(ข)

สารบัญ
หน้า
ตอนที่ ๑ การแบ่งประเภทกาลังพลและการปกครองกาลังพล
๑. พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการทหาร พ.ศ. ๒๕๒๑
๒. กฎกระทรวง กาหนดหลักเกณฑ์และวิธีการบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ
เป็นข้าราชการทหารและการให้ได้รับเงินเดือน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๗
๓. พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการทหาร (ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ. ๒๕๕๘
๔. คาสั่ง กห. ที่ ๒๖๙/๒๕๕๙ ลง ๒๙ เม.ย.๕๙ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเยียวยา
ให้แก่ข้าราชการทหารผู้ได้รับผลกระทบจากความเหลื่อมลาของอัตราเงินเดือน
๕. คาสั่ง กห. ที่ ๑๖๐/๒๕๖๐ ลง ๒๐ ก.พ. ๖๐ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเยียวยา
ให้แก่ข้าราชการทหารผู้ได้รับผลกระทบจากความเหลื่อมลาของอัตราเงินเดือน
๖. พ.ร.บ.รับราชการทหาร พ.ศ. ๒๔๙๗
๗. ข้อบังคับทหารที่ ๑๑/๑๖๕๓๖ ว่าด้วย การแบ่งประเภทนายทหารสัญญาบัตร
๒๔๘๒
ลง ๑๔ พ.ย.๘๒
๘. ข้อบังคับทหารที่ ๓/๔๖๒๘ ว่าด้วย ข้าราชการกลาโหมพลเรือน ลง ๑๗ มิ.ย. ๘๒
๒๔๘๒
๙. ข้อบังคับ กห. ว่าด้วย ทหารหญิง พ.ศ. ๒๕๒๗
๑๐. ข้อบังคับ กห. ว่าด้วย ลูกจ้างประจา พ.ศ. ๒๕๔๒
๑๑. คาสั่ง กห. ที่ ๗๙๘/๒๘ ลง ๑๖ ก.ย. ๒๘ เรื่อง กาหนดตาแหน่งลูกจ้างประจา
๑๒. คาสั่ง กห. ที่ ๗๙๗/๒๘ ลง ๑๖ ก.ย. ๒๘ เรื่อง ลูกจ้างชั่วคราว
ตอนที่ ๒ ประวัติรับราชการ
๑. ข้อบังคับ กห. ว่าด้วย บัตรประจาตัว (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๕๗
๒. ข้อบังคับ กห. ว่าด้วย บัตรประจาตัว (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๕๗
๓. ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วย การแก้ไขวัน เดือน ปีเกิด
ในทะเบียนประวัติข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๔๘
๔. ระเบียบ ทบ. ว่าด้วย ประวัติ พ.ศ. ๒๕๓๙
๕. ระเบียบ ทบ. ว่าด้วย บัตรประจาตัว พ.ศ. ๒๕๔๗
๖. ระเบียบ ทบ. ว่าด้วย บัตรประจาตัว (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑
๗. ระเบียบ ทบ. ว่าด้วย บัตรประจาตัว (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๒
๘. ระเบียบ ทบ. ว่าด้วย บัตรประจาตัว (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๖
๙. ระเบียบ ทบ. ว่าด้วย บัตรประจาตัว (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๕๗
๑๐. ระเบียบ ทบ. ว่าด้วย บัตรประจาตัว (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๕๙

๑- ๑
๑- ๗
๑ - ๒๐
๑ - ๒๕
๑ - ๒๙
๑ - ๓๔
๑ - ๔๑
๑๑๑๑๑-

๔๙
๖๐
๖๓
๘๒
๘๓

๒- ๑
๒-๗
๒๒๒๒๒๒๒๒-

๑๕
๒๑
๓๓
๔๔
๕๕
๕๘
๕๙
๖๒

(ค)

หน้า
ตอนที่ ๓ การบรรจุเข้ารับราชการ การโอนและการบรรจุกลับเข้ารับราชการ
๑. ข้อบังคับ กห. ว่าด้วย การบรรจุ ปลด ย้าย เลื่อนและลดตาแหน่ง
ข้าราชการกลาโหม พ.ศ. ๒๕๐๒
๒. ระเบียบ ทบ. ว่าด้วย การบรรจุและการโอนให้เข้ารับราชการในตาแหน่ง
นายทหารสัญญาบัตร พ.ศ. ๒๕๐๓
๓. หนังสือ กพ.ทบ. ด่วนมาก ต่อที่ กห ๐๔๐๑/๒๖๘๐ ลง ๗ ต.ค. ๓๕
เรื่อง การกาหนดมาตรการป้องกันการลาออกของข้าราชการต่ากว่าชันสัญญาบัตร
๔. ระเบียบ กห. ว่าด้วย การบรรจุ การโอนและการบรรจุกลับเข้ารับราชการ พ.ศ. ๒๕๒๙
๕. ระเบียบ กห. ว่าด้วย การบรรจุ การโอน และการบรรจุกลับเข้ารับราชการ (ฉบับที่ ๓)
พ.ศ. ๒๕๕๘
๖. ระเบียบ กห. ว่าด้วย การกาหนดสัญชาติของผู้ที่จะบรรจุเข้ารับราชการ เป็นนายทหาร
สัญญาบัตรประจาการ นายทหารประทวนประจาการ หรือพลทหารประจาการ
(พลอาสาสมัคร) พ.ศ. ๒๕๕๗
๗. คาสั่ง ทบ. ที่ ๔๓๖/๒๕๓๗ ลง ๒๗ ก.ค. ๓๗ เรื่อง กาหนดหลักเกณฑ์การสอบคัดเลือก
บรรจุนายทหารประทวนคุณวุฒิปริญญาเลื่อนฐานะเป็นนายทหารสัญญาบัตร
๘. หนังสือ ทบ. (กพ.ทบ.) ที่ กห ๐๔๐๑/๑๙๑๖ ลง ๒๘ พ.ย. ๒๘ เรื่อง หลักเกณฑ์การบรรจุ
บุคคลเข้ารับราชการใน ทบ.
๙. หนังสือ สบ.ทบ. ที่ กห ๐๔๒๑/๑๐๕๙๑ ลง ๒๑ พ.ย. ๓๙ เรื่อง การเตรียมเอกสาร
การบรรจุและเลื่อนฐานะ
๑๐. หนังสือ กพ.ทบ. ที่ต่อ กห ๐๔๐๑/๓๕๕๕ ลง ๑๖ มิ.ย. ๕๙ เรื่อง ขออนุมัตเิ ปลี่ยนแปลง
วันสาเร็จการศึกษา วันขออนุมัติแต่งตังยศและบรรจุเข้ารับราชการของนายทหารสัญญาบัตร
ที่สาเร็จการศึกษาจาก รร.จปร.
๑๑. หนังสือ กพ.ทหาร ที่ กห ๐๓๐๒/๖๙๓๗ ลง ๑ พ.ย. ๕๙ เรื่อง ขออนุมัตเิ ปลี่ยนแปลง
วันสาเร็จการศึกษา, วันขออนุมัติแต่งตังยศ และบรรจุเข้ารับราชการของนายทหาร
สัญญาบัตรที่สาเร็จการศึกษาจาก รร.จปร., รร.นร. และ รร.นนก.
๑๒. หนังสือ สม. ที่ (ฉบับ สม. เลขรับ ๕๘๗๙/๓๔) ลง ๑๑ ก.ค. ๓๔ เรื่อง กาหนดแนวทาง
การบรรจุบุคคลประเภทต่าง ๆ เข้ารับราชการใน กห.
๑๓. หนังสือ สม. ที่ กห ๐๒๐๑/๒๖๔๐ ลง ๑๕ ต.ค. ๔๗ เรื่อง กาหนดวันบรรจุเข้ารับราชการ
และวันแต่งตังยศทหาร
๑๔. หนังสือ กพ.ทบ. ที่ กห ๐๔๐๑/๒๒๗๗ ลง ๒๕ ธ.ค. ๒๘ เรื่อง วิธีการนับอายุ
ผู้ที่จะเข้ารับราชการใน ทบ.
๑๕. ประกาศ กห. การตรวจสอบเอกสารทางทหารก่อนเข้ารับราชการ หรือเข้าทางาน
ลง ๒๙ มี.ค. ๔๒
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หน้า
๑๖. หนังสือ ทบ. (กพ.ทบ.) ที่ กห ๐๔๐๑/๑๙๑๖ ลง ๒๘ พ.ย. ๒๘ เรื่อง หลักเกณฑ์การบรรจุ
บุคคลเข้ารับราชการใน ทบ.
๑๗. หนังสือ กพ.ทบ. ที่ กห ๐๓๑๕/๖๒๒๙ ลง ๙ มิ.ย. ๒๐ เรื่อง การเปิดตาแหน่งนายทหาร
ประทวนของหน่วย อจย. ให้บรรจุจากทหารกองหนุนหรือบุคคลพลเรือนได้
๑๘. หนังสือ กพ.ทบ. ที่ กห ๐๔๐๑/๕๓๘ ลง ๖ มี.ค. ๒๙ เรื่อง ชีแจงการบรรจุบุคคล
ที่สาเร็จคุณวุฒิ ปวส. เข้ารับราชการ
๑๙. หนังสือ กพ.ทบ. ที่ กห ๐๔๐๑/๑๙๒๘๘ ลง ๒๖ ส.ค. ๔๑ เรือ่ ง ขออนุมัติหลักการ
บรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน เหล่า กง.
๒๐. หนังสือ กพ.ทบ. ที่ กห ๐๔๐๑/๑๓๕๘๕ ลง ๒๘ พ.ค. ๔๔ เรื่อง ขออนุมัติบรรจุ
บุคคลพลเรือนเข้ารับราชการ
๒๑. หนังสือ กพ.ทบ. ที่ กห ๐๔๐๑/๑๑๗๐ ลง ๑๖ มิ.ย. ๔๖ เรื่อง ขออนุมัติหลักการกาหนด
คุณวุฒิสาหรับการบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในตาแหน่งพลขับ (อัตรา ส.อ.)
๒๒. หนังสือ กพ.ทบ. ที่ กห ๐๔๐๑/๑๑๐๐๓ ลง ๓ ก.ค. ๓๘ เรื่อง ขออนุมัติเพิ่มเติม
หลักเกณฑ์การบรรจุพลอาสาสมัคร เหล่า สห.
๒๓. หนังสือ สบ.ทบ. ที่ กห ๐๔๒๑/๒๘๓๓ ลง ๓๑ มี.ค. ๕๓ เรื่อง ชีแจงข้อมูลคุณวุฒิ
การศึกษาและสถานที่ตรวจสอบคุณวุฒิการศึกษา
๒๔. หนังสือ กพ.ทบ. ที่ กห ๐๔๐๑/๒๕๐๔ ลง ๑๒ ธ.ค. ๓๒ เรื่อง ขออนุมัติหลักการ
เพิ่มหลักฐานการตรวจโรคเอดส์ประกอบการบรรจุบุคคลเข้ารับราชการใน ทบ.
๒๕. หนังสือ กพ.ทบ. ที่ กห ๐๔๐๑/๓๒๖๓๑ ลง ๘ ม.ค. ๔๒
เรื่อง ขอหารือผลการตรวจโรคเอดส์
๒๖. หนังสือ กพ.ทบ. ที่ กห ๐๔๐๑/๒๐๔๐ ลง ๑๕ ก.ย. ๔๐
เรื่อง เพิ่มเติมหลักฐานการบรรจุบุคคลพลเรือนเข้ารับราชการในสังกัด ทบ.
๒๗. หนังสือ กพ.ทบ. ที่ กห ๐๔๐๑/๕๕๗๗ ลง ๒๘ ก.พ. ๒๘
เรื่อง ขออนุมัติแก้ไขหลักฐานการบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ
๒๘. หนังสือ กพ.ทบ. ที่ กห ๐๔๐๑/๓๑๘ ลง ๑๓ ก.พ. ๓๙ เรื่อง ชีแจงการดาเนินการ
บรรจุบุคคลเข้ารับราชการ
๒๙. หนังสือ กพ.ทบ. ที่ กห ๐๔๐๑/๗๖๖ ลง ๑๓ มี.ค. ๕๖ เรื่อง แนวทางการเลื่อนฐานะ
จ.ส.อ.(พ.) อายุ ๕๕ ปี ขึนไป เป็นนายทหารสัญญาบัตร
๓๐. หนังสือ กพ.ทบ. ที่ กห ๐๔๐๑/๑๗๓๐ เรื่อง ขออนุมัติปรับแก้อานาจการพิจารณาอนุมัติ
รับรองวุฒิการศึกษาและการบันทึกวุฒิการศึกษาและแก้ไขคาสั่ง ทบ. ที่ ๙๖/๒๕๔๖
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ตอนที่ ๔ การแต่งตั้งยศและเลื่อนยศข้าราชการทหาร การเลื่อนฐานะนายทหารประทวนเป็น
นายทหารสัญญาบัตร การเลื่อนฐานะ ส.ต. กองประจาการและพลทหารประจาการ
ที่รับเงินเดือนอัตราพลอาสาสมัคร เป็นนายสิบประจาการ
๑. ข้อบังคับ กห. ว่าด้วย การแต่งตังยศทหาร พ.ศ. ๒๕๐๗
๒. ข้อบังคับ กห. ว่าด้วย การแต่งตังยศทหาร (ฉบับที่ ๑๓) พ.ศ. ๒๕๕๖
๓. หนังสือ กพ.ทบ. ที่ กห ๐๔๐๑/๓๑๔๙ ลง ๑๐ ก.ย. ๖๓ เรื่อง ซักซ้อมความเข้าใจ
การดาเนินการที่เกี่ยวข้องกับการบังคับใช้แนวทางการรับราชการของ
นายทหารประทวน ตังแต่ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (๑ ต.ค. ๖๓)
๔. ระเบียบ กห. ว่าด้วย การแต่งตังยศและการเลื่อนยศของข้าราชการทหาร พ.ศ. ๒๕๔๑
๕. ระเบียบ กห. ว่าด้วย การแต่งตังยศและการเลื่อนยศของข้าราชการทหาร (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๔๒
๖. ระเบียบ กห. ว่าด้วย การแต่งตังยศและการเลื่อนยศของข้าราชการทหาร (ฉบับที่ ๓)
พ.ศ. ๒๕๕๐
๗. ระเบียบ กห. ว่าด้วย การแต่งตังยศและการเลื่อนยศของข้าราชการทหาร (ฉบับที่ ๔)
พ.ศ.๒๕๕๐
๘. หนังสือ กพ.ทบ. ด่วนมาก ที่ กห ๐๔๐๑/๔๘๗ ลง ๑๑ มี.ค. ๓๙
เรื่อง แนวทางให้นายทหารชันนายพล ลาออกก่อนเกษียณอายุราชการ
โดยจะขอพระราชทานยศสูงขึนให้เป็นกรณีพิเศษ
๙. คาสั่ง ทบ. ที่ ๕๕๗/๒๕๓๘ ลง ๑๘ ต.ค. ๓๘ เรื่อง ปรับปรุงหลักเกณฑ์การเลื่อนฐานะ
นายทหารประทวนยศ จ.ส.อ. เป็นนายทหารสัญญาบัตร (ประเภทไม่มีวุฒิ) ครังที่ ๒
๑๐. หนังสือ สบ.ทบ. ที่ กห ๐๔๒๑/๑๙๖๓ ลง ๑๖ ก.พ. ๔๘ เรื่อง การรายงานขอเลื่อนฐานะ
นายทหารประทวนเป็นนายทหารสัญญาบัตร
๑๑. คาสั่ง ทบ. ที่ ๙๖/๒๕๔๖ เรื่อง ปรับปรุงหลักเกณฑ์การสอบคัดเลือกบรรจุนายทหาร
ประทวนคุณวุฒิปริญญาเลื่อนฐานะเป็นนายทหารสัญญาบัตร ครังที่ ๒
๑๒. คาสั่ง กห. (เฉพาะ) ที่ ๑๗๗/๓๔ ลง ๓๑ ต.ค. ๓๔ เรื่อง การเลื่อนฐานะข้าราชการทหาร
ต่ากว่าสัญญาบัตรเป็นนายทหารสัญญาบัตร
๑๓. หนังสือ กพ.ทบ. ด่วนมาก ต่อที่ กห ๐๔๐๑/๒๒๑๘ ลง ๒๒ เม.ย. ๒๙
เรื่อง หารือการหามาตรการไม่ต้องแก้คาสั่ง กห. เรื่องการเลื่อนชันเงินเดือนผู้เลื่อนชัน
เป็นนายทหารสัญญาบัตร
๑๔. หนังสือ กพ.ทบ. ที่ ต่อ กห ๐๔๐๑/๑๘๔๙๗ ลง ๒๘ มิ.ย. ๔๕ เรื่อง เลื่อนฐานะ
นายทหารประทวนเป็นนายทหารสัญญาบัตรกรณีเกษียณอายุ
๑๕. หนังสือ สม. ที่ (ฉบับ กห. เลขรับ ๕๒๙๖/๔๕) ลง ๒๑ มิ.ย. ๔๕ เรื่อง เลื่อนฐานะ
นายทหารประทวนเป็นนายทหารสัญญาบัตรกรณีเกษียณอายุ
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๑๖. หนังสือ สานักงาน ปล.กห. ที่ (ฉบับ กห. เลขรับ ๕๒๙๖/๔๕) ลง ๑๓ มิ.ย. ๔๕
เรื่อง เลื่อนฐานะนายทหารประทวนเป็นนายทหารสัญญาบัตรกรณีเกษียณอายุ
๑๗. หนังสือ สม. ที่ (ฉบับ กห. เลขรับ ๕๒๙๖/๔๕) ลง ๑๒ มิ.ย. ๔๕ เรื่อง เลื่อนฐานะ
นายทหารประทวนเป็นนายทหารสัญญาบัตรกรณีเกษียณอายุ
๑๘. หนังสือ กพ.ทบ. ที่ กห ๐๔๐๑/๒๘๒๕๕ ลง ๓๐ พ.ย. ๒๖ เรื่อง การเลื่อนฐานะ
นายทหารประทวนเป็นนายทหารสัญญาบัตรสาหรับผู้ที่จะครบเกษียณอายุ
๑๙. หนังสือ กพ.ทบ. ต่อที่ กห ๐๔๐๑/๔๓๙๐ ลง ๒๒ ธ.ค. ๕๑ เรื่อง ซักซ้อมความเข้าใจ
การเลื่อนฐานะนายทหารประทวนเป็นนายทหารสัญญาบัตรกรณีเกษียณอายุราชการ
๒๐. หนังสือ กพ.ทบ. ต่อที่ กห ๐๔๐๑/๒๗๙ ลง ๓๐ ม.ค. ๕๒ เรื่อง การปรับย้าย
ข้าราชการเข้าประจาก่อนเกษียณอายุราชการ
๒๑. หนังสือ กพ.ทบ. ที่ กห ๐๔๐๑/๑๑๕๖ ลง ๒๓ เม.ย. ๕๕ เรือ่ ง ขออนุมัติกาหนด
แนวทางการให้นายทหารประทวนทาหน้าที่นายทหารสัญญาบัตรก่อนการคัดเลือก
เลื่อนฐานะเป็นนายทหารสัญญาบัตร
๒๒. คาสั่ง กห. (เฉพาะ) ที่ ๖๗/๒๕๒๒ ลง ๒ พ.ค. ๒๒ เรื่อง การให้นายทหารประทวน
ทาหน้าที่นายทหารสัญญาบัตรในสนาม
๒๓. ระเบียบ ทบ. ว่าด้วย การเลื่อนฐานะสิบตรีกองประจาการและพลทหารประจาการ
ที่รับเงินเดือนอัตราพลอาสาสมัครเป็นนายสิบประจาการ พ.ศ. ๒๕๐๐
๒๔. ระเบียบ ทบ. ว่าด้วย การเลื่อนฐานะสิบตรีกองประจาการและพลทหารประจาการ
รับเงินเดือนพลอาสาสมัครเป็นนายสิบประจาการ (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๓๗
๒๕. ระเบียบ ทบ. ว่าด้วย การเลื่อนฐานะสิบตรีกองประจาการและพลทหารประจาการ
ที่รับเงินเงินเดือนอัตราพลอาสาสมัครเป็นนายสิบประจาการ (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๖๐
๒๖. หนังสือ กห. ที่ ๕๔๙๙/๙๗ ลง ๘ มี.ค. ๙๗ เรื่อง การขึนทะเบียนกองประจาการ
และการปลดนายทหารประทวนประจาการ
๒๗. หนังสือ กห. ที่ ๑๗๘๖๗/๐๒ ลง ๒๘ ส.ค. ๐๒ เรื่อง การขึนทะเบียนกองประจาการ
แก่ผู้ที่ได้รับการแต่งตังยศเป็นนายทหารสัญญาบัตรประจาการ
ตอนที่ ๕ การย้ายข้าราชการทหารและการเลื่อนตาแหน่ง
๑. ระบบหมายเลขความชานาญการทางทหาร
๒. หนังสือ กพ.ทบ. ที่ กห ๐๔๐๑/๒๘๓ ลง ๒๒ ม.ค. ๓๖ เรื่อง ชีแจงการฝึกปฏิบัติงาน
ในหน้าที่ของเลข ขกท. ใหม่ สาหรับนายทหารสัญญาบัตรก่อนการปรับย้าย
๓. คาสั่ง ทบ. ที่ ๘๒๓/๒๕๓๐ ลง ๑ ก.ย. ๓๐ เรื่อง กาหนดแนวทางการรับราชการของ
นายทหารสัญญาบัตร
๔. คาสั่ง ทบ. ที่ ๕๖๗/๒๕๔๔ ลง ๒๖ พ.ย. ๔๔ เรื่อง การย้ายข้าราชการชันสัญญาบัตร
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๕. คาสั่ง ทบ. ที่ ๑๗๗/๒๕๐๗ ลง ๒๘ พ.ค. ๐๗ เรื่อง การดาเนินการย้ายนายทหารประทวน
ผิดเลข ชกท. และการมอบอานาจการย้ายนายทหารประทวนผิดเลข ชกท.
๖. คาสั่ง ทบ. ที่ ๕๓๕/๒๕๓๘ ลง ๒๑ ก.ย. ๓๘ เรื่อง แก้คาสั่ง ทบ. ที่ ๑๗๗/๒๕๐๗ (ครังที่ ๒)
ลง ๒๘ พ.ค. ๐๗
๗. หนังสือ กพ.ทบ. ที่ กห ๐๔๐๑/๒๐๔๑ ลง ๑๕ ก.ย.๔๐ เรื่อง แนวทางการดาเนินการ
ปรับย้ายของนายทหารสัญญาบัตร อัตรา ร.อ. ลงไปภายในหน่วยของ ผบ.นขต.ทบ.
ระดับ ทภ. หรือเทียบเท่า
๘. หนังสือ กพ.ทบ. ที่ กห ๐๔๐๑/๑๓๗๒ ลง ๒๖ พ.ค. ๓๘ เรือ่ ง ขออนุมัตปิ รับปรุง
หลักเกณฑ์การเปลี่ยนเหล่านายทหารสัญญาบัตร
๙. หนังสือ กพ.ทบ.ที่ กห ๐๔๐๑/๑๙๔๑๘ ลง ๓ ก.ย. ๓๔ เรือ่ ง ขออนุมัติหลักการ
ปรับย้ายนายทหารสัญญาบัตรเหล่า ผท. และ ธน.
๑๐. ระเบียบ ทบ. ว่าด้วย การรับ - ส่งหน้าที่ในเวลาย้าย เลื่อน ลด ปลดและบรรจุ พ.ศ. ๒๕๔๐
๑๑. หนังสือ กพ.ทบ. ด่วนมาก ที่ กห ๐๔๐๑/๗๕๖๓ ลง ๑ เม.ย. ๔๐
เรื่อง การปรับชันเงินเดือนผูไ้ ด้เลื่อนขึนครองตาแหน่งสูงขึน
๑๒. หนังสือ กพ.ทบ. ที่ กห ๐๔๐๑/๒๒๘๕ ลง ๑๓ ส.ค. ๓๕ เรือ่ ง ขออนุมัติหลักเกณฑ์
การปรับย้ายนายทหารประทวนเลื่อนฐานะเป็นนายทหารสัญญาบัตรไปบรรจุ
ในตาแหน่งประจา
๑๓. หนังสือ ทบ. (กพ.ทบ.) ด่วนมาก ที่ กห ๐๔๐๑/๕๖๔ ลง ๑๓ มี.ค. ๓๘
เรื่อง การเลื่อน ส.อ.ขึนครองตาแหน่งอัตรา จ.ส.อ. และ จ.ส.อ. ขึนครองตาแหน่งอัตรา
จ.ส.อ.พิเศษ
๑๔. หนังสือ กพ.ทบ. ที่ กห ๐๔๐๑/๑๑๘๕ ลง ๒๓ เม.ย. ๕๓ เรื่อง การให้ปรับย้ายข้าราชการ
ปฏิบัตงิ านที่ ยศ.ทบ. หลังสาเร็จการศึกษาหลักสูตร รร.สธ.ทบ./ทหาร จากต่างประเทศ
ตอนที่ ๖ บาเหน็จของข้าราชการทหารและลูกจ้างประจา
๑. ระเบียบ กห. ว่าด้วย การพิจารณาบาเหน็จประจาปีของข้าราชการทหาร พ.ศ. ๒๕๔๔
๒. ระเบียบ ทบ. ว่าด้วย การพิจารณาบาเหน็จประจาปี พ.ศ. ๒๕๔๔
๓. หนังสือ กพ.ทบ. ที่ กห ๐๔๐๑/๑๕๔๑ ลง ๒๕ ก.พ. ๕๓ เรือ่ ง ชีแจงแนวทางปฏิบัติ
ในการดาเนินการขอรับสิทธิจากการปฏิบัติหน้าที่ราชการสนามตามคาสั่ง กอ.รมน.
๔. หนังสือ กพ.ทบ. ที่ต่อ กห ๐๔๐๑/๑๑๘๘๑ ลง ๒๓ มี.ค. ๕๓ เรื่อง ชีแจงแนวทาง
การเลือกขันค่าตอบแทนประจาปีพนักงานราชการเป็นกรณีพเิ ศษ
๕. หนังสือสานักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๘.๕/๔๕ ลง ๑๕ มี.ค. ๕๓ เรื่อง การเลื่อนขัน
ค่าตอบแทนประจาปีพนักงานราชการเป็นกรณีพิเศษ
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๖. หนังสือ กพ.ทบ. ที่ต่อ กห ๐๔๐๑/๓๙๘๐๔ ลง ๒๘ ก.ย. ๕๓ เรื่อง การเลื่อนขันค่าจ้าง ๖ - ๓๕
ลูกจ้างประจาของส่วนราชการตามระบบใหม่ ณ วันที่ ๑ ตุลาคม
๗. หนังสือ กค. ที่ กค ๐๔๒๘/ว ๙๗ ลง ๒๐ ก.ย. ๕๓ เรื่อง การเลื่อนขันค่าจ้าง
๖ - ๓๖
ลูกจ้างประจาของส่วนราชการการตามระบบใหม่ ณ วันที่ ๑ ตุลาคม
๘. ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง ค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์ ๖ - ๓๗
ของพนักงานราชการ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๒
๙. ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง ค่าตอบแทนของพนักงานราชการ ๖ - ๔๑
(ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๕๘
๑๐. ระเบียบ กค. ว่าด้วย การเลื่อนขันค่าจ้างลูกจ้างประจาของส่วนราชการ พ.ศ. ๒๕๔๔
๖ - ๔๓
๑๑. หนังสือ กพ.ทหาร ที่ (ต่อ กพ.ทหาร เลขรับ ๘๙๓๖/๓๑) ลง ๑๑ พ.ย. ๓๑
๖ - ๕๒
เรื่อง หารือการพิจารณาบาเหน็จประจาปี ๓๑ ของผู้ที่ลาออกจากราชการไปสมัคร
รับเลือกตังเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และการให้บาเหน็จประจาปีแก่ข้าราชการ
ต่ากว่าชันสัญญาบัตรที่ได้เลื่อนฐานะตามคุณวุฒิ
๑๒. หนังสือ สม. ที่ กห ๐๒๐๑/๑๖๖๔ ลง ๘ พ.ย.๓๑ เรื่อง หารือการพิจารณาบาเหน็จ
๖ - ๕๓
ประจาปี ๓๑ ของผู้ที่ลาออกจากราชการไปสมัครรับเลือกตังเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
และการให้บาเหน็จประจาปีแก่ข้าราชการต่ากว่าชันสัญญาบัตรที่ได้เลื่อนฐานะตามคุณวุฒิ
๑๓. หนังสือ กค ที่ กค ๐๕๒๗.๖/ว ๑๑๘ ลง ๒๖ ก.ย. ๓๙ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธี
๖ - ๕๕
การเลื่อนชันค่าจ้างลูกจ้างประจากรณีเกษียณอายุราชการ
๑๔ ระเบียบ กค. ว่าด้วย การเบิกจ่ายเงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการและลูกจ้างประจา ๖ - ๕๗
ผูไ้ ด้รับเงินเดือนหรือค่าจ้างถึงขันสูงของอันดับหรือตาแหน่ง พ.ศ. ๒๕๔๔
๑๕. คาสั่ง กห.ที่ ๒๓๑/๒๕๓๕ ลง ๓๐ ก.ย. ๓๕ เรื่อง คุณลักษณะของตาแหน่งข้าราชการ ๖ - ๖๐
ทหารประเภทผู้บริหารระดับสูงหรือบริหารระดับกลาง
๑๖. คาสั่ง กห. (เฉพาะ) ที่ ๗๒/๒๑ ลง ๓ พ.ค. ๒๑ เรื่อง การปรับใช้อัตราเงินเดือนทหาร ๖ - ๖๒
ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการทหาร พ.ศ. ๒๕๒๑
๑๗. ระเบียบ กห. ว่าด้วย การพิจารณาบาเหน็จพิเศษในเวลาปกติ พ.ศ. ๒๕๒๙
๖ - ๖๗
๑๘. ข้อบังคับ กห. ว่าด้วย การพิจารณาบาเหน็จพิเศษในเวลาฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๒๕
๖ - ๗๒
๑๙. ข้อบังคับ กห. ว่าด้วย เงินเพิ่มพิเศษรายเดือน (ฉบับที่ ๒๖) พ.ศ. ๒๕๔๐ ลง ๘ ม.ค. ๔๐ ๖ - ๘๓
๒๐. ข้อบังคับ กห. ว่าด้วย เงินเพิ่มพิเศษรายเดือน (ฉบับที่ ๓๑) พ.ศ. ๒๕๕๑ ลง ๑๒ ธ.ค. ๕๑ ๖ - ๘๗
๒๑. ข้อบังคับ กห. ว่าด้วย เงินเพิ่มพิเศษรายเดือน (ฉบับที่ ๓๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ ลง ๓๐ ก.ย. ๕๔ ๖ – ๘๘
๒๒. ข้อบังคับ กห. ว่าด้วย เงินเพิ่มพิเศษรายเดือน (ฉบับที่ ๓๔) พ.ศ. ๒๕๕๘
๖ – ๘๙
๒๓. ข้อบังคับ กห. ว่าด้วย การพิจารณาบาเหน็จพิเศษในเวลาฉุกเฉิน (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๕๙ ๖ - ๙๑
ลง ๕ ส.ค. ๕๙

(ฌ)

หน้า
๒๔. ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วย บาเหน็จความชอบ ค่าทดแทน และการช่วยเหลือ
เจ้าหน้าที่และประชาชนผู้ปฏิบัติหน้าที่ราชการหรือช่วยเหลือราชการ เนื่องในการป้องกัน
อธิปไตยและรักษาความสงบเรียบร้อยของประเทศ พ.ศ. ๒๕๒๑
ตอนที่ ๗ การให้ข้าราชการทหารพักราชการและกลับเข้ารับราชการ
๑. ข้อบังคับ กห. ว่าด้วย การสั่งให้ข้าราชการทหารพักราชการ พ.ศ. ๒๕๒๘
๒. ข้อบังคับ กห. ว่าด้วย การตัด งด และจ่ายเงินรายเดือน พ.ศ. ๒๕๐๔
๓. หนังสือ สม. ที่ กห ๐๒๐๑/ว ๑๙๔๘๗ ลง ๒๖ ก.ย. ๒๖ เรื่อง การพิจารณาเกี่ยวกับ
การสั่งให้ทหารประจาที่ถูกฟ้องคดีอาญา หรือถูกกล่าวหาว่ากระทาผิดอาญา
ซึ่งถูกสั่งพักราชการกลับเข้ารับราชการ
๔. หนังสือ กพ.ทบ. ต่อที่ กห ๐๔๐๑/๒๒๖๐๔ ลง ๙ พ.ย. ๒๖ เรื่อง การพิจารณาเกี่ยวกับ
การสั่งให้ทราบประจาการที่ถูกฟ้องคดีอาญา หรือถูกกล่าวหาว่ากระทาผิดอาญา
ซึ่งถูกสั่งพักราชการกลับเข้าราชการ
ตอนที่ ๘ การปลดข้าราชการทหาร การถอดยศ การปลดลูกจ้างประจา
๑. คาสั่ง ทบ. ที่ ๑๗๖/๒๕๐๘ ลง ๑๐ มิ.ย. ๐๘ เรื่อง การหมุนเวียนกาลังพล
๒. ระเบียบ กห. ว่าด้วย ผู้ซึ่งไม่สมควรจะดารงอยู่ในยศทหารและบรรดาศักดิ์ พ.ศ. ๒๕๐๗
๓. หนังสือ กห. ที่ ๑๓๙๙๕/๙๘ ลง ๖ ก.ค. ๙๘ เรื่อง ข้าราชการกลาโหมพลเรือนที่ได้รับ
การแต่งตังเป็นนายทหารประทวนประจาการแล้วลาออกจากราชการ
ตอนที่ ๙ เบ็ดเตล็ด
๑. สิทธิของข้าราชการในขณะประจาการในยามปกติ
๒. ระเบียบ กห. ว่าด้วย การกาหนดหมายเลขประจาตัว พ.ศ. ๒๕๔๙
๓. ระเบียบ กค. ว่าด้วย การเบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครทหารพราน กระทรวงกลาโหม
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๔
๔. คาสั่ง กห. (เฉพาะ) ที่ ๕/๓๙ ลง ๑๒ ม.ค. ๓๙ เรื่อง กาหนดหน้าที่ทหาร อัตราเงินเดือน
ทหารตามข้อบังคับ กห. ว่าด้วย บุคคลที่ทาหน้าที่ทหารและการกาหนดส่วนบานาญพิเศษ
พ.ศ. ๒๔๙๗ ให้แก่อาสาสมัครทหารพราน
๕. พ.ร.บ. ว่าด้วย วินัยทหาร พ.ศ. ๒๔๗๖
๖. หนังสือ กห. ที่ ๑๙๒๕/๐๕ ลง ๒๕ ก.ย. ๐๕ เรื่อง อนุญาตให้ข้าราชการลาพัก
เพื่อรอการปลด
๗. ระเบียบ กห. ว่าด้วย ประกาศเกียรติคุณของผู้รับราชการจนครบเกษียณอายุ พ.ศ. ๒๕๒๑
๘. การสอบสวน

๖ - ๙๖

๗-๑
๗-๓
๗-๖

๗ - ๑๑

๘-๑
๘-๔
๘-๖

๙-๑
๙-๖
๙ - ๑๕
๙ - ๑๗

๙ - ๒๐
๙ - ๒๘
๙ - ๒๙
๙ - ๓๑

(ญ)

หน้า
๙.
๑๐.
๑๑.
๑๒.

ระเบียบ ทบ. ว่าด้วย การประเมินค่าการปฏิบัติงานกาลังพลของกองทัพบก พ.ศ. ๒๕๖๒
ระเบียบ กห. ว่าด้วย พนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗
ระเบียบ ทบ. ว่าด้วย การประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๔
หนังสือที่ นร ๐๒๑๔/๑๒๕๓๓ ลง ๒๕ ต.ค. ๓๘ เรื่อง การเทียบตาแหน่งชัน
ข้าราชการทหารกับข้าราชการพลเรือน
๑๓. หนังสือที่ นร ๐๗๐๘.๑/๔๘๒๓ ลง ๒๙ ก.ย. ๓๘ เรื่อง การเทียบตาแหน่งข้าราชการ
ทหารกับข้าราชการพลเรือน
๑๔. พ.ร.บ. สงเคราะห์ข้าราชการผูไ้ ด้รับอันตรายหรือการป่วยเจ็บเพราะเหตุปฏิบัติราชการ
พ.ศ. ๒๕๔๖
๑๕. ระเบียบ กห. ว่าด้วย การจัดลาดับอาวุโสของข้าราชการทหาร พ.ศ. ๒๕๒๗

๙ - ๓๘
๙ - ๙๘
๙ - ๑๐๔
๙ - ๑๒๖
๙ - ๑๒๗
๙ - ๑๓๐
๙ - ๑๓๔

๑-๐

- สาเนาคู่ฉบับ - สาเนาคู่ฉบับ -

ตอนที่ ๑
- การแบ่งประเภทกาลังพล และการปกครองกาลังพล

๑-๑

พระราชบัญญัติ
ระเบียบข้าราชการทหาร พ.ศ. ๒๕๒๑
ภูมิพลอดุลเดช ป.ร.
ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๕ เมษายน พ.ศ. ๒๕๒๑
เป็นปีที่ ๓๓ ในรัชกาลปัจจุบัน
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่า
โดยที่เป็นการสมควรมีกฎหมาย ว่าด้วย ระเบียบข้าราชการทหาร
จึงทรงพระกรุณ าโปรดเกล้ าฯ ให้ ต ราพระราชบั ญ ญั ติ ขึ้น ไว้ โดยค าแนะน าและยิ นยอมของสภานิ ติ
บัญญัติแห่งชาติ ดังต่อไปนี้
มาตรา ๑ พระราชบัญญัติเรียกว่า “ พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการทหาร พ.ศ. ๒๕๒๑ ”
มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๒๑ เป็นต้นไป
มาตรา ๓ บรรดากฎหมาย กฎ และข้อบังคับอื่น ในส่วนที่มีบัญญัติไว้แล้วในพระราชบัญญัตินี้ หรือ
ซึ่งขัดหรือแย้งกับบทแห่งพระราชบัญญัตินี้ ให้ใช้พระราชบัญญัตินี้แทน
มาตรา ๔ ในพระราชบัญญัตินี้
“ ข้าราชการทหาร ” หมายความว่า ทหารประจาการและข้าราชการกลาโหมพลเรือนที่บรรจุในตาแหน่ง
อัตราทหาร
“ ทหารกองประจาการ ” หมายความว่า ทหารกองประจาการตามกฎหมาย ว่าด้วย การรับราชการ
ทหาร
“ นั กเรียนในสั งกัด กระทรวงกลาโหม ” หมายความว่ า นั กเรีย นที่ เข้า ศึกษาในโรงเรีย นของทาง
ราชการทหาร ตามที่กระทรวงกลาโหมกาหนด
มาตรา ๕ ให้ มี คณะกรรมการข้าราชการทหารคณะหนึ่ งจ านวนไม่ เกิน สิ บ เอ็ ด คน เรีย กโดยย่ อว่ า
“ กขท. ” ประกอบด้วย ปลัดกระทรวงกลาโหม เป็นประธานและกรรมการ ซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม
แต่ ง ตั้ ง จากนายทหารสั ญ ญาบั ต รประจ าการ ผู้ แ ทนกองบั ญ ชาการทหารสู ง สุ ด กองทั พ บก กองทั พ เรื อ
กองทัพอากาศ กรมการเงินกลาโหม กรมพระธรรมนูญ และกรมเสมีย นตราส่วนราชการละหนึ่งคน กับนายทหาร

๑-๒
สัญ ญาบั ตรประจาการ หรือนอกประจาการ ผู้ท รงคุณ วุฒิ ในหลักราชการ ซึ่งมิได้ ดารงตาแหน่ งทางการเมือง
อีกไม่เกินสามคน โดยให้กรรมการซึ่งแต่งตั้งจากกรมเสมียนตราเป็นเลขานุการ
ให้กรรมการผู้แทนส่วนราชการ ซึ่งได้รับแต่งตั้งตามวรรคหนึ่งพ้นจากตาแหน่งกรรมการเมื่อออกจาก
ราชการทหาร หรือเปลี่ยนแปลงตาแหน่งเดิมเมื่อมีการแต่งตั้ง
มาตรา ๖ กรรมการซึ่ งรัฐ มนตรีว่ า การกระทรวงกลาโหมแต่ งตั้ งตาม มาตรา ๕ ให้ มี ว าระอยู่ ใน
ตาแหน่ งคราวละสองปี ถ้าตาแหน่งกรรมการว่างลงก่ อนครบวาระ ให้ดาเนิ นการแต่งตั้ง กรรมการแทนภายใน
ก าหนดสามสิ บ วั น ผู้ ซึ่ ง ได้ รั บ แต่ ง ตั้ ง เป็ น กรรมการแทนนั้ น ให้ อ ยู่ ในต าแหน่ ง ได้ เพี ย งเท่ า ก าหนดเวลาของ
ผู้ซึ่งตนแทน
กรรมการซึ่งพ้นจากตาแหน่ง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม จะแต่งตั้งให้เป็นกรรมการอีกก็ได้
ในกรณี ที่ ก รรมการพ้ น จากต าแหน่ ง ตามวาระแต่ ยั ง มิ ไ ด้ แ ต่ ง ตั้ ง กรรมการใหม่ ให้ ก รรมการนั้ น
ปฏิบัติหน้าที่ไปก่อนจนกว่าจะได้แต่งตั้งกรรมการใหม่
มาตรา ๗ ระเบียบการประชุมของคณะกรรมการข้าราชการทหาร ให้เป็นตามที่กระทรวงกลาโหม
กาหนด
มาตรา ๘ คณะกรรมการข้าราชการทหาร มี หน้ าที่ เสนอแนะ และให้ คาปรึกษาในเรื่องที่ เกี่ย วกับ
ระเบียบข้าราชการทหารแก่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ตามที่รัฐมนตรี ว่าการกระทรวงกลาโหมมอบหมาย
และตามที่กาหนดในกฎกระทรวง
มาตรา ๙ คณะกรรมการข้าราชการทหารมี อานาจ แต่ งตั้ งนายทหารสั ญ ญาบั ต รประจ าการเป็ น
คณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณาหรือทาการใด ๆ ตามที่คณะกรรมการข้าราชการทหารมอบหมาย
มาตรา ๑๐ การบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็ นข้าราชการทหาร โดยจะให้ได้รับ เงินเดือนในชั้น ใด
ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กาหนดในกฎกระทรวง
(มาตรา ๑๐ ทวิ ยกเลิกโดย พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการทหาร (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๓๘)
มาตรา ๑๑ การแต่งตั้ง การเลื่อนหรือลดตาแหน่ง การย้าย การโอน การเลื่อนชั้นเงินเดือนและการออก
จากราชการของข้ า ราชการทหาร ให้ เป็ น ไปตามกฎหมาย ข้ อ บั ง คั บ ค าสั่ ง และระเบี ย บแบบแผนของ
กระทรวงกลาโหม
ให้นาความเป็นวรรคหนึ่งมาใช้บังคับแก่นักเรียน ในสังกัดกระทรวงกลาโหมด้วยโดยอนุโลม
การเลื่อนชั้นเงินเดือนของทหารกองประจาการ ให้เป็นไปตามที่กระทรวงกลาโหมกาหนด
มาตรา ๑๒ อั ตราเงินเดื อนข้ าราชการทหาร ทหารกองประจ าการ และนั กเรียนในสั งกั ดกระทรวง
กลาโหม และอัตราการรับเงินประจาตาแหน่งของข้าราชการทหารให้เป็นไปตามกฎหมาย ว่าด้วย เงินเดือนและ
เงินประจาตาแหน่ง

๑-๓
(มาตรา ๑๒ ยกเลิ ก และแก้ ไขเพิ่ ม เติ ม โดย พระราชบั ญ ญั ติ ระเบี ย บข้ าราชการทหาร (ฉบั บ ที่ ๕)
พ.ศ. ๒๕๓๘)
มาตรา ๑๒ ทวิ ให้ข้าราชการทหาร ทหารกองประจาการและนักเรียนในสังกัดกระทรวงกลาโหม ได้รับ
เงินเดือนดังต่อไปนี้
(๑) ทหารกองประจาการและนักเรียนในสังกัดกระทรวงกลาโหม ให้ได้รับเงินเดือน ระดับ พ.๑
(๒) พลทหารประจาการ (พลอาสาสมัคร) ให้ได้รับเงินเดือน ระดับ พ.๒
(๓) นายทหารประทวนยศตั้งแต่ สิบตรี จ่าตรี จ่าอากาศตรี ถึง สิบเอก จ่าเอก จ่าอากาศเอก ให้ได้รับ
เงินเดือน ระดับ ป.๑
(๔) นายทหารประทวนยศตั้งแต่ จ่าสิบตรี พันจ่าตรี พันจ่าอากาตรี ถึง จ่าสิบเอก พันจ่าเอก พันจ่า
อากาศเอก ให้ได้รับเงินเดือนระดับ ป.๒
(๕) นายทหารประทวนยศ จ่าสิบ เอก พั นจ่าเอก พั นจ่าอากาศเอก อัตราเงินเดือนจ่าสิบเอกพิ เศษ
พันจ่าเอกพิเศษ พันจ่าอากาศเอกพิเศษ ให้ได้รับเงินเดือน ระดับ ป.๓
(๖) นายทหารสั ญ ญาบั ต รยศ ร้อ ยตรี เรื อ ตรี เรือ อากาศตรี ถึ ง ร้อ ยเอก เรือ เอก เรือ อากาศ เอก
ให้ได้รับเงินเดือน ระดับ น.๑
(๗) นายทหารสัญญาบัตรยศ พันตรี นาวาตรี นาวาอากาศตรี ให้ได้รับเงินเดือน ระดับ น.๒
(๘) นายทหารสัญญาบัตรยศ พันโท นาวาโท นาวาอากาศโท ให้ได้รับเงินเดือน ระดับ น.๓
(๙) นายทหารสัญญาบัตรยศ พันเอก นาวาเอก นาวาอากาศเอก ให้ได้รับเงินเดือน ระดับ น.๔
(๑๐) นายทหารสั ญ ญาบั ต รยศ พลจั ต วา พลเรือ จั ต วา พลอากาศจั ต วา หรือ พั น เอก นาวาเอก
นาวาอากาศเอก อัตราเงินเดือนพันเอกพิเศษ นาวาเอกพิเศษ นาวาอากาศเอกพิเศษ ให้ได้รับเงินเดือน ระดับ น.๕
(๑๑) นายทหารสัญญาบัตรยศ พลตรี พลเรือตรี พลอากาศตรี ให้ได้รับเงินเดือน ระดับ น.๖
(๑๒) นายทหารสัญญาบัตรยศ พลโท พลอากาศโท ให้ได้รับเงินเดือน ระดับ น.๗
(๑๓) นายทหารสัญญาบัตรยศ พลเอก พลเรือเอก พลอากาศเอก ให้ได้รับเงินเดือน ระดับ น.๘
(๑๔) นายทหารสั ญ ญาบั ต รยศ จอมพล จอมพลเรื อ จอมพลอากาศ หรื อ พลเอก พลเรื อเอก
พลอากาศเอก ที่ครองอัตราจอมพล จอมพลเรือ จอมพลอากาศ ให้ได้รับเงินเดือน ระดับ น.๙
(มาตรา ๑๒ ทวิ ยกเลิกและแก้ไขเพิ่มเติม โดย พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการทหาร (ฉบับที่ ๕)
พ.ศ. ๒๕๓๘)
มาตรา ๑๓ ข้า ราชการทหารอาจได้ รับ เงิน เพิ่ ม ส าหรับ ต าแหน่ ง ที่ ป ระจ าอยู่ ในต่ า งประเทศหรือ
ตาแหน่งที่มีเหตุพิเศษ และเงินเพิ่มอื่นหรือเงินช่วยเหลือตามที่กาหนดโดยคณะรัฐมนตรี โดยกระทรวงการคลัง
หรือโดยกระทรวงกลาโหม ตามที่ได้ตกลงกับกระทรวงการคลัง

๑-๔
มาตรา ๑๔ ข้ า ราชการทหารอาจได้ รั บ เงิ น เพิ่ ม ค่ า ครองชี พ ชั่ ว คราว ตามภาวะเศรษฐกิ จ ทั้ ง นี้
ตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที่กาหนดในพระราชกฤษฎีกา
มาตรา ๑๕ วินัยของข้าราชการทหาร ทหารกองประจาการ และนักเรียนในสังกัดกระทรวงกลาโหม
ให้เป็นไปตามกฎหมาย ว่าด้วย วินัยทหาร ข้อบังคับ และระเบียบแบบแผน ที่กระทรวงกลาโหมกาหนด
มาตรา ๑๖ ในระหว่างที่ยังมิได้ตราพระราชกฤษฎีกา หรือออกกฎกระทรวงตามความในพระราชบัญญัตินี้
ให้บรรดาพระราชกฤษฎีกา กฎกระทรวง มติคณะรัฐมนตรี ข้อบังคับ ระเบียบ และคาสั่งของกระทรวงกลาโหม
ที่ใช้อยู่ก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับคงมีผลใช้บังคับต่อไป ทั้งนี้ เท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับพระราชบัญญัตินี้
มาตรา ๑๗

บรรดามติคณะรัฐมนตรี ข้อบังคับ ระเบียบ และคาสั่งของกระทรวงกลาโหม ระเบียบและ

คาสั่ งของกระทรวงการคลัง และข้อตกลงระหว่างกระทรวงกลาโหมกับ กระทรวงการคลัง ที่ เกี่ย วกับ เงิน เพิ่ ม
สาหรับ ต าแหน่ งที่ ป ระจาอยู่ในต่ างประเทศ หรือต าแหน่ งที่ มีเหตุ พิ เศษและเงิน เพิ่ ม อื่ นหรือเงินช่ วยเหลื อของ
ข้ า ราชการทหารที่ ใ ช้ อ ยู่ ก่ อ นวั น ที่ พ ระราชบั ญ ญั ติ นี้ ใ ช้ บั ง คั บ ให้ ถื อ เป็ น ข้ อ ก าหนดของคณะรั ฐ มนตรี
กระทรวงการคลัง หรือกระทรวงกลาโหม ตามที่ได้ตกลงกับกระทรวงการคลังตามมาตรา ๑๓ ทั้งนี้ จนกว่าจะได้มี
การแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิก
มาตรา ๑๘ ให้ข้าราชการทหาร ทหารกองประจาการ และนักเรียนในสั งกัดกระทรวงกลาโหม ซึ่งรับ
ราชการหรืออยู่ในกองประจาการ หรือมีสภาพเป็นนักเรียนอยู่ก่อนวันที่ พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ และยังคงรับ
ราชการหรืออยู่ในกองประจาการ หรือมีสภาพเป็นนักเรียนอยู่ในวันที่พระราชบั ญญัตินี้ใช้บังคับ ได้รับการปรับชั้น
เงินเดือนตามที่กระทรวงกลาโหมกาหนด โดยอนุมัติของคณะรัฐมนตรี
มาตรา ๑๙ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ และมีอานาจออก
กฎกระทรวง เพื่ อปฏิบัติการตามพระราชบัญ ญั ตินี้ กฎกระทรวงนั้ น เมื่ อได้ประกาศในราชกิจ จานุเบกษาแล้ ว
ให้ใช้บังคับได้
ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ
ส. โหตระกิตย์
รองนายกรัฐมนตรี
(๙๕ ร.จ.๑ ตอนที่ ๔๓ (ฉบับพิเศษ) ลงวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๒๑)
หมายเหตุ : - เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่ในปัจจุบันยังไม่มีกฎหมาย
ว่าด้วยระเบียบข้าราชการทหาร สมควรให้มีกฎหมายดังกล่าว จึงจาเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้ขึ้น

๑-๕
๑. ประเภทบริหาร (บัญชี ๑๙)
ตาแหน่ง

อัตรา (บาท/เดือน)

บริหารระดับสูง
พล.ท., พล.ร.ท., พล.อ.ท. ขึ้นไป

๒๑,๐๐๐

พล.ต., พล.ร.ต., พล.อ.ต.

๑๔,๕๐๐

พ.อ. อัตราเงินเดือน พ.อ. (พิเศษ)

๑๐,๐๐๐

น.อ. อัตราเงินเดือน น.อ. (พิเศษ)
บริหารระดับกลาง
พ.อ., น.อ.

๕,๖๐๐

๒. ประเภทวิชาชีพเฉพาะ (วช.) หรือเชี่ยวชาญเฉพาะ (ชช.) (บัญชี ๒๐)
ตาแหน่ง

อัตรา (บาท/เดือน)

วช. และ ชช.
พล.ท., พล.ร.ท., พล.อ.ท. ขึ้นไป

๑๕,๖๐๐

พล.ต., พล.ร.ต., พล.อ.ต.

๑๓,๐๐๐

พ.อ. อัตราเงินเดือน พ.อ. (พิเศษ)

๙,๐๐๐

น.อ. อัตราเงินเดือน น.อ. (พิเศษ)
วช.
พ.อ., น.อ.
พ.ท., น.ท.

๕,๖๐๐
๓,๕๐๐

๑-๖
๓. ประเภทตุลาการพระธรรมนูญ และอัยการทหาร (บัญชี ๒๑)
ตาแหน่ง

อัตรา (บาท/เดือน)

พล.ท., พล.ร.ท., พล.อ.ท. ขึ้นไป

๑๕,๖๐๐

พล.ต., พล.ร.ต., พล.อ.ต.

๑๒,๐๐๐

พ.อ. อัตราเงินเดือน พ.อ. (พิเศษ)

๙,๐๐๐

น.อ. อัตราเงินเดือน น.อ. (พิเศษ)
พ.อ., น.อ.

๕,๖๐๐

พ.ท., น.ท.

๓,๕๐๐
๔. ประเภทวิชาการในโรงเรียนทหาร (บัญชี ๒๒)
ตาแหน่ง

อัตรา (บาท/เดือน)

ศาสตราจารย์ ชัน้ ยศ พล.อ.

๑๕,๖๐๐

ศาสตราจารย์ ชัน้ ยศ พล.ท., พล.ต., พล.ร.ต., พล.อ.ต.,

๑๓,๐๐๐

น.อ. อัตราเงินเดือน น.อ.(พิเศษ), พ.อ.อัตราเงินเดือน
พ.อ. (พิเศษ)
รองศาสตร์จารย์ ชัน้ ยศ น.อ., อัตราเงินเดือน น.อ.(พิเศษ),

๙,๙๐๐

พ.อ. อัตราเงินเดือน พ.อ. (พิเศษ)
รองศาสตราจารย์ ชั้นยศ พ.อ., น.อ., พ.ท., น.ท.

๕,๖๐๐

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ชัน้ ยศ พ.อ., น.อ.

๕,๖๐๐

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ชัน้ ยศ พ.ท., น.ท., พ.ต., น.ต.

๓,๕๐๐

*บัญชีอัตราเงินเดือนทหาร และอัตราเงินประจาตาแหน่ง ยกเลิกและแก้ไขเพิ่มเติม โดยพระราชบัญญัติ
ระเบียบข้าราชการทหาร (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๓๘
(ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๑๒ ตอนที่ ๑ ก ลง ๑ ม.ค. ๒๕๓๘)

๑-๗
หน้า ๑
เล่ม ๑๓๑ ตอนที่ ๔๕ ก

ราชกิจจานุเบกษา

๑ พฤษภาคม ๒๕๕๗

กฎกระทรวง
กาหนดหลักเกณฑ์และวิธีการบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ
เป็นข้าราชการทหารและการให้ได้รับเงินเดือน (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๕๗
อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๑๐ และมาตรา ๑๙ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการ
ทหาร พ.ศ. ๒๕๒๑ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ กฎกระทรวงนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๖ เป็นต้นไป
ข้อ ๒ ให้ ย กเลิ กความในข้อ ๓ แห่ งกฎกระทรวงกาหนดหลั กเกณฑ์ และวิ ธีการบรรจุ บุ คคลเข้ารับ
ราชการเป็นข้าราชการทหารและการให้ได้รับเงินเดือน พ.ศ. ๒๕๕๕ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“ ข้อ ๓ การได้รับเงินเดือนของบุคคลที่ได้รับการบรรจุเข้ารับราชการเป็นข้าราชการทหารให้เป็นไป
ตามคุณวุฒิและอัตราเงินเดือนตามบัญชีคุณวุฒิและอัตราเงินเดือนของบุคคลที่ได้รับการบรรจุเข้ารับราชการเป็น
ข้าราชการทหาร บัญชี ๑ ท้ายกฎกระทรวงนี้ ดังต่อไปนี้
(๑) ตารางอัต ราเงินเดือน ณ ๑ ม.ค. ๒๕๕๖ ให้ ใช้ ตั้งแต่วัน ที่ ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๖ ถึงวัน ที่
๓๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๖
(๒) ตารางอัตราเงินเดือน ณ ๑ ม.ค. ๒๕๕๗ ให้ใช้ตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๗ เป็นต้นไป ”
ข้อ ๓ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นข้อ ๓/๑ แห่งกฎกระทรวงกาหนดหลักเกณฑ์และวิธีการบรรจุบุคคลเข้ารับ
ราชการเป็นข้าราชการทหารและการให้ได้รับเงินเดือน พ.ศ. ๒๕๕๕
“ ข้อ ๓/๑ การได้รับเงินเดือนของบุคคลที่สาเร็จหลักสูตรการฝึกของหน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัย
รักษาพระองค์ ซึ่งได้รับการบรรจุเป็นพลทหารประจาการ (พลอาสาสมัคร) และนักเรียนนายสิบที่สาเร็จการศึกษาจาก
โรงเรียนทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ หน่วยทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ หน่วยบัญชาการ
ถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์ ให้เป็นไปตามคุณวุฒิและอัตราเงินเดือนตามบัญชีคุณวุฒิและอัตราเงินเดือนของ
บุคคลที่ได้รับการบรรจุเข้ารับราชการเป็นข้าราชการทหารสังกัดหน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์
บัญชี ๒ ท้ายกฎกระทรวงนี้ดังต่อไปนี้

๑-๘

หน้า ๒
เล่ม ๑๓๑ ตอนที่ ๔๕ ก

ราชกิจจานุเบกษา

๑ พฤษภาคม ๒๕๕๗

(๑) ตารางอัต ราเงินเดือน ณ ๑ ม.ค. ๒๕๕๖ ให้ ใช้ ตั้ งแต่วัน ที่ ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๖ ถึงวัน ที่
๓๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๖
(๒) ตารางอัตราเงินเดือน ณ ๑ ธ.ค. ๒๕๕๖ ให้ใช้ตั้งแต่วันที่ ๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ เป็นต้นไป ”
ข้อ ๔ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นข้อ ๖/๑ แห่งกฎกระทรวงกาหนดหลักเกณฑ์และวิธีการ บรรจุบุคคล
เข้ารับราชการเป็นข้าราชการทหารและการให้ได้รับเงินเดือน พ.ศ. ๒๕๕๕
“ ข้อ ๖/๑ การบรรจุพลทหารประจาการ (พลอาสาสมัคร) ซึ่งเลื่อนฐานะเป็นนายทหารประทวนให้ผู้นั้น
ได้รับเงินเดือน ระดับ ป.๑ ในชั้นที่มีอัตราเงิน เดือนใกล้เคียงและไม่ต่ากว่าอัตราเงินเดือนเดิม ที่ ได้รับอยู่ ก่อน
การเลื่อนฐานะเป็นนายทหารประทวน ”
ข้อ ๕ ให้ ย กเลิ ก บั ญ ชี คุ ณ วุ ฒิ แ ละอั ต ราเงิ น เดื อ นของบุ ค คลที่ ไ ด้ รั บ การบรรจุ เข้ า รับ ราชการเป็ น
ข้าราชการทหาร ท้ายกฎกระทรวงกาหนดหลักเกณฑ์และวิธีการบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการทหาร
และการให้ได้รับ เงินเดือน พ.ศ. ๒๕๕๕ และให้ใช้บัญ ชีคุณ วุฒิ และอัตราเงิน เดือนของบุคคลที่ได้รับการบรรจุ
เข้ารับราชการเป็ นข้าราชการทหาร บัญ ชี ๑ และบั ญ ชี คุณ วุฒิ และอัต ราเงิน เดื อนของบุ คคลที่ได้ รับ การบรรจุ
เข้ า รั บ ราชการเป็ น ข้ า ราชการทหารสั ง กั ด หน่ ว ยบั ญ ชาการถวายความปลอดภั ย รัก ษาพระองค์ บั ญ ชี ที่ ๒
ท้ายกฎกระทรวงนี้แทน
ให้ไว้ ณ วันที่ ๓๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๗
ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม

๑-๙
หน้า ๓
เล่ม ๑๓๑ ตอนที่ ๔๕ ก
หมายเหตุ :

ราชกิจจานุเบกษา

๑ พฤษภาคม ๒๕๕๗

เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงอัตราเงินเดือน

แรกบรรจุของบุคคลที่เข้ารับราชการเป็นข้าราชการทหาร เพื่อให้สอดคล้องกับอัตราเงินเดือนของข้าราชการและ
เจ้าหน้าที่ของรัฐตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๕ และกาหนดอัตราเงินเดือนของพลทหาร
ประจ าการ (พลอาสาสมั คร) ซึ่ งเลื่ อนฐานะเป็ น นายทหารประทวน ให้ ได้ รับ อั ต ราเงิน เดื อนในระดั บ ที่ สู งขึ้ น
เพื่อสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติหน้าที่ราชการให้แก่ข้าราชการทหารดังกล่าว จึงจาเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้

๑ - ๑๐
บัญชี ๑

บัญชีคุณวุฒิและอัตราเงินเดือนของบุคคลที่ได้รับการบรรจุเข้ารับราชการเป็นข้าราชการทหาร
ลาดับที่

คุณวุฒิ

ประเภท

๑

การบรรจุทหารกองหนุนประเภทที่ ๑ ซึ่งมี
คุณสมบัติตามที่กระทรวงกลาโหมกาหนด
เข้ารับราชการเป็นพลทหารประจาการ
(พลอาสาสมัคร)
การบรรจุผู้มีคุณสมบัตติ ามที่กระทรวงกลาโหม
กาหนดเข้ารับราชการเป็นพลทหารประจาการ
(พลอาสาสมัครหญิง)
การบรรจุนายทหารประทวนกองประจาการยศ
สิบตรี จ่าตรี จ่าอากาศตรี หรือทหารกองหนุน
ประเภทที่ ๑ ซึ่งมีพื้นความรู้วิชาสามัญ หรือ
วิชาการพิเศษตามที่กระทรวงกลาโหมกาหนด
ส่วนราชการที่รับสมัครต้องการ เมื่อพ้นจาก
กองประจาการตามกฎหมาย ว่าด้วย การรับ
ราชการทหารแล้ว สมัครเข้ารับราชการเป็น
ทหารประจาการต่อหรือสมัครเข้ารับราชการใหม่
มัธยมศึกษาตอนต้น หรือชั้นสูงสุดของระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย ตามหลักสูตรของ
กระทรวงศึกษาธิการหรือเทียบเท่าตามที่
กระทรวงกลาโหมรับรอง
นักเรียนดุริยางค์ของกองทัพบก กองทัพเรือ
และกองทัพอากาศ ซึ่งสาเร็จการศึกษา
ตามหลักสูตรต่อจากชัน้ ประถมศึกษาปีที่หก
ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ หรือ
เทียบเท่า ให้เป็นไปดังนี้
๕.๑ ผู้สาเร็จตามหลักสูตรสามปี

พล
อาสาสมัคร

๒

๓

๔

๕

อัตราเงินเดือน
ณ ๑ ม.ค. ๒๕๕๖
(๑)
(๒)
พ.๒
พ.๒
ชั้น ๑๒ ชั้น ๑๔.๕

อัตราเงินเดือน
ณ ๑ ม.ค. ๒๕๕๗
(๑)
(๒)
พ.๒
พ.๒
ชั้น ๑๕ ชั้น ๑๗.๕

พล
พ.๒
อาสาสมัคร ชั้น ๑๒
หญิง
นายทหาร
ป.๑
ประทวน ชั้น ๑๐.๕

พ.๒
ชั้น ๑๔.๕

พ.๒
ชั้น ๑๕

พ.๒
ชั้น ๑๗.๕

ป.๑
ชั้น ๑๒.๕

ป.๑
ชั้น ๑๓.๕

ป.๑
ชั้น ๑๖

นายทหาร
ป.๑
ประทวน ชั้น ๑๐.๕

ป.๑
ชั้น ๑๒.๕

ป.๑
ชั้น ๑๓.๕

ป.๑
ชั้น ๑๖

นายทหาร
ประทวน

ป.๑
ชั้น ๑๒.๕

ป.๑
ชั้น ๑๓.๕

ป.๑
ชั้น ๑๖

ป.๑
ชั้น ๑๐.๕

๑ - ๑๑

ลาดับที่

คุณวุฒิ
๕.๒ ผู้สาเร็จตามหลักสูตรหกปี

ประเภท
นายทหาร
ประทวน

๖

นักเรียนดุริยางค์ของกองทัพบก กองทัพเรือ และ นายทหาร
กองทัพอากาศ ซึ่งสาเร็จการศึกษาตามหลักสูตร ประทวน
สามปี ต่ อ จากชั้ น สู ง สุ ด ของระดั บ มั ธ ยมศึ ก ษา
ตอนต้นตามหลักสูต รของกระทรวงศึกษาธิการ
หรือเทียบเท่าตามที่กระทรวงกลาโหมรับรอง

๗

นั ก เรี ย นนายสิ บ นั ก เรี ย นจ่ า และนั ก เรี ย น
จ่ า อากาศ ซึ่ ง ส าเร็ จ การศึ ก ษาตามหลั ก สู ต ร
ต่อจากชั้น สูงสุดของระดับ มัธยมศึกษาตอนต้ น
ตามหลั ก สู ต รของกระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร หรื อ
เที ย บเท่ า ตามที่ ก ระทรวงกลาโหมรั บ รอง
ให้เป็นไปดังนี้
๗.๑ ผู้สาเร็จตามหลักสูตรหนึ่งปี
นายทหาร
ประทวน

๘

อัตราเงินเดือน
ณ ๑ ม.ค. ๒๕๕๖
(๑)
(๒)
ป.๑
ป.๑
ชั้น ๑๓ ชั้น ๑๕.๕

อัตราเงินเดือน
ณ ๑ ม.ค. ๒๕๕๗
(๑)
(๒)
ป.๑
ป.๑
ชั้น ๑๖.๕ ชั้น ๑๘.๕

ป.๑
ชั้น ๑๓

ป.๑
ชั้น ๑๕.๕

ป.๑
ชั้น ๑๖.๕

ป.๑
ชั้น ๑๘.๕

ป.๑
ชั้น ๑๐.๕

ป.๑
ชั้น ๑๒.๕

ป.๑
ชั้น ๑๓.๕

ป.๑
ชั้น ๑๖

๗.๒ ผู้สาเร็จตามหลักสูตรสองปี

นายทหาร
ประทวน

ป.๑
ชั้น ๑๑

ป.๑
ชั้น ๑๓.๕

ป.๑
ชั้น ๑๔.๕

ป.๑
ชั้น ๑๗

๗.๓ ผู้สาเร็จตามหลักสูตรสามปี

นายทหาร
ประทวน

ป.๑
ชั้น ๑๓

ป.๑
ชั้น ๑๕.๕

ป.๑
ชั้น ๑๖.๕

ป.๑
ชั้น ๑๘.๕

นั ก เรี ย นนายสิ บ นั ก เรี ย นจ่ า และนั ก เรี ย น
จ่าอากาศ ซึ่งสาเร็จ การศึกษาตามหลักสูต รต่ อ
จากชั้ น สู งสุ ด ของระดับ มั ธยมศึกษาตอนปลาย
ตามหลั ก สู ต รของกระทรวงศึ ก ษาธิ ก ารหรื อ
เที ย บเท่ า ตามที่ ก ระทรวงกลาโหมรั บ รองให้
เป็นไปดังนี้
๘.๑ ผู้สาเร็จตามหลักสูตรหนึ่งปี
นายทหาร
ประทาน

ป.๑
ชั้น ๑๓

ป.๑
ชั้น ๑๕.๕

ป.๑
ชั้น ๑๖.๕

ป.๑
ชั้น ๑๘.๕

๑ - ๑๒

๘.๒ ผู้สาเร็จตามหลักสูตรสองปี

นายทหาร
ประทวน

อัตราเงินเดือน
ณ ๑ ม.ค. ๒๕๕๖
(๑)
(๒)
ป.๑
ป.๑
ชั้น ๑๖ ชั้น ๑๘.๕

๙

นักเรียนนายสิบแผนที่ ซึ่งสาเร็จการศึกษา
ตามหลักสูตรสองปีจากโรงเรียนแผนที่
กรมแผนที่ทหาร ที่ได้รบั ประกาศนียบัตร
วิชาชีพชัน้ สูง ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม
สาขาวิชาช่างสารวจ หรือนักเรียนนายสิบ
นักเรียนจ่า และนักเรียนจ่าอากาศ ซึ่งสาเร็จ
การศึกษาได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชัน้ สูง

นายทหาร
ประทวน

ป.๑
ชั้น ๑๘

ป.๑
ชั้น ๒๐

ป.๑
ชั้น ๒๐.๕

ป.๑
ชั้น ๒๓

๑๐

นักเรียนนายสิบ นักเรียนจ่า และนักเรียน
จ่าอากาศ ซึ่งสาเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
ต่อจากประกาศนียบัตรวิชาชีพตามหลักสูตร
ของกระทรวงศึกษาธิการหรือเทียบเท่า
ตามที่กระทรวงกลาโหมรับรอง ให้เป็นไปดังนี้
๑๐.๑ ผู้สาเร็จตามหลักสูตรหนึง่ ปี

นายทหาร
ประทวน

ป.๑
ชั้น ๑๖

ป.๑
ชั้น ๑๘.๕

ป.๑
ชั้น ๑๙

ป.๑
ชั้น ๒๑.๕

๑๐.๒ ผู้สาเร็จตามหลักสูตรสองปี

นายทหาร
ประทวน

ป.๑
ชั้น ๑๘

ป.๑
ชั้น ๒๐

ป.๑
ชั้น ๒๐.๕

ป.๑
ชั้น ๒๓

๑๑

ประกาศนียบัตรเปรียญธรรมหกประโยค
เปรียญธรรมเจ็ดประโยค หรือเปรียญธรรม
แปดประโยคตามหลักสูตรพระปริยัติธรรม
แผนกธรรมและแผนกบาลีสนามหลวง

นายทหาร
ป.๑
ป.๑
ประทวน ชั้น ๑๐.๕ ชั้น ๑๒.๕

ป.๑
ชั้น ๑๓.๕

ป.๑
ชั้น ๑๖

๑๒

ประกาศนียบัตรตามหลักสูตรผูช้ ่วยพยาบาล
นายทหาร
ป.๑
ป.๑
จากสถาบันการศึกษาของกองทัพบก กองทัพเรือ ประทวน ชั้น ๑๐.๕ ชั้น ๑๒.๕
หรือกองทัพอากาศ ซึ่งมีหลักสูตรกาหนดเวลา
ศึกษาหนึ่งปีต่อจากชั้นสูงสุดของระดับมัธยมศึกษา
ตอนต้น ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ
หรือเทียบเท่าตามที่กระทรวงกลาโหมรับรอง

ป.๑
ชั้น ๑๓.๕

ป.๑
ชั้น ๑๖

ลาดับที่

คุณวุฒิ

ประเภท

อัตราเงินเดือน
ณ ๑ ม.ค. ๒๕๕๗
(๑)
(๒)
ป.๑
ป.๑
ชั้น ๑๙ ชั้น ๒๑.๕

๑ - ๑๓

ลาดับที่

คุณวุฒิ

๑๓ ประกาศนียบัตรวิชาชีพที่ทางราชการรับรอง
ซึ่งสาเร็จการศึกษาตามหลักสูตรต่อจากชั้นสูงสุด
ของระดับมัธยมศึกษาตอนต้นตามหลักสูตรของ
กระทรวงศึกษาธิการหรือเทียบเท่าตามที่
กระทรวงกลาโหมรับรองให้เป็นไปดังนี้
๑๓.๑ ผู้สาเร็จตามหลักสูตรซึ่งกาหนดเวลา
ศึกษาหนึ่งปี

ประเภท

อัตราเงินเดือน
ณ ๑ ม.ค. ๒๕๕๖
(๑)
(๒)

นายทหาร
ป.๑
ป.๑
ประทวน ชั้น ๑๐.๕ ชั้น ๑๒.๕

อัตราเงินเดือน
ณ ๑ ม.ค. ๒๕๕๗
(๑)
(๒)

ป.๑
ชั้น ๑๓.๕

ป.๑
ชั้น ๑๖

ป.๑
ชั้น ๑๓

ป.๑
ชั้น ๑๔

ป.๑
ชั้น ๑๖.๕

ป.๑
ชั้น ๑๓.๕

ป.๑
ชั้น ๑๔.๕

ป.๑
ชั้น ๑๗

ป.๑
ชั้น ๑๕

ป.๑
ชั้น ๑๕.๕

ป.๑
ชั้น ๑๘

๑๓.๒ ผู้สาเร็จตามหลักสูตรซึ่งกาหนดเวลาศึกษา
หนึ่งปีหกเดือน

นายทหาร
ป.๑
ประทวน ชั้น ๑๐.๕

๑๓.๓ ผู้สาเร็จตามหลักสูตรซึ่งกาหนดเวลาศึกษา
สองปี

นายทหาร
ประทวน

๑๓.๔ ผู้สาเร็จตามหลักสูตรซึ่งกาหนดเวลาศึกษา
สามปี

นายทหาร
ป.๑
ประทวน ชั้น ๑๒.๕

๑๓.๕ ผู้สาเร็จตามหลักสูตรซึ่งกาหนดเวลาศึกษา
สี่ปี

นายทหาร
ประทวน

ป.๑
ชั้น ๑๖

ป.๑
ชั้น ๑๘.๕

ป.๑
ชั้น ๑๙

ป.๑
ชั้น ๒๑.๕

๑๓.๖ ผู้สาเร็จตามหลักสูตรซึ่งกาหนดเวลาศึกษา
ห้าปี

นายทหาร
ประทวน

ป.๑
ชั้น ๑๘

ป.๑
ชั้น ๒๐

ป.๑
ชั้น ๒๐.๕

ป.๑
ชั้น ๒๓

ป.๑
ชั้น ๑๕.๕
ป.๑
ชั้น ๑๙

ป.๑
ชั้น ๑๘
ป.๑
ชั้น ๒๑.๕

๑๔ ประกาศนียบัตรวิชาชีพที่ทางราชการรับรอง
ซึ่งสาเร็จการศึกษาตามหลักสูตรต่อจากชั้นสูงสุด
ของระดับมัธยมศึกษาตอนปลายตามหลักสูตร
ของกระทรวงศึกษาธิการหรือเทียบเท่าตามที่
กระทรวงกลาโหมรับรองให้เป็นไปดังนี้
๑๔.๑ ผู้สาเร็จตามหลักสูตรซึ่งกาหนดเวลาศึกษา
หนึ่งปี
๑๔.๒ ผู้สาเร็จตามหลักสูตรซึ่งกาหนดเวลาศึกษา
สองปี

ป.๑
ชั้น ๑๑

นายทหาร
ป.๑
ป.๑
ประทวน ชั้น ๑๒.๕ ชั้น ๑๕
นายทหาร
ป.๑
ป.๑
ประทวน
ชั้น ๑๖ ชั้น ๑๘.๕

๑ - ๑๔

ลาดับที่

คุณวุฒิ

ประเภท

๑๔.๓ ผู้สาเร็จตามหลักสูตรซึ่งกาหนดเวลาศึกษา
สามปี

นายทหาร
ประทวน

อัตราเงินเดือน
ณ ๑ ม.ค. ๒๕๕๖
(๑)
(๒)
ป.๑
ป.๑
ชั้น ๑๘
ชั้น ๒๐

อัตราเงินเดือน
ณ ๑ ม.ค. ๒๕๕๗
(๑)
(๒)
ป.๑
ป.๑
ชั้น ๒๐.๕ ชั้น ๒๓

๑๕

ประกาศนียบัตรวิชาชีพที่ทางราชการรับรอง นอกจากลาดับที่ ๑๑ ถึงลาดับที่ ๑๔ จะให้ผู้นั้นได้รับเงินเดือน
ระดับใดชัน้ ใด ให้เป็นไปตามที่กระทรวงกลาโหมกาหนด โดยใช้หลักเกณฑ์ตามลาดับที่ ๗ และลาดับที่ ๘
ประกอบการกาหนดนัน้

๑๖

อนุปริญญาหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพผดุงครรภ์ นายทหาร
อนามัยของกองทัพบก กองทัพเรือ กองทัพอากาศ ประทวน
หรือสถาบันการศึกษาอื่นทีท่ างราชการรับรอง
ซึ่งมีหลักสูตรกาหนดเวลาศึกษาไม่น้อยกว่าสีป่ ี
ต่อจากชั้นสูงสุดของระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ หรือ
เทียบเท่าตามที่กระทรวงกลาโหมรับรอง

๑๗

อนุปริญญา หรือประกาศนียบัตรของส่วนราชการ
ต่างๆ ที่มีหลักสูตรกาหนดระยะเวลาศึกษาไม่น้อย
กว่าสามปีหกเดือนต่อจากชั้นสูงสุดของระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลายตามหลักสูตรของกระทรวง
ศึกษาธิการหรือเทียบเท่าตามทีก่ ระทรวงกลาโหม
กาหนดตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการฝึก
วิชาทหาร

๑๘

อนุปริญญาหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพที่ทางราชการรับรองจากสถาบันการศึกษาในต่างประเทศเข้ารับราชการ
เป็นข้าราชการทหารต่ากว่าชัน้ สัญญาบัตรในตาแหน่งหน้าที่หลักที่ต้องใช้วิชาชีพนัน้ จะให้ผนู้ ั้นได้รับเงินเดือน
ระดับใดชัน้ ใด ให้เป็นไปตามที่กระทรวงกลาโหมกาหนด โดยใช้หลักเกณฑ์ตามลาดับที่ ๗, ๘, ๑๑, ๑๒, ๑๓, ๑๔
และลาดับที่ ๑๕ ประกอบการกาหนดนัน้

๑๙

ปริญญาจากสถาบันการศึกษาในต่างประเทศ
ซึ่งเทียบเท่ากับอนุปริญญาหรือประกาศนียบัตร
วิชาชีพเทียบได้ไม่ตากว่
่ าอนุปริญญาในประเทศ
และมีหลักสูตรกาหนดเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า
สามปี

ป.๑
ชั้น ๑๖

ป.๑
ชั้น ๑๘.๕

ป.๑
ชั้น ๑๙

ป.๑
ชั้น ๒๑.๕

นายทหาร
ป.๑
ประทวน ชั้น ๑๘.๕

ป.๑
ชั้น ๒๑

ป.๑
ชั้น ๒๑.๕

ป.๑
ชั้น ๒๔

นายทหาร
ประทวน

ป.๑
ชั้น ๑๘

ป.๑
ชั้น ๒๐

ป.๑
ชั้น ๒๐.๕

ป.๑
ชั้น ๒๓

๑ - ๑๕

ลาดับที่
๒๐

คุณวุฒิ
นักเรียนนายร้อย นักเรียนนายเรือ นักเรียน
นายเรืออากาศ และนักเรียนนายทหารแผนที่
ซึ่งสาเร็จการศึกษาให้เป็นไปดังนี้
๒๐.๑ ผู้สอบได้ชนั้ ปีที่สาม

ประเภท

อัตราเงินเดือน
ณ ๑ ม.ค. ๒๕๕๖
(๑)
(๒)

อัตราเงินเดือน
ณ ๑ ม.ค. ๒๕๕๗
(๑)
(๒)

นายทหาร
น.๑
ชั้นสัญญาบัตร ชั้น ๑๕

น.๑
ชั้น ๑๗.๕

น.๑
ชั้น ๑๘

น.๑
ชั้น ๒๐.๕

๒๐.๒ ผู้สอบได้ชนั้ ปีที่สี่

นายทหาร
น.๑
ชั้นสัญญาบัตร ชั้น ๑๖.๕

น.๑
ชั้น ๑๙

น.๑
ชั้น ๑๙.๕

น.๑
ชั้น ๒๒

๒๐.๓ ผู้สอบได้ชนั้ ปีที่ห้า

นายทหาร
น.๑
ชั้นสัญญาบัตร ชั้น ๑๘

น.๑
ชั้น ๒๐.๕

น.๑
ชั้น ๒๐.๕

น.๑
ชั้น ๒๓

๒๑

นักเรียนแพทย์ ซึ่งสาเร็จการศึกษาจาก
สถาบันการศึกษาในสังกัดกระทรวงกลาโหม
ได้รับปริญญาตรีหลักสูตรกาหนดการศึกษา
ไม่น้อยกว่าหกปี

นายทหาร
น.๑
ชั้นสัญญาบัตร ชั้น ๒๒

น.๑
ชั้น ๒๔.๕

น.๑
ชั้น ๒๓.๕

น.๑
ชั้น ๒๖

๒๒

นักเรียนพยาบาล ซึง่ สาเร็จการศึกษาจาก
สถาบันการศึกษาในสังกัดกระทรวงกลาโหม
ได้รับปริญญาตรีหลักสูตรกาหนดการศึกษา
ไม่น้อยกว่าสีป่ ี

นายทหาร
น.๑
ชั้นสัญญาบัตร ชั้น ๑๕

น.๑
ชั้น ๑๗.๕

น.๑
ชั้น ๑๘

น.๑
ชั้น ๒๐.๕

๒๓

อนุปริญญาหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพเทียบได้
ไม่ต่ากว่าอนุปริญญาซึ่งมีหลักสูตรกาหนดเวลา
ศึกษาไม่น้อยกว่าสามปี และสาเร็จการฝึกวิชา
ทหารชั้นปีที่ห้าตามหลักสูตรที่กระทรวงกลาโหม
กาหนดตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการฝึก
วิชาทหาร

นายทหาร
น.๑
ชั้นสัญญาบัตร ชั้น ๑๔

น.๑
ชั้น ๑๖.๕

น.๑
ชั้น ๑๗

น.๑
ชั้น ๑๙.๕

๒๔

นายทหาร
ปริญญาศาสนาศาสตร์บัณฑิตจากสภาการศึกษา
น.๑
มหามกุฎราชวิทยาลัย ปริญญาพุทธศาสนาบัณฑิต ชั้นสัญญาบัตร ชั้น ๑๕
จากมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย หรือปริญญา
หรือประกาศนียบัตรเปรียญธรรมเก้าประโยค
ตามหลักสูตรพระปริยัติธรรมแผนกธรรม และ
แผนกบาลี สนามหลวง

น.๑
ชั้น ๑๗.๕

น.๑
ชั้น ๑๘

น.๑
ชั้น ๒๐.๕

๑ - ๑๖

ลาดับที่
๒๕

คุณวุฒิ
ปริญญาตรีหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพเทียบได้
ไม่ต่ากว่าปริญญาตรี ให้เป็นไปดังนี้
๒๕.๑ หลักสูตรกาหนดเวลาศึกษาไม่น้อยกว่าสีป่ ี

ประเภท

อัตราเงินเดือน
ณ ๑ ม.ค. ๒๕๕๖
(๑)
(๒)

อัตราเงินเดือน
ณ ๑ ม.ค. ๒๕๕๗
(๑)
(๒)

นายทหาร
น.๑
ชั้นสัญญาบัตร ชั้น ๑๕

น.๑
ชั้น ๑๗.๕

น.๑
ชั้น ๑๘

น.๑
ชั้น ๒๐.๕

๒๕.๒ หลักสูตรกาหนดเวลาศึกษาไม่น้อยกว่าห้าปี

นายทหาร
น.๑
ชั้นสัญญาบัตร ชั้น ๑๖.๕

น.๑
ชั้น ๑๙

น.๑
ชั้น ๑๙.๕

น.๑
ชั้น ๒๒

๒๖

ประกาศนียบัตรบัณฑิต หรือประกาศนียบัตร
ชั้นสูงหรือเทียบเท่า ซึ่งมีหลักสูตรกาหนดเวลา
ศึกษารวมทั้งปริญญาตรีไม่น้อยกว่าห้าปี

นายทหาร
น.๑
ชั้นสัญญาบัตร ชั้น ๑๖.๕

น.๑
ชั้น ๑๙

น.๑
ชั้น ๑๙.๕

น.๑
ชั้น ๒๒

๒๗

ประกาศนียบัตรชัน้ สูงหรือเทียบเท่า
ซึ่งมีหลักสูตรกาหนดเวลาศึกษารวมทั้ง
ปริญญาตรีไม่น้อยกว่าหกปี

นายทหาร
น.๑
ชั้นสัญญาบัตร ชั้น ๑๘

น.๑
ชั้น ๒๐.๕

น.๑
ชั้น ๒๐.๕

น.๑
ชั้น ๒๓

๒๘

ปริญญาตรีทางแพทยศาสตร์ สัตวแพทยศาสตร์
ทันตแพทยศาสตร์ ซึ่งมีหลักสูตรกาหนดเวลา
ศึกษาไม่น้อยกว่าหกปี

นายทหาร
น.๑
ชั้นสัญญาบัตร ชั้น ๒๒

น.๑
ชั้น ๒๔.๕

น.๑
ชั้น ๒๓.๕

น.๑
ชั้น ๒๖

๒๙

ปริญญาตรีทางแพทยศาสตร์ สัตวแพทยศาสตร์
ทันตแพทยศาสตร์ ซึ่งได้รับใบอนุญาตประกอบ
วิชาชีพการสัตวแพทย์ หรือใบอนุญาตประกอบ
วิชาชีพทันตกรรมแล้วแต่กรณี

นายทหาร
น.๑
ชั้นสัญญาบัตร ชั้น ๒๒.๕

น.๑
ชั้น ๒๕

น.๑
ชั้น ๒๔

น.๑
ชั้น ๒๖.๕

๓๐

นายทหาร
ปริญญาตรีทางแพทยศาสตร์ สัตวแพทยศาสตร์
น.๑
หรือทันตแพทยศาสตร์ ซึ่งได้รับใบอนุญาประกอบ ชั้นสัญญาบัตร ชั้น ๒๕.๕
วิชาชีพเวชกรรม ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
การสัตวแพทย์ หรือใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
ทันตกรรมแล้วแต่กรณี และได้รบั วุฒบิ ัตรแสดงว่า
เป็นผู้มีความรู้ความชานาญในการประกอบวิชาชีพ
แพทย์เฉพาะทาง โดยศึกษาและฝึกหัดงานมี
กาหนดเวลาไม่น้อยกว่าสามปี

น.๑
ชั้น ๒๘

น.๑
ชั้น ๒๗

น.๑
ชั้น ๒๙.๕

๑ - ๑๗

อัตราเงินเดือน
ณ ๑ ม.ค. ๒๕๕๖
ลาดับที่
คุณวุฒิ
ประเภท
(๑)
(๒)
นายทหาร
๓๑ ปริญญาตรีทางแพทยศาสตร์ หรือทันตแพทย
น.๑
น.๑
ศาสตร์ ซึ่งได้รบั วุฒบิ ัตรแสดงความรู้ความชานาญ ชั้นสัญญาบัตร ชั้น ๒๖.๕ ชั้น ๒๙
ในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมของแพทยสภา
หรือทันตกรรมของทันตแพทยสภาที่มีกาหนดเวลา
ศึกษาอบรมไม่น้อยกว่าสี่ปีและได้รับใบประกอบ
วิชาชีพเวชกรรมหรือใบประกอบวิชาชีพทันตกรรม
แล้ว หรือหนังสืออนุมัติบัตรในสาขาวิชาเดียวกัน
กับวุฒิบัตร
๓๒

ปริญญาโท ซึ่งมีหลักสูตรกาหนดเวลาศึกษา
รวมทั้งปริญญาตรี ให้เป็นไปดังนี้
๓๒.๑ ไม่น้อยกว่าหกปี

นายทหาร
น.๑
น.๑
ชั้นสัญญาบัตร ชั้น ๒๐.๕ ชั้น ๒๒.๕

อัตราเงินเดือน
ณ ๑ ม.ค. ๒๕๕๗
(๑)
(๒)
น.๑
น.๑
ชั้น ๒๗.๕ ชั้น ๓๐.๕

น.๑
ชั้น ๒๒

น.๑
ชั้น ๒๔.๕

๓๒.๒ ไม่น้อยกว่าเจ็ดปี

นายทหาร
น.๑
ชั้นสัญญาบัตร ชั้น ๒๒

น.๑
ชั้น ๒๔.๕

น.๑
ชั้น ๒๓.๕

น.๑
ชั้น ๒๖

๓๒.๓ ไม่น้อยกว่าแปดปี

นายทหาร
น.๑
ชั้นสัญญาบัตร ชั้น ๒๒.๕

น.๑
ชั้น ๒๕

น.๑
ชั้น ๒๔

น.๑
ชั้น ๒๖.๕

๓๓

ปริญญาเอกหรือเทียบเท่า

นายทหาร
น.๑
ชั้นสัญญาบัตร ชั้น ๒๕.๕

น.๑
ชั้น ๒๘

น.๑
ชั้น ๒๗

น.๑
ชั้น ๒๙.๕

๓๔

ปริญญา ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทียบได้ไม่ต่ากว่าปริญญา หรือใบอนุญาตประกอบวิชาชีพหรือวุฒิบัตรที่แสดงว่า
เป็นผู้มีความรู้ความชานาญในการประกอบวิชาชีพ โดยมีองค์กรตามกฎหมายรับรองการประกอบวิชาชีพนัน้
ซึ่งเทียบค่าคุณวุฒิได้สูงกว่าลาดับที่ ๒๔ ถึงลาดับที่ ๓๓ จะให้ผนู้ ั้นได้รับเงินเดือนในระดับใด ชัน้ ใด ให้เป็นไป
ตามที่กระทรวงกลาโหมกาหนด

๓๕

อนุปริญญาหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพผดุงครรภ์ นายทหาร
น.๑
น.๑
อนามัยของกองทัพบท กองทัพเรือ กองทัพอากาศ ชั้นสัญญาบัตร ชั้น ๑๐.๕ ชั้น ๑๒.๕
หรือสถาบันการศึกษาอื่นทีท่ างราชการรับรอง
ซึ่งมีหลักสูตรกาหนดเวลาศึกษาไม่น้อยกว่าสามปี
หกเดือนต่อจากชั้นสูงสุดของระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลายตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ
หรือเทียบเท่าตามที่กระทรวงกลาโหมรับรอง

น.๑
ชั้น ๑๓

น.๑
ชั้น ๑๕

๑ - ๑๘

ลาดับที่

คุณวุฒิ

อัตราเงินเดือน
ณ ๑ ม.ค. ๒๕๕๖
ประเภท
(๑)
(๒)
นายทหาร
น.๑
น.๑
ชั้นสัญญาบัตร ชั้น ๑๑
ชั้น ๑๓

อัตราเงินเดือน
ณ ๑ ม.ค. ๒๕๕๗
(๑)
(๒)
น.๑
น.๑
ชั้น ๑๓.๕ ชั้น ๑๕.๕

๓๖

ปริญญาหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพตามลาดับ
ที่ ๒๔ ถึงลาดับที่ ๓๔ หากมิได้บรรจุในตาแหน่ง
หน้าที่หลักที่ต้องใช้วชิ าชีพนัน้

๓๗

การบรรจุผู้ สาเร็จการศึกษาจากโรงเรียนทหารหรือวิท ยาลัยการทหารในต่างประเทศเข้ารับ ราชการเป็ นนายทหาร
สัญ ญาบั ต ร จะให้ ผู้ นั้ น ได้ รับ เงิน เดื อนระดั บ ใดชั้ น ใด ให้ เป็ น ไปตามที่ กระทรวงกลาโหมกาหนด โดยใช้ หลั กเกณฑ์
ตามลาดับที่ ๒๐ ประกอบการกาหนดนั้น

๓๘

การบรรจุผู้ได้รับปริญญาหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ เทียบได้ไม่ต่ากว่าปริญญาจากสถาบันการศึกษาในต่างประเทศ
ซึ่งเทียบเท่ากับปริญญาหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพเทียบได้ไม่ต่ากว่าปริญญาในประเทศ เข้ารับราชการเป็นข้าราชการ
ทหารชั้นสัญญาบัตรในตาแหน่งหน้าที่หลักที่ต้องใช้วิชาชีพนั้น ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์เช่นเดียวกับลาดับที่ ๒๔ ถึง
ลาดับที่ ๓๔ โดยอนุโลม

๑ - ๑๙
บัญชี ๒
บัญชีคุณวุฒิและอัตราเงินเดือนของบุคคลที่ได้รับการบรรจุเข้ารับราชการเป็นข้าราชการทหาร
สังกัดหน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์

ลาดับที่

คุณวุฒิ

๑

การบรรจุบุคคลที่สาเร็จหลักสูตรการฝึก
ของหน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัย
รักษาพระองค์ เป็นพลทหารประจาการ
(พลอาสาสมัคร)

๒

นักเรียนนายสิบทีส่ าเร็จการศึกษาจาก
โรงเรียนทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษา
พระองค์ หน่วยทหารมหาดเล็กราชวัลลภ
รักษาพระองค์ หน่วยบัญชาการถวาย
ความปลอดภัยรักษาพระองค์

อัตราเงินเดือน
ณ ๑ ม.ค. ๒๕๕๖
ประเภท
(๑)
(๒)
พล
พ.๒
พ.๒
อาสาสมัคร ชั้น ๑๖.๕ ชั้น ๑๙.๕

นายทหาร
ประทวน

อัตราเงินเดือน
ณ ๑ ม.ค. ๒๕๕๗
(๑)
(๒)
พ.๒
พ.๒
ชั้น ๑๙.๕ ชั้น ๒๒.๕

ป.๑
ชั้น ๒๑

ป.๑
ชั้น ๒๔

๑ - ๒๐

เล่ม ๑๓๒ ตอนที่ ๔๓ ก

หน้า ๑๓
ราชกิจจานุเบกษา

๒๑ พฤษภาคม ๒๕๕๘

พระราชบัญญัติ
ระเบียบข้าราชการทหาร (ฉบับที่ ๑๐)
พ.ศ. ๒๕๕๘
ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.
ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๘
เป็นปีที่ ๗๐ ในรัชการปัจจุบัน
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่า
โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการทหาร
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยคาแนะนาและยินยอมของสภานิติบัญญัติ
แห่งชาติ ดังต่อไปนี้
มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า “ พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการทหาร (ฉบับที่ ๑๐)
พ.ศ. ๒๕๕๘ ”
มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ เป็นต้นไป
มาตรา ๓ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นมาตรา ๑๑/๑ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการทหาร
พ.ศ. ๒๕๒๑
“ มาตรา ๑๑/๑ ในกรณี ที่มีเหตุผลและความจาเป็น เพื่อเป็นการเยียวยาให้ข้าราชการทหารได้รับ
เงินเดือนหรือเงินประจาตาแหน่งที่เหมาะสมและเป็นธรรม กระทรวงกลาโหมอาจกาหนดให้ข้า ราชการทหารได้รับ
การเยียวยา โดยให้ได้รับเงินเดือนหรือเงินประจาตาแหน่งตามที่เห็นสมควรเป็นกรณี ๆ ไปก็ได้ ทั้งนี้ ให้เป็นไป
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะรัฐมนตรีกาหนด ”
มาตรา ๔ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๑๒ ทวิ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการทหาร พ.ศ. ๒๕๒๑
ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการทหาร (ฉบับที่๙) พ.ศ. ๒๕๕๖ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

๑ - ๒๑

เล่ม ๑๓๒ ตอนที่ ๔๓ ก

หน้า ๑๔
ราชกิจจานุเบกษา

๒๑ พฤษภาคม ๒๕๕๘

“ มาตรา ๑๒/๑ ให้ข้าราชการทหาร ทหารกองประจาการ และนักเรียนในสังกัดกระทรวงกลาโหม
ได้รับเงินเดือน ดังต่อไปนี้
(๑) ทหารกองประจาการ และนักเรียนในสังกัดกระทรวงกลาโหม ให้ได้รับเงินเดือนระดับ พ.๑
(๒) พลทหารประจาการ (พลอาสาสมัคร) ให้ได้รับเงินเดือนระดับ พ.๒
(๓) นายทหารประทวนยศตั้งแต่สิบตรี จ่าตรี จ่าอากาศตรี ถึงสิบเอก จ่าเอก จ่าอากาศเอก ให้ได้รับ
เงินเดือนระดับ ป.๑
(๔) นายทหารประทวนยศตั้งแต่จ่าสิบตรี พันจ่าตรี พันจ่าอากาศตรี ถึงจ่าสิบเอก พันจ่าเอก พันจ่า
อากาศเอก ให้ได้รับเงินเดือนระดับ ป.๒
(๕) นายทหารประทวนยศจ่าสิ บเอก พั นจ่าเอก พั นจ่าอากาศเอก อัตราเงิน เดือน จ่าสิบ เอกพิ เศษ
พันจ่าเอกพิเศษ พันจ่าอากาศเอกพิเศษ ให้ได้รับเงินเดือนระดับ ป.๓
(๖) นายทหารสัญญาบัตรยศร้อยตรี เรือตรี เรืออากาศตรี ถึงร้อยเอก เรือเอก เรืออากาศเอก ให้ได้รับ
เงินเดือนระดับ น.๑
(๗) นายทหารสัญญาบัตรยศพันตรี นาวาตรี นาวาอากาศตรี ให้ได้รับเงินเดือนระดับ น.๒
(๘) นายทหารสัญญาบัตรยศพันโท นาวาโท นาวาอากาศโท ให้ได้รับเงินเดือนระดับ น.๓
(๙) นายทหารสัญญาบัตรยศพันเอก นาวาเอก นาวาอากาศเอก ให้ได้รับเงินเดือนระดับ น.๔
(๑๐) นายทหารสัญญาบัตรยศพลจัตวา พลเรือจัตวา พลอากาศจัตวา หรือพันเอก นาวาเอก นาวา
อากาศเอก อัตราเงินเดือนพันเอกพิเศษ นาวาเอกพิเศษ นาวาอากาศเอกพิเศษ ให้ได้รับเงินเดือนระดับ น.๕
(๑๑) นายทหารสัญญาบัตรยศพลตรี พลเรือตรี พลอากาศตรี ให้ได้รับเงินเดือนระดับ น.๖
(๑๒) นายทหารสัญญาบัตรยศพลโท พลเรือโท พลอากาศโท ให้ได้รับเงินเดือนระดับ น.๗
(๑๓) นายทหารสัญญาบัตรยศพลเอก พลเรือเอก พลอากาศเอก ให้ได้รับเงินเดือนระดับ น.๘
(๑๔) นายทหารสัญญาบัตรยศจอมพล จอมพลเรือ จอมพลอากาศ หรือ พลเอก พลเรือเอก พลอากาศเอก
ที่ครองอัตราจอมพล จอมพลเรือ จอมพลอากาศ ให้ได้รับเงินเดือนระดับ น.๙
มาตรา ๕ ให้ยกเลิกบัญชีอัตราเงินเดือนข้าราชการทหาร ทหารกองประจาการ และนักเรียนในสังกัด
กระทรวงกลาโหมท้ายพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการทหาร พ.ศ. ๒๕๒๑ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติ
ระเบียบข้าราชการทหาร (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๕๑ และให้ใช้บัญชีอัตราเงินเดือนข้าราชการทหาร ทหารกองประจาการ
และนักเรียนในสังกัดกระทรวงกลาโหมท้ายพระราชบัญญัตินี้แทน

๑ - ๒๒

หน้า ๑๕
เล่ม ๑๓๒ ตอนที่ ๔๓ ก

ราชกิจจานุเบกษา

๒๑ พฤษภาคม ๒๕๕๘

มาตรา ๖ ในวาระเริ่มแรก ให้ปรับเงินเดือนของข้าราชการทหาร ทหารกองประจาการ และนักเรียน
ในสังกัดกระทรวงกลาโหมที่ได้รับอยู่เดิมเข้าสู่อัตราเงินเดือนในบัญชีท้ายพระราชบัญญัตินี้
ให้ข้าราชการทหาร ทหารกองประจาการ และนักเรียนในสังกัดกระทรวงกลาโหม ระดับ พ.๑ ระดับ พ.๒
ระดับ ป.๑ ระดับ ป.๒ ระดับ ป.๓ ระดับ น.๑ ระดับ น.๒ และระดับ น.๓ ได้รับเงินเดือนในอัตราที่สูงกว่าอัตรา
ที่ได้รับอยู่เดิมตามบัญชีท้ายพระราชบัญญัตินี้อีกหนึ่งชั้น
มาตรา ๗ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้
ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายกรัฐมนตรี

๑ - ๒๓
บัญชีอัตราเงินเดือนข้าราชการทหาร ทหารกองประจาการ และนักเรียนในสังกัดกระทรวงกลาโหม
๔๖
๔๕.๕
๔๕
๔๔.๕
๔๔
๔๓.๕
๔๓
๔๒.๕
๔๒
๔๑.๕
๔๑
๔๐.๕
๔๐
๓๙.๕
๓๙
๓๘.๕
๓๘
๓๗.๕
๓๗
๓๖.๕
๓๖
๓๕.๕
๓๕
๓๔.๕
๓๔
๓๓.๕
๓๓
๓๒.๕
๓๒
๓๑.๕
๓๑
๓๐.๕
๓๐
๒๙.๕
๒๙
๒๘.๕
๒๘
๒๗.๕
๒๗
๒๖.๕
๒๖
๒๕.๕
๒๕
๒๔.๕
๒๔
๒๓.๕
๒๓
๒๒.๕
๒๒
๒๑.๕
๒๑
๒๐.๕
๒๐
๑๙.๕
๑๙
๑๘.๕
๑๘
๑๗.๕
๑๗
๑๖.๕
๑๖
๑๕.๕
๑๕
๑๔.๕
๑๔
๑๓.๕
๑๓
๑๒.๕
๑๒
๑๑.๕
๑๑
๑๐.๕
๑๐
๙.๕
๙
๘.๕
๘
๗.๕
๗
๖.๕
๖
๕.๕
๕
๔.๕
๔
๓.๕
๓
๒.๕
๒
๑.๕
๑
ชั้น/ระดับ

๖,๗๙๐
๖,๖๕๐
๖,๕๓๐
๖,๔๐๐
๖,๒๗๐
๖,๑๖๐
๖,๐๕๐
๕,๙๒๐
๕,๘๑๐
๕,๖๙๐
๕,๕๘๐
๕,๔๔๐
๕,๓๔๐
๕,๒๒๐
๕,๑๐๐
๔,๙๘๐
๔,๘๗๐
๔,๗๔๐
๔,๖๒๐
๔,๕๑๐
๔,๔๐๐
๔,๒๗๐
๔,๑๖๐
๓,๙๐๐
๓,๖๗๐
๓,๕๕๐
๓,๔๗๐
๓,๓๖๐
๓,๒๗๐
๓,๑๕๐
๓,๐๗๐
๒,๙๗๐
๒,๘๙๐
๒,๘๓๐
๒,๗๓๐
๒,๖๗๐
๒,๖๑๐
๒,๕๔๐
๒,๔๖๐
๒,๔๐๐
๒,๓๓๐
๒,๒๕๐
๒,๑๘๐
๒,๑๒๐
๒,๐๔๐
๑,๙๗๐
๑,๘๙๐
๑,๘๒๐
๑,๗๖๐
๑,๗๐๐
๑,๖๓๐
๑,๕๕๐
๑,๕๐๐
๑,๔๓๐
๑,๓๖๐
พ.๑

๑๖,๗๙๐
๑๖,๕๔๐
๑๖,๒๙๐
๑๖,๐๔๐
๑๕,๘๐๐
๑๕,๕๔๐
๑๕,๒๙๐
๑๕,๐๖๐
๑๔,๘๑๐
๑๔,๕๖๐
๑๔,๓๒๐
๑๔,๐๖๐
๑๓,๘๒๐
๑๓,๕๗๐
๑๓,๓๑๐
๑๓,๐๗๐
๑๒,๘๑๐
๑๒,๕๖๐
๑๒,๓๓๐
๑๒,๐๙๐
๑๑,๘๖๐
๑๑,๖๓๐
๑๑,๔๐๐
๑๑,๑๘๐
๑๐,๙๗๐
๑๐,๗๖๐
๑๐,๕๔๐
๑๐,๒๘๐
๑๐,๐๗๐
๙,๙๑๐
๙,๗๑๐
๙,๕๒๐
๙,๓๓๐
๙,๑๕๐
๘,๙๗๐
๘,๘๐๐
๘,๕๙๐
๘,๔๓๐
๘,๒๖๐
๘,๑๐๐
๗,๙๕๐
๗,๗๙๐
๗,๖๔๐
๗,๔๘๐
๗,๓๓๐
๗,๒๑๐
๗,๐๕๐
๖,๙๒๐
๖,๗๙๐
๖,๖๕๐
๖,๕๓๐
๖,๔๐๐
๖,๒๗๐
๖,๑๖๐
๖,๐๕๐
๕,๙๒๐
๕,๘๑๐
๕,๖๙๐
๕,๕๘๐
๕,๔๔๐
๕,๓๔๐
๕,๒๒๐
๕,๑๐๐
๔,๙๘๐
๔,๘๗๐
พ.๒

๒๑,๔๘๐
๒๑,๑๖๐
๒๐,๘๔๐
๒๐,๕๑๐
๒๐,๑๘๐
๑๙,๘๕๐
๑๙,๕๒๐
๑๙,๒๖๐
๑๙,๐๒๐
๑๕,๗๗๐
๑๘,๕๓๐
๑๘,๒๗๐
๑๘,๐๒๐
๑๗,๗๙๐
๑๗,๕๔๐
๑๗,๒๙๐
๑๗,๐๕๐
๑๖,๗๙๐
๑๖,๕๔๐
๑๖,๒๙๐
๑๖,๐๔๐
๑๕,๘๐๐
๑๕,๕๔๐
๑๕,๒๙๐
๑๕,๐๖๐
๑๔,๘๑๐
๑๔,๕๖๐
๑๔,๓๒๐
๑๔,๐๖๐
๑๓,๘๒๐
๑๓,๕๗๐
๑๓,๓๑๐
๑๓,๐๗๐
๑๒,๘๑๐
๑๒,๕๖๐
๑๒,๓๓๐
๑๒,๐๙๐
๑๑,๘๖๐
๑๑,๖๓๐
๑๑,๔๐๐
๑๑,๑๘๐
๑๐,๙๗๐
๑๐,๙๖๐
๑๐,๕๔๐
๑๐,๒๘๐
๑๐,๐๗๐
๙,๙๑๐
๙,๗๑๐
๙,๕๒๐
๙,๓๓๐
๙,๑๕๐
๘,๙๗๐
๘,๘๐๐
๘,๖๑๐
๘,๔๕๐
๘,๒๙๐
๘,๑๒๐
๗,๙๖๐
๗,๘๐๐
๗,๖๓๐
๗,๔๖๐
๗,๒๙๐
๗,๑๔๐
๖,๙๗๐
๖,๘๐๐
๖,๖๓๐
๖,๔๗๐
๖,๓๐๐
๖,๑๔๐
๕,๙๗๐
๕,๘๑๐
๕,๖๙๐
๕,๕๘๐
๕,๔๔๐
๕,๓๔๐
๕,๒๒๐
๕,๑๐๐
๔,๙๘๐
๔,๘๗๐
ป.๑

๒๙,๖๙๐
๒๙,๒๔๐
๒๘,๗๙๐
๒๘,๓๔๐
๒๗,๘๙๐
๒๗,๔๔๐
๒๖,๙๙๐
๒๖,๖๓๐
๒๖,๒๗๐
๒๕,๘๙๐
๒๕,๕๓๐
๒๕,๑๖๐
๒๔,๘๐๐
๒๔,๔๔๐
๒๔,๐๗๐
๒๓,๗๐๐
๒๓,๔๐๐
๒๓,๐๙๐
๒๒,๗๙๐
๒๒,๔๙๐
๒๒,๑๘๐
๒๑,๘๘๐
๒๑,๕๕๐
๒๑,๒๕๐
๒๐,๙๕๐
๒๐,๖๔๐
๒๐,๓๓๐
๒๐,๐๓๐
๑๙,๗๒๐
๑๙,๔๒๐
๑๙,๑๐๐
๑๘,๗๙๐
๑๘,๔๘๐
๑๘,๑๙๐
๑๗,๘๘๐
๑๗,๕๗๐
๑๗,๒๗๐
๑๖,๙๖๐
๑๖,๖๕๐
๑๖,๓๔๐
๑๕,๕๔๐
๑๕,๒๙๐
๑๕,๐๖๐
๑๔,๘๑๐
๑๔,๕๖๐
๑๔,๓๒๐
๑๔,๐๖๐
๑๓,๘๒๐
๑๓,๕๗๐
๑๓,๓๑๐
๑๓,๐๗๐
๑๒,๘๑๐
๑๒,๕๖๐
๑๒,๓๓๐
๑๒,๐๙๐
๑๑,๘๖๐
๑๑,๖๓๐
๑๑,๔๐๐
๑๑,๑๘๐
๑๐,๙๗๐
๑๐,๗๖๐
๑๐,๕๔๐
๑๐,๓๕๐
๑๐,๑๕๐
๙,๙๕๐
๙,๗๔๐
๙,๕๔๐
๙,๓๔๐
๙,๑๔๐
๘,๗๔๐
๘,๗๔๐
๘,๕๔๐
๘,๓๔๐
๘,๑๓๐
๗,๙๔๐
๗,๗๓๐
๗,๕๓๐
๗,๓๒๐
๗,๑๔๐
ป.๒

๓๘,๗๕๐
๓๘,๑๗๐
๓๗,๕๘๐
๓๖,๙๙๐
๓๖,๔๐๐
๓๕,๘๑๐
๓๕,๒๒๐
๓๔,๖๘๐
๓๔,๑๑๐
๓๓,๕๖๐
๓๓,๐๐๐
๓๒,๔๕๐
๓๑,๘๘๐
๓๑,๓๔๐
๓๐,๗๙๐
๓๐,๒๒๐
๒๙,๖๘๐
๒๙,๑๑๐
๒๘,๘๘๐
๒๘,๔๓๐
๒๗,๙๖๐
๒๗,๔๙๐
๒๖,๙๙๐
๒๖,๖๓๐
๒๖,๒๗๐
๒๕,๘๙๐
๒๕,๕๓๐
๒๕,๑๖๐
๒๔,๘๐๐
๒๔,๔๔๐
๒๔,๐๗๐
๒๓,๗๐๐
๒๓,๓๔๐
๒๒,๙๘๐
๒๒,๖๐๐
๒๒,๒๓๐
๒๑,๘๘๐
๒๑,๕๐๐
๒๑,๑๔๐
๒๐,๗๗๐
๒๐,๔๐๐
๒๐,๐๔๐
๑๙,๑๐๐
๑๘,๗๙๐
๑๘,๔๘๐
๑๘,๑๙๐
๑๗,๘๘๐
๑๗,๕๗๐
๑๗,๒๗๐
๑๖,๙๖๐
๑๖,๖๕๐
๑๖,๓๔๐
๑๖,๐๓๐
๑๕,๗๒๐
๑๔,๔๔๐
๑๕,๑๔๐
๑๔,๘๕๐
๑๔,๕๗๐
๑๔,๓๑๐
๑๔,๐๓๐
๑๓,๗๖๐
๑๓,๕๐๐
๑๓,๒๓๐
๑๒,๙๗๐
๑๒,๗๓๐
๑๒,๔๗๐
๑๒,๒๒๐
๑๑,๙๖๐
๑๑,๗๐๐
๑๑,๔๕๐
๑๑,๒๐๐
๑๐,๙๕๐
๑๐,๓๕๐
ป.๓

๓๘,๗๕๐
๓๘,๑๗๐
๓๗,๕๘๐
๓๖,๙๙๐
๓๖,๔๐๐
๓๕,๘๑๐
๓๕,๒๒๐
๓๖,๔๘๐
๓๔,๑๑๐
๓๓,๕๖๐
๓๓,๐๐๐
๓๒,๔๕๐
๓๑,๘๘๐
๓๑,๓๔๐
๓๐,๗๙๐
๓๐,๒๒๐
๒๙,๖๘๐
๒๙,๑๑๐
๒๘,๘๘๐
๒๘,๔๓๐
๒๗,๙๖๐
๒๗,๔๙๐
๒๖,๙๙๐
๒๖,๖๓๐
๒๖,๒๗๐
๒๕,๘๙๐
๒๕,๕๓๐
๒๕,๑๖๐
๒๔,๘๐๐
๒๔,๔๔๐
๒๔,๐๗๐
๒๓,๗๐๐
๒๓,๓๔๐
๒๒,๙๘๐
๒๒,๖๐๐
๒๒,๒๓๐
๒๑,๘๘๐
๒๑,๕๐๐
๒๑,๑๔๐
๒๐,๗๗๐
๒๐,๔๐๐
๒๐,๐๔๐
๑๙,๖๖๐
๑๙,๓๐๐
๑๖,๙๕๐
๑๘,๕๙๐
๑๘,๒๓๐
๑๗,๘๙๐
๑๗,๕๕๐
๑๗,๒๐๐
๑๖,๘๘๐
๑๖๕,๕๕๐
๑๖,๒๔๐
๑๕,๙๒๐
๑๕,๖๑๐
๑๕,๒๙๐
๑๕,๐๐๐
๑๔,๖๘๐
๑๔,๓๘๐
๑๔,๐๗๐
๑๓,๗๗๐
๑๓,๔๗๐
๑๓,๑๖๐
๑๒,๘๔๐
๑๒,๕๓๐
๑๒,๒๔๐
๑๑,๙๒๐
๑๑,๖๒๐
๑๑,๓๑๐
๑๑,๐๐๐
๑๐,๗๐๐
๑๐,๔๔๐
๑๐,๑๙๐
๙,๙๖๐
๙,๗๐๐
๙,๔๔๐
๙,๒๑๐
๘,๙๗๐
๘,๗๔๐
๘,๕๔๐
๘,๓๔๐
๘,๑๓๐
๗,๙๔๐
๗,๗๓๐
๗,๕๓๐
๗,๓๒๐
๗,๑๔๐
๖,๙๗๐
๖,๘๐๐
๖,๖๓๐
๖,๔๗๐
น.๑

๓๘,๗๕๐
๓๘,๑๗๐
๓๗,๕๘๐
๓๖,๙๙๐
๓๖,๔๐๐
๓๕,๘๑๐
๓๕,๒๒๐
๓๔,๖๘๐
๓๔,๑๑๐
๓๓,๕๖๐
๓๓,๐๐๐
๓๒,๔๕๐
๓๑,๘๘๐
๓๑,๓๔๐
๓๐,๗๙๐
๓๐,๒๒๐
๒๙,๖๘๐
๒๙,๑๑๐
๒๘,๘๘๐
๒๘,๔๓๐
๒๗,๙๖๐
๒๗,๔๙๐
๒๗,๐๓๐
๒๖,๕๘๐
๒๖,๑๒๐
๒๕,๖๖๐
๒๕,๑๙๐
๒๔,๗๓๐
๒๔,๒๗๐
๒๓,๘๒๐
๒๓,๓๗๐
๒๒,๙๒๐
๒๒,๔๙๐
๒๒,๐๔๐
๒๑,๖๒๐
๒๑,๑๙๐
๒๐,๗๘๐
๒๐,๓๖๐
๑๙,๙๗๐
๑๙,๕๘๐
๑๙,๒๐๐
๑๘,๘๑๐
๑๘,๔๔๐
๑๘,๐๖๐
๑๗,๖๙๐
๑๗,๓๑๐
๑๖,๙๒๐
๑๖,๕๗๐
๑๖,๑๙๐
๑๕,๘๐๐
๑๕,๔๓๐
๑๕,๐๕๐
๑๔,๖๖๐
๑๔,๓๐๐
๑๓,๙๑๐
๑๓,๕๓๐
๑๓,๑๖๐
น.๒

๕๔,๘๒๐
๕๓,๙๕๐
๕๓,๐๘๐
๕๒,๒๖๐
๒๑,๔๕๐
๕๐,๖๔๐
๔๙,๘๓๐
๔๙,๐๐๐
๔๘,๒๐๐
๔๗,๓๘๐
๔๖,๕๖๐
๔๕,๗๕๐
๔๔,๙๓๐
๔๔,๑๓๐
๔๓,๓๐๐
๔๒,๖๒๐
๔๑,๙๓๐
๔๑,๒๙๐
๔๐,๕๖๐
๓๙,๘๘๐
๓๙,๑๙๐
๓๗,๕๐๐
๓๗,๘๓๐
๓๗,๐๓๐
๓๖,๔๕๐
๓๕,๗๖๐
๓๕,๒๒๐
๓๔,๖๘๐
๓๔,๑๑๐
๓๓,๕๖๐
๓๓,๐๐๐
๓๒,๔๕๐
๓๑,๘๘๐
๓๑,๓๔๐
๓๐,๗๙๐
๓๐,๒๒๐
๒๙,๖๘๐
๒๙,๑๑๐
๒๘,๕๖๐
๒๘,๐๓๐
๒๗,๔๘๐
๒๖,๙๘๐
๒๖,๔๖๐
๒๕,๙๗๐
๒๕,๔๗๐
๒๔,๙๗๐
๒๔,๔๙๐
๒๔,๐๑๐
๒๓,๕๕๐
๒๓,๐๘๐
๒๒,๖๒๐
๒๒,๑๗๐
๒๑,๗๐๐
๒๑,๒๔๐
๒๐,๗๙๐
๒๐,๓๒๐
๑๙,๘๖๐
๑๙,๔๑๐
๑๘,๙๕๐
๑๘,๔๗๐
๑๘,๐๑๐
๑๗,๕๖๐
๑๗,๑๐๐
๑๖,๖๔๐
๑๖,๑๙๐
น.๓

๕๘,๓๙๐
๕๗,๕๐๐
๕๖,๖๑๐
๕๕,๗๒๐
๕๔,๘๒๐
๕๓,๙๕๐
๕๓,๐๘๐
๕๒,๒๖๐
๕๑,๔๕๐
๕๐,๖๔๐
๔๙,๘๓๐
๔๙,๐๑๐
๔๘,๒๐๐
๔๗,๓๘๐
๔๖,๕๖๐
๔๔,๗๙๐
๔๔,๙๓๐
๔๔,๐๑๐
๔๓,๓๐๐
๔๒,๖๒๐
๔๑,๙๓๐
๔๑,๒๕๐
๔๐,๕๖๐
๓๙,๘๘๐
๓๙,๑๙๐
๑๘,๕๐๐
๓๗,๘๓๐
๓๗,๑๓๐
๓๖,๔๕๐
๓๕,๗๖๐
๓๕,๐๙๐
๓๔,๔๓๐
๓๓,๗๗๐
๓๓,๑๔๐
๓๒,๕๑๐
๓๑,๙๐๐
๓๑,๒๙๐
๓๐,๖๙๐
๓๐,๑๐๐
๒๙,๕๑๐
๒๘,๙๓๐
๒๘,๓๕๐
๒๗,๘๐๐
๒๗,๒๓๐
๒๖,๖๖๐
๒๖,๑๐๐
๒๕,๕๓๐
๒๔,๙๖๐
๒๔,๔๐๐
๒๓,๘๓๐
๒๓,๒๗๐
๒๒,๗๐๐
๒๒,๑๔๐
๒๑,๕๕๐
๒๐,๙๙๐
๒๐,๔๒๐
๑๙,๘๖๐
น.๔

๖๙,๐๔๐
๖๘,๐๐๐
๖๖,๙๖๐
๖๕,๙๑๐
๖๔,๘๖๐
๖๓,๘๑๐
๖๒,๗๖๐
๖๑,๘๐๐
๖๐,๘๓๐
๕๙,๘๗๐
๕๘,๘๙๐
๕๗,๙๑๐
๕๖,๙๖๐
๕๖,๐๐๐
๕๕,๐๐๐
๕๔,๐๕๐
๕๓,๐๘๐
๕๒,๒๖๐
๕๑,๔๕๐
๕๐,๖๔๐
๔๙,๘๓๐
๔๙,๐๑๐
๔๘,๒๐๐
๔๗,๓๘๐
๔๖,๕๖๐
๔๕,๗๕๐
๔๔,๙๓๐
๔๔,๑๓๐
๔๓,๓๑๐
๔๒,๔๙๐
๔๑,๖๗๐
๔๐,๘๙๐
๔๐,๑๐๐
๓๙,๓๖๐
๓๘,๖๒๐
๓๗,๘๘๐
๓๗,๑๒๐
๓๖,๔๑๐
๓๕,๖๙๐
๓๕,๖๙๐
๓๔,๙๘๐
๓๓,๕๕๐
๓๒,๘๕๐
๓๒,๑๑๐
๓๑,๔๐๐
๓๐,๗๐๐
๒๙,๙๘๐
๒๙,๒๘๐
๒๘,๕๖๐
๒๗,๘๕๐
๒๗,๑๖๐
๒๖,๔๖๐
๒๕,๗๗๐
๒๕,๐๘๐
๒๔,๔๐๐
น.๕

๖๙,๐๔๐
๖๘,๐๐๐
๖๖,๙๖๐
๖๕,๙๑๐
๖๔,๘๖๐
๖๓,๘๑๐
๖๒,๗๖๐
๖๑,๘๐๐
๖๐,๘๓๐
๕๙,๘๗๐
๕๘,๘๙๐
๕๗,๙๓๐
๕๖,๙๖๐
๕๖,๐๐๐
๕๕,๐๑๐
๕๔,๐๕๐
๕๓,๐๙๐
๕๒,๑๒๐
๕๑,๑๔๐
๕๐,๑๗๐
๔๙,๒๒๐
๔๘,๒๙๐
๔๗,๓๙๐
๔๖,๔๗๐
๔๕,๕๕๐
๔๔,๖๘๐
๔๓,๘๑๐
๔๒,๙๕๐
๔๒,๐๗๐
๔๑,๑๙๐
๔๐,๓๑๐
๓๙,๔๔๐
๓๘,๕๗๐
๓๗,๗๐๐
๓๖,๘๒๐
๓๕,๙๕๐
๓๕,๐๙๐
๓๔,๒๒๐
๓๓,๓๖๐
๓๒,๕๑๐
๓๑,๖๕๐
๓๐,๘๒๐
๒๙,๙๘๐
น.๖

๗๔,๓๒๐
๗๓,๑๙๐
๗๒,๐๖๐
๗๐,๙๓๐
๖๙,๘๑๐
๖๘,๖๙๐
๖๗,๕๖๐
๖๖,๔๔๐
๖๕,๓๐๐
๖๔,๒๐๐
๖๓,๐๗๐
๖๑,๙๕๐
๖๐,๘๔๐
๕๙,๗๐๐
๕๘,๕๙๐
๕๗,๔๘๐
๕๖,๓๘๐
๕๕,๒๗๐
๕๔,๑๗๐
๕๓,๐๖๐
๕๑,๙๖๐
๕๐,๘๗๐
๔๙,๗๖๐
๔๘,๖๗๐
๔๗,๕๘๐
๔๖,๕๐๐
๔๕,๔๑๐
๔๔,๓๔๐
๔๓,๒๕๐
๔๒,๑๙๐
๔๑,๑๔๐
๔๐,๐๙๐
๓๙,๐๙๐
๓๘,๐๖๐
๓๗,๐๖๐
๓๖,๐๗๐
๓๕,๐๙๐
น.๗

๗๖,๘๐๐
๗๕,๕๖๐
๗๔,๓๒๐
๗๓,๑๙๐
๗๒,๐๖๐
๗๐,๕๓๐
๖๙,๘๑๐
๖๘,๖๙๐
๖๗,๕๖๐
๖๖,๔๔๐
๖๕,๓๑๐
๖๔,๒๐๐
๖๓,๐๗๐
๖๑,๙๕๐
๖๐,๘๔๐
๕๙,๗๑๐
๕๘,๕๙๐
๕๗,๔๘๐
๕๖,๓๘๐
๕๕,๒๗๐
๕๔,๑๗๐
๕๓,๐๖๐
๕๑,๙๖๐
๕๐,๘๗๐
๔๙,๗๖๐
๔๘,๖๗๐
๔๗,๕๘๐
๔๖,๕๐๐
๔๕,๔๑๐
๔๔,๓๔๐
๓๔,๒๕๐
๔๒,๑๙๐
๔๑,๑๔๐
๔๐,๐๙๐
๓๙,๐๙๐
น.๘

๗๘,๐๓๐
๗๖,๘๐๐
๗๕,๕๖๐
๗๔,๓๒๐
๗๓,๑๙๐
๗๒,๐๖๐
๗๐,๙๓๐
๖๙,๘๑๐
๖๘,๖๙๐
๖๗,๕๖๐
๖๖,๔๔๐
๖๕,๓๑๐
๖๔,๒๐๐
๖๓,๐๗๐
๖๑,๙๕๐
๖๐,๘๔๐
๕๙,๗๑๐
๕๘,๕๙๐
๕๗,๔๘๐
๕๖,๓๘๐
๕๕,๒๗๐
๕๔,๑๗๐
๕๓,๐๖๐
๕๑,๙๖๐
น.๙

๑ - ๒๔

หน้า ๑๖
เล่ม ๑๓๒ ตอนที่ ๔๓ ก

ราชกิจจานุเบกษา

๒๑ พฤษภาคม ๒๕๕๘

หมายเหตุ :- เหตุ ผ ลในการประกาศใช้ พ ระราชบั ญ ญั ติ ฉบั บ นี้ คือ โดยที่ เป็ น การสมควรปรับ อั ต ราเงิน เดื อ น
ของข้า ราชการทหาร ทหารกองประจ าการ และนั ก เรีย นในสั งกั ด กระทรวงกลาโหมให้ เหมาะสม เป็ น ธรรม
และได้มาตรฐานโดยคานึงถึงค่าครองชีพที่เปลี่ยนแปลงไป ค่าตอบแทนในภาคเอกชน ฐานะการคลังของประเทศ
ความแตกต่างระหว่างรายได้ของข้าราชการต่างประเภทกัน และปัจจัยอื่นที่จาเป็น สมควรปรับบัญชีอัตราเงินเดือน
ข้าราชการทหาร ทหารกองประจาการ และนักเรียนในสังกัดกระทรวงกลาโหมให้เหมาะสมยิ่งขึ้น จึงจาเป็นต้อง
ตราพระราชบัญญัตินี้

๑ - ๒๕

(สาเนา)
คาสั่งกระทรวงกลาโหม
ที่ ๒๖๙/๒๕๕๙
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเยียวยาให้แก่ข้าราชการทหารผู้ได้รบั ผลกระทบ
จากความเหลี่อมล้าของอัตราเงินเดือน
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการทหาร (ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ. ๒๕๕๘ กาหนดให้มีบัญชีอัตราเงินเดือน
ข้าราชการทหาร ทหารกองประจาการ และนักเรียนในสังกัด กห. แนบท้ายพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการทหาร
การได้รับเงินเดือนของข้าราชการทหารระดับ ป.๑, ป.๒, น.๔, น.๕, น.๖ และ น.๗ เกิดความเหลื่อมล้าในการรับ
เงินเดือนกับข้าราชการประเภทอื่น โดย กห. ได้เสนอหลักเกณฑ์และวิธีการเยียวยาให้แก่ข้าราชการทหารผู้ได้รับ
ผลกระทบจากความเหลื่อมล้าของอัตราเงินเดือน ซึ่งคณะรัฐมนตรี มีมติเมื่อ ๒๒ มี.ค. ๕๙ เห็นชอบหลักเกณฑ์
และวิธีการเยียวยาเพื่อให้ข้าราชการทหารได้รับอัตราเงินเดือนที่เหมาะสมและเป็นธรรมตามที่ กห. เสนอ
อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๑๑/๑ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการทหาร พ.ศ. ๒๕๒๑
ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการทหาร (ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ. ๒๕๕๘ และโดยความเห็นชอบ
จาก กขท. จึงกาหนดหลักเกณฑ์และวิธีการเยียวยาให้แก่ข้าราชการทหาร ดังนี้
๑. ข้าราชการทหารผู้รับเงินเดือนระดับ ป.๑, ป.๒, น.๔, น.๕, น.๖ และ น.๗ หากได้รับการพิจารณา
เลื่อนเงินเดือนเกินกว่าชั้นสูงสุดของระดับตามบัญชีอัตราเงินเดือนแนบท้ายกฎหมาย ว่าด้วย ระเบียบข้าราชการทหาร
ให้ได้รับเงินเดือนตามบัญชีการเยียวยาอัตราเงินเดือนข้าราชการทหาร ที่แนบ
๒. ข้าราชการทหารผู้รับเงินเดือนระดับ ป.๑, ป.๒, น.๔, น.๕, น.๖ และ น.๗ ที่รับเงินเดือนเต็มขั้น
ตามบัญชีอัตราเงินเดือนแนบท้ายกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการทหาร และได้รับเงินค่าตอบแทนร้อยละ ๒
หรือ ร้อ ยละ ๔ หรื อ ร้อ ยละ ๖ ตามผลการพิ จ ารณาบ าเหน็ จ ประจ าปี ให้ น าเงิ น ตอบแทนนั้ น มาแปลงเป็ น
ขั้นเงินเดือนตามบัญชีการเยียวยาอัตราเงินเดือนข้าราชการทหาร ในชั้น ๐.๕ ขั้น หรือ ๑ ขั้น หรือ ๑.๕ ขั้นแล้ว
แต่กรณี
๓. ข้ า ราชการทหารผู้ ซึ่ ง ได้ รับ เงิ น เดื อ นตามบั ญ ชี ก ารเยี ย วยาอั ต ราเงิ น เดื อ นข้ า ราชการทหาร
เมื่อได้รับเงินเดือนจนถึงชั้นสูงสุดของระดับแล้ว ให้ได้รับค่าตอบแทนพิเศษตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วย
การเบิกจ่ายค่าตอบแทนพิเศษของข้าราชการและลูกจ้างประจาผู้ได้รับเงินเดือนหรือค่าจ้างถึงขั้นสูง หรือใกล้ถึงขั้นสูง
ของอันดับหรือตาแหน่ง

๑ - ๒๖
๔. ข้าราชการทหารผู้ได้รับเงินเดือนตามบัญชีการเยียวยาอัตราเงินเดือนข้าราชการทหาร ที่ได้รับ
การแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งอัตราสูงขึ้น และหรือได้รับยศสูงขึ้นให้ได้รับเงินเดือนตามบัญชีอัตราเงินเดือนแนบท้าย
กฎหมาย ว่าด้วย ระเบียบข้าราชการทหาร หรือให้ได้รับเงินเดือนตามบัญชีการเยียวยาอัตราเงินเดือนข้าราชการทหาร
ในขั้นที่เทียบได้ตามที่ กห. กาหนด
ทั้งนี้ ตั้งแต่ ๑ ธ.ค. ๕๗ เป็นต้นไป
สั่ง ณ วันที่ ๒๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๙
(ลงชื่อ) พล.อ. ประวิตร วงษ์สุวรรณ
(ประวิตร วงษ์สุวรรณ)
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม
การแจกจ่าย
- ปล.กห., รอง ปล.กห.(๑), (๒), (๓), (๔), ปษ.พิเศษ สป., ปษ.สป., หน.ฝสธ.ประจา รมว.กห.
และ หน.ฝสธ.ประจา ปล.กห.
- สร., รอ., นถปภ.รอ., บก.ทบ., ทบ., ทร., และ ทอ.
- สน.ปล.กห., สพร.กห., สลก.สป., สนผ.กห., สงป.กห., ธน., ศอพท., พท.ศอพท., อท.ศอพท., ศอว.ศอพท.,
รภท.ศอพท.. กง.กห., กกส.กห., วท.กห., ศวพท.วท.กห., ทสอ.กห., สสน.สป., สยธ.สสน.สป., สนพ.สสน.สป.
และ สตน.กห.
- จก.สม., รอง จก.สม., ผช.จก.สม.(๑) และ (๒)
- นขต.สม., นขต.สนผพ.สม., นขต.สกพ.สม. และ นขต.สกกห.สม.
สาเนาถูกต้อง
(ลงชื่อ) พ.อ. วัชระ วงศ์ข้าหลวง
(วัชระ วงศ์ข้าหลวง)
ผอ.กพต.สกกห.สม.
๑๐ พ.ค. ๕๙

๑ - ๒๗

บัญชีการเยียวยาอัตราเงินเดือนข้าราชการทหาร
๑๙
๑๘.๕
๑๘
๑๗.๕
๑๗
๑๖.๕
๑๖
๑๕.๕
๑๕
๑๔.๕
๑๔
๑๓.๕
๑๓
๑๒.๕
๑๒
๑๑.๕
๑๑
๑๐.๕
๑๐
๙.๕
๙
๘.๕
๘
๗.๕
๗
๖.๕
๖
๕.๕
๕
๔.๕
๔
๓.๕
๓
๒.๕
๒
๑.๕
๑
๐.๕
ชั้น/ระดับ

๓๘,๗๕๐
๓๘,๑๗๐
๓๗,๕๘๐
๓๖,๙๙๐
๓๖,๔๐๐
๓๕,๘๐๐
๓๕,๒๒๐
๓๔,๖๘๐
๓๔,๑๑๐
๓๓,๕๖๐
๓๓,๐๐๐
๓๒,๔๕๐
๓๑,๘๘๐
๓๑,๓๔๐
๓๐,๗๙๐
๓๐,๒๒๐
๒๙,๖๙๐
๒๙,๒๔๐
๒๘,๗๙๐
๒๘,๓๔๐
๒๗,๘๙๐
๒๗,๔๔๐
๒๖,๙๙๐
๒๖,๖๓๐
๒๖,๒๗๐
๒๕,๘๙๐
๒๕,๕๓๐
๒๕,๑๖๐
๒๔,๘๐๐
๒๔,๔๔๐
๒๔,๐๗๐
๒๓,๗๐๐
๒๓,๔๐๐
๒๓,๐๙๐
๒๒,๗๙๐
๒๒,๔๙๐
๒๒,๑๘๐
๒๑,๘๘๐
ป.๑

๓๘,๗๕๐
๓๘,๑๗๐
๓๗,๕๘๐
๓๖,๙๙๐
๓๖,๔๐๐
๓๕,๘๑๐
๓๕,๒๒๐
๓๔,๖๘๐
๓๔,๑๑๐
๓๓,๕๖๐
๓๓,๐๐๐
๓๒,๔๕๐
๓๑,๘๘๐
๓๑,๓๔๐
๓๐,๗๙๐
๓๐,๒๒๐
ป.๒

๕๙,๕๐๐
น.๔

๗๐,๓๖๐
น.๕

๗๔,๓๒๐
๗๓,๑๙๐
๗๒,๐๖๐
๗๐,๓๖๐
น.๖

สาเนาถูกต้อง
(ลงชื่อ) พ.อ. วัชระ วงศ์ข้าหลวง
(วัชระ วงศ์ข้าหลวง)
ผอ.กพต.สกกห.สม.
๑๐ พ.ค. ๕๙

๗๖,๘๐๐
๗๕,๕๖๐
น.๗

๑ - ๒๘
บัญชีเทียบขั้นเงินเดือนแต่ละระดับที่ข้าราชการทหารจะได้รับเมื่อได้รับแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งกรณีที่ได้รับการเยียวยา
๑๙
๑๘.๕
๑๘
๑๗.๕
๑๗
๑๖.๕
๑๖
๑๕.๕
๑๕
๑๔.๕
๑๔
๑๓.๕
๑๓
๑๒.๕
๑๒
๑๑.๕
๑๑
๑๐.๕
๑๐
๙.๕
๙
๘.๕
๘
๗.๕
๗
๖.๕
๖
๕.๕
๕
๔.๕
๔
๓.๕
๓
๒.๕
๒
๑.๕
๑
๐.๕
๔๐
๓๙.๕
๓๙
๓๘.๕
๓๘
๓๗.๕
๓๗
๓๖.๕
๓๖
๓๕.๕
๓๕
๓๔.๕
๓๔
๓๓.๕
๓๓
๓๒.๕
๓๒
๓๑.๕
๓๑.๐
๓๐.๕
๓๐

๓๘,๗๕๐
๓๘,๑๗๐
๓๗,๕๘๐
๓๖,๙๙๐
๓๖,๔๐๐
๓๕,๘๑๐
๓๕,๒๒๐
๓๔,๖๘๐
๓๔,๑๑๐
๓๓,๕๖๐
๓๓,๐๐๐
๓๒,๔๕๐
๓๑,๘๘๐
๓๑,๓๔๐
๓๐,๗๙๐
๓๐,๒๒๐
๒๙,๖๙๐
๒๙,๒๔๐
๒๘,๗๙๐
๒๘,๓๔๐
๒๗,๘๙๐
๒๗,๔๔๐
๒๖,๙๙๐
๒๖,๖๓๐
๒๖,๒๗๐
๒๕,๘๙๐
๒๕,๕๓๐
๒๕,๑๖๐
๒๔,๘๐๐
๒๔,๔๔๐
๒๔,๐๗๐
๒๓,๗๐๐
๒๓,๔๐๐
๒๓,๐๙๐
๒๒,๗๙๐
๒๒,๔๙๐
๒๒,๑๘๐
๒๑,๘๘๐
๒๑,๔๘๐
๒๑,๑๖๐
๒๐,๘๔๐
๒๐,๕๑๐
๒๐,๑๘๐
๑๙,๘๕๐
๑๙,๕๒๐
๑๙,๒๖๐
๑๙,๐๒๐
๑๘,๗๗๐
๑๘,๕๓๐
๑๘,๒๗๐
๑๘,๐๒๐
๑๗,๗๙๐
๑๗,๕๔๐
๑๗,๒๙๐
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๓๓
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๒๕
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๒๔
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๒
๑.๕
๑
๐.๕

๑
๐.๕
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๖๖,๙๖๐
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๖๐,๘๓๐
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๕๒,๑๒๐
น.๖

๑ - ๒๙
(สาเนา)
คาสั่งกระทรวงกลาโหม
ที่ ๑๖๐/๒๕๖๐
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเยียวยาให้แก่ข้าราชการทหารผูไ้ ด้รบั ผลกระทบ
จากความเหลี่อมล้าของอัตราเงินเดือน
ด้วยคณะรัฐมนตรีได้มีมติ เมื่อ ๔ ม.ค. ๖๐ เห็นชอบหลักเกณฑ์และวิธีการเยียวยา ให้แก่ข้าราชการทหาร
ผู้ได้รับผลกระทบจากความเหลื่อมล้าของอัตราเงินเดือน โดยให้ข้าราชการทหารผู้ได้รับเงินเดือน ระดับ ป.๑, ป.๒,
ป.๓, น.๑, น.๒, น.๓, น.๔, น.๕, น.๖ และ น.๗ ได้รับ อัตราเงิน เดือนที่ เพิ่มขึ้นเพื่อให้ เท่ าเที ยมกับ ข้าราชการ
ประเภทอื่นที่เหมาะสม เป็นผลให้อัตราเงินเดือนตามหลักเกณฑ์และวิธีการเยี ยวยาให้ข้าราชการทหารผู้ได้รับ
ผลกระทบจากความเหลื่อมล้าของอัตราเงินเดือน ที่กาหนดไว้เดิม ตามคาสั่ง กห. ที่ ๒๖๙/๒๕๕๙ ลง ๒๙ เม.ย. ๕๙
เปลี่ยนแปลงไป
ดังนั้น เพื่อเป็นการปรับปรุงอัตราเงินเดือนตามหลักเกณฑ์และวิธีการเยียวยาให้แก่ข้าราชการทหาร
ผู้ได้ รับ ผลกระทบจากความเหลื่ อมล้าของอั ต ราเงิน เดื อน ให้ ส อดคล้ องกับ มติ คณะรัฐมนตรี เมื่ อ ๔ ม.ค. ๖๐
อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๑๑/๑ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการทหาร พ.ศ. ๒๕๒๑ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม
โดยพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการทหาร (ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ. ๒๕๕๘ จึงให้ดาเนินการดังนี้
๑. ยกเลิกคาสั่ ง กห. ที่ ๒๖๙/๒๕๕๙ ลง ๒๙ เม.ย. ๕๙ เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการเยียวยา ให้แก่
ข้าราชการทหารผู้ได้รับผลกระทบจากความเหลื่อมล้าของอัตราเงินเดือน
๒. กาหนดหลักเกณฑ์และวิธีการเยียวยาให้แก่ข้าราชการทหาร ดังนี้
๒.๑ ข้าราชการทหารผู้รับเงิน เดือนระดับ ป.๑, ป.๒, ป.๓, น.๑, น.๒, น.๓, น.๔, น.๕, น.๖ และ
น.๗ หากได้รับการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนเกินกว่าชั้นสูงสุดของระดับตามบัญชีอัตราเงินเดือนแนบท้ายกฎหมาย
ว่าด้วย ระเบียบข้าราชการทหาร ให้ได้รับเงินเดือนตามบัญชีการเยียวยาอัตราเงินเดือนข้าราชการทหาร แนบท้าย
คาสั่งนี้
๒.๒ ข้าราชการทหารผู้รับเงินเดือนระดับ ป.๑, ป.๒, ป.๓, น.๑, น.๒, น.๓, น.๔, น.๕, น.๖ และ น.๗
ที่ได้รับเงินเดือนเต็มชั้นตามบัญชีอัตราเงินเดือนแนบท้ายกฎหมาย ว่าด้วย ระเบียบข้าราชการทหารและได้รับเงิน
ค่าตอบแทน ร้อยละ ๒ หรือร้อยละ ๔ หรือร้อยละ ๖ ตามผลการพิจารณาบาเหน็จประจาปีให้นาเงิน ตอบแทนนั้น
มาแปลงเป็นชั้นเงินเดือนตามบัญ ชีการเยียวยาอัตราเงินเดือนข้าราชการทหารในขั้ น ๐.๕ ขั้น หรือ ๑ ขั้น หรือ
๑.๕ ขั้น แล้วแต่กรณี
๒.๓ ข้าราชการทหารผู้ซึ่งได้รับเงินเดือนตามบั ญ ชีการเยียวยาอัตราเงิน เดือนข้าราชการทหาร
เมื่อได้รับเงินเดือนจนถึงชั้นสูงสุดของระดับแล้ว ให้ได้รับค่าตอบแทนพิเศษตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วย
การเบิกจ่ายค่าตอบแทนพิเศษของข้าราชการและลูกจ้างประจาผู้ได้รับเงินเดือนหรือค่าจ้างถึงขั้นสูง หรือใกล้ถึงขั้นสูง
ของอันดับหรือตาแหน่ง

๑ - ๓๐
๒.๓.๑ กาหนดบัญชีการเยียวยาเงินเดือนของข้าราชการทหาร ดังนี้
๒.๓.๑.๑ เพดานบัญชีการเยียวยา ระดับ น.๗ คงเดิม (๗๖,๘๐๐ บาท)
๒.๓.๑.๒ ขยายเพดานบัญ ชีการเยียวยา ระดับ น.๖ จากเดิ ม ๒ ชั้ น เป็น ๓ ชั้ น
(๗๖,๘๐๐ บาท) เพิ่มขึ้น ๑ ชั้น
๒.๓.๑.๓ ขยายเพดานบัญชีการเยียวยา ระดับ น.๕ จากเดิม ๐.๕ ชั้น เป็น ๒ ชั้น
(๗๔,๓๒๐ บาท) เพิ่มขึ้น ๑.๕ ชั้น
๒.๓.๑.๔ ขยายเพดานบัญชีการเยียวยา ระดับ น.๔ จากเดิม ๐.๕ ชั้น เป็น ๕.๕ ชั้น
(๗๐,๓๖๐ บาท) เพิ่มขึ้น ๕ ชั้น
๒.๓.๑.๕ ก าหนดขั้ น เงิ น เดื อ นในบั ญ ชี ก ารเยี ย วยา ระดั บ น.๓ ขึ้ น ใหม่ ๒ ชั้ น
(๕๘,๓๙๐ บาท)
๒.๓.๑.๖ กาหนดขั้นเงินเดือนในบัญ ชีการเยียวยา ระดับ น.๒ ขึ้นใหม่ ๑๒.๕ ชั้น
(๕๘,๓๙๐ บาท)
๒.๓.๑.๗ กาหนดขั้นเงิน เดือนในบั ญ ชีการเยี ยวยา ระดั บ ป.๓ และ น.๑ ขึ้นใหม่
๑๐.๕ ชั้น (๕๔,๘๒๐ บาท)
๒.๓.๑.๘ ขยายเพดานบัญชีการเยียวยา ระดับ ป.๒ จากเดิม ๘ ชั้น เป็น ๑๘.๕ ชั้น
(๕๔,๘๒๐ บาท) เพิ่มขึ้น ๑๐.๕ ชั้น
๒.๓.๑.๙ ขยายเพดานบัญชีการเยียวยา ระดับ ป.๑ คงเดิม (๓๘,๗๕๐ บาท)
๒.๓.๒ กรณีที่ข้าราชการทหารที่ได้รับเงินเดือนตามบัญชีการเยียวยาจนเต็มขั้นแล้วก็ให้ได้รับ
ค่าตอบแทนพิเศษร้อยละ ๒, ๔ หรือ ๖ ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าตอบแทนพิเศษของ
ข้าราชการและลูกจ้างประจาผู้ได้รับเงินเดือนหรือค่าจ้างถึงขั้นสูงหรือใกล้ถึงขั้นสูงของอันดับหรือตาแหน่ง
๒.๓.๓ ให้หลักเกณฑ์ดังกล่าวมีผลใช้บังคับตั้งแต่ ๑ มี.ค ๖๐
๒.๓.๔ ใช้งบประมาณของ กห. โดยไม่ขอรับการสนับสนุนจากรัฐบาล
๒.๔ มติคณะรัฐมนตรี เมื่อ ๔ ม.ค.๖๐ เห็นชอบหลักเกณฑ์และวิธีการเยียวยาให้แก่ข้าราชการทหาร
ผู้ได้รับผลกระทบจาความเหลื่อมล้าของอัตราเงินเดือน ตามที่ กห. เสนอ รายละเอียดตามหนังสือสานักเลขาธิก าร
คณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/๓๑๓ ลง ๕ ม.ค. ๖๐
๒.๕ การด าเนิ น การรองรับ ต่ อ หลั ก เกณฑ์ แ ละวิ ธี ก ารเยี ย วยาให้ แ ก่ ข้ า ราชการทหารผู้ ไ ด้ รั บ
ผลกระทบจากความเหลื่อมล้าของอัตราเงินเดือน ในข้อ ๒.๔ มีผลใช้บังคับใน ๑ มี.ค. ๖๐ ปฏิบัติดังนี้
๒.๕.๑ ยกเลิกคาสั่ง กห. ที่ ๒๖๙/๒๕๕๙ ลง ๒๙ เม.ย. ๕๙ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีเยียวยา
ให้แก่ข้าราชการทหารผู้ได้รับผลกระทบจากความเหลื่อมล้าของอัตราเงินเดือน โดยจัดทาคาสั่ง กห. รองรับต่อมติ
คณะรัฐมนตรีขึ้นใหม่ เพื่อให้ นขต.กห., บก.ทท. และเหล่าทัพ ถือปฏิบัติ ซึ่งมีแนวทางการดาเนินการ ดังนี้
๒.๕.๑.๑ ข้าราชการทหารผู้รับเงินเดือนระดับ ป.๑, ป.๒, ป.๓, น.๑, น.๒, น.๓, น.
๔, น.๕, น.๖ และ น.๗ ที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้นตามบัญชีอัตราเงินเดือนแนบท้าย พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการทหาร
(ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ. ๒๕๕๘ ก็ให้ได้รับเงินเดือนตามบัญชีการเยียวยาอัตราเงินเดือนข้าราชการทหาร

๑ - ๓๑

๒.๕.๑.๒ ข้าราชการทหารผู้รับเงินเดือน ระดับ ป.๑, ป.๒, ป.๓, น.๑, น.๒, น.๓,
น.๔, น.๕, น.๖ และ น.๗ ที่รับเงินเดือนเต็มขั้นตามบัญชีอัตราเงินเดือนแนบท้าย พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการทหาร
(ฉบับที่๑๐) พ.ศ. ๒๕๕๘ และได้รับเงินค่าตอบแทนร้อยละ ๒ หรือร้อยละ ๔ หรือร้อยละ ๖ ตามผลการพิจารณา
บาเหน็จประจาปี ให้นาเงินตอบแทนนั้นมาแปลงเป็น ขั้นเงินเดือน ๐.๕ ขั้น หรือ ๑ ขั้น หรือ ๑.๕ ขั้น แล้วแต่กรณี
ก็ให้ได้รับเงินเดือนตามบัญชีการเยียวยาอัตราเงินเดือนข้าราชการทหาร
๒.๕.๑.๓ ข้าราชการทหารผู้รับเงินเดือนเต็มชั้นตามบัญชีการเยียวยาอัตราเงินเดือน
ข้าราชการทหารแล้ว ก็ให้ได้รับค่าตอบแทน ร้อยละ ๒ หรือร้อยละ ๔ หรือร้อยละ ๖ ตามผลการพิจารณาบาเหน็จ
ประจาปี ตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วย การเบิกจ่ายค่าตอบแทนพิเศษของข้าราชการและลูกจ้างประจา
ผู้ได้รับเงินเดือนหรือค่าจ้างถึงขั้นสูงหรือใกล้ถึงขั้นสูงของอันดับหรือตาแหน่ง
๒.๕.๑.๔ ข้าราชการทหารผู้ ได้ รับ เงิน เดื อนตามบั ญ ชี การเยี ย วยาอัต ราเงิน เดื อน
ข้าราชการทหาร ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งอัตราสูงขึ้น และหรือได้รับยศสูงขึ้นให้ได้รับเงินเดือนตามบัญชี
อัตราเงินเดือนแนบท้ายกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการทหาร หรือให้ได้รับเงินเดือนตามบัญชีการเยียวยาอัตรา
เงินเดือนข้าราชการทหาร ในชั้นที่เทียบได้ตามที่ กห. กาหนด
๒.๕.๒ ยกเลิกตารางเทียบเงินเดือนแต่ละระดับที่ข้าราชการทหารจะได้รับเมื่อได้รับแต่งตั้ง
ให้ดารงตาแหน่ง และบัญชีเทียบชั้ นเงินเดือนฯ กรณีที่ได้รับการเยียวยา ซึ่งมีผลใช้บังคับ ณ ๑ ธ.ค. ๕๗ แล้ว
จั ด ท าตารางเที ย บชั้ น เงิน เดื อนแต่ ล ะระดั บ ที่ ข้า ราชการทหารจะได้ รับ เมื่ อ ได้ รับ แต่ ง ตั้ งให้ ด ารงต าแหน่ งใหม่
เพื่อให้ข้าราชการทหารทั้งผู้ที่ได้รับเงินเดือนตามบัญชีอัตราเงินเดือนแนบท้ายกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการทหาร
หรือได้รับเงินเดือนตามบัญชีการเยียวยาอัตราเงินเดือนข้าราชการทหารที่ได้รับแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งอัตราสูงขึ้น
และหรือได้ รับ ยศสู งขึ้น ให้ ได้ รับ เงิน เดื อนในชั้น ที่ เที ยบได้ออกตามความในมาตรา ๑๒ วรรคห้ า แห่ ง พ.ร.บ.
ระเบียบข้าราชการทหาร พ.ศ. ๒๕๒๑ ซึ่งได้ผ่านความเห็นชอบจาก กขท. แล้วในการประชุม กขท.ครั้งที่ ๑๑/๕๙
เมื่อ ๙ พ.ย. ๕๙ ที่แนบ
๓. สม. พิจารณาแล้ว เพื่อให้การดาเนินการรองรับต่อมติคณะรัฐมนตรีตามแนวทางการดาเนินการ
ในข้อ ๒.๕ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงสมควรนาเรียน รมว.กห. เพื่อกรุณาพิจารณาอนุมัติ ดังนี้
๓.๑ ยกเลิกคาสั่ง กห. ที่ ๒๖๙/๒๕๕๙ ลง ๒๙ เม.ย. ๕๙ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเยียวยา
ให้แก่ข้าราชการทหารผู้ได้รับผลกระทบจากความเหลื่อมล้าของอัตราเงินเดือน และให้ใช้ร่างคาสั่ง กห.ฯ ที่แนบแทน
๓.๒ ยกเลิกตารางเทียบชั้นเงินเดือนแต่ ละระดับที่ข้าราชการทหารจะได้รับ เมื่อได้รับแต่งตั้งให้
ดารงตาแหน่ง และบัญชีเทียบชั้นเงินเดือนฯ กรณีที่ได้รับการเยียวยา (ณ ๑ ธ.ค. ๕๗) และให้ใช้ตารางเทียบชั้น
เงินเดือนฯ ที่แนบแทน
๔. ข้อเสนอ เห็นควรดาเนินการตามข้อ ๓
จึงเรียนมาเพื่อกรุณานาเรียน รมว.กห. พิจารณาอนุมัติในข้อ ๔ และลงชื่อในร่างคาสั่ง กห.ฯ ที่แนบ

๑ - ๓๒

(ลงชื่อ) พล.อ. วิสุทธิ์ นาเงิน
(วิสุทธิ์ นาเงิน)
จก.สม.
(ลงชี่อ) พล.อ. อาชาไนย ศรีสุข
รอง ปล.กห.
๒๐ ก.พ. ๖๐

๑ - ๓๓
บัญชีการเยียวยาอัตราเงินเดือนข้าราชการทหาร
๑๙.๐
๑๘.๕
๑๘.๐
๑๗.๕
๑๗.๐
๑๖.๕
๑๖.๐
๑๕.๕
๑๕.๐
๑๔.๕
๑๔.๐
๑๓.๕
๑๓.๐
๑๒.๕
๑๒.๐
๑๑.๕
๑๑.๐
๑๐.๕
๑๐.๐
๙.๕
๙.๐
๘.๕
๘.๐
๗.๕
๗.๐
๖.๕
๖.๐
๕.๕
๕.๐
๔.๕
๔.๐
๓.๕
๓.๐
๒.๕
๒.๐
๑.๕
๑.๐
๐.๕
ชั้น/ระดับ

๓๘,๗๕๐
๓๘,๑๗๐
๓๗,๕๘๐
๓๖,๙๙๐
๓๖,๔๐๐
๓๕,๘๑๐
๓๕,๒๒๐
๓๔,๖๘๐
๓๔,๑๑๐
๓๓,๕๖๐
๓๓,๐๐๐
๓๒,๔๕๐
๓๑,๘๘๐
๓๑,๓๔๐
๓๐,๗๙๐
๓๐,๒๒๐
๒๙,๖๙๐
๒๙,๒๔๐
๒๘,๗๙๐
๒๘,๓๔๐
๒๗,๘๙๐
๒๗,๔๔๐
๒๖,๙๙๐
๒๖,๖๓๐
๒๖,๒๗๐
๒๕,๘๙๐
๒๕,๕๓๐
๒๕,๑๖๐
๒๔,๘๐๐
๒๔,๔๔๐
๒๔,๐๗๐
๒๓,๗๐๐
๒๓,๔๐๐
๒๓,๐๙๐
๒๒,๗๙๐
๒๒,๔๙๐
๒๒,๑๘๐
๒๑,๘๘๐
ป.๑

๕๔,๘๒๐
๕๓,๙๕๐
๕๓,๐๘๐
๕๒,๒๖๐
๕๑,๔๕๐
๕๐,๖๔๐
๔๙,๘๓๐
๔๙,๐๑๐
๔๘,๒๐๐
๔๗,๓๘๐
๔๖,๕๖๐
๔๕,๗๕๐
๔๔,๙๓๐
๔๔,๑๓๐
๔๓,๓๐๐
๔๒,๖๒๐
๔๑,๙๓๐
๔๑,๒๕๐
๔๐,๕๖๐
๓๙,๘๘๐
๓๙,๑๙๐
๓๘,๗๕๐
๓๘,๑๗๐
๓๗,๕๘๐
๓๖,๙๙๐
๓๖,๔๐๐
๓๕,๘๑๐
๓๕,๒๒๐
๓๔,๖๘๐
๓๔,๑๑๐
๓๓,๕๖๐
๓๓,๐๐๐
๓๒,๔๕๐
๓๑,๘๘๐
๓๑,๓๔๐
๓๐,๗๙๐
๓๐,๒๒๐
ป.๒

๕๔,๘๒๐
๕๓,๙๕๐
๕๓,๐๘๐
๕๒,๒๖๐
๕๑,๔๕๐
๕๐,๖๔๐
๔๙,๘๓๐
๔๙,๐๑๐
๔๘,๒๐๐
๔๗,๓๘๐
๔๖,๕๖๐
๔๕,๗๕๐
๔๔,๙๓๐
๔๔,๑๓๐
๔๓,๓๐๐
๔๒,๖๒๐
๔๑,๙๓๐
๔๑,๒๕๐
๔๐,๕๖๐
๓๙,๘๘๐
๓๙,๑๙๐
ป.๓

๕๔,๘๒๐
๕๓,๙๕๐
๕๓,๐๘๐
๕๒,๒๖๐
๕๑,๔๕๐
๕๐,๖๔๐
๔๙,๘๓๐
๔๙,๐๑๐
๔๘,๒๐๐
๔๗,๓๘๐
๔๖,๕๖๐
๔๕,๗๕๐
๔๔,๙๓๐
๔๔,๑๓๐
๔๓,๓๐๐
๔๒,๖๒๐
๔๑,๙๓๐
๔๑,๒๕๐
๔๐,๕๖๐
๓๙,๘๘๐
๓๙,๑๙๐
น.๑

๕๘,๓๙๐
๕๗,๕๐๐
๕๖,๖๑๐
๕๕,๗๒๐
๕๔,๘๒๐
๕๓,๙๕๐
๕๓,๐๘๐
๕๒,๒๖๐
๕๑,๔๕๐
๕๐,๖๔๐
๔๙,๘๓๐
๔๙,๐๑๐
๔๘,๒๐๐
๔๗,๓๘๐
๔๖,๕๖๐
๔๕,๗๕๐
๔๔,๙๓๐
๔๔,๑๓๐
๔๓,๓๐๐
๔๒,๖๒๐
๔๑,๙๓๐
๔๑,๒๕๐
๔๐,๕๖๐
๓๙,๘๘๐
๓๙,๑๙๐
น.๒

๕๘,๓๙๐
๕๗,๕๐๐
๕๖,๖๑๐
๕๕,๗๒๐
น.๓

๗๐,๓๖๐
๖๙,๐๔๐
๖๘,๐๐๐
๖๖,๙๖๐
๖๔,๙๑๐
๖๔,๘๖๐
๖๓,๘๑๐
๖๒,๗๖๐
๖๑,๘๐๐
๖๐,๘๓๐
๕๙,๕๐๐
น.๔

๗๔,๓๒๐
๗๓,๑๙๐
๗๒,๐๖๐
๗๐,๓๖๐
น.๕

๗๖,๘๐๐
๗๕,๕๖๐
๗๔,๓๒๐
๗๓,๑๙๐
๗๒,๐๖๐
๗๐,๓๖๐
น.๗

ตรวจถูกต้อง
(ลงชื่อ) พ.อ.วัชระ วงศ์ข้าหลวง
(วัชระ วงค์ข้าหลวง)
ผอ.กพต.สกกห.สม.
๘ ก.พ.๖๐

๗๖,๘๐๐
๗๕,๕๖๐
น.๗

๑ - ๓๔

พระราชบัญญัติ
รับราชการทหาร พ.ศ. ๒๔๙๗
ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.
ให้ไว้ ณ วันที่ ๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๔๙๗
เป็นปีที่ ๙ ในรัชการปัจจุบัน
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่า
โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหารเสียใหม่
จึ ง ทรงพระกรุณ าโปรดเกล้ า ฯ ให้ ต ราพระราชบั ญ ญั ติ ขึ้ น ไว้ โดยค าแนะน าและยิ น ยอมของสภา
ผู้แทนราษฎร ดังต่อไปนี้
มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า “ พระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ. ๒๔๙๗ ”
มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจานุเบกษา เป็นต้นไป
มาตรา ๓ ให้ยกเลิกพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พุทธศักราช ๒๔๗๙
มาตรา ๔ ในพระราชบัญญัตินี้
(๑) วิธีนับอายุ ถ้าเกิดพุทธศักราชใดให้ถือว่ามีอายุครบหนึ่งปีบริบู รณ์เมื่อสิ้นพุทธศักราช
ที่เกิดขึ้น ส่วนการนับอายุต่อไปให้นับแต่เฉพาะปีที่สิ้นพุทธศักราชแล้ว ถ้าไม่ปรากฏปีเกิดให้นายอาเภอท้องที่เป็น
ผู้กาหนด ตามที่กาหนดในกฎกระทรวง
ความใน (๒) ของมาตรา ๔ ถูกยกเลิกโดยมาตรา ๓ แห่ง พ.ร.บ. รับราชการทหาร (ฉบับที่ ๔)
พ.ศ. ๒๕๑๖ และใช้ความใหม่แทนดังต่อไปนี้
(๒) “ ทหารกองเกิน ” หมายความว่า ผู้ซึ่งมี อายุตั้ งแต่สิบ แปดปีบ ริบู รณ์ และยังไม่ถึ ง
สามสิบปีบริบูรณ์ ซึ่งได้ลงบัญชีทหารกองเกินตามมาตรา ๑๖ หรือ ผู้ซึ่งได้ลงบัญชีทหารกองเกินตามมาตรา ๑๘ แล้ว
(๓) “ ทหารกองประจาการ ” หมายความว่า ผู้ซึ่งขึ้นทะเบียนกองประจาการและได้เข้า
รับราชการในกองประจาการจนกว่าจะได้ปลด

๑ - ๓๕
(๔) “ ทหารกองหนุน ประเภทที่ ๑ ” หมายความว่า ทหารที่ ปลดจากกองประจาการ
โดยรับราชการในกองประจาการจนครบกาหนด หรือทหารกองเกิน ซึ่งสาเร็จการฝึกวิชาทหารตามกฎหมาย ว่า
ด้วย การส่งเสริมการฝึกวิชาทหาร และได้ขึ้นทะเบียนกองประจาการแล้วปลดเป็นกองหนุนตามพระราชบัญญัตินี้
(๕) “ ทหารกองหนุนประเภทที่ ๒ ” หมายความว่า ทหารที่ปลดจากกองเกินตามมาตรา
๑๘ หรือปลดจากกองประจาการตามมาตรา ๔๐
(๖) “ พ้ น ราชการทหารประเภทที่ ๑ ” หมายความว่า ทหารซึ่ งถู กปลดโดยที่ ได้ รับ
ราชการในชั้นต่าง ๆ จนครบกาหนดหรือโดยที่พิการทุพพลภาพ หรือมีโรคซึ่งไม่สามารถจะรับราชการทหารได้ใน
ระหว่าง รับราชการทหารตามพระราชบัญญัตินี้
(๗) “ พ้ น ราชการทหารประเภทที่ ๒ ” หมายความว่า ทหารกองหนุ น ประเภทที่ ๒
ที่มีอายุสี่สิบหกปีบริบูรณ์แล้ว หรือทหารกองเกิน หรือทหารกองหนุนประเภทที่ ๒ ซึ่งพิการทุพพลภาพ หรือมีโรค
อันไม่สามารถจะรับราชการทหารได้ในระหว่างรับราชการทหารตามพระราชบัญญัตินี้หรือนายทหารสัญญาบัตร
ที่ถูกปลดโดยถูกถอดหรือออกจากยศ
(๘) “ ทหารประจาการ ” หมายความว่า ทหารซึ่งรับราชการตามที่กระทรวงกลาโหม
กาหนดซึ่งไม่ใช่ทหารกองประจาการ
มีข้อความเพิ่ ม ขึ้นเป็ น (๙) (๑๐) และ (๑๑) ของมาตรา ๔ โดยข้อ ๑ แห่ งประกาศของคณะปฏิวั ติ
ฉบับที่ ๒๒๖ (พ.ศ.๒๕๑๕) ดังต่อไปนี้
(๙) “ อาเภอ ” หมายความรวมถึงกิ่งอาเภอด้วย
(๑๐) “ นายอาเภอ ” หมายความรวมถึงปลัดอาเภอผู้เป็นหัวหน้าประจากิ่งอาเภอด้วย
ความในมาตรา ๕ เดิมยกเลิกและใช้ความใหม่ แทนโดยข้อ ๒ แห่งประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่
๒๒๖ (พ.ศ. ๒๕๑๕) ดังต่อไปนี้
“ มาตรา ๕ บุคคลซึ่งต้องลงบัญชีทหารกองเกิน ให้ลงบัญชีที่อาเภอดังต่อไปนี้
(๑) บุคคลซึ่งบิดายังมีชีวิตอยู่ หรือถ้าบิดาถึงแก่กรรมแล้วมารดายังมีชีวิตอยู่หรือถ้าทั้ ง
บิดาและมารดาถึงแก่กรรมแล้วมีผู้ปกครอง ให้ลงบัญชีทหารกองเกินที่อาเภอท้องที่ที่บิดาหรือมารดาหรือผู้ปกครอง
มีภูมิลาเนา แล้วแต่กรณี
(๒) บุ คคลซึ่ งเกิด นอกสมรสและบิ ด ามิ ได้ จ ดทะเบี ย นรับ รองบุ ต ร หรือถ้า มารดาถึง
แก่กรรมแล้วมีผู้ปกครอง ให้ลงบัญชีทหารกองเกินที่อาเภอท้องที่ที่มารดาหรือผู้ปกครองมีภูมิลาเนาแล้วแต่กรณี
(๓) บุคคลนอกจากที่กล่าวใน (๑) และ (๒) หรือบุคคลที่ไม่อาจลงบัญชีทหารกองเกิน
ตาม (๑) หรือ (๒) ได้ไม่ ว่าด้วยกรณี ใดก็ตาม ให้ ลงบั ญ ชีท หารกองเกินที่ อาเภอ ท้องที่ที่ บุคคลนั้น มีภูมิ ลาเนา
ถ้าบุคคลนั้นไม่ปรากฏภูมิลาเนาก็ให้ลงบัญ ชีทหารกองเกินที่อาเภอท้องที่พบตัวบุคคลนั้น เมื่อได้ลงบัญชีทหาร
กองเกินแล้วให้ถือว่าผู้นั้นมีภูมิลาเนาทหารอยู่ในท้องที่อาเภอที่ได้ลงบัญชีทหารกองเกิน

๑ - ๓๖

ภูมิลาเนาทหารให้มีได้เพียงแห่งเดียว ”
มาตรา ๖

การเรียกและการตรวจเลือกคนเข้าเป็นตารวจกองประจาการตลอด ถึงการยกเว้นและการ

ปลดตารวจซึ่งอยู่ในกองประจาการ ให้ปฎิบัติเช่นเดียวกันกับการเรียกและการตรวจเลือกคนเข้าเป็นทหารกอง
ประจาการ การยกเว้น และการปลดทหาร
การเรียกคนเข้ากองประจาการเป็นตารวจ ให้กระทรวงมหาดไทยทาได้โดยตกลงกับกระทรวงกลาโหม
หมวด ๑
บททั่วไป
มาตรา ๗ ชายที่มีสัญชาติเป็นไทยตามกฎหมาย มีหน้าที่รับราชการทหารด้วยตนเองทุกคน
มาตรา ๘ การรับบุคคลเข้าเป็นทหารกองประจาการ ให้กระทาด้วยวิธีเรียกมาตรวจเลือกหรือจะ
รับเข้าเป็นทหารกองประจาการ โดยวิธีอื่นตามที่กาหนดในกฎกระทรวงก็ได้
ถ้ามีความจาเป็น การรับบุคคลเข้าเป็นทหารกองประจาการจะไม่กระทาในบางท้องที่ก็ได้
ความในมาตรา ๙ เดิม ถูกยกเลิกและใช้ความใหม่แทนโดยข้อ ๓ แห่งประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่
๒๒๖ (พ.ศ. ๒๕๑๕) ดังต่อไปนี้
“มาตรา ๙ ทหารกองเกินซึ่งมีอายุตั้งแต่สิบแปดปีบริบูรณ์ และยังไม่ถึงสามสิบปีบริบูรณ์ เป็นผู้ที่อยู่ใน
ระหว่างที่จะต้องเข้ารับราชการทหารกองประจาการ และเมื่อต้องเข้ากองประจาการจะต้องเข้ารับราชการทหาร
กองประจาการมีกาหนดสองปี ส่วนผู้ซึ่งมีคุณวุฒิพิเศษหรือเมื่อมีกรณีพิเศษจะให้รับราชการทหารกองประจาการ
น้อยกว่าสองปีตามที่กาหนดในกฎกระทรวงก็ได้ แต่สาหรับผู้ซึ่งมีคุณวุฒิพิเศษนั้น จะอ้างสิทธิดังกล่าวได้ต่อเมื่อได้
แสดงหลักฐานต่อคณะกรรมการตรวจเลือกในวันตรวจเลือก หรือต่อหน่วยทหารที่ตนร้องขอเข้ารับราชการในวัน
ร้องขอ
วันเริ่มเข้ารับราชการทหารกองประจาการ ให้นับ แต่วันขึ้นทะเบี ยนกองประจาการ ในกรณี ที่ทหาร
กองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจาการแล้ว แต่ยังขึ้นทะเบียนกองประจาการภายหลังจากวันเข้ารับราชการ
ทหารกองประจาการก็ได้ และให้ถือว่า ผู้นั้นได้ขึ้นทะเบียนกองประจาการตั้งแต่วันที่เข้ารับ ราชการทหารกอง
ประจาการ เมื่ออยู่ในกองประจาการจนครบกาหนดแล้ว ให้ปลดเป็นทหารกองหนุนประเภทที่ ๑ ดังนี้
กองหนุนชั้นที่ ๑

เจ็ดปี

กองหนุนชั้นที่ ๒

สิบปี

กองหนุนชั้นที่ ๓

หกปี

๑ - ๓๗

ตามลาดับชั้นไปจนปลดพ้นราชการทหารประเภทที่ ๑
บุ ค คลซึ่ ง ส าเร็จ การฝึ ก วิ ช าทหารตามหลั ก สู ต รที่ ก ระทรวงกลาโหมก าหนดตามกฎหมาย ว่ า ด้ ว ย
การส่งเสริมการฝึกวิชาทหารและมีลักษณะตามที่กาหนดในกฎกระทรวง จะให้รับราชการทหารกองประจาการ
น้อยกว่าสองปี หรือให้ขึ้นทะเบี ยนกองประจาการแล้วปลดเป็น ทหารกองหนุน ประเภทที่ ๑ โดยมิต้องเข้ารับ
ราชการทหารกองประจาการก็ได้ ทั้งนี้ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กาหนดในกฎกระทรวง แต่จะอ้างสิทธิดังกล่าว
ได้ต่อเมื่อได้แสดงหลักฐานต่อคณะกรรมการตรวจเลือกในวันตรวจเลือก หรือต่อหน่วยทหารที่ตนร้องขอเข้ารับ
ราชการในวัน ร้องขอ หรือต่อหน่วยขึ้น ทะเบียนกองประจาการ แล้วแต่กรณี ส่วนที่จะให้อยู่ ในกองหนุ นชั้น ใด
และเป็นเวลาเท่าใดนั้น ให้ปฏิบัติเช่นเดียวกับการปลดทหารกองเกินที่ต้องเข้ารับราชการทหารกองประจาการ
ตามวรรคสอง
ให้ผู้ ว่าราชการจังหวัดและสัสดี จังหวัด ออกหนั งสือส าคัญ ให้ แก่ทหารที่ถูกปลดเป็ น ทหารกองหนุ น
ไว้เป็นหลักฐาน หากหนังสือสาคัญชารุดหรือสูญหาย ให้ผู้ถือแจ้งต่อนายอาเภอท้องที่เพื่อขอรับหนังสือสาคัญใหม่
โดยเสี ย ค่ า ธรรมเนี ย มฉบั บ ละหนึ่ ง บาท แต่ ถ้ า การช ารุด หรือ สู ญ หายนั้ น เป็ น เพราะเหตุ สุ ด วิ สั ย ก็ ไม่ ต้ อ งเสี ย
ค่าธรรมเนียม ”
มาตรา ๑๐ นักเรียนทหาร เมื่อมีอายุสิบแปดปีบริบูรณ์ให้ขึ้นทะเบียนกองประจาการถ้าต้องออกจาก
นักเรียนในขณะที่อยู่ในกองประจาการยังไม่ครบกาหนด ให้ส่งตัวไปรับราชการในกรมกองทหารจนกว่าจะครบ
กาหนด
มาตรา ๑๑ การรับราชการทหารประจาการ การแบ่งประเภท และการปลดทหารประจาการให้เป็นไป
ตามกฎหมายและระเบียบแบบแผนของกระทรวงกลาโหม
ทหารประจ าการนั้ น ถ้า ยั ง มิ ได้ ขึ้ น ทะเบี ย นกองประจ าการก็ต้ อ งขึ้ น ทะเบี ย นกองประจ าการและ
รับราชการในกองประจาการจนครบกาหนดตามพระราชบั ญญัตินี้ เว้นแต่กระทรวงกลาโหม จะสั่งปลดเป็นทหาร
ประเภทอื่น
ความในมาตรา ๑๒ เดิมถูกยกเลิกโดยมาตรา ๔ แห่ง พ.ร.บ. รับราชการทหาร (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๑๖
และใช้ความใหม่แทน ดังต่อไปนี้
“ มาตรา ๑๒ บุคคลซึ่งได้ลงบัญชีทหารกองเกินตามมาตรา ๑๖ หรือทหารกองเกินหรือทหารกองหนุน
ผู้ใดประสงค์จะไปอยู่ต่างท้องที่ในอาเภอเดียวกัน หรือต่างอาเภอเป็นการชั่วคราวเกินสามสิบวัน ให้แจ้งต่อนายอาเภอ
ท้องที่ที่ตนเข้ามาอยู่ และให้นายอาเภอที่ได้รับแจ้งทาการสอบสวนและออกใบรับให้ แล้วแจ้งให้นายอาเภอท้องที่
ที่ผู้นั้นมีภูมิลาเนาทหารทราบ

๑ - ๓๘

ถ้าบุคคลตามวรรคหนึ่งประสงค์จะย้ายภูมิลาเนาทหาร ให้แจ้งต่อนายอาเภอท้องที่ที่ตนเข้ามาอยู่นั้น
ให้นายอาเภอที่ได้รับแจ้งทาการสอบสวน เมื่อพิจารณาเห็นว่าผู้ขอย้ายได้มาตั้งทามาหาเลี้ยงชีพเป็นประจาหรือมีที่อยู่
เป็นหลักฐานและไม่ประสงค์จะหลีกเลี่ยงการรับราชการทหาร ก็ให้แจ้งไปยังนายอาเภอท้องที่ที่เป็นภูมิลาเนาทหาร
เดิมทราบ เมื่อได้รับตอบยืนยันเป็นการถูกต้องจึงให้รับแจ้งการย้ายภูมิลาเนาทหารของบุคคลนั้นและออกใบรับให้
แล้วให้นายอาเภอที่เกี่ยวข้องแจ้งให้ผู้ว่าราชการจังหวัดของตนทราบ
การแจ้งย้ายตามวรรคหนึ่งและวรรคสองให้กระทาภายในสามสิบวัน นับแต่วนั ที่ยา้ ยเข้ามาอยู่ในท้องที่ ”
ฯลฯ
หมวด ๕
การตรวจเลือกคนเข้ากองประจาการ
มาตรา ๓๕ ทหารกองเกินที่ถูกเข้ากองประจาการเมื่อเริ่มเข้ารับราชการทหารกองประจาการเมื่อใด
ให้รีบขึ้นทะเบียนกองประจาการ โดยไม่ชักช้า
ฯลฯ
มาตรา ๓๗ ทหารกองเกินและทหารกองหนุนที่ถูกเรียกเข้ารับราชการตาม มาตรา ๓๖ และทหาร
ประจาการ ต้องอยู่ในวินัยทหารเหมือนทหารกองประจาการ
หมวด ๖
การปลด
มาตรา ๓๘ การปลดทหารกองประจาการเป็นทหารกองหนุนชัน้ ที่ ๑ นั้น ถ้ากระทรวงกลาโหมเห็นว่ามี
เหตุจาเป็นและเลื่อนกาหนดเวลาปลดไป ก็ให้สั่งเลื่อนไปได้ตามความจาเป็น
ความในมาตรา ๓๙ เดิมถูกยกเลิก และใช้ความใหม่แทนแล้วโดยมาตรา ๖ แห่ง พ.ร.บ. รับราชการ
ทหาร (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๐๗ ดังต่อไปนี้
“ มาตรา ๓๙ ทหารกองเกินเมื่อมีอายุครบกาหนดปลดแล้ว ให้ปลดเป็นทหารกองหนุน ประเภทที่ ๒
ตามลาดับ คือ
อายุสามสิบปีบริบูรณ์ เป็น ทหารกองหนุนชั้นที่ ๒
อายุสี่สิบปีบริบูรณ์

เป็น ทหารกองหนุนชั้นที่ ๓

อายุสี่สิบหกปีบริบูรณ์ เป็น พ้นราชการทหารประเภทที่ ๒ ”

๑ - ๓๙
มาตรา ๔๐ ทหารกองประจ าการ ถ้า ต้ อ งจ าขัง หรือ จ าคุ ก ครั้ง เดี ย ว หรือหลายครั้ง เมื่ อ มี กาหนด
วันที่จะต้องทัณ ฑ์หรื อต้องโทษรวมได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งปีก็ดี หรือทหารกองประจาการผู้ใดซึ่งกระทรวงกลาโหม
เห็ น ว่าจะกระท าให้ เสื่ อมเสี ยแก่ราชการทหารด้วยประการใด ๆ ก็ดี จะปลดเป็ นทหารกองหนุ น ประเภทที่ ๒
ก็ได้ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดพร้อมด้วยสัสดีจังหวัดออกใบสาคัญ ให้แก่ทหารที่ถู กปลดนี้ไว้เป็นหลักฐานใบสาคัญนี้
หากชารุดหรือสูญหายให้ผู้ถือแจ้งต่อนายอาเภอท้องที่เพื่อรับใหม่โดยเสียค่าธรรมเนียมฉบับละหนึ่งบาท แต่ถ้าการ
ชารุดหรือสูญหายนั้นเป็นเพราะเหตุสุดวิสัย ก็ไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียม
มาตรา ๔๑ ทหารกองประจาการ ทหารกองเกิน หรือทหารกองหนุ น ซึ่งยังไม่ครบกาหนดปลดพ้น
ราชการทหาร ถ้าพิการทุพพลภาพ หรือมีโรคซึ่งไม่สามารถจะรับราชการทหารได้ตามที่กาหนดในกฎกระทรวง
ก็ให้ปลดพ้นราชการทหารประเภทที่ ๑ หรือที่ ๒ แล้วแต่กรณี
ถ้าเป็นนายทหารสัญญาบัตรถูกถอดหรือออกจากยศ ก็ให้ปลดเป็นพ้นราชการทหารประเภทที่ ๒
ทั้งนี้ ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดพร้อมด้วยสัสดีจังหวัดออกหนังสือสาคัญ หรือใบสาคัญให้แก่ทหารตามประเภท
ที่ถูกปลดไว้เป็นหลักฐาน
หมวด ๗
บทกาหนดโทษ
ความในมาตรา ๔๒ เดิม ถูกยกเลิกและใช้ความใหม่แทนแล้วโดยมาตรา ๗ แห่ง พ.ร.บ. รับราชการทหาร
(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๐๗ ดังต่อไปนี้
“ มาตรา ๔๒ หนังสือซึ่งเจ้าหน้าที่ได้ให้ ไว้แก่บุ คคลใด ถ้าชารุดหรือสูญ หายแล้ว บุคคลนั้นไม่ แจ้ง
ด้วยตนเองต่อนายอาเภทท้องที่ เพื่ อรับใหม่ตามความใน มาตรา ๙ มาตรา ๑๖ มาตรา ๑๘ มาตรา ๑๙ หรือ
มาตรา ๔๐ ภายในกาหนดสามสิบวันนับตั้งแต่วันที่สามารถแจ้งได้ มีความผิดต้องระวางโทษปรับไม่เกินสิบสองบาท ”
ความในมาตรา ๔๓ เดิมถูกยกเลิกโดยมาตรา ๑๑ แห่ง พ.ร.บ.รับราชการทหาร (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๑๖
และใช้ความใหม่แทน ดังต่อไปนี้
“ มาตรา ๔๓ ทหารกองเกินหรือทหารกองหนุนผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๑๒ มาตรา ๑๒ ทวิ หรือ
มาตรา ๑๕ ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินสองร้อยบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ ”
บุคคลใดได้ลงบัญชีทหารกองเกินตามมาตรา ๑๖ แล้ว แต่ยังไม่เป็นทหารกองเกิน ไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๑๒
หรือมาตรา ๑๒ ทวิ ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินหนึ่งเดือนหรือปรับไม่เกิน หนึ่งร้อยบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ
ฯลฯ

๑ – ๔๐
หมวด ๙
การรักษาพระราชบัญญัติ
มาตรา ๕๑ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยรักษาการ
ตามพระราชบัญญัตินี้ และให้มีอานาจออกกฎกระทรวงร่วมกันเพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้
กฎกระทรวงนั้น เมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้บังคับได้
ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ
(ลงชื่อ) จอมพล ป. พิบูลสงคราม
นายกรัฐมนตรี
(๗๑ ร.กจ.๑๘๙ ตอนที่ ๑๓ ลงวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๔๙๗)

หมายเหตุ เหตุผ ลในการประกาศใช้พ ระราชบั ญ ญั ติฉบั บ นี้ คือ การจัด กองทั พ ประจ าการตามแผนการทหาร
ปัจจุบัน ทาให้วิธีการเรียกบุคคลเข้ารับราชการในกองประจาการต้องเปลี่ยนแปลงตามไปเป็นอันมาก จึงจาเป็นต้อง
ปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหารเสียใหม่ เพื่อให้เป็นการเหมาะสม

๑ - ๔๑

ที่ ๑๑/๑๖๕๓๖
๒๔๘๒
ข้อบังคับทหาร
ว่าด้วย การแบ่งประเภทนายทหารสัญญาบัตร

มาตรา ๑
อธิบายศัพท์และแบ่งประเภท
ข้อ ๑ นายทหารสัญญาบัตร คือ ผู้ซึ่งได้รับยศทหารตั้งแต่ นายร้อยหรือนายเรือตรี หรือนายเรืออากาศ
ตรีขึ้นไป และหมายความตลอดถึงผู้ซึ่งได้วา่ ที่ในยศชั้นนั้นๆ ด้วย
ข้อ ๒ นายทหารสัญญาบัตรแบ่งประเภทดังต่อไปนี้
(๑) นายทหารประจาการ
(๒) นายทหารนอกกอง
(๓) นายทหารพิเศษและผูบ้ ังคับการพิเศษ
(๔) นายทหารกองหนุน
(๕) นายทหารนอกราชการ
(๖) นายทหารพ้นราชการ
มาตรา ๒
นายทหารประจาการและนายทหารนอกกอง
ข้อ ๑ นายทหารประจาการ คือ นายทหารซึ่งมีตาแหน่งราชการประจา ในกระทรวงกลาโหม
ข้อ ๒ นายทหารนอกกอง คือ นายทหารซึ่ งไม่ มีตาแหน่ งราชการประจ าในกระทรวกลาโหม และ
กระทรวงกลาโหมสั่งให้เป็นนายทหารประเภทนี้
โดยปกตินายทหารนอกกองไม่มีหน้าที่ต้องรับ ราชการทหารอย่างใด ๆ ในส่วนสังกัดนั้น ให้คงสังกัด
กองทัพ ซึ่งเป็นต้นสังกัด นอกนั้นให้สังกัดสานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม เว้นแต่กระทรวงกลาโหมจะได้สั่งเป็น
อย่างอื่น ส่วนมรรยาทอย่างใด ซึ่งนายทหารสัญ ญาบัตรทั่วไป พึงปฏิบัติ นายทหารนอกกองจักต้องปฏิบัติด้วย
เช่นเดียวกัน

๑ - ๔๒
มาตรา ๓
นายทหารพิเศษและผู้บังคับการพิเศษ
ข้อ ๑ นายทหารพิเศษ คือ ผู้ซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ตั้งให้มียศทหารเป็นพิเศษสังกัดในหน่วย
ทหาร หรือผู้ที่มียศทหารอยู่แล้ว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้เป็นนายทหารพิเศษในหน่วยหนึ่งหน่วยใด
ข้อ ๒ ผู้บังคับการพิเศษ คือ นายทหารซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้รับตาแหน่งเป็นผู้ บังคับการ
พิเศษในหน่วยหนึ่งหน่วยใด
ข้อ ๓ นายทหารพิเศษและผู้บังคับการพิเศษ เป็นตาแหน่ง กิตติมศักดิ์ ไม่มีหน้าที่ราชการประจาใน
หน่วยที่สังกัดนั้นแต่ประการใด
มาตรา ๔
นายทหารกองหนุน
ข้อ ๑ นายทหารกองหนุน คือ นายทหารซึ่งไม่มีตาแหน่งราชการประจา ในกระทรวงกลาโหม และ
กระทรวงกลาโหมสั่งให้เป็นนายทหารประเภทนี้ ซึ่งแบ่งเป็น
(๑) นายทหารกองหนุนมีเบี้ยหวัด
(๒) นายทหารกองหนุนไม่มีเบี้ยหวัด
ข้อ ๒ นายทหารกองหนุน โดยปกติให้สังกัดหน่วยทหาร หรือจังหวัดทหาร ซึ่งเป็นภูมิลาเนาหรือหน่วย
ต้นสังกัดของผู้นั้น เว้นแต่กระทรวงกลาโหมจะได้สั่งเป็นอย่างอื่น
แต่การย้ายสังกัดนายทหารกองหนุน ซึ่งมี ยศตั้ งแต่ ชั้น พั น เอก นาวาเอก นาวาอากาศเอกลงไปให้ ผู้
บัญชาการทหารบก ผู้บัญชาการทหารเรือ หรือผู้บัญชาการทหารอากาศ เป็นผู้สั่ง
ข้อ ๓ นายทหารกองหนุนต้องปฏิบัติตามกฎข้อบังคับ คาสั่ง และแบบธรรมเนียมทหารเมื่อสังกัดหน่วย
ใดให้หัวหน้าหน่วยนั้นเป็นผู้บังคับบัญชาโดยตรง
ข้อ ๔ นายทหารกองหนุนโดยปกติมีหน้าที่เข้ารับราชการปีหนึ่งไม่เกิน ๒ เดือน และมีหน้าที่เข้ารับ
ราชการในขณะที่มีราชการพิเศษ ทั้งนี้ให้กระทาได้ต่อเมื่อมีคาสั่งของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม
เมื่ อ มี ราชการสงครามหรือ ประกาศระดมพล หรือ ประกาศใช้ ก ฎอั ย การศึก ในเขตท้ อ งที่ ซึ่ งตนตั้ ง
ภูมิลาเนาอยู่ แม้จะไม่ได้รับคาสั่งเรียกประการใด นายทหารกองหนุนก็ต้องไปรายงานตนเองยังที่ว่าการหน่วยที่คน
สังกัดโดยเร็วที่สุด
ข้อ ๕ นายทหารกองหนุ น ซึ่ ง ถู ก เรีย กเข้ า รั บ ราชการตามข้ อ ๔ วรรคต้ น ให้ ถื อ ว่ เป็ น นายทหาร
ประจาการชั่วคราว และได้รับเงินรายเดือนเท่าที่ได้รับเมื่อก่อนออกจากประจาการ ส่วนค่าพาหนะเดินทางนั้น ให้
ผู้บังคับบัญชาอนุโลมจ่ายตามอัตราจ่ายค่าพาหนะสาหรับผู้ไปราชการชั่วคราวแรมคืน ตามตาแหน่งเมื่อก่อนออก
จากประจาการ

๑ - ๔๓

ข้อ ๖ ผลการปฏิ บั ติ ของนายทหารกองหนุ น ที่ เรีย กเข้า มารับ ราชการนั้ น เมื่ อพ้ น เวลารับ ราชการ
ชั่วคราวหรือมีเหตุการณ์พิเศษระหว่างรับราชการชั่วคราวก็ดี ให้ผู้บังคับบัญชาเขียนไว้ในรายงานประจาตัวแล้ว
เสนอตามลาดับ จนถึงผู้บังคับบัญชาชั้นที่ขึ้นตรงต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม
ข้อ ๗ นายทหารกองหนุนอาจได้เลื่อนยศหรือเลื่อนชั้นเงินเดือน เพราะเหตุที่ได้แสดงความสามารถต่อ
หน้าที่ราชการในขณะที่ถูกเรียกเข้ารับราชการชั่วคราว หรือเมื่อมีความชอบเป็นพิเศษ
ข้อ ๘ นายทหารกองหนุนย้ายภูมิลาเนา หรือไปต่างจังหวัดชั่วคราวตั้งแต่ ๓๐ วันขึ้นไปต้องรายงานต่อ
ผู้บังคับบัญชาต้นสังกัดภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันไปหรือก่อนวันจะไป เมื่อผู้บังคับบัญชาได้รับแล้ว ให้นาส่งรายงาน
นั้นไปยังเจ้าหน้าที่ผู้รักษาประวัติ และถ้าในกรณีเกี่ยวกับการเงินก็ให้เจ้าหน้าที่ผู้รักษาประวัติส่งไปยังเจ้าหน้าที่
การเงินด้วย
ถ้าจะออกไปนอกราชอาณาจักร ต้องทารายงานเสนอต่อผู้บังคับบัญชา จนถึงหัวหน้าส่วนราชการขึ้น
ตรงต่อกระทรวงกลาโหม เพื่อพิจารณาอนุญ าต และให้ ส่วนราชการขึ้นตรงต่อกระทรวงกลาโหมแจ้งเรื่องการ
อนุญาตนั้นให้สานักงานปลัดกระทรวงกลาโหมทราบด้วย
ข้อ ๙ นายทหารกองหนุน ถ้าเข้ารับราชการในกระทรวงทบวงกรมอื่น ต้องรายงานต่อผู้บังคับบัญชา
ต้น สังกัด ให้ ท ราบว่าเข้ารับ ราชการต าแหน่งใดเป็ น ข้าราชการประเภทใด มีสิ ทธิได้รับ บ าเหน็ จบ านาญหรือไม่
รับเงินเดือนเท่าใด หรือได้เลื่อนชั้นเงินเดือนหรือออกจากราชการ ทั้งนี้ภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันที่ได้มีกรณีนั้น ๆ
และผู้บังคับบัญชาต้องเสนอรายงานตามลาดับ จนถึงหน่วยที่ขึ้นตรงต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมทราบ
และให้เจ้าหน้าที่ส่งเรื่องไปยังเจ้าหน้าที่เสมียนตราและให้เจ้าหน้าที่เสมียนตราส่งเจ้าหน้าที่การเงิน
ข้อ ๑๐ นายทหารกองหนุนจะอุปสมบทต้องยื่นรายงานต่อผู้บังคับบัญชาต้นสัง กัดแล้วเสนอตามลาดับ
จนถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม
ข้อ ๑๑ นายทหารกองหนุนมีเบี้ยหวัดหมดสิทธิที่จะเป็นกองหนุนมีเบี้ยหวัด ด้วยเหตุต่อไปนี้ คือ
(๑) เข้ารับราชการในตาแหน่งซึ่งมีสิทธิจะได้รับบาเหน็จบานาญ
(๒) ไม่สมัครอยู่ในกองหนุนมีเบี้ยหวัดและมีเหตุสมควร
(๓) ไม่มีความสามารถพอ
(๔) มีความผิด จนถึงต้องงดเบี้ยหวัดตามข้อบังคับทหารว่าด้วยเงินเบี้ยหวัด
(๕) เจ็บไข้ซึ่งแพทย์ทหาร ๒ นาย รับรองว่าไม่สามารถจะทาการตามหน้าที่ต่อไปได้ และ
ผู้บังคับบัญชาเห็นสมควร
(๖) มีอายุเกินกว่าเกษียณอายุกองหนุน
(๗) ล้นอัตรากองหนุน

๑ - ๔๔

ข้อ ๑๒ นายทหารกองหนุนจะอยู่ในประเภทกองหนุนได้ไม่เกินกาหนดอายุ ดังนี้
นายร้อย หรือนายเรือ หรือนายเรืออากาศ……………………………………………….ครบ ๔๕ ปี
พันตรี พันโท หรือนาวาตรี นาวาโท หรือ
นาวาอากาศตรี นาวาอากาศโท……………………………………………………………….ครบ ๕๐ ปี
แต่รฐั มนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม จะสั่งให้ผู้ซึ่งมีอายุเกินกาหนดนี้ คงอยู่ในประเภทกองหนุนต่อไป
เป็นพิเศษได้ แต่อายุต้องไม่เกิน ๕๕ ปี
พันเอก หรือนาวาเอก หรือนาวาอากาศเอก และนายพล………………………………ครบ ๕๕ ปี
มาตรา ๕
นายทหารนอกราชการ
ข้อ ๑ นายทหารนอกราชการ คือ นายทหารซึ่ งไม่ มีตาแหน่งราชการประจาในกระทรวงกลาโหม
และกระทรวงกลาโหมสั่งให้เป็นนายทหารประเภทนี้
ข้อ ๒ นายทหารนอกราชการ ในส่วนสังกัดให้ปฏิบัติตาม มาตรา ๔ ข้อ ๒.
ข้อ ๓ นายทหารนอกราชการ ไม่มีหน้าที่เข้ารับราชการในยามปกติ แต่ต้องปฏิบัติตามที่กล่าวไว้ใน
มาตรา ๔ ข้อ ๓, ๘, ๙ และข้อ ๑๐ แห่งข้อบังคับนี้
เมื่ อ มี ราชการสงครามหรือ ประกาศระดมพล หรือ ประกาศใช้ ก ฎอั ย การศึก ในเขตท้ อ งที่ ซึ่ งตนตั้ ง
ภูมิลาเนาอยู่ แม้จะไม่ได้รับคาสั่งเรียกประการใด นายทหารนอกราชการก็ต้องไปรายงานตนเองยังที่ว่าการหน่วยที่ตน
สังกัดโดยเร็วที่สุด
ข้อ ๔ นายทหารนอกราชการจะปลดเป็นนายทหารพ้นราชการด้วยเหตุต่อไปนี้
(๑) มีอาการเจ็บไข้หรือไม่สมควรจะให้เป็นนายทหารนอกราชการ ซึ่งผู้บังคับบัญชาได้พิจารณา
เห็นเป็นการสมควร
(๒) มีอายุเกินกว่าเกษียณอายุนอกราชการ
ข้อ ๕ นายทหารนอกราชการอยู่ในประเภทนอกราชการได้ไม่เกินกาหนดอายุ ดังนี้
นายร้อย หรือนายเรือ หรือนายเรืออากาศ…………………………………………….….ครบ ๕๕ ปี
นายพันตรี, โท หรือนาวาตรี, โท หรือนายนาวอากาศตรี, โท…………….………….ครบ ๖๐ ปี
นายพันเอก หรือนายนาวาเอก หรือนาวาอากาศเอก และนายพล ……….………ครบ ๖๕ ปี
มาตรา ๖
นายทหารพ้นราชการ
ข้อ ๑ นายทหารพ้นราชการ คือ นายทหารซึ่งไม่มีตาแหน่งราชการประจาในกระทรวงกลาโหม และ
กระทรวงกลาโหมสั่งให้เป็นนายทหารประเภทนี้

๑ - ๔๕

ข้อ ๒ นายทหารพ้นราชการ โดยปกติให้สังกัดหน่วยกองทัพที่ตนสังกัด เว้นแต่จะได้สั่งเป็นอย่างอื่น
ข้อ ๓ นายทหารพ้นราชการ ไม่มีหน้าที่ต้องเข้ารับราชการทหารอย่างใด ๆ แต่ต้องปฏิบัติตามที่กล่าว
ไว้ในมาตรา ๔ ข้อ ๓, ๘, ๙ และข้อ ๑๐ แห่งข้อบังคับนี้
มาตรา ๗
การตรวจร่างการนายทหารประจาการ
และนายทหารกองหนุนมีเบี้ยหวัด
ข้อ ๑ ให้ผู้บังคับบัญชา ตั้งแต่ชั้นหรือเทียบเท่าชั้นผู้บังคับกองพัน หรือผู้บังคับการเรือ หรือผู้บังคับ
กองบินน้อยขึ้นไป จัดการให้นายแพทย์ทหาร ๒ นาย กับผู้บังคับบัญชาโดยตรง ร่วมมือกันตรวจร่างกายนายทหาร
ประจาการซึ่งอยู่ในบังคับบัญชาของตนอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง หน่วยใดที่มีนายแพทย์ทหารเพียงคนเดียวให้ขอจาก
กองเสนารัก ษ์ ม ณฑล หรือ หน่ ว ยใกล้ เคี ย งหรือ ขอความช่ ว ยเหลื อ จากนายแพทย์ ที่ รับ ราชการฝ่ า ยพลเรื อ น
ณ จังหวัดนั้ นตรวจก็ได้ เมื่ อนายแพทย์ได้ ตรวจแล้ วต้ องรายงานให้ผู้ บั งคับบั ญ ชาของนายทหารผู้นั้ นทราบว่า
ผู้ใดมีร่างกายสมบูรณ์หรือมีอาการป่วยประการใด
ข้อ ๒ ให้ผู้บังคับบัญชาต้นสังกัด จัดการให้นายแพทย์ทหารตรวจร่างกายนายทหารกองหนุนมีเบี้ยหวัด
ซึ่งอยู่ในบังคับบัญชาของตนปีละ๑ ครั้ง เมื่อนายแพทย์ได้ตรวจแล้ว ต้องรายงานให้ผู้บังคับบัญชาของนายทหาร
ผู้นั้นทราบว่าผู้ใดมีร่างกายสมบูรณ์ หรือมีอาการป่วยประการใด เมื่อผู้บังคับบัญชาพิจารณาเห็นวาผู้ใดไม่สามารถ
จะรับราชการตามหน้าที่ต่อไปได้ ให้รายงานตามลาดับชั้นจนถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมพร้อมด้วยหลักฐาน
ใบตรวจของแพทย์ ซึ่งมีนายแพทย์รับรอง ๒ นายเสนอไปด้วย
ข้ อ ๓ หน่ ว ยใดไม่ มี แ พทย์ ท หารประจ า ก็ ให้ ข อจากหน่ ว ยที่ มี แ พทย์ ท หารประจ านั้ น และให้
ผู้บังคับบัญชาหน่วยนั้น ๆ จัดให้
ส่วนนายทหารประจาการที่รับราชการอยู่ต่างจังหวัด และนายทหารกองหนุนมีเบี้ยหวัดที่มีภูมิลาเนา
อยู่ต่างจังหวัดกับที่ตั้งหน่วยทหาร ผู้บังคับบัญชาจะทาความตกลงขอแพทย์ที่รับราชการฝ่ายพลเรือน ณ จังหวัดนั้น
ตรวจก็ได้

๑ - ๔๖

มาตรา ๘
การรายงานเมื่อต้องคดี
นายทหารสัญ ญาบัต รทุกประเภท เมื่อต้องหาในคดีอาญา (เว้นคดีที่ ขึ้นศาลทหาร) คดีแพ่ง หรือคดี
ล้มละลาย ให้รายงานผู้บังคับบัญชาทราบตามลาดับชั้น จนถึง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม โดยเร็ว
แบบรายงานให้ใช้ตามตัวอย่างท้ายข้อบังคับนี้
มาตรา ๙
ยกเลิกข้อบังคับเก่าและใช้ข้อบังคับใหม่
ให้ใช้ข้อบั งคับ ฉบั บ นี้ และยกเลิ กข้อบั งคับ ทหาร ว่าด้วย การแบ่ งประเภทนายทหารชั้ น สัญ ญาบั ต ร
ที่ ๑๔/๑๓๘๘๘ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
๒๔๗๙
(ลงนาม) พิบูลสงคราม
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม
ศาลาว่าการกลาโหม พระนคร
๑๔ พ.ย. ๘๒

- ความในมาตรา ๔ ข้อ ๒ ยกเลิกและใช้ใหม่ตามข้อบังคับฯ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๑๓
- ความในมาตรา ๔ ข้อ ๘ ยกเลิกและใช้ใหม่ตามข้อบังคับฯ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๔๙๗
- ความในมาตรา ๕ ข้อ ๒ ยกเลิกและใช้ใหม่ตามข้อบังคับฯ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๑๓
- ความในมาตรา ๗ ข้อ ๑ ยกเลิกและใช้ใหม่ตามคาสั่งทหารที่ ๓๒๐/๒๖๔๖๘
- ตัวอย่างรายงานเมื่อต้องคดี ยกเลิกและใช้ใหม่ตามข้อบังคับฯ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๔๙๙

๑ - ๔๗
(แบบ)
รายงานเมื่อต้องคดีอาญา
เขียนที่………………………………………….
วันที่ …………….เดือน ……………………พ.ศ. ……………………
เรื่อง…………………………………………….
เรียน…………………………………………..
สิ่งที่ส่งมาด้วย…………………………………
ด้วยเมื่อวันที่ …………..………..เดือน ……………….….............................…………พ.ศ. ….……...............………..
กระผม…………………......………………….ตาแหน่ง…………….....…………...………….สังกัด……………………………………………
ได้ถูกกล่าวหากระทาผิดฐาน……………………….......…………………………………………………………………………………………..
โดย…………………………………………………………………………………………….........………………………………….เป็นผู้กล่าวหา
เหตุเกิดที่ตาบล………………………………………อาเภอ…………...………………………จังหวัด……………………………….…………
ขณะนี้กระผมได้ประกันตัว หรือถูกควบคุมตัวอยู่ ณ…………………………………………………….......…………………………….
ตาบล………………………………………………อาเภอ……………………………………………..จังหวัด………………........………………
ตั้งแต่วันที่ ……………………………….เดือน ………………………....................……………พ.ศ. ……………………….....…….……..
เรื่องนี้ กระผมขอเรียนชี้แจงข้อเท็จจริงว่า…………………………………….............................…………………….
ฉะนั้น จึงเรียนมาเพื่อขอได้นารายงานเสนอตามลาดับชั้น จนถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม
ตามข้อบังคับฯ ว่าด้วย การแบ่งประเภทนายทหารสัญญาบัตรด้วย
ควรมิควรแล้วแต่จะกรุณา
(ลงชื่อ)………………………………………………
(ตาแหน่ง)……………………........………………………..
หมายเหตุ ในกรณีซึ่งเป็นคดีทนี่ าขึ้นฟ้องร้องยังศาลแล้ว ให้คัดสาเนาฟ้องของโจทก์ โดยตลอดแนบไปด้วย

๑ - ๔๘
(แบบ)
รายงานเมื่อต้องคดีแพ่งหรือล้มละลาย
เขียนที่……………………………………………
วันที่ …………….เดือน ……………………พ.ศ. ………………………
เรื่อง…………………………………………….
เรียน…………………………………………..
สิ่งที่ส่งมาด้วย…………………………………
ด้วยเมื่อวันที่ …………..………..เดือน ……………….….............................…………พ.ศ. ….……...............………..
กระผม…………………......………………….ตาแหน่ง…………….....…………...………….สังกัด……………………………………………
ได้ถกู ฟ้องฐาน…………………..……………………………………………………………………………………………......……………………..
โดย……………………………………………………………………………………………......……………………………………….….เป็นโจทก์
ณ ศาล……………………………………………………………………………………………......……………………………………………………
เรื่องนี้ กระผมขอเรียนชี้แจงข้อเท็จจริงว่า……………………………........………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………................….….
ฉะนั้ น จึ งเรียนมาเพื่ อขอได้น ารายงานเสนอตามล าดั บ ชั้น จนถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม
ตามข้อบังคับฯ ว่าด้วย การแบ่งประเภทนายทหารสัญญาบัตรด้วย
ควรมิควรแล้วแต่จะกรุณา
(ลงชื่อ)………………………………………………
(ตาแหน่ง)……………………........………………………..

หมายเหตุ ให้คัดสาเนาฟ้องของโจทก์โดยตลอดแนบไปด้วย ๑ ชุด

๑ - ๔๙

ที่ ๓/๔๖๒๘
๒๔๘๒
ข้อบังคับทหาร
ว่าด้วย ข้าราชการกลาโหมพลเรือน

มาตรา ๑
ข้อความทั่วไป
ข้อ ๑ ข้าราชการกลาโหมพลเรือน หมายความว่า บุคคลซึ่งได้รับบรรจุเข้ารับราชการในกระทรวง
กลาโหม
ข้อ ๒ ข้าราชการกลาโหมพลเรือน แบ่งออกเป็น ๒ ประเภท คือ ประเภทสามัญและวิสามัญ
ข้อ ๓ ข้าราชการกลาโหมพลเรือน มี ๒ ชั้น คือ
(๑) ชั้นสัญญาบัตร
(๒) ต่ากว่าชั้นสัญญาบัตร
ข้อ ๔ ข้าราชการกลาโหมพลเรือนชั้นสัญญาบัตร คือ ผู้ที่รับราชการในตาแหน่งที่เทียบตาแหน่งตั้งแต่ชั้น
ผู้บังคับหมวด หรือต้นเรือ ชั้น ๓ หรือผู้บังคับหมวดบินขึ้นไป
ข้อ ๕ ข้าราชการกลาโหมพลเรือนต่ากว่าชั้ นสัญ ญาบัตร คือ ผู้ที่รับราชการในตาแหน่งที่เทียบเท่ า
ตาแหน่งตั้งแต่ชั้นผู้บังคับหมู่ หรือนายตอนลงไป
ข้อ ๖ ข้าราชการกลาโหมพลเรือนที่ไปรับราชการตามกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหารเมื่อออก
จากราชการที่ไปรับนั้นโดยไม่มีความเสียหาย แล้วประสงค์จะเข้ารับราชการในตาแหน่งและอัตราเงินเดือนเท่าที่
ได้ รับ อยู่ในขณะที่ ไปรับราชการตามกฎหมายนั้น ภายในกาหนด ๑๘๐ วัน นั บตั้งแต่วันพ้ นจากราชการทหาร
ให้รับเข้าบรรจุได้ทีเดียว
การบรรจุตามความในวรรคก่อน จะบรรจุให้ได้รับเงินสูงกว่าขณะที่ไปรับราชการทหารโดยคานวณจาก
เวลาที่ ไ ปรั บ ราชการทหารไม่ เกิ น ปี ล ะ ๑ ชั้ น ก็ ไ ด้ แต่ ต้ อ งได้ รั บ อนุ มั ติ จ ากหั ว หน้ า ส่ ว นราชการขึ้ น ตรงต่ อ
กระทรวงกลาโหม ผู้บัญชาการทหารบก ผู้บัญชาการทหารเรือ หรือผู้บัญชาการทหารอากาศก่อน

๑ – ๕๐
มาตรา ๒
การคัดเลือกและการบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ
ข้อ ๑ ผู้ส มั ครเข้าเป็ น ข้าราชการกลาโหมพลเรื อน ต้ องมี คุณ สมบั ติ ต ามความในข้อ ๒ และต้ องมี
วิทยฐานะดังนี้
(๑) ส าหรั บ ผู้ ส มั ค รเข้ า เป็ น ข้ า ราชการชั้ น สั ญ ญาบั ต ร ต้ อ งส าเร็ จ ปริ ญ ญาวิ ช าชี พ หรื อ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพซึ่งเทียบเท่าได้ไม่ต่ากว่าปริญญา หรือเป็นผู้ที่เคยเป็นข้าราชการชั้นสัญญาบัตรมาแล้ว
(๒) สาหรับผู้สมัครเข้าเป็นข้าราชการต่ากว่าชั้นสัญญาบัตร ต้องสอบไล่ได้ไม่ต่ากว่าชั้นประถม
ปีที่ ๗ ตามแผนการศึกษาใหม่ หรือชั้นมัธยมปีที่ ๓ ตามแผนการศึกษาเดิมตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ
หรือเทียบวิทยฐานะไม่ต่ากว่านั้น
การสมัครเข้ารับราชการ ให้ยื่นใบสมัครตามแบบท้ายข้อบังคับนี้
ข้อ ๒ ผู้สมัครเข้ารับราชการ ต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้
(๑) มีสัญชาติไทย แต่มิใช่โดยการแปลงสัญชาติตามกฎหมาย
(๒) อายุไม่ต่ากว่า ๑๘ ปีบริบูรณ์
(๓) เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบรัฐธรรมนูญด้วยบริสุทธิ์ใจ
(๔) ไม่เป็นผู้มีร่างกายทุพพลภาพ ไร้ความสามารถหรือจิตฟั่นเฟือน ไม่สมประกอบ หรือมีโรค
อันพึงรังเกียจ
(๕) ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี
(๖) ไม่เป็นผู้ที่มีหนี้สินล้นพ้นตัว
(๗) ไม่เป็นผู้ที่เคยถูกไล่ออก
(๘) ไม่เป็นผู้ที่อยู่ในระหว่างพักหน้าที่ราชการ
(๙) ไม่เป็นผู้ที่ต้องปลดออกจากราชการโดยมีมลทิน
(๑๐) ไม่เป็นผู้ที่ต้องจาคุกโดยคาพิพากษา โทษจาคุก เว้นแต่ความผิดในลักษณะฐานลหุโทษ
หรือความผิดอันได้กระทาโดยฐานประมาท
ข้อ ๓ ผู้ที่ขาดคุณสมบัติตามข้อ ๒ หมายเลข (๕), (๖), (๗), (๙) และ (๑๐) ให้ผู้บังคับบัญชาชั้นแม่ทัพ
ที่ขึ้นตรงต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ในหน่วยที่ผู้นั้นรับราชการ หรือสมัครเข้ารับราชการตั้งกรรมการ
ไม่น้อยกว่า ๓ คน ขึ้นพิจารณาสอบสวนเมื่อกรรมการลงมติเป็นเอกฉันท์ว่าผู้นั้นได้กลับตนประพฤติเป็นคนดีแล้ว
จะยกเว้นให้เป็นรายบุคคลและบรรจุเป็นข้าราชการประเภทสามัญก็ได้
ถ้าเป็นหน่วยที่ขึ้นตรงต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ซึ่งหัวหน้าหน่วยตาแหน่งต่ากว่าชั้นแม่ทัพ
ให้ปลัดกระทรวงกลาโหมดาเนินการตามที่กล่าวในวรรคต้น โดยอนุโลม

๑ - ๕๑

ข้อ ๔ การคัดเลือกบุคคลตามมาตรา ๒ ข้อ ๑ นั้น ให้คัดเลือกผู้ที่สอบไล่ได้ชั้นสูงก่อนตามลาดับ
ข้อ ๕ ………………………………………………ฯลฯ…………………………………………………………….
ข้อ ๖ เมื่อจะรับบรรจุเข้าเป็นข้าราชการกลาโหมพลเรือน จะต้องสอบสวนก่อนว่า ผู้ซึ่งจะรับบรรจุนั้น
ได้เคยทางานในสานักใดมาแล้วหรือไม่ ถ้าปรากฏว่าได้เคยทางานแล้ว ก็ให้หัวหน้าหน่วยที่จะรับบรรจุมีหนังสือ
สอบถามไปยังผู้บังคับบัญชาที่จะรับบรรจุนั้น
ข้อ ๗ การบรรจุ ปลด ย้าย เลื่อน ลด และรับส่งหน้าที่ ให้ปฏิบัติตามข้อบังคับทหารว่าด้วยการบรรจุ
ปลด ย้าย เลื่อน ลด และรับส่งหน้าที่
มาตรา ๓
การเลื่อนตาแหน่งและฐานะ
(ใช้ข้อบังคับ กห. ว่าด้วย การบรรจุ ปลด ย้าย เลื่อน และลดตาแหน่งข้าราชการกลาโหม
ว่าด้วย การแต่งตัง้ ยศทหาร พ.ศ. ๒๕๐๗)
มาตรา ๔
การเลื่อนชั้นเงินเดือน
(ใช้ระเบียบ กห. ว่าด้วย การพิจารณาบาเหน็จประจาปีฯ)
มาตรา ๕
การออกจากตาแหน่ง
ข้อ ๑ ข้าราชการกลาโหมพลเรือน ต้องออกจากตาแหน่งเมื่อ
(๑) ตาย
(๒) ลาออก
(๓) ให้ออก
(๔) ปลดออก
(๕) ไล่ออก
ข้อ ๒ ข้าราชการกลาโหมพลเรือนผู้ใดประสงค์จะลาออกจากราชการก็ย่อมทาได้ เมื่อผู้มีอานาจสั่ง
บรรจุอนุญาตแล้ว
ข้อ ๓ เมื่อผู้บังคับบัญชาเห็นสมควรให้ข้าราชการกลาโหมพลเรือนผู้ใดออกจากราชการเพื่อรับ
บาเหน็จบานาญ จะจัดการเพื่อสั่งให้ผู้นั้นออกจากราชการ ตามลักษณะซึ่งบัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติบาเหน็จ
บานาญก็ได้

๑ - ๕๒

แต่ในกรณีให้ออกเพื่อรับบาเหน็จบานาญเพราะเหตุทดแทนในกรณีที่ไม่มีความผิดนั้น ให้ทาได้เฉพาะ
ดังนี้
(๑) เมื่อข้าราชการผู้ใดต้องหาว่าทาผิดวินัยและได้สอบสวนแล้วไม่ได้ความเป็นสัตย์ว่ากระทาผิด
ที่จะต้องถูกไล่ออก หรือปลดออก แต่เห็นว่ามีมลทินซึ่งไม่สมควรจะได้รับราชการต่อไป
(๒) เมื่ อ ข้ า ราชการผู้ ใดหย่ อ นความสามารถหรื อ ไม่ แสดงให้ เพี ย งพอว่ า เป็ น ผู้ ส นั บ สนุ น
การปกครองระบอบรัฐธรรมนูญด้วยบริสุทธิ์ใจ และผู้บังคับบัญชา ได้สอบสวนเห็นสมควรให้ออกจากราชการ
(๓) ขาดคุ ณ สมบั ติ ต ามมาตรา ๒ ข้ อ ๒ (๑) หรือ (๔) หรือ ป่ ว ยเกิ น ก าหนดที่ ก ล่ า วไว้ ใน
ข้อบังคับทหารว่าด้วยการลา
ข้อ ๔ สิท ธิและการคานวณเงินบ าเหน็จ บ านาญทดแทนของข้าราชการกลาโหมพลเรือนประเภท
วิสามัญที่ออกจากราชการให้เป็นไปตามระเบียบของกระทรวงการคลังทีว่ ่าด้วยการจ่ายเงินบาเหน็จบานาญทดแทน
ให้ข้าราชการวิสามัญประจาการที่ออกจากราชการ
ข้อ ๕ ข้าราชการกลาโหมพลเรือนที่ออกจากราชการด้วยประการใด ๆ ก็ตามหากระทรวงกลาโหม
มิได้สั่งเป็นอย่างอื่น ให้ผู้นั้นสังกัดส่วนราชการต่าง ๆ ดังต่อไปนี้
(๑) ข้ า ราชการกลาโหมพลเรื อ นชั้ น สั ญ ญาบั ต รที่ สั ง กั ด ในกองทั พ บก กองทั พ เรื อ หรื อ
กองทัพอากาศ เป็นครั้งสุดท้ายก่อนออกจากราชการ ให้คงสังกัดอยู่ในกองทัพนั้น ๆ ผู้ที่สังกัดในส่วนราชการอื่น
นอกจากนี้ ให้สังกัดสานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
(๒) ข้าราชการกลาโหมพลเรือนต่ากว่าชั้นสัญญาบัตรที่สังกัดในส่วนราชการใดเป็นครั้งสุดท้าย
ก่อนออกจากราชการให้คงสังกัดอยู่ในส่วนราชการนั้น ๆ
มาตรา ๖
การรายงาน
ข้อ ๑ ข้าราชการกลาโหมพลเรือนประจาการหรือข้าราชการกลาโหมพลเรือนนอกประจาการที่รับ
บานาญต้องหาในคดีอาญา (เว้นคดีที่ขึ้นศาลทหาร) คดีแพ่ง หรือคดีล้มละลาย ให้รีบรายงานผู้บังคั บบัญชาทราบ
ตามลาดับชั้น จนถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมโดยเร็ว
ข้อ ๒ ข้าราชการกลาโหมพลเรือนซึ่งรับบานาญอยู่ ถ้าเข้ารับราชการอีกต้องรายงานต่อหน่วยต้นสังกัด
ภายใน ๑๕ วัน และหน่วยต้นสังกัดนั้น ต้องเสนอรายงานขึ้นมาจนถึงสานักปลัดกระทรวงฯ เมื่อออกจากราชการ
ก็ต้องรายงานและปฏิบัติเช่นเดียวกับเมื่อเข้ารับราชการดังกล่าวแล้ว

๑ - ๕๓
มาตรา ๗
การตรวจร่างกาย
ข้อ ๑ ให้ผู้บังคับบัญชาตั้งแต่ชั้นหรือเทียบชั้นผู้บังคับกองพัน หรือผู้บังคับการเรือ หรือผู้บังคับการบิน
น้ อยขึ้น ไป จัด การให้ น ายแพทย์ท หาร ๒ นาย กับ ผู้ บั งคับ บั ญ ชาโดยตรง ร่วมมื อกัน ตรวจร่างกายข้าราชการ
กลาโหม ซึ่งอยู่ในบังคับบัญชาของตน อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง หน่วยใดที่มีนายแพทย์เพียงนายเดียวให้ขอจากกอง
เสนารักษ์มณฑล หรือหน่วยใกล้เคียง หรือขอความช่วยเหลือจากนายแพทย์ที่รับราชการฝ่ายพลเรือน ณ จังหวัด
นั้นตรวจก็ได้ เมื่อนายแพทย์ไ ด้ตรวจแล้วต้องรายงานให้ผู้บังคับบัญชาของข้าราชการผู้นั้นทราบว่าผู้ใดมีร่างกาย
สมบูรณ์หรือมีอาการป่วยอย่างใด
ส่วนข้าราชการที่รับราชการอยู่ต่างจังหวัดกับที่ตั้งหน่วยทหารไม่สะดวกที่จะส่งแพทย์ทหารไปตรวจจะ
ทาความตกลงขอแพทย์ที่รับราชการฝ่ายพลเรือน ณ จังหวัดนั้นตรวจก็ได้
ข้อ ๒ หน่วยใด ไม่มีแพทย์ทหารประจาก็ให้ขอจากหน่วยซึ่งมีนายแพทย์ทหารประจานั้นได้และให้
ผู้บังคับบัญชานั้น ๆ จัดให้ตามสมควร
มาตรา ๘
วินัยข้าราชการกลาโหมพลเรือน
ข้อ ๑ ข้าราชการกลาโหมพลเรือน ต้องสนับสนุนการปกครองระบอบรัฐธรรมนูญด้วยบริสุทธิ์ใจ และ
ต้องพยายามชี้แจงแก่บุคคลในบังคับบัญชาให้เข้าใจ และนิยมการปกครองระบอบรัฐธรรมนูญ
ข้อ ๒ ในการปฏิบัติราชการ ห้ามมิให้ข้าราชการกลาโหมพลเรือนกระทาการข้ามตาแหน่งการบังคับ
บัญชาเว้นแต่จะได้รับอนุญาตหรือในกรณีพิเศษตามที่กล่าวต่อไปในข้อ ๓.
ข้อ ๓ ข้าราชการกลาโหมพลเรือน ต้ องเชื่อฟังผู้บังคับบัญชา คาสั่งของผู้บังคับบัญชาซึ่งสั่งในหน้าที่
ราชการโดยชอบด้วยกฎหมาย และแบบธรรมเนียม ผู้อยู่ใต้บั งคับ บัญ ชาต้องปฏิบัติตาม ห้ามมิให้ ดื้อดึงขัดขืน
หลี ก เลี่ ย ง แต่ ถ้ า เห็ น ว่ า ค าสั่ ง นั้ น ผิ ด กฎหมายหรื อ คลาดเคลื่ อ นจากแบบธรรมเนี ย มต้ อ งรายงานชี้ แ จงให้
ผู้บั งคับ บั ญ ชานั้ น ทราบ แต่ เมื่อได้ รายงานชี้ แจงแล้ว ผู้ บั งคับ บั ญ ชาคงสั่ งให้ ป ฏิบั ติ ถ้าคาสั่ งนั้ น ไม่ เป็ น การผิ ด
กฎหมายก็ให้ ปฏิบัติต าม แล้วรายงานให้ผู้บั งคับบั ญ ชาเหนื อผู้สั่งตนขึ้นไปอีกชั้น หนึ่ งทราบ แต่ถ้าคาสั่งนั้ นผิ ด
กฎหมายต้องรายงานให้ผู้บังคับบัญชาเหนือผู้สั่งทราบโดยเร็ว
ข้อ ๔ ต้องตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความระมัดระวัง มิให้เกิดเสียหายแก่ราชการได้
ข้อ ๕ ต้องปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ห้ามมิให้รายงานเท็จต่อผู้บังคับบัญชา และ
ห้ามมิให้อาศัยอานาจหน้าที่ราชการจะโดยทางตรง หรือทางอ้อมก็ตาม เพื่อหาผลประโยชน์แก่ตนเอง หรือแก่ผู้อื่น

๑ - ๕๔
ข้อ ๖ ต้องอุทิศเวลาของตนให้แก่ราชการ ห้ามมิให้เป็นตัวกระทาการในห้างหุ้นส่วน หรือบริษัทใด ๆ
และห้ามมิให้กระทาการหาผลประโยชน์อย่างใด อันอาจเป็นทางให้เสียความเที่ยงธรรมในหน้าที่ราชการของตน
ข้อ ๗ ต้ องรักษาชื่ อเสี ย งมิ ใ ห้ ขึ้น ชื่ อว่ า เป็ น ผู้ ป ระพฤติ ชั่ ว ห้ ามมิ ให้ ป ระพฤติ ต นเป็ น คนเสเพลเสพ
เครื่องดองของเมาจนไม่สามารถครองสติได้ มีหนี้สินล้นพ้นตัว หรือกระทาความผิดอาญา หรือกระทาการใด ๆ
อันอาจเสียเกียรติศักดิ์ของตาแหน่งราชการ
ข้อ ๘ ต้องสุภาพเรียบร้อยต่อผู้บังคับบัญชาและประชาชน ห้ามมิให้ดูหมิ่นหยาบหยามแก่บุคคลใด ๆ
ข้อ ๙ ต้องรักษาสามัคคีระหว่างข้าราชการ และช่วยเหลือซึ่งกันและกัน
ข้อ ๑๐ ต้องอุตสาหะและอานวยความสะดวกในหน้าที่ราชการ
ข้อ ๑๑ ต้องรักษาความลับในราชการ
มาตรา ๙
การรักษาวินัยข้าราชการกลาโหมพลเรือน
ข้อ ๑ ให้ ผู้บั งคับบั ญ ชามีหน้าที่ ดูแลระมัดระวังข้าราชการกลาโหมพลเรือนในบั งคับบัญ ชาของตน
ให้ปฏิบัติตามวินัยข้าราชการกลาโหมพลเรือน ตามที่ได้กล่าวไว้ในมาตรา ๘ แห่งข้อบังคับนี้
ถ้าผู้บังคับบัญชารู้ว่าผู้ใต้บังคับบัญชาทาผิดวินัยผู้บังคับบัญชาต้องพิจารณาว่า ความผิดของข้าราชการ
ผู้นั้น อยู่ในอานาจของตนที่จะลงโทษได้หรือไม่ ถ้าอยู่ในอานาจของตนที่จะลงโทษได้ ก็ให้สั่งลงโทษ ถ้าเห็นว่า
ความผิด นั้ น ควรจะต้ องลงโทษมากไปกว่าที่ ต นจะมี อานาจลงโทษได้ ก็ให้ รายงานต่ อผู้ บั งคับ บั ญ ชาเหนื อตน
เพื่อสั่งลงโทษต่อไป
ผู้บังคับบัญชาใดไม่จัดการลงโทษ หรือไม่กระทาการตักเตือนผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาที่ทาผิดวินัยให้ถือว่า
ผู้บังคับบัญชานั้นทาผิดวินัยฐานขาดความระมัดระวังในหน้าที่ราชการ
ข้อ ๒ ข้าราชการผู้ใดถูกผู้บั งคับ บัญ ชาสั่งลงโทษฐานผิดวินัย ข้าราชการผู้นั้ นต้องปฏิบั ติตามทัน ที
ถ้าเห็นว่าได้รับโทษโดยไม่ยุติธรรมจะร้องทุกข์ไปยังผู้บังคับบัญชาเหนือผู้สั่งขึ้นไปตามลาดับจนถึงรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงกลาโหมก็ได้

๑ - ๕๕
มาตรา ๑๐
โทษผิดวินัย
ข้อ ๑. โทษผิดวินัยตามข้อบังคับนี้มี ๕ สถาน คือ
(๑) ไล่ออก
(๒) ปลดออก
(๓) ลดชั้นเงินเดือน
(๔) ตัดเงินเดือน
(๕) ภาคทัณฑ์
ข้อ ๒ การไล่ออกนั้น จะกระทาได้เมื่อข้าราชการผู้ใดกระทาผิดวินัยร้ายแรง และผู้มีอานาจการสั่งบรรจุ
เห็นสมควรแล้วจึงให้ไล่ออกได้
ข้อ ๓. การปลดออกนั้น ให้ผู้บังคับบัญชาผู้มีอานาจสั่งบรรจุสั่งปลดได้เมื่อข้าราชการผู้นั้นได้กระทาผิด
วินัยอย่างร้ายแรง แต่ยังไม่ถึงกับจะต้องถูกไล่ออก หรือมีเหตุผลอันควรลดหย่อน
ข้อ ๔. โทษลดชั้นเงินเดือน หรือตัดเงินเดือนนั้น ผู้บังคับบัญชาจะลงแก่ข้าราชการผู้กระทาผิดวินัยได้
ครั้งหนึ่งไม่เกินอัตราในตารางดังต่อไปนี้

๑ - ๕๖
๕
ผู้ลงโทษ

ผู้รับโทษ

ลดขั้น
เงินเดือน

นายกรัฐมนตรี ๑. ชั้นแม่ทัพ
๒. ชั้น ผบ.พล
ผบ.กองเรือ
ผบ.พลบิน
๓. ชั้น ผบ.กรม
ผบ.หมวดเรือ, ผบ.หมู่เรือชั้น ๑
ผบ.กองบิน
๔. ชั้น ผบ.พัน
ผบ.หมู่เรือชั้น ๒ - ๓
ผบ.เรือชั้น ๑ - ๒, ต้นเรือชั้น ๑
ผบ.ฝูงบิน
ผบ.ร้อย
ผบ.เรือชั้น ๓
๕. ตั้งแต่ชั้น ต้นเรือชั้น ๒ - ๓ ลงมา
นายกราบ
ผบ.หมวดบินชั้น ๒
๖. ข้าราชการต่ากว่าชัน้ สัญญาบัตร

๑ ชั้น
๑ ชั้น

รัฐมนตรีว่า ๑. ชั้น ผบ.พล
การกระทรวง
ผบ.กองเรือ
ผบ.พลบิน
๒. ชั้น ผบ.กรม
ผบ.หมวดเรือ, ผบ.หมู่เรือชั้น ๑
ผบ.กองบิน
๓. ชั้น ผบ.พัน
ผบ.หมู่เรือชั้น ๒ - ๓
ผบ.เรือชั้น ๑ - ๒, ต้นเรือชั้น ๑

ตัดเงินเดือน
กาหนดเวลา กาหนดส่วน
เดือน
เงินเดือน
๑๒
๓๕%
๑๒
๓๐%

๒ ชั้น

๑๒

๒๕%

๓ ชั้น

๑๒

๒๐%

๔ ชั้น

๑๒

๑๕%

๔ ชั้น

๑๒

๑๐%

๑ ชั้น

๑๒

๓๐%

๑ ชั้น

๑๒

๒๕%

๒ ชั้น

๑๒

๒๐%

๑ - ๕๗
ผู้รับโทษ
ผู้ลงโทษ

ชั้นแม่ทัพ
ผบ.พล
ผบ.กองเรือ
ผบ.พลบิน

ชั้น ผบ.กรม
ผบ.หมวดเรือ
ผบ.หมู่เรือชั้น ๑
ผบ.กองบิน

ผบ.ร้อย
ผบ.เรือชั้น ๓
๔. ตั้งแต่ชั้น ต้นเรือชั้น ๒ - ๓ ลงมา
นายกราบ
ผบ.หมวดบินชั้น ๒
๕. ข้าราชการต่ากว่าชัน้ สัญญาบัตร
๑. ชั้น ผบ.กรม
ผบ.หมวดเรือ, ผบ.หมู่เรือชั้น ๑
ผบ.กองบิน
๒. ชั้น ผบ.พัน
ผบ.หมู่เรือชั้น ๒ - ๓
ผบ.เรือชั้น ๑ - ๒, ต้นเรือชั้น ๑
ผบ.ฝูงบิน
ผบ.ร้อย
ผบ.เรือชั้น ๓
๓. ตั้งแต่ชั้น ต้นเรือชั้น ๒ - ๓ ลงมา
นายกราบ
ผบ.หมวดบินชั้น
๔. ข้าราชการต่ากว่าชัน้ สัญญาบัตร
๑. ชั้น ผบ.พัน
ผบ.หมู่เรือชั้น ๒ - ๓
ผบ.เรือชั้น ๑ - ๒, ต้นเรือชั้น ๑
ผบ.ฝูงบิน
ผบ.ร้อย
ผบ.เรือชั้น ๓
๒. ตั้งแต่ชั้น ต้นเรือชั้น ๒ - ๓ ลงมา
นายกราบ
ผบ.หมวดบินชั้น ๒
๓. ข้าราชการต่ากว่าชัน้ สัญญาบัตร

๕
ลดขั้น
เงินเดือน

ตัดเงินเดือน
กาหนดเวลา กาหนดส่วน
เดือน
เงินเดือน

๓ ชั้น

๑๒

๑๕%

๓ ชั้น
๑ ชั้น

๑๒
๒

๑๐%
๒๕%

๑ ชั้น

๔

๒๐%

๒ ชั้น

๖

๑๕%

๒ ชั้น
-

๘
๒

๑๗%
๒๐%

๑ ชั้น

๔

๑๕%

๑ ชั้น

๖

๑๐%

๑ - ๕๘
๕
ผู้ลงโทษ

ผู้รับโทษ

ลดขั้น
เงินเดือน

ตัดเงินเดือน
กาหนดเวลา กาหนดส่วน
เดือน
เงินเดือน

ชั้น ผบ.พัน.

ผบ.ร้อย
ผบ.เรือชั้น ๒ - ๓
ผบ.เรือชั้น ๓
ต้นเรือชั้น ๑
๑. ตั้งแต่ชั้น
ต้นเรือชั้น ๒ - ๓ ลงมา
ผบ.ฝูงบิน
นายกราบ
ผบ.หมวดบินชั้น ๒
๒. ข้าราชการต่ากว่าชัน้ สัญญาบัตร
หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการต่ากว่าชัน้ สัญญาบัตร

ผบ.หมู่เรือชั้น ๒ - ๓

ต่ากว่าชั้น ผบ.พัน
ผบ.หมู่เรือชั้น ๒ - ๓
ผบ.เรือชั้น ๑ - ๒
ต้นเรือชั้น ๑
ผบ.ฝูงบิน

-

๒

๑๕%

-

๔
๒

๑๐%
๑๐%

๑ - ๕๙
๕
ข้อ ๕ ข้าราชการผู้ใดกระทาความผิดอันควรได้รั บโทษลดชั้นเงินเดือน หรือตัดเงินเดือน แต่มีเหตุที่
ผู้บังคับบัญชาเห็นว่าควรปรานีหรือในกรณีกระทาผิดวินัยเล็กน้อยให้ผู้บังคับบัญชาภาคทัณฑ์ โดยแสดงความผิด
ของผู้นั้นให้ปรากฎเป็นหนังสือ และจะให้ทาทัณฑ์บนไว้ด้วยก็ได้
ข้อ ๖., ๗ และ ๘ (ใช้ช้อบังคับ กห. ว่าด้วยการสั่งให้ข้าราชการทหารพักราชการ พ.ศ. ๒๕๒๘)
ข้อ ๙. (ใช้ข้อบังคับ กห. ว่าด้วยการตัด งด และจ่ายเงินรายเดือน พ.ศ. ๒๕๐๔)
มาตรา ๑๑
ยกเลิกข้อบังคับเก่าและใช้ข้อบังคับใหม่
ให้ยกเลิกข้อบังคับทหารว่าด้วยข้าราชการกลาโหมพลเรือน ที่ ๑/๕๕๑๗ และใช้ข้อบังคับ ฉบับนี้
๒๔๗๗
ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
(ลงนาม) พิบูลสงคราม
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม
ศาลาว่าการกลาโหม พระนคร
๑๗ มิ.ย. ๘๒

๑ – ๖๐

ข้อบังคับกระทรวงกลาโหม
ว่าด้วย ทหารหญิง
พ.ศ. ๒๕๒๗
โดยที่ เป็ น การสมควรปรับ ปรุง ข้อบั งคับ กระทรวงกลาโหม ว่ าด้ ว ย ทหารหญิ ง ให้ เหมาะส มยิ่ งขึ้น
จึงออกข้อบังคับไว้ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ข้อบังคับนี้เรียกว่า “ ข้อบังคับกระทรวงกลาโหม ว่าด้วย ทหารหญิง พ.ศ. ๒๕๒๗ ”
ข้อ ๒ ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
ข้อ ๓ ให้ยกเลิก
๓.๑ ข้อบังคับกระทรวงกลาโหม ว่าด้วย ทหารหญิง พ.ศ. ๒๕๑๗
๓.๒ ข้อบังคับกระทรวงกลาโหม ว่าด้วย ทหารหญิง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๑๘
๓.๓ ข้อบังคับกระทรวงกลาโหม ว่าด้วย ทหารหญิง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๑๘
๓.๔ ข้อบังคับกระทรวงกลาโหม ว่าด้วย ทหารหญิง (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๑๙
ข้อ ๔ คาว่า “ ทหารหญิง ” ในข้อบังคับนี้ ให้หมายถึงสตรีที่ได้รับการแต่งตั้งยศทหารแล้ว และให้หมาย
รวมถึงพลทหารหญิงด้วย
ข้อ ๕ ภายใต้ข้อบังคับแห่งข้อ ๖ ข้อ ๗ และข้อ ๘ การบรรจุ ปลด ย้าย เลื่อน ลดตาแหน่ง และ
การแต่งตั้งยศ ตลอดจนการถอดถอนทหารหญิงให้เป็นไปตามกฎหมาย และแบบธรรมเนียมของทหาร
ข้อ ๖ ทหารหญิงให้บรรจุได้เฉพาะเหล่าทหารดังต่อไปนี้
๖.๑ เหล่าทหารสารบรรณ
๖.๒ เหล่าทหารการเงิน
๖.๓ เหล่าทหารพลาธิการ
๖.๔ เหล่าทหารพัสดุ
๖.๕ เหล่าทหารพระธรรมนูญ
๖.๖ เหล่าทหารแพทย์
๖.๗ เหล่าทหารดุริยางค์

๑ - ๖๑

๖.๘ เหล่าทหารวิทยาศาสตร์
๖.๙ เหล่าทหารสื่อสาร
๖.๑๐ เหล่าทหารขนส่ง
๖.๑๑ เหล่าทหารสรรพาวุธ
๖.๑๒ เหล่าทหารช่างเหล่าทหารช่างยุทธโยธา หรือเหล่าทหารช่างโยธา
๖.๑๓ เหล่าทหารช่างอากาศ
๖.๑๔ เหล่าทหารแผนที่
๖.๑๕ เหล่าทหารอุตุนิยมวิทยา หรือเหล่าทหารอุตุ
๖.๑๖ เหล่าทหารถ่ายรูป
๖.๑๗ เหล่าทหารสารวัตร
๖.๑๘ เหล่าทหารต้นหน
๖.๑๙ เหล่าทหารการสัตว์
๖.๒๐ เหล่าทหารการข่าว
ข้อ ๗ การบรรจุทหารหญิงเข้ารับราชการในเหล่าต่าง ๆ ตามความในข้อ ๖ ให้พิจารณาบรรจุในตาแหน่ง
หน้าที่ที่มิใช่ส่วนกาลังรบ และมิใช่หน้าที่ที่ต้องใช้กาลังกายตรากตราเกินไป
ข้อ ๘ ทหารหญิงนอกจากนายทหารพิเศษ แต่งตั้งยศทหารได้ตามขั้นเงินเดือนที่ได้รับและตามอัตรา
ตาแหน่งที่บรรจุ
ข้อ ๙ การสั่งให้ทหารหญิงไปรับราชการทางกระทรวงทบวงกรมอื่น หรือ การสั่งให้ทหารหญิงออกจาก
ประจาการเพื่อรับบาเหน็จบานาญ หรือไม่มีบาเหน็จบานาญแล้วแต่กรณี ให้สั่งเป็นทหารหญิงพ้นราชการ และให้
สังกัดหน่วยกองทัพที่ตนสังกัด
ข้อ ๑๐ การแต่ งเครื่องแบบทหาร ทหารหญิ งจะต้ องแต่ ง เครื่องแบบให้ ถูกต้ องตามกฎหมายและ
แบบธรรมเนียมของทหาร
ข้อ ๑๑ ทหารหญิงผู้ใดมีครรภ์ตั้งแต่ ๓ เดือนขึ้นไป ให้งดแต่งเครื่องแบบทหารไว้ชั่วคราวจนกระทั่ง
คลอดบุตรและกลับมาปฏิบัติราชการตามปกติแล้ว
ข้อ ๑๒ ทหารหญิงต้องมีวินัยและอยู่ภายใต้บังคับของกฎหมายและแบบธรรมเนียมทหาร
บทเฉพาะกาล
ข้อ ๑๓ ข้าราชการกลาโหมพลเรือนที่เปลี่ยนสภาพมาจากทหารหญิง และยังรับราชการอยู่จนถึงวัน
ประกาศใช้ข้อบังคับนี้ ประสงค์จะกลับคืนสภาพเป็นนายทหารสัญญาบัตร หรือนายทหารประทวนประจาการ ให้
ทารายงานเสนอผู้บังคับบัญชาตามแบบรายงานท้ายข้อบังคับนี้ โดยให้เสนอรายงานถึงผู้บังคับบัญชาภายใน ๙๐
วันนับตั้งแต่วันที่ข้อบังคับนีใ้ ช้บงั คับ หากรายงานภายหลัง เมื่อพ้นกาหนดแล้ว จะไม่ได้รับสิทธิในการกลับคืนสภาพ
เป็นทหารหญิงประจาการอีก

๑ - ๖๒

ข้าราชการกลาโหมพลเรือน ที่รายงานขอกลับคืนสภาพ เป็นทหารหญิงประจาการให้แต่งตั้งยศทหาร
ได้ตามชั้นเงินเดือนที่ได้รับ และตามอัตราตาแหน่งที่ดารงอยู่ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ข้อบังคับนี้ใช้บังคับ
ข้อ ๑๔ ผู้มีอานาจสั่งให้ข้าราชการกลาโหมพลเรือนที่เปลี่ยนสภาพมาจากทหารหญิง ได้รับสิทธิกลับ
คืนสภาพเป็นทหารหญิงประจาการ คือ
๑๔.๑ ตาแหน่งต่ากว่าชั้นสัญญาบัตร ให้ผู้บังคับบัญชาตั้งแต่ชั้นผู้บัญชาการกองพล ผู้บังคับการ
กองเรือ ผู้บังคับการกองพลบิน หรือเทียบเท่าขึ้นไปเป็นผู้สั่ง
๑๔.๒ ตาแหน่งชั้นสัญญาบัตร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเป็นผู้สั่ง
ส าหรับ การแต่ งตั้ งยศทหารชั้ น ใด ให้ ต รงกับ ชั้ น เงิน เดื อนที่ ได้ รับ และตามอั ต ราต าแหน่ งที่ ด ารงอยู่
ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติยศทหาร พ.ศ. ๒๔๗๙
ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๒๗
(ลงชื่อ)

พลเอก ป.ติณสูลานนท์
(เปรม ติณสูลานนท์)
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม

* หมายเหตุ – หลักการและเหตุผลในการประกาศใช้ข้อบังคับฉบับนี้ คือ ปรับปรุงข้อบังคับกระทรวงกลาโหม
ว่ า ด้ ว ย ทหารหญิ ง พ.ศ. ๒๕๑๗ โดยที่ เป็ น การสมควรยกเลิ ก ข้อ ก าหนดที่ ให้ ท หารหญิ ง ต้ อ งเปลี่ ย นสภาพ
เป็นข้าราชการกลาโหมพลเรือนเมื่อมีอายุ ๕๕ ปีบริบูรณ์ และเพื่อให้ข้าราชการกลาโหมพลเรือนที่เปลี่ยนสภาพมาจาก
ทหารหญิงและยังรับราชการอยู่จนถึงวันประกาศใช้ข้อบังคับนี้ได้รับสิทธิกลับคืนสภาพเป็นนายทหารสัญญาบัตร
หรือนายทหารประทวนประจ าการได้ จนถึงวัน ครบเกษี ย ณอายุ และได้ รับ สิ ท ธิให้ แต่ งตั้งยศทหารได้ ต ามชั้ น
เงินเดือนที่ได้รับตามอัตราตาแหน่งที่ดารงอยู่ จึงจาเป็นต้องออกข้อบังคับฉบับนี้

๑ - ๖๓

ข้อบังคับกระทรวงกลาโหม
ว่าด้วย ลูกจ้างประจา
พ.ศ. ๒๕๔๒
โดยที่ เป็ นการสมควรกาหนดการดาเนินการต่างๆ เกี่ยวกั บ ลูกจ้างประจาของกระทรวงกลาโหม ให้
เป็ น ไปด้ วยความเหมาะสม และเป็ น ผลดี แก่ท างราชการ โดยความเห็ น ชอบของกระทรวงการคลังและส านั ก
งบประมาณ จึงออกข้อบังคับดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ข้อบังคับนี้เรียกว่า “ข้อบังคับกระทรวงกลาโหมว่าด้วยลูกจ้างประจา พ.ศ. ๒๕๔๒”
ข้อ ๒ ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๒ เป็นต้นไป
ข้อ ๓ ให้ยกเลิก
๓.๑ ข้อบังคับกระทรวงกลาโหมว่าด้วยลูกจ้างประจา พ.ศ. ๒๕๒๘
๓.๒ ข้อบังคับกระทรวงกลาโหมว่าด้วยลูกจ้างประจา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๓
๓.๓ ข้อบังคับกระทรวงกลาโหมว่าด้วยลูกจ้างประจา (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๓๕
บรรดาข้อบังคับ ระเบียบ คาสั่ง หรือข้อตกลงอื่นใดในส่วนที่กาหนดไว้แล้วในข้อบังคับนี้ หรือซึ่งขั ด
หรือแย้งกับข้อบังคับนี้ ให้ใช้ข้อบังคับนี้แทน
ข้อ ๔ บรรดาข้ อ ก าหนดอื่ น ใดซึ่ ง มิ ไ ด้ ก าหนดไว้ ใ นข้ อ บั ง คั บ นี้ ให้ อ นุ โ ลมปฏิ บั ติ ต ามระเบี ย บ
กระทรวงการคลัง ว่าด้วย ลูกจ้างประจาของส่วนราชการ พ.ศ. ๒๕๓๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ข้อ ๕ ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับแก่ลูกจ้างประจาของกระทรวงกลาโหมที่รับค่าจ้างจากเงินงบประมาณ
รายจ่าย
ข้อ ๖ ให้ปลัดกระทรวงกลาโหมรักษาการตามข้อบังคับนี้

๑ - ๖๔

หมวด ๑
ข้อความทั่วไป
ข้อ ๗ ผู้ที่จะเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างประจาต้องมีคุณสมบัติทวั่ ไปดังต่อไปนี้
๗.๑ มีสัญชาติไทย แต่มิใช่โดยการแปลงสัญชาติตามกฎหมาย
๗.๒ มีอายุไม่ต่ากว่าสิบแปดปีบริบูรณ์
๗.๓ เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยด้วยความบริสุทธิ์ใจ
๗.๔ ไม่เป็นผู้ดารงตาแหน่งกานัน แพทย์ประจาตาบล สารวัตรกานัน ผู้ใหญ่ บ้านและผู้ช่วย
ผู้ใหญ่บ้าน
๗.๕ ไม่เป็นผู้ดารงตาแหน่งข้าราชการการเมือง
๗.๖ ไม่เป็ นผู้ มีร่างกายทุ พ พลภาพจนไม่ สามารถปฏิบั ติหน้ าที่ ได้ ไร้ความสามารถหรือมีจิ ต
ฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคอันพึงรังเกียจ
๗.๗ ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกสั่งให้พักราชการหรือถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน
๗.๘ ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม
๗.๙ ไม่เป็นกรรมการพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
๗.๑๐ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
๗.๑๑ ไม่ เป็ นผู้เคยต้องรับ โทษจาคุกโดยคาพิ พ ากษาถึงที่สุด ให้จาคุกเพราะกระทาความผิ ด
ทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสาหรับความผิดที่ได้กระทา โดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
๗.๑๒ ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่น
ของรัฐ
๗.๑๓ ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออกหรือปลดออกเพราะกระทาผิดวินัย
๗.๑๔ ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษไล่ออกเพราะกระทาผิดวินัย
๗.๑๕ ไม่เป็นผู้เคยกระทาการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการ
ผู้ ที่ จ ะเข้ า รับ ราชการเป็ น ลู ก จ้ า งประจ าซึ่ งขาดคุ ณ สมบั ติ ต ามข้ อ ๗.๘ ข้ อ ๗.๑๐ ข้ อ ๗.๑๑ หรื อ
ข้อ ๗.๑๕ อาจได้รับการพิจารณายกเว้นให้เข้ารับราชการได้ ส่วนผู้ที่ขาดคุณสมบัติตามข้อ ๗.๑๒ หรือข้อ ๗.๑๓
ถ้าผู้นั้นได้ออกจากงาน หรือออกจากราชการไปเกินสองปีแล้ว หรือผู้ที่ขาดคุณสมบัติตามข้อ ๗.๑๔ ถ้าผู้นั้นได้ออก
จากงานหรือออกจากราชการไปเกินสามปีแล้ว และมิใช่เป็นกรณีออกจากงานหรือออกจากราชการเพราะกระทา
ผิดในกรณีทุจริตต่อหน้าที่ อาจได้รับการพิจารณายกเว้นให้เข้ารับราชการได้
การขอยกเว้ น และการพิ จ ารณายกเว้ น ในกรณี ที่ ข าดคุ ณ สมบั ติ ทั่ ว ไปตามวรรคสองให้ เป็ น ไป
ตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกาหนดโดยอนุโลม ผู้ที่มีอานาจในการพิจารณายกเว้นดังกล่าวได้แก่ หัวหน้า
ส่วนราชการขึ้นตรงกระทรวงกลาโหม ผู้บัญชาการทหารบก ผู้บัญชาการทหารเรือ หรือผู้บัญชาการทหารอากาศ
แล้วแต่กรณี

๑ - ๖๕

ผู้ที่เป็นลูกจ้างประจา ต้องมีคุณ สมบัติทั่วไปตามวรรคหนึ่งตลอดเวลาที่รับราชการเว้นแต่คุณ สมบั ติ
ตามข้อ ๗.๗ หรือได้รับการยกเว้นในกรณีที่ขาดคุณสมบัติตามวรรคสอง
ข้อ ๘ วัน เวลาทางาน วันหยุดราชการตามประเพณี วันหยุดราชการประจาปีของลูกจ้างประจาให้
เป็นไปตามที่กระทรวงกลาโหมกาหนดสาหรับข้าราชการทหารโดยอนุโลม
ข้อ ๙ การกาหนดชื่อตาแหน่ ง หน้ าที่โดยย่อ คุณ สมบั ติเฉพาะตาแหน่ ง และอัตราค่าจ้างให้ เป็ นไป
ตามที่ กระทรวงกลาโหมกาหนด ทั้ งนี้ ภายใต้บั งคับ มติคณะรัฐมนตรีที่ เกี่ยวข้องหรือได้รับความเห็ นชอบจาก
กระทรวงการคลังแล้ว
ข้อ ๑๐ การกาหนดอัตราลูกจ้างประจา ส่วนราชการใดมีความจาเป็นต้องจ้างทาหน้าที่ใด จานวนเท่าใด
จะต้องกาหนดเป็นอัตราและค่าจ้างขึ้นไว้ให้ลดหลั่นกันตามความสาคัญของงาน โดยให้อยู่ในอานาจของหัวหน้า
ส่วนราชการขึ้นตรงต่อกระทรวงกลาโหม ผู้บัญชาการทหารบก ผู้บัญชาการทหารเรือ หรือผู้บังคับบัญชาการทหาร
อากาศ เป็นผู้พิจารณาอนุมัติ
ข้อ ๑๑ ให้ ส่ ว นราชการขึ้น ตรงต่ อกระทรวงกลาโหม กองทั พ บก กองทั พ เรือ หรือ กองทั พ อากาศ
ออกระเบียบปลีกย่อยเพื่อปฏิบัติโดยไม่ขัดหรือแย้งกับข้อบังคับนี้ได้ตามความจาเป็น แล้วแจ้งให้กระทรวงกลาโหม
ทราบ
หมวด ๒
การบรรจุและแต่งตั้ง
ข้อ ๑๒ การบรรจุ บุ ค คลเข้า รับ ราชการเป็ น ลู ก จ้ า งประจ าเพื่ อ แต่ งตั้ งให้ ด ารงต าแหน่ งใดให้ บ รรจุ
และแต่งตั้งจากผู้สอบคัดเลือกได้หรือผู้ได้รับคัดเลือกในตาแหน่งนั้น โดยบรรจุและแต่งตั้งตามลาดับที่ในบัญชีผู้สอบ
คัดเลือกได้หรือผู้ได้รับคัดเลือก เว้นแต่การบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างประจาตามข้อ ๑๔ และข้อ ๑๕
ข้อ ๑๓ การบรรจุบุคคลเข้ารับ ราชการเป็นลูกจ้างและแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งใด ให้ผู้บังคับบั ญ ชา
ตั้ งแต่ ชั้ น ผู้ บั ญ ชาการกองพล ผู้ บั งคั บ การกองเรือ ผู้ บั ญ ชาการกองพลบิ น หรือเที ย บเท่ า ขึ้น ไปหรือผู้ ที่ ได้ รับ
มอบหมายเป็นผู้มีอานาจสั่งบรรจุและแต่งตั้งเว้นแต่ลูกจ้างประจาที่บรรจุนั้น ได้รับค่าจ้างเป็นจานวนเงินเท่ากับ
อัตราค่าจ้าง ขั้น ๑ กลุ่มค่าจ้างที่ ๒ ขึ้นไป ต้องได้รับอนุมัติจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมก่อน
ข้อ ๑๔ ลูกจ้ างประจ าผู้ใดออกจากราชการไปโดยไม่ มีความผิ ด ถ้าประสงค์จ ะกลับ เข้ารับ ราชการ
และทางราชการประสงค์จะรับบุคคลผู้นั้นเข้ารับราชการ จะบรรจุบุคคลผู้นั้นเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างประจาโดย
บรรจุให้ได้รับเงินค่าจ้างไม่สูงกว่าค่าจ้างที่ได้รับอยู่เดิมก่อนออกจากราชการอีกก็ได้ ทั้งนี้ ต้องบรรจุในตาแหน่ง
ที่มีลักษณะงานเดียวกันกับตาแหน่งสุดท้ายก่อนออกจากราชการ แต่ถ้ าจะบรรจุให้ได้รับค่าจ้างสูงกว่าที่ได้รับอยู่
เดิมแล้ว จะต้องชี้แจงเหตุผล ความจาเป็น และต้องได้รับความตกลงจากกระทรวงการคลังก่อน

๑ - ๖๖

การคัดเลือกบรรจุให้พิจารณาบรรจุลูกจ้างประจาซึ่งต้องออกจากราชการเพราะประสบอันตรายใน
หน้าที่แต่ได้หายป่วยแล้วก่อนผู้อื่น
การบรรจุ ตามความในวรรคหนึ่ งและสอง ถ้าได้ รับ ค้า จ้างเป็ น จานวนเงิน เท่ ากับ อั ต ราค่าจ้ างขั้น ๑
กลุ่มค่าจ้างที่ ๒ ขึ้นไป ต้องได้รับอนุมัติจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมก่อน
ข้อ ๑๕ ลู กจ้ า งประจ าผู้ ใดไปรับ ราชการทหารตามกฎหมายว่ าด้ วยการรับ ราชการทหารให้ ส งวน
ตาแหน่งไว้สาหรับผู้นั้นหากพ้นจากราชการทหารโดยไม่มีความเสียหาย และประสงค์จะขอกลับเข้ารับราชการเป็น
ลูกจ้าประจาในส่วนราชการเดิม จะต้องยื่นคาขอพร้อมด้วยหนังสือรับรองประวัติการรับราชการทหารตามแบบท้าย
ของข้อบังคับนี้ ภายในหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันพ้นจากราชการทหาร
ให้ผู้บังคับบัญชาตามข้อ ๑๓ ตรวจสอบเอกสารตามวรรคหนึ่ง หากเห็นว่าข้อเท็จจริงตามเอกสารดังกล่าว
ถูกต้อง ผู้นั้นได้พ้นจากราชการทหารโดยมิได้กระทาการใด ๆ ในระหว่างรับราชการทหารอันเสียหายแก่ราชการ
อย่างร้ายแรง หรือได้ชื่อว่าเป็นผู้ประพฤติชั่วอย่างร้ายแรงและไม่เป็นผู้ขาดคุณสมบั ติตามข้อ ๗ และไม่ถูกเปลี่ยน
แปลคาสั่งให้ออกจากราชการ ตามข้อ ๔๖ วรรคสองและได้ยื่นคาขอกลับเข้ารับราชการ ภายในหนึ่งร้อยแปดสิบวัน
นั บ แต่ วั น ที่ พ้ น จากราชการทหารให้ ผู้ มี อ านาจดั ง กล่ า วสั่ ง บรรจุ แ ต่ ง ตั้ งเข้ า รับ ราชการในต าแหน่ ง ที่ ส งวนไว้
สาหรับผู้นั้น โดยให้ได้รับค่าจ้างเท่าที่เคยได้รับอยู่เดิมก่อนไปรับราชการทหาร
ลูกจ้างประจาผู้ได้รับบรรจุเข้ารับราชการตามวรรคสองให้มีสิทธินับวันรับราชการก่อนถูกสั่งให้ออกจาก
ราชการรวมกับ วันรับ ราชการทหารตามกฎหมาย ว่าด้วย การรับ ราชการทหาร และวัน รับ ราชการ เมื่ อได้ รับ
การบรรจุกลับเข้ารับราชการเป็นเวลาราชการติดต่อกันเสมือนว่าผู้นั้นมิได้เคยถูกสั่งให้ออกจากราชการ เว้นแต่
ลูกจ้างประจาผู้นั้นได้ขอรับบาเหน็จภายหลังจากที่ถูกสั่งให้ออกจากราชการเพื่อไปรับราชการทหาร
ในกรณีที่ผู้บังคับบัญชาตามข้อ ๑๓ พิจารณาเห็นสมควรที่จะบรรจุและแต่งตั้งผู้ขอกลั บเข้ารับราชการ
ในอัตราค่าจ้างสูงกว่าเดิมไม่เกินปีละหนึ่งขั้น โดยนับเวลาในระหว่างที่ไปรับราชการทหารนั้น เป็นเกณฑ์คานว ณ
ก็ให้กระทาได้แต่ต้องไม่เกินอัตราค่าจ้างขั้นสูงของตาแหน่งนั้น ดังนี้
ในกรณีที่มีเวลารับราชการทหารครบหนึ่งปี ให้สั่งบรรจุกลับเข้ารับราชการเป็นลูกจ้าประจา โดยให้รับ
ค่าจ้างในขั้นที่สูงกว่าเดิมไม่เกินหนึ่งขั้น
ในกรณี ที่ มี เวลารับ ราชการทหารไม่ ค รบหนึ่ ง ปี แต่ ถ้ า ลู ก จ้ า งผู้ นั้ น ได้ รั บ บรรจุ เข้ า รับ ราชการเป็ น
ลูกจ้างประจาครั้งแรก ในวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ในปีงบประมาณที่ออกจากราชการไปรับราชการทหารหรือก่อ นวัน
ดังกล่าว ให้สั่งบรรจุผู้นั้นโดยให้ได้รับค่าจ้างในขั้นที่สูงกว่าเดิมหนึ่งขั้น ทั้งนี้ เพื่อให้ลูกจ้างประจาดังกล่าว ได้รับ
ประโยชน์เกี่ยวกับการเลื่อนขั้นค่าจ้างเท่าเทียมกับผู้ที่มิได้ออกจากราชการไปรับราชการทหาร

๑ - ๖๗

ในกรณีที่มีเวลารับราชการทหารตั้งแต่หนึ่งปีขึ้นไป ให้สั่งบรรจุผู้นั้นกลับเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างประจา
โดยให้ได้รับค่าจ้างในขั้นที่สูงกว่าเดิมไม่เกินปีละหนึ่งขั้น ทั้งนี้โดยนับเวลาในระหว่างที่ไปรับราชการทหารเป็นเกณฑ์
คานวณ
ในกรณีที่มีเวลารับราชการทหารตั้งแต่หนึ่งปีขึ้นไป และมีเศษของปีที่ได้รับราชการทหารเหลือจากการ
คานวณตามหลักเกณฑ์ในวรรคหก ถ้าลูกจ้างผู้นั้นได้รับการบรรจุเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างประจาครั้งแรก ในวันที่
๑ กุม ภาพั น ธ์ ในปี งบประมาณที่ ออกจากราชการไปรับ ราชการทหาร หรือก่อนวัน ดั งกล่ าว ให้ สั่ งบรรจุผู้ นั้ น
โดยได้รับค่าจ้างสูงกว่าที่กาหนดในวรรคหกอีกหนึ่งขั้น ทั้งนี้เพื่อให้ลูกจ้างประจาดังกล่าวได้รับประโยชน์เกี่ยวกับ
การเลื่อนขั้นค่าจ้างเท่าเทียมกับผู้ที่มิได้ออกจากราชการไปรับราชการทหาร
ทั้งนี้ การให้ได้รับค่าจ้างสูงกว่าเดิมตามวรรคห้า วรรคหก วรรคเจ็ด และวรรคแปด นั้น จะต้องไม่เกินขั้นสูง
ของอัตราค่าจ้างสาหรับตาแหน่งเดิม
ถ้าผู้บังคับบัญชาตามข้อ ๑๓ เห็นว่า มีเหตุและความจาเป็นสมควรบรรจุและร้องขอกลับเข้ารับราชการ
ให้ได้รับ ค่าจ้างในขั้น ที่ สูงกว่าที่ กาหนดไว้ในวรรคห้ าถึงวรรคแปด ก็ให้ ขอท าความตกลงกับ กระทรวงการคลั ง
เป็นราย ๆ ไป
ข้อ ๑๖ การโอนลูกจ้ างประจาไปแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งลูกจ้างประจาในต่างกระทรวง ทบวง กรม
อาจท าได้เมื่อผู้บังคับบัญ ชาตามข้อ ๑๓ ทั้งสองฝ่ายได้ตกลงยิน ยอมในการโอนนั้นแล้ว โดยให้แต่งตั้งให้ดารง
ตาแหน่งในระดับและค่าจ้างที่ไม่สูงกว่าเดิม ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กระทรวงการคลังกาหนด
ข้อ ๑๗ การแต่งตั้งลูกจ้างประจาผู้ดารงตาแหน่งใดไปดารงตาแหน่งใหม่ ผู้นั้นต้องมีคุณสมบัติเฉพาะ
สาหรับตาแหน่งใหม่ที่กาหนดในข้อ ๙ และให้ผู้บังคับบัญชาตามข้อ ๑๓ เป็นผู้สั่งแต่งตั้ง
ข้อ ๑๘ เมื่อตกลงจะรับผู้ใดเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างประจา ก็ให้จัดทาสัญญาจ้า งลูกจ้างและสัญญา
ค้าประกัน ตามแนบท้ายข้อบังคับนี้ โดยให้ผู้บังคับบัญชาตามข้อ ๑๓ เป็นผู้ลงนามในสัญญาจ้างลูกจ้างและสัญญา
ค้าประกันแทนส่วนราชการขึ้นตรงต่อกระทรวงกลาโหม กองทัพบก กองทัพเรือ หรือกองทัพอากาศ แล้วแต่กรณี ผู้
ค้าประกันจะต้องเป็นนายทหารสัญญาบัตรประจาการหรือข้าราชการอื่นที่เทียบเท่า เว้นแต่ ผู้รับจ้างได้นาเงิน
เท่ากับรายได้ทุกชนิดของผู้รับจ้างที่ได้รับตามปกติหนึ่งเดือนมาวางประกันในสัญญาจ้างลูกจ้างแล้ว ก็ไม่ต้องมี
สัญญาค้าประกัน
ผู้ใดได้รับการบรรจุเข้ารับราชการแล้ว ต้องยอมให้ทางข้าราชการยึดเงินรายได้ทุกชนิดไว้เป็นเงินประกัน
ความเสียหายเท่ากับจานวนที่ได้รับตามปกติหนึ่งเดือน โดยทางราชการหักเงินรายได้ทุกชนิดเป็นงวด งวดหนึ่ง
ไม่เกินร้อยละสิบ แต่ถ้าลูกจ้างประจาได้วางเงินประกันในสัญญาจ้างลูกจ้างไว้แล้ว ก็ไม่ต้องหักเงินรายได้ทุกชนิดอีก
ในกรณีที่ลูกจ้างประจาได้รับเงินครั้งแรกงวดเดียว

๑ - ๖๘

ในกรณีที่หักค่าจ้างไว้ครบตามจานวนรายได้ทั้งหมดในหนึ่งเดือนแล้ว ให้ถือว่าสัญญาค้าประกันเดิมนั้น
ระงับไป
เงินประกันความเสียหายของลูกจ้างประจาให้ฝากไว้กับธนาคารของรัฐบาลหรือธนาคารทหารไทย จากัด
(มหาชน) โดยแยกบัญชีเป็นรายบุคคล ดอกเบี้ยเงินฝากให้ตกเป็นของเจ้าของบัญชีนั้น
ถ้าลูกจ้างประจาออกจากราชการโดยไม่ต้องรับผิดในความเสียหายอย่างใด ๆ แล้ว ทางราชการจะต้อง
คืนเงินที่ยึดไว้เป็นประกันพร้อมดอกเบี้ย หากต้องรับ ผิดในความเสียหาย ทางราชการจะหักเงินไว้ตามส่วนที่
เสียหายนั้น ถ้าค่าเสียหายเกินจานวนที่หักไว้หรือที่ได้รับประกันไว้ และลูกจ้างประจาไม่ยอมชดใช้ตามจานวนที่เกิน
ก็ให้ทางราชการพิจารณาดาเนินการตามกฎหมายต่อไป
หมวด ๓
วินัยและการรักษาวินัย
ข้อ ๑๙ ลูกจ้างประจาต้ องรักษาวินัยโดยเคร่งครัดอยู่เสมอ ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ป ฏิบั ติต ามถือว่าผู้นั้ น
กระทาผิดวินัย จักต้องได้รับโทษตามที่กาหนดไว้ในข้อบังคับนี้
ข้อ ๒๐ วินัยของลูกจ้างประจามีดังนี้
๒๐.๑ ต้องนิยมและสนับสนุนการปกครองตามระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุขด้วยความบริสุทธิ์ใจ
๒๐.๒ ต้องปฏิบัติตามกฎ ข้อบังคับ ระเบียบ คาสั่ง แบบแผน และแบบธรรมเนียมของทาง
ราชการหรือที่หน่วยต้นสังกัดได้กาหนดขึ้น
๒๐.๓ ต้องปฏิบัติการงานในหน้าที่ตามลาดับชั้นการบังคับบัญชา เว้นแต่จะได้รับคาสั่งจาก
ผู้บังคับบัญชาชั้นเหนือขึ้นไปเป็นกรณีพิเศษ
๒๐.๔ ต้องปฏิบัติตามคาสั่งโดยชอบด้วยกฎหมายของผู้บังคับบัญชา
๒๐.๕ ต้ อ งไม่ ม าท างานสาย ไม่ เกี ย จคร้า น ไม่ ดื้ อ ไม่ ขั ด ขื น ไม่ ห ลี ก เลี่ ย งหรื อ ละเลยต่ อ
การปฏิบัติตามคาสั่งของผู้บังคับบัญชาเหนือตน
๒๐.๖ ต้องตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ด้วยความระมัดระวังมิให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการได้
๒๐.๗ ต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ห้ามกล่าวเท็จต่อผู้บังคับบัญชาและห้ามอาศัย
หน้าที่การงานไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม เพื่อหาผลประโยชน์ให้แก่ตนหรือผู้อื่นโดยทุจริต
๒๐.๘ ต้องอุทิศเวลาของตนให้แก่ทางราชการ และห้ามการหาผลประโยชน์อย่างอื่นซึ่งจะเป็น
ทางเสียหายแก่ทางราชการ
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๒๐.๙ ต้ อ งรัก ษาชื่ อ เสี ย งมิ ให้ ขึ้น ชื่ อ ว่ าเป็ น ผู้ ป ระพฤติ ชั่ ว ห้ า มประพฤติ ต นเป็ น คนเสเพล
ห้ามเป็นนักการพนัน ห้ามเสพยาเสพย์ติดให้โทษ ห้ามเสพเครื่องดองของเมาจนไม่สามารถครองสติได้ ต้องไม่มี
หนี้สินล้นพ้นตัว ต้องไม่กระทาความผิดทางอาญา หรือไม่ทาการอันอาจเสียเกียรติยศชื่อเสียงของตนหรือของ
ตาแหน่งหน้าที่การงาน
๒๐.๑๐ ต้องสุภาพเรียบร้อยต่อผู้ บังคับ บั ญ ชาและต่ อประชาชน ห้ ามดูหมิ่น เหยีย ดหยาม
บุคคลใด ๆ
๒๐.๑๑ ต้องรักษาความสามัคคีซึ่งกันและกัน
๒๐.๑๒ ต้องรักษาความลับของทางราชการ
๒๐.๑๓ เมื่อตกเป็นผู้ต้องการในคดีอาญาหรือเป็นจาเลยในศาลไม่ว่าคดีใด ๆ ต้องรายงานให้
ผู้บังคับบัญชาทราบภายในเจ็ดวัน
๒๐.๑๔ ต้องไม่เป็นกรรมการผู้จัดการ หรือผู้จัดการหรือดารงตาแหน่งอื่นใดที่มีลักษณะงาน
คล้ายคลึงกันนั้นในห้างหุ้นส่วนหรือบริษัท
๒๐.๑๕ ต้องวางตนเป็นกลางทางการเมืองในการปฏิบัติหน้าที่ราชการและในการปฏิบัติการ
อื่นที่เกี่ยวข้องกับประชาชน
ข้อ ๒๑ ลูกจ้างประจาตาแหน่งใด บังคับบัญชาลูกจ้างประจาในหน่วยงานใดในฐานะใดให้เป็นไปตามที่
ผู้บังคับบัญชาตามข้อ ๑๓ สั่งการ และให้ผู้บังคับบัญชาดังกล่าวมีหน้าที่ส่งเสริมดูแล ระมัดระวังให้ผู้อื่นอยู่ใต้บังคับ
บัญชาปฏิบัติตามวินัย
ถ้าลูกจ้างประจาซึ่งเป็นผู้บังคับบัญชาตามวรรคหนึ่ง รู้ว่าลูกจ้างประจาผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาคนใดกระทา
ผิดวินัย จะต้องดาเนินการทางวินัยทันที ถ้าเห็นว่าผู้นั้นกระทาผิดวินัยที่จะต้องได้รับโทษและอยู่ในอานาจของตนที่
จะลงโทษได้ ให้สั่งลงโทษ แต่ถ้าเห็นว่าผู้ นั้นควรจะต้องได้รับโทษสูงกว่าที่ตนมีอานาจสั่งลงโทษ ให้รายงานต่อ
ผู้บังคับบัญชาของผู้กระทาผิดวินัยเหนือขึ้นไปเพื่อพิจารณาดาเนินการสั่งลงโทษตามควรแก่กรณี
ลูกจ้างประจาซึ่งเป็นผู้บังคับบัญชาผู้ใดละเลยไม่ปฏิบัติหน้าที่หรือปฏิบัติหน้าที่ตามข้อนี้ โดยไม่สุจริต
ให้ถือว่าผู้นั้นกระทาผิดวินัย
ข้อ ๒๒ โทษผิดวินัย มี ๕ สถาน คือ
๒๒.๑ ภาคทัณฑ์
๒๒.๒ ตัดค่าจ้าง
๒๒.๓ ลดขั้นค่าจ้าง
๒๒.๔ ปลดออก
๒๒.๕ ไล่ออก
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ข้อ ๒๓ การลงโทษลูกจ้างประจาให้ทาเป็นคาสั่ง ผู้บังคับบัญชาที่มีอานาจสั่งลงโทษตามข้อบังคับนี้
ต้องสั่งลงโทษให้เหมาะสมกับความผิดและมิให้เป็นไปโดยความพยาบาทโดยอคติหรือโดยโทสะจริต หรือลงโทษผู้ที่
ไม่มีความผิด ในคาสั่งลงโทษให้ระบุว่าผู้ถูกลงโทษได้กระทาผิดวินัยในกรณีใดตามข้อใด ในข้อ ๒๐
ข้อ ๒๔ ลู ก จ้ า งประจ าผู้ ใดกระท าผิ ด วิ นั ย ที่ ยั ง ไม่ ถึ ง ขั้ น เป็ น การกระท าผิ ด วิ นั ย อย่ างร้ า ยแรงให้
ผู้บังคับบัญชาลูกจ้างประจาผู้กระทาผิดวินัย สั่งลงโทษภาคทัณฑ์ ตัดค่าจ้าง หรือลดขั้นค่าจ้างตามควรแก่กรณี
ให้เหมาะสมแก่ความผิด ดังต่อไปนี้
๒๔.๑ ผู้บั งคับหมวด ต้นเรือชั้น ๓ ผู้บั งคับหมดบิ นชั้น ๓ ผู้บั งคับกองร้อย ผู้บังคับการเรือ
ชั้น ๓ ต้นเรือชั้น ๒ ผู้บังคับหมวดบินชั้น ๒ หรือเทียบเท่าหรือลูกจ้าง ซึ่งได้รับค่าจ้าง ตั้งแต่อัตราค่าจ้างขั้น ๑
กลุ่มค่าจ้างที่ ๒ ขึ้นไป และได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้บังคับบัญชาตามข้อ ๒๑ มีอานาจสั่งลงโทษภาคทัณฑ์
๒๔.๒ ผู้บังคับกองพัน ผู้บังคับการเรือชั้น ๑ ผู้บังคับฝูงบิน หรือเทียบเท่ามีอานาจสั่งลงโทษ
ภาคทัณฑ์หรือสั่งลงโทษตัดค่าจ้างครั้งหนึ่งไม่เกินร้อยละห้า และเป็นเวลาไม่เกินหนึ่งเดือน
๒.๔.๓ ผู้บั งคับ การกรม ผู้บั งคับ หมวดเรือ ผู้บั งคับ การกองบิ น หรือเที ยบเท่ า มีอานาจสั่ ง
ลงโทษภาคทัณฑ์หรือสั่งลงโทษตัดค่าจ้างครั้งหนึ่งไม่เกินร้อยละห้าและเป็นเวลาไม่เกินสองเดือน
๒๔.๔ ผู้บัญ ชาการกองพล ผู้บั งคับ การกองเรือ ผู้บั งคับ การกองพลบินหรือเทียบเท่าขึ้นไป
มีอานาจสั่งลงโทษภาคทัณฑ์ หรือสั่งลงโทษตัดค่าจ้างครั้งหนึ่งไม่เกินร้อยละห้า และเป็นเวลาไม่เกินสามเดือน หรือ
สั่งลงโทษลดขั้นค่าจ้างครั้งหนึ่งไม่เกินหนึ่งชั้น
การลงโทษภาคทัณฑ์ให้ใช้เฉพาะกรณีกระทาผิดวินัยเล็กน้อย หรือมีเหตุอันควรลดหย่อนซึ่งยังไม่ถึงกับ
จะต้องถูกลงโทษตัดค่าจ้าง
ในกรณีที่กระทาผิดวินัยเล็กน้อยและเป็นความผิดครั้งแรก ถ้าผู้บังคับบัญชาตามวรรคหนึ่งเห็นว่ามีเหตุ
อันควรงดโทษ จะงดโทษให้โดยว่ากล่าวตักเตือนหรือให้ทาทัณฑ์บนเป็นหนังสือไว้ก่อนก็ได้
ข้อ ๒๕ ลู ก จ้ า งประจ าผู้ ใ ดมาท างานสาย ให้ บั น ทึ ก จ านวนเวลามาท างานสายไว้ ครั้ ง แรกให้
ผู้บังคับบัญชาว่ากล่าวตักเตือน ครั้งต่อๆ ไปให้ลงโทษตัดค่าจ้างตามหลักเกณฑ์ ดังนี้
๒๕.๑ การนับเวลา
๒๕.๑.๑ ช้ากว่ากาหนดไม่เกินหนึ่งชั่วโมงให้นับเป็นหนึ่งชั่วโมง เกินกว่าหนึ่งชั่วโมงขึ้นไป
ให้นับตามจานวนชั่วโมงที่มาทางานสายและเศษนาทีที่เกินชั่วโมงให้นับเป็นหนึ่งชั่วโมง
๒๕.๑.๒ ช้ากว่าครึ่งวันทางานขึ้นไปให้นับเป็นหนึ่งวันทางาน
๒๕.๑.๓ ชั่วโมงทางานในหนึ่งวันให้เป็นไปตามที่ทางราชการกาหนดการนับวันทางาน
เพื่อคานวณค่าจ้างให้ถือสามสิบวันเป็นหนึ่งเดือน
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๒๕.๒ การตัดค่าจ้าง
๒๕.๒.๑ เมื่อรวมเวลาที่มาทางานสายตามข้อ ๒๕.๑ จนครบหนึ่งวันทางานแล้วให้ตัด
ค่าจ้างเป็นจานวนเท่ากับค่าจ้างที่ลูกจ้างประจาผู้นั้นพึงได้รับในหนึ่งวัน
๒๕.๒.๒ ถ้าจานวนชั่วโมงที่มาทางานสายรวมกันแล้วไม่ถึงหนึ่งวันทางานไม่ต้องตัด
ค่าจ้างและไม่ให้นาจานวนเวลาที่มาทางานสายไปคิดรวมในปีงบประมาณถัดไป
ข้อ ๒๖ ลูกจ้างประจ าผู้ ใดกระท าผิด วินัย อย่างร้ายแรง จะต้ องได้รับ โทษปลดออกหรือไล่ออกตาม
ความร้ายแรงแห่งกรณี ถ้ามีเหตุอันควรลดหย่อนจะนามาประกอบการพิจารณาลดโทษก็ได้ แต่ห้ามมิให้ลงโทษ
ต่ากว่าปลดออก
ลูกจ้างประจาผู้ใดถูกกล่าวหาว่ากระทาผิดวินัยอย่างร้ายแรง และผู้บังคับบัญชาตั้งแต่ชั้นผู้บัญชาการ
กองพล ผู้ บั ง คับ การกองเรือ ผู้ บั ญ ชาการกองพลบิ น หรือ เที ย บเท่ าขึ้ น ไป เห็ น ว่ า มี ก รณี มี มู ล ที่ ค วรสอบสวน
ให้ผู้บังคับบัญชาดังกล่าวแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นทาการสอบสวนโดยไม่ชักช้า ในการสอบสวนนั้นจะต้องแจ้ง
ข้อกล่าวหาและสรุปพยานหลักฐานที่สนับสนุนข้อกล่าวหาเท่าที่มิให้ผู้ถูกกล่าวหาทราบโดยจะระบุชื่อพยานก็ได้
และต้องให้โอกาสผู้ถูกกล่าวหาชี้แจงและนาพยานหลักฐานเข้าสืบแก้ข้อกล่าวหาได้ด้วย
วิธีการเกี่ยวกับการสอบสวนพิจารณาเพื่อให้ได้ความจริงและความยุติธรรมให้ดาเนินการตามกฎหมาย
ว่าด้วยธรรมนูญศาลทหารโดยอนุโลม หรือตามที่ทางราชการกาหนด
ข้อ ๒๗ เมื่อผู้บังคับบัญชาตามข้อ ๒๖ ได้พิจารณาผลการสอบสวนแล้ว ถ้าเห็นว่าลูกจ้างประจาผู้ใด
กระทาผิดวินัยอย่างร้ายแรง สมควรลงโทษถึงปลดออกหรือไล่ออก ก็ให้สั่งการตามที่เห็นสมควรตามหลักเกณฑ์
ดังต่อไปนี้
๒๗.๑ ปลดออก เนื่องจากกระทาผิดอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้
๒๗.๑.๑ ถูกลดขั้นค่าจ้างหรือถูกตัดจ้างอย่างใดอย่างหนึ่งหรือรวมกันในปีงบประมาณ
เดียวกันสองครั้ง เว้นถูกตัดค่าจ้างกรณีมาทางานสาย
๒๗.๑.๒ ไม่ได้รับการพิจารณาเลื่อนขั้นค่าจ้างเนื่องจากมีความผิดติดต่อกันสองปี
๒๗.๑.๓ เกียจคร้านต่อหน้าที่การงาน
๒๗.๑.๔ ประพฤติตนเป็นอันธพาลหรือนักการพนัน
๒๗.๑.๕ มีหนี้สินล้นพ้นตัวโดยไม่มีเหตุอันควรปรานี
๒๗.๑.๖ เมาสุราเมรัยจนไม่สามารถครองสติได้เป็นอาจิณ
๒๗.๑.๗ ไม่เคารพและเชื่อฟังผู้บังคับบัญชา
๒๗.๑.๘ กรณี อื่น ๆ ที่ ผู้บังคับบั ญ ชาเห็นว่า ถ้าให้อยู่รับราชการต่อไป จะท าให้เกิด
ความเสียหายแก่ทางราชการหรือการปกครองบังคับบัญชา
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๒๗.๒ ไล่ออก เนื่องจากกระทาความผิดอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้
๒๗.๒.๑ หลีกเลี่ยงหรือละเลยไม่ปฏิบัติราชการตามคาสั่งของผู้บังคับบัญชา
๒๗.๒.๒ รายงานเท็จต่อผู้บั งคับบั ญ ชาเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการ
อย่างร้ายแรง
๒๗.๒.๓ ขาดราชการติดต่อกันเกินกว่าสิบห้าวัน
๒๗.๒.๔ เสพยาเสพย์ติดให้โทษที่ผิดกฎหมาย
๒๗.๒.๕ อาศัยอานาจหน้ าที่ราชการโดยทางตรงหรือทางอ้ อมเพื่ อหาประโยชน์แ ก่
ตนเองหรือผู้อื่น
๒๗.๒.๖ หมิ่นประมาทหรือดูหมิ่นผู้บังคับบัญชา
๒๗.๒.๗ ก่อให้แตกความสามัคคีในหมู่คณะ
๒๗.๒.๘ ทุจริตต่อหน้าที่ราชการ
๒๗.๒.๙ ต้องคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุกหรือโทษหนักกว่าจาคุกเว้นแต่ศาลจะรอการ
กาหนดโทษ หรือกาหนดโทษแต่รอการลงโทษไว้
๒๗.๒.๑๐ ต้ องคาพิพ ากษาถึงที่สุด ให้ เป็ นบุ คคลล้มละลายเพราะท าหนี้ สินขึ้น ด้วย
ความทุจริต
๒๗.๒.๑๑ ขั ด ค าสั่ ง ผู้ บั ง คั บ บั ญ ชาซึ่ ง โดยชอบด้ ว ยกฎหมายและการขั ด ค าสั่ ง นั้ น
เป็นเหตุให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการอย่างร้ายแรง
๒๗.๒.๑๒ เปิดเผยความลับของราชการเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการ
อย่างร้ายแรง
๒๗.๒.๑๓ ประมาทเลิ น เล่ อ ในหน้ า ที่ ร าชการเป็ น เหตุ ใ ห้ เกิ ด ความเสี ย หายแ ก่
ทางราชการอย่างร้ายแรง
๒๗.๒.๑๔ ต้องหาในคดีอาญาแล้วหลบหนีไป
๒๗.๒.๑๕ ประพฤติชั่วหรือผิดศีลธรรมอย่างร้ายแรง
๒๗.๒.๑๖ ละทิ้งหน้าที่ราชการ โดยไม่มีเหตุผลอันสมควรเป็นเหตุให้เกิดความเสียหาย
แก่ทางราชการอย่างร้ายแรง
๒๗.๒.๑๗ เป็ น สมาชิ กสมาคมหรื อคณะที่ มี วัต ถุป ระสงค์ขัดต่ อกฎหมายความสงบ
เรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน
๒๗.๒.๑๘ กรณี อื่น ๆ ที่ ผู้บั งคับ บั ญ ชาเห็ น ว่ า ถ้าให้ อยู่ รับ ราชการต่ อไปจะท าเกิด
ความเสียหายอย่างร้ายแรงแก่ทางราชการหรือการปกครองบังคับบัญชา
ลูกจ้างประจาผู้ใดถูกสั่งลดโทษปลดออกตามข้อ ๒๗.๑ ให้มีสิทธิได้รับบาเหน็จเสมือนว่าผู้นั้นลาออก
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ข้อ ๒๘ ลูกจ้างประจาผู้ใดกระทาผิดวินัยอย่างร้ายแรง และเป็นกรณีความผิดที่ปรากฎชัดแจ้งหรือได้ให้
ถ้อยคารับสารภาพเป็นหนังสือต่อผู้บังคับบัญชาที่มีอานาจสั่งลงโทษตามข้อบังคับนี้หรือต่อคณะกรรมการสอบสวน
ผู้บังคับบัญชาตามข้อ ๒๖ จะดาเนินการตามข้อ ๒๗ โดยไม่ต้องสอบสวนก็ได้
ความผิดที่ปรากฎชัดแจ้งตามวรรคหนึ่ง คือกระทาความผิดอาญาจนได้รับโทษจาคุกหรือโทษที่หนักกว่า
จาคุก โดยคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุกหรือได้รับโทษที่หนักกว่าจาคุก
ข้อ ๒๙ อานาจและหน้าที่ของกรรมการสอบสวนให้เป็นไปตามกฎหมาย ว่าด้วย ธรรมนูญศาลทหาร
โดยอนุโลม
ข้อ ๓๐ ลูกจ้างประจาผู้ใดถูกกล่าวหาว่ากระทาผิดวินัยอย่างร้ายแรงหรือถูกฟ้องคดีอาญาหรือต้องหา
ว่ากระทาความผิดอาญา เว้นแต่เป็นความผิดลหุโทษหรือความผิดที่ได้กระทาโดยประมาทแม้ภายหลังผู้นั้นจะออก
จากราชการไปแล้ว ผู้บังคับบัญชาตามข้อ ๑๓ ก็ยังมีอานาจสั่งดาเนินการลงโทษหรือเปลี่ยนแปลงคาสั่งให้เป็นไป
ตามข้อบังคับนี้ได้ เว้นแต่ลูกจ้างประจาผู้นั้นจะออกจากราชการเพราะตาย
ข้อ ๓๑ ลู กจ้า งประจ าผู้ ใดถูกกล่ า วหาว่ ากระท าผิ ด วิ นั ย อย่ างร้ายแรงจนถูกตั้ งกรรมการสอบสวน
หรือถูกฟ้องคดีอาญา หรือต้องหาว่ากระทาความผิดอาญา เว้นแต่เป็นความผิดลหุโทษหรือความผิดที่ได้กระทา
โดยประมาท ผู้บั งคับ บัญ ชาตามข้อ ๑๓ มีอานาจสั่งพักราชการเพื่ อรอฟั งผลการสอบสวนพิ จารณาได้ แต่ถ้า
ภายหลังปรากฎผลการสอบสวนพิจารณาว่าผู้นั้นมิได้กระทาความผิดหรือกระทาผิดไม่ถึงกั บจะต้องถูกลงโทษ
ปลดออกหรือไล่ออก และไม่มีกรณีที่จะต้องออกจากราชการตามเหตุผลอื่น ก็ให้ผู้บังคับบัญชาตามข้อ ๑๓
สั่งให้ผู้นั้นกลับเข้ารับราชการในตาแหน่งเดิม
ค่าจ้ างของผู้ ถูกสั่งพั กราชการ ให้ ถือปฏิบั ติ ตามข้อบั งคับ กระทรวงกลาโหมว่ าด้ว ยการตั ด งด และ
จ่ายเงินรายเดือน โดยอนุโลม
ข้อ ๓๒ ลูกจ้างประจาผู้ใดถูกสั่งลงโทษด้วยเหตุใด ๆ ตามข้อบังคับนี้ จะอุทธรณ์มิได้
หมวด ๔
การลา
ข้อ ๓๓ การลาหยุดราชการของลูกจ้างประจาให้ปฏิบัติตามข้อบังคับกระทรวงกลาโหมว่าด้วยการลา
โดยอนุโลม
การจ่ายค่าจ้างระหว่างลาหยุดราชการตามวรรคหนึ่งให้ถือปฏิบัติตามหมวด ๖ การจ่ายค่าจ้าง
ลูกจ้างประจา
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หมวด ๕
การร้องทุกข์
ข้อ ๓๔ ลู ก จ้ า งประจ าผู้ ใดเห็ น ว่ าผู้ บั ง คั บ บั ญ ชาตามข้ อบั งคั บ นี้ ใช้ อ านาจหน้ า ที่ ป ฏิ บั ติ ต่ อ ตนโดย
ไม่ถูกต้อง หรือไม่ปฏิบัติต่อตนให้ถูกต้องตามข้อบังคับนี้ ผู้นั้นอาจร้องทุกข์ต่อผู้บังคับบัญชาได้
การร้องทุกข์และการพิจารณาเรื่องร้องทุกข์ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยวินัยทหารโดยอนุโลม
หมวด ๖
การจ่ายค่าจ้างลูกจ้างประจา
ข้อ ๓๕ การจ่ ายค่าจ้างลู กจ้ างประจ าให้ ถือปฏิบั ติ ต ามระเบี ยบ ว่ าด้ว ย การจ่ายค่าจ้างลูกจ้ างของ
ส่วนราชการ พ.ศ. ๒๕๒๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
หมวด ๗
การเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจา
ข้อ ๓๖ การเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจา ให้ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเลื่อน
ขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจาของส่วนราชการ พ.ศ. ๒๕๓๘ และที่ แก้ไขเพิ่ มเติมโดยอนุ โลม ทั้งนี้ ให้ผู้บั งคับ บัญ ชา
ตามข้อ ๑๓ เป็นผู้มีอานาจสั่ง
ข้อ ๓๗ ลูกจ้างประจาที่กลับเข้ารับราชการตามข้อ ๑๕ ให้นับเวลาทางานสาหรับพิจารณาบาเหน็จ
ประจาปีที่บรรจุใหม่ ดังนี้
๓๗.๑ ถ้าวันบรรจุต่อเนื่องกับวันออกจากกองประจาการ ให้นับเวลาราชการในกองประจาการนั้น
เข้ารวมกับเวลาทางานในปีนั้น สาหรับการพิจารณาบาเหน็จประจาปีด้วย
๓๗.๒ ถ้าวัน บรรจุไม่ต่อเนื่ องกับวันออกจากกองประจาการ แต่ไม่ เกินหนึ่งร้อยแปดสิบวัน
นับตั้งแต่วันที่ออกจากกองประจาการ จะต้องมีเวลาทางานในปีที่บรรจุใหม่ถึงสิ้นปี ไม่น้อยกว่าหกเดือน จึงจะพิจารณา
บาเหน็จประจาปีให้ได้
หมวด ๘
การจ่ายบาเหน็จลูกจ้างประจา
ข้อ ๓๘ การจ่ายบาเหน็จลูกจ้างประจาให้ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยบาเหน็จ
ลูกจ้าง พ.ศ. ๒๕๑๙ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

๑ - ๗๕

หมวด ๙
การออกจากราชการ
ข้อ ๓๙ ลูกจ้างประจาออกจากราชการเมื่อ
๓๙.๑ ตาย
๓๙.๒ พ้น จากราชการตามระเบี ยบกระทรวงการคลังว่าด้วยบ าเหน็ จลูกจ้าง พ.ศ. ๒๕๑๙
และที่แก้ไขเพิ่มเติม
๓๙.๓ ได้รับอนุญาตให้ลาออกตามข้อ ๔๐
๓๙.๔ ถูกสั่งให้ออกตามข้อ ๔๑ ข้อ ๔๒ ข้อ ๔๓ ข้อ ๔๔ ข้อ ๔๕ หรือข้อ ๔๖
๓๙.๕ ถูกสั่งลงโทษปลดออกหรือไล่ออก
วันออกจากราชการตามข้อ ๓๙.๔ และข้อ ๓๙.๕ ให้เป็นไปตาม กฎ ข้อบั งคับ ระเบียบ คาสั่ง และ
แบบธรรมเนียมของทางราชการทหารโดยอนุโลม
การต่อเวลาการปฏิบัติราชการให้ลูกจ้างประจาตามข้อ ๓๙.๒ ปฏิบัติราชการต่อไป จะกระทามิได้
ข้อ ๔๐ ลูกจ้ างประจาผู้ใดประสงค์จ ะลาออกจากราชการให้ ยื่ น หนั งสื อขอลาออกจากราชการต่ อ
ผู้บั งคับบั ญ ชาตามลาดับ ชั้นโดยให้ ยื่นล่วงหน้าก่อนวันที่จะขอลาออกจาราชการไม่น้อยกว่าสามสิบวัน เพื่ อให้
ผู้บังคับบัญชาตามข้อ ๑๓ เป็นผู้พิจารณาอนุญาต เมื่อได้รับอนุญาตแล้วจึงให้ออกจากราชการ
ในกรณี ที่ลู กจ้างประจาขอลาออกเพื่ อดารงต าแหน่ งทางการเมื องหรือเพื่ อสมัครรับ เลือกตั้ ง ให้ การ
ลาออกนี้มีผลบังคับตั้งแต่วันที่ผู้นั้นขอลาออก
นอกจากกรณี ต ามวรรคสอง ถ้า ผู้ บั งคับ บั ญ ชาตามข้อ ๑๓ เห็ น ว่า มี ความจ าเป็ น เพื่ อประโยชน์ แ ก่
ทางราชการจะยับ ยั้งการอนุ ญ าตให้ลาออกไว้เป็ นเวลาไม่เกินเก้าสิบวัน ตั้งแต่วัน ที่ขอลาออกก็ได้ เว้นแต่อยู่ใน
ระหว่างเวลาประกาศสงคราม ประกาศใช้ กฎอัยการศึกหรือประกาศสถานการณ์ ฉุกเฉินจะยั บยั้งการอนุญ าต
ให้ลาออกได้เป็นเวลาเกินเก้าสิบวัน นับแต่วันขอลาออกก็ได้
ข้อ ๔๑ ผู้บังคับบัญชาตามข้อ ๑๓ จะสั่งให้ลูกจ้างประจาออกจากราชการเพื่อรับบาเหน็จตามข้อ ๓๘ ได้
ในกรณีดังต่อไปนี้
๔๑.๑ เมื่ อ ลู ก จ้ า งประจ าผู้ ใดป่ ว ยเจ็ บ ไม่ อ าจปฏิ บั ติ ร าชการในหน้ า ที่ ก ารงานของตน
โดยสม่ าเสมอหรือโดยแพทย์ ซึ่งทางราชการรับ รองมี ความเห็ น ว่ าไม่ ส ามารถ หรือไม่ ส มควรรับ ราชการต่ อไป
ถ้าผู้บังคับบัญชาตามข้อ ๑๓ เห็นสมควรให้ออกจากราชการ
๔๑.๒ เมื่อลูกจ้างประจาผู้ใดขาดคุณสมบัติตามข้อ ๗
๔๑.๓ ลาป่วนเกินกว่าที่กาหนดไว้ในข้อบังคับนี้
๔๑.๔ เมื่อทางราชการเลิกหรือยุบตาแหน่ง

๑ - ๗๖

ข้อ ๔๒ เมื่ อลู กจ้ า งประจ าผู้ ใดหย่ อนความสามารถด้ ว ยเหตุ ใด ๆ ในอั น ที่ จ ะปฏิ บั ติ ห น้ าที่ ของตน
หรือประพฤติตนไม่เหมาะสมกับตาแหน่งหน้าที่ หรือบกพร่องในหน้าที่และผู้บังคับบัญชาตามข้อ ๑๓ เห็นว่าถ้าให้
ผู้นั้นปฏิบัติราชการต่อไปจะเป็นการเสียหายแก่ทางราชการ ก็ให้ผู้บังคับบัญชาตามข้อ ๑๓ แต่งตั้งคณะกรรมการ
ขึ้นทาการสอบสวนโดยไม่ชักช้า ในการสอบสวนนี้ จะต้องแจ้งข้อกล่าวหาและสรุปพยานหลักฐานที่ สนับ สนุ น
ข้อกล่าวหาเท่าที่มีให้ผู้กล่าวหาทราบ โดยจะระบุหรือไม่ระบุชื่อพยานก็ได้ และต้องให้โอกาสผู้ถูกกล่าวหาชี้แจง
และน าพยานหลั กฐานเข้าสื บ แก้ ข้อกล่ า วหาด้ ว ย เมื่ อได้ รับ การสอบสวนแล้ ว และผู้ บั งคั บ บั ญ ชาตามข้อ ๑๓
พิจารณาเห็น ว่าสมควรให้ออกจากราชการก็ให้ ดาเนิ น การตามข้อ ๒๗ เพื่อสั่งให้ ผู้นั้ นออกจากราชการเพื่ อรับ
บาเหน็จได้
ข้อ ๔๓ เมื่ อลูกจ้างประจาผู้ ใดถูกล่ าวหาว่ากระท าผิด วินั ยอย่างร้ายแรงและได้มี การสอบสวนตาม
ข้อ ๒๖ แล้ว การสอบสวนไม่ได้ความว่ากระทาผิดที่จะถูกลงโทษปลดออกหรือไล่ออกแต่มีมลทินหรือมัวหมอง
ในกรณีที่ถูกสอบสวนนั้น ซึ่งถ้าให้ปฏิบัติราชการต่อไปจะเป็นการเสียหายแก่ทางราชการ ให้ผู้บังคับบัญชาตามข้อ ๑๓
สั่งให้ผู้นั้นออกจากราชการเพื่อรับบาเหน็จได้
ข้อ ๔๔ ลูกจ้างประจาผู้ใดถูกฟ้องหรือต้องหาว่ากระทาผิดในคดีอาญา เว้นแต่เป็นความผิดลหุโทษหรือ
ความผิดที่กระทาไปโดยประมาท และภายหลังปรากฏผลการพิจารณาคดี ว่าผู้นั้นมิต้องรับโทษในความผิดอาญา
เมื่อผู้บังคับบัญชาตามข้อ ๑๓ เห็นว่ามีมลทินหรือมัวหมองและหากจะให้ปฏิบัติราชการต่อไปจะเป็นการเสียหาย
แก่ทางราชการก็ให้มีอานาจสั่งให้ผู้นั้นออกจากราชการเพื่อรับบาเหน็จได้
ข้อ ๔๕ เมื่อลูกจ้างประจาผู้ใดต้องรับโทษจาคุก โดยคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุกในความผิดลหุโทษ
หรือความผิดที่ได้กระทาโดยประมาท ซึ่งยังไม่ถึงกับต้องถูกลงโทษปลดออกหรือไล่ออก ผู้บังคับบัญชาตามข้อ ๑๓
จะสั่งให้ผู้นั้นออกจากราชการเพื่อรับบาเหน็จก็ได้
ข้อ ๔๖ เมื่ อ ลู ก จ้ า งประจ าผู้ ใดไปรับ ราชการทหารตามกฎหมายว่ า ด้ ว ยการรั บ ราชการทหารให้
ผู้บังคับบัญชาตามข้อ ๑๓ สั่งให้ผู้นั้นออกจากราชการเพื่อรับบาเหน็จก็ได้
ลูกจ้างประจาผู้ใดถูกสั่งให้ออกจากราชการตามวรรคหนึ่ง และต่อมาปรากฎว่าผู้นั้นมีกรณีที่จะต้องถูกสั่ง
ให้ออกจากราชการตามข้ออื่นอยู่ก่อนไปรับราชการทหารก็ให้ผู้บังคับบัญชาตามข้อ ๑๓ มีอานาจเปลี่ยนแปลงคาสั่ง
ให้ออกจากราชการตามวรรคหนึ่ง เป็นให้ออกจากราชการตามข้ออื่นนั้นได้
หมวด ๑๐
บทเฉพาะกาล
ข้อ ๔๗ ในกรณี ที่ ยังไม่ได้ กาหนดหลักเกณฑ์ และวิธีการเพื่ อปฏิบั ติต ามข้อบั งคับ นี้ให้ น าหลักเกณฑ์
และวิธีการเดิมมาใช้บังคับไปพลางก่อน

๑ - ๗๗

ข้อ ๔๘ ในกรณี ลู กจ้า งประจ าผู้ ใดกระท าผิด วิ นั ย หรือมี กรณี ส มควรให้ ออกจากราชการก่อนวัน ที่
ข้อบั งคั บ นี้ ใช้ บั งคับ ให้ ผู้ บั งคับ บั ญ ชาตามข้อ ๑๓ ด าเนิ น การเพื่ อสั่ ง ลงโทษหรือสั่ งให้ ผู้ นั้ น ออกจากราชการ
ตามอานาจที่มีอยู่เดิม เว้นแต่
๔๘.๑ ในกรณี ได้สั่งให้สอบสวนตามอานาจที่มีอยู่ในขณะนั้นไปแล้วก่อนวันที่ข้อบังคับนี้ใช้
บังคับและยังสอบสวนไม่เสร็จ ก็ให้สอบสวนต่อไปจนเสร็จ
๔๘.๒ ในกรณี ที่ ไ ด้ มี ก ารสอบสวนพิ จ ารณาเสร็จ ไปแล้ ว ก่ อ นวั น ที่ ข้ อ บั ง คั บ นี้ ใช้ บั ง คั บ ให้
การสอบสวนพิจารณานั้นเป็นอันใช้ได้
ข้อ ๔๙ ลูกจ้างประจาผู้ใดได้รับค่าจ้างสูงกว่าอัตราค่าจ้างตามที่กระทรวงกลาโหมกาหนดก่อนข้อบังคับ
นี้มีผลใช้บังคับ ก็ให้ผู้นั้นคงรับค่าจ้างตามที่ได้รับอยู่เดิม
ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๔๒
(ลงชื่อ) ชวน หลีกภัย
(นายชวน หลีกภัย)
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม

๑ - ๗๘

หลักการและเหตุผล
ประกอบร่างข้อบังคับกระทรวงกลาโหมว่าด้วยลูกจ้างประจา พ.ศ. ๒๕๔๒

หลักการ
ปรับ ปรุงและแก้ไขข้อบั งคับ กระทรวงกลาโหม ว่าด้วย ลูกจ้างประจา พ.ศ. ๒๕๒๘ ให้สอดคล้อง
ตามแนวทางปฏิบัติของระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วย ลูกจ้างประจาของส่วนราชการ พ.ศ. ๒๕๓๗ และแก้ไข
เพิ่มเติมที่ใช้บังคับในปัจจุบัน
เหตุผล
ตามสั่งการ ปล.กห. ทาการแทน รมว.กห. เมื่อ ๒ พ.ค. ๓๘ ให้ กง. กห. ดาเนินการประชุมส่วนราชการ
ที่ เกี่ยวข้อง เพื่ อพิ จ ารณาปรับ ปรุงแก้ไขข้อบั งคับ กห. ว่าด้ วย ลู กจ้างประจ า พ.ศ. ๒๕๒๘ ให้ เหมาะสมและ
สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ของกระทรวงการคลัง ว่าด้วย ลูกจ้างประจาของส่วนราชการ พ.ศ. ๒๕๓๗ ซึ่งส่วนราชการ
ที่เกี่ยวข้อง (บก.ทหารสูงสุด, ทบ., ทร., ทอ., รอ., สม. และ ธน.) ได้ร่วมพิจารณาจนแล้วเสร็จและกระทรวงการคลัง
ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว จึงออกเป็นข้อบังคับกระทรวงกลาโหม ว่าด้วย ลูกจ้างประจา พ.ศ. ๒๕๔๒

๑ - ๗๙

สัญญาค้าประกัน
เขียนที่………………………………………………............
วันที่……….เดือน……….........………พุทธศักราช……….……..
ข้าพเจ้า…………………………………….………..……….อายุ……….ปี สัญชาติ………………เชื้อชาติ……....…..…..
อยู่บ้านเลขที่………………………..หมู่ที่………….….…………แขวง/ตาบล…………………………….………………………....………
เขต/อาเภอ ……………..………………จังหวัด ……………...……………ซึ่งต่อไปในสัญญานี้จะเรียกว่าผู้ค้าประกันฝ่ายหนึ่ง
กับ………………………………ผู้แทน…………......……………….ซึ่งต่อไปในสัญญานี้จะเรียกว่าผู้จ้างอีกฝ่ายหนึ่ง
ทั้งสองฝ่ายได้ตกลงทาสัญญากัน มีข้อความดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ผู้ค้าประกันเข้าใจความในสัญญาจ้างลูกจ้าง ระหว่าง……………………………………......…………………
ผู้แทน……………………...………………………………………ผู้จ้าง กับ……………………………………………………………………….
ผู้รับจ้างโดยตลอดแล้ว
ข้อ ๒ ผู้ค้าประกันสัญญาว่า ระหว่างที่ผู้รับจ้างเป็นลูกจ้างอยู่นี้ ถ้าได้กระทาให้ฝ่ายผู้จ้างเสียหายด้วย
ประการใด ๆ แล้ว เมื่อผู้รับจ้างไม่ชดใช้ค่าเสียหายหรือชดใช้ไม่ครบ ผู้ค้าประกันยอมชาระราคาและค่าเสียหาย
ให้จนเต็มจานวน แต่ไม่เกินจานวนเงินรายได้ทุกชนิดที่ผู้รับจ้างได้รับตามปกติ ๑ เดือน
ข้อ ๓. สัญญาค้าประกันนี้ให้ถือว่าหมดอายุเมื่อผู้รับจ้างได้นาเงินเท่ากับจานวนเงินได้ทุกชนิดที่ผู้รับจ้าง
ได้รับตามปกติ ๑ เดือน มาวางเป็นประกัน
คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายเข้าใจความในสัญญานี้ตลอดแล้วจึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นสาคัญต่อหน้าพยาน
(ลงลายมือชื่อ)…………………......……………………ผู้คาประกั
้
น
(…………………….…………………….)
(ลงลายมือชื่อ)…………………......……………………ผู้รบั จ้าง
(…………………….…………………….)
(ลงลายมือชื่อ)…………………......……………………พยาน
(…………………….…………………….)
(ลงลายมือชื่อ)…………………......……………………พยาน
(…………………….…………………….)
ข้าพเจ้า………………………………………………………….ภริยาหรือสามีของผู้ค้าประกัน ขอให้ความยินยอม
ตามหนังสือค้าประกันฉบับนี้
(ลงลายมือชื่อ)…………………......……………………ผู้ให้ความยินยอม
(…………………….…………………….)
(ลงลายมือชื่อ)…………………......……………………พยาน
(…………………….…………………….)
(ลงลายมือชื่อ)…………………......……………………พยาน
(…………………….…………………….)

๑ – ๘๐

(แบบ)
สัญญาจ้างลูกจ้าง
เขียนที่………………………………………………............
วันที่……….เดือน……….........………พุทธศักราช……….……..
ข้าพเจ้า…………………………………….………..……….อายุ……….ปี สัญชาติ………………เชื้อชาติ……....…..…..
อยู่บ้านเลขที่………………………..หมู่ที่………….….…………แขวง/ตาบล…………………………….………………………....………
เขต/อาเภอ ……………..…….………จังหวัด ……………......….…………ซึ่งต่อไปนี้ในสัญญานี้จะเรียกว่าผู้รับจ้างฝ่ายหนึ่ง
กับ…………………..…………ผู้แทน…………....…........……….ซึ่งต่อไปนี้ในสัญญานี้จะเรียกว่าผู้จ้างอีกฝ่ายหนึ่ง
ทั้งสองฝ่ายได้ตกลงทาสัญญากัน มีข้อความดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ผู้รับจ้าง ยอมรับทาการงานที่ผู้จ้างสั่ง กาหนดหรือมอบหมายทุกอย่าง ทั้งยอมประพฤติและ
ปฏิบัติตามกฎ ข้อบังคับ ระเบียบ คาสั่ง และแบบธรรมเนียมของฝ่ายผู้จ้างทุกประการ
ข้อ ๒ ผู้รับจ้าง ยอมรับค่าจ้างตามอัตราที่ทางราชการกาหนด
ข้อ ๓ ถ้าผู้รับจ้าง ทาให้ผู้จ้างเสียหายด้วยเหตุใด ๆ อันเนื่องจากความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง ผู้รับจ้าง
ยอมชาระราคาและค่าเสียหายแก่ผู้จ้างจนครบ
ข้อ ๔ ผู้รับ จ้างจะลาออกจากทางราชการ ต้องรายงานให้ ผู้ จ้างทราบล่ วงหน้ าไม่น้ อยกว่า ๓๐ วัน
ทั้งต้องส่งของหลวงที่รับไปคืนหรือชาระค่าสิ่งของที่เสียหายจนครบก่อน
ข้อ ๕ ผู้รับจ้างได้วางเงิน………………………….บาท (…………………………………….........…………………..…..)
ให้ผู้จ้างยึดไว้เป็นประกันตามสัญญานี้
ข้อ ๖ ผู้จ้างมีสิทธิจะเลิกสัญญาได้ในเมื่อทางราชการหมดความจาเป็นจะต้องจ้าง โดยบอกล่วงหน้าให้
ผู้รับจ้างทราบไม่น้อยกว่า ๓๐ วัน
คูส่ ัญญาทั้งสองฝ่ายเข้าใจความในสัญญานี้ดีตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นสาคัญต่อหน้าพยาน
(ลงลายมือชื่อ)…………………......……………………ผู้จา้ ง
(…………………….…………………….)
(ลงลายมือชื่อ)…………………......……………………ผู้รบั จ้าง
(…………………….…………………….)
(ลงลายมือชื่อ)…………………......……………………พยาน
(…………………….…………………….)
(ลงลายมือชื่อ)…………………......……………………พยาน
(…………………….…………………….)

๑ - ๘๑

สัญญาค้าประกัน
ลูกจ้างชั่วคราวทาหน้าที่การเงินและหรือบัญชี
เขียนที่………………………………………………............
วันที่……….เดือน……….........………พุทธศักราช……….……..
ข้าพเจ้า…………………………………….………..……….อายุ……….ปี สัญชาติ………………เชื้อชาติ……....…..…..
อยู่บ้านเลขที่………………………..หมู่ที่………….….…………แขวง/ตาบล…………………………….………………………....………
เขต/อาเภอ ……………..………………จังหวัด ……………...……………ซึ่งต่อไปในสัญญานี้จะเรียกว่าผู้ค้าประกันฝ่ายหนึ่ง
กับ………………………………ผู้แทน…………………......……….ซึ่งต่อไปในสัญญานี้จะเรียกว่าผู้จ้างอีกฝ่ายหนึ่ง
ทั้งสองฝ่ายได้ตกลงทาสัญญากัน มีข้อความดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ผู้ค้าประกันเข้าใจความในสัญญาจ้างลูกจ้าง ระหว่าง…………………………………..........…………………
ผู้แทน…………………………......…………………….ผู้จ้าง กับ …………………………………………………………………………………..
ผู้รับจ้างโดยตลอดแล้ว
ข้อ ๒ ผู้ค้าประกันสัญญาว่า ระหว่างที่ผู้รับจ้างเป็นลูกจ้างอยู่นี้ ถ้าได้กระทาให้ฝ่ายผู้จ้างเสียหายด้วย
ประการใด ๆ แล้ว เมื่อผู้รับจ้างไม่ ชดใช้ค่าเสียหายหรือชดใช้ไม่ครบ ผู้ค้าประกันยอมชาระราคาและค่าเสียหาย
ให้จนเต็มจานวน แต่ไม่เกินจานวนเงิน ๑๐,๐๐๐ บาท
ข้อ ๓ สัญ ญาค้าประกันนี้ให้ถือว่าหมดอายุเมื่อผู้รับจ้างได้นาเงินเท่ากับ จานวนเงิน ๑๐,๐๐๐ บาท
หรือหลักทรัพย์ ซึ่งมีมูลค่าไม่น้อยกว่า ๑๐,๐๐๐ บาท มาวางเป็นประกัน
คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายเข้าใจความในสัญญานี้ตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นสาคัญต่อหน้าพยาน
(ลงลายมือชื่อ)…………………......……………………ผู้คาประกั
้
น
(…………………….…………………….)
(ลงลายมือชื่อ)…………………......……………………ผู้รบั จ้าง
(…………………….…………………….)
(ลงลายมือชื่อ)…………………......……………………พยาน
(…………………….…………………….)
(ลงลายมือชื่อ)…………………......……………………พยาน
(…………………….…………………….)
ข้าพเจ้า……………………………………………….....………….ภริยาหรือสามีของผู้ค้าประกัน ขอให้ความยินยอม
ตามหนังสือค้าประกันฉบับนี้
(ลงลายมือชื่อ)…………………......……………………ผู้ให้ความยินยอม
(…………………….…………………….)
(ลงลายมือชื่อ)…………………......……………………พยาน
(…………………….…………………….)
(ลงลายมือชื่อ)…………………......……………………พยาน
(…………………….…………………….)

๑ - ๘๒

คาสั่งกระทรวงกลาโหม
ที่ ๗๙๘/๒๘
เรื่อง กาหนดตาแหน่งลูกจ้างประจา
เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับกระทรวงกลาโหมว่าด้วยลูกจ้างประจา พ.ศ. ๒๕๒๘ ข้อ ๙ จึงกาหนดชื่อ
ตาแหน่งหน้าที่โดยย่อ คุณสมบัติเฉพาะตาแหน่ง และอัตราค่าจ้างไว้ดังต่อไปนี้
๑. ตาแหน่งลูกจ้างประจา หน้าที่โดยย่อ คุณ สมบัติเฉพาะตาแหน่ง และอัตราค่าจ้างให้เป็นไปตาม
ผนวก ก. ท้ายคาสั่งนี้
๒. ให้ส่วนราชการต่างๆ ในสังกัดกระทรวงกลาโหมแก้ไขอัตราลูกจ้างประจาเสียใหม่ โดยถือว่าที่มีของ
ตาแหน่งลูกจ้างประจา ตามผนวก ข. ท้ายคาสั่งนี้เป็นแนวทางในการกาหนดตาแหน่ง
ในกรณี ที่ ชื่ อต าแหน่ ง เดิ ม ไม่ ต รงกับ ชื่ อต าแหน่ ง ใหม่ ให้ พิ จ ารณาเปลี่ ย นชื่ อต าแหน่ งใหม่ ที่ มี หน้ า ที่
สอดคล้องกันได้
๓. ลูกจ้ างประจาส่ วนราชการใดที่ ได้ รับ ความตกลงจากกระทรวงการคลั งให้ ได้ รับ อั ต ราค่าจ้ างสู ง
หรือไม่เป็นไปตามที่กาหนดไว้ในคาสั่งนี้ คงให้เป็นไปตามข้อตกลงนั้น
๔. ส่วนราชการใดมีความจาเป็นจะต้องเพิ่มตาแหน่งลูกจ้างประจาขึ้นใหม่ นอกเหนือจากที่กาหนดไว้ใน
ผนวก ก. ท้ายคาสั่งนี้ จะต้องได้รับอนุมัติจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมก่อน
๕. ลู กจ้ างประจ าต าแหน่ งใดที่ ก าหนดคุณ สมบั ติ เฉพาะต าแหน่ งไว้ ว่ า ส าเร็ จ การศึก ษาไม่ ต่ ากว่ า
มัธยมศึกษาตอนต้น หรือเทียบเท่า และปัจจุบันกาหนดอัตราค่าจ้างขั้นต่าไว้ ชั้น ๑ (๑,๒๕๕.- บาท) นั้น ให้แก้อัตรา
ค่าจ้างขั้นต่าเป็นดังนี้
๕.๑ ในปีงบประมาณ ๒๕๒๘ ให้แก้เป็น ชั้น ๒ (๑,๓๒๕.- บาท)
๕.๒ ในปีงบประมาณ ๒๕๒๙ ให้แก้เป็น ชั้น ๓ (๑,๓๙๕.- บาท)
๕.๓ ตั้งแต่ปีงบประมาณ ๒๕๓๐ เป็นต้นไปให้แก้เป็น ชั้น ๔ (๑,๔๗๐.- บาท)
ทั้งนี้ ตั้งแต่ ๑๓ ก.ย. ๒๘ เป็นต้นไป
สั่ง ณ วันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๒๘
(ลงชื่อ) พอ.อ. ป. ติณสูลานนท์
(เปรม ติณสูลานนท์)
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม

(หมายเหตุ ไม่แนบผนวก ก เนื่องจากเป็นเล่มหนา)

๑ - ๘๓

คาสั่งกระทรวงกลาโหม
ที่ ๗๙๗/๒๘
เรื่อง ลูกจ้างชั่วคราว

เพื่อให้การดาเนินงานเกี่ยวกับลูกจ้างชั่วคราวของส่วนราชการ ในสังกัดกระทรวงกลาโหมเป็นไปด้วย
ความเรียบร้อยและเหมาะสม จึงให้ปฏิบัติหน้าที่ตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้
๑. การจ้างลูกจ้างชั่วคราวกระทาได้ในเมื่อมีความจาเป็นจะให้ปฏิบัติงานเป็นครั้งคราวที่มิใช่เป็นงาน
ที่ต้องปฏิบัติการประจา ซึ่งมีกาหนดระยะเวลาการจ้างไม่เกิน ๑ ปีงบประมาณ หรือรอการบรรจุเป็นข้าราชการ
สัญญาบัตรในระยะแรกไม่เกิน ๖ เดือน แต่ถ้าหากงานนั้นไม่แล้วเสร็จหรือมีความจาเป็นจะต้องจ้างต่อ ก็ให้จ้างต่อไป
ไม่เกินครั้งละ ๑ ปีงบประมาณ โดยไม่ต้องกาหนดอัตราลูกจ้างชั่วคราวขึ้นไว้
๒. ผู้มีอานาจสั่งจ้างบุคคลเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราว ได้แก่ ผู้บังคับบัญชาตั้งแต่ชั้นผู้บัญชาการ
กองพล ผู้บังคับการกองเรือ ผู้บัญชาการกองพลบิน หรือเทียบเท่าขึ้นไป หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากผู้มีอานาจสั่งจ้าง
เว้นแต่ลูกจ้างชั่วคราวที่จะจ้างนั้นได้รับค่าจ้างเมื่อคิดทั้งเดือนตั้งแต่อัตราค่าจ้างชั้น ๑๖ ขึ้นไป ต้องได้รับอนุมัติจาก
หัวหน้าส่วนราชการขึ้นตรงต่อ กระทรวงกลาโหม ผู้บัญชาการทหารบก ผู้บัญชาการทหารเรือ หรือผู้บัญชาการ
ทหารอากาศ ก่อน
๓. ลู ก จ้ า งชั่ ว คราวต้ อ งมี คุ ณ สมบั ติ ทั่ ว ไปตามข้ อ บั ง คั บ กระทรวงกลาโหม ว่ า ด้ ว ย ลู ก จ้ า งประจ า
โดยอนุโลม
๔. เมื่อตกลงจะรับผู้ใดเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราวก็ให้ทาสัญญาจ้างลูกจ้างและสั ญญาค้าประกัน
ตามแบบท้ ายคาสั่งนี้ โดยให้ผู้มี อานาจสั่งจ้างตามข้อ ๒ เป็ นผู้ลงนามในสัญ ญาจ้างและสั ญ ญาค้าประกันแทน
ส่วนราชการขึ้นตรงต่อกระทรวงกลาโหม กองทัพบก กองทัพเรือ หรือกองทัพอากาศ แล้วแต่กรณี ผู้ค้าประกัน
จะต้องเป็นนายทหารสัญญาบัตรประจาการ หรือข้าราชการอื่นที่เทียบเท่า เว้นแต่ผู้รับจ้างได้นาเงินจานวนเท่ากับ
รายได้ทุกชนิดของผู้รับจ้างที่ได้รับตามปกติหนึ่งเดือนมาวางประกันในสัญญาค้าประกัน
ลูกจ้างชั่วคราวออกจากราชการโดยไม่ต้องรับผิดในความเสียหายอย่างใด ๆ แล้ว ทางราชการจะต้องคืน
เงิน ที่ ยึ ด ไว้ เป็ น ประกัน หากต้ อ งรับ ผิ ด ชอบในความเสี ย หาย ทางราชการจะหั กเงิน ไว้ ต ามส่ ว นที่ เสี ย หายนั้ น
ถ้าเสีย หายเกิน จ านวนเงิน ที่ ได้ ป ระกัน ไว้ และลู กจ้างชั่ วคราวไม่ย อมชดใช้ ตามจานวนที่ เกิน ก็ให้ ท างราชการ
พิจารณาดาเนินการตามกฎหมายต่อไป

๑ - ๘๔

๕. การจ้ างลู กจ้ า งชั่ วคราวที่ จ้ างจากเงิ น งบประมาณรายจ่ าย ให้ จ้ างในอั ต ราค่าจ้ า งขั้น ต่ าส าหรับ
ตาแหน่งเดียวกันกับลูกจ้างประจา
การจ้ างลู กจ้ างชั่ ว คราวนอกเหนื อจากวรรคหนึ่ ง ส่ ว นราชการจะจ้ างได้ ต้ องได้ รับ ความตกลงจาก
กระทรวงการคลังก่อน
๖. เมื่อลูกจ้างชั่วคราวผู้ใดกระทาผิดวินัยตามข้อบังคับกระทรวงกลาโหม ว่าด้วยลูกจ้างประจาให้เลิกจ้าง
ผู้นั้นทันที
๗. การจ่ายค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว ให้เป็นไปตามระเบียบว่าด้วยการจ่ายค่าจ้างลูกจ้างของส่วนราชการ
พ.ศ. ๒๕๒๖
๘. ลูกจ้างชั่วคราวซึ่งถึงแก่ความตาย เนื่องจากปฏิบัติราชการในหน้าที่ และการตายนั้นมิได้เกิดจาก
ความประมาณเลินเล่ออย่างร้ายแรงหรือความผิดของตนเองให้เพิ่มค่าจ้างตั้งแต่วันที่ลูกจ้างผู้นั้นถึงแก่ความตาย
ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค ๑๕๐๑/๓๗๗๗๘ ลงวันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๒๖
๙. ชั้นค่าจ้างที่เพิ่มตามข้อ ๘ ให้เป็นไปตามบัญชีอัตราค่าจ้างฯ ในกรณีที่ไม่มีชั้นค่าจ้างที่จะเพิ่มให้
ตามเกณฑ์ในข้อ ๘ ให้ขอทาความตกลงกับกระทรวงการคลังกาหนดให้เป็นกรณีพิเศษ
๑๐. เมื่อมีกรณีจะต้องพิจารณาเพิ่มค่าจ้างตามข้อ ๘ ให้ผู้บังคับบัญชาของลูกจ้างที่ถึงแก่ความตายเป็น
ผู้พิจารณาว่าควรจะเพิ่มค่าจ้างให้ตามเกณฑ์ใด แล้วให้รายงานเสนอความเห็นตามลาดับ จนถึงปลัดกระทรวงกลาโหม
เพื่อพิจารณาขออนุมัติกระทรวงการคลังต่อไป
๑๑. การจ่ายบาเหน็จลูกจ้างชั่วคราว ให้ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วย บาเหน็จลูกจ้าง
พ.ศ. ๒๕๑๙ และที่แก้ไข
๑๒. ข้อความอื่ นใดเกี่ยวกับ ลูกจ้ างชั่ วคราวที่ มิได้ กาหนดไว้ในคาสั่ งนี้ และจาเป็ น ต้องน ามาปฏิบั ติ
ให้ถือปฏิบัติตามข้อบังคับกระทรวงกลาโหม ว่าด้วย ลูกจ้างประจาโดยอนุโลม
ทั้งนี้ ตั้งแต่ ๑๓ ก.ย. ๒๘ เป็นต้นไป
สั่ง ณ วันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๒๘
(ลงชื่อ) พล.อ. ป. ติณสูลานนท์
(เปรม ติณสูลานนท์)
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม
หมายเหตุ แบบสัญ ญาจ้างลูกจ้างและสัญญาค้าประกัน ใช้แบบเดียวกันกับสัญ ญาจ้าง และสัญ ญาค้าประกัน
ลูกจ้างประจา

๒-๐

- สาเนาคู่ฉบับ - สาเนาคู่ฉบับ -

ตอนที่ ๒
- ประวัติรับราชการ

๒-๑

(สาเนา)
ข้อบังคับกระทรวงกลาโหม
ว่าด้วย บัตรประจาตัว
(ฉบับที่ ๖)
พ.ศ. ๒๕๕๗
โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับกระทรวงกลาโหม ว่าด้วย บัตรประจําตัวให้เหมาะสมยิ่งขึ้น
จึงออกข้อบังคับไว้ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ข้อบังคับนี้เรียกว่า “ ข้อบังคับกระทรวงกลาโหม ว่าด้วย บัตรประจําตัว (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๕๗ ”
ข้อ ๒ ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
ข้อ ๓ ให้ยกเลิกความในข้อ ๖ แห่งข้อบังคับกระทรวงกลาโหม ว่าด้วย บัตรประจําตัว พ.ศ. ๒๕๓๒
ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยข้อบังคับกระทรวงกลาโหม ว่าด้วย บัตรประจําตัว (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ และข้อบังคับ
กระทรวงกลาโหม ว่าด้วย บัตรประจําตัว (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๕๐ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“ ข้อ ๖ บัตรประจําตัวข้าราชการชั้นสัญญาบัตรในสังกัดสํานักนายกรัฐมนตรีปลัดกระทรวง
กลาโหม สมุหราชองครักษ์ องค์ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์ และผู้บัญชาการ
ทหารสูงสุด รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เป็นผู้ออกบัตรประจําตัว หรือรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหม
จะเป็นผู้ออกบัตรประจําตัวแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมก็ได้
บัตรประจําตัวข้าราชการชั้นสัญญาบัตรในสังกัดสํานักปลัดกระทรวงกลาโหม กรมราช
องครักษ์ หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์ กองบัญชาการกองทัพไทย กองทัพบก กองทัพเรือ
และกองทัพอากาศ ให้หัวหน้าส่วนราชการนั้น ๆ เป็นผู้ออกบัตรประจําตัวหรือผู้ที่ได้รั บมอบหมาย จะเป็นผู้ออก
บัตรประจําตัวแทนหัวหน้าส่วนราชการนั้น ๆ ก็ได้
บัตรประจําตัวผู้บัญชาการทหารบก ผู้บัญชาการทหารเรือ และผู้บัญชาการทหารอากาศ
ให้ผู้บั ญ ชาการทหารสูงสุดเป็น ผู้ออกบัตรประจําตัวหรือรอง หรือผู้ช่วยผู้บัญ ชาการทหารสูงสุดเป็ นผู้ออกบั ตร
ประจําตัวแทนผู้บัญชาการทหารสูงสุดก็ได้
บั ต รประจํ า ตั ว ข้ า ราชการต่ํ า กว่ า ชั้ น สั ญ ญาบั ต ร พลทหารประจํ า การ ทหารกอง
ประจําการ และลู กจ้ างในสั งกัดกระทรวงกลาโหม ให้ ผู้ บั งคับ บั ญ ชาชั้น ผู้ บังคับ กองพั น ผู้ บั งคับ การเรือชั้ น ๑
ผู้บังคับฝูงบินหรือเทียบเท่าขึ้นไป รองหรือผู้ช่วยของผู้บังคับบัญชาตําแหน่งนั้น ๆ เป็นผู้ออกบัตรประจําตัว
บัตรประจําตัวข้าราชการบําเหน็จบํานาญสังกัดเหล่าทัพ ให้แต่ละเหล่าทัพ เป็นผู้ออก
บัตรประจําตัว ส่วนข้าราชการบําเหน็จบํานาญที่สังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ให้สํานักงานปลัดกระทรวง
กลาโหมเป็นผู้ดําเนินการ
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บั ต รประจํ า ตั ว พนั ก งานราชการในสั ง กั ด สํ า นั ก งานรั ฐ มนตรี ใ ห้ เ ลขานุ ก าร
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายเป็นผู้ออกบัตรประจําตัว ส่วนพนักงานราชการ ในสังกัด
สํ า นั ก งานปลั ด กระทรวงกลาโหม กรมราชองครั ก ษ์ หน่ ว ยบั ญ ชาการถวายความปลอดภั ย รั ก ษาพระองค์
กองบัญชาการกองทัพไทย กองทัพบก กองทัพเรือและรองทัพอากาศ ให้หัวหน้าส่วนราชการนั้น ๆ หรือผู้ที่ได้รับ
มอบหมายเป็นผู้ออกบัตรประจําตัว ”
ข้อ ๔ ให้ยกเลิกความในข้อ ๑๒ แห่งข้อบังคับกระทรวงกลาโหม ว่าด้วย บัตรประจําตัว พ.ศ.๒๕๓๒
ซึ่ ง แก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม โดยข้ อ บั ง คั บ กระทรวงกลาโหม ว่ า ด้ ว ย บั ต รประจํ า ตั ว (ฉบั บ ที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ และให้
ความต่อไปนี้แทน
“ ข้อ ๑๒ การจัดหาบัตรประจําตัวให้แก่ผู้ที่ต้องมีบัตรประจําตัวตามข้อบังคับนี้ ให้สํานักงาน
รัฐมนตรี สํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม กรมราชองครักษ์ หน่ วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์
กองบัญชาการกองทัพไทย กองทัพบก กองทัพเรือ กองทัพอากาศ ซึ่งเป็นต้นสังกัดจัดหาให้ ”
ข้อ ๕ ให้ยกเลิกความในข้อ ๑๖ แห่งข้อบังคับกระทรวงกลาโหม ว่าด้วย บัตรประจําตัว พ.ศ. ๒๕๓๒
ซึ่ งแก้ไขเพิ่ ม เติ ม โดยข้อ บั งคั บ กระทรวงกลาโหม ว่า ด้ ว ย บั ต รประจํ า ตั ว (ฉบั บ ที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ และให้ ใช้
ความต่อไปนี้แทน
“ ข้อ ๑๖ ให้สํานักงานรัฐมนตรี สํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม กรมราชองครักษ์ หน่วย
บัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์ กองบัญชาการกองทัพไทย กองทัพบก กองทัพเรือ และกองทัพอากาศ
มีอํานาจออกระเบียบปลีกย่อยได้ตามความจําเป็นโดยไม่ขัดต่อข้อบังคับนี้ ”
ข้อ ๖ ให้ยกเลิกแบบ ๓ บัตรประจําตัวข้าราชการกลาโหมที่ออกด้วยระบบคอมพิวเตอร์ ท้ายข้อบังคับ
กระทรวงกลาโหม ว่าด้วย บัตรประจําตัว พ.ศ. ๒๕๓๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยข้อบังคับ กระทรวงกลาโหม ว่าด้วย
บัตรประจําตัว (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๕๐ และให้ใช้แบบ ๓ บัตรประจําตั วข้าราชการกลาโหมที่ออกด้วยระบบ
คอมพิวเตอร์ ท้ายข้อบังคับนี้แทน
บทเฉพาะกาล
ข้อ ๗ บัตรประจําตัวที่มีอยู่ก่อนวันที่ข้อบังคับนี้ มีผลบังคับใช้ให้คงใช้ต่อไป เว้นแต่จะหมดอายุหรือ
เข้าเกณฑ์ที่ต้องขอรับบัตรประจําตัวใหม่ตามความในข้อ ๔ แห่งข้อบังคับกระทรวงกลาโหม ว่าด้วย บัตรประจําตัว
พ.ศ. ๒๕๓๒
ประกาศ ณ วันที่ ๑๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๗
(ลงชื่อ) ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
(นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร )
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม
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หมายเหตุ หลักการและเหตุผลในการประกาศใช้ข้อบังคับฉบับนี้ คือ แก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับกระทรวงกลาโหม
ว่าด้วย บัตรประจําตัว โดยเพิ่มเติมหน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์ และกําหนดให้มีข้อความ
ภาษาอังกฤษ และใช้ตัวเลขอารบิคในแบบ ๓ บัตรประจําตัวข้าราชการกลาโหมที่ ออกด้วยระบบคอมพิวเตอร์
เพื่ อให้ส อดคล้องกับ พระราชบั ญ ญั ติจัด ระเบี ยบราชการกระทรวงกลาโหม พ.ศ. ๒๕๕๑ และพระราชบัญ ญั ติ
จัด ระเบี ย บราชการกระทรวงกลาโหม (ฉบั บ ที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๖ และเพื่ อให้ บั ต รประจําตั วข้าราชการกลาโหม
พนักงานราชการ ในสังกัดกระทรวงกลาโหม ลูกจ้างในสังกัดกระทรวงกลาโหม ข้าราชการกลาโหมที่รับบําเหน็จบํานาญ
ใช้แสดงตน เพื่อเตรียมความพร้อมในการก้าวสู่ประชาคมอาเซียนในปี พ.ศ. ๒๕๕๘ และรองรับความเป็นสากล
จึงจําเป็นต้องออกข้อบังคับนี้

การแจกจ่าย
- ปล.กห., รอง ปล.กห.(๑), (๒), (๓), (๔), ปษ.พิเศษ สป., ปษ.สป. และ หน.ฝสธ.ประจํา รมว.กห.
- สร., รอ., บก.ทท., ทบ., ทร. และ ทอ
- สน.ปล.กห., กพร.กห., สลก.สป., สนผ.กห., สงป.กห., ธน, ศอพท., พท.ศอพท., อท.ศอพท., ศอว.ศอพท.,
รภท.ศอพท., กง.กห., กกส.กห., วท.กห., ศวพท.วท.กห., ทสอ.กห., สสน.สป., สยธ.สสน.สป., สนพ.สสน.สป.
และ สตน.กห.
- จก.สม., รอง จก.สม., ผช.จก.สม.(๑) และ (๒)
- นขต.สม., นขต.สนผพ.สม., นขต.สกพ.สม, นขต.ศปนก.สม. และ นขต.ศปท.กห.

สําเนาถูกต้อง
พ.อ. กวิสร์ชัย เหรียญเจริญ
(กวิสร์ชัย เหรียญเจริญ)
ผอ.กรบ.สม.

๑๗ มี.ค. ๕๗
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แบบ ๓
บัตรประจําตัวข้าราชการกลาโหมที่ออกด้วยระบบคอมพิวเตอร์
(ด้านหน้า)

(ด้านหลัง)
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รายละเอียดเฉพาะแบบที่ ๓ บัตรประจําตัวข้าราชการกลาโหมที่ออกด้วยระบบคอมพิวเตอร์
๑. บัตรประจําตัวทําด้วยพลาสติก ขนาด ๕.๔X๘.๔ เซนติเมตร พื้นสีเทาเงินทั้งสองด้าน
๒. ด้านหน้าประกอบด้วย
๒.๑ แถบแม่เหล็ก เพื่อบรรจุข้อมูลกลางและข้อมูลที่ส่วนราชการประสงค์จะใช้งาน
๒.๒ เครื่องหมายสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม กรมราชองครักษ์ หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัย
รักษาพระองค์ กองบัญ ชาการกองทั พไทย กองทั พบก กองทั พ เรือ หรือกองทัพ อากาศ สําหรับบั ตรประจําตั ว
ข้า ราชการสั งกัด สํ านั กงานรัฐ มนตรี ให้ ใช้ เครื่องหมายเช่ น เดี ย วกับ บั ต รประจํ าตั วข้าราชการสั งกัด สํ านั กงาน
ปลัดกระทรวงกลาโหม
๒.๓ ตัวอักษรสีดํา
๓. ด้านหลังประกอบด้วย
๓.๑ เครื่องหมายสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม กรมราชองครักษ์ หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัย
รักษาพระองค์ กองบัญ ชาการกองทั พไทย กองทั พบก กองทั พ เรือ หรือกองทัพ อากาศ สําหรับบั ตรประจําตั ว
ข้า ราชการสั งกัด สํ านั กงานรัฐ มนตรี ให้ ใช้ เครื่องหมายเช่ น เดี ย วกับ บั ต รประจํ าตั วข้าราชการสั งกัด สํ านั กงาน
ปลัดกระทรวงกลาโหม
๓.๒ รูปถ่ายของผู้ถือบัตร ขนาด ๒.๕ X ๓ เซนติเมตร และใช้สีพื้นดังนี้
๓.๒.๑ พื้นสีเลือดหมูสําหรับข้าราชการประจําการชั้นสัญญาบัตร
๓.๒.๒ พื้นสีเหลืองสําหรับข้าราชการประจําการต่ํากว่าชั้นสัญญาบัตร
๓.๒.๓ พื้นสีขาวสําหรับลูกจ้าง
๓.๒.๔ พื้นสีแดงสําหรับข้าราชการชั้นสัญญาบัตรที่รับบําเหน็จบํานาญ
๓.๒.๕ พื้นสีเขียวสําหรับข้าราชการต่ํากว่าชั้นสัญญาบัตรที่รับบําเหน็จบํานาญ
๓.๒.๖ พื้นสีชมพูสําหรับพนักงานราชการ
๓.๓ ตัวอักษรสีดํา
๔. การลงข้อความในแบบ ๓ ทุกหมายเลขให้พิมพ์ด้วยคําเดิม ตัวอักษรสีดําภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ตัวตรง
ขนาดพองาม เว้นในส่วนที่เป็นภาษาอังกฤษของ ยศ และคํานําหน้าชื่อ (หมายเลข (๗) บรรทัดสอง) หมู่โลหิต
(หมายเลข (๑๔) และหน่วยวัดความสูง (หมายเลข (๑๕) ใช้คําย่อภาษาอังกฤษ สําหรับตัวเลข ให้ใช้ตัวเลขอารบิค
และให้ใช้ระบบตัวเลขระบุ วัน เดือน ปี ดังนี้
๔.๑ หมายเลข (๑) ลง
๔.๑.๑ ข้าราชการกลาโหม
๔.๑.๒ ลูกจ้าง
๔.๑.๓ ข้าราชการบําเหน็จบํานาญ
๔.๑.๔ พนักงานราชการ และระบุตําแหน่งที่กําหนดตามสัญญาจ้าง
๔.๒ หมายเลข (๒) ลง
๔.๒.๑ Military Personnel
๔.๒.๒ Government Permanent Employee
๔.๒.๓ Retired Military Personnel
๔๒.๔ Government Employee
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๔.๓ หมายเลข (๓) ลงเลขลําดับที่ทับเลข พ.ศ. ที่ออกบัตร ตัวอย่างเช่น “ 1/56 ” เป็นต้น
๔.๔ หมายเลข (๔) ลง วัน เดือน ปี ที่ออกบัตร ตัวอย่าง เช่น “15 ก.พ. 2556” ให้ใช้ “15/02/2013” เป็นต้น
๔.๕ หมายเลข (๕) ลงส่วนราชการ โดยมีภาษาอังกฤษกํากับ ดังนี้
๔.๕.๑ สําหรับข้าราชการชั้ นสัญญาบัตร พนักงานราชการ ให้ลงชื่อส่วนราชการ สํานักงานรัฐมนตรี
สํ า นั ก งานปลั ด กระทรวงกลาโหม กรมราชองครั ก ษ์ หน่ ว ยบั ญ ชาการถวาย ความปลอดภั ย รั ก ษาพระองค์
กองบัญชาการกองทัพไทย กองทัพบก กองทัพเรือ หรือกองทัพอากาศ ตัวอย่าง เช่น
หมายเลข (๕) บรรทัดแรก “ สํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ”
บรรทัดสอง “ Ofice of the Permanent Secretary for Defence ” เป็นต้น
๔.๕.๒ สําหรับข้าราชการต่ํากว่าชั้นสัญญาบัตร ลูกจ้างในสังกัดกระทรวงกลาโหม ให้ลงส่วนราชการที่ออก
บัตรประจําตัวเป็นหัวหน้าหน่วย ตัวอย่าง เช่น
หมายเลข (๕) บรรทัดแรก “ กรมเสมียนตรา ”
บรรทัดสอง “ Secretariat Department ” เป็นต้น
๔.๕.๓ สําหรับข้าราชการบําเหน็จบํานาญ ให้ลงชื่อส่วนราชการที่ลงในคําสั่งครั้งสุดท้าย ตัวอย่างเช่น
หมายเลข (๕) บรรทัดแรก “ สํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ”
บรรทัดสอง “ Office of the Permanent Secretary for Defence ” เป็นต้น
๔.๖ หมายเลข (๖) ลงวัน เดือน ปี ที่บัตรหมดอายุ ตัวอย่าง เช่น “15 ก.พ.2562” ให้ใช้ “15/02/2019” เป็นต้น
๔.๗ หมายเลข (๗) ลงยศ ชื่อ และชื่อสกุลผู้ถือบัตร ถ้าไม่มียศให้ใช้คําว่า “ นาย ” “ นาง ” หรือ “ นางสาว ”
โดยมีภาษาอังกฤษกํากับ ตัวอย่าง เช่น
หมายเลข (๗) บรรทัดแรก “ พันเอก จตุพล มาดี ”
บรรทัดสอง “ CoLJatupon Madee ”
หรือ
หมายเลข (๗) บรรทัดแรก “ นางสาวไพลิน สุทธิบุตร ”
บรรทัดสอง “ Ms.Pain Sutt๖๐๐d ” เป็นต้น
๔.๘ หมายเลข (๘) ลงวัน เดือน ปีเกิด ผู้ถือบัตร ตัวอย่าง เช่น “29 ก.พ. 2533” ให้ใช้ “ 29/02/1990 ” เป็นต้น
๔.๙ หมายเลข (๔) ลงหมายเลขประจําตัว (๓๐ ตัว) ตามระเบียบกระทรวงกลาโหม ว่าด้วย การกําหนด
หมายเลขประจําตัว ตัวอย่าง เช่น “ 1523300372 ” เป็นต้น
๔.๑๐ หมายเลข (๑๐) ประจําตัวประชาชน (๑๓ หลัก) ตัวอย่าง เช่น “ 1 1020 01293 98 1 ” เป็นต้น
๔.๑๑ หมายเลข (๑๑) ลงลายมือชื่อผู้ออกบัตร ทั้งนี้ ให้เจ้าหน้าที่ลงยศภาษาไทยของผู้ออกบัตรไว้ด้วยก่อนที่
จะเสนอผู้ออกบัตรลงลายมือชื่อ
๔.๑๒ หมายเลข (๑๒) ลงตําแหน่งภาษาไทยของผู้ออกบัตร
๔.๑๓ หมายเลข (๑๓) ลงลายมือชื่อผู้ถือบัตร
๔.๑๔ หมายเลข (๑๔) ลงหมู่โลหิตตามรายงานของแพทย์ ตัวอย่าง เช่น “ AB ” เป็นต้น
๔.๑๕ หมายเลข (๑๕) ลงส่วนสูงที่วัดได้ในวันที่ออกบัตร ตัวอย่าง เช่น “ 171 cm. ” เป็นต้น
---------------------------------

๒-๗

(สาเนา)
ข้อบังคับกระทรวงกลาโหม
ว่าด้วย บัตรประจาตัว
(ฉบับที่ ๗)
พ.ศ. ๒๕๕๗
โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับกระทรวงกลาโหม ว่าด้วย บัตรประจําตัวให้เหมาะสมยิ่งขึ้น
จึงออกข้อบังคับไว้ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ข้อบังคับนี้เรียกว่า “ ข้อบังคับกระทรวงกลาโหม ว่าด้วย บัตรประจําตัว (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๕๗ ”
ข้อ ๒ ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
ข้อ ๓ ให้ยกเลิกความในข้อ ๖ แห่งข้อบังคับกระทรวงกลาโหม ว่าด้วย บัตรประจําตัว พ.ศ. ๒๕๓๒
ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยข้อบังคับกระทรวงกลาโหม ว่าด้วย บัตรประจําตัว (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕, ข้อบังคับ
กระทรวงกลาโหม ว่าด้วย บัตรประจําตัว (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๕๐ และข้อบังคับกระทรวงกลาโหม ว่าด้วย
บัตรประจําตัว (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๕๗ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“ ข้อ ๖ บัต รประจําตั วข้าราชการชั้ นสั ญ ญาบั ต รในสั งกัด สํานั กงานรัฐมนตรีป ลั ดกระทรวง
กลาโหม สมุหราชองครักษ์ และผู้บัญชาการทหารสูงสุด รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เป็นผู้ออกบัตรประจําตัว
หรือรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหม จะเป็นผู้ออกบัตรประจําตัวแทนรัฐมนตรีว่าการ กระทรวงกลาโหมก็ได้
บัตรประจําตัวข้าราชการชั้นสัญญาบัตรในสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม กรมราชองครักษ์
กองบัญชาการกองทัพไทย กองทัพบก กองทัพเรือ และกองทัพอากาศ ให้ทั่วหน้าส่วนราชการนั้น ๆ เป็นผู้ออกบัตร
ประจําตัว หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจะเป็นผู้ออกบัตรประจําตัวแทนหัวหน้าส่วนราชการนั้น ๆ ก็ได้
บั ต รประจํ า ตั ว ผู้ บั ญ ชาการทหารบก ผู้ บั ญ ชาการทหารเรือ และผู้ บั ญ ชาการทหารอากาศ
ให้ผู้บัญชาการทหารสูงสุดเป็นผู้ออกบัตรประจําตัว หรือรอง หรือผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารสูงสุด เป็นผู้ออกบัตร
ประจําตัวแทนผู้บัญชาการทหารสูงสุดก็ได้
บั ตรประจํ าตั วข้าราชการต่ํ ากว่าชั้ น สัญ ญาบั ตร พลทหารประจํ าการ ทหารกองประจํ าการ
และลูกจ้างในสังกัดกระทรวงกลาโหม ให้ผู้บังคับบัญชาขั้นผู้บังคับกองพัน ผู้บังคับการเรือชั้น ๑ ผู้บังคับฝูงบิน
หรือเทียบเท่าขึ้นไป รองหรือผู้ช่วยของผู้บังคับบัญชาตําแหน่งนั้น ๆ เป็นผู้ออกบัตรประจําตัว
บั ต รประจํ า ตั ว ข้า ราชการบํ าเหน็ จ บํ านาญสั ง กัด เหล่ า ทั พ ให้ แต่ ล ะเหล่ าทั พ เป็ น ผู้ ออกบั ต ร
ประจําตัว ส่วนข้าราชการบําเหน็จบํานาญ ที่สังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ให้สํานักงานปลัดกระทรวง
กลาโหมเป็นผู้ดําเนินการ
บั ต รประจํ า ตั ว พนั ก งานราชการในสั ง กั ด สํ า นั ก งานรัฐ มนตรีให้ เลขานุ ก ารรัฐ มนตรี ว่ า การ
กระทรวงกลาโหม หรือผู้ที่ได้ รับ มอบหมายเป็นผู้ ออกบัต รประจําตัว ส่ วนพนั กงานราชการในสั งกัดสํานักงาน
ปลัดกระทรวงกลาโหม กรมราชองครักษ์ กองบัญชาการกองทัพไทย กองทัพบก กองทัพเรือ และ กองทัพอากาศ
ให้หัวหน้าส่วนราชการนั้น ๆ หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายเป็นผู้ออกบัตรประจําตัว

๒-๘
บั ต รประจํ า ตั ว ข้ า ราชการชั้ น สั ญ ญาบั ต ร ข้ า ราชการตํ า กว่ า ชั้ น สั ญ ญาบั ต ร พลทหารประจํ า การ
ทหารกองประจําการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการในสังกัดหน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์ ผู้ออก
บัตรประจําตัวให้เป็นไปตามพระราชวินิจฉัยของผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์ ”
ประกาศ ณ วันที่ ๒๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๗
(ลงชื่อ) พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์
(สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์)
รองปลัดกระทรวงกลาโหม รักษาราชการแทน
ปลัดกระทรวงกลาโหม ปฏิบัติราชการแทน
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม
หมายเหตุ :- หลักการและเหตุผลในการประกาศใช้ข้อบังคับฉบับนี้ คือ แก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับ กระทรวงกลาโหม
ว่าด้วย บัตรประจําตัว เพื่อกําหนดให้การดําเนินการจัดทําบัตรประจําตัวข้าราชการชั้นสัญญาบัตร ข้าราชการต่ํากว่า
ชั้นสัญญาบัตร พลทหารประจําการ ทหารกองประจําการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการในสังกัดหน่วยบัญชาการ
ถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์ ผู้ออกบัตรประจําตัวให้เป็นไปตามพระราชวินิจฉัยขององค์ผู้บัญชาการถวาย
ความปลอดภัยรักษาพระองค์ เป็นไปตามด้วยความเหมาะสม รวดเร็ว และลดขั้นตอนการดําเนินการทางธุรการ
จึงจําเป็นต้องออกข้อบังคับนี้
การแจกจ่าย
- ปล.กห., รอง ปล.กห.(๑), (๒), (๓), (๔), ปษ.พิเศษ สป., ปษ.สป. และ หน.ฝสธ.ประจํา รมว.กห.
- สร., รอ., บก.ทท., ทบ., ทร. และ ทอ
- สน.ปล.กห., กพร.กห., สลก.สป., สนผ.กห., สงป.กห., ธน, ศอพท., พท.ศอพท., อท.ศอพท., ศอว.ศอพท.,
รภท.ศอพท., กง.กห., กกส.กห., วท.กห., ศวพท.วท.กห., ทสอ.กห., สสน.สป., สยธ.สสน.สป., สนพ.สสน.สป.
และ สตน.กห.
- จก.สม., รอง จก.สม., ผช.จก.สม.(๑) และ (๒)
- นขต.สม., นขต.สนผพ.สม., นขต.สกพ.สม, นขต.ศปนก.สม. และ นขต.ศปท.กห.
สําเนาถูกต้อง
พ.อ. กวิสร์ชัย เหรียญเจริญ
(กวิสร์ชัย เหรียญเจริญ)
ผอ.กรบ.สม.
๓๐ พ.ค.๕๗

แผนแสดงการแก้ไข
ประกอบร่างระเบียบกองทัพบก ว่าด้วย บัตรประจําตัว (ฉบับที่ ๕)
พ.ศ. ๒๕๕๗
(เฉพาะข้อความที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม)

ลาดับ

ความเดิม

หมายเหตุ
- แก้ไขเฉพาะข้อความที่ขีดเส้นใต้

๑

โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมระเบียบกองทัพบก
ว่าด้วย บัตรประจําตัว ให้เหมาะสมยิ่งขึ้น

โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมระเบียบกองทัพบก ว่าด้วย
บัตรประจําตัวให้เหมาะสมยิ่งขึ้นและสอดคล้องกับข้อบังคับ
กระทรวงกลาโหมว่าด้วยบัตรประจําตัว (ฉบับที่ 5) พ.ศ. ๒๕๕๗

๒

ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ ระเบียบกองทัพบก ว่าด้วย
บัตรประจําตัว (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๑ ”

ข้อ ๑ ระเบียบนีเ้ รียกว่า “ ระเบียบกองทัพบก ว่าด้วย การทํา - แก้ไขเฉพาะข้อความที่ขีดเส้นใต้
บัตรประจําตัว (ฉบับที่ ๕) พ.ศ.๒๕๕๗ ”

๓

ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ข้อ ๒ (เหมือนความเดิมในข้อ ๒)

๒-๙

ความในร่างที่แก้ไขเพิ่มเติม

ความเดิม

ความในร่างที่แก้ไขเพิ่มเติม

หมายเหตุ

๔

แบบ ๓
บัตรประจําตัวราชการกลาโหมที่ออกด้วยระบบคอมพิวเตอร์
(ด้านหน้า)

แบบ ๓
บัตรประจําตัวราชการกลาโหมที่ออกด้วยระบบคอมพิวเตอร์
(ด้านหน้า)

- เพิ่ ม ข้ อ ความภาษาอั ง กฤษ
เพื่ อ ใช้ ป ระกอบกั บ ข้ อ ความ
ภาษาไทยและสําหรับ ตั วเลขให้
ใช้ตัวเลขอารบิค (แบบ ๓)
- เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อม
ในการก้ าวสู่ ป ระชาคมอาเซี ย น
และความเป็นสากล

๒ - ๑๐

ลาดับ

(ด้านหลัง)

(ด้านหลัง)

ลาดับ
๕

ความเดิม

หมายเหตุ

รายละเอียดเฉพาะแบบ ๓ บัตรประจําตัวข้าราชการกลาโหม
ที่ออกด้วยระบบคอมพิวเตอร์
๑. (เหมือนความเดิมในข้อ ๑)
๒. (เหมือนความเติมในข้อ ๒)
๒.๑ (เหมือนความเดิมในข้อ ๒.๑)
๒.๒ (เหมือนความเดิมในข้อ ๒.๒)
๒.๓ (เหมือนความเดิมในข้อ ๒.๓)
๓. (เหมือนความเดิมในข้อ ๓)
๓.๑ (เหมือนความเดิมในข้อ ๓.๑)
๓.๒ (เหมือนความเดิมในข้อ ๓.๒)
๓.๒.๑ (เหมือนความเดิมใน ๓.๒.๑)
๓.๒.๒ (เหมือนความเดิมใน ๓.๒.๒)
๓.๒.๓ (เหมือนความเดิมใน ๓.๒.๓)
๓.๒.๔ (เหมือนความเติมใน ๓.๒.๔)
๓.๒.๕ (เหมือนความเดิมใน ๓.๒.๕)
๓.๒.๖ (เหมือนความเดิมใน ๓.๒.๖)
๓.๓ (เหมือนความเดิมใน ๓.๓)

๒ - ๑๑

รายละเอียดเฉพาะแบบ ๓ บัตรประจําตัวข้าราชการกลาโหม
ที่ออกด้วยระบบคอมพิวเตอร์
๑. บัตรประจําตัวทําด้วยพลาสติก ขนาด ๕.๕X๘.๔ เซนติเมตร
พื้นสีเทาเงินทั้งสองด้าน
๒. ด้านหน้าประกอบด้วย
๒.๑ แถบแม่เหล็ก เพื่อบรรจุข้อมูลกลางและข้อมูลที่
ส่วนราชการประสงค์จะใช้งาน
๒.๒ เครื่องหมายกองทัพบก
๒.๓ ตัวอักษรสีดํา
๓. ด้านหลังประกอบด้วย
๓.๑ เครื่องหมายกองทัพบก
๓.๒ รูปถ่ายของผู้ถือบัตร ขนาด ๒.๕ X ๓ เซนติเมตร
และใช้สีพื้น
๓.๒.๑ พื้นสีเลือดหมูสําหรับข้าราชการประจําการ
ขั้นสัญญาบัตร
๓.๒.๒ พื้นสีเหลืองสําหรับข้าราชการประจําการ
ต่ํากว่าชั้นสัญญาบัตร
๓.๒.๓ พื้นสีขาวสําหรับลูกจ้าง
๓.๒.๔ พื้นสีแดงสําหรับข้าราชการชั้นสัญญาบัตร
ที่รับบําเหน็จบํานาญ
๓.๒.๕ พื้นสีเขียวสําหรับข้าราชการต่ํากว่าชั้นสัญญาบัตร
ที่รับบําเหน็จบํานาญ
๓.๒.๖ พื้นสีชมพูสาํ หรับพนักงานราชการ
๓.๓ ตัวอักษรสีดํา

ความในร่างที่แก้ไขเพิ่มเติม

ลาดับ

ความเดิม
๔. การลงข้อความ ในแบบ ๓ ทุกหมายเลยให้พิมพ์ด้วยคําเต็ม
(เฉพาะหมายเลข (๒) (๔) (๕) และ (๘) ให้ใช้คําย่อได้)
ตัวอักษรสีดําตัวตรงขนาดพองาม ดังนี้

ความในร่างที่แก้ไขเพิ่มเติม
๔. การลงข้อความ ในแบบ ๓ ทุกหมายเลขให้พิมพ์ด้วยคําเต็ม
ตัวอักษรสีดําภาษาไทยและภาษาอังกฤษตัวตรงขนาดพองาม
เว้นในส่วนที่เป็นภาษาอังกฤษของ ยศ และคํานําหน้าชื่อ (หมายเลข
(๗) บรรทัดสอง) หมู่โลหิต (หมายเลข (๑๔) และ หน่วยวัดความสูง
(หมายเลข (๑๕) ใช้คําย่อภาษาอังกฤษ สําหรับตัวเลข ให้ใช้ตัวเลข
อารบิค และให้ใช้ระบบตัวเลขระบุวัน เดือน ปี ดังนี้
๔.๑ (เหมือนความเดิมใน ๔.๑)
๔.๑.๑ (เหมือนความเดิมใน ๔.๑.๑)
๔.๑.๒ (เหมือนความเดิมใน ๔.๑.๒)
๔.๑.๓ (เหมือนความเดิมใน ๔.๑.๓)
๔.๑.๔ (เหมือนความเดิมใน ๔.๑.๔)

๔.๒ หมายเลข (๒) ลงเลขลําดับที่ทับเลข พ.ศ. ที่ออกบัตร
ตัวอย่าง เช่น เลขที่ ๑/๔๖ เป็นต้น

๔.๒ หมายเลข (๒) ลง
๔.๒.๑ Military Personnel
๔.๒.๒ Government Permanent Employee
๔.๒.๓ Retired Military Personnel
๔.๒.๔ Government Employee

(มีได้กําหนดไว้)

เพิ่มข้อความภาษาอังกฤษ
และ ใช้ตัวเลขอารบิคใน
รายการของ ข้อมูลบัตร
ประจําตัว เพื่อให้ บัตร
ประจําตัวมีความเป็นสากล
และเป็นการเตรียมความ
พร้อม ในการก้าวสู่ประชาคม
อาเซียน ในปี พ.ศ. ๒๕๕๘

๒ - ๑๒

๔.๑ หมายเลข (๑) ลง
๔.๑.๑ ข้าราชการกลาโหม
๔.๑ ๒ ลูกจ้าง
๔.๑.๓ ข้าราชการบําเหน็จบํานาญ
๔.๑.๔ พนักงานราชการ และระบุตําแหน่งที่กําหนด

หมายเหตุ

ลาดับ

ความเดิม
๔.๓ หมายเลข (๓) ลงวัน เดือน ปีที่ออกบัตร
ตัวอย่าง เช่น ๑ ส.ค.๔๖ เป็นต้น
๔.๔ หมายเลข (๔) ลงส่วนราชการ ตามหมายเลข (๗)

หมายเหตุ

๔.๓ หมายเลข (๓) ลงเลขลําดับที่ทับเลข พ.ศ. ที่ออกบัตร
ตัวอย่างเช่น “1/56” เป็นต้น
๔.๔ หมายเลข (๔) ลงวัน เดือน ปีที่ออกบัตร ตัวอย่างเช่น
“15 ก.พ.2556” ให้ใช้ “15/02/2013”
เป็นต้น
๔.๕ หมายเลข (๕) ลงส่วนราชการ โดยมีภาษาอังกฤษกํากับ ดังนี้
๔.๕.๑ สําหรับข้าราชการชั้นสัญญาบัตร พนักงานราชการ
ให้ลงชื่อส่วนราชการ กองทัพบก
หมายเลข (๕) บรรทัดแรก “ กองทัพบก ”
บรรทัดสอง “ Royal Thai Army ”
เป็นต้น
๔.๕.๒ สําหรับข้าราชการต่ํากว่าชั้นสัญญาบัตร ลูกจ้าง
สังกัดกระทรวงกลาโหม ให้ลงชื่อส่วนราชการที่ออกบัตรประจําตัว
เป็นหัวหน้าหน่วย
ตัวอย่างเช่น
หมายเลข (๕) บรรทัดแรก “ กองทัพบก ”
บรรทัดสอง “ Royal Thai Army ”
เป็นต้น

- แก้ไขเฉพาะข้อความที่ขีดเส้นใต้
- เพิ่มข้อความภาษาอังกฤษ และ
ใช้ตัวเลขอารบิคในรายการ ข้อมูล
บัตรประจําตัวเพื่อให้ บัตรประจําตัว
มีความเป็นสากล และเป็นการเตรียม
ความพร้อม ในการก้าวสู่ประชาคม
อาเซียน ในปี พ.ศ. ๒๕๕๘
- เพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติ
จัดระเบียบราชการกระทรวงกลาโหม
พ.ศ. ๒๕๕๑ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๖

๒ - ๑๓

(มีได้กําหนดไว้)

ความในร่างที่แก้ไขเพิ่มเติม

ลาดับ

ความเดิม
๔.๑๒ หมายเลข (๑๒) ลงตําแหน่งของผู้ออกบัตร
๔.๑๓ หมายเลข (๑๓) ลงลายมือชื่อผู้ถือบัตร
๔.๑๔ หมายเลข (๑๔) ลงหมูโ่ ลหิตตามรายงานของแพทย์
๔.๑๕ หมายเลข (๑๕) ลงส่วนสูงที่วัดได้ในวันที่ออกบัตร

ความในร่างที่แก้ไขเพิ่มเติม

หมายเหตุ

๔.๑๒ หมายเลข (๑๒) ลงตําแหน่งภาษาไทย ของผู้ออกบัตร
๔.๑๓ (เหมือนความเดิมใน ๔.๑๓)
๔.๑๔ หมายเลข (๑๔) ลงหมู่โลหิตตามรายงานของแพทย์
ตัวอย่าง เช่น “ AB ” เป็นต้น
๔.๑๕ หมายเลข (๑๕) ลงส่วนสูงที่วัดได้ในวันที่ออกบัตร
ตัวอย่าง เช่น “ 171cm. ” เป็นต้น

๒ - ๑๔

๒ - ๑๕

(สาเนา)
ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี
ว่าด้วย การแก้ไขวัน เดือน ปีเกิด ในทะเบียนประวัติข้าราชการ
พ.ศ. ๒๕๕๔
โดยที่ เป็ น การสมควรปรับ ปรุงระเบี ย บสํ า นั กนายกรัฐมนตรี ว่ าด้ ว ยการแก้ไข วั น เดื อน ปี เกิด ใน
ทะเบียนประวัติข้าราชการให้เหมาะสมยิ่งขึ้น เพื่อประโยชน์ในการควบคุมเกษียณอายุ ของข้าราชการ
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๑ (๘) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ แผ่นดิน พ.ศ.
๒๕๓๔ นายกรัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี จึงวางระเบียบไว้ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วย การแก้ไขวัน เดือน ปีเกิด ในทะเบียน
ประวัติข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๔๘ ”
ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ ๓ ให้ยกเลิกระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วย การแก้ไขวัน เดือน ปีเกิด ในทะเบียนประวัติ
ข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๒๗
ข้อ ๔ ระเบียบนี้ให้ใช้บั งคับแก่ส่วนราชการตามกฎหมายว่าด้วยการปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม
กฎหมายว่าด้วยระเบี ยบบริหารราชการแผ่นดิ น และกฎหมายอื่น หรือส่ วนราชการที่ ไม่ มี ฐานะเป็น กรมแต่ มี
หัวหน้าส่วนราชการเป็นอธิบดีหรือเทียบเท่า ทั้งนี้ เท่าที่อยู่ในบังคับบัญชาหรือใน กํากับดูแลของฝ่ายบริหาร
สําหรับราชการส่วนท้องถิ่น องค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ หน่วยงานอื่นซึ่งมิได้สังกัด ฝ่ายบริหาร อาจนํา
ระเบียบนี้ไปใช้ได้โดยอนุโลม
ข้อ ๕ เจ้าหน้าที่ควบคุมเกษียณอายุของข้าราชการประเภทใด มีความจําเป็ นต้องกําหนดวิธีปฏิบั ติ
ในการแก้ไขวัน เดื อ น ปี เกิด นอกเหนื อจากที่ ได้ กําหนดไว้ ในระเบี ย บนี้ ให้ ขอทํ าความตกลงกับ ผู้ รักษาการ
ตามระเบียบนี้

๒ - ๑๖

ข้อ ๖ ในระเบียบนี้
“ ทะเบี ยนประวัติ ” หมายความว่า หลักฐานแสดงประวัติการรับ ราชการของข้าราชการ ฉบั บ ที่
เจ้าหน้าที่ควบคุมเกษียณอายุเก็บรักษาหรือกําหนดให้ใช้เป็นหลักฐานสําหรับควบคุมเกษียณอายของข้าราชการ
“ ข้าราชการ ” หมายความว่า ข้าราชการที่อยู่ในบังคับบัญชาของส่วนราชการตามกฎหมาย ว่าด้วย
การปรั บ ปรุ ง กระทรวง ทบวง กรม กฎหมาย ว่ า ด้ ว ย ระเบี ย บบริ ห ารราชการแผ่ น ดิ น และกฎหมายอื่ น
หรือส่วนราชการที่ไม่มีฐานะเป็นกรมแต่มีหัวหน้าส่วนราชการเป็นอธิบดีหรือเทียบเท่า ทั้งนี้ เท่าที่อยู่ในบังคับบัญชา
หรือในกํากับดูแลของฝ่ายบริหาร
“ หัวหน้าส่วนราชการ ” หมายความว่า ปลัดกระทรวง อธิบดี และหัวหน้าส่วนราชการ ที่เรียกชื่อ
อย่างอื่นและมีฐานะเทียบเท่าอธิบดี ทั้งนี้ เท่าที่อยู่ในบังคับบัญชาหรือในกํากับดูแลของฝ่ายบริหาร
“ เจ้ า หน้ า ที่ ค วบคุ ม เกษี ย ณอายุ ” หมายความว่ า เจ้ าหน้ าที่ ควบคุม เกษี ย ณอายุ ของข้าราชการ
ตามกฎหมายว่าด้วยบําเหน็จบํานาญ และตามกฎหมายอื่น
ข้อ ๗ ข้าราชการผู้ใดได้รับการบรรจุแต่งตั้งนับแต่วั นที่ระเบียบนี้มีผลใช้บังคับ ให้ หัวหน้าส่วนราชการ
แจ้งให้ข้าราชการผู้นั้นทราบเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ตามระเบียบนี้ แต่ถ้าข้าราชการผู้ใด ได้รับการบรรจุแต่งตั้ งก่อน
ระเบียบนี้มีผลใช้บังคับ ให้หัวหน้าส่วนราชการแจ้งให้ข้าราชการผู้นั้นทราบ ถึงสิทธิที่จะตรวจสอบความถูกต้องของ
วัน เดือน ปีเกิดของตนที่ลงไว้ในทะเบียนประวัติตามระเบียบนี้
ข้อ ๘ ข้าราชการผู้ใดที่ได้รับแจ้งบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิจะได้รับบําเหน็จบํานาญเนื่อ งจากการเกษียณอายุ
ในปี ง บประมาณใดเห็ น ว่ า วั น เดื อ น ปี เกิ ด ของตนตามที่ ไ ด้ รั บ แจ้ ง นั้ น ไม่ ถู ก ต้ อ งและประสงค์ จ ะขอแก้ ไ ข
ให้ข้าราชการผู้นั้นยื่นคําขอแก้ไขวัน เดือน ปีเกิดตามแบบท้ายระเบียบนี้ภายใน เดือนธันวาคมของปีงบประมาณนัน้
ข้อ ๙ ข้าราชการผู้ใดประสงค์ จะขอแก้ไขวัน เดือน ปีเกิดในทะเบียนประวัติ ให้ ยื่น ขอแก้ไขพร้อม
หลักฐานต้นฉบับสูติบัตรหรือทะเบียนคนเกิด เพื่อประกอบการพิจารณาต่อ ผู้บังคับบัญชาตามลําดับชั้น โดยยื่นคํา
ขอแก้ไขเมื่อใดก็ได้ แต่ทั้งนี้ต้องไม่ช้าไปกว่ากําหนดตามเวลา

๒ - ๑๗

ในกรณีที่เป็นการพ้นวิสัยที่ จะหาหลักฐานตามวรรคหนึ่งได้ ให้ส่งหนังสือรับรองจาก ส่วนราชการหรือ
หน่วยงานที่มีหน้าที่เก็บรักษาสูติบัตรหรือทะเบียนคนเกิด ซึ่งแจ้งเหตุขัดข้องที่ ไม่อาจหาสูติบัตรหรือทะเบียน
คนเกิดได้ พร้อมด้วยหลักฐานต่าง ๆ ดังต่อไปนี้
(๑) ทะเบียนสํามะโนครัวหรือสําเนาทะเบียนบ้าน
(๒) หลั กฐานการศึก ษาอย่ า งใดอย่ า งหนึ่ ง ที่ แ สดงวั น เดื อ น ปี เกิด จากสถานศึก ษาทุ ก แห่ ง ที่ ผู้ นั้ น
เคยศึกษา
(๓) หลักฐานทางทหารในกรณีที่ผู้ยื่นคําขอเป็นข้าราชการชาย ได้แก่ ใบสําคัญทหารกองเกิน (แบบ สด.๙)
หรือใบสําคัญทหารกองหนุน (แบบ สด.๘) หรือทะเบียนทหารกองประจําการ (แบบ สด.๓) หรือสมุดประจําตัว
ทหารกองหนุน
(๔) หลักฐานทางราชการแสดงวัน เดือน ปีเกิดของพี่น้องร่วมมารดา ในกรณีที่มีพี่น้องร่วมมารดา
(๕) หลักฐานอื่นของทางราชการที่ระบุวัน เดือน ปีเกิด โดยชัดแจ้ง (ถ้ามี)
หลักฐานตามวรรคสองให้ใช้ต้นฉบับ หากไม่สามารถส่งต้นฉบับได้ให้ใช้สําเนาซึ่งผู้มี อํานาจหน้าที่รับรอง
ความถูกต้องแทน
ในกรณี ที่ ไม่ อาจส่ ง หลั ก ฐานตามวรรคสอง (๒) หรือ (๓) ได้ ให้ ส่ งหนั ง สื อรับ รองจากส่ ว นราชการ
หรือหน่วยงานที่มีหน้าที่เก็บรักษา แจ้งเหตุขัดข้องที่ไม่อาจหาหลักฐานดังกล่าวได้
ข้อ ๑๐ เมื่อผู้ บังคับบั ญ ชาตามลําดับ ชั้นได้รับคําขอแก้ไขตามข้อ ๔ แล้ว ให้ ตรวจสอบ คําขอแก้ไข
และหลักฐานโดยเร็ว หากเห็นว่าคําขอแก้ไขหรือหลักฐานไม่ถูกต้องครบถ้วน ให้แจ้งผู้อื่น คําขอแก้ไขให้จัดทําให้
ถูกต้องครบถ้วน
ให้หัวหน้าส่วนราชการเสนอคําขอแก้ไขพร้อมหลักฐานต่อเจ้าหน้าที่ควบคุมเกษียณอายุ ภายในสองเดือน
นับแต่วันที่ได้รับคําขอแก้ไข โดยให้ทําความเห็นประกอบการพิจารณาไปด้วย
ข้อ ๑๑ ให้ เจ้ า หน้ า ที่ ค วบคุ ม เกษี ย ณอายุ พิ จ ารณาคํา ขอแก้ไขวั น เดื อน ปี เกิ ด โดยเร็ว และส่ งผล
การพิจารณาให้หัวหน้าส่วนราชการแจ้งให้ข้าราชการผู้ขอแก้ไขวัน เดือน ปีเกิดทราบโดยพลัน
คําวินิจฉัยของเจ้าหน้าที่ควบคุมเกษียณอายุให้ถือเป็นที่สุด
ข้อ ๑๒ ในกรณี ที่ ข้าราชการขอแก้ไขวั น เดื อ น ปี เกิด ในทะเบี ย นประวั ติ ซึ่ งเป็ น การใช้ สิ ท ธิ ต าม
กฎหมาย ว่ าด้ วย ข้อมู ล ข่าวสารของราชการ ให้ ดํ าเนิ น การตามกฎหมายนั้ น และเมื่ อคณะกรรมการวิ นิ จ ฉั ย
การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารมีคําวินิจฉัยเป็นประการใดแล้ว ให้หัวหน้าส่วนราชการที่ครอบครองทะเบียนประวัติ
ปฏิบัติให้เป็นไปตามนั้น

๒ - ๑๘

ข้อ ๑๓ ในกรณีที่ข้าราชการผู้ใดพ้นจากราชการไปแล้ว ขอแก้ไขวัน เดือน ปีเกิด ในทะเบียนประวัติ
หากทะเบียนประวัติของผู้นั้นอยู่ในความครอบครองของส่วนราชการใด ให้ส่วนราชการนั้นดําเนินการตามกฎหมาย
ว่าด้วย ข้อมูลข่าวสารของราชการ โดยให้ผู้ประสงค์จะขอแก้ไม่ยื่นคําขอแก้ไขพร้อมเอกสารหลักฐานตามข้อ ๙
เพื่อประกอบการพิจารณา
ข้อ ๑๔ บรรดาการดําเนินการใดที่ได้ดําเนินการไปตามระเบียบสํา นักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วย การแก้ไข
วัน เดือน ปีเกิด ในทะเบียนประวัติข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๒๗ ก่อนวันที่ระเบียบนี้ ใช้บังคับ ให้ถือว่าเป็นการดําเนินการ
ตามระเบียบนี้
ข้อ ๑๕ ให้ ป ระธาน ก.พ. เป็ น ผู้ รักษาการตามระเบี ย บนี้ และให้ มี อํานาจพิ จ ารณา วินิ จฉัย ปั ญ หา
เกี่ย วกับ การปฏิ บั ติ ต ามระเบี ย บนี้ โดยให้ เจ้ าหน้ าที่ ควบคุม เกษี ย ณอายุ เป็ น ผู้ เสนอความเห็ น เพื่ อ ประกอบ
การพิจารณา
ประกาศ ณ วันที่ ๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๘
(ลงชื่อ)

พันตํารวจโท ทักษิณ ชินวัตร
(ทักษิณ ชินวัตร)
นายกรัฐมนตรี

หมายเหตุ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับประกาศและงานทั่วไป เล่ม ๑๒๒ ตอนพิเศษ ๑๑๗ ง
วันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๔๘

๒ - ๑๙

แบบคําขอแก้ไขวัน เดือน ปีเกิด

(เขียนที่) ..............................................
วันที่.............เดือน..............................พ.ศ. ...............
เรื่อง .........................................................................
(คําขึ้นต้น) ................................................................
ข้าพเจ้า ............................................................................................... ตามหลั กฐานในทะเบียนประวัติ
เกิดวันที่ .......... เดือน ........................พ.ศ. ......... สถานที่เกิด ...................................................... (ระบุสถานที่เกิด)
เลขที่ ............. หมู่ที่ .......... ถนน.....................................................ตําบล/แขวง........................................................
อําเภอ/เขต ......................................................................... จังหวัด .....................................................................
ประเทศ ............................................................................ (ให้ระบุชื่อประเทศในกรณีผู้ยื่นคําขอเกิดในต่างประเทศ)
ปัจจุบันดํารงตําแหน่ง/ดํารงตําแหน่งครั้งสุดท้าย .......................................................................................................
สังกัด .................................................................................................. (ให้ระบุ กอง กรม หรือหน่วยงานอื่นที่สังกัด)
มีความประสงค์ขอแก้ไขวัน เดือน ปีเกิดในทะเบียนประวัติ ให้เป็ นเกิดวันที่ ............. เดือน ..............................
พ.ศ. ................ โดยได้แนบหลักฐานมาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วย ตามรายการดังนี้
กรณีใช้สูติบัตรหรือทะเบียนคนเกิด
สูติบัตร
○ ต้นฉบับ
○ สําเนา
ทะเบียนคนเกิด
○ ต้นฉบับ
○ สําเนา
กรณีไม่มีสูติบัตรหรือทะเบียนคนเกิด
๑. หนังสือรับรองแจ้งเหตุขัดข้องที่ไม่อาจหาสูติบัตรหรือทะเบียนคนเกิดได้จาก ......................................................
..............................................................................................................................................................................
(ระบุชื่อส่วนราชการหรือหน่วยงานที่มีหน้าที่เก็บรักษาสูติบัตรหรือทะเบียนคนเกิด ซึ่งเป็นผู้รับรอง)
๒. ทะเบียนสํามะโนครัวหรือสําเนาทะเบียนบ้าน
ทะเบียนสํามะโนครัว
○ ต้นฉบับ
○ สําเนา
สําเนาทะเบียนบ้าน
○ ต้นฉบับ
○ สําเนา
๓. หลักฐานการศึกษาที่แสดงวัน เดือน ปีเกิด จํานวน ............ แห่ง
(๑) สถานศึกษาครั้งแรก (โรงเรียน)..........................................................................................................
ชั้นที่ศึกษา.................... ○ ต้นฉบับ
○ สําเนา
○ หนังสือรับรอง
(๒) สถานศึกษาครั้งที่สอง (โรงเรียน)...............................................................................................
ชั้นที่ศึกษา.................... ○ ต้นฉบับ
○ สําเนา
○ หนังสือรับรอง
ฯลฯ

๒ - ๒๐
๔. หลักฐานทางทหาร
ใบสําคัญทหารกองเกิน (แบบ สด.๙)
○ ต้นฉบับ
ใบสําคัญทหารกองหนุน (แบบ สด.๘)
○ ต้นฉบับ
ทะเบียนทหารกองประจําการ (แบบ สด.๓) ○ต้นฉบับ
สมุดประจําตัวทหารกองหนุน
○ ต้นฉบับ
๕. หลักฐานทางราชการแสดงวัน เดือน ปีเกิด ของพี่น้องร่วมมารดา
(๑).......................................................................................
(๒)................................................................................................
(๓)................................................................................................
ฯลฯ
๖. หลักฐานอื่นของทางราชการ
(๑).......................................................................................
(๒)................................................................................................
(๓)................................................................................................
ฯลฯ

○
○
○
○

สําเนา
สําเนา
สําเนา
สําเนา

○
○
○
○

หนังสือรับรอง
หนังสือรับรอง
หนังสือรับรอง
หนังสือรับรอง

○ ต้นฉบับ
○ ต้นฉบับ
○ ต้นฉบับ

○ สําเนา
○ สําเนา
○ สําเนา

○ ต้นฉบับ
○ ต้นฉบับ
○ ต้นฉบับ

○ สําเนา
○ สําเนา
○ สําเนา

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า เอกสารที่แนบเป็นหลักฐานที่ถูกต้องตรงตามความเป็นจริงทุกประการ
(ลงชื่อ) ............................................... ผู้ยื่นคําขอ
(..............................................)

หมายเหตุ

(๑) ให้เติมข้อความลงในช่องว่างให้สมบูรณ์ครบถ้วน
(๒) ให้ใส่เครื่องหมาย ✓ ในช่อง O หน้าข้อความที่ต้องการ

ระเบียบกองทัพบก

๒ - ๒๑
ว่าด้วย ประวัติ
พ.ศ. ๒๕๓๙
เพื่อให้การปฏิบัติเกี่ยวกับประวัติรับราชการในกองทัพบกเป็นไปด้วยความถูกต้อง และเหมาะสมยิ่งขึ้น
ทั้งยังสอดคล้องกับ ระเบียบกระทรวงกลาโหม ว่าด้วย ประวัติ พ.ศ. ๒๕๑๕ และระเบียบกระทรวงกลาโหม ว่าด้วย
ประวัติ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๒๑ จึงกําหนดระเบียบ ว่าด้วยประวัติของกองทัพบก ไว้ดังนี้
ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ ระเบียบกองทัพบก ว่าด้วย ประวัติ พ.ศ. ๒๕๓๙ ”
ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่บัดนี้ เป็นต้นไป
ข้อ ๓ ให้ยกเลิก ระเบียบกองทัพบก ว่าด้วย ประวัติ พ.ศ. ๒๕๒๒
บรรดา ระเบียบ คําสั่ง คําชี้แจงใด ๆ ซึ่งขัดหรือแย้งกับ ระเบียบนี้ให้ใช้ระเบียบนี้ แทน
ข้อ ๔ ในระเบียบนี้
๔.๑ หน่วยส่วนกลาง ให้หมายถึง สํานักงานเลขานุการกองทัพบก กรมฝ่ายเสนาธิการ กรมฝ่าย
กิจการพิเศษ กรมฝ่ายยุทธบริการ และหน่วยข่าวกรองทางทหาร
๔.๒ หน่วยการศึกษา ให้หมายถึง กรมยุท ธศึกษาทหารบก กรมการรักษาดินแดน โรงเรียน
นายร้อยพระจุลจอมเกล้า สถาบันวิชาการทหารบกชั้นสูง ศูนย์สงครามพิเศษ ศูนย์การบินทหารบก ศูนย์การทหารราบ
ศูนย์การทหารม้า และศูนย์การทหารปืนใหญ่
๔.๓ หน่ ว ยส่ว นภู มิ ภาค ให้ ห มายถึง ส่ ว นภูมิ ภ าค ส่ ว นกําลั งรบ และส่ วนสนั บ สนุ น การรบ
(เว้นหน่วยข่าวกรองทางทหาร) ตามบัญชีหน่วยทหารของกองทัพบก
ข้อ ๕ แบบประวัติรับราชการ และคําชี้แจงการบันทึกข้อความ ลงในแบบประวัติรับราชการ ให้ใช้
แบบประวัติรับราชการ ทบ.๑๐๐ - ๐๑๐ และ ผนวก ก คําชี้แจง การบันทึกข้อความลงในแบบ ประวัติรับราชการ
ท้ายระเบียบนี้
ข้อ ๖ การจัดทําประวัติรับราชการ
๖.๑ ประวัติรับราชการของข้าราชการชั้นสัญญาบัตรของกองทัพบก
๖.๑.๑ ผู้ที่เป็นนักเรียนทหารภายในประเทศ ให้สถานศึกษานั้นจัดทํา ประวัติรับราชการ
ของแต่ล ะบุ คคลไว้ จํานวน ๒ ชุ ด เมื่อสําเร็จการศึกษาบรรจุเข้ารับ ราชการเป็น นายทหารสั ญ ญาบั ตรแล้วให้
สถานศึกษานั้น ส่งประวัติให้ กรมสารบรรณทหารบก เก็บรักษาจํานวน ๑ ชุด และส่งอีก ๑ ชุด ที่เหลือไปที่แผนก
ประวัติบําเหน็จบํานาญของมณฑลทหารบก หรือจังหวัดทหารบก เจ้าของพื้นที่ที่หน่วยต้นสังกัดของผู้นั้นสังกัดอยู่
แล้วแต่กรณี
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๖.๑.๒ ผู้ ที่ เป็ น นั ก เรี ย นนายทหารจากต่ า งประเทศ เมื่ อ บรรจุ เข้ า รั บ ราชการ เป็ น
นายทหารสั ญ ญาบั ต ร ให้ กรมสารบรรณทหารบก จั ด ทํ า ประวั ติ รับ ราชการของแต่ ล ะบุ ค คล จํ านวน ๒ ชุ ด
เก็บรักษา ไว้ที่กรมสารบรรณทหารบก จํานวน ๑ ชุด อีก ๑ ชุด ที่เหลือส่งไปเก็บที่แผนกประวัติบําเหน็จบํานาญ
ของมณฑลทหารบกหรือจังหวัดทหารบก เจ้าของพื้ นที่ ที่ หน่ วยต้นสังกัดของผู้นั้น ตั้งอยู่ หรือส่งไปเก็บที่หน่วย
ส่วนกลาง ส่วนการศึกษา ที่บุคคลผู้นั้นสังกัดอยู่ แล้วแต่กรณี
๖.๑.๓ ผู้ที่บรรจุเข้ารับราชการจากบุคคลพลเรือน หรือจากทหารกองหนุน ให้กรมสารบรรณ
ทหารบก ดําเนินการเช่นเดียวกับ ข้อ ๖, ๑.
๖.๑.๔ ข้าราชการต่ํากว่าชั้นสัญญาบัตร ที่เลื่อนฐานะเป็นข้าราชการชั้นสัญญาบัตร
๖.๑.๔.๑ ผู้ที่สังกัดหน่ วยส่วนกลาง ส่วนการศึกษา ให้ หน่วยนั้นจัดทํา ประวัติ
รับ ราชการเพิ่ ม ๑ ชุ ด และสํ าเนาจากฉบั บที่ ทํ าเพิ่ ม ๑ ชุ ด รวมเป็ น ๓ ชุ ด และให้ หั วหน้ าแผนกหรือเที ยบเท่ า
ลงลายมือชื่อตรวจถูกต้องและรับรองสําเนา แล้วส่งชุดเดิมที่จัดทําสําเนาแนบเรื่องขอเลื่อนฐานะให้ กรมสารบรรณ
ทหารบก ส่ ว นที่ จั ด ทํ า ขึ้ น ใหม่ อี ก ๑ ชุ ด ส่ ง ให้ ห น่ ว ย ต้ น สั ง กัด ใหม่ ห รือหน่ ว ยที่ ไปบรรจุ เมื่ อ เลื่ อ นฐานะแล้ ว
หรือแผนกประวัติบําเหน็จบํานาญ ของมณฑลทหารบกหรือจังหวัดทหารบก เจ้าของพื้นที่ที่หน่วยต้นสังกัดใหม่
แล้วแต่กรณี
๖.๑.๔.๒ ผู้ ที่ ไ ม่ ไ ด้ สั ง กั ด หน่ ว ยส่ ว นกลาง ส่ ว นการศึ ก ษาให้ แ ผนกประวั ติ
บํ าเหน็ จบํ านาญ ของมณฑลทหารบกหรือจังหวัด ทหารบก แล้ วแต่ กรณี จัด ทํ าประวัติ รับ ราชการเพิ่ ม ๑ ชุ ด
และสําเนาจากฉบับที่ที่ทําเพิ่ม ๑ ชุด รวมเป็น ๓ ชุด แล้วส่งชุดเดิมกับสําเนา ให้หน่วยต้นสังกัด ของข้าราชการ
ที่เลื่อนฐานะเป็นชั้นสัญญาบัตร ส่วนที่จัดทําขึ้นใหม่อีก ๑ ชุด ส่งให้แผนกประวัติบําเหน็จบํานาญ ของมณฑลทหารบก
หรือจังหวัดทหารบก) เจ้าของพื้นที่ของหน่วยต้นสังกัดใหม่หรือหน่วยที่ไปบรรจุเมื่ อเลื่อนฐานะแล้ว เช่น เดียวกับ
ข้อ ๖.๑.๔.๑
๖.๒.๔.๓ กรมสารบรรณทหารบก เมื่อได้รับเรื่องขอเลื่อนฐานะ ตามข้อ ๖.๑.๔.๑
และ ๖.๑.๔.๒ แล้ว ให้เก็บชุดเดิมไว้เป็นหลักฐานที่แผนกประวัติ กองประวัติและบําเหน็จบํานาญ กรมสารบรรณ
ทหารบก ส่วนฉบับสําเนาให้แนบเรื่องขอเลื่อนฐานะ เพื่อดําเนินกรรมวิธีขอเลื่อนฐานะต่อไป
๖.๒ ประวัติรับราชการของข้าราชการค้ากว่าชั้นสัญญาบัตรของกองทัพบก
๖.๒.๑ ผู้ที่เป็นนักเรียนทหาร ให้สถานศึกษานั้นจัดทําประวัติรับราชการ จํานวน ๑ ชุด
ของแต่ละบุคคลไว้ เมื่อสําเร็จการศึกษาบรรจุเข้ารับราชการแล้ว ให้สถานศึกษานั้นส่งประวัติรับราชการที่จัดทําไว้
๑ ชุด ไปเก็บที่แผนกประวัติบําเหน็จบํานาญของมณฑลทหารบกหรือจังหวัดทหารบก เจ้าของพื้นที่ที่หน่วยต้นสังกัด
ของผู้นั้นตั้งอยู่หรือส่งไปเก็บที่ส่วนกลางส่วนการศึกษาที่บุคคลนั้นสังกัดอยู่ แล้วแต่กรณี
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๖.๒.๒ ผู้ที่บ รรจุเข้ารับ ราชการจากบุ คคลพลเรือน หรือจากทหารกองหนุน ให้แผนก
ประวัติบําเหน็จบํานาญ ของมณฑลทหารบกหรือจังหวัดทหารบก เจ้าของพื้นที่ที่หน่วย ต้นสังกัดของผู้นั้นตั้งอยู่
หรือส่งไปเก็บที่ หน่วยส่วนกลาง ส่วนการศึกษา ที่ บุคคลผู้นั้นสังกัดอยู่ แล้วแต่กรณี เป็นผู้จัดทําประวัติรับราชการ
จํานวน ๑ ชุด เก็บรักษาไว้เช่นเดียวกับข้อ ๖.๒.๑
๖.๒.๓ ผู้ที่ เลื่อนฐานะจากพลอาสาสมั ครเป็ น ข้าราชการต่ํ ากว่าชั้ น สั ญ ญาบั ต ร ให้ ส่ ง
ประวัติรับราชการเดิม ของผู้นั้นไปเก็บที่ แผนกประวัติบําเหน็จบํานาญ ของมณฑลทหารบก หรือจังหวัดทหารบก
เจ้าของพื้นที่ที่หน่วยต้นสังกัดของผู้นั้นตั้งอยู่ หรือส่งไปเก็บที่หน่วยส่วนกลาง ส่วนการศึกษา ที่บุคคลผู้นั้นสังกัดอยู่
แล้วแต่กรณี
๖.๓ ประวัติรับราชการของ ข้าราชการกองทัพบก ให้มีเอกสารตามผนวก ข ท้าย ระเบียบนี้
แนบไว้ เพื่อการตรวจสอบเสมอ
ข้อ ๗ การบั นทึ กรายการลงในแบบประวั ติ รับราชการให้ เจ้ าหน้ าที่ บั นทึ กประวั ติ ที่ ได้ รับ การแต่ งตั้ ง
ลงชื่อ และวันเดือนปี กํากับไว้ด้วย
การบั น ทึ กรายการใด ๆ ตามหลั ก ฐาน จะกระทํ า ได้ เฉพาะเจ้ า หน้ าที่ บั น ทึ ก ประวั ติ เท่ า นั้ น
ทั้งนี้ ให้หัวหน้าแผนก ที่มีหน้าที่รับผิดชอบประวัติรับราชการ ออกคําสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ บันทึกประวัติไว้เป็น
หลักฐานด้วย
ข้อ ๘ ข้าราชการกองทัพบก ผู้ใดมีการเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล หรือมีการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับครอบครัว
เช่น การจดทะเบียนสมรส การมีบุตร การจดทะเบียนรับรองบุตร การจดทะเบียนรับบุตรบุญธรรม การหย่าของภริยา
หรือสามี ตลอดจนการถึงแก่กรรมของ บิดา มารดา ภริยาหรือ สามี และบุตรหรือการย้ายภูมิลําเนาหรือสําเร็จ
การศึ กษาเพิ่ ม เติ ม ฯลฯ ให้ รายงานผู้ บั งคับ บั ญ ชาทราบ พร้อมด้ ว ยหลั กฐานภายใน ๓๐ วัน หน่ วยต้ น สัง กัด
เมื่อได้รับรายงานให้แจ้งแผนกประวัติบําเหน็จบํานาญ ของมณฑลทหารบกหรือจังหวัดทหารบก หรือเจ้าหน้าที่ที่
รับผิดชอบประวัติรับราชการดําเนินการแก้ไข หรือเพิ่มเติมประวัติรับราชการให้ถูกต้อง เฉพาะกรณีเปลี่ยนชื่อตัว
และชื่อสกุล ให้แจ้ง กรมสารบรรณทหารบก เพื่อดําเนินการออกประกาศต่อไป
ข้อ ๙ เมื่อข้าราชการกองทัพบก ผู้ใดย้ายสังกัดให้ปฏิบัติดังนี้
๙.๑ ผู้ใดย้ายอยู่ภายในหน่วยส่วนภูมิ ภาคด้วยกัน ให้หน่ วยต้นสั งกัด เดิม แจ้ง แผนกประวัติ
บําเหน็จบํานาญ ของมณฑลทหารบก หรือจังหวัดทหารบก พร้อมด้วยหลักฐานการย้าย เพื่อบันทึกลงในประวัติ
รับราชการ แล้วส่งประวัติรับราชการไปให้แผนกประวัติบําเหน็จบํานาญ ของมณฑลทหารบก หรือจังหวัดทหารบก
เจ้าของพื้นที่ที่หน่วยต้นสังกัดใหม่
๙.๒ ผู้ใดย้ายเข้าหน่วยส่วนกลาง ส่วนการศึกษา ให้หน่วยต้นสังกัดเดิมประสานแผนกประวัติ
บําเหน็จบํานาญ ของมณฑลทหารบกหรือจังหวัดทหารบก พร้อมด้วยหลักฐานการย้าย เพื่อบันทึกลงในประวัติ
รับราชการ แล้วส่งให้หน่วยต้นสังกัดใหม่โดยตรง
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๙.๓ ผู้ใดย้ายออกจากหน่วยส่วนกลาง ส่วนการศึกษาให้หน่วยต้นสังกัด บันทึกหลักฐานการ
ย้ายลงในประวัติรับราชการแล้วส่งให้แผนกประวัติบําเหน็จบํานาญ ของมณฑลทหารบกหรือจังหวัดทหารบก
เจ้าของพื้นที่ที่หน่วยต้นสังกัดใหม่ของผู้นั้นตั้งอยู่
๙.๔ ผู้ใดย้ายอยู่ภายในหน่วยส่วนกลาง ส่วนการศึกษาด้วยกัน เมื่อบันทึกหลักฐานการย้ายลง
ในประวัติรับราชการแล้ว ให้ส่งประวัติรับราชการผู้นั้น ไปพร้อมกับหนังสือ ส่งตัว
๙.๕ ผู้ใดย้ายออกนอกกองทั พ เมื่อบัน ทึกหลั กฐานการย้ายลงในประวัติรับ ราชการแล้ว ให้
หน่วยต้นสังกัดดําเนินการส่งไปยังหน่วยต้นสังกัดใหม่ พร้อมกับหนังสือส่งตัว
๙.๖ ผู้ใดโอนไปรับราชการต่างกระทรวง เมื่อบันทึกหลักฐานการย้ายลงในประวัติรับราชการ
แล้วให้หน่วยต้นสังกัดเดิม ส่งไปยังหน่วยต้นสังกัดใหม่พร้อมกับหนังสือส่งตัว
๙.๖.๑ ข้าราชการชั้นสัญญาบัตร ให้ส่งประวัติรับราชการฉบับที่เก็บรักษาไว้ที่หน่วยต้น
สังกัด หรือแผนกประวัติบําเหน็จบํานาญของมณฑลทหารบกหรือจังหวัดทหารบก ไปพร้อมกับหนังสือส่งตัว ส่วน
ประวัติรับราชการฉบับซึ่งเก็บรักษาไว้ที่ กรมสารบรรณทหารบก ยังคงเก็บรักษาไว้ตามเดิม
๙.๖.๒ ข้า ราชการต่ํ า กว่ า ชั้ น สั ญ ญาบั ต ร ให้ ห น่ ว ยต้ น สั ง กั ด ที่ เก็ บ รัก ษา ประวั ติ รั บ
ราชการ หรือแผนกประวัติบําเหน็จบํานาญ ของมณฑลทหารบกหรือจังหวัดทหารบก แล้วแต่กรณี จัดทําสําเนา
หรือคัดลอกประวัติรับราชการ จํานวน ๑ ชุด เพื่อส่งไปพร้อมกับหนังสือส่งตัว ส่วนฉบับจริงให้เก็บรักษาไว้ที่ แผนก
ประวัติบําเหน็จบํานาญ ของมณฑลทหารบกหรือจังหวัดทหารบกภูมิลําเนาทหาร
๙.๗ ผู้โดย้ายจากภายนอกกองทัพบก เข้ามารับราชการในกองทัพบก ให้ดําเนินการดังนี้
๙.๗.๑ กรณีย้ายเข้ามาสังกัดหน่วยส่วนกลาง ส่วนการศึกษา ให้หน่วยต้นสั งกัดเก็บรักษา
ประวัติรับราชการไว้ เฉพาะข้าราชการชั้นสัญญาบัตรให้จัดส่งให้กรมสารบรรณทหารบก จํานวน ๑ ชุด (หากได้รับ
เพียงชุดเดียวให้คัดลอกเพิ่ม ๑ ชุด เก็บรักษาไว้ ส่วนชุดเดิมส่งให้กรมสารบรรณทหารบก เก็บรักษา)
๙.๗.๒ กรณีย้ายเข้ามาสังกัดหน่วยสวนภูมิภาค ให้หน่วยต้นสังกัดส่งประวัติรับราชการ
ให้แผนกประวัติบําเหน็จบํานาญ ของมณฑลทหารบกหรือจังหวัด ทหารบก หรือเจ้าของพื้นที่ที่หน่วยต้นสังกัดอยู่
เพื่อเก็บรักษาไว้เฉพาะข้าราชการชั้นสัญญาบัตร ให้บําเหน็จบํานาญ ของมณฑลทหารบกหรือจังหวัดทหารบก
ตรวจสอบความเรียบร้อยแล้ว ส่งให้ กรมสารบรรณทหารบก จํานวน ๑ ชุด (หากได้รับเพียงชุดเดียวให้คัดลอกเพิ่ม
๑ ชุด ส่วนชุดเดิมส่งให้ กรมสารบรรณทหารบก เก็บรักษา)
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๙.๘ ผู้ใดโอนเข้ามารับราชการในกองทัพบก ให้ดําเนินการดังนี้
๙.๘.๑ กรณีโอนเข้ามาสังกัดหน่วยส่วนกลาง ส่วนการศึกษา ให้หน่วยต้น สังกัดเก็บรักษา
ประวัติรับราชการไว้ จํานวน ๑ ชุด หากเป็น ข้าราชการชั้นสัญญาบัตรให้จัดทํา เพิ่มอีก จํานวน ๑ ชุด เพื่อส่งให้
กรมสารบรรณทหารบก เก็บรักษาไว้
๙.๘.๒ กรณีโอนเข้ามาสังกัดหน่วยส่วนภูมิภาค ให้หน่วยต้นสังกัดจัดส่งข้อมูลหรือประวัติ
รับ ราชการที่ ได้รับ จากหน่ วยเดิ ม ให้ แผนกประวัติ บํ าเหน็ จบํ านาญ ของมณฑลทหารบกหรือจังหวัดทหารบก
เพื่อจัดทําประวัติรับราชการเก็บรักษาไว้ จํานวน ๑ ชุด หากเป็นข้าราชการชั้นสัญญาบัตรให้จัดทําเพิ่มอีก จํานวน
๑ ชุด เพื่อส่งให้ กรมสารบรรณทหารบก เก็บรักษา
ข้อ ๑๐ ประวัติรับราชการของข้าราชการกองทัพบกถือเป็นเอกสารลับ นอกจากเจ้าหน้าที่ หรือเจ้าของ
ประวัติไปตรวจสอบด้วยตนเองแล้วห้ามมิให้ผู้อื่นทําการตรวจสอบ หรือขอดูและห้ามนําออกจากสํานักงานที่เก็บ
ประวัติ เจ้าของประวัติจะต้องตรวจสอบประวัติรับราชการของตนเอง ไม่น้อยกว่าปีละ ๑ ครั้ง และในระยะเวลา ๑ ปี
ให้ หน่ วยมีหน้าที่เก็บรักษาประวัติดํ าเนินการ ตรวจสอบกับ ประวัติรับราชการฉบั บที่ กรมสารบรรณทหารบก
เก็บ รักษา โดย กรมสารบรรณทหารบก เป็ น ผู้ กํา หนดห้ ว งเวลาในการตรวจสอบ เมื่ อตรวจสอบตรงกัน แล้ ว
ให้ เจ้าหน้าที่ ที่รับ ผิดชอบใน การบัน ทึกประวัติลงชื่อกํา กับไว้ท้ายรายการทุกครั้ง ให้ หน่วยที่มีห น้าที่เก็บ รักษา
ประวัติป ระสานกับ หน่ วยต้ นสั งกัด เพื่ อกําหนดระยะเวลาให้ กับ กําลังพลของหน่ ว ย ที่ จะไปทํ าการตรวจสอบ
สําหรับการตรวจสอบประวัติรับราชการของข้าราชการต่ํากว่าชั้นสัญญาบัตรคงปฏิบัติเช่นเดียวกับประวัติรับราชการ
ของข้าราชการชั้นสัญญาบัตร
ข้อ ๑๑ ประวั ติ รับ ราชการของข้า ราชการสั งกัด กองทั พ บก เมื่ อออกจากราชการหรือถึง แก่กรรม
เมื่อดําเนินกรรมวิธีข้อมูลในเรื่องสิทธิกําลังพลแล้ว ให้ดําเนินการดังนี้
๑๑.๑ กรณีออกจากประจําการตามคําสั่ง
๑๑.๑.๑ ข้าราชการชั้นสัญญาบัตรประวัติรับราชการที่เก็บไว้ที่แผนกประวัติกองประวัติ
และบําเหน็จบํานาญ กรมสารบรรณทหารบกคงเก็บไว้ที่เดิม ส่วนฉบับที่เก็บ ไว้ที่แผนกประวัติบําเหน็จบํานาญของ
มณฑลทหารบกหรือจังหวัดทหารบก หรือหน่วยส่วนกลาง ส่วนการศึกษา ให้ส่งเก็บที่แผนกประวัติบําเหน็จบํานาญ
ของจังหวัดทหารบกต้นสังกัด เมื่อออก จากประจําการตามที่ระบุในคําสั่ง
๑๑.๑.๒ ข้าราชการต่ํากว่าชั้นสัญ ญาบัตร ให้เก็บไว้ที่แผนกประวัติ บําเหน็จบํานาญ
ของจังหวัดทหารบกต้นสังกัด เมื่อออกจากประจําการตามที่ระบุในคําสั่ง
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๑๑.๒ กรณีถึงแก่กรรมขณะประจําการให้เก็บไว้ที่ แผนกประวัติบําเหน็จบํานาญของจังหวัด
ทหารบกที่เป็นภูมิลําเนาทหาร เว้นข้าราชการต่ํากว่าชั้นสัญญาบัตร ที่ได้รับการปูนบําเหน็จพิเศษและเลื่อนยศ
เป็นนายทหารสัญญาบัตร เมื่อได้รับการสั่งจ่ายแล้วให้เก็บประวัติราชการที่แผนกประวัติ กองประวัติบําเหน็จบํานาญ
กรมสารบรรณทหารบก
ข้อ ๑๒ ประวัติรับราชการของข้าราชการกองทัพบก ที่ทําขึ้นไว้แล้ว ก่อนวันใช้ระเบียบนี้ให้ถือว่าเป็น
ประวัติรับราชการที่ใช้ได้ต่อไป
ข้อ ๑๓ ให้ เจ้ากรมสารบรรณทหารบก เป็นผู้รักษาการตามระเบียบนี้
ประกาศ ณ วันที่ ๒๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๓๙
(ลงชื่อ) พลเอก เชษฐา ฐานะจาโร
(เชษฐา ฐานะจาโร)
ผู้บัญชาการทหารบก
กรมสารบรรณทหารบก
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คาชี้แจงการบันทึกข้อความลงในแบบประวัติรบั ราชการ
เพื่อให้การบันทึกข้อความในแบบประวัติราชการเป็นไปแนวทางเดียวกัน จึงให้ปฏิบัติดังนี้ การบันทึก
ข้อความในแบบประวัติรับราชการปกติ ให้บันทึกด้วยหมึกน้ําเงิน หรือสีดํา เว้นการบันทึก ยศ ตําแหน่ง ในหน้าแรก
และยศในหน้ าติ ด รูป ถ่าย ให้ บั น ทึ กด้ วยดิ น สอดํ า ส่ ว นการบั น ทึ กยศที่ มุ ม บนขวา หน้ า เลขที่ ตั้ ง แต่ ๓ - ๑๓
จะไม่บันทึกก็ได้ หากบันทึกให้บันทึกข้อความตามหัวข้อต่าง ๆ ให้ปฏิบัติดังนี้
๑. ชื่อ, ชื่ อสกุล ให้ล งชื่ อและชื่อสกุล เจ้ าของประวัติ หากมีการเปลี่ยนชื่อและชื่อสกุล ให้ บั น ทึ ก
ในบรรทัดต่อมา (พร้อมทั้งหลักฐานในการเปลี่ยนแปลง)
๑.๑ กาเนิด ให้ถือกําเนิดจากการบรรจุเข้ารับราชการครั้งแรก ตามคําสั่งของทางราชการ
๑.๒ หมายเลขประจ าตั ว ให้ แปลงจากเครื่ อ งหมายเลขทะเบี ย นทหารกองประจํ า การเป็ น
เลข ๑๐ ตัว สําหรับผู้ที่ไม่มีเลขทะเบียนทหารกองประจําการ ทางราชการจะได้กําหนดให้
๑.๓ เหล่า เหล่าให้ลงตามคําสั่งบรรจุเข้ารับราชการครั้งแรก หากมีการเปลี่ยนแปลง ให้บัน ทึก
เพิ่มเติมไว้ด้วย
๒. วัน, เดือน, ปีเกิด ให้ลง วัน เดือน ปีเกิด จากหลักฐานของทางราชการ
- เชื้อชาติ สัญ ชาติ และศาสนา ให้ลงว่า เชื้อชาติ สัญ ชาติ และศาสนาใด จากหลักฐานของทาง
ราชการ
๓. ชื่อบิดา, มารดา ถ้าเป็นผู้ที่มีบรรดาศักดิ์ ให้ลงชื่อบรรดาศักดิ์ก่อน แล้วลงชื่อและ ชื่อสกุล ไว้ใน
วงเล็บต่อท้าย
- เชื้อชาติ สัญ ชาติ ภูมิลําเนา ตลอดจนหลักฐานการหย่าและถึงแก่กรรมของบิดามารดา ให้ลง
หลักฐานของทางราชการ
๔. ที่เกิด ให้ลงสถานที่เกิดจากหลักฐานของทางราชการ
๕. ชื่อ ปู่, ย่า, ตา, ยาย ให้ลงหลักฐานของทางราชการ
๖. ชื่ อ ภริย าหรือ สามี ให้ ล งชื่ อภริย าหรือ สามี ทั้ ง นี้ แล้ ว แต่ เจ้ า ของประวั ติ จ ะเป็ น ชายหรือหญิ ง
และคงปฏิบัติทํานองเดียวกับข้อ ๓ (พร้อมทั้งหลักฐานการสมรส) และลงชื่อบิดา มารดา ของภริยา หรือสามี และ
ชื่อสกุลเดิม
๗. บุตรธิดา ให้ลงชื่อบุตรธิดาให้ครบทุกคน การลงชื่อเฉพาะชื่อ ชื่อสกุลเท่านั้น และให้วงเล็บบอกเพศไว้
ตอนท้ายด้วย พร้อมทั้ง วัน เดือน ปีเกิด ชื่อบิดามารดา
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๘. ภูมิลาเนาปัจจุบัน ให้ลงที่อยู่ปัจจุบันให้ชัดเจนจากหลักฐานของทางราชการ
๙. อาชีพก่อนเข้ารับราชการ ก่อนเข้ารับราชการมีอาชีพอะไร ให้ลงอย่า ค้าขาย รับจ้าง เป็นต้น
๑๐. คุณวุฒิก่อนเข้ารับราชการ ให้ลงการศึกษาก่อนเข้ารับราชการว่า สําเร็จการศึกษา สถานศึกษาใด
พ.ศ.ใด รวมทั้งภายในและต่างประเทศ
๑๑. วุฒิการศึกษาเมื่อเข้ารับราชการแล้ว ให้ลงการศึกษาระหว่างรับราชการว่าได้ศึกษาเพิ่ม เติม
หลักสูตรใด สถานศึกษาใด ระยะเวลาเท่าใด ตลอดจนผลการศึกษา และหลักฐานในการสั่งให้เข้ารับการศึกษา
- สําหรับการศึกษาในต่างประเทศ ให้ลงช่วงระยะเวลาวันไปและกลับ คําสั่งที่สั่งให้ไปและกลับด้วย
เพราะบางกรณีจะต้องนําวันไปศึกษาต่างประเทศ ตัดทอนเวลาราชการทวีคูณด้วย
๑๒. ความรู้พิเศษ ให้ลงความรู้พิเศษนอกเหนือไปจากสามัญ เช่น ความรู้ภาษาต่างประเทศ และ
ความรู้วิชาชีพต่าง ๆ
๑๓. ขึ้นทะเบียนกองประจาการ ให้ลง วัน เดือน ปี ที่ขึ้นทะเบียนพร้อมด้วยเครื่องหมาย การขึ้น
ทะเบียน
๑๔. การอุ ป สมบท ให้ ล งการอุ ป สมบทด้ ว ย (ถ้ า มี ) ว่ า ได้ ไปอุ ป สมบท เมื่ อ ใด ที่ วั ด ใด ตํ า บลใด
จังหวัดใด พระองค์ใดเป็นอุปัชฌาย์ ลาสิกขาเมื่อใด และให้ลงวันรายงานตัวกลับเข้ารับราชการ ด้วยเพราะบางกรณี
จะต้องนําวันลาอุปสมบทไปตัดทอนวันราชการทวีคูณด้วย หรือหากลาเกินกําหนด ๑๒๐ วัน จะต้องตัดเงินเดือน
๑๕. เครื่องราชอิสริยาภรณ์
๑๕.๑ ในประเทศ ให้ ลงรายชื่อ เครื่องราชอิสริยาภรณ์ และเหรียญ ซึ่งได้รับ พระราชทาน
เป็นลําดับ พร้อม วัน เดือน ปี (ลงหลักฐานที่ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ และหลักฐานการส่งคืน)
๑๕.๒ ต่างประเทศ ให้ลงรายชื่อ เครื่องราชอิสริยาภรณ์ และเหรียญ ซึ่งได้รับจาก ต่างประเทศ
ลง วัน เดือน ปี ที่ได้รับตามหลักฐาน
๑๕.๓ ความชอบพิเศษ ให้ลงความชอบที่ได้ปฏิบัตินอกจากหน้าที่ราชการประจําตามหลักฐาน
ของทางราชการ
๑๗. ตาแหน่งหรือราชการพิเศษ ให้ลงหลักฐานขณะที่รับราชการหรือก่อนเข้ารับราชการ ในกองทัพบก
ได้รับตําแหน่ง หรือหน้าที่พิเศษอย่างใดที่ควรยกขึ้นกล่าว
๑๘. ปฏิบัติราชการมีสิทธินับเวลาราชการทวีคูณ ให้ลงหลักฐานกรณีที่ได้ปฏิบัติ วัน เดือน ปี ทั้งไป
และกลับ และลงวันลากิจ ลาป่วย ราชการต่างประเทศ
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๑๙. สมรรถภาพของร่างกาย ให้ลงผลการตรวจจากความเห็นของแพทย์ เป็นหมายเลข และอักษร
ในช่องแต่ละตัวอักษรที่กําหนด (ลงหลักฐาน วัน เดือน ปี ที่ได้รับการตรวจ)
ลักษณะของร่างกายและกลุ่มเลือด ให้ลงจากผลการตรวจร่างกายของแพทย์ น้ํา หนัก ความสูง
ที่เปลี่ยนแปลงได้ ให้ลงด้วยดินสอดํา และลงในแต่ละช่อง
๒๐. ความช านาญในการใช้ อ าวุ ธ ให้ ล งผลการใช้ อ าวุ ธ จากการตรวจสอบของหน่ ว ยว่ า ผู้ นี้ มี
ความชํานาญการทางทหารที่ได้รับตามลําดับ
๒๑. ความชานาญทางการทหาร ให้ลงเลขหมายความชํานาญการทางทหารที่ได้รับตามลําดับ
๒๒. ความผิด ให้ลงความผิดที่ได้รับโทษ โดยย่อตามหลักฐาน กรณีขาดราชการ หนีราชการ ให้ลง
จํานวนวันที่ขาดหรือหนีไว้ด้วย
๒๓. ยศทหาร ให้ลงยศและหลักฐานการได้รับยศ ทุกชั้นยศ ตามลําดับและให้บันทึกการแต่งกายเหล่า
ใดในครั้งแรก กับเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงเหล่าไว้ด้วยทุกครั้ง
๒๔. ตาแหน่ง ให้ลงตําแหน่งรับราชการตามหลักฐาน กรณีมีการพักราชการและกลับเข้า รับราชการ
ให้บันทึกรายละเอียดตามหลักฐาน
๒๕. เงินเดื อน เบี้ ยหวัด บํ าเหน็ จ บํ านาญ ให้ ล งเงิน เดื อน เงิน เพิ่ ม พิ เศษรายเดื อนที่ ได้ รับ ตั้ งแต่
เข้ารับ ราชการครั้งแรกเป็ น ลํ าดั บ มา กรณี ที่ มี การพั ก ราชการหรือกลั บ เข้า รั บ ราชการให้ บั น ทึ ก เช่ น เดี ย วกั บ
รายการตําแหน่ง
เมื่อได้รับเบี้ยหวัดหรือบํานาญ ให้ลงจํานวนเงินเป็นรายเดือน หากได้รับเป็นเงินบําเหน็ จ ให้ลง
จํานวนเงินบําเหน็จที่รับตามหลักฐานของทางราชการ
๒๖. ออกจากราชการหรือย้ายประเภท นายทหารประทวนให้ลง วัน เดือน ปีที่ปลดเป็นกองหนุน
ชั้นต่าง ๆ ตาม พ.ร.บ.ฯ และให้ลงหลักฐานการออกจากราชการ ส่วนนายทหารสัญญาบัตรให้ลงเฉพาะหลักฐาน
การออกจากราชการ
๒๗. รายงานสมรรถภาพ ให้บันทึกตามผลการประเมินค่าการปฏิบัติงานนายทหารลงในแต่ละช่องปี
ตามลําดับหมายเลข กํากับด้วยตัวเลขปีพุทธศักราชสองตําแหน่ง
๒๘. หมายเหตุ ให้ลงจํานวนใบแทรกและบอกรายการใบแทรกไว้ด้วย
๒๙. รายการที่เปลี่ยนแปลง ให้ลงเครื่องหมาย (/) ทับตัวเลข ทุกครั้งที่ได้รับรายงานเปลี่ยนแปลง
จากหน่วยหรือเจ้าของประวัติ เพื่อเป็นการยืนยันระหว่างเจ้าหน้าที่บันทึกกับหน่วยและเจ้าของประวัติว่าบั นทึก
เปลี่ยนแปลงตรงกัน หรือไม่
๓๐. ความสามารถและผลงานดีเด่น ข้อบกพร่อง
๓๐.๑ ความสามารถและผลงานดีเด่น ให้บันทึกลักษณะเด่นอันเป็นลักษณะประจําตัว ข้อเด่นต่าง ๆ
ความรู้ความสามารถพิเศษที่เด่นชัด รวมทั้งผลงานดีเด่นซึ่งสามารถนําไปใช้ประโยชน์ ในทางราชการได้ หากเป็นความรู้
ความสามารถพิเศษ ที่มิได้ผ่านการศึกษาที่มีหลักฐานรับรองวุฒิ ให้หน่วยต้นสังกัดทําการทดสอบ แล้วรายงาน
ตามลําดับชั้นจนถึงผู้มีอํานาจอนุมัติให้บันทึก

๒ - ๓๐

๓๐.๒ ข้อบกพร่อง ให้บันทึกข้อบกพร่องต่าง ๆ ซึ่งไม่จัดอยู่ในความผิดที่เจ้าของประวัติต้องได้รับ
การลงทัณฑ์ ตามข้อ ๒๒ แต่ผู้บังคับบัญชาพิจารณา เห็นว่า เป็นข้อบกพร่อง ซึ่งสมควรบันทึกไว้ในประวัติด้วย
ก็ให้รายงานตามลําดับชั้นจนถึงผู้มีอํานาจอนุมัติให้ลงบันทึกเช่นเดียวกันกับ ๓๐.๑
การบั นทึ กความสามารถและผลงานดีเด่น ข้อบกพร่องในข้อนี้ นายทหารสัญ ญาบัต ร
ต้องได้รับอนุมัติจาก ผู้บัญชาการทหารบก หรือผู้รับมอบอํานาจ นายทหารประทวนต้องได้รับอนุมัติจากหัวหน้า
ส่วนราชการขึ้นตรงกองทัพบก
การลงชื่อท้ายรูปเล่ม ให้ลงชื่อของเจ้าหน้าที่ผู้ทําประวัติ เมื่อเห็นว่าประวัติที่ตนลงครั้งแรก
ถูกต้องเรียบร้อยแล้ว ก็ลงชื่อรับรองไว้ และให้ลงชื่อเจ้าของประวัติในขณะที่ได้ตั้งประวัติแล้ว

๒ - ๓๑

ผนวก ข
เอกสารประกอบประวัติรับราชการ
๑. บัญชีรับรองเวลาราชการทวีคูณ ต้องแยกรับรองเป็นรายบุคคล ใช้ฉบับตัวจริง
๒. สําเนามรณบัตร หรือสําเนาทะเบียนคนตายของทายาท (บิดา มารดา คู่สมรสและบุตร)
๓. สําเนาทะเบียนบ้านฉบับปัจจุบันของเจ้าของประวัติและทายาท (บิดา มารดา คู่สมรส และบุตร)
๔. สําเนาใบสําคัญ หรือทะเบียนการสมรสของบิดา มารดา ถ้าสมรสก่อน ๑ ต.ค. ๗๘ ให้ใช้สําเนา
ทะเบียนบ้านของบุตรที่เกิดก่อน ๑ ต.ค. ๗๘
๕. สําเนาใบสําคัญ หรือทะเบียนการสมรสของเจ้าของประวัติ
๖. สําเนาทะเบียนการรับรองบุตร (ถ้ามี)
๗. สําเนาทะเบียนการรับบุตรบุญธรรม (ถ้ามี)
๘. สําเนาทะเบียนการหย่าของบิดามารดาเจ้าของประวัติ หรือสําเนาคําสั่ง ที่จ่าศาลรับรอง (ถ้ามี)
๙. สําเนาทะเบียนการหย่าของเจ้าของประวัติ
๑๐. สําเนาทะเบียนการเปลี่ยนชือ่ ชื่อสกุลของข้าราชการ หรือทายาท ถ้าเป็นข้าราชการสังกัด กห. ให้ใช้
ประกาศของ ทบ. หรือ กห. หนังสือรับรองว่าเป็นบุคคลเดียวกัน ใช้หนังสือรับรอง ของอําเภอหรือเขต (ถ้ามี)
๑๑. หนังสือแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับเงินช่วยพิเศษ
๑๒. บันทึ กรับรองเวลาราชการตอนเป็ นทหารหรือตํ ารวจ หรือบั นทึ กรับรองเวลาราชการ ตอนเป็ น
พลเรือนอื่น ๆ ที่ กห. ตรวจสอบไม่ได้ พร้อมทั้งรายการรับเงินเดือน (แบบ ส.) ถ้ามี
๑๓. ใบรับรองการเป็นทายาท
๑๔. สําเนาทะเบียนทหารกองประจําการ (สด.๓)
๑๕. สําเนาคําสั่งบรรจุครั้งแรก
๑๖. สําเนาแสดงการเป็นสมาชิกฌาปนกิจสงเคราะห์กองทัพบก (สก.ทบ.)
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หมายเหตุ
๑. สําเนาหลักฐานต่าง ๆ ให้ใช้ถ่ายสําเนาจากฉบับจริง และให้หัวหน้าแผนกประวัติหรือประจําแผนก
ประวัติรับรองสําเนา เว้น สําเนาบัญ ชีรับรองเวลาราชการทวีคูณ ต้องให้ หัวหน้าแผนกประวั ติ ฯ เป็น ผู้รับ รอง
สําเนาเท่านั้น
๒. กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงและแก้ไขเอกสารดังกล่าว ต้องรายงานขอแก้ไขทุกครั้ง
๓. บั ญ ชี รับ รองเวลาราชการทวี คูณ กรณี ป ระกาศใช้ กฎอั ย การศึก และสงครามมหาเอเชี ย บู รพา
ราชการสงครามเกาหลี เวียดนาม ถ้าได้บันทึกประวัติไว้เรียบร้อยแล้ว ไม่จําเป็นต้องมีบัญชีรับรอง เวลาราชการ
ทวีคูณ แต่กรณี ไปปฏิบัติราชการพิเศษ ศปก.ทบ., กอ.รมน. ถึงแม้จะมีบันทึกไว้ในประวัติ ก็ต้องมีบัญ ชีรับรอง
เวลาราชการทวีคูณฉบับจริง ซึ่ง ศปก.ทบ. และ กอ.รมน. แยกรับรองเป็นรายบุคคลไว้ด้วย
๔. สําเนาใบมรณบัตรของบิดามารดาเจ้าของประวัติ ถ้ามีใบมรณบัตรให้ถ่ายเอกสารจาก ฉบับจริง
ถ้าไม่มีและถึงแก่กรรมเกิน ๑๐ ปี ให้นายอําเภอ หรือเขตออกหนังสือรับรอง หรือให้ ผู้บังคับบัญ ชาในขณะนั้น
รับรอง หรือให้อําเภอสอบสวนรับรองให้
๕. สํ าเนาทะเบี ย นสมรสของบิ ด ามารดาเจ้ า ของประวั ติ ถ้าสมรสก่ อน ๑ ต.ค. ๗๘ ให้ ใช้ สํ า เนา
ทะเบียนบ้านของบุตรที่เกิดก่อน ๑ ต.ค. ๗๘ เป็นหลักฐานการยืนยัน แต่ถ้ามีบุตรหลังจากนั้น ต้องให้อําเภอสอบสวน
รับรองให้
๖. บันทึกรับรองเวลาราชการตอนเป็นทหาร หรือตํารวจ (แบบ “ส” ข.๗) ในกรณีต่างเหล่าทัพหรือ
ตอนเป็นพลเรือนอื่นๆ ในกรณีที่โอนมาพร้อมทั้งรายการรับเงินเดือน จะต้องมีหลักฐานไว้เรียบร้อย ถึงแม้ว่าเจ้าของ
ประวัติจะยืนยันไม่ประสงค์จะนําเวลาราชการเหล่านั้นมาคํานวณเวลาราชการ กระทรวงการคลัง ก็จะไม่ยอม
จ่ ายเงิน ให้ จ นกว่า หลั กฐานจะเรีย บร้อย ดั ง นั้ น ในกรณี ผู้ ที่ บ รรจุ กองหนุ น ต่ างเหล่ า ทั พ ก็ ดี หรือที่ โอนมาก็ ดี
เมื่อจะบรรจุเข้ารับราชการให้นําหลักฐานเหล่านี้มาประกอบเรื่องด้วย
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ระเบียบกองทัพบก
ว่าด้วย บัตรประจําตัว
พ.ศ. ๒๕๔๗
โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงระเบียบกองทัพบก ว่าด้วย บัตรบัตรประจําตัว ให้เหมาะสมยิ่งขึ้น และ
สอดคล้องกับข้อบังคับกระทรวงกลาโหม ว่าด้วย บัตรประจําตัว (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๔๗ จึงกําหนดระเบียบไว้
ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ ระเบียบกองทัพบก ว่าด้วย บัตรประจําตัว พ.ศ. ๒๕๔๗ ”
ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
ข้อ ๓ ให้ยกเลิก
๓.๑ ระเบียบกองทัพบก ว่าด้วย บัตรประจําตัว พ.ศ. ๒๕๓๒
๓.๒ ระเบียบกองทัพบก ว่าด้วย บัตรประจําตัว (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๒
๓.๓ ระเบียบกองทัพบก ว่าด้วย ตรประจําตัว (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓
บรรดาความในระเบียบ คําสั่ง และคําชี้แจงอื่นใดในส่วนที่มีกําหนดไว้แล้วในระเบียบนี้หรือ ขัดแย้งกับ
ระเบียบนี้ ให้ใช้ระเบียบนี้แทน
ข้อ ๔ ข้าราชการกลาโหมประจําการ ทหารกองประจําการ ลูกจ้าง และข้าราชการกลาโหม ที่ได้รับ
บําเหน็จบํานาญในสังกัดกองทัพบก ต้องมีบัตรประจําตัวแสดงตนในโอกาสต่าง ๆ
ข้อ ๕ บัตรประจําตัวให้มี ๒ ชนิด ดังนี้
๕.๑ บัตรประจําตัวที่ไม่ได้ออกด้วยระบบคอมพิวเตอร์
๕.๑.๑ ข้าราชการกลาโหมประจําการชั้ น สัญ ญาบั ต ร ข้าราชการกลาโหมประจํ าการ
ต่ํากว่าชั้นสัญญาบัตร ลูกจ้างในสังกัดกระทรวงกลาโหม ข้าราชการกลาโหมชั้นสัญญาบัตร ที่รับบําเหน็จบํานาญ
และข้าราชการกลาโหมต่ํากล่าชั้นสัญญาบัตรที่รับบําเหน็จบํานาญ ให้ใช้บัตรประจําตัวตาม แบบ ๑ ท้ายระเบียบนี้
๕.๑.๒ ทหารกองประจําการ ให้ใช้บัตรประจําตัวตามแบบ ๒ ท้ายระบียบนี้
๕.๒ บัตรประจําตัวที่ออกด้วยระบบคอมพิวเตอร์
ข้าราชการกลาโหมประจําการชั้น สัญ ญาบั ตร ซ้าราชการกลาโหมประจําการต่ํากว่าชั้ น สัญ ญาบัต ร
ลูกจ้างในสังกัดกระทรวงกลาโหม ข้าราชการกลาโหมขั้นสัญญาบัตร ที่รับบําเหน็จบํานาญ และข้าราชการกลาโหม
ต่ํากว่าชั้นสัญญาบัตรที่รับบําเหน็จบํานาญ ให้ใช้บัตรประจําตัวตามแบบ ๓ ท้ายระเบียบนี้
ข้อ ๖ รู ป ถ่ า ยในบั ต รประจํ า ตั ว ให้ ถ่ า ยครึ่ ง ตั ว หน้ า ตรง ไม่ ส วมหมวก และแว่ น ตาสี เข้ ม และ
แต่งเครื่องแบบ แต่ต้องมิใช่เครื่องแบบเต็มยศ ครึ่งยศ หรือเครื่องแบบสโมสร สําหรับทหารกองประจําการให้
แต่งเครื่องแบบปกติ
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ข้อ ๗ ผู้มีอํานาจออกบัตรประจําตัว
๗.๑ บัตรประจําตัวข้าราชการชั้นสัญญาบัตร ข้าราชการที่รับบําเหน็ จ สัญญาบัตร ผู้บัญชาการ
ทหารบก เป็นผู้มีอํานายออกบัตรประจําตัว หรือรองผู้บัญชาการทหารบก บัญชาการทหารบก จะเป็นผู้ออกบัตร
ประจําตัวแทนผู้บัญชาการทหารบกก็ได้
๗.๒ บัตรประจําตัวข้าราชการต่ํากว่าชั้นสัญญาบัตร ข้าราชการที่รับบําเหน็จ ต่ํากว่าชั้นสัญญาบัตร
และลูกจ้าง ให้ผู้บังคับบัญชาชั้นผู้บัญชาการกองพล หรือเทียบเท่าขึ้นไป หรือรอง หรือ ผู้ช่วยของผู้บังคับบัญชา
ตําแหน่งนั้น ๆ เป็นผู้มีอํานาจออกบัตรประจําตัว
๗.๓ บัตรประจําตัวทหารกองประจําการ ให้ผู้บังคับบัญชากองพล หรือเทียบเท่าขึ้นไป หรือรอง
หรือผู้ช่วยของผู้บัญชาการตําแหน่งนั้น ๆ เป็นผู้มีอํานาจออกบัตรประจําตัว
ข้อ ๘ ในการขอมีบัตรประจําตัว ให้ผู้ขอยื่นคําขอมีบัตรประจําตัวต่อผู้บังคับบัญ ชา เพื่อเสนอต่อไป
ตามลําดับจนถึงผู้มีอํานาจออกบัตรประจําตัว ตามข้อ ๗ ดังนี้
๘.๑ ข้าราชการชั้นสัญญาบัตร ให้หน่วยขึ้นตรงกองทัพบกตรวจสอบและรายงาน เสนอผ่าน
กรมสารบรรณทหารบก ประกอบด้วย
๘.๑.๑ คําขอมีบัตรประจําตัว (ทบ.๑๐๑ - ๑๐๖) ๑ ฉบับ
๘.๑.๒ สําเนาบัตรประจําตัว (ทบ.๑๐๑ - ๑๐๓ - ๑) ซึ่งกรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว
๘.๑.๓ บัญชีรายชื่อผู้ถือบัตรประจําตัว (ทบ.๑๐๑ - ๑๐๗) ๑ ชุด
๘.๒ ข้าราชการต่ํากว่าชั้นสัญญาบัตร ให้ผู้ขอยื่นคําขอมีบัตรประจําตัว ประกอบด้วยหลักฐาน
เช่นเดียวกับข้อ ๘.๑ เสนอไปตามลําดับจนถึงผู้ที่มีอํานาจออกบัตรประจําตัว
๘.๓ ทหารกองประจําการไม่ต้องยื่นคําขอมีบัตรประจําตัว ให้ส่วนราชการต้นสังกัด ซึ่งหัวหน้า
ส่วนราชการนั้นมีอํานาจออกบัตรประจําตัว ดําเนินการให้เป็นส่วนรวม
๘.๔ ลูกจ้าง ให้ผู้ยื่นคําขอมีบัตรประจําตัวประกอบด้วยหลักฐานเช่นเดียวกับข้อ ๘.๑ เสนอไป
ตามลําดับจนถึงผู้มีอํานาจออกบัตรประจําตัว
ข้อ ๙ เมื่อได้ออกบัตรประจําตัวให้แก่ผู้ใด ให้ผู้ออกบัตรจัดให้มีสําเนารายการบัตรประจําตัว ผู้นั้นเก็บไว้
เป็นหลักฐาน ๑ ฉบับ
ข้อ ๑๐ บั ตรประจําตัวตามระเบี ยบนี้ ให้ใช้ได้ ..... ปี นับ ตั่งแต่วัน ที่ออกบั ตร เว้นแต่บั ตรประจําตั ว
สําหรับมหารกองประจําการ ให้ใช้ได้จนถึงวันที่ปลดประจําการ
ในกรณีผู้ถือบัตรประจําตัวได้รับยศทหาร เลื่อนยศทหาร เลื่อนขั้นเงินเดือน ซึ่งต้องเปลี่ยนเครื่องหมาย
ที่ เสื้ อเครื่องแบบ เปลี่ ย นชื่ อตั วหรือชื่ อสกุล หรือเปลี่ ย นสั งกัด ให้ ผู้ นั้ น ขอบั ต รประจํ าตั ว ใหม่ ภาย ใน ๓๐ วั น
นับ ตั้ งแต่ วัน ที่ ได้รับ ยศทหาร เลื่อนยศทหาร เลื่ อนขั้นเงิน เดือน ซึ่งต้องเปลี่ ยนเครื่องหมาย ที่ เสื้อเครื่องแบบ
เปลี่ยนชื่อตัว หรือชื่อสกุล หรือเปลี่ยนสังกัด
บัตรประจําตัวข้าราชการกระทรวงกลาโหม ที่รับบําเหน็จบํานาญที่ใช้ได้ในวันที่ผู้ถือบัตรมีอายุครบ
๗๐ ปีบริบูรณ์ ให้คงใช้ได้ตลอดชีวิต
ผู้ได้รับบัตรประจําตัวฉบับใหม่แล้ว ต้องคืนบัตรประจําตัวฉบับเก่าให้เจ้าหน้าที่
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ในกรณีผู้ถือบัตรย้ายไปรับราชการสังกัดใหม่ ให้เป็นหน้าที่ของผู้ถือบัตรจะต้องนําบัตรประจําตัวฉบับเก่า
ส่งคืนส่วนราชการต้นสังกัดใหม่ เมื่อได้รับบัตรประจําตั วฉบับใหม่แล้ว ให้ส่วนราชการต้น สังกัดใหม่ดําเนินการ
ทําลายบัตรประจําตัวฉบับเก่านั้นเสีย
ข้อ ๑๑ ห้ามมีบัตรประจําตัวตามระเบียบนี้เกินกว่า ๑ ฉบับ ในขณะเดียวกัน
ข้อ ๑๒ ถ้าผู้ได้รับบัตรประจําตัวตามระเบียบนี้ออกจากราชการ หรือตําแหน่งหน้าที่การงาน หรือปลดจาก
กองประจําการให้เป็นอันหมดสิทธิที่จะใช้บัตรประจําตัวต่อไป และให้ส่วนราชการต้นสังกัดเรียกบัตรประจําตัวคืน
เพื่อทําลายเสีย
ผู้ถือบัตรประจําตัวข้าราชการบําเหน็จบํานาญผู้ นั้นได้รับโทษจําคุก โดยคําพิพากษาถึงที่สุดให้ จําคุก
เว้นแต่เป็นโทษสําหรับความผิดที่ได้กระทําโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ หรือเป็นบุคคลล้มละลาย ทุจริต
ตามกฎหมาย ว่าด้วย การล้มละลายหรือยินยอมให้ผู้อื่นนําบัตรประจําตัวนั้นไปใช้ในทางทุจริต ให้เป็นอันหมดสิทธิ
ที่จะใช้บัตรประจําตัวนั้นต่อไป และให้ผู้นั้นส่งมอบบัตรประจําตัวดังกล่าว คืนให้แก่ส่วนราชการต้นสังกัด ภายใน
๓๐ วัน นับแต่วันหมดสิทธิที่จะใช้บัตรประจําตัวนั้น
ข้อ ๑๓ ให้ กรมสารบรรณทหารบก ดําเนิ น การจัด หาและแจกจ่ ายแบบพิ ม พ์ ใช้ในการจัด ทํ า บั ต ร
ประจําตัว คือ
๑๓.๑ คําขอมีบัตรประจําตัว (ทบ.๑๐๑ - ๑๐๖)
๑๓.๒ สติกเกอร์บัตรประจําตัว (ทบ.๑๐๑ - ๑๐๓)
๑๓.๓ สําเนาบัตรประจําตัว (ทบ.๑๐๑ - ๑๐๓ - ๑)
๑๓.๔ บัตรข้อมูล (ทบ.๑๐๑ - ๑๐๓ - ๒)
๑๓.๕ บัญชีรายชื่อผู้ถือบัตรประจําตัว (ทบ.๑๐๑ - ๑๐๗)
๑๓.๖ บัตรประจําตัวทหารกองประจําการ (ทบ.๑๐๑ - ๑๐๔)
๑๓.๗ สําเนาบัตรประจําตัวทหารกองประจําการ (ทบ.๑๐๑ - ๑๐๔)
ข้อ ๑๔ เมื่อบัตรประจําตัวสูญหายด้วยประการใด ๆ ผู้ถือบัตรต้องรายงานผู้บังคับบัญชาทราบ ภายใน
๑๕ วัน นับตั้งแต่วันทราบเหตุ เพื่อดําเนินการออกบัตรประจําตัวให้ใหม่
ข้อ ๑๕ เมื่อบัตรประจําตัวสูญหายต้องเสียค่าปรับบัตรใหม่ ฉบับละ ๕๐ บาท ( ห้าสิบบาทถ้วน)
ข้อ ๑๖ บั ต รประจํ า ตั ว ที่ ไ ด้ อ อกก่ อ นวั น ที่ ระเบี ย บนี้ ใช้ บั งคั บ ให้ ค งใช้ ได้ ต่ อไปจนถึ ง วั น ที่ บั ต รนั้ น
หมดอายุ
ข้อ ๑๗ ให้ เจ้ากรมสารบรรณทหารบก เป็นผู้รักษาการตามระเบียบนี้
ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๔๗
(ลงชื่อ) พลเอก ชัยสิทธิ์ ชินวัตร
(ชัยสิทธิ์ ชินวัตร)
ผู้บัญชาการทหารบก
กรมสารบรรณทหารบก
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รายละเอียดเฉพาะแบบ ๑ บัตรประจําตัวข้าราชการกระทรวงกลาโหมที่ไม่ได้ออกด้วยระบบคอมพิวเตอร์
๑. ด้านหน้า ทําด้วยสติกเกอร์ ขนาด ๔.๖ X ๗.๒ เซนติเมตร พื้นสีขาวตัวอักษรสีดํา และลงตราดุนเครื่องหมาย
สํานั กงานปลั ด กระทรวงกลาโหม กรมราชองครักษ์ กองบั ญ ชาการทหารสู งสุ ด กองทั พ บก กองทั พ เรือ หรือ
กองทัพ อากาศ สํ าหรับ บัต รประจําตัวข้าราชการสังกัดสํานั กงานเลขานุ การ กระทรวงกลาโหม ให้ล งตราดุ น
เครื่องหมายเช่นเดียวกับบัตรประจําตัวข้าราชการสังกัด ปลัดกระทรวงกลาโหม
๒. ด้านหลัง เป็นรูปถ่ายฟิล์ม (โพราลอย) ขนาดเท่ากับด้านหน้าแบ่งพื้นที่เป็น ๒ ส่วน
๒.๑ ส่วนที่ ๑ มีพื้นที่ ขนาด ๔.๖ X ๔.๓ เซนติเมตร พื้นขาว และตัวอักษรสีดํา มุมบนด้านซ้ายมีเครื่องหมาย
สํ า นั ก งานปลั ด กระทรวงกลางโหม กรมราชองครัก ษ์ กองบั ญ ชาการทหารสู ง สุ ด กองทั พ กองทั พ เรือ หรือ
กองทัพอากาศ สําหรับบัตรประจําตัวข้าราชการสังกัดสํานักงานเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ที่มุมบน
ด้านซ้ายให้ใช้เครื่องหมายเช่นเดียวกับบัตรประจําตัวข้าราชการสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
๒.๒ ส่วนที่ ๒ ด้านขวามือมีพื้นที่ประมาณ ๔.๖ X ๒.๙ เซนติเมตร เป็นภาพถ่ายของผู้ถือบัตร
๒.๒.๑ พื้นสีเลือดหมู สําหรับข้าราชการประจําการชั้นสัญญาบัตร
๒.๒.๒ พื้นสีเหลือง สําหรับข้าราชการประจําการต่ํากว่าชั้นสัญญาบัตร
๒.๒.๓ พื้นสีขาว
สําหรับลูกจ้าง
๒.๒.๔ พื้นสีแดง
สําหรับข้าราชการชั้นสัญญาบัตรที่รับบําเหน็จบํานาญ
๒.๒.๕ พื้นสีเขียว
สําหรับข้าราชการต่ํากว่าชั้นสัญญาบัตรที่รับบําเหน็จบํานาญ
๓. การลงข้อความ ในแบบ ๑ ทุกหมายเลขให้เจ้าหน้าที่เขียนข้อความเป็นคําเต็ม (เฉพาะหมายเลข (๒) (๓) (๙)
และ (๑๔) ให้ ใช้ คําย่อได้ ) ด้วยตัวอักษรบรรจงตัวตรงขนาดพองาม หรือจะใช้ตัวพิ มพ์ดี ดก็ได้ โดยใช้หมึกหรือ
ผ้าหมึกสีดํา หรือสีน้ําเงินดํา ดังนี้
๓.๑ หมายเลข (๑) ลง
๑.๑.๑ ข้าราชการกลาโหม
๑.๑.๒ ลูกจ้าง
๑.๑.๓ ข้าราชการบําเหน็จบํานาญ
๓.๒ หมายเลข (๒) ลงวัน เดือน ปีที่ออกบัตร ตัวอย่างเช่น ๑ ส.ค. ๔๖ เป็นต้น
๓.๓ หมายเลข (๓) ลงวัน เดือน ปีที่บัตรหมดอายุ ตัวอย่างเช่น ๓๑ ก.ค. ๕๒ เป็นต้น
๓.๔ หมายเลข (๔) ลงส่วนสูงที่วัดได้ในวันที่ออกบัตร
๓.๕ หมายเลข (๕) ลงน้ําหนักที่ชั่งได้ในวันที่ออกบัตร
๓.๖ หมายเลข (๖) ลงหมู่โลหิตตามรายงานของแพทย์
๓.๗ หมายเลข (๓) ลงหมายเลขประจําตัว (๑๐ ตัว ตามระเอกระทรวงกลาโหมว่าด้วยการกําหนด
หมายเลขประจําตัว
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๓.๘ หมายเลข (๘) ลงหมายเลขประจําตัวประชาชน (๑๓ หลัก)
๓.๙ หมายเลข (๙) ลงวัน เดือน ปีเกิด ตามทางสุริยคติที่ปรากฏในสําเนาทะเบียนบ้าน
๓.๑๐ หมายเลข (๑๐) ลงชื่อ ศาสนาที่นับถือ
๓.๑๑ หมายเลข (๑๑) ลงชื่อ นิกายของศาสนาที่นับถือตามหมายเลข ๑๐
๓.๑๒ หมายเลข (๑๒) ลงชื่อ ตามหมายเลข (๑๖) โดยใช้คําเต็ม ตัวอย่าง เช่น “ โปรดส่งไปยังสํานักงาน
ปลัดกระทรวงกลาโหม ในศาลาว่าการกลาโหม ”
๓.๑๓ หมายเลข (๑๓) ลงหมายเลขโทรศัพท์ของหน่วยที่ออกและควบคุมบัตรนั้น
๓.๑๔ หมายเลข (๑๔) ลงเลขลําดับที่ทับเลข พ.ศ. ที่ออกบัตร ตัวอย่างเช่น เลขที่ ๑/๔๖ เป็นต้น
๓.๑๕ หมายเลข (๑๕) ลงยศ ชื่อ และชื่อสกุลผู้ถือบัตร ถ้ามียศให้ใช้คําว่า “ นาย ” “ นาง ” หรือ
“ นางสาว ” นําหน้าชื่อตามแต่กรณี
๓.๑๖ หมายเลข ๑๖ ลง
๓.๑๖.๑ สําหรับข้าราชการชั้นสัญญาบัตรให้ลงชื่อส่วนราชการ สํานักงานเลขานุการรัฐมนตรี
ว่าการกระทรวงกลาโหม สํานักงานปลัดประทรวงกลาโหม กรมราชองครักษ์ กองบัญชาการทหารสูงสุด กองทัพบก
กองทัพเรือ หรือกองทัพอากาศ
๓.๑๖.๒ สําหรับข้าราชการต่ํากว่าชั้นสัญญาบัตร ให้ลงชื่อส่วนราชการที่ออกบัตรประจําตัว
เป็นหัวหน้าหน่วย
๓.๑๖.๓ สําหรับข้าราชการบําเหน็จบํานาญ ให้ลงชื่อส่วนราชการที่ลงในคําสั่งครั้งสุดท้าย
๓.๑๗ หมายเลข (๑๗) ลงลายมือชื่อผู้ถือบัตร
๓.๑๘ หมายเลข (๑๘) ลงลายมือชื่อผู้ออกบัตร ทั้งนี้ ให้เจ้าหน้าที่ลงยศด้วยคําเต็มของผู้ออกบัตรไว้
ด้วย ก่อนที่จะเสนอผู้ออกบัตรลงลายมือชื่อ
๓.๑๙ หมายเลข (๑๙) ลงตําแหน่งของผู้ออกบัตร
๓.๒๐ หมายเลข (๒๐) รูปถ่ายของผู้ถือบัตร

๒ - ๓๘

แบบ ๑
บัตรประจําตัวข้าราชการกลาโหมที่ไม่ได้ออกด้วยระบบคอมพิวเตอร์

(ด้านหน้า)

(ด้านหลัง)

๒ - ๓๙

แบบ ๒
บัตรประจําตัวข้าราชการกลาโหมที่ไม่ได้ออกด้วยระบบคอมพิวเตอร์

(ด้านหน้า)

เครื่องหมาย
ส่วนราชการขึ้น

(ด้านหลัง)

๒ - ๔๐

รายละเอียดเฉพาะแบบ ๒ บัตรประจาตัวทหารกองประจาการที่ไม่ได้ออกด้วยระบบคอมพิวเตอร์
๑. บัตรประจําตัวให้ทําด้วยกระดาษแข็งรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า มีขนาด ๖ x ๙.๕ เซนติเมตร มุมทั้งสี่มนเล็กพองาม
พื้นสีฟ้าและอักษรสีดําทั้งด้านหน้าและด้านหลัง
๒. การลงข้อความในแบบ ๒ ทุกหมายเลขให้เจ้าหน้าที่เขียนข้อความเป็นคําเต็ม (เฉพาะหมายเลข(๑) (๒) (๙)
และ (๑๕) ให้ ใช้ คํา ย่ อได้ ) ด้ วยตั วอั กษรบรรจงตั ว ตรงขนาดพองาม หรือจะใช้ ตั ว พิ ม พ์ ดี ด ก็ได้ โดยใช้ หมึ ก
หรือผ้าหมึกสีดํา หรือน้ําเงินดํา ดังนี้
๒.๑ หมายเลข (๑) ลงวัน เดือน ปีที่ออกบัตร ตัวอย่างเช่น ๑ ส.ค. ๔๖ เป็นต้น
๒.๒ หมายเลข (๒) ลงวัน เดือน ปีที่บัตรหมดอายุ ตัวอย่างเช่น ๓๑ ก.ค. ๕๒ เป็นต้น
๒.๓ หมายเลข (๓) ลงตําหนิส่วนใดส่วนหนึง่ ของร่างกายที่เห็นได้งา่ ยตัวอย่างเช่นแผลเป็นที่นิ้วชี้ซ้าย
๒.๔ หมายเลข (๔) ลงส่วนสูงทีว่ ัดได้ในวันที่ออกบัตร
๒.๕ หมายเลข (๕) ลงน้าํ หนักที่ชั่งได้ในวันที่ออกบัตร
๒.๖ หมายเลข (๖) ลงหมู่โลหิตตามรายงานของแพทย์
๒.๗ หมายเลข (๗) ลงหมายเลขประจําตัว (๑๐ ตัว) ตามระเบียบกระทรวงกลาโหม ว่าด้วย การกําหนด
หมายเลขประจําตัว
๒.๘ หมายเลข (๘) ลงหมายเลขประจําตัวประชาชน (๑๓ หลัก)
๒.๙ หมายเลข (๙) ลงวัน เดือน ปีเกิด ตามทางสุริยคติที่ปรากฏในสําเนาทะเบียนบ้าน
๒.๑๐ หมายเลข (๑๐) ลงชื่อ ศาสนาที่นบั ถือ
๒.๑๑ หมายเลข (๑๑) ลงชื่อนิกายของศาสนาทีน่ ับถือตามหมายเลข (๑๐)
๒.๑๒ หมายเลข (๑๒) ลงชื่อหน่วยต้นสังกัดที่ออกบัตร โดยใช้คําเต็ม
๒.๑๓ หมายเลข (๑๓) ลงหมายเลขโทรศัพท์ของหน่วยที่ออกและควบคุมบัตรนัน้
๒.๑๔ หมายเลข (๑๔) ลงลายมือชื่อผู้ถือบัตร
๒.๑๕ หมายเลข (๑๕) ลงเลขลําดับที่ทบั เลข พ.ศ. ที่ออกบัตร ตัวอย่างเช่น เลขที่ ๑/๔๖ เป็นต้น
๒.๑๖ หมายเลข (๑๖) ลงชื่อผู้ถือบัตร โดยใช้คําว่า “ พลทหาร ” นําหน้าชื่อแต่ถ้าเป็นนายสิบ หรือ
จ่ากองประจําการ ให้ใช้ยศทหารนําหน้าชื่อ
๒.๑๗ หมายเลข (๑๗) ลงสังกัดของผู้ถือบัตร โดยใช้ชื่อส่วนราชการที่มีผบู้ ังคับบัญชาชัน้ ผู้บงั คับกองพัน
ผู้บังคับการเรือชั้น ๑ ผู้บังคับฝูงบิน หรือเทียบเท่าขึ้นไป
๒.๑๘ หมายเลข (๑๘) ลงลายมือชื่อผู้ออกบัตร ทั้งนี้ ให้เจ้าหน้าที่ลงยศด้วยคําเต็มของผู้ออกบัตรไว้ด้วย
ก่อนที่จะเสนอผู้ออกบัตรลงลายมือชื่อ
๒.๑๙ หมายเลข (๑๙) ลงตําแหน่งของผู้ออกบัตร
๒.๒๐ หมายเลข (๒๐) รูปถ่ายสีหรือขาวดํา ขนาด ๓ x ๔ เซนติเมตร ครึ่งตัว หน้าตรงแต่งเครื่องแบบปกติ
(ไม่สวมหมวก)

๒ - ๔๑

แบบ ๓
บัตรประจําตัวข้าราชการกลาโหมที่ออกด้วยระบบคอมพิวเตอร์

(ด้านหน้า)

(ด้านหลัง)

๒ - ๔๒

รายละเอียดเฉพาะแบบ ๓ บัตรประจําตัวข้าราชการกลาโหมทีอ่ อกด้วยระบบคอมพิวเตอร์
๑. บัตรประจําตัวทําด้วยพลาสติก ขนาด ๕.๔ x ๘.๔ เซนติเมตร พื้นสีเทาเงินทั้งสองด้าน
๒. ด้านหน้าประกอบด้วย
๒.๑ แถบแม่เหล็กเพื่อบรรจุข้อมูลกลางและข้อมูลทีส่ ่วนราชการประสงค์จะใช้งาน
๒.๒ เครื่องหมายสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม กรมราชองครักษ์ กองบัญชาการทหารสูงสุด กองทัพบก
กองทัพเรือ หรือกองทัพอากาศ สําหรับบัตรประจําตัวข้าราชการสังกัดสํานักงานเลขานุการ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ให้ใช้เครื่องหมายเช่นเดียวกับบัตรประจําตัวข้าราชการสังกัด
สํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
๒.๓ ตัวอักษรสีดํา
๓. ด้านหลังประกอบด้วย
๓.๑ เครื่องหมายสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม กรมราชองครักษ์ กองบัญชาการทหารสูงสุด กองทัพบก
กองทัพเรือ หรือกองทัพอากาศ สําหรับบัตรประจําตัวข้าราชการสังกัดสํานักงานเลขานุกการ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ให้ใช้เครื่องหมายเช่นเดียวกับบัตรประจําตัวข้าราชการสังกัด
สํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
๓.๒ รูปถ่ายของผู้ถือบัตร ขนาด ๒.๕ X ๓ เซนติเมตร และใช้สีพื้นดังนี้
๓.๒.๑ พื้นสีเลือดหมู สําหรับข้าราชการประจําการชัน้ สัญญาบัตร
๓.๒.๒ พื้นสีเหลือง สําหรับข้าราชการประจําการต่าํ กว่าชั้นสัญญาบัตร
๓.๒.๓ พื้นสีขาว
สําหรับลูกจ้าง
๓.๒.๔ พื้นสีแดง
สําหรับข้าราชการชั้นสัญญาบัตรที่รับบําเหน็จบํานาญ
๓.๒.๕ พื้นสีเขียว
สําหรับข้าราชการต่ํากว่าชั้นสัญญาบัตรที่รับบําเหน็จบํานาญ
๓.๓ ตัวอักษรสีดํา
๔. การลงข้อความ ในแบบ ๓ ทุกหมายเลขให้พิมพ์ด้วยคําเต็ม (เฉพาะหมายเลข (๒) (๔) (๕) และ (๘) ให้ใช้
คําย่อได้) ตัวอักษรสีดําตัวตรงขนาดพองาม ดังนี้
๔.๑ หมายเลข (๑) ลง
๔.๑.๑ ข้าราชการกลาโหม
๔.๑.๒ ลูกจ้าง
๔.๑.๓ ข้าราชการบําเหน็จบํานาญ
๔.๒ หมายเลข (๒) ลงเลขลําดับที่ทับเลข พ.ศ. ที่ออกบัตร ตัวอย่างเช่น เลขที่ ๑/๔๖ เป็นต้น
๔.๓ หมายเลข (๓) ลงวัน เดือน ปีที่ออกบัตร ตัวอย่างเช่น ๑ ส.ค. ๕๖ เป็นต้น
๔.๔ หมายเลข (๔) ลงส่วนราชการ ตามหมาย (๗)
๔.๕ หมายเลข (๕) ลงวัน เดือน ปีที่บัตรหมดอายุ ตัวอย่างเช่น ๓๑ ก.ค. ๕๒ เป็นต้น
๔.๖ หมายเลข (๖) ลงยศ ชื่อและชื่อสกุลผู้ถือบัตร ถ้าไม่มียศให้ใช้คําว่า “ นาย ” “ นาง ” หรือ “ นางสาว ”
นําหน้าชื่อตามแต่กรณี

๒ - ๔๓

๔.๗ หมายเลข (๗) ลง
๔.๗.๑ สําหรับข้าราชการชั้นสัญญาบัตรให้ลงชื่อส่วนราชการ สํานักงานเลขานุการรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงกลาโหม สํานักงานปลัดประทรวงกลาโหม กรมราชองครักษ์ กองบัญชาการ
ทหารสูงสุด กองทัพบก กองทัพเรือ หรือกองทัพอากาศ
๔.๗.๒ สําหรับข้าราชการต่ํากว่าชั้นสัญญาบัตร ให้ลงชื่อส่วนราชการที่ออกบัตรประจําตัว
เป็นหัวหน้าหน่วย
๔.๗.๓ สําหรับข้าราชการบําเหน็จบํานาญ ให้ลงชื่อส่วนราชการที่ลงในคําสั่งครั้งสุดท้าย
๔.๘ หมายเลข (๘)
ลงวัน เดือน ปีเกิด ตามทางสุริยคติที่ปรากฏในสําเนาทะเบียนบ้าน
๔.๙ หมายเลข (๙)
ลงหมายเลขประจําตัว (๑๐ ตัว) ตามระเบียบกระทรวงกลาโหมว่าด้วยการกําหนด
หมายเลขประจําตัว
๔.๑๐ หมายเลข (๑๐) ลงหมายเลขประจําตัวประชาชน (๑๓ หลัก)
๔.๑๑ หมายเลข (๑๑) ลงลายมือชื่อผู้ออกบัตร ทั้งนี้ ให้เจ้าหน้าที่ลงยศด้วยคําเต็มของผู้ออกบัตรไว้ด้วย
ก่อนที่จะเสนอผู้ออกบัตรลงลายมือชื่อ
๔.๑๒ หมายเลข (๑๒) ลงตําแหน่งของผู้ออกบัตร
๔.๑๓ หมายเลข (๑๓) ลงลายมือชื่อผู้ถือบัตร
๔.๑๔ หมายเลข (๑๔) ลงหมู่โลหิตตามรายงานของแพทย์
๔.๑๕ หมายเลข (๑๕) ลงส่วนสูงที่วัดได้ในวันที่ออกบัตร

๒ - ๔๔

ระเบียบกองทัพบก
ว่าด้วย บัตรประจําตัว
(ฉบับที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๕๑

โดยที่ เป็ น การสมควรแก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม ระเบี ย บกองทั พ บกว่ า ด้ ว ยบั ต รประจํ า ตั ว ให้ เหมาะสมยิ่ ง ขึ้ น
และสอดคล้องกับข้อบังคับกระทรวงกลาโหมว่าด้วยบัตรประจําตัว (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๕๐ จึงกําหนดระเบียบไว้
ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ ระเบียบกองทัพบกว่าด้วยบัตรประจําตัว (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ ”
ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
ข้อ ๓ ให้ยกเลิกความในข้อ ๔ แห่งระเบียบกองทัพบกว่าด้วยบัตรประจําตัว พ.ศ. ๒๕๔๗ และให้ใช้
ความต่อไปนี้แทน
“ ข้อ ๔ ข้าราชการกลาโหมประจํ าการ ทหารกองประจํ าการ พนั กงานราชการ ในสั งกั ด
กองทัพบก ลูกจ้างในสังกัดกองทัพบก และข้าราชการกลาโหมที่รับบําเหน็จบํานาญในสังกัด กองทัพบก ต้องมีบัตร
ประจําตัวแสดงตนในโอกาสต่าง ๆ ”
ข้อ ๔ ให้ยกเลิกความในข้อ ๕ แห่งระเบียบกองทัพบกว่าด้วยบัตรประจําตัว พ.ศ. ๒๕๔๗ และให้ใช้
ความต่อไปนี้แทน
“ ข้อ ๕ บัตรประจําตัวให้มี ๒ ชนิด ดังนี้
๕.๑ บัตรประจําตัวที่ไม่ได้ออกด้วยระบบคอมพิวเตอร์
๕.๑.๑ ข้า ราชการกลาโหมประจํ า การชั้ น สั ญ ญาบั ต ร ข้ า ราชการกลาโหม
ประจําการต่ํ ากว่าชั้นสัญ ญาบั ตร พนั กงานราชการในสังกัดกองทัพ บก ลูกจ้างในสังกัด กองทั พบก ข้าราชการ
กลาโหมชั้นสัญญาบัตรที่รับบําเหน็จบํานาญ และข้าราชการกลาโหมต่ํากว่าชั้น สัญญาบัตรที่รับบําเหน็จบํานาญใน
สังกัดกองทัพบก ให้ใช้บัตรประจําตัวตามแบบ ๑ ท้ายระเบียบนี้
๕.๑.๒ ทหารกองประจําการให้ใช้บัตรประจําตัวตามแบบ ๒ ท้ายระเบียบนี้
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๕.๒ บัตรประจําตัวที่ออกด้วยระบบคอมพิวเตอร์
ข้าราชการกลาโหมประจําการชั้นสัญญาบัตร ข้าราชการกลาโหม ประจําการต่ํา
กว่าชั้นสัญญาบัตร พนักงานราชการในสังกัดกองทัพบก ลูกจ้างในสังกัดกองทัพบก ข้าราชการกลาโหมชั้นสัญญาบัตร
ที่รับบําเหน็จบํานาญ และข้าราชการกลาโหมต่ํากว่าชั้นสัญญาบัตรที่รับ บําเหน็จบํานาญในสังกัดกองทัพบก ให้ใช้
บัตรประจําตัว ตามแบบ ๓ ท้ายระเบียบนี้”
ข้อ ๕ ให้ยกเลิกความในข้อ ๓ แห่งระเบียบกองทัพบกว่าด้วยบัตรประจําตัว พ.ศ.๒๕๔๗ และให้ใช้
ความต่อไปนี้แทน
“ ข้อ ๗ ผู้มีอํานาจออกบัตรประจําตัว
๗.๑ บัตรประจําตัวข้าราชการกลาโหมประจําการชั้นสัญญาบัตร ข้าราชการกลาโหม
ชั้นสัญญาบัตรที่รับบําเหน็จบํานาญในสังกัด กองทัพบก ผู้บัญชาการทหารบก เป็น ผู้มีอํานาจออกบัตรประจําตัว
หรือรองผู้ บั ญ ชาการทหารบก หรือผู้ ช่ว ยผู้ บั ญ ชาการทหารบก จะเป็ น ผู้ออกบั ต รประจํ าตั วแทนผู้ บั ญ ชาการ
ทหารบก ก็ได้
๗.๒ บัตรประจําตัวข้าราชการกลาโหมประจําการต่ํากว่าชั้นสัญ ญาบัตร พนักงาน
ราชการในสังกัดกองทัพบก ลูกจ้างในสังกัดกองทัพบก ข้าราชการกลาโหมต่ํากว่าชั้นสัญญาบัตร ที่รับบําเหน็จ
บํานาญในสังกัดกองทัพบก ให้ผู้บังคับบัญชาชั้นผู้บัญชาการกองพล หรือเทียบเท่าขึ้นไป หรือ รอง หรือผู้ช่วยของ
ผู้บังคับบัญชาตําแหน่งนั้น ๆ เป็นผู้มีอํานาจออกบัตรประจําตัว
๗.๓ บัตรประจําตัวทหารกองประจําการ ให้ผู้บังคับบัญชาชั้นผู้บังคับกองพัน หรือ
เทียบเท่าขึ้นไป หรือรอง หรือผู้ช่วยของผู้บังคับบัญชาตําแหน่งนั้นๆ เป็นผู้มีอํานาจออกบัตรประจําตัว ”
ข้อ ๖ ให้ยกเลิกความในข้อ ๘.๔ แห่งระเบียบกองทัพบก ว่าด้วย บัตรประจําตัว พ.ศ. ๒๕๔๗ และ
ให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“ ข้อ ๘.๔ พนั กงานราชการ ลู กจ้าง ให้ ผู้ ยื่ น คําขอมีบั ตรประจําตั ว ประกอบด้ วยหลั กฐาน
เช่นเดียวกับข้อ ๘.๑ เสนอไปตามลําดับจนถึงผู้มีอํานาจออกบัตรประจําตัว ”
ข้อ ๗ ให้ยกเลิกรายละเอียดเฉพาะแบบ ๑ บัตรประจําตัวข้าราชการกลาโหมที่ไม่ได้ออกด้วยระบบ
คอมพิ วเตอร์ท้ายระเบี ยบกองทัพ บกว่าด้วยบัตรประจําตัว พ.ศ. ๒๕๔๗ และให้ใช้รายละเอียดเฉพาะแบบ ๑
บัตรประจําตัวข้าราชการกลาโหมในสังกัดกองทัพบก ที่ไม่ได้ออกด้วยระบบคอมพิวเตอร์ท้ายระเบียบแทน
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ข้อ ๘ ให้ยกเลิกรายละเอียดเฉพาะแบบ ๓ บัตรประจําตัวข้าราชการกลาโหมที่ออกด้วยระบบคอมพิวเตอร์
ท้ายระเบียบกองทัพบกว่าด้วยบัตรประจําตัว พ.ศ. ๒๕๔๗ และให้ใช้รายละเอียดเฉพาะแบบ ๓ บัตรประจําตัว
ข้าราชการกลาโหมในสังกัดกองทัพบกที่ออกด้วยระบบคอมพิวเตอร์ท้ายระเบียบนี้แทน
นอกนั้นคงเดิม
ประกาศ ณ วันที่

พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๑

พลเอก
(อนุพงษ์ เผ่าจินดา)
ผู้บัญชาการทหารบก
กรมสารบรรณทหารบก
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รายละเอียดเฉพาะแบบ ๑ บัตรประจําตัวข้าราชการกลาโหมในสังกัดกองทัพบกทีไ่ ม่ได้ออกด้วยระบบ
คอมพิวเตอร์
๑. ด้านหน้าทําด้วยสติกเกอร์ ขนาด ๔.๖ X ๗.๒ เซนติเมตร พื้นสีขาว ตัวอักษรสีดํา และลงตราดุนเครื่องหมาย
กองทัพบก
๒. ด้านหลัง เป็นรูปถ่ายฟิล์ม (โพราลอย) ขนาดเท่ากับด้านหน้าแบ่งพื้นที่เป็น ๒ ส่วน
๒.๑ ส่วนที่ ๑ มีพื้นที่ขนาด ๔.๖ X ๔.๓ เซนติเมตร พื้นสีขาว และตัวอักษรสีดํา มุมบนด้านซ้ายมีเครื่องหมาย
กองทัพบก
๒.๒ ส่วนที่ ๒ ด้านขวามือมีพื้นที่ประมาณ ๔.๖ X ๒.๙ เซนติเมตร เป็นภาพถ่ายของผู้ถือบัตร
๒.๒.๑ พื้นสีเลือดหมูสําหรับข้าราชการกลาโหมประจําการชั้นสัญญาบัตร
๒.๒.๒ พื้นสีเหลืองสําหรับข้าราชการกลาโหมประจําการต่ํากว่าชั้นสัญญาบัตร
๒.๒.๓ พื้นสีขาวสําหรับลูกจ้าง
๒.๒.๔ พื้นสีแดงสําหรับข้าราชการกลาโหมชั้นสัญญาบัตรที่รับบําเหน็จบํานาญ
๒.๒.๕ พื้นสีเขียวสําหรับข้าราชการกลาโหมต่ํากว่าชั้นสัญญาบัตรที่รับบําเหน็จบํานาญ
๒.๒.๖ พื้นสีชมพูสําหรับพนักงานราชการ
๓. การลงข้อความ ในแบบ ๑ ทุกหมายเลขให้เจ้าหน้าที่เขียนข้อความเป็นคําเต็ม (เฉพาะหมายเลข (๒) (๓) (๙)
และ (๑๔) ให้ใช้คําย่อได้) ด้วยตัวอักษรบรรจงตัวตรงขนาดพองาม หรือจะใช้ตัวพิมพ์ดีดก็ได้ โดยใช้หมึก หรือ
ผ้าหมึกสีดํา หรือน้ําเงินดํา ดังนี้
๓.๑ หมายเลข (๑) ลง
๓.๑.๑ ข้าราชการกลาโหม
๓.๑.๒ ลูกจ้าง
๓.๑.๓ ข้าราชการบําเหน็จบํานาญ
๓.๑.๔ พนักงานราชการ และระบุตําแหน่งที่กําหนดตามสัญญาจ้าง
๓.๒ หมายเลข (๒) ลงวัน เดือน ปีที่ออกบัตร ตัวอย่างเช่น ส.ค. ๔๖ เป็นต้น
๓.๓ หมายเลข (๓) ลงวัน เดือน ปีที่บัตรหมดอายุความอย่างเช่น ๓๑ ก.ค. ๕๒ เป็นต้น
๓.๔ หมายเลข (๔) ลงส่วนสูงที่วัดได้ในวันที่ออกบัตร
๓.๕ หมายเลข (๕) ลงน้ําหนักที่ชั่งได้ในวันที่ออกบัตร
๓.๖ หมายเลข (๖) ลงหมู่โลหิตตามรายงานของแพทย์
๓.๗ หมายเลข (๗) ลงหมายเลขประจําตัว (๑๐ ตัว) ตามระเบียบกระทรวงกลาโหม ว่าด้วย การกําหนด
หมายเลขประจําตัว
๓.๘ หมายเลข (๘) ลงหมายเลขประจําตัวประชาชน (๑๓ หลัก)
๓.๙ หมายเลข (๙) ลงวัน เดือน ปีเกิดตามทางสุริยคติที่ปรากฏในสําเนาทะบียนบ้าน
๓.๑๐ หมายเลข (๑๐) ลงชื่อ ศาสนาที่นับถือ
๓.๑๑ หมายเลข (๑๑) ลงชื่อ นิกายของศาสนาที่นับถือตามหมายเลข (๑๐)

๒ - ๔๘

๓.๑๒ หมายเลข (๑๒) ลงชื่อ ตามหมายเลข (๑๖) โดยใช้คําเต็ม ตัวอย่าง เช่น “ โปรดส่งไปยังกรมสารบรรณ
ทหารบก ”
๓.๑๓ หมายเลข (๑๓) ลงหมายเลขโทรศัพท์ของหน่วยที่ออกและควบคุมบัตรนั้น
๓.๑๔ หมายเลข (๑๔) ลงเลขลําดับที่ทับเลข พ.ศ. ที่ออกบัตร ตัวอย่าง เช่น เลขที่ ๑/๔๖ เป็นต้น
๓.๑๕ หมายเลข (๑๕) ลงยศ ชื่ อ และชื่อสกุล ผู้ถือบั ตร ถ้าไม่ มีย ศให้ ใช้ คําว่า “ นาย ” “ นาง ” หรือ
“ นางสาว ” นําหน้าชื่อตามแต่กรณี
๓.๑๖ หมายเลข (๑๖) ลง
๓.๑๖.๑ สําหรับข้าราชการกลาโหมประจําการชั้นสัญญาบัตร ให้ลงชื่อส่วนราชการ กองทัพบก
๓.๑๖.๒ สําหรับข้าราชการกลาโหมประจําการต่ํากว่า ชั้นสัญญาบัตร พนักงานราชการ และลูกจ้าง
ให้ลงชื่อส่วนราชการที่ออกบัตรประจําตัวเป็นหัวหน้าหน่วย
๓.๑๖.๓ สํ า หรั บ ข้ า ราชการกลาโหมที่ รั บ บํ า เหน็ จ บํ า นาญ ให้ ล งชื่ อ ส่ ว นราชการที่ ล งในคํ า สั่ ง
ครั้งสุดท้าย
๓.๑๗ หมายเลข (๑๗) ลงลายมือชื่อผู้ถือบัตร
๓.๑๘ หมายเลข (๑๘) ลงลายมือชื่อผู้ออกบัตร ทั้งนี้ ให้เจ้าหน้าที่ลงยศด้วยคําเต็มของผู้ ออกบั ตรไว้ด้วย
ก่อนที่จะเสนอผู้ออกบัตรลงลายมือชื่อ
๓.๑๙ หมายเลข (๑๙) ลงตําแหน่งของผู้ออกบัตร
๓.๒๐ หมายเลข (๒๐) รูปถ่ายของผู้ถือบัตร
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แบบ ๑
บัตรประจาตัวข้าราชการกลาโหมที่ออกด้วยระบบคอมพิวเตอร์
(ด้านหน้า)

(ด้านหลัง)
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รายละเอียดเฉพาะแบบ ๒ บัตรประจําตัวทหารกองประจําการที่ไม่ได้ออกด้วยระบบคอมพิวเตอร์
๑. บัตรประจําตัวให้ทําด้วยกระดาษแข็ง รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า มีขนาด ๖ x ๙.๕ เซนติเมตร มุมทั้งสี่มนเล็ก
พองาม พื้นสีฟ้า และอักษรสีดําทั้งด้านหน้าและด้านหลัง
๒. การลงข้อความในแบบ ๒ ทุกหมายเลข ให้เจ้าหน้าที่เขียนข้อความเป็นคําเต็ม ( เฉพาะหมายเลข (๑) (๒)
(๙) และ (๑๕) ให้ใช้คําย่อได้ ด้วยอักษรบรรจงตัวตรงขนาดพองาม หรือจะใช้ตัวพิมพ์ดีดก็ได้โดยใช้ หมึก หรือ
ผ้าหมึกสีดํา หรือ น้ําเงินดํา ดังนี้
๒.๑ หมายเลข (๑) ลงวัน เดือน ปีที่ออกบัตร ตัวอย่างเช่น ๑ ส.ค. ๔๖ เป็นต้น
๒.๒ หมายเลข (๒) ลงวัน เดือน ปีที่บัตรหมดอายุ ตัวอย่างเช่น ๓๑ ก.ค. ๕๒ เป็นต้น
๒.๓ หมายเลข (๓) ลงตําหนิส่วนใดส่วนหนึง่ ของร่างกายที่เห็นได้งา่ ย ตัวอย่างเช่น แผลเป็นทีน่ ิ้วชี้ซ้าย
๒.๔ หมายเลข (๔) ลงส่วนสูงทีว่ ัดได้ในวันที่ออกบัตร
๒.๕ หมายเลข (๕) ลงน้าํ หนักที่ชั่งได้ในวันที่ออกบัตร
๒.๖ หมายเลข (๖) ลงหมู่โลหิตตามรายงานของแพทย์
๒.๗ หมายเลข (๗) ลงหมายเลขประจําตัว (๑๐ ตัว ) ตามระเบียบกระทรวงกลาโหมว่าด้วยการ กําหนด
หมายเลขประจําตัว
๒.๘ หมายเลข (๘) ลงหมายเลขประจําตัวประชาชน (๑๓ หลัก )
๒.๙ หมายเลข (๙) ลงวัน เดือน ปีเกิด ตามทางสุริยคติที่ปรากฏในสําเนาทะเบียนบ้าน
๒.๑๐ หมายเลข (๑๐) ลงชื่อ ศาสนา ที่นบั ถือ
๒.๑๑ หมายเลข (๑๑) ลงชื่อนิกายของศาสนาทีน่ ับถือตามหมายเลข (๑๐)
๒.๑๒ หมายเลข (๑๒) ลงชื่อหน่วยต้นสังกัดที่ออกบัตร โดยใช้คําเต็ม
๒.๑๓ หมายเลข (๑๓) ลงหมายเลขโทรศัพท์ของหน่วยที่ออกและควบคุมบัตรนัน้
๒.๑๔ หมายเลข (๑๔) ลงลายมือชื่อผู้ถือบัตร
๒.๑๕ หมายเลข (๑๕) ลงเลขลําดับที่ทบั เลข พ.ศ. ที่ออกบัตร ตัวอย่างเช่น เลขที่ ๑/๔๖ เป็นต้น
๒.๑๖ หมายเลข (๑๖) ลงชื่อผู้ถือบัตร โดยใช้คําว่า “พลทหาร” นําหน้าชื่อ แต่ถ้าเป็น นายสิบ หรือ จ่า
กองประจําการ ให้ใช้ยศทหารนําหน้าชื่อ
๒.๑๗ หมายเลข (๑๗) ลงสังกัดของผู้ถือบัตร โดยใช้ชื่อส่วนราชการที่มีผบู้ ังคับบัญชาชั้นผู้บงั คับ
กองพัน ผู้บังคับการเรือชั้น ๑ ผู้บังคับฝูงบิน หรือเทียบเท่าขึ้นไป
๒.๑๘ หมายเลข (๑๘) ลงลายมือชื่อผู้ออกบัตร ทั้งนี้ ให้เจ้าหน้าที่ลงยศด้วยคําเต็มของผู้ออกบัตร 1% ด้วย
ก่อนที่จะเสนอผู้ออกบัตรลงลายมือชื่อ
๒.๑๙ หมายเลข (๑๙) ลงตําแหน่งของผู้ออกบัตร
๒.๒๐ หมายเลข (๒๐) รูปถ่ายสีหรือขาวดํา ขนาด ๓ X ๔ เซนติเมตร ครึ่งตัว หน้าตรง แต่ง เครื่องแบบปกติ
(ไม่สวมหมวก)

๒ - ๕๑

แบบ ๑
บัตรประจาตัวข้าราชการกลาโหมที่ออกด้วยระบบคอมพิวเตอร์
(ด้านหน้า)

(ด้านหลัง)

๒ - ๕๒

รายละเอียดเฉพาะแบบ ๓ บัตรประจําตัวข้าราชการกลาโหมในสังกัดกองทัพบกที่ออกด้วยระบบคอมพิวเตอร์
๑. บัตรประจําตัวทําด้วยพลาสติก ขนาด ๕.๔ X ๘.๙ เซนติเมตร พื้นสีเทาเงินทั้งสองด้าน
๒. ด้านหน้าประกอบด้วย
๒.๑ แถบแม่เหล็ก เพื่อบรรจุข้อมูลกลางและข้อมูลที่ส่วนราชการประสงค์จะใช้งาน
๒.๒ เครื่องหมาย กองทัพบก
๒.๓ ตัวอักษรสีดํา
๓. ด้านหลังประกอบด้วย
๓.๑ เครื่องหมาย กองทัพบก
๓.๒ รูปถ่ายของผู้ถือบัตร ขนาด ๒.๕ X ๓ เซนติเมตร และใช้สีพื้น ดังนี้
๓.๒.๑ พื้นสีเลือดหมูสําหรับข้าราชการกลาโหมประจําการชั้นสัญญาบัตร
๓.๒.๒ พื้นสีเหลืองสําหรับข้าราชการกลาโหมประจําการต่ํากว่าชั้นสัญญาบัตร
๓.๒.๓ พื้นสีขาวสําหรับลูกจ้าง
๓.๒.๔ พื้นสีแดงสําหรับข้าราชการกลาโหมชั้นสัญญาบัตรที่รับบําเหน็จบํานาญ
๓.๒.๕ พื้นสีเขียวสําหรับข้าราชการกลาโหมต่ํากว่าชั้นสัญญาบัตรที่รับบําเหน็จบํานาญ
๓.๒.๖ พื้นสีชมพูสําหรับพนักงานราชการ
๓.๓ ตัวอักษรสีดํา
๔. การลงข้อความ ในแบบ ๓ ทุกหมายเลขให้พิมพ์ด้วยคําเต็ม (เฉพาะหมายเลข (๒) (๔) (๕) และ (๘) ให้ ใช้คํา
ย่อ ได้) ตัวอักษรสีดําตัวตรงขนาดพองาม ดังนี้
๔.๑ หมายเลข (๑) ลง
๔.๑.๑ ข้าราชการกลาโหม
๔.๑.๒ ลูกจ้าง
๔.๑.๓ ข้าราชการบําเหน็จบํานาญ
๔.๑.๔ พนักงานราชการ และระบุตําแหน่งที่กําหนดตามสัญญาจ้าง
๔.๒ หมายเลข (๒) ลงเลขลําดับที่ทับเลข พ.ศ. ที่ออกบัตร ตัวอย่างเช่น เลขที่ ๑/๔๖ เป็นต้น
๔.๓ หมายเลข (๓) ลงวัน เดือน ปีที่ออกบัตร ตัวอย่างเช่น ส.ค.๕๖ เป็นต้น
๔.๔ หมายเลข (๔) ลงส่วนราชการ ตามหมายเลข (๗)
๔.๕ หมายเลข (๕) ลงวัน เดือน ปีที่บัตรหมดอายุ ตัวอย่างเช่น ๓๐ ก.ค.๕๒ เป็นต้น
๔.๖ หมายเลข (๖) ลงยศ ชื่อและชื่อสกุลผู้ถือบัตร ถ้าไม่มียศให้ใช้คําว่า “นาย” “นาง” หรือ “นางสาว"
นําหน้าชื่อตามแต่กรณี
๔.๗ หมายเลข (๗) ลง
๔.๗.๑ สําหรับข้าราชการกลาโหมประจําการชั้นสัญญาบัตร ให้ลงชื่อส่วนราชการ กองทัพบก
๔.๗.๒ สําหรับข้าราชการกลาโหมประจําการต่ํากว่าชั้ นสัญญาบัตร พนักงานราชการ และลูกจ้างให้ลง
ชื่อส่วนราชการที่ออกบัตรประจําตัวเป็นหัวหน้าหน่วย
๔.๗.๓ สําหรับข้าราชการกลาโหมที่รับบําเหน็จบํานาญ ให้ลงชื่อส่วนราชการที่ลงในคําสั่งครั้งสุดท้าย
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๔.๘ หมายเลข (๘) ลงวัน เดือน ปีเกิดตามทางสุริยคติที่ปรากฏในสําเนาทะเบียนบ้าน
๔.๙ หมายเลข (๙) ลงหมายเลขประจําตัว (๑๐ ตัว) ตามระเบียบกระทรวงกลาโหมว่าด้วยการกําหนด
หมายเลขประจําตัว
๔.๑๐ หมายเลข (๑๐) ลงหมายเลขประจําตัวประชาชน (๑๓ หลัก)
๔.๑๑ หมายเลข (๑๑) ลงลายมือชื่อผู้ออกบัตร ทั้งนี้ ให้เจ้าหน้าที่ลงยศด้วยคําเต็มของผู้ออกบัตรไว้ด้วย
ก่อนที่จะเสนอผู้ออกบัตรลงลายมือชื่อ
๔.๑๒ หมายเลข (๑๒) ลงตําแหน่งของผู้ออกบัตร
๔.๑๓ หมายเลข (๑๓) ลงลายมือชื่อผู้ถือบัตร
๔.๑๔ หมายเลข (๑๔) ลงหมู่โลหิตตามรายงานของแพทย์
๔.๑๕ หมายเลข (๑๕) ลงส่วนสูงทีว่ ัดได้ในวันที่ออกบัตร

๒ - ๕๔

แบบ ๓
บัตรประจาตัวข้าราชการกลาโหมที่ออกด้วยระบบคอมพิวเตอร์
(ด้านหน้า)

(ด้านหลัง)

๒ - ๕๕

ระเบียบกองทัพบก
ว่าด้วย บัตรประจําตัว
(ฉบับที่ ๓)
พ.ศ. ๒๕๕๒

โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมระเบียบกองทัพบก ว่าด้วยบัตรประจําตัว ให้มีความเหมาะสมยิ่งขึ้น
จึงกําหนดระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ ระเบียบกองทัพบก ว่าด้วย บัตรประจําตัว (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๒ ”
ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
ข้อ ๓ ให้ ย กเลิ ก ข้อความในข้อ ๓ แห่ ง ระเบี ย บกองทั พ บก ว่ า ด้ ว ย บั ต รประจํ า ตั ว พ.ศ. ๒๕๔๗
แก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบกองทัพบก ว่าด้วย บัตรประจําตัว (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ และให้ใช้ข้อความต่อไปนี้
แทน
“ ข้อ ๗ ผู้มีอํานาจออกบัตรประจําตัว
๗.๑ บัตรประจําตัวที่ไม่ได้ออกด้วยระบบคอมพิวเตอร์
๗.๑.๑ บัตรประจําตัวข้าราชการกลาโหมประจําการชั้น สัญ ญาบัตร เป็นผู้ มี
อํานาจออกบั ต รประจํ าตัว หรื อรองผู้ บั ญ ชาการทหารบก หรือผู้ช่ วยผู้ บั ญ ชาการทหารบก จะเป็ น ผู้ ออกบั ต ร
ประจําตัวแทน ผู้บัญชาการทหารบก ก็ได้
๗.๑.๒ บั ต รประจํ า ตั ว ข้า ราชการกลาโหมประจํ าการต่ํ ากว่ าชั้ น สั ญ ญาบั ต ร
พนั กงานราชการในสั งกั ด กองทั พ บก ลู ก จ้ า งในสั ง กั ด กองทั พ บก ข้ า ราชการกลาโหมต่ํ า กว่ า ชั้ น สั ญ ญาบั ต ร
ที่รับบําเหน็จบํานาญในสังกัดกองทัพบก หรือรอง หรือผู้ช่วยของผู้บังคับบัญชาตําแหน่งนั้น ๆ เป็นผู้มีอํานาจออก
บัตรประจําตัว
๗.๑.๓ บัตรประจําตัวทหารกองประจําการ ให้ผู้บังคับบัญชาชั้นผู้บังคับกองพัน
หรือเทียบเท่าขึ้นไป หรือรอง หรือผู้ช่วยของผู้บังคับบัญชาตําแหน่งนั้น ๆ เป็นผู้มีอํานาจออกบัตรประจําตัว

๒ - ๕๖
๗.๒ บัตรประจําตัวที่ออกด้วยระบบคอมพิวเตอร์ ได้แก่ บัตรประจําตัวข้าราชการ
กลาโหมประจําการชั้นสัญญาบัตร ข้า ราชการกลาโหมชั้นสัญญาบัตรที่รับ บําเหน็จบํานาญ ในสังกัดกองทัพบก
ข้าราชการกลาโหมประจําการต่ํากว่าชั้นสัญญาบัตร ข้าราชการ กลาโหมต่ํากว่าชั้นสัญญาบัตรที่รับบําเหน็จบํานาญ
ในสังกัดกองทัพบก พนักงานราชการในสังกัด กองทัพบก ลูกจ้างในสังกัดกองทัพบก ผู้บัญชาการทหารบก เป็นผู้มี
อํานาจออกบัต รประจําตั ว หรือ รองผู้บั ญ ชาการทหารบก หรือผู้ช่วยผู้ บัญ ชาการทหารบก จะเป็ น ผู้ออกบัต ร
ประจําตัวแทนผู้บัญชาการทหารบกก็ได้”
ข้อ ๔ ให้ยกเลิกข้อความในข้อ ๑๐ แห่งระเบียบกองทัพบก ว่าด้วย บัตรประจําตัว พ.ศ. ๒๕๔๗ ให้ใช้
ข้อความต่อไปนี้แทน
“ ข้อ ๑๐ บัตรประจําตัวตามระเบียบนี้ให้ใช้ได้ ๖ ปี นับแต่วันออกบัตร เว้นแต่ บัตรประจําตัว
สําหรับทหารกองประจําการ ให้ใช้ได้จนถึงวันที่ปลดกองประจําการ
ในกรณีผู้ถือบัตรประจําตัวที่ไม่ได้ออกด้วยระบบคอมพิวเตอร์และที่ออกด้วยระบบคอมพิวเตอร์
เมื่อได้รับยศทหาร เลื่อนยศทหาร เลื่อนชั้นเงินเดือน ซึ่งต้องเปลี่ยน เครื่องหมายที่เสื้อเครื่องแบบ เปลี่ยนชื่อตัวหรือ
ชื่อสกุล ให้ผู้นั้นขอบัตรประจําตัวใหม่ภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับยศทหาร เลื่อนยศทหาร เลื่อนชั้นเงินเดือน
ซึ่งต้องเปลี่ยนเครื่องหมายที่เสื้อ เครื่องแบบ เปลี่ยนชื่อตัว หรือชื่อสกุล
ในกรณีบัตรประจําตัวที่ไม่ได้ออกด้วยระบบคอมพิวเตอร์ เมื่อผู้ถือบัตรย้ายไปรับราชการสังกัด
ใหม่ ให้ผู้นั้นขอบัตรประจําตัวใหม่ภายใน ๓๐ วันนับแต่วันที่เปลี่ยนสังกัด และเป็นหน้าที่ของผู้ถือบัตรจะต้องนํา
บัตรประจําตัวฉบับเก่าส่งคืนส่วนราชการต้นสังกัดใหม่ เมื่อได้รับบัตรประจําตัวฉบับใหม่แล้ว ให้ส่วนราชการต้น
สังกัดใหม่ดําเนินการทําลายบัตรประจําตัวฉบับเก่าเสีย
บัตรประจําตัวข้าราชการกลาโหมที่รับบําเหน็จบํานาญ ที่ใช้ได้ในวันที่ผู้ถือบัตรมีอายุครบ ๗๐ ปี
บริบูรณ์ ให้คงใช้ได้ตลอดชีวิต
ผู้ได้รับบัตรประจําตัวฉบับใหม่แล้ว ต้องคืนบัตรประจําตัวฉบับเก่าให้กับ เจ้าหน้าที่ ”
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ข้อ ๕ ให้ยกเลิกข้อความในข้อ ๑๓ แห่งระเบียบกองทัพบกว่าด้วยบัตรประจําตัว พ.ศ. ๒๕๔๗ ให้ใช้
ข้อความต่อไปนี้แทน
“ ข้อ ๑๓ ให้ กรมสารบรรณทหารบก ดําเนินการจัดหาและแจกจ่าย
๑๓.๑ สิ่งอุปกรณ์ สิ้น เปลือง สําหรับ จัดทํ าบัต รประจําตัว ที่ไม่ ได้ออกด้วยระบบ
คอมพิวเตอร์
๑๓.๑.๑ คําขอมีบัตรประจําตัว (ทบ.๑๐๑-๑๐๖)
๑๓.๑.๒ สติกเกอร์บัตรประจําตัว (ทบ.๑๐๑-๑๐๓)
๑๓.๑.๓ สําเนาบัตรประจําตัว (ทบ.๑๐๑-๑๐๓-๑)
๑๓.๑.๔ บัตรข้อมูล (ทบ.๑๐๑-๑๐๓-๒)
๑๓.๑.๕ บัญชีรายชื่อผู้ถือบัตรประจําตัว (ทบ.๑๐๑-๑๐๗)
๑๓.๑.๖ บัตรประจําตัวทหารกองประจําการ (ทบ.๑๐๑-๑๐๔)
๑๓.๑.๗ สําเนาบัตรประจําตัวทหารกองประจําการ (ทบ.๑๐๑-๑๐๔-๑)
๑๓.๒ สิ่ ง อุ ป กรณ์ สิ้ น เปลื อ ง สํ า หรั บ จั ด ทํ า บั ต รประจํ า ตั ว ที่ อ อกด้ ว ยระบบ
คอมพิวเตอร์ ”
ประกาศ ณ วันที่

กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๒
พลเอก
(อนุพงษ์ เผ่าจินดา)
ผู้บัญชาการทหารบก

กรมสารบรรณทหารบก

๒ - ๕๘

ระเบียบกองทัพบก
ว่าด้วย บัตรประจําตัว (ฉบับที่ ๔)
พ.ศ. ๒๕๕๖
โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมระเบียบกองทัพบก ว่าด้วย บัตรประจําตัว ให้มีความเหมาะสมยิ่งขึ้น
จึงวางระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ ระเบียบกองทัพบก ว่าด้วย บัตรประจาตัว (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๖ ”
ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
ข้อ ๓ ให้ยกเลิกข้อความในข้อ ๘ และ ข้อ ๑๕ แห่งระเบียบกองทัพบก ว่าด้วยบัตรประจําตัว พ.ศ. ๒๕๔๗
และระเบียบกองทัพบก ว่าด้วย บัตรประจําตัว (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ ข้อ ๖ โดยให้ใช้ข้อความต่อไปนี้แทน
“ ข้อ ๘ การขอมีบัตรประจําตัว
๘.๑ ข้าราชการชั้นสัญญาบัตร ข้าราชการต่ํากว่าชั้นสัญญาบัตร ลูกจ้าง และพนักงาน
ราชการ ให้ยื่นคําขอมีบัตรประจําตัวต่ อผู้บังคับบัญ ชาส่วนราชการต้น สังกัด เพื่ อเสนอต่อไปยังกรมสารบรรณ
ทหารบก หรือมณฑลทหารบก หรือ จังหวัดทหารบก ซึ่งเป็นหน่วยให้บ ริการจัดทําบัตรในเขตพื้ นที่ของหน่วย
ดําเนิ น การตรวจสอบความถูกต้ องของสถานภาพและข้อมู ลส่ วนบุ คคลก่อน แล้ วจึงออกบั ตรตามอํานาจของ
ผู้บังคับบัญชาตามข้อ ๗ ให้ต่อไป พร้อมแนบหลักฐานพิจารณา จํานวน ๓ รายการ ประกอบด้วย
๘.๑.๑ คําขอมีบัตรประจําตัว (ทบ.๑๐๑ - ๑๐๖) ๑ ฉบับ
๘.๑.๒ สําเนาบัตรประจําตัว (ทบ.๑๐๑ - ๑๐๓ - ๑) ซึ่งกรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว
๑ ฉบับ
๘.๑.๓ บัญชีรายชื่อผู้ถือบัตรประจําตัว (ทบ.๑๐๑ - ๑๐๗) ๑ ชุด
๘.๒ ทหารกองประจําการ ให้ผู้บังคับบัญชาส่วนราชการต้นสังกัดที่มีอํานาจออกบัตร
ประจําตัว ดําเนินการให้เป็นส่วนรวม
“ ข้อ ๑๕ เมื่อบัตรประจําตัวสูญหายต้องเสียค่าปรับบัตรใหม่ ฉบับละ ๑๐๐ บาท (หนึ่งร้อย
บาทถ้วน)
นอกนั้นคงเดิม
ประกาศ ณ วันที่

สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๖

พลเอก
(ประยุทธ์ จันทร์โอชา)
ผู้บัญชาการทหารบก
กรมสารบรรณทหารบก

๒ - ๕๙

ระเบียบกองทัพบก
ว่าด้วย บัตรประจําตัว
(ฉบับที่ ๕)
พ.ศ. ๒๕๕๗
โดยที่ เป็ น การสมควรแก้ไขเพิ่ ม เติ ม ระเบี ย บกองทั พ บก ว่า ด้ ว ย บั ต รประจํ าตั ว ให้ เหมาะสมยิ่ งขึ้ น
และสอดคล้องกับข้อบังคับกระทรวงกลาโหม ว่าด้วย บัตรประจําตัว ( ฉบับที่ ๖ ) พ.ศ. ๒๕๕๗ จึงกําหนดระเบียบไว้
ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ ระเบียบกองทัพบกว่าด้วยบัตรประจําตัว (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๕๗ ”
ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
ข้อ ๓ ให้ ย กเลิ ก รายละเอี ย ดเฉพาะแบบ ๓ บั ต รประจํ า ตั ว ข้า ราชการกลาโหมที่ อ อกด้ ว ยระบบ
คอมพิ วเตอร์ พ.ศ. ๒๕๔๗ และให้ใช้รายละเอียดเฉพาะแบบ ๓ บัตรประจําตั วข้าราชการกลาโหม ในสังกัด
กองทัพบก ที่ออกด้วยระบบคอมพิวเตอร์ท้ายระเบียบนี้แทน
นอกนั้นคงเดิม
บทเฉพาะกาล
ข้อ ๔ บั ต รประจํ า ตั ว ที่ มี อ ยู่ ก่ อ นวั น ที่ ร ะเบี ย บนี้ มี ผ ลบั ง คั บ ใช้ ให้ ค งใช้ ต่ อ ไป เว้ น แต่ จ ะหมดอายุ
หรือเข้าเกณฑ์ที่ต้องขอทําบัตรประจํ าตัวใหม่ตามความในข้อ ๑๐ แห่งระเบียบกองทัพบก ว่าด้วย บัตรประจําตัว
พ.ศ. ๒๕๔๗
ประกาศ ณ วันที่

ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๗
พลเอก
(อุดมเดช สีตบุตร)
ผู้บัญชาการทหารบก

กรมสารบรรณทหารบก

๒ - ๖๐

รายละเอียดเฉพาะแบบ ๓ บัตรประจําตัวข้าราชการกลาโหมทีอ่ อกด้วยระบบคอมพิวเตอร์
๑. บัตรประจําตัวทําด้วยพลาสติก ขนาด ๕.๔ X ๘.๔ เซนติเมตร พื้นสีเทาเงินทั้งสองด้าน
๒. ด้านหน้าประกอบด้วย
๒.๑ แถบแม่เหล็ก เพื่อบรรจุข้อมูลกลางและข้อมูลที่ส่วนราชการประสงค์จะใช้งาน
๒.๒ เครื่องหมายกองทัพบก
๒.๓ ตัวอักษรสีดํา
๓. ด้านหลังประกอบด้วย
๓.๑ เครื่องหมายกองทัพบก
๓.๒ รูปถ่ายของผู้ถือบัตร ขนาด ๒.๕ X ๓ เซนติเมตร และใช้สีพื้น ดังนี้
๓.๒.๑ พื้นสีเลือดหมูสําหรับข้าราชการประจําการชั้นสัญญาบัตร
๓.๒.๒ พื้นสีเหลืองสําหรับข้าราชการประจําการต่ํากว่าชั้นสัญญาบัตร
๓.๒.๓ พื้นสีขาวสําหรับลูกจ้าง
๓.๒.๔ พื้นสีแดงสําหรับข้าราชการชั้นสัญญาบัตรที่รับบําเหน็จบํานาญ
๓.๒.๕ พื้นสีเขียวสําหรับข้าราชการต่ํากว่าชั้นสัญญาบัตรที่รับบําเหน็จบํานาญ
๓.๒.๖ พื้นสีชมพูสําหรับพนักงานราชการ
๓.๓ ตัวอักษรสีดํา
๔. การลงข้อความในแบบ ๓ ทุกหมายเลขให้พิมพ์ด้วยคําเต็ม ตัวอักษรสีดําภาษาไทยและภาษาอังกฤษตัวตรง
ขนาดพองาม เว้นในส่วนที่เป็นภาษาอังกฤษของ ยศ และคํานําหน้าชื่อ (หมายเลข (๗) บรรทัดสอง) หมู่โลหิต
(หมายเลข (๑๔) และหน่วยวัดความสูง (หมายเลข (๑๕) ใช้คําย่อภาษาอังกฤษ สําหรับตัวเลขให้ใช้ตัวเลขอารบิค
และให้ใช้ระบบตัวเลขระบุวัน เดือน ปี ดังนี้
๔.๑ หมายเลข (๑) ลง
๔.๑.๑ ข้าราชการกลาโหม
๔.๑.๒ ลูกจ้าง
๔.๑.๓ ข้าราชการบําเหน็จบํานาญ
๔.๑.๔ พนักงานราชการ และระบุตําแหน่งที่กําหนดตามสัญญาจ้าง
๔.๒ หมายเลข (๒) ลง
๔.๒.๑ Military Personnel
๔.๒.๒ Government Permanent Employee
๔.๒.๓ Retired Military Personnel
๔.๒.๔ Government Employee
๔.๓ หมายเลข (๓) ลงเลขลําดับที่ทับเลข พ.ศ. ที่ออกบัตร ตัวอย่างเช่น 1/56 เป็นต้น
๔.๔ หมายเลข (๔) ลงวัน เดือน ปีที่ออกบัตร ตัวอย่างเช่น “15 ก.พ. 2556” ให้ใช้ “15/02/2013” เป็นต้น

๒ - ๖๑

๔.๕ หมายเลข (๕) ลงส่วนราชการ โดยมีภาษาอังกฤษกํากับ ดังนี้
๔.๕.๑ สําหรับข้าราชการชั้นสัญญาบัตร พนักงานราชการ ให้ลงชื่อส่วนราชการ กองทัพบก
ตัวอย่างเช่น หมายเลข (๕) บรรทัดแรก “ กองทัพบก ”
บรรทัดสอง " Royal Thai Army ” เป็นต้น
๔.๕.๒ สําหรับข้าราชการต่ํากว่าชั้นสัญญาบัตร ลูกจ้าง ในสังกัดกระทรวงกลาโหม ให้ลงชื่อสวนราชการ
ออกบัตรประจําตัวเป็นหัวหน้าหน่วย
ตัวอย่างเช่น หมายเลข (๕) บรรทัดแรก “ กองทัพบก ”
บรรทัดสอง “ Royal Thai Army ” เป็นต้น
๔.๕.๓ สําหรับข้าราชการบําเหน็จบํานาญ ให้ลงชื่อส่วนราชการที่ลงในคําสั่งครั้งสุดท้าย
ตัวอย่างเช่น หมายเลข (๕) บรรทัดแรก “ กองทัพบก ”
บรรทัดสอง “ Royal Thai Army ” เป็นต้น
๔.๖ หมายเลข (๖) ลงวันเดือนปีที่บัตรหมดอายุ ตัวอย่างเช่น “ 15 ก.พ.2562 " ให้ใช้ “ 15/02/2019 ”
เป็นต้น
๔.๗ หมายเลข (๗) ลงยศ ชื่อ และชื่อสกุลผู้ถือบัตร ถ้าไม่มียศให้ใช้คําว่า “ นาย ” “ นาง ” หรือ“ นางสาว ”
โดยมีภาษาอังกฤษกํากับ
ตัวอย่างเช่น หมายเลข (๗) บรรทัดแรก “ พันเอก จตุพล มาดี ”
บรรทัดสอง “ ColJatupon Madee ”
หรือ
หมายเลข (๗) บรรทัดแรก “ นางสาวไพลิน สุทธิบุตร ”
บรรทัดสอง “ Ms.Pailin Suttibood ” เป็นต้น
๔.๘ หมายเลข (๘) ลงวัน เดือน ปีเกิด ผู้ถือบัตร ตัวอย่างเช่น “29 ก.พ. 2533” ให้ใช้ “29/02/1990” เป็นต้น
๔.๙ หมายเลข (๙) ลงหมายเลขประจําตัว (๑๐ ตัว) ตามระเบียบกระทรวงกลาโหม ว่าด้วย การกําหนด
หมายเลขประจําตัว ตัวอย่างเช่น “1523300372” เป็นต้น
๔.๑๐ หมายเลข (๑๐) ลงหมายเลขประจําตัวประชาชน(๑๓หลัก) ตัวอย่างเช่น “1 1020 01293 98 1” เป็น
ต้น
๔.๑๑ หมายเลข (๑๑) ลงลายมือชื่อผู้ออกบัตร ทั้งนี้ ให้ เจ้าหน้าที่ลงยศภาษาไทยของผู้ออกบั ตรไว้ด้วย
ก่อนที่จะเสนอผู้ออกบัตรลงลายมือชื่อ
๔.๑๒ หมายเลข (๑๒) ลงตําแหน่งภาษาไทยของผู้ออกบัตร
๔.๑๓ หมายเลข (๑๓) ลงลายมือชื่อผู้ถือบัตร
๔.๑๔ หมายเลข (๑๔) ลงหมู่โลหิตตามรายงานของแพทย์ ตัวอย่างเช่น “ AB ” เป็นต้น
๔.๑๕ หมายเลข (๑๕) ลงส่วนสูงที่วัดได้ในวันที่ออกบัตร ตัวอย่างเช่น “ 171 cm. ” เป็นต้น

๒ - ๖๒

(สาเนา)
ระเบียบกองทัพบก
ว่าด้วย บัตรประจําตัว
(ฉบับที่ ๖)
พ.ศ. ๒๕๕๙
โดยที่ เป็ น การสมควรแก้ ไขเพิ่ ม เติ ม ระเบี ย บกองทั พ บก ว่ า ด้ ว ย บั ต รประจํ า ตั ว ให้ มี ค วามถู ก ต้ อ ง
จึงวางระเบียบไว้ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ ระเบียบกองทัพบก ว่าด้วย บัตรประจําตัว (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๕๙ ”
ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
ข้อ ๓ ให้ยกเลิกข้อความในข้อ ๓ แห่งระเบียบกองทัพบก ว่าด้วย บัตรประจําตัว (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๖
วรรคสอง โดยให้ใช้ข้อความต่อไปนี้แทน
“ ข้อ ๑๕ เมื่อบัตรประจําตัวสูญหายต้องเสียค่าบัตรใหม่ฉบับละ ๕๐ บาท (ห้าสิบบาทถ้วน) ”
นอกนั้นคงเดิม
ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙
(ลงชื่อ) พลเอก เฉลิมชัย สิทธิสาท
(เฉลิมชัย สิทธิสาท)
ผู้บัญชาการทหารบก
กรมสารบรรณทหารบก

๓-๐

ตอนที่ ๓
- การบรรจุเข้ารับราชการ การโอนและการบรรจุกลับเข้ารับราชการ

๓-๑

ข้อบังคับกระทรวงกลาโหม
ว่าด้วย การบรรจุ ปลด ย้าย เลื่อน
และลดตาแหน่งข้าราชการกลาโหม
พ.ศ. ๒๕๐๒
โดยที ่เป็น การสมควรปรับ ปรุง ข้อ บัง คับ กระทรวงกลาโหม ว่า ด้ว ย การบรรจุ ปลด ย้า ย เลื ่อ น
และรับส่งหน้าที่ให้เหมาะสมยิ่งขึ้น จึงออกข้อบังคับไว้ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ข้อ บัง คับ นี ้เ รีย กว่า “ ข้อ บัง คับ กระทรวงกลาโหม ว่า ด้ว ย การบรรจุ ปลด ย้า ย เลื ่อ น
และลดตาแหน่งข้าราชการกลาโหม พ.ศ. ๒๕๐๒ ”
ข้อ ๒ ให้ใช้ข้อบังคับนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
ข้อ ๓ ให้ยกเลิก
(๑) ข้อบั งคั บทหารที่ ๗/๑๘๒๙๔ ลง ๒๐ ม.ค. ๘๑ ว่าด้ วย การบรรจุ ปลด ย้ าย เลื่ อน ลด

๒๔๘๑

และรับส่งหน้าที่

(๒) ข้อบั ง คับ กระทรวงกลาโหม ว่ า ด้ วย การบรรจุ ปลด ย้ า ย เลื่ อน ลด และรับ ส่ ง หน้ า ที่
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๔๙๒
(๓) ข้อบั งคับ กระทรวงกลาโหม ว่ าด้ วย การบรรจุ ปลด ย้ า ย เลื่ อน ลด และรับ ส่ ง หน้า ที่
(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๔๙๓
(๔) ข้อบั งคับ กระทรวงกลาโหม ว่ าด้ วย การบรรจุ ปลด ย้ า ย เลื่ อน ลด และรับ ส่ ง หน้า ที่
(ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๔๙๗
หมวด ๑
การบรรจุ และปลด
ข้อ ๔ ผู้มีอานาจสั่งบรรจุบุคคลเข้ารับราชการและสั่งปลดข้าราชการกลาโหมออกจากราชการ คือ
(๑) ตาแหน่งต่ากว่าชั้นสัญญาบัตร ให้ผู้บังคับบัญชาตั้งแต่ชั้นผู้บัญชาการกองพล ผู้บังคับการ
กองเรือ ผู้บัญชาการกองพลบิน หรือเทียบเท่าขึ้นไปเป็นผู้สั่ง
(๒) ตาแหน่งชั้นสัญญาบัตร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเป็นผู้สั่ง เว้นแต่ตาแหน่งตั้งแต่ชั้น
ผู้บัญชาการกองพล ผู้บังคับการกองเรือ ผู้บัญชาการกองพลบิน หรือเทียบเท่าขึ้นไป พระมหากษัตริย์ จะได้ทรง
พระกรุณาโปรดเกล้า ฯ แต่ถ้าเป็นการให้ออกจากราชการเนื่ องจากการลาออกหรือเนื่องจากเหตุครบเกษียณอายุ
ตามกฎหมาย ว่าด้วย บาเหน็จบานาญข้าราชการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เป็นผู้สั่ง

๓-๒

หมวด ๒
การย้าย เลื่อน และลดตาแหน่ง
ข้อ ๕ ผู้มีอานาจสั่งย้าย เลื่อน และลดตาแหน่งข้าราชการกลาโหม คือ
(๑) ตาแหน่งต่ากว่าชั้น สัญญาบัตร ให้ผู้บังคับบัญชาตั้งแต่ ผู้บังคับกองร้อย ผู้บังคับการเรือ
ชั้น ๓ หรือต้นเรือชั้น ๒ ผู้บังคับหมวดบินชั้น ๒ หรือเทียบเท่าขึ้นไป เป็น ผู้สั่งแต่ถ้าเป็นการเปลี่ยนพรรค เหล่า
จาพวก หรือวิทยาการในหน้าที่ ต้องได้รับอนุมัติจากเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ปลัดกระทรวงกลาโหม
สมุหราชองครักษ์ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด ผู้บัญชาการทหารบก ผู้บัญชาการทหารเรือ และผู้บัญชาการทหารอากาศ
(๒) ตาแหน่งชั้นสัญญาบัตร
ก. ตั้งแต่ชั้นผู้บังคับกองร้อย ผู้บัญชาการเรือชั้น ๓ หรือต้นเรือชั้น ๒ ผู้บังคับหมวดบินชั้น ๒
หรือเทียบเท่ าลงไป ให้ผู้บังคับ บัญ ชาชั้ นผู้บัญ ชาการกองพล ผู้บั งคับการกองเรือ ผู้บัญ ชาการกองพลบิน หรือ
เทียบเท่าขึ้นไปเป็นผู้สั่ง เว้นแต่การย้ายซึ่งเป็นการเปลี่ยนพรรค เหล่า จาพวก หรือวิทยาการในหน้าที่ หรือการเลื่อน
หรือลดตาแหน่งให้เป็นไปตามที่กาหนดไว้ในหมายอักษร ข.
ข. ตั้ง แต่ชั้น ผู้บัง คับ การกรม ผู้บัง คับ หมวดเรือ ผู้บัง คับ กองบิน หรือเทีย บเท่า ลงไป
และการย้ายซึ่งเป็นการเปลี่ยนพรรค เหล่า จาพวก หรือวิทยาการในหน้าที่ หรือลดตาแหน่งตั้งแต่ชั้นผู้บังคับกองร้อย
ผู้บังคับการเรือชั้น ๓ หรือต้นเรือชั้น ๒ ผู้บังคับหมวดบินชั้น ๒ หรือเทียบเท่าลงไป ให้ ปลัดกระทรวงกลาโหม
สมุหราชองครักษ์ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด ผู้บัญชาการทหารบก ผู้บัญชาการทหารเรือ และผู้บัญชาการทหารอากาศ
เป็นผู้สั่ง
ค. ตั้ ง แต่ ชั้ น ผู้ บั ญ ชาการกองพล ผู้ บั ง คั บ การกองเรื อ ผู้ บั ญ ชาการกองพลบิ น หรื อ
เทียบเท่าขึ้นไป พระมหากษัตริย์จะได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ
ข้อ ๖ การย้ายข้าราชการระหว่าง สานักงานเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม สานักงานปลัด
กระทรวงกลาโหม กรมราชองครักษ์ กองบั ญ ชาการทหารสู งสุ ด กองทั พ บก กองทั พ เรือ และกองทั พ อากาศ
ให้ปฏิบัติดังนี้
(๑) ต าแหน่ ง ต่ ากว่ า ชั้ น สั ญ ญาบั ต ร ให้ ส่ ว นราชการที่ ต้ อ งการขอตั ว ไปท าความตกลงกั บ
ส่วนราชการหรือต้นสังกัดเดิมก่อน เมื่อได้รับความตกลงแล้ว
ก. ให้ส่วนราชการต้นสังกัดเดิมออกคาสั่งให้ข้าราชการผู้น้ันพ้นจากตาแหน่งหน้าที่ และ
ขาดจากอัตราเงินเดือนทางสังกัดเดิม
ข. ให้ส่วนราชการที่ขอตัวไปออกคาสั่งบรรจุเข้าประจาตาแหน่ง และรับเงินเดือนเท่าที่เคย
ได้รับอยู่ทางต้นสังกัดเดิม ตั้งแต่วันที่ข้าราชการผู้นั้นพ้นจากตาแหน่งหน้าที่ทางต้นสังกัดเดิม
ผู้มีอานาจอนุมัติและสั่งการตามความในหมายอักษร ก. และ ข. ของวรรคก่อน ให้เป็นไปตามหมวด ๑
ข้อ ๔ (๑)

๓-๓

(๒) ตาแหน่งชั้นสัญญาบัตร ให้ส่วนราชการที่ต้องการขอตัวไปทาความตกลงกับส่วนราชการต้น
สังกัดเดิมก่อน เมื่อได้รับความตกลงแล้ว จึงเสนอเรื่องต่อสานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม เพื่อดาเนินการขอ
อนุมัติรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม และออกคาสั่งย้ายต่อไป เว้นแต่ตาแหน่งตั้งแต่ชั้นผู้บัญชาการกองพล
ผู้บังคับการกองเรือ ผู้บัญชาการกองพลบิน หรือเทียบเท่าขึ้นไป พระมหากษัตริย์จะได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ
ข้อ ๗ ผู้ มี อ านาจสั่ ง แต่ ง ตั้ ง ข้ า ราชการให้ รั ก ษาราชการในต าแหน่ ง ที่ ว่ า งให้ เป็ น ไปตามหมวด ๒
ข้อ ๕ เว้น แต่การสั่งแต่งตั้งข้าราชการให้ รักษาราชการ ในตาแหน่ งตั้ งแต่ชั้ นผู้บั ญ ชาการกองพล ผู้ บังคับ การ
กองเรือ ผู้บัญชาการกองพลบิน หรือเทียบเท่าขึ้นไป รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เป็นผู้สั่ง
ข้อ ๘ ผู้มีอานาจสั่งแต่งตั้งข้าราชการให้รักษาราชการแทนในตาแหน่งอื่นใดอีก คือ
(๑) รักษาราชการแทนในตาแหน่งชั้นผู้บังคับหมู่ นายตอน หรือเทียบเท่า ให้ผู้บังคับบัญ ชา
ชั้ น ผู้ บั ง คั บ กองร้ อ ย ผู้ บั ง คั บ การเรื อ ชั้ น ๓ หรื อ ต้ น เรือ ชั้ น ๒ ผู้ บั ง คั บ หมวดบิ น ชั้ น ๒ หรื อ เที ย บเท่ า ขึ้ น ไป
เป็นผู้สั่ง
(๒) รักษาราชการแทนในตาแหน่งชั้นผู้บั งคับกองร้อย ผู้บั งคับการเรือชั้น ๓ หรือต้นเรือชั้น ๒
ผู้บังคับหมวดบินชั้น ๒ หรือเทียบเท่าลงไป ให้ผู้บังคับบัญชาชั้นผู้บังคับการกรมผู้บังคับหมวดเรือ ผู้บังคับกองบิน
หรือเทียบเท่าขึ้นไป เป็นผู้สั่ง
(๓) รัก ษาราชการแทนในต าแหน่ ง ชั้ น ผู้ บั ง คั บ การกรม ผู้ บั ง คั บ หมวดเรือ ผู้ บั ง คั บกองบิ น
หรือเที ยบเท่ าลงไป ให้ ผู้บั งคับ บั ญ ชาชั้น ผู้บั ญ ชาการกองพล ผู้บั งคับการกองเรือผู้บั ญ ชาการกองพลบิ น หรือ
เทียบเท่าขึ้นไปเป็นผู้สั่ง
(๔) รักษาราชการแทนในตาแหน่งชั้นผู้บัญชาการกองพล ผู้บังคับการกองเรือผู้บัญชาการกอง
พลบิน หรือเทียบเท่า ให้ปลัดกระทรวงกลาโหม สมุหราชองครักษ์ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด ผู้บัญชาการทหารบก
ผู้บัญชาการทหารเรือ และผู้บัญชาการทหารอากาศ เป็นผู้สั่ง
(๕) รักษาราชการแทนในตาแหน่งชั้นแม่ทัพ หรือเทียบเท่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม
เป็นผู้สั่ง
ข้อ ๙ การสั่งให้นายทหารประทวนทาหน้าที่ใ นตาแหน่งนายทหารชั้นสัญญาบัตรที่ว่าง เพื่อทดสอบ
ความรู้ความสามารถในกรณีที่จะเลื่อนฐานะเป็นนายทหารชั้นสัญญาบัตร ตามหลักเกณฑ์ในกฎหมาย ว่าด้วย ยศทหาร
ให้ผู้บังคับบัญชาชั้นผู้บัญชาการกองพล ผู้บังคับการกองเรือ ผู้บัญชาการกองพลบิน หรือเทียบเท่า ขึ้นไป เป็นผู้สั่ง
ข้อ ๑๐ การสั่ งย้ า ยซึ่ งต้ องเปลี่ ย นพรรค เหล่ า จ าพวก หรือวิท ยาการในหน้ าที่ ให้ ระบุ ไว้ในค าสั่ ง
ให้ชัดเจนด้วยว่า เปลี่ยนไปเป็นพรรค เหล่า จาพวก หรือวิทยาการในหน้าที่ใด
ข้อ ๑๑ การสั่ งย้ายต าแหน่ ง ถ้ามิได้ สั่งการเป็ น อย่ างอื่น ให้ ผู้ ถูกย้ายรับ เงิน เดือนทางต าแหน่ งใหม่
ในเดือนถัดจากเดือนที่ออกคาสั่งเป็นต้นไป
ข้อ ๑๒ เมื่อได้มีคาสั่งย้ายข้าราชการผู้ใด ให้ส่วนราชการต้นสังกัดเดิมทาหนังสือส่งตัวพร้อมกับประวัติ
รับราชการ บัญชีวันลาป่วย บัญชีวันลากิจ และรายงานประจาตัวตลอดจนเอกสารอื่น ๆ ของผู้นั้นไปยังส่วนราชการ
ต้นสังกัดใหม่โดยเร็ว

๓-๔

หมวด ๓
การย้าย เลื่อน และลดตาแหน่งเบ็ดเตล็ด
ข้อ ๑๓ การบรรจุ ปลด ย้าย เลื่อน และลดตาแหน่งตุลาการพระธรรมนูญ อัยการทหาร นายทหาร
พระธรรมนู ญ จ่าศาลทหาร เจ้าหน้าที่ กฎหมาย และผู้ช่วยต าแหน่ งดังกล่าว ซึ่งเป็ นเหล่าทหารพระธรรมนู ญ
ให้เป็นไปตามกฎหมายและตามที่กระทรวงกลาโหมกาหนด
ข้อ ๑๔ เมื่ อ มี ค าสั่ ง ย้ า ยข้ า ราชการหรื อ ให้ ข้ า ราชการออกจากราชการ ให้ ผู้ บั ง คั บ บั ญ ชาจั ด การ
ให้ได้รับส่งหน้าที่กันโดยเร็ว และให้ปฏิบัติดังนี้
(๑) ในกรณีย้ายข้าราชการซึ่งเป็นการสับเปลี่ย นตาแหน่ง ให้รับส่งหน้าที่กันตามลาดับจาก
คนสุ ด ท้ า ยในชุ ด การย้ า ยนั้ น ขึ้ น ไป เว้ น แต่ ก ารรอรั บ ส่ ง หน้ า ที่ ต ามล าดั บ นั้ น ไม่ เป็ น การสะดวกแก่ ร าชการ
หรือมีวิธีอื่นใดที่จะทาให้รับส่งหน้าที่กันได้เร็วกว่านี้ก็ให้ผู้บังคับบัญชาทั้งสองฝ่ายตกลงกัน
(๒) ในกรณี ย้ า ยข้ า ราชการซึ่ งมิ ใช่ เป็ น การสั บ เปลี่ ย นต าแหน่ ง และยั ง มิ ได้ มี คาสั่ ง ให้ ผู้ ใด
มาครองตาแหน่งนั้นแทน หรือในกรณี ให้ข้าราชการออกจากราชการ ให้ผู้บังคับบัญ ชารีบ พิจารณาดาเนินการ
ให้ ผู้ ถู ก ย้ า ย หรือ ถู ก สั่ ง ให้ อ อกจากราชการ ได้ ส่ ง มอบหน้ า ที่ ให้ กั บ ข้ า ราชการผู้ ใดผู้ ห นึ่ ง ให้ เป็ น การเสร็ จ สิ้ น
ไปเสียตอนหนึ่งก่อน
ข้อ ๑๕ ในระหว่ า งการส่ ง มอบหน้ า ที่ ให้ ผู้ ถู ก ย้ า ยหรือ ถูก สั่ ง ให้ อ อกจากราชการ มี อ านาจหน้ า ที่
และรับผิดชอบในตาแหน่งเดิมต่อไปจนกว่าจะได้ส่งมอบหน้าที่ให้กับผู้มารับหน้าที่เป็นการเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว
ข้อ ๑๖ การรับส่งหน้าที่ให้ปฏิบัติดังนี้
(๑) ให้ ผู้ส่งจัดท าบัญ ชีส่งหน้ าที่เฉพาะในกองบังคับการหรือเฉพาะในส่วนที่ตนรับผิดชอบ
โดยตรง เช่น บัญ ชีกาลังพล บัญชีอาวุธ บัญ ชีเงิน บัญชีพัสดุ บัญ ชียานพาหนะ และสัตว์พาหนะ หรือบัญ ชีอื่น
เฉพาะที่จาเป็นตามจานวนซึ่งเป็นจริงในวันรับส่งหน้าที่
สาหรับเงิน ผู้มีอานาจสั่งการเบิกจ่ายเงินกับผู้มีหน้าที่รักษาเงิน ต้องทาบัญชีรับส่งและตรวจตัว
เงินด้วย นอกนั้นให้ตรวจรับเฉพาะแต่ที่มิได้อยู่ในความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่ชั้นสัญญาบัตร
เมื่อได้ตรวจรับถูกต้องแล้ว ให้ผู้ส่งและผู้รับเขียนไว้ท้ายบัญชีส่งหน้าที่ว่าได้ตรวจรับถูกต้องแล้ว
และลงชื่ อ ผู้ รับ ไว้ แต่ ถ้ า มี การคลาดเคลื่ อ นเกิด ขึ้ น ก็ให้ บั น ทึ ก ไว้ ในบั ญ ชี นั้ น และลงชื่ อ ผู้ รับ ส่ งกั บ เจ้ า หน้ า ที่
ซึ่งเกี่ยวข้อง แล้วรับ ส่งกัน ให้เสร็จไปชั้น หนึ่ งก่อน ต่อจากนั้น ผู้รับมอบหน้ าที่ ต้ องรีบรายงานให้ ผู้บังคับ บัญ ชา
โดยตรงทราบโดยเร็ว
บัญชีรับส่งหน้าที่ ให้ทาเป็น ๓ ชุด เก็บไว้ ณ ที่ทาการเป็นหลักฐาน ๑ ชุด ผู้ส่งเก็บรักษาไว้
๑ ชุด อีก ๑ ชุด นาเสนอผู้บังคับบัญชาโดยตรงทราบภายใน ๗ วัน นับตั้งแต่วันที่รับส่งหน้าที่เสร็จ
(๒) ให้ผู้ส่งมอบรายงานประจาตัวของข้าราชการในสังกัดแก่ผู้รับ ถ้ามีกิจการที่จะปฏิบัติค้างอยู่
หรือโครงการที่จะดาเนินการต่อไป ก็ให้ชี้แจงแก่ผู้รับทราบด้วย
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(๓) เมื่อได้รับส่งหน้าที่กัน ณ ที่ทาการเป็นการเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว ถ้าเป็นผู้บังคับหน่วย
กาลังทหาร ให้ผู้ส่งประชุมผู้อยู่ในบังคับบัญชาเท่าที่จะรวบรวมได้ แล้วชี้แจงและมอบหมายการบังคับบัญชาให้แก่
ผู้รับต่อไป
(๔) การรับส่งหน้าที่ในเรือรบหลวงตั้งแต่เรือชั้น ๓ ขึ้นไป ให้เป็นไปตามที่กองทัพกาหนด
ข้อ ๑๗ การเสนอขอบรรจุ ปลด ย้าย เลื่อน และลดตาแหน่ง ให้ทาเป็นเอกสารชั้นปกปิดเป็นอย่างต่า
ข้อ ๑๘ การสั่งบรรจุ ปลด ย้าย เลื่อน และลดตาแหน่ง ให้กระทาเป็นลายลักษณ์อักษร เมื่อได้มีการสั่ง
บรรจุ ปลด ย้ า ย เลื่ อ น และลดต าแหน่ ง ตามความในวรรคก่ อ น ให้ ผู้ อ อกค าสั่ ง เสนอส าเนาค าสั่ ง นั้ น
ให้ ผู้ บั งคั บ บั ญ ชาโดยตรงของตนทราบ ถ้ า เป็ น ค าสั่ ง เกี่ ย วกั บ ข้ า ราชการชั้ น สั ญ ญาบั ต รต้ อ งส่ ง ส าเนาค าสั่ ง
ให้ สานั กงานเลขานุ การรัฐมนตรีว่ าการกระทรวงกลาโหม สานักงานปลัด กระทรวงกลาโหม กรมราชองครักษ์
กองบัญ ชาการทหารสูงสุด กองทั พบก กองทัพเรือ และกองทัพ อากาศ ทราบด้วย และถ้าคาสั่งนั้ นเป็นเรื่องที่
จะต้องงด หรือจ่าย หรือเปลี่ยนแปลงเบี้ยหวัด บาเหน็จ บานาญแล้ว ต้องรีบส่งสาเนาคาสั่งให้กรมการเงินกลาโหม
ทราบภายใน ๗ วัน
ประกาศ ณ วันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๐๒
(ลงชื่อ) พล.อ. ถ. กิตติขจร
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม

(หมายเหตุ หมวด ๒ ข้อ ๑๑ แก้ไขเพิ่มเติมโดยข้อบังคับกระทรวงกลาโหม ว่าด้วย การบรรจุ ปลด ย้าย เลื่อน
และลดตาแหน่งข้าราชการกลาโหม ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๐๕
หมวด ๓ ข้อ ๑๘ แก้ไขเพิ่มเติม โดยข้อบังคับกระทรวงกลาโหม ฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๓๕
หมวด ๒ ข้อ ๕ (๑), ข้อ ๕ (๒) ข. ข้อ ๖, ข้อ ๘ (๔) และข้อ ๑๘ แก้ไขเพิ่มเติม โดยข้อบังคับ
กระทรวงกลาโหม ฉบับที่ ๔ พ.ศ. ๒๕๓๕)
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ระเบียบกองทัพบก
ว่าด้วย การบรรจุและการโอนให้เข้ารับราชการตาแหน่งนายทหารสัญญาบัตร พ.ศ. ๒๕๐๓
เพื่อให้การบรรจุและการโอนเข้ารับราชการในตาแหน่งนายทหารสัญญาบัตร ของกองทัพเป็นไปด้วย
ความเหมาะสมและรัดกุม จึงให้ตราระเบียบไว้ดังต่อไปนี้. ข้อ ๑ ระเบี ยบนี้ให้ เรีย กว่า “ ระเบีย บกองทั พ บก ว่าด้ วย การบรรจุและการโอนให้ เข้ารับ ราชการ
ในตาแหน่งนายทหารสัญญาบัตร พ.ศ. ๒๕๐๓ ”
ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศเป็นต้นไป
ข้อ ๓ ระเบี ย บการและคาสั่ งใด ๆ ที่ ผู้ บั ญ ชาการทหารบก ได้ สั่ งการไว้แล้ ว การขัด กับ ระเบี ย บนี้
ให้ยกเลิก
ข้อ ๔ “ การบรรจุ ” หมายถึง การให้บุคคลพลเรือนเข้ารับราชการใหม่ในตาแหน่งนายทหารสัญญาบัตร
ตามข้อบังคับ ว่าด้วย การกาหนดกาลังเจ้าหน้าที่ตามอัตรากองทัพบก และการให้นายทหารสัญญาบัตรที่ออกจาก
ราชการไปแล้วเข้ารับราชการใหม่
“ การโอน ” หมายถึง การให้ข้าราชการนอกกระทรวงกลาโหมเข้ารับราชการในตาแหน่ง นายทหาร
สัญญาบัตร ตามข้อบังคับทหาร ว่าด้วย การกาหนดกาลังเจ้าหน้าที่ตามอัตรากองทัพบก
การบรรจุบุคคลพลเรือน
ข้อ ๕ การบรรจุ บุ คคลพลเรือ นเข้ า รับ ราชการในต าแหน่ ง นายทหารสั ญ ญาบั ต รให้ พิ จ ารณาและ
ดาเนินการ ดังนี้ ๑) บุคคลพลเรือนที่สมัครเข้ารับราชการในตาแหน่งสัญญาบัตร ต้องเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติที่จะ
แต่งตั้งเป็นนายทหารสัญญาบัตรได้ ตามกฎกระทรวง (พ.ศ. ๒๔๙๖) ออกตามความในพระราชบั ญญัติยศทหาร
พุทธศักราช ๒๔๗๙
๒) ต้องบรรจุผู้ที่มีคุณวุฒิสาเร็จการศึกษาวิชาชีพ ตามที่กองทัพบกต้องการ
๓) การบรรจุผู้ที่มีคุณวุฒิสาเร็จการศึกษาวิชาชีพ ต้องบรรจุให้ตรงตาแหน่งที่ต้องใช้วิชาชีพนั้น ๆ
๔) ผู้สมัครเข้ารับราชการเป็นนายทหารสัญญาบัตร ต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
- เป็นบุคคลสัญชาติไทย และบิดามารดามีสัญชาติไทยโดยกาเนิด
- อายุไม่ต่ากว่า ๑๘ ปีบริบูรณ์
- เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตย
- ไม่เป็นผู้มีร่างกายทุพพลภาพไร้ความสามารถหรือจิตฟั่ นเฟือนไม่สมประกอบ หรือมีโรค
อันพึงรังเกียจ
- ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี
- ไม่เป็นผู้มีหนี้สินล้นพ้นตัว
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- ไม่เป็นผู้ที่อยู่ในระหว่างพักราชการ
- ไม่เป็นผู้ที่เคยถูกไล่ออกจากราชการ หรือออกจากราชการเพราะมีมลทิน
- ไม่เคยต้องโทษตามคาพิพากษาของศาลในคดีอาญาเว้นแต่ความผิดลักษณะฐานลหุโทษ หรือ
ความผิดอันได้กระทาโดยประมาท
ข้อ ๖ ผู้สมัครเข้ารับราชการ ต้องยื่นใบสมัครพร้อมด้วยหลักฐานรวม ๑ ชุดด้วยตนเอง ณ หน่วยที่
ต้องการรับสมัคร หลักฐานใดที่เป็นสาเนาจะต้องนาฉบับจริง ไปให้เจ้าหน้าที่รับสมัครตรวจ และลงนามรับรอง
ในสาเนา ให้หลักฐานทั้งหมดมีดังนี้ คือ
๑) ใบสมัครเข้ารับราชการ ตามแบบท้ายระเบียบนี้
๒) หนั ง สื อ สั ญ ญาของผู้ ส มั ค รตามแบบท้ า ยค าสั่ ง กระทรวงกลาโหมที่ ๑๖๐/๑๔๕๙๕
ลง ๑๔ ก.ค. ๙๘ ดังตัวอย่างท้ายระเบียบนี้
๓) สัญญาค้าประกัน ตามแบบท้ ายค าสั่ งกระทรวงกลาโหมที่ ๑๖๐/๑๔๕๙๕ ลง ๑๔ ก.ค. ๙๘
ดังตัวอย่างท้ายระเบียบนี้
๔) หลักฐานรับ รองสัญ ชาติ หรือ หลักฐานของทางราชการที่ จะสามารถตรวจสอบได้ เช่ น
หนังสือรับรองของอาเภอ สาเนาในทะเบียนบ้าน หรือสาเนาบัตรประชาชน เป็นต้น
๕) หลักฐานแสดงวิทยฐานะ
๖) หลักฐานการตรวจร่างกายของนายแพทย์ทหารประจาการ แบบ พ. ๒๓
๗) หลักฐานรับรองความประพฤติของหน่วยที่รับราชการครั้งสุดท้าย (ถ้าเคยรับราชการมาแล้ว)
เกี่ยวกับความประพฤติ และสาเหตุที่ออกจากราชการ และอัตราเงินเดือนที่ได้รับครั้งสุดท้าย
๘) สาเนาใบทะเบียนกองเกิน หรือใบสาคัญทหารกองหนุน (ถ้าผู้สมัครเป็นชาย)
๙) หลักฐานการตรวจสอบลายพิมพ์นิ้วมือของทางราชการตารวจ
ข้อ ๗ การกาหนดอัตราเงินเดือนขั้นต้น พิจารณาตามวุฒิที่ ก.พ. เทีย บให้โดยอนุโลม ส่วนการบรรจุ
ผู้ที่เคยรับราชการมาแล้ว คงตั้งอัตราเงินเดือนตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงกลาโหมกาหนด
ข้อ ๘ ให้หน่วยที่รับสมัครทารายงานการบรรจุไปยังกองทัพบกโดยแจ้งชื่อตาแหน่งที่ขอบรรจุ อัตรา
เงินเดือน เงินเพิ่ม (ถ้ามี) แต่งกายเหล่าใด พร้อมด้วยชี้แจงเหตุผลในการบรรจุ ทั้งนี้ เพื่อที่กรมกาลังพลทหารบก
จะได้รวบรวมนาเสนอคณะกรรมการพิจารณาต่อไป
การบรรจุนายทหารที่ลาออกจากราชการไปแล้วเข้ารับราชการใหม่
ข้อ ๙ การบรรจุ น ายทหารที่ ออกจากราชการไปแล้วเข้ารับ ราชการใหม่ กองทัพ บกจะรับพิ จารณา
รายงานขอเข้ารับราชการของนายทหารสัญญาบัตร เฉพาะผู้ที่ต้องออกจากราชการไป ในกรณีดังต่อไปนี้
๑) ลาออก
๒) ป่วยครบกาหนดตามข้อบังคับ
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๓) ปรับตาแหน่งใหม่ โดยล้นตาแหน่ง หรือถูกยุบตาแหน่ง
๔) ออกจากราชการเนื่องด้วยเหตุผลทางการเมือง
๕) ออกจากราชการเพราะมี ค วามบกพร่ อ งทางวิ นั ย ซึ่ ง ยั ง ได้ รั บ เบี้ ย หวั ด หรื อ บ านาญ
ตามระเบียบ
๖) ออกจากราชการโดยมีข้อผูกพัน
ข้ อ ๑๐ หลั กเกณฑ์ ส าหรับ การพิ จารณาโดยทั่ วไป คือ ต้ องมี ต าแหน่ งว่ างซึ่ งเหมาะสมที่ จ ะบรรจุ
เฉพาะตัวบุคคลนั้น และตาแหน่งนั้นได้พิจารณาโดยถ่องแท้แล้วว่า แม้จะบรรจุผู้นั้นก็ไ ม่กระทบกระเทือนฐานะ
ในการเลื่อนตาแหน่งของผู้ซึ่งรับราชการอยู่
ข้อ ๑๑ หลักเกณฑ์สาหรับพิจารณาเฉพาะตัวบุคคลของผู้เข้ารับราชการใหม่ คือ
๑) เป็นบุคคลสัญชาติไทย และบิดามารดามีสัญชาติไทยโดยกาเนิด
๒) แพทย์ทหารประจาการไม่น้อยกว่า ๑ นาย ได้ตรวจรับรองแล้วว่า ยังเป็นผู้ที่มี ร่างกาย
สมบูรณ์ สามารถรับราชการต่อไปได้
๓) เป็นผู้มีนิสัยอัธยาศัยสุภาพ ความประพฤติเรียบร้อยเป็นปกติ ปราศจากความเสียหาย
หรือมลทินอย่างใด ๆ ตลอดเวลาที่เคยรับราชการอยู่ และตลอดเวลาที่อยู่นอกประจาการ
๔) ไม่เคยได้รับความเสียหายทางการเงินหรือต้องคาพิพากษาของศาลว่าเป็นบุคคลล้มละลาย
๕) หากไม่มีข้อผูกพันอย่างใด ระยะที่ออกจากราชการไปแล้วต้องไม่เกิน ๕ ปี เว้นแต่ผู้ที่มี
วิทยาการพิเศษที่ทางราชการพึงประสงค์จะเกิน ๕ ปี ก็ได้
๖) ไม่เคยออกจากราชการหน่วยใดๆ ทั้ง ๒ ครั้งมาแล้ว
๗) ไม่เคยถูกสภากองทัพบก หรือที่ประชุมกองทัพบกพิจารณาไม่รับบรรจุมาแล้ว
ข้อ ๑๒ นายทหารสั ญ ญาบั ต รผู้ ใด จะสมั ค รเข้ า รับ ราชการใหม่ ให้ ยื่ น รายงานขอเข้า รับ ราชการ
ต่อผู้บังคับการจังหวัดทหารบกที่ตนสังกัด หรือต่อหัวหน้าหน่วยขึ้นตรงกองทัพบก ซึ่งตนจะสมัครเข้ารับราชการ
พร้อมด้วยหลักฐานและเอกสาร ดังนี้.๑) รายงานการขอสมัครเข้ารับราชการของนายทหารสัญญาบัตร ที่ออกจากราชการไปแล้ว
เข้ารับราชการใหม่ ตามแบบรายงานท้ายระเบียบนี้
๒) สาเนาคาสั่งกระทรวงกลาโหมที่เกี่ยวกับการปลด
๓) หลักฐานการตรวจร่างกายของนายทหารประจาการ ๓ นาย แบบ พ.๒๓
๔) หลักฐานการตรวจสอบลายพิมพ์นิ้วมือของทางราชการตารวจ
๕) หนังสือสัญญาของนายทหารสัญญาบัตร ที่ออกจากราชการไปแล้ว สมัครเข้ารับราชการใหม่
ตามแบบท้ายระเบียบนี้
๖) สัญญาค้าประกัน ตามแบบท้ายระเบียบนี้
๗) สาเนาทะเบียนบ้านหรือหลักฐานที่แสดงถึงสัญชาติของตนและบิดามารดา
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๘) ให้ หน่ ว ยที่ รับ รายงาน เสนอรายงานมายั ง กรมกาลั งพลทหารบก โดยแจ้ ง ยศ, ชื่ อ ,
ตาแหน่ง และหน่วยที่ขอบรรจุ เงินเดือน เงินเพิ่ม (ถ้ามี) ทั้งนี้ เพื่อ กรมกาลังพลทหารบก จะได้รวบรวมเสนอ
คณะกรรมการพิจารณาต่อไป
การโอน
ข้อ ๑๓ การโอนเข้ า รั บ ราชการนอกกระทรวงกลาโหม มาบรรจุ ในกองทั พ บก ให้ พิ จ ารณาและ
ดาเนินการ ดังนี้.๑) ผู้ ที่ จ ะขอโอนมารั บ ราชการในกองทั พ บกนั้ น ต้ อ งมี วิ ท ยฐานะพิ เศษ ซึ่ ง กองทั พ บก
ไม่สามารถผลิตได้เอง และไม่สามารถหมุนเวียนข้าราชการในกองทัพบกผู้มีวิทยฐานะนั้น ย้ายไปบรรจุในตาแหน่ง
นั้นได้
๒) ผู้ที่จะขอโอนจักต้องมีคุณสมบัติที่จะรับการแต่งตั้งยศทหารได้ตามกฎกระทรวงทุกราย
๓) เป็นบุคคลสัญชาติไทย และบิดามารดามีสัญชาติไทยโดยกาเนิด
๔) ให้หัวหน้าหน่วยที่ขึ้นตรงต่อกองทัพบกที่จะโอนผู้ใด เสนอเรื่องขอรับอนุมัติหลักการโอน
มายังกองทัพบก เพื่อพิจารณาก่อน เมื่อกองทัพบกได้พิจารณาแล้ว ให้หน่วยที่ขึ้นตรงต่อกองทัพบก ดาเนินการ
ทาบทามไปยังหน่วยต้นสั งกัดของข้าราชการต่างกระทรวงที่ต้ องการเสนอนั้น แต่ อย่าให้การทาบทามนั้นเป็ น
ข้อผูกมัดแก่กองทัพบกแต่ประการใด
๕) เมื่อได้รับการยินยอมจากหน่วยต้นสังกัดของข้าราชการต่างกระทรวงแล้ว ให้หน่วยขึ้นตรง
กองทั พ บกเสนอเรื่อ งไปยั ง กรมกาลั งพลทหารบก ว่ า จะโอนข้ า ราชการผู้ ใดตั้ งแต่ เมื่ อใด (ให้ มี เวลาพอที่ จ ะ
ดาเนินการได้ทัน ) โดยแจ้งชื่อ อายุ ตาแหน่ง วิทยฐานะเงินเดือนและประวัติรับราชการ ทั้งให้ระบุตาแหน่ง ยศ
เหล่า เงินเดือน เงินเพิ่ม (ถ้ามี) พร้อมด้วยเหตุผลให้ชัดเจนด้วย ทั้งนี้ เพื่อที่กรมกาลังพลทหารบกจะได้รวบรวม
เสนอคณะกรรมการพิจารณาต่อไป
หลักเกณฑ์และการปฏิบัตทิ ั่วไป
ข้อ ๑๔ การรับบรรจุบุคคลพลเรือน หรือรับบรรจุนายทหารสัญญาบัตรที่ออกจากราชการไปแล้ว หรือ
การรับโอนข้าราชการสัญญาบัตร ต้องมีอายุตามเกณฑ์ ดังนี้.- บรรจุให้ได้รับอัตราเงินเดือน ร้อยตรี, ร้อยโท อายุต้องไม่เกิน ๓๕ ปี
- บรรจุให้ได้รับอัตราเงินเดือน ร้อยเอก, พันตรี อายุต้องไม่เกิน ๕๐ ปี
- บรรจุให้ได้รับอัตราเงินเดือน พันโท, พันเอก อายุต้องไม่เกิน ๔๕ ปี
- บรรจุให้ได้รับอัตราเงินเดือน พันเอก อันดับ ๒ ขึ้นไป อายุต้องไม่เกิน ๕๐ ปี

๓ - ๑๐

ข้อ ๑๕ การพิ จ ารณาว่ า สมควรจะรั บ บุ ค คลพลเรื อ นหรื อ รั บ บรรจุ น ายทหารสั ญ ญาบั ต รที่ อ อก
จากราชการไปแล้ ว หรือรับ โอนข้า ราชการกระทรวงอื่ น เข้ ารับ ราชการในกองทั พ บก ให้ อ ยู่ ในดุ ล ยพิ นิ จ ของ
กรมกาลังพลทหารบก โดยพิจารณาร่วมกับหน่วยและเหล่าต้นสังกัดที่ จะรับบรรจุ ทั้งนี้ให้ถือปฏิบัติตามหลักการ
ของกองทัพบกที่กาหนดไว้ เกี่ยวกับการบรรจุกาลังพลเข้ารับราชการ
ข้อ ๑๖ ให้ กรมกาลังพลทหารบก เป็นผู้รักษาระเบียบนี้
ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๐๓
รับคาสั่ง ผบ.ทบ.
(ลงชื่อ) พล.อ. ส. สุทธิสารรณกร
รอง ผบ.ทบ.

 หมายเหตุ ข้อ ๑๕ และ ๑๖ แก้ไขโดยระเบียบ ทบ. ว่าด้วย การบรรจุและการโอนฯ (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๒๕ จึงให้ใช้ข้อความ ดังที่กล่าว
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(สาเนา)
(สาเนา ทบ. รับที่ ๓๗๙๗ ลง ๔ มิ.ย. ๓๕) บธน. ๔๐๐-๓๕
ด่วนมาก
บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ กพ.ทบ. (กปค.ฯ โทร. ๒๒๒๗๒๐๐)
ต่อที่ กห ๐๔๐๑/๒๖๘๐
วันที่ ๗ ต.ค. ๓๕
เรื่อง การกาหนดมาตรการป้องกันการลาออกของข้าราชการต่ากว่าชั้นสัญญาบัตร
เรียน ผบ.ทบ. (ผ่าน เสธ.ทบ.)
อ้างถึง ๑. หนังสือ กพ.ทหาร ด่วนมาก ที่ (ต่อ กพ.ทหาร เลขรับ ๓๓๔๘/๓๕) ลง ๓ มิ.ย. ๓๕
เรื่อง ขอหารือเพื่อหาแนวทางกาหนดมาตรการป้องกันการลาออกของข้าราชการ
๒. หนังสือ กพ.ทบ. ด่วนมาก ต่อที่ กห ๐๔๐๑/๑๑๘๒๘ ลง ๑๐ มิ.ย. ๓๕
เรื่อง กาหนดมาตรการป้องกันการลาออกของข้าราชการชั้นประทวน
๓. หนังสือ กองจัดการ กพ.ทบ.ที่ กห ๐๔๐๑.๓/๑๒๔ ลง ๕ ส.ค. ๓๕
เรื่อง การกาหนดมาตรการป้องกันการลาออกของข้าราชการต่ากว่าชั้นสัญญาบัตร
๔. หนังสือ กธน.สบ.ทบ.ที่ กห ๐๔๒๑.๗/๑๐๓๒ ลง ๒๕ ก.ย. ๓๕
เรื่อง การกาหนดมาตรการป้องกันการลาออกของข้าราชการต่ากว่าชั้นสัญญาบัตร
๕. คาสั่ง ทบ.ที่ ๑๑๙๒/๒๕๓๓ ลง ๒๒ พ.ย. ๓๓
เรื่อง การมอบอานาจหน้าที่และการดาเนินงานเอกสารในกองบัญชาการกองทัพบก
สิ่งที่ส่งมาด้วย แบบสัญญาการเข้ารับราชการเป็นข้าราชการทหารต่ากว่าชั้นสัญญาบัตร, แบบสัญญา
ค้าประกันและแบบคารับรองความยินยอมของคู่สมรส จานวน ๑ ชุด
๑. ตามอ้างถึง ๑ กพ.ทหาร แจ้งให้ทราบและถือปฏิบัติตามที่ สป. ได้แจ้งผลการพิจารณาของ กขท.
ในการประชุ ม กขท. ครั้งที่ ๔/๓๕ เมื่ อ ๒๕ มี.ค. ๓๕ เพื่ อเป็ นแนวทางกาหนดมาตรการป้ องกันการลาออก
ของข้าราชการทหารต่ากว่าชั้นสัญญาบัตร สรุปได้ดังนี้
๑.๑ การบรรจุเข้ารับราชการ สาหรับข้าราชการทหารต่ากว่าชั้นสัญญาบัตรนั้น ให้ส่วนราชการ
ขึ้นตรงต่อ กห., ทบ., ทร. และ ทอ. เป็ น ผู้กาหนดหลั กเกณฑ์ และสัญ ญาข้อผู กพั น ในการบรรจุเข้ารับ ราชการ
เป็นข้าราชการทหารต่ากว่าชั้นสัญญาบัตรได้ตามความเหมาะสม
๑.๒ กาลังพลที่ ได้ รับ การคัดเลือกให้ เข้าศึกษาอบรมทั้ งในประเทศและต่ างประเทศ เมื่อสาเร็จ
การศึกษาแล้ว จะลาออกจากราชการ จะต้องมีภาระผู กพันที่ ทาไว้กับ ทางราชการ ตามที่ กห. กาหนดแบบไว้
ในสัญญาของข้าราชการที่ทางราชการส่งไปศึกษา

๓ - ๑๒

๒. ผบ.ทบ. ได้อนุมัติท้ายหนังสือ กพ.ทบ. ที่อ้างถึง ๒ ให้ กพ.ทบ. พิจารณาดาเนินการ และ ยก.ทบ.
พิจารณาดาเนินการตามข้อ ๑.๒
๓. ให้ ส่ ว นของ กพ.ทบ. ซึ่ ง รั บ ผิ ด ชอบการด าเนิ น การตามข้ อ ๑.๑ นั้ น ได้ ด าเนิ น การสอบถาม
ข้ อ คิ ด เห็ น ของเหล่ า สายวิ ท ยาการ จ านวน ๓๓ หน่ ว ย เกี่ ย วกั บ การก าหนดให้ มี สั ญ ญาการเข้ า รั บ ราชการ
เป็นข้าราชการทหารต่ากว่าชั้นสัญญาบัตร แนบใบสมัครเข้ารับราชการ และได้ส่งร่างสัญญาฯ ดังกล่าว ให้ กธน.สบ.ทบ.
พิจ ารณาแก้ไขเพิ่ มเติม เพื่อให้รัดกุมและชัดเจนยิ่งขึ้น ซึ่ ง กธน.สบ.ทบ. ได้ แจ้งผลการพิ จารณา ให้ท ราบตาม
หนังสือ กธน.สบ.ทบ. ที่อ้างถึง ๔
๔. กพ.ทบ. พิ จ ารณาแล้ ว เห็ น ว่ า เพื่ อ เป็ น การป้ อ งกั น การลาออกของข้ า ราชการทหารต่ ากว่ า
ชั้ น สั ญ ญาบั ต รและเป็ น การปฏิ บั ติ ต ามนโยบายของ สป. จึ งเห็ น ควรให้ สบ.ทบ. ส าเนาแจกจ่า ยแบบสั ญ ญา
การเข้ารับราชการเป็นข้าราชการทหารต่ากว่าชั้นสัญญาบัตร แบบสัญญาค้าประกันและแบบคารับรองความยินยอม
ของคู่สมรส ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย แก่ นขต.ทบ. เพื่อทราบและถือปฏิบัติต่อไป
๕. ข้อเสนอ เห็นควรดาเนินการตามข้อ ๔
จึงเรียนมาเพื่อกรุณาพิจารณา หากเห็นเป็นการสมควรกรุณาอนุมัติในข้อ ๕ ทั้งนี้ อยู่ในอานาจของ
เสธ.ทบ. ตามคาสั่ง ทบ. ที่อ้างถึง ๕ ข้อ ๕.๑
(ลงชื่อ) พล.ต. ปรีชา อุเทนสุต
(ปรีชา อุเทนสุต)
จก.กพ.ทบ.
เรียน ผบ.ทบ. (ผ่าน เสธ.ทบ.)
เห็นควรอนุมัติตามที่ กพ.ทบ.เสนอในข้อ ๕
(ลงชื่อ) พล.ท. ชัยวุฒิ ศรีมาศ
ผช.เสธ ทบ.ฝกฟ.
๙ ต.ค. ๓๕
อนุมัติตามเสนอในข้อ ๕
รับคาสั่ง ผบ.ทบ.
(ลงชื่อ) พล.ท. ยุทธนา คาดี
รอง เสธ.ทบ. (๑)
๙ ต.ค. ๓๕

๓ - ๑๓

สัญญาการเข้ารับราชการเป็นข้าราชการทหารต่ากว่าชั้นสัญญาบัตร
เขียนที่...................................................................
วันที่..............เดือน................................พ.ศ. ...................
ข้าพเจ้า......................................................................................เกิดวันที่...........เดือน.............................
พ.ศ. ........................อายุ.....................ปี สัญชาติ.............................มีภูมิลาเนาอยู่ที่..................................................
ตาบล/แขวง.................................................อาเภอ/เขต.......................................จังหวัด...........................................
ชื่อบิดา...........................................................................ชื่อมารดา..............................................................................
สัญชาติของ บิดา มารดา................................................อาชีพของ บิดา มารดา.....................................................
ภูมิลาเนาของ บิดา มารดา....................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
ขอทาหนังสือสัญญาไว้ต่อกองทัพบก มีข้อความดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ เมื่อทางราชการมีคาสั่งบรรจุให้ข้าพเจ้าเข้ารับราชการ ข้าพเจ้าจะมารายงานตัวเข้ารับราชการ
และจะรับราชการไม่น้อยกว่า ๑ ปี นับแต่วันที่ทางราชการบรรจุข้าพเจ้าเข้ารับราชการ
ข้อ ๒ ข้า พเจ้ า จะตั้ ง ใจปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ราชการอย่ า งเต็ ม ความสามารถและจะปฏิ บั ติ ต ามกฎหมาย
ข้อบังคับ ระเบียบ คาสั่งและแบบธรรมเนียมของทหารทุกประการโดยเคร่งครัดและจะไม่ประพฤติตนไปในทาง
เสียหายใด ๆ อันนาความเสื่อมเสียมาสู่ราชการและตนเอง
ข้อ ๓ หากข้าพเจ้าไม่มารายงานตัวเข้ารับราชการ หรือมารายงานตัวแต่อยู่รับราชการไม่ครบกาหนด
๑ ปี หรือออกจากราชการก่อนกาหนดเพราะความผิดของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ายินยอมเสียค่าปรับให้แก่ทางราชการ
เป็นจานวนเงิน ๓ เท่า ของเงินเดือนที่ข้าพเจ้าได้รับเมื่อบรรจุเข้ารับราชการและข้าพเจ้าจะชาระค่าปรับดังกล่าว
ให้เสร็จสิ้นภายในกาหนด ๑๘๐ วัน นับแต่วันที่ทางราชการแจ้งให้ข้าพเจ้าทราบการบรรจุหรือการให้ออกจาก
ราชการแล้วแต่กรณี
ข้อ ๔ ข้าพเจ้าได้อ่านและเข้าใจสัญญานี้โดยตลอดแล้ว จึงลงลายมือชื่อต่อหน้าพยาน
(ลงชื่อ)..............................................................ผู้ให้สัญญา
(........................................................)
(ลงชื่อ)........................................................พยาน
(........................................................)
(ลงชื่อ)........................................................พยาน
(........................................................)

๓ - ๑๔

สัญญาค้าประกัน (ต่ากว่าชั้นสัญญาบัตร)
เขียนที่...................................................................
วันที่..............เดือน................................พ.ศ. ...................
ข้าพเจ้า............................................................................................................อายุ..........................ปี
ข้าราชการสัญญาบัตร ตาแหน่ง................................................................สังกัด.......................................................
มีภูมิลาเนาอยู่ที่......................................ตาบล/แขวง.......................................อาเภอ/เขต........................................
จังหวัด.............................................................ขอทาสัญญาค้าประกัน........................................................................
ซึ่งสมัครเข้ารับราชการเป็นข้าราชการต่ากว่าชั้นสัญญาบัตรให้ไว้ต่อกองทัพบก มีข้อความดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ข้อความตามหนังสือสัญญาของ.....................................................................................................
วันที่..................เดือน........................................พ.ศ.................. ซึ่งกระทาไว้ต่อกองทัพบกนั้น ข้าพเจ้ารับรองว่าเป็น
ความจริงทุกประการ
ข้อ ๒ หากปรากฏว่า......................................................... ปฏิบัติผิดสัญญาและต้องเสียค่าปรับให้แก่
ทางราชการตามหนังสือนั้นแล้ว...................................................................... ไม่สามารถชาระค่าปรับได้ตามกาหนด
หรือไม่สามารถช าระค่าปรับให้ครบจานวนตามสัญญา ข้าพเจ้ายินยอมรับใช้เงินให้แก่ทางราชการจนครบจานวน
เงินตามหนังสือสัญญาภายใน ๙๐ วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับการทวงถาม
ข้อ ๓ ในกรณีที่............................................. ได้ทาหนังสือสัญญาไว้ต่อทางราชการโดยความสาคัญผิด
หรือมิได้เป็นไปตามบทบัญญัติว่าด้วยความสามารถของบุคคลตามกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ หรือทางราชการ
ผ่ อ นผั น หรื อ ขยายเวลาการช าระเงิ น ค่ า ปรั บ ให้ ด้ ว ยประการใดก็ ดี ข้ า พเจ้ า ไม่ พ้ น ความผิ ด และยิ น ดี รั บ ใช้
เงินค่าปรับให้แก่ทางราชการจนครบถ้วนตามที่ทางราชการเรียกร้องหรือทวงถาม
ข้อ ๔ ข้าพเจ้าได้อ่านและเข้าใจสัญญานี้โดยตลอดแล้ว จึงลงลายมือชื่อต่อหน้าพยาน
(ลงชื่อ)..............................................................ผู้ให้สัญญา
(........................................................)
(ลงชื่อ)........................................................พยาน
(........................................................)
(ลงชื่อ)........................................................พยาน
(........................................................)

๓ - ๑๕

ระเบียบกระทรวงกลาโหม
ว่าด้วย การบรรจุ การโอน และการบรรจุกลับเข้ารับราชการ
พ.ศ. ๒๕๒๙
โดยที่เป็นการสมควรกาหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการบรรจุ การโอน และการบรรจุกลับเข้ารับราชการ
ขึ้นไว้ จึงวางระเบียบไว้ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ ระเบียบกระทรวงกลาโหม ว่าด้วย การบรรจุ การโอน และการบรรจุ กลับ
เข้ารับราชการ พ.ศ. ๒๕๒๙ ”
ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บงั คับตั้งแต่บัดนีเ้ ป็นต้นไป
ข้อ ๓ บรรดาระเบี ย บและค าสั่ งอื่ น ใด ในส่ ว นที่ กาหนดไว้ แ ล้ ว ในระเบี ย บนี้ หรือ ซึ่ ง ขัด หรือ แย้ ง
กับระเบียบนี้ ให้ใช้ระเบียบนี้แทน
ข้อ ๔ ในระเบียบนี้
๔.๑ “ การบรรจุ ” หมายความว่า การบรรจุบุคคลที่สมัครเข้ารับราชการเป็นข้าราชการทหาร
๔.๒ “ การโอน ” หมายความว่ า การรั บ โอนข้ า ราชการจากกระทรวง ทบวง กรมอื่ น
มารับราชการในกระทรวงกลาโหม
๔.๓ “ การบรรจุ ก ลั บ เข้า รับ ราชการ ” หมายความว่ า การบรรจุ บุ ค คลที่ เคยรับ ราชการ
ในกระทรวงกลาโหม ซึ่งได้ออกจากราชการไปแล้ว กลับเข้ารับราชการใหม่
๔.๔ วิธีนับอายุ ให้นับตามกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหาร เว้นแต่ผู้สมัครเข้ารับราชการ
ต้องมีอายุไม่ต่ากว่า ๑๘ ปีบริบูรณ์ นับถึงวันบรรจุเข้ารับราชการ
ข้อ ๕ บุคคลที่สมัครเข้ารับราชการเป็นข้าราชการทหาร ต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้
๕.๑ มีคุณวุฒิตามที่กาหนดไว้ในกฎกระทรวง ซึ่งออกตามความในกฎหมาย ว่าด้วย ระเบียบ
ข้าราชการทหาร
๕.๒ มีสัญชาติไทย ตามที่กาหนดไว้ในระเบียบกระทรวงกลาโหม ว่าด้วย การกาหนดสัญชาติ
ของผู้ที่จะบรรจุเข้ารับราชการเป็นนายทหารสัญญาบัตรประจาการ นายทหารประทวนประจาการ หรือพลทหาร
ประจาการ (พลทหารอาสาสมัคร) พ.ศ. ๒๕๐๖
๕.๓ เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข
๕.๔ ไม่เป็ น ผู้ที่ มี ร่างกายพิ การ ทุ พ พลภาพ หรือมีโรคซึ่งไม่ สามารถจะรับ ราชการทหารได้
ตามที่กาหนดไว้ในกฎกระทรวง ซึ่งออกตามความในกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหาร
๕.๕ ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีงาม

๓ - ๑๖

๕.๖ ไม่เป็นผู้มีหนี้สินล้นพ้นตัวหรือเป็นบุคคลล้มละลายตามคาพิพากษาของศาล
๕.๗ ไม่เป็นผู้ที่เคยถูกให้ออกจากราชการเพราะมีความผิดหรือมีมลทินหรือมัวหมอง
๕.๘ ไม่เป็นผู้ที่อยู่ในระหว่างพักราชการ
๕.๙ ไม่ เป็ น ผู้ ที่ เคยต้ อ งโทษจ าคุก ตามค าพิ พ ากษาของศาลในคดี อาญา ยกเว้ น ความผิ ด
ฐานประมาท หรือลหุโทษ
ข้อ ๖ บุคคลที่สมัครเข้ารับราชการเป็นข้าราชการทหาร จะต้องแสดงความจานงโดยเสนอใบสมัครต่อ
หัวหน้าส่วนราชการที่ตนประสงค์จะเข้ารับราชการ พร้อมด้วยหลักฐานดังต่อไปนี้
๖.๑ ใบสมัคร สัญญาค้าประกัน หากบรรจุเข้ารับราชการเป็นข้าราชการทหารชั้นสัญญาบัตร
จะต้องมีสัญ ญาการเข้ารับ ราชการเป็นข้าราชการทหารชั้นสัญญาบัตรอีกด้วย ยกเว้น แพทย์รับทุนการศึกษา
ที่ได้จัดสรรมารับราชการในกระทรวงกลาโหม
๖.๒ หลักฐานแสดงวิทยฐานะ
๖.๓ สาเนาทะเบียนบ้าน หรือใบรับรองสัญชาติของผู้สมัคร และบิดามารดา
๖.๔ ใบสาคัญความเห็นของแพทย์ทหารประจาการ (ผลการตรวจไม่เกิน ๖ เดือน)
๖.๕ ใบสาคัญทางทหาร (กรณีผู้สมัครเป็นชาย)
ข้อ ๗ บุ ค คลที่ ขอโอนมารับ ราชการในกระทรวงกลาโหม นอกจากจะต้ อ งมี คุณ สมบั ติ ต ามข้ อ ๕
ยกเว้นข้อ ๕.๑ แล้ว ต้องมีคุณสมบัติเพิ่มเติมดังต่อไปนี้
๗.๑ มีคุณวุฒิตามที่กระทรวงกลาโหมต้องการ หรือเป็นผู้ที่กระทรวงกลาโหมมีความจาเป็น
ต้องบรรจุ
๗.๒ ผู้ที่ขอโอนมาบรรจุเป็นข้าราชการทหารชั้นสัญญาบัตรต้องสาเร็จการศึกษาชั้นปริญญาตรี
หรือเทียบเท่าขึ้นไป หรือไม่ต่ากว่าระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ซึ่งรับราชการอยู่ในระดับชั้นสัญญาบัตร
๗.๓ ผู้ที่ขอโอนมาบรรจุเป็นข้าราชการทหารต่ากว่าชั้นสัญญาบัตร ต้องสาเร็จการศึกษาไม่ต่า
กว่าระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
๗.๔ มีอายุตามที่กาหนดไว้ในข้อ ๑๒ หรือข้อ ๑๓ แล้วแต่กรณี
ข้อ ๘ บุคคลที่ขอโอนมารับราชการในกระทรวงกลาโหม จะต้องแสดงความจานงโดยเสนอรายงานต่อ
หัวหน้าส่วนราชการที่ตนประสงค์จะขอโอนมารับราชการ พร้อมด้วยหลักฐานตาม ข้อ ๖.๒ ถึงข้อ ๖.๔ และประวัติ
รับราชการ กรณีผู้ที่ขอโอนเป็นชาย จะต้องมีหลักฐานตามข้อ ๖.๕ ด้วย
ข้อ ๙ บุคคลที่เคยรับราชการในกระทรวงกลาโหม ซึ่งได้ออกจากราชการไปแล้ว หากประสงค์จะกลับ
เข้ารับราชการใหม่ ต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้
๙.๑ มีความประพฤติเรียบร้อย ตลอดเวลาที่อยู่นอกประจาการ
๙.๒ ไม่เป็นผู้มีหนี้สินล้นพ้นตัว หรือบุคคลล้มละลายตามคาพิพากษาของศาล

๓ - ๑๗

๙.๓ ไม่เป็นผู้ที่ ออกจากราชการมาจากส่วนราชการใด ๆ ตั้งแต่ ๒ ครั้งขึ้นไป หรือออกจาก
ราชการโดยเหตุใดเหตุหนึ่ง ดังนี้
๙.๓.๑ มี ร่างกายพิ การ ทุ พ พลภาพ หรือมี โรคซึ่ ง ไม่ ส ามารถจะรับ ราชการทหารได้
ตามที่กาหนดไว้ในกฎกระทรวง ซึ่งออกตามความในกฎหมาย ว่าด้วย การรับราชการทหาร
๙.๓.๒ บกพร่องในศีลธรรมอันดี
๙.๓.๓ มี ค วามผิ ด หรื อ มี ม ลทิ น หรื อ มั ว หมองในกรณี ที่ ท าให้ ท างราชการได้ รั บ
ความเสียหาย
๙.๓.๔ ต้องโทษจาคุกตามคาพิพากษาของศาลในคดีอาญา ยกเว้นความผิดฐานประมาท
หรือลหุโทษ
๙.๔ สาเร็จการศึกษาไม่ต่ากว่าระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น เว้นแต่ผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ
ในวิทยาการพิเศษ ซึ่งทางราชการต้องการ
๙.๕ มีอายุตามที่กาหนดไว้ในข้อ ๑๒ หรือข้อ ๑๓ แล้วแต่กรณี
ข้อ ๑๐ บุ คคลที่ ส มั ค รกลั บ เข้ า รับ ราชการ จะต้ อ งแสดงความจ านงโดยเสนอใบสมั ครต่ อหั ว หน้ า
ส่วนราชการที่ตนประสงค์จะกลับ เข้ารับราชการ พร้อมด้ วยหลักฐานตามข้อ ๖.๑ ถึงข้อ ๖.๕ และหลักฐาน
เพิ่มเติมดังต่อไปนี้
๑๐.๑ สาเนาคาสั่งให้ออกจากราชการ
๑๐.๒ หลักฐานการรับรองของส่วนราชการที่รับราชการครั้งสุดท้ายเกี่ยวกับความประพฤติ
และการออกจากราชการจากส่วนราชการนั้ น ซึ่งผู้รับรองต้องเป็ นผู้บั งคับ บัญ ชา ตั้งแต่ระดับ ผู้บังคับกองพั น
หรือเทียบเท่าขึ้นไป
ข้อ ๑๑ ส่วนราชการที่ รับ สมั ครจะต้องด าเนิ นการตรวจสอบ และจัด ท าหลั กฐานของผู้ ที่ขอเข้ารั บ
ราชการดังต่อไปนี้
๑๑.๑ คุณวุฒิ
๑๑.๒ ประวัติอาชญากรรม
๑๑.๓ ความไว้วางใจตามระเบียบ ว่าด้วย การรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๑๗
ข้อ ๑๒ เกณฑ์อายุของผู้ที่จะได้รับการบรรจุ โอน และบรรจุกลับเข้ารับราชการเป็นข้าราชการทหาร
ชั้นสัญญาบัตร ต้องมีอายุในวันสมัครเข้ารับราชการดังต่อไปนี้
๑๒.๑ กรณีบรรจุเข้ารับราชการทุกระดับ อายุไม่เกิน ๓๕ ปี

๓ - ๑๘

๑๒.๒ กรณีโอนและบรรจุกลับเข้ารับราชการ มีอายุตามชั้นยศ ดังนี้
๑๒.๒.๑ ร้อยตรี เรือตรี เรืออากาศตรี หรือ ร้อยโท เรือโท เรืออากาศโท อายุไม่เกิน
๓๕ ปี
๑๒.๒.๒ ร้อ ยเอก เรื อ เอก เรื อ อากาศเอก หรื อ พั น ตรี นาวาตรี นาวาอากาศตรี
อายุไม่เกิน ๔๐ ปี
๑๒.๒.๓ พั น โท นาวาโท นาวาอากาศโท หรือ พั น เอก นาวาเอก นาวาอากาศเอก
อายุไม่เกิน ๔๕ ปี
๑๒.๒.๔ พั น เอก นาวาเอก นาวาอากาศเอก ที่ รั บ เงิ น เดื อ น ระดั บ น.๕ ขึ้ น ไป
อายุไม่เกิน ๕๐ ปี เว้นแต่ผู้ที่มีความรู้ความสามารถในวิทยาการพิเศษ ซึ่งทางราชการต้องการ
ข้อ ๑๓ เกณฑ์อายุของผู้ที่จะได้รับการบรรจุ โอน และบรรจุกลับเข้ารับราชการเป็นข้าราชการทหาร
ต่ากว่าชั้นสัญญาบัตร ต้องมีอายุในวันสมัครเข้ารับราชการดังต่อไปนี้
๑๓.๑ กรณีบรรจุเข้ารับราชการ มีอายุตามระดับที่จะได้รับการแต่งตั้งยศ ดังนี้
๑๓.๑.๑ สิบตรี จ่าตรี จ่าอากาศตรี อายุไม่เกิน ๓๐ ปี
๑๓.๑.๒ จ่าสิบตรี พันจ่าตรี พันจ่าอากาศตรี อายุไม่เกิน ๓๕ ปี
๑๓.๒ กรณีโอนและบรรจุกลับเข้ารับราชการ มีอายุตามชั้นยศ ดังนี้
๑๓.๒.๑ สิบตรี จ่าตรี จ่าอากาศตรี หรือ สิบโท จ่าโท จ่าอากาศโท อายุไม่เกิน ๓๐ ปี
๑๓.๒.๒ สิบเอก จ่าเอก จ่าอากาศเอก อายุไม่เกิน ๓๕ ปี
๑๓.๒.๓ จ่ านายสิ บ พั น จ่ า พั น จ่ าอากาศ อายุ ไม่ เกิน ๔๐ ปี เว้ น แต่ ผู้ ที่ มี ความรู้
ความสามารถในวิทยาการพิเศษ ซึ่งทางราชการต้องการ
ข้อ ๑๔ ใบสมั ค รเข้ า รั บ ราชการ สั ญ ญาการเข้ า รั บ ราชการ เป็ น ข้ า ราชการทหารชั้ น สั ญญาบั ต ร
สัญ ญาค้าประกัน รายงานขอโอนมารับ ราชการ และรายงานขอสมั ครกลับ เข้ารับ ราชการให้ ใช้ ตามแบบท้ าย
ระเบียบนี้
ข้อ ๑๕ ให้ ส่ ว นราชการขึ้น ตรงต่ อกระทรวงกลาโหม กองทั พ บก กองทั พ เรือ และกองทั พ อากาศ
มีอานาจออกระเบียบปลีกย่อยได้ตามความจาเป็น โดยไม่ขัดต่อระเบียบนี้
ข้อ ๑๖ ให้ ปลัดกระทรวงกลาโหม รักษาการตามระเบียบนี้
ประกาศ ณ วันที่ ๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๒๙
(ลงชื่อ) พลอากาศเอก พะเนียง กานตรัตน์
(พะเนียง กานตรัตน์)
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม

๓ - ๑๙

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------หมายเหตุ หลั กการและเหตุ ผ ลในการประกาศใช้ ระเบี ยบฉบั บ นี้ คือ กาหนดหลั กเกณฑ์ เกี่ยวกับ การบรรจุ
การโอน และการบรรจุกลับเข้ารับราชการ เพื่อให้เป็นไปตามอนุมัติหลักการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม
ให้ ส่ วนราชการต่ าง ๆ ในกระทรวงกลาโหม มี ระเบี ยบปฏิบั ติเกี่ยวกับ การบรรจุ การโอน และการบรรจุกลั บ
เข้ารับราชการ ให้เป็นไปในแนวเดียวกันจึงจาเป็นต้องออกระเบียบนี้

๓ - ๒๐

(สาเนา)
ระเบียบกระทรวงกลาโหม
ว่าด้วย การบรรจุ การโอน และการบรรจุกลับเข้ารับราชการ
(ฉบับที่ ๓)
พ.ศ. ๒๕๕๘
---------------------------------------โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมระเบียบกระทรวงกลาโหม ว่าด้วย การบรรจุ การโอน และการบรรจุกลับ
เข้ารับราชการให้เหมาะสมยิ่งขึ้น จึงวางระเบียบไว้ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ ระเบียบกระทรวงกลาโหม ว่าด้วย การบรรจุ การโอน และการบรรจุกลับ
เข้ารับราชการ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘ ”
ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
ข้อ ๓ ให้ยกเลิกความในข้อ ๕.๒ แห่งระเบียบกระทรวงกลาโหม ว่าด้วย การบรรจุ การโอน และ
การบรรจุกลับเข้ารับราชการ พ.ศ. ๒๕๒๙ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“ ๕.๒ มีสัญชาติไทย ตามที่กาหนดไว้ในระเบียบกระทรวงกลาโหม ว่าด้วย การกาหนดสัญชาติ
ของผู้ที่จะบรรจุเข้ารับราชการเป็นนายทหารสัญญาบัตรประจาการ นายทหารประทวนประจาการ หรือพลทหาร
ประจาการ (พลอาสาสมัคร) ”
ประกาศ

ณ วันที่ ๒๒ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๘
(ลงชื่อ) พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ
(ประวิตร วงษ์สุวรรณ )
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม

การแจกจ่าย : สน.ผบ.ทสส., สน.รอง ผบ.ทสส.(๑), (๒), (๓), (๔), สน.เสธ.ทหาร,
สน.รอง เสธ.ทหาร (๑), (๒), (๓), (๔), สน.ปษ.พิเศษ บก.ทท.
ส่วนราชการใน บก.ทท.
สาเนาถูกต้อง
(ลงชื่อ) พ.อ.รัฐพล รูปประสม
(รัฐพล รูปประสม)
ผอ.กสบ.ลบ. ทหาร
๒ ก.พ. ๕๘

๓ - ๒๑

(สาเนา)
ระเบียบกระทรวงกลาโหม
ว่าด้วย การกาหนดสัญชาติของผู้ที่จะบรรจุเข้ารับราชการ
เป็นนายทหารสัญญาบัตรประจาการ นายทหารประทวนประจาการ
หรือพลทหารประจาการ (พลอาสาสมัคร)
พ.ศ. ๒๕๕๗
โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงระเบียบกระทรวงกลาโหม ว่าด้วย การกาหนดสัญชาติของผู้ที่ จะบรรจุ
เข้ารับ ราชการเป็น นายทหารสัญ ญาบัตรประจาการ นายทหารประทวนประจาการ หรือพลทหารประจาการ
(พลทหารอาสาสมัคร) ให้เหมาะสมยิ่งขึ้น จึงวางระเบียบไว้ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ระเบี ยบนี้ เรียกว่า “ ระเบี ยบกระทรวงกลาโหมว่ าด้ วยการกาหนดสั ญ ชาติของผู้ ที่ จะบรรจุ
เข้ารับ ราชการเป็น นายทหารสัญ ญาบัตรประจาการ นายทหารประทวนประจาการ หรือพลทหารประจาการ
(พลอาสาสมัคร) พ.ศ. ๒๕๕๗ ”
ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บงั คับตั้งแต่บัดนีเ้ ป็นต้นไป
ข้อ ๓ ให้ยกเลิก
๓.๑ ระเบียบกระทรวงกลาโหม ว่าด้วย การกาหนดสั ญ ชาติ ของผู้ที่ จะบรรจุเข้ารับ ราชการ
เป็นนายทหารสัญญาบัตรประจาการ นายทหารประทวนประจาการ หรือพลทหารประจาการ (พลทหารอาสาสมัคร)
พ.ศ. ๒๕๐๖
๓.๒ ระเบียบกระทรวงกลาโหม ว่าด้วย การกาหนดสั ญ ชาติ ของผู้ที่ จะบรรจุเข้ารับ ราชการ
เป็นนายทหารสัญญาบัตรประจาการ นายทหารประทวนประจาการ หรือพลทหารประจาการ (พลทหารอาสาสมัคร)
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๒๕
๓.๓ ระเบียบกระทรวงกลาโหม ว่าด้วย การกาหนดสั ญ ชาติ ของผู้ที่ จะบรรจุเข้ารับ ราชการ
เป็นนายทหารสัญญาบัตรประจาการ นายทหารประทวนประจาการ หรือพลทหารประจาการ (พลทหารอาสาสมัคร)
(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๒๙
บรรดา ระเบียบ คาสั่ง หรือคาชี้แจงอื่นใด ในส่วนที่มีกาหนดไว้แล้วในระเบียบนี้ หรือซึ่งขัด หรือแย้ง
กับระเบียบนี้ ให้ใช้ระเบียบนี้แทน
ข้อ ๔ ผู้ที่จะบรรจุ บรรจุกลับ หรือโอน เป็นข้าราชการทหารต้องมีสัญชาติไทยโดยการเกิดตามกฎหมาย
ว่าด้วย สัญชาติ
สัญ ชาติ ของผู้ ที่ จ ะบรรจุ บรรจุ กลั บ หรือโอน ตามวรรคหนึ่ งในต าแหน่ งที่ จ าเป็ น หรือสาคัญ ตามที่
ส่ วนราชการขึ้ นตรงต่ อกระทรวงกลาโหม กองบั ญชาการกองทั พไทย กองทั พบก กองทั พ เรือ และกองทั พอากาศ
กาหนดให้ส่วนราชการนั้นกาหนดหลักเกณฑ์และวิธีการเพิ่มเติมได้ โดยไม่ขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้

๓ - ๒๒

ข้อ ๕ การกาหนดสัญชาติของผู้สมัครเป็นนักเรียนในสังกัดกระทรวงกลาโหม ให้ เป็ นไปตามข้อบั งคั บ
ระเบียบว่าด้วยการนั้น
ข้อ ๖ ผู้ที่รับราชการเป็นพลทหารประจาการ (พลอาสาสมัคร) นายทหารประทวน นายทหารประจาการ
นายทหารสัญญาบัตรประจาการ ข้าราชการกลาโหมพลเรือน อยู่ในวันที่ระเบียบนี้ใช้บังคับ ซึ่งเป็นผู้ที่มีสัญชาติไทย
แต่บิดาและหรือมารดามิได้มีสัญชาติไทยโดยการเกิดหรือสัญชาติอื่น ให้ถือว่าเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติว่าด้วยการกาหนด
สัญชาติตามระเบียบนี้
ความในวรรคหนึ่ง ไม่ก่อให้เกิดสิทธิแก่ผู้ที่แสดงหลักฐานการได้สัญ ชาติของตนเอง บิ ดาและมารดา
ในการบรรจุเข้ารับราชการ หรือสมัครเป็นนักเรียนในสังกัดกระทรวงกลาโหมโดยทุจริต
ข้อ ๗ ให้ปลัดกระทรวงกลาโหมรักษาการตามระเบียบนี้
ประกาศ ณ วันที่ ๒๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๗
(ลงชื่อ) พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ
(ประวิตร วงษ์สุวรรณ)
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------หมายเหตุ : หลั กการและเหตุ ผ ลในการประกาศใช้ ระเบี ยบฉบั บ นี้ คือ แก้ไขกาหนดสั ญ ชาติ ของผู้ ที่ จ ะบรรจุ
เข้ารับราชการ เป็นนายทหารชั้นสัญญาบัตรประจาการ นายทหารประทวนประจาการ หรือพลทหารประจาการ
(พลทหารอาสาสมัคร) ให้เหมาะสมยิ่งขึ้น เนื่องจากสถานการณ์ปัจจุบันในด้านความมั่นคง โดยเฉพาะในเรื่อง
การถือครองสัญชาติได้เปลี่ยนแปลงไป โดยที่ทางราชการพิจารณาเห็นว่าบุคคลนั้นเป็นผู้มีคุณวุฒิพิเศษหายากและ
มีความจาเป็นต้องการอย่างยิ่ง เพื่อเป็นประโยชน์แก่ทางราชการจึงจาเป็นต้องออกระเบียบนี้
การแจกจ่าย
- ปล.กห., รอง ปล.กห.(๑), (๒), (๓), (๔) ปษ.พิเศษ สป., ปษ.สป. และ หน.ฝสธ.ประจา รมว.กห.
และหน.ฝสธ.ประจา ปล.กห.
- สร., รอ., ทท., บก.ทท., ทบ., ทร. และ ทอ.
สน.ปล.กห., กพร.กห., สลก.สป., สนพ.กห., สงป.กห., ธน., ศอพท., พท.ศอพท., ศอว.ศอพท.,
รภท.ศอพห., กง.กห., กกส.กห.,วท.กห., ศวพท.วท., ทสอ.กห., สสน.สป., สยธ.สสน.สป.,
สยธ.สสน.สป., สนพ.สสน.สป. และสตน.กห.
- จก.สม.,รอง จก. สม.,ผช.จก.สม (๑)และ(๒)
- นขต.สม., นขต.สนผ.สม. และนขต.สกพ.สม. และ นขต.สกกห.กห.
สาเนาถูกต้อง
พ.อ.เจนวิทย์ เด็ดแก้ว
(เจนวิทย์ เด็ดแก้ว)
ผอ.กกขท.สกกห.สม
๒๕ พ.ย. ๕๗

๓ - ๒๓

(สาเนา)
คาสั่งกองทัพบก
ที่ ๔๓๖ / ๒๕๓๗
เรื่อง กาหนดหลักเกณฑ์การสอบคัดเลือกบรรจุนายทหารประทวนคุณวุฒิปริญญาเลื่อนฐานะ
เป็นนายทหารสัญญาบัตร
เพื่ อให้ การสอบคัดเลือกบรรจุนายทหารประทวนคุณวุฒิ ปริญญาเลื่อนฐานะเป็ นนายทหารสัญญาบัตร
เรียบร้อยและเป็นธรรม จึงให้ดาเนินการดังนี้.๑. ให้ยกเลิกคาสั่ง ทบ.ที่ ๘๑/๒๕๓๔ ลง ๑๘ ม.ค. ๓๔ เรื่อง กาหนดหลักเกณฑ์การสอบคัดเลือกบรรจุ
จ.ส.อ.คุณวุฒิปริญญาเลื่อนฐานะเป็นนายทหารสัญญาบัตร และคาสั่ง ทบ.ที่ ๙๐/๒๕๓๖ ลง ๑๕ ก.พ. ๓๖ เรื่อง
หลักเกณฑ์การสอบคัดเลือกบรรจุนายทหารประทวนคุณวุฒิปริญญาเลื่อนฐานะเป็นนายทหารสัญญาบัตร และ/
หรือ คาสั่งอื่นใดที่ขัดแย้งกับคาสั่งฉบับนี้ทั้งสิ้น โดยให้ใช้คาสั่งฉบับนี้แทน
๒. หลักเกณฑ์ทั่วไป
๒.๑ กพ.ทบ. เป็นหน่วยกาหนดโควตา ตาแหนง และคุณวุฒิให้แกหน่วยต่าง ๆ เป็นส่วนรวมแล้ว
แจ้งให้ ยศ.ทบ. ทราบ
๒.๒ ยศ.ทบ. เป็ น หน่ ว ยด าเนิ น การประกาศรับ สมั ครและสอบคั ด เลื อกเป็ น ส่ วนรวมของ ทบ.
ปละ ๑ ครั้ง แล้วรายงานผลให้ กพ.ทบ.ทราบ เพื่อขออนุมัติบรรจุต่อไป
๒.๓ ให้ จก.ยศ.ทบ. มีอานาจสั่งการในนาม ผบ.ทบ. ในการออกคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง
รวมทั้งกาหนดรายละเอียด และวิธีการสอบคัดเลือกดังกล่าว
๒.๔ ให้หน่วย/เหล่าสายวิทยาการ และ กรม ฝสธ. ให้การสนับสนุนการดาเนินการของ ยศ.ทบ.
ตามที่ได้รับการร้องขอ
๓. หลักเกณฑ์เฉพาะ
๓.๑ คุณสมบัติผู้สมัคร
๓.๑.๑ เป็นข้าราชการทหารชั้นประทวนสังกัด ทบ. มีเวลารับราชการนับตั้งแต่วันที่ไดรับ
การบรรจุหรือแต่งตั้งยศนายทหารประทวนครั้งแรก แล้วแต่กรณี ครบ ๓ ปีก่อนวันสอบคัดเลือก
๓.๑.๒ เป็นผู้ที่ผู้บังคับบัญชาเห็นว่าเหมาะสมที่จะเลื่อนฐานะ เป็นนายทหารสัญญาบัตรได้
๓.๑.๓ เป็น ผู ้ที ่ส าเร็จ การศึก ษาระดับ ปริญ ญาตรี หรือ เทีย บเท่า ขึ้น ไป สามารถบรรจุ
ในตาแหน่งที่ตรงกับคุณวุฒิตามที่ กพ.ทบ.กาหนด

๓ - ๒๔

๓.๑.๔ เป็ น ผู้ ที่ มี คุ ณ สมบั ติ ค รบถ้ ว นในการขอแต่ ง ตั้ ง ยศ เป็ น นายทหารสั ญ ญาบั ต ร
ตามข้อบังคับ กห. ว่าด้วย การแต่งตั้งยศทหาร พ.ศ. ๒๕๐๗
๓.๑.๕ เป็นผู้มีสมรรถภาพร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง
๓.๑.๖ ไมเป็นผู้มีหนี้สินล้นพ้นตัว
๓.๑.๗ ไมเป็นผู้อยู่ในระหว่างเป็นผู้ตองหาในคดีอาญา
๓.๑.๘ ไมเป็นผู้อยู่ในระหว่างพักราชการ
๓.๒ หลักฐานประกอบการรับสมัคร
๓.๒.๑ ใบสมัคร (แบบฟอร์มตาม ผนวก ก)
๓.๒.๒ รูปถ่าย ขนาด ๕ x ๗ ซม. จานวน ๓ รูป (ไมเกิน ๖ เดือน)
๓.๒.๓ สาเนาทะเบียนบ้านของผู้สมัคร และของบิดามารดา
๓.๒.๔ สาเนาคาสั่งบรรจุเข้ารับราชการครั้งแรก
๓.๒.๕ สาเนาคาสั่งเลื่อนยศครั้งสุดท้าย
๓.๒.๖ สาเนาใบปริญ ญาบั ต ร หากเป็ น ใบรับ รองจะต้ องมี คาว่ า “ สภามหาวิ ท ยาลั ย ได้
อนุมัติแล้ว ” หรือเป็นปริญญาจากต่างประเทศต้องมีคาแปลไว้ด้วย
๓.๒.๗ สาเนาหลักฐานที่ได้รับอนุมัติให้ลาไปศึกษา และหลักฐานการตอบรับการบันทึกผล
การศึกษาจาก ยศ.ทบ. ในทุกระดับการศึกษาจนถึงคุณวุฒิการศึกษา
๓.๒.๘ ใบรับรองแพทย์จากแพทย์ทหารประจาการ (ไม่เกิน ๓ เดือน)
๓.๓ การเลือกตาแหน่งบรรจุ
๓.๓.๑ ในกรณีตาแหน่งที่ว่างมีตาแหน่งเดียว ให้เป็นสิทธิของผู้มีคะแนนรวมสูงสุดในกลุ่ม
คุณวุฒินั้น ๆ
๓.๓.๒ ในกรณี ต าแหน่ ง ที่ ว่ า งมี ห ลายต าแหน่ ง และสามารถก าหนดกลุ่ ม คุ ณ วุ ฒิ ไ ด้
หลายคุณ วุฒิ การเลือกตาแหน่งจะพิจารณาเรียงตามลาดับคะแนนรวมจากมากไปหาน้อย ผู้ ที่มีคะแนนสูงสุด
จะมีสิทธิเลือกตาแหน่งก่อน ผู้ที่มีคะแนนน้อยกว่าจะเป็นผู้เลือกอันดับต่อไปจนกว่าจะครบตามตาแหน่งที่กาหนดไว้
ในกลุ่มคุณวุฒินั้น ๆ
๓.๓.๓ จากข้ อ ๓.๓.๒ หากมีคะแนนรวมเท่ ากัน จะพิ จารณาคะแนนวิชาทหาร ในประเภท
ทั่วไป, วิชาเฉพาะในสายงานสัสดี ในประเภทสายงานสัสดี และคะแนนรวมวิชาเฉพาะ ในสายงานการเงิน กับวิชา
พื้นฐานทางการเงินและบัญชี ในประเภทสายงานการเงินเป็นเกณฑ์ ในการพิจารณาลาดับผู้มีสิทธิเลือกตาแหน่ง
ก่อนหลัง
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๓.๔ วิชาและขอบเขตที่จะทาการสอบคัดเลือก
๓.๔.๑ ประเภททั่วไป
๓.๔.๑.๑ วิชาทหาร ขอบเขตตามที่กาหนดในหลักสูตรการอบรมนายทหารประทวน
(จ.ส.อ.) เพื่อเลื่อนฐานะเป็นนายทหารสัญญาบัตร ของ ทบ.
๓.๔.๑.๒ วิชาความรู้ทั่วไป
๓.๔.๑.๒.๑ วิช าภาษาไทย ขอบเขตพื้ น ฐานความรู ระดับ มั ธยมศึกษา
ตอนปลาย
๓.๔.๑.๒.๒ วิชาภาษาอังกฤษ ขอบเขตพื้นฐานความรู ระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลาย
๓.๔.๑.๒.๓ วิชาการศาสนาและศีลธรรม ขอบเขตตามที่กาหนดในหลักสูตร
นายสิบอาวุโสของ ทบ.
๓.๔.๑.๒.๔ วิชาความรู้รอบตัว ขอบเขตสถานการณปัจจุบันทั้งภายใน
และภายนอกประเทศ รวมทั้งประวัติศาสตร์ไทย
๓.๔.๑.๓ ทดสอบร่างกาย ตามหลักเกณฑ์ที่ ทบ.กาหนด
๓.๔.๒ ประเภทสายงานสัสดี
๓.๔.๒.๑ วิชาเฉพาะในสายงานสัสดี
๓.๔.๒.๑.๑ วิช ากฎหมายว่ า ด้ว ยการรับ ราชการทหารขอบเขตตาม
พระราชบัญญัติ รับราชการทหาร พ.ศ. ๒๔๙๗, ประกาศของคณะปฏิวัติ, พระราชกฤษฎีกา, กฎกระทรวง, บันทึก
ข้อตกลงระหว่าง กห. กับ มท. ที่เกี่ยวกับ พ.ร.บ.รับราชการทหาร พ.ศ. ๒๔๙๗ และฉบับแกไข, ข้อบังคับ กห. ว่า
ด้วยการเตรียมพล (รายละเอียดตาม ผนวก ค)
๓.๔.๒.๑.๒ วิ ชาการปฏิ บั ติ หน้ าที่ ในสายงานสั สดี ขอบเขตตาม
พระราชบัญญัติราชการทหาร พ.ศ. ๒๔๙๗ และฉบับแกไข กฎกระทรวง, บันทึกข้อตกลงระหว่าง กห. กับ มท.,
คาสั่ง ทบ. เกี่ยวกับระเบียบที่เกี่ยวข้อง, คาสั่ง ทบ.ที่เกี่ยวข้อง (รายละเอียดตามผนวก ค)
๓.๔.๒.๒ วิชาความรูทั่วไป
๓.๔.๒.๒.๑ วิช าภาษาไทย ขอบเขตพื้ น ฐานความรู้ระดั บ มั ธยมศึกษา
ตอนปลาย
๓.๔.๒.๒.๒ วิชาภาษาอังกฤษ ขอบเขตพื้นฐานความรู้ระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลาย
๓.๔.๒.๒.๓ วิ ช าการศาสนาและศี ล ธรรม ขอบเขตตามที่ ก าหนด
ในหลักสูตรนายสิบอาวุโสของ ทบ.
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๓.๔.๒.๒.๔ วิชาความรู้รอบตัว ขอบเขตสถานการณปัจจุบันทั้งภายใน
และภายนอกประเทศ รวมทั้งประวัติศาสตร์ไทย
๓.๔.๒.๓ ทดสอบร่างกาย ตามหลักเกณฑ์ที่ ทบ. กาหนด
๓.๔.๓ ประเภทสายงานการเงิน
๓.๔.๓.๑ วิชาเฉพาะในสายงานการเงิน
๓.๔.๓.๒ วิ ช าพื้ น ฐานทางการเงิ น และการบั ญ ชี ขอบเขตพื้ น ฐานความรู้ระดั บ
ปริญญาตรี
๓.๔.๓.๓ วิชา ความรูทั่วไป
๓.๔.๓.๓.๑ วิช าภาษาไทย ขอบเขตพื้ น ฐานความรู้ระดั บ มั ธยมศึกษา
ตอนปลาย
๓.๔.๓.๓.๒ วิชาภาษาอังกฤษ ขอบเขตพื้นฐานความรู ระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลาย
๓.๔.๓.๓.๓ วิ ช าการศาสนาและศี ล ธรรม ขอบเขตตามที่ ก าหนด
ในหลักสูตรนายสิบอาวุโสของ ทบ.
๓.๔.๓.๓.๔ วิช าความรู้รอบตั วขอบเขตสถานการณปั จจุบั นทั้ งภายใน
และภายนอกประเทศ รวมทั้งประวัติศาสตร์ไทย
๓.๔.๓.๔ ทดสอบร่างกาย ตามหลักเกณฑ์ที่ ทบ. กาหนด
๔. กรรมวิธีและการดาเนินการในการรับสมัคร
๔.๑ ผู้ส มั ครที่ มี คุณ สมบู รณ์ ครบถ้วนและประสงค์จ ะสมัครสอบคัด เลือก ให้ ยื่น ใบสมั ครพรอม
หลักฐานต่อหน่วยต้นสังกัดเท่านั้น
๔.๒ หน่วยต้นสังกัดตรวจสอบความถูกต้องของหลักฐานชั้นต้น แล้วส่งหลักฐานพรอมใบสมัครตาม
สายการบังคับบัญชาถึงระดับ นขต.ทบ. ภายในระยะเวลาที่กาหนด
๔.๓ ยศ.ทบ. ตรวจสอบหลักฐานของผู้สมัคร แล้วแจ้งรายชื่อผู้ มีสิทธิสอบพรอมทั้งกาหนดวันเวลา
และสถานที่สอบ ให้ ยศ.ทบ. ทราบ เพื่อแจ้งให้ผู้สมัครมาทาการทดสอบตามกาหนดดังกล่าว
๕. การสอบคัดเลือก
๕.๑ สอบภาควิชาการ
๕.๑.๑ แต่งตั้งคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง (กรรมการออกข้อสอบ, กรรมการเลือกข้อสอบ,
กรรมการคุมสอบ, กรรมการตรวจข้อสอบ, กรรมการรวมคะแนน และกรรมการอื่นๆ ตามความจาเป็น)
๕.๑.๒ เชิญผู้แทนหน่วย/เหล่าสายวิทยาการ และกรม ฝสธ. ร่วมเป็นกรรมการ ตามข้อ ๕.๑.๑
ตามความเหมาะสม

๓ - ๒๗

๕.๑.๓ การด าเนิ น การของกรรมการเลื อ กข้ อ สอบ ต้ อ งสามารถด าเนิ น การได้ โ ดยเสรี
โดยแจ้งข้อจากัดให้กรรมการออกข้อสอบทราบ
๕.๑.๔ การออกปัญหาสอบ จะต้องกาหนดขอบเขตในการออกปัญหาให้แน่นอนทุกวิชา และ
แจ้งขอบเขตในแต่ละวิชา ให้ผู้สมัครสอบทราบด้วย
๕.๒ การทดสอบร่างกาย แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินการตามหลักเกณฑ์ที่ ทบ. กาหนด
๖. เกณฑ์การให้คะแนน คานึงถึงคุณลักษณะ และวิทยฐานะของผู้ที่สมควรเปลี่ยนนายทหารสัญญาบัตรได้
โดยกาหนดคะแนน ดังนี้.๖.๑ ประเภททั่วไป
๖.๑.๑ วิชาทหาร

๔๐๐ คะแนน

๖.๑.๒ วิชาความรูทั่วไป
๖.๑.๒.๑ วิชาภาษาไทย

๑๐๐ คะแนน

๖.๑.๒.๒ วิชาภาษาอังกฤษ

๑๐๐ คะแนน

๖.๑.๒.๓ วิชาการศาสนาและศีลธรรม

๑๐๐ คะแนน

๖.๑.๒.๔ วิชาความรู้รอบตัว

๑๐๐ คะแนน

๖.๑.๓ ทดสอบร่างกาย

๒๐๐ คะแนน

๖.๒ ประเภทสายงานสัสดี
๖.๒.๑ วิชาเฉพาะในสายงานสัสดี
๖.๒.๑.๑ วิชากฎหมาย ว่าด้วย การรับราชการทหาร

๒๐๐ คะแนน

๖.๒.๑.๒ วิชาการปฏิบัติหน้าที่ในสายงานสัสดี

๒๐๐ คะแนน

๖.๒.๒ วิชาความรูทั่วไป
๖.๒.๒.๑ วิชาภาษาไทย

๑๐๐ คะแนน

๖.๒.๒.๒ วิชาภาษาอังกฤษ

๑๐๐ คะแนน

๖.๒.๒.๓ วิชาการศาสนาและศีลธรรม

๑๐๐ คะแนน

๖.๒.๒.๔ วิชาความรู้รอบตัว

๑๐๐ คะแนน

๖.๒.๓ ทดสอบร่างกาย

๒๐๐ คะแนน

๖.๓ ประเภทสายการเงิน
๖.๓.๑ วิชาเฉพาะในสายงานการเงิน

๒๐๐ คะแนน

๖.๓.๒ วิชาพื้นฐานทางการเงินและการบัญชี

๒๐๐ คะแนน

๓ - ๒๘

๖.๓.๓ วิชาความรูทั่วไป
๖.๓.๓.๑ วิชาภาษาไทย

๑๐๐ คะแนน

๖.๓.๓.๒ วิชาภาษาอังกฤษ

๑๐๐ คะแนน

๖.๓.๓.๓ วิชาการศาสนาและศีลธรรม

๑๐๐ คะแนน

๖.๓.๓.๔ วิชาความรู้รอบตัว

๑๐๐ คะแนน

๖.๓.๔ ทดสอบร่างกาย

๒๐๐ คะแนน

๗. การรายงานผลการสอบคัดเลือก ให้ ยศ.ทบ. รายงานผลการสอบคัดเลือกถึง ทบ. (ผ่าน กพ.ทบ.)
โดยขออนุมัติตัวบุคคลภายหลังการเลือกตาแหน่งบรรจุแล้ว เพื่อดาเนินการต่อไป
๘. ให้ สปช.ทบ. สนับสนุนงบประมาณตามที่ ยศ.ทบ. รองขอ
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
สั่ง ณ วันที่ ๒๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๓๗
(ลงชื่อ) พล.อ. วิมล วงศ์วานิช
(วิมล วงศวานิช)
ผบ.ทบ.

๓ - ๒๙

ผนวก ก
ใบสมัครสอบคัดเลือก นายทหารประทวนคุณวุฒิปริญญาเลื่อนฐานะเป็นนายทหารสัญญาบัตร
หมายเลขสอบ.............................................................
๑. กระผม/ดิฉัน.......................................................หมายเลขประจาตัว................................................
กาเนิด..................................เหล่า........................................ ตาแหน่ง.............................................................
สังกัด.....................................................................เงินเดือนชั้น/ปี.........................................................................
๒. วันเดือนปีเกิด........../............../...........อายุ.............ปีเกิดที่จังหวัด.................................................
ประเทศ................................................................................................................
๓. ที่อยู่ปัจจุบัน บ้านเลขที่......................ซอย...........................................ถนน.........................................
ตาบล/แขวง............................................อาเภอ/เขต............................................จังหวัด...........................................
๔. บรรจุเข้ารับราชการครั้งแรก เมื่อ............/.............../............ตามคาสั่ง...............................................
ที่.........................../....................................ลง.....................................................
๕. คาสั่งเลื่อนยศครั้งสุดท้ายเป็น........................เมื่อ........../.............../..........ตามคาสั่ง.........................
ที่.........................../....................................ลง....................................................
๖. คุณวุฒิการศึกษาทางพลเรือนสูงสุดก่อนเข้ารับราชการ ระดับ.........................................................
จาก........................................................................................................................................................................
๗. กระผม/ดิฉัน สาเร็จการศึกษาสูงสุดระดับปริญญา สาขาวิชาการ....................................................
จาก........................................................................................................................................................................
๘. กระผม/ดิฉัน ขอสมัครสอบคัดเลือกเพื่ อบรรจุเป็นนายทหารสัญญาบัตร ในประเภท......................
........................................(ทั่วไป, การเงิน, สัสดี)
๙. กระผม/ดิฉัน ขอรับรองว่าได้ปฏิบัติตามระเบียบ ทบ. ว่าด้วย การอนุมัติให้ข้าราชการลาไปศึกษา
นอกเวลาราชการและใช้เวลาราชการบางส่วนไปศึกษา พ.ศ. ๒๕๑๙ และ ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๒๔ ทุกประการ
๑๐. กระผม/ดิฉัน มีคุณสมบัติครบถ้วนที่จะแต่งตั้งยศเป็นนายทหารสัญญาบัตรได้ ตามข้อบังคับ กห.
ว่าด้วย การแต่งตั้งยศทหาร พ.ศ. ๒๕๐๙
๑๑. กระผม/ดิ ฉัน จะไม่ เรีย กร้องสิ ท ธิ ใด ๆ ภายหลั งหากการบรรจุ ท าให้ ได้ รับ เงิน เดื อนน้ อยกว่ า
ที่กาหนดไว้ในกฎกระทรวง

๓ - ๓๐

๑๒. กระผม/ดิฉัน ขอรับรองว่า ข้อความดังกล่าวข้างต้นนี้เป็นความจริงทุก ประการ หากตรวจสอบ
ภายหลังพบว่า กระผม/ดิฉัน ขาดคุณ สมบั ติข้อหนึ่ งข้อใด กระผม/ดิฉัน ยิน ยอมให้ เพิ กถอนสิ ท ธิในการบรรจุ
เป็นนายทหารสัญญาบัตรได้ทันที และดาเนินคดีตามกฎหมายต่อไป
(ลงชื่อ)......................................................ผู้สมัคร
(....................................................)
ตาแหน่ง..............................................................
.............../.............../................

๓ - ๓๑

ผนวก ข
หนังสือรับรองของผู้บังคับบัญชา
ข้าพเจ้า..........................................................................ตาแหน่ง............................................................
ขอรับรองว่า........................................................................ ผู้สมัครมีคุณสมบัติและวิทยฐานะครบถ้วน ตาม ที่ได้
กาหนดไว้ทุ กประการ มี ความประพฤติ เรียบร้อย ไม่ มีหนี้ สิน ล้ น พ้ น ตัว ไม่ มี ข้อผู กพั นใดๆ กับ ส่ วนราชการอื่ น
ไม่อยู่ในระหว่างการสอบสวนทางวินัย หรือดาเนินคดีใดๆ มีความเหมาะสมที่จะเลื่อนฐานะเป็นนายทหารสัญญา
บัตรได้ และยินยอมให้ปรับย้ายไปรับราชการตามตาแหน่งที่สอบคัดเลือกได้

(ลงชื่อ)............................................................
(..........................................................)
ตาแหน่ง..........................................................

หมายเหตุ ผู้รับรองต้องเป็นผู้บังคับบัญชา ระดับ ผบ.พัน. หรือเทียบเท่าขึ้นไป

๓ - ๓๒

ผนวก ค
ขอบเขตการสอบคัดเลือก นายทหารประทวนสายงานสัสดี และสายงานการเงิน
เพื่อเลื่อนฐานะเป็นนายทหารประทวน
วิชา

เรื่องที่สอบ

ขอบเขตการสอบคัดเลือกสายงานสัสดี
๑. กฎหมาย ๑.๑ นิยามศัพท์ใน พ.ร.บ.รับราชการทหาร
ว่าด้วย ๑.๒ วิธีนับอายุ
การรับ ๑.๓ การกาหนดภูมิลาเนาทหาร
ราชการ ๑.๔ การรับบุคคลเข้าเป็นทหารกอง
ทหาร
ประจาการ
๑.๕ การลงบัญชีทหารกองเกิน
๑.๖ การเรียกคนเข้ากองประจาการ
๑.๗ การตรวจเลือกคนเข้ากองประจาการ
๑.๘ การปลด
๑.๙ การกาหนดโทษ
๑.๑๐ การยกเว้น ผ่อนผัน
๑.๑๑ การเรียกพล และการระดมพล

๒. การ
ปฏิบัติ
หน้าที่ใน
สายงาน
สัสดี

หลักฐานที่ใช้

๑. พ.ร.บ. รับราชการทหาร
พ.ศ. ๒๕๕๗ และแก้ไขเพิ่มเติม
๒. กฎกระทรวง ออกตามความใน
พ.ร.บ. รับราชการทหาร
พ.ศ. ๒๔๕๗ ทุกฉบับ
๓. บันทึกข้อตกลงระหว่าง
กระทรวงกลาโหม กับกระทรวง
มหาดไทย ในระเบียบการอัน
เกี่ยวข้องกับ พ.ร.บ. รับราชการ
ทหาร พ.ศ. ๒๔๙๗
๔. ข้อบังคับ กห. ว่าด้วย
การเตรียมการ พ.ศ. ๒๔๙๗
๕. ประกาศคณะปฏิวัติและ
พระราชกฤษฎีกาที่เกี่ยวข้องกับ
พ.ร.บ. รับราชการทหาร
พ.ศ. ๒๕๕๗ ทุกฉบับ
๒.๑ การรับลงบัญชีทหารกองเกินที่อาเภอ ๑. พ.ร.บ. รับราชการทหาร
๒.๒ การเรียกและการตรวจเลือก
พ.ศ. ๒๔๙๗ และแก้ไขเพิ่มเติม
ทหารกองเกินเข้ารับราชการ
๒. กฎกระทรวง ออกตามความใน
กองประจาการ
พ.ร.บ. รับราชการทหาร
๒.๓ การยกเว้นและการผ่อนผัน
พ.ศ. ๒๔๙๗ ทุกฉบับ
๒.๔ ทะเบียนกองประจาการ
๓. บันทึกข้อตกลงระหว่างกระทรวง
๒.๕ การปลดจาหน่ายและย้ายภูมิลาเนา
กลาโหม กับกระทรวงมหาดไทย
๒.๖ การบันทึกแก้ไข เปลี่ยนแปลง
ในระเบียบการอันเกี่ยวกับ พ.ร.บ.
ทะเบียนบัญชีบางอย่าง
รับราชการทหาร พ.ศ. ๒๔๙๗

หมายเหตุ

๓ - ๓๓

วิชา

๑
๒

๓

เรื่องที่สอบ

หลักฐานที่ใช้

๒.๗ การควบคุมทหารกองเกินและทหาร
กองหนุน
๒.๘ การลาและขาดหนีราชการ

๔. คาสั่ง ทบ. ที่ ๑๑๗๓/๒๕๒๘
ลง ๒๕ ธ.ค. ๒๘ เรื่อง ให้ใช้
คาแนะนาการปฏิบัติหน้าที่
ในสายงานสัสดี พ.ศ. ๒๕๒๙
๕. คาสั่ง ทบ.ที่ ๒๙/๒๕๑๗ ลง
๒๔ ม.ค. ๑๗ เรื่อง การดาเนินการ
เรียกและการตรวจเลือกทหาร
กองเกินเข้ารับราชการทหาร
กองประจาการ

ขอบเขตการสอบคัดเลือกสายงานการเงิน
ประมวลวินัยทหารว่าด้วยการเงิน
๑. ประมวลวินัยทหาร ภาคที่ ๒
บทที่ ๑
สิทธิเกี่ยวกับเงินเดือน และค่าเช่าบ้าน
๒. พ.ร.ฎ. การจ่ายเงินเดือน เงินปี
บาเหน็จ บานาญ และเงินอื่น
ในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. ๒๕๓๕
และที่แก้ไขเพิ่มเติม
๓. พ.ร.ฎ. ค่าเช่าบ้านข้าราชการ
พ.ศ. ๒๕๒๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
เงินสวัสดิการเกี่ยวกับค่ารักษาพยาบาล
๔. พ.ร.ฎ. เงินสวัสดิการเกี่ยวกับ
และการศึกษาบุตร
การรักษาพยาบาล พ.ศ. ๒๕๓๓
และที่แก้ไขเพิ่มเติม
๕. พ.ร.ฎ. เงินสวัสดิการเกี่ยวกับ
การศึกษาบุตร พ.ศ. ๒๕๒๓
และที่แก้ไขเพิ่มเติม

หมายเหตุ

๓ - ๓๔

บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ ทบ. (กพ.ทบ. โทร. ๒๒๒๓๘๒๗)
ที่ กห ๐๔๐๑/๑๙๑๖

วันที่ ๒๘ พ.ย. ๒๘

เรื่อง หลักเกณฑ์การบรรจุบุคคลเข้ารับราชการใน ทบ.
ส่ง นขต.ทบ.
อ้างถึง ๑. บันทึกข้อความ กพ.ทบ. ที่ กห ๐๓๑๕/๒๖๒๗ ลง ๑๖ มิ.ย. ๑๗ เรื่อง การจากัดปริมาณการบรรจุ
ทหารหญิงเป็นการชั่วคราว
๒. บันทึกข้อความ กพ.ทบ. ที่ กห ๐๓๑๕/๑๑๘๙ ลง ๑๕ เม.ย. ๒๐ เรื่อง ขออนุมัติหลักการบรรจุ
ตาแหน่งเจ้าหน้าที่บรรณรักษ์ห้องสมุดและเจ้าหน้าที่กองประวัติศาสตร์ของหน่วย
๓. บันทึกข้อความ กพ.ทบ. ที่ กห ๐๓๑๕/๑๙๘๕ ลง ๑ มิ.ย. ๒๒ เรื่อง หลักการบรรจุกาลังพลเข้ารับ
ราชการใน ทบ.
๔. บันทึกข้อความ กพ.ทบ. ที่ กห ๐๓๑๕/๕๐๘๗ ลง ๒๘ ธ.ค. ๒๔ เรื่อง อนุมัติหลักการบรรจุทหารหญิง
ตาแหน่งนายทหารสังคมสงเคราะห์, นายทหารโภชนาการ และนายสิบสูทกรรมและเลี้ยงดู
๕. คาสั่งกองทัพบก ที่ ๒๑๘/๒๕๒๖ ลง ๒๔ มี.ค. ๒๖ เรื่อง การบรรจุบุคคลเข้ารับราชการใน ทบ.
๖. บันทึกข้อความ กพ.ทบ. ที่ กห ๐๓๑๕/๖๑๕๐ ลง ๑๕ มี.ค. ๒๖ เรื่อง หลักเกณฑ์การบรรจุนายทหาร
สัญญาบัตรหญิง
๗. บันทึกข้อความ กพ.ทบ. ที่ กห ๐๔๐๑/๔๔๙๔ ลง ๒ มี.ค. ๒๗ เรื่อง ขออนุมัติหลักการบรรจุ
อาจารย์หญิง วพม.
๘. บันทึกข้อความ กพ.ทบ. ที่ กห ๐๔๐๑/๒๘๓๐๕ ลง ๑๐ ธ.ค. ๒๗ เรื่อง ขออนุมัติเพิ่มเติมหลักเกณฑ์
การบรรจุนายทหารสัญญาบัตรหญิง
๙. บันทึกข้อความ กพ.ทบ. ที่ กท ๐๔๐๑/๕๑๓๐ ลง ๒๕ ก.พ. ๒๘ เรื่อง ขออนุมัติเพิ่มเติมหลักเกณฑ์
การบรรจุนายทหารประทวนหญิง
๑๐. บันทึกข้อความ กพ.ทบ. ที่ กท ๐๔๐๑/๑๐๖๒ ลง ๒ ส.ค. ๒๘ เรื่อง ขออนุมัติแก้ไขหลักการบรรจุ
กาลังพลเข้ารับราชการใน ทบ.
เพื่อให้การบรรจุบุคคลเข้ารับราชการใน ทบ. เป็นไปด้วยความเรียบร้อยถูกต้อง เป็นธรรม และช่วยเสริมให้
บุตรของข้าราชการ ทบ., นักศึกษาวิชาทหาร ทหารกองหนุนที่รับราชการมาแล้ว ได้มีโอกาสเข้ารับราชการใน ทบ.
เป็นพิเศษตามสมควรแก่กรณี จึงให้ยกเลิกหลักเกณฑ์การบรรจุบุคคลเข้ารับราชการใน ทบ. ตามอ้างถึงเสียทั้งสิ้น
และให้ใช้หลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้

๓ - ๓๕

๑. หลักเกณฑ์ทั่วไป
๑.๑ การบรรจุกาลัง พลเพิ่ม เติม หน่ว ยจะดาเนิน การบรรจุกาลัง พลเพิ่ม เติม เข้า รับ ราชการ
ในตาแหน่งต่าง ๆ ที่ว่างของหน่วยเมื่อได้รับงบประมาณ เพื่อการบรรจุกาลังพล (โควตา) ตามที่ กพ.ทบ. ได้แบ่งมอบ
ให้ โดยให้ แยกเป็ นประเภทชายและหญิ งงบประมาณเพื่ อการบรรจุ กาลังพลชั้ นสั ญญาบั ตรที่ เป็ นหญิ ง ในตาแหน่ ง
และคุณวุฒิต่าง ๆ ใน ทบ. ให้บรรจุเพิ่มเติมได้ ไม่เกิน ๓๐ คนต่อปี ยกเว้นการบรรจุในตาแหน่งและคุณวุฒิต่างๆ
ดังนี้ คือ แพทย์, ทันตแพทย์, เภสัช, พยาบาล, ตาแหน่งในสายงานบรรณรักษ์, เจ้าหน้าที่ประวัติศาสตร์, นายทหาร
สังคมสงเคราะห์, นายทหารโภชนาการ, อาจารย์ใน วพม. เฉพาะคุณวุฒิปริญญาโท สาขากายวิภาคศาสตร์, จุลชีววิทยา
และชีวเคมี, นายสิบสูทกรรมและเลี้ยงดู (เว้นหน่วยกาลังรบห้ามบรรจุ), ช่างเย็บผ้าและพลขับรถ ให้บรรจุได้เมื่อ
ได้รับงบประมาณกาลังพลที่ กพ.ทบ. แบ่งมอบให้ตามความต้องการ และความจาเป็น
๑.๒ การบรรจุ แ ทนการสู ญ เสี ย ซึ่ ง หน่ ว ยใช้ ง บประมาณของก าลั ง พลที่ สู ญ เสี ย ในระหว่ า ง
ปีงบประมาณบรรจุโดยไม่ต้องของบประมาณเพิ่มเติม จะบรรจุทดแทนได้เฉพาะกาลังพลที่สูญเสีย ในตาแหน่ง
นายทหารชั้นประทวนและลูกจ้างประจาเท่านั้น โดยให้ทาความตกลงกับ กพ.ทบ.ก่อน
๒. หลักเกณฑ์เฉพาะ
๒.๑ บุ ค คลที่ จ ะเข้ารับ ราชการใน ทบ. เพื่ อบรรจุ ในอั ต ราทหารและลู กจ้างประจ าต้ องเป็ น ผู้ มี
คุณลักษณะดังนี้
๒.๑.๑ ประเภทชาย แบ่งออกเป็น ๒ พวก คือ ผู้ที่ผ่านการตรวจเลือกทหารแล้ว กับพวกที่
อายุยังไม่ถึงเกณฑ์เข้ารับการตรวจเลือก
๒.๑.๑.๑ ผู้ที่ผ่านการตรวจเลือกแล้ว ให้รับเฉพาะผู้ที่ผลการตรวจเลือ กระบุว่าเป็น
คนจ าพวกที่ ๑ และต้ อ งมี ค วามสู ง ตั้ ง แต่ ๑๕๐ ซม. และขนาดรอบอก ๗๖/๗๙ ซม. ขึ้ น ไป ตามขนาดที่
คณะกรรมการตรวจเลือกได้วัดไว้
๒.๑.๑.๒ ผู้ ที่ อ ายุ ไ ม่ ถึ ง เกณฑ์ ก ารเข้ า รั บ การตรวจเลื อ กต้ อ งมี ร่ า งกายสมบู ร ณ์
ไม่จัดอยู่ในคนจาพวกที่ ๒ ตาม พ.ร.บ.รับราชการทหาร พ.ศ. ๒๕๒๗ ความสูงอย่างต่า ๑๖๐ ซม. ขนาดรอบอก
๗๕/๗๘ ซม. ทั้งนี้ หน่วยจะต้องตั้งกรรมการอย่างน้อย ๒ คน วัดขนาดและออกหนังสือรับรองผลการตรวจสอบแล้ว
๒.๑.๒ ประเภทหญิง ต้องมีร่างกายสมบูรณ์ มีความสูงไม่น้อยกว่า ๑๕๐ ซม. น้าหนักไม่น้อยกว่า
๔๐ กก. โดยหน่วยจะต้องตั้งคณะกรรมการตรวจสอบและดาเนินการเช่นเดียวกับ ข้อ ๒.๑.๑.๒
๒.๒ ให้ เพิ่ ม คะแนนแก่ผู้ ที่ สมั ครเข้ารับ การสอบคัด เลื อกเพื่ อบรรจุ เข้ารับ ราชการใน ทบ. ซึ่ง มี
คุณสมบัติดังต่อไปนี้

๓ - ๓๖

๒.๒.๑ เป็น บุต รทหาร ข้า ราชการ และลู ก จ้า งประจา สัง กัด ทบ. ซึ ่ง ประสบอัน ตราย
ทุพพลภาพในขณะปฏิบัติราชการในหน้าที่ หรือถูกประทุษร้าย เพราะเหตุกระทาตามหน้าที่หรือต้องบาดเจ็บถึงตาย
เพราะเหตุนั้น ซึ่งได้รับบาเหน็จบานาญพิเศษ ตามกฎหมาย ว่าด้วย บาเหน็จบานาญข้าราชการหรือได้รับเงิน
ค่าท าขวัญ ตามข้อบั งคับกระทรวงกลาโหม ว่าด้วย คนงานหรือบุ ตรผู้ ที่ ได้ รับ พระราชทานเหรียญดุษ ฎีม าลา
เข็มกล้าหาญ หรือเหรียญกล้าหาญ เพิ่มให้ ๑๐ ใน ๑๐๐ คะแนน
๒.๒.๒ นักศึกษาวิชาทหาร (ทั้งชายและหญิง) เพิ่มคะแนนให้ตามชั้นสูงสุด ที่สาเร็จการฝึก
วิชาทหาร ดังนี้
๒.๒.๒.๑ ชั้นปีที่ ๕ หรือเทียบเท่า เพิ่ม ๕ ใน ๑๐๐ คะแนน
๒.๒.๒.๒ ชั้นปีที่ ๔ หรือเทียบเท่า เพิ่ม ๔ ใน ๑๐๐ คะแนน
๒.๒.๒.๓ ชั้นปีที่ ๓ หรือเทียบเท่า เพิ่ม ๓ ใน ๑๐๐ คะแนน
๒.๒.๓ ผู้ที่เป็นบุ ตรของทหาร ข้าราชการ และลูกจ้างประจา สังกัด ทบ. ที่ยังรับ ราชการ
หรือเคยรับราชการใน ทบ. มาก่อน เว้นที่เป็นผู้ที่ถูกปลดออกจากราชการ เนื่องจากมีความผิดบกพร่องต่อหน้าที่
เพิ่มให้ ๒ ใน ๑๐๐ คะแนน
๒.๒.๔ ทหารกองหนุนที่เคยรับราชการกองประจาการแล้ว เพิ่มให้ ๕ ใน ๑๐๐ คะแนน
ผู้ที่ มีคุณ สมบั ติเข้าหลักเกณฑ์ ได้ รับการเพิ่ ม คะแนนจากหลักเกณฑ์ ข้างต้น หลายข้อ ให้ เพิ่ ม คะแนน
ให้ตามหลักเกณฑ์ในข้อที่ได้รับคะแนนเพิ่มสูงสุดเพียงข้อเดียว ยกเว้นผู้ที่มีคุณสมบัติเข้า หลักเกณฑ์ในข้อ ๒.๒.๒
และ ๒.๒.๓ ให้เพิ่มคะแนนเท่ากับคะแนนที่ให้เพิ่มในข้อ ๒.๒.๒ และ ๒.๒.๓ รวมกัน
๓. การรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการใน ทบ.
ให้ หน่ วยที่ ได้ รับ งบประมาณกาลังพล (โควตา) เพื่ อการบรรจุบุ คคลเข้ารับ ราชการ ด าเนิ น การ
รับสมัครและคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเข้ารับราชการได้เอง โดยให้ดาเนินการประกาศรับสมัครและสอบคัดเลือก
โดยยุติธรรม ดังนี้
๓.๑ ส่งสาเนาประกาศรับสมัครให้ถึ งหน่วยระดับ นขต.ทบ ที่กาหนดรับสมัครอย่างน้อย ๓ สัปดาห์
และให้ นขต.ทบ. ที่ได้รับประกาศรับสมัคร เผยแพร่ ประกาศรับสมัครดังกล่าว ให้ข้าราชการในหน่วยได้ทราบ
โดยเร็ว รวมทั้งให้ปิดประกาศไว้ในที่ปิดประกาศของหน่วยด้วย
๓.๒ การคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเข้ารับราชการใน ทบ. ทุกครั้ง ต้องกระทาโดยการสอบคัดเลือก
ให้หน่วยระดับ นขต.ทบ. หรือหน่วยที่ได้รับงบประมาณกาลังพล (โควตา) ดาเนินการ โดยแต่งตั้งคณะกรรมการ
สอบคัดเลือกอย่างน้อย ๓ นาย ให้รับผิดชอบดาเนินการ ในการแต่งปัญหาสอบ ดาเนินการสอบ ตรวจผลการสอบ
และให้คะแนน และสรุปผลการสอบเสนอ ผบ.หน่ วย ที่ แต่งตั้งคณะกรรมการสอบคัดเลือก เพื่อพิ จารณาแล้ ว
ประกาศผลให้ผู้สมัครสอบคัดเลือกทราบ โดยเปิดเผย

๓ - ๓๗

๓.๓ ให้บรรจุผู้ที่สอบคัดเลือกได้คะแนนสูงก่อน ผู้ที่สอบคัดเลือกได้คะแนนต่ากว่า ทั้งนี้ จะต้อง
บรรจุเฉพาะผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดเท่านั้น
๔. การบรรจุ บุ คคลเข้ารับ ราชการ ในกรณี จ าเป็ น และเร่งด่ ว น เพื่ อแก้ปั ญ หากาลั งพลให้ กพ.ทบ.
พิจารณาดาเนินการบรรจุให้กับหน่วยได้โดยตรง
๕. รายละเอียดวิธีปฏิบัติและข้อจากัดในการบรรจุกาลังพลให้เป็นไปตามที่ กพ.ทบ. กาหนด และแจ้งให้
หน่วยทราบในแต่ละปีงบประมาณ
ทั้งนี้ ให้ยึดถือปฏิบัติตั้งแต่ปีงบประมาณ ๒๙ เป็นต้นไป

(ลงชื่อ) พล.อ. อาทิตย์ กาลังเอก
(อาทิตย์ กาลังเอก)
ผบ.ทบ.

๓ - ๓๘

บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ

สบ.ทบ.

(กองควบคุมคุณวุฒิ โทร. ๒๙๗๗๕๖๘)

ที่ กห ๐๔๒๑/๑๐๕๙๑

วันที่ ๒๑ พ.ย. ๓๙

เรื่อง การเตรียมเอกสารการบรรจุและเลื่อนฐานะ
เสนอ
สิ่งที่ส่งมาด้วย บัญชีแสดงเอกสารหลักฐานประกอบการบรรจุและเลื่อนฐานะ จานวน ๑๔ ฉบับ
๑. จากการที่หน่วยต่าง ๆ ได้เสนอเรื่องขออนุมัติบรรจุเข้ารับราชการ และเลื่อนฐานะนายทหาร
ประทวนเป็ น นายทหารสั ญ ญาบั ตรในปี งบประมาณที่ ผ่ านไปนั้ น สบ.ทบ. ตรวจพบว่า มี หลายหน่ วยที่ เสนอ
เรื่องดังกล่าว ส่งเอกสารหลักฐานประกอบเรื่องไม่ครบถ้วนหรือเกินความจาเป็น ทาให้ สบ.ทบ. ต้องทักท้วงหน่วย
ให้ ส่งเอกสารเพิ่ ม เติม เกิดความยุ่งยากในการรวบรวมและตรวจสอบเอกสาร ซึ่งมีผ ลทาให้เกิดความล่าช้าใน
การดาเนินงาน
๒. เพื่อให้หน่วยสามารถรวบรวมเอกสารหลักฐานประกอบ การบรรจุได้อย่างถูกต้องครบถ้วนและ
เท่าที่จาเป็น ซึ่งจะทาให้การดาเนินการดังกล่าวมีความรวดเร็วยิ่งขึ้น สบ.ทบ. จึงได้จัดทาบัญชีแสดงเอกสารหลักฐาน
ที่ต้องใช้ประกอบการบรรจุกาลังพลแต่ละประเภท จึงขอให้หน่วยได้จัดเตรียมเอกสารหลักฐาน สาหรับใช้ประกอบ
การบรรจุและเลื่อนฐานะตามสิ่งที่ส่งมาด้วย และจัดให้เรียงลาดับเอกสารตามหัวข้อที่กาหนด เพื่อความสะดวก
ในการตรวจสอบ
จึงเรียนมาเพื่อกรุณาทราบ และยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติต่อไป

(ลงชื่อ) พล.ต. ปราโมทย์ จานงค์วงศ์
(ปราโมทย์ จานงค์วงศ์)
จก.สบ.ทบ.

๓ - ๓๙
หลักฐานประกอบการบรรจุทหารกองหนุนเป็นนายทหารสัญญาบัตร
ลาดับ

รายการ

จานวน

หมายเหตุ

๑
๒
๓
๔

ประกาศรับสมัคร
คาสั่งแต่งตั้งกรรมการสอบคัดเลือก
สรุปผลการสอบคัดเลือกของคณะกรรมการ ตามข้อ ๒
ประกาศหรืออนุมัติผลการสอบคัดเลือกของ ผบ.หน่วย
ที่ตั้งกรรมการ
บัญชีขอบรรจุ
- สาเนาหน้าที่หมายเลข ชกท.ของตาแหน่งที่ขอบรรจุ
(กรณีบรรจุในหน่วย อจย.) หรือ
- สาเนาคาชี้แจงท้ายอัตราของหน่วยที่ขอบรรจุ
(กรณีบรรจุในหน่วย อฉก.) พร้อมทั้งรับรองว่าได้บรรจุ
ผู้ใดไว้แล้วและยังเหลืออีกกี่อัตรา หรือรับรองว่า
ไม่ได้บรรจุผู้ใดไว้ในตาแหน่งนั้น
หนังสือถาม-ตอบ หน.เหล่าสายวิทยาการ
ใบสมัคร (พร้อมสาเนาบัตรประจาตัวผู้สมัคร)
สัญญาเข้ารับราชการเป็นข้าราชการทหารชั้นสัญญาบัตร
ติดอากรแสตมป์ ๑๐ บาท
สัญญาค้าประกัน ติดอากรแสตมป์ ๑๐ บาท พร้อมสาเนา
บัตรข้าราชการผู้ค้าประกันและสาเนาบัตรประจาตัว
คู่สมรส (ถ้าผู้ค้าประกันมีสถานภาพโสด ต้องมีหนังสือ
รับรองสถานภาพจากผู้บังคับบัญชา)
สาเนาทะเบียนบ้านของผู้สมัคร และ บิดา มารดา
เอกสารทางทหาร
๑๒.๑ ทหารกองประจาการใช้ สด.๘, ประวัติทหารบก
ทบ.๑๐๐-๐๗๕ และหนังสือรับรองความประพฤติ
จากหน่วยครั้งสุดท้าย
๑๒.๒ นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ ๓ และ ๕ ใช้หนังสือสาคัญ
ประจาตัวแสดงวิทยฐานะจาก นรด. และ สด.๘

๑
๑
๑

ถ้ามี
ถ้ามี
ถ้ามี

๑
๑
๑

อาจรวมในข้อ ๓

๕
๖

๗
๘
๙
๑๐

๑๑
๑๒

๑
๑
๑

๑
๑
๑

๓ - ๔๐

ลาดับ

รายการ

จานวน

หมายเหตุ

๑๓

สาเนาหนังสือแสดงคุณวุฒิ

๑

๑๔

สาเนาผลการสอบเป็นรายวิชา

๑

ฉบับจริง

๑๕

ผลการตรวจสอบรับรองคุณวุฒิ

๑

ฉบับจริง

๑๖

ใบสาคัญความเห็นของแพทย์ทหาร พร้อมผลการตรวจเลือด

๑

หาเชื้อโรคเอดส์จากห้องปฏิบัติผลการตรวจไม่เกิน ๖ เดือน
๑๗

ผลการตรวจสอบประวัติและพฤติการณ์บุคคล (รปภ.๑)

๑

จาก ขว.ทบ.
๑๘

ผลการตรวจสอบประวัติอาชญากรและแผ่นพิมพ์ลายนิ้วมือ

ฉบับจริง
๑

จากสานักงานตารวจแห่งชาติ
๑๙

ผลการตรวจสอบแนวความคิดและทัศนคติบุคคล

๒๐ รายการตั้งประวัติ

ฉบับจริง
๑
๑

ฉบับจริง

๓ - ๔๑
หลักฐานประกอบการบรรจุบุคคลพลเรือนเป็นข้าราชการชั้นสัญญาบัตร
ลาดับ

รายการ

จานวน

หมายเหตุ

๑
๒
๓
๔

ประกาศรับสมัคร
คาสั่งแต่งตั้งกรรมการสอบคัดเลือก
สรุปผลการสอบคัดเลือกของคณะกรรมการ ตามข้อ ๒
ประกาศหรืออนุมัติผลการสอบคัดเลือกของ ผบ.หน่วย
ที่ตั้งกรรมการ
บัญชีขอบรรจุ
- สาเนาหน้าที่หมายเลข ชกท. ของตาแหน่งที่ขอบรรจุ
(กรณีบรรจุในหน่วย อจย.) หรือ
- สาเนาคาชี้แจงท้ายอัตราของหน่วยที่ขอบรรจุ
(กรณีบรรจุในหน่วย อฉก.) พร้อมทั้งรับรองว่าได้บรรจุ
ผู้ใดไว้แล้วและยังเหลืออีกกี่อัตราหรือรับรองว่าได้บรรจุ
ผู้ใดไว้ในตาแหน่งนั้น
หนังสือถาม-ตอบ หน.เหล่าสายวิทยาการ
ใบสมัคร (พร้อมสาเนาบัตรประจาตัวผู้สมัคร)
สัญญาเข้ารับราชการเป็นข้าราชการทหารชั้นสัญญาบัตร
ติดอากรแสตมป์ ๑๐ บาท
สัญญาค้าประกัน ติดอากรแสตมป์ ๑๐ บาท พร้อมสาเนา
บัตรข้าราชการผู้ค้าประกันและสาเนาบัตรประจาตัวคู่สมรส
(ถ้ า ผู้ ค้ าประกั น มี ส ถานภาพโสด ต้ อ งมี ห นั ง สื อ รั บ รอง
สถานภาพจากผู้บังคับบัญชา)
สาเนาทะเบียนบ้านของผู้สมัครและ บิดา - มารดา
เอกสารทางทหาร
๑๒.๑ ผู้ที่อายุไม่ครบเกณฑ์ใช้ สด.๙ และ ผลการวัดขนาด
ร่างกาย
๑๒.๒ ผู้ที่ผ่านการเรียกเกณฑ์ ใช้ สด.๔๓ พร้อมผลการตรวจ
จาก นสร.
ผลการวัดขนาดร่างกาย (หญิง)

๑
๑
๑
๑

ถ้ามี
ถ้ามี
ถ้ามี
อาจรวมในข้อ ๓

๕
๖

๗
๘
๙
๑๐

๑๑
๑๒

๑๓

๑
๑

๑
๑
๑

๑
๑
๑

๑

ส่วนสูง ขนาด
รอบตัว

ส่วนสูง น้าหนัก

๓ - ๔๒

ลาดับ

รายการ

จานวน

หมายเหตุ

๑๔

สาเนาหนังสือแสดงคุณวุฒิ

๑

๑๕

สาเนาผลการสอบเป็นรายวิชา

๑

๑๖

ผลการตรวจสอบรับรองคุณวุฒิ

๑

ฉบับจริง

๑๗

ใบสาคัญความเห็นของแพทย์ทหาร
๑

ฉบับจริง

๑

ฉบับจริง

จาก สานักงานตารวจแห่งชาติ

๑

ฉบับจริง

๒๐

ผลการตรวจแนวความคิดและทัศนคติบุคคล

๑

ฉบับจริง

๒๑

รายการตั้งประวัติ

๑

พร้อมผลการตรวจเลือดหาเชื้อโรคเอดส์จากห้องปฏิบัติการ
ผลการตรวจไม่เกิน ๖ เดือน
๑๘

ผลการตรวจสอบประวัติและพฤติการณ์บุคคล
(รปภ.๑) จาก ขว.ทบ.

๑๙

ผลการตรวจสอบประวัติอาชญากรและแผ่นพิมพ์ลายนิ้วมือ

๓ - ๔๓

หลักฐานประกอบการบรรจุกลับเข้ารับราชการชั้นสัญญาบัตร
ลาดับ

รายการ

จานวน

๑
๒

บัญชีขอบรรจุ
สาเนาหน้าที่หมายเลข ชกท. ของตาแหน่งที่ขอบรรจุ
(กรณีบรรจุในหน่วย อจย.) หรือ
- สาเนาคาชี้แจงท้ายอัตราของหน่วยที่ขอบรรจุ
(กรณีบรรจุในหน่วย อฉก.) พร้อมทั้งรับรองว่าได้บรรจุ
ผู้ใดไว้แล้วและยังเหลืออีกกี่อัตราหรือรับรองว่าไม่ได้บรรจุ
ผู้ใดไว้ในตาแหน่งนัน้
ใบสมัคร (พร้อมสาเนาบัตรประจาตัวผู้สมัคร)
หนังสือถาม-ตอบ หน.เหล่าสายวิทยาการ
แบบรายงานขอสมัครกลับเข้ารับราชการ
สัญญาเข้ารับราชการเป็นข้าราชการทหารชั้นสัญญาบัตร
ติดอากรแสตมป์ ๑๐ บาท
สัญญาค้าประกัน ติดอากรแสตมป์ ๑๐ บาท พร้อมสาเนา
บัตรข้าราชการผู้ค้าประกันและ สาเนาบัตรประจาตัว
คู่สมรส (ถ้าผู้ค้าประกันมีสถานภาพโสด ต้องมีหนังสือ
รับรองสถานภาพจากผู้บังคับบัญชา)
สาเนาทะเบียนบ้านของผู้สมัครและ บิดา มารดา
สาเนาทะเบียนกองประจาการ สด.๓
สาเนาหนังสือแสดงคุณวุฒิ
ผลการตรวจสอบรับรองคุณวุฒิ
ใบสาคัญความเห็นของแพทย์ทหาร พร้อมผลการ
ตรวจเลือดหาเชื้อโรคเอดส์จากห้องปฏิบัติการ
ผลการตรวจไม่เกิน ๖ เดือน
ผลการตรวจสอบประวัติและพฤติการณ์บุคคล (รปภ.๑)
จาก ขว.ทบ.
ผลการตรวจสอบประวัติอาชญากรและแผ่นพิมพ์ลายนิ้วมือ
จาก สานักงานตารวจแห่งชาติ

๑
๑

๓
๔
๕
๖
๗

๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒

๑๓
๑๔

หมายเหตุ

๑
๑
๑
๑

๑
๑
๑
๑
๑

ฉบับจริง

๑

ฉบับจริง

๑

ฉบับจริง

๑

ฉบับจริง

๓ - ๔๔

ลาดับ

รายการ

จานวน

หมายเหตุ
ฉบับจริง

๑๕

ผลการตรวจแนวความคิดและทัศนคติบุคคล

๑

๑๖

สาเนาคาสั่งบรรจุเข้ารับราชการครั้งแรก

๑

๑๗

สาเนาคาสั่งแต่งตั้งยศครั้งสุดท้าย

๑

๑๘

สาเนาคาสั่งปรับและเลื่อนชั้นเงินเดือนครั้งสุดท้าย

๑

๑๙

สาเนาคาสั่งปรับและรับเงินเพิ่มพิเศษต่างๆ ทุกครั้ง

๑

๒๐

หนังสือรับรองความประพฤติจากหน่วยครั้งสุดท้าย

๑

๒๑

สาเนาคาสั่งให้ออกจากราชการ

๑

๒๒

สาเนาประวัติราชการ

๑

ถ้ามี

๓ - ๔๕

หลักฐานประกอบการโอนข้าราชการต่างกระทรวงมารับราชการใน ทบ. ชั้นสัญญาบัตร
ลาดับ

รายการ

จานวน

๑
๒

บัญชีขอบรรจุ
- สาเนาหน้าที่หมายเลข ชกท.ของตาแหน่งที่ขอบรรจุ
(กรณีบรรจุในหน่วย อจย.) หรือ
- สาเนาคาชี้แจงท้ายอัตราของหน่วยที่ขอบรรจุ
(กรณีบรรจุในหน่วย อฉก.) พร้อมทั้งรับรองว่า ได้บรรจุผู้ใด
ไว้แล้วและยังเหลืออีกกี่อัตราหรือรับรองว่า ไม่ได้บรรจุผู้ใด
ไว้ในตาแหน่งนั้น
หนังสือถาม-ตอบ หน.เหล่าสายวิทยาการ
แบบรายงานขอโอนมารับราชการ
หนังสือยินยอมให้โอนจากหน่วยต้นสังกัด
สาเนาทะเบียนบ้านของผู้สมัครและ บิดา-มารดา
เอกสารทางทหาร
๗.๑ บุคคลพลเรือน
- ผู้ที่ผ่านการเรียกเกณฑ์ใช้ สด.๔๓
พร้อมผลการตรวจจาก นรด.
๗.๒ ทหารกองหนุน
๗.๒.๑ ทหารกองประจาการใช้ สด.๘ และประวัติ
ทหารบก ใช้ ทบ.๑๐๐-๐๗๕
๗.๒.๒ นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ ๓ และ ๕
ใช้หนังสือสาคัญประจาตัวแสดงวิทยฐานะ
จาก นรด. และ สด.๘
สาเนาหนังสือแสดงคุณวุฒิ
ผลการตรวจสอบรับรองคุณวุฒิ
ใบสาคัญความเห็นของแพทย์ทหาร พร้อมผลการตรวจ
เลือดหาเชื้อโรคเอดส์จากห้องปฏิบัติการณ์ ผลการตรวจ
ไม่เกิน 6 เดือน
ผลการตรวจสอบประวัติและพฤติการณ์บุคคล (รปก.๑)
จาก ขว.ทบ.

๑
๑

๓
๔
๕
๖
๗

๘
๙
๑๐

๑๑

หมายเหตุ

๑
๑
๑
๑
๑

๑
๑

ฉบับจริง

๑

ฉบับจริง

๑

ฉบับจริง

๓ - ๔๖

ลาดับ

รายการ

จานวน

หมายเหตุ

๑๒

ผลการตรวจสอบประวัติอาชญากรและ แผ่นพิมพ์ลายพิมพ์
นิ้วมือจาก สานักงานตารวจแห่งชาติ

๑

ฉบับจริง

๑๓

ผลการตรวจแนวความคิดและทัศนคติบุคคล

๑

ฉบับจริง

๑๔

สาเนาคาสั่งบรรจุเข้ารับราชการครั้งแรก

๑

๑๕

สาเนาคาสั่งปรับและรับเงินเดือนครั้งสุดท้าย

๑

๑๖

หนังสือรับรองความประพฤติจากหน่วยครั้งสุดท้าย

๑

๑๗

สาเนาประวัติราชการ

๑

๓ - ๔๗

หลักฐานการเลื่อนฐานะนายทหารประทวนเป็นนายทหารสัญญาบัตรใช้คุณวุฒิปริญญา
ลาดับ

รายการ

จานวน

๑

บัญชีขอบรรจุ

๑

๒

- สาเนาหน้าที่หมายเลข ชกท.ของตาแหน่งที่ขอบรรจุ

๑

หมายเหตุ

(กรณีบรรจุในหน่วย อจย.) หรือ
- สาเนาคาชี้แจงท้ายอัตราของหน่วยที่ขอบรรจุ
(กรณีบรรจุในหน่วย อฉก.) พร้อมทั้งรับรองว่า
ได้บรรจุผู้ใดไว้แล้วและยังเหลืออีกกี่อัตรา
หรือรับรองว่า ไม่ได้บรรจุผู้ใดไว้ในตาแหน่งนั้น
๓

สาเนาหนังสืออนุมัติตัวบุคคลของ ผบ.ทบ.

๑

๔

หนังสือถาม-ตอบ หน.เหล่าสายวิทยาการ

๑

๕

สาเนาทะเบียนบ้าน ของผู้สมัครและ บิดา-มารดา

๒

๖

สาเนาทะเบียนกองประจาการ (สด.๓)

๑

๗

สาเนาขออนุมัติลาศึกษา (พร้อมผนวก ก, ข และ ค )

๑

๘

หนังสือขยายระยะเวลาการศึกษา

๑

๙

สาเนาหนังสือแสดงคุณวุฒิ

๒

๑๐

สาเนาผลการสอบเป็นรายวิชา

๒

๑๑

ผลการตรวจสอบรับรองคุณวุฒิ

๑

๑๒

หนังสือรับรองความประพฤติจากหน่วยครั้งสุดท้าย

๑

๑๓

สาเนาคาสั่งบรรจุเข้ารับราชการครั้งแรก

๒

๑๔

สาเนาคาสั่งแต่งตั้งยศครั้งสุดท้าย

๒

๑๕

สาเนาคาสั่งปรับและเลื่อนชั้นเงินเดือนครั้งสุดท้าย

๒

๑๖

สาเนาคาสั่งปรับและรับเงินเพิ่มพิเศษต่างๆ ทุกครั้ง

๒

๑๗

ประวัติราชการ

๒

๑๘

สาเนาประวัติราชการ

๑

ถ้ามี

ฉบับจริง

ถ้ามี

๓ - ๔๘

หลักฐานการเลื่อนฐานะนายทหารประทวนเป็นนายทหารสัญญาบัตรตามวาระประจาปี
ลาดับ

รายการ

จานวน

๑

บัญชีขอบรรจุ

๑

๒

หนังสือถาม-ตอบ หน.เหล่าสายวิทยาการ

๑

๓

สาเนาทะเบียนบ้านของผู้สมัครและ บิดา-มารดา

๒

๔

สาเนาทะเบียนกองประจาการ (สด.๓)

๒

๕

สาเนาประกาศนียบัตรผลการอบรมนายทหารประทวน
เป็นนายทหารสัญญาบัตร

๑

๖

สาเนาคาสั่งให้ทาหน้าที่นายทหารสัญญาบัตร

๑

๗

หนังสือรับรองผลการทาหน้าที่นายทหารสัญญาบัตร

๑

๘

สาเนาคาสั่งบรรจุเข้ารับราชการและสาเนาคาสั่ง

หมายเหตุ

ไม่ต้องระบุวนั ที่

แต่งตั้งยศครั้งแรก

๒

๙

สาเนาคาสั่งแต่งตั้งยศเป็น จ.ส.อ.

๒

๑๐

สาเนาคาสั่งปรับครองอัตรา จ.ส.อ.(พ.)

๒

ถ้ามี

๑๑

สาเนาคาสั่งปรับย้ายเข้ามาอยู่ในสายงานสัสดี

๑

เฉพาะสายงานสัสดี

๑๒

หนังสือให้ความเห็นชอบจาก นรด.

๑

เฉพาะสายงานสัสดี

๑๓

หนังสือรับรองความประพฤติจากหน่วยครั้งสุดท้าย

๑

๑๔

สาเนาคาสั่งปรับและเลื่อนชั้นเงินเดือนครั้งสุดท้าย

๒

๑๕

สาเนาคาสั่งปรับและรับเงินเพิ่มพิเศษต่าง ๆ ทุกครั้ง

๒

๑๖

ประวัติราชการ

๒

๑๗

สาเนาประวัติราชการ

๑

ถ้ามี

๓ - ๔๙

หลักฐานการเลื่อนฐานะนายทหารประทวนเป็นนายทหารสัญญาบัตรกรณีเกษียณอายุ
ลาดับ

รายการ

จานวน

๑

บัญชีขอบรรจุ

๑

๒

สาเนาทะเบียนบ้านของตนเองและ บิดา-มารดา

๑

๓

สาเนาทะเบียนกองประจาการ (สด.๓)

๒

๔

ส าเนาประกาศนี ย บั ต รผลการอบรมนายสิ บ อาวุ โส หรื อ
สาเนาผลการอบรมเพื่อเลื่อนฐานะ เป็นนายทหารสัญญาบัตร

๒

๕

สาเนาคาสั่งบรรจุเข้ารับราชการครั้งแรก

๒

๖

สาเนาคาสั่งแต่งตั้งยศเป็น จ.ส.อ.

๒

๗

สาเนาคาสั่งปรับครองอัตรา จ.ส.อ.(พ.)

๒

๘

สาเนาคาสั่งประจา บก.มทบ.

๒

๙

หนังสือรับรองความประพฤติจากหน่วยครั้งสุดท้าย

๑

๑๐

สาเนาคาสั่งปรับและเลื่อนชั้นเงินเดือนครั้งสุดท้าย

๒

๑๑

สาเนาคาสั่งปรับและรับเงิน พ.ส.ร.ทุกครั้ง

๒

๑๒

ประวัติราชการ

๒

๑๓

สาเนาประวัติราชการ

๑

หมายเหตุ

ถ้ามี

ถ้ามี

๓ - ๕๐

หลักฐานประกอบการบรรจุทหารกองหนุนเป็นข้าราชการต่ากว่าชั้นสัญญาบัตร
ลาดับ

รายการ

จานวน

๑
๒
๓
๔

ประกาศรับสมัคร
คาสั่งแต่งตั้งกรรมการสอบคัดเลือก
สรุปผลการสอบคัดเลือกของคณะกรรมการ ตามข้อ ๒
ประกาศหรืออนุมัติผลการสอบคัดเลือกของ ผบ.หน่วย
ที่ตั้งกรรมการ
บัญชีขอบรรจุ
หนังสือถาม-ตอบ หน.เหล่าสายวิทยาการ
ใบสมัคร (พร้อมสาเนาบัตรประจาตัวผู้สมัคร)
สัญญาเข้ารับราชการต่ากว่าชั้นสัญญาบัตร
ติดอากรแสตมป์ ๑๐ บาท
สัญญาค้าประกัน ติดอากรแสตมป์ ๑๐ บาท พร้อมสาเนา
บัตรข้าราชการผู้ค้าประกัน และสาเนาบัตรประจาตัว
คู่สมรส(ถ้าผู้ค้าประกันมีสถานภาพโสด ต้องมีหนังสือ
รับรองสถานภาพจากผู้บังคับบัญชา)
สาเนาทะเบียนบ้านของผู้สมัครและ บิดา-มารดา
เอกสารทางทหาร
๑๑.๑ ทหารกองประจาการใช้ สด.๘, ประวัติทหารบก
ทบ.๑๐๐-๐๗๕ และหนังสือรับรองความประพฤติ
จากหน่วยครั้งสุดท้าย
๑๑.๒ นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ ๓ และ ๕ ใช้หนังสือสาคัญ
ประจาตัวแสดงวิทยฐานะจาก นรด. และ สด.๘
ใบส าคัญ ความเห็ น ของแพทย์ ท หาร พร้อมผลการตรวจเลื อด
หาเชื้อโรคเอดส์จากห้องปฏิบัติการ ผลการตรวจไม่เกิน ๖ เดือน
ผลการตรวจสอบประวัติและพฤติการณ์บุคคล (รปภ.๑)
จาก ขว.ทบ.
สาเนาหนังสือแสดงคุณวุฒิและสาเนาระเบียนผลการศึกษา
ผลการตรวจสอบรับรองคุณวุฒิ
ผลการตรวจสอบประวัติอาชญากรและแผ่นพิมพ์ลายนิ้วมือ
จากกรมตารวจ
ผลการตรวจแนวความคิดและทัศนคติบุคคล
หนังสือรับรองความประพฤติจากหน่วยครั้งสุดท้าย
ใบอนุญาตพิเศษสาหรับขับรถยนต์ทหารเฉพาะตาแหน่งพลขับ

๑
๑
๑

๕
๖
๗
๘
๙

๑๐
๑๑

๑๒
๑๓
๑๔
๑๕
๑๖
๑๗
๑๘
๑๙

๑
๑
๑
๑

หมายเหตุ

อาจรวมในข้อ ๓

๑

๑
๑
๑

๑

ฉบับจริง

๑
๑
๑

ฉบับจริง

๑
๑
๑
๑

ฉบับจริง
ฉบับจริง

ฉบับจริง

๓ - ๕๑

หลักฐานประกอบการบรรจุบุคคลพลเรือนเป็นข้าราชการต่ากว่าสัญญาบัตร
ลาดับ

รายการ

จานวน

๑
๒
๓
๔

ประกาศรับสมัคร
คาสั่งแต่งตั้งกรรมการสอบคัดเลือก
สรุปผลการสอบคัดเลือกของคณะกรรมการ ตามข้อ ๒
ประกาศหรืออนุมัติผลการสอบคัดเลือกของ ผบ.หน่วย
ที่ตั้งกรรมการ
บัญชีขอบรรจุ
หนังสือถาม-ตอบหน.เหล่าสายวิทยาการ
ใบสมัคร (พร้อมสาเนาบัตรประจาตัวผู้สมัคร)
สัญญาเข้ารับราชการเป็นข้าราชการทหารชั้นสัญญาบัตร
ติดอากรแสตมป์ ๑๐ บาท
สัญญาค้าประกัน ติดอากรแสตมป์ ๑๐ บาท พร้อมสาเนาบัตร
ข้าราชการผู้ค้าประกันมีสถานภาพโสด ต้องมีหนังสือรับรอง
สถานภาพจากผู้บังคับบัญชา
สาเนาทะเบียนบ้านของผู้สมัคร และ บิดา-มารดา
เอกสารทางทหาร
๑๑.๑ ผู้ที่อายุไม่ครบเกณฑ์ใช้ สด.๙
และผลการวัดขนาดร่างกาย
๑๑.๒ ผู้ที่ผ่านการเรียกเกณฑ์ ใช้ สด.๔๓
พร้อมผลการตรวจจาก นรด.
ผลการวัดขนาดร่างกาย (หญิง)
สาเนาหนังสือแสดงคุณวุฒิ หรือสาเนาระเบียนแสดงผล
การศึกษา
ผลการตรวจสอบรับรองคุณวุฒิ
ใบสาคัญความเห็นของแพทย์ทหาร พร้อมผลการตรวจเลือด
หาเชื้อโรคเอดส์จากห้องปฏิบัติการ ผลการตรวจไม่เกิน ๖ เดือน
ผลการตรวจสอบประวัติและพฤติการณ์บุคคล (รปภ.๑)
ผลการตรวจสอบประวัติอาชญากรและแผ่นพิม์ลายนิ้วมือ
จาก สานักงานตารวจแห่งชาติ
ผลการตรวจแนวความคิดและทัศนคติบุคคล
ใบอนุญาตพิเศษสาหรับขับรถยนต์ทหารเฉพาะตาแหน่งพลขับ

๑
๑
๑

๕
๖
๗
๘
๙

๑๐
๑๑

๑๒
๑๓
๑๔
๑๕
๑๖
๑๗
๑๘
๑๙

๑
๑
๑
๑

หมายเหตุ

อาจรวมในข้อ ๓

๑

๑
๑
๑

ส่วนสูง ขนาด รอบตัว

๑

ส่วนสูง น้าหนัก

๑
๑

ฉบับจริง

๑
๑

ฉบับจริง
ฉบับจริง

๑
๑
๑

ฉบับจริง

๓ - ๕๒

หลักฐานประกอบการบรรจุนายสิบกองหนุนกลับเข้ารับราชการ
ลาดับ

รายการ

จานวน

หมายเหตุ

๑

ประกาศรับสมัคร

๑

ถ้ามี

๒

คาสั่งแต่งตั้งกรรมการสอบคัดเลือก

๑

ถ้ามี

๓

สรุปผลการสอบคัดเลือกของคณะกรรมการ ตามข้อ ๒

๑

ถ้ามี

๔

ประกาศหรืออนุมัติผลการสอบคัดเลือกของ ผบ.หน่วย
ที่ตั้งกรรมการ

๑

อาจรวมในข้อ ๓

๕

บัญชีขอบรรจุ

๑

๖

หนังสือถาม-ตอบ หน.เหล่าสายวิทยาการ

๑

๗

แบบรายงานขอสมัครกลับเข้ารับราชการ

๑

๘

สัญญาเข้ารับราชการเป็นข้าราชการทหารชั้นสัญญาบัตร
ติดอากรแสตมป์ ๑๐ บาท

๙

๑

สัญญาค้าประกัน ติดอากรแสตมป์ ๑๐ บาท พร้อมสาเนา
บัตรข้าราชการผู้ค้าประกันและสาเนาบัตรประจาตัวคู่สมรส
(ถ้าผู้ค้าประกันมีสถานภาพโสด ต้องมีหนังสือรับรองสถานภาพ
จากผู้บังคับบัญชา)

๑

๑๐

สาเนาทะเบียนบ้านของผู้สมัครและบิดา-มารดา

๑

๑๑

ใบสาคัญความเห็นของแพทย์ทหาร พร้อมผลการตรวจเลือด
หาเชื้อโรคเอดส์จากห้องปฏิบัติการ ผลการตรวจไม่เกิน ๖ เดือน

๑๒

ฉบับจริง

๑

ฉบับจริง

ผลการตรวจสอบประวัติและพฤติการณ์บุคคล (รปภ.ง)
จาก ขว.ทบ.

๑๓

๑

สาเนาหนังสือแสดงคุณวุฒิหรือสาเนาระเบียนแสดงผล
การศึกษา

๑

๑๔

ผลการตรวจสอบรับรองคุณวุฒิ

๑

ฉบับจริง

๑๕

ผลการตรวจสอบประวัติอาชญากรและแผ่นพิมพ์ลายพิมพ์
นิ้วมือจาก สานักงานตารวจแห่งชาติ

๑

ฉบับจริง

๑๖

ผลการตรวจแนวความคิดและทัศนคติบุคคล

๑

ฉบับจริง

๑๗

หนังสือรับรองความประพฤติจากหน่วยครั้งสุดท้าย

๑

๑๘

ใบอนุญาตพิเศษสาหรับขับรถยนต์ทหาร เฉพาะตาแหน่งพลขับ

๑

๓ - ๕๓

ลาดับ

รายการ

๑๙

สาเนาคาสั่งปรับและรับเงินเพิ่มพิเศษต่างๆ ทุกครั้ง สาเนาคาสั่ง

จานวน

หมายเหตุ

ให้ออกจากราชการ

๑

ถ้ามี

๒๐

สาเนาคาสั่งปรับและรับเงิน พ.ส.ร ทุกครั้ง

๑

ถ้ามี

๒๑

สาเนาคาสั่งแต่งตั้งยศครั้งสุดท้าย

๑

๒๒

สาเนาคาสั่งบรรจุครั้งแรก

๑

๒๓

สาเนาคาสั่งเลื่อนชั้นเงินเดือนครั้งสุดท้าย

๑

๒๔

สาเนาคาสั่งให้ออกจากราชการ

๑

๒๕

สาเนาประวัติราชการ

๑

๓ - ๕๔

หลักฐานประกอบการเลื่อนฐานะพลอาสาสมัครเป็นนายสิบประจาการ
ลาดับ

รายการ

จานวน

๑

บัญชีขอบรรจุ

๑

๒

หนังสือถาม-ตอบ หน.เหล่าสายวิทยาการ

๑

๓

สาเนาทะเบียนบ้านของผู้สมัครและบิดา-มารดา

๑

๔

สาเนาหนังสือแสดงคุณวุฒิ หรือสาเนาระเบียน
แสดงผลการศึกษา

๕

หมายเหตุ

๑

ผลการตรวจสอบคุณวุฒิฉบับจริง หรือสาเนาผลการตรวจสอบ
คุณวุฒิที่ใช้ในการบรรจุ

๑

๖

สาเนาคาสั่งบรรจุครั้งแรก

๑

๗

สาเนาคาสั่งปรับและเลื่อนชั้นเงินเดือนครั้งสุดท้าย

๑

๘

สาเนาคาสั่งปรับและรับเงิน พ.ส.ร. ทุกครั้ง

๑

๙

หนังสือรับรองความประพฤติจากหน่วยครั้งสุดท้าย

๑

๑๐

สาเนาประวัติทหารบก (ทบ. ๑๐๐-๐๗๕)

๑

๑๑

ผลการตรวจแนวความคิดและทัศนคติบุคคล

๑

ถ้ามี

ฉบับจริง

๓ - ๕๕

หลักฐานประกอบการบรรจุลูกจ้างเป็นประเภทต่ากว่าชั้นสัญญาบัตร
ลาดับ
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘

๙
๑๐

๑๑

รายการ
ประกาศรับสมัคร
คาสั่งแต่งตั้งกรรมการสอบคัดเลือก
สรุปผลการสอบคัดเลือกของคณะกรรมการ ตามข้อ ๒
ประกาศหรืออนุมัติผลการสอบคัดเลือกของ ผบ.หน่วย
ที่ตั้งกรรมการ
บัญชีขอบรรจุ
ใบสมัคร (พร้อมสาเนาบัตรประจาตัวผู้สมัคร)
สัญญาจ้างลูกจ้าง ติดอากรแสตมป์ ๑๐ บาท
สัญญาค้าประกัน ติดอากรแสตมป์ ๑๐ บาท พร้อมสาเนา
บัตรข้าราชการผู้ค้าประกัน และสาเนาบัตรประจาตัว
คู่สมรส (ถ้าผู้ค้าประกันมีสถานภาพโสด ต้องมีหนังสือ
รับรองสถานภาพจากผู้บังคับบัญชา)
สาเนาทะเบียนบ้านของผู้สมัครและบิดา-มารดา
เอกสารทางทหาร
๑๐.๑ บุคคลพลเรือน
๑๐.๑.๑ ผู้ที่อายุไม่ครบเกณฑ์ใช้ สด.๙
และผลการวัดขนาดร่างกาย
๑๐.๑.๒ ผู้ที่ผ่านการเรียกเกณฑ์ ใช้ สด.๔๓
พร้อมผลการตรวจจาก นรด.
๑๐.๒ ทหารกองหนุน
๑๐.๒.๑ ทหารกองประจาการใช้ สด.๘,
ประวัติทหารบก ทบ.๑๐๐-๐๗๕
และหนังสือรับรองความประพฤติจาก
หน่วยครั้งสุดท้าย
๑๐.๒.๒ นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ ๓ และ ๕
ใช้หนังสือสาคัญประจาตัวแสดงวิทยฐานะ
จาก นรด. และ สด.๘
ผลการวัดขนาดร่างกาย (หญิง)

จานวน

หมายเหตุ

๑
๑
๑

ถ้ามี
ถ้ามี
ถ้ามี

๑
๑
๑
๑

อาจรวมในข้อ ๓

๑
๑
๑
ส่วนสูง
ขนาดรอบตัว

๑

ส่วนสูง น้าหนัก

๓ - ๕๖

ลาดับ
๑๒

รายการ

จานวน

หมายเหตุ

สาเนาหนังสือแสดงคุณวุฒิ หรือสาเนาระเบียนแสดงผล
การศึกษา

๑

๑๓

ผลการตรวจสอบรับรองคุณวุฒิ

๑

ฉบับจริง

๑๔

ใบสาคัญความเห็นของแพทย์ทหาร พร้อมผลการตรวจเลือด
๑

ฉบับจริง

๑

ฉบับจริง

ลายพิมพ์นิ้วมือจาก สานักงานตารวจแห่งชาติ

๑

ฉบับจริง

๑๗

ผลการตรวจแนวความคิดและทัศนคติบุคคล

๑

ฉบับจริง

๑๘

ใบอนุญาตพิเศษสาหรับขับรถยนต์ทหาร

หาเชื้อโรคเอดส์จากห้องปฏิบัติการ ผลการตรวจไม่เกิน ๖ เดือน
๑๕

ผลการตรวจสอบประวัติและพฤติการณ์บุคคล (รปภ.๑)
จาก ขว.ทบ.

๑๖

ผลการตรวจสอบประวัติอาชญากรและแผ่นพิมพ์

(เฉพาะตาแหน่งพนักงานขับรถยนต์)

๑

๓ - ๕๗

บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ

กพ.ทบ. (กองจัดการ โทร.๐-๒๒๔๙๗-๗๑๒๔)

ที่ ต่อ กห ๐๔๐๑/๓๕๕๕

วันที่

๑๖ มิ.ย. ๕๙

เรื่อง ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงวันสาเร็จการศึกษา วันขออนุมัติแต่งตั้งยศและบรรจุเข้ารับราชการ
ของนายทหารสัญญาบัตรที่สาเร็จการศึกษาจาก รร.จปร.
เรียน ผบ.ทบ. (ผ่าน ผช.ผบ.ทบ.(๒))
- เห็นควรอนุมัติตามที่ กพ.ทบ. เสนอในข้อ ๓ และกรุณาลงนามในร่างหนังสือที่แนบ

๓ - ๕๘

บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ
ที่ ต่อ กห ๐๔๐๑/ ๓๕๕๕

กพ.ทบ.

(กองจัดการ โทร. ๐-๒๒๙๗-๗๑๒๔, ๙๗๑๒๔)
วันที่ ๑๖ มิ.ย. ๕๙

เรื่อง ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงวันสาเร็จการศึกษา วันขออนุมัติแต่งตั้งยศ และบรรจุเข้ารับราชการของ
นายทหารสัญญาบัตรที่สาเร็จการศึกษาจาก รร.จปร.
เรียน ผบ.ทบ. (ผ่าน ผช.ผบ.ทบ.(๒))
สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. หนังสือ รร.จปร. ที่ กห ๐๔๖๐/๖๓๒ ลง ๑๘ ก.พ. ๕๙
๒. หนังสือ สปท. ที่ กห ๐๓๑๗/๓๕ ลง ๗ ม.ค. ๕๙
๑. รร.จปร. รายงานขอเปลี่ย นแปลงวันสาเร็จการศึกษาของ นนร. วัน ขออนุ มัติ แต่งตั้งยศและ
บรรจุเข้ารับราชการ เพื่อให้สอดคล้องกับการปรับหลักสูตร รร.เหล่าทัพ จาก ๔ ปี เป็น ๕ ปี รายละเอียดตามสิ่งที่
ส่งมาด้วย ๑ และ ๒ ดังนี้
๑.๑ วันสาเร็จการศึกษา
เดิม ๓๐ มี.ค. ของทุกปี
ขอแก้ไขเป็น ๒๔ ธ.ค. ของทุกปี
๑.๒ วัน ขออนุ มั ติ แ ต่ ง ตั้ ง ยศ และบรรจุ เข้า รับ ราชการของนายทหารสั ญ ญาบั ต รที่ ส าเร็จ
การศึกษาจาก รร.จปร.
เดิม ๓๑ มี.ค. ของทุกปี
ขอแก้ไขเป็น ๒๕ ธ.ค. ของทุกปี
๒. กพ.ทบ. พิจารณาแล้วเห็ นว่า การรายงานขอเปลี่ยนแปลงวัน สาเร็จการศึกษา วันขออนุมั ติ
แต่ ง ตั้ ง ยศและบรรจุ เข้ า รับ ราชการของ นนร. ตามข้ อ ๑ เป็ น การด าเนิ น การตามผลการประชุ ม หารือ ของ
สภาการศึกษาวิชาการทหาร ณ บก.สปท. เมื่อ ๒๔ ธ.ค. ๕๘ โดยที่ประชุมซึ่งประกอบด้วยผู้แทน รร.จปร., รร.นร.
และ รร.นนก. ได้พิจารณาร่วมกันและเห็นชอบแนวทางดังกล่าวแล้ว จึงสมควรมีหนังสือเสนอ บก.ทท.ต่อไป
๓. ข้อเสนอ เห็นควรมีหนังสือเสนอ บก.ทท. เพื่อดาเนินการต่อไป
จึงเรียนมาเพื่อกรุณาพิจารณา หากเห็นเป็นการสมควร กรุณาอนุมัติตามเสนอในข้อ ๓ และลงนาม
ในร่า งหนั ง สื อที่ แนบ (ส าเนาคู่ ฉบั บ ๑ จริง ๑) ทั้ งนี้ อยู่ ในอ านาจของ ผบ.ทบ. ซึ่ ง มอบให้ ผช.ผบ.ทบ.(๒)
อนุมัติและลงนาม ตามคาสั่ง ทบ. ที่ ๓๑๘/๒๕๕๗ ลง ๑ ต.ค. ๕๗ และคาสั่ง ทบ. (เฉพาะ) ที่ ๑๐๗๗/๕๘ ลง
๑ ต.ค. ๕๘
พล.ท.
(สรรชัย อจลานนท์)
จก.กพ.ทบ.

๓ - ๕๙

บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ

กพ.ทหาร (กจก.ฯ โทร. ๐ ๒๕๗๕ ๖๐๗๓, โทร.ทหาร ๕๗๒๑๑๓๔)

ที่ กห ๐๓๐๒/๖๙๓๗

วันที่ ๑ พ.ย. ๕๙

เรื่อง ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงวันสาเร็จการศึกษา วันขออนุมัติแต่งตั้งยศ และบรรจุเข้ารับราชการของ
นายทหารสัญญาบัตรที่สาเร็จการศึกษาจาก รร.จปร., รร.นร. และ รร.นนก.
เรียน ผบ.ทสส.
อ้างถึง ๑. หนังสือ กพ.ทหาร ที่ กห ๐๓๐๒/๙๔๑ ลง ๑๒ มี.ค. ๕๓
๒. มติสภากลาโหม ลับ ในการประชุมสภากลาโหม ครั้งที่ ๑/๓๔ เมื่อ ๒๔ ม.ค.๓๔
สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑.
๒.
๓.
๔.
๕.

สาเนาหนังสือ สปท. ที่ กห ๐๓๑๗/๗๕ ลง ๗ ม.ค. ๕๙
หนังสือ ทบ. ที่ ๐๔๐๑/๑๐๙๕ ลง ๒๐ มิ.ย. ๕๙
หนังสือ กพ.ทอ. ที่ กห ๐๖๐๔.๔/๗๔๘๒ ลง ๒๓ ก.ย. ๕๙
หนังสือ กพ.ทร. ที่ กห ๐๕๐๓/๖๑๖๘ ลง ๒๖ ต.ค. ๕๙
ตารางเปรียบเทียบการครองยศของนายทหารสัญญาบัตรฯ

๑. เหล่าทัพ ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงวันสาเร็จการศึกษา, วันขออนุมัติแต่งตั้งยศ และบรรจุเข้ารับ
ราชการของนายทหารสัญญาบัตรที่สาเร็จการศึกษาจาก รร.จปร., รร.นร. และรร.นนก. จากเดิม ๓๐ มี.ค. เป็น ๒๔
ธ.ค. และ ๓๑ มี.ค. เป็น ๒๕ ธ.ค. ของทุกปี ตามลาดับ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ - ๕
๒. ข้อเท็จจริง
๒.๑ ตามอ้างถึง ๑ ผบ.ทสส. ได้กรุณาอนุมัติเปลี่ยนแปลงวันสาเร็จการศึกษา “ วันขออนุมัติ
แต่งตั้งยศ และบรรจุเข้ารับราชการของนายทหารสัญญาบัตรที่สาเร็จการศึกษาจาก รร.จปร., รร.นร. และ รร.นอ.
จากเดิม สาเร็จการศึกษาใน ๒๔ ธ.ค. ของทุกปี กับขออนุมัติแต่งตั้งยศและบรรจุเข้ารับราชการ ตั้งแต่ ๒๕ ธ.ค.
ของทุกปี เป็น สาเร็จการศึกษาใน ๓๐ มี.ค. ของทุกปี กับขออนุมัติแต่งตั้งยศและบรรจุเข้ารับราชการ ใน ๓๑ มี.ค.
ของทุกปี ซึ่งเป็นวันถัดจากวันสาเร็จการศึกษา เพื่อให้สอดคล้องกับการขยายระยะเวลาการศึกษาเป็น ๔ ปี ”
๒.๒ การพิ จารณาเรื่องหลักสู ตร รร.เหล่าทั พ ๕ ปี ซึ่ง รมว.กห./นายกสภาการศึกษาวิช า
การทหาร ได้กรุณาสั่งการในที่ประชุมสภาการศึกษาวิชาการทหาร ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ เมื่อ ๓๐ พ.ย. ๕๘ ให้เหล่า
ทัพพิจารณาเรื่องการปรับหลักสูตร รร.เหล่าทัพ จาก ๔ ปี เป็น ๕ ปี โดยมีเจตนารมณ์ให้นักเรียน รร.เหล่าทัพ
เมื่อสาเร็จการศึกษา ๕ ปีแล้ว สามารถปฏิบัติงานในหน่วยงานได้เลย ไม่ต้องศึกษาหลักสูตรเพิ่มเติมอีก ซึ่งผู้แทน
รร.เหล่าทัพ ได้ชี้แจงว่าหลักสูตร รร.เหล่าทัพ ทั้ง ๔ หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตร รร.จปร. (ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๘)
หลั กสู ต ร รร.นร. (ปรับ ปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕) หลั ก สู ต ร รร.นร.(ปรับ ปรุง พ.ศ. ๒๕๕๘) และหลั กสู ต ร รร.นนก.
(ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๘) เมื่อนักเรียนสาเร็จการศึกษา ๕ ปีแล้ว จะสามารถปฏิบัติงานในหน่วยงานต่ าง ๆ ของ
เหล่าทัพได้ทันที โดยมีความรู้ความสามารถ และคุณลักษณะผู้นาทหารระดับต้นตามที่กองทัพต้องการ รายละเอียด
ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑

๓ - ๖๐

๓. ข้อพิจารณา
๓.๑ การขออนุมัติเปลี่ยนแปลงวันสาเร็จการศึกษา, วันขออนุมัติแต่งตั้งยศ และบรรจุเข้า
รับราชการดังกล่าว เป็นการดาเนินการเพื่อให้สอดคล้องกับหลักสูตร รร.เหล่าทัพ ๕ ปี ตามผลการประชุมหารือ
การดาเนินงานของสภาการศึกษาวิชาการทหาร ซึ่งได้พิจารณาเปลี่ยนแปลงวันสาเร็จการศึกษา วันขออนุมัติ
แต่งตั้งยศ และบรรจุเข้ารับราชการของนายทหารสัญญาบัตรที่สาเร็จการศึกษาจาก รร.เหล่าทัพ รายละเอียดตาม
สิ่งที่ส่งมาด้วย ๕
๓.๒ กพ.ทหาร พิจารณาแล้ว เห็นควรเปลี่ยนแปลงวันสาเร็จการศึกษา, วันขออนุมัติแต่งตั้ง
ยศและบรรจุเข้ารับราชการของนายทหารสัญญาบัตรที่สาเร็จการศึกษาจาก รร.ปจร., รร.นร. และ รร.นนก.
จากที่ได้รับอนุมัติไว้เดิม สาเร็จการศึกษาใน ๓๐ มี.ค. ของทุกปี กับขออนุมัติแต่งตั้งยศ และบรรจุเข้ารับราชการ
ตั้งแต่ ๓๑ มี.ค. เป็นสาเร็จการศึกษาใน ๒๔ ธ.ค.ของทุกปี กับขออนุมัติแต่งตั้งยศ และบรรจุเข้ารับราชการ ใน ๒๕
ธ.ค. ซึ่งเป็นวันถัดจากวันสาเร็จการศึกษา
๓.๓ ตามอ้างถึง ๒ มติสภากลาโหม ในการประชุมสภากลาโหม ครั้งที่ ๑/๓๔ เมื่อ ๒๔ ม.ค. ๓๔
เรื่อง แต่งตั้งยศนักเรียนทหารและบรรจุเข้ารับราชการ มีมติเห็นชอบ “ ให้นักเรียนทหารจาก รร.จปร., รร.นร,
และ รร.นอ. ได้รับการแต่งตั้งยศและบรรจุเข้ารับราชการในวันเดียวกัน โดยให้ บก.ทหารสูงสุด รับไปพิจารณา
กาหนดวันที่สาเร็จการศึกษาของทุกเหล่าทัพให้เป็นวันเดียวกัน”
๔. ข้อเสนอ เห็นควรดาเนินการดังนี้
๔.๑ อนุมัติให้ เปลี่ยนแปลงวันสาเร็จการศึกษา, วันขออนุมัติแต่งตั้งยศ และบรรจุเข้ารับ
ราชการของนายทหารสั ญญาบั ตรที่ส าเร็จการศึกษาจาก รร.จปร.,รร.นร. และ รร.นนก. ตามผลการพิ จารณา
ในข้อ ๓.๒ โดยให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่ปีงบประมาณ ๒๕๕๙ เป็นต้นไป
๔.๒ แจ้งให้ สม. และเหล่าทัพทราบ เพื่อดาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป
จึงเรียนมาเพื่อพิจารณา หากเห็นสมควรกรุณาอนุมัติตามข้อ ๔
(ลงชื่อ) พล.อ.ท วีรพงษ์ นิลจินดา
(วีรพงษ์ นิลจินดา)
จก.กพ.ทหาร

๓ - ๖๑

บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ
สม. (กรม สม. โทร. ๒๒๑๕๘๘๑, โทร.ทหาร ๕๒๕๓๓๐๘)
ที่ (ฉบับ สม. เลขรับ ๕๘๗๙/๓๔)
วันที่
เรื่อง กาหนดแนวทางการบรรจุบุคคลประเภทต่าง ๆ เข้ารับราชการใน กห.
เรียน ปล.กห.
๑. อกชท.๑ ได้พิจารณากาหนดแนวทางการบรรจุบุคคลประเภทต่าง ๆ เข้ารับราชการใน กห. เพื่อให้
ส่วนราชการใรสังกัด กห. ถือเป็นหลักปฏิบัติ ดังนี้
๑.๑ กาหนดวันบรรจุประเภทต่างๆ เข้ารับราชการใน กห. รายละเอียดปรากฏตามผนวก ก.
๑.๒ แก้ไขหนังสือสัญญาแนบท้ายข้อบังคับ กห. ว่าด้วย การรับนิสิตและนักศึกษาในมหาวิทยาลัย
ของประเทศไทยเข้าเป็นนักเรียนทุนของกระทรวงกลาโหม พ.ศ. ๒๕๑๔ และหนังสือสัญญาแนบ
๒. ในการประชุ ม กขท. ครั้ง ที่ ๑/๓๔ เมื่ อ ๒๖ มิ .ย. ๓๔ ที่ ป ระชุ ม ได้ พิ จ ารณาเรื่ อง กาหนดวั น
บรรจุบุคคลประเภทต่าง ๆ เข้ารับราชการใน กห. แล้ว มีมติเห็นชอบกับหลักเกณฑ์การกาหนดวันบรรจุบุคคล
ประเภทต่าง ๆ เข้ารับราชการใน กห. และการแก้ไขหนังสือสัญญาต่าง ๆ แนบท้ายข้อบังคับ กห. ที่เกี่ยวข้องตามที่
อกชท.๑ เสนอ โดยน าเรีย น รมว.กห. เพื่ อพิ จ ารณาให้ ค วามเห็ น ชอบก่ อ นที่ จ ะเสนอให้ นขต.ทบ. ถื อ เป็ น
หลักปฏิบัติต่อไป
๓. สม. พิจารณาแล้ว ขอเรียนว่า มติ กขท. ดังกล่าวในข้อ ๒ จะต้องนาเรียน รมว.กห. เพื่อกรุณ า
พิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนที่จะเสนอให้ส่วนราชการต่าง ๆ ในสังกัด กห. ทราบและถือเป็นหลักปฏิบัติ
๔. ข้ อ เสนอ เห็ น ควรน าเรี ย น รมว.กห. เพื่ อ กรุ ณ าพิ จ ารณาให้ เห็ น ความชอบ แล้ ว สม. จะได้
ดาเนินการต่อไป
จึงเรียนมาพื่อกรุณาพิจารณา
เรียน รมว.กห.
เพื่อกรุณาให้ความเห็นชอบตามข้อ ๔ แล้ว
สป. จะได้ดาเนินการต่อไป
(ลงชื่อ) พล.อ. วันชัย เรืองตระกูล
ปล.กห.
๘ ก.ค. ๓๔

(ลงชื่อ) พล.ท อาพล จุลานนท์
จก.สม.
๘ ก.ค. ๓๔
(ลงชื่อ) พล.อ.อ.สุวิช จันทประดิษฐ์
รอง ปล.กห.
๘ ก.ค. ๓๔

- เห็นชอบตามที่ ปล.กห./ประธาน กขท.เสนอ
(ลงชื่อ) พล.ร.อ.ประพัฒน์ กฤษณจันทร์ ร.น.
รมว.กห.
๑๑ ก.ค. ๓๔

๓ - ๖๒

(สาเนา)
กาหนดวันบรรจุบุคคลประเภทต่าง ๆ เข้ารับราชการใร กห.
๑. การบรรจุนักเรียนในสังกัด กห. ให้บรรจุตั้งแต่วันถัดจากวันที่สาเร็จการศึกษาหนึ่งวัน
๒. การบรรจุนักเรียนทุน กห. ที่ไปศึกษาทั้งในประเทศและต่างประเทศให้บรรจุตั้งแต่วันมารายงานตั ว
เข้ารับราชการ ตามหนังสือสัญญาฯ แนบท้ายข้อบังคับ กห. ว่าด้วย การรับนิสิตและนักศึกษาในมหาวิทยาลัยของ
ประเทศไทยเข้า เป็ น นั กเรีย นทุ น ของกระทรวงกลาโหม พ.ศ. ๒๕๑๔ หรือ ข้อบั ง คับ กห. ว่า ด้ ว ย การศึ กษา
ในต่างประเทศ พ.ศ. ๒๕๒๗ แล้วแต่กรณี
๓. การบรรจุนักศึกษาแพทยศาสตร์ ทันตแพทย์ศาสตร์ และเภสัชศาสตร์ ที่สานักงาน ก.พ. จัดสรรให้
มาปฏิบัติราชการชดใช้ทุนทาง กห. ให้บรรจุตามที่คณะรัฐมนตรีกาหนด (โดยปกติ ๑ เม.ย. ของทุกปี) หรือบรรจุ
แต่งตั้งวันที่มารายงานตัวเข้าปฏิบัติราชการ ในกรณีที่นักศึกษาผู้นั้นได้รับการจัดสรรให้มาปฏิบัติราชการชดใช้ทุนที่
กห. แต่ไม่สาเร็จการศึกษาที่กาหนด
๔. การบรรจุนายทหารประทวนที่เลื่อนฐานะหรือปรับคุณวุฒิเป็นนายทหารสัญญาบัตร ให้บรรจุตั้งแต่
วันที่ หน.นขต.กห., ผบ.ทบ., ผบ.ทร. และ ผบ.ทอ. ขออนุมัติมา
๕. การบรรจุบุคคลภายนอกเหนือจากข้อ ๑ - ๔ ให้บรรจุตั้งแต่วันออกคาสั่ง
..............................................
ตรวจถูกต้อง
(ลงชื่อ) น.อ. เกษม อินจัน
(เกษม อินจัน)
ผอ.กรม.สม.
๕ ธ.ค. ๓๔

๓ - ๖๓

บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ

สม. (กผพ.สม.โทร. ๐ ๒๒๒๒ ๓๑๘๒, โทร.ทหาร ๕๒๕๓๒๔๕)

ที่ กห. ๐๒๐๑/๒๖๔๐

วันที่

เรื่อง กาหนดวันบรรจุเข้ารับราชการและวันแต่งตั้งยศทหาร
เรียน ปล.กห.
๑. ด้วยในการประชุม กขท.ครั้งที่ ๙/๔๗ เมื่อ ๙ ก.ย. ๔๗ ที่ประชุมได้พิจารณาเรื่องกาหนดวันบรรจุ
เข้ารับราชการและวันแต่งตั้งยศทหาร แล้วมีมติเห็นชอบแก้ไขเพิ่มเติมมติ กขท. ครั้งที่ ๘/๔๗ ดังนี้
๑.๑ นายทหารประทวนที่ เลื่ อ นฐานะเป็ น นายทหารสั ญ ญาบั ต ร ซึ่ ง ท าหน้ า ที่ ในต าแหน่ ง
นายทหารสัญญาบัตรไม่น้อยกว่าหนึ่งปีได้ผลดี และมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่ กห. กาหนด ให้บรรจุและแต่งตั้ง
ยศทหาร ดังนี้
๑.๑.๑ ทาหน้าที่ในตาแหน่งนายทหารสัญ ญาบัตรในหน่วยปกติไม่น้อยกว่าหนึ่งปีได้ผลดี
ให้มีผลตั้งแต่วันถัดจากวันที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่ กห. กาหนด
๑.๑.๒ ผู้ทาหน้าที่ในตาแหน่งนายกทหารสัญญาบัตรในหน่วยปกติที่เป็นตาแหน่งอัตราปิด
หรื อ ท าหน้ า ที่ ใ นต าแหน่ ง นายทหารสั ญ ญาบั ต รในสนามไม่ น้ อ ยกว่ า หนึ่ ง ปี ไ ด้ ผ ลดี ให้ มี ผ ลตั้ ง แต่ วั น ที่
หน.นขต.กห. หรือ ผบ.เหล่าทัพ อนุมัติตาแหน่งอัตรานายทหารสัญญาบัตรในหน่วยปกติที่ว่างให้ใช้ในการบรรจุ
๑.๒ ข้าราชการกลาโหมพลเรือนชั้น สัญ ญาบั ต ร ที่ บ รรจุในตาแหน่ งอัตราทหารซึ่ งมี วิท ยฐานะ
และคุณลักษณะครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่ กห. กาหนด ให้การแต่งตั้งยศทหารมีผลตั้งแต่วันถัดจากวัน ที่สาเร็จ
ฝึกการอบรมวิชาทหารตามหลักสูตรของ กห. เว้นแต่ข้าราชการกลาโหมพลเรือนชั้นสัญญาบัตรที่บรรจุในตาแหน่ง
อัตราทหารที่มีสัญชาติไทย แต่บิดามารดามิใช่เป็นผู้มีสัญชาติไทยโดยกาเนิ ด ซึ่งต้องดาเนินการตามระเบียบ กห.
ว่าด้ วย การกาหนดสั ญชาติ ฯ ให้ ครบถ้วนก่อนให้ แต่ งตั้ งยศทหารมี ผลตั้ งแต่ วั นที่ หน.นขต.กห. หรือ ผบ.เหล่ าทั พ
รายงานขออนุมัติ สาหรับข้าราชการกลาโหมพลเรือนต่ากว่าชั้นสัญญาบัตรที่บรรจุในตาแหน่งอัตราทหาร ให้ผู้มี
อานาจสั่งบรรจุ เข้ารับราชการแต่งตั้งยศทหาร ให้มีผลในทานองเดียวกับข้าราชการกลาโหมพลเรือนชั้นสัญญาบัตร
ที่บรรจุในตาแหน่งอัตราทหาร
ทั้งนี้ เรื่องดังกล่าวได้นามาเรียน ปล. กห/ประธาน กขท. เพื่อกรุณาทราบมติฯ แล้ว
๒. จากการตรวจสอบรายละเอียดของเรื่องนี้แล้วมีมติสภากลาโหม และลงมติ กขท. ที่เกี่ยวข้องดังนี้
๒.๑ การก าหนดวั น บรรจุ แ ละแต่ ง ตั้ ง ยศทหารส าหรั บ นายทหารประทวนที่ เลื่ อ นฐานะเป็ น
นายทหารสัญญาบัตร ซึ่งทาหน้าที่ ในตาแหน่งนายทหารสัญ ญาบัตรไม่น้อยกว่าหนึ่งปีได้ผลดีและมีคุณ สมบั ติ
ครบถ้วนตามข้อบังคับ กห. ว่าด้วย การแต่งตั้งยศทหาร พ.ศ. ๒๕๐๗ นั้น ได้ยึดถือปฏิบัติตามมติสภากลาโหม
ครั้งที่ ๒/๒๕ เมื่อ ๔ ก.พ. ๒๕ และมติ กขท. ครั้งที่ ๑/๓๔ เมื่อ ๒๖ มิ.ย. ๓๔ โดยความเห็นชอบของ รมว.กห.
กาหนดให้บรรจุและแต่งตั้งยศทหารสาหรับนายทหารประทวนที่เลื่อนฐานะเป็นนายทหารสัญญาบัตร ตั้งแต่วันที่
หน.นขต.กห. หรือ ผบ.เหล่าทัพ รายงานขออนุมัติ

๓ - ๖๔

๒.๒ การกาหนดวันแต่งตั้งยศทหารสาหรับข้าราชการกลาโหมพลเรือนที่บรรจุในตาแหน่งอัตราทหาร
ซึ่งมีวิทยฐานะและคุณลักษณะครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่ กห. กาหนด รมว.กห. ได้อนุมัติหลักการท้ายหนังสือ สม.
ที่ (ฉบับ กห. เลขรับ ๕๔๗๒/๔๒) ลง ๑๖ ก.ย. ๔๒ ให้การแต่งตั้งยศทหารเป็นนายทหารสัญญาบัตร มีผลตั้งแต่
วันที่ หน.นขต.กห. หรือ ผบ.เหล่าทัพ รายงานขออนุมัติ
๓. สม. พิ จารณาแล้ว ขอเรีย นว่า มติ กขท.ในข้อ ๑ เป็ น การปรับ ปรุงแก้ไขกาหนดวัน บรรจุ และ
แต่ งตั้ งยศทหารส าหรับ นายทหารประทวนที่ เลื่ อนฐานะเป็ น นายทหารสั ญ ญาบั ต ร ซึ่ งท าหน้ าที่ ในต าแหน่ ง
นายทหารสัญญาบัตรไม่น้อยกว่าหนึ่งปีได้ผลดี และมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อบังคับ กห. ว่าด้วย การแต่งตั้งยศทหาร
พ.ศ. ๒๕๐๗ และกาหนดวั น การแต่ งตั้ งยศทหารส าหรั บ ข้าราชการกลาโหมพลเรือนที่ มี คุ ณ สมบั ติ ครบถ้ว น
ตามที่ กห.กาหนด ซึ่งการแก้ไขกาหนดวันบรรจุและวันแต่งตั้งยศทหาร ตามมติ กขท. ดังกล่าว เป็นการแก้ไข
ปัญ หาการบริหารจัดการทางด้านธุรการ ที่ยังคงกรอบและหลักเกณฑ์เดิม ทั้ งนี้ เพื่อให้ กาลังพลได้รับสิท ธิใน
การบรรจุและแต่งตั้งยศมีความรวดเร็วและเหมาะสมยิ่งขึ้น ตลอดจนเป็นการสร้างขวัญกาลังใจแก่ข้ าราชการทหาร
อั น พึ ง จะได้ รั บ จึ ง สมควรให้ ค วามเห็ น ชอบการก าหนดวั น บรรจุ เข้ า รั บ ราชการและวั น แต่ ง ตั้ ง ยศทหาร
ตามมติ กขท. ครั้งที่ ๙/๔๗ เมื่อ ๙ ก.ย. ๔๗
๔. ข้อเสนอ เห็ น ควรให้ ความเห็ น ชอบการกาหนดวัน บรรจุเข้ารับ ราชการและวัน แต่ งตั้ งยศทหาร
ตามมติ กขท. ครั้ง ที่ ๙/๔๗ เมื่ อ ๙ ก.ย. ๔๗ ทั้ งนี้ เรื่อ งเกี่ ย วกั บ งานก าลั งพล อยู่ ในอ านาจของ รมว.กห.
ซึ่ง ปล.กห. ได้รับมอบอานาจให้ทาการแทนและสั่งการในนามของ รมว.กห. ตามคาสั่ง กห. (เฉพาะ) ที่ ๑๘๑/๔๗
ลง ๒๐ มิ.ย. ๔๗ ตามผนวก ก ข้อ ๑.๑
จึงเรียนมาเพื่ อกรุณาพิ จารณาในข้อ ๔ แล้ว สม. จะได้ ดาเนิ นการแจ้ง ให้ นขต.กห. และเหล่าทั พทราบ
เพื่อถือปฏิบัติต่อไป
(ลงชื่อ) พล.อ. อภิชัย ไวรักษ์สัตว์
จก.สม.
๑๓ ต.ค. ๔๗

เห็นชอบตามเสนอ
(ลงชื่อ) พล.อ. อ. เบื้องบน
ปล.กห. ทาการแทน
รมว.กห.
๑๕ ต.ค. ๔๗

(ลงชื่อ) พล.อ.อ. อมฤต จารยะพันธุ์
รอง ปล.กห.
๑๕ ต.ค. ๔๗

๓ - ๖๕

บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ

กพ.ทบ. (กองจัดการ โทร.๒๒๒๓๘๐๗)

ที่ กห ๐๔๐๑/๒๒๗๗

วันที่ ๒๕ ธ.ค. ๒๘

เรื่อง วิธีการนับอายุผู้ที่จะเข้ารับราชการใน ทบ.
เสนอ สบ.ทบ.
เนื่องจากมี หลายหน่วยเข้าใจคลาดเคลื่อนในเรื่อ งการนั บอายุบุคคลเข้ารับราชการใน ทบ. กพ.ทบ.
จึงขอเรียนให้ทราบเพื่อการปฏิบัติที่ถูกต้อง ดังนี้
๑. การบรรจุ บุ คคลเข้ารับ ราชการในอัต ราทหาร (นายทหารสั ญ ญาบั ตร, นายทหารประทวนและ
พลอาสาสมัคร) ทั้งนี้ หมายรวมถึง การบรรจุบุคคลกลับเข้ารับราชการ การรับโอนข้าราชการจากส่วนราชการนอก
กห. มารับราชการใน กห. และการบรรจุบุคคลทั่วไปเข้ารับราชการต้องมีอายุตามหลักเกณฑ์ในวันสมัครเข้ารับ
ราชการ โดยนับตามพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ. ๒๔๙๗ ลง ๙ ก.พ. ๒๔๙๗ ซึ่งคานวณโดยการตั้ง พ.ศ.
ปัจจุบันลบด้วย พ.ศ. ที่เกิด เช่น พลฯ ก. เกิด ๑ ธ.ค. พ.ศ. ๒๕๐๐ จะมีอายุครบ ๑ ปีบริบูรณ์ เมื่อสิ้น พ.ศ. ๒๕๐๐
และจะมีอายุครบ ๑๘ ปีบริบูรณ์ เมื่อสิ้น พ.ศ. ๒๕๑๗ และยังคงถือว่ามีอายุเพียง ๑๘ ปีบริบูรณ์ ตลอดปี พ.ศ.
๒๕๑๘ เป็นต้น
๒. การบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในอัตราลูกจ้างประจา ให้ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลัง
ว่าด้วย ลูกจ้างประจาของส่ วนราชการ พ.ศ. ๒๕๒๕ โดยต้องมีอายุตามหลักเกณฑ์ ในวันสมัครเข้ารับ ราชการ
โดยนับถึงวันที่ตรงกับวันเกิด เช่น พลฯ ก. เกิด ๑ ธ.ค. พ.ศ. ๒๕๐๐ จะมีอายุครบ ๑๘ ปีบริบูรณ์ เมื่อสิ้นวันที่
๑ ธ.ค. พ.ศ. ๒๕๑๘ เป็นต้น
ดังนั้น จึงเสนอมาเพื่อกรุณาทราบและถือปฏิบัติต่อไป
สาเนาถูกต้อง
เสนอ กคว.สบ.ทบ.
พ.ต. สุพจน์ สร้อยน้อย
(สุพจน์ สร้อยน้อย)
หน.สบ.ทบ.
๖ ม.ค. ๒๙
เรียน จก.สบ.ทบ.
- เพื่อกรุณาทราบ

(ลงชื่อ) พ.อ. ชัยวุฒิ ศรีมาศ
(ชัยวุฒิ ศรีมาศ)
รอง จก.กพ.ทบ. ทาการแทน
จก.กพ.ทบ

- ทราบ
- ให้นายทหาร-นายสิบทราบ
และปฏิบัติในส่วนที่เกี่ยวข้อง
พ.อ.
หน.สบ.ทบ.
ม.ค. ๒๙

๓ - ๖๖

(สาเนา)
ประกาศกระทรวงกลาโหม
การตรวจสอบเอกสารทางทหารก่อนเข้ารับราชการหรือเข้าทางาน
-----------------------------เนื่ อ งจากปรากฏว่ า ในปั จ จุ บั น ได้ มี ก ารปลอมใบส าคั ญ (แบบ สด.๙) ส าหรั บ ทหารกองเกิ น และ
ทหารกองหนุ น ประเภทที่ ๒ ใบรับ รองผลการตรวจเลื อกทหารกองเกิน เข้า รับ ราชการทหารกองประจาการ
(แบบ สด.๔๓) และหนั งสือส าคัญ (แบบ สด. ๘) ที่ใช้ป ระกอบกับสมุด ประจาตัวทหารกองหนุ น ประเภทที่ ๑
เพื่อนาไปใช้ในทางที่ก่อให้เกิดสิทธิประโยชน์อย่างอื่นขึ้นอีก ดังนั้น เพื่อเป็นการป้องกันปราบปรามการทุจริต
ประพฤติมิชอบ และเพื่อความเป็นธรรมในสังคม จึงขอความร่วมมือให้หน่วยงานที่รับสมัครได้มีการตรวจสอบ
เอกสารดังกล่าวด้วยความละเอียดรอบคอบก่อนรับบุคคลเข้าทางาน โดยตรวจสอบกับส่วนราชการดังต่อไปนี้
หนังสือสาคัญ (แบบ สด.๘) ที่ใช้ประกอบกับสมุดประจาตัวทหารกองหนุนประเภทที่ ๑ ตรวจสอบได้ที่
แผนกสั สดี กรุง เทพมหานคร เชิ งสะพานพุ ท ธยอดฟ้ าจุ ฬ าโลก แขวงวัด กัล ยาณ์ เขตธนบุ รี กรุงเทพ ๑๐๖๐๐
โทร.๔๖๕๙๖๗๔ หรือแผนกสัสดีจังหวัด ตามภูมิลาเนาที่ปรากฏในเอกสาร
ใบสาคัญ (แบบ สด.๙) สาหรับทหารกองเกินและทหารกองหนุนประเภทที่ ๒ ตรวจสอบไปที่หน่วยสัสดี
เขต อาเภอ กิ่งอาเภอ ตามภูมิลาเนาทหารที่ปรากฏในเอกสาร
ใบรับรองผลการตรวจเลือก ทหารกองเกินเข้ารับราชการ กองประจาการ (แบบ สด. ๔๓) ตรวจสอบไปที่
กรมการกาลังสารองทหารบก ถนนราชดาเนินนอก (เชิงสะพานมัฆวานรังสรรค์) เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ
๑๐๑๐๐ หรือประสานทางโทรศัพท์หมายเลข ๒๙๗๘๙๕๐, ๒๙๗๘๗๕๖ โทรสาร หมายเลข ๒๙๗๘๙๑๘
จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ ๒๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๔๒
(ลงชื่อ) พลเอก วัฒนชัย วุฒิศิริ
(วัฒนชัย วุฒิศิริ)
รัฐมนตรีช่วยว่าการฯ ทาการแทน
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม
เพิ่มเติม กรมการกาลังสารองเปลี่ยนหน่วยเป็นหน่วยกาลังสารอง
หน่วยกาลังสารอง สวนเจ้าเชตุ
เขตพระนคร

๓ - ๖๗
(สาเนา)

บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ

ทบ.

(กพ.ทบ. โทร. ๒๒๒๓๘๒๗ )

ที่ กห ๐๔๐๑/๑๙๑๖
วันที่ ๒๘ พ.ย. ๒๘
เรื่อง หลักเกณฑ์การบรรจุบุคคลเข้ารับราชการใน ทบ.
ส่ง นขต.ทบ.
อ้างถึง ๑. บันทึกข้อความ กพ.ทบ. ที่ กห ๐๓๑๕/๒๖๒๗ ลง ๑๖ มิ.ย. ๑๗ การจากัดปริมาณการบรรจุทหารหญิง
เป็นการชั่วคราว
๒. บันทึกข้อความ กพ.ทบ. ที่ กห ๐๓๑๕/๑๑๘๙ ลง ๑๕ เม.ย. ๒๐ เรื่อง ขออนุมัติหลักการบรรจุ
ตาแหน่งเจ้าหน้าที่บรรณารักษ์ห้องสมุดและเจ้าหน้าที่กองประวัติศาสตร์ของหน่วย
๓. บันทึกข้อความ กพ.ทบ. ที่ กห ๐๓๑๕/๑๙๘๕ ลง ๑ มิ.ย.๒๒ เรื่อง หลักการบรรจุกาลังพล
เข้ารับราชการใน ทบ.
๔. บันทึกข้อความ กพ.ทบ. ที่ กห ๐๓๑๕/๕๐๕๗ ลง ๒๔ ธ.ค. ๒๔ เรื่อง อนุมัติหลักการบรรจุทหารหญิ ง
ตาแหน่งนายทหารสังคมสงเคราะห์, นายทหารโภชนาการ และนายสิบสูทกรรมและเลี้ยงดู
๕. คาสั่งกองทัพบกที่ ๒๑๔/๒๕๒๖ ลง ๒๔ มี.ค. ๒๖ เรื่อง การบรรจุบุคคลเข้ารับราชการใน ทบ.
๖. บันทึกข้อความ กพ.ทบ.ที่ กห ๐๓๑๕/๖๑๕๐ ลง ๑๕ มี.ค.๒๖ เรื่อง หลักเกณฑ์การบรรจุ
นายทหารสัญญาบัตรหญิง
๗. บันทึกข้อความ กพ.ทบ. ที่ กห ๐๔๐๑/๔๔๙๔ ลง ๒ มี.ค. ๒๗ เรื่อง ขออนุมัติหลักการบรรจุ
อาจารย์หญิง วพม.
๘. บันทึกข้อความ กพ.ทบ. ที่ กห ๐๔๐๑/๒๘๓๐๕ ลง ๑๐ ธ.ค.๒๗ เรื่อง ขออนุมัติเพิ่มเติมหลักเกณฑ์
การบรรจุนายทหารสัญญาบัตรหญิง
๙. บันทึกข้อความ กพ.ทบ. ที่ กห ๐๔๐๑/๕๑๓๐ ลง ๒๕ ก.พ. ๒๘ เรื่อง ขออนุมัติเพิ่มเติมหลักเกณฑ์
การบรรจุนายทหารประทวนหญิง
๑๐. บันทึกข้อความ กพ.ทบ. ที่ กห ๐๔๐๑/๑๐๖๒ ลง ๒ ส.ค. ๒๘ เรื่อง ขออนุมัติแก้ไขหลักการบรรจุ
กาลังพลเข้ารับราชการใน ทบ.
เพื่อให้การบรรจุบุคคลเข้ารับราชการใน ทบ. เป็นไปด้วยความเรียบร้อยถูกต้องเป็นธรรมและช่วยเสริม
ให้บุตรของข้าราชการ ทบ., นักศึกษาวิชาทหาร, ทหารกองหนุนที่รับราชการกองประจาการมาแล้วได้มีโอกาส
เข้ารับราชการใน ทบ. เป็นพิเศษตามสมควรแก่กรณี จึงให้ยกเลิกหลักเกณฑ์การบรรจุบุคคลเข้ารับราชการใน ทบ.
ตามอ้างถึง เสียทั้งสิ้นและให้ใช้หลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้
๑. หลักเกณฑ์ทั่วไป
๑.๑ การบรรจุ ก าลั งพลเพิ่ ม เติ ม หน่ ว ยจะด าเนิ น การบรรจุ ก าลั ง พลเพิ่ ม เติ ม เข้ า รั บ ราชการ
ในต าแหน่ ง ต่ า งๆ ที่ ว่ า งของหน่ ว ยได้ เมื่ อ ได้ รับ งบประมาณเพื่ อ การบรรจุ ก าลั ง พล (โควตา) ตามที่ กพ.ทบ.
ได้แบ่งมอบให้โดยให้แยกเป็นประเภทชายและหญิง งบประมาณเพื่อการบรรจุกาลังพลชั้นสัญญาบัตรที่เป็ นหญิง

๓ - ๖๘

ในตาแหน่งและคุณวุฒิต่าง ๆ ใน ทบ. ให้บรรจุได้ไม่เกิน ๓๐ คนต่อปี ยกเว้นการบรรจุในตาแหน่งและคุณวุฒิ
ต่างๆ ดั งนี้ คือ แพทย์ ทั นตแพทย์ เภสัช พยาบาล ต าแหน่ งในสายงานบรรณารักษ์ เจ้าหน้ าที่ ป ระวัติ ศาสตร์
นายทหารสังคมสงเคราะห์ นายทหารโภชนาการ อาจารย์ใน วพม. เฉพาะคุณ วุฒิ ปริญ ญาโท สาขากายวิภาค
ศาสตร์ จุลชีววิทยาและชีวเคมี นายสิบสูทกรรมและเลี้ยงดู (เว้นหน่วยกาลังรบห้ามบรรจุ) ช่างเย็บผ้าและพลขับรถ
ให้บรรจุได้เมื่อได้รับงบประมาณกาลังพลที่ กพ.ทบ.แบ่งมอบให้ตามความต้องการและความจาเป็น
๑.๒ การบรรจุ แ ทนการสู ญ เสี ย ซึ่ ง หน่ ว ยใช้ ง บประมาณของก าลั ง พลที่ สู ญ เสี ย ในระหว่ า ง
ปีงบประมาณบรรจุ โดยไม่ต้องของบประมาณเพิ่มเติม จะบรรจุทดแทนได้เฉพาะกาลังพลที่สูญเสียในตาแหน่ง
นายทหารชั้นประทวนและลูกจ้างเท่านั้น โดยให้ทาความตกลงกับ กพ.ทบ. ก่อน
๒. หลักเกณฑ์เฉพาะ
๒.๑ บุคคลที่ จะเข้ารับ ราชการใน ทบ. เพื่ อบรรจุในอัตราทหารและลูกจ้างประจา ต้องเป็นผู้ มี
คุณลักษณะดังนี้
๒.๑.๑ ประเภทชาย แบ่งออกเป็น ๒ พวก คือ ผู้ที่ผ่านการตรวจเลือกทหารแล้วกับพวกที่
อายุยังไม่ถึงเกณฑ์เข้ารับการตรวจเลือก
๒.๑.๑.๑ ผู้ที่ผ่านการตรวจเลือกแล้ว ให้รับเฉพาะผู้ที่มีผลการตรวจเลือกระบุว่าเป็น
คนจ าพวกที่ ๑ และต้ อ งมี ความสู ง ตั้ ง แต่ ๑๕๐ ซม. และขนาดรอบอก ๗๖/๗๙ ซม. ขึ้ น ไป ตามขนาดที่
คณะกรรมการตรวจเลือกได้วัดไว้
๒.๑.๑.๒ ผู้ ที่ อ ายุ ไม่ ถึ ง เกณฑ์ ก ารเข้ า รับ การตรวจเลื อ ก ต้ อ งมี ร่า งกายสมบู ร ณ์
ไม่ จั ด อยู่ ในคนจ าพวกที่ ๒ ตาม พ.ร.บ.รับ ราชการทหาร พ.ศ. ๒๔๙๗ ความสู ง อย่ างต่ า ๑๖๐ ซม. ขนาด
รอบอก ๗๕/๗๘ ซม. ทั้งนี้ หน่วยจะต้องตั้งคณะกรรมการอย่างน้อย ๒ คน วัดขนาดและออกหนังสือรับรองผล
การตรวจสอบแล้ว
๒.๑.๒ ประเภทหญิ ง ต้ อ งมี ร่า งกายสมบู รณ์ มี ค วามสู ง ไม่ น้ อ ยกว่ า ๑๕๐ ซม. น้ าหนั ก
ไม่น้อยกว่า ๔๐ กก. โดยหน่วยจะต้องตั้งคณะกรรมการตรวจสอบและดาเนินการเช่นเดียวกับข้อ ๒.๑.๑.๒
๒.๒ ให้ เพิ่ ม คะแนนแก่ ผู้ที่ สมั ครเข้ารับ การสอบคัดเลื อกเพื่ อบรรจุเข้ารับ ราชการใน ทบ. ซึ่ งมี
คุณสมบัติดังต่อไปนี้
๒.๒.๑ เป็ น บุ ต รทหาร ข้ า ราชการ และลู ก จ้ า งประจ า สั ง กั ด ทบ. ซึ่ ง ประสบอั น ตราย
ทุพพลภาพในขณะปฏิบัติราชการในหน้าที่ หรือถูกประทุษร้าย เพราะเหตุกระทาตามหน้าที่หรือต้องบาดเจ็ บ
ถึงตาย เพราะเหตุนั้น ซึ่งได้รับบาเหน็จบานาญพิเศษ ตามกฎหมายว่ าด้วยบาเหน็จบานาญข้าราชการหรือ ได้รับ
เงินทาขวัญ ตามข้อบั งคับ กระทรวงกลาโหม ว่าด้วย คนงานหรือบุ ตรผู้ ที่ได้รับพระราชทานเหรียญดุ ษฎีมาลา
เข็มกล้าหาญ หรือเหรียญกล้าหาญ เพิ่มให้ ๑๐ ใน ๑๐๐ คะแนน
๒.๒.๒ นักศึกษาวิช าทหาร (ทั้ งชายและหญิ ง) เพิ่ มคะแนนให้ต ามชั้น สูง ที่ ส าเร็จ การฝึ ก
วิชาทหาร ดังนี้

๓ - ๖๙

๒.๒.๒.๑ ชั้นปีที่ ๕ หรือเทียบเท่า เพิ่ม ๕ ใน ๑๐๐ คะแนน
๒.๒.๒.๒ ชั้นปีที่ ๔ หรือเทียบเท่า เพิ่ม ๔ ใน ๑๐๐ คะแนน
๒.๒.๒.๓ ชั้นปีที่ ๓ หรือเทียบเท่า เพิ่ม ๓ ใน ๑๐๐ คะแนน
๒.๒.๓ ผู้ที่เป็นบุตรของทหาร ข้าราชการและลูกจ้างประจา สังกัด ทบ. ที่ยังรับราชการหรือ
เคยรับราชการใน ทบ. มาก่อน เว้นแต่เป็นผู้ที่ถูกปลดออกจากราชการ เนื่องจากมีความผิด บกพร่องต่อหน้าที่
เพิ่มให้ ๒ ใน ๑๐๐ คะแนน
๒.๒.๔ ทหารกองหนุนที่เคยรับราชการกองประจาการมาแล้ว เพิ่มให้ ๕ ใน ๑๐๐ คะแนน
ผู้ที่มีคุณสมบัติเข้าหลักเกณฑ์ได้รับการเพิ่มคะแนนจากหลักเกณฑ์ข้างต้นหลายข้อ ให้เพิ่มคะแนนให้
ตามหลักเกณฑ์ในข้อที่ได้รับคะแนนเพิ่มสูงสุดเพียงข้อเดียว ยกเว้น ผู้ที่มีคุณสมบัติเข้าหลักเกณฑ์ในข้อ ๒.๒.๒
และ ๒.๒.๓ ให้เพิ่มคะแนนเท่ากับคะแนนที่ให้เพิ่มในข้อ ๒.๒.๒ และ ๒.๒.๓ รวมกัน
๓. การรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการใน ทบ.
ให้หน่วยที่ได้รับงบประมาณกาลังพล (โควตา) เพื่อการบรรจุบุคคลเข้ารับราชการดาเนินการรับ
สมัครและคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเข้ารับราชการได้เอง โดยให้ดาเนินการประกาศรับสมัครและสอบคัดเลือก
โดยยุติธรรม ดังนี้
๓.๑ ส่งสาเนาประกาศรับสมัครให้ถึงหน่วยระดับ นขต.ทบ.ทุกหน่วย ก่อนวันสุดท้ายที่
กาหนด รับสมัครอย่างน้อย ๓ สัปดาห์ และให้ นขต.ทบ. ที่ได้รับประกาศรับสมัคร เผยแพร่ประกาศรับสมัคร
ดังกล่าว ให้ข้าราชการในหน่วยได้ทราบโดยเร็ว รวมทั้งให้ปิดประกาศไว้ในที่ปิดประกาศของหน่วยด้วย
๓.๒ การคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเข้ารับราชการใน ทบ. ทุกครั้ง ต้องกระทาโดยการสอบ
คั ด เลื อกให้ ห น่ ว ยระดั บ นขต.ทบ. หรือ หน่ ว ยที่ ได้ รับ งบประมาณ ก าลั ง พล (โควตา) ด าเนิ น การ โดยแต่ ง ตั้ ง
คณะกรรมการสอบคัดเลือกอย่างน้อย ๓ นาย ให้รับผิดชอบดาเนินการในการแต่งปัญหาสอบ ดาเนินการสอบ
ตรวจผลการสอบและให้คะแนน และสรุปผลการสอบ เสนอ ผบ.หน่วย ที่แต่งตั้งคณะกรรมการสอบคัดเลือกเพื่อ
พิจารณาแล้วประกาศผลการสอบคัดเลือกทราบโดยเปิดเผย
๓.๓ ให้บรรจุผู้ที่สอบคัดเลือกได้คะแนนสูงสุดก่อน ผู้ที่สอบคัดเลือกได้คะแนนต่ากว่า
ทั้งนี้ จะต้องบรรจุเฉพาะผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดเท่านั้น
๔. การบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ ในกรณีจาเป็นและเร่งด่วน เพื่อแก้ปัญหากาลังพล ให้ กพ.
ทบ. พิจารณาดาเนินการบรรจุให้กับหน่วยได้โดยตรง
๕. รายละเอียดวิธีปฏิบัติและข้อจากัดในการบรรจุกาลังพลให้เป็นไปตามที่ กพ.ทบ.กาหนด
และแจ้งให้หน่วยทราบในแต่ละปีงบประมาณ
ทั้งนี้ ให้ยึดถือปฏิบัติตั้งแต่ปีงบประมาณ ๒๙ เป็นต้นไป
(ลงชื่อ) พล.อ. อาทิตย์ กาลังเอก
(อาทิตย์ กาลังเอก)
ผบ.ทบ.

๓ - ๗๐
(สาเนา)

บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ

กพ.ทบ.

ที่ กห ๐๓๑๕/๖๒๒๙

วันที่ ๙ มิ.ย. ๒๐

เรื่อง การเปิดตาแหน่งนายทหารประทวนของหน่วย อจย. ให้บรรจุจากทหารกองหนุนหรือบุคคลพลเรือนได้
เรียน ผบ.ทบ. (ผ่าน เสธ.ทบ.)
สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ หนังสือ ยก.ทบ. ที่ กห ๐๓๑๓/๓๑๒๐ ลง ๗ มิ.ย. ๒๐ เรื่อง การจัดหากาลังพลให้กับ พัน.ร.
๒. หนังสือ ศร. ที่ กห ๐๓๓๘/๑๑๗๔ ลง ๔ เม.ย. ๒๐ เรื่อง การจัดหากาลังพลให้กับ พัน.ร.
๑. ตามที่ส่งมาด้วย ยก.ทบ. ได้เสนอการแก้ปัญหาจัดหากาลังพลให้กับพัน.ร. ตามข้อเสนอของ
ศร. ด้วยการเปิดการอบรมหลักสูตร ส.ต. กองประจาการ ปีละ ๑ รุ่น เพื่อผลิต ส.ต. กองประจาการบรรจุตาแหน่ง
ที่อนุมัติให้บรรจุ ส.ต. กองประจาการได้ กับเปิดตาแหน่งอัตรานายทหารประทวนใน พัน.ร.๒๕ ให้บรรจุจากทหาร
กองหนุนหรือบุคคลพลเรือนได้
๒. กพ.ทบ. ได้พิจารณาแล้ว ไม่ขัดข้ อง แต่เรื่องการเปิดการอบรม ส.ต.กองประจาการอยู่ใน
ความรับ ผิ ด ชอบในสายงาน ยก.ทบ.จึ งเสนอเรื่องให้ ยก.ทบ. ด าเนิ น การไปแล้ ว ส่ วนการเปิ ด ต าแหน่ งอั ต รา
นายทหารประทวนใน พัน.ร.๒๕ ตาแหน่ง ผนวก ก เพื่อให้บรรจุทหารกองหนุนหรือบุคคลพลเรือนได้นั้น โดย
ปกติได้กาหนดหลักการไว้แล้วในหลักการบรรจุกาลังพลประจาปีงบประมาณแต่ละปีว่าตาแหน่งนายทหารประทวน
ที่ ทบ. ไม่ ส ามารถผลิ ตเองได้ หรือผลิ ตได้ น้ อย ให้ บ รรจุ จากทหารกองหนุ น หรือบุ คคลพลเรือนได้ เองอยู่ แ ล้ ว
ในหน่วยทั่วๆ ไป ได้แก่ ตาแหน่งช่างเขียน ช่างตัดผม ช่างไฟฟ้า พลอาสาสมัคร ช่างประปา พลขับ เสมียนการเงิน
เสมี ย นพิ ม พ์ ดี ด และพลดุ ริย างค์ เป็ น ต้ น ซึ่ งหน่ วยต่ า ง ๆ ใน ทบ. ก็ได้ ด าเนิ น การบรรจุ ท หารกองหนุ น หรือ
บุคคลพลเรือนในตาแหน่งเหล่ านี้อยู่แล้ว สาหรับตาแหน่งในหน่วยกาลังรบ ส่วนมากเป็นตาแหน่งที่จะต้องบรรจุ
จาก นนส. เพราะจะต้องบรรจุผู้ที่ได้รับการฝึกวิชาทหารมาเป็นอย่างดี แต่การผลิต นนส. ในเหล่าต่าง ๆ ผลิตได้ไม่พอ
กับความต้องการของหน่วยเพราะ ทบ. ได้มีการขยายกาลังพลและจัดตั้งหน่วยขึ้นอย่างกว้างขวาง ทาให้ พัน.ร.ต่าง ๆ
ขาดแคลนกาลังพล ศร. จึงขอเปิดตาแหน่งใน พั น.ร ที่จะต้องบรรจุจาก นนส. ให้บรรจุทหารกองหนุนหรือบุคคล
พลเรือนได้ ซึ่ง ยก.ทบ.เห็นพ้องด้วย กพ.ทบ. จึงพิจารณาเห็นว่าสมควรอนุมัติได้
๒.๑ พัน.ร. และหน่วย อจย. อื่น ๆ สามารถบรรจุทหารกองหนุนและบุคคลผลเรือนตาม
ตาแหน่ง ๒๕ ตาแหน่ง ตามผนวก ก ได้
๒.๒ ตาแหน่งที่จะต้องบรรจุทหารกองหนุน จะบรรจุจากบุคคลพลเรือนไม่ได้ ส่วนตาแหน่ง
ที่จะต้องบรรจุบุคคลพลเรือน บรรจุทหารกองหนุนได้
๒.๓ กรรมวิธีที่จะต้องบรรจุบุคคลพลเรือน จะต้องบรรจุตาแหน่งประจาเหล่า มทบ., จทบ.
หรือ ประจาเหล่า และให้ช่วยราชการหน่วยที่จะบรรจุ จนกว่าจะได้รับการฝึกวิชาทหารและได้รับการแต่งตั้งยศ
แล้ว จึงปรับย้ายลงตาแหน่งหลักที่จะบรรจุต่อไป

๓ - ๗๑

๓. เสธ.ทบ.มีอานาจอนุมัติหลักการกาลังพลนี้ในนาม ผบ.ทบ. ได้
๔. เห็นสมควรอนุมัติหลักการให้บรรจุทหารกองหนุนและบุคคลพลเรือนในอัตรา พัน.ร. และ
หน่วย อจย. อื่น ๆ ได้ ตามที่ได้พิจารณาในข้อ ๒
จึงเรียนมาเพื่อกรุณ าพิ จารณา หากชอบด้วยดาริ กรุณ าอนุมัติตามเสนอในข้อ ๔ เพื่ อจะได้
ดาเนินการต่อไป
(ลงชื่อ) พล.ต. สืบ อักษรานุเคราะห์
(สืบ อักษรานุเคราะห์)
จก.กพ.ทบ.
กองกาหนด ฯ
เรียน ผบ.ทบ. (ผ่าน เสธ.ทบ.)
เห็นควรกรุณาอนุมัติตามที่ กพ.ทบ.เสนอในข้อ ๔ เพื่อดาเนินการต่อไป
(ลงชื่อ) พล.ท. เหรียญ ดิษฐบรรจง
ผช.เสธ.ทบ.ฝกพ.
(ลงชื่อ) พล.ท. ส. อายุวัฒน์
รอง เสธ.ทบ.
๑๐ เม.ย. ๒๐

อนุมัติในข้อที่ ๔
รับคาสั่ง ผบ.ทบ.
(ลงชื่อ) พล.ท. เชาว์ สวัสดีสงคราม
รอง เสธ.ทบ. ทาการแทน
๑๐ มิ.ย. ๒๐

ผนวก ก
บัญชีรายละเอียดตาแหน่งที่สามารถบรรจุ
ทหารกองหนุน,บุคคลพลเรือน ใน พัน.ร.และหน่วย อจย. อื่น ๆ ได้
ลาดับ

ตาแหน่ง

อัตรา ชกท.

บรรจุจาก

คุณวุฒิของผู้ที่บรรจุ

บุคคลพลเรือน ทหารกองหนุน

เสมียนกองร้อย

ส.อ.

๗๑๐

+

๒

นายสิบสูทกรรม

จ.

๙๔๑

๓

เสมียนพิมพ์ดีด

ส.อ.

๗๑๐

๔

ช่างเขียน

ส.อ.

๘๑๐

+

๕

ช่างซ่อมวิทยุ

จ.

๒๙๖

+

ส.อ.

๒๙๖

+

+

ทหารกองหนุน

หมายเหตุ

ม.๖ หรือ ม.ศ.๓
และมีความรู้
พิมพ์ดีดสัมผัส
อาชีวชั้นสูง (แผนกอาหารและโภชนาการ
(ปวส.))

+
- ประโยคอาชีวชั้นสูง
- ประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายสายอาชีพ
(ม.ศ.๖) หรื อ ประกาศนี ย บั ต รวิ ช าชี พ ซึ่ ง
กระทรวงศึกษาธิการเทียบเท่า
(ม.ศ.๖) (แผนกช่างศิลป)
- วิทยาลัยเทคนิค (ปวส.) (แผนกช่างอิเล็ก
โทรนิคส์)
ประโยคอาชีวชั้นสูง
ประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายสายอาชีพ
(ม.ศ.๖) หรือประกาศนียบัตรอื่น
ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการเทียบเท่า (ม.ศ.๖)

กฎ ก.พ.ฉบับที่ ๗๗๖
(พ.ศ. ๒๕๑๗) ข้อ ๙
กฎ ก.พ. ฉบับที่ ๗๗๖
(พ.ศ. ๒๕๑๗) ข้อ ๘

กฎ ก.พ. ฉบับที่ ๗๗๖
(พ.ศ. ๒๕๑๗) ข้อ ๙
กฎ ก.พ. ฉบับที่ ๗๗๖
(พ.ศ. ๒๕๑๗) ข้อ ๘

๓ - ๗๒

๑

บุคคลพลเรือน

ลาดับ

ตาแหน่ง

อัตรา ชกท.

บรรจุจาก
บุคคลพลเรือน ทหารกองหนุน

นายสิบยานยนต์

จ.

๖๓๑

+

๗

ช่างเครื่องยนต์
หรือยานยนต์

จ.

๖๓๑

+

ส.อ.

๖๓๑

+

จ.

๖๔๓

+

ส.อ.

๖๔๓

+

จ.

๖๔๓

+

ส.อ.

๖๔๓

+

จ.

๖๓๑

+

จ.

๖๓๑

+

๘

๙

๑๐
๑๑

นายสิบควบคุมรถ

นายสิบปล่อยรถ

นายสิบซ่อมบารุง
ยานยนต์
หัวหน้าช่างยานยนต์

บุคคลพลเรือน
(แผนกซ่อมสร้างวิทยุ)
วิทยาลัยเทคนิค (ปวส.)
(แผนกช่างเครื่องยนต์)
วิทยาลัยเทคนิค (ปวส.)
(แผนกช่างเครื่องยนต์)
ประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย
สายอาชีพ (ม.ศ.๖) (แผนกช่างเครื่องยนต์)
คุณวุฒิเช่นเดียวกับช่างเครื่องยนต์
หรือช่างยนต์
คุณวุฒิเช่นเดียวกับช่างเครื่องยนต์
หรือช่างยนต์
คุณวุฒิเช่นเดียวกับช่างเครื่องยนต์
หรือช่างยนต์
ประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายสายอาชีพ
(ม.ศ.๖) (แผนกช่างเครื่องยนต์)
ประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายสายอาชีพ
(ม.ศ.๖) (แผนกช่างเครื่องยนต์)
ประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายสายอาชีพ
(ม.ศ.๖) (แผนกช่างเครื่องยนต์)

ทหารกองหนุน

หมายเหตุ

กฎ ก.พ. ฉบับที่ ๗๗๖
(พ.ศ. ๒๕๑๗) ข้อ ๙
กฎ ก.พ. ฉบับที่ ๗๗๖
(พ.ศ. ๒๕๑๗) ข้อ ๘

กฎ ก.พ. ฉบับที่ ๗๗๖
(พ.ศ. ๒๕๑๗) ข้อ ๙
กฎ ก.พ. ฉบับที่ ๗๗๖
(พ.ศ. ๒๕๑๗) ข้อ ๘
กฎ ก.พ. ฉบับที่ ๗๗๖
(พ.ศ. ๒๕๑๗) ข้อ ๙
กฎ ก.พ. ฉบับที่ ๗๗๖
(พ.ศ. ๒๕๑๗) ข้อ ๘
กฎ ก.พ. ฉบับที่ ๗๗๖
(พ.ศ. ๒๕๑๗) ข้อ ๙
กฎ ก.พ. ฉบับที่ ๗๗๖
(พ.ศ. ๒๕๑๗) ข้อ ๙

๓ - ๗๓

๖

คุณวุฒิของผู้ที่บรรจุ

ลาดับ

ตาแหน่ง

อัตรา ชกท.

ช่างเชื่อม

ส.อ. ๖๓๑

๑๓
๑๔
๑๕
๑๖
๑๗
๑๘
๑๙
๒๐
๒๑
๒๒
๒๓
๒๔
๒๕

นายสิบกาลังพล
เสมียนกาลังพล
พลวิทยุโทรเลข
พลวิทยุโทรศัพท์
พลรับสาย
พลทางสาย
พลยิง ปรส.
พลยิง ค.
นายสิบกระสุน
นายสิบน้ามัน
เสมียนเสบียง
นายสิบบัญชีคุม
นายสิบส่งกาลัง
ชิ้นส่วน

จ.
ส.อ.
ส.อ.
ส.อ.
ส.อ.
ส.อ.
ส.อ.
ส.อ.
ส.อ.
ส.อ.
ส.อ.
ส.อ.
ส.อ.

๗๑๖
๗๑๖
๐๕๑
๑๑๑
๗๒๔
๗๒๔
๑๑๒
๑๑๒
๔๑๑
๗๖๘
๙๔๑
๗๖๘
๗๖๘

คุณวุฒิของผู้ที่บรรจุ

บุคคลพลเรือน ทหารกองหนุน

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

บุคคลพลเรือน

ประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย
สายอาชีพ (ม.ศ.๖) (แผนกช่างเชื่อม
โลหะแผ่น)

ทหารกองหนุน

หมายเหตุ

กฎ ก.พ. ฉบับที่ ๗๗๖
(พ.ศ. ๒๕๑๗) ข้อ ๘
ม.๖ หรือ ม.ศ.๓
หรือวิทยาลัยเทคนิค
(ปวส.)
(แผนกเลขานุการ)
ม.๖ หรือ ม.ศ.๓
หรือมีความรู้พิมพ์ดีด
สัมผัส
ม.๖ หรือ ม.ศ.๓
หรือมีความรู้พิมพ์ดีด
สัมผัส
ม.๖ หรือ ม.ศ.๓
หรือมีความรู้พิมพ์ดีด
สัมผัส

๓ - ๗๔

๑๒

บรรจุจาก

๓ - ๗๕
(สาเนา)

บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ
กพ.ทบ
(กองจัดการ โทร. ๒๔๗๗๑๒๔)
ที่ กห ๐๔๐๑/๕๓๘
วันที่ ๖ มี.ค. ๒๙
เรื่อง ชี้แจงการบรรจุบุคคลที่สาเร็จคุณวุฒิ ปวส.เข้ารับราชการ
เสนอ
อ้างถึง ๑. ระเบียบ กห.ว่าด้วยการแต่งตั้งยศและการเลื่อนยศของข้าราชการทหาร พ.ศ. ๒๕๒๗
๒. หนังสือ กพ.ทบ. ที่ กห ๐๔๐๑/๙๒๒๙ ลง ๑๑ เม.ย. ๒๘ เรื่อง ชี้แจงการบรรจุบุคคลที่สาเร็จ
คุณวุฒิ ปวส. เข้ารับราชการ
๑. ตามผลการพิจารณาของคณะกรรมการ กขท. มิให้บรรจุผู้ที่สาเร็จคุณวุฒิ ปวส. ในอัตรา
ส.อ โดยหากจะบรรจุก็ให้ใช้คุณวุฒิชั้นมัธยมศึกษาปีที่สามสายสามัญ แต่งตั้งยศเป็น ส.ต. ก่อน และเมื่อมีอัตรา จ.
ว่ าง จึ งค่ อยปรั บคุ ณ วุ ฒิ ภายหลั ง เนื่ องจากตามระเบี ยบ กห. ที่ อ้ างถึ ง ๑ ให้ บรรจุ ผู้ ที่ ได้ รั บอนุ ปริ ญ ญาหรื อ
ประกาศนียบัตรเทียบเท่าอนุปริญญาในอัตรา จ.
๒. กพ.ทบ. พิจารณาแล้ว ขณะนี้ ทบ. มี นโยบายที่จะสงวนอัตรา จ. ของหน่วยต่าง ๆ ไว้
สาหรับการเลื่อนขึ้นครองอัตราสูงขึ้นของ ส.อ. ใน ทบ. ที่รับราชการอย่างต่อเนื่องตามแนวทางรับราชการ จึงเห็น
ควรให้ หน่วยต่าง ๆ ปฏิบัติในแนวทางเดียวกัน ดังนี้
๒.๑ ยกเลิกหนังสือ กพ.ทบ ที่อ้างถึง ๒
๒.๒ ให้หน่วยรับบรรจุบุคคลในตาแหน่งตรงคุณวุฒิ โดยรับเงินเดือนตามวุฒิไม่เกินคุณวุฒิ
ปวช., ปวท. และ ป.กศ.สูง ในอัตรา ส.อ. เท่านั้น
๒.๓ หากมีคุณวุฒิเกินกว่าที่กาหนดในข้อ ๒.๒ ด้วยมีคุณวุฒิก่อนเข้ารับราชการหรือศึกษา
เพิ่มเติมระหว่างรับราชการ จะไม่สามารถนาคุณวุฒิดังกล่าวมาปรับเงินเดือนในระหว่างที่ยังครองตาแหน่งอัตรา
ส.อ. แต่จะปรับได้เมื่อได้ขึ้นครองตาแหน่งอัตรา จ. ที่ตรงวุฒิแล้ว ทั้งนี้ การขึ้นครองอัตรา จ. ต้องเป็น ไปตาม
อนุมัติ ผบ.ทบ. ท้ายหนังสือ กพ.ทบ. ที่ กท ๐๔๐๑/๒๓๗๖ ลง ๒๔ ม.ค. ๒๕ เรื่อง การเลื่อน ส.อ. ขึ้นครองตาแหน่ง
อัตรา จ.
จึงเสนอมาเพื่อกรุณาทราบและถือปฏิบัติต่อไป
(ลงชื่อ) พล.ต. ประเสริฐ สารฤทธิ์
(ประเสริฐ สารฤทธิ์ )
จก.กพ.ทบ.

๓ - ๗๖
(สาเนา)

บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ

กพ.ทบ.

(กองจัดการ โทร. ๒๔๗๗๑๒๓)

ที่ กห ๐๔๐๑/๑๙๒๘๘
วันที่ ๒๖ ส.ค. ๔๑
เรื่อง ขออนุมัติหลักการบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวนเหล่า กง.
เรียน ผบ.ทบ. (ผ่าน ผช.ผบ.ทบ. (๑))
อ้างถึง หนังสือ ทบ. ที่ กห.๐๔๐๑/๑๙๑๖ ลง ๒๘ พ.ย. ๒๘ เรื่อง หลักเกณฑ์การบรรจุบุคคล
เข้ารับราชการใน ทบ.
สิ่งที่ส่งมาด้วย หนังสือ กง.ทบ. ที่ กห ๐๔๒๒/๒๖๓๐ ลง ๖ ส.ค. ๔๑
๑. ด้วย กง.ทบ. ขออนุมัติหลักการบรรจุบุ คคลเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวนเหล่า กง.
หมายเลข ชกท. ๗๓๐, ๗๓๑, ๗๓๒ และ ๗๓๓ โดยให้บรรจุจากผู้มีคุณวุฒิการบัญชีหรือผู้มีคุณวุฒิในลักษณะ
เดียวกัน ซึ่งมีการศึกษาวิชาการบัญชีไม่น้อยกว่า ๙ หน่วยกิต ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย
๒. ข้อเท็จจริง
๒.๑ ทบ.ได้กาหนดหลักการบรรจุกาลังพลเข้ารับราชการใน ทบ. โดยให้หน่วยสามารถบรรจุ
กาลังพลได้เมื่อได้รับงบประมาณกาลังพล ตามที่ กพ.ทบ. แบ่งมอบให้ตามความจาเป็นของหน่วย และในการคัดเลือก
บุ ค คลเพื่ อบรรจุ เข้า รับ ราชการนั้ น จะต้ องด าเนิ น การภายหลั งที่ ได้ รับ การสนั บ สนุ น งบประมาณแล้ วเท่ า นั้ น
หรือ ได้ รับ ความเห็ น ชอบให้ บ รรจุ ก าลั ง พลทดแทนแล้ ว ทั้ ง นี้ ให้ ห น่ ว ยระดั บ นขต.ทบ. หรื อ หน่ ว ยที่ ได้ รั บ
งบประมาณกาลังพลเป็นผู้ดาเนินการและสอบคัดเลือก รายละเอียดตามอ้างถึง
๒.๒ ในการบรรจุ ก าลั ง พลประจ าปี ง บประมาณ ในต าแหน่ ง นายทหารประทวนที่ ทบ.
ไม่ ส ามารถผลิ ต ขึ้น เองได้ นั้ น หน่ ว ยสามารถบรรจุ จ ากทหารกองหนุ น หรือบุ คคลพลเรือนภายในหน่ วยต่าง ๆ
ซึ่งได้แก่ พลขับ เสมี ยน ช่าง เป็น ต้น แต่เนื่องจากหมายเลข ชกท. ๗๓๐, ๗๓๑, ๗๓๒ และ ๗๓๓ ที่ กง.ทบ.
ในฐานะหัวหน้ าเหล่าสายวิทยาการพิ จารณาใช้บรรจุทหารกองหนุน หรือบุ คคลพลเรือนเป็ นนายทหารประทวนนั้ น
เป็นตาแหน่งที่ทาหน้าที่ เสมียนทางด้านการเงินการบั ญชี ทั้งนี้ เป็นไปตามคาสั่ง ทบ. (คาชี้แจง) ที่ ๓๑๕/๒๒๘๓๗
ดังนั้น จึงต้องอาศัยความรู้ความสามารถโดยเฉพาะทางด้านการบัญชีเป็นลาดับแรก เนื่องจากชื่อ ชกท. สาหรับ
นายทหารประทวนมิได้กาหนดคุณสมบัติเฉพาะตาแหน่งไว้เช่นเดีย วกับนายทหารสัญญาบัตร ในการดาเนินการ
เพื่ อ บรรจุ ก าลั ง พลในต าแหน่ ง ดั ง กล่ า วให้ ส อดคล้ อ งกั บ หน้ า ที่ ที่ รั บ ผิ ด ชอบ กง.ทบ. ในฐานะหั ว หน้ า เหล่ า
สายวิท ยาการ จึ งอนุ โลมให้ บ รรจุ ผู้ มี คุณ วุ ฒิ อย่ า งน้ อยต้ องส าเร็จ การศึ กษาประกาศนี ย บั ต รวิช าชี พ (ปวช.)
หรือเทียบเท่า ในสาขาการบัญชี และเนื่องจากผู้มีคุณวุฒิในสาขาดังกล่าวมีจานวนจากัด จึงกาหนดให้สามารถ
บรรจุผู้มีคุณวุฒิในลักษณะเดียวกันได้ แต่ต้องมีการศึกษาวิชาการบัญชีไม่น้อยกว่า ๙ หน่วยกิต

๓ - ๗๗

๓. กพ.ทบ. พิ จ ารณาเห็ น ว่ า การรอให้ ห น่ ว ยต่ า ง ๆ สามารถบรรจุ ท หารกองหนุ น หรือ บุ ค คล
พลเรือน เข้ารับ ราชการเป็ น นายทหารประทวน เหล่ า กง. ในต าแหน่ ง ชกท. ๗๓๐, ๗๓๑, ๗๓๒ และ ๗๓๓
โดยให้บรรจุจากผู้มีคุณ วุฒิการบัญ ชี หรือมีคุณ วุฒิ ในลักษณะเดียวกัน ซึ่งมีการศึกษาวิชาการบั ญชีไม่น้อยกว่า
๙ หน่ วยกิต นั้ น มี ความเหมาะสมแล้ว เนื่ องจากเดิ ม ทบ. มิ ได้ กาหนดเป็ น หลักเกณฑ์ โดยแน่ ชั ด ท าให้ การ
ดาเนินการบรรจุต้องใช้ระยะเวลาในการตรวจสอบความถูกต้องและมีการแก้ไขอยู่เนืองๆ เพื่อหลีกเลี่ยงอุปสรรค
ที่อาจเกิดขึ้น รวมทั้งให้หน่วยยึดถือและปฏิบัติเป็นแบบอย่างเดียวกัน เห็นสมควรกาหนดเป็นหลักการในการบรรจุ
ตามแนวทางที่ กง.ทบ เสนอตามข้อ ๑ ได้
๔. ข้ อ เสนอ เห็ น ควรอนุ มั ติ ห ลั ก การบรรจุ ท หารกองหนุ น หรือบุ ค คลพลเรือ นเข้า บรรจุ เป็ น
นายทหารประทวนเหล่า กง. ต้องบรรจุจากคุณวุฒิการบัญชี หรือผู้มีคุณวุฒิในลักษณะเดียวกัน โดยมีการศึกษา
วิชาการบัญชีไม่น้อยกว่า ๙ หน่วยกิต
จึงเรียนมาเพื่อกรุณาพิจารณา หากเห็นเป็นการสมควร กรุณาอนุมัติตามเสนอ ในข้อ ๔ ทั้งนี้ อยู่ใน
อานาจของ ผบ.ทบ. ซึ่งมอบให้ ผช.ผบ.ทบ. (๑) อนุมัติตามคาสั่ง ทบ.ที่ ๕๗๗/๒๕๓๙ ลง ๑๑ พ.ย. ๒๙
(ลงชื่อ) พล.ต. เถกิง นิรัติศัย
( เถกิง นิรัติศัย )
จก.กพ.ทบ.
อนุมัติในข้อ ๔
รับคาสั่ง ผบ.ทบ.
(ลงชื่อ) พล.อ.บัณฑิต มลายอริศูนย์
ผช.ผบ.ทบ.(๑)
๓๑ ส.ค. ๔๑

เรียน ผบ.ทบ. (ผ่าน ผช.ผบ.ทบ. (๑))
เห็นควรอนุมัติตามที่ กพ.ทบ.เสนอในข้อ ๔
(ลงชื่อ) พล.ท สินาด รัตนพฤกษ์
ผช.เสธ.ทบ.ฝกพ.
๒๗ ส.ค. ๔๑
(ลงชื่อ) พล.ท. พัฑฒะนะ พุธานานนท์
รอง.เสธ.ทบ. (๒)
๒๗ ส.ค. ๔๑
(ลงชื่อ) พล.อ.ชาญ บุญประเสริฐ
เสธ.ทบ.
๒๗ ส.ค. ๔๑

๓ - ๗๘

บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ

กพ.ทบ.

(กองจัดการ โทร. ๒๙๗๗๐๔๖)

ที่ กห ๐๔๐๑/๑๓๕๘๕

วันที่ ๒๘ พ.ค. ๔๔

เรื่อง ขออนุมัติบรรจุบุคคลพลเรือนเข้ารับราชการ
เสนอ สบ.ทบ.
สิ่งที่ส่งมาด้วย หนังสือ สบ.ทบ. ที่ต่อ สบ.ทบ. ๑๐๓๑๗/๔๔ ลง ๔ ธ.ค. ๔๔
๑. ตามสิ่ งที่ ส่งมาด้วย สบ.ทบ. รายงานขออนุมั ติบ รรจุ นายสาธิย ะ เรืองศรี เข้ารับราชการ
เป็ น ข้ า ราชการกลาโหมพลเรื อ นต่ ากว่ า ชั้ น สั ญ ญาบั ต ร ต าแหน่ ง ประจ า กง.ทบ. ช่ ว ยราชการในต าแหน่ ง
เสมียนการเงิน (ชกท.๗๑๐) ฝกง.มทบ.๓๓ (อัตรา ส.อ.)
๒. กพ.ทบ. พิ จ ารณาแล้ ว ก าลั ง พลดั ง กล่ า ว เป็ น บุ ค คลพลเรื อ นที่ มี คุ ณ วุ ฒิ ปวช. ตรงตาม
ตาแหน่งในหน่วย มทบ. จึงสามารถบรรจุในตาแหน่งหลักได้ โดยไม่ต้องบรรจุประจา กง.ทบ. และ ช่วยราชการ
จึงให้ สบ.ทบ. แก้ไขรายงานขออนุมัติให้ถูกต้องต่อไป
จึงเรียนมาเพื่อกรุณาทราบและดาเนินการต่อไป
(ลงชื่อ) พ.อ. อภิชัย พิณสายแก้ว
(อภิชัย พิณสายแก้ว )
รอง จก.กพ.ทบ. ทาการแทน
จก.กพ.ทบ.

๓ - ๗๙
(สาเนา สบ.ทบ. รับที่ ๑๖๑๘๕ ลง ๓๐ มิ.ย. ๔๖) ๒๒๗/๑-๔๖ (กองพัน)

บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ
ที่ กห ๐๔๐๑/๑๑๗๐

กพ.ทบ.

(กองจัดการ โทร. ๐-๒๒๙๗๗๑๒๔)
วันที่ ๑๖ มิ.ย. ๔๖

เรื่อง ขออนุมัติหลักการกาหนดคุณวุฒิ สาหรับการบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในตาแหน่ง พลขับ (อัตรา ส.อ.)
เรียน ผบ.ทบ.
อ้างถึง ๑. ข้อบังคับทหารว่าด้วยการใช้รถยนต์ทหาร พ.ศ. ๒๔๘๐
๒. คาสั่ง กห. ด่วนมาก ที่ ๕๙๕๒/๒๕๐๐
๓. กฎกระทรวง กาหนดหลักเกณฑ์และวิธีการบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการทหาร
และการให้ได้รับเงินเดือน พ.ศ. ๒๕๔๓ ลง ๒๘ ธ.ค.๕๓
สิ่งที่ส่งมาด้วย หนังสือ กพ.ทบ. ที่ กห ๐๔๐๑/๑๓๑๔๕ ลง ๑๕ ก.ค. ๒๙
๑. กพ.ทบ. ขออนุ มั ติ หลั กการกาหนดคุณ วุฒิ ของบุ คคลที่ จะบรรจุ เข้า รับ ราชการ ในต าแหน่ ง
พลขับ (อัตรา ส.อ.) ให้บรรจุจากผู้สาเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.๓) เป็นอย่างต่า กับต้องมีความรู้
ด้านซ่อมเครื่องยนต์เบื้องต้นด้วย
๒. ข้อเท็จจริง
๒.๑ ตามข้ อ บั ง คั บ ทหารที่ อ้ า งถึ ง ๑ ก าหนดให้ ก ารรั บ สมั ค รพนั ก งานขั บ รถ สรุ ป ได้ ว่ า
ให้ รั บ จากทหารกองหนุ น ที่ มี ค วามรู้ ความประพฤติ ดี ได้ รั บ ใบอนุ ญ าตขั บ รถยนต์ จ ากเจ้ า หน้ า ที่ ฝ่ า ยทหาร
หรือพลเรือนแล้ว กับมีอายุไม่น้อยกว่า ๒๒ ปีบริบูรณ์ และมีคุณวุฒิและลักษณะอื่นๆ ตามกฎกระทรวงกลาโหม
๒.๒ กห. ได้กาหนดคุณวุฒิของบุคคลที่บรรจุเข้ารับราชการในตาแหน่งพลขับได้ตามคาสั่ง กห.
ที่ อ้า งถึ ง ๒ ให้ รับ บรรจุ บุ คคลที่ มี คุ ณ วุ ฒิ ไม่ ต่ า กว่ า ป.๔ หรือ เที ย บเท่ า ซึ่ ง ในขณะนั้ น เป็ น ระดั บ การศึก ษา
ภาคบังคับและมีผ ลบังคับใช้เรื่อยมา ต่อมาในปี ๒๕๐๔ ทบ. ได้อนุมัติหลักการกาหนดคุณวุฒิเกณฑ์ ต่าสาหรับ
บรรจุบุคคลเข้ารับราชการในตาแหน่งที่ ต้องใช้วิท ยาการพิ เศษเฉพาะหน้าที่นั้ น (พลขับ ) ให้บรรจุได้เฉพาะผู้ที่
คุณวุฒิ ไม่ต่ากว่า ป.๗
๒.๓ ในปี ๒๕๒๙ ทบ. ได้ ปรับ ปรุงคุณ วุฒิ ในการรับ บรรจุบุคคลเข้ารับ ราชการในต าแหน่ ง
พลขับ ใหม่ โดยยกเลิ กการรับ บรรจุ จ ากผู้ ส าเร็จ การศึกษาชั้ น ป.๗ เป็ น ส าเร็จ การศึกษาชั้ น สู งสุ ด ของระดั บ
ประถมศึกษาเป็นอย่างต่า และต้องผ่านรับใบอนุญาตพิเศษ สาหรับขับรถยนต์ทหาร เนื่องจากได้เปลี่ยนการศึกษา
ภาคบังคับจาก ป.๗ เป็น ป.๖ ซึ่งจะทาให้การสรรหาบุคคลเข้ารับราชการตามคุณวุฒิเดิมยุ่งยากขึ้น จึงได้กาหนด
เป็นระดับชั้นสูงสุดของระดับประถมศึกษาแทนและถือปฏิบัติมาจนถึงปัจจุบัน รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย
๒.๔ ปั จ จุ บั น พระราชบั ญ ญั ติ ก ารศึ ก ษาแห่ ง ชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ ได้ ก าหนดการศึ ก ษา
ภาคบังคับไว้ ๙ ปี ซึ่งสูงสุดที่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓

๓ - ๘๐

๓. กพ.ทบ. พิจารณาแล้วเห็นว่า
๓.๑ โดยที่ส ถานภาพปัจจุบั นได้ มีการเปลี่ ยนแปลงในระบบการศึกษาภาคบั งคับ ไปสู่ระดั บ
ที่สูงขึ้น ระบบเทคโนโลยี เครื่องยนต์ต่าง ๆ ที่นามาใช้ได้พัฒ นาสูงขึ้นกว่าเดิมแต่ บุคคลที่ ทบ. รับบรรจุเข้า รับ
ราชการในต าแหน่ ง พลขั บ (อั ต รา ส.อ.) คงถื อ ปฏิ บั ติ รั บ เกณฑ์ ต่ าในระดั บ ชั้ น สู ง สุ ด ระดั บ ประถมศึ ก ษา
ซึ่งอาจจะมีความรู้ไม่เพียงพอต่อภารกิจหน้าที่ ความรับผิดชอบต่อทรัพย์สินของทางราชการ จึงควรมีการปรับปรุง
คุณวุฒิของบุคคลที่จะบรรจุ ในตาแหน่งพลขับ (อัตรา ส.อ.) เพื่อยกระดับบุคลากรใน ทบ. ให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน
ขั้นต้นที่สอดคล้องกับแผนการศึกษาภาคบังคับในปัจจุบัน และมีคุณวุฒิขั้นต่าตรงตามหลักเกณฑ์การบรรจุบุคคล
เข้ารับราชการในอัตรานายทหารประทวน (อัตรา ส.อ.) ของตาแหน่งอื่น ๆ ที่กาหนดให้ได้รับเงินเดือน ป.๑ ชั้น ๑
(๔,๑๐๐ บาท) ตามกฎกระทรวงที่อ้างถึง ๓
๓.๒ กพ.ทบ. ได้พิจารณาร่วมกับ ทภ.๑ - ทภ.๔, ขส.ทบ., กบ.ทบ., ขว.ทบ., ยก.ทบ, กร.ทบ.,
ศร., ศม., ศป. แล้ว มี ความคิด เห็ นในแนวทางเดียวกัน ว่ามีความเหมาะสมในการปรับปรุงคุณ วุฒิ ของบุคคล
ที่จะเข้ารับราชการในตาแหน่ง พลขับ (อัตรา ส.อ.) จากเดิมชั้น สูงสุดของประถมศึกษาเป็นชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
(ม.๓) เป็ นอย่างต่า และต้ องมีความรู้ด้านซ่อมเครื่องยนต์ เบื้ องต้น ด้วย ซึ่งคุณ วุฒิ ม.๓ จะไม่เป็ นข้อจากัดต่ อ
ทหารกองประจาการที่ มี คุณ วุฒิ ป ระถมศึกษาปี ที่ ๖ แต่ อย่ า งใด เนื่ องจากปั จจุ บั น มี หลักสู ตรการศึกษานอก
โรงเรียนให้กับทหารกองประจาการศึกษาเพิ่มเติมจนสาเร็จการศึกษาภาคบังคับ ก่อนครบวาระปลดประจาการแล้ว
ทาให้กาลังพลเหล่านี้ได้รับโอกาสเช่นเดียวกันและเป็นการสอดคล้องกับ นโยบายส่งเสริมการศึกษา
๔. ข้อเสนอ เพื่อให้การคัดสรรบุคคลเข้ารับราชการใน ทบ. เป็นไปอย่างมีประสิทธิ ภาพ สามารถ
รับบรรจุบุคคลที่มีความรู้ความสามารถสูงขึ้นกว่าเดิมและเป็นการยกระดับคุณวุฒิ ของกาลังพลใน ทบ. ให้เป็น
มาตรฐานเดียวกัน เห็นสมควรให้ดาเนินการดังนี้
๔.๑ ยกเลิ ก อนุ มั ติ ห ลั ก การก าหนดคุ ณ วุ ฒิ เกณฑ์ ต่ า ส าหรั บ บรรจุ บุ ค คลเข้ า รั บ ราชการ
ในตาแหน่ง พลขับ (อัตรา ส.อ.) ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย
๔.๒ กาหนดคุณวุฒิของบุคคลที่จะบรรจุเข้ารับราชการในตาแหน่งพลขับ (อัตรา ส.อ.) ให้รับ
บรรจุจากผู้สาเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.๓) เป็นอย่างต่า (ให้ได้รับเงินเดือน ระดับ ป.๑ ชั้น ๑
(๔,๑๐๐ บาท) ตามกฎกระทรวงที่อ้างถึง ๓) และมีความรู้ด้านซ่อมเครื่องยนต์เบื้องต้นด้วย สาหรับคุณสมบัติอื่น ๆ
นั้น คงเป็นไปตามที่ กห. และ ทบ. กาหนดในการบรรจุเข้ารับราชการในอัตราทหารและตาแหน่งพลขับ
จึงเรียนมาเพื่อกรุณาพิจารณา หากเห็นเป็นการสมควร กรุณาอนุมัติตามเสนอในข้อ ๔ ทั้งนี้อยู่ใน
อานาจของ ผบ.ทบ.
พล.ต. ประวิทย์ น่วมพารา
(ประวิทย์ น่วมพารา)
จก.กพ.ทบ

๓ - ๘๑

เรียน ผบ.ทบ
- เห็นควรอนุมัติตามที่ กพ.ทบ.เสนอในข้อ ๔
(ลงชื่อ) พล.ท. ไพโรจน์ วัฒนโยธิน
ผช.เสธ.ทบ.ฝกพ.
๑๙ มิ.ย. ๔๖
อนุมัติตามเสนอในข้อ ๔
(ลงชื่อ) พล.อ. สมทัต อัตตะนันทน์
ผบ.ทบ.
๒๕ มิ.ย. ๔๖

(ลงชื่อ) พล.ท. เถกิง นิรัติศัย
รอง เสธ.ทบ. (๒)
๒๐ มิ.ย. ๔๖
(ลงชื่อ) พล.อ. วีระชัย เอี่ยมสะอาด
เสธ.ทบ.
๒๐ มิ.ย. ๔๖
(ลงชื่อ) พล.อ. สิริชัย ธัญญสิริ
ผช.ผบ.ทบ. (๑)
๒๓ มิ.ย. ๔๖
(ลงชื่อ) พล.อ. วัธนชัย ฉายเหมือนวงศ์
รอง ผบ.ทบ.
๒๔ มิ.ย. ๔๖

สาเนาถูกต้อง
เสนอ..................................................
พ.อ. สุรสีห์ ครุธเวโช
(สุรสีห์ ครุธเวโช)
ผอ.กอง สบ.ทบ.
๑ ก.ค. ๔๖

๓ - ๘๒
(สาเนา)

บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ

กพ.ทบ.

ที่ กห ๐๔๐๑/๑๑๐๐๓

(กองจัดการ โทร. ๒๙๗๗๐๔๖)
วันที่ ๓ ก.ค. ๓๘

เรื่อง ขออนุมัติเพิ่มเติมหลักเกณฑ์การบรรจุพลอาสาสมัคร เหล่า สห.
เรียน ผบ.ทบ. (ผ่าน เสธ.ทบ.)
อ้างถึง ๑. ระเบียบกองทัพบกว่าด้วยการบรรจุพลอาสาสมัครเหล่าทหารสารวัตร ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๒๙
และฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๓๖
๒. หนังสือ ทบ. ที่ กห ๐๔๐๑/๑๙๑๖ ลง ๒๔ พ.ค. ๓๘
สิ่งที่ส่งมาด้วย หนังสือ สห.ทบ. ที่ กห ๐๔๒๔/๗๓๘ ลง ๑๒ พ.ค. ๓๘
๑. สห.ทบ. รายงานขอทราบแนวทางปฏิบั ติ ในการพิ จารณาความสูงของบุ คคลที่ จะบรรจุเป็ น
พลอาสาสมัคร เหล่า สห. ว่า สห.ทบ. ควรได้ยึดถือ สด.๓ หรือ เอกสารการรับรองผลการตรวจวัด ความสูงของ
แพทย์ หรือคณะกรรมการของหน่วยที่จะรับบรรจุเป็นหลักในการพิจารณา
๒. ข้อเท็จจริง
๒.๑ สห.ทบ. ขอทราบแนวทางปฏิบัติตามข้อ ๑ เนื่องจาก จทบ.พ.ล. ได้ขอรับความเห็นชอบ
สห.ทบ. ในฐานะหัวหน้าเหล่าสายวิทยาการเพื่อบรรจุทหารกองหนุนเข้ารับราชการเป็น พลอาสาสมัครเหล่า สห.
ซึ่ง จทบ.พ.ล. แจ้งว่าบุคคลดังกล่าวมีความสูงตามทะเบียนกองประจาการ (สด.๓) ไม่ถึง ๑๖๘ ซม. (สูง ๑๖๖ ซม.)
จึงได้แนบใบสาคัญความเห็นแพทย์และประวัติทหารบกที่ได้ตรวจวัดความสูงแล้ว มีความสูงถึง ๑๖๘ ชม. ขึ้นไป
เพื่อให้ สห.ทบ. ได้พิจารณา
๒.๒ ระเบียบ ทบ. อ้างถึง ๑ กาหนดคุณ สมบั ติของผู้ที่จะเข้ารับราชการเป็น พลอาสาสมัคร
เหล่า สห. ต้องมีความสูงตั้งแต่ ๑๖๘ ชม. ขึ้นไป และเป็นทหารกองหนุนประเภทที่ ๑
๒.๓ การพิจารณาขนาดร่างกาย (ความสูงและรอบอก) ของบุคคลที่จะบรรจุ เข้ารับราชการ
ใน ทบ. ตาแหน่งอัตราทหารและลูกจ้างประจา หากเป็นผู้ที่ได้ผ่านการตรวจเลือกทหารแล้ว ให้พิจารณาขนาด
ตามที่คณะกรรมการตรวจเลือกทหารได้วัดไว้ ซึ่งระบุ อยู่ใน สด.๓ และ สด.๔๓ โดยกาหนด ให้ มีความสูงตั้งแต่
๑๕๐ ซม. และขนาดรอบอก ๗๖/๗๙ ซม. สาหรับกรณี ผู้ที่ อายุยังไม่ถึงเกณฑ์ เข้ารับการตรวจเลือกให้หน่วยตั้ ง
คณะกรรมการ อย่างน้อย ๒ คน วัดขนาดและออกหนังสือรับรองผลการตรวจสอบขนาดร่างกาย โดยกาหนดให้มี
ความสูงอย่างต่า ๑๖๐ ซม. ขนาดรอบอก ๗๕/๗๘ ซม. ทั้งนี้ เป็นไปตามหลักเกณฑ์การบรรจุของ ทบ. ในหนังสือ
ที่อ้างถึง ๒

๓ - ๘๓

๓. ข้อพิจารณา
๓.๑ การที่ ทบ.ถ้าหนดให้ผู้ที่จะบรรจุ เป็นพลอาสาสมัครเหล่า สห. ต้องเป็น ทหารกองหนุ น
ประเภทที่ ๑ ย่อมแสดงว่าประสงค์ที่จะให้บุคคลผู้นั้นได้ผ่านการตรวจเลือกทหารมาแล้ว โดยมีขนาดร่างกาย
(ความสูงและรอบอก) ได้ขนาดตามเกณฑ์ที่กาหนดคือความสูงตั้งแต่ ๑๕๐ ซม. และขนาดรอบอก ๗๖/๗๙ ชม. ขึ้นไป
ดังนั้น ผู้ที่มีความสูงและขนาดรอบอกตามที่ระบุไว้ในทะเบียนกองประจาการ (สด.๓) ตามเกณฑ์ที่กาหนด จึงอยู่
ในเกณฑ์ที่จะบรรจุเข้ารับราชการในอัตราทหารและลูกจ้างประจาได้อยู่แล้วจะมีข้อยกเว้นเฉพาะการบรรจุเข้าเป็น
อาสาสมัคร เหล่า สห. เท่านั้น ที่ต้องมีความสูงตั้งแต่ ๑๖๘ ซม. ขึ้นไป จึงจะบรรจุได้ จึงเป็นการกาหนดให้มี
ความสูงมากกว่าปกติ เพื่อความสง่างามและน่าเกรงขามของผู้รักษาระเบียบวินัยของทหาร หากคณะกรรมการ
สอบคัดเลือกได้ตรวจสอบทะเบียนกองประจาการ (สด.๓) แล้วพบว่า มีความสูงไม่ถึง ๑๖๘ ซม. (แต่ไม่ต่ากว่า
๑๕๐ ซม.) ควรได้มี การพิ จ ารณาความสู งตามสภาพความเป็ น จริงของบุ คคลผู้นั้ น ในขณะนั้ น ด้ วย เนื่ องจาก
แนวโน้มสภาพร่างกายของบุคคล (ชาย) สามารถสูงขึ้นได้ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับสภาวะร่างกายเดิม โภชนาการและ
สิ่งแวดล้อมของบุคคลนั้น ๆ การตรวจสอบโดยวัดความสูงใหม่จะทาให้ได้ขนาดของร่างกายตามความเป็นจริง
ในปั จจุบั น จึงมี ความจาเป็น ที่ควรด าเนิ นการและหากมีความสู ง ตามที่ วัดใหม่ได้ ๑๖๘ ซม. ขึ้น ไป ก็สมควร
พิจารณาให้บรรจุเข้ารับราชการได้
๓.๒ กพ.ทบ. พิจารณาแล้ว เห็นว่า เพื่อให้ได้แนวทางที่เป็นมาตรฐานในการพิจารณาความสูง
ของบุคคลที่จะบรรจุเป็นพลอาสาสมัครเหล่ า สห. ซึ่งจะบรรจุผู้ที่มีความสู งแตกต่างไปจากตาแหน่งอัตราอื่น ๆ
โดยสอดคล้องกับหลักเกณฑ์การบรรจุบุคคลเข้ารับราชการใน ทบ. และสภาพร่างกายตามความเป็นจริง จึงเห็นควร
ดาเนินการดังนี้
๓.๒.๑ การตรวจวัดขนาดร่างกายของผู้ที่จะบรรจุ ให้หน่วยที่รับบรรจุตรวจสอบ ข้อมูล
ใน สด.๓ ก่ อ น หากมี ค วามสู ง ๑๖๘ ซม. ขึ้ น ไป ให้ ถื อ ว่ า อยู่ ใ นเกณฑ์ ที่ จ ะบรรจุ เ ป็ น พลอาสาสมั ค ร
เหล่า สห. ได้ ทั้งนี้ต้องมีคุณสมบัติประการอื่นๆ ครบตามหลักเกณฑ์ด้วย
๓.๒.๒ หากตรวจสอบ สด.๓ แล้ว พบว่า มีความสูงต่ากว่า ๑๖๘ ซม. ให้หน่วย แต่งตั้ง
คณะกรรมการอย่างน้อย ๒ คน ตรวจวัดความสูงและรับรองผลการตรวจใหม่ เพื่อให้ทราบว่าบุคคลผู้นั้น มีการ
เปลี่ ย นแปลงด้ า นความสู ง เพิ่ ม ขึ้ น จากที่ บั น ทึ ก ไว้ ใ น สด.๓ เพี ย งใด และมี ค วามสู ง เพิ่ ม ขึ้ น ถึ ง เกณ ฑ์
ที่จะบรรจุ เป็นพลอาสาสมัครเหล่า สห.ได้หรือไม่ หากความสูงที่ตรวจวัดใหม่ไม่ถึง ๑๖๘ ซม. เช่นเดิม ให้ถือว่ามี
ความสูง ไม่อยู่ในเกณฑ์ที่จะบรรจุเป็นพลอาสาสมัครเหล่า สห.
๓.๒.๓ การรายงานขอรับความเห็นชอบจาก สห.ทบ. ให้หน่วยแนบ สด.๓ และ หนังสือ
รับรองผลการตรวจวัดความสูงของหน่วยให้ สห.ทบ. พิจารณา ซึ่ง สห.ทบ. จะต้องพิจารณาความสูงจากเอกสาร
ทั้ง ๒ ฉบับ

๓ - ๘๔

๔. ข้ อ เสนอ เห็ น ควรอนุ มั ติ ห ลั ก เกณฑ์ การบรรจุ พ ลอาสาสมั ครเหล่ า สห. ในกรณี ที่ ผู้ บ รรจุ
มีความสูงตามที่ปรากฏใน สด.๓ ต่ากว่า ๑๖๘ ซม. ตามแนวทางที่พิจารณาในข้อ ๓.๒ เพื่อให้หน่วยที่เกี่ยวข้อง
ถือปฏิบัติต่อไป
จึงเรียนมาเพื่อกรุณาพิจารณา หากเห็นเป็นการสมควร กรุณาอนุมัติตามเสนอในข้อ ๔ ทั้งนี้ อยู่ใน
อานาจของ ผบ.ทบ. ซึ่งมอบให้ เสธ.ทบ. อนุมัติ ตามคาสั่ง ทบ.ที่ ๖๒๓/๒๕๓๖ ลง ๓๐ ธ.ค. ๓๖

(ลงชื่อ) พล.ต. สินาด รัตนพฤกษ์
(สินาด รัตนพฤกษ์)
จก.กพ.ทบ.
เรียน ผบ.ทบ.(ผ่าน เสธ.ทบ.)
เห็นควรอนุมัติตามที่ กพ.ทบ. เสนอในข้อ 4
(ลงชื่อ) พล.ท. ชาญ บุญประเสริฐ
ผช.เสธ.ทบ.ฝกพ.
๔ ก.ค. ๓๘
(ลงชื่อ) พล.ท. มนัส อร่ามศรี
รอง เสธ.ทบ.(๒)
๕ ก.ค. ๓๘
- อนุมัติตามที่ กพ.ทบ.เสนอในข้อ ๔
รับคาสั่ง ผบ.ทบ.
(ลงชื่อ) พล.อ. สุเทพ สีวะรา
เสธ.ทบ.
๖ ก.ค. ๓๘

๓ - ๘๕

บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ
ที่ กห ๐๔๒๑/๒๘๓๓

สบ.ทบ

(กองควบคุมคุณวุฒิ โทร.๙๗๕๖๘)
วันที่ ๓๑ มี.ค. ๕๓

เรื่อง ชี้แจงข้อมูลคุณวุฒิการศึกษาและสถานที่ตรวจสอบคุณวุฒิการศึกษา
เสนอ นขต.ทบ.
อ้างถึง หนังสือ สบ.ทบ. ที่ กห ๐๔๒๑/๙๖๑๑ ลง ๕ ก.ย. ๔๖
สิ่งที่ส่งมาด้วย ผนวก ก ข้อมูลคุณวุฒิการศึกษาและสถานที่ตรวจสอบคุณวุฒิการศึกษา
ตามที่ อ้า งถึง สบ.ทบ. ได้ ชี้ แจงให้ หน่ ว ยส่ ง หลั กฐานคุณ วุ ฒิ การศึ กษาของบุ ค คลที่ บ รรจุ เข้า รับ
ราชการไปยังสถานที่ตรวจสอบคุณ วุฒิ การศึกษาแล้วนั้น เนื่องจาก ในห้วงเวลาที่ผ่านมาได้มีการปรับ เปลี่ยน
โครงสร้างและการแบ่งมอบอานาจหน้าที่หน่วยงานในกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งปัจจุบันสานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้แจ้งข้อมูลคุณ วุฒิการศึกษาและสถานที่ตรวจสอบคุณ วุฒิการศึกษาที่เปลี่ยนแปลงใหม่
อย่างครบถ้วนให้ สบ.ทบ. เพิ่มเติมแล้ว ดังนั้น สบ.ทบ. จึงขอยกเลิกข้อมูลทั้งหมด ตามหนังสือ สบ.ทบ. ที่อ้างถึง
และขอให้ ทุกหน่วยที่ ดาเนิ นการบรรจุ ได้ ยึดถือแนวทางปฏิบั ติในการส่งหลักฐานคุณ วุฒิ การศึกษาของบุ คคล
ที่บรรจุเข้ารับราชการไปยังสถานที่ตรวจสอบคุณวุฒิการศึกษา รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย
จึงเสนอมาเพื่อกรุณาพิจารณาดาเนินการต่อไป
(ลงชื่อ) พ.อ. กานต์พงศ์ อาภรณ์เอีย่ ม
(กานต์พงศ์ อาภรณ์เอี่ยม)
รอง จก. สบ.ทบ. ทาการแทน
จก.สบ.ทบ.

๓ - ๘๖

ผนวก ก ข้อมูลคุณวุฒิการศึกษาและสถานที่ตรวจสอบคุณวุฒิการศึกษา
ลาดับ

คุณวุฒิการศึกษา

๑

ประโยคมัธยมศึกษาตอนต้น
(ม.ศ.๓)
ประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย
สายสามัญ (ม.ศ.๕)
ประโยคมั ธ ยมศึกษาตอนปลาย
สายอาชีพ (ม.ศ.๖)
มั ธย ม ศึ ก ษ าต อ น ต้ น (ม .๓ )
มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.ศ.๕)
มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๖)
มัธยมศึกษาตอนปลาย
(วช.๑.วช. ๒) (ม.๖)
การศึกษาภาคบังคับ (ม.๓)
การศึกษาขั้นพื้นฐาน (ม.๖)
การศึกษาผู้ใหญ่ ระดับ ๓ - ๕
การศึกษานอกโรงเรียน
(ม.ต้น/ม.ปลาย)

๒

๓
๔

๕

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
(ยกเว้นหลักสูตร ปวช.
พุทธศักราช ๒๕๔๕)

สังกัด
โรงเรียนของรัฐ/เอกชน
โรงเรียนสาธิตส่วนกลาง
และส่วนภูมิภาค

โรงเรียนของรัฐ/เอกชน
โรงเรียนสาธิตส่วนกลาง
และส่วนภูมิภาค

สถานที่ตรวจสอบคุณวุฒิการศึกษา
สานั กงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา.............
(ชื่อเขต ที่โรงเรียนตั้งอยู่ ) ตรวจสอบ
ได้จาก www.obec.go.th
หัวข้อ ศูนย์ปฏิบัติการ สพฐ. Doc
ค้นหาข้อมูลสารสนเทศ
ค้นหาสถานศึกษาตามรายชื่อ
- สถานศึกษา
ส่วนกลาง
สานักงาน กศน. กรุงเทพมหานคร
(สานักงานส่งเสริมการศึกษานอก
ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
กรุงเทพมหานคร)
ส่วนภูมิภาค
- สานักงาน กศน.
จังหวัด...(ต่อด้วยชื่อจังหวัด)
(สานักงานส่งเสริมการศึกษา
นอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัย จังหวัด.......)
- สานักงาน กศน. กรุงเทพมหานคร
โรงเรียนของรัฐ/เอกชน
- สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค ที่โรงเรียนตั้งอยู่ หรือ
- สถานศึกษา
- สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล - สถาบันการศึกษาหรือมหาวิทยาลัย
- มหาวิ ท ยาลั ย หรื อ สถาบั น นั้น ๆ
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าฯ

๓ - ๘๗

ลาดับ

คุณวุฒิการศึกษา

สังกัด

สถานที่ตรวจสอบคุณวุฒิการศึกษา

๖

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
(สาหรับหลักสูตร ปวช.
พุทธศักราช ๒๕๔๕ เป็นต้นไป)

- โรงเรียนของรัฐ
ส่วนกลาง
และส่วนภูมิภาค
- สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล
- มหาวิ ท ยาลั ย หรื อ สถาบั น
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าฯ
- สานักงานคณะกรรมการ
อาชีวศึกษา (สอศ.)

- สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ที่โรงเรียนตั้งอยู่ หรือ
- สถานศึกษา
- สถาบันการศึกษาหรือมหาวิทยาลัย
นั้น ๆ

๗

๘

- สานักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา (สอศ.)
(โทร.๐ ๒๒๘๑ ๕๕๕๕)
- โรงเรียนเอกชนส่วนกลาง - สานักบริหารงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.)
(โทร. ๐ ๒๒๘๒ ๑๗๔๙) หรือ
- สถานศึกษา
- โรงเรียนเอกชนส่วนภูมิภาค - สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ที่โรงเรียนตั้งอยู่ หรือ
- สถานศึกษา
ประกาศนี ย บั ต รวิ ช าชี พ เทคนิ ค - โรงเรียนของรัฐส่วนกลาง
- สานักงานคณะกรรมการ
(ปวท.)
และส่วนภูมิภาค
การอาชีวศึกษา (สอศ.)
- โรงเรียนเอกชนส่วนกลาง - สานักบริหารงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.)
- โรงเรียนเอกชนส่วนภูมิภาค - สถานศึกษา
ประกาศนี ย บั ต รวิ ช าชี พ ชั้ น สู ง - โรงเรียนของรัฐส่วนกลาง
- สานักงานคณะกรรมการ
(ปวส.)
และส่วนภูมิภาค
การอาชีวศึกษา (สอศ.) หรือ
- สถานศึกษา
- สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล - สถาบันการศึกษาหรือมหาวิทยาลัย
- มหาวิทยาลัยหรือสถาบัน
นั้น ๆ
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าฯ
โรงเรียนเอกชนส่วนกลาง
- ส านั ก บริ ห ารงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.)
โรงเรียนเอกชนส่วนภูมิภาค - สถานศึกษา

๓ - ๘๘

ลาดับ

คุณวุฒิการศึกษา

สังกัด

สถานที่ตรวจสอบคุณวุฒิการศึกษา

๙

ป.กศ./ป.กศ.สูง

ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค

- สถาบันการศึกษา

๑๐

อนุปริญญา/ปริญญา

ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค

- สถาบันการศึกษาหรือมหาวิทยาลัย
นั้นๆ

ตรวจถูกต้อง
(ลงชื่อ) พ.ท. สมภพ ศุกระเศรณี
(สมภพ ศุกระเศรณี)
หน.สบ.ทบ.

๓ - ๘๙
(สาเนา)

บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ
ที่ กห ๐๔๐๑/๒๕๐๔

กพ.ทบ.

(กองจัดการ โทร. ๒๒๒๓๘๒๗)
วันที่ ๑๒ ธ.ค. ๓๒

เรื่อง ขออนุมัติหลักการเพื่อหลักฐานการตรวจโรคเอดส์ประกอบการบรรจุบุคคลเข้ารับรารการใน ทบ.
เรียน ผบ.ทบ. (ผ่าน เสธ.ทบ.)
๑. เพื่อปฏิบัติตามนโยบายการต่อต้านและป้องกันโรคเอดส์ของ ทบ กพ.ทบ. พิจารณาแล้ว เห็นว่าการบรรจุ
บุคคลเข้ารับราชการใน ทบ. ควรจะได้มีโอกาสตรวจโรคเอดส์เพิ่มเติมจากการตรวจโรคโดยปกติทั่วไป โดยให้แพทย์ทหาร
เพิ่มผลการตรวจเลือดหาเชื้อเอดส์ในแบบฟอร์มใบสาคัญ ความเห็นแพทย์ (ทบ.๔๖๖-๖๒๐) ประกอบการรายงาน
ขออนุมัติบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในอัตรานายทหารสัญญาบัตร นายทหารประทวน พลอาสาสมัคร ลูกจ้างประจา
และลูกจ้างชั่วคราว
๒. ทบ. พิจารณาร่วมมีความเห็นดังนี้
๒.๑ สามารถใช้ใบสาคัญ ความเห็ น แพทย์ (ทบ.๔๖๖-๖๒๐) ซึ่ง ทบ.ถือเป็ น แบบฟอร์ม การตรวจ
ความสมบูรณ์ของร่างกาย เพื่อประกอบการพิจารณาบรรจุบุคคลเข้ ารับราชการได้ โดยเพียงแต่เพิ่ม ผลการตรวจเลือด
หาภูมิต้านทานต่อเชื้อโรคเอดส์ลงไปในเอกสารดังกล่าว พร้อมกับแนบใบส่งตรวจทางห้องปฎิบัติการด้วย
๒.๒ หน่ ว ยแพทย์ ท หาร ที่ มี ขี ด ความสามารถในการตรวจเลื อ ดหาภู มิ ต้ า นทานต่ อ เชื้ อ โรคเอดส์
ในส่วนกลาง คือ รพ.พระมงกุฎเกล้า , สพธ.ทบ. และ รพ.อานันทมหิดล ส่วน รพ.ทหาร ต่างจังหวัดสามารถจะส่ง
สถานพยาบาลของกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งมีทั้งสิ้น ๑๐๒ แห่ง โดยกระจายทั่วประเทศ
๓. กพ.ทบ. พิจารณาแล้ว เพื่อสนองนโยบายการต่อต้านและป้องกั นโรคเอดส์ของ ทบ. เห็นควรให้หน่ว ย
ที่ รับ การบรรจุ บุ คคลเข้า รับ ราชการใน ทบ. (ในอั ต รานายทหารสั ญ ญาบั ต ร นายทหารประทวน พลอาสาสมั ค ร
ลูกจ้างประจา และลูกจ้างชั่วคราว) ได้มีการตรวจใบสาคัญความเห็นแพทย์ (ทบ. ๔๖๖ - ๖๒๐) ว่ามีผลการตรวจเลือด
หาภูมิต้านทานต่อโรคเอดส์เพิ่มเติมจากการตรวจโรคตามปกติ โดยแพทย์ทหารเป็นผู้ลงความเห็น พร้อมแนบผลการ
ตรวจเลือดทางห้องปฏิบัติการด้วย หากตรวจพบว่าเป็นโรคเอดส์ให้ระงับการบรรจุเข้ารับราชการ
๔. ข้อเสนอ เห็นควรอนุมัติ ดังนี้
๔.๑ ให้ เพิ่ มผลการตรวจเลื อดหาภูมิ ต้ านทานโรคเอดส์ ในใบส าคัญความเห็ นแพทย์ (ทบ.๔๖๖ - ๖๒๐)
พร้อมแนบผลการตรวจเลือดทางห้องปฏิบัติการ ประกอบหลักฐานการขออนุมัติบรรจุ
๔.๒ ให้หน่วยที่รับบรรจุบุคคลเข้ารับราชการใน ทบ. (ในอัตรานายทหารสัญญาบัตร นายทหารประทวน
พลอาสาสมัคร ลูกจ้างประจาและลูกจ้างชั่วคราว ระงับการบรรจุ หากตรวจพบว่าบุคคลผู้นั้นเป็นโรคเอดส์

๓ - ๙๐
จึงเรียนมาเพื่อกรุณาพิจารณา หากชอบด้วยดาริ กรุณาอนุมัติตามเสนอในข้อ ๔ ทั้งนี้ อยู่ในอานาจของ
เสธ.ทบ. ตามคาสั่ง ทบ. ที่ ๙๐๑/๒๕๒๙ ลง ๒๙ ก.ย. ๒๙ เรื่อง การมอบอานาจหน้าที่และการดาเนินงานเอกสาร
ในกองบัญชาการกองทัพบกเพื่อดาเนินการต่อไป

(ลงชื่อ) พล.ต. ปรีชา อุเทนสุต
(ปรีชา อุเทนสุต)
จก.กพ.ทบ.
อนุมัติตามเสนอในข้อ ๔
รับคาสั่ง ผบ.ทบ.
(ลงชื่อ) พล.อ. จรวย วงศ์สายัณห์
เสธ.ทบ.
๑๕ ธ.ค. ๓๒

เรียน ผบ.ทบ. (ผ่าน เสธ.ทบ.)
เห็นควรอนุมัติตามที่ กพ.ทบ. เสนอในข้อ ๔
(ลงชื่อ) พล.ท. ชัยวุฒิ ศรีมาศ
ผช.เสธ.ทบ.ฝกพ.
๑๓ ธ.ค. ๓๒

สาเนาถูกต้อง
(ลงชื่อ) พ.ท.หญิง สายไสว มาสมบูรณ์
(สายไสว มาสมบูรณ์)
หน.กพ.ทบ.
๒๕ ธ.ค. ๓๒

(ลงชื่อ) พล.ท. ชัชชม กันหลง
(ชัชชม กันหลง)
รอง เสธ.ทบ. (๒)
๑๕ ธ.ค. ๓๒

๓ - ๙๑

บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ

กพ.ทบ.

ที่ กห ๐๔๐๑/๓๒๖๓๑

(กองจัดการ โทร. ๒๙๗๗๑๒๔)
วันที่ ๘ ม.ค. ๔๒

เรื่อง ขอหารือผลการตรวจโรคเอดส์
เสนอ สบ.ทบ.
อ้างถึง ๑. หนังสือ สบ.ทบ. ที่ต่อ สบ.ทบ. ๒๖๖๔๗/๔๑ ลง - ธ.ค.๔๑
๒. หนังสือ กพ.ทบ. ที่ กห ๐๔๐๑/๒๕๐๔ ลง ๑๒ ธ.ค. ๓๒
เรื่อง ขออนุมัติการเพิ่มหลักฐานประกอบการบรรจุบุคคลเข้ารับราชการใน ทบ.
๑. ตามอ้างอิง ๑ สบ.ทบ. ขอหารือในกรณีที่บุคคลที่ได้รับการเลื่อนฐานะจากพลอาสาสมัคร เป็นนายสิบ
ประจาการ หรือนายทหารประทวนเลื่อนฐานะเป็นนายทหารสั ญญาบัตร เวลาทาหลักฐานขออนุมัติ บรรจุจะต้องแนบ
ผลการตรวจเลือดหาภูมิต้านทานต่อเชื้อโรคเอดส์ในใบสาคัญความเห็นแพทย์ (ทบ.๔๖๖ - ๖๒๐) พร้อมแนบผลการตรวจ
เลือดทางห้องปฏิบัติการประกอบหลักฐานการบรรจุหรือไม่
๒. กพ.ทบ. พิ จารณาแล้ว ตามที่ ผบ.ทบ. ได้ อนุ มั ติ หลั กการตามอ้ างถึง ๒ ให้ เพิ่ มผลการตรวจเลื อดหาภู มิ
ต้ า นทาน ต่ อ เชื้ อ โรคเอดส์ ใ นใบส าคั ญ ความเห็ น แพทย์ (ทบ.๔๖๖-๖๒๐) พร้ อ มแนบผลการตรวจเลื อ ด
ทางห้องปฏิบัติการประกอบหลักฐานการบรรจุเข้ารับราชการใน ทบ. ในอัตรานายทหารสัญญาบัตร นายทหารประทวน
พลอาสาสมัคร ลูกจ้างประจา และลูกจ้างชั่วคราวเท่านั้ น ในกรณีตามข้อ ๑ มิได้เป็นการบรรจุเข้ารับ ราชการใหม่
อี กทั้ งในการด าเนิ นการเรื่องหลั กฐานการบรรจุ เลื่ อนฐานะของพลอาสาสมั ครเป็ นนายสิ บประจ าการ หรือนายทหาร
ประทวนเลื่อนฐานะเป็นนายทหารสัญญาบัตรนั้น มิได้มีระบุให้แนบผลการตรวจเลือดดังกล่าว
จึงเสนอมาเพื่อกรุณาทราบ
(ลงชื่อ) พล.ต. เถกิง นิรัติศัย
(เถกิง นิรัติศัย)
จก.กพ.ทบ.

๓ - ๙๒
(สาเนา)

บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ
กพ.ทบ. (กองจัดการ โทร. ๒๙๗๗๑๒๔)
ที่ กห ๐๔๐๑/๒๐๔๐
วันที่ ๑๕ ก.ย. ๔๐
เรื่อง เพิ่มเติมหลักฐานการบรรจุบุคคลพลเรือนเข้ารับราชการในสังกัด ทบ.
เสนอ สบ.ทบ. (กองควบคุมคุณวุฒิ)
ด้วย ผบ.ทบ. มีดาริให้ผู้ที่บรรจุเข้ารับราชการใหม่ในสังกัด ทบ. (นายทหารสัญญาบัตร นายทหารประทวน,
พลอาสาสมัคร, ลูกจ้างประจา ) ตั้งแต่ปีงบประมาณ ๔๐ เป็นต้นไป ต้องสมัครเข้าเป็นสมาชิกฌาปนกิจสงเคราะห์ ทบ.
ทุกราย ดังนั้น ในการรายงานขออนุมัติบรรจุบุคคลพลเรือนเข้ารับราชการใหม่ ตั้งแต่ปีงบประมาณ ๔๑ เป็นต้นไป
ให้หน่วยแนบสาเนาใบสมัครเข้าเป็นสมาชิกฌาปนกิจสงเคราะห์ ทบ. ประกอบหลักฐานการบรรจุเข้ารับราชการด้วย
อนึ่ง หากหน่วยไม่แนบหลักฐานดังกล่าวประกอบการบรรจุ กพ.ทบ. จะต้องทวงถาม เพื่อเป็นการตรวจสอบการปฏิบัติ
ตามนโยบายของผู้บังคับบัญชา ซึ่งจะทาให้การบรรจุเข้ารับราชการชักช้าเสียเวลามากขึ้น
จึงเสนอมาเพื่อกรุณาทราบ และดาเนินการต่อไป
(ลงชื่อ) พล.ต. เถกิง นิรัติศัย
(เถกิง นิรัติศัย)
จก.กพ.ทบ.

๓ - ๙๓
(สาเนา)

บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ
ที่ กห ๐๔๐๑/๕๕๗๗

กพ.ทบ.

(กองจัดการ โทร. ๒๒๒๓๘๒๗)
วันที่ ๒๘ ก.พ. ๒๘

เรื่อง ขออนุมัติแก้ไขหลักฐานการบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ
เรียน ผบ.ทบ.(ผ่าน เสธ.ทบ.)
อ้างถึง อนุมัติ ผบ.ทบ.ท้ายบันทึกข้อความ กพ.ทบ. ที่ กห ๐๓๑๕/๑๐๐๐๖ ลง ๓๑ พ.ค. ๒๒
เรื่อง หลักฐานการบรรจุบุคคลเข้ารับราชการและเลื่อนฐานะพลอาสาสมัครเป็นนายสิบประจาการ
จ.ส.อ. เป็นนายทหารสัญญาบัตร
๑. ตามอนุ มั ติ ผบ.ทบ. ที่ อ้ า งถึ ง ได้ ก าหนดหลั ก การเกี่ ย วกั บ หลั ก ฐานประกอบการขอบรรจุ บุ ค คล
เข้ารับราชการว่า ต้องใช้หลักฐานใดบ้าง ซึ่ง นขต.ทบ. ได้ยึดถือปฏิบัติตลอดมา ตามบัญชีผนวก ก. และ ผนวก ข.
๒. กพ.ทบ.ตรวจสอบแล้ ว เห็ น ว่ า หลั กฐานที่ ใช้ ป ระกอบการขอบรรจุ บุ ค คลเข้ารับ ราชการชั้ น ต่ ากว่ า
สัญญาบัตร (ผนวก ข.) นั้น สมควรแก้ไขใหม่ เพื่อความสะดวกสาหรับหน่วยเมื่อรายงานขอบรรจุ ได้แก่
๒.๑ ผลการตรวจสอบประวัติอาชญากรจากกรมตารวจ (ข้อ ๑๐ ใน ผนวก ข.) ซึ่งเดิมกาหนดไว้ว่า
" ขอให้ส่งเอกสาร ฉบับจริง ที่มีผลการตรวจสอบพร้อมกับหนังสือตอบรับรองจากเจ้าหน้าที่ตารวจ เจ้าของท้องที่ที่
ผู้สมัครเข้ารับราชการมีภูมิลาเนาอยู่ ถ้าเคยมีคดีก็ต้องแนบผลคดีไปประกอบการพิจารณาด้วย การจะส่งผลตรวจสอบ
ให้ ภ ายหลังนั้ น ขอให้ พึ งละเว้น เพราะไม่อาจดาเนิ น การรายงานขออนุ มัติ การบรรจุให้ได้ เฉพาะกรณี เลื่อนฐานะ
พลอาสาสมัคร อนุโลมให้ใช้หนังสือรับรองความประพฤติของผู้บังคับบัญชาต้นสังกัดชั้น ผบ.พัน ขึ้นไปรับรองแทนได้ ”
แต่ปัจจุบันมีหลายหน่วย เมื่อตรวจสอบประวัติอาชญากรจากกรมตารวจ ได้รายงานขอตรวจสอบหลายคนพร้อมกัน
ผลการตรวจสอบกลับจากกรมตารวจมีหลายคน จึงมีฉบับจริงเพียงฉบับเดียว ไม่สามารถดาเนินการตามหลักการได้
๒.๒ ประวั ติ แ ละพฤติ ก ารณ์ บุ ค คล (รปภ.๑) (ข้ อ ๒๓ ใน ผนวก ข.) ซึ่ ง เดิ ม ก าหนดไว้ ว่ า
“ ให้แนบหนังสือแจ้งผลการตรวจสอบประวัติและพฤติการณ์บุคคล (รปภ.๑) ฉบับจริง ของ ขว.ทบ. ถ้าหากยังไม่ได้รับ
แจ้งผลการตรวจสอบ จะใช้สาเนาหนังสือนาของหน่วยที่ขอให้ ขว.ทบ. ทาการตรวจสอบ รปภ.๑ พร้อมกับรายชื่อ
บุคคลที่ขอให้ตรวจสอบโดยแน่ชัดเป็นรายบุคคลแนบไปแทนก็ได้ (ไม่ต้องแนบ รปภ. ๑) ทั้งนี้ เฉพาะผู้ที่เป็นนายสิบ
กองหนุ นมาก่อน ขอให้แนบผลการตรวจสอบของ ขว.ทบ. จะใช้สาเนาหนังสือน าของหน่ วยที่ใช้ ขว.ทบ. ท าการ
ตรวจสอบไม่ได้ ” ซึ่งในทานองเดียวกันกับ ข้อ ๒.๑ ผลการตรวจสอบประวัติและพฤติการณ์บุคคล หากมีหลายคน
จะทาให้ไม่สามารถดาเนินการตามหลักการได้ ด้วยตัวจริงมีเพียงฉบับเดียว

๓ - ๙๔
๓. กพ.ทบ. พิจารณาแล้ว เห็นควรยกเลิก ข้อ ๑๐ และข้อ ๒๓ ในบัญชี ผนวก ข ผบ.ทบ. ที่อ้างถึง แล้วให้ใช้
ข้อความต่อไปนี้แทน
๓.๑ ข้อ ๑๐ ผลการตรวจสอบประวัติอาชญากรจากกรมตารวจ ขอให้ส่งเอกสาร ฉบับจริง ที่มีผลการ
ตรวจสอบพร้อมกับหนังสือตอบรับรองจากเจ้าหน้าที่ตารวจเจ้าของท้องที่ที่ผู้สมัครรับราชการ มีภูมิลาเนาอยู่ ถ้าเคยมี
คดี ต้ อ งแนบผลคดี ไปประกอบการพิ จ ารณาด้ ว ย ในกรณี ที่ มี ผ ลการตรวจสอบประวั ติ อาชญากรจากกรมต ารวจ
เกินกว่า ๑ ราย ในฉบับเดียวกัน ให้ถ่ายหนังสือสาเนาเอกสารแยกแนบไว้เป็นรายบุคคลแล้วหมายเหตุในฉบับสาเนา
หรือภาพถ่ายนั้ นด้ วยว่าฉบั บจริงอยู่กับ รายใดที่ เท่ าใดในบั ญ ชี บรรจุกาลั ง หากฉบั บ จริงได้ แนบไปกับรายงานอื่ น
ที่ขอบรรจุไปก่อนแล้วขอให้หมายเหตุให้ชัดเจนด้วยว่า ได้แนบมากับรายงานของหน่วยที่เท่าใด เมื่อ วัน เดือน ปี ใด
บรรจุใคร (อนึ่งในการบรรจุบุคคลเข้ารับราชการชั้น ต่ากว่าสัญ ญาบัต รนั้น ทบ. ผ่ อนผั นผลการตรวจสอบประวัติ
อาชญากรจากกรมตารวจให้ตามอนุมัติ ผบ.ทบ. ท้ายบันทึกข้อความ กพ.ทบ. ที่ กห ๐๓๑๕/๑๓๒๔ ลง ๒ เม.ย. ๒๕
เรื่อง หลักการบรรจุกาลังพลเข้ารับราชการใน ทบ. โดยผ่อนผันไม่เกินเดือน ส.ค.) สาหรับกรณีเลื่อนฐานะพลอาสาสมัคร
อนุโลมให้ใช้หนังสือรับรองความประพฤติของ ผู้บังคับบัญชาต้นสังกัดชั้น ผบ.พัน. ขึ้นไปรับรองได้
๓.๒ ข้อ ๒๓ ประวัติและพฤติการณ์ บุ คคล (รปภ.๑) ให้ แนบหนั งสื อแจ้งผลการตรวจสอบประวัติ
และพฤติการณ์บุคคล (รปภ.๑) ฉบับจริง ของ ขว.ทบ. หากตรวจสอบเพียงรายเดียว กรณีที่ผลการตรวจสอบประวัติ
และพฤติการณ์บุคคล เกินกว่า ๑ ราย ในฉบับเดียวกัน ให้ถ่ายหรือสาเนาเอกสารนั้น แยกแนบไว้เป็นราย ๆ แล้วหมายเหตุ
ในฉบับสาเนาหรือภาพถ่ายนั้นด้วยว่าฉบับจริงอยู่กับรายใด ลาดับที่เท่าใดในบัญชีบรรจุ หากฉบับจริงได้แนบไปกับ
รายงานอื่นที่ขอบรรจุไปก่อนแล้ว ขอให้หมายเหตุให้ชัดเจนด้วยว่าได้แนบรายงาน ของหน่วยที่เท่าใด เมื่อ วัน เดือน ปี
บรรจุใคร ถ้าหากยังไม่ได้รับผลแจ้งการตรวจสอบ ใช้สาเนาหนังสือของหน่วย ที่ขอให้ ขว.ทบ. ทาการตรวจสอบ รปภ.๑
พร้อมกับรายชื่อบุคคลที่ขอตรวจสอบโดยแน่ชัดเป็นรายบุคคล แนบไปแทนก็ได้ (ไม่ต้องแนบ รปภ.๑) สาหรับการบรรจุ
นายสิบกองหนุนก่อน ต้องแนบผลการตรวจสอบประวัติและพฤติการณ์บุคคลทุกราย
๔. เสธ.ทบ. มีอานาจอนุมัติในนาม ผบ.ทบ.
๕. ข้อเสนอ เห็นควรอนุมัติให้แก้ไขหลักฐานการบรรจุบุคคลเข้ารับราชการได้ตามข้อ ๓ นอกนั้นคงเดิม
จึงเรียนมาเพื่อกรุณาพิจารณา หากชอบด้วยดาริ กรุณาอนุมัติตามเสนอในข้อ ๕ เพื่อดาเนินการต่อไป
(ลงชื่อ) พล.ต. ประเสริฐ สารฤทธิ์
(ประเสริฐ สารฤทธิ์ )
จก.กพ.ทบ

๓ - ๙๕

เรียน ผบ.ทบ. (ผ่าน.เสธ.ทบ.)
เห็นสมควรอนุมัติตามที่ กพ.ทบ.เสนอในข้อ ๕
(ลงชื่อ) พล.ท. อรรถพล สมรูป
ผช.เสธ.ทบ.ฝกพ. / ๔ มี.ค. ๒๘

อนุมัติตามที่ กพ.ทบ. เสนอในข้อ ๕
รับคาสั่ง ผบ.ทบ.
(ลงชื่อ) พล.อ. บรรจบ บุนนาค
เสธ.ทบ./๗ มี.ค. ๒๘
(ลงชื่อ) พล.ท. จุไท แสงทวีป
รอง เสธ.ทบ.(๒)/๖ มี.ค. ๒๘

๓ - ๙๖

บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ
ที่ กห ๐๔๐๑/๓๑๘

กพ.ทบ.

(กองจัดการ โทร. ๒๙๗๗๐๔๖)
วันที่ ๑๓ ก.พ. ๓๙

เรื่อง ชี้แจงการดาเนินการบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ
เสนอ
สิ่งที่ส่งมาด้วย หนังสือ กพ.ทบ. ที่ กค ๐๔๐๑/๒๕๕ ลง ๕ ก.พ. ๓๙ เรื่อง ขออนุมัติหลักการผ่อนผัน
การส่งหลักฐานการบรรจุกาลังพลเข้ารับราชการเพิ่มเติม
ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ผบ.ทบ. ได้อนุมัติหลักการผ่อนผันการส่งหลักฐานการบรรจุกาลังพลเข้ารับราชการ
เพิ่ มเติ ม (ผลการตรวจสอบ สด.๘ หรือ สด.๔๓) ดังนั้ น เพื่ อให้ การด าเนิ น การบรรจุ บุ ค คลเข้ารับ ราชการใน ทบ.
ในปีงบประมาณ ๓๙ เป็นต้นไป เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสามารถบรรจุเข้ารับราชการได้ โดยใช้งบประมาณปี ๓๙
ทันตามระยะเวลาที่กาหนด กพ.ทบ. จึงให้ นขต.ทบ. ที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณปี ๓๙ และได้รับความเห็นชอบ
บรรจุกาลังพลทดแทนการสูญเสียในปีงบประมาณ ๓๙ ไปแล้ว ดาเนินการดังนี้
๑. นขต.ทบ. ที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ หรือได้รับความเห็นชอบบรรจุกาลังพล ทดแทนการสูญเสีย
ตั้งแต่เดือน ต.ค. - ธ.ค. ให้ดาเนินการรายงานขออนุมัติบรรจุ บุคลเข้ารับราชการถึง ทบ. ภายในเดือน เม.ย. โดยแนบ
หลั กฐานเอกสารประกอบการบรรจุ ให้ ค รบถ้วน ยกเว้น หลั กฐานเกี่ ย วกับ ผลการตรวจสอบ คุ ณ วุ ฒิ และผลการ
ตรวจสอบประวัติอาชญากรรม ซึ่งผ่อนผันให้หน่วยส่งมาภายหลังได้อย่างช้าไม่เกินเดือน ส.ค.
๒. นขต.ทบ. ที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณหรือได้รับความเห็นชอบบรรจุกาลังพลทดแทน การสูญเสีย
ตั้งแต่เดือน ม.ค. เป็นต้นไป ให้ดาเนินการรายงานขออนุมัติบ รรจุ บุคคลเข้ารับราชการถึง ทบ. ภายในเดือน เม.ย.
โดยแนบหลั กฐานเอกสารประกอบการบรรจุ ให้ ค รบถ้ว น ยกเว้ น หลั ก ฐานเกี่ย วกั บ ผลการตรวจสอบคุ ณวุ ฒิ และ
ผลการตรวจสอบประวัติอาชญากรรมและผลการตรวจสอบ สด.๘ หรือ สด.๔๓ จะผ่อนผันให้หน่วยส่งมาภายหลังได้
อย่างช้าไม่เกินเดือน ส.ค.
๓. กพ.ทบ. ขอยกเลิกห้วงระยะเวลาที่ได้กาหนดให้ นขต.ทบ.รายงานขออนุมัติบรรจุถึง ทบ.อย่างช้าไม่เกิน
๑๕ มิ.ย ๓๙ เป็นภายใน เม.ย. ๓๙ ทั้งสิ้น
จึงเสนอมาเพื่อกรุณาทราบและยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติต่อไป
พ.อ. มนู สายัญห์นิโครธ
(มนู สายัญห์นิโครธ)
ผช.จก.กพ.ทบ. ทาการแทน
จก.กพ.ทบ.

๓ - ๙๗

บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ

กพ.ทบ.

ที่ กห.๐๔๐๑/๗๖๖

(กองจัดการ โทร. ๐ - ๒ ๒๙๗ - ๘๐๐๙)
วันที่

๑๓ มี.ค. ๕๖

เรื่อง แนวทางการเลื่อนฐานะ จ.ส.อ. (พ) อายุ ๕๕ ปีขึ้นไป เป็นนายทหารสัญญาบัตร
เรียน ผบ.ทบ. (ผ่าน ผช.ผบ.ทบ. (๒))
เห็นควรอนุมัติตามที่ กพ.ทบ. เสนอในข้อ ๔
(ลงชื่อ) พล.ท. สุชาติ หนองบัว
ผช.เสธ.ทบ.ฝกพ.
๑๓ มี.ค. ๕๖
- อนุมัติตามเสนอในข้อ ๔
- รับคาสั่ง ผบ.ทบ.
(ลงชื่อ) พล.อ. จิระเดช โมกขะสมิต
ผช.ผบ.ทบ. (๒)
๑๘ มี.ค. ๕๖

สาเนาถูกต้อง
(ลงชื่อ) พ.อ. บัญชา ขาวงาม
นปก. ประจา กพ.ทบ.
๑๘ มี.ค. ๕๖

๓ - ๙๘

บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ
กพ.ทบ.
(กองจัดการ โทร. ๐ - ๒ ๒๙๗ - ๘๐๐๙)
ที่ กห.๐๔๐๑/๗๖๖
วันที่ ๑๓ มี.ค. ๕๖
เรื่อง แนวทางการเลื่อนฐานะ จ.ส.อ. (พ) อายุ ๕๕ ปีขึ้นไป เป็นนายทหารสัญญาบัตร
เรียน ผบ.ทบ. (ผ่าน ผช.ผบ.ทบ. (๒))
อ้างถึง หนังสือ กพ.ทบ. ที่ ต่อ กห ๐๔๐๑/๒๓๗๗ ลง ๒๑ ก.พ. ๕๖
สิ่งที่ส่งมาด้วย แนวทางการเลื่อนฐานะ จ.ส.อ.(พ.) อายุ ๕๕ ปีขึ้นไป เป็นนายทหารสัญญาบัตร
๑. กพ.ทบ. ขออนุ มัติ แนวทางการเลื่อนฐานะ จ.ส.อ.(พ.) อายุ ๕๕ ปี ขึ้น ไป เป็ นนายทหารสัญ ญาบั ต ร
เพื่อให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ที่ กห. กาหนด ตามอ้างถึง รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย
๒. แนวทางการเลื่ อนฐานะฯ ตามข้อ ๑ ประกอบด้ วยคุ ณสมบั ติ ของผู้ ที่ จะได้ รับการเลื่ อนฐานะฯ วิ ธีการ
เลื่อนฐานะฯ การบริหารจัดการกาลังพล โดยมีรายละเอียดประกอบแนวทางดังกล่าว ได้แก่ หลักฐานการเลื่อนฐานะฯ
บั ญ ชี ขอเลื่ อนฐานะฯ ร่ างค าสั่ ง กห. ให้ นายทหารประทวนเลื่ อนฐานะฯ หนั งสื อสมั ครใจ/ไม่ สมั ครใจเลื่ อ นฐานะฯ
หนังสือรับรองการปฏิบัติหน้าที่ ผังการบริหารจัดการกาลังพลและแนวทางการรับราชการ การออกคาสั่งให้ปฏิบัติ
หน้าที่ในตาแหน่งเดิมหรือการปรับย้าย ผังแสดงการรายงานขออนุมัติให้เลื่อนฐานะฯ ทั้งนี้ ได้ผ่านการประชุมพิจารณา
จากหน่วยต่าง ๆ เมื่อวันที่ ๔ มี.ค. ๕๖ เวลา ๑๓ ๐๐ ณ ห้องประชุม กพ.ทบ. (๑) โดยมี จก.กพ.ทบ. เป็นประธาน
๓. กพ.ทบ. พิจารณาแล้วเห็นว่า แนวทางการเลื่อนฐานะฯ ตามข้อ ๑ เป็นการกาหนดรายละเอียด ในการ
ปฏิบัติเพื่ อให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ ที่ กห. กาหนด ทั้งนี้ ได้ผ่านการประชุมพิจารณาจากหน่วยที่เกี่ยวข้องแล้ว จึง
สมควรอนุมัติแนวทางดังกล่าว และสาเนาแจกจ่ายถึงหน่วยระดับกองพันหรือเทียบเท่าขึ้นไปเพื่อยึดถือปฏิบัติต่อไป
๔. ข้อเสนอ เห็นควรดาเนินการดังนี้
๔.๑ อนุ มั ติ แ นวทางการเลื่ อ นฐานะ จ.ส.อ.(พ.) อายุ ๕๕ ปี ขึ้ น ไป เป็ น นายทหารสั ญ ญาบั ต ร
ตามข้อ ๑
๔.๒ ให้ สบ.ทบ. สาเนาแจกจ่ายถึงหน่วยระดับกองพันหรือเทียบเท่าขึ้นไปเพื่อยึดถือปฏิบัติต่อไป
จึงเรียนมาเพื่อกรุณาพิจารณา หากเห็นเป็นการสมควร กรุณาอนุมัติตามเสนอในข้อ ๔ ทั้งนี้ อยู่ในอานาจ
ของ ผบ.ทบ. ซึ่งมอบให้ ผช.ผบ.ทบ.(๒) อนุมัติตามคาสั่ง ทบ. ที่ ๘๓/๒๕๕๓ ลง ๕ เม.ย. ๕๓ และ คาสั่ง ทบ. (เฉพาะ)
ที่ ๑๑๑๐/๕๕ สง ๒๕ ก.ย. ๕๕
(ลงชื่อ) พล.ต. สุรเดช เฟือ่ งเจริญ
(สุรเดช เพื่องเจริญ )
จก.กพ.ทบ.

๓ - ๙๙
แนวทางการเลื่อนฐานะ จ.ส.อ.(พ.) อายุ ๕๕ ปีขึ้นไป เป็นนายทหารสัญญาบัตร
ตามหลักเกณฑ์ที่ กห. กาหนด
๑. คุณสมบัติของผู้ที่ได้รับการเลื่อนฐานะเป็นนายทหารสัญญาบัตร
๑.๑ เป็นผู้สมัครใจเข้ารับการพิจารณาเพื่อเลื่อนฐานะเป็นนายทหารสัญญาบัตร
๑.๒ อายุ ตั้ ง แต่ ๕๕ ปี ขึ้ น ไป นั บ ตามปี ง บประมาณ (มี เวลารับ ราชการไม่ เกิ น ๕ ปี ก่ อ นกษี ย ณ
อายุราชการ) (นับถึง ๑ ต.ค.) เช่น ผู้ที่จะได้รับการเลื่อนฐานะ ฯ ใน ๑ ต.ค. ๕๖ จะต้องเกิด ตั้งแต่ ๒ ต.ค. ๒๔๙๖ ๑ ต.ค. ๒๕๐๑
๑.๓ เป็ น นายทหารประทวนด ารงต าแหน่ ง หลั ก อั ต รา จ. (พ.) มาแล้ ว รวมไม่ น้ อ ยกว่ า ๑ ปี
ก่อนวั น เลื่ อนฐานะฯ (๑ ต.ค.) เช่ น จ.ส.อ. (พ.) ด ารงต าแหน่ ง หลั กอั ต รา จ. (พ.) (ต าแหน่ งเดี ย วหรือ มากกว่ า )
มีระยะเวลารวมไม่น้อยกว่า ๑ ปี ก่อน ๑ ต.ค. ๕๖ สามารถเลื่อนฐานะฯ ได้ใน ๑ ต.ค. ๕๖
๑.๔ เป็น นายทหารประทวนเคยดารงตาแหน่งหลัก อัตรา จ. (พ.) และได้รับการปรับย้าย ให้ ดารง
ต าแหน่ งหลั ก อั ต รา จ. (พ.) ก่อ นวั น ที่ ได้ รับ การเลื่ อนฐานะเป็ น นายทหารสั ญ ญาบั ต ร (๑ ต.ค.) รวมไม่ น้ อ ยกว่ า
๑ ปี เช่ น จ.ส.อ. (พ.) ด ารงต าแหน่ งหลั ก อั ต รา จ. (พ.) เป็ น ระยะเวลา ๖ เดื อน ถู ก ปรับ ย้ า ยเป็ น ประจ าหน่ ว ย
๖ เดือน ต่อมาได้รับการปรับย้ายให้ดารงตาแหน่งหลักอัตรา จ. (พ.) อีก ๖ เดือน ก่อน ๑ ต.ค. ๕๖ (รวมไม่น้อยกว่า
๑ ปี) สามารถเลื่อนฐานะฯ ได้ใน ๑ ต.ค. ๕๖
๑.๕ นายทหารประทวนตาแหน่งประจาหน่วย ที่มีอายุตั้งแต่ ๕๕ ปีขึ้นไป และเคยดารงตาแหน่งหลัก
อัตรา จ. (พ.) ให้ นขต.ทบ. พิจารณาปรับย้ายให้ดารงตาแหน่งหลักอัตรา จ. (พ.) ก่อนวันที่ ๑ ต.ค. เพื่อให้มีคุณสมบัติ
ครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่ กห. กาหนด ตามข้อ ๑.๔
๑.๖ สาเร็จการอบรมหลักสูตรนายทหารประทวนเลื่อนฐานะเป็นนายทหารสัญญาบัตร โดย ยศ.ทบ.
ทั้งนี้ การเลื่อนฐานะฯ ใน ๑ เม.ย. ๕๖ และ ๑ ต.ค. ๕๖ ให้อบรมหลังการแต่งตั้งยศได้ สาหรับผู้ที่จะได้รับการเลื่อนฐานะฯ
ใน ๑ ต.ค. ๕๗ เป็นต้นไปให้อบรมก่อนการแต่งตั้งยศ
๑.๗ เป็นผู้ที่มีผลการปฏิบัติงานโดยมีผลการประเมินค่าอยู่ในเกณฑ์ดี (๘๐ - ๘๙%) - ดีเด่น (๙๐% ขึ้นไป)
๑.๘ เป็ น ผู้ไม่อยู่ในระหว่างการสั่ งพั กราชการหรือส ารองราชการ หรือถูกสั่ งตั้ งกรรมการสอบสวน
ทางวินัย หรือต้องหา หรือถูกฟ้องคดีอาญา
๑.๙ ผู้ ไ ด้ รั บ การเลื่ อ นฐานะเป็ น นายทหารสั ญ ญาบั ต ร ไม่ ต้ อ งท าหน้ า ที่ น ายทหารสั ญ ญาบั ต ร
ก่อนแต่งตั้งยศ
หมายเหตุ ผู้ไม่สมัครใจเข้ารับการพิจารณาเลื่อนฐานะเป็นนายทหารสัญญาบัตรได้ โดยมีหนังสือยืนยัน
เป็นหลักฐาน ทั้งนี้ เพื่อป้องกันปัญหาข้อร้องเรียน
๒. วิธีการเลื่อนฐานะเป็นนายทหารสัญญาบัตร
๒.๑ ให้หน่วยต้นสังกัดรวบรวมหลักฐานการเลื่อนฐานะนายทหารประทวนเป็นนายทหารสัญญาบัตร
และเสนอรายชื่อ ตามสายการบังคับบัญชา ถึง สป.
๒.๒ การเลื่อนฐานะฯ ให้ ดารงตาแหน่ งนายทหารชานาญงาน (อัตรา ร.ท.) (ชกท.ooo๕) ในอัตรา
การจัดและยุทโธปกรณ์หรืออัตราเฉพาะกิจของหน่วยต้นสังกัด
๒.๓ การเลื่อนฐานะเป็นนายทหารสัญญาบัตรให้ดาเนินการแล้วเสร็จก่อน ต.ค. ของปีงบประมาณ
หมายเหตุ ให้หน่วยรวบรวมรายชื่อพร้อมหลักฐานผู้ไม่สมัครใจ รายงานตามสายการบังคับบัญชา

๓ - ๑๐๐
๓. การบริหารจัดการกาลังพล
๓.๑ การปฏิบัติหน้าที่ของนายทหารชานาญงาน ให้หน่วยต้นสังกั ดระดับกองพล หรือเทียบเท่าขึ้นไป
ออกค าสั่ ง ให้ นายทหารช านาญ งาน รั ก ษาราชการ (รรก.) ในต าแหน่ ง ที่ ค รองอยู่ เ ดิ ม อี ก หน้ า ที่ ห นึ่ ง
ตามข้อบังคับ กห. ว่าด้วย การบรรจุ ปลด ย้าย เลื่อน และลดตาแหน่งข้าราชการกลาโหม พ.ศ. ๒๕๐๒ และที่แก้ไข
เพิ่มเติม
๓.๒ เพื่อให้การบริหารจัดการกาลังพลมีประสิทธิภาพและเกิดเอกภาพในการบังคับบัญชา อาจสั่งให้ไป
ปฏิบัติหน้าที่ในตาแหน่งหลัก อัตรา จ.(พ.) ซึ่งมิใช่ตาแหน่งที่ครองอยู่เดิมได้ตามความเหมาะสมเท่าที่จาเป็น และ
ให้ปรับย้ายหมุนเวียนตาแหน่งดังกล่าวทดแทน
๓.๓ การปรับ ย้ ายนายทหารช านาญงานให้ ไ ปด ารงต าแหน่ ง นายทหารช านาญงานของหน่ ว ยอื่ น
สามารถดาเนินการได้ ทั้งนี้ ให้หน่วยคานึงถึงประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานโดยพิจารณาระบบ ชกท. ตาแหน่ง รรก.
ของนายทหารประทวนประกอบการปรับย้ายด้วย
๓.๔ การปรับย้ายนายทหารชานาญงานไปดารงตาแหน่งอัตรานายทหารอื่นที่มิ ใช่ตาแหน่งนายทหาร
ชานาญจะกระทามิได้ เว้นแต่ การแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งประจาหน่วยตามหลักเกณฑ์ ที่ กห. กาหนด
๓.๕ นายทหารช านาญงานที่ ไ ปช่ ว ยราชการหน่ ว ยอื่ น ๆ เช่ น หน่ ว ยในสายงาน ศปก.ทบ.,
กกล.ป้องกันชายแดน, กอ.รมน., กอ.รมน.ภาค หรือหน่วยในสายงานปกติอื่น ๆ ให้หน่วยที่รับตัวช่วยราชการ พิจารณา
ให้ช่วยราชการในอัตรานายทหารสัญญาบัตร หรืออัตรานายทหารประทวน ตามความเหมาะสม
๓.๖ การปรับย้ายนายทหารชานาญงานไปดารงตาแหน่งอื่น (เว้นการออกคาสั่ง รรก. ในตาแหน่งเดิม
ครั้งแรก) ให้ขอความเห็นชอบ หน.เหล่า/สายวิทยาการ และ กพ.ทบ. ด้วย
๓.๗ การปรับย้ายนายทหารชานาญงานให้ ผบ.หน่วยระดับกองพลหรือเทียบเท่าขึ้นไป เป็ นหน่วย
ดาเนิ นการออกคาสั่ ง ตามข้อบังคับ กห. ว่าด้วยการบรรจุ ปลด ย้าย เลื่อน และลดต าแหน่ ง ข้าราชการกลาโหม
พ.ศ. ๒๕๐๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
หมายเหตุ นายทหารชานาญงานยังคงได้รับเงินเพิ่มพิเศษอย่างต่อเนื่อง โดยให้หน่วยต้นสังกัดเบิกจ่าย
ในอัตราของนายทหารสัญ ญาบั ตร เช่น ก่อนเลื่อนฐานะเป็นนายทหารสัญ ญาบัตรเป็นนักโดดร่ม ประจากองได้รับ
เงินเพิ่มค่าฝ่าอันตราย เดือนละ ๕,๓๐๐ บาท เมื่อได้เลื่อนฐานะเป็นนายทหารสัญญาบัตรแล้วจะได้รับเงินเพิ่มค่าฝ่า
อันตราย เดือนละ ๗,๐๐๐ บาท
๔. รายละเอียดประกอบการดาเนินการ
๔.๑ ผนวก ก หลักฐานประกอบการเลื่อนฐานะฯ
๔.๒ ผนวก ข ตัวอย่างบัญชีขอเลื่อนฐานะฯ
๔.๓ ผนวก ค ร่างคาสั่ง กห. ให้นายทหารประทวนเลื่อนฐานะฯ
๔.๔ ผนวก ง แบบฟอร์มหนังสือสมัครใจ/ไม่สมัครใจเลื่อนฐานะฯ
๔.๕ ผนวก จ แบบฟอร์มหนังสือรับรองการปฏิบัติหน้าที่
๔.๖ ผนวก ฉ แนวทางการรับราชการและการบริหารจัดการกาลังพล
๔.๗ ผนวก ช ตัวอย่างการออกคาสั่งให้นายทหารชานาญงานปฏิบัติหน้าที่
๔.๘ ผนวก ซ ตัวอย่างการออกคาสั่งให้นายทหารชานาญงานปรับย้าย
๔.๙ ผนวก ด ผังแสดงการรายงานขออนุมัติเลื่อนฐานะฯ

๓ - ๑๐๑
ผนวก ก
หลักฐานประกอบการเลื่อนฐานะ จ.ส.อ.(พ.) อายุ ๕๕ ปีขึ้นไป เป็นนายทหารสัญญาบัตร
ลาดับ

รายการ

จานวน

หมายเหตุ

๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕
๑๖
๑๗
๑๘
๑๙

บัญชีขอเลื่อนฐานะฯ
ร่างคาสั่ง กห. ให้นายทหารประทวนเลื่อนฐานะฯ
แบบฟอร์มสมัครใจ/ไม่สมัครใจเลื่อนฐานะฯ
หนังสือรับรองผลการปฎิบัติหน้าที่
สาเนาอนุมัติด้วยบุคคลจาก ทบ.
สาเนาประกาศนียบัตรผลการอบรมนายทหารประทวน
สาเนาคาสั่งบรรจุครั้งแรกหรือแต่งตั้งยศครั้งแรก
สาเนาคาสั่งลงตาแหน่งอัตรา จ.(พ.) รับเงินเดือน ป.๓ ครั้งแรก
สาเนาคาสั่งปรับย้ายในอัตรา จ.(พ.) ทุกคาสั่งหลังจากปรับย้ายครั้งแรก
สาเนาคาสั่งปรับย้ายอัตรา จ.(พ.) ล่าสุด (กรณีปรับย้ายออกจากลาดับ ๘)
สาเนาคาสั่งเงินเพิ่มพิเศษต่างๆ (ทุกคาสั่ง)
สาเนาทะเบียนบ้านตนเอง
สาเนาทะเบียนบ้าน บิดา-มารดา
สาเนาคาสั่งเลื่อนชัน้ เงินเดือน เม.ย.
สาเนาทะเบียนกองประจาการ (สด.๓)
หนังสือความเห็นชอบจาก หน.เหล่า/สายวิทยาการ
สาเนาการเปลี่ยนชื่อ-สกุล
ประวัติรับราชการ (ทบ.๑๐๐ - ๐๑๐)
สาเนาประวัติรบั ราชการ (ทบ.๑๐๐ - ๐๑๐)

๑
๑
๑
๑
๑
๑
๒
๒
๒
๒
๒
๒
๒
๒
๒
๑
๒
๒
๑

ผนวก ข
ผนวก ค
ผนวก ง
ผนวก จ
กพ.ทบ. ดาเนินการ
ยศ.ทบ. ดาเนินการ

(ถ้ามี)
(ถ้ามี)

เว้น จ.ส.อ.(พ.) หญิง
(ถ้ามี)

หมายเหตุ
๑. นขต.ทบ. ส่งหลักฐานให้ กพ.ทบ. (ลาดับ ๑)/พ.ค.) และสรุปรายชื่อผู้ไม่สมัครใจพร้อมเอกสาร
ลาดับ ๓ /ไม่สมัครใจ)
๒. นขต.ทบ. ส่งหลักฐานให้ สบ.ทบ. (ลาดับ ๑ - ๑๙/พ.ค. (เว้นลาดับ ๕, ๖)
๓. กพ.ทบ. ส่งหลักฐานให้ สบ.ทบ. (ลาดับ ๕/มิ.ย.)
๔. ยศ.ทบ. ส่งหลักฐานให้ สบ.ทบ. (ลาดับ ๖/ก.ค. - ส.ค.) (เฉพาะผู้ที่ได้รับการเลื่อนฐานะฯ
ตั้ ง แต่ ๑ ต.ค. ๕๗ เป็ น ต้ น ไป, ผู้ ไ ด้ รั บ การเลื่ อ นฐานะฯ ตั้ ง แต่ ๑ เม.ย ๕๖ และ ๑ ต.ค. ๕๖
จะอบรมหลังแต่งตั้งยศแล้ว

ผนวก ข
ตัวอย่างบัญชีขอเลื่อนฐานะ จ.ส.อ. (พ.) อายุ ๕๕ ปี ขึ้นไป เป็นนายทหารสัญญาบัตร
สังกัด พล.ร.๖
ลาดับ
๑

ยศ - ชื่อ - สกุล
หมายเลขประจาตัว
จ.ส.อ.ชัยชนะ นักรบไทย
๑๒๙๖๖๐๐๒๕๓

สังกัด
พล.ร.๖

วัน/เดือน/ปีเกิด
๒๔ ม.ค. ๙๗

อายุ
๕๘

ตาแหน่งปัจจุบัน

อัตรา

รอง ผบ.มว.

จ.

(ขกท.๑๑๑)

(พ.)

ตาแหน่ง
เลื่อนฐานะเป็น

รับเงินเดือน
๑ เม.ย. ๕๖

ปรับเป็น
รับเงินเดือน
ณ ๑ เม.ย ๕๖

พ่อ/แม่

ปู่/ย่า

ตา/ยาย

ไทย

ไทย

ไทย

ไทย

สัญญาบัตร

๓ ก.ค. ๔๙

นายทหารชานาญงาน

น.๒ ชั้น ๒๐

น.๒ ชั้น ๒๐

ร.๑๖ พัน.๓

(๒๘,๘๘๐ บาท)

(๒๘,๘๘๐ บาท)

ค่าตอบแทนพิเศษ

ค่าตอบแทนพิเศษ

๑,๑๕๕

๑,๑๕๕ บาท
(กรณี ๑ เม.ย. ๕๖
ได้ ๑ ชั้น)

ตรวจถูกต้อง
พ.ท.
(

หมายเหตุ
ตนเอง

เมื่อ

ร.๑๖ พัน.๓

สัญชาติ

)

หน.ฝกพ.พล.ร.๖

๓ - ๑๐๒

มว.ปล.ร้อย.อวบ.

ลงตาแหน่ง
จ.ส.อ. (พ.)

๓ - ๑๐๓
ผนวก ค
ร่างคาสั่ง กห. ให้นายทหารประทวนเลื่อนฐานะเป็นนายทหารสัญญาบัตร

คาสั่งกระทรวงกลาโหม
ที่
/๒๕๕๖
เรื่อง ให้นายทหารประทวนเลื่อนในฐานะเป็นนายทหารสัญญาบัตร
อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๗ แห่งพระราชบัญญัติยศทหาร พ.ศ. ๒๔๗๙ และข้อบังคับ กห. ว่าด้วย
การบรรจุ ปสด ย้าย เลื่อน และลดตาแหน่งข้าราชการกลาโหม พ.ศ. ๒๕๐๒ หมวด ๑ ข้อ ๔ (๒)
ฉะนั้ น จึ ง ให้ เลื่ อ นฐานะนายทหารประทวน สั ง กั ด ทบ. ผู้ มี คุ ณ สมบั ติ ค รบถ้ ว นตาม ข้ อ บั ง คั บ กห.
ว่ า ด้ ว ย การแต่ ง ตั้ ง ยศทหาร พ.ศ. ๒๕๐๗ ซึ่ ง แก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม โดยข้ อ บั ง คั บ กห.ฯ (ฉบั บ ที่ ๑๒) พ.ศ. ๒๕๕๖
ข้อ ๑๒.๑๒ เป็ นนายทหารสัญ ญาบัตร รับเงิน เดื อนตามกฎกระทรวง กาหนดหลั กเกณฑ์ และวิธีการบรรจุบุ คคล
เข้ารับราชการเป็นข้าราชการทหารและการให้ได้รับเงินเดือน พ.ศ. ๒๕๕๕ ข้อ ๗ วรรคหนึ่ง และอนุมัติ รมว.กห. เมื่อ
๗ เม.ย. ๕๕ ท้ ายหนังสือ กง.กห. ด่วนที่ สุ ด ที่ กห ๐๒๐๓/๑๐๐๒ ลง ๔ เม.ย. ๕๔ เรื่อง การปรับ อัตราเงิน เดือน
ข้าราชการทหาร ทหารกองประจาการ และนักเรียนในสังกัดกระทรวงกลาโหม และการแก้ไขตารางเทียบชั้น เงินเดือน
แต่ละระดับที่ข้าราชการทหารจะได้รับเมื่อได้รับการแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่ง โดยบรรจุเข้ ารับราชการและแต่ งตั้งยศ
ทหารเป็นว่าที่ร้อยตรี ดังต่อไปนี้
พล.ร.๖
๑. จ.ส.อ. ชัยชนะ นักรบไทย หมายเลขประจาตัว ๑๒๙๖๖๐๐๒๕๓ สังกัด พล.ร.๖ เป็นนายทหาร
ช านาญงาน ร.๑๖ พั น .๓ (อั ต รา ร.ท.) (เหล่ า ร.) รับ เงิน เดื อ นกรณี เป็ น ผู้ ผ่ า นการประเมิ น ระดั บ น.๒ ชั้ น ๒๐
(๒๘,๘๘๐บาท) กับคงรับเงินเพิ่มพิเศษตามเดิม
ฯลฯ
ทั้งนี้ ตั้งแต่ ๑ เม.ย. ๕๖ (ต่อไป ๑ ต.ค. ๕๖/๑ ต.ค.๕๗)
สั่ง ณ วันที่

มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๖
พล.อ.อ.
(สุกาพล สุวรรณทัต)
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม

๓ - ๑๐๔
ผนวก ง
แบบฟอร์มหนังสือสมัครใจ (ไม่สมัครใจ) จ.ส.อ.(พ.) อายุ ๕๕ ปีขึ้นไป เลื่อนฐานะเป็นนายทหารสัญญาบัตร
ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕......
เขียนที่..............................................
วันที่.............เดือน...............................พ.ศ......................
เรื่อง สมัครใจ (ไม่สมัครใจ) เลื่อนฐานะเป็นนายทหารสัญญาบัตรของ กห. ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕.......
เรียน ...........................................................................................................
ด้วย กระผม/ดิฉัน จ.ส.อ...............................................................................หมายเลขประจาตัวข้าราชการ
กลาโหม..............................................หมายเลขประจาตัวบัตรประชาชน……………………………..…………………………………
................................................................เกิดเมื่อวันที่.............เดือน......................พ.ศ................อายุ.............ปี
เหลือเวลาราชการอีก..............ปี ดารงตาแหน่งหลัก จ.(พ.) ครั้งแรกเมื่อ..........................................ปัจจุบันดารง
ตาแหน่ง.......................................(ชกท)..........................หน่วย.....................(อัตรา)..................เหล่า.................รวม
ระยะเวลาดารงตาแหน่งหลัก จ.(พ.)................ปี (นับ ถึง ๓๐ กัน ยายน ๒๕ .....................) รับเงินเดือน (เม.ย.)
ระดับ ป.๓ ชั้น...........(...........................บาท) เบิกลด..............................บาท พ.ส.ร................................บาท เงินเพิ่ม
พิเศษรายเดือน..................................บาท มีความสมัครใจ (ไม่สมัครใจ) เลื่อนฐานะเป็นนายทหารสัญญาบัตร ของ กห.
ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕............. (เนื่องจาก (กรณีไม่สมัครใจ)...............................
จึงเรียนมาเพื่อกรุณาพิจารณา
ควรมิควรแล้วแต่จะกรุณา
(ลงชื่อ)..............................................................
(.............................................................)
(ตาแหน่ง)................................................................
โทรศัพท์ติดต่อ.........................................................
________________________________________________________________________________
ความเห็นของผู้บังคับบัญชาโดยตรง
...........เห็นควรอนุญาตให้เลื่อนฐานะฯ ได้ และเสนอเรื่องตามสายการบังคับบัญชาต่อไป (กรณีสมัครใจ)
...........ไม่เห็นควรอนุญาตให้เลื่อนฐานะฯ เนื่องจาก.........................................................................................
...........เห็นควรอนุญาตไม่เลื่อนฐานะฯ ตามความประสงค์ของกาลังพล (กรณีไม่สมัครใจ)
(ลงชื่อ)..............................................................
(.............................................................)
(ตาแหน่ง)................................................................
.
หมายเหตุ ทั้งสมัครใจและไม่สมัครใจเลื่อนฐานะฯ ให้แนบเอกสารรายงานตามสายการบังคับบัญชา

๓ - ๑๐๕
ผนวก จ
ตัวอย่างแบบฟอร์มหนังสือรับการปฏิบัติหน้าที่

หนังสือรับรองการปฏิบัติหน้าที่
ที่........... /๒๕........
หน่วย (ระดับกองพันหรือเทียบเท่า)
ค่าย......................
อาเภอ/เขต.............
จังหวัด........................รหัสไปรษณีย์.............
หนังสือฉบับนี้ให้ไว้เพื่อรับรองว่า จ่าสิบเอก (ชื่อ) ...................................... นามสกุล......................................
หมายเลขประจาตั ว ................................................. ต าแหน่ ง................................... (เลขช านาญการทางทหาร
..............) หน่วย...................................(อัตรา จ.(พ.) มีผลการปฏิบัติหน้าที่ ดังนี้
๑. อุปนิสัยและบุคลิกลักษณะ
จานวน...........คะแนน
๒. ความรู้ความสามารถ
จานวน...........คะแนน
๓. พฤติกรรมในการทางาน
จานวน...........คะแนน
๔. ผลการปฏิบัติงาน
จานวน...........คะแนน
สรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ฯ อยู่ในเกณฑ์ (ดี)................(ร้อยละ...๘๐ - ๙๐) และเป็นผู้มีความประพฤติดี ไม่อยู่
ในระหว่างการสั่ งพั กราชการหรือส ารองราชการ หรือถูกสั่ งตั้ งกรรมการสอบสวนทางวิ นั ย หรือต้ องหา หรือถูกฟ้ อง
คดีอาญา สมควรได้รับการเลื่อนฐานะเป็นนายทหารสัญญาบัตรเป็น นายทหารชานาญงาน (หน่วย....................)
ให้ไว้ ณ วันที่.......................................
(ยศ)
(………………………………………….)
(ตาแหน่ง)
ผู้บังคับหน่วยระดับกองพันหรือเทียบเท่า/หรือผู้รับมอบ
หมายเหตุ
๑. การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ให้ยึดถือระเบียบ ทบ. ว่าด้วย การประเมินค่าการปฏิบัติงาน
ข้าราชการและลูกจ้างประจา พ.ศ. ๒๕๕๕ (เกณฑ์นายทหารประทวน/ครึ่งปี)
๒. ผู้ที่ประเมินข้ามแท่งเงินเดือนให้ใช้แบบการประเมินตามข้อ ๑ สาหรับการเลื่อนฐานะฯ ด้วย

๓ - ๑๐๖
ผนวก ฉ
แนวทางการรับราชการและการบริหารจัดการกาลังพล
อัตรา(นายทหารหรือนายทหารประทวน)

อัตรา จ.(พ.)
กรณีจาเป็น

กรณีช่วยราชการ

จ.ส.อ.(พ.) อายุ

๕๕ ปี

ครองอัตรา จ.(พ.)

รรก.ตาแหน่งเดิม
นายทหารชานาญงาน (อัตรา ร.ท.)

๑ ปี
เลื่อนฐานะ ฯ
ห้ามบรรจุทดแทน เว้น ย้าย,
ลาออก, โอน, เกษียณ, เสียชีวิต

ปรับย้าย

นชง.

ปรับย้าย

ประจาหน่วย

อัตรานายทหาร

จ.ส.อ./จ.ส.อ.(พ.)
หมายเหตุ ๑. หน่วยระดับกองพลหรือเทียบเท่าขึ้นไปออกคาสั่งให้ รรก.

ระเบียบ กห.ฯ ปี ๕๖

๒. หน่วยระดับกองพลหรือเทียบเท่าขึ้นไปออกคาสั่งให้ปรับย้าย

แนวทางการรับราชการตาแหน่งนายทหารชานาญงาน
จ.ส.อ.(พ.) อายุ

๕๕ ปี

ครองอัตรา จ.(พ.)

๑ ปี

เลื่อนฐานะ ฯ

นายทหารชานาญงาน (ยศ ร.ต.)
๒* ปี ๘ เดือน

ประจาหน่วย (ยศ ร.ท.)/๕๙ ปี

๑ ปี ๔ เดือน

นายทหารชานาญงาน (อัตรา ร.ท.)

๑ ปี
เกษียณ/๖๐ ปี

*แก้ไขตาม ว.กพ.ทบ. ที่ กห ๐๔๐๑/๕๒๔ ลง ๓๐ เม.ย. ๕๖

๓ - ๑๐๗
ผนวก ช
ตัวอย่างการออกคาสั่งให้นายทหารชานาญงานปฎิบตั ิหน้าทีใ่ นตาแหน่งเดิม

คาสั่งกองพลทหารราบที่ ๖
ที่
/๒๕๕๖
เรื่อง ให้นายทหารรับราชการ
ให้นายทหารรับราชการ ดังต่อไปนี้
๑. ว่าที่ ร.ต.ชั ยชนะ นั กรบไทย หมายเลขประจ าตั ว ๑๒๙๖๖๐๐๒๕๓ นายทหารชานาญงาน
ร.๑๖ พั น .๓ (ชกท.๐๐๐๕) (อัต รา ร.ท.) เป็ น นายทหารช านาญงาน ๑๖ พั น.๓ (ชกท.๐๐๐๕) (อั ต รา ร.ท.) และ
รรก.รอง ผบ.มว. (ชกท.๑๑๑) มว.ปล.ร้อย.อวบ.ร.๑๖ พัน.๓ (อัตรา จ.(พ.))
๒.
ทั้งนี้ ตั้งแต่ ๑ เม.ย. ๕๖ (ครั้งต่อไป ตั้งแต่ ๑ ต.ค.....)
สั่ง

ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๖
(ลงชื่อ) พล.ต. ชลิต เมฆมุกดา
(ชลิต เมฆมุกดา)
ผบ.พล.ร.๖

ฝ่ายกาลังพลฯ
หมายเหตุ
๑. ดาเนินการเมื่อมีคาสั่ง กห.ให้นายทหารประทวนเลื่อนฐานะฯ แล้ว
๒. สาเนาคาสั่งให้ กพ.ทบ.,สบ.ทบ. หน่วยละ ๑ ชุด

๓ - ๑๐๘
ผนวก ซ
ตัวอย่างการออกคาสั่งปรับย้ายนายทหารชานาญงาน (กรณีมีการปรับย้าย)

คาสั่งกองพลทหารราบที่ ๖
ที่
/๒๕๕๖
เรื่อง ให้นายทหารรับราชการ
ให้นายทหารรับราชการ ดังต่อไปนี้
๑. ว่ า ที่ ร.ต.ชั ย ชนะ นั ก รบไทย หมายเลขประจ าตั ว ๑๒๙๖๖๐๐๒๕๓ นายทหารช านาญงาน
ร.๑๖ พัน.๓ (ชกท.ooo๕) (อัตรา ร.ท.) และ รรก.รอง ผบ.มว. (ชกท.๑๑๑) มว.ปล.ร้อย.อวบ.ร.๑๖ พัน.๓ (อัตรา จ.(พ.))
เป็น นายทหารชานาญงาน ร.๑๖ พัน.๑ (ชกท.ooo๕) (อัตรา ร.ท.) และ รรก.รอง ผบ.มว. (ชกท.๑๑๑) มว.ปล.ร้อย.อวบ.
ร.๑๖ พัน.๑ (อัตรา จ(พ.)) คงรับเงินเดือนกรณีเป็นผู้ผ่านการประเมิน ระดับ น.๒ ชั้น ๒๐ (๒๘,๘๘๐ บาท) กับคงรับ
เงินเพิ่มพิเศษ ตามเดิม
๒.
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
สั่ง

ณ

วันที่

พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๖
(ลงชื่อ) พล.ต. ชลิต เมฆมุกดา
(ชลิต เมฆมุกดา)
ผบ.พล.ร.๖

ฝ่ายกาลังพล ฯ
หมายเหตุ
๑. เมื่อมีการปรับย้ายนายทหารชานาญงานจากหน่วยหนึ่งไปดารงตาแหน่งนายทหารชานาญงานอีก
หน่วยหนึ่ง โดยพิจารณาระบบ ชกท. ต่าแหน่ง รรก. นายทหารประทวนประกอบการปรับย้ายด้วย
๒. สาเนาคาสั่งให้ กพ.ทบ.,สบ.ทบ หน่วยละ ๑ ชุด

๓ - ๑๐๙
ผนวก ญ
ผังแสดงการรายงานขออนุมัติให้ จ.ส.อ. (พ.) อายุ ๕๕ ปีขึ้นไปเลื่อนฐานะเป็นนายทหารสัญญาบัตร

ผบ.ทบ. (รองเสธ.ทบ.(กพ.)) รับคาสั่ง
ฯ

สป. (ปล.กห.รับคาสั่งฯ)

ส.ค.

คาสั่ง กห.

ผบ.ทบ. (รอง ผบ.ทบ.รับคาสั่งฯ)

อนุมัติตัวบุคคล

ก.ย.
มิ.ย.

พ.ค.

สบ.ทบ.

นขต.ทบ.

พ.ค.
กพ.ทบ.

ก.ค.-ส.ค.
สสส.ค.ชชช
ตรวจสอบหลักฐาน

สพ.ทบ.
เม.ย.

ก.ค./ส่งอนุมัติตัวบุคคล
ยศ.ทบ.

หน่วยรอง นขต.ทบ.
อบรม
ก.ค. - ส.ค./ส่งสาเนาประกาศนียบัตรผ่านการอบรม
หมายเหตุ
๑. นขต.ทบ. ส่งหลักฐานให้ กพ.ทบ. ๑ รายการ
๒. นขต.ทบ. ส่งหลักฐานให้ สบ.ทบ. ๑๗ รายการ
๓. กพ.ทบ. ส่งหลักฐานอนุมัติตัวบุคคลให้ สบ.ทบ./ยศ.ทบ./สพ.ทบ.
๔. ยศ.ทบ. ส่งสาเนาประกาศนียบัตรผ่านการอบรมให้ สบ.ทบ.

๓ - ๑๑๐

กระดาษเขียนข่าว
สาหรับเจ้าหน้าที่ศูนย์การสื่อสาร
ความเร่งด่วน - ผู้รับปฏิบัติ
ความเร่งด่วน - ผู้รับทราบ
หมู่ วัน - เวลา ๓๐ เม.ย. ๕๖ คาแนะนา
หมู่/คา
จาก กพ.ทบ.
ถึงผู้รับปฎิบัติ สลก.ทบ., ขว.ทบ., ยก.ทบ., กบ.ทบ., กร.ทบ., สปช.ทบ., สบ.ทบ., กง.ทบ.,
ประเภทเอกสาร
สห.ทบ., สก.ทบ., จบ, นรด., สวพ.ทบ., สตน.ทบ., สสน.บก.ทบ., สธน.ทบ., นปอ.. ขกท.,
ที่ กห ๐๔๐๑/๕๒๔
กช, สพ.ทบ., สส., ขส.ทบ., พธ.ทบ., ยย.ทบ., กส.ทบ., พบ., วศ.ทบ., ทภ.๑, ทภ.๒, ทภ.๓,
ทภ.๔, นสศ., รร.จปร., ยศ.ทบ., ศบบ., พล.ป., พล.ม.๒ รอ., ศสพ., ศร., ศม., ศป., พล.๑ รอ.,
พล.ร.๒ รอ., พล.ร.๓, พล.ร.๔, พล.ร.๕, พล.ร.๖, พล.ร.๗, พล.ร.๙, พล.ร.๑๑, พล.ร.๑๕,
พล.ม.๑, พล.ม.๓, พล.ปตอ., พล.ช., พล.รพศ.๑, พล.พัฒนา ๑, พล.พัฒนา ๒, พล.พัฒนา ๓,
พล.พัฒนา ๔, บชร.๑, บชร.๒, บชร.๓, บชร.๔, มทบ.๑๑, มทบ.๑๒, มทบ.๑๓, มทบ.๑๔,
มทบ.๑๕, มทบ.๒๑, มทบ.๒๒, มทบ.๒๓, มทบ.๒๔, มทบ.๓๑, มทบ.๓๒, มทบ.๓๓,
มทบ.๔๑, มทบ.๔๒, จทบ.ก.จ., จทบ.ร.บ., จทบ.ส.ก., จทบ.ส.บ., จทบ.ส.ร., จทบ.บ.ร.,
จทบ.ร.อ., จทน.ล.ย, จทบ.น.พ., จทบ.ส.น, จทบ.พ.ล., จทบ.ต.ก., จทบ.พ.ช., จทบ.น.น.
จทบ.พ.ย., จทน.อ.ต., จทบ.ช.ร., จทบ.ช.พ., จทบ.ส.ฎ., จทบ.ป.น., จทบ.ท.ส., กพ.ทบ.
(กองธุรการฯ), สบ.ทบ. (กองธุรการ, กคว.)
๑. อ้างถึง
๑.๑. หนังสือ กพ.ทบ. ที่ กท ๐๔๐๑/๗๖๖ ลง ๑๓ มี.ค. ๕๖
๑.๒ ระเบียบ กห. ว่าด้วย การบรรจุหรือแต่งตั้งข้าราชการทหารให้ดารงตาแหน่งประจาหน่วย พ.ศ. ๒๕๕๖
๒. ตามที่ ทบ. ได้ ก าหนดแนวทางการเลื่ อ นฐานะ จ.ส.อ.(พ.) อายุ ๕๕ ปี ขึ้ นไป เป็ นนายทหารสั ญ ญาบั ต ร
โดยให้ นขต.ทบ. ส่งรายชื่อพร้อมหลักฐาน จ.ส.อ.(พ.) ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนเสนอ กพ.ทบ.และ สบ.ทบ. ภายใน พ.ค.๕๖
เพื่อให้ดาเนินการแต่งตั้งยศได้ใน ๑ ต.ค. ๕๖ ตามข้อ ๑.๑ นั้น กพ.ทบ จึงขอให้หน่วยดาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ทัน
ตามกรอบระยะเวลาที่กาหนด
๓. สาหรับ จ.ส.อ. (พ.) ตาแหน่งประจาหน่วย หน่วยสามารถบริหารจัดการกาลังพลเพื่อให้ดารงตาแหน่ง หลัก
และมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ ๒ โดยปรับย้ายไปลงในตาแหน่งหลักที่ว่างของหน่วย หรือพิจารณาดาเนินการ ตามระเบียบ กห.
ข้อ ๑.๒ (ข้อ ๕.๙ วรรค ๒ “ สาหรับผู้ที่คณะกรรมการพิจารณาการปรับย้ายของส่วนราชการพิจารณาแล้วเห็นว่า เพื่อให้
การปฏิบั ติราชการมีประสิทธิภ าพมากยิ่งขึ้น ส่วนราชการสามารถปรับย้ายหมุนเวียนกาลัง พลของหน่วยประจาหน่วยได้
โดยไม่ทาให้จานวนผู้ประจาหน่วยเพิ่มขึ้น ”) ทั้งนี้ ให้ นขต.ทบ. เสนอแผนปรับย้ายหมุนเวียน กาลังพลในอัตราของหน่วยให้
คณะกรรมการพิจารณาการปรับย้ายของ ทบ (ผ่าน กพ.ทบ.) เพื่อดาเนินการต่อไป
๔. อนึ่ง แนวทางการเลื่อ นฐานะฯ ตามข้อ ๑.๑ เนื่องจากมีความคลาดเคลื่อนในผนวก ฉ แนวทางการรับ
ราชการและการบริหารจัดการกาลังพล กพ.ทบ จึงขอแก้ไขนายทหารชานาญงาน (ยศ ร.ต.) เป็นนายทหารชานาญงาน
(ยศ ร.ท.) จากเดิม “ ๑ ปี ๘ เดือน เป็น ๒ ปี ๘ เดือน ”

อ้างถึงข่าว
หน้า ๑ ใน ๑ หน้า
รับ
เมื่อ

วันที่ เวลา

จัดประเภทเอกสาร
 จัด
 ไม่จัด
ระบบ
เครื่อง
สื่อสาร

ชื่อ
ส่งเสร็จ
พนักงาน

ชื่อผู้เขียนข่าว
พล.ต.สุรเดช เฟื่องเจริญ
วันที่

เวลา

หน่วย
กพ.ทบ.

โทร
๐-๒๒๙๗-๘๒๑๙
๐-๒๒๙๗-๘๐๐๙

ระบบ
ชื่อ
รับรองว่าเป็นข่าวราชการ
เครื่อง พนักงาน พ.อ. วีระ บรรทม
สื่อสาร
ผอ.กอง กพ.ทบ.

นายทหารอนุมัติข่าว

๓ - ๑๑๑

บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ
กพ.ทบ. (กองการศึกษา โทร. ๐-๒๒๙๗-๗๐๑๑, โทร.ทบ.๙๗๑๔๖)
ที่ กห ๐๔๐๑/๑๗๓๐
วันที่
เรื่อง ขออนุมัติปรับแก้อานาจการพิจารณาอนุมัติรับรองวุฒิการศึกษาและการบันทึกวุฒิการศึกษา
และแก้ไขคาสั่ง ทบ. ที่ ๙๖/๒๕๔๖
เรียน ผบ.ทบ.
อ้างถึง ๑. หนังสือ กพ.ทบ.ที่ ต่อ กห ๐๔๐๑/๘๘๑๗/๔๕ ลง ๒๐ ก.พ. ๔๖
๒. คาสัง่ ทบ. ที่ ๔๓๖/๒๕๓๗ ลง ๒๗ ก.ค. ๓๗ เรื่อง กาหนดหลักเกณฑ์การสอบคัดเลือกบรรจุนายทหาร
ประทวนคุณวุฒิปริญญา เลื่อนฐานะเป็นนายทหารสัญญาบัตร
๓. คาสั่งที่ ทบ. ที่ ๙๖/๒๕๔๖ ลง ๕ มี.ค. ๔๖ เรื่อง ปรับปรุงหลักเกณฑ์การสอบคัดเลือกบรรจุนายทหาร
ประทวนคุณวุฒิปริญญา เลื่อนฐานะเป็นนายทหารสัญญาบัตร ครั้งที่ ๒
๔. ระเบี ย บ ทบ.ว่ า ด้ ว ย การให้ ข้ า ราชการลาไปศึ ก ษาและการส่ ง ข้ า ราชการไปศึ ก ษาในสถานศึ ก ษา
ภายในประเทศ นอกสังกัดกระทรวงกลาโหม พ.ศ. ๒๕๕๕
สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. หนังสือ ยศ.ทบ.ที่ กห. ๐๔๖๑/๑๐๔๔๑ ลง ๓๐ ธ.ค. ๕๔
๒. บัญชีรายละเอียดข้อพิจารณาของ นขต.ทบ.
๑. ยศ.ทบ. ขออนุมัติปรับแก้อานาจการพิจารณาอนุมัติรับรองวุฒิการศึกษาและบันทึกวุฒิการศึกษาใน
ประวัติรับราชการ กรณีกาลังพลสาเร็จการศึกษาระดับปริญญาก่อนบรรจุเข้ารับราชการเป็นการเฉพาะรายและแก้ไข
หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องในคาสั่ง ทบ.ที่ ๙๖/๒๕๔๖ ลง ๕ มี.ค. ๕๖ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ สรุปได้ดังนี้
๑.๑ ปรับแก้อานาจการพิจารณาอนุมัติรับรองวุฒิการศึกษาและบันทึกวุฒิ การศึกษาในประวัติ
รับราชการ กรณีกาลังพลสาเร็จการศึกษาระดับปริญญาก่อนบรรจุเข้ารับราชการ เป็นการเฉพาะราย จากเดิม จก.ยศ.ทบ.
เป็น ผบ.นขต.ทบ. เพื่อให้กาลังพลที่มีคุณสมบัติครบถ้วน ที่มีสิทธิสอบเลื่อนฐานะเป็นนายทหารสัญญาบัตรมีหลักฐาน
ประกอบการสมัครสอบครบถ้วน ทันเวลา
๑.๒ แก้ไขคาสั่ง ทบ.ที่ ๙๖/๒๕๔๖ ลง ๕ มี.ค. ๕๖ เรื่อง ปรับปรุงหลักเกณฑ์ การสอบคัดเลือก
บรรจุนายทหารประทวนคุณวุฒิปริญญา เลื่อนฐานะเป็นนายทหารสัญญาบัตร ครั้งที่ ๒ ในส่วนของระเบียบ ทบ.
ว่าด้วย การอนุมัติให้ข้าราชการลาไปศึกษานอกเวลาราชการและการใช้เวลาราชการบางส่วนไปศึกษาให้ทัน สมัย
และให้อานาจ ผบ.นขต.ทบ. รับรองวุฒิการศึกษากรณีกาลังพลสาเร็จการศึกษาระดับปริญญาก่อนบรรจุเข้ารับราชการ
เป็นการเฉพาะรายได้
๒. ข้อเท็จจริง
๒.๑ เพื่ อ ส่ ง เสริม ให้ ก าลั ง พล โดยเฉพาะนายทหารประทวนได้ ศึ ก ษาต่ อ ในระดั บ ปริญ ญาตรี
ทบ. จึงกาหนดหลักเกณฑ์ให้นายทหารประทวนคุณวุฒิปริญญาตรี สามารถสอบคัดเลือกเลื่ อนฐานะเป็นนายทหาร
สัญญาบัตรได้ โดยในการสมัครจะต้องมีหลักฐานการลาไปศึกษาและ การบันทึกผลการศึกษาโดยผู้ที่มีอานาจของ ทบ.
อย่างไรก็ตาม มีกาลังพลนายทหารประทวนหลายนาย มีการศึกษาปริญญาตรีก่อนบรรจุเข้ารับราชการ แต่ในการบรรจุ
เข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน เป็นการใช้วุฒิต่ากว่าปริญญาตรี จึงไม่มีหลักฐานการลาไปศึกษาและบันทึกผล
การศึกษาตามที่กาหนด ทบ. จึงเปิดโอกาสให้กาลังพลดังกล่าวสามารถใช้วุฒิ ปริญญาตรีที่สาเร็จก่อนบรรจุเข้ารับ
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ราชการได้ โดยให้ จก.ยศ.ทบ. มี อานาจพิ จ ารณาอนุ มั ติรับ รองวุฒิ การศึกษาและบั น ทึ กวุฒิ การศึกษาในประวั ติ
การศึกษาในประวัติรับราชการ กรณีกาลังพลสาเร็จการศึกษาระดับปริญญา ก่อนบรรจุเข้ารับราชการเป็นการเฉพาะ
รายได้ ตามอ้างถึง ๑
๒.๒ ทบ. กาหนดหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับข้อ ๒.๑ ตามอ้างถึง ๒ - ๓ ในการสอบคัดเลือกบรรจุ
นายทหารประทวนคุณ วุ ฒิ ป ริญ ญา เลื่ อนฐานะเป็ น นายทหารสั ญ ญาบั ต รในส่ ว นของหลั กฐานการลาศึก ษา คื อ
“ ข้อ ๓.๒.๗ สาเนาหลักฐานที่ได้รับอนุมัติให้ลาไปศึกษาและหลักฐานตอบรับการบันทึกผลการศึกษาจาก ยศ.ทบ.
ในทุกระดับการศึกษา จนถึงวุฒิปริญญาหรือสาเนาหนังสืออนุมัติให้ผ่อนผันการปฏิบัติไม่ถูกต้อง ตามระเบียบ ทบ.
ว่าด้วย การอนุมัติให้ข้าราชการลาไปศึกษานอกเวลาราชการและการใช้เวลาราชการบางส่วนไปศึกษา พ.ศ. ๒๕๑๙
หรือสาเนาหนังสือรับรองวุฒิการศึกษาของ ยศ.ทบ. กรณีมีคุณวุฒิปริญญาก่อนบรรจุเข้ารับราชการ ” ซึ่งตามอ้างถึง ๔
ทบ. ออกระเบี ย บ ทบ. ว่ า ด้ ว ย การให้ ข้ า ราชการลาไปศึ ก ษาและการส่ ง ข้ า ราชการไปศึ ก ษาในสถานศึ ก ษา
ภายในประเทศนอกสังกัดกระทรวงกลาโหม พ.ศ. ๒๕๕๕ โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่ ๑๘ พ.ค. ๕๕ เป็นต้นไป และให้
จก.ยศ.ทบ. เป็นผู้รักษาการตามระเบียบฯ โดยยกเลิกระเบียบ ทบ. ว่าด้วย การอนุมัติให้ข้าราชการลาไปศึกษานอก
เวลาราชการและการใช้เวลาราชการบางส่วนไปศึกษา พ.ศ. ๒๕๑๙ ในข้อ ๒.๒ จึงแก้ไขคาสั่งที่อ้างถึง ๓ ให้สอดคล้อง
กันต่อไป
๒.๓ ตั้ ง แต่ ปี ๒๕๕๑ - ๒๕๕๔ ยศ.ทบ. ได้ รั บ รองวุ ฒิ ก ารศึ ก ษาให้ แ ก่ น ายทหารประทวน
ที่มีคุณวุฒิปริญญาตรีก่อนบรรจุเข้ารับราชการ ปีละ ๑๓๕,๑๖๒,๒๐๑ และ ๒๑๑ นาย ตามลาดับ ซึ่งมีแนวโน้มมากขึ้น
ทุกปี โดยในการดาเนินการ ยศ.ทบ. จะส่งหนังสือถึงสถานศึกษาให้ดาเนินการตรวจสอบและรับรองผลการศึกษา
ซึ่งต้องใช้ระยะเวลานานและกาลังพลต้องเดินทางไปติดต่อประสานงานที่ ยศ.ทบ. เนื่องจากเกรงว่าเอกสารสาคัญ
จะสูญหาย หากส่งทางไปรษณีย์หรือนาสาร ทาให้เสียเวลาและค่าใช้จ่าย ดังนั้น เพื่อความอ่อนตัวและเพื่อให้กาลังพล
ที่มีคุณ สมบัติตามที่ ทบ. กาหนด ได้มีหลักฐานประกอบการสมัครได้อย่างครบถ้วน รวดเร็วทันเวลา และสามารถ
ติด ตามและด าเนิ น การได้ที่ หน่ วยงานของตน ยศ.ทบ. จึ งเสนอปรับ แก้การมอบอานาจการรับ รองและบั น ทึ กวุ ฒิ
การศึกษาแก่ ผบ.นขต.ทบ.
๒.๔ กพ.ทบ. ได้ขอให้ นขต.ทบ. พิจารณาความถูกต้องเหมาะสม ของการแก้ไขอนุมัติหลักการ
และคาสั่ง ทบ. ตามข้อ ๑ ซึ่งหน่วยงานส่วนใหญ่ เห็นว่ามีความเหมาะสมและมีข้อเสนอแนะรายละเอียดตามสิ่ งที่
ส่งมาด้วย ๒ และมีบางหน่วยได้ให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติมดังนี้ ยก.ทบ. เสนอว่าควรระบุหน่วย นขต.ทบ. ระบุกองพลหรือ
เทียบเท่าขึ้นไปสาหรับ หน่วยระดับต่ากว่ากองพลหรือเทียบเท่าลงมาควรให้ ผศ.ทบ. รับรองเช่นเดิม กง.ทบ. ควร
พิจารณาปริมาณงานละขั้นตอนการดาเนินการของ นขต.ทบ. ที่เพิ่มมาด้วย นสศ. เสนอว่าควรกาหนด แนวทางการ
ปฏิบัติให้เป็นไปตามแนวทางเดียวกันส่วน ศบบ. เห็นว่าไม่เหมาะสม เนื่องจากควรให้ ยศ.ทบ. รับรองคุณวุฒิให้เสร็จในปี
แรกที่เข้ารับราชการ อีกทั้งหากให้ นขต.ทบ. ออกหนังสือรับรองฯ ในขั้นการตรวจสอบหลักฐานการสอบคัดเลือกฯ ซึ่ง
ยศ.ทบ. เป็นหน่วยรับผิดชอบ ก็จะต้องส่งหนังสือรับรองฯ ย้อนกลับมาให้ นขต.ทบ. ตรวจสอบอีก
๓. กพ.ทบ. พิจารณาแล้วเห็นว่า
๓.๑ การพิ จ ารณาอนุ มั ติ รับ รองวุ ฒิ ก ารศึ ก ษาและบั น ทึ ก วุ ฒิ ก ารศึ กษาในประวั ติ รับ ราชการ
กรณี กาลังพลสาเร็จการศึกษาระดับปริญ ญาก่อนบรรจุเข้ารับราชการเป็นการเฉพาะรายสามารถดาเนิน การได้ ๒
แนวทาง คือ
๓.๑.๑ แนวทางที่ ๑ แก้ไขอนุมัติหลักการใดมอบอานาจให้ ผบ.นขต.ทบ. มีอานาจพิจารณา
อนุมัติรับรองวุฒิการศึกษาและบันทึกวุฒิการศึกษาในประวัติรับราชการ กรณีกาลังพลสาเร็จการศึกษาระดับปริญญา
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ก่อนบรรจุเข้ารับ ราชการเป็ นการเฉพาะรายได้ ซึ่ งจะท าให้ สามารถดาเนิ น การได้ รวดเร็วขึ้น กาลังพลที่มี คุณ วุฒิ
การศึกษา ก่อนบรรจุเข้ารับราชการไม่ต้องเดินทางไกลมากและหน่วยมีเจ้าหน้าที่เพียงพอที่จะดาเนินการได้ โดยเฉพาะ
สาหรับ นขต.ทบ. ระดับ ทภ./เทียบเท่าขึ้นไป แต่มีข้อเสีย คือ นขต.ทบ. อื่น ๆ ที่ ผบ.หน่วยมีชั้นยศต่ากว่า พล.ท. จะมี
เจ้าหน้าที่ดาเนินการน้อย อาจเกิดข้อผิดพลาดและล่าช้ามากขึ้น
๓.๑.๒ แนวทางที่ ๒ ยึดถือตามอนุมัติหลักการเดิม คือ จก.ยศ.ทบ. มีอานาจพิจารณาอนุมัติ
รับ รองวุฒิ การศึกษาและบั น ทึ กวุฒิ การศึกษาในประวัติรับ ราชการ กรณี กาลังพลส าเร็จ การศึกษาระดั บ ปริญ ญา
ก่อนบรรจุเข้ารับราชการเป็นการเฉพาะรายได้ แต่ให้ ผบ.หน่วยระดับกองพัน/เทียบเท่าขึ้นไป ชี้แจงและกวดขันให้
กาลังพลที่สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาก่อนบรรจุเข้ารับราชการเร่งดาเนินการเสนอหลักฐานดังกล่าว ตามสายการ
บังคับบัญชา ถึง ยศ.ทบ. เพื่อรับรองวุฒิการศึกษาให้แล้วเสร็จภายใน ๑๒ เดือน นับตั้งแต่วันที่บรรจุเข้ารับราชการ
แต่แนวทางนี้จะไม่เป็นการแก้ปัญหาตามที่ ยศ.ทบ. ได้เสนอได้
๓.๒. การเปรียบเทียบแนวทางที่ ๑ และ ๒ แนวทางที่ ๑ จะทาให้กาลังพลที่มีคุณวุฒปิ ริญญาตรี
ก่อนบรรจุเข้ารับราชการ สามารถดาเนินการได้โดยรวดเร็ว ไม่ต้องเสียเวลาและค่าใช้จา่ ยในการเดินทางและสามารถ
ประสานเจ้าหน้าทีไ่ ด้ง่าย ทาให้มีหลักฐานครบถ้วนทันเวลาซึ่งสามารถช่วยแก้ปัญหาตามที่ ยศ.ทบ. เสนอได้ แต่สาหรับ
นขต.ทบ. ต่ากว่า ทภ./เทียบเท่าลงมาอาจไม่มีเจ้าหน้าที่เพียงพอ จึงควรใช้แนวทางที่ ๑ และแนวทางที่ ๒ ประกอบกัน
คือ มอบอานาจให้ ผบ.นขต.ทบ. ระดับ ทภ./เทียบเท่าขึน้ ไป ส่วน นขต.ทบ.อื่นๆให้ จก.ยศ.ทบ. มีอานาจพิจารณา
อนุมัติเช่นเดิม และให้หน่วยระดับกองพัน/เทียบเท่าขึ้นไป ชี้แจง กวดขันให้กาลังพลที่สาเร็จการศึกษาระดับปริญญา
ก่อนบรรจุเข้ารับราชการ เร่งดาเนินการเสนอหลักฐานตามสายการบังคับบัญชาถึงหน่วยที่มีอานาจอนุมัติ เพื่อรับรอง
วุฒิการศึกษาให้แล้วเสร็จภายใน ๑๒ เดือน นับตั้งแต่วันที่เข้าบรรจุเข้ารับราชการ
๓.๓ การแก้ ไ ขค าสั่ ง ทบ. ที่ ๙๖/๒๕๔๖ ตามข้ อ ๑.๒ เพื่ อ ให้ ส อดคล้ อ งกั บ ระเบี ย บ ทบ.
ที่อ้างถึง ๔ และเป็นการมอบอานาจตามข้อ ๓.๒ จึงเห็นควรอนุมัติ แต่เนื่องจาก นขต.ทบ. ซึ่งจะเริ่มดาเนินการ
ดังกล่าว อาจไม่มีความเข้าใจในการปฏิบัติ จึงควรให้ ยศ.ทบ. ชี้แจงขั้นตอนการปฏิบัติให้ทราบต่อไป
๔. ข้อเสนอ เห็นควรดาเนินการดังนี้
๔.๑ อนุมั ติให้ป รับแก้อานาจการพิจารณาอนุ มัติ รับ รองวุฒิ การศึกษาและบั น ทึก วุฒิ การศึ กษา
ในประวัติรับราชการ กรณีกาลังพลสาเร็จการศึกษาระดับปริญญาก่อนบรรจุเข้ารับราชการเป็นการเฉพาะราย โดยให้
ผบ.นขต.ทบ. ระดับ ทภ./เทียบเท่าขึ้นไป เป็นผู้มีอานาจสาหรับ นขต.ทบ. อื่น ๆ ให้ จก.ยศ.ทบ. เป็นผู้มีอานาจ
๔.๒ แก้ไขคาสั่ง ทบ.ที่ ๙๖/๒๕๔๖ ลง ๕ มี.ค. ๔๖ ให้สอดคล้องตามข้อ ๔.๑
๔.๓ ให้ สบ.ทบ. สาเนาให้ นขต.ทบ. ระดั บกองพั นเรือเทียบเท่าขึ้น ไปทราบ เพื่ อยึดถือปฏิ บั ติ
และดาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง
จึ ง เรี ย นมาเพื่ อ กรุ ณ าพิ จ ารณา หากเห็ น เป็ น การสมควร กรุ ณ าอนุ มั ติ ต ามเสนอในข้ อ ๔
และลงนามในร่างคาสั่งที่แนบ (สาเนาคู่ฉบับ ๑, จริง ๑) ทั้งนี้ อยู่ในอานาจของ ผบ.ทบ.

(ลงชื่อ) พล.ต. สุชาติ หนองบัว
(สุชาติ หนองบัว)
จก.กพ.ทบ

๔-๐

ตอนที่ ๔
- การแต่งตั้งยศและเลื่อนยศข้าราชการทหาร
- การเลื่อนฐานะนายทหารประทวนเป็นนายทหารสัญญาบัตร
- การเลื่อนฐานะ ส.ต. กองประจาการ และพลทหารประจาการ
ที่รับเงินเดือนอัตราพลอาสาสมัครเป็นนายสิบประจาการ

๔-๑
ข้อบังคับกระทรวงกลาโหม
ว่าด้วย การแต่งตั้งยศทหาร
พ.ศ. ๒๕๐๗

อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๖ มาตรา ๗ และมาตรา ๙ แห่งพระราชบัญญัติยศทหาร
พุทธศักราช ๒๔๗๙ จึงออกข้อบังคับไว้ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ข้อบังคับนี้เรียกว่า “ ข้อบังคับกระทรวงกลาโหม ว่าด้วย การแต่งตั้งยศทหาร พ.ศ. ๒๕๐๗ ”

หมวดที่ ๑
การแต่งตั้งนายทหารประทวน
ข้อ ๒ ผู้ ที่ จะเป็ นนายทหารประทวน นอกจากจะต้ องมี วิ ทยฐานะและคุ ณ ลั กษณะดั งจะกล่ าวต่ อไปแล้ ว
ต้องมีความขยันหมั่นเพียรดี รู้จักรักษาเกียรติของชาติและกองทัพไทย มีความประพฤติดีงาม สมควรเป็นนายทหาร
ประทวนได้และต้องมีสัญชาติไทย ซึ่งมิใช่โดยการแปลงสัญชาติตามกฎหมาย เว้นแต่ในกรณีพิเศษเพื่อประโยชน์ของ
ทางราชการ เมื่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมพิจารณาเห็นสมควรและอนุมัติแล้ว จะแต่งตั้งผู้ที่มีสัญชาติไทย
โดยการแปลงสัญชาติตามกฎหมายเป็นนายทหารประทวนก็ได้
สาหรับผู้ที่ไม่เคยเป็นทหารกองหนุนประเภทที่ ๑ หรือไม่เคยฝึกอบรมวิชาทหารในสถาบันการศึกษาของ
กระทรวงกลาโหม หรือสถาบันการศึกษาวิชาทหารของต่างประเทศ ซึ่งกระทรวงกลาโหมรับรองวิทยฐานะเทียบเท่า
หลักสูตรของกระทรวงกลาโหม ต้องได้รับการฝึกอบรมวิชาทหารมีความรู้ตามหลักสูตรของกระทรวงกลาโหมก่อน
ข้อ ๓ นั ก เรี ย นทหารและทหาร ซึ่ ง จะได้ รั บ การแต่ ง ตั้ ง เป็ น นายทหารประทวน ต้ อ งมี วิ ท ยฐานะ
และคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้
๓.๑ นั ก เรี ย นทหารหรื อ ทหาร ซึ่ ง สอบความรู้ ไ ด้ ต ามหลั ก สู ต รของส่ ว นราชการ ที่ ขึ้ น ตรง
ต่อกระทรวงกลาโหม กองทัพบก กองทัพเรือ หรือกองทัพอากาศ
๓.๒ นั กเรีย นทหาร ซึ่ ง เมื่ อ ส าเร็จ การศึกษาแล้ ว จะได้ เป็ น นายทหารประทวน หรือนายทหาร
สัญ ญาบัตร ต้องออกจากความเป็ นนักเรียนก่อนสาเร็จการศึกษา แต่มีความรู้ต ามระเบียบของกระทรวงกลาโหม
ส่วนราชการขึ้นตรงต่อกระทรวงกลาโหม กองทัพบก กองทัพเรือ หรือกองทัพอากาศ

๔-๒
๓.๓ ทหารซึ่งได้รับราชการในกองประจาการครบกาหนดตามกฎหมาย ว่าด้วย การรับราชการ
ทหารแล้ว สมัครรับราชการต่อไปอีกและมีความรู้ตามระเบียบของส่วนราชการขึ้นตรงต่อกระทรวงกลาโหม กองทัพบก
กองทัพเรือ หรือกองทัพอากาศ
ข้อ ๔ ข้ า ราชการกลาโหมพลเรื อ นชั้ น สั ญ ญาบั ต ร ข้ า ราชการตุ ล าการ ดะโต๊ ะ ยุ ติ ธ รรม ข้ า ราชการ
อัยการ หรือข้าราชการพลเรือน ข้าราชการฝ่ายตุลาการหรือฝ่ายอัยการ ซึ่งเป็นข้าราชการธุรการ พนักงานเทศบาล
ซึ่งรับ เงิน เดื อนประจาและเป็ น ข้าราชการหรือพนั กงานตั้ งแต่ ชั้น ตรีหรือเที ย บเท่ าขึ้น ไป ให้ แต่งตั้ งเป็ น นายทหาร
ประทวนได้ เมือ่ ได้รับราชการทหารในกองประจาการมาแล้วไม่น้อยกว่าสามเดือน
ข้อ ๕ ผู้สาเร็จการฝึกวิชาทหารตามหลักสูตรของกระทรวงกลาโหม ตามกฎหมาย ว่าด้วย การส่งเสริมการ
ฝึกวิชาทหารหรือผู้สาเร็จการฝึกวิชาทหารจากต่างประเทศ ซึ่งกระทรวงกลาโหมรับรองวิทยฐานะเทียบเท่าหลักสูตร
ของกระทรวงกลาโหม ให้แต่งตั้งเป็นนายทหารประทวนได้ตามระเบียบของกองทัพบก
ข้อ ๖ ผู้สาเร็จการศึกษาชั้นอุดมศึกษา หรือผู้สาเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการ
รับ รองวิทยฐานะเที ยบได้ ไม่ต่ากว่าชั้ นอุดมศึกษา ให้ แต่งตั้งเป็น นายทหารประทวนได้ เมื่ อได้รับราชการทหาร ใน
กองประจาการมาแล้วไม่น้อยกว่าสามเดือน
ข้อ ๗ ผู้ ส าเร็ จ การศึ ก ษาชั้ น มั ธ ยมปี ที่ ๘ หรื อ เตรี ย มอุ ด มศึ ก ษาปี ที่ ๒ หรื อ มั ธ ยมศึ ก ษาปี ที่ ๕
ในสายสามัญตามแผนการศึกษาแห่งชาติ ตามประกาศพระบรมราชโองการ ลงวันที่ ๒๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๐๓ หรือ
ผู้ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการรับรองวิทยฐานะเทียบได้ไม่ต่ากว่าชั้นดังกล่าว หรือผู้สาเร็จการศึกษาวิชาชีพจากโรงเรียน
อาชี ว ศึ ก ษาชั้ น สู ง ของกระทรวงศึ ก ษาธิ ก ารหรื อ ส าเร็ จ การศึ ก ษาชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาปี ที่ ๖ ในสายอาชี พ ตามแผน
การศึกษาแห่งชาติ ตามประกาศพระบรมราชโองการ ลงวันที่ ๒๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๐๓ หรือผู้สาเร็จการศึกษาวิชาชีพ
จากโรงเรียนอาชีพที่รับผู้สาเร็จการศึกษาตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ หรือมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ในสายสามัญ หรือสาย
อาชีพ ตามแผนการศึกษาแห่ งชาติ ตามประกาศพระบรมราชโองการ ลงวัน ที่ ๒๐ ตุล าคม พ.ศ. ๒๕๐๓ หรือผู้ซึ่ ง
กระทรวงศึกษาธิการรับ รองวิท ยฐานะเที ยบได้ไม่ ต่ากว่าชั้ นดังกล่าว เข้าศึกษา และสาเร็จการศึกษาที่มี หลั กสูต ร
การศึกษาไม่น้อยกว่า ๓ ปี โดยกระทรวงศึกษาธิการรับรองวิทยฐานะโรงเรียนอาชีพนั้น ๆ แล้ว หากบุคคลเหล่านี้
ร้อ งขอเข้า รับ ราชการทหารในกองประจ าการ ให้ แ ต่ ง ตั้ ง เป็ น นายทหารประทวนได้ เมื่ อได้ รับ ราชก ารทหารใน
กองประจาการมาแล้วไม่น้อยกว่าหกเดือน
ข้อ ๘ ผู้สาเร็จการศึกษาตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ หรือมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ในสายสามัญหรือสายอาชีพ
ตามแผนการศึ ก ษาแห่ ง ชาติ ต ามประกาศพระบรมราชโองการ ลงวั น ที่ ๒๐ ตุ ล าคม พ.ศ. ๒๕๐๓ ขึ้ น ไป
หรือผู้ ซึ่ งกระทรวงศึกษาธิ การรับรองวิ ทยฐานะเที ยบได้ ไม่ ต่ ากว่ าชั้ นดั งกล่ าว ให้ แต่ งตั้ งเป็ นนายทหารประทวนได้
เมื่อรับราชการในตาแหน่งอัตราทหาร

๔-๓
ข้อ ๙ ผู้สาเร็จการศึกษาตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ขึ้นไป แต่ไม่ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ หรือสาเร็จ
การศึกษาตั้งแต่ชนั้ ประถมศึกษาปีที่ ๗ ขึ้นไป แต่ไม่ถึงชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ ๓ ในสายสามัญหรือสายอาชีพตามแผน
การศึกษาแห่งชาติ ตามประกาศพระบรมราชโองการ ลงวันที่ ๒๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๐๓ ขึ้นไปหรือผู้ซึ่ง
กระทรวงศึกษาธิการรับรองวิทยฐานะเทียบได้ไม่ตากว่
่ าชั้นดังกล่าว เมื่อรับราชการในตาแหน่งอัตรานายทหารประทวน
มาแล้วไม่น้อยกว่าสามปีได้ผลดี และได้รับเงินเดือนเข้าขั้นอัตราเงินเดือนของนายทหารประทวนแล้ว ให้แต่งตั้ง ยศเป็น
นายทหารประทวนได้
ข้อ ๑๐ ผู้สาเร็จการศึกษาตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ ขึ้นไป หรือสาเร็จชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ ตามแผน
การศึ ก ษาแห่ ง ชาติ ตามประกาศพระบรมราชโองการ ลงวั น ที่ ๒๐ ตุ ล าคม พ.ศ.๒๕๐๓ ขึ้ น ไป หรื อ ผู้ ซึ่ ง
กระทรวงศึกษาธิการ รับรองวิทยฐานะเทียบได้ไม่ต่ากว่าชั้นดังกล่าว และมีความรู้ความสามารถดีในวิชาการพิเศษ
ตามที่ทางราชการทหารต้องการ ให้แต่งตั้งเป็นนายทหารประทวนได้ เมื่อรับราชการในตาแหน่งอัตราทหาร
หมวด ๒
การแต่งตั้งนายทหารสัญญาบัตร
ข้อ ๑๑ ผู้ที่จะเป็นนายทหารสัญญาบัตร นอกจากจะต้องมีวิทยฐานะและคุณลักษณะดังจะกล่าวต่อไป
แล้ว ต้องมีความขยันหมั่นเพียรดี รู้จักรักษาเกียรติของชาติและกองทัพไทย มีความประพฤติดีงาม สมควรเป็น
นายทหารสัญญาบัตรได้และต้องมีสัญชาติไทย ซึ่งมิใช่โดยการแปลงสัญชาติตามกฎหมาย เว้นแต่ในกรณีพิเศษเพื่อ
ประโยชน์ของทางราชการ เมื่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมพิจารณาเห็นสมควรและอนุมตั ิแล้ว จะดาเนินการ
แต่งตั้งผู้ที่มสี ัญชาติไทย โดยการแปลงสัญชาติตามกฎหมายเป็นนายทหารสัญญาบัตรก็ได้
สาหรับผู้ไม่เคยเป็นทหารกองหนุนประเภทที่ ๑ หรือไม่เคยฝึกอบรมวิชาทหารในสถาบันการศึกษาของ
กระทรวงกลาโหม หรือสถาบันการศึกษาวิชาทหารของต่างประเทศซึ่งกระทรวงกลาโหมรับรองวิทยฐานะเทียบเท่า
หลักสูตรของกระทรวงกลาโหม ต้องได้รับการฝึกการอบรมวิชาทหารมีความรู้ตามหลักสูตรของกระทรวงกลาโหมก่อน
ข้อ ๑๒ นั ก เรีย นทหารและทหาร ซึ่ งจะได้ รับ การแต่ งตั้ งเป็ น นายทหารสั ญ ญาบั ต รต้ องมี วิท ยฐานะ
และคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้
๑๒.๑ นักเรียนทหาร ซึ่งเมื่อสาเร็จการศึกษาแล้วจะได้เป็นนายทหารสัญญาบัตรสอบได้ตั้งแต่
ชั้นปีที่ ๓ ขึ้นไป ตามหลักสูตรของกองทัพบก กองทัพเรือ หรือกองทัพอากาศ
(แก้ตามข้อบังคับกระทรวงกลาโหม ว่าด้วยการแต่งตั้งยศทหาร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๐๘
ลง ๒๙ ม.ค. ๐๘

๔-๔
๑๒.๒ นายทหารประทวน ซึ่ งศึ กษาในโรงเรีย นทหารที่ เมื่ อ ส าเร็จ การศึ กษาแล้ ว จะได้ เป็ น
นายทหารสัญญาบัตร และมีหลักสูตรการศึกษาไม่น้อยกว่า ๓ ปี สอบได้ตามหลักสูตรชั้นสูงสุดของโรงเรียน
๑๒.๓ นั กเรียนทหาร ซึ่ งส าเร็จ การศึกษาจากโรงเรีย นนายร้อยส ารองทหารบกที่ มี หลั กสู ต ร
การศึกษาไม่น้อยกว่า ๑ ปี
๑๒.๔ นายทหารประทวน ซึ่ ง เคยเป็ น นั ก เรีย นทหารสอบตกชั้ น ปี ที่ ๓ ของโรงเรีย นทหาร
เมื่อสาเร็จการศึกษาแล้วจะได้เป็นนายทหารสัญญาบัตรมียศจ่าสิบเอก พันจ่าเอก หรือพันจ่าอากาศเอก มาแล้วไม่น้อย
กว่า ๒ ปี สอบความรู้ได้ต ามหลักสู ตรของส่วนราชการขึ้นตรงต่ อกระทรวงกลาโหม กองทั พ บก กองทัพ เรือ หรือ
กองทัพอากาศ แล้วได้ทาหน้าที่ในตาแหน่งนายทหารสัญญาบัตรอีกไม่น้อยกว่าหนึ่งปีได้ผลดี
๑๒.๕ นายทหารประทวน ซึ่งได้เข้าศึกษาตามหลักสูตรเพื่อเลื่อนฐานะเป็นนายทหารสัญญาบัตร
ที่มีหลักสูตรการศึกษาตั้งแต่หกเดือนขึ้นไป สอบได้ตามหลักสูตร และ
๑๒.๕.๑ สาหรับผู้มียศชั้นจ่านายสิบ พันจ่า หรือพันจ่าอากาศ ถ้ายศยังไม่ถึงจ่าสิ บเอก
พันจ่าเอก หรือพั นจ่าอากาศเอก ก็ให้แต่งตั้ งยศเป็น จ่าสิบ เอก พั นจ่าเอก หรือพัน จ่าอากาศเอก และได้ท าหน้าที่
ในตาแหน่งนายทหารสัญญาบัตรไม่น้อยกว่าหนึ่งปี ภายหลังจากสาเร็จการศึกษาแล้วได้ผลดี
๑๒.๕.๒ สาหรับ ผู้มี ยศสิบ เอก จ่ าเอก หรือจ่าอากาศเอก ให้ แต่ งตั้งยศเป็ น จ่ าสิ บเอก
พันจ่าเอก หรือพันจ่าอากาศเอก และได้ทาหน้าที่ในตาแหน่งนายทหารสัญญาบัตรไม่น้อยกว่าหนึ่งปี ภายหลังจาก
สาเร็จการศึกษาแล้วได้ผลดี
๑๒.๖ นายทหารประทวนซึ่งสาเร็จการศึกษาดังต่อไปนี้
๑๒.๖.๑ สาเร็จการศึกษาชั้นอุดมศึกษาในประเทศไทยหรือต่างประเทศได้รับอนุปริญญา
หรือประกาศนียบัตร ซึ่งเทียบเท่าได้ไม่ต่ากว่าอนุปริญ ญา สอบความรู้ได้ตามหลักสูตรของส่วนราชการขึ้นตรงต่อ
กระทรวงกลาโหม กองทัพบก กองทัพเรือ หรือกองทัพอากาศ แล้วได้ทาหน้าที่ในตาแหน่งนายทหารสัญญาบัตรอีก
ไม่น้อยกว่าหนึ่งปีได้ผลดี
๑๒.๖.๒ ส าเร็จ การศึก ษาวิ ช าชี พ ได้ รับ ประกาศนี ย บั ต รวิ ช าพยาบาลผดุ งครรภ์ แ ละ
อนามั ย หรื อ ประกาศนี ย บั ต ร ซึ่ ง เที ย บได้ ไ ม่ ต่ ากว่ า วิ ช าพยาบาลผดุ ง ครรภ์ แ ละอนามั ย มี เวลารั บ ราชการ
เป็นนายทหารประทวนไม่น้อยกว่า ๒ ปี สอบความรู้ได้ตามหลักสูตรของส่วนราชการขึ้นตรงต่อกระทรวงกลาโหม
กองทัพบก กองทัพเรือ หรือกองทัพอากาศ แล้วได้ทาหน้าที่ในตาแหน่งนายทหารสัญ ญาบัตรอีกไม่น้อยกว่าหนึ่งปี
ได้ผลดี
๑๒.๖.๓ สาเร็จการศึกษาได้รับประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาชั้นสูงหรือประกาศนียบัตร
ซึ่งเทียบได้ไม่ต่ากว่าวิชาการศึกษาชั้นสูง มีเวลารับราชการเป็นนายทหารประทวนไม่น้ อยกว่า ๓ ปี สอบความรู้ได้
ตามหลักสูตรของส่วนราชการขึ้นตรงต่อกระทรวงกลาโหม กองทัพบก กองทัพเรือ หรือกองทัพอากาศ แล้วได้ทาหน้าที่
ในตาแหน่งนายทหารสัญญาบัตรอีกไม่น้อยกว่าหนึ่งปีได้ผลดี

๔-๕
นายทหารประทวนตามข้อ ๑๒.๖ นี้ส าหรับ ผู้มีย ศต่ากว่า จ่าสิบ เอก พั น จ่าเอก หรือพั น จ่าอากาศเอก
ให้แต่งตั้งยศเป็น จ่าสิบเอก พันจ่าเอก หรือพันจ่าอากาศเอกก่อน แล้วจึงให้ทาหน้าที่ในตาแหน่งนายทหารสัญญาบัตร
(แก้ไขตามข้อบังคับ กห. (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๑๗ ลง ๒๓ ส.ค. ๑๗)
๑๒.๗ นายทหารประทวนซึ่งมีลักษณะดังต่อไปนี้
๑๒.๗.๑ สาเร็จการศึกษาจากโรงเรียนแผนที่ทหารชั้นนักเรียนนายสิบ โรงเรีย นประจา
เหล่าชั้นนักเรียนนายสิบกองทัพบก โรงเรียนจ่าของกองทัพเรือ หรือโรงเรียนจ่าอากาศของกองทัพอากาศ หรือ
๑๒.๗.๒ ได้ รับ แต่ งตั้ ง เป็ น นายทหารประทวนตามความในข้ อ ๓.๒ เป็ น นายสิ บ จ่ า
หรือจ่าอากาศ โดยที่เป็ นนักเรียนทหาร ซึ่งเมื่อสาเร็จการศึกษาแล้วจะได้เป็นนายทหารสัญ ญาบัตร ต้องออกจาก
ความเป็นนักเรียนทหารก่อนสาเร็จการศึกษา แต่มีความรู้ตามระเบียบของกระทรวงกลาโหม ส่วนราชการขึ้นตรงต่อ
กระทรวงกลาโหม กองทัพบก กองทัพเรือ หรือกองทัพอากาศ
๑๒.๗.๓ สาเร็จการศึกษาวิชาชีพได้รับประกาศนียบัตรตั้งแต่ประโยคอาชีวศึกษาชั้นสูง
หรือเทียบเท่าขึ้นไป
นายทหารประทวนตามข้อ ๑๒.๗ นี้ เมื่อมียศจ่าสิบเอก พันจ่าเอก หรือพันจ่าอากาศเอก มีเวลารับราชการ
เป็นนายทหารประทวนไม่น้อยกว่า ๘ ปี สอบความรู้ได้ตามหลักสูตรของส่วนราชการขึ้นตรงต่อกระทรวงกลาโหม
กองทัพบก กองทัพเรือ หรือกองทัพอากาศ แล้วได้ทาหน้าที่ในตาแหน่งนายทหารสัญ ญาบัตรอีกไม่น้อยกว่าหนึ่งปี
ได้ผลดี
(แก้ไขตามข้อบังคับ กห. (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๑๗ ลง ๒๓ ส.ค. ๑๗
๑๒.๘ นายทหารประทวนเคยเป็ น นั ก เรี ย นทหารของโรงเรี ย นแผนที่ กรมแผนที่ ท หาร
ชั้นนักเรียนนายสิบ โรงเรียนประจาเหล่าชั้นนักเรียนนายสิบของกองทัพบก โรงเรียนจ่าของกองทัพเรือ หรือโรงเรียน
จ่าอากาศของกองทัพอากาศ และต้องออกจากความเป็นนักเรียนทหารก่อนสาเร็จการศึกษา แล้วได้รับแต่งตั้งเป็น
นายทหารประทวน โดยที่มีความรู้ตามระเบียบของส่วนราชการขึ้ นตรงต่อกระทรวงกลาโหม กองทัพบก กองทัพเรือ
หรือกองทัพอากาศ เมื่อมียศ จ่าสิบเอก พันจ่าเอกหรือพันจ่าอากาศเอก และมีเวลารับราชการเป็นนายทหารประทวน
ไม่น้อยกว่า ๘ ปี สอบความรู้ได้ตามหลักสูตรของส่วนราชการขึ้นตรงต่อกระทรวงกลาโหม กองทัพบก กองทัพเรือ
หรือกองทัพอากาศ แล้วได้ทาหน้าที่ในตาแหน่งนายทหารสัญญาบัตรอีกไม่น้อยกว่าหนึ่งปีได้ผลดี
(แก้ตามข้อบังคับกระทรวงกลาโหม ว่าด้วยการแต่งตั้งยศทหาร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๐๘ ลง ๒๙ ม.ค. ๐๘)
๑๒.๙ นายทหารประทวน ซึ่ งรับ ราชการในสายงานสัส ดี ม าแล้ วไม่ น้ อยกว่ า ๕ ปี สอบวิ ช า
การสัสดีได้ มียศจ่าสิบเอก พันจ่าเอก หรือพันจ่าอากาศเอก มาแล้วไม่น้อยกว่าหนึ่งปีและได้รับราชการในตาแหน่ง
สัสดีอาเภอชั้นสัญญาบัตร หรือได้ทาหน้าที่ในตาแหน่งนายทหารสัญญาบัตรในสายงานสัสดีมาแล้วไม่น้อยกว่าหนึ่งปี
ได้ผลดี
(แก้ตามข้อบังคับกระทรวงกลาโหมว่าด้วยการแต่งตั้งยศทหาร (ฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๑๒ ลง ๑๓ มิ.ย. ๑๒)

๔-๖
๑๒.๑๐ นายทหารประทวน ซึ่งรับราชการเป็นทหารไม่น้อยกว่าสิบสองปีโดยมียศจ่าสิบเอก พัน
จ่าเอก หรือพันจ่าอากาศเอก มาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี แล้วได้ทาหน้าที่ในตาแหน่งนายทหารสัญญาบัตรอีกไม่น้อยกว่า
หนึ่งปีได้ผลดีและส่วนราชการขึ้นตรงต่อกระทรวงกลาโหม กองทัพบก กองทัพเรือ หรือกองทัพอากาศ ได้ให้การศึกษา
หรืออบรมแล้ว
๑๒.๑๑ นายทหารประทวน ซึ่งเป็นข้าราชการกลาโหมพลเรือนต่ากว่าชั้นสัญญาบั ตรมาก่อน
มีเวลารับราชการขณะที่เป็นข้าราชการกลาโหมพลเรือนต่ากว่าชั้นสัญญาบัตร และเป็นนายทหารประทวนรวมกัน
ไม่น้อยกว่าสิบสองปี โดยมียศจ่าสิบเอก พันจ่าเอก หรือพันจ่าอากาศเอก มาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีหรือได้รับเงินเดือน
ในอัตราสูงสุดของข้าราชการกลาโหมพลเรือนต่ากว่าชั้นสัญญาบัตรและอัตราจ่าสิบเอก พันจ่าเอก หรือพันจ่าอากาศ
เอก รวมกันมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี แล้วได้ทาหน้าที่ในตาแหน่งนายทหารสัญญาบัตรอีก ไม่น้อยกว่าหนึ่งปีได้ผลดี
และส่วนราชการขึ้นตรงต่อกระทรวงกลาโหม กองทัพบก กองทัพเรือ หรือกองทัพอากาศ ได้ให้การศึกษาหรืออบรม
แล้ว (ข้อ ๑๒.๑๐, ๑๒.๑๑ แก้ตามข้อบังคับกระทรวงกลาโหม ว่าด้วย การแต่งตั้งยศทหาร (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๒๐)
ข้อ ๑๓ ผู้สาเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๘ หรือเตรียมอุดมศึกษาปีที่ ๒ ขึ้นไปหรือมัธยมศึกษาปีที่ ๕
ในสายสามัญ หรือมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ในสายอาชีพ ตามแผนการศึกษาแห่งชาติตามประกาศพระบรมราชโองการ
ลงวันที่ ๒๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๐๓ ขึ้นไป หรือผู้ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการรับรองวิทยฐานะเทียบได้ไม่ต่ากว่าขั้นดังกล่าว
เป็นข้าราชการกลาโหมพลเรือนชั้นสัญญาบัตร ข้าราชการตุลาการดะโต๊ะยุติธรรม ข้าราชการอัยการ ข้าราชการตารวจ
ชั้นสัญญาบัตร หรือข้าราชการพลเรือนสามัญ ข้าราชการฝ่ายตุลาการหรือฝ่ายอัยการ ซึ่งเป็นข้าราชการธุรการสามัญ
ตั้งแต่ชั้นตรีหรือเทียบเท่าขึ้นไปเป็นเวลาไม่น้อยกว่าสี่ปี ให้แต่งตั้งเป็นนายทหารสัญญาบัตรยศไม่เกินพันเอก นาวาเอก
หรือนาวาอากาศเอกได้เมื่อรับราชการในตาแหน่งสัญญาบัตรอัตราทหาร
ข้อ ๑๔ ผู้สาเร็จการศึกษาวิชาทหารจากโรงเรียนทหารในต่างประเทศ ตามหลัก สูตรที่ควรจะได้รับแต่งตั้ง
เป็ น นายทหารสัญ ญาบั ตร ตามระเบี ยบของประเทศนั้ น ๆ ให้ แต่งตั้งเป็ นนายทหารสั ญ ญาบัต รได้เมื่อรับราชการ
ในตาแหน่งสัญญาบัตรอัตราทหาร
ข้อ ๑๕ ผู้สาเร็จการศึกษาชั้นอุดมศึกษาในประเทศไทยหรือต่างประเทศได้รับปริญญาหรือประกาศนียบัตร
เทียบได้ไม่ต่ากว่า ปริญ ญา หรือได้รับ อนุปริญ ญาเกี่ยวกับการพยาบาล หรือประกาศนียบั ตรเทียบเท่ าอนุป ริญ ญา
ดังกล่าว ซึ่งมีหลักสูตรกาหนดเวลาศึกษาไม่ต่ากว่า ๓ ปี ๖ เดือน ต่อจากชั้นเตรียมอุดมศึกษาปีที่ ๒ หรือชั้นมัธยม
ศึกษาปีที่ ๕ สายสามัญ หรือเทียบเท่าให้แต่งตั้งเป็นนายทหารสัญญาบัตรได้ เมื่อได้รับราชการในตาแหน่งสัญญาบัตร
อัตราทหาร
(แก้ตามข้อบังคับกระทรวงกลาโหม ว่าด้วย การแต่งตั้งยศทหาร (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๑๙ ลง ๑๗ มี.ค. ๑๙)

๔-๗
ข้อ ๑๖ ผู้สาเร็จการศึกษาได้รับปริญญาจากมหาวิทยาลัยการศาสนา หรือผู้สอบได้เปรียญ ๙ ประโยค
ให้แต่งตั้งเป็นนายทหารสัญญาบัตรได้ เมื่อรับราชการในตาแหน่งอนุศาสนาจารย์อัตราทหาร
ข้อ ๑๗ ผู้สาเร็จการฝึกวิชาทหารตามหลักสูตรของกระทรวงกลาโหมตามกฎหมาย ว่าด้วย การส่งเสริม
การฝึ กวิชาทหาร หรือผู้ส าเร็จการฝึกวิชาทหารจากต่างประเทศ ซึ่งกระทรวงกลาโหมรับรองวิทยฐานะเทีย บได้
ไม่ต่ากว่าผู้สาเร็จการฝึกวิชาทหารตามหลักสูตรของกระทรวงกลาโหมและสาเร็จการศึกษาชั้นอุดมศึกษาได้รับปริญญา
อนุ ป ริ ญ ญา หรื อ ประกาศนี ย บั ต รซึ่ ง เที ย บได้ ไม่ ต่ ากว่ า ชั้ น อนุ ป ริ ญ ญา ให้ แ ต่ ง ตั้ ง เป็ น นายทหารสั ญ ญาบั ต รได้
ตามระเบียบของกองทัพบก
หมวด ๓
การแต่งตั้งยศทหารในกรณีพิเศษ
ข้อ ๑๘ ในเวลาที่มีการรบหรือสถานะสงครามหรือประกาศใช้กฎอัยการศึก เมื่อมีความจาเป็นจะแต่งตั้ง
บุคคลซึ่งมีสัญชาติไทย โดยมิใช่โดยการแปลงสัญชาติตามกฎหมายที่มีวิทยฐานะหรือคุณงามความดีตามที่กระทรวง
กลาโหมเห็นสมควรเป็นนายทหารสัญญาบัตรก็ได้เมื่อผู้นั้นได้รับการฝึกวิชาทหารตามความในข้อ ๑๑ วรรค ๒ แล้ว
ข้อ ๑๙ ผู้ ที่ ได้ รับ การพิ จ ารณาบ าเหน็ จ ตามหลั กเกณฑ์ การพิ จ ารณาบ าเหน็ จ พิ เศษในเวลาปกติ แ ละ
เวลาฉุกเฉินที่กระทรวงกลาโหมกาหนด เมื่อได้เลื่อนชั้นเงินเดือนเข้าขั้นชั้นนายทหารประทวนหรือนายทหาร สัญญา
บัตรแล้ว ให้แต่งตั้งเป็นนายทหารประทวนหรือนายทหารสัญญาบัตรได้แล้วแต่กรณี
หมวด ๔
การแต่งตั้งยศทหารชั่วคราว
ข้อ ๒๐ ผู้ที่เข้าศึกษาฝึกอบรม หรือดูงานในต่างประเทศซึ่งรับเฉพาะนายทหารสัญญาบัตร ให้แต่งตั้งว่าที่
ยศนายทหารสัญญาบัตรชัน้ ใดชัน้ หนึ่งตามความเหมาะสมเป็นการชั่วคราวเพื่อประโยชน์ในการนั้นได้
ข้อ ๒๑ นายทหารสัญญาบัตร นายทหารประทวน หรือบุคคลพลเรือน ซึ่งทางราชการทหารสั่งให้ปฏิบัติ
หน้าที่ในเวลาที่มีการรบหรือสถานะสงคราม หรือประกาศใช้กฎอัยการศึกหรือเมื่อมีเหตุการณ์พิเศษ เช่น ปฏิบัติหน้าที่
ร่วมกับทหารต่างประเทศ หรือปฏิบั ติราชการเกี่ยวกับต่างประเทศ เมื่อมีความจาเป็นจะแต่งตั้งว่าที่ยศนายทหาร
สัญญาบัตร หรือแต่งตั้งยศนายทหารประทวนชั้นใดชั้นหนึ่งตามความเหมาะสมเป็นการชั่วคราวในระหว่างปฏิบัติหน้าที่
ดังกล่าวก็ได้
ข้อ ๒๒ ผู้ได้รับแต่งตั้งยศทหารเป็นการชั่วคราว เมื่อพ้นจากหน้าที่หรือเหตุการณ์หรือกิจการที่ปฏิบัติอยู่
นั้นยุติหรือเสร็จสิ้นแล้ว ให้พ้นจากยศทหารชั่วคราวนั้น

๔-๘
หมวด ๕
บทเฉพาะกาล
ข้อ ๒๓ นายทหารประทวนซึ่งรับราชการอยู่ก่อนวันใช้ข้อบังคับนี้ มียศชั้นจ่านายสิบ พันจ่า หรือพันจ่า
อากาศ และเวลารับราชการเป็นทหารไม่น้อยกว่าสิบปี เมื่ อสอบความรู้ได้ตามหลักสูตรของส่วนราชการขึ้นตรงต่อ
กระทรวงกลาโหม กองทัพบก กองทัพเรือ หรือกองทัพอากาศ และได้ทาหน้าที่ในตาแหน่งนายทหารสัญญาบัตรมาแล้ว
ไม่น้อยกว่าหนึ่งปี ได้ผลดีให้แต่งตั้งเป็นนายทหารสัญญาบัตรได้
ข้อ ๒๔ ให้ใช้ข้อบังคับนี้ตั้งแต่วันที่ ๑๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๐๗
ประกาศ ณ วันที่ ๓ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๐๗
(ลงชื่อ) จอมพล ถ. กิตติขจร
(ถนอม กิตติขจร)
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม

๔-๙
(สาเนา)
ข้อบังคับกระทรวงกลาโหม
ว่าด้วย การแต่งตัง้ ยศทหาร
(ฉบับที่ ๑๓)
พ.ศ. ๒๕๕๖
โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับกระทรวงกลาโหม ว่าด้วย การแต่งตั้งยศทหาร ให้เหมาะสมยิ่งขึ้น
อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๖ แห่งพระราชบัญ ญัติยศทหาร พุทธศักราช ๒๔๗๙ จึงออกข้อบังคับ
ไว้ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ข้ อ บั ง คั บ นี้ เรีย กว่ า “ ข้ อ บั ง คั บ กระทรวงกลาโหม ว่ า ด้ ว ย การแต่ ง ตั้ ง ยศทหาร (ฉบั บ ที่ ๑๓)
พ.ศ. ๒๕๕๖ ”
ข้อ ๒ ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
ข้อ ๓ ให้ยกเลิกความในข้อ ๑๒.๔ และข้อ ๑๒.๕ แห่งข้อบังคับกระทรวงกลาโหม ว่าด้วย การแต่งตั้ง
ยศทหาร พ.ศ. ๒๕๐๗ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“๑๒.๔ นายทหารประทวน ซึ่ ง เคยเป็ น นั ก เรีย นทหารสอบตกชั้ น ปี ที่ ๓ ของโรงเรีย นทหาร
ที่เมื่อสาเร็จการศึกษาแล้วจะได้เป็นนายทหารสัญญาบัตร มียศจ่าสิบเอก พันจ่าเอก หรือพันจ่าอากาศเอก มาแล้ว
ไม่น้อยกว่า ๒ ปี สอบความรู้ได้ ตามหลักสูตรของส่วนราชการขึ้นตรงต่อกระทรวงกลาโหม กองทัพบก กองทัพเรือ
หรือกองทัพอากาศ แล้วได้ทาหน้าที่ในตาแหน่งนายทหารสัญญาบัตรอีกไม่น้อยกว่าหกเดือนได้ผลดี
๑๒.๕ นายทหารประทวน ซึ่งได้เข้าศึกษาตามหลักสูตรเพื่อเลื่อนฐานะเป็นนายทหารสัญญาบัตร
ที่มีหลักสูตรการศึกษาตั้งแต่หกเดือนขึ้นไป สอบได้ตามหลักสูตรนั้น และ
๑๒.๕.๑ สาหรับผู้มียศชั้นจ่านายสิบ พันจ่า หรือพันจ่าอากาศ ถ้ายศยังไม่ถึงจ่าสิบเอก
พันจ่าเอก หรือพั นจ่าอากาศเอก ก็ให้แต่งตั้ งยศเป็น จ่าสิบ เอก พั นจ่าเอก หรือพัน จ่าอากาศเอก และได้ท าหน้าที่
ในตาแหน่งนายทหารสัญญาบัตรไม่น้อยกว่าหกเดือนภายหลังจากสาเร็จการศึกษาแล้วได้ผลดี
๑๒.๕.๒ ส าหรับ ผู้ มี ย ศสิ บ เอก จ่ าเอก หรือจ่ าอากาศเอก ให้ แต่ งตั้ งยศเป็ น จ่ าสิ บเอก
พันจ่าเอก หรือพันจ่าอากาศเอก และได้ทาหน้าที่ในตาแหน่งนายทหารสัญญาบัตรไม่น้อยกว่าหกเดือนภายหลังจา ก
สาเร็จการศึกษาแล้วได้ผลดี ”
ข้ อ ๔ ให้ ย กเลิ ก ความในข้ อ ๑๒.๖ แห่ ง ข้ อ บั ง คั บ กระทรวงกลาโหมว่ า ด้ ว ยการแต่ ง ตั้ ง ยศทหาร
พ.ศ. ๒๕๐๗ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยข้อบังคับกระทรวงกลาโหมว่าด้วยการแต่งตั้งยศทหาร (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๑๗
และข้อบังคับกระทรวงกลาโหมว่าด้วยการแต่งตั้งยศทหาร (ฉบับที่ ๙) พ.ศ. ๒๕๒๖ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“ ๑๒.๖ นายทหารประทวนซึ่งสาเร็จการศึกษาดังต่อไปนี้
๑๒.๖.๑ สาเร็จการศึกษาจากโรงเรียนประจาเหล่าชั้นนักเรียนนายสิบของ กองทัพบก
โรงเรียนจ่าของกองทั พ เรือ หรือโรงเรีย นจ่ าอากาศของกองทั พ อากาศ หรือเที ยบเท่ าตามหลั กสู ตรสามปี ต่ อจาก
ชั้ น เตรีย มอุ ด มศึ ก ษาปี ที่ ส อง ชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาปี ที่ ห้ า สายสามั ญ หรือ ชั้ น สู ง สุ ด ของระดั บ มั ธ ยมศึ ก ษาตอนปลาย
ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ หรือเทียบเท่าตามที่กระทรวงกลาโหมรับรอง หรือสาเร็จการศึกษาชั้นอุดมศึกษา

๔ - ๑๐
ในประเทศไทยหรือต่างประเทศได้รับอนุปริญญา หรือประกาศนียบัตรซึ่งเทียบได้ไม่ต่ากว่าอนุปริญญาสอบความรู้ได้
ตามหลักสูตรของส่วนราชการขึ้นตรงต่อกระทรวงกลาโหม กองทัพบก กองทัพเรือ หรือกองทัพอากาศ แล้วได้ทาหน้าที่
ในตาแหน่งนายทหารสัญญาบัตรอีกไม่น้อยกว่าหกเดือนได้ผลดี
๑๒.๖.๒ สาเร็จ การศึกษาวิ ช าชี พ ได้ รับ ประกาศนี ย บั ต รวิ ช าพยาบาลผดุ ง ครรภ์ และ
อนามัย หรือประกาศนียบัตรซึ่งเทียบได้ไม่ต่ากว่าวิชาพยาบาลผดุงครรภ์และอนามัย มีเวลารับราชการเป็นนายทหาร
ประทวนไม่ น้ อยกว่า ๓ ปี สอบความรู้ได้ ต ามหลักสู ตรของส่วนราชการขึ้น ตรงต่ อกระทรวงกลาโหม กองทั พ บก
กองทัพเรือ หรือกองทัพอากาศ แล้วได้ทาหน้าที่ในตาแหน่งนายทหารสัญญาบัตรอีกไม่น้อยกว่าหกเดือนได้ผลดี
๑๒.๖.๓ สาเร็จการศึกษาได้รับประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาชั้นสูงหรือประกาศนียบัตร
ซึ่งเทียบได้ไม่ต่ากว่าวิชาการศึกษาชั้นสูง มีเวลารับราชการเป็นนายทหารประทวนไม่ น้อยกว่า ๓ ปี สอบความรู้ได้ตาม
หลักสูตรของส่วนราชการขึ้นตรงต่อกระทรวงกลาโหม กองทัพบก กองทัพเรือ หรือกองทัพอากาศ แล้วได้ทาหน้าที่ใน
ตาแหน่งนายทหารสัญญาบัตรอีกไม่น้อยกว่าหกเดือนได้ผลดี
นายทหารประทวนตามข้อ ๑๒.๖ นี้ สาหรับผู้มียศต่ากว่า จ่าสิบเอก พันจ่าเอก หรือ พันจ่าอากาศเอก ให้
แต่งตั้งยศเป็น จ่าสิบเอก พันจ่าเอก หรือพันจ่าอากาศเอก ก่อนแล้วจึงให้ทาหน้าที่ ในตาแหน่งนายทหารสัญญาบัตร ”
ข้อ ๕ ให้ ย กเลิ ก ความในข้ อ ๑๒.๗ แห่ ง ข้ อ บั ง คั บ กระทรวงกลาโหม ว่ า ด้ ว ย การแต่ ง ตั้ ง ยศทหาร
พ.ศ. ๒๕๐๗ ซึ่ ง แก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม โดยข้ อ บั ง คั บ กระทรวงกลาโหม ว่ า ด้ ว ย การแต่ ง ตั้ ง ยศทหาร (ฉบั บ ที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๐๘, ข้อ บั ง คับ กระทรวงกลาโหม ว่ า ด้ ว ย การแต่ งตั้ ง ยศทหาร (ฉบั บ ที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๑๓ และข้ อบั ง คั บ
กระทรวงกลาโหม ว่าด้วย การแต่งตั้งยศทหาร (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๑๗ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“ ๑๒.๗ นายทหารประทวนซึ่งมีลักษณะดังต่อไปนี้
๑๒.๗.๑ ส าเร็จ การศึก ษาจากโรงเรีย นแผนที่ กรมแผนที่ ท หาร ชั้ น นั ก เรีย นนายสิ บ
โรงเรี ย นประจ าเหล่ า ชั้ น นั ก เรี ย นนายสิ บ ของกองทั พ บก โรงเรี ย นจ่ า ของกองทั พ เรื อ หรื อ โรงเรี ย นจ่ า อากาศ
ของกองทัพอากาศ หรือ
๑๒.๗.๒ ได้ รั บ แต่ ง ตั้ ง เป็ น นายทหารประทวนตามความในข้ อ ๓.๒ เป็ น นายสิ บ
จ่า หรือจ่ าอากาศ โดยที่ เป็ นนั กเรียนทหารซึ่ งเมื่ อส าเร็จการศึ กษาแล้ วจะได้ เป็ นนายทหารสั ญญาบั ตร ต้ องออกจาก
ความเป็ นนั กเรียนทหารก่อนสาเร็จการศึ กษา แต่มี ความรู้ตามระเบียบของกระทรวงกลาโหม ส่วนราชการขึ้นตรงต่ อ
กระทรวงกลาโหม กองทัพบก กองทัพเรือ หรือกองทัพอากาศ
๑๒.๗.๓ สาเร็จการศึกษาวิชาชีพได้รับประกาศนียบัตรตั้งแต่ประโยคอาชีวศึกษาชั้นสูง
หรือเทียบเท่าขึ้นไป
นายทหารประทวนตามข้อ ๑๒.๗ นี้ เมื่อมียศจ่าสิบเอก พันจ่าเอก หรือพันจ่าอากาศเอก มีเวลารับราชการ
เป็น นายทหารประทวนไม่น้อยกว่ า ๘ ปี สอบความรู้ได้ตามหลักสูตรของส่วนราชการขึ้น ตรงต่อ กระทรวงกลาโหม
กองทัพบก กองทัพเรือ หรือกองทัพอากาศ แล้วได้ทาหน้าที่ในตาแหน่งนายทหารสัญญาบัตรอีกไม่น้อยกว่าหกเดือน
ได้ผลดี ”
ข้อ ๖ ให้ ย กเลิ ก ความในข้ อ ๑๒.๘ แห่ ง ข้ อ บั ง คั บ กระทรวงกลาโหม ว่ า ด้ ว ย การแต่ ง ตั้ ง ยศทหาร
พ.ศ. ๒๕๐๗ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยข้อบังคับกระทรวงกลาโหม ว่าด้วย การแต่งตั้งยศทหาร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๐๘
และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“ ๑๒.๘ นายทหารประทวนซึ่ ง เคยเป็ น นั ก เรีย นทหารของโรงเรี ย นแผนที่ กรมแผนที่ ท หาร
ชั้นนักเรียนนายสิบ โรงเรียนประจาเหล่าชั้นนักเรียนนายสิบของกองทัพบก โรงเรียนจ่าของกองทัพเรือ หรือโรงเรียน

๔ - ๑๑
จ่าอากาศของกองทัพอากาศ และต้องออกจากความเป็นนักเรียนทหารก่อนสาเร็จการศึกษา แล้วได้รับแต่งตั้งเป็น
นายทหารประทวน โดยที่มีความรู้ตามระเบียบของส่วนราชการขึ้นตรงต่อกระทรวงกลาโหม กองทัพบก กองทัพเรือ
หรือกองทัพอากาศ เมื่อมียศจ่าสิบเอก พันจ่าเอก หรือพันจ่าอากาศเอก และมีเวลารับราชการเป็นนายทหารประทวน
ไม่น้อยกว่า ๑๐ ปี สอบความรู้ได้ตามหลักสูตรของส่วนราชการขึ้นตรงต่อ กระทรวงกลาโหม กองทัพบก กองทัพเรือ
หรือกองทัพอากาศ แล้วได้ทาหน้าที่ในตาแหน่งนายทหารสัญญาบัตรอีกไม่น้อยกว่าหกเดือนได้ผลดี
ข้อ ๗ ให้ ย กเลิ ก ความในข้ อ ๑๒.๙ แห่ ง ข้ อ บั ง คั บ กระทรวงกลาโหม ว่ า ด้ ว ย การแต่ ง ตั้ ง ยศทหาร
พ.ศ. ๒๕๐๗ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยข้อบังคับกระทรวงกลาโหม ว่าด้วย การแต่งตั้งยศทหาร (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๑๒
และข้อบังคับกระทรวงกลาโหม ว่าด้วย การแต่งตั้งยศทหาร (ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ. ๒๕๒๙ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“ ๑๒.๙ นายทหารประทวน ซึ่งรับราชการในสายงานสัสดีมาแล้วไม่น้อยกว่าห้าปี สอบวิชาการสัสดี
ได้ มียศจ่าสิบเอก พันจ่าเอก หรือพันจ่าอากาศเอก มาแล้วไม่น้อยกว่าหนึ่งปี และได้รับราชการในตาแหน่ งสัสดีอาเภอ
ชั้นสัญญาบัตร หรือสัสดีกิ่งอาเภอชั้นสัญญาบัตร หรือได้ทาหน้าที่ในตาแหน่งนายทหารสัญญาบัตรในสายงานสัสดี
มาแล้วไม่น้อยกว่าหกเดือนได้ผลดี ”
ข้อ ๘ ให้ยกเลิกความในข้อ ๑๒.๑๐ และข้อ ๑๒.๑๑ แห่งข้อบังคับกระทรวงกลาโหม ว่าด้วย การแต่งตั้ง
ยศทหาร พ.ศ. ๒๕๐๗ ซึ่งแก้ไขเพิ่ มเติม โดยข้อบั งคับ กระทรวงกลาโหม ว่าด้วย การแต่งตั้งยศทหาร (ฉบั บ ที่ ๗)
พ.ศ. ๒๕๒๐ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“ ๑๒.๑๐ นายทหารประทวน ซึ่งรับราชการเป็นทหารไม่น้อยกว่าสิบสองปี โดยมียศ จ่าสิบเอก
พันจ่าเอก หรือพันจ่าอากาศเอก มาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี แล้วได้ทาหน้าที่ในตาแหน่งนายทหารสัญญาบัตรอีกไม่น้อยกว่า
หกเดือนได้ผ ลดี และส่วนราชการขึ้น ตรงต่อกระทรวงกลาโหม กองทัพ บก กองทัพ เรือ หรือกองทัพ อากาศ ได้ให้
การศึกษาหรืออบรมแล้ว
๑๒.๑๑ นายทหารประทวน ซึ่งเป็นข้าราชการกลาโหมพลเรือนต่ากว่าชั้นสัญญาบัตรมาก่อน
มีเวลารับราชการขณะที่เป็นข้าราชการกลาโหมพลเรือนต่ากว่าชั้นสัญญาบัตร และเป็นนายทหารประทวน รวมกันไม่
น้อยกว่าสิบสองปี โดยมียศ จ่าสิบเอก พันจ่าเอก หรือพันจ่าอากาศเอกมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี หรือได้รับเงินเดือนใน
อัตราสูงสุดของข้าราชการกลาโหมพลเรือนต่ากว่าชั้นสัญญาบัตร และอัตรา จ่าสิบเอก พันจ่าเอก หรือพันจ่าอากาศเอก
รวมกันมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี แล้วได้ทาหน้าที่ในตาแหน่งนายทหารสัญญาบัตรอีกไม่น้อยกว่าหกเดือนได้ผลดี และ
ส่วนราชการขึ้นตรงต่อกระทรวงกลาโหม กองทัพบก กองทัพเรือ หรือ กองทัพอากาศ ได้ให้การศึกษาหรืออบรมแล้ว ”
บทเฉพาะกาล
ข้อ ๙ นายทหารประทวนที่อยู่ในระหว่างทาหน้าที่ก่อนข้อบังคับนี้มีผลใช้บังคับ ให้ทาหน้าที่เพียงหกเดือน
ตามข้อบังคับนี้ ในกรณีที่ทาหน้าที่เกินกว่าหกเดือนแล้วให้ถือว่าทาหน้าที่ครบตามข้อบังคับนี้แล้ว และให้ออกคาสั่ง
แต่งตั้งยศเป็นนายทหารสัญญาบัตรตั้งแต่วันถัดจากวันที่มีคุณสมบัติครบถ้วน
ประกาศ ณ วันที่ ๑๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๖
(ลงชื่อ)

พลอากาศเอก สุกาพล สุวรรณทัต
(สุกาพล สุวรรณทัต)
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม

๔ - ๑๒
หมายเหตุ :- หลักการและเหตุผลในการประกาศใช้ข้อบั งคับฉบั บนี้ คือ แก้ไขระยะเวลาการทาหน้าที่ นายทหาร
สัญญาบัตร ตามข้อบังคับกระทรวงกลาโหม ว่าด้วย การแต่งตั้งยศทหาร พ.ศ. ๒๕๐๗ จากเดิมที่กาหนดให้ทาหน้าที่
นายทหารสัญญาบัตรอีกไม่น้อยกว่าหนึ่งปีได้ผลดี เป็น ทาหน้าที่นายทหารสัญญาบัตรอีกไม่น้อยกว่าหกเดือนได้ผลดี
เพื่อให้มีความเหมาะสมสอดคล้องกับการดาเนินงานด้านกาลังพล และเป็นไปตามมติคณะกรรมการข้าราชการทหาร
ครั้งที่ ๒/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ จึงจาเป็นต้องออก ข้อบังคับนี้

๔ - ๑๓

๔ - ๑๔

๔ - ๑๕

๔ - ๑๖

๔ - ๑๗
ระเบียบกระทรวงกลาโหม
ว่าด้วย การแต่งตั้งยศและการเลื่อนยศของข้าราชการทหาร
พ.ศ. ๒๕๔๑
โดยที่ เป็ น การสมควรปรั บ ปรุ ง ระเบี ย บกระทรวงกลาโหม ว่ า ด้ ว ย การแต่ ง ตั้ ง ยศและการเลื่ อ นยศ
ของข้าราชการทหารให้เหมาะสมยิ่งขึ้น จึงวางระเบียบไว้ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ระเบี ย บนี้ เรี ย กว่ า “ ระเบี ย บกระทรวงกลาโหม ว่ า ด้ ว ย การแต่ ง ตั้ ง ยศและการเลื่ อ นยศของ
ข้าราชการทหาร พ.ศ. ๒๕๔๑ ”
ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๔๑ เป็นต้นไป
ข้อ ๓ ให้ยกเลิก
๓.๑ ระเบียบกระทรวงกลาโหม ว่าด้วย การแต่งตั้งยศและการเลื่อนยศของข้าราชการทหาร
พ.ศ. ๒๕๒๗
๓.๒ ระเบียบกระทรวงกลาโหม ว่าด้วย การแต่งตั้งยศและการเลื่อนยศของข้าราชการทหาร
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๑
๓.๓ ระเบียบกระทรวงกลาโหม ว่าด้วย การแต่งตั้งยศและการเลื่อนยศของข้าราชการทหาร
(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๓๑
๓.๔ ระเบียบกระทรวงกลาโหม ว่าด้วย การแต่งตั้งยศและการเลื่อนยศของข้าราชการทหาร
(ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๓๓
ข้อ ๔ ในระเบียบนี้
๔.๑ คาว่า “ ยศ ” หมายความรวมถึงว่าที่ยศนั้นๆ ด้วย
๔.๒ คาว่า “ การแต่งตั้งยศ ” หมายถึง การแต่งตั้งผู้ซึ่งเข้ารับราชการทหารหรือโอนมาจาก
กระทรวง ทบวง กรม อื่น ให้ดารงยศทหาร
๔.๓ คาว่า “ การเลื่อนยศ ” หมายถึง การเลื่อนยศข้าราชการทหาร ให้ดารงยศสูงขึ้น
๔.๔ คาว่า “ จานวนปีที่รับราชการแต่ละชั้นยศ ” หมายถึง จานวนปีที่ต้องรับราชการอยู่ในแต่ละ
ชั้นยศนั้น ๆ ให้เริ่มนับตั้งแต่วันที่ได้รับการบรรจุหรือแต่งตั้งยศโดยไม่นับรวมวันราชการทวีคูณ
๔.๕ คาว่า “ จานวนปีที่ รับราชการรวม ” หมายถึง จานวนปีที่ รับ ราชการนับ ตั้งแต่วันที่ได้รับ
การบรรจุเข้ารับ ราชการเป็น ข้าราชการชั้น สัญ ญาบั ตรหรือต่ากว่าชั้น สัญ ญาบั ตรครั้งแรกแล้วแต่กรณี จนถึงวัน ที่
จะได้รับการเลื่อนยศโดยไม่นับรวมวันราชการทวีคูณ

๔ - ๑๘
๔.๖ คาว่า “ อนุปริญญา ” หมายความว่า หลักสูตรซึ่งกาหนดระยะเวลาศึกษารวมแล้วเทียบได้
ไม่น้อยกว่าสามปีต่อจากชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ตามที่กาหนดในกฎกระทรวงออกตามความในพระราชบัญญั ติ
ระเบียบข้าราชการทหาร พ.ศ. ๒๕๒๑
ข้อ ๕ หลักเกณฑ์โดยทั่วไปในการแต่งตั้งยศ
การแต่ ง ตั้ ง ยศให้ แ ก่ ผู้ ซึ่ ง บรรจุ เ ข้ า รั บ ราชการใหม่ ให้ แ ต่ ง ตั้ ง จากผู้ มี คุ ณ สมบั ติ ต ามข้ อ บั ง คั บ
กระทรวงกลาโหม ว่าด้วย การแต่งตั้งยศทหาร โดยให้แต่งตั้งยศต่าสุดก่อน คือ นายทหารประทวน ให้แต่งตั้งยศ สิบตรี
จ่าตรี จ่าอากาศตรี และนายทหารสัญญาบัตร ให้แต่งตั้งยศ ร้อยตรี เรือตรี เรืออากาศตรี เว้นแต่ระเบียบนี้กาหนดไว้
เป็นอย่างอื่น
ข้อ ๖ การเลื่อนยศต้องมีหลักเกณฑ์ครบถ้วนดังต่อไปนี้
๖.๑ มีตาแหน่งอัตราที่จะเลื่อนได้ โดยต้องดารงตาแหน่งที่กาหนดอัตราชั้นยศในวันที่เลื่อนยศ ถ้าบรรจุ
ให้รักษาราชการในตาแหน่งใด จะขอเลื่อนยศตามตาแหน่งอัตราที่รักษาราชการไม่ได้ เว้นแต่เป็นการเลื่อนยศในชั้นยศ
ที่ต่ากว่าตาแหน่งอัตราที่รักษาราชการ (ข้อ ๖.๑ นี้ แก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบ กห. ว่าด้วย การแต่งตั้งยศฯ (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๔๒)
๖.๒ มีจานวนปีที่รับราชการตามที่กาหนด
๖.๓ รับเงินเดือนไม่ต่ากว่าชั้นเงินเดือนชั้นต่าสุดของยศที่จ ะเลื่อน ยกเว้นการเลื่อนยศต่ากว่าชั้นยศ
พันตรี นาวาตรี นาวาอากาศตรี ลงไป
ข้อ ๗ ผู้อยู่ในตาแหน่งประจาหน่วย (อัตราไม่จากัดชั้นยศและจานวน) เพื่อการศึกษาให้ได้รับการเลื่อนยศ
เป็น ร้อยโท เรือโท เรืออากาศโท และ ร้อยเอก เรือเอก เรืออากาศเอก ได้โดยอนุโลมถือว่าเป็นผู้ ครองตาแหน่งอัตรา
ที่เลื่อนได้ตามข้อ ๖.๑
การเลื่อนยศนายทหารสัญญาบัตรที่มีคุณวุฒิทางการศึกษาสูง ซึ่งดารงว่าที่ยศและมีสิทธิที่จะได้รับ
การเลื่อนยศสูงขึ้นก่อนกาหนดการรับพระราชทานยศนั้น ๆ ให้ขอเลื่อนยศสูงขึ้นได้ตามวาระการเลื่อนยศ
ข้อ ๘ หลักเกณฑ์การนับจานวนปีที่รับราชการ ให้นับเป็นปี เศษของปีไม่น้อยกว่าแปดเดือน ให้นับเป็นหนึ่งปี
เศษของเดือนให้นับเป็นหนึ่งเดือน
การปัดเศษให้กระทาได้เฉพาะการเลื่อนยศครั้งแรก ในระดับ ป.๑ (จาก สิบตรี จ่าตรี จ่าอากาศตรี
หรือ จ่ าสิ บ ตรี พั น จ่ าตรี พั น จ่ าอากาศตรี แล้ วแต่ กรณี ) และ ระดั บ น.๑ (ร้อยตรี เรือตรี เรืออากาศตรี) เท่ านั้ น
ส่วนการเลื่อนยศครั้งต่อไป จะต้องนับเต็มปี (๑๒ เดือน) โดยไม่มีการปัดเศษทั้งจานวนปีที่รับราชการแต่ละชั้นยศ
และจานวนปีที่รับราชการรวม
ผู้ ที่ ล าติ ดตามคู่ ส มรสซึ่ งไปปฏิ บั ติ ราชการ ณ ต่ างประเทศ โดยไม่ ได้ รั บ เงิ น เดื อนไม่ ให้ นั บ เวลา
ที่ติดตามคู่สมรสดังกล่าวเป็นเวลารับราชการตามระเบียบนี้
ผู้ ที่ ถู ก สั่ ง พั ก ราชการและทางราชการสั่ ง ให้ ก ลั บ เข้า รับ ราชการ โดยจ่ า ยเงิน รายเดื อ นระหว่ า ง
พักราชการให้ครึ่งหนึ่ง ให้นับเวลารับราชการระหว่างนั้นเพียงครึ่งหนึ่งด้วย
ผู้ ที่ ถูก งดบ าเหน็ จ ประจ าปี เพราะมี ค วามผิ ด ในปี ใด ให้ ง ดนั บ ปี นั้ น ในจ านวนปี รับ ราชการและ
ปีการครองยศและให้ระงับการขอเลื่อนยศหรือขอพระราชทานยศในรอบปีนั้นด้วย

๔ - ๑๙
ข้อ ๙ การเลื่อนยศ
๙.๑ การขอพระราชทานเลื่อนยศนายทหารสั ญ ญาบัต ร ให้ กระท าปีล ะสองครั้ง ครั้งแรกเดือ น
ตุลาคม และครั้งที่สองเดือนเมษายน โดยให้เสนอบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิขอพระราชทานยศถึงสานักงานปลัดกระทรวง
ภายในวันที่ ๑๕ กันยายน หรือในวันที่ ๑๕ มีนาคม แล้วแต่กรณี ถ้าเสนอขอพระราชทานยศไม่ทันตามกาหนด ให้ขอ
ว่าที่ยศโดยดาเนินการหลังจากที่พระราชทานยศนั้น ๆ แล้ว
๙.๒ การขอเลื่อนยศเป็นว่าที่ยศให้ดาเนินการดังนี้
๙.๒.๑ นายทหารสัญญาบัตรที่รับเงินเดือน ระดับ น.๑ ให้เสนอบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิครบถ้วน
ถึงสานักงานปลัดกระทรวง ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือน แล้วให้สานักงานปลัดกระทรวงดาเนินการขอว่าที่ยศให้ตั้งแต่
วันที่ ๑ ของเดือนถัดไป ซึ่งกระทาได้ทุกเดือน
๙.๒.๒ นายทหารสัญญาบัตรที่รับเงินเดือน ระดับ น.๒ ขึ้นไป มีสิทธิได้รับการเลื่อนยศตั้งแต่
วันที่มีคุณสมบัติครบถ้วน ตามระเบียบเช่นเดียวกับข้อ ๙.๒.๑
๙.๓ การเลื่อนยศนายทหารประทวน ที่ครองอัตราสิบเอก จ่าเอก จ่าอากาศเอก หรือ จ่ าสิบเอก
พั น จ่ า เอก พั น จ่ า อากาศเอก เมื่ อ มี จ านวนปี รั บ ราชการครบตามระเบี ย บในเดื อ นใด ให้ ด าเนิ น การเลื่ อ นยศ
ให้ตั้งแต่วันที่ ๑ ของเดือนถัดไป ซึ่งกระทาได้ทุกเดือน
ข้อ ๑๐ การแต่งตั้งยศบุคคลซึ่งเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน โดยปกติให้แต่งตั้งยศเป็น สิบตรี จ่าตรี
จ่าอากาศตรี ก่อน ยกเว้นบุคคลดังต่อไปนี้เป็น จ่าสิบตรี พันจ่าตรี พันจ่าอากาศตรี
๑๐.๑ นักเรียนนายสิบ นักเรียนจ่า หรือนักเรียนจ่าอากาศ ซึ่งสาเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
สามปีต่อจากชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการหรือเทียบเท่า
๑๐.๒ ผู้ ไ ด้ รั บ อนุ ป ริ ญ ญาหรื อ ประกาศนี ย บั ต รวิ ช าชี พ เที ย บเท่ า อนุ ป ริ ญ ญาจากสถาบั น
การศึกษา ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
๑๐.๓ ผู้ได้รับปริญญาจากสถาบันการศึกษาในต่างประเทศ ซึ่งเทียบเท่ากับผู้ได้รับอนุปริญญา
จากสถาบันการศึกษาในประเทศ
ข้อ ๑๑ การเลื่อนยศของนายทหารประทวน
๑๑.๑ ผู้ ซึ่ ง จะได้ รั บ การพิ จ ารณาเลื่ อ นยศ โดยปกติ ต้ อ งมี เวลารั บ ราชการในแต่ ล ะชั้ น ยศ
ไม่น้อยกว่าจานวนปีที่รับราชการแต่ละชั้นยศ หรือไม่น้อยกว่าจานวนปีที่รับราชการรวมตามที่กาหนดไว้ดังนี้

๔ - ๒๐

ยศทหาร
สิบตรี
สิบโท
สิบเอก
จ่าสิบตรี
จ่าสิบโท
จ่าสิบเอก

จ่าตรี
จ่าโท
จ่าเอก
พันจ่าตรี
พันจ่าโท
พันจ่าเอก

จ่าอากาศตรี
จ่าอากาศโท
จ่าอากาศเอก
พันจ่าอากาศตรี
พันจ่าอากาศโท
พันจ่าอากาศเอก

จานวนปีที่รับราชการ
แต่ละชั้นยศ
๓ ปี
๓ ปี
๓ ปี
๑ ปี
๑ ปี
-

จานวนปีที่รับ
ราชการรวม
๓ ปี
๖ ปี
๙ ปี
๑๐ ปี
๑๑ ปี
-

ในกรณีที่เลื่อนยศโดยใช้จานวนปีที่รับราชการรวม ต้องมีเวลารับราชการในชั้นยศที่ดารงอยู่ก่อนการพิจารณาเลื่อนยศ
ไม่น้อยกว่า ๑ ปี
๑๑.๒ โดยปกตินายทหารประทวนซึ่งจะได้รับการพิจารณาเลื่อนยศ ต้องมีจานวนปีที่รับ
ราชการตามข้อ ๑๑.๑ ยกเว้นกรณีดังต่อไปนี้
๑๑.๒.๑ นักเรียนนายสิบ นักเรียนจ่า หรือ นักเรียนจ่าอากาศ ซึ่งสาเร็จการศึกษาตาม
หลักสูตรต่อจากชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการหรือเทียบเท่า ให้เป็นไปดังนี้
๑๑.๒.๑.๑ สาเร็จตามหลักสูตรหนึ่งปี ให้รับราชการในชั้นยศ สิบตรี จ่าตรี จ่า
อากาศตรี ๒ ปี
๑๑.๒.๑.๒ สาเร็จตามหลักสูตรสองปี ให้รับราชการในชั้นยศ สิบตรี จ่าตรี
จ่าอากาศตรี ๑ ปี
๑๑.๒.๑.๓ สาเร็จตามหลักสูตรสามปี ให้รับราชการในชั้นยศ สิบตรี จ่าตรี
จ่าอากาศตรี ๑ ปี และชั้นยศ สิบโท จ่าโท จ่าอากาศโท ๒ ปี
๑๑.๒.๑.๔ สาเร็จตามหลักสู ต รสี่ ปี ให้ รับ ราชการในชั้น ยศสิ บ ตรี จ่า ตรี จ่ า
อากาศตรี ๑ ปี และชั้นยศ สิบโท จ่าโท จ่าอากาศโท ๑ ปี
๑๑.๒.๒ นักเรียนนายสิบ นักเรียนจ่า หรือนักเรียนจ่าอากาศ ซึ่งสาเร็จการศึกษาตาม
หลักสูตรต่อจากชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการหรือเทียบเท่าให้เป็นไปดังนี้
๑๑.๒.๒.๑ สาเร็จตามหลักสูตรหนึ่งปี ให้รับราชการในชั้นยศสิบตรี จ่าตรี
จ่าอากาศตรี ๑ ปี และชั้นยศ สิบโท จ่าโท จ่าอากาศโท ๒ ปี
๑๑.๒.๒.๒ สาเร็จตามหลักสูตรสองปี ให้รับราชการในชั้นยศ สิบตรี จ่าตรี
จ่าอากาศตรี ๑ ปี และชั้นยศ สิบโท จ่าโท จ่าอากาศโท ๑ ปี

๔ - ๒๑
๑๑.๒.๓ ผู้ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพพยาบาลผดุงครรภ์และอนามัยของกองทัพบก
กองทัพเรือ กองทัพอากาศ หรือสถาบันการศึกษาอื่นที่ทางราชการรับรองซึ่งมีหลักสูตรกาหนดเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า
สี่ปีต่อจากชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการหรือเทียบเท่าให้รับราชการในชั้นยศ สิบตรี
จ่าตรี จ่าอากาศตรี ๑ ปี และชั้นยศ สิบโท จ่าโท จ่าอากาศโท ๑ ปี
๑๑.๒.๔ ผู้ ส าเร็ จ การศึ ก ษาตั้ ง แต่ ชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษ าตอน ต้ น ตาม หลั ก สู ต รของ
กระทรวงศึกษาธิการไปหรือเทียบเท่า ซึ่งเป็น นายทหารกองหนุนประเภทที่ ๑ ให้รับราชการในชั้นยศสิบตรี จ่าตรี
จ่าอากาศตรี ๒ ปี
๑๑.๒.๕ นายทหารประทวนกองประจาการยศ สิ บ ตรี จ่ าตรี จ่ าอากาศตรี ซึ่ งมี พื้ น
ความรู้วิชาสามัญ หรือวิชาการพิ เศษที่กระทรวงกลาโหมกาหนด ที่ ส่วนราชการรับ สมัครต้องการ เมื่อพ้ นจากกอง
ประจาการตามกฎหมาย ว่าด้วย การรับราชการทหาร แล้วสมัครเข้ารับราชการเป็นทหารประจาการต่อหรื อสมัครเข้า
รับราชการใหม่ ให้รับราชการในชั้นยศ สิบตรี จ่าตรี จ่าอากาศตรี ๒ ปี
๑๑.๒.๖ ผู้ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพจากสถาบันการศึกษาในประเทศหรือเทียบเท่า
เข้ารับราชการในตาแหน่งหน้าที่หลักที่ต้องใช้วิชาชีพนั้น ให้เป็นไปดังนี้
๑๑.๒.๖.๑ ผู้ได้รับประกาศนียบัตร เปรียญธรรม ประโยคหก ประโยคเจ็ด
หรือประโยคแปด ตามหลักสูตรการศึกษาของคณะสงฆ์ ให้รับราชการในชั้นยศ สิบตรี จ่าตรี จ่าอากาศตรี ๒ ปี
๑๑.๒.๖.๒ ผู้สาเร็จการศึกษาหลักสูตรผู้ช่วยพยาบาลจากสถาบันการศึกษา
ของกองทั พ บก กองทั พ เรือ หรือกองทัพ อากาศ ซึ่ งมีหลักสู ต รกาหนดเวลาศึกษาหนึ่งปี ต่อจากชั้ น มัธยมตอนต้ น
ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการหรือเทียบเท่า ให้รับราชการในชั้นยศ สิบตรี จ่าตรี จ่าอากาศตรี ๒ ปี
๑๑.๒.๖.๓ ผู้ ได้ รับ ประกาศนี ย บั ต รวิ ช าชี พ ที่ ท างราชการรับ รอง ซึ่ งส าเร็จ
การศึกษาตามหลักสูตรต่อจากชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการหรือเทียบเท่า ให้เป็นไปดังนี้
๑๑.๒.๖.๓.๑ สาเร็จตามหลั กสู ต รหนึ่ งปี ให้ รับ ราชการในชั้ น ยศ
สิบตรี จ่าตรี จ่าอากาศตรี ๒ ปี
๑๑.๒.๖.๓.๒ ส าเร็จ ตามหลั กสู ต รสองปี ให้ รับ ราชการในชั้ น ยศ
สิบตรี จ่าตรี จ่าอากาศตรี ๑ ปี
๑๑.๒.๖.๓.๓ สาเร็จ ตามหลั กสู ต รสามปี ให้ รับ ราชการในชั้ น ยศ
สิบตรี จ่าตรี จ่าอากาศตรี ๑ ปี และชั้นยศ สิบโท จ่าโท จ่าอากาศโท ๒ ปี

๔ - ๒๒
๑๑.๒.๖.๔ ผู้ ได้ รับ ประกาศนี ย บั ต รวิ ช าชี พ ที่ ท างราชการรับ รอง ซึ่ งส าเร็จ
การศึ กษาตามหลั กสู ต รต่ อ จากชั้ น มั ธยมศึกษาตอนปลาย ตามหลั กสู ต รของกระทรวงศึกษาธิ การหรือเที ย บเท่ า
ให้เป็นไปดังนี้
๑๑.๒.๖.๔.๑ สาเร็จตามหลั กสู ต รหนึ่ งปี ให้ รับ ราชการในชั้ น ยศ
สิบตรี จ่าตรี จ่าอากาศตรี ๑ ปี และชั้นยศ สิบโท จ่าโท จ่าอากาศโท ๒ ปี
๑๑.๒.๖.๔.๒ ส าเร็จ ตามหลั กสู ต รสองปี ให้ รับ ราชการในชั้ น ยศ
สิบตรี จ่าตรี จ่าอากาศตรี ๑ ปี และชั้นยศ สิบโท จ่าโท จ่าอากาศโท ๑ ปี
๑๑.๒.๗ ผู้สาเร็จการศึกษาชั้นสูงสุดของระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ตามหลักสูตรของ
กระทรวงศึกษาธิการหรือเทียบเท่า ให้เป็นไปดังนี้
๑๑.๒.๗.๑ ผู้ ได้ รับ ประกาศนี ย บั ต รมั ธ ยมศึ ก ษาตอนปลาย (วิ ช าอาชี พ ๑)
ให้รับราชการในชั้นยศ สิบตรี จ่าตรี จ่าอากาศตรี ๑ ปี
๑๑.๒.๗.๒ ผู้ ได้ รับ ประกาศนี ย บั ต รมั ธ ยมศึ ก ษาตอนปลาย (วิ ช าอาชี พ ๒)
ให้รับราชการในชั้นยศ สิบตรี จ่าตรี จ่าอากาศตรี ๑ ปี และชั้นยศ สิบโท จ่าโท จ่าอากาศโท ๒ ปี
๑๑.๒.๘ นักเรียนดุ ริยางค์ของกองทั พ บก กองทั พ เรือ หรือกองทั พ อากาศ ซึ่งส าเร็จ
การศึกษาตามหลักสูตร ๕ ปี ต่อจากชั้นประถมศึกษาปีที่หก ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการหรือเทียบเท่า
ให้รับราชการในชั้นยศ สิบตรี จ่าตรี จ่าอากาศตรี ๒ ปี
๑๑.๓ ผู้ ส าเร็จ การศึ กษาจากสถาบั น การศึ ก ษาในต่ า งประเทศที่ ท างราชการรับ รอง ตามที่
กระทรวงกลาโหมกาหนดให้รับราชการในชั้นยศโดยอนุโลมตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดไว้ในข้อ ๑๑.๒
ข้อ ๑๒ การเลื่ อ นฐานะนายทหารประทวนเป็ น นายทหารสั ญ ญาบั ต ร คงถื อ ปฏิ บั ติ ต ามข้ อ บั ง คั บ
กระทรวงกลาโหม ว่าด้วย การแต่งตั้งยศทหาร
ข้อ ๑๓ การแต่ ง ตั้ ง ยศบุ ค คลซึ่ ง เข้ า รั บ ราชการเป็ น นายทหารสั ญ ญาบั ต รให้ แ ต่ ง ตั้ ง ยศเป็ น ร้ อ ยตรี
เรือตรี เรืออากาศตรี ก่อน
ข้อ ๑๔ การเลื่อนยศของนายทหารสัญญาบัตร
๑๔.๑ ผู้ ซึ่ ง จะได้ รั บ การพิ จ ารณาเลื่ อ นยศ โดยปกติ ต้ อ งมี เวลารั บ ราชการในแต่ ล ะชั้ น ยศ
ไม่น้อยกว่าจานวนปีที่รับราชการแต่ละชั้นยศ หรือไม่น้อยกว่าจานวนปีที่รับราชการรวมตามที่กาหนดไว้ดังนี้

๔ - ๒๓

ยศทหาร
ร้อยตรี
ร้อยโท
ร้อยเอก
พันตรี
พันโท
พันเอก
พลจัตวา
(พันเอกพิเศษ)
พลตรี
พลโท
พลเอก
จอมพล

เรือตรี
เรือโท
เรือเอก
นาวาตรี
นาวาโท
นาวาเอก
พลเรือจัตวา
(นาวาเอกพิเศษ)
พลเรือตรี
พลเรือโท
พลเรือเอก
จอมพลเรือ

เรืออากาศตรี
เรืออากาศโท
เรืออากาศเอก
นาวาอากาศตรี
นาวาอากาศโท
นาวาอากาศเอก
พลอากาศจัตวา
(นาวาอากาศเอกพิเศษ)
พลอากาศตรี
พลอากาศโท
พลอากาศเอก
จอมพลอากาศ

จานวนปีที่รับราชการ
แต่ละชั้นยศ

จานวนปีที่รับ
ราชการรวม

๓ ปี
๔ ปี
๔ ปี
๓ ปี
๓ ปี
๓ ปี
๒ ปี
-

๓ ปี
๗ ปี
๑๑ ปี
๑๔ ปี
๑๗ ปี
๒๐ ปี
๒๒ ปี
-

ในกรณีที่เลื่อนยศโดยใช้จานวนปีที่รับราชการรวม เฉพาะยศ ร้อยตรี เรือตรี หรือเรืออากาศตรี จนถึงพันเอก นาวาเอก
หรือนาวาอากาศเอก ต้องมีเวลารับราชการในชั้นยศที่ดารงอยู่ก่อนการพิจารณาเลื่อนยศไม่น้อยกว่า ๒ ปี
๑๔.๒ โดยปกติ น ายทหารสั ญ ญาบั ต รซึ่ ง จะได้ รั บ การพิ จ ารณาเลื่ อ นยศ ต้ อ งมี จ านวนปี
ที่รับราชการตามข้อ ๑๔.๑ ยกเว้นกรณีดังต่อไปนี้
๑๔.๒.๑ นั ก เรีย นนายร้ อ ย นั ก เรีย นนายเรือ นั ก เรีย นนายเรือ อากาศ และนั ก เรีย น
นายทหารแผนที่ ซึ่งสาเร็จการศึกษาเข้ารับราชการเป็นนายทหารสัญญาบัตร ให้เป็นไปดังนี้
๑๔.๒.๑.๑ สอบได้ชั้นปีที่สี่ ให้รับราชการในชั้นยศร้อยตรี เรือตรี เรืออากาศตรี
๓ ปี ร้อยโท เรือโท เรืออากาศโท ๓ ปี
๑๔.๒.๑.๒ สอบได้ชั้นปีที่ห้า ให้รับราชการในชั้นยศร้อยตรี เรือตรี เรืออากาศตรี
๒ ปี ร้อยโท เรือโท เรืออากาศโท ๓ ปี
๑๔.๒.๒ ผู้ ได้ รับ ปริญ ญาหรือประกาศนี ย บั ต รวิ ช าชี พ ในประเทศเข้า รับ ราชการเป็ น
ข้าราชการทหารชั้นสัญญาบัตร ในตาแหน่งหน้าที่หลักที่ต้องใช้วิชาชีพนั้น ให้เป็นไปดังนี้.-

๔ - ๒๔
๑๔.๒.๒.๑ ผู้ ได้ รับ ปริญ ญาหรือ ประกาศนี ย บั ต รวิ ช าชี พ เที ย บได้ ไม่ ต่ ากว่ า
ปริญญาตรี ซึ่งมีหลักสูตรกาหนดเวลาศึกษาไม่น้อยกว่าสี่ปี ให้รับราชการในชั้นยศ ร้อยตรี เรือตรี เรืออากาศตรี ๓ ปี
ร้อยโท เรือโท เรืออากาศโท ๓ ปี
๑๔.๒.๒.๒ ผู้ ได้ รับ ปริญ ญาหรือ ประกาศนี ย บั ต รวิ ช าชี พ เที ย บได้ ไม่ ต่ ากว่ า
ปริญญาตรี ซึ่งมีหลักสูตรกาหนดเวลาศึกษาไม่น้อยกว่าห้าปี ให้รับราชการในชั้นยศร้อยตรี เรือตรี เรืออากาศตรี ๒ ปี
ร้อยโท เรือโท เรืออากาศโท ๓ ปี
๑๔.๒.๒.๓ ผู้ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงสาขาสถาปัตยกรรมไทยหรือ
เทียบเท่า ซึ่งมีหลักสูตรกาหนดเวลาศึกษารวมทั้งปริญญาตรีไม่น้อยกว่าหกปีให้รับราชการในชั้นยศ ร้อยตรี เรื อตรี
เรืออากาศตรี ๒ ปี ร้อยโท เรือโท เรืออากาศโท ๓ ปี ร้อยเอก เรือเอก เรืออากาศเอก ๓ ปี
๑๔.๒.๒.๔ ผู้ได้รับปริญญาตรีทางทันตแพทยศาสตร์ หรือสัตวแพทยศาสตร์
ซึ่ ง มี ห ลั ก สู ต รก าหนดเวลาศึ ก ษาไม่ น้ อ ยกว่ า หกปี ให้ รั บ ราชการในชั้ น ยศ ร้ อ ยตรี เรื อ ตรี เรื อ อากาศตรี ๒ ปี
ร้อยโท เรือโท เรืออากาศโท ๓ ปี ร้อยเอก เรือเอก เรืออากาศเอก ๓ ปี
๑๔.๒.๒.๕ ผู้ได้ รับ ปริญ ญาตรีท างแพทยศาสตร์ ซึ่งมี หลักสูต รกาหนดเวลา
ศึกษาไม่น้อยกว่าหกปี และได้รับใบอนุญ าตประกอบวิชาชีพเวชกรรมแล้ว ให้รับราชการในชั้ นยศ ร้อยตรี เรือตรี
เรืออากาศตรี ๒ ปี ร้อยโท เรือโท เรืออากาศโท ๒ ปี ร้อยเอก เรือเอก เรืออากาศเอก ๓ ปี
ผู้ซึ่งได้รับปริญญาตรีทางแพทยศาสตร์ และได้รับวุฒิบัตรแสดงว่าเป็นผู้มีความรู้ความชานาญในการประกอบ
วิชาชีพแพทย์เฉพาะทาง โดยศึกษาและฝึกหัดงานมีกาหนดเวลาไม่น้อยกว่าสามปี ให้รับราชการในชั้นยศ ร้ อยตรี เรือตรี
เรืออากาศตรี ๑ ปี ร้อยโท เรือโท เรืออากาศโท ๒ ปี ร้อยเอก เรือเอก เรืออากาศเอก ๒ ปี
๑๔.๒.๒.๖ ผู้ได้รับปริญญาโท ซึ่งมีหลักสูตรกาหนดเวลาศึกษารวมทั้งปริญญาตรี
ไม่น้อยกว่าหกปี ให้รับราชการในชั้นยศ ร้อยตรี เรือตรี เรืออากาศตรี ๒ ปี ร้อยโท เรือโท เรืออากาศโท ๓ ปี ร้อยเอก
เรือเอก เรืออากาศเอก ๓ ปี
๑๔.๒.๒.๗ ผู้ได้รับปริญญาโท ซึ่งมีหลักสูตรกาหนดเวลาศึกษารวมทั้งปริญญาตรี
ไม่น้อยกว่าเจ็ดปี ให้รับราชการในชั้นยศ ร้อยตรี เรือตรี เรืออากาศตรี ๒ ปี ร้อยโท เรือโท เรืออากาศโท ๒ ปี ร้อยเอก
เรือเอก เรืออากาศเอก ๓ ปี
๑๔.๒.๒.๘ ผู้ได้รับปริญญาโท ซึ่งมีหลักสูตรกาหนดเวลาศึกษารวมทั้งปริญญาตรี
ไม่น้อยกว่าแปดปี ให้รับราชการในชั้นยศ ร้อยตรี เรือตรี เรืออากาศตรี ๑ ปี ร้อยโท เรือโท เรืออากาศโท ๒ ปี ร้อยเอก
เรือเอก เรืออากาศเอก ๓ ปี
๑๔.๒.๒.๙ ผู้ ไ ด้ รั บ ปริ ญ ญาเอก ให้ รั บ ราชการในชั้ น ยศ ร้ อ ยตรี เรื อ ตรี
เรืออากาศตรี ๑ ปี ร้อยโท เรือโท เรืออากาศโท ๒ ปี ร้อยเอก เรือเอก เรืออากาศเอก ๒ ปี

๔ - ๒๕
๑๔.๒.๓ ผู้สาเร็จการศึกษาจากโรงเรียนทหารในต่างประเทศ ตามที่กระทรวงกลาโหม
กาหนดเข้ารับราชการเป็นนายทหารสัญญาบัตร ให้เป็นไปดังนี้
๑๔.๒.๓.๑ หลักสูตรการศึกษาตั้งแต่สี่ปีขึ้นไป ให้รับราชการในชั้นยศ ร้อยตรี
เรือตรี เรืออากาศตรี ๒ ปี ร้อยโท เรือโท เรืออากาศโท ๓ ปี
๑๔.๒.๓.๒ หลักสูตรการศึกษาสามปี ให้รับราชการในชั้นยศ ร้อยตรี เรือตรี
เรืออากาศตรี ๓ ปี ร้อยโท เรือโท เรืออากาศโท ๓ ปี
๑๔.๒.๔ ผู้ ไ ด้ รั บ ปริ ญ ญาหรื อ ประกาศนี ย บั ต รวิ ช าชี พ จากสถาบั น การศึ ก ษาใน
ต่างประเทศ ซึ่งเทียบเท่าปริญญาในประเทศที่ทางราชการรับรองในการบรรจุเข้ารับราชการเป็นข้าราชการทหาร
ชั้นสัญญาบัตร ให้รับราชการในชั้นยศโดยอนุโลมตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดไว้ในข้อ ๑๔.๒.๒ เว้นแต่กรณีที่ราคาคุณวุฒิ
ต่ากว่าปริญญาตรีตามข้อ ๑๔.๒.๒.๑ ให้รับราชการในชั้นยศตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดไว้ในข้อ ๑๔.๑
๑๔.๒.๕ นายทหารสั ญ ญาบั ต รที่ เลื่ อนฐานะจากนายทหารประทวนเนื่ องจากส าเร็จ
การศึกษาภายในประเทศหรือต่างประเทศ ได้รับปริญญาหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพเทียบได้ไม่ต่ากว่ าปริญญาที่ทาง
ราชการรับรอง ให้รับราชการในชั้นยศโดยอนุโลมตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดไว้ในข้อ ๑๔.๒.๒
ข้อ ๑๕ การนับจานวนปีของผู้ที่ได้รับปริญญาโท หรือปริญญาเอกจากสถาบันการศึกษาที่ทางราชการรับรอง
ให้ นั บ จ านวนปี ต ามที่ หลั กสูต รกาหนด โดยให้ นั บ จ านวนปี หลักสู ต รปริญ ญาโทหรือปริ ญ ญาเอกต่ อจากจ านวนปี
หลักสูตรปริญญาตรีของสถานศึกษานั้นๆ
การใช้ สิ ท ธิในการนั บ จ านวนปี ที่ รับ ราชการของผู้ ที่ ศึ กษาเพิ่ ม เติ ม และได้ รับ ปริญ ญาสู งขึ้ น จะเริ่ม นั บ
ตั้งแต่วันที่หน่วยต้นสังกัดลงทะเบียนรับผลการศึกษาไว้ และต้องเป็นการบรรจุในตาแหน่งหน้าที่หลักที่ต้องใช้วิชาชีพนั้น
ข้อ ๑๖ การเลื่อนยศหรือตาแหน่ง ให้ส่วนราชการขึ้นตรงต่อกระทรวงกลาโหมกองทัพบก กองทั พเรือ
หรือกองทัพอากาศ กาหนดให้มีคณะกรรมการขึ้นพิจารณาตามความเหมาะสม โดยไม่ขัดต่อระเบียบนี้
ข้อ ๑๗ ข้าราชการทหารผู้ซึ่งกระทรวงกลาโหมรับโอนมาจากกระทรวง ทบวง กรม หรือส่วนราชการอื่น
ให้ปฏิบัติดังนี้
๑๗.๑ ผู้ซึ่งรับราชการก่อนวันใช้ระเบียบนี้ ให้นับจานวนปีที่รับราชการในแต่ละชั้นยศตั้งแต่วันที่
ระบุในคาสั่งหรือประกาศในราชกิจจานุเบกษาที่มีผลใช้บังคับ ส่วนจานวนปีที่รับราชการรวม ให้เริ่มนับตั้งแต่วันที่มี
คาสั่งของส่วนราชการต้นสังกัดบรรจุเข้ารับราชการ
๑๗.๒ ผู้ ซึ่ ง รั บ ราชการหลั ง วั น ที่ ใ ช้ ร ะเบี ย บนี้ ให้ แ ต่ ง ตั้ ง ยศโดยพิ จ ารณาเป็ น รายบุ ค คล
ตามตาแหน่งอัตราข้าราชการทหารที่เทียบเท่าตาแหน่งอัตราข้าราชการพลเรือนที่ผู้นั้นครองอยู่ในขณะโอน การนับ
จานวนปีที่รับราชการรวมและจานวนปีที่รับราชการแต่ละชั้นยศเป็นไปตามข้อ ๑๗.๑

๔ - ๒๖
๑๗.๓ ผู้ซึ่งโอนมาเป็นข้าราชการทหารชั้นสัญญาบัตร หากเริ่มรับราชการตั้งแต่เป็นข้าราชการ
พลเรือ นต่ ากว่ า ระดั บ ๓ ให้ เริ่ม นั บ จ านวนปี รับ ราชการตั้ ง แต่ วั น ที่ ได้ มี คาสั่ ง ให้ เป็ น ข้า ราชการพลเรือ นระดั บ ๓
หรือเทียบเท่า
ข้อ ๑๘ ข้าราชการทหารที่ออกจากราชการไปแล้วและกลับเข้ารับราชการก่อนหรือหลังวันประกาศใช้
ระเบี ยบนี้ ให้นั บ จานวนปี ที่ รับ ราชการแต่ ละชั้น ยศ และจานวนปี ที่รับ ราชการรวมตั้งแต่วันที่ มีคาสั่ งบรรจุเข้ารับ
ราชการครั้งแรกจนถึงปีที่ออกจากราชการ และตั้งแต่วันที่มีคาสั่งให้กลับเข้ารับราชการใหม่
ข้อ ๑๙ ทหารหญิงผู้ซึ่งได้รับการคืนสภาพจากข้าราชการกลาโหมพลเรือน ให้นับจานวนปีที่รับราชการ
แต่ละชั้นยศ เฉพาะชั้นยศที่ได้รับการแต่งตั้งเมื่อเปลี่ยนสภาพเป็นข้าราชการทหารตั้งแต่วันที่มีคาสั่งให้ครองตาแหน่ง
และรับเงินเดือนตามอัตราตาแหน่งชั้นยศนั้น
ข้อ ๒๐ การแต่งตั้งยศข้าราชการกลาโหมพลเรือนผู้ซึ่งมีสัญชาติไทย แต่บิดามารดามิใช่เป็นผู้มีสัญชาติไทย
โดยกาเนิด เมื่อรับราชการติดต่อกันครบกาหนดตามระเบียบกระทรวงกลาโหม ว่าด้วย การกาหนดสัญชาติของผู้ซึ่งจะ
บรรจุเข้ารับราชการเป็นนายทหารสัญญาบัตรประจาการ นายทหารประทวนประจาการ หรือพลทหารประจาการ
(พลทหารอาสาสมัคร) แล้ว ให้ขอแต่งตั้งยศ โดยพิจารณาเป็นรายบุคคลตามตาแหน่งอัตราข้าราชการทหารที่เทียบเท่า
ตาแหน่งอัตราข้าราชการกลาโหมพลเรือนที่ผู้นั้นครองอยู่ในขณะรับราชการ โดยนับจานวนปีที่รับราชการในแต่ละชั้น
ยศตามข้อ ๑๑ หรือข้อ ๑๔ แล้วแต่กรณีนับตั้งแต่วันที่มีคาสั่งบรรจุเข้าเป็นข้าราชการกลาโหมพลเรือน
ข้อ ๒๑ พันเอก นาวาเอก นาวาอากาศเอก อัตราเงินเดือน พันเอกพิเศษ นาวาเอกพิเศษ นาวาอากาศเอก
พิเศษ ให้ถือว่าเป็น พลจัตวา พลเรือจัตวา พลอากาศจัตวา ตามระเบียบนี้ด้วย
ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๔๑
(ลงชื่อ) พลเอก วัฒนชัย วุฒิศิริ
(วัฒนชัย วุฒิศิริ)
รัฐมนตรีช่วยว่าการฯ ทาการแทน
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม

๔ - ๒๗
หมายเหตุ :- หลักการและเหตุผลในการประกาศใช้ร ะเบียบฉบับนี้ คือ ปรับปรุงระเบียบกระทรวงกลาโหม ว่าด้วย
การแต่ ง ตั้ ง ยศและการเลื่ อ นยศของข้ า ราชการทหารให้ เหมาะสมยิ่ ง ขึ้ น จะก าหนดให้ มี ผ ลใช้ บั ง คั บ ตั้ ง แต่ วั น ที่
คณะกรรมการข้าราชการทหารมีมติ (๒๐ มกราคม ๒๕๔๑) เพื่อให้สอดคล้องกับมติของคณะกรรมการข้าราชการ
ทหารครั้งที่ ๑/๔๑ เมื่อวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๔๑ ที่กาหนดให้มีการปรับปรุงจานวนปีรับราชการ ของนายทหาร
สัญญาบัตรเฉพาะชั้นยศ ร้อยตรี เรือตรี เรืออากาศตรี ถึงร้อยเอก เรือเอก เรืออากาศเอก เพื่อแก้ปัญหาการเลื่อนยศ
เร็ว ของนายทหารสัญญาบัตรในชั้นยศดังกล่าว ซึ่งจะทาให้ข้าราชการมีเวลาปฏิบัติงานในแต่ละชั้นยศนานขึ้น ทาให้
เกิดประสบการณ์และประสิทธิภาพในการทางาน อีกทั้งเป็นการชะลอการแออัด ของกาลังพลในชั้นยศสูงได้ในระดับ
หนึ่ง และกาหนดให้มีผลใช้บังคับในช่วงที่มิได้มีการปรับย้าย กาลังพลตามวาระ ซึ่งไม่ทาให้เกิดปัญหาการได้เปรียบ
เสียเปรียบระหว่างกาลังพลที่ปฏิบัติตาม แนวทางที่กาหนดไว้ในระเบียบ กห.ฯ พ.ศ. ๒๕๒๗ กับกาลังพลที่จะต้อง
ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ ที่กาหนดขึ้นใหม่ด้วย จึงจาเป็นต้องวางระเบียบนี้

๔ - ๒๘

ระเบียบกระทรวงกลาโหม
ว่าด้วย การแต่งตั้งยศและการเลื่อนยศของข้าราชการทหาร
(ฉบับที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๔๒
โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมระเบียบกระทรวงกลาโหม ว่าด้วย การแต่งตั้งยศและการเลื่อนยศของ
ข้าราชการทหาร ให้เหมาะสมยิ่งขึ้น จึงวางระเบียบไว้ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ระเบี ย บนี้ เรี ย กว่ า “ ระเบี ย บกระทรวงกลาโหม ว่ า ด้ ว ย การแต่ ง ตั้ ง ยศและการเลื่ อ นยศของ
ข้าราชการทหาร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๒ ”
ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
ข้อ ๓ ให้ยกเลิกความในข้อ ๖.๑ แห่งระเบียบกระทรวงกลาโหม ว่าด้วย การแต่งตั้งยศและการเลื่อนยศ
ของข้าราชการทหาร พ.ศ. ๒๕๔๑ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“ ๖.๑ มีตาแหน่งอัตราที่จะเลื่อนได้ โดยต้องดารงตาแหน่งที่กาหนดอัตราชั้นยศ ในวันที่เลื่อนยศ
ถ้าบรรจุให้รักษาราชการในตาแหน่งใดจะขอเลื่อนยศตามตาแหน่งอัตราที่รักษาราชการไม่ได้ เว้นแต่เป็นการเลื่อนยศ
ในชั้นยศที่ต่ากว่าตาแหน่งอัตราที่รักษาราชการ ”
ประกาศ ณ วันที่ ๑๔ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๒
(ลงชื่อ) พลเอก วัฒนชัย วุฒิศิริ
(วัฒนชัย วุฒิศิริ)
รัฐมนตรีช่วยว่าการฯ ทาการแทน
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม

หมายเหตุ หลักการและเหตุผลในการประกาศใช้ระเบียบฉบับนี้ คือ แก้ไขเพิ่มเติมระเบียบกระทรวงกลาโหม ว่าด้วย
การแต่งตั้งยศและการเลื่อนยศของข้าราชการทหาร พ.ศ. ๒๕๔๑ เพื่อให้ข้าราชการทหารที่บรรจุให้รักษาราชการ
ในตาแหน่งอัตราชั้ นยศสูง สามารถเลื่ อนยศในชั้น ยศที่ ต่ากว่าตาแหน่ งอัต ราที่ รักษาราชการได้ จึงจาเป็ นต้องวาง
ระเบียบนี้

๔ - ๒๙

ระเบียบกระทรวงกลาโหม
ว่าด้วย การแต่งตั้งยศและการเลื่อนยศของข้าราชการทหาร
(ฉบับที่ ๓)
พ.ศ. ๒๕๕๐
โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมระเบียบกระทรวงกลาโหม ว่าด้วย การแต่งตั้งยศและการเลื่อนยศของ
ข้าราชการทหารให้เหมาะสมยิ่งขึ้น จึงวางระเบียบไว้ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ระเบี ย บนี้ เรี ย กว่ า “ ระเบี ย บกระทรวงกลาโหม ว่ า ด้ ว ย การแต่ ง ตั้ ง ยศและการเลื่ อ นยศของ
ข้าราชการทหาร (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๐ ”
ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
ข้อ ๓ ให้ยกเลิกความในข้อ ๘ แห่งระเบียบกระทรวงกลาโหม ว่าด้วย การแต่งตั้งยศและการเลื่อนยศของ
ข้าราชการทหาร พ.ศ. ๒๕๔๑ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“ ข้อ ๘ หลักเกณฑ์ การนับจานวนปี ที่รับราชการ ให้นั บเป็นปี เศษของปี ไม่น้ อยกว่าแปดเดือนให้
นับเป็นหนึ่งปี เศษของเดือนให้นับเป็นหนึ่งเดือน
การนั บ ปั ด เศษให้ ก ระท าได้ เฉพาะการเลื่ อ นยศครั้ง แรก ในระดั บ ป.๑ (จาก สิ บ ตรี
จ่าตรี จ่าอากาศตรี หรือ จ่าสิบตรี พั นจ่าตรี พันจ่าอากาศตรี แล้วแต่กรณี ) และ ระดับ น.๑ (จาก ร้อยตรี เรือตรี
เรืออากาศตรี) เท่านั้น ส่วนการเลื่อนยศครั้งต่อไป จะต้องนับเต็มปี (๑๒ เดือน) โดยไม่มีการปัดเศษ ทั้งจานวนปีที่รับ
ราชการแต่ละชั้นยศ และจานวนปีที่รับราชการรวม
ผู้ที่ลาติดตามคู่สมรสซึ่งไปปฏิบัติราชการ ณ ต่างประเทศ โดยไม่ได้รับเงินเดือนไม่ให้นับ
เวลาที่ติดตามคู่สมรสดังกล่าว เป็นเวลารับราชการตามระเบียบนี้
ผู้ ที่ ถู กสั่ งพั กราชการและทางราชการสั่ ง ให้ กลั บ เข้า รับ ราชการ โดยจ่ ายเงิน รายเดื อ น
ระหว่างพักราชการให้ครึ่งหนึ่ง ให้นับเวลารับราชการระหว่างนั้นเพียงครึ่งหนึ่งด้วย
ผู้ที่ไม่ได้รับการเลื่อนชั้นเงินเดือนหรือเงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการผู้ได้รับเงินเดือนถึง
ขั้นสูงสุดของอันดับเพราะมีความผิดในครึ่งปีใด (ครึ่งปีแรก ๑ เมษายน หรือครึ่งปีหลัง ๑ ตุลาคม) ให้งดนับ เวลาใน
ครึ่งปีที่ไม่ได้รับการเลื่อนชั้นเงินเดือน หรือเงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการผู้ได้รับเงินเดือนถึงขั้นสูงสุดของอันดับนั้น
ในจานวนปี รับ ราชการและปีการครองยศและให้ ระงับการขอเลื่อนยศ หรือขอพระราชทานยศในครึ่งปี ที่ไม่ ได้รับ
การเลื่อนชั้นเงินเดือนหรือเงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการผู้ได้รับเงินเดือนถึงขั้นสูงสุดของอันดับนั้นด้วย

๔ - ๓๐
“ ความผิ ด ” ตามวรรคก่อนให้ หมายความว่า ความผิ ด อั น เนื่ องจากมี ความประพฤติ
เป็นที่เสื่อมเสียแก่ทางราชการหรือหมู่คณะหรือนาความเดือดร้อนยุ่งยากมาสู่ผู้บังคับบัญชา ถูกลงทัณฑ์หรือลงโ ทษ
ตามหลั ก เกณฑ์ ที่ ส่ ว นราชการก าหนด บกพร่อ งต่ อ หน้ า ที่ ห รื อ มี ค วามประพฤติ ส่ อ เจตนาไปในทางเกี ย จคร้า น
ซึ่งผู้บังคับบัญชาหรือคณะกรรมการพิจารณาบาเหน็จประจาปี เห็นสมควรไม่ให้เลื่อนชั้นเงินเดือนหรือเงินตอบแทนพิเศษ
และรวมถึงเพราะมีความผิดในคดีอาญา เว้นความผิดฐานประมาทหรือลหุโทษ”
ประกาศ

ณ วันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๐
(ลงชื่อ) พลเอก บุญรอด สมทัศน์
(บุญรอด สมทัศน์)
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม

หมายเหตุ หลักการและเหตุผลในการประกาศใช้ระเบียบนี้ คือ แก้ไขเพิ่มเติมระเบียบกระทรวงกลาโหม ว่าด้วย
การแต่งตั้งยศและการเลื่อนยศของข้าราชการทหาร ให้เหมาะสมยิ่งขึ้นเพื่ อให้สอดคล้องกับการพิจารณาบาเหน็ จ
ประจ าปี ที่ ให้ พิ จ ารณาปี ล ะสองครั้ง ตามระเบี ย บกระทรวงกลาโหม ว่ าด้ ว ย การพิ จ ารณาบ าเหน็ จ ประจ าปี ของ
ข้าราชการทหาร พ.ศ. ๒๕๔๔ และเพื่อให้เกิดความชัดเจนในเรื่องของความผิด จึงจาเป็นต้องวางระเบียบนี้

๔ - ๓๑
(สาเนา)
ระเบียบกระทรวงกลาโหม
ว่าด้วย การแต่งตั้งยศและการเลื่อนยศของข้าราชการทหาร
(ฉบับที่ ๔)
พ.ศ. ๒๕๕๐
โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมระเบียบกระทรวงกลาโหม ว่าด้วย การแต่งตั้งยศและการเลื่อนยศของ
ข้าราชการทหารให้เหมาะสมยิ่งขึ้น จึงวางระเบียบไว้ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ระเบี ย บนี้ เรีย กว่ า “ ระเบี ย บกระทรวงกลาโหม ว่ า ด้ ว ย การแต่ งตั้ ง ยศและการเลื่ อ นยศของ
ข้าราชการทหาร (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๐”
ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
ข้อ ๓ ให้ยกเลิกความในข้อ ๑๐ แห่งระเบียบกระทรวงกลาโหม ว่าด้วย การแต่งตั้งยศและการเลื่อนยศของ
ข้าราชการทหาร พ.ศ. ๒๕๔๑ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“ ข้อ ๑๐ การแต่งตั้งยศบุคคลซึ่งเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน โดยปกติให้แต่งตั้งยศเป็น
สิบตรี จ่าตรี จ่าอากาศตรี ก่อน ยกเว้น
๑๐.๑ ผู้ที่สาเร็จการศึกษาหลักสูตรการศึกษาสาหรับนายสิ บทหารมหาดเล็กราชวัลลภ
รักษาพระองค์ ให้แต่งตั้งยศเป็น สิบโท
๑๐.๒ บุคคลดังต่อไปนี้ ให้แต่งตั้งยศเป็น จ่าสิบตรี พันจ่าตรี พันจ่าอากาศตรี
๑๐.๒.๑ นักเรียนนายสิบ นักเรียนจ่า หรือนักเรียนจ่าอากาศ ซึ่งสาเร็จการศึกษา
ตามหลักสูตรสามปีต่อจากชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการหรือเทียบเท่า
๑๐.๒.๒ ผู้ได้รับอนุปริญ ญาหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ เทียบเท่าอนุปริญ ญา
จากสถาบันการศึกษาทั้งในประเทศและต่างประเทศ
๑๐.๒.๓ ผู้ได้รับปริญญาจากสถาบันการศึกษาในต่างประเทศ ซึ่งเทียบเท่ากับ
ผู้ได้รับอนุปริญญาจากสถาบันการศึกษาในประเทศ”
ข้อ ๔ ให้ ย กเลิกความในข้อ ๑๔.๒.๒.๔ และข้อ ๑๔.๒.๒.๕ แห่ งระเบี ย บกระทรวงกลาโหม ว่าด้ ว ย
การแต่งตั้งยศและการเลื่อนยศของข้าราชการทหาร พ.ศ. ๒๕๔๑ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“ ๑๔.๒.๒.๔ ผู้ ได้ รับ ปริญ ญาตรีท างแพทยศาสตร์ สั ต วแพทยศาสตร์ หรือทั น ตแพทยศาสตร์
ซึ่งมีหลักสูตรกาหนดเวลาศึกษาไม่น้อยกว่าหกปี ให้รับราชการในชั้นยศ ร้อยตรี เรือตรี เรืออากาศตรี ๒ ปี ร้อยโท
เรือโท เรืออากาศโท ๓ ปี ร้อยเอก เรือเอก เรืออากาศเอก ๓ ปี
๑๔.๒.๒.๕ ผู้ ได้ รับ ปริญ ญาตรีท างแพทยศาสตร์ สั ต วแพทยศาสตร์ หรือทั น ตแพทยศาสตร์
ซึ่งมีหลักสูตรกาหนดเวลาศึกษาไม่น้อยกว่าหกปี และได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรม ใบอนุญาตประกอบ
วิ ช าชี พ การสั ต วแพทย์ หรือ ใบอนุ ญ าตประกอบวิ ช าชี พ ทั น ตกรรมแล้ ว ให้ รับ ราชการในชั้ น ยศ ร้ อ ยตรี เรือ ตรี
เรืออากาศตรี ๒ ปี ร้อยโท เรือโท เรืออากาศโท ๒ ปี ร้อยเอก เรือเอก เรืออากาศเอก ๓ ปี

๔ - ๓๒
ผู้ ซึ่ งได้ รับ ปริญ ญาตรีท างแพทยศาสตร์ สั ต วแพทยศาสตร์ หรือทั น ตแพทยศาสตร์ และได้ รับ วุฒิ บั ต ร
แสดงว่าเป็นผู้มีความรู้ความชานาญในการประกอบวิชาชีพแพทย์เฉพาะทาง โดยศึกษาและฝึกหัดงานมีกาหนดเวลา
ไม่น้อยกว่าสามปี ให้ รับราชการในชั้นยศ ร้อยตรี เรือตรี เรืออากาศตรี ๑ ปี ร้อยโท เรือโท เรืออากาศโท ๒ ปี ร้อยเอก
เรือเอก เรืออากาศเอก ๒ ปี ”
ประกาศ ณ วันที่ ๒๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๐
(ลงชื่อ)

พลเอก บุญรอด สมทัศน์
(บุญรอด สมทัศน์)
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม

หมายเหตุ:- หลักการและเหตุผลในการประกาศใช้ระเบียบฉบับนี้ คือ แก้ไขเพิ่มเติมระเบียบกระทรวงกลาโหม ว่าด้วย
การแต่งตั้งยศและการเลื่อนยศของข้าราชการทหารให้เหมาะสมยิ่งขึ้น เพื่อให้ผู้ที่เข้ารับการศึกษาหลักสูตรการศึกษา
สาหรับนายสิบทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ ซึ่งเป็นผู้ที่ทุ่มเททั้งกาลังกายและใจในการถวายงานถวาย
ความปลอดภั ย และถวายพระเกี ย รติ พระบาทสมเด็ จ พระเจ้ า อยู่ หั ว สมเด็ จ พระนางเจ้ า ฯ พระบรมราชิ นี น าถ
และพระบรมราชวงศ์ชั้นสูง เมื่อสาเร็จการศึกษาแล้วให้สามารถแต่งตั้งยศเป็นสิบโทได้ และเพื่อให้การแต่งตั้งยศและ
การเลื่ อนยศของผู้ ได้ รับ ปริญ ญาตรีท างแพทยศาสตร์ สั ต วแพทยศาสตร์ หรือทั น ตแพทยศาสตร์ สอดคล้ องกั บ
กฎกระทรวงกาหนดหลักเกณฑ์และวิธีการบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการทหารและการให้ได้รับเงินเดือน
พ.ศ. ๒๕๔๙ จึงจาเป็นต้องวางระเบียบนี้

๔ - ๓๓

บันทึกข้อความ

ด่วนมาก
ส่วนราชการ

กพ.ทบ.

ที่ กห ๐๔๐๑/๔๘๗

(กองจัดการ โทร. ๒๙๗๗๑๒๒)
วันที่ ๑๑ มี.ค. ๓๙

เรื่อง แนวทางให้นายทหารชั้นนายพล ลาออกก่อนเกษียณอายุราชการ โดยจะขอพระราชทานยศสูงขึ้น
ให้เป็นกรณีพิเศษ
เรียน ผบ.ทบ.
สิ่งที่ส่งมาด้วย สาเนาหนังสือ สม. ที่ กห ๐๒๐๑/๕๒๓ ลง ๘ มี.ค. ๓๙
๑. รมว.กห. อนุมัติให้ นขต.กห. และเหล่าทัพ ถือปฏิบัติตามแนวทาง ให้นายทหารชั้นนายพลลาออก
ก่อนเกษียณอายุราชการ โดยจะขอพระราชทานยศสูงขึ้นให้เป็นกรณีพิเศษ ซึ่งกาหนดไว้ ๒ แนวทาง รายละเอียด
ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ดังนี้
๑.๑ แนวทางให้ น ายทหารชั้ น นายพล อายุ ไ ม่ เกิ น ๕๕ ปี ลาออก ก่ อ นเกษี ย ณอายุ ราชการ
โดยจะขอพระราชทานยศสูงขึ้นให้เป็นกรณีพิเศษ ตามมติสภากลาโหม ครั้งที่ ๒/๓๙ เมื่อ ๒๒ ก.พ. ๓๙
๑.๒ แนวทางให้นายทหารชั้นนายพลที่จะเกษียณอายุราชการใน ๑ ต.ค. ๓๙ (ปัจจุบันอายุเกิน
๕๙ ปี) ลาออกก่อนเกษี ยณอายุราชการ โดยจะขอพระราชทานยศสูงขึ้น ให้ เป็ นกรณี พิ เศษ ตามอนุมัติ รมว.กห.
เมื่อ ๖ มี.ค. ๓๙ (ใช้เฉพาะปี ๓๙)
๒. แนวทางให้ นายทหารชั้นนายพล ลาออกก่อนเกษียณอายุราชการ ตามข้อ ๑ ได้กาหนดหลักเกณฑ์,
เงื่อนไข, สิทธิประโยชน์ และขั้นตอนการดาเนินการ ดังนี้
๒.๑ แนวทางตามข้อ ๑.๑ กาหนดให้นายทหารชั้นนายพลอายุไม่ เกิน ๕๙ ปี (เกษียณอายุหลัง
๑ ต.ค. ๓๙) ที่มีความประสงค์จะขอลาออกก่อนเกษียณอายุราชการ ให้ปฏิบัติ ตามมติสภากลาโหม ครั้งที่ ๒/๓๙
เมื่อ ๒๒ ก.พ. ๓๙ ซึ่งมีผลบังคับใช้ ตั้งแต่ ๒ ต.ค. ๓๙ โดยมีรายละเอียด ดังนี้
๒.๑.๑ สิทธิประโยชน์ที่ผู้ขอลาออกก่อนเกษียณอายุราชการจะได้รับ
๒.๑.๑.๑ ผู้ที่ขอลาออกจะได้รับการขอพระราชทานยศสูงขึ้นอีก ๑ ชั้นยศ เป็นกรณี
พิเศษ (ไม่เกินยศ พล.อ., พล.ร.อ. และ พล.อ.อ.) โดยที่ไม่มีการปรับชั้นเงินเดือนสูงขึ้นตามชั้นยศใหม่
๒.๑.๑.๒ ผู้ บั งคับ บั ญ ชาจะพิ จ ารณาบ าเหน็ จ ประจ าปี ๒ ชั้ น ให้ เป็ น กรณี พิ เศษ
ตั้งแต่ ๑ ต.ค. ของปีที่ลาออก
๒.๑.๑.๓ มี สิ ท ธิ ได้ รั บ พระทานเครื่ องราชอิ ส ริ ย าภรณ์ ตามระเบี ย บส านั กนายก
รัฐมนตรี ว่าด้วย การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ฯ พ.ศ. ๒๕๓๖

๔ - ๓๔
๒.๑.๑.๔ ได้รับใบประกาศเกียรติคุณทานองเดียวกับผู้เกษียณอายุราชการ
๒.๑.๒ คุณสมบัติของผู้ประสงค์จะลาออก
๒.๑.๒.๑ มีอายุไม่เกิน ๕๙ ปี โดยนับถึง ๒ ต.ค. ของปีที่จะลาออก
๒.๑.๒.๒ ครองยศเดิมมาแล้วไม่น้อยกว่า ๑ ปี โดยนับถึง ๒ ต.ค. ของปีที่จะลาออก
๒.๑.๒.๓ ผู้ที่ขอลาออกต้องมีคุณสมบัติไม่ขัดกับหลักเกณฑ์ ตามที่ กห.กาหนด (ไม่มี
หนี้สินและไม่อยู่ระหว่างดาเนินคดี)
๒.๑.๒.๔ ต้องได้รับความเห็นชอบจาก หน.นขต.กห. และ ผบ.เหล่าทัพก่อน
๒.๑.๓ หลักเกณฑ์และเงื่อนไข
๒.๑.๓.๑ เมื่อได้รับอนุมัติให้ลาออกแล้วจะไม่ขอกลับเข้ารับราชการใหม่ และไม่ขอ
เรียกร้องสิทธิหรือประโยชน์ใด ๆ นอกเหนือจากที่ทางราชการกาหนด
๒.๑.๓.๒ ให้ นขต.กห. และ เหล่าทัพ พิจารณาบรรจุนายทหารชั้นยศ พ.อ., น.อ.
อัตราเงินเดือน พ.อ. (พิเศษ), น.อ. (พิเศษ) เป็นนายทหารชั้นนายพลทดแทน ผู้เกษียณอายุราชการและลาออกจาก
ราชการในแต่ละปี ได้ไม่เกิน ๓ ใน ๔ ของยอดรวมของผู้เกษียณอายุของผู้ที่ขอลาออกจากราชการจนกระทั่งมีจานวน
ผทค. และ ผทค. พิเศษ (ผทค. = ผู้ทรงคุณวุฒิ) ของหน่วย ไม่เกินร้อยละ ๒๕ ของอัตราอนุมัติ
๒.๑.๔ การดาเนินการ
๒.๑.๔.๑ ให้ผู้ประสงค์จะขอลาออกยื่นใบลาออกตามแบบฟอร์มที่กาหนดแล้วส่งให้
หน่วยต้นสังกัดโดยให้มีผลของการลาออกตั้งแต่ ๒ ต.ค. ของแต่ละปี
๒.๑.๔.๒ ให้ นขต.กห. รวบรวมรายชื่อผู้ประสงค์จะขอลาออกพร้อม หลักฐานและ
ใบลาออก (ซึ่งได้รับความเห็นชอบจาก หน.นขต.กห. และ ผบ.เหล่าทัพ) ส่งถึง สป. (สม.) ภายใน ๑ ก.ค. ของแต่ละปี
๒.๑.๔.๓ สป. (สม.) ดาเนินการนาเรียน รมว.กห. เพื่ออนุมัติให้ลาออก จากราชการ
๒.๑.๔.๔ เมื่อ รมว.กห. อนุมัติให้ลาออกจากราชการแล้ว ให้ สป. (สม.) ดาเนินการ
ขอพระราชทานยศสูงขึ้นให้เป็นกรณีพิเศษและขอเข้าเฝ้ารับพระราชทานประดับยศ พร้อมกับนายทหารชั้นนายพล
ที่ปรับย้าย ตามวาระ ต.ค.
๒.๒ แนวทางตามข้อ ๑.๒ กาหนดให้นายทหารชั้นนายพล ที่จะเกษียณอายุ ๑ ต.ค. ๓๙ (ปัจจุบัน
มีอายุเกิน ๕๙ ปี) ซึ่งมีความประสงค์จะลาออกก่อนเกษียณอายุราชการให้ปฏิบัติตามแนวทางที่ รมว.กห. อนุมัติ
เมื่อ ๖ มี.ค. ๓๙ (ใช้เฉพาะปี ๓๙) โดยมีรายละเอียดดังนี้

๔ - ๓๕
๒.๒.๑ สิทธิประโยชน์ที่ผู้ลาออกก่อนเกษียณอายุราชการจะได้รับ
๒.๒.๑.๑ ผู้ที่ขอลาออกจะได้รับการขอพระราชทานยศสูงขึ้นอีก ๑ ชั้นยศ เป็นกรณี
พิเศษ (ไม่เกินยศ พล.อ., พล.ร.อ., และ พล.อ.อ.) โดยไม่มีการปรับชั้นเงินเดือนชั้นยศ เป็นกรณีพิเศษ สูงขึ้นตามชั้นยศใหม่
๒.๒.๑.๒ มี สิ ท ธิ ได้ รั บ พระราชทานเครื่ อ งราชอิ ส ริ ย าภรณ์ ตามระเบี ย บส านั ก
นายกรัฐมนตรี ว่าด้วย การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ฯ พ.ศ. ๒๕๓๖
๒.๒.๑.๓ ได้รับใบประกาศเกียรติคุณทานองเดียวกับผู้เกษียณอายุราชการ
๒.๒.๒ คุณสมบัติของผู้จะลาออก
๒.๒.๒.๑ ครองยศเดิมมาแล้วไม่น้อยกว่า ๑ ปี โดยนับถึง ๑ เม.ย. ๓๙
๒.๒.๒.๒ ผู้ที่ขอลาออกต้องมีคุณสมบัติไม่ขัดกับหลักเกณฑ์ตามที่ กห. กาหนด
๒.๒.๒.๓ ต้องได้รับความเห็นชอบจาก หน. นขต. กห. และ ผบ.เหล่าทัพก่อน
๒.๒.๓ การดาเนินการ
๒.๒.๓.๑ ให้ผู้ประสงค์จะขอลาออกยื่นใบลาออกตามแบบฟอร์มที่กาหนดแล้วส่งให้
หน่วยต้นสังกัด โดยให้มีผลของการลาออกตั้งแต่ ๑ เม.ย. ๓๙
๒.๒.๓.๒ ให้ นขต.กห. รวบรวมรายชื่อผู้ประสงค์จะขอลาออกพร้อม หลักฐานและ
ใบลาออก (ซึ่งได้รับความเห็นชอบจาก หน.นขต.กห. และ ผบ.เหล่าทัพ) ส่งถึง สป. (สม.) ภายใน ๑ เม.ย. ๓๙
๒.๒.๓.๓ สป. (สม.) ดาเนินการนาเรียน รมว.กห. เพื่ออนุมัติให้ลาออกจากราชการ
๒.๒.๓.๔ เมื่อ รมว.กห. อนุมัติให้ลาออกจากราชการแล้วให้ สป.(สม.) ดาเนินการขอ
พระราชทานยศสูงขึ้นให้เป็นกรณีพิเศษ โดยจะขอพระราชทานยศพร้อมกับนายทหารชั้นนายพลที่ปรับย้ายตามวาระ
เม.ย. ๓๙ และขอเฝ้ารับพระราชทานประดับยศ พร้อมกับนายทหารชั้นนายพลที่ปรับย้ายตามวาระ ต.ค. ๓๙
๓. กพ.ทบ. พิ จารณาแล้วเห็นว่า การปฏิบัติตามข้อ ๑.๒ เป็น นโยบายกาลังพลที่ มีความสาคัญ ซึ่ ง
จะต้องให้ นขต.ทบ. ถือปฏิบัติโดยเร่งด่วนเพื่อตอบสนองนโยบายการพัฒนากองทัพของ รมว.กห. ให้เป็นรูปธรรม จึงเห็น
ควรแจ้งให้ นขต.ทบ. ทราบ เพื่อยึดถือปฏิบัติต่อไป

๔ - ๓๖
๔. ข้อเสนอ เห็นควรแจ้งแนวทางการให้นายทหารชั้นนายพลลาออกก่อนเกษียณอายุราชการ ตามข้อ ๑.๒
ให้ นขต.ทบ.ทราบ เพื่อยึดถือปฏิบัติต่อไป
จึ ง เรีย นมาเพื่ อ กรุณ าพิ จ ารณา หากเห็ น เป็ น การสมควร กรุณ าอนุ มั ติ ต ามเสนอในข้ อ ๔ เพื่ อจะได้
ดาเนินการต่อไป
(ลงชื่อ) พล.ต. สินาด รัตนพฤกษ์
(สินาด รัตนพฤกษ์)
จก.กพ.ทบ.
เรียน ผบ.ทบ.
อนุมัติตามที่ กพ.ทบ. เสนอในข้อ ๔

เห็นควรอนุมัติตามที่ กพ.ทบ. เสนอในข้อ ๔

(ลงชื่อ) พล.อ.ประมณฑ์ ผลาสินธุ์

(ลงชื่อ) พล.ท. ชาญ บุญประเสริฐ

(ประมณฑ์ ผลาสินธุ์)

(ชาญ บุญประเสริฐ)

๑๓ มี.ค. ๓๙

ผช.เสธ.ทบ.ฝกพ.
๑๑ มี.ค. ๓๙
(ลงชื่อ) พล.ท. เผด็จ วัฒนะภูติ
(เผด็จ วัฒนะภูติ)
รอง เสธ.ทบ. (๒)
๑๒ มี.ค. ๓๙

(ลงชื่อ) พล.อ. เชษฐา ฐานะจาโร
(เชษฐา ฐานะจาโร)

(ลงชื่อ) พล.อ. สุเทพ สีวะรา

รอง ผบ.ทบ.

(สุเทพ สีวะรา)

๑๓ มี.ค. ๓๙

เสธ.ทบ.
๑๒ มี.ค. ๓๙

๔ - ๓๗
แบบรายงานการลาออก
เขียนที่……………………………………………..………………………..
วันที่................เดือน.................................พ.ศ.....................
เรื่อง ขอลาออกจากราชการ
เรียน ..........................................................................
ด้วย กระผม/ดิฉัน......................................................................................................................................
มีความประสงค์ขอลาออกจากราชการเพราะ................................................................................................................
จึงเรียนมาเพื่อขออนุญาตลาออกจากราชการตั้งแต่วันที่................... เดือน...................................พ.ศ. ....................
กระผม/ดิฉันได้เริ่มรับราชการ เมื่อวันที่..................... เดือน.......................................พ.ศ. ......................
ขณะนี้ดารงตาแหน่ง...................................................................................................................................................
สังกัด...........................................ได้รับเงินเดือนชั้น ....................................................อันดับ...........................................
รับจริง........................................................บาท
ขณะนี้ กระผม/ดิฉัน เป็นผู้ถูก (ไม่ถูก) กล่าวหาว่ากระทาผิดวินัยหรือทาผิดคดีอาญา
เรื่อง.................................................................................................................................................................................
ควรมิควรแล้วแต่จะกรุณา
(ลงชื่อ).................................................................
(ตาแหน่ง).......................................................

๔ - ๓๘

คาสั่งกองทัพบก
ที่ ๕๕๗/๒๕๓๘
เรื่อง ปรับปรุงหลักเกณฑ์การเลื่อนฐานะนายทหารประทวนยศ จ.ส.อ
เป็นนายทหารสัญญาบัตร (ประเภทไม่มีวุฒิ) ครั้งที่ ๒
โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงหลักเกณฑ์ การเลื่อนฐานะนายทหารประทวนยศ จ.ส.อ. เป็นนายทหาร
สัญ ญาบั ตร (ประเภทไม่มีวุฒิ ) ให้ มีความเหมาะสม สอดคล้องกับ การปรับอั ตราเงิน เดือนของนายทหารประทวน
ตามพระราชบัญญัติเงินเดือนและเงินประจาตาแหน่ง พ.ศ. ๒๕๓๘ จึงได้ดาเนินการ ดังนี้
๑. ให้ยกเลิก คาสั่ง ทบ. ที่ ๑๓๕/๒๕๑๙ ลง ๔ มี.ค. ๑๙ เรื่อง กาหนดหลักเกณฑ์การเลื่อนฐานะ
นายทหารประทวนยศ จ.ส.อ. เป็ น นายทหารสั ญ ญาบั ต ร และค าสั่ ง ทบ. ที่ ๒๑๗/๒๕๒๓ ลง ๓๐ เม.ย. ๒๓
เรื่อง ปรับปรุงหลักเกณฑ์การเลื่อนฐานะนายทหารประทวนยศ จ.ส.อ. เป็นนายทหารสัญญาบัตร เสียทั้งสิ้น
๒. ให้ใช้หลักเกณฑ์การเลื่อนฐานะนายทหารประทวนยศ จ.ส.อ. เป็นนายทหารสัญญาบัตร (ประเภท
ไม่มีวุฒิ) ตาม ผนวก ก. หลักเกณฑ์ทั่วไปในการเลื่อนฐานะนายทหารประทวนยศ จ.ส.อ. เป็นนายทหารสัญญาบัตร
(ประเภทไม่มีวุฒิ) และผนวก ข. หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือก นายทหารประทวนยศ จ.ส.อ. เป็นนายทหารสัญญาบัตร
(ประเภทไม่มีวุฒิ) ที่แนบท้ายคาสั่งนี้
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
สั่ง

ณ วันที่ ๑๘ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๓๘
(ลงชื่อ) พล.อ. ประมณฑ์ ผลาสินธุ์
(ประมณฑ์ ผลาสินธุ์)
ผบ.ทบ.

๔ - ๓๙
ผนวก ก ประกอบคาสั่ง ทบ. ที่ ๕๕๗/๒๕๓๘ ลง ๑๘ ต.ค. ๓๘
หลักเกณฑ์ทั่วไป ในการเลื่อนฐานะนายทหารประทวนยศ จ.ส.อ.
เป็นนายทหารสัญญาบัตร (ประเภทไม่มีวุฒิ)

๑. นายทหารประทวนยศ จ.ส.อ. ผู้ มี สิ ท ธิ จ ะได้ รับ คั ด เลื อ กเป็ น นายทหารสั ญ ญาบั ต ร จะต้ อ งมี
คุณลักษณะและวิทยฐานะถูกต้องตามข้อบังคับ กห. ว่ าด้วย การแต่งตั้งยศทหาร พ.ศ. ๒๕๐๗ ข้อบังคับ กห. ว่าด้วย
การแต่งตั้งยศทหาร (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๑๗ ข้อ ๑๑, ๑๒.๗.๑, ๑๒.๗.๒, ๑๒.๗.๓, ๑๒.๑๐, ๑๒.๑๑ หรือ ข้อ ๒๓
ซึ่งจะครบกาหนดแต่งตั้งยศชั้นสัญญาบัตร ได้ภายใน ๓๐ ก.ย. ของแต่ละปี สาหรับผู้ที่ยังมิได้ทาหน้าที่นายทหาร
สัญญาบัตร ก็ให้อยู่ในข่ายเป็นผู้มีสิทธิได้รับการพิจารณาเช่นเดียวกัน ต่อเมื่อได้รับการคัดเลือกตามหลักเกณฑ์ของ
คาสั่งนี้ และอยู่ในโควตาการเลื่อนฐานะเป็นนายทหารสัญญาบัตรของหน่วยตามที่ ทบ. แบ่งมอบให้แล้ว จึงให้หน่วย
ออกคาสั่งให้นายทหารประทวนยศ จ.ส.อ. ที่ได้รั บการคัดเลือกตามโควตาทาหน้าที่นายทหารสัญญาบัตร เพื่อให้มี
คุณสมบัติครบถ้วนตามข้อบังคับ กห. ดังกล่าว ก่อนการรายงานแต่งตั้งยศเป็นนายทหารสัญญาบัตร ภายใน ๓๐ ก.ย.
ของปีงบประมาณที่ได้รับโควตาการเลื่อนฐานะ นายทหารประทวนยศ จ.ส.อ. เป็นนายทหารสัญญาบัตร
๒. นายทหารประทวนผู้มีสิทธิเลื่อนฐานะเป็นนายทหารสัญญาบัตร ตามอนุมัติหลักการ ของ ผบ.ทบ.
ท้ายหนังสือ กพ.ทบ.ที่ กห. ๐๓๑๕/๑๘๙๓๐ ลง ๒๔ ธ.ค. ๑๗ เรื่อง หลักการในการเลื่อนฐานะนายทหารประทวน
ที่ได้รับอนุปริญญา, ประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาชัน้ สูง และประกาศนียบัตร ซึ่งเทียบได้ไม่ต่ากว่าวิชาการศึกษาชั้นสูง
เป็นนายทหารสัญญาบัตร ไม่อยู่ในข่าย ที่จะต้องคัดเลือกตามคาสั่งนี้ โดยหน่วยสามารถดาเนินการตามอนุมัติ ผบ.ทบ.
ดังกล่าวได้ หรือดาเนินการตามคาสั่งฉบับนี้ก็ได้
๓. นายทหารประทวนยศ จ.ส.อ. ซึ่ ง มี คุ ณ ลั ก ษณะและวิ ท ยฐานะตามข้ อ บั ง คั บ กห. ว่ า ด้ ว ย
การแต่งตั้งยศ พ.ศ. ๒๕๐๗ และข้อบังคับ กห. ว่าด้วย การแต่งตั้งยศทหาร (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๑๗ ข้อ ๑๑, ๑๒.๔
และ ๑๒.๖.๒ หน่วยสามารถพิจารณาคัดเลือกเพื่อเลื่อนฐานะเป็นนายทหารสัญญาบัตรได้ ตามตาแหน่งว่างที่สามารถ
บรรจุ ได้ ภายใน ๓๐ ก.ย. ของแต่ ล ะปี โดยไม่ ก าหนดเป็ น โควตาประจ าปี (ข้ อ นี้ ห มายถึ ง การเลื่ อ นฐานะของ
นายทหารประทวนซึ่ ง เคยเป็ น นั กเรีย นทหารสอบตกชั้ น ปี ที่ ๓ ของโรงเรีย นทหารที่ ส าเร็จ การศึก ษาจะได้ เป็ น
นายทหารสัญญาบัตรและผู้ที่สาเร็จวิชาชีพพยาบาลผดุงครรภ์และอนามัย)

๔ - ๔๐
๔. การดาเนินการในการคัดเลือก
๔.๑ ทบ. จะกาหนดโควตาการเลื่อนฐานะนายทหารประทวนยศ จ.ส.อ เป็นนายทหารสัญญาบัตร
ให้แก่หน่วย นขต.ทบ. เป็นปี ๆ ตามเกณฑ์ที่เหมาะสม
๔.๒ ให้ นขต.ทบ. จัดตั้งคณะกรรมการของหน่วยขึ้นพิจารณาคัดเลือก จ.ส.อ. เพื่อเลื่อนฐานะเป็น
นายทหารสัญ ญาบั ตร และ นขต.ทบ. อาจพิ จารณาสั่งตั้งกรรมการของหน่วยรองได้ตามความเหมาะสม โดยให้ มี
จานวนกรรมการ ๕ - ๑๑ คน ส่วนหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกนายทหารประทวนยศ จ.ส.อ. เป็นนายทหาร
สัญญาบัตร ให้ดาเนินการตามหลักเกณฑ์ในรายละเอียด ตามผนวก ข.
๔.๓ เมื่อหน่วยได้ดาเนินการตามข้อ ๔.๒ แล้ว ให้ดาเนินการต่อไปนี้
๔.๓.๑ นขต.ทบ. รายงานผลการคัด เลื อกพร้อมรายชื่ อ จ.ส.อ. ที่ ได้รับ การคัด เลื อกแล้ ว
มายัง ทบ. โดยผ่าน กพ.ทบ. เพื่อขออนุมัติตัวบุคคลใน ส.ค.
๔.๓.๒ ทบ. โดย ยศ.ทบ. จั ด อบรม จ.ส.อ. เพื่ อ เลื่ อ นฐานะเป็ น นายทหารสั ญ ญาบั ต ร
และออกใบรับรองผลการอบรมให้ จ.ส.อ. เหล่านั้นตามหลักเกณฑ์ที่กาหนด
๔.๓.๓ งบประมาณในการอบรมให้ ยศ.ทบ. เสนอขอตั้ ง งบประมาณการอบรม จ.ส.อ.
เลื่อนฐานะเป็นนายทหารสัญญาบัตรเป็นส่วนรวมไว้ที่ ยศ.ทบ. โดยประสานกับ นขต.ทบ. ที่เกี่ยวข้อง

๔ - ๔๑
ผนวก ข ประกอบคาสั่ง ทบ. ที่ ๕๕๗/๒๕๓๘ ลง ๑๘ ต.ค. ๓๘
หลักเกณฑ์ การพิจารณาคัดเลือกนายทหารประทวนยศ จ.ส.อ.
เป็นนายทหารสัญญาบัตร (ประเภทไม่มีวุฒิ)
การพิจารณาคัดเลือกให้ดาเนินการเป็น ๒ ขั้นตอน ดังนี้
๑. ขั้นที่ ๑ การคัดเลือก ให้คัดเลือกตามคุณสมบัติและส่วนประกอบอื่น ๆ ๕ ข้อ ซึ่งได้ให้น้าหนักคะแนนไว้
รวม ๑๐๐ คะแนน ดังต่อไปนี้
๑.๑ การศึกษา (วุฒิที่ใช้ในการบรรจุ) ให้คะแนนเต็ม ๒๐ คะแนน ตามลาดับ ดังนี้
๑.๑.๑ สาเร็จจาก รร.นายสิบ หรืออาชีวศึกษา (ม.ศ.๖)

ให้ ๒๐ คะแนน

๑.๑.๒ สาเร็จชั้น ม.ศ. ๓ หรือ ม.๖ หรือเทียบเท่า

ให้ ๑๖ คะแนน

๑.๑.๓ สาเร็จต่ากว่า ม.ศ. ๓ หรือ ม.๖

ให้ ๑๒ คะแนน

๑.๒ อาวุโส ให้คะแนน ๒๐ คะแนน มีรายละเอียด ดังนี้.๑.๒.๑ ชั้นเงินเดือนให้ ๑๐ คะแนน ตามลาดับดังนี้.๑.๒.๑.๑ เงินเดือนระดับ ป.๒ ชั้น ๔ ขึ้นไปหรือระดับ ป.๓

ให้ ๑๐ คะแนน

๑.๒.๑.๒ เงินเดือนระดับ ป.๒ ชั้น ๓

ให้

๘ คะแนน

๑.๒.๑.๓ เงินเดือนระดับ ป.๒ ชั้น ๒

ให้

๖ คะแนน

๑.๒.๑.๔ เงินเดือนระดับ ป.๒ ชั้น ๑ หรือชั้นชั่วคราว

ให้

๔ คะแนน

๑.๒.๒ ระยะเวลาที่ครองยศ จ.ส.อ. ให้ ๑๐ คะแนน ตามลาดับ ดังนี้.๑.๒.๒.๑ เป็น จ.ส.อ. มาแล้ว ตั้งแต่ ๑๐ ปีขึ้นไป

ให้ ๑๐ คะแนน

๑.๒.๒.๒ เป็น จ.ส.อ. มาแล้ว ๙ ปี

ให้

๙ คะแนน

๑.๒.๒.๓ เป็น จ.ส.อ. มาแล้ว ๘ ปี

ให้

๘ คะแนน

๑.๒.๒.๔ เป็น จ.ส.อ. มาแล้ว ๗ ปี

ให้

๗ คะแนน

๑.๒.๒.๕ เป็น จ.ส.อ. มาแล้ว ๖ ปี

ให้

๖ คะแนน

๑.๒.๒.๖ เป็น จ.ส.อ. มาแล้ว ๕ ปี ลงมา

ให้

๕ คะแนน

๔ - ๔๒
๑.๓ บุคลิกภาพ ให้คะแนนเต็ม ๑๐ คะแนน (ข้อละ ๒ คะแนน) ดังนี้
๑.๓.๑ ท่วงที่วาจา
๑.๓.๒ เชาวน์ปัญญาและความเฉลียวฉลาด
๑.๓.๓ สุภาพเรียบร้อย
๑.๓.๔ แต่งกายสะอาดเรียบร้อย
๑.๓.๕ มารยาทและสังคมดี
๑.๔ คุณลักษณะทางทหาร ให้คะแนนเต็ม ๒๐ คะแนน (ข้อละ ๔ คะแนน) ดังนี้
๑.๔.๑ ความเป็นผู้นา
๑.๔.๒ ความซื่อสัตย์
๑.๔.๓ ความเป็นผู้มีวินัย
๑.๔.๔ ความประพฤติ
๑.๔.๕ มนุษย์สัมพันธ์
๑.๕ ผลการปฏิบัติงาน ให้คะแนนเต็ม ๓๐ คะแนน ตามลาดับ ดังนี้.๑.๕.๑ ดีมาก ถึง ดีเลิศ

ให้ ๒๖ ถึง

๓๐ คะแนน

๑.๕.๒ ดี ถึง ดีมาก

ให้ ๒๑ ถึง

๒๕ คะแนน

๑.๕.๓ พอใช้ ถึง ดี

ให้ ๑๖ ถึง

๒๐ คะแนน

๑.๕.๔ ใช้ได้ ถึง พอใช้

ให้ ๑๑ ถึง

๑๕ คะแนน

๑.๕.๕ ยังไม่พอใช้

ให้

๑๐ คะแนน

๐

ถึง

การดาเนินการคัดเลือกในขั้นที่ ๑ ให้หน่วยคัดเลือก จ.ส.อ. ที่มีสิทธิเลื่อนฐานะเป็นนายทหารสัญญาบัตร
ซึ่งมีคะแนนอย่างต่า ๗๐ % ไว้จานวนไม่ตากว่
่ าเท่าครึ่งของโควตาและไม่เกิน ๒ เท่าของโควตาที่หน่วยได้รับ
๒. ขั้นที่ ๒ การทดสอบ ให้ดาเนินการในการทดสอบ ดังนี้.๒.๑ การทดสอบในขั้นที่ ๒ ถือเป็นผลชี้ขาดโดยไม่ต้องนาคะแนนไปรวมกับ การคัดเลือกในขั้นที่ ๑
๒.๒ ให้แยกกลุ่มออกทาการทดสอบ คือ
๒.๒.๑ ประเภทโควตา จากัดเหล่า กลุ่มหนึ่ง
๒.๒.๒ ประเภทโควตา ไม่จากัดเหล่า กลุ่มหนึ่ง

๔ - ๔๓
๒.๓ การทดสอบมี ๔ เรื่องใหญ่ ๆ ให้น้าหนักคะแนนไว้รวม ๑๐๐ คะแนน ดังนี้
๒.๓.๑ ความรู้ทางด้านเหล่าสายวิทยาการระดับไม่เกิน ผบ.มว.

ให้ ๕๐ คะแนน

๒.๓.๒ ความรู้รอบตัว

ให้ ๒๐ คะแนน

๒.๓.๓ แบบธรรมเนียมทหาร

ให้ ๒๐ คะแนน

๒.๓.๔ สมรรถภาพทางร่างกาย

ให้ ๑๐ คะแนน

๒.๔ ให้รวมคะแนนของกรรมการที่ทาการทดสอบแล้ว เฉลี่ยด้วยจานวนกรรมการถือเป็น คะแนนที่ได้
แต่ละเรื่องตามข้อ ๒.๓
๒.๕ การทดสอบนี้ให้ทดสอบปากเปล่า ไม่ให้สอบข้อเขียน รายละเอียดในการทดสอบ มองแต่ละเรื่อง
ให้หน่วยที่ดาเนินการทดสอบกาหนดได้เองตามความเหมาะสม
๒.๖ ให้ เหล่ า สายวิ ท ยาการให้ ค วามร่ ว มมื อ แก่ นขต.ทบ. ที่ ร้ อ งขอในเรื่ อ งการจั ด เจ้ า หน้ า ที่
ไปร่วมเป็นกรรมการในขั้นที่ ๒ นี้ได้

๔ - ๔๔

บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ
สบ.ทบ.
(กองควบคุมคุณวุฒิ โทร. ๒๙๗๗๕๖๔)
ที่ กห ๐๔๒๑/๑๙๖๓
วันที่ ๑๖ ก.พ. ๔๘
เรื่อง การรายงานขอเลื่อนฐานะนายทหารประทวนเป็นนายทหารสัญญาบัตร
เสนอ
ตามที่ นขต.ทบ. ได้ รายงานขอเลื่ อนฐานะนายทหารประทวนเป็ นนายทหารสั ญญาบั ตรถึง ทบ. (สบ.ทบ.)
ในห้ วงระยะเวลาที่ ผ่ านมานั้ น ปรากฏว่ า มี หลาย ๆ หน่ วยยั งมี ความเข้ าใจที่ คลาดเคลื่ อนไม่ ถู กต้ อง ท าให้ สบ.ทบ.
ได้ ทั ก ท้ ว งและส่ ง เรื่ อ งคื น หน่ ว ยอยู่ เสมอ ส่ ง ผลให้ เกิ ด ความล่ า ช้ า และเสี ย สิ ท ธิ ก าลั ง พลโดยไม่ มี เหตุ อั น ควร
กอปรกับ ปั จ จุบั น กห. ได้ มี การปรับ ปรุงรายละเอี ยดการปฏิบั ติ เ พิ่ ม เติ ม เพื่ อเป็ น การแก้ปั ญ หาการบริหารจั ด การ
ทางด้านธุรการ ดังนั้น สบ.ทบ. จึงขอชี้แจงและทบทวนการปฏิบัติให้หน่วยทราบดังนี้
๑. การขอเลื่อนฐานะนายทหารประทวนเป็นนายทหารสัญญาบัตรประจาปี
๑.๑ ให้หน่วยต้นสังกัดรายงานขอเลื่อนฐานะฯ พร้อมแนบหลักฐานประกอบการพิจารณาเลื่อนฐานะฯ
ตามที่กาหนด ส่งถึง ทบ. (สบ.ทบ.) นับตั้งแต่วันถัดจากวันที่ผู้ขอเลื่อนฐานะฯ มีคุณสมบัติครบถ้วน โดยไม่จาเป็น
ต้องรอพร้อมกันทุกนายและการรายงานไม่ควรเกินเรื่องละ ๑ นาย เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการปฏิบัติต่อเอกสาร
สาหรับกรณีผู้ขอเลื่อนฐานะฯ สาเร็จจาก นนส. ที่มีคุณสมบัติไม่ครบถ้วน ทาให้ไม่สามารถขอเลื่อนฐานะฯ ในกรณีของ
ผู้สาเร็จจาก นนส. ได้ หากหน่วยจะพิจารณาขอเลื่อนฐานะฯ ต้องมีคุณสมบัติ เช่นเดียวกับผู้ขอเลื่อนฐานะฯ กาเนิด
จากกองหนุน
๑.๒ การท าหน้ าที่ น ายทหารสัญ ญาบั ต ร กรณี ผู้ ขอเลื่ อนฐานะฯ มี เวลารับ ราชการเป็ น นายทหาร
ประทวนมาแล้วไม่ น้อยกว่า ๑๒ ปี หน่วยจะสั่งให้ท าหน้าที่ นายทหารสั ญ ญาบัต รก่อน หรือหลังเข้ารับ การศึกษา
หรืออบรมก็ได้ แต่จะต้องเป็น จ.ส.อ. มาแล้วไม่น้อยกว่า ๒ ปี สาหรับกรณีผู้ขอเลื่อนฐานะฯ สาเร็จจาก นนส. หรือ
ผู้บรรจุตรงตามคุณวุฒิ (ปวช.) และมีเวลารับราชการเป็นนายทหารประทวนไม่น้อยกว่า ๘ ปีบริบูรณ์นั้น หน่วยจะต้อง
สั่งให้ทาหน้าที่หลังการอบรมแล้วเท่านั้น ทั้งนี้ การสั่งให้นายทหารประทวนทาหน้าที่นายทหารสัญญาบัตร ต้องสั่งให้มี
ผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ผบ.หน่วย ลงนามในคาสั่งฯ (ไม่ให้มีผลย้อนหลัง) และไม่เกิน ๓๐ ก.ย. ของปี เพื่อให้สามารถ
เลื่อนฐานะฯ ได้ภายในปีงบประมาณที่หน่วยได้รับโควตาเลื่อนฐานะฯ
๑.๓ กรณี ผู้ ขอเลื่ อนฐานะฯ ต้ องเข้ ารับการศึ กษาหรืออบรมระหว่ างท าหน้ าที่ นายทหารสั ญญาบั ตร
ซึ่ งมี ผ ลท าให้ การนั บ ระยะเวลาในการท าหน้ า ที่ ไม่ ครบ ๑ ปี หน่ ว ยต้ องออกคาสั่ ง ให้ ผู้ ขอเลื่ อนฐานะฯ ท าหน้ า ที่
นายทหารสัญญาบัตรถัดจากวันที่สาเร็จการศึกษาหรืออบรมจนครบ ๑ ปี เพิ่มเติมอีก ๑ คาสั่ง
๑.๔ หนังสือรับรองผลการทาหน้าที่นายทหารสัญญาบัตรผู้ขอเลื่อนฐานะฯ ผบ.หน่วย ต้องลงนาม
และระบุให้ไว้ ณ วัน , เดือน, ปีใด ไม่ต้องเว้นว่างไว้เช่นเดี ยวกับที่เคยปฏิบัติมา เพื่อให้เกิดความถูกต้องตามระเบียบ
งานสารบรรณ ทั้ ง นี้ การรับ รองผลฯ ผบ.หน่ ว ยจะต้ องไม่ ล งนามก่อนวัน ที่ ผู้ ขอเลื่ อนฐานะฯ จะมี การท าหน้ า ที่
นายทหารสัญญาบัตรครบ ๑ ปี

๔ - ๔๕
๑.๕ การบรรจุผู้ขอเลื่อนฐานะฯ ต้องบรรจุ ในตาแหน่งที่หน่วยสั่งให้ทาหน้าที่ นายทหารสัญ ญาบัตร
เท่านั้น เว้นแต่มีความจาเป็นเช่น ได้ทาหน้าที่ฯ ก่อนในตาแหน่งที่ต่อมาได้ปิดการบรรจุ ซึ่งทาให้ไม่สามารถบรรจุเป็น
นายทหารสัญญาบัตรในตาแหน่งนั้น ๆ ได้ ก็อาจสามารถดาเนินการได้ ทั้งนี้ ผบ.หน่วย ต้องสามารถชี้แจงเหตุผล
ความจาเป็นกับยืนยันความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ในตาแหน่งที่เปลี่ยนแปลง อย่างไรก็ตามในกรณีนี้หน่วยควรจะ
ได้พิจารณาปรับย้ายหมุนเวียนกาลังพล เพื่อเปิดตาแหน่งให้บรรจุนายทหารประทวนดังกล่าว ในตาแหน่งที่มีลักษณะ
งานเดียวกันหรือใกล้เคียงกับตาแหน่งที่ทาหน้าที่ฯ ให้มากที่สุดก่อน
๑.๖ การกาหนดวันบรรจุเข้ารับราชการและวันแต่งตั้งยศทหาร
๑.๖.๑ ผู้ที่ทาหน้าที่นายทหารสัญญาบัตรในหน่วยปกติไม่น้อยกว่าหนึ่งปีได้ผลดี ให้กาหนดตั้งแต่
วันถัดจากวันที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่ กห. กาหนด ซึ่งโดยปกติแล้วจะกาหนดจากวันที่ทาหน้าที่นายทหารสัญญาบัตร
ครบหนึ่งปี หรือวันที่เสร็จสิ้นจากการฝึกอบรมตามหลักสูตรของ ทบ. เป็นเกณฑ์ในการพิจารณา โดยหากวันใดเป็น
วันที่เสร็จสิ้นการปฏิบัติหลังสุดวันนั้นเป็นวันที่มีคุณสมบัติครบถ้วน
๑.๖.๒ ผู้ ที่ ท าหน้ าที่ ในต าแหน่ งนายทหารสั ญ ญาบั ต รในหน่ ว ยปกติ ที่ เป็ น ต าแหน่ งอั ต ราปิ ด
หรือทาหน้าที่ในตาแหน่งนายทหารสัญญาบัตรในสนาม ไม่น้อยกว่าหนึ่งปีได้ผลดี และมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่ กห.
กาหนด ให้กาหนดตั้งแต่วันที่ ผบ.ทบ. อนุมัติตาแหน่งอัตรานายทหารสัญญาบัตรในหน่วยปกติ ที่ว่างให้ใช้ในการบรรจุ
๒. การขอเลื่อนฐานะนายทหารประทวนเป็นนายทหารสัญญาบัตรกรณีเกษียณอายุ
๒.๑ หน่ ว ยต้ น สั ง กั ด ตรวจสอบเอกสารและรวบรวมหลั ก ฐานของ จ.ส.อ. ผู้ มี คุ ณ สมบั ติ ค รบถ้ว น
ที่ จ ะขอเลื่ อนฐานะ ฯ ส่ งถึ ง ทบ. (สบ.ทบ.) ภายใน ๓๐ มิ .ย. ของทุ กปี และหากพ้ น ตามห้ ว งระยะเวลาก าหนด
หน่วยต้องแนบรายงานผลการสอบสวนสาเหตุแห่งความล่าช้า เพื่อเป็นเหตุผลประกอบการพิจารณา
๒.๒ การคานวณนับอายุของผู้ขอเลื่อนฐานะฯ ให้ปฏิบัติตามหนังสือ กพ.ทบ. ที่ กห.๐๔๐๑/๑๑๙๒๒
ลง ๓ มิ.ย. ๓๗ เช่น จ.ส.อ. ที่จะขอเลื่อนฐานะฯ เป็นนายทหารสัญญาบัตรกรณีเกษียณอายุใน ๑ ต.ค. ๔๙ คือ ผู้ที่เกิด
๒ ต.ค. ๘๘ ถึง ๓๑ ธ.ค. ๘๘ และ ๑ ม.ค. ๘๙ ถึง ๑ ต.ค. ๘๙ เป็นต้น
๒.๓ หน่ วยต้ องออกคาสั่ งเลื่อนชั้ น เงิน เดือนเป็ น บ าเหน็ จ ประจ าปี ล่ วงหน้ าให้ แก่ผู้ ขอเลื่ อนฐานะฯ
กรณีเกษียณอายุเพื่อแนบเป็นหลักฐานประกอบการรายงาน
จึงเสนอมาเพื่อกรุณาทราบและยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติต่อไป
พล.ต. มาโนช เปรมวงศ์ศิริ
(มาโนช เปรมวงศ์ศิริ)
จก.สบ.ทบ.

๔ - ๔๖
สาเนาคู่ฉบับ

คาสั่งกองทัพบก
ที่ ๙๖ / ๒๕๔๖
เรื่อง ปรับปรุงหลักเกณฑ์การสอบคัดเลือกบรรจุนายทหารประทวน
คุณวุฒิปริญญาเลื่อนฐานะเป็นนายทหารสัญญาบัตร ครั้งที่ ๒
เพื่อให้การดาเนินการสอบคัดเลือกบรรจุนายทหารประทวนคุณวุฒิปริญญาเลื่อนฐานะ เป็นนายทหาร
สัญญาบัตร เฉพาะในส่วนของการกาหนดคุณสมบัติผู้สมัครและหลักฐานประกอบการรับสมัคร ให้มีความเหมาะสม
มากยิ่งขึ้น จึงให้แก้ไขคาสั่ง ทบ. ที่ ๔๓๖/๒๕๓๗ ลง ๒๗ ก.ค. ๓๗ เรื่อง กาหนดหลักเกณฑ์การสอบคัดเลือกบรรจุ
นายทหารประทวนคุณ วุฒิ ป ริญ ญาเลื่ อนฐานะเป็ น นายทหารสั ญ ญาบั ต ร โดยให้ แก้ไข ข้อความ ข้อ ๓.๑.๑ และ
ข้อความข้อ ๓.๒.๗ ดังต่อไปนี้
เดิม “ ๓.๑.๑ เป็นข้าราชการทหารชั้นประทวน สังกัด ทบ. มีเวลารับราชการนับตั้งแต่วันที่ได้รับ
การบรรจุ หรือแต่งตั้งยศนายทหารประทวนครั้งแรก แล้วแต่กรณีครบ ๓ ปี ก่อนวันสอบคัดเลือก ”
แก้เป็น “ ๓.๑.๑ เป็นข้าราชการทหารชั้นประทวน สังกัด ทบ. มีเวลารับราชการนับตั้งแต่วันที่ได้รับ
การบรรจุ หรือแต่ งตั้งยศนายทหารประทวนครั้งแรกแล้วแต่กรณี ครบ ๖ ปี ก่อนวันสอบคัดเลือก เว้น นายทหาร
ประทวนที่ลาไปศึกษาถูกต้องตามที่ระเบียบทางราชการกาหนดให้ใช้คุณสมบัติดังต่อไปนี้
๓.๑.๑.๑ เป็ น ข้ า ราชการทหารชั้ น ประทวน สั ง กั ด ทบ. มี เวลารั บ ราชการนั บ
ตั้งแต่ วันที่ได้รับการบรรจุหรือแต่งตั้งยศนายทหารประทวนครั้งแรก แล้วแต่กรณี ครบ ๓ ปี ก่อนวันสอบคัดเลือก
สาหรับการสอบคัดเลือกในปีงบประมาณ ๔๖
๓.๑.๑.๒ เป็นข้าราชการทหารชั้นประทวน สังกัด ทบ. มีเวลารับราชการนับตั้งแต่
วันที่ได้รับการบรรจุ หรือแต่งตั้งยศนายทหารประทวนครั้งแรก แล้วแต่กรณีครบ ๔ ปี ก่อนวันสอบคัดเลือก สาหรับ
การสอบคัดเลือกในปีงบประมาณ ๔๗
๓.๑.๑.๓ เป็นข้าราชการทหารชั้นประทวน สังกัด ทบ. มีเวลารับราชการนับตั้งแต่
วันที่ได้รับการบรรจุหรือแต่งตั้งยศนายทหารประทวนครั้งแรก แล้วแต่กรณีครบ ๕ ปี ก่อนวันสอบคัดเลือก สาหรับ
การสอบคัดเลือกในปีงบประมาณ ๔๘
๓.๑.๑.๔ เป็นข้าราชการทหารชั้นประทวน สังกัด ทบ. มีเวลารับราชการนับตั้งแต่
วันที่ได้รับการบรรจุหรือแต่งตั้งยศนายทหารประทวนครั้งแรก แล้วแต่กรณีครบ ๖ ปี ก่อนวันสอบคัดเลือกสาหรับ
การสอบคัดเลือกในปีงบประมาณ ๔๙ เป็นต้นไป ”

๔ - ๔๗
เดิม
“ ๓.๒.๗ สาเนาหลักฐานที่ได้รับอนุมัติให้ลาศึกษาและหลักฐานตอบรับการบันทึกผลการศึกษา
จาก ยศ.ทบ. ในทุกระดับการศึกษาจนถึงคุณวุฒิปริญญา ”
แก้เป็น “ ๓.๒.๗ ส าเนาหลั ก ฐานที่ ไ ด้ รั บ อนุ มั ติ ให้ ล าไปศึ ก ษาและหลั ก ฐานตอบรั บ การบั น ทึ ก
ผลการศึ ก ษาจาก ยศ.ทบ. ในทุ ก ระดั บ การศึ ก ษาจนถึ ง คุ ณ วุ ฒิ ป ริ ญ ญา หรื อ ส าเนาหนั ง สื อ อนุ มั ติ ให้ ผ่ อ นผั น
การปฏิบัติไม่ถูกต้องตามระเบียบ ทบ. ว่าด้วย การอนุมัติให้ข้าราชการลาไปศึกษานอกเวลาราชการและการใช้เวลา
ทางราชการบางส่วนไปศึกษา พ.ศ. ๒๕๑๙ หรือสาเนาหนังสือรับรองคุณวุฒิการศึกษาของ ยศ.ทบ. กรณีมีคุณวุฒิ
ปริญญาก่อนบรรจุเข้ารับราชการ ”
นอกนั้นคงเดิม
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
สั่ง ณ วันที่ ๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๔๖
พล.อ. สมทัต อัตตะนันท์
(สมทัต อัตตะนันท์)
ผบ.ทบ.
กพ.ทบ.
สาเนาถูกต้อง
พ.ต. วีระชัย พล้าโน้ต
(วีระชัย พล้าโน้ต)
๑๑ ก.ค. ๔๒

๔ - ๔๘

คาสั่งกระทรวงกลาโหม
(เฉพาะ)
ที่ ๑๗๗/๓๔
เรื่อง การเลื่อนฐานะข้าราชการทหารต่ากว่าสัญญาบัตรเป็นนายทหารสัญญาบัตร
โดยที่เป็ น การสมควรปรับปรุงหลักเกณฑ์ การเลื่อนฐานะนายทหารชั้ น ยศ จ.ส.อ., พ .จ.อ. หรือ พ.อ.อ.
เป็น นายทหารสัญ ญาบัตรและข้าราชการกลาโหมพลเรือนต่ากว่าชั้น สัญ ญาบัตร เป็นข้าราชการกลาโหมพลเรือน
ชั้น สัญ ญาบั ต ร ทั้งกรณี ที่ จะครบเกษี ย ณอายุ และที่ ยังไม่ ครบเกษี ย ณอายุเพื่ อเป็ น เกีย รติและเป็ น การบ ารุงขวั ญ
ตามที่ได้รับความเห็นชอบจากกระทรวงการคลัง ตามหนังสือ ที่ กค. ๐๕๑๒/๒๕๐๘๔ ลง ๗ พ.ค. ๓๔ จึงให้ปฏิบัติดังนี้
๑. ยกเลิก
๑.๑ ค าสั่ ง กห. (ชี้ แ จง) ที่ ๑/๒๖๑๔ ลง ๗ ก.พ. ๐๑ เรื่ อ ง การเลื่ อ นผู้ รับ ราชการในต าแหน่ ง
จ่าสิบเอก พันจ่าเอก หรือพันจ่าอากาศเอก ขึ้นเป็นชั้นสัญญาบัตร
๑.๒ คาสั่ง กห. (เฉพาะ) ที่ ๑๐๗/๒๑ ลง ๓๐ มิ .ย. ๒๑ เรื่อง การเลื่อนฐานะนายทหารประทวน
เป็นนายทหารสัญญาบัตร ในปีงบประมาณที่จะครบกาหนดเกษียณอายุ
๑.๓ ค าสั่ ง กห. (เฉพาะ) ที่ ๑๗/๒๕ ลง ๔ ก.พ. ๒๕ เรื่ อ ง การเลื่ อ นฐานะข้ า ราชการกลาโหม
พลเรือนต่ากว่าชั้นสัญญาบัตร เป็นข้าราชการกลาโหมชั้นสัญญาบัตรในปีงบประมาณที่จะครบกาหนดเกษียณอายุ
๒. นายทหารประทวนชั้ น ยศ จ.ส.อ., พ.จ.อ., หรือ พ.อ.อ. หรือ ข้ า ราชการกลาโหมพลเรือ นต่ ากว่ า
ชั้นสัญญาบัตรที่จะครบกาหนดเกษียณอายุมีคุณสมบัติครบถ้วน ตามข้อบังคับ กห. ว่าด้วย การแต่งตั้งยศทหาร หรือ
ข้อบังคับ กห. ว่าด้วย ข้าราชการกลาโหมพลเรือนแล้วแต่กรณี ยกเว้นการทาหน้าที่ในตาแหน่งนายทหารสัญญาบัตร
และมีความสมัครใจที่จะเลื่อนฐานะเป็นนายทหารสัญญาบัตร หรือข้าราชการกลาโหมพลเรือนชั้นสัญญาบัตร แล้วแต่
กรณีให้มีสิทธิได้เลื่อนฐานะเป็นนายทหารสัญญาบัตรหรือข้าราชการกลาโหมพลเรือนชั้นสัญญาบัตร ในปีงบประมาณที่
จะครบเกษียณอายุนั้นเป็นกรณีพิเศษ โดยบรรจุในตาแหน่งประจาหน่วย ซึ่งไม่จากัดเหล่าและจานวน
๓. การพิจารณาให้นายทหารประทวนหรือข้าราชการกลาโหมพลเรือนต่ากว่าชั้นสัญญาบัตรผู้ใด ได้เลื่อน
ฐานะเป็นนายทหารสัญญาบัตรหรือข้าราชการกลาโหมชั้ นสัญญาบัตรตามข้อ ๒ ให้อยู่ในดุลยพินิจของ หน.นขต.กห.,
ผบ.ทบ., ผบ.ทร. และ ผบ.ทอ. แล้วแต่กรณี

๔ - ๔๙
๔. การรายงานขอเลื่อนฐานะนายทหารประทวน หรือข้าราชการกลาโหมพลเรือนต่ากว่าชั้นสัญญาบัตร
ที่ จ ะครบก าหนดเกษี ย ณอายุ เป็ น นายทหารสั ญ ญาบั ต รหรื อ เป็ น ข้ า ราชการกลาโหมพลเรื อ นชั้ น สั ญ ญาบั ต ร
ให้ ส่ ว นราชการต้ น สั ง กั ด ด าเนิ น การขอเลื่ อ นฐานะตั้ ง แต่ ๑ ต.ค. ของปี ง บประมาณที่ จ ะครบเกษี ย ณอายุ
เพื่อให้มีระยะเวลาเป็นนายทหารสัญญาบัตรหรือข้าราชการกลาโหมพลเรือนชั้นสัญญาบัตรครบ ๑ ปี ในการนี้หากต้อง
ใช้งบประมาณเพิ่มขึ้นให้เจียดจ่ายงบประมาณประจาปีของส่วนราชการต้นสังกัด
ทั้งนี้ ตั้งแต่ ๗ พ.ค. ๓๔ เป็นต้นไป
สั่ง ณ วันที่

๓๑

ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๓๔
(ลงชื่อ) พล.อ.อ. พิศิษฐ์ ศาลิคุปต์
(พิศิษฐ์ ศาลิคปุ ต์)
รัฐมนตรีช่วยว่าการฯ ทาการแทน
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม

๔ - ๕๐
(สาเนา สบ.ทบ. รับที่ ๙๕๗๘ ลง ๒ พ.ค. ๒๙) บทน. ๑๙๖-๒๙

ด่วนมาก

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ
กพ.ทบ.
(กองการปกครอง โทร. ๒๒๒๗๒๐๐)
ต่อที่ กห. ๐๔๐๑/๒๒๑๘
วันที่ ๒๒ เม.ย. ๒๙
เรื่อง หารือการหามาตรการไม่ต้องแก้คาสั่ง กห. เรื่องการเลื่อนชั้นเงินเดือนผู้เลื่อนชั้นเป็นนายทหารสัญญาบัตร
เรียน ผบ.ทบ. (ผ่าน เสธ.ทบ.)
อ้างถึง ๑. บันทึกข้อความ สบ.ทบ. ด่วนมาก ที่ กห ๐๔๒๑/๗๓๖ ลง ๒๘ ม.ค. ๒๙
๒. บันทึกข้อความ สม. ด่วนมาก ที่ กห ๐๒๐๑/๓๓๓ ลง ๑๒ มี.ค. ๒๙
๑. ตามอ้ างถึง ๑ สบ.ทบ. ได้ ห ารือเพื่ อพิ จ ารณาด าเนิ น การหามาตรการแก้ไขเกี่ ย วกับ การเลื่ อนชั้ น
เงินเดือน ผู้เลื่อนฐานะเป็นนายทหารสัญญาบัตร โดยไม่ต้องแก้ไขคาสั่ง กห. ทั้งนี้ เนื่องจาก รมช.กห. ได้ปรารภว่า
การดาเนินการบรรจุนายทหารประทวนเลื่อนฐานะเป็นนายทหารสัญญาบัตรของ ทบ. เสร็จสิ้นแล้วแต่ต้องมาลงนาม
แก้คาสั่ง กห. เกี่ยวกับการเลื่อนชั้นเงินเดือนของนายทหารเหล่านั้นอีก เพราะ นขต.ทบ. ไม่สามารถออกคาสั่งบาเหน็จ
ประจาปีงบประมาณเลื่อนฐานะได้ทัน จึงทาให้การลงนามในเรื่ องนี้ไม่รู้จักจบสิ้นและได้ปรารภกับเจ้าหน้าที่บรรจุ
กาลังพลของ สม. และ ทบ. ให้ร่วมกันพิจารณา หามาตรการแก้ไขปัญหาดังกล่าว
๒. ตามอ้างถึง ๒ สม. ได้ประชุมหารือระดับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติและเกี่ยวข้องของ บก.ทหารสูงสุด และเหล่า
ทัพ สรุปผลได้ว่า สาหรับนายทหารประทวนที่ขอเลื่อนฐานะเป็นนายทหารสัญญาบัตรไม่ทันภายใน ๓๐ ก.ย. ของทุกปี
ขอให้หน่วยส่งคาสั่งเลื่อนชั้นเงินเดือนซึ่งเป็นบาเหน็จครั้งสุดท้ายให้ สบ.ทบ. โดยด่วน หรือให้ กกพ.สม. โดยตรง แล้ว
แจ้งให้เหล่าทัพทราบ
๓. การดาเนินการเลื่อนฐานะนายทหารประทวนเป็นนายทหารสัญญาบัตร แบ่งออกเป็น ๒ ประเภท
๓.๑ การเลื่ อ นฐานะนายทหารประทวนเป็ น นายทหารสั ญ ญาบั ต รจากผลการคั ด เลื อ กของ
คณะกรรมการของ นขต.ทบ. ตามคาสั่ง ทบ. ที่ ๑๓๕/๒๕๑๙ ลง ๔ มี.ค. ๒๙ หน่วยจะไม่สามารถหาตาแหน่งให้กับ
นายทหารประทวนที่ได้รับการคัดเลือกขึ้นเป็นนายทหารสัญญาบัตรเหล่านี้ทาหน้าที่นายทหารสัญญาบัตรได้พร้อม
เพรียงกัน ทั้งนี้ ต้องตรวจสอบทาเนียบกาลังพลของหน่วยที่บรรจุไว้ มีอัตรานายทหารสัญญาบัตรว่างหรือไม่เพียงใด
การเลื่อนฐานะนายทหารประทวนเป็นนายทหารสัญญาบัตรในข้อนี้ วันที่ได้รับเลื่อนฐานะจะไม่พร้อมกัน ทั้งนี้ขึ้นอยู่
กับนายทหารประทวนผู้นั้นทาหน้าที่นายทหารสัญญาบัตรครบ ๑ ปี ในวันใด และ วันที่ ผบ.ทบ. (เสธ.ทบ.) ลงนามใน
หนังสือนาเรียน ผบ.ทหารสูงสุด ยกตัวอย่าง เช่น
จ.ส.อ. ก. รักชาติ ทาหน้าที่นายทหารครบ ๑ ปี ใน ๒๘ ก.ย. ๒๙ เมื่อดาเนินกรรมวิธีเสร็จแล้ว สบ.ทบ.
จะต้องนาเรียน ผบ.ทบ.(เสธ.ทบ.) ลงนามในวันที่ ๒๙ ก.ย. ๒๙ โดย ผบ.ทบ.(เสธ.ทบ.) จะลงนามก่อนวันที่ทาหน้าที่
ครบไม่ได้ เพราะจะทาให้ขาดคุณสมบัติทาหน้าที่ไม่ครบ ๑ ปี ตามข้อบังคับ กห. ว่าด้วย การแต่งตั้งยศ พ.ศ. ๒๕๐๗
ลง ๓ มิ.ย. ๐๗ (แก้ไขถึงฉบับที่ ๙) หาก ผบ.ทบ. (เสธ.ทบ.) ลงนามหลังวันที่ ๓๐ ก.ย. ๒๙ ซึ่งเป็นปีงบประมาณใหม่
จ.ส.อ. ก. รักชาติ จะมี สิ ท ธิได้ พิ จ ารณาเลื่ อนชั้ น เงิน เดื อนขณะเป็ น นายทหารประทวนของปี งบประมาณเก่าอี ก

๔ - ๕๑
แต่คาสั่งเลื่อนชั้น เงินเดือนฉบั บ นี้ หน่วยยังไม่ออกให้ เมื่อหน่วยออกคาสั่ งเลื่อนชั้น เงิน เดื อนให้ แล้ ว จึงต้องน าชั้ น
เงินเดือนใหม่นี้ไปแก้คาสั่ง กห. ให้ถูกต้องกับข้อเท็จจริง
๓.๒ การเลื่อนฐานะนายทหารประทวนเป็นนายทหารสัญญาบัตร กรณี จะครบกาหนดเกษียณอายุ
กรรมวิธีในการดาเนิ นการในข้อนี้ นขต.ทบ. จะต้องรวบรวมหลักฐานตามที่ ทบ. กาหนด แล้วส่งเรื่องให้ สบ.ทบ.
ตรวจสอบดาเนินกรรมวิธีภายใน ๓๐ มิ.ย. ของทุกปี (ตามอนุมัติ ผบ.ทบ. ท้ายหนังสือ กพ.ทบ. ที่ กห. ๐๔๐๑/๒๘๒๕๕
ลง ๒๐ พ.ย. ๒๖) ทั้งนี้ เพื่อ สบ.ทบ. และ กพ.ทบ. จะได้มีเวลาในการตรวจสอบหลักฐานก่อนที่จะนาเรียน ผบ.ทบ.
(เสธ.ทบ.) ลงนามเสนอ บก.ทหารสูงสุด ต่อไป
๓.๒.๑ การเลื่อนฐานะนายทหารประทวนในข้อ ๓.๒ นี้ กห. และ ทบ. ได้กาหนดวันที่เลื่อนฐานะ
ไว้แน่นอนคือ วันที่ ๑ ต.ค. ของทุกปี ซึ่งเป็นปีงบประมาณใหม่
๓.๒.๒ คาสั่งเลื่อนชั้นเงินเดือนที่ส่งมาพร้อมกับตัวเรื่องขอเลื่อนฐานะนั้นเป็นบาเหน็จประจาปี
งบประมาณเก่าเพราะหน่วยยังไม่ได้ออกคาสั่งเลื่อนชั้นเงินเดือนปีงบประมาณใหม่ให้ ดังนั้นเมื่อหน่วยออกคาสั่งเลื่อน
ชั้นเงินเดือนปีงบประมาณใหม่ให้ จึงต้องนาชั้นเงินเดือนใหม่ไปแก้คาสั่ง กห. เพื่อให้ตรงกับข้อเท็จจริง
๓.๓ สถานภาพกาลังพลนายทหารประทวนที่จะได้เลื่อนฐานะเป็นนายทหารสัญญาบัตรนั้น หน่วยต่าง ๆ
ย่อมทราบชื่อและจานวนนายทหารประทวนที่จะเลื่อนฐานะเป็นนายทหารสัญญาบั ตรเป็นการแน่นอนอยู่แล้ว
๔. กพ.ทบ. พิ จารณาแล้ว เพื่ อเป็น การแก้ไขปัญ หาเรื่องการเลื่อนชั้ นเงินเดือนผู้ เลื่ อนฐานะฯ ดั งกล่ าว
เห็นควรให้ นขต.ทบ. ที่มีกาลังพลที่จะเลื่อนฐานะเป็นนายทหารสัญญาบัตรทั้งประเภทจากผลการพิจารณาคัดเลือก
ของ นขต.ทบ. และประเภทจะครบเกษียณอายุออกคาสั่งเลื่อนชั้นเงินเดือนประจาปีโดยให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ ๑ ต.ค.
ของทุกปี ล่วงหน้าก่อนเป็นกรณีพิเศษแล้วแนบคาสั่งเลื่อนชั้นเงินเดือนนั้น ๆ ไปพร้อมกับหลักฐานการขอเลื่อนฐานะ
๕. ข้อเสนอ เห็นควรอนุมัติหลักการในข้อ ๔
จึงเรียนมาเพื่อกรุณาพิจารณา หากเห็นเป็นการสมควร กรุณาอนุมัติตามที่เสนอในข้อ ๕ เพื่อดาเนินการ
ต่อไป ทั้งนี้ อยู่ในอานาจของ เสธ.ทบ. ตามคาสั่ง ทบ.ที่ ๕๔๕/๒๕๒๒ ลง ๒๔ ต.ค. ๒๒
(ลงชื่อ) พล.ต. ประเสริฐ สารฤทธิ์
(ประเสริฐ สารฤทธิ์)
จก.กพ.ทบ.
เรียน ผบ.ทบ. (ผ่าน เสธ.ทบ.)
เห็นควรอนุมัติตามที่ กพ.ทบ. เสนอในข้อ ๕
(ลงชื่อ) พล.ท. ศ. ลักษณียนาวิน
ผช.เสธ.ทบ.ฝกพ.
๒๕ เม.ย. ๒๙

๔ - ๕๒
(ลงชื่อ) พล.ท. จรัส วงศ์สายัณห์
รอง เสธ.ทบ. (๒)
๒๕ เม.ย. ๒๙
อนุมัติตามเสนอในข้อ ๕
รับคาสั่ง ผบ.ทบ.
(ลงชื่อ) พล.อ. ชวลิต ยงใจยุทธ
เสธ.ทบ.
๒๙ เม.ย. ๒๙
สาเนาถูกต้อง
เสนอ...................................................
(ลงชื่อ) พ.อ.ดารง แสงประสิทธิ์
(ดารง แสงประสิทธิ์)
หก.สบ.ทบ.

๔ - ๕๓

บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ

กพ.ทบ.

(กองจัดการ ฯ โทร. ๐๒ ๒๙๗๗๑๒๔)

ที่ ต่อ กห ๐๔๐๑/๑๘๔๙๗
วันที่ ๒๘ มิ.ย. ๔๕
เรื่อง เลื่อนฐานะนายทหารประทวนเป็นนายทหารสัญญาบัตรกรณีเกษียณอายุ
เสนอ สบ.ทบ.
สิ่งที่ส่งมาด้วย สาเนาหนังสือ สม. ที่ (ฉบับ กห. เลขรับ ๕๒๙๖/๔๕) ลง ๑๒ มิ.ย. ๔๕
ด้วย รมว.กห. ได้อนุมัติหลักการให้ ทบ. เสนอเรื่องการเลื่อนฐานะนายทหารประทวนเป็นนายทหาร
สัญญาบัตร กรณีเกษียณอายุให้เสร็จสิ้น ถึง สป. ภายใน ส.ค. ของทุกปี รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย กพ.ทบ. จึงขอให้
สบ.ทบ. ได้ถือปฏิบัติต่อไป
จึงเสนอมาเพื่อกรุณาทราบ และดาเนินการต่อไป
พล.ต. ไพโรจน์ วัฒนโยธิน
(ไพโรจน์ วัฒนโยธิน)
จก.กพ.ทบ.

๔ - ๕๔

บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ
สม. (กจก.สกพ.สม. โทร ๐ ๒๒๒๖ ๑๓๙๕ โทร.ทหาร ๕๒๕๒๓๕๑)
ที่ (ฉบับ กห. เลขรับ ๕๒๙๖/๔๕)
วันที่
เรื่อง เลื่อนฐานะนายทหารประทวนเป็นนายทหารสัญญาบัตรกรณีเกษียณอายุ
เสนอ กพ.ทบ.
เพื่อถือเป็นหลักปฏิบัติตามข้อ ๔.๒ ต่อไป
พล.ต.
ผช.จก.สม.ทาการแทน
จก.สม.
๒๑ มิ.ย. ๔๕

สาเนาถูกต้อง
พ.อ. หญิง อรภา อินทรสูต
(อรภา อินทรสูต)
นายทหารประจาผู้บงั คับบัญชา ช่วยราชการ
กพ.ทบ.
๒๖ มิ.ย. ๔๕

๔ - ๕๕

บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ

สานักงาน ปล.กห. (โทร.ทหาร ๕๒๕๑๐๒๑ โทร ๐๒ ๒๒๖ ๓๑๒๐)

วันที่

ที่ (ฉบับ กห. เลขรับ ๕๒๙๖/๔๕)

เรื่อง เลื่อนฐานะนายทหารประทวนเป็นนายทหารสัญญาบัตรกรณีเกษียณอายุ
เรียน รมว.กห.
กรุณาพิจารณา หากเห็นสมควร กรุณาอนุมัติในข้อ ๔ และลงชือ่ ในร่างคาสั่งฯ ที่แนบ
พล.อ.
ปล.กห.
๑๓ มิ.ย. ๔๕
- อนุมัติในข้อ ๔ ลงชื่อแล้ว
รับคาสั่ง รมว.กห.
พล.อ.
รมช.กห.
๑๙ มิ.ย. ๔๕
สาเนาถูกต้อง
(ลงชื่อ) พ.ท. พิเชษฐ เผือกพัฒน์
(พิเชษฐ เผือกพัฒน์)
หน.บรรจุกาลัง กจก.สกพ.สม.
๒๐ มิ.ย. ๔๕

๔ - ๕๖

บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ
สม. (กจก.สกพ.สม. โทร ๐ ๒๒๒๖ ๑๓๙๔ โทร.ทหาร ๕๒๕๒๓๕๑)
ที่ (ฉบับ กห. เลขรับ ๕๒๙๖/๔๕)
วันที่
เรื่อง เลื่อนฐานะนายทหารประทวนเป็นนายทหารสัญญาบัตรกรณีเกษียณอายุ
เรียน ปล.กห.
๑. บก.ทหารสูงสุ ด เสนอตามรายงานของ ทบ. ขอนุมัติให้เลื่อนฐานะนายทหารประทวน สังกัด ทบ.
ซึ่งรับ ราชการมาจะครบกาหนดเกษี ยณอายุ ในปี งบประมาณ ๒๕๔๕ เป็ นนายทหารสัญ ญาบั ต รโดยบรรจุเข้ารับ
ราชการในตาแหน่ง ประจา บก.จทบ.พ.ล. และแต่งตั้งยศเป็น ว่าที่ ร.ต. จานวน ๕ ราย ตั้งแต่ ๑ ต.ค. ๔๔ รายละเอียด
ตามหนังสือ กพ.ทหาร ที่ กห. ๐๓๐๒/๑๕๐๙ ลง ๔ มิ.ย. ๔๕ ตามผนวกรายชื่อที่แนบ
๒. เลื่อนฐานะนายทหารประทวนเป็นนายทหารสัญญาบัตร มีหลักเกณฑ์ดังนี้
๒.๑ กฎกระทรวง กาหนดหลักเกณฑ์และวิธีการบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการทหาร
และการให้ได้รับเงินเดือน พ.ศ. ๒๕๔๓ ข้อ ๑๘ ตามเอกสารหมายเลข ๑ สรุปได้ว่า การบรรจุนายทหารประทวน
ที่เลื่อนฐานะเป็นนายทหารสัญญาบัตร ให้ผู้นั้นได้รับเงินเดือน ระดับ น.๑ ในชั้นที่เทียบได้ตรงกันกับชั้นเงินเดือน
ที่ ได้ รับ อยู่ ก่อ นการเลื่ อ นฐานะเป็ น ข้ าราชการทหารชั้ น สั ญ ญาบั ต ร ตามตารางเที ย บชั้ น เงิน เดื อนแต่ ล ะระดั บ ที่
ข้าราชการทหารจะได้รับเมื่อได้รับแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งท้ายกฎกระทรวงนี้
๒.๒ ข้อบังคับ กห. ว่าด้วย การแต่งตั้งยศทหาร พ.ศ ๒๕๐๗ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยข้อบังคับ กห.ฯ
(ฉบับที่ ๗) พ.ศ ๒๕๒๐ ข้อ ๑๒.๑๐ ตามเอกสารหมายเลข ๒ สรุปได้ว่านายทหารประทวน ซึ่งรับราชการเป็นทหาร
ไม่น้อยกว่าสิบสองปี โดยมียศ จ.ส.อ. มาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี และ นขต.กห. หรือเหล่าทัพได้ให้การศึกษาหรืออบรมแล้ว
จึงจะเลื่อนฐานะเป็นนายทหารสัญญาบัตรได้
๒.๓ คาสั่ง กห. (เฉพาะ) ที่ ๑๗๗/๓๔ ลง ๓๑ ต.ค. ๓๔ เรื่อง การเลื่อนฐานะข้าราชการทหาร
ต่ากว่าชั้ นสั ญ ญาบั ตรเป็ น ข้าราชการทหารชั้น สัญ ญาบัต ร ข้อ ๒ ตามเอกสารหมายเลข ๓ สรุป ได้ว่านายทหาร
ประทวนยศ จ.ส.อ. ที่จะครบกาหนดเกษียณอายุ มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อบังคับ กห. ว่าด้วย การแต่งตั้งยศทหาร
ยกเว้นการท าหน้าที่นายทหารสัญ ญาบัตรและมีความสมัครใจที่ จะเลื่อนฐานะเป็น นายทหารสัญ ญาบั ตรให้ มีสิท ธิ
ได้เลื่อนฐานะฯ ในปีงบประมาณที่จะครบกาหนดเกษียณอายุนั้น โดยบรรจุตาแหน่งประจาหน่วย ซึ่งไม่จากัดชั้นยศ
และจานวน
๒.๔ พระราชบั ญ ญั ติ ย ศทหาร พ.ศ. ๒๔๗๙ มาตรา ๗ ตามเอกสารหมายเลข ๔ สรุป ได้ ว่ า
การแต่งตั้งผู้ใดให้ว่าที่ยศนายทหารสัญญาบัตรชั้นใดชั่วคราว อยู่ในอานาจของ รมว.กห.
๒.๕ ข้อบังคับ กห. ว่าด้วยการบรรจุ ปลด ย้าย เลื่อน และลดตาแหน่งข้าราชการกลาโหม พ.ศ. ๒๕๐๒
หมวด ๑ ข้อ ๔ (๒) ตามเอกสารหมายเลข ๕ สรุปได้ว่า รมว.กห. เป็นผู้สั่งบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็ นนายทหาร
สัญญาบัตร

๔ - ๕๗
๓. สม. พิจารณาแล้ว ขอเรียนว่า
๓.๑ การเลื่อนฐานะนายทหารประทวนเป็นนายทหารสัญญาบัตรในปีงบประมาณที่จะครบกาหนด
เกษียณอายุ สป.(สม.) ได้กาหนดให้ นขต.กห. และเหล่าทัพ เสนอเรื่องการเลื่อนฐานะฯ ถึง สป. ภายใน ส.ค. ของทุกปี
ตามหนังสือ สม. ที่ กห. ๐๒๐๑/๘๖๔ ลง ๑๖ ก.ค. ๒๙ ดังนั้น ตามที่ ทบ. ขอเลื่อนฐานะนายทหารประทวน จานวน
๕ ราย เป็นนายทหารสัญญาบัตร ตามข้อ ๑ เป็นการรายงานขออนุมัติเพิ่มเติมเพื่อให้กาลังพลได้รับสิทธิในการเลื่อน
ฐานะเป็นนายทหารสัญญาบัตรก่อนเกษียณอายุ สาหรับสาเหตุที่ล่าช้าเนื่องจาก ทบ. ได้รวบรวมเอกสารประกอบ
การพิจารณาครบถ้วนเมื่อ ๒๑ พ.ค. ๔๕ ซึ่งนายทหารประทวนทั้ง ๕ ราย เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนและการให้ได้รับ
เงินเดือนถูกต้องตามหลักเกณฑ์ในข้อ ๒.๑ ถึง ๒.๓ จึงสมควรให้เลื่อนฐานะเป็นนายทหารสัญญาบัตรได้ตั้งแต่ ๑ ต.ค. ๔๔
และเพื่อให้นายทหารประทวนสังกัด ทบ. ที่จะครบกาหนดเกษียณอายุในปีงบประมาณต่อไปได้รับการเลื่อนฐานะ
เป็นนายทหารสัญญาบัตรภายในระยะเวลาที่ กห. กาหนด (๑ ต.ค. ของทุกปี) สมควรให้ ทบ. ดาเนินการให้เสร็จสิ้น
ภายใน ส.ค. ของทุกปีด้วย
๓.๒ การเลื่อนฐานะนายทหารประทวนเป็ นนายทหารสั ญ ญาบั ตร อยู่ในอานาจของ รมว.กห.
ตามข้อ ๒.๔ และ ๒.๕ โดย รมช.กห. ได้รับมอบหมายให้สั่งและปฏิบัติราชการแทน รมว.กห. ตามคาสั่ง กห. (เฉพาะ)
ที่ ๑๙/๔๔ ลง ๒๒ ก.พ. ๔๔ ข้อ ๒.๗
๔. ข้อเสนอ เห็นควรดาเนินการดังนี้
๔.๑ ให้เลื่อนฐานะนายทหารประทวน สังกัด ทบ. ซึ่งรับราชการมาจะครบกาหนดเกษียณอายุใน
ปีงบประมาณ ๒๕๔๕ เป็นนายทหารสัญ ญาบัตร โดยบรรจุ เข้ารับราชการในตาแหน่งประจา บก.จทบ.พ.ล. และ
แต่งตั้งยศเป็น ว่าที่ ร.ต. จานวน ๕ ราย ตั้งแต่ ๑ ต.ค. ๔๔ ตามข้อ ๑
๔.๒ ให้ ทบ. เสนอเรื่ อ งการเลื่ อ นฐานะนายทหารประทวนเป็ น นายทหารสั ญ ญาบั ต รกรณี
เกษียณอายุให้เสร็จสิ้น ถึง สป. ภายใน ส.ค. ของทุกปี
จึงเรียนมาเพื่อกรุณาพิจารณา หากเห็นเป็นการสมควรกรุณานาเรียน รมว.กห. เพื่อพิจารณาอนุมัติ
ในข้อ ๔ และลงชื่อตามร่างคาสั่ง กห. ที่แนบ
พล.อ.
จก.สม.
๑๒ มิ.ย. ๔๕
พล.อ.อ.
รอง ปล.กห.
๑๓ มิ.ย. ๔๕

๔ - ๕๘

บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ
กพ.ทบ.
(กองกาหนดและควบคุม โทร.๒๒๒๓๘๒๗)
ที่ กห. ๐๔๐๑/๒๘๒๕๕
วันที่ ๓๐ พ.ย. ๒๖
เรื่อง การเลื่อนฐานะนายทหารประทวนเป็นนายทหารสัญญาบัตรสาหรับผูท้ ี่จะครบเกษียณอายุ
เรียน ผบ.ทบ (ผ่าน เสธ.ทบ.)
อ้างถึง ๑. อนุมัติ ผบ.ทบ. ท้ายหนังสือ กพ.ทบ. ที่ กห. ๐๓๑๕/๑๑๔๓๕ ลง ๑๙ ก.ค. ๒๑
เรื่อง เลื่อนฐานะนายทหารประทวนเป็นนายทหารสัญญาบัตรผูท้ ี่จะครบกาหนดเกษียณอายุ
๒. หนังสือ กพ.ทบ. ต่อที่ กห. ๐๓๑๕/๑๑๔๓๕ ลง ๒๓ ส.ค. ๒๑ เรื่อง เลื่อนฐานะนายทหารประทวน
เป็นนายทหารสัญญาบัตรในปีงบประมาณที่จะครบกาหนดเกษียณอายุ
๓. หนังสือ กพ.ทบ. ที่ กห. ๐๔๐๑/๑๐๓๒ ลง ๒๑ ม.ค. ๒๖ เรื่องการเลื่อนฐานะนายทหารประทวนเป็น
นายทหารสัญญาบัตรสาหรับผู้ทจี่ ะครบกาหนดเกษียณอายุ
๑. ตามอนุมัติ ผบ.ทบ. ที่อ้างถึง ๑ ได้กาหนดหลักการเลื่อนฐานะนายทหารประทวนเป็นนายทหาร
สัญญาบัตร สาหรับผู้ที่จะครบกาหนดเกษียณอายุตามข้อ ๔.๒.๓ ว่า “ ให้หน่วยต้นสังกัดรวบรวมหลักฐานของ จ.ส.อ.
ที่จะขอเลื่อนฐานะตาม ผนวก ก ที่แนบ ส่ง สบ.ทบ. (เรียน ผบ.ทบ. (ผ่าน สบ.ทบ.)) เพื่อให้ สบ.ทบ. ตรวจสอบ
ภายใน ๓๐ มิ.ย. ของทุกปี หากพ้นกาหนดนี้ให้งดรับพิจารณา เพราะ ทบ.จะดาเนินการขออนุมัติเลื่อนฐานะ จ.ส.อ.
ที่จะครบเกษียณอายุเพียงปีละ ๑ ครั้ง เท่านั้น ”
๒. กพ.ทบ. มี ห นั ง สื อ ชี้ แ จงหลั ก การเกี่ ย วกั บ การด าเนิ น การในเรื่ อ งนี้ ใ ห้ นขต.ทบ. ถื อ ปฏิ บั ติ
ตามหลักการแล้ว ตามอ้างถึง ๒ และ ๓ แต่ปรากฏว่าบางหน่วยไม่ปฏิบัติตามระยะเวลาที่กาหนด จึงทาให้ ทบ.
ได้ รั บ การทั กท้ ว งและต าหนิ จ าก กห. ซึ่ งจากการตรวจสอบแล้ ว สาเหตุ ที่ ท าให้ ล่ าช้ านั้ น ส่ ว นใหญ่ เนื่ องมาจาก
ความผิดพลาดในการส่ งเอกสารให้ กับ สบ.ทบ ที่ ไม่ส มบู รณ์ สบ.ทบ. ต้องส่ งเรื่องคืน หน่ วยต้ น สังกัด เพื่ อแก้ไขอี ก
ทาให้เสียเวลา ดังนั้น การรายงานไปยัง กห. เพื่อขอแต่งตั้งยศซึ่งต้องส่งถึง กห. ภายใน ก.ย. จึงไม่ทันตามกาหนด
โดยสิ่งผิดพลาดที่พบ เช่น
๒.๑ สาเนาประวัติรบั ราชการไม่ครบ
๒.๒ ขาดคาสั่งอบรมหรือหลักฐานการผ่านนายสิบอาวุโส
๒.๓ ขาดคาสั่งปรับย้ายเข้าครอง จ.ส.อ. ธรรมดา
๒.๔ เจ้าหน้าทีไ่ ม่รับรองสาเนาเอกสาร เป็นต้น
๓. กพ.ทบ. พิ จารณ าแล้ ว เห็ น ว่ า การก าหนดให้ ห น่ ว ยส่ ง หลั ก ฐานการเลื่ อ นฐานะ จ.ส.อ.
ที่เกษียณอายุถึง สบ.ทบ. ภายใน ๓๐ มิ.ย. ของทุ กปีนั้ น ควรหมายถึงหลักฐานที่ถูกต้องครบถ้วน หากหลักฐาน
ของผู้ใดไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ภายใน ๓๐ มิ.ย. ให้ สบ.ทบ. ส่งเรื่องทั้งหมดคืน โดยไม่มีการรายงานขออนุมัติแต่งตั้ง
ยศไปยั ง กห. ขณะเดี ย วกั น ให้ ห น่ วยพิ จ ารณาสอบสวนสาเหตุ ของการล่ าช้ าแล้ ว เสนอ กพ.ทบ. เพื่ อ ด าเนิ น การ
ตามความเหมาะสมต่อไป

๔ - ๕๙
๔. ผบ.ทบ. เป็นผู้อนุมัติหลักการ
๕. ข้อเสนอ เห็นควรอนุมัติหลักการเพิ่มเติมดังนี้
๕.๑ ให้หน่วยต้น สังกัดรวบรวมหลักฐานของ จ.ส.อ. ที่ จะขอเลื่อนฐานะฯ โดยส่ งให้ ถึง สบ.ทบ.
ตรวจสอบภายใน ๓๐ มิ.ย. ของทุกปี ทั้งนี้หมายถึงหลักฐานที่ครบถ้วนสมบูรณ์ ไม่มีการแก้ไขใด ๆ อีก หากพ้นกาหนดนี้ให้
สบ.ทบ. ส่งเรื่องทั้งหมดคืนหน่วยต้นสังกัดทุกกรณี (หากหน่วยเกรงจะดาเนินการไม่ทันก็สามารถส่งเรื่องให้ สบ.ทบ.
ตรวจสอบล่วงหน้าได้)
๕.๒ กรณีที่เกิดความล่าช้าในการรายงานขออนุมัติเลื่อนฐานะฯ ไม่ว่าจากเหตุ การแก้ไขเอกสารที่
บกพร่อง หรือหลักฐานไม่ครบหรือหน่วยไม่ดาเนินการภายในกาหนดตามข้อ ๕.๑ ให้มีการงดบาเหน็จประจาปี ๑ ชั้น
(ถ้าขอชั้นเดียวก็งด) แก่เจ้าหน้าที่ผู้ทาและตรวจหลักฐานของหน่วยที่ส่งหลักฐานขอเลื่อนฐานะฯ โดยให้รายงานมายัง
กพ.ทบ. เพื่อดาเนินการ
๕.๓ ให้ สบ.ทบ. รายงานขออนุมัติแต่งตั้งยศ จ.ส.อ. ที่จะครบเกษียณอายุเป็นนายทหารสัญญาบัตร
โดยให้ส่งเรื่องถึง กพ.ทบ. ภายใน ๑๕ ก.ย. ของปีงบประมาณ เพื่อ กห. จะได้ออกคาสั่งเลื่อนฐานะให้ได้ทันตามกาหด
ตั้งแต่ ๑ ต.ค. ของปีงบประมาณที่จะเกษียณอายุ
จึงเรียนมาเพื่อกรุณ าพิจารณา หากชอบด้วยดาริ กรุณ าอนุมัติตามเสนอในข้อ ๕ เพื่อให้ นขต.ทบ.
ถือเป็นหลักปฏิบัติต่อไป
อนุมัติตามที่ กพ.ทบ. เสนอในข้อ ๕
(ลงชื่อ) พล.อ. อาทิตย์ กาลังเอก
ผบ.ทบ./๙ ธ.ค. ๒๖
(ลงชื่อ) พล.อ. สืบ อักษรานุเคราะห์
รอง ผบ.ทบ./๙ ธ.ค. ๒๖
(ลงชื่อ) พล.อ. บรรจบ บุนนาค
เสธ.ทบ./๘ ธ.ค. ๒๖

(ลงชื่อ) พล.ต. ประเสริฐ สารฤทธิ์
จก.กพ.ทบ.
เรียน ผบ.ทบ. (ผ่าน เสธ.ทบ.)
เห็นควรอนุมัติตามที่ กพ.ทบ. เสนอในข้อ ๕
(ลงชื่อ) พล.ท. อรรคพล สมรูป
ผช.เสธ.ทบ.ฝกพ./๒ ธ.ค. ๒๖
(ลงชื่อ) พล.ท. มานะ รัตนโกเศศ
รอง เสธ.ทบ.(๒)/๖ ธ.ค. ๒๖

๔ - ๖๐

บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ
กพ.ทบ.
(กองจัดการ ฯ โทร. ๐-๒๒๙๗-๗๑๒๔)
ต่อที่ กห. ๐๔๐๑/๔๓๙๐
วันที่ ๒๒ ธ.ค. ๕๑
เรื่อง ซักซ้อมความเข้าใจการเลื่อนฐานะนายทหารประทวนเป็นนายทหารสัญญาบัตรกรณีเกษียณอายุราชการ
เสนอ (นขต.ทบ. ระดับกองพลหรือเทียบเท่า)
อ้างถึง ๑. ระเบียบ กห. ว่าด้วย การบรรจุหรือแต่งตั้งข้าราชการทหารให้ดารงตาแหน่งประจาหน่วย
พ.ศ. ๒๕๕๑
๒. หนังสือ กพ.ทบ.ที่ กห. ๐๓๑๕ /๑๑๔๓๕ ลง ๑๘ ก.ค. ๒๑
๓. หนังสือ กพ.ทบ. ที่ กห. ๐๔๐๑ /๒๗๗๒ ลง ๒๑ ส.ค. ๔๙
๑. ระเบี ย บ กห. ตามอ้ างถึง ๑ ได้ กาหนดหลั กเกณฑ์ การบรรจุ หรือแต่ งตั้ งข้าราชการทหารด ารง
ตาแหน่งประจาหน่วย โดยกาหนดให้ผู้ที่จะครบกาหนดปลดออกจากราชการเพราะเกษียณอายุให้ดารงตาแหน่งประจา
หน่วยได้ไม่เกินหนึ่งปี (ประมาณเดือน ก.ย.) ก่อนเกษียณอายุราชการนั้น อาจจะส่งผลกระทบต่อความเข้าใจของหน่วย
ในการรายงานขอเลื่อนฐานะนายทหารประทวนเป็นนายทหารสัญญาบัตรกรณีเกษียณอายุราชการของหน่วย กล่าวคือ
เดิม ทบ. กาหนดให้หน่วยปรับย้ายกาลังพลที่จะเกษียณอายุราชการเป็นประจา มทบ./จทบ. ให้เสร็จสิ้น ก่อนวันปลด
ออกจากประจาการอย่างน้อย ๗ เดือน (ประมาณเดือน มี.ค. ของปีที่เกษียณอายุ) อย่างมากไม่เกิน ๑ ปี ๗ เดือน
(ประมาณเดือน มี.ค. ก่อนปีเกษียณอายุราชการ) ซึ่งโดยส่วนใหญ่แล้ว มทบ./จทบ.จะเป็นหน่วยรายงานขอเลื่อนฐานะฯ
ตามขั้นตอนที่ ทบ. กาหนด เนื่องจากกาลังพลดังกล่าวได้รับการปรับย้ายเป็นประจา มทบ./จทบ. แล้ว แต่เมื่อ กห. ปรับ
ลดระยะเวลาการดารงตาแหน่งประจาหน่วยลงเหลือไม่เกินหนึ่งปี ทาให้กาลังพลส่วนใหญ่ จะยังคงปฏิบัติงานอยู่ที่
หน่วย ซึ่งหลายหน่วยไม่เคยปฏิบัติมาก่อนอาจส่งผลกระทบการดาเนินการขออนุมัติเลื่อนฐานะฯ ได้
๒. ทบ. กาหนดให้ ผบ.นขต.ทบ. และ ผบ. หน่วยระดับกองพล ตั้งคณะกรรมการขึ้นพิจารณาเลือก
จ.ส.อ. ที่จะครบเกษียณอายุราชการที่มีความประพฤติดี รับราชการด้วยดีตลอดมา ไม่มีเรื่องเสียหายและมีความสมัคร
ใจจะเลื่อนฐานะเป็นนายทหารสัญญาบัตร ให้มีสิทธิเลื่อนฐานะเป็นนายทหารสัญญาบัตรได้ โดยให้หน่วยต้นสังกัด
รวบรวมหลักฐานของ จ.ส.อ. ที่ขอเลื่อนฐานะฯ ส่ง สบ.ทบ. ตรวจสอบภายใน ๓๐ มิ.ย.ของทุกปี หากพ้นกาหนดนี้ให้
งดรับ พิ จ ารณา เพราะ ทบ.จะดาเนิ น การขออนุ มั ติ เลื่ อนฐานะ จ.ส.อ. ที่ จะครบเกษี ย ณอายุ ปี ล ะหนึ่ งครั้งเท่ านั้ น
รายละเอียดตามอ้างถึง ๒ นั้น
๓. กพ.ทบ. ได้ดาเนินการซักซ้อมความเข้าใจการเลื่อนฐานะนายทหารประทวนเป็นนายทหารสัญญาบัตร
กรณี เกษี ยณอายุ ราชการมาครั้งหนึ่ งแล้ ว ตามอ้างถึง ๓ แต่ เพื่ อเน้ น ย้าและแจ้ งเตื อนหน่ ว ยให้ ส ามารถปฏิ บั ติ ได้
อย่ า งถู ก ต้ อ ง ตามระยะเวลาที่ ทบ. ก าหนดอี ก ครั้ ง หนึ่ ง จึ ง ขอแจ้ ง รายละเอี ย ดคุ ณ สมบั ติ เอกสารหลั ก ฐาน
ประกอบการพิจารณาและการดาเนินการให้หน่วยได้ปฏิบัติเป็นแนวทางเดียวกัน ดังนี้

๔ - ๖๑
๓.๑ คุ ณ สมบั ติ ข องผู้ ที่ ข อเลื่ อ นฐานะฯ ตามข้ อ บั ง คั บ กห. ว่ า ด้ ว ย การแต่ ง ตั้ ง ยศทหาร
พ.ศ. ๒๕๐๗ และคาสั่ง กห. (เฉพาะ) ที่ ๑๗๗/๓๔ ลง ๓๑ ต.ค. ๓๔
๓.๑.๑ บิดา มารดาของผู้ที่จะเลื่อนฐานะฯ จะต้องเป็นผู้มีสัญชาติไทยโดยกาเนิด เว้นแต่บิดา
ของผู้ที่จะขอเลื่อนฐานะฯ เป็นนายทหารสัญ ญาบัตรหรือนายทหารประทวน มารดามิใช่เป็นผู้ที่มีสัญชาติไทยโดย
กาเนิดก็ได้
๓.๑.๒ ผู้ ส าเร็ จ การศึ ก ษาจากโรงเรี ย นนายสิ บ ทหารบก และผู้ บ รรจุ ต รงคุ ณ วุ ฒิ ปวช.
หรือเทียบเท่าขึ้นไปมียศ จ.ส.อ. และมีเวลารับราชการเป็นนายทหารประทวนมาแล้ว ๘ ปี
๓.๑.๓ ผู้ ที่ รั บ ราชการเป็ น นายทหารประทวนมาแล้ ว ไม่ น้ อ ยกว่ า ๑๒ ปี หรื อ มี เวลา
รับ ราชการขณะเป็ น ข้ าราชการกลาโหมพลเรือนต่ ากว่ า ชั้ น สั ญ ญาบั ต รและเป็ น นายทหารประทวนรวมกั น แล้ ว
ไม่น้อยกว่า ๑๒ ปี โดยมียศ จ.ส.อ. มาแล้วไม่น้อยกว่า ๒ ปี
๓.๑.๔ ผ่านการอบรมหลักสูตรตามที่ กห. กาหนด (นายสิบอาวุโสหรือหลักสูตรนายทหาร
ประทวนเลื่อนฐานะฯ)
๓.๑.๕ สามารถเป็นนายทหารสัญญาบัตรครบ จานวน ๑ ปี ก่อนปีเกษียณอายุราชการ
๓.๑.๖ มีความสมัครใจที่จะขอเลื่อนฐานะฯ
๓.๒ เอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณา ๘ รายการ
๓.๒.๑ สาเนาทะเบียนบ้านบิดา-มารดา
๓.๒.๒ สาเนาทะเบียนบ้านผู้ขอเลื่อนฐานะฯ
๓.๒.๓ สาเนาคาสั่งบรรจุเข้ารับราชการครั้งแรก
๓.๒.๔ สาเนาคาสั่งแต่งตั้งยศ จ.ส.อ.
๓.๒.๕ สาเนาผลการอบรมหลัสูตรนายสิบอาวุโส หรือหลักสูตรนายทหารประทวน
เลื่อนฐานะฯ
๓.๒.๖ สาเนาคาสั่งเลื่อนชั้นเงินเดือน (๑ ต.ค. ของปีที่รายงาน รวมทั้งสาเนาคาสั่ง
พ.ส.ร. ฯลฯ ถ้ามี)
๓.๒.๗ สมุดประวัติรับราชการ
๓.๒.๘ บัญชีบรรจุกาลัง
๓.๓ การดาเนิการและห้วงระยะเวลาการดาเนินการ
๓.๓.๑ หน่วยต้นสังกัด รวบรวมหลักฐานของ จ.ส.อ. ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ ๓.๑
เสนอตามสายการบังคับบัญชาถึง นขต.ระดับกองพล หรือเทียบเท่าขึ้นไปตรวจสอบภายใน ๓๐ เม.ย. ของทุกปี

๔ - ๖๒
๓.๓.๒ หน่วยระดับกองพลหรือเทียบเท่าขึ้ นไป รวบรวมหลักฐานของหน่วยในข้อ ๓.๓.๑
และหน่วยได้พิจารณาแล้วสมควรให้ได้รับการเลื่อนฐานะฯ หากอยู่ในห้วงระยะเวลาการรายงานขอเลื่อนฐานะฯ ให้
หน่วยออกคาสั่งบาเหน็จครึ่งปีหลังล่วงหน้า สาหรับกรณีกาลังพลดารงตาแหน่งประจา มทบ./จทบ. ให้ มทบ./จทบ. เป็น
หน่ วยรวบรวมหลักฐานในข้อ ๓.๓.๑ และหน่วยได้พิจารณาแล้วสมควรให้ได้รับการเลื่อนฐานะฯ หากอยู่ในห้วง
ระยะเวลาการขอเลื่อนฐานะฯ ให้หน่วยออกคาสั่งบาเหน็จครึ่งปีหลังล่วงหน้าเสนอเรื่องให้ถึง สบ.ทบ. ภายใน มิ.ย.
ของทุกปี ทั้งนี้หมายถึงหลักฐานที่ครบสมบูรณ์ ไม่มีการแก้ไขใด ๆ อีก หากพ้นกาหนดนี้ให้ สบ.ทบ. ส่งเรื่องทั้งหมด
คืนหน่วยต้นสังกัดทุกกรณี (หากหน่วยเกรงจะดาเนินการไม่ทันก็สามารถส่งเรื่องให้ สบ.ทบ. ตรวจสอบล่วงหน้าได้)
๓.๓.๓ สบ.ทบ. ตรวจสอบเอกสารหลักฐานและรายงานขออนุมัติเลื่อนฐานะฯ ให้กับผู้ที่มี
คุณสมบัติครบถ้วนและจะครบเกษียณอายุ ราชการ นาเรียนเสนอเรื่องให้ถึง สม. ภายใน ส.ค. ของทุกปี (หนังสือ สม.
ที่ กห. ๐๒๐๓/๘๖๔ ลง ๑๖ ก.ค. ๒๙)
๔. ทบ. ได้กาหนดบทลงโทษกรณีหน่วยราชการขออนุมัติเลื่อนฐานะฯ ล่าช้า ไม่ว่าจากเหตุแก้ไขเอกสาร
ที่บกพร่องหรือหลักฐานไม่ครบหรือหน่วยไม่ดาเนินการภายในกาหนดเวลา ให้มีการงดบาเหน็จแก่เจ้าหน้ าที่ผู้ท า
และตรวจหลักฐานของหน่วยที่ส่งหลักฐานขอเลื่อนฐานะฯ โดยให้รายงานไปยัง กพ.ทบ. เพื่อดาเนินการต่อไป
จึงเสนอมาเพื่อกรุณาทราบและยึดถือปฏิบัติต่อไป
(ลงชื่อ) พล.ต. สุชาติ หนองบัว
(สุชาติ หนองบัว)
จก.กพ.ทบ.

๔ - ๖๓

บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ
กพ.ทบ.
(กองจัดการ ฯ โทร. ๐-๒๒๙๗-๗๑๒๔)
ต่อที่ กห. ๐๔๐๑/๒๗๙
วันที่ ๓๐ ม.ค. ๕๒
เรื่อง การปรับย้ายข้าราชการเข้าประจาก่อนเกษียณอายุราชการ
เสนอ
อ้างถึง

หนังสือ กพ.ทบ. ที่ กห. ๐๔๐๑/๔๓๙๐ ลง ๒๒ ธ.ค. ๕๑
๑. ตามอ้างถึง กพ.ทบ. ได้ออกหนังสือซักซ้อมความเข้าใจการเลื่อนฐานะนายทหารประทวนยศ จ.ส.อ.

เป็ น นายทหารสั ญ ญาบั ต รกรณี เกษี ย ณอายุ ราชการ เพื่ อเน้ น ย้ าและให้ ห น่ ว ยสามารถปฏิบั ติ ได้ อ ย่ า งถู กต้ องนั้ น
แต่ เนื่องจากหน่วยยังคงประสบปั ญ หาในการปรับย้ายกาลังพลดังกล่าว ให้ ดารงตาแหน่งประจาหน่ วยเพื่อปฏิบั ติ
ตามคาสั่ง กห. (เฉพาะ) ที่ ๑๗๗/๓๔ ลง ๓๑ ต.ค. ๓๔ ที่กาหนดให้ ทบ. ต้องปรับย้ายนายทหารประทวนยศ จ.ส.อ.
ที่จะครบกาหนดเกษียณอายุราชการและมีความสมัครใจที่จะเลื่อนฐานะเป็นนายทหารสัญญาบัต รไปบรรจุในตาแหน่ง
ประจาหน่วยก่อนได้รับการแต่งตั้งยศ
๒. เพื่อแก้ปัญหาตามข้อ ๑ ให้กับหน่วย กพ.ทบ. จึงขอชี้แจงแนวทางการปรับย้ายนายทหารประทวน
ยศ จ.ส.อ. ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อบังคับ กห. ว่าด้วย การแต่งตั้งยศทหารและมีความสมัครใจในการเลื่อนฐานะ
เป็นนายทหารสัญญาบัตร กรณีเกษียณอายุราชการเป็นประจา บก.มทบ/จทบ. โดยให้หน่วยดาเนินการปรับย้ายกาลัง
พล ดังกล่าวล่วงหน้ามีผลตั้งแต่ ๑ ต.ค. ของทุกปี และดาเนินการปรับย้ายได้ตั้งแต่ห้วงเดือน ก.พ. รวมทั้งดาเนินการ
ให้เสร็จสิ้นไม่เกิน เม.ย. ของทุกปี เพื่อให้สอดคล้องกับห้วงระยะเวลาการดาเนินการด้านเอกสารหลักฐานที่หน่วย
ต้องส่งถึง ทบ. (ผ่าน สบ.ทบ.) ก่อน มิ.ย. ของทุกปี รายละเอียดตามแผนผังที่แนบ สาหรับขั้นตอนและอานาจใน
การปรับย้ายให้เป็นไปตามแนวทางที่ ทบ. กาหนด นอกนั้นยังคงปฏิบัติตามหนังสือที่อ้างถึง
จึงเสนอมาเพื่อกรุณาทราบและยึดถือปฏิบัติต่อไป
(ลงชื่อ) พล.ต. สุชาติ หนองบัว
(สุชาติ หนองบัว)
จก.กพ.ทบ.

ขั้นตอนและห้วงระยะเวลาในการดาเนินการเลื่อนฐานะนายทหารประทวนยศ จ.ส.อ. เป็นนายทหารสัญญาบัตรกรณีเกษียณอายุราชการ

ก.พ.

มี.ค

เม.ย.

พ.ค.

มิ.ย.

ทบ.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

ต.ค.
กห.

หน่วย ดาเนินการปรับย้ายกาลังพลเข้าประจา บก.มทบ./
จทบ. ล่วงหน้าโดยให้มีผลตั้งแต่ ๑ ต.ค. ของทุกปี สาหรับ

.

ขั้นตอนและอานาจการปรับย้ายตามแนวทางที่ ทบ. กาหนด
หน่วยต้นสังกัด รวบรวมเอกสารส่งถึง นขต.ระดับกองพล
หน่วยระดับกองพลหรือเทียบเท่า ออกคาสั่งบาเหน็จครึ่งปีหลังล่วงหน้า พร้อมกับส่งเอกสารหลักฐานถึง
สบ.ทบ. ภายใน ๓๐ มิ.ย.
หมายเหตุ
สบ.ทบ. ตรวจสอบเอกสารหลักฐานและรายงานขออนุมัติ
๑. กาลังพลต้องมีคณ
ุ สมบัติครบถ้วนในการแต่งตั้งและสมัครใจ
๒. การเลื่อนฐานะฯ กรณีเกษียณไม่ตอ้ งทาหน้าที่นายทหารสัญญาบัตรแต่ต้อง
รวมทั้งนาเรียนเสนอเรื่องให้ถึง สม. ภายใน ๓๑ ส.ค.
มีระยะเวลาประดับยศ ว่าที่ ร.ต. ครบ ๑ ปี (กระทาล่วงหน้า ๑ ปีก่อนเกษียณ)
๓. กาลังพลต้องสาเร็จนายสิบอาวุโสหรือเข้ารับการอบรมหลักสูตรการเลื่อนฐานะฯ
ซึ่ง ทบ. กาหนดให้ นสร., มทบ./จทบ. หรือ ทภ. เป็นผู้ให้การอบรมหลักสูตรเลื่อนฐานะฯ
เป็นส่วนรวมปีละ ๑ ครั้ง ทั้งนี้ เพื่อให้กาลังพลมีคณ
ุ สมบัติครบถ้วนในการเลื่อนฐานะฯ
สม. นาเรียนขออนุมัติแต่งตัง้ ยศ
ซึ่งปัจจุบันมี ทภ.๔ ให้การอบรมกาลังพลที่จะเลื่อนฐานะกรณีเกษียณฯ เป็นส่วนรวม
มีผลตั้งแต่ ๑ ต.ค.
สาหรับกาลังพลที่อยู่ในหน่วยนอกเหนือจากที่กล่าวมาแล้ว ขอให้ประสานและส่งกาลังพล
เข้ารับการอบรมฯ ณ มทบ./จทบ. ที่กาลังพลต้องปรับย้ายเข้าประจา มทบ./จทบ. นั้น ๆ

๔ - ๖๔

หรือขึ้นไปภายใน ๓๐ เม.ย.

๔ - ๖๕

บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ
กพ.ทบ.
(กองจัดการ โทร. ๐ - ๒๒๙๗ - ๘๐๐๙)
ที่ กห ๐๔๐๑/๑๑๕๖
วันที่ ๒๓ เม.ย. ๕๕
เรื่อง ขออนุมัติกาหนดแนวทางการให้นายทหารประทวนทาหน้าทีน่ ายทหารสัญญาบัตรก่อนการคัดเลือก
เลื่อนฐานะเป็นนายทหารสัญญาบัตร
เรียน ผบ.ทบ. (ผ่าน ผช.ผบ.ทบ. (๑))
อ้างถึง ๑. คาสั่ง กห. (เฉพาะ) ที่ ๖๗/๒๕๒๒ ลง ๒ พ.ค. ๒๒ เรื่อง การให้นายทหารประทวนทาหน้าที่
นายทหารสัญญาบัตรในสนาม
๒. หนังสือ กพ.ทบ. ที่ กห ๐๓๑๕/๒๒๖๓๐ ลง ๒๙ ต.ค. ๒๓ เรื่อง ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงหลักการ
แต่งตัง้ นายทหารประทวนทาหน้าที่นายทหารสัญญาบัตร เพื่อผลในการเลื่อนฐานะเป็นนายทหารสัญญาบัตร
๓. หนังสือ กพ.ทบ. ที่ กห ๐๔๐๑/๖๑๒ ลง ๓ มี.ค. ๔๗ เรื่อง ขออนุมัติกาหนดแนวทางให้
นายทหารประทวนทาหน้าทีน่ ายทหารสัญญาบัตรก่อนการคัดเลือกเลื่อนฐานะเป็นนายทหารประจาปี
และเข้าอบรมหลักสูตรที่กาหนด
๔. หนังสือ ยก.ทบ. ลับมาก ที่ กห ๐๔๐๓/๓๕๙ ลง ๓๑ ส.ค. ๕๔ เรื่อง ขออนุมัติแผนพัฒนา ทบ.
ปี ๕๕ - ๕๙
สิ่งที่ส่งมาด้วย รูปแบบคาสั่งทาหน้าที่ฯ /รูปแบบหนังสือรับรองผลการทาหน้าที่ฯ/รูปแบบการนาผลการรับรอง
การทาหน้าที่ฯ ไปใช้
๑. กพ.ทบ. ขออนุ มั ติ กาหนดแนวทางการให้ น ายทหารประทวนท าหน้ า ที่ น ายทหารสั ญ ญาบั ต ร
ก่อนคัดเลือกเลื่อนฐานะฯ เพื่อให้มีความเหมาะสม อ่อนตัว ชัดเจน สามารถตอบสนองการเสริมสร้างความพร้อมรบ
ด้านกาลังพลให้รวดเร็วยิ่งขึ้น สอดคล้องกับแผนพัฒนา ทบ. ปี ๕๕ - ๕๙
๒. ข้อเท็จจริง
๒.๑ กห. ก าหนดให้ น ายทหารประทวนสามารถท าหน้ า ที่ น ายทหารสั ญ ญาบั ต รในสนามได้
เช่นเดียวกับการทาหน้าที่ฯ ในหน่วยปกติ ทั้งก่อนและหลังการคัดเลือกเลื่อนฐานะ โดยมีเงื่อนไข กล่าวคือ นายทหาร
ประทวนยศ จ.ส.อ. บรรจุในตาแหน่งนายทหารสัญญาบัตรในสนามที่ปฏิบัติการสู้รบกับ ผกค. หรือป้องกันประเทศ
และเป็นตาแหน่งปฏิบัติการรบ เป็นเวลา ๑ ปี โดยคาสั่งทาหน้าที่ฯ นขต.ทบ. ระดับกองพล หรือเทียบเท่าขึ้นไป
เป็นหน่วยดาเนินการออกคาสั่งตามอ้างถึง ๑ ทั้งนี้ ทบ. ได้เสนอให้ สม. ดาเนินการแก้ไขคาสั่ง กห. เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงาน
ในโครงสร้าง กอ.รมน. สามารถทาหน้าที่ฯ ในสนามได้ด้วยแล้ว ในขณะนี้อยู่ในขั้นตอนการพิจารณาในระดับ กห.

๔ - ๖๖
๒.๒ เดิมการทาหน้าที่ฯ ในหน่วยปกติ ทบ. กาหนดให้ดาเนินการตามหลักเกณฑ์ ตามอ้างถึง ๒
ดังนี้
๒.๒.๑ จ.ส.อ. ที่ได้รับอนุมัติตัวบุคคลให้เลื่อนฐานะฯ ทบ. กาหนดให้ทาหน้าที่ฯ หลังจาก
การอบรมหลักสูตรที่ ทบ. กาหนดแล้ว โดยให้ทาหน้าที่ฯ ในอัตรานายทหารต่าสุดของหน่วยที่เป็นอัตราที่ว่าง จานวน
๑ ปี ทั้งนี้ ผู้ทาหน้าที่ฯ ไม่ได้ผลให้ตัดสิทธิ์การบรรจุและแต่งตั้งยศเป็นนายทหารสัญญาบัตร
๒.๒.๒ จ.ส.อ. ที่ยังไม่ได้รับอนุมัติตัวบุคคลให้เลื่อนฐานะฯ ทบ. กาหนดให้ทาหน้าที่ฯ ก่อนได้
โดยให้ทาหน้าที่ฯ ในอัตรานายทหารต่าสุดของหน่วยที่เป็นอัตราว่าง จานวน ๑ ปี ได้ไม่เกิน ๑ ใน ๓ ของอัตราต่าสุด
ของหน่วยที่เป็นอัตราว่าง หรือหน่วยใดมีอัตราว่างน้อยกว่า ๓ อัตรา แต่ประสงค์จะให้มีการทาหน้าที่ฯ ให้ขอความ
เห็นชอบจากเหล่าสายวิทยาการก่อน
๒.๓ ตามอ้างถึง ๓ ทบ. กาหนดให้การทาหน้าที่ฯ ก่อนการคัดเลือกเลื่อนฐานะฯ ตามข้อ ๒.๒.๒
ให้ดาเนินการได้เฉพาะหน่วยเป้าหมายที่มีความเร่งด่วนในการเสริมสร้างความพร้อมรบ ซึ่งสอดคล้องกับแผนพัฒนา ทบ.
ปี ๕๐ - ๕๔ โดยมุ่งเน้นการเสริมสร้างหน่วยกาลังรบระดับกองพันที่กาหนดให้กรม ร./ม. มีกองพันพร้อมรับระดับ ๑
(กองพันเป้าหมาย) ทั้งนี้ เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนนายทหารสัญญาบัตร ในระดับ ผบ.มว.
๒.๔ แผนพัฒนา ทบ. ปี ๕๕ - ๕๙ ทบ. ได้กาหนดกรอบระยะเวลาในการเสริมสร้างความพร้อมรบ
โดยความเร่งด่วนลาดับ ที่ ๑ (ปี ๕๕ - ๕๙) มุ่งเน้ นการเสริมสร้างความพร้อมรบให้กับหน่ วยพร้อมรบเคลื่อนที่เร็ว
(ร.๓๑ รอ.), กองพลพร้อมรบ (พล.ร.๙ , พล.ร.๑๕) กรม ร./ม. ฉก.ที่ ๑ ของแต่ละ พล ร./ม. รวมทั้งส่วนฐานของกองพล
ที่ประกอบกาลังเป็น กรม ร./ม. ฉก.ที่ ๑ และหน่วยสนับสนุนได้แก่ พล.ม.๒ รอ., นสศ., นปอ. และ พล.ป. ตามอ้างถึง ๔
๒.๕ เพื่อให้ ทบ. สามารถเสริมสร้างความพร้อมรบด้านกาลังพลได้เร็วขึ้นตามแผนพัฒนา ทบ.
ปี ๕๕ - ๕๙ ตามข้ อ ๒.๔ และก าลั งพลที่ จ ะได้ รับ การเลื่ อ นฐานะฯ ส่ ว นใหญ่ ส าเร็จ การศึ ก ษาระดั บ ปริญ ญา
และมีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานเป็นอย่างดีแล้ว ทบ. ได้เสนอ สม. ให้พิจารณาปรับลดระยะเวลาการทาหน้าที่ฯ
จากเดิมไม่น้อยกว่า ๑ ปี เป็นไม่น้อยกว่ากว่า ๖ เดือน ซึ่งจะต้องดาเนินการแก้ไขข้อบังคับ กห. ว่าด้วย การแต่งตั้ง
ยศทหาร พ.ศ. ๒๕๐๗ เรื่องดังกล่าว สม. ได้เชิญผู้แทนเหล่าทัพเข้าร่วมประชุม เมื่อ ๙ ก.พ. ๕๕ และ ๒๓ มี.ค. ๕๕
ที่ผ่านมา และที่ประชุม กขท. เมื่อ ๑๘ เม.ย. ๕๕ โดยมี ปล.กห. เป็นประธาน ได้เห็นชอบให้ปรับลดระยะเวลาการทา
หน้าที่ฯ ได้ ซึ่ง สม. จะดาเนินการแก้ไขข้อบังคับ กห.ฯ ต่อไป
๓. กพ.ทบ. พิจารณาแล้วเห็นว่า
๓.๑ การท าหน้ าที่ ฯ ก่อนการคัด เลื อกเลื่ อนฐานะฯ มี วัต ถุป ระสงค์เพื่ อให้ น ายทหารประทวน
ได้เพิ่มขีดความสามารถและความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานในตาแหน่งสูงขึ้น โดยมีอานาจหน้าที่รับรองอย่างถูกต้อง
ซึ่งเป็นไปตามหลักการบริหารกาลังพลโดยทั่วไป และสามารถแก้ไขปัญหาความขาดแคลนกาลังพลในระดับ ผบ.มว.
ได้อีกทางหนึ่ง ส่วนกาลังพลจะได้รับการเลื่อนฐานะฯ หรือไม่นั้น เป็น อีกประเด็นหนึ่งซึ่งหากได้รับการคัดเลือกให้
เลื่อนฐานะฯ แล้วถือว่าเป็ นประโยชน์ต่อกาลังพลที่จะได้รับการแต่งตั้งเป็นนายทหารสัญญาบัตรเร็วขึ้น จานวน ๑ ปี
ในขณะเดียวกันยังสามารถเสริมสร้างความพร้อมรบด้านกาลังพลของ ทบ. ให้รวดเร็วยิ่งขึ้นอีกด้วย

๔ - ๖๗
๓.๒ การท้าหน้าที่ฯ ก่อนการคัดเลือกเลื่อนฐานะฯ ก่อนหน้านี้ ดาเนินการสอดคล้องกับแผนพัฒนา
ทบ. ปี ๕๐ - ๕๔ ที่ได้ให้ความสาคัญกับการเสริมสร้างความพร้อมรบด้านกาลังพลในหน่วยเป้าหมาย ตามข้อ ๒.๓
ต่อมาแผนพัฒนา ทบ. ปี ๕๕ - ๕๙ ได้กาหนดให้การเสริมสร้างความรบด้านกาลังพล โดยให้ความสาคัญและเร่งด่วน
กับ หน่ ว ยพร้อมรบตามข้ อ ๒.๔ ดั งนั้ น เพื่ อให้ ก ารเสริม สร้ า งความพร้อมรบด้ า นก าลั ง พลเป็ น ไปอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง
เกิดประสิทธิภาพสูงสุดสมควรเตรียมกาลังให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาดังกล่าว ทั้งในสายงานปกติและสายงานสนาม
๓.๓ การกาหนดความเร่งด่วนในการทาหน้าที่ฯ ก่อนการคัดเลือกเฉพาะหน่วยเป้าหมายตามข้อ ๒.๓
จะส่งผลกระทบต่อการขาดแคลนกาลังพลในระดับ ผบ.มว. หรือเทียบเท่า ในการปฏิบัติงาน เพื่อรองรับในสถานการณ์
ปั จ จุบั น ซึ่ งมี ความซั บ ซ้อนและต้ องการกาลังพลในระดั บ ดั งกล่ าวมากยิ่งขึ้น จากการปรับ ระดั บ ความพร้อมรบ
ของหน่วยต่าง ๆ ตามแผนพัฒนา ทบ.ปี ๕๕ - ๕๙ ตามข้อ ๒.๔ และการปรับลดระยะเวลาในการทาหน้าที่ฯ อยู่ใน
ระหว่ า งการแก้ ไขข้ อ บั ง คั บ กห. ตามข้ อ ๒.๕ ดั ง นั้ น สมควรเตรี ย มความพร้อ มรบด้ า นก าลั ง พลให้ ส อดคล้ อ ง
กับสถานการณ์ ดังกล่าว โดยให้น ายทหารประทวนสามารถท าหน้าที่ฯ ก่อนคัดเลือกได้ทุ กหน่ วย ทั้ งนี้ ให้ ยกเลิ ก
อนุมัติหลักการตามอ้างถึง ๒ และ ๓ แต่หากการทาหน้าที่ฯ ไม่ผ่านยังคงดาเนินการตามข้อ ๒.๒.๑ อย่างไรก็ตาม
เพื่อให้สอดคล้องกับการเสริมสร้างความพร้อมรบด้านกาลังพลสาหรับผู้ที่ผ่านการคัดเลือกให้เลื่อนฐานะฯ ประจาปี
ทบ. (กพ.ทบ.) จะพิจารณาให้เลื่อนฐานะฯ ในตาแหน่งของหน่วยตามลาดับความเร่งด่วนที่ ทบ. กาหนดต่อไป
๓.๔ เพื่ อ ให้ ก ารด าเนิ น การเป็ น มาตรฐานเดี ย วกั น ทั้ ง ทบ. ในการท าหน้ า ที่ ฯ ก่ อ นหรือ หลั ง
การคัดเลือกทั้งในสายงานปกติ และสายงานสนาม จึงสมควรกาหนดรูปแบบการออกคาสั่งท าหน้าที่ฯ เกณฑ์ การ
ประเมินผลการทาหน้าที่ฯ การรับรองผลการทาหน้าที่ฯ รวมถึงการนาผลการรับรองการทาหน้าที่ฯ ไปใช้ประกอบ
หลักฐานการเลื่อนฐานะฯ หากกาลังพลผ่านการคัดเลือกให้เลื่อนฐานะฯ ได้ เพื่อให้เกิดความชัดเจน และป้องกันมิให้
เกิดปัญหาต่อการดาเนินการเลื่อนฐานะ ฯ ในระดับ กห. รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย โดยเกณฑ์การประเมินผล
การท าหน้ า ที่ ฯ ได้ กาหนดให้ ส อดคล้ องกับ ระเบี ย บ ทบ. ว่ าด้ ว ย การประเมิ น ค่ าการปฏิ บั ติ งานข้า ราชการและ
ลูกจ้างประจา พ.ศ. ๒๕๔๕ โดยให้ ผบ. หน่วยระดับกองพลหรือเทียบเท่าขึ้นไปเป็น หน่วยดาเนิ นการอนุ มัติและ
ออกคาสั่งให้ทาหน้าที่ฯ ทั้งในสายงานปกติและสายงานสนาม เพื่อให้สอดคล้องกับคาสั่ง กห. ตามอ้างถึง ๑ โดยเกณฑ์
การประเมินผลการท าหน้าที่ฯ สามารถนาไปใช้เป็นเกณฑ์ประเมินค่ากาลังพลได้ สาหรับผู้ประเมินค่า (ข้ามแห่ง)
และทาหน้าที่ฯ ต้องประเมินผลทั้ง ๒ รายการ อย่างไรก็ตาม หากมีการปรับปรุงระเบียบ ทบ. ว่าด้วยการประเมินค่า
ในครั้งต่อ ๆ ไป ให้ปรับเกณฑ์การประเมินผลการทาหน้าที่ฯ ให้สอดคล้องกับระเบียบที่ปรับปรุงใหม่ด้วย
๔. ข้อเสนอ เห็นควรดาเนินการดังนี้
๔.๑ ยกเลิกอนุมัติหลักการตามอ้างถึง ๒ และ ๓
๔.๒ อนุมั ติกาหนดแนวทางการให้ นายทหารประทวนท าหน้ าที่ ฯ ก่อนคัดเลือกเลื่อนฐานะ ฯ
ในอัตราต่าสุดของหน่วยที่เป็นอัตราว่างได้ทุกหน่วย

๔ - ๖๘
๔.๓ ก าลั ง พลที่ ผ่ า นการคั ด เลื อ กให้ เ ลื่ อ นฐานะฯ ประจ าปี ทบ. (กพ.ทบ.) จะพิ จ ารณา
ให้เลื่อนฐานะฯ ในตาแหน่งของหน่วยตามลาดับความเร่งด่วนที่ ทบ. กาหนด สาหรับผู้ทาหน้าที่ฯ ไม่ได้ผลให้ตัดสิทธิ์
การบรรจุและแต่งตั้งยศเป็นนายทหารสัญญาบัตร
๔.๔ กาหนดรูป แบบการออกค าสั่ ง ท าหน้ าที่ ฯ /เกณฑ์ การประเมิ น ผล/หนั ง สื อ รับ รองผลการ
ทาหน้ าที่ ฯ /การนาผลการรับรองการท าหน้ าที่ ฯ ไปใช้ป ระกอบเป็ น หลักฐานการเลื่อนฐานะฯ ทั้ งผู้ที่ ท าหน้ าที่ ฯ
ก่อนการคัดเลือกและหลังการคัดเลือก ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย และดาเนินการตามข้อ ๓.๔ ทั้ งนี้ หากข้อบังคับ กห.
ว่าด้วย การแต่งตั้งยศทหาร พ.ศ. ๒๕๐๗ ได้รับการแก้ไขให้ลดระยะเวลาการท าหน้ าที่ ฯ ตามข้อ ๒.๕ ให้ ยึด ถือ
ตามแนวทางที่ได้รับการแก้ไขแล้ว
๔.๕ สบ.ทบ. สาเนาแจกจ่ายให้ นขต.ทบ. ระดับกองพันหรือเทียบเท่าขึ้นไปทราบ เพื่อดาเนินการ
ในส่วนที่เกี่ยวข้อง
จึงเรียนมาเพื่อกรุณาพิจารณา หากเห็นเป็นการสมควร กรุณาอนุมัติตามเสนอในข้อ ๔ ทั้งนี้ อยู่ในอานาจ
ของ ผบ.ทบ. ซึ่งมอบให้ ผช.ผบ.ทบ. (๑) อนุมัติตามคาสั่ง ทบ. ที่ ๘๓/๒๕๕๓ ลง ๕ เม.ย. ๕๓ และคาสั่ง ทบ. (เฉพาะ)
ที่ ๑๒๔๓/๕๔ ลง ๓ ต.ค. ๕๔
(ลงชื่อ) พล.ต. สุชาติ หนองบัว
(สุชาติ หนองบัว)
จก.กพ.ทบ.

๔ - ๖๙
รูปแบบคาสั่งทาหน้าที่นายทหารสัญญาบัตรก่อนการคัดเลือก

คาสั่ง (หน่วยระดับกองพลเรือเทียบเท่าขึ้นไป)
ที่
/๒๕......
เรื่อง ให้นายทหารประทวนทาหน้าที่นายทหารสัญญาบัตร
ให้นายทหารประทวนทาหน้าทีน่ ายทหารสัญญาบัตร ดังต่อไปนี้
จ.ส.อ...................................................................หมายเลขประจาตัว..............................................................
ตาแหน่ง.......................................................(ชกท...............) หน่วย.......................................(อัตรา...............) ทาหน้าที่
นายทหารสัญญาบัตรในตาแหน่ง............................................................................ (ชกท...................) (อัตรา................)
มีระยะเวลา ๑ ปี
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป หรือกาหนดห้วงตั้งแต่วันเวลาที่กาหนด
สั่ง ณ วันที่...................เดือน..............................พ.ศ.๒๕..............
(ยศ)
(...............................................)
(ตาแหน่ง)
ผบ.นขต.ทบ. ระดับกองพลหรือเทียบเท่า/หรือผู้รับมอบ
ฝกพ.ฯ
หมายเหตุ
๑. คุณสมบัติต้องเป็นนายทหารประทวนมาแล้วไม่น้อยกว่า ๑๒ ปี หรือเป็นนายทหารประทวนและเป็นข้าราชการ
กลาโหมพลเรือนต่ากว่าสัญญาบัตรรวมกันมาแล้ว ไม่น้อยกว่า ๑๒ ปี และเป็น จ.ส.อ. มาแล้วไม่น้อยกว่า ๒ ปี
(ตามข้อบังคับ กห. ว่าด้วย การแต่งตั้งยศทหาร พ.ศ. ๒๕๐๗ ข้อ ๑๒.๑๐, ๑๒.๑๑)
๒. ตาแหน่งที่ทาหน้าที่ฯ ต้องเป็นตาแหน่งว่าง
๓. หากทาหน้าที่ฯ ในหน่วยปกติฯ ไม่ครบ ๑ ปี สามารถออกคาสั่งให้ทาหน้าที่ฯ ในสนามต่อให้ครบ ๑ ปี ได้
หรือหากทาหน้าที่ฯ ยังไม่ครบ ๑ ปี แต่ต้องเข้ารับการศึกษาอบรมตามที่ ทบ. กาหนด ให้หน่วยออกคาสั่ง
ปรับย้ายประจาหน่วยและหน้าที่ฯถัดจากวันอบรมจนครบ ๑ ปีเพิ่มเติมอีก ๑ คาสั่ง ทั้งนี้ ตาแหน่งที่ทาหน้าที่ ฯ
ต้องเป็นตาแหน่งเดียวกัน/ตาแหน่งที่มีลักษณะงานใกล้เคียงกันหรือคล้ายคลึงกัน

๔ - ๗๐
รูปแบบคาสั่งทาหน้าที่นายทหารสัญญาบัตรก่อนการคัดเลือก (มีมากกว่า ๑ นาย)

คาสั่ง (หน่วยระดับกองพลเรือเทียบเท่า)
ที่
/๒๕.....
เรื่อง ให้นายทหารประทวนทาหน้าทีน่ ายทหารสัญญาบัตร
ให้นายทหารประทวนทาหน้าทีน่ ายทหารสัญญาบัตร ดังต่อไปนี้
๑. จ.ส.อ.................................................................หมายเลขประจาตัว.........................................................
ตาแหน่ง..................................................................(ชกท...............) หน่วย..........................................(อัตรา..................)
ทาหน้าที่นายทหารสัญญาบัตรในตาแหน่ง.......................................................... (ชกท...................) (อัตรา....................)
มีระยะเวลา ๑ ปี ตั้งแต่..............................................ถึง...................................................
๒. ..........................................................................................................................................................
สั่ง ณ วันที่................... เดือน.............................. พ.ศ.๒๕..............
(ยศ)
(................................................)
(ตาแหน่ง)
ผบ.นขต.ทบ. ระดับกองพลหรือเทียบเท่า/หรือผู้รับมอบ
ฝกพ.ฯ
หมายเหตุ
๑. คุณสมบัติต้องเป็นนายทหารประทวนมาแล้วไม่น้อยกว่า ๑๒ ปี หรือเป็นนายทหารประทวนและเป็นข้าราชการ
กลาโหมพลเรือนต่ากว่าสัญญาบัตรรวมกันมาแล้ว ไม่น้อยกว่า ๑๒ ปี และเป็น จ.ส.อ. มาแล้วไม่น้อยกว่า ๒ ปี
(ตามข้อบังคับ กห. ว่าด้วย การแต่งตั้งยศทหาร พ.ศ. ๒๕๐๗ ข้อ ๑๒.๑๐, ๑๒.๑๑ )
๒. ตาแหน่งหน้าที่ฯ ต้องเป็นตาแหน่งว่าง
๓. หากทาหน้าที่ฯ ในหน่วยปกติฯ ไม่ครบ ๑ ปี สามารถออกคาสั่งให้ทาหน้าที่ฯ ในสนามต่อให้ครบ ๑ ปี ได้
หรือหากทาหน้าที่ฯ ยังไม่ครบ ๑ ปี แต่ต้องเข้ารับการศึกษาอบรมตามที่ ทบ.กาหนด ให้หน่วยออกคาสั่ง
ปรับย้ายประจาหน่วยและหน้าที่ฯถัดจากวันอบรมจนครบ ๑ ปีเพิ่มเติมอีก ๑ คาสั่ง ทั้งนี้ ตาแหน่งที่ทาหน้าที่ ฯ
ต้องเป็นตาแหน่งเดียวกัน/ตาแหน่งที่มีลักษณะงานใกล้เคียงกันหรือคล้ายคลึงกัน

๔ - ๗๑
รูปแบบหนังสือรับรองผลการทาหน้าที่นายทหารสัญญาบัตร (หลังจากทาหน้าที่ฯ ครบ ๑ ปี)

หนังสือรับรองการทาหน้าที่นายทหารสัญญาบัตร
ที่............../๒๕..........

หน่วย (ระดับกองพันหรือเทียบเท่า)
ค่าย................
อาเภอ/เขต.............
จังหวัด......................รหัสไปรษณีย์...............

หนังสือฉบับนี้ให้ไว้เพื่อรับรองว่า จ่าสิบเอก.....................................................................หมายเลขประจาตัว
............................................. ตาแหน่ง.................................................................. (ชานาญการทางทหาร .....................)
หน่วย........................... (อัตรา ...................) ได้ทาหน้าที่นายทหารสัญญาบัตรในตาแหน่ง.............................................
(ชานาญการทางทหาร.............................) (อัตรา+.............................) ตั้งแต่...................................................................
ถึง............................................................ ตามคาสั่ง (หน่วยระดับกองพลหรือเทียบเท่า).................................................
รวมระยะเวลาการทาหน้าที่นายทหารสัญญาบัตร ๑ ปี โดยมีผลการทาหน้าที่ ฯ ดังนี้ (เกณฑ์เฉลี่ย ๒ ครั้ง)
๑. อุปนิสัยและบุคลิกลักษณะ
จานวน...................................คะแนน
๒. ความรู้ความสามารถ
จานวน...................................คะแนน
๓. พฤติกรรมในการทางาน
จานวน...................................คะแนน
๔. ผลการปฏิบัติงาน
จานวน...................................คะแนน
สรุปผลการทาหน้าที่ฯ อยู่ในเกณฑ์ (ดีขึ้นไป).................. (ร้อยละ.....๘๐ ขึ้นไป) สามารถนาผลการทาหน้าที่ ฯ
ไปประกอบหลักฐานในการเลื่อนฐานะฯ เป็นนายทหารสัญญาบัตร ได้
ให้ไว้ ณ วันที่.......................................... (หลังจากครบกาหนดทาหน้าที่ฯ)
(ยศ)
(...................................................)
(ตาแหน่ง)
ผู้บังคับหน่วยระดับกองพันหรือเทียบเท่า/หรือผู้รับมอบ
หมายเหตุ

๑. การประเมินผลการทาหน้าที่ฯ ให้ยึดถือระเบียบ ทบ. ว่าด้วย การประเมินค่าการปฏิบัติงาน
ข้าราชการและลูกจ้างประจา พ.ศ. ๒๕๔๕ โดยอนุโลม (เกณฑ์ของนายทหาร) และปรับให้
สอดคล้องกับระเบียบ ทบ. ที่มกี ารแก้ไข
๒. หนังสือรับรองเก็บไว้นามาใช้ประกอบหลักฐาน เมื่อผ่านการคัดเลือกให้เลื่อนฐานะฯ
๓. ผู้ที่ประเมินข้ามแท่งเงินเดือนเมือ่ ทาหน้าที่ฯ ให้ใช้แบบการประเมินตามข้อ ๑
สาหรับการเลื่อนฐานะฯ ด้วย

๔ - ๗๒
รูปแบบหนังสือรับรองการเลื่อนฐานะเป็นนายทหารสัญญาบัตร (เมื่อผ่านการคัดเลือกแล้ว)

หนังสือรับรองการเลื่อนฐานะเป็นนายทหารสัญญาบัตร
ที่............../๒๕..........

หน่วย (ระดับกองพันหรือเทียบเท่า)
ค่าย................
อาเภอ/เขต.............
จังหวัด......................รหัสไปรษณีย์...............

หนังสือฉบับนี้ให้ไว้เพื่อรับรองว่า จ่าสิบเอก.....................................................................หมายเลขประจาตัว
............................................. ตาแหน่ง....................................................... (ชานาญการทางทหาร .....................) หน่วย
........................... (อัตรา ...............) ได้ทาหน้าทีน่ ายทหารสัญญาบัตรในตาแหน่ง...................................................
(ชานาญการทางทหาร.............................) (อัตรา...............................) ตั้งแต่..............................................................ถึง
...............................................................ตามคาสั่ง
(หน่วยระดับกองพลหรืเทียบเท่า)....................................
รวมระยะเวลาการทาหน้าที่นายทหารสัญญาบัตร ๑ ปี โดยมีผลการทาหน้าที่ ฯ ดังนี้ (เกณฑ์เฉลี่ย ๒ ครั้ง)
๑. อุปนิสัยและบุคลิกลักษณะ
จานวน...................................คะแนน
๒. ความรู้ความสามารถ
จานวน...................................คะแนน
๓. พฤติกรรมในการทางาน
จานวน...................................คะแนน
๔. ผลการปฏิบัติงาน
จานวน...................................คะแนน
สรุปผลการทาหน้าที่ฯ อยู่ในเกณฑ์ (ดีขึ้นไป)..........................(ร้อยละ...........) สามารถนาผลการทาหน้าที่ฯ
ไปประกอบหลักฐานในการเลื่อนฐานะเป็นนายทหารสัญญาบัตร ในตาแหน่ง (ชานาญการทางทหาร.........................)
(อัตรา...............) ซึ่งเป็นตาแหน่งเดียวกันกับตาแหน่งที่ทาหน้าที่ฯ ได้ หรือกรณีที่มิใช่ตาแหน่งเดียวกันแต่เป็นตาแหน่ง
ที่มีลักษณะงานเดียวกันหรือใกล้เคียงกันกับตาแหน่งที่ทาหน้าที่ฯ ได้
ให้ไว้ ณ วันที่..........................................................
(ยศ)
(...................................................)
(ตาแหน่ง)
ผู้บังคับหน่วยระดับกองพลหรือเทียบเท่า/หรือผู้รับมอบ
หมายเหตุ ๑. ตาแหน่งเลื่อนฐานะฯ ต้องเป็นตาแหน่งเดียวกันกับตาแหน่งที่ทาหน้าที่ฯ หรือเป็นตาแหน่งที่มีลักษณะ
งานเดียวกันหรือใกล้เคียงกันกับตาแหน่งที่ทาหน้าที่ฯ
๒. ใช้หนังสือรับรองนี้ทั้งผู้ที่ทาหน้าที่ฯ ก่อนหรือหลังการคัดเลือกเพื่อประกอบหลักฐานการเลื่อนฐานะฯ

๔ - ๗๓
รูปแบบคาสั่งทาหน้าที่นายทหารสัญญาบัตร (ในสนาม) ก่อนการคัดเลือก

คาสั่ง (หน่วยระดับกองพลเรือเทียบเท่าขึ้นไป)
ที่
/๒๕........
เรื่อง ให้นายทหารประทวนทาหน้าที่นายทหารสัญญาบัตรในสนาม
ให้นายทหารประทวนทาหน้าทีน่ ายทหารสัญญาบัตรในสนาม ดังต่อไปนี้
จ.ส.อ.......................................................................หมายเลขประจาตัว..........................................................
ตาแหน่ง.............................................................. (ชกท.................) หน่วย..........................................(อัตรา..................)
ทาหน้าที่นายทหารสัญญาบัตรในสนามตาแหน่ง............................................................. มีระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๑ ปี
ตามคาสัง่ ........................ (คาสั่งที่บรรจุปฏิบัตงิ านในสนาม)............................... เรื่อง.....................................................
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป หรือกาหนดห้วงตั้งแต่วันเวลาที่กาหนด
สั่ง ณ วันที่................... เดือน.............................. พ.ศ.๒๕..............
(ยศ)
(................................................)
(ตาแหน่ง)
ผบ.นขต.ทบ. ระดับกองพลหรือเทียบเท่า/หรือผู้รับมอบ
ฝกพ.ฯ
หมายเหตุ
๑. คุณสมบัติต้องเป็นนายทหารประทวนมาแล้วไม่น้อยกว่า ๑๒ ปี หรือเป็นนายทหารประทวนและ
เป็นข้าราชการการกลาโหมพลเรือนต่ากว่าสัญญาบัตรรวมกันมาแล้ว ไม่น้อยกว่า ๑๒ ปี และเป็น จ.ส.อ. มาแล้ว
ไม่น้อยกว่า ๒ ปี (ตามข้อบังคับ กห. ว่าด้วย การแต่งตั้งยศทหาร พ.ศ. ๒๕๐๗ ข้อ ๑๒.๑๐, ๑๒.๑๑ )
๒. ภารกิจ/ตาแหน่งหน้าที่ฯ ตามคาสั่ง กห. (เฉพาะ) ที่ ๖๗/๒๕๒๒ ลง ๒ พ.ค. ๒๒
๓. หากทาหน้าที่ฯ ในสนามฯ ไม่ครบ ๑ ปี สามารถออกคาสั่งให้ทาหน้าที่ฯ ในหน่วยปกติต่อให้ครบ ๑ ปี ได้
หรือหากทาหน้าที่ฯ ยังไม่ครบ ๑ ปี แต่ต้องเข้ารับการศึกษาอบรมตามที่ ทบ. กาหนด ให้หน่วยออกคาสั่งปรับย้าย
ประจาหน่วยและหน้าที่ฯถัดจากวันอบรมจนครบ ๑ ปีเพิ่มเติมอีก ๑ คาสั่ง โดยตาแหน่งที่ทาหน้าที่ฯ ต่อต้องเป็น
ตาแหน่งเดียวกัน/ตาแหน่งที่มีลักษณะงานใกล้เคียงกันหรือคล้ายคลึงกัน

๔ - ๗๔
รูปแบบคาสั่งทาหน้าที่นายทหารสัญญาบัตร (ในสนาม) ก่อนการคัดเลือก (มากกว่า ๑ นาย)

คาสั่ง (หน่วยระดับกองพลเรือเทียบเท่าขึ้นไป)
ที่
/๒๕.....
เรื่อง ให้นายทหารประทวนทาหน้าทีน่ ายทหารสัญญาบัตรในสนาม
ให้นายทหารประทวนทาหน้าทีน่ ายทหารสัญญาบัตรในสนาม ดังต่อไปนี้
๑. จ.ส.อ...................................................................... หมายเลขประจาตัว....................................................
ตาแหน่ง............................................................................. (ชกท..................) หน่วย......................... (อัตรา..................)
ทาหน้าที่นายทหารสัญญาบัตรในสนามตาแหน่ง.................................................................... มีระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๑
ปี ตั้งแต่.......................................................... ตามคาสั่ง....................................... (คาสั่งที่บรรจุปฏิบัติงานในสนาม)
เรื่อง...................................................................
๒. ..................................................................................................................................................................
สั่ง ณ วันที่................... เดือน.............................. พ.ศ.๒๕..............
(ยศ)
(................................................)
(ตาแหน่ง)
ผบ.นขต.ทบ. ระดับกองพลหรือเทียบเท่า/หรือผู้รับมอบ
หมายเหตุ
๑. คุณสมบัติต้องเป็นนายทหารประทวนมาแล้วไม่นอ้ ยกว่า ๑๒ ปี หรือเป็นนายทหารประทวนและเป็นข้าราชการ
การกลาโหมพลเรือนต่ากว่าสัญญาบัตรรวมกันมาแล้ว ไม่น้อยกว่า ๑๒ ปี และเป็น จ.ส.อ. มาแล้วไม่น้อยกว่า ๒ ปี
(ตามข้อบังคับ กห. ว่าด้วย การแต่งตั้งยศทหาร พ.ศ. ๒๕๐๗ ข้อ ๑๒.๑๐, ๑๒.๑๑ )
๒. ภารกิจ/ตาแหน่งหน้าที่ฯ ตามคาสั่ง กห. (เฉพาะ) ที่ ๖๗/๒๕๒๒ ลง ๒ พ.ค. ๒๒
๓. หากทาหน้าที่ฯ ในหน่วยปกติฯ ไม่ครบ ๑ ปี สามารถออกคาสั่งให้ทาหน้าที่ฯ ในสนามต่อให้ครบ ๑ ปี ได้หรือ
หากทาหน้าที่ฯ ยังไม่ครบ ๑ ปี แต่ต้องเข้ารับการศึกษาอบรมตามที่ ทบ.กาหนด ให้หน่วยออกคาสั่งปรับย้ายประจาหน่วย
และหน้ า ที่ ฯ ถัด จากวัน อบรมจนครบ ๑ ปี เพิ่ ม เติ ม อี ก ๑ คาสั่ ง โดยต าแหน่ งที่ ท าหน้ าที่ ฯ ต่ อต้ องเป็ น ต าแหน่ ง
เดียวกัน/ตาแหน่งที่มีลักษณะงานใกล้เคียงกันหรือคล้ายคลึงกัน

๔ - ๗๕
รูปแบบหนังสือรับรองผลการทาหน้าที่นายทหารสัญญาบัตรในสนาม (หลังจากทาหน้าที่ฯ ครบ ๑ ปี)

ที่............../๒๕..........

หนังสือรับรองการทาหน้าที่นายทหารสัญญาบัตรในสนาม
หน่วย (ระดับกองพันหรือเทียบเท่า)/ในสนาม
ค่าย................
อาเภอ/เขต.............
จังหวัด......................รหัสไปรษณีย์..............

หนังสือฉบับนี้ให้ไว้เพื่อรับรองว่า จ่าสิบเอก.....................................................................หมายเลขประจาตัว
............................................. ตาแหน่ง.................................................................. (ชานาญการทางทหาร .....................)
หน่วย............................. (อัตรา ................) ได้ทาหน้าทีน่ ายทหารสัญญาบัตรในสนามตาแหน่ง.....................................
ตั้งแต่................................................ (คาสั่งหน่วยระดับกองพลหรือเทียบเท่า) ถึง........................................................
ตามคาสัง่
(คาสั่งพ้นหน้าที่ในสนาม) .................................................. รวมระยะเวลาการทาหน้าที่
นายทหารสัญญาบัตร ไม่น้อยกว่า ๑ ปี โดยมีผลการทาหน้าที่ ฯ ดังนี้ (เกณฑ์เฉลี่ย ๒ ครั้ง)
๑. อุปนิสัยและบุคลิกลักษณะ
จานวน...................................คะแนน
๒. ความรู้ความสามารถ
จานวน...................................คะแนน
๓. พฤติกรรมในการทางาน
จานวน...................................คะแนน
๔. ผลการปฏิบัติงาน
จานวน...................................คะแนน
สรุปผลการทาหน้าที่ฯ อยู่ในเกณฑ์ (ดีขึ้นไป)................................. (ร้อยละ.........๘๐ ขึ้นไป) สามารถนาผล
การทาหน้าที่ฯ ไปประกอบหลักฐานในการเลื่อนฐานะฯ เป็นนายทหารสัญญาบัตร ได้
ให้ไว้ ณ วันที่.......................................... (หลังจากครบกาหนดทาหน้าที่ฯ)
(ยศ)
(...................................................)
(ตาแหน่ง)
ผู้บังคับหน่วยระดับกองพลหรือเทียบเท่า/หรือผู้รับมอบ/(ในสนาม)
หมายเหตุ
๑. การประเมินผลการทาหน้าที่ฯ ให้ยึดถือระเบียบ ทบ. ว่าด้วย การประเมินค่าการปฏิบัติงานข้าราชการและลูกจ้างประจา
พ.ศ. ๒๕๔๕ โดยอนุโลม (เกณฑ์ของนายทหาร) และปรับเกณฑ์ให้สอดคล้องกับระเบียบ ทบ. ที่มีการแก้ไข
๒. หนังสือรับรองเก็บไว้นาไปใช้ประกอบหลักฐานเมื่อผ่านการคัดเลือกให้เลื่อนฐานะฯ แล้ว
๓. ผู้ที่ประเมินข้ามแท่งเงินเดือนเมื่อทาหน้าที่ฯ ให้ใช้แบบการประเมินตามข้อ ๑ สาหรับการเลื่อนฐานะฯ ด้วย

๔ - ๗๖
รูปแบบหนังสือรับรองผลการทาหน้าที่นายทหารสัญญาบัตรในสนาม (หลังจากทาหน้าที่ฯ ครบ ๑ ปี)

ที่............../๒๕..........

หนังสือรับรองการทาหน้าที่นายทหารสัญญาบัตรในสนาม
หน่วย (ระดับกองพันหรือเทียบเท่า)/ในสนาม
ค่าย................
อาเภอ/เขต.............
จังหวัด......................รหัสไปรษณีย์..............

หนังสือฉบับนี้ให้ไว้เพื่อรับรองว่า จ่าสิบเอก.....................................................................หมายเลขประจาตัว
............................................. ตาแหน่ง.................................................................. (ชานาญการทางทหาร .....................)
หน่วย............................. (อัตรา ................) ได้ทาหน้าทีน่ ายทหารสัญญาบัตรในสนามตาแหน่ง.....................................
ตั้งแต่................................................ (คาสั่งหน่วยระดับกองพลหรือเทียบเท่า) ถึง...........................................................
ตามคาสัง่
(คาสั่งพ้นหน้าที่ในสนาม) .................................................. รวมระยะเวลาการทาหน้าที่นายทหาร
สัญญาบัตร ไม่น้อยกว่า ๑ ปี โดยมีผลการทาหน้าที่ ฯ ดังนี้ (เกณฑ์เฉลี่ย ๒ ครั้ง)
๑. อุปนิสัยและบุคลิกลักษณะ
จานวน...................................คะแนน
๒. ความรู้ความสามารถ
จานวน...................................คะแนน
๓. พฤติกรรมในการทางาน
จานวน...................................คะแนน
๔. ผลการปฏิบัติงาน
จานวน...................................คะแนน
สรุปผลการทาหน้าที่ฯ อยู่ในเกณฑ์ (ดีขึ้นไป)................................. (ร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป) สามารถนาผล การ
ทาหน้าที่ฯ ไปประกอบหลักฐานในการเลื่อนฐานะฯ เป็นนายทหารสัญญาบัตร ได้
ให้ไว้ ณ วันที่.......................................... (หลังจากครบกาหนดทาหน้าที่ฯ)
(ยศ)
(...................................................)
(ตาแหน่ง)
ผู้บังคับหน่วยระดับกองพันหรือเทียบเท่า/หรือผู้รับมอบ/(ในสนาม)
หมายเหตุ
๑. การประเมินผลการทาหน้าที่ฯ ให้ยึดถือระเบียบ ทบ. ว่าด้วย การประเมินค่าการปฏิบัติงานข้าราชการและ
ลูกจ้างประจา พ.ศ. ๒๕๔๕ โดยอนุโลม (เกณฑ์ของนายทหาร) และปรับเกณฑ์ให้สอดคล้องกับระเบียบ ทบ.
ที่มีการแก้ไข
๒. หนังสือรับรองเก็บไว้นามาใช้ประกอบหลักฐานเมื่อผ่านการคัดเลือกให้เลื่อนฐานะฯ แล้ว

๔ - ๗๗
คาสัง่ กระทรวงกลาโหม
(เฉพาะ)
ที่ ๖๗/๒๕๒๒
เรื่อง การให้นายทหารประทวนทาหน้าที่นายทหารสัญญาบัตรในสนาม
เนื่องจากในสถานการณ์ปัจจุบันส่วนราชการต่าง ๆ ได้จัดกาลังออกปฏิบัติการสนามในการปราบปราม ผกค.
หรือป้องกันประเทศ ซึ่งบางโอกาสจาเป็นต้องบรรจุนายทหารประทวนชั้นยศ จ.ส.อ., พ.จ.อ., หรือ พ.อ.อ. ในตาแหน่ง
นายทหารสัญญาบัตร
ฉะนั้น เพื่ อสนองคุณ ความดีของผู้ปฏิบัติราชการสนาม จึงให้นายทหารประทวนชั้นยศ จ.ส.อ., พ.จ.อ.,
หรือ พ.อ.อ. ที่ได้รับการบรรจุกาลังในตาแหน่งนายทหารสัญญาบัตรในสนามได้รับสิทธิการทาหน้าที่นายทหารสัญญาบัตร
เช่นเดียวกับการทาหน้าที่นายทหารสัญญาบัตรในหน่วยปกติ ตามข้อบังคับกระทรวงกลาโหม ว่าด้วย การแต่งตั้งยศทหาร
พ.ศ. ๒๕๐๗ ตามเงื่อนไขการปฏิบัติ ดังนี้
๑. ต้องเป็ นนายทหารประทวนชั้ นยศ จ.ส.อ., พ.จ.อ., หรือ พ.อ.อ. ที่ ได้ รับ การบรรจุกาลั งในต าแหน่ ง
นายทหารสัญญาบัตรในสนามที่ปฏิบัติการสู้รบกับ ผกค. หรือป้องกันประเทศ
๒. ต้องเป็นตาแหน่งที่ปฏิบัติการรบ
๓. คาสั่งบรรจุกาลังดังกล่าวในข้อ ๑ และข้อ ๒ ต้องเป็นคาสั่งของ นขต.ทบ., นขต.ทร. นขต.ทอ., ระดับ
กองพลหรือเทียบเท่าขึ้นไป
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
สั่ง ณ วันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๒๒
(ลงชื่อ) พล.ร.อ. อมร ศิริกายะ
(อมร ศิริกายะ)
รัฐมนตรีช่วยว่าการ ฯ ทาการแทน
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม

๔ - ๗๘
ระเบียบกองทัพบก
ว่าด้วย การเลื่อนฐานะสิบตรีกองประจาการและพลทหารประจาการ
ที่รับเงินเดือนอัตราพลอาสาสมัครเป็นนายสิบประจาการ พ.ศ.๒๕๐๐
ข้อ ๑ ระเบี ย บนี้ ให้ เรีย กว่ า “ ระเบี ย บกองทั พ บก ว่ าด้ ว ย การเลื่ อ นฐานะสิ บ ตรีกองประจ าการและ
พลทหารประจาการที่รับเงินเดือนอัตราพลอาสาสมัครเป็นนายสิบประจาการ พ.ศ. ๒๕๐๐ ”
ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วัดถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป
ข้อ ๓ ให้ยกเลิกบรรดาข้อบังคับ ระเบียบ และคาสั่งของกองทัพบกที่ขัดแย้งกับระเบียบนี้
ข้อ ๔ สิ บ ตรี ก องประจ าการและพลทหารประจ าการ ที่ ก ล่ า วถึ ง ในระเบี ย บนี้ หมายถึ ง ผู้ ซึ่ ง อยู่ ใน
ตาแหน่ง ที่กาหนดเงินเดือนอัตรา “ พลอาสาสมัคร ” ตามข้อบังคับทหาร ว่าด้วย กาหนดกาลังเจ้าหน้าที่กองทัพบก
ในเวลาปกติ
ข้อ ๕ สิบตรีกองประจาการและพลทหารประจาการของเหล่าต่าง ๆ (เว้นเหล่าทหารดุริยางค์) จะเลื่อนฐานะ
เป็นนายสิบประจาการได้ต้องสอบได้ตามหลักสูตรการศึกษาจากโรงเรียนประจาเหล่าชั้น นักเรียนนายสิบของเหล่า
ที่จะเลื่อนฐานะมาแล้ว สาหรับเหล่าทหารดุริยางค์ต้องผ่านการสอบเทียบความรู้ตามระเบียบและหลักสูตรซึ่งเหล่า
ทหารดุริยางค์เป็นผู้กาหนดขึ้น และได้รับการคัดเลือกไว้ตามจานวนที่ต้องการ
ข้อ ๖ สิบตรีกองประจาการและพลทหารประจาการของเหล่าต่าง ๆ ที่ มี สิท ธิเข้า รับ การสอบคัดเลือก
เพื่อเข้าศึกษาในโรงเรียนประจาเหล่าชั้นนักเรียนนายสิบ หรือมีสิทธิ์เข้าสอบเทียบความรู้ตามข้อ ๕ ได้ ต้องมีคุณสมบัติ
ดังต่อไปนี้ คือ
(๑) เป็ น สิ บ ตรี ก องประจ าการ หรื อ มี ค วามรู้ ตั้ ง แต่ มั ธ ยมศึ ก ษาปี ที่ ๓ ตามหลั ก สู ต รของ
กระทรวงศึกษาธิการหรือเทียบเท่าขึ้นไป และมีเวลารับราชการในเหล่าที่จะเลื่อนฐานะนับถึงวันเริ่มเปิดการศึกษาของ
โรงเรียนประจาเหล่าชั้นนักเรียนนายสิบ หรือวันเริ่มสอบเทียบ ความรู้ไม่น้อยกว่า ๑ ปี เว้นพลทหารประจาการเหล่า
ทหารพลร่มที่ได้รับเงินเดือนอัตราพลอาสาสมัครเต็มขั้นและได้รับราชการในเหล่ าทหารพลร่มมาแล้วไม่น้อยกว่า ๓ ปี
จะมีความรู้ต่ากว่ามัธยมปีที่ ๓ แต่ต้องไม่ต่ากว่าประถมศึกษาปีที่ ๔ ก็ได้
(๒) อายุนับตามพระราชบัญญัติรับราชการทหารถึงปีที่เปิดการศึกษาของโรงเรียนประจาเหล่าชั้น
นักเรียนนายสิบ หรือปีที่เปิดการสอบเทียบ ความรูต้ ้องไม่เกินกว่า ๓๕ ปี

๔ - ๗๙
(๓) ผู้บังคับบัญชาตั้งแต่ตาแหน่งผู้บังคับกองพันหรือเทียบเท่าขึ้นไปพิจารณาเห็นสมควรในการที่
จะเลื่อนฐานะเป็นนายสิบกองประจาการได้
ข้อ ๗ เมื่อเห็นสมควรให้มีการเลื่อนฐานะเป็นนายสิบกองประจาการและพลทหารประจาการเป็นนายสิบ
ประจาการ ก็ให้ หั วหน้ า หน่ วยที่ ขึ้น ตรงต่ อผู้ บั ญ ชาการทหารบกคัด เลือก เสนอรายชื่ อสิ บ ตรีกองประจ าการและ
พลทหารประจาการที่มีคุณสมบัติ ตามข้อ ๖ ข้อ ๑๓ ไปยังกรมยุทธศึกษาทหารบกภายในเดือนพฤศจิกายนของปี
เมื่ อกรมยุ ท ธศึ ก ษาทหารบกได้ รวบรวมจ านวนและรายชื่ อ แล้ ว ก็ ให้ กาหนดรายละเอี ย ดและแจ้ ง ให้ เหล่ าต่ า ง ๆ
ดาเนินการสอบเทียบความรู้และคัดเลือกไว้ตามจานวนที่ต้องการเพื่อเลื่อนฐานะต่อไป
ข้อ ๘ ให้กรมยุทธศึกษาทหารบกรวบรวมชื่อสิบตรีกองประจาการและพลทหารประจาการที่ผ่านการสอบ
คัดเลือกแล้วตามข้อ ๗ นาเสนอต่อผู้บัญชาการทหารบก เพื่อออกคาสั่งให้เข้าศึกษาในโรงเรียนประจาเหล่าชั้นนายสิบ
ในประเภทฝากศึกษา
ข้อ ๙ การก าหนดคะแนนความประพฤติ การปกครอง การปลด และจ าหน่ า ยออกจากการศึ ก ษา
ในระหว่างศึกษาของผู้ซึ่งเข้าศึกษาตามข้อ ๘ ให้ป ฏิบั ติตามระเบี ยนกองทั พบก ว่าด้วย โรงเรียนประจาเหล่าชั้ น
นักเรียนนายสิบ พ.ศ. ๒๔๙๗
ข้อ ๑๐ ผู้เข้าศึกษาตามข้อ ๘ ที่สอบได้หลักสูตรและผู้ที่ผ่านการสอบเทียบความรู้ตามข้อ ๕ ให้บรรจุ
และแต่งตั้งเป็นสิบตรีประจาการรับเงินเดือนขั้นต้น
ข้อ ๑๑ ผู้ที่เข้าศึกษาตามข้อ ๘ แต่ไม่ สาเร็จการศึกษาให้เหล่าส่งตัวคืนต้ นสังกัด ส่วนการจะให้ อยู่รับ
ราชการต่อไปหรือปลดออกจากประจาการ ให้ผู้บังคับบัญชาตั้งแต่ชั้นผู้บังคับกองพันหรือเทียบเท่าขึ้นไปกับหัวหน้า
เหล่าเป็นผู้พิจารณา เว้นแต่กรณีพิเศษที่เหล่าเห็นสมควรให้ศึกษาซ้า ก็ให้เหล่าติดต่อขอรับไว้ศึกษาไปยังหน่วยต้นสังกัด
โดยไม่ต้องสอบคัดเลือกอีก
ข้อ ๑๒ ผู้ซึ่งเหล่าส่งตัวคืนตามข้อ ๑๑ และผู้ที่ได้เข้าสอบเทียบความรู้ แต่มิได้รับการคัดเลือกไว้ จะสมควร
ส่งเข้าสอบคัดเลือกเพื่ อศึกษาหรือสอบเทียบความรู้ในครั้งต่อไป หรือไม่ให้ ผู้บังคับบั ญ ชาตั้งแต่ชั้นผู้บังคับกองพั น
หรือเทียบเท่าขึ้นไปเป็นผู้พิจารณา
ข้อ ๑๓ พลทหารประจาการที่รับราชการมาก่อนประกาศใช้ระเบียบนี้ และมีเวลารับราชการเป็นพลทหาร
ประจ าการ ในเหล่ าที่ จ ะเลื่ อ นฐานะมาแล้ ว ไม่ น้ อ ยกว่ า ๒ ปี แต่ ขาดคุ ณ สมบั ติ ต ามข้ อ ๖ โดยที่ มิ ได้ เป็ น สิ บ ตรี
กองประจาการหรือโดยที่ มีความรู้ต่ากว่ามั ธยมปีที่ ๓ แต่ ไม่ต่ ากว่าประถมศึกษาปี ที่ ๔ ให้มี สิท ธิ์เข้ารับ การสอบ
คัดเลือก เพื่อเข้าศึกษาในโรงเรียนประจาเหล่าชั้นนักเรียนนายสิบหรือสอบเทียบความรู้เช่นเดียวกับผู้ที่มีคุณสมบัติครบ
ตามข้อ ๖ ได้ไม่เกิน ๓ ครั้ง ถ้าสอบได้ตามหลักสูตรหรือผ่านการสอบเทียบความรู้ตามข้อ ๕ แล้วให้ปฏิบัติตามข้อ ๑๐

๔ - ๘๐
ข้อ ๑๔ สิบตรีกองประจาการและพลทหารประจาการต าแหน่ง ต่ าง ๆ ที่ สาเร็จการศึกษาไม่ต่ากว่าชั้ น
มัธยมศึกษาตอนต้นหรือเทียบเท่า มีเวลารับราชการไม่น้อยกว่า ๓ ปี รับเงินเดือนระดับ พ.๒ ชั้น ๓ ขึ้นไป ถ้ามีอัตรา
ว่างให้หน่วยระดับกองพัน หรือเทียบเท่าขึ้นไป ทาการสอบความรู้ในสายวิทยาการนั้น และคัดเลือกไว้ตามจานวนที่
ต้องการ เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นนายสิบประจาการในตาแหน่งอัตราสิบเอกในสายวิทยาการเดิม ภายในหน่วยได้
(เหล่าทหารสารวัตร ให้บรรจุในตาแหน่งพลสารวัตร ผู้คุม หัวหน้าเรือนขัง พลขับรถ พลรักษาการณ์ พลแตรเดี่ยว พล
สูทกรรม อัตราสิบเอก)
ประกาศ

ณ วันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๐๐
รับคาสั่ง ผบ.ทบ.
(ลงชื่อ) พล.อ. ส. สุทธิสารรณกร
รอง ผบ.ทบ.

*ข้อ ๑๔ แก้ไขเพิ่มเติมตามระเบียบ ทบ. (ฉบับที่ ๒-๕ และฉบับที่ ๖ พ.ศ. ๒๕๓๗)

๔ - ๘๑

ระเบียบกองทัพบก
ว่าด้วยการเลื่อนฐานะสิบตรีกองประจาการและพลทหารประจาการ
รับเงินเดือนพลอาสาสมัครเป็นนายสิบประจาการ
(ฉบับที่ ๖)
พ.ศ. ๒๕๓๗
โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขระเบียบกองทัพบก ว่าด้วยการเลื่อนฐานะสิบตรีกองประจาการและพลทหาร
ประจาการที่รับเงินเดือนอัตราพลอาสาสมัคร เป็นนายสิบประจาการ พ.ศ. ๒๕๐๐ ให้เหมาะสมยิ่งขึ้น จึงวางระเบียบไว้
ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ระเบียบนี้ให้เรียกว่า “ ระเบียบกองทัพบก ว่าด้วย การเลื่อนฐานะสิบตรีประจาการและพลทหาร
ประจาการที่รับเงินเดือนอัตราพลอาสาสมัคร เป็นนายสิบประจาการ (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๓๗ ”
ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
ข้อ ๓ ให้ยกเลิกความในข้อ ๔ แห่งระเบี ยบกองทั พ บก ว่าด้วย การเลื่อนฐานะสิบ ตรีก่อนประจาการ
(ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๒๔ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“ ข้อ ๑๔ สิบตรีกองประจาการและพลทหารประจาการเหล่าต่าง ๆ ที่สาเร็จการศึกษาไม่ต่ากว่า
ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นหรือเทียบเท่า มีเวลารับราชการไม่น้อยกว่า ๓ ปี รับเงินเดือนระดับ พ.๒ ชั้น ๓ ขึ้นไป ถ้ามี
อัตราว่างให้หน่วย ตั้งแต่ระดับกองพัน/หรือเทียบเท่าขึ้นไป ทาการสอบความรู้ในสายวิทยาการนั้น ๆ และคัดเลือกไว้
ตามจานวนที่ ต้องการ เพื่ อบรรจุและแต่ งตั้ งเป็ น นายสิบ ประจาการในตาแหน่ งอั ตราสิ บ เอกในสายวิท ยาการเดิ ม
ภายในหน่วยได้ (เหล่าทหารสารวัตร ให้บรรจุในตาแหน่งพลสารวัตร, ผู้คุม, หัวหน้าเรือนขัง, พลขับรถ, พลรักษาการณ์,
พลแตรเดี่ยว, พลสูทกรรมอัตราสิบเอก) "
ประกาศ ณ วันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๓๗
(ลงชื่อ) พลเอก วิมล วงศ์วานิช
(วิมล วงศ์วานิช)
ผู้บัญชาการทหารบก
กรมกาลังพลทหารบก

๔ - ๘๒
(สาเนา)
ระเบียบกองทัพบก
ว่าด้วย การเลื่อนฐานะสิบตรีกองประจาการและพลทหารประจาการ
ที่รับเงินเดือนอัตราพลอาสาสมัครเป็นนายสิบประจาการ
(ฉบับที่ ๗)
พ.ศ. ๒๕๖๐
โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขระเบียบกองทัพบก ว่าด้วย การเลื่อนฐานะสิบตรีกองประจาการและพลทหาร
ประจาการที่รับเงินเดือนอัตราพลอาสาสมัคร เป็นนายสิบประจาการ พ.ศ. ๒๕๐๐ และที่แก้ไขเพิ่มเติมให้เหมาะสม
ยิ่งขึ้น จึงวางระเบียบไว้ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ระเบียบนี้ให้เรียกว่า “ ระเบียบกองทัพบก ว่าด้วย การเลื่อนฐานะสิบตรีกองประจาการและพล
ทหารประจาการที่รับเงินเดือนอัตราพลอาสาสมัคร เป็นนายสิบประจาการ (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๖๐ ”
ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
ข้อ ๓ ให้ยกเลิกข้อความในข้อ ๑๔ แห่งระเบียบกองทัพบก ว่าด้วย การเลื่อนฐานะสิบตรีกองประจาการ
และพลทหารประจาการที่รับเงินเดือนอัตราพลอาสาสมัคร เป็นนายสิบประจาการ (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๓๗ และให้ใช้
ความต่อไปนี้แทน
“ ข้อ ๑๔ สิบตรีกองประจาการและพลทหารประจาการเหล่าต่าง ๆ ที่สาเร็จการศึกษาไม่ต่ากว่า
ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น หรือเทียบเท่าขึ้นไป มีเวลารับราชการไม่น้อยกว่า ๓ ปี ถ้าหน่วยได้รับการจัดสรรอัตราบรรจุ
เป็ น นายสิ บ ประจ าการ ตามนโยบายจั ด หาและบรรจุ ก าลั ง พลประจ าปี ข องกองทั พ บกให้ ห น่ ว ยระดั บ กองพล
หรือเทียบเท่าขึ้นไป ทาการทดสอบความรู้ในสายวิทยาการนั้น ๆ และคัดเลือกไว้ตามจานวนที่กองทัพบกกาหนด
เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นนายสิบประจาการในตาแหน่งอัตราสิบเอกภายในหน่วยได้ ”
ประกาศ ณ วันที่ ๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐
(ลงชื่อ) พลเอก เฉลิมชัย สิทธิสาท
(เฉลิมชัย สิทธิสาท)
ผู้บัญชาการทหารบก
กรมสารบรรณทหารบก

๔ - ๘๓
ที่ ๕๔๙๙/๙๗

กระทรวงกลาโหม
๘ มี.ค. ๙๗

เรื่อง การขึ้นทะเบียนกองประจาการ และการปลดนายทหารประทวนประจาการ
เรียน ผบ.ทบ.
สิ่งที่ส่งมาด้วย หางว่าวนาปลดฯ ๑ ฉบับ
ด้วยตามกฎกระทรวง พ.ศ. ๒๔๙๖ ออกตามพระราชบัญญัติยศทหาร ข้อ ๑๘ ข้าราชการกลาโหม
พลเรือน ซึ่งรับ ราชการอยู่ก่อนวัน ใช้บั งคับกฎกระทรวงนี้ และได้ รับการฝึกวิช าทหารมี ความรู้ตามหลักสูตรของ
กระทรวงกลาโหมแล้ ว ให้ แต่ งตั้ งเป็ น นายทหารโดยอนุ โลมตามชั้ น เงิน ที่ ได้ รับ อยู่ ในขณะนั้ น ได้ เมื่ อ รั บราชการ
ในตาแหน่งอัตราทหารและ
ตามพระราชบั ญ ญั ติรับ ราชการทหาร พ.ศ. ๒๔๙๗ มาตรา ๑๑ การรับ ราชการทหารประจาการ
การแบ่งประเภท และการปลดทหารประจาการให้เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบแบบแผนของกระทรวงกลาโหม
ทหารประจาการนั้ น ถ้ายังมิ ได้ขึ้น ทะเบียนกองประจาการ ก็ต้องขึ้น ทะเบี ยนกองประจาการ และ
รับราชการในกองประจาการจนครบกาหนดตามพระราชบัญ ญั ตินี้ เว้นแต่กระทรวงกลาโหมจะสั่งปลดเป็นทหาร
ประเภทอื่น
กระทรวงกลาโหมได้พิ จารณาแล้ว ข้าราชการกลาโหมพลเรือนที่ ได้รับการแต่งตั้งยศเป็นนายทหาร
ตามกฎกระทรวงข้อ ๑๘ หรือที่จะมีขึ้นในโอกาสต่อไปจัดเข้าอยู่ในประเภท “ ทหารประจาการ ” ซึ่งต้องขึ้นทะเบียน
กองประจาการตามพระราชบัญญัติรับราชการทหารฯ มาตรา ๑๑ และรับราชการในกองประจาการต่อไปจนกว่า
จะได้ปลด
เฉพาะฉะนั้น จึงวางระเบียบไว้เพื่อให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติ คือ
ก) การขึ้นทะเบียนกองประจาการ
ส าหรับ ผู้ ที่ ได้ รับ การแต่ ง ตั้ งยศเป็ น นายทหารประทวนและยั งมิ ได้ ขึ้น ทะเบี ย นกองประจ าการ
ให้ปฏิบัติดังนี้
(๑) ผู้ที่รับราชการในหน่วยราชการที่ตั้งอยู่ในจังหวัดพระนครและธนบุรีเฉพาะผู้ที่มีภูมิลาเนาทหาร
ในจังหวัดพระนครหรือธนบุรี ให้นาตัวไปขึ้นทะเบียนที่หน่วยสัสดีจังหวัดนั้น ๆ ตามภูมิลาเนาทหาร ส่วนผู้ที่มีภูมิลาเนา
ทหารอยู่จังหวัดอื่นให้นาตัวไปขึ้นทะเบียนที่หน่วยสัสดี มทบ. ๑ แทนสัสดีตามภูมิลาเนาทหาร
(๒) ผู้ ที่ รั บ ราชการในหน่ ว ยราชการที่ ตั้ ง อยู่ จั ง หวั ด อื่ น นอกจากจั ง หวั ด พระนครและธนบุ รี
ซึ่งมีหน่วยสัสดีจังหวัดและหน่วยสัสดีมณฑลทหารบกหรือหน่วยสัสดีจังหวัดทหารบกตั้งอยู่ ให้นาตัวผู้ที่มีภูมิลาเนาทหาร
อยู่ในจังหวัดนั้นไปขึ้นทะเบียนที่หน่วยสัสดีจังหวัดนั้น ส่วนผู้ที่มีภูมิลาเนาทหารอยู่จังหวัดอื่นให้นาตัวไปขึ้นทะเบียนที่
หน่วยสัสดีมณฑลทหารบกหรือหน่วยสัสดีจังหวัดทหารบกนั้นแทนสัสดีตามภูมิลาเนาทหาร

๔ - ๘๔
(๓) ผู้ที่ รับ ราชการในหน่ วยราชการที่ ตั้งอยู่ในจั งหวัดที่ มี แต่หน่ ว ยสั สดี จังหวัด ตั้ งอยู่ ไม่ มีหน่ ว ย
สั ส ดี ม ณฑลทหารบกหรือหน่ ว ยสั ส ดี จั งหวั ด ทหารบก ให้ น าตั ว ไปในขึ้น ทะเบี ย นที่ ห น่ ว ยสั ส ดี จั ง หวัด นั้ น ทั้ งผู้ ที่ มี
ภูมิลาเนาทหารอยู่ในจังหวัดนั้น และจังหวัดอื่นแทนสัสดีตามภูมิลาเนาทหาร
(๔) ผู้ ที่ รับ ราชการอยู่ ในหน่ ว ยราชการที่ ตั้ ง อยู่ ในจั ง หวั ด ที่ ไม่ มี ห น่ ว ยสั ส ดี จั ง หวั ด และหน่ ว ย
สัสดีมณฑลทหารบกหรือหน่วยสัสดีจังหวัดทหารบกตั้งอยู่ ให้นาตัวไปขึ้นทะเบียนที่หน่วยสัสดี จังหวัด หรือหน่วยสัสดี
มณฑลทหารบกหรือหน่วยสัสดีจังหวัดทหารบกที่ใกล้เคียงแทน สัสดีตามภูมิลาเนาทหาร
ทั้งนี้ ให้หน่วยราชการต้นสังกัดที่ผู้นั้นรับราชการอยู่นาตัวไปขึ้นทะเบียนกองประจาการที่หน่วยสัสดี
จังหวัด หรือหน่วยสัสดีมณฑลทหารบกหรือหน่วยสัสดีจังหวัดทหารบกแล้วแต่กรณี ผู้ที่จะขึ้นทะเบียนต้องนาหลักฐาน
แสดงวิทยฐานะ เช่น ประกาศนียบัตรหรือใบสุทธิ และใบสาคัญทหารกองเกินสาหรับตัวไปแสดงด้วย การขึ้นทะเบียน
กองประจาการให้ขึ้นทะเบียนแล้วตั้งแต่วันที่ได้รับการแต่งตั้งยศทหาร
ข) การรับราชการในกองประจาการ
นายทหารประทวนประจาการพวกนี้เมื่อได้ขึ้นทะเบียนกองประจาการแล้วจะต้องรับราชการใน
กองประจาการจนกว่าจะได้ปลดตามพระราชบัญญัติรับราชการทหารฯ มาตรา ๙
การนับวันรับราชการในกองประจาการสาหรับการปลดให้ถือวันตามที่ขึ้นทะเบียนล้วงตั้งแต่วันที่
ได้รับการแต่งตั้งยศทหาร แล้วนับตั้งแต่เดือนที่ได้ขึ้นทะเบียนล้วงเป็นต้นไปเป็นรายเดือนจนครบกาหนดจึงให้นาปลด
ในวันที่ ๑ ของเดือนที่ถัดไป เช่น ผู้ที่ต้องรับราชการในกองประจาการมีกาหนด ๒๔ เดือน และได้ขึ้นทะเบียนล้วงตั้งแต่
วันที่ได้รับการแต่งตั้งยศทหารใน ม.ค. ๙๗ จะเป็นวันที่เท่าใดก็ตาม ต้องปลดใน ๑ ม.ค. ๙๙ ส่วนผู้ที่มีกาหนดให้
รับราชการในกองประจาการน้อยกว่าที่กล่าวนี้ให้นับวันรับราชการในกองประจาการสาหรับปลดโดยอนุโลมทานอง
ที่กล่าวแล้ว
ค) การปลดจากกองประจาการ
การปลดนายทหารประทวนจาพวกนี้ ให้ปฏิบัติดังนี้
(๑) ทหารบกและทหารอากาศ ให้ หน่ วยต้นสังกั ดส่งหางว่าวน าปลดต่อ ผบ.มทบ. หรือ ผบ.จทบ.
ตามเขตที่ทหารนั้น ๆ มีภูมิลาเนาอยู่
(๒) ทหารเรือ ให้หน่วยต้นสังกัดส่งหางว่าวนาปลดต่อกองทะเบียนกรมกาลังพล สธ.ทร. เพื่อให้
ส่งต่อไปยัง ผบ.มทบ. หรือ ผบ.จทบ. ตามเขตที่ทหารนั้น ๆ มีภูมิลาเนาทหารอยู่
ให้ส่งหางว่าวนาปลดดังกล่าวข้างต้นมาด้วยแล้ว

๔ - ๘๕
ทั้งนี้ เพื่อให้ ผบ.มทบ. หรือ ผบ.จทบ. นั้น ๆ ยื่นหางว่าวนาปลดต่อหน่วยสัสดีจังหวัดตามภูมิลาเนา
ทหารหรือหน่วยสัสดีจังหวัดที่ทาการแทนแล้วแต่กรณี เพื่อจัดการปลด
ส่ ว นผู้ ที่ ไ ด้ รั บ การแต่ ง ตั้ ง ยศเป็ น นายทหารสั ญ ญาบั ต ร และยั ง ไม่ ไ ด้ ขึ้ น ทะเบี ย นกองประจ าการ
กระทรวงกลาโหมจะได้สั่งให้ขึ้นทะเบียนกองประจาการต่อไป
รับคาสั่งรัฐมนตรีฯ
(ลงชื่อ) พล.อ. หลวงเสนาณรงค์
ปลัดกระทรวงกลาโหม

๔ - ๘๖

เรียน ผบ.ทบ. (ผ่าน ผูช้ ่วย ผบ.ทบ.)
กระทรวงฯ ได้วางระเบียบการขึ้นทะเบียนกองประจาการ การรับราชการในกองประจาการ และการปลด
ออกจากประจาการ สาหรับผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งยศเป็นนายทหารประทวนและยังมิได้ขึ้นทะเบียนกองประจาการ
มาเพื่อให้เจ้าหน้าที่ได้ถือเป็นระเบียบปฏิบัตินั้น
สบ.ทบ. ได้พิ จารณาแล้ว ขอเรียนว่า ตามที่กระทรวงฯ สั่งการมานี้ไม่เป็น การขัดข้อง แต่ควรชี้แจง
ให้ทราบชัดเจนในระเบียบการของผู้ที่ได้ขึ้นทะเบียนทหารกองประจาการอีกบ้างบางประการ คือ
สาหรับเจ้าหน้าที่ผู้นาไปขึ้นทะเบียนฯ ควรให้หน่วยต้นสังกัดรวบรวมหลักฐานต่าง ๆ ของผู้ที่จะต้อง
ขึ้นทะเบียนฯ ตามที่กระทรวงฯ กาหนดไว้ในตัวอักษร ก. หมายเลข ๔ สั่งให้แก่หน่วยสัสดีที่จะนาไปขึ้นทะเบียนฯ
พร้อมกับสาเนาคาสั่งแต่งตั้งยศนายทหารประทวนที่จะนาไปขึ้นทะเบียนฯ เป็นการเตรียมการไว้ล่วงหน้า เพื่อไม่เป็น
การเสียเวลาในวันนาไปขึ้นทะเบียนฯ ตามที่จะได้ตกลงกัน
สาหรับผู้ที่ได้ขึ้นทะเบียนกองประจาการแล้วนี้ ถ้าต้องการออกจากราชการหรือถึงแก่กรรมก็ต้องแจ้งให้
หน่วยสัสดีที่นาไปขึ้นทะเบียนฯ ไว้นั้นทราบด้วย เพื่อจัดการจาหน่าย
หากกรุณ าเห็นชอบ ควรคัดสาเนาส่ง นขต.ทบ., สัสดี มทบ. และสัสดี จทบ.ล.บ. ทราบ เพื่อถือเป็น
ระเบียบปฏิบัติต่อไป
(ลงชื่อ) พล.จ. ฉ. อุชุโกมล
จก.สบ.ทบ.
๑๑ มี.ค. ๙๗

คัดสาเนาส่งหน่วยที่เกี่ยวข้อง เพื่อถือเป็นแนวทางปฏิบัติต่อไป
รับคาสั่ง ผบ.ทบ.
(ลงชื่อ) พล.อ. สถิตยุทธการ
ผู้ช่วย ผบ.ทบ.
๑๒ มี.ค. ๙๗

๔ - ๘๗
ที่ ๑๗๘๖๗/๐๒

กระทรวงกลาโหม
๒๘ ส.ค. ๐๒

เรียน การขึ้นทะเบียนกองประจาการแก่ผู้ที่ได้รับการแต่งตัง้ ยศเป็นนายทหารสัญญาบัตรประจาการ
เรื่อง ผบ.ทบ.
อ้างถึง คาสั่งเฉพาะ กห. ที่ ๕๔๙๙/๙๗ ลง ๘ มี.ค. ๙๗
ตามคาสั่ งที่ อ้างถึง วางระเบี ย บปฏิบั ติเรื่องการขึ้น ทะเบี ยนกองประจาการและการปลดนายทหาร
ประทวนประจ าการไว้แล้ วนั้ น ส่ว นผู้ที่ ได้ รับ การแต่ งตั้งยศเป็ น นายทหารสั ญ ญาบั ตร ในทางปฏิบั ติ แล้ วมา เมื่ อ
กระทรวงฯ

ได้ออกคาสั่งแต่งตั้งยศให้แก่ผู้ใดแล้ว ก็ได้มีหนังสือไปยังส่วนราชการต้นสังกัดของผู้นั้นเป็นคราว ๆ ไป

เพื่อจัดการนาตัวไปขึ้นทะเบี ยนกองประจาการตามมาตรา ๑๑ แห่งพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ. ๒๔๙๗
แล้วส่งสาเนาทะเบียนกองประจาการไปให้กระทรวงฯทราบ ซึ่งเป็นการชักช้าเสียเวลา
เพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปโดยรวดเร็ว จึงให้ส่วนราชการต่างๆ ปฏิบัติดังต่อไปนี้
๑. เมื่อกระทรวงกลาโหมได้มีคาสั่งบรรจุบุคคลเข้ารับราชการและแต่งตั้งยศเป็นนายทหารสัญญาบัตรแล้ว
ถ้าเป็นผู้ที่ยังมิได้เคยขึ้นทะเบียนกองประจาการมาก่อน ก็ให้ส่วนราชการต้นสังกัดที่ผู้นั้นรับราชการอยู่ทาหนังสือ
นาส่งตัวพร้อมด้วยสาเนาคาสั่งฯและใบสาคัญทหารกองเกิน (แบบ สด. ๙) ไปขอให้สัสดีจังหวัด สัสดีมณฑลหรือสัสดี
จังหวัดทหารบกแล้วแต่กรณี ขึ้นทะเบียนกองประจาการโดยปฏิบัติตามคาสั่งเฉพาะ กห. ที่ ๕๔๙๙ /๔๗ ลง ๘ มี.ค. ๙๗
เรื่องการขึ้นทะเบียนกองประจาการและการปลดแก่นายทหารประทวนประจาการหมายอักษร ก) โดยอนุโลม
๒. เมื่ อได้ รับ บั ญ ชี คนที่ ส่ งเข้ ากองประจ าการ (แบบสด. ๑๘) หรือเลขเครื่องหมายจากเจ้ าหน้ า ที่
สัสดีจังหวัด สัสดีมณฑล หรือสัสดีจังหวัดทหารบกแล้ว ให้ส่วนราชการต้นสังกัดนั้น ๆ แจ้งเครื่องหมายและวันขึ้น
ทะเบียนกองประจาการ ไปตามสายบังคับบัญชาเพื่อแจ้งให้สานักงานปลัดกระทรวงกลาโหมทราบต่อไป
ทั้งนี้ ตั้งแต่ ๑ ก.ย. ๐๒ เป็นต้นไป
รับคาสั่งรัฐมนตรี ฯ
(ลงชื่อ) พล.อ. สถิตยุทธการ
ปล.กห.

๔ - ๘๘
เสนอ สน.ทบ.
กพ.ทบ. ได้พิจารณาแล้ว เห็นควรนาเรียนฯ เพื่อสั่งการ และคัดสาเนาส่ง นขต.ทบ. ทราบ เพื่อสั่งการ
และคัดสาเนาส่ง นขต.ทบ. ทราบ เพื่อยึดถือปฏิบัติต่อไป
(ลงชื่อ) พอ. ย. สุคนธทรัพย์
หก.กพ.ทบ. ลงชื่อแทน จก.กพ.ทบ.
๓ ก.ย. ๐๒
เรียน ผบ.ทบ. (ผ่าน ผช.ผบ.ทบ.)
กระทรวงฯ ได้วางระเบียบการขึ้นทะเบียนกองประจาการผู้ได้รับการแต่งตั้งเป็นนายทหารสัญญาบัตร
ที่ยังมิได้ขึ้นทะเบียนกองประจาการมาเพื่อให้เจ้าหน้าที่ได้ถือเป็นระเบียบปฏิบัติ นั้น
สบ. ทบ. ได้พิจารณาแล้วขอเรียนว่า ตามที่กระทรวงฯ สั่งการนี้ไม่เป็นการขัดข้องประการใดแต่ควรชี้แจง
ให้ทราบชัดเจนในระเบียบการของผู้ที่จะนาตัวไปขึ้นทะเบียนกองประจาการอีกคือ
สาหรับ เจ้ าหน้ าที่ ผู้น าขึ้น ทะเบี ย นฯ เมื่อท าหนั งสื อน าส่ งตัว พร้อมด้ วยสาเนาคาสั่ งฯ และใบส าคั ญ
ทหารกองเกิน (แบบ สด. ๙) ไปขอให้สัสดีจังหวัด สัสดีมณฑล หรือสัสดีจังหวัดทหารบกขึ้นทะเบียนกองประจาการนั้น
ให้มีเจ้าหน้าที่ไปด้วย ๑ นาย เพื่อเป็นผู้ลงชื่อนาขึ้นทะเบียนกองประจาการ
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากชอบด้วยดาริ เห็นสมควรคัดสาเนาส่ง นขต.ทบ. สัสดี ทภ., สัสดี จทบ.
กับสัสดีจังหวัด เพื่อถือเป็นระเบียบต่อไป
(ลงชื่อ) พล.ต. ป. จันทราภา
จก.สบ.ทบ./๑๐ ก. ย. ๐๒
เรียน ผช.ผบ.ทบ.
เห็นควรสาเนาส่ง นขต.ทบ. ตามที่
สบ.ทบ. เสนอ
(ลงชื่อ) พล.ท. พ. บูรณศิลปิน
ผช.เสธ.ทบ.ฝ่ายยุทธการ
๑๐ ก. ย. ๐๒
ให้สาเนาส่ง นขต.ทบ. ตามที่ สบ.ทบ. เสนอ
รับคาสั่ง ผบ.ทบ.
(ลงชื่อ) พล.อ. ส. ไสวแสนยากร
ผช.ผบ.ทบ.
๑๑ ก. ย. ๐๒

๕-๐

ตอนที่ ๕
- การย้ายข้าราชการทหาร และการเลื่อนตาแหน่ง
- (ดูข้อบังคับ กห. ว่าด้วย การบรรจุ ปลด ย้าย เลื่อน
ข้าราชการกลาโหม พ.ศ. ๒๕๐๒ ประกอบ)

๕-๑

ระบบหมายเลขความชานาญการทางทหาร
ระบบหมายเลขความชานาญการทางทหารสาหรับนายทหารประทวน
๑. กล่าวทั่วไป
การน าระบบหมายเลขช านาญการทางทหารเข้า ใช้ ในการด าเนิ น การด้ า นก าลั งพลของกองทั พ บกนี้
นับเป็นมูลฐานที่สาคัญซึ่งจะสนับสนุนกิจการเกี่ยวกับการแบ่งประเภทการทดสอบกาลังพล การฝึกกาลังพล
ตลอดจนการจัดการกาลังพลให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพทั้งยังจะช่วยขจัดปัญหาต่าง ๆ ในการลงบันทึก
ประวัติกาลังพลให้หมดสิ้นไปด้วย การใช้ระบบหมายเลข ชกท. หากได้ดาเนินการอย่างจริงจังแล้วจะทาให้
การใช้กาลังพลของกองทัพบกย่อมจะอยู่ในลักษณะประหยัดและได้ผลคุ้มค่า อันนับเป็นส่วนสาคัญส่วนหนึ่ง
ที่จะช่วยให้กองทัพบกมีประสิทธิภาพเข้มแข็งยิ่งขึ้น
- หมายเลขชานาญการทางทหารใช้คาย่อว่า “ หมายเลข ชกท. ” หมายถึง กลุ่มตัวเลข อันมีความหมาย
ระบุถึงคุณวุฒิทางทหาร ของนายทหารประทวนแต่ละบุคคล รวมทั้งยศทหารของบุคคลนั้น ๆ ด้วย
- ระบบหมายเลขช านาญการทางทหารส าหรับ นายทหารประทวน ได้ เริ่ม ใช้ ม าตั้ ง แต่ ปี พ.ศ. ๒๔๙๙
ตามคาสั่ง ทบ. (คาสั่งชี้แจง) ที่ ๓๑๕/๒๒๘๓๗ ลง ๙ พ.ย. ๙๙
๒. ความมุ่งหมายในการใช้
การใช้ระบบหมายเลข ชกท. ของนายทหารประทวนมี ความมุ่ งหมายที่ ส าคัญ อยู่ ๔ ประการ ด้ วยกัน
คือ.๒.๑ เพื่อความสะดวกในการแบ่งประเภทกาลังพลตามลักษณะคุณวุฒิทางทหาร
๒.๒ เพื่อให้เกิดความสะดวกในการพิจารณาทดสอบกาลังพล การฝึกและการให้การศึกษาแก่กาลังพล
๒.๓ เพื่ อ อ านวยให้ ก ารจั ด การก าลั ง พลของกองทั พ บก โดยเฉพาะการจั ด การก าลั ง พลประเภท
นายทหารประทวนได้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ อันจะยังผลให้การใช้กาลังพลประเภทนายทหารประทวน
มีลักษณะประหยัดและได้ผลคุ้มค่า
๒.๔ เพื่ ออ านวยให้ ส ามารถบั น ทึ กความช านาญการทางทหารของนายทหารประทวน แต่ ล ะบุ คคล
ลงในแผ่นประวัติตามระเบียบ กห. ว่าด้วย ประวัติ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๒๑ ลง ๑๘ พ.ค. ๒๑

๕-๒
๓. โครงสร้างของการกาหนดหมายเลข ชกท.
การกาหนดหมายเลข ชกท. ของนายทหารประทวนอาศัยมูลฐานจากหน้าที่ของนายทหารประทวน
แต่ละบุคคลซึ่งจะต้องปฏิบัติในกองทัพบก กับชั้นยศที่กาหนดไว้สาหรับนายทหารประทวนหลัก หมายเลข ชกท.
ของนายทหารประทวน ประกอบด้ วยตั วเลขกลุ่ ม หนึ่ งมี ๔ ตั ว หรือ ๔ ต าแหน่ ง และ เลข ๔ ต าแหน่ ง นี้
จะถู ก แบ่ ง ออกด้ ว ยจุ ด ทศนิ ย มเป็ น ๒ ส่ ว นด้ ว ยกั น ส่ ว นที่ ๑ ประกอบด้ ว ยตั ว เลข ๓ ตั ว และส่ ว นที่ ๒
ประกอบด้วย ตัวเลข ๑ ตัว (หรือ ๑ ตาแหน่ง) ตาม
๓.๑ ส่วนที่ ๑ (มีตัวเลข ๓ ตัว หรือ ๓ ตาแหน่ง) แสดงถึงความชานาญการทางทหารของนายทหาร
ประทวนแต่ละบุคคล เรียกว่า เลข ชกท. หลัก
๓.๒ ส่วนที่ ๒ (มี ตัวเลข ๑ ตัว หรือ ๑ ตาแหน่ ง) แสดงถึงชั้น ยศทางทหารของบุ คลล เรียกว่า
ชกท. ประกอบ
๓.๓ ความหมายของตั ว เลข กลุ่ ม ตั ว เลขในระบบหมายเลข ชกท. ของนายทหารประทวนมี
ความหมายดังนี้
๓.๓.๑ เลข ชกท. หลัก
๓.๓.๑.๑ ตั ว เลขที่ ๑ หมายถึ ง ประเภทงานในกองทั พ บกซึ่ งก าหนด รวม ๑๐
ประเภท ใช้ตัวเลขตั้งแต่ ๑ - ๐ ดังนี้ คือ
๑. ประเภท รบ
๒. ประเภท อิเล็กทรอนิกส์
๓. ประเภท ไฟฟ้า
๔. ประเภท ความประณีต
๕. ประเภท การฝีมือ
๖. ประเภท เครื่องจักรกล
๗. ประเภท งานเสมียน
๘. ประเภท แผนภาพ
๙. ประเภท เทคนิค
๐. ประเภท พิเศษ
๓.๓.๑.๒ ตัวเลขที่ ๒ ได้จากการแบ่งงานแต่ละประเภทตามข้อ ๓.๓.๑.๑ ออกเป็น
จาพวกไม่เกินประเภทละ ๑๐ จาพวก ใช้ตัวเลข ๑ - ๐
๓.๓.๑.๓ ตัวเลขที่ ๓ ได้จากการแบ่งงานแต่ละจาพวกในข้อ ๓.๓.๑.๑ ออกเป็น
หน้าที่ย่อยต่อไปอีก และให้แบ่งได้ไม่เกินจาพวกละ ๑๐ หน้าที่ ให้ตัวเลข ๑ - ๐ เช่นเดียวกัน

๕-๓
๓.๓.๒ เลข ชกท. ประกอบ เป็นตัวเลขหลักจุ ดทศนิยม แบ่งให้ทราบถึงชั้นยศทางทหาร
ของนายทหารประทวนและพลทหารแต่ละบุคคลที่บรรจุไว้ในตาแหน่งนั้น ๆ ใช้ตัวเลข ๑ - ๐ โดยกาหนด
ตัวเลขของแต่ละชั้นยศ ดังนี้
.๑ หมายถึง ยศพลทหารปีที่ ๑
.๒ หมายถึง ยศพลทหารปีที่ ๒
.๓ หมายถึง ยศสิบตรีกองประจาการหรือพลอาสาสมัคร
.๔ หมายถึง ยศสิบตรีและเทียบเท่า
.๕ หมายถึง ยศสิบโทและเทียบเท่า
.๖ หมายถึง ยศสิบเอกและเทียบเท่า
๗. หมายถึง ยศจ่าสิบตรีและเทียบเท่า
.๘ หมายถึง ยศจ่าสิบโทและเทียบเท่า
.๙ หมายถึง ยศจ่าสิบเอกและเทียบเท่า
.๐ หมายถึง ยศจ่าพิเศษและเทียบเท่า
ตัวอย่าง ส.อ. ดิน ดาดี พลขับรถ (ชกท. ๖๔๐.๖) ร้อย บก.ปตอ.๒ พัน ๔ เลข ชกท. หลัก คือ ๖๔๐
เลข ชกท. ประกอบ คือ .๖
๔. การให้หมายเลข ชกท. แก่กาลังพล การหมดสภาพหมายเลข ชกท. และการย้ายผิดหมายเลข ชกท.
๔.๑ การให้หมายเลข ชกท. แก่กาลังพลสามารถดาเนินการได้ ๒ วิธี ด้วยกันคือ
๔.๑.๑ ด้วยการศึกษาอบรม
๔.๑.๒ ด้วยการฝึกปฏิบัติงานในหน้าที่ตาม ชกท. ที่จะได้รับและจะกระทาเมื่อไม่มี การเปิด
การศึกษาอบรมที่เหล่าหรือหน่วยตามสายวิทยาการ โดย ผบ.หน่วย ชั้น ผบ.พัน หรือเทียบเท่าขึ้นไป เป็นผู้
ออกคาสั่ง ให้ฝึกปฏิบัติงานหน้าที่และให้มีระยะเวลาในการฝึกปฏิบัติงานตาม ระยะเวลาที่เหมาะสมยิ่งขึ้นอยู่
กับลาดับหมายเลข ชกท. ที่จะได้รับ
๔.๒ การหมดสภาพหมายเลข ชกท. หากกาลังพลผู้ใดมิได้ปฏิบัติหน้าที่ตามตาแหน่งใน ชกท. ที่
ได้รับนั้น มีระยะเวลานาน ๓ ปีขึ้นไป จึงให้ปลดหมายเลข ชกท. นั้นออกทั้งหมด
๔.๓ การย้ายผิดหมายเลข ชกท. คือ การดาเนิน การย้ายนายทหารประทวนจากตาแหน่ งหนึ่ ง
ซึ่ ง มี ห มายเลข ชกท. หนึ่ ง ไปบรรจุ ในต าแหน่ ง อื่ น ซึ่ ง มี ห มายเลข ชกท. ไม่ ต รงกั บ หมายเลข ชกท. เดิ ม
การย้ายผิด หมายเลข ชกท. จะกระท าได้เมื่อกาลังพลได้รับการศึกษาอบรมหรือการฝึกปฏิบั ติงานจนครบ
ตามหลักเกณฑ์ที่ได้รับ ชกท. ใหม่แล้ว สาหรับรายละเอียดในการดาเนินการย้ายผิดหมายเลข ชกท. มีดังนี้.๔.๓.๑ ผู้มีอานาจย้ายนายทหารประทวนผิดหมายเลข ชกท. คือ ผู้บังคับบัญชาตั้งแต่ชั้น
ผบ.พล. หรือเทียบเท่าขึ้นไป

๕-๔
๔.๓.๒ กรรมวิธีในการอนุมัติให้นายทหารประทวนย้ายผิดหมายเลข ชกท. ให้ถือปฏิบัติ
ดังนี้
๔.๓.๒.๑ นายทหารประทวนที่ ได้ รั บ การฝึ กศึ กษาหรื ออบรมหน้ าที่ ในต าแหน่ ง
หมายเลข ชกท. จากเหล่าและสายวิทยาการครบตามตาแหน่งเลข ชกท. ใหม่แล้ว ให้ย้ายเข้าดารงตาแหน่งตาม
เลข ชกท. ที่ได้ รับ การศึกษาอบรมได้โดยใช้ป ระกาศนียบั ตรหรือใบรับรองจากเหล่า หรือสายวิชาการเป็ น
หลักฐาน
๔.๓.๒.๒. หากเหล่าสายวิชาการมิได้เปิดการศึกษาอบรม และหน่วยมีความประสงค์
จะย้ายนายทหารประทวนเข้าครองตาแหน่งนั้น ๆ ให้ ผบ.หน่วยระดับกองพัน , กองร้อยอิสระ หรือเทียบเท่าขึ้น
ไปดาเนินการฝึกปฏิบัติงานและทดสอบความรู้ก่อนโดยมีข้อจากัด ดังนี้.๔.๓.๒.๒.๑ การฝึ ก ปฏิ บั ติ ง านในต าแหน่ ง เลข ชกท.ใหม่ กั บ เลข ชกท. เดิ ม
เฉพาะตัวเลขตัวที่ ๒ หรือ ๓ หรือผิดกันทั้งตัวเลขตัวที่ ๒ และ ๓ จะต้องมีเวลาในการฝึกปฏิบัติงานในเลข
ชกท. ใหม่ อย่างน้อย ๒ เดือน และผู้ที่ออกคาสั่งให้ปฏิบัติงานต้องทดสอบความรู้และรับรองผลการปฏิบัติงานแล้ว
จึงเสนอให้ผู้มีอานาจตามข้อ ๔.๓.๑ อนุมัติไปบรรจุตาแหน่งเลข ชกท. ใหม่ได้
๔.๓.๒.๒.๒ การย้ายผิดหมายเลข ชกท. ซึ่งตาแหน่งใหม่มีเลข ชกท. ตัวที่ ๑ ผิด
ไปจากเลข ชกท. ตัวที่ ๑ ของหมายเลข ชกท. ตาแหน่งเดิม ให้หน่วยดาเนินการฝึกปฏิบัติงาน โดยใช้เวลา
อย่ า งน้ อ ย ๓ เดื อ น และในการทดสอบความรู้ต ามเลข ชกท. ใหม่ ให้ ติ ด ต่ อกั บ เหล่ าหรือ สายวิ ท ยาการ
ด าเนิ น การทดสอบความรู้ให้ แต่ เหล่ า หรือ สายวิ ท ยาการไม่ ส ามารถด าเนิ น การได้ อาจจะตกลงยิ น ยอม
ให้ หน่ ว ยด าเนิ น การเองได้โดยกาหนดเรื่องขอบเขตและวิ ธีการทดสอบให้ เว้ น สายวิ ท ยาการของเหล่ า พ.
ก่อนฝึกปฏิบัติงานให้ติดต่อประสานงานกับ พบ. ก่อนการฝึกปฏิบัติงานและทดสอบความรู้ ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไป
ตามแนวทางที่ พบ. กาหนด
๔.๓.๒.๒.๓ การย้ายผิดหมายเลข ชกท. ซึ่งตาแหน่งใหม่มีตัวเลข ชกท. ตัวที่ ๑ ผิด
ไปจากตาแหน่งเดิมและเป็นหมายเลข ชกท. ซึ่งเป็นเหล่าสายวิ ทยาการบรรจุอยู่ จะต้องดาเนินการอย่างใด
อย่างหนึ่ง ดังนี้.๔.๓.๒.๒.๓.๑ หน่วยจะต้องส่งนายทหารประทวนผู้นั้นไปฝึกศึกษาหรืออบรม
ที่เหล่าหรือสายวิทยาการนั้น ๆ
๔.๓.๒.๒.๓.๒ เหล่าหรือสายวิทยาการจะต้องส่งเจ้าหน้าที่มาฝึกปฏิบัติงานให้
ที่หน่วย
๔.๓.๒.๒.๓.๓ เหล่าหรือสายวิทยาการติดต่อให้หน่วยส่งนายทหารประทวนผู้
นั้นไปฝึกปฏิบัติงานยังหน่วยของเหล่าหรือสายวิทยาการอื่นที่เห็นว่าเหมาะสม

๕-๕
๔.๓.๒.๒.๓.๔ หน่วยดาเนินการฝึกปฏิบัติงานเอง โดยได้รับ

ความยินยอม

จากเหล่าหรือสายวิทยาการแล้ว เมื่อได้ดาเนินการตามข้อ ๔.๓.๒.๒.๓.๑ ถึง ๔.๓.๒.๒.๓.๔

แล้วให้ส่งตัว

นายทหารประทวนผู้นั้นไปทดสอบความรู้ที่เหล่าหรือสายวิทยาการที่ควบคุมเลขตาแหน่ง ชกท. นั้น หรือให้เหล่า
สายวิทยาการส่งเจ้าหน้าที่ไปทดสอบความรู้ที่หน่วย เมื่อเหล่าหรือสายวิทยาการได้รับรองความรู้แล้ว จึงให้สั่งย้าย
ผิดเลข ชกท. ได้
๕. การดาเนินการทางเอกสารเมื่อออกคาสั่งย้ายแล้ว
เมื่อหน่วยที่มีอานาจอนุมัติย้ายนายทหารประทวนผิดเลข ชกท. ได้ออกคาสั่งย้ายแล้ว จะต้องส่ง
สาเนา คาสั่งย้าย อย่างน้อย ๘ ชุด พร้อมด้วยหลักฐานการย้ายผิดเลข ชกท. ซึ่งประกอบด้วย
- คาสั่งให้ฝึกปฏิบัติงาน
- ใบรับรองผลการฝึกปฏิบัติงาน
- คาสั่งอนุมัติให้ย้ายผิดหมายเลข ชกท. ของผู้บังคับบัญชาชั้นผู้มีอานาจอนุมัติไปส่งให้ สบ.ทบ. ภายใน
๗ วัน สาหรับหน่วยส่วนกลาง และ ๑๕ วัน สาหรับหน่วยส่วนภูมิภาค
๖. การช่วยราชการเพื่อฝึก ชกท. ใหม่ก่อนการย้าย
เมื่อหน่วยมีความจาเป็นที่จะปรับย้ายนายทหารประทวน จากหน่วยหนึ่งไปยังอีกหน่วยหนึ่งข้ามเขต
ทภ. โดยเป็นการขอย้ายผิดหมายเลข ชกท. ซึ่งก่อนที่จะดาเนินการย้ายจะต้องทาการฝึก ชกท.ใหม่เสียก่อนนั้น
หน่วยต้น สังกัดจะต้องขออนุ มัติต่อ ทบ. ก่อน เมื่อ ทบ. ได้อนุมัติให้ช่วยราชการเพื่ อฝึก ชกท. ใหม่ได้แล้ว
หน่วยต้นสังกัดจึงส่งตัวไปปฏิบัติงาน ณ หน่วยใหม่ ขอพึงระลึกก่อนที่หน่วยจะเสนอเรื่องให้ ทบ. ดาเนินการ
อนุ มัติตัวช่วยราชการนั้น จะต้องประสานกับหน่วยและหัวหน้าเหล่าสายวิทยาการที่เกี่ยวข้องให้เรียบร้อย
เสียก่อน และหากเป็นการขอย้ายออกจากหน่วยกาลังรบด้วยแล้วจะต้องมีกาลังทดแทนในคราวเดียวกันด้วย

๕-๖

ระบบหมายเลขชานาญการทางทหารสาหรับนายทหารสัญญาบัตร
๑. กล่าวทั่วไป
ตามที่ ทบ. ได้ประกาศใช้ระบบหมายเลขชานาญการทางทหารสาหรับนายทหารประทวน และพลทหาร
ไปแล้ว ตั้งแต่ปี ๒๔๙๙ ปรากฏว่า ทาให้การดาเนินการในด้านกาลังพลของนายทหารประทวนและพลทหาร
เป็ น ไปอย่ างมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและยั งช่ วยขจั ด ปั ญ หาต่ า ง ๆ ในการบั น ทึ กประวัติ ข องกาลั งพลแต่ ล ะบุ คคล
ให้ หมดสิ้ น ไป อี กทั้ งให้ ทบ. สามารถใช้ กาลั ง พลได้ อย่ างประหยั ด และได้ ผ ลคุ้ม ค่า จากผลที่ ได้รับ ดั งกล่า ว
ทบ. จึงได้จัดให้มีระบบหมายเลขชานาญการทางทหารของนายทหารสัญญาบัตรเพิ่มขึ้นเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๐๖
ตามคาสั่งกองทั พบก (คาสั่งชี้แจง) ที่ ๓๘/๒๓๔๘๐ ลง ๑๖ ต.ค. ๐๒ และได้ แก้ไขอีกครั้งหนึ่ งเมื่อปี ๑๔
ตามคาสั่ง ทบ.ที่ ๕๖๖/๒๕๑๔ ลง ๑๖ ธ.ค. ๑๔ เพื่อให้กาลังพลประเภทนายทหารสัญญาบัตร ซึ่งเป็นกาลังพล
ที่มีความสาคัญเป็นอย่างยิ่งของกองทัพบก ได้มีการแบ่งประเภทและการทดสอบ, การฝึกกาลังพล, การจัดหา
กาลังพลได้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพอันจะเป็นเครื่องช่วยส่งเสริมให้ ทบ. มีประสิทธิภาพเข้มแข็งยิ่งขึ้น
๒. ความมุ่งหมายในการใช้
การใช้ระบบหมายเลข ชกท. ของนายทหารสั ญ ญาบั ตรมีความมุ่ งหมายที่ สาคัญ อยู่ ๕ ประการ
ด้วยกัน คือ
๒.๑ เพื่อประหยัดกาลังพลและให้การใช้กาลังพลเป็นไปโดยถูกต้องเหมาะสมกับงานและ ความ
ชานาญของแต่ละบุคคลอันจะยังผลให้การใช้กาลังพลประเภทนี้บังเกิดประสิทธิภาพสูงสุด
๒.๒ เพื่อจัดแบ่งประเภทอาชีพนายทหารไว้อย่างเป็นสัดส่วน
๒.๓ เพื่อจัดให้เป็นหลักในการกาหนดอัตราการจัดกาลังและยุทโธปกรณ์และอัตรากาลังพลอื่น
๒.๔ เพื่อให้สามารถดาเนินกรรมวิธีเกี่ยวกับการจัดหาบรรจุ และหมุนเวียนกาลังพล ประเภทนี้ได้
อย่างถูกต้อง
๒.๕ เพื่อสะดวกแก่การรายงานและควบคุมยอดกาลังพลแยกตามประเภทอาชีพ เพื่อนาไปใช้ในการ
พิจารณาวางแผนเกี่ยวกับให้การศึกษาและการฝึกได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม
๓. โครงสร้างของการกาหนดหมายเลข ชกท.
หมายเลข ชกท. สาหรับนายทหารสัญญาบัตร ประกอบด้วยตัวเลข ๔ ตัว
- ตัวเลขแรกแสดงถึงประเภทงานใน ทบ. ซึ่งจัดแบ่งไว้เป็น ๑๐ ประเภท
- ตัวเลข ๓ ตัวหลังแสดงถึงขีดความชานาญงานของแต่ละประเภทงานนั้น ๆ

๕-๗
๓.๑ ตัวเลขตัวแรก ซึ่งแสดงถึงประเภทงานใน ทบ. รวม ๑๐ ประเภท มีดังนี้
ตัวเลข ๐

แสดงถึ ง ต าแหน่ ง ที่ ไ ด้ รั บ การบรรจุ เป็ น กรณี พิ เศษ , งานเกี่ ย วกั บ การ

ติดต่อสื่อสาร และ การขนส่ง
ตัวเลข ๑

แสดงถึงงานเกี่ยวกับการบังคับบัญชาและการรบ

ตัวเลข ๒

แสดงถึงงานเกี่ยวกับธุรการ, การบริการและการฝึก

ตัวเลข ๓

แสดงถึงงานเกี่ยวกับการแพทย์, ทันตแพทย์, สัตวแพทย์และสุขาภิบาล

ตัวเลข ๔

แสดงถึงงานเกี่ยวกับการจัดหา, การส่งกาลัง, การซ่อมบารุงสิ่งอุปกรณ์และ

ตัวเลข ๕

แสดงถึงงานเกี่ยวกับสวัสดิภาพและสวัสดิการ

ตัวเลข ๖

แสดงถึงงานเกี่ยวกับการเงิน การบัญชีและการงบประมาณ

ตัวเลข ๗

แสดงถึงงานทางเทคนิคด้านวิศวกรรมและเทคนิคที่เกี่ยวข้องทางวิศวกรรม

ตัวเลข ๘

แสดงถึงงานวิชาชีพ, กึ่งวิชาชีพ และงานทางด้านวิทยาศาสตร์อื่น ๆ

ตัวเลข ๙

แสดงถึ ง งานด้ า นการป้ อ งกั น อั น ตราย, การข่ า วกรอง และการสื บ สวน

ยุทธภัณฑ์

สอบสวน
๓.๒ นอกจากตั ว เลข ๔ ตั ว ดั ง กล่ า วในข้อ ๓. แล้ ว ยั งก าหนดให้ มี ตั ว เลขส าหรับ งานบาง
ตาแหน่งหน้าที่ ซึ่งจะต้องบรรจุผู้มีคุณวุฒิเป็นพิ เศษเพิ่มเติมจากข้อกาหนดเดิม ตัวเลขดังกล่าว มีความหมาย
ดังนี้
ตัวเลข ๑ เจ้าหน้าที่สงครามจิตวิทยา
ตัวเลข ๒ เจ้าหน้าที่ข่าวกรองทางเทคนิค
ตัวเลข ๓ เจ้าหน้าที่การรบพิเศษ
ตัวเลข ๔ เจ้าหน้าที่วิจัยและพัฒนาการรบ
ตัวเลข ๕ เจ้าหน้าที่อาวุธปรมาณู
ตัวเลข ๖ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการบนเครื่องบิน
ตัวเลข ๗ พลร่ม
ตัวเลข ๘ ครู
ตัวอย่าง ผู้บังคับหน่วยทหารราบ ชกท. ๑๕๔๒
นักบิน ชกท. ๖ - ๑๙๘๑

๕-๘
๔. การให้หมายเลข ชกท. แก่กาลังพล, การหมดสภาพของการมีเลข ชกท. และการย้ายผิดหมายเลข ชกท.
๔.๑ การให้หมายเลข ชกท. แก่กาลังพลกระทาได้ ๒ วิธี คือ
๔.๑.๑ ด้วยการเข้ารับการศึกษาอบรม
๔.๑.๒ ด้วยการฝึกปฏิบัติงานในหน้าที่ของ ชกท.ใหม่ การให้หมายเลข ชกท.ใหม่ ด้วยวิธีนี้
จะกระทาเมื่อไม่มีการเปิดการศึกษาอบรมที่เหล่าหรือหน่วยตามสายวิทยาการ และผู้มีอานาจในการอนุ มัติให้
ฝึกปฏิบัติหน้าที่เพื่อให้ใช้หมายเลข ชกท. ใหม่นั้น ผบ.หน่วย ตั้งแต่ชั้น ผบ.พล. หรือเทียบเท่าขึ้นไปเป็นผู้มี
อานาจอนุมัติ และให้มีระยะเวลาในการฝึกอย่างน้อย ๓ เดือน
ข้อสังเกต ขณะนี้การฝึกปฏิบัติงานเพื่อให้ได้รับหมายเลข ชกท. ใหม่ สาหรับนายทหารสัญญา
บัตรนั้น เกือบมิได้ปฏิบัติกัน เนื่องจาก ทบ. ได้เปิดหลักสูตรต่าง ๆ ขึ้นเป็นอันมากและเกือบจะควบคุมหน้าที่ทุก
ตาแหน่งใน ทบ. แล้ว
๔.๒ การหมดสภาพหมายเลข ชกท. หากกาลังพลผู้ใดมิได้ปฏิบัติหน้าที่ตามตาแหน่งใน ชกท. ที่
ได้รับนั้นมีระยะเวลาติดต่อกันตั้งแต่ ๓ ปี ขึน้ ไป จึงให้ปลดหมายเลข ชกท. นั้น ออกทั้งหมด
๔.๓ การย้ายผิดหมายเลข ชกท. กระทาได้เมื่อกาลังพลได้รับการศึกษาอบรมหรือการฝึกปฏิบัติงาน
จนครบหลักเกณฑ์ได้รับ ชกท.ใหม่แล้ว
ทั้งนี้ เว้น ผู้ที่ส าเร็จการศึกษาจาก รร.สธ.ทบ. และ วทบ. อั นถือว่าเป็น สถาบัน ชั้น สูงของ
กองทัพบก ที่จะสามารถรับรองว่ากาลังพลผู้นั้นสามารถปฏิบัติงานได้ทุก ชกท.

๕-๙

บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ
ที่ กห ๐๔๐๑/๒๘๓

กพ.ทบ.

(กองจัดการ โทร.๒๒๒๓๘๒๗)

วันที่ ๒๒ ม.ค. ๓๖

เรื่อง ชี้แจงการฝึกปฏิบัติงานในหน้าที่ของเลข ชกท. ใหม่ สาหรับนายทหารสัญญาบัตรก่อนการปรับย้าย
เสนอ สบ.ทบ.
อ้างถึง ๑. คาสั่ง ทบ. (คาสั่งชี้แจง) ที่ ๓๘/๒๓๔๘o ลง ๑๖ ต.ค. ๐๒ เรื่อง ระบบหมายเลขความชานาญ
ทางการทหารสาหรับนายทหารสัญญาบัตร
๒. คาสั่ง ทบ. ที่ ๘๒๓/๑๕๓๐ ลง ๑ ก.ย. ๓๐ เรื่อง กาหนดแนวทางรับราชการของนายทหาร
สัญญาบัตร
๓. คาสั่ง ทบ. ที่ ๕๕๖/๒๕๓๒ ลง ๑๓ มิ.ย. ๓๒ เรื่อง กาหนดคุณสมบัติเฉพาะตาแหน่งนายทหาร
สัญญาบัตร อัตรา พ.ต. - พ.อ.
๔. หนังสือ กพ.ทบ. ที่ กท ๐๔๐๑/๑๙๑๓ ลง ๑๖ ก.ค. ๓๓ เรือ่ ง แนะนาการดาเนินการตามคาสั่ง ทบ.
ที่ ๕๘๖/๒๕๓๒ ลง ๑๓ มิ.ย. ๓๒
๕. หนังสือ กพ.ทบ. ที่ กท ๐๔๐๑/๑๘๕๙๘ ลง ๖ ก.ย. ๓๓ เรื่อง ขออนุมัติกาหนดเลข ชกท. ติดตัว
กาลังพลที่สาเร็จการศึกษาหลักสูตรชั้นนายร้อย ชั้นนายพัน
๖. หนังสือ กพ.ทบ. ที่ กท ๐๔๐๑/๓๙๒ ลง ๔ ก.พ. ๓๕ เรื่อง ขออนุมัติให้คาสั่ง ทบ. ที่ ๕๘๖/๒๕๓๒
ลง ๑๓ มิ.ย. ๓๒
๗. หนังสือ กพ.ทบ. ที่ กห ๐๔๐๑/๓๒๒๓ ลง ๕ พ.ย. ๓๕ เรื่อง ชี้แจงการยกเว้นการฝึกปฏิบัติงาน
ในหน้าที่ของเลข ชกท. ใหม่ของนายทหารสัญญาบัตรก่อนปรับย้าย
ด้วยปรากฎว่า หน่ วยและกาลั งพลนายทหารสัญ ญาบัต รบางราย ยั งมี ความเข้าใจคลาดเคลื่อน
เกี่ ย วกั บ การฝึ ก ปฏิ บั ติ ง านในหน้ า ที่ ข องเลข ชกท. ใหม่ ก่ อนการปรับ ย้ า ย ที่ ทบ. ก าหนดให้ ด าเนิ น การ
สาหรับการปรับย้ายกาลังพลที่มีคุณสมบัติไม่ตรงตามที่กาหนดไว้ในคุณสมบัติเฉพาะตาแหน่ง ตามคาสั่ง ทบ.
ที่อ้างถึง ๓ ว่า “ การฝึกปฏิบัติงานฯ ไม่ มีความจาเป็นที่จะต้องปฏิบัติ เพราะทาให้การปรับย้ายกาลังพล
บรรจุใหม่ ในต าแหน่ งล่ าช้ า และเป็ น เรื่องที่ กพ.ทบ. กาหนดขึ้น มาใหม่ ในการด าเนิ น การด้ านกาลั งพล ”
กพ.ทบ. จึงขอชี้แจงรายละเอียดของการดาเนินการเกี่ยวกับการฝึกปฏิบัติงานในหน้าที่ของเลข ชกท. ใหม่
ก่อนการปรับย้าย เพื่อเป็นการซ้อมความเข้าใจแก่หน่วยและกาลังพลอีกครั้งหนึ่ง ดังนี้.

๕ - ๑๐
๑. การฝึ ก ปฏิ บั ติ ง านในหน้ า ที่ ข องเลข ชกท. ใหม่ ก่ อ นการปรั บ ย้ า ยที่ ทบ. ก าหนดให้ มี ผ ล
ในการปฏิบัติ ตั้งแต่ ๑ ต.ค. ๓๕ เป็นต้นมา (ตามอ้างถึง ๖) มิใช่เป็นเรื่องที่กาหนดขึ้นมาใหม่แต่เป็นเรื่องที่ ทบ.
ได้กาหนดไว้เดิมตั้งแต่ปี ๒๕๐๒ ตามคาสั่ง ทบ. ที่อ้างถึง ๑ ซึ่งมีสาระเกี่ยวข้องโดยสรุป ดังนี้
“ ข้อ ๖ การให้เลข ชกท. แก่กาลังพล การหมดสภาพของการมีเลข ชกท. และการย้ายผิด
ชกท.
๖.๑ การให้เลข ชกท. แก่กาลังพล กระทาได้ ๒ วิธี คือ
๖.๑.๑ ด้วยการรับการศึกษาอบรม
ฯลฯ
๖.๑.๒ ด้วยการฝึกปฏิบัติงานในหน้าที่ของเลข ชกท. ใหม่ด้วยวิธีนี้ ให้กระทา
เมื่ อต้ องการจะย้ า ยนายทหารผู้ นั้ น ไปครองต าแหน่ ง เลข ชกท. ใหม่ และเลข ชกท. ตามต าแหน่ งใหม่ นั้ น
ไม่มีการเปิดการศึกษาอบรมที่เหล่ าหรือหน่วยงานตามสายวิทยาการ การฝึกปฏิบัติงานดังกล่าวให้กระทาโดย
ผบ.หน่วย ตั้งแต่ชั้น ผบ.พล. หรือเทียบเท่าขึ้นไป ออกคาสั่งให้ฝึกปฏิบัติงาน และให้มีระยะเวลาในการฝึก
ปฏิบัติงานอย่างน้อย ๓ เดือน
การให้เลข ชกท. ด้วยวิธีนี้ ให้หน่วยที่ออกคาสั่งให้ฝึกปฏิบัติงาน สาเนาคาสั่งดังกล่าวพร้อมคารับรอง
ว่านายทหารผู้นั้นสามารถปฏิบัติงานตามตาแหน่งเลข ชกท. ใหม่ได้ แล้วเสนอไปตามลาดับชั้นจนถึง สบ.ทบ.
และให้ สบ.ทบ. (กองควบคุมคุณวุฒิ) บันทึกไว้ด้วยว่านายทหารผู้นั้นได้รับเลข ชกท.ใหม่ ด้วยวิธีฝึกปฏิบัติงาน
เมื่อใด (ถือเอาวันที่ ผบ.หน่ วย ที่ ออกคาสั่งให้ท าการฝึกปฏิบัติงานรายงานผลการปฏิบั ติงานไปที่ สบ.ทบ.
เป็นวันเริ่มได้รับเลข ชกท.ใหม่) ”
ฯลฯ
๒. การฝึกปฏิบัติงานฯ กับคุณสมบัติเฉพาะตาแหน่งฯ และแนวทางการรับราชการของนายทหาร
สัญญาบัตร
๒.๑ เมื่ อ ก.ย. ๓๐ ทบ. ได้ ป รั บ ปรุ ง แนวทางการรั บ ราชการของนายทหารสั ญ ญาบั ต ร
ตามคาสั่ง ทบ. ตามอ้างถึง ๒ (ซึ่งเป็ นหลักการที่ใช้ ในปั จจุบั น) โดยมีจุด มุ่งหมายประการหนึ่งที่เกี่ยวข้อง
กับการปรับย้ายนายทหารสัญญาบัตร คือ
- เพื่อให้การบรรจุและแต่งตั้งนายทหารสัญญาบัตรไปดารงตาแหน่งต่าง ๆ เป็นไปอย่าง
เหมาะสม อานวยให้ กองทั พ บกพรั่ง พร้อมด้ ว ยกาลั งพลนายทหารสั ญ ญาบั ต รที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภาพ มี ความรู้
ความสามารถที่จะปฏิบัติงานในตาแหน่งต่าง ๆ ได้ อีกทั้งสามารถพัฒนาและคัดเลือกนายทหารสัญญาบัตร
ที่ มี ความรู้ความสามารถ และมี คุณ สมบั ติ ดีที่ สุด ไปด ารงตาแหน่ งบั งคับ บั ญ ชาและอานวยการในระดั บ สู ง
ได้ต่อไป

๕ - ๑๑
๒.๒ เพื่อให้การดาเนินการตามความมุ่งหมาย ในข้อ ๒.๑ ได้ผลอย่างสมบูรณ์ ทบ. ได้กาหนด
มาตรการ ในการพิจารณาคุณสมบัติและความเหมาะสมของกาลังพล ที่จะให้บรรจุในตาแหน่งต่าง ๆ ไว้หลาย
ประการ เช่น แนวทางการโยกย้ายและหมุนเวียนนายทหารสัญญาบั ตร, การทดสอบสมรรถภาพทางร่างกาย,
การรายงานประเมินค่าปฏิบัติงานนายทหาร, การศึกษาตามแนวทางรับราชการและคุณสมบัติเฉพาะตาแหน่ง
เป็นต้น (รายละเอียดตามคาสั่ง ทบ. ที่อ้างถึง ๒)
๒.๓ มาตรการในการพิจารณาคุณ สมบัติ และความเหมาะสมในการบรรจุกาลังพลดังกล่าว
ได้มีการปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมแล้วทุกเรื่อง ตั้งแต่คาสั่งเรื่องกาหนดแนวทางรับราชการฯ (ตามอ้างถึง ๒),
มีผลบังคับใช้สาหรับเรื่องคุณสมบัติเฉพาะตาแหน่ง ทบ. ได้ออกคาสั่งเมื่อ มิ.ย. ๓๒ (ตามอ้างถึง ๓) แต่ในทาง
ปฏิบัติมีผลบังคับใช้จริง เมื่อ ต.ค. ๓๕ (ตามอ้างถึง ๖)
เพื่อเป็นการปรับความเข้าใจของหน่วยและกาลังพล เกี่ยวกับเรื่องคุณสมบัติเฉพาะตาแหน่ง
กพ.ทบ. จึงใคร่ขอนาหลักการของคุณ สมบัติเฉพาะตาแหน่ง และหัวข้อคุณ สมบัติเฉพาะตาแหน่งมากล่าว
อีกครั้ง ดังนี้.คุณ สมบั ติ เฉพาะต าแหน่ ง คือ คุ ณ สมบั ติ ข องนายทหารสั ญ ญาบั ต รที่ เหมาะสมจะบรรจุ
ในตาแหน่งต่าง ๆ แต่ละตาแหน่งของกองทัพบก ซึ่งจะเป็นมาตรการในการควบคุมและกาหนดแนวทางการรับ
ราชการให้กับนายทหารสัญญาบัตรทุกนายได้แน่นอน ถูกต้อง และชัดเจนยิ่งขึ้น หน่วย/เหล่าสายวิทยาการ
จะต้องรวบรวมและพิจารณากาหนดคุณสมบัติเฉพาะตาแหน่ง ให้กับตาแหน่งต่าง ๆ ทุกตาแหน่งที่รับผิดชอบ
แล้วเสนอให้ ทบ. (โดย กพ.ทบ.) พิ จารณาสั่งให้ ใช้ เป็นหลักในการบรรจุและแต่งตั้งนายทหารสัญ ญาบัต ร
ให้ ด ารงต าแหน่ งต่ าง ๆ ต่ อไป การกาหนดคุณ สมบั ติเฉพาะต าแหน่ งดั งกล่าวนี้ ให้ พิ จารณากาหนดให้ กับ
ตาแหน่งตั้งแต่อัตรา พ.ต. ขึ้นไป จนถึงอัตรา พ.อ. ทุกตาแหน่ง โดยให้ใช้คุณสมบัติดังต่อไปนี้ เป็นแนวทางใน
การพิจารณากาหนด (นอกเหนือจากชื่อตาแหน่ง ชกท. อัตรา และหน้าที่โดยย่อ ซึ่งต้องกาหนดไว้ทุกตาแหน่ง)
คือ.๑. คุณวุฒิทั่ว ๆ ไป (ทางทหารและหรือทางพลเรือน)
๒. งานหรือตาแหน่งงานที่เคยปฏิบัติหรือเคยดารงตาแหน่งมาก่อน
๓. เวลารับราชการ ยศ และ/หรือระดับเงินเดือนอย่างต่า
๔. การฝึกศึกษาอบรมตามหลักสูตรต่าง ๆ
๕. สมรรถภาพทางร่างกาย (โดยยึดถือตามเกณฑ์ทดสอบสมรรถภาพทางร่างกายกองทัพบก)
๖. ผลงานจากการรายงานประเมินค่าการปฏิบัติงานนายทหาร เช่น ระดับคะแนนหรือ
คุณลักษณะเฉพาะ ของนายทหารที่ต้องการ เป็นต้น
๗. เงื่อนไขอื่น ๆ ที่จาเป็นต้องกาหนด เช่น โรคประจาตัว หรืออาการพิการทุพพลภาพ
ที่ไม่เหมาะสมกับการปฏิบัติงานในตาแหน่งนี้ ฯลฯ เป็นต้น

๕ - ๑๒
๓. การฝึกปฏิบัติงานในหน้าที่ ของเลข ชกท. ใหม่ก่อนการปรับย้ ายบรรจุ ในตาแหน่งต่าง ๆ นั้ น
จะต้ อ งด าเนิ น การเมื่ อ ก าลั ง พลผู้ ที่ จ ะปรับ ย้ า ยขาดคุ ณ สมบั ติ ข้ อ ใดข้ อ หนึ่ ง ที่ ระบุ ไ ว้ ในคุ ณ สมบั ติ เฉพาะ
ตาแหน่ งของตาแหน่ งนั้ น ๆ เท่านั้ น (ส่ว นใหญ่ จ ะระบุ ไว้ในข้อ ๒ หรือ ๓ ของ คุณ สมบั ติเฉพาะต าแหน่ ง)
มิ ใช่ ว่ า จะต้ อ งท าการฝึ ก ปฏิ บั ติ ง านฯ ทุ ก ครั้ ง ที่ ห น่ ว ยขอปรั บ ย้ า ยก าลั ง พลแต่ อ ย่ า งใด ทั้ ง นี้ ขึ้ น อยู่ กั บ
คุณสมบัติของกาลังพลแต่ละรายเป็นสาคัญ และในเรื่องของการฝึกปฏิบัติงานฯ นี้ กพ.ทบ. ได้เคยมีคาแนะนา
ในการด าเนิ น การฝึ ก ปฏิ บั ติ ง านและขออนุ มั ติ ห ลั ก การให้ น ายทหารสั ญ ญาบั ต รที่ ส าเร็ จ การศึ ก ษา
หลักสูตรชั้นนายร้อย และหลักสูตรชั้นนายพันของเหล่าสายวิทยาการได้รับเลข ชกท. กากับหลักสูตรนั้น ๆ
ติดตัวตลอดไป โดยไม่มีการหมดสภาพ (รายละเอียดตามอ้างถึง ๔, ๕ และ ๗)
๔. การปรั บ ย้ า ยนายทหารสั ญ ญาบั ต รบรรจุ ในต าแหน่ ง อั ต รา พ.ต. - พ.อ. ตั้ ง แต่ ต.ค. ๓๕
เป็ น ต้ น ไป การฝึ กปฏิ บั ติ งานในหน้ า ที่ ของเลข ชกท. ใหม่ ก่ อ นการปรับ ย้ า ย จึ ง เป็ น สิ่ ง ส าคัญ และจ าเป็ น
อย่างยิ่งในการดาเนินการกาลังพลประการหนึ่งของ ทบ. เนื่องจากเป็นมาตรการที่อานวยประโยชน์ให้ ทบ.
และหน่ วยต่ าง ๆ สามารถพิ จ ารณาใช้ ป ระโยชน์ จ ากกาลั งพลได้ อย่ างคุ้ม ค่า มี ป ระสิ ท ธิภ าพเหมาะสมกับ
ขีดความสามารถของกาลังพลแต่ละราย อันจะส่งผลให้นโยบายการพัฒนาด้านกาลังพลของ ทบ. บรรลุตามที่
กาหนดไว้
ผลประโยชน์ที่หน่วยและผู้บังคับบัญชาจะได้รับ จากการฝึกปฏิบัติงานในหน้าที่ของเลข ชกท. ใหม่
ก่ อ นการปรั บ ย้ า ยอี ก ประการหนึ่ ง ก็ คื อ สามารถใช้ ก ารฝึ ก ปฏิ บั ติ ง านฯ นี้ ต รวจสอบขี ด ความสามารถ
ประสิ ท ธิ ภ าพของก าลั ง พล รวมทั้ ง ความประพฤติ แ ละระเบี ย บวิ นั ย ในการปฏิ บั ติ ง านได้ เป็ น อย่ า งดี
เพราะว่า หากกาลังพลรายใดมีผลการฝึกปฏิบั ติงาน ไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่หน่วยประสงค์ (ไม่สามารถ
ปฏิ บั ติ ง านได้ อ ย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ) หรือในระหว่ า งฝึ ก ปฏิ บั ติ ง านฯ ปรากฏว่ า กาลั ง พลมี ค วามประพฤติ
และระเบี ย บวินั ย ไม่ เหมาะสม หน่ ว ยก็ไม่ จ าเป็ น ต้ องปรับ ย้ ายกาลั งพลรายนั้ น มารับ ราชการในหน่ ว ยและ
ไม่ถือว่าการฝึกปฏิบัติงานฯ เป็นข้อผูกพันในการปรับย้ายแต่อย่างใด
สาหรับกาลังพลหากการฝึกปฏิบัติงาน ฯ ได้ผล นอกจากจะเป็นการรับรองว่ามีคุณสมบัติครบถ้วน
ในการปรับ ย้ายบรรจุในตาแหน่ งใหม่แล้ วยังมี สิทธิได้ รับ หมายเลข ชกท. นั้ นติ ดตัวต่อไปอี กระยะหนึ่ งด้ วย
ตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดไว้ตามอ้างถึง ๑ ข้อ ๖.๒

๕ - ๑๓
๕. เพื่ อให้ กาลั งพลนายทหารสั ญ ญาบั ต ร ที่ จะขอปรับ ย้ ายบรรจุในต าแหน่ งอัต รา พ.ต. - พ.อ.
มีความเข้าใจเกี่ยวกับ การฝึกปฏิบั ติงานในหน้าที่ของเลข ชกท. ใหม่ก่อนการปรับย้ายอย่างทั่ วถึง กพ.ทบ.
จึ ง ใคร่ ข อให้ ห น่ ว ยหรื อ ผู้ บั ง คั บ หน่ ว ย ได้ ก รุ ณ าชี้ แ จงให้ ก าลั ง พลได้ รั บ ทราบหลั ก การที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ
การฝึกปฏิบัติงานฯ ตามที่กล่าวมานี้ต่อไปด้วย ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ของหน่วยและกาลังพลเอง
จึงเสนอมาเพื่อกรุณาทราบ
(ลงชื่อ) พล.ต. ปรีชา อุเทนสุต
(ปรีชา อุเทนสุต)
จก.กพ.ทบ.

๕ - ๑๔

คาสั่งกองทัพบก
ที่ ๘๒๓/๒๕๓๐
เรื่อง กาหนดแนวทางการรับราชการของนายทหารสัญญาบัตร

เนื่องด้วยการกาหนดแนวทางรับราชการของนายทหารสัญญาบัตร ตามคาสั่ง ทบ. ที่ ๔๐๙/๒๕๒๒
ลง ๒๓ ก.ย. ๒๒ เรื่ อ ง การก าหนดแนวทางรั บ ราชการของนายทหารสั ญ ญาบั ต รได้ ใช้ เป็ น แนวทาง
ในการด าเนิ น การกาลั งพลมาเป็ น เวลานานแล้ ว ปั จ จุ บั น นโยบายและหลั กการต่ าง ๆ ทางด้ า นก าลั งพล
เปลี่ยนแปลงไป ทาให้คาสั่ง ฯ ดังกล่าวไม่ทันสมัย จึงสมควรให้ปรับปรุงแนวทางรับราชการของนายทหาร
สัญญาบัตรใหม่ ดังต่อไปนี้
๑. ให้ยกเลิกคาสั่ง ทบ. ที่ ๔๐๙/๒๕๒๒ ลง ๒๓ ก.ย. ๒๒ เรื่อง การกาหนดแนวทางรับราชการ
ของนายทหารสั ญ ญาบั ต ร และให้ ใช้ แ นวทางรับ ราชการของนายทหารสั ญ ญาบั ต รที่ ก าหนดไว้ ในค าสั่ ง
ฉบับนี้แทน (ผนวก ก.)
๒. ให้ กพ.ทบ. ร่วมกับ หน่ วย/เหล่า สายวิท ยาการ ควบคุม กากับ ดู แลการปฏิบั ติงานให้ เป็ น ไป
ตามคาสั่งฉบับนี้โดยเคร่งครัด
๓. เหล่าทหารบก ที่อยู่นอกความรับผิดชอบของ ทบ. คือ เหล่า ผท. และเหล่า ธน. เมื่อ ผท.ทหาร
และ ธน. จะด าเนิ น การบรรจุ แต่งตั้ งหรือโยกย้ ายต้ องขอความรับ ผิด ชอบจาก ทบ. ก่อนนั้ น ให้ กพ.ทบ.
และหน่วยที่เกี่ยวข้องพิจารณาให้ความเห็ นชอบโดยการให้บ รรจุแต่งตั้งหรือโยกย้ายนายทหารสั ญ ญาบั ตร
เหล่า ผท. และ ธน. ใน ทบ. ให้มีแนวทางใกล้เคียงกับนายทหารสัญญาบัตรเหล่าอื่น ๆ ใน ทบ. ด้วย
๔. ให้ จก.กพ.ทบ. มีอานาจในการกาหนดและหรือแก้ไขหลักเกณฑ์ต่าง ๆ ในแนวทางรับราชการ
ของนายทหารสั ญ ญาบั ต ร (ผนวก ก) ของค าสั่ ง ฉบั บ นี้ เฉพาะเรื่อ งการก าหนดและหรื อ แก้ ไขคุ ณ สมบั ติ
เฉพาะต าแหน่ ง และการแก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม หลั ก เกณฑ์ แ ละการด าเนิ น การทดสอบสมรรถภาพร่ า งกายของ
นายทหารสัญญาบัตร

๕ - ๑๕
๕. ให้ยกเว้นไม่ต้องดาเนินการกาลังพลต่อนายทหารสัญญาบัตร ตามผลการทดสอบสมรรถภาพ
ร่า งกาย (ผนวก ก ข้ อ ๗.๔) ที่ กระท าภายในระยะ ๒ ปี นั บ ตั้ งแต่ บั ด นี้ และให้ กพ.ทบ. (ร่วมกับ เหล่ า /
สายวิ ท ยาการเกี่ ย วข้ อ ง) รวบรวมและอาศั ย ข้ อ มู ล ที่ ไ ด้ จ ากการด าเนิ น การทดสอบสมรรถภาพร่า งกาย
ตามห้วงเวลาดังกล่าวนี้ เพื่อการตรวจสอบและหรือพิจารณาแก้ไขปรับปรุงหลักเกณฑ์ และวิธีการดาเนินการ
ทดสอบที่ได้กาหนดแล้วให้เหมาะสมต่อไป
๖. เฉพาะการปลดออกจากประจาการ (ผนวก ก ข้อ ๘) ให้มีผลบังคับใช้ต่อนายทหารสัญญาบัตร
ที่บรรจุเข้ารับราชการใน ทบ. ตั้งแต่วันที่ ๑ ต.ค. ๒๕๓๐ เป็นต้นไป
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
สั่ง ณ วันที่ ๙ กันยายน ๒๕๓๐
(ลงชื่อ) พล.อ. ชวลิต ยงใจยุทธ
(ชวลิต ยงใจยุทธ)
ผบ.ทบ.

๕ - ๑๖

ผนวก ก แนวทางรับราชการของนายทหารสัญญาบัตร
(ประกอบคาสั่ง ทบ. ที่ ๘๒๓/๒๕๓๐ ลง ๑ ก.ย. ๓๐)
๑. กล่ า วน า แนวทางรั บ ราชการของนายทหารสั ญ ญาบั ต ร คื อ นโยบาย หลั กการและ
วิ ธี ด าเนิ น การก าลั ง พลต่ อ นายทหารสั ญ ญาบั ต รที่ เกี่ ย วกั บ การบรรจุ แ ละแต่ ง ตั้ ง ให้ ด ารงต าแหน่ ง ต่ า ง ๆ
ตั้งแต่เริ่มเข้ารับราชการจนถึงตาแหน่งสุดท้ายหรือตาแหน่งสูงสุดตามแนวทางรับราชการนี้ หรือจนพ้นจาก
ประจาการและเรื่องอื่น ๆ ทางด้านกาลังพลที่เกี่ยวข้อง
๒. ความมุ่งหมายและขอบเขต
๒.๑ ความมุ่งหมาย
๒.๑.๑ เพื่ อให้หน่วย/เหล่าสายวิท ยาการยึดถือเป็น หลักในการจัดการและดาเนิน การ
กาลังพล
๒.๑.๒ เพื่ อให้ น ายทหารสั ญ ญ าบั ตรได้ ท ราบถึ ง ปั จจั ย ที่ จะส่ ง เสริ ม และหรื อ
จากัด ความก้าวหน้ าในการรับ ราชการเพื่ อจะได้ ป รับ ปรุ งความรู้ความสามารถสร้างสมประสบการณ์ และ
พัฒ นาคุณ สมบั ติของตนให้เหมาะสมที่ จะปฏิบัติ งานในตาแหน่ งหน้ าที่ ต่าง ๆ ซึ่งจะให้ รับ ราชการก้าวหน้ า
ไปได้ดีที่สุด
๒.๑.๓ เพื่ อ ให้ ก ารบรรจุ แ ละแต่ ง ตั้ ง นายทหารสั ญ ญาบั ต รไปด ารงต าแหน่ ง ต่ า ง ๆ
เป็นไปอย่างเหมาะสม อานวยให้กองทัพบกพรั่งพร้อมด้วยกาลังพลนายทหารสัญญาบัตรที่มี ประสิทธิภาพ
มีค วามรู้ความสามารถที่ จ ะปฏิบั ติงานในต าแหน่ งต่ าง ๆ ได้ อี กทั้ งสามารถพั ฒ นาและคัด เลือกนายทหาร
สัญ ญาบั ตรที่มี ความรู้ความสามารถ และมีคุณ สมบั ติดีที่ สุด ไปด ารงต าแหน่ ง บั งคับ บั ญ ชาและอานวยการ
ในระดับสูงได้ต่อไป
๒.๒ ขอบเขต แนวทางรับ ราชการของนายทหารสั ญ ญาบั ต รนี้ ให้ ยึ ด ถือ และใช้ เป็ น หลั ก
ปฏิ บั ติ ต่ อนายทหารสั ญ ญาบั ต รทุ ก เหล่ า (ยกเว้ น เหล่ า ผท. และ ธน.) ตั้ ง แต่ เริ่ม เข้า รับ ราชการ จนมี ย ศ
เป็ น พ.อ. (ไม่ ร วมถึ ง พ.อ. รั บ เงิ น เดื อ นระดั บ น.๕) ส าหรั บ นายทหารสั ญ ญาบั ต รหญิ ง ให้ ใช้ แ นวทาง
รับราชการเช่นเดียวกับนายทหารสัญญาบัตรชาย เฉพาะในส่วนที่ไม่ขัดต่อสภาพร่างกายและขนบธรรมเนียม
ประเพณี
๓. คุณ สมบั ติ ทั่ วไปของนายทหารสั ญ ญาบั ต ร เนื่ องจากกองทั พ บกจ าเป็ น ต้ องสรรหาบุ คคล
และพัฒนากาลังพล โดยเฉพาะนายทหารสัญญาบัตร ให้มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะปฏิบัติภารกิจในการป้องกัน
ประเทศ และเตรีย มพร้อ มที่ จ ะต่ อ สู้ ให้ ไ ด้ ชั ย ชนะในสงครามทุ ก รู ป แบบจึ ง ก าหนดคุ ณ สมบั ติ ข องบุ ค คล
ที่ ต้องการ ซึ่งหน่ วย/เหล่ าสายวิท ยาการ ต้ องยึ ดถือเป็ น เป้ าหมายในการสรรหาและพั ฒ นาปลูกฝั งให้ กับ
นายทหารสัญญาบัตรทุกนาย ดังนี้.-

๕ - ๑๗
๓.๑ คุณสมบัติพื้นฐาน
๓.๑.๑ ยึดมั่นในอุดมการณ์ของชาติ หมายถึงต้องเชื่อถือและยึดมั่นในสถาบันองค์ รวมทั้ง
แนวนโยบายต่าง ๆ ที่กาหนดขึ้น โดยสถาบันและองค์กรที่ทาหน้าที่ปกครองประเทศ

โดยถูกต้องอยู่นั้น

๓.๑.๒ รักทหารและกองทัพ
๓.๑.๓ มีความรับผิดชอบ
๓.๑.๔ เสียสละ
๓.๑.๕ ซื่อสัตย์สุจริต
๓.๒ คุณสมบัติทางทหาร
๓.๒.๑ กล้าหาญ
๓.๒.๒ พูดตรง เปิดเผยและจริงใจ
๓.๒.๓ มีความสามารถรอบรู้ทั้งทางเทคนิคและยุทธวิธีและการในหน้าที่
๓.๒.๔ เอาใจใส่ต่อภารกิจและความสาเร็จของหน่วย
๓.๒.๕ กล้าเสี่ยงอย่างมีไหวพริบและรู้เท่าถึงการณ์
๓.๒.๖ มีความคิดริเริ่ม
๓.๒.๗ ยึดมั่นและตรงต่อหลักการ
๓.๒.๘ มีสมรรถภาพร่างกายตามเกณฑ์ที่กาหนด
๔. ประเภทของนายทหารสั ญ ญาบั ต ร ก าลั ง พลนายทหารสั ญ ญาบั ต รของกองทั พ บก
ประกอบด้วย ผู้ที่สาเร็จการศึกษาจากสถาบันการศึกษาต่าง ๆ กัน พื้นความรู้ของนายทหารสัญญาบัตรที่สาเร็จ
การศึกษาจากสถาบัน การศึกษาต่างกันย่อมต้องต่างกัน ด้วย ดังนั้นเพื่อให้ การกาหนดแนวทางรับราชการ
ของนายทหารสัญญาบัตรซึ่งก็คือแนวทางการบรรจุและแต่งตั้งให้ไปดารงตาแหน่งต่าง ๆ รวมทั้งการพัฒนา
บุคคลเป็น ไปอย่างเหมาะสมสอดคล้องกับ ความรู้พื้น ฐานจากสถาบัน ที่เป็น แหล่งกาเนิด จึงแบ่ งนายทหาร
สัญญาบัตรตามพื้นฐานความรู้หรือแหล่งกาเนิดเป็น ๔ ประเภท คือ
๔.๑ ประเภทที่ ๑ คื อ นายทหารสั ญ ญาบั ต รที่ ส าเร็ จ การศึ ก ษาจากแหล่ ง ผลิ ต หลั ก
ของกองทัพบก ได้แก่ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า หลักสูตรประจา (กาเนิด นร.) วิทยาลัยแพทย์ศาสตร์
พระมงกุฎเกล้า หลักสูตรแพทย์ศาสตร์บัณฑิ ต (กาเนิด นพท.) และโรงเรียนทหารต่างประเทศที่ กห. รับรอง
หลักสูตรไม่ต่ากว่าปริญญาตรี (กาเนิด นรต.)
๔.๒ ประเภทที่ ๒ คื อ นายทหารสั ญ ญาบั ต รที่ ไ ด้ จ ากการผลิ ต ด้ ว ยวิ ธี พิ เศษเร่ ง ด่ ว น
เพื่อแก้ปัญหากาลังพลขาดแคลนเป็นครั้งคราวตามความจาเป็น ได้แก่ นายทหารสัญญาบัตรที่สาเร็จการศึกษา
หลักสูตรนักเรียนนายร้อยสารอง (กาเนิด นรส.) และหลักสูตรนั กเรียนนายร้อยพิ เศษ (กาเนิ ด นรพ.) และ
นายทหารสัญญาบัตรที่สาเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนายทหารต่างประเทศนอกเหนือจากข้อ ๔.๑

๕ - ๑๘
๔.๓ ประเภทที่ ๓ คือ นายทหารสัญญาบัตรที่เดิมรับราชการเป็นนายทหารชั้นประทวนแล้ว
ได้รับการคัดเลือกให้เลื่อนฐานะเป็นนายทหารสัญ ญาบัตร ตามโควตาประจาปีหรือได้ศึกษาต่อจนมีคุณวุฒิ
ตั้งแต่อนุปริญญาขึ้นไป แล้วใช้คุณวุฒิเพื่อเลื่อนฐานะเป็นนายทหารสัญญาบัตร (กาเนิด นป.)
๔.๔ ประเภทที่ ๔ คือ นายทหารสัญญาบัตรที่ได้จากบุคคลที่สาเร็จการศึกษาจากโรงเรียน
วิทยาลัย หรือมหาวิทยาลัยทางพลเรือน ซึ่งมีคุณวุฒิในสาขาวิชาต่าง ๆ ตามที่กองทัพบกต้องการและที่กองทัพบก
รับโอนจากส่วนราชการอื่นนอก กห. (กาเนิด พ.)
๕. แนวทางการบรรจุแต่งตั้ง และพัฒนานายทหารสัญญาบัตร
๕.๑ กล่าวทั่วไป กองทัพบกจะกาหนดนโยบายและหลักการในการบรรจุแต่งตั้งและพัฒนา
นายทหารสัญญาบัตรอย่างกว้าง ๆ เพื่อให้หน่วย/เหล่าสายวิทยาการ ได้ยึดถือและใช้เป็นหลักในการบรรจุแต่งตั้ง
และพัฒนานายทหารสัญญาบัตรในหน่วย/เหล่าสายวิทยาการ รวมทั้งเป็นการวางแผนเพื่อ หมุนเวียนบรรจุ
โยกย้ายนายทหารสัญ ญาบั ตรอีกด้ วย ซึ่งการด าเนิ นการในเรื่องนี้ จะต้องมีการพิจ ารณาปรับ ปรุงให้รัดกุม
และทันสมัยอยู่เสมอตามระยะเวลาอันสมควร
๕.๒ หลักการทั่วไปในการหมุนเวียนบรรจุโยกย้ายและพัฒนานายทหารสัญญาบัตร
๕.๒.๑ การบรรจุ ห รื อ แต่ ง ตั้ ง นายทหารสั ญ ญาบั ต รให้ ด ารงต าแหน่ ง ใดนั้ น จะต้ อ ง
พิจารณาบรรจุหรือแต่งตั้งจากบุคคลที่มีคุณวุฒิหรือคุณสมบัติตรงกับคุณวุฒิที่กาหนดสาหรับตาแหน่งและหรือ
คุณสมบัติเฉพาะตาแหน่งนั้น ๆ ด้วย
๕.๒.๒ การหมุนเวียนนายทหารสัญญาบัตร (รวมทั้งนายทหาร ฝสธ.) ให้ทาหน้าที่ ต่าง ๆ
เป็ น สิ่ งที่ พึ ง ประสงค์ เป็ น การฝึ ก งานให้ ส ามารถปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ต่ า ง ๆ แทนกั น ได้ แ ละเท่ า กั บ เป็ น การเพิ่ ม
ประสิ ท ธิภาพของนายทหารสั ญ ญาบั ตรแต่ล ะนายให้ สู งขึ้น การหมุน เวีย นให้ ท าหน้ าที่ นี้ จะต้องพิ จารณา
ให้เหมาะสมกับชั้นยศ และความรู้ความสามารถของนายทหารสัญ ญาบัตรแต่ละคน และเพื่อให้นายทหาร
สัญญาบัตรได้คุ้นเคยต่อภูมิประเทศในภาคต่าง ๆ ในระยะแรก ๆ ของการรับราชการเป็นนายทหารสัญญาบัตร
(๑ - ๑๐ ปีแรก) ควรหมุนเวียนบรรจุให้ปฏิบัติหน้าที่ในหน่วย ซึ่งตั้งอยู่ในต่าง ทภ. หรือ กองพลที่เป็น นขต.ทบ.
ให้มากที่สุดเท่าที่จะทาได้
๕.๒.๓ การบรรจุให้ทาหน้าที่อยู่ตาแหน่งเดียวนาน ๆ พึงละเว้น ระยะเวลาที่บรรจุให้ทา
หน้าที่ในตาแหน่งใดตาแหน่งหนึ่ง ตามปกติไม่ควรเกิน ๓ ปี
๕.๒.๔ การเลื่อนนายทหารสัญ ญาบัตรให้ดารงตาแหน่งสูงขึ้นนั้น จะต้อ งคัดเลือกจาก
ผู้ที่มีคุณ สมบัติและคุณวุฒิ เหมาะสม มีความรู้ความสามารถดีเด่น โดยพิจารณาจากประวัติการรับราชการ
และรายงานประเมินค่าการปฏิบัติงานนายทหาร

๕ - ๑๙
๕.๒.๕ การพั ฒ นานายทหารสัญ ญาบั ตรด้ วยการให้ การศึกษาเป็ น สิ่ งจาเป็ น เพื่ อให้ ได้
นายทหารสัญญาบัตรที่มีความรู้พอที่จะคัดเลือกบรรจุในตาแหน่งต่าง ๆ ได้ เหล่าสายวิทยาการจะต้องวางแผน
ให้ การศึกษา เพื่ อให้ น ายทหารสั ญ ญาบั ตรในเหล่ าสายวิท ยาการสามารถปฏิบั ติ งานในสายงานของตนได้
เป็นอย่างดี รวมทั้งควรส่งเสริมให้เข้าศึกษาที่ถือว่าสาคัญและจาเป็นสาหรับนายทหารสัญญาบัตรในการบรรจุ
และเลื่อนชั้นตาแหน่งระดับต่าง ๆ ให้ยึดถือ ดังนี้คือ
๕.๒.๕.๑ การปฐมนิเทศสาหรับนายทหารที่ได้รับการบรรจุเข้ารับราชการใหม่
เพื่อให้มคี วามรู้พื้นฐานในเรื่องต่าง ๆ ที่จาเป็นสาหรับการรับราชการเป็นนายทหารสัญญาบัตร
๕.๒.๕.๒ หลักสูตรชั้น นายร้อยของเหล่ า (หรือเทีย บเท่ า) ผู้ที่ สาเร็จ การศึกษา
หลักสูตรนี้ ให้เลื่อนขึ้นครองตาแหน่ง อัตรา ร.อ. ได้
๕.๒.๕.๓ หลั กสู ต รชั้ น นายพั น ของเหล่ า (หรือเที ย บเท่ า) ผู้ ที่ ส าเร็จ การศึกษา
หลักสูตรนี้ ให้เลื่อนขึ้นครองตาแหน่ง อัตรา พ.ต. ได้
๕.๒.๕.๔ การเลื่ อ นชั้ น ในต าแหน่ งอั ต รา พ.อ. ต้ องมี คุณ วุ ฒิ การศึ กษา ระดั บ
ปริญญาตรี ในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับงานในหน้าที่ที่ปฏิบัติอยู่และหรือที่จะเลื่อนขึ้น และจะต้องผ่านการศึกษา
ตามแนวทางรับราชการ ในข้อ ๕.๒.๕.๒ และ ๕.๒.๕.๓ มาก่อนด้วย
๕.๒.๕.๕ บรรจุ ในต าแหน่ ง ของ ฝ่ า ยเสนาธิ ก าร (สธ.) ต้ อ งส าเร็จ การศึ ก ษา
รร.เสนาธิการทหารบก หลักสูตรหลักประจา หรือหลักสูตรที่ ทบ. กาหนดให้เทียบเท่า รร.สธ.ทบ. หลักสูตร
หลักประจา
๕.๓ แบบฉบับการรับราชการและพัฒนาการของนายทหารสัญญาบัตรใน ทบ. (อนุผนวก)
๕.๓.๑ การเลื่อนยศ
๕.๓.๑.๑ นายทหารสัญญาบัตรจะได้รับการเลื่อนยศขึ้นเมื่อมีจานวนปีรับราชการ
ตามที่กาหนดในระเบียบ กห. ว่าด้วย การแต่งตั้งยศและการเลื่อนยศของข้าราชการทหาร อย่างไรก็ตามยังมี
ปัจจัยอื่น ๆ อีกที่อาจจะทาให้เลื่อนยศเร็วหรือช้ากว่านี้ได้ ปัจจัยเหล่านี้ ได้แก่
- ระดับหรือคุณวุฒิการศึกษาก่อนเข้ารับราชการ
- เงินเดือนที่ได้รับ เลื่อนในแต่ละปี
- ตาแหน่ง/อัตรา ที่ได้รับจากการบรรจุหรือแต่งตั้ง
- ผลการปฏิบัติงาน
- หลักเกณฑ์อื่น ๆ ที่ทางราชการกาหนด
๕.๓.๑.๒ แบบฉบั บ การเลื่ อ นยศของนายทหารสั ญ ญาบั ต รตามเกณฑ์ ทั่ ว ไป
เมื่อพิจารณาจากปีรับราชการ จะเป็นดังนี้.
- รับราชการครบ ๓ ปี เลื่อนยศเป็น ร.ท.
- รับราชการครบ ๗ ปี เลื่อนยศเป็น ร.อ.
- รับราชการครบ ๑๐ ปี เลื่อนยศเป็น พ.ต.

๕ - ๒๐
- รับราชการครบ ๑๓ ปี เลื่อนยศเป็น พ.ท
- รับราชการครบ ๑๖ ปี เลื่อนยศเป็น พ.อ.
- และเมื่อรับ ราชการครบ ๑๙ ปี เลื่อนยศเป็ น พ.อ.พิ เศษ และเป็ น
นายพล ในปีที่ ๒๑
๕.๓.๒

การศึ ก ษา นายทหารสั ญ ญาบั ต รจะได้ รั บ การพั ฒ นาด้ ว ยการให้

การศึกษาฝึกอบรม ตั้งแต่เริ่มเข้ารับราชการตามลาดับดังนี้
๕.๓.๒.๑

การปฐมนิเทศ เป็นการใช้ความรู้พื้นฐานที่จาเป็นสาหรับ

การรับราชการเป็นนายทหารสัญญาบัตร โดยจะให้เข้ารับการอบรมหรือปฐมนิเทศตั้งแต่เริ่มเข้ารับราชการ หรือ
ในช่วงต้น ๆ ของการรับราชการในปีแรก
๕.๓.๒.๒

หลักสูตรเฉพาะหน้าที่ ซึ่งได้แก่ หลักสูตรที่ให้การศึก ษา

เกี่ยวกับ การปฏิบัติงานในตาแหน่งหน้าที่เฉพาะต่าง ๆ ของเหล่า หลักสูตรส่งทางอากาศ (โดดร่ม) หลักสูตรจู่
โจม

และหลักสูตรศิษย์การบิน ทบ. เป็นต้น นายทหารสัญญาบัตรอาจได้รับการคัดเลือกเข้า ศึกษาใน

หลักสูตร เฉพาะหน้าที่ของเหล่าสายวิทยาการตามความเหมาะสม และอาจสมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษา
หลักสูตรส่งทางอากาศ หลักสูตรจู่ โจมและหรือหลักสูตรศิษย์การบิน ทบ. ได้ตามความสมัครใจในช่วงต้น ๆ
ของการรับราชการ (ยศ ร.ต. - ร.ท.) และเมื่อสาเร็จการศึกษาได้รับการบรรจุเข้ารับราชการในหน่วยและหรือ
ตาแหน่งที่กาหนดจะได้รับขึ้นเพิ่มพิเศษ สาหรับคุณวุฒนิ ั้น ๆ ด้วย
๕.๓.๒.๓

หลักสูตรชั้นนายร้อย เป็นหลักสูตรสาคัญพื้นฐานที่จะให้

ความรู้เบื้องต้นหรือพื้นฐานของเหล่าที่นายทหารสัญญาบัตรสังกัด ถือเป็นหลักสูตรสาหรับนายทหารสัญญาบัตร
ทุกนาย

ที่จะขอเลื่อนขึ้นเป็น ร.อ. ต้องเข้าและศึกษาให้สาเร็จก่อนจึงจะได้รับการพิจารณาให้เลื่อนขึ้นได้

(เว้นนายทหารสัญญาบัตรคุณวุฒิพิเศษ ในบางเหล่า /สายวิทยาการที่ ทบ. ได้ยกเว้น หรือผ่อนผันให้แล้ว) ปกติ
จะรับนายทหารสัญญาบัตรที่มีชั้นเงินเดือน ตั้งแต่ระดับ น.๑ ชั้น ๗ ขึ้นไปเข้าศึกษา เว้นนายทหารสัญญาบัตร
ที่สาเร็จการศึกษาจาก รร.จปร. ให้เข้าศึกษาได้ตั้งแต่ปีแรกที่ออกรับราชการ
๕.๓.๒.๔

หลั ก สู ต รชั้ น นายพั น เป็ น หลั ก สู ต รที่ มี ค วามส าคั ญ อี ก

หลักสูตรหนึ่งที่ให้ความรู้ต่าง ๆ เกี่ยวกับเทคนิคหรือการปฏิบัติงาน หรือการปฏิบัติการรบชั้นสูง ซึ่งนายทหาร
ชั้น นายพั น หรือสู งกว่าจะต้องทราบ เพื่ อจะได้ ป ฏิบัติ หน้าที่ อย่ างมี ป ระสิท ธิภาพ ถือเป็ นหลั กสูต รสาหรับ
นายทหารที่จะเลื่อนขึ้น พ.ต. ต้องเข้าและศึกษาให้สาเร็จก่อนจึงจะเลื่อนได้ (เว้นนายทหารสัญญาบัตรคุณวุฒิ
พิเศษในบางเหล่า/สายวิทยาการที่ ทบ. ได้ยกเว้นหรือผ่อนผันให้แล้ว) ปกติจะรับนายทหารสัญญาบัตรที่มี
ชั้นเงินเดือน ตั้งแต่ระดับ น.๑ ชั้น ๑๑ ขึ้นไป เข้าศึกษา

๕ - ๒๑
๕.๓.๒.๕ หลักสูตร สธ.ทบ. เป็นหลักสูตรสาหรับนายทหารที่จะไป
บรรจุทาหน้าที่ฝ่ายเสนาธิการ ในหน่วยต่าง ๆ นายทหารสัญญาบัตรที่จะเข้าศึกษาในหลักสูตรนี้ นอกจากจะ
เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติต่าง ๆ ตามที่กาหนด (ระเบียบ ทบ. ว่าด้วย โรงเรียนเสนาธิการทหารบก สถาบันการทหาร
ชั้นสูง) แล้ว จะต้องผ่านการสอบคัดเลือกด้วย จึงจะเข้าศึกษาใน รร.สธ.ทบ. ได้ปกติ นายทหารที่จะเข้าศึกษาใน
หลักสูตรนี้ จะต้องมีเวลารับราชการครบ ๗ ปีแล้ว ยศและเงินเดือนอยู่ระหว่าง ร.อ. รับเงินเดือน น.๑ ชั้น ๑๔
จนถึง พ.ต. รับเงินเดือน น.๒ ชั้น ๕
๕.๓.๒.๖ หลักสูตรของ ทบ. และต่างเหล่าทัพในช่วงชั้นยศ ร.อ. ถึง
พ.อ. อาทิ เช่น หลักสูตร รร.สธ.ทบ. เร่งรัดหรือเพิ่ มเติม หลักสูตรเตรียมการสาหรับ ผู้บังคับ หน่วยหลักสูตร
รร.สธ.ทอ. หลักสูตร รร.สธ.ทร. หลักสูตร รร.สธ.ทหาร และหลักสูตรของสายวิทยาการต่างๆ เช่น หลักสูตร
นายทหารงบประมาณ หลักสู ตรการส่ งกาลังบ ารุงชั้น สูงและหลักสูตรการข่าวกรอง ฯลฯ หลักสู ตรต่าง ๆ
เหล่านี้หรือสายวิทยาการขออนุมัติเปิดการศึกษาตามความเหมาะสม เพื่อรับนายทหารสัญญาบัตรในช่วงชั้นยศ
นี้ เข้ า ศึ ก ษา เป็ น การเพิ่ ม เติ ม ความรู้ แ ละให้ ส ามารถปฏิ บั ติ ง านในต าแหน่ ง ต่ า ง ๆ ในระดั บ นี้ ไ ด้ อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพ
๕.๓.๒.๗ สถานศึกษาทางพลเรือน เพื่ อเป็ น การยกระดั บ คุณ วุ ฒิ
หรือความรู้นายทหารสัญญาบัตรของกองทัพบกให้สูงขึ้นและให้ได้เทคนิคและวิทยาการที่ก้าวหน้า นามาพัฒนา
กองทั พบกให้ทัน สมัยยิ่งขึ้น นายทหารสัญ ญาบัตรที่มีความรู้ความสามารถ จะได้รับการสนับ สนุนด้วยการ
คัดเลือกเพื่อรับทุนการศึกษาไปศึกษาของพลเรือนในสาขาต่าง ๆ ที่กองทัพบกต้องการ สาหรับนายทหารอื่น ๆ
ทั่วไปที่ประสงค์จะไปศึกษาเพิ่มเติม โดยทุนส่วนตัวก็จะได้รับการสนับสนุนด้วยการให้ลาไปศึกษาตามความ
เหมาะสม
๕.๓.๒.๘ หลักสูตร วทบ. เป็นหลักสูตรการศึกษาทางทหารระดับ
สูงสุดของกองทัพบก สาหรับนายทหารสัญญาบัตร ชั้น พ.อ. - พ.อ. พิเศษ ได้เข้าศึกษา เพื่อเพิ่มพูนความรู้ให้
พร้อมสาหรับการเลื่อนขึ้นปฏิบัติหน้าที่ในตาแหน่งสูงของกองทัพบกต่อไป
๕.๓.๓ ต าแหน่ งราชการ นายทหารสั ญ ญาบั ต รจะได้ รับ การบรรจุในต าแหน่ งอั ต รา
ที่เหมาะสม สอดคล้องกับชั้นยศ กล่าวคือตาแหน่ง อัตรา ร.ท. จะบรรจุนายทหารยศ ร.ต. - ร.ท., ตาแหน่ง
อัตรา ร.อ. จะบรรจุนายทหารยศ ร.ท. - ร.อ. (เว้นในกรณีบรรจุใหม่และไม่มีตาแหน่ง อัตราต่ากว่านี้อาจบรรจุ
นายทหารยศ ร.ต. ให้รักษาราชการได้) ตาแหน่งอัตรา พ.ต. จะบรรจุนายทหารยศ ร.อ. - พ.ต. (เว้นในกรณี
เช่นเดียวกับ อัตรา ร.อ.) ตาแหน่ง อัตรา พ.ท. จะบรรจุนายทหารยศ พ.ต. - พ.ท. และตาแหน่ง อัตรา พ.อ.
จะบรรจุทหารยศ พ.ท. - พ.อ.
ต าแหน่ งบรรจุในชั้ น ยศต่ า ง ๆ ตามอนุ ผ นวก ๑ เป็ น ต าแหน่ งบรรจุ ที่ ใช้ ในการบรรจุ
และแต่งตั้งนายทหารสัญญาบัตรทั่วไป ซึ่งมีคุณวุฒิและพัฒนาการเป็นไปตามขั้นตอนต่างๆตามแบบสาหรับ

๕ - ๒๒

นายทหารสัญญาบัตร ซึ่งไม่สามารถพัฒนาและไม่มีพัฒนาการเป็นไปตามแบบฉบับ หน่วย/เหล่าสายวิท ยาการ
จะต้องปรับการบรรจุแต่งตั้งให้เหมาะสมสอดคล้องกับพัฒนาการของนายทหารสัญญาบัตรผู้นั้นเป็นราย ๆ ไป
๕.๔ นโยบายการบรรจุและพัฒนาการนายทหารสัญญาบัตรแต่ละประเภท
๕.๔.๑ ประเภทที่ ๑ เนื่ อ งจากเป็ น ก าลั ง พลที่ มี คุ ณ ค่ า สู ง ผลิ ต ได้ น้ อ ยจึ ง ได้ บ รรจุ
ในทุกระดับหน่วยเพื่อเป็นหลักเท่าที่จาเป็นและให้วางแนวทางหมุนเวียนทาหน้าที่ในตาแหน่งต่าง ๆ รวมทั้ง
ให้การฝึก ศึกษา อบรม ให้มีความรู้ความสามารถปฏิบัติงาน หรือกากับดูแลการปฏิบัติงานในตาแหน่งต่าง ๆ
ทุกระดับและทุกตาแหน่งได้ นายทหารสัญญาบัตรประเภทนี้ต้องพัฒนาให้พร้อมที่จะเลื่อนขึ้นดารงตาแหน่ง
ผู้บังคับบัญชาและหรือฝ่ายอานวยการ ในระดับสูงของ ทบ. ได้ ต่อไป
๕.๔.๒ ประเภทที่ ๒ เป็ น ก าลั ง พลที่ ก องทั พ บกจั ด หามาบรรจุ ในต าแหน่ ง ต่ า ง ๆ
เป็นครั้งคราวเพื่อแก้ปัญหาการขาดแคลนกาลังพลประเภทอื่น ส่วนใหญ่เป็นการจัดหาแบบเร่งด่วน ดังนั้น การให้
การศึกษาฝึกอบรมก่อนบรรจุเข้ารับราชการ จึงกระทาเท่าที่จาเป็นให้มีความรู้พอในการปฏิบัติการหรือปฏิบัติ
หน้าที่จากัดอยู่ในระดับหนึ่งการบรรจุที่ตรงกับวัตถุประสงค์และเหมาะสมกับความรู้ ความสามารถของนายทหาร
ประเภทนี้ก็คือ บรรจุในตาแหน่งต่าง ๆ ในขั้นต้นที่ว่างเพื่อเสริมหรือทดแทนนายทหารประเภท ๑ และ ๓
การบรรจุและหมุ นเวียนท าหน้ าที่ ต่ าง ๆ ในชั้ นยศ ร.ต., ร.ท. และ ร.อ. (เมื่อส าเร็จหลั กสู ตรชั้นนายร้อยแล้ ว)
คงบรรจุ และหมุ น เวี ย นในต าแหน่ งต่ า ง ๆ เพื่ อ ให้ ท าหน้ า ที่ และมี ป ระสบการณ์ ในการบั งคั บ บั ญ ชาและ
การปฏิบั ติงานของหน่ วยทหารระดับ หมวดและกองร้อย หลั งจากนั้ น ให้ วางแนวทางพั ฒ นาด้วยการบรรจุ
หมุนเวียน รวมทั้งการให้การศึกษาฝึกอบรมให้มีความรู้ความสามารถปฏิบัติงานหรือกากับดูแลการปฏิบัติงาน
ในตาแหน่งหน้าที่ทางด้านธุรการ กาลังพล การฝึกศึกษา การส่งกาลังบารุง และอื่น ๆ ที่ไม่ใช่การบังคับบัญชา
หน่วยกาลังรบ และไม่เกี่ยวข้องหรือมีหน้าที่ในการวางแผนการรบโดยตรง (ไม่ใช่ทาหน้าที่ด้านยุทธการ)
๕.๔.๓ ประเภทที่ ๓ เนื่ อ งจากนายทหารสั ญ ญาบั ต รประเภทนี้ เลื่ อ นฐานะมาจาก
นายทหารประทวนพื้ น ความรู้ส่ว นใหญ่ ต่ ากว่าปริญ ญาตรี (เว้น บางรายที่ ไปศึกษาต่ อ) แต่ มี ป ระสบการณ์
และการปฏิบั ติหน้ าที่ เมื่ อเป็ น นายทหารชั้น ประทวนเพี ย งพอที่ จะปฏิบั ติ การหรือปฏิบั ติ ห น้ าที่ ท างการรบ
สนับสนุนการช่วยรบในหน่วยต่าง ๆ ได้ แต่ไม่เหมาะที่จะบรรจุให้ทาหน้าที่ในตาแหน่งทางเทคนิคที่ต้องให้
ความรู้ท างวิ ท ยาการสาขาต่ า ง ๆ โดยเฉพาะ (เว้ น แต่ จ ะได้ รับ การศึ ก ษาหรือ อบรมเป็ น การเฉพาะแล้ ว )
การบรรจุหมุนเวียนนายทหารสัญญาบัตรประเภทนี้ ในชั้นยศ ร.ต. - ร.อ. ให้บรรจุหมุนเวียนได้ในตาแหน่งต่าง ๆ
เพื่อให้ป ฏิบัติหน้ าที่และมีประสบการณ์ ในการบังคับบัญ ชา และการปฏิบัติการของหน่วยระดับหมวดและ
กองร้อย เว้นตาแหน่งหน้าที่ที่ต้องบรรจุจากผู้ที่มีความรู้ทางวิทยาการเฉพาะในสาขานั้น (ยกเว้นผู้ที่ได้เลื่อนฐานะ
โดยใช้คุณวุฒิ) หลังจากนั้นให้วางแนวทางพัฒนาเช่นเดียวกับนายทหารสัญญาบัตรประเภทที่ ๒
๕.๔.๔ ประเภทที่ ๔ นายทหารสัญญาบัตรประเภทนี้เป็นที่มีความรู้เฉพาะในวิทยาการ
สาขาต่าง ๆ ซึ่งกองทัพบกต้องการปกติจะบรรจุให้ปฏิบัติงานในตาแหน่งหน้าที่ที่กาหนดสาหรับคุณวุฒินั้น ๆ

๕ - ๒๓
โดยเฉพาะอย่างไรก็ดีเนื่องจากนายทหารประเภทนี้ส่วนใหญ่เป็นบุคคลพลเรือนที่ยังไม่รู้จักหรือคุ้นเคยกับชีวิต
และการปฏิบัติการของทหาร และหน่วยทหารมาก่อนเมื่อบรรจุเข้ารับราชการในปีแรก ๆ หากกระทาได้ควร
บรรจุให้ ปฏิบัติหน้าที่ ในตาแหน่งในหน่วยกาลังรบ หรือสนับ สนุนโดยใกล้ชิดกับ หน่วยกาลั งรบให้มากที่ สุด
ต่อจากนั้ นให้ หมุ นเวียนเลื่อนหรือแต่งตั้งให้ ดารงตาแหน่งที่ ตรงกับ สายวิทยาการหรือคุณ วุฒิ ของแต่ละคน
รวมทั้งพัฒนา

ให้มีความรู้ความชานาญในวิทยาการเฉพาะสาขานั้นยิ่ง ๆ ขึ้น เพื่อให้สามารถปฏิบัติหน้าที่

ในตาแหน่งงาน ระดับต่าง ๆ ของเหล่าและสายวิทยาการนั้นได้ต่อไป
๖. คุ ณ สมบั ติ เ ฉพาะต าแหน่ ง คื อ คุ ณ สมบั ติ น ายทหารสั ญ ญาบั ต รที่ เหมาะสมจะบรรจุ
ในตาแหน่งต่าง ๆ แต่ละตาแหน่งของกองทัพบก ซึ่งจะเป็นมาตรการในการควบคุมและกาหนดแนวทางรับราชการ
ให้กับนายทหารสัญญาบัตรทุกนายได้ แน่นอน ถูกต้อง และชัดเจนยิ่ งขึ้น หน่วย/เหล่าสายวิทยาการ จะต้อง
รวบรวมและพิจารณากาหนดคุณสมบัติเฉพาะตาแหน่งให้กับตาแหน่ต่าง ๆ ทุกตาแหน่งที่รับผิดชอบแล้วเสนอ
ให้ ทบ. (โดย กพ.ทบ.) พิจารณาและสั่งให้ใช้เป็นหลักในการบรรจุและแต่งตั้งนายทหารสัญญาบัตร ไปดารง
ตาแหน่งตั้งแต่อัตรา พ.ต. ขึ้นไปจนถึงอัตรา พ.อ. ทุกตาแหน่ง โดยให้ใช้หัวข้อคุณสมบัติดังต่อไปนี้เป็นแนวทาง
ในการพิ จ ารณาก าหนด (นอกเหนื อ จากชื่ อ ต าแหน่ ง ชกท. อั ต ราและหน้ า ที่ โดยย่ อ ซึ่ ง ต้ อ งก าหนดไว้
ทุกตาแหน่ง) คือ
๖.๑ คุณวุฒิทั่ว ๆ ไป (ทางทหารและหรือทางพลเรือน)
๖.๒ งานหรือตาแหน่งงานที่เคยปฏิบัติหรือเคยดารงตาแหน่งมาก่อน
๖.๓ เวลารับราชการ, ยศและหรือ ระดับชั้นเงินเดือนอย่างต่า
๖.๔ การฝึกศึกษาอบรมตามหลักสูตรต่าง ๆ
๖.๕ สมรรถภาพร่างกาย (โดยยึดถือตามเกณฑ์การทดสอบสมรรถภาพร่างกายของ กองทัพบก
ตามข้อ ๗)
๖.๖ ผลงานจากรายงานประเมิ น ค่ า การปฏิ บั ติ ง านนายทหาร เช่ น ระดั บ คะแนน หรื อ
คุณลักษณะเฉพาะของนายทหารที่ต้องการ เป็นต้น
๖.๗ เงื่อนไขอื่ น ๆ ที่ จาเป็ น ต้องกาหนด เช่ น โรคประจ าตั วหรืออาการพิ การทุ พ พลภาพ
ที่ไม่เหมาะกับการปฏิบัติงานในตาแหน่งนี้ ฯลฯ เป็นต้น
๗. การทดสอบสมรรถภาพร่างกายนายทหารสัญญาบัตร
๗.๑ ความมุ่งหมาย
๗.๑.๑ สาหรับกาลังพลเป็นรายบุคคล
๗.๑.๑.๑ เพิ่มความแข็งแรง
๗.๑.๑.๒ เพิ่มความทนทานของระบบการหายใจและการไหลเวียนของโลหิต
๗.๑.๑.๓ รักษาและแก้ไขสัดส่วนบุคลิกท่าทาง
๗.๑.๑.๔ ผ่อนคลายความเครียดของร่างกายและจิตใจ

๕ - ๒๔
๗.๑.๑.๕ กระตุ้นให้ปรับปรุงสภาพร่างกายให้แข็งแรงอยู่เสมอ
๗.๑.๑.๖ มีคุณสมบัติทางร่างกายตามเกณฑ์ที่จะรับราชการประจาการและบรรจุ
ในตาแหน่งต่าง ๆ ตามที่กาหนด
๗.๑.๒ สาหรับกองทัพบก
๗.๑.๒.๑ เพื่อให้กาลังพลมีร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง พร้อมรบ
๗.๑.๒.๒ ลดการสูญเสียอันเกิดจากการเจ็บป่วย
๗.๑.๒.๓ เพิ่มประสิทธิภาพของกองทัพบก
๗.๑.๒.๔ ก่อให้เกิดความศรัทธาและเชื่อมั่นแก่ประชาชน
๗.๑.๒.๕ สามารถคั ด เลื อ กนายทหารสั ญ ญาบั ต รบรรจุ ในต าแหน่ ง ต่ า ง ๆ
ตามคุณสมบัติทางร่างกายได้เหมาะสม
๗.๒ ขอบเขต
๗.๒.๑ ประเภทกาลังพลที่ต้องทดสอบสมรรถภาพร่างกาย
๗.๒.๑.๑ บุ คคลที่ จะได้รับการบรรจุเข้ารับราชการเป็น นายทหารสัญ ญาบัต ร
ทั้งชายและหญิง
๗.๒.๑.๒ นายทหารประทวนที่จะเลื่อนฐานะเป็นนายทหารสัญญาบัตร
๗.๒.๑.๓ นายทหารสั ญ ญาบั ต รประจ าการที่ ไ ด้ รั บ เงิ น เพิ่ ม ค่ า ฝ่ า อั น ตราย
เป็นประจา ได้แก่ พ.ด.ร., พ.ด.ร.ส., พ.น.บ., พ.น.บ.ส., พ.ค.บ., พ.ล.ค., พ.ป.อ. และ พ.ท.ล. (ยกเว้นผู้ที่ได้รับ
บาดเจ็บพิการ ไม่สามารถทดสอบได้ตามความเห็นของแพทย์ทหาร)
๗.๒.๑.๔ นายทหารสัญญาบัตรประจาการ ยศตั้งแต่ พ.อ. ลงมา (ยกเว้น ผู้ที่ได้รับ
บาดเจ็บพิการ ไม่สามารถทดสอบได้ตามความเห็นของแพทย์ทหาร)
๗.๓ หลักเกณฑ์และการดาเนินการทดสอบ
๗.๓.๑ เกณฑ์ที่ถือว่า “ ผ่าน ” การทดสอบให้เกณฑ์ดังต่อไปนี้
๗.๓.๑.๑ บุคคล ตามข้อ ๗.๒.๑.๑ ต้องได้คะแนนการทดสอบเฉลี่ยไม่ต่ากว่า ๓๔
ใน ๑๐๐ คะแนน
๗.๓.๑.๒ นายทหารประทวน ตามข้อ ๗.๒.๑.๒ ต้องได้คะแนนการทดสอบเฉลี่ย
ไม่ต่ากว่า ๗๐ ใน ๑๐๐ คะแนน
๗.๓.๑.๓ นายทหารสัญญาบัตร ตามข้อ ๗.๒.๑.๓ ต้องได้คะแนนการทดสอบเฉลี่ย
ไม่ต่ากว่า ๘๐ ใน ๑๐๐ คะแนน
๗.๓.๑.๔ นายทหารสัญญาบัตร ตามข้อ ๗.๒.๑.๔ ต้องได้คะแนนการทดสอบเฉลี่ย
ไม่ต่ากว่า ๖๐ ใน ๑๐๐ คะแนน

๕ - ๒๕
๗.๓.๒ ห้วงเวลาที่ทดสอบ
๗.๓.๒.๑ บุคคล ตามข้อ ๗.๒.๑.๑ และนายทหารประทวน ตามข้อ ๗.๒.๑.๒
ทดสอบก่อนการบรรจุเข้ารับราชการและก่อนการเลื่อนฐานะเป็นนายทหารสัญญาบัตรตามลาดับ
๗.๓.๒.๒ นายทหารสัญญาบัตร ตามข้อ ๗.๒.๑.๓ และ ๗.๒.๑.๔ ทดสอบปีละ
๒ ครั้ง ในเดือนกุมภาพันธ์ และสิงหาคม ของทุกปี
๗.๓.๒.๓ นายทหารสั ญ ญาบั ต ร ซึ่ ง ป่ ว ยโดยมี ใบรับ รองแพทย์ ห รือ เดิ น ทาง
ไปราชการ หรือ ศึก ษาต่ า งประเทศให้ เลื่ อนการทดสอบและให้ ท าการทดสอบโดยเร็ว หลั งจากหายป่ ว ย
หรือเดินทางกลับจากราชการหรือศึกษาต่างประเทศแล้ว
๗.๓.๓ วิธีการทดสอบ
๗.๓.๓.๑ ให้แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินการโดย
- ผบ.หน่ ว ย ระดั บ กองพั น หรื อ เที ย บเท่ า แต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการ
ดาเนินการทดสอบสมรรถภาพร่างกายของนายทหารสัญญาบัตรชั้นนายร้อยภายในกองพัน
- ผบ.กรม หรือเที ยบเท่ า แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนิ น การทดสอบ
สมรรถภาพร่ า งกายนายทหารสั ญ ญาบั ต ร (ทุ ก ชั้ น ยศ) ภายในหน่ ว ย เว้ น ผู้ ที่ ไ ด้ รั บ การทดสอบจาก
คณะกรรมการของหน่วยระดับกองพันแล้ว
- ผบ.พล. หรือ เที ย บเท่ า ขึ้ น ไป ด าเนิ น การท านองเดี ย วกั บ หน่ ว ย
ระดับกรม
- การทดสอบบุคคลที่จะบรรจุเข้ารับราชการ และนายทหารประทวน
ที่ จ ะเลื่ อ นฐานะเป็ น นายทหารสั ญ ญาบั ต รให้ ด าเนิ น การโดยคณะกรรมการคั ด เลื อ กที่ ได้ แ ต่ ง ตั้ ง ไว้ แ ล้ ว
ในเรื่องนั้น ๆ
๗.๓.๓.๒ ผู้รับการทดสอบให้แต่งกายชุดกีฬา
๗.๓.๓.๓ รายการทดสอบ วิธีการทดสอบและการให้คะแนน ตามอนุผนวก ๒, ๓
และ ๔
๗.๓.๔ การบันทึก และการรายงานผลการทดสอบ
๗.๓.๔.๑ ผลการทดสอบของนายทหารสัญ ญาบัตรเป็นรายบุคคลให้บันทึกผล
ลงในแบบบันทึกผลการทดสอบ (อนุผนวก ๕)
๗.๓.๔.๒ หน่ ว ยที่ แต่ ง ตั้ งคณะกรรมการทดสอบ ตามข้อ ๗.๓.๓.๑ รวบรวม
และสรุ ป ผลการทดสอบสมรรถภาพร่า งกายของนายทหารสั ญ ญาบั ต รเสนอตามสายการบั ง คั บ บั ญ ชา
จนถึงหน่ วยระดั บ นขต.ทบ. และให้ หน่ วยระดั บ นขต. รวบรวมและสรุป ผลตามแบบสรุป ผลการทดสอบ
สมรรถภาพร่ า งกายนายทหารสั ญ ญาบั ต ร (อนุ ผ นวก ๖) ส่ ง ถึ ง ทบ. (ผ่ า น สบ.ทบ.) เพื่ อ เก็ บ รวบรวม
.

๕ - ๒๖
ไว้เป็นหลักฐานและข้อมูลกาลังพลภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนมีนาคม และกันยายน ของทุกปี และให้ สบ.ทบ.
รวบรวมสรุป ผลทั้ ง ทบ. แล้ วแยกเฉพาะรายชื่ อผู้ ที่ ไม่ ผ่ านการทดสอบและหรือ ผู้ ที่ ไม่ เข้า รับ การทดสอบ
พร้อมเหตุผล เสนอ กพ.ทบ. เพื่อดาเนินการตามข้อ ๗.๔ ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนเมษายน และตุลาคม
๗.๔ การดาเนินการกาลังพลต่อนายทหารสัญญาบัตร ตามผลการทดสอบ
๗.๔.๑ หลังจากการทดสอบแต่ละครั้งให้ดาเนินการต่อผู้ที่ไม่ผ่านการทดสอบดังนี้
๗.๔.๑.๑ บุคคลตามข้อ ๗.๒.๑.๑ ให้ระงับการบรรจุเข้ารับราชการส่วนนายทหาร
ประทวน ตามข้อ ๗.๒.๑.๒ ให้ระงับการเลื่อนฐานะเป็นนายทหารสัญญาบัตร
๗.๔.๑.๒ นายทหารสั ญ ญาบั ต รตามข้ อ ๗.๒.๑.๓ หากไม่ ผ่ า นการทดสอบ
ตามหลักเกณฑ์เฉพาะของนายทหารสั ญ ญาบั ตรประเภทนี้ (ข้อ ๗.๓.๑.๓) ถึง ๒ ครั้ง ติ ดต่อกันแต่ยังไม่ ได้
คะแนนการทดสอบเฉลี่ยไม่ต่ากว่า ๖๐ ใน ๑๐๐ คะแนน ซึ่งเป็นเกณฑ์สาหรับนายทหารสัญญาบัตรทั่ว ๆ ไป
ให้พิจารณาปรับย้ายออกจากหน่วยและหรือตาแหน่งที่ได้รับเงินเพิ่มค่าฝ่าอันตราย และหรือให้ลงรับเงินเพิ่ม
ค่าฝ่าอัน ตรายนั้ นเสีย สาหรับผู้ที่ได้คะแนนการทดสอบเฉลี่ยต่ากว่า ๖๐ ใน ๑๐๐ คะแนน ให้ ดาเนินการ
เช่นเดียวกับนายทหารสัญญาบัตร ตามข้อ ๗.๔.๑.๓ ได้เลย
๗.๔.๑.๓ นายทหารสั ญ ญาบั ต ร ตามข้ อ ๗.๔.๑.๒ หากไม่ ผ่ า นการทดสอบ
ถึง ๒ ครั้งติ ด ต่ อกัน ให้ ถือ ว่า เป็ น นายทหารสั ญ ญาบั ต รที่ ห ย่ อนสมรรถภาพ ให้ ป รับ ย้ ายเข้า ประจ าและ
หากยั ง ไม่ ผ่ านการทดสอบในการทดสอบครั้งต่ อมาหลั งจากได้ ป รับ ย้ า ยเข้าประจ าแล้ ว ๑ ปี ให้ ป ลดเป็ น
กองหนุน
๗.๔.๒ เมื่อจะพิจารณาบรรจุหรือปรับย้ ายนายทหารสัญญาบัตรไปดารงตาแหน่ง ต่าง ๆ
ที่ ได้ ก าหนดคุ ณ สมบั ติ เฉพาะต าแหน่ ง เกี่ย วกับ ผลการทดสอบสมรรถภาพร่างกายที่ ต้ องการไว้ ให้ ห น่ วย/
เหล่าสายวิทยาการ ที่เกี่ยวข้องในการพิจารณาเสนอเรื่องหรือรายงานขอปรับย้ายใช้ผลการทดสอบสมรรถภาพ
ร่า งกายครั้งล่ า สุ ด ของนายทหารสั ญ ญาบั ต รผู้ นั้ น พิ จ ารณาโดยจะต้ องมี ผ ลการทดสอบตามที่ กาหนดใน
คุณสมบัติเฉพาะของตาแหน่งที่จะบรรจุหรือปรับย้ายด้วย
๘. การปลดออกจากประจาการ การกาหนดแนวทางรับราชการและพัฒนานายทหารสัญญาบัต ร
ในด้ า นต่ า ง ๆ ตามที่ กล่ า วมาแล้ ว จะท าให้ ก องทั พ บกมี น ายทหารสั ญ ญาบั ต รที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพสามารถ
ปฏิบัติภารกิจหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายได้เป็นอย่างดี อย่างไรก็ตามอาจมีนายทหารสัญญาบัตรบางส่วน
ที่ ไม่ สามารถพั ฒ นาความรู้ ความสามารถและคุณ สมบั ติ ต ามแนวทางและขั้น ตอนที่ กาหนด จึ งไม่ ส ามารถ
รับ ราชการก้าวหน้ าต่ อไป และจะต้ องอยู่ ในต าแหน่ งเดิ ม เป็ น เวลานานจนเกษี ย ณอายุ ท าให้ ป ริม าณของ
ตาแหน่งต่าง ๆ ซึ่งเป็นเครื่องมือสาคัญของการจัดการกาลังพลมีจานวนไม่พอเพียงที่จะใช้ในการดาเนินการ
กาลังพลให้ เป็ น ไปตามแนวทางที ่กาหนดได้จาเป็น ต้ อ งกาหนดวิธีการด าเนิน การเพื ่อ ลดจานวนกาลังพล
ดังกล่าว รวมทั้งกาลังพลที่มีประสิทธิภาพต่าเพื่อให้มีตาแหน่งงานอัตราต่าง ๆ เพียงพอที่จะใช้ในการบรรจุ

๕ - ๒๗
หมุนเวียนกาลังพล และคงประสิทธิภาพทางด้านกาลังพลไว้ได้ หลักเกณฑ์และวิธีการดาเนินการตามคาสั่ง ทบ.
ที่ ๑๗๓/๒๕๐๘ ลง ๑๐ มิ.ย.๐๘ เรื่อง การหมุนเวียนกาลังพล ซึ่งเป็นหลักเกณฑ์ตามที่สภา กห. ได้มีมติให้
ส่วนราชการต่าง ๆ ใน กห. ปฏิบัติตามหลักการซึ่งคณะรัฐมนตรีได้มีมติตามหนังสือ ที่ นว.๗๑/๒๕๐๐ ลง ๑๐ พ.ค.
๒๕๐๐ เรื่อง การปรับปรุงข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐบาล เป็นหลักเกณฑ์ที่เ หมาะสม และกองทัพบกจะ
ยึดถือปฏิบัติต่อไป โดยให้หน่วย/เหล่าสายวิทยาการ ที่เกี่ยวข้องได้ถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด แต่เพื่อให้การ
พิจารณาปลดประจาการนายทหารสัญญาบัตรที่มีวันรับราชการนานและทางานไม่ก้าวหน้า และนายทหาร
สัญญาบัตรที่สูงอายุทางานเฉื่อยชาไม่คล่องแคล่วนอกเหนือจากเกณฑ์วันรับราชการและเกณฑ์อายุกาหนดไว้แล้ว ตาม
คาสั่ง ทบ.

ที่ ๑๔๖/๒๕๐๘ (เฉพาะที่อยู่ ในขอบเขตของแนวทางรับราชการฉบับนี้) ดังนี้ คือ
๘.๑ นายทหารชั้ น สั ญ ญาบั ต รที่ จ ะถื อ ว่ า ท างานไม่ ก้ า วหน้ า คื อ นายทหารสั ญ ญาบั ต ร

ที่ไม่สามารถพัฒนาเลื่อนขั้นตามแนวทางรับราชการนี้ได้ โดยยังครองตาแหน่งอัตราเดิมจนเงินเดือน เต็มชั้นยศ
ตามอัตราที่ครองอยู่ ตั้งแต่ ๒ ปี ขึ้นไป
๘.๒ นายทหารชั้ น สั ญ ญาบั ต รที่ จ ะถื อ ว่ า ท างานเฉื่ อ ยชา ไม่ ค ล่ อ งแคล่ ว คื อ นายทหาร
สัญญาบัตร ที่มีผลคะแนนจากรายงานประเมินค่าการปฏิบัติ งานนายทหาร ต่าหรือ ต่ามาก ติดต่อกัน ตั้งแต่
๒ ปีขึ้นไป
๘.๓ นายทหารชั้ น สั ญ ญาบั ต รที่ เข้ า เกณฑ์ ตามข้ อ ๘.๒ หากอายุ ยั ง ไม่ เข้ า เกณฑ์ ป ลด
ประจาการได้ให้พิจารณางดบาเหน็จหรือไม่ให้เลื่อนขึ้นครองอัตราสูงขึ้นแทนแล้วแต่กรณี
๙. อนุผนวก
๙.๑ อนุผนวก ๑ แบบฉบับการรับราชการและพัฒนาการของนายทหารสัญญาบัตร
๙.๒ อนุผนวก ๒ การทดสอบรายการที่ ๑ (ดันพื้น)
๙.๓ อนุผนวก ๓ การทดสอบรายการที่ ๒ (ลุกนั่ง)
๙.๔ อนุผนวก ๔ การทดสอบรายการที่ ๓ (วิ่ง ๒ ไมล์)
๙.๕ อนุผนวก ๕ แบบบันทึกผลการทดสอบสมรรถภาพร่างกาย นายทหารสัญญาบัตร
๙.๖ อนุผนวก ๖ แบบรายงานสรุปผลการทดสอบสมรรถภาพร่างกายนายทหารสัญญาบัตร

อนุผนวก ๑ แบบฉบับการรับราชการและพัฒนาการของนายทหารสัญญาบัตร
ปีรับราชการ

๐ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖

๗ ๘ ๙ ๑๐

๑๑ ๑๒ ๑๓

๑๔ ๑๕ ๑๖

พ.ท.

พ.อ.

๑๗ ๑๘ ๑๙

๒๐

๒๑

การเลื่อนยศ
ตามเกณฑ์ของ กห.
ร.ท.

รอ.

ปฐมนิเทศ
การศึกษา

ชั้นนายร้อย

ในโรงเรียน

หลักสูตรเฉพาะหน้าที่

รร.สธ.ทบ.

พ.อ.(พิเศษ)

นายพล

วทบ.

ชั้นนายพัน
หลักสูตรของ ทบ. หรือต่างเหล่าทัพ

- ผบ.มว./ตอน/
เทียบเท่า
- ประจาหน่วย/
เหล่าสายวิทยาการ
- ตาแหน่งที่กาหนด

- รอง ผบ.ร้อย/เทียบเท่า

- ผบ.ร้อย/เทียบเท่า

- รอง ผบ.พัน./เทียบเท่า

- ผบ.พัน./เทียบเท่า

- รอง ผบ.กรม/เทียบเท่า

- ผช.ฝอ.กองพัน

- ฝอ.กองพัน

- ผบ.ร้อย (อัตรา พ.ต./

- หน.แผนกที่ไม่ใช่

- หก. (อัตรา พ.อ.)

- นายทหารฝ่ายกิจการ
พิเศษของกองพัน/
เทียบเท่า

(เว้น ฝอ.๓)

เทียบเท่า)

อจ.รร.ทหาร

- ประจากองหรือประจา

- ฝอ.๓ กองพัน ฝอ.กรม

- ผช.นายทหารฝ่าย

แผนกในหน่วยต่าง ๆ

- หน.แผนกหรือประจา

กิจการพิเศษของ

- อจ./อจ.หน.รร.ทหาร
- นายทหารฝ่ายกิจการ

ให้บรรจุได้จากผู้มี

- รักษาราชการในตาแหน่ง

(อัตรา ร.อ.) ครู/

แผนกในหน่วยต่าง ๆ

กองพัน/เทียบเท่า

คุณวุฒิสาขาต่าง ๆ

ครู/อาจารย์ รร.ทหาร

อาจารย์ รร.ทหาร

- ครู/อาจารย์ รร.ทหาร

- รอง ผบ.พัน. (อัตรา

ประจาแผนก หรือ

- ผบ.มว. (อัตรา ร.อ.)

- นายทหารฝ่ายกิจการ

พ.ท.) /เทียบเท่า

หน.แผนก อัตราไม่เกิน

- นายทหารฝ่ายกิจการ

พ.ต.

- ประจากอง

พิเศษ กรม/เทียบเท่า

พิเศษ กองพล/เทียบเท่า

(ที่ไม่ใช่ เสธ.)

พิเศษของกองพัน/เทียบเท่า
- ผบ.พัน. (อัตรา พ.อ./
เทียบเท่า)

๕ - ๒๘

สถานศึกษาของพลเรือน

ทหาร/พลเรือน
ตาแหน่งบรรจุ

พ.ต.

อนุผนวก ๑ แบบฉบับการรับราชการและพัฒนาการของนายทหารสัญญาบัตร (ต่อ)
ปีรับราชการ

๐ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖

๗ ๘ ๙ ๑๐

๑๑ ๑๒ ๑๓

๑๔ ๑๕ ๑๖

พ.ท.

พ.อ.

๑๗ ๑๘ ๑๙

๒๐

๒๑

การเลื่อนยศ
ตามเกณฑ์ของ กห.
ร.ท.

รอ.

พ.ต.
- ผช.หน.ฝ่าย (สธ.)

ตาแหน่งบรรจุ

- หน.ฝ่าย (สธ.)

พ.อ.(พิเศษ)
- ผช.หก.(สธ.) ของกองทัพ

ของกองพล หรือ

(อัตรา พ.อ.)/เทียบเท่า

ผช.หก. (สธ.)

ผช.หก. (สธ.) ของ

รอง เสธ.กองพล/เทียบเท่า

ของกองทัพ/เทียบเท่า

กองทัพ (อัตรา

อจ.หก. หรือ อจ.หก. ใน รร.สธ.ทบ.

รอง เสธ.กรม

พ.ท./เทียบเท่า)

หรือ รร.ทหาร (เฉพาะวิชา ฝอ.)

อจ.รร.ทหาร

เสธ.กรม อจ.รร.ทหาร

(วิชา ฝอ.)

(วิชา ฝอ.)
- หน.แผนก (สธ.)

- ประจาการ (สธ.) ในกรมฝ่ายเสนาธิการ
หรือ หก. (สธ.) ในกรมฝ่ายเสนาธิการ หรือ
หก. (สธ.) ในเหล่าสายวิทยาการ/เทียบเท่า

ในกรมฝ่ายเสนาธิการ

ในกรมฝ่ายเสนาธิการ

ฝ่ายเสนาธิการประจาหน่วยหรือประจา

หรือเหล่าสาย

หรือเหล่าสาย

เสธ.กรม (อัตรา พ.อ.)

วิทยาการ

วิทยาการ

รอง หรือ ผบ.

ฝ่ายเสนาธิการประจา

หน่วยที่ระบุ สธ.

หน่วย หรือประจา

ฝ่ายอานวยการใน

ผบ. รอง หรือ ผบ.หน่วย

หน่วยที่ระบุ สธ.

ที่ระบุ สธ.

- รอง หรือ ผบ.หน่วย ที่ระบุ สธ.

๕ - ๒๙

ของกาลังพล หรือ

ประจาแผนก (สธ.)

นายพล

๕ - ๓๐

อนุผนวก ๒ การทดสอบร่างกายที่ ๑ (ดันพื้น)
๑. การปฏิบัติของผู้รับการทดสอบ
๑.๑ ท่าเริ่มต้น ผู้รับการทดสอบทาท่านอนคว่าเอามือยันพื้น ลาตัวตั้งแต่ศีรษะจนถึงส้นเท้าตรง
เป็นแนวเดียวกัน ฝ่ามือทั้งสองข้างวางอยู่บนพื้นตรงแนวไหล่ ข้อศอกเหยียดตรง
๑.๒ การปฏิบัติต้องแนบตัวลงจนหน้าอกแตะพื้น สัมผัสมือของกรรมการผู้ทดสอบ (ในเวลา
ทดสอบ) แล้วดันพื้นกลับไปอยู่ในท่าเริ่มต้น ปฏิบัติซ้าให้มากที่สุดเท่าที่จะทาได้
๒. การปฏิบัติของกรรมการผู้ทดสอบ
๒.๑ นั่ งลงข้ าง ๆ ผู้ รับการทดสอบ เอาฝ่ ามื อคว่ าลงกับพื้ นตรงหน้ าอกตอนล่ างของผู้ รับการ
ทดสอบแต่ละครั้ง ผู้รับการทดสอบงอแขนลดตัวลงจนกระทั่งหน้าอกสัมผัสหลังมือ กรรมการผู้ทดสอบ และดัน
ตัวขึ้นให้อยู่ในท่าเริ่มต้น โดยถูกต้อง (ตามคาแนะนาในข้อ ๓) ให้นับ ๑ และนับต่อไปทุกครั้งที่ปฏิบัติถูกต้อง
(ให้หยุดนับในครั้งที่ผู้รับการทดสอบปฏิบัติไม่ถูกต้อง)
๒.๒ บันทึกจานวนครั้งที่ผู้รับการทดสอบปฏิบัติได้โดยถูกต้องลงในแบบบันทึกผลการทดสอบ
แล้วให้ผู้รับการทดสอบลงชื่อรับทราบและยืนยันผลการทดสอบด้วย
๓. คาแนะนาการปฏิบัติ
๓.๑ ทุกครั้งที่ผู้ทดสอบดันตัวขึ้น แขนทั้งสองต้องเหยียดตรง ร่างกายทั้งท่ อนต้องตรงเป็นแนว
เดียวกัน ไม่ให้ดันไหล่ขึ้นก่อนสะโพก หรือยกสะโพกขึ้นก่อนไหล่
๓.๒ ทุกครั้งที่ผู้รับการทดสอบงอแขนลดตัวลง หน้าอกต้องสัมผัสหลังมือกรรมการผู้ทดสอบ
ท้อง ขาอ่อน หรือ ขา ต้องไม่สัมผัสพื้น
๓.๓ ในระหว่างการทดสอบให้กรรมการผู้ทดสอบคอยตักเตือนผู้รับ การทดสอบเมื่อปฏิบัติไม่
ถูกต้อง และแนะนาให้แก้ไขท่าทางการปฏิบัติให้ถูกต้องตามคาแนะนานี้
๔. การให้คะแนน ตามตารางที่ ๑ (เกณฑ์การให้คะแนนทดสอบท่า “ ดันพื้น ”)

๕ - ๓๑
อนุผนวก ๓ การทดสอบร่างกายที่ ๒ (ลุกนั่ง)
๑. การปฏิบัติของผู้รับการทดสอบ
๑.๑ ท่าเริ่มต้น ผู้รับการทดสอบนอนหงายงอเข่าส้นเท้าชิดกัน นิ้วมือประสานกันหลังศีรษะ
๑.๒ การปฏิบั ติ ยกลาตัวท่ อนบนขึ้น พลิกลาตัวไปทางซ้ายเอาศอกขวาแตะเข่าซ้าย และ
เอนตัวลงนอนอยู่ในที่เริ่มต้นทาซ้าเดิม แต่ให้พลิกตัวไปทางขวาเอาศอกซ้ายแตะเข่าขวา ปฏิบัติซ้าสลับไปมา
ให้มากครั้งที่สุดในเวลา ๒ นาที
๒. การปฏิบัติของกรรมการผู้ทดสอบ
๒.๑ นั่งคุกเข้าตรงเท้าของผู้เข้ารับการทดสอบ จับข้อเท้าของผู้เข้ารับการทดสอบกดลงกับพื้นให้
มั่น เริ่มจับเวลาพร้อมกับผู้รับการทดสอบเริ่มปฏิบัติ
๒.๒ แต่ละครั้งที่ผู้เข้ารับการทดสอบลุกขึ้นนั่ งได้ถูกต้อง และกลับไปอยู่ในท่าเริ่มต้นให้นับ ๑
และนับต่อ ๆ ไปทุกครั้งที่ปฏิบัติถูกต้อง จนหมดเวลา ๒ นาที
๒.๓ บันทึกจานวนครั้งที่ผู้รับการทดสอบปฏิบัติได้ถูกต้อง ภายในเวลา ๒ นาที ลงในแบบบันทึก
การทดสอบ แล้วให้ผู้รับการทดสอบลงชื่อรับทราบและยืนยันผลการทดสอบด้วย
๓. คาแนะนาการปฏิบัติ
๓.๑ ถ้าผู้รับการทดสอบมือหลุดจากศีรษะในการปฏิบัติครั้งใด หรือข้อศอกไม่แตะเข่าไม่ได้นับ
การปฏิบัติในครั้งนั้น
๓.๒ ผู้รับการทดสอบ จะหยุดพักการปฏิบัติได้แต่ยังคงจับเวลาต่อไป
๓.๓ กรรมการจับเวลา ควรขานเวลาให้ผู้รับการทดสอบทราบทุก ๆ ๒๐ วินาที
๓.๔ ควรจัดให้มีกรรมการจับเวลา ทาหน้าที่เฉพาะการจับเวลาเท่านั้นอีกคนหนึ่ง
๔. การให้คะแนน ตามตารางที่ ๒ (เกณฑ์การให้คะแนนทดสอบท่า “ ลุกนั่ง ”)

๕ - ๓๒
อนุผนวก ๔ การทดสอบรายการที่ ๓ (วิ่ง ๒ ไมล์) (ประมาณ ๓.๒ กม.)
๑. การปฏิบัติของผู้เข้ารับการทดสอบ
๑.๑ การแต่งกาย เลือกเครื่องแต่งกายที่เหมาะสม ไม่คับหรือหลวมจนเกินไป รองเท้าที่ใช้
ควรเป็นรองเท้าผ้าใบ หรือรองเท้ากีฬาที่เหมาะสมกับการวิ่ง
๑.๒ การวิ่ง เมื่อได้รับสัญญาณออกวิ่ง ให้ออกวิ่งจากจุดเริ่มต้นที่กาหนดไปจนครบระยะทาง
๒ ไมล์ หากเป็นการวิ่งพร้อม ๆ กันหลายคน ให้ต่างคนต่างวิ่ง ไม่จาเป็นต้องเข้าระเบียบหรือเท้าพร้อม ระหว่าง
การวิ่งอาจสลับบ้างก็ได้
๒. การปฏิบัติของกรรมการผู้ทดสอบ
๒.๑ กาหนดจุดเริ่มต้น และปลายทางของการวิ่งให้ได้ระยะทาง ๒ ไมล์
๒.๒ ให้สัญญาณผู้รับการทดสอบออกวิ่งและเริ่มจับเวลาการวิ่งของผู้รับการทดสอบจนวิ่งครบ
๒ ไมล์
๒.๓ บันทึกเวลา (เป็นนาที วินาที) ที่ผู้รับการทดสอบใช้ในการวิ่งระยะทาง ๒ ไมล์ ลงในแบบ
บันทึกการทดสอบ แล้วให้ผู้รับการทดสอบลงชื่อรับทราบและยืนยันผลการทดสอบด้วย
๓. คาแนะนาในการปฏิบัติ
๓.๑ จะให้ผู้รับการทดสอบวิ่งทีละคนหรือหลายคนพร้อมกันก็ได้
๓.๒ ควรใช้กรรมการผู้ทดสอบ ๑ คน จับเวลาของผู้รับการทดสอบคราวเดียวกันไม่เกิน ๔ คน
๓.๓ ถ้าเป็นการวิ่งบนถนนหรือภูมิประเทศ ควรกาหนดจุดวกกลับที่ระยะทาง ๑ ไมล์ เพื่อให้
ผู้รับการทดสอบวิ่งกลับครบระยะทาง ๒ ไมล์ ที่จุดเริ่มต้นพอดี
๔. การให้คะแนน ตามตารางที่ ๓ (เกณฑ์การให้คะแนนทดสอบ “ วิ่ง ๒ ไมล์ ”)

๕ - ๓๓

อนุผนวก ๕
(ให้ใช้บันทึกผลการทดสอบได้ไม่เกิน ๑๕ คน)
บันทึกผลการทดสอบสมรรถภาพร่างกายนายทหารสัญญาบัตร
หน่วยทดสอบ
วันทาการทดสอบ (วัน เดือน ปี)
รายการทดสอบ (ระบุ)
ลาดับ

ยศ ชื่อ นามสกุล
(ผู้รับการทดสอบ)

ประเภทการทดสอบ
การทดสอบประจาปี................ครั้งที่............
(ครั้งที่ ๑ กุมภาพันธ์/ครั้งที่ ๒ สิงหาคม)
การทดสอบก่อนการ
บรรจุเข้ารับราชการ หรือเลื่อนฐานะ
ผลการทดสอบ (คะแนนทีไ่ ด้)
ลงชื่อ
อายุ
เฉลี่ย
(ผู้รับการทดสอบ)

๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕
ได้บันทึกผลการทดสอบนายทหารสัญญาบัตร
จานวน.................นาย ตามรายชื่อข้างต้นด้วยวิธีการ
ทดสอบตามที่ ทบ. กาหนดจริง
(ลงชื่อ)………………………………………..…………..
(...........................................................)
ผู้ทดสอบ

ขอรับรองว่านายทหารสัญญาบัตรตามรายชื่อนิ้
ได้เข้ารับการทดสอบจริงและได้ดาเนินการทดสอบ บันทึก
ผลตามวิธีการที่ ทบ. กาหนด โดยครบถ้วนถูกต้อง
(ลงชื่อ)………………………………………….กรรมการ
(ลงชื่อ)………………………………………….กรรมการ
(ลงชื่อ)………………………………………….กรรมการ

๕ - ๓๔

อนุผนวก ๖ แบบรายงานสรุปผลการทดสอบสมรรถภาพร่างกายนายทหารสัญญาบัตร

บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ.......................................................................................................................................................
ที.่ ...................................................................................วันที.่ ..............................................................................
เรื่อง สรุปผลการทดสอบสมรรถภาพร่างกายนายทหารสัญญาบัตรประจาปี......................... ครั้งที่.............
เรียน ผบ.ทบ. (ผ่าน สบ.ทบ.)
อ้างถึง คาสั่ง ทบ. ที่ ๘๒๓/๒๕๓๐ ลง ๑ ก.ย. ๓๐
สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. บันทึกผลการทดสอบสมรรถภาพร่างกายนายทหารสัญญาบัตร จานวน...............ฉบับ
๒. รายชือ่ ผู้ที่ไม่ได้รับการทดสอบ (ถ้ามี) พร้อมสาเหตุ (พิการ, ป่วย, ราชการ,
ศึกษาต่างประเทศ ฯลฯ)
จานวน...............ฉบับ
๓. รายชื่อผู้ที่ผลการทดสอบไม่ผ่าน (ถ้ามี)
จานวน...............ฉบับ
เพื่อปฏิบัติตามอ้างถึง ขอรายงานผลการทดสอบสมรรถภาพร่างกายนายทหารสัญญาบัตร
สังกัด.................................ประจาปี...............ครั้งที่..............เดือน....................ดังต่อไปนี้ (ครั้งที่ ๑ เดือน ก.พ.,
ครั้งที่ ๒ เดือน ส.ค.)
๑. จานวนนายทหารสัญญาบัตร ร.ต. - พ.อ. ทั้งสิ้น จานวน...............นาย
๒. ไม่สามารถทดสอบสมรรถภาพร่างกายได้เนื่องจากสาเหตุต่าง ๆ คือ
๒.๑ .....................................................จานวน...............ฉบับ
๒.๒ .....................................................จานวน...............ฉบับ
๒.๓ .....................................................จานวน...............ฉบับ
๓. คงเข้ารับการทดสอบฯ ทั้งสิ้น
จานวน...............ฉบับ
๔. ผลการทดสอบ ผ่าน จานวน...........................นาย คิดเป็นร้อยละ..........................
จึงเรียนมาเพื่อกรุณาทราบ
หมายเหตุ การดาเนินการต่อกาลังพล
ตามผลการท ดสอบ หน่ วยจะต้ อ ง
เสนอเรื่องหรือรายงานขออนุ มั ติขอให้
ดาเนินการในเรื่องนั้น ๆ โดยเฉพาะด้วย

(ลงชื่อ)...............................................................
(.........................................................)
(ตาแหน่ง).........................................................

๕ - ๓๕
คาสั่งกองทัพบก
ที่ ๕๖๗/๒๕๔๔
เรื่อง การย้ายข้าราชการชั้นสัญญาบัตร
เพื่ อ ให้ ก ารย้ า ยข้า ราชการชั้ น สั ญ ญาบั ต รได้ ส อดคล้ อ งกั บ ข้อ บั ง คับ กระทรวงกลาโหม ว่ า ด้ ว ย
การบรรจุ ปลด ย้ า ย เลื่ อ นและลดต าแหน่ ง ข้า ราชการกลาโหม พ.ศ. ๒๕๐๒ และฉบั บ ที่ แ ก้ ไขเพิ่ ม เติ ม
รวมทั้ ง เพื่ อ เป็ น การปรับ ปรุ ง ค าสั่ ง ทบ. ที่ ๔๗๒/๒๕๒๒ ลง ๓๑ ส.ค. ๒๒ เรื่ อ ง การย้ า ยข้ า ราชการ
ชั้นสัญญาบัตร และให้ปฏิบัติในการดาเนินการย้ายข้าราชการชั้นสัญญาบัตรดังต่อไปนี้แทน
๑. หลักการย้าย
หลั กการและการปฏิบั ติ ส่ ว นใหญ่ คงให้ ด าเนิ น การตามข้อบั งคับ กระทรวงกลาโหม ว่ า ด้ ว ย
การบรรจุ ปลด ย้าย เลื่อนและลดตาแหน่งข้าราชการกลาโหม พ.ศ. ๒๕๐๒
๒. ประเภทการย้าย
การย้ายแบ่งเป็น ๓ ประเภท คือ
๒.๑ การย้ายประจาปี ให้หน่วย/เหล่า เสนอขอย้ายถึง ทบ. ได้ตั้งแต่เดือน ต.ค. - พ.ย. ของปี
การออกคาสั่ งย้ ายให้ กระท าให้ เสร็จสิ้ นภายใน ม.ค. ของปีถัดไป และเดื อน เม.ย. - พ.ค. ของปี การออก
ค าสั่ ง ย้ า ยให้ ก ระท าให้ เสร็จ สิ้ น ภายใน ก.ค. ของปี นั้ น หากพ้ น ก าหนดนี้ ให้ ร ะงั บ การปรั บ ย้ า ยจนกว่ า
การพิจารณาบาเหน็จในขั้น ทบ. เสร็จสิ้น นอกจากมีกรณีพิเศษอย่างแท้จริง และต้องรายงานขอรับอนุมัติจาก
ทบ. ก่อน
๒.๒ การย้ายเฉพาะราย ให้หน่วย/เหล่า เสนอขอย้ายมายั ง ทบ. เฉพาะรายที่เห็นว่าจาเป็ น
ต้องย้ายอย่างแท้จริง และไม่สามารถรอการย้ายตามวงรอบการปรับย้ายได้ โดยจะต้องชี้แจงความจาเป็ น
และเหตุผลในการขอย้ายมาโดยละเอียด เว้นแต่การย้ายอันเนื่องมาจากนโยบายของ ทบ. เช่น เข้ารับการศึกษา,
ส าเร็จ การศึกษา หรือปรับ ย้ ายเข้ า ต าแหน่ งประจาเพื่ อเตรีย มตั ว ไปศึกษาต่ างประเทศ ฯลฯ ให้ ถือปฏิบั ติ
ตามหลักการที่กาหนดไว้แต่ละกรณีไป
๒.๓ การย้ายเนื่องจากหน่วยต้องแปรสภาพหรือเปลี่ยนแปลงอัต ราการจัดฯ ใหม่ ให้ หน่ วย
ซึ่งมีลักษณะดังกล่าว รีบดาเนินการย้ายกาลังพลในหน่วยทันทีที่ได้รับคาสั่งหรืออัตราการจัดฯ ใหม่ หลักการย้าย
ให้ปฏิบัติตามข้อ ๓ แห่งคาสั่งนี้ โดยให้หน่วยดังกล่าวเสนอหลักฐานให้ ทบ. พิจารณาดาเนินการภายในไม่เกิน
๖ เดือน หลังจากที่ได้รับอนุมัติอัตราการจัดฯ ใหม่ นอกจากจะมีคาสั่งให้ปฏิบัติอย่างอื่น ดังนี้
๒.๓.๑ ทาเนียบบรรจุกาลังพลตามอัตราใหม่ (หน่วยเสนอตรง สบ.ทบ.)
๒.๓.๒ ร่างคาสั่งย้ายกาลังพลที่ไม่สามารถบรรจุตามอัตราการจัดฯ ใหม่ได้ พร้อมด้วย
เหตุผล

๕ - ๓๖
๒.๓.๓ ร่างคาสั่งย้ายกาลังพลที่สามารถจะบรรจุลงในอัตราการจัดฯ ใหม่ได้ เฉพาะกาลังพล
ที่ชื่อตาแหน่ง, หมายเลข ชกท. และอัตรา ที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมพร้อมด้วยเหตุผล
๒.๔ สาหรับกาลังพลที่ชื่อตาแหน่ง, หมายเลข ชกท. และอัตรา ที่เปลี่ยนแปลงจากเดิม ไม่ต้อง
ออกคาสั่งย้าย โดยให้หน่วยจัดทาบัญชีรายชื่อเสนอ สบ.ทบ. เพื่อปรับปรุงทาเนียบกาลังพลให้ถูกต้องตรงกัน
ต่อไป
๓. การปฏิบัติของผู้มีอานาจสั่งย้าย
ผู้ บั งคั บ บั ญ ชานั้ น ผบ.พล ขึ้น ไป ซึ่ ง เป็ น ผู้ มี อานาจสั่ งย้ าย ให้ ด าเนิ น การย้ ายตามหลั กการ
ต่อไปนี้
๓.๑ ผู้ถูกสั่งย้ายต้องไม่ได้เลื่อนหรือลดตาแหน่ง
๓.๒ ผู้ถูกสั่งย้ายต้องไม่เปลี่ยนเหล่า หรือสายวิทยาการ หรือเปลี่ยนแปลงทาเนี ยบกาลังพล
ของ ทบ.
๓.๓ หากเป็นหน่วยกาลังรบต้องไม่ได้รับความกระทบกระเทือนด้านกาลัง พล เช่น ย้ายจาก
พัน.ร., พัน.ป. ไปบรรจุใน บก.พล. เป็นต้น
๓.๔ ผู้ถูกสั่งย้ายต้องไม่ ถูกบรรจุในหน่ วยต่างส่วนกัน เช่น ย้ายจากส่วนกาลังรบไปบรรจุใน
ส่วนภูมิภาค หรือจากหน่วยส่วนภูมิภาค มาหน่วยใช้ อจย. เป็นต้น
๓.๕ การย้ายหรือบรรจุบุคคลเดียวกัน ให้ดารง ๒ ตาแหน่ง มีหลักเกณฑ์พิจารณาดังนี้
๓.๕.๑ ตาแหน่งทั้งสองนั้นเป็นสายวิทยาการเดียวกัน
๓.๕.๒ ลักษณะของตาแหน่งทั้งสองที่จะให้บุคคลคนเดียวครองนั้น ถือเกณฑ์ พิจารณา
ตามลาดับความมุ่งหมายดังต่อไปนี้
๓.๕.๒.๑ ทั้งสองตาแหน่งอยู่ในหน่วยเดียวกัน เช่น ให้ ผช.หน. ฝ่ายข่าวกรอง
พล.๑ รอ. เป็น รรก.ผช.หน.ฝ่ายข่าวกรองฝ่ายอากาศ อีกตาแหน่งหนึ่ง
๓.๕.๒.๒ ทั้งสองตาแหน่ งอยู่ในสายการบั งคับ บัญ ชาเดียวกันแต่ อยู่ต่ างหน่ วย
จะต้องให้ที่ทาการของสองตาแหน่งตั้งอยู่ ณ ที่ตั้งบริเวณเดียวกัน หรือใกล้เคียงกัน และเป็นตัวแหน่งระดับ
เดี ย วกั น เช่ น ให้ น ายทหารฝ่ า ยการส่ ง ก าลั ง บ ารุ ง ร.๓ เป็ น รรก.ผช.หน.ฝ่ า ยส่ ง ก าลั ง บ ารุ ง พล.ร.๓
อีกตาแหน่งหนึ่ง
๓.๕.๒.๓ ทั้งสองตาแหน่งอยู่ในหน่วยต่า งสายการบังคับบัญชา เช่น ตาแหน่งใน
กองพล กับ มทบ. ควรพิจารณาบรรจุ เมื่อมีความจาเป็นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ทั้งต้องได้รับความตกลงร่วมกัน
จากผู้บังคับบัญชาทั้งสองฝ่ายแล้ว และทั้งสองตาแหน่งนั้นต้องมีที่ทาการอยู่บริเวณเดียวกันหรือใกล้เคียงกัน
เช่น นายแพทย์ ร.๒๓ พัน.๓ เป็น รรก.ผบ.มว.พยาบาล จทบ.ส.ร. อีกตาแหน่งหนึ่ง

๕ - ๓๗
ข้ อ พึ ง ระลึ ก การจะให้ ต าแหน่ ง ใดเป็ น ต าแหน่ ง หลั ก หรื อ รอง ต้ อ งพิ จ ารณาถึ ง ขอบเขตแห่ ง
ความรับผิดชอบในปัจจุบันของตาแหน่งทั้งสองนั้น
๓.๖ การย้าย พึ งพิ จารณาถึงการศึกษาของบุ ตรหรือบุ คคลที่ อยู่ในความปกครองของผู้ถูก
สั่งย้าย, ความสิ้นเปลืองงบประมาณของ ทบ., การประหยัดเวลาของทางราชการและผู้บังคับบัญชา และคาสั่ง
อื่นใดอันเกี่ยวกับการย้ายที่จะมีในโอกาสต่อไปเป็นหลัก
๓.๗ ในกรณี เมื่ อ หน่ ว ยใดได้ รั บ มอบอ านาจจาก ผบ.ทบ. ให้ ส ามารถย้ า ยนายทหารชั้ น
สัญ ญาบัตรได้ เมื่ อได้ดาเนิ นการออกคาสั่งแล้วต้องเสนอสาเนาคาสั่งย้ายนั้ นไปยัง สบ.ทบ. ภายใน ๗ วัน
นับแต่วันออกคาสั่งย้ายและให้ สบ.ทบ. ดาเนินการแจกจ่ายสาเนาคาสั่งเหล่านั้นตามรายการแจกจ่ายที่หน่วย
เจ้าของเรื่องเสนอมา ส่วนหน่วยที่ออกคาสั่งรีบติดต่อให้หัวหน้าเหล่าของผู้ถูกสั่งย้ายได้ทราบเหตุผลในการย้าย
โดยตรงอีกทางหนึ่งด้วย
๔. การกาหนดตาแหน่งในคาสั่งย้าย เนื่องจากบางตาแหน่งตามอัตราการจัดง ของ ทบ. มิได้ระบุ
หมายเลขหน่วยไว้ เช่น ผบ.ร้อย., รอง ผบ.ร้อย และ ผบ.มว. ทั้งนี้ เพื่อให้ ผบ.หน่วย นั้น มีอภิสิทธิ์ในการ
กาหนดหมายเลขกองร้อยและหมวด เพื่อความเหมาะสมต่อไป ฉะนั้น เมื่อ ทบ. ได้ออกคาสั่งย้ายหรือบรรจุ
ผู้ใดในตาแหน่งดังกล่าวไปแล้ว ให้ ผบ.หน่วย ผู้มีอานาจกาหนดหมายเลขหน่วยนั้น ไปดาเนินการออกคาสั่ง
บรรจุภายในหน่วยของตนได้เป็นอย่างเสรี โดยไม่ต้องรายงาน ทบ. เช่น คาสั่ง ทบ. ให้ ร.อ. ก. เป็น ผบ.ร้อย.
อาวุธเบา ร.๗ พั น.๓ ดังนั้น ผบ.ร.๗ พั น.๓ มีเสรีในการบรรจุ ร.อ. ก. ไปเป็น ผบ.ร้อย.๑ หรือ ๒ หรือ ๓
ภายในกองพันของตนได้ เมื่อได้สั่งการสับเปลี่ยนหน่วยตามตัวอย่างดังกล่าวแล้ว ต้องรายงานให้ผู้บังคับบัญชา
ชั้นเหนือขึ้นไป ๑ ชั้น ได้ทราบเป็นการภายใน
ข้อสาคัญ อย่าสั่งการสับเปลี่ยนไปดารงตาแหน่งที่แตกต่างจากคาสั่งของ ทบ. ซึ่งสั่งบรรจุไว้แล้วนั้น
แม้ จ ะเป็ น การย้ า ยภายในกองพั น ของตนก็ ต าม เพราะเป็ น การกระทบกระเทื อ นถึ ง ท าเนี ย บของ ทบ.
หากประสงค์จะทาการย้ายผิดแปลกไปจากคาสั่งของ ทบ. ต้องรายงานขอให้ผู้มีอานาจสั่งย้ายดาเนินการให้
๕. การเสนอเรื่องและร่างคาสั่งย้าย
๕.๑ เพื่ อ ความสะดวกและรวดเร็วในการด าเนิ น งานในระดั บ ทบ. ให้ ย กร่า งคาสั่ งย้ ายเป็ น
๒ ประเภท คือ
๕.๑.๑ ประเภทที่ ๑ การย้ า ยขึ้ น ครองต าแหน่ ง พ.อ. และ พ.อ. (พ.) ให้ แ ยกเรื่ อ ง
ออกต่ างหากจากต าแหน่ ง พ.ท. ลงไป และถ้าในการเสนอย้ายคราวนั้ น มี ทั้ งการเข้าครองต าแหน่ ง พ.อ.,
พ.อ.(พ.) ก็ให้แยกออกเป็นร่างคาสั่งคนละฉบับ ดังนี้
๕.๑.๑.๑ ตาแหน่ง พ.อ.(พ.)
๑ ฉบับ
๕.๑.๑.๒ ตาแหน่ง พ.อ.
๑ ฉบับ
ทั้งนี้ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ได้แยกร่างคาสั่ง เพื่อดาเนินกรรมวิธีให้ผู้มีอานาจอนุมัติต่อไป

๕ - ๓๘
๕.๑.๒ ประเภทที่ ๒ การเสนอย้ายนายทหารสัญญาบัตร ตาแหน่ง พ.ท. ลงไป ให้แยก
ดาเนินการมาต่างหากจากตาแหน่ง พ.อ., พ.อ. (พ.) และถ้ามีตาแหน่งฝ่ายเสนาธิการอยู่ด้วยแล้ว ให้แยกเรื่อง
เฉพาะตาแหน่งฝ่ายเสนาธิการออกเป็นอีกฉบับหนึ่งต่างหาก เพื่อแยกเสนอผู้บังคับบัญชาผู้มีอานาจอนุมัติต่อไป
๕.๒ การเสนอเรื่องคาสั่งปรับย้ายทั้งสองประเภทนี้ ให้เสนอร่างคาสั่ง ๒ ชุด เป็นตัวจริง ๑ ชุด
และสาเนา ๑ ชุด พร้อมด้วยหลักฐานประกอบการปรับย้าย เช่น ข้อมูลการปรับย้ายนายทหารสัญญาบัตร
หลักฐานความเห็นชอบของหน่วย/เหล่า , หลักฐานการฝึก ชกท. มายัง ทบ. โดยก่อนที่จะเสนอร่างคาสั่งย้าย
จะต้องตรวจสอบรายละเอียดต่อไปนี้ให้ถูกต้องเสียก่อน คือ
๕.๒.๑ ตาแหน่ งที่ ให้ ย้ายไปนั้นว่าง เรียกชื่อ ตาแหน่งตรงตามอัตราการจัด กับใช้คาย่อ
ให้ถูกต้องตามระเบียบ
๕.๒.๒ หมายเลขประจาตัว ยศ, ชื่ อ, ชื่อสกุล ต าแหน่ งเดิ ม ชั้ นเงินเดือน และเงิน เพิ่ ม
พิเศษต่าง ๆ ของผู้ถูกสั่งย้าย
๕.๒.๓ ผู้ที่ ถูกย้ายต้ องมี คุณ วุฒิ (ชกท.ประจาตัว) ตรงหรือใกล้เคียงกับ ชกท. ประจ า
ตาแหน่งใหม่
๕.๒.๔ คุณวุฒิการศึกษาทางทหาร โดยระบุปีที่สาเร็จ
๕.๒.๕ การสั่งให้ รับเงิน เดือน ต้ องสั่งให้ รับ เงิน เดือนตามต าแหน่ งใหม่ ในเดือนถัดจาก
เดือนที่ออกคาสั่ง
๖. การแจกจ่ายคาสั่งย้าย ให้ สบ.ทบ. เป็นผู้รับผิดชอบในการแจกจ่ายสาเนาคาสั่ง การปรับย้าย
นายทหารสัญญาบัตร โดยพึงระลึกว่าให้มีจานวนน้อยที่สุดเท่าที่หน่วยเกี่ยวข้องควรทราบ สาหรับหน่วยนอก
ทบ. ให้ สาเนาแจกจ่ายเฉพาะที่ จาเป็น จริง ๆ เท่ านั้ น และสาหรับ หน่ วยที่ไม่ มีอยู่ ในอั ตราของ ทบ. ไม่ต้อง
แจกจ่าย
๗. การย้ ายผิ ด เลข ชกท. คงปฏิ บั ติ ต ามค าสั่ ง ทบ. (ค าสั่ งชี้ แจง ที่ ๓๘/๒๓๔๘๐ เรื่อ ง ระบบ
หมายเลขความชานาญการทางทหารสาหรับนายทหารสัญ ญาบัตร (เลข ชกท. ของนายทหารสัญ ญาบัตร)
ลง ๑๖ ต.ค. ๐๒
๘. การย้ายข้าราชการระหว่างที่กาลังศึกษา
เมื่ อ ได้ มี ค าสั่ ง ย้ า ยข้ า ราชการผู้ ใดที่ ก าลั ง ศึ ก ษาอยู่ ทั้ ง ในประเทศ และนอกประเทศคงให้
ข้าราชการผู้นั้นศึกษาจนจบหลักสูตรก่อน แล้วจึงเดินทางไปรับหน้าที่ในตาแหน่งใหม่
๙. การย้ายระหว่าง ทบ. และหน่วยนอก ทบ.
๙.๑ การย้ายนายทหารสัญญาบัตรไปรับราชการยังหน่วยนอก ทบ. ดาเนินการโดย กห. และ
บก.ทหารสูงสุด จะเป็นหน่วยริเริ่มการปรับย้าย ทั้งนี้ ทบ. (กพ.ทบ.) เป็นหน่วยพิจารณาให้ค วามเห็นชอบ
ในการปรับย้าย

๕ - ๓๙
๙.๒ การปรับย้ายนายทหารสัญญาบัตร เหล่า ธน. และ ผท. ในอัตราหน่วยต่าง ๆ ของ ทบ.
ดาเนินการโดยเหล่าเป็นผู้พิจารณาตามที่เห็นสมควร โดยไม่ต้องประสานขอรับความเห็นชอบการปรับย้ายจาก
หน่วยต้นสังกัด (ระดับ นขต.ทบ.) แต่ต้องแจ้งแผนการปรับย้ ายให้หน่วยต้นสังกัดที่เกี่ยวข้องทราบล่วงหน้า
ในเวลาอันสมควร อนึ่ง หากหน่วยต้นสังกัดมีความจาเป็นต้องให้กาลังพลรายใดปฏิบตั ิงานที่สาคัญจนแล้วเสร็จ
ให้รายงาน ทบ. ขอตัวช่วยราชการต่อไปตามความเหมาะสมภายหลังจากคาสั่งย้ายออกแล้ว
ให้ถือปฏิบัติตามคาสั่งนี้โดยเคร่งครัด
สั่ง ณ วันที่ ๒๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๔
(ลงชื่อ) พล.อ. สุรยุทธ์ จุลานนท์
(สุรยุทธ์ จุลานนท์)
ผบ.ทบ.

๕ - ๔๐

คาสั่งกองทัพบก
ที่ ๑๗๗/๒๕๐๗
เรื่อง การดาเนินการย้ายนายทหารประทวนผิดเลข ชกท. และ
การมอบอานาจการย้ายนายทหารประทวนผิดเลข ชกท.
โดยที่กองทัพบกได้ออกคาสั่งให้ใช้ระบบหมายเลขความชานาญการทางทหารเพื่อกาหนดระบบ
การแบ่ งประเภทกาลังพลนายสิบ พลทหาร ตามคาสั่ง ทบ. คาสั่งชี้แจง ที่ ๓๑๕/๒๒๘๓๗ ลง ๙ พ.ย. ๕๕
ซึ่งทาให้การฝึกและการจัดการกาลังพลสาหรับนายทหารประทวนดาเนินไปอย่างได้ผลและมีประสิทธิภาพแล้วนั้น
เนื่องจากระบบหมายเลขความชานาญการทางทหารนี้ได้ใช้มาตั้งแต่ ๙ พ.ย. ๒๔๙๙ จนถึงปัจจุบัน นับเป็น
เวลาได้ ๖ ปี เศษแล้ ว ปรากฏว่ า หน่ ว ยต่ า ง ๆ ในกองทั พ บก เห็ น ความส าคั ญ และด าเนิ น การได้ ถู ก ต้ อ ง
ตามหลักการ ตรงตามความมุ่งหมายของกองทัพบกแล้ว
เพื่อเป็นการลดภาระของผู้บังคับบัญ ชา และเพื่อความสะดวกรวดเร็วในการดาเนินการกาลังพล
ของหน่ ว ยต่ า ง ๆ ในกองทั พ บก จึ งเป็ น การสมควรมอบอานาจการย้ ายนายทหารประทวนผิ ด เลข ชกท.
โดยให้ยกเลิกคาสั่ง ผบ.ทบ. ตามบันทึ กข้อความ ที่ ๑๖๓๖๔/๐๔ เรื่อง กาหนดหลักการปฏิบัติในการย้าย
นายทหารประทวน ลง ๑๓ ธ.ค. ๐๔ เสีย แล้วให้ใช้หลักปฏิบัติในเรื่องนี้แทนดังต่อไปนี้.ข้อ ๑ ผู้ มี อ านาจย้ ายนายทหารประทวนผิ ด เลข ชกท. คือ ผู้ บั ง คับ บั ญ ชาตั้ ง แต่ ชั้ น ผบ.พล.
หรือเทียบเท่าขึ้นไป
ข้อ ๒ กรรมวิธีในการอนุมัติให้ย้ายนายทหารประทวนผิดเลข ชกท. ให้ถือปฏิบัติดังนี้.๒.๑ นายทหารประทวนที่ ไ ด้ รับ การฝึ ก ศึ ก ษาหรื อ อบรมหน้ า ที่ ในต าแหน่ ง เลข ชกท.
จากเหล่าและสายวิทยาการตรงตามตาแหน่งตามเลข ชกท. ใหม่แล้ว ให้ย้ายเข้าดารงตาแหน่ง ตามเลข ชกท.
ที่ได้รับการศึกษาอบรมได้ โดยใช้ประกาศนียบัตรหรือใบรับรองจากเหล่าหรือสายวิทยาการเป็นหลักฐาน
๒.๒ หากเหล่าหรือสายวิทยาการมิได้เปิดการศึกษาอบรม และหน่วยมีความประสงค์ต้อง
ย้ายนายทหารประทวนเข้าครองตาแหน่งเลข ชกท. นั้น ๆ ให้ ผบ.หน่วย ตั้งแต่ระดับกองพัน , กองร้อยอิสระ
หรือเทียบเท่าขึ้นไปดาเนินการฝึกปฏิบัติงานและทดสอบความรู้ก่อนโดยมีข้อจากัดดังนี้.-

๕ - ๔๑
๒.๒.๑ การฝึ ก ปฏิ บั ติ ง านในต าแหน่ ง เลข ชกท. ใหม่ ซึ่ ง ผิ ด กั บ เลข ชกท. เดิ ม
เฉพาะตัวเลขที่ ๒ หรือ ๓ หรือผิดกันทั้งตัวเลขที่ ๒ และตัวที่ ๓ จะต้องใช้เวลาฝึกปฏิบัติงานในตาแหน่งเลข
ชกท. ใหม่ อย่ า งน้ อ ย ๒ เดื อ น และผู้ ที่ อ อกค าสั่ ง ให้ ฝึ ก ปฏิ บั ติ ง านต้ อ งทดสอบความรู้ แ ละรั บ รองผล
การปฏิบัติงานแล้ว จึงให้ผู้มีอานาจตามข้อ ๑ อนุมัติให้ย้ายไปดารงตาแหน่งเลข ชกท. ใหม่ได้
๒.๒.๒ การย้ายผิดเลข ชกท. ซึ่งตาแหน่งใหม่มีเลข ชกท. ตัวที่ ๑ ผิดไปจากเลข ชกท.
ตัวที่ ๑ ของเลข ชกท. ตาแหน่งเดิม ให้หน่วยดาเนินการฝึกปฏิบัติงานโดยใช้ เวลาอย่างน้อย ๓ เดือน (เฉพาะ
ชกท. ซึ่งเป็นสายวิทยาการเหล่าแพทย์ ให้ดาเนินการตาม ๒.๒.๑ วรรค ๒ ก่อน) แต่ในการทดสอบความรู้ตาม
เลข ชกท. ใหม่นั้น จะต้องติดต่อให้เหล่าหรือสายวิทยาการดาเนินการทดสอบความรู้ให้
หากเหล่ า หรือ สายวิ ท ยาการไม่ ส ามารถด าเนิ น การทดสอบความรู้ ให้ ได้ อาจส่ ง
เจ้าหน้าที่ของเหล่า , สายวิทยาการไปทดสอบความรู้ให้ที่ หน่วย หรือหากจาเป็นซึ่งเหล่า หรือสายวิทยาการ
ไม่ ส ามารถด าเนิ น การได้ ก็ต กลงยิ น ยอมให้ หน่ ว ยท าการทดสอบความรู้เองได้ โดยกาหนดเรื่องขอบเขต
และวิธีการทดสอบให้หน่วยยึดถือเป็นมาตรฐานการปฏิบัติต่อไป (ดูแผนผังที่ ๒ ประกอบ)
อนึ่ ง เพื่ อ ให้ ห น่ ว ยทราบว่ า เลข ชกท. ใดจะต้ อ งติ ด ต่ อ ประสานกั บ เหล่ า หรื อ
สายวิทยาการ ขอได้ตรวจดูรายละเอียดใน ผนวก ก ที่แนบมากับคาสั่งนี้ด้วยแล้ว
๒.๒.๓ การย้ายผิดเลข ชกท. ซึ่งตาแหน่งใหม่มีเลข ชกท. ตัวที่ ๑ ผิดไปจากเลข ชกท.
ตาแหน่งเดิมและเป็นเลข ชกท. ที่ปรากฏอยู่ในผนวก ข ของคาสั่งนี้ด้วยนั้น การฝึกปฏิบัติงานจะต้องดาเนินการ
อย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้
๒.๒.๓.๑ หน่วยจะต้องส่งตัวนายทหารประทวนผู้นั้นไปฝึกศึกษา หรืออบรม
ที่เหล่าหรือสายวิทยาการนั้น ๆ
๒.๒.๓.๒ เหล่าหรือสายวิทยาการจัดส่งเจ้าหน้าที่มาฝึกปฏิบัติงาน ให้ที่หน่วย
(เมื่อเหล่าหรือสายวิทยาการไม่สามารถดาเนินการตามข้อ ๒.๒.๓.๑ ได้)
๒.๒.๓.๓ เหล่าหรือสายวิทยาการติดต่อให้หน่วยส่งนายทหารประทวนผู้นั้น
ไปฝึกปฏิบัติงานยังหน่วยที่เหล่าหรือสายวิทยาการอื่นที่เห็นว่าเหมาะสม
๒.๒.๓.๔ หน่วยดาเนินการฝึกปฏิบัติงานเอง โดยได้รับ ความตกลงยินยอม
จากเหล่าหรือสายวิทยาการนั้น ๆ แล้ว
เมื่ อ ได้ ด าเนิ น การฝึ ก ศึ ก ษาอบรมหรือ ปฏิ บั ติ ง านอย่ า งหนึ่ ง อย่ า งใดดั ง กล่ า วแล้ ว
ให้ส่งตัวนายทหารประทวนผู้นั้นไปทดสอบความรู้ที่เหล่าหรือสายวิทยาการที่ควบคุมเลขตาแหน่ง ชกท. นั้น ๆ
หรือให้เหล่า, สายวิทยาการจัดส่งเจ้าหน้าที่ไปทดสอบความรู้ให้ที่หน่วยเมื่อเหล่าหรือสายวิทยาการรับรอง
ความรู้ตามตาแหน่งเลข ชกท. นั้น ๆ ใหม่แล้ว จึงให้สั่งย้ายผิดเลข ชกท. ได้ (ดูแผนผังที่ ๓ ประกอบ)

๕ - ๔๒
ข้อ ๓ การย้ายออกจากหน่วยทหาร
เพื่ อ ให้ ก ารบรรจุ ก าลั ง เป็ น ไปตามนโยบายการจั ด หาและบรรจุ ก าลั ง ของกองทั พ บก
และเพื่ อรักษาสถานะภาพกาลั งพลของหน่ วยทหารให้ อ ยู่ ในสภาพพร้อมเพี ย งพอแก่การปฏิ บั ติ งาน ทบ.
จึงมีความจาเป็นต้องควบคุมย้ายกาลังพลออกจากหน่วยทหารไว้ ดังนั้นจึงให้หน่วยถือปฏิบัติดังต่อไปนี้
๓.๑ ถ้าหากมีการย้ายกาลังพลออกจากหน่วยทหารไปยังส่วนภูมิภาค (มทบ. หรือ จทบ.)
จะเป็ นการผิดหมายเลข ชกท. หรือไม่ก็ตาม จะต้ องมีการทดแทนในคราวเดียวกัน (ในคาสั่งฉบับเดียวกัน )
ทุกครั้ง
๓.๒ ถ้าไม่สามารถจัดหาคนเข้าทดแทนได้ ให้รายงานขออนุมัติ ผบ.ทบ. ( ผ่าน กพ.ทบ.)
โดยอ้างความจาเป็นและเหตุผลประกอบไปด้วย เป็นกรณี เฉพาะรายเพื่อขออนุมัติหลักการก่อน จึงออกคาสั่ง
ย้ายได้
๓.๓ ให้ จก.กพ.ทบ. มีหน้าที่พิจารณาความเหมาะสม และอนุมัติย้ายนายทหารประทวน
ออกจากหน่วยทหารในนามของ ผบ.ทบ. ได้โดยพิจารณาความเหมาะสมเป็นราย ๆ ไป
ข้อ ๔ การย้ายในกรณีที่ ทบ. ต้องออกคาสั่งย้ายให้
๔.๑ ให้หน่ วยต้น สั งกัด ดาเนิน การอนุ มัติ ย้ายผิด เลข ชกท. ตามต าแหน่งเลข ชกท. ใหม่
ตามหลักเกณฑ์ใน ข้อ ๒
๔.๒ หน่ ว ยต้ น สั ง กั ด ติ ด ต่ อ ประสานกั บ หน่ ว ยที่ น ายทหารประทวนผู้ นั้ น จะย้ า ยไป
สังกัดอยู่
๔.๓ ให้ หน่ วยต้นสังกัดเดิม หรือหน่ วยที่น ายทหารประทวนผู้นั้ นจะย้ายไปสังกัดอยู่เป็ น
เจ้ าของเรื่องด าเนิ น การตั้ งเรื่อ งขออนุ มั ติ ต่ อ ทบ. (เสนอผ่ า น สบ.ทบ.) โดยให้ ถือปฏิ บั ติ ต าม คาสั่ ง ทบ.
ที่ ๓๔๗/๒๔๕๙๕ เรื่อง การย้ ายข้าราชการสัญ ญาบัต ร ลง ๒๖ ต.ค. ๐๓ และบัน ทึก ข้อความ กพ.ทบ.
ที่ ๓๒๙๐/๒๕๐๐ เรื่อง การเสนอย้ายข้าราชการ ลง ๓๐ พ.ค. ๒๕๐๐ ทุกประการ
ข้อ ๕ ให้ จก.กพ.ทบ. พิจารณาสั่งการได้ในเรื่องต่อไปนี้.๕.๑ กาหนดรายละเอี ย ดทางปฏิ บั ติ เพิ่ ม เติ ม ได้ ภ ายในขอบเขตของหลั ก การตามคาสั่ ง
ฉบับนี้
๕.๒ แก้ไขเปลี่ยนแปลงผนวกประกอบคาสั่งนี้ได้ตามความเหมาะสม

๕ - ๔๓
ข้อ ๖ ให้ นขต.ทบ. ด าเนิ น การให้ เป็ น ไปตามค าสั่ ง นี้ โดยให้ เริ่ ม ปฏิ บั ติ ตั้ ง แต่ ๑ ต.ค. ๐๗
เป็ น ต้ น ไป ส าหรับ การย้ า ยนายทหารประทวนผิ ด เลข ชกท. ที่ เสนอไป ทบ. ก่ อ นแล้ ว ก็ ให้ ด าเนิ น การ
ไปตามหลั ก การเดิ ม (คื อ จก.กพ.ทบ. อนุ มั ติ ห ลั ก การให้ ย้ า ยผิ ด เลข ชกท. ไปได้ ก่ อ น) กรณี ที่ มี ปั ญ หา
ข้อขัดข้องใด ๆ เกิดขึ้น ให้ หน่วยและเหล่ าหรือสายวิท ยาการหารือตรงไปยัง กพ.ทบ. เพื่ อชี้แจงข้อขัด ข้อง
และวิธีปฏิบัติให้ทราบต่อไป
สั่ง

ณ

วันที่

๒๘

พฤษภาคม ๒๕๐๗
รับคาสั่ง ผบ.ทบ.

(ลงชื่อ) พล.อ. ประภาส จารุเสถียร
(ประภาส จารุเสถียร)
รรก.รอง ผบ.ทบ.

๕ - ๔๔

คาสั่งกองทัพบก
ที่ ๕๓๕/๒๕๓๘
เรื่อง แก้คาสั่ง ทบ. ที่ ๑๗๗/๒๕๐๗ ลง ๒๘ พ.ค. ๐๗
(ครั้งที่ ๒)

อาศัยอานาจตามคาสั่ง ทบ. ที่ ๑๗๗/๒๕๐๗ ลง ๒๘ พ.ค. ๐๗ เรื่อง การดาเนินการย้ายนายทหาร
ประทวนผิดเลข ชกท. และการมอบอานาจการย้ายนายทหารประทวนผิดเลข ชกท. ข้อ ๖.๒ ให้ จก.กพ.ทบ.
พิ จ ารณาสั่ งการแก้ไขผนวกประกอบคาสั่ งนี้ ได้ ต ามความเหมาะสม จึ ง ให้ แก้ ไขผนวก ก และ ผนวก ข
ประกอบคาสั่ง ทบ. ดังกล่าว เพื่อให้เกิดความเหมาะสมและสะดวกต่อการปฏิบัติงานของหน่วยและกาลังพล
มากยิ่งขึ้น ดังนี้
๑. ให้ยกเลิก ผนวก ก และผนวก ข เลข ชกท. ที่เหล่าหรือสายวิทยาการควบคุมและให้ความเห็นชอบ
หรือฝึกอบรมและทดสอบก่อนอนุมัติย้าย ประกอบคาสั่ง ทบ. ที่ ๑๗๗/๒๕๐๗ ลง ๒๔ พ.ศ. ๐๗ และที่แก้ไข
เพิ่มเติมเสียทั้งสิ้น
๒. ให้ใช้ ผนวก ก และผนวก ข เลข ชกท. ที่เหล่าหรือสายวิทยาการควบคุมและให้ความเห็นชอบ
หรือฝึกอบรมและทดสอบก่อนอนุมัติปรับย้าย ที่แนบท้ายคาสั่งนี้
ทั้งนี้ ตั้งแต่ ๑ ต.ค. ๓๘ เป็นต้นไป
สั่ง

ณ

วันที่ ๒๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๓๘
รับคาสั่ง ผบ.ทบ.
(ลงชื่อ) พล.ต. สินาด รัตนพฤกษ์
(สินาด รัตนพฤกษ์)
จก.กพ.ทบ.

๕ - ๔๕

ผนวก ก
เลข ชกท. ที่เหล่าหรือสายวิทยาการควบคุม และให้ความเห็นชอบก่อนอนุมัติปรับย้าย
ลาดับ

เหล่าหรือสาย
วิทยาการ

ชกท. ชกท. ชกท. ชกท. ชกท. ชกท. ชกท. ชกท. ชกท. ชกท.
(๑)

(๒)

(๓)

(๔)

(๕)

(๖)

(๗)

(๘)

(๙) (๑๐)

๑

ศร.

๑๑๑ ๑๑๒ ๑๑๓ ๑๒๐ ๑๒๑ ๓๑๑ ๓๒๐ ๕๔๐ ๕๔๒ ๕๕๐

๒

ศม.

๑๒๐ ๑๒๑ ๑๓๐ ๑๓๑ ๑๓๒ ๑๓๓ ๑๕๑ ๑๕๒ ๑๕๓ ๓๑๒

๓

ศป.

๑๐๑ ๑๐๒ ๑๒๐ ๑๔๐ ๑๔๑ ๑๔๒ ๑๔๓ ๑๔๕ ๑๔๖ ๑๖๐

๔
๕

กช.
ยย.ทบ.

๑๒๐ ๑๒๑ ๑๒๒ ๑๔๔ ๓๕๑ ๓๕๔ ๕๑๒ ๕๑๔ ๕๑๖ ๖๑๐
๑๒๐ ๓๕๐ ๓๕๑ ๓๕๔ ๓๕๕ ๓๕๖ ๕๑๐ ๕๑๑ ๕๑๓ ๕๑๖

๖

สส.

๒๐๐ ๒๐๑ ๒๐๒ ๒๗๐ ๓๑๐ ๓๒๐ ๓๒๑ ๓๒๒ ๓๓๓ ๔๐๑

๗

พบ.

๓๒๐ ๕๔๐ ๕๕๐ ๕๕๑ ๗๑๐ ๗๑๑ ๗๑๒ ๗๑๖ ๗๑๗ ๗๖๐

๘
๙

ขส.ทบ.
พธ.ทบ.

๓๑๐ ๓๑๑ ๔๖๓ ๕๑๒ ๕๔๐ ๕๔๒ ๕๕๐ ๕๕๑ ๕๕๒ ๕๕๕
๔๖๐ ๔๑๖ ๔๖๒ ๔๖๓ ๕๔๐ ๕๔๒ ๕๔๗ ๕๕๐ ๕๕๑ ๕๕๒

๑๐

สพ.ทบ.

๓๕๖ ๔๑๐ ๔๔๐ ๕๔๐ ๕๔๒ ๕๕๐ ๕๕๑ ๖๒๓ ๖๓๐ ๖๓๑

๑๑

กส.ทบ.

๕๔๐ ๕๔๒ ๕๕๐ ๕๔๑ ๗๑๐ ๗๑๑ ๗๑๒ ๗๖๐ ๗๖๗ ๘๑๐

๑๒
๑๓

ขว.ทบ.
สบ.ทบ.

๕๑๗ ๙๖๐ ๙๖๒ ๙๖๓ ๙๖๔ ๙๖๕ ๙๖๖ ๙๖๙ ๙๗๑
๗๑๐ ๗๑๑ ๗๑๒ ๗๑๔ ๗๑๖ ๗๑๗ ๗๔๐ ๗๔๒ ๘๑๐ ๘๓๐

๑๔

กง.ทบ.

๗๓๐ ๗๓๒ ๗๓๓

๑๕

ดย.ทบ.

๐๐๒ ๐๒๑ ๐๒๒ ๐๔๑

๑๖
๑๗

สห.ทบ.
กพ.ทบ.

๓๑๐ ๓๔๐ ๓๔๒ ๔๒๑ ๔๔๐ ๔๔๒ ๕๑๑ ๕๑๓ ๕๔๐ ๕๕๐
๐๐๓ ๐๙๑ ๐๙๒

๑๘

สปช.ทบ.

๗๓๑

๑๙

กร.ทบ.

๗๐๑ ๗๔๑ ๗๔๒ ๙๙๐ ๙๙๑

๒๐
๒๑

ศบบ.
อศจ. (ยศ.ทบ.)

๖๗๐ ๖๗๗ ๖๗๙
๗๑๘

๒๒

สก.ทบ.

๐๗๓ ๐๗๔ ๐๘๕

๒๓

กสด.กสร.ทบ.

๐๗๕

๒๔
๒๕

กธน.สบ.ทบ

๗๑๓

๕ - ๔๖

ผนวก ก
-๒ลาดับ
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕
๑๖
๑๗
๑๘
๑๙
๒๐
๒๑
๒๒
๒๓
๒๔
๒๕

เหล่าหรือสาย
วิทยาการ
ศร.
ศม.
ศป.
กช.
ยย.ทบ.
สส.
พบ.
ขส.ทบ.
พธ.ทบ.
สพ.ทบ.
กส.ทบ.
ขว.ทบ.
สบ.ทบ.
กง.ทบ.
ดย.ทบ.
สห.ทบ.
กพ.ทบ.
สปช.ทบ.
กร.ทบ.
ศบบ.
อศจ. (ยศ.ทบ.)
สก.ทบ.
กสด.กสร.ทบ.
กธน.สบ.ทบ

ชกท. ชกท. ชกท. ชกท. ชกท. ชกท. ชกท. ชกท. ชกท. ชกท.
(๑๑) (๑๒) (๑๓) (๑๔) (๑๕) (๑๖) (๑๗) (๑๘) (๑๙) (๒๐)
๕๕๑
๓๑๕
๑๖๑
๖๒๐
๕๒๕
๗๑๑
๘๑๐
๖๓๐
๕๕๓
๖๔๓
๘๓๐

๖๓๐
๓๒๐
๑๖๒
๖๒๒
๕๒๖
๗๑๒
๘๓๐
๖๓๑
๖๔๓
๗๑๐
๘๓๑

๖๓๑
๖๓๑
๑๖๓
๖๔๒
๕๔๐
๗๒๑
๘๓๑
๖๔๐
๗๑๐
๗๑๑
๘๓๕

๖๔๐
๖๔๑
๑๖๔
๗๒๑
๕๔๕
๗๒๒
๘๓๕
๖๔๑
๗๑๑
๗๑๖
๙๐๖

๗๑๐
๗๑๐
๓๑๓
๗๖๐
๕๔๕
๗๒๓
๙๐๖
๖๔๒
๗๑๒
๗๑๗
๙๔๐

๗๑๑
๗๑๑
๓๒๐
๗๖๒
๕๕๑
๗๔๓
๙๑๐
๖๔๓
๗๑๖
๗๖๐
๙๔๑

๗๑๒
๗๒๐
๕๕๒
๗๖๘
๗๑๐
๘๓๐
๙๑๖
๖๖๒
๗๑๗
๗๖๓
๙๕๐

๗๒๐
๗๒๑
๗๑๐
๗๗๐
๗๑๑
๘๓๑
๙๔๐
๖๖๓
๗๖๐
๗๖๘
๙๕๒

๗๒๑
๘๓๐
๗๑๑
๗๗๒
๗๑๒
๘๔๐
๙๔๑
๖๖๔
๗๖๔
๗๗๑
๐๐๑

๗๒๒
๘๓๑
๗๑๒
๘๑๐
๗๖๐
๘๔๒
๙๕๐
๖๗๐
๗๗๔
๗๗๓
๐๐๖

๘๓๑ ๘๓๕

๕๕๑ ๗๑๐ ๗๑๒ ๗๑๖ ๗๖๐ ๗๖๔ ๗๖๘ ๘๑๐ ๘๔๑ ๙๐๖

๕ - ๔๗

ผนวก ก
-๓ลาดับ
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕
๑๖
๑๗
๑๘
๑๙
๒๐
๒๑
๒๒
๒๓
๒๔
๒๕

เหล่าหรือสาย
วิทยาการ
ศร.
ศม.
ศป.
กช.
ยย.ทบ.
สส.
พบ.
ขส.ทบ.
พธ.ทบ.
สพ.ทบ.
กส.ทบ.
ขว.ทบ.
สบ.ทบ.
กง.ทบ.
ดย.ทบ.
สห.ทบ.
กพ.ทบ.
สปช.ทบ.
กร.ทบ.
ศบบ.
อศจ. (ยศ.ทบ.)
สก.ทบ.
กสด.กสร.ทบ.
กธน.สบ.ทบ

ชกท. ชกท. ชกท. ชกท. ชกท. ชกท. ชกท. ชกท. ชกท. ชกท.
(๒๑) (๒๒) (๒๓) (๒๔) (๒๕) (๒๖) (๒๗) (๒๘) (๒๙) (๓๐)
๗๒๒
๘๓๕
๗๒๐
๘๑๒
๗๖๘
๘๔๓
๙๕๒
๖๗๗
๘๑๐
๐๐๑
๐๐๘

๗๒๔
๙๐๖
๗๒๑
๐๐๖
๘๑๐
๘๔๕
๐๐๑
๖๗๙
๘๓๐
๐๐๖
๐๐๙

๗๖๘
๙๔๐
๗๖๐
๐๐๘
๘๒๐
๙๐๖
๐๐๖
๗๑๐
๘๓๑
๐๐๘
๐๗๓

๘๑๐
๙๔๑
๗๖๘
๐๐๙
๘๓๐
๙๔๑
๐๐๘
๗๑๑
๘๓๕
๐๐๙
๐๗๔

๘๓๐
๙๕๐
๗๗๐
๐๕๐
๘๓๑
๙๕๒
๐๐๙
๗๑๖
๙๐๖

๘๓๑
๙๕๒
๗๗๓
๐๕๑
๘๓๕
๙๘๖
๐๗๓
๗๑๗
๙๔๐

๘๓๕
๐๐๑
๘๓๐
๐๗๓
๙๐๖
๐๐๑
๐๗๔
๗๑๙
๙๔๑

๙๐๖
๐๐๖
๘๓๑
๐๗๔
๙๔๐
๐๐๖

๙๔๐ ๙๔๑
๐๐๘ ๐๐๙
๘๓๕ ๙๐๖
๙๔๑ ๙๕๐
๐๐๙ ๐๗๓

๗๖๖ ๗๗๐ ๗๗๖
๙๔๒ ๙๕๐ ๙๕๒

๐๘๑ ๐๘๒ ๐๘๔ ๐๘๕

๙๓๑ ๙๔๐ ๙๔๑ ๙๕๐ ๙๕๑ ๙๕๒ ๐๐๑ ๐๐๙ ๐๗๓

๕ - ๔๘

ผนวก ก
-๔ลาดับ
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕
๑๖
๑๗
๑๘
๑๙
๒๐
๒๑
๒๒
๒๓
๒๔
๒๕

เหล่าหรือสาย
วิทยาการ
ศร.
ศม.
ศป.
กช.
ยย.ทบ.
สส.
พบ.
ขส.ทบ.
พธ.ทบ.
สพ.ทบ.
กส.ทบ.
ขว.ทบ.
สบ.ทบ.
กง.ทบ.
ดย.ทบ.
สห.ทบ.
กพ.ทบ.
สปช.ทบ.
กร.ทบ.
ศบบ.
อศจ. (ยศ.ทบ.)
สก.ทบ.
กสด.กสร.ทบ.
กธน.สบ.ทบ

ชกท. ชกท. ชกท. ชกท. ชกท. ชกท. ชกท. ชกท. ชกท. ชกท.
(๓๑) (๓๒) (๓๓) (๓๔) (๓๕) (๓๖) (๓๗) (๓๘) (๓๙) (๔๐)
๙๕๐ ๙๕๒ ๐๐๑ ๐๐๖ ๐๐๘ ๐๐๙ ๐๕๐ ๐๕๑ ๐๗๓ ๐๗๔
๐๕๐ ๐๕๑ ๐๗๓ ๐๗๔
๙๔๐ ๙๔๑ ๙๕๐ ๙๕๒ ๐๐๑ ๐๐๖ ๐๐๘ ๐๐๙ ๐๕๐ ๐๕๑
๙๕๒ ๐๐๑ ๐๐๖ ๐๐๘ ๐๐๙ ๐๗๓ ๐๗๔
๐๗๔
๘๑๐ ๘๓๐ ๘๓๑ ๘๓๕ ๙๐๖ ๙๔๐ ๙๔๑ ๙๕๐ ๙๕๒ ๐๐๑
๐๐๑ ๐๐๖ ๐๐๘ ๐๐๙ ๐๗๓ ๐๗๔

๕ - ๔๙

ผนวก ก
-๕ลาดับ
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕
๑๖
๑๗
๑๘
๑๙
๒๐
๒๑
๒๒
๒๓
๒๔
๒๕

เหล่าหรือสาย
วิทยาการ
ศร.
ศม.
ศป.
กช.
ยย.ทบ.
สส.
พบ.
ขส.ทบ.
พธ.ทบ.
สพ.ทบ.
กส.ทบ.
ขว.ทบ.
สบ.ทบ.
กง.ทบ.
ดย.ทบ.
สห.ทบ.
กพ.ทบ.
สปช.ทบ.
กร.ทบ.
ศบบ.
อศจ. (ยศ.ทบ.)
สก.ทบ.
กสด.กสร.ทบ.
กธน.สบ.ทบ

ชกท. ชกท. ชกท. ชกท. ชกท. ชกท. ชกท. ชกท. ชกท. ชกท.
(๔๑) (๔๒) (๔๓) (๔๔) (๔๕) (๔๖) (๔๗) (๔๘) (๔๙) (๕๐)

๐๗๓ ๐๗๔ ๐๘๑

๐๐๖ ๐๐๘ ๐๐๙ ๐๗๓ ๐๗๔

๕ - ๕๐

ผนวก ข
เลข ชกท. ที่เหล่าหรือสายวิทยาการต้องควบคุมหรืออบรมและทดสอบก่อนเสมอ
ลาดับ
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕
๑๖
๑๗
๑๘
๑๙
๒๐
๒๑
๒๒
๒๓
๒๔
๒๕

เหล่าหรือสาย
วิทยาการ
ศร.
ศม.
ศป.
กช.
ยย.ทบ.
สส.
พบ.
ขส.ทบ.
พธ.ทบ.
สพ.ทบ.
กส.ทบ.
ขว.ทบ.
สบ.ทบ.
กง.ทบ.
ดย.ทบ.
สห.ทบ.
กพ.ทบ.
สปช.ทบ.
กร.ทบ.
ศบบ.
อศจ. (ยศ.ทบ.)
สก.ทบ.
กสด.กสร.ทบ.
กธน.สบ.ทบ

ชกท. ชกท. ชกท. ชกท. ชกท. ชกท. ชกท. ชกท. ชกท. ชกท.
(๑) (๒) (๓) (๔) (๕) (๖) (๗) (๘) (๙) (๑๐)
๖๓๕
๔๒๔
๒๑๐
๓๕๒
๓๕๓
๒๗๑
๒๐๘
๔๔๑
๔๖๔
๒๓๐
๙๓๔
๙๖๕

๖๓๒
๒๑๑
๓๕๓
๕๑๘
๒๗๒
๔๕๑
๖๑๑
๕๔๖
๒๓๑

๒๑๒
๔๐๔
๕๒๐
๒๘๑
๔๕๒
๖๓๒
๙๐๓
๒๓๒

๒๑๓
๔๑๓
๕๒๑
๒๘๒
๔๕๓
๖๓๔

๒๑๔
๔๔๒
๕๒๒
๒๘๓
๗๑๕
๖๕๑

๒๑๕
๔๔๓
๕๒๓
๒๘๔
๗๖๗
๖๕๒

๒๓๐
๔๔๔
๕๒๔
๒๘๕
๙๑๑
๖๕๓

๒๓๑
๕๑๕
๖๑๓
๒๙๓
๙๑๒
๖๕๔

๒๓๒
๕๑๘
๖๑๔
๒๙๔
๙๑๓
๖๕๕

๒๔๑ ๔๐๒ ๔๐๓ ๔๑๑ ๔๑๒ ๔๑๓ ๔๒๐

๐๔๔
๖๓๕ ๙๕๐ ๙๕๑ ๙๕๒ ๙๕๓

๖๗๐ ๖๗๑ ๖๗๒ ๖๗๓ ๖๗๔ ๖๗๕ ๖๗๗ ๖๗๙ ๙๐๑

๐๗๕

๔๐๒
๕๒๐
๘๑๑
๒๙๕
๙๑๕
๖๕๐

๕ - ๕๑

ผนวก ข
-๒ลาดับ
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕
๑๖
๑๗
๑๘
๑๙
๒๐
๒๑
๒๒
๒๓
๒๔
๒๕

เหล่าหรือสาย
วิทยาการ
ศร.
ศม.
ศป.
กช.
ยย.ทบ.
สส.
พบ.
ขส.ทบ.
พธ.ทบ.
สพ.ทบ.
กส.ทบ.
ขว.ทบ.
สบ.ทบ.
กง.ทบ.
ดย.ทบ.
สห.ทบ.
กพ.ทบ.
สปช.ทบ.
กร.ทบ.
ศบบ.
อศจ. (ยศ.ทบ.)
สก.ทบ.
กสด.กสร.ทบ.
กธน.สบ.ทบ

ชกท. ชกท. ชกท. ชกท. ชกท. ชกท. ชกท. ชกท. ชกท. ชกท.
(๑๑) (๑๒) (๑๓) (๑๔) (๑๕) (๑๖) (๑๗) (๑๘) (๑๙) (๒๐)

๔๐๓
๕๒๑
๘๑๕
๒๙๖
๙๑๗
๖๖๑

๔๒๒
๕๒๒
๘๒๑
๒๙๗
๙๑๘
๖๗๐

๔๒๓ ๖๑๒ ๖๓๕
๕๒๓ ๕๒๔ ๖๑๑ ๖๑๒ ๖๑๓ ๖๒๑ ๖๒๓ ๖๒๔
๓๒๓ ๓๓๐ ๓๓๑ ๓๓๒ ๓๔๐ ๓๔๑ ๓๔๒ ๓๕๑
๙๑๙ ๙๒๐ ๙๒๑ ๙๒๒ ๙๒๓ ๙๓๐ ๙๓๑ ๙๓๒
๖๗๑ ๖๗๒ ๖๗๓ ๖๗๔ ๖๗๕ ๖๗๖ ๖๗๗ ๖๗๘

๔๒๑ ๔๒๒ ๔๒๓ ๔๒๔ ๔๒๕ ๔๒๖ ๔๔๑ ๔๔๒ ๔๔๓ ๔๔๔

๕ - ๕๒

ผนวก ข
-๓ลาดับ
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕
๑๖
๑๗
๑๘
๑๙
๒๐
๒๑
๒๒
๒๓
๒๔
๒๕

เหล่าหรือสาย
วิทยาการ
ศร.
ศม.
ศป.
กช.
ยย.ทบ.
สส.
พบ.
ขส.ทบ.
พธ.ทบ.
สพ.ทบ.
กส.ทบ.
ขว.ทบ.
สบ.ทบ.
กง.ทบ.
ดย.ทบ.
สห.ทบ.
กพ.ทบ.
สปช.ทบ.
กร.ทบ.
ศบบ.
อศจ. (ยศ.ทบ.)
สก.ทบ.
กสด.กสร.ทบ.
กธน.สบ.ทบ

ชกท. ชกท. ชกท. ชกท. ชกท. ชกท. ชกท. ชกท. ชกท. ชกท.
(๒๑) (๒๒) (๒๓) (๒๔) (๒๕) (๒๖) (๒๗) (๒๘) (๒๙) (๓๐)

๖๓๕ ๘๑๑ ๘๑๓ ๘๑๕ ๘๒๑ ๘๒๒ ๘๒๓
๓๕๒ ๓๕๖ ๕๕๑ ๗๕๐ ๗๕๑ ๗๕๒ ๗๕๓ ๗๕๔ ๗๕๕ ๗๕๖
๙๓๓ ๙๓๕
๖๗๙ ๙๐๑
๕๔๓ ๕๔๔ ๖๑๑ ๖๑๒ ๖๓๒ ๖๓๓

๕ - ๕๓

ผนวก ข
-๔ลาดับ
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕
๑๖
๑๗
๑๘
๑๙
๒๐
๒๑
๒๒
๒๓
๒๔
๒๕

เหล่าหรือสาย
วิทยาการ
ศร.
ศม.
ศป.
กช.
ยย.ทบ.
สส.
พบ.
ขส.ทบ.
พธ.ทบ.
สพ.ทบ.
กส.ทบ.
ขว.ทบ.
สบ.ทบ.
กง.ทบ.
ดย.ทบ.
สห.ทบ.
กพ.ทบ.
สปช.ทบ.
กร.ทบ.
ศบบ.
อศจ. (ยศ.ทบ.)
สก.ทบ.
กสด.กสร.ทบ.
กธน.สบ.ทบ

ชกท. ชกท. ชกท. ชกท. ชกท. ชกท. ชกท. ชกท. ชกท. ชกท.
(๓๑) (๓๒) (๓๓) (๓๔) (๓๕) (๓๖) (๓๗) (๓๘) (๓๙) (๔๐)

๗๕๗ ๗๖๐ ๗๖๕ ๗๖๘ ๗๗๕ ๘๔๑ ๐๕๐ ๐๕๑ ๐๕๒ ๐๕๓

๖๓๔ ๖๓๕ ๖๗๖ ๖๗๘

๕ - ๕๔

บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ
กพ.ทบ. (กองจัดการ โทร. ๒๙๗๗๑๒)
ที่ กห ๐๔๐๑/๒๐๔๑
วันที่ ๑๕ ก.ย. ๔๐
เรื่อง แนวทางการดาเนินการปรับย้ายของนายทหารสัญญาบัตร อัตรา ร.อ. ลงไป
ภายในหน่วย ของ ผบ.นขต.ทบ. ระดับ ทภ. หรือเทียบเท่า
เรียน ผบ.ทบ.
อ้างถึง ๑. หนังสือ กพ.ทบ. ลับ ที่ กห ๐๔๐๑/๑๐๒ ลง ๙ เม.ย. ๓๙
๒. หนังสือ กพ.ทบ. ที่ กห ๐๔๐๑/๑๙๖ ลง ๒๕ มิ.ย. ๔๐
๓. คาสั่ง ทบ. ที่ ๓๘๘/๒๕๔๐ ลง ๑๐ ก.ค. ๔๐
สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. สรุปรายงานการประชุม เรื่อง การพิจารณาปรับย้ายนายทหารสัญญาบัตร
อัตรา ร.อ. ลงไป ของ ผบ.นขต.ทบ. ระดับ ทภ. หรือเทียบเท่า
๒. หนังสือ สบ.ทบ. ที่ กห ๐๔๒๑/๙๖๖๘ ลง ๑ ก.ย. ๔๐
๓. สาเนาเอกสารตามอ้างถึง ๑ - ๓
๑. ตามที่ ผบ.ทบ. ได้ อ นุ มั ติ ห ลั กการมอบอ านาจให้ ผบ.นขต.ทบ. ระดั บ ทภ. หรือเที ย บเท่ า
(พล.ท.) จ านวน ๑๕ หน่ ว ย ได้ แ ก่ ทภ.๑ - ๔, นปอ., สปช.ทบ., สพ.ทบ., รด., พบ., สบส., ยศ.ทบ.,
รร.จปร., นสศ. และ ศอว.ทบ. มีอานาจในการปรับย้ายนายทหารสัญญาบัตรอัตรา ร.อ. ลงไปภายในหน่วยได้
ทั้งนี้ เพื่อให้หน่วยสามารถดาเนินการปรับย้ายกาลังพลได้อย่างถูกต้องตามหลักเกณฑ์ที่ ทบ. กาหนด และ
ให้มีความพร้อมใน ต.ค. ๔๐ นั้น
๒. จากการที่ ทบ. ได้ จั ด ชุ ด ตรวจแนะน าหน่ วยต่ าง ๆ ตามข้อ ๑ เพื่ อตรวจสอบความพร้อ ม
และความเข้าใจก่อนที่ จะมอบหมายให้ หน่ วยมีอานาจในการปรับ ย้ายได้เอง หน่ วยส่ วนใหญ่ มี ความเข้าใจ
ขั้ น ตอนการด าเนิ น การและยื น ยั น ว่ า สามารถจะปฏิ บั ติ ไ ด้ ทั น ใน ต.ค. ๔๐ ซึ่ ง ผบ.ทบ. ได้ ก รุ ณ ามอบ
อานาจหน้าที่ในการพิจารณาสั่งการโดยรับคาสั่งหรือทาการแทนในเรื่องการปรับย้ายนายทหารสัญ ญาบัตร
อัตรา ร.อ. ลงไปภายในหน่วย เว้นการปรับย้ายเปลี่ยนเหล่า ทั้งนี้ มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ ๑ ต.ค. ๔๐ เป็นต้นไป
ตามอ้างถึง ๓ แต่เนื่องจากการดาเนินการดังกล่าวอาจมีปัญหาและข้อบกพร่องที่ต้องได้รับการแก้ไข มิฉะนั้น
อาจมีผลต่อการปรับย้ายนายทหารสัญญาบัตรเป็นส่วนรวมของ ทบ. กพ.ทบ. จึงได้เชิญหน่วย และ หน.เหล่า
สายวิทยาการ ที่เกี่ยวข้องร่วมประชุมหารือเพื่อให้มีความเข้าใจขั้นตอน และวิธีปฏิบัติไปในแนวทางเดียวกัน
ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ มีรายละเอียดสรุปได้ดังนี้.-

๕ - ๕๕
๒.๑ แนวทางในการปรั บ ย้ า ยนายทหารสั ญ ญาบั ต ร หลั ก การและการปฏิ บั ติ ยั ง ยึ ด ถื อ
ตามคาสั่ง ทบ. ที่ ๔๗๒/๒๕๒๒ ลง ๓๑ ส.ค. ๒๒ เรื่อง การย้ายข้าราชการชั้นสัญญาบัตร คือ
๒.๑.๑ การย้ายประจาปี หน่วยสามารถดาเนินการได้ตั้งแต่ ต.ค. - พ.ย. ของปี
๒.๑.๒ การย้ายเพื่อปรับปรุงตาแหน่งก่อนพิจารณาบาเหน็จประจาปี ให้หน่วยดาเนินการ
ปรับย้ายและออกคาสั่ง ให้เสร็จภายใน พ.ค. ของปีนั้น พ้นกาหนดนี้ห้ามหน่วยดาเนินการจนกว่าการพิจารณา
บาเหน็จประจาปีของ ทบ. เสร็จสิ้น นอกจากกรณีพิเศษต้องรายงานขออนุมัติ ทบ. ก่อน
๒.๑.๓ การย้ า ยเฉพาะราย ให้ ห น่ ว ยเสนอขอปรั บ ย้ า ยมาที่ ทบ. เฉพาะรายที่ มี
ความจาเป็นอย่างแท้จริงและไม่สามารถรอการย้ายตามวงรอบประจาปีหรือการปรับปรุงตาแหน่ง โดยต้องชี้
แจ้งเหตุ ผลความจ าเป็ น เว้น การปรับ ย้ายตามนโยบาย, ปรับ ย้ ายกรณี การศึกษาให้ถือหลั กการที่ กาหนด
เฉพาะกรณี
๒.๑.๔ การย้ ายเนื่ องจากหน่ ว ยต้ องแปรสภาพหรือ เปลี่ ย นแปลงอั ต ราการจั ด ฯ ใหม่
ให้หน่วยรีบดาเนินการทันที่ได้รับคาสั่งฯ หรืออัตราการจัดฯ ใหม่โดยเสนอหลักฐานให้ ทบ. พิจารณาดาเนินการ
โดยเร็ว และอาศัยหลักการย้ายตามข้อ ๓ ของคาสั่งฯ กล่าวคือ
- ต้องไม่ได้เลื่อนหรือลดตาแหน่ง
- ต้องไม่เปลี่ยนเหล่าหรือสายวิทยาการ
- ต้องไม่บรรจุในหน่วยต่างส่วนกัน เช่น ส่วนกาลังรบ ส่วนภูมิภาค
- การให้ดารง ๒ ตาแหน่ง
๒.๑.๕ การย้ า ยตามข้ อ ๒.๑.๑ - ๒.๑.๔ ต้ อ งเป็ น การย้ า ยที่ มิ ใช่ ก ารเปลี่ ย นเหล่ า
การปรับย้ายเข้าประจา/สารองราชการ หน่วยจะต้องรายงานขออนุมัติจาก ทบ. ก่อน
๒.๒ ขั้นตอนการดาเนินการปรับย้าย
๒.๒.๑ นขต.ทบ. ระดั บ ทภ. หรือ เที ย บเท่ า เสนอรายงานขออนุ มั ติ ป รับ ย้ า ยพร้อ ม
หลักฐานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่
- หนังสือความเห็นชอบของหน่วยต้นสังกัด และหน่วยรับ
- หนังสือความเห็นชอบของหัวหน้าเหล่า/สายวิทยาการ
- หลักฐานการศึกษาตามแนวทางรับราชการที่เกี่ยวข้องกับตาแหน่ง
- ร่างคาสั่ง ฯ
- ข้อมูลการปรับย้ายนายทหารสัญญาบัตร
๒.๒.๒ กกพ. นขต.ทบ. ระดับ ทภ. หรือเทียบเท่า
- ตรวจสอบหลักฐานตามข้อ ๒.๒.๑
- ตรวจสอบผลการทดสอบสมรรถภาพร่างกายประจาปีครั้งที่ผ่านมา
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- ตรวจสอบผลการประเมินค่าการปฏิบัติงานนายทหารสัญญาบัตรในปีที่ผ่านมา
(คะแนนในระดับปานกลางขึ้นไป)
- ยกร่างคาสั่งฯ เสนอ ผบ.นขต.ทบ. ระดับ ทภ. หรือเทียบเท่า เพื่ อขออนุมั ติ
ตัวบุคคลและลงนามในร่างคาสั่งฯ
- ส่ ง ส าเนาค าสั่ ง ฯ ให้ ห น่ ว ยที่ เกี่ ย วข้ อ ง (กพ.ทบ., สบ.ทบ. หั ว หน้ า เหล่ า /
สายวิทยาการ)
๒.๓ วิธีการปฏิบัติของหน่วย
๒.๓.๑ ทาเนียบกาลังพลให้ สบ.ทบ. กาหนดวันเวลาและแจ้ง หน่วยต่าง ๆ ทราบ เพื่อมา
ตรวจสอบทาเนียบให้ถูกต้อง
๒.๓.๒ การเลื่ อนขึ้ นครองอั ตราจาก ร.ท. เป็ น ร.อ. หากมี ความขัดแย้ งในการปรับย้ าย
นายทหารสั ญ ญาบั ต รระหว่า งหน่ ว ยและหั ว หน้ าเหล่ า สายวิท ยาการ ให้ หน่ วยที่ มี อานาจในการปรับ ย้ า ย
เสนอเรื่องมาที่ ทบ. เพื่อพิจารณาดาเนินการต่อไป สาหรับผลการประเมินค่าการปฏิบัติงานนายทหาร ให้หน่วย
ที่ จั ดท ารายงานประเมิ นค่าการปฏิบั ติ งานนายทหารส่ งส าเนาหนั งสื อรายงานถึง ทบ. ให้ หน่ วยเหนื อ ตามสาย
การบังคับบัญชาทราบด้วย ทั้งนี้ สบ.ทบ จะแจ้งผลการประเมินค่าการปฏิบัติงานนายทหารเฉพาะผู้ที่มีผล
การประเมินค่าฯ ในระดับ “ ต่า ” เท่านั้น
๒.๓.๓ การเลื่อนขึ้นครองอัตรา ร.อ. ที่ทดแทนอัตรา ร.อ. เป็น พ.ต. ของหน่วย เมื่อ ทบ.
อนุ มั ติ ให้ ดาเนิ น การปรับ ย้ ายนายทหารสัญ ญาบั ต ร อัต รา ร.อ. เป็ น พ.ต. ของหน่ ว ยและส่งส าเนาคาสั่ งฯ
ให้หน่วยทราบแล้ว หน่วยสามารถปรับย้ายนายทหารขึ้นทดแทนได้ทันที แต่ให้มีผลบังคับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
มิให้หน่วยออกคาสั่ง ฯ ย้อนหลัง
๒.๓.๔ เนื่องจากการมอบอานาจในการปรับย้ายนายทหารสัญญาบัตร ให้ ผบ.นขต.ทบ.
ระดับ ทภ. หรือเทียบเท่ามีอานาจหน้าที่พิจารณาสั่งการ โดยรับคาสั่ง หรือทาการแทน ผบ.ทบ. จึงจาเป็นต้อง
ใช้คาสั่ง ทบ. เมื่อผู้บังคับบัญชาที่มีอานาจในการอนุมัติและลงนามในคาสั่งฯ แล้ว การออกที่คาสั่งฯ ขอให้ สบ.ทบ.
เป็นผู้ดาเนินการและชี้แจงหน่วยให้ทราบต่อไป
๒.๓.๕ ในการตรวจสอบความถูกต้องของคาสั่งฯ ให้หน่วยดาเนินการเอง เว้นการปรับ
ย้ายข้าม นขต.ทบ. เข้าประจาเปลี่ยนเหล่า ปรับย้ายออกนอก ทบ. เมื่อ ผบ.หน่วย ลงนามในร่างคาสั่งฯ แล้ว
จึงแจกจ่ายสาเนาคาสั่งฯ ให้หน่วยและสายวิทยาการที่เกี่ยวข้องทราบ
๒.๓.๖ ให้หน่วยพิ จารณาตั้งทาเนียบตามอัตราอนุมัติที่ ยก.ทบ. เสนอ มิใช่ตั้งทาเนียบ
ตามกาหนดหน้าที่และเวลาออกคาสั่งฯ ควรสอดคล้องกับอัต ราที่ ยก.ทบ. กาหนดในส่วนที่ เกี่ยวกับ คาย่ อ
คงยึดถือตามระเบียบ กห. ว่าด้วย การใช้คาย่อ พ.ศ. ๒๔๙๗ และที่กาลังจัดทาขึ้นใหม่
๒.๓.๗ การปรับย้ายและยกร่างคาสั่งฯ มาที่ ทบ. เมื่อมีการมอบอานาจในการปรับย้าย
แนวทางปฏิบัติของ สห.ทบ. จะกระทาเช่นเดิมแต่เปลี่ยนหลักฐานเอกสาร ขอความเห็นชอบจากระดับกองพล
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มาเป็น จทบ. หรือ มทบ. เมื่อได้รับความเห็นชอบแล้ว จึงรายงานขอปรับย้ายไปยังหน่วยที่มีอานาจปรับย้าย
หากหน่ วยระดั บ ทภ. ไม่ เห็ นด้ วยกั บร่ างค าสั่ งฯ ของ สห.ทบ. หรื อด าเนิ นการปรับ ย้ ายบางส่ ว น ก็ แ จ้ ง ผล
การดาเนินการให้ สห.ทบ. ทราบ เหล่าสายวิทยาการอื่น ๆ คงยึดและปฏิบัติตามแนวทางที่ สห.ทบ. เสนอ
๓. กพ.ทบ. พิจารณาแล้วเห็นว่า
๓.๑ วิธีการและแนวทางในการปฏิบัติเมื่อ ทบ. ได้มอบอานาจการปรับย้ายนายทหารสัญญา
บัตร อัตรา ร.อ. ลงไปภายใน นขต.ทบ. ระดับ ทภ. หรือเทียบเท่า ตามข้อ ๒ จึงเป็นหนทางที่ให้หน่วยสามารถ
ปรับย้ายได้อย่างถูกต้องรวมทั้งมีผลทาให้การปรับย้ายนายทหารสัญญาบัตรระดับ ร.ต. - ร.อ. ซึ่งอยู่ในอานาจ
ของ ทบ. ลดน้อยลงจากเดิมและออกคาสั่งฯ ได้รวดเร็วขึ้น อีกทั้งเมื่อการดาเนินการปรับย้ ายของหน่วยประสบ
ปัญหาข้อขัดข้องหรือมีความเห็นที่แตกต่างกัน ทบ. ก็มีอานาจในการพิจารณาความเหมาะสมดังกล่าวได้อยู่แล้ว
สาหรับหน่วยที่ ทบ. ได้บรรจุมอบและฝากการบังคับบัญชาไว้ เช่น ทน.๑, ร้อย.ปจว.ที่ ๒ เนื่องจากมิได้กาหนด
เป็นที่แน่นอนว่าควรให้หน่วยที่มีอานาจในการปรับย้ายหน่วยใดเป็นผู้ดาเนินการ ดังนั้น เพื่อให้การปกครอง
ตามสายบั งคับ บั ญ ชาตลอดจนการด าเนิ น การทางด้ านเอกสารไม่ เปลี่ ย นแปลงไปจากเดิ ม จึ งเห็ น สมควร
ให้การปรับย้ายนายทหารสัญญาบัตรในระดับ ร.ต. - ร.อ. ของหน่วยที่ ทบ. ได้บรรจุและฝากการบังคับบัญชา
ไว้อยู่ในอานาจของ ผบ.นขต.ทบ. ระดับ ทภ. หรือเทียบเท่า ที่ได้รับการบรรจุมอบและฝากการบังคับบัญชา
ไว้เช่นเดิม
๓.๒ ในส่วนราชการใช้เลขที่ คาสั่ง ทบ. ในการปรับย้ายนายทหารสัญ ญาบัตรที่ อาจจะเป็ น
ปั ญ หามี ผ ลให้ หน่ ว ยสั บ สน เมื่ อ ผบ.นขต.ทบ. ระดั บ ทภ. หรือเที ย บเท่ า ซึ่ งเป็ น ผู้ มี อานาจในการอนุ มั ติ
และ ลงนามในร่า งค าสั่ งฯ แล้ ว ต้ อ งมาประสานขอเลขที่ ของค าสั่ งจาก ทบ. จากที่ ป ระชุ ม การพิ จ ารณา
แนวทางปรับย้ายนายทหารสัญญาบัตร อัตรา ร.อ. ลงไป ได้มอบหมายให้ สบ.ทบ. เป็นผู้ชี้แจงให้หน่วยทราบ
ทั้งนี้ สบ.ทบ. ในฐานะหน่วยควบคุมเลขที่คาสั่ง ทบ. เป็นส่วนรวมได้ แบ่งมอบเลขที่คาสั่งฯ ให้หน่วยที่เกี่ยวข้อง
จ านวน ๑๕ หน่ ว ย เรี ย บร้ อ ยแล้ ว ตามสิ่ ง ที่ ส่ ง มาด้ ว ย ๒ โดยมี ม าตรการก ากั บ ดู แ ลการใช้ ข องหน่ ว ย
เพื่อให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน และได้กาหนดเพิ่มเติมว่าหากเลขที่คาสั่งฯ ไม่เพียงพอหน่วยสามารถขอเพิ่ม
ได้ ซึ่งเมื่อหน่วยใช้เลขที่คาสั่ง ทบ. ในรอบปี พ.ศ. ใดแล้วให้รายงานการใช้ใน ๒ ห้วง คือ เดือน ม.ค. - มิ.ย.
ของปี รายงานภายใน ๑๕ ก.ค. ของปีและเดือน ก.ค. - ธ.ค. ของปี ให้หน่วยรายงานการใช้ภายใน ๑๕ ม.ค. ของปี
ถัดไป

โดยการใช้เลขที่ดังกล่าว เพื่อใช้ในการปรับย้ายนายทหารสัญญาบัตร อัตรา ร.อ. ลงไป ภายในหน่วย

ทั้งนี้ ลักษณะและรูปแบบของคาสั่งฯ เช่นเดียวกับคาสั่ง ทบ. โดยทั่ว ๆ ไป เพียงแต่ผู้มีอานาจในการลงนามเป็น
ผบ.นขต.ทบ. ระดับ ทภ. หรือเทียบเท่าเท่านั้น ดังมีรายละเอียดตามตัวอย่างที่แนบ
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๓.๓ ดังนั้น เพื่อให้การมอบอานาจหน้าที่พิจารณาสั่งการของ ผบ.นขต.ทบ. ระดับ ทภ. หรือ
เทียบเท่า โดยรับคาสั่งหรือทาการแทน ผบ.ทบ. ในการปรับย้ายนายทหารสัญญาบัตร อัตรา ร.อ. ลงไปภายใน
หน่วยมีผลในการปฏิบัติ เพื่อให้หน่วยยึดถือเป็นในแนวทางเดียวกัน จึงเห็นควรให้หน่วยต่าง ๆ ทั้ง ๑๕ หน่วย
ดาเนินการตามมติที่ประชุมและข้อพิจารณาตาม ข้อ ๒.๓.๑ และ ๓.๒ ต่อไป ทั้งนี้ ตั้งแต่ ๑ ต.ค. ๔๐ เป็นต้น
ไป
๔. ข้อเสนอ
๔.๑ เพื่อกรุณารับทราบผลของการพิจารณา และแนวทางในการดาเนินการปรับย้ายนายทหาร
สัญ ญาบั ต ร อั ต รา ร.อ. ลงไป ภายในหน่ วยของ ผบ.นขต.ทบ. ระดั บ ทภ. หรือเที ยบเท่ าในนาม ผบ.ทบ.
ได้ตามข้อ ๓ ทั้งนี้ ตั้งแต่ ๑ ต.ค. ๔๐ เป็นต้นไป
๔.๒ ให้หน่วยที่เกี่ยวข้องทราบ และดาเนินการตามข้อ ๔.๑ เพื่อยึดถือและปฏิบัติให้เป็นไป
ในแนวทางเดียวกัน
๔.๓ ให้ กพ.ทบ. รับผิดชอบและกากับดูแลการปฏิบัติของหน่วย ให้การดาเนินการเป็นไปด้วย
ความถูกต้องตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดต่อไป
จึงเรียนมาเพื่อกรุณาพิจารณา หากเห็นเป็นการสมควร กรุณาอนุมัติตามเสนอในข้อ ๔ ทั้งนี้ อยู่ใน
อานาจของ ผบ.ทบ. ตามคาสั่ง ทบ. ที่ ๕๗๗/๒๕๓๙ ลง ๑๑ พ.ย. ๓๙
(ลงชื่อ) พล.ต. เถลิง นิรัติศัย
(เถลิง นิรัติศัย)
จก.กพ.ทบ.
อนุมัติในข้อ ๔

เรียน ผบ.ทบ.

(ลงชื่อ) พล.อ. เชษฐา ฐานะจาโร
ผบ.ทบ.
๑๘ ก.ย. ๔๐
(ลงชื่อ) พล.อ. ถวัลย์ แสวงพรรค์
รอง ผบ.ทบ.
๑๗ ก.ย. ๔๐
(ลงชื่อ) พล.อ. ชาญ บุญประเสริฐ
เสธ.ทบ.
๖ ก.ย. ๔๐

- เห็นควรอนุมัติตามที่ กพ.ทบ. เสนอ
ในข้อ ๔
(ลงชื่อ) พล.ท. สินาด รัตนพฤกษ์
ผช.เสธ.ทบ.ฝกพ.
๑๖ ก.ย. ๔๐
(ลงชื่อ) พล.ท. พัฑฒะนะ พุธานานนท์
รอง เสธ.ทบ. (๒)
๑๖ ก.ย. ๔๐
(ลงชื่อ) พล.อ. บัณฑิตย์ มลายอริศูนย์
ผช.ผบ.ทบ. (๑)
๑๗ ก.ย. ๔๐

๕ - ๕๙
- - ตัวอย่าง - คาสั่งกองทัพบก
ที่ ๑๐๐๑/๔๐
เรื่อง ให้นายทหารรับราชการ
ให้นายทหารรับราชการ ดังต่อไปนี้
๑. ร.อ. อดิศักดิ์ ทวีชัยพานิช หมายเลขประจาตัว ๑๒๐๒๑๐๐๒๖๗ นายทหารฝ่ายกาลังพล
ม.พัน.๔ รอ. (ชกท. ๒๒๖๐) (อัตรา ร.อ.) เป็น รอง ผบ.ร้อย.ถ. ม.พัน.๔ รอ. (ชกท.๑๒๐๓) (อัตรา ร.อ.)
๒. ร.ท. เกรียงไกร อานุภาพดารงกุล หมายเลขประจาตัว ๑๒๔๓๓๐๔๕๖๑ นายทหารซ่อมบารุง
ยานยนต์ ร้อ ย.บก.ม.พั น .๕ รอ. (ชกท.๐๖๐๕) (อั ต รา ร.ท.) เป็ น นายทหารฝ่ า ยก าลั ง พล ม.พั น .๔ รอ.
(ชกท. ๒๒๖๐) (อัตรา ร.อ.) คงรับเงินเดือนระดับ น.๑ ชั้น ๑๒ (๙,๕๖๐ บาท)
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป เงินรายเดือนประจา พ.ย. ๕๐ รับทางตาแหน่งใหม่
สั่ง ณ วันที่ ๓ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๐
รับคาสั่ง ผบ.ทบ.
(ลงชื่อ) พล.ท. วินิจ กระจ่างสนธิ์
(วินิจ กระจ่างสนธิ์)
มทภ.๑

๕ - ๖๐

บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ
กพ.ทบ. (กองจัดการ โทร. ๒๙๗๗๑๒)
ที่ กห ๐๔๐๑/๑๓๗๒
วันที่ ๒๖ พ.ค. ๓๘
เรื่อง ขออนุมัติปรับปรุงหลักเกณฑ์การเปลี่ยน เหล่านายทหารสัญญาบัตร
เรียน ผบ.ทบ. (ผ่าน เสธ.ทบ.)
อ้างถึง ๑. หนังสือ ยก.ทบ. ที่ กห ๐๓๑๗/๗๕๗๔ ลง ๑๙ พ.ย. ๒๓ เรื่อง ศบบ. ขออนุมัติให้
ร.อ. ดารงศักดิ์ จาปาถิ่น เข้าศึกษาหลักสูตรชั้นนายพัน เหล่า ร.
๒. คาสั่ง ทบ. ที่ ๘๒๓/๒๕๓๐ ลง ๑ ก.ย. ๓๐ เรื่อง กาหนดแนวทางรับราชการของ
นายทหารสัญญาบัตร
๓. คาสั่ง ทบ. ที่ ๕๘๖/๒๕๓๒ ลง ๑๓ มิ.ย. ๓๒ เรื่อง กาหนดคุณสมบัติเฉพาะตาแหน่ง
นายทหารสัญญาบัตร อัตรา พ.ต. - พ.อ.
๔. แผนการปรับปรุงกาลังกองทัพบก ปี ๒๕๓๕ - ๒๕๓๙
สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. สรุปหลักเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงเหล่านายทหารสัญญาบัตร ตามหนังสือ ยก.ทบ.
ที่ กห ๐๓๑๗/๗๕๗๔ ลง ๑๙ พ.ย. ๒๓
๒. สรุประยะเวลาที่เกี่ยวกับการเลื่อนยศของนายทหารสัญญาบัตรตามระเบียบ กห.
ว่าด้วย การแต่งตั้งยศและการเลื่อนยศของข้าราชการทหาร พ.ศ. ๒๕๒๗
๑. ปัญหา หลักเกณฑ์การเปลี่ยนเหล่านายทหารสัญญาบัตรตามหนังสือ ยก.ทบ. ที่ กห ๐๓๑๗/๗๕๗๔
ลง ๑๙ พ.ย. ๒๓ (อ้างถึง ๑) ซึ่ง ทบ. ถือเป็นหลักปฏิบัติในการขออนุมัติเปลี่ยนเหล่านายทหารสัญญาบัตร
ของ ทบ. ได้ใช้มาเป็นเวลานาน (ตั้งแต่ปี ๒๓) แนวทางปฏิบัติต่าง ๆ ยังไม่ครอบคลุมถึงการขอเปลี่ยนเหล่าของ
นายทหารสัญญาบัตรทุกเหล่าโดยแน่ชัด ประกอบกับปัจจุบัน ทบ. ได้ปรับปรุงหลักการเกี่ยวกับกาหนดแนวทาง
รับราชการของนายทหารสัญญาบัตรใหม่และกาลังดาเนินการปรับลดอัตราการบรรจุกาลังพลของ นขต.ทบ.
ตามแผนการปรับปรุงกาลังกองทัพบกปี ๓๕ - ๓๙ (อ้างถึง ๒ - ๔) จึงเป็นผลให้หลักเกณฑ์การเปลี่ยนเหล่าฯ
ดังกล่าวไม่สอดคล้องกับแนวทางรับราชการของนายทหารสัญญาบัตรและการดาเนินการตามแผนปรับปรุง
กาลังกองทัพบกด้วย จึงสมควรพิจารณาปรับปรุงหลักเกณฑ์การเปลี่ยนเหล่านายทหารสัญญาบัตรเสียใหม่ให้มี
ความเหมาะสม สอดคล้องกับแนวทางรับราชการฯ และความจาเป็นหรือความต้องการของ ทบ. ต่อไป
๒. ข้อเท็จจริง
๒.๑ หลั ก เกณฑ์ ก ารเปลี่ ย นเหล่ า นายทหารสั ญ ญาบั ต รตามอ้ า งถึ ง ๑ เป็ น การก าหนด
หลักเกณฑ์การเปลี่ยนเหล่าโดยอนุโลมให้ปฏิบัติตามกรณีตัวอย่าง การขอเปลี่ยนเหล่าของนายทหารสัญญาบัตร

๕ - ๖๑
จาก เหล่ า สพ. เป็ น เหล่ า ร. ซึ่ ง ยั งไม่ มี ความชั ด เจนเพี ย งพอจึ งสมควรที่ จ ะก าหนดรายละเอี ย ดเพิ่ ม เติ ม
ให้สามารถกาหนดเป็นหลักเกณฑ์ที่ชัดเจน และสามารถครอบคลุมการเปลี่ยนเหล่าของนายทหารสัญญาบัตร
ทุกเหล่า สาหรับหลักเกณฑ์การเปลี่ยนเหล่านายทหารสัญญาบัตรดังกล่าว กพ.ทบ. ได้สรุปรายละเอียดไว้แล้ว
ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑
๒.๒ ทบ. กาหนดแนวทางรับราชการของนายทหารสัญญาบัตรทุกเหล่า (เว้นเหล่า ธน. และ ผท.)
ตั้งแต่เริ่มเข้ารับราชการจนมียศเป็น พ.อ. (ไม่รวม พ.อ. พิเศษ) ตามอ้างถึง ๒ สรุปดังนี้
๒.๒.๑ การบรรจุนายทหารสั ญญาบัตร ให้คัดเลือกจากผู้ที่มีความรู้ความสามารถ ดีเด่น
มีคุณวุฒิหรือคุณสมบัติตรงกับคุณวุฒิที่กาหนด
๒.๒.๒ ได้รับการศึกษาตามหลักสูตรที่กาหนดตามแนวทางรับราชการได้แก่ การปฐมนิเทศ
(สาหรับผู้ที่บรรจุใหม่), หลักสูตรชั้นนายร้อย, หลักสูตรชั้นนายพัน ฯลฯ
๒.๓ ระยะเวลาเกี่ยวกับการเลื่อนยศของนายทหารสัญญาบัตร ตั้งแต่ยศ ร.ต. - พ.อ. คงเป็นไป
ตามระเบียบ กห. ว่าด้วย การแต่งตั้งยศและการเลื่อนยศของข้าราชการทหาร พ.ศ. ๒๕๒๗ ซึ่ง กพ.ทบ. ได้สรุป
ระยะเวลาการครองยศเฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้อง ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๒
๒.๔ การปรับ ลดอัต ราการบรรจุ กาลั งพลของ ทบ. ตามแผนการปรับ ปรุงกาลั งกองทั พ บก
ปี ๓๕ - ๓๙ (อ้างถึง ๔) กาหนดให้ปิดอัตราการบรรจุนายทหารสัญญาบัตรใน นขต.ทบ. ทั้งสิ้น ๕,๒๑๓ อัตรา
ในกรณี นี้ ทบ. ต้ องปรับย้ายนายทหารสั ญ ญาบั ตรออกจากหน่ วยหรือตาแหน่งที่ต้องปิดการบรรจุไปบรรจุ
ในตาแหน่งประจา มทบ./จทบ. เป็นจานวนมากเนื่องจากหาตาแหน่งหลักบรรจุไม่ได้ หรือจากัด ด้วยอัตรา
การจัดของหน่วย (อจย./อฉก.) รวมทั้งเหตุผลที่จะขอเปลี่ยนเหล่าไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ การเปลี่ยนเหล่า
ที่ อ้างถึง ๑ ซึ่ งหากมี การแก้ไขปรับ ปรุงหลั กเกณฑ์ การเปลี่ ย นเหล่ าใหม่ ก็ จ ะสามารถลดปั ญ หากาลั งพล
ส่วนที่เกินอัตราและต้องไปบรรจุเป็นประจาลงไปได้จานวนหนึ่ง
๒.๕ ปัจจุบันมีนายทหารสัญญาบัตรจานวนมาก ที่หน่วยต้นสังกัดรายงานขออนุมัติเปลี่ยนเหล่า
ด้วยเหตุผลต่าง ๆ กัน ได้แก่
๒.๕.๑ ด้วยความสมัครใจของกาลังพลที่จะปฏิบัติงานในเหล่าใหม่
๒.๕.๒ เพื่อความก้าวหน้าในชีวิตรับราชการ โดยอ้างคุณวุฒิเดิม หรือคุณวุฒิใหม่ไปศึกษา
เพิ่มเติมในภายหลัง หรือบางครั้งอ้างประสบการณ์ใ นการปฏิบัติงาน ว่ามีความเหมาะสมกับการที่จะไปปฏิบัติ
ราชการในเหล่าใหม่
๒.๕.๓ ได้ รับ บาดเจ็ บ ถึงพิ การจากการปฏิบั ติ หน้ าที่ ราชการหรือมี สุ ขภาพไม่ ส มบู รณ์
ไม่สามารถปฏิบัติงานในตาแหน่งและเหล่าเติมได้
๒.๕.๔ หน่วยขาดแคลนกาลังพลปฏิบัติงานและเหล่าสายวิทยาการที่เกี่ยวข้องไม่สามารถ
จัดหากาลังพลสนับสนุนให้ได้ หน่วยจึงขอเปลี่ยนเหล่านายทหารสัญญาบัตร ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมภายใน
หน่วยบรรจุในตาแหน่งและเหล่าที่หน่วยขาดแคลน

๕ - ๖๒
๒.๕.๕ ความจาเป็นของกองทัพบกที่จะต้องเปลี่ยนเหล่านายทหารสัญญาบัตร เนื่องจาก
การแก้ไขอัตราการจัด หรือกรณีอื่น ๆ
๓. ข้อพิจารณา
๓.๑ ทบ. ได้กาหนดแนวทางรับราชการของนายทหารสัญญาบัตรไว้โดยแน่ชัดแล้ว (อ้างถึง ๒
และ ๓) โดยมี กพ.ทบ. และเหล่ า สายวิ ท ยาการที่ เกี่ย วข้ องเป็ น ผู้ ควบคุม กากับ ดู แลการปฏิ บั ติ ให้ เป็ น ไป
ตามหลักเกณฑ์ที่กาหนด จึงสมควรแก้ไขปรับปรุงหลักเกณฑ์การเปลี่ยนเหล่านายทหารสัญญาบัตรให้เหมาะสม
สอดคล้ องกับ แนวทางรับ ราชการของนายทหารสั ญ ญาบั ต รครอบคลุ ม ถึงการเปลี่ ยนเหล่ า ของนายทหาร
สัญญาบัตรทุกเหล่า และสนองตอบต่อความจาเป็น หรือนโยบายของ ทบ. ตามสถานการณ์ต่าง ๆ ได้อย่าง
เหมาะสม โดยมีหลักการและเหตุผล ดังนี้
๓.๑.๑ เวลาในการรับราชการเป็นนายทหารสัญญาบัตร
๓.๑.๑.๑ ควรกาหนดให้ต้องรับราชการมาสักระยะหนึ่งก่อนแล้วจึงเปลี่ยนเหล่า
โดยให้ถือเป็นการทดลองปฏิบัติงาน ระยะเวลาที่เหมาะสม คือ กาหนดให้เปลี่ยนเหล่าได้ในช่วงปีที่ ๓ ถึง ๕
ของการรับราชการ เนื่องจากนายทหารได้รับราชการมาพอที่จะทราบแล้วว่า ตนเองเหมาะสมหรือไม่ ที่จะรับ
ราชการในเหล่าที่ได้รับการบรรจุต่อไป และยังมีอายุน้อยยศต่า (ไม่เกิน ร.อ.) พอที่จะเปลี่ยนไปศึกษาหาความรู้
พื้นฐานในเหล่าที่จะเปลี่ยนไปได้
๓.๑.๑.๒ นายทหารที่มีเวลารับราชการมากกว่า ๕ ปีขึ้นไป ไม่สมควรให้เปลี่ยน
เหล่าได้ เนื่องจากได้มีประสบการณ์ ในการปฏิบั ติงานในหน้ าที่ของเหล่าเดิมมามากแล้ว (อย่างน้อย ๕ ปี )
มียศค่อนข้างสูง (ร.อ. - พ.ต.) อายุมาก มีอาวุโสในตาแหน่งและระดับเงินเดือนสูงเกินกว่าที่จะไปเริ่มศึกษา
หาความรู้พื้นฐานของเหล่าใหม่ นายทหารเหล่านี้ส่วนใหญ่จะผ่านการศึกษาหลักสูตรชั้นนายร้อยชั้นนายพัน
ของเหล่าเดิมมาแล้ว หากให้เปลี่ยนเหล่าใหม่นอกจากจะกีดขวางการเจริญเติบโตของนายทหารในเหล่าใหม่
ที่อาวุโสต่ากว่า แล้วยังไม่สามารถปฏิบัติราชการให้ก้าวหน้าตามแนวทางรับราชการได้อย่างมีผลดี เพราะขาด
ประสบการณ์ในการปฏิบัติงานในตาแหน่งระดับล่างของเหล่าใหม่
๓.๑.๒ ยศของนายทหารสั ญ ญาบั ต รที่ ขอเปลี่ ย นเหล่ า ควรให้ เปลี่ ย นเหล่ าได้ เฉพาะ
นายทหารที่มียศ ร.ต. ถึง ร.อ. เนื่องจากเป็นนายทหารที่ยังมียศต่าและสอดคล้องกับห้วงอายุราชการตามสิ่งที่
ส่งมาด้วย ๒ ซึ่งตาแหน่ งทางทหารที่ กาหนดใช้กับนายทหารยศ ร.ต. ถึง ร.อ. ส่วนใหญ่ เป็ นต าแหน่งของ
เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานหรือผู้บังคับหมวดเป็นอย่างสูง หากมียศเป็ น พ.ต. ขึ้นไปจะเป็นตาแหน่งที่เกี่ยวข้องกับ
การบริหารหรือผู้บังคับบัญชาหน่วยระดับกองร้อยขึ้ นไปจึงไม่สมควรให้เปลี่ยนเหล่ายกเว้นผู้ที่เมื่อบรรจุเข้ารับ
ราชการ มีคุณวุฒิตั้งแต่ปริญญาโทหรือเทียบเท่าขึ้นไปเพราะว่านายทหารที่มีคุณวุฒิดังกล่าวมีระยะเวลาการ
เลื่อนยศเร็วกว่านายทหารที่มีคุณวุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอื่นโดยทั่วไป เช่น ผู้ที่มีคุณวุฒิปริญญาโท ซึ่งมี
เวลาศึกษารวมทั้งปริญญาตรีไม่น้อยกว่า ๘ ปี จะรับราชการในชั้นยศ ร.ต. ๑ ปี ร.ท. ๑ ปี ร.อ. ๒ ปี
และ
สามารถเลื่อนยศเป็น พ.ต. ได้ในปีที่ ๕ ของการรับราชการ หากมีตาแหน่งว่างให้บรรจุได้

๕ - ๖๓
๓.๑.๓ คุณ วุฒิ การศึกษาของนายทหารสั ญ ญาบั ต ร ควรกาหนดให้ น ายทหารที่ จะขอ
เปลี่ยนเหล่าได้ศึกษาหลักสูตรชั้นนายร้อยของเหล่าใหม่ก่อนการเปลี่ยนเหล่า และมีผลการศึกษาอยู่ในเกณฑ์
ที่ดีพอสมควร เพื่อเป็นการยืนยันว่านายทหารที่ขอเปลี่ยนเหล่า มีความรู้ที่จะปฏิบัติงานในเหล่าที่จะเปลี่ ยน
ไปใหม่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
๓.๑.๔ การเปลี่ยนเหล่าของนายทหารสัญญาบัตร ควรให้กระทาได้ ๑ ครั้ง ในชีวิตของ
การรับราชการ เนื่องจากการเปลี่ยนเหล่าถือว่า ทบ. ได้ให้โอกาสแก่นายทหารได้ปรับปรุงวิถีชีวิตของตนเอง
ตามแนวทางรับราชการที่กาหนดด้วยความสมัครใจแล้ว นายทหารที่ขอเปลี่ยนเหล่าจะต้องพิจารณาใคร่ครวญ
อย่างรอบคอบก่อนตัดสินใจ ไม่ใช่ว่าเมื่อเปลี่ยนเหล่าไปแล้วต่อมา ประสบความล้มเหลวในการปฏิบัติราชการ
ก็จะขอเปลี่ยนเหล่าเป็นเหล่าใหม่หรือเปลี่ยนกลับมาเป็นเหล่าเดิมอีกครั้ ง เช่นนี้ไม่สมควรกระทา เพราะว่า
นอกจากจะเป็นการเพิ่มงานทางธุรการแล้วยังจะทาให้ ทบ. ต้องสูญเสียงบประมาณการศึกษาหลักสูตรชั้นนายร้อย
เป็นจานวน ๒ - ๓ ครั้งต่อ นายทหารเพียง ๑ คน เท่านั้น
๓.๑.๕ การขอเปลี่ยนเหล่าควรกาหนดหลักการปฏิบัติในการดาเนินการขอเปลี่ยนเหล่า
ไว้ด้วย เพื่อให้การปฏิบั ติของหน่ วยที่ เกี่ยวข้องเป็นไปในแนวทางเดี ยวกันตามขั้นตอนที่กาหนด อันจะเป็ น
การลดเวลาและงานทางธุ รการให้ เหลื อน้ อยที่ สุ ดเท่ าที่ จ าเป็ น คื อ การประสานขอความเห็ นชอบจากเหล่ า
สายวิทยาการ การขออนุมัติตัวบุคคลให้เปลี่ยนเหล่าการศึกษาหลักสูตรชั้นนายร้อยและการออกคาสั่ง
นอกจากนี้การกาหนดหลักการดาเนินการขอเปลี่ยนเหล่ายังเป็นการป้องกันมิให้ หน่วยส่ง
นายทหารเข้าศึกษาหลักสูตรชั้นนายร้อยก่อน แล้วจึงมารายงานขอให้ ทบ. ออกคาสั่งเปลี่ยนเหล่า ซึ่งบางครั้ง
ทบ. ไม่อาจดาเนินการตามที่หน่วยเสนอได้ ทาให้สิ้นเปลืองงบประมาณ การศึกษาโดยไม่จาเป็น
๓.๑.๖ การเปลี่ ย นเหล่ า ตามความจ าเป็ น ของ ทบ. ควรก าหนดไว้ เพื่ อ ความอ่ อ นตั ว
ในการแก้ปัญหากาลังพล เช่น การแก้ไขอัตราการจัด การที่นายทหารได้รับบาดเจ็บถึงพิการจากการปฏิบัติ
หน้าที่ราชการ หรือในกรณีอื่น ๆ
๓.๒ หลั กการและเหตุ ผ ลตามที่ ก ล่ าวในข้อ ๓.๑ กพ.ทบ. ได้ ห ารือกับ ยก.ทบ. และเหล่ า
สายวิ ท ยาการแล้ ว ทุ ก หน่ ว ยเห็ น ชอบด้ ว ย และเพื่ อ ให้ นขต.ทบ./เหล่ า สายวิ ท ยาการยึ ด ถื อ หลั ก เกณฑ์
การเปลี่ยนเหล่าตามแนวทางที่ได้ปรับปรุงใหม่นี้ เป็นหลักในการดาเนินการทางด้านกาลังพลต่อ ไป เห็นสมควร
กาหนดหลักเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงเหล่านายทหารสัญญาบัตรของ ทบ. ดังนี้
๓.๒.๑ คุณสมบัติของนายทหารสัญญาบัตรที่จะให้เปลี่ยนเหล่า
๓.๒.๑.๑ ไม่เคยเปลี่ยนเหล่ามาก่อน
๓.๒.๑.๒ มีเวลารับราชการเป็นนายทหารสัญญาบัตรมาแล้วไม่น้อย ๒ ปี และ
ไม่มากกว่า ๕ ปี มียศไม่เกิน ร.อ. หากมียศ พ.ต. ต้องเป็นผู้ที่เมื่อบรรจุเข้ารับราชการมีคุณวุฒิตั้งแต่ปริญญาโท
หรือเทียบเท่าขึ้นไป ซึ่งกาหนดเวลารับราชการในยศ ร.ต. ถึง ร.อ. ไว้รวม ตั้งแต่ ๔ ปี และน้อยกว่า

๕ - ๖๔
๓.๒.๑.๓ มีคุณวุฒิเหมาะสมกับการปฏิบัติงานในตาแหน่งและเหล่าใหม่
๓.๒.๑.๔ สาเร็จการศึกษาหลักสูตรชั้นนายร้อยของเหล่าใหม่และมีผลการศึกษา
อยู่ในเกณฑ์ดีขึ้นไป
๓.๒.๒ ขั้นตอนการดาเนินการขอรับอนุมัติเปลี่ยนเหล่าของนายทหารสัญญาบัตร
๓.๒.๒.๑ นายทหารสั ญ ญาบั ต รที่ มี ความประสงค์จ ะเปลี่ ย นเหล่ า ให้ รายงาน
ตามสายการบังคับบัญชา จนถึงหน่วยต้นสังกัด ระดับ นขต.ทบ.
๓.๒.๒.๒ หน่วยต้นสังกัด ระดับ นขต.ทบ. ประสานขอความเห็นชอบ จากเหล่า
สายวิทยาการเดิม และเหล่าสายวิท ยาการใหม่ แล้วเสนอเรื่องพร้อมหลักฐานให้ความเห็ น ชอบไปยัง ทบ.
(กพ.ทบ.)
๓.๒.๒.๓ กพ.ทบ. พิจารณาความเหมาะสม แล้วรายงาน ผบ.ทบ. (หรือผู้ที่ได้รับ
มอบอานาจ) เพื่อขออนุมัติตัวบุคคลให้นายทหารเปลี่ยนเหล่า
๓.๒.๒.๔ เมื่ อได้ รับ อนุ มั ติ ตั ว บุ คคลจาก ผบ.ทบ. (หรือ ผู้ ที่ ได้ รับ มอบอานาจ)
ให้ เปลี่ยนเหล่าได้ แล้ว ให้ หน่ วยต้น สังกัดประสานเหล่าสายวิท ยาการใหม่ เพื่อส่ งนายทหาร ที่ได้ รับ อนุ มั ติ
ตัวบุคคลให้เปลี่ยนเหล่าเข้าศึกษาหลักสูตรชั้นนายร้อย เมื่อสาเร็จการศึกษาและเหล่าใหม่ได้แจ้งให้ กพ.ทบ. ทราบ
พร้อมผลการศึกษาแล้ว จึงดาเนินการออกคาสั่งให้เปลี่ยนเหล่า ต่อไป
๓.๒.๒.๕ ในการพิ จ ารณาการขอเปลี่ ย นเหล่ า ให้ ห น่ ว ยที่ เกี่ ย วข้ อ งทุ ก ระดั บ
พิ จ ารณาอย่ า งรอบคอบถึงความจ าเป็ น และประโยชน์ ที่ ทบ. จะได้ รับ ตลอดจนความยุ ติ ธ รรมที่ จ ะให้ แ ก่
กาลังพลอื่น ๆ มากกว่าประโยชน์ส่วนตัวของกาลังพลนั้น ๆ เป็นสาคัญ
๓.๒.๓ หลักเกณฑ์การเปลี่ยนเหล่า ในกรณีอื่น ๆ
๓.๒.๓.๑ นายทหารสัญญาบัตรที่ได้รับบาดเจ็บถึงพิการ จากการปฏิบัติหน้าที่
ราชการ จนถึงขั้นปลดออกจากการรับราชการ หากมีความประสงค์ที่จะขอรับการสงเคราะห์เพื่อรับราชการต่อ
และมีความประสงค์ขอเปลี่ยนเหล่าด้วย ให้ดาเนินการขอเปลี่ยนเหล่าไปพร้อมกับการขอรับการสงเคราะห์
ให้รับราชการต่อ โดยให้พิจารณาความเหมาะสมเป็นราย ๆ ไป
๓.๒.๓.๒ การเปลี่ยนเหล่าเนื่องจากเหตุผลและความจาเป็นของ ทบ. ให้พิจารณา
ดาเนินการได้ตามความเหมาะสมเป็นราย ๆ เฉพาะแต่ละกรณีไป
๓.๒.๓.๓ การเปลี่ ย นเหล่ า ของนายทหารสั ญ ญาบั ต ร (เหล่ า ทหารบก) ที่ มี
สังกัดนอก ทบ. ให้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การเปลี่ยนเหล่าของนายทหารสัญญาบัตร สังกัด ทบ. ดังกล่าวแล้ว ใน
ข้อ ๓.๒.๑ และ ๓.๒.๒

๕ - ๖๕
๔. ข้อเสนอ เพื่อให้หลักเกณฑ์การเปลี่ย นเหล่านายทหารสัญญาบัตรของ ทบ. มี ความเหมาะสม
สอดคล้องกับแนวทางรับราชการของนายทหารสัญญาบัตร และเป็นไปตามความจาเป็นของทางราชการ เห็นควร
อนุมัติให้ยกเลิกหลักเกณฑ์การเปลี่ยนเหล่าของนายทหารสัญญาบัตร ตามหนังสือ ยก.ทบ. ที่ กห ๐๓๑๗/๗๕๗๔
ลง ๑๙ พ.ย. ๒๓ และให้ใช้หลักเกณฑ์การเปลี่ยนเหล่าของนายทหารสัญญาบัตร ตามรายละเอียดในข้อ ๓.๒
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ได้รับอนุมัติเป็นต้นไป
จึงเรียนมาเพื่อกรุณาพิจารณา หากเห็นเป็นการสมควร กรุณาอนุมัติตามเสนอในข้อ ๔ ทั้งนี้ อยู่ใน
อานาจของ ผบ.ทบ. ซึ่งมอบให้ เสธ.ทบ. อนุมัติตามคาสั่ง ทบ.ที่ ๖๒๓/๒๕๓๖ ลง ๓๐ ธ.ค. ๓๖
(ลงชื่อ) พล.ต. สินาด รัตนพฤกษ์
(สินาด รัตนพฤกษ์)
จก.กพ.ทบ.
เรียน ผบ.ทบ. (ผ่าน เสธ.ทบ.)
- เห็นควรอนุมัติตามที่ กพ.ทบ. เสนอในข้อ ๔
(ลงชื่อ) พล.อ. ชาญ บุญประเสริฐ
(ชาญ บุญประเสริฐ)
ผช.เสธ.ทบ.ฝกพ.
๒๙ ก.พ. ๓๘
อนุมัติตามที่ กพ.ทบ. เสนอในข้อ ๔
รับคาสั่ง ผบ.ทบ.
(ลงชื่อ) พล.อ. สุเทพ สีวะรา

(ลงชื่อ) พล.ท. มนัส อร่ามศรี

(สุเทพ สีวะรา)

(มนัส อร่ามศรี)

เสธ.ทบ.

รอง เสธ.ทบ.(๒)

๓๐ ก.พ. ๓๘

๒๙ ก.พ. ๓๘

๕ - ๖๖

บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ
กพ.ทบ. (กองจัดการ โทร. ๒๒๓๕๓๙๑)
ที่ กห ๐๔๐๑/๑๙๔๑๘
วันที่ ๓ ก.ย. ๓๔
เรื่อง ขออนุมัติหลักการปรับย้ายนายทหารสัญญาบัตรเหล่า ผท. และ ธน.
เรียน ผบ.ทบ. (ผ่าน เสธ.ทบ.)
อ้างถึง ๑. คาสั่ง ทบ. ที่ ๔๗๒/๒๕๒๒ ลง ๓๑ ส.ค. ๒๒ เรื่อง การย้ายข้าราชการชั้นสัญญาบัตร
๒. หนังสือ กพ.ทบ. ที่ กห ๐๔๐๑/๑๗๕๕ ลง ๖ ก.ค. ๓๔ เรื่อง ข้อมูลการปรับย้าย
นายทหารสัญญาบัตร
๓. หนังสือ กพ.ทบ. ด่วนมาก ที่ กห ๐๔๐๑/๑๖๔๔ ลง ๔ ก.ค. ๓๔ เรื่อง พิจารณาร่วม
การดาเนินการเพื่อเพิ่มความรวดเร็วในการปรับย้ายนายทหารสัญญาบัตร
สิ่งที่ส่งมาด้วย เอกสารตามอ้างถึง
๑. ปัญหา
การให้สิทธิกับเหล่า ผท. และ ธน. ในการดาเนินการปรับย้ายนายทหารสัญญาบัตรเหล่า ผท.
และ ธน. ซึ่งบรรจุรับราชการในหน่วยต่าง ๆ ของ ทบ. โดยไม่ต้องประสานขอความเห็ นชอบการดาเนินการ
ปรับย้ายกับ นขต.ทบ. ต้นสังกัด
๒. ข้อเท็จจริง
๒.๑ การด าเนิ น การปรับ ย้ า ยนายทหารสั ญ ญาบั ต รของ ทบ. คงยึ ด ถือตามแนวทางปฏิบั ติ
ในหลักเกณฑ์ตามอ้างถึง ๑ และ ๒
๒.๒ การเสนอเรื่องปรับย้ายให้ กพ.ทบ. ดาเนินการจะต้องมีเอกสารประกอบตามอ้างถึง ๒
ดังนี้ ๒.๒.๑ หนังสือรายงานขอปรับย้ายนายทหารสัญญาบัตร
๒.๒.๒ ยกร่างคาสั่งฯ ปรับย้าย จานวน ๒ ชุด (ตัวจริง ๑, ร่าง ๑)
๒.๒.๓ ข้อมูลการปรับย้ายนายทหารสัญญาบัตร ตามแบบฟอร์ม ที่ กพ.ทบ. กาหนดไว้แล้ว
๑ แผ่น ต่อ ๑ ราย
๒.๒.๔ หลักฐานการประสานทาความตกลงระหว่างหน่วยและสายวิทยาการที่เกี่ยวข้อง
กับการปรับย้าย
๒.๒.๕ เอกสารอื่น ๆ ที่จาเป็นและเกี่ยวข้อง
๒.๓ ปั จ จุ บั น เหล่ า ทางทหารของก าลั ง พลที่ แ ต่ ง กายเครื่ อ งแบบทหารบก มี ๑๗ เหล่ า
คือ ร., ม., ป., ช., ส., ขส., สพ., พธ., สห., สบ., กง., กส., พ., ดย., ขว., ผท. และ ธน. ในจานวนนี้มี ๒ เหล่า
ที่ไม่ได้สังกัด ทบ. คือ เหล่า ผท. และ ธน.

๕ - ๖๗
๒.๔ การปรับย้ายของเหล่า ผท. และ ธน. ที่ดาเนินการในปัจจุบันมีหลักเกณฑ์ในการดาเนินการ
พอสรุปได้ดังนี้
๒.๔.๑ นายทหารสัญญาบัตรเหล่า ผท. จะมีคณะกรรมการดาเนินการทาแผนปรับย้าย
โดยพิจารณาแบ่งกาลังพลเป็น ๒ กลุ่ม กลุ่มที่หนึ่ง เป็นผู้ที่สาเร็จการศึกษาจาก นนร. เหล่า ผท. เมื่อสาเร็จ
การศึกษาแล้ว จะบรรจุให้กับหน่ว ยต่าง ๆ ใน ทบ. เพื่อสนับสนุนงานกิจการสายแผนที่ และหาประสบการณ์
เป็นเวลา ๒ ปี แล้วหมุนเวียนกลับเหล่า กลุ่มที่สอง เป็นนายทหารสัญญาบัตรทั่วไป มีห้วงระยะเวลาการหมุนเวียน
ปรับย้ายสนับสนุน ทบ. เป็นระยะเวลา ๓ ปี หากหน่วยใดมีภารกิจสาคัญที่จะให้กาลังพลผู้ใดปฏิบัติงานต่อไป
สามารถผ่ อ นผั น ให้ ด าเนิ น การ ได้ ค รั้งละ ๑ ปี รวมแล้ ว ผ่ อนผั น ให้ ด าเนิ น การติ ด ต่ อกั น ได้ ไม่ เกิ น ๒ ครั้ง
เพื่อจะได้มีโอกาสมารื้อฟื้นวิทยาการของเหล่าต่อไป
๒.๔.๒ นายทหารสัญญาบัตรเหล่า ธน. จะมีคณะกรรมการดาเนินการทาแผนปรับย้าย
นายทหารสั ญ ญาบั ต ร เพื่ อบรรจุ หมุ น เวี ยนในอั ต ราต าแหน่ งของ ธน. ใน ทบ. โดยกาหนดห้ วงระยะเวลา
หมุนเวียนตามปกติเป็นระยะเวลา ๓ ปี
๒.๔.๓ การทาแผนปรับย้ายประจาปีของเหล่า ผท. และ ธน. เมื่อดาเนินการแล้วจะเสนอ
แผนปรับย้ายให้ นขต.ทบ. ที่เกี่ยวข้องเพื่อขอรับความเห็นชอบการปรับย้าย แล้วจึงดาเนินการเพื่อออกคาสั่ง
ปรับย้ายต่อไป
๒.๕ แผนการปรับย้ายของเหล่า ผท. และ ธน. ที่เคยดาเนินการมาแล้ว มักได้รับความกระทบ
กระเทือนอันเนื่องมาจากการตอบขัดข้องการปรับย้ายกาลังพล หรือการตอบข้อประสานความเห็นชอบล่าช้า
ซึ่งทาให้แผนปรับย้ายประจาปีโดยส่วนรวมของเหล่าเสียหาย
๒.๖ กพ.ทบ. ได้ เสนอแนวทางการด าเนิ น การตามอ้ างถึง ๓ ให้ นขต.ทบ. และเหล่ า สาย
วิทยาการได้พิจารณาและแสดงความคิดเห็นซึ่งจากการรวบรวม ข้อคิดเห็นของหน่วยต่าง ๆ ทั้งสิ้นจานวน
๔๗ หน่วย มีความเห็นด้วยกับแนวทางการปรับย้ายตามอ้างถึง ๓ ข้อ ๓.๔ จานวน ๔๓ หน่วย ไม่เห็นด้วย
จ านวน ๑ หน่ ว ย (รร.จปร. ต้ อ งการให้ ก ารปรับ ย้ า ยคงเป็ น ไปตามแนวทางเดิ ม ) ไม่ แ สดงความคิ ด เห็ น
จานวน ๓ หน่วย
๓. ข้อพิจารณา
๓.๑ เหล่า ผท. และ ธน. เป็นเหล่าสายวิทยาการ ซึ่งมิได้สังกัด ทบ. เป็นเหล่าซึ่งควบคุมกาลังพล
ที่มีความรู้ความสามารถเฉพาะทางตามสายงานของเหล่าและมีหลักเกณฑ์เฉพาะในการหมุนเวียนกาลังพล
ของเหล่าโดยแน่ชัด เมื่อเหล่ากาหนดแผนปรับย้ายประจาปีแล้ว เหล่า จึงดาเนินการเสนอแผนขอความเห็นชอบ
จาก นขต.ทบ. ต้ น สั ง กั ด (เพื่ อ ให้ เป็ น ไปตามหลั ก เกณฑ์ ข อง ทบ.) แล้ ว จึ ง ด าเนิ น กรรมวิ ธี เพื่ อ ออกค าสั่ ง
ปรับย้าย ซึ่งมีบ่อยครั้งที่ นขต.ทบ. ต้นสังกัด เจ้าของตาแหน่งอัตราตอบขัดข้องแผนปรับย้ายของหล่า ด้วยเหตุผล

๕ - ๖๘
ความจ าเป็ น ต่ าง ๆ โดยเฉพาะกรณี ที่ หน่ ว ยได้ ม อบหมายงานให้ กาลั งพลปฏิ บั ติ ไม่ แล้ ว เสร็จ หรือปกป้ อง
ตาแหน่งอัตราสูงของหน่วยให้กับกาลังพลเดิมที่เคยปฏิบัติงานกับหน่วยได้เลื่อนสูงขึ้น โดยปฏิเสธ

ที่จะรับ

บรรจุกาลังพลจากหน่วยอื่น
๓.๒ เมื่อพิจารณาแล้วเห็นว่า เหล่า ผท. และ ธน. เป็นเหล่านอก ทบ. มีหลักเกณฑ์การหมุนเวียน
กาลังพลของเหล่าโดยแน่ชัด เพื่ อสนั บสนุ นกาลังพลที่มีคุณ สมบั ติเฉพาะทางให้กับ หน่ วยต่าง ๆ ของ ทบ.
ซึ่ ง จ าเป็ น จะต้ องให้ เหล่ า ได้ มี อิ ส ระหมุ น เวี ย นก าลั ง พลของเหล่ า เพื่ อ ให้ เกิด ความเป็ น ธรรมโดยส่ ว นรวม
ในการประกันความก้าวหน้าตามแนวทางรับราชการ และการหมุนกาลังพลเข้ารับการศึกษาหลักสูตรหลัก
และหลักสูตรเพิ่มเติม ตามจังหวะเวลาการรับราชการของกาลังพลได้อย่างต่อเนื่อง ประกอบกับหน่วยต่าง ๆ
ใน ทบ. ส่วนมากได้แสดงความเห็นด้วยกับการดาเนินการตามแนวทางในข้อ ๑ แล้วจึงเห็นควรให้ทั้ง ๒ เหล่านี้
มีอิสระในการดาเนินการกาลังพลของเหล่าเอง โดยเฉพาะการพิจารณาเสนอแผนปรับย้ายนายทหารไม่ต้อง
ประสานขอรับความเห็นชอบการปรับย้ายจาก นขต.ทบ. ต้นสังกัดของตาแหน่งอัตรา ส่วนกรณีที่ นขต.ทบ.
มีความจาเป็นต้องการให้กาลังพลรายใดอยู่ปฏิบัติงานที่สาคัญต่อไป ก็อาจประสานเหล่าดังกล่าวนี้เสนอเรื่อง
ขอตัวช่วยราชการต่อไป จนกว่าภารกิจที่มอบจะแล้วเสร็จ ภายหลังจากคาสั่งย้ายตามแผนเหล่าออกแล้ว
๓.๓ การอนุมัติหลักการดาเนินการตามเรื่องนี้อยู่ในอานาจของ เสธ.ทบ. เป็นผู้อนุมัติ ตามคาสั่ง
ที่ ทบ. ที่ ๑๑๙๒/๒๕๓๓ ลง ๒๒ พ.ย. ๓๓ เรื่อ ง การมอบอานาจหน้ าที่ แ ละการด าเนิ น งานเอกสารใน
กองบัญชาการกองทัพบก
๔. ข้อเสนอ เห็นควรดาเนินการ
๔.๑ ให้ การปรับ ย้ายนายทหารสัญ ญาบั ตร สั งกัดเหล่ า ผท. และ ธน. ในอัต ราหน่ วยต่าง ๆ
ของ ทบ. ดาเนินการโดยเหล่าเป็นผู้พิจารณาตามที่เหล่าเห็นสมควร โดยไม่ต้องประสานขอรับความเห็นชอบ
การปรับ ย้ า ยจากหน่ ว ยต้ น สั งกัด (ระดั บ นขต.ทบ.) ก่ อนแต่ ต้ องแจ้ งแผนการปรับ ย้ ายให้ ห น่ วยต้ น สั งกั ด
ที่เกี่ยวข้องทราบล่วงหน้าในเวลาอันสมควร อนึ่ง หากหน่วยต้นสังกัดมีความจาเป็นต้องให้กาลังพลรายใด
ปฏิบัติงานที่สาคัญจนแล้วเสร็จ ก็สามารถประสานเหล่าตามความจาเป็นแล้วรายงาน ทบ. ขอตัวช่วยราชการต่อไป
ตามความเหมาะสมภายหลังจากที่คาสั่งย้ายออกแล้ว

๕ - ๖๙
๔.๒ ให้ สบ.ทบ. สาเนาอนุมัติหลักการนี้แจกจ่าย นขต.ทบ. เพื่อถือเป็นแนวทางปฏิบัติต่อไป
จึงเรียนมาเพื่อกรุณาพิจารณา หากเห็นเป็นการสมควร กรุณาอนุมั ติตามเสนอในข้อ ๔ เพื่อจะได้
ดาเนินการต่อไป
(ลงชื่อ) พล.ต. ปรีชา อุเทนสุต
เรียน ผบ.ทบ. (ผ่าน เสธ.ทบ.)

(ปรีชา อุเทนสุต)

- เห็นควรอนุมัติตามที่ กพ.ทบ. เสนอในข้อ ๔
(ลงชื่อ) พล.ท. ชัยวุฒิ ศรีมาศ

จก.กพ.ทบ.
(ลงชื่อ) พล.ท. เชิดชาย ธีรัทธานนท์

ผช.เสธ.ทบ.ฝกพ.

รอง เสธ.ทบ.(๒)

๙ ก.ย. ๓๔

๙ ก.ย. ๓๔

อนุมัติในข้อ ๔
รับคาสั่ง ผบ.ทบ.
(ลงชื่อ) พล.ท. ประมณฑ์ ผลาสินธุ์
รอง เสธ.ทบ.(๑) ทาการแทน
เสธ.ทบ.
๙ ก.ย. ๓๔

๕ - ๗๐

ระเบียบกองทัพบก
ว่าด้วย การรับ - ส่งหน้าที่ในเวลาย้าย เลื่อน ลด ปลด และบรรจุ
พ.ศ. ๒๕๔๐
เพื่อให้การปฏิบัติเกี่ยวกับการรับ - ส่งหน้าที่ของส่วนราชการในกองทัพบกเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
สอดคล้องกับข้อบังคับกระทรวงกลาโหม ว่าด้วยการบรรจุ ปลด ย้าย เลื่อน และลดตาแหน่งข้าราชการกลาโหม
พ.ศ. ๒๕๐๒ และเพื่อให้ส่วนราชการสามารถปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจได้อย่างต่อเนื่อง ทันเวลา และมีประสิทธิภาพ
เป็นผลดีต่อทางราชการ จึงกาหนดระเบียบกองทัพบกว่าด้วยการรับ - ส่งหน้าที่ ไว้ดังนี้
ข้อ ๑ ระเบียบนี้ เรียกว่า “ ระเบียบกองทัพบก ว่าด้วย การรับ - ส่งหน้าที่ในเวลาย้าย เลื่อน ลด
ปลด และบรรจุ พ.ศ. ๒๕๔๐ ”
ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
ข้อ ๓ ให้ยกเลิก
๓.๑ ระเบียบกองทัพ บก ว่าด้วย การรับ - ส่งหน้าที่ เวลาย้าย เลื่อน ลด ปลดและบรรจุ
พ.ศ. ๒๔๙๒
๓.๒ คาสั่ง กองทัพบก ที่ ๕๑๓/๒๕๒๕ ลง ๖ ก.ย. ๒๕ เรื่อง การรับ - ส่งหน้าที่ของผู้บังคับ
หน่วยที่มีหน้าที่ปกครองที่ดินของ ทบ.
๓.๓ หนั งสือ กรมกาลังพลทหารบก ต่ อ ที่ กห ๐๓๑๕/๙๔๖ ลง ๓๐ ก.ค. ๒๕ เรื่อง การ
ตรวจสอบเอกสารรับ-ส่งหน้าที่
บรรดา คาสั่ง ระเบียบ คาชี้แจงใด ๆ ในเรื่องการรับ - ส่งหน้าที่ของกองทัพบก ที่ได้กาหนด
ไว้แล้ว ซึ่งขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้ ให้ใช้ระเบียบนี้แทน
ข้อ ๔ ในระเบียบนี้
ส่วนราชการ หมายถึง ส่วนราชการของกองทัพบกหรือหน่วยของกองทัพบก ตั้งแต่ระดับหมวด
หรือเทียบเท่าขึ้นไป หน่วยงานพิเศษ คณะทางานต่าง ๆ ที่จัดตั้งขึ้นตามโครงการของกองทัพบก ทั้งในการปฏิบัติ
ราชการตามปกติหรือราชการสนาม
ข้อ ๕ ในระหว่างการส่ งมอบหน้ าที่ ให้ ผู้ ถูกย้า ยหรือถูกสั่งให้ ออกจากราชการ มีอานาจหน้ า ที่
และรับผิดชอบในตาแหน่งเดิมต่อไป จนกว่าจะได้ส่งมอบหน้าที่ให้กับผู้มารับหน้าที่เรียบร้อยแล้ว
ข้อ ๖ ลาดับในการรับ - ส่งหน้าที่ คือ ผู้ใดจะต้องรับหน้าที่จากผู้ใดก่อนนั้น โดยปกติให้ถือเกณฑ์
ตามลาดับหมายเลขหน้าชื่อ ซึ่งปรากฏอยู่ในคาสั่งนั้น ๆ โดยให้ผู้ที่มีหมายเลขมากไปรับหน้าที่จากหมายเลขน้อย
ในคาสั่งดังกล่าว

๕ - ๗๑
ข้อ ๗ เมื่ อมี คาสั่ ง ย้ ายข้า ราชการหรือให้ ข้ าราชการออกจากราชการ ให้ ผู้ บั งคับ บั ญ ชาจั ด ให้ มี
การรับ - ส่งหน้าที่กันโดยเร็ว โดยให้เริ่มออกเดินทางไปรับ - ส่งหน้าที่ซึ่งกันและกันภายใน ๗ วัน นับแต่วันที่
ได้รับทราบคาสั่งอย่างเป็นทางการ ต่อจากนั้นให้ทาการรับ - ส่งหน้าที่ต่อกันให้เสร็จตามกาหนดเวลา ดังนี้
ข้าราชการที่มีตาแหน่งตั้งแต่ ผู้บังคับหมวด หรือเทียบเท่าลงไป ภายใน ๒ วัน
ข้าราชการที่มีตาแหน่งตั้งแต่ ผู้บังคับกองร้อย หรือเทียบเท่า ภายใน ๓ วัน
ข้าราชการที่มีตาแหน่งตั้งแต่ ผู้บังคับกองพัน ผู้บังคับการกรม หรือเทียบเท่า ภายใน ๕ วัน
ข้าราชการที่มีตาแหน่งตั้งแต่ ผู้บัญชาการกองพลขึ้นไปหรือเทียบเท่า ภายใน ๗ วัน
เว้นแต่ผู้ครองตาแหน่งดังกล่าวเป็นเจ้าหน้าที่ คลังซึ่งรับผิดชอบบัญชีพัสดุและพัสดุในคลังโดยตรง
จึงให้ยึดเวลาในการรับ - ส่งหน้าที่ออกไปได้ไม่เกิน ๑๕ วัน
ถ้ า รายใดมี ค วามจ าเป็ น จะต้ อ งใช้ เวลาในการรั บ - ส่ ง หน้ า ที่ เกิ น ก าหนดในข้ อ นี้ ก็ ให้ รายงาน
ขออนุมัติต่อผู้สั่งย้ายเป็นราย ๆ ไป ถ้าผู้สั่งย้ายมีตาแหน่งสูงกว่าผู้บัญชาการทหารบกให้รายงานขออนุมัติถึง
ผู้บัญชาการทหารบก โดยในรายงานจะต้องกาหนดเวลาในการรับ - ส่งหน้าที่ว่าจะแล้วเสร็จเมื่อไร
ข้อ ๘ กรณี ผู้ ส่ ง ต้ อ งไปรั บ หน้ า ที่ ใ หม่ เมื่ อ รั บ หน้ า ที่ เสร็ จ แล้ ว ให้ ผู้ ส่ ง กลั บ มาส่ ง หน้ า ที่ เดิ ม
ในโอกาสแรก หากทางราชการยังมิได้แต่งตั้งผู้ใดให้ดารงตาแหน่งนั้น หรือสั่งให้ผู้ใดที่เห็นสมควรรักษาราชการ
ในตาแหน่งนั้นเป็นการชั่วคราว ภายใน ๓๐ วัน ให้ผู้ส่ง ส่งหน้าที่ให้แก่ รองหัวหน้าส่วนราชการนั้น และให้
รองหัวหน้าส่วนราชการเป็นผู้ส่งหน้าที่แทน เมื่อทางราชการแต่งตั้งผู้ดารงตาแหน่งนั้น ๆ หรือผู้บังคับบัญชา
มีคาสั่งแต่งตั้งผู้รักษาราชการในตาแหน่งนั้นเป็นการชั่วคราว
ข้อ ๙ การส่งหน้าที่สาหรับผู้ถูกปลดออกจากประจาการ ให้ปฏิบัติดังนี้
๙.๑ ผู้ที่ครบเกษียณอายุราชการให้ส่งมอบหน้าที่ไว้กับผู้ใดผู้หนึ่ง ซึ่งผู้บังคับบัญชามีคาสั่ง
แต่งตั้งให้รักษาราชการในตาแหน่งนั้นเป็นการชั่วคราว และให้ส่งหน้าที่ให้แล้วเสร็จก่อนถึงวันครบเกษียณ
อายุราชการ เมื่อทางราชการมีคาสั่งแต่งตั้งผู้ดารงตาแหน่งนั้น ๆ จึงให้ส่งมอบหน้าที่กันต่อไป
๙.๒ ผู้ถูกปลดด้วยสาเหตุอื่น ๆ ให้ส่งหน้าที่เช่น เดียวกับข้อ ๗ แต่ถ้ามีความจาเป็นจะต้อง
ให้ผู้ถูกปลดส่งหน้าที่แก่ผู้รับด้วยตนเองและเป็นเวลาเกินกว่ากาหนดในระเบียบนี้ ก็ให้รายงานขออนุมัติถึง
ผู้สั่งปลดเป็นราย ๆ ไป

๕ - ๗๒
ข้อ ๑๐ การรับ - ส่งหน้าที่ ให้ปฏิบัติดังนี้
๑๐.๑ ให้ ผู้ ส่ งจัด ให้ มี การบรรยายสรุป ให้ แก่ผู้ รับ โดยให้ มี หัวหน้ าส่ วนราชการขึ้น ตรง
ฝ่ายเสนาธิการหรือฝ่ายอานวยการ และฝ่ายกิจการพิเศษ เข้าร่วมรับฟั งด้วย สาหรับ ส่วนราชการใดที่ไม่ มี
ฝ่ายเสนาธิการหรือฝ่ายอานวยการหรือฝ่ายกิจการพิ เศษ ให้ จัดหั วหน้าส่วนราชการขึ้น ตรงและนายทหาร
เข้าร่วมรับฟังการบรรยายสรุป โดยการบรรยายสรุปให้ครอบคลุมหัวข้อดังต่อไปนี้
๑๐.๑.๑ สถานการณ์ สถานภาพกาลังพล สถานภาพอาวุธยุทโธปกรณ์งบประมาณ
และการเงิน เป็นต้น
๑๐.๑.๒ ภารกิจของหน่วย
๑๐.๑.๓ การปฏิ บั ติ และแผนการปฏิ บั ติ ข องหน่ ว ยในปั จ จุ บั น และอนาคต
แนวความคิดในการปฏิบัติ เจตนารมณ์ของผู้บังคับบัญชา ปัญหาข้อขัดข้อง อุปสรรคและความต้องการของ
หน่วยที่จะขอรับการสนับสนุนจากหน่วยเหนือ เป็นต้น
๑๐.๑.๔ แผนงาน หรือโครงการต่าง ๆ ที่หน่วยกาลังดาเนินการหรือกาลังจะได้รับ
อนุมัติในอนาคต
๑๐.๑.๕ กิจแฝงของหน่ วยที่ ผู้รับ ต้องทราบ ถ้าเป็ น เรื่องที่ มีชั้ น ความลับ อาจใช้
การสนทนาเป็นการส่วนตัว หรือเฉพาะผู้ที่เกี่ยวข้องได้
ผู้ รับ หน้ า ที่ จ ะต้ อ งรั บ ทราบข้ อ มู ล เกี่ ย วกั บ หน่ ว ยทุ ก เรื่ อ งและจะปฏิ เสธความ
รับผิดชอบภายหลังมิได้
๑๐.๒ ภายหลังการบรรยายสรุปให้กระทาพิธีรับ - ส่งหน้าที่ระหว่างผู้รับ และผู้ส่ งโดยให้
ผู้ส่งจัดประชุมกาลังพลภายใต้บังคับบัญชา แล้วชี้แจงมอบหมายการบังคับบัญชาให้แก่ผู้รับต่อไป
ข้อ ๑๑ การปฏิบัติต่อเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการรับ-ส่งหน้าที่
๑๑.๑ ให้ ผู้ ส่ ง จั ด ท าบั ญ ชี ส่ ง หน้ า ที่ เฉพาะในกองบั ง คั บ การ หรื อ เฉพาะในส่ ว นที่ ต น
รับผิดชอบโดยตรง เช่น บัญชีกาลังพล บัญชีอาวุธ บัญชีการเงิน บัญชีสิ่งอุปกรณ์ตามสายยุทธบริการต่าง ๆ
และบัญชีอื่น ๆ เฉพาะที่จาเป็น ตามจานวนซึ่งเป็นจริงในวันทีร่ ับ-ส่งหน้าที่ สาหรับเงินผู้ส่งที่มีอานาจสั่งการเบิก
จ่ายเงินกับผู้มีหน้าที่รักษาเงินต้องทาบัญชีรับส่งและตรวจสอบเงินในบัญชีด้วย
๑๑.๒ เมื่อได้ตรวจรับถูกต้องแล้ว ให้ผู้ส่งและผู้รับบันทึกไว้ท้ายบัญชีส่งหน้าที่ว่าได้ตรวจรับ
ถูกต้องแล้วและลงชื่อผู้รับไว้ แต่ถ้ามีการคลาดเคลื่อนเกิดขึ้นก็ให้บันทึ กไว้ในบัญชีนั้นและลงชื่อผู้รับ ผู้ส่งกับ
เจ้าหน้าที่ซึ่งเกี่ยวข้อง แล้วรับส่งกันให้เสร็ จไปชั้นหนึ่งก่อน ต่อจากนั้นผู้รับต้องรีบรายงานให้ผู้บังคับบัญชา
โดยตรงทราบโดยเร็ว
๑๑.๓ บัญชีการเงิน ให้ถือปฏิบัติตามผนวก ก ท้ายระเบียบนี้
๑๑.๔ การรับ - ส่งหน้าที่ของหัวหน้าส่วนราชการ หรือผู้บังคับหน่วยที่มีหน้าที่ปกครอง
ที่ดินของกองทัพบกให้ถือปฏิบัติตามผนวก ข ท้ายระเบียบนี้

๕ - ๗๓
๑๑.๕ หน่วยต้องตรวจสอบบัญชีคุมยุทโธปกรณ์ของหน่วยให้ถูกต้อง โดยให้ตรวจสอบ
กับ กรมฝ่ า ยยุ ท ธบริการที่ เกี่ย วข้ องทุ ก ๆ ปี เพื่ อให้ บั ญ ชี คุม ยุ ท โธปกรณ์ นั้ น ถูกต้ องและสมบู รณ์ อยู่ เสมอ
และเมื่อจะต้องทาหลักฐานการรับ - ส่งหน้าที่ ผู้ส่งจะต้องตรวจสอบความถูกต้องของบัญชีคุมยุทโธปกรณ์นั้น
อีกครั้งหนึ่งก่อนมีการรับ - ส่งหน้าที่ โดยใช้เวลาตรวจสอบไม่เกินระยะเวลาที่กาหนดไว้ และให้ทาบัญชีเอกสาร
แยกประเภทสิ่งอุปกรณ์แต่ละสายยุทธบริการ เพื่อให้ กรมส่งกาลังบารุงทหารบก สามารถแยกตรวจสอบกับ
สายยุทธบริการที่เกี่ยวข้องได้ โดยไม่เสียเวลาทางธุรการ
ข้อ ๑๒ บัญ ชี รับ - ส่ งหน้ าที่ ให้ ท าเป็น ๓ ชุ ด เก็บไว้ ณ ที่ ท าการเป็ น หลักฐาน ๑ ชุด ผู้ส่ งเก็บ
รักษาไว้ ๑ ชุด อีก ๑ ชุด ผู้รับเสนอผู้บังคับบัญชาโดยตรงทราบ ภายใน ๗ วัน นับตั้งแต่วันที่รับ - ส่งหน้าที่
แล้วเสร็จ เช่น
การรั บ - ส่ ง หน้ า ที่ ในระดั บ หน่ ว ยขึ้ น ตรงกองทั พ บกเมื่ อ ผู้ รั บ ได้ รั บ หน้ า ที่ ใ หม่ แ ล้ ว ให้ เสนอ
รายงานถึงกองทั พ บก ผ่ าน กรมกาลั งพลทหารบก ภายใน ๗ วัน พร้อมทั้ งแนบบั ญ ชี กาลั งพล บั ญ ชี เงิน
บัญชีสิ่งอุปกรณ์สายต่าง ๆ หรือบัญชีอื่น ๆ ที่จาเป็น เมื่อผู้บัญ ชาการทหารบกทราบแล้วให้แยกบัญชีต่าง ๆ
ให้ ห น่ ว ยที่ เกี่ย วข้อง คือ กรมสารบรรณทหารบก, กรมการเงิน ทหารบก และกรมส่ งกาลั งบ ารุงทหารบก
ตรวจสอบความถูกต้องและเก็บเป็นหลักฐานไว้ต่อไป
ข้อ ๑๓ การรับ - ส่ งหน้ า ที่ ของเจ้ าหน้ าที่ ในส านั กงานการเงิน ให้ ถือปฏิบั ติ ต ามคาสั่ งประกาศ
หรือข้อบังคับของกระทรวงกลาโหม และกองทัพบกที่เกี่ยวข้อง และให้ถือปฏิบัติตามระเบียบนี้โดยอนุโลม
ข้อ ๑๔ การรับหน้าที่ของผู้ที่ได้รับการบรรจุเข้ารับราชการใหม่ ให้เป็นไปตามกาหนดที่ได้ระบุไว้ใน
คาสั่งกระทรวงกลาโหม หรือคาสั่งกองทัพบก แล้วแต่กรณี
ข้อ ๑๕ ให้ เจ้ากรมกาลังพลทหารบก เป็นผู้รักษาการตามระเบียบนี้
ประกาศ

ณ

วันที่ ๑๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๔๐
(ลงชื่อ) พลเอก เชษฐา ฐานะจาโร
(เชษฐา ฐานะจาโร)
ผู้บัญชาการทหารบก

กรมกาลังพลทหารบก

๕ - ๗๔

ผนวก ก บัญชีการเงิน ประกอบระเบียบ ทบ. ว่าด้วย การรับ - ส่งหน้าที่
ในเวลาย้าย เลื่อน ลด ปลด และบรรจุ พ.ศ. ๒๕๔๐
(ตามข้อบังคับกระทรวงกลาโหม ว่าด้วย การเงิน พ.ศ. ๒๕๒๘ (ขกง.๒๘))

๑. การรับส่งตัวเงิน
๑.๑ ผู้ มี อานาจสั่ งการเบิ กจ่ าย ต้ องท าบั ญ ชี รับ - ส่ งและตรวจตั ว เงิน ด้ ว ยโดยเขีย นไว้ ท้ า ย
บัญชีส่งหน้าที่ว่า “ ตรวจรับถูกต้องแล้ว ” และลงชื่อผู้รับไว้ (ข้อบังคับ กห.ฯ ข้อ ๑๖ (๑) วรรค ๒ และ
วรรค ๓)
๑.๒ การส่งมอบตัวเงิน ให้ผู้รับหน้าที่ทาการตรวจนับเงินในกาปั่นเก็บเงินว่าถูกต้องครบถ้วน
ตามรายการ และจานวนเงินคงเหลือในสมุดบันทึกนาเงินเข้าออก (กง.๑๗) และตรงตามยอดดุลของสมุดเงินสด
หรื อ บั ญ ชี เงิ น สดในวั น รับ - ส่ ง หน้ า ที่ แล้ ว ให้ ผู้ ส่ ง และผู้ รับ หน้ า ที่ ล งลายมื อ ชื่ อ พร้ อ มด้ ว ย วั น เดื อ น ปี
เป็ น หลั กฐานในสมุ ด บั น ทึ กน าเงิน เข้า ออก สมุ ด เงิ น สดรับ และสมุ ด เงิน สดจ่ าย หรือสมุ ด เงิน สด (ขกง.๒๘
ข้อ ๙๘ วรรค ๒)
๑.๓ ถ้ามีการคลาดเคลื่อนเกิดขึ้น ให้บั นทึกไว้ในบั ญ ชีรับ - ส่งหน้าที่ และลงชื่อทั้งผู้รับ ผู้ส่ง
และผู้รับมอบหน้าที่ต้องรีบรายงานให้ผู้บังคับบัญชาโดยตรงทราบโดยเร็ว (ข้อบังคับ กห.ฯ ข้อ ๑๖ วรรค ๓)
๒. การรับ - ส่งเอกสารและหลักฐานด้านการเงิน
๒.๑ ผู้ ส่ ง จะต้ อ งท างบทดรองและบั ญ ชี ส่ งหน้ า ที่ แ สดงรายการและจ านวนเงิ น ตลอดจน
รายละเอียดเกี่ยวกับบัญชี (จานวนบั ญชี หลักฐาน และรายละเอียดต่าง ๆ) ประกอบบัญชี และงบทดรองถึง
วันส่งหน้าที่
๒.๒ รายงานการเงินประกอบการรับ-ส่งหน้าที่
๒.๒.๑ ระบบบัญชีสาหรับส่วนราชการ
- รายงานยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป
(บช. ๒๒)
- รายงานเงินคงเหลือ ณ วันสิ้นเดือน
(บช. ๒๓)
- รายงานเทียบยอดเงินฝากธนาคาร
(บช. ๒๔)
- รายงานเงินงบประมาณรายจ่าย
(บช. ๒๕)
- รายงานเงินงบกลาง
(บช. ๒๕)
- รายงานเงินรายได้แผ่นดิน
(บช. ๒๖)
- รายงานลูกหนี้เงินทดรองราชการ
(บช. ๒๗)
- รายงานลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณ
(บช. ๒๗)
- รายงานเจ้าหนี้เงินยืมนอกงบประมาณ
(บช. ๒๘)

๕ - ๗๕
- รายงานเงินรับฝาก

(บช. ๒๙)

- รายงานเงินฝาก

(บช. ๒๙)

- รายงานเงินรายรับเพื่อบูรณะทรัพย์สิน

(บช. ๒๙)

- รายงานเงินบูรณะทรัพย์สินฝาก

(บช. ๒๙)

- รายงานเงินมัดจา

(บช. ๓๐)

- รายงานใบสาคัญเงินทดรองราชการ

(บช. ๓๑)

- รายงานใบสาคัญเงินนอกงบประมาณ

(บช. ๓๑)

- รายงานเงินเรียกคืน

(บช. ๓๒)

- รายงานเงินรับผิดชอบตามสัญญารับสภาพหนี้ (บช. ๓๓)
๒.๒.๒ ระบบบัญชีสาหรับราชการย่อย
ให้จัดทารายงานการเงิน (บช. ๔๐) เพื่อแสดงหลักฐานเงินประเภทต่าง ๆ คงเหลือ ณ วันสิ้นเดือน
ในรายงานให้แสดงยอดเงินประเภทต่าง ๆ ดังต่อไปนี้
- เงินคงเหลือ
- เงินฝากธนาคาร
- เงินงบประมาณรายจ่าย
- เงินรายได้แผ่นดิน
- เงินทดรองราชการ
- เจ้าหนี้เงินยืม
- ลูกหนี้เงินยืม
- เงินรับฝาก
- เงินฝาก
- เงินรายรับเพื่อบูรณะทรัพย์สิน
- เงินบูรณะทรัพย์สินฝาก
- ใบสาคัญเงินรองจ่าย
๒.๓ เมื่ อ ผู้ รับ ตรวจสอบหลั ก ฐานต่ า ง ๆ ถู กต้ อ งแล้ ว ให้ ผู้ ส่ ง และผู้ รับ หน้ า ที่ ล งลายมื อ ชื่ อ
ในบัญชีรับ – ส่งหน้าที่และงบทดลอง การจัดทาบัญชีรับ - ส่งหน้าที่พร้อมรายงาน อนุโลมตาม ขกง.๒๘ ข้อ
๙๘
๓. รายงานการเงิ น ส าหรับ เงิ น นอกงบประมาณอื่ น ซึ่ งปฏิ บั ติ ต ามระเบี ย บ ว่ า ด้ ว ย เงิ น นอก
งบประมาณ หรือตามบัญชีเฉพาะเรื่อง ให้รับ - ส่งหน้าที่ด้านการเงินสาหรับเงินประเภทนั้น ๆ ด้วย

๕ - ๗๖

ผนวก ข การรับ - ส่งหน้าที่ หัวหน้าส่วนราชการ หรือ ผบ.หน่วย
ที่มีหน้าที่ปกครองที่ดินประกอบระเบียบ ทบ.
ว่าด้วย การรับ - ส่งหน้าที่ในเวลา ย้าย เลื่อน ลด ปลด และบรรจุ พ.ศ. ๒๕๔๐
ด้ ว ยปรากฏว่ า ในปั จ จุ บั น มี ร าษฎรบุ ก รุ ก ที่ ดิ น ของ ทบ. หลายแห่ ง ท าให้ ทบ. เสี ย ประโยชน์
โดยประสบปัญ หาการเรียกร้องจากราษฎรอยู่เป็นประจา จนเป็นเหตุให้ ทบ. ต้องสูญ เสียพื้ นที่การฝึกด้วย
ดังนั้น เพื่ อเป็นการป้องกันมิให้เกิดปัญหาดังกล่าวต่อไป จึงให้กาหนดมาตรการในการรับ - ส่งหน้าที่ของ
ผู้บั งคั บ หน่ ว ยที่ มี ห น้ า ที่ ป กครองที่ ดิ น และ/หรือหน่ ว ยปกครองที่ ดิ น ของ ทบ. (เฉพาะราย) โดยให้ ห น่ ว ย
ถือปฏิบัติดังนี้
๑. ให้ผู้บังคับหน่วยที่มีหน้าที่ปกครองที่ดิน และ/หรือหน่วยปกครองที่ดินของ ทบ. (สั่งเฉพาะราย)
จัดทาบัญชีแสดงรายละเอียดที่ดินในการรับ - ส่งหน้าที่ เพื่อส่งมอบในการรับ - ส่งหน้าที่ด้วย และให้รายงาน
การรับ - ส่งหน้าที่ ตามสายการบังคับบัญชา จนถึง นขต.ทบ.(ทภ.)
๒. การจัดทาบัญชีแสดงรายละเอียดที่ดินในการรับ - ส่งหน้าที่ตามข้อ ๑ ให้เป็นตามอนุผนวก ๑
บั ญ ชี ที่ ราชพั ส ดุ ข องหน่ ว ย แต่ ถ้า หน่ ว ยที่ มี ห น้ า ที่ ป กครองที่ ดิ น และ/หรือ หน่ ว ยปกครองที่ ดิ น ของ ทบ.
(สั่งเฉพาะราย) มีปัญ หาในเรื่องการบุกรุก การมีคดี และการมีปั ญ หาต่ าง ๆ เกิด ขึ้นก็ให้ แสดงรายละเอีย ด
เพิ่มเติมไว้ใน อนุผนวก ๒ บัญชีที่ราชพัสดุที่มีปัญหาของหน่วย เป็นหลักฐานอีกบัญชีหนึ่งด้วย ซึ่งทั้งสองบัญชี
ที่กล่าวมาแล้วข้างต้นได้กาหนดรายละเอียดไว้แล้ว

อนุผนวก ๑ ประกอบผนวก ข การรับ - ส่งหน้าที่ของผู้บังคับหน่วย ที่มีหน้าที่ปกครองที่ดิน ของ ทบ.
บัญชีราชพัสดุ ของหน่วย ………………………………………………………
หมายเลข
ลาดับ
ทะเบียน
ที่
ที่

หนังสือ
สาคัญ
สาหรับ
ที่ดิน

อาณาเขตติดต่อ

การใช้ประโยชน์

ระวาง
หน้า
เนื้อที่
ใช้ในราชการ
ทิศ
เลขที่ดิน
ที่ดิน
สารวจ ไร่-งาน-วา เหนือ/ใต้ ระยะ
เนื้อที่
(ม.) กระทรวง,
ออก/ตก
ทบวง, กรม ไร่-งาน-วา

จัดให้เช่า
เนื้อที่
ไร่-งาน-วา

ราคาประเมิน ตรวจสอบเมื่อ
หมายเหตุ
บาท/ไร่
ผู้ตรวจสอบ

๕ - ๗๗

หมายเหตุ ๑. ราคาประเมินให้ลงราคาตามที่สานักงานที่ดนิ ประเมินราคาในปัจจุบัน
๒. ผู้บังคับหน่วยที่มีหน้าที่ปกครองที่ดิน และ/หรือหน่วยปกครองที่ดินของ ทบ.
(สั่งเฉพาะราย) เป็นผู้ลงนามในการส่งมอบและรับมอบ

(ลงนาม)
(ลงนาม)

ผู้ส่ง
ผู้รับ

อนุผนวก ๒ ประกอบผนวก ข การรับ-ส่งหน้าที่ของผู้บังคับหน่วย ที่มีหน้าที่ปกครองที่ดิน ของ ทบ.
บัญชีราชพัสดุที่มีปัญหา ของหน่วย ………………………………………………………
ลาดับ
ที่

ที่ดินมีปัญหา
เรื่องอะไร, กับใคร
เมื่อใด

หมายเลข
หน้า จานวนเนื้อที่ที่มีปัญหา การดาเนินการ
ระวาง
ทะเบียนที่ดิน
สารวจ
ไร่-งาน-วา

ผลการ
ดาเนินการ

ข้อคิดเห็น
ผู้ส่งมอบที่ดิน

หมายเหตุ

๕ - ๗๘

หมายเหตุ ๑. ราคาประเมินให้คิดราคาตามที่สานักงานที่ดินประเมินราคาในปัจจุบัน
๒. ผู้บังคับหน่วยที่มีหน้าที่ปกครองที่ดิน และ/หรือหน่วยปกครองที่ดินของ ทบ.
(สั่งเฉพาะราย) เป็นผู้ลงนามในการส่งมอบและรับมอบ

(ลงนาม)
(ลงนาม)

ผู้ส่ง
ผู้รับ

๕ - ๗๙

ด่วนมาก

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ
กพ.ทบ. (กองการปกครอง โทร.
)
ที่ กห ๐๔๐๑/๗๕๖๓
วันที่
๑ เม.ย. ๔๐
เรื่อง การปรับชั้นเงินเดือนผู้ได้เลื่อนขึ้นครองตาแหน่งสูงขึ้น
เรียน ผบ.ทบ. (ผ่าน ผช.ผบ.ทบ.(๑))
สิ่งที่ส่งมาด้วย หนังสือ สม. (ฉบับ กห. เลขรับ ๑๑๒๘๖/๓๙, ๒๑๗๗/๔๐) ลง ๑๘ มี.ค. ๔๐
เรื่อง การปรับย้ายชั้นเงินเดือนผู้ได้เลื่อนขึ้นครองตาแหน่งสูงขึ้น
๑. ปล.กห./ประธาน กขท. ได้ให้ความเห็ น ชอบและให้ นขต.กห., นขต.สป. ทราบ และถือปฏิบั ติ
ตามมติ ที่ ป ระชุม กขท. ครั้งที่ ๓/๔๐ เมื่ อ ๑๘ มี .ค. ๔๐ เกี่ยวกับ การปรับ ชั้น เงิน เดื อนผู้ที่ ได้ เลื่ อนขึ้น ครอง
ตาแหน่งสูงขึ้น ซึ่งมีมติว่า
๑.๑ กรณี ข้าราชการที่ได้รับ เงิน เดื อนระดับ น.๑ ชั้น ๑๓.๕, ๑๔.๕ ระดับ น.๒ ขั้น ๓.๕, ๔.๕
ระดั บ น.๓ ขั้น ๒.๕, ๓.๕, ๔.๕ หากได้ รับ การเลื่ อนขึ้น ครองอั ต ราสู งขึ้น ใน ๑ ต.ค. ๒๙ เป็ น ต้ น ไป ให้ ได้ รับ
การปรับ ชั้ น เงิน เดื อนในระดั บ อั ต ราที่ ครองและแต่ งตั้ งยศให้ สู งขึ้น ได้ โดยอาศัย เบิ กอั ต ราเงิน เดื อนในขั้น ของ
ชั้นยศถัดไป และให้รับเงินเดือนในอัตราที่เคยได้รับก่อนที่จะมีการปรับระดับตาแหน่ง ทั้งนี้ การดาเนินการดังกล่าว
จะใช้บังคับจนกว่าชั้นเงินเดือนในชั้นชั่วคราวจะถูกยกเลิก
๑.๒ เห็นชอบตัวอย่างร่างคาสั่งปรับชั้นเงินเดือนตามแนวทางแก้ไขปัญหาในข้อ ๑.๑ แนบท้าย
หนังสือ สม. ที่ (ฉบับ กห. เลขรับ ๑๑๒๘๖/๓๙, ๒๑๗๗/๔๐) ลง ๑๘ มี.ค. ๔๐
๒. ข้อเท็จจริง
๒.๑ กพ.ทหาร ได้มี หนั งสื อหารือ สม. กรณี ข้าราชการที่ ได้ รับ เงิน เดือน ระดั บ น.๑ ขั้น ๑๓.๕
และ ๑๔.๕ ระดับ น.๒ ขั้น ๓.๕ และ ๔.๕ ระดับ น.๓ ขั้น ๒.๕, ๓.๕ และ ๔.๕ หากได้รับการเลื่อนขึ้นครอง
ต าแหน่ งสู งขึ้น จะปรับ ให้ รับ เงิน เดื อนในต าแหน่ งอั ต ราที่ สู งขึ้น อย่ า งไร เนื่ องจากเมื่ อปรับ ชั้ น เงิ น เดื อนแล้ ว
อัตราเงินเดือน จะอยู่ในขั้นชั่วคราวของระดับถัดไป ซึ่งไม่ได้กาหนดเงินเดือนครึ่งขั้นไว้
๒.๒ ในการประชุม กขท. ครั้งที่ ๑๑/๓๙ เมื่อ ๒๘ พ.ย. ๓๙ และครั้งที่ ๑๒/๒๙ เมื่อ ๒๖ ธ.ค. ๓๙
ที่ประชุมได้พิจารณาเรื่องตามข้อ ๒.๑ และให้ กง.กห. รับไปดาเนินการขอรับความเห็นชอบจาก กรมบัญชีกลาง
ในการแก้ไขการปรับ ขึ้น เงินเดื อนของผู้ ที่ ได้ รับ เลื่ อนขึ้น ครองต าแหน่ งอัต ราสู งขึ้น แต่ไม่ส ามารถปรับ ให้ ได้ รับ
เงิน เดื อนในระดั บ ของต าแหน่ งอั ต ราที่ ครองนั้ น ได้ เนื่ องจากไม่ มี ชั้ น เงิ น เดื อนรองรับ โดยขออาศั ย เบิ กอั ต รา
เงิน เดื อนในขั้ น ของชั้ น ยศถัด ไปที่ ข้าราชการ ผู้ นั้ น จะพึ งได้ รับ การแต่ งตั้ ง ยศตามต าแหน่ งอั ต ราที่ ครองนั้ น ได้
ซึ่งกรมบัญชีกลางให้ความเห็นชอบแล้ว กขท. จึงมีมติตามข้อ ๑

๕ - ๘๐
๓. กพ.ทบ. พิจารณาแล้ว เห็นควรให้ นขต.ทบ. ทราบและถือปฏิบัติตามมติของ กบท. ในข้อ ๑
๔. ข้อเสนอ เห็นควรดาเนินการดังนี้
๔.๑ ให้ นขต.ทบ. ทราบ และถือปฏิบัติตามมติของ กขท. ในข้อ ๑
๔.๒ ให้ สบ.ทบ. สาเนาให้ นขต.ทบ. ทราบ
จึงเรียนมาเพื่อกรุณาพิจารณา หากเห็นสมควรกรุณาอนุมัติตามเสนอในข้อ ๔ ทั้งนี้ อยู่ในอานาจของ
ผบ.ทบ. ซึ่งมอบให้ ผช.ผบ.ทบ. (๑) อนุมัติ ตามคาสั่ง ทบ. ที่ ๕๗๗/๒๕๓๙ สง ๑๑ พ.ย. ๓๙
(ลงชื่อ) พล.ต. เถลิง นิรัติศัย
- อนุมัติในข้อ ๔

(เถลิง นิรัติศัย)

รับคาสั่ง ผบ.ทบ.

จก.กพ.ทบ.

(ลงชื่อ) พล.อ. บัณฑิตย์ มลายอริศูนย์
ผช.ผบ.ทบ.
๓ เม.ย. ๔๐

เรียน ผบ.ทบ. (ผ่าน ผช.ผบ.ทบ.(๑))
- เห็นควรอนุมัติตามที่ กพ.ทบ. เสนอในข้อ ๔
(ลงชื่อ) พล.ท. สินาด รัตนพฤกษ์
ผช.เสธ.ทบ.ฝกพ.
๒ เม.ย. ๔๐
(ลงชื่อ) พล.ท. พัฑฒะนะ พุทธานนท์
รอง เสธ.ทบ. (๒)
๒ เม.ย. ๔๐
(ลงชื่อ) พล.ท. ชาญ บุญประเสริฐ
เสธ.ทบ.
๒ เม.ย. ๔๐
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ตัวอย่างร่างคาสั่ง นขต.กห. และ เหล่าทัพ
คาสั่ง ................................................
(เฉพาะ)
เรื่อง การปรับชั้นเงินเดือนข้าราชการทหารชั้นสัญญาบัตร

ให้ปรับชั้นเงินเดือนข้าราชการทหารชั้นสัญญาบัตรในสังกัด.....................................................................
ผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน ตามระเบียบกระทรวงกลาโหม ว่าด้วย การแต่งตั้งยศและการเลื่อนยศข้าราชการทหาร
พ.ศ. ๒๕๒๗ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบกระทรวงกลาโหม ว่าด้วย การแต่งตั้งยศและการเลื่อนยศของข้าราชการ
ทหาร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๑ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๓๑ และ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๓๓ ตามอัตราตาแหน่งใหม่
ดังนี้
รับเงินเดือน ระดับ น.๑ ชั้น ๑๓.๕ (๑๐,๓๔๐ บาท)
ปรับเป็นเงินเดือน ระดับ น.๒ โดยอาศัยเบิก ระดับ น.๒ ชั้น - (๑๐,๖๐๐ บาท)
และให้รับในอัตราเงินเดือนเดิม (๑๐,๓๔๐ บาท)
ร.อ. ก. ......................................................................หมายเลขประตัว........................................
(ตาแหน่ง)..................................................................
ทั้งนี้ ตั้งแต่.............................................
สั่ง

ณ วันที่

มีนาคม ๒๕๔๐
พล.อ.
(..........................................)
(ตาแหน่ง)
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บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ
กพ.ทบ. (กองจัดการฯ โทร.๒๒๑๑๘๑๖)
ที่ กห ๐๔๐๑/๒๒๘๕
วันที่
๑๓ ส.ค. ๓๕
เรื่อง ขออนุมัติหลักเกณฑ์การปรับย้ายนายทหารประทวนเลื่อนฐานะเป็นนายทหารสัญญาบัตรไปบรรจุ
ในตาแหน่งประจา
เรียน ผบ.ทบ. (ผ่าน เสธ.ทบ.)
อ้างถึง คาสั่ง ทบ. ที่ ๑๑๙๒/๒๕๕๔ ลง ๒๒ พ.ย. ๓๓ เรื่อง การมอบอานาจหน้าที่และการดาเนินงานเอกสาร
ในกองบัญชาการทหารสูงสุด
สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. สาเนาหนังสือ กพ.ทบ. ด่วนมาก ที่ กห ๐๓๑๕/๒๒๖๓๐ ลง ๒๙ ต.ค. ๓๓ เรื่อง ขออนุมัติ
เปลี่ยนแปลงหลักการแต่งตั้งนายทหารประทวน ทาหน้าทีน่ ายทหารสัญญาบัตร เพื่อผลใน
การเลื่อนฐานะเป็นนายทหารสัญญาบัตร
๒. สาเนาหนังสือ กพ.ทบ. ที่ กห ๐๓๑๕/๑๗๐๐ ลง ๑๕ มิ.ย. ๒๔ เรื่อง หลักการเกี่ยวกับ
ตาแหน่ง สรก. และตาแหน่ง สรก. และตาแหน่งประจา
๑. เนื่องจากหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการเลื่อนฐานะนายทหารประทวนสัญญาบัตร ตามที่ ทบ. กาหนดไว้
ตามสิ่งที่ ส่งมาด้วย ๑ ยังไม่ได้กาหนดรายละเอียดในการดาเนินการกาลังพลต่อนายทหารประทวน ซึ่งได้รับ
การคั ด เลื อ กให้ เลื่ อ นฐานะฯ และอยู่ ในระหว่ า งการท าหน้ า ที่ น ายทหารสั ญ ญาบั ต รไว้ แ น่ ชั ด จึ ง เป็ น สาเหตุ
ให้ การด าเนิ น การและจัด การกาลั งพลประเภทนายทหารประทวนของหน่ ว ยต่ าง ๆ เป็ น ไปอย่ างอ่ อนตัวและ
ขาดความเหมาะสม ดั ง นั้ น กพ.ทบ. จึ ง ใคร่ ข ออนุ มั ติ ห ลั ก เกณฑ์ ก ารปรับ ย้ า ยนายทหารประทวนซึ่ ง ได้ รั บ
การคัดเลือกให้เลื่อนฐานะ ฯ ดังกล่าว ไปบรรจุตาแหน่งประจาในระหว่างที่ทาหน้าที่นายทหารสัญญาบัตร
๒. ข้อเท็จจริง
๒.๑ ตามหนั ง สื อ กพ.ทบ. สิ่ ง ที่ ส่ ง มาด้ ว ย ๑ ผบ.ทบ. ได้ ก รุณ าอนุ มั ติ ห ลั ก การให้ น ายทหาร
ประทวนชั้นยศ จ.ส.อ. ซึ่งมีคุณสมบัติครบถ้วนตามคุณวุฒิรวมทั้งมีจานวนปีในการรับราชการ ที่กาหนดตามกรณี
หากจะขอแต่งตั้งยศเป็นนายทหารสัญ ญาบัตรหน่วยจะต้องสั่งให้กาลังพลดังกล่าว ทาหน้าที่นายทหารสัญญาบัตร
เป็นระยะเวลา ๑ ปี รวมทั้งต้องเข้ารับการศึกษา หรืออบรมตามหลักสูตรที่ ทบ. กาหนด
๒.๒ การสั่งให้ “ ทาหน้าที่นายทหารสัญญาบัตร เป็นระยะเวลา ๑ ปี ” ตามข้อ ๒.๑ ส่วนใหญ่แล้ว
จะสั่งให้ทาหน้าที่ฯ หลังจากกาลังพลได้รับการคัดเลือกฯ และเข้ารับการศึกษาอบรมตามหลักสูตรที่ ทบ. กาหนดแล้ว
เว้นแต่บางกรณี หน่วยอาจสั่งให้ทาหน้าที่นายทหารสัญญาบัตรก่อนหรือหลังการได้รับการคัดลือกให้เลื่อนฐานะ ฯ

๕ - ๘๓
และ/หรือ ก่อนที่จะเข้ารับการศึกษา อบรม ตามหลักสูตรที่ ทบ. กาหนดก็ได้ แต่ทั้งนี้ นายหารประทวนรายนั้น
จะต้องมีเวลารับราชการเป็นนายทหารประทวน หรือมีเวลารับราชการขณะที่เป็นข้าราชการกลาโหมพลเรือน
ต่ากว่าสัญญาบัตรรวมกับเวลารับราชการเป็นนายทหารประทวน ไม่น้อยกว่า ๑๒ ปี อีกทั้งยังต้องมียศ จ.ส.อ.
มาแล้วไม่น้อยกว่า ๒ ปี อีกด้วย
๒.๓ ปั จ จุ บั น ทบ. มี น ายทหารประทวนชั้ น ยศ จ.ส.อ. ซึ่ ง ได้ รั บ การคั ด เลื อ กให้ เลื่ อ นฐานะ
เป็ น นายทหารสั ญ ญาบั ต ร ประจ าปี ถื อ เกณฑ์ เฉลี่ ย ตั้ ง แต่ ปี ง บประมาณ ๓๓ - ๓๕ ปี ล ะ ๔๐๐ - ๕๐๐ นาย
ซึ่งประมาณ ๘๐% (๓๒๐ - ๔๐๐ ราย) ของจานวนดั งกล่าวจะทาหน้ าที่ น ายทหารสัญ ญาบัต ร หลังจากที่ ได้รับ
การคัดเลือก (ได้รับอนุมัติตัวบุคคล) และหลังจากที่ได้รับการศึกษา อบรม ตามหลักสูตรที่ ทบ. กาหนดแล้ว
๓. ข้อพิจารณา
๓.๑ การที่กาลังพลได้รับการเลื่อนฐานะฯ ต้ องทาหน้าที่นายทหารสัญญาบัตรเป็น ระยะเวลา ๑ ปี
ตามข้อ ๒.๑ ทาให้กาลังพลดังกล่าว ต้องพ้นจากการปฏิบัติง านตามหน้าที่และความรับผิดชอบในตาแหน่งอัตรา
จ.ส.อ. ซึ่งเคยปฏิบัติอยู่ โดยที่กาลังพลรายนั้นยังคงบรรจุอยู่ในตาแหน่งอัตราชั้นยศเดิม ซึ่ง กพ.ทบ. พิจารณาแล้ว
อาจเป็นสาเหตุให้เกิดผลกระทบต่อหน่วย ได้ดังนี้
๓.๑.๑ ตาแหน่งอัตรา จ.ส.อ. ซึ่งบรรจุกาลังพลที่ได้รับการคัดเลือกให้เลื่อนฐานะฯ จะไม่มี
กาลังพลปฏิบัติงานจริงเป็นระยะเวลา ๑ ปี ซึ่งหากเป็นตาแหน่งหลักที่สาคัญและมีความรับผิดชอบสูงต่องาน
ในหน้าที่หรือยุทโธปกรณ์ที่มีราคาแพงแล้ว ย่อมจะส่งผลกระทบในทางลบและลดประสิทธิภาพในการปฏิบัติง าน
ของหน่วยได้อย่างต่อเนื่อง
๓.๒ กพ.ทบ. พิ จารณาแล้วเห็นว่า เพื่อเป็น การลดหรือขจัด ปัญ หาตามที่ได้แสดงไว้ใน ข้อ ๓.๑
จึงเห็นสมควรปรับย้ายนายทหารประทวนที่ได้รับการคัดเลือกให้เลื่อนฐานะฯ ออกจากตาแหน่งที่บรรจุอยู่เดิมใน
ตาแหน่งประจาในระหว่างที่กาลังพลรายนั้น ได้ทาหน้าที่ตาแหน่งนายทหารสัญญาบัตรเพื่อรอการแต่งตั้งยศเป็น
นายทหารสัญญาบัตรในโอกาสต่อไป ทั้งนี้ เพื่อเปิดตาแหน่งให้ว่าง และหน่วยสามารถปรับย้ายกาลังพลรายอื่น
มาปฏิ บั ติ งานทดแทนได้อย่ างต่ อเนื่ อง อี กทั้ งอาจส่งผลดี ในด้ านขวัญ ของกาลั งพลชั้ น ยศ ส.อ. ที่ มีคุณ สมบั ติ
ครบถ้วน ซึ่งอาจได้รับการพิจารณาจากหน่วยให้เลื่อนขึ้นครองตาแหน่งอัตรา จ.ส.อ. ได้เร็วขึ้น ส่วนการปรับย้าย
ไปบรรจุในตาแหน่งประจานั้น กพ.ทบ. พิจารณาแล้ว สามารถดาเนินการได้ และไม่ขัดต่อหลักเกณฑ์การย้าย
และบรรจุบุคคลในตาแหน่งประจา ตามรายละเอียดในสิ่งที่ส่งมาด้วย ๒
๓.๓ จากข้ อ พิ จ ารณาตามข้ อ ๓.๑ และ ๓.๒ กพ.ทบ. พิ จ ารณาแล้ ว จึ ง เห็ น สมควรก าหนด
หลักเกณฑ์ การปรับย้ายนายทหารประทวนที่ได้รับการเลื่อนฐานะเป็นนายทหารสัญ ญาบัตร ไปบรรจุตาแหน่ง
ประจา ดังนี้
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๓.๓.๑ กาลังพลที่จะปรับย้าย ต้องเป็นนายทหารประทวนชั้นยศ จ.ส.อ. ที่ได้รับการคัดเลือก
และได้รับอนุมัติตัวบุคคลจาก ผบ.ทบ. ให้เลื่อนฐานะเป็นนายทหารสัญญาบัตรเป็นระยะเวลา ๑ ปี ภายหลังจากที่
ได้รับการคัดเลือกแล้ว ตามหลักเกณฑ์ที่ ทบ. กาหนด สาหรับนายทหารประทวนคุณวุฒิปริญญาตรี ซึ่งสอบแข่งขัน
เป็ นนายทหารสัญญาบัตรประจ าปี และนายทหารประทวน ซึ่ งหน่วยต้นสังกัดให้ ท าหน้าที่ นายทหารสั ญ ญาบั ต ร
ก่อนการได้รับการคัดเลือกให้เลื่อนฐานะฯ รวมทั้งนายทหารประทวน ซึ่งทาหน้าที่นายทหารสัญญาบัตรในสนาม
ไม่อยู่ในเกณฑ์ที่ต้องปรับย้ายตามกรณีนี้
๓.๓.๒ ตาแหน่ง - อัตรา และหน่วยรับบรรจุ กาหนดให้ปรับย้ายไปบรรจุในตาแหน่งประจา
ของหน่วยต่าง ๆ ตามความประสงค์ของหน่วยต้นสังกัด และ/หรือ ความประสงค์ของกาลังพลโดยกาหนดให้เลือก
หน่วยรับบรรจุตามกรณีแห่งความจาเป็น ดังนี้
๓.๓.๒.๑ หน่วยต้นสังกัดเดิม (หากมีตาแหน่งประจาในอัตรา)
๓.๓.๒.๒ หน่ ว ย มทบ., จทบ. ที่ มี ที่ ตั้ ง หน่ ว ยในพื้ น ที่ เขตจั ง หวั ด เดี ย วกั น หรื อ
ใกล้เคียงกันกับหน่วยต้นสังกัดเดิม
๓.๓.๒.๓ หน่วยต้นสังกัดใหม่ที่ กาลังพลไปทาหน้ าที่น ายทหารสัญ ญาบั ตร (หากมี
ตาแหน่งประจาในอัตรา) หรือหน่วย มทบ., จทบ. ที่มีที่ตั้งหน่วยในพื้นที่เขต จังหวัดเดียวกัน หรือใกล้เคียงกันกับ
หน่วยต้นสังกัดใหม่
๓.๓.๓ การดาเนินการปรับย้ายให้หน่วยต้นสังกัดเสนอรายงานปรับย้ายไป กพ.ทบ. ทันทีที่
กาลังพลได้รับอนุมัติตัวบุคคลจาก ผบ.ทบ. ให้เลื่อนฐานะฯ โดยให้แนบเอกสารความเห็นชอบ จาก หน.เหล่าสาย
วิชาการเดิ ม , หน.เหล่ าสายวิท ยาการใหม่ (หากเปลี่ ยนเหล่า) และหน่ วยต้ น สังกัด ใหม่ ที่ จะปรับ ย้ายกาลั งพล
ไปบรรจุ ในตาแหน่ งประจา กพ.ทบ. จะรวมเรื่องรายงานขออนุมั ติตั วบุ คคล ให้ป รับ ย้ายได้เป็ น ส่วนรวม และ
เมื่อได้รับอนุมัติแล้ว จะส่งสาเนาให้หน่วยต้นสังกัด ซึ่งมีผู้บังคับบัญชาหน่วยระดับ พล.ต.ขึ้นไป ดาเนินการออก
คาสั่งปรับย้ายต่อไป
๓.๓.๔ ห้วงระยะเวลาที่ บ รรจุ ในตาแหน่ งประจาให้ กาลั งพลบรรจุ ในตาแหน่ งประจาเป็ น
ระยะเวลาประมาณ ๑ ปี หรือจนกว่าจะได้รับการแต่งตั้งยศ เป็นนายทหารสัญญาบัตรในปีงบประมาณที่ได้รับ
การเลื่อนฐานะฯ ในคราวนั้น หากมีความจาเป็นกรณีกาลังพลที่ได้รับการเลื่อนฐานะฯ บางราย (ซึ่งมีจานวนน้อย)
ไม่สามารถขอแต่งตั้งยศ เป็นนายทหารสัญญาบัตรได้เนื่องจากการทาหน้าที่นายทหารสัญญาบัตรไม่ได้ผล, กระทา
ความผิด หรือเหตุอื่น ๆ ตามที่หน่วยต้นสังกัด หรือ ทบ. เห็นสมควร ก็ให้งดเว้นการเลื่อนฐานะฯ ของกาลังพลรายนั้น
และพิจารณาปรับย้ายไปบรรจุในหน่วยต่าง ๆ ตามกรณี ดังนี้
๓.๓.๔.๑ กรณีกระทาความผิดบกพร่อง และหน่วยแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน
ดาเนินการสอบสวนจนปรากฏผลการสอบสวนว่ามีความผิดจริง ก็ให้กาลังพลรายนั้นคงบรรจุในตาแหน่งประจา
ในหน่วยเดิม หรือหน่วยที่ หน.หน่วย/เหล่า สายวิทยาการเดิม เห็นสมควร

๕ - ๘๕
๓.๓.๔.๒ กรณี อื่น ๆ ที่ ไม่ ได้ เกิด จากกระท าความผิ ด บกพร่อ งตาม ข้อ ๓.๓.๔.๑
ให้ ห น่ ว ย/เหล่ า สายวิ ท ยาการเดิ ม พิ จ ารณาปรับ ย้ า ยกาลั งพลดั งกล่ า ว บรรจุ ท ดแทนในต าแหน่ งซึ่ งก าหนด
อัตราเดิม (อั ตรา จ.ส.อ.) ซึ่งเป็ น อัต ราที่ จะว่างหลังจากที่ ได้ ปรับ ย้ายประทวนเลื่อนฐานะฯ ในปี งบประมาณ
ถัด ไปตามความเหมาะสม แต่ ทั้ ง นี้ ไม่ จ าเป็ น ต้ อ งบรรจุ ในหน่ วยหรือ ต าแหน่ งเดิ ม ของก าลั งพลที่ จ ะท าหน้ า ที่
นายทหาร

สัญญาบัตรก็ได้
๓.๓.๕ การดาเนินการทางธุการ
๓.๓.๕.๑ ในระหว่ า งที่ ก าลั งพลบรรจุ ในต าแหน่ ง ประจ า และกาลั ง พลท าหน้ า ที่

นายทหารสัญญาบัตร ยังไม่เสร็จสิ้น หากกาลังพลรายใดมีสิทธิในการอยู่อาศัยบ้านพักของทางราชการ ก็ให้หน่วย
ต้นสังกัดเดิมอนุโลมให้ยังคงพักอาศัยอยู่ได้ จนกว่าการดาเนินการกาลังพล ตามข้อ ๓.๓.๕ ได้ดาเนินการเสร็จสิ้น
เว้นกรณีหน่วยที่รับตัวกาลังพลทาหน้าที่นายทหาร สัญญาบัตรได้จัดที่พักให้แล้ว
๓.๓.๕.๒ การเบิก - จ่าย เงินเดือน และการดาเนินการด้านสิทธิ, สวัสดิการ อันจาเป็น
ส่วนตัวกาลังพล รวมทั้งการรวบรวมหลักฐานและรายงานขอแต่งตั้งยศเป็นนายทหารสัญญาบัตรให้หน่วยที่รับบรรจุ
กาลังพลในตาแหน่งประจาเป็นหน่วยดาเนินการ
๔. ข้อเสนอ เพื่อให้การบริหารและการดาเนินการกาลังพล ที่เกี่ยวข้องกับนายทหารประทวนเลื่อนฐานะ
เป็ น นายทหารสั ญ ญาบั ต รของ ทบ. เป็ น ไปด้ ว ยความเรีย บร้อยและเหมาะสม จึ งเห็ น ควรกาหนดหลั กเกณฑ์
การปรับย้ายนายทหารประทวนเลื่อนฐานะเป็นนายทหารสัญญาบัตรไปบรรจุในตาแหน่งประจา รายละเอียดตามที่
กพ.ทบ. เสนอในข้อ ๓.๓
จึงเรียนมาเพื่อกรุณาพิจารณา หากเห็นชอบด้วยดาริ กรุณาอนุมัติตามเสนอในข้อ ๔ ทั้งนี้ อยู่ในอานาจ
อนุมัติของ เสธ.ทบ. ตามคาสั่ง ผบ.ทบ. ที่อ้างถึง
(ลงชื่อ) พล.ต. ปรีชา อุเทนสุต
(ปรีชา อุเทนสุต)
จก.กพ.ทบ.

๕ - ๘๖

เรียน ผบ.ทบ. (ผ่าน เสธ.ทบ.)
- เห็นควรอนุมัติตามที่ กพ.ทบ. เสนอในข้อ ๔
(ลงชื่อ) พล.ท. ชัยวุฒิ ศรีมาศ

(ลงชื่อ) พล.ท. วชิรา สุริยกุล ณ อยุธยา

(ชัยวุฒิ ศรีมาศ)

(วชิรา สุริยกุล ณ อยุธยา)

ผช.เสธ.ทบ.ฝกพ.

รอง เสธ.ทบ.(๒)

๑๙ ส.ค. ๓๕

๑๙ ส.ค. ๓๕

- อนุมัติในข้อ ๔
รับคาสั่ง ผบ.ทบ.
(ลงชื่อ) พล.ท. ประมณฑ์ ผลาสินธ์
(ประมณฑ์ ผลาสินธ์)
เสธ.ทบ.
๒๑ ส.ค. ๓๕

๕ - ๘๗

ด่วนมาก

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ
ทบ.
(กพ.ทบ. โทร.๒๙๗๗๑๒๓)
ที่ กห ๐๔๐๑/๕๖๔
วันที่
๑๓ มี.ค. ๓๘
เรื่อง การเลื่อน ส.อ. ขึ้นครองตาแหน่งอัตรา จ.ส.อ. และ จ.ส.อ. ขึ้นครองตาแหน่งอัตรา จ.ส.อ. พิเศษ
เสนอ
อ้างถึง ๑. พ.ร.บ. เงินเดือนและเงินประจาตาแหน่ง พ.ศ. ๒๕๓๘
๒. พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการทหาร (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๓๘
๓. หนังสือ กพ.ทบ. ต่อที่ กห ๐๔๐๑/๑๑๗๒ ลง ๑๖ ม.ค. ๓๘
๔. ระเบียบ กห. ว่าด้วย การแต่งตั้งยศและการเลื่อนยศของข้าราชการทหาร พ.ศ. ๒๕๒๗
เนื่ องจาก พ.ร.บ. เงิน เดื อนและเงิน ประจ าตาแหน่ง พ.ศ. ๒๕๓๘, พ.ร.บ.ระเบี ยบข้าราชการทหาร
(ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๓๘ และอนุมัติ ผบ.ทบ. ตามหนังสือ กพ.ทบ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการปรับอัตราเงินเดือน
ข้า ราชการและบั ญ ชี ก าหนดการปรับ อั ต ราเงิ น เดื อ นข้ า ราชการ (ตามอ้ า งถึ ง ๑ - ๓) ก าหนดให้ นขต.ทบ.
ดาเนินการปรับ อัตราเงินเดือนข้าราชการทหาร ในสังกัดให้เป็ น ไปตามบัญ ชีอัตราเงิน เดือนใหม่ ดังนั้น เพื่ อให้
หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการเลื่อน ส.อ. ขึ้นครองตาแหน่งอัตรา จ.ส.อ. และ จ.ส.อ. ขึ้นครองตาแหน่งอัตรา จ.ส.อ.พิเศษ
มีความเหมาะสมสอดคล้องกับการกาหนดบั ญ ชีอัตราเงิน เดื อนข้าราชการทหาร และเป็น ไปตามระเบี ยบ กห.
ว่าด้วย การแต่งตั้งและการเลื่อนยศของข้าราชการทหาร พ.ศ. ๒๕๒๗ (ตามอ้างถึง ๔) จึงให้ปฏิบัติดังนี้
๑. ให้ยกเลิก
๑.๑ หนังสือ กพ.ทบ. ที่ กห ๐๔๐๑/๒๓๗๖ ลง ๒๔ ม.ค. ๒๘ เรื่อง การเลื่อน ส.อ. ขึ้น ครอง
ตาแหน่ง อัตราจ่า
๑.๒ หนังสือ ทบ. ที่ กห ๐๓๑๕/๑๕๔๗๑ ลง ๔ ธ.ค. ๑๖ เรื่อง การเลื่อน ส.อ. ขึ้นครองตาแหน่ง
อัตราจ่า
๑.๓ หนั งสื อ กพ.ทบ. ที่ กห ๐๔๐๑/๕๑๗ ลง ๒๑ ก.พ. ๑๖ เรื่ อง การเลื่ อน จ.ส.อ. ขึ้ นครอง
ตาแหน่ง จ.ส.อ.พิเศษ
๑.๔ หนังสือ กพ.ทบ. ที่ กห ๐๔๐๑/๒๑๖๘ ลง ๒๒ ม.ค. ๒๘ เรื่อง การเลื่อน จ.ส.อ. ขึ้นครอง
ตาแหน่ง จ.ส.อ.พิเศษ (ประเภทที่ ๒)
๑.๕ หนั งสือ กพ.ทบ. ที่ กห ๐๓๑๕/๒๔๒๒๙๙ ลง ๑๐ พ.ย. ๒๕ เรื่อง สิท ธิและหลักเกณฑ์
ในการบรรจุตาแหน่ง จ.ส.อ.พิเศษ (ประเภทที่ ๒)

๕ - ๘๘
๒. ให้ ใช้ ห ลั กเกณฑ์ ต่ อไปนี้ เป็ น หลั ก ปฏิบั ติ ในการพิ จ ารณาและด าเนิ น การเลื่ อน ส.อ. ขึ้น ครอง
ตาแหน่งอัตรา จ.ส.อ. และ จ.ส.อ. ขึ้นครองตาแหน่งอัตรา จ.ส.อ. พิเศษ สาหรับนายทหารประทวน สังกัด ทบ.
ดังนี้
๒.๑ ให้ นขต.ทบ., หน่ ว ยกองพล , หน่ ว ยส่ ว นกลาง, ส่ ว นการศึก ษาและเหล่ า สายวิ ท ยาการ
เป็นหน่วยรับผิดชอบในการดาเนินการพิจารณาคัดเลือกและออกคาสั่งเลื่อน ส.อ. ขึ้นครองตาแหน่งอัตรา จ.ส.อ.
และ จ.ส.อ. ขึ้นครองตาแหน่งอัตรา จ.ส.อ.พิเศษ ภายในหน่วยบังคับบัญชาของตน
๒.๒ ให้หน่วยที่มีหน้าที่ดาเนินการคัดเลือกแต่งตั้งคณะกรรมการและกาหนดมาตรการ ในการคัดเลือก
ในรายละเอียดได้ตามความเหมาะสม
๒.๓ ให้หน่วยที่ดาเนินการเลื่อน ส.อ. ขึ้นครองตาแหน่งอัตรา จ.ส.อ. และ จ.ส.อ. ขึ้นครองตาแหน่ง
อัตรา จ.ส.อ.พิเศษ แจ้งให้เหล่าสายวิทยาการทราบ เพื่อเป็นการประสานและป้องกันการบรรจุซ้าซ้อน
๒.๔ ให้เหล่าสายวิทยาการให้ความร่วมมือกับ นขต.ทบ. ตามที่ได้รับคาขอในเรื่อง ขีดความสามารถ
ทางด้านวิชาการของเหล่าหรือสายวิทยาการนั้น ๆ
๒.๕ การย้ าย ส.อ. ขึ้น ครองตาแหน่ ง จ.ส.อ. และ จ.ส.อ. ขึ้น ครองตาแหน่ งอั ตรา จ.ส.อ.พิ เศษ
จะกระทาได้ต่อเมื่อมีตาแหน่งอัตรา จ.ส.อ. และ จ.ส.อ.พิเศษ ว่าง และหากเป็นการย้ายผิดเลข ชกท. จะต้องประสาน
กับ เหล่ า สายวิท ยาการก่อน และหน่ วยจะต้ องด าเนิ น การตามคาสั่ ง ทบ. ที่ ๑๗๗/๒๕๐๗ ลง ๒๘ พ.ค. ๐๗
เรื่องการดาเนินการย้ายนายทหารประทวนผิดเลข ชกท. และการมอบอานาจการย้ายนายทหารประทวนผิดเลข
ชกท. ทุกประการ
๒.๖ ผู้บังคับบัญชาตามลาดับชั้น เป็นผู้ พิจารณาความเหมาะสมของผู้ที่จะเลื่อนขึ้น ครองตาแหน่ง
จ.ส.อ. และ จ.ส.อ.พิเศษ โดยมีขีดจากัด ดังนี้
๒.๖.๑ ส.อ. เลื่อนขึ้นครองตาแหน่งอัตรา จ.ส.อ.
๒.๖.๑.๑ เป็นผู้มียศ ส.อ. มีเวลารับราชการในชั้นยศ ส.อ. มาแล้วไม่น้อยกว่า ๓ ปี
แต่ ถ้าหากมี เวลารับราชการในชั้ นยศ ส.อ. ไม่ ครบ ๓ ปี ต้องมีเวลารับราชการรวมไม่ น้อยกว่า ๙ ปี และมีเวลารับ
ราชการ ในชั้นยศ ส.อ. ไม่น้อยกว่า ๑ ปี ทั้งนี้ การนับเวลารับราชการให้ปฏิบัติตามระเบียบ กห. ที่อ้างถึง ๔
๒.๖.๑.๒ รับ เงิ น เดื อ นในชั้ น ที่ เมื่ อ เลื่ อ นระดั บ แล้ ว สามารถปรั บ ไปรั บ เงิ น เดื อ น
ได้ไม่ต่ากว่าระดับ ป.๒ ชั้น ๑
๒.๖.๑.๓ มีความประพฤติเรียบร้อย
๒.๖.๑.๔ มีความขยันหมั่นเพียรในหน้าที่การงาน
๒.๖.๑.๕ มีคุณ ลักณะที่ เหมาะสม มี ความรู้ความสามารถทั้ งในด้ านวิชาการ และ
ด้านการปฏิบัติงานอย่างดี สามารถที่จะเลื่อนยศ จ.ส.อ.

๕ - ๘๙
๒.๖.๒ จ.ส.อ. เลื่อนขึ้นครองตาแหน่งอัตรา จ.ส.อ.พิเศษ
๒.๖.๒.๑ เป็นผู้มียศ จ.ส.อ. มาแล้วไม่น้อยกว่า ๑ ปี
๒.๖.๒.๒ รับเงินเดือนในชั้นที่เมื่อเลื่อนระดับแล้วสามารถปรับไปรับเงินเดือน ได้ไม่
ต่ากว่า ป.๓ ชั้น ๑
๒.๖.๒.๓ มีความรู้ความสามารถดีเด่นเหมาะสมกับตาแหน่งที่จะบรรจุ
๒.๖.๒.๔ มีสุขภาพดีและมีความประพฤติเรียบร้อย
๒.๗ กรณีที่มีปัญหาข้อขัดข้องใด ๆ เกิดขึ้น ระหว่างเหล่าสายวิทยาการและหน่วย ต่าง ๆ ให้หน่วย
และเหล่าสายวิทยาการหารือไปยัง กพ.ทบ. โดยชี้แจงรายละเอียดข้อเท็จจริงเพื่อ กพ.ทบ. จะได้ดาเนินการต่อไป
๓. ให้ดาเนินการได้ ตั้งแต่ ๑ ม.ค. ๓๘ เป็นต้นไป
จึงเสนอมาเพื่อกรุณาทราบ และถือปฏิบัติต่อไป
รับคาสั่ง ผบ.ทบ.
(ลงชื่อ) พล.อ. สุเทพ สีวะรา
(สุเทพ สีวะรา)
เสธ.ทบ.

๕ - ๙๐

บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ
กพ.ทบ.
(กองการศึกษา โทร.๐-๒๒๙๗-๗๐๑๑, ๙๗๑๑๖)
ที่ กห ๐๔๐๑/๑๑๘๕
วันที่
๒๓ เม.ย. ๕๓
เรื่อง การให้ปรับย้ายข้าราชการปฏิบัติงานที่ ยศ.ทบ. หลังสาเร็จการศึกษาหลักสูตร รร.สธ.ทบ./ทหารจาก
จากต่างประเทศ
เรียน ผบ.ทบ. (ผ่าน ผช.ผบ.ทบ. (๒))
อ้างถึง ๑. หนังสือ กพ.ทบ. ที่ ต่อ กห ๐๔๐๑/๓๑๒๔๒ ลง ๒ ก.ย. ๕๒
๒. หนังสือ ยก.ทบ. ที่ กห ๐๔๓/๘๘๙๐ ลง ๑๐ มิ.ย.๔๘
สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.
๘.

หนังสือ ยศ.ทบ. ที่ กห ๐๔๖๑/๖๕๓๔ ลง ๒๖ พ.ย. ๕๒
หนังสือ ขว.ทบ. ที่ กห ๐๔๐๒/๑๔๐ ลง ๘ ม.ค.๕๓
หนังสือ ยก.ทบ. ที่ ต่อ กห ๐๔๐๓/๑๕๒๕๖ ลง ๒๓ ธ.ค.๕๒
หนังสือ กบ.ทบ. ที่ ต่อ กห ๐๔๐๔/๑๗๓๕๗ ลง ๒๔ ธ.ค.๕๒
หนังสือ กร.ทบ. ที่ กห ๐๔๐๕/๔๑ ลง ๖ ม.ค.๕๓
หนังสือ สปช.ทบ. ที่ กห ๐๔๐๖/๑๓๒ ลง ๑๒ ม.ค.๕๓
สรุปความเห็น นขต.ทบ.
รายชื่อผู้เข้ารับการศึกษาหลักสูตร รร.สธ.ทบ./ทหารจากต่างประเทศห้วงปี ๔๑ - ๕๓

๑. ยศ.ทบ. รายงานขออนุมัติหลักการ ให้ข้าราชการที่ได้รับทุนไปศึกษาหลักสูตร รร.สธ.ทบ./ทหารจาก
ต่างประเทศ เมื่อสาเร็จการศึกษาแล้วให้รับ ราชการที่ ยศ.ทบ. ยกเว้น กาลั งพลของ ทภ.๔ ที่ สาเร็จการศึกษา
หลักสูตร ฯ ดังกล่าว จากประเทศมาเลเซีย หรือสาธารณรัฐอินโดนีเซียให้สามารถปรับย้ายจาก ยศ.ทบ. ไปรับราชการ
ที่ ทภ.๔ ได้ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย
๒. ข้อเท็จจริง
๒.๑ ตามอ้างถึง ๑ ปัจจุบันในการจัดส่งข้าราชการไปศึกษาในหลักสู ตร รร.สธ.ทบ./ทหารจาก
ต่างประเทศนั้น กาหนดให้ความเร่งด่วนไว้ดังนี้
๒.๑.๑ รร.สธ.ทบ./ทหารของสาธารณรัฐอินโดนีเซีย และประเทศมาเลเซียให้ความเร่งด่วน
กับ ทภ.๔ กรม ฝสธ. และ นขต.ทบ. อื่น ๆ ตามลาดับ
๒.๑.๒ รร.สธ.ทบ./ทหารของประเทศอื่น ๆ นอกเหนื อ จากข้อ ๒.๑.๑ ให้ ความเร่งด่ วน
กับ รร.สธ.ทบ./วทบ. และ นขต.ทบ. อื่น ๆ ตามลาดับ
๒.๒ ตามอ้างถึง ๒ ระเบียบ สบส. ว่าด้วย การกาหนดแนวทางปฏิบัติของข้าราชการใน สบส. พ.ศ.
๒๕๓๘ กาหนดให้กาลังพลของ สบส. ที่ได้รับทุนการศึกษาหลักสูตร รร.สธ.ทบ./ทหารจากต่างประเทศ เมื่อสาเร็จ
การศึกษาแล้ว ให้ ปฏิบัติงานตาแหน่ง ฝสธ.สบส. หรือ นักวิชาการมีกาหนด ๑ ปี โดยให้สอดคล้องกับห้วงเวลา
ในการพิจารณาบาเหน็จประจาปี จากนั้นจึงปรับย้ายให้ไปรับราชการในตาแหน่งอาจารย์ต่อไป

๕ - ๙๑
๒.๓ ปัจจุบันในการคัดเลือกกาลังพลไปศึกษาหลักสูตร ฯ ดังกล่าว หากกาลังพลของ ทภ.๔ หรือ
รร.สธ.ทบ./วทบ. ซึ่งอยู่ในความเร่งด่วนแรกตามที่ ทบ.อนุมัติสมัครเข้ารับการศึกษา ถ้าหากมีคุณสมบัติครบถ้วน
และเหมาะสมตามที่ ห ลั ก สู ต รก าหนดจะได้ รั บ ทุ น ไปศึ ก ษาโดยทั น ที อย่ า งไรก็ ต าม เนื่ อ งจากก าลั ง พล
ส่วนใหญ่ จะให้ ความสนใจไปศึกษาในประเทศที่ พัฒ นาแล้ ว เช่น ออสเตรเลีย สหรัฐอเมริกา หรือยุโรปเป็นต้ น
ทาให้ที่นั่งศึกษาหลักสูตรฯ ในหลาย ๆ ประเทศ โดยเฉพาะในกลุ่มประเทศทวีปเอเชียนั้น กาลังพลที่จัดอยู่ใน
ความเร่งด่วนแรก จะไม่ค่อยสนใจสมัครเข้ารับการศึกษา ดังนั้น ยศ.ทบ. จึงต้องประกาศรับสมัครผู้เข้าศึกษา
จาก นขต. ทบ. อื่ น ๆ เป็ น ประจ าทุ ก ปี ปี ล ะหลายทุ น โดยผู้ ที่ ศึ ก ษาหลั ก สู ต รของ รร.สธ.ทบ./ทหารจาก
ต่างประเทศ จะถูกปรับย้ายไปประจา ยศ.ทบ. และเมื่อสาเร็จการศึกษาแล้วจะปรับย้ายกลับหน่วยต้นสังกัดเดิม
๒.๔ กพ.ทบ. ได้ ให้ กรม ฝสธ. และ นขต.ทบ. อื่ น ๆ ร่วมพิ จ ารณาในประเด็ น ตามข้อ ๑ แล้ ว
รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๒ - ๗ สรุปได้ดังนี้
๒.๔.๑ ขว.ทบ. เห็นว่า การพิจารณาคัดเลือกผู้ที่ไปศึกษา รร.สธ.ทบ./ทหารหรือหลักสูตร
ที่สูงกว่า รวมทั้งการกาหนดแนวทางการรับราชการ/การใช้ประโยชน์ผู้ที่สาเร็จการศึกษาหลักสูตรดังกล่าวนั้น
น่ า จะด าเนิ น การในภาพรวมเพื่ อ ให้ เกิ ด ประโยชน์ สู ง สุ ด แก่ ทบ. โดยอาจแต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการของ ทบ.
เป็นผู้พิจารณา
๒.๔.๒ ยก.ทบ. เห็นว่า วัตถุประสงค์ในการจัดส่งข้าราชการไปศึกษาในหลักสูตร ดังกล่าว
เพื่อทาการศึกษาถึงหลักนิยมและนโยบายทางทหารนาสื่อมาประยุกต์ใช้ในอนาคต รวมทั้ง เพื่อรักษาความสัมพันธ์
ไมตรีระหว่างกัน โดยเฉพาะประเทศเพื่อนบ้านในกลุ่มอาเซียน ดังนั้น จึงเห็นว่าผู้ที่สาเร็จการศึกษาจึงไม่จาเป็น
ต้องบรรจุเป็น อจ.รร.สธ.ทบ. เท่านั้น อีกทั้งหากให้ปรับย้ายมาบรรจุที่ ยศ.ทบ. ทุกกรณี อาจเกิดข้อจากัดในเรื่ อง
ต าแหน่ ง ด้ ว ย ดั ง นั้ น เพื่ อ ประโยชน์ สู งสุ ด ของ ทบ. ควรเปิ ด โอกาสให้ บ รรจุ ในหน่ ว ยอื่ น ๆ ที่ เกี่ ย วข้ อ งด้ ว ย
และเห็นควรให้ กพ.ทบ. เป็นหน่วยพิจารณาบรรจุ
๒.๔.๓ กร.ทบ. และ สปช.ทบ. เห็ น ว่ า การให้ ผ ลส าเร็จ การศึ ก ษาหลั ก สู ต ร ฯ ดั ง กล่ า ว
ปรับย้ายมาปฏิบัติงานที่ ยศ.ทบ. มีความเหมาะสม เนื่องจากเป็นโอกาสที่ดีที่จะได้ถ่ายทอดความรู้ที่ได้รับมาได้
และมีการกาหนดเวลาเพียงแค่ ๑ ปี
๒.๔.๔ นขต.ทบ. อื่น ๆ มีทั้งเห็นด้วยและไม่เห็นด้วย โดยหน่วยที่เห็นด้วย เห็นว่าหากจะ
ปฏิ บั ติ ง านที่ ยศ.ทบ. ควรก าหนดระยะเวลาแค่ ๑ ปี หรื อ ๒ ปี ส าหรั บ หน่ ว ยที่ ไม่ เห็ น ด้ ว ยให้ เหตุ ผ ลว่ า
ควรให้ กาลังพลปฏิบั ติ ที่ หน่ว ยเดิ มจะเหมาะสมกว่า เพราะเป็ น การกระจายกาลังพลที่ มีความรู้ความสามารถ
ไปให้ หน่ ว ยต่า ง ๆ อี กทั้ งการกาหนดเงื่อนไขให้ ผู้ส าเร็จการศึกษาจากต่ างประเทศ ต้ องปฏิ บั ติ การที่ ยศ.ทบ.
อาจทาให้ไม่มีผู้สมัครเข้าศึกษา เพราะแม้ปัจจุบันที่ยังไม่กาหนดเงื่อนไขนี้ไว้ ในหลายกรณีก็ไม่มีผู้สมัครเข้าศึกษา
ซึ่งจะไม่เกิดผลดีกับ ทบ. ในภาพรวม รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๗
๓. กพ.ทบ. พิจารณาแล้วเห็นว่า
๓.๑ การรายงานขออนุ มั ติ ด าเนิ น การตามข้อ ๑ เพื่ อให้ ส อดคล้ องกับ แนวทางที่ กาหนดไว้ใน
ระเบียบ สบส.ฯ ในข้อ ๒.๒ นั้น จะเกิดผลดีกับ ยศ.ทบ. เนื่องจากจะได้บุคลากรที่มีความรู้และประสบการณ์
ไปช่วยปฏิบัติราชการ อย่างไรก็ตามเดิมระเบียบ ฯ ดังกล่าวนั้น มุ่งบังคับใช้เฉพาะกาลังพลสังกัด สบส. ที่สาเร็จ

๕ - ๙๒
การศึกษาหลักสูตร รร.สธ.ทบ./ทหารจากต่างประเทศ ฯ โดยกาหนดให้ปฏิบัติหน้าที่ในตาแหน่ง ฝสธ.สบส หรือ
นักวิชาการมีกาหนด ๑ ปีก่อน เพื่อให้มีความรู้และประสบการณ์ในตาแหน่งข้างต้นก่อน แล้วจึงค่อยปรับย้ายไปรับ
ราชการในตาแหน่งอาจารย์ต่อไป ทั้งนี้ไม่ได้รวมถึงกาลังพล นขต.ทบ. อื่น ๆ แต่อย่างใด
๓.๒ หาก ทบ. กาหนดเงื่อนไขให้ผู้สาเร็จหลักสูตรดังกล่ าวต้องปฏิบัติงานต่อที่ ยศ.ทบ. ภายหลัง
ส าเร็จ การศึ ก ษาแล้ ว จะส่ งผลให้ จ านวนผู้ ส มั ค รเข้ า รับ การศึ ก ษามี น้ อ ยลงไปอี ก หรืออาจไม่ มี ผู้ ส มั ค รเข้ า รับ
การศึ ก ษาฯ เลย เนื่ อ งจากปั จ จุ บั น แม้ ไ ม่ ไ ด้ ก าหนดเงื่ อ นไขดั ง กล่ า วไว้ ก็ ยั ง มี ผู้ ที่ ส นใจสมั ค รน้ อ ยอยู่ แ ล้ ว
หรือ ในบางกรณี ไ ม่ มี เลย ทั้ ง นี้ เพราะก าลั ง พลส่ ว นใหญ่ ให้ ค วามสนใจที่ จ ะไปศึ ก ษาในประเทศยุ โ รป หรื อ
สหรัฐอเมริกามากกว่า ทั้ง ๆ ที่ในความเป็นจริงแล้วประเทศในกลุ่มเอเชียหรือประเทศที่มีเขตแดนติดต่อหรือใกล้ ชิด
กับประเทศไทยน่าจะเป็นความเร่งด่วนแรก ๆ สาหรับกองทัพในการจัดส่งกาลังพลไปศึกษาในประเทศเหล่านี้
เพราะเป็นโอกาสดีในการเสริมสร้างสัมพันธ์ทางทหารที่ดีต่อกัน อันจะนามาซึ่งความร่วมมือด้านอื่น ๆ จะเป็น
ประโยชน์ต่อกองทัพและประเทศโดยรวม อีกทั้งหากกาหนดให้กาลัง พล นขต.ทบ. อื่น ๆ เมื่ อสาเร็จการศึกษา
หลั กสู ต รฯ แล้ ว ต้ องปฏิ บั ติ งานที่ ยศ.ทบ. ต่ อไป อาจส่งผลกระทบต่ อการบริหารจั ด การกาลั งพลของหน่ ว ย
ต้นสังกัดเดิมและ ยศ.ทบ. ได้ เนื่องจากผู้ที่สาเร็จการศึกษาจากหลักสูตรหลักประจา รร.สธ.ทบ. จะมีการเปิดอัตรา
อจ.รร.สธ.ทบ. เป็นประจาทุกปีอยู่แล้วด้วย และจากข้อมูลผู้เข้ารับการศึกษาฯ ห้วงปี ๔๑ - ๕๓ มีการรับสมัคร
คั ด เลื อ กก าลั ง พลจาก นขต.ทบ. อื่ น ๆ เข้ า ศึ ก ษาหลั ก สู ต รฯ ในหลาย ๆ ประเทศเป็ น ประจ าทุ ก ปี เช่ น กั น
รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๘
๓.๓ โดยสรุปแล้วการรายงานขออนุมัติตามข้อ ๑ อาจทาให้เกิดข้อจากัดมากขึ้น ในการคัดเลือก
ผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อไปศึกษา ณ ต่างประเทศในกลุ่มประเทศในเอเชีย ซึ่งเป็นประเทศที่มีผู้สมัครสนใจ
น้อยและอาจส่งผลกระทบต่อ ทบ. ในภาพรวม อีกทั้งหน่วยต่าง ๆ ยังมีความเห็นที่ไม่เป็นไปตามแนวทางเดียวกัน
ดังนั้น จึงเห็นควรชะลออนุมัติหลักการดังกล่าวไว้ก่อน อย่างไรก็ตามในบางกรณีที่ ยศ.ทบ. เห็นว่ามีความจาเป็น
ที่จะให้ผู้สาเร็จการศึกษาฯ ไปช่วยบรรยายหรือให้ความรู้แก่ นทน.หลักสูตร รร.สธ.ทบ. ให้สามารถประสานหน่วย
ต้นสังกัด เพื่อขอรับการสนับสนุนเป็นคราว ๆ ไป
๔. ข้อเสนอ เห็นควรดาเนินการดังนี้
๔.๑ ให้ชะลอการอนุมัติหลักการ ฯ ตามข้อ ๑ โดยให้ดาเนินการตามการพิจารณาในข้อ ๓.๓
๔.๒ กรม ฝสธ.ยศ.ทบ. และ นขต.ทบ. อื่น ๆ ดาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง
จึงเรียนมาเพื่อกรุณ าพิจารณา หากเห็น เป็ นการสมควรกรุณ าอนุ มัติตามเสนอในข้อ ๔ ทั้งนี้ อยู่ใน
อานาจของ ผบ.ทบ. ซึ่ งมอบให้ ผช.ผบ.ทบ.(๒) อนุ มั ติ ต ามคาสั่ ง ทบ. ที่ ๘๓/๒๕๕๓ ลง ๕ เม.ย. ๕๓ และ
คาสั่ง ทบ. (เฉพาะ) ที่ ๑๒๖๖/๕๒ ลง ๓๐ ก.ย. ๕๒
(ลงชื่อ) พล.ต. สุชาติ หนองบัว
(สุชาติ หนองบัว)
จก.กพ.ทบ.

๕ - ๙๓
- อนุมัติตามเสนอในข้อ ๔
รับคาสั่ง ผบ.ทบ.
(ลงชื่อ) พล.อ. วิชญ์ เทพหัสดิน ณ อยุธยา
(วิชญ์ เทพหัสดิน ณ อยุธยา)
ผช.ผบ.ทบ.(๒)
๒๗ เม.ย. ๕๓

สาเนาถูกต้อง
(ลงชื่อ) พ.อ. ฤทธิรณ ศรีภักดี
(ฤทธิรณ ศรีภักดี)
รอง ผอ.กอง กพ.ทบ.
๒๗ ต.ค. ๕๓

เรียน ผบ.ทบ. (ผ่าน ผช.ผบ.ทบ.(๒))
- เห็นควรอนุมัติตามที่ กพ.ทบ. เสนอในข้อ ๔
(ลงชื่อ) พล.ท. อรุณ สมตน
(อรุณ สมตน)
ผช.เสธ.ทบ.ฝกพ.
๒๓ เม.ย. ๕๓
(ลงชื่อ) พล.ท. มาโนช เปรมวงศ์ศิริ
(มาโนช เปรมวงศ์ศิริ)
รอง เสธ.ทบ.(๒)
๒๖ เม.ย. ๕๓

๖-๐

- สำเนำคู่ฉบับ -

ตอนที่ ๖
- บำเหน็จของข้ำรำชกำรทหำรและลูกจ้ำงประจำ
(ยกเว้นเครื่องรำชอิสริยำภรณ์)

๖-๑

ระเบียบกระทรวงกลำโหม
ว่ำด้วย กำรพิจำรณำบำเหน็จประจำปีของข้ำรำชกำรทหำร
พ.ศ. ๒๕๔๔

โดยที่เป็น การสมควรปรับปรุงระเบียบกระทรวงกลาโหมว่าด้วยการพิ จารณาบาเหน็จประจาปีของ
ข้าราชการทหารให้เหมาะสมยิ่งขึ้น จึงวางระเบียบไว้ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ระเบี ยบนี้เรียกว่า “ ระเบีย บกระทรวงกลาโหม ว่าด้วย การพิ จารณาบ าเหน็จ ประจาปี ของ
ข้าราชการทหาร พ.ศ. ๒๕๔๔ ”
ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๔๔ เป็นต้นไป
ข้อ ๓ ให้ยกเลิกระเบียบกระทรวงกลาโหม ว่าด้วย การพิจารณาบาเหน็จประจาปีของข้าราชการทหาร
พ.ศ. ๒๕๓๕
บรรดาระเบียบ หรือคาสั่งอื่นใดในส่วนที่มีกาหนดไว้แล้วในระเบียบนี้ หรือซึ่งขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้
ให้ใช้ระเบียบนี้แทน
ข้อ ๔ ในระเบียบนี้
๔.๑ “ ส่ ว นราชการ ” หมายความว่ า หน่ ว ยขึ้ น ตรงต่ อ กระทรวงกลาโหม กองทั พ บก
กองทัพเรือ และกองทัพอากาศ
๔.๒ “ ข้าราชการทหาร ” หมายความว่า ทหารประจาการ และข้าราชการกลาโหมพลเรือน
ที่บรรจุในตาแหน่งอัตราทหาร
๔.๓ “ ปี ” หมายความว่า ปีงบประมาณ
๔.๔ “ ครึ่งปีแรก ” หมายความว่า ระยะเวลาตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม
๔.๕ “ ครึ่งปีหลัง ” หมายความว่า ระยะเวลาตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน
๔.๖ “ ครึ่งปีที่แล้วมา ” หมายความว่า ระยะเวลาครึ่งปีแรกหรือครึ่งปีหลังที่ผ่านมาแล้วแต่กรณี
๔.๗ “ การพิ จ ารณาบ าเหน็ จ ประจ าปี ” หมายความว่ า การพิ จ ารณาเลื่ อ นชั้ น เงิ น เดื อ น
เป็นบาเหน็จความชอบประจาปีตามผลการปฏิบัติงานและผลสัมฤทธิ์ของงาน

๖-๒
ข้อ ๕ การพิ จ ารณาบ าเหน็ จ ประจ าปี ให้ ผู้ บั ง คั บ บั ญ ชาและหรื อ ผู้ ที่ ไ ด้ รั บ มอบหมายประเมิ น
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของข้าราชการทหารปีละสองครั้งตามที่ส่วนราชการกาหนด
ข้อ ๖ การเลื่อนชั้นเงินเดือนของข้าราชการทหารให้เลื่อนปีละสองครั้ง ดังนี้
๖.๑ ครั้งที่หนึ่ง ครึ่งปีแรก เลื่อนวันที่ ๑ เมษายนของปีที่ได้เลื่อน
๖.๒ ครั้งที่สอง ครึ่งปีหลัง เลื่อนวันที่ ๑ ตุลาคมของปีถัดไป
ข้อ ๗ ข้าราชการทหารที่จะไม่ได้รับการเลื่อนชั้นเงินเดือน ต้องอยู่ในหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้
๗.๑ ไม่ อยู่ ในหลั ก เกณฑ์ การพิ จ ารณาได้ เลื่ อ นชั้ น เงิ น เดื อ นครึ่ง ขั้น ตามข้ อ ๘ หรือ หนึ่ ง ขั้ น
ตามข้อ ๙
๗.๒ มีความประพฤติเป็นที่เสื่อมเสียแก่ทางราชการหรือหมู่คณะหรือนาความเดื อดร้อนยุ่งยาก
มาสู่ผู้บังคับบัญชา
๗.๓ ถูกลงทัณฑ์หรือลงโทษตามหลักเกณฑ์ที่ส่วนราชการกาหนด
๗.๔ กระทาความผิด บกพร่องในหน้าที่ หรือมีความประพฤติส่อเจตนาไปในทางเกียจคร้าน
ซึ่งผู้บังคับบัญชาหรือคณะกรรมการพิจารณาบาเหน็จประจาปีเห็นสมควรไม่ให้เลื่อนชั้นเงินเดือน
ข้อ ๘ ข้าราชการทหารซึ่ ง จะได้ รับ การพิ จ ารณาเลื่ อนชั้ น เงิน เดื อนครึ่ง ขั้น ในแต่ ล ะครั้งต้ อง อยู่ ใน
หลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้
๘.๑ ในครึ่งปีที่แล้วมาได้ปฏิบัติงานตามหน้าที่ด้วยความสามารถ และด้วยความอุตสาหะจน
เกิดผลดีหรือความก้าวหน้าแก่ราชการ ซึ่งผู้บังคับบัญชาและหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายได้พิจารณาประเมินตามข้อ ๕
แล้วเห็นว่าอยู่ในเกณฑ์ที่สมควรจะได้เลื่อนชั้นเงินเดือนครึ่งขั้น
๘.๒ ในครึ่งปีที่แล้วมาจนถึงวันออกคาสั่งเลื่อนชั้นเงินเดือน ต้องไม่ถูกลงทัณฑ์ทางวินัยหรือไม่
ถูกศาลพิพากษาในคดีอาญาให้ลงโทษในความผิดที่เกี่ยวกับ การปฏิบัติหน้าที่ราชการ หรือผลประโยชน์ของทาง
ราชการ ซึ่งมิใช่ความผิดที่ได้กระทาโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
ในกรณี ที่ ข้าราชการทหารผู้ ใดอยู่ในหลักเกณฑ์ ที่ สมควรได้เลื่อนชั้ นเงิน เดือน และได้ถูกงดเลื่ อนขั้น
เงินเดือนเพราะถูกสั่งลงทัณฑ์หรือถูกศาลพิพากษาในคดีอาญาให้ลงโทษในกรณีนั้นมาแล้วให้ผู้บงั คับบัญชาเลื่อนชัน้
เงินเดือนประจาครึ่งปีต่อไปให้ผู้นั้น ตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน หรือวันที่ ๑ ตุลาคม ของทุกครั้งที่จะได้เลื่อนเป็นต้นไป
๘.๓ ในครึ่งปีที่แล้วมาต้องไม่ถูกสั่งพักราชการเกินกว่าสองเดือน
๘.๔ ในครึ่งปีที่แล้วมาต้องไม่ขาดราชการโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร
๘.๕ ในครึ่งปีที่แล้วมาได้รับบรรจุเข้ารับราชการมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่าสี่เดือน การนับเวลา
ราชการให้นับเป็นเดือน

๖-๓
๘.๖ ในครึ่งปีที่แล้วมาต้องไม่ลาหรือมาทางานสายเกินจานวนครั้งที่หัวหน้าส่วนราชการกาหนด
เป็นลายลักษณ์อักษรไว้ก่อนแล้ว โดยคานึงถึงลักษณะงานและสภาพท้องที่อันเป็นที่ตั้งของแต่ละส่วนราชการ
๘.๗ ในครึ่งปีที่แล้วมาต้องมีเวลาปฏิบัติราชการหกเดือน โดยมีวันลาไม่เกินยี่สิบสามวัน แต่ไม่
รวมถึงวันลาตามข้อบังคับกระทรวงกลาโหมว่าด้วยการลา ดังต่อไปนี้
๘.๗.๑ ลาอุปสมบท หรือลาไปประกอบพิธีฮัจย์ ณ เมืองเมกกะ ประเทศซาอุดิอาระเบีย
เฉพาะวันลาที่มีสิทธิได้รับเงินเดือนระหว่างลาตามกฎหมายว่าด้วยการจ่ายเงินเดือน
๘.๗.๒ ลาคลอดบุตรไม่เกินเก้าสิบวัน
๘.๗.๓ ลาป่ วยซึ่ งจ าเป็ น ต้ องรักษาตั ว เป็ น เวลานาน ไม่ ว่ าคราวเดี ย วหรือหลายคราว
รวมกันไม่เกินหกสิบวันทาการ
๘.๗.๔ ลาป่ วยเพราะประสบอั น ตรายในขณะปฏิบั ติ ราชการตามหน้ า ที่ หรือ ในขณะ
เดินทางไปหรือกลับจากปฏิบัติราชการตามหน้าที่
๘.๗.๕ ลาพักผ่อน
๘.๗.๖ ลาไปปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ
การนับจานวนวันลาไม่เกินยี่สิบสามวันสาหรับวันลากิจ และวันลาป่วยที่ไม่ใช่วั นลาป่วย ตามข้อ
๘.๗.๔ ให้นับเฉพาะวันทาการ
ข้อ ๙ ข้าราชการทหารซึ่งจะได้ รับ พิ จารณาเลื่ อนชั้น เงินเดื อนหนึ่ งขั้นในแต่ล ะครั้งต้ องเป็ น ผู้ อยู่ใน
หลักเกณฑ์ที่จะได้รับการพิจารณาเลื่อนชั้นเงินเดือนครึ่งขั้นตามข้อ ๘ และอยู่ในหลักเกณฑ์ประการใดประการหนึ่ง
หรือหลายประการ ดังต่อไปนี้ด้วย
๙.๑ ปฏิบัติตามหน้าที่ได้ผลดีเด่น มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลอันก่อให้เกิดประโยชน์และ
ผลดียิ่งต่อทางราชการและสังคมจนถือเป็นตัวอย่างที่ดีได้
๙.๒ ปฏิบัติงานโดยมีความคิดริเริ่มในเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือได้ค้นคว้าหรือประดิษฐ์สิ่งใดสิ่งหนึ่ง
ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อทางราชการเป็นพิเศษ และทางราชการได้ดาเนินการตามความคิดริเริ่มหรือได้รับรองให้ใช้การ
ค้นคว้าหรือสิ่งประดิษฐ์นั้น
๙.๓ ปฏิบัติงานตามหน้าที่ที่มีสถานการณ์ตรากตราเสี่ยงอันตรายมากหรือมีการต่อสู้ที่เสี่ยงต่อ
ความปลอดภัยของชีวิตเป็นกรณีพิเศษ
๙.๔ ปฏิบัติงานที่มีภาระหน้าที่หนักเกินกว่าระดับตาแหน่ง จนเกิดประโยชน์ต่อทางราชการเป็น
พิเศษ และปฏิบัติงานในตาแหน่งหน้าที่ของตนเป็นผลดีด้วย
๙.๕ ปฏิบัติงานตามตาแหน่งหน้าที่ด้วยความตรากตราเหน็ดเหนื่อยยากลาบากเป็นพิเศษและ
งานนั้นได้ผลดียิ่ง เป็นประโยชน์ต่อทางราชการและสังคม
๙.๖ ปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายให้กระทากิจกรรมอย่างใดอย่างหนึ่งจนสาเร็จเป็นผลดียิ่งแก่
ประเทศชาติ

๖-๔
ข้อ ๑๐ การพิจารณาเลื่อนชั้นเงินเดือนข้าราชการทหารตามข้อ ๘ และข้อ ๙ ให้ผู้บังคับบัญชาและ
หรือ ผู้ที่ได้รับมอบหมาย นาผลการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิ ผลการปฏิบัติงานที่ได้ดาเนินการตามข้อ ๕
มาเป็นหลักในการพิจารณาเลื่อนชั้นเงินเดือนครั้งที่หนึ่ง และครั้งที่สอง โดยพิจารณาประกอบกับข้อมูลการลา
พฤติกรรมการมาทางาน , การรักษาวินัย การปฏิบัติตนเหมาะกับการเป็นข้าราชการทหารและข้อควรพิจารณาอื่น
ๆ ของผู้นั้น แล้วรายงาน ผลการพิจารณานั้น พร้อมด้วยข้อมูลดังกล่าวต่อผู้บังคับบัญชาตามลาดับชั้น จนถึงผู้มี
อานาจเลื่อนชั้นเงินเดือน
ในการพิจารณารายงานตามวรรคหนึ่งให้ผู้บังคับบัญ ชาตามลาดับชั้นที่ได้รับรายงานเสนอความเห็น
เพื่อประกอบการพิจารณาของผู้มีอานาจสั่งเลื่อนชั้นเงินเดือนด้วย
ข้อ ๑๑ การพิ จารณาผลการปฏิบัติงานและผลสัมฤทธิ์ของงาน ให้นั บช่วงเวลาการปฏิบัติราชการ
และการปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศตามข้อ ๘.๗.๖ ในครึ่งปีที่แล้วมาเป็นเกณฑ์เว้นแต่ผู้อยู่ในหลักเกณฑ์
ตามข้อ ๘.๕ ให้นับช่วงเวลาปฏิบัติราชการไม่น้อยกว่าสี่เดือนเป็นเกณฑ์พิจารณา
ในกรณี ที่ ข้าราชการทหารผู้ ใด ไปช่ ว ยราชการในต่า งกระทรวง ทบวง กรม หรือได้ รับ มอบหมายให้
ปฏิบัติงานนอกเหนือหน้าที่หรืองานพิเศษอื่นใด หรือลาไปปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ ตามข้อ ๘.๗.๖
หรือการรับโอนข้าราชการต่างกระทรวง ทบวง กรม มารับราชการในส่วนราชการสังกัดกระทรวงกลาโหมให้นาผล
การปฏิบัติงาน และผลสัมฤทธิ์ของงานในช่วงเวลาการปฏิบัติราชการและการปฏิบัติงานของผู้นั้นทุกตาแหน่งและ
ทุกแห่งในครึ่งปีที่แล้วมา ประกอบการพิจารณาด้วย
ข้อ ๑๒ ในการพิ จ ารณาเลื่ อนชั้ น เงิน เดื อนแต่ ล ะครั้ง ให้ ผู้ มี อ านาจสั่ งเลื่ อนชั้ น เงิน เดื อนพิ จ ารณา
รายงานผลจากผู้บังคับบัญชาหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายตามข้อ ๑๐ ถ้าเห็นว่าข้าราชการทหารผู้ใดอยู่ในหลักเกณฑ์ที่
จะได้รับการพิจารณาเลื่อนชั้นเงินเดือนครึ่งขั้นตามข้อ ๘ และปฏิบัติตนเหมาะสมกับการเป็นข้าราชการทหารให้
เลื่อนชั้นเงินเดือนให้แก่ผู้นั้นครึ่งขั้น ถ้าเห็นว่าผู้นั้นมีผลการปฏิบัติงานอยู่ในหลักเกณฑ์ตามข้อ ๙ ด้วย ก็ให้เลื่อนชั้น
เงินเดือนให้แก่ผู้นั้นหนึ่งขั้น
ในกรณีที่ข้าราชการทหารผู้ได้รับการเลื่อนชั้นเงินเดือนครึ่งปีแรกไม่ถึงหนึ่งขั้น ถ้าในการพิจารณาเลื่อน
ชั้นเงินเดือนครึ่งปีหลัง ผู้มีอานาจสั่งเลื่อนชั้นเงินเดือนได้พิจารณาผลการปฏิบัติงานครึ่งปีแรกกับครึ่งปีหลังรวมกัน
แล้ว เห็ นว่ามีม าตรฐานสูงกว่าการที่จะได้รับการเลื่อนชั้นเงิน เดือนหนึ่งขั้นสาหรับ ปีนั้ น ผู้มีอานาจสั่งเลื่อนชั้ น
เงินเดือนอาจมีคาสั่งให้เลื่อนชั้นเงินเดือนรวมทั้งปีของข้าราชการทหารผู้นั้นเป็นจานวนหนึ่งขั้นครึ่งได้แต่ผลการ
ปฏิบัติงานในรอบปีของข้าราชการทหารผู้นั้นจะต้องอยู่ในหลักเกณฑ์ประการใดประการหนึ่งหรือหลายประการ
ดังต่อไปนี้ด้วย

๖-๕
๑๒.๑ ปฏิบัติงานตามหน้าที่ได้ผลดี มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล อันก่อให้เกิดประโยชน์
และผลดีต่อทางราชการและสังคม
๑๒.๒ ปฏิบัติงานโดยมีความคิดริเริ่มในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง หรือได้ค้นคว้าหรือประดิษฐ์สิ่งใดสิ่ง
หนึ่งซึ่งเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ
๑๒.๓ ปฏิบัติงานตามหน้าที่ที่มีสถานการณ์ตรากตราเสี่ยงอันตราย หรือมีการต่อสู้ที่เสี่ยงต่อ
ความปลอดภัยของชีวิต
๑๒.๔ ปฏิบัติงานที่มีภาระหน้าที่ที่หนักเกินกว่าระดับตาแหน่งจนเกิดประโยชน์ต่อทางการ
และปฏิบัติงานในตาแหน่งหน้าที่ของตนเป็นผลดีด้วย
๑๒.๕ ปฏิบัติงานตามตาแหน่งหน้าที่ด้วยความตรากตราเหน็ดเหนื่อยยากลาบากและงานนั้น
ได้ผลดีเป็นประโยชน์ต่อทางราชการและสังคม
๑๒.๖ ปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายให้กระทากิจการอย่างใดอย่างหนึ่งจนสาเร็จเป็นผลดีแก่
ประเทศชาติ
ในกรณีที่ข้าราชการทหารผู้ใดมีผลการปฏิบัติงานอยู่ในเกณฑ์ที่ควรจะได้รับการเลื่อนชั้นเงินเดือนครึ่งปี
แรกหนึ่ งขั้น แต่ ไม่ อาจสั่ งเลื่ อนชั้ น เงิน เดือนหนึ่ งขั้น ให้ ได้ เพราะมี ข้อจ ากั ด เกี่ยวกับ จานวนเงิน ที่ จะใช้เลื่ อนชั้ น
เงินเดือนของส่วนราชการนั้น ถ้าในการเลื่อนชั้นเงินเดือนครึ่งปีหลัง ข้าราชการทหารผู้นั้นมีผลการปฏิบัติงานอยู่ใน
เกณฑ์ได้รับการเลื่อนชั้นเงินเดือนหนึ่งขั้นอีก และไม่มีข้อจากัดเกี่ยวกับจานวนเงินที่จะใช้เลื่อนชั้นเงินเดือนในคราว
นั้นผู้มีอานาจสั่งเลื่อนชั้นเงินเดือนอาจมีคาสั่งให้เลื่อนชั้นเงินเดือนรวมทั้งปีของข้าราชการทหารผู้นั้นเป็นจานวน
สองขั้นได้
ข้อ ๑๓ การพิจารณาเลื่อนชั้นเงินเดือนครึ่งปีให้แก่ข้าราชการทหาร ซึ่งในครึ่งปีที่แล้วมาได้รับอนุญาต
ให้ลาไปปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศตามข้อ ๘.๗.๖ ให้ผู้มีอานาจสั่งเลื่อนชั้นเงินเดือนพิจารณาสั่งเลื่อนได้
ครั้งละไม่เกินครึ่งขั้น เมื่อผู้นั้นกลับมาปฏิบัติหน้าที่ราชการโดย ให้สั่งเลื่อนย้อนหลังไปในแต่ละครั้งที่ควรจะได้เลื่อน
ทั้งนี้ ให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่หัวหน้าส่วนราชการกาหนด
ข้อ ๑๔ การพิจารณาเลื่อนชั้นเงินเดือนของข้าราชการทหารที่ถูกสอบสวนทางวินัยหรือคดี อาญาหรือผู้
ที่ถูกฟ้อง หรือต้องหาว่ากระทาความผิดในคดีอาญา
๑๔.๑ ผู้ที่ถูกสอบสวนทางวินัย
๑๔.๑.๑ กรณีที่มิได้ถูกสั่งพักราชการ ให้ผู้บังคับบัญชาเลื่อนชั้นเงินเดือนได้ เมื่อการ
สอบสวนเสร็จสิ้นปรากฏว่าได้กระทาความผิด ให้งดเลื่อนชั้นเงินเดือนในครึ่งปีที่การสอบสวนเสร็จสิ้น
๑๔.๑.๒ กรณีที่ถูกสั่งพักราชการ
๑๔.๑.๒.๑ ในระหว่างพักราชการให้รอการเลื่อนชั้นเงินเดือนไว้ก่อน

๖-๖
๑๔.๑.๒.๒ การสอบสวนเสร็ จ สิ้ น ปรากฏว่ าไม่ ได้ กระท าความผิ ด และ
ผู้บังคับบัญชา ได้สั่งให้กลับคืนตาแหน่งหรือเทียบเท่าตั้งแต่วันสั่งพักราชการ
การเลื่อนชั้นเงินเดือนในครึ่งปีที่ถูกสั่งพักราชการ ถ้ามีเวลารับราชการนับตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม หรือ
วันที่ ๑ เมษายน ถึงวันสั่งพักราชการไม่น้อยกว่าสี่เดือนแล้วแต่กรณี ให้พิจารณาเลื่อนชั้นเงินเดือนเช่นเดียวกับ
ข้าราชการทหารทั่วไป
การเลื่อนชั้นเงินเดือนในครึ่งปีที่กลับเข้ารับราชการถ้ามีเวลารับราชการนับตั้งแต่ วันกลับเข้ารับ ราชการ
ถึงวั น ที่ ๓๐ กั น ยายน หรือ วั น ที่ ๓๑ มี น าคม ไม่ น้ อยกว่า สี่ เดื อนแล้ วแต่ กรณี ให้ พิ จ ารณาเลื่ อนชั้ น เงิ น เดื อ น
เช่นเดียวกับข้าราชการทหารทั่วไป
๑๔.๑.๒.๓ การสอบสวนเสร็จ สิ้ น ปรากฏว่ า ได้ ก ระท าความผิ ด และ
ผู้บังคับบัญชาได้สั่งให้กลับเข้ารับราชการตั้งแต่วันที่ออกคาสั่ง ให้งดเลื่อนชั้นเงินเดือนในครึ่งปีที่ถูกสั่งพักราชการ
สาหรับการเลื่อนชั้นเงินเดือนในครึ่ งปีที่กลับเข้ารับราชการ ถ้ามีเวลารับราชการนับตั้งแต่วันกลับเข้ารับราชการ
ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน หรือวันที่ ๓๑ มีนาคม ไม่น้ อยกว่าสี่เดือน แล้วแต่กรณี ให้พิจารณาเลื่อนชั้นเงินเดือนได้
ไม่เกินครึ่งขั้น
๑๔.๒ ผู้ที่ถูกสอบสวนทางคดีอาญาหรือผู้ที่ถูกฟ้องหรือต้องหาว่ากระทาความผิดในคดีอาญา
๑๔.๒.๑ กรณีที่มิได้ถูกสั่งพักราชการ ให้ผู้บังคับบัญชาพิจารณาเลื่อนชั้นเงินเดือนได้
และเมื่อการสอบสวนเสร็จสิ้นหรือคดีถึงที่สุดแล้ว ปรากฏว่าได้กระทาความผิดหรือ แม้ไม่ได้ความว่าได้กระทา
ความผิด แต่มีมลทินหรือมัวหมอง ให้งดเลื่อ นชั้นเงินเดือนในครึ่งปีที่การสอบสวนเสร็จสิ้นหรือคดีถึงที่สุด เว้นแต่
ความผิดอันได้กระทาโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ หรือความผิดที่กระทาด้วยความจาเป็น บันดาลโทสะหรือ
เพื่อป้องกันสิทธิของตนหรือของผู้อื่น ซึ่งไม่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการ ถ้าศาลรอการกาหนดโทษหรือ
กาหนดโทษ แต่รอการลงโทษไว้หรือลงโทษจาคุกและปรับแต่โทษจาคุกให้ยก หรือลงโทษจาคุกและปรับแต่โทษ
จาคุกให้รอการลงโทษไว้ และความผิดนั้นมิได้มีส่วนแห่งการกระทาความผิด หรือมีการกระทาอย่างอื่นซึ่งอยู่ใน
หลักเกณฑ์การงดเลื่อนชั้นเงินเดือนตามที่ส่วนราชการกาหนด ผู้บังคับบัญชาจะพิจารณาเลื่อนชั้นเงินเดือนให้ก็ได้
๑๔.๒.๒ กรณีที่ถูกสั่งพักราชการ
๑๔.๒.๒.๑ ในระหว่างพักราชการให้รอการเลื่อนชั้นเงินเดือนไว้ก่อน
๑๔.๒.๒.๒ เมื่ อ การสอบสวนเสร็จ สิ้ น หรื อ คดี ถึ ง ที่ สุ ด ปรากฏว่ า ไม่ ไ ด้
กระทาความผิดและไม่มีมลทินหรือมัวหมอง และผู้บังคับบั ญชาได้สั่งให้กลับคืนตาแหน่งเดิมหรือเทียบเท่าตั้งแต่
วันสั่งพักราชการ ให้พิจารณาเลื่อนชั้นเงินเดือนเช่นเดียวกับข้อ ๑๔.๑.๒.๒

๖-๗
๑๔.๒.๒.๓ เมื่ อ การสอบสวนเสร็จ สิ้ น หรือ คดี ถึ งที่ สุ ด ปรากฏว่ า ไม่ ไ ด้
ความว่าได้กระทาความผิดแต่มีมลทินหรือมัวหมอง และผู้บังคับบัญ ชาได้สั่งให้กลับเข้ารับราชการตั้งแต่วันที่ออก
คาสั่งให้งดเลื่อนชั้นเงินเดือนในครึ่งปีที่ถูกสั่งพักราชการ สาหรับการเลื่อนชั้นเงินเดือนในครึ่งปีที่สั่งให้กลับเข้า
รับราชการ ให้พิจารณาเลื่อนชั้นเงินเดือนเช่นเดียวกับ ข้อ ๑๔.๑.๒.๒ วรรคสาม
๑๔.๒.๒.๔ เมื่อการสอบสวนเสร็จสิ้นหรือคดีถึงที่สุดปรากฏว่า ได้กระทา
ความผิดแต่ศาลรอการกาหนดโทษ หรือกาหนดโทษแต่รอการลงโทษไว้ หรือลงโทษจาคุก และปรับแต่โทษจาคุก
ให้ยกหรือลงโทษจาคุก และปรับแต่โทษจาคุกให้ รอการลงโทษไว้และความผิดนั้นไม่เกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่
ราชการ หรือผลประโยชน์ข องทางราชการ และผู้บังคับบัญชาได้สั่งให้กลับเข้ารับราชการตั้งแต่วันที่ออกคาสั่ง
ให้งดเลื่อนชั้นเงินเดือนตั้งแต่ครึ่งปีที่ถูกสั่งพักราชการ สาหรับการเลื่อนชั้นเงินเดือนในครึ่งปีที่กลับเข้ารับราชการ
ถ้ามีเวลารับราชการนับตั้งแต่วันกลับเข้ารับราชการถึงวันที่ ๓๐ กันยายน หรือวันที่ ๓๑ มีนาคม ไม่น้อยกว่าสี่เดือน
แล้วแต่กรณี ให้พิจารณาเลื่อนชั้นเงินเดือนได้ไม่เกินครึ่งขั้น
ข้อ ๑๕ ในกรณีที่ผู้มีอานาจสั่งเลื่อนชั้นเงินเดือน พิจารณาเห็นสมควรเลื่อนชั้นเงินเดือนให้ ข้าราชการ
ทหารผู้ใด แต่ผู้นั้นจะต้องพ้นจากราชการไปเพราะเกษียณอายุตามกฎหมายว่าด้วย บาเหน็จบานาญข้าราชการ
ให้ ผู้มีอานาจสั่งเลื่อนชั้น เงินเดือนเพื่ อประโยชน์ ในการคานวณบาเหน็ จ บ านาญให้ผู้นั้ นในวัน ที่ ๓๐ กัน ยายน
ในครึ่งปีสุดท้ายก่อนที่จะพ้นจากราชการ
ข้อ ๑๖ ในกรณีที่ผู้มีอานาจสั่งเลื่อนชั้นเงินเดือน พิจารณาเห็นสมควรเลื่อนชั้นเงินเดือน ให้ข้าราชการ
ทหารผู้ใด แต่ผู้นั้นได้ตายในหรือหลังวันที่ ๑ เมษายน หรือวันที่ ๑ ตุลาคม หรือ ออกจากราชการไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ
หลังวันที่ ๑ เมษายนหรือวันที่ ๑ ตุลาคม แต่ก่อนที่จะมี คาสั่งเลื่อนชั้นเงินเดือนในแต่ละครั้งผู้มีอานาจสั่งเลื่ อน
ชั้นเงินเดือนจะสั่งเลื่อนชั้นเงินเดือน ให้ผู้นั้นย้อนหลังไปถึงวันที่ ๑ เมษายน หรือวันที่ ๑ ตุลาคม ของครึ่งปีที่จะได้
เลื่อนนั้นก็ได้ แต่ถ้าผู้นั้นได้พ้นจากราชการเพราะเหตุเกษียณอายุตามกฎหมาย ว่าด้วย บาเหน็จบานาญข้าราชการ
ไปก่อนที่จะมีคาสั่งเลื่อนชั้นเงินเดือน เพื่อประโยชน์ในการคานวณบาเหน็จบานาญ ผู้มีอานาจสั่งเลื่อนชั้น เงินเดือน
จะสั่งเลื่อนชั้นเงินเดือนให้ผู้นั้นย้อนหลังไปถึงวันที่ ๓๐ กันยายนของครึ่งปีสุดท้าย ที่จะได้เลื่อนนั้นก็ได้
ข้อ ๑๗ ข้าราชการทหารผู้ใดไม่อยู่ในหลักเกณฑ์ที่จะเลื่อนชั้นเงินเดือนได้ ครึ่งขั้นตามข้อ ๘ เนื่องจาก
ขาดคุ ณ สมบัติเกี่ยวกับ ระยะเวลาการปฏิบัติ ราชการ การลาหรือการมาทางานสายตามที่หัวหน้าส่วนราชการ
กาหนดขึ้นเป็นลายลักษณ์อักษรไว้แล้ว แต่ผู้บังคับบัญชาพิจารณาเห็นสมควรเลื่อนชั้นเงินเดือนให้โดยมีเหตุผล
เป็นกรณีพิเศษ ให้เสนอหัวหน้าส่วนราชการเพื่อพิจารณาเห็นสมควรเลื่อนชั้นเงินเดือนให้โดยมีเหตุผลเป็นกรณีพิเศษ
ให้เสนอหัวหน้าส่วนราชการเพื่อพิจารณาอนุมัติในสั่งเลื่อนชั้นเงินเดือนเป็นการเฉพาะ

๖-๘
นอกจากกรณีตามวรรคหนึ่ง ข้าราชการทหารผู้ใดไม่อยู่ในหลักเกณฑ์ ที่จะเลื่อนชั้นเงินเดือน ได้ตาม
ระเบียบนี้ แต่หัวหน้าส่วนราชการพิจารณาเห็นสมควรเลื่อนชั้นเงินเดือนให้โดยมีเหตุผลเป็นกรณีพิเศษ ให้เสนอ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเพื่อพิจารณาอนุมัติให้สั่งเลื่อนชั้นเงินเดือนเป็นการเฉพาะรายได้
ข้อ ๑๘ ข้าราชการทหารต่ากว่าชั้นสัญญาบัตรที่เลื่อนฐานะขึ้นเป็นชั้นสัญญาบัตร ให้พิจารณาเลื่อนชั้น
เงินเดือน ดังนี้
๑๘.๑ ผู้ที่เลื่อนฐานะขึ้นเป็นชั้นสัญญาบัตรโดยไม่มีคุณวุฒิในครึ่งปีใด ให้พิจารณาเลื่อนชั้น
เงินเดือนได้
๑๘.๒ ผู้ที่เลื่อนฐานะขึ้นเป็นชั้นสัญญาบัตรโดยมีคุณวุฒิในครึ่งปีใด หากได้รับเงินเดือนเพิ่มขึ้น
จากเดินตามคุณวุฒิให้พิจารณาเลื่อนชั้นเงินเดือนได้ต่อเมื่อมีเวลารับราชการในตาแหน่งอัตราใหม่ในครึ่งปีที่แล้วมา
ไม่น้อยกว่าสี่เดือน ส่วนผู้ที่ไม่ได้รับเงินเดือนเพิ่มขึ้นจากเดิมให้พิจารณาเลื่อนชั้นเงินเดือนเป็นบาเหน็จประจาปีได้
เช่นเดียวกับผู้ที่เลื่อนฐานะขึ้นเป็นชั้นสัญญาบัตรโดยไม่มีคุณวุฒิตามข้อ ๑๘.๑
ข้อ ๑๙ การพิจารณาเลื่อนชั้นเงินเดือนของผู้ที่ย้ายสังกัด
๑๙.๑ ผู้ที่ย้ายสังกัดในวันที่ ๑ เมษายน หรือวันที่ ๑ ตุลาคม แล้วแต่กรณีให้หน่วยต้นสังกัดใหม่
ดาเนินการออกคาสั่งเลื่อนชั้นเงินเดือนครึ่งปีที่แล้วมา ตามผลการพิจารณาของหน่วยต้นสังกัดเดิม
๑๙.๒ ผู้ที่ย้ายสังกัดในระหว่างครึ่งปีแรก หรือครึ่งปีหลัง ให้หน่วยต้นสังกัดใหม่ นาผลการ
ปฏิบัติงานที่ผ่านมาของผู้นั้นจากหน่วยต้นสังกัดเดิมมาประกอบการพิจารณาด้วย
ข้อ ๒๐ การพิจารณาเลื่อนชั้นเงินเดือนของผู้ไปศึกษาเพิ่มเติมในสถานศึกษาภายในประเทศให้ปฏิบัติ
ดังนี้
๒๐.๑ ผู้ที่ทางราชการส่งไปศึกษา
๒๐.๑.๑ ให้พิจารณาเลื่อนชั้นเงินเดือนได้ไม่เกินครั้งละครึ่งขั้นโดย ให้นาผลการศึกษา
มาประกอบการพิจารณาด้วย เว้นแต่ผู้ที่ศึกษาในหลักสูตรหลัก หากสอบตก หรือไม่ได้ผล หรือไม่ผ่าน หรือพ้นจา
การศึกษาก่อนจบหลักสูตรโดยมิใช่ความจาเป็นของทางราชการให้พิจารณาไม่เลื่อนชั้นเงินเดือนในครึ่งปีที่แล้วมา
๒๐.๑.๒ ผู้ที่พ้นจากการศึกษาก่อนจบหลักสูตรเนื่องมาจากการเจ็บป่วย โดยตนเอง
มิได้ก่อขึ้น และแพทย์ของส่วนราชการกระทรวงกลาโหมไม่น้อยกว่าสามนายตรวจรับรองว่าป่วยจนไม่สามารถ
ศึกษาต่อไป ให้พิจารณาเลื่อนชั้นเงินเดือนได้ไม่เกินครึ่งชั้น
๒๐.๑.๓ หลั ก สู ต รการศึ ก ษาใดจะถื อ ว่ า เป็ น หลั ก สู ต รหลั ก ให้ ส่ ว นราชการเป็ น
ผู้พิจารณากาหนด

๖-๙
๒๐.๒ ผู้ที่ขออนุญาตลาไปศึกษาในเวลาราชการ ให้รอการเลื่อนชั้นเงินเดือนไว้ก่อนจนกว่า
จะกลับมารับราชการต่อไป จึงให้พิ จารณาเลื่อนชั้นเงินเดือนที่รอไว้ไม่เกินครั้งละครึ่งชั้น โดยให้นาผลการศึกษา
มาประกอบการพิจารณาด้วย หากผลการศึกษาในครึ่งปีใดสอบตก หรือไม่ได้ผล หรือไม่ผ่าน หรือพ้นจากการศึกษา
ก่อนจบหลักสูตร โดยมิใช่ความจาเป็นของทางราชการให้พิจารณาไม่เลื่อนชั้นเงินเดือนในครึ่งปีที่แล้วมา
ข้อ ๒๑ ผู้ที่ไปศึกษาตามข้อ ๒๐ หากการศึกษานั้นมีโอกาสที่จะได้รับเงินเดือนตามคุณวุฒิและผู้นั้นแจ้ง
ความจานงไม่ขอรับการเลื่อนชั้นเงินเดือนระหว่างที่ศึกษาอยู่ ก็ให้ได้รับ เงินเดือนตามคุณวุฒิตั้งแต่วันที่รับราชการ
ในตาแหน่งหน้าที่หลักที่ต้องใช้วิชาชีพนั้น
ข้อ ๒๒ การพิจารณาเลื่อนชั้นเงินเดือนของผู้ที่ไปศึกษาเพิ่มเติมในสถานศึกษาต่างประเทศให้ปฏิบัติ
ดังนี้
๒๒.๑ ผู้ที่ทางราชการส่งไปศึกษา
๒๒.๑.๑ ให้ พิ จ ารณาเลื่ อ นชั้ น เงิ น เดื อ นได้ ไ ม่ เกิ น ครั้ ง ละครึ่ ง ขั้ น โดยให้ น าผล
การศึกษามาประกอบการพิจารณาด้วย เว้นแต่ผู้ ที่ศึกษาในหลักสูตรหลัก หากสอบตกหรือ ไม่ได้ผล หรือไม่ผ่าน
หรือถอนตัวจากการศึกษาก่อนจบหลักสูตรโดยมิใช่ความจาเป็นของทางราชการให้พิจารณาไม่เลื่อนชั้นเงินเดือน
ในครึ่งปีที่แล้วมา
๒๒.๑.๒ ผู้ที่ ถอนตัวจากการศึกษาก่อนจบหลักสูตรหากเนื่องมาจาก การเจ็บ ป่วย
โดยตนเองมิได้ก่อขึ้น ให้พิจารณาเลื่อนชั้นเงินเดือนได้ไม่เกินครึ่งขั้น แต่ต้องให้แพทย์ ตรวจและรับรองว่าป่วย
จนไม่สามารถศึกษาต่อได้ และให้ผู้มีหน้าที่ดูแลนักเรียนในต่างประเทศ ที่ผู้ไปเข้ารับการศึกษาอยู่นั้นเป็นผู้รับรองว่า
ป่วยจนไม่สามารถศึกษาต่อไปได้
๒๒.๑.๓ หลักสูตรการศึกษาใดจะถือว่าเป็นหลักสูตร ให้ส่วนราชการเป็นผู้พิจารณา
กาหนด
๒๒.๒ ผู้ที่ขออนุญาตลาไปศึกษาต่อให้รอการเลื่อนชั้นเงินเดือนไว้ก่อนจนกว่าจะกลับมารับ
ราชการต่อไป จึงให้พิจารณาเลื่อนชั้นเงินเดือนที่รอไว้ไม่เกินครั้งละครึ่งขั้น หากผลการศึกษาในครึ่งปีใดสอบ ตก
หรือไม่ ได้ ผ ล หรือไม่ ผ่ า น หรือถอนตั ว จากการศึกษาก่อนจบหลั กสู ต ร โดยมิ ใช่ ค วามจาเป็ น ของทางราชการ
ให้พิจารณาไม่เลื่อนชั้นเงินเดือนในครึ่งปีที่แล้วมา
๒๒.๓ ผู้ที่ทางราชการส่งไปศึกษาตามข้อ ๒๒.๑ และผู้ที่ขออนุญาตลาไปศึกษาตามข้อ ๒๒.๒
ถ้าการศึ กษาไม่ สาเร็จตามระยะเวลาที่ ได้อนุ มัติ ไว้เดิ ม ให้ พิ จารณาไม่เลื่ อนชั้ น เงิน เดื อนในครึ่งปี ที่ แล้ วมาของ
ปี การศึ ก ษาสุ ด ท้ าย เว้ น แต่ ได้ รับ อนุ มั ติ ขยายเวลาการศึกษาให้ พิ จ ารณาเลื่ อนชั้ น เงิน เดื อนจากผลการศึ กษา
ในแต่ละครึ่งปีที่ได้รับอนุมัติขยายระยะเวลาการศึกษา
ข้อ ๒๓ ผู้ ที่ อยู่ ในต าแหน่ งประจ าส่ ว นราชการที่ ไม่ จ ากัด ชั้ น ยศและจ านวน ต าแหน่ งผู้ ท รงคุณ วุ ฒิ
ตาแหน่งผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ หรือตาแหน่งสารองราชการ ให้พิจารณาเลื่ อนขั้นเงินเดือนได้เพียงชั้นสูงสุดของระดับ
เงินเดือนที่ได้รับในขณะนั้น โดยให้ดาเนินการตามหลักเกณฑ์ในข้อ ๗ ข้อ ๘ ข้อ ๙ และข้อ ๑๒

๖ - ๑๐
ข้อ ๒๔ ให้ หัวหน้ าส่วนราชการมีอานาจอนุมัติการพิจารณาเลื่อนชั้น เงินเดือนของข้าราชการทหาร
ในสังกัด
ข้อ ๒๕ การออกคาสั่งเลื่อนชั้นเงินเดือน ให้ปฏิบัติดังนี้
๒๕.๑ ข้าราชการทหารชั้นสัญญาบัตร ให้หัวหน้าส่วนราชการเป็นผู้ออกคาสั่ง
๒๕.๒ ข้าราชการทหารต่ากว่าชั้นสัญญาบัตร ให้ผู้บังคับบัญชาตั้งแต่ชั้นผู้บัญชาการกองพล
ผู้บังคับกองการเรือ ผู้บัญชาการกองพลบิน หรือเทียบเท่าขึ้นไป เป็นผู้ออกคาสั่ง
ข้อ ๒๖ เมื่อได้ออกคาสั่งเลื่อนชั้นเงินเดือนแล้ว ให้ส่งสาเนาคาสั่งของข้าราชการทหารชั้นสัญญาบัตร
ไปยังสานักงานปลัดกระทรวงกลาโหมสามชุด
บทเฉพำะกำล
ข้อ ๒๗ ข้าราชการทหารผู้ใดถูกรอการเลื่อนชั้นเงินเดือนไว้ก่อนระเบียบนี้ใช้บังคับ เนื่องจากอยู่ใน
ระหว่างถูกแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนว่ากระทาผิดวินัย หรือถูกฟ้องคดีอาญา ถ้าการสอบสวนและการพิจารณา
กรณี ท างวินั ยเสร็จ สิ้น ลง หรือคดี อาญา ศาลมี คาพิ พ ากษาเมื่ อระเบี ย บนี้ใช้บั งคับ แล้ว และเป็ นเวลาภายหลั ง
วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๔๔ การพิจารณาเลื่อนชั้นเงินเดือนที่รอการเลื่อนไว้สาหรับผู้นั้น ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์
และวิธีการที่กาหนดในระเบียบนี้แต่ถ้าการสอบสวนและการพิจารณากรณีทางวินัย หรือคดีอาญานั้นเสร็จสิ้นลงก่อน
วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๔๔ การพิจารณาเลื่อนชั้นเงินเดือนที่รอการเลื่อนไว้สาหรับผู้นั้นให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์
และวิธีการที่กาหนดในระเบียบกระทรวงกลาโหม ว่าด้วย การพิจารณาบาเหน็จประจาปีของข้าราชการทหาร
พ.ศ. ๒๕๓๙
ข้อ ๒๘ การเลื่อนชั้นเงินเดือนในวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๔๔ ให้นาผลการปฏิบัติงานและข้อมูลเกี่ยวกับ
การลา พฤติกรรมการมาทางาน การรักษาวินัย การปฏิบัติตนเหมาะสมกับการเป็นข้าราชการทหารและข้อควร
พิจารณาอื่น ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๔๓ ถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๔๔ ที่ข้าราชการทหารผู้นั้นมีอยู่ก่อนระเบียบนี้
ใช้บังคับ และผู้บังคับบัญชาได้พิจารณาไว้แล้วตามระเบียบกระทรวงกลาโหมว่าด้วยการพิจารณาบาเหน็จประจาปี
ของข้าราชการทหาร พ.ศ. ๒๕๓๙ มาประกอบการพิจารณาสั่งเลื่ อนชั้นเงินเดือนตามระเบียบนี้ได้ ทั้งนี้ สาหรับ
ผู้ ที่ ได้ รับ การบรรจุ เข้า รับ ราชการใหม่ บรรจุ กลั บ หรือผู้ ที่ ได้ รับ อนุ ญ าตให้ ไปศึก ษาในประเทศหรือไปศึก ษา
ณ ต่างประเทศ ต้องได้ปฏิบัติหน้าที่ราชการมาแล้วนับถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๔๔ เป็นเวลาไม่น้อยกว่าสี่เดือน
ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๔๔
(ลงชื่อ) พลเอก ชวลิต ยงใจยุทธ
(ชวลิต ยงใจยุทธ)
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม

๖ - ๑๑
หมำยเหตุ :- หลักการและเหตุผลในการประกาศใช้ระเบียบฉบับนี้ คือ ปรับปรุงระเบียบกระทรวงกลาโหม ว่าด้วย
การพิจารณาบาเหน็จประจาปีของข้าราชการทหาร พ.ศ. ๒๕๓๕ ให้เหมาะสมยิ่งขึ้น เพื่อให้การเลื่อนชั้นเงินเดือน
เป็ น บ าเหน็ จ ความชอบประจ าปี ของข้า ราชการทหารสอดคล้ อ งกับ แนวทางการปรับ ปรุงประสิ ท ธิ ภ าพและ
ประสิทธิผลของงานราชการ ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อ วันที่ ๓ เมษายน ๒๕๔๔ จึงจาเป็นต้องวางระเบียบนี้

๖ - ๑๒

ระเบียบกองทัพบก
ว่ำด้วย กำรพิจำรณำบำเหน็จประจำปี
พ.ศ. ๒๕๔๔
โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงระเบียบกองทัพบก ว่าด้วย การพิจารณาบาเหน็จประจาปีให้เหมาะสม
ยิ่งขึ้น และสอดคล้องกับระเบียบกระทรวงกลาโหม ว่าด้วยการพิจารณาบาเหน็จประจาปีของข้าราชการทหาร
พ.ศ. ๒๕๔๔ จึงวางระเบียบไว้ดังนี้ต่อไปนี้
ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ ระเบียบกองทัพบก ว่าด้วย การพิจารณาบาเหน็จประจาปี พ.ศ. ๒๕๔๔ ”
ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๔๔ เป็นต้นไป
ข้อ ๓ ให้ยกเลิกระเบียบกองทัพบก ว่าด้วยการพิจารณาบาเหน็จประจาปี พ.ศ. ๒๕๔๐
บรรดาความในระเบี ย บ ค าสั่ ง และค าชี้ แ จงใดที่ ขั ด หรื อ แย้ ง กั บ ระเบี ย บนี้ ให้ ใช้ ค วามใน
ระเบียบนี้แทน
ข้อ ๔ ในระเบียบนี้
๔.๑ “ การพิจารณาบาเหน็จประจาปี ” หมายความว่า การพิจารณาเลื่อนชั้นเงินเดือนเป็น
บาเหน็จ ความชอบประจาปีตามผลการปฏิบัติงานและผลสัมฤทธิ์ของงาน
๔.๒ “ ปี ” หมายความว่า ปีงบประมาณ
๔.๓ “ ครึ่งปีแรก ” หมายความว่า ระยะเวลาตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม
๔.๔ “ ครึ่งปีหลัง ” หมายความว่า ระยะเวลาตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน
๔.๕ “ ครึ่งปีที่แล้วมา ” หมายความว่า ระยะเวลาครึ่งปีแรกหรือ ครึ่งปีหลังที่ผ่านมา
แล้วแต่กรณี
๔.๖ “ เดือน ” ถ้าแห่งใดมิได้กาหนดไว้โดยเฉพาะให้ถือว่านับจานวนเดือนเดือนแรก
แม้จะมีจานวนวันไม่ครบก็ให้นับเป็นหนึ่งเดือน
๔.๗ “ ข้ า ราชการทหาร ” หมายถึ ง ข้ า ราชการทหารประจ าการ และข้ า ราชการ
กลาโหมพลเรือนที่บรรจุในตาแหน่งอัตราทหาร

๖ - ๑๓
๔.๘ “ ลูกจ้าง ” หมายความถึง ลูกจ้างประจาตามอัตรา
๔.๙ “ หลักสูตรหลัก ” หมายความถึง
๔.๙.๑ หลักสูตรหลักของกองทัพบก หมายถึง หลักสูตรการศึกษาตามแนวทาง
รับราชการ ได้แก่ หลักสูตรนายสิบอาวุโสของเหล่ าต่าง ๆ หลักสูตรชั้นนายร้อย หลักสูตรชั้น นายพัน หลักสูตร
โรงเรียนเสนาธิการทหารบก และหลักสูตรวิทยาลัยการทัพบก
๔.๙.๒ หลั ก สู ต รหลั ก ของกองทั พ อากาศ กองทั พ เรื อ และกองบั ญ ชาการ
ทหารสูงสุด ให้ถือตามที่ส่วนราชการนั้น ๆ ได้กาหนดไว้
๔.๑๐ “ นั ก เรี ย นทหาร ” หมายความถึ ง ผู้ ที่ มี ส ภาพเป็ น นั ก เรี ย นโรงเรี ย นทหาร
ตามความในข้อบังคับกระทรวงกลาโหม ว่าด้วย โรงเรียนทหาร
๔.๑๑ “ โรงเรียนทหาร ” หมายความถึง
๔.๑๑.๑ โรงเรียนทหาร ตามความในข้อบังคับกระทรวงกลาโหม ว่าด้วย โรงเรียน
ทหาร หรือ
๔.๑๑.๒ โรงเรี ย นนายร้ อ ย โรงเรี ย นนายเรื อ โรงเรี ย นนายเรื อ อากาศ ใน
ต่างประเทศ ตามความในข้อบังคับกระทรวงกลาโหม ว่าด้วย เงินเพิ่มพิเศษรายเดือน
ข้อ ๕ การพิ จารณาบ าเหน็ จประจาปีต ามระเบียบนี้ ให้ ผู้บังคับ บัญ ชาและหรือผู้ที่ ได้รับ มอบหมาย
ประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของข้าราชการปีละสองครั้ง ตามที่กองทัพบกกาหนด
๕.๑ การเลื่อนชั้นเงินเดือนของข้าราชการทหารให้เลื่อนปีละสองครั้ง ดังนี้
๕.๑.๑ ครั้งที่หนึ่ง ครึ่งปีแรก เลื่อนวันที่ ๑ เมษายน ของปีที่ได้เลื่อน
๕.๑.๒ ครั้งที่สอง ครึ่งปีหลัง เลื่อนวันที่ ๑ ตุลาคม ของปีถัดไป
๕.๒ การเลื่อนชั้นเงินเดือนของข้าราชการสังกัดกองทัพบก ให้ผู้ บังคับบัญชาและ หรือผู้ที่ได้รับ
มอบหมายเป็นผู้ประเมินผลการปฏิบัติงานและผลสัมฤทธิ์ของงานปีละสองครั้ง โดย
ครึ่งปีแรก ห้วง ๑ ตุลาคม - ๓๑ มีนาคม
ครึ่งปีหลัง ห้วง ๑ เมษายน - ๓๐ กันยายน
๕.๓ การจัดกลุ่มข้าราชการเพื่อจัดสรรโควตา การเลื่อนชั้นเงินเดือนให้จัดเป็น ๕ กลุ่ม ดังนี้
กลุ่มระดับ น.๖ ขึ้นไป (พล.ต. - พล.อ.)
กลุ่มระดับ น.๔, น.๕ (พ.อ. - พ.อ.อัตราเงินเดือน พ.อ. (พิเศษ))
กลุ่มระดับ น.๒, น.๓ (พ.ต. - พ.ท.)
กลุ่มระดับ น.๑ (ร.ต. - ร.อ.)
กลุ่มระดับต่ากว่าชั้นสัญญาบัตร (ป.๑ - ป.๓)

๖ - ๑๔
๕.๔ การพิจารณาเลื่อนชั้น เงินเดือน หรือค่าจ้าง เป็นบาเหน็จตอบแทนผลงานที่ ข้าราชการ
ลูกจ้าง ได้ปฏิบัติงานในรอบครึ่งปีนั้น และสั่งเลื่อนบาเหน็จให้ในวันที่ ๑ เมษายน หรือ ๑ ตุลาคม
๕.๕ การพิจารณาบาเหน็จผู้ที่ได้เลื่อนตาแหน่งสูงขึ้น ที่ได้ ถูกงดเลื่อนชั้นเงินเดือน เพราะไม่มี
อัตราจะเลื่อนได้มาแล้ว ให้พิจารณาทันทีเมื่อได้เลื่อนตาแหน่ง และสั่งเลื่อนบาเหน็จได้ตั้งแต่วันที่ได้เลื่อนตาแหน่ง
๕.๖ ข้าราชการต่ากว่าชั้นสัญญาบัตรที่เลื่อนฐานะเป็นนายทหารชั้นสัญ ญาบัตรให้พิ จารณา
เลื่อนชั้นเงินเดือนเป็นบาเหน็จประจาปี ดังนี้
๕.๖.๑ ผู้ที่เลื่อนฐานะขึ้นเป็นชั้นสัญญาบัตร โดยไม่มีคุณวุฒิในครึ่งปีได้ให้พิจารณาเลื่อน
ชั้นเงินเดือนเป็นบาเหน็จในครึ่งปีนั้นได้
๕.๖.๒ ผู้ที่เลื่อนฐานะขึ้นเป็นชั้นสัญญาบัตร โดยมีคุณวุฒิในครึ่งปีใดหากได้รับเงินเดือน
เพิ่มขึ้นจากเดิมตามคุณ วุฒิ ให้ พิจารณาเลื่อนชั้นเงินเดือนเป็นบาเหน็จประจาปีนั้นได้ต่อเมื่อมีเวลารับราชการ
ในตาแหน่งอัตราใหม่ในครึ่งปีที่แล้วมาไม่น้อยกว่าสี่เดือน ส่วนผู้ที่ไม่ได้รับเงินเดือนเพิ่มขึ้นจากเดิม ให้พิจารณา
เลื่ อนชั้ น เงิน เดื อนเป็ น บ าเหน็ จ ประจ าปี ได้ เช่ น เดี ย วกับ ผู้ ที่ เลื่ อนฐานะขึ้น เป็ น ชั้ น สั ญ ญาบั ต รโดยไม่ มี คุณ วุ ฒิ
ตามข้อ ๕.๖.๑
๕.๗ การพิจารณาเลื่อนชั้นเงินเดือนหนึ่งขั้นใน ๑ เมษายน กาหนดให้มีโควตาเลื่อนชั้นเงินเดือน
ได้ไม่เกินร้อยละสิบห้าของจานวนข้าราชการทหาร ณ ๑ มีนาคม โดยใช้เกณฑ์โควตาตามชั้นยศในข้อ ๕.๓
๕.๘ การเลื่ อ นชั้ น เงิ น เดื อ นใน ๑ ตุ ล าคม ให้ เลื่ อ นได้ ในวงเงิ น ไม่ เกิ น ร้ อ ยละหกของอั ต รา
เงินเดือนข้าราชการทหาร ณ ๑ กันยายน โดยให้นาวงเงินที่ได้ใช้เลื่อนเงินเดือนไปแล้วเมื่อ ๑ เมษายน มาหักออกก่อน
หลักเกณฑ์ทั่วไป
ข้อ ๖ ผู้บังคับ บัญ ชามีหน้ าที่ พิจารณาบาเหน็จประจาปี ให้ กับผู้ใต้บังคับบั ญ ชาด้วยความรอบคอบ
และเที่ยงธรรม โดย
๖.๑ สังกัดหน่วยใดหน่วยนั้นเป็นผู้พิจารณาขอบาเหน็จให้
๖.๒ ในแต่ละครึ่งปี ผู้ที่ย้ายสังกัดและมีเวลารับราชการหน่วยใดหน่วยหนึ่ง เกินกว่าสามเดือน
ให้หน่วยนั้นเป็นผู้พิจารณาบาเหน็จให้
๖.๓ ผู้ที่ ย้ายไปสังกัดกรมยุทธศึกษาทหารบก เพื่อการศึกษาหลังเดือนมี นาคม ให้หน่วยต้น
สังกัดเดิมเป็นผู้พิจารณาขอบาเหน็จให้ เมื่อกลับจากการศึกษาแล้วให้กรมยุทธศึกษาทหารบกมีหน้าที่ขอบาเหน็จ
ตามผลการศึกษาโดยตรง

๖ - ๑๕
๖.๔ ผู้ที่เข้ารับการศึกษาเป็นนายทหารนักเรียน โดยย้ายขาด เช่น นายทหาร นักเรียนโรงเรียน
เสนาธิการทหารบก เป็นหน้าที่ของสถาบันศึกษานั้น ๆ เป็นผู้พิจารณาขอบาเหน็จให้
๖.๕ ผู้ที่ เข้ารับ การศึกษาโดยมิ ได้ ย้ ายขาด เมื่ อจะต้ องพิ จารณาบ าเหน็ จ ตามผลการศึกษา
ให้หน่วยต้นสังกัดเป็นผู้ขอบาเหน็จตามผลการศึกษาให้
๖.๖ ในแต่ ละครึ่งปี ผู้ ที่ ไปช่ วยราชการหน่ วยอื่น ชั่ว คราว (ไม่ ได้ ย้ ายสังกัด ) ถ้านั บ เวลาที่ ไป
ช่วยราชการเกินกว่าสามเดือนให้หน่วยที่รับตัวไปช่วยราชการเป็นผู้พิจารณาบาเหน็จให้
๖.๗ การจัดหน่วยไปสมทบกาลังกับหน่วยอื่นชั่วคราว หรือการจัดหน่วยฝากการบังคับบัญชา
ให้หน่วยที่รับการสมทบกาลังหรือฝากการบังคับบัญชาเป็นผู้พิจารณาขอบาเหน็จให้ โดยให้ถือ ระยะเวลาที่ขึ้น
สมทบหรือฝากการบังคับบัญชาโดยอนุโลม ตามข้อ ๖.๖
ข้อ ๗ การติดต่อประสานงานระหว่างหน่วยเพื่อรอผลการปฏิบัติงานประกอบการพิจารณาบาเหน็จ
ประจาปี
๗.๑ ผู้ที่ ย้ ายสั งกัด ซึ่ งจะต้ องพิ จารณาบ าเหน็ จ ให้ หน่ วยที่ เป็ น ผู้ พิ จ ารณาขอบ านาญให้ เป็ น
ผู้ประสานขอผลการปฏิบัติงานที่ผ่านมาในครึ่งปีนั้น ๆ จากหน่วยต้นสังกัดเดิมมา ประกอบการพิจารณาด้วย
๗.๒ กรณีตามข้อ ๖.๖ และ ๖.๗ ให้หน่วยต้นสังกัดเสนอผลการปฏิบัติงานใน ครึ่งปีที่ผ่านมา
ให้หน่วยที่มีหน้าที่พิจารณาบาเหน็จในครึ่งปีนั้น ๆ ทราบ
ข้อ ๘ การสั่งเลื่อนบาเหน็จประจาปี ๑ เมษายน หรือ ๑ ตุลาคม
๘.๑ ข้าราชการชั้นสัญญาบัตร กองทัพบกเป็นผู้ออกคาสั่งเลื่อนบาเหน็จประจาปี
๘.๒ ข้าราชการต่ากว่าชั้นสัญญาบัตรและลูกจ้าง หน่วยต้นสังกัดระดับกองพล หรือเทียบเท่าขึ้น
ไป เป็นผู้ออกคาสั่งเลื่อนบาเหน็จประจาปี
หลักเกณฑ์กำรพิจำรณำ
ข้อ ๙ ข้าราชการทหารที่จะได้รับการพิจารณาเลื่อนบาเหน็จประจาปี ต้องเป็นผู้ที่อยู่ในหลักเกณฑ์
ดังนี้
๙.๑ มีความสามารถในหน้าที่ราชการ และงานที่ได้ปฏิบัติไปแล้วเป็นผลดีแก่ทางราชการ
๙.๒ มีความประพฤติดี
๙.๓ มีระดับและชั้นเงินเดือนให้เลื่อนได้

๖ - ๑๖
ข้อ ๑๐ ข้าราชการทหารที่จะไม่ได้รับการเลื่อนชั้นเงินเดือน ต้องอยู่ในหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้
๑๐.๑ ไม่อยู่ในหลักเกณฑ์การพิจารณาได้เลื่อนชั้นเงินเดือนครึ่งขั้น ตามข้อ ๑๔ หรือหนึ่งขั้น
ตามข้อ ๑๕
๑๐.๒ ผู้ ที่ บ รรจุ เข้ า รั บ ราชการใหม่ และในครึ่ ง ปี นั้ น ๆ มี เวลาได้ รั บ ราชการนั บ ตั้ งแต่
วันรายงานตัวเข้ารับราชการถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม หรือ ๓๐ กันยายน น้อยกว่า ๔ เดือน
๑๐.๓ นักเรียนทหารที่สาเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของโรงเรียนทหาร บรรจุ เข้ารับราชการ
เป็นนายทหารสัญญาบัตร หรือนายทหารประทวน หรือทหารกองประจาการ ซึ่งได้รับอนุมัติให้สมัครเข้ารับราชการ
ต่อนับตั้งแต่วันที่ปลดจากประจาการ หรือนักเรียนนายร้อยที่สาเร็จการศึกษาจากสถาบันศึกษาในต่างประเทศ
ซึ่ ง ได้ รับ การบรรจุ เข้า รับ ราชการเป็ น นายทหารสั ญ ญาบั ต ร มี เวลารับ ราชการนั บ ถึ งวั น ที่ ๓๑ มี น าคม หรือ
๓๐ กันยายน น้อยกว่า ๔ เดือน
นักเรียนช่างฝีมือทหาร ที่มีเวลารับราชการในครึ่งปีที่บรรจุเข้ารับราชการน้อยกว่า ๔ เดือน
ให้อยู่ในเกณฑ์พิจารณาตามวรรคแรกโดยอนุโลม
การนับเวลารับราชการตามความในข้อนี้ ให้นับเป็นเดือนโดยนับตั้งแต่เดือนที่บรรจุเข้ารับ
ราชการ
๑๐.๔ ทหารกองประจ าการ ซึ่งได้ รับ อนุ มั ติให้ สมั ครรับ ราชการต่ อนั บ ตั้งแต่วั น ปลดจาก
กองประจาการและมีเวลารับราชการนับถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม หรือ ๓๐ กันยายน น้อยกว่า ๔ เดือน
๑๐.๕ ไม่มีระดับและชั้นเงินเดือนที่จะเลื่อนได้
๑๐.๖ ไม่มีผลงานในรอบครึ่งปี
ข้อ ๑๑ หลักเกณฑ์งดเลื่อนชั้นเงินเดือน ถ้าอยู่ในเกณฑ์อย่า งใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้ให้ พิจารณางด
เลื่อนชั้นเงินเดือน คือ
๑๑.๑ มีความผิดถูกลงทัณฑ์ตั้งแต่ขังขึ้นไป ซึ่งคณะกรรมการพิจารณาบาเหน็จ ประจาปีของ
กองทัพบก หรือของหน่วยระดับกองพลหรือเทียบเท่าขึ้นไป พิจารณาเห็นสมควรให้งด
๑๑.๒ เป็นผู้มีหนี้สิน ซึ่งเจ้าหนี้ฟ้อ งร้องต่อผู้บังคับบัญชาจนเกิดการยุ่งยากหรือ อาจทาให้
เสื่อมเสียชื่อเสียงของหน่วยต้นสังกัด
๑๑.๓ เสพสุราแล้วเสียมารยาท ทาให้เกิดการเสื่อมเสียแก่ทางราชการและหมู่คณะ
๑๑.๔ อาวุ ธ หรือ เครื่อ งยุ ท โธปกรณ์ ข องทางราชการ ซึ่ ง อยู่ ในความรับ ผิ ด ชอบหาโดย
ความประมาทเลินเล่อ
๑๑.๕ นาสิ่งของ อาวุธหรือเครื่องยุทโธปกรณ์ของทางราชการไปใช้ เพื่อประโยชน์ของตนเอง
หรือผู้อื่นโดยมิชอบ
๑๑.๖ ผู้เข้ารับการศึกษาเพิ่มเติม ซึ่งสอบตกหรือไม่ได้ผลหรือถอนตัวจากการศึกษาโดยมิใช่
ความจาเป็นของทางราชการ ทั้งนี้ภายได้บังคับข้อ ๑๘ และ ๒๐

๖ - ๑๗
๑๑.๗ กระทาความผิด บกพร่องในหน้าที่หรือมีความประพฤติส่อเจตนาไปในทางเกียจคร้าน
ซึ่งผู้บังคับบัญชาหรือคณะกรรมการพิจารณาบาเหน็จประจาปี เห็นสมควรงดเลื่อนชั้นเงินเดือน
๑๑.๘ ผู้ที่เข้าเกณฑ์กาลังพลเสื่อม ดังนี้
๑๑.๘.๑ ปฏิบั ติ หน้ าที่ ในต าแหน่ งที่ ครองอยู่ ไม่ เกิด ผลงาน และแม้ ได้ เปลี่ ย นย้า ย
ให้ปฏิบัติหน้าที่อื่นเป็นการแก้ตัวแล้วก็ยังไม่ดีขึ้น
๑๑.๘.๒ มรรยาทและความประพฤติ เสี ย จนเป็ น เหตุ ให้ เดื อ ดร้อ นผู้ อื่ น เสี ย งาน
ในหน้าที่
๑๑.๘.๓ ปฏิบัติงานส่วนตัวในเวลาราชการเป็นนิจสิน
๑๑.๘.๔ ผู้ที่เหล่าหรือหน่วยต้นสังกัด เห็นว่าปฏิบัติงานไม่ได้ผลถึงขั้นที่จะส่งตัวคืน
ข้อ ๑๒ เกณฑ์ปลดออกจำกรำชกำร
ถ้าอยู่ในเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ ให้พิจารณาปลดออกจากประจาการคือ
๑๒.๑ งานบกพร่องจนเกิดผลเสียหายแก่ทางราชการ
๑๒.๒ เสียความประพฤติอย่างร้ายแรง อันเป็นผลเสียหายแก่ทางราชการ
๑๒.๓ ผู้ที่เข้าเกณฑ์กาลังพลเสื่อม ดังนี้
๑๒.๓.๑ ลากิจ หรือลาป่วย หรือปฏิบัติตนส่อไปในทางหลีกเลี่ยงราชการเป็นนิจสิน
๑๒.๓.๒ เกียจคร้านและละเลยหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
๑๒.๓.๓ บกพร่องต่อหน้าที่จนเป็นผลเสียหายแก่ทางราชการ
๑๒.๓.๔ ขาดราชการหรือละทิ้งหน้าที่อันส่อไปในทางหลีกเลี่ยงการงาน เพื่อประโยชน์
ส่วนตนยิ่งกว่าทางราชการมากกว่า ๑ ครั้ง
๑๒.๔ ถูกงดเลื่อนชั้นเงินเดือน เพราะบกพร่องซ้าสองปีติดต่อกันไม่ว่าจะเป็น กรณีเดียวกัน
หรือต่างกรณีกันก็ตาม
กรณีงดเลื่อนชั้นเงินเดือน ตามความใน ข้อ ๑๑.๑ ถึง ข้อ ๑๑.๘ ถือเป็นการงดเลื่อน
ชั้นเงินเดือนเพราะบกพร่องตามความในข้อนี้
๑๒.๕ กรณีที่คณะกรรมการพิจารณาบาเหน็จประจาปีของกองทัพบกเห็นควรให้ปลดผู้ใด
ออกจากราชการ ให้หน่วยต้นสังกัดดาเนินการขอปลดผู้นั้นออกจากราชการภายใน ๓๑ มีนาคม หรือ ๓๐ กันยายน
ของแต่ละครึ่งปีที่พิจารณาบาเหน็จ

๖ - ๑๘
ข้อ ๑๓ ผู้ซึ่งอยู่ในหลักเกณฑ์สมควรได้เลื่อนชั้นเงินเดือน แต่จะต้องพ้นจากราชการตาม มาตรา ๑๙
แห่งพระราชบัญญัติบาเหน็จบานาญของข้าราชการ โดยพระราชบัญญัติบาเหน็จบานาญข้าราชการ (ฉบับที่ ๖)
พ.ศ. ๒๕๐๔ ผู้บังคับบัญชาจะสั่งเลื่อนชัน้ เงินเดือน เพื่อประโยชน์ในการคานวณบาเหน็จบานาญให้ผู้นั้นในวันสิ้นปี
ก่อนที่จะพ้นจากราชการได้
การได้รับเลื่อนชั้นเงินเดือนตามความในวรรคแรก ไม่ต้องพิจารณาเลื่อนยศให้ตามชั้นเงินเดือน
ที่ได้รับเลื่อนขึ้นนั้น
ข้อ ๑๔ ข้าราชการทหารซึ่ งจะได้ รับ การพิ จารณาเลื่ อนชั้ น เงิน เดือนครึ่งขั้น ในแต่ล ะครั้งต้ องอยู่ใน
หลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้
๑๔.๑ ในครึ่งปีที่แล้วมาได้ปฏิบัติงานตามหน้าที่ด้วยความสามารถ และด้วยความอุตสาหะ
จนเกิดผลดีหรือความก้าวหน้าแก่ราชการ ซึ่งผู้บังคับบัญชาและหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายได้พิจารณาประเมินตามข้อ
๕ แล้วเห็นว่าอยู่ในเกณฑ์ที่สมควรจะได้เลื่อนชั้นเงินเดือนครึ่งขั้น
๑๔.๒ ในครึ่งปี ที่แล้วมาจนถึงวัน ออกคาสั่งเลื่อนชั้นเงิน เดือน ต้องไม่ ถูกลงทั ณ ฑ์ ทางวินั ย
หรือไม่ถูกศาลพิพากษาในคดีอาญาให้ลงโทษในความผิดที่เกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ราชการ หรือผลประโยชน์ของ
ทางราชการ ซึ่งมิใช่ความผิดที่ได้กระทาโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
ในกรณีที่ข้าราชการทหารผู้ใดอยู่ในหลักเกณฑ์ที่สมควรได้เลื่อนชั้นเงินเดือน และได้ถูก
งดเลื่ อ นชั้ น เงิ น เดื อนเพราะถู ก สั่ งลงทั ณ ฑ์ ห รือ ถู กศาลพิ พ ากษาในคดี อาญาให้ ล งโทษในกรณี นั้ น มาแล้ ว ให้
ผู้บังคับบัญชา เลื่อนชั้นเงินเดือนประจาครึ่งปีต่อไปให้ผู้นั้น ตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน หรือวันที่ ๑ ตุลาคม ของครั้งที่
จะได้เลื่อนเป็นต้นไป
๑๔.๓ ในครึ่งปีที่แล้วมาต้องไม่ถูกสั่งพักราชการเกินกว่าสองเดือน
๑๔.๔ ในครึ่งปีที่แล้วมาต้องไม่ขาดราชการโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร
๑๔.๕ ในครึ่งปีที่แล้วมาได้รับบรรจุเข้ารับราชการมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่าสี่เดือน การนับ
เวลาราชการให้นับเป็นเดือน
๑๔.๖ ในครึ่งปีที่แล้วมาต้องไม่ลาหรือมาทางานสาย รวมกันตั้งแต่ ๖๐ วันขึ้นไป
๑๔.๗ ผู้ที่ได้ลาและมาทางานสาย รวมกันตั้งแต่ ๓๐ วัน แต่ไม่ถึง ๖๐ วัน ซึ่งผู้บังคับบัญชา
เห็ น ว่าผลการปฏิบั ติ งานไม่อยู่ในเกณฑ์ ที่ จะได้ บ าเหน็ จครึ่งขั้น จะไม่เลื่อนชั้ น เงิน เดือนให้ ก็ได้ (คาว่า “ วัน ”
ให้หมายถึง วันทาการ ส่วนคาว่า “ มาทางานสาย ” ให้หมายถึง การมาทางานหลังเวลาเริ่มปฏิบัติงานและกลับ
ก่อนเวลาเลิ กงานรวมกัน โดยในวั น ท าการวัน หนึ่ งให้ แบ่ งเวลาท างานเป็ น ๒ ช่ ว ง คือ ช่ วง “ เช้ า ” ครึ่ง วั น
(ปกติ ตั้ งแต่ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๒.๐๐) ช่ วง “ บ่ าย ” ครึ่งวัน (ตั้ งแต่ ๑๓.๐๐ - ๑๖.๓๐) ส าหรับ ผู้ ที่ ม าท างาน
ในช่วงหนึ่ง ๆ เกิน ๑ ชั่วโมง ให้นับว่ามาทางานสายในช่วงนั้น ๆ หรือครึ่งวัน และให้นับผู้ที่ทางานสายทุก ๆ ๒ ช่วง
ไม่ว่าจะติดต่อกันหรือไม่ก็ตามเป็น ๑ วัน)

๖ - ๑๙
๑๔.๘ ในครึ่งปีที่แล้วมาต้องมีเวลาปฏิบั ติราชการหกเดือน โดยมีวันลาไม่เกินยี่สิบสามวัน
แต่ไม่รวมถึงวันลาตามข้อบังคับกระทรวงกลาโหมว่าด้วยการลา ดังต่อไปนี้
๑๔.๘.๑ ลาอุ ป สมบท หรื อ ลาไปประกอบพิ ธี ฮั จ ย์ ณ เมื อ งเมกกะ ประเทศ
ซาอุดิอาระเบีย เฉพาะวันลาที่มีสิทธิได้รับเงินเดือนระหว่างลาตามกฎหมายว่าด้วยการจ่ายเงินเดือน
๑๔.๘.๒ ลาคลอดบุตรไม่เกินเก้าสิบวัน
๑๔.๘.๓ ลาป่วยซึ่งจาเป็นต้องรักษาตัวเป็นเวลานาน ไม่ว่าคราวเดียวหรือหลายคราว
รวมกันไม่เกินหกสิบวันทาการ
๑๔.๘.๔ ลาป่ ว ยเพราะประสบอั น ตรายในขณะปฏิ บั ติ ร าชการตามหน้ า ที่ ห รื อ
ในขณะเดินทางไปหรือกลับจากปฏิบัติราชการตามหน้าที่
๑๔.๘.๕ ลาพักผ่อน
๑๔.๘.๖ ลาไปปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ
การนับจานวนวันลาไม่เกินยี่สิบสามวันสาหรับวันลากิจ และวันลาป่วยที่ไม่ใช่วันลาป่วย ตามข้อ
๑๔.๘.๔ ให้นับเฉพาะวันทาการ
ข้อ ๑๕ หลักเกณฑ์ การพิ จ ารณาเลื่อนชั้ น เงิน เดื อนเป็ น บ าเหน็ จ หนึ่ งชั้ น ผู้ ที่ จ ะได้รับ การพิ จ ารณา
บาเหน็จหนึ่งขั้นในแต่ละครั้งต้องเป็นผู้อยู่ในหลักเกณฑ์ที่จะได้รับการพิจารณาเลื่อนชั้นเงินเดือนเป็นบาเหน็จครึ่ง
ขั้น ตามข้อ ๑๔ และอยู่ในหลักเกณฑ์ประการใดประการหนึ่ง หรือ หลายประการดังต่อไปนี้ด้วย
๑๕.๑ ปฏิ บั ติ ง านตามหน้ า ที่ ไ ด้ ผ ลดี เด่ น มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและประสิ ท ธิ ผ ลอั น ก่ อ ให้ เกิ ด
ประโยชน์และผลดียิ่งต่อทางราชการและสังคมจนถือเป็นตัวอย่างที่ดีได้
๑๕.๒ ปฏิบัติงานโดยมีความคิดริเริ่มในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง หรือได้ค้ นคว้าสิ่งใดถึงหนึ่งซึ่งเป็น
ประโยชน์ต่อทางราชการเป็นพิเศษ และทางราชการได้ดาเนินการตามความริเริ่มหรือ ได้รับรองให้ใช้การค้นคว้า
หรือสิ่งประดิษฐ์นั้น
๑๕.๓ ปฏิบัติงานตามหน้าที่ที่มีสถานการณ์ตรากตรา เสียงอันตรายมาก หรือมีการต่อสู้ที่
เสี่ยงต่อความปลอดภัยของชีวิตเป็นกรณีพิเศษ
๑๕.๔ ปฏิบัติงานที่มีภาระหน้าที่หนักเกินกว่าระดับตาแหน่ง จนเกิดประโยชน์ต่อทางราชการ
เป็นพิเศษ
๑๕๕ ปฏิบัติงานตามตาแหน่งหน้าที่ด้วยความตรากตราเหน็ดเหนื่อยยากลาบากเป็นพิเศษ
และงานนั้นได้ผลดียิ่ง เป็นประโยชน์ต่อทางราชการและสังคม
๑๕.๖ ปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายให้กระทากิจกรรมอย่างใดอย่างหนึ่งจนสาเร็จเป็นผลดียิ่ง
แก่ประเทศชาติ

๖ - ๒๐
ข้อ ๑๖ การพิจารณาเลื่อนชั้นเงินเดือนเป็นบาเหน็จ ตามข้อ ๑๔ และ ข้อ ๑๕ ให้ผู้บังคับบัญชาและ
หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย นาผลการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานที่ได้ดาเนินการตามข้อ ๕
มาเป็นหลักในการพิจารณาเลื่อนชั้นเงินเดือนครั้งที่หนึ่ง และครั้งที่สอง โดยพิจารณาประกอบกับข้อมูลการลา
พฤติกรรมการทางาน การรักษาวินัย การปฏิบัติตนเหมาะสมกับการเป็นข้าราชการทหารและข้อควรพิจารณาอื่น ๆ
ของผู้นั้น แล้วรายงานผลการพิจารณานั้นพร้อมด้ วยข้อมูลดังกล่าวต่อผู้บังคับบัญชาตามลาดับชั้นจนถึงผู้มีอานาจ
สั่งเลื่อนชั้นเงินเดือน
ในการพิจารณารายงานตามวรรคหนึ่ง ให้ผู้บังคับบัญ ชาตามลาดับชั้นที่ได้รับรายงานเสนอ
ความเห็นเพือ่ ประกอบการพิจารณาของผู้มีอานาจสั่งเลื่อนชั้นเงินเดือนด้วย
ข้อ ๑๗ ในการพิจารณาเลื่อนชั้นเงินเดือนแต่ละครั้ง ให้ผู้มีอานาจสั่งเลื่อนชั้นเงินเดือนพิจารณารายงาน
ผลจากผู้บังคับบัญชาหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย ตามข้อ ๑๖ ถ้าเห็นว่าข้าราชการทหารผู้ใดอยู่ในหลักเกณฑ์ที่จะได้รับ
การพิจารณาเลื่อนชั้นเงินเดือนครึ่งขั้น ตามข้อ ๑๔ และปฏิบัติตนเหมาะสมกับการเป็นข้าราชการทหารให้เลื่อนชั้น
เงินเดือนให้ แก่ผู้นั้ นครึ่งขั้น ถ้าเห็น ว่าผู้นั้ นมีผ ลการปฏิบั ติงานอยู่ในหลักเกณฑ์ ตามข้อ ๑๕ ด้วย ก็ให้เลื่อนชั้ น
เงินเดือนให้แก่ผู้นั้นหนึ่งขั้น
ในกรณี ที่ ข้ า ราชการทหารผู้ ไ ด้ รั บ การเลื่ อ นชั้ น เงิ น เดื อ นครึ่ ง ปี แ รกไม่ ถึ ง หนึ่ ง ชั้ น ถ้ า ใน
การพิจารณาเลื่อนชั้นเงินเดือนครึ่งปีหลัง ผู้มีอานาจสั่งเลื่อนชั้นเงินเดือนได้พิจารณาผลการปฏิบัติงานครึ่งปีแรก
กับ ครึ่งปี หลั งรวมกัน แล้ ว เห็ น ว่ ามี ม าตรฐานสู งกว่าการที่ จ ะได้ รับ การเลื่ อนชั้ น เงิน เดื อนหนึ่ งขั้น สาหรับ ปี นั้ น
ผู้มีอานาจสั่งเลื่อนชั้นเงินเดือนอาจมีคาสั่งให้เลื่อนชั้นเงินเดือนรวมทั้งปีของข้าราชการผู้นั้น เป็นจานวนหนึ่งขั้นครึ่งได้
แต่ผลการปฏิบัติงานในรอบปีของข้าราชการผู้นั้น จะต้องอยู่ในหลักเกณฑ์ประการใดประการหนึ่งหรือหลายประการ
ดังต่อไปนี้
๑๗.๑ ปฏิบัติงานตามหน้าที่ได้ผลดี มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล อันก่อให้เกิดประโยชน์
และผลดีต่อทางราชการและสังคม
๑๗.๒ ปฏิบัติงานโดยมีความคิดริเริ่มในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง หรือได้ค้นคว้าหรือประดิษฐ์สิ่งใด
สิ่งหนึ่งซึ่งเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ
๑๗.๓ ปฏิบัติงานตามหน้าที่ที่มีสถานการณ์ตรากตราเสี่ยงอันตราย หรือมีการต่อสู้ที่เสี่ยงต่อ
ความปลอดภัยของชีวิต
๑๗.๔ ปฏิบัติงานที่มีภาระหน้าที่ที่หนักเกินกว่าระดับตาแหน่งจนเกิดประโยชน์ต่อทางราชการ
และปฏิบัติงานในตาแหน่งหน้าที่ของตนเป็นผลดีด้วย
๑๗.๕ ปฏิบัติงานตามตาแหน่งหน้าที่ด้วยความตรากตราเหน็ดเหนื่อย ยากลาบากและงานนั้น
ได้ผลดีเป็นประโยชน์ต่อทางราชการและสังคม
๑๗.๖ ปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายให้กระทากิจการอย่างใดอย่างหนึ่งจนสาเร็จเป็นผลดีแก่
ประเทศชาติ

๖ - ๒๑
ในกรณี ที่ ข้าราชการทหารผู้ ใดมี ผ ลการปฏิบั ติงานอยู่ ในเกณฑ์ ที่ ควรจะได้ รับ การเลื่ อนชั้ น
เงินเดือนครึ่งปีแรกหนึ่งขั้น แต่ไม่อาจสั่งเลื่อนชั้นเงินเดือนหนึ่งชั้นให้ได้เพราะมีข้อจากัดเกี่ยวกับจานวนเงินที่จะใช้
เลื่อนชั้นเงินเดือนของส่วนราชการนั้น ถ้าในการเลื่อนชั้นเงินเดือนครึ่งปีหลังข้าราชการผู้นั้นมีผลการปฏิบัติงาน
อยู่ในเกณฑ์ที่ได้รับการเลื่อนชั้นเงินเดือนหนึ่งขั้นอีก และไม่มีข้อจากัดเกี่ยวกับจานวนที่จะใช้เลื่อนขั้นเงินเดือน
ในคราวนั้ น ผู้มีอานาจสั่งเลื่อนชั้นเงิน เดือนอาจมีคาสั่งให้เลื่อนขั้นเงินเดือนรวมทั้งปีของข้าราชการทหารผู้นั้ น
เป็นจานวนสองขั้นได้
หลักเกณฑ์กำรพิจำรณำบำเหน็จประจำปีตำมผลกำรศึกษำ
ข้อ ๑๘ การพิจารณาบ าเหน็จประจาปีของผู้ที่ไปศึกษาเพิ่มเติมในสถานศึกษาในประเทศให้ปฏิบั ติ
ดังนี้
๑๘.๑ ผู้ที่ทางราชการจึงไปศึกษา
๑๘.๑.๑ ให้พิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนได้ไม่เกินครั้งละครึ่งขั้น โดยให้นาผลการศึกษา
มาประกอบการพิ จ ารณาด้ ว ย เว้ น แต่ ผู้ ที่ ศึก ษาในหลั ก สู ต รหลั ก หากสอบตกหรือ ไม่ ได้ ผ ลหรือ ไม่ ผ่ า นหรือ
พ้นจากการศึกษาก่อนจบหลักสูตรโดยมิใช่ความจาเป็นของทางราชการ ให้พิจารณางดเลื่อนชั้นเงินเดือนในครึ่งปี
ที่แล้วมา
๑๘.๑.๒ ผู้ที่พ้นจากการศึกษาก่อนจบหลักสูตรหากเนื่องมาจากการเจ็บป่วยโดยตนเอง
มิได้ก่อขึ้น และแพทย์ของส่วนราชการกระทรวงกลาโหมไม่น้อยกว่าสามนาย ตรวจรับรองว่าป่วยจนไม่สามารถ
ศึกษาต่อไป ให้พิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนได้ไม่เกินครึ่งขั้น
๑๘.๑.๓ หลักสูตรการศึกษาใดจะถือว่าเป็นหลักสูตร ให้ส่วนราชการเป็นผู้พิจารณา
กาหนด
๑๘.๒ ผู้ที่ขออนุญาตลาไปศึกษาในเวลาราชการ ให้รอการเลื่อนขั้นเงินเดือนไว้ก่อนจนกว่า
จะกลับมารับราชการต่อไป ซึ่งให้พิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนที่รอไว้ไม่เกินครั้งละครึ่งชั้นโดยให้นาผลการศึกษา
มาประกอบการพิจารณาด้วย หากผลการศึกษาในครึ่งปีใดสอบตก หรือไม่ได้ผล หรือไม่ผ่าน หรือพ้นจากการศึกษา
ก่อนจบหลักสูตร โดยมิใช่ความจาเป็นของทางราชการให้พิจารณางดเลื่อนขั้นเงินเดือนในครึ่งปีที่แล้วมา
ข้อ ๑๙ ผู้ที่ไปศึกษาตามข้อ ๑๘ หากการศึกษานั้นมีโอกาสที่จะได้รับเงินเดือนตามคุณวุฒิ และผู้นั้น
แจ้ งความจ านงว่ าไม่ ขอรับการเลื่ อนขั้ นเงินเดื อนระหว่ างที่ ศึ กษาอยู่ ก็ให้ ได้ รับเงินเดื อนตามคุ ณ วุ ฒิ ตั้ งแต่ วั นที่
รับราชการในตาแหน่งหน้าที่หลักที่ต้องใช้วิชาชีพนั้น
ข้อ ๒๐ การพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนของผู้ที่ไปศึกษาเพิ่มเติมในสถานศึกษาต่างประเทศให้ปฏิบัติ
ดังนี้

๖ - ๒๒
๒๐.๑ ผู้ที่ทางราชการส่งไปศึกษา
๒๐.๑.๑ ให้ พิ จ ารณาเลื่ อ นขั้ น เงิ น เดื อ นได้ ไ ม่ เกิ น ครั้ ง ละครึ่ ง ขั้ น โดยให้ น าผล
การศึกษามาประกอบการพิจารณาด้วย เว้นแต่ผู้ที่ศึกษาในหลักสูตรหลักหากสอบตก หรือไม่ได้ผล หรือไม่ผ่าน
หรือถอนตัวจากการศึกษาก่อนจบหลักสูตรโดยมิใช่ความจาเป็นของทางราชการให้พิจารณางดเลื่ อนชั้นเงินเดือน
ในครึ่งปีที่แล้วมา
๒๐.๑.๒ ผู้ที่ ถอนตั วจากการศึกษาก่อนจบหลั กสู ตรหากเนื่ องมาจากการเจ็บ ป่ ว ย
โดยตนเองมิได้ก่อขึ้น ให้พิจารณาเลื่อนชั้นเงินเดือนได้ไม่เกินครึ่งขั้นแต่ต้องให้แพทย์ตรวจและรับรองว่าป่วยจนไม่
สามารถศึกษาต่อได้ และให้ผู้มีหน้าที่ดู แลนักเรียนในต่างประเทศที่ผู้ไปเข้ารับการศึกษาอยู่นั้นเป็นผู้รับรองว่าป่วย
จนไม่สามารศึกษาต่อไปได้
๒๐.๑.๓ หลั ก สู ต รการศึ ก ษาได้ จ ะถื อ ว่ า เป็ น หลั ก สู ต รหลั ก ให้ ส่ ว นราชการเป็ น
ผู้พิจารณากาหนด
๒๐.๒ ผู้ที่ ขออนุ ญ าตลาไปศึกษาให้ รอการเลื่ อนขั้น เงิน เดื อนไว้ก่อนจนกว่ าจะกลั บ มารับ
ราชการต่อไป จึงให้พิจารณาเลื่อนชั้นเงินเดือนที่รอไว้ไม่เกินครั้งละครึ่งชั้น หากผลการศึกษาในครึ่งปีใดสอบตก
หรือไม่ ได้ ผ ล หรือไม่ ผ่ า น หรือถอนตั ว จากการศึกษาก่อนจบหลั กสู ต ร โดยมิ ใช่ ค วามจาเป็ น ของทางราชการ
ให้พิจารณางดเลื่อนขั้นเงินเดือนในครึ่งปีที่แล้วมา
๒๐.๓ ผู้ที่ทางราชการส่งไปศึกษาตามข้อ ๒๐.๑ และผู้ที่ขออนุญาตไปศึกษา ตามข้อ ๒๐.๒
ถ้าการศึ กษาไม่ สาเร็จตามระยะเวลาที่ ได้อนุ มัติ ไว้เดิม ให้ พิ จารณางดเลื่อนชั้น เงินเดื อนในครึ่งปี ที่ แล้วมาของ
ปีการศึกษาสุดท้าย เว้นแต่ได้รับอนุ มัติจะขยายเวลาการศึกษาให้พิจารณาเลื่อนชั้นเงินเดือนจากผลการศึกษา
ในแต่ละครึ่งปีที่ได้รับอนุมัติขยายระยะเวลาการศึกษา
ข้อ ๒๑ โควตาบาเหน็จประจาปีหนึ่งขั้น
๒๑.๑ การเลื่อนขั้นเงินเดือน ใน ๑ เมษายน กาหนดโควตาบาเหน็จ ๑ ชั้น ไม่เกินร้อยละสิบห้า
ของจานวนข้าราชการทหารในส่วนราชการนั้น ๆ ณ ๑ มีนาคม
๒๑.๒ การนับยอดกาลังพลเพื่อคานวณหาจานวนหนึ่งขั้น ให้ตัดยอดรวมจากบัญชีขอบาเหน็จ
ทั่วไปทั้งหมด โดยตัดยอด ณ วันที่ ๑ มี นาคม พร้อมกันทุกหน่วยและให้ตั ดยอดบุ คคลต่อไปนี้ ออกจากยอดรวม
เสียก่อน คือ
๒๑.๒.๑ ผู้ที่บรรจุเข้ารับราชการใหม่ มีเวลารับราชการน้อยกว่าสี่เดือน
๒๑.๒.๒ ผู้ ที่ บ รรจุ อาศัย อั ต ราเพื่ อเหตุ ผ ลอื่ น ได้ แก่ ต าแหน่ งประจ า เช่ น ประจ า
กรมข่าวทหารบก ประจากรมการเงินทหารบก ฯลฯ หรือ ผู้ที่ประจ้ากรมยุทธศึกษาทหารบก ซึ่งบรรจุไว้เพื่อการศึกษา
เป็นต้น
๒๑.๒.๓ ผู้ มี ส ภาพนั กเรี ยน ซึ่ งย้ ายขาดจากสั งกั ดเดิ ม มาสั งกั ด โรงเรีย น และต้ อง
พิจารณาบาเหน็จประจาปีตามผลการศึกษา เช่น นายทหารนักเรียนโรงเรียนเสนาธิการทหารบก เป็นต้น

๖ - ๒๓
๒๑.๒.๔ ผู้ที่บรรจุในหน่วยที่ไปสมทบ หรือฝากการบังคับบัญชาไว้กับหน่วยอื่นหรือ
ไปช่วยราชการหน่วยอื่นชั่วคราว ซึ่งหน่วยรับการสมทบหรือรับฝากการบังคับหรือรับตัวไปช่วยราชการชั่วคราว
เป็นผู้พิจารณาบาเหน็จให้
๒๑.๒.๕ ผู้ ที่ ย้ า ยมาสั ง กั ด ในหน่ ว ยภายหลั ง วั น ที่ ๑ มี น าคม หรื อ ๑ กั น ยายน
ซึ่งหน่วยต้นสังกัดเดิมเป็นผู้ขอบาเหน็จให้
๒๑.๓ การสนับสนุนบาเหน็จหนึ่งวัน สาหรับผู้ซึ่งย้ายออกจากหน่วยเดิมไปสังกัดในหน่วยใหม่
จะต้องคิดโควตาของหน่วยเดิมให้กับหน่วยของผู้ที่คนเสนอขอนั้นด้วย และผู้บังคับหน่วยที่จะเสนอขอหนึ่งขั้น
ไปยังหน่วยใหม่ได้ จะต้องเป็นผู้บังคับ หน่วยชั้นผู้บั ญชาการกองพลหรือเทียบเท่ าขึ้นไปพร้อมกับต้องยืนยันว่า
บาเหน็จหนึ่งขั้นที่เสนอนั้นอยู่ ในโควตาของหน่วย ซึ่งเป็นผู้เสนอขอเรียบร้อยแล้วและให้แจ้งการโอนโควตาให้กับ
กรมสารบรรณทหารบก ทราบด้วย
๒๑.๔ ให้แยกยอดเพื่อคานวณบาเหน็จหนึ่งขั้นออกเป็นส่วน ๆ คือ ข้าราชการชั้นสัญญาบัตร
ข้าราชการต่ากว่าชั้นสัญญาบัตร และลูกจ้างประจา
ข้อ ๒๒ การเลื่อนขั้นเงินเดือนใน ๑ ตุลาคม ของทุกปี ให้เลื่อนได้ในวงเงินไม่เกินร้อยละหกของอัตรา
เงินเดือนข้าราชการ ณ ๑ กันยายน โดยให้นาวงเงินที่ได้ใช้เลื่อนเงินเดือนไปแล้ว เมื่อ ๑ เมษายน มาหักออกก่อน
แบบบัญชี วิธีพิมพ์ และกำรแก้ไข
ข้อ ๒๓ แบบบัญชีที่จะใช้ในการพิจารณาบาเหน็จประจาปี ให้ใช้แบบฟอร์มตามตัวอย่าง บัญชีต่าง ๆ
ที่จะต้องดาเนินการ ซึ่งแนบท้ายระเบียบนี้แล้ว
๒๓.๑ กระดาษที่ใช้ ให้ใช้ขนาด เอสี่ และพิมพ์ตัวเลขด้วยเลขไทยเท่านั้น
๒๓.๒ บัญชีบาเหน็จหนึ่งขั้น ใช้สาหรับพิมพ์รายชื่อเฉพาะผู้ขอบาเหน็จหนึ่งขั้น เรียงตามลาดับ
หน่วยและชั้นยศ
๒๓.๓ บัญชีสรุปยอดการขอบาเหน็จประจาปี เป็นบัญชีสรุปยอดการขอบาเหน็จของหน่วยต่าง ๆ
ในหน่วยระดับกองพลหรือเทียบเท่าขึ้นไป
๒๓.๔ บั ญ ชี ผู้ ที่ ง ดหรื อ ปลดเพราะบกพร่ อ งใช้ แ บบบั ญ ชี ท้ า ยระเบี ย บนี้ ส าหรั บ พิ ม พ์
รายละเอียดของผู้ที่จะงดหรือปลด พร้อมทั้งบันทึกเหตุผลโดยละเอียดด้วย
๒๓.๕ การขีดเส้นใต้แยกประเภท
ในบัญชีขอบาเหน็จทั่วไป ให้ขีดเส้นใต้ตลอดบรรทัดแยกตามสีของหมึกดังนี้
๒๓.๕.๑ ผู้ที่ไม่เลื่อนขั้นเงินเดือน ขีดเส้นใต้สีแดง
๒๓.๕.๒ ผู้ที่งดเลื่อนชั้นเงินเดือน เพราะบกพร่องขีดเส้นใต้สีน้าเงิน
๒๓.๕.๓ ผู้ที่ขอปลดออกจากราชการขีดเส้นใต้ด้วยสีดา

๖ - ๒๔
๒๓.๖ ห้ า มน าบั ญ ชี ข อบ าเหน็ จ ของหน่ ว ยไปถ่ า ยเอกสารตามร้ า นเอกชนเนื่ อ งจากเป็ น
เอกสารลับ
ข้อ ๒๔ การแก้บัญชี การแก้ไขความผิดพลาด หรือแก้ไขให้ตรงกับความเป็นจริงในเมื่อได้เสนอบัญชีไป
ยังหน่วยเหนือแล้ว ให้กระทาได้และจะต้องกระทาอย่างไม่ชักช้าโดย
๒๔.๑ การแก้ไขข้อผิ ดพลาดทางธุรการ ยิน ยอมให้ เจ้าหน้ าที่ ของหน่ วยไปติ ด ต่อขอแก้ไข
ด้วยตนเอง โดยการลงชื่อกากับการแก้ไขทุกแห่ง
๒๔.๒ การแก้ไขเกี่ยวกับหลักการ หรือเปลี่ยนแปลงความประสงค์ ให้แก้ไขโดยรายงานขอแก้ไข
เป็นลายลักษณ์อักษร
๒๔.๓ การแก้ไขให้เป็นไปตามผลการประชุมพิจารณาของคณะกรรมการตามข้อ ๒๖ หรือ
ข้อ ๒๕.๑.๓ ให้เป็นหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ที่จะดาเนินการขั้นต่อไป แก้ไขให้เป็นไปตามมติที่ประชุมนั้น ๆ ได้เลย
โดยหน่วยที่เสนอขอไม่ต้องเสนอขอแก้ไข ทั้งนี้ให้หมายความถึงบัญชีต่าง ๆ ที่เป็นผลสืบเนื่องจะต้องกระทาต่อไปด้วย
เช่น หน่วยเสนอขอหนึ่งขั้น แต่ที่ประชุมพิจารณาแล้วเห็นว่ามีความผิดให้งดเลื่อนขั้นเงินเดือน เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
ก็แก้ไขหลักฐานหรือบันทึกในบัญชีขอบาเหน็จทั่วไปว่างดเลื่อนขั้นเงินเดือน พร้อมกันนั้นก็ตัดชื่อออกจากบัญ ชี
ขอพระราชทานยศที่หน่วยเสนอไว้แล้วต่อไป
ข้อ ๒๕ การพิจารณาบาเหน็จประจาปี ให้กระทาโดยการพิจารณาของคณะกรรมการตามลาดับชั้น
ตั้งแต่หน่วยระดับกองพันหรือเทียบเท่าขึ้นไป จนถึงระดับกองทัพบกสาหรับข้าราชการชั้นสัญญาบัตร และหน่วยระดับ
กองพลหรือเทียบเท่าขึ้นไปสาหรับข้าราชการต่ากว่าชั้นสัญญาบัตร และลูกจ้าง
ในการพิจารณาตามลาดับชั้น ให้ดาเนินการดังนี้
๒๕.๑ ส่วนภูมิภาคและหน่วยทหาร
๒๕.๑.๑ กองพันหรือเทียบเท่าพิจารณา แล้วจัดทาบัญชีบาเหน็จทั่วไปบัญชีบาเหน็จ
หนึ่งขั้น ส่งให้กรมและเก็บไว้เป็นหลักฐานของหน่วย
๒๕.๑.๒ กรมหรือหน่วยเทียบเท่า จัดทาบัญ ชีในส่วนของกรม และรวบรวมบัญชีที่
หน่วยระดับกองพันส่งมาทาการพิจารณา แล้วเสนอบัญชีบาเหน็จทั่วไปและบัญชีบาเหน็จหนึ่งขั้นต่อกองพลหรือ
เทียบเท่า และเก็บไว้เป็นหลักฐานของหน่วย
๒๕.๑.๓ กองพลหรือ หน่ ว ยเที ย บเท่ า จั ด ท าบั ญ ชี ในส่ ว นของกองบั ญ ชาการ หรือ
กองบั งคับการ และหน่ วยขึ้นตรงกองบัญ ชาการหรือกองบังคับการ และรวบรวมบัญ ชีที่หน่วยระดับกรมส่งมา
แล้วแยกดาเนินการดังนี้
๒๕.๑.๓.๑ ตั้งคณะกรรมการขึ้นพิจารณาบาเหน็จประจาปี ข้าราชการต่ากว่า
ชั้ น สั ญ ญาบั ต รและลู ก จ้ า ง แล้ ว ออกค าสั่ ง เลื่ อ นขั้ น เงิ น เดื อนเป็ น บ าเหน็ จ ประจ าปี ต ามผลการ พิ จ ารณาของ
คณะกรรมการ

๖ - ๒๕
๒๕.๑.๓.๒ พิ จ ารณาบ าเหน็ จ ประจ าปี ข องข้ า ราชการชั้ น สั ญ ญาบั ต ร
แล้วจัดทาบัญชีขอบาเหน็จทั่วไป บัญชีบาเหน็จหนึ่งขั้น บัญชีงด หรือปลดเพราะบกพร่องบัญชีขอพระราชทานยศ
เก็บไว้เป็นหลักฐานของหน่วยและเพื่อเสนอไปยังหน่วยเหนือ
๒๕.๑.๔ กองทั พ ภาคจั ด ท าบั ญ ชี ในส่ ว นของกองบั ญ ชาการ และหน่ ว ยขึ้ น ตรง
กองบัญชาการ แล้วดาเนินการดังนี้
๒๕.๑.๔.๑ ตั้ งคณะกรรมการพิ จ ารณาบ าเหน็ จ ประจ าปี ของข้ าราชการ
ต่ากว่า ชั้ น สั ญ ญาบั ตรและลู กจ้ าง ในส่ วนของกองบั ญ ชาการและหน่ วยขึ้น ตรงกองบั ญ ชาการ แล้ วออกคาสั่ ง
เลื่ อ นชั้ น เงิ น เดื อ นเป็ น บ าเหน็ จ ประจ าปี ต ามผลการพิ จ ารณาของคณะกรรมการ โดยไม่ ต้ อ งขออนุ มั ติ ต่ อ
กองทัพบก ทั้งนี้ ให้ส่งบัญชีขอบาเหน็จทั่วไป บัญชีขอบาเหน็จหนึ่งขั้น บัญชีสรุปยอดการขอบาเหน็จและส่งสาเนา
คาสั่ง เลื่อนชั้นเงินเดือน พร้อมทั้งบัญชีผู้ที่หน่วยของดหรือปลดเพราะบกพร่ อง แยกส่งให้ กรมกาลังพลทหารบก
และกรมสารบรรณทหารบก หน่วยละ ๑ ชุด ภายใน ๑๐ เมษายน และ ๑๐ ตุลาคม ของแต่ละครึ่งปี
๒๕.๑.๔.๒ ตั้งคณะกรรมการขึ้นพิจารณาบาเหน็จประจาปีของข้าราชการ
ชั้ น สั ญ ญาบั ต รของกองบั ญ ชาการและหน่ ว ยขึ้ น ตรงกองบั ญ ชาการ รวมทั้ ง ที่ ห น่ ว ยระดั บ กอง พลเสนอมา
แล้วรายงานเสนอบัญชีขอบาเหน็จทั่วไป ๓ ชุด บัญชีขอบาเหน็จหนึ่งขั้น ๓ ชุด บัญชีงดและปลดเพราะบกพร่อง ๒ ชุด
บัญชีสรุปยอดการขอบาเหน็จ ๓ ชุด โดยมีบัญชีต่าง ๆ เก็บไว้เป็นหลักฐานของหน่วยอย่างละ ๑ ชุด
๒๕.๒ หน่ วยขึ้น ตรงกองทั พ บกอื่ น ๆ ด าเนิ น การตามข้อ ๒๕.๑.๓ และหรือข้อ ๒๕.๑.๔
โดยอนุโลม
การดาเนินการพิจารณาบาเหน็จประจาปีข้าราชการชั้นสัญญาบัตรขั้นสุดท้าย
ข้อ ๒๖ การพิ จ ารณาบ าเหน็ จ ประจ าปี ข้ า ราชการชั้ น สั ญ ญาบั ต รในสั ง กัด กองทั พ บกครั้งสุ ด ท้ า ย
ให้กระทาโดยคณะกรรมการพิจารณาบาเหน็ จประจาปีของกองทั พ บก ซึ่งประกอบด้วยผู้บั ญชาการทหารบก
เป็ น ประธาน รองผู้ บั ญ ชาการทหารบก ผู้ ช่ ว ยผู้ บั ญ ชาการทหารบก เสนาธิ การทหารบก เป็ น รองประธาน
ผู้บังคับหน่วยชั้นผู้บัญชาการกองพลหรือเทียบเท่าขึ้นไป นายทหารบกชั้นพลโท ซึ่งมิใช่ผู้บังคับหน่วย เป็นกรรมการ
เจ้ากรมสารบรรณทหารบก เป็นกรรมการ และเลขานุการ เลขานุการกองทัพบก เป็นกรรมการ และผู้ช่วยเลขานุการ
กับให้มีเจ้าหน้าที่ในกองเลขานุการตามที่เลขานุการจะกาหนดขึ้นตามความจาเป็น
การพิจารณาบาเหน็จประจาปีนอกวงรอบการพิจารณา
ข้อ ๒๗ การเสนอขอบ าเหน็ จ ประจ าปี น อกวงรอบการพิ จ ารณาบ าเหน็ จ ประจ าปี ให้ ด าเนิ น การ
ดังนี้

๖ - ๒๖
๒๗.๑ ผู้ที่ได้เลื่อนตาแหน่งสูงขึ้น ตามข้อ ๕.๕ ให้รายงานเสนอขอบาเหน็จ พร้อมกับแนบ
บัญชีขอบาเหน็จทั่วไป และสาเนาคาสั่งที่เลื่อนตาแหน่งไปยังหน่วยเหนือตามลาดับชั้น คือ ข้าราชการชั้นสัญญาบัตร
ถึงระดับ กองทั พบก ส่วนข้าราชการต่ากว่าชั้นสัญ ญาบัตรถึงระดับ กองพลหรือหน่วยเทียบเท่า เพื่อดาเนินการ
ออกคาสั่งเลื่อนชั้นเงินเดือนต่อไป
๒๗.๒ ข้า ราชการต่ ากว่ าชั้ น สั ญ ญาบั ต รที่ เลื่ อนฐานะขึ้น เป็ น ชั้ น สั ญ ญาบั ต ร ตามข้อ ๕.๖
และข้าราชการชั้นสัญญาบัตรที่จะต้องพ้นจากราชการ ตามข้อ ๑๓ ให้ กรมสารบรรณทหารบก เป็นผู้รวบรวม
ดาเนินการออกคาสั่งเลื่อนชั้นเงินเดือนให้
ข้อ ๒๘ ผู้ที่ต้องพิจารณาบาเหน็จตามผลการศึกษา ให้หน่วยที่มีหน้าที่ดาเนินการดังนี้
๒๘.๑ ข้าราชการชั้ น สั ญ ญาบั ต ร รายงานขอบ าเหน็ จ ตามผลการศึก ษาไปยั งกองทั พ บก
พร้อมด้วยหลักฐานดังต่อไปนี้อย่างละชุด คือ
๒๘.๑.๑ บัญชีขอบาเหน็จทั่วไป
๒๘.๑.๒ สาเนาหลักฐานแสดงผลการศึกษา
๒๘.๑.๓ สาเนาหลักฐานที่ทางราชการ ได้อนุมัติให้ไปศึกษา
๒๘.๑.๔ หลักฐานการเลือกขอรับเงินเดือนตามคุณ วุฒิ พร้อมด้วยสาเนาอีก ๑ ชุด
ในกรณีที่การศึกษานั้นมีทางที่จะได้รับเงินเดือนตามคุณวุฒิ
๒๘.๒ ข้าราชการต่ากว่าชั้นสัญญาบัตร หน่วยที่เปิดการศึกษาดาเนินการพิจารณา แล้วแจ้งผล
การพิ จ ารณาไปให้ หน่ ว ยต้ น สั งกัด เพื่ อรายงานไปยั งหน่ ว ยเหนื อตามล าดั บ ชั้น จนถึงระดั บ กองพลหรือหน่ ว ย
เทียบเท่า เพื่อสั่งเลื่อนบาเหน็จหรือสั่งงดเลื่อนชั้นเงินเดือนตามผลการศึกษาต่อไป
ข้อ ๒๙ การพิจารณาเลื่อนชั้นเงินเดือนของข้าราชการทหารที่ถูกสอบสวนทางวินัย หรือคดีอาญา หรือ
ผู้ที่ถูกฟ้อง หรือต้องหาว่ากระทาความผิดในคดีอาญา
๒๙.๑ ผู้ที่ถูกสอบสวนทางวินัย
๒.๙.๑.๑ กรณี ที่ มิ ไ ด้ ถู ก สั่ ง พั ก ราชการ ให้ ผู้ บั ง คั บ บั ญ ชาเลื่ อ นชั้ น เงิ น เดื อ นได้
เมื่อการสอบสวนเสร็จสิ้น หากปรากฏว่าได้กระทาความผิด ให้งดเลื่อนชั้นเงินเดือนในครึ่งปีที่การสอบสวนเสร็จสิ้น
๒๙.๑.๒ กรณีที่ถูกสั่งพักราชการ
๒๙.๑.๒.๑ ในระหว่างพักราชการให้รอการเลื่อนชั้นเงินเดือนไว้ก่อน
๒๙.๑.๒.๒ การสอบสวนเสร็จสิ้ น ปรากฏว่า ไม่ ได้ กระท าความผิด และ
ผู้บังคับบัญชาได้สั่งให้กลับคืนตาแหน่งหรือเทียบเท่าตั้งแต่วันสั่งพักราชการ
การเลื่ อนชั้ น เงิน เดื อนในครึ่งปี ที่ ถูกสั่ งพั กราชการ ถ้ามี เวลารับ ราชการ
นับตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม หรือวันที่ ๑ เมษายน ถึงวันสั่งพักราชการไม่น้อยกว่าสี่เ ดือน แล้วแต่กรณี ให้พิจารณา
เลื่อนชั้นเงินเดือนเช่นเดียวกับข้าราชการทหารทั่วไป

๖ - ๒๗
การเลื่อนชั้นเงินเดือนในครึ่งปี ที่กลับเข้ารับราชการ ถ้ามีเวลารับราชการ
นับตั้งแต่เข้ารับราชการถึงวันที่ ๓๐ กันยายน หรือวันที่ ๓๑ มีนาคม ไม่น้อยกว่าสี่เดือนแล้วแต่กรณี ให้ พิจารณา
เลื่อนชั้นเงินเดือนเช่นเดียวกับข้าราชการทหารทั่วไป
๒๙.๑.๒.๓ การสอบสวนเสร็ จ สิ้ น ปรากฏว่ า ได้ ก ระท าความผิ ด และ
ผู้บังคับบัญชาได้สั่งกลับเข้ารับราชการตั้งแต่วันที่ออกคาสั่ง ให้งดเลื่อนชั้นเงินเดือนในครึ่งปีที่ถูก สั่งพักราชการ
สาหรับการเลื่อนชั้นเงินเดือนในครึ่งปีที่กลับเข้ารับราชการ ถ้ามีเวลารับราชการนับตั้งแต่วันกลับเข้ารับราชการ
ถึงวัน ที่ ๓๐ กัน ยายน หรือวั น ที่ ๓๑ มี น าคม ไม่ น้ อยกว่ าสี่ เดื อนแล้ วแต่ กรณี ให้ พิ จ ารณาเลื่ อนชั้ น เงิน เดื อ น
ได้ไม่เกินครึ่งขั้น
๒๙.๒ ผู้ที่ถูกสอบสวนทางคดีอาญาหรือผู้ที่ถูกฟ้องหรือต้องหาว่ากระทาความผิดในคดีอาญา
๒๙.๒.๑ กรณีที่มิได้ถูกสั่งพักราชการ ให้ผู้บังคับบัญชาพิจารณาเลื่อนชั้นเงินเดือนได้
และเมื่อการสอบสวนเสร็จสิ้นหรือคดีถึงที่สุดแล้ว ปรากฏว่าได้กระทาความผิดหรือแม้ไม่ได้ความว่าได้กระทาความผิด
แต่มีมลทินหรือมัวหมอง ให้งดเลื่อนขั้นเงินเดือนในครึ่งปีที่การสอบสวนเสร็จสิ้นคดีถึงที่สุด เว้นแต่ความผิดอันได้
กระทาโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ หรือความผิดที่กระทาด้วยความจาเป็น บันดาลโทสะหรือเพื่อป้องกัน
สิทธิของตนหรือของผู้อื่น ซึ่งไม่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการ ถ้าศาตรอการกาหนดโทษหรือกาหนดโทษ
แต่รอการลงโทษไว้ หรือลงโทษจาคุกและปรับแต่โทษจาคุกให้ ยก หรือลงโทษจาคุกและปรับ แต่โทษจาคุกให้รอ
การลงโทษไว้และความผิดนั้นมิได้มีส่วนแห่งการกระทาความผิดหรือการกระทาอย่างอื่น ซึ่งอยู่ในหลักเกณฑ์
การงดเลื่อนชั้นเงินเดือนตามที่ส่วนราชการกาหนด ผู้บังคับบัญชาจะพิจารณาเลื่อนชั้นเงินเดือนให้ก็ได้
๒๙.๒.๒ กรณีที่ถูกสั่งพักราชการ
๒๘.๒.๒.๑ ในระหว่างพักราชการให้รอการเลื่อนขั้นเงินเดือนไว้ก่อน
๒๙.๒.๒.๒ เมื่ อ การสอบสวนเสร็ จ สิ้ น หรื อ คดี ถึ ง ที่ สุ ด ปรากฏว่ า ไม่ ไ ด้
กระทาความผิดและไม่มีมลทิน หรือมัวหมอง และผู้บังคับบัญชาได้สั่งให้กลับคืนตาแหน่งเดิมหรือเทียบเท่าตั้งแต่
วันสั่งพักราชการ ให้พิจารณาเลื่อนชั้นเงินเดือนเช่นเดียวกับข้อ ๒๙.๑.๒.๒
๒๙.๒.๒.๓ เมื่ อ การสอบสวนเสร็จ สิ้ น หรื อ คดี ถึ ง ที่ สุ ด ปรากฏว่ า ไม่ ไ ด้
กระทาความผิดแต่มีมลทินหรือมัวหมอง และผู้ บังคับบัญชาได้สั่งให้กลับเข้า รับราชการตั้งแต่วันที่ออกคาสั่งให้งด
เลื่ อนชั้ นเงิน เดือนในครึ่งปี ที่ ถูกพั กราชการ ส าหรับ การเลื่อนชั้ น เงิน เดือนในครึ่งปี ที่ สั่งให้ กลั บ เข้ารับ ราชการ
ให้พิจารณาเลื่อนชั้นเงินเดือนเช่นเดียวกับข้อ ๒๙.๑.๒.๒ วรรคสาม

๖ - ๒๘
๒๙.๒.๒.๔ เมื่อการสอบสวนเสร็จสิ้นหรือคดีถึงที่สุด ปรากฏว่าได้กระทา
ความผิดแต่ศาลรอการกาหนดโทษ หรือกาหนดโทษแต่รอการลงโทษไว้ หรือลงโทษจาคุกและปรับแต่โทษจาคุก
ให้ยกหรือลงโทษจาคุก และปรับแต่โทษจาคุกให้รอการลงโทษไว้ และความผิดนั้นไม่เกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ราชการ
หรือผลประโยชน์ของทางราชการ และผู้บั งคับบั ญชาได้ สั่งให้ กลับเข้ารับราชการตั้งแต่ วันที่ ออกคาสั่ งให้ งดเลื่อน
ขั้นเงินเดือนตั้งแต่ครึ่งปีที่ถูกสั่งพักราชการ สาหรับการเลื่อนขั้นเงินเดือนในครึ่งปีที่กลับเข้ารับราชการ ถ้ามีเวลา
รับราชการนับตั้งแต่วันกลับเข้ารับราชการถึงวันที่ ๓๐ กันยายน หรือวันที่ ๓๑ มีนาคม ไม่น้อยกว่าสี่เดือนแล้วแต่
กรณีให้พิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนได้ไม่เกินครึ่งขั้น
ข้อ ๓๐ ในกรณีที่ผู้มีอานาจสั่งเลื่อนชั้นเงินเดือน พิจารณาเห็นสมควรเลื่อนขั้นเงินเดือนให้ข้าราชการ
ทหารผู้ใด แต่ผู้นั้นจะต้องพ้นจากราชการไปเพราะเกษียณอายุตามกฎหมายว่าด้วย บาเหน็จบานาญข้าราชการ
ให้ผู้มีอานาจสั่งเลื่อนชั้นเงินเดือนเพื่อประโยชน์ในการคานวณบาเหน็จบานาญให้ผู้นั้นในวันที่ ๓๐ กันยายน ในครึ่ง
ปีสุดท้าย ก่อนที่จะพ้นจากราชการ
ข้อ ๓๑ ในกรณีที่ผู้มีอานาจสั่งเลื่อนชั้นเงินเดือน พิจารณาเห็นสมควรเลื่อนขั้นเงินเดือนให้ข้าราชการ
ทหารผู้ใด แต่ผู้นั้นได้ตายใน หรือหลังวันที่ ๑ เมษายน หรือวันที่ ๑ ตุลาคม หรือออก จากราชการไม่ว่าด้วยเหตุใด
ๆ หลังวันที่ ๑ เมษายน หรือวันที่ ๑ ตุลาคม แต่ก่อนที่จะมีคาสั่งเลื่อนชั้นเงินเดือนในแต่ละครั้ง ผู้มีอานาจสั่งเลื่อน
ชั้นเงินเดือนจะสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนให้ผู้นั้นย้อนหลังไป ถึงวันที่ ๑ เมษายน หรือวันที่ ๑ ตุลาคม ของครึ่งปีที่จะได้
เลื่อนนั้นก็ได้ แต่ถ้าผู้นั้นได้พ้นจากราชการเพราะเหตุเกษียณอายุตามกฎหมายว่าด้วยบาเหน็จบานาญข้าราชการ
ไปก่อนที่จะมีคาสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือน เพื่อประโยชน์ในการคานวณบาเหน็จบานาญ ผู้มีอานาจสั่งเลื่อนชั้นเงินเดือน
จะสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนให้ผู้นั้นย้อนหลังไปถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ของครึ่งปีสุดท้ายที่จะได้เลื่อนนั้นก็ได้
ข้อ ๓๒ ข้าราชการทหารผู้ใดไม่อยู่ในหลักเกณฑ์ที่จะเลื่อนขั้นเงินเดือนได้ครึ่งขั้นตามข้อ ๑๔ เนื่องจาก
ขาดคุ ณ สมบัติเกี่ยวกับ ระยะเวลาการปฏิบัติ ราชการ การลาหรือการมาทางานสายตามที่หัวหน้าส่วนราชการ
กาหนดขึ้นเป็นลายลักษณ์อักษรไว้แล้ว แต่ผู้บังคับบัญชาพิจารณาเห็นสมควรเลื่อนชั้นเงินเดือนให้โดยมีเหตุผลเป็น
กรณีพิเศษ ให้เสนอหัวหน้าส่วนราชการเพื่อพิจารณาอนุมัติให้สั่งเลื่อนชั้นเงินเดือนเป็นการเฉพาะรายได้
นอกจากกรณี ต ามวรรคหนึ่ ง ข้ า ราชการทหารผู้ ใดไม่ อ ยู่ ในหลั ก เกณฑ์ ที่ จ ะเลื่ อ นชั้ น เงิ น เดื อ นได้
ตามระเบี ย บนี้ แต่ หัว หน้ าส่ ว นราชการพิ จารณาเห็ น สมควรเลื่ อนขั้น เงิน เดื อนให้ โดยมี เหตุ ผลเป็ น กรณี พิ เศษ
ให้เสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เพื่อพิจารณาอนุมัติให้สั่งเลื่อนชั้นเงินเดือนเป็นการเฉพาะรายได้
ข้อ ๓๓ การพิจารณาเลื่อนชั้นเงินเดือนของผู้ที่ย้ายสังกัด
๓๓.๑ ผู้ที่ย้ายสังกัดในวันที่ ๑ เมษายน หรือวันที่ ๑ ตุลาคม แล้วแต่กรณีให้หน่วยต้นสังกัดใหม่
ดาเนินการออกคาสั่งเลื่อนชั้นเงินเดือนครึ่งปีที่แล้วมา ตามผลพิจารณาของหน่วยสังกัดเดิม
๓๓.๒ ผู้ ที่ ย้ า ยสั ง กั ด ในระหว่ า งครึ่ง ปี แ รก หรือ ครึ่ ง ปี ห ลั ง ให้ ห น่ ว ยต้ น สั ง กั ด ใหม่ น าผล
การปฏิบัติงานที่ผ่านมาของผู้นั้นจากหน่วยต้นสังกัดเดิมมาประกอบการพิจารณาด้วย
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ข้อ ๓๔ ผู้ที่ อยู่ ในตาแหน่ งประจ าส่วนราชการที่ ไม่ จากัด ชั้น ยศ และจานวน ต าแหน่ งผู้ ท รงคุณ วุ ฒิ
ตาแหน่งผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ หรือตาแหน่งสารองราชการ ให้พิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนได้เพียงชั้นสูงสุดของระดับ
เงินเดือนที่ได้รับในขณะนั้น โดยให้ดาเนินการตามหลักเกณฑ์ในข้อ ๑๐ ข้อ ๑๑ ข้อ ๑๔ ข้อ ๑๕ และ ข้อ ๑๗
ข้อ ๓๕ ให้หัวหน้าส่วนราชการมีอานาจอนุมัติการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนของข้าราชการทหาร
ในสังกัด
ข้อ ๓๖ การออกคาสั่งเลื่อนชั้นเงินเดือน ให้ปฏิบัติดังนี้
๓๖.๑ ข้าราชการทหารชั้นสัญญาบัตร ให้หัวหน้าส่วนราชการเป็นผู้ออกคาสั่ง
๓๖.๒ ข้าราชการทหารต่ากว่าชั้นสัญญาบัตร ให้ผู้บังคับบัญชาตั้งแต่ชั้นผู้บัญชาการกองพล
ผู้บังคับการกองเรือ ผู้บัญชาการกองพลบิน หรือเทียบเท่าขึ้นไป เป็นผู้ออกคาสั่ง
ข้อ ๓๗ เมื่อได้ออกคาสั่งเลื่อนชั้นเงินเดือนแล้ว ให้กรมสารบรรณทหารบก ส่งสาเนาคาสั่งของข้าราชการ
ชั้นสัญญาบัตรไปยังสานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ๓ ชุด กรมกาลังพลทหารบก ๑ ชุด สาหรับนายทหารประทวน
ให้หน่วยผู้ออกคาสั่งส่งสาเนาให้ กรมสารบรรณทหารบก ๑ ชุด และกรมกาลังพลทหารบก ๑ ชุด
ข้อ ๓๘ การพิจารณาบาเหน็จประจาปีให้ทาเป็นเรื่อง “ ลับ ”
ข้อ ๓๙ ให้เจ้ากรมกาลังพลทหารบก เป็นผู้รักษาการตามระเบียบนี้
ประกาศ ณ วันที่ ๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๔
(ลงชื่อ) พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์
(สุรยุทธ์ จุลานนท์)
ผู้บัญชาการทหารบก
กรมกาลังพลทหารบก
สาเนาถูกต้อง
(ลงชื่อ) พ.อ. มาโนช เปรมวงศ์ศิริ
(มาโนช เปรมวงศ์ศิริ)
รอง จก.สบ.ทบ.
๑๓ ก.ย. ๔๔

๖ - ๓๐

บันทึกข้อควำม
ส่วนรำชกำร
กพ.ทบ.
(กองการปกครอง โทร.๐-๒๒๙๗-๘๓๒๓, ๙๘๓๒๓)
ที่ กห ๐๔๐๑/๑๕๔๑
วันที่ ๒๕ ก.พ. ๕๓
เรื่อง ชี้แจงแนวทางปฏิบัติในการดาเนินการขอรับสิทธิจากการปฏิบัติหน้าที่ราชการสนาม
ตามคาสั่ง กอ.รมน.
เรียน ผบ.ทบ.
อ้างถึง ๑. หนังสือ ทภ.๔ ที่ กห ๐๔๘๔/๑๑๗ ลง ๑๑ ม.ค.๕๓
๒. หนังสือ กพ.ทบ. ที่ กห ๐๔๐๑/๑๓๙๐ ลง ๑๙ พ.ค. ๕๒
๓. หนังสือ ฝกพ.ศปก.ทบ. ที่ กห ๐๔๐๗.๑๕/๑๓๖๙ ลง ๒๕ ส.ค. ๕๒
๑. กพ.ทบ. ขอชี้แจงแนวทางการปฏิบัติในการดาเนินการขอรับสิทธิจากปฏิบัติหน้าที่ราชการสนาม
ตามคาสั่ง กอ.รมน. เพื่อให้ นขต.ทบ. และหน่วยที่เกี่ยวข้องยึดถือปฏิบัติต่อไป
๒. ข้อเท็จจริง
๒.๑ ทภ.๔ ขอหารือแนวทางการปฏิบัติในการดาเนินการขอรับสิทธิจากการปฏิบัติ หน้าที่ตาม
คาสั่ง กอ.รมน. รายละเอียดตามอ้างถึง ๑ สรุปได้ดังนี้
๒.๑.๑ การขอรับ สิ ท ธิ เงิน ชดเชยการป่ ว ยเจ็ บ เป็ น รายวั น ไม่ น่ าจะมี ความจ าเป็ น ต้ อ งมี
หลักฐานการปูนบาเหน็จพิเศษ
๒.๑.๒ การเสนอขอรับ พ.ส.ร. ตามพฤติกรรมในการปฏิบัติงานในพื้นที่ ๓ จชต. เมื่อเสนอ
หลักฐานขอรับ สิทธิไปยัง สานักงานปลัดสานักนายกรัฐมนตรี (สปน.) ถูกส่งเรื่องคืน โดยแจ้งให้ พิ จารณาสิท ธิ
ตามข้อบังคับ กห. ว่าด้วย การพิจารณาบาเหน็จพิเศษในเวลาเหตุฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๒๙
๒.๒ กพ.ทบ.ท าหนั งสื อซั กซ้ อมความเข้าใจในการขอรับ สิท ธิต ามระเบี ย บ บ.ท.ช. แก่ผู้ ป ฏิบั ติ
ราชการสนาม แจ้ง นขต.ทบ.ให้ทราบเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามอ้างถึง ๒ สรุปดังนี้
๒.๒.๑ กรณีเสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่ ให้รายงานขอรับเงินค่าทดแทนและเงินช่วยเหลือ
ค่าจัดงานศพในโอกาสแรก (อย่างช้าไม่เกิน ๑ ปี)
๒.๒.๒ กรณี ได้รับบาดเจ็บจนพิการทุพพลภาพ ไม่สามารถรับราชการต่อไปได้ ให้รายงาน
ขอรับเงินค่าทดแทนและเงินชดเชยการป่วยเจ็บเป็นรายวันไปในคราวเดียวกัน
๒.๒.๓ กรณีได้รับบาดเจ็บและนอนพักรักษาตัวใน รพ. และพักฟื้นตามคาสั่งแพทย์ให้ขอรับ
เงินชดเชยการป่วยเจ็บเป็นรายวัน และหากนอนพักรักษาตัวในโรงพยาบาลและพักฟื้นตามคาสั่งแพทย์ตั้งแต่ ๗ วัน
ขึ้นไปให้รายงานขอรับเงินเพิ่มพิเศษสาหรับการสู้รบ (พ.ส.ร.) หรือเงินรางวัลสาหรับการสู้รบแล้วแต่กรณีไปในคราว
เดียวกัน
๒.๒.๔ การรายงานขอรับสิทธิ ผู้ปฏิบัติหน้าที่ตามคาสั่งในสายงาน กอ.รมน. ให้ขอรับสิทธิไป
ตามสายงาน กอ.รมน. สาหรับผู้ปฏิบัติหน้าที่ตามคาสั่งในสายงาน ศปก.ทบ. ให้ขอรับสิทธิไปที่ ทบ. (ผ่าน กพ.ทบ.)
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๒.๓ ฝกพ.ศปก.ทบ.ได้ทาหนังสือชี้แจง กอ.รมน. ในการดาเนินการพิจารณาขอรับเงินเพิ่มพิเศษ
สาหรับ การสู้ รบ (พ.ส.ร.) ให้ กับ กาลั งพลที่ ป ฏิบั ติห น้ าที่ ต ามคาสั่ ง กอ.รมน. ซึ่ งได้ รับ บาดเจ็บ จากการกระท า
ของกลุ่มผู้ก่อความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยคณะกรรมการพิจารณาบาเหน็จความชอบค่าทดแทน
และการช่วยเหลือ (ก.บ.ท.ช.) ได้ตั้งคณะอนุกรรมการเฉพาะเรื่อง เพื่อพิจารณาแก้ไขปัญหาความคลาดเคลื่อน
ทางธุรการ ในการตีความขอบเขตอานาจระหว่างระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วย บาเหน็จความชอบค่าทดแทน
และการช่วยเหลือเจ้าหน้าที่และประชาชน ผู้ปฏิบัติหน้าที่ราชการหรือช่วยเหลือราชการ เนื่องในการป้องกันอธิปไตย
และรักษาความสงบเรียบร้อยของประเทศ พ.ศ. ๒๕๒๑ (ระเบียบ บ.ท.ช.) กับ ข้อบังคับ กห. ว่าด้วย การพิจารณา
บาเหน็จพิเศษในเวลาเหตุฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๒๙ ซึ่งคณะอนุกรรมการฯ ดังกล่าวได้ประชุมพิจารณาเรียบร้อยแล้ว
เมื่ อ ๑๓ ส.ค. ๕๒ ตามอ้างถึง ๓ สรุป ได้ดั งนี้ คือ กอ.รมน. และ กห. จะร่วมกัน พิ จ ารณา เพื่ อด าเนิ น การให้
ข้าราชการทหารที่ปฏิบัติงานตามคาสั่ง กอ.รมน. เป็นผู้ปฏิบัติงานตามที่ กห. กาหนด เพื่อให้เหล่าทัพอาศัยอานาจ
ตามข้อบังคับ กห.ฯ พิจารณาสิทธิเงินเพิ่มพิเศษสาหรับการสู้รบ (พ.ส.ร.) ให้กับข้าราชการทหารที่ปฏิบัติงานตามคาสั่ง
ดังกล่าวข้างต้นได้ในระหว่างที่การดาเนินการยังไม่แล้วเสร็จ ให้ กอ.รมน. และสานักงานปลัดสานักนายกรัฐมนตรี
ร่วมกันกาหนดแนวทางการเสนอขอรับเงินเพิ่มพิเศษสาหรับการสู้รบ (พ.ส.ร.) ให้กับข้าราชการทหารในห้วงเวลา
ดังกล่าวตามที่เห็นสมควรต่อไป
๓. กพ.ทบ. พิจารณาแล้วดังนี้
๓.๑ การดาเนินการขอรับสิทธิเงินค่าชดเชยการป่วยเจ็บเป็นรายวันตามระเบียบ บ.ท.ช. โดยมี
สานักงานปลัดสานักนายกรัฐมนตรี (สปน.) เป็นหน่วยรับผิดชอบในการพิจารณาสิทธิดังกล่าว ในส่วนของ กพ.ทบ.
ทาหน้าที่ดาเนินการตรวจสอบเอกสารขั้นต้นให้เป็นไปตามระเบียบ บ.ท.ช. และประสานการปฏิบัติระหว่าง สปน.
กับ นขต.ทบ.สาหรับการขอหลักฐานการปูนบาเหน็จพิเศษ เพิ่มเติมตามข้อ ๒.๑.๑ นั้น สปน. มีความประสงค์
นาเอกสารดังกล่าวไปใช้เป็นหลักฐานประกอบ เพื่อให้เกิดความชัดเจนและรวดเร็วในการ พิจารณาอนุมัติขอรับ
สิทธิเงินชดเชยการป่วยเจ็บเป็นรายวันตามระเบียบ บ.ท.ช. ดังกล่าว
๓.๒ การส่งเรื่องคืนกรณีเสนอขอรับสิทธิ พ.ส.ร. ตามพฤติกรรมของกาลังพลที่ปฏิบัติงานตามสายงาน
กอ.รมน. ตามข้อ ๒.๑.๒ นั้น ในปัจจุบัน ระหว่างที่ขั้นตอนการดาเนินการให้ข้าราชการทหารปฏิบัติตามคาสั่ง
กอ.รมน. เป็ น ผู้ป ฏิบั ติ งานตามที่ กห.กาหนด ยังดาเนิ น การไม่เรียบร้อย สานั กงานปลัด ส านั กนายกรัฐมนตรี
(สปน.) ได้ดาเนิน การรับเรื่องและพิ จารณาสิท ธิ พ.ส.ร. ตามพฤติกรรมของกาลังพลที่ป ฏิบัติ งานตามสายงาน
กอ.รมน. เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ เมื่อแก้ไขและพิจารณาปรับปรุงข้อบังคับ กห.ฯ เสร็จเรียบร้อย จะทาให้เหล่าทัพ
สามารถอาศัยอานาจตามข้อบังคับ กห.ฯ พิจารณาขอรับสิทธิเงิน พ.ส.ร. ให้กับข้าราชการดังกล่าวข้างต้นได้ใน
โอกาสต่อไป
๓.๓ เพื่อให้การดาเนินการด้านสิทธิของกาลังพล สังกัด ทบ. ที่ปฏิบัติหน้าที่ ตามคาสั่ง กอ.รมน.
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ดังนั้น จึงเห็นควรชี้แจงแนวทางการปฏิบัติในการดาเนินการขอรับสิทธิจากการปฏิบัติ
หน้าที่ราชการสนามตามคาสั่ง กอ.รมน. ให้ นขต.ทบ.ทราบ และยึดถือเป็นแนวทางการปฏิบัติต่อไป

๖ - ๓๒
๔. ข้อเสนอ เห็นควรให้ สบ.ทบ. สาเนาแจ้ง นขต.ทบ. เพื่อทราบและปฏิบัติต่อไป
จึงเรียนมาเพื่อกรุณาพิจารณา หากเห็นเป็นการสมควรกรุณาอนุมัติตามเสนอในข้อ ๔ ทั้งนี้ อยู่ในอานาจ
ของ ผบ.ทบ. ซึ่งมอบให้ จก.กพ.ทบ. อนุมัติตามคาสั่ง ทบ.ที่ ๔๒๔/๒๕๔๘ ลง ๑๑ ก.ค.๔๘
- อนุมัติตามเสนอในข้อ ๔
รับคาสั่ง ผบ.ทบ.
(ลงชื่อ) พล.ต.สุชาติ หนองบัว
(สุชาติ หนองบัว)
จก.กพ.ทบ.
๒๕ ก.พ. ๕๓

(ลงชื่อ) พ.อ. สุรเดช เฟื่องเจริญ
(สุรเดช เฟื่องเจริญ)
รอง จก.กพ.ทบ. ทาการแทน
จก.กพ.ทบ.
สาเนาถูกต้อง
(ลงชื่อ) พ.ท. ปรีชา สุขสมบูรณ์ธนา
(ปรีชา สุขสมบูรณ์ธนา)
หน.กพ.ทบ.

๖ - ๓๓

- สาเนาคู่ฉบับ -

บันทึกข้อควำม
ส่วนรำชกำร
กพ.ทบ.
(กองการปกครอง โทร.๐-๒๒๙๗-๘๓๒๓, ๙๘๓๒๓)
ที่ กห ๐๔๐๑/๑๑๘๘๑
วันที่ ๒๓ มี.ค. ๕๓
เรื่อง ชี้แจงแนวทางการเลื่อนขั้นค่าตอบแทนประจาปีพนักงานราชการเป็นกรณีพิเศษ
เรียน ผบ.ทบ.
สิ่งที่ส่งมาด้วย หนังสือ คณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ สานักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๘.๕/๔๕ ลง ๑๕ มี.ค. ๕๓
๑. กพ.ทบ. ขอชี้ แจงแนวทางการเลื่ อ นขั้ น ค่ าตอบแทนประจ าปี พ นั ก งานราชการเป็ น กรณี พิ เศษ
ตามที่ ค ณะกรรมการบริห ารพนั ก งานราชการ ส านั กงาน กพ. มี ม ติ เห็ น ชอบรายละเอี ย ดตามสิ่ งที่ ส่ งมาด้ ว ย
เพื่อให้ นขต.ทบ. และหน่วยที่เกี่ยวข้องยึดถือปฏิบัติต่อไป
๒. ข้อเท็จจริง
๒.๑ เนื่ อ งจากมี ข้ อ หารื อ เกี่ ย วกั บ การเลื่ อ นขั้ น ค่ า ตอบแทนของพนั ก งานราชการ กรณี ข าด
คุณสมบัติเกี่ยวกับระยะเวลาปฏิบัติงานในรอบปีไม่ครบ ๘ เดือน เนื่องจากพนักงานราชการผู้นั้นได้รับการจัดจ้าง
ให้ เริ่ม ปฏิ บั ติ งานในวั น ที่ ๒ กุ ม ภาพั น ธ์ เนื่ องจาก วัน ที่ ๑ กุ ม ภาพั น ธ์ ในปี นั้ น เป็ น วัน หยุ ด ราชการจะได้ รับ
การพิจารณาเลื่อนขั้นค่าตอบแทนในวันที่ ๑ ตุลาคม เป็นกรณีพิเศษได้หรือไม่
๒.๒ คณะกรรมการบริหารพนักงานราชการได้ดาเนินการพิจารณาเรื่องนี้แล้ว มีมติเห็นชอบให้
พนักงานราชการ ซึ่งได้รับการจัดจ้างให้เริ่มปฏิบัติงานในวันที่ ๒ หรือวันเปิดทาการวันแรกของเดือนกุมภาพันธ์
เนื่องจากวันที่ ๑ หรือวันที่ ๑ และวันถัดไปของเดือนกุมภาพันธ์ในปีนั้นตรงกับวันหยุดราชการ ให้ได้รับการเลื่อนขั้น
ค่าตอบแทนในวันที่ ๑ ตุลาคม ของปีนั้นเป็นกรณีพิเศษได้
๓. กพ.ทบ. พิจารณาแล้วเห็นว่า เพื่อให้การดาเนินการด้านสิ ทธิของกาลังพล สังกัด ทบ. เป็นไปด้วย
ความเรียบร้อย ดังนั้น จึงเห็นควรชี้แจงแนวทางการเลื่อนขั้นค่าตอบแทนประจาปีพนักงานราชการ เป็นกรณีพิเศษ
ตามข้อ ๑ ให้ นขต.ทบ. ทราบและยึดถือเป็นแนวทางการปฏิบัติต่อไป
๔. ข้อเสนอ เห็นควรให้ สบ.ทบ.สาเนาแจ้ง นขต.ทบ. เพื่อทราบและปฏิบัติต่อไป
จึงเรียนมาเพื่อกรุณาพิจารณา หากเห็นเป็นการสมควรกรุณาอนุมัติตามเสนอในข้อ ๔ ทั้งนี้ อยู่ในอานาจ
ของ ผบ.ทบ. ซึ่งมอบให้ จก.กพ.ทบ. อนุมัติตามคาสั่ง ทบ.ที่ ๔๒๔/๒๕๔๘ ลง ๑๑ ก.ค. ๔๘
- อนุมัติตามเสนอในข้อ ๔
รับคาสั่ง ผบ.ทบ.
(ลงชื่อ) พล.ต.สุชาติ หนองบัว
(สุชาติ หนองบัว)
จก.กพ.ทบ.

(ลงชื่อ) พ.อ. สุรเดช เฟื่องเจริญ
(สุรเดช เฟื่องเจริญ)
รอง จก.กพ.ทบ. ทาการแทน
จก.กพ.ทบ.
สาเนาถูกต้อง
(ลงชื่อ) พ.ท. ปรีชา สุขสมบูรณ์ธนา
(ปรีชา สุขสมบูรณ์ธนา)
หน.กพ.ทบ.

๖ - ๓๔

ที่ นร ๑๐๐๘.๕/๔๕

คณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ
สานักงาน ก.พ.
ถนนพิษณุโลก กทม. ๑๐๓๐๐
๑๕ มีนาคม ๒๕๕๓

เรื่อง การเลื่อนขั้นค่าตอบแทนประจาปีพนักงานราชการเป็นกรณีพิเศษ
เรียน ผู้บัญชาการทหารบก
ด้วยมีข้อหารือเกี่ยวกับการเลื่อนขั้น ค่าตอบแทนของพนักงานราชการ กรณี ขาดคุณ สมบัติ เกี่ยวกับ
ระยะเวลาปฏิบัติงานในรอบปีไม่ครบ ๘ เดือน เนื่องจากพนักงานราชการผู้นั้นได้รับการจัดจ้างให้เริ่มปฏิบัติงาน
วัน ที่ ๒ กุม ภาพั น ธ์ เนื่ องจากวัน ที่ ๑ กุม ภาพั น ธ์ ในปี นั้ น เป็ น วั นหยุ ด ราชการจะได้รับ การพิ จารณาเลื่ อนขั้ น
ค่าตอบแทนในวันที่ ๑ ตุลาคม เป็นกรณีพิเศษได้หรือไม่
คณะกรรมการบริห ารพนั ก งานราชการได้ พิ จ ารณาเรื่อ งนี้ แ ล้ ว มี ม ติ เห็ น ชอบให้ พ นั ก งานราชการ
ซึ่งได้รับการจัดจ้างให้เริ่มปฏิบัติงานในวันที่ ๒ หรือวันเปิดทาการวันแรกของเดือนกุมภาพันธ์ เนื่องจากวันที่ ๑
หรือวันที่ ๑ และวันถัดไปของเดือนกุมภาพันธ์ในปีนั้นตรงกับวันหยุดราชการให้ได้รับการเลื่อนขั้นค่าตอบแทน
ในวันที่ ๑ ตุลาคม ของปีนั้น เป็นกรณีพิเศษได้
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและถือปฏิบัติต่อไป
ขอแสดงความนับถือ
นาย นนทิกร กาญจนะจิตรา
(นนทิกร กาญจนะจิตรา)
รองเลขาธิการ ก.พ.
คณะกรรมการและเลขานุการ
คณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ

สานักพัฒนาระบบจาแนกตาแหน่งและค่าตอบแทน
กลุ่มบริหารพนักงานราชการ
โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๑๙๗๗
โทรสาร ๐ ๒๕๕๗ ๑๕๓๗

๖ - ๓๕

บันทึกข้อควำม
ส่วนรำชกำร
กพ.ทบ.
(กองการปกครอง โทร.๐-๒๒๙๗-๘๓๒๓, ๙๘๓๒๓)
ที่ ต่อ กห ๐๔๐๑/๓๙๘๐๔
วันที่ ๒๘ ก.ย. ๕๓
เรื่อง การเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจาของส่วนราชการตามระบบใหม่ ณ วันที่ ๑ ตุลาคม
เรียน ผบ.ทบ.
สิ่งที่ส่งมาด้วย หนังสือ กค. ที่ กค ๐๔๒๘/ว ๙๗ ลง ๒๐ ก.ย. ๕๓
๑. กค. แจ้งซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจาของส่วนราชการตามระบบใหม่
ณ วันที่ ๑ ต.ค. เพื่อให้สอดคล้องเป็นไปตามบัญชีกาหนดคุณสมบัติเฉพาะตาแหน่งและอัตรา ค่าจ้างขั้นต่า-ขั้นสูง
รวมทั้งกลุ่มบัญชีค่าจ้างกลุ่มที่ ๑ - กลุ่มที่ ๔ ของลูกจ้างประจาของส่วนราชการ ที่ใช้เป็น ขั้นวิ่งในการเลื่อนขั้น
ค่าจ้างขึ้นใหม่ ซึ่งการดาเนินการเป็นไปในลักษณะเช่นเดียวกับการเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจาตามระบบเดิม
รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย
๒. กพ.ทบ. พิจารณาแล้วเห็นว่า เพื่อให้หน่วยต่าง ๆ และกาลังพลได้รับทราบแนวทางการเลื่อนขั้น
ค่าจ้างลูกจ้างประจาของส่วนราชการตามระบบใหม่ ตามข้อ ๑ รวมทั้งปฏิบัติได้อย่างถูกต้องจึงเห็นควรแจ้งให้
นขต.ทบ. ในระดับกองพลหรือเทียบเท่าขึ้นไปทราบและปฏิบัติต่อไป
๓. ข้อเสนอ เห็น ควรให้ สบ.ทบ. ส าเนาเรื่องตามข้อ ๑ ให้ นขต.ทบ. ระดับ กองพลหรือเทีย บเท่ า
ขึ้นไปทราบ เพื่อยึดถือปฏิบัติต่อไป
จึงเรียนมาเพื่อกรุณาพิจารณา หากเห็นเป็นการสมควร กรุณาอนุมัติตามเสนอในข้อ ๓ ทั้งนี้ อยู่ในอานาจ
ของ ผบ.ทบ. ซึ่งมอบให้ จก.กพ.ทบ. อนุมัติตามคาสั่ง ทบ.ที่ ๗๕/๒๕๕๓ ลง ๒๐ มี.ค. ๕๓
(ลงชื่อ) พ.อ. สุรเดช เฟื่องเจริญ
(สุรเดช เฟื่องเจริญ)
รอง จก.กพ.ทบ. ทาการแทน
จก.กพ.ทบ.
อนุมัติตามเสนอในข้อ ๔
รับคาสั่ง ผบ.ทบ.
(ลงชื่อ) พล.ต.สุชาติ หนองบัว
(สุชาติ หนองบัว)
จก.กพ.ทบ.
สาเนาถูกต้อง
(ลงชื่อ) พ.ท. ปรีชา สุขสมบูรณ์ธนา
(ปรีชา สุขสมบูรณ์ธนา)
หน.กพ.ทบ.
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ที่ กค ๐๔๒๘/ว ๙๗

กระทรวงการคลัง
ถนนพระราม ๖ กทม. ๑๐๔๐๐

๒๐ กันยายน ๒๕๕๓
เรื่อง การเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจาของส่วนราชการตามระบบใหม่ ณ วันที่ ๑ ตุลาคม
เรียน ผู้บัญชาการทหารบก
อ้างถึง ๑. หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๒๘/ว ๓๘ ลงวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๓
๒. หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค ๐๔๒๘/ว ๕๗ ลงวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๕๓
ตามหนังสือที่อ้างถึง ๑ กระทรวงการคลังได้กาหนดบัญชีกาหนดคุณสมบัติเฉพาะตาแหน่งและอัตรา
ค่าจ้างขั้นต่า - ขั้นสูง รวมทั้งกลุ่มบัญชีค่าจ้างกลุ่มที่ ๑ - กลุ่มที่ ๔ ของลูกจ้างประจาของส่วนราชการที่ใช้เป็นขั้นวิ่ง
ในการเลื่ อนขั้ น ค่า จ้ า งขึ้ น ใหม่ โดยมี ผ ลบั งคั บ ใช้ ตั้ งแต่ วั น ที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๓ และตามหนั ง สื อ ที่ อ้า งถึ ง ๒
กระทรวงการคลั งได้ ก าหนดแนวทางและวิ ธี ป ฏิ บั ติ การปรับ เปลี่ ย นต าแหน่ งลู กจ้ า งประจ าของส่ ว นราชการ
เข้าสู่ตาแหน่งตามระบบใหม่ ความละเอียดแจ้งแล้วนั้น
กระทรวงการคลังพิจารณาแล้ว เห็นควรซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจาของ
ส่วนราชการตามระบบใหม่ ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ให้เป็นไปแนวทางเดียวกัน ดังนี้
๑. การเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจา ครึ่งปีแรก (วันที่ ๑ เมษายน) ให้ควบคุมจานวนผู้ที่ได้รับการเลื่อน
ขั้นหนึ่งขั้น ต้องไม่เกินร้อยละ ๑๕ ของอัตราลูกจ้างประจาที่ครองอยู่ ณ วันที่ ๑ มีนาคม สาหรับ การเลื่อนขั้น
ค่าจ้างลูกจ้างประจา ครึ่งปีหลัง (วันที่ ๑ ตุลาคม) ให้อยู่ภายในวงเงินเลื่อนขึ้นร้อยละ ๖ ของจานวนอัตราค่าจ้างที่มี
ผู้ครองอยู่ ณ วันที่ ๑ กันยายน โดยให้นาจานวนเงินที่ได้ในการเลื่อนขั้นครึ่งปีแรก (วันที่ ๑ เมษายน) มาหักออกก่อน
(ไม่รวมค่าตอบแทนพิเศษ) ทั้งนี้ จานวนผู้ที่ได้รับการเลื่อนขั้นคาจ้างรวมกันทั้งปี สองขั้นจะต้องไม่เกินร้อยละ ๑๕
ของจานวนลูกจ้างประจาที่ครองอยู่ ณ วันที่ ๑ มีนาคม
๒. ส าหรับ ส่ ว นราชการที่ เข้ า โครงการจ่ า ยตรงเงิ น เดื อ นและค่ า จ้ า งประจ า การเบิ ก จ่ า ยค่ า จ้ า ง
ลูกจ้างประจา ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๓ ให้ถือปฏิบัติตามข้อ ๑.๓ ตามหนังสือกระทรวงการคลัง กค ๐๔๒๘/ว ๕๗
ลงวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๕๓ ต่อไปจนกว่าการปรับปรุงระบบตามโครงการจ่ายตรงเงินเดือนและค่าจ้างประจารองรับ
ตาแหน่งตามหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๒๘/ว ๓๘ ลงวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๓ จะแล้วเสร็จ
จึงเรียนมาเพื่อทราบและถือปฏิบัติต่อไป

กรมบัญชีกลาง
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โทรศัพท์ ๐ ๒๒๗๑ ๓๑๑๙
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ขอแสดงความนับถือ
(ลงชื่อ) นายนริศ ชัยสูตร
(นริศ ชัยสูตร)
รองปลัดกระทรวงการคลัง
หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านรายจ่ายและหนี้สิน
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ประกำศคณะกรรมกำรบริหำรพนักงำนรำชกำร
เรื่อง ค่ำตอบแทนและสิทธิประโยชน์ของพนักงำนรำชกำร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๒

โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงเกี่ยวกับค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์ของพนักงานราชการให้เป็นไป
ตามมติ คพร. ที่ได้กาหนดสิทธิประโยชน์ให้แก่พนักงานราชการเพิ่มขึ้น
อาศัยอานาจตามความในข้อ ๑๕ วรรคหนึ่งและวรรคสาม ข้อ ๑๘ และข้อ ๓๐ ของระเบียบสานัก
นายกรัฐ มนตรี ว่ า ด้ ว ย พนั ก งานราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ คณะกรรมการบริห ารพนั ก งานราชการ จึ ง ก าหนด
ค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์ของพนักงานราชการเป็นมาตรฐานทั่วไปไว้ดังนี้
ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า “ ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง ค่าตอบแทนและ
สิทธิประโยชน์ของพนักงานราชการ (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๕๒ ”
ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป เว้นแต่ ข้อ ๘ ให้ใช้บังคับตั้งแต่ วันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๕๘
เป็นต้นไป
ข้อ ๓ ให้ยกเลิกประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง ค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์
ของพนักงานราชการ (ฉบับที่ ๓) ลงวันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๔๘
ข้อ ๔ ในประกาศนี้
“ ปี ” หมายความว่า ปีงบประมาณ
ข้อ ๕ พนักงานราชการมีสิทธิลาในประเภทต่าง ๆ ดังต่อไปนี้
(๑) การลาป่วย มีสิทธิลาป่วยได้เท่าที่ป่วยจริงโดยนับแต่วันทาการ การลาป่วยตั้งแต่ ๓ วันทาการ
ขึ้นไป ผู้มีอานาจอนุญาตอาจสั่งให้มีใบรับรองแพทย์จากสถานพยาบาลที่ทางราชการรับรองประกอบการลา หรือ
ประกอบการพิจารณาอนุญาตก็ได้
(๒) การลาคลอดบุตร มีสิทธิลาคลอดบุตรได้ ๙๐ วัน
(๓) การลากิจส่วนตัว มีสิทธิลากิจส่วนตัวได้ปีละไม่เกิน ๑๐ วันทาการ

๖ - ๓๘
(๔) การลาพักผ่อน มีสิทธิลาพักผ่อนปีละ ๑๐ วันทาการ สาหรับในปีแรกที่ได้รับการจ้างเป็น
พนักงานราชการยังไม่ครบ ๖ เดือน ไม่มีสิทธิลาพักผ่อน เว้นแต่ผู้ที่เคยได้รับการจ้าง เป็นพนักงานราชการมาแล้ว
ไม่น้อยกว่า ๖ เดือน และได้พ้นจากการเป็นพนักงานราชการไปแล้ว แต่ต่อมาได้รับการจ้างเป็นพนักงานราชการ
ในส่วนราชการเดิมอีก
(๕) การลาเพื่ อ รั บ ราชการทหารในการเรี ย กพลเพื่ อ ตรวจสอบ เพื่ อ ฝึ ก วิ ช าทหารเข้ า รั บ
การระดมพล หรือเพื่อทดลองความพรั่งพร้อมตามกฎหมาย ว่าด้วย การรับราชการทหาร ทั้งนี้ เมื่อพ้นจากการเข้ารับ
การตรวจเลือกหรือเตรียมพล ให้รายงานตัวกลับเข้าปฏิบัติงานภายใน ๗ วัน
(๖) การลาเพื่ อ ไปอุ ป สมบท หรื อ ประกอบพิ ธี ฮั จ ญ์ พนั ก งานราชการที่ ไ ด้ รั บ การจ้ า ง
ต่อเนื่องไม่น้อยกว่า ๔ ปี มีสิทธิลาเพื่อไปอุ ปสมบท หรือประกอบพิธีฮัจญ์ได้จานวน ๑ ครั้ง ตลอดช่วงเวลาของ
การมีสถานภาพเป็นพนักงานราชการ โดยการลาอุปสมบทมีสิทธิลาได้ไม่เกิน ๑๒๐ วัน และการลาไปประกอบ
พิธีฮัจญ์ มีสิทธิลาได้ไม่เกิน ๑๒๐ วัน ตามระยะเวลาที่ใช้ในการประกอบศาสนกิจตามหลักการของศาสนาอิสลาม
ทั้งนี้ ให้ผู้บังคับบัญชาพิจารณาอนุมัติการลาดังกล่าวตามความเหมาะสม เพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายแก่ราชการ
ข้อ ๖ พนักงานราชการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนระหว่างลา ดังนี้
(๑) ลาป่วย ให้ได้รับค่าตอบแทนระหว่างลาได้ปีหนึ่งไม่เกิน ๓๐ วัน ส่วนที่เกิน ๓๐ วัน มีสิทธิ
ได้รับเงินทดแทนการขาดรายได้จากกองทุนประกันสังคม ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขตามกฎหมาย ว่าด้วย
ประกันสังคม
(๒) ลาคลอดบุ ต ร ให้ ได้ รับ ค่ า ตอบแทนระหว่ า งลาได้ ไม่ เกิ น ๔๕ วั น และมี สิ ท ธิ ได้ รับ เงิ น
สงเคราะห์การหยุดงาน เพื่อการคลอดบุตรจากกองทุนประกันสังคม ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขตามกฎหมาย
ว่าด้วย ประกันสังคม
(๓) ลากิจส่วนตัว ให้ได้รับค่าตอบแทนระหว่างลาได้ปีหนึ่งไม่เกิน ๑๐ วัน
(๔) การลาพักผ่อนประจาปี ให้ได้รับค่าตอบแทนระหว่างลาได้ปีหนึ่งไม่ เกิน ๑๐ วัน
(๕) การลา เพื่ อ รับ ราชการทหารในการเรีย กพลเพื่ อตรวจสอบ เพื่ อ ฝึ กวิ ช าทหาร เข้ า รับ
การระดมพล หรือเพื่อทดลองความพรั่งพร้อมให้ได้รับค่าตอบแทนระหว่างลาได้ปีหนึ่งไม่เกิน ๖๐ วัน
(๖) การลาเพื่อไปอุปสมบท ให้ได้รับค่าตอบแทนระหว่างลาได้ไม่เกิน ๑๒๐ วัน และการลา
ไปประกอบพิธีฮัจญ์ให้ได้รับค่าตอบแทนระหว่างลาได้ไม่เกิน ๑๒๐ วัน
ในกรณี ที่ พ นั ก งานราชการเข้า ท างานไม่ ถึง ๑ ปี ให้ ท อนสิ ท ธิ ที่ จ ะได้ รับ ค่า ตอบแทน
การลากิจส่วนตัว และการลาพักผ่อนลงตามส่วนของจานวนวันที่จ้าง
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ข้อ ๗ ให้พนักงานราชการได้รับสิทธิประโยชน์อื่น ๆ ดังนี้
(๑) ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
พนักงานราชการที่ได้รับอนุมัติให้อยู่ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการปกติ หรืออยู่ปฏิบัติงานใน
วันหยุดสุดสัปดาห์ หรือในวันหยุดพิเศษ ให้มีสิทธิได้รับค่าตอบแทน การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการตามระเบียบ
กระทรวงการคลัง ว่าด้วย การจ่ายเงินค่าตอบแทน การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของข้าราชการโดยอนุโลม
(๒) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
พนักงานราชการที่ได้รับคาสั่งจากผู้มีอานาจอนุญ าตให้เดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ราชการ
มีสิทธิเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการตามกฎหมายว่าด้วยค่าใช้จา่ ยในการเดินทางไปราชการของข้าราชการ
โดยอนุโลม
(๓) ค่าเบี้ยประชุม
พนั ก งานราชการที่ ได้ รั บ แต่ งตั้ งเป็ น กรรมการหรื ออนุ ก รรมการหรื อ เลขานุ ก าร หรื อ
ผู้ช่วยเลขานุการในคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการแล้วแต่กรณี มีสิทธิได้รับเบี้ยประชุมตามกฎหมาย ว่าด้วย
เบี้ยประชุมกรรมการโดยอนุโลม
(๔) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
กรณีที่ส่วนราชการมีความประสงค์ที่จะให้พนักงานราชการเข้ารับการฝึกอบรม สัมมนา
ทางวิชาการ เพื่อพัฒนาหรือเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย ให้มีสิทธิเบิกค่าใช้จ่าย
ในการฝึกอบรมตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วย ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมของส่วนราชการโดยอนุโลม
(๕) ค่าตอบแทนการออกจากราชการโดยไม่มีความผิด
ในกรณีที่ส่วนราชการบอกเลิกสัญญาจ้างกับพนักงานราชการผู้ใดก่อนครบกาหนดเวลาจ้าง
โดยมิใช่ความผิดของพนักงานราชการดังกล่าว ให้พนักงานราชการผู้นั้นได้รับค่าตอบแทนการออกจากราชการ
โดยไม่มีความผิด ดังนี้
(ก) พนั กงานราชการที่ ได้ ป ฏิบั ติงานติด ต่ อกัน ครบ ๔ เดื อน แต่ไม่ครบ ๑ ปี ให้ จ่ าย
ค่าตอบแทนเท่ากับอัตราค่าตอบแทนที่ได้รับอยู่ก่อนวันออกจากราชการ
(ข) พนั ก งานราชการที่ ไ ด้ ป ฏิ บั ติ ง านติ ด ต่ อ กั น ครบ ๑ ปี แต่ ไ ม่ ค รบ ๓ ปี ให้ จ่ า ย
ค่าตอบแทนจานวนสามเท่าของอัตราค่าตอบแทนที่ได้รับอยู่ก่อนวันออกจากราชการ
(ค) พนั ก งานราชการที่ ไ ด้ ป ฏิ บั ติ ง านติ ด ต่ อ กั น ครบ ๓ ปี แต่ ไ ม่ ค รบ ๖ ปี ให้ จ่ า ย
ค่าตอบแทนจานวนหกเท่าของอัตราค่าตอบแทนที่ได้รับอยู่ก่อนวันออกจากราชการ
(ง) พนั ก งานราชการที่ ได้ ป ฏิ บั ติ ง านติ ด ต่ อ กั น ครบ ๖ ปี แต่ ไม่ ค รบ ๑๐ ปี ให้ จ่ า ย
ค่าตอบแทนจานวนแปดเท่าของอัตราค่าตอบแทนที่ได้รับอยู่ก่อนวันออกจากราชการ
(จ) พนั กงานราชการที่ ได้ ป ฏิ บั ติ ง านติ ด ต่ อกัน ครบ ๑๐ ปี ขึ้น ไป ให้ จ่ ายค่าตอบแทน
จานวนสิบเท่าของอัตราค่าตอบแทนที่ได้รับอยู่ก่อนวันออกจากราชการ

๖ - ๔๐

ข้อ ๘ เงินทดแทนกรณีประสบอันตราย เจ็บป่วย หรือสูญหาย เนื่องจากการทางานให้ราชการ
ในระหว่างที่พระราชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ. ๒๕๓๗ ยังไม่มีผลใช้บังคับกับพนักงานราชการ
หากพนักงานราชการประสบอันตราย เจ็บป่วย หรือสูญหาย เนื่องจากการทางานให้ราชการ ให้พนักงานราชการ
มีสิทธิได้รับเงินทดแทนตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และอัตราการจ่ายเงินทดแทนในหมวด ๒ แห่งพระราชบัญ ญั ติ
เงินทดแทน พ.ศ. ๒๕๓๗ และให้นากฎหมายว่าด้วยการสงเคราะห์ข้าราชการผู้ได้รับอันตราย หรือการป่วยเจ็บ
เพราะเหตุปฏิบัติราชการเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวกับการลามาใช้บังคับกับพนักงานราชการโดยอนุโลม ทั้งนี้ สาหรับ
การเบิกจ่ายเงินทดแทนให้เบิกจ่ายจากงบประมาณแผ่นดินไปพลางก่อน
ในกรณี ที่พนั กงานราชการประสบอันตราย เจ็บ ป่วย หรือสูญ หาย ให้พนักงานราชการ หรือ
ผู้ มี สิ ท ธิ ต ามกฎหมายว่ า ด้ ว ยเงิน ทดแทน ยื่ น ค าร้อ งขอเงิน ทดแทนต่ อ ส่ ว นราชการที่ พ นั กงานราชการสั ง กั ด
ปฏิบัติงานอยู่ภายในหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่ วันที่ประสบอันตราย เจ็บป่วย หรือสูญหาย แล้วแต่กรณี เว้นแต่
พนักงานราชการที่ประสบอันตราย เจ็บป่วย หรือสูญหาย ก่อนวันที่ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ
ฉบับนี้มีผลใช้บังคับให้พนักงานราชการหรือผู้มีสิทธิตามกฎหมาย ว่าด้วย เงินทดแทน ยื่นคาร้องภายในหนึ่งร้อย
แปดสิบวันนับแต่วันที่ประกาศนี้ใช้บังคับ ทั้งนี้ การยื่นคาร้องขอใช้สิทธิให้กรอกข้อความในแบบ คพร./สป.๑
และ คพร./สป.๒ ที่แนบท้ายประกาศนี้ และทางราชการอาจส่งตัวพนักงานราชการเข้ารับการรักษาพยาบาลได้
ตามความจาเป็น
ประกาศ ณ วันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๒
(ลงชื่อ) วีระชัย วีระเมธีกุล
(นายวีระชัย วีระเมธีกุล)
รัฐมนตรีประจาสานักนายกรัฐมนตรี
ประธานคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ

๖ - ๔๑

ประกำศคณะกรรมกำรบริหำรพนักงำนรำชกำร
เรื่อง ค่ำตอบแทนของพนักงำนรำชกำร (ฉบับที่ ๗)
พ.ศ. ๒๕๕๘
โดยที่ รัฐ บาลมี น โยบายให้ ป รับ ปรุงค่ าตอบแทนบุ ค ลากรภาครัฐ ให้ เหมาะสม และเป็ น ธรรมยิ่ งขึ้ น
และมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๕๗ ได้เห็นชอบให้ปรับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ
และเจ้าหน้าที่ของรัฐชั้นผู้น้อยซึ่งได้ รับการบรรจุแต่งตั้งในตาแหน่งที่ใช้ผู้สาเร็จการศึกษาระดับต่ากว่าปริญญาตรี
เพื่อให้มีรายได้เพียงพอในการดารงชีพตามภาวะเศรษฐกิจที่ปรับสูงขึ้น จึงเห็นสมควรปรับปรุงค่าตอบแทนของ
พนักงานราชการให้สอดคล้องกับนโยบายและมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าว
อาศัยอานาจตามความในข้อ ๑๔ และข้อ ๑๖ ของระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วย พนักงานราชการ
พ.ศ. ๒๕๔๗ คณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ จึงกาหนดอัตราค่าตอบแทนของพนักงานราชการไว้ ดังนี้
ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า “ ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง ค่าตอบแทนของ
พนักงานราชการ (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๕๘ ”
ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๗ เป็นต้นไป
ข้อ ๓ ให้ ย กเลิ กประกาศคณะกรรมการบริหารพนั กงานราชการ เรื่อง ค่า ตอบแทนของพนั กงาน
ราชการ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๕
ข้อ ๔ ให้ พนั กงานราชการที่ได้รับการว่าจ้างในตาแหน่ งที่กาหนดคุณ สมบั ติเฉพาะสาหรับกลุ่ม งาน
ซึ่งต้องใช้วุฒิการศึกษาระดับต่ากว่าปริญญาตรี ที่มีอัตราค่าตอบแทนไม่ถึงเดือนละหนึ่งหมื่นสามพันสองร้อยแปด
สิบห้าบาท ให้ได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวเดือนละสองพันบาท แต่เมื่อรวมกับค่าตอบแทนแล้ว ต้องไม่เกิน
เดือนละหนึ่งหมื่นสามพันสองร้อยแปดสิบห้าบาท

๖ - ๔๒
กรณีจานวนเงินที่ได้รับตามวรรคหนึ่งรวมกันแล้วไม่ถึงเดือนละหนึ่งหมื่นบาท ให้พนักงานราชการผู้นั้น
ได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวเพิ่มขึ้นจากค่าตอบแทนอีกจนถึงเดือนละหนึ่งหมื่นบาท
ประกาศ ณ วันที่ ๒๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๘
(ลงชื่อ) วิษณุ เครืองาม
(นายวิษณุ เครืองาม)
รองนายกรัฐมนตรี
ประธานกรรมการบริหารพนักงานราชการ

๖ - ๔๓

ระเบียบกระทรวงกำรคลัง
ว่ำด้วย กำรเลื่อนขั้นค่ำจ้ำงลูกจ้ำงประจำของส่วนรำชกำร พ.ศ. ๒๕๔๔
คณะรั ฐ มนตรี มี ม ติ เมื่ อ วั น ที่ ๓ เมษายน ๒๕๔๔ เห็ น ชอบตามที่ ก ระทรวงการคลั ง เสนอให้ น า
หลั กเกณฑ์ การเลื่ อนขั้น ค่ าจ้ าง การให้ เงิน เพิ่ ม พิ เศษ และการให้ เงิน รางวัล ประจ าปี ตลอดจนการปรับ ปรุง
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงานราชการมาใช้กับลูกจ้างของส่วนราชการกระทรวงการคลัง จึงเห็นสมควร
กาหนดหลักเกณฑ์และวิธีการเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจา เพื่อให้ผู้บังคับบัญชานาไปใช้ประกอบการพิจารณา
เลื่ อนขั้น ค่ า จ้ างการให้ เงิน ตอบแทนพิ เศษและการให้ เงิน รางวั ล ประจ าปี ให้ เกิด ความเป็ น ธรรม ได้ ม าตรฐาน
และเป็ น สิ่ งจู งใจให้ ลู กจ้ า งประจ าเกิด ความกระตื อ รือ ร้น ที่ จ ะปฏิ บั ติ ห น้ าที่ ของตนอย่ างมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและ
ประสิทธิผลดียิ่งขึ้น รวมทั้ง ดาเนินการเพื่อให้ผู้ที่ไม่ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ราชการหรือมีความประพฤติที่ไม่เหมาะสม
ได้เกิดความสานึกโดยได้รับการปฏิบัติที่แตกต่างจากผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่ราชการอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
รักษาวินัยและปฏิบัติตนเหมาะสมกับการเป็นลูกจ้างประจา
อาศั ย อ านาจตามความในข้ อ ๒๒ ข้ อ ๒๓ และข้ อ ๒๗ แห่ ง ระเบี ย บกระทรวงการคลั ง ว่ าด้ ว ย
ลูกจ้างประจาของส่วนราชการ พ.ศ. ๒๕๓๗ กระทรวงการคลังจึงกาหนดระเบียบไว้ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้าง ประจาของ
ส่วนราชการ พ.ศ. ๒๕๔๔ ”
ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๔๔ เป็นต้นไป
ข้อ ๓ ให้ยกเลิก
(๑) ระเบี ยบกระทรวงการคลั ง ว่าด้ วย การเลื่ อนขั้น ค่าจ้างลู กจ้ างประจาของส่ว นราชการ
พ.ศ. ๒๕๓๘
(๒) ระเบี ยบกระทรวงการคลั ง ว่าด้ วย การเลื่ อนขั้น ค่าจ้างลู กจ้ างประจาของส่ว นราชการ
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๙
(๓) ระเบี ยบกระทรวงการคลั ง ว่าด้ วย การเลื่ อนขั้น ค่าจ้างลู กจ้ างประจาของส่ว นราชการ
(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๓๙
บรรดาระเบียบหรือข้อบังคับอื่นใดในส่วนที่กาหนดไว้แล้วในระเบี ยบนี้ หรือซึ่งขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้
ให้ใช้ระเบียบนี้แทน

๖ - ๔๔
ข้อ ๔ ให้ปลัดกระทรวงการคลังรักษาการตามระเบียบนี้
ข้อ ๕ ในระเบียบนี้
“ ปี ” หมายความว่า ปีงบประมาณ
“ ครึ่งปีแรก ” หมายความว่า ระยะเวลาตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคมของปีหนึ่ง ถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม
ของปีถัดไป
“ ครึ่ งปี ห ลั ง ” หมายความว่ า ระยะเวลาตั้ ง แต่ วั น ที่ ๑ เมษายน ถึง วั น ที่ ๓๐ กั น ยายน
ของปีเดียวกัน
“ ครึ่งปีที่แล้วมา ” หมายความว่า ระยะเวลาครึ่งปีแรกหรือครึ่งปีหลังที่ผ่านมา
“ ลูกจ้างประจา ” หมายความว่า ลูกจ้างประจาที่จ้างจากเงินงบประมาณรายจ่ายเพื่อปฏิบัติงาน
ที่มีลักษณะประจาโดยไม่มีกาหนดเวลา ตามอัตราและจานวนที่กาหนดไว้
“ ค่าจ้าง ” หมายความว่า ค่าจ้างอัตราปกติที่กาหนดจ่ายเป็นรายเดือนตามอัตรา ที่กาหนด
จ่ายให้ลูกจ้างประจาสาหรับการทางานปกติ และให้หมายความรวมถึงเงินเพิ่มพิเศษ สาหรับการสู้รบ (พ.ส.ร.) ด้วย
ข้อ ๖ ให้หัวหน้าส่วนราชการในส่วนกลางหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายเป็นผู้มีอานาจสั่งเลื่อนขั้นค่าจ้าง
ตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดไว้ในระเบียบนี้ และตามวิธีการที่กระทรวงการคลังกาหนด
การเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจาของส่วนราชการ ให้เลื่อนได้ไม่เกินขั้นสูงของตาแหน่ง
ข้อ ๗ การเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจาให้เลื่อนปีละสองครั้ง ดังนี้
(๑) ครั้งที่หนึ่งครึ่งปีแรก เลื่อนวันที่ ๑ เมษายนของปีที่ได้เลื่อน
(๒) ครั้งที่สองครึ่งปีหลัง เลื่อนวันที่ ๑ ตุลาคมของปีถัดไป
ข้อ ๘ ลูกจ้างประจาซึ่งจะได้รับการพิจารณาเลื่ อนขั้นค่าจ้างครึ่งขั้นในแต่ละครั้ง ต้องอยู่ในหลักเกณฑ์
ดังต่อไปนี้
(๑) ในครึ่งปีที่แล้วมาได้ปฏิบัติงานตามหน้าที่ของตนด้วยความสามารถและด้วยความอุตสาหะ
จนเกิด ผลดี ห รือ ความก้ า วหน้ า แก่ราชการ ซึ่ ง ผู้ บั งคั บ บั ญ ชาได้ พิ จ ารณาประเมิ น ตาม ข้ อ ๒๗ แห่ ง ระเบี ย บ
กระทรวงการคลัง ว่าด้วย ลูกจ้างประจาของส่วนราชการ พ.ศ. ๒๕๓๗ แล้วเห็นว่าอยู่ในเกณฑ์ที่สมควรจะได้รับ
การเลื่อนขั้นค่าจ้างครึ่งขั้น
(๒) ในครึ่งปีที่แล้วมาจนถึงวันที่ออกคาสั่งเลื่อนขั้นค่าจ้าง ต้องไม่ถูกลงโทษทางวินัยที่หนักกว่า
โทษภาคทั ณ ฑ์ หรือไม่ ถูกศาลพิ พ ากษาในคดี อาญาให้ ล งโทษในความผิ ด ที่ เกี่ย วกับ การปฏิ บั ติ หน้ าที่ ราชการ
หรือความผิดที่ทาให้เสื่อมเสียเกียรติศักดิ์ของตาแหน่งหน้าที่ราชการของตน ซึ่งมิใช่ความผิดที่ได้กระทาโดยประมาท
หรือความผิดลหุโทษ
ในกรณี ที่ ลูกจ้างประจาผู้ใดอยู่ในหลักเกณฑ์ที่ สมควรได้เลื่อนขั้นค่าจ้างและได้ถู กงดเลื่อนขั้นค่าจ้าง
เพราะถูกลงโทษทางวินัย หรือถูกศาลพิพากษาในคดีอาญาให้ลงโทษในกรณีนั้นมาแล้ว ให้ผู้บังคับบัญชาเลื่อนขั้น
ค่าจ้างครึ่งปีต่อไปให้ผู้นั้นตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน หรือวันที่ ๑ ตุลาคม ของครั้งที่จะได้เลื่อนเป็นต้นไป

๖ - ๔๕
(๓) ในครึ่งปีที่แล้วมาต้องไม่ถูกสั่งพักราชการเกินกว่าสองเดือน
(๔) ในครึ่งปีที่แล้วมาต้องไม่ขาดราชการโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร
(๕) ในครึ่งปีที่แล้วมาได้รับบรรจุเข้ารับราชการมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่าสี่เดือน
(๖) ในครึ่งปีที่แล้วมาถ้าเป็นผู้ได้รับอนุญาตให้ไปศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน หรือปฏิบัติ การวิจัย
ตามระเบียบว่าด้วยการจ่ายค่าจ้างลูกจ้างของส่วนราชการ ต้องได้ปฏิบัติหน้าที่ราชการในครึ่งปีที่แล้วมาเป็นเวลา
ไม่น้อยกว่าสี่เดือน
(๗) ในครึ่ง ปี ที่ แ ล้ ว มาต้ อ งไม่ ล าหรือ มาท างานสายเกิ น จ านวนครั้ง ที่ หั ว หน้ า ส่ ว นราชการ
ในส่วนกลางหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย กาหนดเป็นหนังสือไว้ก่อนแล้ว โดยคานึงถึงลักษณะงานและสภาพท้องที่
อันเป็นที่ตั้งของแต่ละส่วนราชการหรือหน่วยงาน
(๘) ในครึ่ ง ปี ที่ แ ล้ ว มาต้ อ งมี เวลาปฏิ บั ติ ราชการหกเดื อ น โดยมี วั น ลาไม่ เกิ น ยี่ สิ บ สามวั น
แต่ไม่รวมถึงวันลาดังต่อไปนี้
(ก) ลาอุ ป สมบทหรือ ลาไปประกอบพิ ธี ฮั จย์ ณ เมื องเมกกะ ประเทศซาอุ ดิ อาระเบี ย
เฉพาะวันลาที่มีสิทธิได้รับค่าจ้างระหว่างลา ตามระเบียบ ว่าด้วย การจ่ายการค่าจ้างลูกจ้างของส่วนราชการ
(ข) ลาคลอดบุตรไม่เกินเก้าสิบวัน
(ค) ลาป่วยซึ่งจาเป็นต้องรักษาตัวเป็นเวลานานไม่ว่าคราวเดียวหรื อหลายคราวรวมกัน
ไม่เกินหกสิบวันทาการ
(ง) ลาป่วยเพราะประสบอันตรายในขณะปฏิบัติราชการตามหน้าที่หรือในขณะเดินทางไป
หรือกลับจากปฏิบัติราชการตามหน้าที่
(จ) ลาพักผ่อน
(ฉ) ลาเข้ารับราชการตรวจเลือกหรือเข้ารับการเตรียมพล
(ช) ลาไปปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ
การนับจานวนวันลาไม่เกินยี่สิบสามวัน สาหรับวันลากิจส่วนตัวและวันลาป่วยที่ไม่ใช่
วันลาป่วยตาม (ง) ให้นับเฉพาะวันทาการ
ข้อ ๙ ลูกจ้างประจาซึ่ งจะได้รับ การพิ จ ารณาเลื่ อนขั้น ค่าจ้างหนึ่ งขั้น ในแต่ ละครั้ง ต้ องเป็ น ผู้ อยู่ใน
หลักเกณฑ์ที่จะได้รับการพิจารณาเลื่อนขั้นค่าจ้างครั้งนั้นตามข้อ ๘ และอยู่ในหลักเกณฑ์ประการใดประการหนึ่ง
หรือหลายประการดังต่อไปนี้ด้วย
(๑) ปฏิ บั ติ งานตามหน้ าที่ ได้ ผ ลดี มี ป ระสิ ท ธิ ภาพและประสิ ท ธิ ผ ล อั น ก่อให้ เกิด ประโยชน์
และผลดีต่อทางราชการและสังคมจนถือเป็นตัวอย่างที่ดีได้
(๒) ปฏิบัติงานโดยมีความคิดริเริ่มในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง หรือได้ค้นคว้า หรือประดิษฐ์สิ่งใดสิ่งหนึ่ง
ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อทางราชการเป็นพิเศษและทางราชการได้ดาเนินการตามความริเริ่ม หรือได้รับรองให้ใช้การค้นคว้า
หรือสิ่งประดิษฐ์นั้น

๖ - ๔๖
(๓) ปฏิบัติงานตามหน้าที่ที่มีสถานการณ์ตรากตราเสี่ ยงอันตรายมากหรือมีการต่อสู้ที่เสี่ยงต่อ
ความปลอดภัยของชีวิตเป็นกรณีพิเศษ
(๔) ปฏิบัติ งานที่ มีภาระหน้าที่ หนั กเกิน กว่าต าแหน่ งหน้าที่จ นเกิดประโยชน์ ต่อทางราชการ
เป็นพิเศษ และปฏิบัติงานในตาแหน่งหน้าที่ของตนเป็นผลดีด้วย
(๕) ปฏิบั ติ งานตามต าแหน่ ง หน้ าที่ ด้ ว ยความตรากตราเหน็ ด เหนื่ อ ยยากล าบากเป็ น พิ เศษ
และงานนั้นได้ผลดีเป็นประโยชน์ต่อทางราชการและสังคม
(๖) ปฏิบั ติงานที่ได้รับมอบหมายให้กระทากิจการอย่างใดอย่างหนึ่งจนสาเร็จเป็นผลดียิ่งแก่
ประเทศชาติ
ข้อ ๑๐ การพิจารณาเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้าง ตามข้อ ๘ และข้อ ๙ ให้ผู้บังคับบัญชาชั้นต้นหรือผู้ที่ได้รับ
มอบหมายนาผลการประเมินผลการปฏิบัติงานตามข้อ ๒๗ แห่งระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วย ลูกจ้างประจา
ของส่วนราชการ พ.ศ. ๒๕๓๗ และข้อมูลเกี่ยวกับการลาพฤติกรรมการมาทางาน การรักษาวินัย การปฏิบัติตน
เหมาะสมกับการเป็นลูกจ้างประจาของส่วนราชการ และข้อควรพิจารณาอื่น ๆ ของผู้นั้นมาประกอบการพิจารณา
อย่างรอบคอบ แล้วรายงานผลการพิจารณานั้นพร้อมด้วยข้อมูลดังกล่าวต่อผู้บังคับบัญชาชั้นเหนือขึ้นไปตามลาดับ
จนถึงผู้มีอานาจสั่งเลื่อนขั้นค่าจ้าง
ในการพิจารณารายงานตามวรรคหนึ่ง ให้ผู้บังคับบัญชาชั้นเหนือแต่ละชัน้ ที่ได้รับรายงานเสนอความเห็น
เพื่อประกอบการพิจารณาของผู้มีอานาจสั่งเลื่อนขั้นค่าจ้างด้วย
ข้อ ๑๑ การพิ จ ารณาผลการปฏิ บั ติ ง าน ให้ นั บ ช่ ว งเวลาการปฏิ บั ติ ร าชการ และการปฏิ บั ติ ง าน
ในองค์การระหว่างประเทศ ตามข้อ ๘ (๘) (ช) ในครึ่งปีที่แล้วมาเป็นเกณฑ์ เว้นแต่ผู้อยู่ในหลักเกณฑ์ตามข้อ ๘ (๕)
หรือ (๖) ให้นับช่วงเวลาปฏิบัติราชการไม่น้อยกว่าสี่เดือนเป็นเกณฑ์พิจารณา
ในกรณีที่ลูกจ้างประจาผู้ใดโอน เลื่อนตาแหน่ง ย้าย สับเปลี่ยนหน้าที่ไปช่วยราชการในต่างกระทรวง
ทบวง กรม ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงานนอกเหนือหน้าที่หรืองานพิเศษอื่นใด หรือลาไปปฏิบัติงานในองค์การ
ระหว่างประเทศตามข้อ ๘ (๘) (ช) ในครึ่งปีที่ แล้วมา ให้นาผลการปฏิบัติราชการและการปฏิบัติงานของผู้นั้ น
ทุกตาแหน่งและทุกแห่งมาประกอบการพิจารณาด้วย
ข้อ ๑๒ เมื่อผู้มีอานาจสั่งเลื่อนขั้นค่าจ้างได้รับ รายงานผลการพิจารณาจากผู้บังคับบัญชาตามข้อ ๑๐
แล้วเห็นว่า ลูกจ้างประจาผู้ใดอยู่ในหลักเกณฑ์ที่จะได้รับการพิจารณาเลื่อนขั้นค่าจ้างครึ่งขั้นตามข้อ ๘ และปฏิบัติ
ตนเหมาะสมกับการเป็นลูกจ้างประจาของส่วนราชการให้เลื่อนขั้นค่าจ้างให้แก่ผู้นั้นครึ่งขั้น ถ้าลูกจ้างประจาผู้ใดอยู่
ในหลักเกณฑ์ที่จะได้รับการพิจารณาเลื่อนขั้นค่าจ้างครึ่งขั้นตามข้อ ๘ และถ้าลูกจ้างประจาผู้นั้นมีผลการปฏิบัติงาน
อยู่ในหลักเกณฑ์ตามข้อ ๘ ด้วย ก็ให้เลื่อนขั้นค่าจ้างให้แก่ผู้นั้นหนึ่งขั้น

๖ - ๔๗
ในกรณี ที่ ลู กจ้ างประจาผู้ ใดได้ รับ การเลื่ อนขั้น ค่าจ้า งในครึ่งปี แรกไม่ ถึงหนึ่ งขั้น ถ้าในการพิ จารณา
เลื่ อนขั้น ค่ าจ้ างครึ่งปี หลั ง ผู้ มี อานาจสั่งเลื่ อนขั้น ค่าจ้ างได้ พิ จ ารณาผลการปฏิบั ติ งานครึ่งปี แรกกับ ครึ่งปี หลั ง
รวมกันแล้ว เห็นว่ามีมาตรฐานสูงกว่าการที่จะได้รับการเลื่อนขั้นค่าจ้างหนึ่งขั้นสาหรับปีนั้น ผู้มีอานาจสั่งเลื่อนขั้น
ค่าจ้างอาจมีคาสั่งให้เลื่อนขั้นค่าจ้างรวมทั้งปีของลูกจ้างประจาผู้นั้นเป็นจานวนหนึ่งขั้นครึ่งได้ แต่ผลการปฏิบัติงาน
ทั้งปีของลูกจ้างประจาผู้นั้นต้องอยู่ในหลักเกณฑ์ประการใดประการหนึ่ง หรือหลายประการดังต่อไปนี้
(๑) ปฏิบั ติ งานตามหน้ า ที่ ได้ ผ ลดี มี ป ระสิ ท ธิภาพและประสิ ท ธิ ผ ล อั น ก่อให้ เกิด ประโยชน์
และผลดีต่อทางราชการและสังคม
(๒) ปฏิบัติงานโดยมีความคิดริเริ่มในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง หรือได้ค้นคว้า หรือประดิษฐ์สิ่งใดสิ่งหนึ่ง
ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ
(๓) ปฏิบั ติงานตามหน้ าที่ ที่ มี สถานการณ์ ตรากตราเสี่ ย งอั นตราย หรือมี การต่อสู้ที่ เสี่ยงต่ อ
ความปลอดภัยของชีวิต
(๔) ปฏิบั ติงานที่ มีภาระหน้าที่หนักเกินกว่าระดับ ตาแหน่งจนเกิดประโยชน์ต่อทางราชการ
และปฏิบัติงานในตาแหน่งหน้าที่ของตนเป็นผลดีด้วย
(๕) ปฏิบัติงานตามตาแหน่งหน้าที่ด้วยความตรากตราเหน็ดเหนื่อยยากลาบากและงานนั้ น
ได้ผลดีเป็นประโยชน์ต่อทางราชการและสังคม
(๖) ปฏิ บั ติ ง านที่ ได้ รับ มอบหมายให้ ก ระท ากิ จ การอย่ า งใดอย่ า งหนึ่ ง จนส าเร็จ เป็ น ผลดี
แก่ประเทศชาติ
ในกรณีที่ลูกจ้างประจาผู้ใดมีผลการปฏิบัติงานอยู่ในเกณฑ์ที่ควรจะได้รับการเลื่อนขั้น ค่าจ้างครึ่งปีแรก
หนึ่งขั้น แต่ไม่อาจสั่งเลื่อนขั้นค่าจ้างหนึ่งขั้นได้ เพราะมีข้อจากัดเกี่ยวกับจานวนเงินที่จะใช้เลื่อนขั้นค่าจ้างของ
ส่ว นราชการนั้ น ถ้าในการเลื่ อนขั้น ค่าจ้า งครึ่งปี หลั งลูกจ้ างประจาผู้นั้ น มี ผ ลการปฏิบั ติ งานอยู่ ในเกณฑ์ ได้ รับ
การเลื่อนขั้นค่าจ้างหนึ่งขั้นอีก และไม่มีข้อจากัดเกี่ยวกับจานวนเงิน ที่จะใช้เลื่อนขั้นค่าจ้างในคราวนั้น ผู้มีอานาจ
สั่งเลื่อนขั้นค่าจ้างอาจมีคาสั่งเลื่อนขั้นค่าจ้างรวมทั้งปีของลูกจ้างประจาผู้นั้นเป็นจานวนสองขั้นได้
ในกรณีที่ผู้ได้รับการพิจารณาเลื่อนขั้นค่าจ้างครึ่งขั้นหรือหนึ่งขั้นได้รั บค่าจ้างถึงขั้นสูงของอันดับก็ให้
ได้รับเงินค่าตอบแทนพิเศษในอัตราร้อยละสองหรือร้อยละสี่ของอัตราค่าจ้างที่รับอยู่แล้ว แต่กรณีเป็นเวลาหกเดือน
ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กระทรวงการคลังกาหนด
ลูกจ้างประจาที่ผลการปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพและเกิดประสิ ทธิผลอันเป็นประโยชน์ต่อประชาชน
และประเทศชาติ อาจได้รับ เงินรางวัลประจาปี ทั้งนี้ ให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ กระทรวงการคลั ง
กาหนด

๖ - ๔๘
ข้อ ๑๓ การพิ จ ารณาเลื่ อ นขั้ น ค่ า จ้ า งครึ่ง ปี ให้ แก่ ลู ก จ้ า งประจ า ซึ่ ง ในครึ่ง ปี ที่ แ ล้ ว มาได้ รับ อนุ มั ติ
ให้ลาไปปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ ตามข้อ ๘ (๘) (ช) ให้ผู้มีอานาจสั่งเลื่อนขั้นค่าจ้างพิจารณาสั่งเลื่อนได้
ครั้งละไม่เกินครึ่งขั้นเมื่อกลับมาปฏิบัติหน้าที่ราชการ โดยให้สั่งเลื่อนย้อนหลังไปในแต่ละครั้งที่ควรจะได้เลื่อน
ทั้งนี้ ให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่อธิบดีผู้บังคับบัญชากาหนด
ข้อ ๑๔ ในการพิ จ ารณาเลื่ อนขั้ น ค่ า จ้ า งแต่ ล ะครั้ง ถ้า ผู้ มี อ านาจสั่ งเลื่ อนขั้ น ค่า จ้ า งเห็ น สมควรให้
ลูกจ้างประจาผู้ใดได้เลื่อนขั้นค่าจ้าง แต่ปรากฏว่าได้มีคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนลูกจ้างประจาผู้นั้นว่า
กระทาผิดวินัยอย่างร้ายแรงก่อนมีคาสั่งเลื่อนขั้นค่าจ้าง ให้ผู้มีอานาจสั่งเลื่อนขั้นค่าจ้างรอการเลื่อนขั้นค่าจ้างไว้ก่อน
และให้กันเงินสาหรับเลื่อนขั้นค่าจ้างไว้ด้วย เมื่อการสอบสวนและการพิจารณาแล้วเสร็จ ให้ผู้มีอานาจสั่งเลื่อนขั้น
ค่าจ้างพิจารณาดังนี้
(๑) ถ้าผู้ถูกแต่ งตั้งคณะกรรมการสอบสวนไม่ มีความผิ ด หรือจะต้องถูกลงโทษภาคทั ณ ฑ์
ให้สั่งเลื่อนขั้นค่าจ้างที่รอการเลื่อนไว้ได้ ถ้าได้รอการเลื่อนขั้นค่าจ้างไว้เกินหนึ่งครั้ง ให้สั่งเลื่อนขั้นค่าจ้างย้อนหลัง
ไปในแต่ละครั้งที่ได้รอการเลื่อนขั้นค่าจ้างไว้ แม้ว่าผู้นั้นจะได้ออกจากราชการไปแล้วก็ตาม
(๒) ถ้าผู้ถูกแต่งตั้ งคณะกรรมการสอบสวนจะต้ องถูกลงโทษตั ดค่าจ้างหรือ ลดขั้น ค่าจ้ าง
ให้งดเลื่อนขั้นค่าจ้างที่รอการเลื่อนไว้ ถ้าได้รอการเลื่อนขั้นค่าจ้างไว้เกินหนึ่งครั้ง ให้งดเลื่อนขั้นค่าจ้างที่รอการเลื่อน
ไว้ในครั้งที่จะถูกลงโทษ ถ้ าผู้นั้นได้ออกจากราชการไปแล้วด้วยเหตุอื่นที่มิใช่เพราะเหตุเกษียณอายุตามระเบียบ
กระทรวงการคลัง ว่าด้วย บาเหน็จลูกจ้าง ให้งดเลื่อนขั้นค่าจ้างในครั้งที่จะได้เลื่อนขั้นค่าจ้างครั้งสุดท้าย แต่ถ้าเป็น
ผู้พ้นจากราชการไปเพราะเหตุเกษียณอายุตามระเบียบกระทรวงการคลังว่า ด้วยบาเหน็จลูกจ้าง ให้งดเลื่อนขั้น
ค่าจ้างที่ผู้มีอานาจสั่งเลื่อนขั้นค่าจ้างได้รอการเลื่อนขั้นค่าจ้างไว้ในวันที่ ๓๐ กันยายนของครึ่งปีสุดท้าย ก่อนที่ผู้นั้น
จะพ้นจากราชการส่วนในครั้งอื่นให้สั่งเลื่อนขั้นค่าจ้างย้อนหลังไปในแต่ละครั้งที่ได้รอการเลื่อนขั้นค่าจ้า งไว้
(๓) ถ้าผู้แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนจะต้องถูกลงโทษปลดออกหรือไล่ออกจากราชการ
หรือจะต้องถูกสั่งให้ออกจากราชการเพราะมีมลทินหรือมัวหมอง ให้งดเลื่อนขั้นค่าจ้างทุกครั้งที่ได้รอการเลื่อนขั้น
ค่าจ้างไว้
การพิ จารณาเลื่ อนขั้นค่าจ้างตาม (๑) (๒) และ (๓) ส าหรับผู้ ที่ ถูกแต่งตั้ งคณะกรรมการสอบสวนว่า
กระทาผิดวินัยอย่างร้ายแรงหลายกรณี ให้แยกพิจารณาเป็นกรณี ๆ ไป
ข้อ ๑๕ ในการพิ จ ารณาเลื่ อนขั้ น ค่ า จ้ า งแต่ ล ะครั้ง ถ้า ผู้ มี อ านาจสั่ งเลื่ อนขั้ น ค่า จ้ า งเห็ น สมควรให้
ลู ก จ้ า งประจ าผู้ ใดได้ เลื่ อ นขั้ น ค่ า จ้ า ง แต่ ป รากฏว่ า ผู้ นั้ น ถู ก ฟ้ อ งคดี อ าญาในความผิ ด ที่ เกี่ ย วกั บ การปฏิ บั ติ
หน้าที่ราชการ หรือมีความผิดที่ทาให้เสื่อมเสียเกียรติศักดิ์ของตาแหน่งหน้าที่ราชการของตน ซึ่งมิใช่ความผิดที่ได้
.

๖ – ๔๙
กระทาโดยประมาท ความผิดลหุโทษ หรือความผิดที่พนักงานอัยการรับเป็นทนายแก้ต่างให้ และศาลได้ประทับ
ฟ้ องคดี นั้ น แล้ วก่อนมี คาสั่ งเลื่อนขั้น ค่า จ้า งให้ ผู้ มี อานาจสั่ งเลื่ อนขั้น ค่า จ้ างรอการเลื่ อนขั้น ค่าจ้ างไว้ก่อนและ
ให้กันเงินสาหรับเลื่อนขั้นค่าจ้างไว้ด้วยเมื่อศาลได้มีคาพิพากษาแล้ว ให้ผู้มีอานาจสั่งเลื่อนขั้นค่าจ้างพิจารณาดังนี้
(๑) ถ้าศาลพิพากษาว่าผู้นั้นไม่มีความผิด ให้สั่ งเลื่อนขั้นค่าจ้างที่รอการเลื่อนไว้ได้ ถ้าได้รอ
การเลื่ อนขั้น ค่าจ้างไว้เกินหนึ่งครั้ง ให้ สั่งเลื่อ นขั้น ค่าจ้างย้อนหลังไปในแต่ละครั้งที่ ได้รอการเลื่อนขั้น ค่าจ้างไว้
แม้ว่าผู้นั้นจะได้ออกจากราชการไปแล้วก็ตาม
(๒) ถ้า ศาลพิ พ ากษาให้ ล งโทษเบากว่ า โทษจ าคุก ให้ งดเลื่ อ นขั้น ค่ าจ้ า งที่ รอการเลื่ อ นไว้
ถ้าได้รอการเลื่อนขั้นค่าจ้างไว้เกินหนึ่งครั้ง ให้งดเลื่อนขั้นค่าจ้างไว้ในปีที่ศาลพิพากษาให้ลงโทษ ถ้าผู้นั้นได้ออกจาก
ราชการไปแล้วด้วยเหตุผลอื่นที่มิใช่เพราะเหตุเกษียณอายุตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วย บาเหน็จลูกจ้าง
ให้งดเลื่อนขั้นค่าจ้างในครั้งที่จะได้เลื่อนขั้นค่าจ้างครั้งสุดท้าย แต่ถ้าเป็นผู้พ้นจากราชการไปเพราะเหตุเกษียณอายุ
ตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วย บาเหน็จลูกจ้าง ให้งดเลื่อนขั้นค่าจ้างที่ผู้มีอานาจสั่งเลื่อนขั้นค่าจ้างได้รอ
การเลื่อนขั้นค่าจ้างไว้ในวันที่ ๓๐ กันยายน ของครึ่งปีสุดท้ายก่อนที่ผู้นั้นจะพ้นจากราชการ ส่วนในครั้งอื่นให้สั่ง
เลื่อนขั้นค่าจ้างย้อนหลังไปในแต่ละครั้งที่ได้รอการเลื่อนขั้นค่าจ้างไว้
(๓) ถ้าศาลพิ พ ากษาให้ ล งโทษจาคุกหรือโทษหนั กกว่าจ าคุกให้ งดเลื่ อนขั้น ค่าจ้ างทุ กครั้ง
ที่ได้รับรอการเลื่อนขั้นค่าจ้างไว้
ข้อ ๑๖ ในกรณีที่ผู้มีอานาจสั่งเลื่อนขั้นค่าจ้างได้รอการเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้ างประจาผู้ใดไว้ เพราะเหตุ
ถูกแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนตามข้อ ๑๔ และเหตุถูกฟ้องคดีอาญาตามข้อ ๑๕ ให้ผู้มีอานาจดังกล่าวรอการ
เลื่อนขั้นค่าจ้างผู้นั้นไว้จนกว่าการสอบสวนและการพิจารณาทางวินัยแล้วเสร็จและจนกว่าศาลมีคาพิพากษาแล้ว
จึงให้ผู้มีอานาจสั่งเลื่อนขั้นค่าจ้างพิจารณาการเลื่อนขั้นค่าจ้างตามข้อ ๑๔ (๑) (๒) หรือ (๓) หรือ ตามข้อ ๑๕ (๑) (๒)
หรือ (๓) แล้วแต่กรณี ทั้งนี้ โดยถือเกณฑ์จานวนครั้งที่จะต้องงดเลื่อนขั้นค่าจ้างที่มากกว่าเป็นหลักในการพิจารณา
เว้นแต่ผู้นั้นได้พ้นจากราชการไปแล้วตามผลของการถูกแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนตามข้อ ๑๔ หรือตามผล
ของการถูกฟ้องคดีอาญาตามข้อ ๑๕ กรณี ใดกรณี หนึ่ ง จึงจะพิ จารณาการเลื่อนขั้นค่าจ้างที่รอการเลื่อนไว้ได้
ตามผลของกรณีนั้น โดยไม่ต้องรอผลของอีกกรณีหนึ่ง
ข้อ ๑๗ ในกรณีที่ผู้มีอานาจสั่งเลื่อนขั้นค่าจ้างพิจารณาเห็นสมควรเลื่อนขั้นค่าจ้ างให้ลูกจ้างประจาผู้ใด
แต่ผู้นั้นจะต้องพ้นจากราชการไปเพราะเหตุเกษียณอายุตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วย บาเหน็จลูกจ้าง
ถ้าลูกจ้างประจาผู้นั้นได้รับค่าจ้างในอัตราที่ยังไม่เต็มขั้นสูงของตาแหน่ง ให้ผู้มีอานาจสั่งเลื่อนขั้นค่าจ้างสั่งเลื่อนขั้น
ค่าจ้างให้ผู้นั้นในวันที่ ๓๐ กันยายนของครึ่งปีสุดท้ายก่อนที่จะพ้นจากราชการ ทั้งนี้ ให้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการเลื่อนขั้นค่าจ้างที่ถือปฏิบัติอยู่โดยไม่จ่ายตัวเงินเพื่อประโยชน์ในการคานวณบาเหน็จลูกจ้าง

๖ - ๕๐
ข้อ ๑๘ ในกรณีที่ผู้มีอานาจสั่งเลื่อนขั้นค่าจ้างพิจารณาเห็นสมควรเลื่อนขั้นค่าจ้างให้ลูกจ้างประจาผู้ใด
แต่ผู้นั้นได้ตายในหรือหลังวันที่ ๑ เมษายน หรือวันที่ ๑ ตุลาคม หรือออกจากราชการไม่ ว่าด้วยเหตุใด ๆ ในหรือหลัง
วันที่ ๑ เมษายน หรือวันที่ ๑ ตุลาคม แต่ก่อนที่จะมีคาสั่งเลื่อนขั้นค่าจ้างในแต่ละครั้ง ผู้มีอานาจสั่ งเลื่อนขั้นค่าจ้าง
จะสั่งเลื่อนขั้นค่าจ้างให้ผู้นั้นย้อนหลังไปถึง วันที่ ๑ เมษายน หรือวันที่ ๑ ตุลาคม ของครึ่งปีที่จะได้เลื่อนนั้นก็ได้
แต่ถ้าผู้ที่จะต้องพ้นจากราชการเพราะเหตุเกษียณอายุตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยบาเหน็จลูกจ้างได้ตาย
หรือออกจากราชการในวันที่ ๓๐ กันยายน ก่อนที่จะมีคาสั่งเลื่อนขั้นค่าจ้างเพื่อประโยชน์ในการคานวณบาเหน็จ
ผู้มีอานาจสั่งเลื่อนขั้นค่าจ้างจะสั่งเลื่อนขั้นค่าจ้างให้ผู้นั้นในวันที่ ๓๐ กันยายน ของครึ่งปีสุดท้ายก่อนที่จะพ้นจาก
ราชการก็ได้
ข้อ ๑๙ ลู ก จ้ า งประจ าผู้ ใดไม่ อ ยู่ ในหลั ก เกณฑ์ ที่ จ ะเลื่ อ นขั้ น ค่ า จ้ า งครึ่ง ขั้ น ตามข้ อ ๘ เนื่ อ งจาก
ขาดคุณสมบัติเกี่ยวกับระยะเวลาการปฏิบัติราชการ การลา หรือการมาทางานสายตามที่กาหนดไว้ในระเบียบนี้
แต่ผู้มีอานาจสั่งเลื่อนขั้นค่าจ้างพิจารณาเห็นสมควรเลื่อนขั้นค่าจ้างให้โดยมีเหตุผลเป็นกรณีพิเศษ ให้ผู้มีอานาจสั่ ง
เลื่อนขั้นค่าจ้างเสนอปลัดกระทรวงเจ้าสังกัด เพื่อพิจารณาอนุมัติให้สั่งเลื่อนขั้นค่าจ้างเป็นการเฉพาะรายได้
นอกจากกรณีตามวรรคหนึ่ง ลูกจ้างประจาผู้ใดไม่อยู่ในหลักเกณฑ์ที่จะเลื่อนขั้นค่าจ้างได้ตามระเบียบนี้
แต่ผู้มีอานาจสั่งเลื่อนขั้น ค่าจ้ างพิจารณาเห็น สมควรเลื่อนขั้นคาจ้าง โดยมีเหตุผ ลเป็ น กรณี พิ เศษให้ ผู้มีอานาจ
สั่งเลื่อนขั้นค่าจ้างเสนอกระทรวงการคลังเพื่อพิจารณาอนุมัติให้สั่งเลื่อนขั้นค่าจ้างเป็นการเฉพาะราย
ข้อ ๒๐ ในกรณี จาเป็นและทรวงการคลังอาจเรียกให้ส่วนราชการส่งหลักฐานหรือคาชี้แจงประกอบ
สาเนาคาสั่งเลื่อนขั้นค่าจ้างก็ได้ และถ้าปรากฏว่ามีการเลื่อนขั้นค่าจ้างให้ลูกจ้างประจา ผู้ซึ่งไม่อยู่ในหลักเกณฑ์
ที่จะได้รับการพิจารณาเลื่อนขั้นค่าจ้างตามที่กาหนดไว้ กระทรวงการคลังจะไม่อนุมัติให้เลื่อนขั้นค่าจ้างสาหรับ
ลูกจ้างประจารายนั้น ๆ ก็ได้
ข้อ ๒๑ ลูกจ้างประจาผู้ ใดยังมิได้รับการพิจารณาเลื่อนขั้นค่าจ้างประจาปีไว้ก่อนระเบียบนี้ใช้บังคับ
เนื่องจากอยู่ในระหว่างถูกแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนว่ากระทาผิดวินัยหรือถูกฟ้องคดีอาญา ถ้าการสอบสวน
และการพิ จ ารณากรณี ท างวินั ยเสร็จสิ้ น ลง หรือคดี อาญาศาลมี คาพิ พ ากษา เมื่อระเบี ยบนี้ ใช้ บั ง คับ แล้ ว และ
เป็นเวลาภายหลังวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๔๔ การพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนที่รอการเลื่อนไว้สาหรับผู้นั้น ให้เป็นไป
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กาหนดไว้ในระเบียบนี้ แต่ถ้าการสอบสวนและการพิจารณากรณีทางวินัยหรือคดีอาญา
นั้นเสร็จสิ้นลงก่อนสิ้นวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๔๔ การพิจารณาเลื่อนขั้นค่าจ้างที่รอการเลื่อนไว้สาหรับผู้นั้นให้เป็นไป
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กาหนดไว้ในระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วย การเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจาของ
ส่วนราชการ พ.ศ. ๒๕๓๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

๖ - ๕๑
ข้อ ๒๒ การเลื่อนขั้นค่าจ้างประจาในวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๔๔ ให้นาผลการปฏิบัติงานและข้อมูลเกี่ยวกับ
การลา พฤติกรรมการมาทางาน การรักษาวินัย การปฏิบัติตนเหมาะสมกับการเป็นลูกจ้างประจาของส่วนราชการ
และข้อควรพิจารณาอื่น ๆ ตั้งแต่วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๔๓ ถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๔๔ ที่ลูกจ้างประจาผู้นั้นมีอยู่
ก่อนระเบียบนี้ใช้บังคับและผู้บังคับบัญชาได้พิจารณาไว้แล้ว ตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วย การเลื่อนขั้น
ค่าจ้างลูกจ้างประจาของส่วนราชการ พ.ศ. ๒๕๓๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาประกอบการพิจารณาสั่งเลื่อนขั้น
ค่าจ้างประจาปีตามระเบียบนี้ได้
ข้อ ๒๓ ในระหว่างที่ยังมิได้กาหนดหลักเกณฑ์และวิธีการเพื่อปฏิบัติตามระเบียบนี้ ให้นาหลักเกณฑ์
และวิธีการที่กาหนดไว้แล้วตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วย การเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจาของส่วนราชการ
พ.ศ. ๒๕๓๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติมมาใช้บังคับโดยอนุโลม
ประกาศ ณ วันที่ ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๔๔
(ลงชื่อ) สมคิด จาตุศรีพิทักษ์
(นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์)
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

๖ - ๕๒

บันทึกข้อควำม
ส่วนรำชกำร
กพ.ทหาร. (กบพ.ฯ โทร. ๒๒๑๙๑๒)
ที่ (ต่อ กพ.ทหาร เลขรับ ๘๙๓๖/๓๑)
วันที่ ๑๑ พ.ย. ๓๑
เรื่อง หารือการพิจารณาบาเหน็จประจาปี ๓๑ ของผู้ที่ลาออกจากราชการไปสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภา
ผู้แทนราษฎร และการให้บาเหน็จประจาปีแก่ข้าราชการต่ากว่าชั้นสัญญาบัตรที่ได้เลื่อนฐานะตามคุณวุฒิ
เรียน ผบ.ทหารสูงสุด
๑. กพ.ทหาร ได้ ห ารือ การพิ จ ารณาบ าเหน็ จ ประจ าปี ๓๑ ของผู้ ที่ ล าออกจากราชการไปสมั ค ร
รับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและการให้บาเหน็จประจาปี แก่ข้าราชการต่ากว่าชั้นสัญญาบัตรที่ได้เลื่อน
ฐานะขึ้นเป็นนายทหารสัญญาบัตรตามคุณวุฒิ เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติที่ถูกต้อง สม. ได้ชี้แจงหลักการปฏิบัติทั้ง
๒ กรณี โดยมีรายละเอียดตามหนังสือ สม. ที่ กห ๐๒๐๑/๑๖๖๔ ลง ๘ พ.ย. ๓๑ ที่แนบ
๒. กพ.ทหาร พิจารณาแล้ว เห็นควรให้ สบ.ทหาร สาเนาเสนอส่ วนราชการขึ้นตรง บก.ทหารสูงสุด
เพื่อทราบและถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติต่อไป
จึงเรียนมาเพื่อกรุณาทราบ และอนุมัติตามข้อ ๒ แล้ว กพ.ทหาร จักได้ดาเนินการต่อไป
(ลงชื่อ) พล.ร.ต. ปิติ สภานนท์ ร.น.
(ปิติ สภานนท์)
รอง จก.กพ.ทหาร ทาการแทน
จก.กพ.ทหาร
- อนุมัติตามข้อ ๒
รับคาสั่ง ผบ.ทหารสูงสุด
(ลงชื่อ) พล.อ.อ. พิศิษฐ์ ศาลิคุปต
รอง เสธ.ทหาร
๑๕ พ.ย. ๓๑

เสนอ สบ.ทหาร
เพื่อกรุณาดาเนินการต่อไป
(ลงชื่อ) พล.ร.ต. ปิติ สภานนท์ ร.น.
(ปิติ สภานนท์)
รอง จก.กพ.ทบ. ทาการแทน
จก.กพ.ทหาร

๖ - ๕๓

บันทึกข้อควำม
ส่วนรำชกำร
สม. (กรบ.สม. โทร. ๒๒๑๕๘๘๑, ๓๘๒๘)
ที่ กห ๐๒๐๑/๑๖๖๔
วันที่
๘ พ.ย. ๓๑
เรื่อง หารือการพิจารณาบาเหน็จประจาปี ๓๑ ของผู้ที่ลาออกจากราชการไปสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภา
ผู้แทนราษฎร และการให้บาเหน็จประจาปีแก่ข้าราชการต่ากว่าชั้นสัญญาบัตรที่ได้เลื่อนฐานะตามคุณวุฒิ
เสนอ กพ.ทหาร
๑. ตามที่ กพ.ทหาร ได้มีหนังสือถึง สม. ขอหารือแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการพิจารณาบาเหน็จประจาปี
ของผู้ที่ลาออกจากราชการไปสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และการพิจารณาบาเหน็จประจาปี
ให้แก่ข้าราชการต่ากว่าชั้นสั ญญาบัตรที่เลื่อนฐานะขึ้นเป็นข้าราชการชั้นสัญญาบัตรตามคุณวุฒิ ความละเอียด
ปรากฏตามหนังสือ ที่ (ต่อ กพ.ทหาร เลขรับ ๒๐๒๒/๓๑, ๖๙๒๖/๓๑) ลง ๖ ก.ย. ๓๑ นั้น
๒. สม. ตรวจสอบและพิจารณาแล้ว ขอชี้แจงให้ทราบดังนี้
๒.๑ กรณี การพิ จ ารณาบ าเหน็ จประจาปี ให้กับ ผู้ที่ ล าออกจากราชการไปสมั ครรับ เลือกตั้ งเป็ น
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนั้น ผู้ที่ลาออกจากราชการไปสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรย่อมถือว่า
เวลาในการปฏิบัติราชการได้สิ้นสุดลงตั้งแต่วันที่ได้รับอนุมัติให้ลาออก เมื่อไม่ได้รับการเลือกตั้งได้ขอกลับเข้ารับ
ราชการใหม่ตามหลักเกณฑ์การกลับเข้ารับราชการของข้าราชการทหารที่ลาออกจากราชการไปสมัครรับเลือกตั้ง
เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรตามหนังสือ ที่ กห ๐๒๐๑/๙๕๘ ลง ๑๕ มิ.ย. ๓๑ ห้วงระยะเวลาที่ออกไปสมัครรับ
เลือกตั้งไม่ถือว่าเป็นเวลาราชการที่ จะนามาพิ จารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนเป็น บาเหน็จประจาปี ได้ การพิจารณา
บาเหน็จประจาปีของผู้บรรจุเข้ารับราชการใหม่ คงเป็นไปตามที่กาหนดไว้ในระเบียบ กห. ว่าด้วย การพิจารณา
บาเหน็จประจาปีของข้าราชการทหาร พ.ศ. ๒๕๒๘ กล่าวคือ จะพิจารณาเลื่อนชั้นเงินเดือนเป็นบาเหน็จประจาปีได้
ต่อเมื่อ ได้รับราชการนับตั้งแต่วันรายงานเข้า รับราชการถึงวันสิ้นปีไม่น้อยกว่า ๘ เดือน การจะนาเอาระยะเวลา
ที่มิได้ปฏิบัติราชการมาพิจารณาเป็นบาเหน็จประจาปีโดยถือว่าเป็นเวลาปฏิบัติราชการต่อเนื่อง ย่อมกระทามิได้
ทั้งนี้ สม. ได้เสนอ ธน. และ กง.กห. พิจารณาร่วมด้วยแล้ว มีความเห็นพ้องตามข้อพิจารณา
ของ สม. และเห็นว่า การกาหนดหลักเกณฑ์การกลับเข้ารับราชการของข้าราชการทหารที่ลาออกจากราชการ
เพื่ อไปสมัครรับ เลือกตั้ งเป็ น สมาชิ กสภาผู้แทนราษฎรตามหนังสื อ ที่ กห ๐๒๐๑/๙๕๘ ลง ๑๕ มิ .ย. ๓๑ นั้ น
เป็นเงื่อนไขสาหรับข้าราชการทหารผู้ขอลาออกจากราชการไปสมัครรับเลือกตั้ง เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแล้ว
ไม่ได้รับเลือกตั้ งฯ ประสงค์จะขอกลั บเข้ารับ ราชการใหม่โดยให้ถือปฏิบั ติเป็น แนวทางเดี ยวกันเท่านั้น จึงมิได้
กาหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาบาเหน็จประจาปีไว้ ด้วยการพิจารณาบาเหน็จประจาปีของผู้กลับเข้ารับราชการใหม่
ในกรณี นี้ จะต้องเป็น ไปตามหลั กการที่ กาหนดไว้ในระเบี ยบ กห. ว่าด้วย การพิ จารณาบาเหน็จ ประจาปีของ
ข้าราชการทหาร พ.ศ. ๒๕๒๘

๖ - ๕๔
๒.๒ กรณีการให้บาเหน็จประจาปีแก่ข้าราชการต่ากว่าชั้นสัญญาบัตรที่ได้เลื่อนฐานะตามคุณวุฒิ
เนื่องจากหลักการและเหตุผลของระเบียบ กห.ว่าด้วย การพิจารณาบาเหน็จประจาปีของข้าราชการทหาร พ.ศ. ๒๕๒๘
ข้อ ๕.๔.๔ ที่กาหนดให้ข้าราชการทหารต่ากว่าชั้นสัญญาบัตรที่เลื่อนฐานะขึ้นเป็นนายทหารสัญญาบัตรในปีใด
ให้พิ จารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนเป็ นบาเหน็จประจาปี นั้นได้ ก็เพื่อให้ข้าราชการต่ากว่าชั้นสัญ ญาบัตรยศ จ.ส.อ. ,
พ.จ.อ., พ.อ.อ. ที่ ได้ เลื่ อนฐานะเป็ นนายทหารสัญ ญาบั ตร ไม่ถึง ๖ เดื อน ให้ ได้ รับ การพิ จารณาเลื่อนบ าเหน็ จ
ประจาปีในปีที่ได้เลื่อนฐานะ ดังนั้น การพิจารณาบาเหน็จประจาปีให้แก่ข้าราชการต่ากว่าชั้นสัญญาบัตรที่ได้รับ
การปรับ คุ ณ วุฒิ เลื่อนยศเป็ น ข้าราชการชั้น สั ญ ญาบัต ร โดยไม่ต้ องท าหน้ าที่ ในตาแหน่ ง นายทหารสัญ ญาบั ต ร
ก่อนมีกาหนด ๑ ปี จึงไม่เข้าหลักเกณฑ์ตามระเบียบ กห. ว่าด้วย การพิจารณาบาเหน็จประจาปีของข้าราชการทหาร
พ.ศ. ๒๕๒๘ ข้อ ๕.๔.๔
จึงเสนอมาเพื่อทราบ
(ลงชื่อ) พล.ต. เอกจิตต์ ติณสูลานนท์
(เอกจิตต์ ติณสูลานนท์)
รอง จก.สม. ทาการแทน
จก.สม.

๖ - ๕๕

ที่ กค ๐๔๒๗๖/ว ๑๑๘

กระทรวงการคลัง
ถนนพระราม ๖ กทม. ๑๐๔๐๐
๒๖ กันยายน ๒๕๓๙

เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเลื่อนชั้นค่าจ้างลูกจ้างประจากรณีเกษียณอายุราชการ
เรียน ผู้บัญชาการทหารบก
อ้างถึง หนังสือสานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนมาก ที่ นร ๐๒๑๖/ว ๑๗๔
ลงวันที่ ๔ กันยายน ๒๕๓๙
ตามที่ ค ณะรัฐ มนตรีไ ด้ มี ม ติ ต ามนั ย หนั ง สื อ ที่ อ้ า งถึ ง เรื่ อ ง ขอยกเลิ ก มติ ค ณะรัฐ มนตรี (เมื่ อ วั น ที่
๔ กันยายน ๒๕๑๖ เกี่ยวกับการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการที่ออกจากราชการโดยเกษียณอายุ) โดยกาหนดให้
ข้าราชการทุกประเภทที่เกษียณอายุตามกฎหมาย ว่าด้วย บาเหน็จบานาญ ข้าราชการได้รับการเลื่อนขั้นเงินเดือน
ได้เกินกว่าหนึ่งชั้น แต่ทั้งนี้ไม่ให้ใช้วงเงินภายในกรอบงบประมาณร้อยละ ๖ ของอัตราเงินเดือนรวมของข้าราชการ
ตามหลักเกณฑ์ฯ และจานวนผู้ได้รับการเลื่อนขั้นเงินเดือนสองขั้นต้องไม่เกินร้อยละ ๑๕ โดยรวมอยู่ในโควต้าเดียวกับ
ข้าราชการที่ยังไม่เกษียณอายุ นั้น
เพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางของข้าราชการตามมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าวข้างต้น กระทรวงการคลัง
จึงเห็นควรกาหนดหลักเกณฑ์วิธีปฏิบัติกรณีการเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจา ซึ่งต้องพ้นจากราชการไปเพราะเหตุ
เกษียณอายุตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยบาเหน็จลู กจ้างฯ โดยลูกจ้างประจาผู้นั้นได้รับค่าจ้างในอัตรา
ที่ยังไม่เต็มขั้นสูงของตาแหน่ง ดังนี้
๑. กรณีลูกจ้างผู้ใดที่ต้องพ้นจากราชการเพราะเหตุเกษียณอายุ ตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วย
บ าเหน็ จ ลู กจ้า ง พ.ศ. ๒๕๑๙ และที่ แก้ไขเพิ่ ม เติ ม และผู้ มี อานาจเลื่ อนขั้น ค่ า จ้า งพิ จ ารณาแล้ ว เห็ น ว่าผู้ นั้ น
มีคุณสมบัติครบถ้วน ตามหลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจาสามารถสั่งเลื่อนขั้นค่าจ้างให้ผู้นั้นได้เกินกว่า
หนึ่งขั้น ตามระเบียบและหลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจาที่ถือปฏิบัติอยู่โดย
๑.๑ การเลื่อนขั้นค่าจ้างให้แก่ลูกจ้างประจาในวันสุดท้ายของปีงบประมาณที่ลูกจ้างประจาผู้นั้น
ต้องพ้น จากราชการ เพราะเกษียณอายุนั้น ไม่ให้ใช้วงเงินภายในกรอบงบประมาณร้อยละ ๖ ของอัตราค่าจ้าง
รวมของลู กจ้ า งประจ า ตามหลั กเกณฑ์ ฯ เนื่ องจากระเบี ย บการเลื่ อ นขั้น ค่ า จ้ า งลู กจ้ า งประจ า ก าหนดกรณี
เกษี ยณอายุ ให้ สั่งเลื่อนฯ ในวัน ที่ ๓๐ กันยายน ทั้งนี้ โดยไม่จ่ายเป็ นตัวเงิน แต่เพื่ อประโยชน์ในการคานวณ
บาเหน็จ เท่านั้น

๖ - ๕๖
๑. ๒ จานวนผู้ ได้เลื่อนขั้น ค่าจ้างสองขั้น ต้องไม่ เกินร้อยละ ๑๕ โดยรวมอยู่ในโควต้าเดียวกับ
ลูกจ้างประจาที่ยังไม่เกษียณอายุ
จึงเรียนมาเพื่อทราบ และถือปฏิบัติเป็นมาตรฐานเดียวกันต่อไป
ขอแสดงความนับถือ
(ลงชื่อ) กมล จันทิมา
(นายกมล จันทิมา)
รองปลัดกระทรวงฯ ปฏิบัติราชการแทน
ปลัดกระทรวงการคลัง
กรมบัญชีกลาง
สานักบริหารการเบิกจ่ายเงิน
ส่วนบริหารงานบุคคล
โทร. ๒๗๑๓๑๑๙

๖ - ๕๗

ระเบียบกระทรวงกำรคลัง
ว่ำด้วย กำรเบิกจ่ำยเงินตอบแทนพิเศษของข้ำรำชกำรและลูกจ้ำงประจำ
ผู้ได้รับเงินเดือนหรือค่ำจ้ำงถึงขั้นสูงของอันดับหรือตำแหน่ง
พ.ศ. ๒๕๔๔

ด้วยคณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๔๔ เห็นชอบให้เปลี่ยนการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ
ปีละ ๒ ครั้ง ตามผลการประเมินการปฏิบัติงานครั้งแรกในวันที่ ๑ เมษายน และครั้งที่สอง ในวันที่ ๑ ตุลาคม
ของทุกปี โดยเริ่มตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๔ เป็นต้นไป และเห็นชอบให้ข้าราชการผู้ที่ได้รับการพิจารณา
เลื่อนเงินเดือนครึ่งขั้น หรือหนึ่ งขั้น แต่ได้รับเงิน เดือนถึงขั้นสูงของอันดั บ ให้ได้รับเงิน ตอบแทนพิ เศษในอัตรา
ร้อยละ ๒ (กรณีครึ่งขั้น) และร้อยละ ๔ (กรณีหนึ่งขั้น) ของเงินเดือน โดยให้จ่ายเป็นรายเดือน เป็นระยะเวลา ๖ เดือน
นับตั้งแต่วันที่ระบุในคาสั่งให้เลื่อนเงินเดือนและให้นาหลักเกณฑ์ดังกล่าวใช้กับลูกจ้างประจาของส่วนราชการด้วย
ฉะนั้น เพื่อให้การเบิกจ่ายเงินตอบแทนพิเศษเป็นไปโดยถูกต้อง และคล่องตัวในทางปฏิบัติอาศัยอานาจ
ตามข้ อ ๕๓ แห่ งระเบี ย บการเบิ ก จ่ า ยเงิน จากคลั ง พ.ศ. ๒๕๒๐ และที่ แ ก้ ไขเพิ่ ม เติ ม ซึ่ ง ออกตามความใน
มาตรา ๒๑ (๒) แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ วิ ธี ก ารงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๐๒ และที่ แ ก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม และมาตรา ๙
แห่งพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๓๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม กระทรวงการคลังจึงกาหนด
ระเบียบไว้ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วย การเบิกจ่ายเงินตอบแทนพิเศษของ
ข้าราชการและลูกจ้างประจาผู้ได้รับเงินเดือนหรือค่าจ้างถึงขั้นสูงของอันดับหรือตาแหน่ง พ.ศ. ๒๕๔๔ ”
ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๔๔ เป็นต้นไป
ข้อ ๓ บรรดาระเบี ย บ ข้ อบั งคั บ และคาสั่ งอื่ น ใดในส่ ว นที่ กาหนดไว้ แล้ ว ในระเบี ย บนี้ หรือ ซึ่ งขั ด
หรือแย้งกับระเบียบนี้ ให้ใช้ระเบียบนี้แทน
ข้อ ๔ ในระเบียบนี้
“ ข้าราชการ ” หมายความว่า ข้าราชการตามกฎหมายว่าด้ วยระเบีย บข้าราชการประเภทต่าง ๆ
ซึ่งได้รับเงินเดือนตามกฎหมาย ว่าด้วย เงินเดือนและเงินประจาตาแหน่ง

๖ - ๕๘
“ ลูกจ้างประจา ” หมายความว่า ลูกจ้างประจารายเดือนตามระเบียบ ว่าด้วย การจ่ายค่าจ้างลูกจ้าง
ของส่วนราชการ
ข้อ ๕ ข้า ราชการและลู กจ้ างประจ า ผู้ ได้ รับ เงิน เดื อนหรือค่าจ้ างถึงขั้น สู งของอั น คับ หรือต าแหน่ ง
ให้ได้รับเงินตอบแทนพิเศษครึ่งขั้น หรือหนึ่งขั้น โดยเกณฑ์การพิจารณาของข้าราชการ-ฟ ผู้ได้รับเงินเดือนถึงขั้นสูง
ของอันดับ ให้รวมอยู่ในกลุ่มเดียวกับข้าราชการผู้ได้รับเงินเดือนไม่ถึงชั้นสูงของอันดับ สาหรับเกณฑ์การพิจารณา
ของลูกจ้างประจาผู้ได้รับค่าจ้างถึงขั้นสูงของตาแหน่งให้รวมอยู่ในกลุ่มเดียวกับลูกจ้างประจาผู้ได้รับค่าจ้ างไม่ถึง
ขั้นสูงของตาแหน่งและพิจารณาตามหลักเกณฑ์และวิธีการเดียวกับการเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการและการเลื่อนขั้น
ค่าจ้างของลูกจ้างประจา และให้เบิกจ่ายตามหลักเกณฑ์และอัตราดังนี้
๕.๑ กรณีได้รับการพิจารณาเงินตอบแทนพิเศษครึ่งขั้น ให้ได้รับเงินตอบแทนพิเศษ ในอั ตรา
ร้อยละ ๒ ของเงินเดือนหรือค่าจ้างที่ถึงขั้นสูงของอันดับหรือตาแหน่ง
๕.๒ กรณีได้รับการพิจารณาเงินตอบแทนพิเศษหนึ่งขั้น ให้ได้รับเงินตอบแทนพิเศษ ในอัตรา
ร้อยละ ๔ ของเงินเดือนหรือค่าจ้างที่ถึงขั้นสูงของอันดับหรือตาแหน่ง
๕.๓ การคานวณเงินตอบแทนพิเศษตามข้อ ๕.๑ และข้อ ๕.๒ ถ้ามีเศษของบาทให้ปัดทิ้ง
๕.๔ การจ่ายเงินตอบแทนพิเศษให้จ่ายเป็นรายเดือนทุก ๆ ๖ เดือน นับตั้งแต่วันที่ระบุในคาสั่ง
ให้ได้รับเงินตอบแทนพิเศษในแต่ละครั้ง
๕.๕ กรณีไม่ได้รับการพิจารณาให้ได้รับเงินตอบแทนพิเศษ ให้เบิกจ่ายเงินเดือนในอัตราขั้นสูง
ของอันดับหรือตาแหน่งตามเดิม
ข้อ ๖ ข้าราชการและลูกจ้างประจาที่มีสิทธิได้รับเงินตอบแทนพิเศษไม่เต็มเดือน ให้เบิกจ่าย เงินตอบแทน
พิเศษตามหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเดือนในเดือนนั้น
ข้อ ๗ ข้าราชการและลูกจ้างประจาซึ่งได้รับเงินตอบแทนพิเศษตามข้อ ๕ ต่อมาได้รับคาสั่ง ให้เลื่อน
อันดับหรือตาแหน่ง ให้ถือปฏิบัติดังนี้
(๑) กรณีได้รับคาสั่งให้เลื่อนอันดับหรือตาแหน่ง และได้รับคาสั่งให้เลื่อนเงินเดือน หรือเลื่อนขั้น
ค่าจ้างด้วย ให้ได้รับเงินตอบแทนพิเศษถึงวันก่อนวันที่ระบุในคาสั่งให้เลื่อนเงินเดือน หรือเลื่อนขั้นค่าจ้าง
(๒) กรณี ได้ รับ คาสั่ ง ให้ เลื่ อนอั น ดั บ หรือต าแหน่ ง โดยไม่ ได้ รับ ค าสั่ งให้ เลื่ อ นเงิน เดื อนหรือ
เลื่อนขั้นค่าจ้าง ให้ได้รับเงินตอบแทนพิเศษตามหลักเกณฑ์ข้อ ๕.๔

๖ – ๕๙
ข้อ ๘ ให้ วางฎี กาเบิ ก เงิน ตอบแทนพิ เศษจากเงิ น งบประมาณหมวดค่ าตอบแทน ใช้ ส อยและวัส ดุ
รหัสหมวดรายจ่าย ๓๐๐ รหัสหมวดรายจ่ายย่อย รายการ “ เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการผู้ได้รับเงินเดือน
ถึงขั้น สู ง ของอั น ดั บ รหั ส ๓๓๐ ” รายการ “ เงิน ตอบแทนพิ เศษของลู กจ้ า งประจ าผู้ ได้ รับ ค่ าจ้ างถึงขั้น สู ง
ของตาแหน่ง รหัส ๓๔๐ ” พร้อมทั้งแนบสาเนาคาสั่งให้ได้รับเงินตอบแทนพิเศษเพื่ อประกอบการเบิกจ่ายและ
รับ รองในคาสั่ งกรณี จานวนข้าราชการและลูกจ้ างประจ าผู้ได้ รับ เงิน เดือนหรือค่าจ้างถึงขั้น สู งของอัน ดั บ หรือ
ตาแหน่งที่ได้รับการพิจารณาเงินตอบแทนพิเศษหนึ่งขั้น เมื่อรวมกับข้าราชการและลูกจ้างประจาผู้ได้รับเงินเดือน
หรือค่าจ้างไม่ถึงขั้นสูงของอันดับหรือของตาแหน่งต้องไม่เกินร้อยละ ๑๕ ของจานวนข้าราชการหรือลูกจ้างประจา
ณ วันที่ ๑ มีนาคม แล้วกรณี โดยให้ส่วนราชการเป็นผู้ควบคุมจานวนผู้ที่ได้รับการพิจารณาเงินตอบแทนพิเศษหนึ่ง
ดังกล่าว
ข้อ ๙ ข้าราชการและลูกจ้างประจาซึ่งจะต้องพ้นจากราชการเพราะเกษียณอายุไม่มีสิทธิได้รับเงินตอบแทน
พิเศษตามระเบียบนี้
ข้อ ๑๐ วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินตอบแทนพิเศษ ซึ่งมิได้กาหนดไว้ในระเบียบนี้ ให้ถือปฏิบัติ
ตามหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินเดือนข้าราชการโดยอนุโลม
ข้อ ๑๑ ในกรณี มี ปั ญ หาหรือไม่ ส ามารถปฏิ บั ติ ต ามระเบี ย บนี้ ให้ ห ารื อ หรือ ขอท าความตกลงกั บ
กระทรวงการคลัง
ข้อ ๑๒ ให้ปลัดกระทรวงการคลังรักษาการตามระเบียบนี้
ประกาศ ณ วันที่ ๑๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๔๔
(ลงชื่อ) นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์
(นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์)
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลั

หมำยเหตุ ผบ.ทบ. สั่งการให้ นขต.ทบ. ทราบ และถือปฏิบัติตามหนังสือ กพ.ทบ. ที่ กท ๐๔๐๑/๑๕๔๑
ลง ๑๔ มิ.ย. ๔๔ เรื่อง ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วย การเบิกจ่ายเงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการ
และลูกจ้างประจา พ.ศ. ๒๕๔๔

๖ - ๖๐

คำสั่งกระทรวงกลำโหม
ที่ ๒๓๑/๒๕๓๕
เรื่อง คุณลักษณะของตำแหน่งข้ำรำชกำรทหำรประเภทผู้บริหำรระดับสูงหรือบริหำรระดับกลำง

ด้วยพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการทหาร (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๓๕ มาตรา ๑๐ ทวิ ได้บัญญัติให้
ข้าราชการทหารผู้ซึ่งดารงตาแหน่งประเภทผู้บริหารระดับสูง หรือบริหารระดับกลางนอกจากจะได้รับเงิ นเดือน
ตามชั้น ยศแล้ ว ให้ ได้ รับ เงิน ประจ าต าแหน่ งในอัต ราเงิน ประจ าต าแหน่ งประเภทบริหารระดั บ สูงหรือบริหาร
ระดับกลางด้วย ดังนั้น เพื่อให้การพิจารณากาหนดตาแหน่งประเภทผู้บริหารระดับสูงหรือบริหารระดับกลาง
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงให้กาหนดคุณลักษณะของตาแหน่งดังกล่าวไว้ ดังนี้
๑. คุณลักษณะของตาแหน่งประเภทผู้บริหารระดับสูงหรือบริหารระดับกลาง
๑.๑ เป็นตาแหน่งที่ต้องบริหารงานด้านกาลังพล และ/หรือ
๑.๒ เป็นตาแหน่งที่ต้องบริหารงบประมาณของหน่วย และ/หรือ
๑.๓ เป็นตาแหน่งที่ต้องบริหารงานตามภารกิจที่กาหนดไว้ในอัตราการจัดหน่วย
๒. การจัดกลุ่มและประเภทของส่วนราชการ แบ่งเป็น ๓ กลุ่ม ดังนี้
๒.๑ กลุ่ม ที่ ๑ ได้ แก่ ส่วนราชการต่าง ๆ ตามอัต ราการจัด ของ กห. ที่ เป็ นส่ วนบั งคับ บั ญ ชา,
หน่วยกาลังรบ, หน่วยสนับสนุนการรบ และหน่วยสนับสนุนการช่วยรบ
๒.๒ กลุ่มที่ ๒ ได้แก่ ส่วนราชการต่าง ๆ ตามอัตราการจัดของ กห. ที่เป็นหน่วยฝ่ายเสนาธิการ
หรือฝ่ายอานวยการ
๒.๓ กลุ่มที่ ๓ ได้แก่ ส่วนราชการต่าง ๆ ตามอัตราการจัดของ กห. ที่เป็นหน่วยฝ่ายกิจการพิเศษ
หรือส่วนการศึกษา
๓. ให้ข้าราชการทหารที่ บรรจุในต าแหน่งประเภทผู้ บริหารระดับ สูงหรือบริหารระดับ กลางรับ เงิน
ประจาตาแหน่ง ดังนี้
๓.๑ ตาแหน่งอัตราชั้นยศ จอมพล, จอมพลเรือ, จอมพลอากาศ และอัตราชั้นยศ พล.อ., พล.ร.อ.,
พล.อ.อ. ให้ได้รับเงินประจาตาแหน่งในระดับสูง (บ.๓)
๓.๒ ตาแหน่งอัตราชั้นยศ พล.ท., พล.ร.ท., พล.อ.ท. ให้ได้รับเงินประจาตาแหน่งในระดับสูง (บ.๒)

๖ -๖๑
๓.๓ ตาแหน่งอัตราชั้นยศ พล.ต., พล.ร.ต., พล.อ.ต. ให้ได้รับเงินประจาตาแหน่งในระดับสูง (บ.๑)
๓.๔ ตาแหน่งอัตราชั้นยศ พ.อ., น.อ. ที่รับเงินเดือนระดับ พ.อ., น.อ. (พิเศษ) ให้ได้รับเงินประจา
ตาแหน่งในระดับกลาง (บ.ก.)
๔. ให้ผู้ที่ บรรจุในตาแหน่ งประเภทผู้บริหารระดับสูงหรือผู้บริหารระดับ กลาง ที่ ได้รับการพิจารณา
อนุมัติ จากคณะกรรมการข้าราชการทหารแล้ ว สามารถรับ เงินประจาตาแหน่งดังกล่ าว ได้ตั้งแต่ ๑ เม.ย. ๓๕
เป็นต้นไป ทั้งนี้โดย
๔.๑ ผู้ที่บรรจุในตาแหน่งดังกล่าวก่อน ๑ เม.ย. ๓๕ ให้ได้รับเงินประจาตาแหน่ง ตั้งแต่ ๑ เม.ย. ๓๕
๔.๒ ผู้ที่บรรจุในตาแหน่งดังกล่าวหลัง ๑ เม.ย. ๓๕ ให้ได้รับเงินประจาตาแหน่ง ตั้งแต่วันที่ได้รับ
บรรจุในตาแหน่งนั้น
สั่ง ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๓๕
(ลงชื่อ) พล.อ. บรรจบ บุนนำค
(บรรจบ บุนนาค)
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม

๖ - ๖๒

คำสั่งกระทรวงกลำโหม
(เฉพำะ)
ที่ ๗๒/๒๑
เรื่อง กำรปรับใช้อัตรำเงินเดือนทหำรตำมพระรำชบัญญัติ
ระเบียบข้ำรำชกำรทหำร พ.ศ. ๒๕๒๑
ด้วย พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการทหาร พ.ศ. ๒๕๒๑ มาตรา ๒ และมาตรา ๑๒ ได้บัญญัติให้ใช้
อัตราเงินเดือนทหารตามบัญชีอัตราเงินเดือนทหาร หมายเลข ๑ ท้ายพระราชบัญญัติ ดังกล่าว ตั้งแต่ ๑ ม.ค. ๒๑
และคณะรัฐมนตรีอาศัยอานาจตามความใน มาตรา ๑๘ ได้มีมติ เมื่อ ๒๕ เม.ย. ๒๑ อนุมัติให้ปรับชั้นเงินเดือน
ข้าราชการทหาร ทหารกองประจ าการ และนั กเรีย นในสั ง กั ด กระทรวงกลาโหม ตามบั ญ ชี การปรับ ใช้ อั ต รา
เงิน เดื อนทหารตามบั ญ ชี อัต ราเงิน เดื อนทหาร หมายเลข ๑ ที่ กระทรวงกลาโหมเสนอ และตามรายละเอี ย ด
ที่กระทรวงกลาโหมจะได้สั่งการต่อไป ฉะนั้น จึงให้ปฏิบัติดังต่อไปนี้
๑. ให้ยกเลิก
๑.๑ คาสั่งเฉพาะของ รมว.กห. ที่ กห ๐๒๐๓ (๐๔)/ว.๑๕๑๐๗ ลง ๒๔ พ.ย. ๑๗ เรื่อง การปรับปรุง
อัตราเงินเดือนข้าราชการกลาโหม อัตราค่าจ้างภารโรงและเงินเพิ่มต่ าง ๆ และคาสั่ งกระทรวงกลาโหม (เฉพาะ)
ที่ ๗๓/๑๙ ลง ๓๐ มิ.ย. ๑๙ เรื่อง การปรับ ปรุงอั ตราเงิน เดือนข้าราชการกลาโหม อัตราค่าจ้างภารโรงและ
เงินเพิ่มต่าง ๆ
๑.๒ คาสั่งกระทรวงกลาโหม (เฉพาะ) ที่ ๑๔๐/๑๙ ลง ๑๐ พ.ย. ๑๙ เรื่อง การปรับปรุงอัตรา
เงินเดือนข้าราชการกลาโหมและพลทหารกองประจาการ
๑.๓ คาสั่งเฉพาะของ รมว.กห. ที่ กห ๐๒๐๑/ว.๑๘๑๖๔ ลง ๒๖ มิ.ย. ๑๗ เรื่อง การบรรจุบุคคล
เข้ารับราชการในตาแหน่งอัตราต่ากว่าชั้นสัญญาบัตร คาสั่งกระทรวงกลาโหม (เฉพาะ) ที่ ๕๙/๑๘ ลง ๑๙ พ.ค. ๑๘
เรื่อง การบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในตาแหน่งอัตราต่ากว่าชั้นสัญญาบัตร และคาสั่งกระทรวงกลาโหม (เฉพาะ)
ที่ ๔๓/๒๐ ลง ๒๓ ก.พ. ๒๐ เรื่อง การบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในตาแหน่งอัตราต่ากว่าชั้นสัญญาบัตร
๑.๔ คาสั่งอื่นซึ่งขัดหรือแย้งกับคาสั่งนี้

๖ - ๖๓
๒. ให้ใช้อัตราเงินเดือนทหารตามบัญชีอัตราเงินเดือนทหารหมายเลข ๑ ท้ายพระราชบัญญัติระเบียบ
ข้าราชการทหาร พ.ศ. ๒๕๒๑ เป็นหลักปฏิบัติในการเบิกจ่ายเงินเดือน ทหารประจาการ ข้าราชการกลาโหมพลเรือน
ซึ่งบรรจุในตาแหน่งอัตราทหาร ทหารกองประจาการ และนักเรียนในสังกัดกระทรวงกลาโหมต่อไป
๓. ให้ปรับชั้นเงินเดือนของทหารประจาการ ข้าราชการกลาโหมพลเรือน ซึ่งบรรจุในตาแหน่งอัตราทหาร
ทหารกองประจาการ และนักเรียนในสังกัดกระทรวงกลาโหม จากอัตราเงินเดือนที่ได้รับอยู่ก่อน ๑ ม.ค. ๒๑ ไปรับ
อัตราเงินเดือนตามข้อ ๒ โดยปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การปรับชั้นเงินเดือนและบัญชีการปรับใช้อัตราเงินเดือนทหาร
ที่แนบท้ายคาสั่งนี้
๔. ผู้ซึ่งได้รับ พ.ค.ว. อยู่ก่อน ๑ พ.ค. ๒๑ เมื่อได้รับการปรับเงินเดือนตามข้อ ๓ แล้วให้งดรับ พ.ค.ว.
ที่ได้รับอยู่เดิม แต่อาจได้รับเงินพิเศษรายเดือนสาหรับค่าวิชาตามหลักเกณฑ์การปรับชั้นเงินเดือนที่แนบท้ายคาสั่ง
ส่วนเงินเพิ่มและเงินช่วยเหลืออื่นคงเป็นไปตามเดิม
๕. ให้ นขต. กห., ทบ., ทร. และ ทอ. ดาเนินการออกคาสั่งปรับชั้นเงินเดือนตามแบบที่แนบท้ายคาสั่งนี้
แล้วส่งสาเนาคาสั่งเฉพาะข้าราชการกลาโหมชั้นสัญญาบัตรให้ สป. ทราบ จานวน ๓ ชุด
ทั้งนี้ ตั้งแต่ ๑ ม.ค. ๒๑ เป็นต้นไป
สั่ง ณ วันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๒๑
(ลงชื่อ) พล.อ.เล็ก แนวมาลี
(เล็ก แนวมาลี)
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม

๖ - ๖๔
หลักเกณฑ์กำรปรับชั้นเงินเดือนแนบท้ำยคำสั่งกระทรวงกลำโหม (เฉพำะ) ที่ ๗๒/๒๑
ลง ๓ พ.ค. ๒๑
๑. ผู้ มี สิ ท ธิ ไ ด้ รั บ การปรั บ ชั้ น เงิ น เดื อ นตามหลั ก เกณฑ์ นี้ จะต้ อ งเป็ น ผู้ ซึ่ ง รั บ ราชการหรื อ อยู่ ใน
กองประจาการ หรือมีสภาพความเป็นนักเรียนในสังกัดกระทรวงกลาโหมอยู่ก่อน ๑ ม.ค. ๒๑ และยังคงรับราชการ
หรืออยู่ในกองประจาการหรือมีสภาพเป็นนักเรียนในสังกัดกระทรวงกลาโหมอยู่ใน ๑ ม.ค. ๒๑
๒. การปรับชั้นเงินเดือน ให้ปรับตามบัญชีการปรับใช้อัตราเงินเดือนทหารที่แนบท้ายนี้
๓. ผู้ซึ่งได้รับ พ.ค.ว. รวมกันเกิน ๗๑๐ บาท ส่วนที่เกิน ๗๑๐ บาท ให้ได้รับเป็นเงินเพิ่มพิเศษรายเดือน
สาหรับค่าวิชา เว้นผู้ซึ่งรับเงินเดือน ร.ต. ชั้น ๑ หรือชั้น ๒ พ.ค.ว. ส่วนที่เกิน ๖๐๐ บาท ให้ได้รับเป็นเงินเพิ่มพิเศษ
รายเดือนสาหรับค่าวิชา
๔. ซึ่งได้รับ พ.ค.ว. ไม่ตรงกับที่กาหนดไว้ในบัญ ชีการปรับใช้ อัตราเงินเดือนทหารตามข้อ ๒ ให้คิด
จานวนเงินเบิกลด ดังนี้
๔.๑ ผู้ซึ่งรับเงินเดือน ร.ต.ชั้น ๑ หรือชั้น ๒ ให้นา พ.ค.ว. ๖๐๐ บาท ตั้งลบด้วย พ.ค.ว. ที่ได้รับ
อยู่ก่อน ๑ ม.ค. ๒๑ ผลลัพธ์เป็นเงินเบิกลด
๕. นนร. ซึ่ ง สอบได้ ชั้ น ปี ที่ ๓ จาก รร.จปร. และได้ รั บ การบรรจุ เข้ า รั บ ราชการเป็ น นายทหาร
สัญญาบัตรแล้ว ต่อมาทางราชการเรียกกลับเข้ารับการศึกษาเพิ่มเติม ในหลักสูตรชั้นปีที่ ๔ และปีที่ ๕ เมื่อ มิ.ย. ๑๙
และสอบได้ชั้นปีที่ ๕ เมื่อ มี.ค. ๒๑ ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อ ๒ มี.ค. ๒๐ ให้ได้รับ พ.ค.ว. เดือนละ ๗๑๐ บาท
ตั้งแต่วันที่สาเร็จการศึกษา เมื่อได้รับการปรับเงินเดือนตามข้อ ๒. แล้ว จะมีเงินเบิกลดอยู่เดือนละ ๓๑๐ บาท
ตั้งแต่ ๑ ม.ค. ๒๑ นั้น ให้ตัดเงินเบิกลดดังกล่าวตั้งแต่ ๑ มี.ค. ๒๑
๖. จานวนเงินเบิกลดที่เกิดจากการปรับชั้นเงินเดือนตามข้อ ๒ จะลดลงต่อเมื่อผู้นั้นได้รั บเงินเดือน
ชั้นสูงสุดของแต่ละระดับแล้ว และไม่มีตาแหน่งอัตราที่จะเลื่อนขั้นเงินเดือนได้ หากอยู่ในเกณฑ์ได้รับการพิจารณา
บาเหน็จประจาปี ให้ปฏิบัติดังนี้
๖.๑ ผู้สาเร็จการศึกษาวิชาทหารหรือได้รับปริญญาตรี หรือได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ เทียบได้ไม่
ต่ากว่าปริญญาตรี ซึ่งมีหลักสูตรกาหนดเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า ๕ ปี และเคยได้รับ พ.ค.ว. อยู่แล้ว หากได้รับ
การปรับ เงิน เดื อ นตามข้อ ๒ แล้ ว ยั ง เบิ กลดเหลื ออยู่ เมื่ อ ได้ รับ เงิน เดื อนชั้ น สู งสุ ด ของแต่ ล ะระดั บ แล้ ว ๑ ปี
ให้ลดจานวนเงินเบิกลดได้ในวันต้นปีงบประมาณถัดไป เช่น ผู้ได้รับเงินเดือนชั้นสูงสุดของแต่ละระดับตั้งแต่ ๑ ต.ค. ๒๐
ให้อยู่ในเกณฑ์ได้รับการพิจารณาบาเหน็จประจาปี ให้ลดจานวนเงินเบิกลดได้ตั้งแต่ ๑ ต.ค. ๒๑

๖ - ๖๕
๖.๒ ผู้สาเร็จการศึกษาวิชาทหารหรือได้รับปริญญาตรี หรือได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ เทียบได้
ไม่ ต่ ากว่ า ปริญ ญาตรี ซึ่ ง มี ห ลั กสู ต รก าหนดเวลาการศึ กษาไม่ น้ อยกว่ า ๔ ปี และเคยได้ รับ พ.ค.ว. อยู่ แ ล้ ว
เมื่อได้รับเงินเดือนสูงสุดของแต่ละระดับมาแล้วครบ ๒ ปี ให้ลดจานวนเงินเบิกลดได้ในวันต้นปีงบประมาณถัดไป เช่น
ผู้ได้รับเงินเดือนชั้นสูงสุดของแต่ละระดับ ตั้งแต่ ๑ ต.ค. ๒๐ และอยู่ในเกณฑ์ได้รับการพิจารณาบาเหน็จประจาปี
ให้ลดจานวนเงินเบิกลดได้ตั้งแต่ ๑ ต.ค. ๒๒
๖.๓ ผู้สาเร็จการศึกษาวิชาทหารหรือได้รับอนุปริญญา หรือได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ เทียบได้
ไม่ ต่ ากว่ า อนุ ป ริญ ญา ซึ่ งมี ห ลั กสู ต รกาหนดเวลาการศึ กษาไม่ น้ อยกว่ า ๓ ปี และเคยได้ รับ พ.ค.ว. อยู่ แ ล้ ว
เมื่อได้รับเงินเดือนสูงสุดของแต่ละระดับมามาแล้วครบ ๓ ปี ให้ลดจานวนเงินเบิกลดได้ในวันต้นปีงบประมาณถัดไป
เช่น ผู้ได้รับเงินเดือนชั้นสูงสุดของแต่ละระดับ ตั้งแต่ ๑ ต.ค. ๒๐ และอยู่ในเกณฑ์ได้รับการพิจารณาบาเหน็จประจาปี
ให้ลดจานวนเงินเบิกลดได้ตั้งแต่ ๑ ต.ค. ๒๓
๖.๔ ผู้ซึ่งไม่เคยได้รับ พ.ค.ว. เมื่อได้รับเงินเดือนสูงสุดของแต่ละระดับมาแล้วครบ ๔ ปี ในแต่ละ
ชั้นยศ ให้ลดจานวนเงินเบิกลดได้ในวันต้นปีงบประมาณถัดไป เช่น ผู้ได้รับเงินเดือนชั้นสูงสุดของแต่ละระดับตั้งแต่
๑ ต.ค. ๒๐ และอยู่ในเกณฑ์ได้รับการพิจารณาบาเหน็จประจาปี ให้ลดจานวนเงินเบิกลดได้ตั้งแต่ ๑ ต.ค. ๒๔
๖.๕ การลดจานวนเงินเบิ กลดเมื่อพ้น กาหนดเวลาตามข้อ ๖.๑ ถึง ข้อ ๖.๔ แล้ว ให้ ลดได้ปีล ะ
ไม่เกินผลต่างระหว่างชั้นเงินเดือน ที่ได้รับอยู่ในขณะนั้นกับชั้นเงินเดือนถัดไปอีก ๑ ชั้น
๖.๖ ผู้ ซึ่ ง ได้ รับ การลดจ านวนเงิ น เบิ ก ลด ตามข้ อ ๖.๑ ถึ ง ข้ อ ๖.๔ แล้ ว ในปี ง บประมาณใด
หากต่ อ มาภายในปี ง บประมาณเดี ย วกั น นั้ น ได้ เลื่ อ นขึ้ น รั บ ราชการในต าแหน่ ง ซึ่ ง มี อั ต ราเงิ น เดื อ นสู ง ขึ้ น
ให้ปรับชั้นเงินเดือนขึ้นรับเงินเดือนตามอัตราของตาแหน่งใหม่กับเลื่อ นขั้นเงินเดือน ๑ ชั้น เป็นบาเหน็จประจาปี
โดยคงมีเงินเบิ กลดเท่ ากับ จานวนเงินเบิกลดครั้งหลังสุด ก่อนที่จะมี การลดเงินเบิกลดในรอบปีงบประมาณนั้ น
และให้คืนจานวนเงินเบิกลดที่ได้รับไปแล้วทั้งสิ้น
การนับปีในข้อนี้หมายถึงปีงบประมาณ เฉพาะปีงบประมาณ ๒๕๒๑ ให้เริ่มตั้งแต่ ๑ ม.ค. ๒๑ ถึง
๓๐ ก.ย. ๒๑ เป็น ๑ ปี และเริ่มต้นนับเป็นปีที่ ๑ ตามหลักเกณฑ์นี้
๗. ผู้ ซึ่ ง ต้ อ งออกจากราชการเนื่ อ งจากการครบก าหนดเกษี ย ณในปี ใด หากอยู่ ใ นเกณฑ์ ไ ด้ รั บ
การพิจารณาบาเหน็จประจาปี และไม่มีตาแหน่งอัตราที่จะเลื่อนขั้นเงินเดือนได้ แม้ว่ าไม่อยู่ในเกณฑ์ที่จะได้รับลด
จานวนเงินเบิกลดตามข้อ ๖.๑ ถึง ๖.๔ ก็ให้ลดจานวนเงินเบิกลดได้ตามข้อ ๖.๕

๖ - ๖๖
๘. ผู้ซึ่งได้ รับ เงิน เดื อนมี เบิ กลดก่อน ๑ ม.ค. ๒๑ ให้คงมีเงินลดจานวนนั้ นต่อไป โดยแยกต่างหาก
จากจานวนเงินเบิกลดที่ เกิดจากการปรับชั้นเงินเดือนตามข้อ ๒ และจะหมดไปตามคาสั่ง เฉพาะของ รมว.กห.
ที่ กห ๐๒๐๓ (๐๓)/๒๕๔๑ ลง ๑๒ ก.พ. ๑๒ เรื่อง การเลื่อนชั้นรับเงินเดือนอันดับ ๒ ของผู้ที่มีเบิกลด
๙. ข้าราชการกลาโหมพลเรือนต่ากว่าชั้นสัญญาบัตรซึ่งรับเงินเดือนมีเบิกลด ให้ปฏิบัติ ดังนี้
๙.๑ ผู้ซึ่งรับเงินเดือน ส.ต., จ.ต. ชั้น ๑ (๘๕๐ บาท) เบิกลด ๑๐๐ บาท ให้ปรับเป็นรับเงินเดือน
ส.ต., จ.ต. ชั้น ๑ (๑,๐๐๐ บาท) เบิกลด ๑๐๐ บาท
๙.๒ ผู้ซึ่งรับเงินเดือน ส.ต., จ.ต. ชั้น ๑ (๘๕๐ บาท) เบิกลด ๕๐ บาท ให้ปรับเป็นรับเงินเดือน
ส.ต., จ.ต. ชั้น ๑ (๑,๐๐๐ บาท) เบิกลด ๕๐ บาท
๑๐. ผู้ซึ่งถูกงดบาเหน็จประจาปี หรือรอการพิจารณาบาเหน็จประจาปีไม่ว่ากรณีใด ๆ ให้ได้รับการปรับ
ชั้นเงินเดือนด้วย
๑๑. การตีความและวินิจฉัยปัญหาที่เกิดขึ้น เนื่องจากการปรับชั้นเงินเดือนตามหลักเกณฑ์นี้ ให้ กขท.
เป็นผู้พิจารณา

๖ - ๖๗
ระเบียบกระทรวงกลำโหม
ว่ำด้วย กำรพิจำรณำบำเหน็จพิเศษในเวลำปกติ
พ.ศ. ๒๕๒๙
โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุง ระเบียบกระทรวงกลาโหม ว่าด้วย การพิจารณาบาเหน็จพิเศษในเวลาปกติ
ให้เหมาะสมยิ่งขึ้น จึงวางระเบียบไว้ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ ระเบียบกระทรวงกลาโหม ว่าด้วย การพิจารณาบาเหน็จพิเศษในเวลาปกติ
พ.ศ. ๒๕๒๕ ”
ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๒๘ เป็นต้นไป
ข้อ ๓ ให้ยกเลิก
๓.๑ ระเบียบกระทรวงกลาโหม ว่าด้วย การพิจารณาบาเหน็จพิเศษในในเวลาปกติ พ.ศ. ๒๕๐๖
๓.๒ ระเบียบกระทรวงกลาโหม ว่าด้วย การพิ จารณาบาเหน็จพิเศษในเวลาปกติ (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๐๗
๓.๓ ระเบียบกระทรวงกลาโหม ว่าด้วย การพิจารณาบาเหน็จพิเศษในเวลาปกติ (ฉบับที่ ๓)
พ.ศ. ๒๕๑๑
๓.๔ ระเบียบกระทรวงกลาโหม ว่าด้วย การพิจารณาบาเหน็จพิเศษในเวลาปกติ (ฉบับที่ ๔)
พ.ศ. ๒๕๒๐
๓.๕ ระเบียบกระทรวงกลาโหม ว่าด้วย การพิจารณาบาเหน็จพิเศษในเวลาปกติ (ฉบับที่ ๕)
พ.ศ. ๒๕๒๒
ข้อ ๔ ในระเบียบนี้
๔.๑ “ ทหาร ” หมายความว่า ข้าราชการและทหารประจาการตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ
ข้าราชการทหาร พ.ศ. ๒๕๒๑
๔.๒ “ สภาพที่เสี่ยงอันตรายต่อชีวิต ” หมายความว่า กระทาการบนอากาศใต้น้า หรือกระทาการ
เกี่ยวกับวัตถุระเบิดหรือเกี่ยวกับแก๊สพิษหรือรังสีที่เป็นอันตรายแก่ร่างกาย
ข้อ ๕ ผู้ซึ่งจะได้รับการพิจารณาบาเหน็จพิเศษในเวลาปกติตามระเบียบนี้ จะต้องเป็นทหาร ซึ่งเสียชีวิต
ทุพพลภาพ หรือพิการ เนื่องจากการปฏิบัติราชการในหน้าที่ และการเสียชีวิตทุพพลภาพ หรือพิการนั้น มิได้เกิด
จากความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง หรือความผิดของตนเอง

๖ - ๖๘
ข้อ ๖ เลื่อนขั้นเงิน เดือนทหารซึ่งเสียชีวิต ทุพ พลภาพ หรือพิการจนไม่สามารถรับราชการต่อไปได้
ให้เป็นไปตามเกณฑ์ดังต่อไปนี้
๖.๑ เสี ย ชี วิ ต ทุ พ พลภาพ หรือ พิ ก าร เพราะปฏิ บั ติ ราชการสภาพที่ เสี่ ย งอั น ตรายต่ อ ชี วิ ต
เลื่อนได้ไม่เกิน ๒ ชั้น
สาหรับผู้ที่ได้รับการเลื่อนขั้นเงินเดือนตามวรรคหนึ่ง หากยังได้รับเงินเดือนต่ากว่าระดับ ป.๑
ชั้น ๑๐ ก็ให้ได้รับเงินเดือนระดับ ป.๑ ชั้น ๑๐ และให้แต่งตั้งยศหรือเลื่อนยศเป็น สิบเอก จ่าเอก จ่าอากาศเอก
๖.๒ เสียชีวิต ทุพพลภาพ หรือพิการ โดยการกระทาของผู้กระทาความผิดเนื่องจากปราบปราม
ผู้กระทาความผิด เลื่อนได้ไม่เกิน ๖ ชั้น
สาหรับผู้ที่ได้รับการเลื่อนขั้นเงินเดือนตามวรรคหนึ่ง หากยังได้รับเงินเดือนต่ากว่าระดับ ป.๑
ชั้น ๙ ก็ให้ได้รับเงินเดือนระดับ ป.๑ ชั้น ๙ และให้แต่งตั้งยศหรือเลื่อนยศเป็น สิบเอก จ่าเอก หรือจ่าอากาศเอก
๖.๓ เสียชีวิต ทุพพลภาพ หรือพิการ โดยถูกประทุษร้าย เลื่อนได้ไม่เกิน ๕ ชั้น
สาหรับผู้ที่ได้รับการเลื่อนขั้นเงินเดือนตามวรรคหนึ่งหากยังได้รับเงินเดือนต่ากว่า ระดั บ ป.๑
ชั้น ๘ ก็ให้ได้รับเงินเดือนระดับ ป.๑ ชั้น ๘ และให้แต่งตั้งยศหรือเลื่อนยศเป็น สิบเอก จ่าเอก หรือจ่าอากาศเอก
๖.๔ เสียชีวิต ทุพพลภาพ หรือพิการ โดยอุบัติเหตุ เลื่อนได้ไม่เกิน ๓ ชั้น
สาหรับผู้ที่ได้รับการเลื่อนขั้นเงินเดือนตามวรรคหนึ่ง หากยังได้รับเงินเดือนต่ากว่าระดับ ป.๑
ชั้น ๖ ก็ให้ได้รับเงินเดือนระดับ ป.๑ ชั้น ๖ และให้แต่งตั้งยศหรือเลื่อนยศเป็น สิบโท จ่าโท หรือจ่าอากาศโท
๖.๕ เสียชีวิต ทุพพลภาพ หรือพิการ เพราะปฏิบัติราชการตรากตรา เร่งรัด หรือ เคร่งเครียด
เกินกว่าปกติธรรมดา เลื่อนได้ไม่เกิน ๒ ชั้น
สาหรับผู้ที่ได้รับการเลื่อนขั้นเงินเดือนตามวรรคหนึ่ง หากยังได้รับเงินเดือน ต่ากว่าระดับ ป.๑
ชั้น ๕ ก็ให้ได้รับเงินเดือนระดับ ป.๑ ชั้น ๕ และให้แต่งตั้งยศหรือเลื่อนยศเป็น สิบโท จ่าโท หรือจ่าอากาศโท
๖.๖ เสียชีวิต ทุพพลภาพ หรือพิการ เนื่องจากต้องไปปฏิบัติราชการเป็นครั้งคราว นอกที่ตั้ง
สานักงานประจาหรือต้องประจาปฏิบัติราชการในท้องที่กัน ดารที่เสี่ยงต่อโรคภัยไข้เจ็บ ตามคาสั่งผู้บังคับบัญชา
เลื่อนได้ ๑ ชั้น
สาหรับผู้ที่ได้รับการเลื่อนขั้นเงินเดือนตามวรรคหนึ่ง หากยังได้รับเงินเดือน ต่ากว่าระดับ ป.๑
ชั้น ๔ ก็ให้ได้รับเงินเดือนระดับ ป.๑ ชั้น ๔ และให้แต่งตั้งยศหรือเลื่อนยศเป็น สิบตรี จ่าตรี หรือจ่าอากาศตรี
๖.๗ ทหารซึ่งเสียชีวิตตามความในข้อ ๖ ถ้าผู้นั้นเป็นผู้ที่ปฏิบัติราชการมาไม่น้อยกว่า ๖ เดือน
ในรอบปีงบประมาณที่เสียชีวิต ให้ได้รับบาเหน็จพิเศษเพิ่มอีก ๑ ชั้น

๖ – ๖๙
ข้อ ๗ การเลื่ อ นขั้น เงิน เดื อนตามความในข้อ ๖ หากได้ เลื่ อนขั้น เงิน เดื อนเกิน กว่า อั ต ราเงิน เดื อ น
ชั้นสูงสุดของข้าราชการทหารชั้นที่เกินกว่านั้นให้ใช้วิธี เพิ่มเงินเดือน เป็นพิเศษในแต่ละชั้นในอัตราร้อยละห้า
ข้อ ๘ ผู้ใดได้ เลื่อนชั้นเงินเดื อนเข้าขั้นชั้ นยศใด หากมิ ได้ กาหนดให้ แต่ งตั้งยศหรือเลื่ อนยศตามข้อ ๖
แล้วให้ ขอเลื่อนยศชั้น นั้ นให้ ด้วย ถ้าเงิน เดื อนเข้าขันชั้ นยศหลายชั้น ให้ ขอเลื่อนยศชั้น สูง แต่ไม่เกิน ยศ พลเอก
พลเรือเอก หรือพลอากาศเอก ส่วนผู้ใดจะสมควรขอเลื่อนยศ จอมพล จอมพลเรือ หรือจอมพลอากาศ เพื่อให้ตรง
กับ ชั้นเงิน เดือนที่ได้เลือน ให้อยู่ในอานาจของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม พิจารณาตามความเหมาะสม
เป็นราย ๆ ไป
ข้อ ๙ การพิจารณาบาเหน็จพิเศษตามระเบียบนี้นอกจากจะพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน และเลื่อนยศ
ดังกล่าวแล้ว อาจกระทาได้ด้วยการชมเชยหรือขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้ ด้วยก็ได้ โดยพิจารณา
ตามสมควรแก่กรณี
ข้อ ๑๐ การชมเชยอาจกระทาได้โดยประกาศชมเชย หรือประกาศชมเชยและออกประกาศนียบัตร
ชมเชยให้ด้วย
การประกาศชมเชยจะประกาศชมเชยเป็นรายบุคคลหรือเป็นส่วนรวมก็ได้แล้วแต่กรณี
ข้อ ๑๑ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเป็นผู้ประกาศชมเชย และออกประกาศนียบัตรชมเชย
ประกาศนียบัตรชมเชย ให้มีข้อความตามแบบท้ายระเบียบนี้
ข้อ ๑๒ การขอพระราชทานเครื่องราชอิ สริยาภรณ์ ตามระเบี ย บนี้ ให้ เป็ น ไปตามระเบี ย บ ว่าด้ ว ย
การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์
ข้อ ๑๓ ผู้ใดสมควรได้รับการพิจารณาบาเหน็จพิเศษตามระเบียบนี้ให้หัวหน้าส่วนราชการ ตั้งแต่ชั้น
ผู้บังคับการเรือชั้น ๑ ผู้บังคับฝูงบินหรือเทียบเท่าขึ้นไป รายงานเสนอตามลาดับจนถึงหัวหน้าส่วนราชการขึ้นตรง
ต่อกระทรวงกลาโหม ผู้บัญชาการทหารบก ผู้บัญชาการทหารเรือ หรือผู้บัญชาการทหารอากาศ เพื่อตั้งกรรมการ
พิจารณาและดาเนินการปูนบาเหน็จให้ต่อไป
ข้อ ๑๔ การเลื่อนขั้นเงินเดือนตามระเบียบนี้ ให้เลื่อนชั้นตั้ งแต่วันที่เสียชีวิต หรือวันก่อนวันพ้นจาก
หน้าที่ราชการ เว้นแต่ผู้ที่ได้รับการเลื่อนขั้นเงินเดือนก่อนวันประกาศใช้ระเบียบนี้
ประกาศ ณ วันที่ ๒๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๒๙
(ลงชื่อ) พลอากาศเอก พะเนียง กานตรัตน์
(พะเนียง กานตรัตน์)
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม

๖ - ๗๐
หมำยเหตุ - หลักการและเหตุผลในการประกาศใช้ระเบียบฉบับนี้ คือ วางระเบียบกระทรวงกลาโหม ว่าด้วย
การพิจารณาบาเหน็จในเวลาปกติฉบับใหม่ เพื่อใช้แทนระเบียบกระทรวงกลาโหม ว่าด้วย การพิจารณาบาเหน็จพิเศษ
ในเวลาปกติ พ.ศ. ๒๕๐๑ (ซึ่งมีการแก้ไขรวม ๕ ฉบับ) เพื่อให้สอดคล้องกับระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วย
การให้บาเหน็จความชอบเป็นกรณีพิเศษ พ.ศ. ๒๕๒๑ ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วย งานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖
และข้อบังคับกระทรวงกลาโหม ว่าด้วย การพิจารณาบาเหน็จพิเศษในเวลาฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๒๙

๖ - ๗๑
(แบบ)
(ประกำศนียบัตรชมเชยผูไ้ ด้รับบำเหน็จพิเศษในเวลำปกติ)
(ตรำประจำตำแหน่งรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงกลำโหม)
กระทรวงกลำโหม
ขอประกำศเกียรติคุณว่ำ
......................................................................(๑).....................................................................................
ได้ปฏิบตั ิหน้าทีด่ ้วยความเข้มแข็งและกล้าหาญจนต้องประสบอันตรายถึง…………………………………….......……………
....................................................................................(๒).....................................................................................
นับว่าได้บาเหน็จกรณีอย่างดียงิ่ และด้วยการเสียสละอย่างสูง สมควรได้รับการยกย่องในเกียรติคุณนี้
ให้ไว้ ณ วันที่.........................................................(๓).....................................................................................
………………………………………………………………………………...
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม

*หมายเหตุ

- (๑) ลงยศ ชื่อ และตาแหน่งของผูไ้ ด้รับประกาศนียบัตร
- (๒) ลงว่า เสียชีวิต ทุพพลภาพ หรือพิการ ตลอดจนวัน เดือน ปีที่เกิดเหตุนั้นด้วย
เช่น “ เสียชีวิตเนื่องจากเครื่องบินเกิดอุบัติเหตุที่จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๔๙๔ ” เป็นต้น
- (๓) ลงวันที่ เดือน และ พ.ศ.

๖ - ๗๒

ข้อบังคับกระทรวงกลำโหม
ว่ำด้วย กำรพิจำรณำบำเหน็จพิเศษในเวลำเหตุฉุกเฉิน
พ.ศ. ๒๕๒๕
(แก้ไข, เพิ่ ม เติ ม ตามข้อบั งคับ กระทรวงกลาโหมฯ ฉบั บ ที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๓๑, ฉบั บ ที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๓๙, ฉบั บ ที่ ๔
พ.ศ. ๒๕๔๔)
โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงข้อบังคับกระทรวงกลาโหม ว่าด้วย การพิจารณาบาเหน็จ พิเศษในเวลา
เหตุฉุกเฉินให้เหมาะสมยิ่งขึ้น จึงออกข้อบังคับไว้ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ข้อบังคับนี้เรียกว่า “ ข้อบังคับกระทรวงกลาโหมว่าด้วยการพิจารณาบาเหน็จ พิ เศษในเวลาเหตุ
ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๒๙ ”
ข้อ ๒ ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๒๘ เป็นต้นไป
ข้อ ๓ ให้ยกเลิก
๓.๑ ข้อ บั ง คับ กระทรวงกลาโหม ว่ า ด้ ว ย การพิ จ ารณาบ าเหน็ จ พิ เศษ ในเวลาเหตุ ฉุ กเฉิ น
พ.ศ. ๒๕๑๑
๓.๒ ข้อ บั ง คับ กระทรวงกลาโหม ว่ า ด้ ว ย การพิ จ ารณาบ าเหน็ จ พิ เศษ ในเวลาเหตุ ฉุ กเฉิ น
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๑๓
๓.๓ ข้อ บั ง คับ กระทรวงกลาโหม ว่ า ด้ ว ย การพิ จ ารณาบ าเหน็ จ พิ เศษ ในเวลาเหตุ ฉุ กเฉิ น
(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๑๕
๓.๔ ข้อ บั ง คับ กระทรวงกลาโหม ว่ า ด้ ว ย การพิ จ ารณาบ าเหน็ จ พิ เศษ ในเวลาเหตุ ฉุ กเฉิ น
(ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๑๖
๓.๕ ข้อ บั ง คับ กระทรวงกลาโหม ว่ า ด้ ว ย การพิ จ ารณาบ าเหน็ จ พิ เศษ ในเวลาเหตุ ฉุ กเฉิ น
(ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๑๗

๖ - ๗๓
๓.๖ ข้อ บั ง คับ กระทรวงกลาโหม ว่ า ด้ ว ย การพิ จ ารณาบ าเหน็ จ พิ เศษ ในเวลาเหตุ ฉุ กเฉิ น
(ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๒๐
๓.๗ ข้อ บั ง คับ กระทรวงกลาโหม ว่ า ด้ ว ย การพิ จ ารณาบ าเหน็ จ พิ เศษ ในเวลาเหตุ ฉุ กเฉิ น
(ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๒๐
๓.๘ ข้อ บั ง คับ กระทรวงกลาโหม ว่ า ด้ ว ย การพิ จ ารณาบ าเหน็ จ พิ เศษ ในเวลาเหตุ ฉุ กเฉิ น
(ฉบับที่ ๘) พ.ศ. ๒๕๒๒
ข้อ ๔ ในข้อบังคับนี้
๔.๑ “ ทหาร ” หมายความว่า ข้าราชการทหาร และทหารกองประจาการ ตามพระราชบัญญัติ
ระเบียบข้าราชการทหาร พ.ศ. ๒๕๒๑
๔.๒ “ เวลาเหตุฉุกเฉิน ” หมายความว่า เวลาทาสงคราม เวลาทาการรบ เวลาทา การปราบปราม
การจลาจล และเวลาปฏิบัติราชการลับ หรือปฏิบัติราชการพิเศษตามที่กระทรวงกลาโหม กาหนด
ข้อ ๕ ทหารผู้ใดได้ทาการสู้รบ หรือต่อสู้ หรือปฏิ บัติราชการในเวลาเหตุฉุกเฉิน ให้ได้รับบาเหน็จพิเศษ
โดยพิจารณาเลื่อนชั้นเงินเดือน หรือให้ได้รับเงิ นเพิ่มพิเศษสาหรับการสู้รบ หรือให้ได้รับเงินรางวัลสาหรับการสู้รบ
แล้วแต่กรณี ดังต่อไปนี้
๕.๑ ผู้ที่ได้ทาการสู้รบ หรือต่อสู้ จนได้รับอันตรายถึงเสียชีวิต หรือทุพพลภาพ เนื่องในการสู้รบ
หรือต่อสู้ ให้พิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนไม่เกิน ๙ ชั้น
สาหรับผู้ที่ได้รับการเลื่อนขั้นเงินเดือนตามวรรคหนึ่ง หากยังได้รับเงินเดือน ต่ากว่าระดับ
น.๑ ชั้ น ๑ ก็ ให้ ได้ รับ เงิ น เดื อ นระดั บ น.๑ ชั้ น ๑ และให้ แ ต่ ง ตั้ งยศหรื อเลื่ อ นยศเป็ น ร้อ ยตรี เรือ ตรี หรื อ
เรืออากาศตรี
๕.๒ ผู้ที่ ได้ ป ฏิบั ติ ราชการในเวลาเหตุ ฉุกเฉิน จนได้ รับ อั น ตรายถึงเสี ยชี วิต หรือ ทุ พ พลภาพ
โดยการกระทาของข้าศึกหรือศัตรู หรือกระทาการบนอากาศ ใต้น้า หรือเกี่ยวกับวัตถุระเบิด หรือเกี่ยวกับแก๊สพิษ
หรือรังสีที่เป็นอันตรายแก่ร่างกาย ให้พิจารณาเลื่อนชั้นเงินเดือนไม่เกิน ๗ ชั้น
สาหรับผู้ที่ได้รับการเลื่อนขั้นเงินเดือนตามวรรคหนึ่ง หากยังได้รับเงินเดือน ต่ากว่าระดับ
ป.๑ ชั้ น ๗ ก็ ให้ ได้ รับ เงิ น เดื อ นระดั บ ป.๑ ชั้ น ๗ และให้ แต่ ง ตั้ งยศหรือ เลื่ อ นยศเป็ น สิ บ เอก จ่ า เอก หรือ
จ่าอากาศเอก

๖ - ๗๔
๕.๓ ผู้ ที่ ได้ ป ฏิ บั ติ ราชการในเวลาเหตุ ฉุกเฉิน จนได้ รับ อั น ตรายถึงเสี ย ชี วิ ต หรือ ทุ พ พลภาพ
นอกจากกรณีใน ๕.๑ และ ๕.๒ ให้พิจารณาเลื่อนชั้นเงินเดือนไม่เกิน ๕ ชั้น
ส าหรั บ ผู้ ที่ ได้ รับ การเลื่ อ นขั้ น เงิ น เดื อ นตามวรรคหนึ่ ง หากยั ง ได้ รับ เงิ น เดื อ นต่ ากว่ า
ระดับ ๑ ชั้น ๕ ก็ให้ได้รับเงินเดือนระดับ ป.๑ ชั้น ๕ และให้แต่งตั้งยศหรือเลื่อนยศเป็น สิบเอก จ่าเอก หรือ
จ่าอากาศเอก
๕.๔ ผู้ที่ ได้ท าการสู้ รบ หรือต่ อสู้ จนได้ รับ อัน ตราย หรือท าการสู้รบ หรือต่ อสู้ได้ผ ลดี หรือ
ปฏิบั ติหน้ าที่ ในเวลาเหตุฉุกเฉินด้วยความตรากตราเหน็ดเหนื่ อย และได้ผลสมความมุ่งหมายของทางราชการ
เป็นอย่างดี ให้พิจารณาเลื่อนชั้นเงินเดือนไม่เกิน ๔ ชั้น
จานวนเงินที่ควรได้รับเป็นบาเหน็จพิเศษตามความในวรรคหนึ่ง ให้นับเป็นเงินเพิ่มพิเศษ
รายเดือนเรียกว่า “ เงินเพิ่มพิเศษสาหรับการสู้รบ ” ใช้คาย่อว่า “ พ.ส.ร. ” หรือเป็นเงินตอบแทน เรียกว่า
“ เงินรางวัลสาหรับการสู้รบ ” แล้วแต่กรณี ทั้งนี้ โดยให้ถือเงินเดือนที่ได้รับอยู่ในวันที่รับบาเหน็จพิเศษเป็นเกณฑ์
ในการคานวณเงินเพิ่มพิเศษสาหรับการสู้รบ สาหรับข้าราชการทหาร และถือเกณฑ์ ๑ ชั้น ให้ได้รับเงินรางวัล
สาหรับการสู้รบเป็นจานวน ๑๒ เท่า ของผลต่างระหว่างอัตราเงินเดือนข้าราชการทหารระดับ ป.๑ ชั้น ๑ กับ
ป.๑ ชั้น ๒ เป็นเกณฑ์ในการคานวณเงินรางวัลสาหรับการสู้รบสาหรับทหารกองประจาการ
การพิจารณาและสั่งการให้ได้รับเงินเพิ่มพิเศษสาหรับการสู้รบ หรือเงินรางวัลสาหรับการสู้รบ
ให้ปฏิบัติตามผนวกท้ายข้อบังคับนี้
๕.๕ ผู้ที่ได้ปฏิบัติราชการในเวลาเหตุฉุกเฉินจนป่วยเจ็บถึงเสียชีวิต หรือทุพพลภาพ โดยมิได้ทา
การสู้รบ หรือต่อสู้ หรือมิใช่โดยการกระทาของข้าศึกหรือศัตรู ให้พิจารณาเลื่อนชั้นเงินเดือนไม่เกิน ๓ ชั้น
ส าหรับ ผู้ ที่ ได้ รับ การเลื่ อ นขั้ น เงิน เดื อ นตามวรรคหนึ่ ง หากยั ง ได้ รับ เงิ น เดื อนต่ ากว่ า
ระดับ ป.๑ ชั้น ๓ ก็ให้ได้รับเงินเดือนระดับ ป.๑ ชั้น ๓ และให้แต่งตั้งยศหรือเลื่อนยศเป็น สิบโท จ่าโท หรือ
จ่าอากาศโท
๕.๖ ผู้ ที่ ได้ ท าการสู้ รบ หรือต่ อสู้ หรือปฏิ บั ติ ราชการในเวลาเหตุ ฉุกเฉิน จนได้ รับ อั น ตราย
ถึงเสียชีวิต ไม่ว่ากรณีใด ๆ ถ้าผู้นั้นเป็นผู้ที่ได้ปฏิบัติหน้าที่ราชการมา ไม่น้อยกว่า ๖ เดือน ในรอบปีงบประมาณ
ที่เสียชีวิต หรือเป็นผู้ที่ได้ปฏิบัติภารกิจทางอากาศในย่านอันตรายมาไม่น้อยกว่าเที่ยวบินที่กาหนดไว้ กรณีใดกรณี หนึ่ง
ให้ได้รับบาเหน็จพิเศษเพิ่มอีก ๑ ชั้น ดังนี้

๖ - ๗๕
๕.๖.๑ การปฏิบั ติ ภารกิจโจมตี เป้ าหมายภาคพื้ น ดิ น การลาดตระเวน การบิ น คุ้ม กัน
และการบินสกัดกั้น หรือภารกิจอื่น ๆ ที่สนับสนุนการโจมตีเป้าหมายภาคพื้นดิน ต้องมีจานวนเที่ยวบินไม่น้อยกว่า
๒๐ เที่ยวบิน
๕.๖.๒ การปฏิบัติภารกิจการส่งกาลังบารุง การปฏิบัติทางจิตวิทยา การวัตถุเคมี ทางอากาศ
การค้นหาและกู้ภัย ต้องมีจานวนเที่ยวบินรวมกันไม่น้อยกว่า ๓๐ เที่ยวบิน
๕.๖.๓ การปฏิ บั ติ ภ ารกิ จ ทางธุ ร การหรื อ ภารกิ จ อื่ น ๆ นอกเหนื อ กรณี ใน ๕.๖.๑
และ ๕.๖.๒ ต้องมีจานวนเที่ยวบินรวมกันไม่น้อยกว่า ๔๐ เที่ยวบิน
๕.๗ ผู้ ที่ ได้ ป ฏิ บั ติ ภ ารกิ จ ทางอากาศในย่ า นอั น ตราย และมี เที่ ย วบิ น ตาม ๕.๖.๑, ๕.๖.๒
และ ๕.๖.๓ ให้ ได้ รับ เงิน เพิ่ มพิ เศษส าหรับ การสู้ รบ ๑ ชั้ น ตั้ งแต่ วัน ต้ น ปี งบประมาณถัด จาก ปี งบประมาณ
ที่ปฏิบัติภารกิจ (แก้ไขเพิ่มเติมตามข้อบังคับ กห.ฯ ฉบับที่ ๔ พ.ศ. ๒๕๔๔)
ข้อ ๖ ทหารผู้ใดทาการสู้รบ หรือต่อสู้ หรือปฏิบัติราชการในเวลาเหตุฉุกเฉินจนได้รับ อันตราย หรือ
ป่วยเจ็บจนพิการเสียแขนหรือขา หูหนวกทั้งสองข้าง ตาบอด ซึ่งแพทย์ที่ทางราชการรับรองได้ตรวจแล้วเห็นว่า
ไม่มีทางรักษาให้หาย และไม่สามารถรับราชการได้ ก็ให้พิจารณาเลื่อนชั้นเงินเดือนให้โดยอนุโลมตามความใน ๕.๑,
๕.๒, ๕.๓, ๕.๔ หรือ ๕.๖ แล้วแต่กรณี
ข้อ ๗ ทหารผู้ ใดปฏิ บั ติ ร าชการในการสงครามหรื อ การรบนอกราชอาณาจั ก ร หากอยู่ ในเกณฑ์
ที่จะได้รับบาเหน็จพิเศษตามความในข้อ ๕, ข้อ ๖ ให้พิจารณาเลื่อนชั้นเงินเดือน หรือเงินเพิ่มพิเศษสาหรับการสู้รบ
หรือเงินรางวัลสาหรับการสู้รบแล้วแต่กรณี เพิ่มจากเกณฑ์ที่กาหนดไว้อีก ๑ ชั้น (แก้ไขเพิ่มเติมตามข้อบังคับ กห.ฯ
ฉบับที่ ๔ พ.ศ. ๒๕๔๔)
ข้อ ๘ การพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนหรือเงินเพิ่มพิเศษสาหรับการสู้รบ หรือเงินรางวัลสาหรับการสู้รบ
แล้วแต่กรณี ตามความในข้อ ๕, ข้อ ๖ และ ข้อ ๗ สาหรับผู้ที่กระทาความผิดในระหว่างปฏิบัติราชการในเวลา
เหตุฉุกเฉิน อาจพิจารณางดหรือลดขั้นเงินเดือนหรือเงินเพิ่มพิเศษสาหรับการสู้รบหรือเงินรางวัลสาหรับการสู้รบ
ได้ตามควรแก่กรณี (แก้ไขเพิ่มเติมตามข้อบัง กห.ฯ ฉบับที่ ๔ พ.ศ. ๒๕๔๔)
ข้อ ๙ การเลื่อนขั้นเงินเดือนหรือให้ได้รับเงินเพิ่มพิ เศษสาหรับการสู้รบ ตามความใน ข้อ ๕, ข้อ ๖
และ ข้อ ๗ หากได้เลื่อนขั้นเงินเดือนหรือให้ได้รับเงินเพิ่มพิเศษสาหรับการสู้รบเกินกว่าอัตราเงินเดือนชั้นสู งสุด
ของระดับเงินเดือนที่ได้รับในขณะนั้น ให้ใช้ชั้นเงินเดือนของชั้นยศสูงกว่าถัดไปมาเพิ่มให้ และในกรณีที่ได้เลื่อนขั้น
เงิน เดื อนหรือได้ รับ เงิน เพิ่ ม พิ เศษส าหรับ การสู้ รบเกิน กว่า อั ต ราเงิน เดื อนชั้ น สู งสุ ด ของทหารชั้ น ที่ เกิน กว่ านั้ น
ให้ใช้วิธีเพิ่มเงินเดือน หรือเงินเพิ่มพิเศษสาหรับการสู้รบเป็นพิเศษในแต่ละชั้นในอัตราร้อยละห้า (แก้ไขเพิ่มเติม
ตามข้อบังคับ กห.ฯ ฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๓๙)

๖ - ๗๖
ข้อ ๑๐ ทหารผู้ใดสมควรได้รับบาเหน็จพิเศษเพราะเหตุทุพพลภาพ หรือพิการ ตามเกณฑ์ในข้อ ๕ ข้อ ๖
และข้อ ๗ หากได้รับราชการต่อไปตามกฎหมาย ว่าด้วย การสงเคราะห์ข้าราชการผู้ได้รับอันตรายหรือการป่วยเจ็บ
เพราะเหตุปฏิบัติราชการ ให้คิดบาเหน็จพิเศษเป็นชั้นเงินเดือนได้ไม่เกิน ๔ ชั้น แต่ไม่เกินอัตราเงินเดือนชั้นสูงสุด
ของระดับเงินเดือนที่ได้รับในขณะนั้น ถ้าเกินให้เป็นเงินเพิ่มพิเศษสาหรับการสู้รบ เว้นแต่เมื่อได้รับบาเหน็จพิเศษ
แล้วชั้นเงินเดือนยังต่ากว่าระดับ ป.๑ ชั้น ๑ ก็ให้ได้รับเงินเดือน ระดับ ป.๑ ชั้น ๑ นอกนั้นให้นับเป็นเงินเพิ่มพิเศษ
สาหรับการสู้รบ
ข้อ ๑๑ ผู้ ใดได้ เลื่ อนเงินเดื อนเข้ าขั้ นชั้ น ยศใด หากมิ ได้ กาหนดให้ แต่ งตั้ งยศหรือเลื่ อนยศ ตามข้ อ ๕
แล้วให้ขอเลื่อนยศชั้นนั้นให้ด้วย ถ้าเงินเดือนเข้าขั้นหลายชั้นยศ ให้ขอเลื่อนยศชั้นสูงแต่ไม่เกินยศ พลโท พลเรือโท
หรือพลอากาศโท เว้นแต่ผู้ประสบอันตรายเนื่องจากการสู้รบ หรือต่อสู้ หรือโดยการกระทาของข้าศึกศัตรู หรือ
ผู้ที่หัวหน้าส่วนราชการขึ้นตรงต่อกระทรวงกลาโหม ผู้บัญชาการทหารบก ผู้บัญชาการทหารเรือ หรือผู้บัญชาการ
ทหารอากาศ ได้ พิจารณาความเหมาะสมแล้ว ให้ขอเลื่อนยศ พลเอก พลเรือเอก หรือพลอากาศเอก ส่วนผู้ใด
จะสมควรเลื่อนยศ จอมพล จอมพลเรือ หรือจอมพลอากาศ เพื่อให้ตรงกับชั้นเงินเดือนที่ได้เลื่อน ให้อยู่ในอานาจ
ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม พิจารณาตามความเหมาะสมเป็นราย ๆ ไป (แก้ไขเพิ่มเติมตามข้อบังคับ กห.ฯ
ฉบับที่ ๒ พ.ศ.๒๕๓๑)
ข้อ ๑๒ การพิจารณาบาเหน็จพิเศษตามข้อบังคับนี้ นอกจากจะพิจารณาเลื่อนชั้นเงินเดือนและเลื่อนยศ
หรือให้ ได้ รับ เงิ น เพิ่ ม พิ เศษส าหรับ การสู้ รบดั ง กล่ า วแล้ ว อาจกระท าได้ ด้ ว ยการชมเชยหรือ ขอพระราชทาน
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้ด้วยก็ได้ โดยพิจารณาตามสมควรแก่กรณี
ข้อ ๑๓ การชมเชยอาจกระทาได้โดยประกาศชมเชย หรือประกาศชมเชย และออกประกาศนียบัตรชมเชย
ให้ด้วยก็ได้
การประกาศชมเชย จะประกาศชมเชยเป็นรายบุคคลหรือเป็นส่วนรวมก็ได้แล้วแต่กรณี
ข้อ ๑๔ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เป็นผู้ประกาศชมเชยและออกประกาศนียบัตรชมเชย
ข้อ ๑๕ การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ตามข้อบังคับนี้ ให้เป็นไปตามระเบียบ ว่าด้วย การขอ
พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์
ข้อ ๑๖ การพิ จ ารณาบ าเหน็ จ พิ เศษในเวลาเหตุ ฉุกเฉิน ให้ พิ จารณาเมื่ อหมดเวลาเหตุ ฉุกเฉิน แล้ ว
แต่ต้องไม่เกิน ๑ ปี นับตั้งแต่การฉุกเฉินได้สิ้นสุดลง
ในกรณีที่ถึงเสียชีวิตหรือทุพพลภาพ หรือในกรณีที่มีเหตุอันสมควร ให้พิจารณาบาเหน็จพิเศษทันที
ข้อ ๑๗ เมื่อถึงโอกาสที่ จะพิ จารณาบาเหน็จพิเศษในเวลาเหตุฉุกเฉิน ให้หัวหน้าส่วนราชการตั้งแต่
ชั้นผู้บั งคับกองพั น ผู้บังคับ การเรือชั้น ๑ ผู้บั งคับฝูงบิ น หรือเที ยบเท่ าขึ้นไป รายงานและส่งบัญ ชีขอบ าเหน็ จ
ตามแบบท้ายข้อบังคับนี้ขึ้นมาตามลาดับ จนถึงหัวหน้าส่วนราชการขึ้นตรงต่อกระทรวงกลาโหม ผู้บัญชาการทหารบก
ผู้บัญชาการทหารเรือ หรือผู้บัญชาการทหารอากาศ เพื่อตั้งกรรมการพิจารณาและดาเนินการปูนบาเหน็จให้ต่อไป

๖ - ๗๗
ข้อ ๑๘ การเลื่อนขั้นเงินเดือนตามความในข้อ ๕ และ ข้อ ๕ ให้เลื่อนตั้งแต่วันที่เสียชีวิต หรือวันก่อนพ้น
จากหน้าที่ราชการ เว้นแต่ผู้ที่ได้รับการเลื่อนขั้นเงินเดือนก่อนวันประกาศใช้ข้อบังคับนี้
ประกาศ ณ วันที่ ๒๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๒๕
(ลงชื่อ) พลอากาศเอก พะเนียง กานตรัตน์
(พะเนียง กานตรัตน์)
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม

๖ - ๗๘
ผนวก
การพิ จ ารณาและสั่ ง การให้ ได้ รับ เงิน เพิ่ ม พิ เศษส าหรับ การสู้ รบตามความใน ๕.๔ แห่ ง ข้อ บั ง คั บ
กระทรวงกลาโหม ว่าด้วย การพิจารณาบาเหน็จพิเศษในเวลาเหตุฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๒๙ ให้ปฏิบัติดังนี้
ข้อ ๑ หลักเกณฑ์ทั่วไป
๑.๑ ท าการสู้ รบหรือต่ อสู้ จ นได้ รับ เหรีย ญกล้ าหาญ หรือได้ รับ อั น ตรายสาหั ส จากการสู้ รบ
หรือต่อสู้ พิจารณาให้ไม่เกิน ๔ ชั้น
๑.๒ ทาการสู้รบหรือต่อสู้ หรืออานวยการสู้รบหรือต่อสู้อยู่ในย่านอันตราย หรือปฏิบัติหน้าที่อยู่
ในหน่วยทหาร ซึ่งกาลังทาการสู้รบหรือต่อสู้ และอยู่ในย่านอันตราย หรือได้รับ อันตรายสาหัสจากการกระทาของ
ข้าศึกหรือศัตรู พิจารณาให้ไม่เกิน ๓ ชั้น
๑.๓ ปฏิบั ติ หน้ าที่ โดยต้ องฝ่ าอั น ตราย หรือใช้ อาวุธ กระท าต่ อข้าศึกหรือศัต รูแต่ ฝ่ ายเดี ย ว
หรือได้รับอันตรายสาหัสจากอุบัติเหตุต่าง ๆ เนื่องจากการปฏิบัติงานตามหน้าที่ พิจารณา ให้ไม่เกิน ๒ ชั้น
๑.๔ ปฏิบัติงานตามหน้าที่ด้วยความเรียบร้อย พิจารณาให้ ๙ ชั้น
๑.๕ ทหารกองประจาการ ผู้ซึ่งปฏิบัติหน้าที่อยู่ในเกณฑ์ที่จะได้รับเงินเพิ่มพิเศษ สาหรับการสู้รบ
ตามที่กล่าวไว้ในข้อ ๑.๑, ๑.๒, ๑.๓ และ ๑.๔ ให้ได้รับเงินรางวัลสาหรับการสู้รบ โดยถือหลักเกณฑ์ดังนี้
๑.๕.๑ ผู้ อยู่ในเกณฑ์ ได้ รับ เงิน เพิ่ ม พิ เศษส าหรับ การสู้รบ ๔ ชั้ น ให้ ได้รับ เงิน รางวั ล
สาหรับการสู้รบ ๔ ชั้น
๑.๕.๒ ผู้อยู่ ในเกณฑ์ ได้ รับ เงิน เพิ่ ม พิ เศษส าหรับ การสู้ รบ ๓ ชั้ น ให้ ได้ รับ เงิน รางวั ล
สาหรับการสู้รบ ๓ ชั้น
๑.๕.๓ ผู้อยู่ ในเกณฑ์ ได้ รับ เงิน เพิ่ ม พิ เศษส าหรับ การสู้ รบ ๒ ชั้ น ให้ ได้ รับ เงิน รางวั ล
สาหรับการสู้รบ ๒ ชั้น
๑.๕.๔ ผู้อยู่ ในเกณฑ์ ได้ รับ เงิน เพิ่ ม พิ เศษส าหรับ การสู้ รบ ๑ ชั้ น ให้ ได้ รับ เงิน รางวั ล
สาหรับการสู้รบ ๑ ชั้น (แก้ไขเพิ่มเดิมตามข้อบังคับ กห.ฯ ฉบับที่ ๔ พ.ศ. ๒๕๔๔)
ข้อ ๒ หลักเกณฑ์เพิ่มเติม
๒.๑ ถ้าเป็นการปฏิบัติราชการในการสงคราม หรือการรบนอกราชอาณาจักรต้องพิจารณาเพิ่ม
ให้อีก ๑ ชั้น จากหลักเกณฑ์ดังกล่าวแล้วในข้อ ๑ (ตามความในข้อ ๗ แห่งข้อบังคับกระทรวงกลาโหม ว่าด้วย
การพิจารณาบาเหน็จพิเศษในเวลาเหตุฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๒๒

๖ – ๗๙
๒.๒ บ าเหน็ จ อื่ น ๆ ซึ่ ง นอกเหนื อ ไปจากเงิ น เพิ่ ม พิ เศษส าหรั บ การสู้ ร บ เช่ น เครื่ อ งราช
อิสริยาภรณ์ และเครื่องหมายเชิดชูเกียรติต่าง ๆ ถือว่าเป็นบาเหน็จพิเศษที่ให้เพิ่มเติมนอกเหนือไปจากเงินเพิ่ม
พิเศษสาหรับการสู้รบ ไม่ทาให้หลักเกณฑ์ตามข้อ ๑ ต้องเปลี่ยนแปลง โดยจะต้องเพิ่มหรือลดชั้นของเงินเพิ่มพิเศษ
สาหรับการสู้รบอีกแต่ประการใด
ข้อ ๓ หลักเกณฑ์ตามระยะเวลา
การพิ จ ารณาให้ เงิ น เพิ่ ม พิ เศษส าหรั บ การสู้ ร บ จะต้ อ งพิ จ ารณาตามหลั ก เกณฑ์ เกี่ ย วกั บ
ระยะเวลาด้วย ดังนี้
๓.๑ ถ้าปฏิบัติหน้าที่ในเวลาเหตุฉุกเฉินยืดเยื้อเกินกว่า ๑๒ เดือน พิจารณาให้ได้รับเงินเพิ่มพิเศษ
สาหรับการสู้รบทุก ๆ รอบ ๑๒ เดือน นับครบรอบตั้งแต่วันที่ออกเดินทางเป็นต้นไป แต่ถ้าในรอบ ๑๒ เดือน
ปฏิบัติหน้าที่ในเวลาเหตุฉุกเฉินหลายครั้ง ให้รวมพิจารณาเพียงครั้งเดียวเมื่อครบรอบ ๑๒ เดือน ในแต่ละวงรอบ
พิจารณา
สาหรับการให้ได้รับเงินเพิ่มพิเศษสาหรับการสู้รบตั้งแต่รอบที่ ๒ เป็นต้นไป ให้ลดเงินเพิ่มพิเศษ
สาหรับการสู้รบลดลง ๑ ชั้น ทุก ๆ รอบที่ได้รับการพิจารณา แต่ถ้าลดแล้วจะได้รับน้อยกว่า ๑ ชั้น ก็ให้ได้รับ ๑ ชั้น
และเมื่อรวมกันแล้วให้ได้รับเงินเพิ่มพิเศษสาหรับการสู้รบได้ ไม่เกิน ๔ ครั้ง ในกรณีเดียวกัน
๓.๒ การพิจารณาให้ได้รับเงินเพิ่มพิเศษสาหรับการสู้รบครั้งที่ ๒ หรือครั้งต่อ ๆ ไปในกรณีเดียวกัน
(เช่นกรณีสงครามเกาหลี) ไม่พิจารณาเพิ่มในกรณีปฏิบัติหน้าที่นอกราชอาณาจักรอีก
๓.๓ ในรอบ ๑๒ เดื อน ถ้า มี ระยะเวลาปฏิ บั ติ ห น้ าที่ ในสนามรวมทั้ ง หมด ไม่ ถึง ๖ เดื อ น
จะพิจารณาตัดทอนจานวนชั้นของเงินเพิ่มพิเศษสาหรับการสู้รบตามหลักเกณฑ์ในข้อ ๑ ลงมาอีกก็ย่อมกระทาได้
ถ้ามีระยะเวลาปฏิบัติหน้าที่ในสนามไม่ถึง ๔ เดือน และมิได้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ระบุไว้ในข้อ ๑.๑, ๑.๒ หรือ ๑.๓
ไม่พิจารณาให้ได้รับเงินเพิ่มพิเศษสาหรับการสู้รบ แต่นาผลงานไปพิจารณาเป็นบาเหน็จประจาปี
๓.๔ ผู้ได้รับ อันตรายสาหัส หรือป่วยเจ็บมีอาการหนักจากการปฏิบัติหน้าที่ในสนามต้องถูก
ส่งตัวกลับมารักษาพยาบาลในเขตภายใน ถ้ามีระยะเวลาปฏิบัติหน้าที่ในสนามไม่ถึง ๔ เดือน ให้พิจารณาเช่นเดียวกับ
ผู้ปฏิบัติหน้าที่ในสนามถึง ๔ เดือน ถ้ามีระยะเวลาปฏิบัติหน้าที่ถึงครึ่งหนึ่งของระยะเวลาทั้งหมดของทหารในหน่วย
เดียวกัน หรือรุ่นเดียวกันที่เดินทางออกไปปฏิบัติหน้าที่พร้อมกัน ให้นับเวลาเต็มตามระยะเวลาของทหารในหน่วยนั้น
หรือรุ่นนั้น

๖ - ๘๐
ข้อ ๔ การออกคาสั่ง
๔.๑ การพิจารณาอาจกระทาได้ทันที แต่การออกคาสั่งจะต้องให้ได้รับบาเหน็จพิเศษเมื่อได้
ระยะเวลาครบรอบ ๑๒ เดือนตามกาหนดแล้ว เว้นแต่ผู้ที่ต้องพ้นจากตาแหน่งหน้าที่ราชการทางกระทรวงกลาโหม
ก่อนมีระยะเวลาครบรอบ ๑๒ เดือน หรือผู้ที่ต้องพ้นจากตาแหน่งหน้าที่ราชการทางกระทรวงกลาโหมในวันที่ ๑
ของเดือนที่ พ้ น จากต าแหน่ งหน้ าที่ นั้ น ก็ให้ ออกคาสั่งให้ได้รับ บ าเหน็ จพิ เศษตั้ งแต่ วัน ก่อนวัน พ้ น จากต าแหน่ ง
หน้าที่นั้น ๑ วัน
๔.๒ ผู้ซึ่งปฏิบัติหน้าที่เป็นตอน ๆ โดยโอนย้ายกลับไปกลับมาระหว่างหน่วยปกติกับหน่วยสนาม
ถ้าจะรวมเวลาในสนามสะสมไว้ขอรับการพิ จารณาในคราวเดียวกัน ก็ย่อมกระทาได้แต่ต้องออกคาสั่งให้ได้รับ
บาเหน็จพิเศษตรงตามรอบ ๑๒ เดือน ๒๔ เดือน หรือ ๓๖ เดือน ฯลฯ นับตั้งแต่วันเริ่ม ออกเดินทางครั้งแรก
เป็นต้นมา หากปฏิบัติหน้าที่ในรอบหลังไม่ถึง ๔ เดือน ก็ให้พิจารณาและออกคาสั่งรวมกับรอบก่อน
๔.๓ เมื่ อหน่ ว ยทหารเคลื่ อนที่ ท ยอยกัน ไปเป็ น ส่ ว นย่ อย ๆ ไม่ พ ร้อมกั น แต่ เป็ น ระยะเวลา
ใกล้เคียงกัน จะคิดผลเฉลี่ยปานกลางให้ได้รับเงินเพิ่มพิเศษสาหรับการสู้รบในวันเดียวกัน เพื่อสะดวกแก่การออก
คาสั่งก็ย่อมกระทาได้
ข้อ ๕ การลงรายการในบัญชีขอบาเหน็จพิเศษ
๕.๑ บัญชีขอบาเหน็จพิเศษ ให้ใช้ตามบัญชีขอบาเหน็จพิเศษท้ายข้อบังคับกระทรวงกลาโหม
ว่ า ด้ ว ย การพิ จ ารณาบ าเหน็ จ พิ เศษในเวลาเหตุ ฉุ ก เฉิ น พ.ศ. ๒๕๒๕ เว้ น แต่ ช่ อ ง “ เลื่ อ นขั้ น เงิ น เดื อ น ”
ให้เปลี่ยนเป็น “ ขอ พ.ส.ร ” และการลงตัวเลขในช่อง “ ขอ พ.ส.ร.” ให้ลงตัวเลขแสดงจานวนชั้นที่ขอเป็นเลข
๒ ตัว มีเครื่องหมาย “ + ” อยู่กลาง เลขตัวหน้าเป็นจานวนชั้ นตามหลักเกณฑ์ทั่วไปในข้อ ๑ เลขตัวหลัง คือ
เพิ่มรบนอกราชอาณาจักร ถ้าไม่มีตัวเพิ่มเพราะเป็นการขอนอกราชอาณาจักรรอบหลัง ก็ลงเลข “ ๐ ” ไว้หลัง
เครื่องหมาย “ + ” แต่ถ้าเป็นการปฏิบัติหน้าที่ภายในประเทศ คงลงเลขเพียงตัวเดียว
๕.๒ ช่ อ ง “ การปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ” ซึ่ งแบ่ ง เป็ น ๓ ช่ อง คือ เมื่ อใด ที่ ไหน และท าอะไรนั้ น
แต่ ล ะช่ อ งให้ ล งรายการของแต่ ล ะบุ ค คลเป็ น ๓ ตอน คื อ ตอนเดิ น ทาง ตอนปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ แ ละตอนกลั บ
เฉพาะอย่างยิ่ง วัน เดือน พ.ศ. ที่เริ่มออกเดินทางจากที่ ตั้งปกติหรือจากประเทศไทย และ วัน เดือน พ.ศ.
ที่เดินทางกลับมาถึงที่ตั้งปกติหรือถึงประเทศไทยจะต้องลงรายการไว้ชัดเจน

๖ - ๘๑
(แบบประกำศนียบัตรชมเชยสำหรับผู้ได้รับ
บำเหน็จพิเศษในเวลำเหตุฉกุ เฉิน)
(ตรำประจำตำแหน่งรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงกลำโหม)
กระทรวงกลำโหม
ขอประกำศเกียรติคุณว่ำ
.................................................................(๑).....................................................................................
ได้ปฏิบัติหน้าที่ใน………………………………………....…………(๒)….................................................................................
เมื่อ......................................(๓).......................................ถึง.......................................(๔).......................................
ด้วยความกล้าหาญและเข้มแข็ง นับว่าได้บาเพ็ญกรณีอย่างดียิ่ง และด้วยการเสียสละอย่างสูงสมควรได้รับการยกย่อง
ในเกียรติคุณนี้
ให้ไว้ ณ วันที่………………...........……….......(๕)…..............................................................................
.............................................................
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม
หมำยเหตุ
(๑) ลงยศ ชื่อ และตาแหน่ง ของผู้ได้รับประกาศนียบัตร
(๒) ลงเหตุฉุกเฉินต่าง ๆ และบริเวณที่ปฏิบัติการ โดยย่อ เช่น “ กรณีฉุกเฉิน ณ จังหวัดนราธิวาส "
หรือ “ การปราบปรามการจลาจล ณ จั งหวัด ปั ตตานี ” หรือ “ การรบ ณ จั งหวัดพระตะบอง ” หรือ
“ การสงคราม ณ สาธารณรัฐเกาหลี ” หรือ “ การรบ ณ สาธารณรัฐเวียดนาม ” เป็นต้น
(๓) (๔) และ (๕) ลงวันที่ เดือน พ.ศ.

(แบบ)
บัญชีข้ำรำชกำรใน.....................................................
ซึ่งควรได้รับบำเหน็จพิเศษในเวลำเหตุฉุกเฉิน
ตาแหน่ง
ลาดับ

ยศ - ชื่อ

เวลา
ปกติ

เวลา
ฉุกเฉิน

การปฏิบัตหิ น้าที่
ชั้น
เงินเดือน เมื่อใด ที่ไหน ทาอะไร

ควรได้รับบาเหน็จพิเศษ
ชมเชย

เครื่องราชอิสริยาภรณ์

หมายเหตุ
เลื่อนชั้น
ได้รับ
เลื่อนยศ
ขอครั้งนี้
เงินเดือน
ครั้งสุดท้าย

๖ - ๘๑

(ลงชื่อ) ................................................................
(ตาแหน่ง) ...............................................

๖ - ๘๓

ข้อบังคับกระทรวงกลำโหม
ว่ำด้วย เงินเพิ่มพิเศษรำยเดือน
(ฉบับที่ ๒๖)
พ.ศ. ๒๕๔๐
โดยที่ เป็ น การสมควรแก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม ข้ อ บั ง คั บ กระทรวงกลาโหม ว่ า ด้ ว ย เงิ น เพิ่ ม พิ เศษรายเดื อ น
ให้เหมาะสมยิ่งขึ้น
อาศั ย อานาจตามความในมาตรา ๑๓ แห่ งพระราชบั ญ ญั ติ ระเบี ย บข้า ราชการทหาร พ.ศ. ๒๕๒๑
โดยได้รับความตกลงจากกระทรวงการคลัง จึงออกข้อบังคับไว้ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ข้อบังคับนี้เรียกว่า “ ข้อบังคับกระทรวงกลาโหม ว่าด้วย เงินเพิ่มพิเศษรายเดือน (ฉบับที่ ๒๖)
พ.ศ. ๒๕๔๐ ”
ข้อ ๒ ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
ข้อ ๓ ให้ยกเลิก ความในหมวด ๒ เงินเพิ่มค่าฝ่าอันตราย ข้อ ๑๕ ข้อ ๑๖ ข้อ ๑๗ ข้อ ๑๘ ข้อ ๑๙
และข้อ ๑๙ ทวิ แห่งข้อบังคับกระทรวงกลาโหม ว่าด้วย เงินเพิ่มพิเศษรายเดือน พ.ศ. ๒๕๑๐ ซึ่งแก้ไขโดยข้อบังคับ
กระทรวงกลาโหม ว่าด้วย เงินเพิ่มพิเศษรายเดือน (ฉบั บที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๑๑ ข้อบังคับกระทรวงกลาโหม ว่าด้วย
เงิน เพิ่ มพิ เศษรายเดื อน (ฉบั บ ที่ ๘) พ.ศ. ๒๕๑๘ ข้อบั งคับ กระทรวงกลาโหม ว่าด้ วย เงิน เพิ่ ม พิ เศษรายเดื อน
(ฉบับที่ ๑๑) พ.ศ. ๒๕๑๘ ข้อบังคับกระทรวงกลาโหม ว่าด้วย เงินเพิ่มพิเศษรายเดือน (ฉบับที่ ๑๕) พ.ศ. ๒๕๒๐
ข้อบังคับกระทรวงกลาโหม ว่าด้วย เงินเพิ่มพิเศษรายเดือน (ฉบับที่ ๑๙) พ.ศ. ๒๕๒๑ ข้อบังคับกระทรวงกลาโหม
ว่าด้วย เงินเพิ่มพิเศษรายเดือน (ฉบับที่ ๒๑) พ.ศ. ๒๕๒๔ ข้อบังคับกระทรวงกลาโหม ว่าด้วย เงินเพิ่มพิเศษรายเดือน
(ฉบับที่ ๒๒) พ.ศ. ๒๕๒๖ ข้อบังคับกระทรวงกลาโหม ว่าด้วย เงินเพิ่มพิเศษรายเดือน (ฉบับที่ ๒๓) พ.ศ. ๒๕๓๑
ข้อบังคับกระทรวงกลาโหม ว่าด้วย เงินเพิ่มพิเศษรายเดือน (ฉบับที่ ๒๔) พ.ศ. ๒๕๓๒ ข้อบังคับกระทรวงกลาโหม
ว่าด้วย เงินเพิ่มพิเศษรายเดือน (ฉบับที่ ๒๕) พ.ศ. ๒๕๓๓ และให้ใช้ข้อความต่อไปนี้แทน

๖ - ๘๔
“ ข้อ ๑๕ ผู้ทาการในอากาศตามที่ กองบัญชาการทหารสูงสุด กองทัพบก กองทัพเรือ หรือกองทัพอากาศ
ได้ตั้งคณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่ามีความรู้ความสามารถแล้ว ให้ได้รับเงินเพิ่มค่าฝ่าอันตราย ดังนี้
๑๕.๑ นักบินลองเครื่องกับเครื่องต้นแบบ

เดือนละ

๗,๕๒๕ บาท

เดือนละ

๖,๒๗๐ บาท

เดือนละ

๔,๗๐๐ บาท

เดือนละ

๕,๐๑๐ บาท

เดือนละ

๓,๗๖๐ บาท

๑๕.๒ ครูการบินหรือนักบินลองเครื่อง
นายทหารสัญญาบัตร
นายทหารประทวนและพลทหารประจาการ
(พลอาสาสมัคร)
๑๕.๓ นักบินประจากอง
นายทหารสัญญาบัตร
นายทหารประทวนและพลทหารประจาการ
(พลอาสาสมัคร)

๑๕.๔ นักบินสารอง ให้ได้รับเดือนละกึ่งหนึ่งของอัตราเงินเพิ่มค่าฝ่าอันตราย ตามที่กาหนดไว้
ในข้อ ๑๕.๓
๑๕.๕ ศิษย์การบินชั้นมัธยม
นายทหารสัญญาบัตร

เดือนละ

๓,๑๓๕ บาท

เดือนละ

๒,๓๖๐ บาท

เดือนละ

๑,๕๖๕ บาท

เดือนละ

๑,๑๘๕ บาท

นายทหารประทวนและพลทหารประจาการ
(พลอาสาสมัคร)
๑๕.๖ ศิษย์การบินชั้นประถม
นายทหารสัญญาบัตร
นายทหารประทวนและพลทหารประจาการ
(พลอาสาสมัคร)

ข้อ ๑๖ ผู้ทาการบนอากาศยานเป็นประจาตามที่ กองบัญ ชาการทหารสูงสุด กองทัพบก กองทัพเรือ
หรือกองทัพอากาศ กาหนดให้ได้รับเงินเพิ่มค่าฝ่าอันตราย ดังนี้
๑๖.๑ ต้นหน
นายทหารสัญญาบัตร

เดือนละ

๔,๔๐๐ บาท

๑๖.๒ ตาแหน่งอื่น ๆ เช่น ผู้ตรวจการณ์ เจ้าหน้าที่ วิทยุ-ช่างอากาศ ฯลฯ
นายทหารสัญญาบัตร

เดือนละ

๒,๕๐๕ บาท

เดือนละ

๑,๘๔๐ บาท

นายทหารประทวนและพลทหารประจาการ
(พลอาสาสมัคร)

๖ - ๘๕
ข้อ ๑๗ นั กโดดร่ม ซึ่ งปฏิ บั ติ หน้ า ที่ โดดร่ม จากอากาศยานเป็ น ประจ าตามที่ ก องทั พ บก กองทั พ เรือ
กองทัพอากาศ กาหนดให้ได้รับเงินเพิ่มค่าฝ่าอันตราย ดังนี้
๑๗.๑ นักโดดร่มซึ่งทาหน้าที่ตรวจสอบและทดสอบร่มชูชีพ
นายทหารสัญญาบัตร
เดือนละ ๑,๐๑๐ บาท
นายทหารประทวน
เดือนละ ๓,๗๖๐ บาท
๑๗.๒ นักโดดร่มประจากอง
นายทหารสัญญาบัตร
เดือนละ ๔,๑๐๐ บาท
นายทหารประทวนและพลทหารประจาการ
(พลอาสาสมัคร)
เดือนละ ๓,๐๗๕ บาท
พลทหารกองประจาการ
เดือนละ ๑,๔๔๐ บาท
๑๗.๓ นั กโดดร่ม ส ารอง ให้ ได้ รับ เดื อนละกึ่งหนึ่ งของอั ต ราเงิน เดื อนค่า ฝ่ าอั น ตราย ตามที่
กาหนดไว้ในข้อ ๑๗.๒
ข้อ ๑๘ ผู้ทาการใต้น้าตามที่กองทัพเรือ ได้ตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ เห็นว่ามีความรู้ ความสามารถแล้ว
ให้ได้รับเงินค่าฝ่าอันตราย ดังนี้
๑๘.๑ นักเรือดาน้าประจากอง
นายทหารสัญญาบัตร
เดือนละ ๕,๐๑๐ บาท
นายทหารประทวนและพลทหารประจาการ
(พลอาสาสมัคร)
เดือนละ ๓,๗๖๐ บาท
พลทหารกองประจาการ
เดือนละ ๑,๗๖๐ บาท
๑๘.๒ นักเรือดาน้าสารอง ให้ได้รับเดือนละกึ่งหนึ่งของอัตราเงินเดือนค่าฝ่าอันตราย ตามที่
กาหนด ไว้ในข้อ ๑๘.๑
๑๘.๓ นักทาลายใต้น้าจู่โจมประจากอง
นายทหารสัญญาบัตร
เดือนละ ๖,๒๗๐ บาท
นายทหารประทวนและพลทหารประจาการ
(พลอาสาสมัคร)
เดือนละ ๔,๗๐๐ บาท
๑๘.๔ นักทาลายได้น้าจู่โจมสารอง ให้ได้รับเดือนละกึ่งหนึ่ง ของอัตราเงินเดือน ค่าฝ่าอันตราย
ตามที่กาหนดไว้ในข้อ ๑๘.๓
๑๘.๕ นักประดาน้าประจากอง
นายทหารสัญญาบัตร
เดือนละ ๔,๑๐๐ บาท
นายทหารประทวนและพลทหารประจาการ
(พลอาสาสมัคร)
เดือนละ ๓,๐๗๕ บาท
๑๘.๖ นักประดาน้าสารองให้ได้รับเดือนละกึ่งหนึ่งของอัตราเงินเดือนค่าฝ่าอันตราย ตามที่
กาหนดไว้ในข้อ ๑๘.๕

๖ - ๘๖
ข้อ ๑๙ ผู้ปฏิบัติงานในห้องปรับบรรยากาศตามที่กองทัพเรือ หรือกองทัพอากาศ กาหนดให้ได้รับเงินเพิ่ม
ค่าฝ่าอันตราย ดังนี้
นายทหารสัญญาบัตร

เดือนละ

๕,๐๑๐ บาท

เดือนละ

๓,๗๖๐ บาท

นายทหารประทวนและพลประจาการ
(พลอาสาสมัคร)

ข้อ ๒๐ ทวิ ผู้ปฏิบัติงานท าลายวัตถุระเบิดเป็น ประจาตามที่ กองบัญ ชาการทหารสูงสุด กองทั พบก
กองทัพเรือ หรือกองทัพอากาศ กาหนดให้ได้รับเงินค่าฝ่าอันตราย ดังนี้
นายทหารสัญญาบัตร

เดือนละ

๕,๐๑๐ บาท

(พลอาสาสมัคร)

เดือนละ

๓,๗๖๐ บาท

พลทหารกองประจาการ

เดือนละ

๑,๗๖๐ บาท

นายทหารประทวนและพลทหารประจาการ

ประกาศ ณ วันที่ ๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๔๐
(ลงชื่อ) พลเอก ชวลิต ยงใจยุทธ
(ชวลิต ยงใจยุทธ)
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม

หมำยเหตุ.- หลักการและเหตุผลในการประกาศใช้ข้อบังคับฉบับนี้ คือ ปรับเงินเพิ่มค่าฝ่าอันตราย ทุกประเภท
ให้ สู ง ขึ้ น เพื่ อ ให้ ส อดคล้ อ งกั บ การปรั บ อั ต ราเงิ น เดื อ นข้ า ราชการ ตามที่ ก ระทรวงการคลั ง ให้ ค วามตกลง
กระทรวงการคลังได้อนุมัติให้กระทรวงกลาโหม ปรับเงินเพิ่มค่าฝ่าอันตรายทุกประเภท ให้สูงขึ้นตั้งแต่วันที่ รมว.กห.
ลงนามประกาศใช้ข้อบังคันนี้ ตามนัยหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนมาก ที่ กค ๐๕๒๖.๕/๓๕๙ ลง ๗ ม.ค. ๔๐
จึงจาเป็นต้องออกข้อบังคับนี้

๖ - ๘๗
(สำเนำ)
ข้อบังคับกระทรวงกลำโหม
ว่ำด้วยเงินเพิ่มพิเศษรำยเดือน (ฉบับที่ ๓๑)
พ.ศ. ๒๕๕๑
โดยที่ เป็ น การสมควรแก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม ข้ อ บั ง คั บ กระทรวงกลาโหม ว่ า ด้ ว ย เงิ น เพิ่ ม พิ เศษรายเดื อ น
ให้เหมาะสมยิ่งขึ้น
อาศั ย อานาจตามความในมาตรา ๑๓ แห่ งพระราชบั ญ ญั ติ ระเบี ย บข้า ราชการทหาร พ.ศ. ๒๕๒๑
ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการทหาร (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๕๑ กระทรวงกลาโหมโดยได้รับ
ความตกลงกับกระทรวงการคลัง จึงออกข้อบังคับไว้ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ข้อบั งคับ นี้ เรียกว่า “ ข้อบั งคับ กระทรวงกลาโหม ว่าด้วย เงินเพิ่ มพิ เศษรายเดือน (ฉบั บที่ ๓)
พ.ศ. ๒๕๕๑ ”
ข้อ ๒ ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
ข้อ ๓ ให้ยกเลิกความในหมวด ๒ เงินเพิ่มค่าฝ่าอันตราย ข้อ ๑๙/๔ แห่งข้อบังคับ กระทรวงกลาโหม
ว่าด้วย เงินเพิ่มพิเศษรายเดือน พ.ศ. ๒๕๑๐ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยข้อบังคับ กระทรวงกลาโหม ว่าด้วย เงินเพิ่มพิเศษ
รายเดือน (ฉบับ ๒๗) พ.ศ. ๒๕๔๙ และข้อบังคับ กระทรวงกลาโหม ว่าด้วย เงินเพิ่มพิเศษรายเดือน (ฉบับที่ ๒๘)
พ.ศ. ๒๕๕๙ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“ ข้อ ๑๙/๔ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านการอารักขาบุคคลสาคัญ ตามที่กรมราชองครักษ์ กองบัญชาการ
กองทัพไทย กองทัพบก กองทัพเรือ หรือกองทัพอากาศกาหนด ให้ได้รับเงินเพิ่มค่า ฝ่าอันตราย ดังนี้
นายทหารสัญญาบัตร

เดือนละ

๓,๐๐๐ บาท

เดือนละ

๒,๓๐๐ บาท

นายทหารประทวนและพลทหารประจาการ
(พลอาสาสมัคร)
ประกาศ ณ วันที่ ๑๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๑
(ลงชื่อ) พลเอก อภิชาต เพ็ญกิตติ
(อภิชาต เพ็ญกิตติ)
ปลัดกระทรวงกลาโหม ทาการแทน
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม

๖ - ๘๘
(สำเนำ)
ข้อบังคับกระทรวงกลำโหม
ว่ำด้วย เงินเพิ่มพิเศษรำยเดือน (ฉบับที่ ๓๒)
พ.ศ. ๒๕๕๔
โดยที่ เป็ น การสมควรแก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม ข้ อ บั ง คั บ กระทรวงกลาโหม ว่ า ด้ ว ย เงิ น เพิ่ ม พิ เศษรายเดื อ น
ให้เหมาะสมยิ่งขึ้น
อาศั ย อานาจตามความในมาตรา ๑๓ แห่ งพระราชบั ญ ญั ติ ระเบี ย บข้า ราชการทหาร พ.ศ. ๑๕๒๑
ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการทหาร (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๑ กระทรวงกลาโหม โดยได้รับ
ความตกลงกับกระทรวงการคลัง จึงออกข้อบังคับไว้ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ข้อบังคับนี้เรียกว่า “ ข้อบังคับกระทรวงกลาโหม ว่าด้วย เงินเพิ่มพิเศษรายเดือน (ฉบับที่ ๓๒)
พ.ศ. ๒๕๔๔ ”
ข้อ ๒ ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศเป็นต้นไป
ข้อ ๓ ให้ยกเลิกความในหมวด ๒ เงินเพิ่มค่าฝ่าอันตราย ข้อ ๑๙/๔ แห่งข้อบังคับกระทรวงกลาโหม
ว่าด้วย เงินเพิ่มพิเศษรายเดือน พ.ศ. ๒๕๑๐ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยข้อบังคับกระทรวงกลาโหม ว่าด้วย เงินเพิ่มเติม
รายเดือน (ฉบับ ที่ ๒๗) พ.ศ. ๒๕๔๙ ข้อบั งคับกระทรวงกลาโหม ว่าด้วย เงินเพิ่ มพิเศษรายเดือน (ฉบับ ที่ ๒๘)
พ.ศ. ๒๕๔๙ และข้อบังคับกระทรวงกลาโหมว่าด้วยเงินเพิ่มพิเศษรายเดือน (ฉบับที่ ๓๑) พ.ศ. ๒๕๕๑ และให้ใช้
ความต่อไปนี้แทน
“ ข้อ ๑๙/๔ เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านการอารักขาบุคคลสาคัญในกรมราชองครักษ์และหน่วยบัญชาการ
ถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์สังกัดกองบัญชาการกองทัพไทย ให้ได้รับเงินเพิ่มค่าฝ่าอันตราย ดังนี้
นายทหารสัญญาบัตร
เดือนละ ๗,๐๐๐ บาท
นายทหารประทวนและพลทหารประจาการ
(พลอาสาสมัคร)
เดือนละ ๕,๓๐๐ บาท
เจ้ า หน้ า ที่ ผู้ ป ฏิ บั ติ ง านด้ า นการอารัก ขาบุ ค คลส าคั ญ ในหน่ ว ยงานนอกเหนื อ จากวรรคหนึ่ ง ตามที่
กองบัญชาการกองทัพไทย กองทัพบก กองทัพเรือ หรือกองทัพอากาศกาหนด ให้ได้รับเงินเพิ่มค่าฝ่าอันตราย ดังนี้
นายทหารสัญญาบัตร
เดือนละ ๓,๕๐๐ บาท
นายทหารประทวนและพลทหารประจาการ
(พลอาสาสมัคร)
เดือนละ ๒,๗๐๐ บาท
ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๔๔
(ลงชื่อ) พลเอก ยุทธศักดิ์ ศศิประภา
(ยุทธศักดิ์ ศศิประภา)
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม

๖ – ๘๙
(สำเนำ)
ข้อบังคับกระทรวงกลำโหม
ว่ำด้วยเงินเพิ่มพิเศษรำยเดือน
(ฉบับที่ ๓๔)
พ.ศ. ๒๕๕๘
โดยที่ เป็ น การสมควรแก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม ข้ อ บั ง คั บ กระทรวงกลาโหม ว่ า ด้ ว ย เงิ น เพิ่ ม พิ เศษรายเดื อ น
ให้เหมาะสมยิ่งขึ้น
อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๑๓ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการทหาร พ.ศ.๒๕๒๑ และ
แก้ไขเพิ่มเติม กระทรวงกลาโหมโดยได้รับความตกลงกับกระทรวงการคลัง จึงออกข้อบังคับไว้ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ข้อบังคับนี้เรียกว่า “ข้อบังคับกระทรวงกลาโหม ว่าด้วย เงินเพิ่ มพิเศษรายเดือน (ฉบับที่ ๓๔)
พ.ศ. ๒๕๕๘ ”
ข้อ ๒ ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศเป็นต้นไป
ข้อ ๓ ในข้อบังคับนี้
“ เครื่องบินขับไล่หรือเครื่องบินโจมตีสมรรถนะสูง ” หมายความว่า อากาศยานที่มีความเร็วหนึ่งเท่า
ของความเร็วเสียงขึ้นไป และโครงสร้างอากาศยานนั้นสามารถรับภาระกรรมขณะทาการบินได้เจ็ดเท่าของแรงโน้มถ่วง
ของโลกขึ้นไป ตามที่กาหนดในคู่มือการบินของอากาศยานแบบนั้น ๆ
ข้อ ๔ ให้ ยกเลิ กความในหมวด ๒ เงิน เพิ่ ม ค่าฝ่ าอัน ตราย ข้อ ๑๕ แห่ งข้อบั งคับ กระทรวงกลาโหม
ว่าด้วย เงินเพิ่มพิเศษรายเดือน พ.ศ. ๒๕๑๐ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยข้อบังคับกระทรวงกลาโหม ว่าด้วย เงินเพิ่มพิเศษ
รายเดือน (ฉบั บ ที่ ๘) พ.ศ. ๒๕๑๘ ข้อบั งคับ กระทรวงกลาโหม ว่าด้ วย เงิน เพิ่ มพิ เศษรายเดื อน (ฉบั บ ที่ ๑๕)
พ.ศ. ๒๕๒๐ ข้อบังคับกระทรวงกลาโหม ว่าด้วย เงินเพิ่มพิเศษรายเดือน (ฉบั บที่ ๒๑) พ.ศ. ๒๕๒๔ ข้อบั งคับ
กระทรวงกลาโหม ว่าด้วย เงินเพิ่มพิเศษรายเดือน (ฉบับที่ ๒๔) พ.ศ. ๒๕๓๒ ข้อบังคับกระทรวงกลาโหม ว่าด้วย
เงินเพิ่มพิ เศษรายเดือน (ฉบับ ที่ ๒๕) พ.ศ. ๒๕๓๓ ข้อบังคับกระทรวงกลาโหม ว่าด้วย เงินเพิ่ มพิเศษรายเดือน
(ฉบับที่ ๒๖) พ.ศ. ๒๕๔๐ ข้อบังคับกระทรวงกลาโหม ว่าด้วย เงินเพิ่มพิเศษรายเดือน (ฉบับที่ ๒๗) พ.ศ. ๒๕๔๙
ข้อบังคับกระทรวงกลาโหม ว่าด้วย เงินเพิ่มพิเศษรายเดือน (ฉบับที่ ๒๙) พ.ศ. ๒๕๕๐ และข้อบังคับกระทรวงกลาโหม
ว่าด้วย เงินเพิ่มพิเศษรายเดือน (ฉบับที่ ๓๓) พ.ศ. ๒๕๕๘ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“ ข้อ ๑๕ ผู้ท าการในอากาศตามที่ หน่วยบัญ ชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์กองบัญ ชาการ
กองทัพไทย กองทัพบก กองทัพเรือ หรือกองทัพอากาศ ได้ตั้งคณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่ามีความรู้ความสามารถ
แล้วให้ได้รับเงินเพิ่มค่าฝ่าอันตราย ดังนี้
๑๕.๑ นักบินลองเครื่องกับเครื่องต้นแบบ
นายทหารสัญญาบัตร
เดือนละ ๑๕,๐๐๐ บาท
๑๕.๒ ครูการบินหรือนักบินลองเครื่อง
นายทหารสัญญาบัตร
เดือนละ ๑๔,๖๐๐ บาท

๖ - ๙๐
๑๕.๓ นักบินประจากอง ซึ่งทาการบินกับเครื่องบินขับไล่
หรือเครื่องบินโจมตีสมรรถนะสูง
นายทหารสัญญาบัตร ระดับ ร.ต. - ร.อ.

เดือนละ ๑๓,๐๐๐ บาท

นายทหารสัญญาบัตร ระดับ พ.ต.,น.ต. ขึ้นไป

เดือนละ ๑๓,๒๐๐ บาท

๑๕.๔ นักบินประจากองนักบิน ซึ่งทาการบินกับเครื่องบินอื่น
นายทหารสัญญาบัตร ระดับ ร.ต. - ร.อ.

เดือนละ ๑๑,๐๐๐ บาท

นายทหารสัญญาบัตร ระดับ พ.ต.,น.ต. ขึ้นไป

เดือนละ ๑๓,๒๐๐ บาท

๑๕.๕ นักบินสารอง
นายทหารสัญญาบัตร

เดือนละ

๕,๕๐๐ บาท

เดือนละ

๕,๕๐๐ บาท

เดือนละ

๔,๒๐๐ บาท

เดือนละ

๒,๘๐๐ บาท

เดือนละ

๒,๑๐๐ บาท

๑๕.๖ ศิษย์การบินชั้นมัธยม
นายทหารสัญญาบัตร
นายทหารประทวนและพลทหารประจาการ
(พลอาสาสมัคร)
๑๕.๗ ศิษย์การบินชั้นประถม
นายทหารสัญญาบัตร
นายทหารประทวนและพลทหารประจาการ
(พลอาสาสมัคร)
ประกาศ ณ วันที่ ๒๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๘
(ลงชื่อ) พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ
(ประวิตร วงษ์สุวรรณ)
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม

หมายเหตุ :- หลักการและเหตุผลในการประกาศใช้ข้อบังคับฉบับนี้ คือ แก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับกระทรวงกลาโหม
ว่าด้วย เงินเพิ่มพิเศษรายเดือน โดยปรับอัตราเงินเพิ่มค่าฝ่าอันตรายสาหรับผู้ ทาการในอากาศ ตาแหน่ งนักบิ น
ประจากอง ซึ่งทาการบินกับเครื่องบินขับไล่หรือเครื่องบินโจมตีสมรรถนะสูง เพื่อให้เป็นไปตามมติคณะกรรมการ
ข้าราชการทหาร ครั้งที่ ๗/๕๖ เมื่ อวั น ที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๕๖ ซึ่ งกระทรวงการคลั ง ได้ ให้ ค วามตกลงแล้ ว
โดยมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศเป็นต้นไป จึงจาเป็นต้องออกข้อบังคับนี้

๖ - ๙๑
ข้อบังคับกระทรวงกลำโหม
ว่ำด้วย กำรพิจำรณำบำเหน็จพิเศษในเวลำเหตุฉุกเฉิน
(ฉบับที่ ๕)
พ.ศ. ๒๕๕๙
โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับกระทรวงกลาโหม ว่าด้วย การพิจารณาบาเหน็จพิเศษในเวลา
เหตุฉุกเฉินให้เหมาะสมยิ่งขึ้น จึงออกข้อบังคับไว้ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ข้อบังคับนี้เรียกว่า “ ข้อบังคับกระทรวงกลาโหม ว่าด้วย การพิจารณาบาเหน็จพิเศษ ในเวลาเหตุ
ฉุกเฉิน (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๕๙ ”
ข้อ ๒ ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
ข้อ ๓ ให้ยกเลิกความในข้อ ๔.๒ แห่งข้อบังคับกระทรวงกลาโหม ว่าด้วย การพิจารณาบาเหน็จพิเศษ
ในเวลาเหตุฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๒๙ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“ ๔.๒ “ เวลาเหตุ ฉุก เฉิน ” หมายความว่ า เวลาท าสงคราม เวลาท าการรบ เวลาท าการ
ปราบปรามการจลาจล และเวลาปฏิบัติราชการลับ หรือปฏิบัติราชการพิเศษตามที่กระทรวงกลาโหมกาหนด รวมถึง
เวลาสู้รบหรือเวลาต่อสู้ตามแผนป้องกันประเทศ ”
ข้อ ๔ ให้ ยกเลิกความในข้อ ๕ แห่งข้อบังคับกระทรวงกลาโหม ว่าด้วย การพิจารณาบาเหน็จพิเศษ
ในเวลาเหตุฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๒๔ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยข้อบังคับกระทรวงกลาโหม ว่าด้วย การพิจารณาบาเหน็จพิเศษ
ในเวลาเหตุฉุกเฉิน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๑, ข้อบังคับกระทรวงกลาโหม ว่าด้วย การพิจารณาบาเหน็จพิเศษในเวลา
เหตุฉุกเฉิน (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๓๙ และข้อบังคับกระทรวงกลาโหม ว่าด้วย การพิจารณาบาเหน็จพิเศษในเวลาเหตุ
ฉุกเฉิน (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๔๔ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“ ข้อ ๕ ทหารผู้ ใดได้ ท าการสู้ รบ หรือ ต่ อ สู้ หรือปฏิ บั ติ ราชการในเวลาเหตุ ฉุก เฉิน ให้ ได้ รับ
บาเหน็จพิเศษ โดยพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน หรือให้ได้รับเงินเพิ่มพิเศษสาหรับการสู้รบ หรือให้ได้รับเงินรางวัล
สาหรับการสู้รบ แล้วแต่กรณี รวมถึงได้รับการแต่งตั้งยศหรือเลื่อนชั้นยศสูงขึ้น ดังต่อไปนี้
๕.๑ ผู้ที่ได้ทาการสู้รบ หรือต่อสู้ในเวลาเหตุฉุกเฉิน จนได้รับอันตรายถึงเสียชีวิต หรือ
ทุพพลภาพ เนื่องในการสู้รบ หรือต่อสู้ในเวลาเหตุฉุกเฉิน ให้พิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนไม่เกิน ๙ ชั้น และแต่งตั้งยศ
หรือเลื่อนชั้นยศไม่เกิน ๗ ชั้นยศ
สาหรับผู้ที่ได้รับการเลื่อนขั้นเงินเดือนตามวรรคหนึ่ง หากยังได้รับเงินเดือนต่ากว่า
ระดับ น.๑ ชั้น ๑ ก็ให้ได้รับเงินเดือนระดับ น.๑ ชั้น ๑ และให้แต่งตั้งยศหรือเลื่อนยศเป็นร้อยตรี เรือตรี หรือ
เรืออากาศตรี

๖ - ๙๒
๕.๒ ผู้ ที่ ไ ด้ ป ฏิ บั ติ ร าชการในเวลาเหตุ ฉุ ก เฉิ น จนได้ รั บ อั น ตรายถึ ง เสี ย ชี วิ ต หรื อ
ทุพ พลภาพ โดยการกระท าของข้าศึกหรือศัตรู หรือกระท าการบนอากาศ ใต้น้ า หรือเกี่ย วกับ วัตถุระเบิ ด หรือ
เกี่ยวกับแก๊สพิษหรือรังสีที่เป็นอันตรายแก่ร่างกาย ให้พิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนไม่เกิน ๗ ชั้น และแต่งตั้งยศ หรือ
เลื่อนชั้นยศไม่เกิน ๕ ชั้นยศ
ส าหรับ ผู้ ที่ ได้ รับ การเลื่ อ นขั้น เงิน เดื อนตามวรรคหนึ่ ง หากยั ง ได้ รับ ในเดื อ น
ต่ากว่าระดับ ป.๑ ชั้น ๗ ก็ให้ได้รับเงินเดือนระดับ ป.๑ ชั้น ๗ และให้แต่งตั้งยศหรือเลื่อนยศเป็นสิบเอก จ่าเอก
หรือจ่าอากาศเอก
๕.๓ ผู้ ที่ ไ ด้ ป ฏิ บั ติ ร าชการในเวลาเหตุ ฉุ ก เฉิ น จนได้ รั บ อั น ตรายถึ ง เสี ย ชี วิ ต หรื อ
ทุพพลภาพ นอกจากกรณีในข้อ ๕.๑ และข้อ ๕.๒ ให้พิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนไม่เกิน ๕ ชั้น และแต่งตั้งยศ หรือ
เลื่อนชั้นยศไม่เกิน ๔ ชั้นยศ
สาหรับ ผู้ ที่ ได้รับ การเลื่ อนขั้น เงิน เดื อนตามวรรคหนึ่ ง หากยังได้ รับ เงิน เดื อน
ต่ากว่าระดับ ป.๖ ขั้น ๕ ก็ให้รับเงินเดือนระดับ ป.๑ ชั้น ๕ และให้แต่งตั้งยศหรือเลื่อนยศเป็น สิบเอก จ่าเอก หรือ
จ่าอากาศเอก
๕.๔ ผู้ที่ได้ทาการสู้รบ หรือต่อสู้ จนได้รับอันตราย หรือทาการสู้รบ หรือต่อสู้ได้ผลดี
หรือปฏิบัติหน้าที่ในเวลาเหตุฉุกเฉินด้วยความตรากตราเหน็ดเหนื่อย และได้ผลสมความมุ่งหมายของทางราชการ
เป็นอย่างดี ให้พิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนไม่เกิน ๔ ชั้น
จานวนเงินที่ควรได้รับเป็นบาเหน็จพิเศษตามความในวรรคหนึ่ง ให้ เงินเพิ่มพิเศษ
รายเดือนเรียกว่า “ เงิน เพิ่ ม พิเศษสาหรับ การสู้รบ " ใช้ คาย่ อว่า “ พ.ส.ร. ” หรือเป็น เงิน ตอบแทน เรียกว่า
“ เงินรางวัลสาหรับการสู้รบ ” แล้วแต่กรณี ทั้งนี้ โดยให้ถือเงินเดือนที่ได้รับอยู่ในวันที่รับบาเหน็จพิเศษเป็นเกณฑ์
ในการค านวณเงิน เพิ่ มพิ เศษส าหรับ การสู้ รบส าหรับ ข้าราชการทหาร และถือเกณฑ์ ๑ ชั้ น ให้ ได้รับ เงิน รางวั ล
สาหรับการสู้รบเป็นจานวน ๑๒ เท่า ของผลต่างระหว่างอัตราเงินเดือนข้าราชการทหารระดับ ป.๑ ชั้น ๑ กับระดับ
ป.๑ ชั้น ๒ เป็นเกณฑ์ในการคานวณเงินรางวัลสาหรับการสู้รบสาหรับทหารกองประจาการ
ผู้ ที่ ไ ด้ รั บ เงิ น รางวั ล ส าหรั บ การสู้ ร บ เมื่ อ เข้ า รั บ ราชการ หรื อ ท าง านใน
กระทรวงกลาโหมให้ได้รับ พ.ส.ร. ตามสิทธิเดิมในอัตรา ๑ ใน ๑๒ ส่วนของเงินรางวัลสาหรับการสู้รบ และให้ได้รับ
หลังวันที่มีสิทธิรับเงินรางวัลสาหรับการสู้รบไม่น้อยกว่า ๑ ปี
การพิจารณาและสั่งการให้ได้รับเงินเพิ่มพิเศษสาหรับการสู้รบ หรือเงินรางวัล
สาหรับการสู้รบ ให้ปฏิบัติตามผนวกท้ายข้อบังคับนี้
๕.๕ ผู้ที่ได้ปฏิบัติราชการในเวลาเหตุฉุกเฉินจนป่วยเจ็บถึงเสียชีวิต หรือทุพพลภาพ
โดยมิได้ทาการสู้รบ หรือต่อสู้ หรือมิใช่โดยการกระทาของข้าศึกหรือศัตรู ให้พิจารณาเลื่อนชั้นเงินเดือนไม่เกิน ๓ ชั้น
และแต่งตั้งยศหรือเลื่อนชั้นยศไม่เกิน ๒ ชั้นยศ

๖ - ๙๓
สาหรับ ผู้ ที่ ได้รับ การเลื่ อนขั้น เงิน เดื อนตามวรรคหนึ่ ง หากยังได้รับ เงิน เดื อน
ต่ากว่าระดับ ป.๑ ชั้น ๓ ก็ให้ได้รับเงินเดือนระดับ ป.ชั้น ๓ และให้แต่งตั้งยศหรือเลื่อนยศเป็น สิบโท จ่าโท หรือ
จ่าอากาศโท
๕.๖ ผู้ ที่ ได้ ท าการสู้ รบ หรือต่ อ สู้ หรือ ปฏิ บั ติ ราชการในเวลาเหตุ ฉุ ก เฉิ น จนได้ รับ
อั นตรายถึงเสี ยชี วิ ต ไม่ ว่ากรณี ใด ๆ ถ้าผู้ นั้ นเป็ นผู้ ที่ ได้ ปฏิ บั ติ หน้ าที่ ราชการมาไม่ น้ อยกว่า ๔ เดือน ในรอบครึ่งปี
งบประมาณที่เสียชีวิต หรือเป็นผู้ที่ได้ปฏิบัติภารกิจทางอากาศในย่านอันตรายมาไม่น้อยกว่าเที่ย วบินที่กาหนดไว้
กรณีใดกรณีหนึ่ง ให้ได้รับบาเหน็จพิเศษเพิ่มอีก ๑ ชั้น ดังนี้
๕.๖.๑ การปฏิบัติภารกิจโจมตีเป้าหมายภาคพื้นดิน การลาดตระเวน การบิน
คุ้มกัน และการบินสกัดกั้น หรือภารกิจอื่น ๆ ที่สนับ สนุนการโจมตีเป้าหมายภาคพื้ นดิน ต้องมีจานวน เที่ ยวบิ น
ไม่น้อยกว่า ๒๐ เที่ยวบิน
๕.๖.๒ การปฏิบัติภารกิจการส่งกาลังบารุง การปฏิบัติทางจิตวิทยา การทิ้งวัตถุ
เคมีทางอากาศ การค้นหาและกู้ภัย ต้องมีจานวนเที่ยวบินรวมกันไม่น้อยกว่า ๓๐ เที่ยวบิน
๕.๖.๓ การปฏิ บั ติ ภ ารกิ จ ทางธุ ร การหรื อ ภารกิ จ อื่ น ๆ นอกเหนื อ กรณี ใน
ข้อ ๕.๖.๑ และข้อ ๕.๖.๒ ต้องมีจานวนเที่ยวบินรวมกันไม่น้อยกว่า ๔๐ เที่ยวบิน
๕.๗ ผู้ที่ได้ปฏิบัติภารกิจทางอากาศในย่านอันตราย และมีเที่ยวบิน ตามข้อ ๕.๖.๑,
ข้อ ๕.๖.๒ และข้อ ๕.๖.๓ ให้ ได้ รับ เงิน เพิ่ ม พิ เศษส าหรับ การสู้ รบ ๑ ชั้ น ตั้ งแต่ วั น ต้ น ปี งบประมาณถัด จาก
ปีงบประมาณที่ปฏิบัติภารกิจ
การได้รับอันตรายหรือป่วยเจ็บอันจะเป็นเหตุให้ได้รับบาเหน็จพิเศษตามความใน
ข้อนี้จะต้องมิได้เกิดจากความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงหรือความผิดของตนเอง ”
ข้อ ๕ ให้ ยกเลิกความในข้อ ๑ แห่งข้อบังคับกระทรวงกลาโหม ว่าด้วย การพิจารณาบาเหน็จพิ เศษ
ในเวลาเหตุฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๒๙ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยข้อบังคับกระทรวงกลาโหม ว่าด้วย การพิจารณาบาเหน็จพิเศษ
ในเวลาเหตุฉุกเฉิน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๓) และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“ ข้อ ๑๓ การเลื่อนยศให้กับผู้ที่ได้รับการพิจารณาตามข้อ ๕ ให้เลื่อนยศขั้นสูงสุด ไม่เกินยศ พลโท พลเรือโท
หรือพลอากาศโท เว้นแต่ผู้ประสบอันตรายเนื่องจากการสู้รบ หรือต่อสู้ หรือโดยการกระทาของข้าศึกศัตรู หรือ
ผู้ที่หัวหน้าส่วนราชการขึ้นตรงต่อกระทรวงกลาโหม ผู้บัญชาการทหารบก ผู้บัญชาการทหารเรือ หรือผู้บัญชาการ
ทหารอากาศ ได้พิจารณาความเหมาะสมแล้ว ให้ขอเลื่อนยศ พลเอก พลเรือเอก หรือพลอากาศเอก ส่วนผู้ใดจะสมควร
เลื่อนยศ จอมพล จอมพลเรือ หรือจอมพลอากาศ ให้อยู่ในอานาจของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมพิจารณา
ตามความเหมาะสมเป็นราย ๆ ไป ”

๖ - ๙๔
ข้อ ๖ ให้ยกเลิกความในผนวกท้ายข้อบังคับกระทรวงกลาโหม ว่าด้วย การพิจารณาบาเหน็จพิเศษในเวลา
เหตุฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๒๙ “ ข้อ ๓ หลักเกณฑ์ตามระยะเวลา ” และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“ ข้อ ๓ หลักเกณฑ์ตามระยะเวลา
การพิจารณาให้เงินเพิ่มพิเศษสาหรับการสู้รบจะต้องพิจารณาตามหลักเกณฑ์เกี่ยวกับระยะเวลาด้วย ดังนี้
๓.๑ ถ้าปฏิบัติหน้าที่ในเวลาเหตุฉุกเฉินยืดเยื้อเกินกว่า ๑๒ เดือน พิจารณาให้ได้รับเงินเพิ่มพิเศษ
สาหรับการสู้รบทุก ๆ รอบ ๑๒ เดือน นับครบรอบตั้งแต่วันที่ออกเดินทางเป็นต้นไป แต่ถ้าในรอบ ๑๒ เดือน ปฏิบัติ
หน้าที่ในเวลาเหตุฉุกเฉินหลายครั้ง ให้รวมพิจารณาเพียงครั้งเดียวเมื่อครบรอบ ๑๒ เดือน ในแต่ละวงรอบพิจารณา
สาหรับการให้ได้รับเงินเพิ่มพิเศษสาหรับการสู้รบตั้งแต่รอบที่ ๒ เป็นต้นไป ให้ลดเงินเพิ่มพิเศษ
สาหรับการสู้รบลง ๑ ชั้นทุก ๆ รอบที่ได้รับการพิจารณา แต่ถ้าลดแล้วจะได้รับน้อยกว่า ๑ ชั้น ก็ให้ได้รับ ๑ ชั้น
และเมื่อรวมกันแล้ วให้ ได้รับ เงินเพิ่ม พิเศษส าหรับ การสู้รบได้ไม่เกิน ๔ ครั้ง ในกรณี เดีย วกัน เมื่อได้ครบ ๔ ครั้ง
ในกรณีเดียวกันแล้ว หากยังคงปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่หรือเหตุการณ์เดียวกันต่อไป ให้สามารถขอรับเงินเพิ่มพิเศษ
สาหรับการสู้รบได้ โดยขอยกเลิกชั้นเงินเพิ่มพิเศษสาหรั บการสู้รบครั้งที่ได้รับเป็นจานวนเงินน้อยที่สุดใน ๔ ครั้ง
มาขอรับเงินเพิ่มพิเศษสาหรับการสู้รบ ในชั้นปัจจุบันที่สูงกว่าแทนได้
๓.๒ การพิจารณาให้ได้รับเงินเพิ่มพิเศษสาหรับการสู้รบครั้งที่ ๒ หรือครั้งต่อ ๆ ไป ในกรณีเดียวกัน
(เช่นกรณีสงครามเกาหลี) ไม่พิจารณาเพิ่มในกรณีปฏิบัติหน้าที่นอกราชอาณาจักรอีก
๓.๓ ในรอบ ๑๒ เดื อ นถ้ า มี ร ะยะเวลาปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ใ นสนามรวมทั้ ง หมดไม่ ถึ ง ๖ เดื อ น
จะพิจารณาตัดทอนจานวนชั้นของเงินเพิ่มพิเศษสาหรับการสู้รบตามหลักเกณฑ์ในข้อ ๑ ลงมาอีกก็ย่อมกระทาได้
ถ้ามีระยะเวลาปฏิบัติ หน้าที่ในสนามไม่ถึง ๔ เดือน และมิได้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ระบุไว้ในข้อ ๑.๑. ข้อ ๑.๒ หรือ
ข้อ ๑.๓ ไม่พิจารณาให้ได้รับเงินเพิ่มพิเศษสาหรับการสู้รบ แต่น่าผลงานไปพิจารณาเป็นบาเหน็จประจาปี
๓.๔ ผู้ได้รับอันตรายสาหัสหรือป่วยเจ็บมีอาการหนักจากการปฏิบัติหน้าที ในสนามต้องถูกส่งตัว
กลับมารักษาพยาบาลในเขตภายใน ถ้ามีระยะเวลาปฏิบัติหน้าที่ในสนามไม่ถึง ๔ เดือน ให้พิจารณาเช่นเดียวกับ
ผู้ปฏิบัติหน้าที่ในสนามถึง ๔ เดือน ถ้ามีระยะเวลาปฏิบัติหน้าที่ถึงครึ่งหนึ่งของระยะเวลาทั้งหมดของทหารในหน่วย
เดียวกัน หรือรุ่นเดียวกันที่เดินทางออกไปปฏิบัติหน้าที่พร้อมกัน ให้นับเวลาเต็มตามระยะเวลาของทหารในหน่วยนั้น
หรือรุ่นนั้น ”
ประกาศ ณ วันที่ ๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๙
(ลงชื่อ) พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ
(ประวิตร วงษ์สุวรรณ)
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม

๖ - ๙๕
หมายเหตุ :- หลักการและเหตุผลในการประกาศใช้ข้อบังคับฉบับนี้ คือ แก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับกระทรวงกลาโหม
ว่าด้วย การพิจารณาบาเหน็จพิเศษในเวลาเหตุฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๒๙ ดังนี้
๑. กาหนดคานิยามศัพท์ “ เวลาเหตุฉุกเฉิน ” ขึ้นใหม่ เพื่อให้ผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่ตามแผนป้องกันประเทศ
สามารถรับสิทธิตามข้อบังคับกระทรวงกลาโหม ว่าด้วย การพิจารณาบาเหน็จพิเศษในเวลาเหตุฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๒๙ ได้
๒. กาหนดแยกชั้นยศออกจากชั้น เงินเดือนเพื่อเป็ นการแก้ไขความเหลื่อมล้าของการปู นบาเหน็ จ
ที่ผ่านมา กรณีการขอเลื่อนยศที่ไม่สอดคล้องกับข้อเท็จจริง
๓. กาหนดให้ผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่ราชการมาไม่น้อยกว่า ๔ เดือน ในรอบครึ่งปีงบประมาณที่เสีย ชีวิต
ให้ได้รับบาเหน็จพิเศษเพิ่มอีก ๑ ชั้น
๔. กาหนดให้ผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่หรือเหตุการณ์เดียวกันเมื่อได้เงินเพิ่มพิเศษรายเดือนสาหรับ
การสู้รบครบ ๔ ครั้ง และยังคงปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่หรือเหตุการณ์ เดียวกันต่อไปให้สามารถขอรับเงินเพิ่มพิเศษ
สาหรับการสู้รบได้ โดยขอยกเลิกชั้นเงินเพิ่มพิเศษสาหรับการสู้รบครั้งที่ได้รับเป็นจานวนเงินน้อยที่สุดใน ๔ ครั้ง
มาขอรับเงินเพิ่มพิเศษสาหรับการสู้รบในชั้นปัจจุบันที่สูงกว่าแทนได้
เพื่ อให้ การพิจารณาสิท ธิกาลังพลของข้าราชการและทหารกองประจาการผู้ป ฏิบัติ หน้ าที่ ในเวลา
เหตุฉุกเฉินมีความเหมาะสม เป็นธรรม และสอดคล้องกับลักษณะการปฏิบัติการทางทหารในปัจจุบัน
การแจกจ่าย
- ปล.กห., รอง ปล.กห.(๑), (๒), (๓), (๔), ปษ.พิเศษ สป., ปษ.สป. และ หน.ฝสธ.ประจา รมว.กห.
- สร., รอ., นถปภ.รอ., ทท., บก.ทท., ทบ., ทร. และ ทอ.
- สน.ปล.กห., สพร.กห., สลก.สป., สนผ.กห., สงป.กห., ธน., ศอพท., พท.ศอพท., อท.ศอพท., ศอว.ศอพท.,
รภท.ศอพท., กง.กห., กกส.กห., วท.กห., ศวทท.วท.กห., ทสอ.กห., สสน.สป., สยธ.สสน.สป.,
สนพ.สสน.สป., สตน.กห., อผศ., บอท. และ สทป.
- จก.สม., รอง จก.สม., ผช.จก.สม. (๑) และ (๒)
- นขต.สม., นขต.สนผพ.สม., นขต.สกพ.สม. และ นขต.สกกห.สม.
สาเนาถูกต้อง
(ลงชื่อ) พ.อ. สืบวงศ์ คุ้มพงษ์
(สืบวงศ์ คุ้มพงษ์)
ผอ.กรบ.สม.
๘ ส.ค.๕๙

๖ - ๙๖
(สำเนำ)
ระเบียบสำนักนำยกรัฐมนตรี
ว่ำด้วย บำเหน็จควำมชอบ ค่ำทดแทน และกำรช่วยเหลือเจ้ำหน้ำที่และประชำชน
ผู้ปฏิบัติหน้ำที่รำชกำรหรือช่วยเหลือรำชกำร เนื่องในกำรป้องกันอธิปไตย
และรักษำควำมสงบเรียบร้อยของประเทศ
พ.ศ. ๒๕๒๑

โดยที่เป็นการสมควรให้เจ้าหน้าที่และประชาชนผู้ ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ราชการหรือช่วยเหลือราชการ กรณี
ป้องกันอธิปไตยและรักษาความสงบเรียบร้อยของประเทศ ได้รับบาเหน็จความชอบ ค่าทดแทน และการช่วยเหลือ
คณะรัฐมนตรีให้วางระเบียบไว้ดังนี้
ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยบาเหน็จความชอบ ค่ าทดแทน และ
การช่วยเหลือเจ้าหน้าที่และประชาชนผู้ปฏิบัติหน้าที่ราชการหรือช่วยเหลือราชการเนื่องในการป้องกัน อธิปไตย
และรักษาความสงบเรียบร้อยของประเทศ พ.ศ. ๒๕๒๑ เรียกว่า “ ระเบียบ บ.ท.ช. ”
ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ ๓ ให้ปลัดสานักนายกรัฐมนตรี เป็นผู้รักษาการให้เป็นไปตามระเบียบนี้
หมวด ๑
ความทั่วไป
ข้อ ๔ ในระเบียบนี้
๔.๑ การป้ อ งกั น อธิ ป ไตยและรั ก ษาความสงบเรี ย บร้ อ ยของประเทศ ได้ แ ก่ การปฏิ บั ติ
ในลักษณะใดลักษณะหนึ่งหรือหลายลักษณะดังนี้
๔.๑.๑ การป้องกัน ขัดขวางระงับ หรือปราบปรามภัยรุกรานราชอาณาจักรไม่ว่าจะเป็น
การรุกรานด้วยกาลังทหารหรือกลุ่มบุคคลถืออาวุธ รวมตลอดถึงการรักษาความปลอดภัยชายแดน น่านน้าภายใน
ทะเลอาณาเขตทะเลหลวง และทางอากาศ
๔.๑.๒ การป้องกัน ขัดขวาง ระงับ หรือปราบปรามการกระทาอันเป็นภัยร้ายแรงต่อชาติ
รวมตลอดถึงการแทรกซึมบ่อนทาลายความมั่นคงของชาติ
๔.๑.๓ การป้องกัน ขัดขวาง ระงับ หรือปราบปรามการก่อความไม่สงบเรียบร้อยของประเทศ
การจลาจล หรือวินาศกรรม
๔.๑.๒ การระงามหรือบรรเทาภัยพิบัติร้ายแรงหรือขนาดใหญ่ อันเกิดจากการกระทาของ
ขบวนการก่อการร้ายหรือศัตรูตามที่คณะกรรมการในข้อ ๕ ประกาศกาหนด

๖ - ๙๗
๔.๒ บาเหน็จความชอบ ได้แก่ การปูนบาเหน็จ ดังนี้
๔.๒.๑ การเลื่อนเงินเดือนกรณีพิเศษ
๔.๒.๒ บาเหน็จพิเศษสาหรับการสู้รบ
๔.๓ ค่าทดแทน ได้แก่ เงินทดแทน กรณีดังนี้
๔.๓.๑ เสียชีวิต
๔.๓.๒ ทุพพลภาพ
๔.๓.๓ พิการหรือสูญเสียอวัยวะ
๔.๔ การช่วยเหลือ ได้แก่ การช่วยเหลือและการสงเคราะห์ ดังนี้
๔.๔.๑ เงินช่วยเหลือเป็นค่าทาศพ
๔.๔.๒ เงินช่วยเหลือดารงชีพผู้พิการทุพพลภาพ
๔.๔.๓ เงินช่วยเหลือเป็นค่ารักษาพยาบาล
๔.๔.๔ เงินสงเคราะห์ขณะเจ็บป่วย
๔.๕ เจ้าหน้าที่และประชาชนผู้ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ราชการหรือช่วยเหลือราชการ ได้แก่ บุคคลดังนี้
๔.๕.๑ ทหาร ตารวจ ข้าราชการ พนักงาน หรือลูกจ้างประจา ในส่วนราชการองค์การ
ของรัฐ กิจการของรัฐ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ ผู้บังคับบัญชา และสมาชิ กกองอาสารักษาดินแดน และประชาชน
ซึ่งทางราชการได้แต่งตั้งหรือมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ในการป้องกันอธิปไตยและรักษาความสงบเรียบร้อยของ
ประเทศ หรือ
๕.๕ ๒ บุคคลซึ่งเจ้าหน้าที่ตามที่คณะกรรมการในข้อ ๕ กาหนดไว้ได้รับรองว่าเป็นผู้ซึ่งได้
ช่วยเหลือราชการในการป้องกันอธิปไตยและรักษาความสงบเรียบร้อยของประเทศ
ข้อ ๕ ให้มีคณะกรรมการคณะหนึ่ง เรียกว่า คณะกรรมการพิจารณาบาเหน็จความชอบ ค่าทดแทน
และการช่วยเหลือ เรียกย่อว่า “ ก.บ.ท.ช. ”
๕.๑ ก.บ.ท ซ. ประกอบด้วย
๕.๑.๑ ปลัดสานักนายกรัฐมนตรี

เป็นประธานกรรมการ

๕.๑.๒ ปลัดกระทรวงกลาโหม

เป็นรองประธานกรรมการ

๕.๑.๓ ปลัดกระทรวงมหาดไทย

เป็นรองประธานกรรมการ

๕.๑.๔ ผู้แทนกระทรวงกลาโหม

เป็นกรรมการ

๕.๑.๕ ผู้แทนกระทรวงการคลัง

เป็นกรรมการ

๕.๑.๖ ผู้แทนกระทรวงมหาดไทย

เป็นกรรมการ

๖ - ๙๘
๕.๑.๗ ผู้แทนสานักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ

เป็นกรรมการ

๕.๑.๘ ผู้แทนสานักงานงบประมาณ

เป็นกรรมการ

๕.๑.๙ ผู้แทนสานักงาน ก.พ.

เป็นกรรมการ

๕.๑.๑๐ ผู้แทนกองอานวยการ

เป็นกรรมการ

รักษาความมั่นคงภายใน
๕.๑.๑๑ ผู้แทนกองบัญชาการทหารสูงสุด

เป็นกรรมการ

๕.๑.๑๒ ผู้แทนกองทัพบก

เป็นกรรมการ

๕.๑.๑๓ ผู้แทนกองทัพเรือ

เป็นกรรมการ

๕.๑.๑๔ ผู้แทนกองทัพอากาศ

เป็นกรรมการ

๕.๑.๑๕ ผู้แทนกรมตารวจ

เป็นกรรมการ

๕.๑.๑๖ ผู้อานวยการกองการเจ้าหน้าที่

เป็นกรรมการ

สานักงานปลัดสานักนายกรัฐมนตรี

และเลขานุการ

๕.๒ ก.บ.ท.ช. มีอานาจและหน้าที่ดังนี้
๕.๒.๑ พิจารณาและอนุมัติบาเหน็จความชอบ ค่าทดแทน การช่วยเหลือตามระเบียบ
๕.๒.๒ ประกาศกาหนดภัยพิบัติร้ายแรงหรือขนาดใหญ่ ตามข้อ ๔.๑.๔
๕.๒.๓ ประกาศกาหนดย่านอันตราย ตามข้อ ๑๐.๕
๕.๒.๔ กาหนดเจ้าหน้าที่ซึ่งจะรับรองบุคคลที่ได้ช่วยเหลือราชการตามข้อ ๔.๕.๒
๕.๒.๕ แต่งตั้งคณะอนุกรรมการพิจารณาบาเหน็จความชอบ ค่าทดแทน และการช่วยเหลือ
เรียกย่ อว่า " อ.บ.ท.ช. " คณะหนึ่ งหรือหลายคณะ เพื่ อพิ จ ารณาและอนุ มั ติ หรือด าเนิ น การตามที่ ก.บ.ท.ช.
มอบหมาย เมื่อ อ.บ.ท.ช. พิจารณาและอนุมัติ หรือดาเนินการตามที่ ก.บ.ท.ช. มอบหมายแล้ว ให้รายงาน ก.บ.ท.ช.
ทราบ
๕.๒.๖ กาหนดรายละเอียดเพื่อให้หน่วยราชการต่าง ๆ ปฏิบัติในการเสนอขอรับบาเหน็จ
ความชอบ ค่าทดแทน และการช่วยเหลือ
๕.๒.๗ แจ้ ง ผลของการพิ จ ารณาบ าเหน็ จ ความชอบ ค่ า ทดแทนและการช่ ว ยเหลื อ
เพื่อหน่วยราชการที่เกี่ยวข้องดาเนินการให้บังเกิดผลตามมติของ ก.บ.ท.ช.
๕.๒.๘ ติ ด ต่ อ ประสานงานกั บ หน่ ว ยราชการหรือ บุ ค คลที่ เกี่ย วข้ อ ง เพื่ อ ประโยชน์ ใน
การพิจารณาให้เป็นไปตามระเบียบนี้

๖ – ๙๙
๕.๒.๙ ดาเนินการอื่นใดที่เห็นว่าจาเป็นหรือสมควร เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบนี้
๕.๓ คาวินิจฉัยของ ก.บ.ท.ช. ตามระเบียบนี้ ถือเป็นที่สุด
ข้อ ๖ ผู้ที่จะได้รับบาเหน็จความชอบ ค่าทดแทน หรือการช่วยเหลือ ตามระเบียบนี้ จะต้องเป็นผู้ปฏิบัติ
ราชการหรือช่วยเหลือราชการในการป้องกันอธิปไตยและรักษาความสงบเรียบร้อยของประเทศ
หมวด ๒
บาเหน็จความชอบ
ข้อ ๗ การเลื่อนเงินเดือนกรณีพิเศษ ให้พิจารณาเลื่อนเงินเดือนหรือค่าจ้างของทหาร ตารวจ ข้าราชการ
พนักงาน หรือลูกจ้างประจาในส่วนราชการ องค์การของรัฐกิจการของรัฐหรือหน่วยงานอื่นของรัฐ ผู้บังคับบัญชา
และสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน ซึ่งเสียชีวิตหรือไม่สามารถรับราชการหรือปฏิบัติงานต่อไปได้ ซึ่งการเสียชีวิต
หรือการเจ็บป่วยนั้นมิได้เกิดจากความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงหรือจากความผิดของตนเอง โดยถือหลักเกณฑ์
การพิจารณาดังต่อไปนี้
๗.๑ ผู้ที่ ได้ท าการสู้รบหรือต่อสู้จ นได้รับอันตรายถึงเสียชีวิต ทุพ พลภาพ หรือพิการ โดยการ
กระทาของศัตรู ให้พิจารณาเลื่อนเงินเดือนหรือค่าจ้างไม่เกิน ๙ ชั้นหรือขั้น
๗.๒ ผู้ที่ได้ปฏิบัติหน้าที่ราชการหรือช่วยเหลือราชการจนได้รับอันตรายถึงเสียชีวิตทุพพลภาพ
หรือพิการ โดยการกระทาของศัตรู ให้พิจารณาเลื่อนเงินเดือนหรือค่าจ้างไม่เกิน ๗ ชั้นหรือขั้น
๗.๓ ผู้ที่ได้ปฏิบัติหน้าที่ราชการหรือช่วยเหลือราชการจนได้รับอันตรายถึงเสียชีวิตทุพพลภาพ
หรือพิการ นอกเหนือจากกรณีในข้อ ๗.๑ หรือข้อ ๗.๒ ให้พิจารณาเลื่อนเงินเดือนหรือค่าจ้างไม่เกิน ๕ ชั้นหรือขั้น
๗.๔ ผู้ ที่ ได้ ป ฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ร าชการหรื อ ช่ ว ยเหลื อ ราชการจนป่ ว ยเจ็ บ ถึ ง เสี ย ชี วิ ต ทุ พ พลภาพ
หรือพิการ โดยมิได้ทาการสู้รบหรือต่อสู้ หรือมิใช่โดยการกระทาของศัตรู ให้พิจารณาเลื่อนเงินเดือนหรือค่าจ้างไม่เกิน
๓ ชั้นหรือขั้น
๗.๕ ผู้ปฏิบัติหน้าที่หรือช่วยเหลือราชการจนถึงเสียชีวิตไม่ว่ากรณีใด ๆ ถ้าผู้นั้นเป็นผู้ที่ได้ปฏิบัติ
หน้าที่ราชการมาไม่น้อยกว่า ๕ เดือน ในรอบปีงบประมาณที่เสียชีวิตหรือได้ปฏิบัติภารกิจทางอากาศในย่านอันตราย
มาไม่ น้ อยกว่ าเที่ ย วบิ น ตามที่ กาหนดในข้อ ๑๐.๗ กรณี ใดกรณี ห นึ่ งดั งกล่ าวแล้ ว ให้ ได้ รับ บ าเหน็ จความชอบ
ตามเกณฑ์ในข้อ ๗.๑ ข้อ ๗.๒ ข้อ ๗.๓ หรือข้อ ๗.๔ เพิ่มขึ้นอีก ๑ ชั้นหรือขั้น
๗.๖ ผู้ ใดจะได้ รับ บ าเหน็ จ ความชอบตามเกณฑ์ ในข้ อ ๗.๑ ข้ อ ๗.๒ ข้ อ ๗.๓ หรือ ข้อ ๗.๔
หากได้รับราชการต่อไปตามกฎหมายว่าด้วยการสงเคราะห์ข้าราชการผู้ได้รับอันตราย หรือป่วยเจ็บเพราะเหตุปฏิบัติ
หน้าที่ราชการ ให้คิดบาเหน็จความชอบเป็นเงินเพิ่มพิเศษสาหรับการสู้รบตามหลักเกณฑ์ในข้อ ๑๐

๖ - ๑๐๐
ข้อ ๘ ชั้ น หรือ ขั้ น เงิ น เดื อ นหรือ ค่ า จ้ า งที่ จ ะเลื่ อ นตามข้ อ ๗ ให้ เป็ น ไปตามกฎหมายหรื อ ระเบี ย บ
ข้อบังคับว่าด้วยการนั้น แต่ถ้าชั้นหรือขั้นเงินเดือนหรือค่าจ้าง ไม่มีหรือมีแต่ ไม่พอที่จะเลื่อน ให้ใช้วิธีเลื่อนเงินเดือน
กรณีพิเศษ ดังนี้
๘.๑ กรณีได้เลื่อนขึ้นรับเงินเดือนหรือค่าจ้างเกินชั้นยศระดับ หรือตาแหน่งที่ดารงอยู่ให้ใช้ชั้น
หรือขั้น เงินเดือนหรือค่าจ้างของชั้นยศ ระดับ หรือตาแหน่งที่สูงกว่าถัดไปมาเพิ่มให้ แต่ถ้าการเลื่อนนั้นจะขั ดกับ
การขอชั้นยศหรือระดับตาแหน่ง ก็ให้เลื่อนได้เพียงเท่าที่ไม่ขัด ส่วนชั้นหรือขั้นที่เหลืออยู่ ให้เปลี่ยนเป็นเงินเพิ่มพิเศษ
สาหรับการสู้รบ (พ.ส.ร.)
๘.๒ ส าหรับ ข้ า ราชการการเมื อ ง ผู้ บั งคั บ บั ญ ชา และสมาชิ ก กองอาสารัก ษาดิ น แดนให้ ใช้
ขั้นเงินเดือนตามบัญชีอัตราเงินเดือนข้าราชการพลเรือน โดยอนุโลม
กรณี ที่ ได้รับ เงินเดือนหรือค่าจ้างไม่ ตรงกับชั้ นเงิน เดือนของข้าราชการพลเรือนให้เลื่อน
เงินเดือนกรณีพิเศษ จากอัตราเงินเดือนขั้นที่สูงกว่าถัดไป
๘.๓ ในกรณีจะเลื่อนเงินเดือนหรือค่าจ้างเกินอัตราสูงสุดของทหาร ตารวจ ข้าราชการ พนักงาน
หรือลูกจ้างประจาในส่วนราชการ องค์การของรัฐ กิจการของรัฐ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ ชั้นหรือขั้น ที่เกินกว่านั้น
ให้ใช้วิธีเพิ่มเงินเดือนหรือค่าจ้างเป็นพิเศษในแต่ละชั้นหรือขั้นในอัตราร้อยละห้า
ข้อ ๙ ทหาร ตารวจ ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้างประจา หรือผู้บังคับบัญชา และสมาชิกกองอาสา
รักษาดินแดน ผู้ใดที่ ได้เลื่อนชั้นหรือขั้นเงิน เดื อนหรือค่าจ้างตามระเบี ยบนี้ ให้ป รับชั้น ยศ ระดับ หรือต าแหน่ ง
เพื่อให้ตรงกับชั้นหรือขั้นเงินเดือนหรือค่าจ้างได้ตามระเบียบหรือข้อบังคับว่าด้วยการนั้น
ข้อ ๑๐ การให้บาเหน็จพิเศษสาหรับการสู้รบ ให้ได้รับเป็นเงินเพิ่มพิเศษรายเดือน เรียกว่า เงินเพิ่มพิเศษ
สาหรับการสู้รบ (พ.ส.ร.) โดยได้รับเพิ่มตามอัตราชั้นหรือขึ้นเงินเดือนหรือค่าจ้างและในกรณีที่ได้รับ พ.ส.ร. เกินกว่า
อัตราเงินเดือนหรือค่าจ้างชั้นหรือขัน้ สูงสุดของทางทหาร ตารวจ ข้าราชการ พนักงาน หรือลูกจ้างประจาในส่วนราชการ
องค์การของรัฐ กิจการของรัฐ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ ชั้นหรือขั้นที่เกินกว่านั้น ให้ใช้วิธีเพิ่ม พ.ส.ร. เป็นพิเศษ
ในแต่ละชั้นหรือขั้นในอัตราร้อยละห้า โดยถือหลักเกณฑ์พิจารณาดังต่อไปนี้
๑๐.๑ ผู้ ที่ ได้ ท าการสู้ รบหรือต่ อสู้ ด้ ว ยความกล้ า หาญ หรือ ท าการสู้ รบหรือต่ อสู้ เป็ น ผลดี
แก่หน่วย จนได้รับบาดเจ็บสาหัสจากการสู้รบหรือต่อสู้ ให้ได้รับ พ.ส.ร.ไม่เกิน ๔ ชั้นหรือขั้น
๑๐.๒ ผู้ที่ ได้ ท าการสู้ รบหรือต่ อสู้ เป็ น ผลดี แก่หน่ ว ย หรือได้รับ บาดเจ็บ สาหั สจากการสู้รบ
หรือต่อสู้ ให้ได้รับ พ.ส.ร.ไม่เกิน ๓ ชั้นหรือขั้น

๖ - ๑๐๑
๑๐.๓ ผู้ที่ได้ทาการสู้รบหรือต่อสู้จนได้รับบาดเจ็บ หรือได้รับบาดเจ็บสาหัส จากการกระทา
ของศัตรู ให้ได้รับ พ.ส.ร. ไม่เกิน ๒ ชั้นหรือขั้น
๑๐.๔ ผู้ที่ได้รับบาดเจ็บจากการกระทาของศัตรู หรือได้รับบาดเจ็บสาเหตุจากอุบัติเหตุต่ าง ๆ
เนื่องจากการปฏิบัติหน้าที่ราชการหรือช่วยเหลือราชการ โดยอุบัติเหตุนั้นมิได้เกิดจากความประมาทเลินเล่ออย่าง
ร้ายแรงหรือจากความผิดของตนเอง ให้ได้รับ พ.ส.ร. ๑ ชั้นหรือขั้น
ผู้ ที่ ไ ด้ ท าการสู้ ร บหรื อ ต่ อ สู้ แต่ มิ ไ ด้ รั บ บาดเจ็ บ อาจได้ รั บ พ.ส.ร. ๑ ชั้ น หรื อ ขั้ น
ตามหลักเกณฑ์ที่ ก.บ.ท.ช.กาหนด
๑๐.๕ ผู้ที่ ปฏิบั ติหน้าที่ ราชการหรือช่วยเหลือราชการด้วยความเรีย บร้อย ในย่านอัน ตราย
ตามที่ ก.บ.ท.ช.กาหนด ติดต่อกันไม่น้อยกว่า ๖ เดือน ให้ได้รับ พ.ส.ร. ๑ ชั้นหรือขั้น
ผู้ปฏิบัติหน้าที่ราชการหรือช่วยเหลือราชการในย่านอันตราย ซึ่งได้ทาการสู้รบหรือต่อสู้
หรือให้การสนับสนุนหน่วยภาคพื้นดินในการสู้รบหรือต่อสู้ โดยมีระยะเวลารวมกันในรอบปีงบประมาณ ไม่น้อยกว่า
๖ เดือน ให้ได้รับ พ.ส.ร. ๑ ชั้นหรือขั้น
ผู้ที่ออกปฏิบัติหน้าที่ราชการหรือช่วยเหลือราชการในย่านอันตรายไม่ถึง ๕ เดือน ให้นา
ผลการปฏิบัติหน้าที่ราชการหรือช่วยเหลือราชการไปประกอบการพิจารณาบาเหน็จความชอบประจาปี
๑๐.๖ ผู้ปฏิบัติงานกับเรือของกองทัพเรือ หรือเรือของตารวจน้า ซึ่งได้ปฏิบัติหน้าที่ ราชการอยู่
ในขณะที่เรือนั้นทาการสู้รบ จนเจ้าหน้าที่ประจาเรือได้รับอันตรายถึงเสียชีวิตหรือบาดเจ็บ สาหัส จากการสู้รบ ให้
ได้รับ พ.ส.ร. ๑ ชั้นหรือขั้น
๑๐.๗ ผู้ปฏิบัติงานในอากาศ ซึ่งทาการในอากาศและทาการบนอากาศยาน เป็นประจาที่ทา
การบินเข้าไปปฏิบัติภารกิจในย่านอันตราย ตามข้อ ๑๐.๕ หรือในพื้นที่ที่หน่วยภาคพื้น กาลังสู้รบ ให้ได้รับ พ.ส.ร.
๑ ชั้นหรือขั้น ตามจานวนเที่ยวบิน ดังนี้
๑๐.๗.๑ การปฏิบั ติภารกิจโจมตี เป้ าหมายภาคพื้ น การลาดตระเวน การบิน คุ้มกัน
และการบินสกัดกั้น หรือภารกิจอื่น ๆ ที่สนับสนุนการโจมตีเป้าหมายภาคพื้น ต้องมีจานวนเที่ยวบินรวมกันไม่น้อยกว่า
๒๐ เที่ยวบิน
๑๐.๗.๒ การปฏิบัติภารกิจการส่งกาลังบารุงการปฏิบัติทางจิตวิทยา การทิ้งวัตถุเคมี
ทางอากาศ การค้นหาและกู้ภัย ต้องมีจานวนเที่ยวบินรวมกันไม่น้อยกว่า ๓๐ เที่ยวบิน
๑๐.๗.๓ การปฏิบัติภารกิจทางธุรการหรือภารกิจอื่น ๆ ต้องมีจานวนเที่ยวบินรวมกัน
ไม่น้อยกว่า ๔๐ เที่ยวบิน

๖ - ๑๐๒
๑๐.๘ ผู้ปฏิบัติงานในอากาศ หรือผู้ที่ไปปฏิบัติการตามหน้าที่ซึ่งอยู่ในอากาศยานที่ได้ทาการสู้
รบหรือ ได้ ท าการเสี่ ย งอั น ตราย จนอากาศยานถู ก ยิ ง มี ร่ อ งรอยเป็ น หลั ก ฐาน ๑ ครั้ ง หรื อ หลายครั้ ง ในรอบ
ปีงบประมาณ ให้ได้รับ พ.ส.ร. ๑ ชั้นหรือขั้น
๑๐.๙ ในกรณี ที่ ผู้ ป ฏิ บั ติ ง านในอากาศยานแบบใด ปฏิ บั ติ ทั้ ง ภารกิ จ การรบ และภารกิ จ
สนับสนุนการรบ การนับเที่ยวบินรวม ให้นับเที่ยวบินของแต่ละประเภททดแทนกันได้ โดยเปลี่ยนให้เป็นภารกิจ
ประเภทเดียวกันตามอัตราส่วนเที่ยวบินภารกิจการรบต่อเที่ยวบินภารกิจสนับสนุนการรบเป็น ๒ ต่อ ๓
ข้อ ๑๑ ผู้ที่ได้ปฏิบัติหน้าที่ราชการหรือช่วยเหลือราชการซึ่ งอยู่ในเกณฑ์ที่จะได้รับ พ.ส.ร ตามระเบียบนี้
แต่ไม่มีโอกาสใช้สิทธิ ก็ให้ได้รับเงินตอบแทน เรียกว่า “เงินรางวัลสาหรับการสู้รบ” โดยถือหลักเกณฑ์ดังนี้
๑๑.๑ ผู้อยู่ ในเกณฑ์ ได้ รับ พ.ส.ร. ๔ ชั้ นหรือขั้น ให้ ได้รับ เงิน รางวัลส าหรับ การสู้รบ คนละ
๔,๘๐๐ บาท
๑๑.๒ ผู้อยู่ ในเกณฑ์ ได้ รับ พ.ส.ร. ๓ ชั้ นหรือขั้น ให้ ได้รับ เงิน รางวัลส าหรับ การสู้รบ คนละ
๓,๖๐๐ บาท
๑๑.๓ ผู้ อยู่ในเกณฑ์ ได้ รับ พ.ส.ร.๒ ชั้ น หรือขั้ น ให้ ได้ รับ เงิน รางวั ล ส าหรับ การสู้ รบ คนละ
๒,๔๐๐ บาท
๑๑.๔ อยู่ ในเกณฑ์ ได้ รับ พ.ส.ร. ๑ ชั้ น หรือขั้ น ให้ ได้ รับ เงิน รางวั ล ส าหรั บ การสู้ รบ คนละ
๑,๒๐๐ บาท
ผู้ได้รับเงินรางวัลสาหรับการสู้รบ เมื่อเข้ารับราชการหรือทางานในองค์การของรัฐ หรือกิจการ
ของรัฐ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ ให้ได้รับ พ.ส.ร.ตามสิทธิเดิมในอัตรา ๑ ส่วนใน ๑๒ ส่วน ของเงินรางวัลสาหรับการ
สู้รบ และให้ได้รับหลังวันที่มีสิทธิรับเงินรางวัลสาหรับการสู้รบไม่น้อยกว่า ๑ ปี
ข้อ ๑๒ ผู้ใดได้รับ พ.ส.ร. ครั้งใดครั้งหนึ่งตามระเบียบนี้เกินกว่า ๑ ชั้นหรือขั้น ก็ให้พิจารณาลด พ.ส.ร.
สาหรับครั้งต่อไปลงคราวละ ๑ ชั้นหรือขั้น ทุก ๗ รอบปีงบประมาณ แต่ถ้าลดแล้วจะได้รับน้อยกว่า ๑ ชั้นหรือขั้น ก็
ให้ได้รับ ๑ ชั้นหรือขั้น และเมื่อรวมกันแล้วให้ได้รับ พ.ส.ร.ไม่เกิน ๔ ครั้ง ทั้งนี้ เว้นแต่กรณีการเปลี่ยนแปลงเงินเลื่อน
ชั้นหรือขั้นกรณีพิเศษ เป็น พ.ส.ร.
ข้อ ๑๓ การเลื่อนเงินเดือนกรณีพิเศษ ให้ได้รับตั้งแต่วันที่เสียชีวิตหรือวันก่อนวันพ้นจากหน้าที่ราชการ
การให้บาเหน็จพิเศษสาหรับการสู้รบ ให้ได้รับตั้งแต่วันต้นปีงบประมาณถัดจากปีงบประมาณที่
ปฏิบัติหน้าที่ราชการหรือช่วยเหลือราชการ

๖ - ๑๐๓
ในกรณีผู้ที่จะได้รับบาเหน็จพิเศษสาหรับการสู้รบ แต่เสียชีวิตหรือพ้นจากหน้าที่ราชการไปก่อน
วันที่จะได้รับบาเหน็จตามวรรคก่อน ให้ผู้นั้นได้ รับบาเหน็จพิเศษสาหรับการสู้รบตั้งแต่วันที่เสียชีวิตหรือวันก่อน
วันพ้นจากหน้าที่ราชการ
ภายใต้บังคับข้อ ๘.๑ ถ้าผู้เสียชีวิตมีสิทธิได้รับเลื่อนเงินเดือนกรณีพิเศษด้วย ให้เลื่อนเงินเดือน
กรณีพิเศษ ถ้าบาเหน็จพิเศษสาหรับการสู้รบสูงกว่า ให้นาบาเหน็จพิเศษสาหรั บการสู้รบมาเปลี่ยนเป็นการเลื่อน
เงินเดือนกรณีพิเศษแทน
ข้อ ๑๔ การพิจารณาเลื่อนเงินเดือนกรณีพิเศษ ให้พิจารณาได้ทันที่ที่มีกรณีเสียชีวิต หรือพิการ ทุพพลภาพ
ข้อ ๑๕ ให้พิจารณาบาเหน็จพิเศษสาหรับการสู้รบทุกรอบปีงบประมาณ ถ้าผู้ใดปฏิบัติหน้าที่ราชการ
หรือช่วยเหลือราชการหลายครั้ง ให้รวมพิ จารณาเพียงครั้งเดียว โดยนั บเวลาและการปฏิบั ติหน้าที่ราชการหรือ
ช่วยเหลือราชการนั้นทุกครั้งเข้าด้วยกัน
ข้อ ๑๖ การพิ จ ารณาบ าเหน็ จ ความชอบประจ าปี ง บประมาณใด ถ้ า ปรากฏมี ผู้ ป ระพฤติ เสื่ อมเสี ย
หรือบกพร่องในหน้าที่ ก.บ.ท.ช. อาจพิจารณาให้ลดหรืองดการเลื่อนเงินเดือนกรณีพิเศษ หรือบาเหน็จพิเศษสาหรับ
การสู้รบสาหรับผู้นั้นเสียได้ตามควรแก่กรณี
ข้อ ๑๗ ผู้มีสิทธิที่จะขอรับการพิจารณาบาเหน็ จความชอบในเหตุการณ์เดียวกันได้ หลายทาง ให้เลือก
ขอรับได้เพียงทางเดียว
ผู้ได้รับการพิจารณาความดีความชอบกรณีพิเศษหรือบาเหน็จความชอบตามระเบียบ ข้อบังคับ
หรือคาสั่งอื่นใด สาหรับเหตุการณ์เดียวกันไปแล้ว หมดสิทธิจะได้รับบาเหน็จความชอบตามระเบียบนี้
ข้อ ๑๘ การพิจารณาให้ได้รับ พ.ส.ร. ให้ถืออัตราเงินเดือนหรือค่าจ้างในเดือนสุดท้ายของเดือนที่ปฏิบัติ
หน้าที่ราชการหรือช่วยเหลือราชการเป็นเกณฑ์ในการคานวณ
ข้อ ๑๙ การเลื่อนเงิน เดือนกรณี พิ เศษ ตามข้อ ๗ ให้ถือเงิน เดือนหรือค่าจ้างที่ ได้รับ อยู่ในเงิน ที่ได้ รับ
บาเหน็จความชอบเป็นเกณฑ์ในการคานวณ เว้นแต่ทหารกองประจาการ และทหารประจาการ พลทหาร ข้าราชการ
ลูกจ้างประจา พนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือเทียบเท่า ที่ได้รับเงินเดือนหรือค่าจ้างน้อยกว่า อัต ราเงินเดือนทหารระดับ
ป.๑ ชั้น ๑ ให้ถืออัตราเงินเดือนทหารระดับ ป.๑ ชั้น ๑ เป็นเกณฑ์คานวณ

๖ - ๑๐๔
ค่าทดแทน
ข้อ ๒๐ ผู้ใดได้รับอันตรายหรือป่วยเจ็บเนื่องจากการต่อสู้หรือจากการกระทาของศัตรูให้ได้รับเงินค่า
ทดแทนโดยจ่ายครั้งเดียวในอัตราดังนี้
(๑) เสียชีวิต ได้ ๒๕ เท่าของเงินเดือนหรือค่าจ้าง
(๒) ทุพพลภาพไม่สามารถรับราชการได้ ได้ ๓๐ เท่าของเงินเดือนหรือค่าจ้าง
(๓) แขนขาดข้างหนึ่ง ได้ ๒๔ เท่าครึ่งของเงินเดือนหรือค่าจ้าง
(๔) ขาขาดข้างหนึ่ง ได้ ๒๒ เท่าครึ่งของเงินเดือนหรือค่าจ้าง
(๕) มือขาดข้างหนึ่ง ได้ ๑๘ เท่าครึ่งของเงินเดือนหรือค่าจ้าง
(๖) เท้าขาดข้างหนึ่ง ได้ ๑๕ เท่าของเงินเดือนหรือค่าจ้าง
(๗) ตาบอดข้างหนึ่ง ได้ ๑๑ เท่าครึ่งของเงินเดือนหรือค่าจ้าง
(๘) หูหนวกทั้งสองข้าง ได้ ๔ เท่าของเงินเดือนหรือค่าจ้าง
(๙) หูหนวกข้างหนึ่ง ได้ ๔ เท่าครึ่งของเงินเดือนหรือค่าจ้าง
(๑๐) นิ้วหัวแม่มือขาดนิ้วหนึ่ง ได้ ๔ เท่าครึ่งของเงินเดือนหรือค่าจ้าง
(๑๑) นิ้วชี้ขาดนิ้วหนึ่ง ได้ ๓ เท่าครึ่งของเงินเดือนหรือค่าจ้าง
(๑๒) นิ้วกลางขาดนิ้วหนึ่ง ได้ ๓ เท่าของเงินเดือนหรือค่าจ้าง
(๑๓) นิ้วนางขาดนิ้วหนึ่ง ได้ ๒ เท่าของเงินเดือนหรือค่าจ้าง
(๑๔) นิ้วก้อยขาดนิ้วหนึ่ง ได้ ๑ เท่าของเงินเดือนหรือค่าจ้าง
(๑๕) นิ้วหัวแม่เท้าขาดนิ้วหนึ่ง ได้ ๓ เท่าของเงินเดือนหรือค่าจ้าง
(๑๖) นิ้วเท้าอื่นขาดนิ้วหนึ่ง ได้ ๑ เท่าของเงินเดือนหรือค่าจ้าง
(๑๗) สูญเสียอวัยวะสืบพันธุ์หรือความสามารถสืบพันธุ์ ได้ ๒๕ เท่าของเงินเดือนหรือค่าจ้าง
(๑๘) การสูญเสียอวัยวะอื่นใดนอกเหนือจากที่กล่าวไว้ใน (๓) ถึง (๑๗) จะได้รับเงินค่าทดแทน
เป็นจานวนเท่าใด ให้อยู่ในดุลพินิจของ ก.บ.ท.ช. เป็นผู้กาหนดพิจารณาเปรียบเทียบผลที่เกิดจากการสูญเสียอวัยวะ
นั้นกับผลที่เกิดจากการสูญเสียอวัยวะตามที่กล่าวไว้ใน (๓) ถึง (๑๗) เป็นเกณฑ์ในการกาหนดเงินค่าทดแทน
(๑๙) การสูญเสียอวัยวะหลายส่วน ให้คานวณเงินค่าทดแทนทุกส่วน แต่เมื่อรวมกันแล้วเงินค่า
ทดแทนต้องไม่เกิน ๓๐ เท่าของเงินเดือนหรือค่าจ้าง

๖ - ๑๐๕
เพื่อประโยชน์ในการคานวณเงินค่าทดแทนตามระเบียบนี้ แขนขาดหมายความว่าขาดเหนือ
ข้อศอกขึ้น มา ขาขาดหมายความว่ าขาดเหนื อหั ว เข่า ขึ้น มา มื อ ขาดหมายความว่า ขาดที่ ใดที่ ห นึ่ งตั้ งแต่ ข้อ มื อ
ถึงข้อศอก เท้าขาดหมายความว่าขาดที่ใดที่หนึ่งตั้ งแต่ข้อเท้าถึงหัวเข่า นิ้วขาดหมายความว่าขาดอย่างน้อย ๑ ข้อ
ในกรณีฝ่ามือหรือฝ่าเท้าขาด ให้คานวณตามจานวนนิ้วที่ขาด
การสูญเสียสมรรถภาพในการทางานของมือ แขน เท้า ขา หรือนิ้ว โดยสิ้นเชิง ซึ่งไม่สามารถ
จะรักษาให้หายเป็นปกติได้ ให้ถือเสมือนหนึ่งอวัยวะส่วนนั้นขาด
ข้อ ๒๑ ผู้ใดได้รับ อัน ตรายหรือป่วยเจ็ บจนพิ การ แต่ มิใช่ เนื่ องมาจากการต่ อสู้ กับ ศัต รู หรือจากการ
กระทาของศัตรู ก็ให้ได้รับเงินค่าทดแทนเป็นเงินกึ่งหนึ่งของอัตราที่กาหนดไว้ในข้อ ๒๐
ข้อ ๒๒ ในกรณีที่ได้รับอันตรายหรือป่วยเจ็บ ตามข้อ ๒๐ (๓) ถึง (๑๘) และได้รับเงินค่าทดแทนไปแล้ว
ภายในกาหนดระยะเวลา ๓ ปี นับตั้งแต่วันที่ได้รับอันตรายหรือป่วยเจ็บ ให้ได้รับเงินค่าทดแทนเพิ่มขึ้นดังนี้
๒๒.๑ การป่วยเจ็บลุกลามขึ้นจนเปลี่ยนสภาพเป็ นการสูญ เสียอวัยวะใหม่ หรือต้ องสูญ เสี ย
อวัยวะอื่นอีก ทั้งนี้ เนื่องมาจากการได้รับอันตรายหรือป่วยเจ็บนั้นโดยตรง ก็ให้ได้รับเงินค่าทดแทนเฉพาะส่วนที่เพิ่ม
ตามเกณฑ์ที่สูงขึ้น แต่เมื่อรวมกับที่ได้รับไปแล้วต้องไม่เกิน ๓๐ เท่า ของเงินเดือนหรือค่าจ้าง
๒๒.๒ ผู้นั้นได้เสียชีวิตหรือทุพพลภาพไม่สามารถรับราชการหรือปฏิบัติงานได้อันเนื่องมาจาก
การที่ได้รับอันตรายหรือป่วยเจ็บนั้นโดยตรง ก็ให้ได้รับเงินค่าทดแทนตามเกณฑ์ในข้อ ๒๐ (๑) หรือ (๒) แล้วแต่กรณี
แต่อย่างเดียว และหากเงินค่าทดแทนที่ได้รับไปก่อนเสียชีวิตหรือทุพพลภาพเป็นจานวนสูงกว่าเกณฑ์ที่กาหนดใน
ข้อ ๒๐ (๑) หรือ (๒) ก็ให้ได้รับเงินค่าทดแทนตามเกณฑ์ที่ได้รับไปก่อนแล้วไม่ต้องเรียกคืน
ข้อ ๒๓ เงินเดือนหรือค่าจ้างที่จะคานวณเงินค่าทดแทน ตามข้อ ๒๐ ให้รวมถึงเงินเพิ่มพิเศษรายเดือน
สาหรับค่าวิชา และหรือสาหรับเลื่อนฐานะ และหรือสาหรับประจาตาแหน่งที่ต้องฝ่าอันตรายเป็นปกติ และหรือ
สาหรับการสู้รบ และหรือสาหรับการปราบปรามผู้กระทาความผิดด้วย
ผู้ที่ได้รับเงินเดือนหรือค่าจ้างจากทางราชการน้อยกว่าอัตราเงินเดือนทหารระดับ ป.๑ ชั้น ๑
หรือไม่มีเงินเดือนหรือค่าจ้างจากทางราชการ ให้ถืออัตราเงินเดือนทหารระดับ ป.๑ ชั้น ๑ เป็นเกณฑ์คานวณ
ข้อ ๒๔ ผู้ใดได้รับอันตรายหรือป่วยเจ็บ ไม่มีสิทธิได้รับเงินค่าทดแทนตามระเบียบนี้ ถ้า
(๑) อั น ตรายหรื อ ความป่ ว ยเจ็ บ เกิ ด ขึ้ น จากการประมาทเลิ น เล่ อ อย่ า งร้า ยแรง หรือ จาก
ความผิดของตนเอง หรือ
(๒) ได้รับเงินทาขวัญหรือเงินอื่นในลักษณะเดียวกันจากทางราชการแล้ว

๖ - ๑๐๖
หมวด ๔
การช่วยเหลือ
ข้อ ๒๕ การช่วยเหลือกรณี เสียชีวิตเนื่องจากการปฏิบัติหน้าที่ราชการหรือช่วยเหลือราชการให้ได้รับ
เงินช่วยเหลือค่าจัดการศพ รายละไม่เกิน ๒๐,๐๐๐ บาท
ข้อ ๒๕ ทวิ ผู้ปฏิบัติหน้าที่ราชการหรือช่วยเหลือราชการในการป้องกันอธิปไตยและรักษาความสงบ
เรียบร้อยของประเทศ จนได้รับอันตรายหรือป่วยเจ็บ ซึ่งอันตรายหรือการป่วยเจ็บนั้นมิได้เกิดจากความประมาท
เลินเล่ออย่างร้ายแรงหรือจากความผิดของตนเอง ถ้าปรากฏว่าผู้นั้นพิการทุพพลภาพขนาดหนักจนเป็นอุปสรรค
ส าคั ญ ยิ่ ง ในการประกอบอาชี พ ให้ ไ ด้ รั บ เงิ น ช่ ว ยเหลื อ ด ารงชี พ เป็ น รายเดื อ นไม่ เกิ น เดื อ นละสองเท่ า ของ
อัต ราเงิน เดือนข้ า ราชการพลเรือนขั้น ต่ า แต่ ทั้ งนี้ ผู้ ที่ ได้ รับ บ านาญพิ เศษ เพราะเหตุทุ พ พลภาพรวมกับ เงิน เพิ่ ม
รายเดือนต่าง ๆ ที่ผู้รับบานาญจะพึงมีสิทธิได้รับแล้ว เป็นเงินตั้งแต่เดือนละสองเท่าของอัตราเงินเดือนข้าราชการ
พลเรือนในขั้นต่าขึ้นไป หรือผู้ที่ได้รับบาเหน็จพิเศษเพราะเหตุทุพพลภาพแทนบานาญพิเศษเพราะเหตุทุพพลภาพ
ซึ่งถ้าค านวณกลั บ เป็ น บ านาญพิ เศษเพราะเหตทุ พ พลภาพที่ ควรจะได้รับ เท่ าใดแล้ ว ถ้ามี จานวนบ านาญพิ เศษ
เพราะเหตุทุพพลภาพตั้งแต่เดือนละสองเท่าของอัตราเงินเดือนข้าราชการพลเรือนขั้นต่าขึ้นไป หรือที่ได้รับเงินอื่น
ในลั กษณะเดี ย วกั น ตั้ งแต่ เดื อนละสองเท่ า ของอั ต ราเงิน เดื อนข้า ราชการพลเรือนขั้ น ต่ าขึ้น ไป ไม่ มี สิ ท ธิได้ รับ
เงินช่วยเหลือดารงชีพตามวรรคนี้
ผู้ที่ ได้รับ บ านาญพิ เศษเพราะเหตุทุ พ พลภาพรวมกับ เงิน เพิ่ ม รายเดือนต่ าง ๆ ที่ ผู้ รับ บ านาญ
จะพึ งมีสิ ท ธิได้รับ แล้ ว เป็ น เงิน ไม่ถึงเดือนละสองเท่าของอัต ราเงิน เดื อนข้าราชการพลเรือนขั้น ต่ าหรือผู้ที่ ได้ รับ
บาเหน็จพิเศษเพราะเหตุทุพพลภาพแทนบานาญพิเศษเพราะเหตุทุพพลภาพที่ควรจะได้รับเท่าใดแล้ว ถ้ามีจานวน
บานาญพิ เศษเพราะเหตุทุ พ พลภาพเป็ น เงิน ไม่ ถึงเดื อนละสองเท่ าของอัต ราเงิน เดือนข้าราชการพลเรื อนขั้น ต่ า
หรือผู้ที่ได้รับเงินอื่นในลักษณะเดียวกันเป็นเงินไม่ถึงเดือนละสองเท่าของอัตราเงินเดือนข้าราชการพลเรือนขั้นต่า
ให้ได้รับเงินช่วยเหลือดารงชีพเมื่อรวมกับบานาญพิเศษ เพราะเหตุทุพพลภาพ และเงินเพิ่มรายเดือนต่าง ๆ ที่ผู้รับ
บานาญจะพึงมีสิทธิได้รับหรือเงินอื่นในลักษณะเดียวกันที่ได้รับอยู่แล้วหรือควรได้รับไม่เกินเดือนละสองเท่าของอัตรา
เงินเดือนข้าราชการพลเรือนขั้นต่า
ผู้ พิ ก ารทุ พ พลภาพขนาดหนั ก จนเป็ น อุ ป สรรคส าคั ญ ยิ่ งในการประกอบอาชี พ ได้ แ ก่ ผู้ ที่ มี
สภาพอาการของการพิการทุพพลภาพ ดังนี้
(๑) อัมพาตทั้งตัว (Cuedriplegia)
(๒) อัมพาตครึ่งท่อน (Paraplegia)
(๓) อัมพาตครึ่งซีก (Hemiplegia) ซึ่งฟื้นฟูบาบัดสิ้นสุดแล้วยังไม่สามารถเดินได้ หรือเดินได้
โดยต้องใช้เครื่องช่วยเครื่องพยุง และไม่สามารถใช้แขนและมือข้างที่เป็นอัมพาตได้

๖ - ๑๐๗
(๔) ตาบอดสองข้าง
(๕) แขนขาดสองข้าง หรือมือขาดสองข้าง
(๖) แขนขาดข้างหนึ่งกับมือขาดอีกข้างหนึ่ง
(๗) ขาขาดสองข้าง หรือขาขาดข้างหนึ่งกับเท้าขาดอีกข้างหนึ่ง
(๘) เท้าขาดข้างหนึ่งกับมือหรือแขนขาดอีกข้างหนึ่ง
(๙) สมองเสื่อมหรือได้รับบาดเจ็บถาวรจนทาให้ไม่รู้สึกตัวและไม่สามารถรักษาให้ดีขึ้นได้
(๑๐) เป็ น ลมชั ก ชนิ ด รุ น แรง (Major seizure) ซึ่ ง พิ สู จ น์ ไ ด้ แ น่ ชั ด ทางการแพทย์ แ ล้ ว ว่ า
เนื่องมาจากการบาดเจ็บที่ศีรษะและมีอาการซักถึงขั้นหมดสติไม่รู้สึกตัวรวมกันไม่ต่ากว่า ๗ ครั้งในรอบปี แม้ว่าจะได้รับ
การควบคุมอาการชักและดูแลรักษาอย่างถูกต้องจากแพทย์โดยสม่าเสมอแล้วก็ตาม
(๑๑) เป็นโรคจิตซึ่งมีอาคารแสดงของโรค (Psychotic attack) รวมกันไม่ต่ากว่า ๖๐ วันขึ้นไป
ในรอบปี และแพทย์ลงความเห็นว่าไม่สามารถรักษาให้หายขาดได้
(๑๒) โรคหรือความพิการที่มีสภาพอาคารไม่ตรงตาม (๑) - (๑๑) รวมทั้งโรค หรือความพิการอื่น
ที่มิได้กล่าวไว้ แต่มีสภาพพิการทุพพลภาพอย่างเด่นชัด ให้อยู่ในดุลพินิจของคณะอนุกรรมการ ซึ่ง ก.บ.ท.ช. แต่งตั้งขึ้น
โดยประกอบด้วยอย่างน้อยแพทย์ ๓ นาย พิจารณาเสนอ ก.บ.ท.ช. อนุมัติเป็นราย ๆ ไป
ผู้มีสภาพอาการของการพิการทุพพลภาพตาม (๕), (๖), (๗), (๘) ให้ถือความหมาย เช่นเดียวกับ
ข้อ ๒๐ วรรคสอง รองระเบียบ บ.ท.ช. ๒๕๒๑
เงินช่วยเหลือดารงชีพ ให้ได้รับตั้งแต่วันที่ผู้ นั้นตกอยู่ในสภาพพิการทุพพลภาพ ตามความใน
วรรคสาม และให้หมดสิทธิเมื่อพ้นสภาพพิการทุพพลภาพดังกล่าวหรือตาย
ข้อ ๒๖ ผู้ ป ฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ราชการหรือช่ ว ยเหลื อราชการในการป้ องกั น อธิ ป ไตยและรักษาความสงบ
เรียบร้อยของประเทศ จนได้รับอันตรายหรือป่วยเจ็บ จึงอันตรายหรือการป่วยเจ็บนั้นมิได้เกิดจากความประมาท
เลินเล่ออย่างร้ายแรงหรือจากความผิดของตนเอง ต้องเข้ารับการรักษาพยาบาลในโรงพยาบาล หรือสถานพยาบาล
ของทางราชการ และให้ได้รับเงินค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลตลอดเวลาที่เข้ารับการรักษาพยาบาล เว้นแต่จะมี
สิทธิได้รับเงินค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลตามระเบียบของทางราชการ
ถ้าไม่ มี โรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลของทางราชการ หรือกรณี จ าเป็ น ฉุกเฉิน ก็ให้ เข้ารับ
การรักษาพยาบาลในโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลของเอกชนได้ โดยให้ได้รับเงินค่าใช้จ่าย ในการรักษาพยาบาล
เต็มจานวน

๖ - ๑๐๘
ข้อ ๒๗ ค่าใช้จ่ายสาหรับค่าห้องและอาหารผู้ป่วย ค่าพยาบาลพิเศษ ตลอดจนค่าซื้ออวัยวะเทียม ให้เบิกได้
ตามที่จ่ายจริง แต่ไม่เกินอัตราที่กระทรวงการคลังกาหนด
ข้อ ๒๘ ผู้ ไ ด้ รับ อั น ตรายหรือ ป่ ว ยเจ็ บ เนื่ อ งจากการต่ อ สู้ ห รือ จากการกระท าของศั ต รู ให้ ได้ รับ เงิ น
สงเคราะห์ เรียกว่า เงินชดเชยการป่วยเจ็บเป็นรายวัน ในอัตราดังนี้
(๑) หนึ่ ง ในสามสิ บ ของอั ต ราเงิ น เดื อ นหรือ ค่ า จ้ า ง ในกรณี ที่ อ ยู่ รั ก ษาตั ว ในโรงพยาบาล
หรือสถานพยาบาล
(๒) หนึ่งในหกสิบของอัตราเงินเดือ นหรือค่าจ้าง ในกรณี ต้องอยู่พักฟื้น ตามคาสั่ง ของแพทย์
ที่รักษา
เงินเดือนหรือค่าจ้างที่จะคานวณเงินชดเชยการป่วยเจ็บ ให้ถือเกณฑ์ตามข้อ ๒๓
การคานวณเงินชดเชยการป่วยเจ็บเป็นรายวัน ถ้ามีเศษของบาทให้ปัดเป็นหนึ่งบาท ส่วนการนับวัน
ให้ถือการนับวันของโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาล หรือแพทย์ที่รักษาเป็นเกณฑ์
ข้อ ๒๙ เงินช่วยเหลือดารงชีพ ตามข้อ ๒๕ ทวิ เงินค่ารักษาพยาบาล ตามข้อ ๒๖ เงินชดเชยการเจ็บป่วย
ข้อ ๒๘ เงินค่าทดแทน ตามข้อ ๒๖ (๒) ถึง (๑๔) และข้อ ๒๑ นอกจากกรณีเสียชีวิตที่กาหนดจ่ายให้แก่ผู้ได้รับ
อันตรายหรือป่วยเจ็บขณะยังมีชีวิตอยู่เป็นทรัพย์สินของผู้นั้นในขณะเสียชี วิต ให้จ่ายให้แก่ผู้รับมรดกโดยชอบด้วย
กฎหมาย
ส่วนเงิน ค่าทดแทน ตามข้อ ๒๐ (๑) และข้อ ๒๑ กรณี เสี ย ชีวิต ให้ จ่ ายแก่บุ คคล ซึ่ งผู้ได้รับ
อันตรายหรือป่วยเจ็บถึงเสียชีวิตได้แสดงเจตนาระบุไว้ในกรณีที่ผู้เสียชีวิตมิได้แสดงเจตนาระบุไว้ ก็ให้จ่ายให้ผู้มีสิทธิ
ตามหลักเกณฑ์ที่บัญญัติไว้ในกฎหมายว่าด้วยบาเหน็จบานาญข้าราชการ สาหรับผู้ที่ได้รับบานาญพิเศษ
ข้อ ๓๐ การพิ จ ารณาด าเนิ น การเกี่ ย วกั บ บ าเหน็ จ ความชอบ ค่ า ทดแทน และการช่ ว ยเหลื อ ให้
ผู้ บั งคั บ บั ญ ชาหรือผู้ รับ รองการช่ ว ยเหลื อราชการของผู้ เสี ย ชี วิต หรือป่ ว ยเจ็ บ ด าเนิ น การทั น ที ที่ ได้ รับ รายงาน
หรือได้ รับ ทราบผลการปฏิบั ติหน้ าที่ ราชการหรือการช่วยเหลือราชการของผู้นั้ น ให้ เจ้ าหน้าที่ ส่วนราชการหรือ
หน่วยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง อานวยความสะดวกเกี่ยวกับเรื่องนี้ทุกประการ
บทเฉพาะกาล
ข้อ ๓๑ บรรดาเจ้าหน้าที่และประชาชนผู้ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ราชการหรือช่วยเหลือราชการ ผู้ใดมีสิทธิได้รับ
บาเหน็จความชอบ ค่าทดแทน หรือการช่วยเหลือตามระเบียบนี้ แต่ได้ขอรับความช่วยเหลือตามระเบียบของทาง
ราชการอื่นไว้แล้ว และยังมิได้รับความช่วยเหลือตามระเบียบดังกล่าวในวันที่ระเบียบนี้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
หากผู้ นั้น ประสงค์จะขอรับ ความช่ วยเหลื อตามระเบี ยบนี้ ให้ ยื่ น คาขอรับ ความช่วยเหลือตามระเบี ย บนี้ ภายใน
หนึ่ ง ร้อ ยยี่ สิ บ วั น นั บ แต่ วั น ที่ ระเบี ย บนี้ ป ระกาศในราชกิจ จานุ เบกษา และเมื่ อได้ ยื่ น คาขอรับ ความช่ ว ยเหลื อ
ตามระเบียบนี้แล้ว ให้ผู้นั้นหมดสิทธิที่จะได้รับความช่วยเหลือตามระเบียบของทางราชการที่ได้ยื่นขอไว้ก่อนแล้ว

๖ - ๑๐๙
ข้อ ๓๒ กรณี ที่ เกี่ย วข้องกับ การป้องกันอธิปไตยและรักษาความสงบเรียบร้อยของประเทศที่ เกิดขึ้น
ก่อนวันใช้ระเบียบนี้ แต่ไม่ก่อนวันที่ ๑๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๑๘ เมื่อ ก.บ.ท.ช. เห็นว่ากรณีนั้นสมควรใช้ระเบียบนี้
บังคับ ให้ ก.บ.ท.ช. มีอานาจพิจารณาให้เจ้าหน้ าที่ และประชาชนผู้ปฏิบัติหน้ าที่ ราชการ หรือช่วยเหลือราชการ
ดังกล่ าวได้ รับ สิ ท ธิต ามระเบี ยบนี้ แต่ ทั้ งนี้ ผู้ ร้องขอรับ สิ ท ธิดั งกล่าว จะต้ องยื่ น คาขอรับ ความช่ วยเหลื อก่อนสิ้ น
ปีงบประมาณ ๒๕๒๑
ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๒๑
(ลงชื่อ) พลเอก เกรียงศักดิ์ ชมะนันทน์
นายกรัฐมนตรี

๖ - ๑๑๐
เอกสำรอ้ำงอิง
๑. ระเบียบ บ.ท. พ.ศ. ๒๕๒๑ ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเล่ม ๙๕ ตอนที่ ๒๓
ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๒๑ มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
๒. ระเบียบ บ.ท.ช. (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๒๓ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ ๙๗ ตอนที่ ๑๑๕
ลงวันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๒๓ มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
๒.๑ ยกเลิกความในข้อ ๔.๔ แห่งระเบียบฯ ความเดิมที่ถูกยกเลิก
“๔.๔ การช่วยเหลือ ได้แก่การช่วยเหลือและการสงเคราะห์ ดังนี้
๔.๔.๑ เงินช่วยเหลือเป็นค่าค่าศพ
๔.๔.๒ เงินช่วยเหลือเป็นค่ารักษาพยาบาล
๔.๔.๓ เงินสงเคราะห์ขณะเจ็บป่วย”
๒.๒ ยกเลิกความในข้อ ๔.๒ และ ๔.๓ แห่งระเบียบฯ ความเดิมที่ถูกยกเลิก
“๘.๒ สาหรับ ข้าราชการการเมื อง ผู้ บั งคับ บั ญ ชาและสมาชิ กกองอาสารักษาดิ น แดน หรือผู้ ซึ่งได้รับ
เงิน เดื อนหรือค่าจ้างไม่ ตรงตามอั ต ราเงิน เดือนข้าราชการพลเรือน ให้ ใช้ขั้น เงิน เดื อนตามบั ญ ชี อั ต ราเงิน เดื อน
ข้าราชการพลเรือน โดยอนุโลม
กรณีที่ได้รับเงินเดือนหรือค่าจ่ายไม่ตรงกับขั้นเงินเดือนของข้าราชการพลเรือน ให้เลื่อนเงินเดือนกรณีพิเศษ
จากอัตราเงินเดือนขั้นที่สูงกว่าถัดไป
๘.๓ ในกรณี ที่ จ ะได้ เลื่ อ นเงิ น เดื อ นหรือ ค่ า จ้ า งเกิ น กว่ า ๑๐,๙๐๐ บาท ให้ ใช้ ชั้ น หรือ ขั้ น เงิ น เดื อ น
สาหรับส่วนที่เพิ่มเป็นกรณีพิเศษ ดังนี้
๑๑,๔๔๕ - ๑๒,๐๑๕ - ๑๒,๖๑๕ - ๑๓,๒๕๐ - ๑๓,๙๐๕ - ๑๖,๖๐๐ - ๑๕,๓๐๐ ๑๖,๐๙๕ - ๑๖,๙๐๐ - ๑๗,๗๔๕ - ๑๘,๖๓๐ - ๑๙,๕๖๐ - ๒๐,๕๓๐ - ๒๑,๕๖๕ บาท
๒.๓ ยกเลิกความในข้อ ๑๐.๔ และ ๑๐.๕ แห่งระเบียบฯ ความเดิมที่ถูกยกเลิก
“ ๑๐.๔ ผู้ที่ได้รับบาดเจ็บสาหัสจากอุบัติเหตุต่าง ๆ เนื่องจากการปฏิบัติหน้าที่ราชการหรือช่วยเหลือราชการ
โดยอุบัติเหตุนั้นมิได้เกิดจากการประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงของตนเอง ให้ได้รับ พ.ส.ร. ๑ ชั้นหรือขั้น ”
“ ๑๐.๕ ผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่ราชการหรือช่วยเหลือราชการในย่านอันตรายไม่ถึง ๖ เดือน ให้นาผลการปฏิบัติ
หน้าที่ราชกการหรือช่วยเหลือราชการไปประกอบการพิจารณาบาเหน็จความชอบประจาปี ”

๖ - ๑๑๑
๒.๔ เพิ่มความเป็นข้อ ๒๕ ทวิ แห่งระเบียบฯ
๒.๕ ยกเลิกความในข้อ ๒๙ แห่งระเบียบฯ ความเดิมที่ถูกยกเลิก
“ ข้อ ๒๙ เงินค่ารักษาพยาบาลในข้อ ๒๖ เงินชดเชยการป่วยเจ็บตามข้อ ๒๘ เงินค่าทดแทน
ตามข้อ ๒๐ (๒) ถึง (๑๙) และข้อ ๒๑ นอกจากกรณี เสียชีวิตที่กาหนดจ่ายให้แก่ผู้ได้รับอันตรายหรือป่วยเจ็บ
ขณะยังมีชีวิตอยู่เป็นทรัพย์สินของผู้นั้นในขณะเสียชีวิตให้จ่ายให้แก่ผู้รับมรดกโดยชอบด้วยกฎหมาย
ส่วนเงินค่าทดแทน ตามข้อ ๒๐ (๑) และข้อ ๒๑ กรณีเสียชีวิตให้จ่ายแก่บุคคลซึ่งผู้ได้รับ
อันตรายหรือป่วยเจ็บถึงเสียชีวิต ได้แสดงเจตนาระบุไว้ในกรณีที่ผู้เสียชีวิตมิได้แสดงเจตนาระบุไว้ก็ให้จ่ายให้ผู้มีสิทธิ
ตามหลักเกณฑ์ที่บัญญัติไว้ในกฎหมายว่าด้วยบาเหน็จบานาญข้าราชการสาหรับผู้ที่ได้รับบานาญพิเศษ ”
๓. ระเบี ย บ บ.ท.ช. (ฉบั บ ที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๒๕ ประกาศในราชกิ จ จานุ เบกษา เล่ ม ๙๙ ตอนที่ ๕๖ ลงวั น ที่
๑๖ พฤษภาคม ๒๕๒๕ มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
๓.๑ ยกเลิกความในข้อ ๑๑ แห่งระเบียบฯ ความเดิมที่ ถูกยกเลิกที่จะได้รับ พ.ส.ร. ตามระเบี ยบนี้ แต่ไม่มี
โอกาสใช้สิทธิก็ให้ได้รับเงินตอบแทนเรียกว่า “ เงินรางวัลสาหรับการสู้รบ ” โดยถือหลักเกณฑ์ดังนี้
๑๑.๑ ผู้อยู่ในเกณฑ์ได้รับ พ.ส.ร. ๔ ชั้นหรือขั้น ให้ได้รับเงินรางวัลสาหรับการสู้รบคนละ ๒,๔๐๐ บาท
๑๑.๒ ผู้อยู่ในเกณฑ์ได้รับ พ.ส.ร. ๓ ชั้นหรือขั้น ให้ได้รับเงินรางวัลสาหรับการสู้รบคนละ ๑,๘๐๐ บาท
๑๑.๓ ผู้อยู่ในเกณฑ์ได้รับ พ.ส.ร. ๒ ชั้นหรือขั้น ให้ได้รับเงินรางวัลสาหรับการสู้รบคนละ ๑,๒๐๐ บาท
๑๑.๔ ผู้อยู่ในเกณฑ์ได้รับ พ.ส.ร. ๑ ชั้นหรือขั้น ให้ได้รับเงินรางวัลสาหรับการสู้รบคนละ ๖๐๐ บาท
ผู้ที่ได้รับเงินรางวัลสาหรับการสู้รบ เมื่อเข้ารับราชการหรือทางานในองค์การของรัฐ หรือกิจการของรัฐ
หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ ให้ได้รับ พ.ส.ร. ตามสิทธิเดิมในอัตรา ๑ ส่วน ใน ๑๒ ส่วนของเงินรางวัลสาหรับการสู้รบ
และให้ได้รับหลังวันที่มีสิทธิรับเงินรางวัลสาหรับการสู้รบไม่น้อยกว่า ๑ ปี ”
“ ข้อ ๒๓ เงินเดือนหรือค่าจ้างที่จะคานวณเงินค่าทดแทน ตามข้อ ๒๐ ให้รวมถึงเงินเพิ่มพิเศษรายเดือน
สาหรับค่าวิชา และหรือสาหรับเลื่อนฐานะและหรือสาหรับประจาตาแหน่งที่ต้องฝ่าอันตรายเป็นปกติ หรือสาหรับ
การสู้รบ ทั้งนี้ ตามที่กาหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยบาเหน็จบานาญข้าราชการแต่ไม่รวมเงินเพิ่มอย่างอื่น ๆ
ผู้ที่ได้รับเงินเดือนหรือค่าจ้างจากทางราชการน้อยกว่าเงินเดือนสิบตรีชั้น ๑ หรือไม่มีเงินเดือนหรือค่าจ้าง
จากทางราชการ ให้ถือเงินเดือนสิบตรีชั้น ๑ เป็นเกณฑ์คานวณ ”

๖ - ๑๑๒
๓.๒ ยกเลิกความในข้อ ๒๕ ทวิ แห่งระเบียบฯ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบ บ.ท.ช. (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๒๓
ความเดิมที่ถูกยกเลิก
“ ข้อ ๒๕ ทวิ ผู้ปฏิบัติหน้าที่ราชการหรือช่วยเหลือราชการ ในการป้องกันอธิปไตยและรักษาความสงบ
เรียบร้อยของประเทศ จนได้รับอันตรายหรือป่วยเจ็บ ซึ่งอันตรายหรือการป่วยเจ็บนั้นมิได้เกิดจากความประมาท
เลิ น เล่ อ อย่ า งร้ า ยแรงหรื อ จากความผิ ด ของตนเอง ถ้ า ปรากฏว่ า ผู้ นั้ น พิ ก ารทุ พ พลภาพขนาดหนั ก จนเป็ น
อุ ป สรรคส าคัญ ยิ่ งในการประกอบอาชี พ ให้ ได้ รับเงินช่ วยเหลื อด ารงชี พเป็ นรายเดือนไม่ เกิ นเดื อนละสองพั นบาท
แต่ทั้งนี้ผู้ที่ได้รับบานาญพิเศษเพราะเหตุทุพพลภาพรวมกับเงินเพิ่มรายชื่อต่าง ๆ ที่ผู้รับบาเหน็จจะพึงมีสิทธิได้รับแล้ว
เป็ น เงิ นตั้ งแต่ เดื อนละสองพั นบาทขึ้น ไป หรือผู้ ที่ ได้ รับบ าเหน็ จพิ เศษ เพราะเหตุ ทุ พพลภาพแทนบ านาญพิ เศษ
เพราะเหตุทุพพลภาพ ซึ่งถ้าคานวณกลับเป็นบานาญพิเศษเพราะเหตุทุพพลภาพที่ควรจะได้รับเท่าใดแล้ว ถ้ามีจานวน
บานาญพิเศษ เพราะเหตุทุพพลภาพตั้งแต่เดือนละสองพันบาทขึ้นไป หรือผู้ที่ได้รับเงินอื่นในลักษณะเดียวกันตั้งแต่
เดือนละสองพันบาทขึ้นไป ไม่มีสิทธิได้รับเงินช่วยเหลือดารงชีพตามวรรคนี้
ผู้ที่ ได้รับบ านาญพิเศษเพราะเหตุ ทุพ พลภาพรวมกับเงินเพิ่มรายเดือนต่าง ๆ ที่ผู้รับ บานาญจะพึงสิท ธิ
ได้รับแล้วเป็นเงินไม่ถึงเดือนละสองพันบาท หรือผู้ที่ได้รับบาเหน็จพิเศษเพราะเหตุทุพพลภาพแทนบาเหน็จพิเศษ
เพราะเหตุทุพพลภาพ ซึ่งถ้าคานวณกลับเป็นบานาญพิเศษเพราะเหตุทุพพลภาพที่ควรจะได้รับเท่าใดแล้ว ถ้ามีจานวน
บานาญพิเศษเพราะเหตุทุพพลภาพเป็นเงินไม่ถึงเดือนละสองพันบาท หรือผู้ได้รับเงินอื่นในลักษณะเดียวกันเป็นเงิน
ไม่ถึงเดือนละสองพันบาท ให้ได้รับเงินช่วยเหลือดารงชีพเมื่อรวมกับบานาญพิเศษเพราะเหตุทุพพลภาพและเงินเพิ่ม
รายเดือนต่าง ๆ ที่ผู้รับบานาญจะพึงมีสิทธิ ได้รับหรือเงินอื่นในลักษณะเดียวกันที่ได้รับอยู่แล้ว หรือควรได้รับไม่เกิน
เดือนละสองพันบาท
ผู้พิการทุพพลภาพขนาดหนักจนเป็นอุปสรรคสาคัญยิ่งในการประกอบอาชีพได้แก่ผู้ที่มีสภาพอาการของ
การพิการทุพพลภาพ ดังนี้
(๑) สมองเสื่อมหรือได้รับบาดเจ็บถาวรจนทาให้ไม่รู้สึกตัวและไม่สามารถรักษาให้ดีขึ้นได้
(๒) อัมพาตทั้งตัว (Quadriplegia)
(๓) ตาบอดสองข้าง
(๔) ขาขาดสองข้าง หรือขาขาดข้างหนึ่งกับเท้าขาดอีกข้างหนึ่ง
(๕) อัมพาตครึ่งท่อน (Paraplegia)
(๖) แขนขาดสองข้าง หรือมือขาดสองข้าง
(๗) แขนขาดข้างหนึ่งกับมือขาดอีกข้างหนึ่ง

๖ - ๑๑๓
(๘) ขาขาดข้างหนึ่งกับมือหรือแขนขาดอกข้างหนึ่ง
(๙) อัม พาตครึ่งซีก (Hemiplegia) ซึ่ งฟื้ น ฟู บ าบั ด สิ้ น สุ ด แล้ว ยังไม่ สามารถเดิ น ได้ แม้จ ะใช้ เครื่องช่ ว ย
เครื่องพยุงแล้วก็ตาม
(๑๐) เป็นลมชักชนิดรุนแรง (Major seizure) ที่มีอาการซักถึงขั้นหมดสติไม่รู้สึกตัว ไม่ต่ากว่าเดือนละครั้ง
ในรอบ ๑ ปี
(๑๑) เป็นโรคจิตซึ่งมีอาการแสดงของโรค (Psychotic attack) รวมกันไม่ต่ากว่า ๖๐ วัน ขึ้นไปในรอบปี
และแพทย์ลงความเห็นว่าไม่สามารถรักษาให้หายขาดได้
(๑๒) โรคหรือความพิการอื่นที่ มิได้กล่าวไว้ แต่มีอาการทางทุ พพลภาพอย่างเด่น ชัด ให้อยู่ในดุลพิ นิ จ
ของคณะอนุกรรมการ ซึ่ง ก.บ.ท.ช. แต่งตั้งขึ้นเป็นคราว ๆ โดยประกอบด้วยอย่างน้อยแพทย์ ๓ นาย พิจารณาเสนอ
ก.บ.ท.ช. อนุมัติเป็นราย ๆ ไป
ผู้มีสภาพอาการของการพิการทุพพลภาพ (๕), (๖), (๗), (๘) ให้ถือความหมายเช่น เดียวกับข้อ ๒๐ วรรค
สองของระเบียบนี้
เงิน ช่วยเหลือดารงชีพ ให้ได้รับ ตั้งแต่วัน ที่ผู้นั้นตกอยู่ในสภาพพิ การทุพพลภาพตามความในวรรคสาม
และให้หมดสิทธิเมื่อพ้นสภาพพิการทุพพลภาพดังกล่าว ตายหรือกระทาความผิดต้องรับโทษจาคุกโดยคาพิพากษา
ถึงที่สุดให้จาคุก เว้นแต่เป็นโทษสาหรับความผิดที่ได้กระทาโดยประมาณหรือ ความผิดลหุโทษ ”
๓.๓ การให้ได้รับเงินรางวัลสาหรับการสู้รบและเงินช่วยเหลือดารงชีพผู้พิการทุพพลภาพ ตามอัตราใหม่ให้ใช้บังคับ
ตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๒๕ สาหรับสภาพอาการของการพิการทุพพลภาพที่กาหนดไว้ในระเบียบนี้ให้ใช้บังคั บ
ตั้งแต่วันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๒๓ เป็นต้นไป
๔. ระเบียบ บ.ท.ช. (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๒๕ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๙๙ ตอนที่ ๑๗๕
ลงวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๒๕ มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
๔.๑ ยกเลิกความในข้อ ๑๐ วรรคแรก แห่งระเบียบฯ ความเดิมที่ถูกยกเลิก
“ ข้อ ๑๐ การให้บาเหน็จพิเศษสาหรับการสู้รบ ให้ได้รับเป็นเงินเพิ่มพิเศษรายเดือนเรียกว่าเงินเพิ่มพิเศษ
สาหรับ การสู้ รบ (พ.ส.ร.) โดยได้ รับ เพิ่ ม ตามอั ต ราชั้ น หรือขั้น เงิน เดื อนหรือค่าจ้ าง โดยถือหลั กเกณฑ์ พิ จ ารณา
ดังต่อไปนี้
๔.๒ การคานวณเงินเพิ่มพิเศษสาหรับการสู้รบตามหลักเกณฑ์ดังกล่าว ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๒๒
เป็นต้นไป

๖ - ๑๑๔
๕. ระเบียบ บ.ท.ช. (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๒๙ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๐๓ ตอนที่ ๑๖๑
ลงวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๒๙ มีผลใช้บังคับตั้งแต่ วันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๒๗ เป็นต้นไป
๕.๑ ยกเลิกความในข้อ ๕.๑.๑๖ แห่งระเบียบฯ ความเดิมที่ถูกยกเลิก
“ ๕.๑.๑๖ หัวหน้ากองการเจ้าหน้าที่ สานักงานปลัดสานักนายกรัฐมนตรีเป็นกรรมการและเลขานุการ ”
๕.๒ ยกเลิกความในข้อ ๑๙ แห่งระเบียบฯ ความเดิมที่ถูกยกเลิก
“ ข้อ ๑๙ การเลื่อนเงินเดื อนกรณี พิเศษตามข้อ ๑ ให้ถือเงินเดือนหรือค่าจ้างที่ได้รับอยู่ใน วันที่ได้รับ
บาเหน็จความชอบเป็นเกณฑ์ในการคานวณเว้นแต่ทหารกองประจาการ และทหารประจาการ พลตารวจ ข้าราชการ
ลูกจ้างประจา พนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือเทียบเท่า ที่ได้รับเงินเดือนหรือค่าจ้างน้อยกว่า สิบตรี ชั้น ๑ ให้ถือเงินเดือน
สิบตรีชั้น ๑ เป็นเกณฑ์คานวณ ”
๕.๓ ยกเลิกความในข้อ ๒๓ แห่งระเบียบฯ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมในระเบียบฯ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๒๕ ความเดิม
ที่ถูกยกเลิก
“ ข้อ ๒๓ เงินเดือนหรือค่าจ้างที่จะคานวณเงินค่าทดแทนตามข้อ ๒๐ ให้รวมถึงเงินเพิ่มพิเศษรายเดือน
สาหรับค่าวิชา และหรือสาหรับเลื่อนฐานะและหรือสาหรับประจาตาแหน่งที่ต้องฝาอันตรายเป็นปกติ และหรือ
สาหรับกรสู้รบ และหรือสาหรับการปราบปรามผู้กระทาความผิดด้วย
ผู้ที่ได้รับเงินเดือนหรือค่าจ้างจากทางราชการน้อยกว่าเงินเดือนสิบตรีชั้น ๑ หรือไม่มี เงินเดือนหรือค่าจ้าง
จากทางราชการ ให้ถือเงินเดือนสิบตรีชั้น ๑ เป็นเกณฑ์คานวณ ”
๖. ระเบียบ บ.ท.ช. (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๓๒ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๖ ตอนที่ ๒๐๐
ลงวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๓๒ มีผลใช้บังคับตั้งแต่ วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๓๒ เป็นต้นไป
๖.๑ ยกเลิกความในข้อ ๑๑ แห่งระเบียบฯ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบฯ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๒๕ ความเดิม
ที่ถูกยกเลิก
“ ข้อ ๑๑ ผู้ที่ได้ปฏิบัติหน้าที่ราชการหรือช่วยเหลือราชการ ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ที่จะได้รับ พ.ส.ร. ตามระเบียบนี้
แต่ไม่มีโอกาสใช้สิทธิก็ให้ได้รับเงินตอบแทนเรียกว่า “ เงินรางวัลสาหรับการสู้รบ ” โดยถือหลักเกณฑ์ดังนี้
๑๑.๑ ผู้อยู่ ในเกณฑ์ ได้ รับ พ.ส.ร. ๔ ชั้ น หรือขั้น ให้ ได้ รับ เงิน รางวัล ส าหรับ การสู้รบคนละ
๓,๖๐๐ บาท
๑๑.๒ ผู้ อยู่ ในเกณฑ์ ได้ รับ พ.ส.ร. ๓ ชั้ น หรือขั้น ให้ ได้ รับ เงิน รางวั ล ส าหั บ การสู้ รบคนละ
๒,๗๐๐ บาท
๑๑.๓ ผู้อยู่ในเกณฑ์ ได้รับ พ.ส.ร. ๒ ชั้น หรือขั้น ให้ ได้รับ เงินรางวัลส าหรับการสู้รบคนละ
๑,๘๐๐ บาท
๑๑.๔ ผู้อยู่ในเกณฑ์ ได้รับ พ.ส.ร. ๙ ชั้น หรือขัน ให้ ได้รับ เงินรางวัลส าหรับการสู้รบคนละ
๙๐๐ บาท

๖ - ๑๑๕
ผู้ที่ได้รับเงินรางวัลสาหรับการสู้รบ เมื่อเข้ารับราชการหรือทางานในองค์การของรัฐ หรือกิจการของรัฐ
หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ ให้ได้รับ พ.ส.ร. ตามสิทธิเดิมในอัตรา ๑ ส่วนใน ๑๒ ส่วนของเงินรางวัลสาหรับการสู้รบ
และให้ได้รับหลังวันที่มีสิทธิรับเงินรางวัลสาหรับการสู้รบไม่น้อยกว่า ๑ ปี ”
๖.๒ ยกเลิกความในข้อ ๑๙ แห่งระเบียบ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบฯ (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๒๙ ความเดิม
ที่ถูกยกเลิก
“ ข้อ ๑๙ การเลื่อนเงินเดือนกรณี พิเศษตามข้อ ๗ ให้ ถือเงินเดือนหรือค่าจ้างที่ได้รับอยู่ในวันที่ได้รับ
บาเหน็จความชอบเป็นเกณฑ์ในการคานวณเว้นแต่ทหารกองประจาการ และทหารประจาการ พลตารวจ ข้าราชการ
ลูกจ้างประจา พนักงานรัฐวิสาหกิจหรือเทียบเท่า ที่ได้รับเงินเดือนหรือค่าจ้างน้อยกว่าอัตราเงินเดือนทหาร ระดับ ป.๑
ชั้น ๓ ให้ถืออัตราเงินเดือนทหารระดับ ป.๑ ชั้นเป็นเกณฑ์คานวณ ”
๖.๓ ยกเลิกความในวรรคสองของข้อ ๒๓ แห่งระเบียบฯ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบฯ (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๒๙
ความเดิมที่ถูกยกเลิก
“ ผู้ ที่ ได้ รับ เงิน เดื อนหรือค่าจ้างจากทางราชการน้ อยกว่าอั ตราเงิน เดื อนทหารระดั บ ป.๑ ชั้ น ๓ หรือ
ไม่มีเงินเดือนหรือค่าจ้างจากทางราชการ ให้ถืออัตราเงินเดือนทหาร ระดับ ป.๑ ชั้น ๓ เป็นเกณฑ์ คานวณ ”
๗. ระเบียบ บ.ท.ช. (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๓๔ ความเดิมที่ถูกยกเลิก
๗.๑ ยกเลิกความในข้อ ๒๕ แห่งระเบียบฯ ความเดิมที่ถูกยกเลิก
“ ข้อ ๒๕ การช่วยเหลือกรณีเสียชีวิต เนื่องจากการปฏิบัติหน้าที่ราชการหรือช่วยราชการ ให้ได้รับเงิน
ช่วยเหลือค่าจัดการศพ รายละไม่เกิน ๖,๐๐๐ บาท ”

๗-๐

- สาเนาคู่ฉบับ - สาเนาคู่ฉบับ -

ตอนที่ ๗
- การให้ข้าราชการทหาร พักราชการและกลับเข้ารับราชการ
(ดูระเบียบ ทบ.ว่าด้วยการพิจารณาบาเหน็จประจาปี
พ.ศ. ๒๕๔๔ ประกอบ)

๗-๑

ข้อบังคับกระทรวงกลาโหม
ว่าด้วย การสั่งให้ข้าราชการทหารพักราชการ
พ.ศ. ๒๕๒๘
.........................................................

โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขปรับปรุงข้อบังคับเกี่ยวกับการสั่งให้ข้าราชการทหารพัก ราชการ ให้เหมาะสม
ยิ่งขึ้น จึงออกข้อบังคับไว้ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ข้อบังคับนี้เรียกว่า "ข้อบังคับกระทรวงกลาโหม ว่าด้วย การสั่งให้ข้าราชการทหารพักราชการ
พ.ศ. ๒๕๒๘"
ข้อ ๒ ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
ข้อ ๓ ให้ยกเลิก
๓.๑ ข้อบังคับกระทรวงกลาโหม ว่าด้วย การสั่งให้ทหารประจาการพักราชการ
พ.ศ. ๒๕๐๐
๓.๒ ข้อบังคับกระทรวงกลาโหม ว่าด้วย การสั่งให้ทหารประจาการพักราชการ (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๐๔
๓.๓ ข้อบังคับกระทรวงกลาโหม ว่าด้วย การสั่งให้ทหารประจาการพักราชการ (ฉบับที่ ๓)
พ.ศ. ๒๕๐๔
๓.๔ ข้อบังคับกระทรวงกลาโหม ว่าด้วย การสั่งให้ทหารประจาการพักราชการ (ฉบับที่ ๔)
พ.ศ. ๒๕๐๙
บรรดาข้อบั งคับ ระเบี ย บ และคาสั่ งอื่น ในส่วนที่ มีกาหนดไว้แล้ วในข้อบั งคับ นี้ หรือซึ่ งขัด หรือแย้ ง
กับข้อบังคับนี้ ให้ใช้ข้อบังคับนี้แทน
ข้อ ๔ ในข้อบังคับ นี้ "ข้าราชการทหาร" หมายถึง ข้าราชการทหารตามพระราชบัญ ญั ติ ระเบีย บ
ข้าราชการทหาร พ.ศ. ๒๕๒๑
ข้อ ๕ ข้าราชการทหารผู้ใดถูกฟ้องคดีอาญาหรือถูกกล่าวหาว่ากระทาผิดอาญา เว้นแต่ความผิดลหุโทษ
หรือความผิดอันได้กระทาโดยประมาท หรือมีกรณีที่ต้องหาว่ากระทาผิดวินัยอย่างร้ายแรง ถูกสอบสวนเพื่อลงทัณฑ์
สถานหนัก ถ้าผู้บังคับบัญชาเห็นว่าจะให้คงอยู่ในหน้าที่ราชการระหว่างพิจารณา หรือสอบสวนจะเป็นการเสียหาย
แก่ราชการ ก็ให้สั่งพักราชการตั้งแต่วันที่ออกคาสั่งนั้น

๗-๒
ข้อ ๖ ผู้มีอานาจสั่งให้ข้าราชการทหารพักราชการ คือ
๖.๑ ข้าราชการทหารต่ากว่าชั้นสัญญาบัตร ให้ผู้บังคับบัญชาที่มีอานาจสั่งบรรจุ เป็นผู้สั่ง
๖.๒ ข้าราชการทหารชั้นสัญญาบัตร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เป็นผู้สั่ง
ข้อ ๗ การให้พักราชการนั้น ให้พักตลอดเวลาที่คดียังไม่ถึงที่สุด หรือตลอดเวลาที่สอบสวนพิจารณา
เมื่อคดีถึงที่สุดแล้ว หรือสอบสวนพิจารณาเสร็จแล้ว
๗.๑ ถ้าปรากฏว่า ผู้ถูกสั่งให้พักราชการมิได้กระทาความผิดและไม่มีมลทิน หรือมัวหมองเลย
ผู้บังคับบัญชาที่สั่งพักราชการต้องสั่งให้ผู้นั้นกลับคืนตาแหน่งเดิมหรือเทียบเท่า ตั้งแต่วันที่สั่งพักราชการ
๗.๒ แม้ ไม่ ได้ ค วามผู้ ถู ก สั่ ง ให้ พั ก ราชการได้ ก ระท าความผิ ด แต่ ก็ ม ลทิ น หรื อ มั ว หมองอยู่
ผู้บั งคั บ บั ญ ชาที่ สั่ งพั กราชการจะสั่ งให้ กลั บ เข้ารับ ราชการหรือให้ ออกจากร แต่ ต้ องสั่ งให้ เข้ารับ ราชการหรือ
ออกจากราชการ ตั้งแต่วันที่ออกคาสั่งนั้น
๗.๓ ถ้าปรากฏว่าผู้ถูกสั่งให้พักราชการได้กระทาความผิด ให้ผู้บังคับบัญชา ที่สั่งพักราชการ
ปฏิบัติดังนี้
๗.๓.๑ ถ้าสั่งให้ออกจากราชการโดยไม่มีเบี้ยหวัดบาเหน็จบานาญ ให้สั่งให้ออก ตั้งแต่
วันสั่งพักราชการ
๗.๓.๒ ถ้าสั่งให้ออกจากราชการโดยมีเบี้ยหวัดบาเหน็จบานาญ ให้สั่งให้ออก ตั้งแต่วันออก
คาสั่ง
ในกรณีที่ปรากฏว่าผู้ถูกสั่งให้พักราชการได้กระทาความผิดแต่ศาลรอกาหนดโทษ หรือกาหนด
โทษแต่รอการลงโทษไว้ หรือลงโทษจาคุกและปรับแต่โทษจาคุกให้ยก หรือลงโทษจาคุก และปรับแต่โทษจาคุกให้
รอการลงโทษไว้ หรือลงโทษปรับสถานเดียว หรือผู้บังคับบัญชาสั่งให้ ลงโทษทางวินัย และความผิดนั้นไม่เกี่ยวกับ
การทุจริตต่อผลประโยชน์ของทางราชการ ผู้บังคับบัญชาที่สั่งพักราชการจะสั่งให้กลับเข้ารับราชการ หรือให้ออก
จากราชการตามความในข้อ ๗.๒ ก็ได้
ข้อ ๘ เงิน เดือนและเงิน ที่ จ่ายเป็ น รายเดื อนของผู้ที่ ถูกสั่งให้ พั กราชการ ให้ ถือปฏิบั ติ ต ามข้อบั งคั บ
กระทรวงกลาโหม ว่าด้วย การตัด งดและจ่ายเงินรายเดือน และให้ผู้บังคับบัญชาตามที่ กาหนดข้อในข้อ ๖ สั่งจ่าย
หรืองดจ่ายแล้วแต่กรณี
ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๒๘
(ลงชื่อ) พลเอก ป. ติณสูลานนท์
(เปรม ติณสูลานนท์ )
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม

หมายเหตุ : - หลักการและเหตุผลในการประกาศใช้ข้อบังคับนี้ คือ แก้ไขปรับปรุงข้อบังคับเก การสั่งให้ข้าราชการทหาร
พักราชการ เพื่อให้มีความรัดกุมและสะดวกต่อการใช้ปฏิบัติราชการยิ่งขึ้น รวมทั้งแก้ไขเกี่ยวกับรูปแบบของข้อบังคับ
ให้สอดคล้องกับระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วย งานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖

๗-๓

ข้อบังคับกระทรวงกลาโหม
ว่าด้วย การตัด งด และจ่ายเงินรายเดือน
พ.ศ.๒๕๐๔
--------------------------------------------------โดยที่ เป็ น การสมควรปรับ ปรุง ข้ อ บั ง คั บ กระทรวงกลาโหม ว่ า ด้ ว ย การตั ด เงิ น ให้ เหมาะสมยิ่ ง ขึ้ น
จึงออกข้อบังคับไว้ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ข้อบังคับนี้ เรียกว่า " ข้อบังคับ กระทรวงกลาโหม ว่าด้วย การตั ด งด และจ่ายเงินรายเดือน
พ.ศ. ๒๕๐๔ "
ข้อ ๒ ให้ใช้ข้อบังคับนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
ข้อ ๓ ให้ยกเลิกข้อบังคับกระทรวงกลาโหม ว่าด้วย การตัดเงิน พ.ศ. ๒๕๐๐
*ข้อ ๔ คาว่า " เงิน รายเดื อน " ในข้อบั ง คับ นี้ หมายถึง เงิน เดื อนกับ เงิน เพิ่ ม ค่าวิ ชา เงิน เพิ่ ม พิ เศษ
สาหรับการสู้รบ เงินเพิ่มค่าฝ่ าอันตราย เงินยังชีพข้าราชการบางจังหวัดในภาคใต้และเงินอื่นที่กระทรวงการคลัง
กาหนดให้เบิกจ่ายในลักษณะเงินเดือน
ข้อ ๕ ผู้ ที่ รับ ราชการไม่ เต็ ม เดื อ น ลาเกิ น กาหนดตามข้อ บั งคั บ กระทรวงกลาโหม ว่ าด้ ว ย การลา
ขาดหรือหนีราชการ ให้ตัดเงินรายเดือนในเดือนนั้นตามส่วนเฉลี่ ยเป็นรายวันตามสุริยุคติกาล ส่วนการลาเข้ารับ
การระดมพล เข้าฝึกวิชาทหาร หรือเข้ารับราชการทดลองความพรั่งพร้อมตามกฎหมาย ว่าด้วย การรับราชการทหาร
ไม่ตัดเงินรายเดือน
ข้อ ๖ นักเรียนทหาร ทหารกองประจาการ หรือผู้ที่เข้ารับการระดมพล เข้าฝึกวิชาทหารหรือเข้ารับ
การทดลองความพรั่งพร้อมตามกฎหมาย ว่าด้วย การรับราชการทหาร ป่วยอยู่ในโรงพยาบาลหรือสถานที่พยาบาล
ของทหาร หรือทางราชการส่งไปรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล หรือสถานที่พยาบาลอื่นคงจ่ายเงินเดือนตามอัตรา
ตลอดเวลาที่รักษาตัวอยู่ จนกว่าจะปลดกองประจาการ หรือปลดจากการระดมพล เข้าฝึก วิชาทหาร หรือทดลอง
ความพรั่งพร้อม

*(ข้อ ๔ นี้ แก้ไขเพิ่มเติมตามข้อบังคับฯ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๐๖)

๗-๔
ข้อ ๗ ข้าราชการกลาโหมประจาการ นักเรียนทหาร ทหารกองประจาการ หรือผู้ที่เข้ารับการระดมพล
เข้าฝึกวิชาทหาร หรือเข้ารับการทดลองความพรั่งพร้อมตามกฎหมาย ว่าด้วย การรับราชการทหารถูกควบคุมตัว
ระหว่างการสอบสวน หรือพิจารณาในคดีอาญา หรือถูกสั่งพักราชการให้งดจ่ายเงินเดือนและค่าเช่าบ้านไว้ตามที่
ถูกควบคุมตัว หรือวันถูกสั่งพักราชการ
ข้อ ๘ หากผู้ ถูก สั่ งพั กราชการ ได้ ป ฏิ บั ติ ห น้ าที่ ล่ ว งเลยวั น ให้ พั กราชการเพราะมิ ได้ รับ ทราบค าสั่ ง
ให้จ่ายเงินรายเดือนและค่าเช่าบ้านให้ถึงวันที่ได้รับทราบคาสั่ง หรือควรได้รับทราบคาสั่งนั้น ถ้าผู้ถูกสั่งพักราชการ
จาเป็นต้องส่งมอบงาน ก็ให้จ่ายเงินรายเดือนและค่าเช่าบ้านให้ถึงวันส่งมอบงานเสร็จ แต่ต้องไม่เกินสิบห้าวันนับแต่
วันที่ได้รับทราบหรือควรจะได้รับทราบคาสั่งนั้น
หากผู้ถูกควบคุมตัวจาเป็นต้องมาส่งมอบงานระหว่างถูกควบคุมตัว ก็ให้จ่ายเงินรายเดือนและค่าเช่าบ้าน
ในระหว่างที่ส่งมอบงานนั้นให้ด้วย แต่ต้องไม่เกินสิบห้าวัน
ข้อ ๙ เงินรายเดือน และค่าเช่าบ้านที่งดจ่ายระหว่างถูกควบคุมตัวหรือระหว่างพักราชการนั้ น เมื่อคดี
หรือกรณีถึงที่สุด
(๑) ถ้าปรากฏว่าผู้ ถูกควบคุม ตั วหรือถูกสั่ งพั กราชการ มิ ได้ กระท าความผิ ดและไม่ มีม ลทิ น
หรือมัวหมอง ให้จ่ายเงินที่งดจ่ายไว้เต็มจานวน
(๒) ถ้าปรากฏว่าผู้ถูกควบคุมตัวหรือถูกสั่งพักราชการมิได้กระทาความผิด แต่มีมลทินมัวหมอง
หรือถูกศาลพิพากษาว่า มีความผิดแต่รอการกาหนดโทษไว้ หรือกาหนดโทษแต่รอการลงโทษไว้หรือถูกลงโทษไม่ถึง
จาคุก และไม่ถูกสั่งไล่ออกหรือไม่ถูกถอดออกจากยศทหาร หรือไม่ถูกสั่งปลดออกหรือไม่ถูกสั่งลงโทษถึงให้ออกจาก
ประจาการโดยไม่มีเบี้ยหวัดบาเหน็จบานาญ ให้จ่ายเงินรายเดือนที่งดจ่ายไว้นั้นไม่เกินกว่าครึ่งหนึ่งของเงินรายเดือน
ที่ได้รับก่อนวันถูกควบคุมตัว หรือวันถูกสั่งพักราชการแต่เฉพาะค่าเช่าบ้านให้จ่ายให้เต็ม
(๓) ถ้าปรากฏว่าผู้ถูกควบคุมตัว หรือถูกสั่งพักราชการได้กระทาความผิดถูกศาลพิพากษาลงโทษ
จาคุก หรือโทษหนักกว่าจาคุก หรือถูกสั่งไล่ออก หรือถูกถอดออกจากยศทหาร หรือถูกสั่งปลดออก หรือถูกสั่งให้ออก
โดยไม่มีเบี้ยหวัดบาเหน็จบานาญ ห้ามมิให้จ่ายเงินที่งดไว้
ข้อ ๑๐ ถ้าผู้ถูกควบคุมตัวหรือถูกสั่งพักราชการตายเสียก่ อนคดีหรือกรณีถึงที่สุด ให้ผู้มีอานาจสั่งบรรจุ
ตั้งคณะกรรมการขึ้นพิจารณาและวินิจฉัยตามหลัก ฐานเท่าที่มีอยู่ว่าจะจ่ายเงินที่งดไว้หรือไม่เพียงใด โดยอนุโลม
ตามข้อ ๙.
ข้อ ๑๑ ทหารประจาการ นักเรียนทหาร หรือทหารกองประจาการ ถูกลงทัณฑ์ตามกฎหมาย ว่าด้วย
วินัยทหาร คงจ่ายเงินรายเดือนให้ตามอัตรา

๗-๕
*ข้อ ๑๒ ข้าราชการกลาโหมประจาการ นักเรียนทหาร หรือทหารกองประจาการถึงแก่ความตาย
ในระหว่างเวลารับราชการ หรือสูญหายไปซึ่งทางราชการสันนิษฐานว่าตายตามกฎหมาย ว่าด้วย บาเหน็จ บานาญ
ข้าราชการ คงเบิกจ่ายเงินรายเดือนให้จนถึงวันที่ถึงแก่ความตายหรือวันที่ทางราชการสันนิษฐานว่าตาย
ถ้าปรากฏภายหลังว่าผู้ที่ต้องสันนิษฐานว่ าตายนั้น มิได้ตาย และทางราชการจะต้องจ่ายเงินรายเดือน
ให้ในระหว่างที่สันนิษฐานว่าตาย ก็ให้หักจานวนเงินทั้งหมดที่ได้รับไปแล้วจากเงินรายเดือนที่จะได้รับส่งคืน
ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๐๔
(ลงชื่อ) พลเอก ถ. กิตติขจร
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม

*(ข้อ ๑๒ นี้ แก้ไขเพิ่มเติมตามข้อบังคับฯ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๐๖)

๗-๖

บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ

สม.

ที่ กห ๐๒๐๑/ว ๑๙๔๘๗

(ผนผ.โทร.๓๖๒๙,๒๒๒ ๘๑๔๙)
วันที่ ๒๖ ก.ย. ๒๖

เรื่อง การพิจารณาเกี่ยวกับการสั่งให้ทหารประจาที่ถูกฟ้องคดีอาญา หรือถูกกล่าวหาว่ากระทาผิดอาญา ซึ่งถูกสั่งพัก
ราชการ กลับเข้ารับราชการ
เสนอ ทบ.
ในการประชุมสภากลาโหม ครั้งที่ ๔/๒๖ เมื่อ ๒๘ ก.ค. ๒๖ ที่ประชุมได้พิจารณาเรื่องการพิจารณา
เกี่ยวกับการสั่งให้ทหารประจาการที่ถูกฟ้องคดีอาญา หรือถูกกล่าวหาว่ากระทาผิดอาญาซึ่งถูกสั่งพักราชการกลับ
เข้ารับราชการแล้ว มีมติดังต่อไปนี้
๑. การสั่งให้พักราชการ ให้กลับเข้ารับราชการ หรือให้ออกจากราชการ ของทหารประจาการที่ถูกฟ้อง
อาญา หรือถูกกล่าวหาว่ากระทาผิดอาญา ตามที่กาหนดไว้ในข้อบังคับ กห. ว่าด้วยการสั่ งให้ทหารประจาการ
พักราชการ พ.ศ. ๒๕๐๐ นั้น มีความเหมาะสมแล้ว จึงให้คงไว้ตามเดิม
๒. สาหรับผู้ถูกสั่งพักราชการที่คดีถึงที่สุด หรือพิจารณาสอบสวนเสร็จแล้ว ไม่ได้ความว่ากระทาผิด
แต่มีมลทินหรือมัวหมอง ถ้าทางราชการเห็นควรให้ออกจากราชการเพราะกรณี เป็นที่เสื่ อมเสียแก่ทางราชการ
หรือมีพฤติการณ์ไม่เป็นที่ไว้วางใจ หรือทางราชการเห็นสมควรให้กลับเข้ารับราชการเฉพาะกรณีไม่เป็นที่เสื่อมเสีย
แก่ทางราชการ และทางราชการมีความต้องการตัวอยู่ก็ให้ นขต.กห., ทบ., ทร. และ ทอ. ดาเนินการขอให้ออกจาก
ราชการหรือกลับเข้ารับราชการ โดยคาสั่งฉบับเดียวดังปรากฏรายละเอียดตามสาเนาที่แนบมาพร้อมนี้ และในการ
ประชุมสภากลาโหม ครั้งที่ ๔/๒๖ ก.ย. ๒๖ ที่ประชุมได้รับรองรายงานการประชุมสภากลาโหมดังกล่าวข้างต้นแล้ว
จึงเรียนยืนยันมาเพื่อทราบ
(ลงชื่อ) พล.ท. ระวิ มุกดาประกร
(ระวิ มุกดาประกร)
จก.สม.
เลขาธิการสภากลาโหม

๗-๗
สาเนา
----------------------------------------------เรื่อง การพิจารณาเกี่ยวกับการสั่งให้ทหารประจาการที่ถูกฟ้องคดีอาญาหรือถูกกล่าวหาว่ากระทาผิดอาญา
ซึ่งถูกสั่งพักราชการ กลับเข้ารับราชการ
ธน. รายงานว่า ในการประชุ มสภากลาโหม ครั้งที่ ๑/๒๖ เมื่อ ๒๗ ม.ค. ๒๖ ที่ ป ระชุ มได้พิ จ ารณา
เรื่อง การสั่งให้ทหารประจาการที่ถูกฟ้องคดีอาญาหรือถูกกล่าวหาว่ากระทาผิดอาญาพักราชการ เมื่อคดีถึงที่สุดแล้ว
ปรากฏว่าศาลยกฟ้อง ทางราชการเห็นว่าผู้นั้ นมีมลทินหรือมัวหมองแต่ก็ขอกลับเข้ารับราชการอีก ทางราชการ
สั่งให้กลับเข้ารับราชการอีกจะเป็นการสมควรหรือไม่ที่ประชุมได้อภิปรายกันแล้วเห็นว่า ทหารประจาการที่ถูกฟ้อง
คดี อาญาหรือ ถูก กล่ า วหาว่ า กระท าผิ ด อาญา ซึ่ งถู กสั่ งให้ พั กราชการกลั บ เข้ ารับ ราชการนั้ น เป็ น การปฏิ บั ติ
ตามข้อบังคับ กห. ว่าด้วย การสั่งให้ทหารประจาการพักราชการ พ.ศ. ๒๕๐๐ ซึ่งกาหนดไว้ว่า ทหารประจาการ
ที่ถูกฟ้องคดีอาญาหรือถูกกล่าวหาว่ากระทาผิดอาญา ถูกสั่งให้พักราชการในระหว่างการพิจารณาหรือสอบสวน
ถ้ า ศาลยกฟ้ อ งหรือ ศาลรอการก าหนดโทษหรือ ก าหนดโทษแต่ รอการลงโทษไว้ หากมี ม ลทิ น หรือ มั ว หมอง
ผู้บังคับบัญชาที่สั่งพักราชการจะสั่งให้กลับเข้ารับราชการหรือให้ออกจากราชการก็ได้ แต่ต้องสั่งให้กลับเข้ารับ
ราชการหรือออกจากราชการตั้งแต่วันที่ออกคาสั่ง หากทางราชการมีนโยบายจะไม่บรรจุผู้มีมลทินหรือมัวหมอง
กลั บ เข้ารับ ราชการอี กแล้ ว เห็ น ควรแก้ไขข้อบั งคับ ฯ ดั งกล่ าวแต่ เนื่ องจากเรื่องนี้ ยั งไม่ ผ่ านการพิ จารณาของ
เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องของส่วนราชการต่าง ๆ มาก่อนอาจมีปัญหาเกี่ยวกับการสั่งพักราชการ การสั่งให้กลับเข้ารับ
ราชการหรือออกจากราชการอาจเกี่ยวข้องกับข้อบังคับ กห. ว่าด้วย การตัด งด และจ่ายเงินรายเดือน พ.ศ. ๒๕๐๔
ได้ควรจะพิจารณาปรับปรุงข้อบังคับ กห. ว่าด้วย การตัด งด และจ่ายเงินรายฯ ให้สอดคล้องกันด้วย
ที่ประชุมได้มีมติให้ สป. (ธน.) เป็นเจ้าของเรื่องรับไปพิจารณาร่วมกับ บก. ทหารสูงสุด, ทบ., ทร., ทอ.,
และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เพื่อพิจารณาในกรณีที่ทหารประจาการถูกฟ้องคดีอาญาหรือถูกกล่าวหาว่ากระทาผิด
อาญา ซึ่งถูกสั่งพักราชการในระหว่างสอบสวนดาเนินคดีอาญาและศาลพิพากษาให้ยกฟ้อง คดีถึงที่สุดแล้วแต่มี
มลทินหรือมัวหมอง ทางราชการสั่งให้กลับเข้ารับราชการอีกนั้น จะสมควรหรือไม่ โดยให้พิจารณาประกอบกับ
ความในข้อบังคับ กห. ว่าด้วย การสั่งให้ทหารประจาการพักราชการ พ.ศ. ๒๕๐๐ ดังต่อไปนี้
๑. การสั่งให้ทหารประจาการพักราชการ จะต้องสั่งให้พักราชการในกรณีใดบ้างและควรจะกาหนดไว้
ในข้อบังคับดังกล่าวหรือไม่
๒. สาหรับผู้ถูกสั่งพักราชการที่คดีถึงที่สุดหรือสอบสวนพิจารณาเสร็จแล้ว ไม่ได้ความว่ากระทาผิด
แต่มีมลทินหรือมัวหมอง สมควรจะสั่งให้กลับเข้ารับราชการหรือไม่และการสั่งให้กลับเข้ารับราชการหรือให้ออก
จากราชการอยู่ในคาสั่งเดียวกันจะกระทาได้เพียงใดหรือไม่
๓. เมื่อพิจารณาในข้อ ๑. และข้อ ๒. แล้ว ควรจะพิจารณาปรับปรุงข้อบังคับ กห. ว่าด้วยการตัด
งด และจ่ายเงินรายเดือน พ.ศ. ๒๕๐๔ ให้สอดคล้องกันด้วยแล้วสภากลาโหม จะพิจารณาอีกครั้ง
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ปัญหาทั้ง ๓ ประการดังกล่าว ธน. ได้พิจารณาและชีแ้ จงว่า
๑. การสั่งให้ทหารประจาการพักราชการ จะต้องสั่งให้พักราชการในกรณีใดบ้างและควรจะกาหนดไว้
ในข้อบังคับฯ ดังกล่าวหรือไม่
ปัญหาข้อนี้ ตามข้อบังคับ กห. ว่าด้วย การสั่งให้ทหารประจาการพักราชการฯ กาหนดไว้ในข้อ ๔. มีความว่า
“ ทหารประจาการผู้ใดถูกฟ้องคดีอาญาหรือถูกกล่าวหาว่ ากระทาผิดอาญาเว้นแต่ความผิดลหุโทษหรือความผิด
อันได้กระทาโดยประมาทหรือกรณีที่ต้องหาว่ากระทาผิดวินัยอย่างร้ายแรง ถูกสอบสวนเพื่อลงทัณฑ์สถานหนัก
ถ้าผู้บังคับบัญชาเห็นว่าจะให้คงอยู่ในหน้าที่ราชการระหว่างพิจารณาหรือสอบสวนจะเป็นการเสียหายแก่ราชการ
ก็ให้สั่งพักราชการ ” การสั่งพักราชการตามข้อบังคับฯ นี้ พิจารณาได้เป็น ๓ กรณี คือ
๑. ถูกฟ้ องหรือถูกสอบสวนว่ากระทาความผิดอาญาหรือถูกกล่าวหาว่ากระทาผิดอาญา เว้น แต่
ความผิดลหุโทษหรือความผิดอันได้กระทาโดยประมาท
๒. เป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง หรือตาม (๑) หากให้คงอยู่ในหน้าที่ราชการระหว่างพิจารณา
หรือสอบสวนจะเป็นการเสียหายแก่ราชการ
๓. เมื่อถูกควบคุมตัวระหว่างสอบสวนหรือพิจารณาในคดีอาญา แต่ยังไม่ได้ถูกสั่งให้พักราชการ
ต้องให้ งดจ่ายเงิน รายเดือนและค่าเช่าบ้ านไว้ต ามวั น ที่ถูกควบคุมตามข้อบั งคับ กห. ว่าด้วย การตั ด งด และ
จ่ายเงินรายเดือนฯ
ตามข้อบังคับฯ ในข้อนี้ ธน. ได้พิจารณาแล้วเห็นว่ามีข้อความกะทัดรัด มีความหมายกว้างขวางรัดกุม
และเหมาะสมดี เห็นควรคงไว้ตามรูปเดิม
๒. สาหรับผู้ถูกสั่งพั กราชการที่ คดีถึงที่ สุดหรือพิ จารณาสอบสวนเสร็จแล้ วไม่ได้ความว่ากระท าผิ ด
แต่มีมลทินหรือมัวหมอง สมควรสั่งให้กลับเข้ารับราชการหรือไม่ และการสั่งให้กลับเข้ารับราชการหรือให้ออกจาก
ราชการอยู่ในคาสั่งเดียวกันจะกระทาได้เพียงใดหรือไม่
ปัญหาข้อนี้ ตามข้อบังคับ กห. ว่าด้วย การสั่ งให้ ทหารประจาการพั กราชการฯ กาหนดไว้ในข้อ ๖.(๒)
มีความว่า “ แม้ไม่ได้ความว่าผู้ถูกสั่งพักราชการได้กระทาความผิดแต่ก็มีมลทิน หรือมัวหมองอยู่ ผู้บังคับบัญชาที่สั่ง
พักราชการจะสั่งให้กลับเข้ารับราชการหรือให้ออกจากราชการก็ได้ แต่ต้องสั่งให้กลับเข้ารับราชการหรือให้ออกจาก
ราชการตั้งแต่วันที่ออกคาสั่งนั้น ”
ข้อความที่ว่ า แม้ไม่ได้ความว่าผู้ถูกสั่งให้พั กราชการได้กระทาความผิด แต่มีมลทิ นหรือมัวหมองนั้ น
คงจะหมายถึงผู้ที่ถูกสั่งให้พักราชการถูกฟ้องคดีอาญาถึงที่สุดศาลพิพากษายกฟ้อง ซึ่งคดีที่ศาลพิพากษายกฟ้อง
ในทุกคดีจะถือว่าจาเลยเป็นผู้มีมลทินหรือมัวหมองมิ ได้ เพราะมูลของคดีที่ศาลพิพากษายกฟ้องมีหลายประการ
เป็นต้นว่า ศาลพิพากษายกฟ้องเพราะข้อเท็จจริงฟังไม่ได้ว่าจาเลยกระทาความผิดหรือเป็นเพราะจาเลยถูกกลั่นแกล้ง
เพื่อให้เกิดความเสียหายแก่จาเลยหรือศาลพิพากษายกฟ้อง เพราะเห็นว่าการกระทาของจาเลยไม่ได้เป็นความผิด

๗-๙
หรือกฎหมายยกเลิกความผิดนั้นแล้ว หรือศาลพิพากษายกฟ้องเพราะเห็นว่ามีเหตุตามกฎหมายที่จาเลยไม่ควร
ได้รับโทษ เช่น จาเลยกระทาไปเพราะความจาเป็นตามกฎหมายหรือเป็นการป้องกันพอสมควรแก่เหตุหรือศาล
พิพากษายกฟ้องเกี่ยวกับการดาเนินการคดีของฝ่ายอัยการหรือฝ่ายโจทก์มีข้อบกพร่อง เช่ น ฟ้องของโจทก์เคลือบ
คลุมหรือเป็นคดีขาดอายุความ เป็นต้น ฯลฯ
ตามข้อบั งคับ ฯ ให้ อานาจผู้บั งคับ บั ญ ชาที่ สั่ งพั กราชการจะสั่ งให้ ผู้ ถูกสั่ งให้ พั กราชการกลั บ เข้ารับ
ราชการหรือให้ออกจากราชการก็ได้ เมื่อคดีถึงที่สุดศาลพิพากษายกฟ้องแต่มีมลทินหรือมัวหมองอยู่ การให้อานาจ
ผู้บังคับบัญชาดังกล่าวเป็นผู้พิจารณา เห็นว่ามีความเหมาะสมและเป็นการสมควร เพราะผู้บังคับบัญชาย่อมทราบ
ความประพฤติของผู้ใต้บังคับบัญชาอยู่ ดแี ล้ว และถึงว่าจะไม่มีคดี หากผู้ใต้บังคับบัญชามีความประพฤติไม่ดีเป็นที่
เสื่อมเสียหรือทาให้ทางราชการเสียหายหรือไม่เป็นที่ไว้วางใจ ผู้บังคับบัญชาย่อมมีอานาจให้ออกจากราชการเสียได้
ด้วยเหตุผลดังกล่าว การที่จะให้ผู้ถูกสั่งพักราชการที่ต้องคดีถึงที่สุดศาลพิพากษายกฟ้องเป็นผู้มีมลทินหรือมั วหมอง
ทุกคดีทุกเรื่องไปนั้ น เห็น ว่ายังไม่เป็น การถูกต้องและเป็น ธรรมควรจะได้ตั้ งกรรมการพิ จารณาเป็ น เรื่อง ๆ ไป
เสียก่อนว่าเป็นคดีมีมลทินหรือมัวหมองหรือไม่ และควรจะสั่งให้กลับเข้ารับราชการหรือไม่
อีกประการหนึ่งตามข้อบังคับ กห. ว่าด้วย การสั่งให้ทหารประจาการพักราชการฯ ข้อ ๖. วรรคท้าย
กล่าวถึง ผู้สั่งให้พักราชการที่กระทาความผิด ว่า “ ในกรณีที่ปรากฏว่า ผู้ถูก สั่งให้พักราชการได้กระทาความผิด
แต่ศาลรอการกาหนดโทษหรือกาหนดโทษแต่รอการลงโทษไว้หรือลงโทษจาคุกและปรับ แต่โทษจาคุกให้ยก หรือ
ผู้บั งคั บ บั ญ ชาสั่ งให้ ล งทั ณ ฑ์ ท างวินั ย และความผิด นั้ น ไม่ เกี่ยวกับ การทุ จ ริต ต่ อผลประโยชน์ ของทางราชการ
ผู้บังคับบัญชาที่สั่งให้พักราชการจะสั่งให้กลับเข้ารับราชการหรือให้ออกจากราชการตามความในข้อ ๖.(๒) ก็ได้
“ ข้อความในวรรคนี้เป็นการให้โอกาสแก่ผู้ถูกสั่งให้ พักราชการที่ได้กระทาผิด มีโอกาสกลับเข้ารับราชการได้ตาม
ความเห็นชอบของผู้บังคับบัญชา หากจะให้ผู้ถูกสั่งพักราชการที่ไม่ได้ความว่ากระทาผิ ดแต่มีมลทินหรือมัวหมอง
ไม่ให้มีโอกาสเข้ารับราชการอีกเลยนั้น จะทาให้รู้สึกว่าเขาไม่มีความผิด ทาไม่จึงเห็นว่าเขามีความประพฤติเลวร้าย
ยิ่งกว่าผู้ที่ถูกศาลพิพากษาว่ามีความผิดที่ศาลรอการลงโทษไว้ ซึ่งจะก่อให้เกิดความไม่เป็นธรรมขึ้นได้
ด้วยเหตุผลดังกล่าวข้างต้น ธน. จึงมีความเห็นว่าผู้ถูกสั่งให้พักราชการ คดีถึงที่สุดศาลพิพากษายกฟ้อง
ไม่ได้ความว่าจะทาผิดแต่มีมลทินหรือมัวหมอง และจะสั่งให้กลับเข้ารับราชการหรือไม่นั้น ควรจะได้มีการพิจารณา
แต่ละเรื่องแต่ละคดีไป จะเป็นการสมควรและเหมาะสม
ส่วนประเด็นการออกคาสั่งให้กลับเข้ารับราชการหรือให้ออกจากราชการอยู่ในคาสั่งเดียวกัน จะกระทา
ได้หรือไม่เพียงใด เรื่องนี้ได้ตรวจค้นหาระเบียบเกี่ยวกับการออกคาสั่งดังกล่าวแล้วตรวจค้นหาไม่พบเข้าใจว่าไม่มี
กาหนดเป็นระเบียบไว้ การออกคาสั่งให้กลับเข้ารับราชการหรือให้ออกจากราชการในคาสั่งเดียวกันจึงน่าจะกระทาได้
ตามความเหมาะสม
๓. เมื่อพิจารณาปัญหาในข้อ ๑. และข้อ ๒. แล้ว ควรจะพิจารณาปรับปรุงข้อบังคับ กห. ว่าด้วยการตัด
งด และการจ่ายเงินรายเดือน พ.ศ. ๒๕๐๔ ให้สอดคล้องเดียวกันนั้น

๗ - ๑๐
ธน. ได้พิจารณาปัญหาในกรณีที่ทหารประจาการถูกฟ้องคดีอาญาหรือถูกกล่าวหาว่ากระทาผิดอาญา
ถูกสั่งให้พักราชการในระหว่างดาเนินคดี เมื่ อคดีถึงที่สุดศาลพิพากษายกฟ้อง มีมลทินหรือมัวหมอง ทางราชการ
จะสั่งให้กลับเข้ารับราชการหรือไม่ก็ตาม ธน. เห็นว่าไม่เป็นปัญหาหรือเหตุขัดข้องที่จะต้องให้มีการปรับปรุงข้อบังคับ
กห. ว่าด้วย การตัด งดและจ่ายเงินรายเดือนฯ แต่อย่างใด
เรื่องนี้ได้เสนอข้อพิจารณาของ ธน. ให้ บก.ทหารสูงสุด ทบ., ทร., ทอ. และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง
(สม., กง.กห.) พิจารณาร่วมด้วยแล้วทุกหน่วยมีความเห็นพ้องกับข้อพิจารณาของ ธน.สป. จึงนาเรียน รมว.กห.
เพื่อกรุณาสั่งให้นาเข้าพิจารณาในสภากลาโหม ทั้งนี้ รมช.กห. ทาการแทน รมว.กห. ได้มีคาสั่งให้นาเข้าพิจารณา
ในสภากลาโหม ที่ประชุม ได้พิจารณาแล้ว มีมติดังต่อไปนี้
๑. การสั่งให้พักราชการให้กลับเข้ารับราชการ หรือให้ออกจากราชการ ของทหารประจาการที่ถูกฟ้อง
คดีอาญาหรือถูกกล่าวหาว่ากระทาผิดอาญาตามที่กาหนดไว้ในข้อบังคับ กห. ว่าด้วย การสั่งให้ทหารประจาการพัก
ราชการ พ.ศ. ๒๕๐๐ นั้น มีความเหมาะสมแล้ว จึงให้คงไว้ตามเดิม
๒. สาหรับผู้ถูกสั่งพักราชการที่คดีถึงที่สุด หรือพิจารณาสอบสวนเสร็จแล้วไม่ได้ความว่ากระทาผิด แต่มี
มลทินหรือมัวหมอง ถ้าทางราชการเห็นควรให้ออกจากราชการเพราะกรณีเป็นที่เสื่อมเสียแก่ทางราชการหรือมี
พฤติการณ์ที่ไม่เป็นที่ไว้วางใจ หรือทางราชการเห็นสมควรให้กลับเข้ารับราชการเพราะกรณีไม่เป็นที่เสื่อมเสียแก่
ทางราชการและทางราชการมีความต้องการตัวอยู่ก็ได้ นขต.กห., ทบ., ทร., และ ทอ. ดาเนินการขอให้ออกจาก
ราชการหรือกลับเข้ารับราชการโดยคาสั่งฉบับเดียว

๗ - ๑๑

บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ

กพ.ทบ.

กองการปกครอง โทร. ๒๒๒๗๒๐๐

ที่ ต่อที่ กห. ๐๔๐๑/๒๒๖๐๔

วันที่ ๙ พ.ย. ๒๖

เรื่อง การพิจารณาเกี่ยวกับการสั่งให้ทหารประจาการที่ถูกฟ้องคดีอาญา หรือถูกกล่าวหาว่ากระทาผิดอาญาซึ่งถูก
สั่งพักราชการ กลับเข้ารับราชการ
เรียน ผบ.ทบ. (ผ่าน เสธ.ทบ.)
สิ่งที่ส่งมาด้วย บันทึกข้อความ สม.ที่ กห.๐๒๐๑/ ว.๑๙๔๘๗ ลง ๒๖ พ.ย. ๒๖
๑. ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย เลขาธิการสภากลาโหม แจ้งให้ ทบ.ทราบว่า ในการประชุมสภากลาโหม ครั้งที่ ๔/๒๖
เมื่อ ๒๘ ก.ค. ๒๖ ที่ประชุมได้พิจารณาเรื่องการพิจารณาเกี่ยวกับการสั่งให้ทหารประจาการที่ถูกฟ้องคดีอาญา
หรือถูกกล่าวหาว่ากระทาผิดอาญา ซึ่งถูกสั่งพักราชการกลับเข้ารับราชการแล้วมีมติต่อไปนี้
๑.๑ การสั่งให้พักราชการ ให้กลับเข้ารับราชการ หรือให้ออกจากราชการ ของทหารประจาการ
ที่ถูกฟ้องคดีอาญา หรือถูกกล่าวหาว่ากระทาผิดอาญา ตามที่กาหนดไว้ในข้อบังคับ กห. ว่าด้วย การสั่งให้ทหาร
ประจาการพักราชการ พ.ศ. ๒๕๐๐ นั้น มีความเหมาะสมแล้ว จึงให้คงไว้ตามเดิม
๑.๒ สาหรับผู้ถูกสั่งพักราชการที่คดีถึงที่สุด หรือพิจารณาสอบสวนเสร็จแล้วไม่ได้ความว่ากระทาผิด
แต่มีมลทินหรือมัวหมอง ถ้าทางราชการเห็นควรให้ออกจากราชการเพราะกรณีเป็นที่เสื่อมเสียแก่ทางราชการหรือ
มีพฤติการณ์ไม่เป็นที่ไว้วางใจ หรือทางราชการเห็นสมควรให้กลับเข้ารับราชการเพราะกรณีไม่เป็นที่เสื่อมเสียแก่
ทางราชการและทางราชการมีความต้องการตัวอยู่ก็ให้ นขต.กห., ทบ., ทร. และ ทอ. ดาเนินการขอให้ออกจาก
ราชการหรือกลับเข้ารับราชการโดยคาสั่งฉบับเดียว
๒. กพ.ทบ. พิจารณาแล้ว เห็นสมควรแจ้งให้ นขต.ทบ. ทราบ และยึดถือเป็นหลักปฏิบัติต่อไป
๓. ข้อเสนอ เห็นสมควรอนุมัติตามข้อ ๒.
จึงเรียนมาเพื่อกรุณาพิจารณา หากชอบด้วยดาริกรุณาอนุมัติตามที่เสนอในข้อ ๓ ทั้งนี้อยู่ในอานาจของ
เสธ.ทบ. ตามคาสั่ง ทบ. ที่ ๕๔๕/๒๕๒๒ ลง ๒๔ ต.ค. ๒๒
(ลงชื่อ)

พล.ต. ประเสริฐ สารฤทธิ์
(ประเสริฐ สารฤทธิ์)
จก.กพ.ทบ.

๗ - ๑๒

อนุมัติตามที่ กพ.ทบ. เสนอในข้อ ๓
รับคาสั่ง ผบ.ทบ.
(ลงชื่อ) พล.อ.บรรจบ บุนนาค
เสธ.ทบ.

เรียน ผบ.ทบ. (ผ่าน เสธ.ทบ.)
เห็นสมควรอนุมัติตามที่ กพ.ทบ. เสนอในข้อ ๓
(ลงชื่อ) พล.ท. อรรคพล สมรูป
(อรรคพล สมรูป)
ผช.เสธ.ทบ.ฝกพ.
(ลงชื่อ) พล.ท. มานะ รัตนโกเศศ
รอง เสธ.ทบ. (๒)
๑๔ พ.ย. ๒๖

๘-๐

- สาเนาคู่ฉบับ - สาเนาคู่ฉบับ -

ตอนที่ ๘
- การปลดข้าราชทหาร
(ดูระเบียบ ทบ.ว่าด้วย การพิจารณาบาเหน็จประจาปี
พ.ศ. ๒๕๔๔ ..... ประกอบ)
- การถอดยศ

๘-๑

คาสั่งกองทัพบก
ที่ ๑๗๖/๒๕๐๘
เรื่อง การหมุนเวียนกาลังพล
---------------------------------

โดยที่สภา กห. ได้มีมติให้ส่วนราชการต่าง ๆ ใน กห. ปฏิบัติการในเรื่องหมุนเวียนกาลังพล ตามหลักการ
ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้มีมติไว้ ตามหนังสือ น.ว.๗๑/๒๕๐๐ ลง ๑๐ พ.ค. ๒๕๐๐ เรื่อง การปรับปรุงข้าราชการและ
เจ้าหน้าที่ของรัฐบาล มาใช้โดยเคร่งครัด และให้ สป.กาหนดหลักเกณฑ์ขึ้นเป็นแนวทางพิจารณาดาเนินการให้ส่วน
ราชการต่าง ๆ ถือปฏิบัติให้เหมือนกันทุกหน่วยด้วย
บัดนี้ สป.ได้กาหนดหลักเกณฑ์ต่าง ๆ เพื่อเป็นแนวทางพิจารณาดาเนินการแล้ว จึงให้หน่วยต่าง ๆ ใน ทบ.
ปฏิบัติในเรื่องนี้โดยเคร่งครัดดังต่อไปนี้
๑. การปลดข้าราชการออกจากประจาการทันที
ให้ดาเนินการปลดข้าราชการที่มีพฤติการณ์ต่อไปนี้ออกจากประจาการทันที คือ
๑.๑ ทุจริตต่อหน้าที่
๑.๒ กระทาความผิดต้องรับโทษจาคุก หรือโทษหนักกว่าจาคุก โดยคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุกหรือ
ให้รับโทษที่หนักกว่าจาคุก
๑.๓ ต้องคาพิพากษาถึงที่สุดให้เป็นคนล้มละลายเพราะทาหนี้สินขึ้น หรือต้องคาพิพากษาถึงที่สุดใน
คดีแพ่ง อันแสดงว่าเป็นการเสื่อมเสียเกียรติศักดิ์แห่งตาแหน่งหน้าที่เป็นอันมาก
๑.๔ ขัดคาสั่งผู้บังคับบัญชาซึ่งสั่งโดยชอบด้วยกฎหมาย และการขัดคาสั่งนั้นเป็นเหตุให้เสียหายแก่
ราชการเป็นอันมาก
๑.๕ เปิดเผยความลับของราชการ เป็นเหตุให้เสียหายแก่ราชการเป็นอันมาก
๑.๖ ประมาทเลินเล่อในหน้าที่ราชการ เป็นเหตุให้เสียหายแก่ราชการเป็นอันมาก
๑.๗ ต้องหาในคดีอาญาแล้วหลบหนีไป
๑.๘ หนีราชการทหารในเวลาประจาการ
๑.๙ ขาดราชการหรือละทิ้งหน้าที่อันส่อไปในทางหลีกเลี่ยงการงานเพื่อประโยชน์ส่วนตนยิ่งกว่า
ราชการมากกว่า ๑ ครั้ง

๘-๒
๑.๑๐ ประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง
๑.๑๑ ลาป่วยเกินกาหนดตามข้อบังคับ กห. ว่าด้วยการลา
๒. การปลดข้าราชการที่มีวันรับราชการนาน และทางานไม่ก้าวหน้า
๒.๑ ข้าราชการที่มีวันรับราชการนานให้ถือเกณฑ์ต่อไปนี้
๒.๑.๑ ชั้นนายร้อยหรือเทียบเท่า มีวันรับราชการตั้งแต่ ๒๕ ปีขึ้นไป
๒.๑.๒ ชั้นนายพันหรือเทียบเท่า มีวันรับราชการตั้งแต่ ๓๐ ปีขึ้นไป
๒.๑.๓ ชั้นนายพลหรือเทียบเท่า มีวันรับราชการตั้งแต่ ๓๕ ปีขึ้นไป
๒.๑.๔ ชั้นประทวนหรือเทียบเท่า มีวันรับราชการตั้งแต่ ๔๐ ปีขึ้นไป
วันรับราชการในที่นี้ให้นับเฉพาะวันรับราชการจริง ไม่รวมเวลารับราชการทวีคูณ
๒.๒ การดาเนินการ
๒.๒.๑ สาหรับนายทหารสัญญาบัตร (เว้นนายพล และ พ.อ.(พิเศษ))
๒.๒.๑.๑ ให้ผู้บังคับบัญชาทุกระดับซึ่งมีหน้าที่รายงานสมรรถภาพนายทหาร สัญญา
บัตร ตามระเบียบ ทบ. ว่าด้วยรายงานสมรรถภาพนายทหารสัญญาบัตร พ.ศ. ๒๕๐๖ ได้ใช้ความพินิจพิจารณาอย่าง
รอบคอบในการเขียนรายงานดังกล่าวตามความเป็นจริง เพราะรายงานสมรรถภาพของนายทหารสัญญาบัตรนี้จะ
เป็นเครื่องชี้ผลการทางานของนายทหารแต่ละคนด้วย
๒.๒.๑.๒ ให้ สบ.ทบ. พิ จ ารณารายงานสมรรถภาพนายทหารสั ญ ญาบั ต รหรื อ
เทียบเท่า และเมื่อปรากฏว่าผู้ใดหย่อนสมรรถภาพ ทางานไม่ก้าวหน้าและมีวันรับราชการเข้าเกณฑ์ตาม ข้อ ๒.๑ ให้
สบ.ทบ. รวบรวมรายชื่อแจ้งให้ กพ.ทบ. ทราบ และพร้อมกันนั้นให้แจ้งให้ นขต.ทบ.ต้นสังกัดของนายทหารแต่ละ
นายทราบด้วย เพื่อเตรียมไว้ชี้แจงในที่ประชุมพิจารณาบาเหน็จประจาปีของ ทบ.
๒.๒.๑.๓ ให้ สบ.ทบ. น ารายชื่ อนายทหารที่ รับราชการนานและหย่ อนสมรรถภาพ
ทางานไม่ก้าวหน้าเข้าพิจารณาในที่ประชุมพิจารณาบาเหน็จประจาปีของ ทบ. ต่อไป และให้ที่ประชุมพิ จารณา
บาเหน็จประจาปีของ ทบ. พิจารณาว่าสมควรจะปลดนายทหารที่หย่อนสมรรถภาพ ทางานไม่ก้าวหน้าแต่ละคนออก
จากประจาการหรือไม่ ถ้าเห็นสมควรปลดก็ให้ นาเรียนขออนุมัติต่อ ผบ.ทบ. เป็นราย ๆ ไป
๒.๒.๒ สาหรับนายทหารชั้ นนายพล และ พ.อ.(พิ เศษ) หรือเที ยบเท่ า ให้ สบ.ทบ. รวบรวม
รายชื่อผู้ที่มีเวลารับราชการ (ไม่ นับรวมวันทวีคูณ) ตั้งแต่ ๓๕ ปี ขึ้นไป เสนอให้ กพ.ทบ.ทราบภายใน พ.ค.ของปี
แล้วให้ กพ.ทบ.เสนอรายชื่อต่อ ผบ.ทบ.เพื่อพิจารณาสั่งการต่อไป
๒.๒.๓ สาหรับนายทหารประทวนหรือเทียบเท่า
ให้ ผบ.หน่วยทุกระดับตรวจสอบว่า นายทหารประทวนหรือเทียบเท่า ผู้ใดมีลักษณะ
ทางานไม่ก้าวหน้า และมีเวลารับราชการ (ไม่นับวันราชการทวีคูณ) ตั้งแต่ ๓๐ ปีขึ้นไป ก็ให้เสนอต่อผู้บังคับบัญชา
ตามลาดับชั้นเพื่อขอปลดออกจากประจาการ และให้ที่ประชุมพิจารณาบาเหน็จประจาปีของ นขต.ทบ. พิจารณาว่า
สมควรจะปลดออกจากประจาการหรือไม่ ถ้าที่ประชุมบาเหน็จประจาปีของ นขต.ทบ. พิจารณาว่าสมควรปลดออก
จากประจ าการหรือไม่ ถ้า ที่ ป ระชุ ม บ าเหน็ จ ประจ าของ นขต.ทบ.พิ จ ารณาเห็ น ว่ า สมควรปลดก็ ให้ นขต.ทบ.
ดาเนินการปลดนายทหารประทวนดังกล่าวออกจากประจาการได้

๘-๓
๓. การปลดข้าราชการที่สูงอายุ ทางานเฉื่อยชา ไม่คล่องแคล่ว
๓.๑ ข้าราชการที่นับว่าสูงอายุ ให้ถือเกณฑ์ดังต่อไปนี้
๓.๑.๑ ชั้นนายร้อยหรือเทียบเท่า
อายุเกิน ๔๕ ปี
๓.๑.๒ ชั้นนายพันหรือเทียบเท่า
อายุเกิน ๕๐ ปี
๓.๑.๓ ชั้นนายพลหรือเทียบเท่า
อายุเกิน ๕๕ ปี
๓.๑.๔ ชั้นประทวนหรือเทียบเท่า
อายุเกิน ๕๐ ปี
การคิดอายุให้คิดถึง ต.ค. ของปีนั้น ๆ
๓.๒ การดาเนินการ
๓.๒.๑ สาหรับนายทหารชั้นสัญญาบัตร (เว้นนายพลและ พ.อ.(พิเศษ))
๓.๒.๑.๑ ให้ ผบ.หน่ ว ยทุ ก ระดั บ พิ จ ารณาว่ า นายทหารสั ญ ญาบั ต รผู้ มี อ ายุ จ ริ ง
ตาม ข้ อ ๓.๑ และมี ลั ก ษณะท างานเฉื่ อ ยชา ไม่ ค ล่ อ งแคล่ ว ก็ ให้ รายงานไปตามล าดั บ สายการบั ง คั บ บั ญ ชา
เพื่อขออนุมัติปลดออกจากประจาการ ทั้งนี้ ให้รายงานถึง กพ.ทบ. ภายใน พ.ค.ของปี
๓.๒.๑.๒ ให้ กพ.ทบ.รวบรวมรายชื่ อ แล้ ว เสนอให้ สบ.ทบ. น าเข้ า พิ จ ารณ า
ในที่ประชุมพิจารณาบาเหน็จประจาปีของทหาร เพื่อให้ที่ประชุมพิจารณาบาเหน็จประจาปีพิจารณาว่าสมควร
จะปลดออกจากประจาการหรือไม่ ถ้าที่ประชุมบาเหน็จประจาปีเห็นสมควรปลด ก็ให้นาเรียนขออนุมัติต่อ ผบ.ทบ.
เป็นราย ๆ ไป
๓.๒.๒ สาหรับนายทหารชั้นนายพล และ พ.อ.(พิเศษ) หรือเทียบเท่า ให้ สบ.ทบ.รวบรวม
รายชื่อผู้ที่ มีอายุจริงเกิน ๕๕ ปี เสนอให้ กพ.ทบ. ภายใน พ.ค. ของปี แล้ วให้ กพ.ทบ.เสนอรายชื่อต่ อ ผบ.ทบ.
เพื่อพิจารณาสั่งการต่อไป
๓.๒.๓ สาหรับนายทหารประทวนหรือเทียบเท่าให้ ผบ.หน่วยทุกระดับตรวจสอบว่า นายทหาร
ประทวนหรื อ เที ย บเท่ า ผู้ ใดมี ลั ก ษณะท างานเฉื่ อ ยชาไม่ ค ล่ อ งแคล่ ว และมี อ ายุ จ ริง เกิ น ๕๐ ปี ก็ ให้ เสนอต่ อ
ผู้ บั งคั บ บั ญ ชาตามล าดั บ ชั้ น เพื่ อขอปลดออกจากประจ าการ และให้ ที่ ป ระชุ ม พิ จ ารณาบ าเหน็ จ ประจ าปี ของ
นขต.ทบ. พิจารณาว่าสมควรจะปลดออกจากประจาการหรือไม่ ถ้าเห็นว่าสมควรปลดก็ให้ นขต.ทบ. ดาเนินการปลด
นายทหารประทวนดังกล่าวออกจากประจาการต่อไป
๔. การเริ่มใช้คาสั่งนี้
๔.๑ การปฏิบัติการตามข้อ ๑ ให้ถือปฏิบัติได้ตั้งแต่บัดนี้
๔.๒ การปฏิบัติการตามข้อ ๒ และ ๓ ให้เริ่มปฏิบัติตั้งแต่ปี ๒๕๐๙ เป็นต้นไป
สั่ง

ณ

วันที่

๑๐

มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๐๘

(ลงชื่อ) พล.อ. ป. จารุเสถียร
(ประภาส จารุเสถียร)
ผบ.ทบ.

๘-๔

ระเบียบกระทรวงกลาโหม
ว่าด้วย ผู้ซึ่งไม่สมควรจะดารงอยู่ในยศทหารและบรรดาศักดิ์
พ.ศ. ๒๕๐๗
------------------------------------------------โดยที่เป็นการสมควรกาหนดหลักเกณฑ์ผู้ซึ่งไม่สมควรจะดารงอยู่ในยศทหารและบรรดาศักดิ์
จึงวางระเบียบไว้ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ ระเบี ยบกระทรวงกลาโหม ว่าด้ วย ผู้ซึ่งไม่สมควรจะดารงอยู่ในยศทหาร
และบรรดาศักดิ์ พ.ศ. ๒๕๐๗ ”
ข้อ ๒ ผู้ ซึ่ ง ไม่ ส มควรจะด ารงอยู่ ในยศทหารและบรรดาศั ก ดิ์ ได้ แก่ ผู้ ที่ มี ค วามผิ ด หรือ ต้ อ งรั บ โทษ
อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้
๒.๑ ทุจริตต่อหน้าที่ราชการ โดยถือตามคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุกหรือโทษที่หนักกว่าจาคุก
เว้นแต่ศาลจะรอการกาหนดโทษ หรือกาหนดโทษแต่รอการลงโทษไว้
๒.๒ กระท าความผิ ด นอกจากข้อ ๒.๑ ต้ องรับ โทษจ าคุกหรือโทษที่ ห นั กกว่ าจ าคุก โดยค า
พิพากษาถึงที่สุดให้จาคุก เว้นแต่ศาลจะรอการกาหนดโทษหรือกาหนดโทษแต่รอการลงโทษไว้ หรือต้องรับโทษจาคุกไม่
เกินความผิดลหุโทษ หรือความผิดอันได้กระทาโดยประมาท
๒.๓ ต้องคาพิพากษาถึงที่สุดให้เป็นคนล้มละลายเพราะทาหนี้สิ้นขึ้นด้วยความทุจริต
๒.๔ ขัดคาสั่งผู้บังคับบัญชาซึ่งสั่งโดยชอบด้วยกฎหมายและการขัดคาสั่งนั้น เป็นเหตุให้เสียหาย
แก่ราชการอย่างร้ายแรง
๒.๕ เปิดเผยความลับของราชการ เป็นเหตุให้เสียหายแก่ราชการอย่างร้ายแรง
๒.๖ ประมาทเลินเล่อในหน้าที่ราชการ เป็นเหตุให้เสียหายแก่ราชการอย่างร้ายแรง
๒.๗ ต้องหาในคดีอาญาแล้วหลบหนีไป
๒.๘ หนีราชการทหารในเวลาประจาการ
๒.๙ ประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง

๘-๕
ข้อ ๓ ผู้ซึ่งไม่สมควรจะดารงอยู่ในยศทหารและบรรดาศักดิ์ให้ส่วนราชการต้นสังกัดดาเนินการดังต่อไปนี้
๓.๑ สาหรับข้าราชการกลาโหมชั้นสั ญ ญาบัตร ให้รายงานตามลาดับชั้นจนถึงรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงกลาโหม เพื่อพิจารณา หากเห็นเป็นการสมควรจะได้ดาเนินการ เพื่อถอดออกจากยศทหารและบรรดาศักดิ์
ต่อไป
๓.๒ สาหรับข้าราชการกลาโหมต่ากว่าชั้นสัญญาบัตร ให้รายงานตามลาดับชั้นจนถึงผู้บังคับบัญชา
ชั้นแม่ทัพ ซึ่งเป็นหัวหน้าส่วนราชการขึ้นตรงต่อกระทรวงกลาโหม ผู้บัญชาการทหารบก ผู้บัญชาการทหารเรือ หรือ
ผู้บัญชาการทหารอากาศ เพื่อพิจารณา หากเห็นเป็นการสมควรก็ให้จัดการถอดออกจากยศทหาร แต่ถ้าเป็น ผู้มี
บรรดาศั ก ดิ์ ด้ ว ยก็ ให้ ร ายงานจนถึ ง รัฐ มนตรีว่ า การกระทรวงกลาโหม เพื่ อ จั ด การถอดออกจากยศทหารและ
บรรดาศักดิ์เสียในคราวเดียวพร้อมกัน
ข้อ ๔ การถอดยศทหารและบรรดาศักดิ์ ตามความในข้อ ๒.๑ ข้อ ๒.๒ หรือ ข้อ ๒.๓ ให้ถอดตั้งแต่ วัน
มีคาพิพากษาถึงที่สุด
ข้อ ๕ ให้ใช้ระเบียบนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๐๗
(ลงชื่อ) จอมพล ถ. กิตติขจร
(ถนอม กิตติขจร)
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม

--------------------------------------------------------------------หมายเหตุ :- หลักการและเหตุผลในประกาศใช้ระเบียบนี้ คือ หลักเกณฑ์ผู้ซึ่งไม่สมควรจะดารงอยู่ในยศทหาร และ
บรรดาศักดิ์ เพื่อแก้ไขปรับปรุงคาชี้แจงทหาร ที่
ลง ๑๒ ม.ค. ๘๑ เรื่อง ผู้ซึ่งไม่สมควรจะดารงอยู่ใน
ยศบรรดาศักดิ์
(เฉพาะข้าราชการชั้นสัญญาบัตรและประทวน) ให้สอดคล้องกับข้อบังคับกระทรวงกลาโหม ว่าด้วย เงินเบี้ยหวัด
(ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๐๖ และเปลี่ยนจากคาชี้แจงเป็นระเบียบ

๘–๖
ที่ ๑๓๙๙๕/๙๘

กระทรวงกลาโหม

๖ ก.ค. ๙๘
เรื่อง ข้าราชการกลาโหมพลเรือนที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นนายทหารประทวนประจาการแล้วออกจากราชการ
ส่ง ส่วนราชการขึ้นตรงต่อกระทรวงกลาโหม
อ้างถึง คาสั่งเฉพาะของรัฐมนตรีฯ ที่ ๕๔๙๙ / ๙๗ ลง ๘ มี.ค. ๙๗
ตามที่ได้มีคาสั่งวางระเบียบปฏิบัติเรื่องการขึ้นทะเบียนกองประจาการและการปลดนายทหารประทวน
ประจาการสาหรับข้าราชการกลาโหมพลเรือนที่ได้รับแต่งตั้งยศเป็นนายทหารประทวนประจาการไว้ตามคาสั่ง
เฉพาะที่อ้างถึงข้างต้นนั้น บัดนี้เห็นสมควรวางระเบียบปฏิบัติในการปลดเพิ่มเติมดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ นายทหารประทวนประจาการที่ รับ ราชการในกองประจาการยังไม่ ครบกาหนดตามกฎหมาย
ว่าด้ ว ย การรับ ราชการทหาร ต้ องออกจากราชการ ให้ ผู้ บั ง คับ บั ญ ชาต้ น สั งกัด ส่ งตั ว ไปรับ ราชการทหารต่ อใน
กองประจาการ โดยถือหลักเกณฑ์ดังนี้
(๑) ผู้มีอายุไม่เกิน ๔๕ ปีบริบูรณ์ ให้ส่งตัวไปรับราชการทหารต่อในกองประจาการ ตามหน่วย
กรมกองทหารจนกว่าจะครบกาหนดปลด
(๒) ระหว่ า งที่ ไปรับ ราชการทหารต่ อ ในกองประจ าการ ให้ รับ เงิ น เดื อ นอั ต ราพลทหารกอง
ประจาการ ปีที่ ๑ หรือปีที่ ๒ แล้วแต่กรณี แต่คงให้แต่งเครื่องแบบนายทหารประทวนตามชั้นยศเดิม เว้น แต่
ผู้ที่ถูกถอดจากยศทหาร
(๓) ผู้มีอายุเกิน ๔๕ ปีบริบูรณ์แล้ว ไม่ต้องส่งตัวไปรับราชการทหารต่อในกองประจาการ ให้ปลด
เป็นพ้นราชการทหาร
(๔) ไม่มีสิ ทธิ์ได้รับเบี้ ยหวัด เพราะรับ ราชการยั งไม่ ครบกาหนดตามที่ ระบุ ไว้ในข้อบังคับ ของ
กระทรวงกลาโหม ว่าด้วย เงินเบี้ยหวัด
สาหรับผู้ ที่มี เวลาราชการตอนที่เป็ นข้าราชการกลาโหมพลเรือนก่อนได้รับ การแต่งตั้ งเป็ นนาย ทหาร
ประทวนประจาการ เมื่อมีสิทธิจะได้รับบาเหน็จบานาญตามกฎหมาย ว่าด้วย บาเหน็จบานาญข้าราชการ ก็ให้ได้รับ
บ าเหน็ จ บ านาญโดยออกคาสั่ งให้ อ อกจากประจ าการ เพื่ อ รับ บ าเหน็ จ บ านาญแล้ ว ส่ ง ตั ว ไปรับ ราชการทหาร
ในกองประจาการต่อไป
ข้อ ๒ นายทหารประทวนประจาการที่รับราชการในกองประจาการครบกาหนดตามกฎหมาย ว่าด้วย
การรับราชการทหารแล้ว เมื่อต้องออกจากราชการให้ปฏิบัติดังนี้
(๑) ผู้ที่มีอายุไม่เกิน ๓๙ ปีบริบูรณ์ จะให้ได้รับเบี้ยหวัดหรือไม่นั้น ให้เป็นไปตามข้อบังคับของ
กระทรวงกลาโหม ว่าด้วย เงินเบี้ยหวัด
(๒) ผู้ ที่ มี อ ายุ เกิน ๓๙ ปี บ ริบู รณ์ แ ล้ ว จะให้ ได้ รับ บ าเหน็ จ บ านาญหรือ ไม่ นั้ น ให้ เป็ น ไปตาม
กฎหมาย ว่าด้วย บาเหน็จบานาญข้าราชการ

๘–๗
ข้อ ๓ การคิ ด เกณฑ์ อ ายุ ดั ง กล่ า วแล้ ว ข้ า งต้ น อนุ โลมตามหลั ก เกณฑ์ ก ารปลดนายทหารประทวน
ประจาการทั่ว ๆ ไปใน (นายสิบหลัก) ด้วยคิดให้อยู่ในกองประจาการตั้งแต่อายุ ๒๑ ปีบริบูรณ์ แล้วให้อยู่ในกองหนุน
ชั้นต่าง ๆ ตามมาตรา ๙ แห่งพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ. ๒๔๙๗ ดังนี้
- อยู่ในกองประจาการ

๒ ปี อายุครบ ๒๒ ปี

- กองหนุนชั้นที่

๗ ปี อายุครบ ๒๙ ปี

- กองหนุนชั้นที่

๑๐ ปี อายุครบ ๓๙ ปี

- กองหนุนชั้นที่

๖ ปี อายุครบ ๔๕ ปี

- พ้นราชการ

อายุเกิน ๔๕ ปี

ทั้งนี้ ให้ถือเป็นระเบียบปฏิบัติตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
(ลงชื่อ) พล.อ. ส.ธนะรัชต
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหม
สาเนาถูกต้อง
เสนอ ทบ.
(ลงชื่อ) พล.จ.จาลอง สารลักษณ์
รอง จก. ลงชื่อแทน จก.สม.
๘ ก.ค. ๙๘
เรียน ผบ.ทบ.
กพ.ทบ. เห็นควรสาเนาให้ นขต.ทบ. ทราบ เพื่อถือเป็นทางปฏิบัติ
(ลงชื่อ) พล.ต. พ. บูรณศิลปิน
จก.กพ.ทบ.
๑๔ ก.ค. ๙๘
สาเนาส่ง นขต.ทบ. ทราบ ถือเป็นทางปฏิบัติ
รับคาสั่ง ผบ.ทบ.
(ลงชื่อ) พล.ท. ส. ไสวแสนยากร
ผช.ผบ.ทบ.
๑๖ ก.ค. ๙๘

๙-๐

- สำเนำคู่ฉบับ - สำเนำคู่ฉบับ -

ตอนที่ ๙
- เบ็ดเตล็ด

๙-๑

สิทธิของข้ำรำชกำรในขณะประจำกำรในยำมปกติ
ลำดับ

สิทธิ

๑

ขณะประจำกำร
เงินเดือน เงินเพิ่มพิเศษต่างๆ

๒

เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร

๓

เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล

๔

เงินค่าเช่าบ้าน

๕

เบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก

๖

การลา

๗

บาเหน็จประจาปี

หลักฐำน
- พระราชกฤษฎีกา การจ่ายเงินเดือน เงินปี บาเหน็จ
บานาญ และเงินในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. ๒๕๓๔
- พระราชกฤษฎีกา เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษา
ของบุตร พ.ศ. ๒๕๒๓, ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๓๒,
ฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๓๓
- พระราชกฤษฎีกา เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษา
พยาบาล พ.ศ. ๒๕๒๓, ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๒๘,
ฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๓๒ และฉบับที่ ๔ พ.ศ. ๒๕๓๓
- ระเบียบเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษา
พยาบาล พ.ศ.๒๕๒๕
- พระราชกฤษฎีกา ค่าเช่าบ้านข้าราชการ
(ฉบับที่ ๔) พ.ศ.๒๕๓๕
- ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วย การเบิก ค่าเช่าบ้าน
ข้าราชการ พ.ศ.๒๕๓๐
- พระราชกฤษฎีกา ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
พ.ศ. ๒๕๒๖ แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๒๗
ฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๒๘ ฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๒๙
ฉบับที่ ๔ พ.ศ. ๒๕๓๔
- ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วย การเบิกจ่ายเบี้ยเลี้ยง
เดินทางและค่าเช่าที่พักในการเดินทางไปราชการ
พ.ศ. ๒๕๓๔, ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๓๕
- ข้อบังคับกระทรวงกลาโหม ว่าด้วยการลา พ.ศ. ๒๕๕๖
- ระเบียบ ทบ. ว่าด้วย การลา พ.ศ. ๒๕๕๖
- ระเบียบ ทบ. ว่าด้วย การพิจารณาบาเหน็จประจาปี
พ.ศ. ๒๕๔๔
- ระเบียบ กห. ว่าด้วย การพิจารณาบาเหน็จประจาปี
พ.ศ. ๒๕๔๔

๙-๒

ลำดับ
๘

สิทธิ

๙

การสงเคราะห์
- การรักษาพยาบาล
- การลาเกินกาหนด
- ให้คงอยู่ในหน้าที่ราชการ
บาเหน็จพิเศษในเวลาปกติ

๑๐

เงินค่าทาขวัญข้าราชการ

๑๑

เครื่องราชอิสริยาภรณ์

๑

เมื่อออกจำกรำชกำร
เบี้ยหวัด

๒

บาเหน็จหรือบานาญปกติ

๓
๔

บาเหน็จพิเศษเหตุทุพพลภาพหรือบาเหน็จ
พิเศษ
เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร

๕

เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล

หลักฐำน
- พระราชบัญญัติสงเคราะห์ผู้ประสบอันตรายหรือ
เจ็บป่วยเพราะเหตุปฏิบัติราชการ พ.ศ. ๒๔๙๘

- ข้อบังคับ กห. ว่าด้วย การพิจารณาบาเหน็จพิเศษ
ในเวลาปกติ พ.ศ. ๒๕๒๙
- ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วย เงินทาขวัญข้าราชการ
และลูกจ้าง พ.ศ. ๒๕๑๖ ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๒๓
- ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วย การขอพระราชทาน
เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก และ
เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย
พ.ศ. ๒๕๓๖
- ข้อบังคับกระทรวงกลาโหม ว่าด้วย เงินเบี้ยหวัด
พ.ศ. ๒๔๙๕
- พระราชบัญญัติบาเหน็จ บานาญ ข้าราชการ
พ.ศ. ๒๔๙๔
- พระราชบัญญัติบาเหน็จ บานาญ ข้าราชการ
พ.ศ. ๒๔๙๔
- พระราชกฤษฎีกา เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษา
ของบุตร พ.ศ. ๒๕๒๓ ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๓๒,
ฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๓๓
- พระราชกฤษฎีกา เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษา
พยาบาล พ.ศ. ๒๕๒๓, ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๒๘,
ฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๓๒ และ ฉบับที่ ๔ พ.ศ. ๒๕๓๓
- ระเบียบการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการ เกี่ยวกับการรักษา
พยาบาล พ.ศ. ๒๕๒๔

๙-๓

ลำดับ

สิทธิ

๒

เมื่อถึงแก่ความตายในขณะประจาการ
บาเหน็จตกทอด เงินเดือนเดือนสุดท้าย
(รวมเงินเพิ่มพิเศษ) คูณจานวนปีเวลา
ราชการ
เงินเดือนค้างจ่ายจนถึงวันตาย

๓

เงินช่วยพิเศษสามเท่าของเงินเดือน

๔

เงินช่วยเหลือในการทาศพ
- ข้าราชการ, นักเรียนทหาร
- ทหารกองประจาการ
- นักเรียนเตรียมทหาร
- ผู้ถูกระดมพล
- ผู้ต้องขังในเรือนจาทหาร
เงินประกันชีวิตทหารกองประจาการและ
นักเรียนทหาร

๑

๕

หลักฐำน

- พระราชบัญญัติ บาเหน็จ บานาญ ข้าราชการ
พ.ศ. ๒๔๙๔
- พระราชกฤษฎีกา การจ่ายเงินเดือนเงินปี บาเหน็จ
บานาญ และเงินในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. ๒๕๓๕
- พระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือนเงินปี บาเหน็จ
บานาญและเงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. ๒๕๓๕
- ข้อบังคับ กห. ว่าด้วย เงินช่วยเหลือในการทาศพ
พ.ศ. ๒๕๔๑
- ข้อบังคับกระทรวงกลาโหม ว่าด้วย เงินช่วยเหลือ
ในการทาศพ พ.ศ. ๒๕๔๑

- ระเบียบกองทัพบก ว่าด้วย การจ่ายเงินค่าสินไหม
ประกันชีวติ สาหรับทหารกองประจาการและ
นักเรียนทหารของกองทัพบก พ.ศ. ๒๕๕๙

๙-๔

สิทธิของข้ำรำชกำรในกำรปฏิบัติรำชกำรสนำม
ลำดับ
๑
๒
๓

๔

๕

๖

๗

๘

สิทธิ
เบี้ยเลี้ยง/ค่าเลี้ยงดู

หลักฐำน

- พระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
(ฉบับที่๕) พ.ศ. ๒๕๓๕
เวลาราชการเป็นทวีคูณ
- พระราชบัญญัติบาเหน็จ บานาญ ข้าราชการ พ.ศ. ๒๔๙๔
บาเหน็จพิเศษ
- ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีวา่ ด้วยบาเหน็จความชอบค่า
- เลื่อนเงินเดือนกรณีพิเศษหรือปูนบาเหน็จพิเศษ ทดแทนและการช่วยเหลือเจ้าหน้าที่และประชาชนผู้ปฏิบัติ
- พ.ส.ร.
หน้าที่ราชการหรือช่วยเหลือราชการเนื่องในการป้องกัน
อธิปไตยและรักษาความสงบเรียบร้อยของประเทศ
พ.ศ. ๒๕๒๑ (ระเบียบ บ.ท.ช.)
- ข้อบังคับ กห ว่าด้วย การพิจารณาบาเหน็จพิเศษในเวลา
เหตุฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๒๙
เงินค่าทดแทน, ชดเชยการป่วยเจ็บ
- ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีวา่ ด้วยบาเหน็จความชอบค่า
- กรณีสูญเสียอวัยวะ
ทดแทนและการช่วยเหลือเจ้าหน้าที่และประชาชนผู้ปฏิบัติ
- กรณีพิการทุพพลภาพ
หน้าที่ราชการหรือช่วยเหลือราชการเนื่องในการป้องกัน
- กรณีเสียชีวิต
อธิปไตยและรักษาความสงบเรียบร้อยของประเทศ
พ.ศ. ๒๕๒๑ (ระเบียบ บ.ท.ช.)
การรักษาพยาบาล
- ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วย บาเหน็จความชอบ
ค่าทดแทน และการช่วยเหลือเจ้าหน้าที่และประชาชน
ผู้ปฏิบัติหน้าที่ราชการหรือช่วยเหลือราชการ เนื่องใน
การป้องกันอธิปไตยและรักษาความสงบเรียบร้อยของ
ประเทศ พ.ศ. ๒๕๒๑ (ระเบียบ บ.ท.ช.)
การจัดการศพ
- ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วย บาเหน็จความชอบ
ค่าทดแทนและการช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ และประชาชน
ผู้ปฏิบัติหน้าที่ราชการหรือช่วยเหลือราชการเนื่องใน
การป้องกันอธิปไตยและรักษาความสงบเรียบร้อยของ
ประเทศ พ.ศ. ๒๕๒๑ (ระเบียบ บ.ท.ช.)
การช่วยเหลือทหารผู้ป่วยเจ็บหรือเสียชีวิต
- คาสั่ง ทบ. ที่ ๕๓๘/๒๕๑๘ เรื่อง การช่วยเหลือทหาร
และครอบครัว
ผู้ป่วยเจ็บหรือเสียชีวิต เนื่องจากการปฏิบัติราชการสนาม
และครอบครัว ลง ๑๘ พ.ย. ๑๘
การช่วยเหลือจากองค์การสงเคราะห์
- คาสั่ง อผศ.ที่ ๘๖/๒๕๒๖ เรื่อง การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก
ทหารผ่านศึก
ที่กาลังปฏิบัติการปราบปรามการกระทาอันเป็นอันตรายต่อ
ความมั่นคงหรือความปลอดภัยแห่งอาณาจักรและครอบครัว
ลง ๕ เม.ย. ๒๖

๙-๕

ลำดับ

สิทธิ

๙

บาเหน็จตกทอด

๑๐

บานาญพิเศษ
- เหตุทุพพลภาพ
- เสียชีวิต
เงินสินไหมทดแทนของ ทบ.

๑๑

๑๒

เครื่องราชอิสริยาภรณ์
เงินสินไหมทดแทนของ กห.

หลักฐำน
- ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วย บาเหน็จความชอบ
ค่าทดแทนและการช่วยเหลือเจ้าหน้าที่และประชาชน
ผู้ปฏิบัติหน้าที่ราชการหรือช่วยเหลือราชการเนื่องใน
การป้องกันอธิปไตยและรักษาความสงบเรียบร้อยของ
ประเทศ พ.ศ. ๒๕๒๑ และฉบับที่แก้ไข
- ข้อบังคับ กห. ว่าด้วย การพิจารณาบาเหน็จพิเศษในเวลา
เหตุฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๒๙ และฉบับที่แก้ไข
พระราชบัญญัติ บาเหน็จ บานาญ ข้าราชการ พ.ศ. ๒๔๙๔

- ระเบียบ ทบ. ว่าด้วย การจ่ายเงินค่าสินไหมทดแทน
ในการประกันชีวิตสาหรับกาลังพลของ ทบ. ที่ออก
ปฏิบัติราชการสนาม พ.ศ. ๒๕๔๔
- ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีวา่ ด้วยการขอพระราชทาน
เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก และ
เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย
พ.ศ. ๒๕๒๖
- พระราชบัญญัติเหรียญพิทักษ์เสรีชน พ.ศ. ๒๕๑๒
- พระราชบัญญัติเหรียญราชการชายแดน พ.ศ. ๒๕๙๗
- ประกาศคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๓๐๔ ลง ๑๓ ธ.ค. ๑๕
- พระราชบัญญัติสงเคราะห์ผู้ประสบภัย เนื่องจากการ
ช่วยเหลือราชการปฏิบัติงานของชาติหรือการปฏิบัติ
ตามหน้าที่มนุษยธรรม พ.ศ. ๒๔๙๗ แก้ไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๐๒ ประกาศของคณะปฏิวัติ
ฉบับที่ ๑๕ ลง ๒ ธ.ค. ๒๕๑๔ และ (ฉบับที่ ๓)
พ.ศ. ๒๕๑๖ (กค. เป็นผู้รักษาระเบียบ)
- ระเบียบ กห. ว่าด้วยเงินสินไหมทดแทนจากการประกันชีวิต
สาหรับกาลังพลทีป่ ฏิบัตงิ านในพื้นที่จงั หวัดชายแดนภาคใต้
พ.ศ. ๒๕๕๓

๙-๖
(สำเนำ)
ระเบียบกระทรวงกลำโหม
ว่ำด้วย กำรกำหนดหมำยเลขประจำตัว
พ.ศ. ๒๕๔๙
_____________________
โดยที่ เป็ น การสมควรปรับ ปรุงระเบี ย บกระทรวงกลาโหม ว่าด้ ว ย การกาหนดหมายเลขประจ าตั ว
ให้เหมาะสมยิ่งขึ้น จึงวางระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ระเบี ย บนี้ เรีย กว่ า “ ระเบี ย บกระทรวงกลาโหม ว่ า ด้ ว ย การก าหนดหมายเลขประจ าตั ว
พ.ศ. ๒๕๔๙ ”
ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่ บัดนี้เป็นต้นไป
ข้อ ๓ ให้ ยกเลิกระเบียบกระทรวงกลาโหม ว่าด้วย การกาหนดหมายเลขประจาตัว พ.ศ. ๒๕๑๖
บรรดาระเบี ยบ คาสั่ ง หรือคาชี้ แจงอื่น ใดในส่ วนที่ กาหนดไว้ แล้วในระเบี ยบนี้ หรือซึ่ งขัดหรือแย้ ง
กับระเบียบนี้ให้ใช้ระเบียบนี้แทน
ข้อ ๔ หมายเลขประจ าตั ว ตามระเบี ย บนี้ ก าหนดให้ ใช้ ส าหรั บ บุ ค คลในสั ง กั ด กระทรวงกลาโหม
ทั้งที่มีและไม่มีเครื่องหมายทะเบียนกองประจาการ
ข้อ ๕ บุคคลในสังกัดกระทรวงกลาโหมที่มีเครื่องหมายทะเบียนกองประจาการ ได้แก่
๕.๑ ทหารประจาการ (ชาย)
๕.๒ ทหารกองประจาการ
๕.๓ ทหารกองหนุน
๕.๔ นายทหารนอกกอง
ข้อ ๖ บุคคลในสังกัดกระทรวงกลาโหมที่ไม่ มีเครื่องหมายทะเบียนกองประจาการได้ แก
๖.๑ ทหารประจาการ (หญิง)
๖.๒ ข้าราชการกลาโหมพลเรือนที่บรรจุในตาแหน่งอัตราทหาร
๖.๓ นักเรียนทหารที่อายุยังไม่ครบ ๑๘ ปีบริบูรณ์
๖.๔ ลูกจ้างประจา
๖.๕ ลูกจ้างชัว่ คราว
๖.๖ ทหารกองหนุนที่ไม่ มีเครื่องหมายทะเบียนกองประจาการ
๖.๗ พนักงานราชการ

๙-๗
ข้อ ๗ การกาหนดหมายเลขประจาตัวของบุคคลในข้อ ๕ และข้อ ๖ ให้ปฏิบัติตามผนวกท้ายระเบียบนี้
ข้อ ๘ ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงสภาพของบุคคลในสังกัดกระทรวงกลาโหม ให้ส่วนราชการต้นสังกัด
แจ้งส่วนราชการที่มีหน้าที่รับผิดชอบงานด้านกาลังพลของหน่วยขึ้นตรง กระทรวงกลาโหม กองทัพบก กองทัพเรือ
และกองทัพอากาศ ทราบโดยเร็ว เพื่อทาการแก้ไขหมายเลขประจาตัวให้ตรงกับสภาพความเป็นจริง
๘.๑ การเปลี่ยนแปลงสภาพหมายถึง
๘.๑.๑ บุคคลที่เป็นข้าราชการกลาโหมพลเรือนที่บรรจุในตาแหน่งอัตราทหาร แล้วได้รับ
กาแต่งตั้งยศทหาร
๘.๑.๒ นักเรียนทหารที่ยังไม่ ได้ขึ้นทะเบียนกองประจาการเป็นนักเรียนที่ขึ้นทะเบียน
กองประจาการแล้ว
๘.๑.๓ เปลี่ยนเครื่องแต่งกายจากเหล่าทัพหนึ่งเป็นอีกเหล่าทัพหนึ่ง สาหรับบุคคลที่ไม่มี
เครื่องหมายทะเบียนกองประจาการ
๘.๒ บุคคลที่มีเครื่องหมายทะเบียนกองประจาการ ให้เจ้าหน้าที่กาลังพลหรือรเจ้าหน้าที่รักษา
สมุดประวัติของส่วนราชการต้นสังกัดเป็นผู้ กาหนดหมายเลขประจาตัวให้ ตามหลักเกณฑ์ในข้อ ๑ ของผนวกท้าย
ระเบียบนี้และให้ บันทึกไว้ ในสมุดประวัติคู่ กับเครื่องหมายทะเบียนกองประจา
๘.๓ บุคคลที่ไม่ มีเครื่องหมายทะเบียนกองประจาการให้ ส่วนราชการต้นสังกัดรายงานให้
ส่วนราชการที่มีหน้าที่รับผิดชอบงานด้านกาลังพลของหน่วยขึ้นตรงกระทรวงกลาโหม กองทัพบก กองทัพเรือ
และกองทัพอากาศ กาหนดหมายเลขประจาตัวให้ โดยใช้ หลักเกณฑ์ในข้อ ๒ ของผนวกท้ายระเบียบนี้ และให้
บันทึกไว้ในสมุดประวัติ
๘.๔ ให้ เจ้าหน้าที่กาลังพลหรือเจ้าหน้าที่รักษาสมุดประวัติของส่วนราชการต้นสังกัดตรวจสอบ
เลขประจาตัวของบุคคลทุกประเภทในรายงานทาเนียบกาลังพล ซึ่งส่วนราชการที่มีหน้าที่รับผิดชอบงานด้านกาลังพล
ของหน่ วยขึ้นตรงกระทรวงกลาโหม กองทั พบก กองทั พเรือ และกองทั พอากาศ เป็ นผู้ กาหนดกรณี พ บความ
ผิดพลาดให้ รายงานถึงส่ วนราชการที่ มีหน้าที่ รับ ผิดชอบงานด้านกาลังพลของหน่วยขึ้น ตรงกระทรวงกลาโหม
กองทัพบก กองทัพเรือ และกองทัพอากาศ แก้ไขให้ถูกต้องต่อไป
ข้อ ๙ บุคคลในสังกัดกระทรวงกลาโหมที่ได้กาหนดหมายเลขประจาตัวไว้ แล้วก่อนระเบียบนี้ใช้ บังคับ
ให้คงใช้หมายเลขประจาตัวตามเดิมต่อไป

๙-๘
ข้อ ๑๐ ให้ ปลัดกระทรวงกลาโหมรักษาการตามระเบียบนี้
ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ มกราคม พ.ศ. ๒๕๔๙
(ลงชื่อ)

พลเอก ธรรมรักษ์ อิศรางกูร ณ อยุธยา
(ธรรมรักษ์ อิศรางกูร ณ อยุธยา)
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม

-----------------------------------------------------หมำยเหตุ :- หลักการและเหตุผลในการประกาศใช้ระเบียบนี้ คือ ปรับปรุงระเบียบกระทรวงกลาโหม ว่าด้วย
การกาหนดหมายเลขประจาตัว พ.ศ. ๒๕๑๖ ให้มีความเหมาะสมยิ่งขึ้น กาหนดแนวทางในการดาเนินการกาหนด
หมายเลขประจาตัวสาหรับบุคคลในสังกัดกระทรวงกลาโหม ทั้งที่มีและไม่มีเครื่องหมายทะเบี ยนกองประจาการ
เพื่อให้เป็นไปโดยถูกต้องตรงกับสภาพความเป็นจริง โดยให้ส่วนราชการที่มีหน้าที่รับผิดชอบงานด้านกาลังพลของ
หน่วยขึ้นตรงกระทรวงกลาโหม กองทัพบก กองทัพเรือ และกองทัพอากาศเป็นผู้กาหนด จึงจาเป็นต้องวางระเบียบนี้
กำรแจกจ่ำย
- ปล.กห., รอง ปล.กห. (๑), (๒), (๓), (๔) ปษ.พิเศษ สป., ปษ.สป. และ หน.ฝสธ. ประจา รมว.กห.
- สล., รอ., บก.ทหารสูงสุด, ทบ., ทร. และ ทอ.
- สน.ปล.กห., สงป.กห., สลก.สป., สยธ.กห., สวพ.กห., ศพอ.กห., ศยศ.กห., สนพ.สป., สนผ.กห.,
ธน., กง.กห., ศอพท., พท.ศอพท., อท.ศอพท., ศอว.ศอพท., รภท.ศอพท. และ สตช.กห.
- จก.สม., รอง จก.สม., ผช.จก.สม. (๑) และ (๒)
- นขต.สม., นขต.สกพ.สม. และ นขต.สสน.สม.

๙-๙

ผนวก
แนบท้ำยระเบียบกระทรวงกลำโหม ว่ำด้วย กำรกำหนดหมำยเลขประจำตัว
พ.ศ. ๒๕๔๙
-----------------------------๑. หมายเลขประจาตัวบุคคลที่มีเครื่องหมายทะเบียนกองประจาการ
๑.๑ หมายเลขประจาตัวบุคคลที่มีเครื่องหมายทะเบียนกองประจาการให้ เขียนเป็นตัวเลข
๑๐ ตัว ดังนี้ :หลักที่

๑

๒

๓

๔

๕

๖

๗

๘

๙

๑๐

X
(ก)

X

X

X

X

X

X

X
(ง)

X

X

(ข)

(ค)

(ก) ใช้ แทนเหล่าทัพหรือส่วนราชการทีบ่ ุคคลนัน้ ขึ้นทะเบียนกองประจาการ
ทหารบก

=

๑

ทหารเรือ

=

๒

ทหารอากาศ

=

๓

สานักงานตารวจแห่งชาติ

=

๔

(ข) ใช้ แทนเลข๒ ตัวท้ายของปี พุทธศักราชที่ขึ้นทะเบียนกองประจาการ เช่น
๒๔๘๕

=

๘๕

๒๕๑๑

=

๑๑

๒๕๐๙

=

๐๙

(ค) ใช้ หมายเลขแทนจังหวัดทีข่ ึ้นทะเบียนกองประจาการ
กระบี่

(ก.บ.)

=

๐๑

กาญจนบุรี

(ก.จ.)

=

๐๒

กาฬสินธุ์

(ก.ส.)

=

๐๓

กาแพงเพชร

(ก.พ.)

=

๐๔

ขอนแก่น

(ข.ก.)

=

๐๕

จันทบุรี

(จ.บ.)

=

๐๖

ฉะเชิงเทรา

(ฉ.ช.)

=

๐๗

ชลบุรี

(ช.บ.)

=

๐๘

๙ - ๑๐
ชัยนาท
ชัยภูมิ
ชุมพร
เชียงราย
เชียงใหม่
ตรัง
ตราด
ตาก
นครนายก
นครปฐม
นครพนม
นครราชสีมา
นครศรีธรรมราช
นครสวรรค์
นนทบุรี
นราธิวาส
น่าน
หนองคาย
บุรีรัมย์
ปทุมธานี
ประจวบคีรีขันธ์
ปราจีนบุรี
ปัตตานี
กรุงเทพมหานคร
พระนครศรีอยุธยา
พังงา
พัทลุง
พิจิตร
พิษณุโลก
เพชรบุรี
เพชรบูรณ
แพร่
ภูเก็ต
มหาสารคาม
แม่ฮ่องสอน

(ช.น.)
(ช.ย.)
(ช.พ.)
(ช.ร.)
(ช.ม.)
(ต.ง.)
(ต.ร.)
(ต.ก.)
(น.ย.)
(น.ฐ.)
(น.พ.)
(น.ม.)
(น.ศ.)
(น.ว.)
(น.บ.)
(น.ธ.)
(น.น.)
(น.ค.)
(บ.ร.)
(ป.ท.)
(ป.ข.)
(ป.จ.)
(ป.น.)
(ก.ท.)
(อ.ย.)
(พ.ง.)
(พ.ท.)
(พ.จ.)
(พ.ล.)
(พ.บ.)
(พ.ช.)
(พ.ร.)
(ภ.ก.)
(ม.ค.)
(ม.ส.)

=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=

๐๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕
๑๖
๑๘
๑๙
๒๐
๒๑
๒๒
๒๓
๒๔
๒๕
๒๖
๒๗
๒๘
๒๙
๓๐
๓๑
๓๒
๓๓
๓๔
๓๕
๓๖
๓๗
๓๘
๓๙
๔๐
๔๑
๔๒
๔๓
๔๔

๙ - ๑๑
ยะลา
ร้อยเอ็ด
ระนอง
ระยอง
ราชบุรี
ลพบุรี
ลาปาง
ลาพูน
เลย
ศรีสะเกษ
สกลนคร
สงขลา
สตูล
สมุทรปราการ
สมุทรสงคราม
สมุทรสาคร
สระบุรี
สิงห์บุรี
สุโขทัย
สุพรรณบุรี
สุราษฎรธานี
สุรินทร์
อ่างทอง
อุดรธานี
อุตรดิตถ์
อุทัยธานี
อุบลราชธานี
ยโสธร
พะเยา
มุกดาหาร
สระแก้ว
หนองบัวลาภู
อานาจเจริญ

(ย.ล.)
(ร.อ.)
(ร.น.)
(ร.ย.)
(ร.บ.)
(ล.บ.)
(ล.ป.)
(ล.พ.)
(ล.ย.)
(ศ.ก.)
(ส.น.)
(ส.ข.)
(ส.ต.)
(ส.ป.)
(ส.ส.)
(ส.ค.)
(ส.บ.)
(ส.ห.)
(ส.ท.)
(ส.พ.)
(ส.ฎ.)
(ส.ร.)
(อ.ท.)
(อ.ด.)
(อ.ต.)
(อ.น.)
(อ.บ.)
(ย.ส.)
(พ.ย.)
(ม.ห.)
(ส.ก.)
(น.ภ.)
(อ.จ.)

=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=

๔๕
๔๖
๔๗
๔๘
๔๙
๕๐
๕๑
๕๒
๕๓
๕๔
๕๕
๕๖
๕๗
๕๘
๕๙
๖๐
๖๑
๖๒
๖๓
๖๔
๖๕
๖๖
๖๗
๖๘
๖๙
๗๐
๗๑
๗๒
๗๓
๗๔
๗๕
๗๖
๗๗

๙ - ๑๒
(ง) ใช้ แทนเลขทะเบียนทหารเป็นเลข ๕ ตัว (ถ้าหลักแรกไม่มีให้ใช้ เลข ๐ ) เช่น
ล.ป.๙
=
๐๐๐๐๙
อ.บ.๑๗
=
๐๐๐๑๗
ก.บ.๑๒๕
=
๐๐๑๒๕
ก.ท.๑๓๕๐
=
๐๑๓๕๐
๑.๒ ตัวอย่างการแปลงหมายเลขทะเบียนกองประจาการเป็นหมายเลขประจาตัว
๑.๒.๑ พลทหาร ก. รักบ้านเกิด ท.บ.๒๕๑๒
น.ม.๑๘๕
ได้หมายเลข๑๑๒๒๑๐๐๑๘๕
๑.๒.๒ สิบเอก ข. รักชาติ
ท.บ.๒๕๐๕
ก.ท.๑๔๑๗
ได้หมายเลข๑๐๕๓๓๐๑๔๑๗
๑.๒.๓ เรือโท ค. รักประเทศ ท.ร.๒๔๙๙
ส.ค.๓๑๗
ได้หมายเลข๒๙๙๖๐๐๐๓๑๗
๑.๒.๔ เรืออากาศเอก ง. รักเมือง
ท.อ.๒๔๙๘
น.ฐ.๑๑๗
ได้หมายเลข๓๙๘๑๙๐๐๑๑๗
๒. หมายเลขประจาตัวบุคคลทีไ่ ม่มเี ครื่องหมายทะเบียนกองประจาการ
๒.๑ หมายเลขประจาตัวบุคคลที่ไม่มีเครื่องหมายทะเบียนกองประจาการ ให้เขียนเป็นตัวเลข
๑๐ ตัว ดังนี้: หลักที่

๑
X
(ก)

๒
X

๓
X
(ข)

๔
X
(ค)

๕
X

๖
X

๗
X

๘
X

(ง)

(ก) ใช้แทนเหล่าทัพที่บุคคลนั้นแต่งกาย
ทหารบก
=
๖
ทหารเรือ
=
๗
ทหารอากาศ =
๘
(ข) ใช้แทนเลข ๒ ตัวท้ายของปีพุทธศักราชที่บรรจุเข้ารับราชการ เช่น
๒๕๐๐
=
๐๐
๒๕๑๒
=
๑๒
๒๕๔๖
=
๔๖

๙
X
(จ)

๑๐
X

๙ - ๑๓
(ค) ใช้แทนประเภทบุคคล
ทหารประจาการ (หญิง)
=
๑
ข้าราชการกลาโหมพลเรือนที่บรรจุในตาแหน่งอัตราทหาร
=
๒
นักเรียนทหารที่อายุยังไม่ครบ ๑๘ ปีบริบูรณ์
=
๓
ลูกจ้างประจา
=
๔
ลูกจ้างชัว่ คราว
=
๕
ทหารกองหนุนที่ไม่มีเครื่องหมายทะเบียนกองประจาการ
=
๖
พนักงานราชการ
=
๗
(ง) ใช้แทนสังกัดทีบ่ รรจุเข้ารับราชการ
กองทัพบก
=
๐๑
กองทัพเรือ
=
๐๒
กองทัพอากาศ
=
๐๓
สานักงานตารวจแห่งชาติ
=
๐๔
กองบัญชาการทหารสูงสุด
=
๐๕
สานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
=
๐๖
สานักงานเลขานุการรัฐมนตรี
=
๐๗
กรมราชองครักษ์
=
๐๘
อื่น ๆ
=
๐๙
(จ) ใช้แทนเลขลาดับการบรรจุเข้ารับราชการของบุคคลในปี พุทธศักราชนั้น ๆ
๒.๒ ตั ว อย่ า งการแปลงเป็ น หมายเลขประจ าตั ว ของบุ ค คล ที่ ไม่ มี เครื่ อ งหมายทะเบี ย นกอง
ประจาการ
๒.๒.๑ นั ก เรีย นนายสิ บ อั ม พร สุ ข น้ อ ย เป็ น นั ก เรีย นทหารที่ ยั งไม่ ได้ ขึ้ น ทะเบี ย นกอง
ประจาการ
แต่งกำยเหล่ำทหำรบก
=
๖
เขาเป็นนักเรียนนายสิบเมื่อปี พุทธศักราช ๒๕๑๔
=
๑๔
รหัสประเภทบุคคล
=
๓
สังกัดกองทัพบก
=
๐๑
ลาดับการบรรจุคนที่ ๑๐๐ ในปี พุทธศักราช ๒๕๑๔
=
๐๑๐๐
จะได้เลขประจาตัว ดังนี้
๖ ๑๔ ๓ ๐๑ ๐๑๐๐
ถ้าขึ้นทะเบียนกองประจาการเมื่อใด ก็เปลี่ยนไปใช้หมายเลขประจาตัวระบบใช้เครื่องหมาย
ทะเบียนกองประจาการทันที

๙ - ๑๔
๒.๒.๒ นางสาว นวลลออ งามพร้อม ข้าราชการกลาโหมพลเรือนที่ บ รรจุ ในต าแหน่ ง
อัตราทหาร
แต่งกายเหล่าทหารเรือ
=
๗
เข้ารับราชการเมื่อปี พุทธศักราช ๒๕๑๐
=
๑๐
รหัสประเภทบุคคล
=
๒
สังกัดกองบัญชาการทหารสูงสุด
=
๐๕
ลาดับการบรรจุคนที่ ๑๑๒ ในปีพุทธศักราช ๒๕๑๐ =
๐๑๑๒
จะได้เลขประจาตัวดังนี้
๗ ๑๐ ๒ ๐๕ ๐๑๑๒
ถ้านางสาว นวลลออ งามพร้อม ได้รับการแต่งตั้งยศเป็น ว่าที่ เรือตรีหญิง ก็ให้เปลี่ยนรหัส
ประเภทบุคคล จาก ๒ เป็น ๑ ฉะนั้นจะได้ เลขประจาตัวใหม่ ดังนี้
๗ ๑๐ ๑ ๐๕ ๐๑๑๒
บุคคลประเภทอื่น ๆ ให้ถือปฏิบัติในทานองเดียวกัน
๒.๓ กรณี การแปลงหมายเลขประจาตัวให้ ตรงกับ สภาพความเป็ นจริงของผู้ ที่ ไม่มี เครื่องหมาย
ทะเบียนกองประจาการเนื่องจากเปลี่ยนเครื่องแต่งกายจากเหล่าทัพหนึ่งเป็นอีกเหล่าทัพหนึ่ง เช่น
๒.๓.๑ พันจ่าเอกหญิ ง ดวงฤดี สมหวัง หมายเลขประจาตัว ๗ ๒๐ ๑ ๐๕ ๑๑๒๔
รับ ราชการสังกัด กองบั ญ ชาการทหารสู งสุด แต่ งกายเหล่ าทหารเรือ รายงานขออนุ มั ติ เปลี่ย นเครื่องแต่ งกาย
เป็ นเหล่าทหารบก ให้ เปลี่ยนหมายเลขเหล่าทั พในหลัก ที่ ๑ จากเลขที่ ๗ เป็ นเลข ๖ ฉะนั้ น จะได้หมายเลข
ประจาตัวใหม่ ดังนี้
๖ ๒๐ ๑ ๐๕ ๑๑๒๔
๒.๓.๒ พันจ่าเอกหญิง สุมิตรา ศรีพรรณราย หมายเลขประจาตัว ๗ ๔๐ ๑ ๐๕ ๑๐๐๑
รับ ราชการสังกัด กองบั ญ ชาการทหารสู งสุด แต่ งกายเหล่ าทหารเรือ รายงานขออนุ มั ติ เปลี่ย นเครื่องแต่ งกาย
เป็นเหล่าทหารอากาศ ให้เปลี่ยนหมายเลขเหล่าทัพในหลักที่ ๑ จากเลข ๗ เป็นเลข ๘ ฉะนั้น จะได้หมายเลข
ประจาตัวใหม่ ดังนี้
๘ ๔๐ ๑ ๐๕ ๑๐๐๑
บุคคลประเภทอื่น ๆ ให้ ถือปฏิบัติในทานองเดียวกัน
________________________

๙ - ๑๕
ระเบียบกระทรวงกำรคลัง
ว่ำด้วย กำรเบิกจ่ำยค่ำตอบแทนอำสำสมัครทหำรพรำนกระทรวงกลำโหม
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๔
________________________
โดยที่ เป็ นการสมควรแก้ไขระเบี ยบกระทรวงการคลั ง ว่าด้วย การเบิ กจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัค ร
ทหารพราน กระทรวงกลาโหม พ.ศ. ๒๕๓๒ ให้ เหมาะสมยิ่ ง ขึ้น อาศัย อ านาจตามความในมาตรา ๒๑ (๒)
แห่ งพระราชบั ญ ญั ติ วิ ธีการงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๐๒ และที่ แก้ไขเพิ่ ม เติ ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลั ง
โดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี จึงกาหนดระเบียบไว้ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่าระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วย การเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนอาสาสมัคร
ทหารพราน กระทรวงกลาโหมฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๓๔
ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๓๓ เป็นต้นไป
ข้อ ๓ ให้ยกเลิกความในข้อ ๖ แห่งระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วย การเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทน
อาสาสมัครทหารพราน กระทรวงกลาโหม พ.ศ.๒๕๓๒ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“ข้อ ๖ อัตราเงินค่าตอบแทนมี ๙ ขั้น ดังนี้
ขั้นที่ ๑
๒,๓๕๐ บาท
ขั้นที่ ๒
๒.๔๕๐ บาท
ขั้นที่ ๓
๒,๕๕๐ บาท
ขั้นที่ ๔
๒.๖๕๐ บาท
ขั้นที่ ๕
๒,๗๕๐ บาท
ขั้นที่ ๖
๒,๙๐๐ บาท
ขั้นที่ ๗
๓,๐๕๐ บาท
ขั้นที่ ๘
๓,๒๑๐ บาท
ขั้นที่ ๙
๓,๔๐๐ บาท
การเพิ่มค่าตอบแทนนอกเหนือจากนี้ ให้ขอทาความตกลงกับกระทรวงการคลังก่อน และเมื่อมี
การปรับอัตราค่าจ้างของส่วนราชการก็ ให้มีการปรับอัตราเงินค่าตอบแทนตามข้อ ๖ ในเกณฑ์เดียวกันด้วย”
ประกาศ ณ วันที่ ๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๓๔
(ลงนาม) สุธีสิงห์ เสน่ห์
(นายสุธีสิงห์ เสน่ห์)
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

๙ - ๑๖

บัญชีหมำยเลข ๒
บัญชีอัตรากาลังพลอาสาสมัครทหารพรานประจาปีงบประมาณ พ.ศ. .....................................................
ส่วนราชการ.......................................................................................เบิกจากเงินงบประมาณหมวดรายจ่ ายอื่น
ประเภทเงินค่าตอบแทน
เบิกจ่ำยทำงกรมบัญชีกลำงคลังจังหวัดหรือคลังอำเภอ
(๑)

(๒)

(๓)

(๔)

ขั้นที่

อัตรำเงินค่ำตอบแทน

จำนวนอัตรำ

จำนวนเงิน

๑

๒,๓๕๐

๒

๒.๔๕๐

๓

๒,๕๕๐

๔

๒.๖๕๐

๕

๒,๗๕๐

๖

๒,๙๐๐

๗

๓,๐๕๐

๘

๓,๒๑๐

๙

๓,๔๐๐

รวม

หมำยเหตุ

๙ - ๑๗
คำสั่งกระทรวงกลำโหม
(เฉพำะ)
ที่ ๕/๓๙
เรื่อง กำหนดหน้ำที่ทหำรอัตรำเงินเดือนทหำร ตำมข้อบังคับกระทรวงกลำโหม ว่ำด้วย บุคคลที่ทำหน้ำที่ทหำร
และกำรกำหนดส่วนบำนำญพิเศษ พ.ศ. ๒๔๙๗ ให้แก่อำสำสมัครทหำรพรำน
________________________
ด้วยพระราชบัญญัติบาเหน็จ บานาญข้าราชการ พ.ศ. ๒๔๙๔ และข้อบังคับกระทรวงกลาโหม ว่าด้วย
บุคคลที่ทาหน้าที่ทหาร และการกาหนดส่วนบานาญพิเศษ พ.ศ. ๒๔๙๗ ให้กาหนดสิทธิในบานาญพิเศษสาหรับ
ผู้ซึ่งกระทาหน้าที่ตามที่กระทรวงกลาโหมกาหนดในระหว่างที่มีการรบ หรือการสงครามหรือมีการปราบปราม
จลาจล หรื อ ในระหว่ า งเวลาที่ มี ป ระกาศสถานการณ์ ฉุ ก เฉิ น ประกอบกั บ คณะรั ฐ มนตรี ได้ มี ม ติ เมื่ อ วั น ที่
๒๐ กรกฎาคม ๒๕๓๖ อนุมัติในหลักการให้กระทรวงการคลังจ่ายบานาญพิเศษ ให้แก่อาสาสมัครทหารพราน
ที่ได้ปฏิบัติหน้าที่ปราบปรามผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์ หรือปฏิบัติหน้าที่ในการรักษาความสงบเรียบร้อย ตามแผน
ป้องกันประเทศ ซึ่งคณะกรรมการกฤษฎีกาเห็นว่าเป็นบุคคลที่ทาหน้าที่ทหาร ตามที่กระทรวงกลาโหมกาหนด
ตามกฎหมาย ว่าด้วย บาเหน็จบานาญข้าราชการ โดยปฏิบั ติให้เป็ นไปตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วย
การขอรับและจ่ายบาเหน็จบานาญข้าราชการ ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ
ฉะนั้ น เพื่ อประโยชน์ เกี่ ย วกั บ สิ ท ธิ ในบ านาญพิ เศษของอาสาสมั ค รทหารพรานดั ง กล่ า ว จึ ง ให้ ถือ ว่ า
อาสาสมัครทหารพรานที่ปฏิบัติงานในตาแหน่งหน้าที่อย่างพลทหารหรือนายทหารประทวน แล้วแต่กรณีตามผนวก
แนบท้ ายคาสั่ งนี้ ซึ่ งได้ ออกปฏิบั ติ หน้ าที่ ป ราบปรามผู้ ก่อการร้ายคอมมิ วนิ ส ต์ หรือปฏิบั ติ หน้ าที่ ในการรักษา
ความสงบเรียบร้อยตามแผนป้องกันประเทศตามแผนหรือคาสั่งที่กระทรวงกลาโหม หรือส่วนราชการในสังกัด
กระทรวงกลาโหม ให้ สั่ ง การไปแล้ ว หรื อ ที่ จ ะสั่ ง การใช้ ก าลั ง ในโอกาสต่ อ ไป เป็ น ผู้ ซึ่ ง จะท าหน้ า ที่ ต ามที่
กระทรวงกลาโหมกาหนดให้ไปทา
สั่ง ณ วันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๓๙
(ลงชื่อ) พล.อ. ชวลิต ยงใจยุทธ
(ชวลิต ยงใจยุทธ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม

๙ - ๑๘
ผนวกแนบท้ำยคำสั่งกระทรวงกลำโหม (เฉพำะ) ที่ ๕/๓๙ ลงวันที่ ๑๒ มกรำคม ๒๕๓๙
________________________
รายชื่อตาแหน่งหน้าที่ของอาสาสมัครทหารพรานที่ทาหน้าที่อย่างพลทหาร หรือนายทหารประทวนของ
ส่วนราชการในสังกัดกระทรวงกลาโหม
๑. กองทัพบก
๑.๑ ผู้บังคับชุดปฏิบัติการ
๑.๒ ประจาชุดกองบังคับการกองร้อยทหารพราน
๑.๓ ประจาชุดกองบังคับการชุดควบคุมทหารพราน
๑.๔ ประจากรมอาสาสมัครทหารพราน
๑.๕ ประจาชุดปฏิบัติการกองร้อยอาสาสมัครทหารพราน
๑.๖ พลนาสารกองบังคับการกรม
๑.๗ ทหารประจากองบังคับการกรม
๑.๘ ทหารประจากองบังคับการ
๑.๙ ทหารประจากองร้อย
๑.๑๐ รองผู้บังคับชุดปฏิบัติการ
๑.๑๑ พลยิงเครื่องยิงจรวด
๑.๑๒ ผู้ช่วยพลยิงเครื่องยิงจรวด
๑.๑๓ พลยิงเครื่องยิงลูกระเบิด
๑.๑๔ ผู้ช่วยพลยิงเครื่องยิงลูกระเบิด
๑.๑๕ พลลาดตระเวน
๑.๑๖ พลปืนเล็ก
๑.๑๗ พลนาสาร
๑.๑๘ เจ้าหน้าที่ครู
๑.๑๙ เจ้าหน้าที่พยาบาล
๑.๒๐ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการจิตวิทยา
ตามตาแหน่งตามข้อ ๑.๑ เป็นตาแหน่งที่ปฏิบัติหน้าที่เช่นเดียวกับนายทหารประทวน ส่วนตาแหน่ง
ตามข้อ ๑.๒ ถึง ๑.๒๐ เป็นตาแหน่งที่ปฏิบัติหน้าที่เช่นเดียวกับพลทหาร

๙ - ๑๙
๒. กองทัพเรือ
๒.๑ ประจากองบังคับการหน่วยเฉพาะกิจทหารพรานนาวิกโยธิน
๒.๒ ประจากองบังคับการส่วนยิงสนับสนุน
๒.๓ ประจากองบังคับการหมวดอาวุธสนับสนุน
๒.๔ ประจากองบังคับการชุดควบคุมทหารพรานนาวิกโยธิน
๒.๕ พลยิงประจาเครื่องยิงลูกระเบิดขนาด ๖๐ มิลลิเมตร
๒.๖ พลยิงผู้ช่วยประจาเครื่องยิงลูกระเบิดขนาด ๖๐ มิลิลเมตร
๒.๗ พลกระสุนประจาเครื่องยิงลูกระเบิดขนาด ๖๐ มิลิลเมตร
๒.๘ พลยิงประจาเครื่องยิงลูกระเบิดขนาด ๘๐ มิลิลเมตร
๒.๙ พลยิงผู้ช่วยประจาเครื่องยิงลูกระเบิดขนาด ๘๐ มิลิลเมตร
๒.๑๐ พลกระสุนประจาเครื่องยิงลูกระเบิดขนาด ๘๐ มิลิลเมตร
๒.๑๑ พลยิงผู้ช่วยปืนไร้แรงสะท้อนขนาด ๗๕ มิลิลเมตร
๒.๑๒ พลกระสุนปืนไร้แรงสะท้อนขนาด ๗๕ มิลิลเมตร
๒.๑๓ พลยิงปืนกลแบบเอ็ม ๖๐
๒.๑๔ พลยิงผู้ช่วยปืนกลแบบเอ็ม ๖๐
๒.๑๕ ประจาชุดปฏิบัติการ
ตามตาแหน่งตามข้อ ๒.๑ ถึง ๒.๔ เป็นตาแหน่งที่ปฏิบัติหน้าที่เช่นเดียวกับนายทหารประทวน
ส่วนตาแหน่งตามข้อ ๒.๕ ถึง ๒.๑๔ เป็นตาแหน่งที่ปฏิบัติหน้าที่เช่นเดียวกับพลทหาร
------------------------------------------------------

๙ - ๒๐
พระรำชบัญญัติ
ว่ำด้วย วินัยทหำร พุทธศักรำช ๒๔๗๖
________________________
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาประชาธิปก พระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ
ให้ประกาศว่า
โดยที่ ส ภาผู้ แ ทนราษฎรถวายค าปรึก ษาว่ า เพื่ อ ปฏิ บั ติ ก ารตามความในมาตรา ๗ แห่ ง ประมวล
กฎหมายอาญาทหาร และเนื่องจากทหารบก ทหารเรือ ได้รวมเป็นกระทรวงเดียวกัน สมควรตราบทบัญญัติ ว่าด้วย
วินัยทหารเสียใหม่
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยคาแนะนา และยินยอมของสภาผู้แทนราษฎร
ดังต่อไปนี้
หมวด ๑
บทเบ็ดเสร็จทั่วไป
มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า “ พระราชบัญญัติ ว่าด้วย วินัยทหาร พุทธศักราช ๒๔๗๖”
มาตรา ๒ ให้ใช้พระราชบัญญัตินี้ ตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
มาตรา ๓ ให้ ย กเลิ กกฎ ว่ าด้ว ย ยุ ท ธวินั ย และการลงอาญาทหารบกฐานละเมิ ด ยุท ธวินั ย ลงวัน ที่
๒๓ กั น ยายน พุ ท ธศั ก ราช ๒๔๖๔ กฎเสนาบดี ว่ า ด้ ว ย อ านาจลงอาญาทหารเรือ ลงวั น ที่ ๑๑ กั น ยายน
พุทธศักราช ๒๔๖๕ และบรรดากฎข้อบังคับอื่น ๆ ในส่วนที่มีบัญญัติไว้แล้วในพระราชบัญญัตินี้ หรือซึ่งแย้งกับ
บทแห่งพระราชบัญญัตินี้
หมวด ๒
ว่ำด้วยวินัย
มาตรา ๔ วินัยทหารนั้น คือ การที่ทหารต้องประพฤติตามแบบธรรมเนียมของทหาร
มาตรา ๕ วินัยเป็นหลักสาคัญที่สุดสาหรับทหาร เพราะฉะนั้นทหารทุกคนจักต้องรักษา โดยเคร่งครัด
อยู่เสมอ ผู้ใดฝ่าฝืนท่านให้ถือว่าผู้นั้นกระทาผิด
ตัวอย่างการกระทาผิดวินัยทหารมีดั่งต่อไปนี้
(๑) ดื้อ ขัดขืน หลีกเลี่ยง หรือละเลยไม่ปฏิบัติตามคาสั่งผู้บังคับบัญชาเหนือตน
(๒) ไม่รักษาระเบียบการเคารพระหว่างผู้ใหญ่ผู้น้อย
(๓) ไม่รักษามรรยาทให้ถูกต้องตามแบบธรรมเนียมของทหาร

๙ - ๒๑
(๔) ก่อให้แตกความสามัคคีในคณะทหาร
(๕) เกียจคร้าน ละทิ้ง หรือเลินเล่อต่อหน้าที่ราชการ
(๖) กล่าวคาเท็จ
(๗) ใช้กิริยาวาจาไม่สมควร หรือประพฤติไม่สมควร
(๘) ไม่ตักเตือนสั่งสอน หรือลงทัณฑ์ผู้ใต้บังคับบัญชาที่กระทาผิดตามโทษานุโทษ
(๙) เสพเครื่องดองของเมาจนถึงเสียกิริยา
*มาตรา ๖ ผู้บังคับบัญชามีหน้าที่จัดการระวังรักษาวินัยทหารที่ตนเป็นผู้บังคับบัญชาอยู่นั้น โดยกวดขัน
ถ้าหากว่าในการรักษาวินัยทหารนั้นจาเป็นต้องใช้อาวุธ เพื่อทาการปราบปรามทหารผู้ก่อการกาเริบก็ดี หรือเพื่อ
บังคับทหารผู้ละทิ้งหน้าที่, ให้กลับทาหน้าที่ของตนก็ดี ผู้บังคับบัญชาและผู้ทชี่ ่วยเหลือในการนั้น, จะไม่ต้องรับโทษ,
ในการที่ ต นได้กระท าไปโดยความจาเป็ นนั้ น เลย, แต่ เมื่อมีเหตุดั่ งกล่าวนี้ , ผู้ บั งคับ บัญ ชาจั กต้ องรายงานไปยั ง
ผู้บังคับบัญชาเหนือตน, และรายงานต่อไปตามลาดับชั้นจนถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมโดยเร็ว
มาตรา ๗ ทหารผู้ใดกระทาผิดต่อวินัยทหาร, จักต้องรับทัณฑ์ตามวิธีที่ปรากฏในหมวด ๓ แห่งพระราช
บัญญัตินี้ และอาจต้องถูกปลดจากประจาการหรือถูกถอดจากยศทหาร
หมวด ๓
อำนำจลงทัณฑ์
มาตรา ๘ ทั ณ ฑ์ ที่ จ ะลงแก่ ผู้ ก ระท าผิ ด ต่ อ วิ นั ย ทหารดั ง กล่ า วไว้ ในหมวด ๒ นั้ น ให้ มี ก าหนดเป็ น
๕ สถาน คือ
(๑) ภาคทัณฑ์
(๒) ทัณฑกรรม
(๓) กัก
(๔) ขัง
(๕) จาขัง
มาตรา ๙ ภาคทัณฑ์ คือ ผู้กระทาผิดมีความผิดอันควรต้องรับทัณฑ์สถานหนึ่งสถานใด ดังกล่าวมาแล้ว
แต่มีเหตุอันควรปราณี จึงเป็นแต่แสดงความผิดของผู้นั้นให้ปรากฏหรือให้ทาทัณฑ์บนไว้
ทัณฑกรรมนั้น ให้กระทาการสุขา การโยธา ฯลฯ เพิ่มจากหน้าที่ประจา ซึ่งตนต้องปฏิบัติอยู่แล้ว หรือ
ปรับให้อยู่เวรยาม นอกจากหน้าที่ประจา
________________________
*มาตรา ๖ แก้ไขเพิ่มเติมโดยมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติ ว่าด้วย วินยั ทหารแก้ไขเพิ่มเติม พุทธศักราช ๒๔๗๗
มาตรา ๗ แก้ไขใหม่โดยมาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัติ ว่าด้วย วินัยทหาร (ฉบับที่ ๔) พุทธศักราช ๒๔๘๐
กัก คือ กักตัวไว้ในบริเวณใดบริเวณหนึ่งตามแต่จะกาหนดให้

๙ - ๒๒
ขัง คือ ขังในที่ควบคุมแต่เฉพาะคนเดียวหรือรวมกันหลายคนแล้วแต่จะได้มีคาสั่ง
จาขัง คือ ขังโดยส่งไปฝากให้อยู่ในความควบคุมของเรือนจาทหาร
นอกจากทัณฑ์ที่กล่าวไว้นี้ ห้ามมิให้คิดขึ้นใหม่ หรือใช้วิธีลงทัณฑ์อย่างอื่นเป็นอันขาด
*มาตรา ๑๐ ผู้มีอานาจบังคับบัญชาซึ่งลงทัณฑ์แก่ผู้กระทาผิดได้นั้น คือ
(๑) ผู้บังคับบัญชา หรือ
(๒) ผู้ซึ่งได้รับมอบอานาจให้บังคับบัญ ชาตามที่กระทรวงกลาโหมกาหนด ส่วนราชการที่ ขึ้นตรงต่อ
กระทรวงกลาโหม กองทัพบก กองทัพเรือ หรือกองทัพอากาศ กาหนด
ในการที่จะลงทัณฑ์นั้น ให้กระทาได้แต่เฉพาะตามกาหนด ในตารางกาหนดทัณฑ์ท้ายพระราชบัญญัตินี้
ส่วนผู้มีอานาจบังคับบัญชาชั้นใดจะมีอานาจเป็นผู้ลงทัณฑ์ชั้นใด และผู้อยู่ในบังคับบัญชาชั้นใดจะเป็น
ผู้รับทัณฑ์ชั้นใด ให้ถือเกณฑ์เทียบดังต่อไปนี้
(ตารางเกณฑ์เทียบชั้นผู้ลงทัณฑ์และผู้รับทัณฑ์ มาตรา ๑๐ แก้ไขใหม่โดยมาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัติ
ว่าด้วย วินัยทหารแก้ไขเพิ่มเติม พุทธศักราช ๒๔๗๗ มาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัติ ว่าด้วย วินัยทหารแก้ไขเพิ่มเติม
พุทธศักราช ๒๔๗๗ (ฉบับที่ ๒) มาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัติ ว่าด้วย วินัยทหาร (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๐๕)

________________________
มาตรา ๑๐ แก้ไขเพิ่มเติมโดยมาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัติ ว่าด้วย วินัยทหาร (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๐๕

๙ - ๒๓

ตำรำงเกณฑ์เทียบชั้นผู้ลงทัณฑ์และผู้รับทัณฑ์
ตำแหน่ง

เป็นผู้ลงทัณฑ์ชั้น

เป็นผู้รับทัณฑ์ชั้น

๑. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม

๑

-

๒. แม่ทัพ

๒

-

๓. ผู้บัญชาการกองพล ผู้บัญชาการกองเรือ

๓

-

๔

ก

๕. ผู้บังคับหมู่เรือ

๕

ข

๖. ผู้บังคับกองพัน ผู้บังคับหมู่เรือชั้น ๒

๖

ค

๗

ง

๘

จ

๙

ฉ

๑๐. ผู้บังคับหมู่ นายตอน

-

ช

๑๑. นักเรียนทหารซึ่งเมื่อสาเร็จการศึกษาแล้ว จะได้เป็น

-

ซ

-

ฌ

ผู้บังคับการกองพลบิน
๔. ผู้บังคับการกรม ผู้บังคับหมวดเรือ
ผู้บังคับกองบิน

ผู้บังคับการเรือชั้น ๑ ผู้บังคับฝูงบิน
๗. ผู้บังคับหมู่เรือชั้น ๓ ผู้บังคับการเรือชั้น ๒
ต้นเรือชั้น ๒ นายกราบเรือ ผู้บังคับหมวดบินชั้น ๒
๘. ผู้บังคับกองร้อย ผู้บังคับการเรือชั้น ๓
ต้นเรือชั้น ๒ นายกราบเรือ
ผู้บังคับหมวดบินชั้น ๒
๙. ผู้บังคับหมวด ต้นเรือชั้น ๓
ผู้บังคับหมวดบินชั้น ๓

นายทหารชั้นสัญญาบัตร บุคคลผู้ซึ่งอยู่ในระหว่าง
เข้ารับการฝึกวิชาทหาร โดยคาสั่งรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงกลาโหม ตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริม
การฝึกวิชาทหาร
๑๒. นักเรียนทหารซึ่งเมื่อสาเร็จการศึกษาแล้ว
จะได้เป็นนายทหารประทวน ลูกแถว
มาตรา ๑๑ ผู้ลงทัณฑ์ หรือผู้รับทัณฑ์ ถ้าตาแหน่งไม่ตรงตามความในมาตรา ๑๐ แห่งหมวดนี้แล้ว
ให้ถือตามที่ได้เทียบตาแหน่งไว้ในข้อบังคับสาหรับทหาร

๙ - ๒๔
มาตรา ๑๒ กาหนดอานาจลงทั ณ ฑ์ ตามที่ ตราไว้นี้ ผู้มีอานาจลงทั ณ ฑ์ สั่ งลงทั ณ ฑ์ เต็มที่ ได้สถานใด
สถานหนึ่งแต่สถานเดียว ถ้าสั่งลงทัณฑ์ทั้งสองสถานพร้อมกัน ต้องกาหนดทัณฑ์ไว้เพียงกึ่งหนึ่งของอัตราในสถานนั้น ๆ
ห้ามมิให้ลงทัณฑ์คราวเดียวมากกว่าสองสถาน
มาตรา ๑๓ ก่อนที่ผู้มีอานาจลงทัณฑ์จะลงทัณฑ์ครั้งคราวใดก็ดี ให้พิจารณาให้ถ้วนถี่แน่นอนว่า ผู้ที่ต้อง
รับทัณฑ์นั้นมีความผิดจริงแล้ว จึงสั่งลงทัณฑ์นั้น ต้องระวังอย่าให้เป็นการลงทัณฑ์ไปโดยโทษจริต หรือลงทัณฑ์
แก่ผู้ที่ไม่มีความผิดโดยชัดเจนนั้นเป็นอันขาด เมื่อพิจารณาความผิดละเอียดแล้วต้องชี้แจงให้ผู้กระทาผิดนั้นทราบ
ว่ากระทาผิดในข้อใดเพราะเหตุใด แล้วจึ่งลงทัณฑ์
มาตรา ๑๔ ถ้าผู้มีอานาจบังคับบัญชาให้ลงทัณฑ์ข้าราชการชั้นสัญญาบัตร ต้องรายงานการลงทัณฑ์นั้น
เสนอตามลาดับชั้นจนถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม
มาตรา ๑๕ เมื่อผู้มีอานาจบังคับบัญชาได้ทราบว่า ผู้ซึ่งอยู่ในบังคับบัญชาของตนมีความผิดจนปรากฏ
แน่นอนแล้ว แต่ความผิดนั้นควรรับทัณ ฑ์ที่เหนืออานาจจะสั่งกระทาได้ ก็ให้รายงานชี้แจงความผิดนั้น ทั้งออก
ความเห็นว่าควรลงทัณฑ์เพียงใด เสนอตามลาดับชั้นจนถึงผู้มีอานาจลงทัณฑ์ได้พอกับความผิด เพื่อขอให้ผู้นั้น
สั่งการต่อไป
มาตรา ๑๖ ถ้าเป็นความผิดซึ่งวางอัตรากาหนดทัณฑ์ไว้โดยแน่นอนแล้ว เช่น ฐานขาดหนีราชการทหาร
เป็นต้น หากกาหนดทัณฑ์นั้นเหนืออานาจผู้บังคับบัญชาที่จะสั่งทัณฑ์ได้ ก็ให้นาเสนอเพียงชั้นที่กล่าวต่อไปนี้
(๑) ฝ่ายทหารบก ผู้บังคับการกรม หรือ ผู้บังคับกองพัน ที่อยู่ต่างท้องถิ่นกับผู้มีอานาจบังคับบัญ ชา
ชั้นผู้บังคับการกรม
(๒) ฝ่ายทหารเรือ ผู้มีอานาจบังคับบัญชาตาแหน่งชั้นผู้บังคับหมวดเรือ ชั้นผู้บังคับกองพัน ที่อยู่ต่างถิ่น
กับผู้มีอานาจบังคับบัญชาชั้นผู้บังคับหมวดเรือ
(๓) ฝ่ายทหารอากาศ ผู้มีอานาจบังคับบัญชาตาแหน่งชั้นผู้บังคับกองบิน
แม้ว่ากาหนดทัณ ฑ์นั้นจะเหนืออานาจก็ดี ก็ให้ผู้บังคับบัญชาชั้นที่กล่าวนี้มีอานาจลงทัณ ฑ์ได้ทีเดียว
ไม่ต้องนาเสนอตามลาดับชั้นต่อไปอีก
มาตรา ๑๗ นายทหารที่ เป็ น หั ว หน้ า ท าการควบคุม ทหารไปโดยล าพั ง ให้ มี อานาจที่ จ ะสั่ งลงทั ณ ฑ์
ผู้อยู่ใต้อานาจระหว่างเวลาที่ควบคุมอยู่นั้นเสมอผู้มีอานาจเหนือจากตาแหน่งของตนขึ้นไปอีกชั้ นหนึ่งได้ เว้นแต่
นายทหารซึ่งมีอานาจเป็นผู้ลงทัณฑ์ชั้น ๒ ขึ้นไป จึงไม่ต้องเพิ่ม

*มาตรา ๑๔ แก้ไขเพิ่มเติมโดยมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติ ว่าด้วย วินัยทหาร แก้ไขเพิ่มเติม พุทธศักราช ๒๔๗๗
มาตรา ๑๖ แก้ไขเพิ่มเติมโดยมาตรา ๖ แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยวินัยทหาร

๙ - ๒๕
มาตรา ๑๘ ถ้า ผู้ มี อานาจลงทั ณ ฑ์ ได้ สั่ ง ลงทั ณ ฑ์ ผู้ ก ระท าผิ ด ในฐานขังแล้ ว และผู้ ที่ รับ ทั ณ ฑ์ ขัง นั้ น
กระทาผิดซ้าอีก ผู้มีอานาจลงทัณฑ์จะสั่งเพิ่มทัณฑ์ ก็ให้พิจารณาดูกาหนดทัณฑ์ที่ได้สั่งไว้แต่เดิมนั้นก่อน ห้ามมิให้
กาหนดเวลาให้ผู้ต้องถูกขัง ทั้งกาหนดเดิมและกาหนดที่เพิ่มใหม่รวมกันเกินกว่ากาหนดอานาจของผู้สั่งลงทัณฑ์นั้นแล้ว
ก็ให้ปฏิบัติการตามที่ได้กล่าวไว้ในมาตรา ๑๕ แห่งหมวดนี้
มาตรา ๑๙ นับตั้งแต่วันที่ปรากฏหลักฐานแห่งความผิดของผู้กระทาผิด ซึ่งจะต้องรับทัณฑ์ตามพระราช
บั ญ ญั ติ นี้ โดยแน่ น อนแล้ ว ถ้า ผู้ มี อานาจลงทั ณ ฑ์ มิ ได้ จั ด การที่ จ ะให้ ผู้ นั้ น ได้ รับ ทั ณ ฑ์ ภายในกาหนดสามเดื อ น
เป็นอันว่าล่วงเลยเวลาที่จะลงทัณฑ์ตามพระราชบัญญัตินี้เสียแล้ว จะสั่งลงทัณฑ์โดยอานาจตนเองมิได้ เว้นเสียแต่
ผู้ที่กระทาผิดนั้นขาด หนีราชการเสีย แต่เมื่อก่อนครบกาหนดสามเดือน จึ งมิให้นับ วันที่ขาดหนีนี้เข้าในกาหนด
เวลาล่วงเลย ให้นับตั้งแต่วันที่ได้ตัวผู้นั้นกลับมายังที่รับราชการ
มาตรา ๒๐ เมื่ อ ผู้ มี อานาจได้ สั่ งลงทั ณ ฑ์ ต ามพระราชบั ญ ญั ติ นี้ แล้ ว ผู้ ที่ สั่ งลงทั ณ ฑ์ ห รือ ผู้ มี อานาจ
บังคับบัญชาเหนือผู้ที่สั่งลงทัณฑ์นั้น มีอานาจที่จะเพิ่มทัณฑ์หรือลดทัณฑ์ หรือยกทัณฑ์เสียก็ได้แต่ถ้าเพิ่มทัณฑ์แล้ว
ทัณฑ์ที่สั่งเพิ่มขึ้นนั้นรวมกับที่สั่งไว้แล้วเดิม ต้องมิได้เกินอานาจของผู้ที่สั่งใหม่นั้น
หมวด ๔
วิธีร้องทุกข์
มาตรา ๒๑ ในการที่ จ ะรั ก ษาวิ นั ย ทหารให้ เป็ น ระเบี ย บเรี ย บร้ อ ยอยู่ เสมอ ย่ อ มเป็ น การจ าเป็ น
ที่ผู้บังคับบัญชาจักต้องมีอานาจในการบังคับบัญชา หรือลงทัณฑ์อยู่เองเป็นธรรมดา แต่ผู้บังคับบัญชาบางคนอาจ
ใช้อานาจในทางที่ผิดยุติธรรม ซึ่งเป็นการสมควรที่จะให้ผู้ใต้บังคับบัญชามีโอกาสร้องทุกข์ได้ในทางเป็นระเบียบ
ไม่ก้าวก่าย
มาตรา ๙ แก้ไขเพิ่มเติมโดยมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยวินัยทหาร (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๔๘๐
มาตรา ๒๒ คาชี้ แจงของทหารว่ า ผู้ บั งคั บ บั ญ ชากระท าแก่ ต นด้ ว ยการอั น ไม่ เป็ น ยุ ติ ธ รรมหรือผิ ด
กฎหมาย หรือแบบธรรมเนียมทหารว่า ตนมิได้รับผลประโยชน์ หรือสิทธิตามที่ควรจะได้รับในราชการนั้น เรียกว่า
“ ร้องทุกข์ ”
มาตรา ๒๓ ทหารจะต้องร้องทุกข์ได้แต่สาหรับตนเองเท่านั้น ห้ามมิใ ห้ร้องทุกข์แทนผู้อื่นเป็นอันขาด/
แล้วห้ามมิให้ลงชื่อรวมกัน/หรือเข้ามาร้องทุกข์พร้อมกันหลายคน/และห้ามมิให้ประชุมกันเพื่อหารือเรื่องจะร้องทุกข์
มาตรา ๒๔ ห้ามมิให้ร้องทุกข์ในเวลาที่ตนกาลังเข้าแถว หรือในขณะที่กาลังทาหน้าที่ราชการอย่างใด
อย่ า งหนึ่ ง เช่ น เวลาเป็ น ยาม เป็ น เวร ดั่ งนี้ เป็ น ต้ น และห้ า มมิ ให้ ร้อ งทุ กข์ก่ อนเวลาล่ วงไปแล้ ว ยี่ สิ บ สี่ ชั่ ว โมง
นับตั้งแต่ที่มีเหตุจะต้องร้องทุกข์เกิดขึ้น

๙ - ๒๖
มาตรา ๒๕ ห้ามมิให้ร้องทุกข์ว่า ผู้บังคับ บัญ ชาลงทั ณ ฑ์แรงเกินไป ถ้าหากว่าผู้บังคับบั ญ ชานั้น มิได้
ลงทัณฑ์เกินอานาจที่จะทาได้ตามความในหมวด ๓ แห่งพระราชบัญญัตินี้
มาตรา ๒๖ ถ้าจะกล่าวโทษผู้ใดให้ร้องทุกข์ต่อผู้บังคับบัญชาโดยตรงของผู้นั้น จะร้องทุกข์ด้วยวาจา
หรือจะเขียนเป็นหนังสือก็ได้ ถ้าผู้ร้องทุกข์มาร้องทุกข์ด้วยวาจา ให้ผู้รับการร้องทุกข์จดข้อความสาคัญของเรื่องที่
ร้องทุกข์ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐานด้วย
ถ้าหากว่าผู้ร้องทุกข์ไม่ทราบชัดว่า ตนได้รับความเดือดร้อนเพราะผู้ใดแน่ ก็ให้ร้องทุกข์ต่อผู้บังคับบัญชา
โดยตรงของตน เพื่อเสนอไปตามลาดับชั้นจนถึงที่สุด ผู้ที่จะสั่งการไต่สวนและแก้ความเดือดร้อนนั้นได้
มาตรา ๒๗ ถ้าเขีย นความร้องทุ กข์เป็ น จดหมายแล้ ว จดหมายนั้ น ต้ องลงลายมื อชื่ อของผู้ ร้องทุ กข์
ใบร้องทุกข์ฉบับใดไม่มีลายมือชื่อ ผู้บังคับบัญชาไม่มีหน้าที่จะต้องพิจารณา
มาตรา ๒๘ เมื่ อ ผู้ ใดได้ ร้อ งทุ ก ข์ ต่ อ ผู้ บั ง คั บ บั ญ ชาตามระเบี ย บที่ ไ ด้ ว่ า มานี้ แ ล้ ว และเวลาล่ ว งเลย
พ้ น ไปสิบ ห้ าวัน ยั งไม่ได้รับ ความชี้ แจงประการใด ทั้ งความเดื อดร้อนก็ยังไม่ ป ลดเปลื้องไป ให้ ร้ องทุ กข์ใหม่ ต่ อ
ผู้บังคับบัญชาที่สูงถัดขึ้นไปเป็นลาดับอีก และในการร้องทุกข์ค รั้งนี้ให้ชี้แจงด้วยว่า ได้ร้องทุกข์ต่อผู้บังคับบัญชา
ชั้นใดมาแล้วแต่เมื่อใด
มาตรา ๒๙ ถ้าผู้บังคับบัญชาที่ได้รับเรื่องร้องทุกข์ได้ชี้แจงให้ผู้ร้องทุกข์ทราบแล้ว แต่ผู้ร้องทุกข์ยังไม่หมด
ความสงสัย ก็ให้ร้องทุกข์ต่อผู้บังคับบัญชาชั้นเหนือขึ้นไปได้ และต้องชี้แจงด้วยว่าได้ร้องทุกข์นี้ต่อผู้ใด และได้รับ
คาชี้แจงอย่างไรด้วยแล้ว
มาตรา ๓๑ ถ้าหากปรากฏชัดว่า ข้อความที่ร้องทุกข์เป็นความเท็จ หรือการร้องทุกข์นั้นกระทาไปโดย
ผิดระเบียบที่กล่าวมา ผู้ร้องทุกข์จะต้องมีความผิดฐานกระทาผิดต่อวินัยทหาร
มาตรา ๓๒ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม มีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้
ประกาศ ณ วันที่ ๑๒ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๔๗๖ เป็นปีที่ ๙ ในรัชกาลปัจจุบัน
ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ
(ลงชื่อ) นำยพันเอก พระยำพหลพลพยุหเสนำ
นายกรัฐมนตรี
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ชั้น ฌ.

ขั้น ๑

๔ เดือน

๖ เดือน

-

-

-

-

๒ เดือน

๓ เดือน

๔ เดือน

๔ เดือน

๕ เดือน

๑๕ วัน

๒๐ วัน

๒๐ วัน

๑ เดือน

๔๕ วัน

๒ เดือน

๓ เดือน

๓ เดือน

๔ เดือน

๓ วัน

๓ วัน

ขั้น ๒

๓ เดือน

๕ เดือน

-

-

-

-

-

๑ เดือน

๒ เดือน

๓ เดือน

๓ เดือน

๔ วัน

๗ วัน

๑๐ วัน

๑๕ วัน

๒๐ วัน

๑ เดือน

๔๕ วัน

๒ เดือน

๓ เดือน

๓ วัน

๓ วัน

ขั้น ๓

๔๕ วัน

๓ เดือน

-

-

-

-

๑๕ วัน

๑ เดือน

๒ เดือน

๒ เดือน

๓ เดือน

-

๕ วัน

๗ วัน

๑๐ วัน

๑๕ วัน

๒๐ วัน

๔๕ วัน

๒ เดือน

๒ เดือน

๓ วัน

๓ วัน

ขั้น ๔

๑ เดือน

๒ เดือน

-

-

-

-

๗ วัน

๑๕ วัน

๑ เดือน

๑ เดือน

๒ เดือน

-

-

๓ วัน

๕ วัน

๗ วัน

๑๐ วัน

๑ เดือน

๑ เดือน

๔๕ วัน

๓ วัน

๓ วัน

ขั้น ๕

๒๐ วัน

๔๕ วัน

-

-

-

-

๓ วัน

๑๐ วัน

๒๐ วัน

๒๐ วัน

๔๕ วัน

-

-

-

๓ วัน

๕ วัน

๗ วัน

๒๐ วัน

๒๐ วัน

๑ เดือน

๓ วัน

๓ วัน

ขั้น ๖

๑๕ วัน

๑ เดือน

-

-

-

-

-

๗ วัน

๑๕ วัน

๑๕ วัน

๑ เดือน

-

-

-

-

๓ วัน

๗ วัน

๑๕ วัน

๑๕ วัน

๑ เดือน

๓ วัน

๓ วัน

ขั้น ๗

๗ วัน

๑๕ วัน

-

-

-

-

-

๓ วัน

๑๐ วัน

๑๐ วัน

๒๐ วัน

-

-

-

-

-

๕ วัน

๑๐ วัน

๑๐ วัน

๒๐ วัน

๑ วัน

๒ วัน

ขั้น ๘

-

-

-

-

-

-

-

-

๗ วัน

๗ วัน

๑๕ วัน

-

-

-

-

-

๓ วัน

๗ วัน

๗ วัน

๑๕ วัน

๑ วัน

๒ วัน

ขั้น ๙

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

๓ วัน

๓ วัน

๗ วัน

-

๑ วัน

คาอธิบาย ๑. กาหนดทัณฑ์ในตารางนี้ คือ กาหนดที่สูงที่สุด ผู้ลงทัณฑ์จะสั่งเกินกาหนดนีไ้ ม่ได้ แต่ต่ากว่านี้ได้
๒. ทัณฑกรรมที่กาหนดไว้เป็นวัน ๆ หมายความว่า ทาทัณฑกรรมทุก ๆ วัน จนกว่าจะครบกาหนดในวันหนึ่ง ผู้ที่จะสั่งลงทัณฑ์จะกาหนดทัณฑ์ ทัณฑกรรม ได้ไม่เกินกว่า
วันละ ๖ ชั่วโมง แต่ถ้าให้อยู่เวรยามในวันหนึ่ง ไม่เกินกาหนดเวลาอยู่เวรยามตามปกติ ผู้ใดจะสัง่ ลงทัณฑกรรม ให้กาหนดโดยชัดเจนว่า ทัณฑกรรมกี่วัน และวันละเท่าใด
(ตารางกาหนดทัณฑ์ แก้ไขใหม่ โดยมาตรา ๓ แห่ง พระราชบัญญัติ ว่าด้วยวินัยทหาร แก้ไขเพิม่ เติม พุทธศักราช ๒๔๗๗)

๙ - ๒๗

ชั้น ช.

๙ - ๒๘

(สำเนำ)
ที่ ๑๙๒๕/๐๕

กระทรวงกลาโหม
๒๕ ก.ย. ๐๕

เรื่อง

อนุญาตให้ข้าราชการลาพักเพื่อรอการปลด

เรียน

ผบ.ทหารสูงสุด
เนื่องจากได้พิจารณาเห็นว่าเพื่อความเสมอภาคในการปกครอง สมควรให้ข้าราชการต่ากว่าชั้นสัญญาบัตร

ได้มีสิทธิ์หยุดพักราชการก่อนวันให้ออกจากราชการได้เช่นเดียวกับข้าราชการชั้นสัญญาบัตร นอกจากนั้นเห็นควรให้
ข้าราชการที่จะต้องออกจากราชการเพราะเหตุครบเกษียณอายุได้มีสิทธิ หยุดพักราชการก่อนวันให้ออกจากราชการ
ด้วยอีกประการหนึ่ง เพื่อให้มีเวลาจัดเตรียมในเรื่องส่วนตัว เช่น ในเรื่องที่อยู่อาศัยและการขอรับบาเหน็จบานาญ
เป็นต้น
ฉะนั้ น จึ ง ให้ ย กเลิ ก ค าสั่ ง เฉพาะของรัฐ มนตรีฯ ที่ ๑๕๖/๘๘ ลง ๖ ม.ค. ๘๘ เรื่อ ง ให้ ข้ า ราชการ
ชั้นสัญญาบัตรลาพักรอการปลด และให้ส่วนราชการขึ้นตรงต่อกระทรวงกลาโหมหรือ ทบ., ทร. และ ทอ. ยึดถือ
หลักเกณฑ์การอนุญาตให้ข้าราชการลาพักเพื่อรอการปลดดังต่อไปนี้
๑. หากพิจารณาเห็นสมควรให้ข้าราชการชั้นสัญญาบัตรและข้าราชการชั้นต่ากว่าชั้นสัญญาบัตรที่จะให้
ออกจากราชการรับเบี้ยหวัดหรือบาเหน็จบานาญ หยุดพักราชการก่อนวันให้ออกจากราชการ ก็ให้อนุญาตให้ลาหยุด
พักราชการได้ ๓ เดือน โดยมิต้องถูกตัดเงินรายเดือน
๒. ผู้มีสิ ทธิล าพั กรอการปวดตามคาสั่งนี้ ต้องเป็ นผู้ ที่ ทางราชการจะให้ ออกจากราชการรับ เบี้ ยหวัด
บาเหน็จ บานาญ เพราะเหตุใดเหตุหนึ่งดังต่อไปนี้ คือ
๒.๑ ยุบเลิกตาแหน่ง
๒.๒ ให้ออกโดยไม่มีความผิด
๒.๓ รับราชการนาน ตามกฎหมายว่าด้วยบาเหน็จบานาญข้าราชการ
๒.๔ ครบเกษียณอายุ ตามกฎหมายว่าด้วยบาเหน็จบานาญข้าราชการ
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
(ลงชื่อ) พล.อ. ล. กิตติขจร
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม

๙ - ๒๙
ระเบียบกระทรวงกลำโหม
ว่ำด้วย ประกำศเกียรติคุณของผู้รับรำชกำรจนครบเกษียณอำยุ
พ.ศ. ๒๕๒๑
------------------------------------------------โดยที่ เป็ น การสมควรกาหนดหนั ง สื อประกาศเกีย รติ คุณ ของผู้ รับ ราชการจนครบเกษี ย ณอายุ ขึ้ น ไว้
จึงวางระเบียบไว้ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ระเบี ย บนี้ เรี ย กว่ า “ระเบี ย บกระทรวงกลาโหมว่ า ด้ ว ยประกาศเกี ย รติ คุ ณ ของผู้ รั บ ราชการ
จนครบเกษียณอายุ พ.ศ. ๒๕๒๑”
ข้อ ๒ พิธีประกาศเกียรติคุณของผู้รับราชการจนครบเกษียณอายุให้กระทาภายในเดือนที่สิ้นปีงบประมาณ
โดยให้ส่วนราชการขึ้นตรงต่อกระทรวงกลาโหม กองทัพบก กองทัพเรือ และกองทัพอากาศ ต่างหน่วยต่างจัดทาขึ้น
เป็นส่วนรวม
ข้อ ๓ พิธีประกาศเกียรติคุณของผู้รับราชการจนครบเกษียณอายุให้ปฏิบัติดังนี้
๓.๑ มอบหนังสือประกาศเกียรติคุณและกล่าวคาสดุดี
๓.๒ จัดงานเลี้ยงตามความเหมาะสม
ข้อ ๔ หนังสือประกาศเกียรติคุณของผู้รับราชการจนครบเกษียณอายุมีลักษณะตามแนบท้ายระเบียบนี้
ข้อ ๕ ให้ปลัดกระทรวงกลาโหมผู้ บัญชาการทหารสูงสุด ผู้บัญชาการทหารบก ผู้บัญ ชาการทหารเรือ
หรือผู้บัญชาการทหารอากาศ เป็นผู้ลงชื่อในหนังสือประกาศเกียรติคุณของผู้รับราชการจนครบเกษียณอายุในสังกัด
สานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม กองบัญชาการทหารสูงสุด กองทัพบก กองทัพเรือ หรือกองทัพอากาศ
ในกรณีที่ผู้บัญชาการทหารบก ผู้บัญชาการทหารเรือ หรือผู้บัญชาการทหารอากาศ ครบเกษียณอายุให้
ผู้บัญชาการทหารสูงสุด เป็นผู้ลงชื่อในหนังสือประกาศเกียรติคุณ
ในกรณีที่ปลัดกระทรวงกลาโหม ผู้บัญชาการทหารสูงสุด หรือผู้รับราชการในสังกัดสานักงานเลขานุการ
รัฐมนตรี ครบเกษียณอายุให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เป็นผู้ลงชื่อในหนังสือประกาศเกียรติคุณ
ข้อ ๖ สาหรับลูกจ้างประจาหรือคนงานประจาที่ครบเกษียณอายุให้ถือปฏิบัติตามระเบียบนี้
ข้อ ๗ ในส่วนราชการขึ้นตรงต่อกระทรวงกลาโหม กองทัพบก กองทัพเรือ และกองทัพอากาศ มีอานาจ
ออกระเบียบปลีกย่อยเพื่อปฏิบัติได้โดยไม่ขัดกับระเบียบนี้
ข้อ ๘ ให้ใช้ระเบียบนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ ๔ เมษายน พ.ศ. ๒๕๒๑
(ลงชื่อ) พลเอก เล็ก แนวมำลี
(เล็ก แนวมาลี)
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม

๙ - ๓๐

(ตัวอย่าง)

สำนักงำนปลัดกระทรวงกลำโหม
ขอประกำศว่ำ
ได้ตั้งใจอย่ำงยอมอุทิศชีวิตและเลือดเนื้อ รับรำชกำรทหำรมำด้วยควำมอุตสำหะ
วิริยะ เป็นประโยชน์แก่ประเทศชำติ จนครบเกษียณอำยุ สำนักงำนปลัดกระทรวงกลำโหม
สำนึกในคุณงำมควำมดี ของท่ำนผู้นี้ จึงประกำศเกียรติคุณให้ทรำบทั่วกัน
ขออำนำจคุณพระศรีรัตนตรัย โปรดคุ้มครองท่ำนชั่วนิรันดร
ปลัดกระทรวงกลำโหม

๙ - ๓๑
กำรสอบสวน
๑. บทกฎหมำยที่ให้อำนำจ
มาตรา ๔๗ แห่งพระราชบัญญัติธรรมนูญศาลทหาร พ.ศ. ๒๔๙๘ ได้บัญญัติไว้ว่า
นายทหารพระธรรมนูญหรืออัยการทหาร มีอานาจทาการสอบสวนคดีอาญาทั้งปวงซึ่งอยู่ในอานาจ
ศาลทหารแต่ถ้ามีเหตุอันควร ผู้บังคับบัญชาจะสั่งให้นายทหารชั้นสัญญาบัตรทาการสอบสวนก็ได้ ทั้งนี้ ไม่ตัดอานาจ
ของพนักงานสอบสวนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
การสอบสวนดั งกล่าวในวรรคก่อน ให้ ถือว่าเป็ น การสอบสวนตามประมวลกฎหมายวิธีพิ จารณา
ความอาญาด้วย
เพื่อประโยชน์แก่การสอบสวนให้มีผู้มีหน้าที่ทาการสอบสวนมีอานาจออกหมายเรียกให้บุคคลใดมาให้
ถ้อยคาหรือส่งสิ่งใดที่จะใช้เป็นพยานหลักฐานได้
หมำยเหตุ คาพิพากษาฎีกาที่ ๖๗๗/๒๕๑๘
๒. ลักษณะกำรสอบสวน
การสอบสวนคดีอาญาเองเจ้าหน้าที่ฝ่ายทหารนั้น ผู้บังคับบัญชามีส่วนเกี่ยวข้องในการสั่งให้เจ้าหน้าที่
ฝ่ า ยทหารท าการสอบสวน เหตุ ที่ ต้ อ งให้ ผู้ บั ง คับ บั ญ ชาสั่ ง การเช่ น นั้ น ก็ เพราะเกี่ ย วกั บ วิ นั ย และการปกครอง
ผู้บังคับบัญชานั้นมีอานาจลงทัณฑ์ทหารที่อยู่ในบังคับบัญ ชาที่กระทาการละเมิดวินัยทหาร ตามพระราชบัญญั ติ
ว่าด้วย วินัยทหาร พุทธศักราช ๒๔๗๖
ดังนั้ น ลักษณะการสอบสวนคดี อาญาโดยเจ้ าหน้ า ที่ ฝ่ ายทหารก็ท าการสอบสวน ตามคาสั่ งของ
ผู้บังคับบัญชานั้นจึงมีลักษณะการสอบสวนในความผิดทางปกครอง ซึ่งทหารจะต้องรับทาทางวินัยปะปนด้วยกล่าว
คือ ทหารผู้ต้องหาในคดีอาญาที่เจ้าหน้าที่ฝ่ายทหารทาการสอบสวน แม้รูปคดีมีหลักฐานไม่พอสั่งฟ้องในความผิด
อาญาที่สอบสวนนั้นก็ดี ถ้าการกระทาของทหารที่ตกเป็นผู้ต้องหานั้น ปรากฏในทางสอบสวนว่าเป็นการเสื่อมเสีย
วินัย แม้คดีอาญาจะสั่งไม่ฟ้องทหารผู้ต้องหานั้น ก็ต้องรับฐานทางวินัยที่ปรากฏขึ้นจากการสอบสวนด้วย ยิ่งกว่านั้น
หากปรากฏหลักฐานทางการสอบสวนว่าทหารผู้อื่นที่เกี่ยวข้องในสานวนการสอบสวนนั้นประพฤติความผิดวินัยนั้น
อาศัยหลักฐานที่อยู่ในสานวนการสอบสวนพิจารณาลงทัณฑ์ทางวินัยทหารผู้นั้นได้ด้วยการสอบสวนคดีอาญาของ
ฝ่ายทหาร จึงมิได้มุ่งเฉพาะแต่ความผิดทางอาญาต่อทหารผู้ต้องหาในคดีอาญานั้นเป็นสาคัญแต่ฝ่ายเดียว ฉะนั้น
ผู้บังคับบัญชาทหารย่อมต้องมีส่วนเกี่ยวข้องในการสอบสวนด้วย เพื่อผลในด้านการปกครองบั งคับบัญชาดังกล่าว
ทั้งนี้ ตามนัยคาพิพากษาฎีกาที่ ๑๑๒๑/๒๔๙๔ ซึ่งมีปัญหาขึ้นไปสู่ศาลฎีกาว่า ผู้บังคับบัญชามีอานาจสั่งให้สอบสวน
คดีนี้หรือไม่ และการสอบสวนคดี นั้นชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ ซึ่งศาลฎีกาได้วินิจฉัยลักษณะการสอบสวนของ
เจ้าหน้าที่ฝ่ายทหารไว้ดังนี้

๙ - ๓๒

“…………………..ใคร่ครวญตามเหตุผลดังกล่าวแล้ว จะเห็นได้ว่าในวงการทหารนั้น ย่อมมีความมุ่งหมาย
อยู่ที่การบังคับบัญชาให้ทหารอยู่ในระเบียบวินัยโดยเคร่งครัด ความผิดของทหารอาจมีหลายสถานมากกว่าพลเรือน
ธรรมดามากการด าเนิ น คดี ในกรณี ที่ ท หารเป็ น ผู้ ต้ อ งหา ซึ่ ง เป็ น เรื่อ งกลึ ง วิ นั ย ถึ ง อาญาแผ่ น ดิ น การสอบสวน
ที่ผู้บังคับบัญ ชาทหารจัดให้ มีขึ้นอาจจะใช้ในการลงทั ณ ฑ์ ทางวินั ยตามกฎหมาย ว่าด้วย การลงอาญาทหารก็ได้
หรือจะใช้เพื่อดาเนินการฟ้องร้องในศาลทหาร ตามพระราชบัญญัติธรรมนูญศาลทหารก็ได้…………”
- หนังสือ กห.ที่ ๑๘๔๗๐/๙๒ เรื่อง การสั่งลงทัณฑ์ที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ลง ๑๔ ธ.ค. ๙๒
- หนังสือ กห.ที่ ๑๒๘๘๑/๙๒ เรื่อง การสั่งลงทัณฑ์ที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ลง ๑๖ ก.ค. ๙๔
- หนังสือ ธน.ทบ.ที่ ๙๑๖/๙๒ เรื่อง การสั่งลงทัณฑ์ที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ลง ๑๗ ธ.ค. ๙๒
- หนังสือ ผบ.ทบ. ลง ๑๑ พ.ย. ๐๘ ท้ายบันทึกข้อความ กพ.ทบ. ที่ ๐๓๑๕/๗๓๕๖
ลง พ.ย. ๐๘
๓. เจ้ำหน้ำที่ผู้มีอำนำจสอบสวนคดีอำญำ
- นายทหารพระธรรมนูญ
- อัยการทหาร
- นายทหารชั้นสัญญาบัตรซึ่งได้รับคาสั่งจากผู้บังคับบัญชาให้ทาการสอบ
- พนักงานสอบสวนฝ่ายบ้านเมือง
๔. กำรสอบสวนของนำยทหำรพระธรรมนูญและอัยกำรทหำร
ก่อนที่จะทาการสอบสวนคดีอาญา
๔.๑ จะต้องได้รับคาสั่งจากผู้บังคับบัญชาและ
๔.๒ ผู้บังคับบัญชานั้นจะต้องเป็นทั้งผู้บังคับบัญชาของผู้ต้องหา และผู้บังคับบัญชาของนายทหาร
พระธรรมนูญหรืออัยการทหารและ
๔.๓ จะต้องเป็นผู้บังคับบัญชาผู้ต้องหาในขณะเกิดคดี
หมำยเหตุ - ข้อบังคับว่าด้วยนายทหารพระธรรมนูญ พ.ศ. ๒๔๙๙
- ข้อบังคับว่าด้วยอัยการทหาร พ.ศ. ๒๔๙๙
- คาสั่ง ผบ.ทบ. ลง ๑๒ เม.ย. ๐๗ ท้ายบันทึกข้อความ บก.ทบ.๒ ที่ ๒๑๐๐/๐๗ ลง ก.พ. ๐๗
- คาพิพากษาฎีกาที่ ๘๔/๒๔๙๙

๙ - ๓๓
๕. บุคคลและคดีที่เจ้ำหน้ำที่ฝ่ำยทหำรทำกำรสอบสวนได้ คือ
๕.๑ เป็นบุคคลและคดีที่อยู่ในอานาจศาลทหาร และเหตุเกิดภายในเขตที่ตั้งทหาร แต่ถ้า
๕.๒ เหตุเกิดภายนอกเขตพื้นที่ทหารฝ่ายทหารจะทาการสอบสวนได้ต่อเมื่อ
๕.๒.๑ เป็นคดีที่เกิดขึ้นระหว่างบุคคลที่อยู่ในอานาจศาลทหารด้วยกัน หรือ
๕.๒.๒ เป็นคดีอาญาที่เกี่ยวด้วยวินัยทหาร หรือ
๕.๒.๓ เป็นคดีอาญาที่เกี่ยวกับความลับของทางราชการทหาร
การสอบสวนของฝ่ ายทหารตามนั้ น ถ้าฝ่ ายทหารเห็ น ว่าไม่ มี ความจ าเป็ น ที่ ฝ่ ายทหารจะท าการ
สอบสวนเองแล้ว จะร้องขอให้พนักงานสอบสวนทาการสอบสวนโดยลาพังหรือร่วมกับฝ่ายทหารในรูปคณะกรรมการ
ผสม ทหาร ตารวจ ก็ได้ ในกรณีเช่นนี้พนักงานสอบสวนต้องให้ความร่วมมือโดยทาการสอบสวนโดยลาพัง หรือ
ร่วมกับฝ่ายทหารตามที่ฝ่ายทหารร้องขอ
คดี ที่ ฝ่ า ยทหารเห็ น ว่ า การด าเนิ น การบางอย่ า งที่ เกี่ย วกั บ การสอบสวน แต่ ไม่ ใช่ ก ารสอบสวน
โดยเฉพาะเช่นการสืบสวนการค้นหรือจับกุมการขอให้พ นักงานสอบสวนดาเนิน การให้ โดยให้ ได้ข้อเท็จจริงหรือ
หลักฐานเพียงพอที่จะดาเนินการได้ แล้วพนักงานสอบสวนต้องให้ความร่วมมือทาให้แล้วขึ้นหลักฐานให้ฝ่ายทหาร
ดาเนินการสอบสวนต่อไปได้
แต่พนักงานสอบสวนหรือตารวจได้รับแจ้งความไว้ หรือได้ประสบเหตุ และมีเหตุจาเป็นที่จะต้อง
สอบสวนไปพลางก่อน เช่น กรณีที่ฝ่ายพยานหลักฐานอาจสูญหายไปเสียก่อนเป็นต้น พนักงานสอบสวนที่มีอานาจ
ทาการสอบสวนไปพลางก่อนได้ แล้วจึงรีบแจ้งให้ฝ่ายทหารทราบในกรณีเช่นนี้
(๑) ถ้าฝ่ายทหารขอรับตัวไปดาเนินการ คือ ขอรับตัวผู้ต้องหาไปทาการสอบสวนเองแล้วพนักงาน
สอบสวนจะต้องมอบตัวผู้ต้องหาและสานวนการสอบสวนที่กระทามาแล้วให้ฝ่ายทหารไป
(๒) ถ้าฝ่ายทหารไม่มารับตัวผูต้ ้องหาไปดาเนินการ หรือไม่แจ้งให้ทราบ กรณีเช่นนี้พนักงานสอบสวน
จะต้องดาเนินการสอบสวนต่อไปจนเสร็จสานวน
หมำยเหตุ

- คาพิพากษาฎีกาที่ ๑๑๐๔/๒๕๑๓ (ประชุมใหญ่) พ.ร.บ.ธรรมนูญศาลทหาร คาว่า
“ด้วยกัน” ในมาตราแห่งธรรมนูญศาลทหารนั้น ไม่จาเป็นจะต้องเป็นเรื่องที่ทหารเป็นเรื่องที่ทหาร

กับพลเรือนร่วมกันกระทาความผิดตามมาตรา ๘๓ แห่งประมวลกฎหมายอาญาเสมอไป ทหารประจาการกับพลเรือน
ต่างขับรถสวนทางกันด้วยความประมาท ทาให้รถเฉี่ยวและชนกัน เป็นเหตุให้ผู้โดยสารมาในรถถึงแก่ความตาย
ถือว่าเป็นเรื่องที่ “กระทาผิดด้วยกัน” แล้วต้องดาเนินการในศาลพลเรือน

๙ - ๓๔
- คาพิพากษาฎีกาที่ ๖๑๙/๒๔๘๕
จาเลยเป็นบุคคลที่อยู่ในอานาจศาลทหารส่วนพรรคพวกของจาเลยที่หลบหนีไปไม่ปรากฏชัดว่าเป็น
ทหารหรือพลเรือน ต้องถือว่าเป็นพลเรือน (บุคคลที่ไม่ได้อยู่ในอานาจศาลทหาร) ต้องฟ้องคดีนั้นต่อศาลพลเรือน
- คาพิพากษาฎีกาที่ ๗๑๕/๒๔๘๑
จาเลยเป็นทหารประจาการทาการลักทรัพย์ จาเลยรับสารภาพว่าทาการลักทรัพย์แต่ได้ร่วมกระทาผิด
กับพลเรือน เมื่อจาเลยไม่มีหลักฐานประกอบข้ออ้างของตนศาลทหารมีอานาจพิจารณาพิพากษาได้
- ข้อตกลงระหว่าง กห. กับ กระทรวงมหาดไทย เรื่อง การปฏิบั ติและประสานงานเกี่ยวกับ กรณี
ที่ทหารเป็นผู้เสียหาย หรือเป็นผู้ต้องหาในความผิดอาญา พ.ศ. ๒๔๙๘
๖. แบบพิมพ์ที่ใช้ในกำรสอบสวน
ใช้แบบพิมพ์ตั้งแต่ “ ล.๑-ส.๑๘ ” ดังตัวอย่าง
๗. กำรพิมพ์ลำยนิ้วมือผู้ต้องหำหรือต้องโทษ
ในการสอบสวนนั้น ผู้สอบสวนจะต้องจัดพิมพ์ลายนิ้วมือของผู้ต้องหา ส่งไปให้เจ้าหน้าที่กองพิสูจน์
หลักฐานของกรม ตารวจตรวจพิสูจน์ด้วยว่า ผู้ต้องหาคนนั้น ๆ เคยต้องโทษมาก่อนหรือไม่ ถ้ามีเขาจะแจ้งมาให้ทราบ
โดยส่งสานวนหมายแดงแจ้งโทษ หรือใบแจ้งความผิดมาให้ติดสานวนการสอบสวนไว้ เพื่อให้อัยการมีคาขอให้ศาล
เพิ่มโทษฐานไม่เข็ดหลาบ เนื่องจากกระทาผิดซ้าหรือขอให้นับโทษต่อจากคดีอื่น
๘. กำรออกหมำยเรียก
๘.๑ ผู้ มี อานาจออกหมายเรีย ก คือ ผู้ มี ห น้ า ที่ ท าการสอบสวนซึ่ ง ได้ แก่น ายทหารพระธรรมนู ญ
อัยการทหารและนายทหารสัญญาบัตร ซึ่งได้รับคาสั่งจากผู้บังคับบัญชาให้ทาการสอบสวน
๘.๒ หมายเรียกที่มีอานาจออกมี 2 ชนิด คือ
๘.๒.๑ หมายเรียกบุคคล และ
๘.๒.๒ หมายเรียกวัตถุพยาน
๙. อำนำจในกำรสั่งกำรทำงคดี
คดีที่เจ้าหน้าที่ฝ่ายทหารทาการสอบสวน หรือคดีที่พนักงานสอบสวนทาการสอบสวนคดีอาญาที่
บุคคลที่อยู่ในอานาจศาลทหารเป็นผู้ต้องหาในคดีอาญา และมีความเห็นในทางสอบสวนว่าเป็นคดีที่อยู่ในอานาจของ
ศาลทหารแล้ว เจ้าหน้าที่ฝ่ายทหารที่ทาการสอบสวนหรือพนักงานสอบสวน จะส่งสานวนการสอบสวนให้อัยการทหาร
สั่งคดีต่อไป ในกรณีนี้ได้มีระเบียบราชการอัยการทหาร พ.ศ. ๒๕๐๑ วางกาหนดหน้าที่อัยการทหารในการสั่งฟ้อง
หรือสั่งไม่ฟ้อง หรือสั่งคดีโดยประกาศอื่นที่อนุโลมตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญานั้นสั่งคดีไว้ว่า
๙.๑ สานวนคดีในหน้าที่อัยการศาลทหารกรุงเทพ ให้เสนอรายงานการคดีต่อหัวหน้ากองอัยการทหาร
เป็นผู้พิจารณาส่งคดี ถ้ามีความเห็นควรสั่งฟ้องก็ให้เสนอร่างฟ้องไปด้วย เพื่อให้หัวหน้ากองอัยการทหารมีโอกาส
ตรวจแก้ร่างฟ้องได้

๙ - ๓๕

๙.๒ สานวนคดีในหน้าที่อัยการทหารแห่งอื่น ให้อัยการทหารเสนอรายการคดีต่อผู้บังคับบัญ ชา
เป็นผู้สั่งคดี
อนึ่ง หากอัยการศาลทหารกรุงเทพ ได้รับสานวนการสอบที่มีข้อหาว่ากระทาผิดต่อประมวลกฎหมาย
อาญาทหาร ซึ่งผู้บังคับบัญชามีอานาจสั่งลงทัณฑ์ทางวินัยได้ ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา ๗, ๘ และ ๙ เมื่อ
อัยการศาลทหารกรุงเทพเสนอความเห็นต่อหัวหน้ากองอัยการทหาร มีความเห็นควรสั่งฟ้องหรือควรลงทัณฑ์ทาง
วินั ยประการใด จะต้องเสนอรายงานต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ผู้มีอานาจแต่ งตั้งตุลาการศาลทหาร
กรุงเทพ พิจารณาสั่งให้ผู้บังคับบัญชาลงทัณฑ์ทางวินัยหรือส่งคดีขึ้นฟ้องศาลทหารแล้วแต่กรณี
ถ้าความผิดที่กล่าวหานั้นเป็นความผิดในส่วนลหุโทษ หรือความผิดอย่างอื่น ซึ่งมีอัตราในโทษไม่สูง
กว่าความผิดส่วนลหุโทษ ถ้าหัวหน้ากองอัยการทหารเห็นควรสั่งฟ้อง ต้องรายงานเสนอความเห็นต่อรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงกลาโหม ผู้มีอานาจแต่งตั้งตุลาการศาลทหารกรุงเทพสั่ง แต่ถ้าสานวนการสอบสวนนั้ นมีข้อกล่าวหาว่า
กระทาผิดในฐานอื่นที่สูงกว่าลหุโทษ และฐานลหุโทษด้วย และความผิดฐานอื่นนั้นหัวหน้ากองอัยการทหารมีอานาจ
สั่งฟ้องและเห็นควรสั่งฟ้องในความผิดฐานนั้นแล้ว หัวหน้ากองอัยการทหารก็มีอานาจสั่งฟ้องความผิดในส่วนลหุโทษ
และความผิดอย่างอื่นที่มีอัตราโทษไม่สูงกว่าความผิดในส่วนลหุโทษพร้อมไปกับความผิดฐานอื่นนั้นได้ด้วย
ส่วนคดีที่มีข้อหาว่ากระทาผิดต่อประมวลกฎหมายอาญาทหาร หรือความผิดในส่วนลหุโทษหรือ
ความผิดอย่างอื่นซึ่งมีอัตราโทษไม่สงู กว่าความผิดในส่วนลหุโทษ ซึ่งผู้บังคับบัญชาทหารมีอานาจสั่งลงทัณฑ์ทางวินัย
ได้ตามมาตรา ๗, ๘ และ ๙ แห่งประมวลกฎหมายทางอาญาทหารนั้น หากเป็นคดีที่เกิดขึ้นในเขตมณฑลทหารหรือ
จังหวัดทหารและอัยการศาลมณฑลทหาร หรืออัยการศาลจังหวัดทหารนั้น ๆ มีความเห็นควรสั่งลงทัณฑ์ทางวินัย
โดยไม่ฟ้องศาล หรือควรสั่งฟ้องศาลต้องเสนอสานวนต่อผู้บัญชาการมณฑลทหาร ผู้มีอานาจแต่งตั้งตุลาการศาล
มณฑลทหารหรือผู้บังคับการจังหวัดทหาร ผู้มีอานาจแต่งตั้งตุลาการศาลจังหวัดทหารแล้วแต่กรณี เป็นผู้สั่งฟ้อง
หรือสั่งให้ผู้บังคับบัญชาผู้ต้องหาโรงทานแล้วแต่กรณี

๙ - ๓๖
๑๐. หลัก
การสอบสวนคดีที่ทหารถึงแก่ความตายโดยผิดธรรมชาติ และการตายที่เกิดขึ้นโดยการกระทาของ
เจ้าหน้าที่ฝ่ายทหาร
๑๐.๑ เมื่อมีการตายโดยผิดธรรมชาติเกิดขึ้นโดยไม่รู้ว่าผู้ตายจะเป็นทหารหรือพลเรือนที่สังกัดใน
ราชการทหาร (ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๑๔๘ วรรค ๒ กรณีฆ่าตัวตาย ถูกสัตว์ทาร้าย
ตาย ตายโดยอุบัติเหตุ ตายโดยยังมิปรากฏเหตุ) และก็การตายนั้นเกิดในที่ตั้งหน่วยทหาร แล้วเจ้าหน้าที่ฝ่ายทหารจะ
ทาการชันสูตรพลิกศพไม่ได้ เป็นหน้าที่ของผู้บังคับหน่วยทหารนั้นแจ้งให้พนักงานสอบสวนแห่งท้องที่ที่ศพนั้นอยู่ทา
การชันสูตรพลิกศพและทาการสานวนชันสูตรพลิกศพไว้ เพื่อส่งไปยังผู้ว่าราชการจังหวัด ตามนัยประมวลกฎหมาย
วิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๑๔๖
หมายเหตุ สานวน กธน.สบ.ทบ. ๕๐๕/๐๕ สบ.ทบ. ๔๘๙๐/๐๕ ทบ. ๕๘๓๒/๐๕
เรื่อง การส่งสานวนการสอบสวนทหารฆ่าตัวตาย ลง ๑ ม.ย. ๐๕
๑๐.๒ แต่ ถ้า การตายโดยผิ ด ธรรมชาติ นั้ น เป็ น ผลแห่ ง การกระท าผิ ด อาญา คือ ความผิ ด ตาม
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๑๔๘ วรรค ๒ (๒) ถูกผู้อื่นทาให้ตายซึ่งรวมถึงกรณีการฆ่าตัวตาย
โดยเจตนาหรือไม่เจตนา หรือทาให้คนตายโดยประมาทฯ โดยผู้ตายเป็นทหารหรือพลเรือน สังกัดในราชการทหารถ้า
ปรากฏว่า
๑๐.๒.๑ ผู้ทาให้ตายเป็นบุคคลที่อยู่ในอานาจศาลทหาร และเหตุเกิดในที่ตั้งหน่วยทหาร
จะต้องแจ้งให้พนักงานสอบสวนแห่งท้องที่ที่ศพนั้นอยู่ ดาเนินการชันสูตรพลิกศพแล้วเจ้าหน้าที่ฝ่ายทหารทาการ
สอบสวนโดยมีรายงานการชันสูตรพลิกศพของพนักงานสอบสวนแนบไว้ ในสานวนการสอบสวนและส่งสานวน
ให้อัยการทหารดาเนินการต่อไป อย่างไรก็ดีถ้าเจ้ าหน้าที่ฝ่ายทหารเห็นว่าในการสอบสวนจะต้องดาเนินการทาง
นิติเวชวิทยา เช่น การตรวจคราบโลหิตแล้วเห็นควรให้พนักงานสอบสวนทาการชันสูตรพลิกศพและทาการสอบสวน
ไปโดยลาพั ง หรือเจ้าหน้าที่ ฝ่ ายทหารเพี ยงร่วมกับ พนั กงานสอบสวนเท่ านั้ น เจ้าหน้ าที่ ฝ่ ายทหารไม่ ควรท าการ
สอบสวนโดยลาพัง
๑๐.๒.๒ ถ้าปรากฏว่าผู้ที่ทาให้ตายเป็นบุคคลที่อยู่ในอานาจศาลทหารและเหตุเกิดนอก
ที่ตั้งหน่วยทหารยอมไปหน้าที่ของพนักงานสอบสวนที่จะทาการสอบสวน
๑๐.๓ ในกรณีที่ทหารทาให้ทหารด้วยกันตายไม่ว่าผู้ที่ทาให้ตายจะเป็นเจ้าพนักงานตามประมวล
กฎหมายอาญาทหารหรือประมวลกฎหมายอาญาก็ตามการสอบสวนผู้ต้องหาดังกล่าวก็เป็นการสอบสวนในรูปคดี
มีผู้ต้องหาโดยให้พนักงานสอบสวนเป็นผู้ทาการชันสูตรพลิกศพตามข้อ ๑๐.๒.๑ ตามคาพิพากษาฎีกา ที่ ๒๓๗๖/๑๙
และไม่ถือเป็นสานวนวิสามัญฆาตกรรม

๙ - ๓๗
“ข้อ ๓๖ ในกรณี ที่ มี ความตายเกิ ด ขึ้น โดยการกระท าของเจ้ า หน้ า ที่ พ นั กงาน ซึ่ งอ้ า งว่ า ปฏิ บั ติ การ
ตามหน้าที่หรือตายในระหว่างอยู่ในการควบคุมของเจ้าพนักงาน ซึ่งอ้างว่าปฏิบัติการตามหน้าที่โดยผู้ตายเป็นทหาร
ก็ให้จัดให้มีการสอบสวนและชันสูตรพลิกศพตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญากับให้พนักงานสอบสวน
แจ้งให้ผู้บังคับบัญชาฝ่ายทหารตามข้อ ๒๘ ส่งนายทหารชั้นสัญญาบัตรเข้านั่งฟังการสอบสวนในโอกาสแรกที่จะทาได้
และถ้าในท้องที่นั้นมีแพทย์ประจาโรงพยาบาลทหารอยู่ก็ให้ใช้แพทย์ประจาโรงพยาบาลทหารเป็นเจ้าพนักงานแพทย์
ทาการชันสูตรพลิกศพ แต่ถ้าในท้องที่ไม่มี แพทย์ประจาโรงพยาบาลทหารหรือแพทย์ประจาโรงพยาบาลเป็นเจ้า
พนักงานไม่สามารถจะมาได้ จึงให้ใช้แพทย์หรือบุคคลอื่นตามที่บัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
มาตรา ๑๕๐ แต่ถ้าเป็นกรณีที่ได้นาผู้บาดเจ็บไปเพื่อรักษาพยาบาลก่อนตายและได้นาไปไว้ ณ โรงพยาบาลซึ่งมี
แพทย์อยู่ประจา ก็ให้ใช้แพทย์นั้นเป็นผู้ทาการชันสูตรพลิกศพ ถ้าฝ่ายทหารไม่มานั่งฟังการสอบสวนตามกาหนด
นัดก็ให้พนักงานชันสูตรพลิกศพทาการชันสูตรพลิกศพต่อไป ในกรณีที่ผู้แทนฝ่ายทหารเข้าฟังการสอบสวนด้วยนั้น
จะทาบันทึกหลักฐานเกี่ยวกับการชันสูตรพลิกศพ เช่น ทาแผนที่ ถ่ายรูป และขอส่งเอกสารนั้นต่อพนักงานชันสูตร
พลิกศพก็ให้พนักงานชันสูตรพลิกศพรับบันทึกรวมสานวนไว้แล้วให้พนักงานสอบสวนส่งสานวนชันสู ตรพลิกศพ
เสนอไปยังพนักงานสอบสวนของอัยการเพื่อดาเนินการต่อไป ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
ถ้าการตายนั้นเกิดขึ้นในจังหวัดที่ไม่มีที่ตั้งกรมกองทหาร การแจ้งดังกล่าวมาในวรรค ก่อนให้แจ้งไปยัง
สัสดีจังหวัด หรือกรมกองทหารอื่นที่ใกล้เคียง”
-----------------------------------------
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ระเบียบกองทัพบก
ว่ำด้วย กำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนพนักงำนรำชกำร
พ.ศ. ๒๕๕๔
..................................................
เพื่ อให้ การประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ งานพนั กงานราชการของ กองทั พ บก เป็ น ไปด้ วยความเหมาะสม
มีประสิทธิภาพ เป็นธรรม และมีมาตรฐาน จึงให้กาหนด ระเบียบ ว่าด้วยการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงาน
ราชการ ไว้ดังนี้
ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ ระเบียบกองทัพบก ว่าด้วย การประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานราชการ
พ.ศ. ๒๕๕๔ ”
ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับ ตั้งแต่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๔ เป็นต้นไป
ข้อ ๓ ให้ยกเลิก
๓.๑ หลักเกณฑ์การประเมินผลกรปฏิบัติงานพนักงานราชการ ที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน
๓.๒ บรรดา ระเบียบ คาสั่ง คาชี้แจงใด ๆ ในเรื่องการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานราชการ
ที่ได้กาหนดไว้แล้ว ซึ่งขัดหรือแย้ง กับระเบียบนี้ ให้ใช้ระเบียบนี้แทน
ข้อ ๔ ความมุ่งหมาย การประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานราชการ กระทาเพื่อนาผลการประเมินไปใช้
ประกอบการพิจารณา ในเรื่องต่าง ๆ แล้วแต่กรณี ดังนี้
๔.๑ การเลื่อนค่าตอบแทน
๔.๒ การเลิกจ้าง
๔.๓ การต่อสัญญาจ้าง
๔.๔ อื่น ๆ
ข้อ ๕ ในระเบียบนี้
๕.๑ แบบประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานราชการ หมายถึง แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน
พนักงาน ที่หน่วยงานต่าง ๆ จะต้องใช้ในการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานราชการเป็นรายบุคคล และเก็บไว้
เป็นหลักฐานของหน่วย ตามแบบที่แนบท้ายระเบียบนี้
๕.๒ แบบรายงานการประเมิ น ผลพนั ก งานราชการ หมายถึ ง แบบรายงานการประเมิ น ผล
พนักงานราชการ ที่หน่วยต่างๆจะต้องใช้ในการรายงาน การประเมินผลพนักงานราชการของหน่วย เพื่อส่งให้ กรม
สารบรรณทหารบก ปีละ ๒ ครั้ง ตามห้วงระยะเวลาที่กาหนด ตามแบบที่แนบท้ายระเบียบนี้

๙ - ๙๙
๕.๓ ผู้ประเมิน หมายถึง ผูบ้ ังคับบัญชาโดยตรง เป็นนายทหารสัญญาบัตร ที่มีชั้นยศตั้งแต่ร้อยตรี
ขึ้นไป
๕.๔ ผู้บังคับบัญชาเหนือขึ้นไป หรือผู้รับมอบอานาจ หมายถึง ผู้บังคับบัญชาที่มีตาแหน่งสูงกว่า
ผู้บังคับบัญชาโดยตรง ๑ ชั้น
๕.๕ ผู้บั งคับ บัญ ชาเหนื อขึ้น ไปอีกชั้น หนึ่ง หรือผู้รับ มอบอานาจ หมายถึง ผู้บั งคับ บั ญ ชาที่ มี
ตาแหน่งสูงกว่าผู้บังคับบัญชาเหนือขึ้นไป อีกชั้นหนึ่ง
๕.๖ ผู้รับการประเมิน หมายถึง บุคคลซึ่งได้รับการจ้าง เพื่อเป็นพนักงานของรัฐในการปฏิบัติงาน
ให้กับ กองทัพบก เว้น ผู้ที่มีระยะเวลาการปฏิบัติงานน้อยกว่า ๑ เดือน ในวงรอบการประเมิน
๕.๗ ผลสัมฤทธิ์ของงาน หมายถึง ผลที่ได้จากการปฏิบัติ ประกอบด้วยปริมาณผลงาน คุณภาพ
ผลงาน ความรวดเร็ว หรือความตรงต่อเวลา และการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ยอมรับได้ หรือไม่ และ
เหมาะสมกับตาแหน่งหน้าที่ ที่ได้รับมอบหมายเพียงใด โดยกาหนดค่าน้าหนักให้ ร้อยละ ๘๐ ของการประเมินผล
การปฏิบัติงานทั้งหมด
๕.๘ พฤติกรรมการปฏิบัติงาน หมายถึง การแสดงออกของบุ คคลที่เกี่ยวกับแนวคิด (Way of
Thinking) และการกระทา (Way of Doing) ผ่านทางการปฏิบัติตน และการปฏิบัติงาน ซึ่งมักจะมีผลโดยตรงต่อ
ความน่ า เชื่ อ ถือในตั ว บุ ค คล และความน่ า เชื่ อถือ ของผลงาน โดยกาหนดค่า น าหนั ก ให้ ร้อ ยละ ๒๐ ของการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานทั้งหมด
๕.๙ วงรอบการประเมิน หมายถึง ห้วงเวลาที่จะต้องทาการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงาน
ราชการ ประจาปี ๆ ละ ๒ ครั้ง ดังนี้
๕.๙.๑ ครั้งที่ ๑ ตั้งแต่ ๑ ตุลาคม - ๓๑ มีนาคม ของปีถัดไป
๕.๙.๒ ครั้งที่ ๒ ตั้งแต่ ๑ เมษายน - ๓๐ กันยายน ของปีเดียวกัน
๕.๑๐ ระดับ ผลการประเมิน แบ่งระดับการประเมิน ออกเป็น ๕ ระดับ ตามเกณฑ์ ดังนี้
๕.๑๐.๑ ดีเด่น
๙๕ - ๑๐๐ %
๕.๑๐.๒ ดีมาก
๘๕ - ๙๔ %
๕.๑๐.๓ ดี
๗๕ - ๘๔ %
๕.๑๐.๔ พอใช้
๖๕ - ๗๔ %
๕.๑๐.๕ ต้องปรับปรุง
น้อยกว่า ๖๕ %
๕.๑๑ คณะกรรมการกลั่นกรอง หมายถึง คณะกรรมการ ซึ่งมีหน้าที่พิจารณากลั่นกรองความ
เหมาะสม ในผลการประเมิน การปฏิบัติงานพนักงานราชการ เพื่อให้เกิดความเป็น ธรรมจากการใช้ดุลพินิ จของ
ผู้บังคับบัญชาโดยตรง ผู้บังคับบัญชาเหนือขึ้นไป และผู้บังคับบัญชาเหนือขึ้นไปอีกชั้นหนึ่ง
ข้อ ๖ ให้เจ้ากรมกาลังพลทหารบก เป็นผู้รักษาการตามระเบียบนี้

๙ - ๑๐๐
หมวด ๑ กำรบันทึก
ข้อ ๗ แบบประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานราชการ ให้หน่วยที่มีพนักงานราชการในอัตรากาหนด
รายละเอียด ประกอบการประเมินผลในแต่ละตัวชี้วัด ทั้งนี้ เพื่อให้มีความเหมาะสมกับลักษณะงาน และวิธีการ
ของหน่วย โดยการประเมินต้องครอบคลุมงาน และภารกิจที่มอบหมายให้พนักงานราชการปฏิบัติ (รายละเอียด
ตามคาอธิบายประกอบแบบประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานราชการ)
ข้อ ๘ แบบรายงานการประเมินผลพนักงานราชการ ให้บันทึกข้อมูลต่าง ๆ และจานวนพนักงานราชการ
ของหน่วยให้ครบถ้วน สาหรับลาดับในการบันทึก ให้บันทึกจากพนักงานราชการ ผู้ที่มีคะแนนการประเมินสูง ไปยัง
พนักงานราชการผู้ที่มีคะแนนการประเมินต่า
หมวด ๒ กำรดำเนินกำร
ข้อ ๙ การดาเนินการปะเมินผล (รายละเอียดตามขั้นตอน การประเมินผล การปฏิบัติงาน)
๙.๑ ขั้นที่ ๑ เริ่มรอบการประเมิน
๙.๑.๑ หน่วยกาหนดเป้าหมาย และผลสาเร็จของงานที่จะมอบให้พนักงานราชการปฏิบัติ
๙.๑.๒ ผู้ ป ระเมิ น และพนั ก งานราชการ ร่ว มกัน วางแผนการปฏิ บั ติ ง านเพื่ อ ให้ บ รรลุ
เป้าหมายตามข้อ ๙.๑.๑ โดยกาหนดตัวชี้วัด หรือหลักฐานบ่งชี้ความสาเร็จที่เป็นรูปธรรม และระบุพฤติกรรมใน
การปฏิบัติงานที่คาดหวัง
๙.๒ ขั้นที่ ๒ ระหว่างรอบการประเมิน ผู้บังคับบัญชา/ผู้ประเมิน ติดตามความก้าวหน้าในการ
ปฏิบัติงาน รวมทั้งให้คาปรึกษา แนะนา ช่วยเหลือ ทั้งนี้เพื่อให้พนักงานราชการสามารถปฏิบัติงานได้บรรลุเป้าหมาย
ตามที่กาหนด
๙.๓ ขั้นที่ ๓ ครบรอบการประเมิน
๙.๓.๑ ผู้ประเมิน ทาการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการตามหลักเกณฑ์
และวิธีการ
๙.๓.๒ ผู้บังคับบัญชาเหนือขึ้นไป ให้ความเห็นเกี่ยวกับผลการประเมินของผู้บังคับบัญชา
โดยตรง หรือผู้ประเมิน
๙.๓.๓ ผู้บั งคับ บั ญ ชาเหนื อขึ้น ไปอี กขั้น หนึ่ ง ให้ ความเห็ น เกี่ยวกับ ผลการประเมิ น ของ
ผู้บังคับบัญชาโดยตรง หรือผู้ประเมิน และผู้บังคับบัญชาเหนือขึ้นไป
๙.๓.๔ หน่ ว ยจั ด ท าบั ญ ชี ร ายชื่ อ พนั ก งานราชการ ตามแบบรายงานการประเมิ น ผ ล
พนักงานราชการ โดยเรียงตามลาดับ จากพนักงานราชการผู้ที่มีคะแนนการประเมินสูง ไปยังพนักงานราชการผู้ที่มี
คะแนนการประเมินต่า
๙.๓.๕ หน่วยเสนอบัญชีรายชื่อฯ ให้คณะกรรมการกลั่นกรอง พิจารณามาตรฐาน ความโปร่งใส
และเป็นธรรม ก่อนเสนอให้ ผู้บังคับหน่วยนาไปใช้ในการบริหารพนักงานราชการของหน่วยต่อไป

๙ - ๑๐๑
๙.๓.๖ ผู้ประเมิน แจ้งผลการประเมิน ให้พ นั กงานราชการทราบ พร้อมกับ ให้คาแนะน า
ต่างๆ ในการปฏิบัติงาน ทั้งนี้ เพื่อให้การปฏิบัติงานของพนักงานราชการในโอกาสต่อ ๆ ไปดียิ่งขึ้น
๙.๓.๗ หน่วยรายงานผลการประเมินไปยัง กรมสารบรรณทหารบก
๙.๓.๘ กรมสารบรรณทหารบก รวบรวมผลการประเมินพนักงานราชการและสรุปรายงาน
ให้ ผู้บัญชาทหารบก ทราบ (ผ่าน กรมกาลังพลทหารบก)
ข้อ ๑๐ ระบบการประเมิน
ให้ทุกส่วนราชการภายในกองทัพบก ดาเนินการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานราชการ
ของหน่วย ให้เป็นไปตามที่กาหนด รวมทั้งให้พิจารณาใช้ผลจากการประเมินดังกล่าว ให้เป็นไปตามความมุ่งหมาย
ในข้อ ๔
ข้อ ๑๑ การดาเนินการประเมินผล
๑๑.๑ ผู้ บั งคับ บั ญ ชาโดยตรงเป็ น ผู้ ป ระเมิ น หลังจากนั้ น จึงเสนอผลการประเมิน ให้
ผู้บังคับบัญชาเหนือขึ้นไป และผู้บังคับบัญชาเหนือขึ้นไปอีกชั้นหนึ่ง บันทึกความเห็นเกี่ยวกับผลการประเมิน โดยใช้แบบ
ตามที่กาหนด และให้เก็บรักษาหลักฐานดังกล่าวไว้ที่หน่วย มีกาหนด ๕ ปี โดยกองทัพบก สามารถขอตรวจสอบ
หลักฐานการดาเนินการได้ทุกโอกาส
๑๑.๒ กรณี ผู้ประเมิน หรือผู้บังคับบัญชาโดยตรง มีพนักงานราชการในบังคับบัญชา
เป็นจานวนมาก ให้ผู้บังคับหน่วยแต่งตั้งนายทหารประทวน เป็นผู้ช่วยผู้ประเมินได้โดยจะต้องแจ้งกรอบ และวิธีการใน
การประเมินให้ผู้ช่วยผู้ประเมินทราบ อย่างละเอียด และชัดเจน
๑๑.๓ กรณี หน่วยมีบุคคลที่มีคุณสมบัติเป็นผู้บังคับบัญชาเหนือขึ้นไป และผู้บังคับบัญชา
เหนือขึ้นไปอีกขั้นหนึ่ง ไม่ครบตามหลักเกณฑ์ ให้ ผู้บั งคับหน่วยแต่งตั้งบุคคลที่มีความเหมาะสม เพื่อกาหนดให้เป็ น
ผู้บังคับบัญชาเหนือขึ้นไป และผู้บังคับบัญชาเหนือขึ้นไปอีกขั้นหนึ่งแล้วแต่กรณี
ข้อ ๑๒ การแปลงผล
ให้ทุกหน่วย ทาการแปลงผลคะแนนที่ได้จากการประเมินผลการปฏิบัติงานให้เป็นระบบ
ร้อยละ สาหรับการบันทึกลงในแบบรายงานการประเมินผลพนักงานราชการ ให้บันทึกเรียงลาดับจากพนักงาน
ราชการผู้ที่มีคะแนนการประเมินสูง ไปยังพนักงานราชการผู้ที่มีคะแนนการประเมินต่า สาหรับในระดับกองทัพบก
ให้ กรมสารบรรณทหารบก ดาเนินกรรมวิธีจัดคะแนน รวมทั้งดาเนินการทางสถิติ เพื่อทาการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ในภาพรวมของกองทัพบก
ข้อ ๑๓ การกลั่นกรอง
ให้คณะกรรมการพิจารณาบาเหน็จประจาปี ของหน่วย ระดับกองพล หรือเทียบเท่ า
ขึ้นไป ทาหน้าที่เป็นคณะกรรมการกลั่นกรอง เพื่อพิจารณากลั่นกรองผลการประเมิน ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดความเป็น
ธรรมมากยิ่งขึ้น
ข้อ ๑๔ การแจ้งผล

๙ - ๑๐๒
ให้ทุกหน่วยแจ้งผลการประเมิน การปฏิบัติงาน ทั้ง ๒ ครั้ง ให้พนักงานราชการทราบ
เป็ นรายบุ คคล โดยให้ผู้ บังคับบั ญ ชาโดยตรงเป็ นผู้แจ้ง เป็ นลายลักษณ์ อักษร ซึ่งในการนี้ ผู้บังคับบั ญ ชาโดยตรง
อาจจะแนะนาแนวทางการปฏิบัติงานเพิ่มเติม ชมเชย หรือตักเตือน พนักงานราชการ ซึ่งเป็นผู้ใต้บังคับบัญชาด้วยก็ได้
ข้อ ๑๕ การรายงานผล
๑๕.๑ ให้หน่วยต่าง ๆ รายงานการประเมินผลพนักงานราชการ ตามสายการบังคับบัญชา
ไปยัง กรมสารบรรณทหารบก โดยครั้งที่ ๑ ภายในวันที่ ๑ มีนาคม และครั้งที่ ๒ ภายในวันที่ ๑ กันยายน ของทุกปี
(แผนผังประกอบการรายงาน การประเมินผลพนักงานราชการ) สาหรับ หน่วยขึ้นตรงกองทัพบก ที่มีฐานะต่ากว่า
ระดับกองพล หรือเทียบเท่า ให้รายงาน ผ่านหน่วยรับมอบการบังคับบัญชา หรือหน่วยกากับดูแลทางฝ่ายอานวยการ
แล้วแต่กรณี
๑๕.๒ ให้กรมสารบรรณทหารบก รวบรวมรายงานการประเมินผลพนักงานราชการจาก
หน่วยต่าง ๆ และดาเนินกรรมวิธีจัดคะแนน แล้วรายงานให้ ผู้บัญชาการทหารบก ทราบ (ผ่านกรมกาลังพลทหารบก)
โดยครั้งที่ ๑ ภายในวันที่ ๑๕ มีนาคม และครั้งที่ ๒ ภายในวันที่ ๑๕ กันยายน ของทุกปี
ข้อ ๑๖ การใช้ผล
๑๖.๑ ผู้ที่จะได้รับการพิจารณา ให้ต่อสัญญาจ้างต้องมีคะแนนเฉลี่ยของผลการประเมิน
การปฏิบัติงาน ๒ ครั้งติดต่อกัน ในปีที่จะต่อสัญญาไม่ต่ากว่า ระดับ ดี
๑๖.๒ พนั ก งานราชการที่ มี ผ ลการประเมิ น อยู่ ในเกณฑ์ พอใช้ และต้ อ งปรั บ ปรุ ง
ติดต่อกัน ๒ ครั้ง โดยหน่วยต้นสังกัดได้ทาการเลิกจ้างแล้ว ให้กรมกาลังพลทหารบก รายงานให้คณะกรรมการบริหาร
พนักงานราชการของกระทรวงกลาโหมทราบต่อไป
ข้อ ๑๗ การปฏิบัติทั่วไป
๑๗.๑ เมื่อผู้บังคับบัญชาโดยตรง ได้บันทึกข้อมูล ลงในแบบประเมินผลการปฏิบัติงาน
พนักงานราชการ รวมทั้งผู้บังคับบัญชาเหนือขึ้นไป และผู้บังคับบัญชาเหนือขึ้นไปอีกขั้นหนึ่ง ได้บันทึกความเห็น ลงใน
แบบประเมินผลดังกล่าว ตลอดจนการบันทึกข้อมูลในแบบรายงานการประเมินผลพนักงานราชการ ที่ผ่านการพิจารณา
เห็ นชอบ จากคณะกรรมการกลั่นกรองแล้ ว ถือว่าการประเมินผลการปฏิบั ติงานพนั กงานราชการ เสร็จสมบู รณ์
จะแก้ไขอีกไม่ได้
๑๗.๒ การบันทึกรายการ ในแบบการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานราชการ และ
แบบรายงานการประเมินผลพนักงานราชการ ให้บันทึกด้วยการพิมพ์ดีด หรือปากกา ห้ามบันทึกด้วยดินสอ
๑๗.๓ ให้ กรมสารบรรณทหารบก รวบรวมรายงานการประเมินผลพนักงานราชการ
โดยบั น ทึ ก ไว้ ในเครื่องคอมพิ ว เตอร์ ส าหรับ ใช้ ต รวจสอบ ผลการประเมิ น พนั กงานราชการในวัน ภาพรวมของ
กองทัพบก
ข้อ ๑๘ การเก็บรักษา และการทาลาย
๑๘.๑ ให้ ห น่ ว ยที่ มี พ นั ก งานราชการในอั ต รา เก็ บ หลั ก ฐานการประเมิ น ผลการ
ปฏิบัติงานพนักงานราชการ ไว้เป็นเวลา ๕ ปี เมื่อครบกาหนดแล้วจึงให้ทาลายได้

๙ - ๑๐๓
๑๘.๒ ให้ กรมสารบรรณทหารบก เก็บรักษารายงานการประเมินผลพนักงานราชการ
ตามที่หน่วยขึ้นตรงกองทัพบก รายงานไว้เป็นระยะเวลา ๕ ปี เมื่อครบกาหนดแล้ว จาให้ทาลายได้
ข้อ ๑๙ การควบคุมและกากับดูแล
ให้ ห น่ ว ยขึ้ น ตรงกองทั พ บก ช่ ว ยเหลื อ แนะน า และก ากั บ ดู แ ลการประเมิ น ผล
การปฏิบัติงาน พนักงานราชการ ของหน่วยรอง ตามสายการบังคับบัญชา ให้เป็นไปตามที่กองทัพบกกาหนด โดยให้
กรมสารบรรณทหารบก เป็นผู้ควบคุมกากับดูแลในภาพรวมของกองทัพบก และให้สามารถกาหนดรายละเอียด
ปลีกย่อยที่ไม่ขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้เพิ่มเติมได้ เพื่อให้การประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานราชการเป็นไปด้วย
ความเรียบร้อย
ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๔
(ลงชื่อ) พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(ประยุทธ์ จันทร์โอชา)
ผู้บัญชาการทหารบก
กรมกาลังพลทหารบก

๙ - ๑๐๔

(สำเนำ)
ระเบียบกำรกระทรวงกลำโหม
ว่ำด้วยพนักงำนรำชกำร
พ.ศ. ๒๕๔๗
................................
โดยที่เป็นการสมควรกาหนดให้มีระเบียบการะทรวงกลาโหม ว่าด้วย พนักงานราชการไว้เป็นหลักปฏิบัติ
เกี่ยวกับพนักงานราชการของกระทรวงกลาโหม จึงวางระเบียบไว้ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ ระเบียบการะกระทรวงกลาโหม ว่าด้วย พนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ ”
ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๗ เป็นต้นไป
ข้อ ๓ บรรดาระเบียบ คาสั่ง หรือคาชี้แจงอื่นใดในส่วนที่กาหนดไว้แล้วในระเบียบนี้หรือซึ่งขัดหรือแย้ง
กับระเบียบนี้ ให้ใช้ระเบียบนี้แทน
ข้อ ๔ ในระเบียบนี้
๔.๑ “ พนักงานราชการ ” หมายความว่า บุคคลซึ่งได้รับการจ้างตามสัญญาจ้างท้ายระเบียบนี้
โดยได้รับ ค่าตอบแทนจากงบประมาณของกระทรวงกลาโหม เพื่ อเป็ น พนั กงานของรัฐในการปฏิ บั ติงานให้ กับ
กระทรวงกลาโหม
๔.๒ “ ส่วนราชการ ” หมายความว่า ส่วนราชการขึ้น ตรงต่อกระทรวงกลาโหมกองทั พ บก
กองทัพเรือ และกองทัพอากาศ
๔.๓ “ หัวหน้าส่วนราชการ ” หมายความว่า หัวหน้าส่วนราชการตาม ๔.๒
๔.๔ “ การสรรหา ” หมายความว่า การเสาะแสวงหาบุ คคลที่มี ความรู้ ความสามารถและ
คุณสมบัติอื่นๆ ที่จาเป็นต่อการปฏิบัติงานในตาแหน่งที่ส่วนราชการกาหนดจานวนหนึ่งเพื่อทาการเลือกสรร
๔.๕ “ การเลือกสรร ” หมายความว่า การพิจารณาบุคคลที่ได้ทาการสรรหาทั้งหมด และทา
การคัดเลือก เพื่อให้ได้บุคคลที่เหมาะสมที่สุด
๔.๖ “ ค่าตอบแทน ” หมายความว่า เงินเดือนซึ่งจ่ายให้แก่พนักงานราชการในการปฏิบัติงาน
ให้ แ ก่ ส่ ว นราชการ ตามอั ต ราที่ ก าหนดในประกาศคณะกรรมการบริห ารพนั ก งานราชการตามระเบี ย บส านั ก
นายกรัฐมนตรี
๔.๗ “ ค่าตอบแทนพิเศษ ” หมายความว่า เงินที่จ่ายเพิ่มให้กับพนักงานราชการ เมื่อมีผลการ
ประเมินการปฏิบัติงาน คุณภาพงาน และปริมาณงานในระดับดีเด่น
ข้อ ๕ ระเบียบนี้ให้ใช้บงั คับแก่พนักงานราชการของกระทรวงกลาโหม
ข้อ ๖ ให้ปลัดกระทรวงกลาโหมรักษาการตามระเบียบนี้

๙ - ๑๐๕
ข้อ ๕ ระเบียบนี้ให้ใช้บงั คับแก่พนักงานราชการของกระทรวงกลาโหม
ข้อ ๖ ให้ปลัดกระทรวงกลาโหมรักษาการตามระเบียบนี้
หมวด ๑
ข้อควำมทั่วไป
ข้อ ๗ วัตถุประสงค์ของพนักงานราชการ
๗.๑ เพื่อปรับปรุงกระบวนการจ้างงานของกระทรวงกลาโหมในส่วนของลูกจ้างให้มีความหลากหลาย
และเหมาะสมกับการใช้กาลังคนภาครัฐ
๗.๒ เพื่อให้การปฏิบัติราชการมีความคล่องตัว ยืดหยุ่น มีประสิทธิผล
๗.๓ เพื่ อ เป็ น ทางเลื อ กหนึ่ ง ให้ กั บ ส่ ว นราชการที่ จ ะน ามาใช้ บ ริ ห ารจั ด การบุ ค ลากรให้ เกิ ด
ประสิทธิภาพในการปรับปรุงโครงสร้างกระทรวงกลาโหม
ข้อ ๘ พนักงานราชการ มีสองประเภท ดังนี้
๘.๑ พนักงานราชการทั่วไป ได้แก่ พนักงานราชการซึ่งปฏิบัติงานในลักษณะเป็นงานประจาทั่วไป
ของส่วนราชการ แบ่งเป็น ๕ กลุ่มงาน ได้แก่ พนักงานราชการในกลุ่มงานบริการ กลุ่มงานเทคนิค กลุ่มงานบริหาร
ทั่วไป กลุ่มงานวิชาชีพเฉพาะ และกลุ่มงานเชี่ยวชาญเฉพาะ
๘.๒ พนักงานราชการพิเศษ ได้แก่ พนักงานราชการซึ่งปฏิบัติงานในลักษณะที่ต้องใช้ความรู้
หรือความเชี่ยวชาญสูงมากเป็นพิเศษ เพื่อปฏิบัติงานในเรื่องที่มีความสาคัญและจาเป็นเฉพาะเรื่องของส่วนราชการ
หรือมีความจาเป็นต้องใช้บุคลากรในลักษณะดังกล่าว คือ พนักงานราชการในกลุ่มงานเชี่ยวชาญพิเศษ
ข้อ ๙ ผู้ที่จะได้รับการจ้างเป็นพนักงานราชการ ต้องมีคุณสมบัติทั่วไป และไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังนี้
๙.๑ เป็นผู้มีสัญชาติไทย
๙.๒ มีอายุไม่ต่ากว่าสิบแปดปี
๙.๓ เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ด้วยความบริสุทธิ์ใจ
๙.๔ ไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่นของรัฐ
รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น
๙.๕ ไม่ เป็ น ผู้ ด ารงต าแหน่ งทางการเมื อง กรรมการพรรคการเมื อง หรือเจ้ าหน้ า ที่ ในพรรค
การเมือง
๙.๖ ไม่เป็นผู้มีร่างกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถหรือจิตฟั่นเฟือน
ไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กาหนดไว้ในกฎกระทรวง ซึ่งออกตามความใน มาตรา ๕๑ แห่งพระราชบัญญัติ
รับราชการทหาร พ.ศ. ๒๔๙๗

๙ - ๑๐๖
๙.๗ ไม่เป็นผูท้ ี่อยู่ในระหว่างถูกสั่งให้พักราชการ หรือถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน
๙.๘ ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รั งเกียจของสังคม และไม่เป็นผู้เคยกระทาการ
ทุจริตในการสอบเข้ารับราชการ
๙.๙ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
๙.๑๐ ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจาคุก โดยคาพิพ ากษาถึงที่สุดให้จาคุก เพราะกระทาความผิด
ทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสาหรับความผิดที่ได้กระทาโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
๙.๑๑ ไม่ เป็ น ผู้ เคยถู ก ลงโทษให้ อ อก ปลดออก หรื อ ไล่ อ อกจากราชการ รัฐ วิ ส าหกิ จ หรื อ
หน่วยงานอื่นของรัฐ
ความใน ๙.๑ ไม่ให้ใช้บังคับกับพนักงานราชการชาวต่างประเทศ ซึ่งส่วนราชการจาเป็นต้องจ้างตามข้อ
ผูกพันหรือตามความจาเป็นของส่วนราชการนั้น ๆ
ผู้ที่เป็นพนักงานราชการจะต้องมีคุณสมบัติทั่วไปตามวรรคหนึ่ง ตลอดเวลาที่ดารงสถานะเป็นพนักงาน
ราชการ เว้นแต่คุณสมบัติตาม ๙.๗
ข้อ ๑๐ ลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะสาหรับกลุ่มงานของพนักงานราชการ ให้เป็นไปตามประกาศ
คณะกรรมการบริหารพนักงานราชการตามระเบียบสานักงานนายกรัฐมนตรี
ข้อ ๑๑ การกาหนดคุณสมบัติเฉพาะเกี่ยวกับอายุขั้นสูงของผู้สมัครในแต่ละกลุ่มงานที่ต้องใช้ความพร้อม
ทางสมรรถภาพร่างกาย หรือการปฏิบัติงานที่เสี่ยงอันตราย ตรากตรา หรือมีผลเสียต่อสุขภาพ อาจกาหนดให้จ้าง
ผู้ที่อายุไม่เกินห้าสิบปี หรือหาลักษณะงานที่ต้องใช้ความรู้ ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ที่สั่งสมมาเป็นเวลานาน
ซึ่งไม่อาจหาได้โดยทั่วไป หรือมีความขาดแคลนและเป็นที่ต้องการของส่วนราชการอาจจะกาหนดอายุขั้นสูงเกินกว่า
หกสิบปีได้
ข้อ ๑๒ กระทรวงกลาโหมจัดทากรอบอัตรากาลั งพนักงานราชการระยะเวลาสี่ปี โดยให้สอดคล้องกับ
เป้าหมายการปฏิบัติราชการ แผนกาลังคน และแผนงบประมาณเชิงกลยุทธ์ ตามแนวทางการจัดทากรอบอัตรากาลัง
พนักงานราชการที่คณะกรรมการบริหารพนักงานราชการตามระเบียบ สานักงานนายกรัฐมนตรีกาหนด
กรอบอัตรากาลังพนักงานราชการของส่วนราชการตามวรรคหนึ่ง จะต้องเสนอต่อคณะกรรมการบริหาร
พนักงานราชการของกระทรวงกลาโหม เพื่อพิจารณาเห็นชอบก่อนที่จะจัดทากรอบอัตรากาลังพนักงานราชการของ
กระทรวงกลาโหม เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี
การขอแก้ไขกรอบอัตรากาลังพนักงานราชการ ส่วนราชการสามารถดาเนินการได้ตามเหตุผลความจาเป็น
โดยจะต้องเสนอรายงานการแก้ไขกรอบอัตรากาลังพนักงานราชการ มายังคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ
ของกระทรวงกลาโหมเพื่อพิจารณาก่อน

๙ - ๑๐๗
การจัดทากรอบอัตรากาลังพนักงานราชการ ส่วนราชการสามารถกาหนดตาแหน่งของข้าราชการบาง
ตาแหน่งอัตราให้สามารถบรรจุเป็นตาแหน่งอัตราของพนักงานราชการได้ ซึ่งตาแหน่งอัตราดังกล่าวสมควรจะใช้
คุณสมบัติของพนักงานราชการ เพื่อความมีประสิทธิภาพ หรือเพื่อรองรับการปรับปรุงโครงสร้างกระทรวงกลาโหม
ในการลดอัตรากาลังทหารประจาการ
ข้อ ๑๓ การกาหนดชื่อตาแหน่งและหน้าที่ของพนักงานราชการ ให้เป็นไปตามที่กระทรวงกลาโหมกาหนด
ข้อ ๑๔ วัน เวลาทางาน วันหยุดราชการตามประเพณี วันหยุดราชการประจาปีของพนักงานราชการ
ให้เป็นไปตามที่กระทรวงกลาโหมกาหนด
ข้อ ๑๕ การแต่งกายของพนักงานราชการ ให้เป็นไปตามข้อบังคับกระทรวงกลาโหม ว่าด้วย เครื่องแบบ
ข้าราชการกลาโหมพลเรือน และลูกจ้าง โดยอนุโลก
หมวด ๒
คณะกรรมกำรบริหำรพนักงำนรำชกำรของกระทรวงกลำโหม
ข้อ ๑๖ ให้มีคณะกรรมการคณะหนึ่ง เรียกว่า “ คณะกรรมการบริหารพนักงานราชการของ
กระทรวงกลาโหม ” โดยเรียกชือ่ ย่อว่า “ คพร.กห.” ประกอบด้วย รองปลัดกระทรวงกลาโหม (สายงานด้านการ
กาลังพล) เป็นประธานกรรมการ ผู้แทนสานักงานเลขานุการรัฐมนตรี ผู้แทนราชองครักษ์ ผู้แทนกองบัญชาการ
ทหารสูงสุด ผู้แทนกองทัพบก ผูแ้ ทนกองทัพเรือ ผู้แทนกองทัพอากาศ ผู้แทนสานักงบประมาณกลาโหม ผู้แทนสานัก
นโยบายและแผนกลาโหม ผู้แทนกรมพระธรรมนูญ เป็นกรรมการเจ้ากรมเสมียนตรา เป็นกรรมการและเลขานุการ
และข้าราชการทหารจากกรมเสมียนตรา จานวนสองคนเป็นผูช้ ว่ ยเลขานุการ
ข้อ ๑๗ คณะกรรมการบริหารพนักงานราชการของกระทรวงกลาโหม มีอานาจหน้าที่ ดังนี้
๑๗.๑ กาหนดนโยบาย แผนงาน และแนวทางปฏิบตั ิ เกี่ยวกับการบริหารพนักงานราชการ
๑๗.๒ กาหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการสรรหาและการเลือกสรรบุคคลแบบ
สัญญาจ้าง แบบสัญญาค้าประกัน เพื่อจ้างเป็นพนักงานราชการ
๑๗.๓ พิจารณาความเหมาะสมกรอบอัตรากาลังพนักงานราชการของส่วนราชการ
๑๗.๔ กาหนดมาตรฐานการประเมินผลการปฏิบัตงิ านของพนักงานราชการ
๑๗.๕ ตีความและวินัจฉัยปัญหาที่เกิดขึ้นจากการใช้ระเบียบนี้
๑๗.๖ แต่งตั้งคณะอนุกรรมการตามที่เห็นสมควร
๑๗.๗ อานาจหน้าที่อื่นตามที่กาหนดไว้ในระเบียบนี้
ข้อ ๑๘ คาวินิจฉัยชี้ขาดของคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการของกระทรวงกลาโหมถือเป็นทีส่ ุด

๙ - ๑๐๘
ข้อ ๑๙ การประชุมของคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการของกระทรวงกลาโหม ต้องมีกรรมการ
มาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของกรรมการทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม
ให้ประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุม หากประธานกรรมการไม่มาประชุม หรือไม่อาจปฏิบัติ
หน้าที่ได้ ให้กรรมการที่มาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม
มติของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก กรรมการคนหนึ่ง ให้มีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียง
เท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
หมวด ๓
กำรสรรหำ กำรเลือกสรร และกำรจ้ำง
ข้อ ๒๐ หลักการสรรหา และเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานราชการ ได้แก่ หลักสมรรถนะ ความเท่าเทียม
ในโอกาส ประโยชน์ของทางราชการ กระบวนการที่เป็นมาตรฐาน ยุติธรรม โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้
ข้อ ๒๑ ให้ หัวหน้ าส่วนราชการแต่ งตั้ งคณะกรรมการดาเนิ น การสรรหาและเลื อกสรร ซึ่งอย่างน้ อย
จะต้องประกอบด้วย หัวหน้าส่วนราชการหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย เป็นประธาน ผู้แทนหน่วยงานที่รับผิดชอบหรือ
โครงการของต าแหน่ งที่ ส รรหาและเลื อกสรร เป็ น กรรมการ หั วหน้ าสายงานด้ านการก าลั งพลของหน่ วยงาน
รับผิดชอบงานหรือโครงการของตาแหน่งที่จะสรรหาและเลือกสรรเป็นกรรมการและเลขานุการ
ข้อ ๒๒ คณะกรรมการดาเนินการสรรหาและเลือกสรร มีอานาจหน้าที่และความรับผิดชอบดังนี้
๒๒.๑ ดาเนิน การตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขตามที่ คณะกรรมการบริหารพนั กงาน
ราชการของกระทรวงกลาโหมกาหนด โดยยึดหลักสมรรถนะ และความเท่าเทียมในโอกาสด้วยกระบวนการยุติธรรม
และโปร่งใส
๒๒.๒ ดาเนินการเลือกสรรด้วยวิธีการประเมินสมรรถนะ ได้แก่ การสอบข้อเขียน การสัมภาษณ์
การทดสอบตัวอย่างงาน การทดสอบด้วยสถานการณ์จาลอง และการตรวจสอบกับบุคคลที่อ้างอิง เป็นต้น
๒๒.๓ จัดลาดับคะแนนของผู้สมัคร พิจารณา และรายงานผลผู้ได้รับการเลือกสรรและประกาศ
แจ้งผล พร้อมทั้งคะแนนแต่ละรายการให้ผู้สมัครรับทราบ
๒๒.๔ รับผิดชอบต่อผลที่จะเกิดขึ้น หากมีข้อร้องทุกข์ของผู้สมัคร
ข้อ ๒๓ การสรรหาพนักงานราชการทั่วไป ให้ดาเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ดังนี้
๒๓.๑ คณะกรรมการดาเนินการสรรหาและเลือกสรร จัดทาประกาศรับสมัครบุคคลด้วยสื่อ
อย่างน้อยสองประเภท ด้วยวิธีการที่เปิดเผยก่อนวันรับสมัครไม่น้อยกว่าสิบห้าวัน
๒๓.๒ การกาหนดระยะเวลาการรับสมัคร ไม่น้อยกว่าเจ็ดวันทาการ

๙ - ๑๐๙
ข้อ ๒๔ การสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ สามารถกาหนดค่าสมัครสอบได้ตามความจาเป็นและ
เหมาะสม ซึ่งค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นให้ดาเนินการตามข้อบังคับกระทรวงการคลัง ว่าด้วย เงินค่าใช้จ่ายในการดาเนินการ
สอบแข่งขันบุคคลเข้ารับราชการ พ.ศ. ๒๕๔๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม โดยอนุโลม
ข้อ ๒๕ ส่วนราชการสามารถกาหนดเอกสาร หลักฐาน รวมทั้งคุณสมบัติเฉพาะเพิ่มเติมในการสมัครเข้าเป็น
พนักงานราชการได้ตามความเหมาะสม
ข้อ ๒๖ เมื่อคณะกรรมการดาเนินการสรรหาและเลือกสรร ได้ดาเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงาน
ราชการทั่วไปเสร็จสิ้นแล้ว ให้รายงานผลการดาเนินการต่อหัวหน้าส่วนราชการเพื่อประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการ
เลือกสรรและดาเนินการจัดจ้างต่อไป โดยกาหนดให้บัญชีมีอายุตามที่เห็นสมควรแต่ทั้งนี้ต้องไม่เกินหนึ่งปี
กรณีที่มีผู้ผ่านการเลือกสรรมากกว่าจานวนอัตราว่าง และภายหลังมีอัตราว่า งในงานลักษณะเดียวกัน
หรือคล้ายคลึงกัน หัวหน้าส่วนราชการก็อาจพิจารณาจัดจ้างผู้ผ่านการเลือกสรรในลาดับถัดไปจากบัญชีรายชื่อผู้ผ่าน
การเลือกสรรที่ยังไม่หมดอายุก็ได้
ข้อ ๒๗ การจ้ างพนั กงานราชการให้ กระท าเป็ น สั ญ ญาจ้า งไม่ เกิน คราวละสี่ ปี หรือตามโครงการที่ มี
กาหนดเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุดไว้ โดยอาจมีการต่อสัญญาจ้างได้ ทั้งนี้ ตามความเหมาะสมและความจาเป็นของแต่ละ
ส่วนราชการ
แบบสัญญาจ้างและแบบสัญญาค้าประกัน ให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการบริหารงานพนักงานราชการของ
กระทรวงกลาโหมกาหนด แนบท้ายระเบียบนี้
การทาสัญญาตามวรรคหนึ่ง ให้หัวหน้าส่วนราชการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากหัวหน้าส่วนราชการเป็น
ผู้ลงนามในสัญญาจ้างกับผู้ได้รับการสรรหาหรือการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ
ข้อ ๒๘ การสรรหาและการเลือกสรรพนักงานราชการพิเศษ การจัดจ้าง และรายละเอียดอื่น ๆ ให้เป็นไป
ตามประกาศคณะกรรมการคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี
ข้อ ๒๙ ผู้สมัครเข้ารัยการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ สามารถร้องทุกข์ได้ หากเห็นว่ามีการทุจริต
โดยการทารายงานเป็นลายลักษณ์อักษร เสนอต่อประธานกรรมการสรรหาและเลือกสรร
หมวด ๔
ค่ำตอบแทน และสิทธิประโยชน์
ข้อ ๓๐ ค่าตอบแทน และสิทธิประโยชน์ของพนักงานราชการ ได้แก่ ค่าตอบแทน ค่าตอบแทนพิเศษ
ค่าตอบแทนวิชาชีพ และสิทธิประโยชน์อื่นๆ
ข้อ ๓๑ อัตราค่าตอบแทนพนักงานราชการ ให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการบริหาร พนักงาน
ราชการตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี

๙ - ๑๑๐
ข้อ ๓๒ สิทธิประโยชน์อื่นๆ ได้แก่ ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ค่าเบี้ยประชุมสิทธิตามกฎหมาย
ว่าด้วย การประกันสังคม ค่าตอบแทนระหว่างลา ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ การขอพระราชทาน
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ การได้รับรถประจาตาแหน่ง และสิทธิอื่น ๆ ตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ
ตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี
ข้อ ๓๓ อัตราค่าตอบแทนตามบัญชีกลุ่มงานของพนักงานราชการ จะอยู่ในระดับใดนั้น ขึ้นอยู่กับวุฒิ
การศึกษาและประสบการณ์ การทางาน ตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการตามระเบียบสานัก
นายกรัฐมนตรี
ข้อ ๓๔ หากส่วนราชการตรวจสอบพบว่า หลักฐานการยืนยันประสบการณ์ของพนักงานราชการผู้ใด
เป็ น ความเท็ จ ถือได้ ว่า สั ญ ญาการจ้ างสิ้ น สุ ด ลง และพนั กงานราชการผู้ นั้ น ต้ องชดใช้ เงิน ในส่ วนต่ า งของอั ต รา
ค่าตอบแทนแรกจ้างตามคุณ วุฒิ จริง กับอัตราค่าตอบแทนที่ได้รับสูงขึ้นจากประสบการณ์ นั้นคูณ ด้วยระยะเวลา
จานวนเดือนที่รับค่าตอบแทน พร้อมดอกเบี้ยตามเกณฑ์ที่กระทรวงกลาโหมกาหนด
ข้อ ๓๕ ผู้ได้รับการว่าจ้างเป็นพนักงานราชการ ซึ่งมีประสบการณ์ ตรงตามลักษณะงานในตาแหน่งที่
ได้รับการว่าจ้าง ให้ได้รับการปรับอัตราค่าตอบแทนเพิ่มขึ้นดังนี้
๓๕.๑ กลุ่มงานบริการและกลุ่มงานเทคนิคที่มีวุฒิการศึกษาให้ได้รับอัตราค่าตอบแทนเพิ่มขึ้น
๑ ขั้น ต่อทุกประสบการณ์ ๒ ปี แต่ให้ได้รับอัตราค่าตอบแทนเพิ่มขึ้นสูงสุดไม่เกิน ๕ ขั้น
๓๕.๒ กลุ่มงานบริการทั่วไป และกลุ่มงานวิชาชีพเฉพาะ ให้ได้รับอัตราค่าตอบแทนเพิ่ มขึ้น
ร้อยละ ๕ ต่อทุกประสบการณ์ ๒ ปี แต่ให้ได้รับอัตราค่าตอบแทนเพิ่มขึ้นสูงสุดไม่เกิน ๕ ช่วง
ข้อ ๓๖ การเลื่อนขั้นค่าตอบแทนประจาปีของพนักงานราชการ ให้ดาเนินการดังนี้
๓๖.๑ ผู้ที่ได้รับการเลื่อนขั้นค่าตอบแทน ตามผลการประเมินการปฏิบัติงาน จะต้องมีระยะเวลา
ในการปฏิบัติงานในรอบปีงบประมาณที่แล้วมาไม่น้อยกว่าแปดเดือน
๓๖.๒ กลุ่มงานบริการและกลุ่มงานเทคนิค
พนักงานราชการที่จะได้รับการพิจารณาเลื่อนขั้นค่าตอบแทนประจาปี และค่าตอบแทนพิเศษ
ตามผลการประเมิน ดังนี้
๓๖.๒.๑ ผู้มีผลการประเมินการปฏิบัติ งานในระดับ ดี จะได้รับการพิจารณาให้เลื่อนขั้น
ค่าตอบแทนประจาปีหนึ่งขั้น
๓๖.๒.๒ ผู้มีผลการประเมินการปฏิบัติงานในระดับ ดีเด่น จะได้รับการพิจารณาให้เลื่อน
ขั้นค่าตอบแทนประจาปีหนึ่งขั้น และได้รับค่าตอบแทนพิเศษอีกจานวนร้อยละห้าของฐานค่าตอบแทนก่อนการเลื่อน
ขั้นค่าตอบแทนในปีนั้น
๓๖.๓ กลุ่มงานบริหารทั่วไป กลุ่มงานวิชาชีพเฉพาะ และกลุ่มงานเชี่ยวชาญเฉพาะ
พนักงานราชการที่จะได้รับการพิจารณาเลื่อนขั้นค่าตอบแทน และค่าตอบแทนพิเศษ ตามผลการ
ประเมิน ดังนี้
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๓๖.๓.๑ ผู้มีผลการประเมินการปฏิบัติงานในระดับ ดี จะได้รับการพิจารณาให้เลื่อนขั้น
ค่าตอบแทนจานวนร้อยละห้าของฐานค่าตอบแทนที่ได้รับ
๓๖.๓.๒ ผู้มีผลการประเมิ นการปฏิบัติงานในระดับ ดี เด่น จะได้รับการพิจารณาให้
เลื่อนขั้นค่าตอบแทนจานวนร้อยละห้าของฐานค่าตอบแทนที่ได้รับ และได้รับค่าตอบแทนพิเศษอีกจานวนร้อยละสาม
ของฐานค่าตอบแทน ก่อนการเลื่อนขั้นค่าตอบแทนในปีนั้น
ทั้งนี้ให้ผู้รับ การประเมินผลการปฏิบัติงานในระดับดีเด่น มีสัดส่วนได้ไม่เกินร้อยละสิบห้าของจานวน
พนักงานราชการแต่ละกลุ่มงานที่มีอยู่ ณ วันที่ ๑ กันยายน
ข้อ ๓๗ กรณีที่มีการคานวณเพื่อปรับอัตราค่าตอบแทน เลื่อนขั้นค่าตอบแทนหรือกาหนดค่าตอบแทนพิเศษ
หากคานวณแล้วมีเศษไม่ถึงสิบบาท ให้ปรับเพิ่มขึ้นเป็นสิบบาท
ข้อ ๓๘ ให้ ส่ วนราชการจั ด ท าค าสั่ งการเลื่ อนขั้น ค่า ตอบแทน และการได้ รับ ค่ าตอบแทนพิ เศษของ
พนักงานราชการตามผลการประเมินผลการปฏิบัติงานในข้อ ๓๖
ข้อ ๓๙ พนั ก งานราชการในกลุ่ ม งานใด ผ่ า นการประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ง านเพื่ อ ต่ อ สั ญ ญาจ้ า งได้
ให้พนักงานราชการผู้นั้นได้รับการพิจารณาเลื่อนขั้นค่าตอบแทนในกลุ่มงานนั้น ตามผลการประเมินการปฏิบัติงาน
ในข้อ ๓๖
ข้อ ๔๐ ให้ พ นั ก งานราชการกลุ่ ม งานวิ ช าชี พ เฉพาะ และกลุ่ ม งานเชี่ ย วชาญเฉพาะ มี สิ ท ธิ ไ ด้ รั บ
ค่าตอบแทนวิชาชีพ ค่าตอบแทนสาหรับตาแหน่งที่มีเหตุพิเศษ และค่าตอบแทนอื่น ๆ ที่ปฏิบัติงานหรือมีลักษณะงาน
เช่นเดียวกับข้าชการทหารที่ได้รับค่าตอบแทนดังกล่าว ทั้งนี้ส่วนราชการจะต้องแจ้งให้คณะกรรมการบริหารพนักงาน
ราชการของกระทรวงกลาโหมทราบภายในยี่สิบวัน เพื่อดาเนินการแจ้งให้คณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ
ตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีทราบภายในสามสิบวัน
ข้อ ๔๑ สิทธิประโยชน์จากกองทุนเงินทดแทน เพื่อจ่ายเงินทดแทนกรณีเจ็บป่วย หรือประสบอันตราย
ทุพพลภาพ สูญหาย หรือถึงแก่ความตาย อันเนื่องมาจากการทางานให้เป็นไปตามกฎหมาย ว่าด้วย เงินทดแทน
ข้อ ๔๒ ให้พนักงานราชการทั่วไป ได้รับค่าตอบแทนในวันลา เพื่อเข้ารับการเรียกพล เท่ากับค่าตอบแทน
ในวันทางานตลอดระยะเวลาทีล่ า แต่ปีหนึ่งต้องไม่เกินหกสิบวัน และได้รับค่าตอบแทนในวันลาเพื่อคลอดบุตรเท่ากับ
ค่าตอบแทนในวันทางานตลอดระยะเวลาที่ลา แต่ไม่เกินเก้าสิบวัน
ข้อ ๔๓ กรณีที่พนักงานราชการทั่วไปปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้ส่วนราชการปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงการคลัง ว่าด้วย การจ่ายเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ พ.ศ. ๒๕๓๖ โดยอนุโลม
ข้อ ๔๔ การหักเงินค่าตอบแทนของพนักงานราชการทั่วไปหน่วยต้นสังกัดสามารถหักเงินดังกล่าวได้
เฉพาะกรณีดังนี้
๔๔.๑ ชาระภาษีเงินได้หรือชาระเงินอื่นตามที่มีกฎหมายบัญญัติไว้
๔๔.๒ เงินสมทบตามกฎหมายว่าด้วยการประกันสังคม
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๔๔.๓ ชาระหนี้สิ นอันเนื่ องมาจากการเข้าร่ วมเป็น สมาชิกในกิจการสวัส ดิการของพนักงาน
ราชการตามที่ส่วนราชการกาหนด โดยได้รับความนิยมล่วงหน้าระหว่างกันไว้ก่อน
๔๔.๔ ชาระเงินประกันหรือชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ทางราชการ ซึ่งพนักงานราชการได้กระทา
โดยประมาทเลินเล่อหรือกระทาด้วยเจตนา จนเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการ
การหักเงินตาม ๔๔.๑ และ ๔๔.๒ ให้หักได้เต็มจานวน และไม่ต้องได้รับความยินยอมจากพนักงาน
ราชการก่อน
การหักเงิน ตาม ๔๔.๓ และ ๔๔.๔ หั กได้เมื่ อได้รับ ความยินยอมล่วงหน้าจากพนักงานราชการและ
หักได้ไม่เกินร้อยละ ๑๐ ของเงินที่พนักงานราชการมีสิทธิได้รับ เว้นแต่จะได้รับความยินยอมจากพนักงานราชการ
ที่ให้หักได้เกินกว่านั้น
ข้อ ๔๕ กรณี ที่ พ นั กงานราชการจ าเป็ น ต้ อ งเดิ น ทางไปราชการ ให้ เบิ ก ค่า ใช้ จ่ า ยในการเดิ น ทางได้
ตามหลักเกณฑ์ และอัตราที่กาหนดไว้ตามกฎหมายว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ทั้งนี้ สิทธิในการเบิก
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการให้เป็นไปตามระเบียบของทางราชการ
ข้อ ๔๖ หากพนักงานราชการได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการหรืออนุกรรมการและต้องเข้าร่วมประชุม
หากการประชุมดังกล่าวสามารถเบิกจ่ายค่าเบี้ยประชุมตามระเบียบของทางราชการได้ให้พนักงานราชการสามารถ
เบิกจ่ายค่าเบี้ยประชุมได้ในอัตราเดียวกัน
หมวด ๕
กำรประเมินผลกำรปฏิบตั ิงำนของพนักงำนรำชกำรกระทรวงกลำโหม
ข้อ ๔๗ การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการต้องเป็นไป เพื่อประโยชน์ในการที่ส่วนราชการ
จะใช้ เป็ น เครื่องมื อหนึ่ งในการบริหารพนักงานราชการให้ มีป ระสิท ธิภาพและเกิดผลประโยชน์ ต่อส่ วนราชการ
โดยมีหลักเกณฑ์และวิธีการที่โปร่งใสเป็นธรรม มีมาตรฐานเป็นไปในแนวทางเดียวกัน ซึ่งผลที่ได้จากการประเมิน
สามารถนาไปใช้พัฒนาประสิทธิภาพและบริหารจัดการบุคลากร ดังนี้
๔๗.๑ การเลื่อนค่าตอบแทน
๔๗.๒ การเลิกจ้าง
๔๗.๓ การต่อสัญญาจ้าง
๔๗.๔ อื่น ๆ
ข้อ ๔๘ การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ มีสองประเภท ดังนี้
๔๘.๑ การประเมินผลการปฏิบัติของพนักงานราชการทั่วไป
๔๘.๒ การประเมินผลการปฏิบัติของพนักงานราชการพิเศษ
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ข้อ ๔๙ การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการทั่วไป ให้ประเมินผลงานและพฤติกรรม
หรือคุณ ลักษณะในการปฏิบัติงาน โดยกาหนดสัดส่วนของผลงานไม่น้อยกว่าร้อยละเจ็ดสิบและพฤติกรรมหรือ
คุณลักษณะในการปฏิบัติงานไม่เกินร้อยละสามสิบ
๔๙.๑ การประเมินผลงานให้พิจารณาจาก ปริมาณงาน คุณภาพของงาน ความทันเวลา การประหยัด
หรือความคุ้มค่าในการใช้ทรัพยากร ผลสัมฤทธิ์ของงานที่ปฏิบัติ
๔๙.๒ พฤติกรรมหรือคุณ ลักษณะในการปฏิบัติงาน ส่วนราชการสามารถกาหนดพฤติกรรม
หรือคุ ณ ลักษณะในการปฏิบั ติงานได้ ต ามความเหมาะสมกับ ลั กษณะภารกิจและสภาพการปฏิบั ติ งานในแต่ ล ะ
ตาแหน่งได้
ข้อ ๕๐ ให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการทั่วไป ปีละสองครั้งตามปีงบประมาณ คือ
ครั้งที่ ๑ ประเมินผลการปฏิบัติงานระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ถึง ๓๑ มีนาคม
ครั้งที่ ๒ ประเมินผลการปฏิบัติงานระหว่างวันที่ ๑ เมษายน ถึง ๓๐ กันยายน
ข้อ ๕๑ ให้ หั ว หน้ า ส่ ว นราชการแต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการกลั่ น กรองการประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ง าน
ประกอบด้วย หัวหน้าส่วนราชการหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย เป็นประธาน หัวหน้าหน่วยงานที่มีพนักงานราชการทั่วไป
ปฏิบัติงานอยู่หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายเป็นกรรมการ หัวหน้าสายงานด้านการกาลังพลของหน่วยงานรับผิดชอบการ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน เป็นกรรมการและเลขานุการ
ข้อ ๕๒ คณะกรรมการการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงาน มีหน้าที่ ดังนี้
๕๒.๑ กลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงาน เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมจากการใช้ดุลพินิจ
ของผู้บังคับบัญชาหรือผู้ประเมิน ก่อนเสนอผลการประเมินต่อหัวหน้าส่วนราชการ และสาเนาผลการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานให้คณะกรรมการบริหารพนักงานราชการของกระทรวงกลาโหมทราบ
๕๒.๒ รับข้อร้องทุกข์ของผู้รับการประเมิน ซึ่งมีความเห็นหรือข้อสงสัยว่าผลการประเมินผล
การปฏิบัติงานไม่เป็นธรรม และดาเนินการสอบสวนพิจารณาวินิจฉัยข้อร้องทุกข์นั้นจนกระทั่งได้ข้อยุติ
ข้อ ๕๓ แบบการประเมินผลการปฏิบัติงาน ให้เป็นไปตามแนวทางและหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการบริหาร
พนักงานราชการของกระทรวงกลาโหมกาหนด หรือส่วนราชการสามารถกาหนดเพิ่มเติมได้ตามความเหมาะสม
ข้อ ๕๔ การแจ้งผลการประเมินผลการปฏิบัติงาน ให้ผู้บังคับบัญชาหรือผู้ประเมินแจ้งให้พนักงานราชการ
ทั่วไปทราบ และให้คาปรึกษาแนะนาแก่พนักงานราชการทั่วไปเพื่อแก้ไขปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ดียิ่งขึ้น
ข้อ ๕๕ กรณีที่พนักงานราชการผู้ใดมีข้อสงสัย หรือเห็นว่าผลการประเมินผลการปฏิบัติงานไม่เป็นธรรม
ให้สามารถร้องทุกข์ได้ โดยให้ถือปฏิบัติตามหมวด ๘ เรื่องการร้องทุกข์
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ข้อ ๕๖ พนักงานราชการทั่วไป ผู้ใดซึ่งผู้บังคับบัญชาได้ประเมินผลการปฏิบัติงานแล้วมีค่าเฉลี่ยของผล
การประเมินติดต่อกันสองครั้งต่ากว่าระดับดี ให้ผู้บังคับบัญชาทาความเห็นเสนอหัวหน้าส่วนราชการ เพื่อพิจารณา
สั่งเลิกจ้างต่อไป
ข้อ ๕๗ กรณีที่จะมีการต่อสัญญาจ้าง ให้นาผลการประเมินผลกรปฏิบัติงานมาเป็นองค์ประกอบสาคัญ
ในการต่อสัญญาจ้าง โดยผู้ที่จะได้รับการพิจารณาให้ต่อสัญญาจ้างจะต้องมีผลการประเมินเฉลี่ยย้อนหลังไม่เกินสี่ปี
ไม่ต่ากว่าระดับ ดี ทั้งนี้ ให้ผู้บังคับบัญชาทาความเห็นเสนอหัวหน้าส่วนราชการพิจารณาสั่งจ้างต่อไป
ข้อ ๕๘ การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการพิเศษให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการ
บริหารพนักงานราชการตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี
ข้อ ๕๙ ให้ส่วนราชการวางระบบการจัดเก็บผลการประเมิน เพื่อนาไปใช้ตามวัตถุประสงค์ที่กาหนด
หมวด ๖
กำรลำ
ข้อ ๖๐ พนักงานราชการมีสิทธิลาได้ หกประเภท คือ
๖๐.๑ การลาป่วย
๖๐.๒ การลาคลอด
๖๐.๓ การลากิจ
๖๐.๔ การลาพักผ่อนประจาปี
๖๐.๕ การลาอุปสมบทหรือการลาไปประกอบพิธีฮัจย์
๖๐.๖ การลาเพื่อเข้ารับการเรียกพล
การลาตาม ๖๐.๑ ถึง ๖๐.๕ ให้ถือปฏิบัติตามข้อบังคับกระทรวงกลาโหม ว่าด้วยการลา โดยอนุโลม
การจ่ายค่าตอบแทนระหว่างลาหยุ ดราชการ ให้ถือปฏิบัติตามหมวด ๔ ค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์
ตามข้อ ๔๒ และข้อ ๔๓
หมวด ๗
วินัยและกำรรักษำวินัย
ข้อ ๖๑ พนักงานราชการมีหน้าที่ต้องปฏิบัติงานตามที่กาหนดในระเบียบนี้ ตามที่ส่วนราชการกาหนด
และตามเงื่อนไขที่กาหนดในสัญญาจ้างและมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามคาสั่งของผู้บังคับบัญชาซึ่งสั่งให้หน้าที่ราชการ
โดยชอบด้วยกฎหมายและระเบียบของทางราชการ
ข้อ ๖๒ พนักงานราชการ ต้องรักษาวินัยโดยเคร่งครัดอยู่เสมอ ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามถือว่าผู้นั้น
กระทาผิดวินัยต้องได้รับโทษตามที่กาหนดไว้ในระเบียบนี้

๙ - ๑๑๕
ข้อ ๖๓ วินัยของพนักงานราชการ มีดังนี้
๖๓.๑ ต้องนิยมและสนับสนุนการปกครองตามระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรง
เป็นประมุข ด้วยความบริสุทธิ์ใจ
๖๓.๒ ต้องปฏิบัติตามกฎ ข้อบังคับ ระเบียบ คาสั่ง แบบแผน และแบบธรรมเนียมของทาง
ราชการหรือที่หน่วยต้นสังกัดได้กาหนดขึ้น
๖๓.๓ ต้องปฏิบั ติการงานในหน้าที่ตามลาดับชั้น การบังคับบัญ ชา เว้นแต่จะได้รับคาสั่งจาก
ผู้บังคับบัญชาชั้นเหนือขึ้นไปเป็นกรณีพิเศษ
๖๓.๔ ต้องปฏิบัติตามคาสั่งโดยชอบด้วยกฎหมายของผู้บังคับบัญชา
๖๓.๕ ต้องไม่มาทางานสาย ไม่เกียจคร้าน ไม่ดื้อ ไม่ขัดขืน ไม่หลีกเลี่ยงหรือละเลยต่อการปฏิบัติ
ตามคาสั่งของผู้บังคับบัญชาเหนือตน
๖๓.๖ ต้องตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ด้วยความระมัดระวังมิให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการได้
๖๓.๗ ต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ห้ามกล่าวเท็จต่อผู้บังคับบัญชาและห้ามอาศัย
หน้าที่การงานไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม เพื่อหาประโยชน์ให้แก่ตนและผู้อื่น
๖๓.๘ ต้องอุทิศเวลาของตนให้แก่ทางราชการ และห้ามการหาผลประโยชน์อย่างอื่น ซึ่งจะเป็น
ทางเสียหายแก่ทางราชการ
๖๓.๙ ต้องรักษาชื่อเสียงมิให้ขั้นชื่อว่าเป็นผู้ประพฤติชั่วห้ามประพฤติตนเป็นคนเสเพล ห้ามเป็น
นักการพนัน ห้ามเสพยาเสพติดให้โทษ ห้ามเสพเครื่องดองของเมาจนไม่สามารถครองสติได้ ต้องไม่มีหนี้สินล้นพ้นตัว
ต้องไม่กระทาความผิดทางอาญา หรือไม่ทาการอันอาจเสียเกียรติยศชื่อเสียงของตนหรือของตาแหน่งหน้าที่การงาน
๖๓.๑๐ ต้ องสุ ภ าพเรีย บร้อยต่ อผู้ บั งคับ บั ญ ชาและต่ อประชาชน ห้ ามดู หมิ่ น เหยี ย ดหยาม
บุคคลใด ๆ
๖๓.๑๑ ต้องรักษาความสามัคคีซึ่งกันและกัน
๖๓.๑๒ ต้องรักษาความลับของทางราชการ
๖๓.๑๓ เมื่อตกเป็นผู้ต้องหาในคดีอาญาหรือเป็นจาเลยในศาลไม่ว่าคดีใด ๆ ต้องรายงานให้
ผู้บังคับบัญชาทราบภายในเจ็ดวัน
ข้อ ๖๔ โทษผิดวินัย มีสี่สถาน คือ
๖๔.๑ ภาคทัณฑ์
๖๔.๒ ตัดค่าตอบแทน
๖๔.๓ ลดขั้นค่าตอบแทน
๖๔.๔ ไล่ออก

๙ - ๑๑๖
ข้อ ๖๕ การกระทาความผิดดังต่อไปนี้ ถือเป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง
๖๕.๑ กระทาผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่ราชการ
๖๕.๒ จงใจไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ หรือเงื่อนไขที่ทางราชการกาหนดให้
ปฏิบัติจนเป็นเหตุให้ทางราชการได้รับความเสียหายอย่างร้ายแรง
๖๕.๓ ปฏิบัติหน้าที่โดยประมาทเลินเล่อจนเป็นเหตุให้ทางราชการได้รับความเสียหายอย่าง
ร้ายแรง
๖๕.๔ ไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กาหนดในสัญญา หรือขัดคาสั่ง หรือหลีกเลี่ยงไม่ปฏิบัติตามคาสั่ง
ของผู้บังคับบัญชาตามข้อ ๖๑ จนเป็นเหตุให้ทางราชการได้รับความเสียหายอย่างร้ายแรง
๖๕.๕ ประมาทเลินเล่อจนเป็นเหตุให้ทางราชการได้รับความเสียหายอย่างร้ายแรง
๖๕.๖ ละทิ้งหรือทอดทิ้งการปฏิบัติหน้าที่ราชการเป็นเวลาติดต่อกันเกินกว่าเจ็ดวันโดยไม่ มี
เหตุผลอันสมควร จนเป็นเหตุให้ทางราชการได้รับความเสียหายอย่างร้ายแรง
๖๕.๗ ประพฤติชั่วอย่างร้ายแรงหรือกระท าผิดอาญาโดยมีคาพิพ ากษาถึงที่สุดให้จาคุกหรือ
หนักกว่าโทษจาคุก เว้นแต่ศาลจะรอการกาหนดโทษ หรือกาหนดโทษแต่รอการลงโทษไว้
๖๕.๘ ถู ก ลดขั้ น ค่ า ตอบแทนหรื อ ถู ก ตั ด ค่ า ตอบแทนอย่ า งใดอย่ า งหนึ่ ง หรื อ รวมกั น ใน
ปีงบประมาณเดียวกันสองครั้ง เว้นถูกตัดค่าตอบแทนกรณีมาทางานสาย
๖๕.๙ เกียจคร้านต่อหน้าที่การงาน เช่น มาทางานสายเป็นนิจ ไม่ตั้งใจปฏิบัติงานตามหน้าที่อย่าง
เห็นได้ชัดหลายครั้ง
๖๕.๑๐ ประพฤติตนเป็นอันธพาลหรือนักการพนัน
๖๕.๑๑ มีหนี้สินล้นพ้นตัวโดยไม่มีเหตุอันควรปราณี
๖๕.๑๒ เมาสุราเมรัยจนไม่สามารถครองสติได้เป็นอาจิณ
๖๕.๑๓ ไม่เคารพและเชื่อฟังผู้บังคับบัญชา
๖๕.๑๔ รายงานเท็จต่อผู้บังคับบัญชาเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการอย่างร้ายแรง
๖๕.๑๕ เสพยาเสพติดให้โทษที่ผิดกฎหมาย
๖๕.๑๖ อาศัยอานาจหน้าที่ราชการโดยทางตรงหรือทางอ้อม เพื่อหาประโยชน์แก่ตนเอง
หรือผู้อื่น
๖๕.๑๗ หมิ่นประมาทหรือดูหมิ่นผู้บังคับบัญชา
๖๕.๑๘ ก่อให้แตกความสามัคคีในหมู่คณะ
๖๕.๑๙ ต้องคาพิพากษาถึงที่สุดให้เป็นบุคคลล้มละลาย
๖๕.๒๐ เปิดเผยความลับของทางราชการเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการ
อย่างร้ายแรง

๙ - ๑๑๗
๖๕.๒๑ ต้องหาในคดีอาญาแล้วหลบหนีไป
๖๕.๒๒ เป็นสมาชิกสมาคมหรือคณะที่มีวัตถุประสงค์ขัดต่อกฎหมายความสงบเรียบร้อยหรือ
ศีลธรรมอันดีของประชาชน
๖๕.๒๓ กรณี อื่น ๆ ที่ ผู้ บั งคับ บั ญ ชาเห็ น ว่า ถ้า ให้ อยู่ ป ฏิ บั ติ ราชการต่ อไปจะท าให้ เกิด ความ
เสียหายอย่างร้ายแรงแก่ทางราชการหรือการปกครองบัญชา
ข้อ ๖๖ พนักงานราชการตาแหน่งใด บังคับบัญชาหน่วยงานใด ในฐานะใดให้เป็นไปตามที่หัวหน้าส่วน
ราชการสั่งการ และให้ผู้บังคับบัญชาดังกล่าว มีหน้าที่ส่งเสริมดูแล ระมัดระวังให้ผู้ใต้บังคับบัญชาปฏิบัติตามวินัย
พนักงานราชการซึ่งเป็นผู้บังคับบัญชาตามวรรคหนึ่ง รู้ว่าผู้ใต้บังคับบัญชาคนใดกระทาผิดวินัยจะต้อง
ดาเนินการทางวินัยทันที ถ้าเห็นว่าผู้นั้นกระทาผิดวินยั ที่จะต้องได้รับโทษและอยู่ในอานาจของตนที่จะลงโทษได้ให้สั่ง
ลงโทษ แต่ถ้าเห็นว่าผู้นั้นควรจะต้องได้รับโทษสูงกว่าที่ตนมีอานาจสั่งลงโทษให้รายงานต่อผู้บังคับบัญชาของผู้กระทา
ผิดวินัยเหนือขึ้นไป เพื่อพิจารณาดาเนินการสั่งลงโทษตามควรแก่กรณี
พนักงานราชการซึ่งเป็นผู้บังคับบัญชาผู้ใดละเลยไม่ปฏิบัติหน้าที่หรือปฏิบัติหน้าที่ตามข้อนี้โดยไม่สุจริตให้
ถือว่าผู้นั้นกระทาผิดวินัย
ข้อ ๖๗ การลงโทษพนักงานราชการให้ทาเป็นคาสั่ง ผู้บังคับบัญชาที่มีอานาจสั่งลงโทษตามระเบียบนี้
ต้องสั่งลงโทษให้เหมาะสมกับความผิดและมิให้เป็นไปโดยความพยาบาท โดยอคติหรือโดยโทสะจริตหรือลงโทษผู้ที่
ไม่มีความผิด ในคาสั่งลงโทษให้ระบุว่าผู้ถูกลงโทษได้กระทาผิดวินัยในกรณีใดตามข้อใดในข้อ ๖๓ และข้อ ๖๔
ข้อ ๖๘ พนั กงานราชการผู้ ใดกระท าความผิ ด วิ นั ย ที่ ยั งไม่ ถึง ขั้ น เป็ น การกระท าผิ ด วิ นั ย ร้า ยแรงให้
ผู้บังคับบัญชาผู้กระทาผิดวินัย สั่งลงโทษภาคทัณฑ์ ตัดค่าตอบแทน หรือลดขั้นค่าตอบแทน ตามควรแก่กรณี ให้
เหมาะสมแก่ความผิด ดังนี้
๖๘.๑ ผู้บังคับหมวด ต้นเรือชั้น ๓ ผู้บังคับหมวดบินชั้น ๓ ผู้บังคับกองร้อย ผู้บังคับการเรือชั้น ๓
ต้นเรือชั้น ๒ ผู้บังคับหมวดบินชั้น ๒ หรือเทียบเท่า หรือพนักงานราชการที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้บังคับบัญชา
ตามข้อ ๖๖ มีอานาจสั่งลงโทษภาคทัณฑ์
๖๘.๒ ผู้บังคับกองพัน ผู้บังคับการเรือชั้น ๑ ผู้บังคับฝูงบินหรือเทียบเท่า มีอานาจสั่งลงโทษ
ภาคทัณฑ์ หรือลงโทษตัดค่าตอบแทนครั้งหนึ่งไม่เกินร้อยละห้า และเป็นเวลาไม่เกินหนึ่งเดือน
๖๘.๓ ผู้บังคับการกรม ผู้บังคับหมวดเรือ ผู้บังคับการกองบิน หรือเทียบเท่า มีอานาจสั่งลงโทษ
ภาคทัณฑ์ หรือลงโทษตัดค่าตอบแทนครั้งหนึ่งไม่เกินร้อยละห้า และเป็นเวลาไม่เกินสองเดือน
๖๘.๔ ผู้บัญ ชาการกองพล ผู้บังคับการกองเรือ ผู้บัญชาการกองพลบิน หรือเทียบเท่าขึ้นไป
มีอานาจสั่งลงโทษภาคทัณฑ์ หรือสั่งลงโทษตัดค่าตอบแทนครั้งหนึ่งไม่เกินร้อยละห้า และเป็นเวลาไม่เกินสามเดือน
หรือสั่งลงโทษลดขั้นค่าตอบแทนครั้งหนึ่งไม่เกินหนึ่งขั้น

๙ - ๑๑๘
การลงโทษภาคทัณฑ์ให้ใช้เฉพาะกรณีกระทาผิ ดวินัยเล็กน้อย หรือมีเหตุอันควรลดหย่อน ซึ่งยังไม่ถึงกับ
จะต้องถูกลงโทษตัดค่าตอบแทน
กรณีที่กระทาผิดวินัยเล็กน้อยและเป็นความผิดครั้งแรก ถ้าผู้บังคับบัญชาตามวรรคหนึ่งเห็นว่า มีเหตุอัน
ควรงดโทษ จะงดโทษให้โดยว่ากล่าวตักเตือนหรือให้ทาทัณฑ์บนเป็นหนังสือไว้ก่อนก็ได้
ข้ อ ๖๙ พนั ก งานราชการผู้ ใดมาท างานสาย ให้ บั น ทึ ก จ านวนเวลามาท างานสายไว้ ค รั้ ง แรกให้
ผู้บังคับบัญชาว่ากล่าวตักเตือนก่อน ครั้งต่อ ๆ ไปให้ลงโทษตัดค่าตอบแทนตามหลักเกณฑ์ดังนี้
๖๙.๑ การนับเวลา
๖๙.๑.๑ ช้ากว่ากาหนดไม่เกินหนึ่งชั่วโมงให้นับเป็นหนึ่งชั่วโมง เกินหนึ่งชั่วโมงขึ้นไป ให้
นับตามจานวนชั่วโมงที่มาทางานสาย และเศษนาทีที่เกินชั่วโมงให้นับเป็นหนึ่งชั่วโมง
๖๙.๑.๒ ช้ากว่าครึ่งวันทางานขึ้นไปให้นับเป็นหนึ่งวันทางาน
๖๙.๑.๓ ชั่วโมงทางานในหนึ่งวันเป็นไปตามที่ราชการกาหนด การนับวันทางานเพื่อ
คานวณค่าตอบแทนให้ถือสามสิบวันเป็นหนึ่งเดือน
๖๙.๒ การตัดค่าตอบแทน
๖๙.๒.๑ เมื่อรวมเวลาที่มาทางานสายตาม ๖๙.๑ จนครบหนึ่งวันท างานแล้ว ให้ตั ด
ค่าตอบแทนเป็นจานวนเท่ากับค่าตอบแทนที่พนักงานราชการผู้นั้นพึงได้รับในหนึ่งวัน
๖๙.๒.๒ ถ้าจ านวนชั่ วโมงที่ มาท างานสายรวมกันแล้ วไม่ ถึงหนึ่ งวันท างาน ไม่ ต้ องตั ด
ค่าตอบแทนและไม่ให้นาจานวนเวลาที่มาทางานสายไปคิดรวมในปีงบประมาณถัดไป
ข้อ ๗๐ พนั กงานราชการผู้ ใด ถูกกล่ า วหาว่ ากระท าผิ ด วิ นั ย อย่า งร้ายแรง และผู้ บั งคับ บั ญ ชาตั้ งแต่
ชั้นผู้บัญชาการกองพล ผู้บังคับการกองเรือ ผู้บัญชาการกองพลบิน หรือเทียบเท่าขึ้นไป เห็นว่ากรณีมีมูลที่ควรสอบสวน
ให้ผู้บังคับบัญชาดังกล่าวแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้น ทาการสอบสวนโดยไม่ชักช้า ในการสอบสวนนั้นจะต้องแจ้งข้อ
กล่าวหา และสรุปพยานหลักฐานที่สนับสนุนข้อกล่าวหาเท่าที่มีให้ผู้ถูกกล่าวหาทราบ โดยระบุชื่อพยานก็ได้ และต้อง
ให้โอกาสผู้ถูกกล่าวหาชี้แจงและนาพยานหลักฐานเข้าสืบแก้ข้อกล่าวหาได้ด้วย
วิธีการเกี่ยวกับการสอบสวนพิจารณาเพื่อให้ได้ความจริง และความยุติธรรมให้ดาเนินการตามกฎหมาย
กฎ ข้อบังคับ ระเบียบ คาสั่ง ของทางราชการ โดยอนุโลม
ข้อ ๗๑ เมื่อผู้บังคับบัญชาตามข้อ ๗๐ ได้พิจารณาผลการสอบสวนแล้ว ถ้าเห็นว่าพนักงานราชการผู้ใด
กระทาผิดวินัยอย่างร้ายแรงให้ลงโทษไล่ออก เนื่องจากกระทาผิดอย่างใดอย่างหนึ่งตามข้อ ๖๕
ข้อ ๗๒ พนักงานราชการผู้ใดกระทาผิดวินัยอย่างร้ายแรงและเป็นกรณีความผิดที่ปรากฏชัดแจ้งหรือ
ได้ให้ถ้อยคารับสารภาพเป็นหนังสือต่อผู้บังคับบัญชาที่มีอานาจสั่งลงโทษตามระเบียบนี้ หรือต่อคณะกรรมการการ
สอบสวน ผู้บังคับบัญชาตามข้อ ๗๐ จะดาเนินการตามข้อ ๗๑ โดยไม่ต้องสอบสวนก็ได้

๙ - ๑๑๙
ความผิดที่ปรากฏชัดแจ้งตามวรรคหนึ่ง คือ กระทาความผิดอาญาจนได้รับโทษจาคุกหรือโทษที่หนักกว่า
จาคุก โดยคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุกหรือได้รับโทษที่หนักกว่าคุก
ข้อ ๗๓ อานาจและหน้าที่ของกรรมการสอบสวนให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎ ข้อบังคับ ระเบียบ คาสั่ง
ของการราชการ โดยอนุโลม
ข้อ ๗๔ พนักงานราชการผู้ใดถูกกล่าวหาว่ากระทาผิดวินัยอย่างร้ายแรงจนถูกตั้งกรรมการสอบสวนหรือ
ถูกฟ้ องคดีอาญา หรือต้องหาว่ากระท าความผิดอาญา เว้นแต่เป็นความผิดลหุโทษหรือความผิดที่ได้กระทาโดย
ประมาท ผู้บังคับบัญชาตามข้อ ๖๘ มีอานาจสั่งพักงานเพื่อรอฟังผลการสอบสวนพิจารณาได้ แต่ถ้าภายหลังปรากฎ
ผลการสอบสวนพิจารณาว่าผู้นั้นมิได้กระทาความผิดหรือกระทาไม่ถึงขั้นผิดวินัยร้ายแรง ให้ผู้บังคับบัญชาตามข้อ
๗๐ สั่งให้ผู้นั้นกลับเข้าปฏิบัติงานในตาแหน่งเดิม
ค่าตอบแทนของผู้ถูกสั่งพักงาน ให้ถือปฏิบัติตามข้อบังคับกระทรวงกลาโหมว่าด้วยการ ตัด ลด และจ่าย
เงินเดือน โดยอนุโลม
หมวด ๘
กำรร้องทุกข์
ข้อ ๗๕ พนักงานราชการสามารถร้องทุกข์โดยการยื่นคาร้องทุกข์เป็นลายลักษณ์อักษรต่อผู้บังคับบัญชา
โดยตรง ด้วยตนเองโดยเร็ว เว้นแต่เรื่องร้องทุกข์นั้นเกี่ยวกับการปฏิบัติของผู้บังคับบัญชาโดยตรงหรือผู้บังคับบัญชา
โดยตรงเป็นต้นเหตุ ก็ให้ยื่นคาร้องทุกข์ต่อผู้บังคับบัญชาในลาดับถัดไป ทั้งนี้ การยื่นคาร้องทุกข์ให้พนักงานราชการ
เขียนคาร้องทุกข์ พร้อมทั้งลงลายมือชื่อของผู้ร้องทุกข์ โดยให้รายละเอียดเกี่ยวกับเหตุที่ร้องทุกข์ให้มากที่สุดเท่าที่
จะกระทาได้
ข้อ ๗๖ การสอบสวน และพิจารณา
๗๖.๑ เมื่อผู้บังคับบัญชาได้รับเรื่องร้องทุกข์เมื่อใด ต้องรีบดาเนินการสอบสวนเพื่อให้ทราบ
ข้อเท็ จ จริงโดยละเอีย ด โดยดาเนิ น การด้ วยตนเองหรือขอความช่วยเหลือ จากหน่ วยงานหรือบุ คคลที่ เกี่ยวข้อง
ทั้งนี้ พนักงานราชการผู้ยื่นคาร้องทุกข์ชอบที่จะให้ข้อเท็จจริงเพิ่มเติมตามที่ผู้บังคับบัญชาขอด้วย
๗๖.๒ เมื่อสอบสวนข้อเท็จจริงแล้ว ให้ผู้บังคับบัญชาพิจารณาเรื่องราวร้องทุกข์นั้นหากอยู่ใน
ขอบเขตของอ านาจหน้ า ที่ ของตน ก็ใ ห้ ด าเนิ น การแก้ ไขให้ เสร็จ สิ้ น โดยเร็ว แล้ ว แจ้ งให้ ผู้ ที่ ร้องทุ กข์ ท ราบเป็ น
ลายลักษณ์อักษร พร้อมทั้งรายงานต่อผู้บังคับบัญชาหน่วยของตนทราบต่อไป
หากเรื่องราวที่ร้องทุกข์นั้น อยู่นอกเหนืออานาจหน้าที่ของตน ให้เสนอเรื่องราวร้องทุกข์พร้อม
ทั้งข้อเสนอในการแก้ไข หรือความเห็นต่อผู้บังคับบัญชาระดับสูงขึ้นไปตามลาดับ
ผู้ บั ง คั บ บั ญ ชาระดั บ สู ง ขึ้ น ไปด าเนิ น การสอบสวน และพิ จ ารณาค าร้ อ งทุ ก ข์ เช่ น เดี ย วกั บ
ผู้บังคับบัญชาโดยตรง

๙ - ๑๒๐
๗๖.๓ ผู้บังคับบัญชาแต่ละชั้นจะต้องสอบสวนและพิจารณาคาร้องทุกข์ให้เสร็จ ภายในเวลา
ไม่เกินเจ็ดวัน
ข้อ ๗๗ หากผู้ร้องทุกข์ไม่พอใจหรือยังมีความสงสัยในผลการพิจารณาก็ให้ยื่นอุทธรณ์เป็นลายลักษณ์อักษร
ต่อผู้บังคับบัญชาระดับสูงขึ้นไปภายในเจ็ดวัน นับแต่วันที่ทราบผลการร้องทุกข์ในครั้งนั้น และผู้บังคับบัญชาที่รับ
เรื่องราวร้องทุกข์จะต้องพิจารณาอุทธรณ์และดาเนินการแก้ไขหรือยุติเหตุการณ์ตามคาร้องทุกข์ พร้อมทั้งแจ้งผล
การพิจารณาให้ผู้ร้องทุกข์ทราบภายในสิบห้าวัน
ทั้งนี้คาวินิจฉัยของคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการของกระทรวงกลาโหมถือว่าเป็นที่สุด หากยังไม่
สามารถวินิจฉัยชี้ขาดปัญหาได้ ก็ให้ดาเนินการในทางอื่นอันชอบด้วยกฎหมายต่อไป
ข้อ ๗๘ ผู้ร้องทุกข์และผู้ที่เกี่ยวข้องจะต้องได้รับความคุ้มครอง โดยผู้ร้องทุกข์จะไม่ได้รับผลกระทบจาก
การร้องทุกข์จนเป็นเหตุให้ถูกเลิกจ้าง ลงโทษ กลั่นแกล้ง หรือการดาเนินการใดที่จะเกิดผลต่อผู้ร้องทุกข์
ถ้าหากตรวจพบว่า ข้อความที่ร้องทุกข์เป็นความเท็จ เพื่อให้เกิดความเสียหายต่อหน่วยงานหรือบุคคลก็
ตาม ผู้ร้องทุกข์จะต้องมีความผิดฐานะกระทาผิดวินัยของพนักงานราชการ
หมวด ๘
กำรสิ้นสุดสัญญำจ้ำง
ข้อ ๗๙ สัญญาจ้างพนักงานราชการสิ้นสุดลงเมื่อ
๗๙.๑ ครบกาหนดตามสัญญาจ้าง
๗๙.๒ ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามระเบียบนี้
๗๙.๓ ตาย
๗๙.๔ ไม่ผ่านการประเมินผลการปฏิบตั ิงาน
๗๙.๕ ถูกไล่ออก เพราะกระทาความผิดวินัยอย่างร้ายแรง
๗๙.๖ เหตุอื่นตามที่กาหนดไว้ในระเบียบนี้หรือตามข้อกาหนดของส่วนราชการหรือ
ตามสัญญาจ้าง
ข้อ ๘๐ พนักงานราชการผู้ใดประสงค์จะลาออกจากการปฏิบัติงาน ให้ยื่นหนังสือขาลาออกจากราชการ
ต่อผู้บังคับบัญชาล่วงหน้าก่อนวันที่จะขอลาออกจากราชการไม่น้อยกว่าสามสิบวัน เพื่อ ให้หัวหน้าส่วนราชการเป็น
ผู้พิจารณาอนุมัติ ในกรณีที่มีเหตุผลความจาเป็นพิเศษผู้บังคับบัญชาจะอนุญาตให้พนักงานราชการ ซึ่งจะประสงค์
จะลาออกยื่นหนังสือขอลาออกจากราชการล่วงหน้าน้อยกว่าสามสิบวันก็ได้
ข้อ ๘๑ ส่วนราชการอาจบอกเลิกสัญญาจ้างกับพนักงานราชการผู้ใดก่ อนครบกาหนดตามสัญญาจ้างได้
โดยไม่ต้องบอกกล่าวล่วงหน้า และไม่เป็นเหตุให้พนักงานราชการจะเรียกร้องค่าตอบแทนการเลิกสัญ ญาจ้างได้
เว้นแต่ส่วนราชการจากาหนดให้ในกรณีใดได้รับค่าตอบแทนการออกจากงานโดยไม่มีความผิดไว้

๙ - ๑๒๑
ข้อ ๘๒ เพื่อประโยชน์แห่งทางราชการ ส่วนราชการอาจสั่งให้พนักงานราชการไปปฏิบัติงานนอกเหนือจาก
เงื่อนไขที่กาหนดไว้ในสัญญาจ้างได้ โดยไม่เป็นเหตุให้พนักงานราชการอ้างขอเลิกสัญญาจ้างหรือเรียกร้องประโยชน์ตอบ
แทนใด ๆ ในการนี้ส่วนราชการอาจกาหนดให้ค่าล่วงเวลาหรือค่าตอบแทนอื่นจากการสั่งให้ไปปฏิบัติงานดังกล่าวได้
ข้อ ๘๓ วิธีปฏิบัติอื่นใดซึ่งมิได้กาหนดไว้ในระเบียบนี้ ให้ปฏิบัติตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วย
พนักงานราชการและประกาศคณะกรรมการบริหารราชการ ตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี โดยอนุโลม
ข้อ ๘๔ ให้ ส่ วนราชการมี อานาจออกระเบี ย บปลี กย่ อย เพื่ อปฏิบั ติ โดยไม่ ขัด หรือแย้ งกับ ระเบี ย บนี้
ได้ ตามความจาเป็น แล้วส่งสาเนาระเบียบนัน้ ให้คณะกรรมการบริหารพนักงานราชการของกระทรวงกลาโหมทราบ
ประกาศ ณ วันที่ ๑๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๗
(ลงชือ่ ) พลเอก สัมพันธ์ บัญญำนันต์
(สัมพันธ์ บุญญานันต์)
รัฐมนตรีว่ากากระทรวงกลาโหม
กำรแจกจ่ำย
- ปล.กห.,รอง ปล.กห.(๑). (๒). (๓). (๔). ปษ. พิเศษ สป., ปษ.สป. และ หน.ผสธ.ประจา รมว.กห.
- สล. รอ. บก.ทหารสูงสุด. ทบ., ทร. และ ทอ.
- สน.ปล.กห., สงป.สป., สลก.สป., สยธ.กห., สวพ.กห., สนผ.กห., ธน., กง.กห., ศอพท.,
(พท.ศอพท., อท.ศอพท., รภท.ศอพท.) และ สตช.กห.
- จก.สม., รอง จก.สม., ผช.จก.สม. (๑) และ (๒)
- นขต.สม., นขต.สกพ.สม. และ นขต.สสน.สม.

๙ - ๑๒๒
สัญญาเลขที่....................../..............................
สัญญำจ้ำงพนักงำนรำชกำร
ส่วนรำชกำร นขต.กห.........................................
สัญญาจ้างพนักงานราชการฉบับนี้ ทาขึ้น ณ...............................................................................................
เมื่อวันที่...............ระหว่างส่วนราชการ.....................................................โดย...............................................................
ตาแหน่ง...........................................ผู้แทน/ผู้รับมอบอานาจตามคาสั่งส่วนราชการ..............ที่................/...................
ลงวันที่...............................................................................ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ ส่วนราชการ...................... ”
ฝ่ายหนึ่ง กับ นาย/นาง/นางสาว..........................................................................................................อายุ...............ปี
หมายเลขประจาตัวของผู้ถือบัตรประจาตัวประชาชน......................................................อยู่บ้านเลขที่........................
ถนน................................................ซอย....................................................แขวง/ตาบล.......................................
เขต/อาเภอ......................................................จังหวัด...................................รหัสไปรษณีย์...............................
โทรศัพท์.................................................................................ซึ่งต่อไปนี้ในสัญญานี้เรียกว่า “พนักงานราชการ”
อีกฝ่ายหนึ่งทั้งสองฝ่ายต่างได้ตกลงร่วมกันทาสัญญาจ้างไว้ต่อกัน ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ส่วนราชการ......................................................................ตกลงจ้างและพนักงานราชการตกลง
รับจ้างทางานให้แก่ส่วนราชการ.....................................................................โดยเป็นพนักงานราชการดังต่อไปนี้
พนักงานราชการพิเศษ
ลักษณะงาน........................................................................................................................
พนักงานราชการทั่วไป
กลุ่มงาน............................................................................................................................
ตาแหน่ง.................................................................................................................................
ข้อ ๒ พนักงานราชการมีหน้าที่รับผิดชอบภาระงานตามรายละเอียดที่ส่วนราชการ..............................
กาหนดไว้ ในเอกสารแนบท้ ายสั ญ ญาจ้ างและให้ ถือว่ าเอกสารแนบท้ ายสั ญ ญาจ้ า งดั ง กล่ า ว เป็ น ส่ ว นหนึ่ งของ
สัญญาจ้างนี้
ในกรณีที่ปัญหาว่างานใดเป็นหน้าที่การงานตามสัญญาจ้างนี้หรือไม่หรือกรณีที่มีข้อสงสัยเกี่ยวกับข้อความ
ของสัญญาจ้างหรือข้อความในเอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างให้ส่วนราชการ..............................................................
เป็นผู้วินิจฉัยและพนักงานราชการจะต้องปฏิบัติตามคาวินิจฉัยนั้น
ข้อ ๓ ส่วนราชการ.....................................................ตกลงจ้างพนักงานราชการมีกาหนด.......ปี......เดือน
เริ่มตั้งแต่วันที่.............เดือน...................พ.ศ. ...............และสิ้นสุดในวันที่..............เดือน...................พ.ศ. ...........
กาหนดระยะเวลาการมาปฏิบัติงานที่ส่วนราชการ.................................................................ให้เป็นไป
ตามรายละเอียดแนบท้ายสัญญาจ้างและให้ถือว่าเอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาจ้าง
ข้อ ๔ ส่วนราชการ..........................................ตกลงจ่ายและพนักงานราชการตกลงรับค่าตอบแทน ดังนี้
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................

๙ - ๑๒๓
ทั้งนี้ พนักงานราชการต้องเป็นผู้รับผิดชอบในการเสียภาษีเงินได้ โดยส่วนราชการ................................
เป็นผู้หักไว้ ณ ที่จ่าย
ข้อ ๕ พนักงานราชการอาจได้รับสิทธิประโยชน์อื่น ตามระเบียบกระทรวงกลาโหม ว่าด้วย พนั กงาน
ราชการหรือตามที่คณะกรรมการ หรือส่วนราชการ.................................................................................กาหนด
ข้อ ๖ ส่วนราชการ..........................จะทาการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการตามหลักเกณฑ์
และวิธีการที่ส่วนราชการ.......................................................กาหนด
ข้อ ๗ สัญญานี้สิ้นสุดเมื่อเข้ากรณีใดกรณีหนึ่ง ดังนี้
(๑) เข้ า กรณี ใดกรณี ห นึ่ งตามที่ ก าหนดในข้ อ ๗๙ แห่ ง ระเบี ย บกระทรวงกลาโหม ว่ า ด้ ว ย
พนักงานราชการ ดังนี้
- ครบกาหนดตามสัญญาจ้าง
- ขาดคุณสมบัติตามที่ส่วนราชการกาหนด
- ตาย
- ไม่ผ่านการประเมินผลการปฏิบัติงาน
- ถูกไล่ออกเพราะกระทาผิดวินัยอย่างร้ายแรง
- เหตุอื่นตามที่กาหนดไว้ในระเบียบนี้หรือตามข้อกาหนดของส่วนราชการหรือตามสัญญาจ้าง
(๒) พนักงานราชการลาออกจากการปฏิบัติงานตามข้อ ๘๐ แห่งระเบียบกระทรวงกลาโหม ว่าด้วย
พนักงานราชการ ดังนี้
- พนักงานราชการประสงค์จะลาออกจากการปฏิบัติงาน โดยยื่นหนังสือขอลาออกต่อหัวหน้า
ส่วนราชการตามเกณฑ์ที่ส่วนราชการกาหนด
(๓) มีการเลิกสัญญาจ้างตามข้อ ๘๑ แห่งระเบียบกระทรวงกลาโหม ว่าด้วย พนักงานราชการ
ดังนี้
- ส่วนราชการอาจบอกเลิกสัญญาจ้างกับพนักงานก่อนครบกาหนดตามสัญญาได้โดยไม่ต้อง
บอกล่วงหน้ าและไม่ เป็ นเหตุ ที่ พ นั กงานราชการจะเรีย กร้องค่าตอบแทนการเลิ กสั ญ ญาได้ เว้น แต่ส่ วนราชการ
จะกาหนดให้ได้รับค่าตอบแทนการออกจากงานโดยไม่มีความผิดได้
(๔) เหตุอื่น ๆ ดังต่อไปนี้
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
(๕) เหตุอื่น ๆ ตามที่ส่วนราชการ..........................................................................ประกาศกาหนด
ข้อ ๘ พนักงานราชการมีหน้าที่ต้องรัก ษาวินัยและยอมรับการลงโทษทางวินัยตามที่กาหนดในระเบียบ
กระทรวงกลาโหมว่าด้วยพนักงานราชการหรือที่กรม/สานักงานประกาศกาหนด

๙ - ๑๒๔
ข้อ ๙ กรณีพนักงานราชการและทิ้งงานก่อนครบกาหนดเวลาตามข้อ ๑ หรือปฏิบัติงานใด ๆ จะเป็น
เหตุให้เกิดความเสียหายแก่ส่วนราชการ..............................................ในระหว่างอายุสัญญาพนักงานราชการยินยอม
ชดใช้ค่าเสียหายให้กับส่วนราชการ................................ทุกประการภายในกาหนดเวลาที่ส่วนราชการ.........................
เรียกร้องให้ ช ดใช้ และยิ น ยอมให้ ส่ วนราชการหั กค่าตอบแทนหรือเงิน อื่น ใดที่ พ นั กงานราชการมี สิ ท ธิ ได้ รับ จาก
ส่วนราชการ.................................เป็นการชดใช้ค่าเสียหาย เว้นแต่ความเสียหายนั้นเกิดจากเหตุสุดวิสัย
ข้อ ๑๐ พนักงานราชการจะต้องปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงกลาโหม ว่าด้วย พนักงานราชการประกาศ
หรือมติของคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการของกระทรวงกลาโหมประกาศ หรือคาสั่งของส่วนราชการ............
....................................ที่ออกตามระเบียบกระทรวงกลาโหม ว่าด้วย พนักงานราชการ
ข้อ ๑๑ พนักงานราชการจะต้องประพฤติและปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับและคาสั่งของทาง
ราชการ ทั้งที่ได้ออกใช้บังคับแก่พนักงานราชการอยู่แล้วก่อนวันที่ลงนามในสัญญาจ้างนี้และที่จะออกใช้บังคับต่อไป
ในภายหลัง โดยพนักงานราชการยินยอมให้ถือว่า กฎหมาย ระเบียบข้อบังคับและคาสั่งต่าง ๆ ดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่ง
ของสัญญาจ้างนี
ข้อ ๑๒ พนักงานราชการต้องปฏิบัติงานให้กับส่วนราชการ....................................................ตามที่ได้รับ
มอบหมายด้วยความซื่อสัตย์ สุจริตและตั้งใจปฏิบัติงานอย่างเต็มกาลังความสามารถของตน โดยแสวงหาความรู้
และทักษะเพิ่ มเติมหรือกระทาการใด ๆ เพื่ อให้ ผลงานในหน้าที่มีคุณ ภาพดีขึ้น ทั้ งนี้ต้องรักษาผลประโยชน์และ
ชื่อเสีย งของราชการและไม่เปิ ดเผยความลั บ หรือข้อมู ลทางราชการให้ผู้ หนึ่ งผู้ใดทราบ โดยมิได้ รับอนุ ญ าตจาก
ผู้รับผิดชอบนั้น ๆ
ข้อ ๑๓ ในระหว่างอายุ สั ญ ญาจ้ างนี้ หากพนั กงานราชการปฏิบั ติงานตามสัญ ญาจ้างแล้ว ก่อให้เกิด
ผลงานสร้างสรรค์ขึ้นใหม่ให้ลิขสิทธิ์ของผลงานดังกล่าวเป็นกรรมสิทธิ์ของส่วนราชการ......................................
ข้อ ๑๔ พนักงานราชการจะต้งรับผิดชอบต่อการละเมิดบทบัญญัติแห่งกฎหมายหรือสิทธิใด ๆ ในสิทธิบัตร
หรือลิขสิทธิ์ของบุคคลที่สาม ซึ่งพนักงานราชการนามาใช้ในการปฏิบัติตามสัญญานี้
ข้อ ๑๕ สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบของพนักงานราชการนอกเหนือจากที่กาหนดไว้ในสัญญาจ้างนี้
ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับและคาสั่งที่ทางราชการกาหนดไว้
สัญญานี้ทาขึ้นสองฉบับมีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาอ่านตรวจสอบและเข้าใจข้อความในสัญญา
โดยละเอียดแล้ว จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐานต่อหน้าพยาน ณ วัน เดือน ปี ดังกล่าวข้างต้น และต่างฝ่ายต่าง
เก็บรักษาไว้ฝ่ายละฉบับ
(ลงชื่อ)...........................................................กรม/สานักงาน
(..........................................................)
(ลงชื่อ)...........................................................พนักงานราชการ
(...........................................................)
(ลงชื่อ)............................................................พยาน
(...........................................................)
(ลงชื่อ)............................................................พยาน
(...........................................................)

๙ - ๑๒๕
สัญญำค้ำประกัน
เขียนที่...........................
วันที่............เดือน........................พุทธศักราช......................
ข้าพเจ้า..............................................................อายุ.............ปี สัญชาติ......................เชื้อชาติ.......................
อยู่บ้านเลขที่..................................หมู่ที่...............แขวง/ตาบล..................................เขต/อาเภอ..................................
จังหวัด............................................ผู้แทน......................................ซึ่งต่อไปในสัญญานี้จะเรียกว่าผู้ค้าประกันฝ่ายหนึ่ง
กับ.........................................................ผู้แทน.....................................ซึ่งต่อไปในสัญญานี้จะเรียกว่าผู้จ้างอีกฝ่ายหนึ่ง
ทั้งสองฝ่ายได้ตกลงทาสัญญากันมีข้อความดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ผู้ค้าประกันเข้าใจความในสัญญาจ้างพนักงานราชการ ระหว่าง.......................................................
ผู้แทน...........................................................ผู้จ้าง กับ.............................................................ผู้รับจ้างโดยตลอดแล้ว
ข้อ ๒ ผู้ค้าประกัน สัญ ญาว่า ระหว่างที่ ผู้ รับจ้ างเป็ น พนักงานราชการอยู่นี้ ถ้าได้กระทาให้ ฝ่ ายผู้จ้ าง
เสียหายด้วยประการใด ๆ แล้ว เมื่อผู้รับจ้างไม่ชดใช้ค่าเสียหายหรือชดใช้ไม่ครบ ผู้ค้าประกันยอมรับผิดอย่างลูกหนี้
ร่วมชาระราคาและค่าเสียหายให้จนเต็มจานวน
คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายเข้าใจความในสัญญานี้ตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นสาคัญต่อหน้าพยาน
(ลงลายมือชื่อ)................................................................ผู้ค้าประกัน
(............................................................)
(ลงลายมือชื่อ).................................................................ผู้จ้าง
(............................................................)
(ลงลายมือชื่อ)..................................................................พยาน
(............................................................)
(ลงลายมือชื่อ)...................................................................พยาน
(............................................................)
ข้าพเจ้า.........................................................................................................ภริยาหรือสามีของผู้ค้าประกัน
ขอให้ความยินยอมตามหนังสือค้าประกันฉบับนี้
(ลงลายมือชื่อ)................................................................ผู้ให้ความยินยอม
(............................................................)
(ลงลายมือชื่อ)..................................................................พยาน
(............................................................)
(ลงลายมือชื่อ)...................................................................พยาน
(............................................................)

๙ - ๑๒๖

ที่ นร. ๐๒๑๔/๑๒๕๑๓

สานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
ทาเนียบรัฐบาล กท. ๑๐๓๐๐
๒๕ ตุลาคม ๒๕๓๘

เรื่อง การบเทียบตาแหน่งชั้นข้าราชการทหารกับข้าราชการพลเรือน
เรียน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม
อ้างอิง ๑. หนังสือกระทรวงกลาโหม ด่วนที่สุด ที่ กห ๐๒๐๓/๔๒๑ ลงวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๓๘
๒. หนังสือกระทรวงกลาโหม ที่ กห ๐๒๐๓/๑๓๕๔ ลงวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๓๘
ส่งที่ส่งมาด้วย สาเนาหนังสือสานักงาน ก.พ. ด่วนทีส่ ุด ที่ นร. ๐๗๐๘.๑/๔๘๒๓
ตามที่ได้เสนอเรื่อง การเทียบตาแหน่งข้าราชการทหารกับข้าราชการพลเรือน ไปเพื่อคณะรัฐมนตรีพิจารณา
และต่อมาแจ้งว่า ได้พิจารณาเรื่องดังกล่าวร่วมกับสานักงาน ก.พ. และกระทรวงการคลังแล้ว ได้ข้อยุติว่าเห็นควร
เสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติให้แก้ไขหลักเกณฑ์การเทียบตาแหน่งข้าราชกาทหารกับข้าราชการพลเรือนใหม่
เฉพาะสองชั้นยศ ความละเอียดตามอ้างถึง นั้น
บัดนี้ สานักงาน ก.พ. ได้เสนอผลการพิจารณาร่วมกันระหว่างกระทรวงกลาโหม กระทรวงการคลังและ
สานักงาน ก.พ. มาเพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี ความละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย
คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๓๘ ว่า
๑. อนุมัติให้แก้ไขหลักเกณฑ์การเทียบตาแหน่งข้าราชการทหารกับข้าราชการพลเรือนตามผลการพิจารณา
ร่วมกันระหว่างกระทรวงกลาโหม กระทรวงการคลัง และสานักงาน ก.พ.
๒. ให้กระทรวงการคลังดาเนินการแก้ไขระเบียบกระทรวงการคลังที่เกี่ยวข้องในการกาหนดสิทธิประโยชน์
ด้านค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการให้สอดคล้องกันด้วย
จึงเรียนยืนยันมา ทั้งนี้ ได้แจ้งให้กระทรวงการคลัง และสานักงาน ก.พ. ทราบด้วยแล้ว
ขอแสดงความนับถือ
(ลงชื่อ) อาภา สมัครการ
(นางอาภา สมัครการ)
รองเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ปฏิบัติราชการแทน
เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

๙ - ๑๒๗

ด่วนที่สุด
ที่ นร ๐๗๐๘.๑/๔๘๒๓

สานักงาน ก.พ.
ถนนพิษณุโลก กท ๑๐๓๐๐
๒๙ กันยายน ๒๕๓๘

เรื่อง การเทียบตาแหน่งข้าราชการทหารกับข้าราชการพลเรือน
เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี
อ้างถึง ๑. หนังสือสานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนทีส่ ุด ที่ นร ๐๒๐๓/๒๙๖๘
ลงวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๓๘
๒. หนังสือสานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร ๐๒๐๓/๕๗๖๙ ลงวันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๓๘
ตามหนังสือที่อ้างถึง ๑. ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เสนอความเห็นประกอบการพิจารณาของ
คณะรัฐมนตรีในการอนุมัติหลักเกณฑ์การเทียบตาแหน่งข้าราชการทหารกับข้าราชการพลเรือน ตามที่
กระทรวงกลาโหมเสนอ เพื่อใช้ในการกาหนดสิทธิประโยชน์เรื่องค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการและการประสาน
การปฏิบัติงานร่วมกัน และตามหนังสือที่อ้างถึง ๒. แจ้งว่านายกรัฐมนตรีได้พิจารณาความเห็นเรื่องนี้ของหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องแล้ว มีคาสั่งให้กระทรวงกลาโหม กระทรวงการคลัง และสานักงาน ก.พ. รับเรื่องนี้ไปพิจารณาร่วมกัน
ให้ได้ข้อยุติก่อน โดยให้สานักงาน ก.พ. เป็นเจ้าของเรื่องแล้ว นาเสนอคณะรัฐมนตรีต่อไป ความละเอียดแจ้งแล้วนัน้
สานักงาน ก.พ. กระทรวงกลาโหม และกระทรวงการคลังได้ดาเนินการพิจารณาเรื่องนี้ร่วมกันแล้ว
มีความเห็นเป็นข้อยุติเสนอประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี ดังนี้
๑. การที่กระทรวงกลาโหมขอปรับปรุงหลักเกณฑ์การเทียบตาแหน่งข้าราชการทหารกับข้าราชการ
พลเรือนใหม่ให้สอดคล้องกับบัญชีอัตราเงินเดือนข้าราชการทหารท้ายพระราชบัญญัติเงินเดือน และเงินประจา
ตาแหน่ง พ.ศ. ๒๕๓๘ เพื่อประโยชน์ในการกาหนดสิทธิประโยชน์ดา้ นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ตามข้อเสนอดังนี้
๑.๑ ข้าราชการทหารซึ่งมียศตัง้ แต่ สิบตรี จ่าตรี จ่ากาศตรี ถึง สิบเอก จ่าเอก จ่าอากาศเอก และ
พลทหารประจาการ (พลอาสาสมัคร) เทียบกับข้าราชการพลเรือน ผู้ดารงตาแหน่งระดับ ๑
๑.๒ ข้าราชการทหารซึ่งมียศตัง้ แต่ จ่าสิบตรี พันจ่าตรี พันจ่าอากาศตรี ถึง จ่าสิบเอก พันจ่าเอก
พันจ่าอากาศเอก เทียบเท่าข้าราชการพลเรือนผู้ดารงตาแหน่ง ระดับ ๒
๑.๓ ข้าราชการทหารซึ่งมียศตัง้ แต่ จ่าสิบเอก พันจ่าเอก พันจ่าอากาศเอก อัตราเงินเดือน จ่าสิบเอก
พิเศษ พันจ่าเอกพิเศษ พันจ่าอากาศเอกพิเศษ ถึง ร้อยตรี เรือตรี เรืออากาศตรี เทียบกับข้าราชการพลเรือนผู้ดารง
ตาแหน่ง ระดับ ๓
๑.๔ ข้าราชการทหารซึ่งมียศ ร้อยโท เรือโท เรืออากาศโท เทียบกับข้าราชการพลเรือนผู้ดารง
ตาแหน่ง ระดับ ๔

๙ - ๑๒๘
๑.๕ ข้าราชการทหารซึ่งมียศ ร้อยเอก เรือเอก เรืออากาศเอก เทียบกับข้าราชการพลเรือนผู้ดารง
ตาแหน่ง ระดับ ๕
๑.๖ ข้าราชการทหารซึ่งมียศ พันตรี นาวาตรี นาวาอากาศตรี เทียบกับข้าราชการพลเรือนผู้ดารง
ตาแหน่ง ระดับ ๖
๑.๗ ข้าราชการทหารซึ่งมียศ พันโท นาวาโท นาวาอากาศโท เทียบกับข้าราชการพลเรือนผู้ดารง
ตาแหน่ง ระดับ ๗
๑.๘ ข้าราชการทหารซึ่งมียศ พันเอก นาวาเอก นาวาอากาศเอก เทียบกับข้าราชการพลเรือนผู้ดารง
ตาแหน่ง ระดับ ๘
๑.๙ ข้าราชการทหารซึ่งมียศ พันเอก นาวาเอก นาวาอากาศเอก อัตราเงินเดือนพิเศษ นาวาเอกพิเศษ
นาวาอากาศเอกพิเศษ เทียบกับข้าราชการพลเรือนผู้ดารงตาแหน่ง ระดับ ๙
๑.๑๐ ข้าราชการทหารซึ่งมียศ พลตรี พลเรือตรี พลอากาศตรี เทียบกับข้าราชการพลเรือนผู้ดารง
ตาแหน่ง ระดับ ๑๐
๑.๑๑ ข้าราชการทหารซึ่งมียศ พลโท พลเรือโท พลอากาศโท ถึง พลเอก พลเรือเอก พลอากาศเอก
เทียบกับข้าราชการพลเรือนผู้ดารงตาแหน่ง ระดับ ๑๑ ที่รับเงินเดือนในอันดับ น.๑๑
๑.๑๒ ข้าราชการทหารซึ่งมียศ จอมพล จอมพลเรือ จอมพลอากาศ หรือพลเอก พลเรือเอก
พลอากาศเอก เงินเดือนอัตราจอมพล เทียบกับข้าราชการพลเรือนผู้ดารงตาแหน่ง ระดับ ๑๑ ที่รับเงินเดือนใน
อันดับ น.๑๑
ข้อเสนอของกระทรวงกลาโหมดังกล่าว ทีป่ ระชุมมีความเห็นว่าไม่เป็นไปตามหลักการของการพิจารณา
ภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของตาแหน่งข้าราชการซึ่งใช้เป็นหลักฐานในการกาหนดอัตราของสิทธิประโยชน์ที่
จะได้รับตามที่กระทรวงการคลังกาหนด ดังนัน้ การพิจารณาในกรณีนี้โดยหลักการแล้วจึงต้องเปรียบเทียบ
ภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของตาแหน่งข้าราชการทหาร กับข้าราชการพลเรือน ที่ขอปรับปรุงการเทียบ
ตาแหน่งแตกต่างไปจากหลักเกณฑ์เดิมทุกตาแหน่ง
๒. ขณะนี้ในการเดินทางไปราชการขอข้าราชการประเภทต่างๆ ได้แก่ ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าเช่าที่พัก
และค่าพาหนะ กระทรวงการคลังได้กาหนดสิทธิประโยชน์ไว้เป็นกลุ่ม ตาแหน่ง และภายในแต่ละกลุ่มตาแหน่ง
ให้ได้รับอัตราเดียวกัน ซึ่งในกรณีของข้าราชการทหารและข้าราชการพลเรือนได้กาหนดไว้ดังนี้
กลุ่มที่หนึ่ง กลุ่มของข้าราชการพลเรือนผู้ดารงตาแหน่ง ระดับ ๑ ถึงระดับ ๒ หรือข้าราชการทหารยศ
สิบตรี จ่าตรี จ่าอากาศตรี ถึง จ่าสิบเอก พันจ่าเอก พันจ่าอากาศเอก อัตราเงินเดือนจ่าสิบเอกพิเศษ พันจ่าเอกพิเศษ
พันจ่าอากาศเอกพิเศษ และพลทหารประจาการ (พลอาสมัคร)
กลุ่มที่สอง กลุ่มของข้าราชการพลเรือนผู้ดารงตาแหน่ง ระดับ ๓ ถึงระดับ ๘ หรือข้าราชการทหารยศ
ร้อยตรี เรือตรี เรืออากาศตรี ถึง พันเอก นาวาเอก นาวาอากาศเอก อัตราเงินเดือนพันเอกพิเศษ นาวาเอกพิเศษ
นาวาอากาศเอกพิเศษ อันดับ ๑

๙ - ๑๒๙
กลุ่มที่สำม กลุ่มข้าราชการพลเรือนผู้ดารงตาแหน่ง ระดับ ๙ ขึ้นไป หรือข้าราชการทหารยศ พันเอก
นาวาเอก นาวาอากาศเอก อัตราเงินเดือนพันเอกพิเศษ นาวาเอกพิเศษ นาวาอากาศเอกพิเศษ อันดับ ๒ ขึ้นไป
ดังนั้น เมื่อพิ จารณาถึงข้อเสนอของกระทรวงกลาโหมเรื่องนี้ แ ล้ ว เห็ น ว่าหากจะต้ องพิ จารณาเที ย บ
ตาแหน่งใหม่ทั้งหมดจะเป็นเรื่องยุ่งยากและต้องใช้ระยะเวลามาก ในชั้นนี้จึงควรหยิบยกเฉพาะตาแหน่งข้าราชการทหาร
ที่ได้รับผลกระทบขึ้นมาพิจารณาก่อน ได้แก่ ตาแหน่งข้าราชการทหารในยศที่เสนอปรับปรุงให้ได้รับสิทธิประโยชน์
ในการเดิ น ทางไปราชการในอั ต ราที่ สู งขึ้ น ซึ่ งมี ผ ลให้ ต้ อ งเปลี่ ย นกลุ่ ม ข้า ราชการที่ จ ะให้ ได้ รับ สิ ท ธิ ป ระโยชน์
ในการเดินทางไปราชการตามที่กระทรวงการคลังกาหนดไว้ใหม่ด้วย ได้แก่ ข้าราชการทหารยศจ่าสิบเอก พันจ่าเอก
พันจ่าอากาศเอก อัตราเงินเดือน จ่าสิบเอกพิเศษ พันจ่าเอกพิเศษ พันจ่าอากาศเอกพิเศษ ที่ต้ องปรับจากกลุ่มที่หนึ่ง
ไปอยู่ในกลุ่มที่สองและข้าราชการทหารยศพันเอก นาวาเอก นาวาอากาศเอก อัตราเงินเดือนพันเอกพิเศษ นาวาเอกพิเศษ
นาวาอากาศเอกพิเศษ ที่ต้องปรับจากกลุ่มที่สอง ไปอยู่ในกลุ่มที่สามส่วนข้าราชการทหารในยศอื่น ๆ ตามข้อเสนอ
ของกระทรวงกลาโหมไม่ได้รับผลกระทบทาให้ต้องปรับกลุ่มข้าราชการที่จะให้สิทธิประโยชน์ในการเดินทางไปราชการ
แต่อย่างใด จึงควรรอดาเนินการในช่วงเวลาที่เหมาะสมต่อไป
๓. เมื่ อพิ จารณาเปรียบเที ย บภาระหน้ าที่ และความรับ ผิ ดชอบของต าแหน่ งที่ จะได้รับ ผลกระทบใน
การกาหนดสิทธิ ประโยชน์ในการเดินทางไปราชการของข้าราชการทหาร และข้าราชการพลเรือน ดังกล่าวแล้ว
เห็นสมควรปรับปรุงแก้ไขหลักเกณฑ์การเทียบตาแหน่งเพื่อการนี้ ตามที่กระทรวงกลาโหมเสนอได้ ดังนี้
๓.๑ ข้ า ราชการทหารซึ่ ง มี ย ศตั้ ง แต่ จ่ า สิ บ เอก พั น จ่ า เอก พั น จ่ า อากาศเอก อั ต ราเงิ น เดื อ น
จ่าสิบเอกพิเศษ พันจ่าเอกพิเศษ พันจ่าอากาศเอกพิเศษ อาจะเทียบกับข้าราชการพลเรือนผู้ดารงตาแหน่งระดับ ๓
๓.๒ ข้าราชการทหารซึ่งมียศตั้งแต่ พันเอก นาวาเอก นาวาอากาศเอก อัตราเงินเดือนพันเอกพิเศษ
นาวาเอกพิเศษ นาวาอากาศเอกพิเศษ อาจเทียบกับข้าราชการพลเรือนผู้ดารงตาแหน่ง ระดับ ๙
๔. เมื่อคณะรัฐมนตรีมีมติให้แก้ไขหลักเกณฑ์การเทียบตาแหน่งข้าราชการทหารกับข้าราชการพลเรือน
ตามแนวทางดั งกล่ าวแล้ว ควรแจ้งให้ กระทรวงการคลั งดาเนิ น การแก้ไขระเบี ย บกระทรวงการคลังที่ เกี่ยวข้อง
ในการกาหนดสิทธิประโยชน์ด้านค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการให้สอดคล้องกันด้วย
จึงเรียนมาเพื่อโปรดนาเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาต่อไป
ขอแสดงความนับถือ
(ลงชื่อ) วิลาส สิงหวิลัย
(นายวิลาส สิงหวิลัย)
เลขาธิการ ก.พ.
สานักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลภาครัฐ
ส่วนระบบและมาตรฐานการบริหารงานบุคคล
โทร. ๒๘๒๗๓๖๔
โทรสาร ๒๘๒๑๘๒๘

๙ - ๑๓๐

พระรำชบัญญัติ
สงเครำะห์ข้ำรำชกำรผู้ได้รับอันตรำยหรือกำรป่วยเจ็บเพรำะเหตุปฏิบตั ิรำชกำร
พ.ศ. ๒๕๔๖
____________________
ภูมิพลอดุลยเดช ปร.
ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๒ ธันวำคม พ.ศ. ๒๕๔๖
เป็นปีที่ ๕๘ ในรัชกำลปัจจุบนั
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่า
โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยการสงเคราะห์ข้าราชการผู้ได้รับอันตรายหรือการป่ว ยเจ็บ
เพราะเป็นเหตุปฏิบัติราชการ
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยคาแนะนาและยินยอมของรัฐสภาดังต่อไปนี้
มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า “ พระราชบัญญัติสงเคราะห์ข้าราชการผู้ได้รับอันตรายหรือการป่วยเจ็บ
เพราะเหตุปฏิบัติราชการ พ.ศ. ๒๕๔๖ ”
มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
มาตรา ๓ ให้ยกเลิกพระราชบัญญัติสงเคราะห์ข้าราชการผู้ได้รับอันตรายหรือการป่วยเจ็บเพราะเหตุ
ปฏิบัติราชการ พ.ศ. ๒๔๙๘
มาตรา ๔ ในพระราชบัญญัตินี้
“ ข้าราชการ ” หมายความว่า บุ คคลซึ่งได้รับ ราชการโดยได้ รับ เงิน เดือนจากงบประมาณประเภท
เงินเดือนแต่ไม่รวมถึงข้าราชการส่วนท้องถิ่น
“ รัฐมนตรีเจ้าสังกัด ” หมานความรวมถึงผู้บังคับบัญชาหรือผู้กากับดูแลส่วนราชการที่ไม่สังกัดกระทรวง
หรือทบวง
มาตรา ๕ ข้าราชการผู้ได้รับอันตรายหรือการป่วยเจ็บเพราะเหตุปฏิบัติราชการในหน้าที่หรือถูกประทุษร้าย
เพราะเหตุกระทาตามหน้าที่ให้ผู้นั้นได้รับการสงเคราะห์ตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัตินี้

๙ - ๑๓๑
การขอรับการสงเคราะห์ ต้องแสดงรายงานแพทย์ที่ท างราชการรับรองตามความหมายของกฎหมาย
ว่าด้วย บาเหน็จบานาญข้าราชการ กับรายงานแสดงเหตุที่ต้องรับอันตรายหรือการป่วยเจ็บหรือถูกประทุษร้ายนั้นด้วย
มาตรา ๖ ข้าราชการผู้ใดได้รับอันตรายหรือการป่วยเจ็บ หรือถูกประทุษร้ายอันเกิด จากกรณีดังกล่าว
ในมาตรา ๕ มีสิทธิได้รับการรักษาพยาบาลโดยรัฐบาลเป็นผู้ออกค่าใช้จ่าย
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลตามวรรคหนึ่งให้เป็นไปตามระเบียบที่กระทรวงการคลังกาหนด
มาตรา ๗ ในระหว่างที่ต้องรักษาพยาบาล ถ้ารัฐมนตรีเจ้าสังกัดพิจารณาเห็นสมควรจะให้ข้าราชการ
ผู้ได้รับอันตรายหรือการป่วยเจ็บหรือถูกประทุษร้ายนั้นได้ลาหยุดราชการเพื่อรักษาตัวเกินกว่าเวลาที่กาหนดไว้ใน
กฎหมาย ระเบียบ หรือข้อบังคับเกี่ยวกับการลาของข้าราชการก็ได้และในระหว่างได้รับอนุญาตให้ลา ให้ข้าราชการ
ผู้นั้นได้รับเงินเดือนเต็ม
ถ้าระหว่างที่ต้องรักษาพยาบาล ข้าราชการผู้ นั้นต้องเกษียณอายุตามกฎหมาย ว่าด้วย บาเหน็จบานาญ
ข้าราชการ ก็ให้ผู้นั้นมีสิทธิได้รับการรักษาพยาบาลโดยรัฐเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายต่อไปจนกว่าการรักษาจะถึงที่สุด
หลักเกณฑ์และวิธีการการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลจนกว่าการรักษาจะถึงที่สุดให้เป็นไปตามระเบียบที่
กระทรวงการคลังกาหนด
มาตรา ๘ ถ้าอั นตรายหรือการเจ็บ ป่วยหรือการถูกประทุ ษร้ายอัน เกิดจากกรณี ดังกล่าวในมาตรา ๕
ทาให้ข้าราชการผู้ใดตกเป็นผู้ทุพพลภาพหรือพิการ อันเป็นเหตุจะต้องออกจากราชการตามกฎหมาย ระเบียบ หรือ
ข้อบังคับที่ใช้อยู่ หากรัฐมนตรีเจ้าสังกัดพิจารณาเห็นว่าข้าราชการผู้นั้นยังอาจปฏิบัติหน้าที่ราชการอื่นใดที่เหมาะสม
ได้และเมื่อข้าราชการผู้นั้นประสงค์จะรับราชการต่อไป รัฐมนตรีเจ้าสังกัดจะสั่งให้ข้าราชการผู้นั้นไปรับราชการ
ในตาแหน่งหน้าที่อื่นก็ได้
มาตรา ๙ ข้าราชการซึ่งได้รับการสงเคราะห์ดังกล่าวในมาตรา ๘ ยังไม่มีสิทธิ์รับบานาญพิเศษ ถ้าต่อมา
ผู้นั้นได้ออกจากราชการเมื่อใดให้มีสิทธิได้รับบานาญพิเศษ ดังนี้
(๑) ได้บานาญพิเศษโดนคานวณตามเกณฑ์ที่บัญญัติไว้ในกฎหมายว่าด้วยบาเหน็จบานาญข้าราชการ
ที่ ใช้ อยู่ แ ละตามเงิน เดื อนที่ ได้ รับ ในวั น ที่ ได้ รับ อั น ตรายหรือการป่ ว ยเจ็ บ หรือถูก ประทุ ษ ร้า ยโดยเงิน เดื อนให้ มี
ความหมายอย่างเดียวกับคาว่า “ เงินเดือนเดือนสุดท้าย ” ตามกฎหมายว่าด้วยบาเหน็จบานาญข้าราชการ
(๒) ถ้าผู้นั้นออกจากราชการโดยมีสิทธิได้รับบาเหน็จบานาญปกติตามกฎหมายว่าด้วยบาเหน็จบานาญ
ข้าราชการที่ใช้อยู่ในเวลาออกและผู้นั้นขอรับ บานาญปกติให้คานวณบานาญปกติตามสิทธินั้นบวกเข้ากับบานาญ
พิเศษใน (๑) ด้วย เว้นแต่ผู้นั้นออกจากราชการโดยไม่ได้รับบานาญปกติก็ให้ได้รับบานาญพิเศษตาม (๑) แต่อย่างเดียว
(๓) ถ้าผู้นั้นออกจากราชการด้วยกรณีที่ก่อให้เกิดสิทธิที่จาเป็นได้รับบานาญพิเศษตามกฎหมาย ว่าด้วย
บ าเหน็ จ บ านาญข้าราชการที่ ใช้อยู่ ในเวลาออก ให้ ผู้ นั้ น ได้รับ สิ ท ธิต ามกฎหมายนั้ น หรือบ าเหน็ จบ านาญพิ เศษ
ตามความใน (๑) แล้วแต่บานาญพิเศษรายได้จะมีจานวนมากกว่า

๙ - ๑๓๒
มาตรา ๑๐ เมื่อข้าราชการซึ่งได้รับการสงเคราะห์ตามมาตรา ๘ ถึงแก่ความตายให้จ่ายเงินเป็นบาเหน็จ
ตกทอดสามสิบเท่าของบานาญพิเศษที่คานวณได้ตามความในมาตรา ๙ (๑) ให้แก่บุคคลตามที่กฎหมาย ว่าด้วย
บาเหน็จบานาญข้าราชการบัญญัติไว้ ทั้งนี้ให้นาบทบัญญัติว่า ด้วยการแบ่งส่วนบาเหน็จตกทอดตามกฎหมาย ว่าด้วย
บาเหน็จบานาญข้าราชการมาใช้บังคับโดยอนุโลม
ถ้าผู้นั้นถึงแก่ความตายด้วยกรณีที่ก่อให้เกิดสิทธิได้รับบานาญพิเศษตามกฎหมายว่าด้วยบาเหน็จบานาญ
ข้าราชการที่ใช้อยู่ในเวลาตาย ก็ให้ทายาทได้รับสิทธิตามกฎหมายนั้นหรือบานาญพิเศษตามความในมาตรา ๙ (๑)
แล้วแต่บานาญพิเศษรายใดจะมีมากว่า ทั้งนี้ให้นาบทบัญ ญัติว่าด้วยการแบ่งส่วนและเงื่อนไขการจ่ายบานาญพิเศษ
ในกฎหมาย ว่าด้วย บาเหน็จบานาญข้าราชการมาใช้บังคับโดยอนุโลม
มาตรา ๑๑ ในกรณี ที่ ได้ รับ การสงเคราะห์ดั งกล่ าวในมาตรา ๘ หลายครั้งโดยไม่ ได้ออกจากราชการ
เมื่อถึงเวลาต้องออกจากราชการให้คานวณบานาญพิเศษทุกครั้ง และให้ได้รับการสงเคราะห์ครั้งที่มีจานวนเงินสูงสุด
แต่อย่างเดียว
มาตรา ๑๒ ข้าราชการผู้ใดถึงแก่ความตาย ทุพพลภาพ พิการ หรือได้รับอันตรายสาหัสเนื่องจากเหตุ
ดังบัญญัติไว้ในมาตรา ๕ มีสิทธิได้รับการเลื่อนขั้นเงินเดือนเป็นกรณีพิเศษ ทั้งนี้ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กาหนดไว้
ในกฎหมายและระเบียบว่าด้วยการนั้น
มาตรา ๑๓ การพิจารณาเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้แก่ข้าราชการซึ่งถึงแก่ความตาย
ทุพพลภาพหรือพิการเนื่องจากเหตุดังบัญญัติไว้ในมาตรา ๕ ให้เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบว่าด้วยการนั้น
มาตรา ๑๔ ข้าราชการผู้ได้รับการสงเคราะห์ตามมาตรา ๗ แห่งพระราชบัญญัติสงเคราะห์ข้าราชการ
ผู้ได้รับอันตรายหรือการเจ็บป่วยเพราะเหตุปฏิบัติราชการ พ.ศ. ๒๔๙๘ ก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับให้ข้าราชการ
ผู้นั้นหรือทายาทได้รับสิทธิตามพระราชบัญญัตินี้
มาตรา ๑๕ ให้ ผู้ ซึ่ ง ได้ รับ หรือมี สิ ท ธิ ได้ รับ เงิน บ านาญเป็ น รายเดื อ นตามพระราชบั ญ ญั ติ ส งเคราะห์
ข้าราชการผู้ได้ รับ อัน ตรายหรือการป่ วยเจ็บ เพราะเหตุปฏิบัติ ราชการ พ.ศ.๒๔๙๘ อยู่ในวัน ที่พ ระราชบั ญ ญั ติ นี้
ประกาศในราชกิจ จานุ เบกษาคงมี สิ ท ธิได้ รับ เงิน บ านาญเป็ น รายเดื อนตามหลั กเกณฑ์ และวิ ธี การที่ กาหนดใน
พระราชบัญญัติสงเคราะห์ข้าราชการผู้ได้รับอันตรายหรือการป่วยเจ็บเพราะเหตุปฏิบัติราชการ พ.ศ.๒๔๙๘ ต่อไป
จนกว่าจะหมดสิทธิ
มาตรา ๑๖ ให้ บ รรดาระเบี ย บที่ ออกตามพระราชบั ญ ญั ติ ส งเคราะห์ ข้าราชการผู้ ได้ รับ อัน ตรายหรือ
การป่วยเจ็บเพราเหตุปฏิบัติราชการ พ.ศ. ๒๔๙๘ ซึ่งใช้บังคับอยู่ในวันที่พระราชบัญญัตินี้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
คงใช้บังคับต่อไปเท่าที่ไม่ขัดแย้งกับพระราชบัญญัตินี้ ทั้งนี้ จนกว่าจะได้มีการกาหนดระเบียบตามพระราชบัญญัตินี้

๙ - ๑๓๓
มาตรา ๑๗ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้

ผู้รับสนองพระราชโองการ
พันตารวจโท ทักษิณ ชินวัตร
นายกรัฐมนตรี

__________________________
หมำยเหตุ :- เหตุ ผลในการประกาศใช้พ ระราชบัญ ญั ติฉบับ นี้ คือ โดยที่ พ ระราชบั ญ ญั ติ สงเคราะห์ ข้าราชการ
ผู้ได้รับอันตรายหรือการเจ็บป่วยเพราะเหตุปฏิบัติราชการ พ.ศ.๒๔๙๘ ได้ใช้บังคับมาเป็นเวลานาน บทบัญญั ติ
บางประการไม่เหมาะสมกับสภาพการณ์ปจั จุบัน สมควรปรับปรุงบทบัญญัติเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการสงเคราะห์
ข้าราชการ ผู้ได้รับอันตรายหรือการเจ็บป่วยเพราะเหตุปฏิบัติราชการโดยกาหนดให้รัฐมนตรี เจ้าสังกัดเป็นผู้มีอานาจ
พิจารณาอนุมัติการสงเคราะห์กาหนดให้ข้าราชการดังกล่าว ซึ่งต้องเกษียณอายุในระหว่างรักษาพยาบาลให้มีสิทธิ
ได้ รับ การรักษาพยาบาลโดยรัฐ เป็ น ผู้ ออกค่าใช้ จ่ า ยจนกว่ าการรั กษาจะถึงที่ สุ ด รวมทั้ ง กาหนดให้ ท ายาทของ
ข้าราชการผู้ได้รับอันตรายหรือการป่วยเจ็บเพราะเหตุปฏิบัติราชการซึ่งต่อมาถึงแก่ความตาย ได้รับบาเหน็จตกทอด
แทนบานาญตกทอดจึงจาเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้

๙ - ๑๓๔

ระเบียบกระทรวงกลำโหม
ว่ำด้วย กำรจัดลำดับอำวุโสของข้ำรำชกำร
พ.ศ. ๒๕๒๗
โดยที่เป็นการสมควรกาหนดหลักเกณฑ์การจัดลาดับอาวุโสของข้าราชการทหารขึ้นไว้ให้อยู่ในหลักเกณฑ์
เดียวกัน จึงวางระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ ระเบียบกระทรวงกลำโหม ว่ำด้วย กำรจัดลำดับอำวุโสของข้ำรำชกำรทหำร
พ.ศ. ๒๕๒๗ ”
ข้อ ๒ ระเบียบนี้ใช้บังคับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
ข้อ ๓ ระเบียบ คาสั่ง หรือหลักเกณฑ์ใดที่ขัดแย้งกับระเบียบนี้ให้ใช้ระเบียบนี้แทน
ข้อ ๔ การจัดลาดับอาวุโสของข้าราชการทหารประเภททหารประจาการถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ดังนี้
๔.๑ ผู้ที่มียศทหารสูง เป็นผู้มีอาวุโสสูงกว่าผู้ที่มียศทหารต่า
๔.๒ ผู้ที่มียศทหารเท่ากัน ผู้ที่ได้รับยศก่อนเป็นผู้อาวุโสสูงกว่า
๔.๓ ผู้ ที่ มี ย ศ พลเอก พลเรื อ เอก พลอากาศเอก รั บ เงิ น เดื อ นอั ต ราจอมพล จอมพลเรื อ
จอมพลอากาศ เป็นผู้มีอาวุโสสูงกว่าผู้รับ เงินเดือนอัตราพลเอก พลเรือเอก พลอากาศเอก และผู้ที่ มียศพั นเอก
นาวาเอก นาวาอากาศเอก รับเงินเดือนอัตราพันเอกพิเศษ นาวาเอกพิเศษ นาวาอากาศเอกพิเศษ เป็นผู้มีอาวุโสสูงกว่า
รับเงินเดือนอัตราพันเอก นาวาเอก นาวาอากาศเอก
๔.๔ ผู้ ที่ มี ย ศพลเอก พลเรื อ เอก พลอากาศเอก รั บ เงิ น เดื อ นอั ต ราจอมพล จอมพลเรื อ
จอมพลอากาศ ก่อน เป็นผู้อาวุโสสูงกว่าผู้รับเงินเดือนอัตราจอมพล จอมพลเรือ จอมพลอากาศ ภายหลังและผู้ที่มี
ยศพั นเอก นาวาเอก นาวาอากาศเอก รับเงินเดือนอัตราพั นเอกพิ เศษ นาวาเอกพิ เศษ นาวาอากาศเอกพิ เศษ ก่อน
เป็นผู้อาวุโสสูงกว่าผู้ที่รับเงินเดือนอัตราพันเอกพิเศษ นาวาเอกพิเศษ นาวาเอกพิเศษ ภายหลัง
๔.๕ ผู้ที่ได้รับยศเท่ากันและพร้อมกันให้พิจารณาการได้รับยศย้อนหลังไปตามลาดับจนถึงยศ
ร้อยตรี เรือตรี เรืออากาศตรี หากยังไม่ ได้ข้อยุติให้ ถือล าดั บอาวุโสในประกาศราชกิจจานุเบกษา ซึ่ งจะเป็ นไป
ตามลาดับอาวุโสที่หน่วยเสนอ

๙ - ๑๓๕
๔.๖ ผู้ ที่ ไ ด้ รั บ ว่ า ที่ ย ศเท่ า กั น และพร้ อ มกั น ให้ ถื อ ล าดั บ อาวุ โ สในค าสั่ ง แต่ ง ตั้ ง ว่ า ที่ ย ศของ
กระทรวงกลาโหม
๔.๗ การจัดลาดับอาวุโสของข้าราชการทหารประเภทข้าราชการกลาโหมพลเรือนให้ถือวันรับ
เงินเดือนครั้งแรกในอัตราชั้นยศนั้น เป็นลาดับอาวุโส
บทเฉพำะกำล
ข้อ ๕ ข้าราชการกลาโหมพลเรือนที่เปลี่ยนสภาพมาจากทหารหญิง เมื่อกลับคืนสภาพเป็นทหารหญิง
ประจาการตามบทเฉพาะกาลแห่งข้อบังคับกระทรวงกลาโหม ว่าด้วย ทหารหญิง พ.ศ. ๒๕๒๗ ให้ถือลาดับอาวุโสใน
ยศทหารตั้งแต่วันที่ได้รับเงินเดือนในอัตราชั้นยศนั้น ๆ
ประกาศ ณ วันที่ ๒๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๒๗
(ลงชื่อ) พลเอก ป. ติณสูลานนท์
(เปรม ติณสูลานนท์)
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม

___________________
หมำยเหตุ : - หลักการและเหตุผลในการประกาศใช้ระเบียบฉบับนี้ คือ นาหลักเกณฑ์ การจดลาดับอาวุโสของ
ข้าราชการทหารตามมติสภากลาโหม ครั้งที่ ๑๒/๒๐ เมื่อวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๒๐ มาปรับปรุงใหม่โดยกาหนดขึ้น
เป็นระเบียบกระทรวงกลาโหมว่าด้วยการจัดลาดับอาวุโสของข้าราชการทหาร เพื่อปรับปรุงหลักเกณฑ์การจัดลาดับ
อาวุโสของข้าราชการทหารให้สอดคล้องกันทุกส่วนราชการ

