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สงกําลังสายแพทย
ร.ต. วิสูตร สุนทรพฤกษ
นายทหารสงกําลังสายแพทย พัน.พ.กรม สน.พล.นย.

๑.การปฏิบัติงานทางทหาร ประกอบดวยงานหลักๆที่สําคัญและมีความสัมพันธซึ่งกันและกัน แบงได
๓ สวน คือ
๑.๑. สวนรบ ( COMBAT )
๑.๒. สวนสนับสนุนการรบ (COMBAT SUPPORT )
๑.๓. สวนสนับสนุนทางการชวยรบ (COMBAT SERVICE SUPPORT )
๒.สวนสนับสนุนทางการชวยรบ หมายถึง การปฏิบัติงานทั้งปวงที่เกี่ยวกับการสนับสนุน
การ
ปฏิบัติงานทางทหาร ซึ่งประกอบดวยงาน ๓ ประการคือ
๒.๑.การสงกําลัง ( LOGISTICS )
๒.๒.การกําลังพล (PERSONNEL )
๒.๓.กิจการพลเรือน (CIVIL AFFATRS )
๓.การสงกําลังบํารุง เปนงานทางการชวยรบแบบหนึ่ง ในความหมายโดยทั่วไปคือ ศาสตรในการวางแผน
และ การดําเนินการในการเคลื่อนยาย หรือ การสนับสนุนตอกําลังรบ และหนวยชวยรบทั้งปวงหรือถาจะ
กลาวใหเขาใจดียิ่งขึ้นไดแก การปฏิบัติการทางทหารเกี่ยวกับ
๓.๑.การออกแบบซอมบํารุง การสงกลับและการจําหนายยุทโธปกรณ
๓.๒.การเคลือ่ นยาย การสงกลับและการรับรักษาพยาบาลกําลังพล
๔.ความสําคัญของการสงกําลังบํารุง หนวยทหารจะปฏิบัติการรบไดอยางมีประสิทธิภาพ และดํารงชีพอยู
ไดนั้นจะตองไดรับการสนับสนุนทางดานการสงกําลังบํารุงอยางเพียงพอและตอเนื่องทั้งยามปกติและ
สภาวะสงคราม
วัตถุประสงคของการสงกําลังบํารุง เพื่อใหกําลังสวนตางๆไดรับการตอบสนองในเรื่อง การสงกําลัง
การซอมบํารุง การขนสง การบริการและสิ่งอํานวยความสะดวกตามความจําเปนแกหนวย เพื่อใหหนวยทํา
การรบไดอยางมีประสิทธิภ าพ โดยยึดมั่นในการสงกําลังบํารุงดวย ใหการสนับสนุน ไปขางหนาทั้งใน
ดานสงกําลังและซอมบํารุง (จากขางหลังไปขางหนา )
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องคประกอบ (ELEMENTS ) ของการสงกําลังบํารุง
 การสงกําลัง (SUPPLY )
 การซอมบํารุง ( MAINTENANCE )
 การบริการทางการแพทย (MEDICAL SERVICE ) หรือการสงกลับและการรักษาพยาบาล
( EVACUATION AND HOSPITALIZATION )
 การบริการกําลังพล ( PERSONNAL SERVICE )
 การขนสง (TRANSPORTALTION )
 การพัฒนาฐานทัพ (BASE DEVELOPMENT )
การสงกําลังบํารุงจะตองดําเนินการใหกองทัพสามารถดํารงตนอยูในสนามรบหรือพื้นที่ปฏิบัติการได
จนกวาจะปฏิบัติภารกิจสําเร็จ
การสงกําลัง (SUPPLY ) เปนงานหรือกิจกรรมที่มีค วามสําคัญในอันดับแรกของ การสงกําลังบํารุง มี
ขอบเขตการปฏิบัติงานที่กวางขาง มีงานหลายประเภทรวมอยูในการสงกําลัง งานหลักที่กระทํากันในระบบ
สงกําลังเรียกวา “ วงรอบฃองการสงกําลัง’’ ซึ่งไดแก
 การกําหนดความตองการ
 การจัดหา
 การแจกจาย
การบริหารงานสงกําลังมีดังนี้
- การวางแผน
- การวางโครงการ
- การจัดหา
- การปฏิบัติงานตามวงรอบของการสงกําลัง
ซึ่งจะเปนพื้นฐานในการทําการประมาณสถาณการณและวางแผนสงกําลัง หรือ จะกลาวพอสังเขปในเรื่อง
ของการสงกําลังพัสดุ คือ
- เปน เครื่องมือสนับสนุน การปฏิบัติก ารตางๆดว ยการจัด ใหมีพัสดุสํารองตามความตองการของ
ผูปฎิบัติบัติใชในการปฏิบัติภารกินั้น ในจํานวนที่เพียงพออยางประหยัด ณ ตําบลที่ และทันตาม
กําหนดเวลาที่ตองการจะใชปฏิบัติ
- เปนแผนงานและการปฏิบัติที่สําคัญที่สุดประการหนึ่งในการสงกําลังบํารุงของผูบังคับบัญชาสําหรับ
ใชในการปฏิบัติของหนวยสนับสนุนและหนวยรับการสนับสนุน
- เปนโครงการหรือระบบงานสําหรับสนับสนุนพัสดุ ของหนวยเทคนิคที่จัดไวใหรับผิดชอบพัสดุนั้น
แกหนวยปฏิบัติที่รับการสนับสนุนใหเปนไปตามแผนงาน
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- เปนการบริหารงานกําหนดความตองการ จัดหา และแจกจายซึ่งกระทําโดยหนวยใหก ารสนับสนุน
ไปยังหนว ยรับการสนับสนุน ที่จําเปนตองมีพัสดุนั้นไวใ ชใ นการปฏิบัติงานตามภารกิจที่ไดรับ
มอบหมาย
สรุป ความหมายของการสงกําลังไดแก การกระทําและการจัดหนวยเพื่อสนับสนุนหนวยทหารดวยพัสดุ
ตามที่หนวยจําเปนตองมีไวใชในการปฏิบัติงานตามภารกิจที่ไดรับมอบหมาย
พัสดุ ( MATERIAL )
๑.สังหาริมทรัพยและอสังหาริมทรัพย
๒.พัสดุทั้งหลายที่หนวยปฏิบัติจําเปนตองมีเพื่อใหดํารงอยูไดทั้งในยามสงบและในการทําสงคราม
หลักการสงกําลังบํารุง
ถือเปนงานศิลปะในการวางแผนและการดําเนินการตางๆ เพื่อใหการสนับสนุนตอหนวย กําลัง
รบและหนวยชวยรบ ใหบรรลุภารกิจ โดยมีหลักการตอไปนี้
๑. การรวบรวมการสนับสนุน หมายถึง การรวมขีดความสามารถในการสนับสนุนทางการ-สงกําลัง
บํารุงของหนวยสนับสนุนทั้งปวง ไปสนับสนุนหนวยทางยุทธวิธีใหสามารถปฏิบัติภาร-กิจตามที่ไดรับ
มอบหมาย
๒. การสนับสนุนจากขางหลังไปขางหนา หนวยสนับสนุนทางการสงกําลังบํารุงที่อยูในเขตหลัง
หรือใกลกับฐานสงกําลังบํารุง จะตองใหการสนับสนุนแกหนวยที่อยูใกลพื้นที่ทําการ-รบตามลําดับ
รวมทั้งหมายถึง การสนับสนุนจะกระทําจากหนวยเหนือไปยังหนวยรอง เพื่อเปน-การปลดเปลื้องการ
งานดานการสงกําลังบํารุงของหนวยรองใหมากที่สุด
๓. ความเชื่อถือได หนวยสนับสนุนจะตองมีขีดความสามารถที่จะทําใหหนวยรับการสนับสนุนมี
ความมั่นใจไดวา จะไดรับการสนับสนุนไดตามเวลาและสถานที่ ที่ไดวางแผนไว
๔. ความงาย ความยุงยากทั้งปวงในการสงกําลังบํารุงจะตองมีนอยที่สุด ควรหลีกเลี่ยงแบบฟอรมที่
จะตองกรอกขอความตางๆ จะตองไมอนุมัติหลายขั้นตอน ยกเวนขอมูลจะเปนประโยชนตอการสงกําลัง
บํารุง สามารถซอมบํารุงไดงาย
๕. ทันเวลา จะตองมีปริมาณที่ตองการในเวลาและสถานที่ที่กําหนด เรื่องเวลานั้นเปนสิ่งสําคัญไม
ควรกอนเวลามากนัก
๖. การไดสวนสําพันธ จะตองมีความเหมาะสมกับความตองการในการสนับสนุนไมมากหรือนอย
เกินไป จนทําใหสวนดําเนินกลยุทธตองเสียภารกิจทางยุทธการ
๗. อํานาจหนาที่ ถึงแมวาจะเปนความรับผิดชอบของผูบังคับบัญชาก็ตามแต เมื่อไดรับมอบอํานาจ
แลว ควรจะตองสงกําลังบํารุงใหเพียงพอ มีความออนตัวพอสมควรโดยไมถูกแทรกแซงจากบุคคลอื่น
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๘. ความปลอดภัย ตองไมถูกขัดขวางอยางรุน แรง ดวยการกระทําของขาศึกและการบีบบังคับ
อยางรุนแรงจนเสียมาตราการรักษาความปลอดภัย
๙. การประหยัด การใชกําลังพล สิ่งอุปกรณ การบริการและสิ่งอํานวยความสะดวกในการสงกําลัง
บํารุงเทาที่จําเปนใหคุมคามากที่สุด โดยคํานึงถึงฐานะทางเศรษฐกิจของประเทศเปนสําคัญ และตอง
เล็งเห็นเรื่องการปรนนิบัติบํารุงและซอมบํารุงสิ่งอุปกรณตางๆ ใหคงสภาพไดนานที่สุด
สิ่งอุปกรณ
ทร. ใหความหมายสิ่งอุปกรณวา พัสดุที่ใชในราชการทหาร( ระเบียบกองทัพเรือวาดวย
การพัสดุ พ.ศ.๒๕๒๘ )
การแบงประเภทสิ่งอุปกรณในทางทหารแบงเปน ๒ แบบคือ
๑. แบงเปนพัสดุอยางกวางมีจุดประสงคเพื่อใชในการประมาณสถานการณทางการสงกําลังบํารุง และ
วางแผนสงกําลังบํารุง แบงออกเปนสิ่งอุปกรณ ( สป.)ประเภทตางๆรวม ๑๐ ประเภทคือ
สป.๑ เสบียง อุปกรณยังชีพ
สป.๒ ยุทธอาภรณ
สป.๓ เชื่อเพลิงและหลอลื่น
สป.๔ วัสดุและอุปกรณกอสราง
สป.๕ เครื่องสรรพาวุธ
สป.๖ สิ่งอุปกรณตามความตองการสวนบุคคล
สป.๗ สิ่งอุปกรณสําเร็จรูปขนาดใหญพรอมใชงาน
สป.๘ อุปกรณการแพทยสนาม
สป.๙ อุปกรณอะไหลและสวนประกอบยุทโธปกรณ
สป.๑๐ เครื่องอุปกรณสนับสนุนกิจการพลเรือน
๒. แบงเปนหมวดหมูตามลักษณะการใชงานของพัสดุเพื่อประโยชนในการเรียกชื่อพัสดุชิ้นใดชิ้น
หนึ่ง และเพื่อการแบงประเภทพัสดุเพื่อการบริหารงาน
ทร. แบ งประเภทพัส ดุเ พื่อ การส งกํ า ลัง หรื อการบริ หารงานพั สดุ เป น ๙๙ หมวด และได
มอบหมายใหหนวยที่มีคลังพัสดุ ที่เรียกวา ‘’ หนวยเทคนิค “ รับผิดชอบในการบริหารงานสง-กําลัง
พัสดุที่อยูในความรับผิดชอบของคลังเวชบริภัณฑ ( พร.เปน หน.คลังเทคนิครับผิดชอบ ) คือ
หมวดที่ ๒๓ ยานพาหนะทางบก
ประเภทที่ ๒๓๑๐ รถยนตโดยสาร ( เฉพาะรถพยาบาล )
หมวดที่ ๓๖ เครื่องจักรอุตสาหกรรมเฉพาะอยาง
ประเภทที่ ๓๖๕๕ ระบบกําเนิดกาซและระบบแจกจายกาซประจําที่หรือเคลื่อนที่
( เฉพาะที่ใชทางการแพทย )
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หมวดที่ ๔๑ เครื่องทําความเย็น เครื่องปรับอากาศ และเครื่องถายเทอากาศ
ประเภทที่ ๔๑๑๐ เครื่องทําความเย็นชนิดที่เปนชุด หรือ แบบแยกสวน ( เฉพาะที่ออก-แบบพิเศษ
สําหรับใชทางการแพทย )
หมวดที่ ๔๒ อุปกรณดับเพลิง กูภัย และใหความปลอดภัย
ประเภทที่ ๔๒๒๐ อุปกรณชวยชีวิตทางเรือและประดาน้ํา ( เฉพาะหองปรับบรรยากาศ )
หมวดที่ ๖๕ อุปกรณและเครื่องมือทางการแพทย ทันตแพทย และสัตวแพทย
ประเภทที่ ๖๕๐๕ ยาสารชีวะและรีเอเยนที่ทางการรับรอง
ประเภทที่ ๖๕๐๘ เครื่องสําอางและอนามัยภัณฑที่ใชทางการแพทย
ประเภทที่ ๖๕๑๐ เครื่องเวชภัณฑ
ประเภทที่ ๖๕๑๕ เครื่องมือ อุปกรณและสิ่งอุปกรณทางการแพทยและศัลยกรรม รวมทั้งที่ใชใน
การชันสูตรโรค การเวชกรรมปองกันและสัตวแพทย
ประเภทที่ ๖๕๒๐ เครื่องมืออุปกรณและสิ่งอุปกรณทางทันตกรรม
ประเภทที่ ๖๕๒๕ เครื่อ งมือ อุ ปกรณแ ละสิ่ ง อุ ปกรณที่ ใ ชใ นการรัง สี ก รรมทั้ ง ที่ใ ช ใ นทาง
การแพทย ทันตกรรมและสัตวแพทย
ประเภทที่ ๖๕๓๐ เครื่องตกแตงอุปกรณเครื่องใชและสิ่งอุปกรณประจําโรงพยาบาล
ประเภทที่ ๖๕๔๐ เครื่องมืออุปกรณและสิ่งอุปกรณสําหรับสําหรับประกอบแวนตา
ประเภทที่ ๖๕๔๕ ชุดเครื่องมือทางการแพทยทั้งใหญและเล็ก
หมวดที่ ๖๖ เครื่องมือและอุปกรณหองปฏิบัติการ
ประเภทที่ ๖๖๔๐ อุปกรณและสิ่งอุปกรณในหองปฏิบัติการ ( เฉพาะที่ใชทางการแพทย )
ประเภทที่ ๖๖๗๐ เครื่องชั่ง( เฉพาะที่ใชทางการแพทย )
หมายเหตุ :- พัสดุที่เคยอยูในความรับผิดชอบของ พร. แตปจจุบันไดโอนใหหนวยอื่นรับผิดชอบ
หมวดที่ ๖๕ อุปกรณและเครื่องมือทางการแพทย ทันตแพทยและสัตวแพทย
ประเภท ๖๕๓๒ เสื่อผาที่ใชสําหรับชุดศัลยกรรมและชุดในโรงพยาบาล( คลังพลาธิการ )

คลัง
คลังพัสดุของกองทัพเรือแบงเปน ๓ ระดับ ตามลําดับความสําคัญคือ
 คลังใหญ
 คลังสาขา
 คลังยอย
๑ คลังใหญ หมายความวา คลังของหนวยเทคนิค ไดแกคลังดังตอไปนี้
๒.๑. คลังพลาธิการ ( พธ. )
๒.๒. คลังพัสดุการชาง ( อร. )
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๒.๓. คลังเครื่องสรรพาวุธ ( สพ. )
๒.๔. คลังเวชบริภัณฑ ( พร. )
๒.๕. คลังวิทยาศาสตร ( วศ. )
๒.๖. คลังเครื่องชวยการศึกษาและตํารา ( ยศ. )
๒.๗. คลังพัสดุการขนสง ( ขส. )
๒.๘. คลังพัสดุชางโยธา ( ชย. )
๒.๙. คลังอิเล็กทรอนิกส ( อล.)
๒.๑๐.คลังเครื่องมือการเดินเรือและอุตุนิยมวิทยา ( อศ. )
๒.๑๑.คลังพัสดุอากาศยาน ( กร. )
๒ คลังสาขา หมายความวา คลังของฐานทัพเรือหรือสถานีเรือ ไดแกคลังตอไปนี้
๓.๑.พื้นที่ฐานทัพเรือสัตหีบ มีคลังตางๆดังนี้
๓.๑.๑.คลังศูนยสงกําลัง ฐานทัพเรือสัตหีบ
๓.๑.๒.คลังเวชบริภัณฑ รพ. อาภากรเกียรติวงศ
๓.๑.๓.คลังฐานสงกําลังบํารุงทหารเรือตราด
๓.๒.คลังสถานีทหารเรือสงขลา
๓.๓.คลังสถานีทหารเรือพังงา
หมายเหตุ :- คลังสาขาอาจตั้งเพิ่มหรือยุบไดแลวแตกองทัพเรือจะเห็นสมควร
๓ คลังยอย ไดแกคลังประจําหนวยตางๆ ที่มีเจาหนาที่คลังพัสดุยกเวนยกเวนคลังที่กลาวไวใน
ขอ ๒ และขอ ๓
 คลังพัสดุมี ภารกิจใน การจัดหา สะสม เก็บรักษา จาย สง จําหนาย ยืม ใหยืม ฝาก รับฝาก คืนและรับ
คืน ตามอํานาจหนาที่และความรับผิดชอบในประเภทพัสดุที่ไดรับมอบหมายและนอกจากนั้น ตอง
ควบคุมบัญชีพัสดุ ตลอดจนการจัดระเบียบในการจัดเก็บพัสดุภายในคลัง ตรวจสอบพัสดุใหตรงตาม
บัญชีและดูแลรักษาพัสดุใ หคงสภาพอยูเสมอกับใหมีจําหนายเพียงพอแกก ารใชร าชการตามความ
จําเปนและประหยัด

 การจัดระบบคลังพัสดุสายแพทย ประกอบดวยคลังระดับตางๆดังนี้
o คลังใหญ ไดแก คลัง กวภ.พร.
o คลังสาขา ไดแก คลัง รพ. อาภากรเกียรติวงค ฐท.สส. ,คลัง รพ. สมเด็จ-พระปนเกลา พร. ,
คลัง รพ.ทร.กรุงเทพ พร. , คลัง รพ.สมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ พร.
o คลังยอย ไดแก คลังของหนวยแพทย และ รพ.สังกัด ทร. ยกเวนคลังใหญ และ คลังสาขา
( คลัง พัน.พ.กรม.สน.พล.นย.)
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o คลังสวนหนา เปนคลังของหนวยแพทยที่จัดขึ้นใวเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติการทางยุทธวิธีทั้ง
หนวยบกและหนวยเรือในเขตยุทธบริเวณ ไดแก คลัง รอย.พ.สนช.กจต., คลัง รพ.ฐท.สข.,
และคลัง รพ.ฐท.พง.
 ระดับสะสมเวชภัณฑ
o คลังใหญ ปกติ ๑๘๐ วัน ฉุกเฉิน ๙๐ วัน
o คลังสาขา -คลังเวชภัณฑ รพ. อาภาเกียรติวงค ฐท.สส.
-คลัง รพ.สมเด็จพระปน เกลา พร.
-คลัง รพ.ทร.กรุงเทพ พร.
-คลัง รพ.สมเด็จพระนางเจาสิริกติ์ พร.
ปกติ ๑๒๐ วัน ฉุกเฉิน ๖๐ วัน
๗.๓. คลังยอย ปกติ ๓๐ วัน ฉุกเฉิน ๓๐ วัน
๗.๔. คลังสวนหนา ปกติ ๙๐ วัน ฉุกเฉิน ๓๐ วัน
แผนผังการสงกําลังสายแพทย
คลังสาขา
หนวยผูใช

คลังยอย

คลังใหญ

คลังสวนหนา
( ปฏิบัติการทางยุทธวิธี )
( กรณีฉุกเฉิน )

๑. การเสนอความตองการ พร. จะรวบรวมและตรวจสอบความตองการของ-หนวยแพทย
ตางๆในสังกัด ทร. ซึ่งเสนอความตองการในแตละปผานผูบังคับบัญชาตามลําดับชั้นถึง พร.
ลวงหนาอยางนอย ๓ เดือนกอนสิ้นปงบประมาณ
๒. การจัดหา พร. เปนผูดําเนินการจัดหาพัสดุสายแพทย เพื่อสนับสนุนหนวยตางๆ
๓. การเก็บรักษาและการแจกจาย
๓.๑. การเก็บรักษาและการรักษาระดับสิ่งอุปกรณสายแพทยในแตละคลังเปนไปตามที่ พร.
กําหนด
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๓.๒. การเบิกจายพัสดุสายแพทยประเภทสิ้นเปลือง ( วัสดุ ) เบิก จายตาม-อัตราโดยใช
ระบบวงเงิน สวนการเบิกจายพัสดุสายแพทยประเภทถาวร ( ครุภัณฑ ) ใหเปนไปตามอัตราที่ไดอนุมัติ
จาก พร.
๓.๓. ใหหนวยผูใชเบิกพัสดุไดตามแผนผังการสงกําลังสายแพทย
๔. การสงกําลังสายแพทยของหนวยเฉพาะกิจ โดยให พร. ถืองบประมาณในปจจุบันมีการ
แบงมอบดังนี้
๔.๑. กวภ.พร. ใหการสนับสนุน รอย.พ.กจต., นรข., มว.พ.ฉก.นย.กต., ฉก.นย.๔๑๑
๔.๒. คลังเวชบริภัณฑ รพ.อาภากรเกียรติวงศ ฐท.สส. ใหการสนับสนุน ฉก.ทพ.นย.,ศปส.๖๑
๕. การซอมบํารุง
๕.๑. พร.กําหนดหนวยซอมบํารุง สป.สายแพทยที่ กวภ.พร. และ กวภ.รพ.อาภากรเกียรติ
วงศ ฐท.สส.
๕.๒. การรองขอเจาหนาที่ซอมบํารุงไปที่ตั้งหนวยกระทําได พร.จะอนุมัติใหกระทําเฉพาะ
สิ่งอุปกรณสายแพทยที่มีขนาดใหญ น้ําหนักมากไมสะดวกในการขนยายและบรรจุหีบห อหรือเปนสิ่ง
อุปกรณรายการที่มีความยุงยากในการติดตั้งและปลดถอดจากที่เทานั้น
๕.๓. การจาย สป. สํารองคลังไปทดแทนจะกระทําไดเฉพาะ สป.ที่ใชเวลาซอมทํานาน
หรือมีความจําเปนตอการปฏิบัติภารกิจหลักของหนวย
๖. การสงคืน และการจําหนา ย ใหปฏิบัติต ามระเบียบกองทัพเรือวาดว ยการพัสดุ พ.ศ.
๒๕๒๘ ( และที่แกไขเพิ่มเติม ) คําสั่งกระทรวงกลาโหม ( เฉพาะ ) ที๓
่ ๙/๓๙เรือ่ งการพัสดุ
๗. การยืมใหปฏิบัติตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี พ.ศ.๒๕๓๕ ( และที่แกไขเพิ่มเติม )
การสงกําลังสายแพทยของกองพลนาวิกโยธิน ( พล.นย.)
เปนภารกิจของ พัน.พ.กรม.สน.พล.นย. ดําเนินการโดยคลังเวชภัณฑ พัน.พ.กรม.สน.พล.นย. ซึ่ง
มีสถานะเปนคลังยอยระดับสะสมปกติ ๓๐ วัน ทําการสงกําลังสาย-แพทยใหแกหนวยแพทยตามอัตรา
การจัดของ พล.นย. ทั้งในที่ตั้งปกติและในสนาม
ในที่ตั้งปกติ มีการปฏิบัติการสงกําลังดังนี้
๑. การจัดหา รับการสงกําลังจากคลังสายแพทย ๒ ระดับ
๑.๑. เครื่องมือและครุภัณ ฑทางการแพทยรับการสนับสนุน จาก กวภ.พร.ตามอัตราที่
กําหนด
๑.๒. ยา,เวชภัณ ฑแ ละวัส ดุสิ้น เปลืองทางการแพทย รับการสนับ สนุน จาก กวภ.รพ.
อาภากรเกียรติวงศ ฐท.สส.ตามการกําหนดความตองการของหนวยและ งป. ที่ไดรับโดยใชวงรอบ ๑
ครั้ง/เดือน
๒. การแจกจาย คลังเวชภัณฑ พัน.พ.กรม.สน.พล.นย. สงกําลังสายแพทยใหหนวยแพทยใน
สังกัด พล.นย. จํานวน ๙ หนวย
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๒.๑. เครื่องมือและครุภัณฑทางการแพทย แจกจายตามอัตราของหนวย
๒.๒. ยา,เวชภัณฑและวัสดุสิ้นเปลือง แจกจายตามการกําหนดความตองการและ งป. ที่
ไดรับโดยใชวงรอบ ๑ เดือน/ครั้ง
๓. การซอมบํารุง พัน .พ.กรม.สน.พล.นย. มีหนาที่ดําเนิน การซอมบํารุงเครื่องมื อและ
อุปกรณทางการแพทย โดยมีระดับขีดความสามารถในขั้น ๒ สวนที่นอกเหนือจะดําเนินการสงซอมที่
รพ.อาภากรเกียรติวงศ ฐท.สส. และ พร. ตามขีดความสามารถที่กําหนด
ในสนาม พัน .พ.กรม.สน.พล.นย. มีหนาที่สงกําลังสายแพทยของ พล.นย. โดยมีแนวหลัก
ปฏิบัติดังนี้
๑. พัน.พ.กรม.สน.พล.นย. รับผิดชอบการสงกําลังสายแพทย พื้นที่ทั้งหมดของพล.นย.
-หนวยปฏิบัติ ตอนสงกําลัง รอย.บก.พัน.พ.กรม.สน.พล.นย.
-รับการสนับสนุน สป. สายแพทย จากหนวยแพทยสวนหลัง
( คลังสวนหนา, รพ. ทร.สวนหลัง)
- สงกําลังสายแพทยใหแกกองรอยพยาบาลในอัตรา
-วงรอบไมไดกําหนด เปนไปตามความสิ้นเปลืองจริงของหนวย
-การขนสงใชรถในอัตราของหนวย ( รอย.บก.)
๒. กองรอยพยาบาล ใหการสงกําลังสายแพทยในพื้นที่รับผิดชอบของกรมทหารราบ
-หนวยปฏิบัติ รอย.บก. โดยพันจาสงกําลังสายแพทย
-รับการสนับสนุน สป. สายแพทย จากตอนสงกําลัง รอย.บก.พัน.พ.กรม.สน.พล.นย.
-สงกําลังสายแพทยให มว.พ.พัน.ร. ในพื้นที่แนวหนา
-วงรอบไมไดกําหนดเปนไปตามความสิ้นเปลืองจริงของหนวย
-การขนสง ใชรถในอัตราของหนวยหรือรถสงกลับสายแพทย( รถพยาบาลสนาม)
๓. มว.พ.พัน .ร.ฯ ดําเนิน การสงกําลังสายแพทยใหแก จนท.พยาบาล ประจํากองรอยและ
พยาบาลประจําหมวดปนเล็กตามลําดับ
๔. หนวยแพทยตามลําดับที่กลาวมาแลวนอกจากใหการสงกําลังสายแพทยแกหนวยในอัตรา
ของกองพลแลว ยังตองใหการสงกําลังสายแพทยแกหนวยตางๆที่ขึ้นสมทบกองพลในพื้นที่รับผิดชอบของ
หนวยเองดวย
ผนวก
 จํานวนความตองการจริง= เกณฑเบิก - จํานวนคงคลัง - จํานวนคางรับ+จํานวนคาง จาย
 เกณฑ = จํานวนวัน+อัตราความสิ้นเปลือง/วัน
 วันสงกําลัง ( Day of supply ) หมายถึง ปริมาณพัสดุซึงประมาณวาจะตองสิ้ นเปลืองใน ๑ วัน
โดยอาศัยสถานการณ การปฏิบัติและกําลังพลเปนมูลฐาน
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 หนวยเทคนิค ตามระเบียบกองทัพเรือวาดว ยการพัสดุ พ.ศ.๒๕๒๘ หมายถึง หนวยขึ้นตรง
กองทัพเรือที่มีคลังใหญอยูในสังกัด
 วันสงกําลัง x วงรอบของระยะเวลาในการเบิกทดแทน = ปริมาณการสงกําลัง
เครื่องหมายที่ควรทราบ
รพ.ที่พยาบาล

ศพ

รวบรวมพล

พร.

สป.ทุกประเภท

สป.๘
เอกสารอางอิง
 ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการพัสดุ พ.ศ.๒๕๓๕ ( ฉบับแกไข )
 ระเบียบกองทัพเรือ วาดวยการพัสดุ พ.ศ.๒๕๒๘ ( ฉบับแกไข )
 คําสั่งกระทรวงกลาโหม ( เฉพาะ ) ที่ ๓๙/๓๙ เรื่องการพัสดุ
 คําสั่งกองทัพเรือ ( เฉพาะ ) ที่ ๒๑๗/๒๕๓๐ เรื่องการซอมบํารุงยุทโธปกรณของกองทัพเรือ
 หลักสูตรสงกําลัง ( ระดับเจาหนาที่ ) กองรอยสงกําลังและบริการกรมสนับสนุน กองพลนาวิกโยธิน
 กองทัพบก คูมือราชการสนาม วาดวย หนวยสายการแพทยในยุทธบริเวณ ( รส.๘-๕ ) พ.ศ.๒๕๑๓
“ อุทิศให ผูที่ใฝหาที่จะเรียนรู ปญญาประดุจดังอาวุธ ”
พ.จ.อ. วิสูตร สุนทรพฤกษ
นายทหารสงกําลังสายแพทย
๑๖ มี.ค.๔๙

