


กรมทหารช่าง 
กองพลทหารช่าง 
กรมการทหารช่าง 
กองร้อยทหารช่างอิสระ 
ที่ตั้งหน่วยทหารช่างของ ทบ.ไทย 

ขอบเขตของการศึกษา 



กรมทหารช่างของกองทัพ 

กองทัพบกได้อนุมัติให้จัดตั้ง กรมทหารช่างของกองทัพภาค  
โดยมีความมุ่งหมายเพื่อให้ กรม.ช.ทัพภาค สนันสนุนภารกิจของ 
พัน.ช.พลโดยเน้นภารกิจการ 
-พัฒนาประเทศในยามปกติ 
-ปฏิบัติงานก่อสร้างให้กับหน่วยทหารตามแผนพัฒนาเสริมสร้าง 
ก าลังกองทัพ 



อัตราการจัดกรมทหารช่างของกองทัพภาค 

กรมทหารช่างกองทัพภาค 

บก.และ ร้อย.บก. พัน.ช.สนาม พัน.ช.ก่อสร้าง 

ร้อย.ช.รยบ.เทท้าย ร้อย.ช.สะพานผสม ร้อย.ช.ประปาสนาม 

ร้อย.ช.เครื่องมือเบา ร้อย.ช.พัฒนาแหล่งน ้า ร้อย.ช.เจาะน ้าบาดาล 

หมายหตุ ร้อย.ช.อิสระพิจารณาจัดตั้งตามความจ าเป็น 



ภารกิจของกรมทหารช่าง 

๑.ควบคุมบังคับบัญชาหน่วยทหารช่างที่ขึ้นตรง 
 
๒.วางแผนและประสานการปฏิบัติงานของหน่วยทหารช่าง  
ในการก่อสร้างทั้งในสนามและในยามปกติ 
 
๓.สนับสนุนและเพิ่มพูนประสิทธิภาพ หน่วยทหารช่างของกองพล 
 
๔.ป้องกันที่ตั้งหน่วยยามฉุกเฉิน 



ขีดความสามารถ 

๑.วางแผนและแบ่งมอบงานช่าง ให้กับหน่วยทหารช่างที่ขึ นตรง 
๒.ก้ากับดูแลการลาดตระเวนทางการช่าง การรวบรวมข่าวสารทางการช่าง 
และการประเมินค่า 
๓.ควบคุมทางเทคนิคงานช่างของกองพันทหารช่าง 
๔.ด้าเนินการเกี่ยวกับการก่อสร้าง (ส้ารวจ วางแผน ออกแบบ ตรวจสอบ  
ควบคุมงบประมาณและมาตรฐานงานช่าง) 
๕.ปฏิบัติการรบอย่างทหารราบได้เมื่อจ้าเป็น 



ตัวอย่าง กรม.ช. 

ช.๑๑ 

บก.และร้อย.บก. ช.พัน.๑๑๑ ช.พัน.๖๐๒ 

ร้อย.ช.รยบ.เทท้าย 
ช.ร้อย.๑๔ 

ร้อย.ช.สน.ก่อสร้าง 
ช.ร้อย.๑๑๕ 

ร้อย.ช.สะพานผสม 
ช.ร้อย.๑๘ 



กองพลทหารช่าง 

ภารกิจ 

ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาประเทศในเรือ่งการก่อสร้างขนาดใหญ่ 
ที่เป็นงานพิเศษ ได้แก่ ท่าเรื่อน้ าลึก อุโมงค์ ทางท่อ สนามบิน เขื่อน  
เส้นทางคมนาคม 



ขีดความสามารถ 

๑.วางแผน  ประสานงาน  ก้ากับดูแล ด้าเนินการก่อสร้างท่าเรื่อน ้าลึก  
อุโมงค์ ทางท่อ สนามบิน เขื่อน เส้นทางคมนาคม  ค่ายทหาร 
๒.สามารถแบ่งมอบหน่วย ช. ตลอดจนวัสดุและอุปกรณ์ให้แก่โครงการต่างๆ  
รวมทั งให้แนวทางและความช่วยเหลือด้านเทคนิคแก่หน่วยงานต่างๆ 
๓.ควบคุมหน่วยที่รับมอบ หน่วยขึ นสมทบ ทั งทางเทคนิค ยุทธการและธุรการ 
๔.ด้าเนินการในเรื่องการซ่อมบ้ารุงยุทโธปกรณ์ของหน่วย 
๕.ก้ากับดูแลสัญญาการก่อสร้างและการจ้างแรงงาน  ตลอดจนควบคุมเทคนิค 
และมาตรฐานการก่อส่อสร้างพิเศษ 
 



กองพลทหารช่าง 

กองบัญชาการ กองร้อยกองบัญชาการ 

ช.๑๑ พัน.ช.คมศ. 



กองพลพัฒนา 

ภารกิจ  
     ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาประเทศด้านการเมือง เศรษฐกิจ  
สังคมและความมั่นคงของประเทศ  ด าเนินการช่วยเหลือและ 
บรรเทาสาธารณะภัย 
 
การแบ่งมอบ 
     บรรจุมอบให้กองทัพภาคละ กองพลพัฒนา 



กองพลพัฒนา 

บก.พล ร้อย.บก. กรม.พัฒนา กองสนับสนุน 

พัน.พัฒนา พัน.ก่อสร้าง 

ค้าสั่งกองทัพบก ให้ ทภ.๑ ๒ ๓ ฝากการบังคับบัญชา ช.๑ รอ. ช.๒ ช.๓  
ไว้กับพลพัฒนา ๑ ๒ ๓ ตามล้าดับ  ส่วน ทภ.๔ ฝากการบังคับบัญชา 
ช.พัน.๔๐๑ ช.พัน.๔๐๒ ไว้กับพล.พัฒนา ๔ 



กรมการทหารช่าง 

1.วางแผน   อ านวยการ   ประสานงาน   แนะน า   ก ากับการ
ด าเนินการ วิจัยและพัฒนาเกี่ยวกับการผลิต จัดหา ส่งก าลัง ซ่อม
บ ารุง  และการ บริการ สป.สาย  ช. 

2.วางแผน  อ านวยการ  ประสานงาน  แนะน า  ก ากับการ และด าเนิน 
การเกี่ยวกับการก่อสร้าง   รวมทั้งซ่อมแซมส่ิงก่อสร้างตามที่ได้รับ
มอบ 

3.ก าหนดหลักนิยม  และท าต ารา ตลอดทั้งการฝึกและศึกษาของเหล่า
ช่าง มี  เจ้ากรมการทหารช่าง  เป็น ผู้บังคับบัญชา  รับผิดชอบ   

 

 





กองพันทหารช่างเครื่องมือพิเศษ 

ภารกิจ 
ด้าเนินการสนับสนุนการก่อสร้างเส้นทางคมนาคม ทางท่อ  
การก่อสร้างขนาดใหญ่ 
ขีดความสามารถ 
สนับสนุนก้าลังพลและยุทโธปกรณ์ให้กับหน่วยทหารช่างที่ท้าการก่อสร้างลักษณะพิเศษ 
ด้าเนินการก่อสร้างขนาดใหญ่ 
ด้าเนินการผสมคอนกรีต 
ด้าเนินการผสมแอสฟัลท์ 
ตั งต้าบลจ่ายน ้าประปาได้ ๒ แห่ง 
ด้าเนินการส้ารวจและขุดเจาะบ่อน ้าบาดาล 



กองพันทหารช่างเครื่องมือพิเศษ 

บก.และร้อย.บก. ร้อย.ช.เครื่องมือและซ่อมบ ารุง ร้อย.ช.เครื่องมือพิเศษ ร้อย.ช.เครื่องมือพิเศษ 



กองร้อยทหารช่างอิสระ 
ตอนทหารช่าง 



กองร้อยทหารช่างเครื่องมือเบา 

กองบังคับการกองร้อย หมวดบริการ 
หมวดเครื่องมือ หมวดเครื่องมือ หมวดเครื่องมือ 

ภารกิจ 
เป็นแหล่งรวม และใช้เครื่องมือก่อสร้างในการสนับสนุนหน่วยทหารช่างสนามต่างๆ 
ขีดความสามารถ 
สนับสนุนงานช่างทั่วไป 
สนับสนุนเครื่องมือก่อสร้างให้กับกองพันทหารช่าง 
 



ร้อย.ช.รยบ.เทท้าย 

บก.ร้อย มว.ซ่อมบ ารุงและบริการ มว.รยบ.เทท้าย มว.รยบ.เทท้าย 

ภารกิจ 
เคลื่อนย้ายวัสดุจ้านวนมากด้วยรถยนต์บรรทุกเทท้าย  เพื่อสนับสนุน 
หน่วยทหารช่างต่างๆ 



ร้อย.ช.สะพานผสม 

บก.ร้อย มว.เครื่องมือ 
และซ่อมบ ารุง 

มว.สนับสนุน มว.สะพาน 
โครงแผง 

มว.สะพาน 
โครงแผง 

มว.สะพาน 
เครื่องหนุนลอย 

มว.สะพาน 
เครื่องหนุนลอย 

ภารกิจ 
-ให้การสนับสนุนเครื่องสะพานโครงแผง สะพานเครื่องหนุนลอยและเครื่องข้ามล้าน ้า 
ทางยุทธวิธ ี
-อ้านวยการสร้างสะพาน  ให้ค้าแนะน้าทางเทคนิคในการสร้างสะพาน 
-บ้ารุงรักษา ซ่อมบ้ารุงเครื่องสะพาน 



ร้อย.ช.สนับสนุนการก่อสร้าง 

บก.ร้อย มว.เครื่องมือ 

มว.ซ่อมบ ารุง 

มว.แหล่งหิน 

มว.คอนกรีต 

มว.แอสฟัลท์ 

ภารกิจ 
-จัดให้มีหินย่อย ยางดาดผิวผสมร้อน และคอนกรีตผสม 
-ด้าเนินการดาดผิวด้วยยางดาดผิวผสมร้อน และคอนกรีตผสม 
-สนับสนุนเครื่องมือก่อสร้างและก้าลังพลให้กับหน่วยงาน 



กองร้อยทหารช่างซ่อมบ ารุงสนาม 

บก.ร้อย มว.บริการ 
โรงงาน 

มว.ส่งก าลัง มว.ซ่อมยุทโธปกรณ์ 
พิเศษ มว.ซ่อมบ ารุง มว.ซ่อมบ ารุง มว.ซ่อมบ ารุง มว.ซ่อมบ ารุง 

ภารกิจ 
-ท้าการซ่อมบ้ารุงสนับสนุนโดยตรงต่อเครื่องมือสายช่าง ให้แก่หน่วยรับการสนับสนุน 
-จัดให้หน่วยรับการสนับสนุนได้รับชิ นส่วนอะไหล่ เพื่อซ่อมบ้ารุงระดับหน่วย 



ร้อย.ช.ซ่อมบ ารุงหนัก 

บก.ร้อย มว.โรงงาน มว.ซ่อมเครื่อง 
มือพิเศษ 

มว.ซ่อมเครื่อง 
มือช่าง 

มว.ซ่อม 
เครื่องยนต์ 

ภารกิจ 
-ซ่อมสร้างส่วนประกอบหลักและเครื่องมือสายช่างทุกชนิด 
-ซ่อมบ้ารุงสนับสนุนทั่วไปยุทโธปกรณ์สายช่าง 



ตอนทหารช่างประปาสนาม 

บก.ตอน 

ชุดประปาสนาม ชุดประปาสนาม ชุดประปาสนาม ชุดประปาสนาม ชุดประปาสนาม ชุดประปาสนาม ชุดประปาสนาม ชุดประปาสนาม ชุดประปาสนาม ชุดประปาสนาม ชุดประปาสนาม ชุดประปาสนาม 

๑๒ ชุด 

ภารกิจ  สนับสนุนทั่วไปเกี่ยวกับการบริการน้ าประปาในสนาม 



ที่ตั้งหน่วยทหารช่างของ ทบ.ไทย 

หน่วยทหารช่างของ ทบ.ไทย  แบ่งตามลักษณะของหน่วยบังคับ
บัญชาได้ ๔ ประเภท 
๑.ที่ตั้งหน่วยทหารช่างของ กช. 
๒.ที่ตั้งหน่วยทหารช่างของ ทภ. 
๓.ที่ตั้งหน่วยทหารช่างของ กองพล 
๔.ที่ตั้งหน่วยทหารช่างของ ทบ. 



ที่ตั้งหน่วยทหารช่างของ กช. 

พัน.ช.คมศ. พล.ช. 

ช.พัน.๑๑๑ 
ช.พัน.๖๐๒ 

กรม.ช.๑๑ 

พัน.ช.กช. 



ที่ตั้งหน่วยทหารช่างของ ทภ. 

ทภ.๑ 
ช.พัน.๕๒  ช.๑รอ.    ราชบุรี 
ช.พัน.๑๑๒  ช.๑ รอ.   ราชบุรี  

ทภ.๒ 
ช.พัน.๒๐๑    นครราชสีมา 
ช.พัน.๒๐๒    นครราชสีมา 

กรม.ช.๑ รอ. 

กรม.ช.๒ 

พลพัฒนา ๑ 

พลพัฒนา ๒ 



ที่ตั้งหน่วยทหารช่างของ ทภ. 

ทภ.๓ 
ช.พัน.๓๐๒    พิษณุโลก 

ทภ.๔ 
ช.พัน.๔๐๑    พัทลุง 
ช.พัน.๔๐๒    พัทลุง 

กรม.ช.๓ พลพัฒนา ๓ 

พลพัฒนา ๓ 



หน่วยทหารช่างของกองพล 

เป็นหน่วยในอัตราของ พล.ร.และ พล.ม. 

ช.พัน.1 รอ. =  พล.1 รอ.   =  กรุงเทพ 

ช.พัน.2 รอ. =  พล.ร.2 รอ.  =  ฉะเชิงเทรา 

ช.พัน.3 =  พล.ร.3      =  นครราชสีมา 

ช.พัน.4 =  พล.ร.4 =  นครสวรรค ์ 



ช.พัน.5 =  พล.ร.5  =  นครศรีธรรมราช 

ช.พัน.6 =  พล.ร.6.  =  ร้อยเอ็ด 

ช.พัน.8 =  พล.ม.1 =  เพชรบูรณ์ 

ช.พัน.9 =   พล.ร.9 =  กาญจนบุรี 

ช.พัน.15 =   พล. ร.15 =  ปัตตานี 



ที่ตั้งหน่วยทหารช่างของ ทบ. 

กรม.ช.๒๑ (กรม.ช.ส่งก าลังและซ่อมบ ารุง) 

ช.พัน.๕๑ 

ราชบุรี 



หน่วยทหารช่างในประเทศไทย 



๑.จงเขียนผังการจัด กองพันทหารช่างสนามของกองพลและกองพันทหารช่าง 
ก่อสร้าง  โดยลงรายละเอียด นขต. บก.และร้อย.บก.,ร้อย.ช.สนาม,  
ร้อย.ช.ก่อสร้าง (ระดับกองร้อย) 

๒.จงบอกข้อแตกต่างของกองพันทหารช่างสนามกองพล 
กับกองพันทหารช่างก่อสร้าง 


