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บทท่ี  ๓   
การจัดหน่วยทหารช่าง 

  การจัดหน่วยทหารช่าง   เป็นองค์ประกอบส าคัญของ   “ระบบทหารช่าง”  ประการหนึ่งตาม
หลักนิยมการรบอากาศ-พ้ืนดิน  มีการปรับปรุง  พัฒนาการจัดหน่วยทหารช่างอย่างหลากหลาย  เพ่ือให้มี
ประสิทธิภาพในการรบ  การสนับสนุนการรบและการปฏิบัติงานช่าง 
๑. การแบ่งประเภทของหน่วยทหารช่าง 

หน่วยทหารช่าง เมื่อน ามาจัดเป็นกลุ่มตามลักษณะของภารกิจหลักท่ีต้องปฏิบัติแล้วสามารถแบ่งได้ 
เป็น ๕ ประเภท 
  ๑.๑  หน่วยควบคุมและบังคับบัญชา ได้แก่ หน่วยบัญชาการทหารช่าง (กรณีที่มีการจัดตั้ง) 
  ๑.๒  หน่วยสนับสนุนการรบ ได้แก่ กองบังคับการและกองร้อยกองบังคับการกรมทหารช่าง
กองทัพ กองพันทหารช่างสนามกองพล กองพันทหารช่างสนามกองทัพ กองพันทหารช่างก่อสร้าง กองร้อย
ทหารช่างเครื่องมือเบา กองร้อยทหารช่างสะพานผสม กองร้อยทหารช่างสนับสนุนการก่อสร้าง กองร้อยทหาร
ช่างรถยนต์บรรทุกเทท้าย กองร้อยทหารช่างแผนที่ 
  ๑.๓  หน่วยก าลังทดแทนและการฝึก ได้แก่ กองพันทหารช่างกรมการทหารช่าง  
  ๑.๔  หน่วยส่งก าลังบ ารุง ได้แก่ กองบังคับการและกองร้อยกองบังคับการกรมทหารช่าง    
ส่งก าลังและซ่อมบ ารุง กองพันทหารช่างซ่อมบ ารุง กองร้อยทหารช่างประปาสนาม กองร้อยทหารช่างต าบล   
ส่งก าลัง กองร้อยทหารช่างซ่อมบ ารุงสนาม กองร้อยทหารช่างซ่อมบ ารุงหนัก   

๑.๕  หน่วยช่วยในการพัฒนาประเทศ ได้แก่  กองพลทหารช่าง  ซึ่งในยามสงครามจะแปร 
สภาพเป็นหน่วยสนับสนุนการรบของกองทัพบก เพ่ือปฏิบัติงานช่างตามพันธกิจทางยุทธวิ ธีส าหรับกองพล
พัฒนาจะแปรสภาพเป็นหน่วยสนับสนุนการรบของกองทัพภาค 
๒.  การจัดหน่วยทหารช่างตามสายการบังคบบัญชา 
 การจัดหน่วยทหารช่าง  “ตามสายการบังคับบัญชา”  มีอยู่ด้วยกัน   ๔  ระดับ  ตามคุณลักษณะของ
สายการบังคับบัญชา  ซึ่งได้ระบุไว้ในค าสั่งของหน่วยเหนือว่าหน่วยทหารช่างเหล่านี้   เป็นหน่วยในการบังคับ
บัญชาของหน่วยใด  มีหน่วยที่ท าหน้าที่การบังคับบัญชาดังต่อไปนี้.-    
  ๒.๑  หน่วยทหารช่างของ   กองพล 
  ๒.๒  หน่วยทหารช่างของ   กองทัพภาค 
  ๒.๓  หน่วยทหารช่างของ   กรมการทหารช่าง 
  ๒.๔  หน่วยทหารช่างของ   กองทัพบก 
๓.  แบบของการจัดระดับหน่วยทหารช่าง 
 หน่วยทหารช่างในยุทธบริเวณแบ่งการจัดระดับหน่วยออกได้ดังต่อไปนี้.-  
  ๓.๑  ระดับตอนทหารช่าง    
  ๓.๒  ระดับกองร้อยทหารช่างอิสระ  
              ๓.๓  ระดับกองพันทหารช่าง     
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  ๓.๔  ระดับกรมทหารช่าง  
             ๓.๕  ระดับกองพลทหารช่าง 

 ๔.  ระดับตอนทหารช่าง  
  ตอนทหารช่างประปาสนาม  มีชื่อเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า  ตอนทหารช่างที่  ๙๓  (ตอน.ช. ๙๓) เป็นแบบ

ของการจัดหน่วยทหารช่างระดับหนึ่ง  ตอนทหารช่างเป็นหน่วยเทียบเท่ากองร้อยทหารช่างอิสระหรือเทียบเท่า
กองพันทหารช่าง  สามารถด ารงหน่วยอยู่ได้ด้วยตัวเองปฏิบัติงานเป็นอิสระได้ชั่วระยะเวลาหนึ่ง  ตามปกติ  
ตอนทหารช่างประปาสนามเป็นหน่วยในอัตราของกรมทหารช่าง  ๑  ตอนต่อ ๑  กรมทหารช่าง  หรืออาจพูด
ได้ว่า  ๑  ตอนต่อ  ๑  กองทัพภาค  แต่เนื่องจากว่ากองทัพบกยังขาดงบประมาณจึงยังไม่ได้จัดตั้ง  ณ  ปัจจุบัน
นี้มีอยู่ตอนเดียวสนับสนุนทั่วไป  ให้กับกองทัพบก    
๕.  กองร้อยทหารช่างอิสระ    
 เป็นแบบของการจัดหน่วยทหารช่างระดับหนึ่ง หน่วยนี้ไม่ใช่หน่วยในอัตราของกองพันทหารช่าง   
กองร้อยทหารช่างอิสระในหน่วยบัญชาการทหารช่างชั้นเหนือโดยทั่วๆ ไปอาจบรรจุมอบหรือจัดให้ขึ้นสมทบกับ
กรมทหารช่างหรือหน่วยทหารช่างอ่ืนๆ  ซึ่งมีการจัดเท่าเทียมกัน    ความหมายของกองร้อยทหารช่างอิสระ   
มี ๒  นัยคือ   
 นัยแรกเป็นหน่วยทหารช่างของกองทัพบกๆ   บรรจุมอบให้กับหน่วยทหารช่างต่างๆ  ตามความ
เหมาะสม เป็นหน่วยเทียบเท่ากองพัน คือมีความสมบูรณ์แบบในการจัดหน่วยของตัวเอง เพราะมีหน่วยธุรการ 
มีหน่วยส่งก าลังบ ารุง  มีหน่วยสูทกรรม  สามารถปฏิบัติงานเป็นอิสระได้ตามล าพังในระยะเวลาหนึ่ง  
 นัยที่  ๒  ตามการวินิจฉัยของกรมยุทธการทหารบก  พิจารณาจาก  ”ที่ตั้ง”  ของหน่วยในพ้ืนที่  
การปกครองของกระทรวงมหาดไทย  ที่อยู่ห่างไกลจากหน่วยบังคับบัญชา ไม่มีหน่วยทหารอ่ืนใดที่ผู้บังคับ
หน่วยอ่ืนมียศสูงกว่า ผู้บังคับกองร้อยอิสระนั้น  ให้ถือว่ากองร้อยนั้นเป็นกองร้อยอิสระ   ถ้าพ้ืนที่ใดมีผู้ บังคับ
หน่วยอ่ืนที่มียศสูงกว่าผู้บังคับกองร้อยอิสระนั้นอยู่ด้วย   ก็ไม่ถือว่าเป็นกองร้อยอิสระ  ตามหนังสือ  ยก.ทบ.   
ที่ กห ๐๔๐๓ /๘๒๔๒  ลง ๓๑ ส.ค.๔๑    
 การจัดก าลังของกองร้อยทหารช่างอิสระ ประกอบด้วย บก . ร้อย. และหมวดทหารช่างตั้งแต่ ๒   
หมวดขึ้นไป    หมวดทหารช่างเป็นส่วนก าลังปฏิบัติงานหลักของกองร้อย     หมวดเหล่านี้อาจจะจัดก าลัง
เหมือนกันทั้งหมดเช่น ในกองร้อยทหารช่างสะพานผสม หรืออาจจะจัดก าลังแตกต่างกันเช่นในกองร้อย   
ทหารช่างซ่อมบ ารุงหนัก   หรือจัดก าลังผสมกันเช่น ในกองร้อยทหารช่างเครื่องมือเบา    
 บก. ร้อย. ประกอบด้วย เจ้าหน้าที่ก ากับตรวจตราและเจ้าหน้าที่เลี้ยงดู  อาจประกอบด้วยหนึ่งตอน
หรือมากกว่า หรือเทียบเท่า ท าหน้าที่สนับสนุนก าลังส่วนปฏิบัติการ โดยให้การบริการพิเศษเช่น   การซ่อม
บ ารุงเครื่องมือ จัดเครื่องมือพิเศษเพ่ิมเติมให้กับหมวดที่ได้รับมอบหมายงาน หรือด้วยวิธีการอ่ืนๆ  กองร้อย
ทหารช่างข้างล่างนี้จัดอยู่ในประเภททหารช่างอิสระทั้งสิ้น  
  กองร้อยทหารช่างสะพานโครงแผง           กองร้อยทหารช่างสะพานเครื่องหนุนลอย  
  กองร้อยทหารช่างสะพานเรือทุ่น            กองร้อยทหารช่างเครื่องมือเบา  
                กองร้อยทหารช่างพราง                   กองร้อยทหารช่างเครื่องมือหนัก  
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                กองร้อยทหารช่างรถบรรทุกเทท้าย           กองร้อยทหารช่างก่อสร้างท่าเรือ  
                กองร้อยทหารช่างทางท่อ                   กองร้อยทหารช่างแผนที่ กองทัพน้อย  
                กองร้อยทหารช่างผลิตภาพถ่ายทางอากาศ           กองร้อยทหารช่างส ารวจส่วนฐาน  
                กองร้อยทหารช่างท าแผนที่ภาพถ่ายส่วนฐาน  
  * กองร้อยทหารช่างผลิตซ้ าส่วนฐาน           * กองร้อยทหารช่างคลังแผนที่ส่วนฐาน  
  * กองร้อยทหารช่างซ่อมบ ารุง            * กองร้อยทหารช่างซ่อมบ ารุงประจ าที่  
  กองร้อยทหารช่างต าบลส่งก าลัง            กองร้อยทหารช่างคลัง  
  กองร้อยทหารช่างคลังชิ้นส่วน            กองร้อยทหารช่างป่าไม้  
  กองร้อยทหารช่างประปา  
 หมายเหตุ * กองร้อยทหารช่างเหล่านี้ไม่สามารถปฏิบัติการเป็นอิสระได้  ตามปกติแล้วจะบรรจุมอบ
ให้กับกองพันทหารช่างแผนที่ส่วนฐาน ( F.M.  ๕ – ๑  P. ๘ – ๖ )  ค.ศ. ๑๙๖๕  (พ.ศ. ๒๕๐๘)  
 ปัจจุบันกองร้อยทหารช่างอิสระของ  ทบ. ไทย  ประกอบด้วย 
  -  กองร้อยทหารช่างเครื่องมือเบา     
  -  กองร้อยทหารช่างรถยนต์บรรทุกเทท้าย    
  -  กองร้อยทหารช่างสะพานผสม   
  -  กองร้อยทหารช่างสนับสนุนการก่อสร้าง 
  -  กองร้อยทหารช่างซ่อมบ ารุงสนาม   
  -  กองร้อยทหารช่างซ่อมบ ารุงหนัก    
๖.  กองพันทหารช่าง    
  กองพันซึ่งจัดก าลังเต็มอัตราประกอบด้วย กองบังคับการกองพัน (บก .พัน.) กองร้อยกองบังคับการ
และบริการ  (ร้อย.บก./บร.)  กองร้อยปฏิบัติงานตั้งแต่  ๒  กองร้อยหรือมากกกว่าและอาจมีส่วนแยกสมทบ
ของเสนารักษ์ด้วย    
บก.พัน. ประกอบด้วย    
 ผู้บังคับกองพัน   
 รองผู้บังคับกองพัน    
 หมู่ฝ่ายอ านวยการ  ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ฝ่ายอ านวยการตามปกติ  ในหน้าที่ของ  ฝอ .๑  ฝอ.๒  ฝอ.๓  
และ ฝอ.๔  อาจมีหมู่อ่ืนๆ เพ่ิมเติมเพ่ือปฏิบัติหน้าที่การลาดตระเวนและการสื่อสารด้วย 
กองร้อยกองบังคับการและบริการ   (ร้อย.บก./บร.)   ประกอบด้วย 
 บก.ร้อย. ของตนเองและมีหน้าที่รับผิดชอบในด้านธุรการ  เลี้ยงดูนายสิบพลทหารของ บก.พัน. ด้วย  
นอกจากนี้อาจมีหมวดตั้งแต่หนึ่งหมวดหรือมากกว่า  ที่มาให้การสนับสนุนหรือสมทบเพ่ิมเติมกองร้อย
ปฏิบัติงาน  ด้วยการบริการพิเศษ  
กองร้อยทหารช่างสนาม 
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 เป็นกองร้อยปฏิบัติงาน   คงจัดก าลังเช่นเดียวกันกับกองร้อยทหารช่างอิสระ  ตามที่กล่าวมาแล้ว   
กองร้อยอาจจัดก าลังเหมือนกันหมดเช่น ในกองพันทหารช่างสนามของกองพลและของกองทัพหรือจัดก าลัง   
ไม่เหมือนกัน เช่น  กองพันทหารช่างแผนที่ของกองทัพหรือจัดก าลังผสมกันเช่น  กองพันทหารช่างยานเกราะ       
กองพันทหารช่างข้างล่างนี้ เป็นกองพันซึ่งจัดก าลังเต็มอัตรา  
        * กองพันทหารช่างสนามของกองพล    
 * กองพันทหารช่างสนามของกองทัพ  
        * กองพันทหารช่างก่อสร้าง     
 * กองพันทหารช่างเครื่องมือพิเศษ     
 * กองพันทหารช่างกรมการทหารช่าง         
 หมายเหตุ   *   กองพันทหารช่างของ  ทบ.ไทย   
 นอกจากนี้ยังมีกองพันทหารช่าง   จัดแบบ "อ่อนตัว"  ซึ่งในอัตราการจัดจะมีเฉพาะ บก.พัน.  และ 
ร้อย.บก. หรือส่วนแยกสมทบและจัดกองร้อยทหารช่างประเภทอิสระตั้งแต่ ๒ กองร้อยหรือมากกว่าบรรจุมอบ
หรือจัดให้ขึ้นสมทบเป็นการชั่วคราว  เพื่อให้เป็นกองพันปฏิบัติการได้  จ านวนกองร้อยและชนิดของ ทหารช่าง
ย่อมแล้วแต่สถานการณ์  กองพันแบบนี้มีดังต่อไปนี้.-   
  กองพันทหารช่างพราง           
  กองพันทหารช่างแผนที่ส่วนฐาน          
  กองพันทหารช่างคลัง  
 ถึงแม้ว่ากองพันทหารช่างจะจัดก าลังเต็มอัตรา  ปกติก าหนดไว้ในอัตราการจัดยุทโธปกรณ์ (อจย.)      
ก็ตาม อาจเพ่ิมเติมหน่วยทหารช่างอ่ืนๆ  ให้บรรจุมอบหรือให้ขึ้นสมทบเป็นการชั่วคราวก็ได้   เช่น  กองร้อย
ทหารช่างสะพานโครงแผง  อาจจัดให้กองร้อยทหารช่างสะพานโครงแผงขึ้นสมทบกับกองพันทหารช่างสนาม
ของกองพล กองร้อยทหารช่างสะพานโครงแผงเป็นผู้ล าเลียงเครื่องสะพานและก ากับตรวจตราการก่อสร้าง    
ส่วนกองพันทหารช่างสนามกองทัพเป็นผู้ก่อสร้าง 
 กองพันทหารช่างของกองทัพบกไทย ณ ปัจจุบันนี้มี  ๕  แบบดังต่อไปนี้.-    
  -  กองพันทหารช่างสนามกองพล (กองพลทหารราบและกองพลทหารม้า) (อจย. ๕-๑๕) 
  -  กองพันทหารช่างสนามกองทัพภาค                  (อจย. ๕- ๓๕) 
  -  กองพันทหารช่างก่อสร้าง           (อจย. ๕- ๑๑๕) 
  -  กองพันทหารช่างเครื่องมือพิเศษ                                                  (อจย. ๕- ๑๓๕) 
  -  กองพันทหารช่างของกรมการทหารช่าง                                         (อฉก. ๓๒๐๐) 
๗.  กรมทหารช่าง    
 หน่วยทหารช่างแบบนี้จัดก าลังให้มี บก. กรม. และ ร้อย.บก. กรม. ปฏิบัติงานตามการในหน้าที่    
โดยได้รับบรรจุมอบหรือขึ้นสมทบจากหน่วยทหารช่างอ่ืนๆ  เพ่ือจัดเป็นชุดปฏิบัติงาน   ดังนั้นจึงจัดอยู่ใน
จ าพวกกองพัน  "อ่อนตัว"   ตามที่กล่าวมาแล้วข้างต้นแต่อย่างไรก็ตาม  ณ  ระดับหน่วย  “กรม.” แล้ว
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ย่อมขึ้นอยู่กับขนาดและขอบเขตของการปฏิบัติการ  อาจมีกองพันทหารช่างหลายๆ  กองพันและกองร้อย
ทหารช่างอิสระหลายๆ กองร้อยหรือก าลังส่วนอื่นๆ  อีก 
       บก. และ ร้อย.บก. ของกรมทหารช่าง  คงจัดก าลังตามหลักการทั่วไป  เช่น ในกรณีเป็นกองพันจะมี
ส่วนบริการเพียงเล็กน้อย  ส่วนต่างๆ  เหล่านี้มีหมู่สื่อสารอยู่ด้วยทั้งสิ้น กรมทหารช่างต่างๆ  มี  กรม.  ๓  แบบ
ดังต่อไปนี้.-    
  - กรมทหารช่างสนาม          (อจย.  ๕ - ๕๒)   
  -  กรมทหารช่างก่อสร้าง          (อจย.  ๕ - ๑๑๒  ก) 
                -  กรมทหารช่างส่งก าลังและซ่อมบ ารุง  (อจย.  ๕ - ๒๗๘)       
๘.  กองพลทหารช่าง 
 กองพลทหารช่างเป็นหน่วยที่  กระทรวงกลาโหมก าหนดให้จัดตั้งขึ้นตามค าสั่ง  ทบ.  (เฉพาะ)  ลับที่  
๑๖๙ / ๓๒  ลง ๒๕  ก.ย.๓๒   เพ่ือเสริมสร้างขีดความสามารถของกองทัพบกด้วยการพัฒนาประเทศให้      
มีประสิทธิภาพสูงขึ้น จึงให้จัดตั้งกองพลทหารช่าง เพ่ือรับผิดชอบงานก่อสร้างขนาดใหญ่ที่เกินขีดความสามารถ
ของกองพลพัฒนาของกองทัพ 
 มีวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งเพ่ือ  ให้ผู้บังคับบัญชาหน่วยเหนือมีทหารช่างใช้ตามความจ าเป็นและ
เหมาะสม ปัจจุบันนี้มี  ๑  กองพล   ทหารช่าง  เป็นหน่วยขึ้นตรงของ  กรมการทหารช่าง  มีที่ตั้งหน่วยอยู่   ณ   
ค่ายบุรฉัตร  (เขากรวด)  ต. เกาะพลับพลา   อ. เมือง  จ. ราชบุรี  ๗๐๐๐๐    
กองบัญชาการทหารช่างชั้นเหนือ 
        นอกจากหน่วยทหารช่างในอัตราของกองพลและในอัตราของกองทัพแล้ว  อาจจะมีหน่วยทหารช่าง
อ่ืนๆ หลายหน่วยบรรจุมอบให้กับกองทัพสนามและเขตหลังของยุทธบริเวณที่ปฏิบัติการรบ  หน่วยทหารช่าง 
ส่วนมากจะจัดก าลังในรูป  กรมทหารช่างตามท่ีกล่าวมาแล้วข้างต้น กองบัญชาการภาคอาจจะมี กรมทหารช่าง
หลายๆ กรม กรมทหารช่างเหล่านี้อาจจะอยู่ในการควบคุมโดยตรงของผู้บัญชาการภาคก็ได้  และให้         
ฝ่ายอ านวยการทหารช่างของภาคเป็นผู้ก ากับดูแล  ตรวจตราการปฏิบัติงานช่างของกรม การกระท าดังกล่าวนี้  
เป็นการปฏิบัติปกติในพ้ืนที่บริการของกองทัพ  ถ้าเป็นกองบัญชาการขนาดใหญ่ซึ่งมีกรมทหารช่างมากกรม   
แล้วก็ควรจัดเป็นกองพลน้อยทหารช่างข้ึน  
       กองพลน้อยทหารช่าง  เป็นกองบัญชาการหน่วยทหารช่างขนาดใหญ่  ซึ่งมีความอ่อนตัวในการ
ปฏิบัติงานในเขตหลังของยุทธบริเวณ  การจัดที่เป็นประจ าก็คือ มี บก. และ ร้อย.บก.  ซึ่งจะมีหน่วยทหารช่าง
อ่ืนๆ  มาบรรจุมอบหรือข้ึนสมทบ   ก าลังที่เป็นหลักได้แก่  กรมทหารช่างก่อสร้าง   ซึ่งส่วนมากจะมีถึง ๓ กรม
ทหารช่างก่อสร้าง อาจจะเพ่ิมเติมด้วยหน่วยทหารช่าง อ่ืนๆ ได้ร วมทั้ งหน่วยทหารช่างซ่อมบ ารุ ง              
หน่วยทหารช่างแผนที่และหน่วยทหารช่างพราง  
       กองพลน้อยทหารช่างเครื่องบิน  บก. ทหารช่างชั้นเหนือไม่มี บก.ทหารช่างใด  ที่มีการในหน้าที่
เกี่ยวกับการบังคับบัญชา  ที่จะสูงกว่าระดับกองพลน้อยทหารช่าง   ถ้ามีกองพลน้อยทหารช่างหลายกองพล   
ในเขตหลังหรือเขตหน้าแล้ว  ฝ่ายอ านวยการทหารช่างของผู้บัญชาการ  เป็นผู้ประสานงานระหว่างกองพลน้อย
ทหารช่างเหล่านี้  
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๙.  เจ้าหน้าที่เรือขุดทหารช่าง 
 การปรับปรุงและการซ่อมบ ารุงท่าเรือและการคมนาคมทางน้ าในยุทธบริเวณ    อาจจ าเป็นต้องใช้
เรือขุดแบบ SEAGOING CUTTERMEAD  หรือ  HOPPOR  เรือขุดเหล่านี้หาได้จากแหล่งพลเรือนมี        
ความจ าเป็นต้องใช้ที่ต้องจัดเจ้าหน้าที่เรือขุดเหล่านี้ไว้ มีเจ้าหน้าที่เรือขุดหน่วยทหารช่างอยู่   ๕ พวก  จัดไว้
ส าหรับเป็นเจ้าหน้าที่เรือขุดแบบ  SEAGOING   CUTTERMEAD ๒   พวกและแบบ  HOPPOR  อีก  ๓  พวก  
เจ้าหน้าที่เรือขุดพวกหนึ่ง  มีก าลังน้อยกว่ากองร้อยทหารช่างธรรมดาและการจัดภายในไม่จ ากัดว่าจะต้อง
ด าเนินตามแบบการจัดของกองทัพ  เจ้าหน้าที่เรือขุดพวกนี้ตามปกติ  จะบรรจุมอบ  หรือจัดให้ขึ้นสมทบกับ  
กรมทหารช่างสนามหนึ่งกรม  หรือกองบัญชาการ  ก่อสร้างบางกองบัญชาการก็ได้   
๑๐.  ชุดทหารช่าง 
 ชุดทหารช่างเป็นประเภท “ชุดทหารช่างบริการ” การจัดชุดทหารช่างแบบนี้ไม่สู้จะตรงกับ   
ความหมายตามอักษรนัก ซึ่งมีความหมายว่าเป็นหน่วยปฏิบัติการหรือหน่วยธุรการจริงๆ  "ชุดทหารช่างบริการ"  
เป็นความหมายรวมๆ   ใช้เพ่ือก าหนดจ านวน  “หน่วยย่อย”   ขึ้นที่มีความแตกต่างกัน   อย่างกว้างขวาง     
ในการจัด  แต่ทว่ามีคุณลักษณะเหมือนกันคุณลักษณะพิเศษที่ เด่นชัดคื อ ข้อเท็จจริงที่ว่าแต่ละชุดมี
ผู้ช านาญการโดยเฉพาะและมีเจ้าหน้าที่เลี้ยงดูเพียงเล็กน้อยหรือไม่มีเลย  การบริการเกี่ยวกับหน้าที่เลี้ยงดูนั้น 
หน่วยบัญชาการที่ชุดไปขึ้นสมทบจะต้องจัดให้ ชุดทหารช่างบางชุดของ "ชุดบริการรวม" คงจัดท านอง      
เดียวกันกับ "ชุดบริการทหารช่าง" อาจจัดให้ขึ้นสมทบกับหน่วยทหารช่างได้ด้วย  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


