
พลาธิการกจิในยทุธบริเวณ                   
ตอนที่ ๑ 



เขตหลงั 

ยุทธบริเวณ 

เขตหน้า 
( ส ำหรับประเทศไทย  พื้นท่ี
เขตหนำ้เป็นควำมรับผดิชอบ
ของกองทพัภำค ) 

การจัดดินแดน 



เขตหลงั 

ยุทธบริเวณ 

เขตหนำ้ เขตภำยใน 



เขตหลงั 

ยุทธบริเวณ 

เขตหนำ้ เขตภำยใน 



เขตหลงั 

ยุทธบริเวณ 

เขตหนำ้ 

เขตภำยใน 



เขตหลงั 

ยุทธบริเวณ 

เขตหน้า 

การจัดดินแดน 



หมู่ 

ตอน 

หมวด 

สัญลกัษณ์ทางทหาร 



กองร้อย 

กองพนั 

กรม 

สัญลกัษณ์ทางทหาร 



กองพลน้อย 

กองพล 

กองทพัน้อย 

กองทพัภาค 

สัญลกัษณ์ทางทหาร 



ต าบล 

ต าบลส่งก าลงัส่ิงอุปกรณ์ทีม่กีารวางระดบั  

หน่วยทหาร  

สัญลกัษณ์ทางทหาร 

ตจ. 

ตส. 

ต าบลจ่าย  

ต าบลส่งก าลงั  



ตส. 

ตส. 

ตส. 

ต าบลส่งก าลงัส่ิงอุปกรณ์ประเภท 1 ของกองทพัภาค  

ต าบลส่งก าลงัส่ิงอุปกรณ์ประเภท 2 และ 4 ของกองทัพภาค 

ต าบลส่งก าลงัส่ิงอุปกรณ์ประเภท 3 ของกองทพัภาค 

สัญลกัษณ์ทางทหาร 



ตจ. 

ตจ. ตจ. 

ศพ 

ต าบลจ่ายก าลงัส่ิงอุปกรณ์ประเภท 1 
ของกองพล 

ต าบลจ่ายก าลงัส่ิงอุปกรณ์ประเภท 2 และ 4 
ของกองพล 

ต าบลจ่ายก าลงัส่ิงอุปกรณ์ประเภท 3 
ของกองพล 

ต าบลรวบรวมศพ ของกองพล 

สัญลกัษณ์ทางทหาร 



เขตหลงั 
ยุทธบริเวณ 

เขตหน้า 

เขตสงคราม 

มทบ. จทบ. 

ทบ.สนาม 

บช.กบ.ทบ. 

กองทพัภาค 

บชร. 

ขส. 

สพ. ซบร. 

สบร. สร. 

มทบ. จทบ. 

กอง พธ. 

พนั.สบร. 

กรม สน. 

ร้อย.สบร. 

(ยุทธบริการ) 

(พนัธกจิ) 



การปฏบิัตกิารทางทหารหรือกจิกรรมทางทหาร 
( MILITARY  ACTIVITIES ) 

1.  การรบ  ( COMBAT ) 

2. การสนับสนุนการรบ ( COMBAT  SUPPORT ) 

3. การสนับสนุนการช่วยรบ  ( COMBAT  SERVICE  
SUPPORT ) 



การสนับสนุนการช่วยรบ 

 กิจกรรมหลัก 3 กิจกรรม 

1. การส่งก าลังบ ารุง  (Logistics) 

2. การก าลังพล       (Personnel) 

3. การกิจการพลเรือน (Civil affairs) 



 ขอบเขตของงานการส่งก าลังบ ารุง 

•   1. การส่งก าลัง  

•   2. การซ่อมบ ารุง 

•   3. การขนส่ง 

•   4. การบริการทาง



พล.ร. 

 บก.และ รอ้ย. บก.พล.  พนั.ช. 

 พนั.ส.  กอง สพบ. 

 รอ้ย.ลว.ไกล 

การจดักองพลทหารราบ 

 พนั.สร. รอ้ย.บ. รอ้ย.สห.  พนั.ถ. 

 กอง พธ. 

 พนั.ปบค.  พนั.ปบค. 

 กรม.ป. 

 พนั.ปบค.  บก.+ รอ้ย.บก.  พนั.ปกค. 

 พนั.ปตอ. 

 กรม.ร. 

มว.ตถ. รอ้ย.รสพ.  บก.+ รอ้ย.บก.  พนั.ร. 

รอ้ย.ค.หนกั 

บก.+ รอ้ย.สสก. 
รอ้ย.อวบ. รอ้ย.อวบ. รอ้ย.อวบ. รอ้ย.สสช. 



การจัดส่วนงานของฝ่ายพลาธิการกองพล 

ฝ่ายพลาธิการกองพล 

ส่วนธุรการ ส่วนส่งก าลงั 

หมวดรถยนต์บรรทุก หมวดส่งก าลงั 

ส่วนบริการ 

หมวดการศพ 

หมายเหตุ หมายถึง  การก ากบัดูแลและควบคุมการปฏิบัติ 



ฝ่ายพลาธิการกองพล 
พลาธิการกองพล 

ส่วนธุรการ 

 รองพลาธกิารกองพล 

 น.ก ากบัการเลี้งดู 

 หวัหนา้เสมยีน 

 เสมยีนพมิพด์ดี 

 พลขบัรถ 

 พลวทิย ุ(2) 

 พลทหารประจ าตวั (3) 

ส่วนส่งก าลงั 

 น.ส่งก าลงั 

 นายสบิส่งก าลงั 

 เสมยีนส่งก าลงั (2) 

 พลทหารประจ าตวั  

ส่วนบริการ 

 น.จดัซื้อและท าสญัญา 

 พลทหารประจ าตวั  



การจัดกองทหารพลาธิการกองพล 

กองทหารพลาธิการกองพล 

หมวดรถยนต์บรรทุก หมวดส่งก าลงั หมวดการศพ กองบงัคบัการ 



ภารกจิ 

ใหก้ำรสนบัสนุนแก่กองพล 

ปฏิบัติการ
ส่งก าลงั 

การซ่อมบ ารุง
ยุทธภัณฑ์ 

การบริการ
สาย พธ. 



ขีดความสามารถ 

* จดัตั้งต ำบลจ่ำย สป.1 ได ้3 ต ำบล 

* จดัตั้งต ำบลจ่ำย สป.2,4 ได ้1 ต ำบล 

* จดัตั้งต ำบลจ่ำย สป.3 ได ้3 ต ำบล 

เมื่อบรรจกุ าลังเต็มอัตรา 

* จดัใหมี้สถำนีจ่ำยน ้ำมนัเคล่ือนท่ี 

* ขนส่ง สป.ดว้ยรถยนต ์จำกต ำบลส่งก ำลงั     
แจกจ่ำยถึงหน่วยรับกำรสนบัสนุน 

* ด ำรงรักษำ สป.ส ำรอง สำย พธ. 



ขีดความสามารถ 

* ซ่อมบ ำรุงยทุธภณัฑ ์สำย พธ. 

* จ่ำยช้ินส่วนซ่อม ส ำหรับยทุธภณัฑ ์สำย พธ. 

* จดัตั้งต ำบลรวบรวม สป.เกบ็กู ้

เมื่อบรรจกุ าลังเต็มอัตรา 

* จดัตั้งศูนยร์วบรวมแรงงำนของกองพล 

* ใหค้  ำแนะน ำในกำรปฏิบติัต่อศพ และจดัชุดคน้หำ
ศพหลงักำรรบเป็นพื้นท่ีในกรณีจ ำเป็น 

* ท ำกำรรบอยำ่งทหำรรำบเพื่อป้องกนัตนเองและท่ีตั้ง 

(ต่อ) 



การแบ่งมอบ 

กอง พธ.พล เป็นหน่วยในอตัราของ                     กองพล
ทหารราบ , กองพลทหารม้า , กองพลทหารปืนใหญ่ 1 กอง 

ต่อ 1 กองพล 



กองบังคับการ 

กองทหารพลาธิการกองพล 

ส่วนบงัคบับญัชา ส่วนธุรการ ส่วนส่งก าลงั ส่วนเล้ียงด ู

ส่วนซ่อมบ ารุง ส่วนบริการแรงงาน ส่วนติดต่อส่ือสาร 

ผบ.กองฯ 
รอง ผบ.กองฯ 
จ่ำกองร้อย 
พลขบัรถ 
ทหำรบริกำร (12) 

เสมียนธุรการ 
เสมียนพมิพด์ดี 

นายสิบส่งก าลัง 
เสมียนส่งก าลัง 

นายสิบสูทกรรม 
พลสูทกรรม(17) 

ส.ยานยนต ์     
(พลขับรถกู้) 
ช่างอาวุธ 

ผบ.ตอนแรงงาน 
ผบ.หมู่แรงงาน 

พลวิทยู(2) 
พลทางสาย (4) 



หมวดส่งก าลงั                   กอง
ทหารพลาธิการกองพล 

ตอนส่งก าลงั สป.3 ตอนส่งก าลงั สป.1 ตอนส่งก าลงั สป.2 และ 4 บก.หมวด 



บก.หมวด 

หมวดการศพ                 กอง
ทหารพลาธิการกองพล 

ตอนรวบรวม             
พสูิจน์ทราบและส่งกลบั 

ตอนรวบรวมและส่งกลบั 



บก.หมวด 

หมวดรถยนต์บรรทุก            
กองทหารพลาธิการกองพล 

ตอนรถยนต์บรรทุก 



ภาพการจัดหน่วยทหารในพืน้ทียุ่ทบริเวณ 



พืน้ที ่     ช่วย
รบของกองทพั

ภาค 

พืน้ทีช่่วยรบของกองทพัภาค 



พืน้ทีส่นับสนุน
ของกองพล 

พืน้ทีส่นับสนุนของกองพล 



พืน้ที ่     
ขบวนสัมภาระ

ของกรม 

พืน้ทีข่บวนสัมภาระของกรม 



พืน้ที ่     
ขบวนสัมภาระ

ของกรม 
พืน้ทีส่นับสนุน
ของกองพล 

พืน้ที ่     ช่วย
รบของกองทพั

ภาค 

พืน้ทีส่นับสนุนการช่วยรบ 



ตจ. 

ตจ. 

ตจ. 

ตส. 

ตอนส่งก าลงั สป.1 หมวดส่งก าลงั 



ตจ. 

ตส. 

ตอนส่งก าลงั สป.2 และ 4 หมวดส่งก าลงั 



ตจ. 

ตจ. 

ตจ. 

ตส. 

ตอนส่งก าลงั สป.3 หมวดส่งก าลงั 



ศพ 

ศพ ศพ 

ศพ 
ตอนรวบรวมพสูิจน์
ทราบและส่งกลบั 

หมวดการศพ 





พลาธิการกจิในยทุธบริเวณ                                                           
ตอนที่ ๒ 



การจดัแบบกรมสนับสนนุ 



เขตหลงั 

ยุทธบริเวณ 

เขตหน้า 
( ส ำหรับประเทศไทย  พื้นท่ี
เขตหนำ้เป็นควำมรับผดิชอบ
ของกองทพัภำค ) 

การจัดดินแดน 



เขตหลงั 

ยุทธบริเวณ 

เขตหน้า 

เขตสงคราม 

มทบ. จทบ. 

ทบ.สนาม 

บช.กบ.ทบ. 

กองทพัภาค 

บชร. 

ขส. 

สพ. ซบร. 

สบร. สร. 

มทบ. จทบ. 

กอง พธ. 

พนั.สบร. 

กรม สน. 

ร้อย.สบร. 

(ยุทธบริการ) 

(พนัธกจิ) 



พล.ร. 

 บก.และ รอ้ย. บก.พล.  พนั.ช. 

 พนั.ส.  กอง สพบ. 

 รอ้ย.ลว.ไกล 

การจดักองพลทหารราบ 

 พนั.สร. รอ้ย.บ. รอ้ย.สห.  พนั.ถ. 

 กอง พธ. 

 พนั.ปบค.  พนั.ปบค. 

 กรม.ป. 

 พนั.ปบค.  บก.+ รอ้ย.บก.  พนั.ปกค. 

 พนั.ปตอ. 

 กรม.ร. 

มว.ตถ. รอ้ย.รสพ.  บก.+ รอ้ย.บก.  พนั.ร. 

รอ้ย.ค.หนกั 

บก.+ รอ้ย.สสก. 
รอ้ย.อวบ. รอ้ย.อวบ. รอ้ย.อวบ. รอ้ย.สสช. 



กองพลของกองทัพไทย  



การจัด กองพลทหารราบยาน

ยนต ์

พล.ร.ย
ย. 

 กรม.

สน.  บก.และ 

ร้อย บก. 

พัน.ซบร. 

พัน.สร. 

พัน.ขส. 

 สนง.สก.

พล. ร้อย.สบร. 

ร้อย.

อวบ. 

ร้อย.

อวบ. 

ร้อย.

สสก. 

ร้อย.

อวบ. 

 บก.+ 

ร้อย.บก. 

     บก.+ 

ร้อย.บก. 

พัน.ร.ย
ย. 

   กร กร
ม.ร.ยย

. 

 กร
ม.ป. 

 พัน.

ปบค. 

 พัน.

ปบค. 

 พัน.

ปบค. 

 บก.+ ร้อย.

บก. 

 พัน.

ปกค.  

พัน.ปต
อ. 

ร้อย.

บ. 

 

พัน.ส. 

 

พัน.ลว
. 

 บก.และ ร้อย. 

บก.พล. 

พัน.

ช. 

ร้อย.

สห. 

 

พัน.

ถ. 

 

ร้อย.ลว.

ไกล 

ร้อย.

ตถ. 



การจัด กองพลทหารราบยาน

เกราะ 

พล.ร.

ยก. 
 กรม.

สน. 

ร้อย.

อวบ. 

ร้อย.

อวบ. 

ร้อย.

สสก. 

ร้อย.ร.

ยก. 

 บก.+ 

ร้อย.บก. 

     บก.+ 

ร้อย.บก. 

พัน.ร.

ยก. 

   กร กรม.ร.

ยก. 
 กร
ม.ป. 

 บก.+ ร้อย.

บก. 

 พัน.

ปกค. 

 

พัน.ปต
อ. 

ร้อย.

บ. 

 

พัน.ส. 

 

พัน.ลว
. 

 บก.และ ร้อย. 

บก.พล. 

พัน.

ถ. 

ร้อย.

สห. 

 

พัน.ช

. 

 

ร้อย.ลว.

ไกล 

ร้อย.

ตถ. 

(อจ.) 
(155มม.อจ.) 



การจัด กองพลทหารราบเบาแบบ

พเิศษ(พล.ร.เบา) 

พล.ร.9 

 กรม.

สน. 

ร้อย.

อวบ. 

ร้อย.

อวบ. 

ร้อย.

อวบ. 

 บก.+ 

ร้อย.บก. 

    พัน.ร. 

 บก.+ 

ร้อย.บก. 

   กร กรม.ร.  กร
ม.ป. 

 บก.+ ร้อย.

บก. 

 พัน.

ปบค. 

 

พัน.ปต
อ. 

ร้อย.

บ. 

 

พัน.ลว
. 

 บก.และ ร้อย. 

บก.พล. 

พัน.

ส. 

ร้อย.

สห. 

 

พัน.ช

. 

 

ร้อย.ลว.

ไกล 

ร้อย.

ตถ. 

(อจ.) 
(105มม.ลจ.) 

ร้อย.ค.

หนกั 

มว.ตถ. 

หมายเหตุ 

*พนั.ปบค.155 ทบ.สนับสนุนให้เม่ือจ าเป็น                  *บก.และ 
ร้อย.บก.พนั.ร. = บก.และร้อย.สสก. + ร้อย.สสช.  



การจัด กองพลทหารมา้ 

พล.ม. 

 กรม.

สน. 
 บก.และ 

ร้อย บก. 

พัน.ซบร. 

พัน.สร. 

พนั.สบร. 
 บก.+ 

ร้อย.บก. 

    

ร้อย.

ม.(ก) 

 บก.+ 

ร้อย.บก. 

พัน.

ม.(ก) 

   กร กรม.ม.  กร
ม.ป. 
 

พัน.ปต

อ. 

 บก.+ ร้อย.

บก. 

 พัน.

ปกค. 

 

พัน.ลว
. 

 บก.และ ร้อย. 

บก.พล. 

พัน.

ช. 

ร้อย.

สห. 

 

พัน.ส

. 

 

ร้อย.บ. 

(อจ.) 
(155มม.อจ.) ร้อย.ค. 

พนั.ถ. 



กรมสนับสนุน 



ภารกจิ กรมสนับสนุน 

สนับสนุนทางการส่งก าลงับ ารุงระดบักองพล
ให้กบัหน่วยในความรับผดิชอบของกองพล  



การจดั กรมสนับสนุน 

จดั 1 กรมสนับสนุนต่อ 1 กองพลทหารราบ, กองพลทหารม้า  



ผังการจัด กรมสนับสนุน 

กรม.สน.พล.ร.9 , พล.ร.ยย. 

บก.และ ร้อย.บก. ร้อย.สบร. พนั.ขส. พนั.สร. พนั.ซบร. 

สนง.สก.พล. 



ผังการจัด กรมสนับสนุน 

กรม.สน.พล.ม , พล.ร.ยก. 

บก.และ ร้อย.บก. พนั.สบร. พนั.สร. พนั.ซบร. 

ร้อย.สบร. ร้อย.ขส. สนง.สก.พล. 



ขดีความสามารถ กรมสนับสนุน 

- จัดส่วนแยกสนับสนุน ทางการส่งก าลงับ ารุงหน่วยขนาดกรม      ได้
ไม่เกนิ 3 ส่วนแยก  

 
- จัดให้มีการสนับสนุนทางการส่งก าลงัเกีย่วกบัการเบิก,รับ,เกบ็รักษา, 
แจกจ่าย และจ าหน่าย สป. 1, สป. 2 - 4,  สป. 3    และควบคุมส่ิง
อุปกรณ์ประเภท 5   

 
- จัดให้มีการสนับสนุนการซ่อมบ ารุงขั้นสนับสนุนโดยตรง  เว้น   ส่ิง
อุปกรณ์สายแพทย์ ส่ิงอุปกรณ์รหัสลบั และอากาศยาน  
 



ขดีความสามารถ กรมสนับสนุน  (ต่อ) 

- จัดให้มีการสนับสนุนทางการแพทย์  
 

- จัดหาส่ิงอุปกรณ์ตามทีไ่ด้รับมอบหมาย 
 

- สะสมส่ิงอุปกรณ์ส ารองสนาม ตามทีไ่ด้รับมอบหมายอย่างจ ากดั 
  
- จัดให้มีบริการขนส่ง กพ. ,  สป.ทุกประเภท และการบริการอ่ืนๆ เว้น  
การขนส่ง สป. 5  

 
- จัดให้มีการระวังป้องกนัพืน้ที่ของหน่วย และที่ตั้งต่าง ๆ ได้อย่างจ ากดั  



บก.กรม 

บก.ร้อย. 

บก. และ ร้อย.บก.กรม.สน. 

บก.สย. สขส.พล สกน.พล. ร้อย.บก. 

ตอน.บก.กรม มว.รวป. มว.ส. ตอน ซบร.ยย.กรม 

ตอน. สก. สาย สบ. บก.มว. หมู่ รวป. หมู่ ปกบ. 

บก.มว. ตอน สาย ตอน ว. ตอน ศข. 



กองพนัส่งก าลังและบริการ 
กรมสนับสนุน 



ภารกจิ พนั.สบร.กรม สน. 

สนับสนุนทางการส่งก าลงั  ส่ิงอุปกรณ์ ประเภท 1,   
ส่ิงอุปกรณ์ประเภท 2 และ 4  และส่ิงอุปกรณ์
ประเภท 3   ( เว้น ส่ิงอุปกรณ์ประเภท 2 - 4 สาย
แพทย์, ช้ินส่วนซ่อมและอุปกรณ์รหัสลบั) รวมทั้งการ
บริการขนส่งและบริการอ่ืน ๆ ให้กบัหน่วยในความ
รับผดิชอบของกองพล  



การจัด พนั.สบร.กรม สน. 

จัดเป็นหน่วยในอตัราของ กรมสนับสนุน 1 กองพนั ต่อ 1 กรมสนับสนุน  



ผังการจัด กองพนัส่งก าลังและบริการ 
กรมสนับสนุน 

พนั.สบร.กรม.สน. 

บก.และ ร้อย.บก. สนง.สก.พล. ร้อย.สบร. ร้อย.ขส. 



ขีดความสามารถ พนั.สบร.กรม สน.   

- สนับสนุนทางการส่งก าลงั ก าหนดความต้องการ,การเบิก,รับ,     เกบ็
รักษา,แจกจ่าย และ จ าหน่าย สป. 1, สป. 2 และ 4,สป.3                   
( เว้น สป.2 และ 4 สายแพทย์, ช้ินส่วนซ่อมและอุปกรณ์รหัสลบั) 
- ส่งก าลงัและบริการในหน้าที ่ สนับสนุน 3 กรมทหารราบ 
- ด าเนินการและก ากบัดูแลการบริการขนส่ง และการบริการอ่ืน ๆ 
- จดัหาส่ิงอปุกรณ์ รายการต่าง ๆ ตามทีไ่ด้รับมอบหมาย 
- ก ากบัดูแลทางเทคนิค การส่งก าลงัและการบริการของกองพล 
- สามารถท าการป้องกนัตนเองได้เม่ือจ าเป็น 



บก. และ ร้อย.บก.พนั.สบร.กรม.สน. 

บก.พนั. ร้อย.บก. 

ตอน บก.พนั. ตอน ซบร.ยย.พนั บก.ร้อย. ตอน ส. 



สนง.สก.พล 

ตอนส่งก าลงัสาย ช. ตอนส่งก าลงัสาย สพ. ตอนส่งก าลงัสาย พธ. 

ตอนส่งก าลงัสาย ส. ตอนส่งก าลงัสาย วศ. ตอนส่งก าลงัสาย ขส. 



ส านักงานส่งก าลังกองพล 

     ตอนส่งก าลงัสาย ช.        * 
น.ส่งก าลงัสาย ช.        * ส.ส่ง
ก าลงัสาย ช.        * เสมยีนส่ง
ก าลงัสาย ช.(4) 

     ตอนส่งก าลงัสาย พธ.        * 
น.ส่งก าลงัสาย พธ.         * น.
ร้านค้า                   * น.การ
น า้มัน                * น.ก ากบัการ
เลีย้งดู           * ส.ส่งก าลงัสาย 
พธ.(2)       * ส.ส่งก าลงัน า้มัน            
* ส.เสบียง                           * 
เสมียนส่งก าลงัสาย พธ.(4)  * 
เสมียนส่งก าลงัน า้มัน 

     ตอนส่งก าลงัสาย ส.        * 
น.ส่งก าลงัสาย ส.        * ส.ส่ง
ก าลงัสาย ส.        * เสมยีนส่ง
ก าลงัสาย ส.(2) 

     ตอนส่งก าลงัสาย ขส.        * 
น.ส่งก าลงัสาย ขส.         * ส.ส่ง
ก าลงัสาย ขส.         * เสมียนส่ง
ก าลงัสาย ขส. 

     ตอนส่งก าลงัสาย สพ.        * 
น.ส่งก าลงัสาย สพ.          * ส.
ส่งก าลงัสาย สพ.           * 
เสมียนส่งก าลงัสาย สพ.(4) 

     ตอนส่งก าลงัสาย วศ.        
* น.ส่งก าลงัสาย วศ.        * 
เสมียนส่งก าลงัสาย วศ. 

   กองบังคบัการ         * 
น.ส่งก าลงักองพล        
* ส.ส่งก าลงักองพล        
* เสมียน            * พล
ลูกมือ(2)  

การประกอบก าลังของเจ้าหน้าที่ 



*นายทหารส่งก าลงัสายพลาธิการ เป็นหวัหนำ้ตอนส่งก ำลงัสำย พธ. มีผูช่้วยดงัน้ี 

 นายทหารร้านค้า   เป็นผูก้  ำกบัดูแลกำรปฏิบติัร้ำนคำ้ของกองพล ในอ ำนำจ
ของ   ผบ.พล  ท ำหนำ้ท่ีเป็นนำยทหำรฝ่ำยกำรศพ  และนำยทหำรจดัซ้ือและท ำ
สัญญำ 
 นายทหารการน า้มัน   อ ำนวยกำรส่งก ำลงัน ้ ำมนักองพล   มีนำยสิบส่งก ำลงั
น ้ำมนัและเสมียนส่งก ำลงัน ้ ำมนั    ประกอบกนัเขำ้เป็นส่วนบริหำรกำรส่งน ้ำมนักอง
พล 
 นายทหารก ากบัการเลีย้งดู อ  ำนวยกำรเล้ียงดูและใหค้  ำแนะน ำเล้ียงดูทหำร 
 นายสิบส่งก าลงัสาย พธ. และ เสมียนส่งก าลงัสาย พธ. รับผดิชอบส่งก ำลงั
ส่ิงอุปกรณ์ประเภท2และ4 สำย พธ. กองพล 
 นายสิบส่งก าลงัเสบียง   รับผดิชอบกำรส่งก ำลงัส่ิงอุปกรณ์ประเภท 1 

ของกองพล 



กองร้อยส่งก าลังและบริการ 
กองพนัส่งก าลังและบริการ

กรมสนับสนุน 



ภารกจิ ร้อย.สบร.พนั.สบร.กรม สน. 

- สนับสนุนทางการส่งก าลงัให้แก่กองพลและหน่วยที่มาขึน้สมทบ   
ในเร่ือง สป. เว้น ช้ินส่วนซ่อม, สป. 5 และสป. สายแพทย์ 
- จัดให้มีการบริการด้านการศพ 
- ท าการคดัแยก และด าเนินการจ าหน่ายยุทโธปกรณ์ที่ใช้การไม่ได้ 
- ส ารอง สป. และยุทโธปกรณ์ส าหรับหน่วยตามความรับผดิชอบ  



การจัด ร้อย.สบร.พนั.สบร.กรม สน. 

เป็นหน่วยในอตัรา กองพนัส่งก าลงัและบริการ  



ร้อย.สบร. 

ตอนรวบรวมพสูิจน์ทราบและส่งกลบั 

บก.มว. 

มว.การศพ มว.ส่งก าลงัหน้า บก.ร้อย. มว.ส่งก าลงั 

ตอนรวบรวมและส่งกลบั 

ตอน สป.1 

บก.มว. 

ตอน สป.2 และ 4 

ตอน สป.3 



ขีดความสามารถ ร้อย.สบร.พนั.สบร.กรม สน.   

- จัดตั้งและด าเนินการต าบลจ่ายของกองพล 
 

- รับ, เกบ็รักษาช่ัวคราว และจ่าย สป.ทุกประเภท เว้นช้ินส่วน
ซ่อม, สป. 5 และ สป. สายแพทย์ ทั้งนีอ้ยู่ในความก ากบัดูแล
ของส านักงานส่งก าลงักองพล  



กองบังคบัการกองร้อยส่งก าลังและบริการ 

    ส่วนส่งก าลงั          
* ส.ส่งก าลงั (จ.(พ.)) 

     ส่วนตดิต่อส่ือสาร        * 
พนักงานสลบัสาย (ส.อ.)        
* พลทางสาย (ส.อ.) 

   ส่วนซ่อมบ ารุง           
* ส.ช่างอาวุธ (จ.)                
* พลขบัรถกู้ (จ.) 

ส่วนบังคบับัญชาแลธุรการ         
* ผบ.ร้อย (พ.ต.)                   
* รอง ผบ.ร้อย (ร.อ.)              
* จ่ากองร้อย (จ.(พ.))             
* เสมียน (ส.อ.)                 * 
พลขบัรถ (ส.อ.) (2)  



หมวดส่งก าลังหน้า 

    ชุดส่งก าลงั สป.3          * 
ส.ส่งก าลงัน า้มัน (จ.) (3)   * 
เสมียนจ่ายน า้มัน (จ.) (3) 

      ชุดส่งก าลงั สป.2,4                
* ส.ส่งก าลงั สาย พธ. (จ.) (3) 

   ชุดส่งก าลงั สป.1           * 
ส.ส่งก าลงัเสบยีง (จ.) (3) 

       บก.หมวด                   * 
ผบ.หมวด (ร.อ.) (3)                   
* รอง ผบ.หมวด (ร.ท.) (3)              
* ส.ส่งก าลงั (จ.) (3)            * 
พลขบัรถ (ส.อ.) (3)                 
* พลลกูมือ (พลฯ) (3)  



หมวดส่งก าลัง 

       ตอนส่งก าลงั สป.3          * 
ผบ.ตอน (ร.ท.)                 (1)               * 
รอง ผบ.ตอน. (จ.(พ.)          (1)         * 
ส.ส่งก าลงัน า้มัน (จ.)           (3)          * 
ส.ส่งก าลงัน า้มัน (ส.อ.)         (3)        * 
ส.ตรวจสอบคุณภาพน า้มัน (จ.) (1)                              
* พลขบัรถตกับรรทุก (จ.)        (1)  

    ตอนส่งก าลงั สป.2,4                
* ผบ.ตอน (ร.ท.)            (1)             
* รอง ผบ.ตอน. (จ.(พ.))     (1)      * 
ส.คลงั สาย สพ. (จ.)      (1)       * ส.
คลงั สาย สพ. (ส.อ.)    (1)     * ส.
คลงั สาย พธ. (จ.)      (1)       * ส.
คลงั สาย พธ. (ส.อ.)    (1)     * ส.
คลงั สาย ส. (จ.)        (1)         * ส.
คลงั สาย ส. (ส.อ.)      (1)       * ส.
คลงั สาย วศ. (จ.)       (1) 

   ตอนส่งก าลงั สป.1           * 
ผบ.ตอน (ร.ท.)         (1)           * 
ส.คลงัเสบียง (จ.(พ.))   (1)   * ส.
คลงัเสบียง (ส.อ.)     (3)           * 
พลขบัรถยกขน (ส.อ.)   (1) 

       บก.หมวด                   * 
ผบ.หมวด (ร.อ.)      (1)                   
* รอง ผบ.หมวด (ร.ท.) (1) * 
พลขบั (ส.อ.)         (1) 



หมวดการศพ 

    ตอนรวบรวมพสูิจน์ทราบและส่งกลบั   บก.หมวด 

* ผบ.ตอน (จ.(พ.))               (1)                * 
รอง ผบ.ตอน. (ส.อ.)           (3)                   * 
ส.พิสูจนท์รำบ (จ.)             (3)                   * 
พลลูกมือ (พลฯ)                (3) 

* ผบ.หมวด (ร.อ.)      (1)                   
* รอง ผบ.หมวด (ร.ท.) (1) 

    ตอนรวบรวมและส่งกลบั 

* ผบ.ตอน (จ.   )               (3)                * 
ส.ทะเบียนศพ (ส.อ.)           (3)                   
* เสมียนทะเบียนศพ (ส.อ.)       (3)                   
* พลลูกมือ (พลฯ)               (9) 



รถครัวสนาม 



เสบียง ข. 

เสบียง ค. 



กองร้อยทหารขนส่ง    กอง
พนัส่งก าลังและบริการกรม

สนับสนุน 



ภารกจิ ร้อย.ขส.พนั.สบร.กรม สน. 

- ขนส่ง สป. ทุกประเภท เว้น สป. 5 ให้แก่หน่วย   
โดยวธีิแจกจ่าย ณ ทีต่ั้งหน่วย 

 
- เพิม่เติมยานพาหนะให้แก่หน่วยต่าง ๆ เม่ือต้องการ  



การจัด ร้อย.ขส.พนั.สบร.กรม สน. 

เป็นหน่วยในอตัรา กองพนัส่งก าลงัและบริการ  



ตอน รยบ.กลาง (25 
ตนั) 

ร้อย.ขส. 

บก.มว. 

มว.รยบ. มว.ซบร บก.ร้อย. มว.รยบ.ผสม 

ตอน รยบ. 

หมู่ รยบ. 

บก.มว. ตอน รยบ.กลาง (25 
ตนั) 

หมู่ รยบ.กลาง  (25 
ตนั) 

ตอน รยบ.กลาง (25 
ตนั) 

ตอน รยบ.กลาง (12 
ตนั) 

หมู่ รยบ.กลาง  (12 
ตนั) 



ขีดความสามารถ ร้อย.ขส.พนั.สบร.กรม สน.   

ร้อย.ขส. มีขดีความสามารถโดยถอืเกณฑ์ใช้งาน 75 % 
 

                 ส าหรับขนส่งส่ิงอุปกรณ์ทัว่ไป 
 
- ท าการขนส่งระยะใกล้ได้ 576 ตัน/วนั  
- ท าการขนส่งระยะไกลได้ 14,400 ตัน/วนั 



ขีดความสามารถ ร้อย.ขส.พนั.สบร.กรม สน.   

 
      ส าหรับก าลงัพล 

 
- เคล่ือนย้ายก าลงัพลระยะใกล้ได้ 648 คน/เทีย่ว 
- เคล่ือนย้ายก าลงัพลระยะไกลได้ 432 คน/เทีย่ว 



ขีดความสามารถ ร้อย.ขส.พนั.สบร.กรม สน.   
 
หมวดรถยนต์บรรทุกผสม ขนส่ง สป. และเคล่ือนย้ายรถสายพานได้ คิดเกณฑ์75% 
 
                             การขนส่งระยะใกล้ 
- ท าการขนส่งส่ิงอุปกรณ์ด้วยรถกึง่พ่วงขนาด 12 ตัน ได้ 288 ตัน 
- ท าการเคล่ือนย้ายรถสายพานด้วยรถกึง่ชานต ่าขนาด 25 ตัน ได้ 25 คนั/วนั  

 

                         การขนส่งระยะไกล  
- ขนส่งส่ิงอุปกรณ์ด้วยรถกึง่พ่วงขนาด 12 ตัน ได้ 72 ตัน                       - 
เคล่ือนย้ายรถสายพานด้วยรถกึง่พ่วงชานต ่าขนาด 25 ตัน ได้ 6 คนั/วนั 



กองพนัซ่อมบ ารุง       กรม
สนับสนุน 



ภารกจิ พนั.ซบร.กรม สน. 

ท าการซ่อมบ ารุงยุทโธปกรณ์ ขั้นสนับสนุนโดยตรง 
และส่งก าลงัช้ินส่วนซ่อมให้กองพล เว้น
ยุทโธปกรณ์สายแพทย์ และอากาศยาน  



การจัด ร้อย.ขส.พนั.สบร.กรม สน. 

เป็นหน่วยในอตัราของกรมสนับสนุน 1 กองพนั ต่อ 1 กรมสนับสนุน  



พนั.ซบร.กรม สน. 

บก.พนั. 

ร้อย.สน. บก. และ ร้อย.บก. ร้อย.สน.ส่วนหน้า 

ร้อย.บก. 

ตอน บก.พนั. 

บก.ร้อย. 

ตอน ซบร.ยย.พนั. 

ตอน ส. 

มว.ควบคุมการซ่อม 

บก.ร้อย. 

มว.บริการและกู้ซ่อม 

มว.ส่งก าลงั 

มว.ซ่อมบ ารุง 

มว.ซ่อมอปุกรณ์ไฟฟ้า 

มว.ซ่อมอาวุธ 

มว.ควบคุมการซ่อม 

บก.ร้อย. 

มว.บริการและกู้ซ่อม 

มว.ส่งก าลงั 

มว.ซ่อมบ ารุง 



ขีดความสามารถ พนั.ซบร.กรม สน.   

- ท าการซ่อมบ ารุง ประเภทสนับสนุนโดยตรง  
- สนับสนุนการซ่อมบ ารุง ขัน้หน่วยซ่ึงเกนิขดีความสามารถ
ของหน่วยรับการสนับสนุนเมื่อจ าเป็น  
- เบิกรับ เกบ็รักษาและแจกจ่ายช้ินส่วนซ่อมส าหรับยทุโธปกรณ์
ทัง้ส้ินในกองพล เว้นยทุโธปกรณ์สายแพทย์ และอากาศยาน  



ตจ. 

ตส. 

ตอนส่งก าลงั สป.1 หมวดส่งก าลงั 



ตส. 

ชุดส่งก าลงั สป.1 หมวดส่งก าลงัหน้า 



ตจ. 
ตส. 

ตอนส่งก าลงั สป.2 และ 4 หมวดส่งก าลงั 



ตส. 

ชุดส่งก าลงั สป.2 และ 4 หมวดส่งก าลังหน้า 



ตจ. ตส. 

ตอนส่งก าลงั สป.3 หมวดส่งก าลงั 



ตส. 

ชุดส่งก าลงั สป.3 หมวดส่งก าลงัหน้า 



ศพ 

ศพ ศพ 

ศพ 
ตอนรวบรวมพสูิจน์
ทราบและส่งกลบั 

หมวดการศพ 



ถงึพลไพร่      ใจกลา้     และสามารถ 

กมิ็อาจ             รบให ้      มีชยัได ้

หากขาดการ       หนุนเนือ่ง    เครือ่งปัจจยั 

ส่งก าลงั           บ ารงุให ้     ไดท้นัการ 

 



พลาธิการกจิ  ตอนที่ ๓ 



กองบัญชาการช่วยรบ กองบัญชาการช่วยรบ กองบัญชาการช่วยรบ 



กองบัญชาการช่วยรบ 
การจัด 

กองบัญชาการช่วยรบ 

บก. / ร้อย.บก. ศูนย์ควบคุมทางการส่งก าลงั 

พนั.สบร. พนั.ขส. พนั.สร. พนั.ซบร. พนั.สพ.กระสุน 

หมายเหตุ ไม่บรรจุตามอตัราลด 



กองบังคบัการกองบัญชาการช่วยรบ 
การจัด 

กองบังคับการกองบัญชาการช่วยรบ 

กองก าลังพล 

กองบังคบัการส่วนแยก 

ฝ่ายธุรการ ฝ่ายงบประมาณ ฝ่ายจัดหา ฝ่ายการเงนิ ฝ่ายสวสัดกิาร 

หมายเหตุ ไม่บรรจุในอตัราลด 

กองแผน,โครงการ,การฝึก
และรักษาความปลอดภัย 

กองส่งก าลงั
และซ่อมบ ารุง 

กองบริการ 



กองร้อยบังคบัการ กองบัญชาการช่วยรบ 
การจัด 

กองร้อยบังคบัการ กองบัญชาการช่วยรบ 

บก.ร้อย. 

บก.หมวด 

หมวดส่ือสาร หมวดสูทกรรม หมวดรักษาการณ์ 

ตอนวทิยุ ตอนโทรศัพท์ ตอนศูนย์ข่าว 

บก.หมวด หมู่รักษาการณ์ 



ศูนย์ควบคมุทางการส่งก าลัง 
การจัด 

ศูนย์ควบคมุทางการส่งก าลัง 

แผนกธุรการ แผนกควบคุม
การส่งก าลงั 

แผนกควบคุม
การเคล่ือนย้าย 

แผนกจ าหน่าย แผนกควบคุม
การซ่อม 

มว.ส่งก าลงั 
สป.๑ 

มว.ส่งก าลงั สป. ๒,๔ 
(เว้นสายแพทย์) 

มว.ส่งก าลงั 
สป.๓ 

มว.ส่งก าลงั 
สป.๕ 

มว.ส่งก าลงั สป. ๒,๔ 
สายแพทย์ 

ตอนส่งก าลงั สป. 
๒,๔ สาย พธ. 

ตอนส่งก าลงั สป. 
๒,๔ สาย สพ. 

ตอนส่งก าลงั สป. 
๒,๔ สาย ช. 

ตอนส่งก าลงั สป. 
๒,๔ สาย ส. 

ตอนส่งก าลงั สป. 
๒,๔ สาย กศ. 

ตอนส่งก าลงั สป. 
๒,๔ สาย ยย. 

ตอนส่งก าลงั สป. 
๒,๔ สาย ขส. 

ตอนส่งก าลงั สป. 
๒,๔ สาย วศ. 

ตอนส่งก าลงัเคร่ืองช่วยฝึก
และ สป. ๒,๔ สาย สบ. 



กองพนัส่งก าลงัและบริการ กองบัญชาการช่วยรบ 
การจัด 

กองพนัส่งก าลังและบริการ กองบัญชาการช่วยรบ 

บก. และร้อย.บก. กองร้อยคลงั  ส่ิง
อุปกรณ์ 

กองร้อย
บริการสนาม 

กองร้อยส่งก าลงั
ส่ิงอุปกรณ์ 



กองบังคับการและกองร้อยกองบังคับการ กองพนัส่งก าลังและบริการ 
กองบัญชาการช่วยรบ  

การจัด 

กองบังคบัการและกองร้อยกองบังคบัการ กองพนัส่งก าลังและบริการ 
กองบัญชาการช่วยรบ 

กองบังคบัการ 

บก.ร้อย 

กองร้อยกองบังคบัการ 

ตอน บก.พนั. ตอนส่ือสาร หมวดบริการ 

ตอนซ่อมบ ารุงกองพนั ตอนสูทกรรม บก.หมวด ตอนบริการ 



มว.คลงั 
สป. ๓ 

ร้อย.คลัง สป. พนั.สบร.บชร 
การจัด 

กองร้อยคลังส่ิงอปุกรณ์ 

บก.ร้อย มว.คลงั
เสบียง 

มว.คลงั 
สป. ๓ 

มว.คลงั 
ช้ินส่วนซอม 

มว.คลงั 
สป. ๒,๔ 

บก.มว ตอน
เสบียง 

ตอนเสบียง
สัตว์ 

บก.หมวด ตอนคลงั สป. 

บก.มว. ตอนคลงั สป.๓ 
ทั่วไป 

ตอนคลงั สป.๓ 
อากาศยาน 

บก.ตอน คลงัเสบียงสด คลงัเสบียงแห้ง ชุดบริการ 



ตอนส่งก าลงั
เสบียง 

ตอนส่งก าลงั
เสบียง 

ตอนส่งก าลงั
เสบียง 

ตอนส่งก าลงั
เสบียง 

ร้อย.ส่งก าลัง สป. พนั.สบร.บชร 
การจัด 

กองร้อยส่งก าลังส่ิงอปุกรณ์ 

บก.ร้อย มว.ส่งก าลงั 
สป.๑ 

มว.ส่งก าลงั 
สป. ๓ 

มว.ส่งก าลงั 
ช้ินส่วนซอม 

มว.ส่งก าลงั 
สป. ๒,๔ 

บก.มว 

ตอนส่งก าลงั
เสบียง 

บก.มว 

ตอนส่งก าลงั 
สป.๒,๔ 

บก.มว 

ตอนส่งก าลงั 
สป.๓  

บก.มว 

ตอนส่งก าลงั
ช้ินส่วนซ่อม 



ตอนเกบ็รักษา ตอนรวบรวม
และส่งกลบั 

ร้อย.บริการสนาม พนั.สบร.บชร 
การจัด 

กองร้อยบริการสนาม 

บก.ร้อย หมวดรวบรวม 
สป.จ าหน่าย 

ตอนปฏิบัติการทาง
วทิยาศาสตร์ 

หมวดทะเบียนศพ 

บก.หมวด ตอนรวบรวม
พสูิจน์ทราบ 

บก.หมวด ตอนตรวจรับ
และคดัแยก 



กองพนัซ่อมบ ารุง กองบัญชาการช่วยรบ 
การจัด 

กองพนัซ่อมบ ารุง กองบัญชาการช่วยรบ 

บก. และร้อย.บก. 

ส่วนควบคุมการซ่อม 

กองร้อยสนับสนุน
การซ่อม 

กองร้อยซ่อมบ ารุง
ยุทโธปกรณ์ที ่๑ 

กองร้อยซ่อมบ ารุง
ยุทโธปกรณ์ที ่๒ 



กองบังคบัการและกองร้อยกองบังคบัการ กองพนัซ่อมบ ารุง 
กองบัญชาการช่วยรบ  

การจัด 

กองบังคบัการและกองร้อยกองบังคบัการ กองพนัซ่อมบ ารุง 
กองบัญชาการช่วยรบ 

กองบังคบัการ 

บก.ร้อย 

กองร้อยกองบังคบัการ 

ตอน บก.พนั. ตอนส่ือสาร หมวดสูทกรรม ตอน ซบร.ยานยนต์กองพนั 



ตอน ซบร.
เคลื่อนที ่สาย ส. ตอน ซบร.

เคล่ือนที่ สาย ส. 

ตอน ซบร.
เคล่ือนที่ สาย ส. 

ร้อย.ซบร.ยทุโธปกรณ์ที ่๑ พนั.ซบร.บชร 
การจัด 

กองร้อยซ่อมบ ารุงยทุโธปกรณ์ที่ ๑ 

บก.ร้อย หมวดซ่อมบ ารุง
ยุทโธปกรณ์ สาย ส. 

หมวดซ่อมบ ารุงยุทโธปกรณ์ 
สาย พธ. และสาย วศ. 

บก.หมวด 

ตอนซ่อมผ้า
และหนัง 

บก.หมวด ตอนซ่อม
ยุทโธปกรณ์
สาย วศ. 

ตอนซ่อม
ยุทโธปกรณ์
สาย พธ. 

ตอน ซบร.วทิยุถ่ายทอด
คล่ืนพาท์และทางสาย 

ตอน ซบร.
เคล่ือนที่ สาย ส. 

ตอน ซบร.เคร่ือง
ก าเนิดไฟฟ้า 



ตอน ซบร.เคลื่อนที่ 
สาย ส. ตอน ซบร.เคล่ือนที ่

สาย ส. 

ตอน ซบร.เคล่ือนที่ 
สาย ส. 

ตอน ซบร.ยานยนต์และ
ซ่อมคืนสภาพช้ินส่วน 

ร้อย.ซบร.ยทุโธปกรณ์ที ่๒ พนั.ซบร.บชร 
การจัด 

กองร้อยซ่อมบ ารุงยทุโธปกรณ์ที่ ๒ 

บก.ร้อย 

หมวดซ่อมบ ารุง
สรรพวุธส่วนหลงั 

หมวด ซบร.ยุทโธปกรณ์ 
พเิศษ สาย ช. 

บก.หมวด 

หมวดซ่อมบ ารุง
สรรพวุธส่วนหน้า 

ตอน ซบร.อาวุธและ
เคร่ืองควบคุมการยงิ 

หมวด ซบร. 
สาย ช. 



ตอนเกบ็รักษา ตอนส่งกลับ 

ร้อย.สนับสนุนการซ่อม พนั.ซบร.บชร 
การจัด 

กองร้อยสนับสนุนการซ่อม 

บก.ร้อย หมวดบริการและส่งกลบั หมวดรวบรวมและคดัแยก หมวดส่งก าลงั 

บก.มว ตอนบริการ บก.มว ตอนคดัแยก 

ตอนส่งก าลงัสาย ช. ,ส. ,พธ. , วศ. และ ขส. บก.มว ตอนส่งก าลงั สาย สพ. 



กองพนัสรรพวุธกระสุน กองบัญชาการช่วยรบ 
การจัด 

กองพนัสรรพวุธกระสุน กองบัญชาการช่วยรบ 

บก. และร้อย.บก. 

กองร้อยสรรพวุธ     
คลงักระสุน 

ชุดท าลายล้าง     
วตัถุระเบดิ 

กองร้อย
รักษาการณ์ 

กองร้อยสรรพวุธ  
ส่งก าลงักระสุน 




