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บทที ่ ๑ 
การจัดและภารกจิของหน่วยส่ือสาร  และหน่วยทหารส่ือสาร 

๑. กล่าวทัว่ไป 

 หน่วยทหารสื่อสาร  หมายถึงหน่วยทหารเหล่าใดก็ได้  ( เว้นแต่เหล่าทหารสื่อสาร )  
ท่ีท าหน้าท่ีทางการสื่อสาร 
 โดยปกติเหล่าทหารสื่อสารจะมีขนาดหมวดหรือหมู่  เช่น  หมวดส่ือสารกองพัน
ทหารราบ  หมวดส่ือสารกองพันทหารปืนใหญ่  หมวดส่ือสารกองพัน  ปตอ.  หมวด
สื่อสาร  กรม  ป.  หมู่ส่ือสารกองพันทหารช่างสนาม  เป็นต้น 

 หน่วยทหารสื่อสาร  หมายถึงหน่วยทหารท่ีเป็นเหล่าทหารสื่อสาร  ท าหน้าท่ี
ทางการสื่อสารหรือท าหน้าที่เกี่ยวกับกิจกรรมของเหล่าทหารสื่อสาร  โดยปกติเหล่าทหาร
สื่อสารจะมีขนาดเป็นชุดกองร้อย  กองพัน  กรม  และกองพลน้อย  เช่น  ชุดการภาพ  ชุด
ข่าวกรองสื่อสารทางเทคนิค  พัน.ส.พล.,  พัน.ส.ทภ.,  กรม ส. เป็นต้น 

 ๒.  หน่วยส่ือสารและหน่วยทหารส่ือสาร 
ก. หน่วยทหารบกท่ีมีการจัดตาม  อจย.  ทุกหน่วยไม่ว่าจะเป็นหน่วยเล็กหรือ

หน่วย 
ใหญ่จะมีอัตราเครื่องมือสื่อสารของตนเอง  บางหน่วยอาจมีเจ้าหน้าท่ีสื่อสารด้วย  หน่วยใด
ท่ีมีเครื่องมือสื่อสาร  แต่ไม่มีอัตราเจ้าหน้าที่สื่อสารก็หมายความว่าเจ้าหน้าที่อื่น ๆ ใน
หน่วยนั้น  เป็นผู้ติดตั้งใช้งานและบ ารุงรักษาเอง  เครื่องมือสื่อสารบางชนิดผู้ใช้ต้องใช้ด้วย
ตนเอง  เช่น  เครื่องโทรศัพท์ 

ข. ในหน่วยในทหารบกบางขนาด  จะมีอัตราหน่วยสื่อสาร  เพื่อให้การสนับสนุน 

ทางการสื่อสารแก่หน่วยนั้น 

ค. หน่วยในระดับกองร้อยและเล็กกว่า  จะมีเครื่องมือสื่อสารของตนเอง  และอาจ
มี 

หรือไม่มีเจ้าหน้าที่สื่อสารก็ได้  เช่น  กองร้อยปืนเล็ก  มีท้ังเคร่ืองมือสื่อสารและเจ้าหน้าที่
สื่อสาร  เช่น  พลทางสาย  แต่หมวดปืนเล็กมีเครื่องมือสื่อสาร  แต่ไม่มีเจ้าหน้าที่สื่อสาร
ท าหน้าท่ี 
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ง. หน่วยระดับกองพัน  เช่น  พัน.ร. , พัน.ถ. , พัน.ป. , เป็นต้น  จะมีหน่วย
สื่อสาร 

ขนาดหมวดจ านวนหน่วยละ  ๑  หมวด  เจ้าหน้าที่สื่อสารของหน่วยสื่อสารเหล่านั้นเป็น
เหล่าเดียวกันกับหน่วยหลักของตน  เช่น  มว.ส.พัน.ร.  จะเป็นทหารราบ  มว.ส.พัน.ป.  

จะเป็นทหารปืนใหญ่  เป็นต้น  มว.ส.  กองพันขึ้นตรงกับ  บก.และร้อย  บก. ของกอง
พัน 

 จ. หน่วยระดับกรม  เช่น  กรม.ร. , กรม.ป. เป็นต้น  จะมีหน่วยสื่อสารขนาด
หมวดจ านวนหน่วยละ  ๑  หมวด  (เจ้าหน้าท่ีสื่อสารของหมวดสื่อสารเหล่านั้น  เป็นเหล่า
เดียวกันหน่วยหลักของตน  เช่น  มว.ส.กรม ร.  จะเป็นทหารราบ  เป็นต้น)  มว.ส. ของ 
กรม  ขึ้นตรงกับ  บก.และร้อย บก. ของกรม 

 ฉ. หน่วยระดับกองพลจะมี พัน.ส.พล.  ซึ่งเป็นหนว่ยในอัตราของกองพล  และ
ให้การสนับสนุนกากรรบด้วยการสื่อสารแก่กองพล 
 ช. หน่วยระดับกองทัพภาค  จะมี  พัน.ส.ทภ.  ซึ่งเป็นหน่วยในอัตราของกองทัพ
ภาคให้การสนับสนุนการรบด้วยการสื่อสารแก่กองทัพภาค 

ซ.   หน่วยระดับกองทัพบก  จะมีหน่วยทหารสื่อสารขนาด  กรม  ส.  ให้การ 
สนบัสนุนการรบด้วยการสื่อสารแก่กองทัพบก 

ฌ. หน่วยระดับกองบัญชาการทหารสูงสุด  จะมี  พัน.ส.บก.ทหารสูงสุด  ให้การ 
สนับสนุนการรบด้วยการสื่อสารแก่กองบัญชาทหารสูงสุด 
๓.  ภารกจิหลกัของหน่วยส่ือสารและหน่วยทหารส่ือสาร 
 ภารกิจหลักของหน่วยสื่อสารและหน่วยทหารสื่อสาร  คือ  ให้การสื่อสารภายใน
บริเวณท่ีตั้ง  ทภ.และจัดให้มีการสื่อสารระหว่าง  ทก. เพื่อสนับสนุน  ผบ.หน่วยและฝ่าย
อ านวยการในการสื่อสารภายในหน่วยและระหว่างหน่วย  และเมื่อจ าเป็นก็ให้การ
สนับสนุนทางการสื่อสารระหว่างหน่วยรองหรือหน่วยอื่น 

๔.  การจัดและภารกจิของหมวดส่ือสารกองพนัทหารราบ 
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ก. การจัด 
มว.ส.พัน.ร.  มีการจัดตามผังการจัดต่อไปนี้ 

 

 

มว.ส. 

 

 

   

 บก.มว.                                                  ตอนวิทยุ                                 
ตอนทางสาย 
 

 

ข. ภารกิจ 
มว.ส.พัน.ร.  มีภารกิจในการจัดตั้ง  ด าเนินงาน  และด ารงไว้ซึ่งระบบการ
สื่อสาร 

ภายในท่ีบังคับการของกองพัน  หมวดนี้รับผิดชอบในการสื่อสารไปยังกองร้อยต่าง ๆ ด้วย  
ซึ่งมิใช่ในกองร้อยนั้น ๆ  
๕.  การจัดและภารกจิของหมวดส่ือสารกรมทหารราบ 

ก. การจัด 
มว.ส.กรม  ร.   มีการจัดหน่วยตามผังการจัดดังนี้ 
 

มว.ส. 

 

 

   

 บก.มว.                ตอนศูนย์ข่าว                          ตอนวิทยุ                    
ตอนทางสาย 
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ข. ภารกิจ 
มว.ส.กรม   ร.  มีภารกิจในการจัดตั้ง  ปฏิบัติงานและบ ารุงรักษาเครื่องมือสื่อสาร 

ทุกชนิดให้กับกองบังคับการกรม  ท้ังยังจัดตั้งและด ารงรักษาการสื่อสารไปยังกองพัน  
กองร้อยขึ้นตรงและหน่วยสมทบอีกด้วย  แต่ไม่ถึงจัดการสื่อสารภายในหน่วยเหล่านี้  หมวด
สื่อสารต้องจัดให้มีการสื่อสารท่ีมีประสิทธิภาพต่อเนื่องกันไปด้วยเครื่องมือท่ีเหมาะสมที่สุด 
๖.  กองพนัทหารส่ือสารกองพล  ( อจย.  ๑๑–๓๕ ) 

 ๑)  ผงัการจัด 

 กองพันทหารสื่อสารกองพล  (อจย. ๑๑–๓๕)  เป็นหน่วยในอัตราของกองพล  กอง
พันนี้เป็นส่วนหนึ่งของหน่วยผสมเหล่า    ให้การสนับสนุนการรบด้วยการสื่อสารแก่กองพล 
 การจัด  กองพันทหารสื่อสารกองพล  ประกอบด้วย  กองบังคับการกองพันและ
กองร้อยกองบังคับการ   กองร้อยวิทยุและศูนย์ข่าว   กองร้อยสายและวิทยุถ่ายทอด 
 
 
 
 

 
 

                                                                                                                                         
 
 
 
 
 
 
 

กองพันทหารสื่อสารกองพล 

บก.  และ  ร้อย บก. กองร้อยสายและ 
วิทยุถ่ายทอด 

กองร้อยวิทยุ 
และศูนย์ข่าว 
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๒)  ภารกจิ 
 ๒.๑  จัดการสื่อสารให้แก่กองบัญชาการกองพล  รวมท้ังการสื่อสารไปยังหน่วย
ต่าง ๆ ท่ีปฏิบัติงานภายใต้การบังคับบัญชาของกองพล 
 ๒.๒  จัดบริการการภาพ  การส่งก าลัง  และซ่อมบ ารุงสายสื่อสาร  แก่เครื่อง
สื่อสารของกองพล 

๓)  ขดีความสามารถ 
 ขีดความสามารถของก าลังพลเต็มอัตรา  เพื่อให้บรรลุความต้องการตามภารกิจ (ข้อ
๒)  กองพันทหารสื่อสารกองพลมีขีดความสามารถดังนี้ 
 ๓.๑ การวางแผนของฝ่ายอ านวยการ  ก ากับดูแลการฝึก  การปฏิบัติการสื่อสารและ
กิจการสื่อสารอื่น ๆ  

 ๓.๒ ติดตั้ง  ปฏิบัติการ  และด ารงการสื่อสารประเภทสายและวิทยุ  ไปยังหน่วย
ต่างๆที่ปฏิบัติงานภายใต้การบังคับบัญชาของกองบัญชาการกองพล 
 ๓.๓ ปฏิบัติการสื่อสารด้วยวิทยุถ่ายทอดให้แก่กองพล  รวมท้ังการเชื่อมต่อการ
สื่อสารของกองพลให้เข้ากับระบบโทรคมนาคมในพื้นท่ีตามความจ าเป็น 

 ๓.๔ บริการส่งก าลังและซ่อมบ ารุง  ประเภทการซ่อมบ ารุงในสนามสายสื่อสารแก่
เครื่องสื่อสารของกองพล 
 ๓.๕ บริการศูนย์การสื่อสารให้แก่กองบัญชาการกองพล  และบริการน าสารด้วย
ยานยนต์ 
 ๓.๖ บริการภาพนิ่ง  รวมท้ังล้าง  อัด  ขยายภาพนิ่ง 
 ๓.๗ ท าการรบอย่างทหารราบเมื่อจ าเป็น 
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๗. กองพนัทหารส่ือสาร  กองทพัภาค   อจย.หมายเลข  ๑๑–๕๕ 

 ๑)  ผงัการจัด 

 

กองพันทหารสื่อสาร   กองทัพภาค 
 

 

 

 บก.และร้อย บก.               กองร้อยวิทยุและศูนย์ข่าว           กองร้อยสายและวิทยุ
ถ่ายทอด   
 

 

 ๒) ภารกจิ  จัดวางการสื่อสารประเภทวิทยุ, การสื่อสารประเภทสาย, และจดัตั้ง
ศูนย์ข่าวให้กับกองบัญชาการกองทัพภาค  รวมท้ังการวางการสื่อสารด้วยวิทยุถ่ายทอดจาก
กองบัญชาการกองทัพภาค  ไปยังหน่วยรองหลักของกองทัพภาค  หน่วยขึ้นสมทบ  หน่วย
ขึ้นการควบคุมทางยุทธการ  และหน่วยอื่น ๆ ท่ีได้รับมอบหมาย 
 ๓) ขดีความสามารถ 
 ๓.๑ สามารถให้การสนับสนุนการติดต่อสื่อสารแก่กองทัพภาคที่มี ๒ - ๔ กองพล 
 ๓.๒ ติดตั้งปฏิบัติการ  และด ารงการสื่อสารประเภทวิทยุ  ด้วยชุดวิทยุโทรพิมพ์ไม่
เกิน ๑๕ ชุด  พร้อมกันต่อหนึ่งหมวดวิทยุ 
 ๓.๓ จัดชุดวิทยุสนับสนุน  ส่วนบังคับบัญชา  และอ านวยการกองบัญชาการ
กองทัพภาคได้ไม่เกิน ๖ ชุดต่อหนึ่งหมวดวิทยุ 
 ๓.๔ จัดตั้งศูนย์ข่าว  พรอ้มบริการน าสารยานยนต์ได้ ๑ ศูนย์ข่าว 
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 ๓.๕ จัดวางการสื่อสารทางสายวิทยุถ่ายทอด  ด้วยระบบวิทยุถ่ายทอดขนาด ๑๒ 

ช่องเสียงได้  ๓  ระบบพร้อมกันต่อหนึ่งหมวดวิทยุถ่ายทอดและติดตั้งปฏิบัติการ  และ
ด ารงการสื่อสารทางสายได้ไม่เกิน  ๑๐๐  ทางสาย 
 ๓.๖ บริการภาพนิ่ง  รวมท้ังล้าง  อัด  ขยายภาพนิ่ง 
 ๓.๗ ท าการรบอย่างทหารราบ  เมื่อจ าเป็น 

๘. กรมทหารส่ือสารที่ ๑  (อจย. ๑๑ - ๒)  

 ๑) กล่าวทัว่ไป  เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพทางด้านการสื่อสาร  ในระดับ
กองบัญชาการกองทัพบกให้สูงขึ้น  และสอดคล้องกับแผนงานโครงการพัฒนากองทัพ  

ทบ. จึงได้อนุมัติจัดตั้ง  กรมทหารสื่อสารกองบัญชาการกองทัพขึ้นตามค าสั่ง  ทบ.ท่ี 

๒๑๔/๓๑  ลง ๒๕  ต.ค.๓๑  โดยในนามเต็มของหน่วยว่า  “กรมทหารส่ือสารที ่๑ ”  ใช้
นามย่อ  “ส.๑”  มีท่ีตั้งชั่วคราวและท่ีตั้งถาวรอยู่ในค่ายก าแพงเพชรอัครโยธิน  อ.กระทุ่ม
แบน จว.สมุทรสาคร 
การประกอบก าลงั   ประกอบด้วย 
 ๑. กองบังคับการ  และกองร้อยกองบังคับการ 
 ๒. กองพันทหารสื่อสาร  จ านวน ๒ กองพัน 

 

กรมทหารสื่อสารท่ี ๑ 
 

 

 

      บก.และร้อย บก.                                                                                                    
๑๐๑ 
                                                                                                                                     

๑๐๒  

       อจย. ๑๑ - ๒                                                                         

อจย. ๑๑ - ๑๕                       
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      (๓ พ.ย.๓๑)                                                                          
(๒๔ ก.ค.๒๐) 
 

กองบังการ  และกองร้อยกองบังการ  กรมทหารส่ือสารที ่๑ 
 ๒) ภารกจิ   บังคับบัญชา  วางแผน  อ านวยการ  ควบคุม  และก ากับดูแลหน่วย
ทหารสื่อสารท่ีได้รับการบรรจุมอบและท่ีมาขึ้นสมทบในด้านการปฏิบัติ  การฝึก  และการ
ส่งก าลังบ ารุง 
 ๓) ขดีความสามารถ 
 ๓.๑ บังคับบัญชา  วางแผน  อ านวยการ  ควบคุม  และก ากับดูแล  หน่วยทหาร
สื่อสารท่ีได้รับการบรรจุมอบ  และท่ีมาขึ้นสมทบได้ตั้งแต่  ๒ - ๔ กองพัน 

 ๓.๒ วางแผน  และก าหนดล าดับขั้นตอน  การจัดตั้งระบบการสื่อสาร  การปฏิบัติ
และการปรนนิบัติบ ารุง 
 ๓.๓ ควบคุมทางเทคนิค  และประสานแผนการสื่อสารของหน่วยรองเกี่ยวกับการ
ติดตั้ง  การปฏิบัติและการปรนนิบัติบ ารุงระบบการติดต่อสื่อสารและหรือการปฏิบัติการ
สื่อสารอิเล็กทรอนิคส์อื่น ๆ  

 ๓.๔ ก าหนดรายละเอียดของวิศวกรรมระบบ  และการควบคุมระบบการ
ติดต่อสื่อสารในเขตพื้นที่รับผิดชอบ 

 ๓.๕ อ านวยการและประสานการปฏิบัติ  การฝึก  การส่งก าลังบ ารุงและการธุรการ 
ให้แก่หน่วยท่ีได้รับการบรรจุมอบ  และหน่วยท่ีมีขั้นตอนสมทบ 

 ๓.๖ ด าเนินการให้  กรมทหารสื่อสารปฏิบัติการอย่างต่อเนื่องได้ตลอด  ๒๔  

ชั่วโมง 
 ๓.๗ จัดให้มีการติดต่อสื่อสารภายในกองบังคับการและกองร้อยกองบังคับการ  
กรมทหารสื่อสาร 
 ๓.๘ ด าเนินการทางธุรการ  การเงิน  การเล้ียงดู  การส่งก าลัง  การขนส่ง  การ
ซ่อมบ ารุงขั้นหน่วย  และการบริการทางการแพทย์ 
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 ๓.๙ จัดให้มีการบลริการทางกฏหมาย  และอนุศาสนาจารย์ให้แก่หน่วยที่ได้รับการ
บรรจุมอบ  และหน่วยท่ีขึ้นมาสมทบ 

 ๓.๑๐ เคลื่อนท่ีด้วยยานยนต์ในอัตราได้  ๘๐ % และเคลื่อนท่ีในภูมิประเทศได้
อย่างจ ากัด 
 ๓.๑๑ ท าการรบอย่างทหารราบได้เมื่อจ าเป็น 

 ๔) กองพนัทหารส่ือสาร  กองบัญชาการกองทพับก  (พนั ส.บก.ทบ.)  ให้
เป็นหน่วยขึ้นตรงการบังคับบัญชาโดยตรงต่อกรมทหารสื่อสารท่ี ๑ และให้เปลี่ยนนาม
หน่วยเป็น “กองพันทหารสื่อสารท่ี ๑๐๑  กรมทหารสื่อสารท่ี ๑”  นามย่อ  ส.๑ พัน.๑๐๑ 
และยังคงมีการจัดหน่วยตาม  อจย. ๑๑ - ๑๕  ลง  ๒๕  ก.ค. ๒๐ ตามเดิม 

 ๕) จัดตั้งกองพนัทหารส่ือสารขึน้อกี ๑ กองพนั  โดยมีนามเต็ม  “กองพันทหาร
สื่อสารท่ี ๑๐๒  กรมทหารสื่อสาร ๑”  การจัดหน่วยใช้ตาม  อจย. ๑๑ - ๑๕  ลง  ๒๕ 

ก.ค. ๒๐  มีท่ีตั้งชั่วคราว  และท่ีตั้งปกติถาวรอยู่ในค่ายก าแพงเพชรอัครโยธิน  อ.กระทุ่ม
แบน  จว.สมุทรสาคร 
 

 

กองพันทหารสื่อสารท่ี ๑๐๑  และ  ๑๐๒ 
 

 

 บก.และร้อย บก.                                                กองร้อยปฏิบัติการสื่อสาร
ประจ า  บก. 
 

 

 กองร้อยปฏิบัติการสื่อสารสนาม                       กองร้อยปฏิบัติการสื่อสารสนับสนุน 
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 ๑) ภารกจิ   จัดให้มีการติดต่อสื่อสาร  กิจการภาพทางพื้นดิน  การน าสาร  และ
การน าสารทางอากาศ  ให้กองบัญชาการกองทัพบก  และมีการสื่อสารจากกองบัญชาการ
กองทัพบกไปยังหน่วยรองหลัก  และการติดต่อสื่อสารร่วมในการสนับสนุนทางอากาศ 
 ๒) การแบ่งมอบ  เป็นหน่วยอัตราของ  กรมทหารสื่อสารท่ี ๑ 
 ๓) ขดีความสามารถ 
 ๓.๑ ติดตั้งปฏิบัติการและด ารงการติดต่อสื่อสารทุกชนิด  รวมท้ังศูนย์ข่าว  การน า
สารยานยนต์โทรพิมพ์  โทรศัพท์และวิทยุ  ณ กองบัญชาการกองทัพบก  กองบัญชาการ
กองทัพบกส่วนหน้า  ศูนย์ปฏิบัติการทางยุทธวิธี  และส าหรับท่ีตั้งการติดต่อสื่อสารร่วม
สนับสนุนทางอากาศ 
 ๓.๒ ติดตั้งและปฏิบัติการใช้ระบบวิทยุถ่ายทอด  จากกองบัญชาการกองทัพบกไป
ยังกองบัญชาการหน่วยรองหลักท่ีใช้ระบบสนธิการสื่อสารแถบกว้างได้ตามความจ าเป็น 

 ๓.๓ ติดตั้งและปฏิบัติการใช้ระบบคลื่นพาห์ชนิดสาย  ๔  คู่เกลียว 
 ๓.๔ จัดให้มีการติดต่อสื่อสารส าหรับท่ีบัญชาการกองทัพบกทางยุทธวิธีเคลื่อนท่ี
เมื่อต้องการ 
 ๓.๕ จัดให้มีระบบการสื่อสารหลายทาง  เพื่อเชื่อมต่อหน่วยต่าง ๆ ของกองทัพบก
กับศูนยก์ารสื่อสารหลักและศูนย์การสื่อสารรอง  เมื่อจ าเป็น 

 ๓.๖ บริการถ่ายภาพทางพื้นดินให้กับกองบัญชาการกองทัพบก 
 ๓.๗ ปฏิบัติการน าสารทางอากาศและโดยพลน าสาร  ระหว่างกองบัญชาการ
กองทัพบก และกองบัญชาการหน่วยรองหลัก 
 ๓.๘ ปฏิบัติการรบอย่างทหารราบได้เมื่อจ าเป็น 

 ๓.๙ หน่วยนี้จะได้รับหน่วยมาสมทบดังนี้ 
         ๓.๙.๑ ระบบการสื่อสารแถบกว้าง 
         ๓.๙.๒ กองร้อยเฮลิคอปเตอร์ขนส่ง 
         ๓.๙.๓ หน่วยเสนารักษ์ในพื้นที่ตามความต้องการ 
๙. กองพนัทหารส่ือสาร  กองบัญชาการทหารสูงสุด 

 ๑) ภารกจิ 
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ก. จัดการสื่อสารทางยุทธวิธีให้แก่กองบัญชาการทหารสูงสด  ท้ังกองบัญชาการ 
ทหารสูงสุดส่วนหน้า  และกองบัญชาการทหารสูงสุดส่วนหลัง  และระหว่างกองบัญชาการ
ทหารสูงสุดกับเหล่าทัพต่าง ๆ ท่ีอยู่ภายใต้การบังคับบัญชาทั้งยามปกติและยามสงคราม 

ข. จัดหน้าท่ีในการปฏิบัติการในการสื่อสารภายในกองบัญชาการทหารสูงสุด  และ 
ระหวา่งกองบัญชาการทหารสูงสุด  กองทัพเรือ, กองทัพอากาศ  หน่วยพิเศษและส่วน
ราชการอื่น ๆ ที่เก่ียวข้องตามความจ าเป็น 

ค. ท าหน้าท่ีติดตั้งปฏิบัติงาน  และบ ารุงรักษาศูนย์การสื่อสารของกองบัญชาการ 
ทหารสูงสุด 
 ง. จัดการสื่อสารพิเศษให้กับกองบัญชาการทหารสูงสุด  ด้วยระบบวิทยุถ่ายทอดโดย
ใช้เครื่องมือวิทยุถ่ายทอด  เครื่องคลื่นพาห์โทรศัพท์  โทรศัพท์และเครื่องโทรศัพท์สลับสาย
อัตโนมัติ 
 จ. จัดบริการน าสารยานยนต์ให้แก่กองบัญชาการทหารสูงสุด  ท้ังส่วนหน้าและส่วน
หลัง 
 ฉ. จัดบริการภาพ  ให้แก่  กองบัญชาการทหารสูงสุด  รวมท้ังการบริการล้างอัดและ
ขยายภาพนิ่ง 
 ช. จัดการติดตั้ง  ซ่อมบ ารุง  และเก็บรักษาสายเคเบ้ิลและสายโถงโดยจ ากัด 
 ช. ซ่อมบ ารุงยุทโธปกรณ์ของกองทัพในขั้นที่ ๓ ได้อย่างสมบูรณ์  และขั้นที่ ๔ ได้
บางประการ 
 ๒) การแบ่งมอบ  เป็นหน่วยขึ้นตรงต่อกรมการทหารสื่อสาร  กองบัญชาการทหาร
สูงสุด 
 ๓) ขดีความสามารถ 

ก. ติดตั้งปฏิบัติงานและด ารงไว้ซึ่งการสื่อสารท้ังมวล  ส าหรับกองบัญชาการทหาร 
สูงสุดและระหว่างกองบัญชาการทหารสูงสุดกับเหล่าทัพต่าง ๆ รวมท้ังในศูนย์การสื่อสาร
ของกองบัญชาการทหารสูงสุดส่วนหน้า  และส่วนหลัง  กับวางการสื่อสารพิเศษ  ด้วยระบบ
วิทยุถ่ายทอดโดยใช้เครื่องมือมีวิทยุความถี่สูง, วิทยุถ่ายทอด, วิทยุไมโครเวฟ, โทรศัพท์, 
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โทรพิมพ์, ศูนย์การสื่อสาร และบริการน าสาร  กับท าการซ่อมบ ารุงเคร่ืองมือสื่อสารในขั้นที่ 
๓ และขั้นที่ ๔ ได้บางประการ 

ข. มีขีดความสามารถพอสมควร   ในการต้ัง  และ  การซ่อมบ ารุงสายโถง  และสาย 
เคเบ้ิล 

ค. ท าการรบอย่างทหารราบได้เมื่อจ าเป็น 
 

กองพันทหารสื่อสาร  กองบัญชาการทหารสูงสุด 
 

 กองบังคับการกองพันและ         กองร้อยปฏิบัติการสื่อสาร         กองร้อยปฏิบัติการสื่อสาร 
 กองร้อยกองบังคับการ               กองบัญชาการส่วนหน้า             กองบัญชาการส่วนหลัง 
 
                กองร้อยปฏิบัติการวิทยุถ่ายทอด                  กองร้อยปฏิบัติการสื่อสารพิเศษ 


