กรมอู
กรมอู่ ท่ ทหารเรื
หารเรืออ
ส่ วนบังคับบัญชา

กรมแผนการช่ าง

กองบังคับการ

ส่วนบังคับบัญ ชา
จก.อร.

กองธุรการ

78020

หก. น.อ.หญิง วิภา หงษาไกร
แผนกธุ รการ
รอง จก.อร.
78002 แผนกรักษาความปลอดภัย
พล.ร.ต.รัชฐ์ชัย จันทร์ส่งเสริม
ประชาสัมพันธ์
แผนกสวัสดิการ
รอง จก.อร.
78003 แผนกบริการ
พล.ร.ต.กฤษณ์ ศรีสัมฤทธิ์
ห้องประชุม

78021

78001

พล.ร.ท.วรวัฒน์ สุขชัย

รอง จก.อร.
พล.ร.ต.เอกสิท ธิ์ รอดอยู่
หน.นฝอ.อร.
น.อ.มีชยั สราญจิตร์
รอง หน.นฝอ.อร.
น.อ.วัฐนัย ขาละม้าย

ธง จก.อร.
ร.อ.วีระศักดิ์ พูลทอง

กองกาลังพล

78004

ผอ. น.อ.ชาติชาย ปัณฑรนนทกะ
รอง ผอ. น.อ.วีรวัฒน์ สาราญใจ

จก.กผช.อร.
พล.ร.ต.สมัคร ปุระโน
78023 รอง จก.กผช.อร.
78026 น.อ.ธิ ติ นาวานุเคราะห์
78028
78092

ธง.จก.กผช.อร.
78032 ว่าที่ น.ท.สุจินต์ เนือ้ นุม่
78031
78033

แผนกกาลังพล
แผนกแรงงาน
78016 แผนกกิจการพลเรือน

78035

แผนกธุ รการ
78105
78037 ว่าที่ น.ท.จินต์ วงศ์อุทาร หน.ธก.
78094 ห้องพิมพ์แ บบ

กองส่งกาลังบารุง

78040

ผอ. น.อ.ทรงศักดิ์ ศุภพันธุ์ มณี
รอง ผอ. น.อ.ปฏิพล ศรีแ ก้ว

78041
78042
78043
78045
78047

สานักงานผู้บังคับบัญ ชา 78000
น.อ.เริงชัย ประเสริฐจุตมิ ณี

ร.ท.ขจร พุท ซ้อน
นายพล ช่วยราชการฯ
-

นตส.อร.
นายทหารฝ่ายเทคนิค อร.
น.อ.สมชัย ข้อกิ่ง
ว่าที่ น.อ.สุนทร คงจ้อย
นายทหารเวรประจาวัน อร.

กองแผนงานฝ่ายเรือ
ผอ. น.อ.อานนท์ พงษ์ทองเจริญ
รอง ผอ. น.อ.อิทธิ พนั ธ์ ปรักมาศ
แผนกควบคุมและประมาณการ
แผนกสารวจและตรวจสอบ
แผนกวางแผนซ่อมเรือ
แผนกวางแผนสร้างเรือ
แผนกวางแผนดัดแปลงฯ

กองโครงการและงบประมาณ 78050
78051
78011 ผอ. น.อ.วุฒชิ ัย ทองแสงจันทร์
รอง ผอ. น.อ.พันธ์ ยศ พัฒนะธราพงศ์ 78052
กองออกแบบกลจักร
78053 ผอ. น.อ.สุบนิ บรรยง
แผนกแผนและโครงการฝ่ายเรือ
78008 แผนกงบประมาณ
78055 78056 รอง ผอ. น.อ.พีระพงษ์ ทับแย้ม
78057 แผนกออกแบบเครื่องต้นกาลังขับ
78012 แผนกบัญ ชีทุน
แผนกออกแบบเครื่องกล
78060 แผนกออกแบบเครื่องเย็นฯ
78013
กองจัดการ
78061
ผอ. น.อ.ไกรสิทธิ วาสนสิทธิ
รอง ผอ. น.อ.นิคม วัฒนาพิริยะอมร 78062
กองออกแบบต่อเรือ
78063 ผอ. น.อ.นิพนธ์ มูลสิน
แผนกจัดหน่วยงาน
78066 รอง ผอ. น.อ.ณัฐพล สาธร
แผนกจัดการ
78065
78083 แผนกนิรภัยการช่าง
78067 78068 แผนกออกแบบโครงสร้างตัวเรือ
แผนกกรรมวิธีขอ้ มูลและสถิติ 78069 78086 แผนกออกแบบผังเรือ
แผนกออกแบบเครื่องประกอบเรือ
78089
78070
กองการเงิน
78090 ผอ. น.อ.ธานินทร์ ดีมาก
78071
กองออกแบบไฟฟ้า
78072 ผอ. น.อ.ประจักษ์ พลูสวัสดิ์
รอง ผอ. น.อ.วัลลภ มูซอ
78088 แผนกรับจ่ายเงิน
78073 รอง ผอ. น.อ.ฤทธิ รงค์ อาศา
78075 แผนกออกแบบไฟฟ้ากาลังฯ
แผนกบัญชี
78077 แผนกออกแบบไฟฟ้าระบบอาวุธ ฯ
แผนกเงินเดือนและค่าจ้าง
78079 แผนกวิทยาศาสตร์การไฟฟ้า
แผนกควบคุมการเบิกจ่าย

แผนกพระธรรมนูญ
หน.

78102

78103

นายพลช่วยราชการ
78030 -

78005 แผนกแผน

แผนกแผน
78009 แผนกส่งกาลัง
แผนกซ่อมบารุง

รอง จก.กผช.อร.
น.อ.ยุทธนา รักนาค

78101

78104

กรมพัฒนาการช่ าง
ส่วนบังคับบัญชา
จก.กพช.อร.
พล.ร.ต.ไพรัช เทียนศิริฤกษ์
รอง จก.กพช.อร.
น.อ.สราวุฒิ ใจชื้น
นายพลช่วยราชการ
นายช่างเทคนิค กพช.อร.
น.อ.เกียรติกูล ไชยสังวล
ธง.จก.กพช.อร.
ร.ต.ปณต ฤกษ์ใหญ่

78021

78202

78203
78204

อู่ทหารเรื อธนบุรี
ส่วนบังคับบัญชา
ผอ.อธบ.อร.
พล.ร.ต.สกล สิริปทุมรัตน์
รอง ผอ.อธบ.อร.
น.อ.สมศักดิ์ คงโชติ
รอง ผอ.อธบ.อร.
น.อ.บัญชา พันธุ์ โภคา
นายพลช่วยราชการ
พล.ร.ต.มานิต โกสีย์
ธง.ผอ.อธบ.อร.
ร.อ.วรวุฒิ เบีย้ วน้อย

78106 78107
แผนกธุรการ
78100 พ.จ.อ.วีรพล ไพบูลย์
78108

78200
แผนกธุ รการ
78206
น.ต.หญิง บุศรา อยู่บญ
ุ
78207
กองการศึกษา
54060
กองแผนและประมาณการช่าง
78110
ผอ. น.อ.สัมพันธ์ แพงวิเศษ
54064
ผอ. น.อ.ยุทธนา ดวงจันทร์
78111
รอง ผอ. น.อ.เปรมมนัส สุวรรณดุล 54065
รอง ผอ. น.อ.พรพจน์ แสงอรุณ
78112
ศูน ย์พัฒนาอาชีพช่างฯ 54062 54069 54066 แผนกสารวจและตรวจสอบ
น.อ.พัฒนา แสงอรุณ ผอ.ศูนย์ฯ 54061
78113
แผนกแผนงาน
78115
โรงเรียนช่างกรมอู่ท หารเรือ
54069
แผนกออกแบบและทดลองเรือ
น.อ.อรรถสิทธิ์ พงษ์เกษตร์กรรม์ ผอ.รร.ชอร.ฯ 55406 แผนกพัสดุช่าง
78117
78119
แผนกเครื่องช่วยการศึกษา
54063
- หมวดควบคุมและตรวจสอบ
78121
- หมวดอุปกรณ์แ ละบริการ
55421
- หมวดจัดหา
- หมวดผลิตตารา
54063
- หมวดคลัง
78130
- หมวดห้องสมุด
53181
78131
กองโรงงาน
78132
กองวิจัยและพัฒนา
78240
ผอ. น.อ.ปรัชญา เลาะหนับ
78133
ผอ. น.อ.วิรัช สมบูรณ์โชคดี
78241
รอง ผอ. น.อ.วรศิลป์ พัฒนวิบลู ย์
78135
รอง ผอ. น.อ.รังสรรค์ กาศเกษม 78242
แผนกโรงงานเครื่องกล
78137
แผนกวิชาการ
78244
- รง.เครื่องกล
แผนกวิจัย
78246
- ปรับซ่อมเครื่องยนต์
78143 78140 แผนกห้องสมุด
78218
- รง.หล่อหลอมและไม้แ บบ
78141
- รง.ยาง
54050 78250 แผนกโรงงานเรือเหล็ก
78142
กองควบคุมคุณภาพ
54054 78251 - รง.ต่อเรือเหล็ก
78144
ผอ. น.อ.ประพันธ์ ศรีเหนีย่ ง
รอง ผอ. น.อ.สุรสินธุ์ สิงหทราเมศน์ 54056 78252 - รง.ช่างท่อ
78146
78148
แผนกวิเคราะห์งานช่าง 54051
- รง.โลหะแผ่น
แผนกทดสอบวัสดุ
54052
แผนกโรงงานไฟฟ้า
78150
แผนกทดสอบเครื่องวัด 54014
- รง.ซ่อมเครื่องไฟฟ้าและเดินสาย
78151
- รง.ชุบโลหะ
78152
แผนกโรงงานเบ็ดเตล็ด
78153
- รง.ช่างต่อเรือไม้แ ละครุภัณฑ์เรือ
78156
- รง.ช่างต่อเรือใยแก้ว
78158
- เชือกรอกและการอู่
- รง.ช่างเย็บ
- รง.ช่างสี

78080
78081

วิสัยทัศน์กรมอู่ทหารเรือ “เป็นเลิศในงานซ่อมและสร้างเรือ ด้วยการบริหารจัดการที่มีคุณภาพ”
จัดทาโดย กองจัดการ กองบังคับการ กรมอู่ทหารเรือ ข้อมูล ณ เดือน ต.ค.62
หากตรวจพบข้อผิดพลาดกรุณาแจ้ง กองจัดการ กองบังคับการ กรมอู่ทหารเรือ โทร.78065 , 78066

กองบังคับการ
กองธุรการ
หก. น.อ.สุรวรรธก์ สาเงิน
แผนกธุรการ
54393 แผนกรักษาความปลอดภัย
54304 แผนกพระธรรมนู ญ
54305 แผนกประชาสัมพัน ธ์
54380
54385
54386
54330
54212
54027
54345
54414
54345
54345
54370
54377
54378
54340
54148
54338
54388
54339
54350
54318
54356
54357
54360
54379
54352
54365
54394
54395
54372
54374
54371

ส่วนบังคับบัญ ชา
พล.ร.ต.กวี องคะศิลป์
พล.ร.ต.ไพศาล เฮงจิตตระกูล
พล.ร.ต.กิตติ ยศไกร
น.อ.วีรวิท ย์ ศรีอิน ทรสุท ธิ์
น.ท.เสกสรรค์ มูลสาร
ร.อ.หญิ ง พรทิพย์ ดีพยุงไทย

56401
56601

56609
56710
56241
56271
56261
56251

56231
56223

กองแผนและประมาณการช่าง 56071

56150
รอง ผอ. น.อ.พัฒนศักดิ์ จาปาหวาย 56154
แผนกสารวจและตรวจสอบ
56831
แผนกแผนงาน
56841
กองกาลังพล
56031 แผนกควบคุมและประมาณราคา 56861
ผอ. น.อ.ธี ระวัตร ศูรศรีพนั ธเพียร 56190
รอง ผอ. น.อ.คีรีรัฐ อุดรวงค์
56661
กองออกแบบ
56081
แผนกกาลังพล
56621 ผอ. น.อ.มนัส เจือจันทร์
56220
แผนกแรงงาน
56631 รอง ผอ. น.อ.เรืองฤทธิ์ แสงแก้ว 56934
แผนกสวัสดิการ
56641 แผนกออกแบบกลจักร
56871
แผนกนิรภัยการช่าง
56651 แผนกออกแบบต่อเรือ
56891
แผนกออกแบบไฟฟ้า ฯ
56901
กองโครงการและงบประมาณ 56041 ห้องพิมพ์แ บบ
56911
หก. น.อ.เสถียร มูลศรี
56130
แผนกโครงการและงบประมาณ
56691
กองพัสดุชา่ ง
56091
แผนกตรวจสอบและวิเคราะห์
56711 หก. น.อ.สุท ธิ พิพิธกุล
56810
แผนกควบคุมและตรวจสอบ
56695
กองการเงิน
56051 - หมวดควบคุมรับจ่าย
56941
หก. ว่าที่ น.อ.วรธรรม โกวิท
56140 - หมวดควบคุมบัตร
56951
แผนกรับจ่ายเงิน
56741 - หมวดตรวจสอบ
56961
แผนกควบคุมการเบิกจ่าย
56751 แผนกจัดหา
56971
แผนกเงินเดือนและค่าจ้าง
56761 แผนกคลัง
56991
แผนกบัญชี
56771 - หมวดคลังพัสดุทวั่ ไป
56125
- หมวดคลังชิ้นส่วนอะไหล่
56226
กองพัฒนาการบริหาร
56061 - หมวดคลังเชื้อเพลิง
56227
ผอ. น.อ.กรินชัย ทองดีแ ท้
56840 - หมวดอนุรักษ์พสั ดุ
56228
รอง ผอ. น.อ.นฤธรรม สุรักขกะ 56153
แผนกวิเคราะห์การบริหาร
56791
กองควบคุมคุณภาพ
56121
แผนกฝึกและอบรม
56811 ผอ. น.อ.วิโรจน์ แสงกาพลี
56120
แผนกห้องสมุด
56821 รอง ผอ. น.อ.อมรเทพ ทองสินธุ์ 56935
แผนกมาตรฐานและวิเคราะห์
56683
หมายเหตุ อจปร.อร.มีหน่วยขึ้นสมทบคือ
แผนกทดสอบโครงสร้าง
56686
ร้อย รปภ.ที่ 7
56521 แผนกทดลองเรือ
56689
ผบ.ร้อย รปภ.
ร.อ.ประสพโชค สันตยานนท์
56054
กองสนับสนุน
56181
หก. น.อ.ชัชวาลย์ บัวทอง
56020
แผนกบริการและซ่อมบารุง
56425
- หมวดซ่อมบารุง
56639
- หมวดบริการ
56633
แผนกไฟฟ้า
56465
- หมวดไฟฟ้ากาลัง
56475
- หมวดไฟฟ้าแสงสว่าง
56685
- หมวดโทรศัพท์
56143
แผนกช่างโยธาและประปา
56603
- หมวดช่างโยธา
56565
- หมวดประปา
56608
- หมวดกาจัดน้าเสีย
56623
แผนกขนส่ง
56619

ผอ.ศพด.อร.
น.อ.เทพฤทธิ์ กลั่นกล้า

78301

รอง ผอ.ศพด.อร.
น.อ.ผดุง เนือ่ งจานงค์

78302

56700
56605

ธุ รการ ศพด.อร.

56701

แผนกสารวจและตรวจสอบ
หน.สารวจฯ
กองบริห ารงานซ่อมสร้าง 56131 หมวดสารวจ
ผอ. น.อ.ฉัตรเพชร กาเมือง
56910 หมวดตรวจสอบ
รอง ผอ. น.อ.รัฐศาสตร์ ถูกอย่าง 56917 หมวดวิเคราะห์
แผนกจัดแผนงาน
56914
แผนกกากับการซ่อมสร้าง
56916
แผนกเทคนิค
แผนกการโรงงาน
56306 หน.เทคนิ ค น.อ.นฤมิตร ชูญ าติ
หมวดมาตรฐานพัสดุ
กองโรงงานเครื่องกล
56141 หมวดอัตราพัสดุ
ผอ. น.อ.จารีก สว่างแจ้ง
56520 หมวดรายการพัสดุ
รอง ผอ. น.อ.อิสรา แข่งขัน
บก.โรงงานปรับซ่อมเครื่องยนต์

โรงงานปรับซ่อมเครื่องยนต์
โรงงานปรับซ่อมเครื่องไอน้า
โรงงานเครื่องกล
โรงงานหล่อหลอม
บก.โรงงานทดสอบเครื่อง
โรงงานทดสอบเครื่อง

โรงงานไม้

56372
56252
56282
56938
56412
56462
56532
56452
56937

แผนกควบคุม

กองโรงงานเรือเหล็ก

56151
56160
56933
56552
56699
56582
56572
56622
56632
56652
56642

กองโรงงานเบ็ดเตล็ด

หก. น.อ.โชค แก้วบุญช่วย
บก.กองโรงงานไฟฟ้า
บก.โรงงานซ่อมเครื่องไฟฟ้า
โรงงานซ่อมเครื่องไฟฟ้าฯ
บก.โรงงานเดินสาย
โรงงานเดินสาย
โรงงานชุบโลหะ
แผนกชุบโลหะ
แผนกซ่อมแบตเตอรี่

56712
56722
56712
56733
56732
56450
56762
56449
56752
56742

78305
78306
78307
78308
78309
78310

พล.ร.ต.วิโรจน์ นิลพงษ์
น.อ.ธนากร แจ้งจิตร
น.อ.อภิรมย์ เงินบารุง
น.อ.นฤทธิ์ สินธวรัตน์
ว่าที่ น.ท.ศรัณย์ น้าผึง้
ร.ท.หญิง รุ่งนที ใยเจริญ
-

77001
77002
77003
77004
77005
77006
77111

78312
78313
78315
78318

หมวดควบคุมพัสดุตามโครงการ

78322

หมวดบัตรคุมไฟฟ้า

78323

78320

กองโรงงานเครื่องกล

77300
77301
รอง ผอ. น.อ.ขวัญชัย ศุภทรง 77302
โรงงานเครื่องกล
77310
โรงงานปรับซ่อมเครื่องยนต์
77320
โรงงานปรับซ่อมเครื่องจักรช่วย 77330
โรงงานปรับซ่อมเครื่องปรับอากาศฯ 77340
โรงงานทดสอบเครื่อง
77344

กองจัดการ
ผอ. น.อ.วชิรวิชญ์ ขาวคม
รอง ผอ. น.อ.ยัญ พรหมแพทย์
แผนกธุ รการ
แผนกนิรภัยการช่าง ฯ
แผนกจัดการ
แผนกกรรมวิธี ข้อมูล

77010 ผอ. น.อ.วาทิต จันทร

กองกาลังพล
ผอ. น.อ.นิมิตร สาดะระ
รอง ผอ. น.อ.ชาคริต ธนคุรุธ รรม
แผนกกาลังพล
แผนกแรงงาน
แผนกศึกษาอบรม
แผนกกิจการพลเรือน

77030

กองส่งกาลังบารุง
ผอ. น.อ.เชวง สวัสดิม์ ูล
รอง ผอ. น.อ.แสนย์ไท บัวเนียม
แผนกแผนและโครงการ
แผนกงบประมาณ
แผนกส่งกาลังบารุง
แผนกซ่อมบารุง

77050

กองการเงิน
หก. น.อ.หญิง รวมใจ สุวรรณวิจิตร
รอง หก. แผนกรับจ่ายเงิน
แผนกบัญชี
แผนกเงินเดือนและค่าจ้าง
แผนกควบคุมการเบิกจ่าย

77070

แผนกพระธรรมนูญ
หน. น.อ.สุชน ประสพโชค
สานักงานบริการสนับสนุน เอกชน

77082

กองแผนและประมาณการช่าง
ผอ. น.อ.เพิ่มเกียรติ พิบูลย์พล
รอง ผอ. น.อ.บุญ ส่ง แวววงศ์
แผนกแผนและสารวจ
แผนกควบคุมและประมาณราคา
แผนกออกแบบ
แผนกจัดแผนงาน
แผนกกากับการซ่อมสร้าง

77090

77011
77012
77014
77017
77020
77023

78331

หน.จัดหา น.ท.เจษฎา ไชยรักษ์

78325

หมวดเครื่องจักร
หมวดพัสดุทั่ วไป
หมวดไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
หมวดเอกสารและวิจัยราคา

78326
78327
78328
78329
78332

หน.พัสดุ น.อ.ทวีศกั ดิ์ ขันทีทา้ ว

78333

หมวดรับและจัดส่ง
- คลังพักพัสดุ
- ชุดตรวจรับ
- ชุดอนุรักษ์พัสดุ
- ชุดจัดส่ง
หมวดคลังพัสดุ
- คลังเครื่องจักร
- คลังพัสดุทั่ วไป

78334
78335
78336
78337
78338
78339

77032
77034
77037
77040
77045

78342
78343
78344

77400
77401
รอง ผอ. น.อ.กมลพันธุ์ วารีรักษ์ 77402
โรงงานเรือเหล็ก
77410
โรงงานช่างท่อและหม้อน้า
77420
โรงงานโลหะแผ่น
77430
โรงงานเชื่อมประสาน
77440
โรงงานพ่นทรายและทาสี
77450
โรงงานช่างต่อเรือไม้ใยแก้ว
77460

77051

กองโรงงานไฟฟ้า

77500
77501
77056 รอง ผอ. น.อ.ภานุวัฒน์ วิชาคง 77502
77059 โรงงานซ่อมเครื่องไฟฟ้า
77510
77061 โรงงานเดินสาย
77520
โรงงานซ่อมอุปกรณ์ไฟฟ้า
77530
77052

77054 ผอ. น.อ.อัยยะรัชต์ แถบทอง

77071

กองสนับสนุน

77700
77701
รอง ผอ. น.อ.ฉัตรชัย ศรีบญ
ุ มี 77702
แผนกซ่อมบารุงและโยธา
77710
- หมวดซ่อมบารุง
77712
- หมวดโยธา
77714
แผนกบริการ
77720
- หมวดปรับอากาศ
77730
- หมวดโทรศัพท์
77777
- หมวดไฟฟ้า
77740
แผนกการท่า
77790
แผนกเชือกรอกและการอู่ 7775077753
- หมวดเชือกรอก
77760
- หมวดการอู่
77770
แผนกขนส่ง
77780 77781

77072 ผอ. น.อ.วีรมนต์ นิลแก้ง
77074
77076
77078
77080
77084
77028

78340
78341

กองโรงงานเรือเหล็ก

77031 ผอ. น.อ.สุดพันธุ์ เหล่าเจริญ

78321

78330

แผนกพัสดุ

กองบังคับการ

78311

หมวดแผนและงบประมาณ
หมวดควบคุมการรับและจ่าย
หมวดบัตรคุมพัสดุ

56171
ผอ. น.อ.อภิวัชร์ แสงทวีป
56420
รอง ผอ. น.อ.อภิรัตน์ กลิ่นกุหลาบ 56244
โรงงานช่างไม้แ ละใยแก้ว
56122
โรงงานช่างเย็บ
56137 - คลังไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
โรงงานเชือกรอกและการอู่
56255 - คลังพัสดุ ตามโครงการ
โรงงานช่างสี
56315 - คลังพัสดุ ชารุด
โรงงานช่างเครื่องเย็น
56365

กองโรงงานไฟฟ้า

78304

หน.ควบคุม น.ท.หญิง ศนิสา น้อยฉายา 78317

แผนกจัดหา
ผอ. น.อ.ศัลย์ แสวงพานิช
รอง ผอ. น.อ.สมบูรณ์ นุชทองม่วง
บก.โรงงานต่อเรือเหล็ก
แผนกแผนงาน
บก.โรงงานซ่อมหม้อน้า
โรงงานซ่อมหม้อน้า
บก.โรงงานช่างท่อ
โรงงานช่างท่อ
บก.โรงงานโลหะแผ่น
โรงงานโลหะแผ่น

78300

ผอ.อรม.อร.
รอง ผอ.อรม.อร.
รอง ผอ.อรม.อร.
หัวหน้านายทหารฝ่ายอานวยการ
ธง.ผอ.อรม.อร.
ธุ รการ ผอ.อรม.อร.
นายพลช่วยราชการ

78303

ฝ่ ายผลิต

ผช.ผอ.ฝ่ายแผน อจปร.อร.
56601 ผช.ผอ.ฝ่ายผลิต อจปร.อร.
พล.ร.ต.ไพศาล เฮงจิตตระกูล
พล.ร.ต.กิตติ ยศไกร

ผอ. น.อ.กุมุทพันธ์ แสงเฟือ่ ง

ส่วนบังคับบัญชา

56701

ฝ่ ายแผน

54309

อู่ราชนาวีมหิดลอดุลยเดช

ศูนย์ พัสดุช่าง

อู่ทหารเรื อพระจุลจอมเกล้า
ส่วนบังคับบัญ ชา
54300 รอง ผอ.อจปร.อร.
ผช.ผอ.ฝ่ายแผน อจปร.อร.
ผช.ผอ.ฝ่ายผลิต อจปร.อร.
54301 นายพลช่วยราชการ อจปร.อร.
นายทหารฝ่ายเทคนิค อจปร.อร.
55565 สานั กงานผู้บังคั บบัญ ชา อจปร.อร.

77091
77092
77094
77098
77108

กองพัสดุช่าง

77103

77105 หก. น.อ.ไพรสิทธิ์ เพชรฤทธิ์

รอง หก. -

กองควบคุมคุณภาพ
ผอ. น.อ.ธเนศ โสภณดิลก
รอง ผอ. น.อ.สุวิทย์ พูลศิลป์
แผนกตัวเรือ
แผนกกลจักร
แผนกไฟฟ้า

77200 แผนกควบคุมและตรวจสอบ
77201 แผนกจัดหา
77202 แผนกคลัง
77210 - หมวดคลังพัสดุทวั่ ไป
77220 - หมวดคลังชิ้นส่วนอะไหล่
77230 - หมวดคลังเชื้อเพลิง

77120
77121
77122
77124
77126
77129
77130
77131
77133

หมายเหตุ - ตามผังการจัดหน่วยของ อรม.อร. มีห น่วยขึน้ สมทบ 2 หน่วยคือ
1.โรงงานอิเล็กทรอนิกส์และเครื่องมือสื่อสาร (อล.ทร.) 2 .โรงงานไฟฟ้าอาวุธ (สพ.ทร.)

