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การสนับสนุนการช่วยรบ 
COMBAT SERVICE SUPPORT 

หลักสูตรนายชั้นนายพัน 



 มีหน้าที่รับผิดชอบในการส่งก าลัง และซ่อม
บ ารุงยุทโธปกรณ์สาย ช.  ให้แก่หน่วยต่าง ๆ ของ
ทบ. และ ทภ. อื่น ๆ    และตามที่ได้รับมอบหมาย 

กรมการทหารช่าง (กช.) 
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 ระดับกองทัพบก 
 ระดับกองทัพภาค 
 ระดับกองพล 
 ระดับหน่วยใช้ 

การจัดหน่วยส่งก าลังและซ่อมบ ารุง  
สป.สาย ช. ระดับต่าง ๆ  
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การส่งก าลัง สป.
สาย ช. 
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 การส่งก าลัง สป.ประเภท 2 และ 4 
 สนับสนุนทั่วไปแก่ บชร. 
 สนับสนุนโดยตรงแก่ นขต.กช. และ 

นขต.ทบ. (หน่วยนอก ทภ.) ที่มีท่ีตั้ง

ปกติถาวรอยู่ในพื้นที่ ทภ.1  

 ความรับผิดชอบของ กช. 
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 การส่งก าลัง สป.ประเภท 2 และ 4 
 สนับสนุนโดยตรงแก่หน่วยในอัตรา

กองทัพภาคที่ 1 ทีม่ีที่ตั้งปกติถาวรอยู่
ในพื้นที่ กาญจนบุรี, เพชรบุรี และ
ราชบุรี  

 ความรับผิดชอบของ กช. 
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กรมการทหารช่าง 

กยข.กช. 

อฉก.3200 

กกพ.กช. กกบ.กช. กปช.กช. 

กวก.กช. กคช.กช. กชฝ.กช. กบร.กช. กกส.กช. 

ผจห.กช. ผธก.กช. ช.21 พล.ช. รร.ช.กช. ช.พัน.51 
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กองส่งก าลังบ ารุง 

แผนกความต้องการ แผนกส่งก าลัง 

แผนกซ่อมบ ารุง และบริการ 
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กองคลังทหารช่าง 

แผนกประมาณการ แผนกควบคุมสิ่งอุปกรณ ์

แผนกคลังสิ่งอุปกรณ์ แผนกซ่อมบ ารุง 

แผนกบรรจุหีบห่อ 
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วงรอบการส่งก าลัง  

ความตอ้งการ  

การจัดหา  

การแจกจ่าย  

การจ าหน่าย  การควบคุม 
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1) การก าหนดความต้องการ 
2) การค านวณความต้องการ 
3) การเสนอความต้องการ 

 
 

1) งบของการจัดหา 
2) ทางได้มาซึง่ สป. 

 
 

การบริหารจัดการคลัง 
1) การรับ สป. 
2) การเก็บรักษา สป. 
3) การจ่าย 
4) การขน สป. 

การ ซบร. 
 

o การแบ่งประเภท สป. 
เพื่อการจ าหน่าย 
 
 

ระเบียบ ทบ.ว่าด้วยการส่งก าลัง สป.2-4 พ.ศ.2534 



 
หน่วยส่งก ำลังของกองพล 
ในอัตรำ ทภ.หรือต่ำง ทภ. 

ที่เข้ำปฏิบัติกำรในพื้นที่ ทภ. 
1,2,3,4 (เว้น กรม สน.พล ร.9 

รับกำรสนับสนุนจำก  กช.) 
 

 
หน่วยในอัตรำ ทภ.1,2,3,4 
หน่วยที่บรรจุมอบหรือขึ้น 

สมทบ และหน่วยอื่นๆที่ ทบ. 
และ ทภ.ก ำหนด 

 

นขต.และหน่วยของ ทบ. 
(หน่วยนอก ทภ.)และหน่วย 
อื่นๆที่มีที่ต้ังหรือเข้ำปฏิบัติ 
กำรในพื้นที่ ทภ. หรือตำม  

ทบ.มอบหมำยให้ 
 

กองบัญชำกำรช่วยรบที ่1,2,3,4 

นขต.และหน่วยของ 
ทบ.ที่มีที่ตั้งปกติถำวร 

ในพื้นที่ ทภ.1 

กรมกำรทหำรช่ำง 
(กองคลังทหำรช่ำง) 

นขต.ทภ.1 ที่มีที่ตั้งปกติถำวร 
อยู่ในพื้นที่  กจ.,พบ.,และ รบ. 

ทำงเดินเอกสำร ทำงเดินสิ่งอุปกรณ์ 

ระบบการส่งก าลังส่ิงอุปกรณ์สายช่าง 
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แผนกประมำณกำร 

แผนกควบคุม สป. 

สป.ถำวรตำมอัตรำ 

สป.ใช้สิ้นเปลือง 
ชิ้นส่วนซ่อมค้ำงจ่ำย 

PLL ขั้นต้น 

การจัดท าความต้องการ สป.สาย ช. 

ช.21 บชร. 1 - 4 
จ้ำงซ่อม สป.สำย ช. 

ชิ้นส่วนซ่อมเร่งด่วน 

สป.ใช้สิ้นเปลือง 

จ้ำงซ่อม สป.สำย ช. 

ชิ้นส่วนซ่อมเร่งด่วน 

รวบรวมควำมต้องกำร 
สืบรำคำไปยังบริษัทห้ำงร้ำน 
 ประสำน กวก.กช. เกี่ยวกับคุณลักษณะเฉพำะ 
จัดท ำเอกสำรบัญชีควำมต้องกำร 13 



กคช.กช. 

การจัดท าความต้องการ สป.สาย ช. 

คณะกรรมกำรก ำหนดรำคำ
กลำงและตรวจสอบควำม

ต้องกำรฯ กช. 
ข้อมูลควำมต้องกำร 

กกบ.กช. 

 

 
บัญชีควำมต้องกำร 

กบ.ทบ. 
บัญชีควำมต้องกำร 

คณะกรรมกำร จสง. ตรวจสอบ 
น ำเรียน จก.กช.เพื่ออนุมัติ 

แผนกประมำณกำร 
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กำรจัดสรรงบประมำณ 

 กระท ำโดย คณะกรรมกำร จสง.ทบ. และ
คณะอนุกรรมกำร จสง.ฯด้ำนต่ำงๆ 

กำรจัดสรร  งบ- 

ประมำณของ ทบ. 

คณะกรรมกำร จสง.ทบ. 

โดย ผบ.ทบ.เป็นประธำน  

คณะอนุกรรมกำร 

จสง.ทบ.ด้ำนต่ำงๆ 

กำรจัดสรรงบ 

ประมำณใหก้ับกลุ่ม

งบงำนต่ำงๆ 15 



แผนกคลัง สป. ผอ.กคช.กช. 

แผนกควบคุม สป. 

สป.ถำวร 
แผนท่ีและ สป.เกี่ยวกับแผนที่ 
สป.ใช้สิ้นเปลือง 
ชิ้นส่วนซ่อม 

ขึ้นบัญชีคุม 

ขอจดทะเบียนรถยนต์ทหำร 

กบ.ทบ. 

ใบตรวจนับของคลงั อนุมัติขึ้นบัญชีคุม 
ใบตรวจรับของกรรมกำร 

ส ำหรับเครื่องมือช่ำง 

ผ่ำน กกบ.กช 

การควบคุมทางบัญชี 
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กคช.กช. 
กกบ.กช. 

จก.กช. 

กบ.ทบ. จก.กช. 

หน่วยเบิก 

บัญชีขออนุมัติแจกจ่ำยขั้นต้น 

พิจำรณำปรับแก้ อนุมัติแจกจ่ำยขั้นต้น 

เอกสำรแจกจ่ำย สป.ส ำคัญ, สป.หลัก 

เอกสำรแจกจ่ำย สป.รอง 

ส ำเนำเอกสำรแจกจ่ำยที่อนุมัติแล้ว 

พิจำรณำอนุมัติ อนุมัต ิ

การขออนุมัติแจกจ่าย สป.ถาวร 
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หน่วยเบิก แผนกควบคุม สป. 

ผอ.กคช.กช. 

ใบเบิก 
 ตรวจสอบควำมถูกต้อง 

 ตรวจสอบสถำนภำพ 
 ตรวจสอบบัญชีคุม 
 บันทึกบัญชีคมุ 

แผนกคลัง สป. 

ใบเบิก 

ใบเบิกที่อนุมัติจ่ำย 

 ลงทะเบียนหน่วยจ่ำย 

 ตรวจสอบที่เก็บ สป. 
 จัดท ำหลักฐำนกำรน ำออก 

 ปบ.ก่อนจ่ำย 
 บันทึกหลักฐำนของคลงั 

 ระยะทำงไม่เกิน ๕๐ กม. 

การปฏิบัติต่อใบเบิก 
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แผนกคลัง สป. แผนกบรรจุหีบห่อ 

สขส.มทบ.16 หน่วยเบิก 

ใบเบิกพร้อม สป. 

 ท ำหีบห่อ 
 ท ำรำยกำร สป.ในหีบห่อ 
 บรรจุ สป. 
 ขอกำรขนสง่ 

 ใบขอกำรขนส่ง 

หีบห่อ สป. 
ใบตรำส่ง 

 จัดท ำใบตรำส่ง 
 จัดยำนพำหนะรบั - ส่ง สป. 

การส่ง สป. 
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อ ำนำจอนุมัติ จก.กช.หรือ ผบ.ทบ. 

อ ำนำจอนุมัติ ผบ.ทบ. 

อ ำนำจอนุมัติ  ผบ.พล.หรือเทียบเท่ำ 

รำยงำนขออนมุัติจ ำหน่ำย 
รำยงำนขออนมุัติจ ำหน่ำย 

การจ าหน่าย สป.  

กบ.ทบ. 

กกบ.กช. 

บชร. กคช.กช. 

นขต.ทบ. (หน่วยนอก ทภ.1) 

หน่วยอนุมัต ิ
ระดับ ผบ.พล.หรือเทียบเท่ำ 

นขต.ทภ.1-4 และหน่วย 
 นอก ทภ.2, 3 และ 4 
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ท ำลำย 

สป.ในโครงกำร  

ขำย/แลกเปลี่ยน จั๊สแม็ค 

กช. 

กคช.กช. 

กบ.ทบ. ซำก สป.ไม่มีค่ำ ซำก สป.มีค่ำ 

รำยงำนขออนุมัต ิ

สป.นอกโครงกำร  

การปฏิบัติต่อซาก สป. 

21 



  

  

  

  

  

  

จ ำนวน 6 คลัง 

 คลัง 02 เก็บ ยุทธภัณฑห์ลัก เช่น 
กล้อง,  เครื่องตรวจค้นทุ่นระเบิด  

 คลัง 04 เก็บ ชิน้ส่วนซ่อม  
 คลัง 06 เก็บ ชิ้นส่วนซ่อม   
 คลัง 08 เก็บ ชิน้ส่วนซ่อม   
 คลัง 10 เก็บ สแีละแบตเตอรี่  
 คลัง 14 เก็บ ชิ้นส่วนประเภทกรอง 

คลัง สป.ส่วนที่ 1 ( ค่ายภาณุรังษ ี) 

22 



  

  

  

  

  

  

จ ำนวน 6 คลัง 

 คลัง 20 เก็บ สป.สิ้นเปลือง, ยำง 
ส ำหรับ สป. สำย ช. 

 คลัง 22 เก็บ สป. ป้อมสนำม 
 คลัง 24 เก็บ ยุทธภัณฑห์ลักฯ, 

เครื่องมือประจ ำรถ และเครื่องยนต์ 
 คลัง 26 เก็บแผนที ่
 คลัง 29 เก็บซำก สป. ที่ได้รับอนุมัติ

จ ำหน่ำยแล้ว 
 คลัง 30 เก็บชิ้นส่วนจีน  

คลัง สป.ส่วนที่ 2 ( ค่ายบุรฉัตร ) 
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หน่วยสนับสนุนทั่วไป 

กช. 

หน่วยสนับสนุนโดยตรง 

หน่วยใช ้
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 กองทัพบก 
   

หน่วยสนับสนุนโดยตรง 

หน่วยสนับสนุนทั่วไป 

กช. 

กบ.ทบ. 

หน่วยรับผิดชอบ 

ทภ. 

 กองพล 

กรม 

กองพัน 25 



กำรจัดหน่วยส่งก ำลังและซ่อมบ ำรุง  
สป.สำย ช. ระดับต่ำง ๆ  

 1. ระดับกองทัพบก 

 2. ระดับกองทัพภำค 

 3. ระดับกองพล 

 4. ระดับหน่วยใช ้
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กำรซ่อมบ ำรุงสิ่งอุปกรณ์สำยช่ำง 

 ควำมรับผิดชอบของกรมกำรทหำรช่ำง 

สนับสนุนทั่วไปแก่กองบัญชำกำรช่วยรบ   

รับผิดชอบทำงเทคนิคทั้งปวง และกำรซ่อม
บ ำรุงสิ่งอปุกรณ์สำยช่ำงระดับคลัง 
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กำรซ่อมบ ำรุงสิ่งอุปกรณ์สำยช่ำง 

 ควำมรับผิดชอบของกรมกำรทหำรช่ำง 

สนับสนุนทั่วไปหรือโดยตรง แก่หน่วยขึ้นตรง
และหน่วยของกองทัพบก (หน่วยนอกกองทัพ
ภำค) ที่มีที่ตั้งปกติถำวรอยู่ในพื้นท่ีกองทัพ
ภำคที่ 1   
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กำรซ่อมบ ำรุงสิ่งอุปกรณ์สำยช่ำง 

 ควำมรับผิดชอบของกรมกำรทหำรช่ำง 

สนับสนุนโดยตรงแก่หน่วยต่ำงๆของกองทัพบก 
ด้วยกำรจัดชุดซ่อมเคลื่อนที่เป็นวงรอบประจ ำปี 
หรือ   ตำมควำมเหมำะสมกับควำมจ ำเป็น   
และงบประมำณที่ได้รับ 
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กำรซ่อมบ ำรุงสิ่งอุปกรณ์สำยช่ำง 

 ควำมรับผิดชอบของกรมกำรทหำรช่ำง 

สนับสนุนโดยตรงแก่หน่วยในอัตรำกองทัพภำค
ที่ 1   ที่มีที่ตั้งปกติถำวรอยู่ในพื้นทีก่ำญจนบุรี, 
เพชรบุรี  และรำชบุรี   
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กำรซ่อมบ ำรุงสิ่งอุปกรณ์สำยช่ำง 

 ควำมรับผิดชอบของกรมกำรทหำรช่ำง 

สนับสนุนกำรซ่อมบ ำรุงที่จ ำเป็นหรือเมื่อได้รบั
กำรรอ้งขอแก่หน่วยซ่อมบ ำรุงสนับสนุนทั่วไป
หรือหน่วยซ่อมบ ำรุงสนับสนุนโดยตรง 
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ระดับกองทัพบก 
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 ระดับกองทัพบก 
 1. กองคลังทหำรช่ำง (กช.) 
 2. กรมทหำรช่ำงส่งก ำลัง และ ซบร. (ช.21) 
 3. ร้อย ช. ซ่อมบ ำรุงสนำม 
 4. ร้อย ช. ซ่อมบ ำรุงหนัก 

หน่วยส่งก ำลัง / ซ่อมบ ำรุง สป.สำย ช. 
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กรมกำรทหำรช่ำง 

ผธก. กกพ. กยข. กกบ. กปช. กกส. 

ผจห. กคช. กวก. กชฝ. กบร. 

พล.ช. รร.ช.กช. ช. 21 ช.พัน. 51 
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หน้ำที่ของ กรมกำรทหำรช่ำง 
1. วำงแผน อ ำนวยกำร ประสำนงำน แนะน ำ ก ำกับกำรด ำเนินกำร     

วิจัย และพัฒนำเกี่ยวกับกำรผลิต จัดหำ ส่งก ำลังซ่อมบ ำรุง  
และกำรบริกำร สป. สำย ช. 

2. วำงแผน อ ำนวยกำร ประสำนงำน แนะน ำ ก ำกับกำร และ 
ด ำเนินกำร เกี่ยวกับกำรก่อสร้ำง รวมทั้งซ่อมแซมสิ่งก่อสร้ำง 
ตำมที่ได้รับมอบ 

3. ก ำหนดหลักนิยม และท ำต ำรำ ตลอดทั้งกำรฝึกและศึกษำของเหล่ำ 
   ทหำรช่ำง มี จก.กช. เป็นผู้บังคับบัญชำ รับผิดชอบ 
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กองคลังทหำรช่ำง 

แผนกประมำณกำร แผนกคลังสิ่งอุปกรณ์ แผนกบรรจุหีบห่อ 

แผนกควบคุมสิ่งอุปกรณ์ แผนกซ่อมบ ำรุง 
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หน้ำที่ของ กองคลังทหำรช่ำง  
  1. ด ำเนินกำรและก ำกับกำรบริหำรงำนคลัง กำร   
      ส่งก ำลัง กำรซ่อมบ ำรุง และกำรจ ำหน่ำย 
      สิ่งอุปกรณ์สำยช่ำง เพื่อสนับสนุนหน่วยต่ำง ๆ   
      ของกองทัพบกและหน่วยอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมำย 
   2. บันทึกและรำยงำนสถิติผลงำนตำมหน้ำที ่
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หน้ำที่ของ แผนกประมำณกำร 
    1. ประมำณกำรและเสนอควำมต้องกำร กำรส่งก ำลัง    
        และกำรซ่อมบ ำรุงสิ่งอุปกรณ์สำยช่ำง  
    2. บันทึกและรำยงำนสถิติผลงำนตำมหน้ำที ่
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หน้ำที่ของ แผนกควบคุมสิ่งอุปกรณ์ 
  1. ควบคุมสิ่งอุปกรณ์ สำย ช. 
  2. ปรับระดับสะสมสิ่งอุปกรณ์ 
  3. ด ำเนินกรรมวิธีทำงเอกสำร รับ - จ่ำย และส ำรวจ    
      สป. สำย ช. 
  4. เสนอควำมต้องกำรในกำรจัดหำ สป. สำย ช. ทั้งใน 
     และนอกประเทศให้กับแผนกประมำณกำร 
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หน้ำที่ของ แผนกคลังสิ่งอุปกรณ์   
1. ด ำเนินกำร รับเก็บรักษำแจกจ่ำย 
2. ปรนนิบัติบ ำรุง ระหว่ำงเก็บรักษำ และก่อนจ่ำย  
3. ส ำรวจที่เก็บ สป. 
4. ริเริ่มจ ำหน่ำย สป. เสื่อมสภำพ, เกินควำมต้องกำร 
5. รำยงำนของกำรซ่อมบ ำรุงไปยังแผนกสนับสนุน 
   กำรซ่อมบ ำรุง 
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หน้ำที่ของ แผนกคลังสิ่งอุปกรณ์   
6. รำยงำนสถิติ รับ จ่ำย เก็บรักษำ และแจกจ่ำย สป. 
7. บันทึกและรำยงำนสถิติผลงำนตำมหน้ำที่  
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หน้ำที่ของ แผนกซ่อมบ ำรุง 
1. ด ำเนินกำรซ่อมบ ำรุง  สป. สำย ช. ขั้นคลังที่
เกิน   
   ขีดควำมสำมำรถของ ร้อย ช. ซ่อมบ ำรุงหนัก 
2. ปฏิบัติกำรซ่อมบ ำรุงให้กบัแผนกคลัง สป. 
3. บันทึก และรำยงำน สถิติผลงำนตำมหน้ำที่ 
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หน้ำที่ของ แผนกบรรจุหีบห่อ 
1. ด ำเนินกำรเกี่ยวกับกำรบรรจุหีบห่อและขอ   
   กำรขนส่ง สป. 
2. บันทึกและรำยงำนสถิติงำนตำมหน้ำที่ 
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ร้อย ช.ซ่อมบ ำรุงสนำม 

ร้อย ช.ซ่อมบ ำรุงหนัก บก./ร้อย.บก 

ตอน ช.93 
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กรมทหำรช่ำงส่งก ำลังและซ่อมบ ำรุง (ช.21)  

บก.กรม  ร้อย.บก. 

บังคับบัญชำ 
ก ำกับดูแล ตอนยุทธกำรและ

กำรฝึก 
ตอน ซบร.และส่ง

ก ำลังชิ้นส่วน 

บก.ร้อย. ตอน ธก.และ กพ. ตอนสื่อสำร ตอนส่งก ำลัง 
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ภำรกิจ ช.21 
1. บังคับบัญชำหน่วยทหำรชำ่งส่งก ำลังและ ซบร. 
2. วำงแผน ประสำน กำรปฏิบัติของหน่วยส่งก ำลังและ   
   หน่วยบริกำรเพื่อสนับสนุนกำรปฏิบัติภำรกิจของ ทบ.  
   หรือตำมที่ได้รับมอบ 
3. ป้องกันที่ตั้งหน่วย ด้วยกำรปฏิบัติกำรรบอย่ำง 
   ทหำรรำบได้อย่ำงจ ำกัด 
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ขีดควำมสำมำรถ ช.21 
1. ควบคุมทำงเทคนิค ยุทธกำร ธุรกำร ของหน่วยสง่ก ำลัง 
    และ ซบร. และหน่วยบริกำรสำยช่ำงได้ 3 ถึง 7 กองพัน 
2. ด ำเนินตำมนโยบำยตำมที่หน่วยเหนือก ำหนดดังนี้ 
   - ควบคุม สป.ทั่วไป เครื่องมือ ชิ้นส่วน 
   - ควบคุม สป. ขำดแคลนและต่ ำกว่ำระดับ 
3. จัดหำ สป. ตำมควำมรับผิดชอบหน่วย 
4. คลอ่งแคล่วในกำรเคลื่อนในกำรเครื่องที่ 100 %  
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กองร้อยทหำรชำ่งซ่อมบ ำรุงสนำม 

กองบังคับกำร 
กองร้อย 

หมวดบริกำร 
โรงงำน 

หมวด 
ซ่อมบ ำรุง 

หมวด 
ส่งก ำลัง 

หมวดซ่อมบ ำรุง 
ยุทโธปกรณ์พิเศษ 
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ร้อย.ช. ซ่อมบ ำรุงสนำม 
      ภำรกิจ     
  ซ่อมบ ำรุงขั้นสนับสนุนโดยตรง ต่อเครื่องมือสำยชำ่ง 

ให้กับหนว่ยรับกำรสนับสนนุ  
      กำรแบ่งมอบ   
  เดิมเป็น นขต.ทบ. อำจจัดสมทบหน่วยอืน่ตำมที่

ก ำหนด ปัจจุบันบรรจุมอบให้กับ ช.21 
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ขีดควำมสำมำรถ 
1. ให้กำรสนับสนุนกำรซ่อมบ ำรุง เครื่องมือสำยชำ่ง   
    ประมำณ 1,500 รำยกำร รวมทั้งเครือ่งก ำเนิดไฟฟ้ำ    
    ขนำด 1.5 กิโลวัตต์ ไปจนถึงเครื่องมือขนำดใหญ่ 
2. ส่งกลับเครื่องมือช ำรุด 
3. เก็บรักษำ แจกจ่ำย ชิ้นส่วนซ่อม ส ำหรับกำรซ่อม 
    บ ำรุงของหน่วยรับกำรสนับสนนุและส ำหรับกำรซ่อม 
    บ ำรุงในอัตรำกองร้อย 
4. เคลื่อนที่ได้ 100% 
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กองร้อยทหำรช่ำงซ่อมบ ำรุงหนัก 

บก.ร้อย 

มว.โรงงำน 

มว.ซ่อม 
เครื่องมือพิเศษ 

มว.ซ่อม 
เครื่องมือช่ำง 

มว.ซ่อม 
เครื่องยนต์ 
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กองร้อยทหำรช่ำง ซบร.หนัก 
       ภำรกิจ    
  1. ซ่อมส่วนประกอบหลักและเครื่องมอืสำย
ช่ำงทุกชนดิ ที่ ทบ. ก ำหนด 
  2. ซ่อมบ ำรุง ขั้น 3 และ 4 ต่อยุทโธปกรณ์สำย
ช่ำงที่ลน้มือ จำกหน่วยซ่อมบ ำรุงสนับสนุนโดยตรง 
     กำรแบ่งมอบ   
 เดิมเป็น นขต.ทบ. อำจจัดสมทบหน่วยอืน่ตำมที่
ก ำหนด ปัจจุบันบรรจุมอบให้กับ ช.21 52 



1. ซ่อมสร้ำงชิ้นส่วน  ส่วนประกอบย่อย  ส่วนประกอบหลัก
และยุทโธปกรณ์สำยช่ำงทุกชนิด 

2. สนับสนุนกำรซ่อมบ ำรุงเครื่องมือกลสำยช่ำงให้กับหน่วย 
ซ่อมบ ำรุงโดยตรงในงำนที่ล้นมือได้ไม่เกิน  4  หน่วย 
3. ให้กำรบริกำร  ตรวจสภำพ  ซ่อมบ ำรุงยุทโธปกรณ์สำย 
ช่ำงแล้วส่งคืนคลังเพื่อแจกจ่ำย 
4. ท ำกำรรบอย่ำงทหำรรำบเมื่อจ ำเป็น 
5. มีควำมคล่องแคล่วในกำรเคลื่อนที่   50  % 

ขีดควำมสำมำรถ 
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ระดับกองทัพภำค (บชร.) 
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  ระดับกองทัพภำค 
มีหน่วยส่งก ำลังและซ่อมบ ำรุง  ได้แก่ 
 1. กองพันส่งก ำลังและบริกำร (พัน.สบร.) 

 2. กองพันซ่อมบ ำรุง (พัน.ซบร.) 

  3 . กองพันทหำรช่ำงก่อสร้ำง 

หน่วยส่งก ำลัง / ซ่อมบ ำรุง สป.สำย ช. 
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กองบัญชำกำรช่วยรบ 

บก.บชร. ร้อย.บก.บชร. ศคบ. 

พัน.สบร. พัน.ซบร. พัน.ขส. 

พัน.สร. พัน.สพ.กระสุน 

ตอนส่งก ำลัง สป.สำย ช. 56 



พัน.ซบร. / บชร. 

บก.ร้อย บก. ส่วนควบคุมกำรซ่อม ร้อย.ซบร.ยุทโธปกรณ์ 
ที่ 1วศ.พธ.สส. 

ร้อย.ซบร.ยุทโธปกรณ์ 
ที่ 2 ช.สพ.ขส. 

ร้อย.สน.กำรซ่อม 

 3 มว.ซบร. สำย ช.    1 มว.ซบร. ยุทโธปกรณ์พิเศษ 
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พัน.ช.ก่อสร้ำง 

บก.พัน ร้อย.บก. ร้อย.ช.ก่อสร้ำง 

ร้อย.คม.ซบร. 

กองพันทหำรชำ่งก่อสร้ำง 
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ระดับกองพล 
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กรมสนับสนุน 

บก.ร้อย.บก. 

ตอนส่งก ำลัง ช. 

ส ำนักงำนส่งก ำลังกองพล 

พัน.ขส. พัน.ซบร. พัน.สร. 
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ระดับกองพล 
       มีหน่วยส่งก ำลังและซ่อมบ ำรุงที่อยู่ใน 

  กรมสนับสนุนของกองพล ท ำหน้ำท่ีสนับสนุน 

            โดยตรงให้กับหน่วยในกองพล 

หน่วยส่งก ำลัง / ซ่อมบ ำรุง สป.สำย ช. 
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       1. สนับสนุนกำรส่งก ำลังบ ำรุงหน่วยขนำดกรมได้ 
3 ส่วนแยก 
       2. ด ำเนินกำรเบิก-รับ-เก็บรักษำ-แจกจ่ำย-
จ ำหน่ำย สป.1 , สป.2-4 , สป.3 และควบคุม สป.2 
และควบคุม สป.5 
       3. ซ่อมบ ำรุงสนับสนนุโดยตรง ทุกสำยยุทธ
บริกำร (เว้นสำยแพทย-์อำกำศยำน) 

ขีดควำมสำมำรถ 
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ระดับหน่วยใช ้
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  ระดับหน่วยใช ้
    หน่วยทหำรทุกเหล่ำที่ท ำหน้ำที่ส่งก ำลังและ 

ซ่อมบ ำรุง สป. สำย ช.ของหน่วยนั้นเอง 

หน่วยส่งก ำลัง / ซ่อมบ ำรุง สป.สำย ช. 
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แนวควำมคิดในกำรปฏิบัต ิ
1. ยึดถือนโยบำย แผน ควำมคิด และระบบของ ทบ. เป็นแนวปฏิบัต ิ
2. จัดให้มียุทโธปกรณ์ สำย ช. ที่เปน็มำตรฐำนเดียวกันเพื่อให้ง่ำย 

และประหยดัในกำรส่งก ำลังและซ่อมบ ำรุง 
3. รักษำสภำพของยุทโธปกรณ์ สำย ช. ให้สำมำรถใช้งำนได้นำนที่สุด 
4. สนับสนุนหน่วยรับกำรสนับสนุนต่ำงๆ ตำมที่ต้องกำรและทันเวลำ 
5. ปฏิบัติงำนภำยใต้กำรควบคุม และก ำกับดูแลของกรมส่งก ำลังและ

ซ่อมบ ำรุงทหำรบก (ยำมปกติ) และฝ่ำยส่งก ำลังบ ำรุง ศูนย์
ปฏิบัติกำรกองทัพบก (ในสนำม) 
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ระเบียบกองทัพบก 

พ.ศ.2555 

ว่ำด้วยควำมรับผิดชอบในสิ่งอุปกรณ์ 
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ควำมรับผิดชอบของกรมกำรทหำรช่ำง 

เครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ์ทั้งมวล ที่ใช้ในกำรก่อสร้ำง
ในสนำม กำรข้ำล ำน้ ำ สงครำมทุ่นระเบิด กำรโยธำ
สนำม งำนป้อมสนำม กำรพรำง กำรส่งก ำลังทำงท่อ
ในสนำม กำรประปำสนำม กำรผิตกระแสไฟฟ้ำ และ
กำรผลิตพลังงำนในสนำม กำรให้แสงสว่ำงในสนำม 
กำรแผนที ่ กำรตรวจกำรณ ์ รวมทั้งเครื่องมือช่ำงที่ใช้
ในกำรบรรเทำธำรณภัย งำนช่ำงเหลก็ ช่ำงไม้ และ
ช่ำงเครื่องจักร สี และอุปกรณ์เกี่ยวกับสี ที่ใช้ในกำร
ปรนนิบัติบ ำรุงและซ่อมบ ำรุง สป. 
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เครื่องมือที่ใช้ในกำรก่อสร้ำง และเครื่องมือช่ำง 
ให้หมำยรวมถึงเครื่องจักรกลที่เป็นยำนพำหนะ 
ซึ่งใช้ในกำรก่อสร้ำงโดยตรง เช่น รถถำกถำง, 

รถเกลี่ย และรถตัก เป็นต้น 

ควำมรับผิดชอบของกรมกำรทหำรช่ำง 
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ควำมรับผิดชอบของกรมกำรทหำรช่ำง 

เครื่องมอืก่อสร้ำงในสนำม รวมทั้ง 
รถยนต์บรรทุกเทท้ำยทุกชนิด เว้น  
รถยนต์บรรทุกเทท้ำยที่ก ำหนดใน 
สำยงำนอ่ืน 
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ควำมรับผิดชอบของกรมกำรทหำรช่ำง 

ยำงและแบตเตอรี่ที่ใช้กบัเครื่องมือ 
ก่อสร้ำงและรถยนต์บรรทุกเทท้ำย 
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ควำมรับผิดชอบของกรมกำรทหำรช่ำง 

วัสดุก่อสร้ำงในสนำม 
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ควำมรับผิดชอบของกรมกำรทหำรช่ำง 

เครื่องขำ้มล ำน้ ำทุกชนิด ได้แก่ สะพำน 
เครื่องหนุนมั่น  สะพำนเครื่องหนุนลอย 
ระบบสะพำนทีต่ิดตั้ง    อยู่บนตัวรถสำย 
พำนวำงสะพำน  เรือยนต์สร้ำงสะพำน 
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ควำมรับผิดชอบของกรมกำรทหำรช่ำง 

สิ่งอุปกรณ์เกี่ยวกับโยธำสนำม  
ป้อมสนำม       กำรพรำงและ 
กำรส่งก ำลังทำงท่อในสนำม 
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ควำมรับผิดชอบของกรมกำรทหำรช่ำง 

เครื่องประปำสนำม 
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ควำมรับผิดชอบของกรมกำรทหำรช่ำง 

เครื่องก ำเนิดไฟฟ้ำที่มิได้ก ำหนดไว้ให ้
อยู่ในควำมรับผิดชอบของสำยงำนอื่น 
รวมทั้งอุปกรณ์ไฟฟ้ำ     เพื่อแสงสว่ำง 
และพลังงำนในสนำม 
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ควำมรับผิดชอบของกรมกำรทหำรช่ำง 

สิ่งอุปกรณ์เกี่ยวกับสงครำมทุ่นระเบิด 
ชุดเครื่องหมำยดงระเบิดและแบตเตอรี่ 
ที่ใช้กับเครื่องตรวจค้นทุ่นระเบิด  
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ควำมรับผิดชอบของกรมกำรทหำรช่ำง 

เครื่องอัดลม และเครื่องมือใช้ลมอัด 
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ควำมรับผิดชอบของกรมกำรทหำรช่ำง 

สิ่งอุปกรณ์เกี่ยวกับกำรเชื่อมโลหะ  
ช่ำงเหล็ก ช่ำงไม้ และชำ่งเครื่องจักร 
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ควำมรับผิดชอบของกรมกำรทหำรช่ำง 

สีและสิ่งอุปกรณ์เกี่ยวกับสีเพื่อ 
ปรนนิบัติบ ำรุง  กำรซ่อมบ ำรุง  
และกำรส่งก ำลังสิ่งอุปกรณ์ 
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ควำมรับผิดชอบของกรมกำรทหำรช่ำง 

กล้องเลง็กลำงคนื ใช้งำนด้ำน 
กำรตรวจกำรณ์ เครื่องมอืช่ำงที่
ใช้ในกำรบรรเทำธำรณภัย 
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ควำมรับผิดชอบของกรมกำรทหำรช่ำง 

แผนที่และสิ่งอปุกรณ์เกี่ยวกับแผนที่ 
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ควำมรับผิดชอบของกรมกำรทหำรช่ำง 

สิ่งอุปกรณ์ต่ำง ๆ ที่ใช้ในกำรผลิต  
สร้ำง ทดสอบ  และซ่อมบ ำรุง 
สิ่งอุปกรณ์สำยช่ำง 
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1. ระดับหน่วย         ขั้น 1,2 
2. ระดับสนับสนุนโดยตรง ขั้น 3 
3. ระดับสนับสนุนทั่วไป  ขั้น 4 
4. ระดับคลัง    ขั้น 5 

กำรซ่อมบ ำรุงมี  4  ประเภท 
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หน่วยที่รับผิดชอบ 
 ระดับหน่วย – ผู้ใช้หรือพลประจ ำยุทโธปกรณ์ของหน่วยใช้ 
 ระดับสนับสนุนโดยตรง - ร้อย.ช.คม และ ซบร. พัน.ช. (ก่อสร้ำง,        
                                  คมศ.), ร้อย.ซบร. กอง.สน.พล.พัฒนำ,   
                                  พัน.ซบร.กรม.สน., พัน.ซบร.บชร.,   
                                  ร้อย.ช.ซบร.สนำม 
 ระดับสนับสนุนทั่วไป    – ร้อย.ช.ซบร.หนัก 
 ระดับคลัง  - ร้อยช.ซบร.หนัก และ กคช.กช.  
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ประเภท
การ ซบร. 

คืออะไร ใคร
เกี่ยวข้อง 

ท าอะไร มีข้อจ ากัด 
อย่างไร 

การซ่อม 
บ ารุงระดับ 
หนว่ย 

การ 
ซบร.ยธ.ที่
อยู่ในความ 
ครอบครอง
ของหนว่ยที่
ใช้ ยธ.นั้น 

•ผู้ใช ้
•พล
ประจ า 

  ยธ. 
•ช่างซ่อม
ของ
หนว่ย 

•การตรวจ
สภาพ 

•การท าความ 
  สะอาด 
•การบริการ 
•การรักษา 
•การหล่อลื่น 
•การปรับตาม 
  ความจ าเป็น 
•การเปลี่ยน 
  ชิ้นส่วนซ่อม 

กระท าอย่าง 
จ ากัดตาม 
คู่มือ ค าสั่ง 
หรือผังการ 
ซ่อมบ ารุงที ่
อนุญาตให ้
กระท าได้ใน 
ระดับนี้ 
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ประเภท
การ ซบร. 

คืออะไร ใคร
เกี่ยวข้อง 

ท าอะไร มีข้อจ ากัด 
อย่างไร 

การซ่อม 
บ ารุง 

สนับสนุน 
โดยตรง 

การ ซบร.ที่ 
อนุมัติให้

กระท าต่อ ยธ. 
ที่อยู่ในความ 
รับผิดชอบ

การ 
ซบร.ของ
หนว่ย

สนับสนุน 
โดยตรง 

หนว่ยตาม 
อจย., 

อฉก. และ
บ่งถึง 
ภารกิจ
การซ่อม
บ ารุง

ดังกล่าวไว ้

•การซ่อม
และการ
เปลี่ยนส่วน
ที่ใช้งาน
ไม่ได ้

•การซ่อม
และการ
เปลี่ยนส่วน 

  ประกอบ 
  ย่อยและ  
  ส่วน 
  ประกอบ  
  ธรรมดา 

•ซ่อมแก้
อย่างจ ากัด
ต่อ ยธ.ครบ
ชุด 

•ซ่อมแก้
ส่วนประกอ
บที่ใชง้าน
ไม่ได ้
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ประเภท
การ ซบร. 

คืออะไร ใคร
เกี่ยวข้อง 

ท าอะไร มีข้อจ ากัด 
อย่างไร 

การซ่อม 
บ ารุง 

สนับสนุน 
ทั่วไป 

การซ่อมแก ้
ยธ.ที่เกินขีด
ความสามารถ

ของการ  
ซบร. 

สนับสนุน 
โดยตรง 

หนว่ยตาม 
อจย., 

อฉก. และ
บ่งถึง 
ภารกิจ
การซ่อม
บ ารุง

ดังกล่าวไว้ 

•การซ่อม
ส่วนประกอบ
ใหญ่และ
ส่วนประกอบ
ย่อย 

•การลกเปลี่ยน
โดยตรง 

เพื่อส่งกลับ 
เข้าสายการ 
ส่งก าลัง 
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ประเภท
การ ซบร. 

คืออะไร ใคร
เกี่ยวข้อง 

ท าอะไร มีข้อจ ากัด 
อย่างไร 

การซ่อม 
บ ารุงระดับ 

คลัง 

การ ซบร. 
โดยหนว่ย
ซ่อมขัน้คลัง
ของ ฝยบ. 

ฝยบ. •การซ่อมใหญ่ 
•การซ่อมสรา้ง
ยุทโธปกรณ์ 

- 
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การปฏิบัติ 
o หน่วยใช้ 

1) ก่อนสง่ สป.ทุกชิ้นไปท าการซ่อมในระดับที่สูงกว่า
หนว่ยใช้จะต้อง ซบร.ระดับหน่วย ให้เรียบร้อยก่อน 

2) ยึดหลักการ ซบร. เบื้องต้น การท าความสะอาด การ
บริการ การบ ารุงรักษา การหล่อลื่น การปรับตาม
ความจ าเปน็  

3) การเปลี่ยนชิ้นส่วนโดยใช้ชิ้นส่วนซอ่มตามอตัราพิกัด 
หรือ PLL รวมทั้งการท าความสะอาดดว้ย ทั้งนี้การส่ง
ซ่อมจะต้องส่งส่วนประกอบต่างๆ ให้ครบชุด 

4) สมุดประวัติสิ่งอุปกรณ์และอื่นๆตามที่เจา้หนา้ที่หน่วย
เหนือก าหนด 
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การปฏิบัติ 
o การซ่อมบ ารุงระดับหน่วย (ผู้บังคับหน่วยใช้) 

1) การ ปบ.ยุทโธปกรณ์ (******อนันี้ส าคัญมาก******) 
2) การ ซบร. ท าได้เทา่ทีก่ าหนดไว้ในคูม่ือทางเทคนิค

เท่านัน้ ถ้าเกินกวา่ที่ก าหนดไว้ต้องส่งไปซ่อมหรือ ปบ.
ที่หนว่ยสนบัสนุนโดยตรง  

3) ใช้ชิ้นส่วนซ่อมตามอตัราพิกัดของหน่วยเป็นหลักซึ่ง
เมื่อใช้ไปแล้วต้องเบิกทดแทนทันที  

4) พลประจ า ต้องช่วยเหลือช่างซ่อมของหน่วยดว้ย 
5) ก่อนสง่ยุทโธปกรณ์ไปซ่อมทีห่น่วยสนับสนุนโดยตรง 

จะต้องท าการ ปบ. และ ซบร. ในชั้นของตนให้
เรียบร้อยก่อน 
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การปฏิบัติ 
o การซ่อมบ ารุงสนับสนุนโดยตรง 

1) ท าการซ่อมแบบยุบรวมได้ และต้องส่งก าลังชิ้นส่วน
ซ่อมสนับสนุนหน่วยใชด้้วย ยุทโธปกรณ์ที่ซ่อมเสร็จ
แล้วจะส่งกลับคืนหน่วย  

2) จัดชุดซ่อมเคลื่อนที่ไปท าการซ่อม ณ ที่ตั้งหน่วยใชไ้ด้  
3) ซ่อมโดยการแลกเปลี่ยนโดยตรงโดยจ่าย สป.ส ารอง 
4) ทดแทนการส่งซ่อมให้หน่วยน าไปใช้ก่อน  
                     (******ถ้ามี*****) 
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การปฏิบัติ 
o การซ่อมบ ารุงสนับสนุนทั่วไป 

ยุทโธปกรณ์ที่ซ่อมเสร็จจะส่งเขา้สายการส่งก าลังไม่คืนให้
หนว่ยเดิม 
(****ในทางทฤษฎี แต่ในการปฏิบัติจริงอาจไม่ใช่ก็ได*้**) 
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การปฏิบัติ 
o การซ่อมบ ารุงระดับคลัง 

ยุทโธปกรณ์ที่จะซ่อมระดับนี้ ค่าซ่อมไม่ควรเกิน 65 % ของ
ราคาจัดหาใหม่ เมื่อซ่อมเสร็จแล้วให้ส่งขึน้บัญชีคุมของ
กรมฝ่ายยุทธบริการเพื่อการแจกจ่ายใหม ่
(****ในทางทฤษฎี แต่ในการปฏิบัติจริงอาจไม่ใช่ก็ได้***) 
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o ก่อนส่งซ่อม 

ใบเบิกหรือหลักฐานการได้มาของสิ่งอุปกรณ์นั้น 
เอกสารการแจกจ่ายสิ่งอุปกรณ์ 
สอบถามจากหน่วยตามสายการส่งก าลงั 
       (***อนันีจ้ า เป็นมาก***) 

ต้องตรวจสอบให้ชัดเจนว่า สป.นั้นสายยุทธบริการใด
รับผิดชอบ หากส่งซ่อมไปผิดสายงานนอกจากจะซ่อมไมไ่ด้
แล้ว ยังท าให้เสียเวลาและเสียงบประมาณในการขนส่ง
เคลื่อนย้ายมาก วิธีการที่จะตรวจสอบว่าเป็ สป.ในสาย
ยุทธบริการใดให้ดไูด้จาก 
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o หลักฐานที่ใช้ในการส่งซ่อม 
สป.หรือยุทโธปกรณ์ที่ช ารุดพร้อมระบุอาการทีช่ ารุด 
หลักฐานการได้มา (ส าเนาใบเบิกหรือหลักฐานอื่นๆ) 
สมุดประวัติหรือซองประวัติ 
หากเป็นการช ารุดผิดสภาพหรือเกดิอุบัติเหตุต้อง
แนบผลการสอบสวนไปด้วย 

ใบส่งซ่อม ทบ.468-311 

นั่งกันเมื่อยยัง...แต่ก็คงพอ 
จะทราบแล้วนะว่า เมื่อของ  
“พัง” จะต้องท ายังไง.... 
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ระบบกำรซ่อมบ ำรุง สป.สำย ช. 
นขต. และ 

หน่วยใช้ในพื้นที ่
ทภ.1 - 4 

หน่วยของ ทบ. 
ซึ่งมีที่ตั้งอยู่ใน  

พื้นที่ ทภ.1 

 หน่วย นขต.ทภ.1 
เพชรบุร,ีรำชบุร ี

กำญจนบุร ี

 บขร. 1, 2, 3, และ 4 กรม ช.21  
โดย ร้อย ช.ซบร.สนำม 

 กรม ช.21 
 โดย ร้อย ช.ซบร.หนัก 

กองคลังทหำรช่ำง 

ทำงเดินเอกสำร 
และ สป. ส่งซ่อม 
ทำงเดิน สป.  
ซ่อมเสร็จ 102 



กำรซ่อมสิ่งอุปกรณ์สำยช่ำงและกำรส่งซ่อม 
หน่วยซ่อมสิ่งอุปกรณ์สำยช่ำง 

   1. ระดับกองทัพบก  ได้แก่ ช.21    ซ่อมสนับสนุนเป็นส่วนรวม   

     มีหน่วยซ่อม 2 หน่วย คือ 

                    1.1 กองร้อยทหำรช่ำงซ่อมบ ำรุงสนำม ซ่อมขั้น 
3 ให้กับหน่วยของ  ทบ.  ( ในพื้นที่ ทภ.1 และหน่วยในอัตรำ 
ทภ.1 ที่ตั้งถำวรในจังหวัด รำชบุรี เพชรบุรี  กำญจนบุรี ) 

                    1.2  กองร้อยทหำรช่ำงซ่อมบ ำรุงหนัก ซ่อมขั้น 4 
สนับสนุน หน่วยสนับสนุนโดยตรงที่ส่งเข้ำซ่อม 

               
103 



กำรซ่อม สป.สำย ช. ใน บชร. 

ด ำเนินกำรโดย พันซ่อมบ ำรุง บชร. 

กองร้อยซ่อมยุทโธปกรณ์หนัก 

หมวด ซบร.ยุทโธปกรณ์สำย ช. 3 หมวด 
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ผนวก ฉ 
คู่มือกำรแบ่งประเภทกำรซ่อมบ ำรุงยุทโธปกรณ์สำย ช. 

http://ch21.engrdept.com/home.html 
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คู่มือการแบ่งประเภทการซ่อมบำรุงยุทโธปกรณ์สาย ช..xls
คู่มือการแบ่งประเภทการซ่อมบำรุงยุทโธปกรณ์สาย ช..xls

