คําสั่งกองทัพบก
ที่ ๔๘๗/๒๕๔๓
เรื่อง กําหนดภารกิจ นโยบาย แนวความคิด และความรับผิดชอบในการสงกําลัง
บํารุงของกองทัพบก
-------------------------------เพื่อใหการสนับสนุนทางการสงกําลังบํารุงของกองทัพบก เปนไปดวยความเรียบรอย
เหมาะสมกับสถานการณและการจัดตั้งหนวยในปจจุบนั
ตลอดจนเปนการวางหลักนิยมและระบบการ
สงกําลังบํารุงของกองทัพบกไปในแนวทางเดียวกันโดยมีหลักฐานอางอิงที่แนนอน จึงใหยกเลิกคําสั่ง
กองทัพบกที่ ๘๐๗/๒๕๒๘ เรื่อง กําหนดภารกิจ นโยบาย แนวความคิด และความรับผิดชอบในการ
สงกําลังบํารุงของกองทัพบก ลง ๑๓ สิงหาคม ๒๕๒๘
และอนุมัตหิ ลักการที่เกี่ยวของทั้งสิ้น
และใหยึดถือการกําหนดภารกิจ นโยบาย แนวความคิด และความรับผิดชอบในการสงกําลังบํารุงของ
กองทัพบก ตามคําสั่งฉบับนี้แทน ดังนี.้ ๑. ภารกิจในการสงกําลังบํารุงของกองทัพบก
ตามพระราชบัญญัติ จัดระเบียบราชการกระทรวงกลาโหม พ.ศ. ๒๕๐๓
มาตรา ๑๔ กําหนดใหกองทัพบกมีหนาที่เตรียมกําลังกองทัพบก และปองกันราชอาณาจักร
มีผูบัญชาการทหารบกเปนผูบังคับบัญชารับผิดชอบ ดังนั้นเพื่อใหสอดคลองกับหนาที่ที่ไดรับจึง
กําหนดภารกิจในการสงกําลังบํารุงของกองทัพบก ดังนี้
๑.๑ สนับสนุนทางการสงกําลังบํารุงแกหนวยตาง ๆ ในกองทัพบกใหสามารถ
ทรงชีพอยูไดและสามารถปฏิบัติภารกิจไดสาํ เร็จตามความมุงหมายและเปนผลดีแกกองทัพบก
๑.๒ สนับสนุนทางการสงกําลังบํารุงใหแกเหลาทัพอื่น ๆ หนวยราชการและองคการ
อื่นใดเมื่อไดรบั การรองขอ รวมทั้งกําลังชาติพันธมิตรตามที่มีขอตกลงกันไว
๒. นโยบายในการสงกําลังบํารุงของกองทัพบก
๒.๑ ดําเนินการสงกําลังบํารุงตามหลักการสงกําลังบํารุง ดังนี้
๒.๑.๑ การรวมการสนับสนุน หมายถึงการรวมขีดความสามารถในการ
สนับสนุนทางการสงกําลังบํารุงของหนวยสนับสนุนทั้งปวง ไปสนับสนุนหนวยทางยุทธวิธีใหสามารถ
ปฏิบัติภารกิจตามที่ไดรับมอบ
๒.๑.๒ การสนับสนุนจากขางหลังไปขางหนา หนวยสนับสนุนทางการสงกําลังบํารุง
ที่อยูในเขตหลัง หรือใกลกบั ฐานการสงกําลังบํารุงจะตองใหการสนับสนุนแกหนวยที่อยูใกลพนื้ ที่การรบ
ตามลําดับ รวมทั้งหมายถึงการสนับสนุน จะกระทําจากหนวยเหนือไปยังหนวยรองดวย เพื่อเปนการปลด
เปลื้องภาระงานดานการสงกําลังบํารุงของหนวยรองใหมากที่สุด

๒.๑.๓ ความเชื่อถือไดหนวยสนับสนุนทางการสงกําลังบํารุงจะตองมีขีด
ความสามารถ ซึ่งทําใหหนวยรับการสนับสนุนมีความมัน่ ใจไดวาจะไดรับการสนับสนุนไดตามเวลาและสถานที่
ที่ไดวางแผนไวในการนี้จําเปนตองมีแหลงสนับสนุนสํารองและแผนสํารองไว ผูบังคับบัญชาทุกระดับชั้น
จะตองปองกันแหลงสนับสนุนของตนจากการสูญหายจากสาเหตุตางๆ ตลอดจนการใชอยางไมประหยัด
๒.๑.๔ ความงายความยุงยากสลับซับซอนเกี่ยวกับระบบการสงกําลังบํารุง จะตอง
มีนอยที่สุด ระบบการสงกําลังบํารุงที่ดีควรหลีกเลี่ยงแบบพิมพที่ตองกรอกขอความตาง ๆ
โดยที่ไมได
นําขาวสารที่กรอกนั้นมาใชประโยชนตองไมผานสายงานและเจาหนาที่มากตลอดจนตองไมมีการขออนุมัติกัน
หลายลําดับชัน้ ความงายนีย้ ังหมายรวมถึงการใชสิ่งอุปกรณที่ใชรว มกันไดหลาย ๆ รายการ สามารถใชงาน
ถอดประกอบและซอมบํารุงไดโดยงายอีกดวย
๒.๑.๕ การทันเวลาการสงกําลังบํารุงจะตองมีและใชไดในปริมาณที่ตองการ ณ
เวลาและสถานที่ที่กําหนดเฉพาะเรื่องเวลานั้นตองใหมคี วามพอดีโดยไมลาชาแตไมควรกอนเวลามากนัก
๒.๑.๖ การไดสว นสัมพันธ การจัดหนวยสงกําลังบํารุงตองใหเหมาะสมกับความ
ตองการในการสนับสนุน ไมนอยเกินไป จนทําใหสวนดําเนินกลยุทธตองเสียภารกิจทางยุทธการเพราะ
ขาดการสนับสนุนที่เพียงพอ การจัดงานของหนวยสงกําลังบํารุงเองตองไดสวนสัมพันธกันดวย เชน ตองมี
เจาหนาที่ซอมบํารุงใหสัมพันธกับเจาหนาที่สงกําลัง หรือตองมีหนวยสงกลับทางการแพทยใหสัมพันธกับ
หนวยรักษาพยาบาล เปนตน
๒.๑.๗ อํานาจหนาที่ ถึงแมความรับผิดชอบทางการสงกําลังบํารุงจะเปนความ
รับผิดชอบของผูบงั คับบัญชาแตเพียงผูเดียวก็ตาม แตสมควรมอบอํานาจหนาทีใ่ หกับผูบังคับหนวยสนับสนุน
ทางการสงกําลังบํารุงใหเพียงพอที่จะปฏิบัติหนาที่ใหเปนผลสําเร็จ และมีความออนตัวพอสมควร โดยไมถูก
แทรกแซงจากบุคคลอื่นๆ ดวย
๒.๑.๘ ความปลอดภัย การสนับสนุนทางการสงกําลังบํารุงตองไมถูกขัดขวาง
อยางรุนแรงดวยการกระทําของขาศึก และดวยขอหามจากมาตรการรักษาความปลอดภัยของฝายเดียวกัน
๒.๑.๙ การประหยัด หมายถึงการใชกําลังพล สิ่งอุปกรณ การบริการและสิ่ง
อํานวยความสะดวกในการสงกําลังบํารุงเทาที่จําเปนใหคมุ คามากที่สุดโดยคํานึงถึงฐานะทางเศรษฐกิจของ
ประเทศเปนสําคัญ จะตองเพงเล็งในเรื่องการปรนนิบัตบิ ํารุงและซอมบํารุงสิ่งอุปกรณตาง ๆ ใหสามารถใช
สิ่งอุปกรณนั้น ๆ ใหคงสภาพไดนานที่สุด
๒.๒ ทําการสงกําลังบํารุงโดยใชสงิ่ อุปกรณ กําลังพล ของกองทัพบกเทาที่มอี ยูและ
ที่สามารถจัดหามาไดเปนหลัก สําหรับงบประมาณใหบริหารอยูในวงเงินที่ไดรับการจัดสรรจากกองทัพบก
๓. แนวความคิดในการสงกําลังบํารุงของกองทัพบก
๓.๑ ใชระบบการสงกําลังบํารุงระบบเดียวกันทั้งในยามปกติและในยามสงครามให
มากที่สุดเทาทีจ่ ะทําได

๓.๒ ตองเปนไปตามมาตรฐานเดียวกันแตอาจจะมีขอแตกตางกันบางทั้งนี้เนื่องจาก
ความแตกตางของที่ตั้ง สภาพภูมิประเทศ ลมฟาอากาศ และเหตุการณที่เผชิญหนาหนวยนั้นๆ
๓.๓ มอบความรับผิดชอบในการสงกําลังบํารุงใหแก กองทัพภาค เปนหนวย
ดําเนินการสนับสนุนหนวยใชที่อยูในเขตพืน้ ที่ใหมากที่สุด โดยการกระจายสิ่งอุปกรณ การบริการ และสิ่ง
อํานวยความสะดวกตางๆ ออกไปยังสถานที่ตั้งการสงกําลังบํารุงในสวนภูมภิ าค
๓.๔ จัดและเตรียมการใหมสี ิ่งอุปกรณอยูใ นสภาพพรอมใชงานตลอดเวลาดวยการ
จัดหาตามปกติ และยึดถือนโยบายการดําเนินการเกี่ยวกับกิจการอุตสาหกรรมทหารของกระทรวงกลาโหม
เปนหลัก
๓.๕ จัดและเตรียมใหมกี ารสะสมสิ่งอุปกรณสํารองสงครามที่จําเปนไว รวมทั้ง
เตรียมการระดมสรรพกําลังดานการสงกําลังบํารุงไวใหพรอม
๓.๖ จัดและเตรียมใหมกี ารบริการ สิ่งกอสราง การสาธารณูปโภครวมทั้ง
สิ่งอํานวยความสะดวกทั้งปวง ใหสามารถสนองความตองการแกหนวยตาง ๆ ไดอยางครบถวน
๓.๗ จัดใหมหี นวยสงกําลังบํารุงอยางเพียงพอ และใหไดสวนสัมพันธกับ
หนวยกําลังรบ โดยการปรับปรุงเพิ่มขีดความสามารถของหนวยสงกําลังบํารุงที่มีอยูแลว และจัดตั้งหนวย
สงกําลังบํารุงขึ้นใหมตามความจําเปน
๓.๘ พัฒนาระบบการสงกําลังบํารุง ใหเหมาะสมและทันสมัยอยูเสมอ
๔. ความรับผิดชอบในการสงกําลังบํารุง
๔.๑ ความรับผิดชอบในการสงกําลังบํารุงโดยทั่วไป
๔.๑.๑ ผูบังคับบัญชาหนวยทหารทุกระดับ รับผิดชอบในการสงกําลังบํารุง
ใหหนวยของตนและหนวยที่มาขึ้นสมทบ รวมทั้งหนวยอื่นๆ ที่ผูบังคับบัญชามอบหมายใหความรับผิดชอบ
นี้จําแนกออกไดเปนดังนี้
๔.๑.๑.๑ ควบคุมใหหนวยซึ่งตนรับผิดชอบปฏิบัติงานดานการ
สงกําลังบํารุงตามแบบธรรมเนียมและหลักนิยมของทางราชการ โดยเฉพาะอยางยิ่งใหเปนไปตามหลักการ
สงกําลังบํารุง
๔.๑.๑.๒ แกไขปญหาขอขัดของทางการสงกําลังบํารุงใหแกหนวย
ซึ่งตนรับผิดชอบโดยใกลชิด รวมทั้งการเพิม่ ขีดความสามารถใหแกหนวยสนับสนุนทางการสงกําลังบํารุง
ซึ่งตนควบคุมอยู เมื่อไดมอบภารกิจใหเกินขีดความสามารถของหนวยสนับสนุนนัน้ ๆ ทั้งนี้ ดวยการใช
ความริเริ่มของตนและการใชกําลังพล อีกทั้งสิ่งอุปกรณ การบริการและสิ่งอํานวยความสะดวกในความ
รับผิดชอบของตน ใหเต็มความสามารถกอนขอการสนับสนุนจากหนวยอื่น
หรือหนวยเหนือ
๔.๑.๑.๓ มอบภารกิจใหแกหนวยรอง ใหอยูภ ายในวิสยั ที่
สามารถทําการสนับสนุนทางการสงกําลังบํารุงได

๔.๑.๒ หนวยใชรับผิดชอบในการสงกําลังบํารุงดังนี.้ ๔.๑.๒.๑ สงขาวสารเสนอความตองการ และสถานภาพทางการ
สงกําลังบํารุงใหหนวยบังคับบัญชา และหนวยสนับสนุนทราบอยูเสมอ
๔.๑.๒.๒ ใชสิ่งอุปกรณ การบริการ และสิ่งอํานวยความสะดวก
ในการสงกําลังบํารุงตามความจําเปนโดยประหยัด และอยางมีเหตุผล
๔.๑.๒.๓ ดําเนินกรรมวิธีในการสงกําลังบํารุงใหถูกตองตาม
แบบธรรมเนียมของทางราชการ
๔.๑.๓ หนวยสนับสนุนทางการสงกําลังบํารุง รับผิดชอบในการใหการ
สนับสนุนทางการสงกําลังบํารุงใหแกหนวยตาง ๆ ที่ไดรับมอบตามภารกิจ และขีดความสามารถของตน
ความรับผิดชอบนี้หมายรวมถึง การกํากับดูแล รวมทั้งการเยี่ยมหนวยเพื่อทราบขาวสารของหนวยใช โดยนํา
และการควบคุมการสนับสนุนใหเปนไปตามหลักการ
มาใชประโยชนในการพิจารณาใหการสนับสนุน
สงกําลังบํารุงดวย
๔.๒ ความรับผิดชอบในการสงกําลังบํารุงของหนวยระดับตาง ๆ
๔.๒.๑ กองทัพบก รับผิดชอบการกําหนดภารกิจ นโยบาย แนวความคิด
ความรับผิดชอบ และระบบการสงกําลังบํารุง รวมทั้งรับผิดชอบในการสนับสนุนทางการสงกําลังบํารุง
แกหนวยตาง ๆ ในกองทัพบก โดยแบงมอบความรับผิดชอบ ดังนี้
๔.๒.๑.๑ กรมสงกําลังบํารุงทหารบก รับผิดชอบทางฝายเสนาธิการ ในการสงกําลังบํารุงของกองทัพบก โดยมีหนาทีด่ ังตอไปนี้
๔.๒.๑.๑.๑ วางแผน อํานวยการ กําหนดนโยบาย
โครงการและงบประมาณที่เกี่ยวกับการสงกําลังบํารุง
๔.๒.๑.๑.๒ กําหนดนโยบาย ประสานงานและกํากับ
การเกี่ยวกับการกําหนดความตองการ การจัดหาสิ่งอุปกรณและยุทโธปกรณ
๔.๒.๑.๑.๓ ควบคุมและกํากับการเกีย่ วกับการเก็บ
รักษาการแจกจายการจําหนาย การรักษาพยาบาล การสงกลับการขนสงและการบริการทางการสงกําลังบํารุง
๔.๒.๑.๑.๔ จัดการเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย
๔.๒.๑.๑.๕ ประสานงาน ควบคุมและกํากับ
ดูแลกรมฝายยุทธบริการในการกําหนดภารกิจ การจัดระเบียบปฏิบัติ การดําเนินการกําลังพล การฝกและ
ศึกษาวิชาการสงกําลังบํารุง การงบประมาณ การวิจยั และพัฒนาระบบการสงกําลังบํารุง รวมทั้งการ
กําหนดนโยบายเกีย่ วกับอุตสาหกรรมทหารที่เกี่ยวของ

๔.๒.๑.๒ กรมขาวทหารบก รับผิดชอบทางฝายเสนาธิการใน
การกําหนดความตองการ และควบคุมเกีย่ วกับการแจกจายแผนที่ทหารและภาพถายทางอากาศสนับสนุน
หนวยตาง ๆ ในกองทัพบก
๔.๒.๑.๓ กรมฝายกิจการพิเศษ ไดแก กรมสารบรรณ
ทหารบกกรมสวัสดิการทหารบก และกรมการกําลังสํารองทหารบก รับผิดชอบในฐานะเปนฝายกิจการ
พิเศษของกองทัพบกในสายงานที่รับผิดชอบ และมีหนาที่เกี่ยวกับการสงกําลัง และซอมบํารุงสิ่งอุปกรณ
ในความรับผิดชอบ ตามผนวก ก
๔.๒.๑.๔ กรมฝายยุทธบริการ ไดแก กรมการทหารชาง,
กรมการทหารสื่อสาร, กรมสรรพาวุธทหารบก, กรมการขนสงทหารบก, กรมพลาธิการทหารบก,กรม
แพทยทหารบก, กรมยุทธโยธาทหารบก, กรมการสัตวทหารบก และกรมวิทยาศาสตรทหารบก
รับผิดชอบในฐานะเปนฝายยุทธบริการของกองทัพบกในสายงานที่รับผิดชอบ และมีหนาทีเ่ กีย่ วกับการสง
กําลังบํารุง ดังนี้
๔.๒.๑.๔.๑ วางแผน อํานวยการ ประสานงาน
แนะนํา กํากับการ ดําเนินการวิจัยและพัฒนาเกี่ยวกับ การผลิต จัดหา สงกําลัง ซอมบํารุง และบริการ
เกี่ยวกับกิจการและสิ่งอุปกรณในความรับผิดชอบ
๔.๒.๑.๔.๒ ดําเนินการผลิต สงกําลัง และซอมบํารุง
สิ่งอุปกรณในรายการที่กองทัพบกมอบหมายใหรับผิดชอบ
๔.๒.๑.๔.๓ กําหนดหลักนิยมและจัดทําตํารา ตลอดจนการฝก
และศึกษาเกีย่ วกับกิจการและสิ่งอุปกรณในความรับผิดชอบ
๔.๒.๑.๔.๔ สนับสนุนทางการสงกําลังบํารุงแกหนวย
ตางๆ ในกองทัพบก ตามผนวก ก
๔.๒.๒ กองทัพภาค รับผิดชอบในการสนับสนุนทางการสงกําลังบํารุงใหแก
หนวยในอัตราและหนวยอื่นๆ ที่กองทัพบกมอบหมายใหมีที่ตั้ง หรือเขาปฏิบัติการอยูในพื้นที่ของกองทัพ
ภาค หรือพื้นที่ที่กองทัพบกกําหนด โดยมี กองบัญชาการชวยรบ มณฑลทหารบกและ จังหวัดทหารบก
เปนหนวยปฏิบัติการสนับสนุน
๔.๒.๒.๑ กองบัญชาการชวยรบ สนับสนุนทางการสงกําลัง
บํารุงแกหนวยตาง ๆ ในอัตรากองทัพภาค และหนวยของกองทัพบก ตามผนวก ข
๔.๒.๒.๒ มณฑลทหารบก และ จังหวัดทหารบก สนับสนุน
ทางการสงกําลังบํารุงใหแกหนวยทหารในพื้นที่รับผิดชอบ ดังนี้
๔.๒.๒.๒.๑ สนับสนุนโดยตรงและสนับสนุนทัว่ ไป
สิ่งอุปกรณประเภท ๑ เวนกรณีที่กองทัพบกไดกําหนดระเบียบหรืออนุมัติหลักการเปนอยางอื่นไว

โดยเฉพาะใหถือปฏิบัติตามระเบียบหรืออนุมัติหลักการที่เกี่ยวของกับเรื่องนั้น
๔.๒.๒.๒.๒ สนับสนุนโดยตรงและสนับสนุนทั่วไป
สิ่งอุปกรณประเภท ๒ และ ๔ สายยุทธโยธา, สายแพทย (ยาและเวชภัณฑสิ้นเปลือง) และสายพลาธิการ
(เครื่องแตงกาย เครื่องนอน เครื่องใชประจํากายและประจําหนวย)
๔.๒.๒.๒.๓ สนับสนุนโดยตรงสิ่งอุปกรณประเภท ๓
๔.๒.๒.๒.๔ สนับสนุนโดยตรงสิ่งอุปกรณประเภท ๕
ฝก-ศึกษาและสะสมสิ่งอุปกรณประเภท ๕ สํารองสงคราม ตามระดับทีก่ องทัพภาคมอบหมายให
๔.๒.๒.๒.๕ สนับสนุนการซอมบํารุงสนับสนุน
โดยตรงสิ่งอุปกรณสายยุทธโยธา
๔.๒.๒.๒.๖ การเคลื่อนยาย และการขนสงกําลังพล
สิ่งอุปกรณ และสัตว
๔.๒.๒.๒.๗ การรักษาพยาบาล และการสงกลับ
๔.๒.๒.๒.๘ เปนตําบลสงกําลังของกองบัญชาการชวย
รบ ตามที่กองทัพภาค หรือกองทัพบกกําหนดเพื่อทําหนาที่เกี่ยวกับการเก็บรักษา การแจกจายและการ
จําหนายสิ่งอุปกรณ
๔.๒.๒.๒.๙ การดําเนินการเกี่ยวกับ อสังหาริมทรัพย
การกอสราง ซอมแซม ปรับปรุง อาคาร สิ่งปลูกสรางและสาธารณูปโภค การติดตั้งและซอมสิ่งอํานวย
ความสะดวก ตามนโยบายการแบงมอบงานที่กองทัพบกกําหนด
๔.๒.๒.๓ การมอบความรับผิดชอบในการสงกําลังบํารุงใหแก
หนวยงานทางการสงกําลังบํารุงของหนวยในบังคับบัญชาของกองทัพภาคใหอยูใ นอํานาจของแมทพั ภาคที่
จะสั่งการ โดยไมขัดแยงกับหลักการสงกําลังบํารุงที่กองทัพบกกําหนด และจะตองแจงใหกรมฝายยุทธ
บริการและหนวยทีเ่ กีย่ วของทราบดวย
๔.๒.๓ หนวยทหารซึ่งมีหนวยสงกําลังบํารุงในอัตรา หรือไดรับหนวย
สนับสนุนทางการสงกําลังบํารุงมาสมทบดําเนินการสนับสนุนทางการสงกําลังบํารุง ใหแกหนวยรองของตน
และหนวยอื่นๆ ตามที่ไดรับมอบ
๔.๒.๔ หนวยขึน้ ตรงและหนวยของกองทัพบก (หนวยนอกกองทัพภาค)
ที่มีที่ตั้งปกติถาวรอยูในพื้นที่กองทัพภาคที่ ๑ใหรับการสนับสนุนทางการสงกําลังบํารุงในเรื่องตาง ๆ จาก
กรมฝายยุทธบริการ มณฑลทหารบก หรือจังหวัดทหารบก ที่หนวยนั้น ๆ ตั้งอยูใ นพื้นที่ตาม ผนวก ค
๔.๒.๕ หนวยขึ้นตรงและหนวยของกองทัพบก (หนวยนอกกองทัพภาค)
และหนวยตางกองทัพภาค หากหนวยจัดกําลังเขาปฏิบัติการในสนามในพื้นที่ กองทัพภาคใด ใหขอรับ
การสนับสนุนจากกองบัญชาการชวยรบในอัตราของกองทัพภาคนั้น เวนแตจะมีการสัง่ การเปนอยางอื่น

๔.๒.๖ มณฑลทหารบกที่ ๑๑, มณฑลทหารบกที่ ๑๔,มณฑลทหารบกที่ ๒๑,
จังหวัดทหารบกพิษณุโลก, จังหวัดทหารบกทุงสง ไมตองดําเนินการสนับสนุนทางการสงกําลังบํารุงใหแก
หนวยทหารในพื้นที่รับผิดชอบในเรื่องที่กรมฝายยุทธบริการ หรือกองบัญชาการชวยรบใหการสนับสนุน
โดยตรงแกหนวยนั้น ๆ อยูแลว
๕. ใหกรมฝายยุทธบริการ กรมฝายกิจการพิเศษ และกองทัพภาคกําหนดรายละเอียดและ
วิธีปฏิบัติเพิ่มเติมไดตามความเหมาะสม โดยพิจารณารวมกับกรมสงกําลังบํารุงทหารบก แลว
เสนอใหกองทัพบกอนุมัติเปนหลักการเพื่อยึดถือปฏิบัติตอไป
ทั้งนี้ ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป
สั่ง

ณ วันที่ ๓ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๓
(ลงชื่อ) พล.อ.สุรยุทธ จุลานนท
( สุรยุทธ จุลานนท )
ผบ.ทบ.

ผนวก ก (ความรับผิดชอบของ กรมฝายยุทธบริการและกรมฝายกิจการพิเศษในการสนับสนุนทางการ
สงกําลังบํารุงแกหนวยตางๆ ) ประกอบคําสั่งกองทัพบก ที่ ๔๘๗/๒๕๔๓ ลง ๓ ต.ค.๔๓
-------------------------------๑. กรมพลาธิการทหารบก
๑.๑ การสงกําลังสิ่งอุปกรณประเภท ๑
๑.๑.๑ อํานวยการ ดําเนินการ และกํากับการใหการเลี้ยงดูทหารทั่วทั้งกองทัพบก
เปนไปดวยความเรียบรอย
๑.๑.๒ มีหนาที่ผลิต จัดหา สะสม และแจกจาย สนับสนุนทั่วไปใหแกกองบัญชาการ
ชวยรบ มณฑลทหารบก และจังหวัดทหารบก เวนกรณีที่กองทัพบกไดกําหนด ระเบียบหรืออนุมัติหลักการ
ไวโดยเฉพาะใหถือปฏิบัติตามระเบียบหรืออนุมัติหลักการที่เกี่ยวของกับเรื่องนั้น
๑.๒ การสงกําลังสิ่งอุปกรณประเภท ๒ และ ๔
๑.๒.๑ สนับสนุนทั่วไปแก กองบัญชาการชวยรบ
๑.๒.๒ สนับสนุนทั่วไปแก มณฑลทหารบก และจังหวัดทหารบก เฉพาะ
รายการเครื่องแตงกาย เครื่องนอน เครื่องใชประจํากาย และประจําหนวย
๑.๒.๓ สนับสนุนโดยตรง แกหนวยขึน้ ตรงและหนวยของกองทัพบก
(หนวยนอกกองทัพภาค) ที่มีที่ตั้งปกติถาวรอยูในกรุงเทพมหานคร, นครปฐม, สมุทรสาคร, นนทบุรี,
สมุทรปราการ, ปทุมธานี, อยุธยา และนครนายก
๑.๒.๔ สนับสนุนโดยตรงแกหนวยขึน้ ตรงและหนวยของกองทัพบก
(หนวยนอกกองทัพภาค) ที่มีที่ตั้งปกติถาวรอยูในพื้นทีก่ องทัพภาคที่ ๑ เวนหนวยในกรุงเทพมหานคร,
นครปฐม, สมุทรสาคร, นนทบุรี, สมุทรปราการ, ปทุมธานี, อยุธยา และนครนายก เวนรายการ
เครื่องแตงกาย เครื่องนอน เครื่องใชประจํากาย และประจําหนวยให มณฑลทหารบกหรือจังหวัดทหารบก
ที่หนวยนัน้ ๆ ตั้งอยูในพื้นทีส่ นับสนุนโดยตรง
๑.๓ การสงกําลังสิ่งอุปกรณประเภท ๓
๑.๓.๑ สนับสนุนทั่วไปแก กองบัญชาการชวยรบ มณฑลทหารบก และ
จังหวัดทหารบกที่กองทัพบกกําหนดใหเปนหนวยสงกําลังในพื้นที่ ดวยการจัดหาและแจกจายตามระเบียบ
คําสั่งหรืออนุมัติหลักการของกองทัพบกที่ใชบังคับอยู
๑.๓.๒ สนับสนุนโดยตรงแกหนวยขึน้ ตรงและหนวยของกองทัพบก
(หนวยนอกกองทัพภาค) ที่มีที่ตั้งปกติถาวรอยูใน กรุงเทพมหานคร, นครปฐม, สมุทรสาคร,นนทบุรี,
สมุทรปราการ,ปทุมธานี, อยุธยา และนครนายก

๑.๓.๓ สนับสนุนโดยตรงแก กองทัพภาคที่ ๑ และหนวยในอัตรา
กองทัพภาคที่ ๑ ที่มีที่ตั้งปกติถาวรอยูในกรุงเทพมหานคร
๑.๔ การซอมบํารุง
๑.๔.๑ รับผิดชอบทางเทคนิคทั้งปวง และการซอมบํารุงสิ่งอุปกรณสาย
พลาธิการระดับคลัง
๑.๔.๒ สนับสนุนทั่วไป แกกองบัญชาการชวยรบ
๑.๔.๓ สนับสนุนทั่วไปหรือโดยตรงแกหนวยขึ้นตรงและหนวยของ
กองทัพบก (หนวยนอกกองทัพภาค) ที่มีที่ตั้งปกติถาวรอยูในพืน้ ที่กองทัพภาคที่ ๑
๑.๔.๔ สนับสนุนโดยตรงแกหนวยตางๆ ของกองทัพบก ดวยการจัดชุด
ซอมเคลื่อนที่เปนวงรอบประจําป หรือตามความเหมาะสมกับความจําเปน และงบประมาณที่ไดรับ
๑.๔.๕ สนับสนุนการซอมบํารุงที่จําเปน หรือเมื่อไดรับการรองขอแก
หนวยซอมบํารุงสนับสนุนทั่วไป หรือหนวยซอมบํารุงสนับสนุนโดยตรง
๒. กรมการสัตวทหารบก
๒.๑ การสงกําลังสิ่งอุปกรณประเภท ๑ (อาหารคน) สนับสนุนโดยตรงใหแกหนวย
ตางๆ ของกองทัพบกตามที่ไดรับมอบหมาย
๒.๒ การสงกําลังสิ่งอุปกรณประเภท ๑ (อาหารสัตว) สนับสนุนโดยตรงใหแกหนวย
ตางๆ ของกองทัพบก
๒.๓ การสงกําลังสิ่งอุปกรณประเภท ๒ และ ๔ สนับสนุนโดยตรงใหแกหนวยตางๆ
ของกองทัพบก
๒.๔ การซอมบํารุง สนับสนุนการซอมบํารุงใหแก หนวยตาง ๆ ของกองทัพบก
๒.๕ การบริการ
๒.๕.๑ สนับสนุนเพิ่มเติมการขนสงดวยสัตวทางทหารใหแกหนวยตางๆ
ของกองทัพบก
๒.๕.๒ สนับสนุนการรักษาพยาบาลและเวชกรรมปองกันสัตวทาง
ทหาร
(เวนสุนขั ทหาร) ใหแกหนวยตางๆ ของกองทัพบก
๒.๕.๓ สนับสนุนการรักษาพยาบาลและเวชกรรมปองกันสุนัขทหาร
ใหแกหนวยตางๆ ของกองทัพบกและตางเหลาทัพ
๒.๕.๔ สนับสนุนเพิ่มเติมการรักษาความปลอดภัยบุคคล และสถาน
ที่ตั้งดวยการใชสุนัขทหาร

๓. กรมการทหารชาง
๓.๑ การสงกําลังสิ่งอุปกรณประเภท ๒ และ ๔
๓.๑.๑ สนับสนุนทั่วไปแกกองบัญชาการชวยรบ
๓.๑.๒ สนับสนุนโดยตรงแกหนวยขึ้นตรงและหนวยของกองทัพบก (หนวยนอก
กองทัพภาค) ที่มีที่ตั้งปกติถาวรอยูในพื้นที่กองทัพภาคที่ ๑
๓.๑.๓ สนับสนุนโดยตรงแกหนวยในอัตรากองทัพภาคที่ ๑ ที่มีที่ตั้งปกติถาวรอยูใน
พื้นที่ กาญจนบุรี, เพชรบุรี และราชบุรี
๓.๒ การซอมบํารุง
๓.๒.๑ รับผิดชอบทางเทคนิคทั้งปวง และการซอมบํารุงสิ่งอุปกรณสายชางระดับคลัง
๓.๒.๒ สนับสนุนทั่วไปแกกองบัญชาการชวยรบ
๓.๒.๓ สนับสนุนทั่วไปหรือโดยตรง แกหนวยขึ้นตรงและหนวยของกองทัพบก
(หนวยนอกกองทัพภาค) ที่มีที่ตั้งปกติถาวรอยูในพื้นทีก่ องทัพภาคที่ ๑
๓.๒.๔ สนับสนุนโดยตรงแกหนวยตางๆ ของกองทัพบก ดวยการจัดชุดซอม
เคลื่อนที่เปนวงรอบประจําป หรือตามความเหมาะสมกับความจําเปนและงบประมาณที่ไดรับ
๓.๒.๕ สนับสนุนโดยตรง แกหนวยในอัตรากองทัพภาคที่ ๑ ที่มีที่ตั้งปกติถาวรอยู
ในพื้นทีก่ าญจนบุรี, เพชรบุรี และราชบุรี
๓.๒.๖ สนับสนุนการซอมบํารุงที่จําเปนหรือเมื่อไดรับการรองขอแกหนวยซอมบํารุง
สนับสนุนทั่วไปหรือหนวยซอมบํารุงสนับสนุนโดยตรง
๓.๓ การบริการ
๓.๓.๑ สนับสนุนการกอสรางซอมแซมสิ่งปลูกสรางตางๆ และการสรางเสนทาง
ยุทธวิธี แกหนวยตางๆ ของกองทัพบกทีอ่ อกปฏิบัติงานในสนาม หรือสนับสนุนการกอสราง ซอมแซมสิ่ง
ปลูกสรางตางๆ และการสรางเสนทางคมนาคมในยามปกติแกหนวยตางๆ ของกองทัพบกหรือหนวยอืน่ ๆ
ตามที่ไดรับมอบหมายจากกองทัพบก
๓.๓.๒ ใหการสนับสนุนน้ําประปาตามที่ไดรับมอบหมายจากกองทัพบก
๔. กรมการขนสงทหารบก
๔.๑ การสงกําลังสิ่งอุปกรณประเภท ๒ และ ๔ (เวนอากาศยาน)
๔.๑.๑ สนับสนุนทั่วไปแกกองบัญชาการชวยรบ
๔.๑.๒ สนับสนุนโดยตรงแกหนวยขึ้นตรงและหนวยของกองทัพบก (หนวยนอก
กองทัพภาค) ที่มีที่ตั้งปกติถาวรอยูในพื้นที่กองทัพภาคที่ ๑
๔.๒ การซอมบํารุง (เวนอากาศยาน)

๔.๒.๑ รับผิดชอบทางเทคนิคทั้งปวง และการซอมบํารุงสิ่งอุปกรณสายขนสงระดับ
คลัง
๔.๒.๒ สนับสนุนทั่วไปแกกองทัพภาค กองบัญชาการชวยรบ หรือหนวยขึน้ ตรง
กองทัพบกดวยการแบงมอบงบประมาณจางซอมในทองถิ่น และ/หรือใหการสนับสนุนทางการซอมบํารุง
๔.๒.๓ สนับสนุนทั่วไปหรือโดยตรงแกหนวยขึน้ ตรงและหนวยของกองทัพบก
(หนวยนอกกองทัพภาค) ที่มีที่ตั้งปกติถาวรอยูในพื้นทีก่ องทัพภาคที่ ๑
๔.๒.๔ สนับสนุนโดยตรงแกหนวยตางๆ ของกองทัพบก ดวยการจัดชุดซอม
เคลื่อนที่เปนวงรอบประจําปหรือตามความเหมาะสมกับความจําเปนและงบประมาณที่ไดรับ
๔.๒.๕ สนับสนุนการซอมบํารุงที่จําเปน หรือเมื่อไดรับการรองขอแกหนวยซอม
บํารุงสนับสนุนทั่วไป หรือหนวยซอมบํารุงสนับสนุนโดยตรง
๔.๓ การสงกําลังสิ่งอุปกรณประเภท ๒ และ ๔ (อากาศยาน)
๔.๓.๑ สนับสนนุนทั่วไปแกกองพันทหารขนสงซอมบํารุงเครื่องบินทหารบก
๔.๓.๒ สนับสนุนโดยตรงแกหนวยบินตาง ๆ ของกองทัพบก
๔.๔ การซอมบํารุง (อากาศยาน)
๔.๔.๑ รับผิดชอบทางเทคนิคทั้งปวง และการซอมบํารุงอากาศยานระดับคลังของ
กองทัพบก เวนอากาศยานทีม่ ีระเบียบหรือคําสั่งใหอยูในความรับผิดชอบของหนวยงานอื่น
๔.๔.๒ การซอมบํารุงสนับสนุนโดยตรงและทัว่ ไปเปนความรับผิดชอบของ
กองพันทหารขนสงซอมบํารุงเครื่องบินทหารบก
๔.๕ การขนสง
๔.๕.๑ สนับสนุนทั่วไปแกกองบัญชาการชวยรบที่ ๒, ๓ และ ๔ เมื่อไดรับการรองขอ
๔.๕.๒ สนับสนุนโดยตรงแก กองทัพภาคที่ ๑ และหนวยในอัตรากองทัพภาคที่ ๑
เมื่อไดรับการรองขอจากกองบัญชาการชวยรบที่ ๑ มณฑลทหารบก และจังหวัดทหารบกในอัตรา
กองทัพภาคที่ ๑
๔.๕.๓ สนับสนุนโดยตรงแกหนวยขึ้นตรงและหนวยของกองทัพบกที่มีที่ตั้งปกติถาวร
อยูในพืน้ ที่กองทัพภาคที่ ๑ เวนหนวยที่มสี ํานักงานขนสงในอัตราและหนวยที่มีสํานักงานขนสงมณฑล
ทหารบก หรือจังหวัดทหารบก ที่หนวยนัน้ ๆ ตั้งอยูในพื้นที่สนับสนุนโดยตรงอยูแ ลว
๕. กรมการทหารสื่อสาร
๕.๑ การสงกําลังสิ่งอุปกรณประเภท ๒ และ ๔
๕.๑.๑ สนับสนุนทั่วไปแกกองบัญชาการชวยรบ
๕.๑.๒ สนับสนุนโดยตรงแกหนวยขึ้นตรงและหนวยของกองทัพบก (หนวยนอก
กองทัพภาค) ที่มีที่ตั้งปกติถาวรอยูในพื้นที่กองทัพภาคที่ ๑

๕.๒ การซอมบํารุง
๕.๒.๑ รับผิดชอบทางเทคนิคทั้งปวงและการซอมบํารุงสิ่งอุปกรณสายสื่อสาร
ระดับคลัง
๕.๒.๒ สนับสนุนทั่วไปแกกองบัญชาการชวยรบ
๕.๒.๓ สนับสนุนทั่วไปหรือโดยตรงแกหนวยขึน้ ตรงและหนวยของกองทัพบก
(หนวยนอกกองทัพภาค) ที่มีที่ตั้งปกติถาวรอยูในพื้นทีก่ องทัพภาคที่ ๑
๕.๒.๔ สนับสนุนโดยตรงแกหนวยตางๆ ของกองทัพบกดวยการจัดชุดซอมเคลื่อนที่
เปนวงรอบประจําป หรือตามความเหมาะสมกับความจําเปนและงบประมาณที่ไดรับ
๕.๒.๕ สนับสนุนการซอมบํารุงเครื่องสื่อสารอิเล็กทรอนิกส, คอมพิวเตอรและเรดาร
ทั้งประเภทการซอมบํารุงสนับสนุนโดยตรง ทั่วไป และระดับคลังใหแกหนวยตางๆ ของกองทัพบก
๕.๒.๖ สนับสนุนการซอมบํารุงที่จําเปนหรือเมื่อไดรับการรองขอแกหนวยซอมบํารุง
สนับสนุนทั่วไป หรือหนวยซอมบํารุงสนับสนุนโดยตรง
๖. กรมสรรพาวุธทหารบก
๖.๑ การสงกําลังสิ่งอุปกรณประเภท ๒ และ ๔
๖.๑.๑ สนับสนุนทั่วไปแกกองบัญชาการชวยรบ
๖.๑.๒ สนับสนุนโดยตรงแกหนวยขึ้นตรงและหนวยของกองทัพบก (หนวยนอก
กองทัพภาค) ที่มีที่ตั้งปกติถาวรอยูในพื้นที่กองทัพภาคที่ ๑
๖.๒ การสงกําลังและการซอมบํารุงสิ่งอุปกรณประเภท ๕ สายสรรพาวุธ
๖.๒.๑ สนับสนุนทั่วไปแก กองบัญชาการชวยรบ หรือมณฑลทหารบกและจังหวัด
ทหารบกที่เปนที่ตั้งการสงกําลังที่ตองสนับสนุนสิ่งอุปกรณประเภท ๕ ฝก - ศึกษา และ/หรือที่กองทัพ
ภาคมอบหมายใหเปนที่ตั้งการสงกําลังที่ตองสะสมสิ่งอุปกรณประเภท ๕ สํารองสงคราม
๖.๒.๒ สนับสนุนโดยตรงแกหนวยขึ้นตรงและหนวยของกองทัพบก (หนวยนอก
กองทัพภาค) ที่มีที่ตั้งปกติถาวรอยูใน กรุงเทพมหานคร, นครปฐม, สมุทรสาคร, นนทบุรี, สมุทรปราการ,
ปทุมธานี, อยุธยา และนครนายก
๖.๓ การซอมบํารุงสิ่งอุปกรณประเภท ๒ และ ๔
๖.๓.๑ รับผิดชอบทางเทคนิคทั้งปวง และการซอมบํารุงสิ่งอุปกรณสายสรรพา-วุธ
ระดับคลัง
๖.๓.๒ สนับสนุนทั่วไปแกกองบัญชาการชวยรบ
๖.๓.๓ สนับสนุนทั่วไป หรือโดยตรงแกหนวยขึน้ ตรงและหนวยของกองทัพบก
(หนวยนอกกองทัพภาค) ที่มีที่ตั้งปกติถาวรอยูในพื้นที่กองทัพภาคที่ ๑

๖.๓.๔ สนับสนุนโดยตรงแกหนวยตางๆ ของ กองทัพบก ดวยการจัดชุดซอม
เคลื่อนที่เปนวงรอบประจําป หรือตามความเหมาะสมกับความจําเปน และงบประมาณที่ไดรับ
๖.๓.๕ สนับสนุนการซอมบํารุงที่จําเปน หรือเมื่อไดรับการรองขอแกหนวยซอมบํารุง
สนับสนุนทั่วไปหรือหนวยซอมบํารุงสนับสนุนโดยตรง
๖.๔ การบริการ ไดแก การบริการทําลายลางกระสุนวัตถุระเบิด สนับสนุนทั่วไป
แกกองบัญชาการชวยรบ และสนับสนุนโดยตรงแกหนวยอื่น ๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย
๗. กรมวิทยาศาสตรทหารบก
๗.๑ การสงกําลังสิ่งอุปกรณประเภท ๒ และ ๔
๗.๑.๑ สนับสนุนทั่วไปแกกองบัญชาการชวยรบ
๗.๑.๒ สนับสนุนโดยตรงแกหนวยขึ้นตรงและหนวยของกองทัพบก (หนวยนอก
กองทัพภาค) ที่มีที่ตั้งปกติถาวรอยูในพื้นที่กองทัพภาคที่ ๑
๗.๒ การสงกําลังและการซอมบํารุงสิ่งอุปกรณประเภท ๕ สายวิทยาศาสตร
๗.๒.๑ สนับสนุนทั่วไปแกกองบัญชาการชวยรบ
๗.๒.๒ สนับสนุนโดยตรงแกหนวยขึ้นตรงและหนวยของกองทัพบก (หนวยนอก
กองทัพภาค) ที่มีที่ตั้งปกติถาวรอยูในพื้นที่กองทัพภาคที่ ๑
๗.๓ การซอมบํารุงสิ่งอุปกรณประเภท ๒ และ ๔
๗.๓.๑ รับผิดชอบทางเทคนิคทั้งปวง และการซอมบํารุงสิ่งอุปกรณสายวิทยาศาสตร
ระดับคลัง
๗.๓.๒ สนับสนุนทั่วไปแกกองบัญชการชวยรบ
๗.๓.๓ สนับสนุนทั่วไป หรือโดยตรงแกหนวยขึน้ ตรงและหนวยของกองทัพบก
(หนวยนอกกองทัพภาค) ที่มีที่ตั้งปกติถาวรอยูในพื้นที่กองทัพภาคที่ ๑
๗.๓.๔ สนับสนุนโดยตรงแกหนวยตางๆ ของ กองทัพบก ดวยการจัดชุดซอม
เคลื่อนที่เปนวงรอบประจําป หรือตามความเหมาะสมกับความจําเปน และงบประมาณที่ไดรับ
๗.๓.๕ สนับสนุนการซอมบํารุงที่จําเปน หรือเมื่อไดรับการรองขอแกหนวยซอมบํารุง
สนับสนุนทั่วไป หรือหนวยซอมบํารุงสนับสนุนโดยตรง
๗.๔ การบริการ ไดแก การบริการดานการปองกัน ทําลายลางนิวเคลียร ชีวะ เคมี
สนับสนุนทั่วไปแกกองบัญชาการชวยรบ และสนับสนุนโดยตรงแกหนวยอื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย
๘. กรมแพทยทหารบก
๘.๑ การสงกําลังสิ่งอุปกรณประเภท ๒ และ ๔
๘.๑.๑ สนับสนุนทั่วไปแกกองบัญชาการชวยรบ เฉพาะสิ่งอุปกรณถาวร (เวน
กองบัญชาการชวยรบที่ ๑)

๘.๑.๒ สนับสนุนทั่วไปแก กองทัพภาค มณฑลทหารบก และจังหวัดทหารบก
(โรงพยาบาลกองทัพบกในอัตรากองทัพภาค มณฑลทหารบกและจังหวัดทหารบก) เฉพาะรายการยาและ
เวชภัณฑสิ้นเปลือง
๘.๑.๓ สนับสนุนโดยตรงแกหนวยขึ้นตรงและหนวยของกองทัพบก (หนวยนอก
กองทัพภาค) ที่มีที่ตั้งปกติถาวรอยูในพื้นที่กองทัพภาคที่ ๑
๘.๑.๔ สนับสนุนโดยตรงแกกองทัพภาคที่ ๑ และหนวยในอัตรากองทัพภาคที่ ๑
(เวนรายการยาและเวชภัณฑสิ้นเปลืองที่โรงพยาบาลกองทัพบกในอัตรามณฑลทหารบก และจังหวัดทหารบก
ใหการสนับสนุนโดยตรงอยูแ ลว)
๘.๒ การซอมบํารุง
๘.๒.๑ รับผิดชอบทางเทคนิคทั้งปวง และการซอมบํารุงสิ่งอุปกรณสายแพทย
ระดับคลัง
๘.๒.๒ สนับสนุนทั่วไป แกกองบัญชาการชวยรบที่ ๒, ๓ และ ๔
๘.๒.๓ สนับสนุนทั่วไปแกกองทัพภาค กองบัญชาการชวยรบ มณฑลทหารบก
และจังหวัดทหารบก ดวยการแบงมอบ งบประมาณจางซอมในทองถิ่น
๘.๒.๔ สนับสนุนโดยตรงแก หนวยขึ้นตรงและหนวยของกองทัพบก (หนวยนอก
กองทัพภาค)ที่มีที่ตั้งปกติถาวรอยูในพื้นที่กองทัพภาคที่ ๑ เวนหนวยที่ไดรับแบงมอบงบประมาณจางซอมใน
ทองถิ่น
๘.๒.๕ สนับสนุนโดยตรงแกกองทัพภาคที่ ๑ และหนวยในอัตรากองทัพภาคที่ ๑
๘.๒.๖ สนับสนุนการซอมบํารุงที่จําเปนหรือเมื่อไดรับการรองขอแกหนวยซอมบํารุง
สนับสนุนทั่วไป หรือหนวยซอมบํารุงสนับสนุนโดยตรง หรือหนวยสายแพทยอื่นตามความเหมาะสม
๘.๓ การบริการทางการแพทย
๘.๓.๑ สนับสนุนการบริการทางการแพทยระดับกองทัพบก
๘.๓.๒ สนับสนุนทั่วไปในเรื่องการรักษาพยาบาลและการสงกลับแกโรงพยาบาล
กองทัพบกที่กาํ หนดใหเปนโรงพยาบาลแมขายในแตละพืน้ ที่กองทัพภาค
๙. กรมยุทธโยธาทหารบก
๙.๑ การสงกําลังสิ่งอุปกรณประเภท ๒ และ ๔
๙.๑.๑ สนับสนุนทั่วไปแก มณฑลทหารบก และจังหวัดทหารบก
๙.๑.๒ สนับสนุนโดยตรงแกหนวยขึ้นตรงและหนวยของกองทัพบก (หนวยนอก
กองทัพภาค) ที่มีที่ตั้งปกติถาวรอยูใน กรุงเทพมหานคร, นครปฐม, สมุทรสาคร, นนทบุรี, สมุทรปราการ,
ปทุมธานี, อยุธยา และนครนายก

๙.๑.๓ สนับสนุนโดยตรงแกกองทัพภาคที่ ๑ และหนวยในอัตรากองทัพภาคที่ ๑
ที่มีที่ตั้งปกติถาวรอยูในกรุงเทพมหานคร
๙.๒ การซอมบํารุง
๙.๒.๑ รับผิดชอบทางเทคนิคทั้งปวง และการซอมบํารุงสิ่งอุปกรณสายยุทธโยธา
ระดับคลัง
๙.๒.๒ สนับสนุนทั่วไปแก มณฑลทหารบก และจังหวัดทหารบก
๙.๒.๓ สนับสนุนการซอมบํารุง ทั้งประเภทการซอมบํารุงสนับสนุนโดยตรง ทั่วไป
และระดับคลัง ใหแก หนวยขึ้นตรงและหนวยของกองทัพบก (หนวยนอกกองทัพภาค) ที่มีที่ตั้งปกติถาวร
อยูในกรุงเทพมหานคร,นครปฐม, สมุทรสาคร, นนทบุรี, สมุทรปราการ, ปทุมธานี, อยุธยา และนครนายก
๙.๒.๔ สนับสนุนการซอมบํารุง ทั้งประเภทการซอมบํารุงสนับสนุนโดยตรง ทั่วไป
และระดับคลังใหแกกองทัพภาคที่ ๑ และหนวยในอัตรากองทัพภาคที่ ๑ ที่มีที่ตั้งปกติถาวรอยูใน
กรุงเทพมหานคร
๙.๓ การขนสง มีหนาทีแ่ ละรับผิดชอบงบประมาณคาทําหีบหอ, เครื่องมือที่ใชในการ
ทําหีบหอเพื่อสงและรับสิ่งอุปกรณตามระบบการสงกําลังสิ่งอุปกรณของกองทัพบก
๙.๔ การบริการ
๙.๔.๑ ดําเนินการและสนับสนุนการกอสราง ซอมแซม ปรับปรุง อาคาร
สิ่งปลูกสราง สิ่งอํานวยความสะดวกและสาธารณูปโภค แกหนวยตางๆ ตามนโยบายการแบงมอบงานที่
กองทัพบกกําหนด
๙.๔.๒ วางแผน อํานวยการ ประสานงาน กํากับการเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพยของ
กองทัพบก
๑๐. กรมสารบรรณทหารบก รับผิดชอบการสงกําลังเอกสารแบบธรรมเนียมและแบบพิมพเวน
ที่กําหนดใหอยูในความรับผิดชอบของสายงานอื่น
๑๐.๑ สนับสนุนทั่วไปแก กองบัญชาการชวยรบ
๑๐.๒ สนับสนุนโดยตรงแก หนวยขึน้ ตรงและหนวยของกองทัพบก (หนวยนอก
กองทัพภาค) ที่มีที่ตั้งปกติถาวรอยูในพื้นที่กองทัพภาคที่ ๑
๑๑. กรมสวัสดิการทหารบก
๑๑.๑ รับผิดชอบการสงกําลังและซอมบํารุงเครื่องกีฬาและเครื่องประกอบการเลนกีฬา
แกหนวยตาง ๆ ของกองทัพบก

๑๑.๒ รับผิดชอบการสงกําลังและซอมบํารุงเครื่องดนตรี และเครื่องประกอบการเลน
ดนตรี ใหแกกองดุริยางคทหารบก, หมวดดุริยางคมณฑลทหารบกและจังหวัดทหารบก, ศูนยการทหารราบ
,ศูนยการทหารมา, ศูนยการทหารปนใหญ และหนวยอื่น ๆ ตามที่กองทัพบกมอบหมาย
๑๒. กรมการกําลังสํารองทหารบก รับผิดชอบการสงกําลังแบบพิมพหนังสือสําคัญ
สายงานสัสดีสนับสนุนโดยตรงแก กรมการรักษาดินแดน จังหวัดทหารบก แผนกสัสดีกรุงเทพมหานคร
และแผนกสัสดีจังหวัดทุกจังหวัด
๑๓. กรมฝายยุทธบริการสนับสนุนโดยตรงแกหนวยอืน่ ๆ นอกเหนือจากหนวยทีก่ ําหนดขางตน
ในกรณีที่กองทัพบกอนุมัติเปนกรณีพเิ ศษ
------------------------ตรวจถูกตอง
(ลงชื่อ) พ.อ.ศุภกร สงวนชาติศรไกร
( ศุภกร สงวนชาติศรไกร )
ผอ.กนผ.กบ.ทบ.

ผนวก ข (ความรับผิดชอบของ กองบัญชาการชวยรบ ในการสนับสนุนทางการสงกําลังบํารุงแกหนวย
ตางๆ ) ประกอบคําสั่งกองทัพบกที่ ๔๘๗/๒๕๔๓ ลง ๓ ต.ค.๔๓
--------------------------------๑. ความรับผิดชอบโดยทัว่ ไป
๑.๑ สนับสนุนการสงกําลังบํารุงแกหนวยในอัตรากองทัพภาค รวมทั้งที่บรรจุมอบ หรือ
ขึ้นสมทบ และหนวยอื่นๆ ตามที่กองทัพบกและกองทัพภาคกําหนด
๑.๒ จัดตั้งตําบลสงกําลัง หรือสถานการสงกําลังบํารุงตางๆ ขึ้น ณ พื้นที่ที่เหมาะสมตาม
ความจําเปน
๒. การสงกําลังสิ่งอุปกรณประเภท ๑ ดําเนินการสะสมและแจกจาย สนับสนุนโดยตรงและ
ทั่วไปแกหนวยในอัตรากองทัพภาค และหนวยในอัตราหนวยขึ้นตรงกองทัพบก(หนวยนอกกองทัพภาค)
รวมทั้งหนวยตางกองทัพภาคที่มีที่ตั้ง หรือเขาปฏิบัติการในพื้นที่ของกองทัพภาค หรือ หนวยอื่น ๆ ตามที่
กองทัพบกจะมอบหมายให เวนกรณีที่กองทัพบกไดกําหนดระเบียบหรืออนุมัติหลักการเปนอยางอืน่
โดยเฉพาะ ใหถือปฏิบัติตามระเบียบหรืออนุมัติหลักการที่เกี่ยวของกับเรื่องนั้น
๓. การสงกําลังสิ่งอุปกรณประเภท ๒ และ ๔ ในพืน้ ที่กองทัพภาคที่ ๒, ๓ และกองทัพภาค
ที่ ๔ เวนสายยุทธโยธา สายการสัตว สายแพทย (ยาและเวชภัณฑสิ้นเปลือง) และชิ้นสวนซอมอากาศยาน
๓.๑ สนับสนุนทั่วไปแกหนวยสงกําลังบํารุงของกองพล ในอัตรากองทัพภาคหรือตาง
กองทัพภาคที่เขาปฏิบัติการในพื้นที่กองทัพภาค
๓.๒ สนับสนุนโดยตรงแกหนวยในอัตรากองทัพภาค ตามที่กองทัพภาคกําหนด
๓.๓ สนับสนุนโดยตรงแกหนวยขึ้นตรงและหนวยของกองทัพบก (หนวยนอกกองทัพ
ภาค) และหนวยอืน่ ๆ ที่มีที่ตั้งหรือเขาปฏิบัติการในพื้นที่ของกองทัพภาค หรือตามที่กองทัพบกจะ
มอบหมายให
๔. การสงกําลังสิ่งอุปกรณประเภท ๒ และ ๔ ในพืน้ ที่กองทัพภาคที่ ๑ เวน สายยุทธโยธา,
สายการสัตว, สายแพทย และชิ้นสวนซอมอากาศยาน
๔.๑ สนับสนุนทั่วไปแกหนวยสงกําลังบํารุงของกองพลในอัตรากองทัพภาคที่ ๑ หรือตาง
กองทัพภาคที่เขาปฏิบัติการในพื้นที่กองทัพภาคที่ ๑ (เวน กรมสนับสนุน กองพลทหารราบที่ ๙ ใหรับ
การสนับสนุนการสงกําลังสิ่งอุปกรณประเภท ๒ และ ๔ สายชางจากกรมการทหารชาง)
๔.๒ สนับสนุนโดยตรงแกหนวยในอัตรากองทัพภาคที่ ๑ ตามที่กองทัพภาคที่ ๑ กําหนด
๕. การสงกําลังสิ่งอุปกรณประเภท ๓
๕.๑ สนับสนุนโดยตรงแกหนวยในอัตรากองทัพภาค และหนวยในอัตราหนวยขึ้นตรง
กองทัพบก (หนวยนอกกองทัพภาค)
ที่มีที่ตั้งปกติาวรอยูในเขตพืน้ ที่จังหวัดทหารบกหรือมณฑลทหารบก ที่กองบัญชาการชวยรบตั้งอยู และ
หนวยอื่นๆ ตามที่กองทัพภาคหรือกองทัพบกจะมอบหมายให (อนุผนวก ๓ ประกอบผนวก ก)

๕.๒ สนับสนุนทั่วไปแกมณฑลทหารบก และจังหวัดทหารบก ที่กองทัพบกกําหนดให
เปนหนวยสงกําลังในพื้นที่ (อนุผนวก ๓ ประกอบผนวก ก) ในกรณีทกี่ องทัพบกมอบหมายให
กองบัญชาการชวยรบมีระดับสิ่งอุปกรณประเภท ๓ เปนสวนรวม
๖. การสงกําลังสิ่งอุปกรณประเภท ๕
๖.๑ ในพื้นที่ กองทัพภาคที่ ๒,๓ และกองทัพภาคที่ ๔
๖.๑.๑ สนับสนุนทั่วไปแกมณฑลทหารบก และจังหวัดทหารบกที่เปนที่ตั้งการ
สงกําลัง ที่ตองสนับสนุนสิ่งอุปกรณประเภท ๕ ฝก-ศึกษา แกหนวยทหารในพืน้ ที่รับผิดชอบ และ/หรือที่
กองทัพภาคมอบหมายใหเปนที่ตั้งการสงกําลังที่ตองสะสมสิ่งอุปกรณประเภท ๕ สํารองสงคราม
๖.๑.๒ สนับสนุนโดยตรงแกหนวยในอัตราของกองทัพภาค และหนวยในอัตรา
หนวยขึ้นตรงกองทัพบก (หนวยนอกกองทัพภาค) ที่มีที่ตั้งปกติถาวรอยูในเขตพื้นที่จังหวัดทหารบก หรือ
มณฑลทหารบก ที่กองบัญชาการชวยรบตั้งอยู หรือหนวยอื่น ๆ ตามที่กองทัพภาคกําหนด
๖.๒ ในพืน้ ทีก่ องทัพภาคที่ ๑ สนับสนุนโดยตรงแกหนวยในอัตรา กองทัพภาคที่ ๑ ที่มี
ที่ตั้งปกติถาวรอยูในเขตพื้นที่ มณฑลทหารบกที่ ๑๔ และหนวยอื่นๆ ตามที่กองทัพภาคที่ ๑ กําหนด
๗. การซอมบํารุงในพื้นทีก่ องทัพภาคที่ ๒, ๓ และกองทัพภาคที่ ๔ เวนการซอมบํารุง
สิ่งอุปกรณสายยุทธโยธา สายการสัตว และอากาศยาน
๗.๑ รับผิดชอบการซอมบํารุงสนับสนุนทั่วไป
๗.๒ สนับสนุนทั่วไปแกหนวยซอมบํารุงสนับสนุน โดยตรงของกองพลในอัตรา
กองทัพภาคหรือตางกองทัพภาคที่เขาปฏิบัติการในพืน้ ทีก่ องทัพภาค
๗.๓ สนับสนุนโดยตรงแกหนวยในอัตรากองทัพภาค และหนวยในอัตราหนวยขึน้ ตรง
กองทัพบก ( หนวยนอกกองทัพภาค ) ที่มีที่ตั้งอยูในเขตพื้นที่จังหวัดทหารบก หรือมณฑลทหารบก ที่
กองบัญชาการชวยรบตั้งอยู และหนวยอื่นๆ ตามที่กองทัพภาคกําหนด เวนหนวยที่มหี นวยซอมบํารุง
สนับสนุนโดยตรงของหนวยบังคับบัญชาของหนวยนัน้ สนับสนุนอยูแ ลว
๗.๔ สนับสนุนการซอมบํารุง ที่จําเปนหรือเมื่อไดรับการรองขอแกหนวยซอมบํารุง
สนับสนุนโดยตรง
๗.๕ สนับสนุนการซอมบํารุงสิ่งอุปกรณสายแพทยทจี่ ําเปนหรือเมือ่ ไดรับการรองขอแก
หนวยสายแพทยในพื้นที่กองทัพภาคตามความเหมาะสม

๘. การซอมบํารุง ในพืน้ ที่กองทัพภาคที่ ๑ เวนการซอมบํารุงสิ่งอุปกรณสายยุทธโยธา
สายการสัตว สายแพทย และอากาศยาน
๘.๑ รับผิดชอบการซอมบํารุงสนับสนุนทั่วไป

๘.๒ สนับสนุนทั่วไปแกหนวยซอมบํารุงสนับสนุนโดยตรงของกองพลในอัตรา
กองทัพภาคที่ ๑ หรือตางกองทัพภาคที่เขาปฏิบัติการในพื้นที่กองทัพภาคที่ ๑ (เวนกรมสนับสนุน
กองพลทหารราบที่ ๙ ใหรับการสนับสนุนการซอมบํารุงสนับสนุนทั่วไปสิ่งอุปกรณสายชางจากกรมการ
ทหารชาง)
๘.๓ สนับสนุนโดยตรงแกหนวยในอัตรากองทัพภาคที่ ๑ ตามที่กองทัพภาคที่ ๑
กําหนด
๘.๔ สนับสนุนการซอมบํารุงที่จําเปนหรือเมื่อไดรับการรองขอแกหนวยซอมบํารุง
สนับสนุนโดยตรง
๙. การขนสง
๙.๑ ในพืน้ ที่ กองทัพภาคที่ ๒, ๓ และกองทัพภาคที่ ๔
๙.๑.๑ สนับสนุนทั่วไป แกหนวยทหารขนสงของกองพล มณฑลทหารบก และ
จังหวัดทหารบกในอัตรากองทัพภาค
๙.๑.๒ สนับสนุนโดยตรงแกหนวยในอัตรากองทัพภาคตามที่กองทัพภาคกําหนดและ
หนวยของกองทัพบก (หนวยนอกกองทัพภาค) ที่มีที่ตั้งหรือเขาปฏิบัติการในพืน้ ที่กองทัพภาค
๙.๒ ในพืน้ ทีก่ องทัพภาคที่ ๑ สนับสนุนการเคลื่อนยายและการขนสงใหแกตนเองและ
อํานวยการสนับสนุนการขนสงกําลังพล สิ่งอุปกรณและสัตว ใหแกหนวยในอัตรากองทัพภาคที่ ๑
๑๐. การบริการทางการแพทย
๑๐.๑ สนับสนุนการบริการทางการแพทยระดับกองทัพภาคในยามสงคราม (เวน
กองบัญชาการชวยรบที่ ๑ และ ๔ เนื่องจากจัดตั้งหนวยยังไมสมบูรณ)
๑๐.๒ ดําเนินการเวชกรรมปองกันใหแกหนวยทหารในพื้นที่รับผิดชอบของกองทัพภาค
(เวนกองบัญชาการชวยรบที่ ๑ และ ๔ เนื่องจากจัดตั้งหนวยยังไมสมบูรณ)
๑๐.๓ จัดหนวยศัลยกรรมสนาม หรือชุดตรวจโรค และ/หรือเจาหนาที่คลังเวชภัณฑ
ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลกองทัพบกในอัตราของกองทัพภาค มณฑลทหารบกหรือจังหวัดทหารบกในพืน้ ที่
๑๑. การบริการอื่นๆ สนับสนุนการบริการปองกัน และทําลายลางเกี่ยวกับนิวเคลียร ชีวะ เคมี
อยางจํากัด จัดบริการดานกิจการศพ และสนับสนุนการบริการทําลายลาง กระสุน วัตถุระเบิด ใหแกหนวย
ตางๆ ในเขตพื้นที่กองทัพภาค
-----------------------------------ตรวจถูกตอง
(ลงชื่อ) พ.อ.ศุภกร สงวนชาติศรไกร
( ศุภกร สงวนชาติศรไกร )
ผอ.กนผ.กบ.ทบ.

ผนวก ค (สายการขอรับการสนับสนุนทางการสงกําลังบํารุงของหนวยขึ้นตรงและหนวยของ ทบ. (หนวยนอก ทภ.) ที่มีที่ตั้งปกติถาวรอยูในพื้นที่ ทภ.๑)
ประกอบคําสั่ง ทบ. ที่ ๔๘๗/๒๕๔๓ ลง ๓ ต.ค.๔๓
ลําดับ
หนวยใช
๑. หนวยขึ้นตรงและหนวย
ของ ทบ. (หนวยนอก ทภ.)

๒.

ศร. และ หนวยในอัตรา
พล.ร.๑๕ และ หนวยใน
อัตรา
พล.ร.๑๖ และหนวยใน
อัตรา
รร.กสร.กสร.ทบ.

ที่ตั้งปกติ
หนวยสนับสนุนโดยตรง หนวยสนับสนุนทั่วไป
ก.ท., น.ฐ., ส.ค., น.บ.,
ส.ป., ป.ท., อ.ย. และ น.ย. กรมฝายยุทธบริการ

อ.ปราณบุรี ป.ข.
อ.ปราณบุรี ป.ข.
อ.หัวหิน ป.ข.
อ.ปราณบุรี ป.ข.

กรมฝายยุทธบริการ

๗๐/๑

หมายเหตุ
- การสงกําลังบํารุงทุกเรื่อง
เวน การดําเนินการเกี่ยวกับ
สาธารณูปโภค อสังหาริมทรัพย
การกอสรางปรับปรุงซอมแซม
อาคารสิ่งปลูกสรางและ
ซอมแซมสิ่งอํานวยความ
สะดวก ใหขอรับการสนับสนุน
จาก ยย.ทบ.หรือ มทบ. หรือ
จทบ. ที่ หนวยนั้น ๆ ตั้งอยูใน
พื้นที่ ตามนโยบายการแบง
มอบงานที่ ทบ.กําหนด

๗๐/๒
ลําดับ

หนวยใช
การสงกําลัง
สป.๑

สป.๒ และ ๔

สป.๒ และ ๔ สาย พธ.
รายการเครื่องแตงกาย,
เครื่องนอน เครื่องใช
ประจํากายและประจําหนวย
สป.๒ และ ๔ สาย ยย.
สป.๒ และ ๔ สาย พ.
(ยาและเวชภัณฑสิ้นเปลือง)
สป.๓

ที่ตั้งปกติ

หนวยสนับสนุนโดยตรง หนวยสนับสนุนทั่วไป
จทบ.พ.บ.

พธ.ทบ.

กรมฝายยุทธบริการ

จทบ.พ.บ.
จทบ.พ.บ.

พธ.ทบ.
ยย.ทบ.

ศร.(รพ.คายธนะรัชต)
จทบ.พ.บ.

พบ.
พธ.ทบ.

กรมฝายยุทธบริการ

หมายเหตุ
- เวนกรณีที่ ทบ. ไดกําหนด
ระเบียบหรืออนุมัติหลักการไว
โดยเฉพาะใหถือปฏิบัติตาม
ระเบียบหรืออนุมัติหลักการที่
เกี่ยวของกับเรื่องนั้น
- เวน สาย พธ. รายการเครื่องแตงกาย, เครื่องนอน, เครื่องใช
ประจํากาย และประจําหนวย,
สาย ยย. และสาย พ. (ยาและ
เวชภัณฑสิ้นเปลือง)

๗๐/๓
ลําดับ

หนวยใช

ที่ตั้งปกติ

สป.๕
การซอมบํารุง
การซอมบํารุง สป.สาย ยย.
การขนสง

การบริการทางการแพทย
การบริการอื่น ๆ

๓.

กช. และ หนวยในอัตรา/ฝากการบังคับบัญชา, แผนก ๖
กคส.สพ.ทบ.
การสงกําลัง
สป.๑

หนวยสนับสนุนโดยตรง หนวยสนับสนุนทั่วไป
จทบ.พ.บ.
สพ.ทบ.
กรมฝายยุทธบริการ
กรมฝายยุทธบริการ
จทบ.พ.บ.
ยย.ทบ.
จทบ.พ.บ.
ขส.ทบ.

ศร.(รพ.คายธนะรัชต)
จทบ.พ.บ./กรมฝาย
ยุทธบริการแตละ
สายงานที่รับผิดชอบ

พบ.(รพ.รร.๖)

จทบ.ร.บ.

พธ.ทบ.

กรมฝายยุทธบริการ
กรมฝายยุทธบริการ
ยย.ทบ.

หมายเหตุ
- เวน สป.สาย ยย.
- เวน ศร. และ นขต. ให
รับการสนับสนุนโดยตรง
จาก สขส. ในอัตรา

อ.เมือง ร.บ.

- เวนกรณีที่ ทบ. ไดกําหนด
ระเบียบหรืออนุมัติหลักการไว
โดยเฉพาะใหถือปฏิบัติตาม
ระเบียบหรืออนุมัติหลักการที่
เกี่ยวของกับเรื่องนั้น

๗๐/๔
ลําดับ

หนวยใช
สป.๒ และ ๔

สป.๒ และ ๔ สาย พธ.
รายการเครื่องแตงกาย,
เครื่องนอน เครื่องใช
ประจํากายและประจําหนวย
สป.๒ และ ๔ สาย ยย.
สป.๒ และ ๔ สาย พ.
(ยาและเวชภัณฑสิ้นเปลือง)
สป.๓
สป.๕
การซอมบํารุง
การซอมบํารุง สป.สาย ยย.
การขนสง

ที่ตั้งปกติ

หนวยสนับสนุนโดยตรง หนวยสนับสนุนทั่วไป
กรมฝายยุทธบริการ

จทบ.ร.บ.
จทบ.ร.บ.
จทบ.ร.บ.(รพ.คายภาณุ
รังษี)
จทบ.ร.บ.
จทบ.ร.บ.
กรมฝายยุทธบริการ
จทบ.ร.บ.
จทบ.ร.บ.

กรมฝายยุทธบริการ

หมายเหตุ
- เวน สาย พธ. รายการเครื่องแตงกาย, เครื่องนอน, เครื่องใช
ประจํากาย และประจําหนวย,
สาย ยย. และสาย พ. (ยาและ
เวชภัณฑสิ้นเปลือง)

กรมฝายยุทธบริการ
ยย.ทบ.

- เวน สป.สาย ยย.

พธ.ทบ.
ยย.ทบ.
พบ.
พธ.ทบ.
สพ.ทบ.
กรมฝายยุทธบริการ
ยย.ทบ.
ขส.ทบ.

๗๐/๕
ลําดับ

หนวยใช
การบริการทางการแพทย

ที่ตั้งปกติ

การบริการอื่น ๆ

๔.

ศฝ.รร.ขส.ขส.ทบ.
อ.ทามวง ก.จ.
กสษ.๑ กส.ทบ.
อ.เมือง ก.จ.
รอย.ร.พัน.ร.รด.(เขาชนไก) อ.เมือง ก.จ.
การสงกําลัง
สป.๑

สป.๒ และ ๔

หนวยสนับสนุนโดยตรง หนวยสนับสนุนทั่วไป
จทบ.ร.บ.(รพ.คายภาณุ
พบ.(รพ.รร.๖)
รังษี)
จทบ.ร.บ./กรมฝายยุทธบริการแตละสายงาน
ที่รับผิดชอบ

จทบ.ก.จ.

กรมฝายยุทธบริการ

พธ.ทบ.

กรมฝายยุทธบริการ

หมายเหตุ

- เวนกรณีที่ ทบ. ไดกําหนด
ระเบียบหรืออนุมัติหลักการ
ไว โดยเฉพาะใหถือปฏิบัติ
ตามระเบียบหรืออนุมัติ
หลักการที่เกี่ยวของกับเรื่องนั้น
- เวน สาย พธ. รายการเครื่องแตงกาย, เครื่องนอน, เครื่องใช
ประจํากาย และประจําหนวย,
สาย ยย. และสาย พ. (ยาและ
เวชภัณฑสิ้นเปลือง)

๗๐/๖
ลําดับ

๕.

หนวยใช
สป.๒ และ ๔ สาย พธ.
รายการเครื่องแตงกาย,
เครื่องนอน เครื่องใช
ประจํากายและประจําหนวย
สป.๒ และ ๔ สาย ยย.
สป.๒ และ ๔ สาย พ.
(ยาและเวชภัณฑสิ้นเปลือง)
สป.๓
สป.๕
การซอมบํารุง
การซอมบํารุง สป.สาย ยย.
การขนสง
การบริการทางการแพทย
การบริการอื่น ๆ

ที่ตั้งปกติ

หนวยขึ้นตรงและหนวยของ อ.เมือง ล.บ.
ทบ. (หนวยนอก ทภ.)
อ.ชัยบาดาล ล.บ.
การสงกําลัง

หนวยสนับสนุนโดยตรง หนวยสนับสนุนทั่วไป

จทบ.ก.จ.
จทบ.ก.จ.

พธ.ทบ.
ยย.ทบ.

จทบ.ก.จ.(รพ.คายสุรสีห)
จทบ.ก.จ.
จทบ.ก.จ.
กรมฝายยุทธบริการ
จทบ.ก.จ.
จทบ.ก.จ.
จทบ.ก.จ.(รพ.คายสุรสีห)
จทบ.ก.จ./กรมฝายยุทธบริการแตละสายงาน
ที่รับผิดชอบ

พบ.
พธ.ทบ.
สพ.ทบ.
กรมฝายยุทธบริการ
ยย.ทบ.
ขส.ทบ.
พบ.(รพ.รร.๖)

กรมฝายยุทธบริการ

กรมฝายยุทธบริการ
ยย.ทบ.

หมายเหตุ

- เวน สป.สาย ยย.

๗๐/๗
ลําดับ

หนวยใช
สป.๑

สป.๒ และ ๔

สป.๒ และ ๔ สาย พธ.
รายการเครื่องแตงกาย,
เครื่องนอน เครื่องใช
ประจํากายและประจําหนวย
สป.๒ และ ๔ สาย ยย.
สป.๒ และ ๔ สาย พ.
(ยาและเวชภัณฑสิ้นเปลือง)
สป.๓
สป.๕

ที่ตั้งปกติ

หนวยสนับสนุนโดยตรง หนวยสนับสนุนทั่วไป
มทบ.๑๓
พธ.ทบ.

กรมฝายยุทธบริการ

มทบ.๑๓
มทบ.๑๓

พธ.ทบ.
ยย.ทบ.

พบ.(รพ.อ.ป.ร.)
มทบ.๑๓
แผนก ๒ กคส.สพ.ทบ.

พบ.
พธ.ทบ.
สพ.ทบ.

กรมฝายยุทธบริการ

หมายเหตุ
- เวนกรณี ทบ. ไดกําหนด
ระเบียบหรืออนุมัติหลักการ
ไวโดยเฉพาะใหถือปฏิบัติ
ตามระเบียบหรืออนุมัติหลักการที่เกี่ยวของกับเรื่องนั้น
- เวน สาย พธ. รายการ
เครื่องแตงกาย, เครื่องนอน,
เครื่องใชประจํากาย และ
ประจําหนวย, สาย ยย. และ
สาย พ. (ยา และเวชภัณฑสิ้นเปลือง)

๗๐/๘
ลําดับ

หนวยใช
การซอมบํารุง
การซอมบํารุง สป.สาย สพ.

ที่ตั้งปกติ

การซอมบํารุง สป.สาย ยย.
การขนสง
การบริการทางการแพทย
การบริการอื่น ๆ

๖.

พล.ม.๒, ศม.
การสงกําลัง
สป.๑

หนวยสนับสนุนโดยตรง หนวยสนับสนุนทั่วไป
กรมฝายยุทธบริการ
กรมฝายยุทธบริการ
รอย.สพ.ซบร.
สนับสนุนโดยตรง
พัน.สพ.ซบร.เขตหลัง พัน.สพ.ซบร.เขตหลัง
มทบ.๑๓
ยย.ทบ.
มทบ.๑๓
ขส.ทบ.
พบ.(รพ.อ.ป.ร.)
พบ.(รพ.รร.๖)
มทบ.๑๓/กรมฝายยุทธบริการแตละสายงาน
ที่รับผิดชอบ

กรมฝายยุทธบริการ
กรมฝายยุทธบริการ

หมายเหตุ
- เวน สาย สพ. และ ยย.

สพ.ทบ.
ยย.ทบ.

อ.เมือง ส.บ.
จทบ.ส.บ.

พธ.ทบ.

- เวนกรณีที่ ทบ. ไดกําหนด
ระเบียบหรืออนุมัติหลักการ
ไวโดยเฉพาะใหถือปฏิบัติ
ตามระเบียบหรืออนุมัติหลักการ
ที่เกี่ยวของกับเรื่องนั้น

๗๐/๙
ลําดับ

หนวยใช
สป.๒ และ ๔

สป.๒ และ ๔ สาย พธ.
รายการเครื่องแตงกาย,
เครื่องนอน เครื่องใช
ประจํากายและประจําหนวย
สป.๒ และ ๔ สาย ยย.
สป.๒ และ ๔ สาย พ.
(ยาและเวชภัณฑสิ้นเปลือง)
สป.๓
สป.๕
การซอมบํารุง
การซอมบํารุง สป.สาย สพ.

ที่ตั้งปกติ

หนวยสนับสนุนโดยตรง
กรมฝายยุทธบริการ

หนวยสนับสนุนทั่วไป

จทบ.ส.บ.
จทบ.ส.บ.

พธ.ทบ.
ยย.ทบ.

จทบ.ส.บ.(รพ.คายอดิศร)
จทบ.ส.บ.
จทบ.ส.บ.
กรมฝายยุทธบริการ
พัน.ซบร.กรม สน.พล.ม.๒

พบ.
พธ.ทบ.
สพ.ทบ.
กรมฝายยุทธบริการ
พัน.สพ.ซบร.เขตหลัง

กรมฝายยุทธบริการ

หมายเหตุ
- เวน สาย พธ. รายการ
เครื่องแตงกาย, เครื่องนอน,
เครื่องใชประจํากาย และ
ประจําหนวย สาย ยย. และ
สาย พ. (ยาและเวชภัณฑสิ้นเปลือง)

กรมฝายยุทธบริการ
สพ.ทบ.

- เวน สป.สาย สพ. และ ยย.
- นขต.พล.ม.๒

๗๐/๑๐
ลําดับ

หนวยใช

การซอมบํารุง สป.สาย ยย.
การขนสง
การบริการทางการแพทย
การบริการอื่น ๆ

ที่ตั้งปกติ

หนวยสนับสนุนโดยตรง
- รอย.สพ.ซบร. สนับสนุน
โดยตรง พัน.สพ.ซบร.
เขตหลัง
จทบ.ส.บ.
จทบ.ส.บ.
จทบ.ส.บ.(รพ.คายอดิศร)
จทบ.ส.บ./กรมฝายยุทธบริการแตละสายงาน
ที่รับผิดชอบ

หนวยสนับสนุนทั่วไป

กรมฝายยุทธบริการ

พัน.สพ.ซบร.เขตหลัง
ยย.ทบ.
ขส.ทบ.
พบ.(รพ.รร.๖)

สพ.ทบ.
ยย.ทบ.

ตรวจถูกตอง
(ลงชื่อ) พ.อ.ศุภกร สงวนชาติศรไกร
( ศุภกร สงวนชาติศรไกร )
ผอ.กนผ.กบ.ทบ.

หมายเหตุ

- ศม. และ หนวยในอัตรา

