัดหน่วยเป็นกำรชั่วครำวและไม่มี
อัตรำกำรจัดที่แน่นอน 

14. อัตราพิกัด คือ ปริมำณ สป. ที่ ทบ.อนุมัติให้หน่วยมีไว้ในครอบครองเพ่ือกำรปฎิบัติงำนได้ทันทีเช่น 
น้ ำมันตำมอัตรำพิกัด กระสุนตำมอัตรำพิกัด เป็นต้น 

15. วันส่งก าลัง หมำยถึง ปริมำณ สป.ที่ประมำณว่ำจะใช้สิ้นเปลืองในหนึ่งวันโดยอำศัยสถำนกำรณ์ กำร
ปฎิบัติและก ำลังรบเป็นมูลฐำน 

16. สิ่งอุปกรณ์ที่ต้องควบคุม หมำยถึง สป. ที่จัดหำได้ยำกมีรำคำสูงและต้องใช้เวลำในกำรจัดหำนำนซึ่ง
หน่วยเหนือประกำศให้ควบคุมระบบกำรส่งก ำลัง 

17. ระดับส่งก าลัง หมำยถึงปริมำณ สป. ที่ได้รับอนุมัติให้สะสมไว้ ณ ที่ตั้งทำงกำรส่งก ำลังต่ำงๆเพ่ือให้
กำรส่งก ำลังเป็นไปอย่ำงต่อเนื่องและสมบูรณ์ 

18. ระดับปฎิบัติการ คือ ปริมำณ สป.ที่ก ำหนดขึ้นเพ่ือให้กำรส่งก ำลังเป็นไปโดยต่อเนื่องทุกขณะในห้วง
เวลำเบิกหรือห้วงเวลำรับ สป.ที่ส่งมำเพ่ิมเติม 

19. ระดับปลอดภัย คือปริมำณ สป.ที่คิดเพ่ิมข้ึนจำกระดับ สป. เกณท์ปฎิบัติกำรเพ่ือให้กำรปฎิบัติงำน
เป็นไปโดยต่อเนื่องในกรณีที่มีเหตุขัดข้องในกำรเบิกเพ่ิมเติมหรือเกิดควำมไม่รำบรื่น ขำดตอนในกำร
ส่งก ำลังโดยมิได้คำดไว้ เช่นกำรค ำนวณในเรื่อง สป.3 ดังนี้ 
 น้ ามันระดับปฎิบัติการ = วันปฎิบัติการ x วันส่งก าลัง 
 น้ ามันระดับปลอดภัย   = วันปลอดภัย  x วันส่งก าลัง 

           เกณท์สะสม              =  น้ ามันระดับปฎิบัติการ + น้ ามันระดับปลอดภัย 
20. เวลาในการเบิกและจัดส่ง คือจ ำนวนวันนับตั้งแต่เวลำที่หน่วยเบิกส่งใบเบิกจนถึงวันที่ได้รับ สป.ตำม

ใบเบิกนั้น 
21. จุกเบิก (จุดเพิ่มเติม ) คือจุดซึ่งเริ่มต้นท ำกำรเบิก สป.เพ่ิมเติมเพ่ือรักษำระดับสะสมเอำไว้ 
22. เกณท์สะสม คือปริมำณของ สป. ที่มำกท่ีสุดที่ได้รับอนุมัติให้มีไว้คงคลังเพ่ือให้กำรปฎิบัติกำรเป็นไป

โดยต่อเนื่องคือ (ระดับปฏิบัติกำร + ระดับปลอดภัย) 
23. เกณท์เบิก คือปริมำณ สป.ที่มำกที่สุดในสำยกำรส่งก ำลังที่ได้รับอนุมัติให้มีเพ่ือกำรสนับสนุนที่ต่อเนื่อง 
24. หน่วยใช้ คือหน่วยหรือผู้ชืที่ได้รับผลประโยชน์จำก สป.นั้นๆ 
25. หน่วยจ่าย คือหน่วยที่ท ำกำรเบิกจ่ำย สป.ให้แก่หน่วยใช้และผู้ใช้ 
26. หน่วยสนับสนุนโดยตรง คือ หน่วยสนับสนุนที่มีหน้ำที่สนับสนุนโดยตรงให้แก่หน่วยใช้ 
27. หน่วยสนับสนุนทั่วไปหรือหน่วยสนับสนุนส่วนรวม คือหน่วยสนับสนุนที่มีหน้ำที่สนับสนุนแก่หน่วย

สนับสนุนโดยตรงหรือหน่วยอ่ืนๆตำมค ำสั่ง 
28. รอบเสบียง คือ เสบียงที่ใช้บริโภคในรอบหนึ่งวันจะเริ่มต้นมื้อใดก็ได้ 
29. ย่านเสบียง คือ ก ำหนดกำรในกำรเบิกเสบียงเพ่ือน ำมำใช้บริโภคนับตั้งแต่วันเบิกจนถึงวันรับมำบริโภค 
30. ต าบลจ่ายสิ่งอุปกรณ์ประเภท 1 ( ตจ.สป.1 ) คือที่ตั้งและที่ท ำงำนของเจ้ำหน้ำที่ส่งก ำลัง สป.1 
31. ต าบลจ่ายสิ่งอุปกรณ์ประเภทท่ี 3 ( ตจ.สป. 3 ) คือที่ตั้งและท่ีท ำงำนของเจ้ำหน้ำที่ส่งก ำลัง สป.3 
32. ต าบลส่งก าลังกระสุนทั่วไป คือที่ตั้งและที่ท ำงำนของเจ้ำหน้ำที่ส่งก ำลังกระสุนทุกชนิด 
33. ต าบลส่งก าลังหรือต าบลจ่ายสิ่งอุปกรณ์ประเภท 2และ4(ของสายยุทธบริการต่างๆ) คือที่ตั้งและท่ี

ท ำงำนของเจ้ำหน้ำทีส่งก ำลัง สป.2 และ 4 ของสำยยุทธบริกำรที่รับผิดชอบสำยนั้นๆ 
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34. เส้นหลักส่งก าลัง ( สลก.) คือเส้นทำงหลักที่กองพลก ำหนดใช้ส่งก ำลังให้กับหน่วยรอง 
35. ต าบลควบคุมการจราจร คือต ำบลควบคุมกำรจรำจรทำงพ้ืนดินโดยตั้งเป็นจุดตรวจขึ้น ณ บริเวณท่ี

คับขันต่ำงๆโดยธรรมดำกองพลเป็นผู้ก ำหนด 
36. บก.จราจร คือที่ตั้งและท่ีท ำงำนของเจ้ำหน้ำที่ควบคุมกำรจรำจรของกองพล 
37. ที่ปฐมพยาบาลกองร้อย คือ ที่ตั้งและที่ท ำงำนของนำยสิบพยำบำลกองร้อย 
38. ที่พยาบาลกองพัน คือ ที่ตั้งและที่ท ำงำนของหมวดเสนำรักษ์กองพันเพ่ือท ำกำรส่งกลับและ

รักษำพยำบำลให้กับหน่วยในอัตรำหรือหน่วยสมทบ 
39. ที่พยาบาลหน้ากองพล คือ ที่ตั้งและที่ท ำงำนของกองร้อยเสนำรักษ์ของกองพันเสนำรักษ์ของกองพล

เพ่ือท ำกำรส่งกลับและรักษำพยำบำลสนับสนุนให้แก่ กรม 
40. ที่พยาบาลกองพล คือ ที่ตั้งและที่ท ำงำนของกองร้อยสนับสนุนของกองพันเสนำรักษ์ของกองพลเพ่ือ

ท ำกำรส่งกลับและรักษำพยำบำลสนับสนุนหน่วยในพื้นท่ีส่วนหลังของกองพล 
41. หมวดเสนารักษ์ของกรม คือ ที่ตั้งและท่ีท ำงำนของ หมวดเสนำรักษ์ กรม 
42. ต าบลรวบรวมสิ่งอุปกรณ์เก็บซ่อม คือต ำบลที่ก ำหนดขึ้นเพ่ือรวบรวม สป.ช ำรุดใช้กำรไม่ได้รวมทั้ง 

สป.ที่ยึดได้แล้วแยกให้สำยยุทธบริกำรต่ำงๆรับไปหรือส่งไปยังต ำบลรวบรวมของกองทัพ 
43. ต าบลรวบรวม สป.จ าหน่าย คือ ต ำบลที่ก ำหนดขึ้นเพ่ือท ำกำรรวบรวม สป.จ ำหน่ำย 
44. หน่วยซ่อมบ ารุงและต าบลซ่อมบ ารุง คือ ที่ตั้งและที่ท ำงำนของเจ้ำหน้ำทีซ่อมบ ำรุงและส่งก ำลัง

ชิ้นส่วนซ่อม 
45. ต าบลท าน้ าของกองพล คือที่ตั้งและที่ปฎิบัตืงำนของเจ้ำหน้ำที่ กองพันทหำรช่ำงกองพลเพื่อบริกำร

น้ ำประปำสนำม 
46. ต าบลน้ าอาบ คือที่ตั้งสถำนบริกำรน้ ำอำบของกอง พธ.พล. 
47. ขบวนสัมภาระของหน่วย คือขบวนสัมภำระของหน่วยระดับต่ำงๆ 
48. พื้นที่ขบวนสัมภาระ คือบริเวณพ้ืนที่ตั้งและที่ปฎิบัติงำนของขบวนสัมภำระของหน่วยระดับต่ำงๆ 
49. ขบวนสัมภาระรบ คือขบวนสัมภำระส่วนหนี่งที่แยกออกไปจำกขบวนสัมภำระส่วนใหญ่ของหน่วย 
50. ชบวนสัมภาระพัก คือขบวนสัมภำระส่วนใหญ่ที่เตรียมกำรสนับสนุนให้แก่ขบวนสัมภำระรบ 
51. ยอดคงคลัง คือจ ำนวน สป.ที่ใช้กำรได้ท่ีมีอยู่ในควำมครอบครองของหน่วยตำมบัญชีคุมในขณะนั้น 
52. ค้างรับ คือจ ำนวน สป.ที่หน่วยได้เบิกไปแล้วแต่ยังไม่ได้รับ 
53. ค้างจ่าย คือจ ำนวน สป.ที่คลังแจกจ่ำยยังไม่สำมำรถแจกจ่ำยให้หน่วยเบิกตำมที่ขอมำได้ 
54. การควบคุมสิ่งอุปกรณ์ คือกำรควบคุมทำงบัญชีและกำรควบคุมทำงกำรส่งก ำลัง 
55. การควบคุมทางบัญชี คือวิธีด ำเนินกำรในกำรควบคุม สป.ที่เก่ียวกับกำรควบคุมกำรแจกจ่ำย กำรจ่ำย

เพ่ิมเติมกำรรวบรวม กำรบันทึก รำยงำนและจัดท ำมำตรฐำนถำวรต่ำงๆกำรส ำรวจ กำรรำยงำนสภำพ
กำรก ำหนดนโยบำยเกี่ยวกับระดับ สป.เพ่ือกำรประหยัดโดยต่อเนื่องทุกขั้นตอนในสำยกำรส่งก ำลัง
และสำยกำรบังคับบัญชำ 

56. การควบคุมทางการส่งก าลัง คือวิธีด ำเนินกำรเกี่ยวกับระบบกำรรำยงำนกำรค ำนวณรวบรวมข้อมูล
และกำรประเมินค่ำเพ่ือให้ สป.ตำมควำมต้องกำรได้ส่วนสัมพันธ์กับทรัพย์สินที่มีอยู่อันเป็นแนวทำงใน
กำรประมำณกำรด้ำนงบประมำณ กำรจัดหำ กำรแจกจ่ำยและกำรจ ำหน่ำย สป. 

57. ชิ้นส่วน คือสิ่งอุปกรณ์ที่ไม่สำมำรถแยกจำกกันได้และได้ออกแบบไว้ให้แยกจำกกันไม่ได้เช่น หลอด
วิทยุ ยำงนอกรถยนต์หรือล ำกล้องปืน เป็นต้น 
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58. ส่วนประกอบ คือสิ่งอุปกรณ์ที่ประกอบด้วยชิ้นส่วนต่ำงๆที่เชื่อมต่อหรือสัมพันธ์กันตั้งแต่สองชิ้นขึ้นไป
และสำมำรถถอดแยกจำกกันได้เช่น เครื่องเปลี่ยนควำมเร็ว และคำร์บูเรเตอร์เป็นต้น 

59. องค์ประกอบ คือ สป.ที่เกิดจำกกำรรวมเข้ำด้วยกันของส่วนประกอบและชิ้นส่วนต่ำงๆซึ่งสำมำรถ
ปฎิบัติงำนได้ด้วยตนเองแต่อำจต้องอำศัยกำรควบคุมจำกภำยนอก เช่น เครื่องยนต์หรือเครื่องก ำเนิด
ไฟฟ้ำ เป็นต้น 

60. สิ่งอุปกรณ์ส าคัญ คือสิ่งอุปกรณ์ที่มีควำมส ำคัญจ ำเป็นต่อกำรฝีก กำรรบ รำคำแพงยำกต่อกำรจัดหำ
หรือกำรผลิตมีควำมต้องกำรไม่แน่นอน อำจจะขำดหรือเกินอยู่เสมอในระบบกำรส่งก ำลังอำจเป็น
รำยกำรที่เกิดวิกฤติในวัสดุขั้นมูลฐำน โดยกรมฝ่ำยยุทธบริกำรที่รับผิดชอบเสนอบัญชีรำยกำรให้
กองทัพบกประกำศเป็น สิ่งอุปกรณ์ส ำคัญเช่น รถถัง ชุดเรดำห์ เครื่องแต่งกำยพิเศษ หน้ำกำกกันไอ
พิษเป็นต้น 

61. สิ่งอุปกรณ์หลัก คือสป.ที่ใช้เวลำในกำรจัดหำนำนและรำคำแพงแต่มิได้ระบุไว้ว่ำเป็นสิ่งอุปกรณ์ส ำคัญ
เช่นเครื่องมือก่อสร้ำง เครื่องสื่อสำรประจ ำที่เป็นต้น 

62. สิ่งอุปกรณ์รอง คือสป.ส ำเร็จรูปทุกรำยกำรซึ่งมิได้ระบุไว้เป็นสิ่งอุปกรณ์ส ำคัญและสิ่งอุปกรณ์หลัก
โดยทั่วไปแล้ว สป. เหล่ำนี้จะใช้เวลำในกำรจัดหำสั้น รำคำถูก และง่ำยต่อกำรจัดหำเช่น เครื่องสนำม 
เครื่องใช้ประจ ำบ้ำนพัก น้ ำมัน เป็นต้น 
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   ความต้องการ 

     การควบคมุ       การจดัหา       การจ าหนา่ย  

     การแจกจ่าย  

บทที่ 2 

การส่งก าลัง 

กล่าวท่ัวไป 

          การส่งก าลัง หมำยถึง กำรปฏิบัติในเรื่อง ควำมต้องกำร กำรจัดหำ กำรแจกจ่ำย และกำรจ ำหน่ำย 
สิ่งอุปกรณ์ รวมทั้งกำรควบคุมกำรปฏิบัติตำมขั้นตอนดังกล่ำว 
          วงรอบการส่งก าลัง หมำยถึง กำรปฏิบัติกำรต่อสิ่งอุปกรณ์ตำมล ำดับขั้นตอน คือ กำรก ำหนดควำม 
ต้องกำร กำรจัดหำ กำรแจกจ่ำย กำรซ่อมบ ำรุง และกำรจ ำหน่ำย ซึ่งกำรด ำเนินงำนทุกขั้นตอนตำมวงรอบ 
ทั้ง 5 งำนนี้ จะต้องมีกำรควบคุมทุกข้ึนตอนกำรปฏิบัติ 
 

วงรอบการส่งก าลัง 
 
 

 

 

 

  

 จำกภำพวงรอบกำรส่งก ำลังจะหมุนไปเป็นล ำดับ ไม่มีกำรหมุนย้อนหลังกลับทำง แต่จะเริ่มต้น ณ 
จุดใดก็ได้ 

 กำรควบคุมต้องควบคุมในทุกขั้นตอน 
 ควำมต้องกำรมักจะเป็นจุดเริ่มต้นของกำรส่งก ำลัง 
 ควำมต้องกำรจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อมีควำมขำดแคลน 
 ควำมขำดแคลน หมำยถึง ไม่มี หรือไม่เพียงพอ 
 เมื่อเกิดควำมขำดแคลนก็ต้องมีกำรก ำหนดควำมต้องกำร หรือค ำนวณควำมต้องกำรเพ่ือจัดหำ 
 เมื่อจัดหำเสร็จเรียบร้อย สป.ก็จะเข้ำสู่ระบบกำรแจกจ่ำย 
 เมื่อ สป.เข้ำไปอยู่ในครอบครองของหน่วยใช้ ก็จะต้องมีกำรช ำรุด  เสื่อมสภำพ จึงต้องท ำกำรซ่อม

บ ำรุง 
 เมื่อซ่อมไม่ได้ หรือซ่อมไม่คุ้มค่ำ ต้องท ำกำรจ ำหน่ำย โดยปฏิบัติตำมระเบียบที่เก่ียวข้อง และเม่ือ 

จ ำหน่ำยแล้วก็จะท ำให้เกิดควำมขำดแคลนขึ้นอีกจึงเกิดควำมต้องกำร แล้วต้องจัดหำ หมุนเป็น 
วงรอบเช่นนี้ตลอดไป 
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 จำกภำพวงรอบกำรส่งก ำลัง (หรือวงจรชีวิตของสิ่งอุปกรณ์) จะหมุนไปตำมล ำดับจำกควำมต้องกำร 
กำรจัดหำ กำรแจกจ่ำย กำรซ่อมบ ำรุง และกำรจ ำหน่ำย    ไม่มีกำรหมุนย้อนกลับ   ส่วนกำรควบคุมจะอยู่ 
ตรงกลำงโดยจะควบคุมในทุกขั้นตอน 
 วงรอบกำรส่งก ำลังดังกล่ำว จะเริ่มต้น ณ จุดใดก็ได้  แต่โดยธรรมดำแล้วควำมต้องกำรมักจะเป็นจุด 
เริ่มต้นของกำรส่งก ำลัง ควำมต้องกำรจะเกิดข้ึนได้ก็ต่อเมื่อมีควำมขำดแคลน ในที่นี้ควำมขำดแคลนหมำยถึง 
ไม่มี หรือไม่เพียงพอ  เมื่อเกิดควำมขำดแคลนก็จะต้องมีกำรก ำหนดควำมต้องกำร หรือค ำนวณควำมต้องกำร 
เพ่ือกำรจัดหำ  เมื่อจัดหำเสร็จแล้ว สิ่งอุปกรณ์ก็จะเข้ำสู่ระบบกำรแจกจ่ำย ค ำว่ำ “แจกจ่าย” หมำยถึง 
กำรรับ กำรเก็บรักษำ กำรจ่ำย และกำรขนส่งอุปกรณ์  หลังจำกจัดหำแล้วจะต้องมีกำรรับสิ่งอุปกรณ์เข้ำมำ 
เก็บรักษำในคลัง จำกนั้นจ่ำยให้แก่หน่วยใช้ กำรที่สิ่งอุปกรณ์จะไปถึงหน่วยใช้ได้นั้น ต้องมีกำรขนส่งสิ่งอุปกรณ์ 
เมื่อถึงหน่วยใช้หรือเข้ำไปอยู่ในครอบครองของหน่วยใช้แล้วต้องมีกำรซ่อมบ ำรุง ควำมหมำยของค ำว่ำ “ซ่อม 
บ ารุง” มีควำมหมำยเป็นสองนัย กล่ำวคือ  
 นัยแรก เป็นกำรปรนนิบัติบ ำรุงสิ่งอุปกรณ์ให้อยู่ในสภำพใช้กำรได้ไม่ช ำรุด 
 นัยที่สอง เมื่ออุปกรณ์ช ำรุดก็ต้องท ำให้กลับคืนสู่สภำพที่ใช้กำรได้ ถ้ำท ำให้คืนสู่สภำพเดิมไม่ได้ต้อง 
ขจัดออกไปจำกระบบกำรส่งก ำลัง นั่นคือ การจ าหน่าย เมื่อมีกำรจ ำหน่ำยก็จะท ำให้เกิดควำมขำดแคลนขึ้นอีก 
หมุนเป็นวงรอบเช่นนี้ตลอดไป 

ความต้องการ 
 1. ความต้องการ หมำยถึง  กำรก ำหนดหรือเสนอ หรือค ำขอในเรื่องสิ่งอุปกรณ์ตำมจ ำนวน และเวลำ 
ที่บ่งกำรไว้ หรือตำมระยะเวลำที่ก ำหนดไว้ ซึ่งควำมต้องกำรนี้แบ่งออกเป็น 4 ประเภท คือ 
    1.1 ควำมต้องกำรขั้นต้น ได้แก่ ควำมต้องกำรสิ่งอุปกรณ์ที่ทหำร หรือหน่วยต้องกำรมีไว้เพ่ือปฏิบัติ 
ภำรกิจของตน ซึ่งสิ่งอุปกรณ์นั้นๆ ยังไม่เคยได้รับมำก่อน และเป็นควำมต้องกำรสิ่งอุกรณ์ในกรณีดังต่อไปนี้ 
      1.1.1 กำรรับทหำรเข้ำประจ ำกำรใหม่ 
   1.1.2 กำรจัดตั้งหน่วยใหม่ 
   1.1.3 กำรก ำหนดมำตรฐำนสิ่งอุปกรณ์ใหม่ 
   1.1.4 กำรเพ่ิมจ ำนวน และรำยกำรเนื่องจำกกำรแก้อัตรำ 
   1.1.5 รำยกำรที่ได้รับอนุมัติให้จ่ำยครั้งแรก ให้กับหน่วยที่ยังไม่ได้รับอนุมัติในอัตรำ 
   1.1.6 รำยกำรที่ได้รับอนุมัติให้จ่ำยครั้งแรก ซึ่งเกินจ ำนวนจำกอัตรำ 
   1.1.7 กำรอนุมัติจ่ำยอุปกรณ์ใหม่ เพื่อทดแทนสิ่งอุปกรณ์เดิมที่ยังใช้รำชกำรได้ ซึ่งได้รับคืนจำก 
หน่วยทหำร 
   1.1.8 กำรจ่ำยครั้งแรกให้แก่หน่วยนอกกองทัพบกตำมค ำสั่งกองทัพบก 

 2. ความต้องการทดแทน  ได้แก่ ควำมต้องกำรเพื่อทดแทนสิ่งอุปกรณ์ที่หน่วยใช้เคยได้รับมำแล้ว 
และมีควำมต้องกำรสิ่งอุปกรณ์ในกรณีดังต่อไปนี้ 
  2.1 เพ่ือทดแทนสิ่งอุปกรณ์ท่ีหมดเปลืองไป หรือช ำรุด เนื่องจำกกำรใช้ และรวมทั้งชิ้นส่วนซ่อมที่ 
ช ำรุดด้วย 
  2.2 เพ่ือทดแทนสิ่งอุปกรณ์ท่ีถูกละทิ้ง ท ำลำย ข้ำศึกท ำให้เสียหำย โจรกรรม หรือเสียหำยโดย 
เหตุอื่น ๆ 
  2.3 เพ่ือทดแทนสิ่งอุปกรณ์ท่ีอยู่ระหว่ำงกำรซ่อมบ ำรุง โดยใช้สิ่งอุปกรณ์ส ำรองเพ่ือซ่อมบ ำรุง 
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 3. ความต้องการเพื่อรักษาระดับส่งก าลัง  ได้แก่ ควำมต้องกำรสิ่งอุปกรณ์ที่หน่วยส่งก ำลังต้องกำร 
เพ่ิมเติมให้เต็มระดับส่งก ำลัง คือ 
  3.1 ระดับปลอดภัย 
  3.2 ระดับปฏิบัติกำร หรือวงรอบกำรจัดหำ 
  3.3 เวลำในกำรเบิก และจัดส่ง หรือเวลำล่วงหน้ำในกำรจัดหำ 
 4. ความต้องการตามโครงการ หมำยถึง ควำมต้องกำรสิ่งอุปกรณ์ท่ีนอกเหนือไปจำกควำมต้องกำร 
ตำมปกติ เพ่ือสนับสนุนโครงกำร หรือ กำรปฏิบัติกำรพิเศษตำมแผน และวัตถุประสงค์ของกองทัพบก เช่น 
สิ่งอุปกรณ์ประเภท ๔ โครงกำรจัดตั้งหน่วยใหม่ และโครงกำรระดมสรรพก ำลัง เป็นต้น 
 5. การเสนอความต้องการ 
  5.1 สิ่งอุปกรณ์ตำมอัตรำ ตำมระดับส่งก ำลัง หรือตำมโครงกำรที่ได้รับอนุมัติ แล้วกรมฝ่ำยยุทธ 
บริกำร หรือกรมฝ่ำยกิจกำรพิเศษ รวมรวมควำมต้องกำรแล้วเสนอไปยัง กรมส่งก ำลังบ ำรุงทหำรบก ตำมที่ 
กองทัพบกก ำหนด 
  5.2 สิ่งอุปกรณ์ที่นอกเหนือจำกท่ีกล่ำวแล้วในข้อ 5.1 หน่วยใช้เสนอควำมต้องกำรไปตำมสำย 
ส่งก ำลัง จนถึงกรมฝ่ำยยุทธบริกำร หรือกรมฝ่ำยกิจกำรพิเศษที่รับผิดชอบ กรมฝ่ำยยุทธบริกำร หรือกรมฝ่ำย 
กิจกำรพิเศษ รวบรวมควำมต้องกำรแล้วเสนอไปยัง กรมส่งก ำลังบ ำรุงทหำรบก ตำมที่กองทัพบกก ำหนด 
 6. ขั้นตอนการท าบัญชีความต้องการ และแผนจัดหาประจ าปี 
  กรมฝ่ำยยุทธบริกำร และกรมฝ่ำยกิจกำรพิเศษที่รับผิดชอบ เป็นผู้เสนอควำมต้องกำรสิ่งอุปกรณ์ 
รำยกำรต่ำงๆ ที่อยู่ในควำมรับผิดชอบของตน โดยกำรค ำนวณควำมต้องกำรต่ำงๆ แล้วท ำบัญชีควำมต้องกำร 
ตำมแบบท่ี ทบ.ก ำหนด โดยจัดแยกควำมต้องกำรที่ค ำนวณได้เข้ำไว้เป็นงำนตำมบัญชีควำมต้องกำรที่ ทบ. 
ก ำหนด ซึ่งจะแบ่งออกเป็น 6  งำน คือ 
  1) งำนวิจัยพัฒนำ และทดสอบ 
  2) งำนจัดหำ สป.แจกจ่ำย 
  3) งำนเก็บรักษำ และแจกจ่ำย 
  4) งำนซ่อมบ ำรุง 
  5) งำนผลิต 
  6) งำนบริกำรอ่ืนๆ 
  เมื่อจัดควำมต้องกำรที่ค ำนวณได้เข้ำไปในงำนต่ำงๆ แล้ว ขั้นต่อไปจะต้องพิจำรณำควำมเร่งด่วน 
ของควำมต้องกำร เพ่ือสะดวกต่อกำรพิจำรณำจัดสรรงบประมำณของคณะอนุกรรมกำร สง.ทบ. โดยแบ่งควำม 
ต้องกำรออกเป็น 2 ส่วน 
  ส่วนที่หนึ่ง เป็นควำมต้องกำรภำยในวงเงินที่คำดว่ำจะได้รับจัดสรร โดยถือวงรอบเงินที่ได้รับในปีที่ 
ผ่ำนมำเป็นหลัก ส่วนที่เกินกว่ำวงเงินที่คำดว่ำจะได้รับ ให้จัดสรรไว้ในส่วนที่สอง หลักกำรพิจำรณำควำเร่งด่วน 
ให้ถือว่ำควำมต้องกำรในกำรทรงชีพเป็นควำมเร่งด่วนอันดับหนึ่ง และควำมต้องกำรทดแทนย่อมมีควำเร่งด่วน 
สูงกว่ำกำรจัดหำใหม่ 
  เมื่อกรมฝ่ำยยุทธบริกำร และกรมฝ่ำยกิจกำรพิเศษ ที่รับผิดชอบท ำบัญชีควำมต้องกำรเสร็จแล้ว ก็
จะเสนอบัญชีควำมต้องกำรให้ กบ.ทบ.ตรวจสอบ ซึ่ง กบ.ทบ.จะตรวจสอบในเรื่องต่อไปนี้ 
  1) กำรค ำนวณควำมต้องกำรต่ำงๆ ถูกต้องเหมำะสมหรือไม่ 
  2) กำรจัดหำล ำดับควำมเร่งด่วนของควำมต้องกำร เหมำะสมหรือไม่ 
  3) รำคำหน่วย เหมำะสมหรือไม่ และรำคำรวมถูกต้องหรือไม่ 
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  4) หลักกำรจัดหำ ถูกต้องหรือไม่ 
  5) หมวดเงินงบประเภทเงิน ถูกต้องหรือไม่ 
  ในกำรเสนอควำมต้องกำรไปให้ กบ.ทบ.ตรวจสอบนี้  จะต้องเสนอข้อมูลที่ใช้ในกำรค ำนวณควำม 
ต้องกำรไปให้ กบ.ทบ.พิจำรณำด้วย และในกำรตรวจสอบ กบ.ทบ.อำจเชิญผู้แทนหน่วยที่เกี่ยวข้องไปร่วมกำร 
ตรวจสอบด้วย ซึ่งกรมฝ่ำยยุทธบริกำร และหรือกรมฝ่ำยกิจกำรพิเศษจะต้องเตรียมข้อมูลต่ำงๆ ไว้ให้พร้อมที่ 
จะชี้แจงต่อเจ้ำหน้ำที่ตรวจสอบของ กบ.ทบ.และผู้แทนหน่วยที่เก่ียวข้องได้เมื่อต้องกำร เมื่อ กบ.ทบ.ตรวจสอบ 
ควำมต้องกำรของกรมฝ่ำยยุทธบริกำร และหรือกรมฝ่ำยกิจกำรพิเศษเสร็จแล้ว กรมฝ่ำยยุทธบริกำรหรือกรม
ฝ่ำยกิจกำรพิเศษ ได้จัดกำรแก้ไขให้เป็นไปตำมผลกำรตรวจสอบเรียบร้อยแล้ว กบ.ทบ.จะสรุปเรื่องน ำเรียน 
ผบ.ทบ.เพื่อขออนุมัติให้ใช้ควำมต้องกำร เมื่อ ผบ.ทบ.อนุมัติแล้ว กบ.ทบ.จะส ำเนำแจกจ่ำยให้คณะกรรมกำร 
จัดสรรงบประมำณของ ทบ.เพ่ือพิจำรณำจัดสรรงบประมำณให้ต่อไป 

การจัดหา 
 การจัดหา คือ กรรมวิธีเพ่ือให้ได้มำซึ่งสิ่งอุปกรณ์ และบริกำรต่ำงๆ ในลักษณะที่ถูกต้องตำมกฎหมำย 
  1) กำรก ำหนดแบบสิ่งอุปกรณ์ 
  2) กำรก ำหนดคุณลักษณะเฉพำะสิ่งอุปกรณ์ 
  3) กำรก ำหนดมำตรฐำนสิ่งอุปกรณ์ 
  4) กำรก ำหนดรำคำกลำง 
  5) กำรก ำหนดแบบสัญญำ 
  6) กำรท ำสัญญำ 
  7) เงื่อนไขเกี่ยวกับกำรสงวนสิทธิ์ต่ำงๆ 
  8) กำรปฏิบัติตำมสัญญำ 
  9) กำรแก้ไขตำมสัญญำ 
   10) กำรตรวจรับสิ่งอุปกรณ์ 
   11) ข้อปฏิบัติที่เก่ียวข้องกับกำรเงิน 
  12) ข้อก ำหนดอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องกับกำรจัดหำ 
 แหล่งทรัพยากรในการจัดหา ได้แก่ 
    1) ภำยในยุทธบริเวณ 
   2) เขตภำยใน 
   3) จำกยุทธบริเวณอ่ืนๆ 
   4) จำกพันธมิตร 
 ทำงได้มำซึ่งสิ่งอุปกรณ์ และบริกำรภำยในยุทธบริเวณ จะสำมำรถกระท ำได้โดยกำรจัดหำในท้องถิ่น 
กำรซ่อมคืนสภำพ/กำรเก็บซ่อม และจำกยุทโธปกรณ์ท่ียึดได้ 
 ทางได้มาซึ่งสิ่งอุปกรณ์ และบริการของ ทบ.ไทย 
   1) กำรจัดหำตำมระเบียบส ำนักนำยกรัฐมนตรี ว่ำด้วยกำรพัสดุ พ.ศ.2535 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
       ก) กำรซื้อหรือกำรจ้ำง กระท ำได้ 5 วิธี คือ วิธีตกลงรำคำ วิธีสอบรำคำ วิธีประกวดรำคำ วิธี 
พิเศษ และวิธีกรณีพิเศษ 
    ข) กำรแลกเปลี่ยน 
    ค) กำรเช่ำ 
    ง) กำรจัดท ำเอง 
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   2) กำรเกณฑ์ โดยปฏิบัติตำมพระรำชบัญญัติกำรเกณฑ์ช่วยรำชกำร พ.ศ.2530 
   3) กำรยึด โดยกำรปฏิบัติตำมพระรำชบัญญัติกฎอัยกำรศึก พ.ศ.2457 
   4) กำรบริจำค 
   5) กำรรบัควำมช่วยเหลือจำกต่ำงประเทศ 
   6) กำรจ้ำง และซื้อส ำหรับงำนวิจัยและพัฒนำ และผลิตอำวุธโดยวธิีกำรพิเศษ 
   7) กำรจัดซื้อด้วยงบเงินกู้ 
   8) กำรจัดซื้อด้วยระบบ FMS. (Foreign Military Sale)การขอรับการชว่ยเหลือแบบการซ้ือขายทางทหาร 
   9) กำรจัดซื้อจำกต่ำงประเทศในระบบรัฐต่อรัฐ 
  10) กำรเบิก กำรยืม และกำรโอน 

การแจกจ่าย 
 การแจกจ่าย หมำยถึง กำรรับ กำรเก็บรักษำ กำรจ่ำย และกำรขนส่งสิ่งอุปกรณ์ หรือกำรแจกจ่ำย 
คือ กำรด ำเนินกรรมวิธีต่อสิ่งอุปกรณ์ที่ได้รับมำจนกระทั่งสิ่งอุปกรณ์นั้นถึงมือผู้ใช้ หรือหน่วยใช้ 
 หลักมูลฐานของการแจกจ่าย 
   1) ระบบกำรแจกจ่ำยต้องอ่อนตัวได้ตำมกำรเปลี่ยนแปลงของสถำนกำรณ์ 
   2) สิ่งอุปกรณ์ต้องมีอยู่ในควำมครอบครองอย่ำงเพียงพอที่จะทดแทนกำรใช้สิ้นเปลืองในแต่ละวัน 
ก่อนที่จะปฏิบัติรำชกำรในวันต่อไป 
   3) สิ่งอุปกรณ์ควรจะต้องจัดวำงไว้ ณ ต ำบลซึ่งจะลดควำมล่ำช้ำลงได้เมื่อเผชิญกับควำมต้องกำร 
ที่จะแจกจ่ำย 
   4) ระบบกำรแจกจ่ำยต้องท ำให้กำรใช้กำรขนส่งที่มีอยู่บังเกิดประสิทธิภำพสูงสุด และจะต้องขจัด 
กำรขนส่งที่ไม่จ ำเป็น และกำรยกขนซ้ ำให้หมดสิ้นไป 
   5) หน่วยแต่ละระดับควรมีสิ่งอุปกรณ์จ่ำยถึงหน่วย เป็นกรรมวิธีกำรแจกจ่ำย สป.โดยให้เจ้ำหน้ำที่ 
ของหน่วยจ่ำยน ำ สป.ขนส่งไปแจกจ่ำยให้หน่วยใช้ถึงที่ตั้งหน่วยของหน่วยใช้นั้นๆ หรืออำจจ่ำยถึงผู้ใช้โดยตรง 
ก็ได้ 
 วิธีแจกจ่ายส่ิงอุปกรณ์ 
 เพ่ือให้สิ่งอุปกรณ์ถึงมือผู้ใช้หรือหน่วยใช้ ทั้งในยำมปกติ และยำมสงครำม จึงได้แบ่งวิธีกำรแจกจ่ำย 
ออกเป็น 2 วิธี คือ 
   1) กำรแจกจ่ำย ณ ต ำบลส่งก ำลัง เป็นกรรมวิธีกำรแจกจ่ำย สป.ของหน่วยจ่ำยโดยให้เจ้ำหน้ำที่ 
ของหน่วยใช้ น ำยำนพำหนะไปรับ สป.จำกหน่วยจ่ำย ณ ต ำบลส่งก ำลัง หรือต ำบลจ่ำยที่ให้กำรสนับสนุน 
   2) กำรแจกจ่ำย ณ ที่ตั้งหน่วย (หรือจ่ำยถึงหน่วย) เป็นกรรมวิธีแจกจ่ำย สป.โดยเจ้ำหน้ำที่หน่วย 
จ่ำยน ำ สป.ขนส่งไปแจกจ่ำยให้หน่วยใช้ถึงท่ีตั้งหน่วยของหน่วยใช้นั้นๆ หรืออำจจ่ำยถึงผู้ใช้โดยตรงก็ได้ 

การเก็บรักษา 
 การเก็บรักษา คือ กำรด ำเนินกรรมวิธีต่อสิ่งอุปกรณ์หลังจำกรับ สป.เข้ำมำสู่ระบบ จนถึง สป.ได้ถูก 
แจกจ่ำยออกไป ซึ่งกำรด ำเนินกำรจัดกำรดังกล่ำวมีงำนที่จะต้องด ำเนินงำน คือ กำรแยก สป.เป็นประเภท 
กำรเก็บไว้ ณ ต ำบลที่ก ำหนด รวมทั้งกำรจัดระบบกำรรักษำควำมปลอดภัยในกำรเก็บรักษำสิ่งอุปกรณ์ด้วย 
 กำรเก็บรักษำจะส ำเร็จได้ต้องอำศัยปัจจัย 3 ประกำรคือ สถำนที่  ก ำลังคน  และเครื่องยกขน หรือ 
เครื่องทุ่นแรง ซึ่งในยำมสงครำมปัจจัยทั้ง 3 นี้หำไม่ได้ง่ำยนัก 
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 วัตถุประสงค์ของกำรเก็บรักษำ ก็คือ เก็บและป้องกันสิ่งอุปกรณ์ท่ได้รับเข้ำมำจนกว่ำจะถึงเวลำที่ 
ต้องกำร  ดังนั้น จึงมีควำมจ ำเป็นที่จะต้องท ำกำรระวังรักษำสิ่งอุปกรณ์เป็นอย่ำงดี และในเมื่อต้องกำรใช้ 
ก็จะต้องมีจ ำนวนเพียงพอ  และอยู่ในสภำพที่ใช้กำรได้ จะต้องวำงแผนกำรเก็บรักษำสิ่งอุปกรณ์ที่ได้รับอยู่ 
เสมอ จะต้องใช้พ้ืนที่ และสิ่งอ ำนวยควำมสะดวกให้เกิดประสิทธิภำพสูงสุด ซึ่งแบบของพ้ืนที่ที่ใช้ในกำรเก็บ 
รักษำในปัจจุบัน มีดังนี้ 
   1) คลังเปิด  หมำยถึง พ้ืนที่เก็บรักษำท่ีจัดท ำข้ึนกลำงแจ้ง 
    ก) คลังเปิดพ้ืนที่เรียบ 
    ข) คลังเปิดไม่ปรับพ้ืนที่ 
   2) คลังปิด หมำยถึง พ้ืนที่เก็บรักษำที่มีหลังคำ ซึ่งคลังปิดนี้จะหมำยรวมทั้งคลังทั่วไป และ 
คลังเฉพำะ 
    ก) คลังทั่วไป 
    ข) คลังเก็บเย็น 
    ค) คลังเก็บเชื้อเพลิง 
    ง) คลังเก็บกระสุนบนดิน 
    จ) คลังเก็บป้องกันควำมชื้น 
 นอกจำกจะแบ่งตำมลักษณะ หรือแบบของพ้ืนที่เก็บรักษำแล้ว ยังสำมำรถออกได้ตำมประเภทของ 
สป.ที่เก็บรักษำ ตำมภำรกิจ ตำมท่ีตั้ง และตำมรูปแบบกำรจัด 
   3) คลังแบ่งประเภทตำม สป.ที่เก็บรักษำ จะแบ่งได้เป็น คลัง สป.1 คลัง สป.2 คลัง สป.3 คลัง  
สป.4 และคลัง สป.5 
   4) คลังแบ่งประเภทตำมภำรกิจ ได้แก่ คลังเฉพำะ คลังแจกจ่ำย คลังส ำรอง 
   5) คลังแบ่งประเภทที่ตั้ง ได้แก่ คลังกองบัญชำกำรช่วยรบ คลังส่วนภูมิภำค 
   6) คลังแบ่งประเภทตำมรูปกำรจัด ได้แก่ คลังทั่วไป คลังสำยงำน และคลังสนำม 

การจ าหน่าย 
 การจ าหน่าย หมำยถึง กำรตัดยอดสิ่งอุปกรณ์ออกไปจำกควำมรับผิดชอบเนื่องจำกสูญไป สิ้นเปลือง 
(สป.สิ้นเปลือง) ช ำรุดเสียหำยจนไม่สำมำรถซ่อมคืนสภำพได้อย่ำงคุ้มค่ำ  เสื่อมสภำพจนใช้กำรไม่ได้ สูญหำย 
ตำย  เกินควำมต้องกำร  หรือล้ำสมัยไม่ใช้รำชกำรต่อไป 
 สาเหตุของการจ าหน่าย 
   1) ช ำรุดตำมสภำพ 
   2) ช ำรุดสูญหำยเนื่องจำกภัยธรรมชำติ 
   3) ช ำรุดสูญหำยจำกกำรกระท ำของบุคคล 
    ก) จำกกำรกระท ำของข้ำศึก 
    ข) จำกอุบัติเหตุ 
    ค) จำกกำรบกพร่อง หรือประมำทเลินเล่อของเจ้ำหน้ำที่ 
 การแบ่งประเภทสิ่งอุปกรณ์เพื่อการจ าหน่าย 
   1) สป.สิ้นเปลือง 
   2) สป.ถำวร แบ่งออกเป็น 2 ชนิด คือ 
    ก) สป.ถำวรก ำหนดอำยุ 
    ข) สป.ถำวรไม่ก ำหนดอำยุ 



13 
 

 

   3) ชิ้นส่วนซ่อม 
   4) สป.มีชีวิต 
 สภาพของสิ่งอุปกรณ์ที่จ าหน่าย 
   1) สป.ใช้สิ้นเปลืองซึ่งใช้หมดอำยุ 
   2) สป.ถำวรซึ่งหำย ช ำรุดซ่อมไม่คุ้มค่ำ เสื่อมสภำพจนใช้กำรไม่ได้ 
   3) สป.เกินควำมต้องกำร 
   4) สป.ล้ำสมัย 
 วิธีการจ าหน่าย ( กำรด ำเนินกำรต่อซำก สป. ) ตำมระเบียบส ำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยกำรพัสดุ 
พ.ศ.2535  ได้ก ำหนดวิธีกำรจ ำหน่ำยไว้ 4 วิธี คือ 
   1) กำรขำย 
   2) กำรแลกเปลี่ยน 
   3) กำรโอน 
   4) กำรแปรสภำพหรือท ำลำย 
 การจ าหน่ายเป็นสูญ หมำยถึง กำรจ ำหน่ำยในกรณี สป.สูญไปโดยไม่ปรำกฏตัวผู้รับผิดชอบ หรือ 
มีตัวผู้รับผิดชอบ แต่ไม่สำมำรถชดใช้ได้ หรือ สป.ที่จ ำหน่ำยนั้นไม่สำมำรถขำย แลกเปลี่ยน โอน หรือ 
แปรสภำพได้ 
 ตำมระเบียบส ำนักนำยกรัฐมนตรี ว่ำด้วยกำรพัสดุ พ.ศ.2535 ได้ก ำหนดหลักเกณฑ์กำรจ ำหน่ำย 
พัสดุเป็นสูญไว้ดังนี้ 
   1) ถ้ำพัสดุนั้น มีรำคำซ้ือ หรือได้มำรวมกันไม่เกิน 200,000.- บำท ให้หัวหน้ำส่วนรำชกำรเป็นผู้ 
พิจำรณำอนุมัติ 
   2) ถ้ำพัสดุนั้น มีรำคำซ้ือ หรือได้มำรวมกันเกินกว่ำ 200,000.-บำท ให้อยู่ในอ ำนำจของกระทรวง 
กำรคลังที่จะเป็นผู้พิจำรณำอนุมัติ 

การส่งก าลัง 
 การแบ่งประเภทสิ่งอุปกรณ์  ในปัจจุบัน ทบ.ไทยแบ่งสิ่งอุปกรณ์ออกเป็น 5 ประเภทคือ 
   1) สป.1 ได้แก่ เสบียง (อำหำร) ที่ใช้บริโภคส ำหรับคน และสัตว์ 
   2) สป.2 ได้แก่ สิ่งของที่จ่ำยไว้ประจ ำหน่วย หรือประจ ำกำย ตำมที่ ทบ.ก ำหนดไว้เป็นอัตรำ 
จ่ำยให้แก่หน่วยทหำร โดยระบุไว้ใน อจย. หรือ อสอ. หรือบัญชีแบ่งมอบอ่ืน ๆ เช่น อำวุธ ยำนพำหนะ  
และวิทยุ เป็นต้น 
   3) สป.3 ได้แก่ น้ ำมันเชื้อเพลิง และน้ ำมันสิ่งอุปกรณ์ ที่อยู่ในควำมรับผิดชอบทำงกำรส่งก ำลังของ 
พธ.ทบ. ซึ่งใช้เกี่ยวกับยำนยนต์  เครื่องจักรกล เครื่องบิน เครื่องให้แสงสว่ำง และเครื่องให้ควำมร้อน เป็นต้น 
   4) สป.4 ได้แก่ สป.รำยกำรที่ ทบ.มิได้ก ำหนดในอัตรำจ่ำยให้แก่หน่วยเป็นประจ ำไว้ แต่เป็น 
สป.ที่จะต้องจัดหำเป็นครั้งครำวเพื่อตอบสนองควำมต้องกำรแก่หน่วย ซึ่งเป็น สป.นอกอัตรำ เช่น เครื่องแต่ง 
กำยพิเศษ  อำวุธพิเศษ  ยำนพำหนะพิเศษ  และวัตถุป้อมสนำม เป็นต้น 
   5) สป.5 ได้แก่ กระสุน  วัตถุระเบิด  วัตถุเคมี  ซึ่งอยู่ในควำมรับผิดชอบทำงกำรส่งก ำลังของ  
สพ.ทบ. และ วศ.ทบ.  เช่น กระสุน  ระเบิดขว้ำง  ดินระเบิด เป็นต้น 
 ส ำหรับ สป.ชนิดอื่นๆ ที่ ทบ.มิได้ก ำหนดรำยกำรไว้ใน สป.ทั้ง 5 ประเภทที่กล่ำวแล้วนั้น ให้ถือว่ำเป็น 
สป.เบ็ดเตล็ด เช่น  น้ ำ  แผนที่  สิ่งของที่ยึดจำกข้ำศึก  เป็นต้น 
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 นอกจำกนั้น จำกกำรแบ่ง สป.ออกเป็น 5 ประเภทแล้ว ทบ.ยังได้ก ำหนดควำมรับผิดชอบในสิ่ง
อุปกรณ์ให้แก่กรมฝ่ำยยุทธบริกำรทั้ง 9 และกรมฝ่ำยกิจกำรพิเศษที่เก่ียวข้อง ( ตำมระเบียบ ทบ.ว่ำด้วยควำม
รับผิดชอบในสิ่งอุปกรณ์ พ.ศ.2535 ) ดังนั้น  จึงมีกำรแบ่ง  สป.ออกเป็นประเภทควำมรับผิดชอบของฝ่ำยยุทธ
บริกำร และกรมฝ่ำยกิจกำรพิเศษ อีกด้วย 
 การส่งก าลังสิ่งอุปกรณ์ประเภท 1 (สป.1) 
   1) สป.1 หมำยถึง  เสบียง ( อำหำร ) ที่ใช้บริโภคส ำหรับคนหรือสัตว์ ที่ได้ก ำหนดเกณฑ์จ่ำยไว้ 
ตำยตัวเป็นรำยวัน โดยไม่ค ำนึงถึงควำมเปลี่ยนแปลงได้ตำมภำวะต่ำงๆ และไม่เปลี่ยนแปลงเพื่อกำรสนอง 
ควำมต้องกำรเฉพำะบุคคลแต่อย่ำงใด เสบียง ( อำหำรคน ) ทบ.แบ่งออกเป็น 5 ประเภท คือ 
    ก) เสบียงประเภท ก หมำยถึง  อำหำรสด และแห้งทุกชนิด     รวมถึงเครื่องปรุงตำมส่วน 
สัมพันธ์ด้วย ปกติแล้ว หน่วยใช้บริโภคตำมรำยกำรอำหำรประจ ำวัน  หรือตำมรอบเสบียงก ำหนด ซึ่งเสบียง 
ประเภทนี้ ก่อนกำรรับประทำนจะต้องท ำกำรหุงต้ม และปรุงแต่งเสียก่อน และเป็นเสบียงประเภทที่เสียง่ำย 
หำกจะเก็บอำหำรสดให้ได้นำนวัน ก็จะต้องเก็บไว้ในที่เก็บที่มีควำมเย็น เช่น เนื้อสด  ผักสด  ไข่สด  ปลำสด 
เป็นต้น 
    ข) เสบียงประเภท ข หมำยถึง อำหำรประเภทกระป๋อง หรืออำจบรรจุในภำชนะอ่ืนใดท ำนอง 
เดียวกันนี้  เสบียงประเภทนี้  สำมำรถเก็บไว้ในอุณหภูมิปกติ และเสียยำก ก่อนรับประทำนอำจต้องอุ่นให้ร้อน 
หรือปรุงแต่งรสตำมต้องกำรได้ 
    ค) เสบียงประเภท ค หมำยถึง อำหำรส ำเร็จรูปบรรจุในภำชนะท่ีเหมำะสม หรืออำจเป็นเสบียง 
ชุด  ใช้รับประทำนได้ทันทีโดยไม่ต้องหุงต้ม หรือปรุงแต่งใดๆ อีก เสบียงประเภทนี้ใช้รับประทำนประทังชีวิต 
ในกรณีฉุกเฉิน  หรือเมื่อไม่สำมำรถประกอบเลี้ยงด้วยเสบียงอื่นๆ ได้ 
    ง) เสบียงประเภท ง หมำยถึง อำหำรที่ใช้บริโภคส ำหรับคนไข้ หรือผู้ป่วยเจ็บเพ่ือชูก ำลังคนไข้ 
หรือให้ย่อยง่ำย เช่น อำหำรอ่อน นม เนย และน้ ำผลไม้ เป็นต้น 
    จ) เสบียงเสริมเบ็ดเตล็ด  หมำยถึง รำยกำรสิ่งของจ ำเป็นต่อควำมสะดวกสบำย และอ ำนวย 
ประโยชน์ต่อชีวิตประจ ำวันของบุคคล  เช่น ของใช้สอยส่วนบุคคล  แปรงสีฟัน  ยำสีฟัน  สบู่  ไม้ขีดไฟ และ 
ลูกกวำด เป็นต้น 
   2) การเบิกจ่าย สป.1 
    ก) กำรร้องขอหรือเบิกเสบียงประเภท ก ส ำหรับเสบียงประเภท ก นั้น หน่วยใช้ไม่ต้องด ำเนิน 
กำรเบิก  เพียงแจ้งยอดก ำลังพลไปยังหน่วยสนับสนุนเท่ำนั้น หน่วยสนับสนุนจะเป็นผู้ด ำเนินกำรเอง โดยกำร 
ยึดถือยอดก ำลังพลประจ ำวันของหน่วยใช้นั้นๆ เป็นเกณฑ์กำรจ่ำยตำมวงรอบเสบียงที่ก ำหนด 
    ข) กำรร้องขอเสบียงประเภท ข  และเสบียงประเภท ค  ผบ.หน่วยใช้จะต้องด ำเนินกำรตำม 
ระเบียบ  โดยให้หน่วยใช้ระดับกองร้อยเป็นหน่วยเล็กท่ีสุด      ในกำรเบิกด้วยกำรใช้แบบฟอร์มใบเบิกที่สำย 
พลำธิกำรก ำหนดให้  แล้วเสนอใบเบิกนั้นไปตำมสำยกำรส่งก ำลังจนถึง  กอง พธ.พล.ที่ให้กำรสนับสนุน เพ่ือ 
ด ำเนินกำรต่อไป 
    ค) เสบียงประเภท ง  กำรเบิกเป็นหน้ำที่ของเจ้ำหน้ำที่ส่งก ำลังบ ำรุงสำยแพทย์เป็นผู้ด ำเนินกำร 
    ง) เสบียงเสริมเบ็ดเตล็ด  หน่วยเหนือจะเป็นผู้พิจำรณำแจกจ่ำยให้เป็นครั้งครำวตำมยอดก ำลัง 
พลของหน่วย และจะด ำเนินกำรแจกจ่ำยไปพร้อมกับกำรแจกจ่ำยเสบียงของหน่วยใช้นั้นๆ 
   กำรแจกจ่ำยเสบียงตำมประเภท  หน่วยสนับสนุนโดยตรงจะด ำเนินกำรแจกจ่ำยตำมสำยกำรส่ง 
ก ำลังซึ่งอำจจะก ำหนดห้วงกำรแจกจ่ำยตำมวงรอบเสบียง หรือย่ำนเสบียงที่ก ำหนดไว้ใน รปจ.ของหน่วย   
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 การส่งก าลังสิ่งอุปกรณ์ประเภท 2 ( สป.2 ) 
   1) สป.2  หมำยถึง สป.ที่ ทบ.ก ำหนดไว้ให้ ซึ่งเมื่อหน่วยเข้ำท ำกำรรบแล้ว  สป.2 ที่ได้รับจ่ำยไว้ใน 
ครอบครองขั้นต้นนั้น  อำจได้รับควำมเสียหำยเนื่องจำกกำรรบ สูญหำย หรือช ำรุดจนใช้กำรไม่ได้ หน่วยใช้นั้นๆ 
จะต้องด ำเนินกำรจัดหำมำทดแทน  วิธีกำรจัดหำตำมระเบียบปฏิบัติที่ก ำหนดไว้ ระบบกำรส่งก ำลัง สป.2 จึง
แบ่งออกตำมประเภทของ สป.2 ได้เป็น 2 วิธี คือ สป.2 รำยกำรที่ผู้บังคับบัญชำควบคุมกำรส่งก ำลัง และมิได้
ควบคุมกำรส่งก ำลัง โดยผู้บังคับบัญชำชั้นเหนือเป็นผู้ก ำหนด และมอบอ ำนำจกำรอนุมัติให้กับผู้บังคับบัญชำ 
ในระดับต่ำงๆ ไว้ด้วย  ดังนั้นกรรมวิธีกำรเบิก สป.2 รำยกำรที่ควบคุม และมิได้ควบคุมกำรส่งก ำลังจึงมีวิธี
ปฏิบัติที่แตกต่ำงกันออกไปดังต่อไปนี้ 
    ก) สป.2 รายการที่ควบคุม  หมำยถึง  สป.2  รำยกำรใดก็ตำมท่ี  ผบ.ยุทธบริเวณมีบัญชี 
ประกำศให้ควบคุมระบบกำรแจกจ่ำย  หน่วยใช้จะต้องด ำเนินกำรร้องขอและเบิกจ่ำยตำมสำยกำรบังคับ 
บัญชำ เพ่ือกำรขอรับอนุมัติจำกผู้มีอ ำนำจอนุมัติจ่ำย  สป.2 รำยกำรนั้นๆ ก่อนกำรด ำเนินกำรเบิกตำม 
สำยกำรบังคับบัญชำ มีระเบียบกำรปฏิบัติตำมล ำดับ ดังนี้ 

    กองพัน           กรม           กองพล           กองทัพภาค          กองทัพบก 
 
    ข) สป.2 รายการที่มิได้ควบคุม  หมำยถึง สป.2  รำยกำรที่มิได้มีกำรควบคุมระบบกำรเบิกจ่ำย 
ซึ่งหน่วยใช้สำมำรถท ำกำรเบิกจ่ำยตำมสำยส่งก ำลังได้  กำรด ำเนินกำรเบิกตำมสำยกำรส่งก ำลังนั้น ให้หน่วยใช้ 
ปฏิบัติตำมล ำดับ ดังนี้  

         หน่วยใช้      หน่วยสนับสนุน      หน่วยสนับสนุนทั่วไป     กรมฝ่ายยุทธบริการ    กองทัพบก 

    ค) ระเบียบปฏิบัติในการร้องขอ และเบิก สป.   หน่วยใช้จะต้องท ำบันทึกลงนำมในเอกสำรที่
ใช้ ด้วยกำรแสดงเหตุผลเกี่ยวกับทรัพย์สินที่เสียหำย  หรือกำรใช้สิ้นเปลืองไป เนื่องจำกกำรรบ โดย ผบ.หน่วย 
ใช้เป็นผู้ท ำบันทึกดังกล่ำว 
   2) การจ่าย สป.2 หน่วยที่ให้กำรสนับสนุนจะท ำกำรแจกจ่ำย  สป.2  ตำมสำยกำรส่งก ำลังหรือ
อำจ“แจกจ่ายแบบสายตรง” ถึงท่ีตั้งของหน่วยใช้โดยตรง หรืออำจเรียกว่ำ  “การจ่ายแบบส่งผ่าน” เพ่ือให้ 
สป.2 ถึงหน่วยใช้โดยตรงก็ได้ กำรแจกจ่ำยวิธีนี้จะช่วยให้เกิดควำมสะดวกรวดเร็วกว่ำจ่ำยตำมสำยกำรส่งก ำลัง 
และเป็นวิธีที่หน่วยใช้พึงประสงค์มำกท่ีสุดด้วย 
 
 การส่งก าลังสิ่งอุปกรณ์ประเภท 4 ( สป.4 ) 
   1) สป.4  หมำยถึง  สป.รำยกำรที่ ทบ.มิได้ก ำหนดเป็นอัตรำจ่ำยไว้ประจ ำหน่วยใช้  หำกแต่ว่ำเมื่อ 
หน่วยใช้มีควำมจ ำเป็นต้องใช้เพ่ือปฏิบัติภำรกิจของตน ก็จะต้องด ำเนินกำรเสนอควำมต้องกำรได้เป็นครั้งครำว 
และเม่ือเสร็จภำรกิจ หรือหมดควำมจ ำเป็นต่อกำรใช้ หรือเมื่อมีค ำสั่งจำกหน่วยเหนือให้ส่งคืน หน่วยใช้จะต้อง 
ด ำเนินกำรส่งคืนหน่วยจ่ำยตำมระเบียบปฏิบัติที่ ทบ.ก ำหนด รำยกำร สป.4 ส่วนใหญ่ จะได้แก่ วัสดุป้อมสนำม 
   2) การร้องขอ และการเบิก  กำรเสนอควำมต้องกำร และกำรเบิก  สป.4 ทุกรำยกำร หน่วยใช้จะ 
ต้องด ำเนินกำรตำมสำยกำรบังคับบัญชำจนถึงผู้มีอ ำนำจให้ยืม หรือสั่งจ่ำยได้ 
   3) การจ่าย  คงถือตำมระเบียบปฏิบัติเช่นเดียวกับ  สป.2  คือ อำจจ่ำยตำมสำยกำรส่งก ำลัง หรือ 
จ่ำยแบบสำยตรง หรือแบบส่งผ่ำนก็ได้  เพ่ือควำมรวดเร็วทันเวลำ หรือถ้ำ สป.4 จ ำนวนน้อย อำจแจกจ่ำยไป 
พร้อมกับกำรจ่ำยเสบียงของหน่วยใช้ก็ได้ 
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 การส่งก าลังสิ่งอุปกรณ์ประเภท 3 ( สป.3) 
   1) สป.3  หมำยถึง  น้ ำมันเชื้อเพลิง  และน้ ำมันอุปกรณ์ท่ี ทบ.ก ำหนดควำมรับผิดชอบให้กับ  
พธ.ทบ. เป็นผู้ด ำเนินกำรสนับสนุนหน่วยต่ำงๆ ใน ทบ. และหน่วยอื่นๆ ตำมค ำสั่ง ทบ. 
   2) การร้องขอและเบิก  สป.3  โดยทั่วไปหน่วยใช้จะต้องด ำเนินกำรขอรับกำรสนับสนุนตำมสำย 
กำรส่งก ำลังขึ้นไปจนถึงผู้มีอ ำนำจสั่งจ่ำย  หน่วยใช้ระดับกรมลงมำจะได้รับเครดิตน้ ำมันตำมอัตรำพิกัด  เพ่ือใช้ 
เติมเต็มถังประจ ำรถ และถังอะไหล่ที่จัดไว้ตำมอัตรำของยำนยนต์ชนิดนั้นๆ เพื่อให้สำมำรถใช้ปฏิบัติกำรได้
ทันทีในขั้นต้น  และเมื่อใช้ไปจนพร่องลงแล้วก็จะต้องด ำเนินกำรทดแทนให้เต็มอัตรำพิกัดที่ก ำหนด  ดังนั้น 
กำรเพ่ิมเติมหรือทดแทน  สป.๓ ประเภทเชื้อเพลิงในหน่วยระดับกรมลงมำ เมื่อปฏิบัติรำชกำรในสนำม มี 
หลักกำรปฏิบัติกำรง่ำยๆ อยู่ 2 ประกำร คือ 
    ก) ใช้ถังเปล่ำแลกเปลี่ยนถังน้ ำมันเต็ม  หรือใช้รถยนต์บรรทุกน้ ำมันเปล่ำแลกเปลี่ยนรถยนต์ 
บรรทุกน้ ำมันเต็มถัง ณ ต ำบลจ่ำยที่ให้กำรสนับสนุน 
    ข) ยำนพำหนะที่ต้องไปปฏิบัติงำนทำงธุรกำรในพ้ืนที่ส่วนหลัง  ก่อนที่จะกลับไปยังพื้นที่ส่วน 
หน้ำหรือที่ตั้งของหน่วยตน จะต้องท ำกำรเติม สป.๓ จำกต ำบลส่งก ำลัง หรือต ำบลจ่ำย สป.๓ ในพ้ืนที่นั้นๆ ให้ 
เต็มประจ ำรถ  และถังอะไหล่ประจ ำรถเสียก่อน 
   3) การแจกจ่าย  หน่วยจ่ำยท ำกำรจัดตั้งต ำบลจ่ำย  สป.3 เพ่ือสนับสนุนให้กับหน่วยใช้ และอำจ 
ต้องท ำเอกสำรบันทึกกำรจ่ำยน้ ำมันของตนขึ้น เพ่ือป้องกันกำรทุจริตของเจ้ำหน้ำที่  และเพ่ือใช้เป็นหลักฐำน 
กำรจัดท ำรำยงำนสถำนภำพ  สป.3  ประจ ำวันของหน่วย 

 การส่งก าลังบ ารุงสิ่งอุปกรณ์ประเภทท่ี 5 ( สป.5) 
   1) สป.5  หมำยถึง กระสุน  วัตถุระเบิด  วัตถุเคมีชนิดต่ำงๆ ที่ได้จัดไว้ในควำมรับผิดชอบของสำย 
สรรพำวุธ  และสำยวิทยำศำสตร์ของ ทบ. 
   2) ระบบการส่งก าลัง  สป.5  มีระบบที่แตกต่ำงไปจำกกำรส่งก ำลัง  สป. ประเภทอ่ืนๆ ฉะนั้น 
ก่อนที่จะศึกษำในรำยละเอียดของระบบกำรส่งก ำลัง  สป.5 ให้เข้ำใจ จึงจ ำเป็นต้องศึกษำเกี่ยวกับอัตรำกระสุน 
และวัตถุระเบิดที่ ทบ. ก ำหนดไว้เสียก่อน ดังนี้ 
    ก) อัตรากระสุนมูลฐาน  คือ จ ำนวนกระสุนที่  ทบ.ก ำหนดให้หน่วยใช้ระดับต่ำงๆ มีไว้เพ่ือ 
ปฏิบัติกำรรบ  หรือใช้ปฏิบัติขั้นต้นในกรณีฉุกเฉิน  โดยก ำหนดเป็นจ ำนวนนัดต่อกระบอกของแต่ละชนิดของ 
อำวุธนั้นๆซึ่งทหำรจะต้องน ำไปเป็นบุคคล  หรือด้วยยำนพำหนะประจ ำหน่วย หรือด้วยเครื่องมือขนส่งชนิดอ่ืน 
ส ำหรับ สป.5 ชนิดอื่นๆ  ที่มีลักษณะ และวิธีใช้แตกต่ำงไปจำกกระสุนตำมรำยกำรอนุมัติที่จ่ำย  อำจก ำหนด 
หน่วยนับที่แตกต่ำงกันออกไปซึ่ง สป.5 ชนิดต่ำงๆ เหล่ำนั้น  มักจะก ำหนดอัตรำมูลฐำนไว้เป็นหน่วยเพื่อให้มีใช้ 
เป็นส่วนรวมเช่นหน่วยนับเปน็ลูก  หรือเป็นปอนด์  เป็นฟุต  เป็นต้น  และจ ำนวนอัตรำมูลฐำนนี้  แม่ทัพอำจ 
ก ำหนดให้มำก หรือน้อยลงก็ได้  โดยกำรพิจำรณำถึงจ ำนวนยำนพำหนะในอัตรำของหน่วยเป็นพื้นฐำนในกำร 
ก ำหนด  หรือพิจำรณำจำกแผนกำรยุทธที่ได้คำดกำรณ์ไว้ล่วงหน้ำ    ดังนั้นกำรเพ่ิมเติมกระสุนมูลฐำนในควำม 
รับผิดชอบให้หน่วยมีควำมพร้อมอยู่เสมอ      ตลอดจนกำรหมุนเวียนใช้กระสุนที่เก่ำเก็บเพ่ือให้มีกระสุนที่มี 
สภำพใช้กำรได้ดีตลอดไป 
    ข) อัตรากระสุนที่ต้องการ  คือ จ ำนวนกระสุนที่หน่วยเหนือ  หรือหน่วยใช้ประมำณกำรว่ำ 
หน่วยใดหน่วยหนึ่งมีควำมจ ำเป็นต้องใช้ปฏิบัติกำรตำมภำรกิจที่มอบหมำยให้และสำมำรถใช้ท ำกำรรบได้อย่ำง 
เพียงพอหรือต่อเนื่องในห้วงระยะเวลำหนึ่ง  โดยไม่จ ำกัดกำรใช้  ส ำหรับ  สป.5  ชนิดอื่นๆ จะท ำประมำณกำร 
ควำมต้องกำรเป็นหน่วย  เช่น  ระเบิดขว้ำง  ทุ่นระเบิดดักรถถัง  ดินระเบิด  เป็นต้น  กำรประมำณกำรควำม 
ต้องกำร สป.5 โดยธรรมดำเป็นหน้ำที่ของ  สธ.4  กองพล โดยจะประสำนกับ  สธ.3  กองพล แล้วก ำหนด 
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ควำมต้องกำรข้ึน  วิธีก ำหนดควำมต้องกำรจะคิดเฉพำะอำวุธที่ใช้ทำงยุทธวิธีในภำรกิจนั้นๆ โดยคิดเป็นจ ำนวน 
นัดต่อกระบอกจำกประสบกำรณ์ในกำรรบที่ผ่ำนมำเป็นพ้ืนฐำนในกำรประมำณกำร 
    ค) อัตรากระสุนที่ใช้ได้ คือ กระสุนจ ำนวนหนึ่งที่จ ำกัดให้หน่วยใช้ด ำรงควำมต่อเนื่องในกำรยิง 
เท่ำท่ีจ ำนวนกระสุนใช้ได้ชั่วระยะเวลำหนึ่ง  หรือตำมห้วงระยะเวลำที่ก ำหนดเป็นจ ำนวนนัด ต่อกระบอกต่อวัน 
ส่วนอำวุธที่หน่วยเหนือได้ก ำหนดอัตรำกระสุนที่ใช้ได้  ให้อำวุธเหล่ำนั้นคงท ำกำรรบด้วยกำรใช้อัตรำกระสุนมูล 
ฐำนของตนต่อไป  โดย ผบ.ยทุธบริเวณ  จ ำเป็นต้องก ำหนดอัตรำกระสุนที่ใช้ได้ของแต่ละชนิดอำวุธตำมควำม 
เหมำะสมกับสภำวกำรณ์นั้นๆ  ทั้งนี้เพ่ือควบคุมระบบกำรส่งก ำลังกระสุน  ระหว่ำงหน่วยที่ให้กำรสนับสนุนใน 
ระดับต่ำงๆ เช่น กองทัพภำค  กองพล  กรม และกองพัน  อำจมีควำมจ ำเป็นต้องก ำหนดอัตรำกระสุนที่ใช้ได้ 
ภำยในหน่วยของตนอีกขั้นหนึ่งก็ย่อมกระท ำได้  แต่หลักพึงปฏิบัติอยู่ประกำรหนึ่ง  คือจะต้องไม่ก ำหนดอัตรำ 
กระสุนที่ใช้กำรได้เกนิกว่ำอัตรำกระสุนที่ใช้ได้  ซึ่งหน่วยเหนือขึ้นไปประกำศใช้อยู่ในห้วงระยะเวลำที่ก ำหนด   
หมำยถึงก ำหนดให้น้อยกว่ำได้นั่นเอง 
   3) การเบิก  กองพลจะไม่ท ำกำรส่งก ำลัง  สป.5  ให้กับหน่วยรองโดยตรง  แต่กองพลจะจัดตั้ง 
ส ำนักงำนกระสุนของกองพลขึ้นในบริเวณพ้ืนที่สนับสนุนของกองพล และปฏิบัติงำนโดย นำยทหำรกระสุนกอง 
พล  และเจ้ำหน้ำที่สำยสรรพำวุธจ ำนวนหนึ่ง เพ่ือควบคุมกำรใช้  สป.5  ในกองพล  และท ำหน้ำที่ประสำนงำน 
ระหว่ำงหน่วยใช้กับหน่วยที่ให้กำรสนับสนุนระดับต่ำงๆ ตลอดจนกำรรวบรวม  และรำยงำนสถำนภำพ  สป.5 
ภำยในกองพล  เสนอไปยังสำยงำนที่รับผิดชอบต่อไป  ส ำหรับแบบพิมพ์ ทบ.ที่ใช้ในกำรเบิกกระสุนได้แก่ 
ทบ.468-512  ซึ่งหน่วยใช้ระดับกองพัน กรม  จะมีเจ้ำหน้ำที่ส่งก ำลังกระสุนของหน่วยด ำเนินกำรรวบรวม 
ควำมต้องกำรของหน่วยใช้ต่ำงๆ และจัดท ำเป็นใบเบิกข้ึน  แล้วเสนอใบเบิกพร้อมกับให้น ำยำนพำหนะล ำเลียง 
ไปยังส ำนักงำนกระสุนของกองพล  เพื่อให้นำยทหำรกระสุนของกองพลตรวจควำมถูกต้อง  และลงนำมรับรอง 
ใบเบิกกระสุนเสียก่อน  หลังจำกนั้นเจ้ำหน้ำที่กระสุนจะต้องเดินทำงต่อไปเพ่ือขอรับกระสุนจำกต ำบลส่งก ำลัง 
กระสุนของกองทัพ  ณ พ้ืนที่ช่วยรบของกองทัพ 
   4) การจ่าย  ณ ต าบลส่งก าลังกระสุนกองทัพ จะท ำกำรบรรทุกกระสุนให้ตำมจ ำนวนที่ต้องกำร 
ในใบเบิกของหน่วยใช้  ครั้นเมื่อหน่วยใช้ได้รับกระสุนครบตำมจ ำนวนถูกต้องแล้ว จะน ำพำหนะเดินทำงกลับไป 
ยังที่ตั้งต ำบลจ่ำยกระสุนของตนเพื่อด ำเนินกำรแจกจ่ำยให้ผู้ใช้ต่อไป กรณีท่ีหน่วยใช้ได้รับกระสุนชนิดใดไม่ครบ 
จ ำนวนตำมรำยกำรในใบเบิก ในเที่ยวกลับให้เจ้ำหน้ำที่กระสุนไปแสดงหลักฐำน และจ ำนวนที่ได้รับไม่ครบตำม 
รำยกำรนั้นๆ ให้กับนำยทหำรกระสุนของกองพลทรำบ เพ่ือจะได้ด ำเนินกำรให้ได้รับในโอกำสต่อไป 

 การส่งก าลังสิ่งอุปกรณ์ประเภทเบ็ดเตล็ด 
   1) น้ า  ตำมธรรมดำแล้ว  กองพันทหำรช่ำงสนำมของกองพล จัดตั้งต ำบลจ่ำยน้ ำประปำขึ้นใน 
พ้ืนที่ขบวนสัมภำระของกรม  กรมละ 1 แห่ง และจัดตั้งอีกหน่วยมำรับน้ ำจำกต ำบลจ่ำยน้ ำที่ใกล้ที่สุดแล้ว 
น ำไปแจกจ่ำยอีกทอดหนึ่ง 
   2) แผนที่ พัน.ช.พล จะรับแผนที่จ ำนวนมำก ส ำหรับกองพลจำกคลังแผนที่ของกองพล  แล้วท ำ 
กำรจ่ำยให้กับหน่วยต่ำงๆ ของกองพล และหน่วยขึ้นสมทบ ทั้งยังเก็บรักษำแผนที่ส ำรองของกองพลไว้ด้วย 
หน่วยใช้เสนอควำมต้องกำรแผนที่ไปยัง  ผบ.ช.พล. ซึ่ง ผบ.ช.พล.จะค ำนวณควำมต้องกำรแผนที่ภำยใต้กำร 
ก ำกับดูแล 
   3) สิ่งอุปกรณ์สายสารบรรณ  กองร้อยกองบัญชำกำรกองพล ( ร้อย.บก.พล. ) รับผิดชอบในกำร 
ก ำหนดควำมต้องกำรเบิก รับ  เก็บรักษำ  และแจกจ่ำยบรรดำสิ่งพิมพ์ทำงกำร เช่น คู่มือรำชกำรสนำม คู่มือ
ทำงเทคนิค แบบฟอร์ม และสิ่งพิมพ์อ่ืนๆ ให้แก่หน่วยต่ำงๆ ของกองพล หน่วยต่ำงๆ ระดับกองพัน เสนอใบ
เบิกผ่ำนร้อย.บก.พล.  ซึ่ง ร้อย.บก.พล. จะสรุปใบเบิกเสนอไปยังคลังสิ่งพิมพ์ของกองทัพที่ให้กำรสนับสนุน 
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 การควบคุมสิ่งอุปกรณ์     
   1) การควบคุมสิ่งอุปกรณ์ เป็นกรรมวิธีในกำรจัดท ำบัญชี  กำรส่งก ำลัง กำรแจกจ่ำย  กำรซ่อมคืน
สภำพ และหรือ กำรจ ำหน่ำยสิ่งอุปกรณ์ ซึ่งกำรด ำเนินงำนนี้ด ำเนินกำรโดยผ่ำนทำงระบบกำรรำยงำน  กำรคิด
ค ำนวณ และกำรประเมินค่ำ ท ำให้กำรปฏิบัติงำนส่งก ำลังมีควำมแน่นอนขึ้น  ในรูปของกำรคิดงบประมำณ  
และกำรจัดหำ  หรือกำรจัดสรรปัจจัยพ้ืนฐำนของระบบกำรควบคุมสิ่งอุปกรณ์ ได้แก่ 
    ก) กำรท ำแคตตำล๊อก ซึ่งรวมถึง กำรก ำหนดหมำยเลขควบคุม กำรลงบัญชีเอกสำรข้อมูลกำร 
แจกจ่ำย  สภำพแวดล้อมโดยทั่วไป กำรก ำหนดมำตรฐำน และข้อมูลกำรใช้งำน 
    ข) กำรแจกจ่ำย ซึ่งรวมถึงกำรก ำหนดที่ตั้งคลัง ตรวจทำนควำมต้องกำรพิเศษในกำรขนย้ำย จัด 
ให้มีใบรับวัสดุ แจกจ่ำยสิ่งอุปกรณ์ ด ำรงรักษำข้อมูลควำมต้องกำร และพัฒนำกำรวิเครำะห์ในกำรควบคุมกำร 
ส่งก ำลัง 
    ค) ก ำหนดแนวทำง ควำมต้องกำร และทรัพยำกร ซึ่งเก่ียวข้องกับก ำหนดกำรในกำรซ่อมใหญ่  
หรือซ่อมคืนสภำพ 
    ง) จ ำหน่ำยวัสดุที่เกินควำมต้องกำร  เหลือใช้  หรือเป็นเศษซำก  ตำมอ ำนำจที่ก ำหนดไว้โดย 
ถูกต้อง  กำรจ ำหน่ำยอำจกระท ำโดยส่งไปที่อ่ืน  กำรบริจำค  กำรขำยทอดตลำด  น ำไปทิ้ง  หรือท ำลำย 
   2) การควบคุมสิ่งอุปกรณ์  แบ่งออกเป็น  2  ลักษณะ  คือ กำรควบคุมทำงกำรส่งก ำลัง และกำร 
ควบคุมทำงบัญชี 
    ก) กำรควบคุมทำงกำรส่งก ำลัง คือกรรมวิธีซึ่งสิ่งอุปกรณ์แต่ละชิ้นถูกควบคุมไว้โดยระบบส่ง 
ก ำลังระบบนี้รวมถึงกำรก ำหนดควำมต้องกำร  กำรรับ  กำรเก็บรักษำ  กำรจัดส่ง  กำรแจกจ่ำย  กำรแบ่งมอบ   
กำรท ำเครื่องหมำย  และกำรท ำบัญชี 
    กำรควบคุมทำงกำรส่งก ำลัง  เป็นวิธีกำรที่มีระเบียบส ำหรับกำรรักษำดุลที่เป็นไปได้ ระหว่ำง 
กำรส่งก ำลังกับควำมต้องกำรสิ่งอุปกรณ์ทั้งหมด  เพ่ือจัดให้มีสิ่งอุปกรณ์ต้องกำรได้ทันเวลำ  ป้องกันกำรสะสม 
สิ่งอุปกรณ์ไว้จนเกินอัตรำ  และพิจำรณำก ำหนดปริมำณสิ่งอุปกรณ์ที่มีอยู่เพื่อกำรแจกจ่ำยใหม่ หรือจ ำหน่ำย 
ไประบบนี้ต้องกำรข้อมูลส ำคัญเกี่ยวกับ  สถำนภำพของกำรส่งก ำลัง และควำมต้องกำรสิ่งอุปกรณ์ ซึ่งต้องท ำ 
ให้ทันสมัยอยู่เสมอ และต้องท ำแบบรวมกำร 
    ส่วนประกอบหลักระบบกำรควบคุมกำรส่งก ำลัง ไดแ้ก่ 
     2) บันทึกกำรควบคุมทำงบัญชี และรำยงำนกำรส่งก ำลัง 
     3) กำรคำดคะเนควำมต้องกำรทำงกำรส่งก ำลัง และสิ่งอุปกรณ์ที่มีอยู่ 
     4) ข้อมูลจำกสถำนภำพกำรส่งก ำลังในอัตรำปัจจุบัน  และอนำคต ของ สป.แต่ละรำยกำร 
     5) ระบบกรรมวิธีข้อมูลอัตโนมัติ ซึ่งมีขีดควำมสำมำรถเพียงพอที่จะให้กำรสนับสนุนต่อ 
กำรปฏิบัติงำนส่งก ำลัง 
    ข) การควบคุมทางบัญชี  คือ กรรมวิธีกำรรักษำข้อมูลต่ำงๆ ของปริมำณที่มีอยู่ และสภำพของ 
สิ่งอุปกรณ์ และยุทโธปกรณ์ที่ค้ำงรับ  คงคลัง  และค้ำงจ่ำย  ควำมมุ่งหมำยของกำรควบคุมทำงบัญชีก็คือ กำร 
ก ำหนดปริมำณของสิ่งอุปกรณ์ และยุทโธปกรณ์ที่มีอยู่ และ/หรือ มีควำมต้องกำรเพ่ือกำรแจกจ่ำย และเพ่ือ
ควำมสะดวกในกำรจัดงำนแจกจ่ำยสิ่งอุปกรณ์ 
    ระบบควบคุมทางบัญชี หมำยถึงวิธีปฏิบัติต่ำงๆ ดังนี้ 
     1) กำรเบิกใช้มูลฐำนตำมระยะเวลำ 
     2) กำรค้นหำและรำยงำนสิ่งอุปกรณ์ท่ีขำดแคลน และเกินระดับกำรสะสม 
     3) กำรทรำบที่อยู่ของกำรรำยงำนสิ่งอุปกรณ์ท่ีเหลือใช้ และล้ำสมัยที่ใช้กำรไม่ได้ และท่ี 
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ซ่อมแก้ไม่ได้       ประสิทธิภำพของกำรควบคุมทำงบัญชีขึ้นอยู่กับ กำรบันทึก และกำรตรวจสอบเอกสำร 
ควบคุมทำงบัญชีอย่ำงรวดเร็วและถูกต้อง  กำรตรวจช่วยเหลือ  และกำรแนะน ำชี้แจง   ตลอดทั่วทั้งหน่วย 
บัญชำกำร รวมทั้งกำรใช้วิทยำกำรแผนใหม่เข้ำช่วย จะท ำให้ผู้จัดงำนสำมำรถควบคุมสิ่งอุปกรณ์ที่เพ่ิมมำกข้ึน 
ตลอดเวลำได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
 การประหยัดการส่งก าลัง 
 กำรประหยัดกำรส่งก ำลัง เป็นควำมรับผิดชอบของ ผบ.หน่วยทุกระดับ และมีควำมส ำคัญมำกที่สุด 
ในเขตหน้ำ  ซึ่งทหำรทุกคนจะต้องได้รับกำรปลูกฝังนิสัยในเรื่องพ้ืนฐำนทำงกำรปรนิบัติบ ำรุง     และรักษำ 
ยุทโธปกรณ์ต่ำงๆ ในควำมรับผิดชอบของตน  และของหน่วยให้สำมำรถใช้กำรได้  ตลอดจนกำรถนอมรักษำ 
กำรเก็บ  กำรซ่อมบ ำรุง  และกำรใช้อย่ำงประหยัด 
 กำรประหยัดกำรส่งก ำลัง ต้องไม่คิดเพียงแต่ออมเท่ำนั้น  นักกำรทหำรจะต้องมองกำรไกล คือต้อง 
ค ำนึงถึงควำมเป็นไปได้ด้ำนทรัพยำกร  ที่จะให้กำรสนับสนุนทำงกำรส่งก ำลังแก่ส่วนก ำลังรบในแนวหน้ำ 
ซึ่งย่อมมีควำมต้องกำรเครื่องมือ และอุปกรณ์ต่ำงๆ  เพ่ือกำรสู้รบที่มีประสิทธิภำพอยู่ในควำมครอบครอง 
ตลอดเวลำ  ดังนั้น กำรละเลยในเรื่องกำรประหยัดกำรส่งก ำลัง อำจหมำยถึงชีวิต หรือควำมพ่ำยแพ้ก็ได้ 
 นำยทหำรฝ่ำยส่งก ำลังบ ำรุง จะต้องประสำนกับฝ่ำยยุทธกำร เพ่ือให้มั่นใจว่ำ ได้มีกำรฝึก หรือ 
ฟ้ืนฟูในเรื่องกำรประหยัดกำรส่งก ำลังแก่ส่วนก ำลังทุกหน่วย  และเน้นเรื่องมำตรกำรป้องกันมิให้มีกำร 
ละเมิดกำรประหยัดกำรส่งก ำลัง 
 ตัวอย่ำงของกำรละเมิดกำรประหยัด กำรส่งก ำลัง 
  1) ทหำรละทิ้งหรือโยนทิ้งยุทธภัณฑ์เพ่ือลดน้ ำหนัก 
  2) กำรสะสมสิ่งอุปกรณ์เกินควำมจ ำเป็น หรือเกินกว่ำที่ได้รับอนุมัติ 
  3) กำรใช้ยำนพำหนะโดยไม่จ ำเป็น หรือไม่คุ้มค่ำ 
  4) กำรน ำ สป.งดใช้กำร ใช้ประโยชน์ก่อนกำรซ่อมบ ำรุง 
  5) ไม่ปฏิบัติตำมระบบกำรซ่อมบ ำรุงตำมที่ ทบ.ก ำหนด 
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บทที่ 3 

การซ่อมบ ารุง 

กล่าวท่ัวไป 

           ก. การซ่อมบ ารุง  หมำยถึง  กำรกระท ำใด ๆ ที่มุ่งหมำยที่จะรักษำยุทโธปกรณ์ต่ำง ๆ ให้อยู่ 
ในสภำพที่ใช้กำรได้ หรือมุ่งหมำยที่จะท ำให้ยุทโธปกรณ์ท่ีช ำรุด กลับคืนมำสู่สภำพที่ใช้กำรได้ และให้ 
หมำยรวมถึงกำร  ตรวจสภำพ  กำรทดสอบ  กำรบริหำร กำรซ่อมแก้ กำรซ่อมใหญ่   กำรซ่อมสร้ำง 
กำรดัดแปลง  และกำรซ่อมคืนสู่สภำพ 
 ข. การปรนนิบัติบ ารุง  หมำยถึง  กำรดูแลและกำรให้บริกำรโดยเจ้ำหน้ำที่  เพ่ือมุ่งประสงค์ 
ที่จะรักษำยุทโธปกรณ์และเครื่องมือเครื่องใช้ให้อยู่ในสภำพที่ใช้กำรได้ดี   โดยจัดให้มีระบบกำร 
ตรวจสภำพ  และตรวจค้น  และกำรแก้ไขข้อบกพร่องก่อนที่จะเกิดขึ้น หรือที่จะช ำรุดมำกข้ึน 
 ค. การตรวจสภาพ 
     ตรวจสภำพ มีควำมมุ่งหมำยเพื่อทรำบสภำพของยุทโธปกรณ์ท่ีใช้กำรได้ และควำมสำมำรถ 
ในกำรซ่อมบ ำรุงของหน่วย  กำรตรวจสภำพแบ่งออกเป็น 3 ประเภท  คือ กำรตรวจสภำพโดยผู้บังคับ 
บัญชำ  กำรตรวจสภำพเฉพำะอย่ำง  และกำรตรวจสภำพทำงเทคนิค 

 1) กำรตรวจสภำพโดยผู้บังคับบัญชำ  ผบ.หน่วยใช้ยุทโธปกรณ์และผู้บังคับบัญชำชั้นเหนือ  
จะต้องท ำกำรตรวจสภำพยุทโธปกรณ์ตำมระยะเวลำที่ก ำหนดขึ้น   เพื่อให้ทรำบถึงกำรใช้กำรประหยัด    
และหลักกำรซ่อมบ ำรุง  จะประเมินค่ำแห่งควำมพร้อมรบของหน่วย 
  2) กำรตรวจสอบสภำพเฉพำะอย่ำง  กระท ำเพ่ือกำรทรำบว่ำควำมสำมำรถในกำรซ่อมบ ำรุง 
ประจ ำหน่วยเป็นอย่ำงไร เพียงพอหรือไม่  สำยยุทธบริกำรรับผิดชอบในกำรตรวจ  โดยออกเป็นระเบียบ 
ปฏิบัติในกำรตรวจขึ้น 

 3) กำรตรวจสภำพทำงเทคนิค กระท ำเพ่ือต้องกำรทรำบสภำพของยุทโธปกรณ์ที่ใช้กำรได้  
และกำรคำดคะเนหนักเบำของกำรซ่อมบ ำรุง  และควำมต้องกำรที่จะเปลี่ยนแปลงในภำยหน้ำ  สำยยุทธ
บริกำรทุกสำย  ต้องก ำหนดระเบียบวิธีด ำเนินกำรและระยะเวลำในกำรตรวจ   และอำจกระท ำภำยใต้ 
กำรก ำกับดูแลของ ผบ.พล หรือ แม่ทัพ  ซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบโดยตรงต่อกำรซ่อมบ ำรุง 
หลักการซ่อมบ ารุง  
 การซ่อมบ ารุง  ต้องยึดถือหลักกำรดังนี้ 
 ก. ต้องปฏิบัติตำมคู่มือ ที่ได้รับจำกกรมฝ่ำยยุทธบริกำร หรือ กรมฝ่ำยกิจกำรพิเศษท่ีรับผิดชอบ 
 ข. กำรซ่อมแก้ต้องพยำยำมกระท ำ ณ ที่ซึ่งยุทโธปกรณ์ตั้งอยู่ 
 ค. ยุทโธปกรณ์ท่ีช ำรุดเกินขีดควำมสำมำรถของหน่วย หน่วยจะส่งซ่อมที่หน่วยซ่อมบ ำรุงประเภท 
สูงกว่ำ หรือร้องขอให้หน่วยซ่อมบ ำรุงประเภทสูงกว่ำดังกล่ำว มำช่วยซ่อมให้ก็ได้ 
 ง. ห้ำมท ำกำรยุบรวม เว้นแต่จะได้รับอนุมัติจำกผู้มีอ ำนำจ หรือสถำนกำรณ์ทำงยุทธวิธีบังคับ 
ความรับผิดชอบในการซ่อมบ ารุง 
 กำรซ่อมบ ำรุงเป็นควำมรับผิดชอบของบุคคล (ผู้ใช้ยุทโธปกรณ์ หรือมอบหมำยให้ผู้ใต้บังคับ 
บัญชำของตนใช้) และควำมรับผิดชอบของผู้บังคับบัญชำ ตำมสำยกำรบังคับบัญชำ ซึ่งควำมรับผิดชอบ 
ทำงกำรซ่อมบ ำรุง  มีดังนี้ 
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 ก. ควำมรับผิดชอบโดยตรง  คือ  ผู้ที่รับยุทโธปกรณ์ใช้   หรือมอบหมำยให้ผู้ใต้บังคับบัญชำ 
ของตนใช้  จะต้องรับผิดชอบยุทโธปกรณ์นั้น ๆ  ควำมรับผิดชอบโดยตรงแบ่งออกเป็น 
 1) ควำมรับผิดชอบของบุคคล  ผู้ที่ได้รับยุทโธปกรณ์ประจ ำตัว   หรือได้รับมอบหมำยให้ 
เป็นพนักงำนประจ ำยุทโธปกรณ์ จะต้องรับผิดชอบในกำรดูแลรักษำ รวมทั้งปรนนิบัติบ ำรุงยุทโธปกรณ์ 
ในควำมรับผิดชอบของตนอย่ำงรอบคอบอยู่เสมอ ในขั้นของผู้ใช้ 
 2) ควำมรับผิดชอบในกำรตรวจตรำ  ผู้บังคับหน่วยตั้งแต่  ผบ.หมู่ขึ้นไป รับผิดชอบในกำร 
ดูแลรักษำยุทโธปกรณ์ของตนอย่ำงรอบคอบอยู่เสมอ ในขั้นของหน่วยใช้ 
 ข. ควำมรับผิดชอบตำมสำยกำรบังคับบัญชำ  คือ  ผู้บังคับบัญชำทุกระดับชั้นต้องสอดส่องดูแล 
จนเป็นที่แน่ใจว่ำยุทโธปกรณ์ที่อยู่ในควำมรับผิดชอบของตนได้รับกำรปรนนิบัติบ ำรุง และกำรซ่อมบ ำรุง 
อย่ำงดี และอยู่ในสภำพที่ใช้กำรได้อยู่เสมอ 
การแบ่งประเภทการซ่อมบ ารุง 
 เพ่ือให้เกิดควำมง่ำยในกำรซ่อมบ ำรุง   และเป็นแบ่งเบำภำระหน่วยรอง  จึงก ำหนดหน้ำที่ 
ในกำรซ่อมบ ำรุงให้แตกต่ำงกัน   นับตั้งแต่วิธีกำรด ำเนินกำรปรนนิบัติบ ำรุงอย่ำงธรรมดำ   ซึ่งผู้ใช้ 
ยุทโธปกรณ์นั้น ๆ  เป็นผู้ปฏิบัติ  ขึ้นไปจนถึงขั้นกำรซ่อมแก้ยุ่งยำกซับซ้อน   ซึ่งกระท ำโดยโรงงำน 
ในกำรซ่อมบ ำรุงระดับคลัง 
 การซ่อมบ ารุงแบ่งออกเป็น 4 ประเภท คือ 
 ก. การซ่อมบ ารุงระดับหน่วย  คือ  กำรซ่อมบ ำรุงที่หน่วยได้รับอนุมัติให้กระท ำได้  และอยู่ 
ในควำมรับผิดชอบของหน่วยผู้ใช้ยุทโธปกรณ์นั้น ๆ กำรซ่อมบ ำรุงประเภทนี้ประกอบด้วย กำรตรวจสภำพ  
กำรท ำควำมสะอำด กำรดูแลรักษำ กำรหล่อลื่น กำรปรับ กำรเปลี่ยนชิ้นส่วนอะไหล่เล็ก ๆ ที่ไม่ต้องใช้ 
ควำมช ำนำญทำงเทคนิคมำก  กำรซ่อมบ ำรุงระดับหน่วยอยู่ในควำมรับผิดชอบของ ผบ.หน่วยใช้ 
 ข. การซ่อมบ ารุงสนับสนุนโดยตรง  คือ  กำรซ่อมที่อนุมัติให้กระท ำโดยหน่วยซ่อมบ ำรุงที่ได้รับ 
มอบหน้ำที่ให้กำรสนับสนุนหน่วยใช้ยุทโธปกรณ์นั้น ๆ กำรซ่อมบ ำรุงสนับสนุนโดยตรงเป็นกำรซ่อมแก้ 
อย่ำงจ ำกัดต่อยุทโธปกรณ์ครบชุด   หรือซ่อมแก้ส่วนประกอบที่ใช้กำรไม่ได้   เพื่อสนับสนุนหน่วยใช้ 
ประกอบด้วยกำรซ่อม  และกำรเปลี่ยนที่ใช้กำรไม่ได้  รวมทั้งกำรซ่อมและกำรเปลี่ยนส่วนประกอบ  
และส่วนประกอบย่อย กำรซ่อมบ ำรุงสนับสนุนโดยตรงอยู่ในควำมรับผิดชอบของ ผบ.หน่วยซ่อมบ ำรุง
สนับสนุนโดยตรง 
 ค. การซ่อมบ ารุงสนับสนุนทั่วไป คือ กำรซ่อมแก้ยุทโธปกรณ์ที่ใช้กำรไม่ได้ ซ่ึงเดิมเกินขีด
ควำมสำมำรถของหน่วยซ่อมบ ำรุงสนับสนุนโดยตรง  เพื่อส่งกลับเข้ำสำยกำรส่งก ำลัง  หรือเพ่ือกำร 
สนับสนุนกำรแลกเปลี่ยนโดยตรง รวมทั้งกำรซ่อมส่วนประกอบ และส่วนประกอบย่อย  เพ่ือส่งเข้ำ 
สำยกำรส่งก ำลังต่อไป  กำรซ่อมบ ำรุงสนับสนุนทั่วไป  อยู่ในควำมรับผิดชอบของ ผบ.หน่วยซ่อมบ ำรุง
สนับสนุนทั่วไป 
 ง. การซ่อมบ ารุงระดับคลัง คือ กำรซ่อมบ ำรุงโดยหน่วยซ่อมข้ันคลังของ กรมฝ่ำยยุทธบริกำร 
ซึ่งจะท ำกำรซ่อมใหญ่ต่อยุทโธปกรณ์ท่ีใช้กำรไม่ได้  ให้กลับคืนสู่สภำพกำรใช้กำรได้อย่ำงสมบูรณ์ตำม 
คู่มือทำงเทคนิค   หรือท ำกำรซ่อมสร้ำงยุทโธปกรณ์ให้อยู่ในสภำพเสมือนของใหม่    ซึ่งอยู่ในควำม 
รับผิดชอบของเจ้ำหน้ำที่ฝ่ำยยุทธบริกำร 
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สาเหตุที่ท าให้เกิดข้อบกพร่องในการซ่อมบ ารุง 
 ก. ผู้ใช้อย่ำงไม่ถูกต้องใช้อย่ำงไม่เอำใจใส่ 
 ข. ขำดกำรปรนนิบัติบ ำรุงก่อนใช้งำน ขณะใช้งำน และหลังใช้งำน 
  ค. ท ำกำรซ่อมเกินกว่ำขั้นที่ได้รับอนุมัติให้กระท ำได้ 
 ง. ขำดกำตรวจสภำพกำรซ่อมบ ำรุง 
 จ. กำรส่งก ำลังชิ้นส่วนซ่อมไม่พอ 
 ฉ. หน่วยซ่อมบ ำรุงสนับสนุนไม่เต็มที่ 

ปัจจัยท่ีท าให้การซ่อมบ ารุงได้ผลดี 
 ก. ผู้บังคับหน่วยและฝ่ำยอ ำนวยกำร มีควำมรู้ควำมสำมำรถและสนใจที่จะสั่งกำรควบคุม 
ให้แนวทำงรวมทั้งก ำกับดูแลกำรซ่อมบ ำรุงภำยในหน่วยของตน 
 ข. ผู้ใช้ต้องได้รับกำรฝึกให้ปฏิบัติงำนได้อย่ำงถูกต้อง 
 ค. ช่ำงซ่อม หรือเจ้ำหน้ำที่เทคนิคของหน่วย มีควำมรู้ควำมสำมำรถที่จะท ำกำรซ่อมบ ำรุง 
ได้ตำมประเภทที่รับผิดชอบอย่ำงแท้จริง 
 ง. ปัจจัยเวลำมีเพียงพอท่ีจะท ำกำรซ่อมให้เกิด 
 จ. มีเครื่องมือและชิ้นส่วนซ่อมอย่ำงเพียงพอ 
 ฉ. ถ้ำท ำได้ควรมียุทโธปกรณ์ที่เป็นมำตรฐำนเดียวกัน (STANDARDIZATION) (ไม่หลำกหลำย 
ชนิดหลำกหลำยผู้ผลิต)   เพรำะจะช่วยลดภำระ  กำรฝึกอบรมช่ำงเทคนิค   ลดจ ำนวน   และรำยกำร 
ในกำรสะสมชิ้นส่วนซ่อมลงไปเป็นอันมำก 

ความหมายของค าที่ใช้ในการซ่อมบ ารุง 
 ก. การตรวจสภาพ (INSPECTION) หมำยถึง กำรพิจำรณำถึงสภำพกำรใช้งำนได้ของ 
ยุทโธปกรณ ์ โดยเปรียบเทียบคุณลักษณะทำงฟิสิกส์  ทำงเคมี   ทำงจักรกล  และทำงไฟฟ้ำ ตำม 
มำตรฐำนที่ก ำหนดไว้ 
 ข. การทดสอบ (TEST) หมำยถึง กำรพิสูจน์สภำพกำรใช้กำรได้ของยุทโธปกรณ์และค้นหำ 
ข้อบกพร่องทำงไฟฟ้ำ  ทำงเคมี  และทำงจักรกล  โดยใช้เครื่องมือหรือวิธีทดสอบต่ำง ๆ 
 ค. การบริการ  (SERVICE)  หมำยถึง  กำรท ำควำมสะอำด  กำรดูรักษำ  กำรประจุไฟฟ้ำ  
กำรเติมน้ ำมันเชื้อเพลิง  น้ ำมันหล่อลื่น  กำรเติมสำรระบบควำมเย็น  และกำรเติมลม กำรเติมก๊ำซ 
นอกจำกนั้นยังหมำยรวมถึงควำมต้องกำรบริกำรพิเศษต่ำง ๆ ที่อำจก ำหนดขึ้นตำมควำมจ ำเป็น เช่น  
กำรพ่นสี  กำรหล่อลื่น  ฯลฯ เป็นต้น 
 ง. การซ่อมแก้ (KEPAIR) หมำยถึง  กำรซ่อมยุทโธปกรณ์ช ำรุดให้ใช้กำรได้ และยังหมำยรวมถึง 
กำรปรับ กำรถอดเปลี่ยน กำรเชื่อม กำรย้ ำ และกำรท ำให้แข็งแรง 
 จ. การซ่อมใหญ่ (OVERHAL) หมำยถึง กำรซ่อมยุทโธปกรณ์ท่ีช ำรุดให้ใช้กำรได้อย่ำงสมบูรณ์ 
โดยก ำหนดมำตรฐำนกำรซ่อมบ ำรุงไว้เป็นเอกสำรเฉพำะ  กำรซ่อมใหญ่อำจกระท ำให้ส ำเร็จโดยกำรแยก 
ส่วนประกอบ  กำรตรวจสภำพส่วนประกอบ  กำรประกอบส่วนประกอบย่อยและชิ้นส่วนต่ำง ๆ  ทั้งนี้ 
จะต้องมีกำรตรวจสภำพ  และทดสอบกำรปฏิบัติกำรประกอบด้วย 
 ฉ. การซ่อมสร้าง (REDBILT) หมำยถึง กำรซ่อมบ ำรุงยุทโธปกรณ์ท่ีช ำรุดให้กลับคืนสภำพ 
มำตรฐำนอันใกล้เคียงกับสภำพเดิม  หรือเหมือนของใหม่  ทั้งในรูปร่ำงคุณสมบัติในกำรท ำงำนและ 
อำยุกำรใช้งำน  กำรซ่อมสร้ำงอำจกระท ำให้ส ำเร็จได้โดยกำรถอดชิ้นส่วน  และส่วนประกอบที่ช ำรุด 
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หรือใช้กำรไม่ได้  แล้วน ำมำประกอบเป็นยุทโธปกรณ์ชิ้นต่อไป 
 ช. การดัดแปลงแก้ไข (MODIFICATION) หมำยถึง กำรเปลี่ยนแปลงยุทโธปกรณ์ตำมค ำสั่งกำร 
กำรดัดแปลงนี้ต้องไม่เปลี่ยนลักษณะมูลฐำนเดิมของยุทโธปกรณ์  เพียงแต่เพ่ือเปลี่ยนภำรกิจ หรือควำม 
สำมำรถในกำรท ำงำน    และเพ่ิมควำมปลอดภัยแก่ผู้ใช้    และเพ่ือผลที่ต้องกำรตำมแบบที่ก ำหนดให้ 
ดัดแปลงนั้น 
 ซ. การซ่อมคืนสภาพ (KECLAMATION)  หมำยถึง  กำรด ำเนินกรรมวิธีซ่อมยุทโธปกรณ์ท่ีใช้ 
ไม่ได้เลิกใช้  ละทิ้ง  หรือเสียหำยแล้วให้ใช้ประโยชน์ได้  หรือชิ้นส่วน  ส่วนประกอบ หรือองค์ประกอบ
ยุทโธปกรณ์เหล่ำนั้นให้ใช้ประโยชน์ได้  และน ำกลับคืนสำยส่งก ำลังต่อไป 
 ฌ. การปรนนิบัติบ ารุง  (PERVENTUIV MAINTENANCE)  หมำยถึง  กำรดูแลและกำรให้ 
บริกำรโดยเจ้ำหน้ำที่  เพ่ือมุ่งประสงค์ท่ีจะรักษำยุทโธปกรณ์  และเครื่องมือเครื่องใช้ให้อยู่ในสภำพ 
ใช้กำรได้ดี  โดยจัดให้มีกำรตรวจสภำพ  กำรตรวจค้น  และกำรแก้ไขข้อบกพร่องที่จะเกิดขึ้น    หรือ 
ที่จะช ำรุดมำกข้ึน 
 ญ. การถอดปรน  (CANNIFALION)  หมำยถึง  กำรถอด  ชิ้นส่วน  ส่วนประกอบ ตำมที่ได้รับ 
อนุมัติจำกยุทโธปกรณ์ครบชุดหรืองค์ประกอบที่เกี่ยวข้อง  ซึ่งสำมำรถซ่อมได้แต่ไม่คุ้มค่ำหรือที่จ ำหน่ำย 
แล้ว  เพ่ือน ำไปใช้ประโยชน์ให้แก่ยุทโธปกรณ์อ่ืน 
 ฎ. ยุบรวม  (CANNIBALICE)  หมำยถึง  กำรถอดชิ้นส่วน  ส่วนประกอบที่ใช้กำรได้จำก 
ยุทโธปกรณ์หนึ่งไปประกอบอีกยุทโธปกรณ์หนึ่ง 
 ฎ. ยุทโธปกรณ์ส ารองการซ่องบ ารุง (MAINTENANCE FLOATS)  หมำยถึง  ยุทโธปกรณ์ 
ที่หน่วยซ่อมมีไว้เพ่ือจ่ำยทดแทนให้กับหน่วยใช้ในกรณีเห็นว่ำจะซ่อมไม่คุ้มค่ำ  หรือ   ซ่อมให้ไม่ทัน 
ตำมควำมต้องกำร  หำกไม่จ่ำยทดแทนให้ทันที่ หน่วยจะขำดควำมพร้อมรบ และไม่สำมำรถบรรลุ 
ภำรกิจส ำคัญและเร่งด่วนได้ 
 

บทที่ 4 

การขนส่ง 

กล่าวท่ัวไป 
 ก. การขนส่ง คือ กำรใช้เครื่องมือและสิ่งอ ำนวยควำมสะดวกอันจ ำเป็นมำสนับสนุนกำร 
เคลื่อนย้ำย โดยมุ่งที่จะให้กำรเคลื่อนย้ำยสำมำรถบรรลุภำรกิจได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
 กำรขนส่ง เป็นงำนกิ่งหนึ่งของกำรส่งก ำลังบ ำรุง พันธกิจของกำรขนส่งคือกำรจัดให้มีกำร 
เคลื่อนย้ำยก ำลังพลและยุทโธปกรณ์ จำกที่หนึ่งไปยังอีกท่ีหนึ่ง ทั้ง ทำงบก ทำงน้ ำ ทำงอำกำศ และ 
ทำงท่อ 
 จำกค ำจ ำกัดควำมดังกล่ำว พอจะสรุปได้ว่ำ ขอบเขตของกำรขนส่งหมำยรวมถึงกำรเคลื่อนย้ำย 
ก ำลังพล ยุทโธปกรณ์ อุปกรณ์และสิ่งอ ำนวยควำมสะดวกในกำรขนส่งต่ำง ๆ กำรวำงแผนทำงฝ่ำย 
อ ำนวยกำร และกำรจัดกำรอันจ ำเป็น เพ่ือให้กำรเคลื่อนย้ำยดังกล่ำวส ำเร็จผล 
 ข. การเคลื่อนย้าย คือ กำรน ำก ำลังพล ยุทโธปกรณ์ หรือสิ่งอุปกรณ์จำกต ำบลหนึ่งไปยัง 
อีกต ำบลหนึ่ง ตำมที่ก ำหนดควำมมุ่งหมำยเอำได้ 
 กำรเคลื่อนย้ำยแบ่งตำมควำมมุ่งหมำยได้ 2 ประเภท คือ 
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     1) กำรเคลื่อนย้ำยทำงยุทธวิธี คือ กำรเคลื่อนย้ำยหน่วยทหำรและยุทธภัณฑ์ท่ีมีภำรกิจทำง 
ยุทธวิธี  ภำยใต้สภำพกำรรบในเมื่อยังไม่มีกำรปะทะทำงพ้ืนดินกับก ำลังข้ำศึก  นำยทหำรฝ่ำยยุทธกำร 
เป็นผู้รับผิดชอบ (ยกเว้นทำงอำกำศ) 
  2) กำรเคลื่อนย้ำยทำงธุรกำร คือ กำรเคลื่อนย้ำยหน่วยทหำร ยุทโธปกรณ์ และสิ่งอุปกรณ์ 
ที่อยู่ห่ำงจำกควำมกดดันของข้ำศึก ขบวนเคลื่อนย้ำยมีควำมสะดวกสบำย เพรำะไม่มีกำรรบกวนจำกข้ำศึก 
นำยทหำรฝ่ำยส่งก ำลังบ ำรุงรับผิดชอบ 

หลักการขนส่ง 
ก. ใช้เครื่องมือขนส่งให้เกิดประโยชน์มำกที่สุด  

 ข. เลือกใช้เครื่องมือให้เหมำะสมกับสถำนกำรณ์ให้มำกที่สุด 
 ค. ลดกำรขนถ่ำยให้เหลือน้อยครั้งที่สุด 
 ง. หลีกเลี่ยงกำรขนย้ำยย้อนกลับมำข้ำงหลัง 

ประเภทหรือวิธีการขนส่ง 

 วิธีกำรขนส่ง แบ่งออกเป็น 6 วิธี  คือ  ทำงท่อ  ทำงน้ ำ  ทำงรถไฟ  ทำงถนน ทำงอำกำศ  และ 
เบ็ดเตล็ด 
 ก. การขนส่งทางท่อ  
 โดยธรรมดำใช้ขนส่งเชื้อเพลิงเหลวในปริมำณมำก ๆ เป็นกำรขนส่งที่ประหยัดทั้งเจ้ำหน้ำที่  ทั้ง
ยำนพำหนะ  และค่ำใช้จ่ำย 
  1) ข้อดีของกำรขนส่งทำงท่อ คือ 
      ก) เป็นวิธีกำรที่ประหยัดที่สุด 
      ข) ลดควำมต้องกำรเครื่องมือขนส่งชนิดอ่ืน 
      ค) เสียหำยจำกข้ำศึกน้อยกว่ำ 
         ง) ใช้ได้ในพื้นที่ที่ไม่อ ำนวยให้แก่กำรขนส่งชนิดอื่น 
      จ) ขนส่งของเหลวจำกเรือสู่ฝั่งได้สะดวกที่สุด 
  2) กำรเลือกเส้นทำงท่อเป็นปัจจัยที่ส ำคัญที่สุดในกำรวำงแผนขนส่งทำงท่อ  มีข้อที่ต้อง 
พิจำรณำ  คือ  
  ก) เลือกทำงที่มีมุมหักทำงดิ่งน้อยที่สุด 
  ข) ก ำบังตำมธรรมชำติ 
  ค) ขนำนกับทำงรถไฟหรือถนน 
  ง) สนับสนุนแผนกำรยุทธต่อไปได้ 
  จ) ปลำยทำงท่อควรมีที่เก็บ และมีเส้นทำงเข้ำออกสะดวก และใช้เครื่องมือขนส่งได้หลำยชนิด 
 ข. การขนส่งทางน้ า  
 กำรขนส่งทำงน้ ำ หมำยรวมถึง กำรขนส่งโดยกำรเดินเรือทะเล กำรขนส่งโดยเรือชำยฝั่ง และกำร 
ขนส่งโดยกำรเดินเรือทำงน้ ำในแผ่นดิน  กำรขนส่งทำงน้ ำ   สำมำรถขนส่งได้ปริมำณมำก      แต่ควำมเร็ว
ค่อนข้ำงต่ ำ  และมีข้อจ ำกัด  คือ  

1) ต้องมีสิ่งอ ำนวยควำมสะดวกในกำรบรรทุกและกำรขนถ่ำย 
2) ล่อแหลมต่อกำรปฏิบัติกำรของข้ำศึก 
3) ขึ้นอยู่กับสภำพทำงน้ ำและสิ่งก่อสร้ำงเกี่ยวกับทำงน้ ำ 
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4) ล่อแหลมต่อสภำพอำกำศ 
ค. การขนส่งทางรถไฟ 
    1) สำมำรถขนย้ำยสัมภำระ และก ำลังพล ได้ปริมำณมำกในระยะทำงไกล ด้วยควำมเร็ว 

ค่อนข้ำงสูง 
  2) เมื่อเทียบกับกำรขนส่งแบบอื่นแล้ว กำรขนส่งทำงรถไฟได้รับควำมกระทบกระเทือน 
จำกลมฟ้ำอำกำศน้อยที่สุด 
  3) มีควำมอ่อนตัวน้อยกว่ำกำรขนส่งแบบอื่น เพรำะเป็นยำนพำหนะทีใช้ปฏิบัติงำนบน 
รำงที่ตำยตัว 
 ง. การขนส่งทางถนน  
  1) กำรขนส่งทำงถนน เป็นกำรขนส่งที่อ่อนตัวมำกท่ีสุด และมีขีดควำมสำมำรถในกำร 
ส่งก ำลังพลและสัมภำระจำกต ำบลต้นทำง ไปยังต ำบลปลำยทำงได้โดยไม่ต้องท ำกำรขนถ่ำยไปสู่กำร 
ขนส่งแบบอื่นในระหว่ำงทำง นอกจำกนี้ยังมีควำมเร็วค่อนข้ำงสูง และเชื่อมโยงกับวิธีกำรขนส่งชนิดอื่น 
ได้เป็นอย่ำงดี กำรขนส่งทำงถนนด้วยรถยนต์ เป็นแบบที่เหมำะสมส ำหรับกำรขนส่งสัมภำระท่ีบรรจุ 
หีบห่อส่งไปยังพ้ืนที่ส่วนหน้ำ และช่วยให้บรรลุวัตถุประสงค์ได้มำก 
  2) ชนิดของกำรขนส่ง 
      ก) กำรขนส่งระยะใกล้ (LOCAL HAUL) คือ กำรขนที่ได้จ ำนวนเที่ยวมำก เพรำะใช้ 
เวลำในกำรทำงน้อย 
      ข) กำรขนส่งระยะไกล  (LINE HAUL)  คือ  กำรขนที่ได้จ ำนวนเที่ยวน้อย  เพรำะใช้ 
เวลำในกำรเดินทำงมำก 
      ค) กำรเทียวขน (SHUTTLE) คือ กำรกลับมำขนอีกด้วยยำนพำหนะคันเดิม ระหว่ำง 
จุดสองจุดที่ก ำหนด 
      ง) กำรผลัดเปลี่ยน (REAY) คือ กำรขนย้ำยสิ่งอุปกรณ์หรือทหำรไปข้ำงหน้ำตลอดเวลำ 
โดยไม่เปลี่ยนกำรบรรทุกนั้น แต่จะเปลี่ยนพลขับหรือรถลำกจูง 
 จ. การขนส่งทางอากาศ 
  1) กำรขนส่งทำงอำกำศ เป็นกำรขนส่งที่มีควำมเร็วสูง อ่อนตัวมำก เลือกเส้นทำงได้ไม่จ ำกัด 
ใช้ในพื้นที่เขตหน้ำได้ตั้งแต่เริ่มต้นกำรยุทธ แต่กำรขนส่งทำงอำกำศมีข้อจ ำกัดมำกมำยหลำยประกำร เช่น  
ต้องมีกำรคุ้มครองทำงอำกำศโดยฝ่ำยเดียวกัน ขึ้นอยู่กับสภำพลมฟ้ำอำกำศ อ่อนแอต่อกำรยิง มีควำม 
จุน้อย ระยะท ำกำรจ ำกัด ควำมสิ้นเปลืองสูงมำก และต้องอำศัยสิ่งอ ำนวยควำมสะดวกในกำรบินขึ้นลง 
  2) วิธีส่งสิ่งอุปกรณ์ทำงอำกำศ ท ำได้ 2 วิธี 
   ก) ด้วยกำรบินลง ใช้มำกท่ีสุด มีประสิทธิภำพสูงสุด 
   ข) ด้วยกำรส่งทำงอำกำศ 
       1) ทิ้งลงด้วยควำมเร็วต่ ำ ใช้ร่มชูชีพหนึ่งร่ม  หรือมำกกว่ำ และมีวัสดุกันสะเทือน  
เช่น  กำรทิ้งปืนใหญ่  รถยนต์  เป็นต้น 
       2) ทิ้งด้วยควำมเร็วสูง  ใช้ร่มชูชีพขนำดเล็ก  เช่น  กำรทิ้งอำหำร  กระสุน 
  3) กำรส่งก ำลังทำงอำกำศยำมฉุกเฉิน หน่วยที่ต้องกำรให้ส่งก ำลังทำงอำกำศยำมฉุกเฉิน 
เสนอค ำขอมำตำมสำยงำนมำยัง สธ.4 กองพล  โดยเครื่องสื่อสำรที่เร็วที่สุด สธ.4  จะเสนอตรงไปยัง 
กองทัพเพ่ือด ำเนินกำรต่อไป  หน่วยที่เสนอค ำขอเป็นผู้เสนอประเภทเครื่องบินและวิธีกำรส่งลง   
หน่วยรับผิดชอบในกำรเก็บกู้อุปกรณ์ และเครื่องบรรจุที่ทิ้งลงทำงอำกำศ 
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 ฉ. การขนส่งเบ็ดเตล็ด 
 กำรขนส่งเบ็ดเตล็ด คือ กำรขนส่งที่มิใช้กำรขนส่งทั้ง 5 วิธีดังกล่ำวแล้ว เช่น ใช้หำบหำม 
สัตว์ต่ำง  ล้อเลื่อน  สำยเคเบิลข้ำมเหวลึก  และอ่ืน ๆ นอกจำกที่กล่ำวมำแล้ว 
การขนส่งในกองพัน กรม และกองพล 
 กำรขนส่งตำมอัตรำกำรจัดและที่สมทบ   ให้กับหน่วยปฏิบัติกำรส่งก ำลังบ ำรุงนั้น อำจน ำมำ 
ใช้ส ำหรับกำรเคลื่อนย้ำยหน่วยทหำรในทำงยุทธวิธีได้  เมื่อเป็นเช่นนี้   จะต้องมีกำรประสำนงำนกับ 
ฝ่ำยยุทธกำร   ถึงข้อพิจำรณำเกี่ยวกับ  กำรวำงก ำลัง   และที่ตั้งทำงยุทธวิธี  ระเบียบกำรจรำจร  
กำรควบคุมกำรจรำจร รวมถึงกำรก ำหนดชั้นของเส้นทำง  และกำรก ำหนดมำตรกำรที่จะน ำเอำ 
ถนนและสะพำนที่มีอยู่มำใช้ให้เป็นประโยชน์มำกที่สุด   ก็จะรวมอยู่ในเรื่องของกำรขนส่งด้วย   
และยังหมำยรวมถึงกำรส่งกลับผู้ป่วยเจ็บจ ำนวนมำก ตำมนโยบำยส่งกลับของกองพลอีกด้วย 

ก. การขนส่งระดับกองพัน และกรม 
1)  กองพัน เป็นหน่วยทำงยุทธวิธีและหน่วยช่วยรบ กำรขนส่งในกองพันจะปรำกฎอยู่ใน 

หมวดยำนยนต์และซ่อมบ ำรุง  และหมวดบริกำร  กองร้อยสนับสนุนกำรช่วยรบ  ยำนพำหนะที่ใช้เพ่ือ 
บริกำรขนส่งใน พัน.ร. เป็นส่วนรวม  มี รยบ.2 ½ ตัน  จ ำนวน 8 คัน 

2)  กรมทหำรรำบ  เป็นหน่วยทำงยุทธวิธีไม่อยู่ในสำยกำรส่งก ำลังระหว่ำง   กองพันกับ 
กองพล แต่ กรม ร. มีหมวดยำนยนต์อยู่ใน ร้อย.บก.กรม 1 หมวด  เพื่อใช้บริกำรขนส่งให้กับกองร้อย 
ต่ำง ๆ ใน กรม ร. 

3)  กำรควบคุมกำรจรำจร  ในระดับกรมและกองพัน จัดให้มีกำรจัดตั้งระบบเครื่องหมำย 
ชี้ทำงและข้อแนะน ำไว้  เมื่อหน่วยเคลื่อนที่เป็นขบวนยำนยนต์  กรม ร. จะได้รับกำรสนับสนุนในเรื่อง 
กำรควบคุมจำก ร้อย.สห.พล  โดยธรรมดำแล้ว  หมวดสำรวัตรทหำรหนึ่งหมวดจะมำขึ้นสมทบต่อ 
กรมทหำรรำบหนึ่งกรม  เพื่อจัดกำรช่วยเหลือในเรื่อง  กำรจรำจร  และควบคุมเชลยศึกอยู่ ณ ต ำบล 
รวบรวมเชลยศึกส่วนหน้ำของกองพล   ผู้ช่วยเหลือในเรื่องกำรควบคุมกำรจรำจรของ   กรม  และ 
กองพัน  ก็คือ  นำยทหำรยำนยนต์ของหน่วย 

ข. การขนส่งในระดับกองพล  
1)  หน่วยขนส่งกองพลทหำรรำบ  แบบ 1  คือ  กอง พธ.พล หน่วยขนส่งของกองพล 

ทหำรรำบ แบบ 2  (พล.ร.9 )  คือ  พัน.ขส. กรม สน. มีภำรกิจในกำรขนส่งสิ่งอุปกรณ์ทุกประเภท  
เว้น สป.5 

2)  กำรใช้ยำนพำหนะ ตำมธรรมดำแล้วมักใช้กำรควบคุมแบบรวมกำร ถ้ำสำมำรถท ำได้ 
กำรจ่ำยยำนพำหนะทุก ๆ  ระดับออกใช้งำนต้องให้บรรลุวัตถุประสงค์ 2 ประกำร  คือ  เมื่อล ำเลียง  
สป. ขึ้นไปข้ำงหน้ำในพ้ืนที่ของ  กรม ร.  ในเที่ยวกลับให้ล ำเลียงสิ่งอุปกรณ์เก็บซ่อม  เชลยศึก  และ 
ศพลงมำด้วย  เพ่ือกำรประหยัด 

3)  กำรแบ่งมอบกำรควบคุม  โดยปกติกระท ำภำยใต้กำรควบคุมของ  กอง พธ.พล  
ส ำหรับสถำนกำรณ์ที่ต้องเคลื่อนที่อย่ำงรวดเร็ว  หรือในเมื่อหน่วยปฏิบัติกำรอิสระอำจจัดหมวด รยบ. 
ไปขึ้นสมทบให้กำรใช้เครื่องมือขนส่ง  เพ่ือสนับสนุนกำรส่งก ำลังอยู่ในควำมควบคุมของ  กอง พธ.พล  
ผ่ำนผู้ช่วยหัวหน้ำ สธ.4 ฝ่ำยกำรขนส่ง  และประสำนกับ สธ.3 กองพล 

4)  กำรวำงแผนควบคุมจรำจร  เป็นควำมรับผิดชอบของ สธ.4 กองพล โดย สธ.4 กองพล 
จะจัดตั้ง บก.ควบคุมกำรจรำจรของกองพลขึ้น และให้อยู่ภำยใต้กำรก ำกับดูแลของนำยทหำรฝ่ำยส่งก ำลัง 
บ ำรุง ฝ่ำยกำรขนส่งของกองพล ณ บก.ควบคุมกำรจรำจรนี้ จะประกอบด้วยผู้แทนขนส่ง หน่วยทหำรช่ำง 
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สห. และนำยทหำรฝ่ำยกำรสื่อสำรกองพล (จัดให้มีกำรติดต่อสื่อสำรส ำหรับ บก.ควบคุมกำรจรำจร) 

บทที่ 5 

การบริการทางการแพทย์ 

กล่าวท่ัวไป 
ก. การบริการทางการแพทย์ มีควำมมุ่งหมำยเพ่ือถนอมก ำลังพล ด้วยกำรด ำรงไว้คุณภำพและ 

พลำนำมัยที่เหมำะสมต่อกำรปฏิบัติกำรทำงทหำร โดยจัดบริกำรป้องกันทำงแพทย์ เพื่อมิให้ก ำลังพลเกิด 
ควำมเจ็บป่วย  จัดให้มีกำรรักษำพยำบำลอย่ำงมีประสิทธิภำพ   และจัดกำรบริกำรอ่ืน ๆ   เพื่อเพ่ิมพูน 
ประสิทธิภำพของกำรบริกำรทำงกำรแพทย์ 

ข. การบริการสายแพทย์ ประกอบด้วย 
1)  กำรส่งกลับและกำรรักษำพยำบำล 
2)  บริกำรเวชกรรมป้องกัน 
3)  บริกำรชัณสูตรโรค 
4)  กำรบริกำรโลหิต 
5)  บริกำรทันตกรรม 
6)  บริกำรที่ตรวจโรคและปฐมพยำบำล 
7)  บริกำรโรคจิตประสำท 
8)  บริกำรตรวจสุขภำพทหำร 

การบริการทางการแพทย์สนับสนุน หน่วยส่วนกลาง หน่วยส่วนภูมิภาค และหน่วยส่วนการศึกษา 
(หน่วยใช้ อฉก.) 

ก. โรงพยาบาล ปัจจุบันมี 37 แห่ง แบ่งออกได้ดังนี้ 
1)  โรงพยำบำลสังกัด ทบ. หรือหน่วยส่วนกลำง 

ก) โรงพยำบำลพระมงกุฎเกล้ำ เป็นโรงพยำบำล ทบ. 
ข) โรงพยำบำลอำนันทมหิดล เป็น นขต.พบ. 
ค) โรงพยำบำลค่ำยสุรนำรี เป็น นขต.พบ. ฝำกกำรบังคับบัญชำไว้กับ ทภ.2    

2) โรงพยำบำลสังกัดหน่วยส่วนกำรศึกษำ 
ก) โรงพยำบำลค่ำยธนะรัชต์ เป็น นขต.ศร. 
ข) โรงพยำบำล รร.จปร. เป็น นขต.รร.จปร. 

3) โรงพยำบำลกองทัพภำค 
ก) โรงพยำบำลค่ำยสมเด็จพระนเรศวรมหำรำช เป็น นขต.ทภ.3 
ข) โรงพยำบำลค่ำยวชิรำวุธ เป็น นขต.ทภ.4 
ค) โรงพยำบำลมณฑลทหำรบก จ ำนวน 10 แห่ง 

4) โรงพยำบำลจังหวัดทหำรบก จ ำนวน 20 แห่ง 
5) หน่วยพยำบำลอื่น ๆ  ที่จัดจำก รพ. ของ ทบ. ไปบริกำรหน่วยต่ำง ๆ 

ก) กองพยำบำล 
ข) แผนกพยำบำล 
ค) หมวดพยำบำล 
ง) หน่วยตรวจโรค 
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การบริการทางการแพทย์สนับสนุนการรบตามแบบ (หน่วย อจย.) 
 กำรบริกำรทำงกำรแพทย์สนับสนุนกำรรบตำมแบบ แบ่งออกได้เป็น 5 ระดับ  
(ในยุทธบริเวณ 4 ระดับ และในเขตภำยใน 1 ระดับ) 

ก. การบริการทางการแพทย์ระดับหน่วย  
1) มว.สร.ของ  กรม ร.,  พัน.ร.,  พัน.ม.,  พัน.ช.,  พัน.สัตว์ต่ำง 
2) ตอน สร.ร้อย.ปจว. 
3) หมู่ สร.ของ กรม ป.,  พัน.ป.,  พัน.ปตอ. 

ข. การบริการทางการแพทย์ระดับกรม 
  จะด ำเนินกำรโดย พัน.สร.พล  หรือ พัน.สร.กรม สน. 

ค. การบริการทางการแพทย์ระดับกองทัพภาค 
    จะด ำเนินกำรโดย พัน.สร.บชร. 
ง. การบริการทางการแพทย์ในระดับ ทบ. (เขตหลัง) 

1) โรงพยำบำลทั่วไป 
2) โรงพยำบำลประจ ำถิ่น 
3) โรงพยำบำลสนำม 
4) ศูนย์พักฟ้ืนและพักผ่อน 
5) กองร้อยรถยนต์พยำบำล 
6) กองร้อย ฮ.พยำบำล 
7) หน่วยเวชกรรมป้องกัน 

จ. การบริการทางการแพทย์ในเขตภายใน 
กำรบริกำรทำงกำรแพทย์ในเขตภำยใน ใช้บริกำรทำงกำรแพทย์ที่มีอยู่ตำมปกติ  แต่มีกำร 

ควบคุมอย่ำงรัดกุม  เป็นที่รักษำพยำบำลขั้นสุดท้ำย มีเตียงส ำรองไว้ส ำหรับผู้ป่วยที่ถูกส่งตัวมำจำก 
สนำมอย่ำงพอเพียง  มีโรงพยำบำลทั่วไป  (GENERAL HOSPITAL)  ที่ใช้ชื่อเดิม  และโรงพยำบำล 
เฉพำะโรค 

หลักมูลฐานของการส่งกลับและการักษาพยาบาล 
 กำรส่งกลับและกำรรักษำพยำบำล  จะต้องกระท ำให้สอดคล้องกัน โดยมุ่งที่จะปลดเปลี่ยน 
ภำระเก่ียวกับก ำลังพลที่เจ็บป่วยให้กับหน่วยต่ำง ๆ  รวมทั้งกำรพยำยำมส่งทหำรนั้นกลับไปปฏิบัติ 
หน้ำที่ให้เร็วที่สุด  โดยมีหลักมูลฐำนดังนี้ 
 ก. จัดตั้งที่รักษำพยำบำลให้อยู่ใกล้กับหน่วยรับกำรสนับสนุนมำกที่สุด 
 ข. ส่งก ำลังพลกลับเข้ำมำปฏิบัติหน้ำที่ในยุทธบริเวณให้มำกท่ีสุด 
 ค. ไม่ส่งผู้เจ็บป่วยไปข้ำงหลังเกินควำมจ ำเป็นต่อสภำพกำรเจ็บป่วย และสถำนกำรณ์ทำงยุทธวิธี 
 ง. หน่วยรักษำพยำบำลที่อยู่ข้ำงหลัง  รับผิดชอบในกำรปลดเปลื้องภำระเกี่ยวกับผู้เจ็บป่วย  
สิ่งอ ำนวยควำมสะดวกท่ีมีอยู่  และวิธีกำรขนส่งที่ใช้ได้ 
 จ. ณ ที่ตั้งกำรแพทย์ทุกแห่ง ผู้เจ็บป่วยต้องได้รับกำรตรวจสอบและแยกประเภทเพ่ือให้กำรักษำ 
พยำบำล ณ ที่นั้น  หรือเพ่ือส่งกลับต่อไป  หรือเพ่ือส่งไปปฏิบัติงำนตำมเดิม 
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นโยบายการส่งกลับ 
 นโยบำยกำรส่งกลับ เป็นเครื่องมือในกำรควบคุมมิให้ส่งกลับผู้ป่วยเจ็บไปข้ำงหลังไกลเกินควำม 
จ ำเป็นต่อสภำพกำรเจ็บป่วย ทั้งนี้ก็เพ่ือหลีกเลี่ยงกำรสูญเสียก ำลังพลโดยไม่จ ำเป็น ท ำให้สำมำรถรักษำ 
ผู้ป่วยที่เลือกไว้บำงประเภทได้ดีขึ้น  โดยธรรมดำนโยบำยกำรส่งกลับจะก ำหนดตำมพ้ืนที่ประเภทของ 
สถำนพยำบำล  และประเภทของผู้ป่วย 

การส่งกลับและการักษาพยาบาลในยามปกติ 
 ก. หน่วยรักษาพยาบาล  
     1) หน่วยรักษำพยำบำล ที่รักษำทั้งคนไข้นอกและคนไข้ใน ได้แก่ โรงพยำบำล และหน่วย 
พยำบำล 
  2) หน่วยรักษำพยำบำล ที่รับรักษำพยำบำลเฉพำะคนไข้นอก ได้แก่ หน่วยตรวจโรค ที่ปฐม 
พยำบำล และหมู่พยำบำล 

ข. กรมแพทย์ทหารบก เป็นผู้ก ำหนดประเภทหน่วยรักษำพยำบำล จ ำนวนเตียง และนโยบำย 
ส่งกลับของหน่วยรักษำพยำบำล 

ค. กรรมวิธีในการปฏิบัติก่อน ระหว่ำงและภำยหลังกำรรักษำพยำบำล กำรเคลื่อนย้ำย กำรเงิน 
และเรื่องอ่ืน ๆ ปฏิบัติตำมระเบียบ ทบ. ว่ำด้วยกำรรักษำพยำบำล  และกำรส่งกลับในเวลำปกติ 

การส่งกลับและการักษาพยาบาลในยามสงคราม หรือในสถานการณ์ฉุกเฉิน 
ก. การส่งกลับ 

1)  หน่วยเสนำรักษ์ ที่อยู่ข้ำงหลังจะต้องรับผิดชอบในกำรส่งกลับคนใช้ของหน่วยเสนำรักษ์ 
ที่อยู่ข้ำงหน้ำตำมล ำดับ  โดยให้หน่วยรักษำพยำบำลซึ่งอยู่ข้ำงหน้ำแจ้งควำมประสงค์หรือเสนอค ำขอไป 
ให้ทรำบ 
  2)  หน่วยเหนือ มีหน้ำที่ก ำหนดนโยบำยส่งกลับให้แก่หน่วยรอง โดยให้ถือเกณฑ์นโยบำย 
ส่งกลับทั่วไป ดังนี้ 

ก) ที่พยำบำลกรม ไม่เกิน 10 วัน 
    ข) ที่พยำบำลกองพล ไม่เกิน 20 วัน 
   ค) หน่วยรักษำพยำบำลที่สนับสนุนระดับกองทัพ ไม่เกิน 30 วัน 
  3) แนวทำงกำรปฏิบัติและกำรส่งกลับ ให้ปฏิบัติตำมระเบียบ ทบ. ว่ำด้วยกำรรักษำพยำบำล 
และกำรส่งกลับในสนำม 

ข. การักษาพยาบาล 
    1) ผบ.หน่วย เป็นผู้รับผิดชอบกำรรักษำพยำบำลในหน่วย หรือสำยงำนของตน 

              2) นำยสิบพยำบำลกองร้อย รับผิดชอบในกำรปฐมพยำบำล เช่น ห้ำมเลือดปำกแผล หรือ 
แต่งบำดแผล  เข้ำเฝือก ป้องกันอำกำรคัน ฉีดมอร์ฟีน ท ำป้ำยกำรรักษำพยำบำลขั้นต้นให้แก่คนไข้ทุกคน 
  3) ที่พยำบำลกองพัน รับผิดชอบในกำรรักษำพยำบำลต่อจำกนำยสิบพยำบำลกองร้อย เพ่ือ 
ส่งกลับต่อไป 
  4) ที่พยำบำลกรม รับผิดชอบในกำรรักษำพยำบำล เก็บรวบรวมและท ำกำรคัดแยกคนไข้ 
เพ่ือกำรส่งกลับหรือคืนหน่วยต้นสังกัดโดยตรง 
  5) ที่พยำบำลกองพล รับผิดชอบในกำรรักษำพยำบำล เพ่ือส่งกลับหรือคืนหน่วยต้นสังกัด 
โดยตรง 
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  6) หน่วยพยำบำลที่สนับสนุนกองทัพภำค รับผิดชอบในกำรรักษำพยำบำลเพื่อกำรส่งกลับ 
หรือส่งทหำรที่หำยจำกกำรบำดเจ็บป่วยผ่ำนหน่วยก ำลังทดแทน 
  7) หน่วยรักษำพยำบำลของ ทบ. รับผิดชอบในกำรรักษำพยำบำล, ส่งคืนทหำรที่หำยจำก 
กำรเจ็บป่วยผ่ำนหน่วยทดแทน  หรือทหำรที่หำยดีแล้วไม่สำมำรถปฏิบัติหน้ำที่ได้  ให้ส่งคืนหน่วยต้น 
สังกัดปกติ  เพ่ือด ำเนินกำรต่อไป 
  8) รำยละเอียดในกำรรักษำพยำบำล ปฏิบัติตำมระเบียบ ทบ. ว่ำด้วยกำรรักษำพยำบำล 
และกำรส่งกลับในสนำม 

บริการเวชกรรมป้องกัน 
ก. ผบ.หน่วยทหารทุกระดับชั้น มีหน้ำที่รับผิดชอบเกี่ยวกับกำรผดุงและส่งเสริมสุขภำพของ 

ทหำร ทั้งร่ำงกำยและจิตใจ กำรป้องกันโรคและอุบัติเหตุ ตลอดจนกำรกวดขันดูแลให้ทหำรปฏิบัติตำม 
ค ำสั่งและระเบียบกองทัพบก ว่ำด้วยกำรสุขำภิบำลภำยในเขตรับผิดชอบของหน่วย 

ข. ผบ.หน่วยเสนารักษ์ และ ผบ.หน่วยรักษาพยาบาลทุกระดับชั้น  มีหน้ำที่รับผิดชอบให้ 
ข้อเสนอแนะ ก ำกับดูแลเกี่ยวกับกิจกรรมทำงเวชกรรมป้องกันของหน่วย วำงแผนอบรม กำรสุขศึกษำ 
และสุขศำสตร์ส่วนบุคคลแก่ทหำร ก ำกับดูแลกำรปฏิบัติงำนของเจ้ำหน้ำที่สำยแพทย์ ในด้ำนเวชกรรม 
ป้องกัน ตลอดจนรวบรวมรำยงำนกำรสุขำภิบำลของหน่วย 

ค. เจ้าหน้าที่เวชกรรมป้องกัน มีหน้ำที่เป็นผู้ช่วย ผบ.หน่วยเสนำรักษ์ และ ผบ.หน่วยรักษำ 
พยำบำล  ในกำรปฏิบัติหน้ำที่ทำงด้ำนเวชกรรมป้องกันแก่หน่วย    ตรวจและรำยงำนกำรสุขำภิบำล 
รวมทั้งให้ข้อเสนอแนะกำรแก้ไขปัญหำข้อบกพร่องต่ำง ๆ  ต่อ ผบ.หน่วยเสนำรักษ์  และ ผบ.หน่วย 
รักษำพยำบำลด้วย 
 ง. หน่วยเวชกรรมป้องกันกองทัพบก มีหน้ำที่ให้กำรสนับสนุนกำรปฏิบัติทำงเวชกรรม 
ป้องกันแก่หน่วยในสนำม  ในกรณีเกินขีดควำมสำมำรถของหน่วยทหำรนั้น ๆ 

จ. โรงพยาบาลทหารในพื้นที่ปฏิบัติการ มีหน้ำที่ให้กำรสนับสนุนทำงด้ำนเวชกรรมป้องกัน 
แก่หน่วยทหำรที่ออกปฏิบัติรำชกำรสนำมในพ้ืนที่รับผิดชอบด้วย 

บริการทันตกรรม 
 ก. ผบ.หน่วยทุกระดับช้ัน เป็นผู้รับผิดชอบในกำรจัดให้มีกำรรักษำดูแลทำงด้ำนทันตกรรม 
ให้แก่ก ำลังพลของหน่วย ทันตกรรมและเจ้ำหน้ำที่ทันตกรรมที่อยู่ประจ ำหน่วย รับผิดชอบในกำร 
รักษำพยำบำลทันตกรรมเท่ำที่สำมำรถกระท ำได้   ถ้ำมีคนไขมำกเกินขีดควำมสำมำรถให้ขอควำม 
ช่วยเหลือจำกหน่วยทันตกรรมเคลื่อนที่ 

ข. ในยามสงคราม จะจัดหน่วยทันตกรรมเคลื่อนที่  และกระจำยก ำลังให้เหมำะสม เพ่ือให้ 
ก ำลังพลที่ไปรับกำรรักษำพยำบำลทำงทันตกรรมเคลื่อนที่ไปข้ำงหลังระยะสั้นที่สุด บริกำรทันตกรรม 
จะจัดให้มีขึ้นในพ้ืนที่ที่มีก ำลังทหำรอำศัยอยู่หนำแน่น  จัดให้มีทั้งทันตกรรมคลินิก   และทันตกรรม 
ประดิษฐ์ 

บริการชัณสูตรโรค 
 สถำบันพยำธิวิทยำ มีเจ้ำหน้ำที่ตรวจค้น วิจัย และชัณสูตร เพื่อหำสมุหฐำนของโรค จำกควำม 
ผิดปกติของอวัยวะชิ้นส่วนของอวัยวะ โลหิต  ของเหลว    และสิ่งขับถ่ำยทั้งปวงของร่ำงกำยสำมำรถ 
จัดเจ้ำหน้ำที่ช ำนำญงำนไปช่วยเหลือสนับสนุนหน่วยรักษำพยำบำลได้  ตำมควำมจ ำเป็น 
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การบริการโลหิต 
 กองวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ สถำบันพยำธิวิทยำมีหน้ำที่จัดหำ เก็บรักษำและแจกจ่ำยเลือด 
เพ่ือรักษำพยำบำลแก่หน่วยรักษำพยำบำลของกองทัพบก โรงพยำบำลต่ำง ๆ ของกองทัพบก จะสะสม 
เลือดไว้ตำมระดับกำรสะสมที่กองทัพบกก ำหนด 

บริการโรคจิตประสาท 
ก. ผบ.มว.เสนารักษ์ รับผิดชอบในกำรแยกผู้ที่มีสภำพจิตผิดปกติ เพ่ือท ำกำรส่งกลับ 
ข. ผบ.ร้อย.เสนารักษ์ รับผิดชอบในกำรคัดแยก ให้มีกำรรักษำคนไข้ทำงโรคจิตประสำท 

ณ ที่นั้น หรือส่งกลับตำมควำมจ ำเป็น 
ค. ผบ.พัน.เสนารักษ์ รับผิดชอบจัดตั้งที่คัดเลือกคนไข้โรคจิตประสำท และให้กำรรักษำพยำบำล 

หรือส่งกลับตำมควำมจ ำเป็น 
ง. ผู้อ านวยการโรงพยาบาล รับผิดชอบในกำรรักษำพยำบำลตำมขีดควำมสำมำรถ โดยจัดให้มี 

เจ้ำหน้ำที ่ซึ่งเคยผ่ำนกำรฝึกอบรมเป็นพิเศษในกำรดูแลคนไข้ทำงโรคจิตประสำทมำแล้ว และจัดให้มี 
สิ่งอุปกรณ์ในกำรรักษำพยำบำลอย่ำงเพียงพอ 

จ. หลักในการปฏิบัติ ต้องให้กำรรักษำพยำบำลให้ใกล้หน่วยต้นสังกัดของคนไข้ให้มำกที่สุด 
เท่ำท่ีจะท ำได้ ในกรณีจ ำเป็นต้องใช้จิตแพทย์ ให้ค ำด ำเนินกำรขอจิตแพทย์ไปท ำกำรรักษำ ให้กำร 
พิจำรณำส่งคืนคนไข้ท่ีหำยแล้ว ให้พิจำรณำว่ำส่งคืนไปท ำหน้ำที่เดิม หรือไปท ำหน้ำที่อ่ืน 

บริการตรวจโรค และท่ีปฐมพยาบาล 
 เป็นบริกำรแพทย์ประจ ำหน่วยในค่ำยพัก หรือในพ้ืนที่พักแรมในสนำม เปิดด ำเนินกำรที่ตรวจโรค 
เพ่ือท ำกำรรักษำพยำบำลในขั้นต้นตำมควำมจ ำเป็น 

บริการตรวจสุขภาพทหาร 
 เมื่อหน่วยทหำรอยู่ในระยะพักปฏิบัติกำร ให้มีตรวจร่ำงกำยทั่วไป รวมทั้งสุขภำพจิต สุขภำพ 
ทันตอนำมัย และสุขศำสตร์ส่วนบุคคลด้วย กำรตรวจร่ำงกำยทหำรในยำมปกติให้ด ำเนินกำร ตำมห้วง 
ระยะเวลำที่กองทัพบกก ำหนด 
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บทที่ 6 

การบริการอ่ืน ๆ 

กล่าวท่ัวไป 
 กำรบริกำรอ่ืน ๆ  เป็นงำนกิ่งหนึ่งของกำรส่งก ำลังบ ำรุง  ซึ่งเป็นกำรบริกำรแก่หน่วยและหรือ 
ก ำลังพล  นอกเหนือจำกกำรบริทำงกำรแพทย์ กำรบริกำรอ่ืน ๆ จะประกอบไปด้วย  กำรก่อสร้ำงและ 
ซ่อมแซมท้ังในที่ตั้งปกติและในสนำม กำรอสังหำริมทรัพย์  กำรสำธำรณูปโภค  กำรดับเพลิง  กำรที่พัก 
กำรประปำ  กำรป้องกัน คชร.  กำรท ำลำยล้ำงวัตถุระเบิด  กำรพรำง  เป็นต้น 

การก่อสร้างและการซ่อมแซมในสนาม 
 เป็นควำมรับผิดชอบของหน่วยทหำรช่ำงในสนำม  และหน่วยทหำรช่ำงก่อสร้ำง  ท ำกำร 
ก่อสร้ำงและซ่อมแซมสิ่งอุปกรณ์ต่ำง ๆ ตลอดจนเส้นทำงคมนำคม  เฉพำะงำนก่อสร้ำงเพ่ือสนับสนุน 
หน่วยที่ออกปฏิบัติกำรในสนำมเท่ำนั้น กำรก่อสร้ำงและซ่อมแซมสิ่งก่อสร้ำงเพ่ือกำรช่วยเหลือในกำร 
พัฒนำชนบท  จะกระท ำตำมนโยบำยของหน่วยเหนือเท่ำนั้น หน่วยทหำรช่ำงก่อสร้ำงอำจก่อสร้ำงสิ่ง 
ปลูกสร้ำงต่ำง ๆ  ในยำมปกติได้ก็ต่อเมื่อกองทัพบกสั่ง  และเป็นไปตำมนโยบำยของรัฐบำลในยำม 
สงครำม  กำรก่อสร้ำงของหน่วยทหำรช่ำงสนำม และหน่วยทหำรช่ำงก่อสร้ำง    มักจะกระท ำเพ่ือ 
ประโยชน์ในกำรสนับสนุนกำรรบ และกิจกรรมช่วยรบ 

การก่อสร้างและซ่อมแซมในยามปกติ 
 เป็นควำมรับผิดชอบของกรมยุทธโยธำทหำรบก  กำรด ำเนินกำรส่วนใหญ่แล้วเป็นกำรจ้ำง 
โดยมีเจ้ำหน้ำที่ของกรมยุทธโยธำทหำรบกเป็นผู้ควบคุมงำน  อย่ำงไรก็ดีหำกหน่วยต่ำง ๆ ของ ทบ. 
มีควำมประสงค์ท่ีจะรับงำนก่อสร้ำงในหน่วยไปด ำเนินกำรเองก็ย่อมท ำได้    โดยปฏิบัติตำมค ำสั่ง 
และนโยบำยกำรด ำเนินกำรจ้ำงเหมำก่อสร้ำงของ ทบ. กำรก่อสร้ำงและกำรซ่อมแซมในยำมสงครำม 
คงด ำเนินงำนเช่นเดียวกับยำมปกติ  กำรก่อสร้ำงใด ๆ ที่จะมอบให้  ยย.ทบ. หรือ กช.ด ำเนินกำรคง 
เป็นไปตำมนโยบำยของ บช.กบ.ทบ. 

การอสังหาริมทรัพย์ 
 เป็นควำมรับผิดชอบของ ยย.ทบ. ซึ่งรับผิดชอบในกำรส ำรวจ, ตรวจสอบ, ควบคุมทะเบียน 
ประวัติที่ดิน อำคำร สิ่งปลูกสร้ำง  และทำงที่เป็นกรรมสิทธิ์ของ ทบ. และยังรับผิดชอบในกำรจัดหำ 
อสังหำริมทรัพย์ เพื่อใช้ประโยชน์ในกิจกำรทหำร โดยมีกองที่ดิน เป็นหน่วยงำนรับผิดชอบ กำรจัดหำ 
อสังหำริมทรัพย์เพ่ือใช้ในกิจกำรทหำรยำมสงครำม เป็นไปตำมนโยบำยของหน่วยเหนือ โดยมีนำยทหำร 
ฝ่ำยยุทธโยธำ ประจ ำ บช.กบ.ทบ. เป็นฝ่ำยอ ำนวยกำรรับผิดชอบ  
การสาธารณูปโภค 
 เป็นควำมรับผิดชอบของ  ยย.ทบ. ได้แก่ กำรไฟฟ้ำ  กำรประปำ  กำรท ำควำมเย็น  กำรระบำย 
สิ่งโสโครก   และกำรสุขำภิบำล   เป็นต้น   งำนที่ด ำเนินกำร   ได้แก่  กำรติดตั้ง  กำรใช้งำน  และกำร 
ซ่อมแซมสิ่งสำธำรณูปโภคดังกล่ำวในยำมปกติ   ในยำมสงครำมคงด ำเนินกำรติดตั้ง    ใช้งำนและ 
ซ่อมแซม  สิ่งสำธำรณูปโภคเฉพำะที่เป็นที่ตั้งประจ ำ  ในพ้ืนที่เขตหลัง  เช่น โรงพยำบำลทั่วไป บก.ทบ.  
สนำม  กองสำธำรณูปโภค  ยย.ทบ. อำจจัดเจ้ำหน้ำที่เป็นชุดปฏิบัติงำนประจ ำ  ณ  สถำนที่ตั้งต่ำง ๆ  
ตำมควำมจ ำเป็น  กำรติดตั้งและกำรซ่อมแซมขนำดใหญ่  มักจะเป็นกำรจ้ำงเหมำโดยอยู่ในควำม 
ควบคุมของเจ้ำหน้ำที่  ยย.ทบ.  
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การดับเพลิง 
 เป็นควำมรับผิดชอบ วศ.ทบ.  ซึ่งจะด ำเนินกำรในเรื่องกำรส่งก ำลังสิ่งอุปกรณ์ดับเพลิงเว้น 
รถดับเพลิงและอุปกรณ์ประจ ำรถดับเพลิง  กำรดับเพลิงและกำรป้องกันอัคคีภัย อยู่ในควำมรับผิดชอบ 
ของ ผบ.หน่วยทหำรทุกระดับ 

การที่พัก 
 เป็นควำมรับผิดชอบ ยย.ทบ. ในกำรจัดหำที่พักส ำหรับหน่วยทหำร  ตลอดจนกำรก่อสร้ำง 
ที่พักชั่วครำวส ำหรับหน่วยทหำรทั้งในยำมปกติ   และยำมที่หน่วยออกปฏิบัติกำรในสนำมกำรจัดหำ 
ที่พักโดยกำรเกณฑ์ในยำมสงครำม  หรือในสถำนกำรณ์ฉุกเฉิน ต้องแจ้งให้ จทบ. หรือ มทบ. เจ้ำของ 
พ้ืนที่ด ำเนินกำรให้ตำมกฎหมำย 

การประปา 
 เป็นควำมรับผิดชอบของ  ยย.ทบ. ในกำรด ำเนินกำรจัดหำและแจกจ่ำยน้ ำประปำให้แก่ที่ตั้ง 
ปกติของหน่วยทหำร ในยำมสงครำม ยย.ทบ. อำจได้รับมอบให้ด ำเนินงำนประปำในสถำนที่ตั้งประจ ำ 
เช่น บก.ทบ.สนำม ในพ้ืนที่ส่วนหลัง  ตำมนโยบำยของ บช.กบ.ทบ. 

การป้องกัน นชค. 
 เป็นควำมรับผิดชอบของ วศ.ทบ. ในกำรด ำเนินกำรส ำรวจพื้นที่เป็นพิษ  กำรท ำลำยล้ำง 
พ้ืนที่เป็นพิษ   กำรตัง้สถำนีท ำลำยล้ำงก ำลังพลเป็นบุคคล  วศ.ทบ.  จะจัดตั้งเจ้ำหน้ำที่ชุดพิเศษ 
ชุดวิทยำศำสตร์  ขึ้นปฏิบัติงำนสนับสนุนโดยตรง ชุด วศ. หรือ ร้อย.วศ. นี้ จะข้ึนอยู่กับหน่วยทหำร 
ระดับกองพลขึ้นไป แต่ วศ.ทบ.  เป็นผู้ควบคุมทำงเทคนิคอย่ำงใกล้ชิดตลอดมำ 

การท าลายล้างวัตถุระเบิด 
 เป็นควำมรับผิดชอบของ สพ.ทบ. ในยำมปกติชุดท ำล้ำงวัตถุระเบิดในกองทัพภำค หรือที่ 
ประจ ำอยู่ส่วนกลำง  เป็นหน่วยปฏิบัติงำนตำมค ำสั่งในยำมสงครำมขุดท ำลำยล้ำงวัตถุระเบิด  จะ 
ประจ ำอยู่กับ กช.กบ.ทบ. มีหน้ำที่ปฏิบัติงำนในพ้ืนที่ส่วนหลัง ในบำงกรณีกองโรงงำนวัตถุระเบิด 
อำจจัดเจ้ำหน้ำที่ที่สันทัดงำนไปปฏิบัติงำนเฉพำะก็ได้ 

การพราง 
 เป็นควำมรับผิดชอบของ  กช. ในกำรส่งก ำลังวัสดุพรำง  และช่วยเหลือแนะน ำหน่วยต่ำง ๆ 
เกี่ยวกับเทคนิคกำรพรำง   ผู้บังคับหน่วยทหำรทุกระดับ     รับผิดชอบในกำรพรำงหน่วยของตน  
กำรพรำงโดยอำศัยลักษณะภูมิประเทศให้เป็นประโยชน์ในกำรพรำงมำกที่สุด ย่อมดีกว่ำกำรพรำง 
ด้วยวัสดุพรำง 
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บทที่ 7 

ค าสั่งที่เกี่ยวข้องกับการส่งก าลังบ ารุง 

ค ำสั่งกองทัพบก 

ที่  487/2543 

เรื่อง ก ำหนดภำรกิจ  นโยบำย  แนวควำมคิด  และควำมรับผิดชอบในกำรส่งก ำลังบ ำรุงของ ทบ. 

--------------------------------- 
 เพ่ือให้กำรสนับสนุนทำงกำรส่งก ำลังบ ำรุงของกองทัพบก  เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย เหมำะสม 
กับสถำนกำรณ์และกำรจัดตั้งหน่วยในปัจจุบัน  ตลอดจนเป็นกำรวำงหลักนิยมและระบบกำรส่งก ำลังบ ำรุงของ
กองทัพบกไปในทิศทำงเดียวกัน  โดยมีหลักฐำนอ้ำงอิงที่แน่นอน  จึงให้ยกเลิกค ำสั่งกองทัพบกท่ี  807/2528 
เรื่อง   ก ำหนดภำรกิจ  นโยบำย  แนวควำมคิด  และควำมรับผิดชอบในกำรส่งก ำลังบ ำรุงของกองทัพบก 
ลง  13 สิงหำคม  2528  และอนุมัติหลักกำรที่เกี่ยวข้องทั้งสิ้น และให้ยึดถือกำรก ำหนดภำรกิจ  นโยบำย  
แนวควำมคิด  และควำมรับผิดชอบในกำรส่งก ำลังบ ำรุงของกองทัพบก  ตำมค ำสั่งฉบับนี้แทน ดังนี้ 
 1.  ภำรกิจในกำรส่งก ำลังบ ำรุงของกองทัพบก 
  ตำมพระรำชบัญญัติ จัดระเบียบรำชกำรกระทรวงกลำโหม พ.ศ.2503 มำตรำ 14 ก ำหนดให้
กองทัพบกมีหน้ำที่เตรียมก ำลังกองทัพบก และป้องกันรำชอำณำจักร มีผู้บัญชำกำรทหำรบกเป็นผู้บังคับบัญชำ
รับผิดชอบ ดังนั้นเพ่ือให้สอดคล้องกับหน้ำที่ท่ีได้รับจึงก ำหนดภำรกิจในกำรส่งก ำลังบ ำรุงของกองทัพบก ดังนี้ 
  1.1 สนับสนุนทำงกำรส่งก ำลังบ ำรุงแก่หน่วยต่ำงๆ ในกองทัพบกให้สำมำรถทรงชีพอยู่ได้และ
สำมำรถปฏิบัติภำรกิจได้ส ำเร็จตำมควำมมุ่งหมำยและเป็นผลดีแก่กองทัพบก  
  1.2 สนับสนุนทำงกำรส่งก ำลังบ ำรุงให้แก่เหล่ำทัพอื่นๆ หน่วยรำชกำรและองค์กำรอ่ืนใดเมื่อ
ได้รับกำรร้องขอ รวมทั้งก ำลังชำติพันธมิตรตำมท่ีมีข้อตกลงกันไว้ 
 2. นโยบำยในกำรส่งก ำลังบ ำรุงของกองทัพบก 
  2.1 ด ำเนินกำรส่งก ำลังบ ำรุงตำมหลักกำรส่งก ำลังบ ำรุง ดังนี้ 
   2.1.1  การรวมการสนับสนุน   หมำยถึง    กำรรวมขีดควำมสำมำรถในกำรสนับสนุน
ทำงกำรส่งก ำลังบ ำรุงของหน่วยสนับสนุนทั้งปวง ไปสนับสนุนหน่วยทำงยุทธวิธีให้สำมำรถปฏิบัติภำรกิจตำมที่
ได้รับมอบ 
   2.1.2  การสนับสนุนจากข้างหลังไปข้างหน้า   หน่วยสนับสนุนทำงกำรส่งก ำลังบ ำรุงที่
อยู่ในเขตหลัง หรือใกล้กับฐำนกำรส่งก ำลังบ ำรุงจะต้องให้กำรสนับสนุนแก่หน่วยที่อยู่ใกล้พ้ืนที่กำรรบตำมล ำดับ 
รวมทั้งหมำยถึงกำรสนับสนุน จะกระท ำจำหน่วยเหนือไปยังหน่วยรองด้วยเพ่ือเป็นกำรปลดเปลื้องภำระงำนด้ำน
กำรส่งก ำลังบ ำรุงของหน่วยรองให้มำกท่ีสุด 
   2.1.3  ความเชื่อถือได้   หน่วยสนับสนุนทำงกำรส่งก ำลังบ ำรุงจะต้องมีขีดควำมสำมำรถ 
ซึ่งท ำให้หน่วยรับกำรสนับสนุนมีควำมมั่นใจได้ว่ำจะได้รับกำรสนับสนุนได้ตำมเวลำและสถำนที่ที่ได้วำงแผนไว้ใน
กำรนี้จ ำเป็นต้องมีแหล่งสนับสนุนส ำรอง และแผนส ำรองไว้ ผู้บังคับบัญชำทุกระดับชั้นจะต้องป้องกันแหล่ง
สนับสนุนของตนจำกกำรสูญหำยจำกสำเหตุต่ำงๆ ตลอดจนกำรใช้อย่ำงไม่ประหยัด 
   2.1.4  ความง่าย  ควำมยุ่งยำกสลับซับซ้อนเกี่ยวกับระบบกำรส่งก ำลังบ ำรุงจะต้องมี
น้อยที่สุด ระบบกำรส่งก ำลังบ ำรุงที่ดีควรหลีกเลี่ยงแบบพิมพ์ที่ต้องกำรกรอกข้อควำมต่ำงๆ โดยที่ไม่ได้น ำข่ำวสำรที่
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กรอกนั้นมำใช้ประโยชน์ต้องไม่ผ่ำนสำยงำน และเจ้ำหน้ำที่มำกตลอดจนต้องไม่มีกำรขออนุมัติกันหลำยล ำดับชั้น 
ควำมง่ำยนี้ยังหมำยรวมถึงกำรใช้สิ่งอุปกรณ์ที่ใช้ร่วมกันได้หลำยๆ รำยกำรสำมำรถใช้งำน ถอดประกอบและซ่อม
บ ำรุงได้โดยง่ำยอีกด้วย  
   2.1.5  การทันเวลา   กำรส่งก ำลังบ ำรุงจะต้องมีและใช้ได้ในปริมำณที่ต้องกำร ณ เวลำ
และสถำนที่ท่ีก ำหนดเฉพำะเรื่องเวลำนั้นต้องให้มีควำมพอดีโดยไม่ล่ำช้ำแต่ไม่ควรก่อนเวลำมำกนัก 
   2.1.6  การได้ส่วนสัมพันธ์ กำรจัดหน่วยส่งก ำลังบ ำรุงต้องให้เหมำะสมกับควำมต้องกำร
ในกำรสนับสนุน ไม่น้อยเกินไป จนท ำให้ส่วนด ำเนินกลยุทธ์ต้องเสียภำรกิจทำงยุทธกำรเพรำะขำดกำรสนับสนุนที่
เพียงพอ  กำรจัดงำนของหน่วยส่งก ำลังบ ำรุงเองต้องได้ส่วนสัมพันธ์กันด้วย เช่น ต้องมีเจ้ำหน้ำที่ซ่อมบ ำรุงให้
สัมพันธ์กับเจ้ำหน้ำที่ส่งก ำลัง หรือต้องมีหน่วยส่งกลับทำงกำรแพทย์ให้สัมพันธ์กับหน่วยรักษำพยำบำล เป็นต้น 
   2.1.7  อ านาจหน้าที่   ถึงแม้ควำมรับผิดชอบทำงกำรส่งก ำลังบ ำรุงจะเป็นควำมรับผิดชอบ 
ของผู้บังคับบัญชำแต่เพียงผู้เดียว   แต่สมควรมอบอ ำนำจหน้ำที่ให้กับผู้บังคับหน่วยสนับสนุนทำงกำรส่งก ำลังบ ำรุง 
ให้เพียงพอที่จะปฏิบัติหน้ำที่ให้เป็นผลส ำเร็จและมีควำมอ่อนตัวพอสมควร โดยไม่ถูกแทรกแซงจำกบุคคลอื่นๆ ด้วย 
   2.1.8  ความปลอดภัย    กำรสนับสนุนทำงกำรส่งก ำลังบ ำรุงต้องไม่ถูกขัดขวำงอย่ำง
รุนแรงด้วยกำรกระท ำของข้ำศึก และด้วยข้อห้ำมจำกมำตรกำรรักษำควำมปลอดภัยของฝ่ำยเดียวกัน 
   2.1.9  การประหยัด    หมำยถึงกำรใช้ก ำลังพล สิ่งอุปกรณ์ กำรบริกำรและสิ่งอ ำนวย
ควำมสะดวกในกำรส่งก ำลังบ ำรุงเท่ำที่จ ำเป็นให้คุ่มค่ำมำกที่สุด โดยค ำนึงถึงฐำนะทำงเศรษฐกิจของประเทศเป็น
ส ำคัญ จะต้องเพ่งเล็งในเรื่องกำรปรนนิบัติบ ำรุง และซ่อมบ ำรุงสิ่งอุปกรณ์ต่ำงๆ ให้สำมำรถใช้สิ่งอุปกรณ์นั้นๆ ให้
คงสภำพได้นำนที่สุด 
  2.2 ท ำกำรส่งก ำลังบ ำรุงโดยใช้สิ่งอุปกรณ์ ก ำลังพล ของกองทัพบกเท่ำที่มีอยู่ และสำมำรถ
จัดหำมำได้เป็นหลัก ส ำหรับงบประมำณให้บริหำรอยู่ในวงเงินที่ได้รับกำรจัดสรรจำก กองทัพบก 
 3. แนวความคิดในการส่งก าลังบ ารุงของกองทัพบก 
  3.1 ใช้ระบบการส่งก าลังบ ารุงระบบเดียวกันทั้งในยามปกติและในยามสงคราม   ให้มำก
ที่สุดเท่ำที่จะท ำได ้
  3.2 ต้องเป็นไปตามมาตรฐานเดียวกัน  แต่อำจจะมีข้อแตกต่ำงกันบ้ำงทั้งนี้เนื่องจำกควำม
แตกต่ำงของที่ตั้ง สภำพภูมิประเทศ ลมฟ้ำอำกำศ และเหตุกำรณ์ที่เผชิญหน้ำหน่วยนั้นๆ   
  3.3 มอบความรับผิดชอบในการส่งก าลังบ ารุง ให้แก่ กองทัพภาค เป็นหน่วยด ำเนินกำร
สนับสนุนหน่วยใช้ที่อยู่ในเขตพ้ืนที่ให้มำกที่สุด โดยกำรกระจำยสิ่งอุปกรณ์ กำรบริกำรและสิ่งอ ำนวยควำมสะดวก
ต่ำงๆ ออกไปยังสถำนที่ตั้งกำรส่งก ำลังบ ำรุงในส่วนภูมิภำค 
  3.4 จัดและเตรียมการให้มีสิ่งอุปกรณ์อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานตลอดเวลา  ด้วยกำรจัดหำ
ตำมปกติ และยึดถือนโยบำยกำรด ำเนินกำรเกี่ยวกับกิจกำรอุตสำหกรรมทหำรของกระทรวงกลำโหมเป็นหลัก 
  3.5 จัดและเตรียมให้มีการสะสมสิ่งอุปกรณ์ส ารองสงครามที่จ าเป็นไว้  รวมทั้งเตรียมกำร
ระดมสรรพก ำลังด้ำนกำรส่งก ำลังบ ำรุงไว้ให้พร้อม 
  3.6 จัดและเตรียมให้มีการบริการ สิ่งก่อสร้าง การสาธารณูปโภค  รวมทั้งสิ่งอ ำนวยควำม
สะดวกทั้งปวง ให้สำมำรถสนองควำมต้องกำรแก่หน่วยต่ำงๆ ได้อย่ำงครบถ้วน 
  3.7 จัดให้หน่วยส่งก าลังบ ารุงอย่างเพียงพอ     และให้ได้ส่วนสัมพันธ์กับหน่วยก ำลังรบ 
โดยกำรปรับปรุงเพ่ิมขีดควำมสำมำรถของหน่วยส่งก ำลังบ ำรุงที่มีอยู่แล้ว    และจัดตั้งหน่วยส่งก ำลังบ ำรุงขึ้นใหม่ 
ตำมควำมจ ำเป็น 
  3.8 พัฒนาระบบการส่งก าลังบ ารุง ให้เหมาะสมและทันสมัยอยู่เสมอ 
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 4. ความรับผิดชอบในการส่งก าลังบ ารุง 
  4.1 ความรับผิดชอบในการส่งก าลังบ ารุงโดยท่ัวไป 
   4.1.1  ผู้บังคับบัญชาหน่วยทหารทุกระดับ รับผิดชอบในกำรส่งก ำลังบ ำรุงให้หน่วยของ
ตนและหน่วยที่มำข้ึนสมทบ รวมทั้งหน่วยอื่นๆ ที่ผู้บังคับบัญชำมอบหมำยให้ ควำมรับผิดชอบนี้จ ำแนกออกได้ดังนี้ 
    4.1.1.1 ควบคุมให้หน่วยซึ่งตนรับผิดชอบปฏิบัติงำนด้ำนกำรส่งก ำลังบ ำรุง
ตำมแบบธรรมเนียมและหลักนิยมของทำงรำชกำร โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งให้เป็นไปตำมหลักกำรส่งก ำลังบ ำรุง 
    4.1.1.2 แก้ไขปัญหำข้อขัดข้องทำงกำรส่งก ำลังบ ำรุงให้แก่หน่วยซึ่งตน
รับผิดชอบโดยใกล้ชิด รวมทั้งกำรเพ่ิมขีดควำมสำมำรถให้แก่หน่วยสนับสนุนทำงกำรส่งก ำลังบ ำรุงซึ่งตนควบคุมอยู่ 
เมื่อได้มอบภำรกิจให้เกินขีดควำมสำมำรถของหน่วยสนับสนุนนั้นๆ  ทั้งนี้ ด้วยกำรใช้ควำมริเริ่มของตนและกำรใช้
ก ำลังพล อีกทั้งสิ่งอุปกรณ์ กำรบริกำรและสิ่งอ ำนวยควำมสะดวกในควำมรับผิดชอบของตน ให้เต็มควำมสำมำรถ
ก่อนขอกำรสนับสนุนจำกหน่วยอื่นๆ  หรือหน่วยเหนือ 
    4.1.1.3 มอบภำรกิจให้แก่หน่วยรอง ให้อยู่ภำยในวิสัยที่สำมำรถท ำกำร
สนับสนุนทำงกำรส่งก ำลังบ ำรุงได้ 
   4.1.2 หน่วยใช ้ รับผิดชอบในกำรส่งก ำลัง.- 
    4.1.2.1 ส่งข่ำวสำรเสนอควำมต้องกำร และสถำนภำพทำงกำรส่งก ำลังบ ำรุง
ให้หน่วยบังคับบัญชำ และหน่วยสนับสนุนทรำบอยู่เสมอ  
    4.1.2.2 ใช้สิ่งอุปกรณ์ กำรบริกำร และสิ่งอ ำนวยควำมสะดวกในกำรส่งก ำลัง
บ ำรุงตำมควำมจ ำเป็นโดยประหยัด และอย่ำงมีเหตุผล 
    4.1.2.3 ด ำเนินกรรมวิธีในกำรส่งก ำลังบ ำรุงให้ถูกต้องตำมแบบธรรมเนียมของ
ทำงรำชกำร 
   4.1.3 หน่วยสนับสนุนทางการส่งก าลังบ ารุง  รับผิดชอบในกำรให้กำรสนับสนุน
ทำงกำรส่งก ำลังบ ำรุงให้แก่หน่วยต่ำงๆ ที่ได้รับมอบตำมภำรกิจ และขีดควำมสำมำรถของตน ควำมรับผิดชอบนี้
หมำยรวมถึง กำรก ำกับดูแล รวมทั้งกำรเยี่ยมหน่วยเพ่ือทรำบข่ำวสำรของหน่วยใช้ โดยน ำมำใช้ประโยชน์ในกำร
พิจำรณำให้กำรสนับสนุน และกำรควบคุมกำรสนับสนุนให้เป็นไปตำมหลักกำรส่งก ำลังบ ำรุงด้วย 
  4.2 ความรับผิดชอบในการส่งก าลังบ ารุงของหน่วยระดับต่างๆ   
   4.2.1 กองทัพบก  รับผิดชอบกำรก ำหนดภำรกิจ นโยบำย แนวควำมคิด ควำม
รับผิดชอบ และระบบกำรส่งก ำลังบ ำรุง รวมทั้งรับผิดชอบในกำรสนับสนุนทำงกำรส่งก ำลังบ ำรุงแก่หน่วยต่ำงๆ ใน
กองทัพบก โดยแบ่งมอบควำมรับผิดชอบ ดังนี้ 
    4.2.1.1 กรมส่งก าลังบ ารุงทหารบก  รับผิดชอบทำงฝ่ำย เสนำธิกำรในกำรส่ง
ก ำลังบ ำรุงของกองทัพบก โดยมีหน้ำที่ดังต่อไปนี้ 
     4.2.1.1.1  วำงแผน อ ำนวยกำร ก ำหนดนโยบำย โครงกำรและ
งบประมำณท่ีเกี่ยวกับกำรส่งก ำลังบ ำรุง 
     4.2.1.1.2 ก ำหนดนโยบำย ประสำนงำนและก ำกับเกี่ยวกับกำร
ก ำหนดควำมต้องกำร กำรจัดหำสิ่งอุปกรณ์และยุทโธปกรณ์ 
     4.2.1.1.3 ควบคุมและก ำกับกำรเกี่ยวกับกำรเก็บรักษำกำรแจกจ่ำย 
กำรจ ำหน่ำย กำรรักษำพยำบำล กำรส่งกลับ กำรขนส่งและกำรบริกำรทำงกำรส่งก ำลังบ ำรุง 
     4.2.1.1.4 จัดกำรเกี่ยวกับอสังหำริมทรัพย์ 
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     4.2.1.1.5 ประสำนงำน ควบคุมและก ำกับดูแลกรมำฝ่ำยยุทธบริกำร
ในกำรก ำหนดภำรกิจ กำรจัดระเบียบปฏิบัติ กำรด ำเนินกำรก ำลังพล กำรฝึกและศึกษำวิชำกำรส่งก ำลังบ ำรุง 
กำรงบประมำณ กำรวิจัยและพัฒนำระบบกำรส่งก ำลังบ ำรุง รวมทั้งกำรก ำหนดนโยบำยเกี่ยวกับอุตสำหกรรม
ทหำรที่เกี่ยวข้อง  
    4.2.1.2 กรมข่าวทหารบก  รับผิดชอบทำงฝ่ำยเสนำธิกำรในกำรก ำหนดควำม
ต้องกำร และควบคุมเก่ียวกับกำรแจกจ่ำยแผนที่ทหำรและภำพถ่ำยทำงอำกำศ 
    4.2.1.3 กรมฝ่ายกิจการพิเศษ  ได้แก่ กรมสำรบรรณทหำรบก กรมสวัสดิกำร
ทหำรบก และกรมกำรก ำลังส ำรองทหำรบก รับผิดชอบในฐำนะเป็นฝ่ำยกิจกำรพิเศษของกองทัพบกในสำยงำนที่
รับผิดชอบ และมีหน้ำที่เก่ียวกับกำรส่งก ำลัง และซ่อมบ ำรุงสิ่งอุปกรณ์ในควำมรับผิดชอบ    
    4.2.1.4 กรมฝ่ายยุทธบริการ  ได้แก่ กรมกำรทหำรช่ำง, กรมกำรทหำรสื่อสำร
, กรมสรรพำวุธทหำรบก, กรมกำรขนส่งทหำรบก, กรมพลำธิกำรทหำรบก, กรมแพทย์ทหำรบก, กรมยุทธโยธำ
ทหำรบก, กรมกำรสัตว์ทหำรบก และกรมวิทยำศำสตร์ทหำรบก รับผิดชอบในฐำนะเป็นฝ่ำยยุทธบริกำรของ
กองทัพบกในสำยงำนที่รับผิดชอบ และมีหน้ำที่เกี่ยวกับกำรส่งก ำลังบ ำรุง ดังนี้ 
     4.2.1.4.1 วำงแผน อ ำนวยกำร ประสำนงำน แนะน ำ ก ำกับกำร 
ด ำเนินกำรวิจัยและพัฒนำเกี่ยวกับ กำรผลิต จัดหำ ส่งก ำลัง ซ่อมบ ำรุง และบริกำรเกี่ยวกับกิจกำรและสิ่งอุปกรณ์
ในควำมรับผิดชอบ  
     4.2.1.4.2 ด ำเนินกำรผลิต ส่งก ำลังและซ่อมบ ำรุง สิ่งอุปกรณ์ใน
รำยกำรที่กองทัพบกมอบหมำยให้รับผิดชอบ 
     4.2.1.4.3 ก ำหนดหลักนิยมและจัดท ำต ำรำตลอดจนกำรฝึกและ
ศึกษำเก่ียวกับกิจกำรและสิ่งอุปกรณ์ในควำมรับผิดชอบ 
     4.2.1.4.4 สนับสนุนทำงกำรส่งก ำลั งบ ำรุ งแก่หน่วยต่ำงๆ ใน
กองทัพบก  
   4.2.2 กองทัพภาค  รับผิดชอบในกำรสนับสนุนทำงกำรส่งก ำลังบ ำรุงให้แก่หน่วยใน
อัตรำและหน่วยอ่ืนๆ ที่กองทัพบกมอบหมำยให้มีที่ตั้ง หรือเข้ำปฏิบัติกำรอยู่ในพ้ืนที่ของกองทัพภำค หรือพ้ืนที่ที่
กองทัพบกก ำหนด โดยมี กองบัญชำกำรช่วยรบ มณฑลทหำรบก และ จังหวัดทหำรบก เป็นหน่วยปฏิบัติกำร
สนับสนุน 
    4.2.2.1  กองบัญชาการช่วยรบ  สนับสนุนทำงกำรส่งก ำลังบ ำรุงแก่หน่วยต่ำง ๆ 
ในอัตรำกองทัพภำค  และหน่วยของกองทัพบก  
    4.2.2.2 มณฑลทหารบก  และจังหวัดทหารบก  สนับสนุนทำงกำรส่งก ำลัง
บ ำรุงให้แก่หน่วยทหำรในพื้นที่รับผิดชอบ ดังนี้ 
     4.2.2.2.1  สนับสนุนโดยตรงและสนับสนุนทั่วไปสิ่งอุปกรณ์ประเภท 1 
เว้นกรณีท่ีกองทัพบกได้ก ำหนดระเบียบหรืออนุมัติหลักกำรเป็นอย่ำงอ่ืนไว้  โดยเฉพำะให้ถือปฏิบัติตำมระเบียบหรือ 
อนุมัติหลักกำรที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนั้น 
      4.2.2.2.2  สนับสนุนโดยตรงและสนับสนุนทั่วไปสิ่งอุปกรณ์ประเภท 2 
และ 4  สำยยุทธโยธำ,  สำยแพทย์ ( ยำและเวชภัณฑ์สิ้นเปลือง )  และสำยพลำธิกำร ( เครื่องแต่งกำย  เครื่องนอน 
เครื่องใช้ประจ ำกำยและประจ ำหน่วย ) 
     4.2.2.2.3  สนับสนุนโดยตรงสิ่งอุปกรณ์ประเภท 3   
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     4.2.2.2.4  สนับสนุนโดยตรงสิ่งอุปกรณ์ประเภท 5  ฝึก - ศึกษำ   
และสะสมสิ่งอุปกรณ์ประเภท 5  ส ำรองสงครำม  ตำมระดับที่กองทัพภำคมอบหมำยให้ 
     4.2.2.2.5  สนับสนุนกำรซ่อมบ ำรุงสนับสนุนโดยตรงสิ่งอุปกรณ์ 
สำยยุทธโยธำ 
     4.2.2.2.6  กำรเคลื่อนย้ำย และกำรขนส่งก ำลังพล สิ่งอุปกรณ์และสัตว์ 
     4.2.2.2.7  กำรรักษำพยำบำล และกำรส่งกลับ 
     4.2.2.2.8  เป็นต ำบลส่งก ำลังของกองบัญชำกำรช่วยรบตำมที่ 
กองทัพภำค หรือกองทัพบกก ำหนด  เพื่อท ำหน้ำที่เก่ียวกับกำรเก็บรักษำ  กำรแจกจ่ำยและกำรจ ำหน่ำยสิ่งอุปกรณ์ 
     4.2.2.2.9  กำรด ำเนินกำรเก่ียวกับ  อสังหำริมทรัพย์  กำรก่อสร้ำง 
ซ่อมแซม ปรับปรุง อำคำร สิ่งปลูกสร้ำงและสำธำรณูปโภค กำรติดตั้งและซ่อมสิ่งอ ำนวยควำมสะดวก ตำมนโยบำย 
กำรแบ่งมอบงำนที่กองทัพบกก ำหนด 
    4.2.2.3  กำรมอบควำมรับผิดชอบในกำรส่งก ำลังบ ำรุงให้แก่หน่วยงำนทำงกำร 
ส่งก ำลังบ ำรุงของหน่วยในบังคับบัญชำของกองทัพภำคให้อยู่ในอ ำนำจของแม่ทัพภำคท่ีจะสั่งกำร  โดยไม่ขัดแย้งกับ 
หลักกำรส่งก ำลังบ ำรุงที่กองทัพบกก ำหนด  และจะต้องแจ้งให้กรมฝ่ำยยุทธบริกำรและหน่วยที่เก่ียวข้องทรำบด้วย 
   4.2.3   หน่วยทหารซึ่งมีหน่วยส่งก าลังบ ารุงในอัตรา  หรือได้รับหน่วยสนับสนุนทำงกำร 
ส่งก ำลังบ ำรุงมำสมทบด ำเนินกำรสนับสนุนทำงกำรส่งก ำลังบ ำรุง     ให้แก่หน่วยรองของตน   และหน่วยอื่นๆ  
ตำมท่ีได้รับมอบ 
   4.2.4 หน่วยขึ้นตรงและหน่วยของกองทัพบก  (หน่วยนอกกองทัพภาค)  ที่มีท่ีตั้งปกติ
ถำวรอยู่ในพ้ืนที่กองทัพภำคท่ี 1    ให้รับกำรสนับสนุนทำงกำรส่งก ำลังบ ำรุงในเรื่องต่ำง ๆ   จำกกรมฝ่ำยยุทธบริกำร
,  มณฑลทหำรบก  หรือจังหวัดทหำรบก  ที่หน่วยนั้น ๆ ตั้งอยู่ในพื้นท่ี 
   4.2.5   หน่วยขึ้นตรงและหน่วยของกองทัพบก  (หน่วยนอกกองทัพภาค)  และหน่วย
ต่างกองทัพภาค  หำกหน่วยจัดก ำลังเข้ำปฏิบัติกำรในสนำมในพ้ืนที่ กองทัพภำคใด ให้ขอรับกำรสนับสนุนจำก
กองบัญชำกำรช่วยรบในอัตรำของกองทัพภำคนั้น  เว้นแต่จะมีกำรสั่งกำรเป็นอย่ำงอ่ืน 
   4.2.6 มณฑลทหารบกท่ี 11,  มณฑลทหารบกท่ี 14, มณฑลทหารบกท่ี 21,  จังหวัด 
ทหารบกพิษณุโลก, จังหวัดทหารบกทุ่งสง ไม่ต้องด ำเนินกำรสนับสนุนทำงกำรส่งก ำลังบ ำรุงให้แก่หน่วยทหำรใน
พ้ืนที่รับผิดชอบในเรื่องที่กรมฝ่ำยยุทธบริกำร    หรือกองบัญชำกำรช่วยรบให้กำรสนับสนุนโดยตรงแก่หน่วยนั้น ๆ 
อยู่แล้ว 
 5. ให้กรมฝ่ายยุทธบริการ  กรมฝ่ายกิจการพิเศษ  และกองทัพภาค   ก ำหนดรำยละเอียดและ 
วิธีกำรปฏิบัติเพ่ิมเติมได้ตำมควำมเหมำะสม  โดยพิจำรณำร่วมกับกรมส่งก ำลังบ ำรุงทหำรบก  แล้วเสนอให้
กองทัพบกอนุมัติเป็นหลักกำร  เพื่อยึดถือปฏิบัติต่อไป 
 ทั้งนี้     ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
 
   สั่ง       ณ       วันที่      3     ตุลำคม       พ.ศ.  2543     
 
                                                                   ( ลงชื่อ )   พล.อ.สุรยุทธ์     จุลำนนท์  
                                                                                      ( สุรยุทธ์      จุลำนนท์ ) 
                                                                                        ผู้บัญชำกำรทหำรบก 
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บทที่ 8 

ระเบียบกองทัพบก  

ว่าด้วยการซ่อมบ ารุงยุทโธปกรณ์ พ.ศ.2524 

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

            เพ่ือให้หน่วยต่ำง ๆ ของกองทัพบก มีกำรปฏิบัติกำรซ่อมบ ำรุงยุทโธปกรณ์อย่ำงถูกต้อง 
 และเป็นไปตำมหลักกำรซ่อมบ ำรุง โดยใช้ระบบกำรซ่อมบ ำรุงระบบเดียวกัน ทั้งยำมปกติและยำมสงครำม 
 จึงวำงระเบียบนี้ไว้ส ำหรับถือเป็นหลักปฏิบัติ ดังต่อไปนี้.-  

ตอนที่ 1  

บททั่วไป           

     ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่ำ“ระเบียบกองทัพบกว่ำด้วยกำรซ่อมบ ำรุงยุทโธปกรณ์พ.ศ.2524”  
           ข้อ 2 ให้ยกเลิกค ำสั่งกองทัพบก ที่ 337/24721 ลงวันที่ 22 พฤศจิกำยน 2498 เรื่อง กำรซ่อม 
บ ำรุงสิ่งอุปกรณ์และยุทโธปกรณ์  
             ข้อควำมในระเบียบ ค ำสั่ง ค ำชี้แจง และค ำแนะอ่ืนใดของ ทบ.ที่ขัดแย้งกับระเบียบนี้ หรือที่ก ำหนดไว้ใน
ระเบียบนี้แล้ว ให้ใช้ข้อควำมในระเบียบนี้แทน  
           ข้อ 3 ค ำจ ำกัดควำมในระเบียบนี้  
                 3.1 ยุทโธปกรณ์ (Equiment) หมำยถึงสิ่งอุปกรณ์ (สป.) ที่จัดประจ ำบุคคลหรือประจ ำหน่วย
ตำมท่ีก ำหนดไว้ในอัตรำกำรจัดและยุทโธปกรณ์(อจย.) ตำมอัตรำสิ่งอุปกรณ์ (อสอ.) หรือตำมอัตรำอ่ืนใด และหมำย
รวมถึงสิ่งอุปกรณ์ประเถท 4 สิ่งอุปกรณ์ในกำรพัฒนำ และสิ่งอุปกรณ์ในควำมรับผิดชอบของคลังสำยยุทธบริกำรด้วย 
เว้นเครื่องบิน  
                 3.2 กำรซ่อมบ ำรุง (Maintenance) หมำยถึงกำรกระท ำใด ๆ ที่มุ่งหมำยจะรักษำยุทโธปกรณ์ต่ำง 
ๆ ให้อยู่ในสถำพที่ใช้กำรได้ หรือมุ่งหมำยที่จะท ำให้ ยุทโธปกรณ์ท่ีช ำรุดกลับคืนมำอยู่ในสภำพที่ใช้กำรได้  และให้หมำย
รวมถึงกำรตรวจสภำพ  กำรทดสอบ  กำรบริกำร  กำรซ่อมแก้  กำรซ่อมใหญ่  
กำรซ่อมสร้ำง  กำรดัดแปลง  และกำรซ่อมคืนสภำพ  
    3.3 กำรตรวจสภำพ (Irspection) หมำยถึงกำรพิจำรณำถึงสภำพกำรใช้กำรได้ของยุทโธปกรณ์ 
โดยกำรเปรียบเทียบคุณลักษณะทำงฟิสิคส์ ทำงเคมี ทำงจักรกล และทำงไฟฟ้ำ ตำมมำตรฐำนที่ได้ก ำหนดไว้  
                 3.4 กำรทดสอบ (Test) หมำยถึงกำรพิสูจน์ทรำบสภำพกำรใช้กำรได้ของยุทโธปกรณ์ และกำร
ค้นหำข้อบกพร่องทำงไฟฟ้ำ ทำงเคมี และทำงจักรกล โดยกำรใช้ เครื่องมือ หรือวิธีกำรทดสอบต่ำง ๆ    

                 3.5 กำรบริกำร (Service) หมำยถึงกำรท ำควำมสะอำด กำรดูแลรักษำ กำรประจุไฟฟ้ำ กำรเติม
น้ ำมันเชื้อเพลิง น้ ำมันหล่อลื่น กำรเติมสำรระบบควำมเย็น และกำรเติมลม กำรเติมก๊ำซ นอกจำกนั้นยังหมำยรวมถึง
ควำมต้องกำรบริกำรพิเศษต่ำง ๆ ที่อำจก ำหนดขึ้นตำมควำมจ ำเป็น เช่น กำรพ่นสี กำรหล่อลื่น ฯลฯ เป็นตน้                
  3.6 กำรซ่อมแก้ (Repair) หมำยถึงกำรซ่อมยุทโธปกรณ์ช ำรุดให้ใช้กำรได้ และยังหมำยรวมถึงกำร
ปรับ กำรถอดเปลี่ยน กำรเชื่อม กำรย้ ำ และกำรท ำให้แข็งแรง  
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                 3.7 กำรซ่อมใหญ่ (Overhaul) หมำยถึงกำรซ่อมยุทโธปกรณ์ท่ีช ำรุดให้ใช้กำรได้อย่ำงสมบูรณ์ โดย
ก ำหนดมำตรฐำนกำรซ่อมบ ำรุงไว้เป็นเอกสำรโดยเฉพำะ กำรซ่อมใหญ่อำจกระท ำได้ส ำเร็จได้โดยกำรแยก
ส่วนประกอบ กำรตรวจสภำพส่วนประกอบ กำรประกอบส่วนประกอบย่อย และชิ้นส่วนต่ำง ๆ ทั้งนี้ จะต้องมีกำรตรวจ
สภำพและกำรทดสอบกำรปฏิบัติกำรประกอบด้วย  
                 3.8 กำรซ่อมสร้ำง (Rebuild) หมำยถึงกำรซ่อมยุทโธปกรณ์ท่ีช ำรุด ให้กลับคืนสู่สภำพมำตรฐำน
อันใกล้เคียงกับสภำพเดิม หรือเหมือนของใหม่ ทั้งในรูปร่ำง คุณสมบัติในกำรท ำงำน และอำยุของกำรใช้งำน กำรซ่อม
สร้ำงอำจกระท ำให้ส ำเร็จได้โดย กำรถอดชิ้นส่วนของยุทโธปกรณ์นั้นออกเพ่ือน ำไปตรวจสภำพชิ้นส่วนประกอบ และ
ท ำกำรซ่อมแก้ หรือเปลี่ยนชิ้นส่วน และส่วนประกอบที่ช ำรุด หรือใช้กำรไม่ได้แล้วน ำมำประกอบเป็นยุทโธปกรณ์ข้ึน
ต่อไป  
                 3.9  กำรดัดแปลงแก้ไข (Modifieation) หมำยถึงกำรเปลี่ยนแปลงยุทโธปกรณ์ตำมค ำสั่งกำร
ดัดแปลง กำรดัดแปลงนี้ต้องไม่เปลี่ยนลักษณะมูลฐำนเดิมของยุทโธปกรณ์เพียงแต่เพ่ือเปลี่ยนภำรกิจ หรือ
ควำมสำมำรถในกำรท ำงำน และเพ่ิมควำมปลอดภัยแก่ผู้ใช้ และเพ่ือผลที่ต้องกำรตำมแบบที่ก ำหนดให้เปลี่ยนแปลงนั้น 
  3.10 กำรซ่อมคืนสภำพ (Reclamation) หมำยถึงกำรด ำเนินกรรมวิธีซ่อมยุทโธปกรณ์ท่ีใช้กำร
ไม่ได้ เลิกใช้ ละทิ้ง หรือเสียหำยแล้วให้ใช้ประโยชน์ได้ หรือซ่อมชิ้นส่วน ส่วนประกอบ หรือองค์ประกอบของ
ยุทโธปกรณ์เหล่ำนั้นให้ใช้ประโยชน์ได้ และน ำกลับคืนสำยส่งก ำลังต่อไป  
                 3.11 กำรปรนนิบัติบ ำรุง (Preventive  Maintenances) หมำยถึงกำรดูแล และกำรให้บริกำรโดย
เจ้ำหน้ำที่ เพ่ือมุ่งประสงค์ท่ีจะรักษำยุทโธปกรณ์และเครื่องมือ เครื่องใช้ให้อยู่ในสภำพที่ใช้กำรได้ดี โดยจัดให้มีระบบ
กำรตรวจสภำพ กำรตรวจค้น และกำรแก้ไขข้อบกพร่องก่อนที่จะเกิดขึ้นหรือที่จะช ำรุดมำกข้ึน  
                 3.12 ถอดปรน (Cannibalization) หมำยถึงกำรถอดชิ้นส่วน และส่วนประกอบ ตำมท่ีได้รับอนุมัติ
จำกยุทโธปกรณ์ครบชุด หรือองค์ประกอบที่เกี่ยวข้อง ซึ่งสำมำรถซ่อมได้แต่ไม่คุ้มค่ำ หรือที่จ ำหน่ำยแล้วเพ่ือน ำไปใช้
ประโยชน์ให้แก่ยุทโธปกรณ์อ่ืน  
                 3.13 ยุบรวม (Cannibalize) หมำยถึงกำรถอดชิ้นส่วนใช้กำรได้ จำกยุทโธปกรณ์หนึ่งไปประกอบ

กับอีกยุทโธปกรณ์หนึ่ง   

           ข้อ 4 หลักกำรซ่อมบ ำรุง  
                 4.1 กำรซ่อมบ ำรุงต้องปฏิบัติตำม คู่มือที่กรมฝ่ำยยุทธบริกำร หรือกรมฝ่ำยกิจกำรพิเศษ ที่
รับผิดชอบได้จัดพิมพ์ขึ้น หรือจัดหำมำแจกจ่ำย โดยให้ท ำกำรซ่อมบ ำรุงได้ไม่เกินที่ก ำหนดไว้ และให้สอดคล้องกับ
สถำนกำรณ์ทำงกำรยุทธ  
                 4.2 กำรซ่อมแก้ ต้องพยำยำมกระท ำ ณ ที่ซึ่งยุทโธปกรณ์นั้นตั้งอยู่ เพ่ือให้ยุทโธปกรณ์นั้นกลับใช้
งำนได้โดยเร็ว  
                 4.3  ยุทโธปกรณ์ท่ีช ำรุดเกินขีดควำมสำมำรถของหน่วยที่จะท ำกำรซ่อมบ ำรุงให้ส่งซ่อมที่หน่วย
ซ่อมบ ำรุงประเภทสูงกว่ำ หรือขอให้หน่วยซ่อมบ ำรุงที่สูงกว่ำมำท ำกำรซ่อมให้  
                 4.4  ห้ำมท ำกำรซ่อมแบบยุบรวม เว้นแต่  
                     4.4.1 ได้รับอนุมัติจำกผู้มีอ ำนำจให้กระท ำได้ หรือ  
                     4.4.2 ในกรณีฉุกเฉินและสถำนกำรณ์ทำงยุทธวิธีบังคับ ซึ่งไม่สำมำรถจะติดต่อกับหน่วยที่มี
หน้ำที่สนับสนุนได้รวดเร็วทันเหตุกำรณ์ แต่ต้องรำยงำนให้ผู้มีอ ำนำจให้กระท ำได้ทรำบ โดยผ่ำนหน่วยสนับสนุน ใน
โอกำสแรกที่สำมำรถท ำได้  
 ข้อ 5  ประเภทของกำรซ่อมบ ำรุง ให้แบ่งกำรซ่อมบ ำรุงออกเป็น   4  ประเภท  ดังนี้.-  
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                 5.1 กำรซ่อมบ ำรุงระดับหน่วย  
                 5.2 กำรซ่อมบ ำรุงสนับสนุนโดยตรง  
                 5.3 กำรซ่อมบ ำรุงสนับสนุนทั่วไป  
                 5.4 กำรซ่อมบ ำรุงระดับคลัง (Depot Maintenance)  
           ข้อ 6  กำรซ่อมบ ำรุงระดับหน่วย คือ กำรซ่อมบ ำรุงยุทโธปกรณ์ท่ีอยู่ในควำมครอบครองของหน่วย 
ที่ใช้ยุทโธปกรณ์นั้น โดยผู้ใช้ หรือพลประจ ำยุทโธปกรณ์ และช่ำงซ่อมของหน่วยกำรซ่อมบ ำรุงประเภทนี้ ประกอบด้วย
กำรตรวจสภำพ กำรท ำควำมสะอำด กำรบริกำร กำรรักษำ กำรหล่อลื่น กำรปรับตำมควำมจ ำเป็น กำรเปลี่ยนชิ้นส่วน
ซ่อมเล็กๆ น้อยๆ กำรซ่อมบ ำรุงระดับหน่วยจะกระท ำอย่ำงจ ำกัดตำมคู่มือหรือค ำสั่ง หรือผังกำรซ่อมบ ำรุง(Maintenance 
Allocation Chart) ที่อนุญำตให้กระท ำได้ในระดับนี้  
           ข้อ 7 กำรซ่อมบ ำรุงสนับสนุนโดยตรง คือ กำรซ่อมบ ำรุงที่อนุมัติให้กระท ำต่อยุทโธปกรณ์ที่อยู่ในควำม
รับผิดชอบกำรซ่อมบ ำรุงของหน่วยสนับสนุนโดยตรง ซึ่งเป็นหน่วยที่ก ำหนดขึ้นตำมอัตรำกำรจัดและยุทโธปกรณ์ 
(อจย.) หรืออัตรำเฉพำะกิจ (อฉก.) และบ่งถึง ภำรกิจกำรซ่อมบ ำรุงดังกล่ำวไว้  
                กำรซ่อมบ ำรุงสนับสนุนโดยตรง เป็นกำรซ่อมแก้อย่ำงจ ำกัดต่อยุทโธปกรณ์ครบชุด หรือซ่อมแก้
ส่วนประกอบที่ใช้งำนไม่ได้ เพ่ือสนับสนุนหน่วยใช้ ประกอบด้วยกำรซ่อม และกำรเปลี่ยนส่วนที่ใช้งำนไม่ได้  
รวมทั้งกำรซ่อมและกำรเปลี่ยนส่วนประกอบย่อย (Sub-assemblies) และส่วนประกอบธรรมดำ (Assemblies)  
           ข้อ 8  กำรซ่อมบ ำรุงสนับสนุนทั่วไป คือ กำรซ่อมแก้ยุทโธปกรณ์ท่ีใช้งำนไม่ได้ที่เกินขีดควำมสำมำรถ
ของ กำรซ่อมบ ำรุงสนับสนุนโดยตรง เพ่ือส่งกลับเข้ำสำยกำรส่งก ำลัง หรือเพ่ือสนับสนุนกำรแลกเปลี่ยนโดยตรง 
(Direct Exchange) รวมทั้งท ำกำรซ่อมส่วนประกอบใหญ่และส่วนประกอบย่อย เพ่ือส่งเข้ำสำยกำรส่งก ำลัง  
           ข้อ 9 กำรซ่อมบ ำรุงระดับคลัง คือ กำรซ่อมบ ำรุงโดยหน่วยซ่อมขั้นคลังของกรมฝ่ำยยุทธบริกำร ซึ่งจะท ำ
กำรซ่อมใหญ่ยุทโธปกรณ์ท่ีใช้งำนไม่ได้ให้กลับคืนอยู่ในสภำพที่ใช้งำนได้อย่ำงสมบูรณ์ตำมคู่มือทำงเทคนิค หรือท ำกำร
ซ่อมสร้ำงยุทโธปกรณ์ให้อยู่ในสภำพเหมือนของใหม่ 

  

ตอนที่ 2 

หน้าที่และความรับผิดชอบ   

           ข้อ 10 กำรซ่อมบ ำรุงระดับหน่วย เป็นควำมรับผิดชอบของผู้บังคับหน่วยใช้ยุทโธปกรณ์นั้น จะต้องจัดให้
มีกำรด ำเนินกำรดังนี้.-  
                 10.1  ท ำกำรปรนนิบัติบ ำรุงยุทโธปกรณ์ตำมคู่มือกำรปรนนิบัติบ ำรุง หรือค ำสั่งกำรหล่อลื่น
ส ำหรับยุทโธปกรณ์ชนิดนั้นโดยเคร่งครัด  
                 10.2  ท ำกำรซ่อมบ ำรุงระดับหน่วยตำมที่ก ำหนดไว้ในคู่มือทำงเทคนิค หรือตำมที่สำยยุทธบริกำร
ก ำหนดให้กระท ำ  
                 10.3  ถ้ำยุทโธปกรณ์ช ำรุด หรือจ ำเป็นต้องปรนนิบัติบ ำรุงเกินกว่ำที่ก ำหนดไว้ ให้ส่งไปรับกำร
ซ่อม หรือรับกำรปรนนิบัติบ ำรุง ที่หน่วยสนับสนุนโดยตรง  
                 10.4 ก่อนส่งยุทโธปกรณ์ไปด ำเนินกำรตำมข้อ 10.3 ให้หน่วยใช้แจ้งให้หน่วยสนับสนนุโดยตรง
ทรำบก่อน เมื่อได้รับแจ้งให้ส่งยุทโธปกรณ์ไปท ำกำรซ่อมแล้วจึงจัดส่งไป  
                  ในกรณีที่หน่วยสนับสนุนโดยตรงสำมำรถส่งชุดซ่อมมำซ่อมยังหน่วยใช้ได้ ก็อำจจะส่ง 
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ชุดซ่อมมำท ำกำรซ่อมให้ ทั้งนี้หน่วยสนับสนุนโดยตรง จะต้องพิจำรณำถึงกำรประหยัด และสถำนกำรณ์ด้วย  
                 10.5  ก่อนส่งยุทโธปกรณ์ไปซ่อมที่หน่วยสนับสนุนโดยตรง หน่วยใช้จะต้องท ำกำรปรนนิบัติบ ำรุง
และท ำกำรซ่อมบ ำรุงในชั้นของตนให้เรียบร้อยก่อน  
                 10.6  ชิ้นส่วนซ่อมตำมอัตรำพิกัดเมื่อใช้ไปแล้ว ให้ท ำกำรเบิกทดแทนไปยังหน่วยสนับสนุน 
โดยตรงทันที กำรเบิกให้ปฏิบัติตำมระเบียบกองทัพบก ว่ำด้วยกำรส่งก ำลังสิ่งอุปกรณ์ประเภท 2 และ 4  
                 10.7  กำรส่งยุทโธปกรณ์ไปซ่อม ให้ปฏิบัติตำมระเบียบกองทัพบก ว่ำด้วยกำรส่ง และ 
รับสิ่งอุปกรณ์ พ.ศ.2500  
                 10.8 ในกำรซ่อมบ ำรุงหรือกำรปรนนิบัติบ ำรุงชั้นหน่วยนั้นพลประจ ำยุทโธปกรณ์มีหน้ำที่
ช่วยเหลือช่ำงซ่อมของหน่วย  
                 10.9 ขอบเขตของกำรซ่อมบ ำรุง ให้ปฏิบัติตำมคู่มือ ค ำสั่ง หรือระเบียบที่ก ำหนดไว้เป็นรำย
ยุทโธปกรณ์  
  ข้อ 11 กำรซ่อมบ ำรุงสนับสนุนโดยตรง ผู้บังคับหน่วยซ่อมบ ำรุงสนับสนุนโดยตรงมีหน้ำที่รับผิดชอบกำร
ซ่อมบ ำรุงยุทโธปกรณ์ท่ีส่งมำซ่อมยังหน่วยของตน และมีหน้ำที่รับผิดชอบในกำรส่งก ำลังชิ้นส่วนซ่อม หน่วยซ่อมบ ำรุง
สนับสนุนโดยตรงต้องให้กำรสนับสนุนโดยใกล้ชิด ต่อหน่วยใช้ดังนี้.-  

                 11.1  ท ำกำรซ่อมยุทโธปกรณ์ท่ีหน่วยใช้ในควำมรับผิดชอบส่งมำซ่อม  
                 11.2  พิจำรณำจัดชุดซ่อมเคลื่อนที่ไปท ำกำรซ่อม  ณ  ที่ตั้งหน่วยใช้   ถ้ำสำมำรถท ำได้ และ
ประหยัดกว่ำกำรให้หน่วยใช้ส่งยุทโธปกรณ์มำซ่อมที่หน่วยสนับสนุนโดยตรง หรือท ำกำรซ่อมโดยกำรแลกเปลี่ยน
โดยตรง  
                 11.3  ให้ควำมช่วยเหลือทำงเทคนิคแก่หน่วยใช้ เพ่ือลดข้อขัดข้องและท ำให้เครื่องมือปฏิบัติงำน
ได้ดีขึ้น  
                 11.4  ช่วยเหลือหน่วยใช้ในกำรหำสำเหตุข้อขัดข้องของยุทโธปกรณ์  
                   11.5  ท ำกำรกู้ซ่อมยุทโธปกรณ์ของหน่วยใช้ เมื่อได้รับกำรร้องขอ  
                 11.6  ท ำกำรซ่อมแบบยุบรวมเม่ือจ ำเป็น และได้รับอนุมัติแล้ว  
                 11.7  สนับสนุนชิ้นส่วนซ่อมตำมอัตรำพิกัดและชิ้นส่วนซ่อมตำมควำมต้องกำรให้แก่หน่วยใช้  
                 11.8  ยุทโธปกรณ์ท่ีซ่อมเสร็จแล้ว ให้ส่งกลับคืนหน่วยใช้ กำรส่งคืนให้ปฏิบัติตำมระเบียบ 
กองทัพบก ว่ำด้วยกำรส่งและรับสิ่งอุปกรณ์ พ.ศ.2500 หรือส่งไปเป็นสิ่งอุปกรณ์ส ำรองกำรซ่อม (Maintainance  
Float) ในกรณีที่ได้ท ำกำรซ่อมโดยกำรแลกเปลี่ยนกับหน่วยใช้  
                 11.9 รักษำระดับกำรสะสมชิ้นส่วนซ่อมตำมที่ได้รับอนุมัติ (ASL)  
                 11.10 ขอบเขตกำรซ่อมบ ำรุง ให้ปฏิบัติตำมคู่มือ ระเบียบ หรือค ำสั่ง ที่ก ำหนดไว้เป็นรำย
ยุทโธปกรณ์  
           ข้อ 12 กำรซ่อมบ ำรุงสนับสนุนทั่วไป ผู้บังคับหน่วยซ่อมบ ำรุงสนับสนุนทั่วไป มีหน้ำที่รับผิดชอบในกำร
สนับสนุนหน่วยซ่อมบ ำรุงสนับสนุนโดยตรงในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบ ขอบเขตหน้ำที่ของหน่วยซ่อมบ ำรุงสนับสนุนทั่วไปมี
ดังนี้.-  
                 12.1  รับยุทโธปกรณ์เพ่ือท ำกำรซ่อมหรือท ำกำรซ่อมใหญ่จำกหน่วยซ่อมบ ำรุงสนับสนุนโดยตรง
จำกต ำบลรวบรวม หน่วยส่งก ำลังและหน่วยอื่น ๆ ที่มีควำมรับผิดชอบ ในกำรซ่อมบ ำรุง  
                 12.2  ท ำกำรซ่อมใหญ่  
                 12.3  ส่งยุทโธปกรณ์ท่ีซ่อมเสร็จแล้ว เข้ำสำยกำรส่งก ำลัง  
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  ข้อ 13 กำรซ่อมบ ำรุงระดับคลัง ด ำเนินกำรซ่อมโดยหน่วยที่มีหน้ำที่ตำมอัตรำกำรจัด ให้ท ำกำรซ่อมบ ำรุง
ระดับคลัง โดยกรมฝ่ำยยุทธบริกำรหรือกรมฝ่ำยกิจกำรพิเศษนั้นเป็นผู้รับผิดชอบกำรซ่อมบ ำรุงระดับคลัง ให้ด ำเนินกำร
ดังนี้.-  
                 13.1  กรมฝ่ำยยุทธบริกำร เป็นผู้พิจำรณำว่ำยุทโธปกรณ์ใดที่อยู่ในควำมรับผิดชอบของตน จะมี
กำรซ่อมระดับคลัง  
                 13.2  ท ำกำรซ่อมบ ำรุงยุทโธปกรณ์ให้ได้มำตรฐำน    ตำมที่ก ำหนดไว้ในคู่มือประจ ำ 
ยุทโธปกรณ์นั้น หรือตำมคู่มือของบริษัทผู้ผลิต  
                 13.3 กรมฝ่ำยยุทธบริกำร รับผิดชอบ พิจำรณำก ำหนดแนวควำมคิดในกำร ซ่อมบ ำรุงระดับคลัง 
เมื่อได้แจกจ่ำยยุทโธปกรณ์ให้แก่หน่วยใช้ โดยก ำหนดว่ำจะต้องท ำกำรซ่อมบ ำรุงระดับคลังเมื่อใด  
                 13.4  ยุทโธปกรณ์ท่ีจะน ำมำซ่อมประเภทนี้ ค่ำซ่อมไม่ควรเกิน 65 % ของรำคำจัดหำใหม่  

                 13.5  กรมฝ่ำยยุทธบริกำร รับผิดชอบกำรวำงแผนในรำยละเอียดได้แก่ จ ำนวนยุทโธปกรณ์ 
ที่จะเข้ำรับกำรซ่อม ควำมต้องกำรชิ้นส่วนซ่อม ตลอดจนแผนกำรซ่อม โดยต้องจัดท ำให้แล้วเสร็จก่อนถึงก ำหนด 
กำรซ่อมไม่น้อยกว่ำ 3 ปี และให้เสนอควำมต้องกำร ในกำรซ่อมเข้ำรับกำรจัดสรรงบประมำณล่วงหน้ำ 3 ปี  
                 13.6  เมื่อซ่อมเสร็จแล้ว ให้ส่งขึ้นบัญชีคุมของกรมฝ่ำยยุทธบริกำร เพื่อกำรแจกจ่ำยใหม่  
            ข้อ 14 กรมฝ่ำยยุทธบริกำร และกรมฝ่ำยกิจกำรพิเศษ ที่รับผิดชอบสิ่งอุปกรณ์ตำม ระเบียบกองทัพบก ว่ำ
ด้วยควำมรับผิดชอบในสิ่งอุปกรณ์ พ.ศ.2510 มีหน้ำที่และควำมรับผิดชอบในกำรซ่อมบ ำรุง ดังนี้.-  
                 14.1 ก ำหนดหลักกำรและค ำสั่ง หรือค ำแนะน ำทำงเทคนิค ได้แก่.-  
                      14.1.1 แผนผังกำรแบ่งมอบกำรซ่อมบ ำรุงระดับต่ำงๆ ( Maintenance Allocation Chart)                                
                      14.1.2 คู่มือกำรใช้ยุทโธปกรณ์  
                      14.1.3 คู่มือทำงเทคนิค  
                      14.1.4 ค ำสั่งกำรหล่อลื่น  
                      14.1.5 ค ำสั่งกำรดัดแปลงยุทโธปกรณ์  
    14.1.6 ค ำแนะน ำทำงเทคนิคเกี่ยวกับคุณลักษณะ  และกำรใช้เครื่องมือเครื่องทดสอบและ
เครื่องอุปกรณ์  
                      14.1.7 ค ำแนะน ำเกี่ยวกับเทคนิคของกำรซ่อมบ ำรุง วิธีด ำเนินกำร และกำรวำงผังโรงงำนซ่อม  
                      14.1.8 บัญชีรำยชื่อชิ้นส่วนซ่อมที่ใช้ในกำรซ่อมบ ำรุงทุกประเภท  
                 14.2 ตรวจสอบทำงเทคนิคเกี่ยวกับกำรซ่อมบ ำรุงยุทโธปกรณ์ของหน่วยต่ำง ๆ  
                 14.3 ให้ควำมช่วยเหลือและค ำแนะน ำแก่ผู้บังคับหน่วยทหำรในเรื่องที่เก่ียวกับกำรซ่อมบ ำรุง
ระดับหน่วย กำรซ่อมบ ำรุงสนับสนุนโดยตรง และกำรซ่อมบ ำรุงสนับสนุนทั่วไป  
                 14.4 ท ำกำรตรวจกำรซ่อมบ ำรุงให้เป็นไปตำมที่ระเบียบกำรซ่อมบ ำรุงก ำหนดไว้  
           ข้อ 15 ผู้บัญชำกำรกองพล รับผิดชอบกำรซ่อมบ ำรุงยุทโธปกรณ์ของหน่วยซ่อมบ ำรุงในกองพล  
           ข้อ 16 ผู้บัญชำกำรกองบัญชำกำรช่วยรบ รับผิดชอบกำรซ่อมบ ำรุงของหน่วยซ่อมบ ำรุงสนับสนุนทั่วไป  
           ข้อ 17 แม่ทัพภำค รับผิดชอบกำรซ่อมบ ำรุงเป็นส่วนรวมในกองทัพภำคของตน  
           ข้อ 18 กรมฝ่ำยยุทธบริกำร รับผิดชอบทำงเทคนิคทั้งปวง และกำรซ่อมบ ำรุงระดับคลัง  
           ข้อ 19 ให้กรมส่งก ำลังบ ำรุงทหำรบก รักษำกำรให้เป็นไปตำมระเบียบนี้  
           ข้อ 20 ให้ใช้ระเบียบนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป  

                   ประกำศ        ณ      วันที่      22     เมษำยน     พ.ศ.    2524                 
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                                                       รับค ำสั่งผู้บัญชำกำรทหำรบก  
                                           (ลงชื่อ) พลเอก ปิ่น ธรรมศรี  
                                                                 (ปิ่น ธรรมศรี)                                
                                                ผู้ช่วยผู้บัญชำกำรทหำรบก  
 

กรมส่งก ำลังบ ำรุงทหำรบก  

 

บทที่ 9 

ระเบียบกองทัพบก 

ว่าด้วย การจ าหน่ายส่ิงอุปกรณ์ 

พ.ศ.2539 
______________ 

ตอนที่ 1 

กล่าวท่ัวไป 

           เนื่องจำกระเบียบกองทัพบกว่ำด้วยกำรจ ำหน่ำยสิ่งอุปกรณ์ พ.ศ.2524  ใช้ปฏิบัติมำนำนไม่เหมำะสมกับ
สถำนกำรณ์ปัจจุบัน  สมควรปรับปรุงระเบียบดังกล่ำว ให้ทันสมัยเหมำะสมยิ่งขึ้น เพ่ือใช้เป็นแนวทำงปฏิบัติ 
จึงออกระเบียบไว้ส ำหรับยึดถือเป็นหลักปฏิบัติ ดังนี้  
          ข้อ 1  ระเบียบนี้เรียกว่ำ  “ระเบียบกองทัพบก  ว่ำด้วยกำรจ ำหน่ำยสิ่งอุปกรณ์ พ.ศ.2539”  
          ข้อ 2  ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นก ำหนด 30 วัน นับแต่วนัประกำศ  
          ข้อ 3  ให้ยกเลิก  
                3.1  ระเบียบกองทัพบก ว่ำด้วย กำรจ ำหน่ำยสิ่งอุปกรณ์ พ.ศ.2524  
                3.2  ระเบียบกองทัพบก (ฉบับที่ 2) ว่ำด้วยกำรจ ำหน่ำยสิ่งอุปกรณ์ พ.ศ.2536  
       บรรดำควำมในระเบียบ ค ำสั่งและค ำชี้แจงอ่ืนใดของกองทัพบกท่ีเกี่ยวกับกำรจ ำหน่ำยที่ขัดหรือแย้งกับระเบียบ
นี้ ให้ใช้ควำมในระเบียบนี้แทน  
          ข้อ 4 ให้เจ้ำกรมส่งก ำลังบ ำรุงทหำรบก เป็นผู้รักษำกำรตำมระเบียบนี้  
          ข้อ 5 ค ำจ ำกัดควำมในระเบียบนี้      
              5.1  กำรจ ำหน่ำย หมำยถึง กำรด ำเนินกรรมวิธีเพ่ือตัดยอดสิ่งอุปกรณ์ ออกจำกควำมรับผิดชอบของ
กองทัพบก  เนื่องจำกสูญไป  สิ้นเปลืองไป  (สิ่งอุปกรณ์ใช้สิ้นเปลือง)  ช ำรุดเสียหำยจนไม่สำมำรถซ่อมคืนสภำพได้อย่ำง
คุ้มค่ำ   เสื่อมสภำพจนใช้กำรไม่ได้   หรือสูญหำย   ตำย   เกินควำมต้องกำรหรือเป็นของล้ำสมัย หมดควำมจ ำเป็น   ไม่
ใช้รำชกำรต่อไป  หรือหำกใช้รำชกำรต่อไปจะสิ้นเปลืองค่ำใช้จ่ำยมำก  หรือครบอำยุกำรใช้งำนตำมเกณฑ์ที่ก ำหนด  
               5.2  กำรจ ำหน่ำยเป็นสูญ  หมำยถึง  กำรจ ำหน่ำยในกรณีที่สิ่งอุปกรณ์  สูญไป  โดยไม่ปรำกฏ 
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ตัวผู้รับผิด  หรือมีตัวผู้รับผิด  แต่ไม่สำมำรถชดใช้ตำมระเบียบกระทรวงกำรคลัง  ว่ำด้วย   ควำมรับผิดทำงแพ่ง 
ของเจ้ำหน้ำที่ส่วนรำชกำรได้ หรือมีสิ่งอุปกรณ์อยู่ แต่ไม่สำมำรถขำย แลกเปลี่ยน โอน แปรสภำพ หรือท ำลำยได้  
   เฉพำะในกำรปฏิบัติรำชกำรสนำมนั้น  ในกรณีที่ไม่สำมำรถน ำซำกสิ่งอุปกรณ์กลับมำได้ เนื่องจำก
ควำมจ ำกัดของภูมิประเทศ หรือเนื่องจำกกำรกระท ำของข้ำศึก ให้ถือว่ำสิ่งอุปกรณ์นั้นสูญไป ไม่มีซำกเหลืออยู่ให้เห็น 
และในกรณีท่ีผู้รับผิดชอบชดใช้ ถึงแก่กรรม เนื่องจำกกำรปฏิบัติรำชกำรสนำมครำวนั้นให้ถือว่ำ หำผู้รับผิดชอบชดใช้
ไม่ได้  
               5.3  สิ่งอุปกรณ์ หมำยถึง สิ่งของที่จ ำเป็นทั้งมวล ที่จัดให้หน่วยทหำร รวมทั้งที่มีไว้เพ่ือกำรด ำรงอยู่และ
กำรปฏิบัติของหน่วยทหำรด้วย เช่น อำหำร เครื่องแต่งกำย เชื้อเพลิง สัตว์ ยำนพำหนะ อำวุธ กระสุน วัตถุระเบิด  
เครื่องจักรกล  และเครื่องมือเครื่องใช้ต่ำง ๆ เป็นต้น  
               5.4  สิ่งอุปกรณ์ในโครงกำร หมำยถึง สิ่งอุปกรณ์ที่ได้รับควำมช่วยเหลือ ตำมโครงกำรช่วยเหลือจำก
ต่ำงประเทศ  
               5.5  สิ่งอุปกรณ์ใช้สิ้นเปลือง หมำยถึง สิ่งอุปกรณ์ที่ใช้แล้วย่อมหมดสิ้นไป ไม่คงรูป ไม่คงสภำพ และ/
หรือ ไม่มีคุณค่ำของกำรใช้งำนเหมือนเดิม  
               5.6  สิ่งอุปกรณ์ถำวรก ำหนดอำยุ หมำยถึง สิ่งอุปกรณ์ส ำเร็จรูป ซึ่งมีสภำพ และลักษณะมั่นคงต่อกำรใช้
งำน แต่ย่อมเสื่อมสภำพ เสื่อมรำคำไปตำมวำระ และระยะเวลำแห่งกำรใช้งำน  
               5.7  สิ่งอุปกรณ์ถำวรไม่ก ำหนดอำยุ หมำยถึง สิ่งอุปกรณ์ส ำเร็จรูป ซึ่งมีสภำพ และลักษณะมั่นคงต่อกำร
ใช้งำน หำกมีกำรเก็บรักษำ และปรนนิบัติบ ำรุงเป็นอย่ำงดีแล้ว ย่อมจะมีอำยุยืนนำน  
               5.8  สิ่งอุปกรณ์ที่มีชีวิต หมำยถึง สัตว์ประเภทต่ำง ๆ ที่อยู่ในควำมรับผิดชอบของกรมกำรสัตว์ทหำรบก 
อันได้แก่ สัตว์พำหนะ สัตว์พ่อพันธุ์แม่พันธุ์ สุนัขใช้งำนทำงทหำร โคเนื้อ และโคนม เป็นต้น  
               5.9  สิ่งอุปกรณ์หลัก หมำยถึง สิ่งอุปกรณ์ที่ใช้เวลำในกำรจัดหำนำน และรำคำแพง แต่มิได้ระบุไว้เป็นสิ่ง
อุปกรณ์ส ำคัญ ซึ่งกรมฝ่ำยยุทธบริกำรที่รับผิดชอบได้ท ำบัญชี และประกำศเป็นสิ่งอุปกรณ์หลัก  
               5.10  สิ่งอุปกรณ์ส ำคัญ หมำยถึง สิ่งอุปกรณ์ท่ีมีควำมจ ำเป็นต่อกำรฝึก กำรรบ รำคำแพง  
ยำกต่อกำรจัดหำ หรือกำรผลิต มีควำมต้องกำรไม่แน่นอน อำจจะขำด หรือเกินอยู่เสมอ ในระบบกำรส่งก ำลัง และ/หรอื
เป็นรำยกำรที่อำจเกิดวิกฤตในวัสดุขั้นมูลฐำน ซึ่งกรมฝ่ำยยุทธบริกำรเสนอบัญชีรำยกำรให้กองทัพบกประกำศเป็นสิ่ง
อุปกรณ์ส ำคัญ  
               5.11  ชิ้นส่วนซ่อม  หมำยถึง  องค์ประกอบ  ส่วนประกอบ  และชิ้นส่วนที่ใช้ในกำรซ่อมบ ำรุง 
สิ่งอุปกรณ์ ตำมท่ีก ำหนดไว้ในคู่มือส่งก ำลัง  และ/หรือ  คู่มือเทคนิคท่ีมีบัญชีชิ้นส่วนซ่อม  เช่น  ล ำกล้องปืน  
คำบูเรเตอร์ หลอดวิทยุ เป็นต้น  
               5.12  กำรตัดยอดสิ่งอุปกรณ์ออกจำกควำมรับผิดชอบของกองทัพบก หมำยถึง กำรตัดยอดออกจำก
บัญชีคุม ตำมอ ำนำจอนุมัติที่ก ำหนดไว้ในระเบียบนี้  
                 5.13  สิ่งอุปกรณ์เกินควำมต้องกำร หมำยถึง สิ่งอุปกรณ์ท่ีเกินควำมต้องกำรของกองทัพบก  
               5.14  กำรโอน หมำยถึง  กำรมอบสิทธิครอบครองสิ่งอุปกรณ์ของกองทัพบก ไปยังส่วนรำชกำรนอก
กองทัพบก หน่วยงำนตำมกฎหมำย ว่ำด้วยระเบียบบริหำรรำชกำรส่วนท้องถิ่น หน่วยงำนอื่นที่มีกฎหมำยบัญญัติให้มี
ฐำนะเป็นรำชกำรบริหำรส่วนท้องถิ่น รัฐวิสำหกิจ หรือองค์กำรสำธำรณกุศล ตำมมำตรำ 47 (7) แห่งประมวลรัษฎำกร 
ทั้งนี้จะต้องมีหลักฐำนกำรส่งมอบไว้ต่อกันด้วย  
               5.15  กำรแลกเปลี่ยน หมำยถึง กำรโอนกรรมสิทธิ์ในสิ่งอุปกรณ์ของกองทัพบกให้กับส่วนรำชกำร 
รัฐวิสำหกิจ เอกชน โดยมีกำรแลกเปลี่ยนกับสิ่งอุปกรณ์ประเภทเดียวกัน หรือต่ำงประเภทกัน ตำมหลักเกณฑ์ท่ีก ำหนด
ไว้ในระเบียบส ำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยกำรพัสดุ ฉบับที่ใช้ในปัจจุบัน  
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               5.16  กำรน ำไปใช้ประโยชน์อย่ำงอ่ืน หมำยถึง กำรน ำเอำสิ่งอุปกรณ์ ไปใช้ประโยชน์ ซึ่งไม่ตรงกับควำม
มุ่งหมำยเดิม  
               5.17  กำรท ำลำย หมำยถึง กำรด ำเนินกำรต่อสิ่งอุปกรณ์ที่ได้รับอนุมัติให้จ ำหน่ำย และตัดยอดออกจำก
บัญชีคุมเรียบร้อยแล้ว โดยกำรกระท ำให้สิ้นสภำพ หรือกระท ำให้เป็นสิ่งอุปกรณ์ใช้กำรไม่ได้ ด้วยกำรท ำลำยให้สิ้นสภำพ 
หรือให้สูญสิ้นไป  
               5.18  รำคำซื้อหรือได้มำ หมำยถึง รำคำที่ซื้อสิ่งอุปกรณ์นั้นมำ หรือรำคำสิ่งอุปกรณ์ท่ีได้มำ ส ำหรับสิ่ง
อุปกรณ์ในโครงกำรให้ถือรำคำตำมใบแจ้งรำคำ และเพ่ิมข้ึนอีก ร้อยละ 20     ส่วนสิ่งอุปกรณ์ที่กองทัพบกจัดหำ หรือ
ได้มำโดยวิธีอ่ืน ให้ถือรำคำตำมใบเบิก หรือรำคำตำมที่กรมฝ่ำยยุทธบริกำร  หรือ 
กรมฝ่ำยกิจกำรพิเศษ ที่รับผิดชอบในสิ่งอุปกรณ์นั้นก ำหนด  
               5.19  รำคำซำกสิ่งอุปกรณ์ หมำยถึง รำคำสิ่งอุปกรณ์ท่ีช ำรุด เสียหำย เสื่อมสภำพ  จนใช้รำชกำรไม่ได้ 
ตำมสภำพที่เป็นจริงในขณะนั้น  
               5.20  ต ำบลรวบรวมสิ่งอุปกรณ์จ ำหน่ำย หมำยถึง ที่ตั้งทำงกำรส่งก ำลังบ ำรุงที่มีหน้ำที่ รับ คัดแยก เก็บ
รักษำ และปฏิบัติต่อสิ่งอุปกรณ์ หรือซำกสิ่งอุปกรณ์ ที่อนุมัติให้ตัดยอดออกจำกบัญชีคุมแล้ว                 
  5.21  กำรปฏิบัติหน้ำที่รำชกำรสนำม หมำยถึง กำรปฏิบัติอย่ำงใดอย่ำงหนึ่ง ดังต่อไปนี้  
                    5.21.1  กำรปฏิบัติตำมค ำสั่งยุทธกำร  ซึ่งสั่งกำรตำมแบบธรรมเนียมของทำงรำชกำร  
                    5.21.2  กำรท ำกำรรบ ตำมค ำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมำย  
    5.21.3  กำรปรำบปรำมผู้ก่อกำรร้ำยทุกชนิด ตลอดจนกำรปรำบปรำมกำรบ่อนท ำลำย ล้มล้ำง 
กำรปรำบกบฏ และกำรปรำบจลำจล ตำมค ำสั่งของผู้มีอ ำนำจสั่งกำร            
               5.22  กำรสอบสวน หมำยถึง กำรด ำเนินกำรเพ่ือแสวงหำข้อเท็จจริง และหลักฐำน ตลอดจนกำร
รวบรวมพยำนหลักฐำน อันได้แก่ บุคคลที่เก่ียวข้อง หรือบุคคลที่รู้เห็นเหตุกำรณ์  เอกสำร  สถำนที่  ภำพถ่ำย หรือสิ่ง
อุปกรณ์ เป็นต้น  และกำรด ำเนินกำรใดๆ เพ่ือที่จะทรำบข้อเท็จจริง หรือพิสูจน์ทรำบเหตุนั้นๆ  
               5.23  ส ำนวนกำรสอบสวน หมำยถึง เอกสำร หรือหนังสือที่ผู้สอบสวน หรือคณะกรรมกำรสอบสวนท ำ
ขึ้นจำกกำรสอบสวน ได้แก่ ค ำให้กำร ส ำเนำรำยงำน ภำพถ่ำย แผนที่ เป็นต้น เอกสำรหรือหนังสือเหล่ำนี้เป็นประโยชน์
แก่ผู้มีอ ำนำจอนุมัติในกำรพิจำรณำสั่งกำร อนึ่งในส ำนวนกำรสอบสวน ให้ลงสถำนที่และวันเดือนปีในกำรสอบสวนด้วย  
          ข้อ 6  ให้แบ่งสิ่งอุปกรณ์ เพ่ือกำรจ ำหน่ำยออกเป็น  4 ประเภทดังนี้  
               6.1   สิ่งอุปกรณ์ใช้สิ้นเปลือง  
              6.2   สิ่งอุปกรณ์ถำวร  แบ่งออกเป็น  2 ชนิด คือ  
                    6.2.1  สิ่งอุปกรณ์ถำวรก ำหนดอำยุ  
                    6.2.2  สิ่งอุปกรณ์ถำวรไม่ก ำหนดอำยุ  
               6.3    สิ่งอุปกรณ์ที่มีชีวิต  
               6.4    ชิ้นสว่นซ่อม  

 

 

ตอนที่ 2 

หน้าที่และความรับผิดชอบ 
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          ข้อ 7  เจ้ำกรมส่งก ำลังบ ำรุงทหำรบก  
               7.1  ควบคุม ก ำกับดูแล ให้ค ำแนะน ำ ตลอดจนกำรประสำนกำรปฏิบัติเกี่ยวกับกำรจ ำหน่ำยแก่กรมฝ่ำย
ยุทธบริกำร และกรมฝ่ำยกิจกำรพิเศษท่ีเกี่ยวข้อง  
               7.2  ให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับกำรจ ำหน่ำยสิ่งอุปกรณ์แก่ผู้บังคับบัญชำ  
          ข้อ 8  เจ้ำกรมฝ่ำยยุทธบริกำร หรือเจ้ำกรมฝ่ำยกิจกำรพิเศษ  
               8.1  ควบคุม ก ำกับดูแล ให้ค ำแนะน ำ ตลอดจนประสำนกำรปฏิบัติเกี่ยวกับกำรจ ำหน่ำยสิ่งอุปกรณ์แก่
หน่วยต่ำง ๆ  
               8.2  ให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับกำรจ ำหน่ำยสิ่งอุปกรณ์แก่ผู้บังคับบัญชำ  
               8.3  ก ำหนดระเบียบปลีกย่อย เกี่ยวกับกำรจ ำหน่ำยสิ่งอุปกรณ์ภำยในกรอบหน้ำที่ และควำมรับผิดชอบ
ของตนขึ้น โดยอนุโลม ตำมระเบียบนี้  
   8.4  ก ำหนดประเภท และอำยุของสิ่งอุปกรณ์แต่ละรำยกำรที่รับผิดชอบ  
               8.5  ก ำหนดรำคำซื้อ หรือได้มำ  
               8.6  ก ำหนดรำยกำรสิ่งอุปกรณ์ท่ีหน่วยจะต้องส่งซำกคืน  
               8.7  ตรวจสอบให้ค ำแนะน ำทักท้วง ควบคุมกำรด ำเนินกรรมวิธีทำงเอกสำรเกี่ยวกับกำรจ ำหน่ำยสิ่ง
อุปกรณ์  
               8.8  ตรวจสอบสิ่งอุปกรณ์ ซึ่งขออนุมัติตัดยอดออกจำกบัญชีคุม  
               8.9  เร่งรัดกำรด ำเนินกำรในเรื่องกำรจ ำหน่ำยสิ่งอุปกรณ์แก่คลัง หรือที่ตั้งทำงกำรส่งก ำลังบ ำรุงที่
รับผิดชอบ  
              8.10  ตัดยอดสิ่งอุปกรณ์ออกไปจำกควำมรับผิดชอบของกองทัพบก เมื่อสิ่งอุปกรณ์นั้นได้รับอนุมัติให้
จ ำหน่ำยแล้ว ถ้ำเป็นสิ่งอุปกรณ์ในโครงกำร ให้รำยงำนจนถึงกองทัพบก เพ่ือปฏิบัติตำมข้อตกลงกับประเทศที่ให้ควำม
ช่วยเหลือต่อไป  

              8.11  มีอ ำนำจในกำรสั่งกำรให้ถอดชิ้นส่วน หรือส่วนประกอบที่ใช้รำชกำรได้ ออกจำกยุทโธปกรณ์ท่ีรอ
อนุมัติจ ำหน่ำย เพ่ือน ำไปใช้รำชกำรต่อไปได้ทันที โดยไม่ต้องรอกองทัพบกอนุมัติ เว้นสิ่งอุปกรณ์ที่เป็นพยำนหลักฐำนอัน
ส ำคัญในคดี ตลอดระยะเวลำที่คดียังไม่ถึงที่สุด  
              8.12  มีอ ำนำจในกำรด ำเนินกำร ส่งสิ่งอุปกรณ์ ไปยังต ำบลรวบรวมสิ่งอุปกรณ์จ ำหน่ำยทันที ยกเว้นสิ่ง
อุปกรณ์ที่เป็นพยำนหลักฐำนอันส ำคัญในคดี ตลอดระยะเวลำที่คดียังไม่สิ้นสุด  
              8.13  ด ำเนินกำรในเรื่องกำรท ำลำยสิ่งอุปกรณ์ ที่ได้รับอนุมัติให้ตัดยอดออกจำกบัญชีคุม ให้สิ้นสภำพ
ทำงทหำรก่อนขำยหรือแลกเปลี่ยน  
          ข้อ 9  แม่ทัพภำค  
               9.1  ก ำหนดระเบียบปลีกย่อย และค ำสั่งเกี่ยวกับกำรจ ำหน่ำยสิ่งอุปกรณ์ ภำยในกรอบและหน้ำที่ที่
รับผิดชอบ  
               9.2  ก ำหนดและแต่งตั้งกรรมกำร หรือเจ้ำหน้ำที่ เพ่ือปฏิบัติในเรื่องกำรจ ำหน่ำยสิ่งอุปกรณ์  
               9.3  ประสำนกำรปฏิบัติกับกรมฝ่ำยยุทธบริกำร และกรมฝ่ำยกิจกำรพิเศษ เกี่ยวกับกำรด ำเนินกำร
จ ำหน่ำยสิ่งอุปกรณ์  
               9.4  ตรวจตรำและเร่งรัดหน่วยใต้บังคับบัญชำ เพ่ือให้กำรจ ำหน่ำยสิ่งอุปกรณ์ เป็นไปตำมระเบียบ ค ำสั่ง 
และวิธีปฏิบัติของหน่วยเหนือ โดยถูกต้อง และรวดเร็ว  
          ข้อ 10 ผู้บัญชำกำรกองบัญชำกำรช่วยรบ ผู้บัญชำกำรมณฑลทหำรบก และผู้บังคับกำรจังหวัดทหำรบก  
   10.1  ก ำหนดระเบียบปลีกย่อย เกี่ยวกับกำรจ ำหน่ำยสิ่งอุปกรณ์ ภำยในกรอบ และหน้ำที่ท่ีรับผิดชอบ  
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                10.2  ก ำหนดและแต่งตั้งกรรมกำร หรือเจ้ำหน้ำที่ เพื่อปฏิบัติ ในกำรจ ำหน่ำยสิ่งอุปกรณ์  
                10.3  จัดตั้งและด ำเนินกำรในเรื่อง ต ำบลรวบรวมสิ่งอุปกรณ์จ ำหน่ำย  
                10.4  ด ำเนินกำรในเรื่องกำรท ำลำยสิ่งอุปกรณ์ท่ีได้รับอนุมัติให้ตัดยอดออกจำกบัญชีคุม ให้สิ้นสภำพทำง
ทหำรก่อนขำย หรือแลกเปลี่ยน  
                10.5  ก ำกับดูแล ให้ค ำแนะน ำ ประสำนกำรปฏิบัติ และเร่งรัดเกี่ยวกับ กำรจ ำหน่ำยสิ่งอุปกรณ์ แก่
หน่วยส่งก ำลัง และท่ีตั้งกำรส่งก ำลังบ ำรุงที่รับผิดชอบ ตลอดจนหน่วยทหำรที่รับกำรสนับสนุนทำงกำรส่งก ำลังบ ำรุง 
เพ่ือให้กำรจ ำหน่ำยสิ่งอุปกรณ์เป็นไปโดยถูกต้องรวดเร็ว  
          ข้อ 11 ผู้บังคับหน่วยทหำร  
                11.1  ตรวจสอบ ให้ค ำแนะน ำ ทักท้วง ควบคุม กำรด ำเนินกรรมวิธีทำงเอกสำรเกี่ยวกับกำรจ ำหน่ำยสิ่ง
อุปกรณ์  
                11.2  ก ำหนดและแต่งตั้งกรรมกำร หรือเจ้ำหน้ำที่ เพื่อปฏิบัติกำรในเรื่องกำรจ ำหน่ำยสิ่งอุปกรณ์  
                11.3  ตรวจตรำและเร่งรัดหน่วยใต้บังคับบัญชำ เพ่ือให้กำรจ ำหน่ำยสิ่งอุปกรณ์ เป็นไปตำมระเบียบ 
ค ำสั่ง และวิธีปฏิบัติของหน่วยเหนือ โดยถูกต้อง และรวดเร็ว  
                11.4  ในกรณีเป็นหน่วยขึ้นตรงของกองทัพบก ประสำนกำรปฏิบัติกับกรมฝ่ำยยุทธบริกำร และกรมฝ่ำย
กิจกำรพิเศษ เกี่ยวกับกำรด ำเนินกำรในเรื่อง กำรจ ำหน่ำยสิ่งอุปกรณ์  

 

ตอนที่ 3 

การด าเนินกรรมวิธีขออนุมัติจ าหน่ายส่ิงอุปกรณ์ 

          ข้อ 12  กำรด ำเนินกรรมวิธีขออนุมัติจ ำหน่ำยสิ่งอุปกรณ์ประเภท 3 และ 5   ให้ปฏิบัติตำมระเบียบกองทัพบก
ว่ำด้วยกำรส่งก ำลังสิ่งอุปกรณ์ประเภท 3 และ 5  ที่มีผลบังคับใช้ในปัจจุบัน ทั้งนี้ ให้รวมถึงอ ำนำจอนุมัติในกำรจ ำหน่ำย
ด้วย 
          ข้อ 13  ให้หน่วยด ำเนินกรรมวิธีขออนุมัติจ ำหน่ำยสิ่งอุปกรณ์ทันที เมื่อสิ่งอุปกรณ์ที่อยู่ในควำมครอบครองของ
หน่วย  มีสภำพสมควรจ ำหน่ำยตำมข้อ 5.1 ในกรณีกำรตั้งคณะกรรมกำรสอบสวนหำตัวผู้รับผิด กำรด ำเนินกำรขำย กำร
แลกเปลี่ยน กำรโอน สิ่งอุปกรณ์ หรือซำกสิ่งอุปกรณ์ท่ีได้รับอนุมัติจ ำหน่ำยแล้วให้รำยงำนขออนุมัติไปยังกองทัพบก  
        ข้อ 14  กำรรำยงำนขออนุมัติจ ำหน่ำยสิ่งอุปกรณ์ของหน่วยใช้  
                14.1  หน่วยขนำดกองร้อย หรือเทียบเท่ำ เป็นหน่วยเริ่มรำยงำน โดยรำยงำนไปตำมสำยกำรบังคับ
บัญชำ  
                14.2  รำยงำนทันที เมื่อทรำบว่ำสิ่งอุปกรณ์นั้นอยู่ในสภำพที่ต้องตัดออกจำกบัญชีคุมเพ่ือกำรจ ำหน่ำย 
เว้นแต่กำรรำยงำนขออนุมัติตัดยอดสิ่งอุปกรณ์ เนื่องจำกกำรปฏิบัติรำชกำรสนำมนั้น ถ้ำจ ำเป็นให้รำยงำนเป็นครำว ๆ 
ไป กำรรำยงำนแต่ละครำวนั้น ให้รำยงำนเมื่อจบกำรปฏิบัติเรื่องหนึ่ง ๆ แต่ไม่เกิน 3 เดือน  
                14.3  สิ่งอุปกรณ์ต่อไปนี้ให้ตัดออกจำกบัญชีคุม โดยไม่ต้องรำยงำนขออนุมัติจ ำหน่ำย  
                     14.3.1  สิ่งอุปกรณ์ใช้สิ้นเปลือง ซึ่งหมดสิ้นไปตำมสภำพกำรใช้งำน เว้น สป.5 ซึ่งหมดสิ้นไปตำม
สภำพกำรใช้งำน ให้รำยงำนขออนุมัติจ ำหน่ำยแต่ไม่ต้องตั้งกรรมกำรสอบสวน  
                     14.3.2  สิ่งอุปกรณ์ถำวรก ำหนดอำยุ ซึ่งได้จ่ำยประจ ำตัวทหำร เมื่อใช้งำนครบอำยุแล้ว  
                     14.3.3  ชิ้นส่วนซ่อม ซึ่งใช้ไปในกำรซ่อมบ ำรุง  
                     14.3.4  เครื่องแต่งกำยทหำร   
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          ข้อ 15  หน่วยบังคับบัญชำขนำดกองพัน หรือเทียบเท่ำขึ้นไป เมื่อได้รับรำยงำนตำมข้อ 14  แล้ว ปฏิบัติ
ตำมล ำดับดังต่อไปนี้  
                15.1  ตั้งคณะกรรมกำรสอบสวน  
                15.2  รำยงำนขออนุมัติจ ำหน่ำย  
          ข้อ 16 กำรตั้งคณะกรรมกำรสอบสวน  
                16.1  ให้ตั้งคณะกรรมกำรทันทีที่ได้รับรำยงำน เว้นกรณีท่ีสิ่งอุปกรณ์นั้นสูญไป หรือเปลี่ยนแปลงไปตำม
ธรรมชำติ ไม่เกินเกณฑ์ที่กองทัพบกก ำหนด ให้รำยงำนขออนุมัติจ ำหน่ำย โดยไม่ต้องตั้งกรรมกำรสอบสวน  
                16.2  คณะกรรมกำรประกอบด้วย ข้ำรำชกำรชั้นสัญญำบัตรอย่ำงน้อย  3 นำย เว้นแต่หน่วยใน
ต่ำงประเทศ ถ้ำมีข้ำรำชกำรสัญญำบัตรไม่เพียงพอ ให้ตั้งข้ำรำชกำรต่ ำกว่ำสัญญำบัตรหรือข้ำรำชกำรจำกหน่วยรำชกำร
อ่ืนร่วมเป็นกรรมกำรได้  1 นำย  
                16.3  คณะกรรมกำรมีหน้ำที่สอบสวนหำรำยละเอียดข้อเท็จจริง และสำเหตุของกำรจ ำหน่ำย  พร้อมทั้ง
พิจำรณำกำรดูแลรักษำสิ่งอุปกรณ์ของเจ้ำหน้ำที่  หรือพลประจ ำด้วยว่ำได้ปฏิบัติอย่ำงถูกต้องตำมค ำ 
แนะน ำหรือคู่มือหรือไม่ แล้วรำยงำนผลกำรสอบสวน พร้อมทั้งแนบส ำนวนกำรสอบสวนของพนักงำนสอบสวน  
(ถ้ำมี) ส่งถึงผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำรให้เสร็จสิ้นภำยใน 30 วัน นับตั้งแต่วันที่ประธำนกรรมกำรได้รับทรำบค ำสั่งแต่งตั้ง
กรรมกำร แต่ถ้ำกำรสอบสวนยังไม่เสร็จ จะขออนุญำตผู้สั่งแต่งตั้งกรรมกำรเพ่ือขยำยเวลำสอบสวนต่อไป อีกครำวละ 
ไม่เกิน 15 วัน  
  กำรสอบสวนนั้น ให้คณะกรรมกำรด ำเนินกำรสอบสวนตำมควำมส ำคัญของเรื่อง ในกรณีเป็นสิ่งอุปกรณ์ท่ีมี
รำคำต่ ำ หรือเป็นเรื่องที่เกี่ยวเนื่องจำกกำรปฏิบัติรำชกำรสนำม คณะกรรมกำรรำยงำนผลกำรสอบสวนโดยสรุป และเสนอ
ควำมเห็นในเรื่องที่สอบสวนให้ผู้สั่งแต่งตั้งกรรมกำรใช้แนบไปกับรำยงำนขออนุมัติจ ำหน่ำย เพื่อประกอบกำรพิจำรณำสั่ง
กำรของผู้มีอ ำนำจอนุมัติก็เป็นกำรเพียงพอ ข้อส ำคัญต้องสอบสวนให้ได้ควำมจริงว่ำ สำเหตุเกิดจำกเหตุใด อำทิเช่น  จำก
กำรทุจริตหรือปฏิบัติหน้ำที่บกพร่อง  หรือกำรจงใจ ประมำทเลินเล่อ หรือเกิดข้ึนจำกอุบัติเหตุ เหตุสุดวิสัย หรือเกิดขึ้นตำม
สภำพปกติ หรือจำกกำรกระท ำของข้ำศึก เป็นต้น และต้องระบุให้ชัดเจนว่ำจะต้องมีผู้รับผิดชอบชดใช้หรือไม่ ถ้ำหำกผล
กำรสอบสวนส่อไปในทำงเป็นควำมผิดในทำงอำญำด้วย ให้คณะกรรมกำรสอบสวน แยกส ำนวนกำรสอบสวนด ำเนินคดี
อำญำต่อไป  
                16.4  ในกรณีสูญหำย เสียหำย ตำย หรือขำดบัญชี ซึ่งต้องหำตัวผู้รับผิดทำงแพ่ง ให้รำยงำนตำมล ำดับ
ชั้นไปยังกองทัพบกโดยด่วน เพ่ือตั้งคณะกรรมกำรสอบสวนหำตัวผู้รับผิดทำงแพ่ง โดยปฏิบัติตำมข้อบังคับ
กระทรวงกลำโหม ว่ำด้วยกำรเงิน ที่มีผลบังคับใช้ในปัจจุบัน  
          ข้อ 17 แบบพิมพ์และสำยกำรรำยงำนขออนุมัติจ ำหน่ำย  
                17.1  ใช้แบบรำยงำนตำมแบบ ทบ.400 - 065 (ผนวก ก.แบบรำยงำนขออนุมัติจ ำหน่ำย) และแนบ
หลักฐำนต่ำง ๆ ไปพร้อมกับรำยงำนด้วย  
                17.2  ส่งรำยงำนไปตำมสำยกำรส่งก ำลัง (ผนวก ข. ทำงเดินเอกสำร)  
                17.3  ส ำเนำรำยงำนให้หน่วยบังคับบัญชำโดยตรงทรำบ  
                17.4  หน่วยปฏิบัติรำชกำรสนำม รำยงำนไปยังกองบังคับกำรควบคุมเพ่ือตรวจสอบควำมถูกต้อง และ 
บันทึกควำมเห็นก่อน จึงส่งรำยงำนไปตำมข้อ 17.2  
          ข้อ 18 หลักฐำนต่ำง ๆ ที่ต้องแนบไปพร้อมกับรำยงำนขออนุมัติจ ำหน่ำย  
                18.1  ค ำสั่งหรือส ำเนำค ำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำรสอบสวน  
                18.2  รำยงำนผลกำรสอบสวนของคณะกรรมกำรสอบสวน  
                18.3  ค ำให้กำรของบุคคลที่เป็นต้นเหตุ และบุคคลที่เก่ียวข้อง หรือผู้รู้เห็นเหตุกำรณ์  
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                18.4  ส ำนวนกำรสอบสวน เว้นกรณีท่ีคณะกรรมกำรสอบสวนโดยสรุปตำมข้อ 16.3 วรรค 2 
  18.5  หลักฐำนและ/หรือเอกสำรอ่ืน ๆ ที่จ ำเป็น  
          ข้อ 19 กำรปฏิบัติของหน่วยที่ได้รับรำยงำน  
                19.1  ตรวจสอบรำยงำนและหลักฐำนที่แนบ ซึ่งอำจส่งกลับคืน เพื่อปรับปรุงแก้ไข หรือสอบสวน
เพ่ิมเติมได้ เมื่อเห็นว่ำไม่ชัดเจน หรือไม่สมบูรณ์พอ  
                19.2  ในกรณีที่มีอ ำนำจอนุมัติ ก็สั่งกำรอนุมัติให้ตัดยอดออกจำกบัญชีคุม และสั่งกำรชดใช้ ถ้ำสิ่ง
อุปกรณ์นั้นมีซำกอยู่ ก็สั่งกำรปฏิบัติต่อซำกนั้นไปพร้อมกันด้วย ต่อจำกนั้นก็ส่งรำยงำนที่อนุมัติแล้วกลับไปยังหน่วย
รำยงำนตำมสำยกำรส่งก ำลัง และถ้ำเป็นสิ่งอุปกรณ์ถำวรตำมที่ระบุไว้ในอัตรำกำรจัดและยุทโธปกรณ์ หรืออัตรำสิ่ง
อุปกรณ์ ก็ให้เสนอส ำเนำรำยงำนขออนุมัติจ ำหน่ำยที่อนุมัติแล้วไปยังกรมฝ่ำยยุทธบริกำร หรือกรมฝ่ำยกิจกำรพิเศษ ที่
รับผิดชอบในสิ่งอุปกรณ์ และกองบัญชำกำรช่วยรบ ที่ให้กำรสนับสนุนด้วย  
                19.3  ในกรณีที่เกินอ ำนำจอนุมัติ ให้บันทึกควำมเห็นลงไปในรำยงำนนั้น แล้วเสนอรำยงำนนั้น พร้อมทั้ง
หลักฐำนที่แนบต่อไปตำมสำยกำรส่งก ำลัง ตำมล ำดับจนถึง ผู้มีอ ำนำจอนุมัติ  
                19.4  เฉพำะสิ่งอุปกรณ์ในโครงกำร  
                     19.4.1  ให้รำยงำนขออนุมัติจ ำหน่ำยสิ่งอุปกรณ์ในโครงกำรที่อยู่ในครอบครองของหน่วย
ตำมปกติ จนถึงผู้มีอ ำนำจอนุมัติให้ตัดยอดสิ่งอุปกรณ์ออกจำกบัญชีคุม  
                     19.4.2  ส ำเนำรำยงำนขออนุมัติจ ำหน่ำย ตำมข้อ 19.4.1 เสนอกรมฝ่ำยยุทธบริกำร หรือกรมฝ่ำย
กิจกำรพิเศษ ที่รับผิดชอบในสิ่งอุปกรณ์นั้น เพื่อพิจำรณำด ำเนินกำรต่อไป  
                     19.4.3  กรมฝ่ำยยุทธบริกำร หรือ กรมฝ่ำยกิจกำรพิเศษ เมื่อได้รับรำยงำนแล้วให้รำยงำนถึง
กองทัพบก เพ่ือแจ้งให้ประเทศผู้มอบ/บริจำคสิ่งอุปกรณ์ ทรำบ และท ำข้อตกลงหรือก ำหนดแนวทำงปฏิบัติต่อสิ่ง
อุปกรณ์ดังกล่ำวต่อไป  
                     19.4.4  ห้ำมด ำเนินกำรใดๆ หรือปฏิบัติต่อสิ่งอุปกรณ์ในโครงกำรที่ได้รับอนุมัติให้จ ำหน่ำย และตัด
ยอดออกจำกบัญชีคุมแล้ว ก่อนที่จะได้ข้อยุติจำกผลกำรด ำเนินกำรตำมข้อ 19.4.3 เรียบร้อยแล้ว  
          ข้อ 20  เมื่อหน่วยรำยงำนทรำบผลกำรอนุมัติจ ำหน่ำยสิ่งอุปกรณ์แล้ว  ให้ตัดยอดสิ่งอุปกรณ์นั้นออกจำกบัญชี
คุมของหน่วย  และแจ้งผลกำรอนุมัตินั้นให้หน่วยบังคับบัญชำโดยตรงทรำบ   แต่ถ้ำในระหว่ำงกำรด ำเนินกรรมวิธีขอ
อนุมัติจ ำหน่ำย หน่วยรำยงำนมีควำมจ ำเป็นต้องใช้สิ่งอุปกรณ์ประเภทนั้น ให้หน่วยรำยงำนท ำเบิกทดแทนไปได้   เว้น 
สป.4   โดยในกำรเบิกทดแทน  ให้แนบส ำเนำรำยงำนขออนุมัติจ ำหน่ำย  
(ทบ.400 - 065) ไปด้วย  
  ข้อ 21 กำรตัดยอดสิ่งอุปกรณ์ออกไปจำกควำมรับผิดชอบของกองทัพบก  
                21.1  ให้ผู้บังคับบัญชำ   มีอ ำนำจอนุมัติจ ำหน่ำยสิ่งอุปกรณ์   ตำมท่ีได้ก ำหนดไว้ในตอนที่ 4 ของ
ระเบียบนี้  
                21.2 เมื่อผู้บังคับบัญชำแต่ละระดับได้อนุมัติจ ำหน่ำยสิ่งอุปกรณ์ ตำมข้อ 21.1 แล้ว ให้เสนอเฉพำะ
ส ำเนำรำยงำนขออนุมัติจ ำหน่ำย (ทบ.400 - 065) ไปตำมสำยกำรส่งก ำลัง จนถึงกรมฝ่ำยยุทธบริกำร หรือกรมฝ่ำย
กิจกำรพิเศษ ที่รับผิดชอบในสิ่งอุปกรณ์นั้น ๆ  
                21.3  กรมฝ่ำยยุทธบริกำร หรือกรมฝ่ำยกิจกำรพิเศษ และหน่วยสนับสนุนทำงกำรส่งก ำลังที่เกี่ยวข้อง 
เมื่อได้รับรำยงำนตำมข้อ 21.2 แล้ว ด ำเนินกำรตัดยอดสิ่งอุปกรณ์ออกจำกบัญชีคุม เพื่อปลดเปลื้องควำมรับผิดชอบของ
กองทัพบก เว้นสิ่งอุปกรณ์ในโครงกำรให้ด ำเนินกำรตำมข้อ 19.4  
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ตอนที่ 4 

อ านาจอนุมัติจ าหน่ายส่ิงอุปกรณ์ 

           ข้อ 22  ผู้บังคับบัญชำชั้น ผู้บัญชำกำรกองพล หรือเทียบเท่ำ มีอ ำนำจอนุมัติให้ตัดยอดสิ่งอุปกรณ์ออกจำกบัญชี
คุมของหน่วยในอัตรำของตน เฉพำะผู้บัญชำกำรกองบัญชำกำรช่วยรบ ให้มีอ ำนำจอนุมัติตัดยอดสิ่งอุปกรณ์ออกจำก
บัญชีคุมของหน่วยอื่น ๆ ซึ่งรับกำรสนับสนุนสิ่งอุปกรณ์ จำกกองบัญชำกำรช่วยรบ หรือจำกมณฑลทหำรบก หรือจังหวัด
ทหำรบก ในพ้ืนที่กำรสนับสนุนของกองบัญชำกำรช่วยรบนั้นด้วย  
                ผู้บังคับบัญชำต ำแหน่งดังกล่ำว มีอ ำนำจอนุมัติโดยถือจ ำนวนเงินตำมรำคำซื้อ หรือได้มำของสิ่งอุปกรณ์ 
ที่รำยงำนขออนุมัติจ ำหน่ำยในครำวหนึ่ง ดังนี้  
                22.1  สิ่งอุปกรณ์ใช้สิ้นเปลือง สิ่งอุปกรณ์ถำวร สิ่งอุปกรณ์ที่มีชีวิต และชิ้นส่วนซ่อม รวมทั้งสิ้นไม่เกิน 
80,000 บำท  
                22.2  สิ่งอุปกรณ์ ตำมข้อ 22.1  กรณีจ ำหน่ำยเป็นสูญ  วงเงินต้องไม่เกิน 40,000 บำท 
เว้นสิ่งอุปกรณ์ที่ได้รับกำรช่วยเหลือทำงกำรทหำร ในระหว่ำงภำวะไม่ปกติ วงเงินต้องไม่เกิน 50,000 บำท  
          ข้อ 23 ผู้บังคับบัญชำชั้น แม่ทัพหรือเทียบเท่ำ มีอ ำนำจอนุมัติให้ตัดยอดสิ่งอุปกรณ์ออกจำกบัญชีคุมของหน่วย
ในอัตรำของกองทัพภำคและหน่วยในพื้นท่ี ซึ่งรับกำรสนับสนุนจำกท่ีตั้งทำงกำรส่งก ำลังบ ำรุงของกองทัพภำค หรือ
หน่วยในอัตรำของตน โดยถือจ ำนวนเงินตำมรำคำซื้อหรือได้มำของสิ่งอุปกรณ์ที่ขออนุมัติจ ำหน่ำยในครำวหนึ่งดังนี้  
   23.1  สิ่งอุปกรณ์ใช้สิ้นเปลือง สิ่งอุปกรณ์ถำวร สิ่งอุปกรณ์ที่มีชีวิต และชิ้นส่วนซ่อม รวมทั้งสิ้นไม่เกิน 
160,000 บำท  
                23.2  สิ่งอุปกรณ์ตำมข้อ 23.1  กรณีจ ำหน่ำยเป็นสูญ วงเงินต้องไม่เกิน 80,000 บำท เว้นสิ่งอุปกรณ์ที่
ได้รับกำรช่วยเหลือทำงกำรทหำร ในระหว่ำงภำวะไม่ปกติ วงเงินต้องไม่เกิน 100,000 บำท  
          ข้อ 24 เจ้ำกรมฝ่ำยยุทธบริกำร หรือเจ้ำกรมฝ่ำยกิจกำรพิเศษ มีอ ำนำจอนุมัติให้ตัดยอดสิ่งอุปกรณ์ ซึ่งอยู่ใน
ควำมรับผิดชอบของสำยงำนออกจำกบัญชีคุม ดังนี้  
                24.1  สิ่งอุปกรณ์ใช้สิ้นเปลือง สิ่งอุปกรณ์ถำวร สิ่งอุปกรณ์ที่มีชีวิต และชิ้นส่วนซ่อม ให้ถือจ ำนวนเงิน
ตำมรำคำซ้ือหรือได้มำของสิ่งอุปกรณ์ที่ขออนุมัติจ ำหน่ำยในครำวหนึ่ง รวมทั้งสิ้นไม่เกิน 320,000 บำท ส ำหรับสิ่ง
อุปกรณ์ที่มีชีวิต หำกวงเงินเกินที่ก ำหนด ให้ลงนำมรับค ำสั่งผู้บัญชำกำรทหำรบก และส ำเนำเรื่องให้กองทัพบกทรำบ
ด้วย  
                24.2 สิ่งอุปกรณ์ตำมข้อ 24.1  กรณีจ ำหน่ำยเป็นสูญ วงเงินตำมรำคำซ้ือหรือได้มำของสิ่งอุปกรณ์
ประเภทที่จ ำหน่ำยเป็นสูญ ให้เป็นไปตำมข้อ 22.2 หรือ ข้อ 23.2 แล้วแต่กรณี  
          ข้อ 25 ผู้บัญชำกำรทหำรบก มีอ ำนำจอนุมัติให้ตัดยอดสิ่งอุปกรณ์ทุกประเภท ออกจำกบัญชีคุมได้ทุกกรณี โดย
ไม่จ ำกัดวงเงนิ เว้นแต่กำรจ ำหน่ำยเป็นสูญ มีอ ำนำจอนุมัติในวงเงินตำมรำคำซื้อหรือได้มำของสิ่งอุปกรณ์ท้ังสิ้น ไม่เกิน 
200,000 บำท นอกจำกกำรจ ำหน่ำยสิ่งอุปกรณ์ในโครงกำรช่วยเหลือทำงกำรทหำรในระหว่ำงภำวะปกติเป็นสูญ วงเงิน
ตำมรำคำที่ได้มำของสิ่งอุปกรณ์ในโครงกำรประเภทนี้ที่จ ำหน่ำยเป็นสูญ ต้องไม่เกิน 400,000 บำท และกำรจ ำหน่ำยสิ่ง
อุปกรณ์ที่ได้รับกำรช่วยเหลือทำงกำรทหำรในระหว่ำงภำวะไม่ปกติ วงเงินที่จ ำหน่ำยเป็นสูญไม่เกิน 500,000 บำท  

ตอนที่ 5 

การชดใช้สิ่งอุปกรณ์  
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          ข้อ 26 กำรชดใช้สิ่งอุปกรณ์ กระท ำในเมื่อสิ่งอุปกรณ์ได้ช ำรุดเสียหำย เสื่อมสภำพ จนใช้รำชกำรไม่ได้ สูญหำย 
ตำย ซึ่งเกิดขึ้นจำกกำรจงใจ หรือประมำทเลินเล่อ หรือทุจริต หรือปฏิบัติหน้ำที่บกพร่อง  
          ข้อ 2  กำรชดใช้สิ่งอุปกรณ์ กระท ำได้ 3 วิธี คือ กำรแก้ไขให้คงสภำพเดิม กำรชดใช้ด้วยสิ่งอุปกรณ์ และกำร
ชดใช้ด้วยเงิน  
   27.1  กำรแก้ไขให้คงสภำพเดิมในกรณีที่สำมำรถแก้ไขให้คงสภำพเดิมได้ ให้แก้ไขโดยผู้รับผิดชดใช้เสีย
ค่ำใช้จ่ำยเอง ภำยในก ำหนดเวลำอันสมควร  
                27.2  กำรชดใช้ด้วยสิ่งอุปกรณ์ ในกรณีที่สูญหำย หรือไม่สำมำรถแก้ไข ให้คงสภำพเดิมได้  
                     27.2.1  สิ่งอุปกรณ์ที่น ำมำชดใช้ ต้องมีชนิด ลักษณะ และขนำดอย่ำงเดียวกัน หรือคล้ำยคลึงกัน 
โดยมีสภำพไม่เลวไปกว่ำสิ่งอุปกรณ์ท่ีขออนุมัติตัดยอดออกจำกบัญชีคุมนั้น  
                     27.2.2  สิ่งอุปกรณ์ซึ่งไม่ให้ชดใช้ด้วยสิ่งอุปกรณ์ มีดังต่อไปนี้  
                             27.2.2.1  สิ่งอุปกรณ์หลัก  
                             27.2.2.2  สิ่งอุปกรณ์ส ำคัญ  
                     27.2.3  ผู้ชดใช้ต้องออกค่ำใช้จ่ำยทั้งสิ้นในกำรเปลี่ยนกรรมสิทธิ์สิ่งอุปกรณ์ และต้องน ำสิ่งอุปกรณ์
ที่น ำมำชดใช้ส่งมอบหรือติดตั้งให้แก่ทำงรำชกำร ตำมต ำบลที่ผู้สั่งกำรชดใช้ก ำหนด  ภำยในเวลำ 30วัน นับแต่วันได้รับ
แจ้ง  
                27.3  กำรชดใช้ด้วยเงิน  
                     27.3.1  ให้ชดใช้เป็นเงินตำมหลักเกณฑ์ท่ีกระทรวงกำรคลังก ำหนด  
                     27.3.2  ในกำรชดใช้ด้วยเงินนั้นให้ผู้ชดใช้ส่งเงินชดใช้ให้เสร็จสิ้นใน 45 วัน นับแต่วันที่ได้สั่งกำร 
ถ้ำไม่สำมำรถปฏิบัติได้ให้ผ่อนผันใช้เป็นรำยเดือนได้ โดยให้ผ่อนส่งให้เสรจ็สิ้นโดยเร็ว หรอืภำยในไม่เกิน1 ปี กำรผ่อนผัน
ระยะเวลำเกิน 1 ปี จะต้องขอท ำควำมตกลงกับกระทรวงกำรคลังก่อน  
                     27.3.3  ถ้ำเป็นสิ่งอุปกรณ์ท่ีจัดหำด้วยเงินนอกงบประมำณประเภทที่ 2 กำรผ่อนผันชดใช้เงินเกิน 
1 ปี จะต้องขออนุมัติรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงกลำโหม กำรผ่อนผันตำมข้อ 27.3.2 ให้ท ำสัญญำรับสภำพหนี้เป็นหนังสือ 
พร้อมหลักประกันที่เหมำะสมไว้เป็นหลักฐำน และให้มีผลใช้บังคับได้ตำมกฎหมำย  
ถ้ำเป็นสิ่งอุปกรณ์ที่จัดหำจำกเงินงบประมำณ หรือเงินนอกงบประมำณ ประเภทที่ 1  ให้ส่งส ำเนำสัญญำให้
กระทรวงกำรคลัง  1 ฉบับ กับแจ้งผลกำรผ่อนใช้ของผู้ต้องรับผิดตำมสัญญำ ไปให้กระทรวงกำรคลังทรำบทุกเดือน ถ้ำ
เป็นสิ่งอุปกรณ์ท่ีจัดหำด้วยเงินงบประมำณประเภทที่ 2  ให้ส่งส ำเนำสัญญำรับสภำพหนี้ให้กระทรวงกลำโหม 1 ฉบับ  
                     27.3.4  ในกำรท ำสัญญำรับสภำพหนี้ ให้ผู้บังคับหน่วยถืองบประมำณท่ีสนับสนุนทำงกำรส่งก ำลัง
บ ำรุงแก่หน่วยเริ่มรำยงำน  เป็นผู้ลงนำมท ำกำรแทนผู้บัญชำกำรทหำรบกในฐำนะเป็นคู่สัญญำ สัญญำรับสภำพหนี้ ให้ใช้
ตำมแบบ ที่กระทรวงกำรคลังก ำหนด  
  ข้อ 28 ถ้ำผู้รับผิดชอบชดใช้ไม่ยอมปฏิบัติตำมข้อ 27 ให้ผู้มีอ ำนำจอนุมัติตัดยอดสิ่งอุปกรณ์จำกบัญชีคุม สั่งกำร
เฉพำะในเรื่องกำรตัดยอด แล้วเสนอเรื่องไปยังกรมสำรบรรณทหำรบก  เพ่ือส่งให้ส ำนักงำนอัยกำรสูงสุดด ำเนินคดีต่อไป  
และให้กรมสำรบรรณทหำรบกแจ้งให้กระทรวงกำรคลังทรำบ  
          ข้อ 29 ให้ผู้มีอ ำนำจอนุมัติให้ตัดยอดสิ่งอุปกรณ์ออกจำกบัญชีคุม ด ำเนินกำรในเรื่องกำรชดใช้สิ่งอุปกรณ์
ดังต่อไปนี้  
                29.1  สั่งกำรในเรื่อง กำรชดใช้สิ่งอุปกรณ์ไปพร้อมกับอนุมัติให้ตัดยอดสิ่งอุปกรณ์ออกจำกบัญชีคุมเว้น
กรณีข้อ 28  
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                29.2  กำรแก้ไขให้คงสภำพเดิม และกำรชดใช้ด้วยสิ่งอุปกรณ์ ให้ตั้งคณะกรรมกำรตรวจรับสิ่งอุปกรณ์ท่ี
แก้ไขหรือท่ีน ำมำชดใช้ ประกอบด้วยข้ำรำชกำรสัญญำบัตรอย่ำงน้อย 3 นำย โดยแต่งตั้งเจ้ำหน้ำที่ที่มีควำมรู้ควำม
ช ำนำญในสิ่งอุปกรณ์นั้นร่วมด้วย  
 

ตอนที่ 6 

การปฏิบัติต่อสิ่งอุปกรณ์หรือซากสิ่งอุปกรณ์ ที่ได้รับอนุมัติให้ตัดยอดออกจากบัญชีคุมแล้ว 

           ข้อ 30 ผู้บังคับบัญชำชั้น ผู้บัญชำกำรกองพล หรือเทียบเท่ำ ผู้บังคับบัญชำชั้นแม่ทัพหรือเทียบเท่ำ เจ้ำกรมฝ่ำย
ยุทธบริกำร หรือเจ้ำกรมฝ่ำยกิจกำรพิเศษ สั่งกำรปฏิบัติต่อสิ่งอุปกรณ์หรือซำกสิ่งอุปกรณ์ท่ีตัดยอดออกจำกบัญชีคุมแล้ว 
อย่ำงใดอย่ำงหนึ่งตำมล ำดับดังต่อไปนี้  
                30.1  ส่งคืน หรือปฏิบัติตำมที่กรมฝ่ำยยุทธบริกำร หรือกรมฝ่ำยกิจกำรพิเศษ ที่รับผิดชอบสิ่งอุปกรณ์นั้น
ก ำหนด  
                30.2  มอบให้แก่ผู้ชดใช้  
                30.3  ให้หน่วยน ำไปใช้ประโยชน์อย่ำงอ่ืน  
                30.4  ส่งให้แก่ต ำบลรวบรวมสิ่งอุปกรณ์จ ำหน่ำย  
                30.5  ท ำลำย  
        * ข้อ 31 ผู้บัญชำกำรทหำรบก สั่งกำรปฏิบัติต่อสิ่งอุปกรณ์ หรือซำกสิ่งอุปกรณ์ ดังต่อไปนี้  
                31.1  ตำมข้อ 30  
                31.2  ขำย  
                31.3  แลกเปลี่ยน  
   31.4  โอน  
                31.5  กำรด ำเนินกำรตำมข้อ 31.2 ถึง ข้อ 31.4    ให้ปฏิบตัิตำมระเบียบส ำนักนำยกรัฐมนตรี 
ว่ำด้วยกำรพัสดุที่ใช้อยู่ปัจจุบัน และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมส ำหรับ เจ้ำกรมกำรสัตว์ทหำรบก สั่งกำรปฏิบัติต่อสิ่งอุปกรณ์ หรือ
ซำกสิ่งอุปกรณ์โดยลงนำมรับค ำสั่ง ผบ.ทบ.   พร้อมส ำเนำเรื่องทั้งหมด ให้กองทัพบกทรำบ ภำยใน 30 วัน  
          ข้อ 32 สิ่งอุปกรณ์ และซำกสิ่งอุปกรณ์ในโครงกำร ให้ถือปฏิบัติตำมแนวทำงในข้อ 19.4 ของระเบียบนี้  
          ข้อ 33 สิ่งอุปกรณ์หรือซำกสิ่งอุปกรณ์ต่อไปนี้ ห้ำมมอบให้แก่ผู้ชดใช้  
                33.1  สิ่งอุปกรณ์หลัก  
                33.2  สิ่งอุปกรณ์ส ำคัญ  
          ข้อ 34 กำรส่งให้ต ำบลรวบรวมสิ่งอุปกรณ์จ ำหน่ำย  
                34.1  ส่งให้แก่ต ำบลรวบรวมสิ่งอุปกรณ์จ ำหน่ำยที่สะดวกในกำรขนส่ง และเสียค่ำใช้จ่ำยน้อยที่สุด โดย
ถือปฏิบัติตำมระเบียบกองทัพบก ว่ำด้วยกำรส่งและรับสิ่งอุปกรณ์ ที่มีผลบังคับใช้ในปัจจุบัน  
            * ระเบียบ ทบ.ว่ำด้วยกำรจ ำหน่ำย (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2543  ลง 31 ส.ค.2543     
  34.2  หลักฐำนประกอบกำรส่งคืนสิ่งอุปกรณ์  
                    34.2.1  ส ำเนำรำยงำนขออนุมัติจ ำหน่ำย (ทบ.400 - 065) ที่อนุมัติแล้ว  
                    34.2.2  หลักฐำนกำรส่งคืน ใช้ใบส่งคืน (ทบ.400 - 013) หรือใบส่งคืน และส่งสิ่งอุปกรณ์ 
(ทบ.400 - 014) หรือใบเบิกหรือใบส่งคืนสิ่งอุปกรณ์ (ทบ.400 - 007 - 1) แล้วแต่กรณี  
                34.3  สิ่งอุปกรณ์หรือซำกสิ่งอุปกรณ์ต่อไปนี้ ห้ำมส่งให้แก่ต ำบลรวบรวมสิ่งอุปกรณ์จ ำหน่ำย  
                     34.3.1  สัตว์  
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                     34.3.2  สิ่งอุปกรณ์ที่มีค ำสั่งให้ปฏิบัติด้วยวิธีอ่ืนแล้ว  
                     34.3.3  กระสุนและวัตถุระเบิด  
                     34.3.4  เชื้อเพลิง สิ่งอุปกรณ์ที่เป็นพิษ และท ำให้ระคำยเคือง  
                     34.3.5  ยำรักษำโรค สำรเคมี ชีวะรังสี และยำเสพติดให้โทษ  
                     34.3.6  สิ่งอุปกรณ์ และซำกสิ่งอุปกรณ์ที่เห็นว่ำไม่มีค่ำ ในกำรซื้อขำย  

  

ตอนที่ 7 

ต าบลรวบรวมสิ่งอุปกรณ์จ าหน่าย  

          ข้อ 35 กำรจัดตั้ง  
   35.1 ให้หน่วยต่ำง ๆ ต่อไปนี้ จัดตั้งต ำบลรวบรวมสิ่งอุปกรณ์จ ำหน่ำย  
                    35.1.1  มณฑลทหำรบก และจังหวัดทหำรบก ที่มีหน้ำที่สนับสนุนทำงกำรส่งก ำลังบ ำรุง  
                    35.1.2  กองบัญชำกำรช่วยรบ  
                    35.1.3  กรมฝ่ำยยุทธบริกำร  
                35.2  ต ำบลรวบรวมสิ่งอุปกรณ์จ ำหน่ำย ประกอบด้วยเจ้ำหน้ำที่ สถำนที่ และเครื่องมือ เครื่องใช้ตำม
ควำมจ ำเป็น  

                    35.2.1  เจ้ำหน้ำที่ของต ำบลรวบรวมสิ่งอุปกรณ์จ ำหน่ำย จัดจำกก ำลังพล ซึ่งบรรจุไว้ตำมอัตรำ
บรรจุของหน่วยจัดตั้งประกอบด้วย  
                             35.2.1.1  นำยทหำรสัญญำบัตร 1 - 3 นำย แล้วแต่ขนำดหน่วยจัดตั้ง ท ำหน้ำที่เป็น
หัวหน้ำต ำบลรวบรวมสิ่งอุปกรณ์จ ำหน่ำย และผู้ช่วยหัวหน้ำต ำบลรวบรวมสิ่งอุปกรณ์จ ำหน่ำย ตำมควำมเหมำะสม  
                             35.2.1.2  เจ้ำหน้ำที่ช่วยเหลอืตำมควำมจ ำเป็น  
                    35.2.2  สถำนที่ซึ่งจัดตั้งเป็นต ำบลรวบรวมสิ่งอุปกรณ์จ ำหน่ำย คงใช้สถำนที่ที่มีอยู่เดิมของหน่วย
จัดตั้ง ทั้งนี้ควรเป็นสถำนที่ที่มีควำมปลอดภัย และสำมำรถอ ำนวยควำมสะดวกแก่ผู้มำติดต่อได้  
                    35.2.3  เครื่องมือเครื่องใช้ของต ำบลรวบรวมสิ่งอุปกรณ์จ ำหน่ำยให้ใช้รวมกับหน่วยจัดตั้ง  
          ข้อ 36 หน้ำที่และควำมรับผิดชอบ  
                36.1  ผู้บังคับหน่วยจัดตั้งต ำบลรวบรวมสิ่งอุปกรณ์จ ำหน่ำย เป็นผู้บังคับบัญชำโดยตรงของต ำบล
รวบรวมสิ่งอุปกรณ์จ ำหน่ำย  
                36.2  หัวหน้ำต ำบลรวบรวมสิง่อุปกรณ์จ ำหน่วย มีหน้ำที่ บังคับบัญชำ รับผิดชอบ และกำรด ำเนินกำร
ของต ำบลรวบรวมสิ่งอุปกรณ์จ ำหน่ำย  
          ข้อ 37 กำรด ำเนินกำรของต ำบลรวบรวมสิ่งอุปกรณ์จ ำหน่ำย ได้แก่ กำรด ำเนินกำร รับ คัดแยก ท ำหลักฐำน
เอกสำรทำงบัญชีคุม เก็บรักษำ และปฏิบัติต่อสิ่งอุปกรณ์ หรือซำกสิ่งอุปกรณ์ ซึ่งได้รับอนุมัติให้ตัดยอดออกจำกบัญชีคุม
แล้ว  
 
          ข้อ 38 กำรรับ  
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                38.1  รับสิ่งอุปกรณ์หรือซำกสิ่งอุปกรณ์ ซึ่งผู้มีอ ำนำจอนุมัติได้สั่งกำรให้น ำส่งให้แก่ต ำบลรวบรวมสิ่ง
อุปกรณ์จ ำหน่ำยนั้น ๆ  
                38.2  ให้ต ำบลรวบรวมสิ่งอุปกรณ์จ ำหน่ำย รับสิ่งอุปกรณ์ หรือซำกสิ่งอุปกรณ์ตำมข้อ 38.1 
โดยด ำเนินกำรตำมระเบียบกองทัพบก ว่ำด้วยกำรส่งและรับสิ่งอุปกรณ์ ที่มีผลบังคับใช้ในปัจจุบัน  
  ข้อ 39 กำรคัดแยก   
                39.1  สิ่งอุปกรณ์และซำกสิ่งอุปกรณ์ แยกตำมรำยกำร  
                39.2  ซำกสิ่งอุปกรณ์ ซึ่งช ำรุดแยกเป็นส่วน ๆ และประกอบกันเป็นรูปเดิมไม่ได้ (เศษซำกสิ่งอุปกรณ์) 
แยกตำมชนิดของวัตถุ  
          ข้อ 40 กำรท ำหลักฐำนเอกสำรทำงบัญชีคุม  
                40.1  สิ่งอุปกรณ์ในโครงกำร ด ำเนินกำรตำมข้อตกลงกับองค์กำรที่ให้ควำมช่วยเหลือ  
                40.2  สิ่งอุปกรณ์และซำกสิ่งอุปกรณ์ ด ำเนินกำรเช่นเดียวกับกำรท ำหลักฐำนเอกสำรทำงบัญชีคุมสิ่ง
อุปกรณ์ ที่ยังใช้รำชกำรอยู่ โดยใช้บัตรบัญชีคุมแบบ ทบ.400 - 003 - 2 ส ำหรับหน่วยนับนั้น สิ่งอุปกรณ์และซำกสิ่ง
อุปกรณ์ให้ใช้หน่วยนับ ตำมลักษณะนำม ส่วนเศษซำกสิ่งอุปกรณ์ให้ใช้หน่วยนับเป็นน้ ำหนัก หรือปริมำตรตำมมำตรำ
เมตริก  
          ข้อ 41 กำรเก็บรักษำ ให้ด ำเนินกำรเก็บรักษำให้ปลอดภัย  
          ข้อ 42 กำรปฏิบัติต่อสิ่งอุปกรณ์และซำกสิ่งอุปกรณ์  
                42.1  หมำยถึง กำรด ำเนินกำรอย่ำงใดอย่ำงหนึ่งต่อไปนี้  
                    42.1.1  กรณีเป็นสิ่งอุปกรณ์ในโครงกำรให้ปฏิบัติตำมข้อตกลงกับองค์กำรที่ให้ควำมช่วยเหลือ  
                    42.1.2  กำรขำย  
                    42.1.3  กำรแลกเปลี่ยน  
                    42.1.4  กำรโอน  
                    42.1.5  กำรท ำลำย  
                    42.1.6  กำรท ำลำยสภำพทำงทหำรก่อนขำย หรือแลกเปลี่ยน  
                    42.1.7  กำรน ำไปใช้ประโยชน์อย่ำงอ่ืน  
                42.2  ผู้บังคับหน่วยจัดตั้งต ำบลรวบรวมสิ่งอุปกรณ์จ ำหน่ำย   รำยงำนขออนุมัติปฏิบัติต่อซำก 
สิ่งอุปกรณ์ที่จ ำหน่ำยแล้ว ตำมข้อ 42.1.1 ถึงข้อ 42.1.4 อย่ำงน้อยปีละครั้ง (ผ่ำน กบ.ทบ.) จนถึง ทบ. ส ำหรับข้อ 42.1.5 ถึง

ข้อ 42.1.7  ให้ปฏิบัติตำมระเบียบว่ำด้วยกำรด ำเนินงำนของต ำบลรวบรวมสิ่งอุปกรณ์จ ำหน่ำยของหน่วย  

ตอนที่ 8 

ข้อก าหนดอื่น ๆ  

          ข้อ 43 อ ำนำจในกำรก ำหนดระเบียบปลีกย่อย  
   43.1  ให้กรมฝ่ำยยุทธบริกำร และกรมฝ่ำยกิจกำรพิเศษ ที่รับผิดชอบในสิ่งอุปกรณ์ ก ำหนดระเบียบ
ปลีกย่อยที่เกี่ยวกับกำรจ ำหน่ำย โดยไม่ขัดกับระเบียบนี้  
                43.2  ให้กรมพลำธิกำรทหำรบก ก ำหนด ระเบียบเกี่ยวกับกำรด ำเนินงำนของต ำบลรวบรวมสิ่งอุปกรณ์
จ ำหน่ำยที่จัดตั้งขึ้น  
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                43.3  ให้จังหวัดทหำรบก มณฑลทหำรบก กองบัญชำกำรช่วยรบ และกรมฝ่ำยยุทธบริกำร ที่จัดตั้งต ำบล

รวบรวมสิ่งอุปกรณ์จ ำหน่ำยขึ้น ก ำหนดระเบียบ กำรปฏิบัติ ณ ต ำบลรวบรวมสิ่งอุปกรณ์จ ำหน่ำยโดยยึดถือแนวทำง

ปฏิบัติตำมระเบียบที่กรมพลำธิกำรทหำรบก ก ำหนด ตำมข้อ 43.2  โดยอนุโลม  

           ประกำศ   ณ   วันที่    9    พฤษภำคม  พุทธศักรำช 2539   

                                                                 (ลงชื่อ)  พลเอก   ประมณฑ์    ผลำสินธุ์   
                                                                                         ( ประมณฑ์    ผลำสินธุ์ )  
                                                                                         ผู้บัญชำกำรทหำรบก  

กรมส่งก ำลังบ ำรุงทหำรบก  

บทที่ 10 

การจัดดินแดน 

ความหมายและความส าคัญของการจัดดินแดน 

          กำรจัดดินแดน  หมำยถึงกำรจัดพ้ืนที่ทำงภูมิศำสตร์  ณ  บริเวณใดบริเวณหนึ่งเพ่ือกำรปฏิบัติ 
กำรทำงทหำร   ซึ่งอำจเป็นดินแดนของฝ่ำยเรำ  หรือดินแดนของข้ำศึกท่ีเรำยึดได้แล้วก็ตำม   ซึ่งจ ำเป็น 
ต้องมีกำรจัดดินแดนขึ้น  ทั้งในยำมสงบและสงครำม 
 ควำมมุ่งหมำยของกำรจัดดินแดน  เพ่ือเหตุผล  3  ประกำร  คือ 
 1. เพ่ือกำรควบคุมและบังคับบัญชำ 
 2. เพ่ือกำรส่งก ำลังบ ำรุงและกำรช่วยรบอื่น ๆ 
 3. เพ่ือกำรระวังป้องกัน 
 ควำมรับผิดชอบทำงดินแดน  กำรจัดดินแดนในระดับหน่วยใหญ่  ผู้ที่รับผิดชอบในฐำนะฝ่ำย 
อ ำนวยกำร  ได้แก่  สธ.4  ร่วมกับ สธ.3 

การจัดดินแดนของ ทบ. 
 กองทัพบกเป็นเหล่ำทัพที่รับผิดชอบทำงดินแดน  ที่อำจเป็นทั้งสนำมรบหรือดินแดนที่อยู่ 
นอกเขตกำรรบ  ซึ่งควำมรับผิดชอบนี้  ท ำให้กองทัพบกมีควำมรับผิดชอบในกำรจัดดินแดนขึ้นทั้งยำม 
ปกติและยำมสงครำม 
 กองทัพบกด ำเนินกำรจัดดินแดนโดยพิจำรณำว่ำ  ประเทศไทยทั้งประเทศเป็นยุทธบริเวณ 
เนื่องจำกพ้ืนที่ของประเทศมีขนำดเล็ก   และสมรรถนะของอำวุธ   ตลอดจนรูปแบบของกำรรบใน 
ปัจจุบัน   เป็นกำรยำกท่ีจะก ำหนดให้แน่นอนลงไปว่ำ   พื้นที่ใดยอยู่ในหรือนอกเขตกำรรบ 
 กำรจัดดินแดนของกองทัพบก  จึงเป็นลักษณะป้องกันตนเอง  หรือปฏิบัติกำรเชิงรับ 
ส่วนกำรปฏิบัติเชิงรุกอำจจะกระท ำได้บ้ำงอย่ำงจ ำกัด   คือจะไม่รุกให้ลึกเข้ำไปในดินแดนของข้ำศึก 
มำกนัก 
 กองทัพบกได้แบ่งพ้ืนที่ของประเทศออกเป็น  4  ส่วน  คือ  ภำคเหนือ  ภำคกลำง  ภำคตะวัน 
ออกเฉียงเหนือและภำคใต้  โดยกำรพิจำรณำเรื่องส ำคัญเกี่ยวกับ  กำรป้องกันประเทศ   กำรปกครอง 



57 
 

 

บังคับบัญชำหน่วยทหำร  กำรสนับสนุนทำงกำรช่วยรบ  และอำศัยกำรแบ่งเขตกำรจัดดินแดนของ 
กระทรวงมหำดไทย   ทบ. จึงแบ่งออกเป็น  2  กรณี  คือ  กำรจัดดินแดนในยำมปกติและกำรจัด 
ดินแดนในยำมสงครำม 
 การจัดดินแดนยามปกติ  เป็นกำรแบ่งมอบควำมรับผิดชอบพื้นท่ีให้กับหน่วยรองตำมล ำดับ 
เพ่ือเป็นเครื่องประกันกำรปฏิบัติอย่ำงมีประสิทธิภำพทำงธุรกำร  และส่งก ำลังบ ำรุงในอันที่จะสนับสนุน 
หน่วยรบได้อย่ำงเพียงพอและต่อเนื่อง  ในยำมปกติ  กระทรวงกลำโหม  ได้มอบควำมรับผิดชอบทำง 
ดินแดนให้แก่กองทัพบก   ซึ่งกองทัพบก  ได้แบ่งมอบพื้นที่ของประเทศให้อยู่ในควำมรับผิดชอบของ 
กองทัพภำค,   มณฑลทหำรบก  และจังหวัดทหำรบก 
   - กองทัพภาค  มีหน้ำที่ปกครองบังคับบัญชำ  มณฑลทหำรบก  จังหวัดทหำรบก  และหน่วย 
ทหำรตำมที่กระทรวงกลำโหมก ำหนด 
   - มณฑลทหารบก  มีหน้ำที่บังคับบัญชำ  จังหวัดทหำรบก  และรับผิดชอบในกำรรักษำควำม 
สงบเรียบร้อย  ระเบียบวินัยทหำรภำยนอกหน่วย  กำรระดมสรรพก ำลัง  กำรสัสดี  กำรศำลทหำร 
กำรเรือนจ ำ  กำรเกณฑ์ช่วยรำชกำรทหำร  กำรอสังหำริมทรัพย์   และกำรสนับสนุนหน่วยทหำร 
กองทัพบกท่ีอยู่พื้นที่มณฑลทหำรบกตลอดจนปฏิบัติภำรกิจทั้งปวงที่ได้รับมอบ  นอกจำกนั้น  ยังมี 
อ ำนำจสั่งรำชกำรแก่ทหำร   และหน่วยทหำรที่อยู่ในเขตพ้ืนที่มณฑลทหำรบก   ในกรณีเกี่ยวกับกำร 
ปฏิบัติตำมกฎหมำยและระเบียบแบบธรรมเนียมทหำรของกระทรวงกลำโหม 
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             ผังการแบ่งมอบความรับผิดชอบของกองทัพภาค 
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 การจัดดินแดนในยามสงคราม  เป็นกำรแบ่งมอบควำมรับผิดชอบระหว่ำงหน่วยรบและ 
หน่วยสนับสนุนกำรช่วยรบ  เพ่ือปลดเปลื้องควำมรับผิดชอบพื้นท่ีของหน่วยรบให้เหลือน้อยที่สุด 
ขณะเดียวกันก็ให้มีพ้ืนที่ด ำเนินกลยุทธอย่ำงพอเพียง  และเป็นกำรมอบควำมรับผิดชอบในกำรระวัง 
ป้องกันเขตหลัง  ให้กับหน่วยสนับสนุนกำรช่วยรบ  กำรจัดดินแดนยำมสงครำมจะประกำศพร้อม 
กับแผนป้องกันประเทศของกองทัพบก  ซึ่งโดยทั่วไปแล้วจะก ำหนดดังนี้ 
 เขตสงคราม  หมำยถึง  พื้นที่ ทำงบก  ทำงน้ ำ  และทำงอำกำศ  ซึ่งเกี่ยวข้องโดยตรงในยำม 
สงครำม  เขตสงครำมจะเล็กใหญ่ขึ้นกับขนำดของกรณีพิพำท  เขตสงครำม แบ่งพ้ืนที่เป็น  2  ส่วน 
ได้แก่ ยุทธบริเวณ  และ เขตภายใน 
       - ยุทธบริเวณ คือ ดินแดนส่วนหนึ่งของเขตสงครำมที่จ ำเป็นต่อกำรปฏิบัติกำรรบ  กำร 
สนับสนุนกำรรบ  และกำรสนับสนุนกำรช่วยรบ  ซึ่งแบ่งออกเป็นเขตหน้ำและเขตหลัง  โดยเส้น 
แบ่งเขต   เมื่อประเทศอยู่ในภำวะสงครำม  รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงกลำโหมจะก ำหนดพ้ืนที่ 
ยุทธบริเวณข้ึนและจะแต่งตั้ง   ผบ.ยุทธบริเวณ  เพื่อรับผิดชอบในกำรปฏิบัติกำรยุทธ   และกำร 
ช่วยรบของหน่วยก ำลังรบทุกเหล่ำทัพทั่วยุทธบริเวณ 
     - เขตหน้า คือ  พ้ืนที่ส่วนหนึ่งของยุทธบริเวณ  นับตั้งแต่แนวหน้ำสุดของก ำลังทหำร 
ฝ่ำยเรำที่เผชิญหน้ำข้ำศึกลึกลงมำจนถึงเส้นเขตหลังของกองทัพน้อย  หรือกองทัพภำค  เป็นพื้นที่ส ำหรับ 
หน่วยรบใช้ด ำเนินกลยุทธ  มีหน่วยสนับสนุนกำรรบ  และหน่วยสนับสนุนทำงกำรช่วยรบตำมควำมจ ำเป็น 
 ในเขตหน้ำ  จะมีพ้ืนที่สนับสนุนทำงกำรช่วยรบ 2 พื้นที่  คือ  พ้ืนที่สนับสนุนของกองพล 
(division support area) และพ้ืนที่ส่วนหลังของกองทัพน้อย (corps rear area) 
 เส้นเขตหลังของกองพล,  กองทัพน้อย  หรือกองทัพภำค  จะก ำหนดให้ไกลไปข้ำงหน้ำให้มำก 
ที่สุดเท่ำที่จะท ำได้  เพ่ือเป็นกำรลดควำมรับผิดชอบเรื่องดินแดนของผู้บังคับบัญชำลงให้เหลือน้อยที่สุด 
แต่ในขณะเดียวกันจะต้องมีพ้ืนที่ด ำเนินกลยุทธอย่ำงดเพียงพอ 
     - เขตหลัง  คือ พ้ืนที่ยุทธบริเวณท่ีเหลือทั้งหมดนับจำกเส้นเขตหลังของเขตหน้ำจนถึง 
เส้นเขตหลังของเขตหลัง  หรือของยุทธบริเวณ  ประกอบด้วยเส้นทำงคมนำคม,  ที่ตั้งทำงกำรส่งก ำลังบ ำรุง 
ก ำลังกองหนุน  และสิ่งอ ำนวยควำมสะดวก  เพ่ือให้กำรสนับสนุนหน่วยในเขตหน้ำ  บก.ยธบ. จะถูก 
จัดตั้งขึ้นเพ่ือควบคุมทำงยุทธกำร  ต่อหน่วยทุกหน่วยในยุทธบริเวณ 
      - เขตภายใน  คือ พื้นที่ที่อยู่นอกเขตสงครำมไม่กระทบกระเทือนจำกกำรรบเป็นแหล่ง 
ทรัพยำกร   โรงงำน   และแหล่งผลิตส ำหรับเป็นฐำนส่งก ำลังบ ำรุง   เพ่ือสนับสนุนกำรปฏิบัติใน 
ยุทธบริเวณอย่ำงต่อเนื่อง 
 ประสิทธิภำพของอำวุธสมัยใหม่  ท ำให้ไม่มีพ้ืนที่ที่เรียกเป็นเขตภำยในคงมีแต่ลักษณะงำน 
ของเขตภำยใน  ซึ่งได้แก่พ้ืนที่เป็นแหล่งทรัพยำกร  โรงงำนอุตสำหกรรมเป็นแหล่งผลิตต่ำง ๆ 
 
 แม้ว่ำในบ้ำงครั้งจะไม่สำมำรถแยกพ้ืนที่เขตภำยในออกจำกพ้ืนที่ยุทธบริเวณได้ก็ตำม 
แต่งำนส่งก ำลังบ ำรุงจ ำเป็นต้องแยกออกจำกกัน   เนื่องจำกลักษณะ  และขอบเขตแตกต่ำงกันไม่ว่ำ 
จะตั้งเขตภำยในขึน้หรือไม่ก็ตำม  กรมฝ่ำยยุทธบริกำรจะต้องมีกำรเตรียมกำรให้สำมำรถเป็นฐำนส่ง 
ก ำลังบ ำรุงของ ทบ.  และสำมำรถสนับสนุนกำรปฏิบัติภำรกิจของ ทบ. ได้อย่ำงต่อเนื่อง  งำนส่งก ำลัง 
บ ำรุงของเขตภำยใน   จะมีควำมส ำคัญอย่ำงที่สุดต่อกำรสนับสนุนหน่วยในยุทธบริเวณ  หรือต่อควำม 
ส ำเร็จภำรกิจ  ของ  ทบ. 
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 เส้นแบ่งเขต  เป็นกำรแบ่งพ้ืนที่และควำมรับผิดชอบให้แก่หน่วยทหำรระดับต่ำง ๆ  ตำมควำม 
จ ำเป็นต่อกำรปฏิบัติภำรกิจ  เส้นแบ่งเขตจะก ำหนดให้โดยอำศัยลักษณะภูมิประเทศท่ีเด่นชัด  ครั้นเมื่อ 
สถำนกำรณ์รบคืบหน้ำไป  จะต้องปรับปรุงกำรแบ่งพ้ืนที่โดยกำรก ำหนด  เส้นแบ่งเขตข้ึนใหม่ 
 เส้นเขตหลัง  เป็นเส้นแบ่งเขตควำมรับผิดชอบพ้ืนที่ระหว่ำงส่วนรบกับส่วนสนับสนุนกำร 
ช่วยรบของหน่วยระดับต่ำง ๆ  เมื่อก ำหนดยุทธบริเวณข้ึนแล้ว  (ผบ.ยธบ.)  จะเป็นผู้ก ำหนดเส้นเขตหลัง 
ของเขตหน้ำขึ้น/มทภ.  ก ำหนดเส้นเขตหลังของกองพล  ผบ.พล.  ก ำหนดเส้นเขตหลังของกรม  โดยกำร 
ก ำหนดเส้นเขตหลังของเขตหลัง  ให้ไกลไปข้ำงหน้ำให้มำกที่สุดเท่ำที่จะท ำได้   เพื่อลดควำมรับผิดชอบ 
ทำงดินแดนของหน่วยส่วนก ำลังรบให้มีน้อยที่สุด   และในขณะเดียวกันก็ต้องให้มีพ้ืนที่ส ำหรับกำร 
ด ำเนินกลยุทธอย่ำงพอเพียง 
 แผนป้องกันประเทศ   เป็นแผนที่ได้ว่ำงไว้ตั้งแต่ยำมปกติ   จะประกำศใช้เมื่อประเทศ 
ถูกคุกคำมถึงชั้นที่อำจต้องมีกำรใช้ก ำลัง   แผนที่วำงไว้แล้วจะต้องมีกำรซักซ้อมกำรปฏิบัติ 
เพ่ือหำข้อบกพร่องและพัฒนำแผนให้สมบูรณ์ทันสมัย  สิ่งส ำคัญของกำรวำงแผนประกำรหนึ่ง 
คือ  ควำมอ่อนตัวของแผน 
 

รูปการจัดดินแดนในยามสงคราม 
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การปฏิบัติการทางทหาร 
 กำรปฏิบัติกำรทำงทหำร  แบ่งได้เป็นประเภทใหญ่ ๆ   ได้ 3 ประเภท 
 การรบ  คือ  กำรปฏิบัติกำรที่เป็นกำรเข้ำต่อสู้กับข้ำศึกโดยตรง  ซึ่งจะด ำเนินกำรโดยทหำรรำบ 
ทหำรม้ำ  และก ำลังรบพิเศษ 
 การสนับสนุนการรบ  คือ กำรปฏิบัติกำรที่กระท ำเพ่ือเพ่ิมอ ำนำจก ำลังรบให้มำกยิ่งข้ึน  ซึ่งจะ 
ด ำเนินกำรโดยทหำรปืนใหญ่   ทหำรช่ำง  ทหำรสื่อสำร  หน่วยบินทหำรบก   และหน่วยทหำร 
วิทยำศำสตร์ 
 การสนับสนุนการช่วยรบ  คือ  กำรปฏิบัติกำรที่กระท ำเพ่ือให้กำรรบ   และกำรสนับสนุน 
กำรรบด ำเนินกำรได้โดยต่อเนื่อง   เป็นระยะเวลำอันยำวนำน   กำรสนับสนุนกำรช่วยรบมีกิจกรรม 
หลักอยู่  3  กิจกรรม   คือ  การส่งก าลังบ ารุง  (Iogisties)  การก าลังพล  (personnei)  และ 
การกิจการพลเรือน  (civil affairs)  นอกเหนือจำกกิจกรรมหลักดังกล่ำวแล้ว  ยังมีกิจกรรมอื่น ๆ  
ที่เก่ียวข้องกับกำรสนับสนุนทำงกำรช่วยรบอีกหลำยกิจกรรม  ได้แก่  การจัดดินแดน  การจัดหน่วย 
สนับสนุนการช่วยรบ  การพิทักษ์พื้นที่ส่วนหลังการติดต่อสื่อสารส าหรับการช่วยรบ  การวางแผน 
ส าหรับการช่วยรบ ฯลฯ 
การจัดหน่วยสนับสนุนทางการช่วยรบ 
 เหล่ำทหำรในกองทัพบก  อำจแยกเป็นพวกได้  ๒  พวก คือ 
    - เหล่ารบ  หมำยถึง เหล่ำที่ท ำกำรรบโดยตรง ได้แก่  ทหำรรำบ  ทหำรม้ำ  ทหำรรบพิเศษ 
และเหล่ำสนับสนุนกำรรบ  เช่น  ทหำรปืนใหญ่  ทหำรช่ำง  เป็นต้น 
    - เหล่าบริการ  หมำยถึง  เหล่ำที่มีหน้ำที่ทำงกำรช่วยรบ  แบ่งออกเป็น  สายยุทธบริการ 
(Techmcal Services)  และ บริการอ่ืน ๆ  (Other Services) 
   - สายยุทธบริการ  เป็นหน่วยหลักท่ีรับผิดชอบในกำรปฏิบัติงำนส่งก ำลังบ ำรุง  ส ำหรับ 
ทบ. ไทย  ตำม พ.ร.บ. กำรแบ่งส่วนรำชกำรของ  ทบ. ปี  2513  แบ่ง  กรมฝ่ำยยุทธบริกำรออกเป็น  
9  สำยงำน  คือ  พธ.ทบ.   ขส.ทบ.   สห.ทบ.  ยย.ทบ.  กส.ทบ.   กช.   สส.   พบ.   และ  วศ.ทบ. 
            - บริการอ่ืน ๆ  รับผดิชอบในกำรบริกำรที่เกี่ยวกับกำรช่วยรบ  ได้แก่  กรมสำรบรรณ 
ทหำรบก   กรมสำรวัตรทหำรบก   กรมสวัสดิกำรทหำรบก   หน่วยบัญชำกำรก ำลังส ำรองทหำรบก 
เป็นต้น  

การพิทักษ์พื้นที่ส่วนหลัง 
 พ้ืนที่ส่วนหลัง  หมำยถึง  พื้นที่ทำงภูมิศำสตร์ภำยในพ้ืนที่บังคับบัญชำ  ซึ่งหน้ำที่ 
สนับสนุนทำงกำรช่วยรบ  ส่วนมำกกระท ำในพ้ืนที่นี้ 
 กำรพิทักษ์พ้ืนที่ส่วนหลัง  หมำยถึง มำตรกำรต่ำง ๆ  ที่ด ำเนินกำรก่อน  ในระหว่ำงและ 
ภำยหลังกำรถูกโจมตี  หรือเกิดอุบัติเหตุขึ้น   ทั้งนี้  เพ่ือหลีกเลี่ยงหรือลดผลจำกกำรกระท ำของ 
ข้ำศึกอุบัติเหตุอันรุนแรงหรือภัยพิบัติทำงธรรมชำติ  กำรพิทักษ์พ้ืนที่ส่วนหลังนับเป็นกำรประกัน 
ควำมปลอดภัยให้กับหน่วยสนับสนุนกำรรบ  และหน่วยสนับสนุนทำงกำรช่วยรบในยุทธบริเวณ 
กำรพิทักษ์พ้ืนที่ส่วนหลังนับเป็นกำรประกันควำมปลอดภัยให้กับหน่วยสนับสนุนกำรรบ  และหน่วย 
สนับสนุนทำงกำรช่วยรบในยุทธบริเวณให้พ้นจำกกำรขัดขวำงของข้ำศึก  กำรพิทักษ์พ้ืนที่ส่วนหลัง 
ในยุทธบริเวณท่ีมีกิจกรรมหลักอยู่  2  กิจกรรม 
 1. กำรปฏิบัติกำรรบในพ้ืนที่ส่วนหลัง  คือ กำรจัดก ำลังเพ่ือท ำลำยกำรโจมตีของข้ำศึก 
เพ่ือเป็นกำรลดควำมระส่ ำระส่ำยของกำรปฏิบัติกำรสนับสนุนทำงกำรช่วยรบของฝ่ำยเรำ 
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 2. กำรควบคุมควำมเสียหำยเป็นพื้นที่  ประกอบด้วยมำตรกำรควบคุม  ซึ่งกระท ำก่อน 
ระหว่ำงหรือหลังกำรโจมตีข้ำศึก  ด้วยก ำลังรบในแบบนิวเคลียร์  ชีวะ  หรือ  เคมี  ตลอดจน 
อุบัติเหตุขนำดใหญ่  หรือภัยพิบัติตำมธรรมชำติ  กำรด ำเนินกำรใช้มำตรกำรควบคุมก็เพ่ือจ ำกัด 
ควำมเสียหำยและฟ้ืนฟูพ้ืนที่  ป้องกันชีวิตบุคคล  เก็บกู้เครื่องมือ  และฟ้ืนฟูขีดควำมสำมำรถ 
ของหน่วยให้กลับปฏิบัติหน้ำที่ได้เร็วที่สุดเท่ำที่จะท ำได้ 
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