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บทท่ี  ๑๐ 
กองร้อยทหารช่างอิสระ   

ตอนทหารช่าง   
และกองพันทหารช่างของกรมการทหารช่าง 

 
กองร้อยทหารช่างเครื่องมือเบา 
ภารกิจ  
          ภารกิจของกองร้อยทหารช่างเครื่องมือเบาได้แก่ เป็นแหล่งรวม และใช้เครื่องมือก่อสร้างในการ
สนับสนุนหน่วยทหารช่างสนามต่างๆ  และอาจท าการรบอย่างทหารราบเมื่อจ าเป็น  
การแบ่งมอบ  
         จัดเป็นหน่วยของกองทัพบก  อาจแบ่งมอบให้หน่วยรองได้ตามความเหมาะสม  
การจัด  
                        
                       
                       
 
    
                               
 
 
 
 
 
 
ขีดความสามารถ  
          ๑. ปฏิบัติการสนับสนุนกิจการช่างทั่วไป   ส าหรับ   ๓   กองพันทหารช่างสนามของกองทัพ  
          ๒. สนับสนุนเครื่องมือก่อสร้าง   ให้กับกองพันทหารช่างสนามของกองพลได้เมื่อต้องการ  
          ๓. ปฏิบัติงานได้   ๒  ผลัด  ตลอดเวลา  
          ๔. ซ่อมบ ารุงขั้นหน่วยส าหรับเครื่องมือในกองร้อย  
          ๕. เคลื่อนที่ได้  ๑๐๐ %  
ยุทโธปกรณ์สายช่างที่ส าคัญ  
          ๑. เครื่องอัดลมบนรถพ่วง ขนาด   ๓,๑๕๘  ลบ.ฟ./นาที  

  ผังการจัดกองร้อยทหารช่างเคร่ืองมือเบา 

 

หมวดบริการ 

กองร้อยทหารช่างเครื่องมือเบา 

กองบังคับการกองร้อย 
 

 หมวดเครื่องมือ 

อจย. ๕ – ๓๖๗ ( ๒๙ พ.ย.๑๙ ) 
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          ๒. เครื่องย่อยหิน ขนาด   ๕๐  ตัน/ชม. 
          ๓. เครื่องขุดลากชนิด   ๓  ตัน  
          ๔. เครื่องผสมคอนกรีต ขนาด   ๑๖  ลบ.ฟ.  
          ๕. โรงงานซ่อมเคลื่อนที่  
          ๖. รถปั้นจั่น  ขนาด  ๑๐  ตัน  
          ๗. รถบด  ขนาด  ๑๐  ตัน   ๓  ล้อ  
          ๘. รถบดชนิดล้อยาง  
          ๙. รถขุดขับเคลื่อนด้วยตัวเอง  ขนาด   ๑๑  ลบ.หลา  
          ๑๐. รถเกลี่ย  
          ๑๑.  ถากถาง  
 
กองร้อยทหารช่างรถยนต์บรรทุกเทท้าย 
ภารกิจ  
           ภารกิจของกองร้อยทหารช่างรถยนต์บรรทุกเทท้ายได้แก่ เคลื่อนย้ายวัสดุเป็นจ านวนมาก ด้วยรถยนต์
บรรทุกเทท้าย   เพ่ือสนับสนุนหน่วยทหารช่างต่างๆ  
การแบ่งมอบ   จัดเป็นหน่วยของกองทัพบก   อาจแบ่งมอบให้กับหน่วยรองตามความเหมาะสม  
การจัด  
 
                                               
                           
                  
     
               
                                       
                                                                   
 
 
 
 
 
ขีดความสามารถ  

อจย. ๕ – ๑๒๔  ( ๒๙ พ.ย.๑๙ 
) 

ร้อย.ช.รยบ.เทท้าย 

หมวด.ซอ่มบ ารุงและบริการ 
 หมวด. รยบ.เทท้าย บก. ร้อย 

 
 ตอน. รยบ.เทท้าย บก. มว. 

  ผังการจัดกองร้อยทหารช่างรถยนต์บรรทุกเทท้าย 
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            เคลื่อนย้ายวัสดุ  คิดเป็นปริมาณ ๒๔๐-๓๑๒ ลูกบาศก์หลา หรือคิดเป็นน้ าหนัก ๒๔๐-๔๘๐ ตันต่อ
เที่ยว จ านวนเที่ยวต่อวันที่ขนได้ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ ระยะทาง สภาพถนน ชนิดของวัสดุ สิ่งอ านวยความ
สะดวก  ในการขนถ่าย   
 
ยุทโธปกรณ์สายช่างที่ส าคัญ  
           ๑. รถยนต์บรรทุก  ๑๐  ตัน  ๖ x ๔  เทท้าย  
           ๒. รถยนต์บรรทุก  ๑๐  ตัน  ๖ x ๔  เทท้ายมีกว้าน  
           ๓. เครื่องก าเนิดไฟฟ้า  ขนาด  ๑ ½  กิโลวัตต์  ๑๒๐  โวลท์  

๔. เครื่องก าเนิดไฟฟ้า  ขนาด  ๑ ½  กิโลวัตต์    ๒๘  โวลท์ ไฟตรง  
๕. เครื่องเชื่อมโลหะด้วยไฟฟ้าติดตั้งบนรถพ่วง   ๓๐๐  แอมแปร์  
๖. เครื่องให้แสงสว่าง ชุดกองบังคับการ  
๗. เครื่องให้แสงสว่างด้วยไฟฟ้า         

 
กองร้อยทหารช่างสะพานผสม 
ภารกิจ    ภารกิจของกองร้อยทหารช่างสะพานผสม  ได้แก่.-  
         ๑. ให้การสนับสนุนเครื่องสะพานโครงแผง   สะพานเครื่องหนุนลอยและเครื่องข้ามล าน้ าทางยุทธวิธี  
         ๒. อ านวยการสร้างสะพาน  ให้ค าแนะน าทางเทคนิคในการสร้างสะพานและด าเนินการสร้างสะพาน
ตามท่ีได้รับมอบ  
         ๓. บ ารุงรักษา  ซ่อมบ ารุงเครื่องสะพานที่ได้จัดสร้างขึ้น  ตามที่ได้รับมอบ  
การแบ่งมอบ         เป็นหน่วยของกองทัพบก   อาจแบ่งมอบให้หน่วยรองตามความจ าเป็น    
การจัด 
                               
                            
                            
      
              
 
          
                            
                                             
 
      
                              

 ผังการจัดกองร้อยทหารช่างสะพานผสม 

 

บก.ร้อย. หมวดเครื่องมือ
และซ่อมบ ารุง 

อจย. ๕ – ๗๙ ( ๒๘ ม.ิย.๑๗ ) 

หมวดสนับสนุน 

ร้อย.ช. สะพานผสม 

 
หมวดสะพาน 

โครงแผง 
 

หมวดสะพาน 
เครื่องหนุนลอย 

บก.มว. ตอน 
เครื่องส่งข้าม 

ตอน 
แพยุทธวิธ ี

บก. มว. ตอนสะพาน 

บก. มว. ตอนเครื่องมือ ตอนซ่อมบ ารุง 

ตอนยุทธการ ตอนส่งก าลัง 
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ขีดความสามารถ  
 ๑. กองร้อยสามารถให้การสนับสนุนเครื่องสะพาน  เครื่องมือสะพานและเครื่องข้ามล าน้ าทางยุทธวิธี    
เพ่ือใช้ในการสร้างสะพาน  แพแบบต่างๆ  ได้ดังนี้ .-  
  ๑.๑ สะพานเครื่องหนุนลอยยาวประมาณ ๒๘๐ ฟุตหรือ  แพ ๔  ทุ่น ๒  แพ, แพ ๕ ทุ่น  ๒  
แพ  
                  ๑.๒ สะพานเครื่องหนุนมั่น  จากเครื่องบนของสะพานเครื่องหนุนลอย  ข้ามช่องว่างซึ่งมี
ความกว้างไม่เกิน   ๔๐   ฟุต  
                 ๑.๓  สะพานเครื่องหนุนลอยขนาดเบา  ชั้น ๑๖ ยาว ๑๒๕ ฟุตจ านวน ๑ สะพานหรือแพชั้น 
๑๒     ( แพยุทธวิธีเบา )   จ านวน   ๓   แพ  
                  ๑.๔ เครื่องข้ามล าน้ าประกอบด้วยเรือส่งข้าม   สะพานคนเดินสนับสนุนการข้ามล าน้ า  
 
                  ๑.๕  สะพานโครงแผง  ๑  ชุดประกอบเป็นสะพานได้ดังนี้ .-  
                            -  สะพานโครงแผง  " โครงคู่ – ชั้นเดียว "  ยาว    ๘๐ ฟุต  ๒  สะพาน  หรือ  
                            -  สะพานโครงแผง  " โครงคู่ – ชั้นเดียว "  ยาว  ๑๖๐ ฟุต  ๑  สะพาน  หรือ  
                            -  สะพานโครงแผง  " โครงคู่ – ชั้นเดียว "  ยาว  ๑๓๐ ฟุต  ๑  สะพาน  
   ๒. สร้างสะพานหรือแพด้วยก าลังพลในอัตราได้ในกรณีฉุกเฉิน   แต่เวลาในการสร้างจะเพ่ิมขึ้นจาก
ปกติ  
          ๓. ให้ค าแนะน าทางเทคนิคในเรื่องการสร้างสะพานเครื่องหนุนลอยและสะพานโครงแผง   แก่หน่วย
ทหารช่างอ่ืนๆ  
          ๔.ขนย้ายวัสดุด้วยรถยนต์บรรทุกเทท้ายขนาด  ๕  ตัน ได้เที่ยวละ ๑๔๕  ตันเมื่อมิได้ท าการบรรทุก
สะพานโครงแผง  
          ๕. ขนย้ายสัมภาระด้วยรถยนต์บรรทุกขนาด  ๕  ตันและ  ๒ ๑/๒  ตัน   เมื่อมิได้บรรทุกสะพาน
เครื่องหนุนลอย  
          ๖. จัดการประสานการระวังป้องกันกับพื้นท่ีของหน่วยและสิ่งก่อสร้างอย่างได้ผล  



๑๐ - ๕ 
 
          ๗.  ให้การสนับสนุนกองพันทหารช่างสนาม ด้วยสะพานเครื่องหนุนลอยและสะพานโครงแผงได้       
๒ กองพันพร้อมกัน  
          ๘. เคลื่อนที่ได้   ๑๐๐  %  
 ยุทโธปกรณ์สายช่างที่ส าคัญ  
 ๑. เรือโจมตีใช้ลมอัด ขนาด  ๑๕  คน  
           ๒. เรือยนต์สร้างสะพานอลูมินั่ม   ๒๗  ฟุต  
         ๓. สะพานโครงแผง  
    ๔. สะพานคนเดินอลูมินั่ม  
           ๕. สะพานเครื่องหนุนลอยอลูมินั่ม  
           ๖. แพยุทธวิธี  
           ๗. เครื่องยนต์ติดท้าย   ๒๕  แรงม้า  
           ๘. เครื่องเลื่อยโซ่ ขนาด ๑๘ นิ้ว  
           ๙. รถถากถางขนาดกลาง  
           ๑๐. ประปา   ๑,๕๐๐    แกลลอน / ชั่วโมง  
           ๑๑. รถบรรทุกเครื่องสะพาน ๕ ตัน เทท้ายมีกว้าน  
           ๑๒. เครื่องมือใช้ลมอัดพร้อมเครื่องอัดลม ขนาด ๒๕๐ ลูกบาศก์ฟุต/นาที  
           ๑๓. ชุดซ่อมเรืออลูมินั่ม  
           ๑๔. ชุดซ่อมเรืออัดลม  
           ๑๕. รถโรงงานซ่อมทั่วไป  

 ๑๖. สะพานโครงแผงขนาดกลาง ( MGB ) 
 ๑๗. สะพานเครื่องหนุนลอยแบบพับได้  ( T ๗๙ ) 
 ๑๘. สะพานเครื่องหนุนมั่นขนาดหนัก แบบ  ๘๔  เอ ( T ๘๔ A ) 
 ๑๙. สะพานเครื่องหนุนมั่นขนาดหนัก แบบ  ๘๔  ( T ๘๔ ) 

 
 
 
กองร้อยทหารช่างสนับสนุนการก่อสร้าง 
ภารกิจ      กองร้อยทหารช่างสนับสนุนการก่อสร้าง มีภารกิจ ได้แก่ .-  
         ๑. จัดให้มีหินย่อย ยางดาดผิวผสมร้อน และคอนกรีตผสม  
         ๒. ด าเนินการดาดผิวด้วย ยางดาดผิดผสมร้อน และคอนกรีตผสม  
         ๓. สนับสนุนเครื่องมือก่อสร้างพร้อมพลประจ าให้กับหน่วยทหารช่างก่อสร้างอ่ืน ๆ เพ่ือเพ่ิมขีด
ความสามารถในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับดินเช่น  โครงสร้าง    ถนน   และสนามบิน  
การแบ่งมอบ   จัดเป็นหน่วยของกองทัพบก อาจแบ่งมอบให้กับหน่วยงานรองตามความเหมาะสม  

๖-๕ 
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การจัด  
 
                          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ขีดความสามารถ  
          ๑. ระเบิดหินและผลิตหินย่อยขนาดต่าง ๆ ได้  ๒๐ - ๔๐ ตัน/ชั่วโมง  
          ๒. ผลิตยางดาดผิดผสมร้อนส าหรับการดาดผิวได้  ๓๐ - ๔๐ ตัน/ชั่วโมง  
          ๓. ผลิตคอนกรีตผสมส าหรับงานคอนกรีตได้  ๒๐ - ๒๔ ลูกบาศก์หลา/ชั่วโมง  
          ๔. ปฏิบัติงานดาดผิดด้วยยางดาดผิดผสมร้อน และคอนกรีตผสมได้ด้วยเครื่องมือในอัตรา  
          ๕. จัดเครื่องมือขนาดเบาพร้อมพลประจ า   สนับสนุนงานก่อสร้างเก่ียวกับงานดินเมื่อลดงานดาดผิว  
          ๖. สามารถปฏิบัติงานได้เป็น   ๒   ผลัดตลอดเวลา  
          ๗. ซ่อมบ ารุงขั้นหน่วยให้แก่ยุทโธปกรณ์ในอัตรา  ซ่อมบ ารุงขั้นที่  ๓  ให้กับเครื่องมือช่างในอัตรา  
          ๘. แต่ละบุคคลสามารถท าการรบอย่างทหารราบได้  
          ๙. ความคล่องแคล่วในการเคลื่อนที่  ๖๐ %  
ยุทโธปกรณ์สายช่างที่ส าคัญ  
         ๑. เครื่องผสมวัสดุดาดผิวแอสฟัลท์  ๓๐ - ๘๐  ตัน/ชั่วโมง  
         ๒. รถปั้นจั่นสายพาน  ขนาด  ๑๐  ตัน  
         ๓. เครื่องบดสั่นสะเทือนใช้มือ  
         ๔. รถบดอัด  ๓๒  ตัน  
         ๕. รถผสมคอนกรีต  ขนาด  ๔ - ๖  ลูกบาศก์หลา  
         ๖. เครื่องย่อยหิน  ขนาด  ๕๐ ตัน / ชั่วโมง  
         ๗. รถสายพานขุดคู  

อจย. ๕ – ๑๑๔ ( ๑๓ พ.ค.

๒๐ ) 
ร้อย. ช. สนับสนุนการก่อสร้าง 

มว. คอนกรีต 

บก. ร้อย. มว. คม. 

มว. ซบร. 

มว .แหล่งหิน มว. แอสฟัสลท ์

ผังการจัดกองร้อยทหารช่างสนับสนุนการก่อสร้าง 
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         ๘. รถเกลี่ย  
         ๙. รถตักบรรทุก  ขนาด  ๖ ลูกบาศก์หลา  
         ๑๐. รถตักบรรทุก  ขนาด  ๒ ๑/๒ ลูกบาศก์หลา  
         ๑๑. รถตักบรรทุกสายพาน  ขนาด  ๒ ๑/๒ ลูกบาศก์หลา  
         ๑๒. รถเครื่องมือก่อสร้างทางท่อ  
         ๑๓. รถบดชนิดและขนาดต่าง ๆ  
         ๑๔. เครื่องมือเจาะหิน  
         ๑๕. เครื่องตัดคอนกรีต  
         ๑๖. เลื่อยตัดคอนกรีต     
         ๑๗. รถถากถางขนาดเบา  
         ๑๘. รถถากถางล้อยางขนาดเบา  
         ๑๙. รถถากถางล้อยางขนาดเบาติดปุ้งกี๋โกยตัก  
 
กองร้อยทหารช่างซ่อมบ ารุงสนาม 
ภารกิจ  กองร้อยทหารช่างซ่อมบ ารุงสนาม มีภารกิจดังนี้ .-  
         ๑. ท าการซ่อมบ ารุงสนับสนุนโดยตรงต่อเครื่องมือสายช่าง ให้แก่หน่วยรับการสนับสนุน  
         ๒. จัดให้หน่วยรับการสนับสนุนได้รับชิ้นส่วนอะไหล่ เพื่อท าการซ่อมบ ารุงระดับหน่วย  
การแบ่งมอบ    เป็นหน่วยของ  ทบ.  อาจแบ่งมอบให้หน่วยรองตามความเหมาะสม  
การจัด  
 
 
                       
                       
     
 
 
 
 
 
 
 
 
ขีดความสามารถ  

อจย. ๕ – ๑๗๕ ( ๒๙ พ.ย.๑๙ ) 

 
 

 มว.ซ่อมบ ารุง 

กองร้อยทหารช่างซ่อมบ ารุงสนาม 

บก.ร้อย มว.ส่งก าลัง มว.บริการ 
โรงงาน 

มว.ซ่อมยุทโธปกรณ์ 
พิเศษ 

  ผังการจัดกองร้อยทหารช่างซ่อมบ ารุงสนาม 



๑๐ - ๘ 
 
 ๑. ท าการซ่อมบ ารุงสนับสนุนโดยตรงแก่เครื่องมือสายช่างประมาณ ๑,๕๐๐ รายการนับแต่เครื่องมือ
ขนาดเล็กที่ท างานได้ด้วยตัวเอง  เช่น เครื่องก าเนิดไฟฟ้า ขนาด ๑ ๑/๒ กิโลวัตต์ ไปจนถึงเครื่องขนาดใหญ่ ๆ   
          ๒. ท าการส่งกลับเครื่องมือที่ช ารุดได้ในลักษณะจ ากัด  
           ๓. รับ  เก็บรักษา  และแจกจ่าย ชิ้นส่วนอะไหล่ส าหรับการซ่อบ ารุงระดับหน่วยส าหรับหน่วยรับการ
สนับสนุน และส าหรับใช้ในหมวดซ่อมบ ารุงในอัตราของกองร้อย  
 ๔. ตรวจกิจการซ่อมบ ารุงและระดับสะสมชิ้นส่วนอะไหล่ ในหน่วยรับการสนับสนุนตามค าสั่ง  
          ๕. รวบรวมข้อมูลทางสถิติเกี่ยวกับปริมาณและการแจกจ่ายเครื่องมือสายช่าง   และปริมาณการใช้
ชิ้นส่วนอะไหล่   ตามความช านาญ   และงานซ่อมบ ารุงในหน่วยรับการสนับสนุน   
          ๖. ท าการรบอย่างทหารราบได้เมื่อจ าเป็น     เคลื่อนที่ได้ ๑๐๐ %  
ยุทโธปกรณ์สายช่างที่ส าคัญ  
         ๑. ปั้นจั่นขนาดเล็กใช้ในโรงงาน  
         ๒. เครื่องก าเนิดไฟฟ้า  ๑.๕ กว. และ  ๑๕ กว.  
         ๓. เครื่องอัดฉีดน้ ามันหล่อลื่นบนรถพ่วง  
         ๔. เครื่องมืออัดบู๊ชสลักสายพาน  
         ๕. รถเครื่องมือซ่อมบ ารุงธรรมดา  
         ๖. รถโรงงานซอ่มเครื่องไฟฟ้า  
         ๗. เครื่องมือประจ าโรงงานซ่อมเครื่องมือหนัก  
         ๘. เครื่องมือประจ าโรงงานซ่อมเครื่องมือเบา  
         ๙. โรงงานซ่อมทั่วไป  
 

กองร้อยทหารช่างซ่อมบ ารุงหนัก 
ภารกิจ ภารกิจของกองร้อยทหารช่างซ่อมบ ารุงหนัก ได้แก่.-  
         ๑.  ซ่อมสร้างส่วนประกอบหลักและเครื่องมือสายช่างทุกชนิดที่กองทัพบกก าหนด  
         ๒. ซ่อมบ ารุงสนับสนุนทั่วไปยุทโธปกรณ์สายช่าง ที่ล้นมือจากหน่วยซ่อมบ ารุงสนับสนุนโดยตรง  
การแบ่งมอบ จัดเป็นหน่วยของกองทัพบก อาจแบ่งมอบให้หน่วยรองตามความเหมาะสม  
การจัด  
 
                       
                                              
     
          
 
 

อจย.๕ – ๒๗๘ ( ๒๙ พ.ย.๑๙ 
) 

บก.ร้อย มว.โรงงาน มว.ซ่อมเครื่อง 
มือพิเศษ 

มว.ซ่อม 
เครื่องมือช่าง 

มว.ซ่อม 
เครื่องยนต ์

ร้อย ช.ซ่อมบ ารุงหนัก 

ผังการจัดกองร้อยทหารช่างซ่อมบ ารุงหนัก 

 



๑๐ - ๙ 
 
 
 
 
 
 
ขีดความสามารถ  
           ๑. ซ่อมสร้างชิ้นส่วน  ส่วนประกอบย่อย  ส่วนประกอบหลัก  และยุทโธปกรณ์สายช่างทุกชนิด      
           ๒. สนับสนุนการซ่อมบ ารุงเครื่องมือกลสายช่างให้กับหน่วยซ่อมบ ารุงสนับสนุนโดยตรงได้ ไม่เกิน ๔  
หน่วย ในกรณีที่หน่วยนั้นได้รับงานเกินขีดความสามารถ  หรือได้รับงานล้นมือ   
           ๓. ให้การบริการตรวจสภาพ  ซ่อมบ ารุงยุทโธปกรณ์สายช่างแล้วส่งกลับคืนคลังเพื่อแจกจ่ายหน่วย  
           ๔. เคลื่อนที่ได้ ๕๐ %  
ยุทโธปกรณ์สายช่างที่ส าคัญ  
           ๑. กว้านไฟฟ้า  ขนาด  ๑ ตัน  
           ๒. เครื่องวัดไฟ  ขนาด  ๑.๕ กิโลวัตต์  
           ๓. เครื่องท าความสะอาดด้วยไอน้ า  
           ๔. เครื่องอัดลม  
           ๕. เครื่องก าเนิดไฟฟ้า  
           ๖. เครื่องกว้านกระบอกสูบ  
           ๗. เครื่องอัดลูกปืนล้อสายพานและล้อน า  
           ๘. เครื่องกลึง  
           ๙. เครื่องดัดโลหะ  
           ๑๐. รถก่ึงพ่วงโรงงานซ่อมเครื่องไฟฟ้า  
           ๑๑. รถก่ึงพ่วงโรงงานทั่วไป  
           ๑๒. รถโรงงานซ่อมข้ันหน่วย  
           ๑๓. รถถากถางล้อยางขนาดกลาง  
           ๑๔. เครื่องพอกสายพาน  
 

ตอนทหารช่างประปาสนาม 
ภารกิจ  
         ภารกิจของตอนทหารช่างประปาสนามได้แก่ สนับสนุนทั่วไป ให้แก่กองทัพบกในเรื่องการบริการ
น้ าประปาในสนาม  เพ่ือเพ่ิมเติมขีดความสามารถของกองพันทหารช่างสนาม  
การแบ่งมอบ  



๑๐ - ๑๐ 
 
         จั ด เ ป็ น ห น่ ว ย ข อ ง ก อ ง ทั พบ ก    อ า จ แ บ่ ง ม อบ ใ ห้ กั บ ห น่ ว ย ร อ งต า ม ค ว า ม เ ห ม า ะส ม                                    
 (  ตามปกติแบ่งมอบให้    ๑   ตอน   ต่อ  ๑  กรมทหารช่างสนาม )  
การจัด  
     
                           
                           
                           
            
 
 
 
 
 
 
 
 
ขีดความสามารถ                                             
         ๑. จัดตั้งต าบลจ่ายน้ าได้   ๑๒   แห่ง  
         ๒. สามารถผลิตน้ าสะอาดได้รวม   ๑๘,๐๐๐  แกลลอน / ชั่วโมง  
         ๓. มีสิ่งอ านวยความสะดวกในการเก็บน้ าสะอาดได้   ๕๔,๐๐๐  แกลลอน  
ยุทโธปกรณ์สายช่างที่ส าคัญ  
         ๑. ชุดเครื่องประปาสนาม   ๑,๕๐๐  แกลลอน / ชั่วโมง  
         ๒. ชุดควบคุมคุณภาพน้ า  
 

กองพันทหารช่าง  ของกรมการทหารช่าง 
ภารกิจ  
           พัน.ช.กช. เป็นหน่วยลูกมือใช้ในการฝึกศึกษา และสนับสนุนการปฏิบัติงานช่างในสนามเมื่อจ าเป็น  
การแบ่งมอบ   
           เป็นหน่วยของกรมการทหารช่าง  
ขีดความสามารถ  
          ๑. สามารถให้การฝึก  ศึกษา  แก่ก าลังพลเหล่าทหารช่าง   ตามภารกิจของหน่วยและจ านวนผู้เข้ารับ
การฝึก  ศึกษาในหลักสูตรประจ าปี โดยมุ่งเน้นด าเนินการให้กับหน่วย ช. ที่สนับสนุนหน่วยทางยุทธวิธีเป็นหลัก  

อจย. ๕ – ๖๗ – ๑ ( ๒ ก.พ.๑๙ ) 

( ๑๒  ชุด ) 
บก. ตอน 

ตอน. ช. ประปาสนาม 

    
 

     
 ชุดประปาสนาม 

  ผังการจัดตอนทหารช่างประปาสนาม 

 



๑๐ - ๑๑ 
 
          ๒. เมื่อเกิดสถานการณ์จ าเป็น  ทบ.  อาจจะแยกแต่ละกองร้อย.ช. ของ พัน.ช.กช.  ที่จัดตั้งขึ้นไปเป็น 
นขต.ของ พล.หนุน   เพ่ือเป็นฐานในการจัดตั้ง  พัน.ช.พล ทั้ง ๔ กองพล  ต่อไปอีกด้วย  การจัด  พัน.ช.กช.     
มีโครงสร้างการจัดเป็น   พัน.ช.สนาม   ผสมด้วยหน่วย  ช. ก่อสร้าง   จ านวน  ๑  ร้อย.  ช.  ดังนี้.-  
  

ผังการจัดกองพันทหารช่างของกรมการทหารช่าง 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
หมายเหตุ   ในโครงการจัดของ  พัน.ช.กช.  ส่วน  บก.พัน.  ไม่บรรจุรอง  ผบ.ช.พล. ใน  ร้อย.บก.

       และ  บร. ไม่มีหมู่กองบังคับการทหารช่างของกองพล  
 

ร้อย. สะพาน 

บก. / ร้อย. บก.

และบร. 
ร้อย. ช. คม. / 

ซบร. 

ร้อย. ช. สนาม ร้อย. ช. ก่อสร้าง 

พัน. ช. กช. 


