
๑๒ - ๑ 
 

บทท่ี  ๑๒ 
ที่ตั้งหน่วยทหารช่างของ  ทบ. ไทย 

หน่วยทหารช่างของ  ทบ. ไทย  แบ่งตามลักษณะของหน่วยบังคับบัญชาได้เป็น ๔ ประเภท มีดังนี้.- 
   ๑.  ที่ตั้งหน่วยทหารช่างของ  กช. 
   ๒.  ที่ตั้งหน่วยทหารช่างของ  ทภ. 
     ๓.  ที่ตั้งหน่วยทหารช่างของ  กองพล 
   ๔.  ที่ตั้งหน่วยทหารช่างของ  ทบ.  

ตารางที่ ๑ หน่วยทหารช่าง ของกรมการทหารช่าง 

หน่วย 
บังคับบัญชา 

หน่วยใต้บังคับบญัชา  
ที่ตั้ง 

หมายเหตุ 
กองพล กรม กองพัน กองร้อย 

กช. พล.ช.   บก. และ  ราชบุร ี จัดตั้ง ปี  ๓๒  ตามค าสั่ง  
    ร้อย.บก.พล.ช.  ทบ.  ลับ  (เฉพาะ)  ที่  
      ๑๖๙/๓๒ ลง  ๒๕  ก.ย.๓๒ 
      เป็น  นขต. ของ  กช. 
   พัน.ช.คมศ. บก.และ ร้อย.บก. ราชบุร ี  
    ร้อย.ช.เครื่องมือ   
    และ ซบร.   
    ร้อย.ช.คมศ.   
    ที่  ๑ และ ๒   
  ช.๑๑  บก. และ  ราชบุร ี เดิมเป็นหน่วยที่ ทบ. มอบการ

บังคับบัญชาไว้กบั กช. 
ต่อมาได้รับบรรจุมอบให้  พล.ช. 
ตามค าสัง่ ทบ. ลับ (เฉพาะ) ที่ 
๑๖๙/๓๒   
ลง  ๒๕ ก.ย.๓๒ 

    ร้อย.บก.  
      
      
      
      
   ช.พัน.๑๑๑ บก.และร้อย.บก. ราชบุร ี พัน.ช.ก่อสร้าง  ซึ่ง  ทบ. 
    ร้อย.ช.เครื่องมือ  ได้ฝากการบังคับบัญชา 
    และ ซบร. ราชบุร ี ไว้กับ  กช. 
    ร้อย.ช.ก่อสร้าง  ต่อมาได้รับบรรจุมอบ 
    ที่  ๑  ราชบุร ี ให้  พล.ช. ตามค าสั่ง 
    ที่  ๒  ทบ. ลับ ( เฉพาะ )  ที ่
    ที่  ๓  ๑๖๙/๓๒ ลง  ๒๕ ก.ย.๓๒ 
   ช.พัน.๖๐๒ บก.และร้อย.บก. ราชบุร ี พัน.ช.ก่อสร้าง ซึ่ง ทบ. 
    ร้อย.ช.เครื่องมือ  ได้ฝากการบังคับบัญชา 



๑๒ - ๒ 
 

 

หน่วย 
บังคับบัญชา 

หน่วยใต้บังคับบัญชา  
หมายเหตุ 

กองพล กรม กองพัน กองร้อย ที่ตั้ง 
    ร้อย.ช.รถยนต์ ราชบุรี เป็นกองร้อยที่ ทบ. 
    บรรทุกเทท้าย  ฝากการบังคับบัญชา  
    ( ช.ร้อย. ๑๔ )  ไว้กับ กช.ต่อมา  
    กองร้อยทหาร ราชบุรี  บรรจุให้ขึ้นการ 
    ช่างสะพานผสม  บังคับบัญชาไว้กับ  
    ( ช.ร้อย.๑๘ )  พล.ช.ตามค าสั่ง ทบ. 
    ร้อย ช.สนับสนุน ราชบุรี ลับ(เฉพาะ) ที่  
    การก่อสร้าง  ๑๖๙/๓๒ลง ๒๕ 

ก.ย.๓๒ 
    ( ช.ร้อย.๑๑๕ )   
   พัน.ช.กช. พัน.ช.กช. ราชบุรี เป็นหน่วยลูกมือ 
    ร้อย.๑  สนับสนุนการฝึก 
      ศึกษาและปฏิบัติงาน 
      ช่างที่จ าเป็น 
       
       

 

    และ ซบร. ราชบุร ี ไว้กับ  กช. 
    ร้อย.ช.ก่อสร้าง  ต่อมาได้รับบรรจุมอบ 
    ที่  ๑  ราชบุร ี ให้ พล.ช. ตามค าสั่ง 
    ที่  ๒ ราชบุร ี ทบ. ลับ ( เฉพาะ )  ที ่
    ที่  ๓ ราชบุร ี ๑๖๙/๓๒ ลง ๒๕ ก.ย.๓๒ 
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ตารางท่ี ๒ หน่วยทหารช่างของกองทัพภาค 
หน่วย 

บังคับบัญชา 
หน่วยใต้บังคับบัญชา ที่ตั้ง หมายเหตุ 

กรม กองพัน กองร้อย   
ทภ.๑ ช.๑ รอ.  บก.และร้อย.บก. ราชบุรี ทบ.บรรจุมอบ 

  ช.พัน.๕๒  บก. และ ราชบุรี ให้กับทภ.๑พัน.ช. 
  ช.๑ รอ. ร้อย บก.และ บร.  สนาม(กองทัพ)  
   ร้อย.ช.ที่  ๑ ราชบุรี  
   ร้อย.ช.ที่  ๒ ราชบุรี   
   ร้อย.ช.ที่  ๓ ราชบุรี  
  ช.พัน.๑๑๒ บก.และร้อย.บก. ราชบุรี พัน.ช.ก่อสร้าง 
  ช.๑รอ. ร้อย.ช.เครื่องมือ ราชบุรี บรรจุมอบให้กับกอง 
    และซ่อมบ ารุง   พัฒนาที่ ๑ตามค าสั่ง  
   ร้อย ช.ก่อสร้าง   ลับ(เฉพาะ) ที่  
   ที่  ๑ ราชบุรี  ลง ๒๘ ก.ค.๓๒ 
   ที่  ๒ ราชบุรี  
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   ที่  ๓ ราชบุรี  
   กองร้อยทหาร ราชบุรี  
   ช่างเครื่องมือเบา   
   ( ช.ร้อย. ๑๕ )   

ทภ.๒ ช.๒  บก.และร้อย บก. นครราชสีมา จัดตั้งในปี ๒๗ ตาม 
      ทบ.(เฉพาะ)ที่  
     ๑๗๘/๒๗ลง ๒๕ 

ก.ย.๒๗ 
  กองพันทหาร บก. และ นครราชสีมา จัดตั้งในปี ๒๗ บรรจุ  
  ช่างท่ี ๒๐๑ ร้อย บก.และบร.  มอบ ให้ ช.๒ 
  ( ช.พัน.๒๐๑ ) ร้อย.ช.ที่  ๑ นครราชสีมา  
    ร้อย.ช.ที่  ๒ นครราชสีมา  
   ร้อย.ช.ที่  ๓ นครราชสีมา  
      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
หน่วย 
บังคับ
บัญชา 

หน่วยใต้บังคับบัญชา  
หมายเหตุ ระดับกรม ระดับกองพัน ระดับกองร้อย ที่ตั้ง 

  กองพันทหาร บก.และร้อย บก. ค่ายสุรธรรม จัดตั้งในปี ๒๖ บรรจุมอบ 
  ช่างท่ี  ๒๐๒  พิทักษ์  
  ( ช.พัน. ๒๐๒ ) ร้อย.ช.เครื่องมือ อ.เมือง และต่อมาได้บรรจุมอบให้ 
   และ ซบร. นครราชสีมา กองพลพัฒนาที่ ๒ ตาม 
   ร้อย.ช.ก่อสร้าง  ค าสั่ง ทบ.ลับ (เฉพาะ) ที่ 
   ที่  ๑ นครราชสีมา ๕๒/๓๒ ลง ๗ เม.ย.๓๒ 
   ที่  ๒ นครราชสีมา  
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   ที่  ๓ นครราชสีมา  
ทภ.๓ ช.๓  บก.และร้อย บก. พิษณุโลก จัดตั้งในปี ๒๖ ตามค าสั่ง 

     ทบ.(เฉพาะ) ที่ ๑๗๘/๒๗ 
     ลง  ๑  ธ.ค.๒๗ 
  กองพันทหาร บก.และร้อย บก. อ.วังทอง จัดตั้งในปี ๒๖มีแผนบรรจุ 
  ช่างท่ี  ๓๐๒ ร้อย.ช.เครื่องมือ พิษณุโลก มอบให้ ช.๓ ในขั้นต้นของ 
  ( ช.พัน. ๓๐๒ ) และ ซบร.  การจัดตั้งหน่วยมอบการ 
    ร้อย.ช.ก่อสร้าง อ.วังทอง บังคับบัญชาไว้กับ  ทภ.๓ 
   ที่  ๑  พิษณุโลก ต่อมาได้บรรจุมอบให้เป็น 
   ที่  ๒ พิษณุโลก นขต.ของ พล.พัฒนาที่ ๓ 
   ที่  ๓ พิษณุโลก ตามค าสั่งทบ.ลับ(เฉพาะ) 
     ที่ ๑๑๖/๓๒ ลง  ๒๘ ก.ค.๓๒ 

ทภ.๔  กองพันทหาร บก. และ ค่ายอภัยบริ - จัดตั้งในปี ๓๘  ตามค าสั่ง 
  ช่างท่ี ๔๐๑ ร้อย.บก.และ บร. รักษ์บ.โคกสูง ทบ.ลับ (เฉพาะ) ที๑่๑/๓๘ 
  ( ช.พัน.๔๐๑ ) ร้อย.ช.ที่  ๑ กิ่ง อ.ศรีนค - ลง 
   ร้อย.ช.ที่  ๒ รินทร์ ในขั้นต้นให้   ช.พัน. ๔๐๑  
   ร้อย.ช.ที่  ๓ จว.พัทลุง เป็นหน่วยขึ้นการบังคับ 
     บัญชาโดยตรงกับ  ทภ.๔ 
      
      

      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หน่วย 
บังคับ
บัญชา 

หน่วยใต้บังคับบัญชา  
หมายเหตุ ระดับกรม ระดับกองพัน ระดับกองร้อย ที่ตั้ง 
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  กองพันทหาร บก.และร้อย บก. บ.โคกสูง จัดตั้งในปี ๒๖มีแผนบรรจุ 
  ช่างท่ี  ๔๐๒ ร้อย.ช.เครื่องมือ อ. เมือง มอบให้ ช.๔ ในขั้นต้นของ 
  ( ช.พัน. ๔๐๒ ) และ ซบร. จว.พัทลุง การจัดตั้งหน่วยมอบการ 
    ร้อย.ช.ก่อสร้าง  บังคับบัญชาไว้กับ ทภ.๔ 

   ที่  ๑   ต่อมาได้บรรจุมอบให้กับ 
   ที่  ๒  กรมพัฒนาที่ ๔ตามค าสั่ง 
   ที่  ๓  ทบ.ลับ (เฉพาะ) ที่ ๕๒/๓๒ 
     ลง ๗ เม.ย.๓๒ 
      

 
หมายเหตุ  

๑.   ค าสั่ง ทบ.(เฉพาะ) ที่ ๕/๔๓  เรื่อง  ให้ ทภ. ฝากการบังคับบัญชา กรม.ช.ทภ. ไว้กับ  
      พล. พัฒนา สั่ง  ณ  วันที่   ๒๘  ม.ค.๔๓ 
๒.   หน่วยทหารช่างใน บชร. ต่างๆ  อยู่ใน  ร้อย. ซบร. ที่  ๒  ของ  พัน. ซบร.   ประกอบด้วย 

           ๒.๑   ๓  มว. ซบร. สาย ช. 
         ๒.๒   ๑  มว. ซบร. ยทุโธปกรณ์พิเศษ  สาย ช. 
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หน่วย 
บังคับบัญชา 

หน่วยใต้บังคับบัญชา 
ที่ตั้ง หมายเหตุ 

ระดับกรม ระดับกองพัน ระดับกองร้อย 
พล.๑ รอ.  ช.พัน. ๑ รอ. บก. และ กรุงเทพฯ  

   ร้อย.บก.และ บร.   
   ร้อย.ช.ที่  ๑ กรุงเทพฯ  
   ร้อย.ช.ที่  ๒ กรุงเทพฯ  
   ร้อย.ช.ที่  ๓ กรุงเทพฯ  
   ร้อย.ช.ที่  ๔ กรุงเทพฯ  

พล.ร. ๒  รอ.  ช.พัน. ๒ รอ. บก. และ ฉะเชิงเทรา  
   ร้อย.บก.และ บร.   
   ร้อย.ช.ที่  ๑ ชลบุร ี  
   ร้อย.ช.ที่  ๒ ฉะเชิงเทรา  
   ร้อย.ช.ที่  ๓ ฉะเชิงเทรา  
   ร้อย.ช.ที่  ๔ ปราจีนบุรี  

พล.ร. ๓  ช.พัน. ๓ บก. และ นครราชสีมา  
   ร้อย.บก.และ บร.   
   ร้อย.ช.ที่  ๑ อุดรธานี  
   ร้อย.ช.ที่  ๒ นครราชสีมา  
   ร้อย.ช.ที่  ๓ นครราชสีมา  
   ร้อย.ช.ที่  ๔ นครราชสีมา  

พล.ร. ๔  ช.พัน. ๔ บก. และ นครสวรรค์  
   ร้อย.บก.และ บร.   
   ร้อย.ช.ที่  ๑ นครสวรรค์  
   ร้อย.ช.ที่  ๒ นครสวรรค์  
   ร้อย.ช.ที่  ๓ นครสวรรค์  
   ร้อย.ช.ที่  ๔ ล าปาง  

พล.ร. ๕  ช.พัน. ๕ บก. และ นครศรีธรรมราช  
   ร้อย.บก.และ บร.   
   ร้อย.ช.ที่  ๑ นครศรีธรรมราช  
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ตารางท่ี ๓ หน่วยทหารช่างของกองพล 
 
 
 
 
 
 

หน่วยบังคับ 
บัญชา 

หน่วยใต้บังคับบัญชา 
ที่ตั้ง หมายเหตุ 

ระดับกรม ระดับกองพัน ระดับกองร้อย 
พล.ร. ๖  ช.พัน. ๖ บก. และ ร้อยเอ็ด  

   ร้อย.บก.และ บร.   
   ร้อย.ช.ที่  ๑ อุบลราชธานี  
   ร้อย.ช.ที่  ๒ นครราชสีมา  
   ร้อย.ช.ที่  ๓ ร้อยเอ็ด  
   ร้อย.ช.ที่  ๔ ร้อยเอ็ด  

พล.ร. ๙  ช.พัน. ๙ บก. และ กาญจนบุรี  
   ร้อย.บก.และ บร.   
   ร้อย.ช.ที่  ๑ กาญจนบุรี  
   ร้อย.ช.ที่  ๒ กาญจนบุรี  
   ร้อย.ช.ที่  ๓ กาญจนบุรี  
   ร้อย.ช.ที่  ๔ กาญจนบุรี  

พล.ม. ๑  ช.พัน. ๘ บก. และ เพชรบูรณ์  
   ร้อย.บก.และ บร.   
   ร้อย.ช.ที่  ๑ เพชรบูรณ์  
   ร้อย.ช.ที่  ๒ เพชรบูรณ์  
   ร้อย.ช.ที่  ๓ เพชรบูรณ์  
   ร้อย.ช.ที่  ๔ เพชรบูรณ์  

พล.ร.๑๕  ช.พัน.๑๕ บก.ร้อย.บก./บร. ปัตตานี  
   ร้อย.ช.  ๑-๔ ปัตตานี   

 
 

   ร้อย.ช.ที่  ๒ นครศรีธรรมราช  
   ร้อย.ช.ที่  ๓ นครศรีธรรมราช  
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ตารางท่ี ๔ หน่วยทหารช่างของกองทัพบก 
หน่วยบังคับ 

บัญชา 
หน่วยใต้บังคับบัญชา 

ที่ตั้ง หมายเหตุ 
ระดับกรม ระดับกองพัน ระดับกองร้อย 

ทบ. ช. ๒๑  บก.และร้อย บก. ราชบุรี ทบ.มอบการบังคับบัญชาไว้กับ กช. 
 ( กรม.ช.ส่ง     
 ก าลังและ     
 ซ่อมบ ารุง )  ร้อย.ช.ซ่อมบ ารุง ราชบุรี ทบ.มอบการบังคับบัญชาไว้กับ กช. 
   สนาม  และ  กช.   ได้โอนการบังคับบัญชา 
     ให้กับ   ช. ๒๑ 
   ร้อย ช.ซ่อมบ ารุง ราชบุรี ทบ.มอบการบังคับบัญชาไว้กับ กช. 
   หนัก  และ  กช.  ได้โอนการบังคับบัญชา 
     ให้กับ  ช. ๒๑ 
   ตอน ช.ประปา ราชบุรี ทบ.มอบการบังคับบัญชาไว้กับ กช.  
   สนาม  และ  กช.  ได้โอนการบังคับบัญชา 
   ( ตอน ช.๙๓ )  ให้กับ  ช. ๒๑ 
  ช.พัน. ๕๑ บก. และ ราชบุรี พัน.ช.สนาม (กองทัพ) 
   ร้อย.บก.และ บร.  ปรับโอนให้ขึ้นการบังคับบัญชา 
   ร้อย.ช.ที่  ๑ ราชบุรี กับ  กช.  ตามค าสั่ง ทบ.ลับ 
   ร้อย.ช.ที่  ๒ ราชบุรี (เฉพาะ) ที่ ๑๖๙/๓๒ ลง ๒๕ ก.ย.



๑๒ - ๑๐ 
 

๓๒ 
   ร้อย.ช.ที่  ๓ ราชบุรี  
      
      

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


