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 การเรียนการสอน วิชา “สนบัสนนุทางการชว่ยรบ“เป็น วิชา ท่ีกลา่วถึงเก่ียวกบัเร่ือง การก าลงัพล  
การสง่ก าลงับ ารุง และ กิจการพลเรือน ส าหรับขอบเขตการเรียนการสอน ในหลกัสตูร ชัน้นายพนันี ้ แผนก
วิชา ฝ่ายอ านวยการ กศ.รร.ช.กช. ได้จดัท าเฉพาะเร่ือง การสง่ก าลงับ ารุง ซึง่จะเน้นเฉพาะเร่ือง การจดัหนว่ย
สง่ก าลงับ ารุง ในระดบัตา่ง ๆ เพ่ือให้ นายทหารนกัเรียน เข้าใจและน าไป ใช้เป็นแนวทางในการปฏิบตังิานท่ี
หนว่ย 
 ต าราประกอบการเรียนการสอนเลม่นี ้ ได้รวบรวมเนือ้หาสาระเร่ืองท่ีนายทหารนกัเรียนสว่นมากมกั
เก่ียวข้องอยูเ่สมอ ๆ ได้แก่หนว่ยสง่ก าลงับ ารุง ระดบักองทพับก ,ระดบักองทพัภาค , ระดบักองพล ,  การสง่
ก าลงัและซอ่มบ ารุง สป.สาย ช., ระบบการสง่ก าลงัและซอ่มบ ารุง สป.สาย ช.ตลอดทัง้ท่ีตัง้ทาง    การสง่
ก าลงับ ารุง ในสนาม     ซึง่รายละเอียดดงักลา่ว นายทหารนกัเรียน จะได้รับการศกึษาตามแนวสอนนี ้เพ่ือใช้
เป็นแนวทาง ในการปฏิบตังิาน ของหนว่ยได้ อยา่งมีประสิทธิภาพ ในโอกาสตอ่ไป 
 หลกัฐานอ้างอิงในการจดัท าต าราดงักลา่ว ได้จาก ระเบียบ-ค าสัง่ กองทพับก และได้จากแนวสอน 
โรงเรียนสง่ก าลงับ ารุงทหารบก ซึง่อาจมีข้อมลูใหม ่ๆ เกิดขึน้ถ้าหากนายทหารนกัเรียน ได้ทราบข้อมลูท่ีใหม ่
และเหมาะสมกวา่ กรุณาแจ้งให้ แผนกวิชาฝ่ายอ านวยการ กศ.รร.ช.กช. จงัหวดั ราชบรีุ ๗๐๐๐๐ ทราบ        
เพ่ือด าเนินการปรับปรุงแก้ไขตอ่ไป 
                                                                                                
                                                                                                    โรงเรียนทหารชา่ง  กรมการทหารชา่ง 

                                                                                                  กนัยายน  ๒๕๕๑ 
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 1-1 

บทที่ 1 
ภารกิจ และการจัด กองบัญชาการช่วยรบ 

 
1. กล่าวทั่วไป 
            การสนบัสนนุทางการชว่ยรบ     หมายถึง หน้าท่ีหรือการปฏิบตักิิจกรรมทัง้ปวง เพ่ือสนบัสนนุหน่วย
ปฏิบตัิการ (ก าลงัรบ, ก าลงัสนบัสนนุการรบ)  งานสว่นใหญ่ได้แก่ การก าลงัพล, การสง่ก าลงับ ารุง, กิจการ
พลเรือน  และการบริการตา่งๆ     

แตเ่ดมินัน้ มทบ. และ จทบ. เป็นหนว่ยสนบัสนนุทางการชว่ยรบ ให้แก่กองทพัภาค แตเ่น่ืองจาก
การบรรจหุนว่ยงานให้กบั มทบ. และ จทบ.ไมเ่พียงพอ ท าให้การด าเนินงาน สง่ก าลงับ ารุงกระท าได้ไม่
เตม็ท่ีดงันัน้กองบญัชาการช่วยรบกองทพัภาคจงึถกูจดัตัง้ขึน้โดยจดัตัง้กองบญัชาการชว่ยรบท่ี 2ในปี 
พ.ศ.2511 และกองบญัชาการชว่ยรบท่ี 3 ในปี พ.ศ. 2512  เพ่ือรับผิดชอบงานด้านการสง่ก าลงับ ารุงให้แก่
กองทพัภาคแทน มทบ. และ จทบ. ท าให้สายงานการสง่ก าลงับ ารุงสัน้เข้า  เพราะกองบญัชาการชว่ยรบ
กองทพัภาคเป็นเสมือนคลงัสว่นหน้าของสายยทุธบริการตา่งๆ ซึง่หน่วยตา่งๆ ท่ีอยู่ในพืน้ท่ีรับผิดชอบของ
กองทพัภาค จะสามารถรับการสนบัสนนุทางการสง่ก าลงับ ารุง จากกองบญัชาการช่วยรบทัง้หมด  ท าให้
สายงานสัน้เข้า เป็นการง่ายและลดงานด้านธุรการได้เป็นอยา่งดี สว่น มทบ.และ จทบ.ปฏิบตังิานด้านการ
สง่ก าลงับ ารุงให้ มทบ. และ จทบ. เอง  หรือ เป็นต าบลสง่ก าลงัของกองบญัชาการชว่ยรบตามท่ีทบ.
ก าหนดให้เทา่นัน้  

โดยธรรมดาแล้วกองบญัชาการชว่ยรบกองทพัภาค จะเป็นหนว่ยท่ีจดัตัง้ขึน้เพ่ือสนบัสนนุทางการ
สง่ก าลงับ ารุง ให้กบัหนว่ยปฏิบตัิการรบ ในเวลาสงครามเทา่นัน้ ซึง่การด าเนินการจดัตัง้ และการท าให้
ระบบสง่ก าลงับ ารุงโดยสว่นรวม ให้อยูใ่นสภาพความพร้อมอย่างเตม็ท่ี   และ สามารถเข้าปฏิบตักิารในยาม
สงครามในระยะเวลาอนัสัน้ให้ได้ผลดีนัน้ ยอ่มกระท าได้ยากและสิน้เปลืองงบประมาณสงู  กองทพับกจงึได้
พิจารณาแล้วเห็นว่า  หากจดัตัง้กองบญัชาการชว่ยรบกองทพัภาคขึน้ ตัง้แตย่ามปกตแิล้วจะได้ประโยชน์
หลายประการ คือ                           

1.1 บชร.ทภ. จะท าและปรับแผนสง่ก าลงับ ารุงในการสนบัสนนุ ยทุธการของหนว่ยก าลงัรบ ท่ี
ปฏิบตัิการในพืน้ท่ีเขตหน้าอยา่งตอ่เน่ืองและมี รปจ.  คูมื่อในการวางแผนและเอกสารอ่ืนๆ  ท่ีเก่ียวข้องอยา่ง
สมบรูณ์ท่ีสดุ                                                                   

1.2 ควบคมุหนว่ยสง่ก าลงับ ารุงท่ีมอบให้    และ  ด าเนินการสนบัสนนุ      ให้เป็นไปตามระบบ     
สง่ก าลงับ ารุงของ ทบ.ด้วย                          

1.3 เข้าร่วมในการฝึก ทัง้ของ ทบ.และเหลา่ทพัอ่ืนหรือร่วมกบัพนัธมิตร    ซึง่ท าให้ได้รับ  
บทเรียนจากการจดัและปฏิบตัหิน้าท่ีท่ีแท้จริง                 

1.4 เป็นสว่นหนึง่ท่ีสามารถร่วมในการวิจยัและพฒันาการสง่ก าลงับ ารุงของ ทบ.  
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1.5 ท าให้เจ้าหน้าท่ีสง่ก าลงับ ารุงในพืน้ท่ีกองทพัภาค มีความคุ้นเคยกบัการปฏิบตั ิ ในระบบ        
สง่ก าลงับ ารุงท่ีจะใช้                              
             1.6 มีความพร้อมในด้านการสง่ก าลงับ ารุงยิ่งขึน้ ด้วยการปรับปรุงเพิ่มเตมิอีกเพียงบางสว่นท่ี     
จ าเป็นท่ีสามารถให้ปฏิบตัิการในสนามได้    
 
2. กองบัญชาการช่วยรบ (อจย. 45-1 ลง 20 ก.ย.27)           

2.1 ภารกิจ     
สนบัสนนุการสง่ก าลงับ ารุง แก่หนว่ยในอตัรากองทพัภาค    รวมทัง้หนว่ยท่ีบรรจมุอบ หรือ

ขึน้สมทบ และหนว่ยอ่ืน ๆ ตามท่ีกองทพับกก าหนด  
2.2 การแบ่งมอบ   

เป็นหนว่ยในอตัรากองทพัภาค 1 กองบญัชาการช่วยรบ ตอ่ 1 กองทพัภาค หรืออาจจดัให้
กองบญัชาการอ่ืน ๆ ได้ตามความเหมาะสม  

2.3 ขีดความสามารถ    
1.2.3.1 เม่ือบรรจกุ าลงัพลตามอตัราลด  มีขีดความสามารถสนบัสนนุทางการสง่ก าลงั   

บ ารุงแก่หน่วยทหารได้  2  กองพล  และ เม่ือบรรจกุ าลงัพลตามอตัราเตม็ มีขีด ความสามารถสนบัสนนุ 
ทางการสง่ก าลงับ ารุงแก่หน่วยทหารได้ 4 กองพล  

1.2.3.2 ขีดความสามารถอาจเพิ่มขึน้ได้โดยการเพิ่มหนว่ยสง่ก าลงับ ารุงท่ีจ าเป็น  
รูปท่ี 1.1 ผังการจัดหน่วยแบบพันธ์กิจ   

  
 

 
 
            
           
 
 
 
           
 
 
 
 
 

   กองบญัชาการชว่ยรบ 
  อจย. 45-1 (20 ก.ย.27) 

   กองบงัคบัการ 
กองบญัชาการชว่ยรบ
รบ 

กองร้อยกองบงัคบัการ        
กองบญัชาการชว่ยรบ 

     ศนูย์ควบคมุ 
การสง่ก าลงับ ารุง 

กองพนัสง่ก าลงัและ     
        บริการ 

  กองพนัซ่อมบ ารุง   กองพนัทหารขนสง่ กองพนัทหารเสนารักษ์ กองพนัสรรพาวธุ  
        กระสนุ 
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3. ศูนย์ควบคุมการส่งก าลังบ ารุง (อจย. 54-1 ลง 30 ม.ิย.21) 

3.1  ภารกิจ  
1.3.1.1 อ านวยการและควบคมุการปฏิบตั ิ ตลอดจนก ากบัดแูลการด าเนินงานสง่ก าลงั

บ ารุงให้เป็นไปตามนโยบายและแบบธรรมเนียมของทางราชการ  
1.3.1.2 จดังานการสง่ก าลงับ ารุง  เพ่ือสนบัสนนุหนว่ยตา่ง  ๆ  ในพืน้ท่ีรับผิดชอบ  ของ  

กองบญัชาการชว่ยรบ ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย เหมาะสม ถกูต้องทนัตอ่เหตกุารณ์และเวลา  
    3.2 การแบ่งมอบ   

เป็นหนว่ยขึน้ตรงของกองบญัชาการชว่ยรบ  
       3.3 ขีดความสามารถ    
            1.3.3.1จดังานการสง่ก าลงับ ารุงเพ่ือสนบัสนนุหนว่ยทหารท่ีมีก าลงัพลประมาณ     
30,000 คน  
            1.3.3.2 สามารถจดัคมุงานการสง่ก าลงับ ารุง เพ่ือสนบัสนนุหน่วยทหารท่ีมีก าลงัพล
มากกวา่ 30,000 คน ได้ ถ้าเพิ่มเจ้าหน้าท่ีจ าเป็นให้  
            1.3.3.3 ควบคมุสิ่งอปุกรณ์ทางบญัชีของหน่วยตา่ง ๆ ในกองทพัภาค  
รูปท่ี 1.2 ผังการจัดศูนย์ควบคุมการส่งก าลัง  

 
      

        

 
                         
                           
 
              
              
 
 
        
 
       
 
       

        ศนูย์ควบคมุการสง่ก าลงั 
        อจย. 54-4 (30 ม.ิย.21) 

แผนกธุรการ แผนกควบคมุ 
การสง่ก าลงั 

แผนกควบคมุ        
   การซอ่ม                           
    

แผนกจ าหน่าย แผนกควบคมุ
การเคล่ือนย้าย 

มว.สง่ก าลงั 
สป.1 

มว.สง่ก าลงั 
   สป.2-4 
เว้น สาย พ. 
 

มว.สง่ก าลงั   
     สป.3 

มว.สง่ก าลงั             
      สป.5 

มว.สง่ก าลงั 
สป.2-4 สาย พ. 

ตอนสง่ก าลงั ช. ตอนสง่ก าลงั กส. ตอนสง่ก าลงั ขส. 

ตอนสง่ก าลงั วศ. ตอนสง่ก าลงั ส. ตอนสง่ก าลงั พธ. 

ตอนสง่ก าลงั ยย. ตอนสง่ก าลงั สพ. ตอนสง่ก าลงั สบ. 
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4. กองพันส่งก าลัง และ บริการ  กองบัญชาการช่วยรบ ( อจย. 10-25 ลง  10 ต.ค.23 ) 

4.1 ภารกิจ  
ปฏิบตัิการสนบัสนนุหน่วยทหารในพืน้ท่ีเก่ียวกบั  

              4.1.1 สง่ก าลงั สป.1, สป.2-4 และ สป.3 (เว้น สป.2-4 สายแพทย์และชิน้ส่วนซอ่ม    
อากาศยาน)  
              4.1.2 ด าเนินการเร่ืองสิ่งอปุกรณ์จ าหนา่ย  
              4.1.3 ด าเนินการป้องกนัและท าลายล้างเก่ียวกบั เคมี ชีวะ รังสี อยา่งจ ากดั  
              4.1.4 จดับริการด้านกิจการศพ  

4.2 การแบ่งมอบ     
เป็นหนว่ยในอตัราของ  กองบญัชาการช่วยรบ   1   กองพนั    ตอ่1 กองบญัชาการช่วยรบ 

หรืออาจจดัให้กองบญัชาการอ่ืน ๆ ก็ได้ตามความเหมาะสม  
          4.3 ขีดความสามารถ   
              4.3.1 เม่ือบรรจกุ าลงัพลเต็มอตัรา สามารถสง่ก าลงัและบริการในหน้าท่ีสนบัสนนุได้ 2 
กองพล หรือมากกวา่เม่ือได้รับการเพิ่มเตมิก าลงั  
              4.3.2 การเคล่ือนย้ายหนว่ยกระท าได้อยา่งจ ากดั  
              4.3.3 สามารถป้องกนัตนเองได้เม่ือจ าเป็น  
รูปท่ี 1.3 ผังการจัดกองพันส่งก าลังและบริการ  

 
 

  
      
       
                             
                  
 
 
 
 
 
 
 

กองพนัสง่ก าลงัและบริการ 

บก. และร้อย บก. กองร้อยคลงั สป. กองร้อยบริการสนาม กองร้อยสง่ก าลงั สป. 
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5. กองบังคับการ และกองร้อยกองบังคับการ กองพันส่งก าลังและบริการ 
กองบัญชาการช่วยรบ (อจย. 10-26 ลง 10 ต.ค.23) 

5.1 ภารกิจ   
บงัคบับญัชา วางแผน และควบคมุการปฏิบตัขิองหนว่ยสนบัสนนุทางการชว่ยรบในอตัรา 

และหนว่ยท่ีมาสมทบ  
          5.2 การแบ่งมอบ   

เป็นหนว่ยในอตัราของกองพนัสง่ก าลงัและบริการ กองบญัชาการชว่ยรบ 1 กองร้อย ตอ่ 1 
กองพนั  
          5.3 ขีดความสามารถ  
              5.3.1 บงัคบับญัชา วางแผน ควบคมุ และก ากบัดแูลการปฏิบตังิานของหนว่ยในอตัรา 
และหนว่ยท่ีมาสมทบ  
             5.3.2 ด าเนินการทางธุรการ สง่ก าลงั และบริการให้แก่หน่วยตา่ง ๆ ในกองพนั  
              5.3.3 ด าเนินการติดตอ่ส่ือสารของกองพนั  
             5.3.4 ด าเนินการซอ่มบ ารุงชัน้หนว่ยภายในกองพนั  
              5.3.5 ด าเนินการธุรการก าลงัพล สง่ก าลงั และบริการเลีย้งดสู าหรับกองพนัและหนว่ยท่ีมา
ขึน้สมทบของกองพนั  
6. กองร้อยคลังสิ่งอุปกรณ์  กองพันส่งก าลังและบริการ  บชร. ( อจย. 10 - 27          
ลง 10 ต.ค.23 ) 

6.1 ภารกิจ   
รับ เก็บรักษาและแจกจ่าย สป.1 สป.2-4 และ สป.3 (เว้น สป.2-4 สายแพทย์ และชิน้สว่น

ซอ่มอากาศยาน) ให้แก่หนว่ยรับการสนบัสนนุในพืน้ท่ีกองทพัภาค  
          6.2 การแบ่งมอบ   

เป็นหนว่ยในอตัรา ของกองพนัสง่ก าลงัและบริการ กองบญัชาการช่วยรบ 1 กองร้อย ตอ่ 1 
กองพนั  
          6.3 ขีดความสามารถ   

ปฏิบตังิาน รับ เก็บรักษา และแจกจา่ย สป.1, สป.2-4 และ สป.3  
(เว้น สป.2-4 สายแพทย์ และชิน้สว่นซอ่มอากาศยาน) ให้แก่หนว่ยรับการสนบัสนนุตามท่ีกองทพับกก าหนด  
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7 กองร้อยบริการสนาม กองพันส่งก าลังและบริการ กองบัญชาการช่วยรบ (อจย.    
10-28 ลง 10 ต.ค.23)  

7.1 ภารกิจ   
7.1.1 ให้การสนบัสนนุด้านการป้องกนัท าลายล้าง เคมี ชีวะ รังสี อย่างจ ากดั 
7.1.2 ด าเนินการต าบลรวบรวม สป.จ าหนา่ย และการทะเบียนศพ สนบัสนนุหนว่ยในพืน้ท่ี

รับผิดชอบ  
          7.2 การแบ่งมอบ   

เป็นหนว่ยในอตัราของ กองพนัสง่ก าลงัและบริการ กองบญัชาการช่วยรบ 1 กองร้อย ตอ่ 1 
กองพนั  
          7.3 ขีดความสามารถ  
              7.3.1 ด าเนินการสนบัสนนุ  ด้วยการปฏิบตัิการทางวิทยาศาสตร์   ในการป้องกนั  และ  
ท าลายล้าง เคมี ชีวะ รังสี อย่างจ ากดั  
              7.3.2 ปฏิบตักิาร  ในการคดัแยก เก็บรักษา และเก็บรักษาสิ่งอปุกรณ์จ าหนา่ย รวมทัง้  
สิ่งอปุกรณ์ไมไ่ด้ใช้งานทกุประเภท เว้นกระสนุและวตัถรุะเบดิ  
              7.3.3 ด าเนินการตอ่ทรัพย์สินของผู้ เสียชีวิต  
              73.4 รับศพ ด าเนินการพิสจูน์ทราบและสง่กลบั  
              7.3.5 จดัตัง้ต าบลรวบรวม สป.จ าหนา่ย  
8. กองร้อยส่งก าลังสิ่งอุปกรณ์ กองพันส่งก าลังและบริการ กองบัญชาการช่วยรบ 
(อจย. 10-28 ลง 10 ต.ค.23) 

8.1 ภารกิจ   
ด าเนินการจดัตัง้ต าบลสง่ก าลงั สป.1, สป.2 - 4 และ สป.3 (เว้น สป.2-4 สายแพทย์ และ

ชิน้สว่นซอ่มอากาศยาน) เพ่ือสนบัสนนุให้แก่หนว่ยรับการสนบัสนนุในพืน้ท่ี  
          8.2 การแบ่งมอบ   

เป็นหนว่ยในอตัราของ กองพนัสง่ก าลงัและบริการ กองบญัชาการช่วยรบ 1 กองร้อย ตอ่ 1 
กองพนั  
          8.3 ขีดความสามารถ   

จดัตัง้ต าบลสง่ก าลงั สป.1, สป.2-4 และ สป.3 (เว้น สป.2-4 สายแพทย์ และชิน้ส่วนซอ่ม
อากาศยาน) สนบัสนนุได้ 2 กองพล หรือมากกวา่เม่ือได้รับการเพิ่มเตมิก าลงั  
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9. กองพันซ่อมบ ารุง กองบัญชาการช่วยรบ (อจย. 29-25 ลง 10 ต.ค.23) 

9.1 ภารกิจ    
              9.1.1 ปฏิบตักิารซ่อมบ ารุง (ชัน้ท่ี 3 และ 4) ด าเนินการกู้ซอ่ม และสง่กลบัยทุโธปกรณ์ของ
หนว่ยในพืน้ท่ีรับผิดชอบ(เว้นยทุโธปกรณ์สายแพทย์ สายการสตัว์และอากาศยาน)  
              9.1.2 สนบัสนนุการซ่อมบ ารุง  ( ชัน้ท่ี  3  และ  4 )  เป็นสว่นรวมให้กบัหนว่ยสนบัสนนุ 
โดยตรงของกองพล  
              9.1.3 ให้ความชว่ยเหลือทางเทคนิคแก่หน่วยในพืน้ท่ีรับผิดชอบ  
              9.1.4 ท าหน้าท่ีเป็นต าบลรวบรวมสิ่งอปุกรณ์เพ่ือการสง่กลบั  
          9.2 การแบ่งมอบ    

เป็นหนว่ยในอตัราของ   กองบญัชาการช่วยรบ   1   กองพนั   ตอ่ 1 กองบญัชาการช่วยรบ 
หรืออาจจดัให้กองบญัชาการอ่ืน ๆ ได้ตามความเหมาะสม  
          9.3 ขีดความสามารถ   
              9.3.1 สามารถสนบัสนนุการซอ่มบ ารุงยทุโธปกรณ์ของหนว่ยก าลงัรบได้ 2 กองพล หรือ
มากกวา่เม่ือได้รับการเพิ่มเติมก าลงั  
              9.3.2 การเคล่ือนย้ายหนว่ยกระท าได้อยา่งจ ากดั  
              9.3.3 สามารถท าการป้องกนัตวัเองได้เม่ือจ าเป็น  
รูปท่ี 1.4 ผังการจัดกองพันซ่อมบ ารุง  
 
     
 
 
 
 
                                
  
     
  
 
หมายเหตุ       ใน ร้อย.ซบร.ท่ี2 มี มว.ซบร.สป.สาย ช.อยู่ 3 มว. และ 1 มว. ซบร.ยทุโธปกรณ์พิเศษ  
  
 
 

           กองพนัซอ่มบ ารุง 
        กองบญัชาการชว่ยรบ 

บก.และร้อย บก. สว่นควบคมุ         
   การซอ่ม 

กองร้อยซอ่มบ ารุง  
ยทุโธปกรณ์ท่ี 1 
   วศ.พธ.สส. 

กองร้อยซอ่มบ ารุง
ยทุโธปกรณ์ท่ี 2 
     ช.สพ.ขส. 

กองร้อยสนบัสนนุ 
      การซ่อม 
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10. กองบังคับการ และกองร้อยกองบังคับการ กองพันซ่อมบ ารุง (อจย. 29-26 ลง     
10 ต.ค.23)  

10.1 ภารกิจ     
บงัคบับญัชา  วางแผน  และ ควบคมุการปฏิบตังิานของหนว่ยในอตัรากองพนัซอ่มบ ารุง 

และ หนว่ยซ่อมบ ารุงอ่ืน ๆ ท่ีมาสมทบ  
10.2 การแบ่งมอบ   

เป็นหนว่ยในอตัราของ กองพนัซอ่มบ ารุง    กองบญัชาการชว่ยรบ1 กองร้อย ตอ่ 1 กองพนั  
10.3 ขีดความสามารถ  

              10.3.1 บงัคบับญัชา วางแผน ควบคมุ และก ากบัดแูลการปฏิบตังิานของหนว่ยในอตัรา 
และหนว่ยท่ีมาสมทบ  
              10.3.2 ด าเนินการทางธุรการ สง่ก าลงัและบริการให้แก่หน่วยตา่ง ๆ ในกองพนั  
              10.3.3 ด าเนินการซ่อมบ ารุงชัน้หนว่ยภายในกองพนั  
              10.3.4 ด าเนินการธุรการก าลงัพล สง่ก าลงั และบริการเลีย้งดสู าหรับกองพนั  และหน่วย  
ท่ีมาขึน้สมทบกองพนั  
  
11. ส่วนควบคุมการซ่อม กองพันซ่อมบ ารุง กองบัญชาการช่วยรบ (อจย. 29-37 ลง   
10 ต.ค.23) 

11.1 ภารกิจ  
              11.1.1 รับและตรวจสภาพยทุโธปกรณ์  
              11.1.2 วางแผนและก ากบัการปฏิบตังิานเก่ียวกบัการซ่อมบ ารุงยทุโธปกรณ์  
              11.1.3 ด าเนินการสง่คืนยทุโธปกรณ์ท่ีซ่อมแล้วเสร็จแก่หนว่ยสง่ซอ่ม    หรือ   ตามสาย  
การสง่ก าลงัและสง่ยทุโธปกรณ์ท่ีเกินขีดความสามารถการซอ่มไปยงัหนว่ยซอ่มบ ารุงชัน้เหนือ  
              11.1.4 บนัทกึประวตัแิละสถิตกิารซ่อมบ ารุงยทุโธปกรณ์  
          11.2 การแบ่งมอบ   

เป็นหนว่ยในอตัราของกองพนัซอ่มบ ารุง กองบญัชาการชว่ยรบ  
          11.3 ขีดความสามารถ     

สามารถสนบัสนนุการซอ่มบ ารุงยทุโธปกรณ์  ของหนว่ยก าลงัรบได้ 2 กองพลหรือมากกวา่
เม่ือได้รับการเพิ่มเตมิก าลงั  
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12.  กองร้อยซ่อมบ ารุงยุทโธปกรณ์ที่  1  กองพันซ่อมบ ารุง   กองบัญชาการช่วยรบ  
(อจย. 29 - 27  ลง   10 ต.ค.23) 

12.1 ภารกิจ  
              12.1.1 ปฏิบตักิารซ่อมบ ารุง ยทุโธปกรณ์สายวิทยาศาสตร์ พลาธิการและส่ือสารทัง้
ประเภทสนบัสนนุโดยตรง และสนบัสนนุทัว่ไป  
              12.1.2 ปฏิบตัิการซ่อมคืนสภาพชิน้สว่น เพ่ือสง่เข้าสายสง่ก าลงั               
          12.2 การแบ่งมอบ   

เป็นหนว่ยในอตัราของกองพนัซอ่มบ ารุง กองบญัชาการชว่ยรบ  
          12.3 ขีดความสามารถ   

สามารถสนบัสนนุการซอ่มบ ารุงยทุโธปกรณ์ของหนว่ยก าลงัรบได้ 2 กองพล หรือมากกวา่
เม่ือได้รับการเพิ่มเตมิก าลงั  
13. กองร้อยซ่อมบ ารุงยุทโธปกรณ์ที่ 2 กองพันซ่อมบ ารุง กองบัญชาการช่วยรบ          
( อจย. 29 - 28  ลง    10 ต.ค.23 ) 

13.1. ภารกิจ  
              13.1.1 ปฏิบตักิารซ่อมบ ารุงยทุโธปกรณ์สายช่าง สายสรรพาวธุ และสายขนสง่ทัง้ประเภท
สนบัสนนุโดยตรง และสนบัสนนุทัว่ไป  
              13.1.2 ปฏิบตัิการซ่อมคืนสภาพชิน้สว่นอยา่งจ ากดั เพ่ือสง่เข้าสายการสง่ก าลงั  
          13.2 การแบ่งมอบ   

เป็นหนว่ยในอตัราของกองพนัซอ่มบ ารุง เพื่อสง่เข้าสายการสง่ก าลงั  
          13.3 ขีดความสามารถ   

สามารถสนบัสนนุการซอ่มบ ารุงยทุโธปกรณ์ของหนว่ยก าลงัรบได้  2 กองพล หรือมากกวา่
เม่ือได้รับการเพิ่มเตมิก าลงั  
14. กองร้อยสนับสนุนการซ่อม กองพันซ่อมบ ารุง กองบัญชาการช่วยรบ (อจย. 29-24 
ลง 10 ต.ค.23) 

14.1 ภารกิจ  
              14.1.1 สนบัสนนุชิน้ส่วนซอ่มในการซอ่มบ ารุงให้กองร้อยซอ่มบ ารุงยทุโธปกรณ์ท่ี 1 และท่ี 
2 ของกองพนัซอ่มบ ารุง กองบญัชาการช่วยรบ      

14.1.2 ให้การสนบัสนนุตา่ง ๆ ในด้านการบริการและการสง่กลบั รวมทัง้การด าเนินการ
แก้ไขดดัแปลงยทุโธปกรณ์ตามกองทพับกก าหนด  
              14.1.3 ด าเนินการรวบรวม และคดัแยกยทุโธปกรณ์ช ารุด เพ่ือด าเนินกรรมวิธีตอ่ไป  
          14.2 การแบ่งมอบ   

เป็นหนว่ยในอตัราของกองพนัซอ่มบ ารุง กองบญัชาการชว่ยรบ  
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14.3 ขีดความสามารถ   
สามารถสนบัสนนุการซอ่มบ ารุงยทุโธปกรณ์ของหนว่ยก าลงัรบได้ 2 กองพล หรือมากกวา่

เม่ือได้รับการเพิ่มเตมิก าลงั  
15. กองพันทหารขนส่ง กองบัญชาการช่วยรบ (อจย. 55-25 ลง 10 ต.ค.23)  

15.1 ภารกิจ   
ปฏิบตัิการสนบัสนนุการขนส่งก าลงัพลและสิ่งอปุกรณ์ให้แก่หนว่ยในพืน้ท่ีรับผิดชอบ  

          15.2 การแบ่งมอบ     
เป็นหนว่ยในอตัราของกองบญัชาการชว่ยรบ    1   กองพนั    ตอ่ 1 กองบญัชาการช่วยรบ 

หรืออาจจดัให้กองบญัชาการอ่ืน ๆ ได้ตามความเหมาะสม                
          15.3 ขีดความสามารถ  
              15.3.1 เม่ือปฏิบตังิานเป็นหนว่ยคดิยานพาหนะใช้งาน 75 % และปฏิบตักิารขนสง่
ระยะไกล 1 เท่ียวตอ่วนั ปฏิบตักิารขนสง่ระยะใกล้ 4 เท่ียวตอ่วนั จะสามารถ  
                  15.3.1.1ขนสง่ยทุโธปกรณ์ทัว่ไประยะใกล้ได้ 2,304 ตนัและสามารถเคล่ือนย้าย  
รถสายพานได้ 48 คนัใน 1 วนั (ขนาด 25 ตนั)  
                  15.3.1.2 ขนสง่ยทุโธปกรณ์ทัว่ไประยะไกลได้ 576 ตนั และสามารถเคล่ือนย้าย  
รถสายพานได้ 12 คนั ใน 1 วนั  
                  15.3.1.3 ขนถ่ายสมัภาระได้ 200 ตนั ใน 1 วนั   
              15.3.2 รบอยา่งทหารราบได้เม่ือจ าเป็นในช่วงระยะเวลาอนัจ ากดั  
รูปท่ี 1.5 ผังการจัดกองพันทหารขนส่ง  
       
       
 
 
                         
  
     
  
16. กองบังคับการและกองร้อยกองบังคับการกองพันทหารขนส่ง กองบัญชาการช่วย
รบ (อจย. 55-26 ลง 10 ต.ค.23 

16.1 ภารกิจ    
บงัคบับญัชาและควบคมุการปฏิบตังิานของหน่วยในอตัรากองพนัทหารขนสง่ และหนว่ย

ขนสง่อ่ืน ๆ ท่ีมาสมทบ  
 

      กองพนัทหารขนสง่ 

บก.และร้อย บก. ร้อย ขส. รยบ. 
กลาง (ผสม) 

ร้อย ขส. รยบ.เบา หมวดสถานี     
    ขนถ่าย 

  ชดุควบคมุ 
การเคล่ือนย้าย 
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16.2 การแบ่งมอบ     
เป็นหนว่ยในอตัราของ กองพนัทหารขนสง่ กองบญัชากรรชว่ยรบ 1 กองร้อย ตอ่ 1 กองพนั  

          16.3 ขีดความสามารถ  
              16.3.1 บงัคบับญัชา วางแผน ควบคมุ และก ากบัดแูลการปฏิบตังิานของหนว่ยในอตัรา 
และหนว่ยท่ีมาสมทบ  
              16.3.2 ด าเนินกิจการสถานีขนสง่รถยนต์บรรทกุ    และ/หรือระบบการถ่ายทอดรถพว่ง  
เม่ือต้องการโดยได้รับก าลงัพลและเคร่ืองมือเพิ่มเตมิ  
              16.3.3 วางแผน และประสานแยกการจราจรของหนว่ยให้สอดคล้องกบัแผนการ
เคล่ือนย้ายของสว่นใหญ่  

16.3.4 ด าเนินการทางธุรการก าลงัพล การสง่ก าลงั การซอ่มบ ารุงการติดตอ่ส่ือสาร และ
การฝึกให้กบัหนว่ยในอตัรา และหนว่ยท่ีมาขึน้สมทบ  
17. กองร้อยทหารขนส่งรถยนต์บรรทกุเบา (อจย. 55-17 ลง 10 ต.ค.23) 

17.1 ภารกิจ   
จดัรถยนต์บรรทกุสนบัสนนุการเคล่ือนย้ายก าลงัพล และสิ่งอปุกรณ์ของหนว่ยตา่ง ๆ  

ของกองทพับก ในเขตหน้า  
17.2 การแบ่งมอบ   

เป็นหนว่ยของกองทพับก อาจแบง่มอบให้หนว่ยรองได้ตามความเหมาะสม  
          17.3 ขีดความสามารถ   
              17.3.1 เม่ือปฏิบตังิานด้วยพลขบัตามอตัราเตม็ ภายในระยะเวลาวนัละ 20 ชม. จะ
สามารถ  
                   17.3.1.1 ขนสง่ยทุโธปกรณ์ทัว่ไปได้ 576 ตนั ตอ่ 1 วนั ส าหรับการขนสง่
ระยะใกล้  
                   17.3.1.2 ขนสง่ยทุโธปกรณ์ไปข้างหน้าได้ 14,400 ตนัไมล์ ใน 1 วนั      
ส าหรับการขนสง่ระยะไกล  
                   17.3.1.3 เคล่ือนย้ายก าลงัพลได้ 648 คน ตอ่ 1 เท่ียว  
                   17.3.1.4 ปฏิบตัิการผสมกนัได้ตามความจ าเป็น  

17.3.2 ถ้าจดัตามอตัราลด ความสามารถจะลดลงประมาณ 40 % จากขีดความสามารถ
เม่ือจดัตามอตัราเตม็  
              17.3.3 ก าลงัพลของหนว่ยนี ้ สามารถท าการรบอย่างทหารราบได้เม่ือจ าเป็นหน่วยนี ้
สามารถป้องกนัตนเองจากการโจมตีของข้าศกึจากพืน้ดินได้  
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18. กองร้อยทหารขนส่งรถยนต์บรรทกุกลาง (ผสม) (อจย. 55-18 ลง 10 ต.ค.23) 
18.1 ภารกิจ   

จดัรถยนต์บรรทกุสนบัสนนุการเคล่ือนย้ายสิ่งอปุกรณ์และยานพาหนะของหนว่ยตา่ง ๆ 
ของกองทพับก  
          18.2 การแบ่งมอบ   

เป็นหนว่ยของกองทพับก อาจแบง่มอบให้หนว่ยรองได้ตามความเหมาะสม  
18.3 ขีดความสามารถ    

             18.3.1 ด้วยยานพาหนะท่ีใช้การได้ 75 % ปฏิบตักิารขนสง่ระยะใกล้ 4 เท่ียวตอ่วนั    และ
ปฏิบตัิการขนสง่ระยะไกล 1 เท่ียว ตอ่วนั (เท่ียวละ 10 ชม.) จะสามารถขนสง่สิ่งอปุกรณ์       และ  
เคล่ือนย้ายรถสายพานได้ ดงันี ้ 
                 18.3.2 เม่ือบรรจกุ าลงัเตม็อตัรา  
                        (1) การขนสง่ระยะใกล้  
                        (1.1) ท าการขนสง่สิ่งอปุกรณ์ด้วยรถก่ึงพว่ง 12 ตนั ได้ 1,152 ตนัตอ่วนั  
                         (1.2) ท าการเคล่ือนย้ายรถสายพานด้วยรถกึ่งพว่งพืน้ต ่า 25 ตนั ได้ 48 
คนั ตอ่วนั  
                             (2) การขนสง่ระยะไกล  
                         (2.1) ท าการขนสง่สิ่งอปุกรณ์ด้วยรถก่ึงพว่ง 12 ตนั ได้ 288 ตนั ตอ่วนั  
                         (2.2) ท าการเคล่ือนย้ายรถสายพานด้วยรถกึ่งพ่วงพืน้ต ่า 25 ตนั ได้ 12 
คนั ตอ่วนั  
                 18.3.3 เม่ือบรรจกุ าลงัตามอตัราลด  
                             (1) การขนสง่ระยะใกล้  
                         (1.1) ท าการขนสง่สิ่งอปุกรณ์ด้วยรถก่ึงพว่ง 12 ตนั ได้ 864 ตนั ตอ่วนั  
                         (1.2) ท าการเคล่ือนย้ายรถสายพานด้วยรถกึ่งพว่งพืน้ต ่า 25 ตนั ได้ 36 
คนั ตอ่วนั  
                             (2) การขนสง่ระยะไกล  
                         (2.1) ท าการขนสง่สิ่งอปุกรณ์ด้วยรถก่ึงพว่ง 12 ตนั ได้ 216 ตนั ตอ่วนั  
                              (2.2) ท าการเคล่ือนย้ายรถสายพานด้วยรถกึ่งพว่งพืน้ต ่า 25 ตนั ได้ 9 คนั 
ตอ่วนั  

18.3.4 สามารถท าการรบอย่างทหารราบได้ชัว่ระยะเวลาอนัจ ากดั     และ   สามารถ  
ป้องกนัตนเองและท่ีตัง้จากการโจมตีทางพืน้ดนิได้  
              18.3.5 มีความคลอ่งตวั 100 %  
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19. หมวดสถานีขนถ่าย (อจย. 55-188 ลง 10 ต.ค.23)  
19.1 ภารกิจ   

ท าการขนถ่ายสมัภาระท่ีทา่อากาศยาน สถานีรถไฟ สถานีขนสง่ด้วยรถยนต์ และสถานี
ทางน า้ในแผน่ดนิให้กบัหนว่ยในพืน้ท่ีรับผิดชอบ  
          19.2 การแบ่งมอบ   

เป็นหนว่ยขึน้ตรงของกรมการขนสง่ทหารบก   อาจจดัขึน้สมทบ  กองบญัชาการชว่ยรบ 
กองทพัภาค หรือหนว่ยอ่ืนตามท่ีกองทพับกก าหนด  

19.3 ขีดความสามารถ  
19.3.1 เม่ือบรรจกุ าลงัตามอตัราเตม็  และเพิ่มเตมิก าลงัด้วยลกูจ้างตามท้องถ่ินมีขีด 

ความสามารถดงัตอ่ไปนี ้ 
                  19.3.1.1 ท าการขนสง่สมัภาระได้วนัละ 200 ตนั  
                  19.3.1.2 สามารถแยกชดุไปปฏิบตัิการตามสถานีตา่ง ๆ ได้ 4 สถานี  
              19.3.2 เม่ือบรรจตุามอตัราลด  
                  19.3.2.1 ท าการขนถ่ายสมัภาระได้วนัละ 150 ตนั  
                  19.3.2.2 สามารถแยกชดุไปปฏิบตัิการตามสถานีตา่ง ๆ ได้ 3 สถานี  
              19.3.3 หนว่ยนีไ้มส่ามารถเลีย้งตวัเองได้ และต้องให้ขึน้สมทบกบัหนว่ยอ่ืนเพ่ือด าเนินการ
ในเร่ืองการประกอบเลีย้ง งานธุรการ และการซอ่มบ ารุงให้  
              19.3.4 สามารถเคล่ือนท่ีได้ 80 %  
              19.3.5 ก าลงัพลของหน่วยนี ้   สามารถท าการรบเชน่ทหารราบได้เม่ือจ าเป็นและสามารถ
ป้องกนัสถานท่ีตัง้ของตนได้จากการโจมตีทางพืน้ดนิ  
20. ชุดควบคุมการเคลื่อนย้าย (อจย. 55 – 500R ลง 10 ต.ค.23) 

20.1 ภารกิจ   
ด าเนินการเก่ียวกบัการควบคมุการเคล่ือนย้ายในพืน้ท่ีรับผิดชอบ  

          20.2 การแบ่งมอบ      
เป็นหนว่ยขึน้ตรงของกรมการขนสง่ทหารบก  อาจจดัขึน้สมทบ กองบญัชาการช่วยรบ  

กองทพัภาค ตามท่ีกองทพับกก าหนด  
          20.3 ขีดความสามารถ    
              20.3.1 ประสานการเคล่ือนย้ายระหวา่งหน่วยสง่ หนว่ยรับ และหนว่ยบริการขนสง่  
              20.3.2 ชว่ยในการวางแผนการเคล่ือนย้ายหนว่ยทหารของกองพลและหนว่ยนอกกองพล  
              20.3.3 ท าหน้าท่ีจดัระเบียบการขนสง่ทางถนนเม่ือจ าเป็น  
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21. กองพันทหารเสนารักษ์ กองบัญชาการช่วยรบ (อจย. 8 - 55  ลง 25 ม.ค.32) 
21.1 ภารกิจ    

              21.1.1 จดับริการเสนารักษ์ในระดบักองทพัภาค ให้แก่หนว่ยในพืน้ท่ีรับผิดชอบ  
21.1.2 เพิ่มเตมิขีดความสามารถหนว่ยเสนารักษ์ตา่ง ๆ ในระดบักองพล  

              21.1.3 จดัชดุศลัยกรรมสนามสนบัสนนุหน่วยในแนวหน้า  
              21.1.4 จดับริการเวชกรรมป้องกนัในพืน้ท่ีรับผิดชอบ  
              21.1.5 สง่ก าลงัและซอ่มบ ารุงสิ่งอปุกรณ์สายแพทย์ในพืน้ท่ี  
          21.2. การแบ่งมอบ    

เป็นหนว่ยในอตัราของกองบญัชาการชว่ยรบ  
          21.3. ขีดความสามารถ  
              21.3.1   จดัตัง้และด าเนินการท่ีพยาบาลเพ่ือเพิ่มเตมิ หรือเสริมขีดความสามารถในทาง  
ศลัยกรรม  และอายรุกรรมทัว่ไป  ให้กบัหนว่ยท่ีขอรับการสนบัสนนุได้  4  ชดุ ในอตัราเตม็และ 2 ชดุ ใน
อตัราลด  
              21.3.2 สามารถท าการผา่ตดัเร่งดว่น และดแูลผู้ ป่วยเจ็บหลงัผา่ตดัจนสามารถสง่กลบัได้
โดยปลอดภยั  
              21.3.3 ด าเนินการสง่กลบัผู้ ป่วยเจ็บจากท่ีพยาบาลกองพล มายงัหนว่ยรักษาพยาบาลใน
พืน้ท่ี หรือโรงพยาบาลระดบักองทพัภาค   และ สามารถเพิ่มเตมิสนบัสนนุการสง่กลบัจากท่ีพยาบาลของ
หนว่ยข้างหน้า ประเภทคนไข้นอนเปลได้ 216 คน หรือคนไข้นัง่ได้ 432 คน ตอ่ 1 เท่ียว ตามอตัราเตม็  
              21.3.4 สง่ก าลงัสิ่งอปุกรณ์สายแพทย์ทกุชนิดให้โรงพยาบาล และหน่วยเสนารักษ์ท่ี
ปฏิบตัิการในพืน้ท่ีรับผิดชอบ  
              21.3.5 ซอ่มบ ารุงสิ่งอปุกรณ์สายแพทย์ได้ถึงขัน้ 4 อยา่งจ ากดั  
              21.3.6 สนบัสนนุและก ากบัดแูลบริการเวชกรรมป้องกนัให้กบัหน่วยทหาร  และก าลงัพล  
ในพืน้ท่ีได้ตัง้แตย่ามปกต ิ 
              21.3.7 จดัชดุศลัยกรรมสนาม และชดุรักษาพยาบาล    ปฏิบตังิานในโรงพยาบาลในพืน้ท่ี
ได้ตัง้แตย่ามปกติ  
รูปท่ี 1.6 ผังการจัดกองพันทหารเสนารักษ์  

 
              กองพนัทหารเสนารักษ์ 
 
 

บก และร้อย บก.      หนว่ยศลัยกรรม         ชดุเวชกรรม          คลงัเวชกรรม            กองร้อยเสนา 
  สนาม                    ป้องกนั             รักษ์สนบัสนนุ 
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22. กองบังคับการและกองร้อยกองบังคับการ กองพันทหารเสนารักษ์ (อจย. 8-56 ลง 
25 ม.ค.35)  

22.1 ภารกิจ   
              22.1.1  บงัคบับญัชาหนว่ยเสนารักษ์และหนว่ยสายแพทย์ในอตัราท่ีมาสมทบ  
              22.1.2 วางแผน ควบคมุ และก ากบัดแูลการสง่ก าลงั การซอ่มบ ารุง การรักษาพยาบาล  
              22.1.3 ด าเนินการให้มีการสนบัสนนุทางเทคนิคด้านการแพทย์แก่หน่วยในพืน้ท่ี  
          22.2 การแบ่งมอบ   

เป็นหนว่ยในอตัราของกองพนัทหารเสนารักษ์ กองบญัชาการชว่ยรบ  
          22.3 ขีดความสามารถ  
              22.3.1 บงัคบับญัชา ควบคมุ  และ  ก ากบัดแูลหนว่ยเสนารักษ์และหนว่ยสายแพทย์ได้     
3 - 7 กองร้อย หรือหน่วยเทียบเทา่  
              22.3.2 สนบัสนนุการสง่ก าลงั     ให้แก่หนว่ยในอตัราของกองพนัทหารเสนารักษ์   
กองบญัชาการชว่ยรบ  
              22.3.3  ด าเนินการทางธุรการ   ก าลงัพล   การติดตอ่ส่ือสาร การเลีย้งด ูการสง่ก าลงั  
การซอ่มบ ารุงชัน้หน่วยให้กบัหนว่ยตา่ง ๆ ในอตัรา  
23. หน่วยศัลยกรรมสนาม กองพันทหารเสนารักษ์ (อจย. 8 - 630 ลง 25 ม.ค.35) 

23.1 ภารกิจ   
จดับริการทางการแพทย์ระดบัหนว่ยในท่ีตัง้ปกตขิองกองบญัชาการช่วยรบ และจดับริการ

ทางแพทย์    ทางศลัยกรรมและอายกุรรมทัว่ไป    ในระดบักองทพัภาค   และสามารถเพิ่มขีดความสามารถ
ให้หนว่ยเสนารักษ์ในเขตหน้าได้  
          23.2 การแบ่งมอบ   

เป็นหนว่ยในอตัราของกองพนัทหารเสนารักษ์ กองบญัชาการชว่ยรบ  
23.3 ขีดความสามารถ  

              23.3.1 จดัเป็นชดุศลัยกรรมสนาม และ ชดุรักษาพยาบาลสมทบกองร้อยเสนารักษ์
สนบัสนนุ กองพนัทหารเสนารักษ์ หรือสนบัสนนุหนว่ยเสนารักษ์ในเขตหน้าได้ 4 ชดุในอตัราเตม็    และ 2 
ชดุ ในอตัราลด ในห้วงเวลาจ ากดั  
              23.3.2 สามารถท าการผ่าตดัเร่งดว่น และดแูลผู้ ป่วยภายหลงัผา่ตดัได้ในห้วงเวลาจ ากดั  
              23.3.3 ให้การรักษาพยาบาลทัง้ทางศลัยกรรมและทางอายกุรรมทัว่ไปได้ชดุละ 80 เตียง
และอาจขยายได้ถึง 100 เตียง ในห้วงเวลาจ ากดั  
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24. ชุดเวชกรรมป้องกัน กองพันทหารเสนารักษ์ กองบัญชาการช่วยรบ (อจย. 8 - 50 
ลง  10 ต.ค.23)   

24.1 ภารกิจ  
              24.1.1 จดับริการเวชกรรมป้องกนัแก่ก าลงัพล   และ หน่วยทหารในเร่ืองการอนามยั   
การสขุาภิบาล การป้องกนัและควบคมุโรคติดตอ่ การควบคมุสตัว์และแมลงน าโรคการตรวจอาหารและน า้  
              24.1.2 ก ากบัดแูลกิจการเวชกรรมป้องกนั ในพืน้ท่ีรับผิดชอบ  
              24.1.3 ให้ข้อเสนอแนะทางเทคนิคด้วยเวชกรรมป้องกนัแก่ก าลงัพล และ หนว่ยทหารใน  
พืน้ท่ี  
          24.2 การแบ่งมอบ   

หนึง่ชดุตอ่หนึง่กองพนัทหารเสนารักษ์ กองบญัชาการชว่ยรบ  
          24.3 ขีดความสามารถ    
              24.3.1 จดัเจ้าหน้าท่ี เพ่ือควบคมุแรงงานปฏิบตัิการก าจดัสตัว์และแมลงน าโรคได้  
              24.3.2 จดัเจ้าหน้าท่ีเคล่ือนท่ีไปปฏิบตังิาน บริการเวชกรรมป้องกนัสนบัสนนุหนว่ยได้ เม่ือ
ได้รับบริการจากหนว่ยท่ีได้รับการสนบัสนนุ  
25. คลังเวชกรรม กองพันทหารเสนารักษ์  กองบัญชาการช่วยรบ (อจย. 8 - 667     ลง
10 ต.ค.23) 

25.1 ภารกิจ   
รับ เก็บรักษา แจกจา่ย และซ่อมบ ารุงสิ่งอปุกรณ์สายแพทย์ทกุชนิดเพ่ือสนบัสนนุการสง่

ก าลงัและซอ่มบ ารุงแก่หนว่ยรักษาพยาบาล   และหนว่ยเสนารักษ์ตา่ง ๆ  ท่ีตัง้อยูใ่นเขตพืน้ท่ีของ
กองบญัชาการชว่ยรบ  
          25.2 การแบ่งมอบ   

1 คลงัเวชกรรม ตอ่ 1 กองพนัทหารเสนารักษ์ กองบญัชาการชว่ยรบ  
          25.3 ขีดความสามารถ  
              25.3.1 สนบัสนนุสิ่งอปุกรณ์สายแพทย์ทกุชนิดให้กบัหนว่ยรักษาพยาบาล และ หนว่ย
เสนารักษ์ตา่ง ๆ ในเขตพืน้ท่ีท่ีรับผิดชอบในยามปกต ิ60 วนั ในยามสงคราม 30 วนั  
              25.3.2 สามารถท าการซ่อมบ ารุงสิ่งอปุกรณ์สายแพทย์ ในเขตพืน้ท่ีท่ีรับผิดชอบได้ถึง ชัน้ 4  
              25.3.3 จดับริการทนัตกรรมเร่งดว่นในขีดจ ากดั  
              25.3.4 ในยามปกตชิดุศลัยกรรมสนาม และชดุรักษาพยาบาลปฏิบตังิานใน โรงพยาบาล  
ในพืน้ท่ีตามค าสัง่ของกองทพัภาค  
              25.3.5 ต้องได้รับการบริการด้านการเลีย้งดจูากหน่วยรับการสนบัสนนุ  
              25.3.6 ต้องได้รับการสนบัสนนุในการเคล่ือนย้ายจากหน่วยเหนือ  
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26. กองร้อยเสนารักษ์สนับสนุน กองพันทหารเสนารักษ์ (อจย. 8 - 27 ลง25 ม.ค.32) 
26.1 ภารกิจ   

ด าเนินการสง่กลบัผู้ ป่วยเจ็บจากท่ีพยาบาลในเขตหน้ามายงัหนว่ยรักษาพยาบาลในพืน้ท่ี    
หรือ  โรงพยาบาลในเขตหลงัด้วยรถยนต์พยาบาล   หรือ เพิ่มเตมิสนบัสนนุการสง่กลบัด้วยรถยนต์พยาบาล
และพลเปลให้หนว่ยรักษาพยาบาลในพืน้ท่ีตามท่ีร้องขอ  
          26.2 การแบ่งมอบ   

เป็นหนว่ยในอตัราของกองพนัทหารเสนารักษ์ กองบญัชาการชว่ยรบ  
          26.3 ขีดความสามารถ  
              26.3.1 ท าการสง่กลบัคนไข้โดยรถยนต์พยาบาล เป็นคนไข้นอนเปล จ านวน 72 คน หรือ
คนไข้นัง่   จ านวน  144  คน  ตอ่  1  เท่ียว จากหนว่ยรักษาพยาบาลระดบักองพลไปยงัหนว่ย  
รักษาพยาบาลในพืน้ท่ี หรือโรงพยาบาลระดบักองทพัภาค  

26.3.2 เพิ่มเตมิสนบัสนนุรถยนต์พยาบาล และ/หรือพลเปลให้หนว่ยเสนารักษ์ในแนวหน้า
ตามท่ีร้องขอ  
              26.3.3 สนบัสนนุการเบกิ - รับ สิ่งอปุกรณ์สายแพทย์ให้หนว่ยเสนารักษ์ในพืน้ท่ี  
              26.3.4 สนบัสนนุทางธุรการ  การสง่ก าลงั  การซ่อมบ ารุงเวชภณัฑ์    และการเลีย้งด ู 
ชดุศลัยกรรมสนามและชดุรักษาพยาบาล ท่ีมาปฏิบตักิารในพืน้ท่ี  
27. กองพันสรรพาวุธกระสุน กองบัญชาการช่วยรบ (อจย. 9 - 55 ลง10 ต.ค.23) 

27.1  ภารกิจ     
ปฏิบตัิการสนบัสนนุทางการสง่ก าลงับ ารุง   สิ่งอปุกรณ์ประเภท  5 แก่หนว่ยในพืน้ท่ี

รับผิดชอบ รวมทัง้การบริการท าลายล้างกระสนุวตัถรุะเบิด  
27.2 การแบ่งมอบ   

เป็นหนว่ยในอตัราของกองบญัชาการชว่ยรบ     จดั   1   กองพนั ตอ่ 1 กองบญัชาการชว่ย
รบ หรือจดัให้กองบญัชาการอ่ืนตามความเหมาะสม  
          27.3 ขีดความสามารถ   
              27.3.1 สามารถจดัตัง้ต าบลสง่ก าลงักระสนุเพ่ือสนบัสนนุโดยตรงให้แก่หนว่ยตา่ง ๆ ใน
พืน้ท่ีรับผิดชอบ  
              27.3.2 สามารถจดัตัง้คลงักระสนุของกองทพั เพ่ือสนบัสนนุโดยตรงให้หนว่ยในพืน้ท่ีข้าง
หลงัของกองทพั และเพิ่มเติมกระสนุให้ต าบลสง่ก าลงักระสนุตา่ง ๆ ในพืน้ท่ีรับผิดชอบ  
              27.3.3 สามารถบริการท าลายล้างกระสนุวตัถรุะเบดิในพืน้ท่ีรับผิดชอบ  
              27.3.4 การเคล่ือนย้ายทัง้หน่วย ต้องได้รับการสนบัสนนุยานพาหนะเพิ่มเตมิ  
              27.3.5 สามารถท าการป้องกนัตนเองได้  
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รูปท่ี 1.7 ผังการจัดกองพันสรรพาวุธกระสุน  
       
        
 
 
 
                                                                                                                                    
 
28 กองบังคับการและกองร้อยกองบังคับการกองพันสรรพาวุธกระสุน กองบัญชาการ
ช่วยรบ (อจย. 9 - 56 ลง10 ต.ค.23) 

28.1 ภารกิจ     
บงัคบับญัชา ด าเนินงานด้านธุรการ งานทางเทคนิค การตดิตอ่ส่ือสาร และก ากบัดแูลการ

ปฏิบตังิานของหน่วยขึน้ตรงของกองพนั และหนว่ยท่ีมาขึน้สมทบ  
          28.2 การแบ่งมอบ   

1 กองร้อย ตอ่ 1 กองพนัสรรพาวธุกระสนุกองบญัชาการชว่ยรบ  
          28.3 ขีดความสามารถ   

            ท าการควบคมุก ากบัดแูลการปฏิบตังิานของหนว่ยขึน้ตรงของกองพนัและหนว่ยท่ีขึน้สมทบ  
29. กองร้อยสรรพาวุธส่งก าลังกระสุน (อจย. 9 - 57 ลง10 ต.ค.23) 

29.1 ภารกิจ   
รับ, เก็บรักษา และเบิกรับจา่ยกระสนุและวตัถรุะเบิดให้แก่หนว่ยท่ีได้รับมอบให้ท าการ

สนบัสนนุ  
          29.2 การแบ่งมอบ     

เป็นหนว่ยของ ทบ. จดัให้สนบัสนนุหน่วยรองในเกณฑ์ 1 กองร้อย  ตอ่ 1 กองทพั หรือตาม
ความจ าเป็น  

29.3 ขีดความสามารถ  
              29.3.1 เม่ือได้รับเจ้าหน้าท่ีเพิ่มเตมิอยา่งเพียงพอ สามารถด าเนินการเก่ียวกบักระสนุและ
วตัถรุะเบดิได้ประมาณวนัละ 1,000 ตนั รวมทัง้การจา่ยกระสนุ ประมาณวนัละ 330 ตนั อีกด้วย  
              29.3.2 เม่ือต้องการให้การปฏิบตังิานบงัเกิดผลอย่างเต็มท่ี จ าต้องได้รับแรงงานเพิ่มเตมิ
ตามความจ าเป็น  
               

29.3.3 หมวดคลงักระสนุ สามารถแยกหมูค่ลงักระสนุ     ออกไปปฏิบตักิารเป็นอิสระได้  
ไมน้่อยกวา่ 1 หมู ่ 

กองพนัสรรพาวธุกระสนุ 

บก.และร้อย บก. กองร้อยสรรพาวธุ     
    คลงักระสนุ 

กองร้อย 
รักษาการณ์ 

กองร้อยสรรพาวธุ           
สง่ก าลงักระสนุ 

ชดุท าลายล้าง 
วตัถรุะเบดิ 
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30. กองร้อยสรรพาวุธคลังกระสุน กองพันสรรพาวุธกระสุน กองบัญชาการช่วยรบ 
(อจย. 9 - 58 ลง10 ต.ค.23)   

30.1 ภารกิจ     
รับ   เก็บรักษา  แจกจา่ย  และตรวจซอ่มกระสนุวตัถรุะเบิดให้แก่หนว่ยท่ีรับการสนบัสนนุ  

          30.2 การแบ่งมอบ   
1 กองร้อย ตอ่ 1 กองพนัสรรพาวธุกระสนุ กองบญัชาการชว่ยรบ  

          30.3 ขีดความสามารถ   
              30.3.1 ปฏิบตังิาน การรับ เก็บรักษา แจกจา่ย และตรวจซ่อมกระสนุวตัถรุะเบดิได้วนัละ  
ไมน้่อยกวา่ 350 ตนั  
              30.3.2 สามารถปฏิบตังิานด้านธุรการ และการสง่ก าลงัได้ด้วยตวัเอง  
31. ชุดท าลายล้างวัตถรุะเบดิ (อจย. 9 - 500 ลง10 ต.ค.23)   

31.1 ภารกิจ     
ท าการค้นหา,พิสจูน์ทราบ,ท าให้ปลอดภยั,ประเมินคา่,เก็บกู้และท าลายล้างยทุธภณัฑ์วตัถุ

ระเบดิท่ียงัไมร่ะเบดิ ทัง้ของไทยและของตา่งประเทศ เชน่  ลกูระเบิดอากาศ, ลกูกระสนุปืนใหญ่, ทุน่ระเบดิ, 
จรวด, ดอกไม้เพลิง, ดนิระเบดิท่ีใช้ในการท าลายซึง่ได้ยิงไปแล้วทิง้ลงมา,วางไว้หรือตัง้ชนวนไว้ให้อยูใ่น
สภาพท่ีจะก่อให้เกิดความเสียหายหรือเป็นอนัตรายตอ่ยทุโธปกรณ์    
หรือผู้คนภารกิจดงักลา่วอาจรวมถึงการท าลายล้างยทุธภณัฑ์วตัถรุะเบดิท่ีมีสภาพท่ีน่าเป็นอนัตราย   อนั
เน่ืองมาจากช ารุด หรือเส่ือมสภาพ  
          31.2 การแบ่งมอบ   

1 ชดุ ตอ่ 1 กองทพั, 1 ชดุตอ่ 1 กองทพัน้อย หรือ 1 ชดุตอ่ทหาร 30,000 นาย อาจเพิ่มเตมิ
ได้ตามความจ าเป็น  

31.3 ขีดความสามารถ   
ชดุนีรั้บผิดชอบในการท าลายล้างวตัถรุะเบิด เชน่ ลกูระเบดิอากาศ, ลกูกระสนุปืนใหญ่, 

จรวดท่ีตกอยูใ่นพืน้ท่ีรับผิดชอบทัง้หมด เพ่ือเพิ่มขีดความสามารถ ชดุนีอ้าจได้รับเจ้าหน้าท่ีและยทุโธปกรณ์
ขนาดหนกั เพิ่มเตมิจากชดุเพิ่มเตมิเคมี  
32. กองร้อยรักษาการณ์ กองพันสรรพาวุธกระสุน กองบัญชาการช่วยรบ (อจย. 9-54 
ลง 10 ต.ค.23) 

32.1 ภารกิจ     
ป้องกนัและรักษาความปลอดภยัสถานท่ี    และทรัพย์สินของทางราชการ ตามท่ีได้รับมอบ              

          32.2 การแบ่งมอบ   
1 กองร้อย ตอ่ 1 กองพนัสรรพาวธุกระสนุ  

          32.3 ขีดความสามารถ  
สามารถท าการตอ่สู้ ป้องกนัสถานท่ี     และทรัพย์สินของทางราชการตามท่ีได้รับมอบ  
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บทที่ 2 
การจัดหน่วยส่งก าลัง 

 
1. กล่าวทั่วไป 

งานการสง่ก าลงับ ารุงของกองทพับก มีความแตกตา่งกนัมากมาย   ตามสายงานหนึง่ๆ  ท่ี
รับผิดชอบตอ่สิ่งอปุกรณ์นัน้ๆ การปฏิบตังิาน ในด้านการสง่ก าลงับ ารุงของกองทพับก  จงึมีปัญหามากมาย 
และยุง่ยากเพ่ือลดปัญหาความยุง่ยากในการส่งก าลงับ ารุงนี ้กองทพับกจงึได้ออกระเบียบกองทพับกว่าด้วย
ความรับผิดชอบในสิ่งอปุกรณ์  พ.ศ.2518  ขึน้  และได้แก้ไขใหม ่ ปัจจบุนัเป็นระเบียบกองทพับกวา่ด้วย
ความรับผิดชอบในสิ่งอปุกรณ์ พ.ศ.2535  ให้กรมฝ่ายยทุธบริการทัง้ 9 กรม  และกรมฝ่ายกิจการพิเศษ ท่ี
ระบไุว้ในระเบียบนี ้  รับผิดชอบสิ่งอปุกรณ์ท่ีกองทพับก ได้มอบหมายให้รับผิดชอบสิ่งอปุกรณ์นัน้ๆ  และให้
กรมฝ่ายยทุธบริการ  ก าหนดหลกัการปฏิบตัิ  ในด้านการสง่ก าลงัและซอ่มบ ารุงสิ่งอปุกรณ์  ให้หนว่ยตา่งๆ 
ของกองทพับกยึดถือเป็นแนวทางการปฏิบตัใิห้เป็นระบบเดียวกนั   อนัจะก่อให้เกิดประโยชน์และเป็นผลดี
ตอ่การสง่ก าลงับ ารุงของกองทพับก  เหลา่ทหารชา่งเป็นเหลา่ท่ีท าหน้าท่ีทัง้การสนบัสนนุการรบ    และการ
สนบัสนนุทางการชว่ยรบ ให้กบัเหลา่รบอนัได้แก่เหล่าราบและเหลา่ม้า  ทัง้ด้านการก่อสร้าง   และท าลาย  
ดงันัน้  สิ่งอปุกรณ์สายชา่งท่ีได้บรรจมุอบให้หน่วยทหารชา่งท่ีสนบัสนนุเหล่าก าลงัรบจงึเหมือนกนั  และมี
บางชนิดแตกตา่งกนัตามภารกิจของหนว่ยทหารชา่งนัน้ๆ  นอกจากนีปั้จจบุนั  ทหารชา่งได้พฒันาขึน้โดยมี
ภารกิจในการพฒันาประเทศด้วย ท าให้มีสิ่งอปุกรณ์และยทุโธปกรณ์มากขึน้   
             กรมการทหารช่าง เป็นเหลา่สายวิทยาการ และ เป็นกรมฝ่ายยทุธบริการ หนึง่ในเก้ากรมของ       
กองทพับก  ท่ีมีสว่นรับผิดชอบในการสง่ก าลงัและซ่อมบ ารุงสิ่งอปุกรณ์สายชา่งทัง้สิน้ ให้แก่หนว่ยตา่งๆ 
ของกองทพับก  ดงันัน้กรมการทหารชา่ง จงึได้ก าหนดหลกัการปฏิบตัิ และระเบียบตา่งๆ  ในด้านการสง่
ก าลงัและซอ่มบ ารุงสิ่งอปุกรณ์สายชา่ง  เพ่ือให้หน่วยตา่งๆ ท่ีมีหน้าท่ีและรับผิดชอบ  ในงานด้านการสง่
ก าลงัและซอ่มบ ารุงสิ่งอปุกรณ์สายชา่ง  ปฏิบตัิตามรายการสง่ก าลงับ ารุงท่ีก าหนด และ ปฏิบตัิตามขัน้การ
ซอ่มบ ารุงสิ่งอปุกรณ์สายชา่งให้ถกูต้อง                                                                      
              กรมการทหารชา่ง  เป็นเหลา่สายวิทยาการหนึง่ในเก้ากรมท่ีรับผิดชอบสิ่งอปุกรณ์และยทุโธปกรณ์
สายชา่ง  และได้ยดึหลกัการ  นโยบาย  ของกองทพับกมาเป็นแมบ่ทในการก าหนดสิ่งอปุกรณ์สายชา่ง ให้
หนว่ยใช้ และหนว่ยท่ีมีสิ่งอปุกรณ์สายชา่งอยูใ่นครอบครอง  ปฏิบตัิตามค าแนะน าและระเบียบปฏิบตัิ
เพ่ือให้สิ่งอปุกรณ์นัน้ใช้งานได้นานๆ   และปฏิบตัเิป็นไปตามแนวทางเดียวกนั        ทัง้นีเ้พราะสิ่งอปุกรณ์
สายชา่งนัน้ปัจจบุนัมีมากขึน้ มีหลายชนิด หลายประเภท และหลายบริษัท     

ดงันัน้ในบทเรียนนีจ้ะขอกล่าวถึงชนิด, ประเภทของสิ่งอปุกรณ์สายชา่ง   ท่ีกรมการทหารชา่ง
รับผิดชอบ  และการสง่ก าลงัสิ่งอปุกรณ์สายชา่งให้ นทน.ทราบ เพ่ือเป็นแนวทางให้ยดึถือและปฏิบตัิตอ่ไป                                  
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2. ระบบการส่งก าลังบ ารุงของกองทพับก  
2.1 กองทพับกโดยกรมสง่ก าลงับ ารุงทหารบก เป็นผู้ก าหนดนโยบาย วางแผนควบคมุ และก ากบั

ดแูลการด าเนินการสง่ก าลงับ ารุงของกองทพับก ในยามปกติ โดยมีกรมฝ่ายยทุธบริการ ทัง้ 9 กรม และ
กองทพัภาคทัง้ 4 กองทพัภาค เป็นหนว่ยปฏิบตั ิ 

2.2 ศนูย์ปฏิบตักิารกองทพับก โดยฝ่ายการสง่ก าลงับ ารุง ศนูย์ปฏิบตัิการกองทพับกเป็นผู้ก าหนด
นโยบาย วางแผน ควบคมุและก ากบัดแูลการด าเนินการสง่ก าลงับ ารุงของกองทพับกในสนาม โดยมีกรม
ฝ่ายยทุธบริการท่ีเก่ียวข้อง และกองทพัภาคเป็นหนว่ยปฏิบตั ิ 

2.3 กรมฝ่ายยทุธบริการ เป็นผู้ รับผิดชอบในการส่งก าลงับ ารุงตามสายงานของตน ไปยงั           
กองทพัภาค  

2.4 กองทพัภาค รับผิดชอบในการสง่ก าลงับ ารุง เพ่ือสนบัสนนุหน่วยตา่ง ๆ ท่ีมีท่ีตัง้หรือปฏิบตักิาร
ในสนาม  อยูใ่นพืน้ท่ีรับผิดชอบของแตล่ะกองทพัภาค โดยมีกองบญัชาการชว่ยรบ มณฑลทหารบก  และ
จงัหวดัทหารบก เป็นหนว่ยปฏิบตั ิ 
3. สายการส่งก าลังบ ารุงกองทพับก  

ตามปกติ   หน่วยใช้เม่ือมีความต้องการสิ่งอปุกรณ์  จะเสนอใบเบกิไปยงัหนว่ยสนบัสนนุทางการสง่
ก าลงัในพืน้ท่ีของหนว่ยใช้อนัได้แก่ กองบญัชาการชว่ยรบหรือมณฑลทหารบก หรือจงัหวดัทหารบก  ใน
พืน้ท่ีทพัภาคท่ีให้การสนบัสนนุ  ถ้าไมมี่สิ่งอปุกรณ์สนบัสนนุ  กองบญัชาการชว่ยรบ, มณฑลทหารบก, หรือ
จงัหวดัทหารบกเสนอใบเบกิไปยงักรมฝ่ายยทุธบริการท่ีรับผิดชอบสิ่งอปุกรณ์นัน้ ถ้ากรมฝ่ายยทุธบริการไม่
มีก็ด าเนินการเสนอการจดัหาไปยงักรมสง่ก าลงับ ารุงทหารบก 
4. หน่วยส่งก าลังบ ารุงในระดับกองทพับก  
 4.1 ในระดับกองทัพบก 

หนว่ยท่ีเก่ียวข้องกบัการสง่ก าลงับ ารุงในระดบักองทพับก   ได้แก่  กรมฝ่ายเสนาธิการ, 
กรมฝ่ายยทุธบริการ, และกรมฝ่ายกิจการพิเศษบางหนว่ย 

4.1.1 กรมฝ่ายเสนาธิการ  
               4.1.1.1 วางแผน  อ านวยการ  ก าหนดนโยบาย  โครงการและงบประมาณการสง่
ก าลงับ ารุง 
                    4.1.1.2 ก าหนดนโยบาย  ประสานงานและก ากบัการเก่ียวกบัความต้องการ  จดั
สิ่งอปุกรณ์และยทุโธปกรณ์ 

      4.1.1.3 ควบคมุและก ากบัการเก่ียวกบัการเก็บรักษา  แจกจา่ย  จ าหนา่ย  การ
รักษาพยาบาล  การสง่กลบั  การขนสง่และบริการทางการสง่ก าลงับ ารุง 
                    4.1.1.4 จดัการเก่ียวกบัอสงัหาริมทรัพย์ 
                    4.1.1.5 ประสานงาน  ควบคมุ  ก ากบัดแูล กรมฝ่ายยทุธบริการในการก าหนด  
ภารกิจ  การจดัระเบียบปฏิบตั ิ  การด าเนินการก าลงัพล  การฝึกศกึษาการสง่ก าลงับ ารุง  การงบประมาณ  
การวิจยัและพฒันาการ  รวมทัง้ก าหนดนโยบายเก่ียวกบัธุรการและอตุสาหกรรมท่ีเก่ียวข้อง 
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4.1.2 กรมฝ่ายยุทธบริการ     
กรมฝ่ายยทุธบริการ ท่ีมีสิ่งอปุกรณ์อยูใ่นความรับผิดชอบแจกจ่ายให้หนว่ยของ

กองทพับกมีอยู ่  9  สาย  ได้แก่ กรมการทหารชา่ง กรมการสตัว์ทหารบก กรมยทุธโยธาทหารบก  กรมการ
ขนสง่ทหารบก  กรมวิทยาศาสตร์ทหารบก  กรมการทหารส่ือสาร  กรมสรรพาวธุทหารบก  กรมแพทย์
ทหารบก  กรมพลาธิการทหารบก 
               กรมฝ่ายยทุธบริการ ทัง้  9  สายมีหน้าท่ี  วางแผน  อ านวยการ  ประสานงาน  
แนะน า  ก ากบัการ  ด าเนินการ  วิจยัและพฒันาเก่ียวกบัการผลิต  จดั  สง่ก าลงั  ซอ่มบ ารุง  และบริการ
เก่ียวกบักิจการและสิ่งอปุกรณ์ในความรับผิดชอบ 

4.1.3 กรมฝ่ายกิจการพเิศษ   
กรมฝ่ายกิจการพิเศษท่ีเก่ียวข้องกบัการสง่ก าลงับ ารุง มีดงันี ้
4.1.3.1 กรมสารบรรณทหารบก  
     มีหน้าท่ี จดัหาและแจกจ่ายแบบพิมพ์ท่ีกองทพับกก าหนด 
4.1.3.2 กรมสวสัดกิารทหารบก  
     มีหน้าท่ี จดัหาและแจกจา่ย เคร่ืองเลน่กีฬาและเคร่ืองประกอบการเลน่กีฬา  

เคร่ืองดนตรีและเคร่ืองประกอบการเลน่ดนตรี 
4.1.3.3 กรมยทุธศกึษาทหารบก  
     มีหน้าท่ี ก าหนดความต้องการ  จดัหา  ผลิตและแจกจา่ยเอกสารต ารา  คูมื่อ

การฝึกของกองทพับก ตลอดจนกิจการคลงัต ารา 
4.2 หน่วยส่งก าลังบ ารุงในระดับกองทัพภาค  

4.2.1 กองบญัชาการชว่ยรบ  กองทพัภาค  การจดัหนว่ยเป็นแบบพนัธกิจ 
4.2.2 มณฑลทหารบก 
4.2.3 จงัหวดัทหารบก 

4.3 หน่วยส่งก าลังบ ารุงในระดับกองพล   
 มีการจดัเป็น 2 แบบ คือ แบบสายยทุธบริการ และแบบกรมสนบัสนนุ 

4.3.1 แบบสายยทุธบริการ   
กองพลมาตรฐานหรือกองพลทัว่ๆไป จะจดัลกัษณะนี ้ คือมีหน่วยของสายยทุธบริการ  5  

สาย    เป็นหน่วยขึน้ตรงอยูด้่วย  มี  กอง สพบ. , กอง พธ. , พนั ส. , พนั ช. , และพนั สร.  ท าหน้าท่ีสง่ก าลงั
บ ารุงสิ่งอปุกรณ์ในความรับผิดชอบของสายตน 
              4.3.2 แบบกรมสนบัสนนุ (แบบพนัธกิจ)  ได้แก่ กองพลทหารราบเบา(พล ร.9) มีกรม
สนบัสนนุเป็นหนว่ยขึน้ตรง  การจดักรมสนบัสนนุนีเ้ป็นการจดัตามลกัษณะงาน 
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5. หน่วยในการส่งก าลังและซ่อมบ ารุง สป.สาย ช.  
5.1 ระดับกองทัพบก    

5.1.1 กองคลงัทหารช่าง  
              5.1.2 กรมทหารชา่งสง่ก าลงั และซอ่มบ ารุง  
              5.1.3 กองร้อยทหารชา่ง ซ่อมบ ารุงสนาม  
              5.1.4 กองร้อยทหารชา่ง ซ่อมบ ารุงหนกั  
              5.1.5 ตอนทหารชา่งประปาสนาม(ตอน ช.93) 

5.2 ระดับกองทัพภาค   
ได้แก่ หน่วยทหารชา่งสง่ก าลงัและซอ่มบ ารุงท่ีอยูใ่นกองบญัชาการช่วยรบของกองทพัภาค 

ไดีแ้ก่  
              5.2.1 กองพนัสง่ก าลงั และบริการ มีตอนสง่ก าลงั สป.สาย ช.ปฏิบตัหิน้าท่ีอยู ่ 
              5.1.2 กองพนัซอ่มบ ารุง มี 3 มว.ซบร.สป.สาย ช.และ 1 มว.ซบร.ยทุโธปกรณ์พิเศษ               
ท าหน้าท่ีสนบัสนนุโดยตรงให้กบัหน่วยใช้ท่ีเป็น นขต.ของ ทภ.และอยูใ่นพืน้ท่ีของ ทภ.  
          5.3 ระดับกองพล  (พล.ร.9 และ พล.ร.2) 

ได้แก่ หนว่ยทหารช่างสง่ก าลงัและซอ่มบ ารุง  ท่ีอยู่ในกรมสนบัสนนุของกองพล ท าหน้าท่ี
สนบัสนนุโดยตรงให้กบัหน่วยในกองพล  

5.4 ระดับหน่วยใช้   
ได้แก่ หน่วยทหารทกุเหลา่ท่ีท าหน้าท่ีส่งก าลงั และซอ่มบ ารุง สป.สาย ช.ของหนว่ยนัน้เอง  

6. กรมการทหารช่าง (หน่วยส่งก าลังบ ารุง สป.สาย ช. ) 
 6.1 หน้าที่ 

ตามพระราชกฤษฏีกาแบง่สว่นราชการและก าหนดหน้าท่ีสว่นราชการกองทพับก 
กองบญัชาการทหารสงูสดุ  กระทรวงกลาโหม  พ.ศ.2508  ให้กรมการทหารช่าง เป็นสว่นราชการ    ในกรม
ฝ่ายยทุธบริการ และก าหนดหน้าท่ีไว้ในขอบเขตดงันี ้ 
           6.1.1 วางแผน  อ านวยการ  ประสานงาน  แนะน าก ากบัดแูล  ด าเนินการวิจยั  และพฒันา
เก่ียวกบัการผลิต การจดัหา การสง่ก าลงัและซอ่มบ ารุง และการบริการสิ่งอปุกรณ์  
           6.1.2 วางแผน อ านวยการ ประสานงาน ก ากบัการ และด าเนินการเก่ียวกบัการก่อสร้าง 
รวมทัง้ซอ่มสิ่งก่อสร้างตามหน้าท่ี ท่ีได้รับมอบหมาย  
           6.1.3 ก าหนดหลกันิยม และท าต ารา ตลอดทัง้การฝึกและการศกึษา ของ เหล่าทหารชา่ง  
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รูปท่ี 2.1 ผังการจัดกรมการทหารช่าง  
 
       
 
  
 
                             
  
                                     
          
             
 
       
            
  
 
หมายเหต ุ ช.พนั.51 และ ช.21 ทบ. ฝากการบงัคบับญัชาไว้กบั กช. 
 6.2 หน่วยใต้การบังคับบัญชา 
  เพ่ือปฏิบตัภิารกิจส าคญั ทัง้ 3 ประการ อย่างมีประสิทธิภาพ และแยกกันเป็นสดัสว่น 
กรมการทหารชา่ง จงึได้จดัหนว่ยภายในให้สามารถปฏิบตัภิารกิจดงักลา่ว ดงัตอ่ไปนี  ้  

6.2.1 กองบัญชาการกรมการทหารช่าง  
เพ่ือปฏิบตัภิารกิจอนัจะต้องวางแผนประสานงาน อ านวยการ เสนอแนะ และให้

ค าแนะน าทางวิชาการเก่ียวกบักิจการทหารชา่ง   บริหารตามสายงานของฝ่ายอ านวยการ  ซึง่ประกอบด้วย
แผนธุรการ กองก าลงัพล กองยทุธการและการข่าว กองสง่ก าลงับ ารุง กองโครงการและงบประมาณกอง
การก่อสร้าง และยงัมีฝ่ายกิจการพิเศษ คือ จเร อนศุาสนาจารย์ นายทหารพระธรรมนญู ฝ่ายการเงิน
นายทหารประชาสมัพนัธ์ ฝ่ายสวสัดิการ ฝ่ายพลาธิการ ฝ่ายการสนบัสนนุ ฝ่ายการขนสง่ และฝ่าย
การแพทย์   

6.2.2 กองวิทยาการ   
   กองวิทยาการประกอบด้วย แผนกวิจยัและพฒันา, แผนกวิชาการ, แผนกสถิตกิาร
ชา่ง แผนกห้องสมดุและพิพิธภณัฑ์ 
   หน้าท่ีของกองวิทยาการ มีดงันี ้

6.2.2.1 ให้ค าปรึกษา เสนอแนะ และ ด าเนินการเก่ียวกบัวิทยาการของเหล่า  
ทหารชา่ง  

       กรมการทหารชา่ง 

ผธก.กช. กกพ.กช. กยข.กช. กกบ.กช. กคง.กช. กกส.กช. 

ผจห.กช. กวก.กช. กชฝ.กช. กบร.กช. กคช.กช. รร.ช.กช. 

หนว่ย กห. ก าหนดให้ ช.พนั 51   ช.21 

พล.ช. พนั.ช.กช.   ร้อย.ช.
ซบร.หนกั 

  ร้อย.ช.
ซบร.หนกั 

  ร้อย.ช.
ซบร.หนกั 
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            6.2.2.2 วิจยั พฒันา ก าหนดหลกันิยม และจดัท าสถิติ ตลอดจนเผยแพร่วิทยาการ
ทางการชา่ง  
            6.2.2.3 ด าเนินการเก่ียวกบัประวตัิศาสตร์     และ พิพิธภณัฑ์ทหารชา่ง   และ จดั
ห้องสมดุของกรมการทหารช่าง  

6.2.3 โรงเรียนทหารช่าง   
มีหน้าท่ี อ านวยการ  ด าเนินการฝึกศกึษา ให้กบัก าลงัพลเหลา่ทหารชา่ง และ  

เหลา่ทหารอ่ืน ๆ ตามท่ีได้มอบหมาย รวมทัง้ปกครองบงัคบับญัชา ผู้ เข้ารับการฝึกศกึษา ตามหลกัสตูร  
โรงเรียนทหารชา่ง  

6.2.4 กองเคร่ืองช่วยฝึก   
มีหน้าท่ี  

            6.2.4.1 ด าเนินการสร้าง และ ซอ่มเคร่ืองชว่ยฝึกให้เหมาะสมกบัการฝึก และ
ศกึษา เพ่ือสนบัสนนุหนว่ยตา่ง ๆ ของเหลา่ทหารช่าง  
            6.2.4.2  วิจยั พฒันา และปรับปรุงเคร่ืองชว่ยฝึกให้ทนัสมยั  
            6.2.4.3  ให้ค าแนะน าในการใช้เคร่ืองชว่ยฝึก รวมทัง้การเก็บรักษาและแจกจ่าย  

6.2.5 กองคลังทหารช่าง กรมการทหารช่าง  (กคช.กช.)  
            กองคลงัทหารชา่ง มีหน้าท่ี  
            6.2.5.1 ด าเนินการ และก ากบัการบริหารงานคลงั การสง่ก าลงั การซ่อมบ ารุง 
และการจ าหน่ายสิ่งอปุกรณ์สายชา่งเพื่อสนบัสนนุหน่วยตา่ง ๆ ของกองทพับกและหนว่ยอ่ืน ๆ ท่ีได้รับ
มอบหมาย  
            6.2.5.2 บนัทึก และรายงานสถิตผิลงานตามหน้าท่ี  

6.2.6 แผนกประมาณการ   
มีหน้าท่ี  

            6.2.6.1 ประมาณการ และเสนอความต้องการ การสง่ก าลงั และการซ่อมบ ารุงสิ่ง
อปุกรณ์สายชา่ง  
            6.2.6.2 บนัทึก และรายงานสถิตผิลงานตามหน้าท่ี  

6.2.7 แผนกควบคุมสิ่งอุปกรณ์   
มีหน้าท่ี  

            6.2.7.1 ควบคมุสิ่งอปุกรณ์สายชา่ง  
            6.2.7.2 ปรับระดบัสะสมสิ่งอปุกรณ์สายชา่ง  
            6.2.7.3 ด าเนินกรรมวิธีทางเอกสารในการรับจา่ยและส ารวจสิ่งอปุกรณ์สายชา่ง  
            6.2.7.4 เสนอความต้องการในการจดัหาสิ่งอปุกรณ์สายชา่ง    ทัง้ใน และ นอก
ประเทศให้กบัแผนกประมาณการ  
            6.2.7.5 ด าเนินการ จ าหน่าย จา่ย โอนสิ่งอปุกรณ์เกินความต้องการ และท่ีช ารุด  
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            6.2.7.6 จดัท าบนัทกึ และรายงานเก่ียวกบัปัญหา ข้อมลู สถิติ และมาตรการด้าน
การสง่ก าลงับ ารุงสายชา่ง          
            6.2.7.7 ให้ค าแนะน า และตดิตอ่ประชาสมัพนัธ์กบัหน่วยท่ีเก่ียวข้องในด้านการ 
สง่ก าลงั  

 6.2.7.8 บนัทกึ และรายงานสถิตผิลงานตามหน้าท่ี  
6.2.8 แผนกคลังสิ่งอุปกรณ์   

มีหน้าท่ี  
            6.2.8.1 ด าเนินการในการรับ เก็บรักษา และแจกจา่ยสิ่งอปุกรณ์สายชา่ง  
            6.2.8.2 ปรนนิบตับิ ารุงสิ่งอปุกรณ์สายชา่ง ระหวา่งเก็บรักษา และก่อนจา่ย  
            6.2.8.3 ส ารวจท่ีเก็บ และตรวจนบัสิ่งอปุกรณ์  
            6.2.8.4 ริเร่ิมการจ าหนา่ยสิ่งอปุกรณ์ท่ีเส่ือมสภาพ และเกินความต้องการ  
            6.2.8.5 รายงานขอการซอ่มบ ารุงไปยงัแผนกสนบัสนนุการซอ่มบ ารุง  
            6.2.8.6 รายงานสถิติ และสถานภาพในการ รับ - จา่ย เก็บรักษา และ แจกจา่ยสิ่ง
อปุกรณ์  
            6.2.8.7 บนัทึก และรายงานสถิตผิลงานตามหน้าท่ี  

6.2.9 แผนกซ่อมบ ารุง   
มีหน้าท่ี  

            6.2.9.1 ด าเนินการซอ่มบ ารุงสิ่งอปุกรณ์สายชา่งขัน้คลงัท่ีเกินขีดความสามารถ       
ของ ร้อย ช.ซอ่มบ ารุงหนกั  
           6.2.9.2 ปฏิบตังิานซอ่มบ ารุงให้กบัแผนกคลงัสิ่งอปุกรณ์  
            6.2.9.3 บนัทึก และรายงานสถิตผิลงานตามหน้าท่ี  

6.2.10 แผนกบรรจุหีบห่อ   
มีหน้าท่ี  

            6.2.10.1 ด าเนินการเก่ียวกบับรรจหีุบหอ่ และขอการขนส่งสิ่งอปุกรณ์  
            6.2.10.2 บนัทกึ และรายงานสถิตผิลงานตามหน้าท่ี  
รูปท่ี 2.2 ผังการจัดกองคลังทหารช่าง 
       
 
 
 
 
 
 

  กองคลงัทหารชา่ง 

   แผนประมาณการ         แผนกคลัง่สิ่งอปุกรณ์      แผนกบรรจหีุบหอ่ 

 แผนกควบคมุสิ่งอปุกรณ์        แผนกซอ่มบ ารุง 
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7. กรมทหารช่างส่งก าลังและซ่อมบ ารุง (ช.21)  
7.1  ภารกิจ  

7.1.1 บงัคบับญัชาหน่วยทหารชา่งสง่ก าลงั หน่วยซอ่มบ ารุง และหนว่ยบริการท่ีบรรจมุอบ 
หรือขึน้สมทบ  
              7.1.2 วางแผน  และประสานการปฏิบตัขิองหนว่ยสง่ก าลงั  หนว่ยซ่อมบ ารุง   และหนว่ย
บริการ เพ่ือสนบัสนนุการปฏิบตัภิารกิจของกองทพับก หรือสว่นราชการอ่ืนท่ีได้รับมอบ  

7.1.3 ป้องกนัท่ีตัง้หนว่ย ด้วยการปฏิบตัิการรบอยา่งทหารราบได้อยา่งจ ากดั  
7.2  การแบ่งมอบ  

เป็นหนว่ยจดัตัง้ของกองทพับก แตฝ่ากการบงัคบับญัชาไว้กบักรมการทหารชา่ง ปัจจบุนัมี 
บก.และร้อย บก.เทา่นัน้  

7.3  ขีดความสามารถ  
              7.3.1 ควบคมุทางเทคนิค ทางยทุธการและทางธุรการของหนว่ยสง่ก าลงัหนว่ยซ่อมบ ารุง  
และหนว่ยบริการสายชา่ง ได้ 3 ถึง 7 กองพนั  
              7.3.2 ด าเนินการตามนโยบาย และวิธีการ ซึง่หนว่ยเหนือก าหนดในเร่ืองดงันี ้ 
                  7.3.2.1  ควบคมุสิ่งอปุกรณ์ทัว่ไป เคร่ืองมือ และชิน้สว่นซอ่ม  
                  7.3.2.2  ควบคมุสิ่งอปุกรณ์ขาดแคลน และต ่าระดบั  
                  7.3.2.3  รวบรวม และวิเคราะห์ข้อมลูทางสถิตใินการสง่ก าลงั และซอ่มบ ารุง  
              7.3.3ชว่ยเหลือหนว่ยเหนือในการวางแผนสง่ก าลงัและซ่อมบ ารุงเพ่ือให้ได้ตามความ
ต้องการทางยทุธการ  
              7.3.4 จดัหาสิ่งอปุกรณ์ตามความรับผิดชอบของกรม  
              7.3.5 ปฏิบตักิารรบอยา่งทหารราบได้ เม่ือจ าเป็นยิ่ง  
              7.3.6 มีความคล่องแคลว่ในการเคล่ือนท่ีได้ 100 %  
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รูปท่ี 2.3 ผังการจัด ช.21 
  
       
  
            
  

                        

 

                        

 

 

8. กองร้อยทหารช่างซ่อมบ ารุงสนาม  (ร้อย ช.ซบร.สนาม)  
8.1 ภารกิจ   

ท าการซ่อมบ ารุงขัน้สนามเคร่ืองมือสายช่าง และจดัชิน้ส่วนซอ่มส าหรับซอ่มบ ารุงขัน้หนว่ย 
ให้แก่หนว่ยรับการสนบัสนนุ (เป็นการซ่อมบ ารุงสนบัสนนุโดยตรง)  
          8.2 การแบ่งมอบ   

เป็นหนว่ยขึน้ตรงของกองทพับกอาจจดัขึน้สมทบหน่วยอ่ืนตามกองทพับกก าหนด  ปัจจบุนั
กองทพับกฝากการบงัคบับญัชาไว้กบั กรมการทหารชา่ง ๆ ฝากการบงัคบับญัชาไว้กบั กรมทหารชา่งสง่
ก าลงัและซอ่มบ ารุง (ช.21) อีกตอ่หนึง่  
          8.3 ขีดความสามารถ  
       8.3.1 ให้การสนบัสนนุด้านการซอ่มบ ารุงขัน้สนามแก่เคร่ืองมือสายช่างประมาณ 1,500 
รายการ รวมทัง้เคร่ืองก าเนิดไฟฟ้าขนาด 1 1/2 กิโลวตัต์ ไปจนถึงเคร่ืองมือขนาดใหญ่  
              8.3.2 ท าการสง่กลบัเคร่ืองมือช ารุดในลกัษณะจ ากดั  
              8.3.3 รับ เก็บรักษาและแจกจา่ยชิน้สว่นซ่อมส าหรับการซอ่มบ ารุงส าหรับหน่วยรับการ 
สนบัสนนุและส าหรับใช้ในหมวดซอ่มบ ารุงในอตัราของกองร้อย  
              8.3.4 รวบรวมข้อมลูทางสถิตเิก่ียวกบัปริมาณ และการแจกจา่ยเคร่ืองมือสายชา่ง และ
ประมาณการใช้ชิน้สว่นซ่อมตามความช านาญ และงานซ่อมบ ารุงในหนว่ยรับการสนบัสนนุ  
              8.3.5 ตรวจสอบกิจการซอ่มบ ารุง และระดบัสะสมชิน้สว่นซอ่มในหน่วยรับการสนบัสนนุ
ตามค าสัง่  

 ช.21 

บก.กรม  ร้อย บก. 

บก.ร้อย มว.ระวงั
ป้องกนั 

ตอนยทุธการ
และก าลงัพล 

ตอนยทุธการ
และการฝึก 

ตอนสง่ก าลงั ตอนส่ือสาร ตอนซ่อมบ ารุง และสง่
ก าลงัชิน้สว่นซอ่ม 
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              8.3.6 เคล่ือนท่ีได้ 100 %  
              8.3.7 ท าการรบอย่างทหารราบได้เม่ือจ าเป็น  
รูปท่ี 2.4 ผังการจัดกองร้อยซ่อมบ ารุงสนาม 
 
       
 
 
 
 
 
 
 
9. กองร้อยทหารช่างซ่อมบ ารุงหนัก  (ร้อย ช.ซบร.หนัก)  

9.1  ภารกิจ  
          9.1.1 ซอ่มสว่นประกอบหลกั และเคร่ืองมือกลสายชา่งทกุชนิดท่ี ทบ.ก าหนด  
          9.1.2 ซอ่มบ ารุงขัน้ 3 และ 4 ตอ่ยทุโธปกรณ์สายชา่งท่ีล้นมือจากหน่วยซอ่มบ ารุง  
สนบัสนนุโดยตรง  
    9.2 การแบ่งมอบ   

เป็นหนว่ยของกองทพับก ฝากการบงัคบับญัชาไว้กบักรมการทหารช่าง ๆ ฝากการบงัคบั
บญัชาไว้กบั กรมทหารชา่งส่งก าลงัและซอ่มบ ารุง (ช.21)  
    9.3. ขีดความสามารถ  
         9.3.1 ซอ่มสร้างชิน้สว่น สว่นประกอบย่อย ส่วนประกอบหลกั และยทุโธปกรณ์สายชา่งทกุ
ชนิด  
         9.3.2 สนบัสนนุการซ่อมบ ารุงเคร่ืองมือสายชา่งให้กบัหน่วยซอ่มบ ารุงสนบัสนนุโดยตรง  
ไมเ่กิน 4 หนว่ย ในกรณีหนว่ยนัน้ได้รับงานเกินขีดความสามารถหรืองานล้นมือ  
         9.3.3 ให้การบริการ ตรวจสภาพ ซอ่มบ ารุงยทุโธปกรณ์สายชา่ง แล้วสง่กลบัคืนคลงัเพ่ือ
แจกจา่ยหน่วย  
          9.3.4 ท าการรบอย่างทหารราบได้เม่ือจ าเป็น  
           9.3.5 เคล่ือนท่ีได้ 50 %  
 
 
 
 

         กองร้อยทหารชา่ง          
          ซอ่มบ ารุงสนาม 

  กองบงัคบัการ    
      กองร้อย 

    หมวดบริการ 
        โรงงาน 

หมวดสง่ก าลงั หมวดซอ่มบ ารุง 
ยทุโธปกรณ์พิเศษ 

  หมวดซ่อม 
     บ ารุง 
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รูปท่ี 2.5 ผังการจัดกองร้อยซ่อมบ ารุงหนัก 
 
       

 
 
 
 
 

 
บก.ร้อย มี  ตอน บก., ตอนควบคมุและแจกจา่ยงาน, ตอนสง่ก าลงั 
มว.โรงงาน มี บก.มว., ตอนบริการโรงงาน, ตอนโรงงานเคร่ืองจกัร, ตอนเช่ือมและประดษิฐ์ 
มว.ซ่อมเคร่ืองมือพเิศษ มี บก.มว., ตอนซ่อมเคร่ืองไฟฟ้า, ตอนซ่อมเคร่ืองมือพิเศษ  
มว.ซ่อมเคร่ืองมือช่าง มี บก.มว., ตอนซอ่มเคร่ืองมือชา่ง 
มว.ซ่อมเคร่ืองยนต์ มี บก.มว., ตอนซ่อมเคร่ืองยนต์, ตอนซอ่มสร้างเคร่ืองยนต์ 

10. ตอนทหารช่างประปาสนาม    (ตอน ช.ประปาสนาม)  
10.1 ภารกิจ   

ให้การสนบัสนนุสว่นรวมให้แก่กองทพับก ในเร่ืองการบริการน า้ประปาในสนาม เพ่ือเพิ่ม
ขีดความสามารถของกองพนัทหารชา่งสนาม  
          10.2 การแบ่งมอบ   

เป็นหนว่ยของกองทพับกอาจแบง่มอบให้กบัหนว่ยรองตามความเหมาะสม (ตามปกติ
อตัราแบง่มอบ ได้แก่ 1 ตอน ตอ่ 1 กรมทหารชา่งสนาม)   กองทพับกได้ฝากการบงัคบับญัชาไว้กบั กรมการ
ทหารชา่ง ๆ ได้ฝากตอ่ให้กบั กรมทหารชา่งสง่ก าลงั และซอ่มบ ารุง (ช.21)  
          10.3 ขีดความสามารถ  
              10.3.1 จดัตัง้ต าบลจ่ายน า้ได้ 12 แหง่  
              10.3.2 ผลิตน า้สะอาดได้ 18,000 แกลลอน/ชัว่โมง  
              10.3.3 มีสิ่งอ านวยความสะดวกในการเก็บน า้ได้ 54,000 แกลลอน  

10.4  ยุทโธปกรณ์สายช่างที่ส าคัญ  
              10.41 ชดุเคร่ืองประปาสนาม 1,500 แกลลอน/ชัว่โมง  
              10.4.2 ชดุควบคมุสภาพน า้  
   
 
 
 

     กองร้อยทหารชา่ง      
       ซอ่มบ ารุงหนกั 

    บก.ร้อย มว.โรงงาน มว.ซอ่มเคร่ืองมือ  
        พิเศษ 

มว.ซอ่มเคร่ืองมือ  
          ชา่ง 

มว.ซอ่มเคร่ืองยนต์ 
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รูปท่ี 2.6  ผังการการจัดตอน ช. ประปาสนาม  
 
                          
 
                                                  
        
   
                                                                         
                                                      
                                                         

  ตอน ช.ประปาสนาม 

             บก.ร้อย   ชดุประปาสนาม 12 ชดุ 
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บทที่ 3 
การส่งก าลังบ ารุงยุทโธปกรณ์สายช่าง 

 
1. ลักษณะงานของหน่วยทหารช่างของกรมการทหารช่าง    

กรมการทหารชา่ง เป็นกรมฝ่ายยทุธบริการ ท่ีมีหนว่ยทหารชา่งปฏิบตังิานอยู ่ 2 ลกัษณะด้วยกนั   
ได้แก่ การสนบัสนนุการรบ และการสนบัสนนุการชว่ยรบ 

1.1 สนับสนุนการรบ  
มีกองพนัทหารชา่งของกองทพั และกองพนัทหารชา่งของกองพลเป็นหนว่ยปฏิบตั ิ 

1.2 สนับสนุนการช่วยรบ  
มีหนว่ยทหารชา่งสง่ก าลงัและซอ่มบ ารุง เป็นผู้ปฏิบตั ิ ได้แก่ หมวดซอ่มบ ารุงสิ่งอปุกรณ์

สายชา่ง 3 หมวด และ หมวดซอ่มบ ารุงยทุโธปกรณ์พิเศษ 1 หมวด   ซึง่เป็นหนว่ยท่ีมีอยูใ่นกองบญัชาการ
ชว่ยรบของกองทพัภาค, ร้อย ช.เคร่ืองมือและซอ่มบ ารุงของพนั.ช.ก่อสร้าง ในระดบักองทพับก มีกรมทหาร
ชา่งสง่ก าลงัและซอ่มบ ารุง (ช.21),  กองร้อยทหารชา่งซอ่มบ ารุงสนาม  กองร้อยทหารชา่งซอ่มบ ารุงหนกั, 
และกองคลงัทหารชา่ง เป็นหนว่ยปฏิบตั ิ 
2. หน้าที่หลักในการส่งก าลังบ ารุงสายทหารช่าง ของกรมการทหารช่าง 

กองทพับกได้มอบหมายให้กรมการทหารชา่ง รับผิดชอบ ด าเนินการสง่ก าลงั และซอ่มบ ารุง
ยทุโธปกรณ์สายทหารชา่งทัง้สิน้ ให้แก่หนว่ยตา่ง ๆ ของกองทพับก และเหลา่ทพัอ่ืน ตลอดจน
กองบญัชาการทหารสงูสดุ ตามท่ีได้รับมอบหมาย  
3. แนวความคิดในการปฏบิัต ิ 

เพ่ือให้บรรลหุน้าท่ีหลกัตามท่ีได้รับมอบหมายจากกองทพับก กรมการทหารชา่งจงึได้วาง
แนวความคดิ ในการปฏิบตัไิว้ ดงันี.้-  

3.1 ยดึถือนโยบาย แผน แนวความคดิ ภารกิจ และระบบการสง่ก าลงับ ารุงของกองทพับกเป็น
แนวทางปฏิบตั ิ 

3.2 พยายามรักษาสถานภาพของยทุโธปกรณ์สายช่าง ให้สามารถใช้งานได้นานท่ีสดุ โดยการออก
ค าแนะน าการใช้ และการปรนนิบตับิ ารุงยทุโธปกรณ์ให้ถกูต้อง  

3.3 พยายามจดัให้มียทุโธปกรณ์สายชา่ง ให้เป็นมาตราฐานเดียวกนั เพ่ือให้ง่ายและประหยดัใน
การสง่ก าลงั และซอ่มบ ารุง  

3.4 ให้การสนบัสนนุ หนว่ยรับการสนบัสนนุตา่ง ๆ ตามท่ีต้องการและทนัเวลา  
3.5 ปฏิบตังิานภายใต้การควบคมุ และก ากบัดแูลของกรมสง่ก าลงับ ารุงทหารบก (ยามปกต)ิ และ

ฝ่ายสง่ก าลงับ ารุง ศนูย์ปฏิบตักิารกองทพับก (ในสนาม)  
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4. ที่มาของสิ่งอุปกรณ์สายช่าง  
กรมการทหารชา่งได้รับสิ่งอปุกรณ์สายชา่ง จาก 3 หนทาง ดงันี ้ 
4.1 ได้รับตามโครงการชว่ยเหลือทางทหาร  จากสหรัฐอเมริกา    ตัง้แตปี่ พ.ศ.2495 ถึง   

พ.ศ. 2519  
4.2 ได้รับจากการจดัหาด้วยงบประมาณ กองทพับก  
4.3 ได้รับจากการจดัหาด้วยงบเงินกู้ตามพระราชบญัญตัเิงินกู้ เพ่ือป้องกนัประเทศ พ.ศ.2519  

5. สิ่งอุปกรณ์สายช่างที่กรมการทหารช่างรับผิดชอบ  
ตามระเบียบกองทพับกวา่ด้วยความรับผิดชอบในสิ่งอปุกรณ์ พ.ศ.2535 ให้กรมการทหารชา่ง

รับผิดชอบสิ่งอปุกรณ์ท่ีใช้ในกิจกรรมทหารชา่ง เฉพาะสิ่งอปุกรณ์นอกโครงการ สว่นสิ่งอปุกรณ์ในโครงการ
ถือความรับผิดชอบตามท่ีประเทศ หรือองค์การ หรือตวัแทนท่ีให้ความช่วยเหลือตามโครงการก าหนดมา   
ดงันัน้ สิ่งอปุกรณ์ท่ีกรมการทหารชา่งรับผิดชอบ มีดงันี ้ 

5.1 เคร่ืองมือก่อสร้างในสนามรวมทัง้รถยนต์บรรทกุเทท้ายทกุชนิด  เว้นรถยนต์บรรทกุเทท้าย  
ท่ีก าหนดไว้ในสายงานอ่ืน  

5.2 ยาง และแบตเตอร่ีท่ีใช้กบัเคร่ืองมือก่อสร้าง และรถยนต์บรรทกุเทท้ายทกุชนิด ตามข้อ 1  
5.3 วสัดกุ่อสร้างในสนาม  
5.4 เคร่ืองข้ามล าน า้ทกุชนิด ได้แก่  สะพานเคร่ืองหนนุมัน่ สะพานเคร่ืองหนนุลอย ระบบสะพานท่ี

ตดิตัง้อยูบ่นตวัรถสายพานวางสะพาน เรือยนต์สร้างสะพานเป็นต้น  
5.5 สิ่งอปุกรณ์เก่ียวกบัโยธาสนาม ป้อมสนาม การพราง และการสง่ก าลงัทางทอ่ในสนาม  
5.6 เคร่ืองประปาสนาม  
5.7 เคร่ืองก าเนิดไฟฟ้า   ท่ีมิได้ก าหนดไว้ให้อยูใ่นความรับผิดชอบของสายงานอ่ืน   รวมทัง้  

อปุกรณ์ไฟฟ้า เพ่ือแสงสวา่ง และพลงังานในสนาม  
5.8สิ่งอปุกรณ์เก่ียวกบัสงครามทุน่ระเบดิ ชดุเคร่ืองหมายดงระเบดิ และแบตเตอร่ีท่ีใช้กบั

เคร่ืองตรวจค้นทุน่ระเบดิ  
5.9 เคร่ืองอดัลม และเคร่ืองมือใช้ลมอดั  
5.10 สิ่งอปุกรณ์เก่ียวกบัเคร่ืองเช่ือมโลหะ ชา่งเหล็ก ชา่งไม้ และชา่งเคร่ืองจกัร  
5.11 สีและสิ่งอปุกรณ์เก่ียวกบัสี เพ่ือการปรนนิบตับิ ารุง การซอ่มบ ารุงและการสง่สิ่งอุปกรณ์  
5.12 กล้องเล็งกลางคืนใช้งานด้านตรวจการณ์  
5.13 แผนท่ี และสิ่งอปุกรณ์เก่ียวกบัแผนท่ี  
5.14 สิ่งอปุกรณ์ตา่งๆ ท่ีใช้ในการผลิต สร้าง ทดสอบและซอ่มบ ารุงสิ่งอปุกรณ์ 
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6. การแบ่งประเภทสิ่งอุปกรณ์สายช่าง  
เพ่ือสะดวกในการปฏิบตังิาน เก่ียวกบัการเบกิ การสง่คืน การจ าหนา่ย กรมการทหารชา่งได้แบง่สิ่ง

อปุกรณ์ท่ีอยูใ่นความรับผิดชอบออกเป็น 3 ประเภท คือ  
6.1.สิ่งอุปกรณ์สายช่างทั่วไป 

หมายถึง สิ่งอปุกรณ์สายชา่งทัง้ปวงท่ีใช้ได้โดยสมบรูณ์ในตวัเอง อนัได้แก่  
6.1.1 ยทุธภณัฑ์หลกั  

หมายถึง สิ่งของสิ่งเดียว หรือหลายสิ่งท่ีประกอบกนั ในทางจกัรกลไฟฟ้า  ซึง่ปกติ
จะท างานได้สมบรูณ์ในตวัเอง เชน่รถถากถาง เข็มทิศ เคร่ืองอดัลม เคร่ืองตรวจค้นทุน่ระเบดิ ฯลฯ  
              6.1.2 สิ่งอปุกรณ์เป็นชดุ   

คือสิ่งอปุกรณ์ท่ีเป็นชดุ ในชดุมีสิ่งอปุกรณ์หลายอยา่งแตล่ะอยา่ง อาจแยกไปอยู่
ในความรับผิดชอบของสายงานอ่ืนได้  เชน่  ชดุให้แสงสวา่งด้วยไฟฟ้า  ชดุชา่งเขียนแบบชดุส ารวจ ฯลฯ  
              6.1.3 สิ่งอปุกรณ์ประกอบชดุ   

ได้แก่ สิ่งอปุกรณ์หลายอยา่งประกอบเข้าเป็นสิ่งอปุกรณ์อีกอยา่งหนึง่ เชน่ ชดุของ
สะพาน สว่นประกอบของรถปัน้จัน่ และรอกขอ ฯลฯ  
              6.1.4 สิ่งอปุกรณ์ใช้ในการก่อสร้าง  

ได้แก่ สิ่งอปุกรณ์ท่ีใช้ในการก่อสร้างในสนาม  เชน่ ตะป ู ลวดหนาม เสาเหล็ก
เกลียว พลัว่ เสียม ฯลฯ  

6.2 ชิน้ส่วนซ่อม   
หมายถึง องค์ประกอบ สว่นประกอบและชิน้สว่นท่ีใช้ในการซอ่มบ ารุงสิ่งอปุกรณ์ของหนว่ย

ใช้  ตามท่ีก าหนดไว้ในคูมื่อสง่ก าลงัท่ีมีบญัชีชิน้สว่นซอ่ม เชน่ ประเก็น  ตวักรอง  ทอ่ไอเสีย ฯลฯ  
          6.3 แผนที่และอุปกรณ์เก่ียวกับ แผนที่  

ได้แก่  แผนท่ีตา่ง ๆ และอปุกรณ์ในการเก็บ และการผลิตแผนท่ี  
7. การส่งก าลังสิ่งอุปกรณ์ประเภท 2-4 และการส่งก าลังชิน้ส่วนซ่อมสายช่าง  

กรมการทหารชา่ง  ได้จดัระบบการสง่ก าลงัสิ่งอปุกรณ์สายชา่ง  โดยปฏิบตัติามค าสัง่กองทพับก ท่ี 
487/2543 ลง 3 ต.ค.43 เร่ือง การก าหนด ภารกิจ  นโยบาย แนวความคดิ และความรับผิดชอบในการสง่
ก าลงัของกองทพับก ดงันี ้ 

7.1 หน่วยส่งก าลัง 
หนว่ยสง่ก าลงัของกองพล   ในอตัราของกองทพัภาค  หรือตา่งกองทพัภาคท่ีเข้าปฏิบตักิาร

ในพืน้ท่ีกองทพัภาคท่ี 1, 2, 3, 4 (เว้น กรม สน. พล. ร.9 ขอรับการสนบัสนนุจากกรมการทหารชา่ง โดยตรง ) 
เบกิสิ่งอปุกรณ์หรือชิน้สว่นซอ่มไปยงักองบญัชาการชว่ยรบท่ี 1, 2, 3, 4  ท่ีขึน้กบักองทพัภาคนัน้ ๆ  ซึง่ถ้ามี
สิ่งอปุกรณ์และชิน้สว่นซอ่มก็จะจา่ยให้  ถ้าไมมี่กองบญัชาการชว่ยรบจะเบกิตอ่ไปท่ีกรมการทหารชา่ง (กอง
คลงัทหารชา่ง  กรมการทหารชา่ง ) 

 



 3-4 

7.2 หน่วยใช้ 
               7.2.1 หนว่ยในอตัรา บรรจมุอบ ขึน้สมทบ และหนว่ยอ่ืน ๆ ท่ี ทบ. และทภ. ก าหนดให้ใน
อตัรากองทพัภาค 1 , 2 , 3 , และ 4 

หนว่ยใช้   ท่ีเป็นหนว่ยในอตัรากองทพัภาคท่ี  1, 2, 3, 4,  หนว่ยท่ีบรรจมุอบหรือ
ขึน้สมทบและหนว่ยอ่ืน ๆ ตามท่ีกองทพับกและกองทพัภาคก าหนด ให้เบกิสิ่งอปุกรณ์หรือเบกิชิน้สว่นซอ่ม
ไปยงั กองบญัชาการชว่ยรบท่ี 1, 2, 3 และ 4  ท่ีขึน้กบักองทพัภาคนัน้ ๆ ซึง่ถ้ามีสิ่งอปุกรณ์หรือชิน้สว่นซอ่ม
คงคลงัอยู ่ก็จะแจกจา่ยให้   แตถ้่าไมมี่สิ่งอปุกรณ์คงคลงัอยู ่กองบญัชาการชว่ยรบท่ี 1, 2, 3 และ 4 ก็จะเบกิ
ตอ่ไปยงักองคลงัทหารชา่ง  
               7.2.2 หนว่ยนอกกองทพัภาค 1 , 2 , 3 , และ 4  

หนว่ยใช้ท่ีเป็นหนว่ยขึน้ตรงกองทพับกและหนว่ยของกองทพับก (หนว่ยนอก
กองทพัภาค ) และหนว่ยอ่ืน ๆ ท่ีมีท่ีตัง้หรือเข้าปฏิบตักิารในพืน้ท่ีกองทพัภาค หรือตามท่ีกองทพับก
มอบหมายเบกิสิ่งอปุกรณ์และชิน้สว่นซอ่มไปท่ีกองบญัชาการชว่ยรบท่ี 1, 2, 3, 4 ซึง่มีท่ีตัง้อยูใ่นพืน้ท่ี
กองทพัภาคท่ีนัน้   
                7.2.3 หนว่ยนอกทภ. แตมี่ท่ีตัง้ถาวรในพืน้ท่ี ทภ.1 

หนว่ยใช้ท่ีเป็นหนว่ยขึน้ตรงกองทพับกและหนว่ยของกองทพับก (หนว่ยนอก
กองทพัภาค ) ท่ีมีท่ีตัง้ปกตถิาวรอยูใ่นพืน้ท่ีกองทพัภาคท่ี 1 เบกิสิ่งอปุกรณ์และชิน้สว่นซอ่มได้จากกรมการ
ทหารชา่ง (กองคลงัทหารชา่ง  กรมการทหารชา่ง ) โดยตรง  
                 7.2.4 หนว่ยขึน้ตรง ทภ.1 ใน จว.กญ, จว.พบ. และจว.รบ.  

หนว่ยใช้ท่ีเป็นหนว่ยขึน้ตรงกองทพัภาคท่ี 1 ท่ีมีท่ีตัง้ปกตถิาวรอยูใ่นพืน้ท่ี จงัหวดั
กาญจนบรีุ, เพชรบรีุ, และราชบรีุ เบกิสิ่งอปุกรณ์และชิน้สว่นซอ่มได้จากกรมการทหารชา่ง (กองคลงัทหาร
ชา่ง  กรมการทหารชา่ง ) โดยตรง  
                 สรุป พอจะเขียนผงัการสง่ก าลงัสิ่งอปุกรณ์ประเภท 2 - 4 และชิน้สว่นซอ่มสายชา่งได้ดงัรูปท่ี 3.1  
รูปท่ี 3.1 ระบบการส่งก าลัง สป.2-4 และขิน้ส่วนซ่อม สาย ช. 
                  
  
  
  
  
     
  
                ทางเดนิเอกสาร 
               ทางเดนิสิ่งอปุกรณ์ 
 

หนว่ยใช้ นขต. ทภ.1 และ หนว่ย
ใช้ในพืน้ท่ี ทภ.2,3 และ 4 

หนว่ยของ ทบ. (นอก ทภ.1) ที่ 
ตัง้อยูใ่นพืน้ท่ี ทภ.1 

หนว่ยของ ทบ.ที่ตัง้อยูใ่น กทม. 
นนทบรีุ ปทมุธานี นครปฐม 
สมทุรสาคร อยธุยาสมทุรปราการ 
และ นครนายก 

           บชร. 1,2,3 และ 4 

              กองคลงัทหารช่าง 

นขต.ทภ.1 ใน จงัหวดั ราชบรีุ 
เพชรบรีุ และ กาญจนบรีุ 
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8. การเบกิสิ่งอุปกรณ์สายช่าง  

8.1 การเบิกขัน้ต้น  
              8.1.1 สิ่งอปุกรณ์สายชา่งทัว่ไป  สิ่งอปุกรณ์ตาม อจย. และสิ่งอปุกรณ์อ่ืนๆ   

หนว่ยใช้เบกิขัน้ต้นไปยงั บชร. ของกองทพัภาคท่ีให้การสนบัสนนุ โดยระบุ
หลกัฐานท่ีใช้อ้างในการเบกิให้แนช่ดัยกเว้นบางครัง้ท่ีมีความจ าเป็นเร่งดว่นส าหรับหนว่ยปฏิบตักิารพิเศษ     
กคช.กช. อาจจา่ยอตัโนมตัใิห้โดยตรง  
              8.1.2 ชิน้สว่นซอ่ม   

ชิน้สว่นซอ่มตามอตัราพิกดั  กองคลงัทหารชา่งจะจดัท าบญัชีชิน้สว่นซอ่มตาม
อตัราพิกดั (บชอพ.) สง่ให้หนว่ยใช้ หนว่ยใช้เม่ือได้รับแล้วจะต้องตรวจสอบ  และท าการเบกิไปยงั บชร.ของ
กองทพัภาคท่ีให้การสนบัสนนุทนัที  
            ชิน้ส่วนซ่อมที่สะสม (ชสส.) คือ ชิน้สว่นซอ่มท่ีหนว่ยสนบัสนนุโดยตรงและ
หนว่ยสนบัสนนุทัว่ไป สะสมไว้ เพ่ือใช้ในการซอ่มบ ารุงตามภารกิจของตน ให้ท าการเบกิ จาก กองคลงัทหาร
ชา่ง หรือ บชร. ท่ีให้การสนบัสนนุ  
              8.1.3 แผนท่ี และอปุกรณ์เก่ียวกบัแผนท่ี  

หนว่ยใช้เบกิจาก บชร.ท่ีให้การสนบัสนนุหนว่ยของ ทบ.  ( นอก นขต.ทภ.1 )  ใน
พืน้ท่ีของกองทพัภาคท่ี 1  เบกิโดยตรงจาก กองคลงัทหารชา่งกรมการทหารชา่ง  
          8.2 การเบิกทดแทน     

การเบกิทดแทน คือ   การเบกิสิ่งอปุกรณ์ทดแทนสิ่งอปุกรณ์ขัน้ต้น  ซึง่ได้จ าหนา่ย
ไปแล้ว ส าหรับสิ่งอปุกรณ์สายชา่งทัว่ไป , ชิน้สว่นซอ่ม, และ แผนท่ีและสิ่งอปุกรณ์เก่ียวกบัแผนท่ีให้หนว่ย
เบกิเบกิทดแทนจากกองบญัชาการชว่ยรบ ของกองทพัภาคท่ีให้การสนบัสนนุ  
   หมายเหตุ   

(1) การเบกิสิ่งอปุกรณ์สายชา่งทัว่ไป, ชิน้สว่นซอ่ม, แผนท่ีและสิ่งอปุกรณ์เก่ียวกบัแผนท่ีอยา่เบกิ
โดยใช้ใบเบกิใบเดียวกนั  

(2) ในกรณีท่ีเบกิ สป. หลายรายการซึง่ใช้ใบเบกิมากกวา่ 1 ชดุ จะต้องลงนามผู้ เบกิทกุชดุการใช้วิธี
ตดัใบเบกิและลงนามผู้ เบกิในชดุสดุท้ายช่ือเดียว   กคช.กช.   จะถือวา่ใบเบกินัน้ไมส่มบรูณ์ และจะสง่กลบั
หนว่ยเบกิเพ่ือแก้ไข   
9. ทางเดนิใบเบกิสิ่งอุปกรณ์สายช่าง  

เม่ือหนว่ยใช้ต้องการเบกิสิ่งอปุกรณ์สายชา่ง ท าใบเบกิด้วยแบบพิมพ์ ทบ.400 - 006 หรือ ทบ.400 - 
007   หรือ  ทบ.400 - 007 - 1    แล้วแตก่รณี   เบกิไปยงักองบญัชาการชว่ยรบท่ีให้การสนบัสนนุในพืน้ท่ี ถ้า
กองบญัชาการชว่ยรบนัน้ ไมมี่สิ่งอปุกรณ์สายชา่งสนบัสนนุให้ ก็จะท าใบเบกิของกองบญัชาการชว่ยรบเอง 
เบกิตอ่ไปท่ี กองคลงัทหารชา่ง จ.ราชบรีุ  
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ท่ีกองคลงัทหารชา่งใบเบกิจะเข้าแผนกควบคมุสิ่งอปุกรณ์ ซึง่จะท าการตรวจสอบความถกูต้อง  

ของใบเบกิ ลายมือช่ือ ผู้ มีสิทธ์ิเบกิ แล้วลงทะเบียนหนว่ยจา่ย ตอ่ไปตรวจความถกูต้องของรายการท่ีเบกิ  
หรือตรวจอตัรา ตรวจสอบบญัชีคมุแล้วบนัทกึการจา่ยหรือค้างจา่ย สดุท้ายลงนามผู้ตรวจสอบ และเสนอใบ
เบกิให้ผู้ มีอ านาจสัง่จา่ยลงนาม  เม่ือลงนามแล้วใบเบกิถกูสง่ไปแผนกคลงัสิ่งอปุกรณ์  ซึง่จะตรวจสอบท่ีเก็บ
, จดัท าเอกสารการน าเอาสิ่งอปุกรณ์ออกจากท่ีเก็บ แล้วลงนามผู้จา่ย สง่ใบเบกิพร้อมสิ่งอปุกรณ์ไปแผนก
บรรจหีุบหอ่ ท่ีแผนกบรรจหีุบหอ่จะท าการคดัแยกสิ่งอปุกรณ์ เตรียมหีบหอ่, กรรมการบรรจหีุบหอ่,ขอการ
ขนสง่ไปยงั สขส.จทบ.ร.บ. แล้วสดุท้ายมอบให้ สขส.จทบ.ร.บ.หรือ หนว่ยเบกิ  
10. การส่งก าลังแผนที่ของกรมการทหารช่าง  

กรมการทหารชา่งรับผิดชอบสง่ก าลงัแผนท่ีโดย จดัหา เก็บรักษา และแจกจา่ยให้กบัหนว่ยท่ีเสนอ
ความต้องการ  แตห่นว่ยท่ีควบคมุแผนท่ีได้แก่กรมขา่วทหารบก 

10.1 แผนท่ีอัตรามูลฐาน     
เม่ือหนว่ยได้รับค าสัง่ทบ.จดัตัง้หนว่ยใหมแ่ละมีแผนท่ีในอจย.(ถ้าไมมี่ขออตัราไปท่ีขว.ทบ.)  

เบกิตามสายการสง่ก าลงั  กช.จะจดัหาให้ และไปรับได้ท่ีกคช.กช. 
10.2 แผนที่นอกอัตรา   

ขว.ทบ.  จะแจ้งให้หนว่ยเสนอความต้องการประจ าปีพิเศษ ของบประมาณเมื่อได้แล้ว  ขว.
ทบ.แจ้งให้  กช.  จดัหาให้  กคช.กช. อาจจะสง่ให้ทางสขส.จทบ. 

10.3 แผนที่ตามแผนป้องกันประเทศ    
หนว่ยเสนอความต้องการไปท่ี ขว.ทบ.ๆ รวบรวมเสนอความต้องการไปท่ีกรมขา่วทหาร

กองบญัชาการทหารสงูสดุ เม่ืออนมุตัิแล้วหนว่ยไปรับเองท่ีกรมแผนท่ีทหาร 
11. การจ่ายสิ่งอุปกรณ์สายช่าง  
   ท่ีกองคลงัทหารชา่ง กรมการทหารชา่ง มีวิธีการจา่ย 2 วิธี คือ จา่ยแบบอตัโนมตั ิ และจา่ยตามใบ
เบกิ สิ่งอปุกรณ์ท่ีจา่ยมี 2 ประเภท คือ สิ่งอปุกรณ์ในอตัรา (สป.2) และสิ่งอปุกรณ์นอกอตัรา (สป.4) กรรมวิธี
การจา่ยจะแตกตา่งกนัออกไปตามวิธีการจา่ย และประเภทสิ่งอปุกรณ์ดงันี.้-  
          11.1 การจ่ายอุปกรณ์หลักในอัตรา  

อยูใ่นอ านาจอนมุตัขิอง จก.กบ.ทบ.สว่นการจา่ยสิ่งอปุกรณ์หลกันอกอตัราหรือเกินอตัรา 
อยูใ่นอ านาจของ ผช.ผบ.ทบ.(2) ซึง่ได้รับมอบอ านาจจาก ผบ.ทบ.ดงันัน้เม่ือกองคลงัทหารชา่ง มีสิ่งอปุกรณ์
อยูใ่นคลงัจะท าเอกสารการแบง่มอบ เสนอผา่น  กรมการทหารชา่งไปยงั ทบ.เพ่ือขออนมุตัแิจกจา่ย เม่ือ
ได้รับอนมุตัแิล้วจงึด าเนินการจา่ยได้  
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11.2 การจ่ายสิ่งอุปกรณ์นอกอัตรา  

ท่ีไมใ่ชเ่ป็นสิ่งอปุกรณ์หลกั (สิ่งอปุกรณ์สิน้เปลือง และ ชิน้สว่นซอ่ม) อยูใ่นอ านาจอนมุตัิ
ของ จก.กช. (มอบอ านาจให้ ผอ.กคช.กช.)    ไมต้่องจดัท าเอกสารการแบง่มอบ  

11.3 การจ่ายแบบอัตโนมัต ิ   
จะเร่ิมจาก กองคลงัทหารชา่ง คือเม่ือได้รับอนมุตัเิอกสารการแบง่มอบแล้ว แผนกควบคมุ

สิ่งอปุกรณ์จะท าใบเบกิ 4 สี ( เก็บสีเขียวไว้รอเร่ือง ) สง่ไปท่ีแผนกคลงั  3 ใบ 
แผนกคลงัจะจดัเตรียม สิ่งอปุกรณ์พร้อมเอกสารสง่ไปให้หนว่ยเบกิโดยผา่นแผนกบรรจหีุบ

หอ่  เม่ือหนว่ยเบกิได้รับสิ่งอปุกรณ์แล้ว  ต้องท าการตรวจรับและลงนามผู้ เบกิในใบเบกิเก็บไว้เป็นหลกัฐาน  
2 ใบ   สง่คืน   กองคลงัทหารชา่ง  กรมการทหารชา่ง  1 ใบ (สีชมพ)ู  กองคลงัทหารชา่ง โดยแผนกควบคมุ
สิ่งอปุกรณ์จะเก็บใบเบกินีไ้ว้เป็นใบเบกิสมบรูณ์  
          11.4 การจ่ายตามใบเบิก    

หนว่ยเบกิเขียนใบเบกิ   4   สี   สง่ตามสายสง่ก าลงั  ถึง  กองคลงัทหารชา่งท่ีแผนกควบคมุ
สิ่งอปุกรณ์ 3 ใบ (เก็บสีขาวไว้รอเร่ือง) แผนกควบคมุสิ่งอปุกรณ์  จะตรวจสอบความถกูต้อง ส ารวจบญัชีคมุ 
ตดัจา่ย เสนอผู้ มีอ านาจอนมุตัจิา่ย สง่ใบเบกิท่ีอนมุตัจิา่ยแล้วไปให้ แผนกคลงั 2 ใบ (เก็บสีเขียวไว้รอเร่ือง) 
แผนกคลงัจดัเตรียมสิ่งอปุกรณ์พร้อมเอกสารสง่ให้  แผนก บรรจหีุบหอ่ แล้วสง่ให้หนว่ยเบกิ หนว่ยเบกิลง
นามรับสิ่งอปุกรณ์สง่ใบเบกิสีชมพใูห้ กองคลงัทหารชา่ง โดยแผนกควบคมุเป็นผู้ เก็บหลกัฐาน  
12. การรับสิ่งอุปกรณ์สายช่าง  

การสง่ - รับ สิ่งอปุกรณ์จาก กองคลงัทหารชา่งไปยงัหนว่ยเบกิมี 2 วิธี คือ การสง่ทาง สขส. และ
หนว่ยเบกิมารับเอง (หนว่ยท่ีอยูใ่นระยะไมเ่กิน 50 กม.ทางกองคลงัทหารชา่ง จะให้รถมารับสิ่งอปุกรณ์เอง)  
 12.1 การรับสิ่งอุปกรณ์ทาง สขส. 

เม่ือกองคลงัทหารชา่ง พร้อมจา่ยสิ่งอปุกรณ์  ซึง่หนว่ยเบกิระบใุห้สง่ทาง สขส.แผนกบรรจุ
หีบหอ่ กองคลงัทหารชา่ง จะขอการขนสง่สิ่งอปุกรณ์ไปยงั สขส.จทบ.ร.บ. และน าสิ่งอปุกรณ์บรรจหีุบหอ่ให้
เรียบร้อย   และมอบหีบหอ่พร้อมหลกัฐานให้ สขส.จทบ.ร.บ.  หนว่ยเบกิเม่ือได้รับหีบหอ่จาก สขส.ปลายทาง   
จะต้องตัง้กรรมการตรวจรับ     ตรวจรับสิ่งอปุกรณ์แล้วเซ็นช่ือรับสิ่งอปุกรณ์สง่ใบเบกิสีชมพคืูนให้ กองคลงั
ทหารชา่ง เพ่ือเก็บไว้เป็นหลกัฐาน  

12.2 การรับสิ่งอุปกรณ์โดยหน่วยเบิกมารับเอง 
เม่ือหนว่ยเบกิจะมารับเอง กองคลงัทหารชา่ง  จะแจ้งให้หนว่ยเบกิทราบวา่จะมารับเอง

หรือไมเ่ม่ือหนว่ยเบกิตอบตกลงมารับเองจะต้องน าใบเบกิสีขาวมาด้วย  กองคลงัทหารชา่งเตรียมสิ่งอปุกรณ์
และหลกัฐานไว้ท่ี ตอนการจา่ยของแผนกบรรจหีุบหอ่ เม่ือหนว่ยเบกิมารับ  ก็จะลงนามรับสิ่งอปุกรณ์  ท่ีตอน
การจา่ยโดย หนว่ยเบกิจะมอบใบเบกิสีชมพไูว้ท่ีตอนการจา่ย  ตอนการจา่ยจะรวบรวมใบเบกิสีชมพคืูนให้ 
แผนกควบคมุเพ่ือเก็บไว้เป็นหลกัฐาน  
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 13. การแยกสิ่งอุปกรณ์สายช่างออกจากสายงานอ่ืน  

เน่ืองจากสิ่งอปุกรณ์บางประเภทของสายชา่งซ า้กบัสิ่งอปุกรณ์ในความรับผิดชอบของสายงานอ่ืน  
โดยเฉพาะกรมยทุธโยธาทหารบก ถ้าอยากทราบวา่เป็นสิ่งอปุกรณ์สายใดแน ่ เม่ือไมส่ามารถค้นหาค าสัง่ 
ทบ.ได้ขอให้พิจารณา ดงันี ้ 

13.1 เคร่ืองมือและสิ่งอปุกรณ์ใดน ามาใช้เพ่ือ การฝึก การยทุธ และเป็นสิ่งอปุกรณ์ตาม อจย.ถือวา่
เป็นสิ่งอปุกรณ์สายชา่ง  
        13.2 เคร่ืองมือ / สิ่งอปุกรณ์ใดน ามาใช้ เพ่ือกิจการปกต ิ ถือวา่เป็นสิ่งอปุกรณ์สายกรมยทุธโยธา
ทหารบก  
ตารางท่ี 3.1 การแยกสิ่งอุปกรณ์สายช่าง ออกจากสายยุทธโยธา 
ล าดบั สิ่งอปุกรณ์ ความมงุหมายในการใช้ 

  สายชา่ง สายยทุธโยธา 
1. 
2. 
3. 
4. 

ตะป ู
ลวดหนาม 
สี 
พลัว่, เสียม 
 

ใช้ฝึกสร้างสะพาน 
ใช้สร้างเคร่ืองกีดขวาง 
ใช้ ปบ. ยานยนต์ 
ใช้สร้างป้อมสนาม 

ใช้ซอ่มแซมบ้านพกั 
ใช้กัน้ร่ัวบ้าน 
ใช้ทาสี 
ใช้ดบัเพลิง 

 
14. การควบคุมสิ่งอุปกรณ์สายช่าง 

การควบคมุสิ่งอปุกรณ์สายชา่ง   ต้องยดึถือค าสัง่กองทพับก   วา่ด้วย     การสง่ก าลงัสิ่งอปุกรณ์   
ประเภท 2 - 4 พ.ศ.2534 เป็นหลกัฐานในการปฏิบตัใินระดบัหนว่ยใช้และหนว่ยสนบัสนนุ การควบคมุสิ่ง
อปุกรณ์ควรปฏิบตัดิงันี.้-  
          14.1 การควบคุมทางเอกสาร  

เอกสารสง่ก าลงัได้แก่ใบเบกิ  ใบสง่คืน  ใบยกเลิกใบเบกิ  ใบตดิตามใบเบกิ เอกสารเหลา่นี ้
จะต้องมีแฟ้มเก็บเอกสารของแตล่ะชนิดเอง  และมีเอกสารท่ีใช้ควบคมุการออกล าดบัท่ีของแตล่ะชนิดคือใบ
แบบพิมพ์ ทบ.400 - 002  นอกจากนีก้่อนใบเบกิ ใบสง่คืน ใบสง่ซอ่ม ใบยกเลิกใบเบกิ   ใบตดิตามใบเบกิ    
จะออกจากหนว่ยจะต้องลงใน แบบพิมพ์ ทบ.400 - 002   รวมอีกครัง้หนึง่  
          14.2 การควบคุมทางบัญชี 

เป็นความรับผิดชอบของผู้บงัคบัหนว่ย ทกุระดบั ท่ีจะต้องจดัท าบญัชีคมุสิ่งอปุกรณ์สาย
ชา่งทกุรายการท่ีมีอยูใ่นครอบครองของหนว่ย   โดยไมค่ านงึวา่จะได้สิ่งอปุกรณ์มาจากไหน  ทางใด ซึง่
เรียกวา่ บตัรบญัชีคมุ และต้องเก็บรักษาไว้ให้ดี  แม้วา่สิ่งอปุกรณ์คงคลงัจะเป็นศนูย์แล้วก็ตาม แยกออกได้
ดงันี ้ 
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14.2.1 สิ่งอปุกรณ์ถาวร  

ทัง้หนว่ยใช้และหนว่ยสนบัสนนุทางการสง่ก าลงัใช้แบบพิมพ์  ทบ.400  -  005   
หนึง่ใบตอ่หนึง่รายการ   เม่ือได้รับสิ่งอปุกรณ์มา จะต้องลงบญัชีคมุทนัที และเม่ือสง่คืนหรือจ าหนา่ย ต้อง
หกัยอดออกจากบญัชีคมุ ส าหรับสิ่งอปุกรณ์เป็นชดุให้คมุเป็นชดุ สว่นรายละเอียดในชดุมีอะไรบ้าง  ให้ใช้
บญัชีรายละเอียดชดุควบคมุ เม่ือมีรายการใดใช้ไปต้องเบกิทดแทนให้ครบชดุเสมอ  
            ส าหรับยทุธภณัฑ์หลกั ใช้ ทบ.400 - 005 หนึง่ใบตอ่หนึง่แบบ ลงหมายเลข
ยทุธภณัฑ์หลกั และแบบไว้ในชอ่งหมายเลขสิ่งอปุกรณ์และรายการด้วย เชน่ เคร่ืองอดัลมขนาด 5 ลบ.ฟตุ    
บริษัท แชมเปีย้นจะน ามาลงบญัชีคมุใบเดียวกนักบัเคร่ืองอดัลม ขนาด 5 ลบ.ฟตุ บริษัท เดอดีส ไมไ่ด้  
            นอกจากนีใ้นระดบั   หนว่ยสนบัสนนุทางการสง่ก าลงัยงัใช้แบบพิมพ์  ทบ.400 - 
003 – 2, ทบ.400 - 003 - 3, และ ทบ.400 - 003 - 4 ควบคมุสิ่งอปุกรณ์อีกด้วย  
           14.2.2 ชิน้สว่นซอ่ม  
              ระดบัหนว่ยใช้ เม่ือได้รับชิน้สว่นซอ่มตามอตัราพิกดั ท่ีหนว่ยสนบัสนนุจา่ยให้แล้ว 
จะต้องจดัท าบญัชีคมุโดยใช้แบบพิมพ์ ทบ.400 - 068 (บญัชีคมุชิน้สว่นซอ่มและสิ่งอปุกรณ์ใช้สิน้เปลือง)   
และต้องท าการสอบทานทกุรอบ 6 เดือน  
              ระดบัหนว่ยสนบัสนนุทางการสง่ก าลงั มีชิน้สว่นซอ่มตามอตัราพิกดัส าหรับซอ่ม
ภายในหนว่ยของตนเองและชิน้สว่นซอ่มสะสมเพ่ือสนบัสนนุหนว่ยในพืน้ท่ีรับผิดชอบ  ด้วยใช้แบบพิมพ์ 
ทบ.400 - 003    
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บทที่ 4 
การซ่อมบ ารุงสิ่งอุปกรณ์สายช่าง 

 
1. ขอบเขตการซ่อมบ ารุงขัน้ต่าง  ๆ  

1.1 การซ่อมบ ารุงระดับหน่วย   
เป็นการปฏิบตัโิดยผู้ใช้ หรือพลประจ า และชา่งซอ่มประจ าหนว่ย ซึง่จะประกอบด้วย  

               1.1.1  การตรวจสภาพ  
               1.1.2  การท าความสะอาด  
              1.1.3  การบริการ  
               1.1.4  การรักษา  
               1.1.5  การหลอ่ล่ืน  
              1.1.6  การเปล่ียนชิน้สว่นเล็ก ๆ น้อย ๆ  
               1.1.7  การปรับตามความจ าเป็น  
               1.1.8  การท าตามคูมื่อหรือผงัการซอ่มบ ารุง  
          1.2 การซ่อมบ ารุงสนับสนุนโดยตรง   

เป็นการซอ่มแก้อยา่งจ ากดัตอ่ยทุโธปกรณ์ครบชดุ หรือซอ่มแก้สว่นใช้งานไมไ่ด้ 
ประกอบด้วย  
              1.2.1  การซอ่มแก้สว่นใช้งานไมไ่ด้  
               1.2.2  การซอ่มและแก้สว่นประกอบยอ่ย  
               1.2.3  การซอ่มและการเปล่ียนสว่นประกอบธรรมดา  
               1.2.4  การกู้ซอ่มยทุโธปกรณ์  
               1.2.5  ซอ่มยบุรวมเม่ือได้รับอนมุตั ิ 
          1.3 การซ่อมบ ารุงสนับสนุนท่ัวไป     

คือการซอ่มแก้ยทุโธปกรณ์ท่ีใช้งานไมไ่ด้  ท่ีเกินขีดความสามารถของการซอ่มสนบัสนนุ
โดยตรง เพ่ือ  สง่กลบัเข้าสายสง่ก าลงั หรือ สนบัสนนุการแลกเปล่ียนโดยตรง ซึง่ได้แก่ การซอ่มสว่นประกอบ
ใหญ่ และ  การซอ่มสว่นประกอบยอ่ย 

1.4 การซ่อมบ ารุงระดับคลัง   
ได้แก่การซอ่มบ ารุงโดยคลงักรมฝ่ายยทุธบริการ   การซอ่มขัน้คลงัได้แก่  
1.4.1 การซอ่มใหญ่ยทุโธปกรณ์ท่ีใช้งานไมไ่ด้ ให้กลบัคืนสภาพท่ีใช้งานได้อยา่งสมบรูณ์ 

ตามคูมื่อทางเทคนิค  
               1.4.2 การซอ่มสร้างยทุโธปกรณ์ให้อยูใ่นสภาพเหมือนของใหม ่ 
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2 การปรนนิบัตบิ ารุงเคร่ืองมือสายช่าง  
การปรนนิบตับิ ารุงขัน้หนว่ย ได้แบง่ขัน้การปรนนิบตับิ ารุงออกเป็น 2 ขัน้ด้วยกนั ได้แก่  
2.1 การปรนนิบัตขัิน้ 1  

เป็นการปรนนิบตับิ ารุงประจ าวนัของพลประจ าของ หนว่ยใช้ มี  
               2.1.1  การ ปบ.ก่อนใช้งาน  
               2.1.2  การ ปบ.ระหวา่งใช้งาน  
               2.1.3  การ ปบ.หลงัใช้งาน  
               หลกัฐานท่ีใช้ คือ แบบพิมพ์ ทบ.462 - 025  
          2.2 การปรนนิบัตบิ ารุง ขัน้ 2  

เป็นหน้าท่ีของชา่งประจ าหนว่ยเป็นผู้ปฏิบตั ิได้แก่  
              2.2.1  การ ปบ.ประจ าสปัดาห์  
               2.2.2  การ ปบ.ประจ าเดือน  
               หลกัฐานท่ีใช้ คือ แบบพิมพ์ ทบ.462 - 002  
         หมายเหตุ การปรนนิบตับิ ารุงทัง้ขัน้1 และขัน้2 ดจูากคูมื่อหรือค าสัง่การหลอ่ล่ืนของเคร่ืองมือนัน้ ๆ   
3 การปรนนิบัตบิ ารุงเคร่ืองมือสายช่างที่ไม่ใช่ยานยนต์  
          การ ปบ.เคร่ืองก าเนิดไฟฟ้า  เคร่ืองสบูน า้  เคร่ืองอดัลมเล็ก    พอจะก าหนดหลกัการท่ี จ าเป็นตอ่
การใช้ และการ ปบ.ตอ่เคร่ืองมือเหลา่นี ้ได้ดงันี ้ 
          3.1 เคร่ืองก าเนิดไฟฟ้า  

การสัง่ปลอ่ย(การน า สป. ออกใช้)ก่อนเดนิเคร่ืองต้องสัง่ปลอ่ยด้วยทบ.462-025 และบนัทกึ
ลงในหลกัฐานการปฏิบตังิานของเคร่ืองมือกล (ทบ.462-010)  
           ถ้ามีเคร่ืองก าเนิดไฟฟ้ามากกวา่ 2 เคร่ืองขึน้ไป ต้องผลดัเปล่ียนกนัเดนิเคร่ือง เชน่มี 3 
เคร่ือง ให้เดนิเคร่ืองหนึง่ และเคร่ืองสอง   สว่นเคร่ืองสาม  ท าการ ปบ.ให้เรียบร้อย ตอ่ไปเดนิเคร่ืองสอง และ
เคร่ืองสาม สว่นเคร่ืองหนึง่ท าการ ปบ.สบัเปล่ียนหมนุเวียนกนัอยา่งนี ้ 
           ตารางก าหนดการ ปบ.ต้องก าหนดแผนการท า ปบ.เคร่ืองก าเนิดไฟฟ้าแตล่ะเคร่ืองลงใน
แบบพิมพ์ ทบ.468-360 หรือ ทบ.462-033 (สายชา่ง)  
           บนัทกึสถิตกิารใช้เคร่ืองมือกลสายชา่ง โดยใช้แบบพิมพ์ ทบ.462-018  
          3.2 เคร่ืองสูบน า้ เคร่ืองอัดลม  

โดยปกตวิิธีการซอ่มบ ารุง ปฏิบตัเิชน่เดียวกนักบัการใช้เคร่ืองมือกลอ่ืน ๆ   
หมายเหตุ  ประวตัแิละสถิตกิารใช้เคร่ืองมือกลสายชา่งจะต้องเก็บรักษาไว้ในซองประวตัยิทุธภณัฑ์ 

(ทบ.468-378)  
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4. ระบบการซ่อมบ ารุงสิ่งอุปกรณ์สายช่าง  
         ระบบการซอ่มบ ารุงสิ่งอปุกรณ์สายชา่ง ปฏิบตัติามค าสัง่ ทบ.ท่ี 487/2543 ลง 3 ต.ค.43 
เชน่เดียวกนั ดงันี ้ 
          4.1 หน่วยซ่อมบ ารุงสนับสนุนโดยตรง 
              4.1.1 หนว่ยซอ่มบ ารุงสนบัสนนุโดยตรงของกองพล  ในอตัรา ทภ.1 หรือหนว่ยตา่ง ทภ.แต่
ปฏิบตักิารในพืน้ท่ี ทภ.1  

ให้สง่สิ่งอปุกรณ์ท่ีช ารุดเข้าซอ่มท่ีกองบญัชาการชว่ยรบท่ี 1 ถ้าเกินขัน้การซอ่มให้
สง่ไปท่ี กรมทหารชา่งท่ี 21 ( ซอ่มโดย กองร้อยทหารชา่งซอ่มบ ารุงหนกั ) ยกเว้น กรม สน. พล.ร.9 ให้ขอรับ
การสนบัสนนุจากกรมทหารชา่งท่ี 21 โดยตรง 

4.1.2 หนว่ยซอ่มบ ารุงสนบัสนนุโดยตรงของกองพล  ในอตัรา ทภ. 2, 3, และ4 หรือหนว่ย
ตา่ง ทภ. แตป่ฏิบตักิารในพืน้ท่ี ทภ. 2, 3, และ4  

ให้สง่สิ่งอปุกรณ์ช ารุดเข้าซอ่มท่ีกองบญัชาการชว่ยรบท่ี 2, 3, และ4 ท่ีให้การ
สนบัสนนุกองทพัภาคนัน้ ๆ ถ้าเกินขัน้การซอ่มให้สง่ไปท่ี กรมทหารชา่งท่ี 21 ( ซอ่มโดย กองร้อยทหารชา่ง
ซอ่มบ ารุงหนกั ) 

4.2  หน่วยใช้  
               4.2.1 หนว่ยใช้ในอตัรา ทภ.1 และหนว่ยใช้ตามท่ี ทภ.1 ก าหนด  

หนว่ยใช้ในอตัรา ทภ.1 และหนว่ยใช้ตามท่ี ทภ.1 ก าหนด ให้สง่สิ่งอปุกรณ์ช ารุด
เข้าซอ่มท่ีกองบญัชาการชว่ยรบท่ี 1  ถ้าเกินขัน้การซอ่มจะสง่ตอ่ไปท่ี กรมทหารชา่งท่ี 21 (โดย ร้อย.ช.ซบร.
หนกั ) 
               4.2.2 หนว่ยใช้ท่ีเป็นหนว่ยในอตัรา ทภ.2, 3, และ 4 และหนว่ยใช้ตามท่ี ทภ.2,3, และ4
ก าหนด และหนว่ยของกองทพับก และหนว่ยขึน้ตรงกองทพับก ( หนว่ยนอกกองทพัภาค ) ท่ีมีท่ีตัง้อยูใ่นพืน้
จทบ. หรือ มฑบ. ท่ีมี บชร. ตัง้อยู ่    

ให้สง่สิ่งอปุกรณ์ช ารุด เข้าซอ่มท่ีกองบญัชาการชว่ยรบท่ี 2, 3, และ 4  ถ้าเกินขัน้
การซอ่มจะสง่ตอ่ไปท่ี กรมทหารชา่งท่ี 21 (โดย ร้อย.ช.ซบร.หนกั ) ทัง้นีย้กเว้น หนว่ยท่ีมีหนว่ยซอ่มบ ารุง 
                4.2.3 หนว่ยใช้ท่ีเป็นหนว่ยขึน้ตรงของ ทภ.1 ท่ีมีท่ีตัง้ปกตถิาวรอยูใ่นพืน้ท่ีจงัหวดั 
กาญจนบรีุ, เพชรบรีุ, และราชบรีุ  

ให้สง่สิ่งอปุกรณ์ช ารุดเข้าซอ่มท่ี กรมทหารชา่งท่ี 21 ซึง่ท าการซอ่มโดย กองร้อย
ทหารชา่งซอ่มบ ารุงสนาม ถ้าตรวจพบสิ่งอปุกรณ์ช ารุดเกินขัน้การซอ่มก็จะสง่ตอ่ไปท่ีกองร้อยทหารชา่งซอ่ม
บ ารุงหนกั  

4.2.4  หนว่ยใช้ท่ีเป็นหนว่ยขึน้ตรงกองทพับก และหนว่ยของกองทพับก  (หนว่ยนอก
กองทพัภาค)   ซึง่มีท่ีตัง้ปกตถิาวรอยูใ่นพืน้ท่ีกองทพัภาคท่ี 1     
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ให้สง่สิ่งอปุกรณ์ท่ีช ารุดไปยงักรมทหารชา่ง สง่ก าลงั และซอ่มบ ารุง (ช.21) ซึง่การ
ซอ่มบ ารุงจะกระท าโดย กองร้อยทหารชา่งซอ่มบ ารุงสนาม   เม่ือซอ่มเสร็จ สิ่งอปุกรณ์นัน้จะถกูสง่กลบัคืน
ให้หนว่ยสง่ซอ่ม 
            ในกรณีท่ี  สิ่งอปุกรณ์นัน้    ช ารุดเกินขีดความสามารถของ      กองร้อยทหารชา่ง
ซอ่มบ ารุงสนาม (เกินขัน้การซอ่มบ ารุง) สิ่งอปุกรณ์นัน้จะถกูสง่ไปท าการซอ่มบ ารุงยงั กองร้อยทหารชา่ง
ซอ่มบ ารุงหนกั  เม่ือซอ่มเสร็จกองร้อยทหารชา่งซอ่มบ ารุงหนกั  จะสง่ให้ กองคลงัทหารชา่ง เพ่ือเข้าสายสง่
ก าลงัตอ่ไป  
รูปท่ี 4.1 ระบบการซ่อมบ ารุง สป.สาย ช. 
              
  
 
 
 
           
 
 
    
 
 
    
 
 
        ทางเดนิเอกสาร และ สป.สง่ซอ่ม 
        ทางเดนิ สป. เม่ือซอ่มเสร็จ 
 
5 การส่งซ่อม 
 5.1 ระเบียบ และค าส่ังท่ีเก่ียวข้อง 
  ระเบียบ และค าสัง่ ทบ. ตอ่ไปนี ้วางไว้เพ่ือให้หนว่ยตา่ง ๆ ในกองทพับก ท่ีมีเคร่ืองมือ
สายชา่งอยูใ่นครอบครอง ได้ยดึถือเป็นแนวทางปฏิบตั ิเม่ือเคร่ืองมือนัน้เกิดช ารุดขึน้ 

5.1.1 ค าสัง่กองทพับกท่ี 53/7894 ลง 16 เม.ย.97 เร่ือง การซอ่มยทุโธปกรณ์สายชา่ง  
           5.1.2 ค าสัง่กองทพับกท่ี 259/23074 ลง 28 ต.ค.97 เร่ือง การซอ่มยทุโธปกรณ์สายชา่ง  
          5.1.3 ค าสัง่กองทพับกท่ี 188/18158 ลง 30 ส.ค.97 เร่ืองการปฏิบตังิานของร้อย ช.ซบร.   
           5.1.4 ระเบียบกองทพับก  วา่ด้วยการสง่ซอ่มยทุโธปกรณ์สายชา่ง  ลง 4 มี.ค.98  

นขต.ทภ.1 และหนว่ยใช้ในพืน้ท่ี      
             ทภ. 2, 3, และ 4 

หนว่ยของ ทบ.(หนว่ยนอก ทภ.) 
    ซึง่มีท่ีตัง้อยูใ่น พืน้ท่ี ทภ.1 

  หนว่ยในพืน้ท่ี 
  จว.พบ, จว.กจ., 
  และ จว.รบ. 

        บขร. 1, 2, 3, และ 4 กรม ช.สง่ก าลงัและซอ่มบ ารุง 
     โดย ร้อย ช.ซบร.สนาม 

กรม ช.สง่ก าลงั และซอ่มบ ารุง 
       โดย ร้อย ช.ซบร.หนกั 

          กองคลงัทหารช่าง 
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5.2 หลักการปฏิบัต ิ 
การซ่อม  คือ การท าเคร่ืองมือท่ีช ารุด ใช้การไมไ่ด้ให้กลบัคืนสภาพใช้การได้ดงัเดมิ,   ซึง่

กระท าได้หลายวิธี  ได้แก่ การเปล่ียน, การซอ่มแก้, การซอ่มคืนสภาพ, การซอ่มสร้าง, การประกอบใหม ่ 
การจะใช้วิธีใดซอ่มนัน้ขึน้อยูก่บัลกัษณะของการช ารุด อยา่งไรก็ตามหากช ารุดเกินขัน้

หนว่ย (ขัน้ท่ี 1 และ ขัน้ท่ี 2) หนว่ยจะต้องด าเนินการสง่ซอ่มไปยงัขัน้ท่ี 3 ร้อย ช.ซอ่มบ ารุง ทนัที 
เม่ือเคร่ืองช ารุดต้องด าเนินการซอ่มทนัที ไมส่ะสมเคร่ืองมือท่ีช ารุดไว้ 

5.3 วิธีการส่งซ่อม  
เม่ือจะสง่เคร่ืองมือสาย ช.ช ารุดเกินขัน้หนว่ยไปยงัร้อย ช.ซอ่มบ ารุง หนว่ยกระท าได้ 3วิธี

แล้วแตก่รณี ดงันี ้ 
           5.3.1 สง่ซอ่มโดยตรง   

โดยหนว่ยน าเคร่ืองมือท่ีช ารุดพร้อมด้วยแบบฟอร์มตา่งๆ ในการสง่ซอ่ม ไปสง่ซอ่ม
โดยตรงยงั  ร้อย ช. ซอ่มบ ารุง การสง่ซอ่มแบบนี ้ ปกตกิระท าโดยหนว่ยท่ีอยูใ่กล้เคียงกบั ร้อย ช.ซอ่มบ ารุง 
ซึง่สามารถน าเคร่ืองมือท่ีช ารุดไปสง่ซอ่มได้โดยสะดวก  

5.3.2 สง่ซอ่มทาง สขส.   
การสง่ซอ่มแบบนีโ้ดยหนว่ยน าเคร่ืองมือท่ีช ารุดพร้อมด้วยแบบฟอร์มการสง่ซอ่ม  

ด าเนินกรรมวธีิการสง่ไปยงั  สขส.ของหนว่ยตน  โดย สขส.จะเป็นผู้ด าเนินการสง่ และรับ เคร่ืองมือท่ีสง่ซอ่ม
นัน้เอง โดยปกตกิระท าโดยหนว่ยท่ีอยูไ่กลจากร้อย ช.ซอ่มบ ารุง  
           5.3.3  ขอชา่งจาก ร้อย ช.ซอ่มบ ารุงไปซอ่มท่ีหนว่ย  
                การขอชา่งจาก ร้อย ช.ซอ่มบ ารุงไปซอ่มให้ยงัท่ี ๆ  เคร่ืองมือช ารุดนัน้   หนว่ยจะ  
กระท าได้ในกรณีท่ีจ าเป็นจริง ๆ เชน่ ต้องการใช้เคร่ืองมืออยา่งเร่งดว่น หรือหนว่ยไมส่ามารถท่ีจะน า
เคร่ืองมือท่ีช ารุดนัน้ สง่ซอ่มด้วยวิธีอ่ืน ๆ ได้  

การขอชา่งไปซอ่มให้ยงัหนว่ยโดยตรงนัน้ หนว่ยจะต้องปฏิบตัติามค าสัง่ ทบ.ท่ี 
188/18158 ลง 30 ส.ค.97 เร่ือง การปฏิบตังิานของร้อย ช.ซอ่มบ ารุง    ทัง้นี ้  เพ่ือความสะดวกและรวดเร็ว
ของงานซอ่ม  

5.4 แบบฟอร์มในการส่งซ่อม   
การสง่ซอ่มเคร่ืองมือช ารุดเกินขัน้ของหนว่ยนัน้ หนว่ยจะต้องน าแบบฟอร์มตา่ง ๆ เหลา่นีไ้ป

พร้อมกบัเคร่ืองมือด้วย  
5.4.1  แบบฟอร์ม ทบ.468-311 ใบสง่ซอ่มและสัง่งาน  

           5.4.2  แบบฟอร์ม ทบ.462-002 การ ปบ.ขัน้หนว่ยและการตรวจสภาพทางเทคนิค(ครัง้
สดุท้าย)  
           5.4.3  แบบฟอร์ม ทบ.468-378 ประวตัยิทุโธปกรณ์  
           5.4.4  รายการการสอบสวนสาเหตชุ ารุด (ถ้าช ารุดเกินสภาพ)  
           5.4.5  ทบ.462-010 (บนัทกึการปฏิบตังิานของเคร่ืองมือกล) 
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ตัวอย่างที่ 4.1 การายงานการช ารุด 
ท่ี ........พ/07.....                                                      เขียนท่ี โรงรถ ร้อย บก.  

วนัท่ี      2     พ.ย. 07 
เร่ือง     เคร่ืองยนต์ช ารุด  
เรียน     ผบ.ช.พนั. 14  
อ้างถึง    ค าสัง่ใช้เคร่ืองก าเนิดไฟฟ้า ลง 1 พ.ย.07  
         ตามค าสัง่ท่ีอ้างถึง กระผมได้จดัเคร่ืองก าเนิดไฟฟ้า 10 KW หมายเลข 12544 ให้   
ส.ท.มน ูแจม่ใน  เป็นพลประจ าไปรายงานตวัตอ่ ร.ท.จินดา  ยอดธง ท่ีสโมสรนายทหาร เม่ือ   
1 พ.ย.07 เวลา 1800 เพ่ือใช้กระแสไฟฟ้าในงานกินเลีย้ง........……......................................……….บดันี ้
ได้รับรายงาน จาก ส.ท.มน ู แจม่ใน  วา่เคร่ืองตดิแล้วดบัไปเองตอ่มาก็ไมต่ดิ ได้เกิดการช ารุดเสียหายขึน้
เน่ืองจาก....................................ยงัไมท่ราบสาเหต.ุ.......................................................มีรายการช ารุด
ดงันีคื้อ...............................................................................................  
         กระผมได้ท าการตรวจสอบแล้ว ปรากฏวา่ช ารุดเสียหายจริง เห็นควรตัง้กรรมการสอบสวนให้ทราบ
สาเหต ุและปฏิบตัติามระเบียบตอ่ไป  

ควรมิควรแล้วแตจ่ะกรุณา 
ส.อ. แก้ว   ธนทูอง 

นายสิบยานยนต์ร้อย บก. 
  
ให้       - ร.ท.ด ารง    พิมพิมล      ประธานกรรมการ  
           - ร.ต.จ าปา    ฤทธิเดช      กรรมการ  
           - จ.ส.ต.มา    สีดี              กรรมการ  
  

เป็นกรรมการด าเนินการสอบสวนสาเหต ุและลกัษณะของการช ารุด 
  
                                          พ.ต.ศกัดา   บญุรักษา  
                                                      ผบ.ช.พนั.14  
                                                    2 พ.ย.07  
 
ตัวอย่างที่ 4.2 การรายงานผลการสอบสวน 
ท่ี พ./07                                                                           บก.ช.พนั.14  
  

วนัท่ี    3   พ.ย.07 
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เร่ือง         ผลการสอบสวน  
เรียน         ผบ.ช.พนั.14  
อ้างถึง        ค าสัง่ท้ายรายงานของนายสิบยานยนต์ร้อย บก.  
สิ่งท่ีสง่มาด้วย   ค าให้การของชา่งเคร่ืองยนต์  
         ตามค าสัง่ให้กระผม ร.ท.ด ารง  พิมพา  พร้อมด้วย ร.ต.จ าปา  ฤทธิเดช และ จ.ส.ต.มา  สีดี  เป็น
กรรมการสอบสวนการช ารุดของเคร่ืองก าเนิดไฟฟ้า 10 KW หมายเลข 12544 ของหนว่ยร้อย บก.ช.พนั.14 
ซึง่เกิดช ารุดเม่ือ 1 พ.ย.07 ปรากฏวา่มีรายการช ารุดดงันีคื้อ  
         1. ล๊อคสลกัลกูสบูหาย  2 ตวั ....................  
         2. กระบอกสบูมีรอยขดู .........................  
              คณะกรรมการได้ร่วมกนัพิจารณาแล้ว มีความเห็นวา่การช ารุดท่ีเกิดครัง้นีเ้น่ืองจากชา่งเคร่ืองยนต์ 
ได้ถอดลกูสบูออกเปล่ียนแหวนลกูสบู แล้วประกอบใหมด้่วยความสะเพร่า จงึลืมใสล่็อคสลกัลกูสบู สลกั
ลกูสบูจงึเล่ือนมาขดูผนงัของกระบอกสบู นบัวา่เป็นข้อบกพร่องของชา่งเคร่ืองยนต์โดยตรง  

ควรมิควรแล้วแตจ่ะกรุณา 
ร.ท.ด ารง    พิมพา        ประธานธรรมการ 

            ร.ต.จ าปา    ฤทธิเดช     กรรมการ 
                  จ.ส.ต.มา    สีดี             กรรมการ 

เรียน  ผบ.ร้อย ช.ซอ่มบ ารุง  
         เพ่ือด าเนินการซอ่มและเรียกเงินชดใช้คา่เสียหายด้วย  
                                     พ.ต.ศกัดา   บญุรักษา  
                                               ผบ.ช.พนั.14  
                                                     3  พ.ย.07  
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บทที่ 5 
ระเบียบกรมการทหารช่าง ว่าด้วยการโอนงานซ่อมยุทโธปกรณ์สาย ช.  และ

ซ่อมคืนสภาพชิน้ส่วนซ่อมสาย ช.  พ.ศ.2532 
เพ่ือให้การซอ่มบ ารุง สป.สาย ช. ท่ีช ารุด  ด าเนินไปด้วยความเรียบร้อย รวดเร็ว  และเป็นผลดีจงึ

วางระเบียบไว้ดงัตอ่ไปนี ้ 
ข้อ 1. ระเบียบนีเ้รียกว่า "ระเบียบกรมการทหารช่าง ว่าด้วยการโอนงานซ่อม

ยุทโธปกรณ์ สาย ช.และซ่อมคืนสภาพชิน้ส่วนซ่อมสาย ช.พ.ศ.2532"  
ข้อ 2. บรรดาความในระเบียบ ค าส่ัง ค าชีแ้จงใดของ กช., กคช.กช. และ ช.21  ซึ่งขัดแย้ง

กับระเบียบนี ้ให้ใช้ความในระเบียบนีแ้ทน  
ข้อ 3. ค าจ ากัดความ  

3.1 ยุทโธปกรณ์ (EQUIPMENT)  
หมายถึง สิ่งอปุกรณ์ (สป.) ท่ีจดัประจ าบคุคล หรือประจ าหนว่ยตามท่ีก าหนดไว้ใน

อตัราการจดั และยทุโธปกรณ์ (อจย.) ตามอตัราสิ่งอปุกรณ์ (อสอ.) หรือตามอตัราอ่ืนใด และหมายรวมถึงสิ่ง
อปุกรณ์ ประเภท 4 สิ่งอปุกรณ์ในการพฒันา   และสิ่งอปุกรณ์ ในความรับผิดชอบของคลงัสายยทุธบริการ
ด้วย เว้นเคร่ืองบนิ  
                3.2 การซ่อมบ ารุง  (MAINTENANCE)   

หมายถึง การกระท าใด ๆ ท่ีมุง่หมายจะรักษายทุโธปกรณ์ตา่ง ๆ ให้อยูใ่นสภาพท่ี
ใช้การได้   หรือมุง่หมายท่ีจะท าให้ยทุโธปกรณ์ท่ีช ารุดกลบัคืนมาอยูใ่นสภาพท่ีใช้การได้  และให้หมาย
รวมถึงการตรวจสภาพ  การทดสอบ  การซอ่มแก้   การซอ่มใหญ่  การซอ่มสร้าง การดดัแปลง และการซอ่ม
คืนสภาพ  
                3.3 การซ่อมใหญ่  (OVERHAUL)  

หมายถึง การซอ่มยทุโธปกรณ์ท่ีช ารุดให้ใช้การได้อยา่งสมบรูณ์ โดยก าหนด
มาตรฐานการซอ่มบ ารุงไว้เป็นเอกสารโดยเฉพาะการซอ่มใหญ่ อาจกระท าให้ส าเร็จได้โดยการแยก
สว่นประกอบ การตรวจสภาพสว่นประกอบ การประกอบสว่นประกอบยอ่ย และชิน้สว่นตา่ง  ๆ ทัง้นี ้
จะต้องมีการตรวจสภาพ และทดสอบการปฏิบตักิารประกอบด้วย  
                3.4 การซ่อมสร้าง (REBUILD)  

หมายถึง การซอ่มยทุโธปกรณ์ท่ีช ารุดให้กลบัคืนสูส่ภาพมาตรฐานอนั
ใกล้เคียงกบัสภาพเดมิ หรือเหมือนของใหม ่ ทัง้ในรูปร่าง คณุสมบตัใินการท างาน และอายขุองการใช้
งาน การซอ่มสร้างอาจกระท าให้ส าเร็จได้โดยการถอดชิน้สว่นของยทุโธปกรณ์นัน้ออกเพ่ือน าไปตรวจ
สภาพชิน้สว่น และสว่นประกอบ และท าการซอ่มแก้หรือเปล่ียนชิน้สว่น และสว่นประกอบท่ีช ารุด หรือ
ใช้การไมไ่ด้แล้วน ามาประกอบเป็นยทุโธปกรณ์ชิน้ตอ่ไป  
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3.5 การซ่อมคืนสภาพ  (RECLAMATION)   
หมายถึง การด าเนินกรรมวิธีซอ่มยทุโธปกรณ์ท่ีใช้การไมไ่ด้   เลิกใช้   ละทิง้  

หรือเสียหายแล้วให้ใช้ประโยชน์ได้   หรือซอ่มชิน้สว่น,  สว่นประกอบหรือองค์ประกอบของยทุโธปกรณ์
เหลา่นัน้ให้ใช้ประโยชน์ได้ และน ากลบัคืนสายสง่ก าลงัตอ่ไป  
          ข้อ 4. ประเภท สป.สาย ช.ช ารุดที่จะท าการซ่อม  
                4.1 ยทุโธปกรณ์สาย ช. (ENGINEER EQUIPMENT)  
                4.2 ชิน้สว่นซอ่มท่ีซอ่มได้ ซึง่จะระบใุนคูมื่อซอ่มบ ารุงของสหรัฐ CODE " R " หรือคูมื่อซอ่ม
บ ารุงทัว่ ๆ ไป ของพลเรือนวา่ ASSY, AY, ASSEM, ASSEMBLY  
          ข้อ 5. ช.21 (ร้อย ช.ซ่อมบ ารุงหนัก)  

เป็นหนว่ยปฏิบตักิารซอ่มบ ารุงสนบัสนนุทัว่ไป และการซอ่มบ ารุงระดบัคลงัของ กช.  
          ข้อ 6. หน่วยท่ีส่งยุทโธปกรณ์ และชิน้ส่วนซ่อมสาย ช.เข้าซ่อมที่ ช.21  
                6.1 หนว่ยซอ่มบ ารุงสนบัสนนุโดยตรง  
                6.2 กคช.กช.  
          ข้อ 7. หลักเกณฑ์การพจิารณาส่งยุทโธปกรณ์เข้าซ่อมที่ ช.21  (โดย ร้อย ช.ซบร.หนัก)  
                7.1 เม่ือหนว่ยซอ่มบ ารุงสนบัสนนุโดยตรง มีงานท่ีเกินขีดความสามารถ     หรือ  
งานล้นมือของหนว่ยซอ่มบ ารุงสนบัสนนุโดยตรง  
                7.2 ยทุโธปกรณ์สาย ช.ช ารุด ท่ีรอชิน้สว่นซอ่มเกินกวา่ 180 วนั  
                7.3 ยทุโธปกรณ์สาย ช.ซึง่มีรายการชิน้สว่นท่ีช ารุด ซึง่ก าหนดไว้ในคูมื่อนี ้ 
                     7.3.1 คูมื่อชิน้สว่นซอ่มของสหรัฐ (TM) ซึง่มี MAINTENANCE CODE " H "  
                     7.3.2 ในคูมื่อการแบง่ขัน้การซอ่มบ ารุงเคร่ืองมือสาย ช. ซึง่แนบมาด้วยกบัระเบียบ
ฉบบันี ้ซึง่มีอกัษร "ท" ก ากบั  
                     7.3.3 ชิน้สว่นซอ่มท่ีมี  CODE  " H "  หรือตวัอกัษร  " ท "   ก ากบัท่ีกลา่วมาแล้ว 
ถ้าหนว่ยซอ่มบ ารุงสนบัสนนุโดยตรงตรวจพบวา่ช ารุด   จะต้องโอนงานซอ่มมายงั  หนว่ยซอ่มบ ารุง
สนบัสนนุทัว่ไปทนัที  เพราะ  กคช.กช.จะไมจ่า่ยชิน้สว่นซอ่มดงักลา่ว ให้ถ้าหนว่ยต้องการซอ่ม  ให้ขออนมุตัิ
ซอ่มเกินขัน้มายงั ช.21 เป็นงาน ๆ ไป  

7.3.4 ถ้าหนว่ยซอ่มบ ารุงสนบัสนนุโดยตรงไมต้่องการโอนงาน   หนว่ยอาจ ท าได้
โดยการเบกิ และสง่คืนองค์ประกอบชดุ (ASSEMBLY) ไปยงั กคช.กช.  
                7.4 การด าเนินการตามข้อ 7.1  ถึง 7.3  จะต้องขออนมุตั ิ  ผบ.ช. 21  เป็นงาน ๆ ไป 
เสียก่อนจงึจะด าเนินการได้  
          ข้อ 8. วิธีด าเนินการขออนุมัตโิอนงานเข้าซ่อมที่ ช.21 (ร้อย ช.ซ่อมบ ารุงหนัก)  
               8.1 หนว่ยซอ่มบ ารุงสนบัสนนุโดยตรงเป็นผู้ด าเนินการ  
               8.2 ให้รายงานขออนมุตั ิ ผบ.ช.21 ก่อน โดยใช้แบบฟอร์ม ผนวก ก. ใบขออนมุตัโิอนงาน
ซอ่ม สป.สาย ช.(4 ฉบบั)  
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               8.3 เม่ือได้รับอนมุตัจิาก ผบ.ช.21 แล้ว ให้หนว่ยซอ่มบ ารุงสนบัสนนุโดยตรงด าเนินการ
ดงันี.้-  
                     8.3.1 ท าความสะอาด สป.สาย ช.  ท่ีอนมุตัใิห้โอนงานซอ่มให้เรียบร้อยแล้วสง่ไปท่ี 
ร้อย.ช.ซอ่มบ ารุงหนกั พร้อมกบัซองประวตัขิอง สป.และหลกัฐานตา่ง ๆ ท่ีเพิ่มเตมิ  
                     8.3.2 ผนวก ก. ท่ีอนมุตัแิล้ว 1 ฉบบั  
                     8.3.3 ผนวก ข. บญัชีชิน้สว่นซอ่ม 2 ฉบบั  
                     8.3.4 ใบสง่ซอ่มเดมิ (ทบ.468-311)  
                     8.3.5 ส าเนาใบตรวจสภาพยทุโธปกรณ์ครัง้แรกท่ีหนว่ยซอ่มบ ารุงสนบัสนนุ
โดยตรง รับงานไว้ซอ่ม (ผนวก ง)  
                     8.3.6 หลกัฐานการตรวจสภาพทางเทคนิคของเคร่ืองมือ สาย ช. (ทบ.462-002) 
ซึง่ตรวจสภาพโดยชา่งของหนว่ยท่ีสง่ซอ่ม  
                     8.3.7 หากช ารุดผิดสภาพต้องมีรายงานการสอบสวนแนบมาด้วย  
                     8.3.8 ถ้ามีชิน้สว่นท่ี กคช.กช. จา่ยไปให้แล้ว จะต้องสง่ไปพร้อมกบัยทุโธปกรณ์
ด้วย  
                     8.3.9 ปิดหมายเลขงาน   ซึง่หนว่ยซอ่มบ ารุงสนบัสนนุโดยตรง ได้ให้หมายเลขงาน
ไว้ให้กบัหนว่ยเจ้าของยทุโธปกรณ์  
               8.4 ช.21 เม่ือ ผบ.ช.21 อนมุตัแิล้วให้สง่ ผนวก ก    ไปตามบญัชีการแจกจา่ยท้ายผนวก ก  
และสง่ ผนวก ข ให้ กคช.กช.  
               8.5 หนว่ยซอ่มบ ารุงสนบัสนนุโดยตรง   โอนงานเข้าซอ่มแล้ว  ต้องแจ้งให้หนว่ย  
เจ้าของยทุโธปกรณ์ทราบด้วย  

ข้อ 9. วิธีการปฏิบัตกิารของานซ่อมยุทโธปกรณ์ และชิน้ส่วนซ่อมสาย ช.ของ กคช.กช.  
               9.1 กคช.กช.ท าใบของานตามแบบฟอร์ม ทบ.468-376 ไปท่ี ช.21 จ านวน 5 ฉบบั ตอ่
ชิน้สว่นซอ่ม หรือยทุโธปกรณ์ 1 ชิน้  
               9.2 เม่ือ ผบ.ช.21 อนมุตัแิล้ว เก็บใบของานไว้ท่ี ช.21 จ านวน 1 ฉบบั สง่คืน กคช.กช. 
จ านวน  4  ฉบบั  
               9.3 กคช.กช.เม่ือได้รับใบของาน ซึง่ ช.21  ได้อนมุตัแิล้ว  ให้ กคช.กช.  น าชิน้สว่นซอ่ม หรือ
ยทุโธปกรณ์ไปยงั ร้อย ช.ซอ่มบ ารุงหนกั พร้อมใบของานท่ีได้รับอนมุตัแิล้ว 2 ฉบบั  
               9.4 ร้อย ช.ซอ่มบ ารุงหนกั เม่ือได้รับชิน้สว่นซอ่ม หรือยทุโธปกรณ์ พร้อมใบของานแล้วท า
การเปิดหมายเลขงานในใบของานท่ี กคช.กช.สง่มา แล้วสง่คืน กคช.กช. 1 ฉบบั เก็บไว้ท่ี ร้อย ช.ซอ่มบ ารุง
หนกั 1 ฉบบั  
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ข้อ 10. ร้อย ช.ซ่อมบ ารุงหนัก  
               10.1 รับชิน้สว่นซอ่ม หรือยทุโธปกรณ์พร้อมหลกัฐานในข้อ 8.3 หรือข้อ 9.3 หรือ ใบของาน 
ทบ.468-376 แล้ว ให้ก าหนดหมายเลขงานด้วย (ผนวก ค.)  ถ้าเป็น สป.  ตามข้อ 8.3  ให้ตรวจสอบชิน้สว่น
ซอ่ม ตามข้อ 8.3.8 กบับญัชีของ กคช.กช.ตามข้อ 12.2.1 ด้วย         
               10.2 ตรวจสภาพขัน้ต้น ถ้ามีชิน้สว่นขาดหายให้แจ้ง กคช.กช.   ด าเนินการตดิตามทวงถาม
จากหนว่ยเจ้าของยทุโธปกรณ์ตอ่ไป  
               10.3 ถ้าซอ่มได้สง่ ผนวก ค. ให้กบั กคช.กช. 1 ฉบบั แล้วรีบด าเนินการซอ่มบ ารุงทนัที
นบัตัง้แตว่นัเปิดหมายเลขงาน  
               10.4 ถ้าซอ่มไมไ่ด้ หรือ ร้อย.ช.ซอ่มบ ารุงหนกั ตรวจสภาพยทุโธปกรณ์แล้ว เห็นวา่มี
รายการช ารุดมากซอ่มได้ไมคุ่้มคา่ หรือเป็นยทุโธปกรณ์ล้าสมยั  
                       10.4.1 ให้รายงานขออนมุตัดิ าเนินการจ าหนา่ยจาก ผบ.ช.21  
                       10.4.2 เม่ือ ผบ.ช.21 อนมุตัใิห้ด าเนินการได้แล้วแจ้งให้ กคช.กช.ทราบแล้วส าเนา
ให้ ช.21 ทราบ  
               10.5 ถ้าเป็นชิน้สว่นซอ่มท่ีซอ่มไมไ่ด้หรือซอ่มไมคุ่้มคา่ให้ปิดงานซอ่มไมคุ่้มคา่ไปยงั   
กคช.กช.  
               10.6 เม่ือได้รับอนมุตัจิ าหนา่ยแล้วให้  
                     10.6.1แจ้งปิดหมายเลขงานและสง่คืนชิน้สว่นซอ่มหรือยทุโธปกรณ์ไปยงั กคช.กช.  

10.6.2 สง่ซากยทุโธปกรณ์คืน กคช.กช.  
               10.7 ชิน้สว่นซอ่ม หรือยทุโธปกรณ์ท่ีซอ่มเสร็จ ให้สง่คืนไปยงั กคช.กช.  
          ข้อ 11 หน่วยใช้  
               11.1 รับทราบเร่ืองการโอนยทุโธปกรณ์เข้าซอ่มขัน้สงูกวา่     จากหนว่ยซอ่มบ ารุงสนบัสนนุ
โดยตรง  
               11.2 ท าใบสง่คืนยทุโธปกรณ์พร้อมเบกิทดแทนไปท่ี กคช.กช.  
          ข้อ 12 กคช.กช.  
               12.1 แผนกคลงัสิ่งอปุกรณ์  
                     12.1.1 รับชิน้สว่นซอ่ม หรือยทุโธปกรณ์สาย ช.ท่ีสง่คืนจากหนว่ยใช้ หรือหนว่ย
ซอ่มบ ารุงสนบัสนนุโดยตรง แล้วท าการแยกประเภทชิน้สว่นซอ่ม หรือยทุโธปกรณ์ท่ีช ารุดซอ่มได้ เพ่ือสง่ซอ่ม
ท่ี ช.21   
                     12.1.2 น าชิน้สว่นซอ่ม หรือยทุโธปกรณ์ไปสง่ซอ่มท่ี ช.21 ตามใบของานท่ีแผนก
ควบคมุสิ่งอปุกรณ์ ออกให้  
                     12.1.3 ด าเนินกรรมวิธีรับชิน้สว่นซอ่มหรือยทุโธปกรณ์ท่ีซอ่มเสร็จแล้วขออนมุตัขิึน้
บญัชีคมุ  
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12.2 แผนกควบคมุสิ่งอปุกรณ์  
                     12.2.1 ตรวจสอบหมายเลขงาน   ถ้าเป็นหมายเลขงานท่ีหนว่ยซอ่มบ ารุงสนบัสนนุ
โดยตรงโอนให้สง่บญัชีสถานภาพการสง่ก าลงัชิน้สว่นซอ่มให้ ร้อย.ช.ซอ่มบ ารุงหนกั  เพ่ือเป็นหลกัฐานตรวจ
ตามข้อ 10.1  
                     12.2.2 ปิดหมายเลขงานซอ่มของหนว่ยซอ่มบ ารุงสนบัสนนุโดยตรง   และ ยกเลิก
รายการชิน้สว่นซอ่มท่ีค้างรับเพราะโอนหมายเลขงานซอ่ม  
                     12.2.3 สงวนชิน้สว่นซอ่มท่ียกเลิกไว้ให้  ร้อย.ช.ซอ่มบ ารุงหนกัเบกิเป็นเวลา 30 วนั 
ถ้าเกิน 30 วนั จา่ยให้กบัหนว่ยอ่ืนได้  
                     12.2.4 ประสานกบั ช.21 ในการจดัท าข้อมลูโครงการซอ่มชิน้สว่นซอ่ม หรือ
ยทุโธปกรณ์สาย ช.ประจ าปี  
                     12.2.5 จดัท าใบของาน (แบบฟอร์ม ทบ.468-376) เพ่ือท าการซอ่มสง่ให้แผนก
คลงั สป.กคช.กช.  
                     12.2.6 ตดัยอดจากบญัชีคมุ - ซอ่มได้  

12.2.7 บนัทกึค้างรับในบตัรบญัชีคมุ - ซอ่มเสร็จ  
                     12.2.8 บนัทกึรับชิน้สว่นซอ่ม หรือยทุโธปกรณ์ท่ีซอ่มเสร็จในบตัรบญัชีคมุเป็น" ดี " 
ซอ่มเสร็จและบนัทกึรับชิน้สว่นซอ่ม หรือยทุโธปกรณ์ช ารุดซอ่มไมไ่ด้เป็น " ช ารุด -เศษโลหะ หรือ ช ารุด -ชิน้ "   
  
ทัง้นี ้ ตัง้แตบ่ดันีเ้ป็นต้นไป  
  

ประกาศ   ณ   วนัท่ี     13    มกราคม    2532 
                
                                              (ลงช่ือ) พล.ต. นิวตัร   สายอบุล  
                                                                             ( นิวตัร    สายอบุล )  
                                                                    เจ้ากรมการทหารชา่ง    
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บทที่ 6 
การแบ่งประเภทการซ่อมบ ารุงยุทโธปกรณ์ สาย ช. 

1. ค ำแนะน ำกรมกำรทหำรช่ำง เร่ือง กำรใช้คู่มือกำรแบ่งประเภทกำรซ่อมบ ำรุง
ยุทโธปกรณ์ สายช่าง พ.ศ.2542 

คูมื่อการแบง่ประเภทการซอ่มบ ารุงยทุโธปกรณ์ สายชา่งนี ้  ได้พิจารณารวบรวมขึน้โดยคณะงาน
พิจารณาปรับปรุงระเบียบ การซอ่มบ ารุงยทุโธปกรณ์สายชา่ง  ตามค าสัง่  กรมการทหารชา่ง  ท่ี99/39  ลง 
23 ตลุาคม  พ.ศ.2539   เร่ือง  แตง่ตัง้คณะท างานพิจารณาปรับปรุงระเบียบการซอ่มบ ารุงยทุโธปกรณ์สาย
ชา่ง  ปี  2539    โดยให้ใช้แทน คูมื่อการแบง่ขัน้การซอ่มบ ารุงเคร่ืองมือสายชา่ง   ประกอบระเบียบกรมการ
ทหารชา่ง   วา่ด้วยการโอนงานซอ่มยทุโธปกรณ์สายชา่ง  และซอ่มคืนสภาพชิน้สว่นซอ่มสายชา่ง พ.ศ.2534 
         1.1 ความมุ่งหมาย 

ความมุง่หมายเพ่ือแบง่มอบความรับผิดชอบในการซอ่มบ ารุงยทุโธปกรณ์สายชา่ง ให้กบั
หนว่ยตา่งๆท่ีเก่ียวข้องได้ทราบ      ซึง่จะท าให้เกิดความคลอ่งตวั ในการซอ่มบ ารุงระดบัหนว่ย และการซอ่ม
บ ารุงสนบัสนนุโดยตรง เป็นการลดภาระของหนว่ยซอ่มบ ารุงสนบัสนนุทัว่ไปและปัญหาความลา่ช้า  ทัง้ใน
เร่ืองการด าเนินการซอ่มบ ารุงและการขนสง่ยทุโธปกรณ์ 

1.2 ประเภทการซ่อมบ ารุง 
              1.  น.  หมายถึง   การซอ่มบ ารุงระดบัหนว่ย 
              2.  ต.  หมายถึง   การซอ่มบ ารุงสนบัสนนุโดยตรง 
              3.  ท.  หมายถึง   การซอ่มบ ารุงสนบัสนนุทัว่ไป 
              4.  ค.  หมายถึง   การซอ่มบ ารุงระดบัคลงั 
          การซอ่มบ ารุงเคร่ืองมือธรรมดาและสิ่งอปุกรณ์สายชา่งอ่ืนๆ ท่ีก าหนดไว้ตามคูมื่อการแบง่ประเภท
การซอ่มบ ารุงยทุโธปกรณ์สายชา่งนี ้   จะท าให้ลดขัน้ตอนการลงความเห็นซอ่มไมคุ่้มคา่ลงได้ โดยมอบให้
หนว่ยซอ่มบ ารุงสนบัสนนุโดยตรงลงความเห็นได้เอง อนัจะท าให้เป็นการปลดเปลืองภาระความสิน้เปลือง         
ในการด าเนินการทัง้ด้านเอกสาร  เวลา  และการขนสง่ 
          ส าหรับการซอ่มบ ารุงสนบัสนนุทัว่ไปและการซอ่มบ ารุงระดบัคลงั  ด าเนินการซอ่มบ ารุงโดย กรม
ทหารชา่งท่ี 21 ( กองร้อยทหารชา่งซอ่มบ ารุงหนกั และโรงงานซอ่มบ ารุงยทุโธปกรณ์สายชา่ง ) โดยการซอ่ม
บ ารุงสนบัสนนุทัว่ไป จะด าเนินการซอ่มใหญ่ท่ีเกินขีดความสามารถของการซอ่มบ ารุงสนบัสนนุโดยตรงเป็น
หลกัส าหรับงานซอ่มบ ารุงระดบัคลงัจะรับงานซอ่มบ ารุงระดบัคลงั จากกองคลงัทหารชา่งกรมการทหารชา่ง
และงานซอ่มสร้างตามแผนงาน  
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ให้หนว่ยตา่งๆด าเนินการซอ่มบ ารุงตามคูมื่อการแบง่ประเภทการซอ่มบ ารุงยยทุโธปกรณ์สายชา่งท่ี
ได้จดัท าขึน้ใหมนี่ไ้ด้ ตัง้แตบ่ดันีเ้ป็นต้นไป   หากหนว่ยยงัไมพ่ร้อมในการซอ่มบ ารุงตามขีดความสามารถท่ี
ก าหนดให้  สามารถด าเนินการซอ่มบ ารุงในขัน้ท่ี 3 ได้อยา่ง ากดั เน่ืองจากปัจจยัตา่งๆ อนัประกอบด้วยก าลงั
พล,เคร่ืองมือ,และชิน้สว่นซอ่ม  ให้หนว่ยสง่ซอ่มในระดบัท่ีสงูกวา่ได้  ส าหรับปัญหาความขาดแคลนชิน้สว่น
ซอ่ม  กรมการทหารชา่งจะพิจารณาให้การสนบัสนนุตามความเหมาะสมตอ่ไป 
          ขอให้หนว่ยซอ่มบ ารุงตามคูมื่อการแบง่ประเภทการซอ่มบ ารุงยทุโธปกรณ์สายชา่งนี ้  ได้ตรวจสอบ
และศกึษาขัน้ตอนตา่งๆ ในการซอ่มบ ารุงอยา่งละเอียด หากพบข้อสงสยัหรือมีข้อเสนอแนะเพิ่มเตมิ  กรุณา
แจ้งให้คณะท างานทราบ (ผา่น กกบ.กช.) เพ่ือจะได้ปรับปรุงแก้ไขในโอกาสตอ่ไป 
         จงึแงมาให้ทราบทัว่กนั เพ่ือถือเป็นแนวทางปฏิบตัิ 
 
                                                  (ลงช่ือ)  พลโท   อาภรณ์      กลุพงษ์ 
                                                                          ( อาภรณ์     กลุพงษ์ ) 
                                                                          เจ้ากรมการทหารชา่ง        
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2 คู่มือการแบ่งประเภทการซ่อมบ ารุงยุทโธปกรณ์ สาย ช. 
2.1 เคร่ืองมือช่าง 

                      2.1.1 เคร่ืองยนต ์ วิธีการ ซบร. ประเภท ซบร. 
1. ทอ่ร่วมไอเสีย, หม้อพกั, ทอ่ไอเสีย พร้อมอปุกรณ์ 
2. ทอ่ร่วมไอดี, หม้อกรองอากาศ, ใส้กรองอากาศ พร้อมอปุกรณ์ 
3. พดัลม, สายพานพดัลม, พลูเลย์่พดัลม, อปุกรณ์ประกอบของพลูเลย์่  
    พดัลม 
4. ฟลายวีล (FLYWHEEL) 
5. ฝาสบู, วาล์วไอดี ไอเสีย, ปลอกวาล์วไอดี ไอเสีย, ปาวาล์วไอดี ไอ 
    เสียรวมทัง้สปริงวาล์ว 
6. เคร่ืองยนต์ และอปุกรณ์ตดิตัง้ 
7. เทอร์โบชาร์จเจอร์ (TURBOCHARGER) 

7.1 อปุกรณ์ประกอบภายนอกหรือเปล่ียนทัง้ตวั 
7.2 ชิน้สว่นภายใน 

8. ปลอกสบู, ลกูสบู, แหวนลกูสบู, สลกัลกูสบู, ก้านสบู, แบร่ิงก้านสบู,   
    บชูก้านสบู, น๊อตก้านสบู และแหวนล็อคตา่ง ๆ 
9. เพลาข้อเหว่ียง, แบร่ิงชดุ, อปุกรณ์ท่ีตดิตัง้กบัเพลาข้อเหว่ียงทัง้หมด 
 

ซอ่ม/เปล่ียน 
ซอ่ม/เปล่ียน 

 
ซอ่ม/เปล่ียน 
เปล่ียน/ซอ่ม 

 
ซอ่ม/เปล่ียน 
เปล่ียน 

 
เปล่ียน 
เปล่ียน 

 
ซอ่ม/เปล่ียน 
ซอ่ม/เปล่ียน 

น 
น 
 
น 
น,ต 

 
ต 
ต 
 
น 
ต 
 
ต 
ท 

                     2.1.2 ระบบน า้มนัเช่ือเพลิง วิธีการ ซบร. ประเภท ซบร. 
1. ป๊ัมน า้มนัเชือ้เพลิง 

1.1 ป๊ัมมือชว่ย 
1.2 ป๊ัมน า้มนัเชือ้เพลิง, อินเจ็คชัน่ป๊ัม (INJECTION), ป๊ัมชนิดอ่ืน ๆ 

ในระบบ 
1.3 กลอ่งควบคมุการท างานระบบเชือ้เพลิงด้วยไฟฟ้า 

 
2. ถงัน า้มนั สายน า้มนัอปุกรณ์ภายในถงัน า้มนัและอปุกรณ์ตดิตัง้ 
3. กรองน า้มนัเชือ้เพลิง สว่นประกอบของเสือ้กรองและสว่นประกอบ  
    ตา่ง ๆ ในการยดึเสือ้กรอง 
4. หวัเผา 
5. หวัฉีด แซมเบอร์ (CHAMBER) 
 
 

 
ซอ่ม/เปล่ียน 
เปล่ียน 
ซอ่ม 
เปล่ียน 
ซอ่ม 
เปล่ียน 

 
ซอ่ม/เปล่ียน 
เปล่ียน 
เปล่ียน 

 
น 
ต 
ท 
ต 
ท 
น 
 
น 
น 
ต 
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                  2.1.3 ระบบระบายความร้อน วิธีการ ซบร. ประเภท ซบร. 
1. หม้อน า้ 

1.1 หม้อน า้ทัง้ลกู 
1.2 รังผึง้หม้อน า้, ท่ีพกัน า้, ประเก็นหม้อน า้, ทอ่น า้ตา่ง ๆ อปุกรณ์

ในการป้องกนัหม้อน า้ 
2. ป๊ัมน า้มนัน า้ 
       2.1 ออยคลูเลอร์ (OIL COOLER) พร้อมอปุกรณ์ 

 
เปล่ียน 

 
ซอ่ม/เปล่ียน 
ซอ่ม/เปล่ียน 
ซอ่ม/เปล่ียน 

 
น 
 
น 
น 
น 

                    2.1.4 ระบบหลอ่ล่ืน วิธีการ ซบร. ประเภท ซบร. 
1. ป๊ัมน า้มนัเคร่ือง 
 
2. อา่งน า้มนัเคร่ือง รวมทัง้อปุกรณ์ในการประกอบอา่งน า้มนัเคร่ือง 
3. หวัอดัไข 

เปล่ียน 
ซอ่ม/เปล่ียน 
ซอ่ม/เปล่ียน 
เปล่ียน 

น 
ต 
น 
น 

                    2.1.5 ระบบสง่ก าลงั และขบัเคล่ือน วิธีการ ซบร. วิธีการ ซบร. 
1. ทรานสมิสชัน่ (TRANSMISSION) 

1.1 คนับงัคบัตา่งๆ รวมทัง้อปุกรณ์ตดิตัง้ภายนอก 
1.2 ทรานสมิสชัน่ 
1.3 วาล์วในระบบทรานมิสชัน่ 
1.4 ชิน้สว่นภายในทรานมิสชัน่ 
1.5 กลอ่งควบคมุการท างานของระบบทรานสมิสชัน่ ด้วยระบบ 

ไฟฟ้า 
2. ทอร์ค (TORQUE) 
       2.1 ป๊ัมทอร์ค (PUMP TORQUE) 
       2.2 ทอร์คทัง้ลกู 
       2.3 ชิน้สว่นภายในป๊ัมทอร์ค 
       2.4 ชิน้สว่นภายในทอร์ค 
3. เพลาสง่ก าลงั, ลกูปืน, ยอย (JOINT) 
4. คลทัช์สง่ก าลงัพร้อมอปุกรณ์ 
5. ห้องเฟืองเปล่ียนทิศทาง, เฟืองท้าย 
6. ห้องเฟืองขบัสดุท้าย FINAL DRIVE 
7. ชดุควบคมุห้องเฟืองบงัคบัล้อ 
 
 

 
ซอ่ม/เปล่ียน 
เปล่ียน 

ซอ่ม/เปล่ียน 
ซอ่ม 

 
เปล่ียน 

 
เปล่ียน 
เปล่ียน 

ซอ่มเปล่ียน 
ซอ่ม/เปล่ียน 
ซอ่ม/เปล่ียน 
ซอ่ม/เปล่ียน 
ซอ่ม/เปล่ียน 
ซอ่ม/เปล่ียน 
ซอ่ม/เปล่ียน 

 
น 
ต 
ต 
ท 
 
ท 
 
ต 
ต 
ท 
ท 
น 
น 
ต 
ต 
ต 
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                   2.1.6 ระบบเบรค วิธีการ ซบร. วิธีการ ซบร. 
1. เบรคมือ อปุกรณ์เก่ียวกบัเบรคมือทัง้ชดุ 
2. เบรค (BRAKE) 
       2.1 ผ้าเบรค, จานเบรค 
       2.2 ป๊ัมลม (COMPRESSER) 
       2.3 หม้อลม (HYDROVAC) 
       2.4 ชิน้สว่นภายใน WHEEL 
       2.5 อปุกรณ์ตา่ง ๆ ตัง้แตแ่ป้นเท้าเหยียบไปจนถึง CONTROL   
             หรือ MASTER CYLINDER 
       2.6 CONTROL VALVE, MASTER CYLINDER, WHEEL  
             CYLINDER, หม้อลม, ป๊ัมลม  

ซอ่ม/เปล่ียน 
 

ซอ่ม/เปล่ียน 
เปล่ียน 
เปล่ียน 
เปล่ียน 

 
ซอ่ม/เปล่ียน 

 
ซอ่ม/เปล่ียน 

 
น 
ต 
ต 
ท 
 
ท 
 
ต 
ต 

                   2.1.7 ระบบไฮดรอลิค วิธีการ ซบร. ประเภท ซบร. 
1. ป๊ัมไฮดรอลิค (HYDRAULIC PUMP) 
2. กระบอกไฮดรอลิค 
      2.1 บชู (BUSH) สลกั, อปุกรณ์ประกอบของกระบอกไฮดรอลิค 
      2.2 กระบอกไฮดรอลิค, สว่นประกอบภายในกระบอกไฮดรอลิค 
3. คอนโทรลวาล์ว (CONTROL VALVE) 
      3.1 คนับงัคบัตา่ง ๆท่ีเป็นระบบกลไกรธรรมดา 
      3.2 คอนโทรลวาล์ว 
       
      3.3 คนับงัคบัตา่ง ๆ ท่ีควบคมุด้วยระบบไฟฟ้า หรือความดนัลม 
4.กลอ่งควบคมุการท างานด้วยระบบไฟฟ้า พร้อมอปุกรณฯประกอบ 
 
5. ถงัน า้มนัไฮดรอลิค อปุกรณ์ประกอบ 
6. ทอ่ยาง ทอ่ไฮดรอลิค  ทอ่เหล็ก  ทอ่ทองแดง  ทอ่ทองเหลือง   สว่น  
   ประกอบของหวัทอ่ และสว่นประกอบตา่ง ๆ ซึง่ใช้ส าหรับยดึทอ่ให้ตดิ 
   กบัสว่นใดสว่นหนึง่ของตวัรถ 
7. กรองน า้มนัไฮดรอลิค สว่นประกอบของเสือ้กรอง และ สว่นประกอบ 
    ตา่ง ๆ ในการยดึเสือ้กรอง 
 
 

เปล่ียน 
 

ซอ่ม/เปล่ียน 
ซอ่ม/เปล่ียน 

 
ซอ่ม/เปล่ียน 
เปล่ียน 
ซอ่ม 

ซอ่ม/เปล่ียน 
เปล่ียน 
ซอ่ม 

ซอ่ม/เปล่ียน 
 
 

ซอ่ม/เปล่ียน 
 

ซอ่ม/เปล่ียน 

ต 
 
น 
ต 
 
น 
ต 
ท 
ต 
ต 
ท 
น 
 
 
น 
 
น 
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                   2.1.8 ระบบเคร่ืองลา่ง วิธีการ ซบร. ประเภท ซบร. 
1. ล้อขบัสายพาน 

1.1 เซกเมตน์ (SEG MENT) 
1.2 ล้อขบัสายพาน 
1.3 พอกเสริมล้อขบัสายพาน 

2. ล้อรับ, ล้อกดสายพาน 
       2.1 ล้อรับ, ล้อกดสายพาน 
       2.2 ชิน้สว่นภายใน ล้อรับ, ล้อกดสายพาน 
       2.3 พอกเสริมล้อรับ, ล้อกดสายพาน 
3. ล้อน า 
       3.1 ล้อน า 
       3.2 ชิน้สว่นภายในล้อน า 
       3.3 พอกเสริมล้อน า 
4. อปุกรณ์ในการปรับสายพาย 
5. อปุกรณ์ในการปรับสายพาน 
       5.1 โช๊คอพั (SHOCK UP) และสว่นประกอบ 
       5.2 ชิน้สว่นภายในโช๊คอพั 
6. สายพาน 
       6.1 สายพานทัง้สิน้ 
       6.2 บชู (BUSH), พิน (PIN), บาร์ (BAR) และแผน่ช ู(SHOE) 
       6.3 พอกเสริมโซส่ายพานและแผน่ช ู
7. ล้อยาง 
       7.1 ยางนอก, ยางใน, กะทะล้อ 
       7.2 ชดุเฟืองขบัในห้องล้อ หรือห้องโซ่ 
 
 
 
 
 
 

 
เปล่ียน 
เปล่ียน 
ซอ่ม/ 

 
เปล่ียน 

ซอ่ม/เปล่ียน 
ซอ่ม 

 
เปล่ียน 

ซอ่ม/เปล่ียน 
ซอ่ม 

ซอ่ม/เปล่ียน 
ซอ่ม/เปล่ียน 
เปล่ียน 

ซอ่ม/เปล่ียน 
 

เปล่ียน 
เปล่ียน 
ซอ่ม 

 
ซอ่ม/เปล่ียน 
ซอ่ม/เปล่ียน 

 
น 
ต 
ท 
 
น 
ต 
ท 
 
น 
ต 
ท 
น 
น 
น 
ต 
 
น 
ต 
ท 
 
น 
ต 
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                   2.1.9 ระบบบงัคบัเลีย้ว วิธีการ ซบร. ประเภท ซบร. 
1. อปุกรณ์บงัคบัเลีย้วของสายพาน 

1.1 อปุกรณ์ตา่ง ๆ จากคนับงัคบัเลีย้วไปยงัวาล์วบงัคบัเลีย้ว 
1.2 การถอกเปล่ียนป๊ัม และ STEERING CLUTCU ทัง้ชดุ 
1.3 การถอดซอ่มชิน้สว่นภายในของป๊ัมเลีย้วและ  STEERING 

CLUTCU 
2. อปุกรณ์บงัคบัเลีย้วของเคร่ืองมือท่ีใช้ล้อ 
        2.1 พวงมาลยั แกนพวงมาลยั อปุกรณ์ในการตอ่พวงมาลยั เข้า   
              กบัSTEERING GEAR คนัชกัคนัสง่ และลกูหมากคนัชกัคนั
สง่ 
        2.2 ชิน้สว่นภายใน STEERING GEAR PUMQ 

 
ซอ่ม/เปล่ียน 
เปล่ียน 

 
ซอ่ม 

 
 

เปล่ียน 
ซอ่ม/เปล่ียน 

 
น 
ต 
 
ท 
 
 
น 
ต 

                   2.1.10 ระบบบงัคบัเลีย้ว วิธีการ ซบร. ประเภท ซบร. 
1. เยนเนอเรเตอร์ (GENERATOR), อสัเทอเนเตอร์ (ALTERNATOR),  
       มอเตอร์สตาร์ท (MOTORSTART), เรกกเูรเตอร์ (REGULATOR)  
2. กลอ่งแบตเตอร่ี, แบตเตอร่ี, สาย, ขัว้ และอปุกรณ์ในการยดึ 
3. แผงหน้าปัด 

3.1 มาตรวดั 
3.2 สายไฟ ฟิวส์ สายน า้มนัตา่ง ๆ ท่ีตอ่เข้าแผงหน้าปัด 

4. สวิทช์ ปิด – เปิด พร้อมสาย และอปุกรณ์ในการยดึสาย 
5. อปุกรณ์ให้แสงสวา่ง ดวงไฟทกุชนิด และอปุกรณ์ในการตดิตัง้  
6. แตร, สญัญาณเตือนแสงและเสียง, ชดุปัดน า้ฝน และรีเลย์ 
7. กลอ่งควบคมุการท างานด้วยระบบไฟฟ้า 

เปล่ียน 
ซอ่ม/เปล่ียน 
ซอ่ม/เปล่ียน 

 
เปล่ียน 

ซอ่ม/เปล่ียน 
ซอ่ม/เปล่ียน 
ซอ่ม/เปล่ียน 
ซอ่ม/เปล่ียน 
เปล่ียน 

น 
ต 
น 
 
น 
น 
น 
น 
น 
ต 

                   2.1.11 ระบบอ่ืน ๆ วิธีการ ซบร. ประเภท ซบร. 
1. กว้าน 

1.1 ตวักว้าน สายสลิง และสว่นประกอบในการตดิตัง้กบัตวัรถ 
1.2 คนับงัคบัระบบกว้านทัง้หมด 
1.3 วาล์วส าหรับบงัคบัการท างานของกว้าน 
1.4 ชดุเบรคส าหรับกว้าน 
1.5 สว่นประกอบภายในของกว้าน 
1.6 สว่นประกอบภายในวาล์วบงัคบัการท างานของกว้าน  
 

 
ซอ่ม/เปล่ียน 

ซอ่ม 
เปล่ียน 

ซอ่ม/เปล่ียน 
ซอ่ม/เปล่ียน 
ซอ่ม/เปล่ียน 

 
น 
น 
น 
น 
ต 
ต 
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                   2.1.11 ระบบอ่ืน ๆ (ตอ่) วิธีการ ซบร. ประเภท ซบร. 
2. คราด 

2.1 ตวัคราดพร้อมสว่นประกอบในการตดิตัง้กบัตวัรถ 
2.2 คนับงัคบัระบบคราดทัง้หมด 
2.3 วาล์วส าหรับบงัคบัการท างานของคราด 
2.4 สว่นประกอบภายในวาล์วบงัคบัการท างานของคราด 

3. โครงรถ และสว่นประกอบ 
      3.1 กนัชนหน้า 
      3.2 เบาะนัง่, เบาะพิง  
      3.3 แผน่ปิดตา่ง ๆ แผน่ครอบ แผน่กระแทกใต้ท้อง, บงัโคลน 
      3.4 ประผพุน่สีรถบางสว่น 
      3.5 ตดัเช่ือมแซซซี (CHASSIS) ปะผพุน่สีทัง้คนั 
      3.6 กระจกตา่ง ๆ  
      3.7 ใบมีด, โครงใบมีด พร้อมอปุกรณ์ประกอบ 
      3.8 บุ้งก๋ี พร้อมอปุกรณ์ประกอบ, อปุกรณ์ส าหรับสัน่สะเทือน 
4. เคร่ืองอ านวยความสะดวก และอปุกรณ์ประกอบ  

 
ซอ่ม/เปล่ียน 
ซอ่ม/เปล่ียน 
เปล่ียน 

ซอ่ม/เปล่ียน 
 

ซอ่ม/เปล่ียน 
ซอ่ม/เปล่ียน 
ซอ่ม/เปล่ียน 
ซอ่ม/เปล่ียน 

ซอ่ม 
เปล่ียน 

ซอ่ม/เปล่ียน 
ซอ่ม/เปล่ียน 
ซอ่ม/เปล่ียน 

 
น 
น 
น 
ต 
 
น 
น 
น 
ต 
ท 
น 
น 
น 
น 

     2.2 เคร่ืองมือกล 
                   2.2.1 เคร่ืองก าเนิดไฟฟ้า, เคร่ืองเช่ือมไฟฟ้า,                    
                      เคร่ืองประจแุบตเตอร่ี 

วิธีการ ซบร. ประเภท ซบร. 

1. เคร่ืองยนต ์
1.1 เคร่ืองยนตข์องเคร่ืองก าเนิดไฟฟ้าขนาดไมเ่กิน 10 กว. เคร่ือง

เช่ือมไฟฟ้า,เคร่ืองประจแุบตเตอร่ี 
1.2 สายพาน กรองทกุระบบ หวัเทียน หวัฉีด สวิทช์ ควบคมุ 
1.3 ทอ่น า้ ทอ่น า้มนั ทอ่ลม 
1.4 ถงัน า้มนัเชือ้เพลิง พร้อมอปุกรณ์  
1.5 วงจร แผงควบคมุ 
1.6 เคร่ืองยนต์ (เกิน 10 กว.ขึน้ไป) 

 
1.7 ขดลวดแมเ่หล็กตวัหมนุ และอยูก่บัท่ี  

 
 

 
เปล่ียน 
ซอ่ม 
เปล่ียน 
เปล่ียน 

ซอ่ม/เปล่ียน 
ซอ่ม/เปล่ียน 
เปล่ียน 
ซอ่ม 
ซอ่ม 

 
น 
ต 
น 
น 
น 
ต 
ต 
ท 
ท 
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                   2.2.1 เคร่ืองก าเนิดไฟฟ้า, เคร่ืองเช่ือมไฟฟ้า,                   
เคร่ืองประจแุบตเตอร่ี 

วิธีการ ซบร. ประเภท ซบร. 

2. ป๊ัมน า้ 
3. ป๊ัมน า้มนัเชือ้เพลิง 
      3.1 ป๊ัมมือ 
      3.2 ป๊ัมน า้มนัเชือ้เพลิง 
 
4. หม้อน า้ ฝาหม้อน า้ ทอ่ตา่ง ๆ  
5. มอเตอร์สตาร์ท (MOTORSTART), เจนเนอเรเตอร์ (GENERATOR),  
    อลัเทอเนเตอร์ (ALTERNATOR), เรกกเูรเตอร์ (REGULATOR),      
    คาบเูรเตอร์ (CARBURETOR), แมกนิโต (MAGNITO), จานจา่ย 
6. ระบบอ่ืน ๆ 
      6.1 มาตรวดัตา่ง ๆ สายไฟ ฟิวส์ สวิทช์ หลอดไฟ 
      6.2 กลอ่งแบตเตอร่ี, แบตเตอร่ี, สาย, ขัว้ 
      6.3 อปุกรณ์ควบคมุ, จา่ย กระแสไฟฟ้า และป๊ัมลม 

ซอ่ม/เปล่ียน 
 

ซอ่ม/เปล่ียน 
เปล่ียน 
ซอ่ม 

ซอ่ม/เปล่ียน 
เปล่ียน 
ซอ่ม 

 
 

เปล่ียน 
เปล่ียน 

ซอ่ม/เปล่ียน 

น 
 
น 
น 
ท 
น 
น 
ต 
 
 
น 
น 
ต 

                   2.2.2 เคร่ืองอดัลม                           วิธีการ ซบร. ประเภท ซบร. 
1. มาตรวดัอปุกรณ์ให้ความปลอดภยั 
2. อปุกรณ์ใช้ลมอดั 
 
3. เคร่ืองยนต์และป๊ัมลม ไมเ่กิน 15 ลบ.ฟ./นาที 
4. เคร่ืองยนต์และป๊ัมลม ตัง้แต ่15 ลบ.ฟ./นาที ขึน้ไป 

เปล่ียน 
เปล่ียน 
ซอ่ม 

ซอ่ม/เปล่ียน 
เปล่ียน 
ซอ่ม 

น 
น 
ต 
ต 
ต 
ท 

                   2.2.3 เคร่ืองสบูน า้                           วิธีการ ซบร. ประเภท ซบร. 
1. เคร่ืองยนต,์ ป๊ัมน า้ 
2. เพลาสง่ก าลงั 
3. สายสง่น า้, ข้อตอ่สายสง่น า้ 
4. วาล์ว เปิด – ปิด 
5. ชิน้สว่นภายในเคร่ืองยนต์ และภายในป๊ัมน า้ 
 

เปล่ียน 
เปล่ียน 
เปล่ียน 
เปล่ียน 

ซอ่ม/เปล่ียน 

น 
น 
น 
น 
ต 
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                   2.2.4 เคร่ืองอดัดนิยนต์                           วิธีการ ซบร. ประเภท ซบร. 
1. ชิน้สว่นภายนอก 
2. ระบบสัน่สะเทือน 
3. เคร่ืองยนต ์

เปล่ียน 
ซอ่ม/เปล่ียน 
ซอ่ม/เปล่ียน 

น 
ต 
ต 

          6.2.2.5 ชดุประปาสนาม                           วิธีการ ซบร. ประเภท ซบร. 
1. เคร่ืองสบูน า้ 
 
2. เคร่ืองก าเนิดไฟฟ้า และอปุกรณ์ไฟฟ้า 
 
3. อปุกรณ์ในการท าน า้ประปา และถงัน า้ประปา 

เปล่ียน 
ซอ่ม 
เปล่ียน 
ซอ่ม 

ซอ่ม/เปล่ียน 

น 
ต 
น 
ต 
น 

                  2.2.6 เคร่ืองมือท่ีประกอบด้วยมอเตอร์                           วิธีการ ซบร. ประเภท ซบร. 
1. ชิน้สว่นภายนอก 
2. สว่นโครงประกอบ 
3. มอเตอร์ไฟฟ้า 
4. ขดลวดแมเ่หล็กตวัหมนุ และอยูก่บัท่ี 

เปล่ียน 
ซอ่ม/เปล่ียน 
ซอ่ม/เปล่ียน 

ซอ่ม 

น 
น 
ต 
ท 

     2.3 เคร่ืองมือพเิศษ 
                  2.3.1 กล้องทกุชนิด                           วิธีการ ซบร. ประเภท ซบร. 
1. เปล่ียนสว่นประกอบเป็นชดุ 
2. สว่นประกอบภายใน 

เปล่ียน 
ซอ่ม 

ต 
ท 

                  2.3.2 เคร่ืองวดัระยะด้วยแสงเลเซอร์, อินฟราเรด                           วิธีการ ซบร. ประเภท ซบร. 
1. ไลค่วามชืน้ 
2. สว่นประกอบภายใน, ภายนอก 

ซอ่ม 
ซอ่ม/เปล่ียน 

ต 
ท 

                  2.3.3 เคร่ืองตรวจค้นทุน่ระเบดิ                           วิธีการ ซบร. ประเภท ซบร. 
1. การถอดเปล่ียนน็อต ตวัยดึ แผน่ประกบั หฟัูง ซึง่มองเห็นได้จาก

ภายนอก 
2. โมดลู 
3. สายไฟ และระบบควบคมุ 
 
 
 

 
เปล่ียน 
เปล่ียน 
ซอ่ม 

 
น 
ต 
ท 
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                  2.3.4 เคร่ืองมือธรรมดา                           วิธีการ ซบร. ประเภท ซบร. 
มีดเหน็บทหารชา่ง, พลัว่ใหญ่ด้ามพร้อม, ขวานใหญ่ด้ามพร้อม, เล่ือย, 
กรรไกรตดัโลหะ, เคร่ืองเขียน, คีมปากขยาย ฯ ล ฯ  

ซอ่ม/เปล่ียน 
 

น 
 

                  2.3.5 สป.สาย ช. อ่ืน ๆ                           วิธีการ ซบร. ประเภท ซบร. 
1. สะพานทกุชนิด 

1.1 อปุกรณ์ประกอบเคร่ืองบน 
1.2 อปุกรณ์ประกอบเคร่ืองลา่ง 
1.3 อปุกรณ์ประกอบเคร่ืองบนเคร่ืองลา่งท่ีควบคมุการท างานด้วย

ระบบไฟฟ้า, ระบบไฮดรอลิก 
1.4 สว่นประกอบในการท างาน เชน่ รถบรรทกุสะพาน เรือดนัแพท่ี

ใช้เคร่ืองยนต์ขบัเคล่ือน 
2. เรือลาดตระเวน และเรือสง่ข้าม 

2.1 เรือยาง 
2.2 เรือพลาสตกิ 
2.3 เคร่ืองยนต์เรือ 

 
3. ตาขา่ยพราง 
4. เข็มทิศ 
5. ไฟฉายหวังอ 

 
ซอ่ม/เปล่ียน 
ซอ่ม/เปล่ียน 

 
ซอ่ม/เปล่ียน 
เชน่เดียวกบั   
เคร่ืองมือชา่ง 

 
ซอ่ม 
ซอ่ม 

เชน่เดียวกบั  
เคร่ืองมือกล 

ซอ่ม 
ซอ่ม/เปล่ียน 
ซอ่ม/เปล่ียน 

 
น 
น 
 
ท 

เชน่เดียวกบั
เคร่ืองมือชา่ง 

 
น 
น 

เชน่เดียวกบั
เคร่ืองมือกล 

น 
น 
น 

 
หมายเหตุ น  =  การซอ่มบ ารุงระดบัหนว่ย 
  ต  =  การซอ่มบ ารุงสนบัสนนุโดยตรง 
  ท  =  การซอ่มบ ารุงสนบัสนนุทัว่ไป 
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บทที่ 7 
สถานที่ตัง้ทางการส่งก าลังบ ารุงของกองพล 

1. กล่าวทั่วไป 
หนว่ยหลกัในการปฏิบตักิารรบของกองทพับก ได้แก่ หนว่ยทหารราบ และ หนว่ยทหารม้า ซึง่เนิน

กลยทุธในยทุธบริเวณ และ ในเขตหน้าการรบ   อาวธุยทุโธปกรณ์  และ  สิ่งอปุกรณ์ตา่ง ๆหนว่ยก าลงัรบ
สามารถน าไปรบได้จ ากดั เพ่ือความคลอ่งตวัในการเคล่ือนท่ีและความรวดเร็วในการปะทะดงันัน้ การสง่
ก าลงับ ารุง จงึเป็นสิ่งท่ีจ าเป็นอยา่งยิ่ง และเป็นปัจจยัส าคญัตอ่การรบ   

หนว่ยตา่งๆในพืน้ท่ีการรบ จะต้องทราบวา่ จะได้รับการสนบัสนนุการสง่ก าลงับ ารุงจากหนว่ยใด ท่ี
ไหน อยา่งไรและเม่ือใดดงันัน้ ในค าสัง่การชว่ยรบของกองพล  จะต้องแสดงแผน่บริวารชว่ยรบ  ซึง่ในแผน่
บริวารนีจ้ะแสดงท่ีตัง้ทางการสง่ก าลงับ ารุง  สป.1,2 - 4, 3, 5 และหนว่ยพยาบาลตา่งๆ ให้ทราบ   

การเลือกสถานท่ีตัง้ทางการสง่ก าลงับ ารุงของแตล่ะสายงาน  จงึมีความแตกตา่งกนับ้างตาม
ลกัษณะสิ่งอปุกรณ์นัน้ๆ  และต้องพิจารณาถึงหลกัการป้องกนั, การกกระจายและลกัษณะการรบฯ เพ่ือจะ
ได้สนบัสนนุการสง่ก าลงับ ารุงได้ดี                                                     

ดงันัน้ บทเรียนนีจ้ะกลา่วถึงสถานท่ีตัง้ทางการสง่ก าลงับ ารุงของกองพลทหารราบ    เป็นแนวทาง
กว้างๆ เพ่ือเป็นข้อพิจารณาน าไปปรับใช้ตามความเหมาะสมตอ่ไป  
2. สถานที่ตัง้ทางการส่งก าลังบ ารุงของ พล.ร.  

2.1 ลักษณะท่ัวไป  
           2.1.1 ความสามารถในการปฏิบตัภิารกิจ  
                2.1.1.1 เกือ้กลูการปฏิบตักิารในด้านน า้หนกั  
                2.1.1.2 หา่งจากหนว่ยทหารในระยะทางรถวิ่งไป และกลบั ได้ภายใน 1 วนั 
(ประมาณ 40 ไมล์)           
                2.1.1.3 หลีกเล่ียงการขนสง่ย้อนกลบัไปกลบัมา  
                2.1.1.4 มีถนนท่ีเหมาะไปทางหน้า ทางข้าง และทางหลงั  
                2.1.1.5 มีถนนภายในท่ีตัง้ดี พืน้ดนิแข็ง และมีโรงเรือนส าหรับวางสิ่งอปุกรณ์และ
การด าเนินงาน                     
                2.1.1.6 อยูใ่กล้หนว่ยปฏิบตังิาน  
           2.1.2 การป้องกนั  
                2.1.2.1 ภมูิประเทศเหมาะแก่การป้องกนั  
                 2.1.2.2 หนว่ยทหารประจ าท่ีตัง้นัน้ ๆ สามารถท่ีจะท าการป้องกนัให้ได้  
                2.1.2.3 ปกปิด ก าบงัและซอ่นพราง  
                2.1.2.4 ใกล้เคียงกบัทหารฝ่ายเรา  
                2.1.2.5 มีความปลอดภยัของท่ีตัง้  
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           2.1.3 การกกระจาย  
                2.1.3 พืน้ท่ีกว้างขวางพอ เพ่ือมิให้เป็นอนัตรายร่วมกนั  
                2.1.4 อยูแ่ยกออกไปจากท่ีตัง้อ่ืน ๆ ของหนว่ยยทุธวิธีหรือหนว่ยชว่ยรบ  

2.2 ข้อพจิารณาทั่วไปในการก าหนดที่ตัง้ตามลักษณะการรบ  
           2.2.1 เข้าตีล า้ไปข้างหน้า  
           2.2.2 การตัง้รับ  
   2.2.2.1 การตัง้รับแบบคลอ่งตวัท านองเดียวกบัเข้าตี 
   2.2.2.2 การตัง้รับแบบยดึพืน้ท่ีตัง้หา่งไปข้างหลงั 

2.2.3 ไลต่ดิตามล า้ไปข้างหน้ามาก ๆ  
           2.2.4 ร่นถอยขนไปข้างหลงัให้หมดเหลือเทา่ท่ีจ าเป็นโดยกระจายไว้ทางกว้างและทางลกึ  

2.3  ที่ตัง้  
           2.3.1 สถานท่ีตัง้ของพลาธิการ  
               2.3.1.1 ตจ.สป.1  

(1) อาจตัง้ขึน้ 1 หรือหลายแหง่  
(2) อาจมี สป.2 และ 4 ส ารองไว้ ณ ท่ี ตจ.นีก็้ได้  
(3) การเข้าถึงง่าย ขา่ยถนนดีและใกล้เคียงกบัเส้นหลกัการสง่ก าลงั          
(4) ไมห่า่งจากขบวนสมัภาระของหนว่ยตา่งๆมากนกัรวมทัง้ท่ีตัง้ของ ตส.  
(5) กองทพัด้วย (ตัง้แต ่5 ไมล์ ไมเ่กิน 35 ไมล์ หรือไปกลบัไมเ่กิน 70 ไมล์)  
(6) ควรตัง้บริเวณเดียวกบั ตจ.สป.3  

                      (7) หลีกเล่ียงต าบลท่ีต้องสร้างขึน้ใหม ่ 
                     (8) หา่งไกลท่ีพกัแรมของหนว่ยอ่ืน ๆ อยา่งน้อย 1 ไมล์  
                      (9) ตัง้ใกล้ กอง พธ.พล  
                      (10) ถ้าท าได้ควรอาศยัอาคารหรือมิฉะนัน้ควรมีท่ีก าบงัธรรมชาต ิ 
                     (11) ไมต่ัง้ใกล้ ป.หรือชมุชนหนว่ยทหาร  
                      (12) มีเส้นทางส ารองเข้าถึงได้  
                      (13) หา่งแนวหน้าไมน้่อยกวา่ 5 ไมล์ พ้นระยะยิงของ ป.กลาง  
                      (14) ให้หนว่ยรับเสบียงเดนิทางไปกลบัได้ภายในเวลากลางคืน  
                      (15) กว้างขวางพอส าหรับการด าเนินงาน จอด และกลบัรถ  
                      (16) พืน้แข็ง ไมเ่ป็นหลม่โคลน  
                      (17) โดยธรรมดาจา่ยของสดภายใน 24 ชม.  
                      (18) โดยธรรมดาหา่งจาก ตส.สป.1 ของกองทพั 5 - 35 ไมล์  
                      (19) โดยปกต ิ กองพลคดิเพิ่มเสบียงส ารอง 10 เปอร์เซ็นต์ก่อนสรุปยอด
เบกิไปกองทพั  
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               2.3.1.2  ตจ.สป.3                  
                      (1) โดยปกตอิยูก่ลางแจ้ง หา่งจากอาคารอยา่งน้อย 250 ฟตุ มีทางระบาย
น า้ดี พืน้ดนิได้ระดบัส าหรับกองภาชนะ หลีกเล่ียงท่ีต ่า  เพ่ือมิให้น า้มนัไหลไปรวมกนัในพืน้ท่ีท่ีต ่า ซึง่จะเกิด
อนัตรายเวลาเกิดเพลิง  
                      (2) พืน้ท่ีกว้างขวาง มีเส้นทางเข้าออกหลายเส้น และซอ่นพรางดี กบัให้
แยกกระจายกนัเพียงพอ (ขนาด 100 x 100 หลา)  
                      (3) ควรใกล้ทางน า้ตามธรรมชาต ิ 

(4) ควรตัง้ใกล้กบั ตจ.สป.1  
                  (5) ดลูกัษณะท่ีตัง้ของ ตจ.สป.1 ประกอบ  
             2.3.1.3  ต าบลรวบรวม สป.เก็บซอ่ม  
                   (1) ควรมีหลงัคา พืน้ดนิแห้งแข็ง และการระบายน า้ดี  
                   (2) รวมหรืออยูใ่กล้ ตจ.สป.1 ให้รถของหนว่ยท่ีมารับเสบียงสง่คืน สป.
เก็บซอ่มได้สะดวก  
             2.3.1.4  ท่ีอาบน า้  
                   (1) ตัง้ใกล้ ตจ.สป.1 ซึง่มีต าบลรวบรวม สป.เก็บซอ่มรวมอยูด้่วย  
                   (2) ใกล้แหลง่น า้ มีการระบายน า้ดี ปลอดภยัจากทางพืน้ดนิ และทาง
อากาศ และ ควรตัง้บนเนิน  
                   (3) มีขา่ยถนนเข้าออกได้สะดวก  
                   (4) ขนาดประมาณ 300 ตารางฟตุ (ถ้าตัง้รวมกบัท่ีซกัฟอกก็ควรกว้างกวา่
นี)้  
                   (5) ควรตัง้หนว่ยซกัฟอกและตจ.สป.2และพธ.พล. เพ่ือแลกเปล่ียนเสือ้ผ้า  
                   (6) หา่งจากแหลง่น า้ไมเ่กิน 200 ฟตุ (คดิความยาวของสายสบู)  
             2.3.1.5  ท่ีซกัฟอก  
                   (1) ควรตัง้รวมกบัหมูอ่าบน า้ และหมูส่ง่ก าลงั สป.2 และ 4  
                   (2) ลกัษณะพงึประสงค์ เชน่เดียวกนักบัท่ีอาบน า้  
                   (3) ต้องมีน า้สะอาด (200 แกลลอน/ชม.)  
                   (4) ใกล้แหลง่น า้ไมเ่กิน 200 ฟตุ สงูจากแหลง่น า้ไมเ่กิน 15 ฟตุ  
                   (5) ควรมีการระบายน า้ดี มีพืน้ดนิแข็งส าหรับจอดรถ  
                   (6) มีท่ีก าบงั มีอากาศถ่ายเทสะดวก เพ่ือตากผ้า  
                   (7) หลีกเล่ียงริมล าธาร ทะเลสาป ท่ีมีน า้ไหลผา่น  
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2.3.2  สถานท่ีตัง้ของสรรพาวธุ  
             2.3.2.1  กอง สพบ.  
                   (1) ตัง้ใกล้สถานท่ีตัง้ท่ีตนด าเนินงาน คือ ต าบลรวบรวม สป.สาย สพ.  
                   (2) มกัแยกหมวด ซบร.หน้า ไปสนบัสนนุสว่นหน้าของกองพล  
             2.3.2.2  ต าบลรวบรวม สป.สาย สพ.  
                   (1) ควรอยู ่ณ ต าบลท่ีหนว่ยหลกัของกองพล และหมวด ซบร.หลงั ตัง้อยู ่ 
                   (2) ขา่ยถนนดี เข้าถึงง่าย  
                   (3) ควรมีลานจอดรถพืน้ท่ีแข็ง  
                   (4) ปกปิดก าบงั และซอ่นเร้น  
                   (5) ใกล้เส้นหลกัการสง่ก าลงั  
                   (6) ใกล้หนว่ยปฏิบตักิาร สาย สพ.และ กอง สพบ.  
             2.3.2.3  ส านกังานกระสนุกองพล  
                   (1) ตัง้บนเส้นหลกัการสง่ก าลงัข้างหลงั ณ จดุรวมของถนนสายใหญ่ ๆ 
เพ่ือให้รถของหนว่ยเลยไปขนกระสนุจาก ตส.สป.5 ของกองทพั ได้สะดวก            

(2) เส้นทางตรงท่ีสดุจากหนว่ยข้างหน้าไปยงั ตส.กองทพั  
                   (3) อาจตัง้นอกพืน้ท่ีของกองพลก็ได้ แตต้่องได้รับอนมุตัจิากหนว่ยเหนือ
ก่อน  

2.3.3 สถานท่ีตัง้ของทหารชา่ง  
             2.3.3.1  พนั.ช.พล.  
                  (1) ตัง้อยูบ่นถนนดี หรือใกล้ถนนดี  
                   (2) มีเส้นทางเข้าออกจากเส้นหลกัการสง่ก าลงัสะดวก  
                  (3) พ้นระยะยิงของ ป.เบา  
                   (4) ยา่นกลางส าหรับหนว่ยใช้  
                   (5) แยกกระจายอาศยัความก าบงั และซอ่นเร้น  
                   (6) พืน้ท่ีกว้างขวางพอ พืน้แข็ง  
             2.3.3.2 ต าบลจา่ยน า้  
                   (1) ปกตติัง้ 3 แหง่ ในพืน้ท่ีสนบัสนนุของกองพล 1 แหง่ และ กรม ร.ใน
แนวหน้าอีก กรมละ 1 แหง่ เหลือส ารองไว้อีก 1 แหง่                  
                   (2) ใกล้แหลง่น า้  
                   (6) หนว่ยตา่ง ๆ ของกองพลท่ีอยูใ่นพืน้ท่ีข้างหลงั อาจรับน า้จากต าบล
จา่ยน า้ของ  กองทพัน้อยท่ีตัง้ล า้ขึน้มาก็ได้            
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2.3.3.3  ท่ีกองของ ช.  

                  (1) อาจจดัตัง้ท่ีกอง สป.2 และ 4 สาย ช. ล า้ขึน้ไปอยูใ่นพืน้ท่ีของกรมก็ได้
โดยเฉพาะในเวลาตัง้รับ  
                   (2) ตัง้ในสว่นกลางพืน้ท่ีของกองพล  
                   (3) หนว่ยตา่ง ๆ เข้าถึงง่าย  
                   (4) นอกนัน้คงมีลกัษณะเชน่ พนั.ช.พล.  

2.3.4 สถานท่ีตัง้ทางการขนสง่  
             2.3.4.1  บก.จราจร  
                  ตามธรรมดาตัง้ร่วมกบั ทก.หลกัของกองพล  
             2.3.4.2  ต าบลควบคมุการจราจร  
                   (1) ตัง้บนถนนตรงจดุส าคญั ซึง่มกัมีการจราจรเสมอ  
                   (2) ตัง้ได้ไมเ่กิน 8 แหง่  
                   (3) เป็นต าบลท่ีพลขบัต้องการ การชีท้าง เพ่ือป้องกนัการหลงทาง  
                   (4) เป็นจดุท่ียานพาหนะจะเข้าไปยงัพืน้ท่ีตา่ง ๆ ซึง่หนว่ยมิได้แสดง
เคร่ืองหมายหรือมีเจ้าหน้าท่ีไว้ให้            
             2.3.4.3  เส้นหลกัการสง่ก าลงั  
                   (1) ผบ.หน.สธ.4 ฝ่ายขนสง่ รับผิดชอบในการวางแผนจดัระเบียบ
การจราจร และเป็นผู้ เสนอเส้นหลกัการสง่ก าลงัแก่หน.สธ.4 โดยประสานกบั  ผบ.ช.พล.,รม ร.,สวญ.,และ 
ผบ.ส.  
                   (2) ช.พล.รับผิดชอบในการซอ่มบ ารุง ให้มีสภาพดีอยูต่ลอดเวลาอาจขอ 
ช.เพิ่มเตมิได้  

(3) ไมจ่ าเป็นต้องมีเส้นเดียว  ถ้ามีเส้นเดียวควรอยูย่า่นกลาง และมิได้
หมายความวา่เพียงเส้นเดียวท่ีใช้ในการสง่ก าลงั  

2.3.5  สถานท่ีตัง้ของทหารส่ือสาร  
             2.3.5.1  พนั.ส.พล.  
                   โดยปกตติัง้ร่วมกบั ทก.หลกั  
             2.3.5.2  หมวดสง่ก าลงั และซอ่มบ ารุง  
                   ควรตัง้ให้ใกล้กอง สพบ.หรือ กอง พธ.พล. หรือใกล้เคียงกบัชดุซอ่ม  

2.3.6  สถานท่ีตัง้ทางการแพทย์  
             2.3.6.1  พนั.สร.พล.  
                   ตัง้ใกล้กบัท่ีพยาบาลกองพล  
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2.3.6.2  ท่ีพยาบาลกองพล  

                   (1) อาจตัง้ล า้ไปข้างหน้าสถานท่ีบริการของ พธ.หรือ สพ.ได้ แตต่ามปกติ
ใกล้ หรือ ร่วมกบั พนั.สร.พล.                  
                   (2) ขา่ยถนนดีจากข้างหน้า และ เป็นเส้นตรงท่ีสดุไปยงัรพ.สง่กลบัของ   
กองทพั  
                  (3) พ้นระยะยิง ป.เบา  
                   (4) ควรมีอาคาร (แตไ่มจ่ าเป็นนกัเพาะแตล่ะหมวดมีกระโจม) แยกจาก
หนว่ยทหาร  หรือสถานท่ีตัง้อ่ืน ๆ  
                   (5) ควรอยูใ่นยา่นกลางของหนว่ยท่ีตนสนบัสนนุ  
                   (6) ใกล้แหลง่น า้ หรือต าบลจา่ยน า้  
                   (7) หา่งจากเป้าหมายทางทหารของ ป. และ  บ.ข้าศกึ  
                   (8) ควรมีสนามบนิขึน้ลงได้ ถ้าท าได้  
                   (9) ใกล้เส้นหลกัการสง่ก าลงั  
                   (10) อยูใ่นทิศทางสง่กลบัตามปกต ิ 
                   (11) สามารถด าเนินงานด้วย 1 หมวด ท่ีพยาบาลของกองพล(อาจใช้ 2-3 
หมวดก็ได้)  
             2.3.6.3  หนว่ยศลัยกรรมเคล่ือนท่ีของกองทพั  
                   (1) ตัง้ใกล้ท่ีพยาบาลของกองพล  
                   (2) รับคนไข้ไว้ 2 - 3 วนั จ ุ80 เตียง  
                   (3) ตามธรรมดาจดั 1 โรง ตอ่ 1 กองพล คงขึน้อยูก่บักองทพั โดยมา
สนบัสนนุกองพลเทา่นัน้  
                   (4) พญ.พล. เสนอการใช้หนว่ยนีไ้ปยงั สธ.4 แจ้งแก่ สธ.3 ตอ่จากนัน้ 
สธ.3 เสนอ เสธ.พล. แล้วจงึขอไปยงักองทพัตอ่ไป  

2.3.7  สถานท่ีตัง้เบด็เตล็ดของกองพล  
             2.3.7.1 ทก.หลกัของกองพล  
                   (1)ตัง้อยูใ่นท่ีท่ีเหมาะแก่การอ านวยการยทุธความลกึของกองพล
ประมาณ  10-20 ไมล์  
                   (2) ได้จากค าสัง่ยทุธการของกองพล  
             2.3.7.2 ทก.พล.สว่นหลงั  
                   (1) ตัง้บนขา่ยถนนดี ไปข้างหน้า และข้างหลงั  
                   (2) มีท่ีก าบงั และซอ่นเร้น  
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2.3.7.3 เส้นเขตหลงัของกองพล  

                  (1) หา่ง 10 - 20 ไมล์ จากแนวหน้า  
                   (2) สธ.3 ประสานกบั สธ.4 ฝ่ายกิจการพิเศษแล้วเสนอ เสธ.พล. หรือ  
ผบ.พล. เม่ือได้รับอนมุตัแิล้วก็ให้ สธ.3 น าเสนอกองทพัน้อย เพ่ือให้อนมุตัท่ีิตัง้ท่ีแนน่อนตอ่ไป  
                   (3) ควรมีแนวธรรมชาตท่ีิสงัเกตเห็นได้ง่าย  
             2.3.7.4 แนวพรางแสงไฟ  
                    อาจทบัเส้นเขตหลงั หรือไมท่บัก็ได้  
             2.3.7.5 ขบวนสมัภาระของกองพล  (แสดงได้เฉพาะเม่ือเห็นสมควร)  
                  (1) ถนนดีไปข้างหน้า ข้างหลงั ทางข้าง  
                   (2) มีการป้องกนัจากหนว่ยฝ่ายเรา  
                   (3) พ้นระยะยิงของ ป.กลาง (5 - 14 ไมล์)  
                   (4) ก าบงัซอ่นเร้น  
                   (5) พืน้แข็ง กว้างขวางพอ  
                   (6) ใกล้แหลง่น า้ใช้  



 

กองทพับก   ค ำสั่งกองทพับก  ท่ี 487/ 2543 ลง 3 ต.ค.43  (2543) 

กองทพับก   ระเบียบกองทพับก วำ่ดว้ยควำมรับผิดชอบในส่ิงอุปกรณ์  (2535) 
แนวสอน  โรงเรียนส่งก ำลงับ ำรุง  เอกสำรหมำยเลข  0101  บ. 
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ผนวก ก ประกอบระเบียบ กช. ว่าด้วยการโอนงานซ่อม สป.สาย ช. และซ่อมคืนสภาพชิน้ส่วนซ่อม สาย ช.  พ.ศ.2532 

   
ใบขออนุมัตโิอนงานซ่อมยุทโธปกรณ์สาย ช. 
ที่…………………………………….. 
จาก………………………………….. 
ถงึ…………………………………… 
ล ำดบั รำยกำร รำยละเอียด จ ำนวน หนว่ยขอโอน หมำยเลขงำน หนว่ยสง่ซอ่ม ที่ใบสง่ซอ่ม หนว่ยรับคืน เหตผุลที่ขอโอนงำน 
  บริษัท แบบ หมำยเลข       เกินชัน้ รอชิน้สว่น งำนล้นมือ 
  ผู้สร้ำง  เคร่ืองมือ          

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 
1. รถถำกถำง

ขนำดกลำง 
ALLIS 
CHAL 
MERS 

HD 16 
   M 

716 1 คนั พนั ซบร.21, บชร.1 E 27/31 ช.พนั.1 รอ.  
ร้อย 1 

ที่ 15/31 ช.21    

กำรแจกจำ่ย…………………………..ฉบบั ร้อย ช.ซอ่มบ ำรุงหนกั 1 ฉบบั กองคลงั ช.กช. 1 ฉบบั ช.21 1 ฉบบั 
(ลงช่ือ)………………………….ผู้ขออนมุตั ิ (ลงช่ือ)………………………………ผู้ตรวจสอบ    (ลงช่ือ)…………………………….ผู้อนมุตั ิ
          (………………………….)              (………………………………)    (……………………………) 
ต ำแหนง่……………………………  ต ำแหนง่………………………………..   ต ำแหนง่……………………………….. 
             ………../………./………..   ……….../…………./…………    …………./………../…………. 
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ค าอธิบายการกรอกใบขออนุมัตโิอนงานซ่อมยุทโธปกรณ์สาย ช. 

 
1. ล ำดบั หมำยถึง ตวัเลขท่ีเรียกกนั เชน่ 1, 2, 3 ฯลฯ 
2. รำยกำร หมำยถึง ยทุโธปกรณ์ สำย ช. เชน่ รถถำกถำงขนำดกลำง, เคร่ืองตรวจค้นทุน่ระเบดิ, ไฟฉำยหวังอ, เข็มทิศเลนเซตดิซองพร้อม, เรือยนต์สร้ำงสะพำน 27 ฟตุ 
3. บริษัทผู้สร้ำง หมำยถึง ผู้ผลิตยทุโธปกรณ์นัน้ ๆ ใช้เรียกช่ือ รถถำกถำงขนำดกลำง “ ALLIS – CHALMERS “, “ CATERPILLAR “ 
4. แบบ หมำยถึง กำรสร้ำงยทุโธปกรณ์แตล่ะครัง้ของผู้ผลิต รถถำกถำงขนำดกลำง “ HD 16 M” , “C7G” 
5. หมำยเลขเคร่ืองมือ หมำยถึงหมำยเลขท่ีคมุเคร่ืองมือนัน้ (SERIAL NUMBER) ถ้ำมี S/N ให้ใช้ S/N ถ้ำไมมี่ให้ใช้ทะเบียน ทบ. 
6. จ ำนวน หมำยถึง กำรสง่ซอ่มจ ำนวนคนั 
7. หนว่ยขอโอนงำน หมำยถึง หนว่ยสนบัสนนุโดยตรง (พนั ซบร……) 
8. หมำยเลขงำน หมำยถึง หมำยเลขงำนท่ีหนว่ยสนบัสนนุโดยตรง เปิดงำนให้กบัหนว่ยเจ้ำของเคร่ืองมือ 
9. หนว่ยท่ีสง่ซอ่ม หมำยถึง ช่ือหนว่ยท่ีครอบครองเคร่ืองมือนัน้ ๆ 
10. ท่ีใบสง่ซอ่ม หมำยถึง ท่ีในใบสง่ซอ่มของเจ้ำของเคร่ืองนัน้ท่ีสง่ซอ่มไว้กบัหนว่ยสนบัสนนุโดยตรง (บชร.) 
11. เหตผุลท่ีขอโอนงำนให้ เขียนเคร่ืองหมำยไว้ในชอ่ง 12 หรือ 13 หรือ 14 ชอ่งใดชอ่งหนึง่ ถ้ำมี เหตผุลนอกเหนือจำกท่ีระบใุห้ใสช่อ่งหมำยเหต ุ
12. เกินขัน้ หมำยถึง เคร่ืองมือนัน้ช ำรุดมำก หรือมีชิน้ส่วนท่ีเป็นขัน้ “ H “ หรือ “ ส “ 
13. รอชิน้สว่น หมำยถึง เม่ือหนว่ยรับยทุโธปกรณ์แล้ว เบกิชิน้สว่นซอ่มไปแล้วเกิน 180 วนั ยงัไมไ่ด้ชิน้สว่น 
14. งำนล้นมือ หมำยถึง มีงำนเข้ำเป็นจ ำนวนมำก และมีชำ่งน้อย หรือรอชิน้สว่นเกิน 180 วนั 
15. กำรแจกจำ่ย หมำยถึง หนว่ยท่ีขอโอนงำนซอ่ม (บชร.) 
 
 
 
 
 

 



 ข-1 

ผนวก ข ประกอบระเบียบ กช. ว่าด้วยการโอนงานซ่อม สป.สาย ช. และซ่อมคืนสภาพชิน้ส่วนซ่อม สายช. พ.ศ.2532 
บัญชีชิน้ส่วนซ่อม และ ปิดหมายเลขงาน 
  

ชนิดเคร่ืองมือ รถถาดถางขนาดกลาง บริษัทผู้สร้าง ALLIS CHALMERS แบบ HD 16 M S/N 716 หมายเลข E 27/31 
 
ล ำดบั รำยกำร จ ำนวน ทะเบียนจำ่ย ว.ด.ป. หมำยเหต ุ

  เบกิ รับ ค้ำงจำ่ย  ท่ีปิดงำน  
1. 
2. 

2910 – 110 – 9692 NOZZIEAY 
5330 – 186 – 6816 GASKET 

6 EA 
12 EA 

4 EA 2 EA C – 1000 – 31 
C – 1000 – 31 

13  ส.ค. 31 
13  ส.ค. 31 

 

 
กำรแจก ร้อย.ซอ่มบ ำรุงหนกั จ ำนวน 1 ฉบบั กคช.กช. จ ำนวน 1 ฉบบั 
 

ตรวจถกูต้อง 
                    ………………………………………… 
                    (……………………………………….) 
                     ………………………………………... 
                     ………….../..……………/…………… 
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ผนวก ค ประกอบระเบียบ กช. ว่าด้วยการโอนงานซ่อม สป.สาย ช. และ                  
ซ่อมคืนสภาพชิน้ส่วนซ่อม สาย ช. พ.ศ.2532 

 
               ทบ.468 – 376 

ใบของาน 
วนัท่ี……………………
. 

ใบของาน………………  เลขงาน………………... 

จาก…………………………………………………. ได้รับของไว้แล้ว……………………….…ผู้ รับของ 

ถึง…………………………………………………… ได้ซอ่มให้เสร็จเรียบร้อยแล้ว…………...ชา่งผู้ซอ่ม 

ผู้ของาน……………………………………………..  

ลงนาม………………………………………………  

ต าแหนง่…………………………………………….  

สิ่งท่ีซอ่ม………………. จ านวน………………. ขอให้แล้วเสร็จใน………      ………………………… 

 
รายการ 
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ผนวก ง ประกอบระเบียบ กช. ว่าด้วยการโอนงานซ่อม สป. สาย ช. และ              
ซ่อมคืนสภาพชิน้ส่วนซ่อม สาย ช. พ.ศ.2532 

ใบตรวจครัง้แรก 
หนว่ย………….(1) พนั.ซบร.21 บชร.1…………..หนว่ยท่ีน ำ  สป. มำสง่ซอ่ม…..(2) ช.พนั1 ร้อย 1……… 
สิ่งอปุกรณ์ท่ีสง่ซ่อม…………(3) รถเกล่ีย………… 
วนัท่ี……………….เดือน…………………………………..พ.ศ……………………….. 
แผน่ป้ำยเคร่ืองยนต์…………(4)…………………แผน่ป้ำยตวัรถ…………………(5)……………….. 
บริษัท……..COMMINGE……….……………..บริษัท………….CHAMPION……………… 
แบบ………….6 BT – 5 – 9…………………แบบ……………………710 A………………. 
หมำยเลข……….4421805……………….หมำยเลข……….060-18040-5………. 
รำยละเอียดเพิ่มเตมิ…………………………………………………………………………….. 
ล ำดบั รำยกำร สมบรูณ์ ไมส่มบรูณ์ หมำยเหต ุ

1. 
2. 
3. 
4. 

หลกัฐำนกำรสง่ซอ่ม และ ของำน 
สภำพทัว่ ๆ ไป และกำรปรนนิบตัิบ ำรุงขัน้หนว่ย 
สว่นประกอบท่ีเกินมำหรือประกอบมำ 
สว่นประกอบท่ีช ำรุดขำดหำย 

…………
…………
…………
…………. 

……………
……………
……………
…………… 

……………
……………
……………
…………….. 

หมำยเต ุ
 จำกข้อ 1. ซองประวตัิ (ทบ.468378,ทบ.468311,ทบ.462002) และอ่ืน ๆ ใช้เป็นหลกัฐำน (ถ้ำ
ช ำรุดผิดสภำพต้องมีใบสอบสวนด้วย) 
 จำกข้อ 2. มีดนิติดมำก, สำยพำนพดัลมหย่อนมำก, อกัไขไมค่รบทกุจดุ, น ำ้มนัเคร่ืองต ่ำกวำ่ระดบั 
 จำกข้อ 3. ฟันครำดไมป่ระกอบมำ และแยกเอำมำสง่……………………………………………… 
 จำกข้อ 4. ฝำครอบหม้อน ำ้ ดวงโคมไฟหน้ำ ฝำครอบ……………. 

(ลงช่ือ)………………………………ชำ่งผู้ตรวจ 
          (……………………………….) 

อนมุตัใิห้ซ่อม     (ลงช่ือ)………………………………กรรมกำร 
………………….              (……………………………….) 
(………………..)    (ลงช่ือ)………………………………ผู้น ำสง่ซอ่ม 
………………….              (……………………………….) 
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ค าอธิบายการบันทกึ ใบตรวจครัง้แรก 
 
1. หน่วย หมายถงึ หน่วยที่ รับงานซ่อม (หนว่ยสนบัสนนุโดยตรง) 
2. หน่วยที่น า สป.มาส่งซ่อม (หนว่ยเจ้ำของเคร่ืองมือ) 
3. สิ่งอุปกรณ์ที่ส่งซ่อม (ช่ือเคร่ืองมือท่ีหน่วยน ำมำสง่ซอ่ม) 
4. แผ่นป้ายเคร่ืองยนต์  

4.1 บริษัท หมำยถึง ช่ือผู้ผลิตสิ่งอปุกรณ์นัน้ 
4.2 แบบ หมำยถึง ลกัษณะกำรสร้ำงของบริษัทผู้ผลิต 

4.3 หมำยเลข หมำยถึง หมำยเลขเฉพำะตวัเคร่ืองยนต์จะตอกติดกบัเสือ้สบูอยู่ทำงด้ำนซ้ำยมือกบัเป็นแผน่
ป้ำยตดิท่ีตวัเคร่ืองยนต์ 
5. แผ่นป้ายตัวรถ 

5.1 บริษัท  หมำยถึง ช่ือของผู้ผลิตสิ่งอปุกรณ์นัน้ ๆ 
5.2 แบบ  หมำยถึง ลกัษณะกำรสร้ำงของผู้ผลิต 
5.2 หมำยเลข หมำยถึง หมำยเลขท่ีคมุเคร่ืองมือนัน้ ๆ ทัง้คนั SERIAL NUMBER ถ้ำมี S/N ให้ใช้ S/N 

หรือหมำยเลข ทบ. 
การลงในช่องหมายเหตุต้องดูในตาราง 
 จำกข้อ 1. หลกัฐำนกำรสง่ซ่อม และของำน หน่วยท่ีสง่ซ่อมมีหลกัฐำนครบหรือไม ่ถ้ำมีครบก็ให้กำ
เคร่ืองหมำยในชอ่งสมบรูณ์ แสดงวำ่หลกัฐำนครบทกุอย่ำง 
 จำกข้อ 2. สภำพทัว่ ๆ ไป และกำรปรนนิบตับิ ำรุงขัน้หนว่ยไมเ่รียบร้อย เชน่ ล้ำงไมส่ะอำด มีดนิติด
สำยพำนพดัลมหยอ่นเกินไป น ำ้มนัเคร่ืองต ่ำกว่ำระดบั อดัไข ไมค่รบทกุจดุ ให้กำในช่อง ไมส่มบรูณ์ 
 จำกข้อ 3. สว่นประกอบท่ีเกินมำ หรือประกอบมำ เชน่ ส่งซอ่มรถเกล่ียโดย ถอดครำดออกและสง่
มำพร้อมกนั เชน่ นีถื้อวำ่ ไม่ประกอบมำให้เรียบร้อย ให้กำในชอ่ง ไมส่มบรูณ์ 
 จำกข้อ 4. สว่นประกอบท่ีช ำรุดขำดหำย เชน่ ฝำปิดหม้อน ำ้ไมมี่มำ ดวงโคมไฟหน้ำ ไมมี่มำให้กำใน
ชอ่ง ไมส่มบรูณ์ 
 
 



 

 

4-8 
รูปท่ี 4.2 ทางเดนิใบเบิก สป. สาย ช. จาก บชร. มา กองคลังทหารช่าง 
          ทบ.400-007-1 ชมพ ู      ทบ.400-007-1 ชมพ ู

ทบ.400-007-1 ฟ้า      ทบ.400-007-1 ฟ้า 
  ทบ.400-007-1 ชมพ ู

ทบ.400-007-1 ฟ้า       ทบ.400-007-1 ชมพ ู  (3) สขส.          (4)         (5)  
  ทบ.400-007-1 เขียว       ทบ.400-007-1 ฟ้า           

ทบ.400-007-1 ขาว       ทบ.400-007-1 เขียว 
     (1)         (2)     
             
                   
ทบ.400-007-1 ขาว        ทบ.400-007-1 ขาว                         ทบ.400-007-1 เขียว         ทบ.400-007-1 ฟ้า 
           ทบ.400-007-1 ชมพ ู      (6) รับเอง    
         ทบ.400-007-1 ชมพ ู
         
 
(1) เม่ือ บชร. รับใบเบกิ จากหนว่ยใช้ แตไ่มมี่ สป. สนบัสนนุ บชร. จะตัง้เร่ืองเบกิไปยงั กคช.กช. โดยสง่ใบเบกิ 4 ใบไป แผนกควบคมุ สป. (เก็บใบขาว ไว้รอเร่ือง) 
(2) แผนกควบคมุ สป. ตรวจสอบ แล้วสง่ใบเบกิ 3 ใบ ไป แผนกคลงั สป. (เก็บใบขาวไว้รอเร่ือง) 
(3) ในกรณี สง่ทาง สขส. แผนกคลงั สป. ด าเนินกรรมวิธีน า สป. ออกจา่ย แล้วสง่ใบเบกิ 2 ใบ (เก็บใบเขียวเป็นหลกัฐาน) พร้อม สป. ไปยงั แผนกบรรจหีุบหอ่ 
(4) แผนกบรรจหีุบหอ่ จะบรรจ ุสป. ลงหีบหอ่ และขอการขนสง่ไปยงั สขส.จทบ. แล้วสง่ ใบเบกิ 2 ใบ พร้อม สป. ไปยงั บชร. 
(5) บชร. ตัง้กรรมการการตรวจรับ, เซ็นรับ สป. แล้วสง่ใบเบกิ 1 ใบ ไป แผนกควบคมุ สป. (เก็บใบฟ้าเป็นหลกัฐาน) 
(6) ในกรณีท่ี บชร. มารับเอง บชร. จะมารับ สป. ท่ี แผนกคลงั และเก็บใบเบกิสีฟ้าเป็นหลกัฐาน สว่นใบสีชมพ ูแผนกคลงั สป. จะสง่ให้แผนกควบคมุ สป. เก็บไว้เป็นหลกัฐาน 

     บชร. แผนกควบคุม สป. 
      กคง.กช. 

แผนกคลงั สป. 
    กคง.กช. 

    บชร. 

 แผนกบรรจุหีบห่อ 
          กคง.กช. 
 

 บชร. 


