ระเบียบแบบธรรมเนียม

กองการศึกษา

มิถุนายน ๒๕๖๓

เครื่องหมายเหล่าทหารสารบรรณ

เครื่องหมายเหล่าทหารสารบรรณ นั้น ทําเป็นรูปกระบี่กับปากไก่ไขว้กันและมี หนังสือทับอยู่กลาง
เครื่องหมาย
ปากไก่ มีความหมายถึง
สิ่งที่ใช้ขีดเขียน อันเป็นต้นตระกูลของเครื่องเขียน
กระบี่ มีความหมายถึง
การปกครองบังคับบัญชา คือการรู้จักเป็นผู้บังคับบัญชาและ
รู้จักเป็นผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาและอยู่ใต้แบบธรรมเนียมของทหาร
หนังสือ มีความหมายถึง
หนังสือที่ใช้เป็นหลักฐานต่าง ๆ และรวมถึงแฟ้มและหนังสือ
แบบธรรมเนียมด้วย
หลักฐาน ระเบียบกองทัพบก ว่าด้วย เครื่องแบบทหารบกและการแต่งเครื่องแบบทหารบก
พ.ศ.๒๕๐๕ ลง ๒๙ มิ .ย.๒๕๐๕

คํานํา
หนังสือเล่มนี้เป็นหนังสือที่ใช้ประกอบการศึกษาวิชา ระเบียบแบบธรรมเนียมในหลักสูตรการศึกษาของ
โรงเรียนทหารสารบรรณ
เนื้อหาในหนังสือเล่มนี้ จะให้ความรู้แก่ผู้ศึกษาเกี่ยวกับการสั่งการ และการประชาสัมพันธ์การใช้คําย่อ
การเข้ า สมาคม การลา การรายงาน การแต่ ง เครื่ อ งแบบทหาร ในโอกาสต่ า ง ๆ กองทหารเกี ย รติ ย ศ
พระราชบัญญัติธง การใช้คํานามสตรี การเคารพ บัตรประจําตัว และพิธีการต่าง ๆ ที่น่าสนใจ ทั้งนี้ เพื่อให้ผู้ทํา
หน้าที่ธุรการกําลังพลของหน่วย และผู้ที่มีความสนใจสามารถนําหลักการจากหนังสือเล่มนี้อ้างอิงการปฏิบัติงาน
และศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมได้เป็นอย่างดี
หวังเป็นอย่างยิ่งว่าหนังสือเล่มนี้จะเป็นประโยชน์แก่นักเรียนในการเตรียมตัวให้พร้อม ก่อนเข้าเรียน เพื่อ
ใช้ในการทบทวนให้เกิดความเข้าใจเพิ่มมากขึ้น รวมทั้งผู้สนใจทั่วไปตามสมควร หากท่านใดมีข้อเสนอแนะ
เพิ่มเติม โปรดส่งคําแนะไปถึง โรงเรียนทหารสารบรรณกรมสารบรรณทหารบกและใครขอขอบคุณ ไว้ ณ โอกาส
นี้ด้วย
โรงเรียนทหารสารบรรณ กรมสารบรรณทหารบก

โรงเรียนทหารสารบรรณ กรมสารบรรณทหารบก
๔๑ ถนนเทิดดําริ แขวงถนนนครไชยศรี
เขตดุสิต กรุงเทพฯ ๑๐๓๐๐

สารบัญ
หน้า
บทที่ ๑ การสัง่ การ และประชาสัมพันธ์
- ข้อบังคับกระทรวงกลาโหม ว่าด้วยการสั่งการ และประชาสัมพันธ์
-

-

พ.ศ.๒๕๒๗ ลง ๑๖ ก.ค.๒๗
ระเบียบกองทัพบก ว่าด้วยการ มอบอํานาจบังคับบัญชา
พ.ศ.๒๕๑๓ ลง ๑๖ มี.ค.๑๓
ระเบียบกองทัพบก ว่าด้วยการมอบอํานาจหน้าที่ให้กับผู้ที่ไปช่วยราชการ
พ.ศ.๒๕๑๘ ลง ๑๓ พ.ค.๑๘
คําสั่งกระทรวงกลาโหม ( เฉพาะ ) ที่ ๑๘๑/๔๗ ลง ๒๐ มิ.ย.๔๗
เรื่อง มอบอํานาจให้ ปล.กห. ,สรอ. ,ผบ.ทหารสูงสุด ,ผบ.ทบ. ,ผบ.ทร. ,
และ ผบ.ทอ. ทําการแทนและสั่งการ ในนามของ รมว.กห.
คําสั่งกองทัพบก ที่ ๓๑๘/๒๕๕๗ ลง ๑ ต.ค.๕๗ เรื่อง การกําหนดหน้าที่
และการดําเนินงานเอกสารในกองบัญชาการกองทัพบก
คําสั่งกองทัพบกที่ ๓๑๘/๒๕๕๗ ลง ๑ ต.ค.๕๗ เรื่อง การมอบอํานาจสั่งการ
ในนาม ผบ.ทบ.
ข้อบังคับกระทรวงกลาโหม ว่าด้วยตําแหน่ง และการเทียบตําแหน่ง
บังคับบัญชาข้าราชการกลาโหม พ.ศ.๒๕๐๑ ลง ๒๗ ส.ค.๐๑
ข้อบังคับกระทรวงกลาโหม ว่าด้วยการเทียบตําแหน่งข้าราชการฝ่ายพลเรือน
บางตําแหน่ง กับตําแหน่งทหาร พ.ศ.๒๕๑๗ ลง ๒๑ มี.ค.๑๗
ข้อบังคับกระทรวงกลาโหม ว่าด้วย การบรรจุ ปลด ย้าย เลื่อน
และลดตําแหน่งข้าราชการกลาโหม พ.ศ.๒๕๐๒ ลง ๑๔ ธ.ค.๐๒

บทที่ ๒ การใช้คําย่อ
- ระเบียบกระทรวงกลาโหม ว่าด้วยคําย่อ พ.ศ.๒๕๕๕ ลง ๑๔ ก.ย.๕๕
บทที่ ๓ ข้าราชการกลาโหม กับการเข้าสมาคม เข้าศึกษา และการให้ข่าวราชการ
- ข้อบังคับกระทรวงกลาโหม ว่าด้วยการเข้าสมาคม เข้าศึกษา หรือ
บอกความในราชการ พ.ศ.๒๕๑๐ ลง ๒๐ ก.ค.๑๐

๑-๐
๑-๑
๑-๕
๑-๗

๑-๙
๑-๒๘
๑-๗๗
๑-๗๘
๑-๘๑
๑-๘๒
๒-๐
๒-๑
๓-๐
๓-๑

๓ / ๒๙๔๕

- คําชี้แจงทหารที่ ๒๔๘๙ ลง ๔ มี.ค.๘๙ เรื่องการเข้าเป็นสมาชิกในสมาคม
หรือสโมสร หรือเข้าศึกษาวิชาในสํานักเรียนใด ๆ
- หนังสือ กพ.ทบ. ที่ กห ๐๔๐๑ / ๒๔๑๘๕ ลง ๑๑ ธ.ค.๒๗ เรือ่ งสมาคม
หรือสโมสรทีข่ ้าราชการสามารถสมัครเข้าเป็นสมาชิกได้โดยไม่ต้องรายงาน
ขออนุญาตผู้บังคับบัญชา

๓-๔

๓-๕

หน้า
- ประกาศกระทรวงกลาโหม เรื่อง สมาคม หรือสโมสรที่ผู้ประสงค์จะสมัคร
-

-

เข้าเป็นสมาชิกไม่ต้องรายงานขออนุญาตผู้บังคับบัญชา ลง ๒๖ ต.ค.๒๗
ข้อบังคับกระทรวงกลาโหม ว่าด้วยข้าราชการกลาโหมกับการเมือง
พ.ศ. ๒๔๕๕ ลง ๑๙ พ.ค.๙๙
คําสั่งกองบัญชาการทหารสูงสุด ที่ ๒๙๘/๒๕๓๒ ลง ๒ มิ.ย.๓๒
เรื่อง ห้ามให้ข่าวด้านการเมือง
ระเบียบกระทรวงกลาโหม ว่าด้วยการให้ข่าว และบริการข่าวสาร
ของทางราชการ พ.ศ.๒๕๓๐ ลง ๒๑ ส.ค. ๓๐
ระเบียบกองบัญชาการทหารสูงสุด ว่าด้วยการให้ข่าว และบริการข่าวสาร
ของทางราชการ พ.ศ.๒๕๓๐ ลง ๑๘ ก.ย.๓๐
ระเบียบกองทัพบก ว่าด้วยการให้ข่าวราชการ พ.ศ.๒๕๒๒ ลง ๒ ก.ค.๒๒
คําชี้แจงกองทัพบก เรือ่ งให้ระมัดระวังการเปิดเผยข่าวสารทางทหาร
ต่อสื่อมวลชน ลง ๑๔ ก.ค.๒๓
คําสั่งกองทัพบก ที่ ๑๘๓/๒๕๑๑ ลง ๒๘ พ.ค.๑๑ เรื่อง ให้รายงาน
ข้อเท็จจริงที่หนังสือพิมพ์ลงข่าวพาดพิงทหาร
หนังสือสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีที่ สร ๐๔๐๒/ ว.๖๒
ลง ๒ พ.ค.๑๘ เรื่อง การเขียนเรื่อง และบทความ ลงหนังสือพิมพ์
หนังสือ กพ.ทบ. ต่อที่ กห ๐๓๐๕/๑๕๓๘ ลง ๘ ก.ค.๑๘ เรือ่ ง การเขียน
เรื่องและบทความลงหนังสือพิมพ์
คําสั่งกระทรวงกลาโหม ที่ ๔๐๖/๑๘ ลง ๒๘ พ.ค.๑๘ เรือ่ ง ยกเลิกคําสั่ง
กระทรวงกลาโหม
คําสั่งหัวหน้าคณะปฏิรูปการปกครองแผ่นดิน ที่ ๓๘/๒๕๑๙ ลง ๒๑ ต.ค.๑๙
เรื่อง การปฏิบัติตนของข้าราชการฝ่ายพลเรือน ตํารวจ ทหาร
คําสั่งกระทรวงกลาโหมที่ ๗๔๗/๑๙ ลง ๒๓ ต.ค.๑๙ เรือ่ ง กําชับให้
ข้าราชการกลาโหมปฏิบัติตนตามคําสั่งหัวหน้าคณะปฏิรูปการปกครองแผ่นดิน
หนังสือ กพ.ทบ. ด่วนมากที่ กห ๐๔๐๑/๓๒๐๒ ลง ๑๑ ธ.ค.๓๔ เรื่อง
การประกอบอาชีพพิเศษของข้าราชการ และห้ามไปทํางานในสถานเริงรมย์
หรือแหล่งอบายมุข
คําสั่งกองทัพบก ที่ ๑๓๐๑/๒๕๓๔ ลง ๑๗ ธ.ค.๓๔ เรื่อง ห้ามข้าราชการ
ไปเกี่ยวข้องสถานเริงรมย์ และแหล่งอบายมุข
หนังสือ กพ.ทบ. ที่ตอ่ กห ๐๔๐๑/๔๓๖๗ ลง ๕ มี.ค.๓๕
เรื่อง จํากัดการเสพสุราของข้าราชการ

๓-๗
๓-๑๐
๓-๑๓
๓-๑๔
๓-๑๗
๓-๒๐
๓-๒๒
๓-๒๓
๓-๒๔
๓-๒๕
๓-๒๗
๓-๒๘
๓-๓๐

๓-๓๑
๓-๓๕
๓-๓๗

หน้า
- หนังสือ กพ.ทบ. ที่ กห ๐๔๐๑/๖๓ ลง ๑ ก.พ.๓๖ เรื่อง การปฏิบัติตน
-

ของเจ้าหน้าที่สารวัตรทหารบก
ระเบียบกองทัพบกว่าด้วยการประชาสัมพันธ์ พ.ศ.๒๕๔๗ ลง ๑๖ ก.พ.๒๕๔๗
ประกาศกระทรวงกลาโหม เรื่องสมาคมที่ผู้ประสงค์จะสมัครเข้าเป็นสมาชิก
ไม่ต้องรายงานขออนุญาตผู้บังคับบัญชา ลง ๓๑ ส.ค.๕๔
ระเบียบกระทรวงกลาโหมว่าด้วยการจัดลําดับอาวุโสของข้าราชการทหาร
พ.ศ.๒๕๒๗ ลง ๒๔ ธ.ค.๒๕๒๗
คําสั่งกองทัพบก (คําสั่งชี้แจง) ที่ ๓๓๐/๒๓๔๘๒ เรื่อง การเทียบตําแหน่ง
ผู้บังคับการกรมผสม ลง ๑๐ พ.ย.๒๔๙๙

บทที่ ๔ การลา
- ข้อบังคับกระทรวงกลาโหม ว่าด้วยการลา พ.ศ.๒๕๕๕ ลง ๒๘ ธ.ค.๕๕
- ระเบียบกองทัพบกว่าด้วยการลา พ.ศ.๒๕๕๖
- ระเบียงกองทัพบกว่าด้วยการให้ข้าราชการลาไปศึกษาและการส่งข้าราชการ
ไปศึกษาในสถานศึกษาภายในประเทศนอกสังกัดกระทรวงกลาโหม พ.ศ.๒๕๕๗
- หนังสือ กพ.ทบ. ที่ตอ่ กห ๐๔๐๑/๙๔๙๐ ลง ๒๔ พ.ค.๒๘
เรื่อง การลาอุปสมบทของนายทหารสัญญาบัตร
- หนังสือ สม ที่ (ฉบับ กห. เลขรับ ๕๓๙๖/๒๘ ) ลง ๒๒ พ.ค.๒๘
เรื่อง การลาอุปสมบทของนายทหารสัญญาบัตร
- หนังสือ กพ.ทบ. ที่ตอ่ กห ๐๔๐๑/๙๕๙๐ ลง ๑๗ พ.ค.๒๘
เรื่อง การลาอุปสมบทของนายทหารสัญญาบัตร
- หนังสือ กพ.ทบ. ที่ตอ่ กห ๐๔๐๑/๑๘๒๐๔ ลง ๑๐ ส.ค.๔๒
เรื่อง การลาของข้าราชการ สน.ผชท.ทบ. ไทย/ต่างประเทศ
- หนังสือ กพ.ทบ. ที่ตอ่ กห ๐๓๑๕/๓๓๕๘ ลง ๑๖ ก.พ.๒๖
เรื่อง การให้ข้าราชการเข้ารับฝึกซ้อมเพือ่ เข้าแข่งขันกีฬาทัง้ ภายในประเทศ
และภายในประเทศ
- หนังสือสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ สร ๐๒๐๑/ว.๗ ลง ๒๑ ม.ค.๒๖
เรื่อง การให้ข้าราชการรับการฝึกซ้อมเพื่อเข้าแข่งขันกีฬาทั้งภายในประเทศ
และภายนอกประเทศ
- ระเบียงองค์การส่งเสริมกีฬาแห่งประเทศไทย ว่าด้วยวิธีปฏิบัติ
ในการรับรองขีดความสามารถของนักกีฬา พ.ศ.๒๕๒๖
- ระเบียบกระทรวงกลาโหม ว่าด้วยการให้ข้าราชการลาไปศึกษา
ในสถานการศึกษาของรัฐบาล พ.ศ.๒๔๙๗ ลง ๑๔ ต.ค.๙๗

๓-๓๙
๓-๔๑
๓-๔๖
๓-๔๗
๓-๔๙
๔-๐
๔-๑
๔-๓๙
๔-๙๔
๔-๑๒๔
๔-๑๒๕
๔-๑๒๖
๔-๑๒๙

๔-๑๓๓

๔-๑๓๕
๔-๑๓๙
๔-๑๔๔

หน้า
- หนังสือ กพ.ทบ. ที่ตอ่ กห ๐๓๑๕/๑๐๕๖๘ ลง ๑๖ ก.ค.๑๘ เรื่อง อํานาจในการ
พิจารณาอนุมัตติ ัวบุคคลให้ข้าราชการ พนักงานของรัฐวิสาหกิจ และ
ลูกจ้างของส่วนราชการ ลาราชการภายในประเทศ หรือลาราชการไปต่างประเทศ
- ข้อบังคับกระทรวงกลาโหม ว่าด้วยกําหนดเวลาทํางานและวันหยุดราชการ
พ.ศ.๒๕๒๘ ลง ๒๑ ก.ค.๒๘

บทที่ ๕ การรายงาน

๑๒ / ๑๑๙๕๗
๒๔๗๕ ว่าด้วยการรายงานตนเอง ลง ๑๒ ม.ค.๗๕
๕ / ๕๕๒๕
- คําชี้แจงทหาร ที่ ๒๔๗๘ เรื่อง รายงานตนเอง ลง ๒ ส.ค. ๗๘

- ข้อบังคับทหารที่

- คําชี้แจงกองทัพบก เรือ่ ง การรายงานด่วน ลง ๔ ต.ค.๙๕
- ข้อบังคับกระทรวงกลาโหม ว่าด้วยการรายงานด่วน พ.ศ.๒๕๑๑
ลง ๒๒ ม.ค.๑๑
- ระเบียบกองทัพบก ว่าด้วยการรายงานตนเองในเมื่อมีเหตุฉกุ เฉินและเมื่อ
ออกไปนอกเขตจังหวัด พ.ศ.๒๕๒๘ ลง ๑๑ ก.พ.๒๘
- ตัวอย่าง บัญชีรายงานตนของผูท้ ี่มาราชการ
- หนังสือ กพ.ทบ. ที่ กห ๐๔๐๑/๘๙๙๔ ลง ๓๑ มี.ค.๔๓ เรื่อง การรายงาน
ผลการดําเนินการต่อจากการรายงานด่วน กรณีกําลังพลกระทําความผิด
และปรากฏเป็นข่าวในหนังสือพิมพ์
- หนังสือ ปล.กห.นําเรียน รมว.กห. เรื่อง การรายงานของข้าราชการใน
เมื่อต้องคดีอาญาและคดีอื่น ๆ ลง ๓ ส.ค.๐๒
- คําสั่งทหาร ที่ ๖๐/๑๙๕๓ ลง ๘ พ.ย.๘๒ เรื่อง ให้ข้าราชการรายงาน
ในเมื่อต้องหาคดีอาญาหรือคดีแพ่งหรือคดีล้มละลาย
- คําสั่งกองทัพบก ที่ ๒๕๐/๒๕๑๐ ลง ๓๑ ส.ค.๑๐ เรื่อง การเสนอรายงาน
การลงทัณฑ์นายทหารสัญญาบัตร
- หนังสือ สป. ที่ ๑๓๙๒/๒๕๐๕ ลง ๒ ก.ค.๐๕ เรื่อง การรายงานการลงทัณฑ์
นายทหารสัญญาบัตร
- หนังสือ กพ.ทบ. ที่ ๕๒๓๕/๐๕ ลง ๑๑ ก.ค.๐๕ เรื่อง การรายงานการลงทัณฑ์
นายทหารสัญญาบัตร
- หนังสือ สบ.ทบ. ที่ ๓๗๕๘/๐๕ ลง ๑๓ มี.ค.๐๕ เรื่อง กําหนดวิธีรายงาน
การลาสิกขาบทและการถึงแก่กรรม
- ระเบียบกระทรวงกลาโหม ว่าด้วยการสํารวจยุทธภัณฑ์ พ.ศ.๒๕๐๔
ลง ๒๑ ก.พ.๐๔

๔-๑๔๙
๔-๑๕๑
๕-๐
๕-๑
๕-๒
๕-๓
๕-๕
๕-๘
๕-๑๑

๕-๑๒
๕-๑๕
๕-๑๖
๕-๑๗
๕-๑๘
๕-๒๑
๕-๒๒
๕-๒๘
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- ระเบียบกองทัพบก ว่าด้วยการกําหนดยุทธภัณฑ์สําคัญ พ.ศ.๒๕๐๔
-

ลง ๒๐ ก.ย.๐๔
คําชี้แจงกองทัพบก เรือ่ ง การรายงานของเจ้าหน้าที่เวรยามเมือ่ ผู้บังคับบัญชา
ไปตรวจหน่วยทหาร ลง ๓๑ ม.ค.๒๒
คําชี้แจงกองทัพบก เรือ่ ง การรายงานตัวของข้าราชการที่ไปศึกษาหรือดูการ
ณ ต่างประเทศ ลง ๑ ก.ย. ๙๖
คําสั่งกองทัพบก ที่ ๙๐/๗๗๓๕ ลง ๑๙ มิ.ย.๙๓ เรื่อง กําชับให้ข้าราชการ
ซึ่งต้องย้ายรีบไปรับหน้าทีใ่ หม่โดยเร็ว
ระเบียบกองทัพบก ว่าด้วยการรับ – ส่งหน้าที่ในเวลาย้าย เลื่อน ลด ปลด
และบรรจุ พ.ศ.๒๕๔๐ ลง ๑๘ ก.ย.๔๐
ระเบียบกองทัพบกว่าด้วยการประเมินค่าการปฏิบัติงานกําลังพลของกองทัพบก
พ.ศ.๒๕๕๖ ลง ๑ พ.ย.๒๕๕๖

บทที่ ๖ การแต่งกาย
ตอน ๑ การแต่งเครื่องแบบทหารในโอกาสต่าง ๆ
- พระราชบัญญัติ เครื่องแบบทหาร พุทธศักราช ๒๔๗๗
- กฎกระทรวงกลาโหม ออกตามความในพระราชบัญญัติเครือ่ งแบบทหาร
พุทธศักราช ๒๔๗๗ ว่าด้วยเครื่องแบบจอมทัพ ลง ๒๖ พ.ย.๘๓
- กฎกระทรวง ( พ.ศ. ๒๕๔๒ ) ออกตามความในพระราชบัญญัติ
เครื่องแบบทหาร พุทธศักราช ๒๔๗๗ ว่าด้วยเครื่องแบบทหารบก
ฉบับที่ ๘๐ ลง ๙ พ.ย.๔๒
- ข้อบังคับกระทรวงกลาโหม ว่าด้วยเครือ่ งแบบข้าราชการกลาโหมพลเรือน
คนงาน และลูกจ้าง พ.ศ.๒๕๑๙ ลง ๑๘ ก.พ.๑๙
- ระเบียบกองทัพบก ว่าด้วยเครื่องแบบลูกจ้างกองทัพบก พ.ศ.๒๕๒๐
ลง ๔ เม.ย.๒๐
- กฎสํานักนายกรัฐมนตรี ฉบับที่ ๖ ( พ.ศ.๒๕๑๒ ) ออกตามความในพระราชบัญญัติ
เครื่องแบบราชการฝ่ายพลเรือน พุทธศักราช ๒๔๗๘ ลง ๔ ม.ค.๑๒
ตอน ๒ เครื่องประกอบเครื่องแบบ และเครื่องหมายพิเศษ
- กฎกระทรวง ( พ.ศ.๒๕๐๐ ) ออกตามความในพระราชบัญญัตเิ ครื่องแบบ
ทหารพุทธศักราช ๒๔๗๗ ว่าด้วยการคาดกระบี่ การใช้ถงุ มือ และการใช้
ผ้าพันแขนทุกข์ ลง ๓๑ ธ.ค.๒๕๐๐
- หนังสือ กพ.ทบ. ต่อที่ กห ๐๔๐๑/๑๑๓๒๐ ลง ๒๙ ก.ค.๓๔ เรื่อง
การคาดกระบี่และการแสดงความเคารพ

๕-๓๐
๕-๓๒
๕-๓๔
๕-๓๕
๕-๓๗
๕-๔๘
๖-๐
๖-๑
๖-๕

๖-๖
๖-๑๒๕
๖-๑๒๘
๖-๑๔๔

๖-๑๕๖
๖-๑๕๙
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- กฎกระทรวง ฉบับที่ ๒ ( พ.ศ.๒๕๑๖ ) ออกตามความในพระราชบัญญัติ

-

-

เครื่องแบบทหาร พุทธศักราช ๒๔๗๗ ว่าด้วยการใช้เสื้อครุย เสื้อปริญญา
และเครื่องหมายพิเศษบางอย่าง ลง ๓๑ ส.ค.๑๖
หนังสือ กพ.ทบ. ที่ กห ๐๔๐๑/๒๐๖๙ ลง ๑๑ มิ.ย.๓๖ เรื่อง กฎกระทรวง
( ฉบับที่ ๔ ) พ.ศ. ๒๕๓๖ ออกตามความในพระราชบัญญัติเครื่องแบบทหาร
พุทธศักราช ๒๔๗๗ ว่าด้วยการใช้เสื้อครุย เสือ้ ปริญญา และเครื่องหมาย
พิเศษบางอย่าง
หนังสือ กพ.ทบ. ต่อที่ กห ๐๔๐๑/๑๕๗๐๑ ลง ๑๘ ก.ค.๓๔ เรื่อง การแต่งเครื่องแบบ
หนังสือ กพ.ทบ. ที่ กห. ๐๔๐๑/๑๕๗๐๑ ลง ๒๕ พ.ย.๕๙
ระเบียบกระทรวงกลาโหม ว่าด้วยป้ายชื่อติดเครื่องแบบ ( ฉบับที่ ๕ ) พ.ศ.๒๕๕๙
ลง ๒๑ พ.ย.๕๙
ระเบียบกระทรวงกลาโหม ว่าด้วยป้ายชื่อติดเครื่องแบบ ( ฉบับที่ ๔ ) พ.ศ.๒๕๕๘
ลง ๒๒ มิ.ย.๕๘
คําสั่งกระทรวงกลาโหม ที่ ๓๑๐/๒๕๕๗ ลง ๙ มิ.ย.๕๗ เรื่อง การใช้คําภาษา
อังกฤษยศทหารของกระทรวงกลาโหม
ระเบียบกระทรวงกลาโหม ว่าด้วยป้ายชื่อติดเครื่องแบบ พ.ศ.๒๕๒๑ ลง ๓๐ พ.ย.๒๑
คําสั่งกองทัพบก ที่ ๕๔๑/๒๕๓๑ ลง ๒๗ พ.ค. ๓๑ เรื่อง การถือกระบี่
และถุงมือ ( ใช้เพื่อพลาง )
คําสั่งกระทรวงกลาโหม ( คําสั่งชี้แจง ) ที่ ๑/๑๕๗๙๕ ลง ๒๘ ก.ย.๙๘
เรื่อง การใช้ถุงมือ
คําสั่งกระทรวงกลาโหม ( ชี้แจง ) ที่ ๔/๑๙๒๑๘ ลง ๒๖ ก.ย.๐๖
เรื่อง การประดับเครื่องหมายโรงเรียนทหารต่างประเทศ
คําสั่งกระทรวงกลาโหม ( ชี้แจง ) ที่ ๑/๕๘๑ ลง ๙ ม.ค.๐๗ เรื่อง การคาดกระบี่
หนังสือ กพ.ทบ. ต่อที่ กห ๐๓๑๕/๑๖๒๔๙ ลง ๓๑ ต.ค. ๑๗
เรื่อง การใช้เครือ่ งหมายกองทัพบกประกอบการแต่งกายพลเรือน
คําชี้แจงกองทัพบก ลง ๘ มิ.ย.๒๕ เรื่อง การใช้เครื่องแบบปกติกากี แกมเขียวคอแบะ
หนังสือ กพ.ทบ. ที่ กห ๐๓๑๕/๒๗๐๒ ลง ๔ ก.พ.๒๖ เรื่อง การแต่ง
เครื่องแบบชุดฝึกออกนอกกรมกอง
คําสั่งกองทัพบก ที่ ๑๑๒/๒๕๒๖ ลง ๑๘ ก.พ.๒๖ เรื่อง การแต่ง
เครื่องแบบทหารและการใช้เสื้อยืดคอกลมชั้นใน
คําสั่งกระทรวงกลาโหม ที่ ๘๘/๓๔ ลง ๑ ก.พ.๓๔ เรื่อง การแต่ง
เครื่องแบบและการไว้ทรงผมของทหารหญิง
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- คําสั่งกระทรวงกลาโหม ที่ ๘๗/๓๔ ลง ๑ ก.พ. ๓๔ เรื่อง การแต่งเครื่องแบบ
มาปฏิบัติราชการและการสวมหมวกของทหาร
๖-๒๐๔
- ประกาศกองทัพบก ลง ๓ ก.ค. ๓๔ เรื่อง การแต่งเครื่องแบบสโมสร
ของข้าราชการกองทัพบกในประเทศและต่างประเทศ
๖-๒๐๖
- หนังสือ กพ.ทบ. ที่ ต่อ กห ๐๔๐๑/๒๐๐๒๙ ลง ๒๔ ก.ค. ๔๓
เรื่อง การใช้เครือ่ งหมายยศกับเสื้อกันหนาว
๖-๒๐๗
- หนังสือ สม.ที่ ( ฉบับ กห. เลขรับ ๑๕๑๒/๔๓ ) เรือ่ ง การใช้เครื่องหมาย
ยศกับเสื้อกันหนาว
๖-๒๑๑
- คําสั่งกระทรวงกลาโหม ที่ ๖๓๗/๒๕๓๕ ลง ๗ ก.ย. ๓๕ เรื่อง การประดับ
เข็มพระปรมาภิไธยย่อ ภปร. และเข็มพระนามาภิไธยย่อ สก.
๖-๒๑๕
- ประกาศกองทัพบก ลง ๑๖ ก.พ. ๓๖ เรื่อง การใช้หมวกป้องกันศีรษะ
(หมวกนิรภัย) ในการขับขี่และโดยสารรถจักรยานยนต์
๖-๒๑๖
- ประกาศกองทัพบก ลง ๒๑ ต.ค.๓๙ เรื่อง ชี้แจงการใช้หมวกของข้าราชการ
กองทัพบก
๖-๒๑๘
- หนังสือ สม. ที่ กห ๐๒๐๑/๒๓๖๗ ลง ๒๗ ต.ค.๔๑ เรื่อง หารือการใช้ถงุ มือ
สําหรับทหารหญิง
๖-๒๒๐
- หนังสือ กพ.ทบ. ที่ ต่อ กห ๐๔๐๑/๑๒๑๓ ลง ๑๐ ก.ค. ๔๑
เรื่อง การใช้แพรแถบประกอบเครื่องแบบปกติกากีแกมเขียวคอพับ
๖-๒๒๒
- หนังสือ กพ.ทบ. ที่ ต่อ กห ๐๔๐๑/๒๕๘๖ ลง ๗ ก.พ. ๔๓ เรื่อง การประดับ
๖-๒๒๔
เครื่องหมายราชองครักษ์กับเสือ้ ที่มิใช่ส่วนประกอบเครือ่ งแบบที่ชอบด้วยกฎหมาย
- หนังสือ กพ.ทบ. ที่ ต่อ กห ๐๔๐๑/๒๙๘๔๘ ลง ๒๗ ต.ค.๔๙ เรื่อง ขออนุมตั ิ
แก้ไขเพิ่มเติมกฎกระทรวงฯ และขออนุมัติใช้เครื่องแบบเพือ่ พลาง
๖-๒๒๘
- ระเบียบกระทรวงกลาโหม ว่าด้วยป้ายชื่อติดเครื่องแบบ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ.๒๕๕๘
๖-๒๓๑
- หนังสือ กพ.ทบ. ที่ ต่อ กห ๐๔๐๑/๒๕๔๖ ลง ๑ ก.พ.๖๑ เรื่อง ป้ายชื่อติดเครื่องแบบ ๖-๒๓๕-๑
ตอน ๓ การแต่งกายในโอกาสต่าง ๆ
- กฎกระทรวง ( พ.ศ. ๒๔๙๙ ) ออกตามความในพระราชบัญญัติเครื่องแบบทหาร พ.ศ.๒๔๗๗
ว่าด้วยสิทธิและโอกาสในการแต่งเครือ่ งแบบทหาร ลง ๑๘ ต.ค. ๙๙
๖-๒๓๖
- หนังสือ กพ.ทบ. ที่ กห ๐๔๐๑/๑๔๕๐ ลง ๒๓ เม.ย. ๖๑
เรื่อง ผลการประชุมการปฏิบัตหิ น้าที่ของ นรอ. และ นรอพ.
๖-๒๓๗-๑
- ระเบียบกองทัพบก ว่าด้วยการแต่งเครื่องแบบทหารในโอกาสต่าง ๆ
พ.ศ.๒๕๑๙ ลง ๒ มี.ค. ๑๙
๖-๒๓๘

หน้า
- หนังสือ สภากลาโหม ที่ กห ๐๒๐๒/ว ๑๑๓๙ ลง ๑๕ ม.ค.๒๒
เรื่อง การแต่งเครื่องแบบทหารไปงานสังคมต่าง ๆ
- หนังสือ กพ.ทบ. ที่ กห ๐๓๑๕/๑๑๒๙ ลง ๒๒ ม.ค.๒๒
เรื่อง การแต่งเครื่องแบบทหารไปงานสังคมต่าง ๆ
- ระเบียบกองทัพบก ว่าด้วยเครื่องแบบทหารบก และการแต่งเครื่องแบบ
ทหารบก พ.ศ.๒๕๐๕ ลง ๒๙ มิ.ย.๐๕

บทที่ ๗ กองทหารเกียรติยศ และธง
ตอนที่ ๑ กองทหารเกียรติยศ
- ข้อบังคับกระทรวงกลาโหม ว่าด้วยการจัดกองทหารเกียรติยศ
พ.ศ.๒๕๒๘ ลง ๒๔ ก.พ.๒๙
- ระเบียบกองทัพบก ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดและการปฏิบัติหน้าที่
ของทหารกองเกียรติยศ พ.ศ.๒๕๐๑ ลง ๑๓ ก.พ.๐๑
- ระเบียบกองทัพบก ว่าด้วยการจัดกองทหารเกียรติยศสําหรับศพ
นายทหารนอกประจําการ พ.ศ.๒๕๔๘ ลง ๑๔ ม.ค.๔๘
- คําชี้แจงกองทัพบก ลง ๑๙ มี.ค.๐๘ เรื่อง การจัดกองทหารเกียรติยศ
สําหรับบุคคลสําคัญชาวต่างประเทศและผู้บังคับบัญชา
- หนังสือ กพ.ทบ. ต่อ ที่ กห ๐๔๐๑/๒๔๔๖๕ ลง ๒๒ พ.ย.๓๑
เรื่อง การปฏิบัติของกองทหารเกียรติยศ
- หนังสือ กพ.ทหาร ที่ กห ๐๓๐๓/๒๑๖๔ ลง ๑๙ ต.ค.๓๑
เรื่อง การปฏิบัติของกองทหารเกียรติยศผสม
- ระเบียบกระทรวงกลาโหม ว่าด้วยการจัดยามเกียรติยศศพทหาร
พ.ศ.๒๕๑๑ ลง ๔ ก.ย.๑๑
- ระเบียบกองทัพบก ว่าด้วยการจัดแถวทหารต้อนรับและหมู่ธงเกียรติยศ
พ.ศ.๒๕๔๑ ลง ๑๘ พ.ค.๔๑
- หนังสือ กพ.ทบ.ที่ ต่อ กห ๐๔๐๑/๑๔๕๒๑ ลง ๒๘ ก.ค.๔๑ เรื่อง
การจัดกองทหารเกียรติยศ สําหรับ ฯพณฯ นรม./รมว.กห.
- หนังสือ ยก.ทบ.ที่ กห ๐๔๐๓/๕๒๔๘ ลง ๑๐ มิ.ย. ๔๑ เรื่อง
การจัดกองทหารเกียรติยศ สําหรับ ฯพณฯ นรม./รมว.กห.
- หนังสือ สป. ที่ กห ๐๒๐๗/๙๒๓ ลง ๕ มิ.ย.๔๑ เรื่อง นโยบาย นรม./รวม.กห.
- คําสั่ง ทบ. ที่ ๒๙๔/๒๕๐๘ ลง ๒ ก.ย.๐๘ เรื่อง การแจ้งการตรวจเยี่ยมหน่วย
- ตารางแสดงการจัดกําลังพลของทหารเกียรติยศรับรองชาวต่างประเทศ
เป็นทางราชการ

๖-๒๔๑
๖-๒๔๓
๖-๒๔๕
๗-๐

๗-๑
๗-๖
๗-๑๑
๗-๑๓
๗-๑๕
๗-๑๙
๗-๒๒
๗-๒๔
๗-๓๔
๗-๓๗
๗-๓๘
๗-๔๑
๗-๔๒

หน้า
- ประกาศสํานักพระราชวัง ลง ๑๑ ธ.ค.๒๑ เรือ่ ง ระเบียบการบรรเลงสุริยวงศ์
ในการพระราชพิธีหรือพิธกี ารต่าง ๆ
- หนังสือ กพ.ทบ. ที่ กห ๐๔๐๑/๓๐๓ ลง ๒ ก.พ. ๓๗ เรื่อง ชีแ้ จงการปฏิบัติ
ของกองทหารเกียรติยศ
- ประกาศกระทรวงกลาโหม ลง ๒๒ พ.ค.๒๗ เรือ่ ง ชี้แจงการใช้ธงชาติหลุมศพ
หีบศพ หรือที่เก็บอัฐิผู้เสียชีวิตเนื่องจากการปฏิบัติหน้าทีร่ าชการ
- คําชี้แจง กองทัพบก ลง ๒ ส.ค.๘๓ เรื่อง มารยาทในการรับรอง
- หนังสือ กพ.ทบ. ที่ กห ๐๔๐๑/๑๙๗ ลง ๒๑ ม.ค.๕๖ เรื่อง อนุมัติแก้ไขเพิ่มเติม
ระเบียบ ทบ. ว่าด้วยการจัดแถวทหารต้อนรับและหมู่ธงเกียรติยศ พ.ศ.๒๕๔๑
ตอนที่ ๒ ธง
- พระราชบัญญัตธิ ง พ.ศ.๒๕๒๒ ลง ๒๒ เม.ย.๒๒
- กฎกระทรวง ( พ.ศ.๒๕๒๔ ) ออกตามความในพระราชบัญญัตธิ ง พ.ศ.๒๕๒๒
- กฎกระทรวง ( ฉบับที่ ๒ ) พ.ศ.๒๕๒๖ ออกตามความในพระราชบัญญัติธง
พ.ศ.๒๕๒๒
- กฎกระทรวง ( ฉบับที่ ๓ ) พ.ศ. ๒๕๓๕ ออกตามความในพระราชบัญญัตธิ ง
พ.ศ.๒๕๒๒
- ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการชักธงชาติในสถานศึกษา พ.ศ.๒๕๔๗
- ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการใช้การชัก หรือการแสดงธงชาติและ
ธงของต่างประเทศในราชอาณาจักร พ.ศ.๒๕๒๙
- ระเบียงกองทัพบกว่าด้วยการพับธงชาติ พ.ศ.๒๕๔๒

บทที่ ๘ การใช้คํานํานามสตรี
- พระราชกฤษฎีกาให้ใช้คํานํานามสตรี พ.ศ.๒๔๖๐ ลง ๑๕ ก.ค.๖๐
- พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยคํานํานามสตรีเพิ่มเติม พ.ศ.๒๔๖๔
- หนังสือกรมสารบรรณคณะรัฐมนตรีฝ่ายบริหาร ที่ นว.๒๖๗/๒๔๙๘ ลง ๑๗ ธ.ค.๙๘
- หนังสือสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ สร ๐๒๐๔/ว.๗๕ ลง ๑๒ พ.ค.๒๕
เรื่อง การใช้คํานํานามสตรี
- หนังสือ กพ.ทบ. ต่อที่ กห ๐๓๑๕/๑๑๐๖๖ ลง ๑ มิ.ย.๒๕
เรื่อง การใช้คํานํานามสตรี
- ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการใช้ตําแหน่งทางวิชาการ
เป็นคํานําหน้านาม พ.ศ.๒๕๓๖
- ข้อบังคับกระทรวงกลาโหม ว่าด้วยศาสตราจารย์สถาบันการศึกษา
สังกัดกระทรวงกลาโหม พ.ศ.๒๕๕๓

๗-๔๕
๗-๔๘
๗-๕๗
๗-๕๙
๗-๖๐-๑
๗-๖๑
๗-๘๐
๗-๘๒
๗-๘๓
๗-๘๕
๗-๘๘
๗-๑๐๔
๘-๐
๘-๑
๘-๔
๘-๖
๘-๘
๘-๑๐
๘-๑๔
๘-๑๗

หน้า
บทที่ ๙ การเคารพ
- ข้อบังคับทหาร ว่าด้วยการเคารพ ลง ๑๒ มี.ค.๗๘
๖ / ๑๗๗๗๕
- ข้อบังคับทหาร ที่ ๒๔๘๑ ว่าด้วยการแสดงความเคารพ
สําหรับพลเรือน ลง ๑๒ ม.ค.๘๑

๙-๐
๙-๑
๙-๓๕

๖ / ๕๖๔๒

- คําชี้แจงทหารที่ ๒๔๘๙ ลง ๑๖ เม.ย..๘๙ เรื่อง การถวายความเคารพ
แด่พระมหากษัตริย์
- หนังสือ กพ.ทบ. ที่ กห ๐๔๐๑/๙๗๑ ลง ๑๖ มี.ค.๖๐
เรื่อง ขออนุมัตหิ ลักการใช้คําบอกคําสั่งในการเคารพ
- หนังสือ กพ.ทบ. ที่ กห ๐๓๑๕/๑๕๐๖๐ ลง ๑๗ ก.ย. ๑๗
เรื่อง การบรรเลงเพลงเคารพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
- หนังสือ กพ.ทบ. ที่ ต่อ กห ๐๓๐๕/๒๓๑๒ ลง ๒๒ ก.ค.๕๙
เรื่อง การสั่งแถวถวายความเคารพและแสดงการเคารพ
- ประกาศสํานักพระราชวัง เรื่อง ระเบียบการบรรเลงดุรยิ างค์ในการ
พระราชพิธีหรือพิธีการต่าง ๆ ลง ๑๑ ธ.ค. ๒๑
- หนังสือ สป. ที่ กห ๐๒๐๑/๓๓๖๘๑ ลง ๒๘ ธ.ค.๑๕ เรื่อง การจัดกองทหารเกียรติยศ
และการบรรเลงเพลงเคารพสําหรับสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯสยามมกุฎราชกุมาร

๓ / ๑๐๒๘

๙-๓๙
๙-๓๙-๑
๙-๔๐
๙-๔๔-๑
๙-๔๕
๙-๔๘

- คําชี้แจงทหาร ที่ ๒๔๗๘ ลง ๒๔ เม.ย. ๗๘ ตักเตือนเรื่อง การแสดงความเคารพ

๙-๔๙

- คําชี้แจงทหาร ที่ ๒๔๘๖ ลง ๒๙ ม.ค. ๘๖ เรื่อง การรับการเคารพ
- คําชี้แจงของ ผ.บ.ก.ทหารบก ลง ๑๘ ธ.ค.๗๗ เรื่อง ไม่รักษาระเบียบการเคารพ

๙-๕๑

๒ / ๒๔๙๑

๙-๕๓

๔ / ๔๑๖๗

- คําชี้แจงกองทัพยก ที่ ๒๔๙๑ ลง ๗ เม.ย. ๙๑ เรื่อง ให้กองรักษาการณ์ปฏิบัติการ
แสดงการเคารพและการเปลี่ยนยามให้ถูกต้อง

๙ / ๖๖๔๓

- คําชี้แจงกองทัพบก ที่ ๒๔๙๑ ลง ๓ มิ.ย. ๙๑ เรื่อง กําชับการเคารพธงชาติ
- คําชี้แจงกองทัพบก ลง ๑๖ ธ.ค.๙๒ เรื่อง ให้กําชับทหารแสดงการเคารพ
โดยเคร่งครัด ให้รักษาความสะอาดของร่างกายและแต่งกายให้เรียบร้อย
- คําสั่งกองทัพบก ( คําสั่งชี้แจง ) ที่ ๘๖/๑๐๔๐๓ ลง ๒๗ พ.ค. ๙๗
เรื่อง การเป่าเพลงคํานับของกองรักษาการณ์
- คําสั่งกองทัพบก ( คําชี้แจง ) ที่ ๓๕๖/๒๕๗๒๘ ลง ๙ ธ.ค. ๙๘
เรื่อง การแสดงความเคารพระหว่างทหารชายกับทหารหญิง
- ข้อบังคับกระทรวงกลาโหม ว่าด้วยการเคารพ (ฉบับที่ ๘) พ.ศ. ๒๕๕๐
ลง ๒๖ ก.ย. ๕๐

๙-๕๔
๙-๕๖
๙-๕๘
๙-๖๑
๙-๖๓
๙-๖๕

หน้า
๖ / ๓๑๖๗๐

- ข้อบังคับทหาร ที่ ๒๔๘๔ ว่าด้วยการรักษาการณ์ ลง ๑ ก.ย. ๘๔

๙-๖๘

ลง ๔ ก.ค.๓๒
ข้อบังคับกระทรวงกลาโหม ว่าด้วยบัตรประจําตัว ( ฉบับที่ ๖ )
พ.ศ. ๒๕๕๗ ลง ๑๒ มี.ค.๕๗
ข้อบังคับกระทรวงกลาโหม ว่าด้วยบัตรประจําตัว ( ฉบับที่ ๗ )
พ.ศ.๒๕๕๗ ลง ๒๙ พ.ค.๕๗
ระเบียบกองทัพบก ว่าด้วยบัตรประจําตัว ลง ๑๗ มิ.ย. ๔๗
ระเบียบกองทัพบก ว่าด้วยบัตรประจําตัว ( ฉบับที่ ๕ ) ลง ๓ ธ.ค.๕๗

๑๐-๑

บทที่ ๑๐ บัตรประจําตัว
- ข้อบังคับกระทรวงกลาโหม ว่าด้วยบัตรประจําตัว พ.ศ.๒๕๓๒
-

บทที่ ๑๑ พิธกี ารต่างๆ ที่นา่ สนใจ
๑/ ๙๐๓
- ข้อบังคับกองทัพบก ที่ ๒๔๙๑ ว่าด้วยการเก็บรักษาและการเชิญ
ธงไชยเฉลิมพล ลง ๒๒ ม.ค. ๙๑

- ระเบียบทหาร ที่
-

๑๐ / ๒๙๗๒๐
๒๔๘๔ ว่าด้วยการทําพิธีประดับเครือ่ งหมายยศ

ลง ๑๔ ส.ค. ๘๔
ระเบียบกระทรวงกลาโหมว่าด้วยการทําพิธีประดับเครื่องหมายยศ
( ฉบับที่ ๒ ) พ.ศ.๒๕๒๐ ลง ๒๕ พ.ย. ๒๐
บันทึกข้อความ กพ.ทบ. ที่ กห ๐๔๐๑/๒๘๖๒๖ ลง ๖ ธ.ค. ๓๙
เรื่อง ขออนุมัตหิ ลักการประดับเครื่องหมายยศทหารสัญญาบัตรชั้น พ.อ.ลงไป
ระเบียบกระทรวงกลาโหม ว่าด้วยการทําพิธีมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์
พ.ศ.๒๔๙๓ ลง ๒๔ ก.ค. ๙๓
ระเบียบกระทรวงกลาโหม ว่าด้วยการทําพิธีมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์
( ฉบับที่ ๒ ) พ.ศ. ๒๕๒๐ ลง ๒๕ พ.ย.๒๐
ระเบียบกระทรวงกลาโหม ว่าด้วยประกาศเกียรติคุณของผู้รับราชการ
จนครบเกษียณ พ.ศ. ๒๕๕๒ ลง ๑๗ ส.ค. ๕๒
ระเบียบกระทรวงกลาโหม ว่าด้วยการทําพิธีมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์
ให้แก่ชาวต่างประเทศ พ.ศ. ๒๔๙๓ ลง ๒๓ ธ.ค. ๙๓
ระเบียบกองทัพบก ว่าด้วยการประกอบพิธีศพทหารที่เสียชีวติ ในขณะ
รับราชการ พ.ศ.๒๕๐๘ ลง ๑๗ ธ.ค. ๐๘

๑๐-๐

๑๐-๑๗
๑๐-๒๕
๑๐-๒๘
๑๐-๔๓
๑๑-๐
๑๑-๑
๑๑-๕
๑๑-๘
๑๑-๑๐
๑๑-๑๒
๑๑-๑๕
๑๑-๑๗
๑๑-๒๑
๑๑-๒๔

หน้า
๓ / ๓๕๘๑
- ระเบียบกองทัพบก ที่ ๒๔๘๒ ว่าด้วยการทําพิธีต้อนรับพลทหารใหม่
-

-

-

และพิธีส่งทหารซึ่งรับราชการครบกําหนดและจะปลด ( หรือปล่อยลาพัก )
จากกองประจําการ ลง ๑๓ มิ.ย. ๘๒
ระเบียบกองทัพบก ว่าด้วยการมอบเครื่องหมายแสดงความสามารถ
พิเศษให้แก่ชาวต่างประเทศ พ.ศ.๒๕๐๗ ลง ๒๘ เม.ย.๐๗
ประกาศกองทัพบก ลง ๓ ธ.ค. ๔๑ เรื่อง การปฏิบัติในการเชิญผู้บังคับ
บัญชาชั้นสูงเป็นประธานในพิธตี ่าง ๆ และการขอรับความอนุเคราะห์จาก
ผู้บังคับบัญชาชั้นสูง
บันทึกข้อความ กพ.ทบ. ที่ กห ๐๔๐๑/๒๐๕๐ ลง ก.ค. ๔๕
เรื่อง การปฏิบัติในพิธตี ่าง ๆ และการเข้าพบผู้บังคับบัญชาชั้นสูง
ประกาศกองทัพยก ลง ๒๒ ธ.ค. ๔๑ เรื่อง ปฏิบัติของกําลังพล
ที่เกีย่ วกับพิธีสงฆ์และงานพิธีต่าง ๆ
บันทึกข้อความ กพ.ทบ. ที่ กห ๐๔๐๑/๓๒๑๐ ลง ธ.ค. ๓๔
เรื่อง การปฏิบัติเกี่ยวกับพิธีสงฆ์เนื่องในพระราชพิธีและ
การประดับเครือ่ งราชอิสริยาภรณ์
การกระทําสัตย์ปฏิญาณตน

๑๑-๒๘
๑๑-๓๔

๑๑-๓๙
๑๑-๔๑
๑๑-๔๕

๑๑-๔๙
๑๑-๕๓

๗ / ๓๙๖๕

- ข้อบังคับทหาร ที่ ๒๔๘๐ ลง ๒๘ มิ.ย. ๘๐ ว่าด้วยการกระทํา
สัตย์ปฏิญาณตน
- บันทึกข้อความ สบ.ทบ. ที่ กห ๐๓๒๓/๑๐๑๙๔ ลง ๑๖ พ.ค. ๒๓
เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมประมวลวินยั ทหาร ภาค ๕
- ระเบียบกองทัพบก ว่าด้วยพิธีอาํ ลาชีวิตราชการทหารประจําการ
พ.ศ. ๒๕๒๗ ลง ๒๕ พ.ค. ๒๗
- บันทึกข้อความ กพ.ทบ. ที่ กห ๐๔๐๑/๒๓๗๒ ลง ๓ ธ.ค.๔๒
เรื่อง การจัดพีเ่ ลี้ยงสําหรับว่าที่ ร.ต.
- ระเบียบกองทัพบกว่าด้วยการจัดพี่เลี้ยงสําหรับว่าที่ ร.ต.
พ.ศ.๒๕๑๐ ลง ๒๒ ก.พ. ๒๒
- หนังสือ กพ.ทบ. ที่ กห. ๐๔๐๑/๒๐๘ ลง ๑๓ ก.ค.๕๕
เรื่อง การกําหนดหน้าที่นายทหารพี่เลี้ยงสําหรับว่าที่ ร.ต. (เพิม่ เติม)
- หนังสือ กพ.ทบ. ที่ กห. ๐๔๐๑/๕๓๘ ลง ๒๒ ก.พ.๕๕
เรื่อง การทําหน้าที่นายทหาร/พีเ่ ลี้ยงสําหรับว่าที่ ร.ต.
- หนังสือ กพ.ทบ. ที่ กห. ๐๔๐๑/๓๑๗๑ ลง ๑๓ ต.ค.๕๔
เรื่อง ขออนุมัตหิ ลักการจัดธงประจํากองทหารเกียรติยศ
แถวทหารต้อนรับและหมู่ธงเกียรติยศ

๑๑-๕๗
๑๑-๖๐
๑๑-๖๒
๑๑-๖๗
๑๑-๗๒
๑๑-๗๗
๑๑-๗๘
๑๑-๘๐

๑-๐

บทที่ ๑
การสั่งการและประชาสัมพันธ์

๑–๑

ข้อบังคับกระทรวงกลาโหม
ว่าด้วยการสัง่ การและประชาสัมพันธ์
พ.ศ.๒๕๒๗
โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงข้อบังคับกระทรวงกลาโหมว่าด้วยการสั่งการและโฆษณาการให้
เหมาะสมยิ่งขึ้น จึงออกข้อบังคับไว้ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ข้อบังคับนี้เรียกว่า “ข้อบังคับกระทรวงกลาโหมว่าด้วยการสั่งการและประชาสัมพันธ์
พ.ศ.๒๕๒๗”
ข้อ ๒ ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
ข้อ ๓ ให้ยกเลิก
๓.๑ ข้อบังคับกระทรวงกลาโหมว่าด้วยการสั่งการและโฆษณาการ พ.ศ.๒๕๐๗
๓.๒ ข้อบังคับกระทรวงกลาโหมว่าด้วยการสั่งการและโฆษณาการ (ฉบับที่๒) พ.ศ.๒๕๐๙
๓.๓ ข้อบังคับกระทรวงกลาโหมว่าด้วยการสั่งการและโฆษณาการ (ฉบับที่๓) พ.ศ.๒๕๑๑
๓.๔. ข้อบังคับกระทรวงกลาโหมว่าด้วยการสั่งการและโฆษณาการ (ฉบับที่๔) พ.ศ.๒๕๒๐
ข้อ ๔ การสั่งการและประชาสัมพันธ์ กระทําได้ ๓ วิธีคือ
๔.๑ กระทําด้วยหนังสือ
๔.๒ กระทําด้วยวาจา
๔.๓ กระทําด้วยเครื่องสื่อสาร
ข้อ ๕ หนังสือสั่งการ มี ๓ ชนิด ได้แก่ ข้อบังคับ ระเบียบ และคําสั่ง
ข้อ ๖ หนังสือประชาสัมพันธ์ มี ๓ ชนิด ได้แก่ ประกาศ แถลงการณ์ และข่าว
ข้อ ๗ หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับหนังสือสั่งการตามข้อ ๕ และหนังสือประชาสัมพันธ์ ตาม
ข้อ ๖ ให้ใช้ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.๒๕๒๖ โดยอนุโลมสําหรับหนังสือ
ประชาสัมพันธ์ชนิด “ประกาศ” ให้มีรายละเอียดเพิ่มตามแบบผนวก ก
ข้อ ๘ โดยปกติให้สั่งการและประชาสัมพันธ์ด้วยหนังสือ แต่ในบางกรณีอาจกระทําด้วยวาจาหรือ
ด้วยเครื่องสื่อสารก็ได้
การสั่งการและประชาสัมพันธ์ด้วยวาจาหรือด้วยเครื่องสื่อสารในกรณีที่เป็นเรื่องสําคัญให้มีหนังสือ
ยืนยันส่งตามไปโดยเร็วที่สุด

๑–๒
ข้อ ๙ ให้หัวหน้าส่วนราชการหรือหน่วยในกระทรวงกลาโหมมีอํานาจหน้าที่รับผิดชอบสั่งการและ
ประชาสัมพันธ์ตามที่กล่าวไว้ในข้อ ๕ และข้อ ๖ เว้นแต่
๙.๑ การออกข้อบังคับ ให้ออกได้เฉพาะข้อบังคับกระทรวงกลาโหม
๙.๒ การออกแถลงการณ์ให้เป็นอํานาจหน้าที่ของกระทรวงกลาโหม ส่วนราชการขึ้นตรง
ต่อกระทรวงกลาโหม กองทัพบก กองทัพเรือ หรือกองทัพอากาศ เท่านั้น
ข้อ ๑๐ คําสั่งมี ๒ ประเภท คือ
๑๐.๑ คําสั่งทั่วไป เป็นคําสั่งที่ให้ส่วนราชการหรือหน่วย หรือผู้อยู่ในบังคับบัญชาทั่วไป
ปฏิบัติและทราบทั่วกัน
๑๐.๒ คําสั่งเฉพาะ เป็นคําสั่งที่สั่งให้ส่วนราชการหรือหน่วย หรือผู้อยู่ในบังคับบัญชาผู้มี
หน้าที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะปฏิบัติ
ข้อ ๑๑ การสั่ ง การโดยอาศั ย อํ า นาจตามกฎอั ย การศึ ก ให้ เ ป็ น อํ า นาจของรั ฐ มนตรี ว่ า การ
กระทรวงกลาโหม หรื อผู้ บังคับบัญชาทหารผู้ ประกาศใช้ กฎอัยการศึก หรื อผู้ที่ ได้รับมอบอํานาจจาก
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม หรือผู้บังคับบัญชาทหารผู้ประกาศใช้กฎอัยการศึก
ข้อ ๑๒ รั ฐ มนตรี ช่ ว ยว่ า การกระทรวงกลาโหม มี อํ า นาจสั่ ง การในนามของรั ฐ มนตรี ว่ า การ
กระทรวงกลาโหมตามที่ได้รับมอบหมายและอาจมอบอํานาจดังกล่าว ให้ผู้ดํารงตําแหน่งอื่นปฏิบัติราชกการ
แทนต่อไปได้
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหม ลงชื่อสั่งการในนามของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม
ตามความในวรรคก่อนโดยใช้ความในการดํารงตําแหน่ง “รัฐมนตรีช่วยว่าการ ฯ ทําการแทนรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงกลาโหม”
ในกรณีที่ไม่ไม่ผู้ดํารงตําแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมหรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติราชการได้ให้
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหมเป็นผู้รักษาราชการแทน ถ้ามีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหม
หลายคน ให้ รั ฐ มนตรี ช่ ว ยว่ า การกระทรวงกลาโหมคนใดคนหนึ่ ง เป็ น ผู้ รั ก ษาราชการแทนตามมติ
คณะรัฐมนตรี ในกรณีที่ ไม่มีผู้ดํารงตําแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมและรัฐมนตรีช่วยว่าการ
กระทรวงกลาโหมหรือมีแต่ ไม่อาจปฏิบัติราชการได้ ให้ ปลั ดกระทรวงกลาโหมทําการแทนในนามของ
รัฐมนตรีว่ากระทรวงกลาโหม เกี่ยวกับการสั่ง การอนุญาต การอนุมัติและการปฏิบัติราชการประจําเป็นการ
ชั่วคราว”
ข้อ ๑๓ ถ้าตําแหน่งในส่วนราชการหรือหน่วยใดว่างลง และยังมิได้แต่งตั้งข้าราชการผู้ใดให้ดํารง
ตําแหน่งนั้น ผู้บังคับบัญชาจะสั่งให้ข้าราชการที่เห็นสมควรรักษาราชการในตําแหน่งนั้นเป็นการชั่วคราวก็ได้
ข้อ ๑๔ ถ้าผู้ดํารงตําแหน่งในส่วนราชการหรือหน่วยใดไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้เป็นครั้งคราว
ผู้บังคับบัญชาจะสั่งให้ข้าราชการที่เห็นสมควรรักษาราชการแทนเป็นการชั่วคราวก็ได้
* ข้อ ๑๒ แก้ไขตามข้อบังคับ กห.ว่าด้วยการสั่งการประชาสัมพันธ์ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๕๑

๑–๓
ข้อ ๑๕ การสั่งแต่งตั้งผู้รักษาราชการหรือผู้รักษาราชการแทนตามความในข้อ ๑๓ และข้อ ๑๔ ให้
เป็นไปตามข้อบังคับกระทรวงกลาโหม ว่าด้วยการบรรจุ ปลด ย้าย และลดตําแหน่งข้าราชการกลาโหม
*๑
ข้อ ๑๖ ปลัดกระทรวงกลาโหม สมุหราชองครักษ์ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด ผู้บัญชาการทหารบก ผู้
บั ญ ชาการทหารเรื อ ผู้ บั ญ ชาการทหารอากาศ มี อํ า นาจหน้ า ที่ ทํ า การแทนและสั่ ง การในนามของ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ตามที่ได้รับมอบหมายและมอบอํานาจดังกล่าวให้ผู้ดํารงตําแหน่งอื่น
ปฏิบัติราชการแทนต่อไปได้
ผู้ดํารงตําแหน่ง รอง ผู้ช่วย เสนาธิการ รองเสนาธิการ ผู้ช่วยเสนาธิการ หรือตําแหน่งอื่นที่เทียบได้
ไม่ต่ํากว่าตําแหน่งดังกล่าว ของส่วนราชการหรือหน่วยใด มีอํานาจหน้าที่ทําการแทนและสั่งการในนามของ
ผู้บังคับบัญชาส่วนราชการหรือหน่วยนั้น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายได้
หัวหน้าส่วนราชการขึ้นตรงต่อกระทรวงกลาโหม ผู้บัญชาการทหารบก ผู้บัญชาการทหารเรือ ผู้
บัญชาการทหารอากาศ หรือหัวหน้าหน่วยขึ้นตรงต่อสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม กองบัญชาการกองทัพไทย กองทัพบก กองทัพเรือ กองทัพอากาศ ที่เทียบเท่าตําแหน่งชั้นแม่ทัพจะมอบหมายเป็นลาย
ลักษณ์อักษรให้ข้าราชการตําแหน่งใดในสังกัด มีอํานาจหน้าที่ทําการแทนและสั่งการในนามของหัวหน้าส่วน
ราชการหรือหัวหน้าหน่วยนั้น ๆ ในบางกรณีก็ได้
การสั่งการในนามของผู้บังคับบัญชาให้ใช้ความว่า “รับคําสั่ง.........................”ลงท้ายเรื่องที่สั่งนั้น
*๒
ข้ อ ๑๖/๑ ในกรณี ผู้ รั บ มอบอํ า นาจให้ ทํ า การแทนและสั่ ง การในนามของรั ฐ มนตรี ว่ า การ
กระทรวงกลาโหมตามความในข้อ ๑๒ วรรคหนึ่ง และข้อ ๑๖ วรรคหนึ่ง ประสงค์จะมอบอํานาจดังกล่าวให้
ผู้ดํารงตําแหน่งอื่นปฏิบัติราชการแทนต่อไป ให้นําเรียนรัฐมนตรีว่ากระทรวงกลาโหมเพื่อทราบในการ
พิจารณามอบอํานาจต่อไปนั้น ผู้ที่ประสงค์จะมอบอํานาจต้องคํานึงถึงขีดความสามารถ ความรับผิดชอบ
ความเหมาะสมตามสภาพของตําแหน่งอํานาจหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้รับมอบอํานาจเป็นสําคัญ
ทั้งนี้ หนังสืออันเป็นหลักฐานในการมอบอํานาจดังกล่าว อย่างน้อยให้ระบุถึงชื่อหรือตําแหน่งของผู้มอบ
อํานาจและผู้รับมอบอํานาจ อํานาจหน้าที่ที่มอบ รวมทั้งอาจกําหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการใช้อํานาจ
ด้วยก็ได้”
ข้อ ๑๗ ถ้าตําแหน่งในส่วนราชการหรือหน่วยใดว่างลง หรือดํารงตําแหน่งในส่วนราชการหรือ
หน่วยใดไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้เป็นครั้งคราว และยังมิได้แต่งตั้งข้าราชการผู้ใดรักษาราชการหรือรักษา
ราชการแทน ให้ รอง ผู้ช่วย หรือเสนาธิการ ทําการแทนเป็นการชั่วคราว
ในกรณีที่ตําแหน่งนั้นไม่มี รอง ผู้ช่วย หรือเสนาธิการ หรือมีแต่ว่า รอง ผู้ช่วย หรือเสนาธิการ ไม่
สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้เป็นครั้งคราว ให้ผู้มีตําแหน่ง ยศ หรือผู้อาวุโสในยศรองจากตําแหน่งที่ว่างลงนั้น ทํา
การแทนเป็นการชั่วคราว เว้นแต่ส่วนราชการหรือหน่วยใดจัดกําลังประกอบด้วยหน่วยกําลังรบและหน่วย
บริการ ให้นายทหารชั้นสัญญาบัตรที่เป็นผู้บังคับบัญชาหน่วยกําลังรบซึ่งเป็นกําลังหลัก และ
*๑ และ *๒ แก้ไขตามข้อบังคับ กห.ว่าด้วยการสั่งการประชาสัมพันธ์ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๕๑

๑–๔
มีตําแหน่ง ยศ หรืออาวุโสยศสูงเป็นผู้ทําการแทนเป็นการชั่วคราวและถ้าส่วนราชการหรือหน่วยใดเป็นส่วน
ราชการหรือหน่วยสําหรับดําเนินการในหน้าที่ทางเทคนิคโดยเฉพาะ หรือจัดกิจกรรมรวมหลายเทคนิคก็ให้
ข้าราชการชั้นสัญญาบัตรซึ่งมีตําแหน่ง ยศ หรืออาวุโสยศสูงในเทคนิคหลักเป็นผู้ทําการแทนเป็นการชั่วคราว
ข้อ ๑๘ ในตําแหน่งประจําใด ๆ ให้ผู้รักษาราชการ ผู้รักษาราชการแทน หรือผู้ทําการแทนมีอํานาจ
หน้าที่ตามตําแหน่งที่รักษาราชการ รักษาราชการแทน หรือทําการแทนนั้น ๆ
ข้อ ๑๙ นายทหารประทวนที่ได้รับคําสั่งให้ทําหน้าที่ในตําแหน่งนายทหารสัญญาบัตรเพื่อทดสอบ
ความรู้ความสามารถในการที่จะเลื่อนฐานะเป็นนายทหารสัญญาบัตรตามหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการแต่งตั้งยศ
ทหาร ให้มีอํานาจหน้าที่ตามตําแหน่งที่ทําหน้าที่นั้น
ข้อ ๒๐ เมื่อข้อความที่สั่งการนั้นขัดกัน ให้ผู้มีหน้าที่จะต้องปฏิบัติถือการสั่งการของผู้บังคับบัญชา
ชั้นสูงกว่า แต่ถ้าเป็นการสั่งการของผู้บังคับบัญชาชั้นเดียวกัน ก็ให้ปฏิบัติตามการสั่งการครั้งหลังสุด

ประกาศ ณ วันที่ ๑๖ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๒๗
(ลงชื่อ) พลเอก ป. ติณสูลานนท์
(เปรม ติณสูลานนท์)
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม

หมายเหตุ
หลักการและเหตุผลในการประกาศใช้ข้อบังคับฉบับนี้ คือ ออกข้อบังคับกระทรวงกลาโหม ว่าด้วยการ
สั่งการและประชาสัมพันธ์ เพื่อใช้แทนข้อบังคับกระทรวงกลาโหม ว่าด้วยการสั่งการและโฆษณาการ พ.ศ.๒๕๐๗ (ซึ่งมีการ
แก้ไขโดยฉบับที่ ๒, ๓ และ ๔) เพื่อให้สอดคล้องกับระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.๒๕๒๖

๑–๕

ระเบียบกองทัพบก
ว่าด้วยการมอบอํานาจบังคับบัญชา
พ.ศ.๒๕๑๓
กองทัพบก เห็นเป็นการสมควรตามระเบียบ ว่าด้วยการมอบอํานาจบังคับบัญชาไว้เป็นแนวทาง
ปฏิบัติ จึงกําหนดวิธีการมอบอํานาจบังคับบัญชาบุคคลหรือส่วนราชการที่สังกัดกองทัพบกให้แก่บุคคลหรือ
ส่วนราชการอื่น ทั้งที่สังกัดกองทัพบก และนอกสังกัดกองทัพบกในกรณีต่าง ๆ ไว้ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบกองทัพบก ว่าด้วยมอบอํานาจบังคับบัญชา พ.ศ.๒๕๑๓”
ข้อ ๒ การมอบอํานาจบังคับบัญชาอาจกระทําได้ ๓ วิธี คือ
๒.๑ กระทําด้วยหนังสือ
๒.๒ กระทําด้วยวาจา
๒.๓ กระทําด้วยเครื่องสื่อสาร
การมอบอํานาจบังคับบัญชาตามข้อ ๒.๒ และข้อ ๒.๓ ให้กระทําต่อเมื่อมีความจําเป็นเร่งด่วน แล้ว
ให้มีหนังสือยืนยันส่งตามไปโดยเร็ว
ข้อ ๓ กรณีที่มอบอํานาจบังคับบัญชา มีดังนี้
๓.๑ ไปปฏิบัติราชการ
๓.๒ ไปร่วมปฏิบัติราชการ
๓.๓ ไปช่วยราชการ
๓.๔ ไปศึกษาในประเทศหรือต่างประเทศ
๓.๕ ไปฝึกอบรมในสถานฝึกอบรมของทหาร
๓.๖ ไปป่วยในโรงพยาลทหาร
๓.๗ ไปพักในสถานพักฟื้นของทหาร
๓.๘ กรณีอื่น ๆ
ข้อ ๔ การมอบอํานาจบังคับบัญชาบุคคล หรือส่วนราชการใดที่สังกัดกองทัพบกให้แก่บุคคลหรือ
ส่วนราชการนอกกองทัพบก กองทัพบกจะได้พิจารณาเป็นราย ๆ ไป

๑–๖
ข้อ ๕ การมอบอํานาจบังคับบัญชาให้บุคคล หรือส่วนราชการในกองทัพบกให้ปฏิบัติดังนี้
๕.๑ การมอบอํานาจบังคับบัญชาบุคคล ผู้สั่งมอบอํานาจต้องเป็นผู้บังคับบัญชาของผู้ถูก
มอบอํานาจและผู้รับมอบอํานาจ
๕.๒ การมอบอํานาจบังคับบัญชาส่วนราชการในเวลาปกติ กองทัพบก หรือส่วนราชการ
ขึ้นตรงกองทัพบก เป็นผู้สั่งมอบอํานาจแล้วแต่กรณี
๕.๓ การมอบอํานาจบังคับบัญชาหน่วยทหารในเวลาที่มีการรบหรือสถานะสงคราม
นอกจากผู้ สั่ งมอบอํ านาจตามข้ อ ๕.๒ แล้ว เพื่อประโยชน์แ ห่ง การยุท ธ ให้ผู้บังคั บบัญ ชาหน่ว ยทหาร
พิจารณาสั่งมอบอํานาจได้ตามเหตุการณ์และความเหมาะสม
ข้อ ๖ ผู้รับมอบอํานาจบังคับบัญชา มีอํานาจสั่งการตามข้อบังคับกระทรวงกลาโหมว่าด้วยการสั่ง
การและโฆษณาการ
ข้อ ๗ การมอบอํานาจบั งคับบัญชา ให้ผู้ มอบอํ านาจระบุ ใ ห้ผู้รับมอบอํานาจมีอํานาจสั่งการ
เกี่ยวกับความชอบ การลงทัณฑ์ การลา หรือเรื่องอื่น ๆ ได้ตามที่ผู้มอบอํานาจจะเห็นสมควร
ข้อ ๘ เมื่อผู้รับมอบอํานาจได้สั่งการเกี่ยวกับความชอบ การลงทัณฑ์ การลา หรือเรื่องอื่น ๆ ไป
แล้วประการใด ให้แจ้งให้ผู้มอบอํานาจทราบโดยเร็ว
ในกรณีลงทัณฑ์ ให้ส่งสําเนาคําสั่งลงทัณฑ์ให้ผู้มอบอํานาจและให้เป็นหน้าที่ของผู้มอบอํานาจ
ดําเนินการรายงานต่อไปตามกฎหมายว่าด้วยวินัยทหาร
ข้อ ๙ การมอบอํานาจบังคับบัญชา ให้กําหนดระยะเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุดแห่งการมอบอํานาจไว้
ด้วย
การมอบอํานาจบังคับบัญชามีผลเมื่อถูกมอบอํานาจได้รายงานตัว ได้เข้ารับหน้าที่หรือผู้รับมอบ
อํานาจได้รับตัวผู้ถูกมอบอํานาจไว้แล้ว และสิ้นสุดเมื่อได้ส่งตัวผู้ถูกมอบอํานาจคืนสังกัดเดิม ในกรณีเป็นที่
สงสัยให้ถือว่าผู้บังคับบัญชาสังกัดเดิมเป็นผู้มีอํานาจบังคับบัญชา
ข้อ ๑๐ เมื่อการมอบอํานาจบังคับบัญชาสิ้นสุดลง หากความผิดที่ผู้ถูกมอบอํานาจบังคับบัญชาได้
กระทําขึ้นในระหว่างเวลาแห่งการมอบอํานาจบังคับบัญชาปรากฏขึ้นภายหลัง ให้ผู้บังคับบัญชาปัจจุบันเป็น
ผู้มีอํานาจพิจารณา
ข้อ ๑๑ ให้ใช้ระเบียบนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ ๑๖ มีนาคม พ.ศ.๒๕๑๓
(ลงชื่อ) พลเอก ป. จารุเสถียร
(ประภาส จารุเสถียร)
ผู้บัญชาการทหารบก

๑–๗

ระเบียบกองทัพบก
ว่าด้วยการมอบอํานาจหน้าที่ให้กับผู้ที่ไปช่วยราชการ
พ.ศ.๒๕๑๘
กองทัพบกเห็นเป็นการสมควรตามระเบียบ ว่าด้วยการมอบอํานาจหน้าที่ให้กับผู้ที่ไปช่วยราชการ
ไว้เป็นแนวทางปฏิบัติต่อไปนี้
ข้อ ๑ ระเบีย บนี้ เรีย กว่ า “ระเบี ย บกองทั พบก ว่ าด้ วยการมอบอํ า นาจหน้า ที่ใ ห้กับ ผู้ที่ ไ ปช่ว ย
ราชการ พ.ศ.๒๕๑๘”
ข้อ ๒ งานที่ผู้บังคับหน่วยจะมอบให้ผู้ที่ไปช่วยราชการปฏิบัติได้ คือ
๒.๑ การช่วยเหลือผู้บังคับหน่วย ตามที่ผู้บังคับหน่วยจะมอบให้
๒.๒ เป็นที่ปรึกษาผู้บังคับหน่วยเกี่ยวกับการบริหารงานในหน่วย
๒.๓ งานที่เป็นตัวแทนผู้บังคับบัญชา โดยออกคําสั่งเป็นครั้งคราว เช่น การแต่งตั้งให้เป็น
ประธานกรรมการหรือกรรมการในการตรวจสิ่งของ, สืบสวนสอบสวน, พัฒนาและวิจัย ฯลฯ ซึ่งเมื่อปฏิบัติ
เรียบร้อยแล้วต้องรายงานให้ผู้บังคับหน่วยสั่งการเป็นเรื่อง ๆ ไป
๒.๔ งานเกี่ยวกับการฝึกศึกษา
๒.๕ งานปกติประจําของหน่วย เช่น การตรวจดูแลความเรียบร้อยของหน่วย การตรวจ
เอกสาร, การสวัสดิการ, การสุขาภิบาล และงานธุรการต่าง ๆ
ข้อ ๓ งานที่ผู้บังคับหน่วยไม่ควรมอบให้ผู้ที่ไปช่วยราชการปฏิบัติ คือ
๓.๑ การมอบอํานาจสั่งการหรือลงนามแทนผู้บังคับหน่วย
๓.๒ การสั่งการใช้งบประมาณของหน่วย
๓.๓ การบังคับบัญชาหน่วย
๓.๔. งานซึ่งมีกฎหมายหรือระเบียบแบบแผนที่ทางราชการกําหนดให้ผู้บังคับหน่วยต้องทํา
เองเฉพาะตัว
ข้อ ๔ การมอบอํานาจการบังคับบัญชา
๔.๑ การออกคําสั่งให้ข้าราชการผู้ใดไปช่วยราชการในหน่วยใด ให้ผู้บังคับบัญชาผู้มีอํานาจ
ออกคําสั่งมอบอํานาจการบังคับบัญชาให้แก่หัวหน้าส่วนราชการที่ผู้นั้นไปช่วยราชการ โดยผู้มอบอํานาจ
บังคับบัญชาระบุให้ผู้รับมอบอํานาจมีอํานาจสั่งการเกี่ยวกับความชอบ การลงทัณฑ์ การลา

๑–๘
หรือเรื่องอื่น ๆ ตามที่ผู้มอบอํานาจเห็นสมควร ทั้งนี้ ให้ปฏิบัติตามระเบียบกองทัพบก ว่าด้วยการมอบ
อํานาจบังคับบัญชา พ.ศ. ๒๕๑๓ ลง ๑๖ มี.ค. ๑๓
๔.๒ สํ า หรั บ กองทั พ หากออกคํ า สั่ ง ให้ ข้ า ราชการผู้ ใ ดไปช่ ว ยราชการในหน่ ว ยใด ให้
หมายความว่าได้มอบอํานาจสั่งการเกี่ยวกับความชอบ การลงทัณฑ์ การลา ให้แก่หัวหน้าส่วนราชการนั้น
แล้ว
๔.๓ หน่วยขึ้นตรงกองทัพบก หรือหน่วยอื่น ๆ ในกองทัพบกถ้าได้ออกคําสั่งให้ข้าราชการ
ผู้ใดไปช่วยราชการในหน่วยใด ให้ผู้บังคับบัญชาผู้มีอํานาจออกคําสั่งมอบอํานาจการบังคับบัญชาให้แก่
หัวหน้านั้นตามข้อ ๔.๑ ด้วย
ข้อ ๕ ให้กรมกําลังพลทหารบก รักษาการตามระเบียบนี้
ข้อ ๖ ให้ใช้ระเบียบนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ ๑๓ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๑๘
รับคําสั่งผู้บัญชาการทหารบก
(ลงชื่อ) พลเอก บุญชัย บํารุงพงศ์
(บุญชัย บํารุงพงศ์)
รองผู้บัญชาการทหารบก

กรมกําลังพลทหารบก

๑–๙
(สําเนา)
คําสั่งกระทรวงกลาโหม
(เฉพาะ)
ที่ ๑๘๑/๔๗
เรื่อง มอบอํานาจให้ ปล.กห.,สรอ.,ผบ.ทหารสูงสุด,ผบ.ทบ.,ผบ.ทร.และผบ.ทอ.
ทําการแทนและสั่งการในนามของ รมว.กห.

ตามที่ได้รับมอบอํานาจให้ ปล.กห.,สรอ.,ผบ.ทหารสูงสุด,ผบ.ทบ.,ผบ.ทร.และผบ.ทอ.ทําการแทนและสั่งการ
ในนามของ รมว.กห. ไว้แล้วนั้น
อาศัยอํานาจตามความในวรรคห้าของมาตรา ๖ แห่งพระราชบัญญัติจัดระเบียบราชการกระทรวงกลาโหม พ.ศ.
๒๕๐๓ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม โดยพระราชบัญญัติจัดระเบียบราชการกระทรวงกลาโหม (ฉบับที่ ๖) พ.ศ.๒๕๔๓ เพื่อให้
การปฏิบัติราชการของ กห.เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น จึงให้ปฏิบัติดังนี้
๑. ให้ยกเลิก
๑.๑ คําสั่ง กห.(เฉพาะ)ที่ ๘๗/๒๖ ลง ๒๗ พ.ค. ๒๖ เรื่อง มอบอํานาจให้ ผบ.ทหารสูงสุด,ผบ.ทบ.,ผบ.ทร
และผบ.ทอ. สั่งการแทนในนามของ รมว.กห. ในการอนุมัติให้ข้าราชการ กห.ในคณะผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารที่ประจํา
ในต่างประเทศเดินทางกลับประเทศไทย
๑.๒ คําสั่ง กห.(เฉพาะ)ที่ ๑๓๕/๔๓ ลง ๑๕ ก.ย. ๔๓ เรื่อง มอบอํานาจให้ ปล.กห.,สรอ.,ผบ.
ทหารสูงสุด,ผบ.ทบ.,ผบ.ทร.และผบ.ทอ. ทําการแทนและสั่งการในนามของ รมว.กห.
๑.๓ คําสั่ง กห.(เฉพาะ)ที่ ๑๗๘/๔๓ ลง ๗ ธ.ค. ๔๓ เรื่อง มอบอํานาจให้ ปล.กห. ทําการแทนและสั่งการใน
นามของ รมว.กห.
๑.๔ คําสั่ง กห.(เฉพาะ)ที่ ๑๖๓/๔๔ ลง ๘ ส.ค. ๔๔ เรื่อง มอบอํานาจให้ ปล.กห.,สรอ.,ผบ.ทหาร
สูงสุด,ผบ.ทบ.,ผบ.ทร.และผบ.ทอ. ทําการแทนและสั่งการในนามของ รมว.กห.
๑.๕ คําสั่ง กห.(เฉพาะ)ที่ ๒๕๑/๔๖ ลง ๑๘ ก.ย. ๔๖ เรื่อง มอบอํานาจให้ ปล.กห.ทําการแทน
และสั่งในนามของ รมว.กห.
บรรดาคําสั่งคําชี้แจงและอนุมัติหลักการอื่นใด ในส่วนที่กําหนดไว้แล้วหรือซี่งขัดหรือแย้งกับคําสั่งให้ใช้คําสั่งนี้
แทน
๒. มอบอํานาจให้ ปล.กห.,สรอ.,ผบ.ทหารสูงสุด,ผบ.ทบ.,ผบ.ทร.และผบ.ทอ. ทําการแทนปละสั่งการ
ในนามของ รมว.กห. ในเรื่องต่าง ๆ ตามผนวก ก. ผนวก ข. ผนวก ค. และผนวก ง. แนบท้ายคําสั่งนี้
ทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
สั่ง ณ วันที่ ๒๐ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๔๗
(ลงชื่อ) พล.อ.เชษฐา ฐานะจาโร
(เชษฐา ฐานะจาโร)
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม

๑–๑๐
ผนวก ก แนบท้ายคําสั่ง กห.(เฉพาะ) ที่ ๑๘๑/๔๗ ลง ๒๐ มิ.ย.๔๗ เรื่องที่ รมว.กห. มอบอํานาจให้ ปล.กห.
ทําการแทนและสั่งการในนามของ รมว.กห.
๑. เรื่องเกี่ยวกับงานกําลังพลและงานราชการประจําทั่วไป
๑.๑ เรื่องการกํ าลั งพล (เว้นเรื่องเกี่ยวกับนโยบายการแต่งตั้ งและย้ายข้าราชการทหาร
ตําแหน่ง ผบ.พล.,ผบ.กองเรือ,ผบ.กองพลบิน หรือเทียบเท่าขึ้นไปและเรื่องที่เป็นอํานาจหน้าที่ของ รมว.กห.
จะพึงปฏิบัติหรือดําเนินการตามกฎหมายโดยเฉพาะ)
๑.๒ เรื่องที่เกี่ยวกับบําเหน็จบํานาญ ตามมาตรา ๓๙ มาตรา ๔๔ มาตรา ๔๘ และมาตรา
๔๙ แห่งพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญข้าราชการ พ.ศ. ๒๔๙๔
๑.๓ เรื่องการออกคําสั่ง กห. ให้รับ ปรับ หรือเพิ่ม พ.ค.ว (เว้นกรณีที่มีการเลื่อนยศด้วย)
๑.๔ เรื่ อ งการออกคํ า สั่ ง กห. แต่ ง ตั้ ง ผู้ รั ก ษาราชการแทนนายทหารซึ่ ง ไปราชการ
ต่างประเทศหรือไปราชการต่างจังหวัด (เว้นผู้รักษาราชการแทน ปล.กห.,สรอ.,ผบ.ทหารสูงสุด,ผบ.ทบ.
,ผบ.ทร.และผบ.ทอ.)
๑.๕ เรื่องการออกคําสั่ง กห.ย้ายประเภทนายทหารนอกประจําการ
๑.๖ เรื่องการออกประกาศ กห. แต่งตั้งนายทหารพิเศษ
๑.๗ เรื่องการออกประกาศ กห. แต่งตั้งราชองครักษ์
๑.๘ เรื่องการออกประกาศ กห. แต่งตั้งศาสตราจารย์โรงเรียนทหาร
๑.๙ เรื่องการออกประกาศ กห. ให้นายทหารรับราชการตามที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ
๑.๑๐ เรื่องการออกประกาศ กห. ให้ข้าราชการกลาโหมชั้นสัญญาบัตรเปลี่ยนชื่อ
๑.๑๑ เรื่องการออกประกาศ กห. พระราชทานยศทหารเป็นกรณีพิเศษ
๑.๑๒ เรื่องการออกประกาศ กห. แต่งตั้งและถอดถอนตุลาการทหาร
๑.๑๓ เรื่องการแต่งตั้งยศและเลื่อนยศนายทหารประทวนในสังกัด สล.
๑.๑๔ เรื่องการออกประกาศ กห. เกี่ยวกับกรณีข้าราชการกลาโหมชั้นสัญญาบัตรถึงแก่กรรม
๑.๑๕ เรื่องมติคณะรัฐมนตรีที่สําเนาเสนอส่วนราชการต่าง ๆ เพื่อถือเป็นหลักปฏิบัติหรือดําเนินการ
๑.๑๖ เรื่ องที่ ก ระทรวง ทบวง กรม หรือส่วนราชการที่เที ยบเท่าแจ้ งมาเกี่ย วกับราชการ
ประจําทั่วไป เพื่อขอให้ส่วนราชการใน กห.ถือเป็นหลักปฏิบัติหรือดําเนินการ
๑.๑๗ เรื่องการปฏิบัติในงานพระราชพิธี รัฐพิธี พิธีของทางราชการ หรือ ของ กห.
๑.๑๘ เรื่องรายงานในคดีอาญา (เว้นคดีที่จะขึ้นศาลทหาร) คดีแพ่ง หรือคดีล้มละลายของ
ข้าราชการกลาโหมประจําการ (เฉพาะต่ํากว่าชั้นสัญญาบัตร) นายทหารกองหนุน นายทหารนอกราชการ
และนายทหารพ้นราชการ
๑.๑๙ เรื่องรายงานของส่วนราชการต้นสังกัดของนายทหารกองหนุน นายทหารนอกราชการ
และนายทหารพ้นราชการ ที่ได้รับอนุญาตให้ลาอุปสมบท

๑–๑๑
๑.๒๐ เรื่ องหนังสือแสดงการพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ข้าราชการกลาโหมชั้น
สัญญาบัตรอุปสมบทและลาสิกขาบท
๑.๒๑ เรื่องรายงานด่วนในกรณีทหารถึงแก่ความตายหรือได้รับอันตรายสาหัส เนื่องจาก
ทําลายชีวิตของตนเองและกรณีอุบัติเหตุต่าง ๆ ขึ้นแก่ทหารจนถึงแก่ความตาย
๑.๒๒ เรื่องที่เกี่ยวกับการลาไปต่างประเทศในกรณีที่ไม่เป็นปัญหา (กรณีเป็นเรื่องเกี่ยวกับ
นโยบายและกรณีที่เป็นอํานาจหน้าที่ของ รมว.กห. จะพึงปฏิบัติหรือดําเนินการตามกฎหมายโดยเฉพาะให้
เสนอ รมว.กห.)
๑.๒๓ เรื่องที่เกี่ยวกับการรายงานด่วน (กรณีเป็นเรื่องเกี่ยวกับนโยบายและกรณีที่เป็นอํานาจ
หน้าที่ของ รมว.กห. จะพึงปฏิบัติหรือดําเนินการตามกฎหมายโดยเฉพาะให้เสนอ รมว.กห.)
๑.๒๔ เรื่องที่เกี่ยวกับข้าราชการกลาโหมชั้นสัญญาบัตรถูกลงทัณฑ์หรือต้องคดี (กรณีเป็นเรื่อง
เกี่ยวกับนโยบายและกรณีที่เป็นอํานาจหน้าที่ของ รมว.กห. จะพึงปฏิบัติหรือดําเนินการตามกฎหมาย
โดยเฉพาะให้เสนอ รมว.กห.)
๑.๒๕ เรื่องที่เกี่ยวกับวินัยทหาร (กรณีเป็นเรื่องเกี่ยวกับนโยบายและกรณีที่เป็นอํานาจหน้าที่
ของ รมว.กห. จะพึงปฏิบัติหรือดําเนินการตามกฎหมายโดยเฉพาะให้เสนอ รมว.กห.)
๑.๒๖ เรื่องการอนุมติให้เลื่อนขั้นเงินเดือนเป็นบําเหน็จประจําปีครั้งที่หนึ่ง หรือครั้งที่สองของ
ข้าราชการทหารชั้นสัญญาบัตร ภายในโควตาที่กําหนดไว้ รวมทั้งการอนุมติให้เลื่อนขั้นเงินเดือนครึ่งขั้น เป็น
บําเหน็จประจําปีของข้าราชการทหารสัญญาบัตรที่บรรจุเข้ารับราชการใหม่ ซึ่งมีเวลารับราชการนับถึง ๓๑
มี.ค. หรือ ๓๐ ก.ย. ไม่น้อยกว่าสี่เดือน
๑.๒๗ เรื่องการอนุมติให้ข้าราชการในสังกัดเป็นกรรมการ กรรมการที่ปรึกษาทางด้านวิชาการ
หรือเพื่อร่วมปฏิบัติงานในสายอาชีพที่เกี่ยวข้อง เมื่อส่วนราชการหรือหน่วยงานนอก กห.ขอมาและต้นสังกัด
ได้พิจารณาเห็นความจําเป็น (เว้นกรรมการและกรรมการที่ปรึกษาของรัฐวิสาหกิจ)
๑.๒๘ เรื่องการออกคําสั่ง กห.(เฉพาะ) แต่งตั้งคณะกรรมการให้ดําเนินการต่าง ๆ ตามที่สภา
กลาโหมหรือ รมว.กห. ได้อนุมัติหลักการไว้และ/หรืออนุมัติตัวบุคคลไว้แล้ว
๑.๒๙ เรื่องการอนุมัติให้ จก.ธน. วางระเบียบราชการของอัยการทหาร
๑.๓๐ เรื่องการอนุมัติให้ผู้สอบความรู้ทางกฎหมายได้ระดับปริญญาตรีฝึกหัดดําเนินคดีในศาล
ทหารตามพระราชบัญญัติธรรมนูญศาลทหาร พ.ศ.๒๔๙๘ มาตรา ๑๒
๑.๓๑ เรื่องการอนุมัติให้ส่งตัวผู้ต้องหาซึ่งต้องขึ้นศาลทหารอื่นตามที่อัยการทหารหรือผู้ต้องหาร้องขอ
๑.๓๒ เรื่องการอนุมัติให้ส่งตัวผู้ต้องหาซึ่งต้องขึ้นศาลทหารในเวลาไม่ปกติไปดําเนินคดียังศาล
ทหารแห่งอื่น เมื่อหมดภาวการณ์รบ หรือสถานะสงคราม หรือเลิกใช้กฎอัยการศึก
๑.๓๓ เรื่องการสั่งตุลาการพระธรรมนูญไปนั่งร่วมกับตุลาการศาลทหารจังหวัด
๑.๓๔ เรื่องการพักการลงโทษ

๑–๑๒
๑.๓๕ เรื่องการอนุมัติเงินค่ารับรองชาวต่างประเทศ กรณีวงเงินเกินกว่าหนึ่งแสนบาทต่อครั้ง
๑.๓๖ เรื่องการรายงานเมื่อรถยนต์ได้รับความเสียหายอย่างร้ายแรง หรือเมื่อมีผู้บาดเจ็บ
สาหัสหรือถึงตาย
๑.๓๗ เรื่ องเกี่ ยวกั บบํา เหน็ จบํ านาญ ตามมาตรา ๕๓, ๕๔ แห่ งพระราชบัญ ญัติ บําเหน็ จ
บํานาญข้าราชการ พ.ศ. ๒๔๙๔
๑.๓๘ เรื่องการออกประกาศชมเชยการช่วยเหลือราชการทหาร
๑.๓๙ เรื่องการย้ายนายทหารต่ํากว่าชั้นนายพลของ นขต.กห. รับราชการ (ยกเว้นการย้าย
นายทหารเหล่า ธน. ในตําแหน่งตุลาการ)
๑.๔๐ เรื่ องการใช้ ข้าราชการทหารชั้นสัญญาบัตรต่ํากว่าชั้นนายพล และลูกจ้างออกจาก
ประจําการ หรือออกจากราชการฐานทุจริต มีความผิดหรือบกพร่องในหน้าที่ราชการ
๑.๔๑ เรื่องการให้ ข้าราชการทหารชั้นสัญญาบัตรต่ํากว่าชั้นนายพล และลูกจ้างออกจาก
ประจําการ หรือออกจากราชการตามที่ขอลา หรือเพราะครบเกษียณอายุ
๑.๔๒ เรื่องการเลื่อนชั้นเงินเดือนข้าราชการทหารชั้นสัญญาบัตรตามคุณวุฒิ
๑.๔๓ เรื่องการบรรจุลูกจ้างประจํา และลูกจ้างชั่วคราว
๑.๔๔ เรื่องการให้นายทหารสัญญาบัตรต่ํากว่าชั้นนายพลพักราชการ
๑.๔๕ เรื่องการอนุมัติจัดกองทหารเกียรติยศ สําหรับศพทหารนอกประจําการเป็นกรณีพิเศษ
๑.๔๖ เรื่องการอนุญาตให้ ส่วนราชการเข้าเป็นสมาชิกสมาคม หรือให้ข้าราชการเข้าเป็น
สมาชิกสมาคมในต่างประเทศ
๑.๔๗ เรื่องการขอยืมตัวข้าราชการ กห. ไปช่วยราชการนอก กห.
๑.๔๘ เรื่องการอนุมัติให้บรรณารักษ์ในสังกัด กห. ไปร่วมประชุมสามัญประจําปีของสมาคม
ห้องสมุดแห่งประเทศไทย
๑.๔๙ เรื่องการให้ส่วนราชการ ข้าราชการกลาโหมประจําการและลูกจ้างในสังกัด กห.เข้าเป็น
สมาชิกสมาคม ฯ ภายในประเทศและถ้าเป็นสมาคม สโมสรหรือองค์การในต่างประเทศ เมื่อได้รับอนุญาต
แล้ว กห. จะต้องนําเสนอนายกรัฐมนตรีทราบ
๑.๕๐ เรื่องการสันนิฐานว่าข้าราชการ กห. ถึงแก่ความตาย เพราะสูญหายในขณะปฏิบัติหน้าที่ราชการ
๑.๕๑ เรื่องการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้ข้าราชการสังกัด กห.
๑.๕๒ เรื่องการขอพระราชทานเหรียญจักรมาลา และเหรียญจักรพรรดิมาลา
๑.๕๓ เรื่องการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้แก่ทหาร หรือชาวต่างประเทศ ซึ่งทํา
คุณประโยชน์ให้แก่กองทัพไทย
๑.๕๔ เรื่องการขอพระบรมราชานุญาต ประดับเหรียญตราต่างประเทศ
๑.๕๕ เรื่องการขอพระราชทานเหรียญชัยสมรภูมิและเหรียญกล้าหาญ

๑–๑๓
๑.๕๖ เรื่องการขอพระราชทานเหรียญราชการชายแดน
๑.๕๗ เรื่องการชี้แจ้งเกี่ยวกับการเขียนชื่อโรคทําให้ไม่สามารถรับราชการทหารได้
ที๔่ / ๒๒๘๘๗
๑.๕๘ เรื่องการออกคําสั่งเพื่อแก้ไขปรับปรุงสัญญาที่ออกตามข้อบังคับทหาร ๒๔๘๑
ว่าด้วยการไปต่างประเทศ
๑.๕๙ เรื่องการออกคําสั่งเพื่อแก้ไขปรับปรุงสัญญาที่ออกตามข้อบังคับ กห. ว่าด้วยการศึกษา
ในต่างประเทศ พ.ศ. ๒๕๒๗
๑.๖๐ เรื่องการออกคําสั่งเพื่อแก้ไขปรับปรุงสัญญาที่ออกตามข้อบังคับ กห.ว่าด้วยการรับนิสิต
และนักศึกษาที่ศึกษาวิชาในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐเข้าเป็นนักเรียนทุนของกระทรวงกลาโหม พ.ศ.๒๕๓๖
๑.๖๑ เรื่องการออกคําสั่งเพื่อแก้ไขปรับปรุงสัญญาที่ออกตามระเบียบ กห. ว่าด้วยการให้
ข้าราชการลาไปศึกษาในสถานศึกษาของรัฐบาล พ.ศ.๒๕๙๗
๑.๖๒ เรื่องการออกคําสั่งเพื่อแก้ไขปรับปรุงสัญญาที่ออกตามคําสั่ง กห.ที่ ๒๒๘/๓๐ ลง ๑๐
มี.ค. ๓๐ เรื่องกําหนดเวลารับราชการของผู้สําเร็จการศึกษาชั้นอุดมศึกษาที่สมัครเข้ารับราชการ เป็น
นายทหารชั้นสัญญาบัตร
๑.๖๓ เรื่องการให้นักโทษพักโทษตามที่คณะกรรมการเห็นชอบ
๑.๖๔ เรื่องการให้รางวัลคนต้องขังซึ่งบาดเจ็บ หรือตายเนื่องจากช่วยเหลือเจ้าพนักงาน
๑.๖๕ เรื่องการสั่งจ่ายเงินทําขวัญลูกจ้าง
๑.๖๖ เรื่องการจัดตั้งห้องสมุดของหน่วยขึ้นใหม่
๑.๖๗ เรื่องการกําหนดอัตราเงินเดือนและเบี้ยเลี้ยงนักเรียนนายสิบ นักเรียนจ่าและนักเรียนจ่าอากาศ
๑.๖๘ เรื่องการรับรองการปฏิบัติหน้าที่ตามคําสั่งของผู้บังคับบัญชากรณีข้าราชการได้รับ
อันตรายหรือตาย โดยการกระทําของข้าศึก
๑.๖๙ เรื่องการรายงานเมื่อข้าราชการถูกเป็นผู้ต้องหาในคดีอาญาและคดีอื่น ๆ
๑.๗๐ เรื่องการชี้แจงเกี่ยวกับระเบียบ กห. ว่าด้วยการขอรับเบี้ยหวัด บําเหน็จ บํานาญ และ
การเบิกจ่ายเงิน พ.ศ. ๒๕๔๑
๑.๗๑ เรื่องการประดับเครื่องหมายโรงเรียนทหารต่างประเทศ และการประดับเครื่องหมาย
แสดงความสามารถพิเศษหรือเครื่องหมายเชิดชูเกียรติของทางราชการฝ่ายทหารและฝ่ายพลเรือน ทั้งใน
ประเทศและต่างประเทศ
๑.๗๒ เรื่องเกี่ยวกับการสัสดีและการเตรียมพล
๑.๗๓ เรื่องการผ่อนผันการเข้ารับราชการทหารในการเรียกพล หรือการระดมพล
๑.๗๔ เรื่องการเรียกพลเพื่อตรวจสอบและการเรียกพลเพื่อฝึกวิชาทหารตามข้อบังคับ กห. ว่า
ด้วยการเตรียมพล พ.ศ.๒๕๑๕

๑–๑๔
๑.๗๕ เรื่องการอนุมัติหลักการให้บําเหน็จประจําปีแก่ทหารกองประจําการ ซึ่งสมัครเข้ารับ
ราชการต่อโดยมีเวลารับราชการไม่ถึง ๔ เดือน
๑.๗๖ เรื่องการรับรองเวลาปฏิบัติราชการและการรับรองเวลาราชการเป็นทวีคูณ
๑.๗๗ เรื่องการยิงสลุต
๑.๗๘ เรื่องการอนุมัติให้คณะกรรมการเข้าควบคุมจัดการเกี่ยวกับบําเหน็จ หรือบํานาญ
หรือบํานาญพิเศษ
๑.๗๙ เรื่องการอนุมัติหลักการให้นักเรียนพยาบาลได้รับสิทธิในการรักษาพยาบาล
๑.๘๐ เรื่องการอนุมัติให้โรงเรียนทหารเข้าร่วมแข่งขันรักบี้ฟุตบอลกับสมาคมรักบี้ฟุตบอล
๑.๘๑ เรื่องการรายงานผลการตรวจเลือกพร้อมข้อบกพร่องและข้อเสนอแนะ
๑.๘๒ เรื่องการอนุมัติให้ถอนทะเบียนกองประจําการกรณีที่ขึ้นทะเบียนไม่ถูกต้องตาม กฎหมาย
๑.๘๓ เรื่องการให้ปลดทหารและตํารวจกองประจําการเป็นทหารกองหนุนประเภทที่ ๒
๑.๘๔ เรื่องอนุมัติให้ขึ้นทะเบียนกองประจําการแก้ผู้สําเร็จชั้นปริญญาเป็นทหารบก แต่ตัว
ยังรับราชการเป็นข้าราชการตํารวจ
๑.๘๕ เรื่องการอนุมัติให้แพทย์ที่รับราชการชดใช้ทุนลาพักหรือรอการปลด กรณีที่ผ่านการ
ฝึก รด. แล้วให้ลาพักได้
๑.๘๖ เรื่องการอนุมัติให้แพทย์ที่รับราชการชดใช้ทุนลาพักหรือรอการปลด กรณีที่ยังไม่ได้
ผ่านการฝึก รด. ให้เข้ารับการฝึกเบื้องต้นเสียก่อน จึงลาพักรอการปลดได้
๑.๘๗ เรื่องการเทียบคุณวุฒิผู้สําเร็จการศึกษาวิชาทหารจากต่างประเทศ
๑.๘๘ เรื่องการรายงานสถิติทางการเงินและกําลังพลจากเหล่าทัพและ บก.ทหารสูงสุด
๑.๘๙ เรื่องการแก้ไขสิ่งคลาดเคลื่อนในทะเบียนกองประจําการ (แบบ สค.๓)
๑.๙๐ เรื่องการให้ทหารกองประจําการลากลับไปศึกษาต่อ
๑.๙๑ เรื่องการเลื่อนกําหนดปลดปล่อยทหารกองประจําการเป็นทหารกองหนุน
๑.๙๒ เรื่องการให้ทหารกองประจําการลาพักรอการปลดเป็นทหารกองหนุน
๑.๙๓ เรื่องการเทียบคุณวุฒิของผู้สําเร็จการฝึกวิชาทหารจากต่างประเทศ
๑.๙๔ เรื่องการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้แก่พนักงานรัฐวิสาหกิจในความ
ควบคุมของ กห.
๑.๙๕ เรื่องการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ให้แก่ลูกจ้างในสังกัด กห.
๑.๙๖ เรื่องการเลื่อนยศนายทหารสัญญาบัตรกองหนุนและเลือนฐานะนายทหารประทวน
กองหนุนที่เข้ารับการเรียกพลเพื่อฝึกวิชาทหาร
๑.๙๗ เรื่องการแต่งตั้งยศนักศึกษาวิชาทหาร
๑.๙๘ เรื่องการแต่งตั้งยศทหารชั่วคราว

๑–๑๕
๑.๙๙ เรื่องข้าราชการทหารลากิจและลาพักผ่อนไปต่างประเทศ (ประเทศในเครือ- คอมมิวนิสต์)
๑.๑๐๐ เรื่องการอนุญาตให้ข้าราชการทหารลาติดตามคู่สมรส ซึ่งไปปฏิบัติหน้าที่ราชการใน
ต่างประเทศ
๑.๑๐๑ เรื่องการอนุญาตให้ข้าราชการทหารลาไปประกอบพิธีฮัจย์
๑.๑๐๒ เรื่องอนุมัติให้นายทหารสัญญาบัตรและนายทหารประทวน ซึ่งได้รับอันตรายจากการ
ปฏิบัติหน้าที่กลับเข้ารับราชการต่อ
๑.๑๐๓ เรื่องการอนุมัติให้ข้าราชการเกินกว่า ๓ คน เข้าร่วมประชุมอบรมหรือสัมมนา ซึ่ง
หน่วยงานเอกชนหรือหน่วยงานเอกชนร่วมกับส่วนราชการ หรือรัฐวิสาหกิจจัดขึ้น
๑.๑๐๔ เรื่องการรับทราบรายงานผลการกวดขันวินัยทหารประจําเดือน
๑.๑๐๕ เรื่องการรับทราบเกี่ยวกับการอนุมัติให้ข้าราชการ กห. ในคณะผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารที่
ประจําในต่างประเทศเดินทางกลับประเทศไทย
๑.๑๐๖ เรื่องการอนุมัติบําเหน็จประจําปีเป็นกรณีพิเศษแก่นักกีฬา กห.
๑.๑๐๗ เรื่องการปลดข้าราชการกลาโหมชั้นสัญญาบัตรกรณีพิการหรือลาป่วยเกิน ๙๐ วัน
๑.๑๐๘ เรื่องการอนุมัติให้ข้าราชการชั้นสัญญาบัตรซึ่งถูกสั่งพักราชการกลับเข้ารับราชการ
๑.๑๐๙ เรื่องการให้นายทหารกองหนุนกลับเข้ารับราชการชั่วคราว
๑.๑๑๐ เรื่องการอนุมัติและแต่งตั้ง ผชท.เหล่าทัพ, ผชท.ทหาร, และเจ้าหน้าที่ประจําสน.
ผชท. ณ ประเทศต่าง ๆ
๑.๑๑๑ เรื่องการโอนข้าราชการกลาโหมชั้นสัญญาบัตรไปรับราชการกระทรวงอื่น และการ
รับโอนข้าราชการจากกระทรวงอื่นมารับราชการใน กห. กับการสั่งให้พ้นจากตําแหน่งและขาดจากอัตรา
เงินเดือนของ กห.
๑.๑๑๒ เรื่องเกี่ยวกับงานธุรการทั้งปวงของศาลทหารกรุ งเทพ ที่มี ระเบียบหรือข้ อบังคับ
กําหนดให้เป็นหน้าที่ของผู้มีอํานาจแต่งตั้งตุลาการศาลทหารกรุงเทพ
๑.๑๑๓ เรื่องเกี่ยวกับกรณีที่ข้าราชการทหารเดินทางไปร่วมการแข่งขันกีฬาในประเทศเครือ
คอมมิวนิสต์ โดยไม่ถือเป็นวันลา
๑.๑๑๔ เรื่องเกี่ยวกับกรณีพนักงานรัฐวิสาหกิจในความควบคุมของ กห. ลากิจและลาพักผ่อน
ไปประเทศในเครือคอมมิวนิสต์
๑.๑๑๕ เรื่องการขอยืมตัวข้าราชการต่างประเทศมาช่วยปฏิบัติราชการใน กห.
๑.๑๑๖ เรื่องข้าราชการกลาโหมขออนุมัติไปประชุม ดูงานหรือแข่งขันกีฬา ณ ต่างประเทศ
โดยไม่ถือเป็นวันลาตามมติคณะรัฐมนตรี หรือคําสั่งนายกรัฐมนตรีและมิได้ใช้งบประมาณของ กห.
๑.๑๑๗ เรื่ อ งข้ า ราชการกลาโหมที่ ไ ปทํ า งานทางองค์ ก ารหรื อ รั ฐ วิ ส าหกิ จ ขออนุ มั ติ ไ ป
ต่างประเทศในกิจการขององค์การหรือรัฐวิสาหกิจนั้น
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๑.๑๑๘ เรื่องการอนุญาตให้ข้าราชการทหารลากิจหรือลาพักผ่อนไปต่างประเทศ
๑.๑๑๙ เรื่องการไปต่างประเทศกรณีตามข้อ ๑.๑๑๖-๑.๑๑๘ ของนักเรียนทหาร ทหารกอง
ประจําการและลูกจ้าง
๑.๑๒๐ เรื่องการไปต่างประเทศ ที่กําหนดเป็นอํานาจอนุมัติของ รมว.กห. และยังมิได้มอบให้
ผู้ใดสั่งการแทนในนามของ รมว.กห. และในเรื่องนี้ให้ ปล.กห.มีอํานาจมอบอํานาจช่วงให้กับ รอง ปล.กห.ได้
ตามที่เห็นสมควร (เว้นในกรณีนายทหารชั้นนายพล)
๒. เรื่องเกี่ยวกับงานด้านการข่าว
๒.๑ เรื่องที่เกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัย และการรักษาการณ์ (กรณีเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับนโยบาย
และเรื่องที่เป็นอํานาจหน้าที่ของ รมว.กห. จะพึงปฏิบัติหรือดําเนินการตามกฎหมายโดยเฉพาะ ให้เสนอ รมว.กห.)
๒.๒ เรื่องการออกคําสั่งให้กวดขันป้องกันเพลิงไหม้สถานที่ราชการ
๒.๓ เรื่ องการอนุ มั ติ ให้ ชาวต่ างประเทศเข้ าชมกิ จการของทางราชการทหาร หรื อถ่ ายทํ า
ภาพยนตร์ในสถานที่ราชการ
๓. เรื่องเกี่ยวกับงานด้านการฝึก ศึกษา และการจัดอัตรา
๓.๑ เรื่ อ งการย้ า ยสถานศึ ก ษาของข้ า ราชการกลาโหม ที่ ท างราชการส่ ง ไปศึ ก ษา ณ
ต่างประเทศภายใต้เงือนไขดังต่อไปนี้
๓.๑.๑ การย้ายสถานศึกษานั้นต้องไม่เปลี่ยนแปลงแผนการศึกษา วิชา ระยะเวลา
ศึกษาและงบประมาณ ที่ได้รับอนุมัติไว้เดิม
๓.๑.๒ สถานศึกษาใหม่ที่ย้ายไปศึกษาต้องได้รับการรับรองจากสํานักงาน ก.พ.แล้ว
และเฉพาะการศึกษาวิชาการแพทย์เพื่อสอบเป็นแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะโรค ต้องได้รับความเห็นชอบ หรือ
การรับรองจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะโรคของประเทศที่ไปศึกษาอีกด้วย
๓.๒ เรื่องการออกคําสั่ง กห. ให้ข้าราชการกลาโหมที่ศึกษาวิชา ณ ต่างประเทศ โดยทุน
ส่วนตัวเข้าเป็นนักเรียนทุนของ กห. และการเพิกถอนออกจากความเป็นนักเรียนทุนของ กห. ดังกล่าว
๓.๓ เรื่องการออกคําสั่งกระทรวงกลาโหม ให้รับนิสิต นักศึกษาหรือบุตรข้าราชการกลาโหมเข้าเป็น
นักเรียนทุนของ กห. เพื่อศึกษาวิชาในประเทศหรือต่างประเทศและการเพิกถอนออกจากความเป็นนักเรียนทุนของ
กห. ดังกล่าว
๓.๔ เรื่องที่เกี่ยวกับการไปศึกษาดูงาน และฝึกงาน ณ ต่างประเทศตามโครงการ (กรณีเป็น
เรื่องที่เกี่ยวกับนโยบายและกรณีที่เป็นอํานาจหน้าที่ของ รมว.กห. จะพึงปฏิบัติหรือดําเนินการตามกฎหมาย
โดยเฉพาะให้เสนอ รมว.กห.)
๓.๕ เรื่องที่เกี่ยวกับการศึกษา การฝึกอบรม และโรงเรียนทหาร (กรณีเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับ
นโยบายและเรื่องที่เป็นอํานาจหน้าที่ของ รมว.กห. จะพึงปฏิบัติหรือดําเนินการตามกฎหมายโดยเฉพาะให้
เสนอ รมว.กห.)

๑–๑๗
๓.๖ เรื่องการอนุมัติให้ข้าราชการไปราชการ ณ ต่างประเทศ ที่ รมว.กห. อนุมัติโครงการ
และงบประมาณไว้แล้ว
๓.๗ เรื่องการอนุมัติให้ขยายระยะเวลาศึกษา เลื่อนกําหนดการเดินทางที่ไม่มีค่าใช้จ่าย
เพิ่มเติม
๓.๘ เรื่องการอนุมัติใช้คําย่อชื่อหน่วยทหาร
๓.๙ เรื่องการกวดขันการใช้รถยนต์ทหาร เพื่อป้องกันมิให้เกิดอุบัติเหตุ
๓.๑๐ เรื่ อ งการตั้ ง กรรมการพิ จ ารณาให้ ร างวั ล แก่ ผู้ เ รี ย บเรี ย งหนั ง สื อ และผู้ คิ ด ค้ น หรื อ ผู้
ประดิษฐ์ของใหม่ขึ้นใช้ในราชการ
๓.๑๑ เรื่องส่งข้าราชการกลาโหมไปศึกษา ดูงาน หรือฝึกงาน ณ ต่างประเทศ ตามโครงการ
ศึกษาดูงาน หรือฝึกงาน ณ ต่างประเทศประจําปี ซึ่ง รมว.กห. ได้อนุมัติโครงการไว้แล้ว และในเรื่องนี้ให้
ปล.กห.มีอํานาจมอบอํานาจช่วงให้กับ รอง ปล.กห.ได้ตามที่เห็นสมควร(เว้นในกรณีนายทหาร ชั้นนายพล)
เมื่อได้รับอนุมัติแล้วให้ส่งสําเนาเรื่องรวมทั้งค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ให้ กง.กห.ทราบ ๑ ชุด เพื่อ
ตรวจสอบอัตราค่าใช้จ่ายที่ได้จ่ายไปแล้วให้เป็นไปตามระเบียบแบบแผนของทางราชการด้วย
๓.๑๒ เรื่องข้าราชการกลาโหมไปศึกษา ดูงานหรือฝึกงาน ณ ต่างประเทศนอกโครงการ
รวมทั้งกรณีที่บุคคล บริษัทห้างร้านเอกชนเชิญข้าราชการกลาโหมไปต่างประเทศโดยไม่ใช้งบประมาณ ของ
กห. และในเรื่องนี้ให้ ปล.กห.มีอํานาจมอบอํานาจช่วงให้กับ รอง ปล.กห. ได้ตามที่เห็นสมควร (เว้นในกรณี
นายทหารชั้นนายพล)
๓.๑๓ เรื่องการไปต่างประเทศทุกกรณีตามข้อ ๓.๑๑ และ ๓.๑๒ ของนักเรียนทหารทหาร
กองประจําการและลูกจ้าง ตลอดจนการอนุมัติให้นักเรียนทหารและนักเรียนทุนของ กห. ที่ไปศึกษา ณ
ต่างประเทศ ลากลับประเทศไทยเป็นการชั่วคราวได้
๓.๑๔ เรื่องการขอทําความตกลงกับสํานักงบประมาณเกี่ยวกับการใช้เงินค่าพาหนะค่า
รับรอง ค่าของขวัญ และค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด กรณีการส่งข้าราชการกลาโหมไปศึกษาดูงาน หรือฝึกงาน ณ
ต่างประเทศ ตามโครงการศึ กษา ดู งาน หรือฝึกงาน ณ ต่างประเทศ ประจําปี ซึ่ง รมว.กห. ได้อนุมัติ
โครงการไว้แล้วตามข้อ ๓.๑๑
๓.๑๕ เรื่องการเรียกตัวข้าราชการกลาโหม ซึ่งได้รับอนุมัติให้ไปศึกษาต่างประเทศกลับมารับ
ราชการ
๓.๑๖ เรื่องการศึกษาในต่างประเทศ ที่กําหนดเป็นอํานาจอนุมัติของ รมว.กห. และยังมิได้
มอบให้ผู้ใดสั่งการในนามของ รมว. กห.
๔. เรื่องเกี่ยวกับงานด้านส่งกําลังบํารุง
๔.๑ เรื่ อ งการอนุ ญ าตและการระบุ เ งื่ อ นไขไว้ ใ นใบอนุ ญ าต ตามมาตรา ๕ แห่ ง
พระราชบัญญัติว่าด้วยเขตปลอดภัยในราชการทหาร พุทธศักราช ๒๔๗๘ บริเวณเขตปลอดภัย
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ในราชการทหารนอกจากบริเวณเขตปลอดภัยในราชการทหารแห่ง ทบ., ทร., ทอ. และส่วนราชการของ
ทบ., ทร., และ ทอ.
๔.๒ เรื่องการออกคําสั่งให้กวดขันการรักษาอาวุธยุทโธปกรณ์
๔.๓ เรื่องที่เกี่ยวกับที่ดิน อาคารและสถานที่ของ กห.
๔.๔ เรื่องการโอนพัสดุระหว่างส่วนราชการขึ้นตรงต่อ กห.
๔.๕ เรื่องการอนุมัติหลักการให้เริ่มใช้แบบรูปรายการประมาณการตามแบบมาตรฐานของ
กห. ตั้งแต่ปีงบประมาณ ๑๗
๔.๖ เรื่องเกี่ยวกับชาวต่างประเทศขอเข้าเยี่ยมชมโรงงานของ กห. (เฉพาะ) ที่ ศอพท.ควบคุม
๔.๗ เรื่องการสั่งเป็นหนังสือให้ผู้ได้รับใบอนุญาต (ประกอบกิจกรรมโรงงานขององค์การ
รัฐวิสาหกิจ) ปฏิบัติให้ถูกต้อง หรือจัดการแก้ไขให้ถูกต้องภายในระยะเวลาที่กําหนด
๔.๘ เรื่องการอนุญาตให้ขายหรือจําหน่ายอาวุธในราชอาณาจักร และขนย้ายวัตถุใช้ ผลิต
อาวุธ หรืออาวุธที่ผลิตขึ้นออกจากโรงงานหรือสถานที่เก็บ ตามคําสั่งคณะปฏิรูปการปกครองแผ่นดิน ฉบับที่
๓๗ ลง ๒๑ ต.ค. ๑๙
๔.๙ เรื่องการทุจริตเกี่ยวกับเงิน หรือทรัพย์ขององค์การทําให้เกิดความเสียหายขึ้นอย่าง
ร้ายแรงในการรายงานครั้งแรก
๔.๑๐ เรื่องการให้องค์การเปิดบัญชีเงินฝากไว้กับกระทรวงการคลัง ธนาคารแห่งประเทศไทย
และธนาคารอื่น ตามระเบียบที่คณะกรรมการกําหนดขึ้นตามที่ได้ตกลงกับกระทรวงการคลังและได้รับ
ความเห็นชอบจากรัฐมนตรี
๔.๑๑ เรื่องการอนุญาตส่งอาวุธยุทธภัณฑ์ และสิ่งที่ใช้ในการสงครามออกไปหรือผ่านไปนอก
ราชอาณาจักร
๔.๑๒ เรื่ อ งการบริ ห ารงานภายในและการรายงานผลการดํ า เนิ น งานในระหว่ า งปี ข อง
รัฐวิสาหกิจในความควบคุมของ กห.
๔.๑๓ เรื่องการดําเนินการที่เกี่ยวกับการปรับปรุงแก้ไขข้อบังคับ ระเบียบและคําสั่งต่าง ๆ
ของรัฐวิสาหกิจในความควบคุมของ กห.
๔.๑๔ เรื่ อ งการแจ้ ง สํ า นั ก เลขาธิ ก ารคณะรั ฐ มนตรี เ กี่ ย วกั บ เงิ น รายได้ ที่ กห นํ า ส่ ง
กระทรวงการคลังแต่ละเดือน ตามหนังสือสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนมาก ที่นร. ๐๒๐๒/๒๓๓ ลง
๑๑ ม.ค.๓๑
๔.๑๕ เรื่องการอนุมัติและการปรับแผนงาน งบประมาณ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา
ทรัพยากรปิโตรเลียมบนบกในภาคเหนือในพื้นที่ที่ พท.ศอพท. ได้รับมอบหมายซึ่งใช้งบประมาณรายจ่าย
จากเงินอุดหนุนการสํารวจปิโตรเลียมบนบกในภาคเหนือของ พท.ศอพท. ที่กําหนดเป็นอํานาจอนุมัติของ
รมว.กห

๑–๑๙
๔.๑๖ เรื่องการดําเนินการตามคําสั่งของคณะปฏิรูปการปกครองแผ่นดิน ฉบับที่ ๓๗ ลง ๒๑ ต.ค. ๑๙
๔.๑๗ เรื่องการดําเนินการตามพระราชบัญญัติควบคุมยุทธภัณฑ์ พ.ศ. ๒๕๓๐
๔.๑๘ เรื่องการปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้โทรศัพท์ราชการติดตั้งอยู่ที่บ้านพักที่กําหนดไว้ตามเรื่อง
ฉบับ กห. รับที่ ๙๓๗๖/๒๖, หนังสือสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีที่ สร ๐๒๐๒/ว.๑๔๘ ลง๗ ต.ค. ๒๐
และที่ สร. ๐๒๐๒/ว.๑๗ ลง ๒๐ ม.ค. ๒๑
๕. เรื่องอื่น ๆ
๕.๑ เรื่องกิจการของ ศอพท.และองค์การรัฐวิสาหกิจในความควบคุมของ กห.(เว้น อผศ.)
๕.๒ เรื่องการายงานเมื่อเกิดความเสียหายแก่เงินราชการหรือทรัพย์สินของทางราชการหรือ
หน่วยงานใด ตาม ขกล. ๔๒ ข้อ ๗ และ ๗.๑
๕.๓ เรื่องการรายงานให้ทราบถึงผลการสอบสวนข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด ตาม ขกล.๔๒ ข้อ ๑๐
๕.๔ เรื่ อ งเกี่ ย วกั บ การงบประมาณ (เฉพาะการลงชื่ อ ในหนั งสื อ ประสานกับ หน่ ว ยงานที่
เกี่ยวข้อง)
-------------------------------------------ตรวจถูกต้อง
(ลงชื่อ) พ.อ.สินสรศักดิ์ ปาลานุสรณ์
( สินสรศักดิ์ ปาลานุสรณ์ )
ผอ.กรบ.สม.
๙ มิ.ย.๔๗

๑–๒๐
ผนวก ข แนบท้ายคําสั่ง กห. (เฉพาะ) ที่ ๑๘๑/๔๓ ลง ๒๐ มิ.ย.๔๗ เรื่องที่ รมว.กห. มอบอํานาจให้ สรอ.
ทําการแทนและสั่งการในนาม ของ รมว.กห.
๑. เรื่องเกี่ยวกับงานกําลังพล และงานราชการประจําทั่วไป
๑.๑ เรื่องการอนุมัติให้เลื่อนขั้นเงินเดือนเป็นบําเหน็จประจําปีครั้งที่หนึ่ง หรือครั้งที่สองของ
ข้าราชการทหารชั้นสัญญาบัตรภายในโควตาที่กําหนดไว้ รวมทั้งการอนุมัติให้เลื่อนชั้นเงินเดือนครั้งขั้นเป็น
บําเหน็จประจําปีของข้าราชการทหารชั้นสัญญาบัตรที่บรรจุเข้ารับราชการใหม่ ซึ่งมีเวลารับราชการ นับถึง
๓๑ มี.ค.หรือ ๓๐ ก.ย. ไม่น้อยกว่าสี่เดือน
๑.๒ เรื่องการอนุมัติให้ข้าราชการในสังกัดเป็นกรรมการ กรรมการที่ปรึกษาทางด้านวิชาการ
หรือเพื่อร่วมปฏิบัติงานในสายอาชีพที่เกี่ยวข้อง เมื่อส่วนราชการหรือหน่วยงานนอก กห. ขอมา และต้น
สังกัดได้พิจารณาเห็นความจําเป็น (เว้นกรรมการและกรรมการที่ปรึกษาของรัฐวิสาหกิจ )
๑.๓ เรื่องการให้ทหารประดับแผ่นติดไหล่และกําหนดรูปสัญลักษณ์ของแผ่นติดไหล่ตาม
ความในข้อ ๓ แห่งกฎกระทรวง ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๑๖ ) ออกตามความในพระราชบัญญัติเครื่องแบบ
ทหาร พุทธศักราช ๒๔๗๗ ว่าด้วยการใช้เสื้อครุย เสื้อปริญญา และเครื่องหมายพิเศษบางอย่าง
๑.๔ เรื่องข้าราชการกลาโหมขออนุมัติไปประชุม ดูงานหรือแข่งขันกีฬา ณ ต่างประเทศ โดย
ไม่ถือเป็นวันลาตามมติคณะรัฐมนตรี หรือคําสั่งนายกรัฐมนตรี และมิได้ใช้งบประมาณของ กห.
๑.๕ เรื่องข้าราชการกลาโหมลากิจหรือพักผ่อนไปต่างประเทศ และในเรื่องนี้ให้ สรอ. มี
อํานาจมอบอํานาจช่วงให้กับ รอง ผู้ช่วย เสนาธิการและรองเสนาธิการแล้วแต่กรณีได้ตามที่เห็นสมควร (เว้น
ในกรณีนายทหารชั้นนายพล)
๑.๖ เรื่องการไปต่างประเทศกรณีตามข้อ ๑.๔ และ ๑.๕ ของนักเรียนทหาร ทหารกอง
ประจําการ และลูกจ้าง
๑.๗ เรื่องการไปต่างประเทศที่กําหนดเป็นอํานาจอนุมัติของ รมว.กห. และยังมิได้มอบให้
ผู้ใดสั่งการแทนในนามของ รมว.กห. (เว้นในกรณีที่ สรอ.เดินทางไปต่างประเทศให้รายงานขออนุมัติต่อ
รมว.กห.)
๒. เรื่องเกี่ยวกับงานด้านการฝึก ศึกษา และการจัดอัตรา
๒.๑ เรื่องการย้ายสถานศึกษาของข้าราชการที่ทางราชการส่งไปศึกษา ณ ต่างประเทศ
ภายใต้เงื่อนไข ดังต่อไปนี้
๒.๑.๑ การย้ายสถานศึกษานั้นต้องไม่เปลี่ยนแผนการศึกษา วิชา ระยะเวลา ศึกษา
และงบประมาณ ที่ได้รับอนุมัติไว้เดิม
๒.๑.๒ สถานศึกษาใหม่ที่ย้ายไปศึกษาต้องได้รับการรับรองจากสํานักงานก.พ. แล้ว
และเฉพาะการศึกษาวิชาแพทย์เพื่อสอบเป็นแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะโรคต้องได้รับความเห็นชอบ หรือการ
รับรองจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะโรคของประเทศที่ไปศึกษาอีกด้วย

๑–๒๑
๒.๒ เรื่องการส่งข้าราชการกลาโหมไปศึกษาดูงาน หรือฝึกงาน ณ ต่างประเทศตามโครงการ
ศึกษาดูงาน หรือฝึกงาน ณ ต่างประเทศประจําปี ซึ่ง รมว.กห. ได้อนุมัติโครงการไว้แล้ว และในเรื่องนี้ สรอ.
มีอํานาจมอบอํานาจช่วงให้กับ รอง ผู้ช่วย เสนาธิการและรองเสนาธิการแล้วแต่กรณีได้ตามที่เห็นสมควร
(เว้นในกรณีชั้นนายทหารชั้นนายพล) เมื่อได้รับอนุมัติแล้วให้ส่งสําเนาเรื่องรวมทั้งค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ให้กับ
กง.กห.ทราบ ๑ ชุด เพื่อตรวจสอบอัตราค่าใช้จ่ายไปแล้วให้เป็นไปตามระเบียบแบบแผนของ ทางราชการ
ด้วย
๒.๓ เรื่องข้าราชการกลาโหมไปศึกษาดูงาน หรือฝึกงาน ณ ต่างประเทศนอกโครงการ รวมทั้ง
กรณีที่บุคคล บริษัทห้างร้านเอกชนเชิญข้าราชการกลาโหมไปต่างประเทศ โดยไม่ใช้งบประมาณของ กห.
และในเรื่องนี้ให้ สรอ.มีอํานาจมอบอํานาจช่วงให้กับ รองผู้ช่วย เสนาธิการและรองเสนาธิการ แล้วแต่กรณี
ได้ตามที่เห็นสมควร (เว้นในกรณีนายทหารชั้นนายพล)
๒.๔ เรื่อ งการไปต่ า งประเทศทุก กรณีต ามข้ อ ๒.๒ และ ๒.๓ ของนัก เรีย นทหาร ทหารกอง
ประจํ า การและลู ก จ้ า ง ตลอดจนการอนุ มั ติ ใ ห้ นั ก เรี ย นทหารและนั ก เรี ย นทุ น ของ กห. ที่ ไ ปศึ ก ษา ณ
ต่างประเทศ ลากลับประเทศไทยเป็นการชั่วคราวได้
๒.๕ เรื่ องการเรียกตั วข้าราชการกลาโหมซึ่งได้รั บอนุมัติใ ห้ไปศึกษาต่างประเทศ กลับมารับ
ราชการ
๒.๖ เรื่องการศึกษาในต่างประเทศ ที่กําหนดเป็นอํานาจอนุมัติของ รมว.กห. และยังมิได้มอบให้
ผู้ใดสั่งการแทนในนามของ รมว.กห.
----------------------------------------------ตรวจถูกต้อง
(ลงชื่อ) พ.อ.สินสรศักดิ์ ปาลานุสรณ์
( สินสรศักดิ์ ปาลานุสรณ์ )
ผอ.กรบ.สม.
๙ มิ.ย. ๔๗

๑–๒๒
ผนวก ค แนบท้ายคําสั่ง กห. (เฉพาะ) ที่ ๑๘๑/๔๗ ลง ๒๐ มิ.ย. ๔๗ เรื่องที่ รมว.กห. มอบอํานาจให้ ผบ.
ทหารสูงสุด ทําการแทนและสั่งการในนาม ของ รมว.กห.
๑. เรื่องเกี่ยวกับงานกําลังพล และงานราชการประจําทั่วไป
๑.๑ เรื่ องการอนุ มั ติ ให้ เลื่ อนขั้ นเงิ นเดื อนเป็ นบํ าเหน็ จประจํ าปี ครั้ งที่ หนึ่ ง หรื อครั้ งที่ สองของ
ข้าราชการทหารชั้นสัญญาบัตรภายในโควตาที่กําหนดไว้ รวมทั้งการอนุมัติให้เลื่อนขั้นเงินเดือนครึ่งขั้นเป็นบําเหน็จ
ประจําปีของข้าราชการทหารชั้นสัญญาบัตรที่บรรจุเข้ารับราชการใหม่ ซึ่งมีเวลารับราชการ นับถึง ๓๑ มี.ค.หรือ ๓๐
ก.ย. ไม่น้อยกว่าสี่เดือน
๑.๒ เรื่องการอนุมัติให้ข้าราชการในสังกัดเป็นกรรมการ กรรมการที่ปรึกษาทางด้านวิชาการ
หรือ เพื่อร่วมปฏิบัติงานในสายอาชีพที่เกี่ยวข้อง เมื่อส่วนราชการหรือหน่วยงานนอก กห. ขอมา และต้น
สังกัด ได้พิจารณาเห็นความจําเป็น (เว้นกรรมการและกรรมการที่ปรึกษาของรัฐวิสาหกิจ )
๑.๓ เรื่องการให้นายทหารประดับแผ่นติดไหล่และกําหนดรูปสัญลักษณ์ของแผ่นติดไหล่
ตามความในข้อ ๓ แห่งกฎกระทรวง ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๑๖ ) ออกตามความในพระราชบัญญัติเครื่องแบบ
ทหาร พุทธศักราช ๒๔๗๗ ว่าด้วยการใช้เสื้อครุยเสื้อปริญญาและเครื่องหมายพิเศษบางอย่าง
๑.๔ เรื่องข้าราชการกลาโหมขออนุมัติไปประชุม ดูงาน หรือแข่งขันกีฬา ณ ต่างประเทศ
โดยไม่ถือเป็นวันลาตามมติคณะรัฐมนตรี หรือคําสั่งนายกรัฐมนตรีและมิได้ใช้งบประมาณของ กห.
๑.๕ เรื่ อ งข้ า ราชการกลาโหมที่ ไ ปทํ า งานทางองค์ ก าร หรื อ รั ฐ วิ ส าหกิ จ ขออนุ มั ติ ไ ป
ต่างประเทศในกิจการขององค์การรัฐวิสาหกิจนั้น
๑.๖ เรื่องข้าราชการกลาโหมลากิจหรือพักผ่อนไปต่างประเทศ
๑.๗ เรื่องการไปต่างประเทศกรณีตามข้อ ๑.๔ ถึง ๑.๖ ของนักเรียนทหาร ทหารกองประจําการ และ
ลูกจ้าง
๑.๘ เรื่องการไปต่างประเทศ ที่กําหนดเป็นอํานาจอนุมัติของ รมว.กห. และยังมิได้มอบให้
ผู้ใดสั่งการแทนในนามของ รมว.กห.
กรณีที่ ผบ.ทบ.ผบ.ทร. และ ผบ.ทอ.เดินทางไปต่างประเทศให้รายงานขออนุมัติต่อ รมว.กห.
๑.๙ เรื่องหนังสือแสดงการพระราชทานพระบรมราชานุญาต ให้ข้าราชการชั้นสัญญาบัตร
ลาอุปสมบทและลาสิกขาบท
๑.๑๐ เรื่องอนุมัติให้ ผชท.ทหาร เดินทางกลับประเทศไทย (เมื่อได้อนุมัติแล้วให้รายงาน
รมว.กห. และให้แจ้งสถานเอกอัครราชทูตไทยประเทศนั้นทราบด้วย)
๒. เรื่องเกี่ยวกั บงานด้านการข่าว ในเรื่องการอนุญาตให้ กองเรือขนาดใหญ่ หรือเรือรบที่อาจ ก่อให้เกิด
ผลกระทบต่อความมั่นคงของชาติ หรือความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเข้ามาเยือนประเทศไทย แล้วรายงานให้ รมว.กห. ทราบ
๓. เรื่องเกี่ยวกับงานด้านการฝึก ศึกษา และการจัดอัตรา
๓.๑ เรื่องการย้ายสถานศึกษาของข้าราชการที่ทางราชการส่งไปศึกษา ภายใต้เงื่อนไขดังต่อไปนี้

๑-๒๓
๓.๑.๑ การย้ายสถานศึกษานั้นต้องไม่เปลี่ยนแผนการศึกษา วิชาระยะเวลาศึกษาและ
งบประมาณที่ได้รับอนุมัติไว้เดิม
๓.๑.๒ สถานศึกษาใหม่ที่ย้ายไปศึกษาต้องได้รับการรับรองจากสํานักงาน ก.พ.แล้ว
และเฉพาะการศึกษาวิชาแพทย์ เพื่อสอบเป็นแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะโรคต้องได้รับความเห็นชอบหรือการ
รับรองจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะโรคของประเทศที่ไปศึกษาอีกด้วย
๓.๒ เรื่องการอนุมัติให้นําเรือหลวงออกไปในน่านน้ําในต่างประเทศตามโครงการฝึกศึกษา
ประจําปีที่ได้รับอนุมัติจาก รมว.กห.แล้ว
๓.๓ เรื่องการอนุมัติให้เครื่องบินสําหรับบุคคลสําคัญ หรือเครื่องบินลําเลียงเดินทางออก
นอกราชอาณาจักร
๓.๔ เรื่องการอนุมัติให้เครื่องบินรบออกนอกราชอาณาจักร ตามโครงการฝึกศึกษาประจําปี
ที่ รมว.กห. ได้อนุมัติแล้ว
๓.๕ เรื่ อ งการส่ ง ข้ า ราชการกลาโหมไปศึ ก ษา ดู ง านหรื อ ฝึ ก งาน ณ ต่ า งประเทศ ตาม
โครงการศึกษาดูงานหรือฝึกงาน ณ ต่างประเทศประจําปี ซึ่ง รมว.กห. ได้อนุมัติโครงการไว้แล้ว (เมื่อได้รับ
อนุมัติแล้วให้ส่งสําเนาเรื่องรวมทั้งค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ให้ กง.กห.ทราบ ๑ ชุด เพื่อตรวจสอบอัตราค่าใช้จ่ายที่
ได้จ่ายไปแล้วให้เป็นไปตามระเบียบแบบแผนของทางราชการด้วย)
๓.๖ เรื่ อ งการส่ ง ข้ า ราชการกลาโหมไปศึ ก ษา ดู ง านหรื อ ฝึ ก งาน ณ ต่ า งประเทศนอก
โครงการ รวมทั้งกรณีที่บุคคล บริษัทห้างร้านเอกชน เชิญข้าราชการกลาโหมไปต่างประเทศ โดยไม่ใช้
งบประมาณของ กห.
๓.๗ เรื่องการไปต่างประเทศทุกกรณีตามข้อ ๓.๕ และ ๓.๖ ของนักเรียนทหารทหารกอง
ประจําการ และลูกจ้ าง ตลอดจนการอนุมัติใ ห้นัก เรี ยนทหารและนักเรียนทุ นของ กห. ที่ ไปศึ กษา ณ
ต่างประเทศ ลากลับประเทศไทยเป็นการชั่วคราวได้
๓.๘ เรื่องการเรียกตัวข้าราชการกลาโหม ซึ่งได้รับอนุมัติให้ไปศึกษาต่างประเทศกลับมารับ
ราชการ
๓.๙ เรื่องการศึกษาในต่างประเทศ ที่กําหนดเป็นอํานาจอนุมัติของ รมว.กห. และยังมิได้
มอบให้ผู้ใดสั่งการแทนในนามของ รมว.กห.
๔. เรื่องเกี่ยวกับงานด้านส่งกําลังบํารุง ในเรื่องการอนุมัติเกี่ยวกับยุทโธปกรณ์ที่สําคัญอื่น ๆ ในแต่
ละสายงานของเหล่าทัพที่ต่างประเทศนําเข้ามาหรือส่วนราชการของ กห. จะนําออกไปนอกราชอาณาจักร
และหากเป็นเรื่องที่สําคัญให้รายงาน รมว.กห.ทราบด้วย

๑-๒๔
๕. เรื่องที่ รมว.กห. มอบอํานาจให้ ผบ.ทหารสูงสุดทําการแทนและสั่งการในนามของ รมว.กห.
และให้ ผบ.ทหารสูงสุดมีอํานาจมอบอํานาจช่วงให้กับ รองเสนาธิการและรองเสนาธิการแล้วแต่กรณีได้
ตามที่เห็นสมควรในข้อ ๑.๓-๑-๗, ๓.๑, ๓.๕, ๓.๖ และ ๓.๗ (เว้นในกรณีของนายทหารชั้นนายพล)
-----------------------------------------ตรวจถูกต้อง

(ลงชื่อ) พ.อ.สินสรศักดิ์ ปาลานุสรณ์
( สินสรศักดิ์ ปาลานุสรณ์ )
ผอ.กรบ.สม.
๙ มิ.ย. ๔๗

๑-๒๕
ผนวก ง แนบท้ายคําสั่ง กห. (เฉพาะ) ที่ ๑๘๑/๔๗ ลง ๒๑ มิ.ย.๔๗ เรื่องที่ รมว.กห. มอบอํานาจให้ ผบ.
ทบ.,ผบ.ทร. และ ผบ.ทอ. ทําการแทนและสั่งการในนาม ของ รมว.กห.
๑. เรื่องเกี่ยวกับงานกําลังพล และงานราชการประจําทั่วไป
๑.๑ เรื่องการอนุมัติให้เลื่อนชั้นเงินเดือนเป็นบําเหน็จประจําปีครั้งที่หนึ่ง หรือครั้งที่สอง
ของข้าราชการทหารชั้นสัญญาบัตรภายในโควตาที่กําหนดไว้ รวมทั้งการอนุมัติให้เลื่อนขั้นเงินเดือนครึ่งขั้น
เป็นบําเหน็จประจําปีของข้าราชการทหารชั้นสัญญาบัตรที่บรรจุเข้ารับราชการใหม่ ซึ่งมีเวลารับราชการ นับ
ถึง ๓๑ มี.ค.หรือ ๓๐ ก.ย. ไม่น้อยกว่าสี่เดือน
๑.๒ เรื่องการอนุมัติให้ข้าราชการในสังกัดเป็นกรรมการ กรรมการที่ปรึกษาทางด้านวิชาการ
หรือเพื่อร่วมปฏิบัติงานในสายอาชีพที่เกี่ยวข้อง เมื่อส่วนราชการหรือหน่วยงานนอก กห. ขอมา และต้น
สังกัดได้พิจารณาเห็นความจําเป็น (เว้นกรรมการและกรรมการที่ปรึกษาของรัฐวิสาหกิจ)
๑.๓ เรื่องข้าราชการกลาโหมขออนุมัติไปประชุม ดูงาน หรือแข่งขันกีฬา ณ ต่างประเทศ
โดยไม่ถือเป็นวันลาตามมติคณะรัฐมนตรี หรือคําสั่งนายกรัฐมนตรีและมิได้ใช้งบประมาณของ กห.
๑.๔ เรื่ อ งข้ า ราชการกลาโหมที่ ไ ปทํ า งานทางองค์ ก ารหรื อ รั ฐ วิ ส าหกิ จ ขออนุ มั ติ ไ ป
ต่างประเทศในกิจการขององค์การหรือรัฐวิสาหกิจนั้น
๑.๕ เรื่องข้าราชการกลาโหมลากิจหรือพักผ่อนไปต่างประเทศ
๑.๖ เรื่ อ งการไปต่ า งประเทศ กรณี ต ามข้ อ ๑.๓ - ๑.๕ ของนั ก เรี ย นทหาร ทหารกอง
ประจําการ และลูกจ้าง
๑.๗ เรื่องการให้ทหารประดับแผ่นติดไหล่ และกําหนดรูปสัญลักษณ์ของแผ่นติดไหล่ ตาม
ความในข้อ ๓ แห่งกฎกระทรวง ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๑๖ ) ออกตามความในพระราชบัญญัติเครื่องแบบ
ทหาร พุทธศักราช ๒๔๗๗ ว่าด้วยการใช้เสื้อครุย เสื้อปริญญา และเครื่องหมายพิเศษบางอย่าง
๑.๘ เรื่องการอนุมัติให้หน่วยทหารในส่วนภูมิภาคยิงสลุต
๑.๙ เรื่องหนังสือแสดงการพระราชทานพระบรมราชานุญาต ให้ข้าราชการชั้นสัญญาบัตร
ลาอุปสมบท และลาสิกขา
๑.๑๐ เรื่องอนุมัติให้ ผชท.เหล่าทัพและเจ้าหน้าที่ใน สน.ผชท.เหล่าทัพเดินทางกลับ ประเทศ
ไทย (เมื่อได้อนุมัติแล้วให้รายงาน รมว.กห. และให้แจ้งสถานเอกอัครราชทูตไทยในประเทศนั้น ทราบด้วย)
๒. เรื่องเกี่ยวกับงานด้านการข่าว ในเรื่องเรือรบต่างประเทศเข้ามาเยือนประเทศไทยในลักษณะ
ปกติเป็นการประจํามอบให้ ผบ.ทร. เป็นผู้พิจารณาอนุญาต
๓. เรื่องเกี่ยวกับงานด้านการฝึก ศึกษา และการจัดอัตรา
๓.๑ เรื่องการย้ายสถานศึกษาของข้าราชการที่ทางราชการส่งไปศึกษา ณ ต่างประเทศ
ภายใต้เงื่อนไขดังต่อไปนี้

๑-๒๖
๓.๑.๑ การย้ายสถานศึกษานั้นต้องไม่เปลี่ยนแผนการศึกษาวิชา ระยะเวลางบประมาณ
ที่ได้รับอนุญาตไว้เดิม
๓.๑.๒ สถานศึกษาใหม่ที่ย้ายไปศึกษาต้องได้รับการรับรองจากสํานักงาน ก.พ. และ
เฉพาะการศึกษาวิชาแพทย์เมื่อสอบเป็นแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะโรคต้องได้รับความเห็นชอบหรือการรับรอง
จากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะโรคของประเทศที่ไปศึกษาอีกด้วย
๓.๒ เรื่องการส่งข้าราชการกลาโหมไปศึกษาดูงานหรือฝึกงาน ณ ต่างประเทศตาม โครงการ
ศึกษา ดูงาน หรือฝึกงาน ณ ต่างประเทศประจําปี ซึ่ง รมว.กห. ได้อนุมัติโครงการไว้แล้ว
เมื่อได้รับอนุมัติแล้วให้ส่งสําเนาเรื่องรวมทั้งค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ให้ กง.กห.ทราบ ๑ ชุด เพื่อ
ตรวจสอบอัตราค่าใช้จ่ายที่ได้จ่ายไปแล้วให้เป็นไปตามระเบียบแบบแผนของทางราชการด้วย
๓.๓ เรื่องข้าราชการกลาโหมไปศึกษาดูงานหรือฝึกงาน ณ ต่างประเทศนอกโครงการรวมทั้ง
กรณีที่บุคคล บริษัทห้างร้านเอกชนเชิญข้าราชการกลาโหมไปต่างประเทศ โดยไม่ใช้งบประมาณ ของ กห.
๓.๔ เรื่องการไปต่างประเทศทุกกรณีตามข้อ ๓.๒ และ ๓.๓ ของนักเรียนทหาร ทหารกอง
ประจําการ และลูกจ้ าง ตลอดจนการอนุ มัติใ ห้นัก เรียนทหารและนักเรียนทุ นของ กห. ที่ ไปศึกษา ณ
ต่างประเทศลากลับประเทศไทยเป็นการชั่วคราวได้
๓.๕ เรื่องการเรียกตัวข้าราชการกลาโหม ซึ่งได้รับอนุมัติให้ไปศึกษา ณ ต่างประเทศ กลับมา
รับราชการ
๔. เรื่องเกี่ยวกับงานด้านส่งกําลังบํารุง
๔.๑ เรื่ อ งการอนุ ญ าตและการระบุ เ งื่ อ นไขไว้ ใ นใบอนุ ญ าต ตามมาตรา ๕ แห่ ง
พระราชบัญญัติ ว่าด้วยเขตปลอดภัยในราชการทหาร พุทธศักราช ๒๔๗๘ ดังต่อไปนี้
๔.๑.๑ บริเวณเขตปลอดภัยในราชการทหารแห่ง ทบ. และส่วนราชการของ ทบ. ให้
ผบ.ทบ. ทําการแทนในนามของ รมว.กห.
๔.๑.๒ บริเวณเขตปลอดภัยในราชการทหารแห่ง ทร. และส่วนราชการของ ทร. ให้
ผบ.ทร. ทําการแทนในนามของ รมว.กห.
๔.๑.๓ บริเวณเขตปลอดภัยในราชการทหารแห่ง ทอ. และส่วนราชการของ ทอ. ให้
ผบ.ทอ. ทําการแทนในนามของ รมว.กห.
๔.๒ เรื่องการอนุมัติเกี่ยวกับยุทโธปกรณ์ที่สําคัญอื่น ๆ ในแต่ละสายงานของเหล่าทัพ ณ
ต่างประเทศ จะนําเข้ามาหรือส่วนราชการของ กห. จะนําออกไปนอกราชอาณาจักรและหากเป็นเรื่อง
สําคัญให้รายงาน รมว.กห. ทราบด้วย

๑-๒๗
๕. เรื่องที่ รมว.กห. มอบอํานาจให้ ผบ.ทบ., ผบ.ทร. และ ผบ.ทอ. ทําการแทนและสั่งการในนาม
ของ รมว.กห. และให้ ผบ.ทบ., ผบ.ทร. และ ผบ.ทอ. มีอํานาจมอบอํานาจช่วงให้รองผู้ช่วย เสนาธิการและ
รองเสนาธิการ แล้วแต่กรณีได้ตามที่เห็นสมควรในข้อ ๑.๓-๑.๘ , ๓.๑-๓.๔ (เว้นในกรณีนายทหารชั้นนาย
พล)
-----------------------------------------ตรวจถูกต้อง

(ลงชื่อ) พ.อ.สินสรศักดิ์ ปาลานุสรณ์
( สินสรศักดิ์ ปาลานุสรณ์ )
ผอ.กรบ.สม.
๙ มิ.ย. ๔๗

๑-๒๘

คําสั่งกองทัพบก
ที่ ๓๑๘ / ๒๕๕๗
เรื่อง การกําหนดหน้าที่และการดําเนินงานเอกสารในกองบัญชาการกองทัพบก
_________________________________

เพื่อให้การบริหารราชการในกองบัญชาการกองทัพบก ทั้งสายงานปกติ และ สายงาน ศปก.ทบ. ดําเนินไปด้วย
ความเรียบร้อย มีเอกภาพ รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๔ วรรค ๕ แห่ง
พระราชบัญญัติจัดระเบียบราชการกระทรวงกลาโหม พ.ศ.๒๕๕๑, ข้อบังคับกระทรวงกลาโหม ว่าด้วยการสั่งการและ
ประชาสัมพันธ์ พ.ศ.๒๕๒๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม, คําสั่งกระทรวงกลาโหม ที่ ๑๓๘๘/๒๕๕๕ ลง ๒๗ ธ.ค.๕๕ เรื่อง การเลื่อน
กําหนดเวลาปลดทหารกองประจําการที่สมัครใจรับราชการในกองประจําการต่อ เพื่อทดแทนการเรียกเกณฑ์, คําสั่ง
กระทรวงกลาโหม (เฉพาะ) ที่ ๑๘๑/๔๗ ลง ๒๐ มิ.ย.๔๗ เรื่อง มอบอํานาจให้ ปล.กห., สรอ., ผบ.ทหารสูงสุด, ผบ.ทบ., ผบ.ทร.
และ ผบ.ทอ. ทําการแทนและสั่งการในนามของ รมว.กห., คําสั่งกระทรวงกลาโหม (เฉพาะ) ที่ ๓๘๕/๔๗ ลง ๑๕ พ.ย. ๔๗ เรื่อง
มอบอํานาจให้ สรอ., ผบ.ทหารสูงสุด, ผบ.ทบ., ผบ.ทร. และ ผบ.ทอ. ทําการแทนและสั่งการในนามของ รมว.กห., คําสั่ง
กระทรวงกลาโหม (เฉพาะ) ที่ ๒๒๗/๕๗ ลง ๓ ก.ค. ๕๗ เรื่อง มอบอํานาจให้ สรอ., ผบ.ทสส., ผบ.ทบ., ผบ.ทร. และ ผบ.ทอ. ทํา
การแทนและสั่งการในนามของ รมว.กห.,คําสั่งกระทรวงกลาโหม (เฉพาะ) ที่ ๓๑๙/๕๗ ลง ๑๘ ส.ค.๕๗ เรื่อง มอบอํานาจให้
สรอ., ผบ.ทสส., ผบ.ทบ., ผบ.ทร. และ ผบ.ทอ. ทําการแทนและสั่งการในนามของ รมว. กห. คําสั่ง กองทัพไทย (เฉพาะ) ที่
๓๗๖/๕๖ ลง ๒๐ ธ.ค.๕๖ เรื่อง มอบอํานาจให้ ผบ.ทบ., ผบ.ทร. และ ผบ.ทอ. ทําการแทน และสั่งการในนามของ ผบ.ทสส.
และคําสั่ง ทบ. (เฉพาะ) ลับ ที่ ๓๒/๕๗ ลง ๓ ก.ย. ๕๗ เรื่อง แก้อัตรากองทัพบก ๒๕๐๖ (ครั้งที่ ๓) จึงให้ปฏิบัติดังนี้
๑. ให้ยกเลิก
๑.๑ คําสั่ง ทบ. ที่ ๘๓/๒๕๕๓ ลง ๕ เม.ย.๕๓ เรื่อง การกําหนดหน้าที่และการดําเนินงาน
เอกสารในกองบัญชาการกองทัพบก
๑.๒ คําสั่ง ทบ. ที่ ๒๕๖/๒๕๕๔ ลง ๒๑ ก.ย. ๕๔ เรื่อง การกําหนดหน้าที่และการดําเนินงาน
เอกสารในกองบัญชาการกองทัพบก (แก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ ๑)
บรรดาคําสั่ง คําชี้แจง และการอนุมัติหลักการอื่นใด ในส่วนที่กําหนดไว้แล้วซึ่งขัดหรือแย้งกับคําสั่งนี้
ให้ใช้คําสั่งนี้แทน
๒. ในคําสั่งนี้
๒.๑ ผช.ผบ.ทบ.(สายงานกําลังพล) หมายความถึง ผช.ผบ.ทบ. ตามลําดับหมายเลขในการ
ดํารงตําแหน่ง ซึ่ง ผบ.ทบ. มีคําสั่งให้รับผิดชอบงานและเอกสารในสายงานกําลังพล

๑-๒๙
๒.๒ ผช.ผบ.ทบ. (สายงานส่งกําลังบํารุง) หมายความถึง ผช.ผบ.ทบ. ตามลําดับหมายเลข
ในการดํารงตําแหน่ง ซึ่ง ผบ.ทบ. มีคําสั่งให้รับผิดชอบงานและเอกสารในสายงานส่งกําลังบํารุง
๒.๓ ผช.ผบ.ทบ.(สายงานกิจการพลเรือน) หรือ เสธ.ทบ. หมายความถึง ผช.ผบ.ทบ.
ตามลําดับหมายเลขในการดํารงตําแหน่ง หรือ เสธ.ทบ. ซึ่ง ผบ.ทบ. มีคําสั่งให้รับผิดชอบงานและเอกสารใน
สายงานกิจการพลเรือน
๒.๔ ผช.ผบ.ทบ.(สายงานพิเศษที่ ทบ. มอบหมาย) หรือ เสธ.ทบ. หมายความถึง ผช.ผบ.
ทบ. ตามลําดับหมายเลขในการดํารงตําแหน่ง หรือ เสธ.ทบ. ซึ่ง ผบ.ทบ. มีคําสั่งให้รับผิดชอบงานและ
เอกสารในสายงานพิเศษที่ ทบ. มอบหมาย
๒.๕ รอง เสธ.ทบ. (สายงานกําลังพล) หมายความถึง รอง เสธ.ทบ. ซึ่ง ผบ.ทบ. มีคําสั่งให้
รับผิดชอบงานและเอกสารในสายงานกําลังพล
๒.๖ รอง เสธ.ทบ. (สายงานการข่าวและกิจการต่างประเทศ) หมายความถึง รอง เสธ.
ทบ. ซึ่ง ผบ.ทบ. มีคําสั่งให้รับผิดชอบงานและเอกสารในสายงานการข่าวและกิจการต่างประเทศ
๒.๗ รอง เสธ.ทบ. (สายงานยุทธการ) หมายความถึง รอง เสธ.ทบ. ซึ่ง ผบ.ทบ. มีคําสั่งให้
รับผิดชอบงานและเอกสารในสายงานยุทธการและการฝึก
๒.๘ รอง เสธ.ทบ. (สายงานส่งกําลังบํารุง) หมายความถึง รอง เสธ.ทบ. ซึ่ง ผบ.ทบ. มี
คําสั่งให้รับผิดชอบงานและเอกสารในสายงานส่งกําลังบํารุง
๒.๙ รอง เสธ.ทบ. (สายงานกิจการพลเรือน) หมายความถึง รอง เสธ.ทบ. ซึ่ง ผบ.ทบ. มี
คําสั่งให้รับผิดชอบงานและเอกสารในสายงานกิจการพลเรือน
๒.๑๐ รอง เสธ.ทบ. (สายงานพิเศษที่ ทบ. มอบหมาย) หมายความถึง รอง เสธ.ทบ. ซึ่ง
ผบ.ทบ. มีคําสั่งให้รับผิดชอบงานและเอกสารในสายงานพิเศษที่ ทบ. มอบหมาย
๒.๑๑ กําหนดให้การดําเนินการด้านงานเอกสารในกองบัญชาการกองทัพบกของสายงานต่าง
ๆ ให้ดําเนินการดังนี้
๒.๑๑.๑ เอกสารที่เสนอ ผบ.ทบ. ต้องผ่าน รอง ผบ.ทบ.
๒.๑๑.๒ ให้ เสธ.ทบ. รั บ ผิ ด ชอบงานและเอกสารในสายงานการข่ า วและกิ จ การ
ต่างประเทศ สายงานยุทธการ การฝึก และศึกษาทางทหาร และสายงานปลัดบัญชี
๒.๑๑.๓ เอกสารที่จะเสนอให้ ผบ.ทบ. และ รอง ผบ.ทบ. พิจารณาสั่งการให้ เสนอผ่าน
เสธ.ทบ.
๒.๑๑.๔ เอกสารที่เสนอให้ผู้บังคับบัญชาสั่งการ ถ้าต้องการให้ผู้ที่รับมอบอํานาจจาก
ผบ.ทบ. เป็นผู้อนุมัติให้ใช้คําว่า “เรียน ผบ.ทบ. (ผ่าน...)” เช่น “เรียน ผบ.ทบ. (ผ่าน เสธ.ทบ.)” เป็นต้น

๑-๓๐
๒.๑๒ ผช.ผบ.ศปก.ทบ. (สายงานกําลังพล) หมายความถึง ผช.ผบ.ศปก.ทบ. ตามลําดับ
หมายเลขในการดํารงตําแหน่ง ซึ่ง ผบ.ทบ. มีคําสั่งให้รับผิดชอบงานและเอกสารในสายงานกําลังพล
๒.๑๓ ผช.ผบ.ศปก.ทบ. (สายงานส่ ง กํ า ลั ง บํ า รุ ง ) หมายความถึ ง ผช.ผบ.ศปก.ทบ.
ตามลําดับหมายเลขในการดํารงตําแหน่ง ซึ่ง ผบ.ทบ. มีคําสั่งให้รับผิดชอบงานและเอกสารในสายงานส่ง
กําลังบํารุง
๒.๑๔ ผช.ผบ.ศปก.ทบ. (สายงานกิจการพลเรือน) หรือ เสธ.ศปก.ทบ. หมายความถึง ผช.
ผบ.ศปก.ทบ. ตามลําดับหมายเลขในการดํารงตําแหน่ง หรือ เสธ.ศปก.ทบ. ซึ่ง ผบ.ทบ. มีคําสั่งให้รับผิดชอบ
งานและเอกสารในสายงานกิจการพลเรือน
๒.๑๕ ผช.ผบ.ศปก.ทบ. (สายงานพิ เ ศษที่ ศปก.ทบ. มอบหมาย) หรือ เสธ.ศปก.ทบ.
หมายความถึง ผช.ผบ.ศปก.ทบ. ตามลําดับหมายเลขในการดํารงตําแหน่ง หรือ เสธ.ศปก.ทบ. ซึ่ง ผบ.ทบ. มี
คําสั่งให้รับผิดชอบงานและเอกสารในสายงานพิเศษที่ ศปก.ทบ. มอบหมาย
๒.๑๖ รอง เสธ.ศปก.ทบ. (สายงานกําลังพล) หมายความถึง รอง เสธ.ศปก.ทบ. ซึ่ง ผบ.ทบ.
มีคําสั่งให้รับผิดชอบงานและเอกสารในสายงานกําลังพล
๒.๑๗ รอง เสธ.ศปก.ทบ. (สายงานการข่าวและกิจการต่างประเทศ) หมายความถึง รอง
เสธ.ศปก.ทบ. ซึ่ง ผบ.ทบ. มีคําสั่งให้รับผิดชอบงานและเอกสารในสายงานการข่าวและกิจการต่างประเทศ
๒.๑๘ รอง เสธ.ศปก.ทบ. (สายงานยุทธการ) หมายความถึง รอง เสธ.ศปก.ทบ. ซึ่ง ผบ.ทบ.
มีคําสั่งให้รับผิดชอบงานและเอกสารในสายงานยุทธการ
๒.๑๙ รอง เสธ.ศปก.ทบ. (สายงานส่งกําลังบํารุง) หมายความถึง รอง เสธ.ศปก.ทบ. ซึ่ง
ผบ.ทบ. มีคําสั่งให้รับผิดชอบงานและเอกสารในสายงานส่งกําลังบํารุง
๒.๒๐ รอง เสธ.ศปก.ทบ. (สายงานกิจการพลเรือน) หมายความถึง รอง เสธ.ศปก.ทบ. ซึ่ง
ผบ.ทบ. มีคําสั่งให้รับผิดชอบงานและเอกสารในสายงานกิจการพลเรือน
๒.๒๑ รอง เสธ.ศปก.ทบ. (สายงานพิเศษที่ ศปก.ทบ. มอบหมาย) หมายความถึง รอง เสธ.
ศปก.ทบ. ซึ่ง ผบ.ทบ. มีคําสั่งให้รับผิดชอบงานและเอกสารในสายงานพิเศษที่ ศปก.ทบ. มอบหมาย
๒.๒๒ กําหนดให้การดําเนินการด้านเอกสารในกองบัญชาการกองทัพบกของสายงานต่าง ๆ
ในส่วน ศปก.ทบ. ให้ดําเนินการดังนี้
๒.๒๒.๑ เอกสารที่เสนอ ผบ.ศปก.ทบ. ต้องผ่าน รอง ผบ.ศปก.ทบ.
๒.๒๒.๒ เอกสารที่จะเสนอให้ ผบ.ศปก.ทบ. และ รอง ผบ.ศปก.ทบ. พิจารณาสั่งการ
ให้เสนอผ่าน เสธ.ศปก.ทบ.
๒.๒๒.๓ เอกสารที่เสนอให้ผู้บังคับบัญชาสั่งการเฉพาะในส่วนของ ศปก.ทบ. ให้ใช้คําว่า
“เรียน ผบ.ศปก.ทบ.” หรือถ้าต้องการให้ผู้ที่รับมอบอํานาจจาก ผบ.ศปก.ทบ. เป็นผู้อนุมัติให้ใช้คําว่า
“เรียน ผบ.ศปก.ทบ. (ผ่าน...)” เช่น “เรียน ผบ.ศปก.ทบ. (ผ่าน เสธ.ศปก.ทบ.)” เป็นต้น

๑-๓๑
๒.๒๒.๔ เอกสารที่เสนอให้ผู้บังคับบัญชาสั่งการทั้งหน่วยปกติและหน่วยใน ศปก.ทบ. ให้ใช้คํา
ว่า “เรียน ผบ.ทบ.” หรือถ้าต้องการให้ผู้ที่รับมอบอํานาจจาก ผบ.ทบ. เป็นผู้อนุมัติให้ใช้คําว่า “เรียน ผบ.ศปก.ทบ.
(ผ่าน ...)” เช่น “เรียน ผบ.ศปก.ทบ. (ผ่าน เสธ.ศปก.ทบ.)” เป็นต้น
สายงานปกติ
๓. ผบ.ทบ. มีอํานาจหน้าที่
๓.๑. ทําการแทน และสั่งการในนามของ รมว.กห. ดังนี้
๓.๑.๑ เรื่องเกี่ยวกับงานกําลังพล และงานราชการประจําทั่วไป
๓.๑.๑.๑ เรื่องการอนุมัติให้เลื่อนขั้นเงินเดือนเป็นบําเหน็จประจําปีครั้งที่หนึ่ง หรือครั้ง
ที่สอง ของข้าราชการทหารชั้นสัญญาบัตรภายในโควตาที่กําหนดไว้ รวมทั้งการอนุมัติให้เลื่อนขั้นเงินเดือนครึ่งขั้น เป็น
บําเหน็จประจําปีของข้าราชการทหารชั้นสัญญาบัตรที่บรรจุเข้ารับราชการใหม่ ซึ่งมีเวลารับราชการนับถึง ๓๑ มี.ค.
หรือ ๓๐ ก.ย. ไม่น้อยกว่าสี่เดือน
๓.๑.๑.๒ เรื่องการอนุมัติให้ข้าราชการกระทรวงกลาโหม สังกัด ทบ. เป็นกรรมการ
กรรมการที่ปรึกษาทางด้านวิชาการ หรือเพื่อร่วมปฏิบัติงานในสายอาชีพที่เกี่ยวข้องเมื่อส่วนราชการ หรือหน่วยงาน
นอก กห. ขอมา และต้นสังกัดได้พิจารณาเห็นความจําเป็น (เว้นกรรมการและกรรมการที่ปรึกษาของรัฐวิสาหกิจ)
๓.๑.๑.๓ เรื่องการอนุมัติให้ข้าราชการกระทรวงกลาโหม สังกัด ทบ. ไปต่างประเทศ
เกี่ยวกับกิจการกีฬา หรือแข่งขันกีฬาและกิจกรรมการดนตรี หรือเดินทางไปราชการอื่น ๆ โดยไม่ถือเป็นวันลาตามมติ
คณะรัฐมนตรี หรือคําสั่งนายกรัฐมนตรีและมิได้ใช้งบประมาณของ กห. เฉพาะ นายทหารชั้นนายพล
๓.๑.๑.๔ เรื่องข้าราชการกระทรวงกลาโหม สังกัด ทบ. ที่ไปทํางานทาง องค์การ หรือ
รัฐวิสาหกิจ ขออนุมัติไปต่างประเทศในกิจการขององค์การหรือรัฐวิสาหกิจนั้น เฉพาะ นายทหารชั้นนายพล
๓.๑.๑.๕ เรื่องข้าราชการกระทรวงกลาโหม สังกัด ทบ. ลากิจ หรือ ลาพักผ่อน
ไปต่างประเทศ เฉพาะนายทหารชั้นนายพล
๓.๑.๑.๖ เรื่องหนังสือแสดงการพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ ข้าราชการ
ทหารชั้นสัญญาบัตรลาอุปสมบท และลาสิกขา
๓.๑.๑.๗ เรื่องการเลื่อนกําหนดเวลาปลดทหารกองประจําการที่สมัครใจรับ
ราชการในกองประจําการต่อ เพื่อทดแทนการเรียกเกณฑ์เพิ่มเติม
๓.๑.๒ เรื่องเกี่ยวกับงานด้านการฝึกและศึกษา
๓.๑.๒.๑ การส่งข้าราชการกระทรวงกลาโหม สังกัด ทบ. ไปฝึกตาม โครงการ
ฝึกกับกองทัพมิตรประเทศประจําปี ซึ่ง รมว.กห. ได้อนุมัติโครงการไว้แล้ว และโครงการตาม ความร่วมมือ
ระหว่างประเทศที่ได้รับความเห็นชอบในระดับ กห. แล้ว รวมถึงการดําเนินการต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับโครงการ ฯ
ดังกล่าว และการไปฝึก ณ ต่างประเทศ โดยไม่ใช้งบประมาณของ ทบ. เฉพาะ นายทหารชั้นนายพล

๑-๓๒
๓.๑.๒.๒ เรื่องส่งข้าราชการกระทรวงกลาโหม สังกัด ทบ. ไปศึกษา อบรม ดูงาน สัมมนา
ประชุมทางวิชาการหรือฝึกงาน ณ ต่างประเทศ ทั้งตามโครงการศึกษา ดูงาน หรือฝึกงาน ณ ต่างประเทศ ประจําปี ซึ่ง
รมว.กห. ได้อนุมัติโครงการไว้แล้ว รวมทั้งการดําเนินการนอกโครงการโดยไม่ใช้งบประมาณของ กห. และกรณีที่บุคคล
บริษัท ห้างร้านเอกชน เชิญไปต่างประเทศโดยไม่ใช้งบประมาณของ กห. เฉพาะนายทหารชั้นนายพล
๓.๑.๒.๓ เรื่องการเรียกตัวข้าราชการกระทรวงกลาโหม สังกัด ทบ. นักเรียน
ทหาร ทหารกองประจําการ ลูกจ้าง หรือพนักงานราชการ ซึ่งได้รับอนุมัติให้ไปศึกษา อบรม ดูงาน สัมมนา
ประชุมทางวิชาการ หรือฝึกงาน ณ ต่างประเทศ กลับมาปฏิบัติราชการ
๓.๑.๓ เรื่องเกี่ยวกับงานด้านส่งกําลังบํารุง
๓.๑.๓.๑ เรื่องการอนุญาตและการระบุเงื่อนไขไว้ในใบอนุญาตตามมาตรา ๕
แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยเขตปลอดภัยในราชการทหาร พุทธศักราช ๒๔๗๘ บริเวณเขต ปลอดภัยใน
ราชการทหารแห่ง ทบ. และส่วนราชการของ ทบ.
๓.๑.๓.๒ เรื่องการอนุมัติเกี่ยวกับยุทโธปกรณ์ที่สําคัญอื่น ๆ ในแต่ละสายงาน
ของเหล่าทัพต่างประเทศ จะนําเข้ามา หรือส่วนราชการของ กห. จะนําออกไปนอกราชอาณาจักร และหาก
เป็นเรื่องสําคัญให้รายงาน รมว.กห. ทราบด้วย
๓.๒ พิจารณาสั่งการ หรือลงนามในเรื่อง ดังนี้
๓.๒.๑ เรื่องเกี่ยวกับงานการกําลังพล
๓.๒.๑.๑ การขอแต่งตั้งนายทหารพิเศษ
๓.๒.๑.๒ การปรับย้ายนายทหารสัญญาบัตรในและนอก ทบ. อัตรา พ.อ.(พ.)
ขึ้นไป รวมทั้งการปรับย้ายขึ้นดํารงตําแหน่ง ผู้บังคับหน่วย และรองผู้บังคับหน่วย ชั้นยศ พ.ท. – พ.อ. ของ
หน่วยส่วนกําลังรบ หน่วยส่วนสนับสนุนการรบ หน่วยส่วนส่งกําลังบํารุง หน่วยส่วนภูมิภาค หน่วย ส่วนการ
ฝึกศึกษาและหลักนิยม และหน่วยส่วนพัฒนาประเทศ เว้น กองพันนักเรียน ของ เหล่า/สาย วิทยาการ
๓.๒.๑.๓ อนุมัติตัวบุคคลในการเลื่อนฐานะนายทหารประทวนเป็นนายทหารสัญญาบัตร
๓.๒.๑.๔ การแต่งตั้งศาสตราจารย์ สถาบันการศึกษาสังกัด กห. ของ ทบ.
๓.๒.๑.๕ การโอนนายทหารสั ญ ญาบั ต รออกนอก กห. และการรั บ โอน
ข้าราชการนอก กห. เข้า ทบ. ชั้นยศ พ.อ. (พ.) ขึ้นไป
๓๒.๑.๖ อนุมัติตัวบุคคลในการปรับย้ายนายทหารสัญญาบัตร ตําแหน่ง ฝสธ.
ประจําผู้บังคับบัญชา และตําแหน่งนายทหารประจําผู้บังคับบัญชา อัตรา พ.ต. – พ.อ.
๓.๒.๑.๗ การออกประกาศเกียรติคุณ กรณีเกษียณอายุและกรณีพิเศษ
๓.๒.๑.๘ เรื่องข้าราชการกระทวงกลาโหม สังกัด ทบ. ระดับ ผบ.นขต.ทบ. หรือ
เทียบเท่า ขออนุญาตลาภายในประเทศ เฉพาะนายทหารชั้นนายพล

๓.๒.๑.๙ การขอพระราชทานแต่งตั้งยศทหารเป็นกรณีพิเศษ
๑-๓๓
๓.๒.๑.๑๐ การขอแต่งตั้งราชองครักษ์เวร กรณีพิเศษ
๓.๒.๒ เรื่องเกี่ยวกับงานด้านการข่าวและกิจการต่างประเทศ
๓.๒.๒.๑ การอนุมัติหลักการแผนการดําเนินงานด้านการข่าวประจําปีของ ทบ.
ที่มิได้มีอนุมัติหลักการมาก่อน และแผนการดําเนินงานด้านการข่าวที่ต้องดําเนินการเพิ่มเติมระหว่างปี
๓.๒.๒.๒ การอนุมัติตัวบุคคลที่ได้รับการคัดเลือกให้ดํารงตําแหน่ง ผชท.ทบ.
และ รอง ผชท.ทบ.ไทย/ต่างประเทศ
๓.๒.๒.๓ การอนุมัติหลักการดําเนินงานและงบประมาณให้กับ สน.ผชท.ทบ.
ไทย/ต่ างประเทศ เพื่อดําเนินการด้านความสัม พันธ์ทางการทูต รวมทั้งการดําเนินการ เพื่อถวายหรือ
เทิดพระเกียรติแด่พระบรมวงศานุวงศ์ที่เสด็จ ฯ เยือนต่างประเทศ
๓.๒.๒.๔ การอนุมัติหลักการในการต้อนรับแขกต่างประเทศ และการ อนุมัติให้
แขกต่างประเทศเข้าพบผู้บังคับบัญชาชั้นสูง
๓.๒.๒.๕ การอนุมัติหลักการเดินทางไปเยือนต่างประเทศของ ผบ.ทบ., ผู้บังคับบัญชา
ชั้นสูง และนายทหารชั้นนายพล ที่เกี่ยวข้องกับงานด้านการข่าวและเสริมสร้างความสัมพันธ์ กับต่างประเทศ
๓.๒.๓ เรื่องเกี่ยวกับงานยุทธการ การฝึกและศึกษาทางทหาร
๓.๒.๓.๑ เรื่ องเกี่ ย วกั บ การจัด ทํา และปรับ ปรุ งแก้ไ ขอั ต รา การลงนาม ใน
เอกสารเรียน ผบ.ทสส. เกี่ยวกับการขอแก้ไข พ.ร.ฎ. แบ่งส่วนราชการ และกําหนดหน้าที่ของส่วนราชการ
กองทัพบก หรืออัตราของหน่วยที่มีการเปลี่ยนแปลงชั้นยศระดับนายพล หรือพิจารณาแล้วมีความสําคัญ
๓.๒.๓.๒ เรื่องที่มิได้มอบหมายให้ผู้ใดโดยเฉพาะเกี่ยวกับนโยบาย การใช้อากาศยาน ทบ.
๓.๒.๓.๓ อนุมัติตัวบุคคลเข้ารับการศึกษาหลักสูตร วปอ.
๓.๒.๔ เรื่องเกี่ยวกับงานกิจการพลเรือน
๓.๒.๔.๑ การอนุมัติการจัดทําโครงการและแผนงานด้านกิจการพลเรือนในระดับ ทบ.
๓.๒.๔.๒ การอนุ มั ติ ก ารจั ด ทํ า โครงการ และแผนงานด้ า นกิ จ การพลเรื อ น
ร่วมกับหน่วยงานนอก ทบ.
๓.๒.๔.๓ การจัดประชุม กสท.ทบ. คณะกรรมการบริหารวิทยุกระจายเสียง ของ
ทบ. และวิทยุโทรทัศน์ของ ทบ.
๓.๒.๕ เรื่องที่มิได้มอบหมายให้ผู้ใดโดยเฉพาะ และเป็นเรื่องนโยบาย
๓.๒.๖ อนุมัติและสั่งการโดยตรงในเรื่องการตรวจสอบภายใน ได้แก่กฎบัตร, การ
ตรวจสอบภายใน, แผนการตรวจสอบภายในประจําปี, สรุปรายงานผลการตรวจสอบการเงินและการปฏิบัติ
ตามกฎระเบียบรายไตรมาส, รายงานผลการตรวจสอบพิเศษ, การรายงานสรุปผลการปฏิบัติงาน รอบ ๔
เดือน, รายงานผลการปฏิบัติงานประจําปีของ สตน.ทบ. และแผนการตรวจสอบระยะยาว (๓ ปี)

๑-๓๔
๔. รอง ผบ.ทบ. มีอํานาจหน้าที่
๔.๑ พิจารณาเสนอแนะเรื่องที่จะเสนอถึง ผบ.ทบ.
๔.๒ พิจารณาสั่งการ โดยรับคําสั่ง หรือลงนามทําการแทน ผบ. ในเรื่องที่มิได้มอบหมายให้
ผู้ใดโดยเฉพาะ และเป็นเรื่องที่ไม่มีปัญหา หรือเป็นเรื่องเร่งด่วนถูกต้องตามนโยบายของ ผบ.ทบ. อยู่แล้ว
๔.๓ เรื่องที่มีความสําคัญ หรือเกี่ยวกับนโยบายให้นําเรียน ผบ.ทบ เพื่อสั่งการ หรือขอรับนโยบายก่อน
๔.๔ พิจารณาสั่งการ โดยรับคําสั่ง หรือลงนามทําการแทน ผบ.ทบ. ดังนี้
๔.๔.๑ เรื่องเกี่ยวกับงานกําลังพล
๔.๔.๑.๑ การปรับย้าย การเปลี่ยนเหล่า หรือการเปลี่ยนเหล่าทัพนายทหาร
สัญญาบัตร ในและนอก ทบ. อัตรา พ.อ. (น.๔) ลงมา ซึ่งได้รับอนุมัติหลักการจาก ผบ.ทบ. ไว้แล้ว เว้นการ
ปรับย้ายผู้บังคับหน่วยและรองผู้บังคับหน่วย ชั้นยศ พ.ท. - พ.อ. ตามข้อ ๓.๒.๑.๒ และเว้น การปรับย้าย
นายทหารสัญญาบัตร อัตรา ร.อ. ลงไปภายใน นขต.ทบ. ระดับ กองพลหรือเทียบเท่า และการปรับย้าย
นายทหารสัญญาบัตร อัตรา พ.ต. ลงไปภายใน นขต.ทบ. ระดับ ทภ. หรือเทียบเท่า
๔.๔.๑.๒ การเลื่อนฐานะและบรรจุเป็นนายทหารสัญญาบัตร
๔.๔.๑.๒(๑) อนุมัติตัวบุคคลในการเลื่อนฐานะนายทหาร ประทวน
เป็นนายทหารสัญญาบัตร โควตาปกติ
๔.๔.๑.๒(๒) การบรรจุ นนร., นพท., นรต., นรพ. และ แพทย์จัดสรร
เป็นนายทหารสัญญาบัตร
๔.๔.๑.๓ การช่วยราชการของนายทหารสัญญาบัตร (ใน/นอก ทบ.) เฉพาะ
นายทหารชั้นนายพล
๔.๔.๑.๔ การแต่งตั้ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์, รองศาสตราจารย์ สถาบัน การศึกษา
สังกัด กห. ของ ทบ.
๔.๔.๑.๕ การโอนนายทหารสั ญ ญาบั ต รออกนอก กห. และการรั บ โอน
ข้าราชการนอก กห. เข้า ทบ. ชั้นยศ พ.อ. (น.๔) ลงมา
๔.๔.๑.๖ อนุมัติตัวบุคคลในการบรรจุบุคคลพลเรือน หรือทหารกองหนุนเป็น
นายทหารสัญญาบัตร
๔.๔.๒ เรื่องเกี่ยวกับงานยุทธการ
๔.๔.๒.๑ การเสริ ม สร้ า งหน่ ว ยและการปรั บ ปรุ ง หน่ ว ยให้ พ ร้ อ มรบตาม
แผนพัฒนาเสริมสร้างกองทัพ

๔.๔.๒.๒ การเคลื่อนย้ายกําลังไม่เกิน ๑ กองพัน ภายในเขตกรุงเทพมหานคร โดยเข้ามา
หรือออกไปจากเขตกรุงเทพมหานคร ยกเว้นการเคลื่อนย้ายกําลังไม่เกิน ๑ กองร้อย เพื่อปฏิบัติงานธุรการและการฝึก ซึ่ง
หน่วยสามารถดําเนินการได้เอง
๑-๓๕
๔.๔.๓ เรื่องเกี่ยวกับงานปลัดบัญชี
๔.๔.๓.๑ การอนุมัติงบประมาณในรายละเอียด ตามอนุมัติหลักการของ ผบ.
ทบ. และรายงานผล
๔.๔.๓.๒ การลงนามในสมุดคู่มือวางฎีกาของ กง.ทบ. ต่อกรมบัญชีกลาง
๕. ผช.ผบ.ทบ. (สายงานกําลังพล) มีอํานาจหน้าที่
๕.๑ ทํ า การแทน ผบ.ทบ. และสั่ ง การในนามของ ผบ.ทบ. รั บคํ า สั่ ง รมว.กห. ในเรื่ อ ง
เกี่ยวกับงานกําลังพล และงานราชการประจําทั่วไป ดังนี้
๕.๑.๑ เรื่องข้าราชการทหารชั้นสัญญาบัตร ที่ไปทํางานทางองค์การ หรือ รัฐวิสาหกิจ
ขออนุมัติไปต่างประเทศในกิจการขององค์การ หรือรัฐวิสาหกิจนั้น ยกเว้นนายทหารชั้นนายพล
๕.๑.๒ เรื่องการให้ทหารประดับแผ่นติดไหล่ และกําหนดรูปสัญลักษณ์ของแผ่น ติด
ไหล่ ตามความในข้ อ ๓ แห่ งกฎกระทรวง ฉบั บ ที่ ๒ (พ.ศ.๒๕๑๖) ออกตามความในพระราชบัญ ญั ติ
เครื่องแบบทหาร พุทธศักราช ๒๔๗๗ ว่าด้วยการใช้เสื้อครุย เสื้อปริญญา และเครื่องหมายพิเศษบางอย่าง
๕.๑.๓ เรื่องการแต่งตั้งยศให้กับข้าราชการกลาโหมพลเรือนที่คุณสมบัติครบถ้วน เป็นว่าที่ยศ
นายทหารสัญญาบัตร และการเลื่อนยศให้กับนายทหารสัญญาบัตรเป็นว่าที่ยศนายทหารสัญญาบัตรในชั้นยศสูงขึ้น
๕.๑.๔ เรื่องการออกคําสั่งเลื่อนฐานะนายทหารประทวนเป็นนายทหารสัญญาบัตร
๕.๒ มีอํานาจหน้าที่พิจารณาสั่งการ โดยรับคําสั่ง หรือลงนามทําการแทน ผบ.ทบ. เกี่ยวกับ
งานการกําลังพล ดังนี้
๕.๒.๑ เรื่องเกี่ยวกับงานการกําลังพล
๕.๒.๑.๑ การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์
๕.๒.๑.๒ การอนุมัติจ่ายเงินบําเหน็จแก่ลูกจ้าง
๕.๒.๑.๓ การขอบําเหน็จบํานาญ
๕.๒.๑.๔ การปูนบําเหน็จพิเศษแก่ผู้เสียชีวิต พิการหรือทุพพลภาพ
๕.๒.๑.๕ การอนุมัติตัวบุคคลพร้อมกับอนุมัติให้ใช้เงินจากกองทุน สวัสดิการ ทบ. ใน
วงเงินไม่เกินสิบล้านบาท เพื่อการศึกษาสําหรับครอบครัวของเจ้าหน้าที่ผู้ที่ได้รับการปูนบําเหน็จพิเศษ
๕.๒.๑.๖ เงินเพิ่มพิเศษรายเดือน
๕.๒.๑.๗ การขอแต่งตั้งราชองครักษ์เวร
๕.๒.๑.๘ การออกประกาศชมเชย

๕.๒.๑.๙ การขอบําเหน็จประจําปีหรืองดบําเหน็จ ตลอดจนการลงนามในคําสั่ง
เลื่อนชั้นเงินเดือนของข้าราชการทหารชั้นสัญญาบัตร ในการขอบําเหน็จนอกวงรอบการพิจารณาบําเหน็จ
ประจําปี เช่น การเลื่อนตําแหน่งสูงขึ้น บําเหน็จตามผลการศึกษา และตามผลการสอบสวน หรือคดีถึงที่สุด
เป็นต้น
๑-๓๖
๕.๒.๑.๑๐ อนุ มั ติ ก ารจ้ า งพนั ก งานราชการที่ รั บ เงิ น ค่ า จ้ า งเที ย บเท่ า กั บ
เงินเดือน การบรรจุนายทหารสัญญาบัตรคุณวุฒิปริญญา
๕.๒.๑.๑๑ อนุ มั ติ ก ารจ้ า งลู ก จ้ า งชั่ ว คราวที่ ไ ด้ รั บ เงิ น ค่ า จ้ า งเที ย บเท่ า กั บ
เงินเดือน การบรรจุนายทหารสัญญาบัตรคุณวุฒิปริญญา
๕.๒.๑.๑๒ อนุมัติการปรับระดับ/เปลี่ยนตําแหน่งลูกจ้างประจําที่ได้รับค่าจ้าง
เทียบเท่ากับเงินเดือนการบรรจุนายทหารสัญญาบัตรคุณวุฒิปริญญา
๕.๒.๑.๑๓ เรื่องข้าราชการกระทรวงกลาโหม สังกัด ทบ. ระดับ ผบ.นขต.ทบ.
หรือเทียบเท่า ขออนุญาตลาภายในประเทศ ยกเว้นนายทหารชั้นนายพล
๕.๒.๑.๑๔ การออกคําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษา ทบ.คณะทํ างาน/
สํานักงานของ ทบ. เพื่อมอบหมายให้กําลังพลปฏิบัติงาน
๕.๒.๑.๑๕ อนุมัติตัวบุคคลของกําลังพลในระดับผู้บริหารขึ้นไป (พ.อ(พ.) ปฏิบัติ
หน้าที่ ผอ.กอง - นายพล) ช่วยราชการ กอ.รมน.
๕.๒.๑.๑๘ การเสนอชื่อกําลังพลเพื่อเข้ารับรางวัลของ มูลนิธิ, สมาคม, ชมรม ฯลฯ
๕.๒.๑.๑๙ การอนุมัติตัวบุคคลให้หน่วยมอบเครื่องหมายกิตติมศักดิ์ของ ทบ.
๕.๒.๒ เรื่องเกี่ยวกับงานด้านการศึกษา
๕.๒.๒.๑ อนุมัติให้กําลังพลเดินทางไปศึกษา อบรม ประชุม ดูงาน สัมมนา ใน
สายงานกําลังพล ณ ต่างประเทศ กรณีใช้งบประมาณ ทบ. เว้นนายทหารชั้นนายพล
๕.๒.๒.๒ การรายงานผลการศึกษาของกําลังพล ทบ. ที่ได้รับอนุมัติให้ศึกษา
อบรม ดูงาน สัมมนา ประชุมทางวิชาการ หรือฝึกงาน ที่ใช้งบประมาณ ทบ. กรณีไม่สําเร็จ
๕.๒.๓ เรื่องเกี่ยวกับงานราชการประจําทั่วไป เกี่ยวกับการลงนามในเรื่อง เกษียณอายุของข้าราชการ
๕.๒.๔ เรื่องเกี่ยวกับศาล การคดี และระเบียบวินัย
๕.๒.๔.๑ การพิ จ ารณาหรื อ รั บ ทราบเรื่ อ งที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ กองทั พ บก หรื อ
หน่วยงานในกองทัพบกเป็นคู่ความในคดีอาญา คดีแพ่ง คดีปกครอง
๕.๒.๔.๒ การพิจารณาหรือรับทราบเรื่องที่ทหารต้องหาในคดีอาญา คดีแพ่ง คดี
ล้มละลาย คดีปกครอง และความผิดทางวินัย

๕.๒.๔.๓ การพิ จ ารณาหรื อ อนุ มั ติ หรื อ แต่ ง ตั้ ง หรื อ มอบหมายอํ า นาจของ
กองทั พ บกให้ บุ ค คลเป็ น ผู้ แ ทน หรื อ ผู้ รั บ มอบอํ า นาจให้ ก ระทํ า การตามกฎหมาย หรื อ ดํ า เนิ น การใน
กระบวนการพิจารณาใด ๆ ในศาล
๕.๒.๔.๔ การพิจารณาหรือรับทราบ หรือการดําเนินการเกี่ยวกับความรับผิด
ทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ ตามกฎ คําสั่ง ข้อบังคับ ระเบียบ และตามกฎหมายอื่นที่เกี่ยวกับการปฏิบัติ
ราชการทางปกครอง
๑-๓๗
๕.๒.๔.๕ การทุจริตต่อหน้าที่อื่น ๆ
๕.๒.๔.๖ เรื่ องการควบคุม ผู้ต้องหาในคดี อ าญา การปล่ อยตัว ชั่วคราว การ
สืบสวนสอบสวนคดีอาญาที่อยู่ในอํานาจศาลทหาร หรือเกี่ยวกับเรื่องทัณฑ์ทางวินัย
๕.๒.๔.๗ การลงทัณฑ์ข้าราชการ
๕.๒.๕ เรื่องเกี่ยวกับการสวัสดิการ
๕.๒.๖ เรื่องเกี่ยวกับสายงานการกําลังพล เว้นเรื่องที่ได้มอบหมายให้ผู้หนึ่งผู้ใดโดยเฉพาะแล้ว
๕.๒.๗ เรื่องเกี่ยวกับการรับเงินเพิ่มพิเศษสําหรับการสู้รบ หรือเงินรางวัลสําหรับการสู้รบ
๕.๒.๘ เรื่องที่เกี่ยวกับงานปลัดบัญชี การรายงานในกรณีทรัพย์สิน หรือเงิน ราชการ
เสียหาย สูญหาย ขาดบัญชี หรือเกิดการทุจริต ซึ่งจะต้องตั้งกรรมการสอบสวนหาผู้รับผิดชอบไว้ ตาม
ข้อบังคับ กห. ว่าด้วยการเงิน พ.ศ.๒๕๕๔ ข้อ ๑๐๐
๖. ผช.ผบ.ทบ. (สายงานการส่งกําลังบํารุง) มีอํานาจหน้าที่พิจารณาสั่งการ โดยรับคําสั่งหรือลง
นามทําการแทน ผบ.ทบ. ดังนี้
๖.๑ เรื่องเกี่ยวกับการส่งกําลังบํารุง
๖.๑.๑ การกําหนดความรับผิดชอบต่อสิ่งอุปกรณ์ของสายยุทธบริการ
๖.๑.๒ การกําหนดความต้องการสิ่งอุปกรณ์ทางการส่งกําลังบํารุง
๖.๑.๓ การเบิก การจ่าย การยืม การเช่า การโอน และการส่งคืนสิ่งอุปกรณ์
๖.๑.๔ การอนุมัติซื้อและจ้าง ตามวงเงินในอํานาจอนุมัติของ ผบ.ทบ.
๖.๑.๕ การทํานิติกรรมเกี่ยวกับการจัดซื้อ การขาย การจ้าง การแลกเปลี่ยน การยืม การเช่า
๖.๑.๖ การเก็บรักษา การซ่อมบํารุง และการจําหน่ายสิ่งอุปกรณ์
๖.๑.๗ การขาย การแลกเปลี่ยน การทําลาย และการแปรสภาพสิ่งอุปกรณ์ที่จําหน่ายแล้ว
๖.๑.๘ การดําเนินการต่อของเหลือใช้
๖.๑.๙ การกําหนดและปรับปรุงแก้ไขอัตราสิ่งอุปกรณ์และอัตราพิกัด
๖.๑.๑๐ การกําหนดเครดิตสิ่งอุปกรณ์ให้แก่หน่วยใช้
๖.๑.๑๑ การปกครองที่ดิน และอสังหาริมทรัพย์ของ ทบ.
๖.๑.๑๒ การรื้อถอนอาคารสิ่งปลูกสร้างของ ทบ.

๖.๑.๑๓ คําชี้แจงทางการส่งกําลังบํารุง
๖.๑.๑๔ การใช้สิ่งอุปกรณ์และการบริการในความควบคุมของ ทบ.
๖.๑.๑๕ การรักษาพยาบาลและการส่งกลับ
๖.๑.๑๖ การขนส่ง
๖.๑.๑๗ การบริการ
๑-๓๘
๖.๑.๑๘ การกํ า หนดคุ ณ ลั ก ษณะเฉพาะของสิ่ ง อุ ป กรณ์ และการยกเลิ ก คุ ณ
ลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์
๖.๑.๑๙ การบรรยาย การประชุม นอก ทบ. ในสายงานส่งกําลังบํารุง
๖.๑.๒๐ การกําหนดและปรับปรุงแก้ไขอัตราสิ่งก่อสร้างและที่ดิน
๖.๑.๒๑ การกําหนดและปรับปรุงแก้ไขเกณฑ์ความสิ้นเปลืองน้ํามันเชื้อเพลิง และ
น้ํามันอุปกรณ์สําหรับยานพาหนะ, อากาศยาน และเครื่องมือกล ของสายยุทธบริการต่าง ๆ
๖.๒ เรื่องการประหยัดพลังงาน
๖.๓ เรื่องเกี่ยวกับงานปลัดบัญชี
๖.๓.๑ การชดใช้ค่าของหลวงสูญหาย หรือเสียหาย
๖.๓.๒ การอนุมัติให้สํานักงานตรวจเงินแผ่นดิน ตรวจงานก่อสร้าง จัดซื้อ จัดจ้าง ตาม
ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ รวมทั้งแจ้งผลการตรวจให้ทราบ
๖.๓.๓ การขอจําหน่ายเงินนอกงบประมาณ ประเภทที่ ๒ ที่ไม่ต้องมีผู้รับผิดชดใช้
(วงเงินไม่เกินห้าหมื่นบาท) ตามข้อบังคับ กห. ว่าด้วยการปฏิบัติ เมื่อเกิดความเสียหายแก่เงินราชการ หรือ
ทรัพย์สินของทางราชการ อันเนื่องมาจากการกระทําละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.๒๕๔๒
๖.๔ อนุมัติให้กําลังพลเดินทางไปศึกษา อบรม ประชุม ดูงาน สัมมนา เกี่ยวกับงานด้านส่ง
กําลังบํารุง ณ ต่างประเทศ กรณีใช้งบประมาณ ทบ. เว้นนายทหารชั้นนายพล
๖.๕ เรื่องซึ่งระบุให้ ผช.ผบ.ทบ. (สายงานส่งกําลังบํารุง) พิจารณาสั่งการ โดยรับคําสั่ง หรือ
ลงนามทําการแทน ผบ.ทบ. ถ้าหากพิจารณาเห็นเป็นเรื่องที่มีความสําคัญ หรือเป็นเรื่องเกี่ยวกับนโยบายให้
ผช.ผบ.ทบ. (สายงานส่งกําลังบํารุง) พิจารณาเสนอ ผบ.ทบ. (ผ่าน รอง ผบ.ทบ.) เพื่อสั่งการ
๗. ผช.ผบ.ทบ. (สายงานกิจการพลเรือน) หรือ เสธ.ทบ. มีอํานาจหน้าที่พิจารณาสั่งการโดยรับ
คําสั่ง หรือลงนามทําการแทน ผบ.ทบ. เกี่ยวกับงานกิจการพลเรือน ดังนี้
๗.๑ การอนุมัติแผนงาน โครงการ และกิจกรรมด้านกิจการพลเรือน รวมทั้งงบประมาณ ซึ่ง
ผบ.ทบ. ได้มอบนโยบายและแนวทางการปฏิบัติไว้แล้ว
๗.๒ การดําเนินการเกี่ยวกับงานกิจการพลเรือน ต่อจากเรื่องที่ ผบ.ทบ. ได้อนุมัติหลักการไว้แล้ว

๗.๓ การอนุมัติให้กําลังพล ทบ. เข้าร่วมเป็นกรรมการ และเป็นที่ปรึกษากับคณะกรรมการ
การเลือกตั้ง และคณะกรรมาธิการชุดต่าง ๆ ของรัฐสภา
๗.๔ เรื่องที่เกี่ยวกับสายงานกิจการพลเรือนทั้งปวง เว้นเรื่องที่มอบหมายให้ผู้หนึ่งผู้ใดโดยเฉพาะ
๗.๕ การอนุมัติให้กําลังพลไปร่วมประชุมหรือชี้แจงต่อกรรมาธิการต่าง ๆ ทั้งวุฒิสภา และ
สภาผู้แทนราษฎรหรือคณะอนุกรรมการ ฯ คณะทํางานที่กรรมาธิการได้แต่งตั้งขึ้น
๗.๖ อนุมัติให้กําลังพลเดินทางไปศึกษา อบรม ประชุม ดูงาน สัมมนา เกี่ยวกับงานกิจการ
พลเรือน ณ ต่างประเทศ กรณีใช้งบประมาณ ทบ. เว้นนายทหารชั้นนายพล
๑-๓๙
๗.๗ เรื่องซึ่งระบุให้ ผช.ผบ.ทบ.(สายงานกิจการพลเรือน) หรือ เสธ.ทบ พิจารณาสั่งการโดยรับ
คําสั่ง หรือลงนามทําการแทน ผบ.ทบ. ถ้าหากพิจารณาเห็นเป็นเรื่องที่มีความสําคัญหรือเป็นเรื่องเกี่ยวกับนโยบาย
ให้ ผช.ผบ.ทบ. (สายงานกิจการพลเรือน) หรือ เสธ.ทบ. พิจารณาเสนอ ผบ.ทบ. (ผ่าน รอง ผบ.ทบ.) เพื่อสั่งการ
๘. เสธ.ทบ. มีอํานาจหน้าที่พิจารณาสั่งการ โดยรับคําสั่ง หรือทําการแทน ผบ.ทบ. ดังนี้
๘.๑ เรื่องเกี่ยวกับงานการข่าวและกิจการต่างประเทศ
๘.๑.๑ พิจารณานําเรียน เสนอแนะเรื่องในสายงานข่าวและกิจการต่างประเทศแก่ ผบ.ทบ.
๘.๑.๒ การดํ า เนิน การในรายละเอี ยดเกี่ ย วกับ งานด้ า นการข่ า วและความสั ม พั น ธ์
ระหว่างประเทศ ต่อจากเรื่องที่ ผบ.ทบ. ได้อนุมัติหลักการไว้แล้ว
๘.๑.๓ อนุมัติให้กําลังพล ทบ. เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการหรือเข้าร่วมการประชุม การสัมมนา
การฝึกอบรม การศึกษาดูงานเกี่ยวกับงานด้านการข่าว ที่จัดขึ้นภายในประเทศกับหน่วยเหนือ หน่วยข้างเคียง ส่วน
ราชการอื่ น รั ฐวิ สาหกิ จ หรื อภาคเอกชน ในกิ จการที่ เกี่ ยวข้ องกั บงานด้ านการข่ าวโดยเฉพาะ เว้ นเรื่ องที่ มี
ความสําคัญ หรือเรื่องเกี่ยวกับนโยบายให้ขออนุมัติต่อ ผบ.ทบ. หรือ เรื่องที่มอบหมายให้ผู้หนึ่งผู้ใดโดยเฉพาะ
๘.๑.๔ ลงนามในเอกสารเสนอหน่วยเหนือ หน่วยข้างเคียง และส่วนราชการอื่น เพื่อ
การประสานงานและขออนุมัติในเรื่องที่เป็นข้อเท็จจริง ซึ่งไม่มีผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของ ทบ. หรือเพื่อ
การดําเนินการต่อไปในเรื่องที่ ผบ.ทบ. ได้กรุณาอนุมัติหลักการหรือมอบนโยบายไว้แล้ว
๘.๒ เรื่องเกี่ยวกับงานยุทธการ การฝึกและศึกษาทางทหาร
๘.๒.๑ การอนุมัติแนวความคิดในการปฏิบัติตามแผน
๘.๒.๒ ผนวกประกอบแผนต่าง ๆ
๘.๒.๓ การประสานงานด้านแผน นโยบาย และโครงการ ในเรื่องที่มิใช่ เป็น นโยบาย
และเป็นหนังสือภายใน
๘.๒.๔ การออกคําสั่ง ทบ. เพื่อประกาศใช้อัตราใหม่หรือขอปรับปรุงแก้ไข
๘.๒.๕ การลงนามในเอกสารเรี ย น ผบ.ทหารสู ง สุ ด เพื่ อ ขออนุ มั ติ หรื อ ขอแก้ ไ ข
ปรับปรุงอัตรา (กรณีอัตราเงินเดือน ไม่สูงกว่า พ.อ. (น.๕) และมีจํานวนไม่มากนัก)

๘.๒.๖ การออกคําสั่ง ทบ. แต่งตั้งคณะกรรมการ และอนุมัติหลักการที่เกี่ยวข้อง กับการ
บริหารทรัพยากรการบิน และกิจการการบิน ทบ. รวมทั้งการสั่งใช้อากาศยานของหน่วยใน ทบ. ในภารกิจกระโดดร่ม
๘.๒.๗ การฝึกภายในประเทศ และกิจการทั้งปวงที่เกี่ยวเนื่องกับการฝึก ภายในประเทศ
๘.๒.๘ ทําการแทน ผบ.ทบ. และสั่งการในนาม ผบ.ทบ. รับคําสั่ง รมว.กห. เรื่อง การ
ส่งข้าราชการ ทบ. ไปฝึกตามโครงการฝึกกับกองทัพมิตรประเทศประจําปี ซึ่ง รมว.กห. ได้ อนุมัติไว้แล้ว
และโครงการตามความร่ ว มมื อ ระหว่ า งประเทศที่ ไ ด้ รั บ ความเห็ น ชอบในระดั บ กห. แล้ ว รวมถึ ง การ
ดําเนินการต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับโครงการ ฯ ดังกล่าว และการไปฝึก ณ ต่างประเทศ โดยไม่ใช้งบประมาณของ
ทบ. ยกเว้นนายทหารชั้นนายพล
๑-๔๐
๘.๒.๙ การอนุมัติในเรื่องแผนนโยบายสั่งการและการชี้แจงแนวความคิดในการ ปฏิบัติ
และแนวทางเกี่ยวกับการวิจัยและพัฒนาการทางทหาร
๘.๒.๑๐ การอนุมัติหลักการโครงการวิจัยฯ เริ่มใหม่ รวมทั้งการสนับสนุน งบประมาณ
ประจําปี เกี่ยวกับโครงการวิจัยที่ได้รับอนุมัติให้ดําเนินการแล้ว
๘.๒.๑๑ การอนุมัติเกี่ยวกับอาวุธยุทโธปกรณ์ ในเรื่องการกําหนดหลักเกณฑ์ และความ
ต้องการยุทโธปกรณ์เพื่อพิจารณานํามาใช้ใน ทบ. ให้กับหน่วยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งการเลือกแบบอาวุธ
ยุทโธปกรณ์ใหม่ ตลอดจนการพัฒนาเพื่อเพิ่มเติมประสิทธิภาพอาวุธยุทโธปกรณ์
๘.๒.๑๒ การจัดกําลังพลเพื่อรักษาความปลอดภัยบุคคลสําคัญของประเทศนอกพื้นที่ ทบ.
๘.๒.๑๓ การดําเนินการในรายละเอียดต่อจากเรื่องที่ ผบ.ทบ. ได้อนุมัติหลักการไว้แล้ว
รวมถึงการอนุมัติใช้กําลังตามแผนงานดังกล่าว
๘.๒.๑๔ การดําเนินการของ ทบ. เกี่ยวกับการปฏิบัติตามนโยบายแก้ไขปัญหาการก่อ
การร้ายสากลของรัฐบาล
๘.๒.๑๕ อํานวยการและกํากับดูแลการพัฒนา และบริหารจัดการทรัพยากรด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร ทบ. ในฐานะผู้บริหารสารสนเทศสูงสุดของ ทบ. (Chief Information Officer: CIO)
๘.๒.๑๖ การอนุมัติในเรื่องแผน นโยบาย สั่งการ คําชี้แจง แนวความคิดในการ ปฏิบัติ
และแนวทางเกี่ยวกับการจัดทําบทเรียนทางการทหาร งานประวัติศาสตร์ พิพิธภัณฑ์ทหาร และห้องสมุด
๘.๒.๑๗ อนุมัติตัวบุคคลเข้ารับการศึกษาหลักสูตรหลักของ วทบ., วทร, วทอ., วสท.,
รร.สธ.ทบ. และ รร.สธ. ต่างเหล่าทัพ
๘.๒.๑๘ การรายงานผลการศึกษาของกําลังพล ทบ. ที่ได้รับอนุมัติให้ศึกษา อบรม ดู
งาน สัมมนา ประชุมทางวิชาการ หรือฝึกงาน ที่ใช้งบประมาณ ทบ.
๘.๓ อนุมัติให้กําลังพลเดินทางไปศึกษา อบรม ประชุม ดูงาน สัมมนา เกี่ยวกับงานด้านการ
ข่าว การฝึก ณ ต่างประเทศ กรณีใช้งบประมาณ ทบ. เว้นนายทหารชั้นนายพล
๘.๔ เรื่องเกี่ยวกับงานปลัดบัญชี

๘.๔.๑ เรื่องเกี่ยวกับสายงานปลัดบัญชีในสายงานปกติ เว้นเรื่องที่ได้มอบหมายให้ผู้
หนึ่งผู้ใดโดยเฉพาะ
๘.๔.๒ อนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์ และอัตราค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนงบประมาณ
๘.๔.๓ ลงนามในเอกสารเสนอส่ ว นราชการอื่ น เช่ น สํ า นั ก งบประมาณ สํ า นั ก
นายกรัฐมนตรี ฯลฯ เพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณ และการขอโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ
๘.๔.๔. อนุมัติการพัฒนา และปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคของ ทบ., อนุมัติ แนวทาง
ในการลดการใช้สาธารณูปโภคของ ทบ. และรายงานสถิติการใช้สาธารณูปโภค ประจําเดือน (ไฟฟ้า ประปา
และโทรศัพท์) ของ นขต.ทบ.
๑-๔๑
๘.๔.๕ อนุมัติหลักการอบรม สัมมนา และการดําเนินการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการ
พัฒนาระบบราชการ เพื่อให้เป็นไปตาม พ.ร.ฎ.ว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
พ.ศ. ๒๕๔๖ คําแถลงนโยบายของ ครม. แผนบริหารราชการแผ่นดิน แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบ
ราชการไทย ตลอดจนแผนปฏิบัติระบบราชการของหน่วยเหนือ และแผนปฏิบัติราชการของ ทบ.
๘.๔.๖ อนุมัติให้กําลังพลเดินทางไปศึกษา อบรม ประชุม ดูงาน สัมมนา เกี่ยวกับงาน
ด้านการปลัดบัญชี ณ ต่างประเทศ กรณีใช้งบประมาณ ทบ. เว้นนายทหารชั้นนายพล
๘.๕ เรื่องเกี่ยวกับงานการวิจัย และพัฒนาการทางทหารเว้นเรื่องที่ได้มอบหมายให้ผู้หนึ่งผู้ใดโดยเฉพาะ
๘.๖ อนุมัติหลักการเกี่ยวกับการวิจัยและพัฒนาการทางทหาร ทั้งทางด้านหลักนิยมและยุทโธปกรณ์
๘.๗ อนุมัติเรื่องเกี่ยวกับการกําหนดนโยบาย การอํานวยการ การพัฒนา การนําเทคโนโลยี
สารสนเทศมาใช้ใน ทบ.
๘.๘ เรื่องซึ่งระบุให้ เสธ.ทบ. พิจารณาสั่งการ โดยรับคําสั่งหรือลงนามทําการแทน ผบ.ทบ.
ถ้าหากพิจารณาเห็นเป็นเรื่องที่มีความสําคัญ หรือเป็นเรื่องเกี่ยวกับนโยบาย ให้ เสธ.ทบ. พิจารณาเสนอ
ผบ.ทบ. (ผ่าน รอง ผบ.ทบ.) เพื่อสั่งการ
๙. รอง เสธ.ทบ. (สายงานกําลังพล) มีอํานาจหน้าที่
๙.๑ ทํ า การแทน ผบ.ทบ. และสั่ ง การในนามของ ผบ.ทบ. รั บคํ า สั่ ง รมว.กห. ในเรื่ อ ง
เกี่ยวกับงานกําลังพล งานราชการประจําทั่วไป และเรื่องการอนุมัติให้หน่วยทหารในส่วนภูมิภาคยิงสลุต
๙.๒ พิจารณา สั่งการ หรือลงนามแทน ผบ.ทบ. ดังนี้
๙.๒.๑ เรื่องเกี่ยวกับงานกําลังพล
๙.๒.๑.๑ เรื่องการสัสดี เว้นการปรับย้ายและการเปลี่ยนเหล่า
๙.๒.๑.๒ การถอนทะเบียนออกจากความเป็น นพท. และ นรพ.
๙.๒.๑.๓ การบรรจุและแต่งตั้งยศนายทหารประทวน (กําเนิด นนส.) หรือการ
บรรจุ นชท. เป็นข้าราชการใน ทบ.
๙.๒.๑.๔ แต่งตั้งยศนายทหารประทวน (กําเนิดอื่น ๆ) นอกเหนือจากข้อ ๙.๒.๑.๓

๙.๒.๑.๕ การถอดยศนายทหารประทวน
๙.๒.๑.๖ อนุมัติตัวบุคคลของนายทหารสัญญาบัตร ช่วยราชการ กอ.รมน. เว้น
ในระดับผู้บริหารขึ้นไป (พ.อ.(พ.) ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.กอง - นายพล)
๙.๒.๑.๗ การสงเคราะห์ข้าราชการทุพพลภาพ
๙.๒.๑.๘ กํากับดูแลคณะทํางาน หรือสํานักงาน ทบ. ในส่วนที่รับผิดชอบ ใน
สายงานเกี่ยวกับการมอบหมายงาน, การรายงานผลการปฏิบัติงาน, การพิจารณาผู้มาช่วยราชการใน
คณะทํางาน หรือสํานักงาน ทบ., การเปลี่ยนแปลงอํานาจหน้าที่ของคณะทํางาน หรือสํานักงาน ทบ. และ
การพิจารณาความดีความชอบ
๑-๔๒
๙.๒.๒ เรื่องเกี่ยวกับศาล การคดี และระเบียบวินัย
๙.๒.๒.๑ การพิจารณาเรื่องราวร้องทุกข์
๙.๒.๒.๒ การปฏิบัติตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการปฏิบัติ และ
ประสานงานกรณีทหารถูกหาว่ากระทําความผิดอาญา พ.ศ.๒๕๔๔
๙.๒.๒.๓ การย้ายนักโทษเด็ดขาดจากเรือนจําทหารไปยังเรือนจํากลาง ของกรมราชทัณฑ์
๙.๒.๒.๔ เรื่องเกี่ยวกับยาเสพติดให้โทษ เฉพาะเรื่องที่ไม่มี ความสําคัญ เป็นพิเศษ
๙.๓ ช่วยเหลือในการอํานวยการ ประสานงาน ควบคุม กํากับดูแล และให้ข้อเสนอแนะ
กิจกรรมทั้งปวง ให้แก่
๙.๓.๑ ผช.ผบ.ทบ. (สายงานกําลังพล) เรื่องเกี่ยวกับการกําลังพล ในสายงานปกติ และ
เรื่องอื่น ๆ ที่มิได้มอบหมายให้ผู้หนึ่งผู้ใดโดยเฉพาะ
๙.๓.๒ เสธ.ทบ. เกี่ยวกับการกําลังพลและการกําลังสํารองที่อยู่ในอํานาจของ เสธ.ทบ.,
รอง ผบ.ทบ., ผบ.ทบ. และเรื่องอื่น ๆ ที่มิได้มอบหมายให้ผู้หนึ่งผู้ใดโดยเฉพาะ
๙.๔ มีอํานาจลงนามและสั่งการในเรื่องที่เกี่ยวกับงานในข้อ ๙.๓ ดังนี้
๙.๔.๑ ลงนามในเอกสารเสนอหน่วยเหนือ หน่วยรอง และหน่วยข้างเคียง เพื่อการแจ้ง
ให้ทราบ การติดต่อประสานงาน การขอความคิดเห็น และการขอความช่วยเหลือ
๙.๔.๒ อนุมัติและสั่งการแก่ กรมฝ่ายเสนาธิการ หรือ ฝสธ. เกี่ยวกับงานในหน้าที่ของ
กรมฝ่ายเสนาธิการ หรือ ฝสธ. จะพึงปฏิบัติ
๙.๔.๓ อนุมัติและสั่งการแก่หน่วยขึ้นตรง ทบ. ในเรื่องที่ ทบ. กําหนดนโยบายหลักการ
แผนและโครงการ และอัตราไว้โดยแน่ชัดแล้ว ดังนี้
๙.๔.๓.๑ การเดินทางไปราชการภายในประเทศ
๙.๔.๓.๒ การเยี่ยมทหารป่วย
๙.๔.๔ การสั่งการตามหมายกําหนดการราชพิธี และรัฐพิธีต่าง ๆ

๙.๔.๕ การย้ายประเภท และการเปลี่ยนเหล่านายทหารสัญญาบัตรกองหนุน และ
นายทหารสัญญาบัตรนอกราชการ
๙.๔.๖ การแต่งตั้งยศนักศึกษาวิชาทหาร เป็นนายทหารประทวนกองหนุน และ การ
เลื่อนยศนายทหารประทวนกองหนุน
๙.๕ ทําการแทน ผบ.ทบ. และสั่งการในนามของ ผบ.ทบ. รับคําสั่ง รมว.กห. เรื่องเกี่ยวกับ
งานด้ า นการศึ ก ษา ยกเว้ น การไปศึ ก ษา อบรม ดู ง าน สั ม มนา ประชุ ม ทางวิ ช าการ หรื อ ฝึ ก งาน ณ
ต่างประเทศ ตามโครงการช่วยเหลือทางการทหารจากมิตรประเทศ ดังนี้
๙.๕.๑ การอนุมัติให้ข้าราชการทหาร นักเรียนทหาร ทหารกองประจําการ ลูกจ้าง และ
พนักงานราชการ ที่ทางราชการส่งไปศึกษา ณ ต่างประเทศ ย้ายสถานศึกษา ภายใต้เงื่อนไขดังต่อไปนี้
๑-๔๓
๙.๕.๑.๑ การย้ายสถานศึกษานั้น ต้องไม่เปลี่ยนแผนการศึกษาระยะเวลา ศึกษา
และงบประมาณที่ได้รับอนุมัติไว้เดิม
๙.๕.๑.๒ สถานศึกษาใหม่ที่ย้ายไปศึกษา ต้องได้รับการรับรองจาก สํานักงาน
ก.พ. แล้ว และเฉพาะการศึกษาวิชาแพทย์ เมื่อสอบเป็นแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะโรค ต้องได้รับ ความ
เห็นชอบ หรือการรับรองจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะโรคของประเทศที่ไปศึกษาด้วย
๙.๕.๒ การอนุมัติให้กําลังพลศึกษา อบรม ดูงาน สัมมนา ประชุมทางวิชาการ หรือฝึกงาน
ณ ต่างประเทศ ตามโครงการศึกษา ดูงาน ฝึกงาน ณ ต่างประเทศ ประจําปี ในสายงานกําลังพล และสายงาน
กิจการพลเรือน ตามสายงานที่รับผิดชอบ ซึ่ง รมว.กห. ได้อนุมัติโครงการไว้แล้ว รวมทั้งการดําเนินการนอก
โครงการ โดยไม่ใช้งบประมาณของ กห. และกรณีที่บุคคล บริษัท ห้างร้าน เอกชน เชิญไปต่างประเทศ โดยไม่ใช้
งบประมาณของ กห. และรายงานผลการศึกษากรณีไม่สําเร็จการศึกษา ยกเว้นกรณีของนายทหารชั้นนายพล
๙.๖ ช่วยเหลือ ผช.ผบ.ทบ. (สายงานกําลังพล) ในการอํานวยการ ประสานงานควบคุม
กํากับดูแล และให้ข้อเสนอแนะที่เกี่ยวกับกิจการศึกษาในข้อ ๙.๕
๙.๗ ทําการแทน ผบ.ทบ. และสั่งการในนาม ผบ.ทสส. ในเรื่องงานธุรการด้านกําลังพล ของ
ทบ. ที่จะต้องเสนอ สป. เพื่อดําเนินการ ดังนี้
๙.๗.๑ เรื่องการบรรจุนายทหารสัญญาบัตร
๙.๗.๒ เรื่องการโอนข้าราชการชั้นสัญญาบัตรของแต่ละเหล่าทัพ
๙.๗.๓ เรื่องการลาออกจากราชการของข้าราชการชั้นสัญญาบัตร
๙.๗.๔ การขอแก้ไขคําสั่ง กห. เรื่องการแต่งตั้งยศนายทหารสัญญาบัตร
๙.๗.๕ การเสนอเรื่องการปรับระดับเงินเดือนของนายทหารสัญญาบัตรให้ สอดคล้อง
กับคุณวุฒิและกฎกระทรวง ฯ
๙.๗.๖ เรื่องการแต่งตั้งยศนักศึกษาวิชาทหารเป็นนายทหารสัญญาบัตรกองหนุน และ
การเลื่อนยศนายทหารสัญญาบัตรกองหนุน

๙.๗.๗ เรื่องการเลื่อนกําหนดการปลดพลทหารกองประจําการ (อาสาสมัคร) ออกจากกองประจําการ
๙.๗.๘ การปลดพิการทุพพลภาพนายทหารสัญญาบัตร
๙.๗.๙ การขอกลับเข้ารับราชการของข้าราชการที่พิการทุพพลภาพ
๙.๗.๑๐ การขอสิทธิกําลังพลให้แก่ผู้ที่ถูกปลดพิการทุพพลภาพและผู้ที่เสียชีวิต จาก
การปฏิบัติหน้าที่ราชการ
๙.๗.๑๑ การขอพระราชทานเหรียญราชการชายแดน
๑๐. รอง เสธ.ทบ. (สายงานการข่าวและกิจการต่างประเทศ) มีอํานาจหน้าที่พิจารณา สั่ง
การ หรือลงนามแทน ผบ.ทบ. ดังนี้
๑-๔๔
๑๐.๑ ให้ข้อเสนอแผนการรักษาความปลอดภัยบุคคลสําคัญของประเทศในพื้นที่หน่วยทหาร
ของ ทบ. ตลอดจนการกํากับดูแลการปฏิบัติให้สอดคล้องกับมาตรการต่อต้านข่าวกรอง
๑๐.๒ เรื่องเกี่ยวกับงานข่าว และกิจการต่างประเทศ ที่มิได้มอบหมายให้ผู้หนึ่งผู้ใด โดยเฉพาะ
๑๐.๓ ช่วยเหลือ เสธ.ทบ. ในการอํานวยการ ประสานงาน ควบคุม กํากับ ให้ ข้อเสนอแนะ
กิจการทั้งปวงที่เกี่ยวข้องกับการข่าวและการต่างประเทศ
๑๐.๔ ทําการแทน ผบ.ทบ. และสั่งการในนาม ผบ.ทบ. รับคําสั่ง รมว.กห. เรื่อง การอนุมัติให้
ข้าราชการทหาร นักเรียนทหาร ทหารกองประจําการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการ ไปราชการเกี่ยวกับงาน
ด้านการศึกษา ดูงาน สัมมนา และประชุมในต่างประเทศ ตามโครงการความช่วยเหลือทางทหารจากมิตร
ประเทศ หรือโครงการตามแผนงานประจําปี ในสายงานการข่าวและกิจการต่างประเทศ ซึ่ง รมว.กห. อนุมัติ
โครงการ ฯ ไว้แล้ว หรือโครงการที่ไม่ได้ใช้งบประมาณของ ทบ. ยกเว้น กรณีของนายทหารชั้นนายพล
๑๐.๕ รั บผิ ด ชอบในการดํ าเนินการ เสนอแนะในเรื่อ งต่ า ง ๆ ในสายงานข่ าวและกิ จ การ
ต่างประเทศแก่ผู้บังคับบัญชาในสายงานที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนอํานวยการ กํากับดูแลและควบคุมการปฏิบัติ
ในกิจกรรมของหน่วยข่าว และฝ่ายอํานวยการด้านการข่าวของ ทบ. (ขว.ทบ., ขกท., นสศ. (เฉพาะในสาย
งานข่าว), พล.ป. (เฉพาะในสายงานข่าว)) ให้เป็นไปตามนโยบายของผู้บังคับบัญชาและหน่วยเหนือ
๑๐.๖ อนุมัติ และสั่งการแก่ นขต.ทบ. ตามที่ ผบ.ทบ. มอบหมายให้ เสธ.ทบ. ในเรื่องที่ ทบ.
กําหนดนโยบายหลักการ หลักนิยม แผนและโครงการ และอัตราไว้โดยแน่ชัดแล้ว ดังนี้
๑๐.๖.๑ ควบคุม กํากับดูแล การบูรณาการด้านการข่าว ให้เป็นไปตามนโยบายใน
การบูรณาการด้านการข่าวของ ทบ.
๑๐.๖.๒ รับผิดชอบในการตรวจสอบ กํากับดูแลในเชิงบูรณาการ กรณีที่กําลังพลไป
ช่วยราชการนอก กห. แล้วอาจมีพฤติกรรมเป็นผู้มีอิทธิพล
๑๐.๖.๓ การตรวจสอบข่าวสารกับแหล่งข่าวอื่น ๆ เพื่อให้ได้ข่าวกรองที่ถูกต้อง

๑๐.๖.๔. การกระจายข่าวสาร และข่าวกรองแก่หน่วยทหารต่าง ๆ ซึ่งจะนําไปใช้ประโยชน์ได้
ทันเวลา
๑๐.๖.๕ การกําหนด หขส. เพิ่มเติมให้กับหน่วยรอง เพื่อประกอบฐานข่าว เดิมที่มีอยู่
ให้สมบูรณ์และทันสมัยยิ่งขึ้น
๑๐.๗ อนุมัติและสั่งการแก่ นขต.ทบ. ในเรื่องการเดินทางไปราชการภายในประเทศ เพื่อ
ปฏิบัติภารกิจด้านการข่าวของ คณะทํางาน ทบ. ที่อยู่ในสายงานข่าว และคณะทํางานหรือคณะกรรมการ
พิเศษที่ ทบ. จัดตั้งขึ้นมาปฏิบัติภารกิจในด้านการข่าว
๑๐.๘ อนุมัติและสั่งการแก่ นขต.ทบ. ให้การต้อนรับและอํานวยความสะดวกแก่คณะบุคคล
จากส่วนราชการต่าง ๆ ที่ต้องการเดินทางไปประสานงานข่าวในพื้นที่รับผิดชอบของหน่วย
๑๐.๙ อนุมัติให้ชาวต่างประเทศเข้าหน่วยทหารในพื้นที่ ทภ. เพื่อการศึกษา ดูงาน ประสานงาน
ด้านการข่าวและการพัฒนาสัมพันธ์ตามแผนงานโครงการ หรือกําหนดการที่ได้รับอนุมัติหลักการไว้แล้ว
๑-๔๕
๑๑. รอง เสธ.ทบ. (สายงานยุทธการ) มีอํานาจหน้าที่พิจารณา สั่งการ หรือลงนามแทน ผบ.ทบ. ดังนี้
๑๑.๑ อนุมัติและสั่งการแก่ นขต.ทบ. แทน เสธ.ทบ. ตามที่ ผบ.ทบ. มอบหมายให้ เสธ.ทบ.
ในเรื่องที่ ทบ. กําหนดนโยบาย หลักการ แผนและโครงการ และอัตราไว้โดยแน่ชัดแล้ว ดังนี้
๑๑.๑.๑ การให้หน่วยต่าง ๆ ให้ความร่วมมือในการทดลองใช้งานยุทโธปกรณ์ หรือสิ่ง
อุปกรณ์ เพื่อใช้ประโยชน์ในการวิจัยและพัฒนาการทางทหาร
๑๑.๑.๒ การติดตามเร่งรัดหน่วยขึ้นตรงของ ทบ. ในเรื่องการทําแผนโครงการ ในสาย
งานด้านยุทธการและการฝึกตามที่ ทบ. ได้มอบหมายไว้แล้ว
๑๑.๒ การจัดกําลังพลเพื่อรักษาความปลอดภัยบุคคลสําคัญของประเทศในพื้นที่ บก.ทบ.
หรือ พื้นที่อื่น ๆ ของ ทบ.
๑๑.๓ อนุมัติหลักการเกี่ยวกับโครงการวิจัย และพัฒนาการทางทหารในเรื่องการขยายเวลา
หรือเปลี่ยนแปลงการดําเนินการ การทดสอบประเมินค่าผลงานวิจัย และการนําผลการวิจัยไปทดลองใช้งาน
๑๑.๔ อนุมัติหลักการเกี่ยวกับการใช้อาวุธยุทโธปกรณ์ ในเรื่องการบรรยายสรุป การสาธิต
การทดลองใช้งานยุทโธปกรณ์ที่ไม่มีใช้งานใน ทบ. รวมทั้งการรายงานผล
๑๑.๕ ทําการแทน ผบ.ทบ. และสั่งการ ในนาม ผบ.ทบ. รับคําสั่ง รมว.กห. เรื่องการอนุมัติให้
ข้าราชการทหาร นักเรียนทหาร ทหารกองประจําการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการ ไปราชการเกี่ยวกับงาน
ด้านการศึกษา ดูงาน สัมมนา และประชุมในต่างประเทศ ตามโครงการความช่วยเหลือทางทหารจากมิตร
ประเทศ หรือโครงการตามแผนงานประจําปี ในสายงานยุทธการและการฝึก ซึ่ง รมว.กห. อนุมัติโครงการ ฯ
ไว้แล้ว หรือโครงการที่ไม่ได้ใช้งบประมาณของ ทบ. ยกเว้น กรณีของนายทหารชั้นนายพล
๑๑.๖ เป็นผู้แทนตามตําแหน่งของคณะกรรมการและคณะทํางานตามโครงการความร่วมมือทาง
ทหารกับมิตรประเทศในงานด้านการฝึกที่ ผบ.ทบ. ได้รับการแต่งตั้งจาก บก.ทท. และ กห. (รับมอบเป็นรายกรณี)

๑๑.๗ ช่วยเหลือ เสธ.ทบ. ในการอํานวยการ ประสานงาน ควบคุม กํากับ ให้ข้อเสนอแนะ
กิจการทั้งปวงที่เกี่ยวข้องกับการฝึก การวิจัยและพัฒนาการทางทหาร แผนยุทธการ ตลอดจนการศึกษา
ภายนอกประเทศตามโครงการช่วยเหลือทางทหารจากมิตรประเทศ
๑๑.๘ รับผิดชอบในการดําเนินการ เสนอแนะเรื่องอื่น ๆ ในด้านยุทธการ การฝึกและการศึกษา
ทางทหาร การวิจัยพัฒนา และกําลังสํารอง และงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ตลอดจนการไป
ศึกษา ประชุม สัมมนา ดูงาน และการฝึกงาน ที่เกี่ยวข้องทั้งใน และต่างประเทศ รวมถึงโครงการช่วยเหลือทาง
ทหารจากมิ ตรประเทศแก่ เสธ.ทบ. อํ านวยการ และควบคุ มการปฏิบัติในกิ จกรรมของ ยก.ทบ. ในงาน
การศึกษาของ ทบ. ด้านการกําลังสํารอง ได้แก่ นสร. ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับยุทธการ และการฝึก
๑๑.๙ มีอํานาจลงนามและสั่งการในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับงานในข้อง ๑๑.๘ ดังนี้

๑-๔๖
๑๑.๙.๑ การใช้อากาศยานของหน่วยใน ทบ. เว้นภารกิจการสั่งใช้อากาศยานในอํานาจ
การสั่งใช้ของ ผบ.ทบ. และสั่งใช้อากาศยานในภารกิจกระโดดร่ม การฝึก อบรม สัมมนา ด้านยุทธการและ
การฝึก การวิจัยพัฒนาและการกําลังสํารองที่ใช้งบประมาณนอกแผนงานประจําปี
๑๑.๙.๒ อนุมัติการดําเนินการในรายละเอียดที่ต่อเนื่องจากการปรับการจัดหน่วย/แปร
สภาพหน่วยทหารซึ่งอนุมัติในหลักการไว้แล้ว
๑๑.๙.๓ อนุมัติการดําเนินการในรายละเอียดเกี่ยวกับการเคลื่อนย้ายหน่วยทหารเข้า
ที่ตั้งปกติถาวร ตามแผนที่กําหนดไว้
๑๑.๙.๔ อนุมัติในการดําเนินการในรายละเอียดที่ต่อเนื่องการกําหนดความพร้อมรบ
การดําเนินการในแนวทางพัฒนาเสริมสร้างความพร้อมรบ ซึ่งได้รับอนุมัติหลักการไว้แล้ว
๑๑.๙.๕ อนุ มั ติ จั ด ผู้ แ ทน ทบ. ไปร่ ว มประชุ ม กั บ หน่ ว ยงานนอก ทบ. เว้ น เรื่ อ งที่
มอบหมายให้ผู้หนึ่งผู้ใดโดยเฉพาะ
๑๑.๙.๖ การขอรับการสนับสนุนอากาศยาน ทอ.หรือเหล่าทัพอื่น ๆ
๑๑.๙.๗ การฝึก, อบรม, ประชุม และการสัมมนาเกี่ยวกับงานด้านยุทธการและการฝึก
การวิจัยพัฒนา และกําลังสํารอง ที่ใช้งบประมาณจากงบงานการฝึกนอกแผนงานประจําปี
๑๑.๙.๘ อนุมัติการดําเนินการในรายละเอียดที่ต่อเนื่องจากการปรับการจัดหน่วย/แปร
สภาพหน่วยทหาร ซึ่งอนุมัติในหลักการไว้แล้ว
๑๑.๙.๙ อนุมัติการดําเนินการในรายละเอียดเกี่ยวกับการเคลื่อนย้ายหน่วยทหารเข้า
ที่ตั้งปกติถาวรตามแผนที่กําหนดไว้
๑๑.๙.๑๐ อนุมัติการดําเนินการในรายละเอียดที่ต่อเนื่องจากการกําหนดความพร้อม
รบ การดําเนินการตามแนวทางการพัฒนาเสริมสร้างความพร้อมรบ ซึ่งได้อนุมัติในหลักการไว้แล้ว

๑๑.๙.๑๑ อนุมัติการจัดผู้แทน ทบ. ไปร่วมประชุมกับหน่วยงานนอก ทบ. เว้นเรื่องที่
มอบหมายให้ผู้หนึ่งผู้ใดโดยเฉพาะ
๑๑.๑๐ มีอํานาจหน้าที่พิจารณาสั่งการ โดยรับคําสั่งหรือทําการแทน ผบ.ทบ. ดังนี้
๑๑.๑๐.๑ การผลัดเปลี่ยนเสมียนประจําสํานักงาน และเจ้าหน้าที่หน่วยแยก ทบ. ไทย
ประจํา บก.สหประชาชาติ (เกาหลีใต้)
๑๑.๑๐.๒ การมอบหมายให้ กํ า ลัง พลไปประชุม นอก ทบ. กรณี เ ร่ ง ด่ว น เช่น การ
ประชุมการถวายความปลอดภัยพระบรมวงศานุวงศ์ และการประชุมอื่นที่มอบหมายให้ กรม ฝสธ. และ
หน่วยที่เกี่ยวข้องจัดผู้แทนเข้าร่วมการประชุม
๑๑.๑๐.๓ การพิจารณาคัดเลือกกําลังพลเพื่อเดินทางไปปฏิบัติภารกิจรักษาสันติภาพ
ในกรอบของสหประชาชาติหรือในกองกําลังนานาชาติ
๑-๔๗
๑๑.๑๐.๔ การผลัดเปลี่ยนหน้าที่ของกําลังพล ทบ. ในการปฏิบัติภารกิจรักษาสันติภาพ
ร่วมกับสหประชาชาติที่ได้รับอนุมัติหลักการจาก ผบ.ทบ. ไว้แล้ว
๑๑.๑๑ กํากับดูแลคณะทํางาน หรือสํานักงาน ทบ. ในส่วนที่รับผิดชอบในสายงานเกี่ยวกับการ
มอบหมายงาน การรายงานผลการปฏิบัติงาน การพิจารณาผู้มาช่วยราชการในคณะทํางานหรือสํานักงาน ทบ.
การเปลี่ยนแปลงอํานาจหน้าที่ของคณะทํางาน หรือสํานักงาน ทบ. และการพิจารณาความดีความชอบ
๑๑.๑๒ ทํ า การแทน ผบ.ทบ. และสั่ ง การในนามของ ผบ.ทบ. รั บ คํ า สั่ ง รมว.กห. เรื่ อ ง
เกี่ ย วกับ งานด้ า นการศึ ก ษา การไปศึก ษา อบรม ดู ง าน สั ม มนา ประชุ ม ทางวิช าการ หรือ ฝึ ก งาน ณ
ต่างประเทศ ตามโครงการช่วยเหลือทางการทหารจากมิตรประเทศ ดังนี้
๑๑.๑๒.๑ การอนุมัติให้ข้าราชการทหาร นักเรียนทหาร ทหารกองประจําการ ลูกจ้าง
และพนักงานราชการ ที่ทางราชการส่งไปศึกษา ณ ต่างประเทศ ย้ายสถานศึกษาภายใต้เงื่อนไขดังต่อไปนี้
๑๑.๑๒.๒ การย้ายสถานศึกษานั้น ต้องไม่เปลี่ยนแผนการศึกษาระยะเวลาศึกษา และ
งบประมาณที่ได้รับอนุมัติไว้เดิม
๑๑.๑๒.๓ สถานศึกษาใหม่ที่ย้ายไปศึกษา ต้องได้รับการรับรองจากสํานักงาน ก.พ.
แล้ว และเฉพาะการศึกษาวิชาแพทย์ เมื่อสอบเป็นแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะโรค ต้องได้รับความเห็นชอบ
หรือการรับรองจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะโรคของประเทศที่ไปศึกษาด้วย
๑๑.๓ การถอนทะเบียนออกจากความเป็น นนร.
๑๒. รอง เสธ.ทบ. (สายงานส่งกําลังบํารุง) มีอํานาจหน้าที่
๑๒.๑ พิจารณา สั่งการ หรือลงนามแทน ผบ.ทบ. ในเรื่องข้าราชการกระทรวงกลาโหม สังกัด
ทบ. เดินทางไปต่างประเทศ เพื่อตรวจสอบและรับรองสิ่งอุปกรณ์ ณ โรงงาน หรือสถานที่ซ่อมบํารุงของ

ผู้ประกอบการในต่างประเทศ ก่อนส่งของลงเรือ/เครื่องบิน หรือนํากลับประเทศตามสัญญาซื้อขายโดยไม่ใช้
งบประมาณของกลาโหม ยกเว้นกรณีนายทหารชั้นนายพล
๑๒.๒ ช่วยเหลือในการอํานวยการ ประสานงาน ควบคุม กํากับดูแล และให้ข้อเสนอแนะ
กิจกรรมทั้งปวง ให้แก่ ผช.ผบ.ทบ.(สายงานส่งกําลังบํารุง) เรื่อง เกี่ยวกับการส่งกําลังบํารุงในสายงานปกติ
และเรื่องอื่น ๆ ที่มิได้มอบหมายให้ผู้หนึ่งผู้ใดโดยเฉพาะ โดยให้มีอํานาจลงนามและสั่งการดังนี้
๑๒.๒.๑ ลงนามในเอกสารเสนอหน่วยเหนือ หน่วยรอง และหน่วยข้างเคียง เพื่อการ
แจ้งให้ทราบ การติดต่อประสานงาน การขอความคิดเห็น และการขอความช่วยเหลือ
๑๒.๒.๒ อนุมัติและสั่งการแก่ กรมฝ่ายเสนาธิการ หรือ ฝสธ. เกี่ยวกับงานในหน้าที่ของ
กรมฝ่ายเสนาธิการ หรือ ฝสธ. จะพึงปฏิบัติ
๑๒.๓ อนุมัติและสั่งการแก่หน่วยขึ้นตรง ทบ. ในเรื่องการเดินทางไปราชการภายในประเทศ
เพื่อปฏิบัติภารกิจด้านการส่งกําลังบํารุง
๑-๔๘
๑๒.๔ ทําการแทน ผบ.ทบ. และสั่งการในนามของ ผบ.ทบ. รับคําสั่ง รมว.กห. ในเรื่อง การ
อนุมัติให้ข้าราชการทหาร ทหารกองประจําการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการ ไปศึกษา อบรม ดูงาน
สัมมนา ประชุมทางวิชาการ หรือฝึกงาน ณ ต่างประเทศ ตามโครงการศึกษา ดูงาน ฝึกงาน ณ ต่างประเทศ
ประจําปี ในสายงานส่งกํ าลั งบํารุง ซึ่ ง รมว.กห. ได้อนุมัติโครงการไว้แ ล้ว รวมทั้งการดําเนินการนอก
โครงการโดยไม่ใช้งบประมาณของ กห. ยกเว้นกรณีของนายทหารชั้นนายพล
๑๒.๕ การบรรยาย การประชุม สัมมนา ภายใน ทบ. ในสายงานส่งกําลังบํารุง
๑๒.๖ กํากับดูแลคณะทํางาน หรือสํานักงาน ทบ. ในส่วนที่รับผิดชอบในสายงานเกี่ยวกับการ
มอบหมายงาน, การรายงานผลการปฏิบัติงาน, การพิจารณาผู้มาช่วยราชการในคณะทํางาน หรือสํานักงาน
ทบ., การเปลี่ยนแปลงอํานาจหน้าที่ของคณะทํางาน หรือสํานักงาน ทบ. และการพิจารณาความดีความชอบ
๑๓. รองเสธ.ทบ. (สายงานกิจการพลเรือน) มีอํานาจหน้าที่พิจารณา สั่งการ หรือลงนามแทน ผบ.ทบ. ดังนี้
๑๓.๑ การอนุมัติแผนงาน โครงการ และกิจกรรมด้านกิจการพลเรือน ตามแผนงานประจําปี
และมีงบประมาณสนับสนุนแล้ว
๑๓.๒ การลงนามในเอกสารเกี่ยวกับงานกิจการพลเรือน เสนอหน่วยนอก ทบ. ส่วนราชการพล
เรือน รัฐวิสาหกิจและภาคเอกชน เพื่อประสานงาน ขอความคิดเห็น ขอความช่วยเหลือ และขอรับการสนับสนุน
๑๓.๓ การอนุมัติให้การสนับสนุนยานพาหนะให้แก่สํานักพระราชวัง กองงาน/กิจการ ใน
พระองค์ของพระบรมวงศานุวงศ์ ส่วนราชการพลเรือน รัฐวิสาหกิจ, องค์กรภาคเอกชน และประชาชน เว้น
เรื่องที่มอบหมายให้ผู้หนึ่งผู้ใดโดยเฉพาะ

๑๓.๔ การอนุมัติให้กําลังพล ทบ. เข้าร่วมการประชุม อบรม สัมมนา เป็นวิทยากร รวมทั้ง
สนั บ สนุ น กิ จ กรรมด้ า นกิ จ การพลเรื อ น ให้ กั บ หน่ ว ยนอก ทบ. ส่ ว นราชการพลเรื อ น รั ฐ วิ ส าหกิ จ และ
ภาคเอกชน ในเรื่องงานกิจการพลเรือน
๑๓.๕ ช่วยเหลือ เสธ.ทบ. ในการอํานวยการ ประสานงาน ควบคุม กํากับ ให้ข้อเสนอแนะ
กิจการทั้งปวงที่เกี่ยวข้องกับงานกิจการพลเรือนของ ทบ.
๑๓.๖ ทําการแทน ผบ.ทบ. และสั่งการในนาม ผบ.ทบ. รับคําสั่ง รมว.กห. เรื่องการอนุมัติให้
กําลังพล ทบ. ไปราชการ ณ ต่างประเทศ เกี่ยวกับงานด้านสายงานกิจการพลเรือน โดยไม่ใช้งบประมาณ
ทบ. ยกเว้น กรณีนายทหารชั้นนายพล
๑๓.๗ กํากับดูแลคณะทํางาน หรือสํานักงาน ทบ. ในส่วนที่รับผิดชอบในสายงานเกี่ยวกับการ
มอบหมายงาน, การรายงานผลการปฏิบัติงาน, การพิจารณาผู้มาช่วยราชการในคณะทํางาน หรือสํานักงาน
ทบ., การเปลี่ยนแปลงอํานาจหน้าที่ของคณะทํางาน หรือสํานักงาน ทบ. และการพิจารณาความดีความชอบ
๑๔. รอง เสธ.ทบ. (สายงานพิเศษที่ ทบ. มอบหมาย) มีอํานาจหน้าที่พิจารณา สั่งการ หรือ
ลงนามแทน ผบ.ทบ. การอนุมัติแผนงาน โครงการ และกิจกรรมเกี่ยวกับงานพิเศษที่ ทบ. มอบหมาย
๑-๔๙
๑๕. เรื่องที่มอบหมายให้ รอง เสธ.ทบ. ลงนาม และสั่งการ ตามข้อ ๙ ข้อ ๑๐ ข้อ ๑๑ ข้อ ๑๒ ข้อ ๑๓ และ
ข้อ ๑๔ หากเรื่องใดที่พิจารณาเห็นว่าสมควรให้ เสธ.ทบ. ทราบด้วย ให้เสนอเรื่องให้ เสธ.ทบ. ทราบในโอกาสอันควร
๑๖. ในกรณี เสธ.ทบ. ไม่อยู่ และมิได้สั่งการเป็นอย่างอื่น ให้ผู้ดํารงตําแหน่ง รอง เสธ.ทบ.(สายงาน
กําลังพล), รอง เสธ.ทบ.(สายงานการข่าว), รอง เสธ.ทบ.(สายงานยุทธการ), รอง เสธ.ทบ.(สายงานส่งกําลัง
บํารุง), รอง เสธ.ทบ.(สายงานกิจการพลเรือน), ปช.ทบ. ตามลําดับ ทําการแทน เสธ.ทบ. และให้รายงานสิ่ง
ที่ได้ปฏิบัติไปแล้วให้ เสธ.ทบ. ทราบในโอกาสแรกที่สามารถทําได้
๑๗. ปช.ทบ. มีอํานาจหน้าที่
๑๗.๑ การพิจารณานําเรียนเสนอแนะเรื่องต่าง ๆ ในสายงานปลัดบัญชีแก่ ผบ.ทบ., รอง ผบ.
ทบ., ผช.ผบ.ทบ. และ เสธ.ทบ. อํานวยการ ประสานงาน กํากับดูแล และควบคุมการปฏิบัติในกิจกรรมของ
สปช.ทบ., กง.ทบ. และ สตน.ทบ.
๑๗.๒ มีอํานาจลงนามและสั่งการในเรื่องที่เกี่ยวกับข้อ ๑๗.๑ ดังนี้
๑๗.๒.๑ ลงนามในเอกสารเสนอหน่ว ยเหนือ หน่ ว ยรอง และหน่วยข้างเคียง เพื่ อ
รายงานให้ทราบ ติดต่อ ประสานงาน ขอความคิดเห็น และความช่วยเหลือ
๑๗.๒.๒ ลงนามในเอกสารเสนอส่ ว นราชการอื่ น เช่ น สํ า นั ก งบประมาณ สํ า นั ก
นายกรัฐมนตรี ฯลฯ เพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณ หรือประสานเกี่ยวกับ การขอรับการสนับสนุน
งบประมาณ สําหรับรายการที่มีอนุมัติหลักการแล้ว

๑๗.๒.๓ ลงนามในเอกสารเสนอกระทรวงการคลั ง หรื อกรมบั ญชี กลาง หรื อสํ านั ก
งบประมาณ เพื่อขอทําความตกลง หรือหารือเกี่ยวกับการเบิกจ่าย การบัญชี การงบประมาณ และข้อกฎหมาย
๑๗.๒.๔ อนุมัติและสั่งการให้หน่วยถือปฏิบัติเกี่ยวกับหลักเกณฑ์หรือแนวทางปฏิบัติที่
เกี่ยวข้องกับสายงานปลัดบัญชี
๑๗.๒.๕ อนุมัติสั่งเงินประจํางวด/สั่งจ่ายงบประมาณที่ ทบ. จัดสรรแล้ว ตามเอกสาร
แผนงาน โครงการ และงบประมาณของกองทัพบก
๑๗.๒.๕.๑ อนุมัติสั่งจ่ายงบประมาณกลุ่มงบงาน การบริหารงาน และบริหาร
หน่วยงบงานการช่วยเหลือหน่วยประสบภัยพิบัติ
๑๗.๒.๕.๒ อนุมัติสั่งจ่ายงบประมาณที่ตั้งไว้เป็นยอดรวม ตามที่ ผบ.ทบ. อนุมัติ
หลักการให้ดําเนินการ
๑๗.๒.๕.๓ อนุมัติสั่งจ่ายงบประมาณที่ ทบ. ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก
งบกลาง เพิ่มเติมระหว่างปีงบประมาณ หรือที่ได้รับอนุมัติให้โอนเปลี่ยนแปลงจากสํานักงบประมาณ
๑๗.๒.๖ อนุมัติสั่งจ่ายงบประมาณที่ได้รับโอนเบิกจ่ายแทนจากส่วนราชการอื่น
๑๗.๒.๗ อนุมัติและโอนเงินประจํางวดให้แก่หน่วยต่าง ๆ ใน ทบ. ที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ
๑-๕๐
๑๗.๒.๘ อนุ มั ติ ก ารโอนสั บ เปลี่ ย นงบประมาณในหมวดรายจ่ า ยหรื อ ที่ สํ า นั ก
งบประมาณให้ถัวจ่ายได้
๑๗.๒.๙ อนุมัติการเปลี่ยนแปลงรายจ่ายตามแผน หรือโครงการที่ได้รับอนุมัติแล้วอันไม่เป็น
การเพิ่มเติมงบประมาณในรายการนั้น ๆ และถ้าเป็นการเพิ่มเติมงบประมาณให้อนุมัติได้ในวงเงินที่ได้รับมอบอํานาจ
๑๗.๒.๑๐ ลงนามเอกสารเกี่ยวกับเลตเตอร์ออฟเครดิต และการโอนเงินไปต่างประเทศ
๑๗.๒.๑๑ ลงนามเอกสารหลักฐานแจ้งการเปิดบัญชีเงินฝากธนาคาร
๑๗.๒.๑๒ ลงนามเอกสารในการติ ด ต่ อ ประสานงาน ที่ ป ฏิ บั ติ เ ป็ น ปกติ ป ระจํ า กั บ
กระทรวงการคลังหรือกรมบัญชีกลาง
๑๗.๒.๑๓ ลงนามเอกสารหลักฐานใบแจ้งการเบิกเงินงบประมาณแทนกัน และใบแจ้ง
การโอนกลับเงินงบประมาณเบิกแทนกัน
๑๗.๒.๑๔ อนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์ และอัตราการเบิกจ่ายให้สอดคล้องกับ
พระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายต่าง ๆ และระเบียบกระทรวงการคลังที่เกี่ยวข้อง
๑๗.๒.๑๕ อนุมัติหลักการใช้เงินเพิ่มพิเศษ สําหรับข้าราชการ ซึ่ งมีตําแหน่งหน้าที่
ประจําอยู่ในต่างประเทศ (พ.ข.ต.)
๑๗.๒.๑๖ อนุมัติหลักการใช้เงินค่าเบี้ยเลี้ยงพิเศษ ให้กับข้าราชการที่ปฏิบัติงานประจํา จัสแมกไทย

๑๗.๒.๑๗ อนุมัติประมาณการรายได้ รายจ่ายประจําปี และการใช้จ่ายเงิน รายรับของ
สถานพยาบาล สถานศึกษา และสถานีวิทยุกระจายเสียง
๑๗.๒.๑๘ อนุมัติโอนเงินที่หารายละเอียดไม่ได้ หรือค้างนานเป็นเงินบํารุง ทบ.
๑๗.๒.๑๙ ลงนามในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการซื้อเงินตราต่างประเทศเพื่อใช้ในราชการ ทบ.
เว้น ค่าใช้จ่ายของ สน.ผชท.ทบ.ไทย/ต่างประเทศและค่าใช้จ่ายของ นร.ทุน ทบ. ศึกษา ณ ต่างประเทศ
๑๗.๒.๒๐ อนุมัติการเบิกจ่ายค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง และค่าเช่าที่พัก ส่วนที่เกิน ๑๒๐ วัน
๑๗.๒.๒๑ มีอํานาจในการตรวจการบริหารเงินนอกงบประมาณของหน่วยเพื่อรองรับ
การตรวจจากหน่วยตรวจสอบภายนอก ทบ.
๑๗.๒.๒๒ มีอํานาจในการเร่งรัด ติดตามการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยต่าง ๆ ใน
ทบ. ที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ
๑๗.๒.๒๓ ลงนามเอกสารในการติดต่อประสานงานกับรัฐวิสาหกิจ เพื่อแก้ไขปัญหา
เกี่ยวกับงบประมาณค่าสาธารณูปโภค ได้แก่ ไฟฟ้า ประปา และโทรศัพท์
๑๗.๒.๒๔ มีอํานาจอนุมัติถือจ่ายอัตราเงินเดือนและเงินที่เพิ่มพิเศษรายเดือนของ
ข้าราชการ ทบ. ภายใน ทบ. ก่อนเสนอกรมบัญชีกลาง
๑๗.๒.๒๕ ลงนามในเอกสารเสนอหน่วยเหนือ หรือส่วนราชการอื่นเพื่อรายงานผลการ
ปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณ
๑-๕๑
๑๗.๒.๒๖ ลงนามในเอกสารการอนุมัติให้กําลังพลของหน่วยที่เกี่ยวข้อง ไปประชุมและ
อบรม นอก ทบ. ในเรื่องเกี่ยวกับสายงานปลัดบัญชี
๑๗.๒.๒๗ อนุมัติเงินประจํางวด รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงวงเงินประจํางวด โดยไม่เกิน
วงเงินที่ได้รับอนุมัติประจําปีไว้แล้ว
๑๗.๒.๒๘ อนุมัติเงินสนับสนุนหน่วยที่ปฏิบัติภารกิจพิเศษในต่างประเทศ เช่น ภารกิจ
การปฏิบัติเพื่อสันติภาพ เป็นต้น
๑๗.๒.๒๙ อนุมัติเงินบริจาคกองทุนบรรเทาสาธารณภัย สนับสนุนหน่วยเมื่อได้รับ
อนุมัติหลักการจาก เสธ.ทบ. แล้ว
๑๗.๒.๓๐ อนุมัติเงิน “บัญชีกองทุนพระบารมีปกเกล้า” ตามคําสั่ง ทบ. ที่ ๔๐๖/
๒๕๔๔ ลง ๑๘ ส.ค.๔๔ เรื่ อ ง การช่ ว ยเหลื อ ทหาร อาสาสมั ค รทหารพราน ผู้ ป่ ว ยเจ็ บ หรื อ เสี ย ชี วิ ต
เนื่องจากการปฏิบัติราชการสนามและครอบครัว
๑๗.๒.๓๑ ลงนามเอกสารในการติดต่อประสานงานกับสํานักงานกํากับและบริหาร
ระบบการบริหารเงินภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) รวมทั้งอนุมัติเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
ระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐสู่ระบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS)

๑๗.๒.๓๒ ลงนามเอกสารเสนอหน่วยเหนือ หน่วยรอง หน่วยข้ างเคียง สํานักงาน
ก.พ.ร. และส่วนราชการอื่น เพื่อประสานงานเกี่ยวกับการพัฒนาระบบราชการ
๑๗.๒.๓๓ อนุมัติกําลังพลหรือผู้แทนหน่วยเข้ารับการศึกษา อบรม สัมมนา ประชุม
ภายใน ทบ. รวมทั้งส่วนราชการและหน่วยงานอื่นนอก ทบ. ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาระบบราชการ
๑๗.๒.๓๔ ในฐานะประธานคณะกรรมการสํารวจวิธีการจัด ปริมาณงาน และกําลังพล
ของ ทบ. มีอํานาจอนุมัติ และสั่งการเกี่ยวกับการดําเนินการสํารวจวิธีการจัด ปริมาณงานและกําลังพลของ
หน่ ว ย อฉก. การกํ า หนดหน่ ว ยรั บ การสํ า รวจวิ ธี ก ารจั ด ปริ ม าณงานและกํ า ลั ง พลของ ทบ. ประจํ า ปี
งบประมาณ การแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ชุดสํารวจวิธีการจัด ปริมาณงาน และกําลังพล ทบ. และการแต่งตั้ง
คณะอนุกรรมการปรับผลการสํารวจวิธีการจัด ปริมาณ และกําลังพลของ ทบ.
๑๗.๒.๓๕ การลงนามในเอกสารการติดต่อประสานงานเกี่ยวกับการจัดทําแผนปฏิบัติ
ราชการ ๔ ปี และแผนปฏิบัติราชการประจําปีของ ทบ.
๑๗.๒.๓๖ อนุมัติและสั่งการในการจัดทําปฏิทินงบประมาณของ ทบ.
๑๗.๒.๓๗ อนุมัติบัญชีถือจ่ายเงินเดือนเพิ่มเติมระหว่างปี การเลื่อนระดับทุกกรณีที่มีผลทํา
ให้ ระดับ/ชั้น หรืออัตราเงินเดือนเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม ยกเว้นอัตราเงินเดือนตั้งใหม่ และเงินประจําตําแหน่ง
๑๗.๒.๓๘ สั่งการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน
และผลการใช้จ่ายงบประมาณต่อหน่วยเจ้าของงบประมาณ
๑-๕๒
๑๗.๒.๓๙ อนุมัติหลักการให้หน่วยและคณะทํางานต่าง ๆ ที่ได้รับการแต่งตั้งจาก ทบ.
ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ เพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพิ่มเติมระหว่างปีงบประมาณ
๑๗.๒.๔๐ สั่งการในเรื่องการเบิกจ่ายงบประมาณการกําลังพล ประเภทเบี้ยเลี้ยงทหาร
กองประจําการที่ปฏิบัติภารกิจป้องกันชายแดน และรักษาความมั่นคงภายใน เพื่อแก้ไขปัญหาและอุปสรรค
ที่อาจมีให้สําเร็จลุล่วงไปด้วยดี
๑๗.๒.๔๑ อนุมัติและสั่งการเกี่ยวกับการสั่งจ่ายงบประมาณ ในกรณีถอนคืนเงินที่นําส่ง
คลังเป็นรายได้แผ่นดิน (ตามอนุมัติ ผบ.ทบ. ท้ายหนังสือ สปช.ทบ. ๐๓๑๔/๑๐๔๙๖ ลง ๑๓ มิ.ย.๒๐ และ
อนุมัติที่จะปรับปรุงแก้ไขภายหลัง)
๑๗.๒.๔๒ สั่งการและลงนามแทนเกี่ยวกับเรื่องรายงานสถานภาพของสายงานปลัด
บัญชี และรายงานสถิติทางการงบประมาณ และกําลังพล
๑๗.๒.๔๓ อนุ มั ติ สั่ ง การ และลงนามในเอกสารเกี่ ย วกั บ สายงานปลั ด บั ญ ชี อั น
เนื่องมาจากความรับผิดทางละเมิดในการรายงานตามระเบียบแบบแผนของทางราชการ กรณีเงินหรือ
ทรัพย์สินของทางราชการสูญหาย เสียหาย ขาดบัญชี หรือเกิดการทุจริต

๑๗.๒.๔๔ ลงนามในเอกสารเสนอสํานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน เพื่อชี้แจงการปฏิบัติ
ต่อข้อทักท้วงของสํานักงานการตรวจเงินแผ่นดินที่มีต่อหน่วยงานต่าง ๆ ใน ทบ.
๑๗.๓ การลงนามในเอกสารการติดต่อประสานงานกับรัฐสภา เกี่ยวกับข้อมูลด้านงบประมาณใน
การจัดทํางบประมาณประจําปี และชี้แจงข้อมูลให้คณะกรรมาธิการต่าง ๆ เฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้องกับงบประมาณ
๑๗.๔ อนุมัติสั่งจ่ายงบประมาณจากเงินรายรับเพื่อบูรณะทรัพย์สิน ในกรณีปีงบประมาณที่มี
เลขคู่เพื่อนําไปชําระหนี้ตามที่รัฐวิสาหกิจเรียกเก็บในรายการค่ากระแสไฟฟ้า และค่าน้ําประปา
๑๗.๕ อนุมัติให้นํางบประมาณเหลือส่งคืน ทบ. เข้าไว้ในรหัสงบประมาณที่กําหนดเพื่อนําไปใช้จ่ายต่อไป
๑๗.๖ อนุมัติจัดสรรเงินรางวัลประจําปีของ ทบ. ให้กับข้าราชการและลูกจ้างประจําของ ทบ.
เพิ่มเติมจากที่ ผบ.ทบ. ได้กรุณาอนุมัติไว้แล้ว
สายงาน ศปก.ทบ. ให้ผู้ปฎิบัติหน้าที่ในสายงาน ศปก.ทบ. มีอํานาจหน้าที่ พิจารณา เสนอแนะ
และสั่งการ ตามสายงานที่รับผิดชอบ เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย โดยเทียบเคียงอํานาจ
หน้าที่ในสายงานปกติ ดังนี้
๑๘. ผบ.ศปก.ทบ. มีอํานาจหน้าที่ พิจารณาสั่งการ หรือลงนาม ในเรื่องนโยบายที่เกี่ยวกับการ
ดําเนินงานของ ศปก.ทบ. ซึ่งมิได้มอบหมายให้ผู้ใดโดยเฉพาะ
๑๙. รอง ผบ.ศปก.ทบ. มีอํานาจหน้าที่
๑๙.๑ พิจารณาเสนอแนะเรื่องที่จะเสนอถึง ผบ.ศปก.ทบ. ในสายงาน ศปก.ทบ.
๑๙.๒ อนุมัติให้กําลังพลพ้นจากช่วยราชการ เปลี่ยนตําแหน่งช่วยราชการ และช่วยราชการ
ศปก.ทบ. ของนายทหารชั้นนายพล
๑-๕๓
๑๙.๓ พิจารณาสั่งการ โดยรับคําสั่ง หรือลงนามทําการแทน ผบ.ศปก.ทบ. ในเรื่องที่มิได้
มอบหมายให้ผู้ใดโดยเฉพาะ และเป็นเรื่องที่ไม่มีปัญหา หรือเป็นเรื่องเร่งด่วนถูกต้องตามนโยบายของ ผบ.ศ
ปก.ทบ. อยู่แล้ว
๑๙.๔ เรื่องที่มีความสําคัญ หรือเกี่ยวกับนโยบายให้นําเรียน ผบ.ศปก.ทบ. เพื่อสั่งการหรือขอรับนโยบายก่อน
๒๐. ผช.ผบ.ศปก.ทบ. (สายงานกําลังพล) มีอํานาจหน้าที่เสนอเรื่องสายงานกําลังพลถึง ผบ.ศ
ปก.ทบ. ผ่าน รอง ผบ.ศปก.ทบ. และดําเนินการในเรื่องซึ่งระบุได้ ผช.ผบ.ศปก.ทบ. (สายงานกําลังพล)
พิจารณาสั่ งการโดยรั บคํ าสั่ ง หรือลงนามทํ าการแทน ผบ.ศปก.ทบ. ถ้าหากพิจารณาเห็นเป็นเรื่องที่มี
ความสําคัญหรือเป็นเรื่องเกี่ยวกับนโยบายให้ ผช.ผบ.ศปก.ทบ. (สายงานกําลังพล) พิจารณาเสนอ ผบ.ศปก.
ทบ. โดยเสนอผ่านตามสายงาน รอง ผบ.ศปก.ทบ. เพื่อสั่งการ
๒๑. ผช.ผบ.ศปก.ทบ. (สายงานส่งกําลังบํารุง) มีอํานาจหน้าที่เสนอเรื่อง สายงานส่งกําลัง
บํารุง ถึง ผบ.ศปก.ทบ. ผ่าน รอง ผบ.ศปก.ทบ. และดําเนินการในเรื่องซึ่งระบุได้ ผช.ผบ.ศปก.ทบ. (สายงาน
ส่งกําลังบํารุง) พิจารณาสั่งการ โดยรับคําสั่ง หรือลงนามทําการแทน ผบ.ศปก.ทบ. ถ้าหากพิจารณาเห็นเป็น

เรื่องที่มีความสําคัญ หรือเป็นเรื่องเกี่ยวกับนโยบายให้ ผช.ผบ.ศปก.ทบ. (สายงานส่งกําลังบํารุง) พิจารณา
เสนอ ผบ.ศปก.ทบ. โดยเสนอผ่านตามสายงาน รอง ผบ.ศปก.ทบ. เพื่อสั่งการ
๒๒. ผช.ผบ.ศปก.ทบ. (สายงานกิจการพลเรือน) หรือ เสธ.ศปก.ทบ. มีอํานาจหน้าที่เสนอเรื่อง
สายงานกิจการพลเรือน ถึง ผบ.ศปก.ทบ. ผ่าน รอง ผบ.ศปก.ทบ. และดําเนินการในเรื่องซึ่งระบุให้ ผช.
ผบ.ศปก.ทบ. (สายงานกิจการพลเรือน) หรือ เสธ.ศปก.ทบ. พิจารณาสั่งการโดยรับคําสั่งหรือลงนามทําการ
แทน ผบ.ศปก.ทบ. ถ้าหากพิจารณาเห็นเป็นเรื่องที่มีความสําคัญหรือเป็นเรื่องเกี่ยวกับนโยบายให้ ผช.ผบ.ศ
ปก.ทบ. (สายงานกิจการพลเรือน) หรือ เสธ.ศปก.ทบ. พิจารณาเสนอ ผบ.ศปก.ทบ. โดยเสนอผ่านตามสาย
งาน รอง ผบ.ศปก.ทบ. เพื่อสั่งการ
๒๓. ผช.ผบ.ศปก.ทบ. (สายงานพิเศษที่ ทบ. มอบหมาย) หรือ เสธ.ศปก.ทบ. มีอํานาจหน้าที่
เสนอเรื่อง สายงานพิเศษที่ ทบ. มอบหมาย ถึง ผบ.ศปก.ทบ. ผ่าน รอง ผบ.ศปก.ทบ. และดําเนินการใน
เรื่องซึ่งระบุให้ ผช.ผบ.ศปก.ทบ. (สายงานพิเศษที่ ทบ. มอบหมาย) หรือ เสธ.ศปก.ทบ. พิจารณาสั่งการโดย
รับคําสั่ง หรือลงนามทําการแทน ผบ.ปก.ทบ. ถ้าหากพิจารณาเห็นเป็นเรื่องที่มีความสําคัญ หรือเป็นเรื่อง
เกี่ยวกับนโยบายให้ ผช.ผบ.ศปก.ทบ. (สายงานพิเศษที่ ทบ. มอบหมาย) หรือ เสธ.ศปก.ทบ. พิจารณาเสนอ
ผบ.ศปก.ทบ. โดยเสนอผ่านตามสายงาน รอง ผบ.ศปก.ทบ. เพื่อสั่งการ
๒๔. เสธ.ศปก.ทบ. มีอํานาจหน้าที่พิจารณาสั่งการ โดยรับคําสั่ง หรือทําการแทน ผบ.ศปก.ทบ. ดังนี้
๒๔.๑ เรื่องเกี่ยวกับการข่าวและกิจการต่างประเทศ
๒๔.๑.๑ พิจารณานําเรียน เสนอแนะเรื่องในสายงานข่าวและกิจการต่างประเทศแก่
ผบ.ศปก.ทบ. ในสายงาน ศปก.ทบ.
๑-๕๔
๒๔.๑.๒ อนุ มัติให้ กําลังพล ศปก.ทบ. เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการหรือเข้าร่วมการ
ประชุมกับหน่วยเหนือ หน่วยข้างเคียง ส่วนราชการอื่น รัฐวิสาหกิจ หรือภาคเอกชน ในกิจการที่เกี่ยวข้อง
กับงานด้านการข่าวโดยเฉพาะ เว้นเรื่องที่มีความสําคัญเร่งด่วนหรือเรื่องเกี่ยวกับนโยบายให้ขออนุมัติต่อ
ผบ.ศปก.ทบ. หรือเรื่องที่มอบหมายให้ผู้หนึ่งผู้ใดโดยเฉพาะ
๒๔.๑.๓ ลงนามในเอกสารเสนอหน่วยเหนือ หน่วยข้างเคียง และส่วนราชการอื่น เพื่อ
การประสานงานในเรื่องที่เป็นข้อเท็จจริงซึ่งไม่มีผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของ ทบ. หรือเพื่อการดําเนินการ
ต่อไปในเรื่องที่ ผบ.ศปก.ทบ. ได้กรุณาอนุมัติหลักการ หรือมอบนโยบายไว้แล้ว
๒๔.๑.๔ อนุมัติแผนงาน โครงการ กิจกรรม และงบประมาณด้านการข่าวและกิจการ
ต่างประเทศ ในสายงาน ศปก.ทบ. ตามแนวความคิด หรือแนวทางปฏิบัติที่ ผบ.ศปก.ทบ. ได้กรุณาอนุมัติ
หลักการหรือมอบนโยบายไว้แล้ว
๒๔.๑.๕ อนุมัติแนวทางปฏิบัติ หรือมาตรการรักษาความปลอดภัยในพื้นที่ ศปก.ทบ.
๒๔.๒ เรื่องเกี่ยวกับงานยุทธการและการฝึก

๒๔.๒.๑ การอนุมัติแนวความคิดในการปฏิบัติตามแผน
๒๔.๒.๒ ผนวกประกอบแผนต่าง ๆ
๒๔.๓ เรื่องเกี่ยวกับงานปลัดบัญชี
๒๔.๓.๑ เรื่องเกี่ยวกับสายงานปลัดบัญชีในสายงาน ศปก.ทบ. เว้นเรื่องที่ได้มอบหมาย
ให้ผู้หนึ่งผู้ใดโดยเฉพาะ
๒๔.๓.๒ อนุ มั ติ สั่ งจ่ ายงบประมาณแผนป้ องกั นชายแดน งบประจํ า และงบพิ เศษของ
ศปก.ทบ.
๒๔.๔ งานส่งกําลังบํารุงของ ศปก.ทบ. เว้นเรื่องที่ได้มอบหมายให้ผู้หนึ่งผู้ใดโดยเฉพาะ
๒๔.๕ เรื่องซึ่งระบุให้ เสธ.ศปก.ทบ. พิจารณาสั่งการ โดยรับคําสั่งหรือลงนามทําการแทน
ผบ.ศปก.ทบ. ถ้าหากพิจารณาเห็นเป็นเรื่องที่มีความสําคัญ หรือเป็นเรื่องเกี่ยวกับนโยบายให้ เสธ.ศปก.ทบ.
พิจารณาเสนอ ผบ.ศปก.ทบ. โดยเสนอผ่านตามสายงาน รอง ผบ.ศปก.ทบ. เพื่อสั่งการ
๒๕. รอง เสธ.ศปก.ทบ. (สายงานกําลังพล) มีอํานาจหน้าที่
๒๕.๑ พิจารณา สั่งการ หรือลงนามแทน ผบ.ศปก.ทบ. ดังนี้
๒๕.๑.๑ อนุมัติให้กําลังพลพ้นจากช่วยราชการ เปลี่ยนตําแหน่ง ช่วยราชการ และช่วย
ราชการ ศปก.ทบ. รวมทั้งการให้กําลังพบปฏิบัติหน้าที่ และพ้นจากการปฏิบัติหน้าที่กําลังป้องกันชายแดน
ประจําปีของกําลังพลชั้นยศ พ.อ. (น.๕) ลงมา เว้นเรื่องที่ได้มอบหมายให้ผู้หนึ่งผู้ใดโดยเฉพาะ
๒๕.๑.๒ การเดินทางไปราชการภายในประเทศที่ใช้งบประมาณ นอกแผนงานประจําปี
ของหน่ ว ยใน ศปก.ทบ. (สายงานกํ า ลั ง พล) และการเดิ น ทางไปราชการภายในประเทศของคณะ
ผู้บังคับบัญชาชั้นสูง ทั้งนี้ในส่วนของการเดินทางไปราชการภายในประเทศตามแผนงานประจําปีของ
๑-๕๕
นขต.ศปก.ทบ. ที่อยู่ในสายงานกําลังพล ให้หน่วยออกคําสั่งให้ข้าราชการของหน่วย และ/หรือ ข้าราชการ
ทบ. ใน ศปก.ทบ. เดินทางไปราชการภายในประเทศตามแผนงานประจําปีได้
๒๕.๒ ช่วยเหลือในการอํานวยการ ประสานงาน ควบคุม กํากับดูแล และให้ข้อเสนอแนะกิจกรรมทั้งปวง ได้แก่
๒๕.๒.๑ ผช.ผบ.ศปก.ทบ. (สายงานกําลังพล) เรื่อง เกี่ยวกับการกําลังพลในส่วนงาน
ศปก.ทบ. และเรื่องอื่น ๆ ที่มิได้มอบหมายให้ผู้หนึ่งผู้ใดโดยเฉพาะ
๒๕.๒.๒ เสธ.ศปก.ทบ. เกี่ยวกับการกําลังพล ในสายงาน ศปก.ทบ. และเรื่องอื่น ๆ ที่
มิได้มอบหมายให้ผู้หนึ่งผู้ใดโดยเฉพาะ
๒๖. รอง เสธ.ศปก.ทบ. (สายงานการข่าวและกิจการต่างประเทศ) มีอํานาจหน้าที่
๒๖.๑ ช่วยเหลือในการอํานวยการ ประสานงาน ควบคุม กํากับดูแล และให้ข้อเสนอแนะ
กิจกรรมทั้งปวงเกี่ยวกับสายงานการข่าวและกิจการต่างประเทศ แก่ เสธ.ศปก.ทบ. และพิจารณา สั่งการ
หรือลงนามแทน ผบ.ศปก.ทบ. ดังนี้

๒๖.๑.๑ อนุมัติและสั่งการแก่หน่วยในสายงาน ศปก.ทบ. ตามที่ ผบ.ศปก.ทบ. มอบหมายให้
เสธ.ศปก.ทบ. เกี่ยวกับงานการข่าวและกิจการต่างประเทศ ในเรื่องที่ ศปก.ทบ. กําหนดนโยบายไว้โดยแน่ชัดแล้ว
๒๖.๑.๒ การเดินทางไปราชการภายในประเทศที่ใช้งบประมาณ นอกแผนงานประจําปี
ของหน่วยในความควบคุม ศปก.ทบ. (สายงานการข่าวและกิจการต่างประเทศ) และการเดินทางไปราชการ
ภายในประเทศของคณะผู้บังคับบัญชาชั้นสูง สําหรับการเดินทางไปราชการภายในประเทศตามแผนงาน
ประจําปีของ นขต.ศปก.ทบ. ที่อยู่ในสายงานการข่าวและกิจการต่างประเทศ ให้หน่วยออกคําสั่งให้ข้าราชการ
ของหน่วย และ/หรือ ข้าราชการ ทบ. ใน ศปก.ทบ. เดินทางไปราชการภายในประเทศตามแผนงานประจําปีได้
๒๖.๒ รับผิดชอบในการดําเนินการ เสนอแนะในเรื่องต่าง ๆ ในสายงานข่าวและกิจการ
ต่างประเทศแก่ผู้บังคับบัญชาในสายงานที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนอํานวยการ กํากับดูแล และควบคุมการปฏิบัติ
ในกิจกรรมของ ฝขว.ศปก.ทบ., ศปพ.ศปก.ทบ. และหน่วยปฏิบัติงานข่าวในอัตราของ ศปก.ทบ. ให้เป็นไป
ตามนโยบายของผู้บังคับบัญชาและเหนื่อยเหนือ
๒๖.๓ อนุมัติและสั่งการให้หน่วยในสายงาน ศปก.ทบ. ให้การตอบรับและอํานวยความ
สะดวกแก่คณะบุคคลจากส่วนราชการต่าง ๆ ที่ต้องการเดินทางไปประสานงานข่าวในพื้นที่รับผิดชอบของหน่วย
๒๗. รอง เสธ.ศปก.ทบ. (สายงานยุ ท ธการ) มี อํ า นาจหน้ า ที่ ช่ ว ยเหลื อ ในการอํ า นวยการ
ประสานงาน ควบคุม กํากับดูแล และให้ข้อเสนอแนะกิจกรรมทั้งปวงเกี่ยวกับสายงานยุทธการ แก่ เสธ.ศ
ปก.ทบ. และพิจารณา สั่งการ หรือลงนามแทน ผบ.ศปก.ทบ. ดังนี้
๒๗.๑ อนุมัติสั่งการแก่หน่วยในสายงาน ศปก.ทบ. ตามที่ ผบ.ศปก.ทบ. มอบหมายให้ เสธ.ศ
ปก.ทบ. เกี่ยวกับ สายงานยุทธการ ในเรื่องที่ ศปก.ทบ. กําหนดนโยบาย หลักการ หลักนิยม แผน และ
โครงการ และอัตราไว้โดยแน่ชัดแล้ว
๑-๕๖
๒๗.๒ การเดินทางไปราชการภายในประเทศที่ใช้งบประมาณ นอกแผนงานประจําปีของ
หน่วยในความควบคุม ศปก.ทบ. (สายงานยุทธการ) และการเดินทางไปราชการภายในประเทศของคณะ
ผู้บังคับบัญชาชั้นสูง สําหรับการเดินทางไปราชการภายในประเทศตามแผนงานประจําปีของ นขต.ศปก.ทบ.
ที่อยู่ในสายงานยุทธการ ให้หน่วยออกคําสั่งให้ข้าราชการของหน่วย และ/หรือ ข้าราชการ ทบ. ใน ศปก.
ทบ. เดินทางไปราชการภายในประเทศตามแผนงานประจําปีได้
๒๘. รอง เสธ.ศปก.ทบ. (สายงานส่งกําลังบํารุง) มีอํานาจหน้าที่ช่วยเหลือในการอํานวยการ
ประสานงาน ควบคุม กํากับดูแล และให้ข้อเสนอแนะกิจกรรมทั้งปวงเกี่ยวกับงานส่งกําลังบํารุง แก่ เสธ.ศ
ปก.ทบ. และ พิจารณา สั่งการ หรือลงนามแทน ผบ.ศปก.ทบ. ดังนี้
๒๘.๑ การแจกจ่ายสิ่งอุปกรณ์/ยุทโธปกรณ์แก่สํานักงานผู้บังคับบัญชา หน่วย/ฝ่ายต่าง ๆ ของ
ศปก.ทบ. (ส่วนกลาง) และหน่วยที่ปฏิบัติภารกิจในสายงาน ศปก.ทบ. ตามรายงานที่ได้รับอนุมัติหลักการไว้แล้ว

๒๘.๒ การแจกจ่าย สป.๑ (เสบียง ข., เสบียง ค. (MRE)) สป.สิ้นเปลือง และ สป. ๒ - ๔ ที่ไม่ใช่ สป.
หลัก/สป.สําคัญ ให้กับหน่วยที่ปฏิบัติภารกิจในสายงาน ศปก.ทบ. หรือหน่วยต่าง ๆ ที่ได้รับอนุมัติหลักการไว้แล้ว
๒๘.๓ การดําเนินกรรมวิธีต่อซากสิ่งอุปกรณ์ที่จัดหา โดยงบประมาณของ ศปก.ทบ. ซึ่งได้รับ
อนุมัติให้จําหน่ายแล้ว
๒๘.๔ การสนับสนุนยานพาหนะให้กับหน่วยที่ปฏิบัติภารกิจในสายงาน ศปก.ทบ. (เว้นหน่วย/
ฝ่ายต่าง ๆ ของ ศปก.ทบ. ส่วนกลาง)
๒๘.๕ การเดินทางไปราชการภายในประเทศที่ใช้งบประมาณนอกแผนงานประจําปีของหน่วย
ใน ศปก.ทบ. (สายงานส่งกําลังบํารุง) และการเดินทางไปราชการภายในประเทศของผู้บังคับบัญชาชั้นสูง
๒๘.๖ ช่วยเหลือในการอํานวยการ ประสานงาน ควบคุม กํากับดูแล และให้ข้อเสนอแนะ
กิจกรรมทั้งปวง ได้แก่
๒๘.๖.๑ ผช.ผบ.ศปก.ทบ. (สายงานส่งกําลังบํารุง) เกี่ยวกับการส่งกําลังบํารุงในสาย
งาน ศปก.ทบ. และเรื่องอื่น ๆ ที่มิได้มอบหมายให้ผู้หนึ่งผู้ใดโดยเฉพาะ
๒๘.๖.๒ เสธ.ศปก.ทบ. เกี่ยวกับการส่งกําลังบํารุง ในสายงาน ศปก.ทบ. และเรื่องอื่น ๆ
ที่มิได้มอบหมายให้ผู้หนึ่งผู้ใดโดยเฉพาะ
๒๘.๗ อนุมัติ สั่งการแก่หน่วยงานในสายงาน ศปก.ทบ. ในฐานะทําการแทน เสธ.ศปก.ทบ.
เกี่ยวกับงานส่งกําลังบํารุง ในเรื่องที่ ศปก.ทบ. กําหนดนโยบาย หลักการ หลักนิยม แผนและโครงการ และ
อัตราไว้โดยแน่ชัดแล้ว
๒๙. รอง เสธ.ศปก.ทบ. (สายงานกิจการพลเรือน) มีอํานาจหน้าที่ช่วยเหลือในการอํานวยการ
ประสานงาน ควบคุม กํากับดูแล และให้ข้อเสนอแนะกิจกรรมทั้งปวงเกี่ยวกับงานกิจการพลเรือน แก่ เสธ.ศ
ปก.ทบ. และ พิจารณา สั่งการ หรือลงนามแทน ผบ.ศปก.ทบ. ดังนี้
๑-๕๗
๒๙.๑ อนุมัติสั่งการแก่หน่วยในสายงาน ศปก.ทบ. ในฐานะทําการแทน เสธ.ศปก.ทบ. เกี่ยวกับงาน
กิจการพลเรือน ในเรื่องที่ ศปก.ทบ. กําหนดนโยบาย หลักการ หลักนิยม แผนและโครงการ และอัตราไว้โดยแน่ชัดแล้ว
๒๙.๒ การเดินทางไปราชการภายในประเทศที่ใช้งบประมาณ นอกแผนงานประจําปีของ
หน่วยในความควบคุม ศปก.ทบ. (สายงานกิจการพลเรือน) และการเดินทางไปราชการภายในประเทศของ
คณะผู้บังคับบัญชาชั้นสูง ทั้งนี้ในส่วนของการเดินทางไปราชการภายในประเทศตามแผนงานประจําปีของ
นขต.ศปก.ทบ. ที่อยู่ในสายงานกิจการพลเรือน ให้หน่วยออกคําสั่งให้ข้าราชการของหน่วย และ/หรือ
ข้าราชการ ทบ. ใน ศปก.ทบ. เดินทางไปราชการภายในประเทศตามแผนงานประจําปีได้
๒๙.๓ ช่วยเหลืออํานวยการ ประสายงาน ควบคุม กํากับดูแล และให้ ข้อเสนอแนะกิจกรรมทั้งปวง ได้แก่
๒๙.๓.๑ ผช.ผบ.ศปก.ทบ. (สายงานกิจการพลเรือน) เรื่อง เกี่ยวกับงานกิจการพลเรือน
ในสายงาน ศปก.ทบ. และเรื่องอื่น ๆ ที่มิได้มอบหมายให้ผู้หนึ่งผู้ใดโดยเฉพาะ

๒๙.๓.๒ เสธ.ศปก.ทบ. เกี่ยวกับงานกิจการพลเรือน ในสายงาน ศปก.ทบ. และเรื่องอื่น
ๆ ที่มิได้มอบหมายให้ผู้หนึ่งผู้ใดโดยเฉพาะ
๓๐. รอง เสธ.ศปก.ทบ. (สายงานพิเศษที่ ทบ. มอบหมาย) มีอํานาจหน้าที่ช่วยเหลือในการอํานวยการ
ประสานงาน ควบคุม กํากับดูแล และให้ข้อเสนอแนะกิจกรรมทั้งปวงเกี่ยวกับงานพิเศษที่ ทบ. มอบหมาย แก่ ผช.ผบ.ศ
ปก.ทบ. (สายงานพิเศษที่ ทบ. มอบหมาย) หรือ เสธ.ศปก.ทบ. และ พิจารณา สั่งการ หรือลงนามแทน ผบ.ศปก.ทบ. ดังนี้
๓๐.๑ อนุมัติสั่งการแก่หน่วยในสายงาน ศปก.ทบ. ในฐานะทําการแทน ผช.ผบ.ศปก.ทบ.
(สายงานพิเศษที่ ทบ. มอบหมาย) หรือ เสธ.ศปก.ทบ. เกี่ยวกับงานงานพิเศษที่ ทบ. มอบหมาย ในเรื่องที่
ศปก.ทบ. กําหนดนโยบาย หลักการ หลักนิยม แผนและโครงการ และอัตราไว้โดยแน่ชัดแล้ว
๓๐.๒ การเดินทางไปราชการภายในประเทศที่ใช้งบประมาณนอกแผนงานประจําปีของหน่วยใน
ความควบคุม ศปก.ทบ. (สายงานพิเศษที่ ทบ. มอบหมาย) และการเดินทางไปราชการภายในประเทศของคณะ
ผู้บังคับบัญชาชั้นสูง สําหรับการเดินทางไปราชการภายในประเทศตามแผนงานประจําปีของ นขต.ศปก.ทบ. ที่
อยู่ในสายงานกิจการพลเรือน และกลุ่มงานพิเศษที่ ทบ. มอบหมาย ให้หน่วยออกคําสั่งให้ข้าราชการของหน่วย
และ/หรือ ข้าราชการ ทบ. ใน ศปก.ทบ. เดินทางไปราชการภายในประเทศตามแผนงานประจําปีได้
๓๑. เรื่องที่มอบหมายให้ รอง เสธ.ศปก.ทบ. ลงนาม และสั่งการ ตามข้อ ๒๕ ข้อ ๒๖ ข้อ ๒๗ ข้อ ๒๘ ข้อ ๒๙ และข้อ
๓๐ หากเรื่องใดที่พิจารณาเห็นว่าสมควรให้ เสธ.ศปก.ทบ. ทราบด้วย ให้เสนอเรื่องให้ เสธ.ศปก.ทบ. ทราบในโอกาสอันควร
๓๒. ในกรณี เสธ.ศปก.ทบ. ไม่อยู่ และมิได้สั่งการเป็นอย่างอื่น ให้ผู้ดํารงตําแหน่ง รอง เสธ.ศปก.
ทบ. (สายงานกําลังพล), รอง เสธ.ศปก.ทบ. (สายงานการข่าวและกิจการต่างประเทศ), รอง เสธ.ศปก.ทบ.
(สายงานยุทธการและการฝึก), รอง เสธ.ศปก.ทบ. (สายงานส่งกําลังบํารุง), รอง เสธ.ศปก.ทบ. (สายงาน
กิจการพลเรือน), รอง เสธ.ศปก.ทบ. (สายงานพิเศษที่ ทบ. มอบหมาย), ปช.ศปก.ทบ. ตามลําดับ ทําการ
แทน เสธ.ศปก.ทบ. และให้รายงานสิ่งที่ได้ปฏิบัติไปแล้วให้ เสธ.ศปก.ทบ. ทราบในโอกาสแรกที่สามารถทําได้
๑-๕๘
๓๓. ปช.ศปก.ทบ. มีอํานาจหน้าที่
๓๓.๑ การพิจารณานําเรียนเสนอแนะเรื่องต่าง ๆ ในงานปลัดบัญชีสายงาน ศปก.ทบ. แก่
ผบ.ศปก.ทบ., เสธ.ศปก.ทบ. อํานวยการ ประสานงาน กํากับดูแล และควบคุมการปฏิบัติในกิจกรรมของ
ฝปช.ศปก.ทบ. และส่วนการเงิน ศปก.ทบ.
๓๓.๒ มีอํานาจลงนามและสั่งการในเรื่องที่เกี่ยวกับข้อ ๓๓.๑ ดังนี้
๓๓.๒.๑ ลงนามในเอกสารเสนอหน่วยเหนือ หน่วยรอง และหน่วยข้างเคียง เพื่อแจ้งให้
ทราบ ติดต่อ ประสานงาน ขอความคิดเห็น และความช่วยเหลือ
๓๓.๒.๒ ลงนามในเอกสารเสนอส่ ว นราชการอื่ น เช่ น สํ า นั ก งบประมาณ สํ า นั ก
นายกรัฐมนตรี ฯลฯ เพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณ หรือประสานเกี่ยวกับ การขอรับการสนับสนุน
งบประมาณ สําหรับรายการที่มีอนุมัติหลักการแล้ว ในสายงาน ศปก.ทบ.

๓๓.๒.๓ อนุมัติและสั่งการเกี่ยวกับงานปลัดบัญชีสายงาน ศปก.ทบ.
๓๓.๒.๔ อนุมัติสั่งจ่ายงบประมาณที่ได้รับโอนเบิกจ่ายแทนจากส่วนราชการอื่น ๆ ใน
สายงาน ศปก.ทบ.
๓๓.๒.๕ อนุมัติสั่งจ่ายงบประมาณที่ ศปก.ทบ. ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากงบ
กลางเพิ่มเตอมระหว่างปีงบประมาณ หรือที่ได้รับอนุมัติให้โอนเปลี่ยนแปลงจากสํานักงบประมาณ
๓๓.๒.๖ อนุมัติการเปลี่ยนแปลงรายจ่ายตามแผน หรือโครงการที่ได้รับอนุมัติแล้ว อัน
ไม่เป็นการเพิ่มเติมงบประมาณในรายการนั้น ๆ ในสายงาน ศปก.ทบ. และถ้าเป็นการเพิ่มเติมงบประมาณ
ให้อนุมัติได้ในวงเงินที่ได้รับมอบอํานาจ
๓๓.๒.๗ อนุมัติสั่งจ่ายงบประมาณการปฏิบัติงานตามแผนป้องกันชายแดนของ ศปก.
ทบ. ซึ่งได้รับอนุมัติหลักการหรือแผนจัดหาแล้ว โดยตั้งวงเงินไว้ปีละ
๓๓.๒.๗.๑ งบประจํา ยอดวงเงินรวม จํานวนเงิน ๒๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท
๓๓.๒.๗.๒ งบพิเศษ ยอดวงเงินรวม จํานวนเงิน ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท
๓๓.๒.๘ อนุมัติรับเงินเหลือส่งคืนของ ศปก.ทบ. และอนุมัติสั่งจ่ายงบประมาณเงิน
เหลือส่งคืนของ ศปก.ทบ. ในเรื่องที่ได้รับอนุมัติหลักการไว้แล้ว
๓๓.๒.๙ อนุมัติเงินบริจาคกองทุนบรรเทาสาธารณภัย สนับสนุนหน่วย เมื่อได้รับอนุมัติ
หลักการจาก เสธ.ศปก.ทบ. แล้ว
๓๓.๒.๑๐ สั่งการในเรื่องการเบิกจ่ายงบประมาณการกําลังพล ประเภทเบี้ยเลี้ยงทหาร
กองประจําการที่ปฏิบัติภารกิจป้องกันชายแดน และรักษาความมั่นคงภายใน เพื่อแก้ไขปัญหาและอุปสรรค
ที่อาจมีให้สําเร็จลุล่วงไปด้วยดี
๓๔. การปฏิบัติเกี่ยวกับการดําเนินงานต่อเอกสาร สายการสั่งการ และสายงานให้ข้อคิดเห็นต่าง ๆ
ให้เป็นไปตาม ผนวก ที่แนบท้ายคําสั่งนี้
๑-๕๙
๓๕. ในกรณีที่ผู้ที่ได้รับมอบอํานาจให้มีอํานาจหน้าที่พิจารณาสั่งการ โดยรับคําสั่งหรือทําการแทน
ผบ.ทบ. ตามข้อ ๔ ถึงข้อ ๑๗ มีความจําเป็นต้องเดินทางไปราชการ และ/หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้
ผู้มีอาวุโสรองลงมา หรือผู้ที่ ผบ.ทบ. จะมอบหมายมีอํานาจหน้าที่พิจารณาสั่งการ โดยรับคําสั่ง หรือทําการ
แทน ผบ.ทบ. และในกรณีที่ผู้ที่ได้รับมอบอํานาจให้มีอํานาจหน้าที่พิจารณาสั่งการ โดยรับคําสั่งหรือทําการ
แทน ผบ.ศปก.ทบ. ตามข้อ ๑๘ ถึงข้อ ๓๓ มีความจําเป็นต้องเดินทางไปราชการและ/หรือไม่สามารถปฏิบัติ
หน้าที่ได้ ให้ผู้มีอาวุโสรองลงมา หรือผู้ที่ ผบ.ศปก.ทบ. จะมอบหมายมีอํานาจหน้าที่พิจารณาสั่งการ โดย
รับคําสั่ง หรือทําการแทน ผบ.ศปก.ทบ.
๓๖. ให้ กรมฝ่ายเสนาธิการ, ฝ่ายต่าง ๆ ของ ศปก.ทบ. และ สบ.ทบ. รับผิดชอบดําเนินกรรมวิธีต่อ
เอกสารให้เป็นไปตามคําสั่งนี้
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง

ณ

วันที่

๑

ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๗

พล.อ.
(อุดมเดช สีตบุตร)
ผบ.ทบ.
กพ.ทบ.

๑-๖๐
ผนวก ก ทางเดินเอกสารสายงานธุรการและกําลังพล เสนอ ผบ.ทบ. และ รอง ผบ.ทบ. พิจารณาสั่งการ
(ประกอบคําสัง่ ทบ. ที่ ๓๑๘/๒๕๕๗ ลง ๑ ต.ค.๕๗)
ผบ.ทบ.
สง.ผบ.ทบ.
รอง ผบ.ทบ.

เจ้าหน้าที่ กพ.ทบ./สบ.ทบ.
เจ้าหน้าที่ สง.รอง ผบ.ทบ.
เจ้าหน้าที่ กพ.ทบ./สบ.ทบ.

สง.รอง ผบ.ทบ.
เจ้าหน้าที่ สง.ผช.ผบ.ทบ. (สายงานกําลังพล)
ผช.ผบ.ทบ. (สายงานกําลังพล)
สง.ผช.ผบ.ทบ. (สายงานกําลังพล)

ตรวจถูกต้อง
พ.อ.
(สมพร แก่นจันทร์)
รอง ผอ.กอง กพ.ทบ.
๑ ต.ค.๕๗
หมายเหตุ
๑. เอกสารเสนอเพื่อสั่งการตามลําดับชั้นดําเนินการส่งโดย สง.ผู้บังคับบัญชา ตามลําดับ
๒. เอกสารทั่วไป, กลับ เข้าตามสายงานดําเนินการ โดยเจ้าหน้าที่ กพ.ทบ./สบ.ทบ.
๑-๖๑
อนุผนวก ๑ ประกอบผนวก ก ทางเดินเอกสารสายงานธุรการและกําลังพล เสนอ
ผ่าน ผช.ผบ.ทบ. และ รอง เสธ.ทบ. พิจารณาสั่งการ
(ประกอบคําสัง่ ทบ. ที่ ๓๑๘/๒๕๕๗ ลง ๑ ต.ค.๕๗)
ผช.ผบ.ทบ.
(สายงานกําลังพล)

เจ้าหน้าที่ กพ.ทบ./สบ.ทบ.

สง.ผช.ผบ.ทบ.
(สายงานกําลังพล)
เจ้าหน้าที่ สง.รอง เสธ.ทบ. (สายงานกําลังพล)
รอง เสธ.ทบ.
(สายงานกําลังพล)

เจ้าหน้าที่ กพ.ทบ./สบ.ทบ.

ตรวจถูกต้อง
พ.อ.
(สมพร แก่นจันทร์)
รอง ผอ.กอง กพ.ทบ.
๑ ต.ค.๕๗
หมายเหตุ
๑. เอกสารเสนอเพื่อสั่งการตามลําดับชั้นดําเนินการส่งโดย สง.ผู้บังคับบัญชา ตามลําดับ
๒. เอกสารทั่วไป, กลับ เข้าตามสายงานดําเนินการ โดยเจ้าหน้าที่ กพ.ทบ./สบ.ทบ.

๑-๖๒
ผนวก ข ทางเดินเอกสารสายงานการข่าวและกิจการต่างประเทศ เสนอ ผบ.ทบ.
และ รอง ผบ.ทบ. พิจารณาสั่งการ
(ประกอบคําสัง่ ทบ. ที่ ๓๑๘/๒๕๕๗ ลง ๑ ต.ค.๕๗)
ผบ.ทบ.
สง.ผบ.ทบ.
รอง ผบ.ทบ.

เจ้าหน้าที่ ขว.ทบ.
เจ้าหน้าที่ สง.รอง ผบ.ทบ.
เจ้าหน้าที่ ขว.ทบ.

สง.รอง ผบ.ทบ.
เจ้าหน้าที่ สง.เสธ.ทบ.
เสธ.ทบ.

เจ้าหน้าที่ ขว.ทบ.

ตรวจถูกต้อง
พ.อ.
(สมพร แก่นจันทร์)
รอง ผอ.กอง กพ.ทบ.
๑ ต.ค.๕๗
หมายเหตุ
๑. เอกสารเสนอเพื่อสั่งการตามลําดับชั้นดําเนินการส่งโดย สง.ผู้บังคับบัญชา ตามลําดับ
๒. เอกสารทั่วไป, กลับ เข้าตามสายงานดําเนินการ โดยเจ้าหน้าที่ ขว.ทบ.
๑-๖๓
ผนวก ค ทางเดินเอกสารสายงานยุทธการ เสนอ ผบ.ทบ.
และ รอง ผบ.ทบ. พิจารณาสั่งการ
(ประกอบคําสัง่ ทบ. ที่ ๓๑๘/๒๕๕๗ ลง ๑ ต.ค.๕๗)
ผบ.ทบ.
สง.ผบ.ทบ.
รอง ผบ.ทบ.

เจ้าหน้าที่ ยก.ทบ.
เจ้าหน้าที่ สง.รอง ผบ.ทบ.
เจ้าหน้าที่ ยก.ทบ.

สง.รอง ผบ.ทบ.
เจ้าหน้าที่ สง.เสธ.ทบ.
เสธ.ทบ.

ตรวจถูกต้อง
พ.อ.
(สมพร แก่นจันทร์)
รอง ผอ.กอง กพ.ทบ.
๑ ต.ค.๕๗
หมายเหตุ
๑. เอกสารเสนอเพื่อสั่งการตามลําดับชั้นดําเนินการส่งโดย สง.ผู้บังคับบัญชา ตามลําดับ
๒. เอกสารทั่วไป, กลับ เข้าตามสายงานดําเนินการ โดยเจ้าหน้าที่ ยก.ทบ.
๑-๖๔
ผนวก ง ทางเดินเอกสารสายงานส่งกําลังบํารุง เสนอ ผบ.ทบ.
และ รอง ผบ.ทบ. พิจารณาสั่งการ
(ประกอบคําสัง่ ทบ. ที่ ๓๑๘/๒๕๕๗ ลง ๑ ต.ค.๕๗)
ผบ.ทบ.
สง.ผบ.ทบ.
รอง ผบ.ทบ.
สง.รอง ผบ.ทบ.
ผช.ผบ.ทบ.

เจ้าหน้าที่ กบ.ทบ.
เจ้าหน้าที่ สง.รอง ผบ.ทบ.
เจ้าหน้าที่ กบ.ทบ.
เจ้าหน้าที่ สง.ผช.ผบ.ทบ.
(สายงานส่งกําลังบํารุง)

ตรวจถูกต้อง
พ.อ.
(สมพร แก่นจันทร์)
รอง ผอ.กอง กพ.ทบ.
๑ ต.ค.๕๗
หมายเหตุ
๑. เอกสารเสนอเพื่อสั่งการตามลําดับชั้นดําเนินการส่งโดย สง.ผู้บังคับบัญชา ตามลําดับ
๒. เอกสารทั่วไป, กลับ เข้าตามสายงานดําเนินการ โดยเจ้าหน้าที่ กบ.ทบ.

๑-๖๕
อนุผนวก ๑ ประกอบผนวก ง ทางเดินเอกสารสายงานส่งกําลังบํารุง เสนอ ผ่าน ผช.ผบ.ทบ.
และ รอง เสธ.ทบ. พิจารณาสั่งการ
(ประกอบคําสัง่ ทบ. ที่ ๓๑๘/๒๕๕๗ ลง ๑ ต.ค.๕๗)
ผช.ผบ.ทบ.
(สายงานส่งกําลังบํารุง)

เจ้าหน้าที่ กบ.ทบ.

สง.ผช.ผบ.ทบ.
(สายงานส่งกําลังบํารุง)
เจ้าหน้าที่ สง.รอง เสธ.ทบ.
รอง เสธ.ทบ.
(สายงานส่งกําลังบํารุง)

เจ้าหน้าที่ กบ.ทบ.

ตรวจถูกต้อง
พ.อ.
(สมพร แก่นจันทร์)
รอง ผอ.กอง กพ.ทบ.
๑ ต.ค.๕๗
หมายเหตุ
๑. เอกสารเสนอเพื่อสั่งการตามลําดับชั้นดําเนินการส่งโดย สง.ผู้บังคับบัญชา ตามลําดับ
๒. เอกสารทั่วไป, กลับ เข้าตามสายงานดําเนินการ โดยเจ้าหน้าที่ กบ.ทบ.
๑-๖๖
ผนวก จ ทางเดินเอกสารรายงานกิจการพลเรือน เสนอ ผบ.ทบ.
และ รอง ผบ.ทบ. พิจารณาสั่งการ
(ประกอบคําสัง่ ทบ. ที่ ๓๑๘/๒๕๕๗ ลง ๑ ต.ค.๕๗)
ผบ.ทบ.
สง.ผบ.ทบ.
รอง ผบ.ทบ.
สง.รอง ผบ.ทบ.
ผช.ผบ.ทบ.
(สายงานกิจการพลเรือน)

เจ้าหน้าที่ กร.ทบ.
เจ้าหน้าที่ สง.รอง ผบ.ทบ.
เจ้าหน้าที่ กร.ทบ.
เจ้าหน้าที่ สง.ผช.ผบ.ทบ. (สายงาน
กิจการพลเรือน) หรือ สง.เสธ.ทบ.

ตรวจถูกต้อง
พ.อ.
(สมพร แก่นจันทร์)
รอง ผอ.กอง กพ.ทบ.
๑ ต.ค.๕๗
หมายเหตุ
๑. เอกสารเสนอเพื่อสั่งการตามลําดับชั้นดําเนินการส่งโดย สง.ผู้บังคับบัญชา ตามลําดับ
๒. เอกสารทั่วไป, กลับ เข้าตามสายงานดําเนินการ โดยเจ้าหน้าที่ กร.ทบ.

๑-๖๗
ผนวก ฉ ทางเดินเอกสารงานปลัดบัญชี
(ประกอบคําสัง่ ทบ. ที่ ๓๑๘/๒๕๕๗ ลง ๑ ต.ค.๕๗)
ผบ.ทบ.
สง.ผบ.ทบ.
รอง ผบ.ทบ.

เจ้าหน้าที่ สปช.ทบ.
เจ้าหน้าที่ สง.รอง ผบ.ทบ.
เจ้าหน้าที่ สปช.ทบ.

สง.รอง ผบ.ทบ.
เจ้าหน้าที่ สง.ผช.ผบ.ทบ.

เจ้าหน้าที่ สง.ผช.ผบ.ทบ.

ผช.ผบ.ทบ. (สายงานกําลังพล)

ผช.ผบ.ทบ. (สายงานส่งกําลังบํารุง)

สง.ผช.ผบ.ทบ. (สายงานกําลังพล)

สง.ผช.ผบ.ทบ. (สายงานส่งกําลังบํารุง)

เจ้าหน้าที่ สปช.ทบ.

ตรวจถูกต้อง
พ.อ.
(สมพร แก่นจันทร์)
รอง ผอ.กอง กพ.ทบ.
๑ ต.ค.๕๗
หมายเหตุ
๑. เอกสารเสนอเพื่อสั่งการตามลําดับชั้นดําเนินการส่งโดย สง.ผู้บังคับบัญชา ตามลําดับ
๒. เอกสารทั่วไป, กลับ เข้าตามสายงานดําเนินการ โดยเจ้าหน้าที่ สปช.ทบ.
๑–๖๘

อนุผนวก ๑ ประกอบผนวก ฉ ทางเดินเอกสารสายงานการตรวจสอบภายใน
(ประกอบคําสั่ง ทบ. ที่ ๓๑๘/๒๕๕๗ ลง ๑ ต.ค.๕๗)
ผบ.ทบ.

เจ้าหน้าที่ สตน.ทบ.

สง.ผบ.ทบ.
เจ้าหน้าที่ สตน.ทบ.
สตน.ทบ.

ตรวจถูกต้อง
พ.อ.
( สมพร แก่นจันทร์ )
รอง ผอ.กอง กพ.ทบ.
๑ ต.ค.๕๗
หมายเหตุ
๑. เอกสารเสนอเพื่อสั่งการตามลําดับชั้น ดําเนินการส่งโดย สง.ผู้บังคับบัญชา ตามลําดับ
๒. เอกสารไป, กลับ เข้าตามสายงาน ดําเนินการโดยเจ้าหน้าที่ สตน.ทบ.
๑–๖๙

๑–๗๐

อนุผนวก ๑ ประกอบผนวก ข ทางเดินเอกสารสายงานธุรการและกําลังพล เสนอผ่าน ผช.
ผบ.ศปก.ทบ. และ รอง เสธ.ศปก.ทบ. พิจารณาสั่งการ
( ประกอบคําสั่ง ทบ. ที่ ๓๑๘/๒๕๕๗ ลง ๑ ต.ค.๕๗)
ผช.ผบ.ศปก.ทบ.
(สายงานกําลังพล)

เจ้าหน้าที่ ฝกพ.ศปก.ทบ.

สง.ผช.ผบ.ศปก.ทบ.
(สายงานกําลังพล)
เจ้าหน้าที่ สง.รอง เสธ.ศปก.ทบ.
รอง เสธ.ศปก.ทบ.
(สายงานกําลังพล)

เจ้าหน้าที่ ฝกพ.ศปก.ทบ.

สง.รอง เสธ.ศปก.ทบ.
(สายงานกําลังพล)
เจ้าหน้าที่ ฝกพ.ศปก.ทบ.
เจ้าหน้าที่ ฝกพ.ศปก.ทบ.

ฝกพ.ศปก.ทบ.

ตรวจถูกต้อง
พ.อ.
( สมพร แก่นจันทร์ )
รอง ผอ.กอง กพ.ทบ.
๑ ต.ค.๕๗
หมายเหตุ
๑. เอกสารเสนอเพื่อสั่งการตามลําดับชั้น ดําเนินการส่งโดย สง.ผู้บังคับบัญชา ตามลําดับ
๒. เอกสารไป, กลับ เข้าตามสายงาน ดําเนินการโดยเจ้าหน้าที่ ฝกพ.ศปก.ทบ.
๑–๗๑

ผนวก ซ ทางเดินเอกสารสายงานการข่าวและกิจการต่างประเทศ สายงาน ศปก.ทบ.
( ประกอบคําสั่ง ทบ. ที่ ๓๑๘/๒๕๕๗ ลง ๑ ต.ค.๕๗)
เจ้าหน้าที่ ฝขว.ศปก.ทบ

ผบ.ศปก.ทบ.
สง.ผบ.ศปก.ทบ.

เจ้าหน้าที่ สง.รอง.ผบ.ศปก.ทบ.
เจ้าหน้าที่ ฝขว.ศปก.ทบ

รอง.ผบ.ศปก.ทบ.
สง.รอง.ผบ.ศปก.ทบ.

เจ้าหน้าที่ สง.เสธ.ศปก.
เจ้าหน้าที่ ฝขว.ศปก.ทบ

เสธ.ศปก.ทบ.
สง.เสธ.ศปก.ทบ.

เจ้าหน้าที่ สง.รอง เสธ.ศปก.

รอง เสธ.ศปก.ทบ.
(สายงานการข่าวและกิจการต่างประเทศ)

เจ้าหน้าที่ ฝขว.ศปก.ทบ

สง.รอง เสธ.ศปก.ทบ.
(สายงานการข่าวและกิจการต่างประเทศ)
เจ้าหน้าที่ ฝขว.ศปก.ทบ
เจ้าหน้าที่ ฝขว.ศปก.ทบ

ฝขว.ศปก.ทบ

ตรวจถูกต้อง
พ.อ.
( สมพร แก่นจันทร์ )
รอง ผอ.กอง กพ.ทบ.
๑ ต.ค.๕๗
หมายเหตุ
๑. เอกสารเสนอเพื่อสั่งการตามลําดับชั้น ดําเนินการส่งโดย สง.ผู้บังคับบัญชา ตามลําดับ
๒. เอกสารไป, กลับ เข้าตามสายงาน ดําเนินการโดยเจ้าหน้าที่ ฝขว.ศปก.ทบ
๑–๗๒

ผนวก ฌ ทางเดินเอกสารสายงานยุทธการ สายงาน ศปก.ทบ.
( ประกอบคําสั่ง ทบ. ที่ ๓๑๘/๒๕๕๗ ลง ๑ ต.ค.๕๗ )
ผบ.ศปก.ทบ.
สง.ผบ.ศปก.ทบ.

เจ้าหน้าที่ ฝยก.ศปก.ทบ
เจ้าหน้าที่ สง.รอง.ผบ ทบ.

รอง.ผบ.ศปก.ทบ.
สง.รอง.ผบ.ศปก.ทบ.

เจ้าหน้าที่ ฝยก.ศปก.ทบ
เจ้าหน้าที่ สง.เสธ.ศปก.ทบ.

เสธ.ศปก.ทบ.
สง.เสธ.ศปก.ทบ.

เจ้าหน้าที่ ฝยก.ศปก.ทบ
เจ้าหน้าที่ สง.รอง เสธ.ศปก.ทบ.

รอง เสธ.ศปก.ทบ.
(สายงานยุทธการ)

เจ้าหน้าที่ ฝยก.ศปก.ทบ

สง.รอง เสธ.ศปก.ทบ.
(สายงานยุทธการ)
เจ้าหน้าที่ ฝยก.ศปก.ทบ
เจ้าหน้าที่ ฝยก.ศปก.ทบ

ฝขว.ศปก.ทบ

ตรวจถูกต้อง
พ.อ.
( สมพร แก่นจันทร์ )
รอง ผอ.กอง กพ.ทบ.
๑ ต.ค.๕๗
หมายเหตุ
๑. เอกสารเสนอเพื่อสั่งการตามลําดับชั้น ดําเนินการส่งโดย สง.ผู้บังคับบัญชา ตามลําดับ
๒. เอกสารไป, กลับ เข้าตามสายงาน ดําเนินการโดยเจ้าหน้าที่ ฝยก.ศปก.ทบ
๑–๗๓

ผนวก ญ ทางเดินเอกสารสายงานส่งกําลังบํารุง เสนอ ผบ.ศปก.ทบ. และ รอง ผบ.ศปก.ทบ.
( ประกอบคําสั่ง ทบ. ที่ ๓๑๘/๒๕๕๗ ลง ๑ ต.ค.๕๗ )
ผบ.ศปก.ทบ.
สง.ผบ.ศปก.ทบ.
รอง ผบ.ศปก.ทบ.

เจ้าหน้าที่ ฝกบ.ศปก.ทบ.
เจ้าหน้าที่ สง.รอง ผบ.ศปก.ทบ.
เจ้าหน้าที่ ฝกบ.ศปก.ทบ.

สง.รอง ผบ.ศปก.ทบ.
เจ้าหน้าที่ สง.ผช.ผบ.ศปก.ทบ.
ผช.ผบ.สปก.ทบ.
(สายงานส่งกําลังบํารุง)
สง.ผช.ผบ.สปก.ทบ.
(สายงานส่งกําลังบํารุง)
เสธ.ศปก.ทบ.
สง.เสธ.ศปก.ทบ.

เจ้าหน้าที่ สง.เสธ.ศปก.ทบ.

เจ้าหน้าที่ สง.รอง เสธ.ศปก.ทบ.

รอง เสธ.ศปก.ทบ.
(สายงานส่งกําลังบํารุง)
ตรวจถูกต้อง

สง.รอง เสธ.ศปก.ทบ.
(สายงานส่งกําลังบํารุง)

พ.อ.
( สมพร แก่นจันทร์ )
รอง ผอ.กอง กพ.ทบ.
เจ้าหน้าที่ ฝกบ.ศปก.ทบ.
ฝกบ.ศปก.ทบ.
๑ ต.ค.๕๗
หมายเหตุ
๑. เอกสารเสนอเพื่อสั่งการตามลําดับชั้น ดําเนินการส่งโดย สง.ผู้บังคับบัญชา ตามลําดับ
๒. เอกสารไป, กลับ เข้าตามสายงาน ดําเนินการโดยเจ้าหน้าที่ ฝกบ.ศปก.ทบ.
๑–๗๔

อนุผนวก ๑ ประกอบผนวก ญ ทางเดินเอกสารสายงานส่งกําลังบํารุง เสนอ ผ่าน
ผช.ผบ.ศปก.ทบ., รอง เสธ.ศปก.ทบ. พิจารณาสั่งการ
( ประกอบคําสั่ง ทบ. ที่ ๓๑๘/๒๕๕๗ ลง ๑ ต.ค.๕๗ )
ผช.ผบ.ศปก.ทบ.
(สายงานส่งกําลังบํารุง)

เจ้าหน้าที่ ฝกบ.ศปก.ทบ.

สง.ผช.ผบ.ศปก.ทบ.
(สายงานส่งกําลังบํารุง)
เจ้าหน้าที่ สง.รอง เสธ.ศปก.ทบ.
รอง เสธ.ศปก.ทบ.
(สายงานส่งกําลังบํารุง)

เจ้าหน้าที่ ฝกบ.ศปก.ทบ.

สง.รอง เสธ.ศปก.ทบ.
(สายงานส่งกําลังบํารุง)
เจ้าหน้าที่ ฝกบ.ศปก.ทบ.
เจ้าหน้าที่ ฝกบ.ศปก.ทบ.

ฝกบ.ศปก.ทบ.

ตรวจถูกต้อง
พ.อ.
( สมพร แก่นจันทร์ )
รอง ผอ.กอง กพ.ทบ.
๑ ต.ค.๕๗
หมายเหตุ
๑. เอกสารเสนอเพื่อสั่งการตามลําดับชั้น ดําเนินการส่งโดย สง.ผู้บังคับบัญชา ตามลําดับ
๒. เอกสารไป, กลับ เข้าตามสายงาน ดําเนินการโดยเจ้าหน้าที่ ฝกบ.ศปก.ทบ.
๑–๗๕

ผนวก ฎ ทางเดินเอกสารสายงานกิจการพลเรือนและงานพิเศษที่ ทบ. มอบหมาย

สายงาน ศปก.ทบ.
( ประกอบคําสั่ง ทบ. ที่ ๓๑๘/๒๕๕๗ ลง ๑ ต.ค.๕๗ )
เจ้าหน้าที่ ฝกร.ศปก.ทบ

ผบ.ศปก.ทบ.
สง.ผบ.ศปก.ทบ.
รอง.ผบ.ศปก.ทบ.

เจ้าหน้าที่ สง.รอง.ผบ.ศปก.ทบ.
เจ้าหน้าที่ ฝกร.ศปก.ทบ

สง.รอง.ผบ.ศปก.ทบ.

เจ้าหน้าที่ สง.เสธ.ศปก.ทบ.
(สายงานกิจการพลเรือน) หรือ
สง.เสธ.สปก.ทบ.

ผช.ผบ.คปก.ทบ.
(สายงานกิจการพลเรือน)
หรือ เสธ.สปก.ทบ.

เจ้าหน้าที่ ฝกร.ศปก.ทบ

สง.เสธ.ศปก.ทบ.

เจ้าหน้าที่ สง.รอง เสธ.ศปก.ทบ.
รอง เสธ.ศปก.ทบ.
(สายงานกิจการพลเรือน)

เจ้าหน้าที่ ฝกร.ศปก.ทบ

สง.รอง เสธ.ศปก.ทบ.
(สายงานกิจการพลเรือน)

เจ้าหน้าที่ ฝกร.ศปก.ทบ
ฝกร.ศปก.ทบ

เจ้าหน้าที่ ฝกร.ศปก.ทบ
ตรวจถูกต้อง
พ.อ.
( สมพร แก่นจันทร์ )
รอง ผอ.กอง กพ.ทบ.

หมายเหตุ
๑. เอกสารเสนอเพื่อสั่งการตามลําดับชั้น ดําเนินการส่งโดย สง.ผู้บังคับบัญชา ตามลําดับ
๒. เอกสารไป, กลับ เข้าตามสายงาน ดําเนินการโดยเจ้าหน้าที่ ฝกร.ศปก.ทบ
๑–๗๖

๑–๗๗

คําสั่งกองทัพบก
ที่ ๓๑๙ / ๒๕๕๗
เรื่อง การมอบอํานาจสั่งการในนาม ผบ.ทบ.

---------------------------------------------

เพื่อให้การบริหารราชการของส่วนราชการกองทัพบกในสายงานปกติ ดําเนินไปด้วยความเรียบร้อย
ถูกต้อง และสอดคล้องกับการปฏิรูประบบราชการ อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๔ วรรค ๕ แห่ง
พระราชบัญญัติจัดระเบียบราชการกระทรวงกลาโหม พ.ศ.๒๕๕๑ และข้อบังคับกระทรวงกลาโหม ว่าด้วย
การสั่งการและประชาสัมพันธ์ พ.ศ.๒๕๒๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม จึงมอบอํานาจสั่งการในนาม ผบ.ทบ. และ
ลงนามทําการแทน ผบ.ทบ. ในกิจการบางเรื่อง โดยให้ปฏิบัติดังนี้
๑. ให้ยกเลิก คําสั่งกองทัพบก ดังต่อไปนี้
๑.๑ คําสั่งกองทัพบก ที่ ๗๕/๒๕๕๓ ลง ๒๐ มี.ค.๕๓ เรื่อง การมอบอํานาจสั่งการในนาม ผบ.ทบ.
๑.๒ คําสั่งกองทัพบก ที่ ๒๕๕/๒๕๕๔ ลง ๒๑ ก.ย.๕๔ เรื่อง การมอบอํานาจสั่งการในนาม ผบ.
ทบ. (เพิ่มเติมครั้งที่ ๑)
๒. เจ้ากรมกําลังพลทหารบก มีอํานาจหน้าที่สั่งการดังต่อไปนี้
๒.๑ รับผิดชอบในการดําเนินการ เสนอแนะเรื่องต่าง ๆ เกี่ยวกับงานกําลังพล, งานราชการประจําทั่วไป
, การศึกษาของ ทบ. ที่ กพ.ทบ. รับผิดชอบแก่ ผช.ผบ.ทบ. (สายงานกําลังพล) และ รอง เสธ.ทบ. (สายงานกําลังพล)
อํานวยการ และกํากับดูแลการปฏิบัติในกิจกรรมของ กพ.ทบ.,สบ.ทบ.,จบ.,สห.ทบ.,กิจกรรมกําลังสํารอง
๒.๒ มีอํานาจหน้าที่พิจารณาสั่งการโดยรับคําสั่ง หรือลงนามทําการแทน ผบ.ทบ. ดังนี้
๒.๒.๑ การให้นายทหารประทวนทําหน้าที่นายทหารสัญญาบัตรต่างหน่วยนอกเหนือ
อํานาจสั่งการของ ผบ.หน่วยระดับกองพล หรือเทียบเท่าขึ้นไป รวมถึงการออกคําสั่งให้นายทหารประทวน
รับราชการในอัตรานายทหารสัญญาบัตรสายงานสัสดี
๒.๒.๒ การขอผ่อนผันการเข้ารับราชการของทหารกองประจําการ
๒.๒.๓ การกําหนด และควบคุม หมายเลข ชกท. ของตําแหน่งต่างๆ
๒.๒.๔ ลงนามในเอกสารขอลาไปประกอบพิธีฮัจย์ ยกเว้นนายทหารชั้นนายพล
๒.๒.๕ การช่วยราชการเพื่อฝึก ชกท. ของนายทหารสัญญาบัตร
๒.๒.๖ เรื่องเกี่ยวกับโรคเอดส์ เฉพาะเรื่องที่ไม่มีความ สําคัญเป็นพิเศษ
๒.๒.๗ การช่วยราชการนายทหารสัญญาบัตร (ใน/นอก ทบ.) ยกเว้นนายทหารชั้นนายพล
๒.๒.๘ อนุมัติตัวบุคคล นายทหารประทวนช่วยราชการสายงาน กอ.รมน.
๑–๗๗-๑

๒.๒.๙ แก้ไขคําสั่งปรับย้ายที่เกี่ยวกับตําแหน่ง อัตรา ชกท., อัตรา เงินเดือน, เงินเพิ่ม
พิเศษของนายทหารสัญญาบัตร
๒.๒.๑๐ รับผิดชอบในการประเมินค่านายทหารระดับ ผบ.หน่วย (พล.ต.) ในสายงาน ซึ่ง
ขึ้นตรงกับ ทบ. ตามระเบียบ ทบ.ว่าด้วยการประเมินค่าการปฏิบัติงานกําลังพลของกองทัพบก พ.ศ.๒๕๕๖
๒.๒.๑๑ การลาป่วยในอํานาจของ ผบ.ทบ. การเสนอลาป่วยในอํานาจ รมว.กห.ยกเว้นนายทหารชั้นนายพล
๒.๒.๑๒ การให้ความเห็นในการขอลาติดตามคู่สมรสไปต่างประเทศ ยกเว้นนายทหารชั้นนายพล
๒.๓ เรื่องเกี่ยวกับงานราชการประจํา
๒.๓.๑ การรับรองลายมือชื่อผู้มีสิทธิเบิกสิ่งของหลวงของ นขต.ทบ.
๒.๓.๒ การขอประดับเครื่องหมาย หรือเหรียญตราต่างประเทศ
๒.๓.๓ อนุมัติให้ข้าราชการทหารสัญญาบัตร ข้าราชการทหารต่ํากว่าสัญญาบัตรนักเรียน
ทหาร ทหารกองประจํ า การ ลู ก จ้ า ง และนั ก งานราชการ เดิ น ทางไปราชการทั้ ง ภายในประเทศและ
ต่างประเทศ ในกิจการกีฬาของทหาร การกีฬาระดับชาติ กิจการการดนตรี ตามมติคณะรัฐมนตรีหรือคําสั่ง
นายกรัฐมนตรี รวมถึง การเดินทางไปราชการอื่น ๆ โดยไม่ถือเป็นวันลา และมิได้ใช้งบประมาณของ ทบ.
๒.๓.๔ เรื่องที่เกี่ยวกับศาล การคดี และระเบียบวินัย การพิจารณาอนุมัติเปลี่ยนแปลงหรือ
การขยายเวลาทําการสอบสวนความรับผิดชอบในทางแพ่งและอาญา
๒.๔ เรื่องที่เกี่ยวกับการศึกษา ดังนี้
๒.๔.๑ การศึกษา อบรม ดูงาน สัมมนา ประชุมหรือฝึกงานในเรื่องที่ กพ.ทบ.รับผิดชอบ
โดยไม่ใช้งบประมาณ ทบ. หรือใช้งบประมาณจากงบการศึกษาดูงานนอกแผนประจําปีของ ทบ.
๒.๔.๒ การอนุมัติให้ข้าราชการ พลเรือน จากหน่วยงานนอก ทบ. เข้ารับการศึกษาอบรมดู
งาน สัมมนา หรือฝึกงาน ประชุมทางวิชาการในโรงเรียนเหล่า/สายวิทยาการ หรือสถานศึกษาของ ทบ.
๒.๔.๓ การอนุมัติให้กําลังพล ทบ. เป็นวิทยากรบรรยายแก่หน่วย ทั้งใน และ นอก กห.
๒.๕ การย้าย เปลี่ยนเหล่า โอน ลาออก และการช่วยราชการของข้าราชการต่ํากว่าชั้นสัญญาบัตร การ
จัดสรรยอด และให้ความเห็นชอบต่อสัญญาจ้างพนักงานราชการ ในกลุ่มงานบริการและเทคนิค(คุณวุฒิต่ํากว่าปริญญา)
๒.๖ สั่งให้ข้าราชการกลาโหมพลเรือน สังกัด ทบ. ซึ่งได้รับยศทหารไปขึ้นทะเบียนทหารกอง
ประจําการ ตามที่กระทรวงกลาโหมแจ้งมาเป็นครั้งคราว
๒.๗ อนุมัติให้ สบ.ทบ. ดําเนินการสําเนาเอกสารเวียนทราบ ที่ส่งมาจากส่วนราชการนอก ทบ.
หรือเป็นเอกสารประสานการชี้แจงหน่วยต่าง ๆ
๒.๘ อนุมัติให้ดําเนินการเพื่อปรับย้ายข้าราชการต่ํากว่าชั้นสัญญาบัตร ข้าม นขต.ทบ.
๒.๙ สั่งการเกี่ยวกับการศึกษาในเรื่องการอนุมัติให้ข้าราชการทหาร นักเรียนทหาร ทหารกอง
ประจําการ ลูกจ้าง หรือพนักงานราชการ ไปเข้ารับการศึกษา อบรม ดูงาน สัมมนา หรือประชุมทางวิชาการ
หรือฝึกงาน นอก ทบ. และ นอก กห. โดยไม่ใช้งบประมาณ ทบ.
๑–๗๗-๒

๒.๑๐ อนุมัติให้เปิดหรือปิดอัตราการบรรจุกําลังพลของ ทบ. และควบคุมอัตรากําลังพลของทบ.
ให้เป็นไปตามแผนพัฒนากองทัพบก ในห้วงระยะเวลาตามแผน
๒.๑๑ การไปต่างประเทศของข้าราชการทหารต่ํากว่าสัญญาบัตร นักเรียนทหาร ทหารกองประจําการ และ
ลูกจ้าง กรณีไปทํางานทางองค์การหรือรัฐวิสาหกิจ และขออนุมัติไปต่างประเทศในกิจการขององค์กร หรือรัฐวิสาหกิจนั้น
๒.๑๒ มีอํานาจลงนามในเอกสารเสนอหน่วยเหนือ หน่วยรอง และหน่วยข้างเคียงเกี่ยวกับการ
งานการศึกษา เพื่อติดต่อ ประสานงานทางธุรการ ขอความคิดเห็นและการขอความช่วยเหลือ
๒.๑๓ อนุมัติดําเนินการ หรือออกคําสั่งงานด้านกําลังพล และงานธุรการอื่น ๆ ในอํานาจ ผบ.
หน่วยชั้นยศ พล.ต. ให้กับหน่วย สสน.บก.ทบ.
๒.๑๔ การอนุมัติให้กําลังพลได้รับค่าสินไหมทดแทนในการประกันชีวิต
๒.๑๕ การอนุ มั ติ ใ ห้ หน่ ว ยจั ด กองทหารเกีย รติย ศและวงดุริย างค์ สํ า หรั บ กรณี ก ารรับ แขก
ต่างประเทศ, กรณีการจัดกองทหารเกียรติยศผสมสามเหล่าทัพ และกองทหารเกียรติยศกรณีอื่น ๆ
๓. เจ้ากรมข่าวทหารบก มีอํานาจหน้าที่สั่งการดังต่อไปนี้
๓.๑ อนุมัติให้กําลังพล ทบ. เข้าร่วมประชุมกับหน่วยงานนอก ทบ. ในงานด้านการข่าว (เฉพาะ
กรณีเร่งด่วน และไม่เกี่ยวข้องกับงานนโยบาย), งานพิธีการทูต และงานรักษาความปลอดภัย
๓.๒ ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้แทนของ ผบ.ทบ. เดินทางไปประชุม/สัมมนาด้านการข่าวหรือพัฒนาสัมพันธ์
กับผู้นํากองทัพ หรือบุคคลสําคัญของประเทศเพื่อนบ้านตามอนุมัติหลักการของ ผบ.ทบ.ในโอกาสอันเหมาะสม
๓.๓ การอนุมัติให้ชาวต่างประเทศเข้า บก.ทบ.ในพื้นที่อาคาร ๑ กรณีที่ไม่ใช่การเข้าเยี่ยม
ผู้บังคับบัญชาชั้นสูง และการเข้าเยี่ยมในสายงานส่งกําลังบํารุง
๓.๔ กํากับดู แลคณะทํางาน หรื อสํานักงาน ทบ. ในส่วนที่รับผิดชอบในสายงานเกี่ยวกับการ
มอบหมายงาน, การรายงานผลการปฏิบัติงาน, การพิจารณาผู้มาช่วยราชการในคณะทํางานหรือสํานักงาน
ทบ., การเปลี่ยนแปลงอํานาจหน้าที่ของคณะทํางาน หรือสํานักงาน ทบ. และการพิจารณาความดีความชอบ
๓.๕ รับผิดชอบในการประเมินค่านายทหารระดับ ผบ.หน่วย (พล.ต.) ในสายงานซึ่งขึ้นตรงกับ
ทบ. ตามระเบียบ ทบ.ว่าด้วยการประเมินค่าการปฏิบัติงานกําลังพลของกองทัพบก พ.ศ.๒๕๕๖
๓.๖ สั่งหน่วยต่าง ๆ ให้ความร่วมมือ และปฏิบัติในการต้อนรับ อํานวยความสะดวกพิธีการหรือ
การจัดเลี้ยงเจ้าหน้าที่ทางการทูตต่างประเทศ ทูตฝ่ายทหารต่างประเทศ เจ้าหน้าที่ฝ่ายทหารหรือรัฐบาล
ต่างประเทศ รวมทั้งชาวต่างประเทศอื่น ๆ
๓.๗ สั่งหน่วยต่าง ๆ ให้ความร่วมมือเกี่ยวกับการปฏิบัติงานข่าว และการต่อต้านการข่าวกรอง
เพื่อตอบสนองภารกิจของ ทบ. และความต้องการข่าวสาร/ข่าวกรองของผู้บังคับบัญชา

๑–๗๗-๓

๓.๘ แต่งตั้ง ถอดถอนเจ้าหน้าที่ และแหล่งข่าว เพื่อให้ได้รับสิทธิกําลังพลตาม รปจ.ผชว.ศปก.
ทบ. ที่ ๑/๒๑ และออกคําสั่งให้เจ้าหน้าที่ สํานักงาน ๓๒๒ เดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ตามโครงการได้ (ตาม
อนุมัติโครงการ ๓๒๒ เรือง การดําเนินงานข่าวลับสนับสนุนกองทัพภาค หมายเลขอ้างสาร ๓๒๒-๑ ลง ๒๖
ต.ค.๒๒ ข้อ ๕.๔ และอนุมัติโครงการ ฯ ที่จะปรับปรุงแก้ไขภายหลัง)
๓.๙ ลงนามทําการแทน ผบ.ทบ.ในหนังสือถึง ธนาคารทหารไทย จํากัด(มหาชน) สําหรับซื้อ
เงินตราต่างประเทศ สําหรับค่าใช้จ่ายของ สน.ผชท.ทบ.ไทย/ต่างประเทศ
๓.๑๐ อนุมัติให้ ผชท.ทบ.ไทย/ต่างประเทศ และเจ้าหน้าที่ใน สน.ผชท.ทหาร ไทย/ต่างประเทศ
(ทบ.) ลากลับประเทศไทยได้ทุกกรณี และแจ้งให้สถานเอกอัครราชทูตไทยในต่างประเทศนั้นทราบด้วย
สายงาน ศปก.ทบ.
๓.๑๑ อนุมัติและสั่งการแก่หน่วยในสายงาน ศปก.ทบ. ตามที่ ผบ.ศปก.ทบ. มอบหมายให้ เสธ.ศปก.
ทบ. ในเรื่องที่ ศปก.ทบ. กําหนดนโยบายหลักการ หลักนิยม แผนและโครงการ และอัตราไว้โดยแน่ชัดแล้ว ดังนี้
๓.๑๑.๑ ตรวจสอบ และกํากับดูแลการบริหารงบประมาณของหน่วยงานด้านการข่าวใน
ความรับผิดชอบของ ศปก.ทบ.ให้มีความโปร่งใสและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด
๓.๑๑.๒ ตรวจเยี่ยมและกํากับดูแลหน่วยงานด้านการข่าวที่อยู่ภายใต้การควบคุมของ
ศปก.ทบ. ตามห้วงเวลาอันเหมาะสม หรือตามนโยบายของผู้บังคับบัญชาในสายงาน ศปก.ทบ.
๓.๑๒ อนุมัติให้กําลังพล ศปก.ทบ.เข้าร่วมประชุมกับหน่วยงานนอก ทบ.ในงานด้านการข่าว
(เฉพาะกรณีเร่งด่วน และไม่เกี่ยวข้องกับงานนโยบาย) และงานรักษาความปลอดภัย
๓.๑๓ ปฏิบัติหน้าที่ผู้แทนของ ผบ.ศปก.ทบ.เดินทางไปประชุม/สัมมนาด้านการข่าวหรือพัฒนาสัมพันธ์
กับผู้นํากองทัพหรือบุคคลสําคัญของประเทศเพื่อนบ้าน ตามอนุมัติหลักการของ ผบ.ทบ.ในโอกาสอันเหมาะสม
๔. เจ้ากรมยุทธการทหารบก มีหน้าที่สั่งการดังต่อไปนี้
๔.๑ ออกคําสั่งเตรียมให้หน่วยต่าง ๆ ได้รับทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ไม่หมายถึงการสั่งการใช้กําลัง
ทหารและการเคลื่อนย้าย
๔.๒ สั่งการในเรื่องที่เกี่ยวกับการจัด การฝึก และการศึกษาเฉพาะที่เป็นโครงการจากมิตร
ประเทศ ซึ่งได้รับหลักการและนโยบายแล้ว
๔.๓ สั่ ง หน่ ว ยต่ า ง ๆ ให้ ค วามร่ ว มมื อ เกี่ ย วกั บ งานวิ จั ย และพั ฒ นาการทางทหารงาน
ประวัติศาสตร์ พิพิธภัณฑ์ และภูมิศาสตร์ทหาร
๔.๔ มีอํานาจในการประกาศใช้ตอนที่ ๔ อัตรายุทโธปกรณ์ประกอบ อจย. เพื่อเป็นมูลฐานใน
การเบิกจ่ายยุทโธปกรณ์ของหน่วย
๔.๕ เรื่องที่เกี่ยวกับการศึกษา ดังนี้
๔.๕.๑ การศึกษา อบรม ดูงาน สัมมนา ประชุมทางวิชาการหรือฝึกงานที่ใช้งบประมาณ
จากงบงานศึกษาดูงานนอกแผนประจําปีของ ทบ.
๑–๗๗-๔

๔.๕.๒ การอนุมัติให้ข้าราชการนอก ทบ. เข้ารับการศึกษา อบรมดูงานสัมมนา หรือฝึกงาน
ประชุมทางวิชาการในโรงเรียนเหล่าสายวิทยาการของ ทบ.
๔.๕.๓ การอนุมัติให้ข้าราชการเป็นวิทยากรบรรยายแก่หน่วย ทั้งใน และ นอก กห.
๔.๖ รับผิดชอบในการประเมินค่านายทหารระดับ ผบ.หน่วย (พล.ต.) ในสายงานซึ่งขึ้นตรงกับ
ทบ. ว่าด้วยการประเมินค่าการปฏิบัติงานกําลังพลของกองทัพบก พ.ศ.๒๕๕๖
๕. เจ้ากรมส่งกําลังบํารุงทหารบก มีอํานาจหน้าที่สั่งการดังต่อไปนี้
๕.๑ อนุมัติให้จ่ายอาวุธ กระสุน และยุทโธปกรณ์ทุกชนิด ซึ่ง ทบ.ได้กําหนดอัตราไว้โดยแน่นอนแล้ว
๕.๒ อนุมัติให้ส่งคืนอาวุธ กระสุน และยุทโธปกรณ์ทุกชนิด เพื่อเบิกเปลี่ยนใหม่
๕.๓ อนุมัติให้ขึ้นบัญชีคุมอาวุธ กระสุน วัตถุระเบิด และยุทโธปกรณ์ทุกชนิด
๕.๔ อนุมัติให้จ่ายน้ํามันนอกเหนือจากอัตราที่กําหนดไว้ในกรณีจําเป็นได้ทุกวัน
๕.๕ ลงนามในหนั งสือ เรียน อธิ บดีก รมศุลกากร เพื่อขอยกเว้นค่ าภาษีอากรทางศุลกากร
สําหรับ สป. ที่นําเข้าจากต่างประเทศของ ทบ.
๕.๖ ลงนามในหนังสือนําเรียน ผบ.ทหารสูงสุด เพื่อขออนุมัติปลดทะเบียนและจดทะเบียน
รถยนต์ทหาร และล้อเลื่อนทหาร
๕.๗ รับผิดชอบในการดําเนินการ เสนอแนะเรื่องต่าง ๆ ในสายงานส่งกําลังบํารุงตลอดจน
โครงการที่เกี่ยวกับการส่งกําลังบํารุงแก่ ผช.ผบ.ทบ. (สายงานส่งกําลังบํารุง) ในสายงานปกติ
๕.๘ อํานวยการและควบคุมการปฏิบัติในกิจกรรมด้านการส่งกําลังบํารุงของสายยุทธบริการต่าง
ๆ รวมทั้ง สบ.ทบ.,สก.ทบ. และ ยศ.ทบ. เฉพาะสายงานส่งกําลังบํารุง
๕.๙ อนุมัติการเข้าเยี่ยมหน่วยทหารในสายงานส่งกําลังบํารุงของ สน.จม.ฝ่าย ทบ./ไทย หรือ
ชาวต่างประเทศ ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับงานส่งกําลังบํารุง โดยลงนามรับคําสั่ง ผบ.ทบ.
๕.๑๐ อนุมัติการขนส่งชิ้นส่วนซ่อมอากาศยานทุกประเภทที่มีความเร่งด่วนสูงจากประเทศ
สหรัฐ ฯ มายังประเทศไทยทางอากาศ
๕.๑๑ การแจ้งข้อมูลข่าวสาร หรือหลักเกณฑ์ข้อกําหนดด้านการพัสดุให้หน่วยต่าง ๆ ใน ทบ.
ทราบ และถือปฏิบัติ เฉพาะกรณีที่ไม่ต้องสั่งการใด ๆ เพิ่มเติม
๕.๑๒ การจัดผู้แทนหน่วยจาก กบ.ทบ. และกรมฝ่ายยุทธบริการ ร่วมรับฟังคําชี้แจงเกี่ยวกับ
งานด้านการส่งกําลังบํารุงจากหน่วยงานภายนอก ทบ.
๕.๑๓ รับผิดชอบในการประเมินค่านายทหารระดับ ผบ.หน่วย (พล.ต.) ในสายงานซึ่งขึ้นตรงกับ
ทบ. ตามระเบียบ ทบ.ว่าด้วยการประเมินค่าการปฏิบัติงานกําลังพลของกองทัพบก พ.ศ.๒๕๕๖
สายงาน ศปก.ทบ.
๕.๑๔ พิจารณานําเรียนเสนอแนะเรื่องต่าง ๆ เกี่ยวกับการส่งกําลังบํารุงในสายงาน ศปก.ทบ.
ได้แก่ เสธ.ศปก.ทบ., รอง เสธ.ศปก.ทบ. ในสายงานที่เกี่ยวข้อง
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๕.๑๕ พิจารณาสั่งการโดยลงนามรับคําสั่ง หรือทําการแทน ผบ.ศปก.ทบ.ในเรื่องต่าง ๆ ดังนี้
๕.๑๕.๑ การสนั บ สนุ น ยานพาหนะสําหรับ ภารกิจ ของสํ านั ก งานผู้บัง คั บบั ญ ชาและ
หน่วย/ฝ่ายต่าง ๆ ของศปก.ทบ.(ส่วนกลาง)
๕.๑๕.๒ การเดินทางไปราชการภายในประเทศ เพื่อปฏิบัติภารกิจด้านการส่งกําลังบํารุง
ตามแผนงานของ ศปก.ทบ.
๕.๑๕.๓ การตั้งกรรมการตรวจรับสิ่งของ ศปก.ทบ.
๖. เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารบก มีอํานาจหน้าที่สั่งการดังต่อไปนี้
๖.๑ รับผิดชอบในการดําเนินการ เสนอแนะเรื่องต่าง ๆ ในสายงานกิจการพลเรือนแก่ เสธ.ทบ.
และ ผบ.ทบ. ควบคุมการปฏิบัติในกิจกรรมของ กร.ทบ.ในทุกเรื่อง และ สลก.ทบ. เฉพาะในเรื่องการ
ประชาสัมพันธ์ภาพรวมของ ทบ.
๖.๒ อนุมัติให้กําลังพล ทบ. เข้าร่วมประชุมกับส่วนราชการพลเรือน รัฐวิสาหกิจและภาคเอกชน
ในกรณีเร่งด่วน
๖.๓ ลงนามในคําสั่งเดินทางไปราชการของกําลังพล ทบ.ในสายงานกิจการพลเรือน
๖.๔ การอํานวยการเกี่ยวกับการดําเนินงานของสถานีวิทยุกระจายเสียง และสถานีวิทยุโทรทัศน์ในเครือ ทบ.
๖.๕ อนุมัติให้กําลังพลไปสนับสนุนส่วนราชการพลเรือน ภาครัฐ และเอกชนในเรื่องเกี่ยวกับ
ความสามารถของบุคลากร ทั้งทางด้านกีฬา ดนตรี รวมทั้งด้านอื่น ๆ ที่ไม่เกี่ยวข้องกับงานทางทหาร ยกเว้น
การเดินทางไปต่างประเทศ ให้ดําเนินการตามสายงานที่เกี่ยวข้อง
๖.๖ กํ ากั บดู แลคณะทํ างาน หรื อสํ านั กงาน ทบ.ในส่ วนที่ รั บผิ ดชอบในสายงานเกี่ ยวกั บการ
มอบหมายงาน, การรายงานผลการปฏิบัติงาน, การพิจารณาผู้มาช่วยราชการในคณะทํางานหรือสํานักงาน ทบ.,
การเปลี่ยนแปลงอํานาจหน้าที่ของคณะทํางาน หรือสํานักงาน ทบ. และการพิจารณาความดีความชอบ
๖.๗ รับผิดชอบในการประเมินค่านายทหารระดับ ผบ.หน่วย (พล.ต.) ในสายงานซึ่งขึ้นตรงกับ
ทบ. ตามระเบียบ ทบ.ว่าด้วยการประเมินค่าการปฏิบัติงานกําลังพลของกองทัพบก พ.ศ.๒๕๕๖
๖.๘ อนุมัติแผนการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับงานด้านกิจการพลเรือน ตามนโยบายและกรอบ
แนวทางของ ทบ. ที่ได้กําหนดไว้
๖.๙ อนุมัติแผนพัฒนากําลังประชาชน แผนพัฒนาขีดความสามารถของกําลังพลและแผนการ
ฝึกทบทวนกําลังประชาชน ร่วมกับกองกําลังป้องกันชายแดน
๖.๑๐ อนุมัติให้กําลังพล ทบ. เป็นผู้แทน หรือวิทยากร เข้าร่วมประชุมสัมมนาหรือบรรยาย
พิเศษให้กับส่วนราชการ พลเรือน รัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน หรือสถาบันการศึกษาต่าง ๆ ในเรื่องที่เกี่ยวข้อง
กับงานด้านกิจการพลเรือน ยกเว้นเรื่องที่ได้มีการสั่งการไว้เป็นการเฉพาะ
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๖.๑๑ อนุมัติหลักการให้นักศึกษาสถานบันพลเรือนเข้าฝึกงานในหน่วยทหาร โดยให้ ผบ.นขต.
ทบ.เป็นผู้พิจารณาอนุมัติให้นักศึกษาสถานบันพลเรือนเข้าฝึกงานในหน่วยของตนได้ โดยการเข้าฝึกงานนั้น
จะต้องไม่เป็นเรื่องเกี่ยวกับความลับของทางราชการ ไม่ก่อความเสียหายแก่ทางราชการ และไม่มีข้อมูล
ผูกพันกับทางราชการทหาร เมื่อรับนักศึกษาเข้าฝึกงาน ต้องรายงาน ผบ.ทบ.(ผ่าน กร.ทบ.) ทราบทุกครั้ง
๖.๑๒ อนุมัติให้มีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ตามที่ส่วนราชการหรือองค์กรการกุศลภาคเอกชน
ขอรับการสนับสนุนด้านการประชาสัมพันธ์ผ่านทางสื่อประเภทวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ในเครือ
ทบ. ที่มีความยาวไม่เกิน ๕ นาที โดยมิให้มีการโฆษณาสินค้า
๖.๑๓ สั่งการใช้หน่วยในการสนับสนุนงานด้านการพัฒนาประเทศ และงานด้านการช่วยเหลือ
ประชาชนในชั้นต้น ซึ่งเป็นเรื่องเร่งด่วนที่มีผลกระทบกับประชาชนโดยตรง และเป็นนโยบายของรัฐบาล
๖.๑๔ สั่ ง การให้ ห น่ ว ยรายงานผลการปฏิ บั ติ ง านที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ งานด้ า นกิ จ การพลเรื อ น
ตามนโยบายและกรอบแนวทางของ ทบ.ที่ได้กําหนดไว้ ตามห้วงระยะเวลา
๗. ปลัดบัญชีทหารบก มีอํานาจหน้าที่สั่งการดังต่อไปนี้
๗.๑ อนุมัติ ลงนาม หรือสั่งการเกี่ยวกับการพัฒนาระบบราชการของ ทบ. ดังนี้
๗.๑.๑. ลงนามในเอกสารเสนอหน่วยเหนือ หน่วยรอง สํานักงาน ก.พ.ร. และหน่วยที่
เกี่ยวข้อง ทั้งในและนอกระบบ เพื่อการแจ้งให้ทราบ การติดต่อประสานงาน การขอความเห็น การขอความ
ร่วมมือที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาระบบราชการ
๗.๑.๒ อนุ มั ติ ใ ห้ กํ า ลั ง พลผู้ แ ทนหน่ ว ยของ ทบ.เข้ า ร่ ว มการประชุ ม สั ม มนาฝึ ก อบรม
ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาระบบราชการกับส่วนราชการอื่นนอก ทบ.
๗.๑.๓ อนุมัติและสั่งการให้ดําเนินการ และรายงานผลการดําเนินการตามเกณฑ์คุณภาพ
การบริหารจัดการภาครัฐ
๗.๑.๔ อนุมัติและสั่งการให้ดําเนินการ และรายงานผลการดําเนินการตาม ตัวชี้วัดของ
กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจําปี
๗.๑.๕ อนุมัติและสั่งการให้ดําเนินการจัดทํา และทบทวนแผนปฏิบัติราชการของ ทบ.
และแผนปฏิบัติราชการของ นขต.ทบ. รวมทั้งการรายงานผลการปฏิบัติราชการ
๗.๒ อนุ มั ติ บั ญ ชี ถื อ จ่ า ยเงิ น เดื อ นเพิ่ ม เติ ม ระหว่ า งปี การเลื่ อ นระดั บ ทุ ก กรณี ที่ มี ผ ลทํ า ให้
ระดับชั้น หรืออัตราเงินเดือนเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม ยกเว้นอัตราเงินเดือนตั้งใหม่และเงินประจําตําแหน่ง
๗.๓ สั่งการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่าย
งบประมาณต่อหน่วยเจ้าของงบประมาณ
๗.๔ อนุมัติหลักการให้หน่วยและคณะทํางานต่าง ๆ ที่ได้รับการแต่งตั้งจาก ทบ. ปฏิบัติงานนอก
เวลาราชการ เพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพิ่มเติมระหว่างปีงบประมาณ
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๗.๕ สั่งการในเรื่องการเบิกจ่ายงบประมาณการกําลังพล ประเภทเบี้ยเลี้ยงทหารกองประจําการที่ปฏิบัติ
ภารกิจป้องกันชายแดน และรักษาความมั่นคงภายใน เพื่อแก้ไขปัญหาและอุปสรรคที่อาจมีให้สําเร็จลุล่วงไปด้วยดี
๗.๖ อนุมัติและสั่งการเกี่ยวกับการสั่งจ่ายงบประมาณ ในกรณีถอนคืนเงินที่นําส่งคลังเป็นรายได้
แผ่นดิน (ตามอนุมัติ ผบ.ทบ. ท้ายหนังสือ สปช.ทบ. ๐๓๒๔/๑๐๔๙๖ ลง ๑๓ มิ.ย.๒๐ และอนุมัติที่จะ
ปรับปรุงแก้ไขภายหลัง)
๗.๗ สั่ง การและลงนามแทน เกี่ ย วกับ เรื่อ งรายงานสถานภาพของสายงานปลั ดบั ญ ชี และ
รายงานสถิติทางการงบประมาณและกําลังพล
๗.๘ มีอํานาจอนุมัติหรือลงนามหรือสั่งการเกี่ยวกับงานสํารวจวิธีการจัดปริมาณงาน และกําลัง
พลของ ทบ. ในเรื่องดังต่อไปนี้
๗.๘.๑ ลงนามในเอกสารเสนอหน่วยเหนือ หน่วยรอง และหน่วยที่เกี่ยวข้องทั้งในและนอก
ทบ. เพื่อการแจ้งให้ทราบ การติดต่อประสานงาน การขอความเห็น และการขอร่วมมือ หรือขอความช่วยเหลือ
๗.๔.๒ อนุมัติและสั่งการในการแก้ไขเปลี่ยนแปลง หรือเพิ่มเติมรายการใด ๆ ของระเบียบ
ปฏิบัติราชการ โดยการแก้ไขนั้นไม่กระทบถึงรูปโครงสร้างการจัดใหญ่ ที่ ผบ.ทบ. อนุมัติหลักการไว้แล้ว
๗.๔.๓ อนุมัติและสั่งการให้จัดผู้แทนของคณะกรรมการ สํารวจวิธีการจัดปริมาณงานและ
กําลังพลของ ทบ. ไปปกป้องอัตราเฉพาะกิจของ ทบ. ที่ผ่านการสํารวจและเสนอปรับปรุงแก้ไขไปยังหน่วย
เหนือร่วมกับผู้แทน ยก.ทบ.
๗.๔.๔ สังการในกิจกรรมอื่น ๆ ของงานสํารวจวิธีการจัดประมาณงานและกําลังพลของ
ทบ. ซึ่งมิใช่เรื่องสําคัญที่ต้องขอรับนโยบายก่อน เพื่อให้หน่วยที่เกี่ยวข้องปฏิบัติ
๗.๙ อนุมัติและสั่งการในการจัดทําแผนการปฏิบัติราชการ ๔ ปี และประจําปีของ ทบ.
๗.๑๐ อนุมัติ และสั่งการ ในการจัดทําเอกสารคําของบประมาณรายจ่ายประจําปีของ ทบ.
๗.๑๑ อนุมัติและสั่งการในการจัดทําต้นทุนผลผลิตกิจกรรมของ ทบ.
๗.๑๒ อนุมัติ สั่งการ และลงนามแทนในหนังสือถึงส่วนราชการอื่นเกี่ยวกับการดําเนินงานด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหาร ทบ.
๗.๑๓ รับผิดชอบในการประเมินค่านายทหารระดับ ผบ.หน่วย (พล.ต.) ในสายงาน ซึ่งขึ้นตรง
กับ ทบ. ตามระเบียบ ทบ.ว่าด้วยการประเมินค่าการปฏิบัติงานกําลังพลของกองทัพบก พ.ศ. ๒๕๕๖
๘. เจ้ากรมสารบรรณทหารบก มีอํานาจหน้าที่สั่งการดังต่อไปนี้
๘.๑ สั่งการให้ นขต.ทบ. จัดข้าราชการไปเฝ้า ฯ ตามหมายกําหนดการ ไปร่วมในงานพระราช
พิธี รัฐพิธี และพิธีการต่าง ๆ ทั้งของ ทบ. และนอก ทบ. ตามความมุ่งหมายของผู้บังคับบัญชา
๘.๒ สั่งการให้ นขต.ทบ. ให้ความร่วมมือในการจัดงานพระราชพิธี รัฐพิธีและพิธีการต่าง ๆ ทั้ง
ของ ทบ. และนอก ทบ. ตามความมุ่งหมายของผู้บังคับบัญชา
๘.๓ สั่งจัดเวรยามใน บก.ทบ. ตามคําสั่ง ทบ. ซึ่งกําหนดหลักการไว้แล้ว
๑–๗๗-๘

๘.๔ ขออนุมัติให้ออกบัตรเหรียญชัยสมรภูมิ หรือเหรียญกล้าหาญ ให้แก่ ผู้ได้รับพระราชทาน
เหรียญดังกล่าว ตามประกาศในราชกิจจานุเบกษา แล้ว
๘.๕ ขออนุมัติแก้ชื่อตัว ชื่อสกุล ผู้ที่ได้รับพระราชทานเหรียญชัยสมรภูมิ หรือเหรียญกล้าหาญ
ตามประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว
๘.๖ ขออนุมัติให้ข้าราชการชั้นสัญญาบัตรลาอุปสมบท ตามโควตาปกติ (เว้นกรณีพิเศษ)
๘.๗ ขออนุมัติให้กระทรวงกลาโหมออกประกาศเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุลของข้าราชการชั้นสัญญาบัตร
๘.๘ อนุมัติออกประกาศกองทัพบกเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล ของข้าราชการต่ํากว่าชั้นสัญญาบัตร
ลูกจ้างประจํา พนักงานราชการ และนักเรียนทหาร
๘.๙ ขออนุมัติให้แก้ วัน เดือน ปีเกิด ของข้าราชการชั้นสัญญาบัตร และลูกจ้างประจําของ ทบ.
ที่มีผลต่อการยืดการเกษียณอายุ
๘.๑๐ ขออนุมัติให้ส่งประวัติรับราชการของข้าราชการชั้นสัญญาบัตรย้ายออกนอก ทบ.
๘.๑๑ ขออนุมัติให้ออกประกาศกระทรวงกลาโหม การถึงแก่กรรมของนายทหารชั้นสัญญาบัตร
๘.๑๒ ขอทําความตกลงกับกระทรวงการคลัง ในเรื่องขอรับเบี้ยหวัด บําเหน็จ บํานาญ บําเหน็จ
ดํารงชีพ บํานาญพิเศษ บําเหน็จตกทอด ของข้าราชการในส่วนของ ทบ. และการสั่งจ่ายเงินค่าทําขวัญ เงิน
บําเหน็จลูกจ้าง และเงินบําเหน็จตกทอดแก่ทายาทของลูกจ้าง
๘.๑๓ การกําหนดและเปลี่ยนแปลงรหัสตัวพยัญชนะ และเลขประจําของเจ้าของเรื่อง
๘.๑๔ การกําหนดและเปลี่ยนแปลงคําย่อ
๘.๑๕ สนับสนุนการจัดเวรราชองครักษ์ประจําพระองค์พระมหากษัตริย์ และราชวงศ์ต่างประเทศ
๘.๑๖ การเปลี่ยนประเภทนักโดดร่มของข้าราชการต่ํากว่าสัญญาบัตร
๘.๑๗ อนุมัติตัวบุคคลให้ข้าราชการต่ํากว่าชั้นสัญญาบัตรลาออกจากราชการ
๙. เจ้ากรมการเงินทหารบก มีอํานาจหน้าที่สั่งการดังต่อไปนี้
๙.๑ อนุมัติให้ยืมเงินราชการเพื่อรองจ่ายได้ตามประเภทแห่งข้อบังคับกระทรวงกลาโหม ว่าด้วย
การเงิน พ.ศ.๒๕๕๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
๙.๒ อํานวยการและสั่งการเกี่ยวกับการปฏิบัติในเรื่องการเบิกจ่ายเงิน การรับเงิน การเก็บรักษา
เงิน และการบัญชีเงินราชการ ตามระเบียบแบบแผนของทางราชการ
๙.๓ ลงลายมื อ ชื่ อ เป็ น ผู้ มี อํ า นาจสั่ ง จ่ า ยเงิ น ในหลั ก ฐานการรั บ จ่ า ยเงิ น ตามข้ อ บั ง คั บ
กระทรวงกลาโหม ว่าด้วยการเงิน พ.ศ.๒๕๕๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
๙.๔ ลงนามอนุมัติบัญชีถือจ่ายเงินเดือนค้างเบิกข้ามปี
๙.๕ ลงนามในหนังสือรับรองเงินเดือนเหลือจ่าย
๙.๖ ลงนามในแบบขอรั บ บํ า เหน็ จ ดํ า รงชี พ ในแบบ ๕๓๐๐ และขอถื อ จ่ า ยอั ต รากํ า ลั ง พล
อาสาสมัครทหารพราน เพื่อส่งให้กรมบัญชีกลาง
๑–๗๗-๙

๙.๗ ลงนามในหนังสือถึงส่วนราชการอื่น ในการดําเนินการด้านการเงินและการบัญ ชีตาม
ระเบียบปฏิบัติปกติ
๙.๘ อนุมัติ สั่งการให้หน่วยต่าง ๆ ดําเนินการในเรื่องที่เกี่ยวกับการขอขยายเวลาเบิกจ่ายเงินใน
ระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
๙.๙ อนุมัติเบิก - จ่าย และนําส่งเงินในระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
๙.๑๐ ลงนามในแบบคํ า ขอรับ เงิ นช่ว ยเหลื อ ผู้ ซึ่ ง ออกจากราชการตามมาตรการปรับ ปรุ ง
อัตรากําลังของส่วนราชการ
๙.๑๑ ลงนามเป็นผู้รับสัญญาในหนังสือรับสภาพหนี้ และสัญญาผ่อนชําระหนี้ สําหรับเงินทุกประเภท
ของผู้รับเงินเกินสิทธิ หรือรับเงินไปโดยไม่มีสิทธิที่อยู่ในส่วนกลาง และรับเงินในสังกัดกรมการเงินทหารบก
๑๐. เจ้ากรมจเรทหารบก มีอํานาจหน้าที่สั่งการดังต่อไปนี้
๑๐.๑ สั่ ง ให้ ห น่ า ยต่ า ง ๆ ทํ า การสํ า รวจหรื อ ตรวจสอบทรั พ ย์ สิ น อาคาร เรื อ นโรง และ
ยุทโธปกรณ์ตามที่ต้องการทราบ
๑๐.๒ สั่งให้หน่วยต่าง ๆ ดําเนินการสืบสวนสอบสวน และรายงานผลมาให้ทราบในเรื่องที่
เกี่ยวกับผลการตรวจ การร้องทุกข์ และการร้องเรียน ที่จะเกิดความเสียหายต่อหน่วย และ ทบ. ต่อไป
๑๐.๓ ให้ จก.จบ. มีอํานาจลงนาม รับคําสั่ง ผบ.ทบ. ในเรื่องคําสั่งตรวจในหน้าที่นายทหารจเรประจําปี
๑๑. ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการรักษาดินแดน มีอํานาจหน้าที่สั่งการดังต่อไป
๑๑.๑ สั่งการในเรื่องการขึ้นทะเบียน และการถอนทะเบียนกองประจําการ การแก้ไขทะเบียน
กองประจําการ ทั้งกรณีที่ทําให้วันรับราชการทหารกองประจําการเปลี่ยนแปลงและไม่เปลี่ยนแปลง การ
ยกเว้น และการถอนการยกเว้น การขอเรียกคนเป็นตํารวจกองประจําการตามที่กระทรวงกลาโหมแจ้งมา
๑๑.๒ มีอํานาจลงนาม รับคําสั่ง ผบ.ทบ. ในเรื่องคําสั่งการฝึก นศท. ตามนโยบายการฝึกศึกษาของ
ทบ.
๑๒. เจ้ากรมการสารวัตรทหารบก มีอํานาจหน้าที่สั่งการดังต่อไปนี้
- ลงนามรับคําสั่ง ผบ.ทบ. ในเรื่องที่จะต้องสั่งการให้หน่วยต่าง ๆ ปฏิบัติตามแผนการ นโยบาย
คําสั่ง ระเบียบ คําชี้แจงของ ทบ. อันเกี่ยวกับกิจการสารวัตรทหารบก
๑๓. เจ้ากรมสวัสดิการทหารบก มีอํานาจหน้าที่สั่งการดังต่อไปนี้
๑๓.๓ สั่งให้หน่วยต่าง ๆ ปฏิบัติตามแผนการ นโยบาย คําสั่ง ระเบียบ คําชี้แจง ของ ทบ. อัน
เกี่ยวกับกิจการสวัสดิการ
๑๓.๒ กําหนดการเรียกชื่อสิ่งอุปกรณ์สายสวัสดิการ
๑๓.๓ อนุมัติแผนจัดหา สป. ตามรายการที่ผ่านการตรวจสอบความต้องการ และได้รับอนุมัติผล
การจัดสรรงบประมาณตามแผนประจําปีไว้แล้ว ยกเว้น การจัดหาน้ํามันเชื้อเพลิง และน้ํามันอุปกรณ์ สาย พธ.
และอนุมัติแก้ไขแผนจัดหาตามที่กล่าวมาข้างต้น (รายละเอียดตามคําสั่ง ทบ. ที่ ๓๘๕/๒๕๔๖ ลง ๑๔ ส.ค.๔๖)\

๑–๗๗-๑๐
๑๔. ผู้อํานวยการสํานักงานตรวจสอบภายในทหารบก มีอํานาจหน้าที่สั่งการดังต่อไปนี้
๑๔.๑ แต่งตั้งกรรมการตรวจสอบภายใน ที่จัดจากนายทหารตรวจสอบภายในของ สตน.ทบ.
(ตามอนุมัติ ผบ.ทบ. ลง ๑๔ ธ.ค.๓๒ ต่อท้ายหนังสือ สปช.ทบ. ที่ ต่อ กห ๐๔๐๖/๓๐๗๔๔. ลง ๗ ธ.ค.๓๒)
๑๔.๒ อนุมัติและสั่งการเฉพาะกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบภายในของ ทบ. ตรวจสอบหน่วย
ต่าง ๆ แล้วไม่พบข้อบกพร่อง หรือไม่มีข้อทักท้วง, สรุปผลการสํารวจความพึงพอใจของหน่วยรับตรวจ และ
รายงานการติดตามผลการแก้ไขข้อทักท้วงของหน่วยรับตรวจ
๑๕. เจ้ากรมยุทธศึกษาทหารบก มีอํานาจหน้าที่สั่งการดังต่อไปนี้
๑๕.๑ สั่งการในเรื่องการปฏิบัติที่เกี่ยวกับการฝึก การศึกษา ตามระเบียบ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์
และนโยบายซึ่งได้วางไว้แล้ว
๑๕.๒ สั่งให้หน่วยต่าง ๆ ส่งหลักฐานอันเป็นประโยชน์ในการวางแผนเตรียมการฝึก และศึกษา
๑๕.๓ สั่งการหรืออนุมัติให้ใช้ตําราและแบบฝึก
๑๕.๔ สั่งบรรจุบุคคลเข้าเป็นนักเรียน ปลดนักเรียน ไล่ออกจากความเป็นนักเรียนและถอนทะเบียน
ให้ออกจากความเป็นนักเรียนนายสิบทหารบก นักเรียนดุริยางค์ทหารบก ซึ่งไม่เกี่ยวกับนโยบายและงบประมาณ
๑๕.๕ ลงนามการขอใช้ บ.ทอ. และขอใช้เรือของ ทร.สนับสนุนการฝึกศึกษาประจําปี
๑๕.๖ ลงนามในสัญญา แอล.โอ.เอ เกี่ยวกับการซื้อชุดฝึกสอนของระบบยุทโธปกรณ์ที่มีใช้อยู่
และการซื้อหลักสูตรการฝึกและศึกษา โดยวิธี เอฟ.เอ็ม.เอส
๑๕.๗ ลงนามทําการแทน ผบ.ทบ.ในหนังสือถึง ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน) สําหรับการ
ซื้อเงินตราต่างประเทศ เฉพาะค่าใช้จ่ายของนักเรียนทุน ทบ.ศึกษา ณ ต่างประเทศ
๑๕.๘ สั่ ง การในเรื่ อ งอบรมศี ล ธรรม จริ ย ธรรม และวั ฒ นธรรม ในวั น สํ า คั ญ ศาสนาของ
ข้าราชการใน กรมฝ่ายอํานวยการ และกรมฝ่ายกิจการพิเศษ ที่ไม่มีอนุศาสนาจารย์
๑๕.๙ อนุมัติให้ข้าราชการสมัครสอบ หรือขอรับทุนจากรัฐบาล หรือองค์การต่าง ๆ เพื่อไป
ศึกษาดูงาน ณ ต่างประเทศ
๑๕.๑๐ อนุมัติค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการศึกษาต่าง ๆ (ตามหนังสือ สปช.ทบ.ที่ กห ๐๔๐๖/๔๑๖
ลง ๑๐ พ.ค.๒๘)
๑๕.๑๑ ออกคําสั่ง ทบ. เรื่องการศึกษาประจําปี เพื่อใช้เป็นหลักฐานในการเปิดการศึกษาของ
รร.หน่วย เหล่า และสายวิทยาการของ ทบ.ในแต่ละปี โดยให้ ผบ.รร.หน่วย เหล่า และสายวิทยาการ ออก
คําสั่งเปิดการศึกษาแต่ละหลักสูตรของแต่ละ รร. รวมทั้งออกคําสั่งแก้ไขเพิ่มเติม ดังกล่าว เพื่อใช้เป็น
หลักฐานในการดําเนินการด้านธุรการ งบประมาณ และการบันทึกประวัติด้านการศึกษา

๑–๗๗-๑๑
๑๕.๑๒ มี อํานาจพิจารณาอนุ มัติผ่ อนผัน หรื อระงับการผ่ อ นผั นการปฏิบัติไม่ถู กต้อง ตาม
ระเบียบ ทบ. ว่าด้วยการอนุมัติให้ข้าราชการลาไปศึกษานอกเวลาราชการ และใช้เวลาราชการบางส่วน
พ.ศ.๒๕๑๙ และ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๒๘ ทั้งนี้ ให้มีอํานาจพิจารณาเป็นการเฉพาะรายได้ทุกกรณี นับตั้งแต่
วันที่ระเบียบ ทบ.ดังกล่าวมีผลบังคับใช้
๑๕.๑๓ การอนุมัติให้นําผลสําเร็จการศึกษาของกําลังพล ทบ.ในสถานศึกษาของรัฐ นอก กห.
และสถานศึกษา ณ ต่างประเทศ เพื่อบันทึกประวัติการศึกษา
๑๕.๑๔ พิจารณาให้ความเห็นชอบ การมอบเครื่องหมายแสดงความสามารถการเดินเร่งรีบให้
หน่วยทหารทุกหน่วยใน ทบ.
๑๖. ผู้บัญชาการโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า มีอํานาจหน้าที่สั่งการดังต่อไปนี้
- สั่งบรรจุบุคคลเข้าเป็นนักเรียนนายร้อย และสั่งถอนทะเบียนออกจากความเป็นนักเรียนนาย
ร้อย สําหรับการถอนทะเบียน กรณีให้ออกและลาออกจะต้องได้รับอนุมัติจาก ทบ.ก่อน
๑๗. เจ้ากรมการทหารช่าง มีอํานาจหน้าที่สั่งการดังต่อไปนี้
๑๗.๑ กําหนดการเรียกชื่อสิ่งอุปกรณ์สายช่าง (รายละเอียดตามระเบียบ ทบ.ว่าด้วยความ
รับผิดชอบในสิ่งอุปกรณ์ พ.ศ.๒๕๓๕ ลง ๑๓ ม.ค.๓๕)
๑๗.๒ กําหนดการเรียกชื่อยุทโธปกรณ์สายช่าง (รายละเอียดตามคําสั่ง ทบ.(เฉพาะ)ลับ ที่
๒๘/๔๗ เรื่อง บัญชีรายชื่อยุทโธปกรณ์ ลง ๘ มิ.ย.๔๗)
๑๗.๓ อนุมัติแผนจัดหา สป. ตามรายการที่ผ่านการตรวจสอบความต้องการและได้รับการ
อนุมัติผลการจัดสรรงบประมาณไว้แล้ว รวมทั้งความต้องการที่ได้รับอนุมัติไว้เป็นยอดเงินรวม
๑๗.๔ อนุมัติแก้ไขแผนจัดหา สป. ตามที่ได้รับอนุมีติไว้แล้ว ในเรื่อง
๑๗.๔.๑ การพิมพ์หรือการเขียนผิดพลาด เนื่องจากตัวสะกด การันต์หรือ การใช้ภาษา
๑๗.๔.๒ แก้ไขหน่วยนับที่ไม่ถูกต้องตามความเป็นจริง
๑๗.๔.๓ แก้ไขลดจํานวน สป. โดยไม่เพิ่มวงเงินตามแผนจัดหา เนื่องจากราคา สป.
สูงขึ้นตามผลการดําเนินกรรมวิธีจัดซื้อจัดจ้าง
๑๗.๔.๔ แก้ไขคุณลักษณะเฉพาะของ สป. ให้ตรงกับคุณลักษณะเฉพาะของ สป. ที่ได้รับ
อนุมัติใหม่จาก ทบ. แล้ว
๑๗.๔.๕ แก้ ไ ขขนาด ลั ก ษณะการบรรจุ และหน่ ว ยนั บ สป. ที่ กํ า หนดไว้ เ ดิ ม ใน
คุณลักษณะเฉพาะ สป. เพื่อให้สอดคล้องกับความเป็นจริงในปัจจุบัน ซึ่งไม่เปลี่ยนแปลงความต้องการ โดย
ไม่กระทบกระเทือนต่ออัตรา และไม่เพิ่มวงเงินของรายการ สป. นั้น
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๑๗.๔.๖ แก้ไขจํานวน ชนิด และรายการของ สป. ที่ได้รับอนุมัติความต้องการไว้แล้ว ทั้งนี้
เพื่อให้สอดคล้องตามความต้องการที่แท้จริง ทั้งนี้ ต้องไม่ขัดกับอัตราที่ ทบ. กําหนด ไม่เพิ่มวงเงินของ
รายการ สป. นั้น และไม่เป็นผลให้ต้องเปลี่ยนแปลงหมวดเงิน ประเภทเงินในการดําเนินการ
๑๗.๕ อนุมัติแผนจัดหางานดังต่อไปนี้
๑๗.๕.๑ งานในโครงการปรับปรุงถนนของหน่วยต่าง ๆ ของหน่วยส่วนกลาง และหน่วย
นอก ทภ. ที่ กช. รับผิดชอบ
๑๗.๕.๒ งานในกลุ่มงบงานโครงการเสริมสร้างกําลังกองทัพที่ดําเนินการ โดยหน่วย กช.
๑๗.๖ อนุมัติแก้ไขแผนจัดหางานก่อสร้างและซ่อมแซมอาคาร สิ่งปลูกสร้างและสาธารณูปโภค ที่ได้รับ
อนุมัติไว้แล้วในทุกแผนงานในเรื่องข้อผิดพลาดทางธุรการในการจัดพิมพ์ เช่น ตัวสะกด ตัวการันต์ หรือการใช้ภาษา
๑๗.๗ การกําหนดและการใช้คุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ สาย ช. (รายละเอียด ตามคําสั่ง
ทบ. (เฉพาะ) ที่ ๑๔๐๔/๕๔ เรื่อง การกําหนดและการใช้คุณลักษณะเฉพาะ สป. ลง ๑๔ ธ.ค.๔๔)
๑๘. เจ้ากรมการทหารสื่อสาร มีอํานาจหน้าที่สั่งการดังต่อไปนี้
๑๘.๑ กําหนดการเรียกชื่อสิ่งอุปกรณ์สายสื่อสาร (รายละเอียดตามระเบียบ ทบ. ว่าด้วยความ
รับผิดชอบในสิ่งอุปกรณ์ พ.ศ. ๒๕๓๕ ลง ๑๓ ม.ค.๓๕)
๑๘.๒ กําหนดการเรียกชื่อยุทโธปกรณ์สายสื่อสาร (รายละเอียดตามคําสั่ง ทบ.(เฉพาะ) ลับ ที่
๒๔/๔๗ เรื่อง บัญชีรายชื่อยุทโธปกรณ์ ลง ๘ มิ.ย.๔๗)
๑๘.๓ อนุมัติแก้ไขแผนจัดหาในเรื่องที่เกี่ยวกับการพิมพ์ หรือเขียนผิดพลาดการใช้หน่วยนับไม่ถูกต้อง
แก้ไขลดจํานวน สป. โดยไม่เพิ่มวงเงินตามแผนการจัดหา แก้ไขคุณลักษณะการบรรจุ หรือขนาด ซึ่งไม่เปลี่ยนแปลง
ปริมาณความต้องการ และแก้ไขคุณลักษณะของ สป.ให้ตรงกับที่ได้รับอนุมัติจาก ทบ. (รายละเอียดตามอนุมัติ ผบ.
ทบ. ท้ายหนังสือ กบ.ทบ. ที่ กห ๐๔๐๔/๓๕๙ ลง ๓ ก.พ.๔๒ และอนุมัติที่จะปรับปรุงแก้ไขภายหลัง)
๑๘.๔ อนุมัติแผนจัดหา สป. ตามรายการที่ผ่านการตรวจสอบความต้องการและได้รับอนุมัติผล
การจัดสรรงบประมาณ ตามแผนงานประจําปีไว้แล้ว (รายละเอียดตาม คําสั่ง ทบ. ที่ ๓๘๕/๒๕๔๖ เรื่อง
มอบอํานาจอนุมัติจัดหา สป. เฉพาะงานตามแผนงานประจําปี ลง ๑๔ ส.ค.๔๖)
๑๘.๕ อนุมัติให้แก้ไขแผนจัดหาได้ แต่ทั้งนี้ต้องไม่ขัดกับคุณลักษณะเฉพาะและอัตรา ที่ ทบ.
กําหนด ไม่เปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ของงาน ไม่เพิ่มวงเงินและไม่เปลี่ยนแปลงรายการ สป.ที่ ผบ.ทบ ได้
อนุมัติผลการจัดสรรงบประมาณไว้แล้ว (รายละเอียดตาม คําสั่ง ทบ.ที่ ๓๘๕/๒๕๔๖ เรื่อง มอบอํานาจ
อนุมัติแผนจัดหา สป.เฉพาะแผนงานประจําปี ลง ๑๔ ส.ค.๕๔๖)
๑๙. เจ้ากรมสรรพาวุธทหารบก มีอํานาจหน้าที่สั่งการดังต่อไปนี้
๑๙.๑ เรื่องการกําหนดหลักการทางเทคนิค เกี่ยวกับการซ่อมบํารุงยุทโธปกรณ์ (ตามคําสั่ง ทบ.
ที่ ๓๐๗/๒๕๖๑๗ ลง ๓๐ พ.ย.๙๗) และคําสั่ง ฯ ที่จะปรับปรุงแก้ไขภายหลัง)
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๑๙.๒ สั่งการตรวจสอบสภาพ ทดสอบ ทําลาย สอบสวน และซ่อมบํารุงกระสุน วัตถุระเบิด
(ตามคําสั่ง ทบ.ที่ ๔๘/๒๕๐๙ ลง ๒๘ ก.พ.๐๙ และคําสั่ง ฯ ที่จะปรับปรุงแก้ไขภายหลัง)
๑๙.๓ ออกคําสั่งเรียกคืน หรือระงับการเรียกคืนของหมุนเวียนสิ่งอุปกรณ์ประเภท ๕ ได้ตามความ
จําเป็น (ตามคําสั่ง ทบ.ที่ ๕๙๖/๒๕๒๕ ลง ๒๘ ต.ค.๒๕ เรื่อง ให้ส่งของหมุนเวียนสิ่งอุปกรณ์ ประเภท ๕)
๑๙.๔ กําหนดการเรียกชื่อสิ่งอุปกรณ์สายสรรพาวุธ (รายละเอียดตามระเบียบ ทบ. ว่าด้วย
ความรับผิดชอบในสิ่งอุปกรณ์ พ.ศ. ๒๕๓๕ ลง ๑๓ ม.ค.๓๕)
๑๙.๕ กําหนดการเรียกชื่อยุทโธปกรณ์สายสรรพาวุธ (รายละเอียดตามคําสั่ง ทบ. (เฉพาะ) ลับ
ที่ ๒๘/๔๗ เรื่อง บัญชีรายชื่อยุทโธปกรณ์ ลง ๘ มิ.ย.๔๗)
๒๐. เจ้ากรมการขนส่งทหารบก มีอํานาจหน้าที่สั่งการดังต่อไปนี้
๒๐.๑ อนุมัติเปิดเดินรถไฟขบวนพิเศษเฉพาะกรณี เป็นการดําเนินการตามปกติ ซึ่งมีแผนงาน
และงบประมาณสนับสนุนไว้พร้อมแล้ว (ตามอนุมัติ ผบ.ทบ. ท้ายหนังสือ กบ.ทบ. ที่ กห ๐๓๑๘/๑๐๓๕ ลง
๒๒ ม.ค.๒๒ และอนุมัติที่จะปรับปรุงแก้ไขภายหลัง)
๒๐.๒ กําหนดการเรียกชื่อสิ่งอุปกรณ์สายขนส่ง (รายละเอียดตามระเบียบ ทบ. ว่าด้วยความ
รับผิดชอบในสิ่งอุปกรณ์ พ.ศ. ๒๕๓๕ ลง ๑๓ ม.ค.๓๕)
๒๐.๓ กําหนดการเรียกชื่อยุทโธปกรณ์สายขนส่ง (รายละเอียดตามคําสั่ง ทบ. (เฉพาะ) ลับ ที่
๒๘/๔๗ เรื่อง บัญชีรายชื่อยุทโธปกรณ์ ลง ๘ มิ.ย.๔๗)
๒๐.๔ อนุมัติแก้ไขแผนการจัดหาในเรื่องที่เกี่ยวกับการพิมพ์ หรือเขียนผิดพลาด การใช้หน่วย
นับไม่ถูกต้อง แก้ไขลดจํานวน สป. โดยไม่เพิ่มวงเงินตามแผนการจัดแก้ไขคุณลักษณะการบรรจุหรือขนาด
ซึ่งไม่เปลี่ยนแปลงปริมาณความต้องการ และแก้ไขคุณลักษณะของ สป. ให้ตรงกับที่ได้รับอนุมัติจาก ทบ.
(รายละเอียดตามอนุมัติ ผบ.ทบ. ท้ายหนังสือ กบ.ทบ. ที่ กห ๐๔๐๔/๓๕๙ ลง ๓ ก.พ.๔๒ และอนุมัติที่จะ
ปรับปรุงแก้ไขภายหลัง)
๒๑. เจ้ากรมพลาธิการทหารบก มีอํานาจหน้าที่สั่งการดังต่อไปนี้
๒๑.๑ กําหนดการเรียกชื่อสิ่งอุปกรณ์สายพลาธิการ (รายละเอียดตามระเบียบ ทบ. ว่าด้วย
ความรับผิดชอบในสิ่งอุปกรณ์ พ.ศ. ๒๕๓๕ ลง ๑๓ ม.ค.๓๕)
๒๑.๒ กําหนดการเรียกชื่อยุทโธปกรณ์สายพลาธิการ (รายละเอียดตามคําสั่ง ทบ.(เฉพาะ) ลับ
ที่ ๒๘/๔๗ เรื่อง บัญชีรายชื่อยุทโธปกรณ์ ลง ๘ มิ.ย.๔๗) เพื่อเป็นหลักในการกําหนด
ความต้องการ และแจกจ่ายสิ่งอุปกรณ์ในความรับผิดชอบ ตอนที่ ๔ อจย, หมายเลขต่าง ๆ (รายละเอียด
ตามหนังสือ ยก.ทบ. ที่ กห ๐๔๐๓/๓๒๙๗ ลง ๑๐ มี.ค.๔๘)
๒๑.๓ อนุมัตแิ ก้ไขแผนจัดหาในเรื่องที่เกีย่ วกับการพิมพ์ หรือเขียนผิดพลาด การใช้หน่วยนับไม่ถูกต้อง
แก้ไขลดจํานวน สป. โดยไม่เพิ่มวงเงินตามแผนการจัดหา แก้ไขคุณลักษณะการบรรจุ หรือขนาด ซึ่งไม่เปลี่ยนแปลง

๑–๗๗-๑๔
ปริมาณความต้องการ และแก้ไขคุณลักษณะของ สป. ให้ตรงกับที่ได้รับอนุมัติจาก ทบ. (รายละเอียดตามอนุมัติ ผบ.
ทบ.ท้ายหนังสือ กบ.ทบ. ที่ กห ๐๔๐๕/๓๕๙ ลง ๓ ก.พ.๔๒ และอนุมัติที่จะปรับปรุงแก้ไขภายหลัง)
๒๑.๔ อนุมัติแผนจัดหาสิ่งอุปกรณ์ ตามรายการที่ผ่านการตรวจสอบความต้องการ และได้รับ
อนุมัติผลการจัดสรรงบประมาณตามแผนงานประจําปีไว้แล้ว ยกเว้นการจัดหาน้ํามันเชื้อเพลิง และน้ํามันสิ่ง
อุปกรณ์ สาย พธ. (รายละเอียดตามคําสั่ง ทบ. ที่ ๓๘๕/๒๕๔๖ ลง ๑๔ ส.ค.๔๖)
๒๑.๕ อนุมัติแผนจัดหาน้ํามันเชื้อเพลิง และน้ํามันอุปกรณ์ สาย พธ. ที่ พธ.ทบ. รวบรวมความ
ต้องการจากกลุ่มงบงานต่าง ๆ ตามรายการที่ผ่านการตรวจสอบความต้องการและได้รับการอนุมัติผลการ
จัดสรรงบประมาณตามแผนงานประจําปีไว้แล้ว (รายละเอียดตามคําสั่ง ทบ. ที่ ๘๕/๒๕๔๖ ลง ๑๔ ส.ค.๔๖)
๒๑.๖ อนุมัติแก้ไขแผนจัดหาตามข้อ ๒๑.๓, ๒๑.๔ ได้ แต่ทั้งนี้ต้องไม่ขัดกับคุณลักษณะเฉพาะ
และอัตราที่ ทบ.กําหนด ไม่เปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ของงาน ไม่เพิ่มวงเงินและไม่เปลี่ยนแปลงรายการสิ่ง
อุปกรณ์ที่ ผบ.ทบ.ได้อนุมัติผลการจัดสรรงบประมาณไว้แล้ว
๒๒. เจ้ากรมแพทย์ทหารบก มีอํานาจหน้าที่สั่งการดังต่อไปนี้
๒๒.๑ กําหนดการเรียกชื่อสิ่งอุปกรณ์สายแพทย์ (รายละเอียดตามระเบียบ ทบ. ว่าด้วยความ
รับผิดชอบในสิ่งอุปกรณ์ พ.ศ. ๒๕๓๕ ลง ๑๓ ม.ค.๓๕)
๒๒.๒ กําหนดการเรียกชื่อยุทโธปกรณ์สายแพทย์ (รายละเอียดตามคําสั่ง ทบ. (เฉพาะ) ลับ
ที่ ๒๘/๔๗ เรื่อง บัญชีรายชื่อยุทโธปกรณ์ ลง ๘ มิ.ย.๔๗)
๒๒.๓ สั่งการในเรื่องที่เกี่ยวกับการรักษาพยาบาล การส่งเสริมสุขภาพการเวชกรรมป้องกัน การ
วิเคราะห์วิจัยทางการแพทย์ การชันสูตรโรค และการสุขาภิบาลของหน่วยต่าง ๆ
๒๒.๔ สั่งการเกี่ยวกับเรื่องกําหนดอัตราสิ่งอุปกรณ์สายแพทย์ ของหน่วยที่เป็นส่วนกําลังรบ
(อจย.) และหน่วยรักษาพยาบาลในที่ตั้งปกติ (อฉก.) รวมทั้งการกําหนดรายละเอียดภายในชุดสิ่งอุปกรณ์
สายแพทย์ต่าง ๆ โดยให้ผ่านการพิจารณาในขั้นต้นจาก กบ.ทบ. ด้วย)
๒๒.๕ อนุมัติแก้ไขแผนจัดหาในเรื่องที่เกี่ยวกับการพิมพ์ หรือเขียนผิดพลาดการใช้หน่วยนับไม่ถูกต้อง
แก้ไขลดจํานวน สป. โดยไม่เพิ่มวงเงินตามแผนการจัดหา แก้ไขคุณลักษณะการบรรจุ หรือขนาด ซึ่งไม่เปลี่ยนแปลง
ปริมาณความต้องการ และแก้ไขคุณลักษณะของ สป. ให้ตรงกับที่ได้รับอนุมัติ จาก ทบ. (รายละเอียดตามอนุมัติ
ผบ.ทบ.ท้ายหนังสือ กบ.ทบ. ที่ กห ๐๔๐๔/๓๕๙ ลง ๓ ก.พ.๔๒ และ อนุมัติที่จะปรับปรุงแก้ไขภายหลัง)
๒๒.๖ สั่งบรรจุบุคคล และแต่งตั้งเป็นนักเรียนแพทย์ทหาร เมื่อได้รับความเห็นชอบจากสภาวิทยาลัย
แพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้าแล้ว และสั่งถอนทะเบียนออกจากความเป็นนักเรียนแพทย์ทหาร เมื่อได้รับอนุมัติจาก ทบ.
๒๒.๗ อนุมัติ และสั่งการในเรื่องการโอนสับเปลี่ยนหมวดประเภท รายจ่ายในแต่ละรายการ
ปฏิบัติเดียวกัน เว้นรายการที่มีข้อจํากัดต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์อื่น (รายละเอียดตามคําสั่ง ทบ. ที่ ๓๔๕/
๒๕๑๕ ลง ๒๙ ก.ย.๑๕ และคําสั่ง ฯ ที่จะปรับปรุงแก้ไขภายหลัง)

๑–๗๗-๑๕
๒๒.๘ อนุมัติการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายต่าง ๆ และก่อหนี้ผูกพันงบประมาณในหมวดค่าตอบแทนใช้สอย และวัสดุ
หรือหมวดอื่ น ๆ ที่เบิ กจ่ายในลักษณะหมวดดังกล่ าวข้างต้ นเฉพาะในกรณี ไม่มี กฎระเบียบ ข้อบังคับ มติ
คณะรัฐมนตรี หรือรายการที่กระทรวงการคลังอนุญาตให้จ่ายไว้แล้ว (ตามคําสั่ง ทบ.(เฉพาะ) ที่ ๑๗๓๔/๓๓ ลง
๒๕ ก.ย.๓๓ เรื่อง มอบอํานาจการอนุญาตการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายต่าง ๆ และก่อหนี้ผูกพันงบประมาณ)
๒๒.๙ มีอํานาจในการลงนามรับคําสั่ง ผบ.ทบ.ในคําสั่งบรรจุนักเรียนพยาบาล กองทัพบก และคําสั่ง
พ้นสภาพจากการเป็นนักเรียนพยาบาลกองทัพบก สําหรับการพ้นสภาพ ฯ จะต้องได้รับอนุมัติจาก ทบ. ก่อน
๒๓. เจ้ากรมการสัตว์ทหารบก มีอํานาจหน้าที่สั่งการดังต่อไปนี้
๒๓.๑ กําหนดการเรียกชื่อสิ่งอุปกรณ์สายการสัตว์ (รายละเอียดตามระเบียบ ทบ. ว่าด้วยความ
รับผิดชอบในสิ่งอุปกรณ์ พ.ศ. ๒๕๓๕ ลง ๑๓ ม.ค.๓๕)
๒๓.๒ กําหนดการเรียกชื่อยุทโธปกรณ์สายการสัตว์ (รายละเอียดตามคําสั่ง ทบ. (เฉพาะ) ลับ
ที่ ๒๘/๔๗ เรื่อง บัญชีรายชื่อยุทโธปกรณ์ ลง ๘ มิ.ย.๔๗)
๒๓.๓ อนุมัติแก้ไขแผนจัดหาในเรื่องที่เกี่ยวกับการพิมพ์ หรือเขียนผิดพลาดการใช้หน่วยนับไม่ถูกต้อง
แก้ไขลดจํานวน สป. โดยไม่เพิ่มวงเงินตามแผนการจัดหา แก้ไขคุณลักษณะการบรรจุ หรือขนาด ซึ่งไม่เปลี่ยนแปลง
ปริมาณความต้องการ และแก้ไขคุณลักษณะของ สป. ให้ตรงกับที่ได้รับอนุมัติจาก ทบ. (รายละเอียดตามอนุมัติ ผบ.
ทบ.ท้ายหนังสือ กบ.ทบ.ที่ กห ๐๔๐๔/๓๕๙ ลง ๓ ก.พ.๔๒ และอนุมัติที่จะปรับปรุงแก้ไขภายหลัง)
๒๔. เจ้ากรมวิทยาศาสตร์ทหารบก มีอํานาจหน้าที่สั่งการดังต่อไปนี้
๒๔.๑ กําหนดการเรียกชื่อสิ่งอุปกรณ์สายวิทยาศาสตร์ (รายละเอียดตามระเบียบ ทบ. ว่าด้วย
ความรับผิดชอบในสิ่งอุปกรณ์ พ.ศ. ๒๕๓๕ ลง ๑๓ ม.ค.๓๕)
๒๔.๒ กําหนดการเรียกชื่อยุทโธปกรณ์สายวิทยาศาสตร์ (รายละเอียดตามคําสั่ง ทบ. (เฉพาะ)
ลับ ที่ ๒๘/๔๗ เรื่อง บัญชีรายชื่อยุทโธปกรณ์ ลง ๘ มิ.ย.๔๗)
๒๔.๓ อนุมัติแก้ไขแผนจัดหาในเรื่องที่เกี่ยวกับการพิมพ์ หรือเขียนผิดพลาดการใช้หน่วยนับไม่ถูกต้อง
แก้ไขลดจํานวน สป. โดยไม่เพิ่มวงเงินตามแผนการจัดหา แก้ไขคุณลักษณะการบรรจุ หรือขนาด ซึ่งไม่เปลี่ยนแปลง
ปริมาณความต้องการ และแก้ไขคุณลักษณะของ สป. ให้ตรงกับที่ได้รับอนุมัติจาก ทบ. (รายละเอียดตามอนุมัติ
ผบ.ทบ. ท้ายหนังสือ กบ.ทบ.ที่ กห ๐๔๐๔/๓๕๙ ลง ๓ ก.พ.๔๒ และอนุมัติที่จะปรับปรุงแก้ไขภายหลัง)
๒๕. เจ้ากรมยุทธโยธาทหารบก มีอํานาจหน้าที่สั่งการดังต่อไปนี้
๒๕.๑ กําหนดการเรียกชื่อสิ่งอุปกรณ์สายยุทธโยธา (รายละเอียดตามระเบียบ ทบ. ว่าด้วยความ
รับผิดชอบในสิ่งอุปกรณ์ พ.ศ. ๒๕๕๕ ลง ๕ มี.ค.๕๕)
๒๕.๒ กําหนดการเรียกชื่อยุทโธปกรณ์สายยุทธโยธา (รายละเอียดตามคําสั่ง ทบ. (เฉพาะ) ลับ
ที่ ๒๘/๔๗ เรื่อง บัญชีรายชื่อยุทโธปกรณ์ ลง ๘ มิ.ย.๔๗)

๑–๗๗-๑๖
๒๕.๓ อนุมัตแิ ก้ไขแผนจัดหาในเรื่องที่เกีย่ วกับการพิมพ์ หรือเขียนผิดพลาดการใช้หน่วยนับไม่ถูกต้อง
แก้ไขลดจํานวน สป. โดยไม่เพิ่มวงเงินตามแผนการจัดหา แก้ไขคุณลักษณะการบรรจุ หรือขนาด ซึ่งไม่เปลี่ยนแปลง
ปริมาณความต้องการ และแก้ไขคุณลักษณะของ สป. ให้ตรงกับที่ได้รับอนุมัติ จาก ทบ. (รายละเอียดตามอนุมัติ
ผบ.ทบ. ท้ายหนังสือ กบ.ทบ. ที่ กห ๐๔๐๔/๓๕๙ ลง ๓ ก.พ.๔๒ และอนุมัติที่จะปรับปรุงแก้ไขภายหลัง)
๒๕.๔ มีอํานาจอนุมัติสั่งซื้อหรือสั่งจ้าง, การจําหน่ายพัสดุ, การจ้างออกแบบและ ควบคุมงาน การงดหรือ
ลดค่าปรับให้แก่คู่สัญญาหรือการขยายเวลาทําการ ตามสัญญาหรือข้อตกลง และการ สั่งจ้างที่ปรึกษา (รายละเอียดตาม
หนังสือ กบ.ทบ. ด่วนมาก ที่ ต่อ กห ๐๔๐๔/๓๓๘๘ ลง ๒๖ มี.ค.๓๙ และอนุมัติที่จะปรับปรุงแก้ไขภายหลัง)
๒๕.๕ มีอํานาจอนุมัติให้จําหน่ายและตัดยอดสิ่งอุปกรณ์ ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของสายงานออกจากบัญชี
คุม (รายละเอียดตามระเบียบ ทบ. ว่าด้วยการจําหน่ายสิ่งอุปกรณ์ พ.ศ.๒๕๕๗ ลง ๓๑ ม.ค.๕๗ และที่จะ
ปรับปรุงแก้ไขภายหลัง)
๒๕.๖ มีหน้าที่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. ๒๕๓๕ ในฐานะ
เจ้าของอาคารควบคุมแทนผู้บัญชาการทหารบก (รายละเอียดตามคําสั่ง ทบ. ที่ ๓๑๒/ ๒๕๔๔ ลง ๒๖ มิ.ย.
๔๔ และที่ปรับปรุงแก้ไขภายหลัง)
๒๕.๗ อนุมัติความต้องการ แผนจัดหา และแก้ไขแผนจัดหา (รายละเอียดตามคําสั่ง ทบ. ที่
๑๒๖/๒๕๕๐ เรื่อง การกําหนดหน้าที่และความรับผิดชอบในการอนุมัติความต้องการแผนจัดหา และแก้ไข
แผนจัดหา ลง ๑๐ เม.ย.๕๐)
๒๕.๘ ลงนามทําการแทน ผบ.ทบ. ในการขอทําความตกลงกับสํานักงบประมาณ (รายละเอียดตามอนุมัติ
ผบ.ทบ. ท้ายหนังสือ กบ.ทบ. ที่ กห ๐๔๐๔/๑๕๑๘ ลง ๒๔ เม.ย.๔๖ และอนุมัติ ที่จะปรับปรุงแก้ไขภายหลัง)
๒๕.๙ อนุมัติการดําเนินการสําหรับการชดเชยค่างานสร้างตามสัญญาแบบปรับ ราคาได้ (ค่า K)
สําหรับวงเงินไม่เกิน ๕๐ ล้านบาท ในงานของหน่วยส่วนกลาง (รายละเอียดตามอนุมัติ ผบ.ทบ.(เสธ.ทบ.รับ
คําสั่ง ฯ) ท้ายหนังสือ สปช.ทบ. ที่ กค ๐๔๐๖/๔๒๖๖ ลง ๑๙ ธ.ค.๕๑)
๒๖. ผู้บังคับหน่วยขึ้นตรงกองทัพบก
๒๖.๑ ชั้นยศ พล.ท. ขึ้นไป มีอํานาจหน้าที่พิจารณาสั่งการ โดยรับคําสั่งหรือ ลงนามทําการแทน
ผบ.ทบ. ในเรื่องการปรับย้ายนายทหารสัญญาบัตร อัตรา พ.ต. ลงไปภายในหน่วย เว้นการปรับย้ายเปลี่ยนเหล่า
๒๖.๒ ชั้นยศ พล.ต. ขึ้นไป มีอํานาจหน้าที่ ดังนี้
๒๖.๒.๑ พิจารณาสั่งการ โดยรับคําสั่งหรือลงนามทําการแทน ผบ.ทบ. ในเรื่องการปรับ
ย้ายนายทหารสัญญาบัตร อัตรา ร.อ. ลงไปภายในหน่วย เว้นการปรับย้ายเปลี่ยนเหล่า
๒๖.๒.๒ พิจารณาสั่งการ โดยรับคําสั่งหรือลงนามทําการแทน ผบ.ทบ. ในเรื่องการอนุมัติ
ตัวบุคคลในการบรรจุข้าราชการต่ํากว่าชั้นสัญญาบัตร
๒๖.๒.๓ อนุมัติให้ข้าราชการทหารชั้นสัญญาบัตร ยกเว้นนายทหารชั้นนายพล ลากิจหรือลา
พักผ่อนประจําปีไปต่างประเทศ รวมถึงผู้ที่ปฏิบัติงานหรือไปศึกษา ณ ต่างประเทศ ลากลับประเทศไทยได้ทุกกรณี
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๒๖.๒.๔ อนุมัติให้ลาอุปสมบทกรณีพิเศษ ยกเว้นนายทหารชั้นนายพล
๒๖.๒.๕ อนุมัติให้ลากิจเพื่อเลี้ยงดูบุตรต่อเนื่องจากการลาคลอดบุตร
๒๗. แม่ทัพภาค มีอํานาจหน้าที่อนุมัติการดําเนินการสําหรับการชดเชยค่างานก่อสร้างตามสัญญา
แบบปรับราคาได้ (ค่า K) สําหรับวงเงินไม่เกิน ๕๐ ล้านบาท ในงานของหน่วยส่วนภูมิภาค (รายละเอียดตาม
อนุมัติ ผบ.ทบ. (เสธ.ทบ.รับคําสั่ง ฯ)
๒๘. ผู้บัญชาการมณฑลทหารบก และ ผู้บังคับการจังหวัดทหารบก มีอํานาจหน้าที่
๒๘.๑ ขอถือจ่ายไปยังกระทรวงการคลัง หรือสํานักงานคลังเขต ในเรื่องที่เกี่ยวกับการขอรับ
เบี้ยหวัด บําเหน็จบํานาญ ให้แก่ข้าราชการ บําเหน็จดํารงชีพให้แก่ข้าราชการบํานาญ รวมทั้งผู้รับบํานาญ
พิเศษ เหตุทุพพลภาพและบําเหน็จตกทอดให้แก่ทายาทในกรณีข้าราชการถึงแก่กรรม บําเหน็จปกติลูกจ้าง และเงิน
บําเหน็จ บํานาญ บําเหน็จตกทอดเพิ่มที่เกี่ยวข้อง เว้นการขอถือจ่ายบํานาญพิเศษทุกกรณีและบําเหน็จ
พิเศษของลูกจ้างให้เสนอเรื่องไปยังกองทัพบก (กรมสารบรรณทหารบก) เพื่อดําเนินการต่อไป
๒๘.๒ การจัดกองทหารเกียรติยศ สําหรับศพนายทหารสัญญาบัตรประจําการและ นายทหาร
สัญญาบัตรนอกประจําการ
๒๙. แม่ ทั พ ภาคที่ ๑ และผู้ บั ญ ชาการหน่ ว ยบั ญ ชาการป้ อ งกั น ภั ย ทางอากาศกองทั พ บก
มีอํานาจอนุมัติในการสนับสนุนกําลังพลให้กับสํานักพระราชวัง ไปร่วมปฏิบัติหน้าที่ถือบัตร ตีกลองชนะ
และหามเสลี่ยงในงานพระราชทานเพลิงศพ
๓๐. ผบ.หน่วย ระดับกองพลหรือเทียบเท่าขึ้นไป มีอํานาจหน้าที่ ดังนี้
๓๐.๑ การแต่งตั้งยศทหารกองประจําการเป็น ส.ต. กองประจําการ
๓๐.๒ อนุมัติให้ข้าราชการทหารต่ํากว่าชั้นสัญญาบัตร นักเรียนทหาร ทหารกองประจําการ
ลูกจ้าง และ พนักงานราชการ ลากิจหรือลาพักผ่อนประจําปีไปต่างประเทศ รวมถึงผู้ที่ปฏิบัติงานหรือไป
ศึกษา ณ ต่างประเทศ ลากลับไปประเทศไทยได้ทุกกรณี
๓๐.๓ พิจารณาสั่งการ โดยรับคําสั่งหรือลงนามทําการแทน ผบ.ทบ.ในเรื่องการอนุมัติตัว
บุคคลและออก คําสั่งปลดพิการให้ข้าราชการต่ํากว่าชั้นสัญญาบัตร
๓๐.๔ การออกคําสั่งจ้างและต่อสัญญาจ้าง พนักงานราชการและลูกจ้างชั่วคราวตามยอดที่
ได้รับการจัดสรร
๓๑. การสั่งการในนาม ผบ.ทบ. ตามที่ได้มอบอํานาจดังกล่าวแล้ว ให้หัวหน้าหน่วยที่ได้รับมอบ
อํานาจลงนาม รับคําสั่ง ผบ.ทบ. และในกรณีที่มอบอํานาจให้ลงนามแทน ผบ.ทบ. ไปยังหน่วยราชการอื่น
ให้หัวหน้าหน่วยที่ได้รับมอบอํานาจลงนาม ทําการแทน ผบ.ทบ.
๓๒. ในกรณีทหี่ ัวหน้าหน่วยผู้ได้รับมอบอาจให้สั่งการหรือลงนามแทน ผบ.ทบ.ไม่สามารถปฏิบัติ
หน้าที่ได้เป็นครั้งคราว ให้ รอง ผู้ช่วย หรือ เสนาธิการ ซึ่งทําการแทน หรือผู้รักษาราชการหรือผู้รักษา
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ราชการแทน มีอํานาจรับคําสั่ง ผบ.ทบ. หรือทําการแทน ผบ.ททบ. ได้ด้วย โดยลงตําแหน่งทําการแทน หรือ
รักษาราชการ หรือรักษาราชการแทน หัวหน้าหน่วยนั้น ๆ แล้วแต่กรณี
๓๓. เอกสารสั่งการในนาม ผบ.ทบ. ตามคําสั่งนี้ ถ้าเป็นคําสั่งทั่วไป คําสั่งเฉพาะ หรือระเบียบ
จะต้องเป็นรูปคําสั่ง หรือระเบียบของ ทบ. และคําสั่งหรือระเบียบฉบับจริงให้เก็บไว้ที่ สบ.ทบ. ส่วนการสั่ง
การในท้ายเรื่อง เช่น อนุมัติหลักการต่าง ๆ คงปรากฏอยู่ในเรื่องนั้น ๆ โดยเฉพาะไม่จําเป็นต้องทําหนังสือ
ราชการของ ทบ. สําหรับหนังสือลงนาม ทําการแทน ผบ.ทบ. ตามคําสั่งนี้ ให้ทําเป็นหนังสือราชการของ
ทบ. แต่ให้ใช้หมายเลขประจํากรม กอง ประกอบอักษร ประจํากระทรวงของหน่วยนั้น ๆ ส่วนการออก
เลขที่หนังสือคงใช้เลขที่หนังสือของ ทบ.
๓๔. ในกรณีที่มีอนุมัติหลักการไว้เป็นการเฉพาะในสายงานของฝ่ายอํานวยการใด เช่น เรื่อง การ
กําลังพลหรือการพัสดุ เป็นต้น ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องยึดถือปฏิบัติตามอนุมัติหลักการนั้นได้
๓๕. เรื่องใดที่กําหนดหรือมีอยู่แล้วในระเบียบ ก็ให้เป็นไปตามระเบียบแบบธรรมเนียมของ ทบ.ที่
กําหนดไว้
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
สั่ง

ณ

วันที่

๑

ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๗

พล.อ.
( อุดมเดช สีตบุตร)
ผบ.ทบ.
กพ.ทบ.

๑–๗๘

ข้อบังคับกระทรวงกลาโหม
ว่าด้วยตําแหน่งและการเทียบตําแหน่งบังคับบัญชา
ข้าราชการกลาโหม
พ.ศ. ๒๕๐๑
โดยที่เป็นการสมควรกําหนดตําแหน่งและการเทียบตําแหน่งบังคับบัญชาข้าราชการกลาโหมไว้ให้
แน่นอนและเหมาะสมแก่กาลสมัย จึงออกข้อบังคับไว้ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ข้อบังคับนี้ เรียกว่า “ข้อบังคับกระทรวงกลาโหมว่าด้วยตําแหน่งและการเทียบตําแหน่ง
บังคับบัญชาข้าราชการกลาโหม พ.ศ.๒๕๐๑”
ข้อ ๒ ให้ใช้ข้อบังคับนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
ข้อ ๓ ตําแหน่งบังคับบัญชาข้าราชการกลาโหม ให้เป็นไปตามลําดังดังนี้
(๑) ผู้บังคับหมู่ หรือนายตอน
(๒) ผู้บังคับหมวด ต้นเรือชั้น ๓ หรือผู้บังคับหมวดบินชั้น ๓
(๓) ผู้บังคับกองร้อย ผู้บังคับกองเรือชั้น ๓ ต้นเรือชั้น ๒ หรือผู้บังคับหมวดบินชั้น ๒
(๔) ผู้บังคับการเรือชั้น ๒ ต้นเรือชั้น ๑ หรือผู้บังคับหมวดบินชั้น ๑
(๕) ผู้บังคับกองพัน ผู้บังคับการเรือชั้น ๑ หรือผู้บังคับฝูงบิน
(๖) ผู้บังคับการกรม ผู้บังคับหมวดเรือ หรือผู้บังคับการกองบิน

*(ข้อ ๓(๖) นี้แก้ไขตามข้อบังคับ กห. ว่าด้วยตําแหน่งและการเทียบตําแหน่งบังคับบัญชาข้าราชการกลาโหม
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๑๑)
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(๗) ผู้บัญชาการกองพล ผู้บังคับการกองเรือ หรือผู้บัญชาการกองพลบิน
(๘) แม่ทัพ
(๙) รัฐมนตรีวา่ การกระทรวงกลาโหม
ข้อ ๔ ข้าราชการกลาโหมซึ่งมิได้ดํารงตําแหน่งบังคับบัญชาตรงตามที่กําหนดไว้ใน ข้อ ๓. ให้ถือ
อัตราเงินเดือนของตําแหน่งที่ดํารงอยู่เป็นหลักในการเทียบตําแหน่งบังคับบัญชา
หากเทียบอัตราเงินเดือนของตําแหน่งที่ดํารงอยู่ตามความในวรรคแรกไม่ได้ ก็ให้ยึดยศของทหาร
หรือเงินเดือนที่ได้รับเป็นหลักในการเทียบตําแหน่งบังคับบัญชา
ข้อ ๕ การเทียบตําแหน่งบังคับบัญชาตามความในข้อ ๔ ให้เทียบดังนี้
(๑) อัตราเงินเดือนนายทหารประทวนหรือยศนายทหารประทวน และ ข้าราชการกลาโหม
พลเรือนที่ได้รับเงินเดือนในอัตรานายทหารประทวน ให้เทียบตําแหน่งผู้บังคับหมู่หรือนายตอน
(๒) อัตราเงินเดือนร้อยตรี เรือตรี เรืออากาศตรี ร้อยโท เรือโท เรืออากาศโท หรือยศร้อยตรี
เรือตรี เรืออากาศตรี ร้อยโท เรือโท เรืออากาศโท ตลอดจนกว่าที่ยศนั้น ๆ และข้าราชการกลาโหมพลเรือน
ที่ได้รับเงินเดือนนายทหารชั้นสัญญาบัตรในอัตราชั้นยศดังกล่าวให้เทียบตําแหน่งผู้บังคับหมวด ต้นเรือชั้น ๓
หรือผู้บังคับหมวดบินชั้น ๓
(๓) อัตราเงินเดือนร้อยเอก เรือเอก เรืออากาศเอก หรือยศร้อยเอก เรือเอก หรืออากาศเอก
ตลอดจนว่าที่ยศนั้น ๆ และข้าราชการกลาโหมพลเรือนที่ได้รับเงินเดือนนายทหารชั้นสัญญาบัตรในอัตราชั้น
ยศดังกล่าว ให้เทียบตําแหน่งผู้บังคับกองร้อย ผู้บังคับกองเรือชั้น ๓ ต้นเรือชั้น ๒ หรือผู้บังคับหมวดบินชั้น
๒
(๔) อัตราเงินเดือนพันตรี นาวาตรี นาวาอากาศตรี หรือยศพันตรี นาวาตรี นาวาอากาศตรี
ตลอดจนว่าที่ยศนั้น ๆ และข้าราชการกลาโหมพลเรือนที่ได้รับเงินเดือนนายทหารชั้นสัญญาบัตรในอัตราชั้น
ยศดังกล่าวให้เทียบตําแหน่งผู้บังคับกองพัน ผู้บังคับการเรือชั้น ๒ ต้นเรือชั้น ๑ หรือผู้บังคับหมวดบินชั้น ๑
(๕) อัตราเงินเดือนพันโท นาวาโท นาวาอากาศโท หรือยศพันโท นาวาโท นาวาอากาศโท
ตลอดจนว่าที่ยศนั้น ๆ และข้าราชการกลาโหมพลเรือนที่ได้รับเงินเดือนนายทหารชั้นสัญญาบัตรในอัตราชั้น
ยศดังกล่าวให้เทียบตําแหน่งผู้บังคับกองพัน ผู้บังคับการเรือชั้น ๑ หรือผู้บังคับฝูงบิน
(๖) อัตราเงินเดือนพันเอก นาวาเอก นาวาอากาศเอก และพันเอกพิเศษ นาวาเอกพิเศษ
นาวาอากาศเอกพิเศษ หรือยศพันเอก นาวาเอก นาวาอากาศเอก พลจัตวา พลเรือจัตวา พลอากาศจัตวา
ตลอดจนว่าที่ยศนั้น ๆ และข้าราชการกลาโหมพลเรือนที่ได้รับเงินเงินเดือนนายทหารชั้นสัญญาบัตรในอัตรา
ชั้นยศดังกล่าว ให้เทียบตําแหน่งผู้บังคับการกรม ผู้บังคับหมวดเรือหรือผู้บังคับการกองบิน

๑–๘๐
(๗) อัตราเงินเดือนพลตรี พลเรือตรี พลอากาศตรี หรือยศพลตรี พลเรือตรี พลเรืออากาศตรี
ตลอดจนว่าหน้าที่ยศนั้น ๆ และข้าราชการกลาโหมพลเรือนที่ได้รับเงินเดือนนายทหารชั้นสัญญาบัตรใน
อัตราชั้นยศดังกล่าว ให้เทียบตําแหน่งผู้บังคับบัญชาการกองพล ผู้บังคับการกองเรือ หรือผู้บัญชาการกอง
พลบิน
(๘) อัตราเงินเดือนพลโท พลเรือโท พลอากาศโทขึ้นไป หรือยศพลโท พลเรือโท พลอากาศ
โทขึ้นไป ตลอดจนว่าที่ยศนั้น ๆ และข้าราชการกลาโหมพลเรือนที่ได้รับเงินเดือนนายทหารชั้นสัญญาบัตรใน
อัตราชั้นยศดังกล่าว ให้เทียบตําแหน่งแม่ทัพ
ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๐๑
(ลงชื่อ) จอมพล ถ. กิตติขจร
(ถนอม กิตติขจร)
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม

* (ข้อ ๕ (๖) แก้ไขตามข้อบังคับ กห.ว่าด้วยตําแหน่ง และการเทียบตําแหน่งบังคับบัญชาข้าราชการกลาโหม
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๑๑)

๑–๘๑

ข้อบังคับกระทรวงกลาโหม
ว่าด้วยการเทียบตําแหน่งราชการฝ่ายพลเรือน
บางตําแหน่งกับตําแหน่งทหาร
พ.ศ.๒๕๑๗
โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงข้อบังคับกระทรวงกลาโหม ว่าด้วยการเทียบตําแหน่งราชการฝ่ายพล
เรือนบางตําแหน่งกับตําแหน่งทหารให้เหมาะสมยิ่งขึ้น จึงออกข้อบังคับไว้ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ข้อบังคับนี้เรียกว่า “ข้อบังคับกระทรวงกลาโหม ว่าด้วยการเทียบตําแหน่งราชการฝ่ายพล
เรือนบางตําแหน่งกับตําแหน่งทหาร พ.ศ.๒๕๑๗”
ข้อ ๒ ให้ยกเลิกข้อบังคับกระทรวงกลาโหม ว่าด้วยการเทียบตําแหน่งราชการฝ่ายพลเรือนบาง
ตําแหน่งกับตําแหน่งทหาร พ.ศ.๒๕๐๙
ข้อ ๓ ตําแหน่งราชการฝ่ายพลเรือนบางตําแหน่ง ซึ่งมีอํานาจหน้าที่ปกครองบังคับบัญชาบุคคลใน
สังกัดกระทรวงกลาโหม ตามที่ได้รับมอบหมายจากกระทรวงกลาโหมให้เทียบกับตําแหน่งทหารดังต่อไปนี้
๓.๑ ผู้ว่าราชการจังหวัด หรือผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เทียบเท่าผู้บัญชาการกองพล
๓.๒ นายอําเภอ หรือหัวหน้าเขต (ชั้นเอก) เทียบเท่าผู้บังคับการกรม
๓.๓ นายอําเภอ หรือหัวหน้าเขต (ชั้นโท) เทียบเท่าผู้บังคับกองพัน
ข้อ ๔ ให้ใช้ข้อบังคับนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๑๗
(ลงชื่อ) พลเอก ทวี จุลละทรัพย์
(ทวี จุลละทรัพย์)
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม

๑-๘๒

ข้อบังคับกระทรวงกลาโหม
ว่าด้วย
การบรรจุ ปลด ย้าย เลือน และ
ลดตําแหน่งข้าราชการกลาโหม
พ.ศ. ๒๕๐๒

โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงข้อบังคับกระทรวงกลาโหม ว่าด้วย การบรรจุ ปลด ย้าย เลื่อน ลด
และรับส่งหน้าที่ให้เหมาะสมยิ่งขึ้น จึงออกข้อบังคับไว้ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ข้อบังคับนี้เรียกว่า “ข้อบังคับกระทรวงกลาโหม ว่าด้วย การบรรจุ ปลด ย้าย เลื่อน และลด
ตําแหน่งข้าราชการกลาโหม พ.ศ. ๒๕๐๒”
ข้อ ๒ ให้ใช้ข้อบังคับนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
ข้อ ๓ ให้ยกเลิก
๗ / ๑๘๒๙๔
(๑) ข้อบังคับทหาร ที่ ๒๔๘๑ ลง ๒๐ ม.ค. ๘๑ ว่าด้วย การบรรจุ ปลด ย้าย เลื่อน
ลด และรับส่งหน้าที่
(๒) ข้อบังคับกระทรวงกลาโหม ว่าด้วย การบรรจุ ปลด ย้าย เลื่อน ลด และ รับส่งหน้าที่
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๔๙๒
(๓) ข้อบังคับกระทรวงกลาโหม ว่าด้วย การบรรจุ ปลด ย้าย เลื่อน ลด และ รับส่งหน้าที่
(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๔๙๓
(๔) ข้อบังคับกระทรวงกลาโหม ว่าด้วย การบรรจุ ปลด ย้าย เลื่อน ลด และ รับส่งหน้าที่
(ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๔๙๗

๑-๘๓

หมวด ๑
การบรรจุ และปลด
ข้อ ๔ ผู้มีอํานาจสั่งบรรจุบุคคลเข้ารับราชการและสั่งปลดข้าราชการกลาโหมออกจากราชการคือ
(๑) ตําแหน่งต่ํากว่าสัญญาบัตร ให้ผู้บังคับบัญชาตั้งแต่ชั้นผู้บัญชาการระดับการกองเรือ ผู้
บัญชาการกองพลบิน หรือเทียบเท่าขึ้นไปเป็นผู้สั่ง
(๒) ตําแหน่งชั้นสัญญาบัตร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเป็นผู้สั่ง เว้นแต่ตําแหน่ง
ตั้ ง แต่ ชั้ น ผู้ บั ญ ชาการกองพล ผู้ บั ง คั บ การกองเรื อ ผู้ บั ญ ชาการกองพลบิ น หรื อ เที ย บเท่ า ขึ้ น ไป
พระมหากษัตริย์จะได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่ถ้าเป็นการให้ออกจากราชการเนื่องจากลาออกหรือ
เนื่ อ งจากเหตุ ค รบเกษี ย ณอายุ ต ามกฎหมายว่ า ด้ ว ยบํ า เหน็ จ บํ า นาญข้ า ราชการ รั ฐ มนตรี ว่ า การ
กระทรวงกลาโหม เป็นผู้สั่ง

หมวด ๒
การย้าย เลื่อน และลดตําแหน่ง
ข้อ ๕ ผู้มีอํานาจสั่งย้าย เลื่อน และลดตําแหน่ง ข้าราชการกลาโหม คือ
(๑) ตําแหน่งต่ํากว่าชั้นสัญญาบัตร ให้ผู้บังคับบัญชาตั้งแต่ผู้บังคับกองร้อยผู้บังคับการ
เรือชั้น ๓ หรือต้นเรือชั้น ๒ ผู้บังคับหมวดบินชั้น ๒ หรือเทียบเท่าขึ้นไปเป็นผู้สั่ง แต่ถ้าเป็นการเปลี่ยนพรรค
เหล่า จําพวก หรือวิทยาการในหน้าที่ ต้องได้รับอนุมัติจากเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม
ปลัดกระทรวงกลาโหม สมุหราชองครักษ์ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด ผู้บัญชาการทหารบก ผู้บัญชาการ
ทหารเรือ และผู้บัญชาการทหารอากาศ
(๒) ตําแหน่งชั้นสัญญาบัตร
ก. ตั้งแต่ชั้นผู้บังคับกองร้อย ผู้บังคับการเรือชั้น ๓ หรือต้นเรือชั้น ๒ รับหมวดบิน
ชั้น ๒ หรือเทียบเท่าลงไป ให้ผู้บังคับบัญชาชั้นผู้บัญชาการกองพล ผู้บังคับการกองเรือ ผู้บัญชาการกองพล
บินหรือเทียบเท่าขึ้นไปเป็นผู้สั่ง เว้นแต่การย้ายซึ่งเป็นการเปลี่ยนพรรคเหล่า จําพวกหรือวิทยาการในหน้าที่
หรือการเลื่อน หรือลดตําแหน่ง ให้เป็นไปตามที่กําหนดไว้ในหมายอักษร ข.
ข. ตั้งแต่ชั้นผู้บังคับการกรม ผู้บังคับหมวดเรือ ผู้บังคับการกองบิน หรือเทียบเท่า
ลงไปการย้ายซึ่งเป็นการเปลี่ยนพรรค เหล่า จําพวก หรือวิทยากรในหน้าที่ หรือลดตําแหน่งตั้งแต่ชั้นผู้บังคับ
กองร้ อ ย ผู้ บั ง คั บ การเรื อ ชั้ น ๓ หรื อ ต้ น เรื อ ชั้ น ๒ ผู้ บั ง คั บ หมวดบิ น ชั้ น ๒ หรื อ เที ย บเท่ า ลงไป ให้
ปลัด กระทรวงกลาโหม สมุห ราชองครั กษ์ ผู้ บัญ ชาการทหารสู ง สุด ผู้บั ญ ชาการทหารบกผู้ บัญ ชาการ
ทหารเรือ และผู้บัญชาการทหารอากาศ เป็นผู้สั่ง
ค. ตั้งแต่ชั้นผู้บัญชาการกองพล ผู้บังคับการกองเรือ ผู้บัญชาการกองพลบินหรือ
เทียบเท่าขึ้นไป พระมหากษัตริย์จะได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ

๑-๘๔
ข้อ ๖ การย้ ายข้ าราชการระหว่ าง สํ านั กงานเลขานุ การรั ฐมนตรี ว่ าการกระทรวงกลาโหมสํ านั กงาน
ปลัดกระทรวงกลาโหม กรมราชองครักษ์ กองบัญชาการทหารสูงสุด กองทัพ กองทัพเรือและกองทัพอากาศ ให้ปฏิบัติดังนี้
(๑) ตําแหน่งต่ํากว่าส่วนชั้นสัญญาบัตร ให้ส่วนราชการที่ต้องการที่ต้องการขอตัวไป
ทําความตกลงกับส่วนราชการต้นสังกัดเดิมก่อน เมื่อได้รับความตกลงแล้ว
ก. ให้ส่วนราชการต้นสังกัดเดิ มออกคํ าสั่งให้ข้าราชการผู้นั้นพ้นจากตําแหน่ง
หน้าที่ และขาดจากอัตราเงินเดือนทางสังกัดเดิม
ข. ให้ส่วนราชการที่ขอตัวไปออกคําสั่งบรรจุเข้าประจําตําแหน่ง และรับเงินเดือน
เท่าที่เคยได้รับอยู่ทางต้นสังกัดเดิม ตั้งแต่วันที่ข้าราชการผู้นั้นพ้นจากตําแหน่งที่ทางต้นสังกัด
ผู้มีอํานาจอนุมัติและสั่งการตามความในหมายอักษร ก. และ ข. ของวรรคก่อน ให้เป็นตามหมวด ๑ ข้อ ๔ (๑)
(๒) ตําแหน่งชั้นสัญญาบัตร ให้ส่วนราชการที่ต้องการขอตัวไปทําความตกลงกับส่วน
ราชการต้นสังกัดเดิมก่อน เมื่อได้รับความตกลงแล้ว จึงเสนอเรื่องต่อสํานักปลัดกระทรวงกลาโหม เพื่อ
ดําเนินการขออนุมัติรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม และออกคําสั่งย้ายต่อไปเว้นแต่ตําแหน่งตั้งแต่ชั้นผู้
บัญชาการกองพล ผู้บังคับการกองเรือ ผู้บัญชาการกองพลบินหรือเทียบเท่าขึ้นไป พระมหากษัตริย์จะได้
ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ
ข้อ ๗ ผู้มีอํานาจสั่งแต่งตั้งข้าราชการให้รักษาราชการในตําแหน่งที่ว่างได้เป็นไปตามหมวด ๒ ข้อ
๕ เว้นแต่การสั่งแต่งตั้งข้าราชการให้รักษาราชการ ในตําแหน่งตั้งแต่ชั้นผู้บัญชาการกองพล ผู้บังคับการกอง
เรือ ผู้บัญชาการกองพลบินหรือเทียบเท่าขึ้นไป รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเป็นผู้สั่ง
ข้อ ๘ ผู้มีอํานาจสั่งแต่งตั้งข้าราชการให้รักษาราชการแทนในตําแหน่งอื่นใดอีก คือ
(๑) รั ก ษาราชการแทนในตํ าแหน่ ง ชั้ น ผู้บั ง คับ หมู่ นายตอน หรื อ เที ย บเท่า ให้ ผู้ บัง คั บ
กองร้อย ผู้บังคับเรือชั้น ๓ หรือต้นเรือชั้น ๒ ผู้บังคับหมวดบินชั้น ๒ หรือเทียบเท่าขึ้นไป เป็นผู้สั่ง
(๒) รักษาราชการแทนในตําแหน่งชั้นผู้บังคับกองร้อย ผู้บังคับการเรือชั้น ๓ หรือต้นเรือ
ชั้น ๒ ผู้บังคับหมวดบินชั้น ๒ หรือเทียบเท่าลงไปให้ผู้บังคับบัญชาชั้น ผู้บังคับการกรมผู้บังคับหมวดเรือ ผู้
บังคับการกองบิน หรือเทียบเท่าขึ้นไปเป็นผู้สั่ง
(๓) รักษาราชการแทนในตําแหน่งชั้นผู้บังคับการกรม ผู้บังคับหมวดเรือ ผู้บังคับการ
กองบิน หรือเทียบเท่าลงไป ให้ผู้บังคับบัญชาชันผู้บัญชาการกองพล ผู้บังคับการกองเรือ ผู้บัญชาการกอง
พลบิน หรือเทียบเท่าขึ้นไป เป็นผู้สั่ง
(๔) รักษาราชการแทนในตําแหน่งชันผู้บัญชาการกองพล ผู้บังคับการกองเรือ ผู้บัญชาการ
กองพลบินหรือเทียบเท่าให้ปลัดกระทรวงกลาโหม สมุหราชองครักษ์ ผู้บัญชากองทหารสูงสุด ผู้บัญชาการ
ทหารบก ผู้บัญชาการทหารเรือและผู้บัญชาการทหารอากาศเป็นผู้สั่ง
(๕) รั ก ษาราชการแทนในตํ า แหน่ ง ชั้ น แม่ ทั พ หรื อ เที ย บเท่ า รั ฐ มนตรี ว่ า การ
กระทรวงกลาโหมเป็นผู้สั่ง

๑-๘๕
ข้อ ๙ การสั่งให้นายทหารประทวนทําหน้าที่ในตําแหน่งนายทหารสัญญาบัตรที่ว่างเพื่อทดสอบ
ความรู้ความสามารถในกรณีที่จะเลื่อนฐานะเป็นนายทหารสัญญาบัตร ตามหลักเกณฑ์ในกฎหมายว่าด้วยยศ
ทหาร ให้ผู้บังคับบัญชาชั้น ผู้บัญชาการกองพล ผู้บังคับการกองเรือ ผู้บัญชาการกองพลบิน หรือเทียบเท่า
ขึ้นไป เป็นผู้สั่ง
ข้อ ๑๐ การสั่งย้ายซึ่งต้องเปลี่ยนพรรค เหล่า จําพวก หรือวิทยาการในหน้าที่ ให้ระบุไว้ในคําสั่งให้
ชัดเจนด้วยว่าเปลี่ยนไปเป็นพรรค เหล่า จําพวก หรือวิทยาการในหน้าที่
ข้อ ๑๑ การสั่งย้ายตําแหน่ง ถ้ามิได้สั่งการเป็นอย่างอื่น ให้ผู้ถูกย้ายรับเงินเดือนทางตําแหน่งใหม่
ในเดือนถัดจากเดือนที่ออกคําสั่งเป็นต้นไป
ข้อ ๑๒ เมื่อได้รับคําสั่งย้ายข้าราชการผู้ใด ให้ส่วนราชการต้นสังกัดเดิมทําหนังสือส่งตัวพร้อมกับ
ประวัติรับราชการ บัญชีวันลาป่วย บัญชีวันลากิจ และรายงานประจําตัวตลอดจนเอกสารอื่น ๆ ของผู้นั้นไป
ยังส่วนราชการต้นสังกัดใหม่โดยเร็ว

หมวด ๓
เบ็ดเตล็ด
ข้อ ๑๓ การบรรจุปลดย้ายเลือนและลดตําแหน่งตุลาการพระธรรมนูญ อัยการทหาร นายทหาร
พระธรรมนูญ จ่าศาลทหาร เจ้าหน้าที่กฎหมาย และผู้ช่วยตําแหน่งดังกล่าวซึ่งเป็นเหล่าทหาร พระธรรมนูญ
ให้เป็นไปตามกฎหมายและตามที่กระทรวงกลาโหมกําหนด
ข้อ ๑๔ เมื่อมีคําสั่งย้ายข้าราชการหรือให้ข้าราชการออกจากราชการ ให้ผู้บังคับบัญชาจัดการให้
ได้รับส่งหน้าที่กันโดยเร็ว และให้ปฏิบัติดังนี้
(๑) ในกรณีย้ายข้าราชการซึ่งเป็นการสับเปลี่ยนตําแหน่งให้รับหน้าที่กันตามลําดับจากคน
สุดท้ายในชุดการย้ายนั้นขึ้นไปเว้นแต่การรอรับส่งหน้าที่ตามลําดับนั้นไม่เป็นการสะดวกแก่ราชการหรือมีวิธี
อื่นใดที่จะทําให้รับส่งหน้าที่กันได้เร็วกว่านี้ก็ให้ผู้บังคับบัญชาทั้งสองฝ่ายตกลงกัน
(๒) ในกรณีย้ายข้าราชการซึ่งมิใช่เป็นการสับเปลี่ยนตําแหน่งและยังมิได้มีคําสั่งให้ผู้ใดมา
ครองตําแหน่งนั้นแทน หรือในกรณีให้ข้าราชการออกจากราชการ ให้ผู้บังคับบัญชารับพิจารณาดําเนินการ
ให้ผู้ถูกย้าย หรือถูกสั่งให้ออกจากราชการ ได้ส่งมอบหน้าที่ให้กับข้าราชการผู้ใดผู้หนึ่งให้เป็นการเสร็จสิ้นไป
เสียตอนหนึ่งก่อน
ข้อ ๑๕ ในระหว่างการส่งมอบหน้าที่ ให้ผู้ถูกย้ายหรือถูกสั่งให้ออกจากราชการมีอํานาจหน้าที่และ
รับผิดชอบในตําแหน่งเดิมต่อไปจนกว่าจะได้ส่งมอบหน้าที่ให้กับผู้มารับหน้าที่เป็นการเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว
ข้อ ๑๖ การรับส่งหน้าที่ให้ปฏิบัติดังนี้
(๑) ให้ผู้ส่งจัดทําบัญชีส่งหน้าที่เฉพาะ ในกองบังคับการ หรือเฉพาะในส่วนที่ตนรับผิดชอบ
โดยตรง เช่น บัญชีกําลังพล บัญชีอาวุธ บัญชีเงิน บัญชีพัสดุ บัญชียานพาหนะและสัตว์พาหนะ หรือบัญชีอื่น
เฉพาะที่จําเป็น ตามจํานวนซึ่งเป็นจริงในวันรับส่งหน้าที่

๑-๘๖
สําหรับเงิน ผู้มีอํานาจสั่งการเบิกจ่ายเงินกับผู้มีหน้าที่เก็บเงิน ต้องทําบัญชีรับส่งและตรวจ
ตัวเงินด้วย นอกนั้นให้ตรวจรับเฉพาะแต่ที่มีอยู่ในความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่ชั้นสัญญาบัตร
เมื่อตรวจรับถูกต้องแล้ว ให้ผู้ส่งและผู้รับเขียนไว้ท้ายบัญชีรับ-ส่งกับเจ้าหน้าที่ว่าได้ตรวจ
รับถูกต้องแล้ว และลงชื่อผู้รับไว้ แต่ถ้ามีการคลาดเคลื่อนเกิดขึ้นก็ให้บันทึกไว้ในบัญชีนั้นและลงชื่อผู้รับส่ง
กับเจ้าหน้าที่ซึ่งเกี่ยวข้องแล้วรับส่งกันให้เสร็จไปขันหนึ่งก่อน ต่อจากนั้นผู้รับมอบหน้าที่ต้องรีบรายงานให้
ผู้บังคับบัญชาโดยตรง
บัญชีรับส่งหน้าที่ ให้ทําเป็น ๓ ชุด เก็บไว้ ณ ที่ทําการเป็นหลักฐาน ๑ ชุด ผู้ส่งเก็บรักษา
ไว้ ๑ ชุด อีก ๑ ชุด นําเสนอผู้บังคับบัญชาโดยตรงภายใน ๗ วัน นับตั้งแต่วันที่รับส่งหน้าที่เสร็จ
(๒) ให้ผู้ส่ง มอบรายงานประจําตัวของข้าราชการ ในสังกัดแก่ผู้รับ ถ้ามีกิจการที่จะปฏิบัติ
ค้างอยู่ หรือโครงการที่จะดําเนินการต่อไปก็ให้ชี้แจงแก่ผู้รับทราบด้วย
(๓) เมื่อได้รับส่งหน้าที่กัน ณ ที่ทําการเป็นการเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว ถ้าเป็นผู้บังคับหน่วย
กําลังทหารให้ผู้ส่งประชุม ผู้อยู่ในบังคับบัญชาเท่าที่จะรวบรวมได้ แล้วชี้แจงและมอบหมายการบังคับบัญชา
ให้แก่ผู้รับต่อไป
(๔) การส่งหน้าที่ในเรือรบหลวงตั้งแต่เรือชั้น ๓ ขึ้นไป ให้เป็นไปตามหน้าที่กองทัพเรือ
กําหนด
ข้อ ๑๗ การเสนอขอบรรจุ ปลด เลื่อน และลดตําแหน่ง ให้ทําเป็นเอกสารชั้นปกปิดเป็นอย่างต่ํา
ข้อ ๑๘ การสั่งบรรจุ ปลด ย้าย เลื่อน และลดตําแหน่ง ให้กระทําเป็นลายลักษณ์อักษรเมื่อได้มีการ
สั่งบรรจุ ปลด ย้าย เลื่อน และลดตําแหน่งตามความในวรรคก่อน ให้ผู้ออกคําสั่งเสนอสําเนาคําสั่งนั้นให้
ผู้บังคับบัญชาโดยตรงของตนทราบ ถ้าเป็นคําสั่งเกี่ยวกับข้าราชการชั้นสัญญาบัตร ต้องส่งสําเนาคําสั่งให้
สํานักงานเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม สํานักปลัดกระทรวงกลาโหมกรมราชองครักษ์
กองบัญชาการทหารสูงสุด กองทัพบก กองทัพเรือ และกองทัพอากาศ ทราบด้วย และถ้าคําสั่งนั้นเป็นเรื่อง
ที่จะต้องงดหรือจ่าย หรือเปลี่ยนแปลง เบี้ยหวัด บําเหน็จ บํานาญแล้ว ต้องรีบนําส่งสําเนาคําสั่งให้กรมการ
เงินกลาโหมทราบภายใน ๗ วัน
ประกาศ

ณ วันที่

๑๔ ธันวาคม ๒๕๐๒

(ลงชื่อ) พล.อ.ถ. กิตติขจร
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม

๒-๐

บทที่ ๒
การใช้คําย่อ

๒-๑

(สําเนา)
ระเบียบกระทรวงกลาโหม
ว่าด้วยคําย่อ
พ.ศ.๒๕๕๕
โดยที่ เ ป็น การสมควรปรั บ ปรุง ระเบี ย บกระทรวงกลาโหมว่ า ด้ ว ยการใช้คํา ย่อ พ.ศ.๒๔๙๗ ให้
เหมาะสมยิ่งขึ้น จึงวางระเบียบไว้ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบกระทรวงกลาโหมว่าด้วยคําย่อ พ.ศ. ๒๕๕๕”
ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
ข้อ ๓ ให้ยกเลิกระเบียบกระทรวงกลาโหมว่าด้วยการใช้คําย่อ พ.ศ.๒๔๙๗
บรรดาระเบียบ คําสั่ง และคําชี้แจงอื่นใด ในส่วนที่กําหนดไว้ในระเบียบนี้ ซึ่งขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้ ให้ใช้ระเบียบนี้แทน
ข้อ ๔ ให้เจ้ากรมเสมียนตรารักษาการตามระเบียบนี้
หมวด ๑
บททั่วไป
ข้อ ๕ คําย่อในระเบียบนี้ให้ใช้สําหรับหนังสือราชการภายในกระทรวงกลาโหมเท่านั้น
ข้อ ๖ ให้ส่วนราชการขึ้นตรงต่อกระทรวงกลาโหมและเหล่าทัพ กําหนดคําย่อขึ้นใช้เป็นการภายใน
แต่ละส่วนราชการในขณะปฏิบัติราชการสนามได้ โดยไม่ขัดกับระเบียบนี้
ข้อ ๗ สําหรับคําย่อของส่วนราชการตั้งแต่ระดับแผนกลงไป ให้ส่วนราชการนั้นสามารถกําหนดคํา
ย่อเพื่อใช้เป็นการภายในได้
ข้อ ๘ คําย่อที่กําหนดไว้ในบทบัญญัติของกฎหมาย คําย่อที่ราชบัณฑิตยสถานได้บัญญัติไว้แล้วคํา
ย่อที่ประกาศใช้โดยสํานักนายกรัฐมนตรี และคําย่อที่กําหนดไว้ในกฎ ข้อบังคับ ระเบียบ หรือคําสั่งของ
กระทรวงกลาโหม ให้ถือเป็นคําย่อตามระเบียบนี้ สําหรับกลุ่มคําใดที่ไม่มีคําย่อให้เขียนคําเต็ม
หมวด ๒
คําย่อยศทหารและคํานําหน้าชื่อ

ข้อ ๙ คําย่อยศทหารบก ให้เขียนดังนี้
คําเต็ม
พลเอก
พลโท
พลตรี
พลจัตวา
พันเอก/พันเอก อัตราเงินเดือนพันเอกพิเศษ
พันโท

คําย่อ
พล.อ.
พล.ท.
พล.ต.
พล.จ.
พ.อ.
พ.ท.

/ พันตรี …

๒–๒
คําเต็ม
พันตรี
ร้อยเอก
ร้อยโท
ร้อยตรี
นายดาบ
จ่าสิบเอก
จ่าสิบโท
จ่าสิบตรี
สิบเอก
สิบโท
สิบตรี
ข้อ ๑๐ คําย่อยศทหารเรือ ให้เขียนดังนี้
คําเต็ม
พลเรือเอก
พลเรือโท
พลเรือตรี
พลเรือจัตวา
นาวาเอก/นาวาเอก อัตราเงินเดือนนาวาเอกพิเศษ
นาวาโท
นาวาตรี
เรือเอก
เรือโท
เรือตรี
พันจ่าเอก
พันจ่าโท
พันจ่าตรี
จ่าเอก
จ่าโท
จ่าตรี

คําย่อ
พ.ต.
ร.อ.
ร.ท.
ร.ต.
ด.
จ.ส.อ.
จ.ส.ท.
จ.ส.ต.
ส.อ.
ส.ท.
ส.ต.
คําย่อ
พล.ร.อ.
พล.ร.ท.
พล.ร.ต.
พล.ร.จ.
น.อ.
น.ท.
น.ต.
ร.อ.
ร.ท.
ร.ต.
พ.จ.อ.
พ.จ.ท.
พ.จ.ต.
จ.อ.
จ.ท.
จ.ต.
/ พลอากาศเอก …

๒-๓
ข้อ ๑๑ คําย่อยศทหารอากาศ ให้เขียนดังนี้
คําเต็ม
พลอากาศเอก
พลอากาศโท
พลอากาศตรี
พลอากาศจัตวา
นาวาอากาศเอก/นาวาอากาศเอก อัตราเงินเดือน
นาวาอากาศเอกพิเศษ
นาวาอากาศโท
นาวาอากาศตรี
เรืออากาศเอก
เรืออากาศโท
เรืออากาศตรี
พันจ่าอากาศเอก
พันจ่าอากาศโท
พันจ่าอากาศตรี
จ่าอากาศเอก
จ่าอากาศโท
จ่าอากาศตรี
จ่าอากาศสํารอง

คําย่อ
พล.อ.อ.
พล.อ.ท.
พล.อ.ต.
พล.อ.จ.
น.อ.
น.ท.
น.ต.
ร.อ.
ร.ท.
ร.ต.
พ.อ.อ.
พ.อ.ท.
พ.อ.ต.
จ.อ.
จ.ท.
จ.ต.
จ.ส.

ข้อ ๑๒ คํานําหน้าชื่อกําลังพลประเภทอื่น ให้เขียนดังนี้
คําเต็ม
คําย่อ
พลทหารประจําการ (พลอาสาสมัคร)
พล.อส.
พลทหาร พลทหารกองประจําการ
พล ฯ
อาสาสมัคร
อส.
ทหารพราน
ทพ.
ข้อ ๑๓ คําอธิบายเพิ่มเติม
๑๓.๑ ยศจอมพล จอมพลเรือ จอมพลอากาศ ไม่เขียนคําย่อ
๑๓.๒ ว่าที่ยศชั้นใด ให้เขียนคําว่า “ว่าที่” หน้าชั้นยศนั้น
๑๓.๓ เมื่อเขียนคําย่อยศและชื่อนายทหารเรือชั้นสัญญาบัตรให้เขียนคําย่อของราชนาวี
คือ “ร.น.” ต่อท้ายชื่อด้วย เว้นแต่การเขียนในราชการภายในกองทัพเรือ
๑๓.๔ ทหารหญิง ให้ใช้คําว่า “หญิง” ต่อท้ายยศทุกชั้นยศ
/หมวด ๓...

๒–๔
หมวด ๓
คําย่อเหล่าทหาร
ข้อ ๑๔ คําย่อเหล่าทหารบก ให้เขียนดังนี้
คําเต็ม
ทหารบก
ทหารราบ
ทหารม้า
ทหารปืนใหญ่
ทหารช่าง
ทหารสื่อสาร
ทหารขนส่ง
ทหารสรรพาวุธ
ทหารพลาธิการ
ทหารสารวัตร
ทหารสารบรรณ
ทหารการเงิน
ทหารพระธรรมนูญ
ทหารแพทย์
ทหารแผนที่
ทหารการสัตว์
ทหารดุริยางค์
ทหารการข่าว

คําย่อ
ทบ.
ร.
ม.
ป.
ช.
ส.
ขส.
สพ.
พธ.
สห.
สบ.
กง.
ธน.
พ.
ผท.
กส.
ดย.
ขว.

ข้อ ๑๕ คําย่อพรรคและเหล่าทหารเรือ ให้เขียนดังนี้
คําเต็ม
ทหารเรือ
พรรคนาวิน
ทหารการปืน
ทหารอาวุธใต้น้ํา
คําเต็ม

คําย่อ
ทร.
นว.
ป.
อว.
คําย่อ
/ ทหารสามัญ …

๒–๕
ส.
ญ
อศ.
ขส.
สพ.
อ.
สห.
ขว.
กล.
ก.
ฟ.
นย.
ร.
ป.
ช.
ส.
พศ.
สบ.
พร.
กง.
ธน.
ยย.
วศ.
ดย.
พ.

ทหารสามัญ
ทหารสัญญาณ
ทหารอุทกศาสตร์
ทหารขนส่ง
ทหารสรรพาวุธ
ทหารอุตุนิยมวิทยา
ทหารสารวัตร
ทหารการข่าว
พรรคกลิ่น
ทหารเครื่องกล
ทหารไฟฟ้า
พรรคนาวิกโยธิน
ทหารราบ
ทหารปืนใหญ่
ทหารช่าง ท
หารสื่อสาร
พรรคพิเศษ
ทหารสารบรรณ
ทหารพลาธิการ
ทหารการเงิน
ทหารพระธรรมนูญ
ทหารช่างยุทธโยธา
ทหารวิทยาศาสตร์
ทหารดุริยางค์
ทหารแพทย์

/ ทหารอากาศ …

๒-๖

ข้อ ๑๖ คําย่อเหล่าทหารอากาศ ให้เขียนดังนี้
คําเต็ม
ทหารอากาศ
ทหารนักบิน
ทหารต้นหน
ทหารตรวจการณ์
ทหารทิ้งระเบิด
ทหารสื่อสาร
ทหารสรรพาวุธ
ทหารอากาศโยธิน
ทหารขนส่ง
ทหารสารวัตร
ทหารช่างอากาศ
ทหารพลาธิการ
ทหารช่างโยธา
ทหารแผนที่
ทหารอุตุ
ทหารถ่ายรูป
ทหารการเงิน
ทหารพระธรรมนูญ
ทหารดุริยางค์
ทหารสารบรรณ
ทหารแพทย์
ทหารพลร่ม
ทหารพัสดุ
ทหารวิทยาศาสตร์

คําย่อ
ทอ.
นบ.
ตห.
ตก.
รบ.
ส.
สพ.
อย.
ขส.
สห.
ชอ.
พธ.
ชย.
ผท.
อต
ถร.
กง.
ธน.
ดย.
สบ.
พ.
พร.
พด.
วท.

/หมวด ๔ ..
๒-๗

หมวด ๔
คําย่อชื่อส่วนราชการและตําแหน่งให้ใช้ตามผนวกแนบท้ายระเบียบนี้
ข้อ ๑๗ ผนวก ก คําย่อชื่อส่วนราชการในสํานักงานรัฐมนตรี
ข้อ ๑๘ ผนวก ข คําย่อชื่อส่วนราชการในสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
ข้อ ๑๙ ผนวก ค คําย่อชื่อส่วนราชการในกรมการในกรมราชองครักษ์
ข้อ ๒๐ ผนวก ง คําย่อชื่อส่วนราชการในกองบัญชาการกองทัพไทย
ข้อ ๒๑ ผนวก จ คําย่อชื่อส่วนราชการในกองทัพบก
ข้อ ๒๒ ผนวก ฉ คําย่อชื่อส่วนราชการในกองทัพเรือ
ข้อ ๒๓ ผนวก ช คําย่อชื่อส่วนราชการในกองทัพอากาศ
ข้อ ๒๔ ผนวก ข คําย่อตําแหน่ง
สําหรับคําย่ออื่นใดที่ได้กําหนดไว้แล้วในระเบียบนี้สามารถใช้เทียบเคียงกันได้ทุกส่วนราชการ เช่น
กองทัพอากาศ มี กองการสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ (กสอ.) แต่ส่วนราชการอื่นยังไม่มีกําหนดใช้ให้สามารถ
ใช้เป็นคําย่อของส่วนราชการนั้น ๆ ได้เลยโดยถือว่าเป็นคําย่อของกระทรวงกลาโหมทั้งหมด
หมวด ๕
คําย่อชื่อนักเรียนทหาร นักเรียนในสังกัดกระทรวงกลาโหม การ
และกําเนิดนายทหาร
ข้อ ๒๕ คําย่อชื่อนักเรียนทหาร นักเรียนของโรงเรียนในสังกัดกระทรวงกลาโหม และกําเนิดทหาร
ให้เขียนดังนี้
คําเต็ม
คําย่อ

/ นักเรียนจ่าสํารอง...

นักเรียนนายร้อย นักเรียนนายเรือ
(เว้นกําเนิดนักเรียนนายร้อย)
นักเรียนนายเรืออากาศ
นักเรียนนายร้อยหลักสูตรพิเศษ
นักเรียนนายร้อยต่างประเทศ
นักเรียนนายทหารแผนที่
นักเรียนนายทหาร
นักเรียนนายสิบ
นักเรียนนายช่างกล
นักเรียนเตรียมทหาร
นักเรียนจ่า
นักเรียนจ่าอากาศ
คําเต็ม
นักเรียนจ่าสํารอง
นักเรียนพันจ่า
นักเรียนพันจ่าอากาศ
นักเรียนช่างฝีมือทหาร
นักเรียนดุริยางค์
นักเรียนแพทย์ทหาร
นักเรียนพยาบาล
นักเรียนพยาบาลศาสตร์
นักเรียนพยาบาลผดุงครรภ์และ
อนามัย
นักเรียนพยาบาลระดับต้น
นักเรียนผู้ช่วยพยาบาล
นักเรียนผู้ช่วยพยาบาลหญิง
นักศึกษาวิชาทหาร
นายทหารนักเรียน
นายสิบนักเรียน
พันจ่านักเรียน
ศิษย์การบิน
นายทหารประทวนเลื่อนฐานะ
กองหนุน
พลเรือน
พนักงานราชการ

นนร.
นร.
นนอ.
นนร.(พ)
นรต.
นนผ.
นนท.
นนส.
นนช.
นตท.
นรจ.
นจอ.
คําย่อ
นจส.
นพจ.
นพอ.
นชท.
นดย.
นพท.
นรพ.
นพร.
นพอ.
นพรระดับต้น
นรช.
นผญ.
นศท.
นทน.
นสน.
พจน.
ศบ.
นป.
น.
พ.
พรก.

๒–๘

/หมวด ๖...
๒-๙
หมวด ๖
คําย่อชื่อจังหวัด/มหานคร
ข้อ ๒๖ คําย่อชื่อจังหวัด/มหานคร ให้เขียนดังนี้
คําเต็ม
กรุงเทพมหานคร / พระนคร
กระบี่
กาญจนบุรี
กาฬสินธุ์
กําแพงเพชร
ขอนแก่น
จันทบุรี
ฉะเชิงเทรา
ชลบุรี
ชัยนาท
ชัยภูมิ
ชุมพร
เชียงราย
เชียงใหม่

คําย่อ
ก.ท./พ.น.
ก.บ.
ก.จ.
ก.ส.
ก.พ.
ข.ก.
จ.บ.
ฉ.ช.
ช.บ.
ช.น.
ช.ย.
ช.พ.
ช.ร.
ช.ม.

ตรัง
ตราด
ตาก
ธนบุรี
นครนายก
นครปฐม
นครพนม
นครราชสีมา
นครศรีธรรมราช
นครสวรรค์

ต.ง.
ต.ร.
ต.ก.
ธ.บ.
น.ย.
น.ฐ.
น.พ.
น.ม.
น.ศ.
น.ว.
/นนทบุรี…
๒–๑๐

คําเต็ม
นนทบุรี
นราธิวาส
น่าน
บึงกาฬ
บุรีรัมย์
ปทุมธานี
ประจวบคีรีขันธ์
ปราจีนบุรี
ปัตตานี
พระนครศรีอยุธยา
พังงา
พัทลุง
พิจิตร
พิษณุโลก
เพชรบุรี
เพชรบูรณ์
แพร่

คําย่อ
น.บ.
น.ธ.
น.น.
บ.ก.
บ.ร.
ป.ท.
ป.ข.
ป.จ.
ป.น.
อ.ย.
พ.ง.
พ.ท.
พ.จ.
พ.ล.
พ.บ.
พ.ช.
พ.ร.

พะเยา
ภูเก็ต
มหาสารคาม
มุกดาหาร
แม่ฮ่องสอน
ยะลา
ยโสธร
ร้อยเอ็ด
ระนอง
ระยอง

พ.ย.
ภ.ก.
ม.ค.
ม.ห.
ม.ส.
ย.ล.
ย.ส.
ร.อ.
ร.น.
ร.ย.

/ราชบุรี...
๒–๑๑
คําเต็ม
ราชบุรี
ลพบุรี
ลําปาง
ลําพูน
เลย
ศรีสะเกษ
สกลนคร
สงขลา
สตูล
สมุทรปราการ
สมุทรสงคราม
สมุทรสาคร
สระแก้ว
สระบุรี
สิงห์บุรี
สุโขทัย
สุพรรณบุรี

คําย่อ
ร.บ.
ล.บ.
ล.ป.
ล.พ.
ล.ย.
ศ.ก.
ส.น.
ส.ข.
ส.ต.
ส.ป.
ส.ค.
ส.ส.
ส.ก.
ส.บ
ส.ห.
ส.ท.
ส.พ.

สุราษฎร์ธานี
สุรินทร์
หนองคาย
หนองบัวลําภู
อ่างทอง
อุดรธานี
อุทัยธานี
อุตรดิตถ์
อุบลราชธานี
อํานาจเจริญ

ส.ฎ.
ส.ร.
น.ค.
น.ภ.
อ.ท.
อ.ด.
อ.ท.
อ.ด.
อ.น.
อ.บ

สําหรับคําว่า จังหวัด เขียนว่า “จว.” อําเภอ เขียนว่า “อ.” ตําบล เขียนว่า “ต.”
/หมวด ๗...
๒–๑๒
หมวด ๗
คําย่อเงินเพิ่มพิเศษรายเดือน
ข้อ ๒๗ คําย่อเงินเพิ่มพิเศษรายเดือน ให้เขียนดังนี้
คําเต็ม
เงินเพิ่มพิเศษค่าภาษามาลายู
เงินเพิ่มพิเศษรายเดือนค่าวิชา
เงินเพิ่มพิเศษรายเดือนสําหรับนักบินประจํากอง
เงินเพิ่มพิเศษรายเดือนสําหรับนักบินสํารอง
เงินเพิ่มพิเศษรายเดือนสําหรับนักบินลองเครื่อง
เงินเพิ่มพิเศษรายเดือนสําหรับครูการบิน
เงินเพิ่มพิเศษรายเดือนสําหรับผู้ทําการบินเป็นประจําบน
อากาศที่กองทัพอากาศเห็นสมควร
เงินเพิ่มพิเศษรายเดือนสําหรับศิษย์การบินชั้นประถม
เงินเพิ่มพิเศษรายเดือนสําหรับศิษย์การบินชั้นมัธยม
เงินเพิ่มพิเศษรายเดือนสําหรับนักโดดร่มประจํากอง
เงินเพิ่มพิเศษรายเดือนสําหรับนักโดดร่มสํารอง

คําย่อ
พ.ก.ม.
พ.ค.ว.
พ.น.บ.
พ.น.บ.ส.
พ.ล.ค.
พ.ค.บ.
พ.ป.อ.
พ.ศ.ป.
พ.ศ.ม.
พ.ดร.
พ.ด.รส.

เงินเพิ่มพิเศษรายเดือนสําหรับข้าราชการต่างประเทศ
เงินเพิ่มพิเศษรายเดือนสําหรับผู้ปฏิบัติงานทําลายวัตถุ
ระเบิดเป็นประจํา
เงิ น เพิ่ ม พิ เ ศษรายเดื อ นสํ าหรั บ นั ก บิ น ตรวจการณ์ ข อง
ทหารปืนใหญ่
เงินเพิ่มพิเศษรายเดือนสําหรับศิษย์การบินตรวจการณ์
ของทหารปืนใหญ่
เงินเพิ่มพิเศษรายเดือนสําหรับผู้ปฏิบัติงานในห้องปรับ
บรรยากาศ
เงินเพิ่มพิเศษรายเดือนสําหรับนักดําเรือดําน้ํา
เงินเพิ่มพิเศษรายเดือนสําหรับนักดําเรือดําน้ําสํารอง

พ.ข.ต.
พ.ท.ล.
พ.น.ต.
พ.ศ.ต.
พ.ป.บ.
พ.ด.น.
พ.ด.น.ส.
/เงินเพิ่ม...

๒–๑๓

คําเต็ม
เงินเพิ่มพิเศษรายเดือนสําหรับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้าน
การอารักขาบุคคลสําคัญ
เงินเพิ่มพิเศษรายเดือนสําหรับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการรบ
แบบจู่โจม
เงินเพิ่มพิเศษรายเดือนสําหรับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการพิเศษ
ต่อต้านการก่อการร้าย
เงินเพิ่มพิเศษรายเดือนสําหรับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้าน
ดับเพลิงกู้ภัย
เงินเพิ่มพิเศษสําหรับการสู้รบ
เงินเพิ่มประจําตําแหน่งที่มีเหตุพิเศษสําหรับทหารหน่วย
เรือ
เงิ นเพิ่ ม สําหรั บตํ าแหน่ งที่ มี เหตุ พิเศษของผู้ ปฏิบัติง าน
ด้านการควบคุมจราจรทางอากาศ
หมวด ๘
คําย่อวัน เดือน ปี และเวลา

คําย่อ
พ.ป.อ.ส.
พ.จ.จ.
พ.ต.ร.
พ.ด.ภ.
พ.ส.ร.
พ.น.ร.
พ.ค.จ.

ข้อ ๒๘ คําย่อวัน เดือน ปี และเวลา ให้ใช้ดังนี้
๒๘.๑ วันที่ ให้เขียนเฉพาะเลขวันที่ไว้หน้าคําย่อของเดือน
๒๘.๒ คําย่อของเดือน ให้เขียนดังนี้
คําเต็ม
คําย่อ
มกราคม
ม.ค.
กุมภาพันธ์
ก.พ.
มีนาคม
มี.ค.
เมษายน
เม.ย.
พฤษภาคม
พ.ค.
มิถุนายน
มิ.ย.
กรกฎาคม
ก.ค.
/ สิงหาคม …
๒-๑๔
คําเต็ม
คําย่อ
สิงหาคม
ส.ค.
ก.ย.
กันยายน
ตุลาคม
ต.ค.
พฤศจิกายน
พ.ย.
ธันวาคม
ธ.ค.
๒๘.๓ ปีพุทธศักราช ให้ใช้เฉพาะเลขข้างท้ายปีพุทธศักราช ๒ ตําแหน่ง ต่อท้ายคําย่อของ
เดือน เว้นแต่ปีพุทธศักราช ๒๕๐๐ ไม่ต้องย่อให้ใช้เลข ๒๕๐๐ ครบทั้ง ๔ ตําแหน่ง
๒๘.๔ เวลา ให้ใช้เลข ๔ ตําแหน่ง เลข ๒ ตําแหน่งแรกหมายถึงนาฬิกา เลข ๒ ตําแหน่ง
หลังหมายถึงนาที ถ้าเลขนาฬิกาหรือนาที่เป็นหลักหน่วย ให้เขียนเลข “๐” ลงข้างหน้าจนครบสองตําแหน่ง
เช่น “๑ นาฬิกา ๑ นาที” เขียนว่า “๐๑๐๑”
๒๘.๕ การเขียนวันที่ เดือน ปี และเวลา ให้เขียนติดต่อกัน เช่น วันที่ ๑๘ มกราคม พ.ศ.
๒๕๕๕ เวลา ๕ นาฬิกา” เขียนว่า “๑๘ ม.ค.๕๕, ๐๕๐๐”
๒๘.๖ คําว่า
“ชั่วโมง”
เขียนว่า
“ชม.”
“นาที”
”
“นท.”
“วินาที”
”
“วท.”
หมวด ๙
คําย่อยานพาหนะ อาวุธ และเครื่องมือบางชนิด

ข้อ ๒๙ คําย่อยานพาหนะ อาวุธ และเครื่องมือบางชนิด ให้ใช้ ดังนี้
คําเต็ม

คําย่อ
ก.
บ.
ฮ.
บ.ข.
บ.ข. ..
บ.ข.ฝ.
บ.ข.ฝ. ..
บ.จ.
บ.จ. ..

กระสุนปืน
เครื่องบิน/เครื่องบินปีกติดลําตัว
เครื่องบินปีกหมุน/เฮลิคอปเตอร์
เครื่องบินขับไล่
เครื่องบินขับไล่ แบบที่ ..
เครื่องบินขับไล่และฝึก
เครื่องบินขับไล่และฝึก แบบที่…
เครื่องบินโจมตี
เครื่องบินโจมตี แบบที่ …

/เครื่องบิน…
๒-๑๕
คําเต็ม
เครื่องบินตรวจการณ์
เครื่องบินตรวจการณ์ แบบที่ ..
เครื่องบินตรวจการณ์และลําเลียง
เครื่องบินตรวจการณ์และลําเลียงแบบที่ ..
เครื่องบินเติมเชื้อเพลิง
เครื่องบินเติมเชื้อเพลิง แบบที่…
เครื่องบินธุรการ
เครื่องบินธุรการ แบบที่ ..
เครื่องบินฝึก
เครื่องบินฝึก แบบที่ ..
เครื่องบินพลเรือน
เครื่องบินพลเรือน แบบที่ ..
เครื่องบินร่อน
เครื่องบินร่อน แบบที่ ..
เครื่องบินไร้นักบิน
เครื่องบินลําเลียง
เครื่องบินลําเลียง แบบที่ ..

คําย่อ
บ.ต.
บ.ต. ..
บ.ตล.
บ.ตล. ..
บ.ช.
บ.ช. ..
บ.ธ.
บ.ธ. ..
บ.ฝ.
บ.ฝ. ..
บ.พ.
บ.พ. ..
บ.ร.
บ.ร. ..
บร.
บ.ล.
บ.ล. ..

เครื่องบินอิเล็กทรอนิกส์
เครื่องบินอิเล็กทรอนิกส์ แบบที่ ..
เครื่องยิงลูกระเบิด
ปืน ปืนใหญ่
ปืนกล
ปืนกลเบา
ปืนกลหนัก
ปืนต่อสู้รถถัง
ปืนต่อสู้อากาศยาน
ปืนพก
ปืนไร้แสงสะท้อนถอยหลัง

บ.อ.
บ.อ. ..
ค.
ป.
ปก.
ปกบ.
ปกน.
ปตถ.
ปตอ.
ปพ.
ปรส.
/ปืนเล็ก…
๒-๑๖

คําเต็ม
ปืนเล็ก
ปืนเล็กยาว
ปืนเล็กสัน้
ปืนใหญ่เบากระสุนวิถีโค้ง
ปืนใหญ่กลางกระสุนวิถีโค้ง
ไฟฉาย
รถเกราะ
รถจักรยาน
รถจักรยานยนต์
รถถัง
รถไฟ
รถยนต์
รถบรรทุก
รถสายพาน
รถสะเทินน้ําสะเทินบก
เรือกวาดทุ่นระเบิด
เรือกวาดทุ่นระเบิดไกลฝั่ง

คําย่อ
ปล.
ปลย.
ปลส.
ปบค.
ปกค.
ฟฉ.
รก.
จย.
จยย.
ถ.
รฟ.
รย.
รยบ.
รสพ.
รนบ.
เรือ กท.
เรือ กทก.

เรือกวาดทุ่นระเบิดใกล้ฝั่ง
เรือกวาดทุ่นระเบิดชายฝั่ง
เรือกวาดทุ่นระเบิดน้ําตื้น
เรือกู้ซ่อม
เรือขุดลอก
เรือขจัดคราบน้ํามัน
เรือคอร์เวต
เรือจู่โจมลําน้ํา
เรือจู่โจมลําน้ํา (เครื่องติดท้าย)
เรือจู่โจมลําน้ํา (แบบพ่นน้ํา)
เรือจู่โจมสงครามพิเศษ
เรือช่วยเหลือผู้ประสบภัย

เรือ กทฝ.
เรือ กทช.
เรือ กทต.
เรือ กซ.
เรือ ขล.
เรือ คม.
เรือ คว.
เรือ จล.
เรือ จลต.
เรือ จลพ.
เรือ จส.
เรือ ชภ.

/เรือใช้งาน…
๒-๑๗
คําเต็ม

คําย่อ

เรือใช้งานเครื่องหมายเรือ
เรือดําน้ํา
เรือดําน้ําใกล้ฝั่ง
เรือดําน้ําเล็ก
เรือตรวจการณ์
เรือตรวจการณ์ไกลฝั่ง
เรือตรวจการณ์ (ปืน)
เรือตรวจการณ์ (ปราบเรือดําน้ํา)
เรือตรวจการณ์ใกล้ฝั่ง
เรือตรวจการณ์ชายฝั่ง
เรือต่อต้านทุ่นระเบิด
เรือทุ่นระเบิด
เรือน้ํา
เรือน้ํามัน
เรือบัญชาการและสนับสนุนการยกพลขึ้นบก
เรือบรรทุกเฮลิคอบเตอร์
เรือปฎิบัติการสงครามพิเศษ
เรือปฎิบัติการความเร็วสูง
เรือปฎิบัติงานยุทธการ นักทําลายใต้นา้ํ จู่โจม
เรือปฎิบัติการลําน้ํา
เรือฝึก
เรือพิฆาต
เรือพยาบาล
เรือพี่เลี้ยง
เรือพี่เลี้ยงเรือดําน้ํา
เรือฟริเกต
เรือยกพลขึ้นบก
เรือยกพลขนาดใหญ่
เรือยกพลขนาดกลาง

เรือ งคร.
เรือ ด.
เรือ ดก.
เรือ ดล.
เรือ ตก.
เรือ ตกก.
เรือ ตกป.
เรือ ตกด.
เรือ ตกฝ.
เรือ ตกช.
เรือ ตท.
เรือ ทบ.
เรือ น.
เรือ นม.
เรือ บยพ.
เรือ บฮ.
เรือ ปส.
เรือ ปคส.
เรือ ปยก.
เรือ ปล.
เรือ ฝ.
เรือ พฆ.
เรือ พย.
เรือ พล.
เรือ พลด.
เรือ ฟก.
เรือ ยพ.
เรือ ยพญ.
เรือ ยพก.
/เรือยกพล…

๒-๑๘

คําเต็ม

คําย่อ
เรือ ยพล.
เรือ ยตล.
เรือ รพญ.
เรือ รพก.
เรือ รพล.
เรือ รจ.
เรือ รจอ.
เรือ รจป.
เรือ รจต.
เรือ รตล.
เรือ รง.
เรือ ลจ.
เรือ ลจญ.
เรือ ลจก.
เรือ ลจล.
เรือ ลล.
เรือ ลลท.
เรือ ลลพ.
เรือ ลท.
เรือ ลทฝ.
เรือ ลทช.
เรือ วท.
เรือ วทฝ.
เรือ วทช.
เรือ สก.
เรือ สกญ.
เรือ สกก.
เรือ สยพ.
เรือ สตท.

เรือยกพลขนาดเล็ก
เรือยนต์ตรวจการณ์ลําน้ํา
เรือระบายพลขนาดใหญ่
เรือระบายพลขนาดกลาง
เรือระบายพลขนาดเล็ก
เรือเร็วโจมตี
เรือเร็วโจมตี (อาวุธนําวิถี)
เรือเร็วโจมตี (ปืน)
เรือเร็วโจมตี (ตอร์ปิโด)
เรือเร็วตรวจการณ์ลําน้ํา
เรือโรงงาน
เรือลากจูง
เรือลากจูงขนาดใหญ่
เรือลากจูงขนาดกลาง
เรือลากจูงขนาดเล็ก
เรือลําเลียง
เรือลําเลียงทหาร
เรือลําเลียงพัสดุ
เรือล่าทําลายทุ่นระเบิด
เรือล่าทําลายทุ่นระเบิดใกล้ฝั่ง
เรือล่าทําลายทุ่นระเบิดชายฝั่ง
เรือวางทุ่นระเบิด
เรือวางทุ่นระเบิดใกล้ฝั่ง
เรือวางทุ่นระเบิดชายฝั่ง
เรือส่งกําลังบํารุง
เรือส่งกําลังบํารุงขนาดใหญ่
เรือส่งกําลังบํารุงขนาดกลาง
เรือสนับสนุนการยกพล
เรือสนับสนุนการต่อต้านทุ่นระเบิด

/เรือสํารวจ…
๒-๑๙

คําเต็ม

คําย่อ
เรือ สร.
เรือ สรญ.
เรือ สรฝ.
เรือ หกล.
เรือ อห.
ลข.
ลย.
อวบ.
อวน.
อ.
อ.ป.
ฮร.

เรือสํารวจ
เรือสํารวจขนาดใหญ่
เรือสํารวจขนาดเล็ก
เรือหุ้มเกราะลําเลียงพล
เรืออู่แห้ง
ลูกระเบิดขว้าง
ลูกระเบิดยิง
อาวุธเบา
อาวุธหนัก
อากาศยาน
อาวุธปล่อยนําวิถี
เฮลิคอปเตอร์ไร้นักบิน

ข้อ ๓๐ คําอธิบายการใช้คําย่อยานพาหนะ อาวุธ และเครื่องมือบางชนิด
๓๐.๑ ยานพาหนะ อาวุธ และเครื่องมือชนิดใดมีชื่อหรือแบบ ให้เขียนชื่อหรือแบบนั้น ๆ
ไว้หลังคําย่อ ถ้าแบบนั้นเป็นหมายเลข ก็ให้ใส่หมายเลขของแบบนั้นไว้หลังคําย่อ เช่น “ปืนเล็กยาว แบบเอ็ม
๑๖” เขียนว่า “ปลย.เอ็ม ๑๖” เป็นต้น
๓๐.๒ กระสุนปืน สําหรับปืนชนิดใด ให้เขียนคําย่อปืนชนิดนั้น ต่อท้ายคําย่อกระสุนปืน
เช่น “กระสุนปืนต่อสู้รถถัง” เขียนว่า “ก.ปตถ.” เป็นต้น
๓๐.๓ เครื่องยิงลูกระเบิดจากปืนชนิดใด ให้เขียนคําย่อปืนชนิดนั้นต่อท้ายคําย่อเครื่องยิง
เช่น “เครื่องยิงลูกระเบิดจากปืนเล็กยาวแบบ ๘๘” เขียนว่า “ค.ปลย.๘๘” เป็นต้น

/หมวด ๑๐…
๒-๒๐

หมวด ๑๐
คําย่อมาตราชั่ง ตวง วัด บางคํา
ข้อ ๓๑ คําย่อมาตราชั่ง ตวง วัด ให้เขียนดังนี้
คําเต็ม
กิโลกรัม
กรัม
ลิตร
มิลลิลิตร
กิโลเมตร
เมตร
เซนติเมตร
มิลลิเมตร

คําย่อ
กก.
ก.
ล.
มล.
กม.
ม.
ซม.
มม.

หมวด ๑๑
เบ็ดเตล็ด
ข้อ ๓๒ คําย่อบางคําซึ่งใช้ในราชการทหารที่ไม่สามารถจัดเข้าหมวดหมู่ใด ๆ ได้ให้เขียนดังนี้
คําเต็ม
คําย่อ
วิทยุ
ว.
รักษาการ
รก.
รักษาราชการ
รรก. เว้ นลงชื่ อตําแหน่ ง
รักษาราชการแทน
รรท. ให้ ใช้ คาํ เต็ม
โรงพยาบาล
รพ.
โรงเรียน
รร.
สํานัก/สํานักงาน
สน.
สํารองราชการ
สรก.
สิ่งอุปกรณ์
สป.
หน่วยขึ้นตรง
นขต.
อัตราการจัดเฉพาะกิจ
อฉก.
อัตราการจัดและยุทธโธปกรณ์
อจย.
อัตราสิ่งอุปกรณ์
อสอ.
/ข้อ ๓๓…
๒-๒๑

ข้อ ๓๓ ส่วนราชการใดจัดระเบียบการปกครองหน่วยทหารเป็นหมู่, หมวด, กองร้อย, กองพัน และ
กรม ทํานองเดียวกันกับการจัดระเบียบการปกครองหน่วยทหารในกองทัพบก ก็ให้ใช้คําย่ออนุโลม ตาม
ความในข้อ ๒๑
ข้อ ๓๔ การอ่านคําย่อตามระเบียบนี้ให้อ่านคําเต็ม เช่น “ผบ.มทบ.๑๑” อ่านว่า “ผู้บัญชาการ
มณฑลทหารบกที่ ๑๑”
ข้อ ๓๕ การอ่านคําย่อซึ่งเขียนคําย่อหน่วยเล็กภายในหน่วยใหญ่ ให้อ่านคําเต็มหน่วยเล็กก่อน เช่น
“ร.๒๑ พัน.๒ รอ.” อ่านว่า “กองพันทหารราบที่ ๒ กรมทหารราบที่ ๒๑ รักษาพระองค์” เป็นต้น
ประกาศ

ณ

วันที่

๑๔

กันยายน

พ.ศ.๒๕๕๕

(ลงชื่อ) พลอากาศเอก

สุกําพล สุวรรณทัต
(สุกําพล สุวรรณทัต)
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม

หมายเหตุ :- หลักการและเหตุผลในการประกาศใช้ระเบียบฉบับนี้ คือ ปรับปรุงระเบียบกระทรวงกลาโหม
ว่าด้วยการใช้คําย่อ พ.ศ.๒๔๙๗ เพื่อให้มีความทันสมัยและสอดคล้องกับสภาพการณ์ปัจจุบัน เนื่องจาก
ระเบี ย บเกี่ ย วกั บ การใช้ คํ า ย่ อ ได้ กํ า หนดไว้ เ ป็ น เวลานาน ทํ า ให้ ก ารใช้ คํ า ย่ อ ของส่ ว นราชการภายใน
กระทรวงกลาโหมมีความแตกต่างกัน จึงจําเป็นต้องวางระเบียบนี้
/ การแจกจ่าย ...
๒-๒๒

การแจกจ่าย
- ปล.กห., รอง ปล.กห.(๑), (๒), (๓), (๔), ปษ.พิเศษ สป., ปษ.สป. และ หน.ฝสธ.ประจํา รมว.กห.
- สร., รอ., ทท., 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.สอศจ.สม.
สําเนาถูกต้อง
พ.อ.
( กิตติศักดิ์ บุญสุข )
ผอ.กรบ.สม.
๒๐ ก.ย. ๕๕

๒-๒๓

ผนวก ก
คําย่อชื่อส่วนราชการในสํานักงานรัฐมนตรี ให้เขียนดังนี้
คําเต็ม

คําย่อ
สร.
กลาง.
กกม.
สน.จร.ทั่วไป

สํานักงานรัฐมนตรี
กองกลาง
กองการเมือง
สํานักงานจเรทหารทั่วไป

ตรวจถูกต้อง
(ลงชื่อ) พ.อ. กิตติศักดิ์ บุญสุข
( กิตติศักดิ์ บุญสุข )
ผอ.กรบ.สม.
๗ ก.ย.๕๕

๒-๒๔

ผนวก ข
๑. ย่อชื่อส่วนราชการในสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ให้เขียนดังนี้
คําเต็ม

สํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม

คําย่อ

สป.

สํานักปลัดกระทรวงกลาโหม
ส่วนประสานการพัฒนาระบบราชการกลาโหม
กองทหารสารวัตร
สํานักงานเลขานุการ
กองกลาง
กองประชาสัมพันธ์
กองเลขานุการ
สํานักนโยบายและแผนกลาโหม
สํานักงานนโยบายและยุทธศาสตร์
กองนโยบายและยุทธศาสตร์
กองความร่วมมือด้านความมั่นคง
กองอาเซียน
กองพัฒนายุทธศาสตร์
สํานักงานวิเทศสัมพันธ์
กองวิเทศสัมพันธ์
กองพิธีการ
สํานักงานกิจการพลเรือน
กองนโยบายและแผน
กองกิจการพลเรือน
กองพัฒนาประเทศ
กองบรรเทาสาธารณภัย
ศูนย์อํานวยการประสานงานข่าวกรอง
กองประสานงานและตรวจสอบ
กองรวบรวมและวิเคราะห์ข่าว
กองกรรมวิธีข้อมูล

สน.ปล.กห.
กพร.กห.
กอง สห.สป.
สลก.สป.
กลาง.
กปส.
กลก.
สนผ.กห.
สนย.
กนย.
กมค.
กอซ.
กพย.
สวส.
กวส.
กพก.
สกร.
กนผ
กกร.
กพป.
กบภ.
ศอปข.
กสต.
กรข.
กกม.
/ กองกลาง ...

๒-๒๕

คําเต็ม
กองกลาง
กองแผนและการจัด
กองสรรพกําลัง
กองรักษาความปลอดภัย
กองการประชุม
กรมเสมียนตรา
สํานักงานนโยบายและแผนการกําลังพล
กองนโยบายและแผนการกําลังพล
กองกรรมวิธีข้อมูล
กองงานคณะกรรมการข้าราชการทหาร
สํานักงานกําลังพล
กองจัดการกําลังพล
กองการปกครอง
กองบริการกําลังพล
ศูนย์ประสานงานนายทหารนอกประจําการ
กองปฏิบัติการ
กองบริการ
กองกลาง
กองระเบียบการ
กองสวัสดิการ
กองอนุศาสนาจารย์
สํานักงานประมาณกลาโหม
กองกลาง
กองนโยบายและแผนงบประมาณ
กองงบประมาณ
กองตรวจสอบและประเมินผล
กองจัดการ
กองการพัสดุ
กองบริหารทรัพยากร
กรมพระธรรมนูญ
สํานักตุลาการทหาร
ศาลทหารสูงสุด
ศาลทหารกลาง
ศาลทหารกรุงเทพ
๒-๒๖

คําย่อ
กลาง.
กผจ.
กสก.
กรภ.
กปช.
สม.
สนผพ.
กนผพ.
กกม.
กกขท.
สกพ.
กจก.
กปค.
กบพ
ศปนก
กปก
กบก.
กลาง.
กรบ.
กสก.
กอศจ.
สงป.กห.
กลาง.
กนผ.
กงป.
กตป.
กจก.
กพด.
กบท.
ธน.
สตท.
ศท.สูงสุด
ศท.กลาง
ศท.ก.ท.
/ สํานักงาน ...

คําเต็ม
สํานักงานอัยการทหาร
กองกลาง
กองกฤษฎีกาทหารและการต่างประเทศ
กองนิติธรรมทหาร
กองสงเคราะห์ทางกฎหมาย
กองการกําลังพล
กองคุ้มครองพยาน
โรงเรียนเหล่าทหารพระธรรมนูญ
ศูนย์กลางอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร
กองกลาง
กองนโยบายและแผน
กองพัฒนาอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร
สํานักส่งเสริมอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ
กองส่งเสริมอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ
กองเงินทุนหมุนเวียน
กรมการพลังงานทหาร
กองนโยบายและแผน
กองกลาง
กองวิจัยและพัฒนา
กองการปิโตรเลียม
กองพลังงานทดแทน
ศูนย์พัฒนาปิโตรเลียมภาคเหนือ
กองสํารวจและผลิตปิโตรเลียม
กองการกลั่นปิโตรเลียม
กองส่งกําลังและบริการ
กรมการอุตสาหกรรมทหาร
กองกลาง
กองนโยบายและแผน

คําย่อ
สอท.
กลาง.
กกต.
กนท.
กสกม.
กกพ.
กคคพ.
รร.ธน.
ศอพท.
กลาง.
กนผ.
กพอท.
สสอป.
กสอป.
กงว.
พท.
กนผ.
กลาง.
กวพ.
กปต.
กพท.
ศพปน.
กสผ.
กกล.
กสบ.
อท.
กลาง.
กนผ.
/ กองโรงงาน ...

๒-๒๗

คําเต็ม
กองโรงงานอุตสาหกรรม
กองควบคุมโรงงานอุตสาหกรรม
กองควบคุมยุทธภัณฑ์และพัฒนาอุตสาหกรรม
โรงงานวัตถุระเบิดทหาร
กองกลาง
กองแผนและโครงการ
กองวิจัยและพัฒนา
กองควบคุมมาตรฐานการผลิต
กองโรงงาน
กองบริการ
ศูนย์อํานวยการสร้างอาวุธ
กองกําลังพล
กองนโยบายและแผน
กองส่งกําลังบํารุง
กองปลัดบัญชี
กองการเงิน
กองจัดหา
กองวิจัยพัฒนาอาวุธ
กองเทคโนโลยี
กองบริการ
โรงงานต้นแบบการวิจัยและพัฒนาอาวุธ
โรงงานเภสัชกรรมทหาร
กองกลาง
กองนโยบายและแผน
กองวิจัยและประกันคุณภาพ
กองโรงงานผลิตยา
กองบริการ
กรมการเงินกลาโหม
กองกลาง
๒-๒๘

คําย่อ
กรอ.
กคร.
กคพย.
รวท.
กลาง.
กผค.
กวพ.
กคม.
กรง.
กบก.
ศอว.
กกพ.
กนผ.
กกบ.
กปช.
กกง.
กจห.
กวพ.
กทย.
กบก.
รง.ตวพ.
รภท.
กลาง.
กนผ.
กวค.
กรง.
กบก.
กง.กห.
กลาง.
/ กองจัดการ ...

คําเต็ม
กองจัดการ
กองวิทยาการ
กองการเงิน
กองควบคุมการใช้จ่าย
กองเบี้ยหวัดบําเหน็จบํานาญ
ศูนย์กรรมวิธีข้อมูลทางการเงิน
กรมการสรรพกําลังกลาโหม
กองกลาง
กองนโยบายและแผน
กองพัฒนาการระดมสรรพกําลัง
กองการสัสดี
กองการกําลังสํารอง
กองทรัพยากร
กองสารสนเทศ
กรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกลาโหม
สํานักนโยบายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีป้องกันประเทศ
กองนโยบายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กองมาตรฐานทางทหาร
กองสารสนเทศ
กองแผนและงบประมาณโครงการ
กองวิเคราะห์และประเมินผลโครงการ
กองส่งเสริมการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กองทรัพยากร
กองกลาง
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการทหาร
กองกลาง
กองแผนและโครงการ
กองวิจัยและพัฒนาหลักการ
กองวิจัยและพัฒนายุทโธปกรณ์
๒-๒๙

คําย่อ
กจก.
กวก.
กกง.
กคจ.
กบน.
ศกง.
กกส.กห.
กลาง.
กนผ.
กนส.
กสด.
กสร.
กทก.
กสท.
วท.กห.
สนป.
กนว.
กมท.
กสท.
กผค.
กวป.
กสว.
กทก.
กลาง.
ศวพท.
กลาง.
กผค.
กวล.
กวย.
/ กองวิจัย...

คําเต็ม
คําย่อ
กสอ.
กองวิจัยและพัฒนาการสื่อสารและอิเล็กทรอนิกส์
ทสอ.กห.
กรมเทคโนโลยีสารสนเทศและอวกาศกลาโหม
สง.กสท.กห.
สํานักงานกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และ
กิจการโทรคมนาคมกลาโหม
ศรค.
ศูนย์รักษาความปลอดภัยคอมพิวเตอร์
กลาง.
กองกลาง
กผว.
กองแผนและวิศวกรรม
กสส.
กองการสื่อสาร
กทส.
กองเทคโนโลยีสารสนเทศ
กกอ.
กองกิจการอวกาศ
สสน.สป.
สํานักงานสนับสนุน สํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
กลาง.
กองกลาง
กจห.
กองจัดหา
กบก.
กองบริการ
สยธ.
สํานักโยธาธิการ
กบส.
กองแบบแผนและสํารวจ
กกส.
กองก่อสร้างและสาธารณูปโภค
กอร.
กองอสังหาริมทรัพย์
สนพ.
สํานักงานแพทย์
สตน.กห.
สํานักงานตรวจสอบภายในกลาโหม
กลาง.
กองกลาง
กตน. ..
กองตรวจสอบภายในที่ ..
กตร.
กองตรวจการปฏิบัติราชการ
กวร.
กองวิชาการและระบบงาน
กตสท.
กองตรวจสอบภายในระดับกระทรวง
ตรวจถูกต้อง
(ลงชื่อ) พ.อ. กิตติศักดิ์ บุญสุข
( กิตติศักดิ์ บุญสุข )
ผอ.กรบ.สม.
๗ ก.ย. ๕๕
๒-๓๐

ผนวก ค
คําย่อชื่อส่วนราชการในกรมราชองครักษ์ ให้เขียนดังนี้
คําเต็ม
กรมราชองครักษ์
สํานักงานผู้บังคับบัญชา
สํานักงานราชองครักษ์ประจํา
สํานักงานรักษาความปลอดภัย
สํานักรักษาความปลอดภัยที่ ๑
สํานักรักษาความปลอดภัยที่ ๒
สํานักนโยบายและแผน
กองกลาง
กองยุทธการ
กองงบประมาณ
กองการสื่อสารและสารสนเทศ
สํานักยุทธบริการ
กองส่งกําลังบํารุง
กองบริการ
กองการเงิน
กองการขนส่ง

ตรวจถูกต้อง
(ลงชื่อ) พ.อ. กิตติศักดิ์ บุญสุข
( กิตติศักดิ์ บุญสุข )
ผอ.กรบ.สม.
๗ ก.ย. ๕๕

๒-๓๑
ผนวก ง

คําย่อ
รอ.
สนง.ผบช.
สนง.รอป.
สนง.รปภ.
สปภ.๑
สปภ.๒
สนผ.
กลาง.
กยก.
กงป.
กสส.
สยบ.
กกบ.
กบก.
กกง.
กขส.

๑. คําย่อชื่อส่วนราชการในกองบัญชาการกองทัพไทย ให้เขียนดังนี้
คําเต็ม
กองทัพไทย
กองบัญชาการกองทัพไทย
สํานักงานผู้บญ
ั ชาการทหารสูงสุด
สํานักงานเลขานุการ
กองธุรการ
กองเลขานุการ
กองการประชุม
สํานักงานจเรทหาร
กองกลาง
กองแผนและโครงการ
กองตรวจ
กองสืบสวนสอบสวน
สํานักงานตรวจสอบภายในทหาร
กองวิชาการและระบบงาน
กองตรวจสอบภายในที่..
กองตรวจพิเศษ
หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์
สํานักงานแพทย์ทหาร
กองนโยบายและแผน
กองแพทย์
สํานักงานพระธรรมนูญทหาร
กองคดี
กองนิติธรรม
กองกฤษฎีกา
กรมกําลังพลหทาร
สํานักนโยบายและแผน

คําย่อ
ทท.
บก.ทท.
สน.ผบ.ทสส.
สลก.
กธก.
กลก.
กปช.
สจร.ทหาร
กกล.
กผค.
กตร.
กสส.
สตน.ทหาร
กวร.
กตน..
กตพ.
นถปภ.รอ.
สนพ.ทหาร
กนผ.
กองแพนย์
สธน.ทหาร
กคด.
กนธ.
กฎก.
กพ.ทหาร
สนผพ.
/ กองนโยบาย …

๒–๓๒

คําเต็ม
กองนโยบายและแผน
กองสถิติและกรรมวิธีข้อมูล
กองโครงการและงบประมาณ
กองกลาง
กองจัดการ
กองการปกครอง
กองบริการกําลังพล
กองพัฒนากําลังพล
กองพัฒนาระบบการบริหารทรัพยากรบุคคล
กรมข่าวทหาร
กองกลาง
กองนโยบายและแผน
สํานักข่าวกรอง
กองข่าวยุทธศาสตร์
กองต่อต้านข่าวกรอง
กองข่าวกรองเทคนิคและเทคโนโลยีข่าวกรอง
กองข่าวความมั่นคง
สํานักวิเทศน์สัมพันธ์
กองวิเทศน์สัมพันธ์
กองการทูตฝ่ายทหาร
กองพิธีการทูต
กองการภาษาต่างประเทศ
กองโครงการและงบประมาณ
สํานักผู้ช่วยทูตฝ่ายทหาร
สํานักงานที่ปรึกษาทางทหารประจําคณะทูตถาวร
แห่งประเทศไทย
กรมยุทธการทหาร
กองกลาง

คําย่อ
กนผ.
กสข.
กคง.
กกล.
กจก.
กปค.
กบพ.
กพพ.
กพบท.
ขว.ทหาร
กกล.
กนผ.
สนช.
กขย.
กตข.
กขท.
กขม.
สวส.
กวส.
กทท.
กพท.
กภต.
กคง.
สน.ผชท.ทหาร
สน.ทปษ.ศทถ.
ยก.ทหาร
กกล.
/ กองแผนและงบประมาณ …

๒-๓๓

คําเต็ม
กองแผนและงบประมาณ
กองการเงิน
กองกรรมวิธีข้อมูล
สํานักนโยบายและแผน
กองนโยบายยุทธศาสตร์
กองแผนร่วม
กองแผนและโครงการ
กองการจัด
สํานักปฏิบัติการ
กองยุทธการ
กองปฏิบัติการพิเศษ
กองปฏิบัติการทหารที่มิใช่สงคราม
สํานักงานวางแผนการฝึกร่วมและผสม
กองนโยบายและแผนการฝึก
กองฝึกร่วมและผสม
กองควบคุมการฝึก
กองพัฒนาหลักนิยมและประเมินผล
กองสนับสนุน
ศูนย์ปฏิบัติการเพื่อสันติภาพ
กองแผนและโครงการ
กองการฝึกศึกษา
กองปฏิบัติการ
กรมส่งกําลังบํารุงทหาร
กองกลาง
กองโครงการและงบประมาณ
สํานักส่งกําลังบํารุง
กองนโยบายและแผน
กองส่งกําลัง

คําย่อ
กผง.
กกง.
กกม.
สนผ.
กนย.
กผร.
กผค.
กกจ.
สปก.
กยก.
กปษ.
กมส.
สวฝ.
กนผ.
กรผ.
กคฝ.
กพป.
กสน.
ศสภ.
กผค.
กฝศ.
กปก.
กบ.ทหาร
กกล.
กคง.
สสร.
กนผ.
กสล.
/ กองบริการ …

๒-๓๔

คําเต็ม
กองบริการ
กองยุทธบริการระหว่างประเทศ
สํานักบริหารสิ่งอุปกรณ์
กองบริหารสิ่งอุปกรณ์ทางทหาร
การขนส่งและเคลื่อนย้าย
กองจัดการ
กองสรรพกําลัง
กรมกิจการพลเรือนทหาร
กองกลาง
กองนโยบายและแผน
กองโครงการและงบประมาณ
กองกรรมวิธีข้อมูล
กองประชาสัมพันธ์
กองปฏิบัติการจิตวิทยา
สํานักปฏิบัติการกิจการพลเรือน
กองกิจการพลเรือน
กองทหารพัฒนา
กองบรรเทาสาธารณภัย
กรมการสื่อสารทหาร
กองกําลังพล
กองส่งกําลังบํารุง
กองโครงการและงบประมาณ
กองคลังพัสดุ
กองจัดหา
กองบริการ
กองการเงิน
สํานักแผนและอํานายการสื่อสาร
กองนโยบายและแผน

คําย่อ
กบก.
กยป.
สบส.
กบท.
กขค.
กจก.
กสก.
กร.ทหาร
กกล.
กนผ.
กคง.
กกม.
กปส.
กปจ.
สกร.
กกร.
กทพ.
กบภ.
สส.ทหาร
กกพ.
กกบ.
กคง.
กคพ.
กจห.
กบก.
กกง.
สผอ.
กนผ.
/ กองการสื่อสาร …

๒-๓๕

คําเต็ม
กองการสื่อสาร
กองวิทยาการ
ศูนย์การโทรคมนาคมทหาร
กองธุรการ
กองแผนและวิศวกรรม
กองการโทรคมนาคม
กองควบคุมระบบโทรคมนาคม
กองซ่อมบํารุง
กองส่งกําลัง
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศทหาร
กองธุรการ
กองแผนและวิศวกรรม
กองพัฒนาระบบงาน
กองระบบควบบังคับบัญชา
กองปฏิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศ
กองรักษาความปลอดภัยสารสนเทศ
ศูนย์ฝึกอบรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สารทหาร
กองวิชาการเทคโนโลยีสารสนเทศ
กองวิชาการสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์
กองสนับสนุน
กองพันทหารสื่อสาร
กองพันปฏิบัติการสงครามอิเล็กทรอนิกส์
สํานักงานปลัดบัญชีทหาร
กองกลาง
สํานักบริหารทรัพยากร
กองบริหารทรัพยากร
กองโครงการ
กองพัฒนาระบบราชการ

คําย่อ
กสส.
กวก.
ศทท.
กธก.
กผว.
กทค.
กคท.
กซบร.
กสล.
ศทส.
กธก.
กผว.
กพร.
กคบ.
กปท.
กรส.
ศฝทส.
กวทส.
กวสอ.
กสน.
พัน.ส.
พัน.ปสอ.
สปช.ทหาร
กกล.
สบท.
กบท.
กคก.
กพร.
/ กองงบประมาณ …

๒-๓๖

คําเต็ม
กองงบประมาณ
กองควบคุมงบประมาณและบัญชี
กองตรวจสอบและประเมินผล
กองจัดการ
กองกรรมวิธีข้อมูล
หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา
กองบัญชาการ
กองธุรการ
กองการเงิน
กองกําลังพล
กองข่าว
กองยุทธการ
กองส่งกําลังบํารุง
กองกิจการพลเรือน
กองการสื่อสาร
กองงบประมาณ
กองการช่าง
สํานักงานทหารพัฒนา
ศูนย์ฝกึ ศึกษา
กองวิชาการ
กองวิชาการเกษตร
กองวิชาช่างอุตสาหกรรม
กองวิชาช่างทั่วไป
กองสนับสนุนและขยายพันธุ์สัตว์
กองการเกษตรและสหกรณ์
หน่วยส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์ที่ ..
สํานักงานสนับสนุน
กองจัดหา

คําย่อ
กงป.
กคป.
กตป.
กจก.
กกม.
นทพ.
บก.
กธก.
กกง.
กกพ.
กขว.
กยก.
กกบ.
กกร.
กสส.
กงป.
กกช.
สทพ.
ศฝษ.
กวช.
กวก.
กวอ.
กวท.
กสข.
กกส.
นกส. ..
สสน.
กจห.
/ กองคลัง ...

๒-๓๗

คําเต็ม
กองคลัง
กองซ่อมบํารุง
กองแพทย์
กองขนส่ง
หน่วยพัฒนาการพิเศษ
ศูนย์รักษาความปลอดภัย
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการก่อการร้ายสากล
กองกลาง
กองแผนและโครงการ
กองข่าว
กองการฝึก
กองปฏิบัติการพิเศษ
กรมสารบรรณทหาร
กองกลาง
กองการสารบรรณ
กองพิธีการ
กองกรรมวิธีข้อมูล
กองการกําลังพล
กองประวัติและบําเหน็จบํานาญ
กรมการเงินทหาร
กองวิทยาการ
กองค่าใช้จ่าย
กองเงินเดือน
กองบัญชี
กองควบคุมการเบิกจ่ายเงิน
กรมแผนที่ทหาร
กองบัญชาการ
กองธุรการ

คําย่อ
กคล.
กซบร.
กองแพทย์
กขส.
นพศ.
ศรภ.
ศตก.
กกล.
กผค.
กขว.
กกฝ.
กปษ.
สบ.ทหาร
กกล.
กสบ.
กพก.
กกม.
กกพ.
กปบ.
กง.ทหาร
กวก.
กคจ.
กงด.
กบช.
กคบ.
ผท.ทหาร
บก.
กธก.
/ กองแผนและโครงการ ...

๒-๓๘

คําเต็ม
กองแผนและโครงการ
กองกําลังพล
กองการเงิน
กองบริการ
กองพยาบาล
กองยีออเดซี่และยีออฟิสิกส์
กองเขตแดนระหว่างประเทศ
กองทําแผนที่
กองภูมิศาสตร์
กองพิมพ์
กองคลังแผนที่
กองบินถ่ายภาพทางอากาศ
ศูนย์ข้อมูลทางแผนที่
โรงเรียนแผนที่
กองการศึกษา
กองการปกครอง
กรมยุทธบริการทหาร
กองโครงการและงบประมาณ
กองกลาง
กองการเงิน
กองพลาธิการ
กองการขนส่ง
สํานักงานยุทธโยธาทหาร
กองแผนและโครงการ
กองแบบแผน
กองก่อสร้างและสาธารณูปโภค
กองที่ดิน
กองสวัสดิการ

คําย่อ
กผค.
กกพ.
กกง.
กบก.
กพบ.
กดฟ.
กขบ.
กทผ.
กภศ.
กพพ.
กคผ.
กบอ.
ศขผ.
รร.แผนที่.
กศษ.
กปค.
ยบ.ทหาร
กคง.
กกล.
กกง.
กพธ.
กขส.
สยย.
กผค.
กบผ.
กกส.
กทด.
กสก.
/ สํานักงานกีฬาทหาร ...

๒-๓๙

คําเต็ม
สํานักงานกีฬาทหาร
กองพันทหารสารวัตร
กองดุริยางค์
กองพันบริการ
กรมกิจการชายแดนทหาร
กองกลาง
กองแผนและโครงการ
กองกิจการชายแดนไทย - กัมพูชา
กองกิจการชายแดนไทย – ลาว
กองกิจการชายแดนไทย – พม่า
กองกิจการชายแดนไทย - มาเลเซีย
กองกิจการชายแดนไทย - อินโดนีเซีย
สํานักปฏิบัติการเพื่อความมั่นคง
กองเลขานุการ
กองกิจการเพื่อความมั่นคง
สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ
กองบัญชาการ
กองกลาง
กองนโยบายและแผน
กองการศึกษา
กองคุณภาพและมาตรฐานการฝึกศึกษาทหาร
กองบรรณสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ
กองพิพิธภัณฑ์ทหารและอนุสรณ์สถานแห่งชาติ
กองงบประมาณ
กองการเงิน
กองส่งกําลังและบริการ
กองจัดหา
กองประวัติศาสตร์และโบราณคดีทหาร

คําย่อ
สกท.
พัน.สห.
ดย.
พัน.บร.
ชด.ทหาร
กกล.
กผค.
กชก.
กชล.
กชพ.
กชม.
กชอ.
สพม.
กลก.
กพม.
สปท.
บก.
กกล.
กนผ.
กศษ.
กมศ.
กบส.
กพอ.
กงป.
กกง.
กลบ.
กจห.
กปท.
/ สถาบันภาษา …

๒-๔๐

คําเต็ม
สถาบันภาษากองทัพไทย
วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
กองอํานวยการ
กองพัฒนาการศึกษา
กองยุทธศาสตร์และความมั่นคง
กองการเมืองและการทหาร
กองการเศรษฐกิจและสังคมจิตวิทยา
กองเอกสารวิจัยและห้องสมุด
กองวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีการพลังงานและ
สิ่งแวดล้อม
วิทยาลัยเสนาธิการทหาร
กองอํานวยการ
กองพัฒนาการและวางแผนการศึกษา
กองวิชาเสนาธิการร่วม
กองวิชาการปฏิบัติการร่วม/ผสม
กองวิทยาการ
กองวิชายุทธศาสตร์
กองวิจัยและวิทยานิพนธ์
กองจําลองยุทธ
สถาบันจิตวิทยาความมั่นคง
กองสนับสนุน
กองการศึกษา
กองวิทยาการ
ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์
กองสนับสนุน
กองแผนและโครงการ
กองศึกษาวิจัยทางยุทธศาสตร์และความมั่นคง
กองภูมิภาคศึกษา

คําย่อ
สภท.
วปอ.
กอก.
กพศ.
กยศ.
กมท.
กศส.
กอส.
กวท.
วสท.
กอก.
กพผ.
กสธร.
กปผ.
กวก.
กยศ.
กวว.
กจย.
สจว.
กสน.
กศษ.
กวก.
ศศย.
กสน.
กผค.
กศย.
กภศ.
/ โรงเรียนเตรียมทหาร ...

๒-๔๑

คําเต็ม
โรงเรียนเตรียมทหาร
กองบัญชาการ
กรมนักเรียน
กองสถิติและประเมินผล
กองพลศึกษา
กองสนับสนุน
กองพยาบาล
กองวิชาทหาร
ส่วนการศึกษา
กองวิชาคณิตศาสตร์
กองวิชาวิทยาศาสตร์
กองวิชาภาษาไทย
กองวิชาภาษาต่างประเทศ
กองวิชาสังคมศาสตร์
โรงเรียนช่างฝีมือทหาร
กองบัญชาการ
กองการฝึกและศึกษา
กรมนักเรียน
กองพยาบาล
กองสนับสนุน

คําย่อ
รร.ตท.
บก.
กรม นร.
กสป.
กพล.
กสน.
กพบ.
กวท.
สกศ.
กคศ.
กวศ.
กภท.
กภต.
กสศ.
รร.ชท.
บก.
กฝศ.
กรม นร.
กพบ.
กสน.

๒. คําอธิบายการเขียนคําย่อสํานักงานผู้ช่วยทูตฝ่ายทหาร ประจําสถานเอกอัครราชทูตไทย
ณ กรุงใดในต่างประเทศ ให้เขียนชื่อประเทศไทยต่อท้ายสํานักงานนั้น แล้วใช้เครื่องหมาย/ตามด้วยชื่อกรุง
ของประเทศนั้น เช่น
คําเต็ม
สํานักงานผู้ช่วยทูตฝ่ายทหาร ประจําสถานเอกอัครราชทูต
ไทย
ณ กรุงโซล

คําย่อ
สน.ผชท.ทหารไทย/โซล

/ ๓. คําอธิบาย …
๒-๔๒

๓. คําอธิบายการเขียนคําย่อส่วนราชการในกองบัญชาการกองทัพไทยเพิ่มเติม
๓.๑ กองบัญชาการ กองบังคับการของหน่วยใด ให้ใช้คําย่อว่า “บก.” และเขียนนามของ
หน่วยนั้น ๆ ต่อท้าย เช่น
คําเต็ม
กองบัญชาการ กรมแผนที่ทหาร

คําย่อ
บก.ผท.ทหาร

๓.๒ เพื่อให้ส่วนราชการระดับปฏิบัติการที่ชื่อเหมือนกัน และมีการกําหนดหมายเลข
ประจําหน่วย หนึ่งหลักหรือสองหลัก ให้เขียนชื่อส่วนราชการเป็นคําย่อ และหมายเลขต่อท้ายเรียงตาม
จํานวนนับ เช่น
คําเต็ม
หน่วยงานในสังกัดกรมการสือ่ สารทหาร
กองร้อยปฏิบัติการสงครามอิเล็กทรอนิกส์ที่ ๑
กองร้อยปฏิบัติการสงครามอิเล็กทรอนิกส์ที่ ๒
หน่วยงานในสังกัดศูนย์รักษาความปลอดภัย
กอง ๑ ศูนย์รักษาความปลอดภัย
กอง ๒ ศูนย์รักษาความปลอดภัย
หน่วยงานในสังกัดหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา
สํานักงานพัฒนาภาค ๑
หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ ๑๑
หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ ๑๒
สํานักงานพัฒนาภาค ๒
หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ ๒๑
หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ ๒๒
หน่วยส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์ที่ ๑
หน่วยส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์ที่ ๒

คําย่อ
ร้อย ปสอ.ที่ ๑
ร้อย ปสอ.ที่ ๒
กอง ๑ ศรภ.
กอง ๒ ศรภ.
สนภ.๑
นพค.๑๑
นพค.๑๒
สนภ.๒
นพค.๒๑
นพค.๒๒
นกส.๑
นกส.๒

/ ๓.๓ ส่วนราชการ …

๒-๔๓

๓.๓ ส่วนราชการระดับปฏิบัติการอื่นๆ ได้แก่
คําเต็ม
หน่วยงานในสังกัดกรมการสือ่ สารทหาร
กองพันทหารสื่อสาร
กองร้อยปฏิบัติการสื่อสาร กองบัญชาการส่วนหน้า
กองร้อยปฏิบัติการสื่อสาร กองบัญชาการส่วนหลัง
กองร้อยปฏิบัติการวิทยุถ่ายทอด
กองร้อยปฏิบัติการสื่อสารพิเศษ
กองพันปฏิบัติการสงครามอิเล็กทรอนิกส์
กองร้อยปฏิบัติการสงครามอิเล็กทรอนิกส์ที่ ..
กองร้อยสนับสนุน
หน่วยงานในสังกัดหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา
หน่วยพัฒนาการทหารพิเศษ
หน่วยช่างพัฒนา
สถานีวิทยุกระจายเสียง ๙๐๙
สถานีวิทยุกระจายเสียง ๙๑๒
สถานีวิทยุกระจายเสียง ๙๑๔
สถานีวิทยุกระจายเสียง ๙๒๑
สถานีวิทยุกระจายเสียง ๙๓๔
หน่วยงานในสังกัดหน่วยสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ
ส่วนการศึกษา โรงเรียนเตรียมทหาร
กองร้อยบริการ โรงเรียนเตรียมทหาร

ตรวจถูกต้อง
(ลงชื่อ) พ.อ. กิตติศักดิ์ บุญสุข
(กิตติศักดิ์ บุญสุข)
ผอ.กรบ.สม.
๗ ก.ย. ๕๕
๒-๔๔

คําย่อ
พัน.ส.
ร้อย ปสน.
ร้อย ปสล.
ร้อย ปถท.
ร้อย ปสพ.
พัน.ปสอ.
ร้อย ปสอ.ที่ ..
ร้อย สนน.
นพศ.
ช.พัฒนา
วส.๙๐๙
วส.๙๑๒
วส.๙๑๔
วส.๙๒๑
วส.๙๓๔
สกศ.รร.ตท.
ร้อย.บร.รร.ตท.

ผนวก จ
๑. คําย่อชื่อส่วนราชการในกองทัพบก ให้เขียนดังนี้
คําเต็ม
สํานักงานเลขานุการกองทัพบก
กองธุรการ
กองเลขานุการ
กองประชาสัมพันธ์
กรมกําลังพลทหารบก
กองธุรการ
กองการเตรียมพล
กองจัดการ
กองการปกครอง
กองโครงการและงบประมาณ
กองวิเคราะห์และประเมินค่า
กองบริการกําลังพล
กองสารสนเทศ
กองการศึกษา
กรมข่าวทหารบก
กองธุรการ
กองข่าว
กองรักษาความปลอดภัย
กองแผนและฝึก
กองการต่างประเทศ
กองโครงการและงบประมาณ
กองข่าวทางการภาพและภูมิสารสนเทศ
โรงเรียนข่าวทหารบก
กองการศึกษา
กองธุรการ
กองแผนการศึกษาและวิจัย

คําย่อ
สลก.ทบ.
กธก.
กลก.
กปส.
กพ.ทบ.
กธก.
กตพ.
กจก.
กปค.
กคง.
กวค.
กบพ.
กสท.
กกศ.
ขว.ทบ.
กธก.
กขว.
กรภ.
กผฝ.
กตท.
กคง.
กขวภ.
รร.ขว.ทบ.
กศ.
กธก.
กผศ.
/ สํานักงาน ...

๒-๔๕

คําเต็ม

คําย่อ
สปข.
สํานักงานปฏิบัติการข่าว
สํานักงานผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารบก ประจําสถานเอกอัครราชทูตไทย สน.ผชท.ทบ.ไทย/วอชิงตัน ดี.ซี.
ณ กรุงวอชิงตัน ดี.ซี.
สํานักงานผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารบก ประจําสถานเอกอัครราชทูตไทย สน.ผชท.ทบ. ไทย/ลอนดอน
ณ กรุงลอนดอน
สํานักงานผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารบก ประจําสถานเอกอัครราชทูตไทย สน.ผชท.ทบ. ไทย/เบอร์ลิน
ณ เบอร์ลิน
สน.ผชท.ทบ. ไทย/ปารีส
สํานักงานผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารบก ประจําสถานเอกอัครราชทูตไทย
ณ กรุงปารีส
สน.ผชท.ทบ. ไทย/โตเกียว
สํานักงานผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารบก ประจําสถานเอกอัครราชทูตไทย
ณ กรุงโตเกียว
สํานักงานผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารบก ประจําสถานเอกอัครราชทูตไทย สน.ผชท.ทบ. ไทย/แคนเบอร์รา
ณ กรุงแคนเบอร์รา
สํานักงานผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารบก ประจําสถานเอกอัครราชทูตไทย สน.ผชท.ทบ. ไทย/เวลลิงตัน
ณ กรุงเวลลิงตัน
สน.ผชท.ทบ. ไทย/มอสโก
สํานักงานผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารบก ประจําสถานเอกอัครราชทูตไทย
ณ กรุงมอสโก
สํานักงานผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารบก ประจําสถานเอกอัครราชทูตไทย สน.ผชท.ทบ. ไทย/บรัสเซลส์
ณ กรุงบรัสเซลส์
สน.ผชท.ทบ. ไทย/เบิร์น
สํานักงานผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารบก ประจําสถานเอกอัครราชทูตไทย
ณ กรุงเบิร์น
สน.ผชท.ทบ. ไทย/โรม
สํานักงานผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารบก ประจําสถานเอกอัครราชทูตไทย
ณ กรุงโรม
สํานักงานผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารบก ประจําสถานเอกอัครราชทูตไทย สน.ผชท.ทบ. ไทย/อังการา
ณ กรุงอังการา
สน.ผชท.ทบ. ไทย/มะนิลา
สํานักงานผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารบก ประจําสถานเอกอัครราชทูตไทย
ณ กรุงมะนิลา
/ สํานักงาน ...
๒-๔๖

คําเต็ม
คําย่อ
สน.ผชท.ทบ. ไทย/ปักกิ่ง
สํานักงานผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารบก ประจําสถานเอกอัครราชทูตไทย
ณ กรุงปักกิ่ง
สน.ผชท.ทบ. ไทย/นิวเดลี
สํานักงานผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารบก ประจําสถานเอกอัครราชทูตไทย
ณ กรุงนิวเดลี
สํานักงานผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารบก ประจําสถานเอกอัครราชทูตไทย สน.ผชท.ทบ. ไทย/อิสลามาบัด
ณ กรุงอิสลามาบัด
สํานักงานผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารบก ประจําสถานเอกอัครราชทูตไทย สน.ผชท.ทบ. ไทย/จาการ์ต้า
ณ กรุงจาการ์ต้า
สน.ผชท.ทบ. ไทย/โซล
สํานักงานผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารบก ประจําสถานเอกอัครราชทูตไทย
ณ กรุงโซล
สํานักงานผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารบก ประจําสถานเอกอัครราชทูตไทย สน.ผชท.ทบ. ไทยกัวลาลัมเปอร์
ณ กัวลาลัมเปอร์
สํานักงานผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารบก ประจําสถานเอกอัครราชทูตไทย สน.ผชท.ทบ. ไทย/สิงคโปร์
ณ กรุงสิงคโปร์
สน.ผชท.ทบ. ไทย/ย่างกุ้ง
สํานักงานผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารบก ประจําสถานเอกอัครราชทูตไทย
ณ กรุงย่างกุ้ง
สํานักงานผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารบก ประจําสถานเอกอัครราชทูตไทย สน.ผชท.ทบ. ไทย/เวียงจันทน์
ณ กรุงเวียงจันทน์
สํานักงานผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารบก ประจําสถานเอกอัครราชทูตไทย สน.ผชท.ทบ. ไทย/พนมเปญ
ณ กรุงพนมเปญ
สน.ผชท.ทบ. ไทย/ฮานอย
สํานักงานผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารบก ประจําสถานเอกอัครราชทูตไทย
ณ กรุงฮานอย
สํานักงานผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารบก ประจําสถานเอกอัครราชทูตไทย สน.ผชท.ทบ. ไทย/เบลเกรด
ณ กรุงเบลเกรด
สน.ผชท.ทบ. ไทย/
สํานักงานผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารบก ประจําสถานเอกอัครราชทูตไทย
บันดาร์เสรีเบกาวัน
ณ กรุงบันดาร์เสรีเบกาวัน

/ กรมยุทธการ ...
๒-๔๗

คําเต็ม

คําย่อ
ยก.ทบ.
กธก.
กกจ.
กกฝ.
กนผ.
กยก.
กวพ.
กยกอ.
กสพศ.
กปศ.
กคง.
กทส.
กบ.ทบ.
กธก.
กสท.
กกจ.
กวพ.
กนผ.
กคง.
กสล.
กบร.
กปชท.
กอร.
รร.กบ.ทบ.
กศ.
กผศ.
กร.ทบ.
กธก.
กนผ.
/ กองกิจการพลเรือน ...

กรมยุทธการทหารบก
กองธุรการ
กองการจัด
กองการฝึก
กองนโยบายและแผน
กองยุทธการ
กองการวิจัยและพัฒนาการรบ
กองยุทธการฝ่ายอากาศ
กองการสงครามพิเศษ
กองประวัติศาสตร์ทหาร
กองโครงการและงบประมาณ
กองเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
กรมส่งกําลังบํารุงทหารบก
กองธุรการ
กองสารสนเทศ
กองการจัด
กองวิจัยและพัฒนาการ
กองนโยบายและแผน
กองโครงการและงบประมาณ
กองส่งกําลัง
กองบริการ
กองประสานความช่วยเหลือทางทหาร
กองอสังหาริมทรัพย์
โรงเรียนส่งกําลังบํารุงทหารบก
กองการศึกษา
กองแผนการศึกษา
กรมกิจการพลเรือนทหารบก
กองธุรการ
กองนโยบายและแผน
๒-๔๘

คําเต็ม
กองกิจการพลเรือน
กองปฏิบัติการจิตวิทยา
กองโครงการและงบประมาณ
กองกิจการพัฒนา
โรงเรียนกิจการพลเรือน
กองการศึกษา
สํานักงานปลัดบัญชีกองทัพบก
กองธุรการ
กองงบประมาณ
กองบัญชี
กองจัดการ
กองตรวจสอบและวิเคราะห์ระบบ
กองการสํารวจและจัดหน่วย
ศูนย์ประสานกรรมวิธีข้อมูล
กองบริหารทรัพยากร
กองพัฒนาระบบราชการ
สํานักงานวิจัยและพัฒนาการทางทหารกองทัพบก
กองนโยบายและแผน
กองการวิจัยและพัฒนา
กองมาตรฐานทางทหาร
กองสารสนเทศการวิจัย
กรมการเงินทหารบก
กองธุรการ
กองวิทยาการ
กองค่าใช้จ่าย
กองเงินเดือน
กองบัญชี
กองธนารักษ์

คําย่อ
กกร.
กปจว.
กคง.
กพน.
รร.กร.
กศ.
สปช.ทบ.
กธก.
กงป.
กบช.
กจก.
กตว.
กสจ.
ศปกม.
กบท.
กพร.
สวพ.ทบ.
กนผ.
กวพ.
กมฐ.
กสท.
กง.ทบ.
กธก.
กวก.
กคจ.
กงด.
กบช.
กธร.
/ กองเบี้ยหวัด …

๒-๔๙

คําเต็ม
กองเบี้ยหวัดบําเหน็จบํานาญ
โรงเรียนทหารการเงิน
กองการศึกษา
กรมการสารวัตรทหารบก
กองธุรการ
กองแผนและฝึก
กองสืบสวนสอบสวน
กองควบคุมและรักษาความปลอดภัย
กองวิทยาการ
โรงเรียนทหารสารวัตร
กองการศึกษา
กรมจเรทหารบก
กองธุรการ
กองแผนและโครงการ
กองตรวจกิจการทั่วไป
กองตรวจการจัดหา
กองสืบสวนสอบสวน
กรมสวัสดิการทหารบก
กองธุรการ
กองแผนและโครงการ
กองการออมทรัพย์
กองการกีฬา
กองกิจการสโมสร
กองการฌาปนกิจ
กองกิจการร้านสวัสดิการกลาง
กองการสงเคราะห์
กองดุริยางค์ทหารบก
กรมสารบรรณทหารบก
กองธุรการ

คําย่อ
กบน.
รร.กง.
กศ.
สห.ทบ.
กธก.
กผฝ.
กสวส.
กคภ.
กวก.
รร.สห.
กศ.
จบ.
กธก.
กผค.
กตป.
กตจ.
กสวส.
สก.ทบ.
กธก.
กผค.
กอท.
กกฬ.
กสม.
กฌป.
กรส.
กสค.
ดย.ทบ.
สบ.ทบ.
กธก.
/ กองการสารบรรณ ...
๒-๕๐

คําเต็ม

คําย่อ
กสบ.
กผค.
กกพ.
กคว.
กปบ.
รร.สบ.
กศ.
นรด.
กกพ.
กยข.
กกบ.
กกร.
กปช.
กฝศ.
กตพ.
กคร.
กกม.
กสด.
กบร.
กพบ.
ศสร.
กกพ.
กยข.
กกบ.
กบร.
รร.รด.
กศ.
กฝ.

กองการสารบรรณ
กองแผนและโครงการ
กองการกําลังพล
กองควบคุมคุณวุฒิ
กองประวัติและบําเหน็จบํานาญ
โรงเรียนทหารสารบรรณ
กองการศึกษา
หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน
กองกําลังพล
กองยุทธการและการข่าว
กองส่งกําลังบํารุง
กองกิจการพลเรือน
กองปลัดบัญชี
กองการฝึกและศึกษา
กองการเตรียมพล
กองควบคุมกําลังพลสํารอง
กองกรรมวิธีข้อมูล
กองการสัสดี
กองบริการ
กองพยาบาล
ศูนย์การกําลังสํารอง
กองกําลังพล
กองยุทธการและการข่าว
กองส่งกําลังบํารุง
กองบริการ
โรงเรียนรักษาดินแดน
กองการศึกษา
กองบังคับการกองการฝึก

/ โรงเรียนการ …
๒-๕๑

คําเต็ม

คําย่อ
รร.กสร.
กกพ.
กยข.
กกบ.
กบร.
สกศ.
ร.สกศ.
ม.สกศ.
ป.สกศ.
ยว.สกศ.
พล.ร.๑๑
ร.๑๑๑, ๑๑๒
สตน.ทบ.
กวบ.
กชท. ..
กตศ.
ขส.ทบ.
กกพ.
กยข.
กกบ.
กงป.
กวก.
กจย.
กค.
กบบ.
กจห.
กบร.
กยพ.

โรงเรียนการกําลังสํารอง
กองกําลังพล
กองยุทธการและการข่าว
กองส่งกําลังบํารุง
กองบริการ
ส่วนการศึกษา
กองวิชาทหารราบ
กองวิชาทหารม้า
กองวิชาทหารปืนใหญ่
กองวิชายุทธวิธี
กองพลทหารราบที่ ๑๑
กรมทหารราบที่ ๑๑๑, ๑๑๒
สํานักงานตรวจสอบภายในทหารบก
กองวิชาการและระบบงาน
กองตรวจบัญชีและทรัพย์สินที่ ..
กองตรวจพิเศษ
กรมการขนส่งทหารบก
กองกําลังพล
กองยุทธการและการข่าว
กองส่งกําลังบํารุง
กองงบประมาณ
กองวิทยาการ
กองจัดการเคลื่อนย้าย
กองคลัง
กองการบิน
กองจัดหา
กองบริการ
กองยานพาหนะ

/ กองซ่อม ...
๒-๕๒

คําเต็ม

คําย่อ
กซ.
กกง.
รร.บส.
กศ.
กรม ขส.รอ.
กช.
กกพ.
กยข.
กกบ.
กปช.
กบร.
กวก.
กชฝ.
กคช.
กกส.
ช.๒๑
รร.ช.
กศ.
พล.ช.
ช.๑๑
สส.
กกพ.
กยข.
กกบ.
กปช.
กกง.
กสส.
กวก.

กองซ่อม
กองการเงิน
โรงเรียนทหารขนส่ง
กองการศึกษา
กรมทหารขนส่งรักษาพระองค์
กรมการทหารช่าง
กองกําลังพล
กองยุทธการและการข่าว
กองส่งกําลังบํารุง
กองปลัดบัญชี
กองบริการ
กองวิทยาการ
กองเครื่องช่วยฝึก
กองคลังทหารช่าง
กองการก่อสร้าง
กรมทหารช่างที่ ๒๑
โรงเรียนทหารช่าง
กองการศึกษา
กองพลทหารช่าง
กรมทหารช่างที่ ๑๑
กรมการทหารสื่อสาร
กองกําลังพล
กองยุทธการและการข่าว
กองส่งกําลังบํารุง
กองปลัดบัญชี
กองการเงิน
กองการสื่อสาร
กองวิทยาการ

/ กองจัดหา ...
๒-๕๓

คําเต็ม

คําย่อ
กจห.
กจสท.
กภ.
กผสป.
กซสอ.
กบร.
กคส.
รร.ส.
กศ.
ส.๑
ศทท.
กผฝ.
กพร.
กสสท.
กปก.
กส.ทบ.
กกพ.
กยข.
กกบ.
กวก.
กบร.
กค.
รพ.สัตว์ ทบ.
รร.กส.
กศ.
ศสท.
กสษ. ..

กองจัดหา
กองการกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์
กองการภาพ
กองผลิตอุปกรณ์สายสื่อสาร
กองซ่อมเครื่องสื่อสาร - อิเล็กทรอนิกส์
กองบริการ
กองคลังสื่อสาร
โรงเรียนทหารสื่อสาร
กองการศึกษา
กรมทหารสื่อสารที่ ๑
ศูนย์เทคโนโลยีทางทหาร
กองแผนและฝึก
กองพัฒนาระบบงาน
กองการสงครามสารสนเทศ
กองปฏิบัติการ
กรมการสัตว์ทหารบก
กองกําลังพล
กองยุทธการและการข่าว
กองส่งกําลังบํารุง
กองวิทยาการ
กองบริการ
กองคลัง
โรงพยาบาลสัตว์ทหารบก
โรงเรียนทหารการสัตว์
กองการศึกษา
ศูนย์การสุนัขทหาร
กองการสัตว์และเกษตรกรรมที่ ..

/ กรมพลาธิการ …
๒-๕๔

คําเต็ม

คําย่อ
พธ.ทบ.
กกพ.
กยข.
กกบ.
กวก.
กจห.
กคสป.
กซบร.
กผสป.
กก.
กยบ.
กชพ.
กปช.
กพผ.
กบร.สนท.
กกง.
กทท.
รร.พธ.
กศ.
พบ.
กกพ.
กยข.
กกบ.
กคง.
กวก.
กคพ.
กสวป.
กบร.
กทพ.
/ ศูนย์อํานวยการ …

กรมพลาธิการทหารบก
กองกําลังพล
กองยุทธการและการข่าว
กองส่งกําลังบํารุง
กองวิทยาการ
กองจัดหา
กองควบคุมสิ่งอุปกรณ์
กองซ่อมบํารุง
กองการผลิตสิ่งอุปกรณ์สายพลาธิการ
กองเกียกกาย
กองยกกระบัตร
กองน้ํามันเชื้อเพลิง
กองปลัดบัญชี
กองสถานพักผ่อน
กองบริการและสนับสนุนทั่วไป
กองการเงิน
กองเทคโนโลยีสารสนเทศ
โรงเรียนทหารพลาธิการ
กองการศึกษา
กรมแพทย์ทหารบก
กองกําลังพล
กองยุทธการและการข่าว
กองส่งกําลังบํารุง
กองโครงการและงบประมาณ
กองวิทยาการ
กองคลังแพทย์
กองส่งเสริมสุขภาพและเวชกรรมป้องกัน
กองบริการ
กองทันตแพทย์
๒-๕๕

คําเต็ม
ศูนย์อํานวยการแพทย์พระมงกุฎเกล้า
กองกําลังพล
กองแผนและงบประมาณ
กองส่งกําลังบํารุง
กองบริการ
โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
กองการพยาบาล
กองเวชศาสตร์ฟื้นฟู
กองเภสัชกรรม
กองโสต ศอ นาสิก
กองอายุรกรรม
กองศัลยกรรม
กองรังสีกรรม
กองวิสัญญีและห้องผ่าตัด
กองพยาธิ
กองอุบัติเหตุและเวชกรรมฉุกเฉิน
กองกุมารเวชกรรม
กองทันตกรรม
กองตรวจโรคผู้ป่วยนอก
กองออร์โธปิดิกส์
กองจักษุกรรม
วิทยาลัยกองทัพบก
กองอํานวยการ
กองการศึกษา
กองการปกครอง
สถาบันการวิจัยวิทยาศาสตร์การแพทย์ทหาร
กองวิจัย
กองวิเคราะห์

คําย่อ
ศพม.
กกพ.
กผง.
กกบ.
กบร.
รพ.รร.๖
กพย.
กวฟ.
กภก.
กสศ.
กอย.
กศก.
กรส.
กวญ.
กพธ.
กอบ.
กกว.
กทต.
กตร.
กอธ.
กจก.
วพบ.
กอ.
กศ.
กปค.
สวพท.
กวจ.
กวค.
/ วิทยาลัย …
๒-๕๖

คําเต็ม
วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า
กองการศึกษา
กองสนับสนุน
กองการปกครอง
สถาบันพยาธิวิทยา
กองธนาคารเลือด
กองพยาธิ
กองวิเคราะห์และควบคุมมาตรฐาน
กองพยาธิคลินิก
โรงเรียนเสนารักษ์
กองการศึกษา
กรมนักเรียนโรงเรียนเสนารักษ์
กองนายทหารนักเรียนและนายสิบนักเรียน
โรงพยาบาลอานันทมหิดล
กองอํานวยการ
กองการพยาบาล
กองเภสัชกรรม
กองเวชกรรมป้องกัน
กองพยาธิ
กองตรวจโรคผู้ป่วยนอก
กองอายุรกรรม
กองสูตินรีเวชกรรม
กองทันตกรรม
กองศัลยกรรม
กองรังสีกรรม
กองฟื้นฟูสมรรถภาพทหาร
กองออร์โธปิดิกส์
กองกุมารเวชกรรม

คําย่อ
วพม.
กศ.
กสน
กปค.
สพธ.
กธค.
กพธ.
กวค.
กพค.
รร.สร.
กศ.
กรม นร.
กอง นทน/นสน.
รพ.อ.ป.ร.
กอ.
กพย.
กภก.
กวป.
กพธ.
กตร.
กอย.
กสน.
กทต.
กศก.
กรส.
กฟท.
กอธ.
กกว.
/ กรมยุทธโยธา ...

๒-๕๗

คําเต็ม
กรมยุทธโยธาทหารบก
กองแผนและโครงการ
กองแบบแผน
กองที่ดิน
กองควบคุมการก่อสร้าง
กองซ่อมสิ่งปลูกสร้างและสาธารณูปโภค
กองสนับสนุนสิ่งอุปกรณ์สายยุทธโยธา
กองจัดหา
กองบริการ
กรมสรรพาวุธทหารบก
กองกําลังพล
กองยุทธการและการข่าว
กองส่งกําลัง
กองปลัดบัญชี
กองแผนการช่าง
กองการเงิน
กองวิทยาการ
กองจัดหา
กองควบคุมสิ่งอุปกรณ์
กองคลังยุทโธปกรณ์สรรพาวุธ
กองคลังแสง
กองบริการ
ศูนย์อุตสาหการสรรพาวุธ
ศูนย์ซ่อมสร้างสิ่งอุปกรณ์สายสรรพาวุธ
กองโรงงานซ่อมสร้างรถยนต์ทหาร
กองโรงงานซ่อมสร้างยุทโธปกรณ์สายสรรพาวุธ
โรงเรียนทหารสรรพาวุธ
กองการศึกษา
หน่วยทําลายล้างวัตถุระเบิด
๒-๕๘

คําย่อ
ยย.ทบ.
กผค.
กบผ.
กทด.
กคก.
กซส.
กสป.
กจห.
กบร.
สพ.ทบ.
กกพ.
กยข.
กสล.
กปช.
กผช.
กกง.
กวก.
กจห.
กคสป.
กคย.
คส.
กบร.
ศอ.
ศชส.
กรซท.
กรซย.
รร.สพ.
กศ.
ทลร.
/ กรมวิทยาศาสตร์ ...

คําเต็ม

คําย่อ
วศ.ทบ.
กผค.
กวก.
กค.
กบร.
รร.วศ.ทบ.
กศ.
ยศ.ทบ.
กกพ.
กยข.
กกบ.
กปช.
กฝ.
กศ.
กสฝศ.
ศภษ.
กสค.
กกง.
กอศจ.
กบร.
กกพบ.
ศร.
กกพ.
กยข.
กกบ.
กชฝ.
กบร.
รร.ร.
กรม นร.
/ กองการศึกษา ...

กรมวิทยาศาสตร์ทหารบก
กองแผนและโครงการ
กองวิทยาการ
กองคลัง
กองบริการ
โรงเรียนวิทยาศาสตร์ทหารบก
กองการศึกษา
กรมยุทธศึกษาทหารบก
กองกําลังพล
กองยุทธการและการข่าว
กองส่งกําลังบํารุง
กองปลัดบัญชี
กองการฝึก
กองการศึกษา
กองสนับสนุนการฝึกและศึกษา
ศูนย์ภาษา
กองส่งเสริมบํารุงความรู้
กองการเงิน
กองอนุศาสนาจารย์
กองบริการ
กองคัดสรรและพัฒนาบุคลากร
ศูนย์การทหารราบ
กองกําลังพล
กองยุทธการและการข่าว
กองส่งกําลังบํารุง
กองเครื่องช่วยฝึก
กองบริการ
โรงเรียนทหารราบ
กรมนักเรียน
๒-๕๙

คําเต็ม
กองการศึกษา
ศูนย์การทหารม้า
กองกําลังพล
กองยุทธการและการข่าว
กองส่งกําลังบํารุง
โรงเรียนทหารม้า
กรมนักเรียน
กองการศึกษา
กองวิทยาการ
กองบริการ
กองเครื่องช่วยฝึก
ศูนย์การทหารปืนใหญ่
กองกําลังพล
กองยุทธการและการข่าว
กองส่งกําลังบํารุง
กองบริการ
กองวิทยาการ
โรงเรียนทหารปืนใหญ่
กรมนักเรียน
กองการศึกษา
วิทยาลัยการทัพบก
กองธุรการ
กองสนับสนุน
ส่วนอํานวยการศึกษา
ส่วนการวิจัยและพัฒนาและวิชาการบริกา
ส่วนวิชายุทธศาสตร์และการวางแผนทางทหาร
ส่วนวิชาความมั่นคงแห่งชาติและยุทธศาสตร์
โรงเรียนเสนาธิการทหารบก
กองธุรการ
๒-๖๐

คําย่อ
กศ.
ศม.
กกพ.
กยข.
กกบ.
รร.ม.
กรม นร.
กศ.
กวก.
กบร.
กชฝ.
ศป.
กกพ.
กยข.
กกบ.
กบร.
กวก.
รร.ป.
กรม นร.
กศ.
วทบ.
กธก.
กสน.
สอศ.
สวบ
สยผ.
สมย.
รร.สธ.ทบ.
กธก.
/ กองสนับสนุน ...

คําเต็ม

คําย่อ
กสน.
สอศ.
สสธ.
สยว.
สปพ.
สบศ.
ศพย.
กฝจย.
กพล.
กพยศ.
รร.นส.ทบ.
กรม นร.
กศ.
กบร.
ศฝยว.ทบ.
กคค.
กตส.ปม.
กบร.สน.
รร.จปร.
กกพ.
กยข.
กกบ.
กกร.
กทท.
กสป.
สกศ.
สวท.
สบร.
กพธ.
/ กองยุทธโยธา ...

กองสนับสนุน
ส่วนอํานวยการศึกษา
ส่วนวิชาเสนาธิการกิจ
ส่วนวิชายุทธวิถี
ส่วนวิชาการปฏิบัติการพิเศษ
ส่วนบัณฑิตการศึกษา
ศูนย์พัฒนาหลักนิยมและยุทธศาสตร์
กองฝึกจําลองยุทธ
กองพัฒนาหลักนิยม
กองพัฒนายุทธศาสตร์
โรงเรียนนายสิบทหารบก
กรมนักเรียน
กองการศึกษา
กองบริการ
ศูนย์ฝึกทางยุทธวิธีกองทัพบก
กองควบคุมการฝึก
กองตรวจสอบและประเมินผล
กองบริการและสนับสนุน
โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า
กองกําลังพล
กองยุทธการและข่าว
กองส่งกําลังบํารุง
กองกิจการพลเรือน
กองเทคโนโลยีและสารสนเทศ
กองสถิติและทะเบียนประวัติ
ส่วนการศึกษา
ส่วนวิชาทหาร
ส่วนบริการ
กองพลาธิการ
๒-๖๑

คําเต็ม
กองยุทธโยธา
กองสนับสนุนการฝึก – ศึกษา
กรมนักเรียนนายร้อยรักษาพระองค์
กองจิตวิทยาและการนําทหาร
กองการพละศึกษา
โรงพยาบาลโรงเรียนนายร้อยพระจอมจุลจอมเกล้า
ศูนย์การบินทหารบก
กองกําลังพล
กองยุทธการและการข่าว
กองส่งกําลังบํารุง
กองนิรภัยการบิน
กองสื่อสารการบิน
กองวิทยาการ
กองสนามบิน
กองบริการ
กองบินสนับสนุนทั่วไป
กองบินปีกหมุนที่
กองบินปีกหมุนที่ ๙ (ผสม)
กองบินเบา
โรงเรียนการบินทหารบก
กองการศึกษา
กองการฝึก
กองบริการและซ่อมบํารุงอากาศยาน
กองทัพภาคที่ ๑
กองกําลังพล
กองข่าว
กองยุทธการ
กองส่งกําลังบํารุง
กองกิจการพลเรือน
๒-๖๒

คําย่อ
กยย.
กสฝ.
กรม นนร.รอ.
กจตน.
กพศ.
รพ.รร.จปร.
ศบบ.
กกพ.
กยข.
กกบ.
กนภ.
กสส.
กวก.
กสบ.
กบร.
กบท.
กอง บ.ปีกหมุนที่ ..
กอง บ.ปีกหมุนที่ ๙ (ผสม)
กอง บ.เบา
รร.การบิน ทบ.
กศ.
กฝ.
กบร.ชบร.
หภ.๑
กกพ.
กขว.
กยก.
กกบ.
กกร.
/ กองปลัดบัญชี ...

คําเต็ม

คําย่อ
กปช.
กรม ทพ.๑๑, ๑๒, ๑๓, ๑๔
ทน.๑
กกพ.
กขว.
กยก.
กกบ.
กกร.
บชร. ๑
กกพ.
กยข.
กกบ.
กบร.
ศคบ.
พล.๑ รอ.
ร.๑ รอ.
ร.๑๑ รอ.
ร.๓๑ รอ.
ป.๑ รอ.
พล.ร.๒ รอ.
ร.๒ รอ.
ร.๑๒ รอ.
ร.๒๑ รอ.
ป.๒ รอ.
พล.ร.๙
ร.๙
ร.๑๙
ร.๒๙
ป.๙
/ กรมสนับสนุน ...

กองปลัดบัญชี
กรมทหารพรานที่ ๑๑, ๑๒, ๑๓, ๑๔
กองทัพน้อยที่ ๑
กองกําลังพล
กองข่าว
กองยุทธการ
กองส่งกําลังบํารุง
กองกิจการพลเรือน
กองบัญชาการช่วยรบที่ ๑
กองกําลังพล
กองยุทธการและการข่าว
กองส่งกําลังบํารุง
กองบริการ
ศูนย์ควบคุมการส่งกําลังบํารุง
กองพลที่ ๑ รักษาพระองค์
กรมทหารราบที่ ๑ มหาดเล็กรักษาพระองค์
กรมทหารราบที่ ๑๑ รักษาพระองค์
กรมทหารราบที่ ๓๑ รักษาพระองค์
กรมทหารปืนใหญ่ที่ ๑ รักษาพระองค์
กองพลทหารราบที่ ๒ รักษาพระองค์
กรมทหารราบที่ ๒ รักษาพระองค์
กรมทหารราบที่ ๑๒ รักษาพระองค์
กรมทหารราบที่ ๒๑ รักษาพระองค์
กรมทหารปืนใหญ่ที่ ๒ รักษาพระองค์
กองพลทหารราบที่ ๙
กรมทหารราบที่ ๙
กรมทหารราบที่ ๑๙
กรมทหารราบที่ ๒๙
กรมทหารปืนใหญ่ที่ ๙
๒-๖๓

คําเต็ม
กรมสนับสนุน กองพลทหารราบที่ ๙
กองพลพัฒนาที่ ๑
กรมพัฒนาที่ ๑
กรมทหารช่างที่ ๑ รักษาพระองค์
มณฑลทหารบกที่ ๑๑
กองกําลังพล
กองข่าว
กองยุทธการ
กองส่งกําลังบํารุง
กองกิจการพลเรือน
ศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร
มณฑลทหารบกที่ ๑๒
กองกําลังพล
กองข่าว
กองยุทธการ
กองส่งกําลังบํารุง
กองกิจการพลเรือน
ศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร
โรงพยาบาลค่ายจักรพงษ์
มณฑลทหารบกที่ ๑๓
กองกําลังพล
กองข่าว
กองยุทธการ
กองส่งกําลังบํารุง
กองกิจการพลเรือน
ศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร
มณฑลทหารบกที่ ๑๔
กองกําลังพล
กองข่าว

คําย่อ
กรม สน.พล.ร.๙
พล.พัฒนา ๑
กรม พัฒนา ๑
ช.๑ รอ.
มทบ.๑๑
กกพ.
กขว.
กยก
กกบ.
กกร.
ศฝ.นศท.
มทบ.๑๒
กกพ.
กขว.
กยก.
กกบ.
กกร.
ศฝ.นศท.
รพ.ค่ายจักรพงษ์
มทบ.๑๓
กกพ.
กขว,
กยก.
กกบ.
กกร.
ศฝ.นศท.
มทบ.๑๔
กกพ.
กขว.
/ กองยุทธการ ...
๒-๖๔

คําเต็ม

คําย่อ
กยก.
กกบ.
กกร.
ศฝ.นศท.
รพ.ค่ายนวมินทราชินี
มทบ.๑๕
กกพ.
กขว
กยก.
กกบ.
กกร.
ศฝ.นศท.
จทบ.ก.ท.
จทบ.ก.จ.
รพ.ค่ายสุรสีห์
จทบ.ป.จ.
จทบ.ฉ.ช.
จทบ.ส.ก.
รพ.ค่ายสุรสิงหนาท
จทบ.ล.บ.
จทบ.ส.บ.
รพ.ค่ายอดิศร
จทบ.ช.บ.
จทบ.พ.บ.
รพ.ค่ายรามราชนิเวศน์
จทบ.ร.บ. ร
พ.ค่ายภาณุรังษี
ทภ.๒
กกพ.
/ กองข่าว ...

กองยุทธการ
กองส่งกําลังบํารุง
กองกิจการพลเรือน
ศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร
โรงพยาบาลค่ายนวมินทราชินี
มณฑลทหารบกที่ ๑๕
กองกําลังพล
กองข่าว
กองยุทธการ
กองส่งกําลังบํารุง
กองกิจการพลเรือน
ศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร
จังหวัดทหารบกกรุงเทพ
จังหวัดทหารบกกาญจนบุรี
โรงพยาบาลค่ายสุรสีห์
จังหวัดทหารบกปราจีนบุรี
จังหวัดทหารบกฉะเชิงเทรา
จังหวัดทหารบกสระแก้ว
โรงพยาบาลค่ายสุรสิงหนาท
จังหวัดทหารบกลพบุรี
จังหวัดทหารบกสระบุรี
โรงพยาบาลค่ายอดิศร
จังหวัดทหารบกชลบุรี
จังหวัดทหารบกเพชรบุรี
โรงพยาบาลค่ายรามราชนิเวศน์
จังหวัดทหารบกราชบุรี
โรงพยาบาลค่ายภาณุรังษี
กองทัพภาคที่ ๒
กองกําลังพล
๒-๖๕

คําเต็ม
กองข่าว
กองยุทธการ
กองส่งกําลังบํารุง
กองกิจการพลเรือน
กองปลัดบัญชี
กรมทหารพรานที่ ๒๑, ๒๒, ๒๓, ๒๔, ๒๕, ๒๖
กองทัพน้อยที่ ๒
กองกําลังพล
กองข่าว
กองยุทธการ
กองส่งกําลังบํารุง
กองกิจการพลเรือน
ศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร
กองบัญชาการช่วยรบที่ ๒
กองกําลังพล
กองยุทธการและการข่าว
กองส่งกําลังบํารุง
กองบริการ
ศูนย์ควบคุมการส่งกําลังบํารุง
กองพลพัฒนาที่ ๒
กรมพัฒนาที่ ๒
กรมทหารทหารช่างที่ ๒
กองพลทหารราบที่ ๓
กรมทหารราบที่ ๓
กรมทหารราบที่ ๘
กรมทหารราบที่ ๑๓
กรมทหารปืนใหญ่ที่ ๓
กองพลทหารราบที่ ๖
๒-๖๖

คําย่อ
กขว.
กยก.
กกบ.
กกร.
กปช.
กรม ทพ.๒๑, ๒๒, ๒๓,
๒๔, ๒๕, ๒๖
ทน.๒
กกพ.
กขว.
กยก.
กกบ.
กกร.
ศฝ.นศท.
บชร.๒
กกพ.
กยข.
กกบ.
กบร.
ศคบ.
พล.พัฒนา ๒
กรมพัฒนา ๒
ช.๒
พล.ร.๓
ร.๓
ร.๘
ร.๑๓
ป.๓
พล.ร.๖
/ กรมทหารราบ ...

คําเต็ม

คําย่อ
ร.๖
ร.๑๖
ร.๒๓
ป.๖
พล.ม.๓
ม.๖
มทบ.๒๑
กกพ.
กขว.
กยก.
กกบ.
กกร.
ศฝ.นศท.
มทบ.๒๒
กกพ.
กขว.
กยก.
กกบ.
กกร.
ศฝ.นศท.
รพ.ค่ายสรรพสิทธิประสงค์
มทบ.๒๓
กกพ
กขว.
กยก.
กกบ.
กกร.
ศฝ.นศท.
รพ.ค่ายศรีพัชรินทร
/ มณฑลทหารบก ...

กรมทหารราบที่ ๖
กรมทหารราบที่ ๑๖
กรมทหารราบที่ ๒๓
กรมทหารปืนใหญ่ที่ ๖
กองพลทหารม้าที่ ๓
กรมทหารม้าที่ ๖
มณฑลทหารบกที่ ๒๑
กองกําลังพล
กองข่าว
กองยุทธการ
กองส่งกําลังบํารุง
กองกิจการพลเรือน
ศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร
มณฑลทหารบกที่ ๒๒
กองกําลังพล
กองข่าว
กองยุทธการ
กองส่งกําลังบํารุง
กองกิจการพลเรือน
ศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร
โรงพยาบาลค่ายสรรพสิทธิประสงค์
มณฑลทหารบกที่ ๒๓
กองกําลังพล
กองข่าว
กองยุทธการ
กองส่งกําลังบํารุง
กองกิจการพลเรือน
ศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร
โรงพยาบาลค่ายศรีพัชรินทร
๒-๖๗

คําเต็ม
มณฑลทหารบกที่ ๒๔
กองกําลังพล
กองข่าว
กองยุทธการ
กองส่งกําลังบํารุง
กองกิจการพลเรือน
ศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร
โรงพยาบาลค่ายประจักษ์ศิลปาคม
จังหวัดทหารบกนครราชสีมา
จังหวัดทหารบกบุรีรัมย์
โรงพยาบาลค่ายสมเด็จเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึก
จังหวัดทหารบกสุรินทร์
โรงพยาบาลค่ายวีรวัฒน์โยธิน
จังหวัดทหารบกอุบลราชธานี
จังหวัดทหารบกร้อยเอ็ด
โรงพยาบาลค่ายสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก
จังหวัดทหารบกขอนแก่น
จังหวัดทหารบกเลย
โรงพยาบาลค่ายศรีสองรัก
จังหวัดทหารบกอุดรธานี
จังหวัดทหารบกนครพนม
โรงพยาบาลค่ายพระยอดเมืองขวาง
จังหวัดทหารบกสกลนคร
โรงพยาบาลค่ายกฤษณ์สีวะรา
กองทัพภาคที่ ๓
กองกําลังพล
กองข่าว
๒-๖๘

คําย่อ
มทบ.๒๔
กกพ.
กขว.
กยก.
กกบ.
กกร.
ศฝ.นศท.
รพ.ค่ายประจักษ์ศิลปาคม
จทบ น.ม.
จทบ.บ.ร.
รพ.ค่ายสมเด็จเจ้าพระยา
มหากษัตริย์ศึก
จทบ.สร.
รพ.ค่ายวีรวัฒน์โยธิน
จทบ.อ.บ.
จทบ.ร.อ.
รพ.ค่ายสมเด็จพระพุทธยอดฟ้า
จุฬาโลก
จทบ.ข.ก.
จทบ.ล.ย.
รพ.ค่ายศรีสองรัก
จทบ.อ.ด.
จทบ.น.พ.
รพ.ค่ายพระยอดเมืองขวาง
จทบ.ส.น.
รพ.ค่ายกฤษณ์สีวะรา
ทภ.๓
กกพ.
กขว.
/ กองยุทธการ ...

คําเต็ม

คําย่อ
กยก.
กกบ.
กกร.
กปช.
รพ.ค่ายสมเด็จพระนเรศวร
มหาราช
กรม ทพ.๓๑, ๓๒, ๓๓, ๓๔,
๓๕, ๓๖, ๓๗
ทน.๓
กกพ.
กขว.
กยก.
กกบ.
กกร.
บชร.๓
กกพ.
กยข.
กกบ.
กบร.
ศคบ.
พล.พัฒนา ๓
ช.๓
พล.ร.๔
ร.๔
ร.๑๔
ป.๔
พล.ร.๗
ร.๑๗

กองยุทธการ
กองส่งกําลังบํารุง
กองกิจการพลเรือน
กองปลัดบัญชี
โรงพยาบาลค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
กรมทหาร ๓๑, ๓๒, ๓๓, ๓๔, ๓๕, ๓๖, ๓๗
กองทัพน้อยที่ ๓
กองกําลังพล
กองข่าว
กองยุทธการ
กองส่งกําลังบํารุง
กองกิจการพลเรือน
กองบัญชาการช่วยรบที่ ๓
กองกําลังพล
กองยุทธการและการข่าว
กองส่งกําลังบํารุง
กองบริการ
ศูนย์ควบคุมการส่งกําลังบํารุง
กองพลพัฒนาที่ ๓
กรมทหารช่างที่ ๓
กองพลทหารราบที่ ๔
กรมทหารราบที่ ๔
กรมทหารราบที่ ๑๔
กรมทหารปืนใหญ่ที่ ๔
กองพลทหารราบที่ ๗
กรมทหารราบที่ ๑๗

/ กองพลทหารม้า ...
๒-๖๙

คําเต็ม

คําย่อ
พล.ม.๑
ม.๒
ม.๓
ป.๒๑
มทบ.๓๑
กกพ.
กขว.
กยก.
กกบ.
กกร.
ศฝ.นศท.
รพ.ค่ายจิรประวัติ
มทบ.๓๒
กกพ.
กขว.
กยก.
กกบ.
กกร.
ศฝ.นศท.
รพ.ค่ายสุรศักดิ์มนตรี
มทบ.๓๓
กกพ.
กขว.
กยก.
กกบ.
กกร.
ศฝ.นศท.
รพ.ค่ายกาวิละ
จทบ.นว จ
/ จังหวัด ...

กองพลทหารม้าที่ ๑
กรมทหารม้าที่ ๒
กรมทหารม้าที่ ๓
กรมทหารปืนใหญ่ที่ ๒๑
มณฑลทหารบกที่ ๓๑
กองกําลังพล
กองข่าว
กองยุทธการ
กองส่งกําลังบํารุง
กองกิจการพลเรือน
ศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร
โรงพยาบาลค่ายจิรประวัติ
มณฑลทหารบกที่ ๓๒
กองกําลังพล
กองข่าว
กองยุทธการ
กองส่งกําลังบํารุง
กองกิจการพลเรือน
ศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร
โรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี
มณฑลทหารบกที่ ๓๓
กองกําลังพล
กองข่าว
กองยุทธการ
กองส่งกําลังบํารุง
กองกิจการพลเรือน
ศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร
โรงพยาบาลค่ายกาวิละ
จังหวัดทหารบกนครสวรรค์
๒-๗๐

คําเต็ม

คําย่อ
ทบ.ต.ก.
จังหวัดทหารบกตาก
รพ.ค่ายวชิรปราการ
โรงพยาบาลค่ายวชิรปราการ
จทบ.พ.ช.
จังหวัดทหารบกเพชรบูรณ์
รพ.ค่ายพ่อขุนผาเมือง
โรงพยาบาลค่ายพ่อขุนผาเมือง
จทบ.พ.ล.
จังหวัดทหารบกพิษณุโลก
จทบ.ล.ป.
จังหวัดทหารบกลําปาง
จทบ.พ.ย.
จังหวัดทหารบกพะเยา
รพ.ค่ายขุนเจืองธรรมิกราช
โรงพยาบาลค่ายขุนเจืองธรรมิกราช
จทบ.น.น
จังหวัดทหารบกน่าน
รพ.ค่ายสุริยพงษ์
โรงพยาบาลค่ายสุริยพงษ์
จทบ.อ.ต.
จังหวัดทหารบกอุตรดิตถ์
รพ.ค่ายพิชัยดาบหัก
โรงพยาบาลค่ายพิชัยดาบหัก
จทบ.ช.ม.
จังหวัดทหารบกเชียงใหม่
จทบ.ช.ร.
จังหวัดทหารบกเชียงราย
รพ.ค่ายเม็งรายมหาราช
โรงพยาบาลค่ายเม็งรายมหาราช
ทภ.๔
กองทัพภาคที่ ๔
กกพ.
กองกําลังพล
กขว.
กองข่าว
กยก.
กองยุทธการ
กกบ.
กองส่งกําลังบํารุง
กกร.
กองกิจการพลเรือน
กปช.
กองปลัดบัญชี
รพ.ค่ายวชิราวุธ
โรงพยาบาลค่ายวชิราวุธ
กรมทหารพรานที่ ๔๑, ๔๒, ๔๓, ๔๔, ๔๕, ๔๖, ๔๗, ๔๘, ๔๙ กรม ทพ.๔๑, ๔๒, ๔๓, ๔๔, ๔๕,
๔๖, ๔๗, ๔๘, ๔๙
บชร.๔
กองบัญชาการช่วยรบที่ ๔
กกพ.
กองกําลังพล
กยท.
กองยุทธการและการข่าว
กกบ.
กองส่งกําลังบํารุง
/ กองบริการ ...
๒-๗๑

คําเต็ม

คําย่อ
กบร.
ศคบ.
พล.พัฒนา ๔
กรม พัฒนา ๔
พล.ร.๕
กอง สพบ.
กอง พธ.
ร.๕
ร.๑๕
ร.๒๕
ป.๕
มทบ. ๔๑
กกพ.
กขว.
กยก.
กกบ.
กกร.
ศฝ.นศท.
มทบ.๔๒
กกพ.
กขว.
กยก.
กกบ.
กกร.
ศฝ.นศท.
รพ.ค่ายเสนาณรงค์
จทบ.น.ศ.
จทบ.ช.พ.
รพ.ค่ายเขตอุดมศักดิ์
/ จังหวัด ...

กองบริการ
ศูนย์ควบคุมการส่งกําลังบํารุง
กองพลพัฒนาที่ ๔
กรมพัฒนาที่ ๔
กองพลทหารราบที่ ๕
กองสรรพาวุธเบา
กองพลาธิการ
กรมทหารราบที่ ๕
กรมทหารราบที่ ๑๕
กรมทหารราบที่ ๒๕
กรมทหารปืนใหญ่ที่ ๕
มณฑลทหารบกที่ ๔๑
กองกําลังพล
กองข่าว
กองยุทธการ
กองส่งกําลังบํารุง
กองกิจการพลเรือน
ศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร
มณฑลทหารบกที่ ๔๒
กองกําลังพล
กองข่าว
กองยุทธการ
กองส่งกําลังบํารุง
กองกิจการพลเรือน
ศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร
โรงพยาบาลค่ายเสนาณรงค์
จังหวัดทหารบกนครศรีธรรมราช
จังหวัดทหารบกชุมพร
โรงพยาบาลค่ายเขตอุดมศักดิ์
๒-๗๒

คําเต็ม

คําย่อ
จทบ.พ.ส.
รพ.ค่ายอิงคยุทรา
จทบ.ส.ฎ.
รพ.ค่ายวิภาวดีรังสิต
จทบ.ส.ข.
จทบ.ป.น.
รพ.ค่ายอิงคยุทธบริการ
พล.ม.๒ รอ.
ม.๑ รอ.
ม.๔ รอ.
ม.๕ รอ.
พล.ร.๑๕
ร.๑๕๑, ๑๕๒, ๑๕๓
กรม สน.พล.ร.๑๕
นสศ.
กกพ.
กขว.
กยก.
กกบ,
กกร.
กปช.
รพศ.๒
พล.รพศ.๑
รพศ.๑, ๓, ๔, ๕
กอง ปพ.
ศสพ.
รร.
สพศ.
กวก.
/ กองพล ...

จังหวัดทหารบกทุ่งสง
โรงพยาบาลค่ายเทพสตรีศรีสุนทร
จังหวัดทหารบกสุราษฎร์ธานี
โรงพยาบาลค่ายวิภาวดีรังสิต
จังหวัดทหารบกสงขลา
จังหวัดทหารบกปัตตานี
โรงพยาบาลค่ายอิงคยุทธบริการ
กองพลทหารม้าที่ ๒ รักษาพระองค์
กรมทหารม้าที่ ๑ รักษาพระองค์
กรมทหารม้าที่ ๔ รักษาพระองค์
กรมทหารม้าที่ ๕ รักษาพระองค์
กองพลทหารราบที่ ๑๕
กรมทหารราบที่ ๑๕๑, ๑๕๒, ๑๕๓
กรมสนับสนุน กองพลทหารราบที่ ๑๕
หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ
กองกําลังพล
กองข่าว
กองยุทธการ
กองส่งกําลังบํารุง
กองกิจการพลเรือน
กองปลัดบัญชี
กรมรบพิเศษที่ ๒
กองพลรบพิเศษที่ ๑
กรมรบพิเศษที่ ๑, ๓, ๔, ๕
กองปฏิบัติการพิเศษ
ศูนย์สงครามพิเศษ
โรงเรียนสงครามพิเศษ
กองการศึกษา
กองวิทยาการ
๒-๗๓

คําเต็ม
กองพลทหารปืนใหญ่
กรมทหารปืนใหญ่ที่ ๗๑, ๒๒
หน่วยบัญชาการป้องกันภัยทางอากาศกองทัพบก
กองกําลังพล
กองข่าว
กองยุทธการ
กองส่งกําลังบํารุง
กองกิจการพลเรือน
กองปลัดบัญชี
กองพลทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยาน
กรมทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยานที่ ..
ศูนย์ต่อสู้ป้องกันภัยทางอากาศกองทัพบก
หน่วยข่าวกรองทางทหาร
หน่วยข่าวกรองทางทหารสนับสนุนกองทัพภาคที่ ..
หน่วยข่าวกรองทางทหารสนับสนุน หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ
กองพันหน่วยข่าวกรองทางทหาร
กองซักถาม
กองทําเนียบกําลังรบ
สํานักงานพระธรรมนูญทหารบก
กองคดี
กองกฤษฎีกา
กองนิติธรรม

คําย่อ
พล.ป.
ป.๗๑, ๗๒
นปอ.
กกพ.
กขว.
กยก.
กกบ.
กกร.
กปช.
พล.ปตอ.
ปตอ. ..
ศปภอ.ทบ.
ขกท.
หน่วย ขกท./ทภ. ..
หน่วย ขกท./นสศ.
พัน.ขกท.
กซถ.
กทกร.
สธน.ทบ.
กคด.
กกก.
กนธ.

๒. คําย่อกลางของหน่วยส่วนภูมิภาค หน่วยกําลังรบ หน่ายลักษณะเฉพาะของเหล่า หรือ
สายวิทยาการ ให้เขียนดังนี้
คําเต็ม
คําย่อ
กองทัพภาคที่ ..
ทภ. ..
กองทัพน้อยที่ ..
ทน.
กองพล , กองพลที่ ..
พล...
/ มณฑลทหารบก ...
๒-๗๔

คําเต็ม

คําย่อ
มทบ..
จทบ. ..
พล.ร...
พล.ม. ..
พล.ป.
พล.ปตอ.
ศปภอ.ทบ. ..
พล.รพศ. .
รพศ. ..
กกล.
ร . ..
ม. ..
ป. ..
ปตอ...
ทพ...
กกพ.
กขว.
กยก.
กยข.
กกบ.
กกร.
กปช.
กคง.
กศ.
กวก.
กฝ.
รร.
กสล.
กอง พธ.
/ กองสรรพาวุธ ...

มณฑลทหารบกที่ ..
จังหวัดทหารบก ..
กองพลทหารราบที่ ..
กองพลทหารม้าที่ ..
กองพลทหารปืนใหญ่
กองพลทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยาน
ศูนย์ป้องกันภัยทางอากาศกองทัพบกที่ ..
กองพลรบพิเศษที่ ..
กรมรบพิเศษที่ ..
กองกําลัง
กรมทหารราบที่ ..
กรมทหารม้าที่ ..
กรมทหารปืนใหญ่ที่..
กรมทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยานที่ ..
กรมทหารพรานที่ ..
กองการกําลังพล , กองกําลังพล
กองข่าว
กองยุทธการ
กองยุทธการและข่าว
กองส่งกําลังบํารุง
กองกิจการพลเรือน
กองปลัดบัญชี
กองโครงการและงบประมาณ
กองการศึกษา
กองวิทยาการ
กองการฝึก
โรงเรียน
กองส่งกําลัง
กองพลาธิการ
๒-๗๕

คําเต็ม
กองสรรพาวุธเบา
กองสื่อสารการบิน
กองบริการ
กองสนามบิน
กองบินสนับสนุนทั่วไป
กองพันบิน
กองบินปีกหมุน ที่ ..
กองบินเบา
กองพัน
กองพันทหารราบที่ ..
กองพันทหารม้าที่ ..
กองพันทหารปืนใหญ่ที่ ..
กองพันทหารช่างที่ ..
กองพันทหารสื่อสารที่ ..
กองพันทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยานที่
กองพันทหารขนส่งที่ …
กองพันทหารสารวัตรที่..
กองร้อย
หมวด
ชุดปฏิบัติการ
ตอนซักถาม
ตอนต่อต้านข่าวกรอง
ตอนทําเนียบกําลังรบ
ตอนตรวจสอบเอกสาร
ตอนตีความภาพถ่าย
ตอนรวบรวมข่าวสาร
ตอนเตรียมการฝึกและศึกษา
หน่วยข่าวกรองทางทหารสนับสนุนกองทัพภาคและหน่วย
บัญชาการสงครามพิเศษ

คําย่อ
กอง สพบ.
กสส.
กบร.
กสบ.
กบท.
พัน.บ.
กอง บ.ปีกหมุน ที่ ..
กอง บ.เบา
พัน.
ร.พัน...
ม.พัน...
ป.พัน...
ช.พัน.
ส.พัน...
ปตอ..พัน..
พัน.ขส…
พัน.สห...
ร้อย.
มว.
ชป.
ซถ.
ตข.
ทกร.
ตส.
ตภ.
รส.
ตก.
หน่วย ขกท./ทภ. และ นสศ.
/ หน่วยข่าว ...

๒-๗๖

คําเต็ม
หน่วยข่าวกรองทางทหารสนับสนุนกองพล
ที่ทําการ
ชุดควบคุม
ชุดประสานงาน
ลาดตระเวน
ปฏิบัติการจิตวิทยา
ต่อสู้รถถัง
รบพิเศษ
ฝึกรบพิเศษ
จู่โจม
ลาดตระเวนระยะไกล
สนับสนุนการรบ
สนับสนุนทางการช่วยรบ
ประชาสัมพันธ์
กิจการพลเรือน
ธุรการ
ป้องกันฐานบิน
สํานักงานขนส่ง
เรือนจํา
ฝ่ายสารบรรณ
ฝ่ายการสารวัตร
ฝ่ายการสืบสวนสอบสวน
ฝ่ายการแพทย์
ฝ่ายการจเร
ฝ่ายการเงิน
ฝ่ายพลาธิการ
ฝ่ายการสัสดี
ฝ่ายอาคารสิ่งก่อสร้าง
ฝ่ายสาธารณูปโภค

คําย่อ
หน่วย ขกท./กองพล
ทก.
ชค.
ปส.
ลว.
ปจว.
ตถ.
รพศ.
ฝรพ.
จจ.
ลว.ไกล
สสก.
สสช.
ปชส.
กร.
ธก.
ปฐบ.
สุขส.
รจ.
ฝสบ.
ฝสห.
ฝสวส.
ฝพ.
ฝจร.
ฝกง.
ฝพธ.
ฝสด
ฝอค.
ฝสภ.
/ ฝ่ายเครื่อง ...
๒-๗๗

คําเต็ม

คําย่อ
ฝชฝ.
ฝฝม.
ฝจห.
ฝกส.
ฝผท.
ฝอ.
ฝกพ.
ฝขว.
ฝยก.
ฝยข.
ฝกบ.
ฝกร.
ฝสธ.
ฝกก.
ฝยบ.
ฝสฝ.
ฝสยป.
ฝงป.
ฝวศ.
ฝยย.
ฝสพ.
ฝกช.
ฝบร.
ฝวก.
ฝสส.
ฝอศจ.
ฝขส.
ฝธน.
ฝสก.
/ ฝ่ายกรรมวิธี ...

ฝ่ายเครื่องช่วยฝึก
ฝ่ายช่างฝีมือ
ฝ่ายจัดหา
ฝ่ายการสัตว์
ฝ่ายการแผนที่
ฝ่ายอํานวยการ
ฝ่ายกําลังพล
ฝ่ายข่าวกรอง, ฝ่ายการข่าว
ฝ่ายยุทธการ
ฝ่ายยุทธการและการข่าว
ฝ่ายส่งกําลังบํารุง
ฝ่ายกิจการพลเรือน
ฝ่ายเสนาธิการ
ฝ่ายเกียกกาย
ฝ่ายยกกระบัตร
ฝ่ายสนามฝึก
ฝ่ายสนามยิงปืน
ฝ่ายงบประมาณ
ฝ่ายวิศวกรรม
ฝ่ายยุทธโยธา
ฝ่ายสรรพาวุธ
ฝ่ายการช่าง
ฝ่ายบริการ
ฝ่ายวิชาการ
ฝ่ายการสื่อสาร
ฝ่ายอนุศาสนาจารย์
ฝ่ายขนส่ง
ฝ่ายพระธรรมนูญ
ฝ่ายสวัสดิการ
๒-๗๘

คําเต็ม

คําย่อ
ฝกม.
ฝธก./กพ.
ฝผค.
ฝบบ.
ฝคง.
ฝผท.
สง.สด.จว. ...
รพ.
ควภ.
กพย.
กวฟ.
กภก.
กสศ.
กอย.
กศก.
กรส.
กวญ.
กพธ.
กอบ.
กสน.
กกว.
กทต.
กตร.
กอธ.
กจว.
กจก.
กฟท.
ร้อย.พล.สร.
ผสบ.
/ แผนกประวัติ ...

ฝ่ายกรรมวิธีข้อมูล
ฝ่ายธุรการและกําลังพล
ฝ่ายแผนและโครงการ
ฝ่ายการบิน
ฝ่ายโครงการและงบประมาณ
ฝ่ายการแผนที่
สํานักงานสัสดีจังหวัด
โรงพยาบาล
คลังเวชภัณฑ์
กองการพยาบาล
กองเวชศาสตร์ฟื้นฟู
กองเภสัชกรรม
กองโสต ศอ นาสิกรรม
กองอายุรกรรม
กองศัลยกรรม
กองรังสีกรรม
กองวิสัญญีและห้องผ่าตัด
กองพยาธิวิทยา
กองอุบัติเหตุและเวชกรรมฉุกเฉิน
กองสูตินรีเวชกรรม
กองกุมารเวชกรรม
กองทันตกรรม
กองตรวจโรคผู้ป่วยนอก
กองออร์โธปิดิกส์
กองจิตเวชและประสาทวิทยา
กองจักษุกรรม
กองฟื้นฟูสมรรถภาพทหาร
กองร้อยพลเสนารักษ์
แผนกสารบรรณ
๒-๗๙

คําเต็ม
แผนกประวัติบําเหน็จและบํานาญ
แผนกแผนที่
แผนกสารวัตร
แผนกสืบสวนสอบสวน
แผนกพระธรรมนูญ
แผนกจเร
แผนกสัสดี
แผนกการเงิน
แผนกการแพทย์
แผนกพลาธิการ
แผนกยุทธโยธา
แผนกสรรพาวุธ
แผนกทหารปืนใหญ่
แผนกทหารช่าง
แผนกทหารสื่อสาร
แผนกอนุศาสนาจารย์
แผนกขนส่ง
แผนกการบิน
แผนกสรรพกําลัง

คําย่อ
ผปบ.
ผผท.
ผสห.
ผสวส.
ผธน.
ผจร.
ผสด.
ผกง.
ผพ.
ผพธ.
ผยย.
ผสพ.
ผป.
ผกช,
ผสส.
ผอศจ.
ผขส.
ผ.การบิน
ผ.สรรพกําลัง

๓. คําอธิบายเพิ่มเติมประกอบการเขียนคําย่อชื่อส่วนราชการในกองทัพบก ให้เขียนดังนี้
๓.๑ การเขียนคําย่อกองพันทหาร นอกเหนือจากที่กําหนดไว้แล้ว ให้เขียนเรียงลําดับอย่างคํา
เต็ม เช่น
คําเต็ม

คําย่อ
พัน.นนร.
กองพันนักเรียนนายร้อย
พัน.ร.มทบ.๑๑
กองพันทหารราบ มณฑลทหารบกที่ ๑๑
พัน.ปฐบ.
กองพันป้องกันฐานบิน
พัน.จจ.
กองพันจู่โจม
๓.๒ คําย่อกองพันทหารราบที่ .”ร.พัน..” ใช้เฉพาะเพื่อระบุกองพันภายในกรมทหารราบ
เดียวกันเท่านั้น หากใช้เพื่อความหมายอื่น ให้เขียนย่อแบบหน่วยเล็ก ภายในหน่วยใหญ่ที่เป็นเหล่าเดียวกัน
/ ๓.๓ ...
๒-๘๐

๓.๓ หน่วยทหารรักษาพระองค์, ทหารมหาดเล็กรักษาพระองค์ หรือทหารมหาดเล็กราช
วัลลภรักษาพระองค์ ให้ใช้คําย่อ รอ. ต่อท้ายนามย่อของหน่วยนั้น ๆ เช่น
คําเต็ม
กองพันทหารราบที่ ๔ กรมทหารราบที่ ๑ มหาดเล็กรักษาพระองค์
กองพันทหารราบที่ ๑ กรมทหารราบที่ ๒๑ รักษาพระองค์
กองพลที่ ๑ รักษาพระองค์

คําย่อ
ร.๑ พัน.๔ รอ.
ร.๒๑ พัน.๑ รอ.
พล.๑ รอ.

๓.๔ หมายเลขลําดับที่กองร้อย, กองพัน, กรม, กองพล, กองทัพน้อย, กองทัพภาคหรือหน่วย
อื่น ๆ ให้เขียนต่อเนื่องจากนามย่อของหน่วยนั้น ๆ เช่น
คําเต็ม

คําย่อ
ม.พัน.๖
ร.๙
พล.ร.๑๕
ร้อย.ลว.ไกล ๕
พัน.สห.๑๑

กองพันทหารม้าที่ ๕
กรมทหารราบที่ ๙
กองพลทหารราบที่ ๑๕
กองร้อยลาดตระเวนระยะไกลที่ ๕
กองพันทหารสารวัตรที่ ๑๑

๓.๕ การเขียนคําย่อหน่วยเล็กภายในหน่วยใหญ่ซึ่งเป็นเหล่าเดียวกัน ให้เขียนหน่วยใหญ่ก่อน
เช่น
คําเต็ม
กองพันทหารราบที่ ๒ กรมทหารราบที่ ๗

คําย่อ
ร.๗ พัน.๒

๓.๖ การเขียนคําย่อหน่วยเล็กภายในหน่วยใหญ่ซึ่งเป็นคนละเหล่า ให้เขียนหน่วยเล็กก่อน
เช่น
คําเต็ม
หมวเสนารักษ์กองร้อยกองบังคับการกรมทหารราบที่ ๑๕๒

คําย่อ
มว.สร.ร้อย.บก.ร.๑๕๒

๓.๗ กองบัญชาการ, กองบังคับการ, กองบังคับของหน่วยใดให้เขียนย่อว่า บก. แล้วตามด้วย
นามย่อของหน่วยนั้น เช่น
คําเต็ม

คําย่อ
บก.ทบ.
บก.ร.๑๕

กองบัญชาการกองทัพบก
กองบังคับการกรมทหารราบที่ ๑๕

/ ๓.๘ ...
๒-๘๑

๓.๘ การอ่านนามหน่วยที่เป็นตัวเลข ให้อ่านตามวิธีการนับ เช่น
ช.พัน.๑๑๑
อ่านว่า กองพันทหารช่างที่หนึ่งร้อยสิบเอ็ด
๓.๙ ชื่อจังหวัดทหารบก ให้เขียนคําย่อของจังหวัดต่อท้าย จทบ. เช่น
คําเต็ม

คําย่อ
จทบ.ร.อ.
จทบ.ล.บ.
จทบ.ก.ท.

จังหวัดทหารบกร้อยเอ็ด
จังหวัดทหารบกลพบุรี
จังหวัดทหารบกกรุงเทพ

๓.๑๐ คําว่า ฝ่าย, แผนก และกอง ตามอัตราการจัดของหน่วยที่มีลักษณะเฉพาะของเหล่า/
สายวิทยาการเดียวกัน เรียกชื่อเหมือนกัน แต่แตกต่างกันที่ขนาด ให้ย่อเหมือนกัน โดยเปลี่ยน ฝ. (ฝ่าย)
เป็น ผ. (แผนก) หรือ ก... (กอง) แล้วต่อด้วยคําย่อเดิม เช่น
คําเต็ม

คําย่อ
ฝสก.
ผสก.
ผธก.
กธก.

ฝ่ายสวัสดิการ
แผนกสวัสดิการ
แผนกธุรการ
กองธุรการ

๓.๑๑ คําย่อของส่วนราชการในหน่วยขึ้นตรงกองทัพบกที่มีชื่อเต็มอย่างเดียวกันให้เขียนชื่อย่อ
อย่างเดียวกัน
--------------------------------ตรวจถูกต้อง
(ลงชื่อ) พ.อ. กิตติศักดิ์ บุญสุข
(กิตติศักดิ์ บุญสุข )
ผอ.กรบ.สม.
๗ ก.ย.๕๕

๒-๘๒

ผนวก ฉ
๑. คําย่อชื่อส่วนราชการในกองทัพเรือ ให้เขียนดังนี้
คําเต็ม
สํานักงานเลขานุการกองทัพเรือ
กองเลขานุการ
กองประชาสัมพันธ์
กรมสารบรรณทหารเรือ
กองแผนและโครงการ
กองสารบรรณ
กองโรงพิมพ์
โรงเรียนสารบรรณ
กรมกําลังพลทหารเรือ
กองธุรการ
กองนโยบายและแผน
กองการกําลังพล
กองการปกครอง
กองการศึกษา
กองเสมียนตรา
กองทะเบียนพล
กองการกําลังพลสํารอง
กรมข่าวทหารเรือ
กองนโยบายและแผน
กองข่าว
กองรักษาความปลอดภัย
กองการต่างประเทศ
กองปฏิบัติการข่าว
กรมยุทธการทหารเรือ
กองนโยบายและยุทธศาสตร์
กองแผน

คําย่อ
สลก.ทร.
กลก.
กปส.
สบ.ทร.
กผค.
กสบ.
กรพ.
รร.สบ.
กพ.ทร.
กธก.
กนผ.
กกพ.
กปค.
กศษ.
กสม.
กทพ.
กพส.
ขว.ทร.
กนผ.
กขว.
กรภ.
กตท.
กปข.
ยก.ทร.
กนย.
กผน.
/ กองพัฒนา ...
๒-๘๓

คําเต็ม
กองพัฒนากําลังรบ
กองการจัด
กองการฝึก
กองยุทธการ
กองกิจการความมั่นคงทางทะเล
กรมส่งกําลังบํารุงทหารเรือ
กองนโยบายและแผน
กองการส่งกําลังและบริการ
กองการซ่อมบํารุง
กองการฐานทัพและอสังหาริมทรัพย์
กองวิเคราะห์และประเมินผล
กองวิทยาการ
กรมการสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศทหารเรือ
กองธุรการ
กองนโยบายและแผน
กองอํานวยการสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ศูนย์โทรคมนาคม
กองโทรคมนาคม
กองวิทยุสื่อสาร
กองโทรศัพท์
กองซ่อมบํารุง
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
กองสารสนเทศ
กองพัฒนาระบบ
กองปฏิบัติการ
กองปฏิบัติการสงครามอิเล็กทรอนิกส์และสารสนเทศ
กองวิทยาการ
โรงเรียนสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ
กองวิทยุกระจายเสียง
๒-๘๔

คําย่อ
กพก.
กกจ.
กกฝ.
กยก.
กมท.
กบ.ทร.
กนผ.
กลบ.
กกซ.
กฐท.
กวป.
กวก.
สสท.ทร.
กธก.
กนผ.
กอส.
ศทค
กทค.
กวอ.
กทศ.
กซร.
ศทส.
กสท.
กพน.
กปบ.
กปท.
กวก.
รร.สสท.
กจส.
/ กรมกิจการ ...

คําเต็ม

คําย่อ
กพร.ทร.
กนผ.
กกพร.
กปจ.
กวก.
สปช.ทร.
กธก.
กผท.
กงป.
กตป.
กพบ.
กบช.
กง.ทร.
กธก,
กคง.
กงด.
กชจ.
กงต.
กบง.
กวก.
จร.ทร.
กผค.
กทป.
กตค.
สตน.ทร.
กกร.
กตน. ..
สยป.ทร.
กทท.
/ กองโครงการ ...

กรมกิจการพลเรือนทหารเรือ
กองนโยบายและแผน
กองกิจการพลเรือน
กองปฏิบัติการจิตวิทยา
กองวิทยาการ
สํานักงานปลัดบัญชีทหารเรือ
กองธุรการ
กองแผนและจัดทํางบประมาณ
กองบริหารงบประมาณ
กองตรวจสอบและประเมินผล
กองพัฒนาระบบบริหาร
กองบัญชี
กรมการเงินทหารเรือ
กองธุรการ
กองควบคุมงบประมาณ
กองเงินเดือน
กองค่าใช้จ่ายทั่วไป
กองการเงินต่างประเทศ
กองบัญชีและการเงิน
กองวิทยาการ
กรมจเรทหารเรือ
กองแผนและโครงการ
กองตรวจทั่วไป
กองตรวจทางเทคนิค
สํานักงานตรวจสอบภายในทหารเรือ
กองวิชาการและระบบงาน
กองตรวจสอบภายในที่
สํานักงานจัดหายุทโธปกรณ์ทหารเรือ
กองเทคโนโลยีทางทหาร
๒-๘๕

คําเต็ม

คําย่อ
กคก.
กบส.
สธน.ทร.
กคด.
กนธ.
กฎก.
กร.
บก.กร.
กง.
กพ.
ขว.
ยก.
กบ.
สสท.
กพร.
กผช.
ตส.
คป.
ธน.
กตอ.
กฟก. ..
กบฮ.
กดน.
กทบ.
กยพ.
กยฝ.
กลน.
บก.
กพ.

กองโครงการ
กองบริหารสัญญา
สํานักงานพระธรรมนูญทหารเรือ
กองคดี
กองนิติธรรม
กองกฤษฎีกา
กองเรือยุทธการ
กองบัญชาการ
กองการเงิน
กองกําลังพล
กองข่าว
กองยุทธการ
กองส่งกําลังบํารุง
กองสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ
กองกิจการพลเรือน
กองแผนการช่าง
กองตรวจสอบสภาพยุทโธปกรณ์
กองโครงการและงบประมาณ
กองพระธรรมนูญ
กองเรือตรวจอ่าว
กองเรือฟริเกตที่...
กองเรือบรรทุกเฮลิคอปเตอร์
กองเรือดําน้ํา
กองเรือทุ่นระเบิด
กองเรือยกพลขึ้นบกและยุทธบริการ
กองเรือยามฝั่ง
กองเรือลําน้ํา
กองบัญชาการ
กองกําลังพล

/ กองข่าว...
๒-๘๖

คําเต็ม

คําย่อ
ขว.
ยก.
กบ.
กสท.
กงป.
กวน
กผช.
กองบิน...
กสน.
กซร.
กคปอ.
สนบ.
กฐบ.
พธ.
ชย.
ขส.
ศซอ.
กบซ.
กคภ.
กพกช.
กซอ.
กซย.
กซภ.
กงน.
กพด.
กรภ.
นสร.
กรม รพศ.๑
รพศ...
/ ศูนย์การฝึก...

กองข่าว
กองยุทธการ
กองส่งกําลังบํารุง
กองสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ
กองงบประมาณ
กองวิทยาการและนิรภัยการบิน
กองแผนการช่าง
กองบิน...
กองสนับสนุนการบิน
กองซ่อมบํารุง
กองควบคุมการปฏิบัติการทางอากาศ
สถานีการบิน
กองปฏิบัติการฐานบิน
กองพลาธิการ
กองช่างโยธา
กองขนส่ง
ศูนย์ซ่อมอากาศยาน
กองบริหารซ่อมสร้าง
กองควบคุมคุณภาพ
กองพัฒนาการช่าง
กองซ่อมอากาศยาน
กองซ่อมเครื่องยนต์
กองซ่อมบริภัณฑ์
กองโรงงาน
กองพัสดุช่าง
กองรักษาความปลอดภัย
หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ
กรมรบพิเศษที่ ๑
กองรบพิเศษที่...
๒-๘๗

คําเต็ม
ศูนย์การฝึกสงครามพิเศษทางเรือ
กองสนับสนุน
กองการฝึก
กองบัญชาการ
กองการปกครอง
กองพัฒนาและประเมินผลการฝึก
กองฝึกเดินเรือและการเรือ
กองฝึกปฏิบัติการทางเรือ
กองฝึกการอาวุธ
กองฝึกศูนย์ยุทธการและสื่อสาร
การฝึกการช่างกลและป้องกันความเสียหาย
กองสนับสนุน
ทัพเรือภาคที่ ๑
กองบัญชาการ
กองกําลังพล
กองข่าว
กองยุทธการ
กองส่งกําลังบํารุง
กองสื่อสาร
กองกิจการพลเรือน
กองโครงการและงบประมาณ
กองพระธรรมนูญ
กองการเงิน
กองเรือปฏิบัติการ
ฐานส่งกําลังบํารุงทหารเรือตราด
กองพลาธิการ
กองโรงงาน
ศูนย์รักษาความปลอดภัยทางทะเล กองทัพเรือ เกาะช้าง
ทัพเรือภาคที่ ๒
๒-๘๘

คําย่อ
ศฝ.สร.
กอง สน.
กฝร.
บก.
กปค.
กพป.
กฝด.
กฝป.
กฝอ.
กฝย.
กฝล.
กอง สน.
ทรภ.๑
บก.
กพ.
ขว.
ยก.
กบ.
สส.
กพร.
คป.
ธน.
กง.
กปก.
ฐตร.
พธ.
กรง.
ศรภ.ทร.เกาะช้าง
ทรภ.๒
/ กองบัญชาการ...

คําเต็ม

คําย่อ
บก.
กพ.
ขว.
ยก.
กบ.
สส.
กพร.
คป.
ธน.
กง.
กปก.
ฐท.สข.
พธ.
กขส.
กรง.
รพ.
กกพศ.
สสส.
รจ.
สนบ.
สน.เรือสมุย
ทรภ.๓
บก.
กพ.
ขว.
ยก.
กบ.
สส.
กพร.
/ กองโครงการ...

กองบัญชาการ
กองกําลังพล
กองข่าว
กองยุทธการ
กองส่งกําลังบํารุง
กองสื่อสาร
กองกิจการพลเรือน
กองโครงการและงบประมาณ
กองพระธรรมนูญ
กองการเงิน
กองเรือปฏิบัติการ
ฐานทัพเรือสงขลา
กองพลาธิการ
กองขนส่ง
กองโรงงาน
โรงพยาบาล
กองกิจการพิเศษ
สถานีสื่อสาร
เรือนจํา
สถานีการบิน
สถานีเรือสมุย
ทัพเรือภาคที่ ๓
กองบัญชาการ
กองกําลังพล
กองข่าว
กองยุทธการ
กองส่งกําลังบํารุง
กองสื่อสาร
กองกิจการพลเรือน
๒-๘๙

คําเต็ม
กองโครงการและงบประมาณ
กองพระธรรมนูญ
กองการเงิน
กองเรือปฏิบัติการ
ฐานทัพเรือพังงา
กองพลาธิการ
กองขนส่ง
กองโรงงาน
โรงพยาบาล
กองกิจการพิเศษ
สถานีสื่อสาร
เรือนจํา
สถานีการบิน
สถานีเรือละงู
ศูนย์รักษาความปลอดภัยทางทะเลกองทัพเรือฝั่งอันดามัน
หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน
กองบัญชาการ
กองกําลังพล
กองข่าว
กองยุทธการ
กองส่งกําลังบํารุง
กองกิจการพลเรือน
กองโครงการและงบประมาณ
กองการเงิน
กองพลนาวิกโยธิน
กรมทหารราบที่ ๑
กองพันทหารราบที่ ๑ รักษาพระองค์
กองพันทหารราบที่ ๒ รักษาพระองค์
กองพันทหารราบที่ ๓ รักษาพระองค์

คําย่อ
คป.
ธน.
กง..
กปก.
ฐท.พง.
พธ.
กขส.
กรง.
รพ.
กกพศ.
สสส.
รจ.
สนับ.
สน.เรือละงู
ศรภ.ทร.อม.
นย.
บก.
กพ.
ขว.
ยก.
กบ.
กพร.
คป.
กง.
พล.นย.
กรม ร.๑
พัน.ร.๑ รอ.
พัน.ร.๒ รอ.
พัน.ร.๓ รอ.
/ กองพล...

๒-๙๐

คําเต็ม
กองพลนาวิกโยธิน
กรมทหารราบที่ ๑
กองฟันทหารราบที่ ๑ รักษาพระองค์
กองฟันทหารราบที่ ๒ รักษาพระองค์
กองพันทหารราบที่ ๓ รักษาพระองค์
กรมทหารราบที่ ๒
กองพันทหารราบที่ ๔ รักษาพระองค์
กองพันทหารราบที่ ๕ รักษาพระองค์
กองพันทหารราบที่ ๖ รักษาพระองค์
กรมทหารราบที่ ๓
กองพันทหารราบที่ ๗ รักษาพระองค์
กองพันทหารราบที่ ๘ รักษาพระองค์
กองพันทหารราบที่ ๙ รักษาพระองค์
กรมทหารปืนใหญ่
กองพันทหารปืนใหญ่เบากระสุนวิถีโค้งที่..
กองพันทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยาน
กองพันทหารปืนใหญ่กลางกระสุนวิถีโค้ง
กรมสนับสนุน
กองพันซ่อมบํารุง
กองพันทหารขนส่ง
กองพันพยาบาล
กองพันลาดตระเวน
กองพันรถถัง
กองพันทหารช่าง
กองพันทหารสื่อสาร
กองพันรถสะเทินน้ําสะเทินบก
ศูนย์การฝึก
โรงเรียนทหารนาวิกโยธิน
กองการฝึกพลทหาร

คําย่อ
พล.นย.
กรม ร.๑
พัน.ร.๑ รอ.
พัน.ร.๒ รอ.
พัน.ร.๓ รอ.
กรม ร.๒
พัน.ร.๔ รอ.
พัน.ร.๕ รอ.
พัน.ร.๖ รอ.
กรม ร.๓
พัน.ร.๗ รอ.
พัน.ร.๘ รอ.
พัน.ร.๙ รอ.
กรม ป.
พัน.ปบค. ..
พัน.ปตอ.
พัน.ปกค.
กรม สน.
พัน.ซบร.
พัน.ขส.
พัน.พ.
พัน.ลว.
พัน.ถ.
พัน.ช.
พัน.ส.
พัน.รนบ.
ศฝ.
รร.นย.
กฝท.
/ สนับสนุน...

๒-๙๑

คําเต็ม
กองสนับสนุน
กรมรักษาความปลอดภัย
กองรักษาความปลอดภัย ฐานทัพเรือกรุงเทพ
กองรักษาความปลอดภัย กรมสรรพาวุธทหารเรือ
กองรักษาความปลอดภัย ฐานทัพเรือสัตหีบ
กองรักษาความปลอดภัย กองการบินทหารเรือ
กองรักษาความปลอดภัย ฐานทัพเรือสงขลา
กองรักษาความปลอดภัย ฐานทัพเรือพังงา
หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง
กรมต่อสู้อากาศยานที่ ๑
กองพันต่อสู้อากาศยานที่ ๑๑, ๑๒, ๑๓
กรมต่อสู้อากาศยานที่ ๒
กองพันต่อสู้อากาศยานที่ ๒๑, ๒๒, ๒๓
กรมรักษาฝั่งที่ ๑
กองพันรักษาฝั่งที่ ๑๑, ๑๒, ๑๓
ศูนย์ต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง
ศูนย์ต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่งประจําพื้นที่..
กรมสนับสนุน
กองพันขนส่ง
กองพันสื่อสารและอิเล็กทรอนิกส์
กองพันซ่อมบํารุง
กองพันพยาบาล
ศูนย์การฝึก
โรงเรียนทหารต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง
กองการฝึกพลทหาร ศูนย์การฝึก
กองพันฝึกที่..
หน่วยปฏิบัติการเกาะกูด
หน่วยเฉพาะกิจ ๓๒๑
หน่วยเฉพาะกิจหน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง ๔๑๒
๒-๙๒

คําย่อ
กอง สน.
กรม รปภ.นย.
กอง รปภ.ฐท.กท.
กอง รปภ.สพ.ทร.
กอง รปภ.ฐท.สส.
กอง รปภ.กบร.กร.
กอง รปภ.ฐท.สข.
กอง รปภ.ฐท.พง.
สอ.รฝ.
กรม สอ.๑
พัน.สอ.๑๑, ๑๒,๑๓
กรม สอ.๒
พัน.สอ.๒๑, ๒๒,๒๓
กรม รฝ.๑
พัน.รฝ.๑๑,๑๒,๑๓
ศสร.สอ.รฝ.
ศสรท...
กรม สน.
พัน.ขส.
พัน.สอล.
พัน.ซบร.
พัน.พ.
ศฝ.
รร.สอ.รฝ.
กฝท.
พัน.ฝ...
นปก.
ฉก.๓๒๑
ฉก.สอ.รฝ.๔๑๒
/ หน่วยปฏิบัติ...

คําเต็ม
หน่วยปฏิบัติการหน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง ๔๕๑
หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง ๔๕๒
หน่วยเฝ้าตรวจและรายงานการเคลื่อนตัวของคลื่นเกาะเมียง
หน่วยปฏิบัติการหน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง ๔๙๑
ศูนย์อนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเล
ฐานทัพเรือสัตหีบ
กองขนส่ง
กรมโรงงาน
กองช่างโยธา
การท่าเรือสัตหีบ
โรงพยาบาลอาภากรเกียรติวงศ์
กองกิจการพิเศษ
กองอสังหาริมทรัพย์
สถานีสื่อสาร
สถานีตรวจสอบและลบล้างแม่เหล็กเรือ
เรือนจํา
กรมก่อสร้างและพัฒนา
กองพันก่อสร้างและพัฒนาที่...
ฐานทัพเรือกรุงเทพ
ป้อมพระจุลจอมเกล้า
กองขนส่ง
กองกิจการพิเศษ
สถานีสื่อสาร
เรือนจํา
กองดุริยางค์ทหารเรือ
กรมสารวัตรทหารเรือ
กองพันสารวัตรทหารเรือที่..
กรมอู่ทหารเรือ
กองบังคับการ
๒-๙๓

คําย่อ
นป.สอ.รฝ.๔๕๑
นป.สอ.รฝ.๔๕๒
นตค.ก.เมียง
นป.สอ.รฝ.๔๙๑
ศอพต.
ฐท.สส.
กขส.
กรง.
กชธ.
กทส.
รพ.อาภากรเกียรติวงศ์
กกพศ.
กอท.
สสส.
สตลม.
รจ.
กรม กสพ.
พัน.กสพ...
ฐห.กท.
ปจปร.
กขส.
กกพศ.
สสส.
รจ.
ดย.ทร.
กรม สห.ทร.
พัน.สห.ทร.ที่ ...
อร.
บก.
/ กองธุรการ …

คําเต็ม

คําย่อ
ธก.
กพ.
กบ.
คป.
กจก.
กง.
กผช.
กผงร.
กอจ.
กอร.
กอฟ.
กพช.
กศษ.
ศพช.
รร.ชอร.
กวจพ.
กคภ.
อธบ.
กผป.
กงน.
อจปร.
บก.
ธก.
กพ.
คป.
กง.
กพห.
กผป.
กอบ.
/ กองพัสดุช่าง ...

กองธุรการ
กองกําลังพล
กองส่งกําลังบํารุง
กองโครงการและงบประมาณ
กองจัดการ
กองการเงิน
กรมแผนการช่าง
กองแผนงานฝ่ายเรือ
กองออกแบบกลจักร
กองออกแบบต่อเรือ
กองออกแบบไฟฟ้า
กรมพัฒนาการช่าง
กองการศึกษา
ศูนย์พัฒนาอาชีพช่าง
โรงเรียนช่างกรมอู่ทหารเรือ
กองวิจัยและพัฒนา
กองควบคุมคุณภาพ
อู่ทหารเรือธนบุรี
กองแผนและประมาณการช่าง
กองโรงงาน
อู่ทหารเรือพระจุลจอมเกล้า
กองบังคับการ
กองธุรการ
กองกําลังพล
กองโครงการและงบประมาณ
กองการเงิน
กองพัฒนาการบริหาร
กองแผนและประมาณการช่าง
กองออกแบบ
๒-๙๔

คําเต็ม

คําย่อ
กพด.
กคภ.
กซส.
กรก.
กรล.
กบต.
กฟฟ.
กสน.
อรม.
บก.
กจก.
กพ.
กบ.
กง.
กผป.
กคภ.
กรก.
กรล.
กฟฟ.
กอง.กสน.
กพด.
ศพด.
อล.ทร.
กพ.
กบ.
กง.
กผกช.
กวก.
รร.อล.
/ กองโรงงาน …

กองพัสดุช่าง
กองควบคุมคุณภาพ
กองบริหารงานซ่อมสร้าง
กองโรงงานเครื่องกล
กองโรงงานเรือเหล็ก
กองโรงงานเบ็ดเตล็ด
กองโรงงานไฟฟ้า
กองสนับสนุน
อู่ราชนาวีมหิดลอดุลยเดช
กองบังคับการ
กองจัดการ
กองกําลังพล
กองส่งกําลังบํารุง
กองการเงิน
กองแผนและประมาณการช่าง
กองควบคุมคุณภาพ
กองโรงงานเครื่องกล
กองโรงงานเรือเหล็ก
กองโรงงานไฟฟ้า
กองสนับสนุน
กองพัสดุ
ศูนย์พัสดุช่าง
กรมอิเล็กทรอนิกส์ทหารเรือ
กองกําลังพลและธุรการ
กองส่งกําลังบํารุง
กองการเงิน
กองแผนการช่าง
กองวิทยาการ
โรงเรียนอิเล็กทรอนิกส์
๒-๙๕

คําเต็ม
กองโรงงานอิเล็กทรอนิกส์ที่..
กองควบคุมคุณภาพ
กองพัสดุ
กรมช่างโยธาทหารเรือ
กองกําลังพลและธุรการ
กองแผนและโครงการ
กองบริหารงานช่าง
กองออกแบบ
กองงานโยธา
กองงานเครื่องกล
กองงานไฟฟ้า
กองการพัสดุ
กองวิทยาการ
กรมสรรพาวุธทหารเรือ
ศูนย์ซ่อมสร้างสรรพาวุธ
กองบริหารงานซ่อมสร้าง
กองทดสอบสรรพาวุธ
กองโรงงานช่างแสง
กองโรงงานไฟฟ้าอาวุธ
กองอาวุธปล่อยนําวิถี
กองอาวุธใต้น้ํา
กองโรงงานผลิตลูกปืนและวัตถุระเบิด
กองประดาน้ําและถอดทําลายอมภัณฑ์
กองสนับสนุน
กองคลังสรรพาวุธ
กองวิทยาการ
กรมพลาธิการทหารเรือ
กองควบคุม
กองการจัดหา

คําย่อ
กอล...
กคภ.
กพสด.
ชย.ทร.
กพ.
กผค.
กงช.
กอบ.
กงย.
กงค.
กงฟ.
กพสด.
กวก.
สพ.ทร.
ศซส.
กบซ.
กทว.
กรช.
กฟอ.
กอว.
กอน.
กผร.
กปถ.
กอง สน.
กศส.
กวก.
พธ.ทร.
กคค.
กจห.
/ กองการพัสดุ ...
๒-๙๖

คําเต็ม
กองการพัสดุทางทหารต่างประเทศ
กองโรงงาน
กองตรวจรับ
กองคลังพลาธิการ
กองเชื้อเพลิง
กองการเงิน
กองบริการ
โรงเรียนพลาธิการ
ศูนย์บริหารข่าวสารการพัสดุ
ศูนย์ส่งกําลัง
กรมแพทย์ทหารเรือ
กองการเงิน
กองสวัสดิการสุขภาพ
กองเวชสารสนเทศ
กองเวชกรรมป้องกัน
กองเวชศาสตร์ใต้น้ําและการบิน
กองส่งกําลังสายแพทย์
ศูนย์วิทยาการ
โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า
โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
โรงพยาบาลทหารเรือกรุงเทพ
ศูนย์ทันตกรรม
กองสนับสนุน
กรมการขนส่งทหารเรือ
กองบังคับการ
กองกําลังพลและธุรการ
กองนโยบายและแผน
กองส่งกําลังบํารุง
กองจัดการขนส่ง

คําย่อ
กพทต.
กงน.
กรร.
กคพธ.
กชพ.
กกง.
กบก.
รร.พธ.
ศบพ.
ศกล.
พร.
กกง.
กสส.
กวส.
กกป.
กวตบ.
กสพ.
ศวก.
รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า
รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริต์
รพ.ทร.กรุงเทพ
ศทก.
กอง สน.
ขส.ทร.
บก.
กพ.
กผน
กบ.
กจข.
/ กองรถยนต์ ...

๒-๙๗
คําเต็ม
กองรถยนต์
กองเรือเล็ก
กองโรงงาน
กองการพัสดุ
กองวิทยาการ
กรมอุทกศาสตร์
กองวิทยาการ
กองสํารวจแผนที่
กองสร้างแผนที่
กองสมุทรศาสตร์
กองอุตุนิยมวิทยา
ศูนย์สนับสนุนการเดินเรือ
กองบริการการเดินเรือ
กองเครื่องหมายทางเรือ
สถานีอุทกศาสตร์สัตหีบ
สถานีอุทกศาสตร์หัวหิน
สถานีอุทกศาสตร์สงขลา
สถานีอุทกศาสตร์พังงา
หมวดเรืออุทกศาสตร์
กรมสวัสดิการทหารเรือ
กองแผนและโครงการ
กองการสงเคราะห์
กองการจัดหาและบริการ
กองการกีฬา
กองการอาคารที่พัก
กองกิจการสโมสร
กองอาชีวสงเคราะห์
ศูนย์เกษตรกรรมทหารเรือ โยทะกา
ศูนย์เกษตรกรรมทหารเรือ บางพระ

คําย่อ
กรย.
กรล.
กงน.
กพสด.
กวก.
อศ.
กวก.
กรท.
กรผ.
กมศ.
กอต.
ศสด.
กบด.
กคม.
สอส.
สอห.
สอข.
สอพ.
มวอ.
สก.ทร.
กผค.
กสค.
กจบ.
กกฬ.
กอพ.
กจส.
กชส.
ศกยท.
ศกบพ.
/ กองกิจการ …

๒-๙๘
คําเต็ม
ศูนย์เกษตรกรรมทหารเรือ ป้อมพระจุลจอมเกล้า
กองสนับสนุน
กรมวิทยาศาสตร์ทหารเรือ
กองวิเคราะห์และทดสอบ
กองวิทยาการ
กองผลิตและซ่อมบํารุง
กรมยุทธศึกษาทหารเรือ
กองบัญชาการ
กองกําลังพลและธุรการ
กองการศึกษา
กองส่งกําลังบํารุง
กองการเงิน
วิทยาลัยการทัพเรือ
โรงเรียนเสนาธิการทหารเรือ
โรงเรียนนายทหารเรือชั้นต้น
โรงเรียนพันจ่า
โรงเรียนชุมพลทหารเรือ
ศูนย์ฝึกทหารใหม่
ศูนย์ภาษา
ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์ทหารเรือ
กองบริการการศึกษา
กองประกันคุณภาพการศึกษา
กองห้องสมุด
กองประวัติศาสตร์
กองอนุศาสนาจารย์
กองสนับสนุน
โรงเรียนนายเรือ
กรมนักเรียนนายเรือ รักษาพระองค์

คําย่อ
ศกปจ.
กอง. สน.
วศ.ทร.
กวทส.
กวก.
กผบ.
ยศ.ทร.
บก.
กธก.
กศษ.
กบ.
กง.
วทร.
รร.สธ.ทร.
รร.ชต.
รร.พจ.
รร.ชุมพลฯ
ศฝท.
ศภษ.
ศยร.
กบศ.
กปภ.
กหส.
กปศ.
กอศ.
กอง สน.
รร.นร.
กรม นนร.รอ.
/ กองพันที่ .. …

๒-๙๙
คําเต็ม
กองพันที่ ..
กองพลศึกษา
หมวดดุริยางค์
ฝ่ายศึกษา
กองวิชาการอาวุธและยุทธวิธี
กองวิชาการเรือและเดินเรือ
กองวิชาคณิตศาสตร์
กองวิชาฟิซิกค์และเคมี
กองวิชามนุษยศาสตร์
กองวิชากฎหมายและสังคมศาสตร์
กองวิชาการวิศวกรรมศาสตร์
กองวิชาการวิศวกรรมเครื่องกลเรือ
กองวิศวกรรมอุทกศาสตร์
กองวิชาบริหารงานและวิเคราะห์
ฝ่ายบริการ
กองบริการ
กองโรงงาน
กองเครื่องช่วยการศึกษา
กองสถิติและวิจัย
โรงพยาบาล
สํานักงานวิจัยและพัฒนาการทางทหารกองทัพเรือ
กองแผนและโครงการ
กองวิจัยและพัฒนา
กองวิทยาการ
กองควบคุมคุณภาพ

คําย่อ
พัน. .
กพล.
มว.ดย.
ฝศษ.
กวอย.
กวกด.
กวณ
กวฟค
กวมษ.
กวกส.
กววศ.
กววร.
กววอ.
กวบว.
ฝบก.
กองบริการ
กงน.
กคช.
กถจ.
รพ.
สวพ.ทร.
กผค.
กวจพ.
กวก.
กคภ.
/ ๒. คําย่อ …

๒-๑๐๐
๒. คําย่อชื่อโรงเรียนต่าง ๆ ในกองทัพเรือ ให้เขียนดังนี้
คําเต็ม
โรงเรียนการขนส่งทหารเรือ
โรงเรียนการเงิน
โรงเรียนชุมพลทหารเรือ
โรงเรียนช่างกรมอู่ทหารเรือ
โรงเรียนช่างโยธา
โรงเรียนดุริยางค์
โรงเรียนทหารนาวิกโยธิน
โรงเรียนนายทหารเรือชั้นต้น
โรงเรียนนายเรือ
โรงเรียนพันจ่า
โรงเรียนพยาบาล
โรงเรียนพลาธิการ
โรงเรียนสรรพาวุธ
โรงเรียนสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ
โรงเรียนสารบรรณ
โรงเรียนเสนาธิการทหารเรือ
โรงเรียนอุทกศาสตร์
โรงเรียนอิเล็กทรอนิกส์
วิทยาลัยการทัพเรือ
วิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ

คําย่อ
รร.ขส.
รร.กง.
รร.ชุมพลฯ
รร.ชอร.
รร.ชย.
รร.ดย.
รร.นย.
รร.ชต.
รร.นร.
รร.พจ.
รร.พบ.
รร.พธ.
รร.สพ.
รร.สสท.
รร.สบ.
รร.สธ.ทร
รร.อศ.
รร.อล.
วทร.
วพร.

๓. คําอธิบายเพิ่มเติมประกอบการเขียนคําย่อชื่อส่วนราชการในกองทัพเรือนั้น ให้นํา
เขีย นคํ าย่ อ ชื่อ ส่ ว นราชการที่ ก องทัพ บกได้กํ า หนดไว้แ ล้ วในระเบี ยบนี้ สามารถนํ าใช้ เ ทีย บเคี ยงกั น ได้
กับแบบธรรมเนียมหรือหลักนิยมการปฏิบัติของกองทัพเรือที่ได้กําหนดไว้ใช้อยู่เดิม เช่น
๓.๑ การเขียนคําย่อกองพันทหาร นอกเหนือจากที่กําหนดไว้แล้ว ให้เขียนเรียงลําดับ
อย่างคําเต็ม เช่น
/ กองพันนักเรียน …

๒-๑๐๑
คําเต็ม
กองพันนักเรียนนายเรือ
กองพันทหารสารวัตรทหารเรือที่ ๓ กรมสารวัตรทหารเรือ

คําย่อ
พัน.นนร.
กรม สห.ทร.

๓.๒ หน่วยทหารรักษาพระองค์, ให้ใช้คําย่อ รอ. ต่อท้ายนามย่อของหน่วยนั้น ๆ ดังนี้
คําเต็ม
กรมนักเรียนนายเรือรักษาพระองค์ โรงเรียนนายเรือ
กองบังคับการ กรมทหารราบที่ ๓ รักษาพระองค์
กองพลนาวิกโยธิน หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน
กองพันทหารราบที่ ๙ รักษาพระองค์ กรมทหารราบที่ ๓
กองพลนาวิกโยธิน หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน
กองบังคับการ กรมทหารราบที่ ๑ รักษาพระองค์
กองพลนาวิกโยธิน หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน
กองพันทหารราบที่ ๑ รักษาพระองค์ กรมทหารราบที่ ๑
กองพลนาวิกโยธิน หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน

คําย่อ
กรม นนร.รอ.รร.นร.
บก.กรม ร.๓ รอ. พล.นย.นย.
พัน.ร.๙ รอ.กรม ร.๓ พล.นย.นย.
บก. กรมร.๑ รอ. พล.นย.นย.
พัน.ร.๑ รอ. กรม ร.๑
พล.นย.นย.

๓.๓ การเขียนคําย่อสํานักงานผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารเรือ ประจําสถานเอกอัครราชทูตไทย
ณ เกรงใดในต่างประเทศ ให้เขียนชื่อประเทศไทยต่อท้ายสํานักงานนั้น แล้วใช้เครื่องหมาย / ตามด้วยชื่อกรุง
ของ ประเทศนั้น เช่น
คําเต็ม
สํานักงานผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารเรือ ประจําสถานเอกอัครราชทูตไทย
ณ กรุงวอชิงตัน

คําย่อ
สน.ผชท.ทร. ไทย/วอชิงตัน

๓.๔ คําว่ากองบัญชาการ หรือกองบังคับการของหน่วยทหารเรือซึ่งทําหน้าที่บังคับ
บัญชา ห้เขียนว่า “บก.” เช่น
คําเต็ม
กองบัญชาการ กองเรือยุทธการ
กองบัญชาการ กองเรือฟริเกตที่ ๑ กองเรือยุทธการ

คําย่อ
บก.กร.
บก.กฟก.๑ กร.
/ ๓.๕ …

๒-๑๐๒
๓.๕ การเขียนคําย่อของหมวดเรือ หรือหน่วยที่มีลักษณะเฉพาะที่ไม่มีคําย่อให้เขียนว่า
คําเต็ม
หมวดเรือที่ ๑ กองเรือตรวจอ่าว กองเรือยุทธการ
กองรักษาความปลอดภัย ฐานทัพเรือกรุงเทพ กรมรักษาความ
ปลอดภัย หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน
กรมรบพิเศษที่ ๑ หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ
กองเรือยุทธการ
สถานีการบิน ฐานทัพเรือสงขลา
กรมสนับสนุน หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน
กองสนับสนุน อู่ราชนาวีมหิดลอดุลยเดช กรมอู่ทหารเรือ

คําย่อ
มวเรือที่ .. กตอ.กร.
กอง รปภ.กรม รปภ.นย.
กรม รพศ.๑ นสร.กร.
สนบ.ฐท.สข.
กรม สน.นย.
กอง.กสน.อร.

ตรวจถูกต้อง
(ลงชื่อ) พ.อ. กิตติศักดิ์ บุญสุข
( กิตติศักดิ์ บุญสุข)
ผอ.กรบ.สม.
๗ ก.ย.๕๕

๒-๑๐๓
ผนวก ช
๑. คําย่อชื่อส่วนราชการในกองทัพอากาศ ให้เขียนดังนี้
คําเต็ม
กองทัพอากาศ
กองบัญชาการ
ศูนย์อํานวยการเครื่องบินพระราชพาหนะ
อํานวยการเฮลิคอปเตอร์พระราชพาหนะ
ศูนย์การสงครามทางอากาศ
ศูนย์ปฏิบัติการกองทัพอากาศ
ศูนย์สนับสนุนการถวายบิน ๔๐๔
ศูนย์ยุทธการทางอากาศ
สํานักที่ปรึกษากองทัพอากาศ
สํานักงานผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพอากาศ
สํานักงานคลังสมอง
กองยุทธศาสตร์
กองหลักนิยม
กองเทคโนโลยี
สํานักงานพัฒนาระบบราชการกองทัพอากาศ
กองแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
กองแผนปฏิบัติราชการ
กองวิชาการ
สํานักงานเลขานุการกองทัพอากาศ
กองเลขานุการ
กองพิธีการ
กรมสารบรรณทหารอากาศ
กองเสมียนตรา
กองประวัติศาสตร์และพิพิธภัณฑ์ทหาร
กองสนับสนุน
กรมกําลังพลทหารอากาศ
กองนโยบายและแผน
กองจัดการกําลังพล

คําย่อ
ทอ.
บก.
ศบพ
ศฮพ.
ศกอ.
ศปก.ทอ.
ศสกบ.๙๐๔
ศยอ.
สน.ปษ.ทอ.
สน.ผทค.ทอ.
สคม.ทอ.
กยศ.
กลย.
กทย.
สพร.ทอ.
กยศ.
กผป.
กวช.
สลก.ทอ.
กลก.
กพก.
สบ.ทอ.
กสม.
กปพ.
กนน.
กพ.ทอ.
กนผ.
กจพ.
/ กองการปกครอง ...

๒-๑๐๔
คําเต็ม
กองการปกครอง
กองการศึกษา
กองควบคุมและพัฒนากําลังพล
กองกําลังพลสํารอง
กองข้อมูลกําลังพล
กรมข่าวทหารอากาศ
กองนโยบายและแผน
กองข่าวกรองยุทธศาสตร์
กองข่าวกรองยุทธวิธี
กองปฏิบัติการข่าว
กองรักษาความปลอดภัย
กองการต่างประเทศ
สํานักงานผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารอากาศ
กรมยุทธการทหารอากาศ
กองนโยบายและแผน
กองการจัด
กองยุทธการ
กองการฝึก
กองวิจัยและพัฒนาการรบ
กองฝึกร่วมและผสม
กองปฏิบัติกิจพิเศษ
กรมส่งกําลังบํารุงทหารอากาศ
กองนโยบายและแผน
กองส่งกําลัง
กองควบคุมการพัสดุ
กองจัดหาทางทหารกับต่างประเทศ
กองแผนที่และที่ดิน
กองควบคุมการซ่อมบํารุง
กองควบคุมอาคารสถานที่

คําย่อ
กปค.
กกศ.
กคพ.
กพส.
กขพ.
ขว.ทอ.
กยผ.
กขศ.
กขธ.
กปข.
กรภ.
กตท.
สน.ผชท.ทอ.
ยก.ทอ.
กนผ.
กกจ.
กยก.
กกฝ.
กวร.
กฝผ.
กปพ.
กบ.ทอ.
กนผ.
กสล.
กคพ.
กจท.
กผท.
กคช.
กอส.
/ ศูนย์ส่งกําลังบํารุง ...

๒-๑๐๕
คําเต็ม
ศูนย์ส่งกําลังบํารุง
กองประสานการส่งกําลังบํารุง
กองปฏิบัติการสารสนเทศส่งกําลังบํารุง
กรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ
กองนโยบายและแผน
กองกิจการพลเรือน
กองบรรเทาสาธารณภัยและกิจการพัฒนา
กองประชาสัมพันธ์
กองการภาพและผลิตสื่อ
กรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารทหารอากาศ
กองนโยบายและแผน
ระบบบัญชาการและควบคุม
กองสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์
กองเทคโนโลยีสารสนเทศ
สงครามอิเล็กทรอนิกส์และสารสนเทศ
สํานักงานปลัดบัญชีทหารอากาศ
กองบริหารทรัพยากร
กองงบประมาณ
กองควบคุมงบประมาณและบัญชี
กองตรวจสอบและประเมินผล
กองจัดการ
กองกรรมวิธีข้อมูล
กรมการเงินทหารอากาศ
กองวิทยาการ
กองควบคุมการใช้จ่าย
กองเงินเดือนและค่าจ้าง
กองการเงิน
กองการเงินต่างประเทศ

คําย่อ
ศกบ.
กปก.
กปบ.
กร.ทอ.
กนผ.
กกร.
กบพ.
กปส.
กภส.
หสส.หอ.
กนผ.
กบค.
กสอ.
กทส.
กคส.
สปช.ทอ.
กบท.
กงป.
กคป.
กตป.
กจก.
กกม.
กง.ทอ.
กวก.
กคจ.
กงค.
กกง.
กงตท.
/ กรมจเรทหาร ...

๒-๑๐๖
คําเต็ม
กรมจเรทหารอากาศ
กองแผนและโครงการ
กองตรวจสอบและประเมินผล
กองตรวจสอบมาตรฐานการบิน
กองตรวจสอบเรื่องร้องทุกข์ร้องเรียน
สํานักงานตรวจสอบภายในทหารอากาศ
กองวิชาการและระบบงาน
กองตรวจพิเศษ
กองตรวจสอบที่ ..
กองตรวจที่ ..
สํานักงานนิรภัยทหารอากาศ
กองวิทยาการ
กองนิรภัยการบิน
กองป้องกันอากาศยานอุบัติเหตุ
กองสอบสวนอากาศยานอุบัติเหตุ
กองนิรภัยภาคพื้น
กองป้องกันอุบัติเหตุภาคพื้น
กองสอบสวนอุบัติเหตุภาคพื้น
สํานักงานพระธรรมนูญทหารอากาศ
กองคดี
กองกฤษฎีกา
กองนิติธรรม
กองบิน ๑
กองเทคนิค (มีทุกกองบิน)
กองบิน ๒
กองบิน ๔
กองบิน ๕
กองบิน ๖

คําย่อ
จร.ทอ.
กผค.
กตป...
กตฐ.
กตร.
สตน.ทอ.
กวง.
กตพ.
กตส. ..
กตจ. ..
สนภ.ทอ.
กวก.
กนภ.
กปอบ.
กสอบ.
กนพ.
กปบพ.
กสพ.
สธน.ทอ.
กคด.
กฏก.
กนธ.
บน.๑
กทน.
บน.๒.
บน.๔
บน.๕
บน.๖
/ กองบิน ๗ ...

๒-๑๐๗
คําเต็ม
กองบิน ๗
กองบิน ๒๑
กองบิน ๒๓
กองบิน ๔๑
กองบิน ๔๖
กองบิน ๕๖
โรงเรียนการบิน
กองบริการ
กองฝึกการบิน
กองการศึกษา
กองพันทหารอากาศโยธิน
กองซ่อมบํารุงอากาศยาน
กองร้อยทหารสารวัตร
กรมควบคุมการปฏิบัติทางอากาศ
กองบัญชาการ
กองกําลังพล
กองข่าว
กองยุทธการ
กองส่งกําลังบํารุง
กองวิทยาการ
กองวิชาการควบคุมทางอากาศยุทธวิธี
กองวิชาการควบคุมการบิน
ศูนย์ป้องกันทางอากาศ
กองควบคุมการป้องกันทางอากาศ
ศูนย์ควบคุมการปฏิบัติทางอากาศ ..
สถานีรายงาน..
สถานีรายงานเคลื่อนที่
กองปฏิบัติการทางอากาศยุทธวิธี

คําย่อ
บน.๗
บน.๒๑
บน.๒๓
บน.๔๑
บน.๔๖
บน.๕๖
รร.การบิน
กรก.
กฝบ.
กกศ.
พัน อย.
กชอ.
ร้อย.ทสห.
คปอ.
บก.
กกพ.
กขว.
กยก
กกบ.
กวก.
กวส.
กวบ.
ศปอ.
กคอ
ศคปอ.
สร.
สร.คท.
กปย.
/ กองการลาดตระเวน ...

๒-๑๐๘
คําเต็ม
กองการลาดตระเวนทางอากาศ
กองปฏิบัติการ
กองข้อมูลการปฏิบัติทางอากาศ
กองสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์
กองปฏิบัติการ
กองสนับสนุนทางเทคนิค
กองข่าวอากาศ
ศูนย์บริการข่าวอากาศ
กองบังคับการบิน
ศูนย์บริการการบิน
กองลําเลียงทางอากาศ
กองค้นหาและช่วยชีวิต
กองบริการ
หน่วยบัญชาการอากาศโยธิน
กองบัญชาการ
กองกําลังพล
กองข่าว
กองยุทธการ
กองส่งกําลังบํารุง
ศูนย์การทหารอากาศโยธิน
กองบังคับการ
กองการศึกษา
กองวิทยาการ
กองฝึกทหารอากาศโยธิน
กองสนับสนุนการฝึกภาคพื้น
กองฝึกกําลังสํารอง
กรมทหารอากาศโยธินรักษาพระองค์
กองพันทหารอากาศโยธิน ..

คําย่อ
กลว.
กปก.
กขป.
กสอ.
กปก.
กสน.
กขอ.
ศขอ.
กบค.
ศบบ.
กลอ.
กคว.
กรก.
อย.
บก.
กกพ.
กขว.
กยก.
กกบ.
ศทย.
บก.
กกศ.
กวก.
กฝอ.
กสพ.
กฝร.
กรม ทย.รอ.
พัน.อย.
/ กรมทหารต่อสู้ ...

๒-๑๐๙
คําเต็ม
กรมทหารต่อสู้อากาศยานรักษาพระองค์
กองพันทหารต่อสู้อากาศยาน ..
กรมปฏิบัติการพิเศษ
กองพันปฏิบัติการพิเศษ
กองดุริยางค์ทหารอากาศ
กองดนตรี
โรงเรียนดุริยางค์ทหารอากาศ
กองบริการ
กรมช่างอากาศ
กองกําลังพล
กองส่งกําลังบํารุง
กองกรรมวิธีข้อมูล
กองวิทยาการ
กองการซ่อมบํารุง
กองซ่อมอากาศยาน
กองซ่อมเครื่องยนต์
กองซ่อมบริภัณฑ์
กองโรงงาน
กองพัสดุช่างอากาศ
กองพัสดุเชื้อเพลิง
กองบริการ
กรมสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ทหารอากาศ
กองกําลังพล
กองส่งกําลังบํารุง
กองวิทยาการ
กองสื่อสารโทรคมนาคม
กองโทรคมนาคม
กองปฏิบัติการสื่อสาร

คําย่อ
กรม ตอ.รอ.
พัน. ..
กรม ปพ.
พัน. ..
ตย.
กดต.
รร.ดย.ทอ.
กรก.
ชอ.
กกพ.
กกบ.
กกม.
กวก.
กกซ.
กซอ. ..
กชย.
กซภ.
กรง.
กพอ.
กพช.
กรก.
สอ.ทอ.
กกพ.
กกบ.
กวก.
กสท.
กทค.
กปกส.
/ กองโทรศัพท์ ...

๒-๑๑๐
คําเต็ม
กองโทรศัพท์
กองมาตรวิทยา
กองอิเล็กทรอนิกส์
กองซ่อมบริภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์
กองซ่อมบริภัณฑ์สงครามอิเล็กทรอนิกส์
กองซ่อมบริภัณฑ์การภาพ
ศูนย์คอมพิวเตอร์
กองจัดดําเนินงาน
กองกรรมวิธีข้อมูล
กองสื่อสารข้อมูล
กองซ่อมบริภัณฑ์คอมพิวเตอร์
กองกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์
กองโรงงาน
กองซ่อมอุปกรณ์สื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ภาคพื้น
กองซ่อมอุปกรณ์สื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ภาคอากาศ
กองพัสดุสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์
กองบริการ
กรมสรรพาวุธทหารอากาศ
กองบังคับการ
กองกําลังพล
กองส่งกําลังบํารุง
กองวิทยาการ
กองควบคุมการผลิต
กองโรงงานสรรพาวุธ ..
กองทําลายวัตถุระเบิด
กองพัสดุสรรพาวุธ
กองบริการ

คําย่อ
กทศ.
กมว.
กอท.
กขอท.
กสอ.
กชกก.
ศภพ.
กจง.
กกม.
กสขม.
กซคพ.
กสกท.
กรง.
กซอพ.
กซออ.
กพส.
กรก.
สพ.ทอ.
บก.
กกพ.
กกบ.
กวก.
กคล.
กรว....
กทว.
กพว.
กรก.

/ กรมแพทย์ทหาร …

๒-๑๑๑
คําเต็ม
กรมแพทย์ทหารอากาศ
กองบังคับการ
กองกําลังพล
กองส่งกําลังบํารุง
กองวิทยาการ
กองเวชศาสตร์ป้องกัน
วิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศ
กองการศึกษา
โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช
กองอํานวยการ
กองบริการ
กองตรวจโรคผู้ป่วยนอก
กองอายุรกรรม
กองศัลยกรรม
กองวิสัญญีและห้องผ่าตัด
กองสูตินรีกรรม
กองกุมารเวชกรรม
กองพยาธิกรรม
กองจักษุกรรม
กองโสต ศอนาสิกกรรม
กองรังสีกรรม
กองออร์โธปิดิกส์
กองเวชศาสตร์ฟื้นฟู
กองทันตกรรม
กองเภสัชกรรม
กองบริการโลหิต
กองการพยาบาล
กองแพทย์ศาสตร์ศึกษา

คําย่อ
พอ.
บก.
กกพ.
กกบ.
กวก.
กวป.
วพอ.
กกต.
รพ.ภูมิพลอดุลยเดช
กอก.
กรก.
กตน.
กอย.
กศก.
กวห.
กสก.
กกม.
กพก.
กจษ
กสศ.
กรส.
กอป,
กวฟ.
กทก.
กภก.
กบล.
กพย.
กพศ.
/ โรงพยาบาล ...

๒-๑๑๒
คําเต็ม
โรงพยาบาลจันทรุเบกษา
กองอํานวยการ
กองตรวจโรคผู้ป่วยนอก
กองอายุรกรรม
กองศัลยกรรม
กองสูตินรีกรรม
กองการพยาบาล
กองเวชบริภัณฑ์
กองบริการ
กรมพลาธิการทหารอากาศ
กองวิทยาการ
กองพลาธิการ
กองโรงงาน
กองพัสดุพลาธิการ
กองบริการ
กรมช่างโยธาทหารอากาศ
กองบังคับการ
กองกําลังพล
กองส่งกําลังบํารุง
กองวิทยาการ
กองออกแบบก่อสร้าง
กองอาคาร
กองสนามบิน
กองไฟฟ้า
กองประปาและสุขาภิบาล
กองโรงงาน
กองพัสดุช่างโยธา
กองดับเพลิงและกู้ภัย
กองบริการ

คําย่อ
รพ.จันทรุเบกษา
กอก.
กตน.
กอย.
กศก.
กสก.
กพย.
กวภ.
กรก.
พธ.ทอ.
กวก.
กพธ.
กรง.
กพพ.
กรก.
ชย.ทอ.
บก.
กกพ.
กกบ.
กวก.
กอบ.
กอค.
กสน.
กฟฟ.
กปภ.
กรง.
กพย.
กดก.
กรก.
/ กรมขนส่ง ...

๒-๑๑๓
คําเต็ม
กรมขนส่งทหารอากาศ
กองบังคับการ
กองกําลังพล
กองส่งกําลังบํารุง
กองวิทยาการ
กองจัดการเคลื่อนย้าย
กองพาหนะ
กองพัสดุพาหนะ
กองบริการ
กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ
กองบังคับการ
กองกําลังพล
กองส่งกําลังบํารุง
สํานักบริหารการศึกษา
กองแผนและโครงการ
กองอํานวยการ
กองวิชาการ
กองวิจัยและพัฒนา
วิทยาลัยการทัพอากาศ
กองการศึกษา
กองกิจการนักศึกษา
กองวิเคราะห์และประเมินผล
โรงเรียนเสนาธิการทหารอากาศ
กองการศึกษา
กองกิจการนายทหารนักเรียน
กองวิเคราะห์และประเมินผล
โรงเรียนนายทหารอากาศอาวุโส
กองการศึกษา
กองกิจการนายทหารนักเรียน

คําย่อ
ขส.ทอ.
บก.
กกพ.
กกบ.
กวก.
กจย.
กพน.
กพน.
กรก.
ยศ.ทอ.
บก.
กกพ.
กกบ.
สบศ.
กผค.
กอก.
กวช.
กวพ.
วทอ.
กกศ.
กศน.
กวผ.
รร.สธ.ทอ.
กกศ.
กนท.
กวผ.
รร.นอส
กกศ.
กนท.
/ กองวิเคราะห์ ...

๒-๑๑๔
คําเต็ม
กองวิเคราะห์และประเมินผล
โรงเรียนนายทหารชั้นผู้บังคับฝูง
กองการศึกษา
กองการปกครองกองกิจการนายทหารนักเรียน
กองวิเคราะห์และประเมินผล
โรงเรียนนายทหารชั้นผู้บังคับหมวด
โรงเรียนจ่าอากาศ
กองบังคับการ
กองการศึกษา
กองการฝึก
กองนักเรียน
กองบริการ
โรงเรียนนายทหารชั้นประทวน
โรงเรียนครูทหาร
ศูนย์ภาษา
กองภาษา
ศูนย์ทดสอบบุคคล
กองอนุศาสนาจารย์
กองวิทยบริการ
กองบริการ
โรงเรียนนายเรืออากาศ
กองบัญชาการ
กองกําลังพล
กองยุทธการและการข่าว
กองประกันคุณภาพการศึกษา
กองการศึกษา
กองอํานวยการศึกษา
กองวิชาวิศวกรรมอากาศยานและเทคโนโลยีการบิน

คําย่อ
กวผ.
รร.นฝ.
กกศ.
กปค.
กวผ.
รร.นม.
รร.จอ.
บก.
กกศ.
กกฝ.
กนร.
กรก.
รร.นป.
รร.คท.
ศภษ
กภษ.
ศทบ.
กอศ.
กวบ.
กรก.
รร.นอ.
บก.
กกพ.
กยศ.
กปศ
กกศ.
กอษ.
กอบ
/ กองเทคโนโลยี …

๒-๑๑๕
คําเต็ม
กองเทคโนโลยีการบิน
กองวิชาวิศวกรรมเครื่องกลและอุตสาหการ
กองวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและโยธา
กองวิชาวิทยาศาสตร์
กองวิชาคณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์
กองวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
กรมนักเรียนนายเรืออากาศรักษาพระองค์
กองพันที่ ..
กองพัฒนาภาวะผู้นํา
กองวิชาทหาร
กองวิทยาการทหาร
กองการฝึก
กองสถิติและประเมินผล
กองส่งเสริมและพัฒนางานวิจัย
กองเทคโนโลยีและสารสนเทศ
กองพลศึกษา
กองบริการ
กรมสวัสดิการทหารอากาศ
กองบังคับการ
กองส่งกําลังบํารุง
กองการสงเคราะห์
กองการฌาปนกิจสงเคราะห์ กลาย 0
กองอาชีวสงเคราะห์
กองการกีฬา
กองการร้านค้า
กองการสโมสร
กองบริการ

คําย่อ
กทบ.
กกส.
กฟธ.
กวศ
กวศค.
กวมส.
กรม นนอ.รอ.
พัน. ..
กพภ.
กวท.
กวก.
กกฝ.
กสป.
กสว.
กทส.
กพล.
กรก.
สก.ทอ.
บก.
กกบ.
กสค.
กณส.
กชค.
กกฬ.
กรค.
กสมส.
กรก.

/ ศูนย์พัฒนา ...

๒-๑๑๖
คําเต็ม
ศู น ย์ พั ฒ นาวิ ท ยาศาสตร์ เ ทคโนโลยี ก ารบิ น และอวกาศ
กองทัพอากาศ
กองบังคับการ
สํานักงานวิจัย
กองพัฒนาการวิจัย
กองสนับสนุนการวิจัยอากาศยาน
กองสนับสนุนการวิจัยยุทโธปกรณ์
กองวิทยาศาสตร์
กองกิจการอวกาศ
กองบริการ
สถาบันเวชศาสตร์การบินกองทัพอากาศ
กองบังคับการ
กองวิทยาการ
กองควบคุมสุขภาพผู้ทําการในอากาศ
กองนิรภัยเวชกรรมการบิน
กองพยาธิวิทยาการบิน
ศูนย์ลําเลียงทางอากาศสายแพทย์
สํานักงานผู้บังคับทหารอากาศดอนเมือง
กองบังคับการ
กองยุทธการและการข่าว
กองส่งกําลังบํารุง
กรมทหารสารวัตรทหารอากาศ
กองพันทหารสารวัตรทหารอากาศ
กองควบคุมและรักษาความปลอดภัย
กองวิทยาการ
เรือนจําทหารอากาศ

คําย่อ
ศวอ.ทอ.
บก.
สวจ.
กพจ.
กสอ.
กสย.
กวศ.
กกอ.
กรก.
สวบ.ทอ.
บก.
กวก.
กคผ.
กนว.
กพบ.
ศลพ.
สน.ผบ.ตม.
บก.
กยข.
กกบ.
กรม สห.ทอ.
พัน.สห.ทอ.
กรปภ.
กวก.
รจ.ทอ.
/ ๒. คําอธิบาย …

๒-๑๑๗
๒. คําอธิบายเพิ่มเติมประกอบการเขียนคําย่อชื่อส่วนราชการในกองทัพอากาศนั้น ให้นํา
หลักการเขียนคําย่อชื่อส่วนราชการที่กองทัพบกได้กําหนดไว้แล้ว สามารถนํามาใช้เทียบเคียงกันได้เท่าที่
ไม่ขัดกับแบบธรรมเนียมหรือหลักนิยมการปฏิบัติของกองทัพอากาศที่ได้กําหนดไว้ใช้อยู่เดิม เช่น ค. 58
๒.๑ หน่วยทหารรักษาพระองค์, ให้ใช้คําย่อ รอ. ต่อท้ายนามย่อของหน่วยนั้น ๆ ดังนี้
คําเต็ม
คําย่อ
กรมนักเรียนนายเรืออากาศรักษาพระองค์ โรงเรียนนายเรือ
กรม นนอ.รอ.
อากาศ กองพันทหารอากาศโยธิน ๑ รักษาพระองค์
พัน อย.๑ รอ. อย.
กรมทหารราบ หน่วยบัญชาการอากาศโยธิน
กรมทหารต่ อ สู้ อ ากาศยานรั ก ษาพระองค์ หน่ ว ยบั ญ ชาการ
กรม ตอ.รอ.อย.
อากาศโยธิน
ฝูงบิน ๒๐๑ รักษาพระองค์ กองบิน ๒
ฝูง.๒๐๑ รอ. บน.๒
ยังบิน ๖๐๒ รักษาพระองค์ กองบิน ๖
ฝูง.๖๐๒ รอ. บน.๖
๒.๒ คําอธิบายการเขียนคําย่อสํานักงานผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารอากาศ ประจําสถาน
ราชทูตไทย ณ กรุงใดในต่างประเทศ ให้เขียนชื่อประเทศไทยต่อท้ายสํานักงานนั้น แล้วใช้เครื่องหมาย /
ตามด้วยชื่อกรุงของประเทศนั้น เช่น
คําเต็ม
คําย่อ
สํ านั ก ง า น ผู้ ช่ ว ย ทู ตฝ่ า ย ท ห า ร อ า ก า ศ ป ร ะ จํ า ส ถ า น
สน.ผชท.ทอ. ไทย/ปารีส
เอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงปารีส
๒.๓ คําว่ากองบัญชาการ หรือกองบังคับการของหน่วยทหารอากาศซึ่งทําหน้าที่บังคับ
บัญชา ให้เขียนว่า “บก.” เช่น
คําเต็ม
คําย่อ
กองบัญชาการ กรมควบคุมการปฏิบัติทางอากาศ
บก.คปอ.
กองบังคับการกรมทหารสารวัตรทหารอากาศ
บก.สห.ทอ.
-------------------------------------------ตรวจถูกต้อง
(ลงชื่อ) พ.อ. กิตติศักดิ์ บุญสุ
(กิตติศักดิ์ บุญสุข)
ผอ.กรบ.สม.
๗ ก.ย.๕๕

๒-๑๑๘
ผนวก ซ
๑. คําย่อตําแหน่ง ให้เขียนดังนี้
คําเต็ม
คณะที่ปรึกษา
ครูการบิน
จเร
จเรทหารทั่วไป
เจ้ากรม
เจ้าหน้าที่
ช่างอิเลคทรอนิกส์
ต้นกล
ต้นตอร์ปิโด
ต้นปืน
ต้นเรือ
ต้นหน
ตุลาการพระธรรมนูญ
ที่ปรึกษา
ที่ปรึกษาพิเศษ
นักโดดร่ม
นักทําลายใต้น้ํา
นักบิน
นักประดาน้ํา
นักวิจัย
ยักวิชาการพิเศษ
นักวิทยาศาสตร์
นายช่างกล
นายช่างกลใหญ่
นายช่างใหญ่
นายทหาร
นายทหารการกีฬา

คําย่อ
คปษ.
คบ.
จร.
จร.ทั่วไป
จก.
จนท.
ชอล.
ตก.
ตด.
ตป.
ตร.
ตห.
ตธน.
ปษ.
ปษ.พิเศษ
นตร.
นทต.
นบ.
นปน.
นวจ.
นวก.
นศ./นวศ.
ชก.
กญ.
ชญ.
น
นกฬ.
/ นายทหารการขนส่ง ...

๒-๑๑๙
คําเต็ม
นายทหารการขนส่ง
นายทหารการข่าว
นายทหารการเคลื่อนย้าย
นายทหารการเงิน
นายทหารการภาษา
นายทหารการอู่
นายทหารกิจการพลเรือน
นายทหารกํากับการซ่อมสร้าง
นายทหารกําลังพล
นายทหารกําลังพลและธุรการ
นายทหารขนส่ง
นายทหารขึ้นสู่เรือ นายทหารควบคุมขึ้นสู่เรือ
นายทหารเขียนเรื่อง
นายทหารคนสนิท
นายทหารควบคุมการฝึก
นายทหารควบคุมกําลังพลสํารอง
นายทหารควบคุมปฏิบัติ
นายทหารโครงการและงบประมาณ
นายทหารโฆษณา
นายทหารจัดการศพ
นายทหารซ่อมบํารุง
นายทหารดําเนินกรรมวิธีข้อมูล
นายทหารติดต่อ
นายทหารตีความภาพถ่าย
นายทหารตรวจการณ์ทางอากาศ
นายทหารตรวจการณ์หน้า
นายทหารเตรียมพล
นายทหารต่อต้านการข่าว

คําย่อ
นกข.
นขว.
นคย.
นกง.
นภษ.
นกอ.
นกร.
นกช.
นกพ.
นกพ.ธก.
นขส.
นกขร.
นขร.
ทส.
นคฝ.
นคร.
นคก.
นคป.
นฆ.
นจศ.
นขบ.
นกม.
นตต.
นตภ.
นตอ.
นตน.
นตพ.
นตข.
/ นายทหารทัศนสัญญาณ ...

๒-๑๒๐
คําเต็ม
นายทหารทัศนสัญญาณ
นายทหารเทคโนโลยีสารสนเทศ
นายทหารนักบิน
นายทหารบัญชี
นายทหารบัญชีพล
นายทหารบริการ
นายทหารปกครอง
นายทหารปฏิบัติการ
นายทหารปฏิบัติการจิตวิทยา
นายทหารปฏิบัติการพิเศษ
นายทหารประจําเรือ
นายทหารประชาสัมพันธ์
นายทหารแระสานงาน
นายทหารปราบเรือดําน้ํา
นายทหารป้องกันภัยทางอากาศ
นายทหารผลิตสิ่งโฆษณา
นายทหารฝ่ายการกําลังพล
นายทหารฝ่ายขนส่ง
นายทหารฝ่ายการข่าว
นายทหารฝ่ายการข่าว, นายทหารฝ่ายการข่าวกรอง
นายทหารฝ่ายการเงิน
นายทหารฝ่ายการจเร
นายทหารฝ่ายการช่าง
นายทหารฝ่ายการซ่อมบํารุง
นายทหารฝ่ายการทหารปืนใหญ่
นายทหารฝ่ายการทหารพราน
นายทหารฝ่ายการน้ํามัน
นายทหารฝ่ายการเลี้ยงดู

คําย่อ
นสญ.
นทญ.
นบ.
นบช.
นบพ.
นบร.
นปค.
นปก.
นปจว.
นปพ.
นป.2
นปชส.
นปส.
นปด.
นปภอ.
นผฆ.
ฝอ.๑
ผชส.
ฝขส.
ฝอ.๒
ฝกง.
จร.
นกข.
ฝช.
นฝป.
นฝทพ.
นนม.
ฝล.
/ นายทหารฝ่ายการ ...

๒-๑๒๑
คําเต็ม
นายทหารฝ่ายการสรรพาวุธ,นายทหารฝ่ายสรรพาวุธ
นายทหารฝ่ายการส่งกําลังบํารุง
นายทหารฝ่ายการสารบรรณ,นายทหารสารบรรณ
นายทหารฝ่ายการสารวัตร
นายทหารฝ่ายการสื่อสาร
นายทหารฝ่ายการสื่อสาร,นายทหารสื่อสาร
นายทหารฝ่ายการอนุศาสนาจารย์,อนุศาสนาจารย์
นายทหารฝ่ายกิจการพลเรือน
นายทหารฝ่ายเกียกกาย
นายทหารฝ่ายกําลังพล
นายทหารฝ่ายเทคนิค
นายทหารฝ่ายธุรการ นายทหารธุรการ
นายทหารฝ่ายพลาธิการ
นายทหารฝ่ายยกกระบัตร
นายทหารฝ่ายยุทธการ
นายทหารฝ่ายยุทธการและการฝึก
นายทหารฝ่ายยุทธการอากาศ
นายทหารฝ่ายยุทธโยธา
นายทหารฝ่ายสวัสดิการ
นายทหารฝ่ายเสนาธิการ, ฝ่ายเสนาธิการ
นายทหารฝ่ายอํานวยการ
นายทหารพยาบาล
นายทหารพลาธิการ
นายทหารไฟฟ้าอาวุธและอิเลคทรอนิคส์
นายทหารยานยนต์
นายทหารยุทธการ
นายทหารยุทธการและการข่าว
นายทหารยุทธการและจิตวิทยา
นายทหารยุทธการและสงครามจิตวิทยา

คําย่อ
นสพ.
ฝอ.๔
นสบ.
นสห.
ฝสส.
นสส.
อศจ.
ฝอ.๕
นกก.
ฝกพ.
ฝทน.
ฝธก.
นพธ.
นยบ.
ฝยก.
ฝอ.๓
ฝยกอ.
นยย.
ฝสก.
ฝสธ.
นฝอ.
นพบ.
นพธ.
นฟอ.
นยน.
นยก.
นยก.ขว.
นยก.จว.
นยก.สจ.
/ นายทหารรับจ่ายเงิน …

๒-๑๒๒
คําเต็ม
นายทหารรับจ่ายเงิน
นายทหารลาดตะเวนและแผ่นที่
นายทหารล่ามและแปลเอกสาร
นายทหารวิทยุ
นายทหารวิเคราะห์และประเมินค่า
นายทหารกําลังบํารุง
นายทหารสถิติและทะเบียนประวัติ
นายทหารสืบสวน
นายทหารสืบสวนสอบสวน
นายทหารสรรพาวุธ
นายทหารสวัสดิการ
นายทหารอิเลคทรอนิคส์
นายทหารอุตุนิยม
นายทหารอํานวยการยิง
นายทหารอาวุธใต้น้ํา
นายธง
นายแพทย์
นายแพทย์ใหญ่
ประธาน
ประธานคณะที่ปรึกษา
ปรําจํากรม,ประจํากอง,ประจําแผนก,ประจําหมวด
ปลัดกระทรวงกลาโหม
ปลัดบัญชี
ผู้บัญชาการ,ผู้บังคับการ,ผู้บังคับกอง,ผู้บังคับ
ผู้บัญชาการทหารสูงสุด
ผู้บังคับทหารอากาศดอนเมือง
ผู้อํานวย,ผู้อํานวยการกอง,ผู้อํานวยการฝ่าย,ผู้อํานวยการ,
ผู้อํานวยการศูนย์
ผู้อํานวยการศึกษา

คําย่อ
นรง.
นลว.ผท.
นลอ.
นวย.
นวป.
นกบ.
นถท
นทส.
นสวส.
นสพ.
นสก.
นอล.
นอต.
นอย.
นวต.
ธง.
นพ.
พญ.
ปธ.
ปธ.คปษ.
ประจํา
ปล.กห.
ปช.
ผบ.
ผบ.ทสส.
ผบ.ตม
ผอ.
ผอศ.
/ ผู้ควบคุมเรือ ...

๒-๑๒๓
คําเต็ม
ผู้ควบคุมเรือ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ
ผู้ช่วย
ผู้ช่วยทูต
ผู้ชํานาญการ
ผู้เชียวชาญเฉพาะวิชา
ผู้ตรวจการณ์หน้า
ผู้ตรวจการณ์ทางอากาศ
ผู้ปฏิบัติงานทําลายวัตถุระเบิดเป็นประจํา
ผู้ทําการบนอากาศยานเป็นประจํา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ
พลาธิการ
แม่ทัพน้อย
แม่ทัพภาค
แม่ทัพเรือ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกระกลาโหม
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกระกลาโหม
ราชองครักษ์เวร
ราชองครักษ์พิเศษ
ราชองครักษ์ประจํา
รองศาสตราจารย์,รองศาสตราจารย์พิเศษ
รักษาราชการ
เลขานุการ, เลขาธิการ
ศาสตราจารย์, ศาสตราจารย์พิเศษ, ศาสตราจารย์เกียรติคุณ
ศิษย์การบิน
สมุหราชองครักษ์
สมุห์บัญชี

คําย่อ
ผค.เรือ
ผทค.
ผทค.เรือ
ผช.
ผชท.
ผชก.
ผชช.
ผตน.
ผตอ.
ผทป.
ผอป.
ผศ.
พลา.
มทน.
มทภ.
มร.
รมว.กห.
รมช.กห.
รอว.
รอพ.
รอป.
รศ.
รรก.
ลก.
ศ.
ศบ.
สรอ.
สบ.
/ สรั่งเรือ ...

๒-๑๒๔
คําเต็ม
สรั่งเรือ
สรั่งปืน
สรั่งตอร์ปิโด
สรั่งช่างกล
สารวัตรทหาร
สารวัตรใหญ่ทหารเรือ
เสนาธิการ
สํารองราชการ
หัวหน้า,หัวหน้าแผนก,หัวหน้าศูนย์
หัวหน้ากอง
หัวหน้าคณะ
หัวหน้าสํานักงาน
หัวหน้าศาล
อนุศาสตร์
อัยการ
อัยการผู้ช่วย
อัยการฝึกหัด
อาจารย์
อาจารย์ผู้ช่วย
อาจารย์ใหญ่

คําย่อ
สร.
สป.
สต.
สก.
สห.
สวญ.ทร.
เสธ.
สรก.
หน.
หก.
หนค.
หน.สง/หน.สน.
หนศ.
อศจ.
อก.
อกช.
อกฝ.
อจ.
อจช.
อจญ.

๒. คําอธิบายการเขียนคําย่อตําแหน่งและหน้าที่ต่างๆ
๒.๑ ตําแหน่งหน้าที่ใด มีชื่อส่วนราชการหรือชื่อเหล่าทหารต่อท้าย ให้เรียกคําย่อชื่อ
ส่วนราชการหรือชื่อเหล่าทหารนั้นต่อท้ายด้วย เช่น
คําเต็ม
คําย่อ
เสนาธิการกองทัพภาคที่ ๑
เสธ ทภ.๑
นายแพทย์ใหญ่ทหารอากาศ
พญ.ทย.
/ ๒.๒ ผู้บังคับ ...

๒-๑๒๕
๒.๒ ผู้บังคับหน่วยทหารหน่วยใด ให้ใช้คําว่า “ผบ.” ข้างหน้าคําย่อของหน่วยนั้น เช่น
“ผู้บังคับการกรมทหารราบที่ ๕” เขียนว่า “ผบ.ร.๕.”
๒.๓ ตําแหน่งรองหัวหน้าหน่วย ผู้ช่วยหัวหน้าหน่วย เสนาธิการหน่วย ให้เขียนคําว่า
“รอง”, “ผช” หรือ “เสธ.” ลงข้างหน้าคําย่อตําแหน่งนั้น เช่น
คําเต็ม
รองบัญชาการทหารบก
ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบก
เสนาธิการทหารบก

คําย่อ
รอง ผบ.ทบ.
ผช.ผบ.ทบ.
เสธ.ทบ.

๒.๔ เจ้ากรม ผู้อํานวยการสํานัด ผู้อํานวยการกอง หัวหน้ากอง หัวหน้าแผนก หรือ
หัวหน้าของส่วนราชการใดๆ ให้เขียนคําย่อชื่อส่วนราชการนั้น (ถ้ามีคําย่อ) คนท้ายคําย่อตําแหน่ง เช่น
คําเต็ม
เจ้ากรมเสมียนตรา
ผู้อํานวยการสํานักงานนโยบายและแผนการกําลังพล กรมเสมียนตรา
ผู้อํานวยการสํานักงานกําลังพล กรมเสมียนตรา
หัวหน้าศูนย์ประสานงานนายทหารนอกประจําการกรมเสมียนตรา

คําย่อ
จก.สม.
ผอ.สนผพ.สม.
ผอ.สกพ.สม.
หน.ศปนก.สม

หากส่วนราชการใดไม่มีคําย่อ ก็ให้เขียนชื่อส่วนราชการนั้นต่อท้าย โดยไม่ต้องเขียนคํา
ว่า “กรม” “กอง หรือ “แผนก” ลงไปอีก เช่น
คําเต็ม
หัวหน้าแผนกแบบธรรมเนียม กองระเบียบการ กรมเสมียนตรา
ประจําแผนกแบบธรรมเนียม กองระเบียบการ กรมเสมียนตรา

คําย่อ
หน.แบบธรรมเนียม กรบ.สม.
ประจําแผนกแบบธรรมเนียม กรบ.สม

๒.๕ ผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารของส่วนราชการ ประจําสถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงใด
ในต่างประเทศให้เขียนชื่อประเทศไทยต่อท้ายผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารของส่วนราชการนั้น แล้วใช้เครื่องหมาย /
แนบท้ายชื่อกรุงของประเทศนั้น เช่น
คําเต็ม
คําย่อ
ผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารบก ประจําสถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงวอชิงตัน
ผชท.ทบ.ไทย/วิชิงตัน
/ ๒.๖ ผู้ที่ ...

๒-๑๒๖
๒.๖ ผู้ที่ดํารงตําแหน่งทางวิชาการมีบรรดาศักดิ์ ฐานันดรศักดิ์ และคํานําหน้าสตรีที่
ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่มีสิทธิใช้คํานําหน้าตามกฎหมาย เมื่อประสงค์จะใช้การลงชื่อของ
ตน ให้เขียนเรียงตามลําดับข้อความก่อนหลังดังนี้
๒.๖.๑ ยศ
๒.๖.๒ ตําแหน่งทางวิชาการ
๒.๖.๓ บรรดาศักดิ์ อานันดรศักดิ์ หรือคํานําหน้าสตรีที่ได้รับพระราชทานเครื่อง
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่มีสิทธิใช้คํานําหน้าตามกฎหมาย ระเบียบ หรือประกาศของทางราชการ
----------------------------------------ตรวจถูกต้อง
(ลงชื่อ) พ.อ. กิตติศักดิ์ บุญสุข
( กิตติศักดิ์ บุญสุข)
ผอ.กรบ.สม.
๗ ก.ย.๕๕

๓-๐

บทที่ ๓
ข้าราชการ กห.กับการเข้าสมาคม
เข้าศึกษา และการให้ข่าวสารราชการ

๓-๑

ข้อบังคับกระทรวงกลาโหม
ว่าด้วยการเข้าการเข้าสมาคม เข้าศึกษา หรือบอกความในราชการ
พ.ศ. ๒๕๑๐
โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงข้อบังคับทหารว่าด้วยการเข้าสมาคม โฆษณา หรือบอกความใน
ราชการให้เหมาะสมยิ่งขึ้น จึงออกข้อบังคับไว้ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ข้อบังคับนี้เรียกว่า “ข้อบังคับกระทรวงกลาโหมว่าด้วยการเข้าสมาคมเข้าศึกษาหรือบอก
ความในราชการ พ.ศ.๒๕๑๐”
๓/๒๖๘๓๑
ข้อ ๒ ให้ยกเลิกข้อบังคับทหารที่
ลง ๑๘ ก.ค. ๕๔ ว่าด้วยการเข้าสมาคม โฆษณา
๒๔๘๔
หรือบอกความอกความในราชการ และคําสั่งทหารที่ ๒๖/๔๓๕๘ ลง ๑๑ มี.ค. ๘๕ เรื่อง แก้ข้อบังคับทหาร
ข้อ ๓ ห้ามข้าราชการกลาโหมประจําการ ลูกจ้างและคนงานในสังกัดกระทรวงกลาโหม นอกจาก
ข้าราชการการเมืองเข้าเป็นสมาชิกร่วมประชุม ฟังการบรรยายเผยแพร่กิจการหรือช่วยเกลี้ยกล่อมโฆษณา
วัตถุประสงค์ของสมาคม สโมสร องค์การใด หรือไปบรรยายไปแสดงให้แก่สมาคม สโมสร องค์การใด ที่มิใช่
เป็นของทางราชการทหาร เว้นแต่จะได้รับอนุญาตตามข้อ ๔
ข้อ ๔ ข้ า ราชการกลาโหมประจําการ ลูก จ้า งและคนงานในสั งกัด กระทรวงกลาโหมนอกจาก
ข้าราชการการการเมืองผู้ใดมีความประสงค์จะเข้าเป็นสมาชิกร่วมประชุมฟังการบรรยายเผยแพร่กิจการ
หรือ ช่วยเกลี้ยกล่อมโฆษณาวัตถุประสงค์ของสมาคม สโมสร องค์การใด หรือไปบรรยายไปแสดงให้แก่
สมาคม สโมสร องค์การใด ที่มิใช่เป็นของทางราชการทหารให้รายงานผู้บังคับบัญชาตามลําดับชั้นจน
ถึงผู้บัญชาการทหารบก ผู้บัญชาการทหารเรือ ผู้บัญชาการทหารอากาศ หัวหน้าส่วนราชการขึ้นตรงต่อ
กระทรวงกลาโหม หรือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม แล้วแต่กรณี เพื่อรับอนุญาตก่อน และถ้าเป็น
สมาคม สโมสร หรือองค์การในต่างประเทศให้เสนอรายงานถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เมื่อได้รับ
อนุญาตแล้วกระทรวงกลาโหมจะได้นําเสนอนายกรัฐมนตรีทราบต่อไป
ข้ อ ๕ ส่ ว นราชการใดมี ค วามประสงค์ จ ะเข้ า เป็ น สมาชิ ก ของสมาคม สโมสร หรื อ องค์ ก ารใด
ให้หัวหน้าส่วนราชการนั้นรายงานตามลําดับชั้นจนถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเพื่อรับอนุญาต ก่อน
และถ้าเป็นสมาคม สโมสร หรือองค์การในต่างประเทศ กระทรวงกลาโหมจะได้นําเสนอ นายกรัฐมนตรี
ทราบด้วย

๓-๒
* ข้อ ๖ ข้าราชการกลาโหมประจําการ ลูกจ้างและคนงานในสังกัดกระทรวงกลาโหม นอกจาก
ข้าราชการการเมือง มีความประสงค์จะเข้าศึกษาในสถานศึกษาของรัฐบาลหรือเอกชนโดยใช้เวลานอก
ราชการหรือใช้เวลาราชการบางส่วนไปศึกษาซึ่งมีผู้เข้าศึกษารวมกันอยู่หลายคน และในการศึกษานั้นมิได้
เป็นเพราะได้ รับคําสั่งจากผู้ บังคับบัญชาแล้ วให้รายงานผู้บังคับบัญชาตามลําดับชั้น จนถึงผู้บัญชาการ
ทหารบก ผู้บัญชาการทหารเรือ ผู้บัญชาการทหารอากาศ หัวหน้าส่วนราชการขึ้นตรงต่อกระทรวงกลาโหม
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม หรือผู้ที่ได้รับมอบอํานาจจากผู้บังคับบัญชาดังกล่าวแล้วแต่กรณี เพื่อรับ
อนุญาตก่อน
ข้อ ๗ การพิจารณาวินิจฉัยของผู้บังคับบัญชาตามลําดับชั้นในการอนุญาต ตามข้อ ๔ ข้อ ๕ ข้อ ๖
ให้ถือหลักเกณฑ์สําหรับประกอบการพิจารณาดังต่อไปนี้
๗.๑ การอนุญาตนั้นจะไม่เป็นเหตุกระทําให้เกิดความเสื่อมเสียหรือบกพร่อง แก่การปฏิบัติ
หน้าที่ราชการ
๗.๒ สมาคม สโมสร องค์การ หรือสถานศึกษานั้นเหมาะสมแก่เกียรติของทหาร
ข้อ ๘ ความในข้อ ๓ มิให้ใช้บังคับในกรณีดังต่อไปนี้
๘.๑ เมื่อมีประกาศกระทรวงกลาโหมอนุญาตให้ข้าราชการกลาโหมประจําการ ลูกจ้างและ
คนงานในสังกัดกระทรวงกลาโหมเข้าเป็นสมาชิกของสมาคม สโมสร หรือองค์การใดได้โดยไม่ต้องรายงาน
ขออนุญาต
๘.๒ การบรรยาย หรือฟังการบรรยายทางวิชาการหรือหลักธรรมทางศาสนาที่ไม่ขัดต่อ
หลักเกณฑ์ตามข้อ ๗ ซึ่งได้รับอนุญาตจากผู้บังคับบัญชาโดยตรงแล้ว
๘.๓ ข้าราชการที่ไปราชการต่างประเทศได้รับเชิญให้เป็นสมาชิกชั่วคราวของสมาคม สโมสร
หรือองค์การในต่างประเทศ ซึ่งมีวัตถุประสงค์หรือพฤติการณ์ที่ไม่เกี่ยวกับการเมืองและที่ไม่ขัดต่อกฎหมาย
ไทยในขณะที่ อ ยู่ นั้ น แต่ เ มื่ อ ได้ เ ข้ า เป็ น สมาชิ ก แล้ ว ต้ อ งรายงานต่ อ ผู้ บั ง คั บ บั ญ ชาตามลํ า ดั บ ชั้ น จนถึ ง
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเพื่อทราบด้วย
ข้อ ๙ ส่วนราชการ หรือผู้ซึ่งได้รับอนุญาตให้เข้าเป็นสมาชิกของสมาคม สโมสร หรือองค์การ หรือ
ได้รับอนุญาตให้เข้าศึกษาในสถานศึกษาอยู่ก่อนวันใช้ข้อบังคับไม่ต้องรายงานขออนุญาตอีก
ข้อ ๑๐ ข้าราชการกลาโหมประจําการ ลูกจ้างและคนงานในสังกัดกระทรวงกลาโหมนอกจาก
ข้าราชการการเมืองผู้ใดเป็นสมาชิกของสมาคม สโมสร หรือองค์การใดซึ่งมิใช่สมาคม สโมสร หรือ องค์การ
ตามข้อ ๘.๑ อยู่ก่อนเข้ารับราชการหรือทํางานในกระทรวงกลาโหมให้รายงานผู้บังคับบัญชา ตามลําดับชั้น
จนถึง ผู้บัญชาการทหารบก ผู้บัญชาการทหารเรือ ผู้บัญชาการทหารอากาศ หัวหน้าส่วน ราชการขึ้นตรงต่อ
กระทรวงกลาโหม หรือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม แล้วแต่กรณีเพื่อพิจารณาสั่งการตามที่เห็นสมควร
* ข้อ ๖ แก้ไขเพิ่มเติมตามข้อบังคับ กห. (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๑๘

๓-๓
ความในวรรคก่อนให้ใช้บังคับแก่ผู้ที่ได้เข้าศึกษาอยู่ในสถานศึกษาใดก่อนเข้ารับราชการ หรือทํางานใน
กระทรวงกลาโหมและจะต้องศึกษาต่อไปอีกด้วย
ข้อ ๑๑ กิจการหรือข้อความใดๆ ในราชการที่เป็นความลับ ห้ามข้าราชการกลาโหมประจําการ
ลูกจ้างและคนงานในสังกัดกระทรวงกลาโหมทุกคนเปิดเผยเป็นอันขาด
ข้อ ๑๒ ให้ใช้ข้อบังคับนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๑๐
(ลงชื่อ ) จอมพล ถนอม กิตติขจร
(ถนอม กิตติขจร )
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม

หมายเหตุ

หลักการและเหตุผลในการประกาศใช้ข้อบังคับฉบับนี้ คือ ปรับปรุงข้อบังคับทหาร ที่
๒๖๘๓๑
๒๔๘๔ ลง ๑๘ ก.ค. ๕๔ ว่าด้วยการเข้าสมาคม โฆษณา หรือบอกความในราชการเพื่อ
กระจายอํ า นาจให้ หั ว หน้ า ส่ ว นราชการขึ้ น ตรงต่ อ กระทรวงกลาโหมหรื อ ผู้ บั ญ ชาการ
ทหารบก ผู้บัญชาการทหารเรือ ผู้บัญชาการทหารอากาศ พิจารณาอนุญาตให้ข้าราชการ
กลาโหมประจํ า การลู ก จ้ า งและคนงานในสั ง กั ด กระทรวงกลาโหม นอกจากประเภท
การเมืองเข้าสมาคมหรือเข้าศึกษาได้เองและผ่อนผันให้มีการเข้าเป็นสมาชิกของสมาคม
สโมสร หรือองค์การ ในบางกรณีได้โดยไม่ต้องรายงานขออนุญาต นอกจากนั้นก็เพื่อนํา
หลั ก เกณฑ์ สํ า หรั บ ประกอบการพิ จ ารณาวิ นิ จ ฉัย ของผู้ บัง คั บ บั ญ ชาในการอนุ ญ าตให้
ผู้ ใ ต้ บั ง คั บ บั ญ ชาเข้ า สมาคมหรื อ เข้ า ศึ ก ษา ซึ่ ง กํ า หนดได้ ไ ว้ โ ดยคํ า ชี้ แ จงทหารที่
๓ / ๒๙๔๕
๒๔๘๙ ลง ๔ มี.ค. ๘๙ เรื่องการเข้าเป็นสมาชิกในสมาคมหรือสโมสร หรือเข้าศึกษา
วิชาในสํานักเรียนใด ๆ มากําหนดรวมไว้ด้วย

๓-๔

๓ / ๒๙๔๕
ที่ ๒๔๘๙

คําชี้แจงทหาร
เรื่อง การเข้าเป็นสมาชิกในสมาคมหรือสโมสร
หรือเข้าศึกษาวิชาในสํานักเรียนใด ๆ

ด้วยตามที่ได้กําหนดไว้ในข้อบังคับทหารว่าด้วยการเข้าสมาคมโฆษณาหรือบอกความในราชการให้
ข้าราชการกลาโหมประจําการและคนงานนอกจากประเภทการเมืองที่มีความจําเป็นจะเข้าเป็นสมาชิกหรือ
ฟังการประชุม การบรรยายเผยแพร่กิจการ หรือช่วยเกลี้ยกล่อมโฆษณาวัตถุประสงค์ของสมาคม สโมสร
องค์การใด -หรือจะเข้าในสํานักศึกษาใด ๆ รายงานผู้บังคับบัญชาตามลําดับชั้นจนถึง รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงกลาโหมเพื่อรับอนุญาตก่อนนั้น
เพื่อให้การพิจารณาและวินิจฉัยของผู้บังคับบัญชา ผู้มีหน้าที่พิจารณาตามลําดับชั้นได้ดําเนินไปใน
แนวทางเดียวกัน ในอันที่จะลงความเห็นว่าสมควรอนุญาตหรือไม่ประการใด จึงขอชี้แจงหลักเกณฑ์เพื่อใช้
ประกอบในการพิจารณาไว้ ดังต่อไปนี้
๑. กิจการ ที่ขออนุญาตนั้นจะเป็นเหตุกระทําให้เกิดความเสื่อมเสียหรือบกพร่องแก่การปฏิบัติ
หน้าที่ราชการของผู้ที่ขออนุญาตหรือไม่
๒. กิจการ หรือสมาคม สโมสร องค์การ หรือสถานศึกษานั้น ๆ เหมาะสมแก่เกียรติศักดิ์ทหาร
หรือไม่
๓. กิจการ หรือสถานใด ๆ น่าจะก่อให้เกิดการปฏิบัติในทางการเมืองอย่างใด ๆ หรือน่าจะเป็น
แหล่งชักจูงผู้ขออนุญาตให้หันเหเข้าร่วมในพรรคการเมืองใด ๆ หรือไม่
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง สําหรับผู้ที่จะขออนุญาตกระทํากิจการหรือเข้าเป็นสมาชิกหรือเข้าเป็นนักศึกษา
ในสมาคม สโมสร องค์การ หรือสถานศึกษาใด ๆ ตามความดังกล่าวไว้ในข้อบังคับนั้นก็สมควรที่จะได้
พิเคราะห์ใคร่ครวญตามหลักเกณฑ์ที่กล่าวมาแล้วโดยรอบคอบเสียก่อนด้วย

(ลงชื่อ) พล.ท. ชม สินาคโยธารักษ์
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม
กระทรวงกลาโหม
๔ มี.ค. ๘๙

๓-๕

บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ กพ.ทบ. (กองการปกครอง โทร. ๒๒๒๗๒๐๐ )
ต่อที่ กห ๐๔๐๑/๒๔๑๘๕
วันที่ ๑๑ ธ.ค. ๒๗
เรื่อง สมาคมหรือสโมสรที่ข้าราชการสามารถสมัครเข้าเป็นสมาชิกได้โดยไม่ต้องรายงานขออนุญาต
ผู้บังคับบัญชา
เรียน ผบ.ทบ. (ผ่าน ผช.ผบ.ทบ.) (๑))
๑. อ้างอิง
๑.๑ ข้อบังคับ กห. ว่าด้วยการเข้าสมาคมเข้าศึกษาหรือบอกความในราชการ พ.ศ.๒๕๑๐
๑.๒ ประกาศ กห. เรื่องสมาคมหรือสโมสรที่ผู้ประสงค์จะสมัครเข้าเป็นสมาชิกไม่รายงาน
ขออนุญาตผู้บังคับบัญชา ลง ๑๔ ก.พ. ๑๒
๒. สิ่งที่ส่งมาด้วย ประกาศ กห. เรื่องสมาคมหรือสโมสรที่ผู้ประสงค์จะสมัครเข้าเป็นสมาชิกไม่
รายงานขออนุญาตผู้บังคับบัญชา ลง ๒๖ ต.ค. ๒๗
๓. ได้ออกข้อบังคับ กห. ที่อ้างถึง ๑.๑ และมีประกาศ กห. ยกเว้นสมาคมหรือสโมสรสมัครเข้าเป็น
สมาชิก ไม่ต้องรายงานขออนุญาตต่อผู้บังคับบัญชาตามที่อ้างถึง ๑.๒ ในส่วนราชการยึดถือปฏิบัติมาโดย
ตลอดนั้น ต่อมาได้ปรากฏว่ามีสมาคมหรือสโมสรบางประเภทก่อตั้งขึ้น และมีลักษณะงานคล้ายคลึงกันซึ่งไม่
อยู่ในประกาศ กห. ที่ยกเว้นไว้ทําให้ราชการต้องรายงานขอรับอนุญาตจากผู้บังคับบัญชา ซึ่งเป็นภาวะทาง
ธุรการที่มีปริมาณมาก ดังนั้น ทบ. จึงได้เสนอให้ กห. พิจารณาปรับปรุงประกาศ กห. เสียใหม่โดยเพิ่มเติม
สมาคมศิษย์เก่า สมาคมผู้ปกครองและครูของโรงเรียนหรือสถาบันการศึกษาที่อยู่ในความควบคุมของ
กระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร หรื อ ทบวงมหาวิ ท ยาลั ย ของรั ฐ โดยให้ ข้ า ราชการเข้ า ร่ ว มเป็ น สมาชิ ก และ
กรรมการบริหารได้ โดยไม่ต้องขออนุญาตผู้บังคับบัญชา ทั้งนี้เพื่อลดปริมาณงานธุรการลง
๔. บัดนี้ สม. ได้แจ้งให้ ทบ. ทราบว่า กห. ได้ออกประกาศ กห. เพิ่มเติมรายชื่อสมาคมและสโมสรที่
ให้ข้าราชการและลูกจ้างในสังกัด กห. ไปเข้าร่วมได้โดยไม่ต้องขออนุญาตผู้บังคับบัญชาแล้ว และให้ยกเลิก
ประกาศ กห. ฉบับต่าง ๆ ที่กําหนดรายชื่อสมาคมหรือสโมสรต่าง ๆ ตามรายละเอียดที่ส่ง มาด้วย ทั้งนี้เพื่อ
จะได้รวมประกาศ กห. ฉบับต่าง ๆ เข้าเป็นฉบับเดียวกัน และเพื่อแจ้งให้ข้าราชการและลูกจ้างในสังกัด กห.
ทราบ และถือปฏิบัติต่อไป
๕. กพ.ทบ. พิจารณาแล้วเห็นว่า เพื่อให้หน่วยต่าง ๆ ได้ทราบและถือปฏิบัติเกี่ยวกับการเข้าสมาคม
เข้าศึกษา หรือบอกความในราชการเป็นไปในแนวทางเดียวกัน เห็นควรแจ้งให้ นขต.ทบ.ทราบทั่วกันด้วย

๓-๖
๖. ข้อเสนอ เห็นควรอนุมัติตามเสนอในข้อ ๖ เพื่อดําเนินการต่อไป ทั้งนี้อยู่ในอํานาจของผช.ผบ.
ทบ. (๑) ตามคําสั่ง ทบ. ที่ ๕๔๕/๒๕๒๒ ลง ๒๔ ต.ค. ๒๒
(ลงชื่อ) พล.ต.ประเสริฐ สารฤทธิ์
(ประเสริฐ สารฤทธิ์ )
จก.กพ.ทบ.
เรียน ผบ.ทบ. ( ผ่าน ผช.ผบ.ทบ. (๑))
เห็นควรอนุมัติตามที่ กพ.ทบ. เสนอในข้อ ๖
(ลงชื่อ) พล.ท.อรรคพล สมรูป
(อรรคพล สมรูป)
ผช.เสธ.ทบ.ฝกพ.
๑๒ ธ.ค. ๒๗
อนุมัติตามเสนอในข้อ ๖
รับคําสั่ง ผบ.ทบ.
(ลงชื่อ) พล.อ.มานะ รัตนโกเศศ
ผช.ผบ.ทบ(๑)
๑๓ ธ.ค. ๒๗

๓-๗

ประกาศกระทรวงกลาโหม
เรื่อง สมาคมหรือสโมสร ที่ผู้ประสงค์จะสมัครเข้าเป็นสมาชิก
ไม่ต้องรายงานขออนุญาตผู้บังคับบัญชา
ด้วยกระทรวงกลาโหมพิจารณาเห็นว่า สมาคมและสโมสรดังต่อไปนี้ เป็นสมาคมและสโมสรที่
สมควรให้ข้าราชการและลูกจ้างในสังกัดกระทรวงกลาโหมเข้าเป็นสมาชิกได้ คือ
๑. สมาคมหรือสโมสรพระบรมราชูปถัมภ์ทุกแห่ง
๒. สมาคมปราบวัณโรคแห่งประเทศไทย
๓. สมาคมสงเคราะห์ผู้มีบุตรยาก
๔. เนติบัณฑิตสมาคม
๕. สมาคมสหายสงคราม
๖. สมาคมคณะรัฐธรรมนูญ
๗. สโมสรคณะราษฎร์
๘. สามัคยาจารย์สมาคม
๙. แพทย์สมาคมแห่งประเทศไทย และสโมสรแพทย์แห่งจุฬาลงกรณ์วิทยาลัย
๑๐. สมาคมส่งเสริมการเลี้ยงไก่แห่งประเทศไทย
๑๑. สมาคมลอนเทนนิสแห่งประเทศไทย
๑๓. พุทธสมาคมแห่งประเทศไทย
๑๔. สมาคมนายช่างแห่งประเทศไทย
๑๕. สโมสรสีลม
๑๖. ราชตฤณมัยสมาคม
๑๗. สมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย
๑๘. สมาคมสหบาลชาวเรือแห่งประเทศไทย
๑๙. สมาคมวิทยุแห่งประเทศไทย
๒๐. สมาคมสหประชาชาติแห่งประเทศไทย
๒๑. สมาคมแพทย์ทหารแห่งประเทศไทย
๒๒.สมาคมกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย
๒๓. สมาคมวัฒนธรรมไทยเมอรมัน
๒๔. สมาคมว่ายน้ําสมัครเล่นแห่งประเทศ
๒๕. สมาคมนักเรียนสืบสวน

๓-๘
๒๖. สมาคมแผนโคลัมโบแห่งประเทศไทย
๒๗. สมาคมนักเรียนเก่าเยอรมัน
๒๘. สมาคมแข่งเรือใบแห่งประเทศไทย
๒๙. สมาคมผูก้ ํากับนักศึกษาวิชาทหารแห่งประเทศไทย
๓๐. สมาคมชาวชัยภูมิ
๓๑. สมาคมผูป้ กครองและครูโรงเรียนราชวินิต
๓๒. สมาคมผูป้ กครองและครูโรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
๓๓. สมาคมผูป้ กครองและครูราชวินิตบางแก้ว
๓๔. สมาคมนักวิทยุและโทรทัศน์
๓๕. สมาคมผูป้ กครองและครูโรงเรียนโยธินบูรณะ
๓๖. สมาคมนักวิจัยประยุกต์ทางสังคมศาสตร์
๓๗. สมาคมศิษย์เก่า สมาคมผู้ปกครองและครูของโรงเรียนหรือสถาบันการศึกษาที่อยู่ในความ
ควบคุมของกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงมหาดไทย หรือทบวงมหาวิทยาลัย
(*๑)
๓๘. สมาคมหมู่บ้านสวัสดิการทหารบกพัฒนา พ.ศ. ๒๕๒๖
(*๒)
๓๙. สตรีวิทยาสมาคม ๒
ฉะนั้น ข้าราชการและลูกจ้างในสังกัดกระทรวงกลาโหมผู้ใดประสงค์จะสมัครเข้าเป็นสมาชิกของ
สมาคมหรือสโมสรดังกล่าว ก็ย่อมกระทําได้โดยไม่ต้องขออนุญาตผู้บังคับบัญชาตามความในข้อบังคับ
กระทรวงกลาโหมว่าด้วยการเข้าสมาคม เข้าศึกษา หรือบอกความในราชการ
ทั้งนี้ให้ยกเลิกประกาศกระทรวงกลาโหม ลง ๑๔ ก.พ. ๑๒ เรื่อง สมาคมหรือสโมสรที่ผู้ประสงค์จะ
สมัครเข้าเป็นสมาชิก ไม่ต้องรายงานขออนุญาตผู้บังคับบัญชา ประกาศกระทรวงกลาโหมลง ๓๑ ต.ค. ๑๒
เรื่องอนุญาตให้สมัครเข้าเป็นสมาชิกสมาคมแข่งเรือใบแห่งประเทศไทย ประกาศกระทรวงกลาโหม ลง ๓๑
ต.ค. ๑๒ เรื่องอนุญาตให้สมัครเข้าเป็นสมาชิกสมาคมผู้กํากับนักศึกษาวิชาทหารแห่งประเทศไทย ประกาศ
กระทรวงกลาโหม ลง ๓๐ ส.ค. ๑๔ เรื่องอนุญาตให้ส มัครเข้าเป็นสมาชิกสมาคมชาวชัยภูมิ ประกาศ
กระทรวงกลาโหม ลง ๓ ก.ย. ๑๔ เรื่องอนุญาตให้สมัครเข้าเป็นสมาชิกสมาคมผู้ปกครอง และครูโรงเรียน
ราชวิ นิ ต ประกาศกระทรวงกลาโหม ลง ๒๖ พ.ย. ๑๙ เรื่ อ งอนุ ญ าตให้ ส มั ค รเข้ า เป็ น สมาชิ ก สมาคม
ผู้ปกครองและครูโรงเรียนสามเสนวิทยาลัยประกาศกระทรวงกลาโหม ลง ๑๔ ธ.ค. ๒๐ เรื่องอนุญาตให้
สมัครเข้าเป็นสมาชิกสมาคมผู้ปกครองและครูราชวินิตบางแก้ว ประกาศกระทรวงกลาโหม ลง ๒๙ พ.ย. ๒๑
เรื่องอนุญาตให้สมัครเข้าเป็นสมาชิกสมาคมนักวิทยุ และโทรทัศน์ ประกาศกระทรวงกลาโหม ลง ๕ เม.ย.
๒๒ เรื่องอนุญาตให้สมัคร
(*๑) แก้ไขเพิ่มเติมตามประกาศกระทรวงกลาโหม ลงวันที่ ๑๑ ก.พ. ๒๕๒๘
(*๒) แก้ไขเพิ่มเติมตามประกาศกระทรวงกลาโหม ลงวันที่ ๒๑ มี.ค. ๒๕๒๘

๓-๙
เข้าเป็นสมาชิกสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนโยธินบูรณะ ประกาศกระทรวงกลาโหม ลง ๑๕ ก.พ. ๒๗
เรื่องอนุญาตให้สมัครเข้าเป็นสมาชิกสมาคมนักวิจัยประยุกต์ทางสังคมศาสตร์
จึงประกาศให้ทราบทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๒๗
(ลงชื่อ) พล.อ.ชํานาญ นิลวิเศษ
(ชํานาญ นิลวิเศษ)
ปลัดกระทรวงฯ ทําการแทน
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม

๓-๑๐

ข้อบังคับกระทรวงกลาโหม
ว่าด้วยข้าราชการกลาโหมกับการเมือง
พ.ศ. ๒๔๙๙
เนื่ องจากคณะรัฐมนตรีล งมติให้ข้าราชการประจําการมี เสรีภาพทางการเมืองทํานองเดี ยวกับ
ประชาชนทั่วไป และเปิดโอกาสให้เป็นสมาชิกในพรรคการเมืองได้ กระทรวงกลาโหมเห็นควรวางแนวทาง
ปฏิบัติของข้าราชการกลาโหมที่เกี่ยวกับการเมืองไว้เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อย จึงตราข้อบังคับไว้
ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ข้อบังคับนี้เรียกว่า “ข้อบังคับกระทรวงกลาโหม ว่าด้วยข้าราชการกลาโหมกับการเมือง พ.ศ.
๒๔๙๙”
ข้อ ๒ ให้ใช้ข้อบังคับนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
ข้อ ๓ ให้ยกเลิกข้อบังคับทหารว่าด้วยความเกี่ยวข้องระหว่างข้าราชการกลาโหมประจําการกับ
การเมือง พุทธศักราช ๒๔๘๙ และข้อบังคับทหารว่าด้วยความเกี่ยวข้องระหว่างข้าราชการการกลาโหม
ประจําการกับการเมือง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๔๘๙
ข้อ ๔ ข้าราชการกลาโหมตามข้อบังคับนี้ให้หมายความว่า
(๑) ข้ า ราชการประจํ า การในสั ง กั ด กระทรวงกลาโหม ทั้ ง ทหารและพลเรื อ นเว้ น แต่
ข้าราชการประเภทการเมือง
(๒) นักเรียนทหาร
(๓) ทหารกองประจําการ
(๔) ลูกจ้างและคนงานสังกัดกระทรวงกลาโหม ทั้งจ้างประจําและจ้างชั่วคราว
*ข้อ ๕ ข้าราชการกลาโหมผู้ใดได้สมัครเข้าเป็นสมาชิกในพรรคการเมืองใด ๆ ที่ตั้งขึ้นโดยชอบด้วย
กฎหมายให้ ร ายงานผู้ บั ง คั บ บั ญ ชาตามลํ า ดั บ ชั้ น จนถึ ง ผู้ บั ญ ชาการทหารบก ผู้ บั ญ ชาการทหารเรื อ
ผู้ บั ญ ชาการทหารอากาศ หั ว หน้ า ส่ ว นราชการขึ้ น ตรงต่ อ กระทรวงกลาโหมหรื อ รั ฐ มนตรี ว่ า การ
กระทรวงกลาโหม แล้วแต่กรณีเพื่อทราบ
*ข้อ ๖ ข้าราชการกลาโหมจะเข้าร่วมประชมอันเป็นการประชุมของพรรคการเมืองเป็นการส่วนตัว
ก็ได้ แต่ทั้งนี้ต้องมิใช่ในเวลาราชการ
ความในวรรคก่อนไม่ใช้บังคับข้าราชการกลาโหมที่เป็นสมาชิกวุฒิสภา
*ข้อ ๕ แก้ไขเพิ่มเติมตามข้อบังคับ กห. (ฉบับที่ ๔) พ.ศ.๒๕๑๙
*ข้อ ๖ แก้ไขเพิ่มเติมตามข้อบังคับ กห. (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๑๑

๓-๑๑
ข้อ ๗ ข้าราชการกลาโหมจะต้องปฏิบัติราชการในหน้าที่ หรือเกี่ยวกับประชาชนด้วยการวางตน
เป็นกลาง โดยไม่มุ่งหวังประโยชน์ของพรรคการเมืองใดโดยเฉพาะ แต่ทั้งนี้ต้องปฏิบัติตามนโยบายของ
รัฐบาลและไม่กระทําการให้เป็นการฝ่าฝืนกฎหมาย กฎข้อบังคับ ระเบียบ คําสั่ง แบบธรรมเนียมของทหาร
ข้อ ๘ ข้าราชการกลาโหมจะต้องไม่กระทําการอันเป็นการฝ่าฝืนข้อห้ามดังต่อไปนี้
(๑) ห้ามมิให้ใช้หรือยอมให้ผู้อื่นใช้เขตสถานที่ราชการในกิจการทางการเมืองไม่ว่าด้วยการ
กระทําหรือด้วยวาจา ยกเว้นสโมสรซึ่งมีระเบียบการให้ใช้ในกิจการต่าง ๆ ได้เป็นครั้งคราวโดยเสียค่าบริการ
(๒) ไม่วิพากษ์วิจารณ์การกระทําของรัฐบาลให้ปรากฏแก่ประชาชน
(๓) ไม่แต่งเครื่องแบบซึ่งทางราชการกําหนดไว้ร่วมประชุมพรรคการเมืองหรือไปร่วม
ประชุมในที่สาธารณะใด ๆ อันเป็นการประชุมที่มีลักษณะทางการเมือง
(๔) ไม่ประดับเครื่องหมายของพรรคการเมืองในสถานที่ราชการ หรือในเวลาราชการหรือ
ในเวลาสวมเครื่องแบบซึ่งทางราชการกําหนดไว้
(๕) ไม่แต่งเครื่องแบบของพรรคการเมืองเข้าไปในสถานที่ราชการทุก ๆ แห่ง
(๖) ไม่บังคับผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาหรือประชาชนทั้งโดยตรงหรือโดยปริยายให้เป็นสมาชิกใน
พรรคการเมืองใด และไม่กระทําการในทางให้คุณหรือโทษเฉพาะเหตุที่ผู้อยู่ในบังคับบัญชาหรือประชาชน
นิยมหรือเป็นสมาชิกในพรรคการเมืองใดที่ตั้งขึ้นโดยชอบด้วยกฎหมาย
(๗) ไม่ทําการขอร้องหรือบังคับให้บุคคลใดอุทิศเงินหรือทรัพย์สินเพื่อประโยชน์แก่พรรค
การเมือง
(๘) ไม่เขียนจดหมายหรือบทความไปลงหนังสือพิมพ์ หรือพิมพ์หนังสือหรือใบปลิวซึ่งจะ
จําหน่ายแจกจ่ ายไปยังประชาชนอันมีข้อความที่เป็นลักษณะของการเมืองและไม่โฆษณาหาเสี ยงเพื่อ
ประโยชน์แก่พรรคการเมืองหรือแสดงการสนับสนุนพรรคการเมืองใด ๆ ในที่ที่ปรากฏแก่ประชาชน
(๙) ไม่แทรกแซงในทางการเมืองหรือใช้การเมืองเป็นเครื่องมือเพื่อกระทํากิจการต่าง ๆ
อาทิ เ ช่ น วิ่ ง เต้ น ติ ด ต่ อ กั บ สมาชิ ก สภาผู้ แ ทนหรื อ สมาชิ ก วุ ฒิ ส ภาหรื อ พรรคการเมื อ งเพื่ อ ให้ นํ า ร่ า ง
พระราชบัญญัติหรือญัตติเสนอสภาผู้แทนหรือวุฒิสภา หรือตั้งกระทู้ถามรัฐบาล เป็นต้น
(๑๐) ไม่แสดงออกโดยตรงหรือโดยปริยายที่จะเป็นการช่วยเหลือส่งเสริมสนับสนุนผู้สมัคร
รับเลือกตั้งในระยะเวลาที่มีการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทน เว้นแต่ผู้ที่ดํารงตําแหน่งใด ๆ ในพรรค
การเมืองให้กระทําการดังกล่าวเช่นนั้นได้ และในทางกลับกัน ไม่กีดกัน ตําหนิติเตียน ทับถมหรือให้ร้าย
ผู้สมัครรับเลือกตั้ง

๓-๑๒
(๑๑) ในระยะเวลาที่มีการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไม่แสดงออกโดยตรง
หรือโดยปริยายที่จะเป็นการช่วยเหลือส่งเสริมสนับสนุนผู้สมัครรับเลือกตั้ง และในทางกลับกัน ไม่กีดกัน
ตําหนิติเตียน ทับถม หรือให้ร้ายผู้สมัครรับเลือกตั้ง
ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๔๙๙

(ลงชื่อ) จอมพล ป. พิบูลสงคราม
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม

๓-๑๓

คําสั่งกองบัญชาการทหารสูงสด
ที่ ๒๙๘/๒๕๓๒
เรื่อง ห้ามให้ข่าวด้านการเมือง
ด้วยปรากฏว่าในปัจจุบันได้มีข่าวสารในลักษณะที่กล่าวอ้างถึงบุคคล และ/หรือหน่วยงานของ
กองบัญชาการทหารสูงสุด และหน่วยขึ้นตรงต่อกองอํานวยการรักษาความสงบเรียบร้อยภายในประเทศ,
กองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายใน, กองกําลังรักษาพระนครเพื่อประโยชน์แห่งตนหรือองค์กรอาทิมี
การกล่าวอ้างถึงการที่กองทัพสนับสนุนการแก้ไขรัฐธรรมนูญในประเด็นที่เกี่ยวกับบทเฉพาะกาลทั้ง ๆ ที่ผู้
บัญชาการทหารบก และรักษาราชการผู้บัญชาการทหารสูงสุด ได้ชี้แจงตอบข้อซักถามของสื่อมวลชนอย่าง
ชัดเจนเกี่ยวกับการแก้ไขรัฐธรรมนูญ เมื่อวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๓๒ ว่า “การแก้ไขในสิ่งใดก็ตามสามารถ
กระทําได้ ถ้าเห็นว่าเป็นสิ่งที่ดีกว่า และสมควรจะรับฟังความคิดเห็นของบุคคลทุกหมู่เหล่าตามครรลองใน
ระบอบประชาธิปไตย”
ดังนั้น เพื่อป้องกันมิให้เกิดการเข้าใจผิดอีกต่อไป จึงให้กําลังพลทุกนายในหน่วยงานต่าง ๆ ใน
กองบัญชาการทหารสูงสุด และหน่วยขึ้นตรงละเว้นการให้ข่าวการแถลงข่าวตลอดจนการบรรยายการ
สัมมนาในปัญหาด้านการเมืองอย่างเด็ดขาด เว้นเจ้าหน้าที่ซึ่งได้รับมอบหมาย และในการบรรยายการ
สัมมนาในกิจกรรมเกี่ยวกับการศึกษาของเหล่าทัพ แต่ทั้งนี้มิได้หมายความว่ากองทัพจะเว้นการติดตาม
สถานการณ์ การพิทักษ์และพัฒนาระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขซึ่งจะก่อให้เกิด
ประโยชน์ต่อประชาชนทุกหมู่เหล่าและการขจัดลัทธิอันเป็นศัตรูหลักของชาติอย่างใด
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนกว่าจะมีคําสั่งเปลี่ยนแปลง
สั่ง ณ วันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๓๒
(ลงชื่อ) พลเอก ชวลิต ยงใจยุทธ
(ชวลิต ยงใจยุทธ)
ผู้บญ
ั ชาการทหารบก
รักษาราชการผู้บัญชาการทหารสูงสุด

๓-๑๔

ระเบียบกระทรวงกลาโหม
ว่าด้วย การให้ข่าวและบริการข่าวสารของทางราชการ
พ.ศ. ๒๕๓๐
โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงระเบียบ ว่าด้วยการให้ข่าวราชการให้เหมาะสมยิ่งขึ้ นจึงวาง
ระเบียบไว้ดังต่อไปนี้ คือ
ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบกระทรวงกลาโหม ว่าด้วยการให้ข่าวและบริการข่าวสารของ
ทางราชการ พ.ศ.๒๕๓๐”
ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
ข้อ ๓ ให้ยกเลิกระเบียงกระทรวงกลาโหม ว่าด้วยการให้ข่าวราชการ พ.ศ.๒๕๒๒
ข้อ ๔ ในระเบียบนี้
๔.๑ “ข่ า วของทางราชการ” หมายความว่า ข่ า วหรื อ ข้อ เท็ จ จริ งในทางราชการหรื อ
เรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับทางราชการของส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจ และของเจ้าหน้าที่ของส่วนราชการหรือ
รัฐวิสาหกิจนั้น ๆ
๔.๒ “การให้ข่าวของทางราชการ” หมายความว่า การแจกจ่าย เผยแพร่ แถลงชี้แจงข่าว
ของทางราชการ และให้ ห มายความรวมถึ ง การให้ สั ม ภาษณ์ แ ก่ สื่ อ มวลชนและพู ด ออกอากาศทาง
วิทยุกระจายเสียง และวิทยุโทรทัศน์ด้วย
๔.๓ “บริการข่าวสารของทางราชการ” หมายความว่า การแจกจ่ายและเผยแพร่ข่าวสาร
ข้อมูล หรือข้อเท็จจริงที่ส่วนราชการจัดทําอย่างมีแผนต่อเนื่อง เพื่อให้เป็นความรู้และสร้างความเข้าใจที่
ถูกต้องแก่ประชาชน ก่อให้เกิดผลดีต่อสังคมและประเทศชาติ
๔.๔ “หัวหน้าส่วนราชการ” หมายความว่า
๔.๔.๑ หัวหน้าส่วนราชการที่ขึ้นตรงต่อกระทรวงกลาโหม
๔.๔.๒ หัวหน้าส่วนราชการที่ขึ้นตรงต่อสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
๔.๔.๓ หัวหน้าส่วนราชการที่ขึ้นตรงต่อกองบัญชาการทหารสูงสุด กองทัพบก
กองทัพเรือ กองทัพอากาศ
๔.๔.๔ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจในความคุมของกระทรวงกลาโหม
๔.๕ “เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์” หมายความว่า ผู้ที่มีหน้าที่รับผิดชอบดําเนินงานในการ
ให้ข่าว บริการข่าวสารและวางแผน ดําเนินการทางด้านการประชาสัมพันธ์ ตลอดจนการสร้างความเข้าใจ
อันดีระหว่างหน่วยราชการกับประชาชน และสื่อมวลชน รวมทั้งการเสนอแนะ และให้คําปรึกษาเกี่ยวกับ
การดําเนินงานทางด้านการประชาสัมพันธ์

๓-๑๕
๔.๖ “สื่ อ มวลชน” หมายความว่ า หนั ง สื อ พิ ม พ์ วิ ท ยุ ก ระจายเสี ย ง วิ ท ยุ โ ทรทั ศ น์
ภาพยนตร์ สํานักข่าว สํานักข่าวสาร หรือสื่ออื่น ๆ ที่ไปถึงมวลชน
ข้อ ๕ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม หรือผู้ที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมมอบหมาย
เป็ น ผู้ใ ห้ ข่ า วราชการในเรื่ อ งที่เ กี่ ย วกั บ นโยบายและการปฏิ บัติ ง านประจํ า ที่เ กี่ ย วข้ อ งกั บ นโยบายของ
กระทรวงกลาโหม
ปลั ด กระทรวงกลาโหม ผู้ บั ญ ชาการทหารสู ง สุ ด และผู้ บั ญ ชาการเหล่ า ทั พ หรื อ ผู้ ที่
ปลัดกระทรวงกลาโหม ผู้บัญชาการทหารสูงสุด และผู้บัญชาการเหล่าทัพมอบหมายเป็นผู้ให้ข่าวราชการใน
เรื่องที่เกี่ยวกั บนโยบายและการปฏิ บัติงานประจําที่เกี่ยวข้องกับนโยบายของสํานักงานปลัดกระทรวง
กลาโหม กองบัญชาการทหารสูงสุด และเหล่าทัพ
ข้อ ๖ ผู้บัญชาการทหารสูงสุดและผู้บัญชาการเหล่าทัพหรือผู้ที่ผู้บัญชาการทหารสูงสุดและผู้
บัญชาการเหล่าทัพมอบหมาย เป็นผู้ให้ข่าวราชการในเรื่องที่เกี่ยวกับสถานการณ์ภายในประเทศ และการ
ปฏิบัติงานทางทหารในสถานการณ์สู้รบ
ข้อ ๗ หัวหน้าส่วนราชการตั้งแต่ชั้นผู้บังคับการกรมหรือเทียบเท่าขึ้นไป หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย
ให้เป็นผู้ให้ข่าวของทางราชการในเรื่องที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงานประจํา หรือภารกิจที่ได้รับมอบหมายให้
ปฏิบัติ
ข้อ ๘ การมอบหมายให้ผู้อื่นเป็นผู้ให้ข่าวราชการแทน ตามความใจข้อ ๕ ข้อ ๖ และข้อ ๗ ให้
มอบหมายเป็นลายลักษณ์อักษร
ข้ อ ๙ การให้ ข่ า วราชการตามความในข้ อ ๕ วรรคสอง ข้ อ ๖ และข้ อ ๗ หรื อ การแถลง
ข้อเท็จจริงตามความในข้อ ๑๒ วรรคสอง เมื่อให้ข่าวที่สําคัญหรือแถลงข้อเท็จจริงไปแล้วให้รายงานให้
ผู้บังคับบัญชาตามลําดับชั้น จนถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมทราบ
ข้อ ๑๐ การให้ข่าวและบริการข่าวสารของทางราชการที่อาจมีผลกระททบกระเทือนต่อความ
ปลอดภัยของชาตินั้น ให้ปฏิบัติตามระเบียบ ว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๑๗ และ
ระเบียบ ว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติเกี่ยวกับสื่อสาร พ.ศ.๒๕๒๕
ข้อ ๑๑ การให้ข่าวและบริการข่าวสารของทางราชการ ต้องจัดทําอย่างมีแผนและสอดคล้องกับ
ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการประชาสัมพันธ์ แห่งชาติ พ.ศ.๒๕๒๙ โดยมีการมอบหมายให้
เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์รับผิดชอบดําเนินงาน
ข้อ ๑๒ เมื่อมีข่าวอั นจะยังความเสียหายแก่ทางราชการ หรือส่วนราชการต่าง ๆ ในสังกัด
กระทรวงกลาโหมเกิดขึ้น ให้หัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องกับข่าวนั้น ๆ รีบดําเนินการสอบสวนข้อเท็จจริง
ทันที แล้วให้รายงานผลให้ผู้บังคับบัญชาตามลําดับชั้นจนถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมทราบโดยเร็ว

๓-๑๖
ในกรณีที่เห็นความจําเป็นที่จะต้องแถลงข้อเท็จจริงโดยรีบด่วน ก็ให้หัวหน้าส่วนราชการตั้งแต่
ชั้นผู้บังคับการกรมหรือเทียบเท่าขึ้นไป หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายแถลงข้อเท็จจริงได้
ข้อ ๑๓ ในกรณีที่มีข่าวของทางราชการขัดแย้งกัน ให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องในระดับสูงขึ้นไป
หาทางประสานการปฏิบัติเพื่อยุติข้อขัดแย้ง แล้วชี้แจงให้ประชาชนทราบทันที
ข้อ ๑๔ ให้ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบพิจารณาให้ข่าวของทางราชการอย่างรอบคอบโดยเลือกใช้
สื่อมวลชนตามความเหมาะสม ทั้งนี้ เพื่อธํารงไว้ซึ่งความเชื่อถือของทางราชการเป็นสําคัญ กับเพื่อมิให้เกิด
ความเข้าใจผิดหรือเจตคติที่ไม่ดีต่อทางราชการ
ข้ อ ๑๕ การให้ ข่ า วของทางราชการให้ ก ระทํ า ณ ที่ ทํ า การของผู้ ใ ห้ ข่ า วหรื อ สถานที่ อื่ น ที่
เหมาะสม ทั้งนี้ โดยคํานึงถึงผลที่จะได้รับเป็นสําคัญ
ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๓๐
(ลงชื่อ) พลอากาศเอก พะเนียง กานตรัตน์
(พะเนียง กานตรัตน์)
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม

หมายเหตุ เหตุผลในการประกาศใช้ระเบียบฉบับนี้ คือ ปรับปรุงระเบียบกระทรวงกลาโหมว่าด้วยการให้ข่าวราชการให้
เหมาะสมยิ่งขึ้น เพื่อให้สอดคล้องกับระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการให้ข่าวและบริการข่าวสารของทางราชการ
พ.ศ.๒๕๑๙ จึงจําเป็นต้องออกระเบียบนี้

๓-๑๗

ระเบียงกองบัญชาการทหารสูงสุด
ว่าด้วย การให้ข่าวและบริการข่าวสารของทางราชการ
พ.ศ.๒๕๓๐
เพื่อให้การให้ข่าวและบริการข่าวสารของทางราชการเป็นไปด้วยความเหมาะสมและสอดคล้อง
กับระเบียบกระทรวงกลาโหม ว่าด้วยการให้ข่าวและบริการข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.๒๕๓๐ จึงวาง
ระเบียบไว้ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียงกองบัญชาการทหารสูงสุด” ว่าด้วยการให้ข่าวและบริการ
ข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.๒๕๓๐
ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
ข้อ ๓ ให้ยกเลิกระเบียบกองบัญชาการทหารสูงสุด ว่าด้วยการให้ข่าวราชการ พ.ศ.๒๕๒๒
ข้อ ๔ ในระเบียบนี้
๔.๑ “ข่าวของทางราชการ” หมายความว่า ข่าวหรือข้อเท็จจริงในทางราชการหรือ
เรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับทางราชการของส่วนราชการ และของเจ้าหน้าที่ของส่วนราชการนั้น ๆ
๔.๒ “การให้ข่าวของทางราชการ” หมายความว่า การแจกจ่าย เผยแพร่ แถลงชี้แจงข่าว
ของทางราชการ และหมายความรวมถึ ง การให้ สั ม ภาษณ์ แ ก่ สื่ อ มวลชนและพู ด ออกอากาศทาง
วิทยุกระจายเสียง และวิทยุโทรทัศน์ด้วย
๔.๓ “บริการข่าวสารของทางราชการ” หมายความว่า การแจกจ่ายและเผยแพร่ข่าวสาร
ข้อมูล หรือข้อเท็จจริงที่ส่วนราชการจัดทําอย่างมีแผนต่อเนื่อง เพื่อให้เป็นความรู้และสร้างความเข้าใจที่
ถูกต้องแก่ประชาชน ก่อให้เกิดผลดีต่อสังคมและประเทศชาติ
๔.๔ “หัวหน้าส่วนราชการ” หมายความว่า
๔.๔.๑ หัวหน้าส่วนราชการที่ขึ้นตรงต่อกองบัญชาการทหารสูงสุด
๔.๔.๒ หัวหน้าส่วนราชการที่ขึ้นตรงต่อกองทัพบก กองทัพเรือ กองทัพอากาศ
๔.๕ “เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์” หมายความว่า ผู้ที่มีหน้าที่รับผิดชอบดําเนินงานในการ
ให้ข่าว บริการข่าวสารและวางแผน ดําเนินการทางด้านการประชาสัมพันธ์ อันดีระหว่างหน่วยราชการกับ
ประชาชน และสื่อมวลชน รวมทั้งการเสนอแนะ และให้คําปรึกษาเกี่ยวกับการดําเนินงานทางด้านการ
ประชาสัมพันธ์
๔.๖ “สื่ อ มวลชน” หมายความว่ า หนั ง สื อ พิ ม พ์ วิ ท ยุ ก ระจายเสี ย ง วิ ท ยุ โ ทรทั ศ น์
ภาพยนตร์ สํานักข่าว สํานักข่าวสาร หรือสื่ออื่น ๆ ที่ถึงมวลชน

๓-๑๘
๔.๗ “ข่าวที่สําคัญ” หมายความว่า ข่าวของทางราชการที่มีลักษณะดังต่อไปนี้คือ
๔.๗.๑ ข่าวที่อาจยังความเสียหายแก่ทางราชการทหารและประเทศชาติอย่าง
ร้ายแรง
๔.๗.๒ ข่าวผลสําเร็จที่สําคัญของทางราชการทหาร
๔.๗.๓ ข่าวที่อาจส่งผลกระทบกระเทือนต่อส่วนราชการอื่น
ข้อ ๕ ผู้บัญชาการทหารสูงสุดหรือผู้ที่ผู้บัญชาการทหารสูงสุดมอบหมาย เป็นผู้ให้ข่าวของทาง
ราชการในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับนโยบายและการปฏิบัติงานประจําที่เกี่ยวข้องกับนโยบายของกองบัญชาการ
ทหารสูงสุด
ผู้บัญชาการเหล่าทัพ หรือผู้ที่บัญชาการทหารสูงสุดมอบหมาย เป็นผู้ให้ข่าวของทางราชการใน
เรื่องที่เกี่ยวข้องกับนโยบายและการปฏิบัติงานประจําที่เกี่ยวข้องกับนโยบายของเหล่าทัพ
ข้อ ๖ ผู้บัญชาการทหารสูงสุดและผู้บัญชาการเหล่าทัพหรือผู้ที่ผู้บัญชาการทหารสูงสุดและผู้
บัญชาการเหล่าทัพมอบหมาย เป็นผู้ให้ข่าวของทางราชการเกี่ยวกับสถานการณ์ภายในประเทศ และการ
ปฏิบัติงานทางทหารในสถานการณ์สู้รบ
ข้อ ๗ หัวหน้าส่วนราชการตั้งแต่ชั้นผู้บังคับการกรมหรือเทียบเท่าขึ้นไป หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย
ให้เป็นผู้ให้ข่าวของทางราชการในเรื่องที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงานประจํา หรือภารกิจที่ได้รับมอบหมายให้
ปฏิบัติ
ข้อ ๘ การมอบหมายให้ผู้อื่นเป็นผู้ให้ข่าวของทางราชการตามความในข้อ ๕ ข้อ ๖ และข้อ ๗
ให้มอบหมายเป็นลายลักษณ์อักษร
ข้อ ๙ การให้ข่าวราชการตามคามในข้อ ๕ วรรคสอง ข้อ ๖ และข้อ ๗ หรือการแถลงข้อเท็จจริง
ตามความในข้อ ๑๒ วรรคสอง เมื่อให้ข่าวที่สําคัญหรือแถลงข้อเท็จจริงไปแล้วให้รายงานให้ผู้บังคับบัญชา
ตามลําดับชั้น จนถึงผู้บัญชาการทหารสูงสุดทราบ
ข้อ ๑๐ การให้ข่าวและบริการข่าวสารของทางราชการที่อาจมีผลกระทบกระเทือนต่อความ
ปลอดภัยของชาตินั้น ให้ปฏิบัติตามระเบียบ ว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๑๗ และ
ระเบียบ ว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติเกี่ยวกับสื่อสาร พ.ศ.๒๕๒๕
ข้อ ๑๑ การให้ข่าวและบริการข่าวสารของทางราชการ ต้องจัดทําอย่างมีแผนและสอดคล้องกับ
ระเบียบสํ านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการประชาสัมพันธ์แห่งชาติ พ.ศ.๒๕๒๙ โดยมีการมอบหมายให้
เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์รับผิดชอบดําเนินงาน
ข้ อ ๑๒ เมื่ อมี ข่ าวอั นจะยั งความเสี ยหายแก่ ทางราชการ หรื อส่ วนราชการต่ าง ๆ ในสั งกั ด
กองบัญชาการทหารสูงสุดเกิดขึ้น ให้หัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องกับข่าวนั้น ๆ รีบดําเนินการสอบสวน
ข้อเท็จจริง แล้วให้รายงานผลการสอบสวนให้ผู้บังคับบัญชาตามลําดับชั้นจนถึงผู้บัญชาการทหารสูงสุดทราบ

๓-๑๙
ในกรณีที่เห็นความจําเป็นที่จะต้องแถลงข้อเท็จจริงโดยรีบด่วน ก็ให้หัวหน้าส่วนราชการตั้งแต่
ชั้นผู้บังคับการกรมหรือเทียบเท่าขึ้นไปแถลงข้อเท็จจริงได้
ข้อ ๑๓ ในกรณีที่มีข่าวของทางราชการขัดแย้งกัน ให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องในระดับสูงขึ้นไป
หาทางประสานการปฏิบัติเพื่อยุติข้อขัดแย้งกัน แล้วชี้แจงให้ประชาชนทราบทันที
ข้อ ๑๔ ให้ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบพิจารณาให้ข่าวของทางราชการอย่างรอบคอบ โดยเลือกใช้
สื่อมวลชนตามความเหมาะสม ทั้งนี้เพื่อธํารงไว้ซึ่งความเชื่อถือของทางราชการเป็นสําคัญกับเพื่อมิให้เกิด
ความเข้าใจผิดหรือเจตคติไม่ดีต่อทางราชการ
ข้ อ ๑๕ การให้ ข่ า วของทางราชการให้ ก ระทํ า ณ ที่ ทํ า การของผู้ ใ ห้ ข่ า วหรื อ สถานที่ อื่ น ที่
เหมาะสม ทั้งนี้โดยคํานึงผลที่จะได้รับเป็นสําคัญ
ข้อ ๑๖ ให้ ผู้ อํานวยการสํานักงานสารนิเทศ สํ านักผู้บัญชาการทหารสู งสุด รักษาการตาม
ระเบียบนี้
ประกาศ ณ วันที่ ๑๘ กันยายน พ.ศ.๒๕๓๐
(ลงชื่อ) พลเรือเอก สุภา คชเสนี
(สุภา คชเสนี)
ผู้บัญชาการทหารสูงสุด

๓-๒๐

ระเบียบกองทัพบก
ว่าด้วยการให้ข่าวราชการ
พ.ศ.๒๕๒๒
เพื่อให้การให้ข่าวราชการต่อสื่อมวลชนเป็นไปด้วยความเหมาะสมและสอดคล้องกับระเบียบ
กองบัญชาการทหารสูงสุด ว่าด้วยการให้ข่าวราชการ พ.ศ.๒๕๒๒ กองทัพบก จึงวางระเบียบไว้ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบกองทัพบก” ว่าด้วยการให้ข่าวราชการ พ.ศ.๒๕๒๒
ข้อ ๒ บรรดาระเบียบและคําสั่งอื่นของกองทัพบก ในส่วนที่มีระบุไว้ในระเบียบนี้ หรือซึ่งขัดแย้ง
กับระเบียบนี้ ให้ใช้ระเบียบนี้แทน
ข้อ ๓ ระเบียบนี้
“ข่าวราชการ” หมายความถึง ข่าวเกี่ยวกับนโยบาย แผนงาน การปฏิบัติงานและผลงาน
ของส่วนราชการ หรือรัฐวิสาหกิจ รวมทั้งการปฏิบัติงาน และผลงานของเจ้าหน้าที่ของส่วนราชการหรือ
รัฐวิสาหกิจนั้น ๆ ในสังกัดกองทัพบก
“การให้ข่าวราชการ” หมายความถึง การเผยแพร่ข่าวราชการและให้หมายความรวมถึง
การให้สัมภาษณ์ด้วย
“สื่ อ มวลชน” หมายความถึ ง หนั ง สื อ พิ ม พ์ สํ า นั ก พิ ม พ์ อื่ น ๆ สํ า นั ก ข่ า วสารต่ า ง ๆ
ตลอดจนวิทยุกระจายเสียง และวิทยุโทรทัศน์
“ข่ า วสํ า คั ญ ” หมายความถึ ง ข่ า วที่ มี ลั ก ษณะดั ง ต่ อ ไปนี้ คื อ (๑) ข่ า วที่ อ าจยั ง ความ
เสียหายให้แก่ทางราชการ (๒) ข่าวผลสําเร็จที่สําคัญของทางราชการ (๓) ข่าวที่อาจส่งผลกระทบกระเทือน
ต่อส่วนราชการอื่น
ข้อ ๔ ผู้บัญชาการทหารบก หรือผู้ที่ผู้บัญชาการทหารบกมอบหมายเป็นผู้ให้ข่าวราชการในเรื่อง
ที่เกี่ยวกับนโยบาย และการปฏิบัติงานประจําที่เกี่ยวข้องกับนโยบายของกองทัพบก
แม่ทัพภาคหรือผู้ที่แม่ทัพภาคมอบหมายเป็นผู้ให้ข่าวราชการในเรื่องที่เกี่ยวกับนโยบาย และการ
ปฏิบัติงานประจําที่เกี่ยวข้องกับนโยบายของกองทัพภาค
ข้อ ๕ ผู้บัญชาการทหารบก หรือผู้ที่ผู้บัญชาการทหารบกมอบหมายเป็นผู้ให้ข่าวราชการในเรื่อง
ที่เกี่ยวกับสถานการณ์ภายในประเทศ และการปฏิบัติการทางทหารในการรบ
แม่ทัพภาพหรือผู้ที่แม่ทัพภาคมอบหมายเป็นผู้ให้ข่าวราชการในเรื่องที่เกี่ยวกับสถานการณ์
ภายในพื้นที่รับผิดชอบของกองทัพภาค และการปฏิบัติการทางทหารในการรบในพื้นที่รับผิดชอบของ
กองทัพภาค
ข้อ ๖ หัวหน้าส่วนราชการที่ขึ้นตรงต่อกองทัพบก หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายเป็นผู้ให้ข่าวราชการ
ในเรื่องที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงานประจํา หรือภารกิจที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติ

๓-๒๑
หัวหน้าส่วนราชการตั้งแต่ชั้นผู้บังคับการกรม หรือเทียบเท่าขึ้นไป หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายเป็น
ผู้ให้ข่าวราชการในเรื่องที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงานประจํา หรือภารกิจที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติ
ข้อ ๗ การมอบหมายให้ผู้อื่นเป็นผู้ให้ข่าวราชการแทน ตามความในข้อ ๔ ข้อ ๕ และ ข้อ ๖ ให้
มอบหมายเป็นลายลักษณ์อักษร
ข้อ ๘ การให้ข่าวราชการตามความในข้อ ๔ ข้อ ๕ และข้อ ๖ เมื่อให้ข่าวที่สําคัญไปแล้วให้
รายงานผู้บังคับบัญชาตามลําดับชั้น จนถึงผู้บัญชาการทหารบกทราบ
ข้อ ๙ เมื่อมีข่าวสําคัญอันจะยังความเสียหายแก่ทางราชการหรือส่วนราชการต่าง ๆ ในสังกัด
กองทัพบกเกิดขึ้น ให้หัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องกับข่าวนั้นรีบดําเนินการสอบสวนข้อเท็จจริงทันทีแล้ว
รายงานผลการสอบสวนให้ผู้บังคับบัญชาตามลําดับชั้น จนถึงผู้บัญชาการทหารบกโดยเร็ว
ในกรณีที่เห็นว่าจําเป็นที่จะต้องแถลงข้อเท็จจริงโดยรีบด่วน ก็ให้หัวหน้าส่วนราชการในข้อ ๖
แถลงข้อเท็จจริงได้
ข้อ ๑๐ ส่วนราชการต่าง ๆ ในสังกัดกองทัพบกพึงระมัดระวังในการให้ข่าวโดยเฉพาะในการ
พบปะสนทนากับบุคคลต่าง ๆ โดยให้ปฏิบัติเป็นไปตามระเบียบ ว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ
พ.ศ.๒๕๑๗
ข้อ ๑๑ ให้ใช้ระเบียบนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ ๒ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๒๒
(ลงชื่อ) พลเอก เปรม ติณสูลานนท์
(เปรม ติณสูลานนท์)
ผู้บญ
ั ชาการทหารบก

๓-๒๒

คําชี้แจงกองทัพบก
เรื่อง ให้ระมัดระวังการเปิดเผยข่าวสารทางทหารต่อสื่อมวลชน
ด้วยปรากฏอยู่เสมอว่า สื่อมวลชนต่าง ๆ ได้นําข่าวสารที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับทางราชการทหาร
ตลอดจนการให้สัมภาษณ์ของผู้บังคับหน่วยทหารบางหน่วยออกเผยแพร่ต่อสื่อมวลชนและผู้ไม่มีหน้าที่
เกี่ยวข้องโดยข่าวสารดังกล่าวอยู่ในลักษณะที่เป็นการเปิดเผยเกี่ยวกับการจัดกําลัง, การวางกําลัง, การ
เคลื่อนย้าย, การผลัดเปลี่ยนหน่วยในสนาม, การใช้อาวุธยุทโธปกรณ์และหรือข่าวสารอื่นใดของฝ่ายเราที่
ควรจะถือว่าเป็นความลับของทางราชการซึ่งข่าวสารต่าง ๆ ในทํานองดังกล่าวนี้ ฝ่ายตรงข้ามอาจนําไป
ประเมินค่าในด้านขีดความสามารถทางทหาร อันจะทําให้ทราบนโยบาย, แผนการปฏิบัติงาน, ทําเนียบ
กําลังรบของฝ่ายเรา ซึ่งจะยังความเสียหายมาสู่กองทัพบกขึ้นได้
เพื่ อ ป้ อ งกั น ผลกระทบกระเทื อ นที่ อ าจเกิ ด ขึ้ น แก่ ก องทั พ บก จึ ง ให้ ผู้ บั ง คั บ หน่ ว ยทหารใน
กองทัพบกทุกระดับที่มีหน้าที่ให้ข่าว ตามระเบียบกองทัพบกพบกว่าด้วยการให้ข่าวราชการ พ.ศ.๒๕๒๒ ได้
พึงระมัดระวังและคํานึงถึงความเสียหายที่จะบังเกิดแก่กองทัพบก อันเนื่องมาจากการให้ข่าวสารของตนต่อ
สื่อมวลชนและผู้ไม่มี หน้าที่เกี่ยวข้อง และให้งดการให้ข่าวสารแก่สื่อมวลชนและผู้ไม่มีหน้าที่เกี่ ยวข้อง
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องที่เกี่ยวกับ การจัดกําลัง, การวางกําลัง, การเคลื่อนย้าย, การผลัดเปลี่ยนหน่วยใน
สนาม, นามหน่วยทหารในสนาม, รายชื่อตลอดจนประวัติของผู้บังคับหน่วยทหาร, การใช้ตลอดจนขีด
ความสามารถของอาวุธยุ ทโธปกรณ์ของหน่วยทหาร และข่าวสารอื่น ๆ ที่ถื อว่าเป็ นความลับของทาง
ราชการทหารของฝ่ายเรา กับให้มีการชี้แจงให้ผู้ใต้บังคับบัญชาของตนทุกระดับให้เข้าใจถึงการกระทํา
ดังกล่าวและกวดขันมิให้สิ่งที่เป็นความลับของทางราชการทหารได้แพร่พรายไปสู่บุคคลผู้ไม่มีอํานาจหน้าที่
อย่างเด็ดขาด กับให้ผู้บังคับหน่วยขึ้นตรงต่อกองทัพบกทุกหน่วยได้กวดขันการให้ข่าวราชการของหน่วยใต้
บังคับบัญชาโดยปฏิบัตตามระเบียบกองทัพบกว่าด้วยการให้ข่าวทางราชการ พ.ศ.๒๕๒๒ ข้อ ๙ และข้อ ๑๐
อย่างเคร่งครัด
ทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
(ลงชื่อ) พล.อ.เปรม ติณสูลานนท์
(เปรม ติณสูลานนท์)
ผู้บญ
ั ชาการทหารบก
๑๔ กรกฎาคม ๒๕๒๓

๓-๒๓

คําสั่งกองทัพบก
ที่ ๑๘๓/๒๕๑๑
เรื่อง ให้รายงานข้อเท็จจริงที่หนังสือพิมพ์ลงข่าวพาดพิงทหาร
จากประสบการณ์ ที่ เ ป็ น อยู่ ใ นปั จ จุ บั น นี้ ปรากฏว่ า มี ห นั ง สื อ พิ ม พ์ ต่ า ง ๆ ได้ ล งข่ า วพาดพิ ง
เกี่ยวข้องกับทหารหรือหน่วยทหารในกองทัพบกอยู่เสมอและในบรรดาข่าวที่เกี่ยวข้องกับทหารนั้นมักจะมี
ข่าวบางเรื่องที่คลาดเคลื่อนคล้อยตามไปด้วย อันเป็นทางนํามาซึ่งความเสื่อมเสียต่อกองทัพบก
ฉะนั้ น เพื่ อ ป้ อ งกั น ความเข้ า ใจผิ ด ของประชาชนและปลู ก ฝั ง ให้ ป ระชาชนเกิ ด ศรั ท ธาต่ อ
กองทัพบกจึงให้หน่วยต่าง ๆ ที่หนังสือพิมพ์ลงข่าวพาดพิงอันจะยังความเสื่อมเสียมาสู่ทหารหรือหน่วย
ทหารปฏิบัติดังต่อไปนี้
๑. ให้หน่วยที่เกี่ยวข้องรายงานข้อเท็จจริงของข่าวที่พาดพิงนั้นต่อ ผบ.ทบ. (ผ่าน สลก.ทบ.)
ในทันทีที่มีข่าวในหน้าหนังสือพิมพ์
๒. ในขณะเดียวกันให้ ลก.ทบ. ตรวจสอบข่าวที่เกี่ยวข้องและพิจารณาแถลงแก้ข่าวหนังสือพิมพ์
โดยด่วน เพื่อแก้ข้อข้องใจของประชาชน
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
สั่ง ณ วันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๑๑
รับคําสั่ง ผบ.ทบ.
(ลงชื่อ) พล.อ.ก. สีวะรา
(กฤษณ์ สีวะรา)
รอง ผบ.ทบ.

สลก.ทบ.

๓-๒๔
ที่ สร. ๐๔๐๒/ว.๖๒
เรื่อง
เรียน
อ้างถึง

สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
๒ พฤษภาคม ๒๕๑๘
การเขียนเรื่องและบทความลงหนังสือพิมพ์
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม
หนังสือที่ สร.๐๔๐๒/ว.๓๕ ลงวันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๑๐ ที่ สร.๐๔๐๒/ว.๔๙
ลงวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๑๐ และที่ สร.๐๔๐๒/ว.๗๑ ลงวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๑๒

ตามที่ได้แจ้งมติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับเรื่องการให้ข่าวราชการ การให้สัมภาษณ์หนังสือพิมพ์
และการเขียนเรื่องลงหนังสือพิมพ์มาเพื่อถือปฏิบัติความแจ้งอยู่แล้วนั้น
ในคราวประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๑๘ คณะรัฐมนตรีได้พิจารณาเกี่ยวกับ
เรื่องการเขียนเรื่องและบทความลงหนังสือพิมพ์ของข้าราชการและพนักงานในรัฐวิสาหกิจ และได้ลงมติให้
ยกเลิกมติคณะรัฐมนตรีที่กําหนดหลักเกณฑ์ให้ข้าราชการและพนักงานในรัฐวิสาหกิจต้องได้รับอนุญาตจาก
ผู้บังคับบัญชาก่อนที่จะเขียนเรื่องหรือบทความลงหนังสือพิมพ์ และอนุญาตให้ข้าราชการและพนักงานใน
รัฐวิสาหกิจกระทําการดังกล่าวได้ภายในขอบเขตของกฎหมาย แต่เพื่อประโยชน์แก่ราชการ ทางราชการ
ควรจะได้ทราบข้อคิ ดเห็นของข้าราชการและพนักงานในรัฐวิ สาหกิจผู้ที่เขี ยนเรื่ องหรื อบทความไปลง
หนังสือพิมพ์ด้วย ฉะนั้น ในกรณีที่ข้าราชการและพนักงานในรัฐวิสาหกิจผู้เขียนเรื่องหรือบทความนั้นไม่ใช้
ชื่อจริง ก็ให้ข้าราชการและพนักงานในรัฐวิสาหกิจผู้นั้นแจ้งนามปากกาให้ผู้บังคับบัญชาทราบด้วย
จึงเรียนยืนยันมาเพื่อถือปฏิบัติต่อไป
ขอแสดงความนับถืออย่างยิ่ง
(ลงชื่อ) ปลั่ง มีจุล
(นายปลั่ง มีจุล)
เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

กองการประชุมคณะรัฐมนตรี
โทร. ๔๑๒๒๐๙

๓-๒๕

บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ กพ.ทบ.
ต่อที่ กห. ๐๓๑๕/๑๕๓๘
เรื่อง การเขียนเรื่องและบทความลงหนังสือพิมพ์

วันที่ ๘ ก.ค. ๑๘

เรียน ผบ.ทบ. (ผ่าน ผช.ผบ.ทบ. (๑))
อ้างถึง บันทึกข้อความ กพ.ทบ. ที่ กห ๐๓๑๕/๕๑๙๐ ลง ๕ มิ.ย. ๑๘
๑. ตามอ้างถึงมติคณะรัฐมนตรีเมื่อ ๒๙ เม.ย. ๑๘ ให้ยกเลิกคําสั่ง กห. ที่ ๔๙ /๑๑๘๖๙ ลง ๑๗
มิ.ย. ๙๕ ที่กําหนดหลักเกณฑ์ให้ข้าราชการและพนักงานในรัฐวิสาหกิจต้องได้รับอนุญาตจากผู้บังคับบัญชา
ตามลํ า ดั บ ชั้ น จนถึ ง หน. ส่ ว นราชการที่ ขึ้ น ตรงต่ อ รมว.กห. ก่ อ นที่ จ ะเขี ย นเรื่ อ งหรื อ บทความลง
หนังสือพิมพ์ และอนุญาตให้ข้าราชการและพนักงานในรัฐวิสาหกิจกระทําดังกล่าวได้ภายในขอบเขตของ
กฎหมาย แต่ในกรณีที่ข้าราชการและพนักงานในรัฐวิสาหกิจผู้เขียนเรื่องหรือบทความนั้นไม่ใช้ชื่อจริง ก็ให้
ราชการและพนักงานในรัฐวิสาหกิจนั้นแจ้งนามปากกาให้ผู้บังคับบัญชาทราบด้วย
๒. กพ.ทบ. ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า ถ้าหากข้าราชการและพนักงานในรัฐวิสาหกิจใช้ชื่อจริงเขียน
เรื่องหรือบทความ ก็ไม่ต้องรายงานขออนุญาตจากผู้บังคับบัญชา แต่ถ้าหากใช้นามปากกาจะต้องแจ้ง
นามปากกาให้ผู้บังคับบัญชาทราบ แต่มติคณะรัฐมนตรี และกห. มิได้กําหนดระดับของผู้บังคับบัญชาไว้ว่า
ถึ ง ระดั บ ใดเป็ น การให้ สิ ท ธิ แ ก่ เ หล่ า ทั พ มากํ า หนดให้ เ องความมุ่ ง หมายที่ ใ ห้ ผู้ ใ ช้ น ามปากกาแจ้ ง ให้
ผู้บังคับบัญชาทราบนั้น น่าจะมีความต้องการที่จะให้ผู้บังคับบัญชาตามลําดับชั้นได้ทราบนามปากกาของ
ผู้ใต้บังคับบัญชาของตนโดยทั่วกัน ฉะนั้นคําว่าผู้บังคับบัญชาดังกล่าวไว้ในข้อ ๑ ควรถึงระดับผู้บัญชาการ
ทหารบก
๓. ข้อเสนอ เห็นควรดําเนินการดังนี้.๓.๑ แจ้งให้ นขต.ทบ. ทราบและยึดถือเป็นหลักปฏิบัติต่อไป
๓. ๒ คําว่า ผู้บังคับบัญชา ตามที่อ้างถึงนั้น ให้หมายถึงระดับผู้บัญชาการทหารบก
จึง เรีย นมาเพื่ อ กรุ ณ าพิจ ารณา หากเห็น ชอบด้ ว ยกรุ ณ าสั่งการตามข้ อ ๓ เพื่อ กพ.ทบ. จะได้
ดําเนินการต่อไป
(ลงชื่อ) พ.อ. ถวัลย์ ฟักอังกูร
รอง จก.กพ.ทบ. ทําการแทน
จก.กพ.ทบ.

๓-๒๖

เรียน ผบ.ทบ. (ผ่าน ผช.ผบ.ทบ. (๑))
เห็นควรสั่งการตามที่ กพ.ทบ. เสนอในข้อ ๓
(ลงชื่อ) พล.ท. เฉลิม สุทธิรักษ
ผช.เสธ.ทบ.ฝกพ.
๙ ก.พ. ๑๘

ดําเนินการตามที่ กพ.ทบ. เสนอในข้อ ๓
รับคําสั่ง ผบ.ทบ.
(ลงชื่อ) พล.อ.ส.แพทยกุล
ผช.ผบ.ทบ.
๙ ก.พ. ๑๘

๓-๒๗

คําสั่งกระทรวงกลาโหม
ที่ ๔๐๖/๑๘
เรื่อง ยกเลิกคําสั่งกระทรวงกลาโหม
___________________________________
เนื่องจากคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อ ๒๙ เม.ย. ๑๘ อนุญาตให้ข้าราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ
เขียนเรื่องหรือบทความลงหนังสือพิมพ์ได้ภายในขอบเขตของกฎหมายและในกรณีที่ผู้เขียนหรือบทความนั้น
ไม่ใช้ชื่อจริง ก็ให้ผู้นั้นแจ้งนามปากกาให้ผู้บังคับบัญชาทราบด้วย ทั้งนี้กระทรวงกลาโหมได้สั่งให้ นขต.กห.,
นขต.ทบ. และองค์การรัฐวิสาหกิจในความควบคุมของกระทรวงกลาโหมทราบและถือปฏิบัติต่อไปแล้ว
ฉะนั้น จึงให้ยกเลิกคําสั่งกระทรวงกลาโหม ที่ ๘๙ /๑๑๘๖๙ ลง ๑๗ มิ. ย. ๙๕ เรื่อง การเขียน
เรื่องลงหนังสือพิมพ์ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
สั่ง ณ วันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๑๘
(ลงชื่อ) พล.ต. ป. อดิเรกสาร
(ประมาณ อดิเรกสาร)
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม

๓-๒๘

คําสั่งหัวหน้าคณะปฏิรูปการปกครองแผ่นดิน
ที่ ๓๘/๒๕๑๙
เรื่อง การปฏิบัตติ นของข้าราชการฝ่ายพลเรือน ตํารวจ ทหาร
เนื่องจากคณะปฏิรูปการปกครองแผ่นดินได้พิจารณาเห็นว่าปัจจุบันนี้ประเทศชาติกําลังเผชิญกับ
ภั ย ที่ คุ ก คามต่ อ ความมั่ น คงปลอดภั ย โดยการกระทํ า ที่ เ ป็ น การบ่ อ นทํ า ลายสถาบั น ศาสนา สถาบั น
พระมหากษัตริย์และการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข ในสถานการณ์
เช่นนี้การปฏิบัติตนของข้าราชการฝ่ายพลเรือน ตํารวจ ทหาร ซึ่งเป็นผู้มีอํานาจในการปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับ
ประชาชน ย่อมมีส่วนสําคัญที่จะทําให้ประชาชนมีความเชื่อถือ ศรัทธา และให้ความร่วมมือแก่รัฐบาลในการ
ปกครองและบริหารประเทศให้มีความสงบและรอดพ้นจากภัยคุกคามดังกล่าว
ดังนั้น จึงให้ข้าราชการพลเรือน ตํารวจ ทหาร ปฏิบัติตนดังต่อไปนี้
ข้อห้ามการปฏิบัติตนของข้าราชการฝ่ายพลเรือน ตํารวจ ทหาร
๑. ห้ามรับเลี้ยงจากพ่อค้าที่กระทําธุรกิจกับหน่วยราชการของตนหรือจากผู้ที่มาติดต่อขออนุญาต
หรือขอรับบริการจากทางราชการ หรือจากผู้ที่อาจได้รับประโยชน์จากการปฏิบัติหน้าที่ของตน
๒. ห้ามแต่งเครื่องแบบ หรือเครื่องแต่งกายที่แสดงให้เห็นได้ว่าเป็นข้าราชการฝ่ายพลเรือน ตํารวจ
ทหาร เข้าไปในไนท์คลับ สถานอาบอบนวด สถานอบายมุข หรือสถานเริงรมย์ต่าง ๆ ยกเว้น เพื่อปฏิบัติ
หน้าที่ราชการ
๓. ห้ามรับเชิญไปเป็นประธานหรือเจ้าภาพในพิธีเปิดบริษัทห้างร้านทางการค้าของเอกชน
๔. ห้ า มออกบั ต รเชิ ญ หรื อ ประกาศเชิ ญ เป็ น การทั่ ว ไป เพื่ อ การเลี้ ย งในการเลื่ อ นย้ า ยหรื อ
เปลี่ยนแปลงยศหรือตําแหน่ง การเลี้ยงฉลองวันเกิด การฉลองขึ้นบ้านใหม่ และงานสังคมที่มิใช่เป็นประเพณี
๕. ห้ามเป็นกรรมการผู้จัดการ หรือผู้จัดการ หรือดํารงตําแหน่งที่มีหน้าที่อื่นในบริษัทห้างร้านของ
เอกชน ซึ่งทําให้บุคคลทั่วไปเข้าใจได้ว่าเป็นการยอมให้บริษัทห้างร้านของเอกชนเหล่านั้นอาศัยชื่อของตน
เพื่อแสวงหาประโยชน์โดยทางตรงหรือทางอ้อม
ในกรณีที่ตํารงตําแหน่งดังกล่าวอยู่แล้วในวันที่มีคําสั่งนี้ ให้ถอนตัวออกจากตําแหน่งดังกล่าวภายใน
สามสิบวันนับแต่วันที่มีคําสั่งนี้
๖. ไม่ควรปฏิบัติตนเป็นคนฟุ่มเฟือยการจัดงานเลี้ยงหรืองานสังคมควรจัดเท่าที่จําเป็น และควร
เชิญเฉพาะญาติกับผู้ใกล้ชิดเท่านั้น และควรดํารงชีพอย่างประหยัด เช่น ทําสวนครัว เลี้ยงสัตว์ และใช้ของ
คือผลิตในประเทศ เป็นต้น
๗. ไม่พึงรับเงินของขวัญ หรือสิ่งตอบแทนราคาแพงจากผู้ใต้บังคับบัญชา หรือบุคคลที่มิใช่เป็นญาติสนิท
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ข้อพึงปฏิบัติของข้าราชการฝ่ายพลเรือน ตํารวจ ทหาร
๘. ข้าราชการฝ่ายพลเรือน ตํารวจ ทหาร ชั้นผู้ใหญ่ ควรปฏิบัติตนให้เป็นตัวอย่างที่ดีแก่ข้าราชการ
และประชาชนทั่วไป
การปฏิ บั ติ ก ารตามคํ า สั่ง นี้ ให้ ป ลั ด กระทรวง ปลั ด ทบวง อธิ บ ดี รวมทั้ ง ผู้ บัง คั บ บัญ ชาที่ดํ า รง
ตําแหน่งเที ยบเท่ าตําแหน่งดั งกล่าว และผู้บังคับบัญ ชาฝ่ายทหารเป็นผู้รับผิดชอบกับให้ผู้บังคับบัญชา
ตามลําดับชั้นคอยสอดส่องดูแลผู้ใต้บังคับบัญชา และตักเตือนแนะนําผู้ใต้บังคับบัญชาอยู่เสมอ การจงใจฝ่า
ฝืนข้อห้าม ๑. ถึง ๕. เป็นการผิดวินัยอย่างร้ายแรงและให้พิจารณาลงโทษโดยเคร่งครัด
สั่ง ณ วันที่ ๒๑ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๑๙
(ลงชื่อ) พลเรือเอก สงัด ชลออยู่
(สงัด ชลออยู่)
หัวหน้าคณะปฏิรูปการปกครองแผ่นดิน
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คําสั่งกระทรวงกลาโหม
ที่ ๗๔๗/๑๙
เรื่อง กําชับให้ข้าราชการกลาโหมปฏิบัตติ นตามคําสั่งหัวหน้า
คณะปฏิรูปการปกครองแผ่นดิน
ตามคําสั่งหัวหน้าคณะปฏิรูปการปกครองแผ่นดินที่ ๓๘/๒๕๑๙ ลง ๒๑ ต.ค. ๑๙ เรื่องการปฏิบัติ
ตนของข้าราชการฝ่ายพลเรือน ตํารวจ ทหาร สั่งให้ข้าราชการฝ่ายพลเรือน ตํารวจ ทหาร ปฏิบัติตนรวม ๘
ประการ และกําชับให้ปลัดกระทรวง ปลัดทบวง อธิบดี รวมทั้งผู้บังคับบัญชาที่ดํารงตําแหน่งเทียบเท่า
ตําแหน่งดังกล่าว และผู้บังคับบัญชาฝ่ายทหารเป็นผู้รับผิดชอบ กับให้ผู้บังคับบัญชาตามลําดับชั้นคอย
สอดส่องดูแลผู้ใต้บังคับบัญชาและตักเตือนแนะนําผู้ใต้บังคับบัญชาอยู่เสมอการจงใจฝ่าฝืนข้อห้ามข้อ ๑. ถึง
๕. เป็นการผิดวินัยอย่างร้ายแรงและให้พิจารณาลงโทษอย่างเคร่งครัดนั้น
ฉะนั้น จึงให้หัวหน้าส่วนราชการต่าง ๆ และผู้บังคับบัญชาตามลําดับชั้นดําเนินการให้เป็นไปตาม
คําสั่งดังกล่าวโดยเคร่งครัดต่อไป
อนึ่ง สําหรับการปฏิบัติตนตามข้อห้ามข้อ ๔. ซึ่งกําหนดห้ามเป็นกรรมการผู้จัดการหรือผู้จัดการ
หรือดํารงตําแหน่งที่มีหน้าที่อื่นในบริษัทห้างร้านของเอกชนซึ่งทําให้บุคคลทั่วไปเข้าใจได้ว่าเป็นการยอมให้
บริษัทห้างร้านของเอกชนเหล่านั้นอาศัยชื่อของตนเพื่อแสวงหาประโยชน์โดยทางตรงหรือทางอ้อม ทั้งนี้ผู้ที่
ตํารงตําแหน่งดังกล่าวอยู่แล้วใน ๒๑ ต. ค. ๑๙ ให้ถอนตัวออกจากตําแหน่งดังกล่าวภายในสามสิบวัน
นับตั้งแต่ ๒๑ ต. ค. ๑๙ นั้น
จึงให้ นขต.กห., นขต.สป., ทบ., ทร. และ ทอ. ดําเนินการดังต่อไปนี้
๑. ให้ส่งรายชื่อข้าราชการกลาโหมที่เป็นกรรมการผู้จัดการ หรือดํารงตําแหน่งที่มีหน้าที่อื่นในบริษัท
ห้างร้านของเอกชนดังกล่าวข้างต้นทุกคนให้กระทรวงกลาโหมทราบโดยให้เสนอถึง สป. ภายใน ๕ พ.ย. ๑๙
๒. เมื่อพ้นกําหนดสามสิบวันนับตั้งแต่ ๒๑ ต.ค. ๑๙ ให้รายงานให้กระทรวงกลาโหมทราบอีกครั้ง
หนึ่งว่า ข้าราชการกลาโหมตามที่กล่าวในหมายเลข ๑. ให้ถอนตัวออกจากตําแหน่งดังกล่าวแล้วหรือไม่
เพียงใด โดยให้เสนอ สป. ภายใน พ.ย. ๑๙
สั่ง ณ วันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๑๙
(ลงชื่อ) พล.ร.อ. จิตต์ สังขดุลย์
(จิตต์ สังขดุลย์)
ปลัดกระทรวงกลาโหม
ผู้ใช้อํานาจของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม
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บันทึกข้อความ
ด่วนมาก
ส่วนราชการ กพ.ทบ. (กปค. โทร. ๒๒๒๗๒๐๐)
ที่ กห. ๐๔๐๑/๓๒๐๒
วันที่ ๑๑ ธ.ค. ๓๔
เรื่อง การประกอบอาชีพพิเศษของข้าราชการ และห้ามไปทํางานในสถานเริงรมย์หรือแหล่งอบายมุข
เรียน ผบ.ทบ.
อ้างถึง หนังสือ ศปก.ทบ. ที่ กห. ๐๔๐๗/๑๕๗๘ ลง ๒๗ พ.ย. ๓๔
สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. คําชี้แจงทหารว่าด้วย การเล่นพนันสําหรับข้าราชการกลาโหม ลง ๑๔ ก.ย. ๗๙
๒. คําสั่ง กห. ที่ ๓๐/๓๑๕๘ เรื่อง การเล่นการพนัน ลง ๑๓ ก.พ. ๙๖
๓. คําสั่ง ทบ. (คําสั่งชี้แจง) ที่ ๑๓/๗๒๗ เรื่อง ความประพฤติและการปฏิบัติหน้าที่
ของทหารสารวัตร ลง ๑๒ ม.ค. ๙๙
๔. คําสั่ง กห. ที่ ๒๔๔/๑๕๙๖๑ เรื่อง การป้องกันและปราบปรามเล่นการพนันสลาก
กินรวบลง ๑ ก.ย. ๙๙
๕. คําสั่ง หัวหน้าคณะปฏิรูปการปกครองแผ่นดิน ที่ ๓๙/๒๕๑๙ เรื่อง การปฏิบัติตน
ของข้าราชการฝ่ายพลเรือน ตํารวจ ทหาร ลง ๒๑ ต.ค. ๑๙
๖. คําสั่ง กห. ที่ ๗๔๗/๑๙ เรื่อง กําชั บให้ข้าราชการกลาโหมปฏิบัติตนตามคําสั่ง
หัวหน้าคณะปฏิรูปการปกครองแผ่นดิน ลง ๒๒ ต.ค. ๑๙
๑. ตามอ้างถึง รอง เสธ. ทบ. (๑)/รอง ผอ.ศปก.ทบ. (๑) ได้เชิญผู้แทนหน่วยที่เกี่ยวข้อง ได้แก่
กกล.รพน., พล.๑ รอ., พล.ม.๒, พล.ปตอ. และ มทบ.๑๑ มาประชุมที่ ศปก. ทบ. กรณีกําลังพอไปทํางานใน
สถานเริงรมย์ และแหล่งอบายมุข ซึ่งในที่ประชุมมีมติให้ กพ.ทบ. ออกคําสั่ง ทบ. ห้ามมิให้กําลังพลเข้าไป
ทํางานในสถานเริงรมย์ และแหล่งอบายมุข รวมทั้งสถานที่ที่จะก่อให้เกิดความเสียหายต่อภาพพจน์ของ
ทบ.
๒. กพ.ทบ. ได้ตรวจสอบรายละเอียดเฉพาะในเรื่องนี้แล้ว กห. และ ทบ. ได้เคยสั่งการและชี้แจง
ข้าราชการทหารมาเป็นลําดับ ตามรายละเอียดในสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ ถึง ๖ สรุปสาระสําคัญได้ดังนี้
๒.๑ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ การเล่นการพนันถือเป็นความผิด และมีโทษถึงขั้นปลด
๒.๒ ตามสิ่ ง ที่ ส่ ง มาด้ ว ย ๒ กห. ได้ กํ า ชั บ ผู้ บั ง คั บ บั ญ ชาให้ ก วดขั น ดู แ ล มิ ใ ห้
ผู้ใต้บังคับบัญชาเล่นการพนัน และให้ดําเนินการโดยเข้มงวด
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๒.๓ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๓ ทบ. ได้มีคําสั่งห้ามทหารสารวัตรซึ่งมีหน้าที่ดูแลรักษาระเบียบ
วินัยของทหาร ให้สํานึกในเกียรติและความรับผิดชอบของตน และกําหนดการปฏิบัติทางส่วนตัวของทหาร
สารวัตรไว้ดังนี้
๒.๓.๑ ห้ามมิให้คุมบ่อนการพนัน
๒.๓.๒ ห้ามมิให้คุมซ่องโสเภณี
๒.๓.๓ ห้ามมิให้ทําการค้าของผิดกฎหมาย
๒.๓.๔ ห้ามมิให้คุมนักเลงอันธพาล
๒.๓.๕ ห้ามมิให้ใช้อํานาจหน้าที่ในทางทุจริต
๒.๓.๖ ห้ามมิให้กระทําการใด ๆ อันเป็นการเสื่อมเสียเกียรติ เป็นส่วนรวมของ
ทหารสารวัตร
๒.๔ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๔ กห. เน้นย้ําห้ามเล่นการพนัน และเพิ่มการพนันสลากกินรวบ
ขึ้นอีกประเภทหนึ่งด้วย พร้อมกับสั่งเอาความผิดผู้บังคับบัญชาของข้าราชการที่กระทําผิดเล่นการพนัน
สลากกินรวบไว้ด้วย
๒.๕ ตามสิ่งที่ ส่งมาด้ วย ๕ คณะปฏิรูปการปกครอง ฯ ได้สั่งห้ามข้าราชการพลเรือน
ทหาร ตํารวจ ไว้ดังนี้
๒.๕.๑ ห้ามรับเลี้ยงจากพ่อค้าที่กระทําธุรกิจกับหน่วยราชการของตนหรือจาก
ผู้ที่มาติดต่อขออนุญาต หรือขอรับบริการจากทางราชการ หรือจากผู้ที่อาจได้รับประโยชน์จากการปฏิบัติ
หน้าที่ของตน
๒.๕.๒ ห้ า มแต่ ง เครื่ อ งแบบ หรื อ เครื่ อ งแต่ ง กายที่ แ สดงให้ เ ห็ น ว่ า เป็ น
ข้าราชการฝ่ายพลเรือน ตํารวจ ทหาร เข้าไปในไนท์คลับ สถานอาบอบนวด สถานอบายมุขหรือสถาน
เริงรมย์ต่าง ๆ ยกเว้นเพื่อปฏิบัติหน้าที่ราชการ
๒.๕.๓ ห้ามรับเชิญไปเป็นประธาน หรือเจ้าภาพ ในพิธีเปิดบริษัทห้างร้าน
ทางการค้าของเอกชน
๒.๕.๔ ห้ามออกบัตรเชิญ หรือประกาศเชิญเป็นการทั่วไป เพื่อการเลี้ยงในการ
เลื่อนย้าย หรือเปลี่ยนแปลงยศหรือตําแหน่ง การเลี้ยงฉลองวันเกิด การฉลองขึ้นบ้านใหม่และงานสังคมที่
มิใช่ประเพณี
๒.๕.๕ ห้ามเป็นกรรมการผู้จัดการ หรือผู้จัดการ หรือดํารงตําแหน่งที่มีหน้าที่
อื่นในบริษัทห้างร้านของเอกชน ซึ่งทําให้บุคคลทั่วไปเข้าใจได้ว่า เป็นการยอมให้บริษัทห้างร้านของเอกชน
เหล่านั้น อาศัยชื่อของตนเพื่อแสวงหาประโยชน์โดยทางตรงหรือทางอ้อมในกรณีที่ดํารงตําแหน่งดังกล่าวอยู่
แล้ว ในวันที่มีคําสั่งนี้ให้ถอนตัวออกจากตําแหน่งดังกล่าวภายในสามสิบวัน นับแต่วันที่มีคําสั่งนี้

๓-๓๓
๒.๖ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๖ กห. ได้มีคําสั่งให้ทุกส่วนราชการใน กห. ปฏิบัติตามคําสั่งคณะ
ปฏิรูป ฯ โดยเคร่งครัด
๓. ตามสภาพทั่ ว ไปของสั งคมในปัจ จุ บัน ข้า ราชการมี ร ายได้ ไม่ พ อเพี ย งแก่ ก ารครองชีพ ทํา ให้
ข้าราชการหลายนายได้พยายามแสวงหารายได้ให้เพิ่มมากขึ้น และในบางกรณีเป็นการกระทําในหนทางที่ไม่
ถูกต้อง เป็นการสร้างความเสื่อมเสียชื่อเสียงให้เกิดขึ้นแก่ ทบ. เช่น
๓.๑. รับจ้างดูแลความสงบเรียบร้อยของสถานเริงรมย์ต่าง ๆ ตลอดจนแหล่งอบายมุขบาง
ประเภท
๓.๒ กระทําตนเป็นผู้มีอิทธิพล ดูแลกิจการ หรือประกอบกิจการอันเป็นที่ครหา เช่น คุม
คิวรถโดยสารขนาดเล็กตามซอยหรือหมู่บ้านจัดสรร คุมคิวรถจักรยานยนต์ รับจ้างจัดและเรียกเก็บค่าจอด
รถในบริเวณ และสถานที่ใกล้เคียงกับสถานที่จัดงานการแสดงหรือสนามมวย สนามแข่งม้า เป็นต้น
๓.๓ เป็นเจ้ามือสลากกินรวบ
๓.๔ ลักลอบค้าขายเสพติด ยาม้า
การปฏิบัติดังกล่าวเป็นความผิดตามกฎหมายอยู่โดยตรงแล้ว แต่บางประการก็เป็นที่
ครหาและเสื่อมเสีย นอกจากนี้อาชีพที่สุจริตบางประเภท ก็อาจทําความเสียหายให้แก่ทางราชการได้ เช่น
ข้าราชการที่มีหน้าที่ในราชการเป็นพลขับรถ ให้เวลาที่เลิกงานปกติแล้วไปขับรถรับจ้างทุกวันทําให้เวลา
พักผ่อนน้อย เมื่อมาปฏิบัติราชการก็ไม่สามารถปฏิบัติได้เต็มที่ และอาจเกิดอุบัติเหตุจนถึงขั้นสูญเสียชีวิต
และทรัพย์สินของทางราชการได้
๔. กพ.ทบ. พิจารณาแล้ว เห็นสมควรดําเนินการดังต่อไปนี้
๔.๑ ออกคําสั่ง ทบ. กําหนดข้อห้ามข้าราชการของ ทบ. มิให้เข้าเกี่ยวข้องหรือประกอบ
อาชีพ อันจะทําให้เกิดข้อครหา และเสียผลในการปฏิบัติราชการ
๔.๒ ให้ข้าราชการทุกนาย และทุกระดับชั้นที่มีอาชีพพิเศษ รายงานให้ผู้บังคับบัญชา
โดยตรงของตนทราบ จนถึงผู้บังคับบัญชาระดับกองพลหรือเทียบเท่า เพื่อที่จะได้พิจารณากลั่นกรองความ
เหมาะสมเสียก่อนในขั้นต้น พร้อมกับให้เป็นข้อมูลรวมของหน่วยเพื่อที่จะให้การสนับสนุนการเสริมรายได้
ให้แก่ข้าราชการ ซึ่ง ทบ. มีนโยบายที่แจ้งชัดแล้วตามคําสั่ง ทบ. ที่ ๑๐๘๕/๒๕๓๓ ลง ๒๖ ต.ค. ๓๓ เรื่อง
การพัฒนากิจการสวัสดิการของ ทบ. ซึ่งหน่วยต่าง ๆ ได้ปรับปรุงกิจการ และพัฒนาการเพิ่มรายได้ให้
ข้าราชการและครอบครัวเป็นระบบที่เหมาะสมตามดําริของ รอง ผบ.ทบ. มีผลการปฏิบัติที่มีความก้าวหน้า
ในปัจจุบันแล้ว
๔.๓ ผู้บังคับบัญชาทุกระดับชั้นจะต้องควบคุม กํากับ ดูแลสอดส่องพฤติการณ์ของผู้ให้
บังคับบัญชาของตนอย่างใกล้ชิด หากมีผู้ให้บังคับบัญชาของผู้ใดบกพร่องในกรณีดังกล่าวนี้ ถือเป็นความผิด
ของผู้บังคับบัญชาโดยตรงของข้าราชการผู้นั้นด้วย การจะพิจารณาเห็นชอบให้ข้าราชการไปมีอาชีพพิเศษใน
เรื่องใด จะต้องพิจารณาถึงตําแหน่งหน้าที่ของข้าราชการแต่ละรายไปให้แน่ชัดมิให้เกิดข้อเสียหาย หรือ
อาจจะก่อความเสียหายแก่ชื่อเสียงของ ทบ. ทั้งทางตรงและทางอ้อม

๓-๓๔
๕. ข้อเสนอ เห็นควรดําเนินการดังต่อไปนี้
๕.๑ ออกคําสั่ง ทบ.กําหนดรายละเอียด ข้อห้าม ข้อควรปฏิบัติต่าง ๆ ให้ทุกหน่วยถือ
ปฏิบัติโดยเคร่งครัด
๕.๒ ให้ สบ.ทบ. สําเนาแจ้ง นขต.ทบ. (จนถึงระดับกองร้อย) เพื่อรับเพื่อรับทราบและถือ
ปฏิบัติโดยเร็วที่สุด
จึงเรียนมาเพื่อกรุณาพิจารณาหากเห็นเป็นการสมควร กรุณาอนุมัติตามเสนอในข้อ ๕ และลงนาม
ในร่างคําสั่ง ทบ. ที่แนบ (คู่ฉบับ ๑, จริง ๑) เพื่อดําเนินการต่อไป
(ลงชื่อ) พล.ต. ปรีชา อุเทนสุต
(ปรีชา อุเทนสุต)
จก.กพ.ทบ.
เรียน

ผบ.ทบ.
เห็นควรอนุมัติตามที่ กพ.ทบ. เสนอในข้อ ๕ และกรุณาลงนามในร่างคําสั่งฯ ที่แนบ
(ลงชื่อ) พล.ท. ชัยวุฒิ ศรีมาศ
(ชัยวุฒิ ศรีมาศ)
ผช.เสธ.ทบ.ฝกพ.
๑๓ ธ.ค. ๓๔
(ลงชื่อ) พล.ท. เชิดชาย ธีรัทธานนท์
รอง เสธ.ทบ (๒)
๑๓ ธ.ค. ๓๔
(ลงชื่อ) พล.อ. วิโรจน์ แสงสนิท
เสธ.ทบ.
๑๓ ธ.ค. ๓๔
(ลงชื่อ) พล.อ. อิสระพงศ์ หนุนภักดี
รอง ผบ.ทบ
๑๓ ธ.ค. ๓๔
- อนุมัติตามเสนอในข้อ ๕
- ลงนามแล้ว
(ลงชื่อ) พล.อ. สุจินดา คราประยูร
ผบ.ทบ.
๑๗ ธ.ค. ๓๔

๓-๓๕

คําสั่งกองทัพบก
ที่ ๑๓๐๑/๒๕๓๔
เรื่อง ห้ามข้าราชการไปเกี่ยวข้องกับสถานเริงรมย์และแหล่งอบายมุข
ด้ ว ยปรากฏว่ า ในปั จจุ บั น ได้ มี ข้ า ราชการบางนายได้ เข้ า ไปทํ า งานในสถานเริง รมย์แ ละแหล่ ง
อบายมุขต่าง ๆ รวมทั้งสถานที่อื่น ๆ ที่ไม่เหมาะสม นอกจากนั้นยังได้มีพฤติกรรมบางอย่างที่แสดงว่า
ข้าราชการมีส่วนร่วมในการให้ความร่วมมือหรือให้ความคุ้มครองหรือปฏิบัติตนเกี่ยวข้องกับสถานที่ต่าง ๆ
ดังกล่าว ดังนั้นเพื่อให้ข้าราชการปฏิบัติตนอยู่ในระเบียบวินัยอันดีของทหาร จึงให้ข้าราชการปฏิบัติตนดังนี้
๑. ห้ามข้าราชการทํางาน หรือปฏิบัติตนเกี่ยวข้องกับสถานเริงรมย์ ร้านค้า ร้านอาหาร สถาน
บริการ แหล่งอบายมุขต่าง ๆ หรือกิจการใด ๆ ที่ไม่สมควร รวมทั้งการกระทําที่จะอํานวยประโยชน์ให้แก่
สถานที่หรือกิจการดังกล่าวนั้น และทําให้บุคคลทั่วไปเข้าใจได้ว่า สถานที่หรือกิจการนั้น ตนและ/หรือทาง
ราชการมีส่วนร่วม หรืออาศัยชื่อของตน ตําแหน่งหน้าที่การงานหรือหน่วยงานของกองทัพบกเพื่อแสวงหา
ประโยชน์ทั้งโดยทางตรงและทางอ้อม
๒. การทํางานพิเศษนอกเวลาราชการของข้าราชการเพื่อเป็นการเพิ่มพูนรายได้ในการครองชีพของ
ครอบครัวนั้น จะต้องเป็นงานซึ่งไม่ก่อให้เกิดผลเสียต่อการปฏิบัติราชการประจําหรืองานนั้นมีผลกระทบต่อ
หน้าที่ประจํา หากข้าราชการผู้ใดมีความประสงค์จะทํางานพิเศษนอกเวลาราชการ หรือได้ประกอบอาชีพ
พิเศษอยู่ก่อนแล้วจะต้องรายงานให้ผู้บังคับบัญชาของตนได้ทราบ เพื่อจะได้พิจารณากลั่นกรองว่ามีความ
เหมาะสมหรือไม่เพียงใด ทั้งนี้ให้อยู่ในดุลยพินิจของ ผบ. หน่วยนั้น ๆ หากเห็นว่า กิจการหรืออาชีพใดไม่
ถูกต้อง หรือไม่เหมาะสมให้ผู้บังคับบัญชาตักเตือนห้ามปรามมิให้ปฏิบัติต่อไปอีกและหากเป็นงานอาชีพที่
เข้าข่ายลักษณะต่อไปนี้ อาจจะได้รับการพิจารณาความผิดถึงขั้นปลดออกจากราชการได้
๒.๑ การไปทํางานหรือร่วมกิจการในบ่อนการพนัน ซ่องโสเภณี สถานบริการอาบอบนวด
แหล่งอบายมุขต่าง ๆ รวมถึงการรับเดินโพย การพนันสลากกินรวบ
๒.๒ การแสดงตนเป็นผู้มีอิทธิพล หรือใช้ตําแหน่งหน้าที่การงานของตนเอง หน่วยหรือ
สังกัด ประกอบกิจการอันเป็นที่ครหา ได้แก่ การคุมคิวรถประจําทาง คิวรถจักรยานยนต์รับจ้าง การเรียก
เก็บเงินค่าจอดรถในที่อันเป็นสาธารณะ ฯลฯ
๓. การตรวจสอบ ควบคุม กํากับดูแลกวดขัน และติดตามสอดส่องพฤติการณ์ต่อราชการนั้นให้
ผู้บังคับบัญชาทุกลําดับขั้นกระทําอย่างใกล้ชิดและต่อเนื่อง โดยเฉพาะการปฏิบัติตามข้อ ๑ สําหรับการ
ทํางานพิเศษเพื่อเพิ่มทุนรายได้ของข้าราชการนั้น ควรให้สอดคล้องกับโครงการสวัสดิการของหน่วยตาม
คําสั่ง กองทัพบก ที่ ๑๐๘๔/๒๕๓๓ ลง ๒๖ ต.ค ๓๓ เรื่อง การพัฒนากิจการสวัสดิการ ทบ.

๓-๓๖
๔. สํ า หรั บ ความประพฤติ และการปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ข องทหารสารวั ต รนั้ น ให้ เ ป็ น ไปตามคํ า สั่ ง
กองทัพบก ที่ ๑๓/๗๒๗ เรื่อง ความประพฤติและการปฏิบัติหน้าที่ของทหารสารวัตร ลง ๑๒ ม.ค. ๙๙ โดย
เคร่งครัด
๕. ให้ผู้บังคับบัญชาทุกลําดับชั้นกํากับดูแลความประพฤติปฏิบัติของผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างใกล้ชิด
โดยยึดถือคําสั่งนี้เป็นหลักในการปฏิบัติ หากปรากฏว่ายังมีข้าราชการผู้ใดปฏิบัติตนไปในทางที่ก่อให้เกิด
ความเสื่อมเสียแก่กองทัพบกจะต้องถูกลงโทษ และผู้บังคับบัญชานั้น ๆ จะต้องรับผิดชอบในความบกพร่อง
นั้นด้วย
ทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
สั่ง ณ วันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๓๔
(ลงชื่อ) พล.อ. สุจินดา คราประยูร
(สุจินดา คราประยูร)
ผบ.ทบ.

๓-๓๗

บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ กพ.ทบ. (กปค. โทร. ๒๒๒๗๒๐๐)
ที่ต่อ กห. ๐๔๐๑/๔๓๖๗
วันที่ ๕ มี.ค. ๓๕
เรื่อง จํากัดการเสพสุราของข้าราชการ
เรียน ผบ.ทบ. (ผ่าน ผช.ผบ.ทบ. (๑))
อ้างถึง ๑. คําสั่ง กห. ๑๗๗/๒๒๒๙๐ ลง ๓ พ.ย. ๙๕
เรื่อง จํากัดการเสพสุราของข้าราชการ
๒. คําสั่ง ทบ. ที่ ๑๑๙๒/๒๕๓๓ ลง ๒๒ พ.ย. ๓๓
เรื่อง การมอบอํานาจหน้าที่และการดําเนินงานเอกสารในกองบัญชาการกองทัพบก
สิ่งที่ส่งมาด้วย สําเนาคําสั่ง กห. ที่ ๑๔๔/๓๕ ลง ๑๗ ก.พ. ๓๕
เรื่อง จํากัดการเสพสุราของข้าราชการ
๑. สม. ได้ออกคําสั่ง กห. ให้จํากัดการเสพสุราของข้าราชการ โดยยกเลิกคําสั่ง กห. ที่มีอยู่เดิม
ตามอ้างถึง ๑ เพื่อแก้ไขปรับปรุงให้เหมาะสมกับสภาวการณ์ในปัจจุบันและครอบคลุมรายละเอียดใน
สาระสําคัญต่าง ๆ
๒. สาระสําคัญของคําสั่ง กห. ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย มีดังนี้
๒.๑ ข้าราชการทหารต่ํากว่าชั้นสัญญาบัตร และลูกจ้างที่แต่งเครื่องแบบจะเสพสุราเมรัย
(หมายรวมถึง สุรา, เบียร์ ตลอดจนน้ําเมาที่ได้จากการหมัก หรือแช่ทุกประเภท) ได้เฉพาะภายในเคหะ
สถานที่พักอาศัย หรือสโมสรของทางราชการทหารเท่านั้น
๒.๒ ข้าราชการทหารต่ํากว่าชั้นสัญญาบัตรและลูกจ้างที่แต่งเครื่องแบบจะเสพสุราเมรัย
ภายนอกสถานที่ที่จํากัดไว้ในข้อ ๒.๑ ได้ในงานเลี้ยงฉลองในโอกาสต่าง ๆ ที่จัดขึ้น หรือได้รับอนุญาตให้จัด
ขึ้นโดยผู้บังคับบัญชาตั้งแต่ ผบ.กรม ขึ้นไป
๒.๓ ห้ามข้าราชการทหารและลูกจ้าง ทั้งที่แต่งเครื่องแบบและนอกเครื่องแบบเสพสุรา
เมรัยจนถึงเสียกิริยา เพื่อให้ครอบคลุมถึงข้าราชการทหารที่แต่งกายนอกเครื่องแบบมิให้เสพสุราเมรัยจนมึน
เมา ไม่สามารถควบคุมตนเองได้ จนอาจก่อให้เกิดการกระทําผิดกฎหมายตลอดจนแสดงกิริยามารยาทไม่
เหมาะสมต่อภาพพจน์ทหารส่วนรวม
๒.๔ พลทหารกองประจํ าการ และพลทหารประจํ าการ ยั งคงห้ ามเสพสุราเมรั ย โดย
เด็ดขาดเช่นเดิม ไม่ว่าจะอยู่ภายในหรือนอกกรมกอง
๒.๕ ผู้บังคับบัญชาจะต้องกวดขันผู้ใต้บังคับบัญชาให้ถือปฏิบัติตามคําสั่ง กห. ที่แก้ไข
ปรับปรุงใหม่โดยเคร่งครัด หากมีการฝ่าฝืนจะถือเป็นข้อบกพร่องของผู้บังคับบัญชาซึ่งผู้บังคับบัญชาผู้นั้น
จะต้องร่วมรับผิดชอบด้วยทุกกรณี

๓-๓๘
๓. ข้ อเสนอ เห็นควรให้ สบ.ทบ. สําเนาแจกจ่ าย นขต.ทบ. เพื่อทราบ และยึดถือปฏิบัติตาม
รายละเอียดในข้อ ๒
จึงเรียนมาเพื่อกรุณาพิจารณา หากเห็นเป็นการสมควร กรุณาอนุมัติตามที่เสนอในข้อ ๓ เพื่อ
ดําเนินการต่อไป ทั้งนี้อยู่ในอํานาจ ผช.ผบ.ทบ. (๑) ตามอ้างถึง ๒ ข้อ ๓.๓
(ลงชื่อ) พล.ต. ปรีชา อุเทนสุต
(ปรีชา อุเทนสุต)
จก.กพ.ทบ.
เรียน ผบ.ทบ. (ผ่าน ผช.ผบ.ทบ. (๑))
เห็นควรอนุมัติตามที่ กพ.ทบ. เสนอในข้อ ๓
(ลงชื่อ) พล.ท. ชัยวุฒิ ศรีมาศ
ผช.เสธ.ทบ.ฝกพ.
๖ มี.ค. ๓๕
(ลงชื่อ) พล.ท. เชิดชาย ธีรัทธานนท์
รอง เสธ.ทบ. (๒)
๖ มี.ค. ๓๕
อนุมัติตามเสนอในข้อ ๓
รับคําสั่ง ผบ.ทบ.
(ลงชื่อ) พล.อ. ศัลย์ ศรีเพ็ญ
ผช.ผบ.ทบ (๑)
๖ มี.ค. ๓๕

๓-๓๙

บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ กพ.ทบ. (กปค. โทร. ๒๒๒๗๒๐๐)
ที่ต่อ กห. ๐๔๐๑/๖๓
วันที่ ๑ ก.พ. ๓๖
เรื่อง การปฏิบัติตนของเจ้าหน้าที่สารวัตรทหารบก
เรียน ผบ.ทบ. (ผ่าน เสธ.ทบ.)
อ้างถึง คําสั่ง ทบ. ที่ ๑๑๙๒/๒๕๓๓ ลง ๒๒ พ.ย. ๓๓
เรื่อง การมอบอํานาจหน้าที่และการดําเนินงานเอกสารในกองบัญชาการกองทัพบก
สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. สําเนาคําสั่ง ทบ. (คําสั่งชี้แจง) ที่ ๑๓/๗๒๗ ลง ๑๒ ม.ค. ๒๔๙๙
เรื่อง ความประพฤติและการปฏิบัติหน้าที่ของทหารสารวัตร
๒. สําเนาหนังสือ กพ.ทบ. ด่วนมาก ที่ กห ๐๔๐๑/๓๒๐๒
๓. ลง ๑๑ ธ .ค. ๓๔
เรื่อง การประกอบอาชีพพิเศษของข้าราชการและห้ามไปทํางานในสถานเริงรมย์หรือ
แหล่งอบายมุข
๑. ปัจจุบันทัศนคติของประชาชนที่มีต่อทหารเป็นส่วนรวมไม่ดีเท่าที่ควร หากทหารประพฤติปฏิบัติ
ตนไปในทางเสื่อมเสียชื่อเสียงแม้แต่เล็กน้อยจะถูกสื่อมวลชนโจมตีได้โดยง่ายทําให้ภาพพจน์โดยส่วนรวม
ของทหารในสายตาประชาชนเสื่ อ มศรั ท ธา และขาดความเชื่ อ ถื อ ในสั ง คมมากยิ่ ง ขึ้ น โดยเฉพาะการ
ปฏิบัติงานของเจ้ าหน้าที่สารวัตรทหารบก ซึ่งปฏิบัติงานใกล้ชิดกับทหารและประชาชน ในบางครั้งได้
ปฏิบัติงานในสถานที่ต่าง ๆ ที่ไม่เหมาะสมนอกเหนือจากสถานที่ราชการ
๒. กพ.ทบ. ได้ตรวจสอบรายละเอียดเฉพาะในเรื่องแล้ว ทบ. ได้เคยสั่งการและชี้แจ้งข้าราชการ
ทหารมาเป็นลําดับ ตามรายละเอียดในสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ และ ๒
๒.๑ ตามสิ่ ง ที่ ส่ ง มาด้ ว ย ๑ ทบ. ได้ มี คํ า สั่ ง ห้ า มทหารสารวั ต ร ซึ่ ง มี ห น้ า ที่ ดู แ ลรั ก ษา
ระเบียบวินัยของทหารให้สํานึกในเกียรติและความรับผิดชอบของตน และกําหนดการปฏิบัติทางส่วนตัวของ
ทหารสารวัตรไว้ดังนี้
๒.๑.๑ ห้ามมิให้คุมบ่อนการพนัน
๒.๑.๒ ห้ามมิให้คุมซ่องโสเภณี
๒.๑.๓ ห้ามมิให้ทําการค้าของผิดกฎหมาย
๒.๑.๔ ห้ามมิให้คุมนักเลงอันธพาล
๒.๑.๕ ห้ามมิให้ใช้อํานาจหน้าที่ในทางทุจริต
๒.๑.๖ ห้ามมิให้กระทําการใด ๆ อันเป็นการเสื่อมเสียเกียรติ เป็นส่วนรวมของ
ทหารสารวัตร
๒.๒ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๒ การประกอบอาชีพพิเศษของข้าราชการ และห้ามไปทํางานใน
สถานเริงรมย์หรือแหล่งอบายมุข

๓-๔๐
๓. กพ.ทบ. พิจารณาแล้วเห็นว่า เพื่อเป็นการประสานความสัมพันธ์อย่างถูกต้องระหว่างทหารกับ
ประชาชน ให้ภาพพจน์ของทหารโดยส่วนรวมในสายตาของประชาชนเป็นไปในทางที่ดี และการประพฤติ
ตนของเจ้าหน้าที่สารวัตรทหารบกอยู่ในระเบียบวินัย จึงเห็นควรให้เจ้าหน้าที่สารวัตรทหารบกปฏิบัติดังนี้
๓.๑ ห้ า มใช้ กํ า ลั ง พลเจ้ า หน้ า ที่ส ารวั ต รทหารบกปฏิ บัติ น อกเหนื อ จากภารกิจ ที่ ทบ.
กําหนดและห้ามเข้าไปทํางานในสถานที่ต่าง ๆ ที่ไม่เหมาะสม ถึงแม้จะมีการขออนุมัติก็ขอให้หน่วยพิจารณา
ให้รอบคอบถึงความเหมาะสม โดยคํานึงถึงผลได้ผลเสียต่อหน่วยและ ทบ. เสียก่อน หากเห็นว่าอยู่ในกรณีที่
ล่อแหลมต่อการเสียชื่อเสียงต่อหน่วย และ ทบ. ก็ให้แจ้งข้อขัดข้องว่าไม่สามารถให้การสนับสนุนได้ ให้ใช้
เจ้าหน้าที่ตํารวจปฏิบัติหน้าที่แทน
๓.๒ ให้หน่วยต้นสังกัดกวดขันเจ้าหน้าที่สารวัตทหารบก เพื่อให้อยู่ในระเบียบวินัยอันดี
ของทหาร
๔. ข้อเสนอ เห็นควรอนุมัติในข้อ ๓
จึงเรียนมาเพื่อกรุณาพิจารณา หากเห็นเป็นการสมควรกรุณาอนุมัติตามเสนอในข้อ ๔ ทั้งนี้ อยู่ใน
อํานาจ เสธ.ทบ. ตามคําสั่ง ทบ. ที่อ้างถึง
(ลงชื่อ) พล.ต. ปรีชา อุเทนสุต
(ปรีชา อุเทนสุต)
จก.กพ.ทบ.
เรียน ผบ.ทบ. (ผ่าน เสธ.ทบ.)
เห็นควรอนุมัติตามที่ กพ.ทบ. เสนอในข้อ ๔
(ลงชื่อ) พล.ท. ชัยวุฒิ ศรีมาศ
ผช.เสธ.ทบ.ฝกพ.
๒ ก.พ. ๓๖
(ลงชื่อ) พล.ท. วชิรา สุริยกุล ณ อยุธยา
รอง เสธ.ทบ. (๒)
๒ ก.พ. ๓๖
สําเนาถูกต้อง
อนุมัติในข้อ ๔
(ลงชื่อ) พ.ท. ศักดิ์ชัย สุภาพร
รับคําสั่ง ผบ.ทบ.
(ศักดิ์ชัย สุภาพร)
(ลงชื่อ) พล.อ. ประมณฑ์ ผลาสินธุ์
หน.กพ.ทบ.
เสธ.ทบ.
๑๕ ก.พ. ๓๖
๓ ก.พ. ๓๖

๓-๔๑

ระเบียบกองทัพบก
ว่าด้วยการประชาสัมพันธ์
พ.ศ. ๒๕๔๗
โดยเป็นการสมควรปรับปรุงระเบียบกองทัพบก ว่าด้วยการประชาสัมพันธ์ให้มีความเหมาะสมและ
สอดคล้อง กับ ระเบียบกระทรวงกลาโหม ว่าด้วยการประชาสัม พันธ์ของกระทรวงกลาโหม ระเบียบ
กองบั ญ ชาการทหารสู ง สุ ด ว่ า ด้ ว ยการประชาสั ม พั น ธ์ ข องกองบั ญ ชาการทหารสู ง สุ ด จึ ง วางระเบี ย บ
ประชาสัมพันธ์ของกองทัพบกเสียใหม่ ดังนี้
ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบกองทัพบก ว่าด้วยการประชาสัมพันธ์ พ.ศ. ๒๕๔๗”
ข้อ ๒ ให้ยกเลิกระเบียบกองทัพบก ว่าด้วยการประชาสัมพันธ์ พ.ศ. ๒๕๒๒ และให้ใช้ระเบียบนี้
ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
ข้อ ๓ บรรดาระเบียบและคําสั่งอื่นใดของกองทัพบก ในส่วนที่กําหนดไว้แล้ว ซึ่งขัดหรือแย้งกับ
ระเบียบนี้ ให้ใช้ระเบียบนี้แทน
ข้ อ ๔ ให้ ห น่ ว ยที่ มี ห น้ า ที่ เ ผยแพร่ ข่ า วตามระเบี ย บนี้ กํ า หนดรายละเอี ย ดเพิ่ ม เติ ม ตามความ
เหมาะสมแก่การปฏิบัติของหน่วย ให้สอดคล้องและไม่ขัดกับระเบียบนี้
ข้อ ๕ ในระเบียบนี้
๕.๑ การประชาสัมพันธ์ หมายถึง การติดต่อสื่อสารเพื่อส่งเสริมความเข้าใจอันถูกต้องต่อกัน
๕.๒ สื่อมวลชน หมายถึง สื่อกลางที่นําข่าวและความรู้ไปสู่มหาชน เช่น หนังสือพิมพ์ วิทยุ
โทรทัศน์ และภาพยนตร์
๕.๓ สื่อของกองทัพบก หมายถึง สื่อมวลชนที่อยู่ในความรับผิดชอบของกองทัพบก
๕.๔ ข้อมูลข่าวสารของราชการ หมายถึง ข้อมูลข่าวสารที่อยู่ในความครอบครองหรือ
ควบคุมดูแลของหน่วยงานของรัฐ ไม่ว่าจะเป็นข่าวสารเกี่ยวกับการดําเนินงานของรัฐหรือข้อมูลข่าวสาร
เกี่ยวกับเอกชน

๓-๔๒
๕.๕ ภาวะปกติ หมายถึง การดําเนินการหรือปฏิบัติงานตามที่ได้กําหนดไว้ในแผนงานหรือ
โครงการประจําปีของหน่วย
๕.๖ ภาวะไม่ปกติ หมายถึง เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทันทีทันใด โดยมากมักเกิดขึ้นโดยไม่คาดฝัน
และต้องการการตอบสนองอย่างรวดเร็วต่อเหตุการณ์นั้น ภาวะไม่ปกติอาจเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจาก
ธรรมชาติหรือสาธารณภัยต่างๆ เช่น แผ่นดินไหว อุทกภัย วาตภัย อัคคีภัย ตึกถล่ม หรืออาจเป็นเหตุการณ์
ที่เกิดขึ้นจากฝีมือมนุษย์ เช่น เหตุระเบิด เรื่องอื้อฉาว หรือความขัดแย้ง ซึ่งภาวะในปกติดังกล่าวนั้น หาก
ไม่ได้รับการชี้แจงหรือการประชาสัมพันธ์ให้สื่อมวลชนและประชาชนเป็นที่เข้าใจแล้ว อาจนํามาซึ่งความ
เสียหายต่อภาพลักษณ์และความน่าเชื่อถือของกองทัพบกได้
๕.๗ สงคราม หมายถึง การต่อสู้ระหว่างประเทศต่อประเทศหรือกลุ่มประเทศฝ่ายหนึ่งกับ
กลุ่มประเทศอีกฝ่ายหนึ่ง การดําเนินการสงครามอาจใช้อํานาจของชาติบางส่วนหรือทั้งหมดเพื่อบังคับให้อีก
ฝ่ายหนึ่งซึ่งเป็นฝ่ายตรงกันข้าม ต้องยินยอมปฏิบัติตามความต้องการของฝ่ายตน หรือขัดขวางฝ่ายตรงข้ามมิ
ให้ปฏิบัติตนบรรลุผล
ข้อ ๖ การประชาสัมพันธ์ของทหาร มีวัตถุประสงค์เพื่อดํารงไว้ซึ่งภาพลักษณ์ และความสัมพันธ์
ระหว่าง กองทัพบก กับทุกภาคส่วน ให้เกิดความเข้าใจความสัมพันธ์อันดีต่อกัน ความเชื่อมั่นและ ความ
ศรัทธา พร้อมที่จะสนับสนุนการดําเนินงานของกองทัพบกเพื่อเตรียมการ และปฏิบัติการทางทหารในการ
ป้องกัน รักษาเอกราชและอธิปไตยของประเทศ
ข้อ ๗ ภาวะปกติ มุ่งเน้นการประชาสัมพันธ์เพื่อรักษาภาพลักษณ์และความสัมพันธ์ที่ดีระหว่าง
กองทัพบก กับหน่วยงานและประชาชนเป็นหลัก
ข้อ ๘ ภาวะไม่ปกติหรือภาวะสงคราม ให้หน่วยดําเนินงานประชาสัมพันธ์เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติ
ทางทหาร โดยหน่วยขึ้นตรงกองทัพบกหรือเทียบเท่าที่รับผิดชอบพื้นที่จะต้องจัดตั้งศูนย์ประชาสัมพันธ์ของ
หน่วยขึ้นในพื้นที่ เพื่อชี้แจงข้อเท็จจริง ให้สื่อมวลชน และประชาชนได้รับทราบโดยเร็วที่สุดหรือในโอกาส
แรกที่สามารถพึงกระทําได้
ข้อ ๙ การแบ่งมอบความรับผิดชอบ
๙.๑ ระดับกองทัพบก
๙.๑.๑ กรมกิจการพลเรือนทหารบก รับผิดชอบในฐานะฝ่ายอํานวยการ มีหน้าที่
วางแผน อํานวยการ ประสานงาน กํากับดูแลการประชาสัมพันธ์ทั้งปวงของกองทัพบก

๓-๔๓
๙.๑.๒ สํานักงานเลขานุการกองทัพบก รับผิดชอบในการดําเนินการประชาสัมพันธ์
ในภาพรวมของกองทัพบก รวมทั้งให้การสนับสนุนในด้านการประชาสัมพันธ์ให้กับกองทัพภาค และหน่วย
ขึ้นตรงกองทัพบก เพื่อขยายผลงานด้านการประชาสัมพันธ์ให้มีความกว้างขวาง มีประสิทธิภาพอย่างสูงสุด
๙.๒ ระดับกองทัพภาค จัดทําแผนและดําเนินการประชาสัมพันธ์ต่อกลุ่มเป้าหมาย ในพื้นที่
รับผิดชอบ โดยใช้สื่อการประชาสัมพันธ์ที่มีอยู่ตามขีดความสามารถและให้มีความสอดคล้องกับแผนการ
ประชาสัมพันธ์ของกองทัพบก ประสานและส่งข้อมูลการประชาสัมพันธ์ในพื้นที่ให้กับกองทัพบกเพื่อขยาย
ผลการประชาสัมพันธ์ให้มีความกว้างขวางยิ่งขึ้น
๙.๓ ระดั บ หน่ ว ยขึ้ น ตรงกองทั พ บก (เว้ น กองทั พ ภาค) จั ด ทํ า แผนและดํ า เนิ น การ
ประชาสัมพันธ์กิจกรรมของหน่วยต่อกลุ่มเป้าหมาย โดยใช้สื่อประชาสัมพันธ์ที่มีอยู่ตามขีดความสามารถ
ประสานและส่งข้อมูลให้กับกองทัพบกและกองทัพภาคเพื่อขยายผลการประชาสัมพันธ์ให้มีความกว้างขวาง
มากยิ่งขึ้น
๙.๔ นายทหารประชาสัมพันธ์ของหน่วย มีหน้าที่ดําเนินการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับ ผลงาน
ในการปฏิบัติงานของหน่วย ตามที่ได้กําหนดขอบเขตไว้ในระเบียบ ว่าด้วยการให้ข่าวสารราชการของ
กองทัพบกที่ประกาศใช้อยู่ จัดให้มีการประสานงานภายในหน่วยของตนและหน่วยเหนือ หน่วยรองและ
หน่วยข้างเคียง เพื่อให้การดําเนินงานประชาสัมพันธ์ของกองทัพบกเป็นไปอย่างต่อเนื่อง และบรรลุผลตาม
วัตถุประสงค์ที่กําหนด สําหรับหน่วยขึ้นตรงกองทัพบก(เว้นกองทัพภาค) ที่ไม่มีนายทหารประชาสัมพันธ์ใน
อั ต รา หั ว หน้ า หน่ ว ยสามารถมอบหมายให้ น านทหารคนใดคนหนึ่ ง ที่ มี คุ ณ ลั ก ษณะเหมาะสมทํ า น้ า ที่
นายทหารประชาสัมพันธ์ และให้หน่วยเสนอสําเนาคําสั่งแต่งตั้งบุคคลดังกล่าวต่อกองทัพบกผ่านกรมกิจการ
พลเรื่อนทหารบก ๑ ชุด โดยสําเนาให้สํานักงานเลขานุการกองทัพบก ๑ ชุด
ข้อ ๑๐ การเผยแพร่ ป ระชาสั ม พั น ธ์ และการแถลงข่ า วแก่ ป ระชาชนนั้ น ให้ คํ า นึ ง ถึ ง ระเบี ย บ
กองทัพบก ว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน ทั้งนี้การพิจารณาความเหมาะสมในการใช้
สื่อหรือเครื่องมือในการประชาสัมพันธ์นั้น ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ เป้าหมาย และโอกาส

๓-๔๔
ข้อ ๑๑ ในภาวะปกติให้หน่วยขึ้นตรงกองทัพบกรายงานผลการดําเนินงานประชาสัมพันธ์ของหน่วย
ตามสายการบังคับบัญชาถึงกองทัพบก ผ่านสํานักงานเลขานุการกองทัพบก ๑ ชุด และสําเนาให้กรมกิจการ
พลเรือนกองทัพบก ๑ ชุด ทุกรอบ ๓ เดือน ทั้งนี้ ให้รายงานไม่เกินวันที่ ๕ ของเดือน มกราคม, เมษายน,
กรกฎาคม และ เดือนตุลาคม ของทุกปี
ข้อ ๑๒ ในภาวะไม่ปกติหรือภาวะสงคราม ให้หน่วยขึ้นตรงกองทัพบกที่รับผิดชอบพื้นที่โดยตรง
รายงานตามสานการบังคับบัญชาผ่านกรมกิจการพลเรือนทหารบก ในเวลา ๑๘.๐๐ ของทุกวัน จนกว่า
สถานการณ์จะเข้าสู่ภาวะปกติ
ข้อ ๑๓ การรายงาน ให้หน่วยขึ้นตรงกองทัพบกรายงานตามแบบรายงานท้ายระเบียบนี้
ข้อ ๑๔ ให้เจ้ากรมกิจการพลเรือนกองทัพบก รักษาการณ์ให้เป็นไปตามระเบียบนี้
ประกาศ ณ วันที่ ๑๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๔๗
(ลงชื่อ) พลเอก ชัยสิทธิ์ ชินวัตร
(ชัยสิทธิ์ ชินวัตร)
ผู้บัญชาการทหารบก
กรมกิจการพลเรือนทหารบก

๓-๔๕
รายงานผลการปฏิบัติงานประชาสัมพันธ์ของหน่วย.......................................................
รอบ ๓ เดือน ตั้งแต่เดือน ....................... ถึงเดือน ....................... พ.ศ. .........................
(หรือ ประจําวันที่ ........................ เดือน ...................................... พ.ศ. .........................
เรื่องที่
ประชาสัมพันธ์

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

สื่อที่ใช้

ระยะเวลา
ดําเนินการ

ผลที่ได้รับ

หมายเหตุ

ตรวจถูกต้อง
(ลายเซ็น) เจ้าหน้าที่รับผิดชอบงานประชาสัมพันธ์ของหน่วย
(
ชื่อ – นามสกุล
)
ตําแหน่ง .......................................................

๓-๔๖

ประกาศกระทรวงกลาโหม
เรื่อง สมาคมทีผ่ ู้ประสงค์จะสมัครเข้าเป็นสมาชิกไม่ต้องรายงานขออนุญาตผู้บังคับบัญชา
ตามที่สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ทหาร และสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์
สหกรณ์ ส มาชิ ก ของชุ ม นุ ม สหกรณ์ อ อมทรั พ ย์ แ ห่ ง ประเทศไทย ได้ รั บ อนุ ญ าตจดทะเบี ย นเป็ น สมาคม
ฌาปนกิจสงเคราะห์ตามความในมาตรา ๑๑ แห่งพระราชบัญญัติการฌาปนกิจสงเคราะห์ พ.ศ. ๒๕๔๕ จาก
นายทะเบียนสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ประจําท้องที่จังหวัดนนทบุรี ตามทะเบียนเลขที่ นบ ๗๓๘๐๓/
๐๐๑ และที่ นบ ๗๓๘๐๑/๐๐๓ ลงวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๔ นั้น
กระทรวงกลาโหม ได้พิจารณาเห็นสมควรให้ “สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออม
ทรัพย์ทหาร และสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์สมาชิกของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศ
ไทย” เป็นสมาคมที่ข้าราชการทหาร พนักงานราชการ และลูกจ้างในสังกัดกระทรวงกลาโหม สมัครเข้าเป็น
สมาชิกได้โดยไม่ต้องรายงานขออนุญาตผู้บังคับบัญชาตามความในข้อ ๘.๑ แห่งข้อบังคับกระทรวงกลาโหม
ว่าด้วยการเข้าสมาคมเข้าศึกษา หรือบอกความในราชการ พ.ศ. ๒๕๑๐
จึงประกาศให้ทราบทั่วกัน
สั่ง

ณ

วันที่

๓๑

สิงหาคม

พ.ศ. ๒๕๕๔

พล. อ.
(กิ ต ติ พ งษ์ เกษ
โกวิท)
ปลัดกระทรวง ฯ ทําแทน
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม

๓-๔๗

ระเบียบกระทรวงกลาโหม
ว่าด้วยการจัดลําดับอาวุโสของข้าราชการทหาร
พ.ศ. ๒๕๒๗
โดยที่เป็นการสมควรกําหนดหลักเกณฑ์การจัดลําดับอาวุโสของข้าราชการทหารขึ้นไว้ให้อยู่ใน
หลักเกณฑ์เดียวกัน จึงวางระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบกระทรวงกลาโหมว่าด้วยการจัดลําดับอาวุโสของข้าราชการ
ทหาร พ.ศ. ๒๕๒๗”
ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
ข้อ ๓ ระเบียบ คําสั่ง หรือหลักเกณฑ์ใดที่ขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้ ให้ใช้ระเบียบนี้แทน
ข้อ ๔ การจัดลําดับอาวุโสของข้าราชการทหารประเภททหารประจําการ
ถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ดังนี้
๔.๑ ผู้ที่มียศทหารสูง เป็นผู้มีอาวุโสสูงกว่าผู้ที่มียศทหารต่ํา
๔.๒ ผู้ที่มียศทหารเท่ากัน ผู้ที่ได้รับยศก่อนเป็นผู้มีอาวุโสสูงกว่า
๔.๓ ผู้ที่มียศ พลเอก พลเรือเอก พลอากาศเอก รับเงินเดือนอัตราจอมพล จอมพลเรือ
จอมพลอากาศ เป็นผู้มีอาวุโสสูงกว่าผู้รับเงินเดือนอัตราพลเอก พลเรือเอก พลอากาศเอก และผู้ที่มียศพัน
เอก นาวาเอก นาวาอากาศเอก รับเงินเดือนอัตราพันเอกพิเศษ นาวาเอกพิเศษ นาวาอากาศเอกพิเศษ เป็น
ผู้ที่มีอาวุโสสูงกว่าผู้รับเงินเดือนอัตราพันเอก นาวาเอก นาวาอากาศเอก
๔.๔ ผู้ที่มียศเอก พลเรือเอก พลอากาศเอก รับเงินเดือนอัตราจอมพล จอมพลเรือ จอม
พลอากาศ ก่อน เป็นผู้มีอาวุโสสูงกว่าผู้รับเงินเดือนอัตราจอมพล จอมพลเรือ จอมพลอากาศ ภายหลัง และ
ผู้ที่มียศพันเอก นาวาเอก นาวาอากาศเอก รับเงินเดือนอัตราพันเอกพิเศษ นาวาเอกพิเศษ นาวอากาศเอก
พิเศษ ก่อน เป็นผู้มีอาวุโสสูงกว่าผู้ที่รับเงินเดือน อัตราพันเอกพิเศษ นาวาเอกพิเศษ นาวาอากาศเอกพิเศษ
ภายหลัง

๓-๔๘
๔.๕ ผู้ที่ ได้ รับยศเท่ากั นและพร้อมกัน ให้พิจารณาการได้รับยศย้อนหลังไปตามลําดับ
จนถึงยศร้อยตรี เรือตรี เรืออากาศตรี หากยังไม่ได้ข้อยุติให้ถือลําดับอาวุโสในประกาศราชกิจจานุเบกษา ซึ่ง
จะเป็นไปตามลําดับอาวุโสที่หน่วยเสนอ
๔.๖ ผู้ ที่ ไ ด้ รั บ ยศเท่ า กั น และพร้ อ มกั น ให้ ถื อ ลํ า ดั บ อาวุ โ สในคํ า สั่ ง แต่ ง ตั้ ง ตามยศของ
กระทรวงกลาโหม
๔.๗ การจัดลําดับอาวุโสของข้าราชการทหารประเภทข้าราชการกลาโหมพลเรือนให้ถือวัน
รับเงินเดือนครั้งแรกในอัตราชั้นยศนั้น ๆ เป็นลําดับอาวุโส

บทเฉพาะกาล
ข้อ ๕ ข้าราชการกลาโหมพลเรือนที่เปลี่ยนสภาพมาจากทหารหญิง เมื่อกลับคืนสภาพเป็นทหาร
หญิงประจําการ ตามบทเฉพาะกาลแห่งข้อบังคับกระทรวงกลาโหมว่าด้วยทหารหญิง พ.ศ. ๒๕๒๗ ให้ถือ
ลําดับอาวุโสในยศทหารตั้งแต่วันที่ได้รับเงินเดือนในอัตราชั้นยศนั้น ๆ
ประกาศ ณ วันที่ ๒๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๒๗
(ลงชื่อ) พลเอก ป. ติณสูลานนท์
(เปรม ติณสูลานนท์)
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม

หมายเหตุ

หลักการและเหตุผลในการประกาศใช้ระเบียบฉบับนี้ คือ นําหลักเกณฑ์การจัดลําดับอาวุโส
ของข้าราชการทหารตามมติสภากลาโหม ครั้งที่ ๑๒/๒๐ เมื่อวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๐
มาปรับปรุงใหม่ โดยกําหนดขึ้นเป็นระเบียบกระทรวงกลาโหมว่าด้วยการจัดลําดับอาวุโส
ของข้ า ราชการทหาร เพื่ อ ปรั บ ปรุ ง หลั ก เกณฑ์ ก ารจั ด ลํ า ดั บ อาวุ โ สของข้ า ราชการให้
สอดคล้องกันทุกส่วนราชการ

๓-๔๙

คําสั่งกองทัพบก
(คําสั่งชี้แจง)
ที่ ๓๓๐/๒๓๔๘๒
เรื่อง การเทียบตําแหน่งของผู้บังคับการกรมผสม
เนื่องด้วยกองทัพบกได้รับรายงานจากหน่วยต่าง ๆ หารือข้อข้องใจเกี่ยวกับการเทียบตําแหน่งและ
สิทธิอํานาจของตําแหน่งผู้ลังคับการกรมผสม ว่าเทียบตําแหน่งชั้นใด และจะมีสิทธิอํานาจอย่างเดียวกับผู้
บัญชาการกองพลด้วยหรือไม่ ในเมื่อผู้บังคับการกรมผสมมียศถึงพลจัตวา เพราะข้อบังคับทหารว่าด้วย
กําหนดกําลังเจ้าหน้าที่กองทัพบกในเวลาปกติ ๙๑ มาตรา ๑ ข้อ ๖ กําหนดไว้ว่า เงินเดือนอัตราพลตรี, พล
จัตวาเทียบตําแหน่งผู้บัญชาการกองพล
จึงขอชี้แจงให้ทราบทั่วกันว่า ตําแหน่งผู้บังคับการกรมผสมนั้น ชื่อตําแหน่งได้บ่งชัดแจ้งอยู่แล้วว่า
เป็นตําแหน่งผู้บังคับการกรม ซึ่งเป็นตําแหน่งมาตรฐานไม่ต้องเทียบตําแหน่งใด ๆ อีกทํานองเดียวกับ
ตําแหน่งผู้บังคับกองร้อยในบางตําแหน่ง ผู้บังคับกองร้อยในบางเหล่าซึ่งมีอัตราเงินเดือนและยศพันตรี ก็คง
เป็นตําแหน่งผู้บังคับกองร้อย มิได้เทียบตําแหน่งผู้บังคับกองพันเช่นเดียวกัน ดังนั้น ย่อมมีสิทธิและอํานาจ
ตามตําแหน่งนั้น ๆ
ส่วนผู้ ที่ ดํารงตําแหน่ งอื่ น ๆ ซึ่ งมีอัตราเงินเดื อนชั้นพลจัต วา เช่น ตํ าแหน่งรองเจ้ากรม รองผู้
บัญชาการกองพล ดังนี้ ย่อมเทียบตําแหน่งผู้บัญชาการกองพลตามข้อบังคับดังกล่าวได้
สั่ง ณ วันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๔๙๙
(ลงชื่อ) จอมพล ส. ธนะรัชต์
ผบ.ทบ.

กพ.ทบ.

๔-๐

บทที่ ๔
การลา

๔-๑
(สําเนา)
ข้อบังคับกระทรวงกลาโหม
ว่าด้วยการลา
พ.ศ. ๒๕๕๕
โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงข้อบังคับกระทรวงกลาโหมว่าด้วยการลา ให้เหมาะสมยิ่งขึ้น จึงออก
ข้อบังคับไว้ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ข้อบังคับนี้เรียกว่า “ข้อบังคับกระทรวงกลาโหมว่าด้วยการลา พ.ศ. ๒๕๕๕”
ข้อ ๒ ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
ข้อ ๓ ให้ยกเลิก
๓.๑ ข้อบังคับกระทรวงกลาโหมว่าด้วยการลา พ.ศ. ๒๕๓๕
๓.๒ ข้อบังคับกระทรวงกลาโหมว่าด้วยการลา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๙
๓.๓ ข้อบังคับกระทรวงกลาโหมว่าด้วยการลา (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๐
๓.๔ ข้อบังคับกระทรวงกลาโหมว่าด้วยการลา (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๔๓
๓.๕ ข้อบังคับกระทรวงกลาโหมว่าด้วยการลา (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๕๐
๓.๖ ข้อบังคับกระทรวงกลาโหมว่าด้วยการลา (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๕๐
บรรดาข้อบังคับ ระเบียบ หรือคําสั่งอื่นใด ในส่วนที่มีกําหนดไว้แล้วในข้อบังคับนี้ หรือซึ่งขัดหรือ
แย้งกับข้อบังคับนี้ ให้ใช้ข้อบังคับนี้แทน
ข้อ ๔ ให้ปลัดกระทรวงกลาโหมรักษาการตามข้อบังคับนี้
หมวด ๑
บททั่วไป
ข้อ ๕ ในข้อบังคับนี้
“การลาติดตามคู่สมรส” หมายความว่า ลาติดตามสามีหรือภริยาโดยชอบด้วยกฎหมายที่เป็น
ข้าราชการหรือพนักงานรัฐวิสาหกิจ ซึ่งไปปฏิบัติหน้าที่ราชการหรือไปปฏิบัติงานในต่างประเทศหรือทาง
ราชการสั่งให้ไปปฏิบัติงานในต่างประเทศตามความต้องการของทางราชการตามกฎหมายว่าด้วยการ
กําหนดหลักเกณฑ์การสั่งให้ไปทําการซึ่งให้นับเวลาระหว่างนั้นเหมือนเต็มเวลาราชการหรือเต็มเวลาทํางาน
ตั้งแต่ ๑ ปีขึ้นไป แต่ไม่รวมถึงกรณีคู่สมรสลาไปศึกษา ฝึกอบรม ดูงานหรือปฏิบัติการวิจัย ณ ต่างประเทศ
/ ข้อ ๖ ...

๔-๒
ข้อ ๖ ใบลาป่วย ใบลาคลอดบุตร ใบลาไปช่วยเหลือภริยาที่คลอดบุตร ใบลากิจ ใบลาพักผ่อน
ประจํ า ปี และใบลาไปฟื้ น ฟู ส มรรถภาพด้ า นอาชี พ ให้ เ สนอต่ อ ผู้ บั ง คั บ บั ญ ชาตามลํ า ดั บ ชั้ น จนถึ ง
ผู้บังคับบัญชาชั้นที่มีอํานาจให้ลา
ข้อ ๗ การลาของข้ า ราชการทหารในช่ ว งก่ อ นและหลั ง วั น หยุ ด ราชการประจํ า สั ป ดาห์ ห รื อ
วันหยุดราชการประจําปีเพื่อให้มีวันหยุดต่อเนื่องกัน ให้ผู้มีอํานาจพิจารณาหรืออนุญาตใช้ดุพินิจตามความ
เหมาะสมและจําเป็นที่จะอนุญาตให้ลาได้ โดยมิให้เสียหายแก่การปฏิบัติราชการ
ข้อ ๘ ข้าราชการทหารผู้ใดได้รับคําสั่งให้ไปช่วยราชการ ณ หน่วยงานอื่นใดของทางราชการ หาก
ประสงค์จะลาป่วย ลาคลอดบุตร ลากิจ ลาพักผ่อน ในช่วงเวลาที่ไปช่วยราชการ ให้เสนอขออนุญาตลาต่อ
ผู้บังคับบัญชาของหน่วยงานที่ไปช่วยราชการ แล้วให้หน่วยงานนั้นรายงานจํานวนวันลาให้ส่วนราชการต้น
สังกัดของผู้นั้นทราบอย่างน้อยปีละครั้ง
การลาประเภทอื่นนอกจากที่ระบุไว้ในวรรคหนึ่ง ให้เสนอขออนุญาตลาต่อส่วนราชการต้นสังกัด
ตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดสําหรับการลาประเภทนั้น
ข้อ ๙ ข้าราชการทหารผู้ใดไม่สามารถปฏิบัติราชการได้อันเนื่องมาจากพฤติการณ์พิเศษ ซึ่งเกิด
ขึ้นกับบุคคลทั่วไปในท้องที่นั้น หรือพฤติการณ์พิเศษซึ่งเกิดขึ้นกับข้าราชการทหารผู้นั้นและมิได้เกิดจาก
ความประมาทเลินเล่อหรือความผิดของข้าราชการทหารผู้นั้นเอง โดยพฤติการณ์พิเศษดังกล่าวร้ายแรงจน
เป็นเหตุขัดขวางทําให้ไม่สามารถมาปฏิบัติราชการ ณ สถานที่ตั้งตามปกติ ให้ข้าราชการทหารผู้นั้นรีบ
รายงานพฤติ ก ารณ์ ที่ เ กิ ด ขึ้ น รวมทั้ ง อุ ป สรรคขั ด ขวางที่ ทํ า ให้ ม าปฏิ บั ติ ร าชการไม่ ไ ด้ ต่ อ ผู้ บั ง คั บ บั ญ ชา
ตามลําดับชั้นจนถึงเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ปลัดกระทรวงกลาโหม สมุหราชองครักษ์
ผู้บัญชาการทหารสูงสุด ผู้บัญชาการทหารบก ผู้บัญชาการทหารเรือ ผู้บัญชาการทหารอากาศ ทันทีในวัน
แรกที่สามารถมาปฏิบัติราชการได้
สําหรับเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ปลัดกระทรวงกลาโหม สมุหราชองค์รักษ์
ผู้บัญชาการทหารสูงสุด ผู้บัญชาการทหารบก ผู้บัญชาการทหารเรือ ผู้บัญชาการทหารอากาศ ให้รายงาน
ต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม
ในกรณี ที่ รั ฐ มนตรี ว่ า การกระทรวงกลาโหม เลขานุ ก ารรั ฐ มนตรี ว่ า การกระทรวงกลาโหม
ปลั ด กระทรวงกลาโหม สมุ ห ราชองครั ก ษ์ ผู้ ข้ า ราชการทหารผู้ นั้ น มาปฏิ บั ติ ร าชการไม่ ไ ด้ เ ป็ น เพราะ
พฤติการณ์พิเศษตามวรรคหนึ่งจริง ให้สั่งให้การหยุดราชการของข้าราชการทหารผู้นั้นไม่นับเป็นวันลาตาม
จํานวนวันที่ไม่สามารถมาปฏิบัติราชการได้อันเนื่องมาจากพฤติการณ์พิเศษดังกล่าว
ในกรณี ที่ รั ฐ มนตรี ว่ า การกระทรวงกลาโหม เลขานุ ก ารรั ฐ มนตรี ว่ า การกระทรวงกลาโหม
ปลั ดกระทรวงกลาโหม สมุ หราชองครั กษ์ ผู้ บั ญชาการทหารสู งสุ ด ผู้ บั ญชาการทหารบก ผู้ บั ญชาการ
ทหารเรือ
/ ผู้บัญชาการ ...

๔-๓
ผู้บัญชาการทหารอากาศ เห็นว่าการที่ไม่สามารถมาปฏิบัติราชการยังไม่สมควรถือเป็นพฤติการณ์พิเศษตาม
วรรคหนึ่ง ให้ถือว่าวันที่ข้าราชการทหารผู้นั้นไม่มาปฏิบัติราชการเป็นวันลากิจ
ข้อ ๑๐ การนับวันลาตามข้อบังคับนี้ให้นับตามปีงบประมาณ
การนับวันลาเพื่อประโยชน์ในการเสนอหรือจัดส่งใบลา อนุญาตให้ลา และคํานวณวันลาให้นับ
ต่อเนื่องกันโดยนับวันหยุดราชการที่อยู่ในระหว่างวันลาประเภทเดียวกันรวมเป็นวันลาด้วย เว้นแต่การนับ
เพื่อประโยชน์ในการคํานวณวันลาสําหรับวันลาไปช่วยเหลือภริยาที่คลอดบุตร วันลากิจ และวันลาพักผ่อน
ให้นับเฉพาะวันทําการ
การลาป่วยหรือการลากิจซึ่งมีระยะเวลาต่อเนื่องกัน จะเป็นในปีเดียวกันหรือไม่ก็ตาม ให้นับเป็น
การลาครั้งหนึ่ง ถ้าจํานวนวันลาครั้งหนึ่งรวมกันเกินอํานาจของผู้มีอํานาจอนุญาตระดับใด ให้เสนอใบลาต่อ
ผู้บังคับบัญชาตามลําดับชั้นจนถึงผู้มีอํานาจอนุญาต
ข้าราชการทหารที่ถูกเรียกกลับมาปฏิบัติราชการระหว่างการลา ให้ถือว่าสิ้นสุดก่อนวันมาปฏิบัติ
ราชการ เว้นแต่ผู้มีอํานาจอนุญาตเห็นว่าการเดินทางต้องใช้เวลา ให้ถือว่าสิ้นสุดก่อนวันเดินทางกลับ
ข้าราชการทหารซึ่งได้รับอนุญาตให้ลา หากประสงค์จะยกเลิกวันลาที่ยังไม่ได้หยุดราชการให้เสนอ
ขอถอนวันลาต่อผู้บังคับบัญชาตามลําดับชั้นจนถึงผู้มีอํานาจอนุญาตให้ลา และให้ถือว่าการลาเป็นอันสิ้นสุด
ก่อนวันมาปฏิบัติราชการ
ข้ อ ๑๑ เพื่ อ ควบคุ ม ให้ เ ป็ น ไปตามข้ อ บั ง คั บ นี้ ให้ สํ า นั ก งานเลขานุ ก ารรั ฐ มนตรี ว่ า การ
กระทรวงกลาโหม สํ า นั ก งานปลั ด กระทรวงกลาโหม กรมราชองครั ก ษ์ กองบั ญ ชาการกองทั พ ไทย
กองทัพบก กองทัพเรือ กองทัพอากาศ จัดทําบัญชีลงเวลาการปฏิบัติราชการของข้าราชการทหารในสังกัด
หรือจะใช้เครื่องบันทึกเวลาการปฏิบัติราชการแทนก็ได้
ในกรณีจําเป็น สํานักงานเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม สํานักงานปลัดกระทรวง
กลาโหม กรมราชองครักษ์ กองบัญชาการกองทัพไทย กองทัพบก กองทัพเรือ กองทัพอากาศ จะกําหนดวิธี
ลงเวลาปฏิบัติราชการ หรือวิธีควบคุมการปฏิบัติราชการของข้าราชการทหารที่มีการปฏิบัติราชการใน
ลักษณะพิเศษเป็นอย่างอื่นตามที่เห็นสมควรก็ได้ แต่ทั้งนี้จะต้องมีหลักฐานให้สามารถตรวจสอบวันเวลาการ
ปฏิบัติราชการได้ด้วย
หมวด ๒
การลาป่วย
ข้อ ๑๒ ข้าราชการทหาร ในปีหนึ่งจะลาป่วยได้ไม่เกิน ๙๐ วัน เว้นแต่ในกรณีดังจะกล่าวต่อไปนี้
๑๒.๑ เจ็บป่วยเนื่องจากไปราชการในที่กันดารหรือในท่องที่ซึ่งมีโรคภัยชุกชุมหรือประสบ
อันตรายเนื่องจากปฏิบัติราชการจะลาป่วยเพื่อรักษาตัวต่อไปได้อีก ๙๐ วัน รวมเป็น ๑๘๐ วัน
/ ๑๒.๒ เจ็บป่วย ...

๔-๔
๑๒.๒ เจ็บป่วยหรือประสบอันตรายเพราะกระทําการตามหน้าที่อันเนื่องจากไอพิษ วัตถุธาตุ
ที่เป็นพิษ วัตถุระเบิด หรือเชื้อโรคติดต่ออย่างร้ายแรง จะลาป่วยเพื่อรักษาตัวต่อไปได้อีก ๑๘๐ วัน รวมเป็น
๒๗๐ วัน
๑๒.๓ เจ็บป่วยเนื่องจากประสบอันตรายเพราะกระทําการตามหน้าที่ในอากาศ ใต้น้ํา ใต้ดิน
ทั้งขณะขึ้นลงหรืออยู่ในอากาศ ใต้น้ํา หรือใต้ดิน จะลาป่วยเพื่อรักษาตัวได้ ๓๖๕ วัน
๑๒.๔ เจ็บป่วยเนื่องจากต้องกระทําหน้าที่พิเศษฝ่าอันตรายตามที่ได้รับอนุมัติหรือได้รับ
มอบหมายจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม จะลาป่วยเพื่อรักษาตัวได้ ๓๖๕ วัน
๑๒.๕ เจ็ บ ป่ ว ยเนื่ อ งจากต้ อ งกระทํ า หน้ า ที่ ใ นการรบ การสงคราม การปราบปราม
การจลาจล การปฏิบัติหน้าที่ตามกฎอัยการศึกหรือตามประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน หรือปฏิบัติราชการ
สนามในพื้นที่ตามแนวชายแดน จะลาป่วยเพื่อรักษาตัวได้ ๓๖๕ วัน
๑๒.๖ การลาป่ ว ยตามข้ อ ๑๒.๔ หรื อ ข้ อ ๑๒.๕ กรณี แ พทย์ ที่ รั ก ษาไม่ น้ อ ยกว่ า ๓
นายตรวจรับรองลงความเห็นว่าจําเป็นต้องฟื้นฟูสมรรถภาพต่างกาย ให้ลาป่วยเพื่อฟื้นฟูสมรรถภาพร่างกาย
ต่อได้อีก ไม่เกิน ๓๖๕ วัน
ข้อ ๑๓ ผู้ป่วยต้องเสนอใบลาแสดงอาการป่วยต่อผู้บังคับบัญชาโดยตรง ถ้าป่วยไม่เกิน ๒๔ ชั่วโมง
จะลาด้วยวาจาก็ได้ ผู้ป่วยจะให้ผู้อื่นทําใบลาเสนอแทนตนก็ได้ หากมีความเห็นหรือคําแนะนําของแพทย์ให้
แนบมากับใบลาด้วย
ผู้ป่วยที่ได้ลาหยุดพักรักษาตัวครบกําหนดแล้ว แต่อาการป่วยยังไม่หายจะหยุดพักรักษาตัวต่อไปอีก
ให้เสนอใบลาต่อตามที่กล่าวแล้วข้างต้น
ผู้ป่วยที่รักษาตัวอยู่ที่สถานพยาบาลของทหารไม่ว่าจะเป็นกรณีที่ผู้บังคับบัญชาส่งตัวไปรักษาหรือ
เจ้าตัวไปป่วยรักษาตัวยังสถานพยาบาลของทหาร ไม่ต้องทําใบลาเสนอต่อผู้บังคับบัญชาแต่ให้สํานักงาน
เลขานุ ก ารรั ฐ มนตรี ว่ า การกระทรวงกลาโหม สํ า นั ก งานปลั ด กระทรวงกลาโหม กรมราชองครั ก ษ์
กองบัญชาการ กองทัพไทย กองทัพบก กองทัพเรือ กองทัพอากาศ ที่มีสถานพยาบาลวางระเบียบ ให้ส่วน
ราชการต้นสังกัดของผู้ป่วยกับสถานพยาบาลทําหลักฐานการป่วยให้ไว้ต่อกันนับตั้งแต่วันรับตัวไว้รักษา
จนถึงวันออกจากสถานพยาบาลนั้น ทั้งนี้การป่วยดังกล่าวให้ถือเป็นการลาป่วยตามข้อบังคับนี้ด้วย
ถ้าผู้ป่วยเป็นทหารประจําการตามกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหาร เมื่อลาไปรักษาตัวยัง
ภูมิลําเนาที่ห่างไกลผู้บังคับบัญชาครบกําหนดลาแล้วยังไม่หายป่วย จะลารักษาตัวต่อไปอีกก็ดีหรือไปด้วยกิจ
ธุระแล้วป่วยอยู่ยังภูมิลําเนาก็ดี ให้นําบัตรอนุญาตลาเสนอต่อกรมการทหารที่ใกล้หรือนายอําเภอท้องที่เพื่อ
วินิจฉัยอนุญาต
ข้อ ๑๔ การเขียนใบลาป่วยจักต้องกล่าวถึงอาการป่วย กําหนดวันลาตั้งแต่เมื่อใดถึงเมื่อใด และ
บอกสถานที่ซึ่งพักรักษาตัวอยู่ด้วย
/ ข้อ ๑๕ ผู้บังคับ ...

๔-๕
ข้อ ๑๕ ผู้บังคับบัญชาซึ่งมีอํานาจอนุญาตให้ลาป่วยให้เป็นไปตามตารางกําหนดอํานาจให้ลาท้าย
ข้อบังคับนี้
ข้อ ๑๖ ผู้ ซึ่ งลาป่ วยเกินกําหนดที่กล่าวไว้ใ นข้อ ๑๒ ให้ผู้บังคั บบัญชาจั ดการขอปลดออกจาก
ประจําการ
หมวด ๓
การลาคลอดบุตร
ข้อ ๑๗ ข้าราชการทหารซึ่งประสงค์จะลาคลอดบุตร ให้เสนอใบลาต่อผู้บังคับบัญชาตามลําดับชั้น
จนถึงผู้มีอํานาจอนุญาตก่อนหรือในวันที่ลา เว้นแต่ไม่สามารถจะลงชื่อในใบลาได้ จะให้ผู้อื่นลาแทนก็ได้ แต่
เมื่อสามารถลงชื่อแล้ว ให้เสนอใบลาโดยเร็ว
การลาคลอดบุตรให้ลาได้ ๙๐ วัน โดยได้รับเงินเดือน และไม่ต้องมีใบรับรองแพทย์ ทั้งนี้สามารถจะ
ลาในวันที่คลอด ก่อนหรือหลังวันที่คลอดบุตรก็ได้ แต่เมื่อรวมวันลาแล้วต้องไม่เกิน ๙๐วัน
ข้าราชการทหารที่ได้รับอนุญาตให้ลาคลอดบุตรและได้หยุดราชการไปแล้วแต่ไม่ได้คลอดบุตรตาม
กําหนด หากประสงค์จะขอถอนวันลาคลอดบุตรที่หยุดไป ให้ผู้มีอํานาจอนุญาต อนุญาตให้ถอนวันลาคลอด
บุตรได้ โดยถือว่าวันที่ได้หยุดราชการไปแล้วเป็นวันลากิจ
การลาคลอดบุตรคาบเกี่ยวกับการลาประเภทใดซึ่งยังไม่ครบกําหนดวันลาของการลาประเภทนั้น
ให้ถือว่าการลาประเภทนั้นสิ้นสุดลง และให้นับเป็นการลาคลอดบุตรตั้งแต่วันเริ่มลาคลอดบุตร
ข้อ ๑๘ ข้าราชการทหารซึ่งประสงค์จะลาคลอดบุตร ให้เสนอใบลาต่อผู้บังคับบัญชาตามลําดับชั้น
จนถึงผู้บังคับบัญชานั้น ผู้บังคับการกรม ผู้บังคับหมวดเรือ หรือผู้บังคับการกองบิน ขึ้นไปเป็นผู้พิจารณา
อนุญาต
หมวด ๔
การลาไปช่วยเหลือภริยาที่คลอดบุตร
ข้อ ๑๙ ข้าราชการทหารซึ่งประสงค์จะลาไปช่วยเหลือภริยาโดยชอบด้วยกฎหมายที่คลอดบุตร
ให้เสนอหรือจัดส่งใบลาต่อผู้บังคับบัญชาตามลําดับชั้นจนถึงผู้มีอํานาจอนุญาตก่อนหรือในวันที่ลาภายใน
๙๐ วัน นับแต่วันที่คลอดบุตร และให้มีสิทธิลาไปช่วยเหลือภริยาที่คลอดบุตรครั้งหนึ่งติดต่อกันได้ไม่เกิน
๑๕ วันทําการ
ผู้มีอํานาจอนุญาตตามวรรคหนึ่งอาจให้แสดงหลักฐานประกอบการพิจารณาอนุญาตด้วยก็ได้
ผู้ที่ได้รับอนุญาตให้ลาไปช่วยเหลือภริยาที่คลอดบุตร ซึ่งได้หยุดราชการไปยังไม่ครบกําหนด ถ้ามี
ราชการจําเป็นเกิดขึ้น ผู้บังคับบัญชาหรือผู้มีอํานาจอนุญาตจะเรียกตัวมาปฏิบัติราชการก็ได้
ข้าราชการทหารซึ่งประสงค์จะลาไปช่วยเหลือภริยาที่คลอดบุตร ให้เสนอใบลาต่อผู้บังคับบัญชา
ตามลําดับชั้นจนถึงผู้บังคับบัญชาชั้น ผู้บังคับกองพัน ผู้บังคับการเรือชั้น ๑ หรือผู้บังคับฝูงบิน ขึ้นไปเป็นผู้
พิจารณาอนุญาต
/หมวด ๕ ...

๔-๖
หมวด ๕
การลากิจ
ข้อ ๒๐ ข้าราชการทหารมีสิทธิลากิจ โดยได้รับเงินเดือนปีละไม่เกิน ๔๕ วันทําการ สําหรับทหาร
กองประจําการตามกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหารจะลาได้ไม่เกิน ๒๓ วันทําการ เว้นแต่กรณีมีเหตุ
จํ าเป็น ซึ่ งสํ า นั กงานปลั ด กระทรวงกลาโหม กองบัญชาการกองทั พ ไทย กองทัพ บก กองทัพเรื อ หรื อ
กองทัพอากาศ เห็นควรให้มีการลาเกินกว่าที่กําหนดดังกล่าว ให้ปลัดกระทรวงกลาโหม ผู้บัญชาการทหาร
สูงสุด ผู้บัญชาการทหารบก ผู้บัญชาการทหารเรือ หรือผู้บัญชาการทหารอากาศ แล้วแต่กรณี มีอํานาจ
อนุญาตให้ลาเพิ่มเติมได้อีกไม่เกิน ๓๐ วัน
ข้อ ๒๑ ข้าราชการทหารที่ลาคลอดบุตรตามข้อ ๑๗ แล้ว หากประสงค์จะลากิจเพื่อเลี้ยงดูบุตร
ให้มีสิทธิลาต่อเนื่องจากการลาคลอดบุตรได้ไม่เกิน ๑๕๐ วันทําการ โดยไม่มีสิทธิได้รับเงินเดือนระหว่างลา
ข้อ ๒๒ ข้าราชการทหารจะลากิจไปต่างประเทศได้ดังนี้
๒๒.๑ ลาไปประเทศที่ มี อาณาเขตติดต่อกับประเทศไทย เช่น มาเลเซีย สหภาพพม่า
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว กัมพูชา เป็นต้น จะลาได้ตามกําหนดวันลาในข้อ ๒๐
๒๒.๒ ลาไปประเทศในเอเชียนอกจากที่กล่าวในข้อ ๒๒.๑ จะลาเพิ่มจากกําหนดวันลาใน
ข้อ ๒๐ ได้อีกไม่เกิน ๕ วันทําการ
๒๒.๓ ลาไปประเทศในยุโรป อเมริกา แอฟริกา ออสเตรเลีย หรือประเทศอื่นนอกจากที่
กล่าวในข้อ ๒๒.๑ และ ข้อ ๒๒.๒ จะลาเพิ่มจากกําหนดวันลาในข้อ ๒๐ ได้อีกไม่เกิน ๑๐ วันทําการ
ข้อ ๒๓ ผู้ลากิจต้องเสนอใบลาต่อผู้บังคับบัญชาโดยตรง จะลาแทนกันไม่ได้ เมื่อได้รับอนุญาตแล้ว
จึงจะหยุดราชการได้
ข้อ ๒๔ การเขียนใบลากิจจักต้องกล่าวถึงความประสงค์ของการลา กําหนดวันลาตั้งแต่เมื่อใดถึง
เมื่อใด และบอกสถานที่ซึ่งราชการจะติดต่อได้เสมอด้วย
ข้อ ๒๕ ผู้ลากิจ เมื่อมีเหตุจําเป็นจะลาต่ออีก ให้เสนอใบลาต่อผู้บังคับบัญชาตามข้อ ๒๓ เว้นแต่เมื่อ
ยู่ต่างจังหวัดหรืออยู่ต่างประเทศ จึงให้ส่งใบลาโดยทางไปรษณีย์หรือทางอื่น ๆ แต่ทหารกองประจําการตาม
กฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหาร จะลาต่อโดยวิธีนี้ได้ไม่เกิน ๕ วันทําการ
ข้อ ๒๖ ผู้บังคับบัญชาซึ่งมีอํานาจอนุญาตให้ลากิจให้เป็นไปตามตารางกําหนดอํานาจให้ลาท้าย
ข้อบังคับนี้ เว้นแต่การลาตามข้อ ๒๒ อยู่ในอํานาจของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม
กรณีข้าราชการทหารลาไปนอกเขตประเทศไทยไม่เกิน ๒๔ ชั่วโมง เนื่องจากได้รับคําเชิญจาก
ข้าราชการต่างประเทศ ให้หัวหน้าหน่วยชั้นสัญญาบัตร ณ ที่นั้น อนุญาตให้ลาได้
ข้ อ ๒๗ ผู้ ที่ ไ ด้ รั บ อนุ ญ าตให้ ล ากิ จ เว้ น แต่ ก รณี ก ารลากิ จ เพื่ อ เลี้ ย งดู บุ ต รตามข้ อ ๒๑
ถ้าผู้บังคับบัญชาพิจารณาเห็นว่าไม่สมควร จะไม่อนุญาตหรือลดจํานวนวันลาตามใบลาลงได้ และมีราชการ
จําเป็นเกิดขึ้น ผู้บังคับบัญชาจะสั่งเรียกผู้ซึ่งลาไปแล้วกลับมาปฏิบัติราชการก็ได้

/ หมวด ๖ ...

๔-๗
หมวด ๖
การลาพักผ่อนประจําปี
ข้อ ๒๘ ข้าราชการทหารมีสิทธิลาพักผ่อนประจําปีในปีหนึ่งได้ ๑๐ วันทําการ โดยไม่ถือเป็นวันลา
เว้นแต่ข้าราชการทหารดงต่อไปนี้ ไม่มีสิทธิลาพักผ่อนประจําปีในปีที่ได้รับการบรรจุเข้ารับราชการยังไม่ถึง
๖ เดือน
๒๘.๑ ผู้ซึ่งได้รับการบรรจุเข้ารับราชการทหารเป็นข้าราชการทหารครั้งแรก
๒๘.๒ ผู้ซึ่งลาออกจากราชการเพราะเหตุผลส่วนตัว แล้วต่อมาได้รับการบรรจุกลับเข้ารับ
ราชการ
๒๘.๓ ผู้ซึ่งลาออกจากราชการเพื่อดํารงตําแหน่งทางการเมือง แล้วต่อมาได้รับการบรรจุ
กลับเข้ารับราชการหลัง ๖ เดือน นับแต่วันออกจากราชการ
๒๘.๔ ผู้ซึ่ งถู กสั่งให้ออกจากราชการในกรณีอื่น และกรณี ไปปฏิบัติงานใด ๆ ตามความ
ประสงค์ของทางราชการ แล้วต่อมาได้รับการบรรจุกลับเข้ารับราชการ
ข้ อ ๒๙ ข้ า ราชการทหารซึ่ ง ประสงค์ จ ะลาพั ก ผ่ อ นประจํ า ปี ให้ เ สนอใบลาต่ อ ผู้ บั ง คั บ บั ญ ชา
ตามลําดับชั้นจนถึงผู้บังคับบัญชาชั้น ผู้บังคับการกรม ผู้บังคับหมวดเรือ หรือผู้บังคับการกองบินขึ้นไป เป็น
ผู้พิจารณาอนุญาต เว้นแต่การไปต่างประเทศระหว่างการลาพักผ่อนประจําปี ให้นําความในข้อ ๒๒ มาใช้
บังคับ
ถ้าปีใดข้าราชการทหารผู้ใดมิได้ลาพักผ่อนประจําปี หรือลาพักผ่อนประจําปีแล้วแต่ไม่ครบ ๑๐ วัน
ทําการ ให้สะสมวันที่มิได้ลาในปีนั้นรวมเข้ากับปีต่อ ๆ ไปได้ แต่วันลาพักผ่อนสะสมรวมกับวันลาพักผ่อนใน
ปีปัจจุบันจะต้องไม่เกิน ๒๐ วันทําการ
ผู้ที่ได้รับราชการติดต่อกันมาแล้วไม่น้อยกว่า ๑๐ ปี ให้มีสิทธินําวันลาพักผ่อนสะสมรวมกับวันลา
พักผ่อนในปีปัจจุบันได้ไม่เกิน ๓๐ วันทําการ
การอนุญาตให้ลาพักผ่อนประจําปี ผู้มีอํานาจอนุญาตจะอนุญาตให้ลาพักผ่อนครั้งเดียวหรือหลาย
ครั้งก็ได้ โดยมิให้เยหายแก่ราชการ เมื่อได้รับอนุญาตแล้วจึงจะหยุดราชการได้
ผู้ที่ได้รับอนุญาตให้ลาพักผ่อนประจําปีซึ่งได้หยุดราชการไปยังไม่ครบกําหนด ถ้ามีราชการจําเป็น
เกิดขึ้น ผู้บังคับบัญชาหรือผู้มีอํานาจอนุญาตจะเรียกตัวมาปฏิบัติราชการก็ได้
หมวด ๗
การลาอุปสมบท
ข้ อ ๓๐ ข้ า ราชการทหารจะลาอุ ป สมบทได้ ไ ม่ เ กิ น ๑๒๐ วั น ผู้ ที่ เ คยอุ ป สมบทมาแล้ ว จะลา
อุปสมบทอีกไม่ได้
ข้อ ๓๑ ข้าราชการทหารชั้นสัญญาบัตรผู้ใดจะอุปสมบทให้เสนอใบลาอุปสมบทต่อผู้บังคับบัญชา
ตามลําดับชั้นจนถึงเลขานุการรัฐมนตีว่าการกระทรวงกลาโหม ปลัดกระทรวงกลาโหม สมุหราชองครักษ์
ผู้บัญชาการทหารสูงสุด ผู้บัญชาการทหารบก ผู้บัญชาการทหารเรือ ผู้บัญชาการทหารอากาศ เพื่อวินิจฉัย
เมื่อเห็นควรจะอนุญาตแล้วจึงรายงานเสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมก่อนถึงกําหนดอุปสมบท
/ ไม่น้อยกว่า ...

๔-๘
ไม่น้อยกว่า ๓๐ วัน เว้นหน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์ สํานักผู้บัญชาการทหารสูงสุด
ให้เป็นไปตามพระราชวินิจฉัยขององค์ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์
สํานักผู้บัญชาการทหารสูงสุด
สําหรับข้าราชการทหารต่ํากว่าชั้นสัญญาบัตรคงปฏิบัติการเสนอใบลาดังกล่าวแล้วข้างต้น แต่ให้
ผู้บังคับบัญชาชั้นผู้บังคับกองพัน ผู้บังคับการเรือ ชั้น ๑ หรือผู้บังคับฝูงบิน เป็นผู้วินิจฉัย เมื่อเห็นควรจะ
อนุญาตแล้วจึงรายงานเสนอผู้บังคับบัญชาชั้นผู้บัญชาการกองพล ผู้บัญชาการทหารเรือ หรือผู้บัญชาการ
กองพลบิน เป็นผู้พิจารณาอนุญาต
ผู้ซึ่งได้รับอนุญาตให้ลาอุปสมบทแล้ว เมื่อถึงวันลาได้หยุดราชการไปเพื่อเตรียมการอุปสมบท หาก
ปรากฏว่ามีปัญหาอุปสรรคทําให้ไม่สามารถอุปสมบทตามที่ขออนุญาตลาไว้ เมื่อได้รายงานตัวกลับเข้า
ปฏิบัติราชการตามปกติและขอถอนวันลาอุปสมบท ให้ผู้มีอํานาจอนุญาตให้ลาอุปสมบทอนุญาตให้ถอนวัน
ลาอุปสมบทได้ โดยให้ถือว่าวันที่ได้หยุดราชการไปแล้วเป็นวันลากิจ
ผู้ซึ่งได้รับอนุญาตให้ลาอุปสมบทจะต้องอุปสมบทภายใน ๑๐ วัน นับตั้งแต่วันเริ่มวันลา
ข้อ ๓๒ ผู้ซึ่งได้รับอนุญาตให้ลาอุปสมบทลาสิกขาเมื่อใด ต้องรายงานให้ผู้บังคับบัญชาโดยตรง
ทราบแบะเข้าปฏิบัติราชการภายใน ๕ วัน นับแต่วันลาสิกขา สําหรับข้าราชการทหารชั้นสัญญาบัตร ต้อง
รายงานจนถึง รัฐ มนตรี ว่า การกระทรวงกลาโหม นอกนั้น เสนอถึง ผู้ อ นุญ าตให้ ล าอุป สมบท เว้น หน่ ว ย
บัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์ สํานักผู้บัญชาการทหารสูงสุด ต้องรายงานจนถึงผู้อนุญาตให้
ลาอุปสมบท
หมวด ๘
การลาไปประกอบพิธีฮัจย์
ข้อ ๓๓ ข้าราชการทหารผู้นับถือศาสนาอิสลามจะลาไปประกอบพิธีฮัจย์ ณ เมืองเมกกะ ประเทศ
ซาอุดิอาระเบีย ได้ไม่เกิน ๑๒๐ วัน ผู้ที่เคยไปประกอบพิธีฮัจย์ ณ เมืองเมกกะ ประเทศซาอุดิอาระเบีย
จะลาไปประกอบพิธีฮัจย์อีกไม่ได้
ข้อ ๓๔ ข้าราชการทหารผู้ใดจะลาไปประกอบพิธีฮัจย์ ณ เมืองเมกกะ ประเทศซาอุดิอาระเบีย
ให้ เ สนอใบลาต่ อ ผู้ บั ง คั บ บั ญ ชาตามลํ า ดั บ ชั้ น จนถึ ง เลขานุ ก ารรั ฐ มนตรี ว่ า การกระทรวงกลาโหม
ปลัดกระทรวงกลาโหม สมุหราชองครั กษ์ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด ผู้บัญชาการทหารบก ผู้บัญชาการ
ทหารเรือ ผู้บัญชาการทหารอากาศ เพื่อวินิจฉัย เมื่อเห็นควรอนุญาตแล้ว จึงรายงานเสนอรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงกลาโหมก่อนถึงกําหนดวันลาไม่น้อยกว่า ๓๐ วัน
ผู้ซึ่งได้รับอนุญาตให้ลาไปประกอบพิธีฮัจย์แล้ว เมื่อถึงวันลาได้หยุดราชการเพื่อเตรียมไปประกอบพิธี
ฮัจย์ หากปรากฏว่ามีปัญหาอุปสรรคทําให้ไม่สามารถไปประกอบพิธีฮัจย์ตามที่ขออนุญาตลาไว้ เมื่อได้รายงาน
ตัวกลับเข้าปฏิบัติราชการตามปกติละขอถอนวันลาไปประกอบพิธีฮัจย์ ให้ผู้มีอํานาจอนุญาตให้ลาไปประกอบ
พิธีฮัจย์อนุญาตให้ถอนวันลาไปประกอบพิธีฮัจย์ได้ โดยให้ถือว่าวันที่ได้หยุดราชการไปแล้วเป็นวันลากิจ
ผู้ซึ่งได้รับอนุญาตให้ลาไปประกอบพิธีฮัจย์ ณ เมืองเมกกะ ประเทศซาอุดิอาระเบีย จะต้องออก
เดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ภายใน ๑๐ วัน นับตั้งแต่วันเริ่มลา

/ ข้อ ๓๕ ...
๔-๙
ข้อ ๓๕ ผู้ซึ่งได้รับอนุญาตให้ลาไปประกอบพิธีฮัจย์ ณ เมืองเมกกะ ประเทศซาอุดิอาระเบีย เมื่อ
เดินทางกลับถึงประเทศไทยต้องรายงานให้ผู้บังคับบัญชาโดยตรงทราบละเข้าปฏิบัติราชการภายใน ๕ วัน
นับแต่เดินทางกลับประเทศไทย สําหรับข้าราชการทหารชั้นสัญญาบัตรต้องรายงานจนถึงรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงกลาโหม นอกนั้นเสนอถึงผู้อนุญาตให้ลาไปประกอบพิธีฮัจย์
หมวด ๙
การลาติดตามคู่สมรสไปต่างประเทศ
ข้อ ๓๖ ข้าราชการทหารผู้ใดประสงค์จะลาติดตามคู่สมรสซึ่งไปปฏิบัติหน้าที่ราชการต่างประเทศ
ให้เสนอรายงานต่ อผู้ บังคั บบัญชาตามลําดับชั้นจนถึงรั ฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเป็นผู้พิจารณา
อนุญาต ให้ลาได้ไม่เกิน ๒ ปี โดยไม่รับเงินเดือน ในกรณีจําเป็นอาจอนุญาตให้ลาต่อได้อีกไม่เกิน ๒ ปี
แต่เมื่อรวมแล้วไม่เกิน ๔ ปี ถ้าเกิน ๔ ปี ให้ข้าราชการทหารผู้นั้นลาออกจากราชการ
ข้อ ๓๗ การอนุญาตให้ลาตามความในข้อ ๓๖ นั้น คงอนุญาตให้ลาได้ตามระยะเวลาการปฏิบัติ
หน้าที่ราชการในต่างประเทศของคู่สมรส แต่รวมแล้วไม่เกิน ๔ ปี
การพิจารณาระยะเวลาในการปฏิบัติหน้าที่ราชการในต่างประเทศของคู่สมรส ให้พิจารณาจาก
ระยะเวลาที่อยู่ปฏิบัติหน้าที่ราชการในต่างประเทศติดต่อกันครั้งเดียว โดยไม่จํากัดว่าจะอยู่ปฏิบัติหน้าที่
ราชการในประเทศเดียวกันหรือไม่ เมื่อคู่สมรสหมดภารกิจในครั้งนั้นและได้เดินทางกลับมาปฏิบัติหน้าที่
ราชการประจําในประเทศไทยแล้ว ให้ถือว่าช่วงเวลาการปฏิบัติหน้าที่ราชการในต่างประเทศเป็นอันสิ้นสุด
ลง ต่อมาหาคู่สมรสได้รับคําสั่งให้ไปปฏิบัติหน้าที่ราชการในต่างประเทศอีกในช่วงเวลาใหม่จึงมีสิทธิที่จะลา
ติดตามคู่สมรสได้ใหม่
ผู้ บั ง คั บ บั ญ ชาต้ น สั ง กั ด จะต้ อ งใช้ ดุ ล ยพิ นิ จ ในการเสนอความเห็ น ต่ อ รั ฐ มนตรี ว่ า การ
กระทรวงกลาโหมด้วยว่า หากอนุญาตให้ลาติดตามคู่สมรสได้แล้ว จะไม่ทําให้เสียหายแก่ราชการ
หมวด ๑๐
การลาไปปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ
ข้อ ๓๘ ข้าราชการทหารซึ่งประสงค์จะลาไปปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ ให้เสนอหรือ
จัดส่งใบลาต่อผู้บังคับบัญชาตามลําดับจนถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเพื่อพิจารณาอนุญาตโดยถือ
ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดไว้ในพระราชกฤษฎีกาเกี่ยวกับการกําหนดหลักเกณฑ์การสั่งให้ข้าราชการไป
ทําการซึ่งให้นับเวลาระหว่างนั้นเหมือนเต็มเวลาราชการ
ข้อ ๓๙ ข้าราชการทหารที่ลาไปปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศที่มีระยะเวลาไม่เกิน ๑ ปี
เมื่อปฏิบัติงานแล้วเสร็จให้รายงานตัวเข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันครบกําหนดเวลา
และให้รายงานผลเกี่ยวกับการลาไปปฏิบัติงานให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมทราบภายใน ๓๐ วัน
นับแต่วันที่กลับมาปฏิบัติหน้าที่ราชการ

/ ข้อ ๔๑...
๔-๑๐
การรายงานผลเกี่ยวกับการลาไปปฏิบัติงานตามวรรคหนึ่ง ให้ใช้แบบรายงานตามที่กําหนดไว้ท้าย
ข้อบังคับนี้
หมวด ๑๑
การลาไปฟื้นฟูสมรรถภาพด้านอาชีพ
ข้อ ๔๐ ราชการทหารผู้ใดได้รับอันตรายหรือการป่วยเจ็บเพราะเหตุปฏิบัติราชการในหน้าที่หรือถูก
ประทุษร้ายเพราะเหตุกระทําการตามหน้าที่ จนทําให้ตกเป็นผู้ทุพพลภาพหรือพิการ หากข้าราชการทหาร
ผู้นําประสงค์จะลาไปเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรเกี่ยวกับการฟื้นฟูสมรรถภาพที่จําเป็นต่อการปฏิบัติหน้าที่
ราชการ หรือที่จําเป็นต่อการประกอบอาชีพ แล้วแต่กรณี มีสิทธิลาไปฟื้นฟูสมรรถภาพด้านอาชีพครั้งหนึ่งได้
ตามระยะเวลาที่กําหนดไว้ในหลักสูตรที่ประสงค์จะลา แต่ไม่เกิน ๑๒ เดือน
ข้าราชการทหารที่ได้รับอันตรายหรือการป่วยเจ็บจนทําให้ตกเป็นผู้ทุพพลภาพหรือพิการ เพราะ
เหตุอื่นนอกจากที่กําหนดไว้ในวรรคหนึ่ง และผู้มีอํานาจสั่งบรรจุพิจารณาแล้วเห็นว่ายังสามารถรับราชการ
ต่ อ ไปได้ หากข้ า ราชการทหารผู้ นั้ น ประสงค์ จ ะลาไปเข้ า รั บ การฝึ ก อบรมหลั ก สู ต รเกี่ ย วกั บ การฟื้ น ฟู
สมรรถภาพที่จําเป็นต่อการปฏิบัติหน้าที่ราชการ ให้ผู้มีอํานาจพิจารณาหรืออนุญาตพิจารณาให้ลาไปฟื้นฟู
สมรรถภาพด้านอาชีพดังกล่าวครั้งหนึ่งได้ตามระยะเวลาที่กําหนดไว้ในหลักสูตรที่ประสงค์จะลา แต่ไม่เกิน
๑๒ เดือน
หลักสูตรตามวรรคหนึ่งและวรรคสองต้องเป็นหลักสูตรที่ส่วนราชการ หน่วยงานอื่นของรัฐ องค์กร
การกุศลอันเป็นสาธารณะหรือสถาบันที่ได้รับรองจากหน่วยงานของทางราชการ เป็นผู้จัดหรือร่วมจัด
ข้อ ๔๑ ข้าราชการทหารซึ่งประสงค์จะลาไปฟื้นฟูสมรรถภาพทางด้านอาชีพตามข้อ ๔๐ ให้เสนอ
หรือจัดส่งใบลาต่อผู้บังคับบัญชาตามลําดับชั้นจนถึงผู้มีอํานาจพิจารณาหรืออนุญาตพร้อมแสดงหลักฐาน
เกี่ยวกับหลักสูตรที่ประสงค์จะลา และเอกสารที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี) เพื่อพิจารณาอนุญาต และเมื่อได้รับ
อนุญาตแล้วจึงจะหยุดราชการเพื่อไปฟื้นฟูสมรรถภาพด้านอาชีพได้
ผู้บังคับบัญชาซึ่งมีอํานาจอนุญาตให้ลาไปฟื้นฟูสมรรถภาพด้านอาชีพให้เป็นไปตามตารางกําหนด
อํานาจให้ลาท้ายข้อบังคับนี้
หมวด ๑๒
บัตรอนุญาตและใบลา
ข้ อ ๔๒ ทหารซึ่ ง มี ย ศตั้ ง แต่ สิ บ เอก จ่ า เอก หรื อ จ่ า อากาศเอก ลงมา และพลทหาร เมื่ อ
ผู้บังคับบัญชาอนุญาตให้ลาหรือไปราชการ โดยลําพังต้องมีบัตรอนุญาตลาตามแบบท้ายข้อบังคับนี้ไปด้วยคือ
๔๒.๑ ถ้าอนุญาตให้ลาหรือไปราชการโดยลําพังไม่เกิน ๒๔ ชั่วโมง ให้ใช้บัตรอนุญาตลาแบบ ๑
๔๒.๒ ถ้าอนุญาตให้ลาหรือไปราชการโดยลําพังเกิน ๒๔ ชั่วโมง ให้ใช้บัตรอนุญาตลาแบบ ๒

/ ข้อ ๔๓ ...
๔-๑๑
ข้อ ๔๓ การลาให้ใช้ใบลาและแบบรายงานตามแบบท้ายข้อบังคับ นี้
๔๓.๑ ใบลาป่วย ให้ใช้แบบ ๓
๔๓.๒ ใบลาคลอดบุตร ให้ใช้แบบ ๔
๔๓.๓ ใบลาไปช่วยเหลือภริยาที่คลอดบุตร ให้ใช้แบบ ๕
๔๓.๔ ใบลากิจ ให้ใช้แบบ ๖
๔๓.๕ ใบลาพักผ่อนประจําปี ให้ใช้แบบ ๗
๔๓.๖ ใบลาขออนุญาตอุปสมบท ให้ใช้แบบ ๘
๔๓.๗ หนังสือแสดงการพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ข้าราชการลาอุปสมบทสําหรับ
ข้าราชการทหารชั้นสัญญาบัตร ให้ใช้แบบ ๙ ข้าราชการทหารหน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษา
พระองค์ สํานักผู้บัญชาการทหารสูงสุด ให้ใช้แบบ ๙/๑ สําหรับข้าราชการทหารต่ํากว่าชั้นสัญญาบัตร ให้ใช้
แบบ ๑๐
๔๓.๘ ใบลาไปประกอบพิธีฮัจย์ ณ เมืองเมกกะ ประเทศซาอุดิอาระเบีย ให้ใช้ ๑๑
๔๓.๙ ใบลาติดตามคู่สมรส ให้ใช้แบบ ๑๒
๔๓.๑๐ ใบลาไปปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ ให้ใช้แบบ ๑๓
๔๓.๑๑ รายงานผลเกี่ยวกับการลาไปปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ ให้ใช้แบบ ๑๔
๔๓.๑๒ ใบลาไปฟื้นฟูสมรรถภาพด้านอาชีพ ให้ใช้แบบ ๑๕
๔๓.๑๓ ใบขอยกเลิกวันลา ให้ใช้แบบ ๑๖
ประกาศ ณ วันที่ ๒๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๕
(ลงชื่อ) พลอากาศเอก สุกําพล สุวรรณทัต
( สุกําพล สุวรรณทัต )
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม

/ หมายเหตุ …
๔-๑๒
หมายเหตุ :- หลักการและเหตุผลในการประกาศใช้ข้อบังคับฉบับนี้ คือ ปรับปรุงข้อบังคับกระทรวงกลาโหม
ว่าด้วยการลา พ.ศ.๒๕๓๕ เนื่องจากปัจจุบันข้าราชการตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการลาของ
ข้าราชการ พ.ศ.๒๕๕๕ สามารถใช้สิทธิลาไปช่วยเหลือภริยาโดยชอบด้วยกฎหมายที่คลอดบุตร และให้
ข้าราชการที่ได้รับอันตรายหรือป่วยเจ็บเพราะเหตุปฏิบัติราชการในหน้าที่หรือถูกประทุษร้ายเพราะเหตุ
กระทําการตามหน้าที่จนทําให้ตกเป็นผู้ทุ พพลภาพหรือพิการ มีสิท ธิลาไปฟื้นฟูสมรรถภาพด้านอาชีพ
สมควรกําหนดให้ข้าราชการทหารได้รับสิทธิดังกล่าว เพื่อให้สอดคล้องกับระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่า
ด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ.๒๕๕๕ ประกอบกับข้อบังคับฉบับนี้ได้ประกาศใช้มาเป็นเวลานาน สมควร
ยกเลิกข้อบังคับกระทรวงกลาโหมว่าด้วยการลา พ.ศ.๒๕๓๕ และฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติม ทั้ง ๕ ฉบับ ให้เป็น
ฉบับเดียวกันจึงจําเป็นต้องออกข้อบังคับนี้
การแจกจ่าย
- ปล.กห., รอง ปล.กห.(๑), (๒), (๓), (๔), ปษ.พิเศษ สป., ปษ.สป. และ หน.ฝสธ.ประจํา รมว.กห.
- สร., รอ., ทท., 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.สอศจ.สม.
สําเนาถูกต้อง
น.อ.
( ทิพชัย ทิพยุทธ์ )
ผอ.กรบ.สม.
๔ ม.ค.๕๖

น.ต.จิรพงษ์ เขียนนิล ร.น.
ตรวจ
จ.ส.อ.หญิง ชุติมา ศุกระเศรณี พิมพ์/ทาน

๔-๑๓
ตารางกําหนดอํานาจให้ลา

ผู้บังคับบัญชาชั้น

อนุญาต
ลาป่วย
ได้คราวหนึ่ง
ไม่เกิน

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม

๓๖๕ วัน

ปลัดกระทรวงกลาโหม สมุหราชองครักษ์
ผู้บัญชาการทหารสูงสุด ผู้บญ
ั ชาการทหารบก
ผู้บัญชาการทหารเรือ ผู้บัญชาการทหารอากาศ
แม่ทัพ
ผู้บัญชาการกองพล ผู้บัญชาการกองเรือ
หรือผู้บัญชาการกองพลบิน
ผู้บังคับการกรม ผู้บังคับหมวดเรือ หรือผู้บังคับ
การกองบิน
ผู้บังคับกองพัน ผู้บังคับการเรือชั้น ๑ หรือผู้บังคับ
ฝูงบิน
ผู้บังคับการเรือชั้น ๒ ต้นเดือนชั้น ๑
หรือผู้บังคับหมวดบินชั้น ๑
ผู้บังคับกองร้อย ผู้บังคับการเรือชั้น ๓
หรือต้นเดือนชั้น ๒ หรือผู้บังคับหมวดบินชั้น ๒
ผู้บังคับหมวด ต้นเรือชั้น ๓ หรือผู้บังคับหมวดบิน
ชั้น ๓

๑๘๐ วัน

อนุญาตลากิจ
ได้คราวหนึ่ง
ไม่เกิน
ตามที่
เห็นสมควร
ตามที่
เห็นสมควร

อนุญาตลาไป
ฟื้นฟูสมรรถภาพ
ด้านอาชีพ
ได้คราวหนึ่ง
ไม่เกิน
-

๙๐ วัน
๖๐ วัน

๖๐ วันทําการ
๔๕ วันทําการ

๓๖๕ วัน

๔๕ วัน

๓๐ วันทําการ

๑๘๐ วัน

๒๑ วัน

๑๕ วันทําการ

-

๑๕ วัน

๗ วันทําการ

-

๗ วัน

๓ วันทําการ

-

๓ วัน

๑ วันทําการ

-

๔-๑๔
แบบ ๑
( ครุฑ )

บัตรอนุญาตลาแบบ ๑

ที่.........................................................................สังกัด
.....................................................................................

อนุญาตให้ผู้ถอื บัตรนี้ออกนอกเขตที่ตั้งกรมกองทหารได้ตามกําหนดเวลาที่ได้รับอนุญาต

(ลงชื่อ)...............................................................
ตําแหน่ง...............................................

(พลิก)

(ด้านหลัง)

คําเตือน
ผู้ถือบัตรอนุญาตนี้ จะไปกิจใด ๆ ได้ไม่เกินเวลา ๒๔๐๐

๔-๑๕
แบบ ๒
(ครุฑ)
บัตรอนุญาตลาแบบ ๒
บัตรอนุญาตลาแบบ ๒
ผู้ลา.......................................................................... ผู้อนุญาตให้..........................เครื่องหมาย...............
เครื่องหมาย............................................................. สังกัด.......................................................................
ลาเพื่อ...................................................................... ลาเพื่อ.....................................................................
ผู้อนุญาต................................................................. ตั้งแต่วันที่...........................เวลา.............................
จํานวนวันลา.......................................................วัน ให้กลับเข้ารับราชการวันที่................เวลา...............
ตั้งแต่...............................เวลา.................................
ถึง....................................เวลา.................................
(ลงชื่อ)...........................................................
ตําแหน่ง...............................................
(ลงชื่อ)...........................................................
ตําแหน่ง...............................................
(พลิก)

(ด้านหลัง)
ถ้ า ผู้ ถื อ บั ต รอนุ ญ าตนี้ ล าต่ อ ให้ ผู้ ที่ อ นุ ญ าตให้ ล านั้ น ชี้ แ จง
รับรองไว้ในตารางต่อไปนี้
ลงชื่อ ตําแหน่ง
ลาต่อ
ครั้งที่
โดยเหตุ
ตั้งแต่ ถึง
ผู้อนุญาต

ได้มีการลาต่อคือ

๔-๑๖
แบบ ๓
ใบลาป่วย
เขียนที่................................................................
วันที่.........................เดือน.............................พ.ศ..........................
เรื่อง ขอลาป่วย
เรียน ...........................................................................................
กระผม ดิฉัน.......................................................................................................................
ตําแหน่ง...................................................................................ป่วยเป็น...........................................................
จึงขออนุญาตลาป่วยเพื่อรักษาตัวมีกําหนด.................วัน ตั้งแต่วันที่............................เดือน..........................
พ.ศ............................จนถึงวันที่......................เดือน.............................................พ.ศ.....................................
ในระหว่างลาป่วยนี้ได้รักษาตัวอยู่ที่ บ้านเลขที่................................ถนน.........................................................
ตําบล..........................................อําเภอ....................................................จังหวัด............................................
กระผม ดิฉัน ได้ลาป่วยอยู่เดิมแล้วในคราวเดียวกันนี้.....................ครั้ง รวม...................วัน
ควรมิควรแล้วแต่จะกรุณา
(ลงชื่อ)..........................................................................

ในปีงบประมาณนี้...........................................ได้ลาป่วย................................................ครั้ง
รวม.....................วัน ทั้งครั้งนี้รวมเป็น..................................วัน
ในปีงบประมาณนี้ ผู้นี้เคยลากิจมาแล้ว..............................ครั้ง รวม.....................วันทําการ
การลาป่วยครั้งนี้ อยู่ในอํานาจของ......................................................................อนุญาตได้
ตามข้อบังคับ ฯ

หมายเหตุ :-

(ลงชื่อ)......................................................................(เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ)
ตําแหน่ง................................................................
.............../............../...............
ในกรณีที่บุคคลอื่นเป็นผู้ยื่นใบลาป่วยแทน ใต้ชื่อผู้ขออนุญาตลาให้ลงว่ามีความสัมพันธ์
เป็นอะไรกับผู้ป่วยด้วย

๔-๑๗
แบบ ๔
ใบลาคลอดบุตร
เขียนที่................................................................
วันที่.........................เดือน.............................พ.ศ..........................
เรื่อง ขอลาป่วย
เรียน ......................................................................................................
ดิฉัน......................................................................................................................................
ตําแหน่ง...................................................................................ป่วยเป็น...........................................................
ลาคลอดบุ ต รมี กํ า หนด....................วั น ตั้ ง แต่ วั น ที่ . ........................เดื อ น...........................พ.ศ
.........................
ถึงวันที่........................เดือน.......................................พ.ศ.......................................ในระหว่างลานี้ได้พักอยู่ที่
บ้านเลขที่................................ถนน.........................................................ตําบล..........................................
อําเภอ.............................................................จังหวัด..............................................
ดิฉัน ได้ลาคลอดบุตรอยู่แล้วในคราวเดียวกันนี้.........................ครั้ง รวม........................วัน
ควรมิควรแล้วแต่จะกรุณา
(ลงชื่อ)..........................................................................

๔-๑๘
แบบ ๕
ใบลาไปช่วยเหลือภริยาทีค่ ลอดบุตร
เขียนที่................................................................
วันที่.........................เดือน.............................พ.ศ..........................
เรื่อง ขอลาไปช่วยเหลือภริยาที่คลอดบุตร
เรียน ......................................................................................................
กระผม.........................................................ตําแหน่ง...........................................................
สังกัด...............................................................................................................มีความประสงค์ลาไปช่วยเหลือ
ภริยาโดยชอบด้วยกฎหมายชื่อ.........................................................................................................................
ซึ่งคลอดบุตรเมื่อวันที่..............................................เดือน.............................................พ.ศ.............................
จึงขออนุญาตลาไปช่วยเหลือภริยาที่คลอดบุตรตั้งแต่วันที่.................................เดือน......................................
พ.ศ...................ถึงวันที่....................................เดือน.........................................พ.ศ........................................
มีกําหนด................วันทําการ ในระหว่างลาติดต่อกระผมได้ที่.........................................................................
..............................................................................หมายเลขโทรศัพท์..............................................................
ควรมิควรแล้วแต่จะกรุณา
(ลงชื่อ)..........................................................................
ความเห็นผู้บังคับบัญชา
...........................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
(ลงชื่อ).........................................................................
ตําแหน่ง.........................................................
.................../................../..................
คําสั่ง
 อนุญาต
 ไม่อนุญาต
.............................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
(ลงชื่อ).........................................................................
ตําแหน่ง.........................................................

.................../................../..................
๔-๑๙
แบบ ๖
ใบลากิจ
เขียนที่................................................................
วันที่.........................เดือน.............................พ.ศ..........................
เรื่อง ขอลากิจ
เรียน ...........................................................................................
ก ร ะ ผ ม ดิ ฉั น . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ตํ า แ ห น่ ง
................................................
ขออนุญาตลาหยุดราชการเพื่อ.........................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
.
มี กํ า หนด..................วั น ตั้ ง แต่ วั น ที่ . ...............................เดื อ น........................................พ.ศ
............................
จนถึงวันที่.......................................เดือน.........................................พ.ศ..................................ในระหว่างลานี้
ก
ร
ะ
ผ
ม
ดิ
ฉั
น
จ
ะ
ไ
ป
ที่
.........................................................................................................................................
จังหวัด.......................................ในวันที่................................เดือน.....................................พ.ศ........................
และจะกลับในวันที่....................เดือน................................................................................พ.ศ........................
กระผม ดิฉัน ได้ลากิจอยู่เดิมแล้วในคราวเดียวกันนี้........................ครั้ง รวม...................
วัน
ควรมิควรแล้วแต่จะกรุณา
(ลงชื่อ)..........................................................................

ในปีงบประมาณนี้...........................................ได้ลากิจมาแล้ว........................................ครั้ง
รวม.....................วันทําการ ทั้งครั้งนี้รวมเป็น..................................วันทําการ
ในปีงบประมาณนี้ ผู้นี้เคยลากิจมาแล้ว..............................ครั้ง รวม.....................วันทําการ
การลาครั้งนี้ อยู่ในอํานาจของ.....................................................อนุญาตได้ตามข้อบังคับ ฯ

(ลงชื่อ)...............................................................(เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ)
ตําแหน่ง.......................................................
............../............./..............

๔-๒๐
แบบ ๗
ใบลาพักผ่อนประจําปี
เขียนที่................................................................
วันที่.........................เดือน.............................พ.ศ..........................
เรื่อง ขอลาพักผ่อนประจําปี
เรียน ....................................................................................................
ก ร ะ ผ ม ดิ ฉั น . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ตํ า แ ห น่ ง
................................................
ขออนุญาตหยุดราชการเพื่อพักผ่อนประจําปี มีกําหนด.............................วัน ตั้งแต่วันที่................................
เดือน.......................พ.ศ.................................................ถึงวันที่..............................เดือน................................
พ.ศ.........................ในระหว่างลานี้ กระผม ดิฉัน จะไปที่จังหวัด.....................................................................
ในวันที่.....................เดือน.................................................พ.ศ.............................และจะกลับในวันที่.............
เดือน....................................................พ.ศ...........................
ควรมิควรแล้วแต่จะกรุณา
(ลงชื่อ)..........................................................................

ในปี ง บประมาณที่ แ ล้ ว ตั้ ง แต่ ๑ ต.ค.................................ถึ ง ๓๐ ก.ย
....................................
ได้ลาพักผ่อนประจําปีรวม...................................วันทําการ เหลือวันลาพักผ่อนสะสม.....................วันทําการ
ในปีงบประมาณนี้...................................................................ได้ลาพักผ่อนประจําปีมาแล้ว
..........................วันทําการ ทั้งครั้งนี้รวมเป็น.................วันทําการ เหลือวันลาพักผ่อน....................วันทําการ
(ลงชื่อ)...............................................................(เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ)

ตําแหน่ง.......................................................
............../............./..............

๔-๒๑
แบบ ๘
ใบลาขออนุญาตอุปสมบท
เขียนที่................................................................
วันที่.........................เดือน.............................พ.ศ..........................
เรื่อง ขออนุญาตลาอุปสมบท
เรียน ....................................................................................................
กระผม..........................................................................หมายเลขประจําตัว.........................
ตําแหน่ง...........................................................................................สังกัด.......................................................
อายุ.........................ปี มีความศรัทธาจะอุปสมบทในพระพุทธศาสนา กําหนดอุปสมบท ในวันที่....................
เดือน............................................................พ.ศ.............................ณ วัด........................................................
อําเภอ..............................................จังหวัด..............................................พระ................................................
วัดวัด..............................................อําเภอ..............................................จังหวัด..............................................
เป็นพระอุปัชฌาย์ จึงขอลาจากหน้าที่ราชการตั้งแต่วันที่.............................เดือน...........................................
พ.ศ................................................เมื่อลาสิกขาแล้วจะรายงานเพื่อทราบและเข้าปฏิบัติราชการภายใน ๕
วัน
นับแต่วันลาสิกขา
ควรมิควรแล้วแต่จะกรุณา
(ลงชื่อ)..........................................................................

๔-๒๒
แบบ ๙
หนังสือแสดงการพระราชทานพระบรมราชานุญาต
ให้ข้าราชการลาอุปสมบท

ด้วย..........................................................................................................................ซึ่งเป็น
ข้าราชการตําแหน่ง........................................................กรม...............................................กระทรวงกลาโหม
มีศรัทธาจะอุปสมบทในพระพุทธศาสนา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ได้พิจารณาเห็นเป็นการสมควร
แล้ว จึงเป็นอันว่า................................................................................................................ได้รับพระราชทาน
พระบรมราชานุญาตให้ลาอุปสมบทได้ ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการพระราชทานพระบรมราชานุญาต
ให้ข้าราชการลาอุปสมบท พ.ศ.๒๕๒๑
ขอพระสงฆ์และพระอุปัชฌายาจารย์ซึ่งได้รับอาราธนาให้อุปสมบท จงปราศจากรังเกียจในการให้
อุปสมบทแก่ราชภัฏบุรุษผู้นี้ ทรงพระกรุณาฝากให้อนุเคราะห์ด้วย
(ลายมือชื่อ)..........................................................................
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม
วันที่............เดือน....................พ.ศ....................

๔-๒๓
แบบ ๙/๑
หนังสือแสดงการพระราชทานพระบรมราชานุญาต
ให้ข้าราชการลาอุปสมบท

ด้วย.............................................................................................................ซึ่งเป็นข้าราชการ
ตําแหน่ง...........................................................................................................................................................
หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์ สํานักผู้บัญชาการทหารสูงสุด กระทรวงกลาโหม
มีศรัทธาจะอุปสมบทในพระพุทธศาสนา สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร ได้ทรงมี
พระราชวินิจฉัยแล้ว จึงเป็นอันว่า....................................................................................................................
สมควรได้รับพระบรมราชานุญาตให้ลาอุปสมบทได้ ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการพระราชทานพระบรม
ราชานุญาตให้ข้าราชการลาอุปสมบท พ.ศ.๒๕๒๑
ขอพระสงฆ์และพระอุปัชฌายาจารย์ซึ่งได้รับอาราธนาให้อุปสมบท จงปราศจากรังเกียจ
ในการให้อุปสมบทแก่ราชภัฏบุรุษผู้นี้ ทรงพระกรุณาฝากให้อนุเคราะห์ด้วย

(ลงพระนามาภิไธย)
ตําแหน่ง..........................................................................
วันที่............เดือน....................พ.ศ....................

๔-๒๔
แบบ ๑๐
หนังสือแสดงการพระราชทานพระบรมราชานุญาต
ให้ข้าราชการลาอุปสมบท

ด้วย..........................................................................................................................ซึ่งเป็น
ข้าราชการตําแหน่ง..........................................................กรม.............................................กระทรวงกลาโหม
มีศรัทธาจะอุปสมบทในพระพุทธศาสนา..........................................................................................................
ผู้ ซึ่ ง ได้ รั บ มอบหมายจากรั ฐ มนตรี ว่ า การกระทรวงกลาโหม ได้ พิ จ ารณาเห็ น เป็ น การสมควรแล้ ว
จึงเป็นอันว่า................................................................................ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ลา
อุปสมบทได้ ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ข้าราชการลาอุปสมบท
พ.ศ.๒๕๒๑
ขอพระสงฆ์และพระอุปัชฌายาจารย์ซึ่งได้รับอาราธนาให้อุปสมบท จงปราศจากรังเกียจ ในการให้
อุปสมบทแก่ราชภัฏบุรุษผู้นี้ ทรงพระกรุณาฝากให้อนุเคราะห์ด้วย

(ลายมือชื่อ)..............................................................................................
ตําแหน่ง................................................................................
วันที่.................เดือน....................พ.ศ....................

๔-๒๕
แบบ ๑๑
ใบลา
ขออนุญาตลาไปประกอบพิธีฮัจย์ ณ เมืองเมกกะ ประเทศซาอุดิอาระเบีย
เขียนที่................................................................
วันที่.........................เดือน.............................พ.ศ..........................
เรื่อง ขออนุญาตลาไปประกอบพิธีฮัจย์
เรียน ....................................................................................................
กระผม ดิฉัน.................................................................หมายเลขประจําตัว.........................
ตําแหน่ง.............................................................................สังกัด..........................................อายุ..................ปี
เข้ารับราชการเมื่อวันที่............................เดือน...............................................................พ.ศ...........................
มีความศรัทธาจะไปประกอบพิธีฮัจย์ ณ เมืองเมกกะ ประเทศซาอุดิอาระเบีย จึงขออนุญาตลาหยุดราชการ
มี กํ า หนด.....................วั น ตั้ ง แต่ วั น ที่ . ........................เดื อ น.............................................พ.ศ
...........................
ถึงวันที่..........................เดือน....................................................พ.ศ...................................
ก ร ะ ผ ม ดิ ฉั น จ ะ อ อ ก เ ดิ น ท า ง โ ด ย พ า ห น ะ
..............................................................................
ประมาณวันที่......................เดือน............................................พ.ศ........................และจะกลับถึงประเทศไทย
ประมาณวันที่......................เดือน.............................................พ.ศ........................เมื่อเดินทางกลับถึง
ประเทศไทยแล้วจะรายงานให้ทราบ และเข้าปฏิบัติงานภายใน ๕ วัน

ควรมิควรแล้วแต่จะกรุณา

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

๔-๒๖
แบบ ๑๒
ใบลาติดตามคูส่ มรส
เขียนที่................................................................
วันที่.........................เดือน.............................พ.ศ..........................
เรื่อง ขอลาติดตามคู่สมรส
เรียน ......................................................................................................
ก ร ะ ผ ม ดิ ฉั น . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ตํ า แ ห น่ ง
..........................................................
สั ง กั ด ..........................................................................ได้ รั บ เงิ น เดื อ น ๆ ละ
......................................................
มีความประสงค์ขอลาติดตามคู่สมรส ชื่อ...................................................ตําแหน่ง.........................................
สังกัด.............................................................ซึ่งไปปฏิบัติราชการ/ปฏิบัติงาน ณ ประเทศ..............................
มีกําหนด...........ปี....................เดือน.........................วัน จึงขออนุญาตขอลาติดตามคู่สมรสมีกําหนด...........ปี
....................เดือน................วัน ตั้งแต่วันที่...................................................ถึงวันที่........................................
ครั้งสุดท้าย กระผม ดิฉัน ได้ลาติดตามคู่สมรสไปประเทศ....................................................
เป็นเวลา..........ปี............เดือน.......วัน เมื่อวันที่..........เดือน.............พ.ศ..........ถึงวันที่.......เดือน........พ.ศ......
ในกรณีลาติดต่อกับครั้งก่อน รวมทั้งครั้งนี้ด้วย เป็นเวลา...................ปี.......................เดือน................วัน
ควรมิควรแล้วแต่จะกรุณา
(ลงชื่อ)..........................................................................
ความเห็นผู้บังคับบัญชา

...............................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
(ลงชื่อ).......................................................................
ตําแหน่ง.......................................................
...................../.............../................
คําสั่ง
 อนุญาต
 ไม่อนุญาต
.............................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
(ลงชื่อ).......................................................................
ตําแหน่ง.......................................................
...................../.............../................
๔-๒๗
แบบ ๑๓
ใบลาไปปฏิบตั ิงานในองค์การระหว่างประเทศ
เขียนที่...........................................
วันที่……………เดือน…………………….พ.ศ.....................
เรื่อง ขอลาไปปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ
เรียน ....................................................................................
ก ร ะ ผ ม ดิ ฉั น ( ชื่ อ แ ล ะ น า ม ส กุ ล ภ า ษ า ไ ท ย
ภาษาไทย)...........................................................................
(ภาษาอังกฤษ)........................................................ตําแหน่ง............................................................................
......................................................................................สังกัด………………………………………………………………..
มีความประสงค์ขอใบลาไปปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ ตั้งแต่วันที่..................................................
เดือน..................................พ.ศ......................................ถึงวันที่.........................เดือน....................................
พ.ศ....................จึงขอเสนอรายละเอียดเพื่อประกอบการพิจารณาดังนี้
๑. คําชี้แจงในการขออนุญาต
๑.๑ ประวัติ
๑.๑.๑ วันเดือนปีเกิด..........................................................อายุ...........................................ปี
๑.๑.๒ ประวัติการศึกษา.........................................................................................................
ประกาศนียบัตร............................................................................................................
จาก.............................................ประเทศ...........................................พ.ศ………………..

ปริญญาตรี....................................................................................................................
จาก................................................ประเทศ........................................พ.ศ………………..
ปริญญาโท....................................................................................................................
จาก.............................................ประเทศ...........................................พ.ศ………………..
ปริญญาเอก..................................................................................................................
จาก.................................ประเทศ...........................................พ.ศ………………………….
๑.๑.๓ ประวัติการรับราชการ
เริ่มเข้ารับราชการเมื่อวันที่...........................เดือน.......................................พ.ศ………..
จนถึงกําหนดในวันออกเดนทาง รวมเป็นเวลา................ปี.............เดือน.................วัน
โดยเริ่มเข้ารับราชการเป็นข้าราชการ....................................................................
ตั้งแต่วันที่............เดือน...................พ.ศ..............ถึงวันที่...........เดือน............พ.ศ........
เป็นข้าราชการ.........................................................................................................
ตั้งแต่วันที่.........เดือน................พ.ศ...........ถึงวันที่...........เดือน.............พ.ศ................
๔-๒๘
๑.๑.๔ ขณะนี้เป็นข้าราชการ.................................................................................................
ตําแหน่ง....................................................ระดับ/ยศ..................................................
แผนก/ฝ่าย/งาน..............................................สํานัก/กอง..........................................
กรม....................................................................อัตราเงินเดือน...........................บาท
๑.๑.๕ เคยไปปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศหรือไม่  เคย  ไม่เคย
ถ้าเคย
(๑) ไปปฏิบัติงานให้กับ.................................................................................................
............................................................ณ ประเทศ………………………………….……….
เป็นระยะเวลา.........ปี.........เดือน.......วัน ตั้งแต่วันที่......เดือน.............พ.ศ............
ถึงวันที่............เดือน.........................พ.ศ................
(๒) ไปปฏิบัติงานให้กับ.................................................................................................
..........................................................ณ ประเทศ………………………………….………...
เป็นระยะเวลา.........ปี.........เดือน.......วัน ตั้งแต่วันที่............เดือน.............พ.ศ......
ถึงวันที่............เดือน.........................พ.ศ................
๑.๒ ข้อมูลเกี่ยวกับการไปปฏิบัติงาน
๑.๒.๑ ไปปฏิบัติงานให้กับ...................................................................................................
ณ ประเทศ................................................................................................................
 ตามความตกลงระหว่าง..................................................................................
กับ...................................................................................................................

 ติดต่อสมัครโดยผ่าน…………………………………………………………………………….
 ติดต่อเอง……………………………………………………………………………………………
 อื่นๆ…………………………………………………………………………………………………..
๑.๒.๒ ตําแหน่งที่ไปปฏิบัติงาน
ระดับ....................................หน้าที่ที่จะไปปฏิบัติงาน(โดยย่อ).................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
๑.๒.๓ ระยะเวลาที่จะขอไปปฏิบัติงาน..........................ปี........................เดือน...............วัน
๑.๒.๔ กําหนดออกเดินทางประมาณวันที่...........................เดือน...................................
พ.ศ..................... ๑.๒.๕ ค่าตอบแทนที่ได้รับ
 เงินเดือน อัตราเงินเดือน / ปีละ……………………………………………………………….
 ค่าที่พัก...............................................................................................................
 ค่าพาหนะในการเดินทาง…………………….…………………………………………………..

อื่
น
ๆ...................................................................................................................
๔-๒๙
๑.๒.๖ สถานที่ติดต่อ………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………..
หมายเลขโทรศัพท์………………………………………………………………………………………..
ขอรับรองว่าข้อความข้างต้นถูกต้องเป็นจริงทุกประการ
ควรมิควรแล้วแต่กรุณา
(ลงชื่อ).................................................................
(พิมพ์ชื่อเต็ม)

๔-๓๐
๒. คําชี้แจจงและคํารับรองของส่วนราชการต้นสังกัด
๒.๑ ขอชี้แจงว่าข้าราชการผู้นี้
๒.๑.๑ ระยะเวลาในการเป็นข้าราชการก่อนไปปฏิบัติงาน
 เป็นข้าราชประจําตลอดมาเป็นระยะเวลาติดต่อกัน
ครบ ๒ ปีก่อนถึงวันที่ได้รับอนุมัติให้ไปปฏิบัติงาน
 เป็นข้าราชประจําตลอดมาเป็นระยะเวลาติดต่อกัน
ไม่ครบ ๒ ปีก่อนถึงวันที่ได้รับอนุมัติให้ไปปฏิบัติงาน
แต่มีกรณีมีความจําเป็นต้องให้สั่งให้ไปปฏิบัติงาน
โดยมีเหตุผลอันสมควรแล้เป็นประโยชน์แก่ทางราชการ
อย่างยิ่งตามเอกสารแนบท้าย
๒.๑.๒ อายุของผู้ไปปฏิบัติงาน
 อายุไม่เกิน ๕๒ ปี บริบูรณ์ นับถึงวันที่ได้รับอนุมัติให้ไปปฏิบัติงาน
 อายุไม่เกิน แต่กรณีมีความจําเป็นต้องสั่งให้ไปปฏิบัติงาน
โดยมีเหตุผลอันสมควรแล้เป็นประโยชน์แก่ทางราชการอย่างยิ่ง
ตามเอกสารแนบท้าย
๒.๑.๓ ความรู้ ความสามารถ ความประพฤติ และการดําเนินการทางวินัย
 เป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่ราชการซึ่งมีความรู้ความสามารถเหมาะสม
มีความประพฤติเรียบร้อย และไม่อยู่ระหว่างถูกดําเนินทางการวินัย
 เป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่ราชการซึ่ง…………………………………………………

……………………………………………………………………………………………
แต่มีกรณีมีความจําเป็นต้องให้สั่งให้ไปปฏิบัติงานโดยมีเหตุผลอันสมควร
และเป็นประโยชน์แก่ทางราชการอย่างยิ่งตามเอกสารแนบท้าย
๒.๑.๔ ในกรณีที่เคยไปปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศมาแล้ว
 ได้กลับมาปฏิบัติราชการในส่วนราชการครบ ๒ ปีแล้ว นับแต่
วันกลับเข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการหลังจากที่เดินกลับจาก
การไปปฏิบัติงานครั้งสุดท้าย
 มีเวลา ปฏิบัติราชการไม่ครบ ๒ ปี แต่กรณีมีความจําเป็นต้อง
สั่งให้ไปปฏิบัติงานโดยมีเหตุผลอันสมควรแล้เป็นประโยชน์
แก่ทางราชการอย่างยิ่งตามเอกสารแนบท้าย
๒.๒ ขอรับรองว่า การไปปฏิบัติงานของข้าราชการผู้นี้
๒.๒.๑  ไม่ทําให้เสียราชการ เพราะยังมีผู้อยู่ปฏิบัติงานเพียงพอ
ไม่ต้องตั้งอัตรากําลังเพิ่ม
๒.๒.๒  เป็นประโยชน์ต่อประเทศไทย หรือต่อการปฏิบัติราชการของ
กระทรวง/กรมนี้ ประการใดบ้าง (โปรดระบุ)
................................................................................................................................
๔-๓๑
๒.๒.๓ กระทรวง/กรม มีแผนงานหรือโครงการที่รองรับเมื่อกลับมาปฏิบัติหน้าที่
ประการใดหรือไม่
 มี
 ไม่มี
โปรดชี้แจงรายละเอียดประกอบการพิจารณา……………………………………...............
..............................................................................................................................
………………………………………………………………………………………………………………...
(ลงชื่อ).............................................................
ตําแหน่ง……………....………...…………..........
............/............/..........
๓. การพิจารณาของ (สํานักงานรัฐมนตรี สํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม กรมราชองครักษ์
ก อ ง บั ญ ช า ก า ร ก อ ง ทั พ ไ ท ย ก อ ง ทั พ บ ก ท อ ง ทั พ เ รื อ
กองทัพอากาศ)............................................................
...................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................
(ลงชื่อ).............................................................
………..……………....………...……………
............/............/..........
๔. คําสั่งของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม
 อนุญาต
 ไม่อนุญาต
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
(ลงชื่อ)................................................................
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม
............/............/..........

๔-๓๒
แบบ ๑๔
รายงานผลเกี่ยวกับการลาไปปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ
๑. ชื่อ...............................................................................นามสกุล.............................................................
ตําแหน่ง......................................................................ระดับ.................................................................
สังกัด...........................................................................กระทรวง...........................................................
ไปปฏิบัติงานให้กับ................................................................................................................................
ณ ประเทศ............................................................................................................................................
ตําแหน่งที่ไปปฏิบัติงาน.........................................................................................................................
ตั้งแต่วันที่..............................เดือน.......................................................................พ.ศ..........................
ถึงวันที่..................................เดือน.......................................................................พ.ศ...........................
มีกําหนดเวลา.....................ปี..................เดือน.................วัน

๒. รายละเอียดการไปปฏิบัติงาน (อาทิ ขอบเขตของงาน ลักษณะงานที่ไปปฏิบัติ ฯลน) ที่สมควรรายงาน
ให้มีรายละเอียดและเนื้อหามากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ โดยบรรยายสิ่งที่ได้รู้เห็น หรือได้รับถ่ายทอดมา
ให้ชัดเจน…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

๓. สรุปข้อคิดเห็น ประโยชน์ที่ได้รับ และข้อเสนอแนะ หรือสิ่งที่คิดว่าจะนํามาปรับปรุงใช้ให้เป็นประโยชน์
แก่ประเทศ……………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
(ลงชื่อ)………………………………………..
ผู้รายงาน
๔. ความคิดเห็นของหน่วยงานเจ้าสังกัดระดับกรมหรือเทียบเท่า……………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….
(ลงชื่อ)………………………………………..
ตําแหน่ง............................................
.........../............/...........
๔-๓๓
๕. ความคิดเห็นของ หัวหน้าสํานักนายกรัฐมนตรี ปลัดกระทรวงกลาโหม สมุหราชองครักษ์
ผู้บัญชาการทหารสูงสุด ผู้บัญชาการทหารบก ผู้บัญชาการทหารเรือ ผู้บัญชาการทหารอากาศ
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
(ลงชื่อ)………………………………………..
ตําแหน่ง...........................................
.........../............/...........
หมายเหตุ :- ๑. ในกรณีที่มีรายละเอียดข้อความที่จะรายงานเกินกว่าช่องในแบบให้ปรับปรุงขยายช่องให้
พอดีกับข้อความได้ตามความเหมาะสม

๒. ถ้ามีรายงานที่ต้องจัดทําให้องค์การและหรือหน่วยงานที่ไปปฏิบัติงานโดยตรงขอให้แนบไปด้วย

๔-๓๔
แบบ ๑๕
ใบลาไปฟืน้ ฟูสมรรถภาพด้านอาชีพ
เขียนที่………………………………
วันที่............เดือน……………....พ.ศ…………
เรื่อง ขอลาไปฟื้นฟูสมรรถภาพด้านอาชีพ
เรียน ...............................................................................................
ก ร ะ ผ ม ดิ ฉั น . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ตํ า แ ห น่ ง
...................................................
สังกัด.............................................................................มีความประสงค์ขอลาไปฟื้นฟูสมรรถภาพด้านอาชีพ
จึงขอเสนอรายละเอียดเพื่อประกอบการพิจารณา ดังนี้
๑. ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ขอ
๑.๑ ประวัติการรับราชการ

๑.๑.๑ ขณะได้รัยอันตรายหรือป่วยเจ็บจนทําให้ตกเป็นผู้ทุพพลภาพหรือ
พิการ ดํารงตําแหน่ง........................................................................................................................สังกัด
..............................................................................กระทรวง....................................................................
ป
ฏิ
บั
ติ
ห
น้
า
ที่
(
โ
ด
ย
ย่อ).......................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
ตั้งแต่วันที่..............เดือน……………….พ.ศ………….ถึงวันที่..............เดือน.......................พ.ศ...................
๑.๑.๒ ปัจจุบันดํารงตําแหน่ง....................................................................
สังกัด.................................................................. กระทรวง....................................................................
ป
ฏิ
บั
ติ
ห
น้
า
ที่
(
โ
ด
ย
ย่อ).......................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
ตั้งแต่วันที่..............เดือน……………….พ.ศ………….ถึงวันที่..............เดือน.......................พ.ศ.............................
๑.๑.๓ ที่อยู่ปัจจุบัน.........................................................................................
.........................................................................................................................................................................
หมายเลขโทรศัพท์.................................................................
๑.๒ สาเหตุที่ได้รับอันตรายหรือป่วยเจ็บ จนทําให้ตกเป็นผู้ทุพพลภาพหรือพิการ
เหตุเกิดที่...................................................................................................
ตําบล......................................อําเภอ.........................................จังหวัด..................................................
เมื่อวันที่................. เดือน..............................พ.ศ.......................
๔-๓๕
เนื่องจาก
ได้รับอันตรายหรือการเจ็บป่วยเพราะเป็นเหตุปฏิบัติราชการในหน้าที่
 ถูกประทุษร้ายเพราะเหตุกระทําการตามหน้าที่
 เหคุอื่นใดนอกจากเหตุปฏิบัติราชการในหน้าที่/เหตุกระทําการตามหน้าที่
(โปรดระบุ).......................................................................................................................................................
ข้อเท็จจริงสรุป.....................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................


๑.๓ ความเห็นของแพทย์ซึ่งเป็นผู้ที่ได้ขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพ
ทางเวชกรรม ผู้เคยตรวจหรือรักษา
๑.๓.๑ แพทย์ชื่อ.....................................................................................................
ตําแหน่ง...................................................................................................ผู้ได้ตรวจหรือรักษา ณ โรงพยาบาล
หรือสถานพยาบาล..........................................................................................................................................
๑.๓.๒ ความเห็นโดยสรุปของแพทย์ผู้ตรวจหรือรักษาที่เกี่ยวกับสภาพความพิการ
หรือทุพพลภาพที่เกิดขึ้นตามเอกสารแนบ (เช่น มีความพิการทางอวัยวะใดบ้าง ตั้งแต่วันเดือนปีใด เป็นต้น)
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
๒. ข้อมูลเกี่ยวกับหลักสูตรการฝึกอบรม
๒.๑ มีความประสงค์จะลาไปเข้ารับการฝึกอบรม
 หลักสูตรเกี่ยวกับการฟื้นฟูสมรรถภาพที่จําเป็นต่อการปฏิบัติหน้าที่ราชการ
หรือ
 หลักสูตรเกี่ยวกับการฟื้นฟูสมรรถภาพที่จําเป็นต่อการประกอบอาชีพ
ชื่อหลักสูตร………………………………………………………………………………………………….........................................
ซึ่งจัดโดย…………………………………………………………………………………………………….........................................
ระยะการฝึกอบรม………….……ชั่วโมง..................วัน...............................เดือน..............................................ปี
ตั้งแต่วันที่.............เดือน..........................พ.ศ...................ถึงวันที่...............เดือน......................พ.ศ…….…
ค่ า ใ ช้ จ่ า ย ใ น ก า ร ฝึ ก อ บ ร ม ( ถ้ า มี ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . บ า ท
(...............................................................)
๔-๓๖
๒.๒ พร้อมที่ได้ แนบหลักฐานเกี่ ยวกับหลักสูตรที่ประสงค์จะลาไปเข้ารับราชการ
ฝึกอบรมในข้อ ๒.๑ และเอกสารที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี) จํานวน...............ฉบับ มาด้วยแล้ว
ขอรับรองว่าข้อความข้างต้นถูกต้องตรงกับความเป็นจริงทุกประการ
(ลงชื่อ).....................................................
(...................................................)
๓. ความเป็นของหน่วยงานเกี่ยวกับการบริหารจัดการกําลังพล

เป็นผู้ได้รับอันตรายหรือการป่วยเจ็บเพราะเหตุปฏิบัติราชการในหน้าที่ หรือถูก
ประทุษร้ายเพราะเหตุกระทําตามหน้าที่จนทําให้ตกเป็นผู้ทุพพลภาพหรือพิการ
(กรณีตามข้อ ๔๐ วรรคหนึ่ง)
 เป็ น ผู้ ไ ด้ รั บ อั น ตรายหรื อ การป่ ว ยเจ็ บ จนทํ า ให้ ต กเป็ น ผู้ ทุ พ พลภาพหรื อ พิ ก าร
เพราะเหตุอื่น (กรณี ๔๐ วรรคสอง)
 หลักสูตรที่ประสงค์ที่จะลาไปเข้ารับการฝึกอาบรมเป็นหลักสูตรที่ส่วนราชการ
หน่วยงานอื่นของรัฐ องค์กรการกุศลอันเป็นสาธารณะหรือสถาบันที่ได้รับการ
รับรองจากหน่วยงานของทางราชการ เป็นผู้จัดหรือร่วมจัด
 ข้ า ราชการทหารผู้ นี้ ยั ง ไม่ เ คยลาไปเข้ า รั บ การฝึ ก อบรมหลั ก สู ต รเกี่ ย วกั บ การ
ฟื้นฟูสมรรถภาพที่จําเป็นต้อบงการปฏิบัติหน้าที่ราชการ หรือ ที่จําเป็นต่อการ
ประกอบอาชีพ กรณีการทุพพลภาพหรือพิการในครั้งนี้
 อื่
น
ๆ
(ระบุ)............................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
(ลงชื่อ)...........................................................
ตําแหน่ง.................................................
วันที่........./........../.........


๔-๓๗
ความเห็นผู้บังคับบัญชาระดับหัวหน้าส่วนราชการ
..............................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
(ลงชื่อ)...........................................................
ตําแหน่ง.................................................
วันที่........./........../.........

คําสั่ง
อนุญาต
 ไม่อนุญาต
..............................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................


(ลงชื่อ)...........................................................
ตําแหน่ง.................................................
วันที่........./........../.........

๔-๓๘
แบบ ๑๖
ใบขอยกเลิกวันลา
เขียนที่.........................................................
วันที่................เดือน................................พ.ศ...............
เรื่อง ขอยกเลิกวันลา
เรียน ...............................................................................................

ตามที่ กระผม ดิฉัน..................................................ตําแหน่ง...............................................
สังกัด................................................................................................................................................................
ได้รับอนุญาตให้ลา...................................................ตั้งแต่วันที่................เดือน.......................พ.ศ.................
ถึงวันที่..................เดือน.........................พ.ศ.................รวม..................วัน นั้น
เนื่องจาก...............................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
จึงขอยกเลิกวันลา.................................................................................................จํานวน.............................
วัน ตั้งแต่วันที่..............เดือน.........................พ.ศ...............ถึงวันที่...............เดือน.........................พ.ศ.....
ควรมิควรแล้วแต่กรุณา
(ลงชื่อ)…………………………………..
ความเห็นผู้บังคับบัญชา
..............................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
(ลงชื่อ)...........................................................
ตําแหน่ง...........................................
วันที่........./........../.........
คําสั่ง
อนุญาต
 ไม่อนุญาต
..............................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
(ลงชื่อ)...........................................................
ตําแหน่ง.................................................
วันที่........./........../.........


๔-๓๙
(สําเนา)

ระเบียบกองทัพบก

ว่าด้วยการลา
พ.ศ. ๒๕๕๖
-------------------------------------------

โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงระเบียบกองทัพบกว่าด้วยการลา พ.ศ. ๒๕๕๑ ให้เหาะสม
ยิ่งขึ้น และสอดคล้องกับข้อบังคับกระทรวงกลาโหมว่าด้วยการลา พ.ศ.๒๕๕๕ จึงกําหนดกฎระเบียบได้
ดังต่อไปนี้
ข้อที่ ๑ ระเบียบนี้ที่เรียกว่า “ระเบียบกองทัพบกว่าด้วยการลา พ.ศ.๒๕๕๖”
ข้อที่ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
ข้อที่ ๓ ให้ยกเลิกระเยียบกองทัพบกว่าด้วยการลา พ.ศ. ๒๕๕๑
บรรดาความในระเบียบ คําสั่ง และคําชี้แจงใดๆ ซึงชัดแย้งกับระเบียบนี้ให้ใช้แค่ความใน
ระเบียบนี้แทน
ข้อ ๔ ให้ เจ้ากรมกําลังกองทัพทหารบกเป็นผู้รักษาการตามระเบียบนี้
หมวด ๑
บททั่วไป
ข้อ ๕ ในระเบียบนี้
“การลาติดตามคู่สมรส” หมายความว่า ลาติดตามสามีหรือภริยาโดยชอบด้วยกฎหมายที่
เป็นข้าราชการหรือพนักงานรัฐวิสาหกิจ ซึ่งไปปฏิบัติหน้าที่ราชการหรือไปปฏิบัติงานในต่างประเทศหรือทาง
ราชการสั่งให้ไปปฏิบัติงานในต่างประเทศตามความต้องการของทางราชการตามกฎหมายว่าด้วยการ
กําหนดหลักเกณฑ์การสั่งให้ไปทําการซึ่งให้นับเวลาระหว่างนั้นเหมือนเต็มเวลาทํางานตั้งแต่ ๑ ปีขึ้นไป
แต่ไม่รวมถึงกรณีคู่สมรสลาไปศึกษา ฝึกอบรม ดูงานหรือปฏิบัติการวิจัย ณ ต่างประเทศ

๔-๔๐
ข้อ ๖ ใบลาป่วย ใบลาคลอดบุตร ใบลาช่วยเหลือภริยาที่คลอดบุตร ใบลากิจ ไปพักผ่อน
ประจําปี และใบลาฟื้นฟูสมรรถภาพด้านอาชีพ ให้เสนอต่อผู้บังคับบัญชาตามลําดับขั้นจนถึงผู้บังคับบัญชา
ชั้นที่มี่อํานาจให้ลา
ข้อ ๗ การลาของช้าราชการทหารสังกัดกองทัพบกในช่วงห่อนและหลังวันหยุดราชการ
ประจําสัปดาห์หรือวันหยุดราชการประจําปีเพื่อให้มีวันหยุดต่อเนื่องกัน ให้ผู้มีอํานาจพิจารณาหรืออนุญาต
ใช้ดุลพินิจตามความเหมาะสมแก่จําเป็นที่จะอนุญาตให้ลาได้ โดยมิให้เสียหายแก่การปฏิบัติราชการ

ข้อ ๘ ข้าราชการทหารสังกัดกองทัพบก ผู้ใดได้รับคําสั่งให้ไปช่วยราชการ ณ หน่วยงานอื่น
ใดของทางราชการ หากประสงค์จะลาป่วย ลาคลอดบุตร ลากิจ ลาพักผ่อน ในช่วงเวลาที่ไปช่วยราชการให้
เสนอใบขออนุญาตลาต่อผู้บังคับบัญชาของหน่วยงานที่ไปช่วยราชการ แล้วให้หน่วยงานนั้นรายงานจํานวน
วันลาในส่วนราชการนั้นต้นสังกัดของผู้นั้นทราบ อย่าน้อยปีละครั้ง
การลาประเภทอื่นนอกจากที่ระบุไว้ในวรรคหนึ่ง ให้เสนอใบขออนุญาตต่อส่วนราชการต้น
สังกัด ตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดสําหรับการลาประเภทนั้น
ข้อ ๙ ข้าราชการทหารสังกัดกองทัพบกผู้ใดไม่สามารถปฏิบัติราชการได้อันเนื่องมาจาก
พฤติการณ์พิเศษ ซึ่งเกิดขึ้นกับบุคคลทั่วไปในท้องถิ่น หรือพฤติกรรมพิเศษซึ่งเกิดขึ้นกับข้าราชการทหารผู้
นั้นและมิให้เกิดจากความประมาทเลินเล่อหรือความผิดของช้าราชการทหารผู้นั้นเองโดยพฤติการณ์พิเศษ
ดังกล่าวร้ายแรงจนเป็นเหตุขัดขวางทําให้ไม่สามารถมาปฏิบัติราชการ ณ สถานที่ตั้งตามปกติให้ข้าราชทหาร
สังกัดกองทัพบกผู้นั้นรีบรายงานพฤติการณ์ที่เกิดขั้นรวมอุปสรรคขัดขวางที่ทําให้มาปฏิบัติราชการไม่ได้ต่อ
ผู้บังคับบัญชาตามลําดับชั้นจนถึงผู้บัญชาการทหารบกทันทีในวันแรกที่สามารถมาปฏิบัติรายการได้
สําหรับผู้บัญชาการทหารบกให้รายงานต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม
ในกรณี ที่ ผู้ บั ญ ชาการหารบก เห็ น ว่ า การที่ ร าชการหารสั ง กัด กองทั พ บกผู้ นั้ น มาปฏิ บั ติ
รายการไม่ได้เป็นเพราะพฤติการณ์พิเศษตามวรรคหนึ่งจริง ให้สั่งให้การหยุดราชการของช้าราชการทหารผู้
นั้นไม่นับเป็นวันเวลาตามจํานวนวันที่ไม่สามารถปฏิบัติราชการได้อันเนื่องมาจากพฤติการณ์พิเศษดังกล่าว
ในกรณีผู้บัญชาการทหารบก เห็นว่าการที่ไม่สามารถมาปฏิบัติราชการยังไม่สมควรถือเป็น
พฤติการณ์พิเศษตามวรรคหนึ่ง ให้ถือว่าวันที่ข้าราชการทหารสังกัดกองทัพบกผู้นั้นไม่มาปฏิบัติราชการเป็น
วันลากิจ
ข้อ ๑๐ การนับวันลาตามระเบียบนี้ให้นับตามปีงบประมาณ
การนับวันลาเพื่อประโยชน์การเสนอหรือจัดส่งใบลา อนุญาตให้ลา และคํานวณวันลาให้นับ
ต่อเนื่องกันโดยนับวันหยุดราชการที่อยู่ในระหว่างวันลาประเภทเดียวกันรวมเป็นวันลาด้วย เว้นแต่การนับ
เพื่อประโยชน์ในการคํานวณวันลาสํากรับวันลาไปช่วยเหลือภริยาที่คลอดบุตร วันลากิจ และวันลาพักผ่อน
ให้นับเฉพาะวันทําการ
๔-๔๑
การลาป่วยหรือการลากิจซึ่งมีระยะเวลาที่ต่อเนื่องกัน จะเป็นในปีเดียวกันหรือไม่ก็ตามให้
นับเป็นการลาครั้งหนึ่ง ถ้าจํานวนวันลาครั้งหนึ่งรวมกันเกินอํานาจของผู้มีอํานาจอนุญาตระดับใด ให้เสนอ
ใบลาต่อผู้บังคับบัญชีตามลําดับชั้นจนถึงผู้มีอํานาจอนุญาต
ข้าราชการทหารสังกัดกองทัพบก ที่ถูกเรียกกลับมาปฏิบัติราชการระหว่างการลา ให้ถือว่า
สิ้นสุดก่อนวันลามาปฏิบัติราชการ เว้นแต่ผู้มีอํานาจอนุญาตเห็นว่าการเดินทางต้องใช้เวลา ให้ถือว่าสิ้นสุด
ก่อนวันเดินทางกลับ

ข้ า ราชการทหารสั ง กั ด กองทั พ บก ซึ่ ง ได้ รั บ อนุ ญ าตให้ ล า หากประสงค์ จ ะยกเลิ ก หรื อ
เปลี่ยนแปลงวันลาที่ยังไม่หยุดราชการ ให้เสนอขอถอนหรือเปลี่ยนแปลงวันลาต่อผู้บังคับบัญชาตามลําดับ
ชั้นจนถึงผู้มีอํานาจอนุญาตให้ลาและถือว่าวันลาเป็นอันสิ้นสุดก่อนวันมาปฏิบัติราชการ กรณีการลาเพื่อ
เดินทางไปต่างประเทศให้เสนอรายงานยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงวันลา ถึงกองทัพบก ก่อนถึงกําหนดวัน
เดินทาง พร้อมชี้แจงเหตุผลความจําเป็นโดยละเอียดและชัดเจน เพื่อเป็นข้อมูลให้ผู้บังคับบัญชาได้พิจารณา
ข้อ ๑๑ เพื่อควบคุมให้เป็นไปตามข้อระเบียบนี้ ให้ต้นสังกัดระดับกองพลหรือเทียบเท่าขึ้นไป
จัดทําบัญชีลงเวลาการปฏิบัติราชการของข้าราชการทหารในสังกัด หรือจะใช้เครื่องบันทึกเวลาการปฏิบัติ
ราชการแทนก็ได้
ในกรณี จํ า เป็ น ต้ นสั ง กัด ระดับกองพลหรื อ เทีย บเท่าขึ้ นไป จะกํ า หนดวิธีล งเวลาปฏิบั ติ
ราชการ หรือวิธีควบคุมการปฏิบัติราชการของข้าราชการทหารสังกัดกองทัพบกที่มีการปฏิบัติราชการใน
ลักษณะพิเศษเป็นอย่างอื่นตามที่เห็นสมควรได้ แต่ทั้งนี้จะต้องมีหลักฐานให้สามารถตรวจสอบวันเวลาการ
ปฏิบัติราชการได้ด้วย
หมวด ๒
การลาป่วย
ข้อ ๑๒ ข้าราชการทหารสังกัดกองทัพบก ในปีหนึ่งจะลาป่วยได้ไม่เกิน ๙๐ วัน ในกรณีดังที่
จะกล่าวต่อไปนี้
๑๒.๑ เจ็บป่วยเนื่องจากไปราชการในที่กันดารหรือในท้องที่ซึ่งมีโรคภัยซุกชุมหรือ
ประสบอันตรายเนื่องจากการปฏิบัติราชการจะลาป่วยเพื่อรักษาตัวต่อไปได้อีก ๙๐ วัน รวมเป็น ๑๘๐ วัน
๑๒.๒ เจ็บป่วยหรือประสบอันตรายเพราะกระทําการตามหน้าที่อันเนื่องจากไอพิษ
วัตถุธาตุที่เป็นพิษ วัตถุระเบิด หรือเชื้อโรคติดต่ออย่างร้ายแรง จะลาป่วยเพื่อรักษาตัวต่อไปได้อีก ๑๘๐ วัน
รวมเป็น ๒๗๐ วัน

๔-๔๒
๑๒.๓ เจ็บป่วยเนื่องจากประสบภัยอันตรายเพราะกระทําตามหน้าที่ในอากาศ ใต้น้ํา
ใต้ดิน ทั้งขณะขึ้นลงหรืออยู่ในอากาศ ใต้น้ําหรือใต้ดิน จะลาป่วยเพื่อรักษาตัวได้ ๓๖๕ วัน
๑๒.๔ เจ็บป่วยเนื่องจากต้องกระทําหน้าที่พิเศษฝ่าอันตรายตามที่ได้รับอนุมัติหรือ
การจลาจล การปฏิบัติหน้าที่ตามกฎอัยการศึกหรือตามประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน หรือปฏิบัติราชการ
สนามในพื้นที่ตามแนวชายแดน จะลาป่วยเพื่อรักษาตัวได้ ๓๖๕ วัน

๑๒.๕ เจ็บป่วยเนื่องจากต้องกระทําหน้าที่ในการรบ การสงคราม การปราบปราม
การจลาจล การปฏิบัติหน้าที่ตามกฎอัยการศึกหรือตามประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน หรือปฏิบัติราชการ
สนามในพื้นที่ตามแนวชายแดน จะลาป่วยเพื่อรักษาตัวได้ ๓๖๕ วัน
๑๒.๖ การลาป่วยตามข้อ ๑๒.๔ หรือ ข้อ ๑๒๕ กรณีแพทย์รักษาไม่น้อยกว่า ๓ นาย
ตรวจรับรองลงความเห็นว่าจําเป็นต้องฟื้นฟูสมรรถภาพร่างกาย ให้ลาป่วยเพื่อฟื้นฟูสมรรถภาพร่างกาย
ต่อไปได้อีกไม่เกิน ๓๖๕ วัน
ข้อ ๑๓ ผู้ป่วยต้องเสนอใบลาแสดงอาการป่วยต่อผู้บังคับบัญชาโดยตรง ถ้าป่วยไม่เกิน ๒๔
ชั่วโมงจะลาด้วยวาจาก็ได้ผู้ป่วยจะให้ผู้อื่นทําใบลาเสนอแทนก็ได้หากมีความเห็นหรือคําแนะนําของแพทย์
ให้แนบมากับใบลาด้วย
ผู้ป่วยที่ได้ลาหยุดพักร้อนรักษาตัวครบกําหนดแล้ว แต่อาการป่วยยังไม่หายจะหยุดพักรักษา
ตัวต่อไปอีก ให้เสนอใบลาต่อตามที่กล่าวแล้วข้างต้น
ผู้ป่วยที่รักษาตัวอยู่ที่สถานพยาบาลของทหารไม่ว่าจะเป็นกรณีผู้บังคับบัญชาส่งตัวไปรักษา
ตามระเบียบกองทัพบกว่าด้วยการรักษาพยาบาลลาการส่งกลับในสนาม พ.ศ. ๒๕๑๔ หรือเจ้าตัวไปป่วย
รักษาตัวยังสถานพยาบาลของทหาร ไม่ต้องทําใบลาเสนอต่อผู้บังคับบัญชา แต่ให้หน่วยต้นสังกัดของผู้ป่วย
กับสถานพยาบาลทําหลักฐานการส่งป่วยและหลักฐานการส่งคืนหน่วยต้นสังกัดไว้ต่อกัน นับตั้งแต่วันที่รับ
ตัวไว้รักษาจนถึงวันออกจากสถานพยาบาลนั้น ทั้งนี้ การป่วยดังกล่าวให้ถือเป็นการลาป่วยตามระเบียบนี้
ด้วย แต่ให้หน่วยต้นสังกัดรายงานการเจ็บป่วยของผู้ป่วยถึงผู้บังคับบัญชาซึ่งมีอํานาจให้ลาป่วยทราบ เมื่อ
ครบกําหนดเวลาตามอํานาจของผู้บังคับบัญชาแต่ละชั้น ซึ่งมีอํานาจให้ลาป่วย ตามลําดับทุกระยะตาม
ตารางกําหนดอํานาจให้ลาท้ายระเบียบนี้
ถ้าผู้ป่วยเป็นทหารกองประจําการตามกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหาร เมื่อลาไปรักษา
ตัวยังภูมิลําเนาที่ห่างไกลผู้บังคับบัญชา ครบกําหนดลาแล้วยังไม่หายป่วย จะล่ารักษาตัวต่อไปอีกก็ดีหรือไป
ด้วยกิจธุระและป่วยอยู่ยังภูมิลําเนาก็ดี ให้นําบัตรอนุญาตลาเสนอต่อผู้บังคับบัญชากรมกองทหารที่ใกล้
นายอําเภอท้องที่เป็นผู้วินิจฉัยอนุญาต
ข้อ ๑๔ การเขียนใบลาป่วยจักรต้องกล่าวถึงอาการป่วย กําหนดวันลาตั้งแต่เมื่อใดและบอก
สถานที่ซึ่งพักรักษาตัวอยู่ด้วย
๔-๔๓
ข้อ ๑๕ ผู้บังคับบัญชาซึ่งมีอํานาจอนุญาตให้ลาป่วยให้เป็นไปตามตารางกําหนดอํานาจให้ลา
ท้ายข้อบังคับนี้
ข้อ ๑๖ ผู้ซึ่งลาป่วยเกินกําหนดที่กล่าวไว้ในข้อ ๑๒ ให้ผู้บังคับบัญชาจัดการขอปลดออกจาก
ราชการ

ข้อ ๑๗ ข้าราชการทหารผู้ใดได้รับอันตรายหรือการเจ็บป่วยเพราะเหตุปฏิบัติราชการใน
หน้าที่หรือเนื่องจากต้องไปปฏิบัติการนอกสถานที่สํานักงาน หรือถูกประทุษร้ายเพราะเหตุกระทําตาม
หน้าที่และในระหว่างที่ต้องเข้ารักษาพยาบาล ถ้าผู้บังคับบัญชาพิจารณาเห็นว่าป่วยเข้าหลักเกณฑ์ได้รับการ
สงเคราะห์ตามกฎหมายว่าด้วยการสงเคราะห์ข้าราชการผู้ได้รับอันตราย หรือการเจ็บป่วยเพราะปฏิบัติ
ราชการ จะให้ลาหยุดเพื่อรักษาตัวเกินกว่าที่กําหนดไว้ในข้อ ๑๒ ก็ได้ แต่ต้องไปเกิน ๑ ปี แต่ถ้าระยะเวลา
รักษาพยาบาลหนึ่งปีไม่พอ ให้หน่วยต้นสังกัดรายงานผู้บังคับบัญชาตามลําดับชั้นเพื่อดําเนินการขออนุมัติ
ต่อคณะรัฐมนตรีต่อไป ทั้งนี้ การลาป่วยให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการสงเคราะห์ข้าราชการผู้ได้รับ
อันตรายหรือการป่วยเจ็บเพราะเป็นเหตุปฏิบัติการราชการ
ข้ อ ๑๘ ข้ า ราชการสั ง กั ด กองทั พ บกผู้ ใ ดลาป่ ว ยครบ ๓๐ วั น แล้ ว ถ้ า ลาป่ ว ยอี ก หาก
ผู้บังคับบัญชาสงสัยในการป่วยนั้น ให้ตั้งนายแพทย์ทหารไม่น้อยกว่า ๓ นาย ตรวจอาการป่วยทุกๆ ครั้ง
หรือการส่งตัวผู้ป่วยไปรักษาพยาบาลตามสายการแพทย์ หากปรากฏว่าข้าราชการทหารสังกัดกองทัพบกลา
ป่ ว ยเท็ จ หรื อ นายแพทย์ ท หารตรวจรั บ รองอาการป่ ว ยเท็ จ ย่ อ มถื อ ว่ า มี ค วามผิ ด ฐานกล่ า วเท็ จ ต่ อ
ผู้บังคับบัญชา
ข้อ ๑๙ ห้ามข้าราชการทหารสังกัดกองทัพบกขอลาป่วย ๙๐ วัน ไปทํางานในองค์การของ
รัฐบาลอื่น และรับเงินเดือนจากองค์การของรัฐบาลที่ตนไปทํางานอยู่อีกทางหนึ่ง
ข้อ ๒๐ ข้าราชการต่ํากว่าชั้นสัญญาบัตรที่ยังไม่ขึ้นทะเบียนกองประจําการหรือขึ้นทะเบียน
แล้วยังไม่ครบ ๒ ปี ได้ลาป่วยเกิน ๙๐ วัน ให้ผู้บังคับบัญชาจัดการขอปลดออกจากประจําการ (พ้นจาก
สภาพข้าราชการประจําการ) แต่ยังคงให้รับราชการในกองประชําการต่อไปจนกว่าจะครบกําหนดตาม
กฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหารในระหว่างที่รับราชการในกองประจําการ ให้รับเงินเดือนอัตราพล
ทหารกองประจําการปีที่๑ หรือปีที่๒ แล้วแต่กรณี แต่คงให้แต่งเครื่องแบบนายประทวนตามชั้นยศเดิม เว้น
แต่มีโรคหรือเจ็บป่วยจึงไม่สามารถจะรับราชการได้ ก็ให้ปลดพ้นราชการทหารไปได้เลย
ข้อ ๒๑ ผู้บังคับบัญชามีอํานาจลดวันลาป่วยตามใบความคิดเห็นหรือคําแนะนําของแพทย์ได้

๔-๔๔
หมวด ๓
การลาคลอดบุตร

ข้อ ๒๒ ข้าราชการทหารสังกัดหองทัพบก ซึ่งประสงค์จะลาคลอดบุตร ให้เสนอใบลาต่อ
ผู้บังคับบัญชาตามลําดับชั้น จนถึงผู้มีอํานาจอนุญาตก่อนหรือในวันที่ลา เว้นแต่ไม่สามารถจะลงชื่อในใบลา
ได้จะให้ผู้อื่นลาแทนก็ได้แต่เมื่อสามารถลงชื่อได้แล้ว ให้เสนอใบลาโดยเร็ว
ข้อ ๒๓ การลาคลอดบุตรให้ลาได้ ๙๐ วัน โดยได้รับเงินเดือน และไม่ต้องมีใบรับรองแพทย์
ทั้งนี้ สามารถจะลาในวันคลอด ก่อนหรือหลังวันที่คลอดบุตรก็ได้ แต่เมื่อครบวันลาแล้วต้องไม่เกิน ๙๐ วัน
ข้าราชการทหารสังกัดกองทัพบกที่ได้รับอนุญาตให้ลาคลอดบุตร และได้หยุดราชการไปแล้ว
แต่ไม่ได้คลอดบุตรตามกําหนด หากประสงค์จะขอถอนวันลาคลอดบุตรที่หยุดไป ให้ผู้มีอํานาจอนุญาต
อนุญาตให้เสนอวันลาคลอดบุตรได้ โดยให้ถือว่าวันที่ได้หยุดราชการไปแล้วเป็นวันลากิจ
ข้อ ๒๔ การลาคลอดบุตรคาบเกี่ยวกับการลาประเภทใด ซึ่งยังไม่ครบกําหนดวันลาของการลา
ประเภทนั้น ให้ถือว่าวันลาประเภทนั้นสิ้นสุดลง และให้นับเป็นการลาคลอดบุตรตั้งแต่วันเริ่มลาคลอดบุตร
ข้อ ๒๕ ข้าราชการทหารสังกัดกองทัพบก ซึ่งประสงค์จะลาคลอดบุตร ให้เสนอใบลาต่อ
ผู้บังคับบัญชาตามลําดับชั้น จนถึงผู้บังคับบัญชาชั้นผู้บังคับการกรมนี้ไปเป็นผู้พิจารณาอนุญาต
หมวด ๔
การลาไปช่วยเหลือภริยาที่คลอดบุตร
ข้อ ๒๖ ข้าราชการทหารสังกัดกองทัพบก ซึ่งประสงค์จะลาไปช่วยเหลือภริยาโดยชอบด้วย
กฎหมายที่คลอดบุตร ให้เสนอหรือจัดส่งใบลาต่อผู้บังคับบัญชาตามลําดับชั้นจนถึงผู้มีอํานาจอนุญาตก่อน
หรือในวันที่ลาภายใน ๙๐ วัน นับแต่วันที่คลอดบุตร และให้มีสิทธิลาไปช่วยเหลือภริยาที่คลอดบุตรครั้งหนึ่ง
ติดต่อกันได้ไม่เกิน ๑๕ วันทําการ
ผู้มีอํานาจอนุญาตตามวรรคหนึ่งอาจให้แสดงหลักฐานประกอบการพิจารณาอนุญาตด้วยก็
ได้
ผู้ ที่ ได้ รับอนุ ญ าตให้ ลาไปช่วยเหลื อภริยาที่ คลอดบุตร ซึ่ งได้หยุ ดราชการไปยั งไม่ค รบ
กําหนด ถ้ามีราชการจําเป็นเกิดขึ้น ผู้บังคับบัญชาหรือผู้มีอํานาจอนุญาตจะเรียกตัวมาปฏิบัติราชการก็ได้
ข้าราชการทหารสังกัดกองทัพบก ซึ่งประสงค์จะลาไปช่วยเหลือภริยาที่คลอดบุตร ให้เสนอ
ใบลาต่อผู้บังคับบัญชาตามลําดับชั้นจนถึงผู้บังคับบัญชาชั้นผู้บังคับกองพันขึ้นไปเป็นผู้พิจารณาอนุญาต

๔-๔๕
หมวด ๕
การลากิจ

ข้อ ๒๗ ข้าราชการทหารสังกัดกองทัพบก มีสิทธิลากิจ โดยได้รับเงินเดือน ปีละไม่เกิน ๔๕
วัน สําหรับทหารกองประจําการตามกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหารจะลาได้ไม่เกิน ๒๓ วันทําการ
เว้นแต่กรณีมีเหตุจําเป็น ซึ่งกองทัพบกเห็นควรให้มีการลาเกินกว่าที่กําหนดดังกล่าว ให้ผู้บัญชาการทหารบก
มีอํานาจอนุญาตให้ลาเพิ่มเติมได้อีกไม่เกิน ๓๐ วัน
ข้อ ๒๘ ข้าราชการทหารสังกัดกองทัพบกที่ลาคลอดบุตรตามข้อ ๒๒ แล้ว หากประสงค์จะ
ลากิจเพื่อเลี้ยงดูบุตร ให้มีสิทธิลาต่อเนื่องจากการลาคลอดบุตรได้ไม่เกิน ๑๕๐ วันทําการ โดยไม่มีสิทธิได้รับ
เงินเดือนระหว่างลา โดยจะต้องเสนอรายงานการลากิจเพื่อเลี้ยงดูบุตรต่อเนื่องจากการลาคลอดบุตร ถึง
กองทัพบก ก่อนวันครบกําหนดลาคลอดบุตรอย่างน้อย ๑๕ วันทําการ
ข้อ ๒๙ ข้าราชการทหารสังกัดกองทัพบก จะลากิจไปต่างประเทศได้ดังนี้
๒๙.๑ ลาไปประเทศที่มีอาณาเขตติดต่อกับประเทศไทย เช่น มาเลเซีย เมียนมาร์
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ราชอาณาจักรกัมพูชา เป็นต้น จะลาได้ตามกําหนดวันลาในข้อ ๒๗
๒๙.๒ ลาไปประเทศในทวีปเอเชียนอกจากที่กล่าวในข้อ ๒๙.๑ จะลาเพิ่มจาก
กําหนดวันลาในข้อ ๒๗ ได้อีกไม่เกิน ๕ วันทําการ
๒๙.๓ ลาไปประเทศในทวีปยุโรป อเมริกา แอฟริกา ออสเตรเลีย หรือประเทศอื่น
นอกจากที่กล่าวในข้อ ๒๙.๑ และข้อ ๒๙.๒ จะลาเพิ่มจากกําหนดวันลาในข้อ ๒๗ ได้อีกไม่เกิน ๑๐ วัน
ทําการ
สํา หรั บ ผู้ ที่ ล ากิ จ ไปต่ า งประเทศ เมื่ อ ข้า ราชการผู้ นั้ น ได้ ไ ปถึ ง ประเทศที่ ล าไปแล้ ว ให้
รายงานหรือแจ้งต่อสํานักงานผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารบก ประจําสถานทูตของประเทศนั้น ๆ หรือผู้ช่วยทูตฝ่าย
ทหาร ซึ่งเป็นผู้รักษาราชการในตําแหน่งผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารบกประจําสถานทูตของประเทศนั้น ๆ ทราบโดย
รายงานด้วยหนังสือ ด้วยวาจา หรือด้วยเครื่องมือสื่อสารก็ได้ตามแบบพิมพ์ท้ายระเบียบนี้ เมื่อมีปัญหา
ข้อขัดข้องที่จะต้องอยู่เกินกําหนดการลาหรือไปราชการ จะต้องรายงานให้สํานักงานผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารบก
แห่งใดแห่งหนึ่งที่กล่าวมาแล้วข้างต้นทราบ เพื่อจะได้รายงาน ทบ. ต่อไป
ข้อ ๓๐ ผู้ลากิจต้องเสนอใบลาต่อผู้บังคับบัญชาโดยตรง จะลาแทนกันไม่ได้เมื่อได้รับ
อนุญาตแล้วจึงจะหยุดราชการได้
สําหรับการลาตามข้อ ๒๗ เมื่อมีเหตุจําเป็นก็อนุญาตให้หยุดราชการได้ทันทีและถ้าลาไม่
เกิด ๒๔ ชั่วโมงจะลาด้วยวาจาก็ได้

๔-๔๖
ข้อ ๓๒ ผู้ลากิจ เมื่อมีเหตุจําเป็นจะลาต่ออีก ให้เสนอใบลาต่อผู้บังคับบัญชาตามข้อ ๓๐
เว้นแต่เมื่ออยู่ต่างจังหวัดหรืออยู่ต่างประเทศ จึงให้ส่งใบลาโดยทางไปรษณีย์หรือทางอื่น ๆ แต่ทหารกอง
ประจําการตามกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหาร จะลาต่อโดยวิธีนี้ได้ไม่เกิน ๕ วันทําการ

ข้อ ๓๓ ผู้บังคับบัญชาซึ่งมีอํานาจอนุญาตให้ลากิจให้เป็นไปตามตารางกําหนดให้ลา ท้าย
ข้อบังคับนี้ เว้นแต่การลาตามข้อ ๒๙ อยู่ในอํานาจของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม
กรณีข้าราชการทหารลาไปนอกเขตประเทศไทยไม่เกิน ๒๔ ชั่วโมง เนื่องจากได้รับคําเชิญ
จากข้าราชการต่างประเทศ ให้หัวหน้าหน่วยชั้นสัญญาบัตร ณ ที่นั้น อนุญาตให้ลาได้
ข้ อ ๓๔ ผู้ ที่ ไ ด้ รั บ อนุ ญ าตให้ ล ากิ จ เว้ น แต่ ก รณี ก ารลากิ จ เพื่ อ เลี้ ย งดู บุ ต รตามข้ อ ๒๘
ถ้าผู้บังคับบัญชาพิจารณาเห็นว่าไม่สมควร จะไม่อนุญาตหรือลดจํานวนวันลาตามใบลาลงได้และมีราชการ
จําเป็นเกิดขึ้น ผู้บังคับบัญชาจะสั่งเรียกผู้ซึ่งลาไปแล้วให้กลับมาปฏิบัติราชการก็ได้
ข้อ ๓๕ นักเรียนทหารผู้ใดจะลากิจเพื่อเดินทางไปต่างประเทศ ให้รายงานผู้บังคับบัญชา
ตามลําดับชั้น พร้อมด้วยชี้แจงเหตุผลและแนบใบลากิจ แบบ ๕ (ทบ.๑๐๐ - ๐๐๖) ถึงผู้บัญชาการทหารบก
เพื่อพิจารณาอนุญาตเป็นราย ๆ ไป
ข้อ ๓๖ เมื่อข้าราชการในคณะทูตฝ่ายทหารบกและนักเรียนทหารของกองทัพบกที่ศึกษา
ณ ต่างประเทศ จะต้องลาด้วยประการใด ๆ แล้ว โดยจะเป็นการลาภายในหรือไปนอกประเทศที่ประจําอยู่ก็
ตาม ให้ปฏิบัติตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการบริหารราชการในต่างประเทศ พ.ศ. ๒๕๕๒ โดย
อนุโลม โดยยื่นใบลาต่อหัวหน้าคณะทูตประจําประเทศนั้น ๆ และเมื่อหัวหน้าคณะทูตอนุมัติแล้วให้แจ้ง
กองทัพบกทราบโดยตรง ส่วนการลากลับเข้าประเทศไทยทุกกรณี หัวหน้าคณะทูตประจําประเทศนั้นเป็น
ผู้รายงานถึงผู้มีอํานาจอนุญาตตามที่ กห. กําหนด โดยเสนอรายงานให้ถึงกองทัพบก ก่อนเดินทางอย่างน้อย
๓๐ วันทําการ ทั้งนี้ หากจะขอเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกการลาให้ดําเนินการก่อนวันเดินทาง พร้อมกับชี้แจง
เหตุผลความจําเป็นโดยละเอียดและชัดเจน
ข้อ ๓๗ ให้หน่วยขึ้นตรงกองทัพบกรายงานขออนุมัติให้ข้าราชการประจําการในสังกัดลา
ไปต่างประเทศ เสนอรายงานให้ถึงกองทัพบกก่อนถึงวันกําหนดเดินทางอย่างน้อย ๑๕ วันทําการ โดยแนบ
ใบลากิจ แบบ ๕ (ทบ.๑๐๐ - ๑๐๖) ซึ่งกรอกข้อความให้ชัดเจน และต้องดําเนินการตามขั้นตอนของใบลา
จนครบถ้วน เพื่อประกอบการพิจารณาด้วยทุกครั้ง และจะต้องได้รับอนุญาตการเดินทางจากผู้บังคับบัญชา
ตามลําดับชั้นเสียก่อน ถึงจะเดินทางได้
ข้อ ๓๘ หากข้าราชการทหารสังกัดกองทัพบกผู้ใดมีความจําเป็นจะข้ามแดนไปยังดินแดน
ประเทศข้างเคียงโดยกรณีใด ๆ ก็ตาม ให้ปฏิบัติตามระเบียบนี้

๔-๔๗
หมวด ๖
การลาพักผ่อนประจําปี

ข้อ ๓๙ ข้าราชการทหารสังกัดกองทัพบก มีสิทธิลาพักผ่อนประจําปีในปีหนึ่งได้ ๑๐ วันทํา
การ โดยไม่ถือเป็นวันลา เว้นแต่ข้าราชการทหารดังต่อไปนี้ไม่มีสิทธิลาพักผ่อนประจําปีในปีที่ได้รับการ
บรรจุเข้ารับราชการยังไม่ถึง ๖ เดือน
๓๙.๑ ผู้ซึ่งได้รับการบรรจุเข้ารับราชการเป็นข้าราชการทหารสังกัดกองทัพบก
ครั้งแรก
๓๙.๒ ผู้ซึ่งลาออกจากราชการเพราะเหตุส่วนตัว แล้วต่อมาได้รับการบรรจุกลับ
เข้ารับราชการ
๓๙.๓ ผู้ซึ่งลาออกจากราชการเพื่อดํารงตําแหน่งทางการเมือง แล้วต่อมาได้รับ
การ บรรจุกลับเข้ารับราชการหลัง ๖ เดือน นับแต่วันออกจากราชการ
๓๙.๔ ผู้ซึ่งถูกสั่งให้ออกจากราชการในกรณีอื่น และกรณีไปปฏิบัติงานใด ๆ ตาม
ความประสงค์ของทางราชการ แล้วต่อมาได้รับการบรรจุกลับเข้ารับราชการ
ข้อ ๔๐ ข้าราชการทหารสังกัดกองทัพบก ซึ่งประสงค์จะลาพักผ่อนประจําปี ให้เสนอใบลา
ต่อผู้บังคับบัญชาตามลําดับชั้นจนถึงผู้บังคับบัญชาชั้นผู้บังคับการกรมขึ้นไปเป็นผู้พิจารณาอนุญาต เว้นแต่
การไปต่างประเทศระหว่างลาพักผ่อนประจําปีให้นําความในข้อ ๒๙ มาใช้บังคับ และจะต้องได้รับอนุญาต
การเดินทางจากผู้บังคับบัญชาตามลําดับชั้นเสียก่อนถึงจะเดินทางได้ โดยให้เสนอรายงานถึงกองทัพบก
ก่อนวันเดินทางอย่างน้อย ๑๕ วันทําการ โดยแนบใบลาพักผ่อนประจําปี แบบ ๖ (ทบ.๑๐๐ - ๑๐๖) ซึ่ง
กรอกข้อความให้ชัดเจน และต้องดําเนินการตามขั้นตอนของใบลาจบครบถ้วนเพื่อประกอบการพิจารณา
ด้วยทุกครั้ง
ข้อ ๔๑ ถ้าในปีใดข้าราชการทหารผู้ใดมิได้ลาพักผ่อนประจําปีหรือลาพักผ่อนประจําปี
แล้วแต่ไม่ครบ ๑๐ วันทําการ ให้สะสมวันที่ยังมิได้ลาในปีนั้นรวมเข้ากับปีต่อ ๆ ไปได้แต่วันลาพักผ่อนสะสม
รวมกับ วันลาพักผ่อนในปีปัจจุบันจะต้องไม่เกิน ๒๐ วันทําการ
๔๑.๑ ผู้ ที่ได้ รับราชการติดต่อกันมาแล้วไม่น้อยกว่า ๑๐ ปี ใ ห้มีสิทธินําวั น ลา
พักผ่อนสะสมรวมกับวันลาพักผ่อนในปีปัจจุบันได้ไม่เกิน ๓๐ วันทําการ
๔๑.๒ การอนุ ญ าตให้ ลาพั กผ่อ นประจํา ปีผู้มี อํา นาจอนุ ญ าตจะอนุ ญ าตให้ ล า
พักผ่อนครั้งเดียวหรือหลายครั้งก็ได้ โดยมิให้เสียหายแก่ราชการ เมื่อได้รับอนุญาตแล้วจึงจะหยุดราชการได้
ข้อ ๔๒ ผู้ที่ได้รับอนุญาตให้ลาพักผ่อนประจําปี ซึ่งได้หยุดราชการไปยังไม่ครบกําหนด ถ้า
มีราชการจําเป็นเกิดขึ้น ผู้บังคับบัญชาหรือผู้มีอํานาจอนุญาตจะเรียกตัวมาปฏิบัติราชการก็ได้
๔-๔๘
หมวด ๗
การลาอุปสมบท

ข้ อ ๔๓ ข้ า ราชการทหารสั ง กั ด กองทั พ บกผู้ ใ ดศรั ท ธาอุ ต สาหะจะอุ ป สมบทใน
พระพุทธศาสนา ก็เป็นอันพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ลาอุปสมบทได้ เมื่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
กลาโหมหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม พิจารณาเห็นเป็นการสมควรแล้ว
ข้อ ๔๔ หนังสือแสดงพระราชทานพระบรมราชานุญาต ให้ข้าราชการลาอุปสมบทให้ใช้
ตามแบบพิมพ์ แบบ ๘ (ทบ.๑๐๐ - ๐๐๔) และแบบ ๙ (ทบ.๑๐๐ - ๐๐๕) ท้ายระเบียบนี้
ข้อ ๔๕ ข้าราชการทหารสังกั ดกองทัพบกจะลาอุปสมบทได้ ไม่เกิน ๑๒๐ วัน ผู้ที่ เคย
มาแล้วจะลาอุปสมบทอีกไม่ได้
ข้อ ๔๖ ข้าราชการทหารชั้นสัญญาบัตรสังกัดกองทัพบกผู้ใดจะอุปสมบทต้องเสนอใบลา
ตามแบบพิมพ์ใบลาขออนุญาตลาอุปสมบท แบบ ๗ (ทบ.๑๐๐ - ๐๐๓) ตามลําดับชั้นจนถึงผู้บัญชาการ
ทหารบก เพื่อวินิจฉัย เมื่อเห็นควรจะอนุญาตแล้วจึงรายงานเสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมก่อนถึง
กําหนดอุปสมบทไม่น้อยกว่า ๓๐ วัน ตามแบบพิมพ์ใบอนุญาตอุปสมบทแบบ ๘ (ทบ.๑๐๐ - ๐๐๔) และจะ
ทําการอุปสมบทก่อนได้รับอนุญาตไม่ได้
ข้อ ๔๗ สําหรับข้าราชการทหารต่ํากว่าชั้นสัญญาบัตรสังกัดกองทัพบก ให้เสนอใบลา
เช่นเดียวกับข้อ ๔๖ แต่ให้ผู้บังคับบัญชาชั้นผู้บังคับกองพัน เป็นผู้วินิจฉัย เมื่อเห็นควรจะอนุญาตแล้วจึง
รายงานเสนอผู้บังคับบัญชาชั้นผู้บัญชาการกองพลเป็นผู้พิจารณาอนุญาต ตามแบบพิมพ์ใบอนุญาตลา
อุปสมบท แบบ ๙ (ทบ.๑๐๐ - ๐๐๕) และจะทําการอุปสมบทก่อนได้รับอนุญาตไม่ได้
ข้อ ๔๘ ผู้ซึ่งได้รับอนุญาตให้ลาอุปสมบท ลาสิกขาเมื่อใดต้องรายงานให้ผู้บังคับบัญชา
โดยตรงทราบภายใน ๕ วั น นั บ แต่ วันลาสิกขา สํ าหรั บข้าราชการชั้ นสัญ ญาบัตรต้องเสนอรายงานถึ ง
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม นอกนั้นเสนอถึงผู้อนุญาตให้ลาอุปสมบทตามแบบรายงานการลาสิกขาบท
ท้ายระเบียบนี้
ข้อ ๔๙ ข้าราชการทหารสังกัดกองทัพบกจะลาอุปสมบทได้ต้องเป็นข้าราชการประจําและ
รับราชการติดต่อกันมาไม่น้อยกว่า ๓ ปีบริบูรณ์ นับถึงวันอุปสมบท
ข้อ ๕๐ การลาอุปสมบทให้ลาในฤดูเข้าพรรษา เพื่อประสงค์ให้ผู้อุปสมบทได้รับการอบรม
ตามหลักสูตรนักธรรมตรี ชั้นนวกะภิกษุ จนจบหลักสูตร
ข้อ ๕๑ จํานวนผู้ขอลาอุปสมบทให้หน่วยขึ้นตรงต่อกองทัพบกทุกหน่วยถือเกณฑ์ดังนี้
๕๑.๑ ข้าราชการชั้นสัญญาบัตรให้ลาได้ไม่เกินร้อยละ ๓ ของจํานวนที่มีตัวบรรจุ
จริงในหน่วยขึ้นตรงกองทัพบกนั้น (เศษเกินครึ่งให้ปัดเป็นหนึ่ง)
๔-๔๙
๕๑๒ ข้าราชการต่ํากว่าชั้นสัญญาบัตรและพลอาสาสมัคร ให้ลาได้ไม่เกินร้อยละ
๓ ของจํานวนที่มีตัวบรรจุจริงในหน่วยขึ้นตรงกองทัพบกนั้น ๆ (เศษเกินครึ่งให้ปัดเป็นหนึ่ง)

๕๑.๓ ให้ ห น่ ว ยขึ้ น ตรงกองทั พ บกแต่ ล ะหน่ ว ยใช้ ดุ ล พิ นิ จ แบ่ ง โควตาการลา
อุปสมบทให้แก่หน่วยรองด้วยความเป็นธรรม เมื่อรวมยอดเป็นของหน่วยขึ้นตรงกองทัพบกได้แล้วต้องไม่
เกินร้อยละ ๓ ของกําลังพลที่มีตัวบรรจุจริงดังกล่าวแล้ว
ข้อ ๕๒ ให้ หน่ วยขึ้ นตรงกองทัพบกแต่ละหน่วยรวบรวมรายงานการลาอุ ปสมบทของ
ข้าราชการชั้นสัญญาบัตร เสนอพร้อมในคราวเดียวกันให้ถึงกองทัพบก ภายในเดือนพฤษภาคมของปี และ
ถ้าหน่วยขึ้นตรงกองทัพบกใดมีหน่วยรองหลายหน่วยให้ทําบัญชีสรุปปะหน้าแสดงให้เห็นว่าหน่วยรองใดที่มี
จํานวนข้าราชการชั้นสัญญาบัตรบรรจุจริงเท่าใด มีผู้ลาอุปสมบทเท่าใด
ข้อ ๕๓ การลาอุปสมบทของข้าราชการกองทัพบก ให้ผู้บังคับบัญชาหน่วยได้พิจารณาการ
ลาอุปสมบทของข้าราชการในหน่วย โดยอย่าให้เกิดเสียความพร้อมรบและให้หน่วยส่งหลักฐานเพิ่มเติม
ประกอบการรายงาน ดังนี้
๕๓.๑ ใบลาอุ ปสมบท แบบ ๗ (ทบ.๑๐๐ - ๐๐๓) กรอกข้ อ ความให้ ชั ด เจน
ครบถ้วน ๕๓.๒ สําเนาคําสั่งบรรจุเข้ารับราชการครั้งแรกของผู้ที่จะขออุปสมบท
๕๓.๓ บัญชีแสดงยอดกําลังพลที่บรรจุจริงของหน่วย และโควตาที่ให้ลาอุปสมบท
ได้ ตามแบบฟอร์มบัญชีท้ายระเบียบนี้
๕๓.๔ คํ า รับรองของผู้ ข อลาอุปสมบทว่า “รั บราชการติ ดต่ อกัน มาครบ ๓ ปี
บริบูรณ์แล้ว และไม่เคยอุปสมบทมาก่อน” พร้อมกับลงชื่อ ตําแหน่ง
ข้อ ๕๔ การลาอุปสมบทในกรณีพิเศษ เช่น การบนตัวบวช การอุปสมบทเพื่อสนองคุณ
เนื่องในการฌาปนกิจ ฯลฯ นอกเหนือหลักเกณฑ์การอุปสมบทตามปกติ ถ้าลาอุปสมบทไม่เกิน ๑๕ วัน ไม่
อยู่ในระเบียบดังกล่าวข้างต้น ให้ผู้บังคับบัญชาต้นสังกัดรับพิจารณาด้วยดี และเสนอขออนุมัติผู้บัญชาการ
ทหารบกก่อนเป็นกรณีพิเศษ เป็นรายบุคคลตามความจําเป็น
ข้อ ๕๕ ทหารกองประจําการที่ได้รับอนุญาตให้ลาพักเพื่อรอการปลดมีสิทธิขออนุญาตลา
อุปสมบทได้ โดยให้อยู่ในดุลพินิจของผู้บังคับบัญชาที่จะพิจารณาอนุญาต โดยมีเงื่อนไขว่าถ้าทางราชการมี
ความจําเป็นต้องการตัวเมื่อใดก็ให้ลาสิกขาบท กลับเข้ารับราชการกองประจําการทันที โดยให้ผู้บังคับบัญชา
ชั้นผู้บังคับกองพัน หรือเทียบเท่าขึ้นไปเป็นผู้มีอํานาจอนุญาตและมีหน้าที่กําหนดเงื่อนไข
ข้อ ๕๖ ทหารกองประจําการที่ได้รับอนุญาตให้ลาพักเพื่อรอการปลด ถือว่าเป็นผู้ซึ่งมี
สภาพเป็นทหารกองประจําการ ถ้าหากจะมีผู้ใดศรัทธาเข้าอุปสมบทก็ให้พระอุปัชฌาย์ทําการอุปสมบทได้
โดยให้ผู้ที่จะอุปสมบทปฏิบัตดิ ังนี้

๔-๕๐

๕๖.๑ ให้นําใบลาที่ผู้บังคับบัญชาอนุญาตให้ลาพักเพื่อรอการปลด บัตรอนุญาต
แบบ ๒ (ทบ.๑๐๐ - ๐๐๒) ไปแสดงต่อพระอุปัชฌาย์แทนใบลาตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยพระราชทาน
พระบรมราชานุญาตให้ข้าราชการลาอุปสมบท พ.ศ.๒๔๙๙
๕๖.๒ ก่อนที่จะอุปสมบทจะต้องรายงานให้ผู้บังคับบัญชาต้นสังกัดของตนทราบ
เป็นลายลักษณ์อักษร หรือโดยตนเองว่าจะทําการอุปสมบทและจําพรรษาอยู่วัดใด ท้องที่ อําเภอ จังหวัดใด
วัน, เดือน, พ.ศ. ใด เพื่อสะดวกในการติดต่อต้องการตัวเมื่อมีเหตุการณ์จําเป็น
๕๖.๓ เมื่ อ มี เ หตุ ฉุ ก เฉิ น หรื อ เหตุ อื่ น ใดที่ ท างราชการต้ อ งการตั ว จะต้ อ งลา
สิกขาบทกลับเข้ารับราชการกองประจําการทันที
ข้ อ ๕๗ ผู้ ซึ่ ง ได้ รั บ อนุ ญ าตให้ ล าอุ ป สมบทแล้ ว เมื่ อ ถึ ง วั น ลาได้ ห ยุ ด ราชการไปเพื่ อ
เตรียมการอุปสมบท หากปรากฏว่ามีปัญหาอุปสรรคทําให้ไม่สามารถอุปสมบทตามทขออนุญาตลาไว้ เมื่อได้
รายงานตัวกลับเข้าปฏิบัติราชการตามปกติและขอถอนวันลาอุปสมบท ให้ผู้มีอํานาจอนุญาตให้ลาอุปสมบท
ได้ โดยให้ถือว่าวันที่ได้หยุดราชการไปแล้วเป็นวันลากิจ
ข้อ ๕๘ ผู้ซึ่งได้รับอนุญาตให้ลาอุปสมบทจะต้องอุปสมบทภายใน ๑๐ วัน นับตั้งแต่วันเริ่มลา
หมวด ๘
การลาไปประกอบพิธีฮัจย์
ข้อ ๕๙ ข้าราชการทหารสังกัดกองทัพบก ผู้นับถือศาสนาอิสลามจะลาไปประกอบพิธีฮัจย์
ณ เมืองเมกกะ ราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบีย ได้ไม่เกิน ๑๒๐ วัน ผู้ที่เคยไปประกอบพิธีฮัจย์ ณ เมืองเมกกะ
ราชอาณาจักรซาอุดิอาระเบียแล้ว จะลาไปประกอบพิธีฮัจย์อีกไม่ได้
ข้อ ๖๐ ข้าราชการทหารสังกัดกองทัพบกผู้ใดจะลาไปประกอบพิธีฮัจย์ ณ เมืองเมกกะ
ราชอาณาจักรซาอุดิอาระเบีย ให้เสนอใบลาต่อผู้บังคับบัญชาตามลําดับชั้นจนถึงผู้บัญชาการทหารบก เพื่อ
วินิจฉัย เมื่อเห็นควรจะอนุญาตแล้ว จึงรายงานเสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ก่อนถึงกําหนดวันลา
ไม่น้อยกว่า ๓๐ ทําการ โดยให้แนบใบลาขออนุญาตไปประกอบพิธีฮัจย์ แบบ ๑๐ (ทบ.๑๐๐ - ๑๐๗)
ข้อ ๖๑ ผู้ซึ่งได้รับอนุญาตให้ลาไปประกอบพิธีฮัจย์แล้ว เมื่อถึงวันลาได้หยุดราชการเพื่อ
เตรียมไปประกอบพิธีฮัจย์ หากปรากฏว่ามีปัญหาอุปสรรคทําให้ไม่สามารถไปประกอบพิธีฮัจย์ตามที่ขอ
อนุญาตลาไว้ เมื่อได้รายงานตัวกลับเข้าปฏิบัติราชการตามปกติและขอถอนวันลาไปประกอบพิธีฮัจย์ ให้ผู้มี
อํานาจอนุญาตให้ลาไปประกอบพิธีฮัจย์อนุญาตให้ถอนวันลาไปประกอบพิธีฮัจย์ได้โดยให้ถือว่าวันที่ได้หยุด
ราชการไปแล้วเป็นวันลากิจ

๔-๕๑

ข้ อ ๖๒ ผู้ ซึ่ ง ได้ รั บ อนุ ญ าตให้ ล าไปประกอบพิ ธี ฮั จ ย์ ณ เมื อ งเมกกะ ราชอาณาจั ก ร
ซาอุดิอาระเบีย จะต้องออกเดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ภายใน ๑๐ วัน นับตั้งแต่วันเริ่มลา
ข้ อ ๖๓ ผู้ ซึ่ ง ได้ รั บ อนุ ญ าตให้ ล าไปประกอบพิ ธี ฮั จ ย์ ณ เมื อ งเมกกะ ราชอาณาจั ก ร
ซาอุดิอาระเบีย เมื่อเดินทางกลับถึงราชอาณาจักรไทยต้องรายงานให้ผู้บังคับบัญชาโดยตรงทราบและเข้า
ปฏิบัติราชการ ภายใน ๕ วัน นับตั้งแต่เดินทางกลับราชอาณาจักรไทย สําหรับข้าราชการทหารชั้นสัญญา
บัตร ต้องรายงานจนถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม นอกนั้นเสนอถึงผู้อนุญาตให้ลาไปประกอบพิธีฮัจย์
หมวด ๙
การลาติดตามคู่สมรสไปต่างประเทศ
ข้อ ๖๔ ข้าราชการทหารสังกัดกองทัพบก ผู้ใดประสงค์จะลาติดตามคู่สมรสซึ่งไปปฏิบัติ
หน้ า ที่ ร าชการต่ า งประเทศ ให้ เ สนอรายงานต่ อ ผู้ บั ง คั บ บั ญ ชาตามลํ า ดั บ ชั้ น จนถึ ง รั ฐ มนตรี ว่ า การ
กระทรวงกลาโหม เป็นผู้พิจารณาอนุญาตให้ลาได้ไม่เกิน ๒ ปี โดยไม่รับเงินเดือน ในกรณีจําเป็นอาจอนุญาต
ให้ลาต่อ ได้อีกไม่เกิน ๒ ปี แต่เมื่อรวมแล้วไม่เกิน ๔ ปี ถ้าเกิน ๔ ปี ให้ข้าราชการทหารผู้นั้นลาออกจาก
ราชการ
ข้อ ๒๕ การอนุญาตให้ลาตามความในข้อ ๖๔ นั้น คงอนุญาตให้ลาได้ตามระยะเวลาการ
ปฏิบัติหน้าที่ราชการในต่างประเทศของคู่สมรส แต่รวมแล้วไม่เกิน ๔ ปี
ข้อ ๖๖ การพิจารณาระยะเวลาการปฏิบัติหน้าที่ราชการในต่างประเทศของคู่สมรสให้
พิจารณาจากช่วงระยะเวลาที่อยู่ปฏิบัติหน้าที่ราชการในต่างประเทศติดต่อกันครั้งเดียวโดยไม่จํากัดว่าจะอยู่
ปฏิบัติหน้าที่ราชการในประเทศเดียวกันหรือไม่ เมื่อคู่สมรสหมดภารกิจในครั้งนั้นและได้เดินทางกลับมา
ปฏิบัติหน้าที่ราชการประจําในประเทศไทยแล้ว ให้ถือว่าช่วงเวลาการปฏิบัติหน้าที่ราชการในต่างประเทศ
เป็นอันสิ้นสุดลง ต่อมาหากคู่สมรสได้รับคําสั่งให้ไปปฏิบัติหน้าที่ราชการในต่างประเทศอีกในช่วงเวลาใหม่
จึงมีสิทธิที่จะลาติดตามคู่สมรสได้ใหม่
ข้อ ๖๓ ผู้บังคับบัญชาต้นสังกัดจะต้องใช้ดุลยพินิจในการเสนอความเห็นต่อรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงกลาโหม ด้วยว่า หากอนุญาตให้ลาติดตามคู่สมรสได้แล้ว จะไม่ทําให้เสียหายแก่ราชการ
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หมวด ๑๐
การลาไปปฏิบตั ิงานในองค์การระหว่างประเทศ
ข้ อ ๖๘ ข้ าราชการทหารสั งกั ดกองทัพบก ซึ่ งประสงค์ จะลาไปปฏิ บัติงานในองค์ก าร
ระหว่างประเทศให้เสนอหรือจัดส่งใบลาต่อผู้บังคับบัญชาตามลําดับจนถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม
เพื่อพิจารณาอนุญาต โดยถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดไว้ในพระราชกฤษฎีกาเกี่ยวกับการกําหนด
หลักเกณฑ์การสั่งให้ข้าราชการไปทําการซึ่งให้นับเวลาระหว่างนั้นเหมือนเต็มเวลาราชการ
ข้อ ๖๙ ข้าราชการทหารสังกัดกองทัพบก ที่ลาไปปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศที่
มี ระยะเวลาไม่เกิน ๑ ปี เมื่อปฏิบัติงานแล้วเสร็จให้รายงานตัวเข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการภายใน ๑๕ วัน นับ
แต่ วันครบกําหนดเวลาและให้รายงานผลเกี่ยวกับการลาไปปฏิบัติงานให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม
ทราบ ภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่กลับมาปฏิบัติหน้าที่ราชการ
การรายงานผลเกี่ยวกับการลาไปปฏิบัติงานตามวรรคหนึ่ง ให้ใช้แบบรายงานตามที่กําหนด
ไว้ท้ายระเบียบนี้
หมวด ๑๑
การลาไปฟืน้ ฟูสมรรถภาพด้านอาชีพ
ข้อ ๗๐ ข้าราชการทหารสังกัดกองทัพบก ผู้ใดได้รับอันตรายหรือการป่วยเจ็บเพราะการ
ปฏิบัติราชการในหน้าที่ หรือถูกประทุษร้ายเพราะเหตุกระทําการตามหน้าที่ จนทําให้ตกเป็นผู้ทุพพลภาพ
หรือพิการ หากข้าราชการทหารสังกัดกองทัพบกผู้นั้นประสงค์จะลาไปเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรเกี่ยวกับ
การฟื้นฟูสมรรถภาพที่จําเป็นต่อการปฏิบัติหน้าที่ราชการ หรือที่จําเป็นต่อการประกอบอาชีพ แล้วแต่กรณี
มีสิทธิลาไปฟื้นฟูสมรรถภาพด้านอาชีพครั้งหนึ่งได้ตามระยะเวลาที่กําหนดไว้ในหลักสูตรที่ประสงค์จะลา
แต่ไม่เกิน ๑๒ เดือน
ข้าราชการทหารสังกัดกองทัพบก ที่ได้รับอันตรายหรือการป่วยเจ็บจนทําให้ตกเป็นผู้
ทุพพลภาพหรือพิการเพราะเหตุอื่นนอกจากที่กําหนดในวรรคหนึ่ง และผู้มีอํานาจสั่งบรรจุพิจารณาแล้ว
เห็นว่ายังสามารถรับราชการต่อไปได้ หากข้าราชการทหารสังกัดกองทัพบกผู้นั้นประสงค์จะลาเข้ารับการ
ฝึกอบรมหลักสูตรเกี่ยวกับการฟื้นฟูสมรรถภาพที่จําเป็นต่อการปฏิบัติหน้าที่ราชการ ให้ผู้มีอํานาจพิจารณา
หรืออนุญาตพิจารณาให้ลาไปฟื้นฟูสมรรถภาพด้านอาชีพดังกล่าวครั้งหนึ่งได้ตามระยะเวลาที่กําหนดไว้ใน
หลักสูตรที่ประสงค์จะลา แต่ไม่เกิน ๑๒ เดือน
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หลักสูตรตามวรรคหนึ่งและวรรคสองต้องเป็นหลักสูตรที่ส่วนราชการ หน่วยงานอื่นของรัฐ
องค์กรการกุศลอันเป็นสาธารณะหรือสถาบันที่ได้รับการรับรองจากหน่วยงานของทางราชการ เป็นผู้จัดหรือ
ร่วมจัด
ข้อ ๗๑ ข้าราชการทหารสังกัดกองทัพบกซึ่งประสงค์จะลาไปฟื้นฟูสมรรถภาพด้านอาชีพ
ตามข้อ ๗๐ ให้เสนอหรือจัดส่งใบลาต่อผู้บังคับบัญชาตามลําดับชั้นจนถึงผู้มีอํานาจพิจารณาหรืออนุญาต
พร้อมแสดงหลักฐานเกี่ยวกับหลักสูตรที่ประสงค์จะลา และเอกสารที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี) เพื่อพิจารณาอนุญาต
และเมื่อได้รับอนุญาตแล้ว จึงจะหยุดราชการเพื่อไปฟื้นฟูสมรรถภาพด้านอาชีพได้
ผู้บังคับบัญชาซึ่งมีอํานาจอนุญาตให้ลาไปฟื้นฟูสมรรถภาพด้านอาชีพให้เป็นไปตามตาราง
กําหนดอํานาจให้ลาท้ายระเบียบนี้
หมวด ๑๒
การลาออก
ข้อ ๗๒ ข้าราชการทหารสังกัดกองทัพบก ผู้ใดมีความประสงค์ขอลาออกจากราชการเสนอ
ใบลาออกจากราชการตามแบบใบลาออกท้ายระเบียบนี้
ข้อ ๗๓ การพิจารณาให้ข้าราชการชั้นสัญญาบัตร และข้าราชการต่ํากว่าชั้นสัญญาบัตร
ออก จากราชการนั้น ให้อยู่ในดุลพินิจของผู้บัญชาการทหารบกที่จะพิจารณาให้ข้าราชการชั้นสัญญาบัตร
และ ข้าราชการต่ํากว่าชั้นสัญญาบัตร ออกจากราชการได้ตามความจํ าเป็น มิ ให้ เกิดความเสียหายแก่
ราชการ
ข้อ ๗๔ หน่วยต่าง ๆ เมื่อได้รับรายงานการลาออกจากประจําการของผู้หนึ่งผู้ใดแล้ว ให้
เขียนรายงานให้ชัดเจนตามรายละเอียดดังนี้
๗๔.๑ สมควรจะให้ข้าราชการผู้นั้นลาออกจากประจําการได้ตั้งแต่เมื่อใด (หากผู้
ขอลาออกกําหนดวันลาออกมากระชั้นชิด)
๗๔.๒ ผู้ขอลาออกมีสิทธิได้รับเบี้ยหวัด หรือบําเหน็จ บํานาญ อย่างใดหรือไม่
๗๔.๓ เมื่อออกจากประจําการแล้ว จะไปขอรับเงินรายเดือนตามหมายเลขอักษร
ค. ที่สังกัดจังหวัดทหารบกใด (ปลดพ้นราชการสังกัดกองทัพบก)
๗๔.๔ หากไม่เป็นการลาออกโดยกระชั้นชิดเกินไปควรกําหนดวันลาออกล่วงหน้า
ไม่น้อยกว่า ๒ เดือน
๗๔.๕ ผู้ขอลาออกจากประจําการมีพันธะสิ่งใดกับทางราชการบ้างหรือไม่ เช่น
๗๔.๕.๑ บรรดาหนี้สินและระยะเวลาการชดใช้
๗๔.๕.๒ เงื่อนไขจะต้องรับราชการตามสัญญา
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๓๔.๕.๓ ข้อผูกพันอื่น ๆ (ถ้ามี) พร้อมกับสรุปข้อคิดเห็นในรายที่ปรากฏ
ข้อผูกพัน
หมวด ๑๓
บัตรอนุญาตและใบลา
ข้ อ ๗๕ ข้า ราชการทหารสั งกัด กองทั พ บกซึ่งมี ยศตั้ งแต่ สิ บ เอก ลงมาและทหารกอง
ประจําการ เมื่อผู้บังคับบัญชาอนุญาตให้ลาหรือไปราชการโดยลําพัง ต้องมีบัตรอนุญาตลาตามแบบพิมพ์
ท้ายระเบียบนี้ไปด้วย คือ
๗๕.๑ ถ้าอนุญาตให้ลาหรือไปราชการโดยลําพังไม่เกิน ๒๔ ชั่วโมง ให้ใช้บัตร
อนุญาตลาแบบ ๑ (ทบ.๑๐๐ - ๐๐๑)
๗๕.๒ ถ้ า อนุ ญ าตให้ ล าหรื อ ไปราชการโดยลํ า พั ง เกิ น ๒๔ ชั่ ว โมง ให้ ใ ช้ บั ต ร
อนุญาตลาแบบ ๒ (ทบ.๑๐๐ - ๐๐๒)
ข้อ ๗๖ การลาของข้าราชการทหารสังกัดกองทัพบก ให้ใช้ใบลาและแบบรายงานตามแบบ
ท้ายระเบียบ ดังนี้
๗๖.๑ ใบลาป่วย ให้ใช้แบบ ๓ (ทบ.๑๐๐ - ๐๐๗)
๗๖.๒ ใบลาคลอดบุตร ให้ใช้แบบ ๔ (ทบ.๑๐๐ - ๑๐๕)
๗๖.๓ ใบลาไปช่วยเหลือภริยาที่คลอดบุตร ให้ใช้แบบ ๑๖ (ทบ.๑๐๐ - ๑๑๔)
๗๖.๔ ใบลากิจ ให้ใช้แบบ ๕ (ทบ.๑๐๐ - ๐๐๖)
๗๖.๕ ใบลาพักผ่อนประจําปี ให้ใช้แบบ ๖ (ทบ.๑๐๐ - ๑๐๖)
๗๖.๖ ใบลาอุปสมบท ให้ใช้แบบ ๗ (ทบ.๑๐๐-๐๐๓)
๗๖.๗ หนั ง สื อ แสดงการพระราชทานพระบรมราชานุ ญ าตให้ ข้ า ราชการลา
อุปสมบท สําหรับข้าราชการชั้นสัญญาบัตร ให้ใช้แบบ ๘ (ทบ.๑๐๐ - ๐๐๔) สําหรับข้าราชการต่ํากว่าชั้น
สัญญาบัตรให้ใช้แบบ ๙ (ทบ.๑๐๐ - ๐๐๕)
๗๖.๘ ใบลาไปประกอบพิธีฮัจย์ ณ เมืองเมกกะ ราชอาณาซาอุดิอาระเบียให้ใช้
แบบ ๑๐ (ทบ. ๑๐๐ - ๑๐๗)
๗๖.๙ ใบลาติดตามคู่สมรส ให้ใช้แบบ ๑๑ (ทบ.๑๐๐ - ๐๑๑)
๗๖.๑๐ ใบลาไปปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ ให้ใช้ แบบ ๑๒ (ทบ.
๑๐๐- ๑๐๐๕)
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๗๖.๑๑ รายงานผลเกี่ยวกับการลาไปปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ ให้ใช้
แบบ ๑๔ (ทบ. ๑๐๐ - ๑๐๐๕)
๗๖.๑๒ ใบลาไปฟื้นฟูสมรรถภาพด้านอาชีพ ให้ใช้แบบ ๑๗ (ทบ.๑๐๐-๑๑๕)
๗๖.๑๓ การลาออกให้ใช้แบบรายงานการลาออก
ข้อ ๗๗ นักเรียนทหาร ให้ใช้ใบลากิจ แบบ ๕ (ทบ.๑๐๐-๐๐๖)
ข้อ ๗๘ ใบขอยกเลิกวันลา ให้ใช้แบบ ๑๕ (ทบ.๑๐๐ - ๑๑๒)
ข้อ ๗๙ ผู้บังคับหน่วยที่ลงชื่อในบัตรอนุญาตลาแบบ ๑ (ทบ.๑๐๐ - ๐๐๑) ควรเป็นชั้นผู้
บังคับกองพันหรือเทียบเท่าขึ้นไป
ข้ อ ๘๐ เลขที่ ข องบั ต รอนุ ญ าตลาแบบ ๑ (ทบ.๑๐๐-๐๐๑) นั้ น หน่ ว ยกองพั น หรื อ
เทียบเท่าขึ้นไปเป็นผู้กําหนด (เลขที่ทับ พ.ศ. เช่น ที่ ๑/๓๖ และที่ทะเบียนควบคุมให้ทราบด้วยว่าเลขใดเป็น
ของหน่วยใดภายในกองพัน)
ข้อ ๘๑ การเก็บรักษาบัตรอนุญ าต แบบ ๑ (ทบ.๑๐๐-๐๐๑) ให้เก็บไว้ที่ หน่วยระดับ
กองร้ อ ยในความรั บ ผิ ด ชอบของนายสิ บ เวร ซึ่ ง จะต้ อ งตรวจตราส่ ง มอบจํ า นวนกั น ให้ ค รบอยู่ เ สมอ
นอกจากนั้นผู้บังคับหน่วยควรจัดที่เก็บให้สะดวกในการนับตรวจด้วย
ข้อ ๘๒ การจ่ายบัตรอนุญาตลา แบบ ๑ (ทบ.๑๐๐ - ๐๐๑) ให้นายสิบเวรจ่ายตามคําสั่ง ผู้
มีอํานาจให้ลาซึ่งลงชื่ออนุญาตไว้ในสมุดควบคุมบัตรอนุญาตที่มีรายละเอียด ทําเป็นตารางไว้สําหรับ นายสิบ
เวรกรอกข้อความดังนี้
อนุญาต
ตั้งแต่........... ถึง.........
(วัน เดือน ปี)
(วัน เดือน เวลา)
(มี เวลา)

ชื่อผู้
อนุญาต

ชื่อผู้รับ
อนุญาต

เลขที่บัตร
อนุญาต

ลงชื่อ
อนุญาต

เวลาส่งคืนบัตร
อนุญาต
(วัน เดือน ปี เวลา)

หมายเหตุ

ข้อ ๘๓ ทหารที่กลับจากลาต้องมารายงานนายสิบเวร พร้อมกับส่งคืนบัตรอนุญาตลา
แบบ ๑ (ทบ.๑๐๐-๐๐๑) ภายในเวลาที่รับอนุญาตแล้ว ให้นายสิบเวรบันทึกเวลาส่งคืนในสมุดควบคุมบัตร
อนุญาตทันทีที่ได้รับบัตรอนุญาตคืน
ข้อ ๘๔ บัตรอนุญาตลา แบบ ๑ (ทบ.๑๐๐-๐๐๑) ต้องเปลี่ยนใหม่ทุกปี โดยถือหลักว่า
บัตรอนุญาตปี พ.ศ.ใดใช้ได้เฉพาะปี พ.ศ. นั้น

๔-๕๖

ข้อ ๘๕ หน่วยที่กําหนดบัตรอนุญาตลา แบบ ๑ (ทบ.๑๐๐-๐๐๑) ต้องส่งบัตรอนุญาต
ตัวอย่าง (ที่ ๑/พ.ศ.) ของหน่วยงานให้แก่ทหารสารวัตรที่มีหน้าที่รับผิดชอบตรวจตราบริเวณที่ทหารของตน
ไปเที่ยวหรือกิจธุระ เพื่อให้หน่วยสารวัตรนั้น ๆ ทราบลักษณะของบัตรอนุญาต และลายมือชื่อของผู้มี
อํานาจลงชื่อในบัตรอนุญาต (ส่งทุกครั้งที่เปลี่ยนใหม่) และแจ้งให้ทราบว่าเลขที่ใดถึงเท่าใด)
ข้ อ ๘๖ บั ต รอนุ ญ าตลา แบบ ๑ (ทบ.๑๐๐ – ๐๐๑) ของหน่ ว ยใดฉบั บ ใดหาย ต้ อ ง
รายงานตามลําดับชั้นถึงชั้นผู้บังคับกองพันหรือเทียบเท่า เพื่อแจ้งให้หน่วยทหารสารวัตรที่รับผิดชอบในการ
ตรวจตราทราบเป็นการป้องกันมิให้ผู้ที่ไม่ได้รับอนุญาตนําไปใช้ได้
ข้อ ๘๗ ในระหว่างปีหนึ่งถ้าหน่วยใดทําบัตรอนุญาตลา แบบ ๑ (ทบ.๑๐๐-๐๐๑) เพิ่มขึ้น
อีกต้อง แจ้งเลขที่บัตรอนุญาตให้หน่วยทหารสารวัตรดังกล่าวทราบด้วย
ข้อ ๘๘ การลงนามในบัตรอนุญาตลา แบบ ๒ สําหรับทหารกองประจําการที่รับราชการ
ครบ ตามกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหาร ลาพักเพื่อรอการปลด ให้ผู้บังคับบัญชาชั้นผู้บังคับกองร้อย
หรือเทียบเท่าขึ้นไปเป็นผู้ลงนามในบัตรอนุญาตลา แบบ ๒
ข้อ ๘๙ บัตรอนุญาตลา แบบ ๒ ที่จ่ายให้ทหารนอกกองประจําการตามข้อ ๘๘ ให้มีอายุ
ใช้เป็นหลักฐานแทนหนังสือสําคัญในสมุดประจําตัวทหารนอกกองประจําการเป็นการชั่วคราวได้เพียง ๒
เดือน นับตั้งแต่วันรับราชการครบกําหนดตามกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหาร และให้ระบุกําหนดเวลา
หมดอายุไว้ตอนบนของบัตรอนุญาตลา แบบ ๒ ให้ชัดเจนว่า “ให้แทนหนังสือสําคัญประจําตัวทหารนอก
กองประจําการได้ถึง วัน....เดือน..พ.ศ.” เมื่อครบกําหนดแล้ว แต่ทหารนอกกองประจําการยังขอรับ สมุด
ประจําตัวทหารนอกกองประจําการไม่ได้ เนื่องจากความล่าช้าของเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องแล้วย่อมถือว่าเป็น
ความบกพร่องในหน้าที่ของส่วนราชการที่เกี่ยวข้องนั้น ๆ
หมวด ๑๔
เบ็ดเตล็ด
ข้อ ๙๐ การขอลาราชการของข้าราชการกองทัพบก โดยไม่ขอรับเงินเดือน เพื่อติดตาม คู่
สมรส ซึ่งย้ายไปรับราชการในต่างประเทศ ให้อนุญาตลาได้ไม่เกินระยะเวลาในข้อ ๖๔ และให้เสนอ รายงาน
ตามลําดับ จนถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเป็นผู้พิจารณา ถ้าขอลาราชการเกินกว่าที่กําหนด ไว้ให้
ลาออก แต่เมื่อกลับมา ถ้าสมัครใจเข้ารับราชการในตําแหน่งเดิมและมีอัตราว่างก็ให้มีโอกาสได้รับการบรรจุ
เข้ารับราชการก่อนคนอื่น
ข้อ ๙๑ ในกรณีที่ข้าราชการทหารสังกัดกองทัพบกลาป่วยหรือลากิจ ทางราชการไม่ถือว่า
เป็นการประจําปฏิบัติหน้าที่ราชการ และไม่มีสิทธินับเป็นวันราชการทวีคูณได้
๔-๕๗

ข้อ ๙๒ ผู้ที่ได้รับอนุญาตให้ลาพักเพื่อรอการปลด ย่อมไม่มีสิทธิได้รับวันราชการทวีคูณ
เพราะมีลักษณะเช่นเดียวกับผู้ที่ลาป่วยหรือลากิจ คือ มิได้ประจําปฏิบัติหน้าที่ราชการ
ประกาศ

ณ

วันที่

๒๙

มิถุนายน

(ลงชื่อ) พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(ประยุทธ์ จันทร์โอชา)
ผู้บัญชาการทหารสูงสุด

กรมกําลังพลทหารบก
สําเนาถูกต้อง
เสนอ .........................................
(ลงชื่อ) พ.ต.หญิง รมณ เขมะเพ็ชร
(รมณ เขมะเพ็ชร)
ประจําแผนก กพ.ทบ.
๑ ก.ค. ๕๖

๔-๕๘

พ.ศ. ๒๕๕๖

ตารางกําหนดอํานาจให้ลา
ผู้บังคับบัญชาชั้น

อนุญาตลาป่วยได้
คราวหนึ่งไม่เกิน

อนุญาตลากิจได้
คราวหนึ่งไม่เกิน

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม
ผู้บัญชาการทหารบก
แม่ทัพ
ผู้บัญชาการกองพล
ผู้บังคับการกรม
ผู้บังคับการกองพัน
ผู้บังคับการกองร้อย
ผู้บังคับหมวด

๓๖๕ วัน
๑๘๐ วัน
๙๐ วัน
๖๐ วัน
๔๕ วัน
๒๑ วัน
๗ วัน
๓ วัน

ตามที่เห็นสมควร
ตามที่เห็นสมควร
๖๐ วันทําการ
๔๕ วันทําการ
๓๐ วันทําการ
๑๕ วันทําการ
๓ วันทําการ
๑ วันทําการ

๔-๕๙

อนุญาตลาไปฟื้นฟู
สมรรถภาพด้านอาชีพ
ได้คราวหนึ่งไม่เกิน
๓๖๕ วัน
๑๘๐ วัน
-

ทบ.๑๐๐-๐๐๑

บัตรอนุญาตลาแบบ ๑
ที่ ...................... สังกัด ...............................
อนุญาตให้ ผู้ถือบัตรนี้ออกนอกเขตที่ตั้ง
กรมกองทหารได้ตามกําหนดเวลาที่ได้รับอนุญาต
(ลงชื่อ) .....................................
ตําแหน่ง ...............................

คําเตือน
ผู้ถือบัตรอนุญาตนี้จะไปกิจใด ๆ ได้ไม่เกิน
เวลา ๒๔๐๐

๔-๖๐
ทบ.๑๐๐-๐๐๒

บัตรอนุญาตลา แบบ ๒
ผู้ลา ........................................................
เครื่องหมาย ............................................
ลาเพื่อ......................................................
ผู้อนุญาต ................................................
จํานวนวันลา.......................................วัน
ตั้งแต่...................... เวลา ........................
ถึง ...........................เวลา.........................

ทบ.๑๐๐-๐๐๒

บัตรอนุญาตลา แบบ ๒
อนุญาตให้.............................. เครื่องหมาย.............
สังกัด ......................................................................
ลาเพื่อ ................................มีกําหนด.................วัน
ตั้งแต่วันที่...........................เวลา.............................
ให้กลับเข้ารับราชการวันที่...................เวลา............
(ลงชื่อ)...........................
ตําแหน่ง ........................
(พลิก)

(ลงชื่อ)...........................
ตําแหน่ง ........................
ถ้าผู้ถือบัตรอนุญาตนี้ ลาต่อ ให้ผู้ที่อนุญาตให้ลานั้น
คือ
ชี้แจงรับรองไว้ในตารางต่อไปนี้
ลาต่อ
ครั้งที่
โดยเหตุ
ตั้งแต่ ถึง

ลงชื่อ ตําแหน่ง
ผู้อนุญาต

พลทหาร.........................................ได้ลามา............................
พักที่บ้าน............................. หมู่ที่........... ตําบล.....................
อําเภอ ..............จังหวัด.............. ตั้งแต่วันที่...........เวลา.........
(ลงชื่อ)...........................
ตําแหน่ง .......................
๔-๖๑

ได้มกี ารลาต่อ

ทบ.๑๐๐-๐๐๗
แบบ ๓

ใบลาป่วย
เขียนที่.........................................................
วันที่...............เดือน................................พ.ศ.....................
เรื่อง ขอลาป่วย
เรียน ...........................
ด้วยกระผม / ดิฉัน................................................................................................................
ตําแหน่ง.........................................................ป่วยเป็น....................................................................................
จึงขอลาป่วยเพื่อรักษาตัวมีกําหนด.....................วัน ตั้งแต่วันที่......................เดือน......................................
พ.ศ..........................จนถึงวันที่...........................เดือน.............................................พ.ศ.................................
ในระหว่างลาป่วยนี้ได้รักษาตัวอยู่ที่ บ้านเลขที่.........................................ถนน...............................................
ตําบล........................................อําเภอ........................................................จังหวัด..........................................
กระผม / ดิฉัน ได้ลาป่วยอยู่เดิมแล้วในคราวเดียวกันนี้..............ครั้ง รวม...................วัน
ควรมิควรแล้วแต่จะกรุณา
(ลงชื่อ).....................................

ในปีงบประมาณนี้....................................................ได้ลาป่วย......................................ครั้ง
รวม.........................วัน ทั้งครั้งนี้รวมเป็น...............................วัน
ในปีงบประมาณนี้ ผู้นี้เคยลาป่วยมาแล้ว............................ครั้ง รวม..................วัน
การลาป่วยครั้งนี้อยู่ในอํานาจของ................................................อนุญาตได้ตามข้อบังคับฯ
(ลงชื่อ).....................................เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ
ตําแหน่ง.......................................
หมายเหตุ

ในกรณีที่บุคคลอื่นเป็นผู้ยื่นใบลาป่วยแทน ใต้ชื่อผู้ขออนุญาตให้ลงว่ามีความสัมพันธ์เป็น
อะไรกับผู้ป่วยด้วย
๔-๖๒

นําเสนอ

วัน, เดือน, ปี
ที่นําเสนอ

ผู้นําเสนอ
ยศและชื่อ

๔-๖๓

หมายเหตุ
ตําแหน่ง

ทบ.๑๐๐-๐๐๕
แบบ ๔

ใบลาคลอดบุตร
เขียนที่.........................................................
วันที่...............เดือน................................พ.ศ.....................
เรื่อง ขอลาคลอดบุตร
เรียน ...........................
ดิฉัน......................................................................................................................................
ตําแหน่ง...........................................................................................................................................................
ขอลาคลอดบุตรมีกําหนด.....................วัน ตั้งแต่วันที่......................เดือน...........................พ.ศ..................
จนถึงวันที่......................... เดือน.............................................พ.ศ.........................ในระหว่างลานี้ได้รักษาตัว
อยู่ที่ บ้านเลขที่.........................................ถนน...............................................ตําบล......................................
อําเภอ...........................................................................จังหวัด.......................................................................
ดิฉัน ได้ลาคลอดบุตรอยู่เดิมแล้วในคราวเดียวกันนี้..............ครั้ง
รวม..................วัน
ควรมิควรแล้วแต่จะกรุณา
................................................

๔-๖๔

นําเสนอ

วัน, เดือน, ปี
ที่นําเสนอ

ผู้นําเสนอ
ยศและชื่อ

๔-๖๕

หมายเหตุ
ตําแหน่ง

ทบ.๑๐๐-๐๐๖
แบบ ๕

ใบลากิจ
เขียนที่.................................................
วันที่...............เดือน................................พ.ศ.....................
เรื่อง ขอลากิจ
เรียน ...........................
ด้วยกระผม / ดิฉัน.......................................ตําแหน่ง.........................................................
ขออนุญาตลาหยุดราชการเพื่อ.........................................................................................................................
มีกําหนด.....................วัน ตั้งแต่วันที่.............................เดือน.........................................พ.ศ........................
จนถึงวันที่.....................................เดือน.............................................พ.ศ...................................ในระหว่างลา
กระผม / ดิฉัน จะไปที่ ....................................................................................................................................
จังหวัด........................................ในวันที่.............................เดือน....................................พ.ศ...........................
และจะกลับในวันที่.............................................เดือน.............................................พ.ศ..................................
กระผม / ดิฉัน ได้ลาอยู่เดิมแล้วในคราวเดียวกันนี้..............ครั้ง
รวม...................วัน
ควรมิควรแล้วแต่จะกรุณา
(ลงชื่อ).................................................
ในปีงบประมาณนี้.................................................ได้ลากิจ..................................ครั้ง
รวม........................วัน ทั้งครั้งนี้รวมเป็น...............................วันทําการ
ในปีงบประมาณนี้ ผู้นี้เคยลากิจมาแล้ว............................ครั้ง รวม..................วัน
การลาครั้งนี้ อยู่ในอํานาจของ.................................................อนุญาตได้ตามข้อบังคับฯ
(ลงชื่อ).....................................เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ
ตําแหน่ง.................................................

๔-๖๖

นําเสนอ

วัน, เดือน, ปี
ที่นําเสนอ

ผู้นําเสนอ
ยศและชื่อ

หมายเหตุ
ตําแหน่ง

๔-๖๗
ทบ.๑๐๐-๐๐๖

แบบ ๖

ใบลาพักผ่อนประจําปี
เขียนที่.................................................
วันที่...............เดือน................................พ.ศ.....................
เรื่อง ขอลาพักผ่อนประจําปี
เรียน ...........................
ด้วยกระผม / ดิฉัน...........................................ตําแหน่ง.......................................................
ขออนุญาตลาหยุดราชการเพื่อพักผ่อนประจําปี มีกําหนด.........................วัน ตั้งแต่วันที่.............................
เดือน.......................พ.ศ..........................จนถึงวันที่..........................เดือน......................................................
พ.ศ...................................ในระหว่างลานี้ กระผม / ดิฉัน จะไปที่จังหวัด.....................................................
ในวันที่.............................เดือน.................................พ.ศ.........................และจะกลับในวันที่.......................
เดือน........................................พ.ศ...................................
ควรมิควรแล้วแต่จะกรุณา
(ลงชื่อ)..............................................
ในปี ง บประม าณที่ แ ล้ ว ตั้ ง แต่ ๑ ต.ค............. ................. ถึ ง ๓ ๐ ก. ย
.......................................
ได้ลาพักผ่อนประจําปีรวม.................................วัน เหลือวันพักผ่อนสะสม...................................วันทําการ
ในปีงบประมาณนี้...................................................................ได้ลาพักผ่อนประจําปีมาแล้ว
.....................วันทําการ ทั้งครั้งนี้รวมเป็น........................วันทําการ เหลือวันพักผ่อน....................วันทําการ
(ลงชื่อ).....................................(เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ)
ตําแหน่ง.......................................

๔-๖๘

นําเสนอ

วัน, เดือน, ปี
ที่นําเสนอ

ผู้นําเสนอ
ยศและชื่อ

๔-๖๙

หมายเหตุ
ตําแหน่ง

ทบ.๑๐๐-๐๐๓
แบบ ๗

ใบขออนุญาตลาอุปสมบท
เขียนที่....................................
วันที่............เดือน........................พ.ศ..............
เรื่อง ขออนุญาตลาอุปสมบท
เรียน ..............................................
กระผม.........................................................หมายเลขประจําตัว..............................................
ตําแหน่ง...........................................................สังกัด.......................................................................................
อายุ................ปี มีความศรัทธาจะอุปสมบทในพระพุทธศาสนา กําหนดอุปสมบท ในวันที่.............................
เดือน..............................พ.ศ.................. ณ วัด................................................................................................
อําเภอ.....................................จังหวัด.........................................พระ..............................................................
วัด.....................................อําเภอ................................จังหวัด..........................................................................
เป็นพระอุปัชฌาย์ จึงขอลาจากหน้าที่ราชการ ตั้งแต่วันที่..........................เดือน.............................................
พ.ศ.................................. เมื่อลาสิกขาแล้วจะรายงานเพื่อทราบ และเข้าปฏิบัติราชการภายใน ๕ วัน นับ
แต่วันลาสิกขา
ควรมิควรแล้วแต่จะกรุณา
(ลงชื่อ)..........................................................

๔-๗๐

ทบ.๑๐๐-๐๐๓-๑
แบบ ๗

บัญชีแสดงยอดกําลังพล.......................................................................................ที่บรรจุจริง
ของหน่วย...............................................................................................
ลําดับ

หมายเหตุ

หน่วย

บรรจุจริง

ลาอุปสมบทได้

ลาอุปสมบทปี

บัญชีนี้ใช้ได้ทั้งนายทหารสัญญาบัตร
นายทหารประทาน ข้าราชการพลเรือนกลาโหม
และลูกจ้าง คนงาน

ตรวจถูกต้อง
(ยศ, ชื่อ)............................................
ตําแหน่ง..............................

๔-๗๑

หมายเหตุ

ทบ.๑๐๐-๐๐๔
แบบ ๘

หนังสือแสดงการพระราชทานพระบรมราชานุญาต
ให้ข้าราชการลาอุปสมบท
---------------------------ด้วย............................................................................................................ซึ่งเป็น
ข้าราชการ ตําแหน่ง........................................กรม................................................................................
กระทรวงกลาโหม มีศรัทธาจะอุปสมบทในพระพุทธศาสนา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ได้พิจารณา
เห็นเป็นการสมควรแล้ว จึงเป็นอันว่า...............................................................................................................
ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ลาอุปสมบทได้ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการพระราชทานพระ
บรมราชานุญาตให้ข้าราชการลาอุปสมบท พ.ศ. ๒๕๒๑
ขอพระสงฆ์และพระอุปัชฌายาจารย์ซึ่งได้รับอาราธนาให้อุปสมบท จงปราศจากรังเกียจใน
การให้อุปสมบทแก่ราชภัฏบุรุษผู้นี้ ทรงพระกรุณาฝากให้อนุเคราะห์ด้วย

(ลายมือชื่อ).....................................................
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม
วันที่...........เดือน...................พ.ศ.............

๔-๗๒

ทบ.๑๐๐-๐๐๕
แบบ ๙

หนังสือแสดงการพระราชทานพระบรมราชานุญาต
ให้ข้าราชการลาอุปสมบท
---------------------------ด้วย..........................................................................................................................ซึ่งเป็น
ข้าราชการ ตําแหน่ง........................................กรม................................................................................
กระทรวงกลาโหม มีศรัทธาจะอุปสมบทในพระพุทธศาสนา............................................................................
ผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ได้พิจารณาเห็นเป็นการสมควรแล้ว จึงเป็นอันว่า
........................................................................................ ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ลา
อุปสมบทได้ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ข้าราชการลาอุปสมบท
พ.ศ. ๒๕๑๓
ขอพระสงฆ์และพระอุปัชฌายาจารย์ซึ่งได้รับอาราธนาให้อุปสมบท จงปราศจากรังเกียจในการให้
อุปสมบทแก่ราชภัฏบุรุษผู้นี้ ทรงพระกรุณาฝากให้อนุเคราะห์ด้วย

(ลายมือชื่อ).....................................................
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม
วันที่.............เดือน...................พ.ศ........

๔-๗๓

บัญชีรายชื่อ....................................................................ที่ขอลาอุปสมบทปี....................................................
ของหน่วย...............................................
ลําดับ

หมายเหตุ

ยศ – นาม

ตําแหน่ง – สังกัด

รับราชการครั้งแรก
เมื่อตามคําสั่ง

หมายเหตุ

บัญชีนี้ใช้ได้ทั้งนายทหารสัญญาบัตร
นายทหารประทวน ข้าราชการพลเรือนกลาโหม
และลูกจ้าง คนงาน

ตรวจถูกต้อง
(ยศ, ชื่อ)........................................................
ตําแหน่ง..........................................

๔-๗๔

ทบ.๑๐๐-๐๐๗
แบบ ๑๐

ใบลา
ขออนุญาตไปประกอบพิธีฮจั ย์ ณ เมืองเมกกะ ราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบีย
เขียนที่.....................................
วันที่............เดือน........................พ.ศ..............
เรื่อง ขออนุญาตลาไปประกอบพิธีฮัจย์
เรียน ..............................................
กระผม/ดิฉัน................................หมายเลขประจําตัว..........................................................
ตําแหน่ง.............................................สังกัด...............................................อายุ.............................................ปี
เข้ารับราชการ เมื่อวันที่.......................................เดือน.........................................พ.ศ.....................................
มีความศรัทธาจะไปประกอบพิธีฮัจย์ ณ เมืองเมกกะ ราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบีย จึงขออนุญาต ลาหยุด
ราชการ มีกําหนด ........................วัน ตั้งแต่วันที่...........................เดือน.........................................พ.ศ..........
ถึงวันที่.......................................เดือน...................................................พ.ศ.....................................................
ก ร ะ ผ ม / ดิ ฉั น จ ะ อ อ ก เ ดิ น ท า ง โ ด ย พ า ห น ะ
............................................................................
ประมาณวันที่ ............................เดือน....................................พ.ศ........................และจะกลับถึงประเทศไทย
ประมาณวันที่............................เดือน.....................................พ.ศ................ เมื่อเดินทางกลับถึงประเทศไทย
แล้วจะรายงานให้ทราบ และเข้าปฏิบัติราชการภายใน ๕ วัน
ควรมิควรแล้วแต่จะกรุณา
(ลงชื่อ)..........................................................

๔-๗๕
ทบ ๑๐๐-๐๑๑
แบบ ๑๑

ใบลาติดตามคูส่ มรส
เขียนที่.....................................
วันที่............เดือน........................พ.ศ..............
เรื่อง ขอลาติดตามคู่สมรส
เรียน ..............................................
ด้วยกระผม/ดิฉัน..................................................ตําแหน่ง..................................................
สังกัด.....................................................ได้รับเงินเดือน ๆ ละ ...............................................................บาทมี
ความประสงค์ขอลาติดตามคู่สมรส ชื่อ......................................................ตําแหน่ง.....................................
สั ง กั ด .................................................. ซึ่ ง ไปปฏิ บั ติ ร าชการ / ปฏิ บั ติ ง าน ณ ประเทศ
.....................................มีกําหนด........................ปี......................เดือน...............ปี จึงขออนุญาตลาติดตามคู่
สมรสมีกําหนด........ปี.................................... เดือน....................ตั้งแต่วันที่............................ถึงวันที่
ครั้ ง สุ ด ท้ า ย กระผม ดิ ฉั น ได้ ล าติ ด ตามคู่ ส มรสไป
............................................
ประเทศ...................................................เป็นเวลา...................ปี...............เดือน............เมื่ อวั นที่
.....................ถึงวันที่......................
ในกรณีลาติดต่อกับครั้งก่อน รวมทั้งครั้งนี้ด้วย เป็นเวลา...................ปี...............เดือน............วัน
ควรมิควรแล้วแต่จะกรุณา
(ลงชื่อ)..........................................................
ความเห็นของผู้บังคับบัญชา
...........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
(ลงชื่อ)..........................................................
ตําแหน่ง..........................................

.........../ ............/ ...............
๔-๗๖
คําสั่ง
 อนุญาต

 ไม่อนุญาต

...........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
(ลงชื่อ)..........................................................
ตําแหน่ง..........................................
........../ ............/ ...............

๔-๗๗
ทบ ๑๐๐-๑๐๔
แบบ ๑๒

ใบลาไปปฏิบตั ิงานในองค์การระหว่างประเทศ
เขียนที่...........................................
วันที่……………เดือน…………………….พ.ศ..................
เรื่อง ขอลาไปปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ
เรียน ....................................................................................
ก ร ะ ผ ม ดิ ฉั น ( ชื่ อ แ ล ะ น า ม ส กุ ล ภ า ษ า ไ ท ย
ภาษาไทย)...........................................................................
(ภาษาอังกฤษ).............................................................ตําแหน่ง.......................................................................
......................................................................................สังกัด…………………………………………………………………
มีความประสงค์ขอใบลาไปปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ ตั้งแต่วันที่..........................................
เดือน..................................พ.ศ.......................ถึงวันที่.........................เดือน..........................พ.ศ....................
จึงขอเสนอรายละเอียดเพื่อประกอบการพิจารณาดังนี้
๑. คําชี้แจงในการขออนุญาต
๑.๑ ประวัติ
๑.๑.๑ วันเดือนปีเกิด......................................................อายุ..............................................ปี
๑.๑.๒ ประวัติการศึกษา...................................................................................................
ประกาศนียบัตร........................................................................................................
จาก................................................ประเทศ....................................พ.ศ……………….
ปริญญาตรี...............................................................................................................
จาก...........................................ประเทศ.......................................พ.ศ………………..
ปริญญาโท................................................................................................................
จาก........................................ประเทศ...........................................พ.ศ………………
ปริญญาเอก...........................................................................................................
จาก.............................................ประเทศ.........................................พ.ศ……………

๔-๗๘
๑.๑.๓ ประวัติการรับราชการ
เริ่มเข้ารับราชการเมื่อวันที่...........................เดือน....................................พ.ศ..............
จนถึงกําหนดในวันออกเดนทาง รวมเป็นเวลา................ปี.................เดือน.............วัน
โดยเริ่มเข้ารับราชการเป็นข้าราชการ..........................................................................
ตั้งแต่วันที่............เดือน.....................พ.ศ..............ถึงวันที่...........เดือน.......................
พ.ศ..........เป็นข้าราชการ........................................................................................
ตั้งแต่วันที่............เดือน...............พ.ศ.............ถึงวันที่...........เดือน...................พ.ศ……
๑.๑.๔ ขณะนี้เป็นข้าราชการ
ตําแหน่ง......................................................ระดับ/ยศ..................................................
แผนก/ฝ่าย/งาน.........................................................สํานัก/กอง.................................
กรม.....................................................................อัตราเงินเดือน...........................บาท
๑.๑.๕ เคยไปปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศหรือไม่  เคย  ไม่เคย
ถ้าเคย
(๑) ไปปฏิบัติงานให้กับ.................................................................................................
........................................................ณ ประเทศ………………………………….…………..
เป็นระยะเวลา.........ปี.........เดือน.......วัน ตั้งแต่วันที่.........เดือน..............พ.ศ.........
ถึงวันที่............เดือน.........................พ.ศ................
(๒) ไปปฏิบัติงานให้กับ.................................................................................................
..................................................ณ ประเทศ………………………………….………………..
เป็นระยะเวลา.........ปี.........เดือน.......วัน ตั้งแต่วันที่.........เดือน...........พ.ศ............
ถึงวันที่............เดือน.........................พ.ศ................
๑.๒ ข้อมูลเกี่ยวกับการไปปฏิบัติงาน
๑.๒.๑ ไปปฏิบัติงานให้กับ...................................................................................................
ณ ประเทศ...............................................................................................................
 ตามความตกลงระหว่าง
กับ.......................................................................................................................
 ติดต่อสมัครโดยผ่าน..........................................................................................
 ติดต่อเอง............................................................................................................
 อื่นๆ...................................................................................................................
๑.๒.๒ ตําแหน่งที่ไปปฏิบัติงาน
ระดับ.................................หน้าที่ที่จะไปปฏิบัติงาน(โดยย่อ)....................................
..................................................................................................................................

๔-๗๙
๑.๒.๓ ระยะเวลาที่จะขอไปปฏิบัติงาน....................ปี........................เดือน....................วัน
๑.๒.๔ กําหนดออกเดินทางประมาณวันที่...........................เดือน................พ.ศ.................
๑.๒.๕ ค่าตอบแทนที่ได้รับ
 เงินเดือน อัตราเงินเดือน / ปีละ……………………………………………………………….
 ค่าที่พัก..............................................................................................................
 ค่าพาหนะในการเดินทาง…………………….……………………………………………………

อื่
น
ๆ...................................................................................................................
๑.๒.๖ สถานที่ติดต่อ………………………………………………………………………………………………..
.............................................................................................................
หมายเลขโทรศัพท์
ขอรับรองว่าข้อความข้างต้นถูกต้องเป็นจริงทุกประการ
ควรมิควรแล้วแต่กรุณา
(ลงชื่อ).................................................................
(พิมพ์ชื่อเต็ม)
๒. คําชี้แจงและคํารับรองของส่วนราชการต้นสังกัด
๒.๑ ขอชี้แจงว่าข้าราชการผู้นี้
๒.๑.๑ ระยะเวลาในการเป็นข้าราชการก่อนไปปฏิบัติงาน
 เป็นข้าราชประจําตลอดมาเป็นระยะเวลาติดต่อกัน
ครบ ๒ ปีก่อนถึงวันที่ได้รับอนุมัติให้ไปปฏิบัติงาน
 เป็นข้าราชประจําตลอดมาเป็นระยะเวลาติดต่อกัน
ไม่ครบ ๒ ปีก่อนถึงวันที่ได้รับอนุมัติให้ไปปฏิบัติงาน
แต่มีกรณีมีความจําเป็นต้องให้สั่งให้ไปปฏิบัติงาน
โดยมีเหตุผลอันสมควรแล้เป็นประโยชน์แก่ทางราชการ
อย่างยิ่งตามเอกสารแนบท้าย
๒.๑.๒ อายุของผู้ไปปฏิบัติงาน
 อายุไม่เกิน ๕๒ ปี บริบูรณ์ นับถึงวันที่ได้รับอนุมัติให้ไปปฏิบัติงาน
 อายุไม่เกิน แต่กรณีมีความจําเป็นต้องสั่งให้ไปปฏิบัติงาน
โดยมีเหตุผลอันสมควรแล้เป็นประโยชน์แก่ทางราชการอย่างยิ่ง
ตามเอกสารแนบท้าย

๔-๘๐
๒.๑.๓ ความรู้ ความสามารถ ความประพฤติ และการดําเนินการทางวินัย
 เป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่ราชการซึ่งมีความรู้ความสามารถเหมาะสม
มีความประพฤติเรียบร้อย และไม่อยู่ระหว่างถูกดําเนินทางการวินัย
 เป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่ราชการซึ่ง………………………………………………
……………………………………………………………………………..
แต่มีกรณีมีความจําเป็นต้องให้สั่งให้ไปปฏิบัติงานโดยมีเหตุผลอันสมควร
และเป็นประโยชน์แก่ทางราชการอย่างยิ่งตามเอกสารแนบท้าย
๒.๑.๔ ในกรณีที่เคยไปปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศมาแล้ว
 ได้กลับมาปฏิบัติราชการในส่วนราชการครบ ๒ ปีแล้ว นับแต่
วันกลับเข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการหลังจากที่เดินกลับจาก
การไปปฏิบัติงานครั้งสุดท้าย
 มีเวลา ปฏิบัติราชการไม่ครบ ๒ ปี แต่กรณีมีความจําเป็นต้อง
สั่งให้ไปปฏิบัติงานโดยมีเหตุผลอันสมควรแล้เป็นประโยชน์
แก่ทางราชการอย่างยิ่งตามเอกสารแนบท้าย
๒.๒ ขอรับรองว่า การไปปฏิบัติงานของข้าราชการผู้นี้
๒.๒.๑  ไม่ทําให้เสียราชการ เพราะยังมีผู้อยู่ปฏิบัติงานเพียงพอ
ไม่ต้องตั้งอัตรากําลังเพิ่ม
๒.๒.๒  เป็นประโยชน์ต่อประเทศไทย หรือต่อการปฏิบัติราชการของ
กระทรวง/กรมนี้ ประการใดบ้าง (โปรดระบุ)
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
๒.๒.๓ กระทรวง/กรม มีแผนงานหรือโครงการที่รองรับเมื่อกลับมาปฏิบัติหน้าที่
ประการใดหรือไม่
 มี
 ไม่มี
โปรดชี้แจงรายละเอียดประกอบการพิจารณา……………………………………...
..............................................................................................................................
……………………………………………………………………………………..
(ลงชื่อ).............................................................
ตําแหน่ง……………....………...………………..
............/............/..........

๔-๘๑
๓. การพิจารณาของ (สํานักงานรัฐมนตรี สํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม กรมราช
องครักษ์ กองบัญชาการกองทัพไทย กองทัพบก กองทัพเรือ กองทัพอากาศ).............
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................

(ลงชื่อ) .................................................
ตําแหน่ง ...............................................
.............../ .............../ .............
๔. คําสั่งของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม
 อนุญาต
 ไม่อนุญาต
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
...................................................................................................................................

(ลงชื่อ) .................................................
ตําแหน่ง ...............................................
.............../ .............../ .............

๔-๘๒
ทบ.๑๐๐-๑๑๑
แบบ ๑๔

รายงานผลเกี่ยวกับการลาไปปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ
๑. ชื่อ นามสกุล .................................................................................นามสกุล ..............................................
ตําแหน่ง.........................................................................................ระดับ...................................................
สังกัด.............................................................................................กระทรวง.............................................
ไปปฏิบัติงานให้กับ...................................................................................................................................
ณ ประเทศ.................................................................................................................................................
ตําแหน่งที่ไปปฏิบัติงาน............................................................................................................................
ตั้งแต่วันที่........................................... เดือน .................................................... พ.ศ.................................
ถึงวันที่ ............................................... เดือน .................................................... พ.ศ.................................
มีกําหนดเวลา............................ปี ........................... เดือน.........................วัน
๒. รายละเอียดการไปปฏิบัติงาน (อาทิ ขอบเขตของงาน ลักษณะงานที่ปฏิบัติ ฯลฯ) ที่สมควรรายงานให้มี
รายละเอียดและเนื้อหามากที่สุดเท่าที่จะทําได้ โดยบรรยายสิ่งที่ได้รู้เห็น หรือได้รับถ่ายทอดมาให้ชัดเจน
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
๓. สรุปข้อคิดเห็น ประโยชน์ที่ได้รับ และข้อเสนอแนะ หรือสิ่งที่คิดว่าจะปรับปรุงใช้ให้เป็นประโยชน์แก่
ประเทศ ....................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
(ลงชื่อ) .................................................
ผู้รายงาน

๔-๘๓
๔. ความคิดเห็นของหน่วยงานเจ้าสังกัดระดับกรมหรือเทียบเท่า ...................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
(ลงชื่อ) .................................................
ตําแหน่ง ...............................................
.............../ .............../ .............
๕. ความคิดเห็นของหัวหน้าสํานักงานรัฐมนตรี ปลัดกระทรวงกลาโหม สมุหราชองครักษ์ ผู้บัญชาการ
ทหารสูงสุด ผู้บัญชาการทหารบก ผู้บัญชาการทหารเรือ ผู้บัญชาการทหารอากาศ
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
(ลงชื่อ) .................................................
ตําแหน่ง ...............................................
.............../ .............../ .............
หมายเหตุ :- ๑. ในกรณีที่มีรายละเอียดข้อความที่จะรายงานเกินกว่าช่องในแบบให้ปรับปรุงขยายช่อง
ให้พอดีกับข้อความได้ตามความเหมาะสม
๒. ถ้ามีรายงานที่ต้องจัดทําให้องค์การและหรือหน่วยงานที่ไปปฏิบัติงานโดยตรงขอให้แนบ
ไปด้วย

๔-๘๔
ทบ.๑๐๐-๑๑๒
แบบ ๑๕

ใบขอยกเลิกวันลา
เขียนที่................................................................
วันที่.............. เดือน................................................พ.ศ..........
เรื่อง ขอยกเลิกวันลา
เรียน .................................................
ตามที่ กระผม / ดิฉัน.......................................... ตําแหน่ง.............................................
สังกัด .........................................................................................................................................................
ได้รับอนุญาตให้ลา..................... ตั้งแต่..................... เดือน ...................................... พ.ศ........................
ถึงวันที่ ....................... เดือน......................... พ.ศ....................... รวม ..................... วัน นั้น
เนื่องจาก........................................................................................................................
จึงขอยกเลิกวันลา จํานวน วัน
ตั้งแต่วันที่.............. เดือน........................... พ.ศ.............. ถึงวันที่ ............... เดือน..................... พ.ศ.......
ควรมิควรแล้วแต่จะกรุณา
(ลงชื่อ)..........................................................
ความเห็นผู้บังคับบัญชา
..............................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
(ลงชื่อ) .............................................................
ตําแหน่ง ..............................................

.............../ .............../ ............
๔-๘๕
คําสั่ง
 อนุญาต

 ไม่อนุญาต

...........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
(ลงชื่อ)..........................................................
ตําแหน่ง..........................................
.........../ ............/ ...............

๔-๘๖
ทบ.๑๐๐-๑๑๔
แบบ ๑๖

ใบลาไปช่วยเหลือภริยาทีค่ ลอดบุตร
เขียนที่...............................................
วันที่................ เดือน....................พ.ศ............
เรื่อง ขอลาไปช่วยเหลือภริยาที่คลอดบุตร
เรียน .........................................................................................
กระผม........................................................................ ตําแหน่ง..........................................
สังกัด..............................................................................................................มีความประสงค์ลาไปช่วยเหลือ
ภริยาโดยชอบด้วยกฎหมายชื่อ.......................................................................................................
ซึ่ ง คลอดบุ ต รเมื่ อ วั น ที่ . ............................... เดื อ น........................................... พ.ศ
...........................................
จึ ง ขออนุ ญ าตลาไปช่ ว ยเหลื อ ภริ ย าที่ ค ลอดบุ ต รตั้ ง แต่ วั น ที่ . ................................... เดื อ น
..................................
พ.ศ.......................... ถึงวันที่ ........................... เดือน.......................................... พ.ศ....................................
มี กํ า หนด ..................................... วั น ทํ า การ ในระห ว่ า งลาจะติ ด ต่ อ กระผมได้ ที่
............................................
............................................................................................. หมายเลขโทรศั พ ท์
..............................................
ควรมิควรแล้วแต่จะกรุณา
(ลงชื่อ) ..........................................................
ความเห็นผู้บังคับบัญชา
..........................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................
(ลงชื่อ)..........................................................
ตําแหน่ง..........................................
.........../ ............/ ..............
๔-๘๗
คําสั่ง
 อนุญาต

 ไม่อนุญาต

...........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
(ลงชื่อ)..........................................................
ตําแหน่ง................................................
.........../ ............/ ...............

๔-๘๘
ทบ.๑๐๐-๑๑๕
แบบ ๑๗

ใบลาไปฟืน้ ฟูสมรรถภาพด้านอาชีพ
เขียนที่
................................................................
วันที่.....................เดือน..................................พ.ศ
.........................
เรื่อง ขอลาไปฟื้นฟูสมรรถภาพด้านอาชีพ
เรียน .....................................................................................
ก ร ะ ผ ม ดิ ฉั น . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ตํ า แ ห น่ ง
.............................................................สังกัด..................................................................................................
มีความประสงค์ขอลาไปฟื้นฟูสมรรถภาพทางอาชีพ จึงขอเสนอรายละเอียดเพื่อประกอบการพิจารณา ดังนี้
๑. ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ขอ
๑.๑ ประวัติการรับราชการ
๑.๑.๑ ขณะได้รับอันตรายหรือเจ็บป่วยจนทําให้ตกเป็นผู้ทุพพลภาพหรือพิการ
ดํารงตําแหน่ง...................................................................................................................................................
สังกัด ........................................................................... กระทรวง.................................................................
ปฏิบัติหน้าที่ (โดยย่อ) .....................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
ตั้งแต่วันที่................. เดือน....................... พ.ศ................ ถึงวันที่............... เดือน.................... พ.ศ..............

๑.๑.๒ ปัจจุบันดํารงตําแหน่ง.............................................................................
สังกัด ........................................................ กระทรวง.....................................................................................
ปฏิบัติหน้าที่ (โดยย่อ) .....................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
ตั้งแต่วันที่................ เดือน..................... พ.ศ................. ถึงวันที่..............เดือน.......................พ.ศ.................

๔-๘๙
๑.๑.๓ ที่อยู่ปัจจุบัน ..................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
หมายเลขโทรศัพท์.....................................................................
๑.๒ สาเหตุที่ได้รับอันตรายหรือป่วยเจ็บ จนทําให้ตกเป็นผู้ทุพพลภาพหรือพิการ
เหตุเกิดที่....................................................................................................................
ตําบล................................................... อําเภอ.........................................................จังหวัด............................
เมื่อวันที่................................ เดือน..................................... พ.ศ..................................
เนื่องจาก
ได้รับอันตรายหรือการป่วยเจ็บเพราะเหตุปฏิบัติราชการในหน้าที่
ถูกประทุษร้ายเพราะเหตุหระทําการตามหน้าที่
เหตุอื่นใดนอกจากเหตุปฏิบัติราชการในหน้าที่/เหตุกระทําการตามหน้าที่
(โปรดระบุ)......................................................................................................................................................
ข้อเท็จจริงโดยสรุป............................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
๑.๓ ความเห็นของแพทย์ซึ่งเป็นผู้ที่ได้ขึ้นทะเบียน และรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชา
อาชีพทางเวชกรรม ผู้เคยตรวจหรือรักษา
๑.๓.๑ แพทย์ชื่อ.........................................................................................................
ตําแหน่ง............................................................................................... ผู้ได้ตรวจหรือรักษา ณ โรงพยาบาล
หรือสถานพยาบาล.......................................................................................................................
๑.๓.๒ ความเห็นโดยสรุปของแพทย์ผู้ตรวจหรือรักษาที่เกี่ยวข้องกับสภาพความ
พิการหรือทุพพลภาพที่เกิดขึ้นตามเอกสารแนบ (เช่น มีความพิการทางอวัยวะใดบ้าง ตั้งแต่วันเดือนปีใด
เป็นต้น)...........................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................

๒. ข้อมูลเกี่ยวกับหลักสูตรการฝึกอบรม
๒.๑ มีความประสงค์จะลาเข้ารับการฝึกอบรม
 หลักสูตรเกี่ยวกับการฟื้นฟูสมรรถภาพที่จําเป็นต่อการปฏิบัติหน้าที่ราชการ
หรือ
 หลักสูตรเกี่ยวกับการฟื้นฟูสมรรถภาพที่จําเป็นต่อการประกอบอาชีพ
ชื่อหลักสูตร......................................................................................................................................................
๔-๙๐
ซึ่งจัดโดย..........................................................................................................................................................
ระยะการฝึกอบรม.................. ชั่วโมง......................... วัน....................... เดือน........................................ ปี
ตั้งแต่วันที่...................... เดือน..................... พ.ศ................... ถึงวันที่.................. เดือน................... พ.ศ……
ค่ า ใ ช้ จ่ า ย ใ น ก า ร ฝึ ก อ บ ร ม ( ถ้ า มี ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . บ า ท
(..........................................................................)
๒.๒ พร้อมนี้ได้แนบหลักฐานเกี่ยวกับหลักสูตรที่ประสงค์จะลาไปเข้ารับการฝึกอบรมและ
เอกสารที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี) จํานวน ............ ฉบับ มาด้วยแล้ว
ขอรับรองว่าข้อความข้างต้นถูกต้องตรงกับความเป็นจริงทุกประการ
(ลงชื่อ)..............................................
(.............................................)
๓. ความเห็นของหน่วยงานเกี่ยวกับการบริหารจัดการกําลังพล

เป็ น ผู้ ไ ด้ รั บ อั น ตรายหรื อ การป่ ว ยเจ็ บ เพราะเหตุ ป ฏิ บั ติ ร าชการในหน้ า ที่ หรื อ ถู ก
ประทุษร้ายเพราะเหตุกระทําการตามหน้าที่จนทําให้ตกเป็นผู้ทุพพลภาพหรือพิการ
(กรณีตามข้อ ๕๗ วรรคหนึ่ง)

เป็นผู้ได้รับอันตรายหรือการป่วยเจ็บจนทําให้ตกเป็นผู้ทุพพลภาพหรือพิการเพราะเหตุ
อื่น (กรณีตามข้อ ๕๗ วรรคสอง)

หลักสูตรที่ประสงค์จะลาไปเข้ารับการฝึกอบรมเป็นหลักสูตรที่ส่วนราชการหน่วยงาน
อื่ น ของรั ฐ องค์ ก รการกุ ศ ลอั น เป็ น สาธารณะหรื อ สถาบั น ที่ ไ ด้ รั บ การรั บ รองจาก
หน่วยงานของทางราชการ เป็นผู้จัดหรือร่วมจัด

ข้าราชการทหารผู้ นี้ยัง ไม่เ คยลาไปเข้า รับ การฝึ ก อบรมหลักสูต รเกี่ ย วกั บ การฟื้น ฟู
สมรรถภาพที่จําเป็นต่อการปฏิบัติหน้าที่ราชการ หรือ ที่จําเป็นต่อการประกอบอาชีพ
กรณีการทุพพลภาพหรือพิการในครั้งนี้



อื่น ๆ
(ระบุ).......................................................................................................................................
................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
(ลงชื่อ).................................................
ตําแหน่ง...............................................
วันที่............/............./............
๔-๙๑

ความเห็นผู้บังคับบัญชาระดับหัวหน้าส่วนราชการ
..............................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
(ลงชื่อ)..................................................
ตําแหน่ง................................................
วันที่............/............./.............
คําสั่ง
 อนุญาต
 ไม่อนุญาต
..............................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
(ลงชื่อ)..................................................
ตําแหน่ง................................................
วันที่............../............/.............

๔-๙๒

หนังสือรายงานตัว
เขียนที่..............................ประเทศ...........................
วันที่...................เดือน......................พ.ศ................................
เรียน ผชท.ทบ.ไทย/...................................
ตามที่กระผม/ดิฉัน
.......................................................................................................................
ตําแหน่ง..................................................................................................ได้รับอนุมัติจาก ผบ.ทบ. ให้ลากิจไป
ประเทศ..................................................มีกําหนด...................วัน ตั้งแต่วันที่..................................................
เดือน............................................พ.ศ.......................จนถึงวันที่.........................เดือน.....................................
พ.ศ...................................บัดนี้กระผม/ดิฉัน ได้เดินทางมาถึงประเทศ...................................................ตั้งแต่
วันที่...........................เดือน...................................พ.ศ....................และจะกลับถึงประเทศไทย......................
ประมาณวันที่.......................เดือน.............................พ.ศ.................จึงรายงานมาเพื่อทราบ
(ลงชื่อ)........................................................
ตําแหน่ง................................................

๔-๙๓

แบบรายงานการลาออก
เขียนที่..................ประเทศ................................
วันที่............................เดือน...........................พ.ศ.........................
เรื่อง ขอลาออกจากราชการ
เรียน ..............................................
ด้วย กระผม/ดิฉัน..........................................................มีความประสงค์ขอลาออกจากราชการ
เพราะ...............................จึงเรียนมาเพื่อขออนุญาตลาออกจากราชการ ตั้งแต่ วันที่...................................
เดือน..................................พ.ศ...................................
กระผม/ดิ ฉั น ได้ เ ริ่ ม รั บ ราชการ เมื่ อ วั น ที่ . .....................................เดื อ น
......................................
พ.ศ........................................ขณะนี้ดํารงตําแหน่ง.....................................สังกัด............................................
ได้รับเงินเดือนขั้น......................................อันดับ.............................รับจริง..............................................บาท
ขณะนี้ กระผม/ดิ ฉั น เป็ น ผู้ ถู ก (ไม่ ถู ก ) กล่ า วหาว่ า ทํ า ผิ ด วิ นั ย หรื อ ทํ า ผิ ด คดี อ าญา
เรื่อง..................................................................................................................................................................

ควรมิควรแล้วแต่จะกรุณา
(ลงชื่อ)........................................................
(ตําแหน่ง)............................................

๔-๙๔

ระเบียบกองทัพบก
ว่าด้วยการให้ข้าราชการลาไปศึกษา และการส่งข้าราชการไปศึกษา
ในสถานศึกษาภายในประเทศ นอกสังกัดกระทรวงกลาโหม
พ.ศ. ๒๕๕๗
...................................................
เพื่ อ ให้ ก ารปฏิ บั ติ ข องกองทั พ บกเกี่ ย วกั บ การลาไปศึ ก ษา และการส่ ง ข้ า ราชการไปศึ ก ษา ใน
สถานศึกษาภายในประเทศ นอกสังกัดกระทรวงกลาโหม เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงวางระเบียบไว้เป็น
แนวทางการปฏิบัติดังนี้
ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบกองทัพบก ว่าด้วยการให้ข้าราชการลาไปศึกษา และการส่ง
ข้าราชการไปศึกษาในสถานศึกษาภายในประเทศ นอกสังกัดกระทรวงกลาโหม พ.ศ.๒๕๕๗”
ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
ข้อ ๓ ให้ยกเลิก
๓.๑ ระเบียบกองทัพบก ว่าด้วยการอนุมัติให้ข้าราชการลาไปศึกษานอกเวลาราชการ
และการใช้เวลาราชการบางส่วนไปศึกษา พ.ศ.๒๕๕๕
๓.๒ บรรดาระเบียบ คําสั่ง และสั่งการอื่นใดในส่วนที่กําหนดไว้แล้วในระเบียบนี้ หรือที่
ขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้ให้ใช้ระเบียบนี้แทน

ข้อ ๔ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับเฉพาะกรณีการลาไปศึกษา ณ สถานศึกษาภายในประเทศ นอกสังกัด
กระทรวงกลาโหม และการส่ ง ข้ า ราชการไปศึ ก ษา ณ สถานศึ ก ษาภายในประเทศ นอกสั ง กั ด
กระทรวงกลาโหม ตามโครงการส่งศึกษาที่กองทัพบกได้อนุมัติหลักการไว้แล้ว โดยใช้งบประมาณของ
กองทัพบก หรือไม่ใช้งบประมาณของกองทัพบก เฉพาะหลักสูตรที่มีระยะเวลาการศึกษาตามหลักสูตร ครบ
๑ ปีขึ้นไป และได้มาซึ่งปริญญาบัตร หรือ ประกาศนียบัตร
ข้อ ๕ ในระเบียบนี้

๔-๙๕
๕.๑ “การศึ ก ษา” หมายความว่ า การเล่ า เรี ย น การฝึ ก อบรม ตามหลั ก สู ต รที่
สถานศึกษากําหนด ซึ่งหมายรวมถึงการดูงาน หรือการฝึกที่เป็นส่วนหนึ่งหรือต่อเนื่องกับหลักสูตรการศึกษา
การทําวิทยานิพนธ์ หรือเอกสารวิจัย
๕.๒ “ข้าราชการ” หมายความว่า ทหารประจําการและข้าราชการกลาโหมพลเรือนที่
บรรจุในตําแหน่งอัตรากองทัพบก ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการทหาร พ.ศ.๒๕๒๑
๕.๓ “ลูกจ้างประจํา” หมายความว่า ลูกจ้างรายเดือน ลูกจ้างรายวัน ลูกจ้างรายชั่วโมง
ที่กองทัพบกจ้างไว้ปฏิบัติหน้าที่มีลักษณะประจําโดยไม่มี่กําหนดเวลาตามอัตรากําลังลูกจ้างที่กําหนดไว้
๕.๔ “การลาไปศึก ษา” หมายความว่า การให้ข้าราชการกองทั พบก ลาไปเข้ารับ
การศึกษา ณ สถานศึกษาภายในประเทศ ระดับต่ํากว่าปริญญาตรี ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก โดย
ทุนส่วนตัว แบ่งออกเป็น ๓ ประเภท ดังนี้
๕.๔.๑ ประเภท ๑ การลาไปศึ ก ษาโดยใช้ เ วลาราชการตลอดระยะเวลา
การศึกษา
๕.๔.๒ ประเภท ๒ การลาไปศึกษาโดยใช้เวลาราชการบางส่วนเพื่อการศึกษา
๕.๔.๓ ประเภท ๓ การลาไปศึ ก ษาโดยใช้ เ วลานอกเวลาราชการตลอด
ระยะเวลาการศึกษา
๕.๕ “การส่ ง ไปศึ ก ษา” หมายความว่ า การให้ ข้ า ราชการกองทั พ บก ไปเข้ า รั บ
การศึกษา ณ สถานศึกษาภายในประเทศ นอกสังกัดกระทรวงกลาโหม ตามโครงการส่งไปศึกษาของ
กองทัพบก และผู้ที่ทางราชการส่งไปศึกษาตามโครงการดังกล่าว จะต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขของทุนตาม
โครงการนั้นทุกประการ
๕.๖ “สถานศึ ก ษา” หมายความว่ า สถานศึ ก ษาภายในประเทศนอกสั ง กั ด
กระทรวงกลาโหมที่กระทรวงศึกษาธิการให้การรับรอง

๕.๗ การใช้เวลาในการศึกษา
๕.๗.๑ “เวลาราชการ” หมายความว่า เวลาของวันทําการ
๕.๗.๒ “ใช้เวลาราชการเต็มวัน” หมายความว่า การใช้เวลาราชการทั้งหมดใน
การศึกษา
๕.๗.๓ “ใช้ เ วลาราชการบางส่ ว น” หมายความว่ า การใช้ เ วลาราชการใน
การศึกษา ไม่เกินครึ่งหนึ่งของเวลาราชการในแต่ละวัน ทั้งนี้ หมายรวมถึงเวลาที่ใช้เดินทางเพื่อไปเข้ารับ
การศึกษาด้วย

๔-๙๖
๕.๗.๔ “ใช้เวลานอกเวลาราชการ” หมายความว่า การไม่ใช้เวลาราชการใน
การศึกษา ทั้งนี้ หมายรวมถึงเวลาที่ใช้เดินทางเพื่อไปเข้ารับการศึกษาด้วย
๕.๘ “ระยะเวลาศึกษา” หมายความว่า ระยะเวลาที่ใช้ในการศึกษาตามที่สถานศึกษา
นั้นกําหนด ทั้งนี้ วันสําเร็จการศึกษาตามหลักฐานของสถานศึกษานั้นต้องอยู่ในห้วงระยะเวลาศึกษาที่ได้รับ
อนุมัติ
๕.๙ “ผู้ที่ได้รับการส่งไปศึกษา” หมายความว่า ข้าราชการที่กองทัพบก ส่งไปเข้ารับ
การศึกษา ณ สถานศึกษาภายในประเทศ โดยทุนของกองทัพบก และ/หรือทุนของหน่วยงานภาครัฐหรือ
เอกชนอื่นซึ่งมอบให้กองทัพบก
๕.๑๐ “ผู้ลาไปศึกษา” หมายความว่า ข้าราชการที่ขออนุญาตลาไปเข้ารับการศึกษา
ณ สถานศึกษาภายในประเทศ
๕.๑๑ “คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการที่กองทัพบกแต่งตั้งขึ้นเพื่อทํา
หน้าที่ในการพิจารณาคุณสมบัติและความเหมาะสมของข้าราชการที่จะอนุญาตลาไปศึกษาในสถานศึกษา
ภายในประเทศ นอกสังกัดกระทรวงกลาโหม หรือพิจารณาคัดเลือกข้าราชการที่กองทัพบกจะส่งไปศึกษา
ตามโครงการส่งไปศึกษาของกองทัพบก
๕.๑๒ คณะกรรมการแพทย์ ข องส่ ว นราชการกระทรวงกลาโหม หมายความว่ า
คณะกรรมการแพทย์ของกระทรวงกลาโหมที่กองทัพบกแต่งตั้ง เพื่อทําหน้าที่ตรวจรับรองการป่วยจนไม่
สามารถศึกษาต่อได้ของข้าราชการที่ขออนุญาตลาไปเข้ารับการศึกษา ณ สถานศึกษาภายในประเทศ โดย
ทุนของกองทัพบก และ/หรือทุนของหน่วยงานภาครัฐหรือเอกชนอื่นซึ่งมอบให้กองทัพบก
๕.๑๓ สัญญาลาไปศึกษา ณ สถานศึกษาภายในประเทศ นอกสังกัดกระทรวงกลาโหม
โดยใช้เวลาราชการไปศึกษา หมายความว่า ข้อตกลงระหว่างกองทัพบกกับข้าราชการที่ลาไปศึกษา โดย
ข้าราชการยินยอมปฏิบัติตามเงื่อนไข ข้อผูกพัน หรือข้อกําหนดต่าง ๆ ที่ระบุไว้ในเงื่อนไข

๕.๑๔ สัญญาสําหรับข้าราชการกองทัพบกที่ทางราชการส่งไปศึกษา ณ สถานศึกษาใน
ประเทศ นอกสังกัดกระทรวงกลาโหม หมายความว่า ข้อตกลงระหว่างกองทัพบกกับข้าราชการที่ส่งไปเข้า
รับการศึกษา ณ สถานศึกษาภายในประเทศ โดยใช้ทุนของกองทัพบกและ/หรือทุนของหน่วยงานภาครัฐ
หรือเอกชนอื่น ซึ่งมอบให้กองทัพบก โดยข้าราชการยินยอมปฏิบัติตามเงื่อนไข ข้อผูกพัน หรือข้อกําหนด
ต่าง ๆ ที่ระบุไว้ในเงื่อนไข

๔-๙๗
หมวดที่ ๑
การลาไปศึกษา
ข้อ ๖ คุณสมบัติของผู้ลาไปศึกษา
๖.๑ การลาไปศึ ก ษา ประเภท ๑ (การลาไปศึ ก ษาโดยใช้ เวลาราชการตลอดระยะเวลา
การศึกษา)
๖.๑.๑ เป็นข้าราชการประจําการ และได้รับราชการในกระทรวงกลาโหม นับถึงวันเปิด
การศึ ก ษามาแล้ ว ไม่ น้ อ ยกว่ า ๒ ปี เว้ น แต่ ผู้ สํ า เร็ จ การศึ ก ษาจากโรงเรี ย นทหาร ตามข้ อ บั ง คั บ
กระทรวงกลาโหม ว่าด้วยโรงเรียนทหาร จะมีเวลารับราชการในตําแหน่งประจําการน้อยกว่า ๒ ปี ก็ได้ แต่
เมื่อนับเวลาการศึกษาในโรงเรียนทหารนั้น รวมกับเวลารับราชการในตําแหน่งประจําการแล้ว จะต้องมีเวลา
ไม่น้อยกว่า ๒ ปี
๖.๑.๒ มีความประพฤติเรียบร้อย และมีความรู้เดิมอันเป็นพื้นฐานในการศึกษา ตาม
หลักสูตรที่จะไปศึกษาจนสําเร็จการศึกษาได้
๖.๑.๓ มีร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์และมีอายุเหมาะสมกับระยะเวลาในการศึกษา โดย
เมื่อสําเร็จการศึกษาจะต้องกลับมารับราชการชดใช้ได้ครบตามกําหนดสัญญา
๖.๑.๔ สํ า หรั บ ผู้ ที่ เ คยได้ รั บ อนุ ญ าตให้ ล าไปศึ ก ษาทั้ ง ในประเทศและต่ า งประเทศ
จะต้องปฏิบัติราชการชดใช้ตามสัญญาติดต่อกันแล้วไม่น้อยกว่า ๒ ปี นับตั้งแต่วันสําเร็จการศึกษา จึง
สามารถขออนุญาตลาไปศึกษาตามระเบียบนี้ได้ ในกรณีที่ผู้ขออนุญาตลาไปศึกษายังรับราชการชดใช้ตาม
สัญญาที่ทําไว้กับทางราชการอยู่ก่อนและยังไม่ครบกําหนดตามสัญญานั้น แต่หากได้ปฏิบัติราชการชดใช้
ตามสัญญานั้นติดต่อกันมาแล้วไม่น้อยกว่า ๒ ปี สามารถขออนุญาตลาไปศึกษาตามระเบียบนี้ได้ โดยไม่นับ
ระยะเวลาที่ ไ ด้ รั บ อนุ ญ าตให้ ล าไปศึ ก ษาตามระเบี ย บนี้ เ ป็ น ระยะเวลารั บ ราชการชดใช้ ต ามสั ญ ญา

๖.๑.๕ สาขาวิชาที่ศึกษาต้องเป็นสาขาวิชาที่ตรงกับตําแหน่งหน้าที่ที่ผู้ขอลาไปศึกษารับ
ราชการอยู่ หรือเป็นสาขาวิชาที่เป็นประโยชน์และกองทัพบกมีความต้องการ
๖.๑.๖ การลาไปศึกษาจะไม่ทําให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการที่ผู้ขออนุญาตลาไป
ศึกษานั้นประจําทํางานอยู่
๖.๑.๗ สถาบั น ที่ ไ ปศึ ก ษาต้ อ งเป็ น สถาบั น การศึ ก ษาภายในประเทศ ที่
กระทรวงศึกษาธิการรับรองมาตรฐานหลักสูตร
๖.๑.๘ หลักสูตรที่ขออนุญาตลาไปศึกษา ต้องไม่เป็นหลักสูตรที่มีการเรียนการสอนใน
สถาบันการศึกษาของกองทัพบก และต้องอยู่ในความต้องการของกองทัพบกรวมทั้งต้องเป็นหลักสูตรที่
สํานักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนให้การรับรองแล้ว
๔-๙๘
๖.๑.๙ การอนุญาตให้ลาไปศึกษาไม่เป็นข้อผูกพันที่กองทัพบกจะต้องหาตําแหน่งบรรจุ
ให้ตามคุ ณวุ ฒิใหม่ นอกเหนื อจากที่ทางราชการกําหนด โดยกองทัพบกสามารถบรรจุลงในตํ าแหน่งที่
เหมาะสมได้
๖.๑.๑๐ หากทางราชการมีความจําเป็นเร่งด่วน ต้องสามารถเรียกตัวกลับมาปฏิบัติ
หน้าที่ราชการได้ตลอดเวลาศึกษา
๖.๒ การลาไปศึกษา ประเภท ๒ (การลาไปศึกษาโดยใช้เวลาราชการบางส่วน เพื่อการศึกษา)
๖.๒.๑ เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างประจํา ที่มีอายุราชการนับถึงวันเปิดการศึกษาไม่
น้อยกว่า ๓ ปี
๖.๒.๒ มีคุณสมบัติ ตามข้อ ๖.๑.๒ – ๖.๑.๑๐
๖.๓ การลาไปศึ ก ษา ประเภท ๓ (การลาไปศึ ก ษาโดยใช้ เ วลานอกเวลาราชการตลอด
ระยะเวลาการศึกษา)
๖.๓.๑ เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างประจํา ไม่จํากัดอายุราชการ
๖.๓.๒ มีความประพฤติเรียบร้อย
๖.๓.๓ มีพื้นฐานความรู้เดิมอันเป็นรากฐานที่จะศึกษาตลอดไปจนสําเร็จการศึกษา
ข้อ ๗ การดําเนินการให้ข้าราชการลาไปศึกษา
๗.๑ การลาไปศึกษาประเภท ๑ มีขั้นตอนการดําเนินการตามผนวก ก ดังนี้
๗.๑.๑ ให้ ผู้ประสงค์ จะไปศึ กษารายงานขออนุญ าตลาไปศึกษาตามสายการบังคับ
บัญชา จนถึงหน่วยขึ้นตรงกองทัพบก และให้ผู้บังคับบัญชาตามลําดับชั้นพิจารณาความเหมาะสม พร้อมทั้ง
ข้อคิดเห็นเสนอขึ้นไปตามลําดับจนถึงผู้บังคับหน่วยขึ้นตรงกองทัพบก ตามแบบรายงาน ตามผนวก ข แล้ว
ให้หน่วยขึ้นตรงกองทัพบกรวบรวมรายชื่อตามผนวก ค พร้อมเอกสารประกอบตามผนวก ง ท้ายระเบียบนี้
เสนอ กรมยุทธศึกษาทหารบก ภายใจเดือนตุลาคมของปีก่อนปีที่จะไปศึกษา

๗.๑.๒ เมื่อกรมยุทธศึกษาทหารบกได้รับรายชื่อพร้อมเอกสารประกอบจากหน่วยขึ้น
ตรงกองทัพบกแล้ว ให้รวบรวม ตรวจสอบรายชื่อพร้อมเอกสารประกอบเช่นว่านั้น แล้วสรุปรายงานให้
คณะกรรมการทราบและจัดการประชุมคณะกรรมการ เพื่อพิจารณาคุณสมบัติและความเหมาะสมของผู้ที่
ขอลาไปศึกษาในห้วงเดือนพฤศจิกายน – ธันวาคม ของปีก่อนปีที่จะไปศึกษา และสรุปผลการพิจารณาของ
คณะกรรมการ พร้อมกับแจ้งรายชื่อผู้ที่ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการให้หน่วยที่เกี่ยวข้องทราบ ทั้งที่
ผู้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการแล้วเท่านั้นจึงจะสามารถไปทําการสมัครและสอบคัดเลือกเข้ารับ
การศึกษาในสถานศึกษาตามที่ได้รายงานขออนุญาตลาไปศึกษาได้

๔-๙๙
๗.๑.๓ ในกรณีที่ผู้ลาไปศึกษาได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการแล้ว หากไม่
สามารถผ่านการสอบคัดเลือก หรือไม่ประสงค์จะเข้ารับการศึกษา ให้รายงานตามสายการบังคับบัญชา
พร้อมด้วยเหตุผลจนถึงหน่วยขึ้นตรงกองทัพบก เพื่อรายงานให้กรมยุทธศึกษาทหารบก ทราบต่อไป
๗.๑.๔ เมื่อสถานศึกษาตอบรับให้ผู้ลาไปศึกษาเข้ารับการศึกษาได้แล้ว ให้ผู้ลาไปศึกษา
รายงานตามสายการบังคับบัญ ชา จนถึงหน่ วยขึ้ นตรงกองทัพบกแล้วให้หน่วยขึ้ นตรงกองทัพบกเสนอ
รายงานถึง กรมยุทธศึกษาทหารบก พร้อมด้วยเอกสารประกอบตามรายการในผนวก จ ท้ายระเบียบนี้
๗.๑.๕ ให้กรมยุทธศึกษาทหารบก รวบรวมและตรวจสอบรายงานของหน่วยขึ้นตรง
ของกองทัพบกพร้อมทั้งเอกสารประกอบตามข้อ ๗.๑๔ แล้วรายงานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม หรือ
ผู้รับมอบอํานาจ (ผ่านกรมกําลังพลทหารบก) เพื่อพิจารณาต่อไป
๗.๑.๖ เมื่อรัฐมนตรีว่าการกระทรงกลาโหม หรือผู้รับมอบอํานาจ อนุญาตให้ผู้ลาไป
ศึกษาเข้ารับการศึกษาแล้ว ให้กรมยุทธศึกษาทหารบก ดําเนินกรรมวิธีปรับย้ายผู้ไปศึกษาประจํา กรมยุทธ
ศึกษาทหารบก ตามระเบียบของทางราชการต่อไป
๗.๑.๗ ให้ผู้ลาไปศึกษาทําสัญญาไว้กับกองทัพบก พร้อมกับจัดหาบุคคลค้ําประกันตาม
แบบสัญญาท้ายระเบียบนี้ ให้เสร็จสิ้นก่อนวันเปิดการศึกษา มิฉะนั้นให้ถือว่าการอนุญาตห้าไปศึกษาเป็นอัน
ยกเลิกตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้
๗.๑.๗.๑ กรณีที่ผู้ลาไปศึกษาหรือผู้ค้ําประกันมีคู่สมรสต้องให้คู่สมรสทําหนังสือให้
คํายินยอมในการทําสัญญาหรือทําสัญญาค้ําประกันด้วยแล้วแต่กรณี ตามแบบหนังสือให้คํายินยอมท้ายระเบียบนี้
๗.๑.๗.๒ ผู้ค้ําประกันต้องเป็นข้าราชการประจํา และมีคุณสมบัติดังนี้
๑) เป็นนายทหารสัญญาบัตร ที่มีชั้นยศตั้งแต่ ร้อยเอก เรือเอกเรืออากาศ
เอก หรือเทียบเท่าขึ้นไป หรือนายตํารวจสัญญาบัตรที่มีชั้นยศ ตั้งแต่ ร้อยตํารวจเอกหรือเทียบเท่าขึ้นไป

และมีชั้นยศสูงกว่าผู้ลาไปศึกษา ในกรณีที่ผู้ค้ําประกันไม่ได้รับเงินเดือนจากส่วนราชการที่ให้ทําสัญญา
ต้องมีหนังสือรับรองการเป็นข้าราชการจากผู้บังคับบัญชาชั้นผู้บังคับการหรือเทียบเท่าขึ้นไป
๒) เป็นข้าราชการพลเรือนที่มีตํา แหน่งระดับ ชํา นาญงานขึ้ นไป หรื อ
เทียบเท่าระดับ ๔ ขึ้นไป และต้องได้รับเงินเดือนในระดับที่สูงกว่าผู้ที่ไปศึกษา โดยมีหนังสือรับรองการเป็น
ข้าราชการ และหนังสือรับรองเงินเดือนจากผู้บังคับบัญชาตั้งแต่ชั้นอธิบดี หรือเทียบเท่าขึ้นไป
๗.๑.๗.๓ หากผู้ค้ําประกั นเสียชีวิต สาบสูญ เป็นคนไร้ ความสามารถ เป็นคน
เสมือนไร้ความสามารถ หรือถูกลดสถานภาพ หรือกองทัพบกให้เปลี่ยน หรือเพิ่มผู้ค้ําประกัน ด้วยเหตุประการ
ใด ๆ ผู้ลาไปศึกษาต้องจัดหาผู้ค้ําประกันรายใหม่หรือเพิ่มเติมแล้วแต่กรณีภายใน ๖๐ วัน นับแต่วันที่ทราบ
เหตุหรือได้รับแจ้ง มิฉะนั้น ให้ถือว่าระยะเวลาอนุญาตให้ลาไปศึกษาเป็นอันสิ้นสุดลงนับแต่วันพ้นกําหนด ๖๐
วัน

๔-๑๐๐
๗.๑.๗.๔ ผู้ลาไปศึกษาต้องรับราชการชดใช้ในกองทัพบกเป็นเวลาไม่น้อยกว่า
สองเท่าของระยะเวลาที่ไปศึกษาแต่ไม่น้อยกว่า ๓ ปี หรืออย่างมากไมเกิน ๖ ปี นับตั้งแต่วันที่มาปฏิบัติ
ราชการหลังสําเร็จการศึกษา หรือต้องพ้นจากการศึกษาด้วยเหตุประการอื่น
๗.๑.๘ ระยะเวลาการศึกษา ผู้ลาไปศึกษาจะต้องศึกษาให้สําเร็จหลักสูตรตามที่ได้รับ
อนุมัติไว้แล้วแต่กรณีดังนี้
๗.๑.๘.๑ ศึกษาหลักสูตรเฉพาะ ต้องเป็นไปตามระยะเวลาที่สถานศึกษานั้น
กําหนด และศึกษาได้คราวละ ๑ หลักสูตร
๗.๑.๘.๒ ศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า เป็นไปตามระยะเวลาที่หลักสูตร
กําหนด แต่ไม่เกิน ๔ ปี
๗.๑.๘.๓ ศึกษาระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่า เป็นไปตามระยะเวลาที่หลักสูตร
กําหนด แต่ไม่เกิน ๒ ปี
๗.๑.๘.๔ ศึ ก ษาระดั บ ปริ ญ ญาเอกหรื อ เที ย บเท่ า เป็ น ไป ตามระยะเวลาที่
หลักสูตรกําหนด แต่ไม่เกิน ๓ ปี
๗.๑.๙ ผู้ลาไปศึกษาหากศึกษาไม่สําเร็จตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่ได้รับ
อนุญาตอาจขอขยายระยะเวลาการศึกษาออกไปอีกได้ ภายใต้เงื่อนไขดังนี้
๗.๑.๙.๑ เพื่อทํ าวิ ทยานิพนธ์หรื อเอกสารวิจัยระดับปริ ญญาโท หรือ
ปริญญาเอก โดยสามารถขอขยายระยะเวลาการศึกษา ได้ไม่เกิน ๓ ครั้ง ระยะเวลาครั้งละไม่เกินครึ่งหนึ่ง
ของระยะเวลาที่ได้รับอนุญาตให้ลาไปศึกษาในคราวแรก โดยให้ใช้เวลาในการศึกษานอกเวลาราชการ หาก
ยังไม่สําเร็จการศึกษาให้ยุติการศึกษา

๗.๑.๙.๒ การขอขยายระยะเวลาการศึกษา ตามข้อ ๗.๑.๙.๑ ผู้ลาไป
ศึกษาจะต้องสอบผ่านทุกรายวิชาครบถ้วนตามหลักสูตรที่กําหนด คงเหลือแต่การทําวิทยานิพนธ์หรือทํา
เอกสารวิ จั ย เท่ านั้ น โดยให้ เ สนอรายงานขอขยายระยะเวลาการศึ ก ษาพร้ อ มแนบเอกสารรั บ รองจาก
สถานศึกษาถึง กรมยุทธศึกษาทหารบกก่อนสิ้นสุดระยะเวลาที่ได้รับอนุญาตให้ลาไปศึกษา ไม่น้อยกว่า ๔๕
วัน ตามแบบรายงานผนวก ฉ
๗.๑.๙.๓ กรณีที ่ส ถานศึก ษาเปลี ่ย นแปลงหลัก สูต รซึ ่ง มีผ ลทํ า ให้
ระยะเวลาการศึกษาเพิ่มขึ้น หรือมีเหตุอันควรที่ต้องขยายระยะเวลาการศึกษา ผู้ลาไปศึกษาสามารถขอ
ขยายระยะเวลาการศึกษาได้ ๑ ครั้ง ระยะเวลาไม่เกินครึ่งหนึ่งของระยะเวลาที่ได้รับอนุญาตให้ลาไปศึกษา
ในคราวแรก โดยใช้เวลาการศึกษาในเวลาราชการ ทั้งนี้ ให้ผู้ลาไปศึกษาเสนอรายงานขอขยายระยะเวลา
การศึกษาพร้อมแนบเอกสารรับรองจากสถานศึกษาถึงกรมยุทธศึกษาทหารบก เพื่อให้คณะกรรมการ

๔-๑๐๑
พิจารณาให้ความเห็นชอบในคราวเดียวกันกับการประชุมพิจารณาให้ข้าราชการกองทัพบกลาไปศึกษาโดย
ใช้เวลาราชการในแต่ละปี
๗.๑.๙.๔ กรณีที่กองทัพบกเรียกตัวเพื่อไปปฏิบัติราชการสําคัญผู้ลาไป
ศึกษาสามารถขอขยายระยะเวลาการศึกษาได้ ๑ ครั้ง ระยะเวลาไม่เกินกึ่งหนึ่งของระยะเวลาที่ได้รับ
อนุญาตให้ลาไปศึกษาในคราวแรก โดยใช้เวลาในการศึกษาในเวลาราชการ ทั้งนี้ให้ผู้ลาไปศึกษาเสนอ
รายงานขอขยายระยะเวลาการศึกษา พร้อมแนบคําสั่งที่ให้ไปปฏิบัติราชการและเอกสารรับรองจากหน่วย
ขึ้นตรงของกองทัพบกระดับกองพลเรือเทียบเท่าขึ้นไปเพื่อให้คณะกรรมการพิจารณาเพื่อให้ความเห็นชอบ
ในคราวเดียวกันกับการประชุมพิจารณาให้ข้าราชการกองทัพบกลาไปศึกษาโดยใช้เวลาราชการในแต่ละปี
๗.๑.๙.๕ ให้ ก รมยุ ท ธศึ ก ษาทหารบก เสนอรายงานการขอขยาย
ระยะเวลาการศึกษาผ่านกรมกําลังพลทหารบก เพื่อขออนุมัติผู้บัญชาการทหารบกต่อไป
๗.๑.๑ ๐ หากผู้ลาไปศึกษามีความประสงค์ที่จะเปลี่ยนสถานศึกษาและ/หรือ
เปลี่ยนหลักสูตร และ/หรือเปลี่ยนสาขาวิชา จะต้องได้รับความเห็นชอบก่อน โดยรายงานตามสายการบังคับ
บัญชาจนถึงผู้มีอํานาจอนุมัติ หรือผู้รับมอบอํานาจไม่น้อยกว่า ๓๐ วันทําการก่อนเปิดการศึกษาโดยแนบ
เอกสารดังนี้
๗.๑.๑๐.๑ แบบรายงานขออนุมัติเปลี่ยนสถานศึกษา และ/หรือเปลี่ยน
หลักสูตร และ/หรือเปลี่ยนวิชา ตามผนวก ช
๗.๑.๑๐.๒ รายละเอียดตามหลักสูตร และ/หรือวิชาของสถานศึกษาที่จะ
เข้ารับการศึกษา

๗.๑.๑๐.๓ หนังสือตอบรับ หรือประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาของ
สถานศึกษา
๗.๑.๑๑ ในระหว่างศึกษาหากผู้ลาไปศึกษามีความจําเป็นไม่สามารถศึกษาให้
สําเร็จได้จะต้องรายงานขอระงับการศึกษาผ่านผู้บังคับบัญชาต้นสังกัดให้ความเห็นชอบตามลําดับชั้นจนถึง
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมหรือผู้รับมอบอํานาจโดยชี้แจงเหตุผลความจําเป็นประกอบ
๗.๑.๑๒ การปฏิบัติของผู้ลาไปศึกษาในระหว่างศึกษา
๗.๑.๑๒.๑ รายงานผลการศึกษาในแต่ละรอบปีการศึกษาให้ กรมยุทธ
ศึกษาทหารบกทราบ ตามผนวก ช โดยเสนอรายงานพร้อมหนังสือรับรองจากสถานศึกษา ภายใน ๑๕ วัน
หลังทราบผลการศึกษา
๗.๑.๑๒.๒ ในกรณีที่มี ความจําเป็นต้องขยายระยะเวลาการศึกษาให้
รายงานขอขยายระยะเวลาการศึกษาได้ ตามข้อ ๗.๑.๙

๔-๑๐๒
๗.๑.๑๒.๓ เมื่อใกล้สิ้นสุดระยะเวลาการอนุญาตให้ลาไปศึกษา ผู้ลาไป
ศึกษาต้องรายงานตัวเพื่อกลับมาปฏิบัติราชการ ณ กรมยุทธศึกษาทหารบกกรณีที่สําเร็จการศึกษาภายใน
ระยะเวลาที่ ไ ด้ รั บ อนุ ญ าตให้ ล าไปศึ ก ษาโดยใช้ เ วลาราชการให้ ร ายงานตั ว ภาย ๓ วั น นั บ จากวั น ที่
สถานศึกษาระบุไว้ในหนังสือส่งตัว สําหรับกรณีที่ไม่สําเร็จการศึกษาภายในระยะเวลาที่ได้รับอนุญาตให้ลาไป
ศึกษาเนื่องจากการจัดทําวิทยานิพนธ์หรือเอกสารวิจัยไม่เสร็จสิ้นสมบูรณ์ และได้รายงานขอขยายระยะเวลา
การศึกษาไว้แล้ว ให้รายงานตัวก่อนสิ้นสุดระยะเวลาที่ได้รับอนุญาตให้ลาไปศึกษาไม่น้อยกว่า ๑๕ วันทําการ
เพื่อส่งตัวกลับไปปฏิบัติราชการ ณ หน่วยต้นสังกัดเดิม
๗.๑.๑๒.๔ ในกรณีที่ผู้ลาไปศึกษาต้องเดินทางไปต่างประเทศเพื่อศึกษา
อบรม ดูงาน ทําวิทยานิพนธ์หรืองานวิจัย ร่วมกับสานศึกษาในต่างประเทศตามข้อกําหนดในหลักสูตรของ
สถานศึกษา ให้เสนอรายงานพร้อมหนังสือรับรองจากสถานศึกษาถึง กรมยุทธศึกษาทหารบก ล่วงหน้าไม่
น้อยกว่า ๔๕ วัน ก่อนถึงกําหนดเดินทางเพื่อรายงานขออนุญาตจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม หรือ
ผู้รับมอบอํานาจต่อไป
๗.๑.๑๓ เมื่อสําเร็จการศึกษาให้ผู้ลาไปศึกษารายงานผลสําเร็จการศึกษาพร้อม
เอกสารรับรองคุณวุฒิหรือผลสําเร็จการศึกษา และผลการศึกษาตลอดหลักสูตรตามสายการบังคับบัญชา
จนถึงหน่วยขึ้นตรงกองทัพบก และเสนอถึงกรมยุทธศึกษาทหารบก เพื่อเสนอรายงานให้กองทัพบกบันทึก
ลงในประวัติการศึกษา
๗.๑.๑๔ การพิจารณาบําเหน็จประจําปี

๗.๑.๑๔.๑ ให้รอการเลื่อนขั้นเงินเดือนของผู้ลาไปศึกษาไว้ก่อนจนกว่าจะ
กลับมารับราชการ แล้วจึงให้พิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนที่รอไว้ได้ไม่เกินครั้งละครึ่งขั้น แต่หากผลการศึกษา
ในครึ่งปีใดสอบตกหรือไม่ได้ผล หรือไม่ผ่าน หรือถอนตัวจากการศึกษาก่อนจบหลักสูตร ซึ่งมิใช่ความจําเป็น
ของทางราชการ ให้พิจารณาไม่เลื่อนขั้นเงินในครึ่งปีนั้น
๗.๑.๑๔.๒ กรณีที่ผู้ลาไปศึกษาถอนตัวจากการศึกษาก่อนจบหลักสูตร
เนื่องจากการเจ็บป่วยโดยตนเองมิได้ก่อขึ้นให้พิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนได้ไม่เกินครึ่งขั้น แต่ต้องให้แพทย์
ของส่วนราชการกระทรวงกลาโหมจํานวนไม่น้อยกว่า ๓นาย ตรวจรับรองว่าป่วยจนไม่สามารถศึกษาต่อได้
๗.๑.๑๔.๓ ผู้ ล าไปศึ ก ษาหากศึ ก ษาไม่ สํ า เร็ จ ตามระยะเวลาที่ ไ ด้ รั บ
อนุญาตไว้เดิ ม ให้พิจารณาไม่เลื่อนขั้นเงินเดือนในครึ่งปีที่แล้วมาของปีการศึกษาสุดท้าย เว้นแต่ได้รับ
อนุญาตขยายระยะเวลาการศึกษาให้พิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนจากผลการศึกษาในแต่ละครึ่งปีที่ได้รับ
อนุญาตให้ขยายระยะเวลาการศึกษา

๔-๑๐๓
๗.๑.๑๔.๔ ผู้ลาไปศึกษาหากสําเร็จการศึกษาหรือใช้เวลาศึกษาเกินกว่า
ระยะเวลาที่ขอขยายการศึกษาตามที่กําหนดไว้ในข้อ ๗.๑.๙ ให้พิจารณาไม่เลื่อนขั้นเงินเดือนในครึ่งปีที่แล้ว
มาของปีการศึกษาสุดท้าย
๗.๒ การลาไปศึกษาประเภท ๒ และ ๓
๗.๒.๑ การอนุญาตให้ลาไปศึกษานอกเวลาราชการให้อยู่ในอํานาจของผู้บังคับบัญชา
ชั้นผู้บังคับกองพันหรือเทียบเท่าขึ้นไป ส่วนหน่วยในส่วนบัญชาการกรมฝ่ายเสนาธิการ กรมฝ่ายยุทธบริการ
หน่วยส่วนการศึกษา และหน่วยส่วนภูมิภาค (มณฑลทหารบก/จังหวัดทหารบก และหน่วยสัสดี) ให้อยู่ใน
อํานาจของผู้ บังคั บบั ญชาชั้นเจ้ากรมหรือเทียบเท่า, ผู้บัญชาการมณฑลทหารบก, ผู้บังคับการจังหวัด
ทหารบก, หรือสัสดีจังหวัดแล้วแต่กรณี
๗.๒.๒ การอนุญาตให้ลาไปศึกษาโดยใช้เวลาราชการบางส่วนไปศึกษาให้อยู่ในอํานา
ของผู้บังคับบัญชาชั้นผู้บัญชาการกองพล หรือเทียบเท่าขึ้นไป ในกรณีเป็นหน่วยฝากการบังคับบัญชาที่มี
ผู้ บั ง คั บ บั ญ ชาต่ํ า กว่ า ชั้ น ผู้ บั ญ ชาการกองพล ให้ ร ายงานถึ ง ผู้ บั ง คั บ บั ญ ชาชั้ น ผู้ บั ญ ชาการกองพลหรื อ
เที ย บเท่ า ขึ้ น ไปเป็ น ผู้ อ นุ ญ าต และผู้ ล าไปศึ ก ษาโดยใช้ เ วลาราชการบางส่ ว นไปศึ ก ษาทํ า สั ญ ญาไว้ กั บ
กองทัพบก พร้อมจัดหาบุคคลค้ําประกันตามแบบสัญญาท้ายระเบียบนี้ให้เสร็จสิ้นก่อนวันเปิดการศึกษา ให้
ปฏิบัติตามข้อ ๗.๑.๗.๑ – ๘.๑.๗.๓ มิฉะนั้นถือว่าการอนุญาตไปให้ลาไปศึกษาเป็นอันยกเลิก
๗.๒.๓ ให้ผู้บังคับบัญชาของผู้ลาไปศึกษาชั้นผู้บัญชาการกองพลหรือเทียบเท่าขึ้นไป
ออกคําสั่งให้ข้าราชการลาไปศึกษานอกเวลาราชการและใช้เวลาราชการบางส่วนไปศึกษา

๗.๒.๔ ในกรณีขอผ่อนผันการลาไปศึกษา เนื่องจากข้าราชการปฏิบัติไม่ถูกต้องตาม
ระเบียบนี้ อั นเกิดจากปัญหาทางธุรการ โดยมิได้เจตนาที่จะไม่ปฏิบัติตามระเบียบ ให้ข้าราชการผู้นั้น
รายงานขอผ่อนผันการขออนุญาตลาไปศึกษาพร้อมด้วยเหตุผลและหลักฐานตาม ผนวก ต เป็นการเฉพาะ
ราย ส่งตามสายการบบังคับบัญชา จนถึง ผู้บังคับบัญชาตามข้อ ๗.๒.๓ เพื่อพิจารณาว่าจะอนุญาตหรือไม่
การขออนุญาตให้ผ่อนผันเช่นว่านี้ ให้ออกคําสั่งให้ข้าราชการลาไปศึกษานอกเวลาราชการและใช้เวลา
ราชการบางส่วนไปศึกษาเฉพาะกรณีการได้รับอนุญาตการผ่อนผันให้ลาไปศึกษา
๗.๒.๕ การรายงานขออนุญาตลาไปศึกษา ให้ปฏิบัติตาม ผนวก ต ดังนี้
๗.๒.๕.๑ ให้ผู้ลาไปศึกษา เสนอรายการขออนุญาตลาไปศึกษาตามผนวก ถ และ
ผนวก ท โดยบรรจุรายละเอียดตามที่ระบุไว้ ตามสายการบังคับบัญชาถึงผู้มีอํานาจ ตามข้อ ๗.๒.๑ หรือ
๗.๒.๒ แล้วแต่กรณี
๗.๒.๕.๒ หน่วยต้นสังกัดในข้อ ๗.๒.๕.๑ รวบรวมรายงานของผู้ลาไปศึกษา
พร้อมสรุปรายละเอียดลงใน ผนวก ท (ถ้าเป็นการใช้เวลาราชการบางส่วนไปศึกษาให้ระบุไว้ในช่องหมาย
เหตุ) เสนอตามสายการบังคับบัญชาจนถึงผู้บังคับบัญชา ตามข้อ ๗.๒.๑ เพื่อออกคําสั่งให้ข้าราชการลาไป
๔-๑๐๔
ศึกษานอกเวลาราชการหรือใช้เวลาราชการบางส่วนไปศึกษา หรือ ออกคําสั่งให้ข้าราชการลาไปศึกษานอก
เวลาราชการและใช้เวลาบางส่วนไปศึกษาเฉพาะกรณีการได้รับอนุญาตผ่อนผันให้ลาไปศึกษาแล้วแต่กรณี
๗.๒.๕.๓ การออกคําสั่ง ตามข้อ ๗.๒.๕.๒ ให้ใช้ผนวก ท ประกอบคําสั่ง โดยให้
มีรายละเอียดเกี่ยวกับรายชื่อ, ตําแหน่ง, สังกัด, หลักสูตรที่ไปศึกษา, สาขาวิชา, สถานศึกษา และระยะเวลา
ศึกษา (เฉพาะ เดือน – ปี) ที่ถูกต้องและชัดเจน และใช้ผู้บังคับบัญชา ตามข้อ ๘.๒.๓ เป็นผู้ลงนามในคําสั่ง
๗.๒.๕.๔ ในกรณีมีข้อความคาดเคลื่อนหรือต้องการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ในคําสั่ง
ตามข้อ ๗.๒.๕.๓ ที่เกิดจากความผิดพลาดทางธุรการ และการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับชื่อ – สกุล, หลักสูตร,
สถานศึกษา, การเปลี่ยนแปลง หรือ ขอขยายระยะเวลาศึกษา เป็นต้น ให้ผู้ลาไปศึกษารายงานพร้อมแนบ
หลักฐานเฉพาะที่ต้องการขอแก้ไขเสนอผ่านตามสายการบังคับบัญชาจนถึงผู้บังคับบัญชาตามข้อ ๗.๒.๓
เพื่อพิจารณาออกคําสั่งแก้ไข
๗.๒.๖ เมื่ อผู้ ล าศึก ษาประเภท ๒ และประเภท ๓ สํา เร็จ การศึก ษาให้ ร ายงานผล
การศึกษา ตามผนวก น ดังนี้
๗.๒.๖.๑ ให้ หน่ ว ยต้น สังกั ด รายงานผลการศึ ก ษาของผู้ ล าไปศึก ษาที่ สํ า เร็ จ
การศึกษาโดยให้แยกรายงาน นายทหารสัญญาบัตร และ นายทหารประกอบเสนอตามสายการบังคับบัญชา
ถึงหน่วยขึ้นตรงกองทัพบก พร้อมด้วยหลักฐานประกอบการรายงานสําเร็จการศึกษา ตามผนวก บ
๗.๒.๖.๒ ให้หน่วยขึ้นตรงกองทัพบก รวบรวมรายงานผลสําเร็จการศึกษาลงใน
ผนวก ป แล้วส่งหลักฐานประกอบเป็นรายบุคคล ตามข้อ ๗.๒.๖.๑ เสนอกรมยุทธศึกษาทหารบกโดยเร็ว

และให้กรมยุทธศึกษาทหารบก ตรวจความถูกต้อง กับออกหนังสือรับรองตาม ผนวก ผ ไว้เป็นหลักฐาน
รับรองการสําเร็จการศึกษา
๗.๒.๖.๓ ให้ กรมยุทธศึ กษาทหารบก รวบรวมรายงานผลการศึกษาตามข้อ
๗.๒.๖.๒ ภายในเดือนมิถุนายนของทุกปี เสนอกองทัพบกเพื่อรายงานผลการศึกษาของผู้ลาไปศึกษาที่สําเร็จ
การศึกษา และ ให้หน่วยที่เกี่ยวข้องบันทึกวุฒิการศึกษาในสมุดประวัติรับราชการต่อไป
๗.๒.๗ ผู้ลาไปศึ กษาที่สําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรที่ได้รับอนุญาตให้ลาไปศึ กษา
จะให้หน่ วยที่เกี่ ยวข้องดํ าเนิ นการด้ านกําลั งพลโดยบันทึ กวุฒิการศึกษาในสมุดประวัติรับราชการเป็น
รายบุคคล ตามระเบียบกองทัพบกที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
๗.๒.๗.๑ ข้าราชการชั้นสัญญาบัตร กรมสารบรรณทหารบกและแผนกประวัติ
บําเหน็จและบํานาญ มณฑลทหารบก/จังหวัดทหารบก หรือหน่วยต้นสังกัดเป็นผู้บันทึก
๗.๒.๗.๒ ข้าราชการต่ํากว่าชั้นสัญญาบัตร แผนกประวัติบําเหน็จและบํานาญ
มณฑลทหารบก/จังหวัดทหารบก หรือหน่วยต้นสังกัดเป็นผู้บันทึก

๔-๑๐๕

๗.๒.๘ ในกรณีที่ข้าราชการมีหลักฐานตามคําสั่งให้ลาไปศึกษาที่ออกโดยกองทัพบก
แล้ว ให้ใช้หลักฐานการลาไปศึกษานั้นจนสําเร็จการศึกษา โดยไม่ต้องให้หน่วยออกคําสั่งให้ลาไปศึกษาใหม่
เว้นแต่กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขซึ่งมีผลต่อคําสั่งเดิมให้ดําเนินการตามระเบียบนี้
๗.๒.๙ ผู้ ล าไปศึ ก ษาโดยใช้ เ วลาราชการบางส่ ว นไปศึ ก ษา ต้ อ งรั บ ราชการชดใช้
กองทัพบกเป็นเวลาเท่ากับเวลาที่ได้รับอนุญาตให้ลาไปศึกษา โดยนับตั้งแต่วันที่มาปฏิบัติราชการหลังสําเร็จ
การศึกษา หรือต้องพ้นจากการศึกษาด้วยเหตุประการอื่น
หมวดที่ ๒
การส่งไปศึกษา
ข้อ ๘ การจัดทําและการดําเนินโครงการส่งไปศึกษา
๘.๑ หน่ วยเหล่ า /สายวิท ยาการ หรื อ หน่ว ยเจ้ าของโครงการ (หน่ ว ยระดั บ หน่ ว ยขึ้ น ตรง
กองทัพบก) ที่มีความจําเป็นและต้องการพัฒนาข้าราชการให้มีความรู้ตามความสามารถในหลักสูตรและ
สาขาวิชาเป็นการเฉพาะ โดยมีความมุ่งหมายเพื่อนําความรู้มาใช้ปฏิบัติงานในหน้าที่รับผิดชอบของหน่วยที่
ได้รับมอบหมายจากกองทัพบกเป็นหลัก มิใช่เพื่อเป็นการเพิ่มพูนคุณวุฒิเฉพาะบุคคล รวมทั้งเป็นหลักสูตร
และสาขาวิชาที่กองทัพบกมีความต้องการ หรือขาดแคลน ทั้งนี้หลักสูตรที่ส่งไปศึกษาให้หน่วยพิจารณา
หลักสูตรที่เปิดการศึกษาภาคพิเศษโดยใช้เวลานอกเวลาราชการก่อน หากหลักสูตรที่ต้องการส่งไปศึกษาไม่

เปิ ด การศึ ก ษาภาคพิ เ ศษหรื อ หน่ ว ยขาดแคลนบุ ค ลากรในสาขาวิ ช านั้ น จึ ง ให้ ส่ ง ไปศึ ก ษาในหลั ก สู ต ร
การศึกษาภาคปกติได้
๘.๒ ให้หน่วยตามข้อ ๘.๑ จัดทําโครงการพร้อมเสนอความต้องการเป็นแผนล่วงหน้า โดยระบุ
หลักการเหตุผล และประโยชน์ที่กองทัพบกจะได้รับ ระดับวุฒิการศึกษา ชื่อหลักสูตร สาขาวิชา สถานศึกษา
ระยะเวลาการศึกษาตามหลักสูตร ระยะเวลาของโครงการจํานวนผู้ได้รับการส่งไปศึกษา แหล่งงบประมาณ
ตําแหน่งหน้าที่ที่จะบรรจุหรือการใช้ประโยชน์จากความรู้ที่ได้รับ คุณสมบัติและข้อผูกพันที่ผู้ได้รับการส่งไป
ศึกษามีต่อกองทัพบก เพื่อรายงานขออนุมัติโครงการเสนอกองทัพบกผ่านกรมยุทธศึกษาทหารบก ภายใน
เดือนตุลาคมของทุกปี
๘.๓ เมื่อได้รับอนุมัติหลักการจากกองทัพบกแล้ว ให้หน่วยเสนอความต้องการงบประมาณ
ตามแผนงานการศึกษาประจําปีของปีงบประมาณถัดไป โดยยึดถือความต้องการงบประมาณจากอนุมัติ
หลักการของกองทัพบก
๘.๔ ในกรณีที่เป็นการส่งข้าราชการไปศึกษานอกเวลาราชการ หรือใช้เวลาราชการบางส่วน
ไปศึกษา ไม่ต้องปรับย้ายผู้ที่ได้รับการส่งไปศึกษาไปประจํากรมยุทธศึกษาทหารบกและให้หน่วยต้นสังกัด
ติดตามและกํากับดูแลการไปศึกษาของผู้ที่ได้รับการส่งไปศึกษานั้นให้สําเร็จในระยะเวลาที่กําหนด
๔-๑๐๖
ข้อ ๙ ผู้ที่ได้รับการส่งไปศึกษา จะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้
๙.๑ เป็นข้าราชการประจําการ และได้รับราชการประจําในกองทัพบกนับถึงวันเปิดการศึกษา
มาแล้วไม่น้อยกว่า ๕ ปี เว้นแต่ผู้สําเร็จการศึกษาจากโรงเรียนทหารตามข้อบังคับกระทรวงกลาโหม ว่าด้วย
โรงเรียนทหาร จะมีเวลารับราชการในตําแหน่งประจําการน้อยกว่า ๕ ปี ก็ได้ แต่เมื่อนับเวลาการศึกษาใน
โรงเรียนทหารนั้น รวมกับเวลารับราชการในตําแหน่งประจําการแล้ว จะต้องมีเวลาไม่น้อยกว่า ๕ ปี
๙.๒ มีความประพฤติเรียบร้อย และมีความรู้เดิมอันเป็นพื้นฐานในการศึกษา ตามหลักสูตรที่
จะไปศึกษาจนสําเร็จการศึกษาได้
๙.๓ มีร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์และมีอายุเหมาะสมกับระยะเวลาในการศึกษา โดยเมื่อสําเร็จ
การศึกษาจะต้องกลับมารับราชการชดใช้ได้ครบตามกําหนดสัญญา
๙.๔ ไม่อยู่ในระหว่างการศึกษาในหลักสูตรใดของทางราชการหรือไปปฏิบัติราชการนอกที่ตั้งปกติ
ข้อ ๑๐ หลักเกณฑ์ในการส่งไปศึกษา
๑๐.๑ สถานศึกษาที่ส่งไปศึกษาต้องเป็นสถานศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการรับรองมาตรฐาน
หลักสูตร
๑๐.๒ ให้ส่งไปศึกษาในสถานศึกษาของรัฐเป็นลําดับแรก เว้นแต่หลักสูตร/สาขาวิชาที่ส่งไป
ศึกษานั้นเป็นหลักสูตร/สาขาวิชาที่ขาดแคลนและเป็นที่ต้องการของหน่วย ซึ่งสถานศึกษาของรัฐไม่เปิดสอน
จึงให้ส่งไปศึกษาในสถานศึกษาเอกชนได้ โดยให้อยู่ในดุลพินิจของคณะกรรมการจะพิจารณา

๑๐.๓ หลักสูตรที่ส่งไปศึกษา ต้องไม่เป็นหลักสูตรที่มีการเรียนการสอนไปสถาบันการศึกษา
ของกองทั พ บก และต้ อ งอยู่ ใ นความต้ อ งการของกองทั พ บก รวมทั้ ง ต้ อ งเป็ น หลั ก สู ต รที่ สํ า นั ก งาน
คณะกรรมการข้าราชการพลเรือนให้การรับรองแล้ว
๑๐.๔ การส่งไปศึกษาไม่เป็นข้อผูกพันที่กองทัพบกจะต้องหาตําแหน่งบรรจุให้ตามคุณวุฒิใหม่
นอกเหนือจากที่ทางราชการกําหนด
๑๐.๕ ในกรณีที่ทางราชการมีความจําเป็นเร่งด่วน ต้องสามารถเรียกตัวกลับมาปฏิบัติหน้าที่
ราชการได้ตลอดเวลาศึกษา
๑๐.๖ การดําเนินการส่งข้าราชการกองทัพบกไปศึกษา
๑๐.๖.๑ ถ้ า เป็ น ทุ น ของหน่ ว ยขึ้ น ตรงกองทั พ บกหน่ ว ยใดให้ ห น่ ว ยนั้ น แต่ ง ตั้ ง
คณะกรรมการของหน่วย พิจารณาคัดเลือกข้าราชการที่มีคุณสมบัติตามที่กําหนดไว้ในโครงการไปศึกษา
๑๐.๖.๒ ถ้ า เป็ นทุ นส่ ว นกลางของกองทัพ บก ให้ ค ณะกรรมการพิ จ ารณาคั ด เลื อ ก
ข้าราชการที่มีคุณสมบัติตามที่กําหนดไว้ในโครงการไปศึกษา
๑๐.๖.๓ เมื่อมีผู้ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการ ตามข้อ ๑๐.๖.๑ – ๑๐.๖.๒ ให้
ปฏิบัติตามข้อ ๗.๑.๔ โดยอนุโลม
๔-๑๐๗
ข้อ ๑๑ การทําสัญญาและการชดใช้
๑๑.๑ ให้ผู้ลาไปศึกษาทําสัญญาไว้กับกองทัพบก พร้อมกับจัดหาบุคคลค้ําประกันโดยปฏิบัติ
ตามข้อ ๗.๑.๗ โดยอนุโลม
๑๑.๒ เมื่อผู้ที่ได้รับการส่งไปศึกษาโดยใช้เวลาราชการเต็มวันตามโครงการส่งศึกษาสําเร็จ
การศึกษาต้องรับราชการชดใช้ในกองทัพบกเป็นเวลาไม่น้อยกว่าสองเท่าของระยะเวลาที่ไปศึกษาแต่ต้องไม่
น้อยกว่า ๓ ปี และอย่างมากไม่เกิน ๑๐ ปี นับแต่วันที่มาปฏิบัติราชการภายหลังสําเร็จการศึกษา
๑๑.๓ ผู้ ที่ ไ ด้ รั บ การส่ ง ไปศึ ก ษาตามโครงการส่ ง ศึ ก ษาขอถอนตั ว จากการศึ ก ษาก่ อ นจบ
หลักสูตร ห้ามมิให้สมัครรับทุนใด ๆทั้งสิ้น เว้นแต่การขอถอนตัวจากการศึกษาก่อนจบหลักสูตรนั้น เกิดจาก
การเจ็บป่วยซึ่งไม่ได้เกิดขึ้นเพราะความผิดของตนเอง หรือมิใช่ความจําเป็นของสถานศึกษาหรือของทาง
ราชการ
๑๑.๔ ผู้ที่ได้รับการส่งไปศึกษาตามโครงการส่งศึกษาขอถอนตัวออกจากการศึกษาก่อนจบ
หลักสูตร โดยมิใช่เหตุผลของสถานศึกษา หรือความจําเป็นของทางราชการ หรือการเจ็บป่วยซึ่งไม่ได้เกิดขึ้น
เพราะความผิดของตนเอง ซึ่งคณะกรรมการแพทย์ของส่วนราชการกระทรวงกลาโหมไม่น้อยกว่า ๓ นาย
ตรวจรับรองการเจ็บป่วยจนไม่สามารถศึกษาต่อได้ ต้องชดใช้ค่าเสียหายให้กองทัพบกตามที่ระบุในสัญญา
โดยให้กรมยุทธศึกษาทหารบกแต่งตั้งคณะกรรมการ ประกอบด้วย เสนาธิการกรมยุทธศึกษาทหารบก เป็น
ประธานกรรมการ, รองเสนาธิการ กรมยุทธศึกษาทหารบก เป็น รองประธานกรรมการ, ผู้แทนกรมกําลังพล

ทหารบก, ผู้แทนกรมยุทธการทหารบก, ผู้แทนสํานักงานปลัดบัญชีกองทัพบก, ผู้แทนกรมการเงินทหารบก,
นายทหารพระธรรมนูญ กรมยุทธศึกษาทหารบก, ผู้แทนหน่วยหน่วยต้นสังกัดของข้าราชการที่ยุติการศึกษา
เป็น กรรมการ และผู้อํานวยการกองการศึกษา กรมยุทธศึกษาทหารบก เป็นกรรมการและเลขานุการ
ทําหน้าที่พิจารณาให้ความเห็นชอบแล้ว เสนอขออนุมัติยุติการศึกษาต่อกองทัพบก
ข้อ ๑๒ การขอเปลี่ยนสถานศึกษา และ/หรือเปลี่ยนหลักสูตร และ/หรือสาขาวิชา จะต้องได้รับ
อนุมัติจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม หรือผู้รับมอบอํานาจไม่น้อยกว่า ๓๐ วันทําการ ก่อนวันเปิด
การศึกษา โดยรายงานผ่านสายการบังคับบัญชา จนถึงหน่วยขึ้นตรงของกองทัพบก เพื่อเสนอกรมยุทธ
ศึกษาทหารบก และให้อยู่ภายใต้เงื่อนไขดังนี้
๑๒.๑ การเปลี่ยนสถานศึกษาจะกระทําได้ต่อเมื่อ
๑๒.๑.๑ สถานศึกษาเดิมไม่เปิดสอนหลักสูตร/สาขาวิชาที่ได้รับอนุมัติให้ไปศึกษา หรือ
มีอุปกรณ์การศึกษา หรือการวิจัยไม่เพียงพอ แต่สถานศึกษาอื่นเปิดสอนหลักสูตร/สาขาวิชานั้น หรือมี
อุปกรณ์การศึกษา หรือการวิจัยเพียงพอ
๑๒.๑.๒ กรณี ที่ มี ค วามจํ า เป็ น ทางราชการต้ อ งย้ า ยมาปฏิ บั ติ ง านในสถานที่ ซึ่ ง มี
สถานศึกษาอื่น และเปิดสอนสาขาวิชาเดียวกับที่กําลังศึกษา และยอมรับให้เข้าศึกษาได้
๔-๑๐๘
๑๒.๑.๓ สถานศึ ก ษาแห่ ง ใหม่ ต้ อ งเป็ น สถานศึ ก ษาที่ สํ า นั ก งานคณะกรรมการ
ข้าราชการพลเรือนให้การรับรองแล้ว
๑๒.๑.๔ การเปลี่ ย นสถานศึ ก ษาต้ องไม่ เ ป็น เหตุใ ห้ต้ อ งขยายระยะเวลาการศึก ษา
ออกไป หรือเพิ่มงบประมาณที่ใช้สนับสนุนการศึกษา
๑๒.๒ การเปลี่ยนหลักสูตร หรือสาขาวิชาจะกระทําได้ต่อเมื่อ
๑๒.๒.๑ สถานศึกษามีการเปลี่ยนแปลงเนื้อหาวิชาให้ผิดไปจากเดิมอย่างมาก และผู้ไป
ศึกษาไม่สามารถติดต่อสถานศึกษาแห่งอื่นได้ในระยะเวลาอันสั้น หรือมีการเปลี่ยนชื่อหลักสูตรใหม่ หรือไม่มี
การเรียนการสอนบางรายวิชาของหลักสูตรในภาค หรือปีการศึกษา
๑๒.๒.๒ หลักสูตร หรือสาขาวิชาที่ขอเปลี่ยนต้องเป็นประโยชน์ต่อกองทัพบก และ
หน่วยเจ้าของทุนเห็นชอบแล้ว กรณีทุนส่วนกลางจะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
๑๒.๓ การเสนอรายงานการขอเปลี่ยนสถานศึกษา และ/หรือเปลี่ยนหลักสูตร และ/หรือ
สาขาวิชา ให้ระบุและแนบเอกสารตามข้อ ๗.๑.๑๐
ข้อ ๑๓ การขอขยายระยะเวลาการศึกษา
๑๓.๑ ผู้ที่ได้รับการส่งไปศึกษาที่ยังไม่สําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่ได้รับ
อนุญาต อาจขอขยายระยะเวลาการศึกษาออกไปอีกได้ โดยให้นําข้อ ๗.๑.๙ มาใช้บังคับโดยอนุโลม

๑๓.๒ การขยายระยะเวลาการศึกษา ตามข้อ ๑๓.๑ ให้ดําเนินการโดยใช้เวลานอกเวลา
ราชการ และใช้ทุนส่วนตัว หากไม่สําเร็จการศึกษาให้ยุติการศึกษา
ข้อ ๑๔ ผู้ที่ได้รับการส่งไปศึกษาอาจขอระงับการศึกได้ ในกรณีเจ็บป่วยไม่สามารถศึกษาให้สําเร็จ
การศึกได้ต่อไป โดยมีใบความเห็นจากแพทย์ของส่วนราชการกระทรวงกลาโหมจํานวนไม่น้อยกว่า ๓ นาย
ตรวจรับรองว่าป่วยจนไม่สามารถศึกษาต่อได้
ข้อ ๑๕ การปฏิบัติของผู้ที่ได้รับการส่งไปศึกษาในระหว่างการศึกษา
๑๕.๑ ผู้ ที่ ได้ รั บ การส่ ง ไปศึก ษาโดยใช้ เ วลาราชการให้ ปฏิ บั ติเ ช่ น เดี ย วกั บ การปฏิ บั ติข อง
ข้าราชการที่ลาไปศึกษาโดยใช้เวลาราชการในข้อ ๗.๑.๑๒
๑๕.๒ ผู้ที่ได้รับการส่งไปศึกษา โดยใช้เวลานอกเวลาราชการไปศึกษาหรือใช้เวลาราชการ
บางส่วนไปศึกษา ให้ปฏิบัติเช่นเดียวกับการปฏิบัติของข้าราชการที่ลาไปศึกษาโดยใช้เวลาราชการในข้อ
๗.๑.๑๒ ยกเว้นในข้อ ๗.๑.๑๒.๓
ข้อ ๑๖ การส่งข้าราชการไปศึกษา โดยไม่ใช้งบประมาณกองทัพบก ให้ยึดถือปฏิบัติเช่นเดียวกับการ
ส่งข้าราชการไปศึกษาโดยทุนของ กองทัพบก ยกเว้นข้อ ๘.๔
ข้อ ๑๗ การพิจารณาบําเหน็จประจําปี

๔-๑๐๙
๑๗.๑ ผู้ที่ได้รับการส่งไปศึกษา โดยใช้เวลาราชการไปศึกษาให้พิจารณาหากผลการศึกษาใน
ครึ่งปีใดสอบตก หรือไม่ได้ผล หรือไม่ผ่าน หรือพ้นจากการศึกษาก่อนจบหลักสูตร โดยมิใช่ความจําเป็นของ
ทางราชการ ให้พิจารณาไม่เลื่อนชั้นเงินเดือนในครึ่งปีที่แล้วมา
๑๗.๒ ผู้ที่ได้รับการส่งไปศึกษา ที่ถอนตัวจากการศึกษาก่อนจบหลักสูตร หากเนื่องจากการ
เจ็บป่วยโดยตนเองมิได้ก่อขึ้นให้พิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนได้ไม่เกินครึ่งขั้น แต่ต้องให้แพทย์ของส่วน
ราชการกระทรวงกลาโหมจํานวนไม่น้อยกว่า ๓ นาย ตรวจรับรองว่าป่วยจนไม่สามารถศึกษาต่อได้
๑๗.๓ ผู้ที่ได้รับการส่งไปศึกษา ที่ไม่สําเร็จตามระยะเวลาที่ได้รับอนุญาตไว้เดิม ให้พิจารณาไม่
เลื่อนชั้นเงินเดือนในครึ่งปีที่แล้วมาของปีการศึกษาสุดท้าย เว้นแต่ได้รับอนุญาตขยายระยะเวลาการศึกษา
ให้พิจารณาเลื่อนชั้นเงินเดือนจากผลการศึกษาในแต่ละครึ่งปีที่ได้รับอนุมัติขยายระยะเวลาการศึกษา
๑๗.๔ ผู้ที่ได้รับการส่งไปศึกษา หากสําเร็จการศึกษา หรือใช้เวลาศึกษาเกินกว่าระยะเวลาที่
ขอขยายการศึกษาตามที่กําหนดไว้ในข้อ ๗.๑.๙ ให้พิจารณาไม่เลื่อนชั้นเงินเดือนในครึ่งปีที่แล้วมาของปี
การศึกษาสุดท้าย
ข้อ ๑๘ ให้ เจ้ากรมยุทธศึกษาทหารบก เป็นผู้รักษาการ ให้การปฏิบัติเป็นไปตามระเบียบนี้
ประกาศ ณ วันที่ ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๗

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
( ประยุทธ์ จันทร์โอชา )
ผู้บญ
ั ชาการทหารบก
กรมกําลังพลทหารบก

๔-๑๑๐
ผนวก ก
ขั้นตอนการขออนุมัติลาศึกษาโดยใช้เวลาราชการศึกษา ในสถานศึกษาภายในประเทศนอก กห.
ยศ.ทบ.ดําเนินการ
๑. ยกร่างคําสั่ง ทบ.ให้เข้ารับการศึกษา
๒. ปรับย้ายข้าราชการผู้ได้รับอนุญาตให้ลาศึกษา
เข้าประจํา ยศ.ทบ. ขกท.๐๐๐๖
ผบ.ทบ. /ผู้รับมอบอํานาจ อนุมัติให้เข้ารับการศึกษา
ยศ.ทบ. รายงานขออนุมัติตัวบุคคลให้เข้ารับการศึกษา ผ่าน กพ.ทบ.

หน่วยต้นสังกัดรายงานขออนุมัติให้ข้าราชการที่ผ่านการสอบคัดเลือก
เข้ารับการศึกษา ผ่าน ยศ.ทบ.

คณะกรรมการ ทบ. พิ จารณาข้าราชการลาไปศึกษาฯ โดยเสธ.ยศ.ทบ. เป็น
ประธานร่วมประชุมพิจารณา อนุมัติข้าราชการ ทบ.ภายใน พ.ย.ของทุกปี

๑. ยศ.ทบ.รวบรวมรายชื่อข้าราชการที่ขอลาศึกษาจาก นขต.ทบ.
๒. เชิ ญ คณะกรรมการ ทบ.พิ จ ารณาข้ า ราชการลาไปศึ ก ษา ร่ ว ม
ประชุมพิจารณา

ภายใน ก.ค.ของทุกปี ยศ.ทบ. จะมีหนังสือแจ้งให้ นขต.ทบ. พิจารณา
คัดเลือกข้าราชการที่มีความประสงค์ลาศึกษาในเวลาราชการ โดยมี
คุณสมบัติตรงตามระเบียบ กห. โดยผ่านความเห็นชอบจากเหล่าสาย
วิทยาการ (ถ้ามี) ให้ ยศ.ทบ.ทราบภายใน ต.ค.

๔-๑๑๑
ผนวก ข แบบรายงานขออนุญาตไปศึกษาในสถานศึกษาภายในประเทศนอก กห.
(สําหรับกําลังพลทีล่ าไปศึกษา หรือได้รับการส่งไปศึกษา)
เขียนที่....................................
วันที่........................เดือน............................พ.ศ........................
เรียน ผบ.ทบ.
๑. (กระผม/ดิฉัน)....................................................................................................................
เกิดเมื่อ......................................อายุปี ความรู้เดิมสําเร็จการศึกษาระดับ.......................................................
หลักสูตร.....................................สาขาวิชา......................................................................................................
จาก............................................เข้ารับราชการในกองทัพบกเมื่อ...................................................................
ในตําแหน่ง.................................................สังกัด............................................................................................
ขณะนี้รับราชการในตําแหน่ง...........................................................................................................................
สังกัด (กอง).............................................. (หน่วย)..........................................................................................
มีเวลารับราชการในกองทัพบกถึงบัดนี้...........................ปี.............................................เดือน…………………….
๒ . ( ก ร ะ ผ ม / ดิ ฉั น ) มี ค ว า ม ป ร ะ ส ง ค์ จ ะ ข อ อ นุ ญ า ต ไ ป ศึ ก ษ า ห ลั ก สู ต ร
...........................................

สาขาวิชา..........................................................................................................................................................
สถานศึกษา.................................................จังหวัด.........................................................................................
เป็นเวลาปี...........................ตั้งแต่........................................ถึง.......................................................................
โดยใช้เวลา......................................................................................(ระบุใช้เวลาราชการศึกษา หรือ นอก
เวลาราชการ และ/หรือราชการบางส่วนศึกษา)
๓. (กระผม/ดิฉัน) สําเร็จการศึกษานี้แล้วจะได้รับ (คุณวุฒิ)....................................................
ซึ่งตามกฎ กพ. กําหนดไว้ให้บรรจุเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญได้ไม่สูงกว่าชั้นอันดับ..................................
เงินเดือนชั้น..............................บาท และเงินเพิ่มรายเดือนไม่สูงกว่าบาท
๔. เมื่ อ สํ า เร็ จ การศึ ก ษา (กระผม/ดิ ฉั น ) จะได้ รั บ เงิ น เดื อ นเพิ่ ม พิ เ ศษรายเดื อ นค่ า วิ ช า
ตามข้อบังคับของกระทรวงกลาโหม ว่าด้วยเงินเพิ่มพิเศษรายเดือน ๆละบาท และขอแจ้งไว้ล่วงหน้าว่า
(ขอรับ/ไม่ขอรับ)เงินเพิ่มพิเศษรายเดือนค่าวิชานี้ (ข้อนี้ถ้าไม่มีทางได้รับเงินเพิ่มก็ไม่ต้องเขียน)
๕. (กระผม/ดิ ฉั น ) เคยได้ รั บ อนุ ญ าตไปศึ ก ษา ทั้ ง ในประเทศและนอกประเทศรวม
....................ครั้ง
ครั้งที่ ๑ ศึกษาวิชา (หลักสูตร)................................................................................................
สาขาวิชา........................................................ณ..............................................................................................
ตั้งแต่.........................ถึง.................................เป็นเวลาโดยใช้เวลา.................................................................
๔-๑๑๒
(ในเวลาราชการ, เวลาราชการบางส่วน, นอกเวลาราชการ) และได้รับวุฒิการศึกษาระดับ............................
ครั้งที่ ๒ ศึกษาวิชา (หลักสูตร)...............................................................................................
สาขาวิชา.....................................................................ณ................................................................................
ตั้งแต่.........................ถึง.................................เป็นเวลาโดยใช้เวลา................................................................
(ในเวลาราชการ, เวลาราชการบางส่วน, นอกเวลาราชการ) และได้รับวุฒิการศึกษาระดับ............................
๖. (กระผม/ดิฉัน) ทราบและเข้าใจระเบียบกองทัพบกว่าด้วยการให้ข้าราชการลาไปศึกษาและการ
จัดส่งข้าราชการไปศึกษาในประเทศ นอก กห. แล้ว โดยตลอดและขอรับรองว่าจะปฏิบัติให้เป็นไปตาม
ระเบียบ ฯ โดยเคร่งครัด ขอได้โปรดดําเนินการต่อไปด้วย
๗. ข้าพเจ้าจะไม่เรียกร้องสิทธิใด ๆ ยิ่งไปกว่าที่ทางราชการได้จัดให้
ควรมิควรแล้วแต่จะกรุณา
(ลงชื่อ)
(........................................)
(ตําแหน่ง).............................................

ผนวก ค บัญชีรายชื่อผู้ขอลาไปศึกษาโดยใช้เวลาราชการหรือตามโครงการส่งศึกษา ในสถานศึกษาภายในประเทศ นอก กห.

ลําดับ

ยศ - ชื่อ – สกุล
ตําแหน่ง - สังกัด

อายุ

วุฒิการศึกษา
เดิม
หลักสูตร/
สาขาวิชา

ผลการศึกษา
เกรดเฉลี่ย
(GPA)

วันบรรจุ
รับราชการ
ทหาร
ว/ด/ป.

รายละเอียดการขออนุมัติลาไปศึกษา
หลักสูตร

สาขาวิชา สถานศึกษา

ระยะเวลา หมายเหตุ
ปี

๔-๑๑๓

ตรวจถูกต้อง
ลงชื่อ (..................................................)
/
/

๔–๑๑๔
ผนวก ง รายการเอกสารประกอบการพิจารณาของ คณะกรรมการ ทบ.ฯ
๑. ผนวก ข แบบรายงานขออนุญาตไปศึกษาในสถานสถานศึกษาภายในประเทศนอก
กระทรวงกลาโหม
๒. ผนวก ค บัญชีรายชื่อผู้ขอลาไปศึกษา ฯ
๓. หนังสือรับรองของผู้บังคับบัญชา ว่าผู้ไปศึกษามีความประพฤติดีและการไปศึกษาจะ
ไม่ทําให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการที่ผู้นั้นประจําทํางานอยู่
๔. หนั ง สื อ ความเห็ น ของผู้ บั ง คั บ บั ญ ชาตามลํ า ดั บ ชั้ น จนถึ ง ผู้ บั ง คั บ หน่ ว ยขึ้ น ตรง
กองทัพบก
๕. สําเนาคําสั่งบรรจุเข้ารับราชการครั้งแรกใน กองทัพบก
๖. สําเนาประวัติรับราชการของผู้ลาศึกษา (ฉบับย่อ)
๗. ใบรับรองแพทย์ (ทหาร) ทบ. ๔๖๖ – ๖๒๐
๘. สําเนาเอกสารวุฒิการศึกษาและใบระเบียนแสดงผลการเรียนเกรดเฉลี่ย (GPA)
๙. แผนการศึกษาและสําเนาโครงสร้างหลักสูตรที่จะไปศึกษา

หมายเหตุ

- หน่วยส่งให้ กรมยุทธศึกษาทหารบก ๑ ชุด
- กรณีเป็นสําเนาเอกสารขอให้หน่วยรับรองสําเนาทุกฉบับ

๔–๑๑๕
ภาคผนวก จ รายการเอกสารประกอบการขออนุมัติตัวบุคคลให้ลาศึกษา ประเภท ๑ และสั่ง
ศึกษา ๆ
๑. ผนวก ข แบบรายงานขออนุญาตไปศึกษาในสถานศึกษาภายในประเทศนอกกลาโหม
๒. ผนวก ค บัญชีรายชื่อผู้ขอลาไปศึกษาฯ
๓. หนังสือความเห็นของผู้บังคับบัญชาตามลําดับชั้นจนถึงผู้บังคับหน่วยขึ้นตรงกองทัพบก
๔. หนังสือรับรองของผู้บังคับบัญชาหน่วยต้นสังกัดว่า ผู้ลาไปศึกษามีความประพฤติดีและ
การลาไปศึกษาจะไม่ทําให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการที่ผู้นั้นประจําทํางานอยู่
๕. สัญญาสําหรับข้าราชการที่ทางราชการส่งไปศึกษา ฯ ตามอนุผนวก ๑ หรือ อนุผนวก ๒
หรือสัญญาการลาไปศึกษา ณ สถานศึกษาภายในประเทศ ตามอนุผนวก ๓ แล้วแต่กรณี
(จํานวน ๓ ชุด ติดอากรแสตมป์ ชุดละ ๑๕ บาท) พร้อมทั้งแนบสําเนาทะเบียนบ้าน และ
สําเนาบัตรประจําตัวข้าราชการของผู้ที่ได้รับการส่งไปศึกษา หรือผู้ลาไปศึกษา
๖. หนั ง สื อ ยิ น ยอมในการทํ า สั ญ ญาของคู่ ส มรส/ถ้ า กรณี เ ป็ น โสด ให้ ทํ า หนั ง สื อ รั บ รอง
สถานภาพโสดจากผู้บังคับบัญชาตามอนุผนวก ๕
๗. หนังสือสัญญาค้ําประกัน (จํานวน ๓ ชุด ติดอากรแสตมป์ ชุดละ ๑๕ บาท) พร้อมสําเนา
ทะเบียนบ้านและสําเนาบัตรประจําตัวข้าราชการของผู้ค้ําประกัน ตามอนุผนวก ๖
๘. หนังสือยินยอมให้ทําสัญญาค้ําประกันของคู่สมรสผู้ค้ําประกัน/ถ้ากรณีผู้ค้ําประกันเป็น
โสด ให้ทําหนังสือรับรองสถานภาพโสดจากผู้บังคับบัญชา ตามอนุผนวก ๗
๙. ประวัติรับราชการของผู้ลาศึกษา (ฉบับย่อ) รับรองโดยหน่วยต้นสังกัด
๑๐. ใบรับรองแพทย์ (ทหาร) ทบ.๔๖๖ – ๖๒๐
๑๑. สําเนาเอกสารวุฒิการศึกษาและใบระเบียนแสดงผลการเรียนเกรดเฉลี่ย (GPA)
๑๒. หนังสือตอบรับจากสถานศึกษาให้เข้ารับการศึกษาได้
๑๓. แผนการศึกษาและสําเนาโครงสร้างหลักสูตรที่จะไปศึกษา
๑๔. สําเนาหนังสืออนุมัติหลักการโครงการส่งศึกษาจาก กองทัพบก
หมายเหตุ

- หน่วยส่งให้ กรมยุทธศึกษาทหารบก ๒ ชุด เก็บไว้ที่หน่วย ๑ ชุด
- กรณีเป็นสําเนาเอกสารขอให้หน่วยรับรองสําเนาเอกสารทุกฉบับ

๔-๑๑๖
ผนวก ฉ
แบบรายงานขอขยายระยะเวลาการศึกษา
เขียนที่…………………………..
วันที่…………..เดือน……………….พ.ศ………..
เรื่อง………………………………
เรียน……………………………...
๑. ข้าพเจ้า......................................ตําแหน่ง................................................................
ได้ รั บ อนุ มั ติ ใ ห้ ไ ปศึ ก ษาตาม (คํ า สั่ ง /อนุ มั ติ ผบ.ทบ. ท้ า ยหนั ง สื อ )................................ลง
................................เรื่อง...................................................ในหลักสูตร...............................
สาขาวิชา.................................ณ (สถานศึกษา)...............................................................................
แขวง/ตําบล…………………………….เขต/อําเภอ................................จังหวัด.....................................
มีกําหนด..............ปี ตั้งแต่.............................................ถึง.............................................................
๒. ข้าพเจ้ามีความประสงค์จะขอขยายระยะเวลาการศึกษาต่อไปมีกําหนด.....ปี……เดือน
ตั้งแต่.............ง...............ถึง.........................................เนื่องจาก......................................................
...................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
พร้อมนี้ได้แนบเอกสารประกอบการรายงานดังนี้
๒.๑ ระเบียนผลการศึกษา
๒.๒ หนังสือรับรองจากสถานศึกษาว่าจะสําเร็จการศึกษาได้ตามระยะเวลาที่ขอขยาย
๒.๓ สัญญาของผู้ลาไปศึกษา หรือสัญญาสําหรับข้าราชการที่ทางราชการส่งไปศึกษา
จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาดําเนินการให้ต่อไปด้วย
(ลงชื่อ)................................................ผู้ขออนุญาต
(.................................................)
(ตําแหน่ง)

๔-๑๑๗
ผนวก ช
แบบรายงานขออนุมัติเปลี่ยนสถานศึกษา และ/หรือ เปลี่ยนหลักสูตร และหรือสาขาวิชา
เขียนที่................................................................
วันที่...................เดือน..............................พ.ศ..................
เรื่อง...............................................................
เรียน..............................................................
๑. ข้าพเจ้า.....................................ตําแหน่ง .............................................................
ได้รับอนุมัติให้ไปศึกษาตาม (คําสั่ง/อนุมัติ ผบ.ทบ. ท้ายหนังสือ)…………………..ลง….............
เรื่อง………………………………….………..ในหลักสูตร……………………………………………………………........
สาขาวิชา...........................ณ (สถานศึกษา).............................................................................
แขวง/ตําบล..................................เขต/อําเภอ.....................................จังหวัด................................
มีกําหนด............................ปี ตั้งแต่.........................................ถึง……………..….……….…………………
๒. ข้าพเจ้ามีความประสงค์จะขอเปลี่ยน (สถานศึกษา และ/หรือ หลักสูตร และ/หรือ
สาขาวิชา) จากเดิม (ระบุชื่อ สถานศึกษา หลักสูตร สาขาวิชา)…………………………......................
เปลี่ยนเป็น(ระบุชื่อ สถานศึกษา หลักสูตร สาขาวิชา)…………………………………………………………....
........................................................................................................................................................
เนื่องจาก………………………………………………………………………………………………………………………….
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
พร้อมนี้ได้แนบเอกสารประกอบการรายงานดังนี้
๒.๑ สําเนาคําสั่งให้ลาไปศึกษา หรือส่งศึกษา
๒.๒ รายละเอียดหลักสูตร/สาขาวิชาที่ขอเปลี่ยน
จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาดําเนินการให้ต่อไปด้วย
(ลงชื่อ).........................................................ผู้ขออนุญาต
(....................................................)
(ตําแหน่ง)

๔–๑๑๘
ผนวก ซ
แบบรายงานผลการศึกษาประจําภาคการศึกษา
เขียนที่..................................................
วันที่..................เดือน..........................พ.ศ.................
เรื่อง รายงานผลการศึกษาประจําภาคการศึกษา
เรียน …………………………………………..
๑ . ต า ม คํ า สั่ ง / อ นุ มั ติ / ท บ . ที่ … … … … … … . . ล ง เ รื่ อ ง
.................................................................
ให้ข้าพเจ้า..............................ไปศึกษาหลักสูตร..............................................................................
สาขาวิชา................................ณ......................................................................................................
ตั้งแต่..........................................................ถึง.........................นั้น
๒. ข้าพเจ้าขอรายงานผลการศึกษาประจําภาคการศึกษาที่..........ปีการศึกษา..................
ดังมีรายละเอียดตามใบรายงานผลการศึกษาที่แนบ ดังนี้
๒.๑ ค่าคะแนนเฉลี่ยประจําภาคการศึกษานี้ได้……………………………................................
๒.๒ ค่าคะแนนเฉลี่ยสะสมได้…………………………………………………………………..................
จึงเรียนมาเพื่อกรุณาทราบ
(ลงชื่อ)..........................................................ผู้รายงาน
(.......................................................)
(ตําแหน่ง)

๔-๑๑๙
ผนวก ค หลักฐานการรายงานขอผ่อนผัน
๑. รายงานชี้แจงเหตุผลการไม่ปฏิบัติตามระเบียบการลาศึกษาฯ
๒. สําเนาผนวก ก แบบรายงานอนุมัติ
๓. สําเนาผนวก ข บัญชีรายชื่อที่ได้รับอนุมัติให้ลาไปศึกษา ๆ
๔. สําเนาคําสั่งบรรจุเข้ารับราชการครั้งแรก
๕. สําเนาใบคุณวุฒิการศึกษาก่อนบรรจุเข้ารับราชการ
๖. สําเนาหลักฐานการศึกษาพื้นความรู้เดิมก่อนเข้ารับการศึกษา
จํานวน ๑ ฉบับ จํานวน ๑ ฉบับ จํานวน ๑ ฉบับ จํานวน ๑ ฉบับ

จํานวน ๑ ฉบับ
จํานวน ๑ ฉบับ
จํานวน ๑ ฉบับ
จํานวน ๑ ฉบับ
จํานวน ๑ ฉบับ
จํานวน ๑ ฉบับ
จํานวน ๑ ฉบับ

๔-๑๒๐
ผนวก ค
ผังแสดงการรายงานขออนุมัติลาแก้ไขการลา/ไปศึกษานอกเวลาราชการ
และ/หรือใช้เวลาราชการบางส่วนไปศึกษา
ผบ.หน่วยระดับ ผบ.พล. หรือเทียบเท่า
-ผบ. พล. หรือเทียบเท่าลงนามคําสั่ง
ลาไปศึกษา ฯ พร้อม ผนวก ข
- ผบ.พล หรื อ เที ย บเท่ า ลงนามแก้ ไ ข
เปลี่ยนแปลงขยายระยะเวลาการลาไป
ศึกษา, ขอผ่อนผันการศึกษา และอื่น ๆ
แล้วแต่กรณี

หน่วยต้นสังกัดที่ ผบ.หน่วย
มีอํานาจอนุมัติ
-ร า ย ง า น ต า ม แ บ บ ผ น ว ก ข
(ก่อนลงทะเบียนเข้าศึกษา, หากศึกษา
ก่อนเข้ารับราชการให้ขอรับอนุมัติตั้งแต่
วันที่บรรจุเข้ารับราชการ)
ข้าราชการ ทบ.
หมายเหตุ กรณีลาศึกษาโดยใช้เวลาราชการบางส่วนไปศึกษา ให้แนบหนังสือสัญญา ตามอนุ
ผนวก ๔, สําเนาทะเบียนบ้าน, สําเนาบัตรข้าราชการของผู้ลาไปศึกษา และเอกสารประกอบ
ตามผนวก จ ข้อ ๖ - ๑๓ ประกอบการรายงานด้วย

๔-๑๒๑
ผนวก ถ
แบบรายงานขออนุมัติ
หน่วย
๑. ประวัติย่อ
ยศ - นาม
ตําแหน่ง
วัน เดือน ปี บรรจุเข้ารับราชการใน ทบ.
๒. รายละเอียดการขออนุมัติลา
ประเภทการลา
( ) ลานอกเวลาราชการ
หลักสูตรการศึกษา
เคยขออนุมัติลาศึกษาครั้งสุดท้าย
( ) พ.ศ.
หลักสูตร
สถานศึกษา
๓. ความเห็นของผู้บังคับบัญชา
๓.๑
ลงชื่อ

วัน เดือน ปี
วัน เดือน ปี (เกิด)
พื้นความรู้
( ) ใช้เวลาราชการบางส่วน
สถาบันการศึกษา
ไม่เคยขออนุมตั ิลาศึกษา
( )

(

)

(

)

ตําแหน่ง
๓.๒

ลงชื่อ
ตําแหน่ง
หมายเหตุ ๓.๑ เป็นการศึกษานอกเวลาราชการ ตําแหน่งผู้อนุมัติเป็นไปตามระเบียบ ๆ ข้อ
๗.๒.๑
๓.๒ เป็นการใช้เวลาราชการบางส่วนไปศึกษา ตําแหน่งผู้อนุมัติเป็นไปตามระเบียบฯ
ข้อ ๗.๒.๒

ผนวก ท
บัญชีรายชื่อข้าราชการที่ได้รับอนุมัติให้ลาไปศึกษานอกเวลาราชการ และการใช้เวลาราชการบางส่วนไปศึกษา พ.ศ. ............หน่วย.............
ลําดับ

ยศ – ซื้อ

ตําแหน่ง

หลักสูตร
การศึกษา

สถานศึกษา

ระยะเวลาการศึกษา
ตั้งแต่

ถึง

หมายเหตุ
รวมปี

๑.
๒.
๔-๑๒๒

ตรวจถูกต้อง
(ชื่อ - ชื่อสกุล)
ตําแหน่ง
หมายเหตุ หากเป็นการใช้เวลาบางส่วนไปศึกษา ให้ระบุใส่ลงไปในช่องหมายเหตุว่า “ใช้เวลาราชการบางส่วนไปศึกษา”

๔-๑๒๓
ผนวก น
ผังแสดงการรายงานผลการศึกษานอกเวลาราชการและใช้เวลาราชการบางส่วนไปศึกษาเมื่อสําเร็จการศึกษา
ผบ.ทบ.
กพ.ทบ.

(ผช.ผบ.ทบ. สายงานกําลังพล รับคําสั่ง ผบ.
สําเนาผลการรายงาน
ผบ.ทบ.

สย.ทบ.

๑. รายงานตามแบบ ผนวก ป
(แยกบัญชีสัญญาบัตรและต่ํากว่าสัญญาบัตร) ๔ ชุด
๒. สําเนาใบรายงานผลการศึกษารายบุคคล
(ฉบับภาษาไทย) (สัญญาบัตร ๔ ชุด)

ยศ.ทบ.
๑. รายงานตามแบบ ผนวก ป ภายใน มิ.ย. ของแต่
ละปี
(แยกบัญชีสัญญาบัตรและต่ํากว่าสัญญาบัตร) ๔ ชุด
๒. สําเนาใบรายงานผลการศึกษารายบุคคล (ฉบับ
ภาษาไทย) (สัญญาบัตร ๔ ชุด, ต่ํากว่าสัญญาบัตร

มทบ./จทบ.
ที่หน่วยต้นสังกัด

ตรวจสอบและแจ้งให้
บันทึกประวัติ

นขต.ทบ.

ตรวจสอบและแจ้งให้ หน่วยต้นสังกัด
บันทึกประวัติ
๑. รายงานตามแบบ ผนวก ป ภายใน มิ.ย. ของแต่ละปี
(แยกบัญชีสัญญาบัตรและต่ํากว่าสัญญาบัตร)
๒. สําเนาใบรายงานผลการศึกษารายบุคคล
(ฉบับภาษาไทย) (สัญญาบัตร ๔ ชุด, ต่ํากว่าสัญญาบัตร
๔ ชุด)

หน่วยต้นสังกัดที่ ผบ.หน่วย มีอํานาจอนุมัติ
รายงานพร้อมสําเนาผลการศึกษา รายวิชาทุกภาคปี
การศึ กษาสําเนาหนังสือรับรองและ/หรือสําเนาใบ
แสดงคุณวุฒิการศึกษา (ฉบับภาษาไทย)
(สัญญาบัตร ๕ ชุด, ต่ํากว่าสัญญาบัตร ๑ ชุด)

ข้าราชการ ทบ.

๔-๑๒๔

บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ กพ.ทบ. (กองการปกครอง โทร. ๒๒๒๗๒๐๐ )
ที่ต่อ กห. ๐๔๐๑/๙๔๙๐
วันที่ ๒๔ พ.ศ. ๒๘
เรื่อง การลาอุปสมบทของนายทหารสัญญาบัตร
เรียน ผบ.ทบ. (ผ่าน ผช.ผบ.ทบ. (๑))
อ้างถึง ๑. ข้อบังคับ กห. ว่าด้วยการลา พ.ศ. ๒๕๒๔
๒. ระเบียบ ทบ. ว่าด้วยการลา พ.ศ. ๒๕๒๕
สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. บันทึกข้อความ สม. ฉบับ กห. เลขรับ ๕๗๙๕/๒๘ ลง ๘ เม.ย. ๒๘
๒. บันทึกข้อความ สม. ฉบับ กห. เลขรับ ๕๓๙๖/๒๘ ลง ๒๒ พ.ค. ๒๘
๑. สม. ได้แจ้งให้ ทบ. ทราบและถือเป็นหลักปฏิบัติเกี่ยวกับการเสนอรายงานการลา
อุปสมบทของข้าราชการชั้นสัญญาบัตรว่า ให้ นขต.ทบ. เสนอรายงานดังกล่าวถึง สป. ก่อนถึง
กําหนดวันลาอุปสมบทไม่มากกว่า ๔๕ วัน และไม่น้อยกว่า ๓๐ วัน (ตามอ้างถึง ๑ และ ๒) และ
เมื่อลาสิกขาแล้วให้หน่วยต้นสังกัดส่งรายงานลาสิกขาบทให้ สป. ทราบภายใน ๔๕ วันด้วย (ตาม
สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ และ ๒)
๒. กพ.ทบ. พิจารณาแล้วเห็นสมควรแจ้งให้ นขต.ทบ. ทราบ และถือปฏิบัติต่อไป
จึงเรียนมาเพื่อกรุณาพิจารณา หากเห็นเป็นการสมควร กรุณาอนุมัติตามเสนอในข้อ ๒
ทั้งนี้ในในอํานาจของ ผช.ผบ.ทบ. (๑) ตามคําสั่ง ทบ. ที่ ๕๔๕/๒๕๒๒ ลง ๒๔ ต.ค. ๒๒
(ลงชื่อ) พล.ต.ประเสริฐ สารฤทธิ์
(ประเสริฐ สารฤทธิ์)
จก.กพ.ทบ.
เรียน ผบ.ทบ. (ผ่าน ผช.ผบ.ทบ. (๑)
เห็นสมควรอนุมัติตามที่ กพ.ทบ. เสนอในข้อ ๒
(ลงชื่อ) พล.ท.อรรคพล สมรูป
ผช.เสธ.ทบ.ฝกพ.
อนุมัติตามที่ กพ.ทบ. เสนอในข้อ ๒
๓๑ พ.ค. ๒๘
รับคําสั่ง ผบ.ทบ.
(ลงชื่อ) พล.อ.มานะ รัตนโกเศศ
ผช.ผบ.ทบ. (๑)
๓ มิ.ย. ๒๘

๔-๑๒๕

บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ สม (กกพ.สม. โทร. ๒๒๒๘๘๓๙ )
ที่ (ฉบับ กห. เลขรับ กห. ๕๓๙๖/๒๘)
วันที่ ๒๒ พ.ค. ๒๘
เรื่อง การลาอุปสมบทของนายทหารสัญญาบัตร
เสนอ กพ.ทบ
๑. ตามที่ กพ.ทบ. ใคร่ขอทราบเกี่ยวกับกําหนดการส่งรายงานการลาสิกขาที่เสนอให้
ทบ. ส่งรายงานให้ สป. ทราบไม่น้อยกว่า ๔๕ วันนั้น
๒. สม. ขอชี้แจงว่า ตามบันทึกข้อความ สม. ฉบับ กห. เลขรับ ๕๗๙๕/๒๘ เรื่อง การลา
อุปสมบทของนายทหารสั ญญาบัตร ในข้อ ๓ บรรทัดที่ ๔ ความว่า “เมื่ อลาสิกขาแล้วให้ส่ง
รายงานไม่น้อยว่า ๔๕ วัน”
หมายถึ ง ให้ น ายทหารที่ ได้ รั บ อนุ ญ าตให้ ล าอุ ป สมบทแล้ ว เมื่ อ ลาสิก ขาให้ ห น่ ว ยต้น สั งกั ด ส่ ง
รายงานถึง สป. ภายใน ๔๕ วัน เพื่อ สม. จะได้ดําเนินการต่อไป
จึงเสนอมาเพื่อทราบ และถือเป็นทางปฏิบัติต่อไป
(ลงชื่อ) พล.อ.ต.ไสว วิภาตนาวิน
รอง จก.สม. ทําการแทน
จก.สม.
๒๒ พ.ค. ๒๘
.

๔-๑๒๖

บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ กพ.ทบ. (กองการปกครอง โทร. ๒๒๒๓๒๐๐ )
ที่ต่อ กห. ๐๔๐๑/๙๔๕๐
วันที่ ๑๗ พ.ค ๒๘
เรื่อง การลาอุปสมบทของนายทหารสัญญาบัตร
เสนอ สม.
อ้างถึง บันทึกข้อความ สม. ฉบับ กห. เลขรับที่ ๕๔๘๕/๒๘ ลง ๘ เม.ย. ๒๘
๑. ตามที่ สม. ได้แจ้งให้ ทบ. ทราบและถือเป็นหลักปฏิบัติเกี่ยวกับการเสนอรายงานการ
ลาอุปสมบทของข้าราชการชั้นสัญญาบัตรว่า ให้หน่วยเสนอรายงานดังกล่าวถึง สป.ก่ อนถึง
กําหนดวันลาอุปสมบทไม่มากกว่า ๔๕ วัน และไม่น้อยกว่า ๓๐ วัน และเมื่อลาสิกขาบทแล้วให้
ส่งรายงานให้ สป. ทราบไม่น้อยกว่า ๔๕ วันนั้น (ตามอ้างถึง)
๓. เนื่องจาก กพ.ทบ. จะต้องแจ้งแนวทางปฏิบัติในเรื่องดังกล่าวให้ นขต.ทบ ทราบ
ต่อไป กพ.ทบ. ใคร่ขอทราบเกี่ยวกับกําหนดการส่งรายงานการลาสิกขาบทที่ให้ ทบ. ส่งรายงาน
ให้ สป.ทราบไม่น้อยกว่า ๔๕ วัน นั้นว่า หมายถึง การส่งรายงานการลาสิกขาบทให้ สป.
ทราบภายใน ๔๕ วันก็ได้ กรุณาแจ้งให้ กพ.ทบ. ทราบด้วย
จึงเสนอมาเพื่อกรุณาดําเนินการต่อไป
(ลงชื่อ) พ.อ.ปรีชา อุเทนสุต
(ปรีชา อุเทนสุต)
ผช.จก.กพ.ทบ. ทําการแทน
จก.กพ.ทบ.

๔-๑๒๗

บันทึกข้อความ

(หน่วยรับ)
ทบ.

ส่วนราชการ สม. (กกพ.สม. โทร. ๒๒๒๘๘๓๙)
ที่ ฉบับ กห. เลขรับที่ ๔๓๘๕/๒๘ วันที่ ๘ เม.ย. ๒๘
เรื่อง การลาอุปสมบทของนายทหารสัญญาบัตร
เรียน ปล.กห.
๑. ตามข้อบังคับ กห. ว่าด้วยการลา พ.ศ. ๒๕๒๔ ความในหมวด ๕ การลาอุปสมบท
กําหนดไว้ว่า ข้าราชการชั้นสัญญาบัตรผู้ใดจะลาอุปสมบท ต้องเสนอใบลาตามลําดับชั้นจนถึง
หัวหน้าส่วนราชการขึ้นตรงต่อ กห. หรือผู้บังคับบัญชาการทหารบก ผู้บัญชาการทหารเรือ ผู้
บัญชาการทหารอากาศ เพื่อวินิจฉัยเมื่อเห็นควรอนุญาตแล้วจึงรายงานเสนอ รมว.กห. ก่อนถึง
กํ า หนดอุ ป สมบทไม่ น้ อ ยกว่ า ๓๐ วั น และเมื่ อ ได้ ล าสิ ก ขาบทเมื่ อ ใดแล้ ว ต้ อ งรายงานให้
ผู้บังคับบัญชาโดยตรงทราบภายใน ๗ วัน
๒. ในการเสนอรายงานการอุปสมบทของข้าราชการชั้นสัญญาบัตรใน นขต.กห. ที่ปฏิบัติ
มาปรากฏว่าได้เสนอรายงานถึง สป. ล่วงหน้าก่อนถึงกําหนดอุปสมบทเป็นระยะเวลานานเกินไป
หรือ ไป รายงานล่าช้าเกินไป หรือเมื่อได้ลาสิกขาแล้วไม่รายงานให้ผู้บังคับบัญชาโดยตรงทราบ
ตามหลักเกณฑ์ ที่กําหนดไว้ในข้อบังคับ การปฏิบัติดังกล่าวแล้วเป็นเหตุให้การดําเนินการเพื่อ
พิจารณาอนุญาตในเรื่องนี้ ไม่สะดวกหรือเร็วหรือเกิดการล่าช้าเกินกําหนดเวลาไป ทําให้เกิด
ปัญหาตามมาภายหลังซึ่งเป็นการยุ่งยากทางธุรการเพิ่มขึ้น
๓. สม. พิ จ ารณาแล้ ว เห็ น ว่ า เพื่ อ ให้ ก ารดํ า เนิ น งานในเรื่ อ งการลาอุ ป สมบทของ
ข้าราชการได้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยเหมาะสม และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดไว้ใน
ข้ อ บั ง คั บ เห็ น สมควรขอ ความร่ ว มมื อ จาก นขต.กห. และ นขต. สป. เสนอรายงานการลา
อุปสมบทของข้าราชการชั้นสัญญาบัตรในสังกัดโดยส่งถึง สป. ก่อนถึงกําหนดวันลาไม่มากกว่า
๔๕ วัน และไม่น้อยกว่า ๓๐ วัน (ตามข้อบังคับ กห. ว่าด้วยการลา พ.ศ. ๒๕๒๔ ) เมื่อลาสิกขา
แล้ว ให้ส่งรายงานไม่น้อยกว่า ๔๕ วัน เพื่อ สม. จะได้ดําเนินการต่อไป

๔-๑๒๘
จึงเรียนมาเพื่อกรุณาพิจารณา หากเห็นเป็นการเหมาะสมกรุณาเสนอ นขต.กห. และ
นขต.สป. เพื่อทราบ และถือเป็นทางปฏิบัติต่อไป
เสนอ นขต.กห. แลพ นขต.สป.
เพื่อทราบและถือเป็นหลักปฏิบัติต่อไป
(ลงชื่อ) พล.อ.อ.สรรเสริญ วานิชย์
รอง ปล.กห. ทําการแทน
ปล.กห.
๘ เม.ย. ๒๘

(ลงชื่อ) พล.อ.ต.ไสว วิภาตนาวิน
รอง จก.สม. ทําการแทน
จก.สม.
๘ เม.ย. ๒๘

๔-๑๒๙

บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ กพ.ทบ. (กองการปกครอง โทร. ๒๙๗๘๐๖๗)
ที่ต่อ กห. ๐๔๐๑/๑๘๒๐๔
วันที่ ๑๐ ส.ค. ๔๒
เรื่อง การลาของข้าราชการ สน.ผชท.ทบ. ไทย/ต่างประเทศ
เสนอ ขว.ทบ.
อ้างถึง ๑. หนังสือ ขว.ทบ. ที่ กห. ๐๔๐๒/๓๒๕๑ ลง ๑๒ ก.ค. ๕๒
๒. ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการปฏิบัติราชการข้าราชการประจําการใน
ต่างประเทศ พ.ศ. ๒๕๔๐ แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๔๑
๓. ข้อบังคับ กห. ว่าด้วยการลา พ.ศ. ๒๕๓๕ ลง ๒๙ ต.ค. ๓๙
๔. ระเบียบ ทบ. ว่าด้วยการลา พ.ศ. ๒๕๓๖ ลง ๒๙ ม.ค. ๓๖
๕. คําสั่ง กห. (เฉพาะ) ที่ ๘๗/๒๖ ลง ๒๗ พ.ค. ๒๖
สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. ผนวก ก ตารางการลาและผู้มีอํานาจอนุมัติ
๒. ผนวก ข ทางเดินเอกสารเพื่อขออนุมัติหรือเพื่อทราบการลาของข้าราชการ
๑. ตามที่ ขว.ทบ. หารือเกี่ยวกับการลาของข้าราชการ สน. ผชท. ทบ.ไทย/ต่างประเทศ
โดย ขว.ทบ. ได้ยึดถือและปฏิบัติตามคําสั่ง กห. ที่อ้างถึง ๕ เรื่องมอบอํานาจให้ ผบ.ทหารสูงสุด
ผบ.เหล่าทัพ สั่งการแทนในนาม รมว.กห. ในการอนุมัติให้ข้าราชการในคณะผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารที่
ประจําในต่างประเทศเดินทางกลับประเทศไทย หรือจะใช้ข้อบังคับ ระเบียบ และคําสั่งใดเป็น
หลักเกณฑ์ในหลักเกณฑ์ในการดําเนินการ
๒. กพ.ทบ. พิจารณาแล้ว ดังนี้
๒.๑ ข้าราชการ สน.ผชท.ทบ. ไทย/ต่างประเทศ สามารถลาภายในประเทศที่
ประจําอยู่หรือลาไปนอกประเทศที่ประจําอยู่ ตามประเภทการลา ๔ ประเภท คือ ลาป่วย ลา
คลอดบุ ต ร ลากิ จ และลาพั ก ผ่ อ น โดยผู้ มี อํ า นาจอนุ ญ าต คื อ หั ว หน้ า คณะผู้ แ ทน
(เอกอัครราชทูต) ประจําประเทศนั้นๆ แล้วให้แจ้งกองทัพบกทราบ สําหรับการลาเข้าประเทศ
ไทยทุกกรณี หัวหน้าคณะผู้แทน (เอกอัครราชทูต) เป็นผู้เสนอรายงานหรือใบลาจนถึงผู้มีอํานาจ
อนุญาตตามที่กระทรวงกลาโหมกําหนด
๒.๒ เพื่อให้เกิดความสะดวกในการปฏิบัติเกี่ยวกับการลาของข้าราชการประจํา
สน.ผชท.ทบ. ไทย/ต่ า งประเทศ กพ.ทบ. ได้ จั ด ทํ า ตารางการลาและผู้ มี อํ า นาจอนุ มั ติ ต าม
หลักเกณฑ์ระเบียบข้อบังคับ และคําสั่งที่อ้างถึง ๒ - ๕ ตามผนวก ก

๔-๑๓๐
๒.๓ ทางเดินเอกสารเพื่อขออนุมัติหรือเพื่อรับทราบการลาของข้าราชการ สน.
ผชท.ทบ. ไทยต่างประเทศ ให้เป็นไปตามทางเดินเอกสารตาม ผนวก ข
จึงเสนอมาเพื่อกรุณาทราบ
(ลงชื่อ) พล.ต.เถกิง นิรัติศัย
( เถกิง นิรัตศัย )
จก.กพ.ทบ.

ผนวก ก ตารางการลาและผู้มีอํานาจอนุมัติ

หมายเหตุ

ลักษณะการลา
การลา
ภายในประเทศที่
ประจําอยู่
การลาไปนอก
ประเทศประจําอยู่
การลาเข้าประเทศ
ไทย

ประเภทการลา/วันอนุญาตให้ลา
ผู้มีอํานาจสูงสุด
ลาป่วย ลาคลอดบุตร ลากิจ ลาพักผ่อน หัวหน้าคณะผู้แทน
๖๐
๙๐, ๑๕๐
๓๐
๒๐
( เอกอัครราชทูต)
ลาป่วย ลาคลอดบุตร
๖๐
๙๐, ๑๕๐

หมายเหตุ
เมื่ออนุมัติแล้ว
แจ้ง ทบ. เพื่อทราบ

ลากิจ
๓๐

ลาพักผ่อน หัวหน้าคณะผู้แทน
เมื่ออนุมัติแล้วแจ้ง ทบ.
๒๐
(เอกอัครราชทูต )
เพื่อทราบ
หัวหน้าคณะผู้แทน (
เอกอัครราชทูต ) เสนอ
รายงาน หรือใบลาเพื่อขอ
อนุมัติ ตามที่ กห. กําหนด
จากระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการปฏิบัติราชการของข้าราชการประจําการในต่างประเทศ
พ.ศ. ๒๕๔๐ แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๔๑ (หมวด ๕ ข้อ ๒๖,๓๐, ๓๑, ๑๒ และ ๓๓)
ตรวจถูกต้อง
(ลงชื่อ) พ.อ.หญิง นภาผ่อง วงศ์วิเศษ
(นภาผ่อง วงศ์วิเศษ)
ประจํา กพ.ทบ.

๔-๑๓๑
๔-๑๓๑

ผู้ลา
ข้าราชการทุกตําแหน่งใน
สถานเอกอัครราชทูตและ
ส่วนราชการที่เรียกชื่อ
อย่างอื่น ซึ่งประจําอยู่ใน
ประเทศนั้น ทีส่ ังกัด
กระทรวงการต่างประเทศ
หรือสังกัดกระทรวงทบวง
กรมอื่น

๔-๑๓๒
ผนวก ข ทางเดินเอกสารเพือ่ ขออนุมัติหรือเพื่อทราบการลาของข้าราชการ
ผช. ผบ.ทบ.(๑)

ตามคําสั่ง เรื่องการมอบอํานาจ
สายงานกําลังพล

สน.ผชท.
ขว. ทบ.

กพ..ทบ

สน.ผชท.
ตรวจถูกต้อง
(ลงชื่อ) พ.อ.หญิง นภาผ่อง วงศ์วิเศษ
(นภาผ่อง วงศ์วิเศษ)
ประจํา กพ.ทบ.

๔-๑๓๓

บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ กพ.ทบ .
ที่ต่อ กห. ๐๓๑๕/๓๓๕๘
วันที่ ๑๖ ก.พ. ๒๖
เรื่อง การให้ข้าราชการเข้ารับการฝึกซ้อมเพื่อเข้าแข่งขันกีฬาทั้งภายในประเทศและภายนอก
ประเทศ
เรียน ผบ.ทบ. (ผ่าน ผช. ผบ.ทบ. (๑))
สิ่งที่ส่งมาด้วย สําเนาหนังสือ สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ สร ๐๒๐๑/ว.๗ เรื่อง การให้
ข้าราชการเข้ารับการฝึกซ้อมเพื่อเข้าแข่งขันกีฬาทั้งภายในประเทศและภายนอก
ประเทศ ลง ๒๑ ม.ค. ๒๖
๑. สม. ส่ ง เอกสารตามส่ ง มาด้ ว ยให้ ทบ. ทราบ เพื่ อ แจ้ ง ให้ นขต. ได้ ท ราบมติ
คณะรัฐมนตรี
เกี่ยวกับการอนุมัติเป็นหลักการให้ข้าราชการหรือลูกจ้างของทางราชการไปฝึกซ้อมกีฬาก่อนการ
แข่งขัน
โดยไม่ถือเป็นวันลาได้ โดยมีหลักเกณฑ์ ๔ ประการ คือ
๑.๑ เป็ น นั ก กี ฬ าที่ ไ ด้ รั บ การคั ด เลื อ กเป็ น ผู้ แ ทนไปร่ ว มการแข่ ง ขั น ซี เ กมส์
เอเชี่ยนเกมส์ 4 เป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๑๕ วัน ก่อนการอนุญาตไปฝึกซ้อม
๑.๒ เป็นผู้ที่มีขีดความสามารถเหมาะสมกับการแข่งขัน โดยมีหนังสือรับรอง
จากองค์การส่งเสริมกีฬาแห่งประเทศไทย
๑.๓ ให้ผู้บังคับบัญชาระดับกรมพิจารณาอนุมัติไปฝึกซ้อมโดยไม่ถือเป็นวันลาได้
มีกําหนดไม่เกิน ๓๐ วัน ก่อนการแข่งขัน
๑.๔ ผู้ที่ได้รับอนุญาตไปฝึกซ้อมกีฬาดังกล่าวจะต้องทํารายงานการฝึกซ้อม
เสนอให้ผู้บังคับบัญชาทราบด้วย
คณะรัฐมนตรีได้ประชุมปรึกษา เมื่อวันที่ ๑๘ ม.ค. ๒๖ ลงมติอนุมัติหลักการและให้ถือ
ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี เสนอทั้ง ๔ ข้อ โดยให้เพิ่มกีฬาเขตแห่ง
ประเทศไทยในข้อ ๑.๑ ด้วย
๒. กพ.ทบ. ได้ ป ระสานกั บ สํ า นัก เลขาธิ ก ารคณะรัฐ มนตรีแ ล้ ว ข้ อ ความในข้อ ๑.๑
หมายถึงให้ข้าราชการที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นนักกีฬานั้น รายงานขออนุญาตเพื่อไปทําการ

๔-๑๓๔
ฝึกซ้อมภายหลังจากที่ได้รับการคัดเลือกตัวเป็นนักกีฬาแต่ละประเภทกีฬาแล้วเป็นเวลาไม่น้อย
กว่า ๑๕ วัน จึงจะตั้งเรื่องรายงานขอไปฝึกซ้อมได้ ทั้งนี้เนื่องจากในห้วงระยะเวลา ๑๕ วันแรก
อาจมีการเปลี่ยนแปลงรายชื่อนักกีฬา หรืออาจมีการคัดตัวใหม่ได้
๓. ข้อเสนอ เห็นสมควรให้ สบ.ทบ. สําเนาจ่ายแจ้ง นขต.ทบ. ได้ทราบเพื่อถือเป็นหลัก
ปฏิบัติต่อไป
จึงเรียนมาเพื่อกรุณาพิจารณา หากเห็นเป็นการสมควร กรุณาอนุมัติตามที่เสนอในข้อ ๓
ทั้งนี้เป็นอํานาจอนุมัติของ ผช.ผบ.ทบ. (๑) ตามคําสั่ง ทบ. ที่ ๕๔๕/๒๕๒๒ ลง ๒๔ ต.ค. ๒๒
(ลงชื่อ)

พล.ต.สุมน ศุกระเศรณี
จก.กพ.ทบ.

๔-๑๓๕
ที่ สร ๐๒๐๑/ว.๗

สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

๒๑ มกราคม ๒๕๕๖
เรื่อง การให้ข้าราชรับการฝึกซ้อมเพื่อเข้าแข่งขันกีฬาทั้งภายในประเทศและภายนอกประเทศ
เรียน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม
ด้ ว ยกรุ ง เทพมหานครหารื อ ว่ า หากข้ า ราชการกรุ ง เทพมหานครได้ รั บ คั ด เลื อ กเป็ น
นักกีฬาและขออนุญาตไปเข้าร่วมการฝึกซ้อมกีฬาที่จัดขึ้นทั้งภายในและภายนอกประเทศ โดยไม่
ถือเป็นวันลาจะอนุญาตได้หรือไม่ประการใด ซึ่งสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีพิจารณาแล้ว
เพื่ อควรนําเสนอคณะรัฐ มนตรี พิจาณาอนุมัติเป็ นหลักการให้ข้าราชการหรือลูกจ้างของทาง
ราชการไปฝึกซ้อมกีฬาก่อนการแข่งขัน โดยไม่ถือเป็นวันลาได้ โดยมีหลักเกณฑ์ ๔ ประการดังนี้
๑. เป็นนักกีฬาที่ได้รับคัดเลือกเป็นผู้แทนไปเข้าร่วมการแข่งขันซีเกมส์ เอเชี่ยนเกมส์
หรือ โอลิมปิกเกมส์ เป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๑๕ วันก่อนการขออนุญาตไปฝึกซ้อม
๒. เป็นผู้มีขีดความสามารถเหมาะสมกับการแข่งขัน โดยมีหนังสือรับรองจากองค์การ
ส่งเสริมกีฬาแห่งประเทศไทย
๓. ให้ ผู้ บั ง คั บ บั ญ ชาระดั บ กรมพิ จ ารณาอนุ ญ าตไปฝึ ก ซ้ อ มโดยไม่ ถื อ เป็ น วั น ลาได้ มี
กําหนดไม่เกิน ๓๐ วันก่อนการแข่งขัน
๔. ผู้ ที่ ไ ด้ รั บ อนุ ญ าตไปฝึ ก ซ้ อ มกี ฬ าดั ง กล่ า วจะต้ อ งทํ า รายงานการฝึ ก ซ้ อ มเสนอให้
ผู้บังคับบัญชาทราบด้วย
คณะรัฐมนตรีได้ประชุมปรึกษาเมื่อวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๒๖ ลงมติอนุมัติหลักการ และ
ให้ถือ ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีเสนอทั้ง ๔ ข้อ โดยให้เพิ่มกีฬา
เขตแห่งประเทศไทยในข้อ ๑ ด้วย
จึงเรียนยืนยันมา และถือปฏิบัติต่อไป
ขอแสดงความนับถืออย่างยิ่ง
ปลั่ง มีจุล
(ลงชื่อ)
(นายปลั่ง มีจุล)
เลขาธิการคณะรัฐมนตรี
กองกลาง
โทร. ๒๔๑๒๒๔๐

๔-๑๓๖
เรียน ปล.กห.
เห็ น ควรเสนอ นขต.กห. และ นขต.สป. เพื่ อ ทราบมติ ค ณะรั ฐ มนตรี ต ามที่ สํ า นั ก
เลขาธิการ คณะรัฐมนตรีแจ้งมานี้ และถือปฏิบัติต่อไป
(ลงชื่ อ ) พล.ต.ประจวบ บุ ณ ย

เกื้อกูล
รอง จก.สม. ทําการแทน 2
จก.สม
๑ ก.พ. ๒๖

๔-๑๓๗
(สําเนา ทบ. รับที่ ๘๙๒๒ ลง ๑๓ ต.ค. ๒๖) บธน. ๔๙๖-๒๖
(สําเนาฉบับ กห. รับที่ ๑๖๓๓ฝ๒๖)
ปค. ๑.๙.๑๕๙
ที่ นร ๖๒๐๒/ว.๑๒๙๕
องค์การส่งเสริมกีฬาแห่งประเทศไทย
สํานักนายกรัฐมนตรี
๒๐๙๘ ถนนรามคําแหง หัวหมาก กรุงเทพฯ
๕ สิงหาคม ๒๕๒๖
เรื่อง การออกหนังสือรับรองขีดความสามารถของนักกีฬา
เรียน ปลัดกระทรวงกลาโหม
อ้างถึง ๑. หนังสือสํานักเลขาเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ สร ๐๒๐๑/ว.๗ ลงวันที่ ๒๑ มกราคม
๒๕๒๖
๒. หนังสือสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ สร ๐๒๐๑/ว.๓๖ ลงวันที่ ๑๗ มีนาคม
๒๕๒๖
สิ่งที่ส่งมาด้วย ระเบียบองค์การส่งเสรอมกีฬาแห่งประเทศไทย ว่าด้วยวิธีปฏิบัติในการออก
หนังสือ รับรองขีดความสามารถของนักกีฬา พ.ศ. ๒๕๒๖ จํานวน ๑ ฉบับ
ตามหนังสือสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีที่อ้างถึง แจ้งมติคณะรัฐมนตรีในการประชุม
เมื่อวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๒๖ และวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๒๖ อนุมัติในหลักการให้ข้าราชการ
หรือลูกจ้างของทางราชการบริหารส่วนท้องถิ่นหรือหน่วยงานของรัฐไปฝึกซ้อมกีฬาก่อนการ
แข่งขันได้ โดยไม่ถือเป็น วันลา มีกําหนดไม่เกิน ๓๐วันก่อนการแข่งขัน โดยมีหนังสือรับรองขีด
ความสามารถจากองค์การส่งเสริมกีฬาแห่งประเทศไทย ประกอบการพิจารณาอนุญาตให้ไป
ฝึกซ้อมของผู้บังคับบัญชาระดับกรม แจ้งแล้วนั้นด้วยความละเอียดแจ้งแล้วนั้น
องค์การส่งเสริมกีฬาแห่งประเทศไทยได้วางระเบียบปฏิบัติในการออกหนังสือรับรองขีด
ความ ของนักกีฬาแล้ว ดังรายละเอียดที่ได้ส่งมาพร้อมนี้

๔-๑๓๘
จึงเรียนมาเพื่อทราบ และขอได้แจ้งให้ทราบโดยทั่วไปด้วย
ขอแสดงความนับถือ
(ลงชื่อ) ไพบูลย์ ทองมิตร
(นายไพบูลย์ ทองมิตร)
ผู้อํานวยการ
กองอํานวยการ
โทร. ๓๑๔๒๐๓๑-๖

๔-๑๓๙

ระเบียบองค์การส่งเสริมกีฬาแห่งประเทศไทย
ว่าด้วยวิธีปฏิบตั ิในการรับรองขีดความสามารถของนักกีฬา
พ.ศ. ๒๕๒๖
ตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติอนุมัติในหลักการให้นักกีฬาที่ ราชการ พนักงานและลูกจ้าง
ของทางราชการ พนังงาน และลูกจ้างของรัฐวิสาหกิจ ตลอดจนพนักงานหรือลูกจ้างของราชการ
บริหารส่วนท้องถิ่น หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ และได้รับคัดเลือกเป็นผู้แทนไปเข้าร่วมการแข่งขัน
กีฬาเขตแห่งประเทศไทย กีฬาแห่งชาติ) ซีเกมส์ เอเชี่ยนเกมส์ และโอลิมปิกเกมส์ ไปฝึกซ้อมก่อน
การแข่งขัน โดยไม่ถือเป็นวันลา ได้ไม่เกิน ๓๐ วัน ทั้งนี้นักกีฬาที่ได้รับอนุญาตจะต้องเป็นผู้มีขีด
ความสามารถเหมาะสมกับการแข่งขัน โดยมีหนังสือรับรองจากองค์การส่งเสริมกีฬาแห่งประเทศ
ไทยนั้น
เพื่อให้การออกหนังสือรับรองขีดความสามารถของนักกีฬาเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
องค์การส่งเสริมนักกีฬาแห่งประเทศไทย จึงวางระเบียบวิธีปฏิบัติไว้ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบองค์การส่งเสริมกีฬาแห่งประเทศไทย ว่าด้วยวิธี
ปฏิบัติใน การรับรองขีดความสามารถของนักกีฬา พ.ศ. ๒๕๒๖”
ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 9 สิงหาคม ๒๕๒๖ เป็นต้นไป
ข้อ ๓ นักกีฬาประสงค์จะขอหนังสือรับรองขีดความสามารถ ต้องมีคุณสมบัติดังนี้ คือ
๓.๑ เป็ นนักกีฬาที่ ได้รั บการคัดเลือกเป็นผู้แทนในการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ
(กีฬาเขตแห่งประเทศไทย)
๓.๒ เป็ น นั ก กี ฬ าที่ มี ชื่ อ ในบั ญ ชี ผู้ แ ทนชาติ ไ ทยในการแข่ ง ขั น ซี เ กมส์
เอเชี่ยนเกมส์ หรือ โอลิมปิกเกมส์
ข้อ ๔ นักกีฬาที่ประสงค์จะขอหนังสือรับรองขีดความสามารถเพื่อการแข่งขันซีเกม
เอเชี่ยนเกมส์ หรือโอลิมปิกเกมส์ ต้องได้รับการทดลองสมรรถภาพจากศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬา
อ.ส.ก.ท. ก่อนยื่นคําขอ
ข้อ ๕ การขอหนังสือรับรองขีดความสามารถ ให้ยื่นคําขอตามแบบท้ายระเบียบนี้ต่อ
องค์การ ส่งเสริมกีฬาแห่งประเทศไทยไม่น้อยกว่า ๑๕ วัน ก่อนการขออนุญาตต่อเจ้าสังกัด
ข้อ ๖ ให้ศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬา อ.ส.ก.ท. ทําการพิจารณาคําขอหนังสือรับรองขีด
ความสามารถ และตรวจสอบขีดความสามารถและสมรรถภาพทางกาย แล้วเสนอความเห็นต่อ
ผู้อํานวยการ อ.ส.ก.ท.

๔-๑๔๐
ข้อ ๗ ให้กองอํานวยการเป็นผู้ออกหนังสือรับรองขีดความสามารถที่ศูนย์วิทยาศาสตร์
การกีฬา
อ.ส.ก.ท. เห็นสมควร แล้วนําเสนอผู้อํานวยการพิจารณาลงนามหนังสือรับรองขีด
ความสามารถเป็นรายๆ ไป
ข้อ ๘ ให้กองอํานวยการ รักษาการให้เป็นไปตามระเบียบนี้
ประกาศ ณ วันที่ 5 สิงหาคม ๒๕๒๖
(ลงชื่อ) ไพบูลย์ วัชรพรรณ
(นายไพบูลย์ วัชรพรรณ)
ผู้อํานวยการ

๔-๑๔๑

คําขอหนังสือรับรองขีดความสามารถของนักกีฬา
เขียนที่......................................
วันที่.................เดือน..................................พ.ศ.......................
เรียน ผู้อํานวยการองค์การการส่งเสริมกีฬาแห่งประเทศไทย
ด้วยข้าพเจ้า…......................................อยู่บ้านเลขที่..........................................................
ซอย..........................................................ถนน…………………………….ตําบล/แขวง……………………...
อําเภอ/เขต…………………………………จังหวัด.................................................เป็นข้าราชการ/ลูกจ้าง
ทางราชการ / พนัก งาน / ลู กจ้า งของรัฐ วิส าหกิจ / พนัก งานบริห ารส่วนท้ องถิ่ น ตํ า แหน่ ง
……………………………กรม.......................................กระทรวง.....................................ได้รับคัดเลือก
เป็นนักกีฬาไปเข้าร่วมแข่งขัน
 กีฬาแห่งชาติ (กีฬาเขตแห่งประเทศไทย) ในนามเขต............................
 ซีเกมส์
 เอเชี่ยนเกมส์
 โอลิมปิคเกมส์
ระหว่างวันที่................................................ถึงวันที่...........................................................
ณ.........................................................................
กีฬาที่ข้าพเจ้าแข่งขัน คือ…………………………..ประเภท.....................................................
สถิติ / ความสามารถ (กรณีไม่มีสถิติ) ของข้าพเจ้าในการได้รับการคัดเลือกเป็นนักกีฬาในการ
แข่งขัน คือ …………………………………………………
ข้าพเจ้า  ไม่เคยขึ้นทะเบียนไว้กับศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬา อ.ส.ก.ท.
 เคยขึ้นทะเบียนไว้กับศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬา อ.ส.ก.ท.
สมุดประจําตัวเลขที่.....................................ในการตรวจร่างกาย
ครั้งสุดท้ายวันที่..................................................
ข้าพเจ้ามีความประสงค์จะขอหนังสือรับรองขีดความสามารถจากองค์การส่งเสริมกีฬา
แห่งประเทศไทย เพื่อนําไปประกอบพิจารณาอนุญาตให้ลาไปฝึกซ้อมก่อนการแข่งขันโดยไม่ถือ
เป็นวันลาตามนัยแห่งมติคณะรัฐมนตรี ในการประชุมเมื่อวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๒๖ และ วันที่
๑๕ มีนาคม ๑๕๒๖ ต่อไป

๔-๑๔๒
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาออกหนังสือรับรองขีดความสามารถให้ข้าพเจ้าด้วย จัก
ขอบคุณยิ่ง
ขอแสดงความนับถือ
ลงชื่อ...........................................
(..................................................)

๔-๑๔๓
 คณะกรรมการโอลิมปิคแห่งประเทศไทย
 สมาคมกีฬา............................................................................
 จังหวัดหัวหน้าเขต..................................................................
 อื่น ๆ……………………………………………………………………
ข้าพเจ้าขอรับรองว่า........................................................................เป็นนักกีฬาที่ได้รับ
การคัดเลือกเป็นตัวแทนไปร่วมการแข่งขัน...............................................โดยมีสถิติความสามารถ
ดังที่ได้แจ้งไว้และมีความจําเป็นต้องลาไปฝึกซ้อมก่อนการแข่งขันจริง
คํารับรอง

ลงชื่อ……………………………………….
(……………………………………)
ตําแหน่ง.....................................
หมายเหตุ

ผู้ลงนามรับรองจะต้องเป็นผู้บริหารขององค์การนั้น ๆ ประธานคณะกรรมการฯ
นายกสมาคมฯ เลขาธิการผู้ว่าราชการจังหวัดหรือผู้ปฏิบัติราชการแทนเท่านั้น

๔-๑๔๔

ระเบียบกระทรวงกลาโหม
ว่าด้วยการให้ข้าราชข้าราชการลาไปศึกษาในสถานการศึกษาของรัฐบาล
พ.ศ. ๒๔๙๗
เนื่องจากคณะรัฐมนตรีได้ลงลงมติให้กระทรวงต้นสังกัดพิจารณาอนุญาต ให้ข้าราชการ
ลาไปศึ ก ษา ในสถานการศึ ก ษาของรั ฐ บาลได้ จึ ง สมควรวางระเบี ย บเป็ น แนวทางปฏิ บั ติ ไ ว้
ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า“ระเบียบกระทรวงกลาโหม ว่าด้วยการให้ข้าราชการลาไปศึกษา
ศึกษาในสถานการศึกษาของรัฐบาล พ.ศ. ๒๔๕”
ข้อ ๒ ให้ใช้ระเบียบนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
ข้ อ ๓ ผู้ ที่ ข ออนุ ญ าตลาไปศึ ก ษาในสถานการศึ ก ษาของรั ฐ บาลได้ นั้ น จะต้ อ งอยู่ ใ น
เงื่อนไขดังต่อไปนี้
(๑) ต้ อ งเป็ น ข้ า ราชการกลาโหมประจํ า การและได้ รั บ ราชการประจํ า ใน
กระทรวงทรวงกลาโหมมาแล้วไม่น้อยกว่า ๕ ปี แต่ในบางกรณีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม
จะอนุมัติให้ผู้ที่รับราชการประจําในกระทรวงกา๒ ปี ลาไปศึกษาเป็นพิเศษก็ได้
(๒) ต้องมีความประพฤติเรียบร้อย ประกอบทั้งมีความรู้เดิมอันเป็นรากฐานที่จะ
ศึกษาตลอดไปจนสําเร็จ
(๓) ต้ องมี ร่างกายสมบูร ณ์ และมีอายุพอเหมาะสมแก่ระยะเวลาการศึกษา
ตลอดจน รักษากลับมารับราชการได้ครบกําหนดตามสัญญา
(๔) การศึกษานั้น ต้องเป็นการศึกษาในวิชาที่ใช้ตรงกับตําแหน่งหน้าที่ที่ผู้นั้นรับ
ราชการอยู่ในขณะที่ลาไปศึกษา
(๕) การลาไปศึกษาจะไม่ทําให้เสียหายแก่ราชการที่ผู้นั้นประจําทํางานอยู่
(๖) วิชาที่ลาไปศึกษานั้น เป็นประโยชน์หรือจําเป็นแก่ราชการ
(๗) ต้องทําสัญญาและมีผู้ทําสัญญารับรองไว้กับกระทรวงกลาโหม ตามแบบ
ท้ายระเบียบนี้
ข้อ ๔ การรายงานขออนุญาตลาไปศึกษาตามระเบียบนี้ให้ระบุสถานศึกษาวิชาที่จะ
ศึกษาและ ระยะเวลาที่จะศึกษาไว้ให้ชัดเจน

๔-๑๔๕
ข้อ ๕ เมื่อข้าราชการผู้ใดรายงานขออนุญาตลาไปศึกษาในสถานการศึกษาของรัฐบาลให้
หัวหน้า ส่วนราชการขึ้นตรงต่อกระทรวงกลาโหม ตั้งกรรมการไม่น้อยกว่า ๓ นาย พิจารณาให้
เป็นไปตามที่ กําหนดไว้ในข้อ ๓
ข้ อ ๖ ให้ หั ว หน้ า ส่ ว นราชการขึ้ น ตรงต่ อ กระทรวงกลาโหมพิ จ ารณาความเห็ น ของ
คณะกรรมการ ตามข้ อ ๕ ประกอบกั บ ความเห็ น ของผู้ บั ง คั บ บั ญ ชาของผู้ ที่ ล าไปศึ ก ษา ถ้ า
เห็นสมควรก็ให้รายงานอนุมัติรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม และออกคําสั่งกระทรวงกลาโหม
ข้อ ๗ ข้าราชการที่ได้รับอนุญาตให้ลาไปศึกษาตามระเบียบนี้ ให้ได้รับเงินรายเดือนเต็ม
* ข้อ ๘ ข้าราชการที่ลาไปศึกษาตามระเบียบนี้ ถ้าสอบตกในปีใดใน ในปีต่อ ๆ ไป เว้น
แต่การสอบตกอันเนื่องจากเหตุสุดวิสัย เช่น เนื่องจาก กระทรวงกลาโหม จะอนุญาตให้ศึกษา
ต่อไปก็ได้
การสั่งงดการอนุญาต หรือการอนุญาตให้ศึกษาต่อไปตามความในวรรคก่อน ให้ออกเป็น
คําสั่ง กระทรวงกลาโหม
* ข้อ ๙ ทุก ๆ รอบปีการศึกษา ให้ข้าราชการที่ลาไปศึกษาตามระเบียบนี้รายงานผล
การศึกษาประจําปีให้ส่วนราชการต้นสังกัดทราบ
รายงานนั้ น ให้ เ สนอจนถึ ง ส่ ว นราชการขึ้ น ตรงต่ อ กระทรวงกลาโหม เพื่ อ พิ จ ารณา
ดําเนินการให้เป็นไปตามระเบียบนี้
ประกาศ ณ วันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๓
(ลงชื่อ) จอมพล ป. พิบูลสงคราม
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม

* ข้อ ๘ และข้อ ๙ เดิมเป็นข้อ ๑๐ และข้อ ๑๑ เนื่องจากมีระเบียบ กห.ฯ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.
๒๕๐๐ ใน ยกเลิกข้อ ๘ และข้อ ๙ และให้แก้ข้อ ๘ และข้อ ๑๑ เป็นข้อ ๙
๔-๑๔๖
(แบบสัญญา)
เขียนที่...................................................................
วันที่.................เดือน..................................พ.ศ.......................
......................................................( ยศ – ชื่อ )...........................อายุ........................ปี
รับราชการในตําแหน่ง.........................................................สังกัด...................................................
ขอทําสัญญาให้ไว้ต่อกระทรวงกลาโหม ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ เมื่อข้าพเจ้าได้รับอนุญาตจากกระทรวงกลาโหมให้ลาไปศึกษาในสถานการศึกษา
ของรัฐบาลแล้ว ข้าพเจ้าจะศึกษาวิชา.............................................................................................
ใน..........................จังหวัด.........................รวมเวลาที่จะศึกษาวิชา...................ปี..................เดือน
ตั้งแต่วันที่......................เดือน..............................พ.ศ........................เป็นต้นไป
ข้ อ ๒ ข้ าพเจ้าจะตั้ งใจพากเพี ย รศึกษาวิ ชาโดยเต็ม สติปัญ ญา และไม่ เกี ย จคร้านใน
ระหว่างศึกษาวิชาอยู่ ข้าพเจ้าจะประพฤติตนให้เรียบร้อย ถ้าข้าพเจ้าประพฤติผิดสัญญาข้อนี้
ทางราชการกระทรวงกลาโหมมีสิทธิ์ที่จะงดการอนุญาตให้ข้าพเจ้าลาไปศึกษาหรือสั่งให้ข้าพเจ้า
ออกจากราชการ โดยกระทรวงกลาโหมมิต้องรับผิดในค่าเสียหายใด ๆ ทั้งข้าพเจ้าจะคืนเงินราย
เดือนซึ่งทางราชการจ่ายให้ ราในระหว่างลาไปศึกษาให้แก่ทางราชการทั้งสิ้น
ข้ อ ๓ เมื่ อ สํา เร็ จ การศึ กษาตามกํ าหนดที่ใ ห้สั ญ ญาไว้ ข้ า งต้ น ข้า พเจ้ าจะกลับ มารั บ
ราชการในกระทรวงกลาโหมต่อไปเป็นเวลาไม่น้อยกว่าสองเท่าของเวลาที่ได้รับอนุญาตให้ลาไป
ศึกษา แต่ไม่ น้อย ถ้าข้าพเจ้าลาออกจากราชการหรือบิดพลิ้วไม่รับราชการก่ อนครบกําหนด
ดังกล่าวแล้ว ข้าพเจ้า เงินรายเดือนซึ่งทางราชการจ่ายให้ข้าพเจ้าในระหว่างลาไปศึกษา ทั้งยอม
ชําระเงินเป็นเบี้ยปรับอีก หนึ่งเท่ากับเงินที่ข้าพเจ้าจะต้องชดใช้คืนให้แก่ทางราชการจนครบถ้วน
ทันทีเมื่อได้รับการทวงถาม
ข้อ ๔ ข้าพเจ้าขอรับรองว่าจะปฏิบัติตามระเบียบของกระทรวงกลาโหม ว่าด้วยการให้
ข้ า ราชการลาไปศึ ก ษาในสถานการศึ ก ษาของรั ฐ บาลทุ ก ประการ และข้ า พเจ้ า ยิ น ยอมให้
กระทรวงกลาโหมมี สิ ท ธิ์ ที่ จ ะงดการอนุ ญ าตให้ ข้ า พเจ้ า ลาไปศึ ก ษาได้ ทุ ก เมื่ อ โดย
กระทรวงกลาโหมมิต้องรับผิดในค่าเสียหายใด ๆ

ข้อ ๕ ในกรณีที่ประเทศไทยต้องทําสงครามก็ดี ประกาศใช้กฎอัยการศึกก็ดี หรือตกอยู่
ในภาวะ ฉุกเฉินก็ดี ข้าพเจ้าจะกลับเข้ารับราชการตามเดิมทันที เว้นแต่ทางราชการ
๔-๑๔๗
กระทรวงกลาโหมจะสั่ ง เป็ น อย่ า งอื่ น ในกรณี ดั ง กล่ า วนี้ ก ระทรวงกลาโหมไม่ ต้ อ งรั บ ผิ ด ใน
ค่าเสียหายใด ๆ ทั้งสิ้น
จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นสําคัญ
(ลายมือชื่อ).....................................................................ผู้ให้สัญญา
(ลายมือชื่อ).....................................................................พยาน
(ลายมือชื่อ).....................................................................พยาน
(แบบสัญญาฉบับนี้ ใช้ตามระเบียบ กห. ฯ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๑๗)

๔-๑๔๘
(แบบสัญญาค้าํ ประกัน)
เขียนที่...................................................................
วันที่.................เดือน..................................พ.ศ.......................
ข้าพเจ้า...................................................................อายุ..................................................ปี
ตั้งบ้านเรือนอยู่ที่...............................ตําบล..................................อําเภอ........................................
จังหวัด...............................อาชีพ..........................สังกัด (ถ้ารับราชการ).........................................
ขอทําสัญญาค้าํ ประกันให้ไว้ต่อกระทรวงกลาโหมว่า
ถ้า.......................................................................................................ประพฤติผิดสัญญา
เกี่ ย วกั บ การศึ ก ษาในสถานศึ ก ษาของรั ฐ บาล ซึ่ ง ได้ ทํ า ไว้ ต่ อ กระทรวงกลาโหม เมื่ อ วั น ที่
...................เดือน........................พ.ศ. .................................และเมื่อกระทรวงกลาโหมเรียกร้อง
เอาเงินรายเดือนและเงินค่าเบี้ยปรับทั้งสิ้นตามสัญญานั้นจาก………………………………………..……
ไม่ได้แล้ว ข้าพเจ้ายอมรับใช้เงินจํานวน ให้แก่กระทรวงกลาโหมจนครบถ้วนทันทีเมื่อได้รับการ
ทวงถาม
จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นสําคัญ
(ลายมือชื่อ).....................................................................ผู้ให้สัญญา
(ลายมือชื่อ).....................................................................พยาน
(ลายมือชื่อ).....................................................................พยาน

(แบบสัญญาฉบับนี้ ใช้ตามระเบียบ กห. ฯ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๑๗)

๔-๑๔๙

บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ กพ.ทบ.
ต่อที่ กห ๐๓๑๕/๑๐๕๖๘
วันที่ ๑๖ ก.ค.๑๘
เรื่อง อํานาจในการพิจารณาอนุมัติตัวบุคคลให้ข้าราชการ พนักงานของรัฐวิสาหกิจและ
ลูกจ้างของ ส่วนราชการภายในประเทศหรือลาราชการไปต่างประเทศ
เรียน ผบ.ทบ. (ผ่าน ผช.ผบ.ทบ.(๒))
๑. กห. ได้แจ้งมติคณะรัฐมนตรี เมื่อ ๑๒ มิ.ย.๑๘ เกี่ยวกับอํานาจในการพิจารณาอนุมัติ
ตัวบุคคลให้รับข้าราชการ พนักงานของรัฐ วิสาหกิจ และลูกจ้างของส่วนราชการลาราชการ
ภายในประเทศหรือลาราชการไปต่างประเทศ ดังนี้
๑.๑ ข้ าราชการ พนักงานของรัฐ วิ สาหกิจ และลู กจ้างของส่วนราชการ ลา
ราชการ ภายในประเทศหรือลาราชการไปต่างประเทศทุกกรณี ให้ปลัดกระทรวง ปลัดทบวง หรือ
หัวหน้าส่วนราชการที่เทียบเท่ากับตําแหน่งดังกล่าว เป็นผู้พิจารณาอนุมัติ
๑.๒ สําหรับปลัดกระทรวง ปลัดทบวง หรือหัวหน้าส่วนราชการที่เทียบเท่ากับ
ตําแหน่งดังกล่าว ลาราชการตามนัยข้างต้น ให้เสนอรัฐมนตรีเจ้าสังกัดพิจารณาอนุมัติ
๑.๓ ให้ส่วนราชการแก้ไขบรรดาระเบียบหรือมติคณะรัฐมนตรี เกี่ยวกับการลา
ตาม นัยข้างต้นต่อไป และให้มีผลบังคับได้ตั้งแต่วันที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติเป็นต้นไป
๒. รมว.กห. ได้สั่งการให้ นขต.กห. , นขต.สป. และองค์การรัฐวิสาหกิจ ในความ ควบคุม
ของ กห. ทราบ เพื่อถือเป็นหลักปฏิบัติโดยให้อยู่ในอํานาจของ ปล.กห., ผบ.ทหารสูงสุด ผบ.ทบ.
, ผบ.ทร. และ ผบ.ทอ. แล้วแต่กรณี ยกเว้นการลาของข้าราชการและลูกจ้างใน สล.คงอยู่ใน
อํานาจของ รมว.กห.
จึงเรียนมาเพื่อกรุณาทราบ และเห็นควรแจ้งให้ นขต.ทบ. ทราบและถือเป็นหลักปฏิบัติ
ต่อไป
(ลงชื่อ) พล.ต. สืบ อักษรานุเคราะห์
จก.กพ.ทบ.

๔-๑๕๐
เรียน ผบ.ทบ. (ผ่าน ผช.ผบ.ทบ. (๒)
กรุณาทราบ และเห็นควรแจ้งให้ นขต.ทบ. ทราบและถือเป็นหลักปฏิบัติ
(ลงชื่อ) พล.ท.เฉลิม สุทธิรกั ษ์
ผช.เสธ.ทบ. ฝกพ.
๑๗ ก.ค.๑๘
- ทราบ
- ให้ นขต.ทบ. ทราบด้วย
รับคําสั่ง ผบ.ทบ.
(ลงชื่อ) พล.อ. ช. หิรัณยัษฐิติ
ผช.ผบ.ทบ.
๑๘ ก.ค.๑๘

๔-๑๕๑

ข้อบังคับกระทรวงกลาโหม
ว่าด้วยกําหนดเวลาทํางานและวันหยุดราชการ
พ.ศ. ๒๕๒๘
โดยที่ เ ป็ น การสมควรแก้ ไ ขปรั บ ปรั บ ปรุ ง ข้ อ บั ง คั บ เกี่ ย วกั บ กํ า หนดเวลาทํ า งานและ
วันหยุดราชการให้เหมาะสมยิ่งขึ้น จึงออกข้อบังคับไว้ดังต่อไปนี้.
ข้อ ๑ ข้อบังคับนี้ เรียก “ข้อบังคับกระทรวงกลาโหมว่าด้วยกําหนดเวลาทํางานและ
วันหยุด ราชการ พ.ศ. ๒๕๒๘”
ข้อ ๒ ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
ข้อ ๓ ให้ยกเลิก
๓.๑ ข้อบังคับกระทรวงกลาโหม ว่าด้วยกําหนดเวลาทํางานและวันหยุดราชการ
พ.ศ. ๒๕๑๒
๓.๒ ข้อบังคับกระทรวงกลาโหม ว่าด้วยกําหนดเวลาทํางานและวันหยุดราชการ
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๐๓
๓.๓ ข้อบังคับกระทรวงกลาโหม ว่าด้วยกําหนดเวลาทํางานและวันหยุดราชการ
(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๐๔
๓.๔ ข้อบังคับกระทรวงกลาโหม ว่าด้วยกําหนดเวลาทํางานและวันหยุดราชการ
(ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๐๕
๓.๕ ข้อบังคับกระทรวงกลาโหม ว่าด้วยกําหนดเวลาทํางานและวันหยุดราชการ
(ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๐๖
๓.๖ ข้อบังคับกระทรวงกลาโหม ว่าด้วยกําหนดเวลาทํางานและวันหยุดราชการ
(ฉบับที่ 6) พ.ศ. ๒๕๐๖
๓.๗ ข้อบังคับกระทรวงกลาโหม ว่าด้วยกําหนดเวลาทํางานและวันหยุดราชการ
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๐)

๓.๘ ข้อบังคับกระทรวงกลาโหม ว่าด้วยกําหนดเวลาทํางานและวันหยุดราชการ
(ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๒๘
ข้อ ๔ ในข้อบังคับนี้ “ข้าราชการทหาร” หมายถึง ข้าราชการทหารตามพระราชบัญญัติ
ระเบียบข้าราชการทหาร พ.ศ. ๒๕๒๑
๔-๑๕๒
ข้อ ๕ การทํางานธรรมดาประจําวันในที่ว่าการต่างๆ ที่ไม่เกี่ยวกับงานในโรงงานหรือการ
ฝึก และสอน ให้ข้าราชการทหารเริ่มทํางานเวลา ๐๘๓๐ เลิก ๑๖๓๐ หยุดพักกลางวันเวลา
๑๒๐๐ ถึง ๑๓๐๐
* ข้อ ๖ ให้ข้าราชการทหารหยุดราชการประจําสัปดาห์และประจําปีได้ตามกําหนดดังนี้
๖.๑ วันหยุดราชการประจําสัปดาห์
โดยปกติให้หยุดราชการในวันเสาร์และวันอาทิตย์เต็มวันทั้งสองวัน
๖.๒ วันหยุดราชการประจําปี
๖.๒.๑ วันขึ้นปีใหม่
วันที่ ๓๑ ธันวาคม
๑ วัน
วันที่ ๑ มกราคม
๑ วัน
* * ๖.๒.๒ วันกองทัพไทย
วันที่ ๑๘ มกราคม
๑ วัน
๖.๒.๓ วันมาฆบูชา
วันขึ้น ๑๕ ค่ํา เดือน ๓ หรือถ้าเป็นปีที่มีอธิกมาส
ก็ตรงกับวันขึ้น ๑๕ ค่ํา เดือน 4
๑ วัน
๖.๒.๔ วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช
และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ ( วันจักรี )
วันที่ ๖ เมษายน
๑ วัน
* * * ๖.๒.๕ วันสงกรานต์
วันที่ ๑๓,๑๔ และ ๑๕ เมษายน
๓ วัน
๖.๒.๖ วันฉัตรมงคล
วันที่ ๕ พฤษภาคม
๑ วัน
๖.๒.๓ วันรัฐพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ
สํานักพระราชวังจะได้กําหนดเป็นปี ๆ ไป

ในเดือนพฤษภาคม

๑ วัน

* แก้ไขตามข้อบังคับ กห.ว่าด้วยกําหนดเวลาทํางานและวันหยุดราชการ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๓๕
** แก้ไขตามข้อบังคับ กห.ว่าด้วยกําหนดเวลาทํางานและวันหยุดราชการ (ฉบับที่ ๕) พ.ศ.๒๕๔๙
*** แก้ไขตามข้อบังคับ กห.ว่าด้วยกําหนดเวลาทํางานและวันหยุดราชการ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๔๐

๔-๑๕๓
๖.๒.๘ วันวิสาขบูชา
วันขึ้น ๑๕ ค่ํา เดือน ๖ หรือถ้าเป็นปีที่มีอธิกมาส
ก็ตรงกับวันขึ้น ๑๕ ค่ํา เดือน ๗
๑ วัน
๖.๒.๕ วันอาสาฬหบูชา
วันขึ้น ๑๕ ค่ํา เดือน ๔ หรือถ้าเป็นปีที่มีอธิกมาส
ก็ตรงกับวันขึ้น ๑๕ ค่ํา เดือน ๘ หลัง
๑ วัน
๖.๒.๑๐ วันเข้าพรรษา
วันแรม ๑ ค่ํา เดือน 8 หรือถ้าเป็นปีที่มีอธิกมาส
ที่ตรงกับวันแรม ๑ ค่ํา เดือน ๘ หลัง
๑ วัน
๖.๒.๑๑ วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระบรมราชินีนาถ
วันที่ ๑๒ สิงหาคม
๑ วัน
๖.๒.๑๒วันปิยมหาราช
วันที่ ๒๓ ตุลาคม
๑ วัน
๖.๒.๑๓วันเฉลิมพระชนมพรรษา
วันที่ ๕ ธันวาคม
๑ วัน
๖.๒.๑๔วันรัฐธรรมนูญ
วันที่ ๑๐ ธันวาคม
๑ วัน
สํ า หรั บ ภาคใต้ ๔ จั ง หวั ด คื อ จั ง หวั ด ปั ต ตานี ยะลา นราธิ ว าส และสตู ล ซึ่ ง
วันหยุดราชการประจําสัปดาห์แล้วให้เพิ่มวันหยุดราชการในวันตรุษอีดิ้ลฟิตรี (วันรายอปอซอ ) ๑
วัน และวันตรุษเลอัฏฮา (วันรายอฮัจยี) ๑ วัน
การหยุดราชการตามความในข้อ ๖ นี้ ไม่ต้องมีคําสั่งล่วงหน้าอย่างใด
ข้ อ ๗ ข้ า ราชการทหารที่ ไ ปราชการทะเลเป็ น เวลานานวั น เมื่ อ กลั บ มาแล้ ว ให้
ผู้บังคับบัญชาผู้บังคับการกองเรือ พิจารณาอนุญาตให้ผลัดเปลี่ยนกันหยุดราชการเพื่อพักผ่อนได้
ตามกําหนดดังนี้ –

๗.๑
๗.๒
๗.๓
๗.๔

ไปราชการ ๒๑ ถึง ๓๐ วัน ให้หยุดราชการได้ไม่เกิน ๕ วัน
ไปราชการ ๓๑ ถึง ๖๐ วัน ให้หยุดราชการได้ไม่เกิน ๗ วัน
ไปราชการ ๖๑ ถึง ๕๐ วัน ให้หยุดราชการได้ไม่เกิน ๑๐ วัน
ไปราชการ ๕๑ ถึง ๓๖๕ วัน ให้หยุดราชการได้ไม่เกิน ๑๕ วัน
๔-๑๕๔

๗.๕ ไปราชการเกินกว่า ๓๖๕ วัน ให้หยุดราชการได้ไม่เกิน ๓๐ วัน
ข้อ ๘ ข้าราชการทหารที่ต้องทํางานตรากตรําเป็นครั้งคราวติดต่อกันนานวัน นอกจากที่
กล่าวในข้อ ๗ ให้ผู้บังคับบัญชาตั้งแต่ชั้นผู้บังคับกองพัน ผู้บังคับการเรือชั้น ๒ หรือ ต้นเรือชั้น ๑
หรือผู้บังคับหมวดบินชั้น ๑ ขึ้นไป พิจารณาอนุญาตให้หยุดราชการเพื่อพักผ่อนได้ตามสมควร
ข้อ ๙ การหยุดราชการตามที่กล่าวข้างต้น ถ้าผู้ใดมีหน้าที่ประจําการ เช่น เป็นเวรหรือ
ราชการ เร่งด่วนก็ต้องมาทํางานอย่าให้เสียราชการได้
อนึ่ง ถ้ามีราชการจําเป็น ผู้บังคับบัญชาตั้งแต่ชั้นผู้บังคับกองพัน ผู้บังคับการเรือชั้น ๒
หรือ ต้นเรือชั้น ๑ หรือผู้บังคับหมวดบินชั้น ๑ ขึ้นไป จะสั่งให้ข้าราชการในบังคับบัญชางคการ
หยุดราชการตามที่กล่าวแล้วข้างต้นก็ได้

ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๒
(ลงชื่อ) พลเอก ป. ติณสูลานนท์
(เปรม ติณสูลานนท์ )
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม

หมายเหตุ - หลัก การและเหตุผ ลในการประกาศใช้ข้ อบั งคั บนี้ คื อ แก้ ไ ขปรั บ ปรุง ข้อ บัง คั บ
เกี่ยวกับการ กําหนดเวลาทํางานและวันหยุดราชการ เพื่อให้มีความรัดกุมและสะดวกต่อการใช้
ปฏิบัติราชการยิ่งขึ้ น รวมทั้งแก้ไข เกี่ยวกับรู ปแบบข้อบังคับ ให้ สอดคล้องกับระเบี ยบสํ านัก
นายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖
๕-๐

บทที่ ๕
การรายงาน

๕-๑
ที่

๑๒/๑๑๙๗๕
๒๔๗๕

ข้อบังคับทหาร
ว่าด้วยการรายงานตนเอง
ข้อ ๑ ข้าราชการชั้นสัญญาบัตรผู้ใดย้ายตําแหน่ง ให้ผู้นั้นรายงานต่อผู้บังคับ การรายงาน
เมื่อย้าย บัญชาเดิมซึ่งขาดจากการบังคับบัญชาทุกตําแหน่งตามลําดับตั้งแต่ชั้นต่ําขึ้นไป
และรายงานต่อผู้บังคับบัญชาใหม่ทุกตําแหน่งตามลําดับชั้นตั้งแต่ชั้นสูงลงมาจนถึง ผู้บังคับบัญชา
โดยตรงของตน
ข้อ ๒ กําหนดเวลาที่จะต้องรายงานตนเองนั้นโดยปกติต้องรายงาน กําหนดเวลารายงาน
ภายใน ๒๔ ชั่วโมง นับตั้งแต่ได้ทราบเหตุการณ์ที่จะต้องรายงานเป็นต้นไป
ข้อ ๓ การรายงานตนเองนั้น ให้รายงานด้วยวาจาโดยบอก ยศ , นาม และ วิธีรายงาน
ตําแหน่งของตน แล้วบอกเรื่องราวซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงให้ผู้รับรายงานทราบ
อนึ่ง ถ้าผู้รายงานมีข้อขัดข้องที่จะรายงานด้วยวาจาไม่ได้ก็ให้รายงาน
ด้วยหนังสือหรือเขียนลงในสมุด
ให้ใช้ข้อบังคับนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป.
ศาลาว่าการกลาโหม พระนคร
๑๒ ม.ค. ๗๕

(ลงนาม) พล.ร.ท. พระยาราชวังสัน
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม

๕-๒
ที่

๕/๕๕๒๕
๒๔๗๘

คําชี้แจงทหาร
เรื่อง รายงานตนเอง
ตามความในข้อบังคับทหารว่าด้วยการรายงานตนเอง ข้อ ๒ มีว่า กําหนดเวลาที่จะต้อง
รายงานตนเองนั้น โดยปกติต้องรายงานภายในเวลา ๒๔ ชั่วโมง นับตั้งแต่ได้ทราบเหตุการณ์ที่จะ
รายงาน เป็นต้นไป บัดนี้ปรากฏว่า ยังมีผู้ปฏิบัติการเรื่องรายงานตนเองล่าช้าเกินกว่าเวลาอัน
สมควรไปมาก
เพราะฉะนั้น ขอชี้แจงให้ทราบว่าเมื่อได้มีคําสั่งทหารให้ย้ายผู้ใด ผู้นั้นจักต้องรีบรายงาน
ตนเองต่อบังคับบัญชาเดิมโดยเร็วภายใน ๒๔ ชั่วโมง นับตั้งแต่เวลาที่ได้ทราบคําสั่ง ส่วนผู้ที่อยู่
นอกเขตจังหวัดพระนครและธนบุรี ซึ่งโดยปกติจะทราบได้ต่อเมื่อได้รับสําเนาคําสั่งทหารนั้น ให้
ถือเกณฑ์ที่จะต้องรายงานตนเองนับตั้งแต่เวลาที่ได้ทราบจากสําเนาคําสั่งเป็นต้นไปภายใน ๒๔
ชั่วโมง
ผู้บังคับบัญชาเดิมต้องจัดการส่งตัวผู้ที่ย้ายไปสังกัดใหม่ให้เร็ว ถ้ามีความจําเป็นจะส่งตัว
ผู้ย้ายโดยเร็วไม่ได้ ก็ให้ติดต่อให้ผู้บังคับบัญชาใหม่ทราบ อนึ่งการอนุญาตลาในระหว่างย้ายควร
ให้ไป รายงานทางสังกัดใหม่
เมื่อผู้บังคับบัญชาเดิมได้ส่งตัวผู้ย้ายเมื่อใด ก็ให้ผู้ย้ายไปรายงานต่อผู้บังคับบัญชาใหม่
เมื่อนั้น (ภายใน ๒๔ ชั่วโมง) ถ้าย้ายต่างจังหวัดก็ให้นับเวลาเมื่อไปถึงที่พัก

(ลงนาม) พ.อ. หลวงพิบูลสงคราม
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม
ศาลาว่าการกลาโหม พระนคร
๒ ส.ค. ๒๘
๕-๓

คําชี้แจงกองทัพบก
เรื่อง การรายงานด่วน
ด้วยปรากฏว่า เมื่อมีเหตุการณ์ หรือ กรณีที่ต้องรายงานด่วนตามข้อบังคับทหารว่าด้วย
การรายงานด่วนแล้ว หัวหน้าหน้าหน่วยยังปฏิบัติในการรายงานไม่ร วดเร็วสมกับชื่อว่า การ
รายงานด่วน จึงขอ ชี้แจงย้ําข้อบังคับและคําสั่งต่างสั่งต่าง ๆ ที่ได้สั่งการไปแล้วอีกครั้ง เพื่อ
หัวหน้าหน่วยจักได้ถือเป็นหลักปฏิบัติสืบไป คือ ข้ อ ๑ กรณี ซึ่ ง ต้ อ งรายงานด่ ว นตามข้ อ บั ง คั บ ทหารนั้ น คื อ เมื่ อ มี เ หตุ ก ารณ์ สํ า คั ญ
ดังต่อไปนี้
(๑) เรื่องที่เกี่ยวข้องด้วยความประพฤติของทหาร ซึ่งเป็นไปในทางเสื่อมเสีย
เกียรติยศ และชื่อเสียงของทหารอย่างร้ายแรงหรือต้องหาในคดีอาชญาเป็นเหตุอุกฉกรรจ์
(๒) เรื่ อ งทหารเป็ นอั น ตรายถึง แก่ค วามตาย หรื อ บาดเจ็ บ สาหัส เนื่อ งจาก
ทําลายชีพของตน
(๓) เมื่อเกิดโจรภัย, อัคคีภัย อุทกภัย, เรืออับปางหรือ วาตภัยในบริเวณสถานที่
ของทหาร หรือเรือ จนเป็นอันตรายแก่ชีวิต มนุษย์ สัตว์ หรือทรัพย์ของหลวง
(๔) เหตุซึ่งเกิดขึ้นจากการทะเลาะวิวาทจนถึงใช้อาวุธตีรันฟันแทงกันขึ้น ในหมู่
ทหารด้วยกันเองหรือกับพวกอื่นจนถึงตาย
(๕) เมื่อมีโรคระบาดเกิดขึ้นแก่คนหรือสัตว์ในหรือใกล้บริเวณโรงทหาร

(๖) เมื่อเกิดอุบัติอันตรายต่าง ๆ ขึ้นแก่ทหาร เช่น มีผู้ต้องอันตรายด้วยอาวุธ
หรือกระสุนปืน หรือตกจากที่สูง หรือตกม้า รถทับ หรือเรือล่ม ฯลฯ เป็นต้น จนถึงแก่ความตาย
(๗) เหตุที่จะทําให้เกิดความเสียหายแก่ประเทศชาติอย่างร้ายแรง
(๘) เหตุที่จะมีผู้ก่อความไม่สงบเกิดขึ้นในกรมกองทหาร เช่น มีผู้มาชักชวน ให้
เปลี่ยนการปกครอง มีบุคคลคิดจะทําร้ายผู้บังคับบัญชา เหล่านี้เป็นต้น
๕-๔
ข้อ ๒ หัวหน้าหน่วย (นับตั้งแต่ ผบ.หมู่ขึ้นไป) ผู้มีหน้าที่รายงานด่วน ต้องรีบรายงานต่อ
ผู้บังคับบัญชาชั้นเหนือตนขึ้นไป ๑ ชั้นโดยด่วนที่สุด ถ้าผู้บังคับบัญชาชั้นนั้นอยู่ต่างจังหวัดกัน ก็
ให้ รายงานภายใน ๒๔ ชั่วโมง นั บตั้ งแต่มี เหตุการณ์เกิดขึ้น หรือนับตั้งแต่ ได้รั บรายงานจาก
หัวหน้าหน่วย ชั้นรองของตน โดยจะรายงานด้วยวาจา , ด้วยหนังสือ หรือด้วยวิทยุ หรือโทรเลข
ย่อมแล้วแต่กรณี
ข้อ ๓ นอกจากต้องรายงานต่อผู้บังคับบัญชาตามลําดับชั้นของตนของตนตามข้อ ๒ แล้ว
ให้หัวหน้าหน่วยสูงสุดในจังหวัดนั้น ๆ สรุปเหตุการณ์รายงานตรงต่อผู้บังคับบัญชาทหารบกอีก
ทางหนึ่งด้วยเสมอไป
ข้อ ๔ หากเป็นเหตุการณ์ตามที่ระบุไว้ใน ข้อ ๑ หมาย (๑) (๗) และ (๘) แล้วถือว่าเป็น
ความสําคัญอย่างยิ่ง นอกจากรายงานตามข้อ ๓ แล้ว ให้หัวหน้าหน่วยรายงานตรงต่อ รัฐมนตรี
กระทรวงกลาโหมอีกทางหนึ่ง รวม ๓ ทางพร้อมกันทีเดียว
ข้อ ๕ ข่าวที่เกี่ยวกับทหาร ซึ่งปรากฏในหนังสือพิมพ์รายวันหรือรายคาบอันเป็นเรื่อง
เสื่อมเสียนั้น หากข่าวระบุว่าเป็นทหารหน่วยใดให้หัวหน้าหน้าหน่วยนั้นรีบดําเนินการสอบสวน
และรายงานผลมายัง ทบ. โดยไม่จําเป็นต้องรอคอยให้ ทบ. สอบถามไป
ข้อ ๖ หัวข้อในการรายงาน แม้จะเป็นอย่างย่อที่สุด ก็ให้ ระบุให้ครบองค์ห้าเสมอ คือ
เมื่อใด, ใคร ทําไม ที่ไหน อย่างไร แล้วให้ส่งรายงานละเอียดตามไปภายหลังเป็นระยะๆ จนเสร็จ
สิ้นกระแสของเรื่องนั้นๆ
๒/๑๓๙๔๙

ข้อ ๗ ระเบียบเกี่ยวแก่การรายงานด่วน คือ ข้อบังคับทหาร ที่
๒๔๗๗
ลง ๑๑ ม.ค. ๗๗ คําสั่งเฉพาะของกระทรวงกลาโหม ที่ ๖๕๓๓ / ๘๘ ลง ๓๐ พ.ค. ๘๘ และ คํา
ชี้แจง กองทัพบกฉบับนี้มีความมุ่งหมายให้ผู้บังคับบัญชาได้ทราบเรื่องราวที่เกิดขึ้นที่สุด เพื่อจะได้
สั่งการหรือ ช่วยเหลือได้ทันท่วงที จึงให้ถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด
(ลงชื่อ) พล.อ. ผ. ชุณหะวัณ

ผบ.ทบ.
วันที่ 4 ตุลาคม ๒๕๙๕

๕-๕

ข้อบังคับกระทรวงกลาโหม
ว่าด้วยการรายงานด่วน
พ.ศ.๒๕๑๑
โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงข้อบังคับทหารว่าด้วยการรายงานด่วนให้เหมาะสมยิ่งขึ้น
จึงออกข้อบังคับไว้ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ข้อบังคับนี้เรียกว่า“ข้อบังคับกระทรวงกลาโหมว่าด้วยการรายงานด่วน พ.ศ.
๒๕๑๑”
๒/๑๓๙๔๙

ข้อ ๒ ให้ยกเลิกข้อบังคับทหารที่
ลง ๑๑ ม.ค.๗๗ ว่าด้วยการรายงานด่วน
๒๔๗๗
ข้อ ๓ เหตุที่นับว่าสําคัญจะต้องรายงานโดยด่วน คือ
๓.๑ เรื่องที่เกี่ยวกับความประพฤติของทหาร ซึ่งเป็นไปในทางเสื่อมเสียเกียรติ
หรือ ชื่อเสียงอย่างร้ายแรงหรือต้องหาในคดีอาญาเป็นคดีอุกฉกรรจ์
๓.๒ เรื่องทหารถึงแก่ความตายหรือได้รับอันตรายสาหัสเนื่องจากทําลายชีวิต
ของตนเอง
๓.๓ เมื่ อ เกิ ด โรคภั ย อั ค คี ภั ย อุ ท กภั ย วาตภั ย การก่ อ วิ น าศกรรมหรื อ เกิ ด
อุบัติเหตุอื่นๆ ขึ้นในสถานที่ของทหาร หรือเรือ หรืออากาศยาน จนเป็นอันตรายแก่ชีวิตมนุษย์
หรือเกิดความเสียหายร้ายแรงแก่ทรัพย์สินของทางราชการ
๓.๔ เหตุซึ่งเกิดจากการทะเลาะวิวาทจนถึงใช้อาวุธทําการต่อสู้กันขึ้นในหมู่
ทหาร ด้วยกันเอง หรือกับบุคคลอื่นจนถึงแก่ความตาย

๓.๕ เมื่อมีโรคระบาดเกิดขึ้นแก่คนหรือสัตว์ในหรือใกล้ที่ตั้งหน่วยทหาร
๓.๖ เมื่อเกิดอุบัติเหตุต่าง ๆ ขึ้นแก่ทหารจนถึงแก่ความตาย เช่น ถูกอาวุธหรือ
กระสุนปืน ตกจากที่สูง รถคว่ํา เรือล่ม อากาศยานประสบอุบัติเหตุเป็นต้น
๓.๗ เหตุที่จะทําให้เกิดความเสียหายแก่ประเทศชาติอย่างร้ายแรง
๓.๘ เหตุที่จะทําให้เกิดความไม่สงบขึ้นในกรมกองทหาร เช่น มีผู้มาชักชวนให้
๕-๖
เปลี่ยนแปลงการปกครอง หรือมีผู้คิดจะทําร้ายผู้บังคับบัญชา เป็นต้น
* * ข้อ ๔ เมื่อมีเหตุที่นับว่าสําคัญตามข้อ ๓.๑ ถึงข้อ ๓.๖ เกิดขึ้นแก่ส่วนราชการใดหรือ
ท้องที่ส่วนราชการใด ให้หัวหน้าส่วนราชการนั้นรีบรายงานตรงต่อหัวหน้าส่วนราชการขึ้นตรงต่อ
กระทรวงกลาโหม ผู้บัญชาการทหารบก ผู้บัญชาการทหารเรือ หรือผู้บัญชาทหารอากาศ โดย
ด่วนพร้อมกับรีบรายงานให้ผู้บังคับบัญชาตามลําดับชั้นทราบอีกทางหนึ่ง”
ข้อ ๕ เมื่อมีเหตุที่นับว่าสําคัญตามข้อ ๓.๗ และ ข้อ ๓.๘ เกิดขึ้นแก่ส่วนราชการใด หรือ
ท้ อ งที่ ข องส่ ว นราชการใด ให้ หั ว หน้ า ส่ ว นราชการนั้ น รี บ รายงานตรงต่ อ รั ฐ มนตรี ว่ า การ
กระทรวงกลาโหม ผู้บัญชาการทหารบก ผู้บัญชาการทหารเรือ หรือผู้บัญชาการทหารอากาศ
ทราบอี ก ทางหนึ่ ง กับรี บรายงานให้ผู้บังคับบัญชาตามลําดับชั้นทราบอีกทางหนึ่งด้วย และ
อนุญาตให้ผู้ทราบเรื่องนั้น ๆ รายงานตรงต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมได้ด้วย
ข้อ ๖ การรายงานด่วน จะรายงานด้วยหนังสือ ด้วยวาจา หรือด้วยเครื่องสื่อสารก็ได้
แต่ ข้อความที่รายงานนั้นต้องกล่าวให้ชัดเจน เข้าใจง่าย แต่โดยย่อตามเรื่องที่เกิดขึ้น และควรมี
ข้อความดังนี้
๖.๑ วัน เดือน ปี เวลา และสถานที่เกิดเหตุ
๖.๒ เรื่องที่เกิดขึ้น (บอกยศ ชื่อ ผู้ที่เกี่ยวข้องให้ชัดเจน )
๖.๓ เมื่อเกิดเหตุขึ้นแล้ว ได้สั่งการและจัดการไปแล้วอย่างใดบ้าง
๖.๔ ความเห็นของผู้รายงาน ว่าควรจะได้จัดการในเรื่องนี้อย่างใดต่อไป

หมายเหตุ :- หลักการและเหตุผลในการประกาศใช้ข้อบังคับฉบับนี้ คือ ปรับปรุงข้อบังคับทหารที่
๒/๑๓๙๔๙

ลง ๑๑ ม.ค.๒๓ ว่าด้วยการรายงานด่วน เพื่อนําหลักปฏิบัติเพิ่มเติมตามคําสั่งเฉพาะ
ของ รัฐมนตรี ๆ ที่ กห. ๒๕๓๗, ๒๕๓๘, ๖๕๓๙ ๖๕๔๐, ๒๕๔๑, ๒๕๔๒, ๒๕๔๓ และ ๒๕๔๔/
๘๘ ลง ๓๐ พ.ค. ๕๘ เรื่องการรายงานด่วน มากําหนดไว้ในที่แห่งเดียวกันเพื่อสะดวกแก่การใช้
และแก้ไข ถ้อยคําให้เหมาะสมชัดเจนยิ่งขึ้น
* ความในข้อ 4. ยกเลิกและใช้ใหม่ตามข้อบังคับฯ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๒๖
๕-๗
๒๔๗๗

เมื่อได้รายงานด่วนแล้ว ถ้าเรื่องใดสมควรจะสอบสวนเพิ่มเติมอย่างใดอีก ก็ให้ดําเนินการ
เสี ย ให้ เ รี ย บร้ อ ย แล้ ว รายงานผลให้ ผู้ บั ง คั บ บั ญ ชาตามลํ า ดั บ ชั้ น จนถึ ง รั ฐ มนตรี ว่ า การ
กระทรวงกลาโหมทราบ
ข้อ ๗ ให้ใช้ข้อบังคับนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วั น ที่ ๒๒ มกราคม พ.ศ.
๒๕๑๑
(ลงชื่อ) จอมพล ถ. กิตติขจร
(ถนอม กิตติขจร)
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม

๕-๘

ระเบียบกองทัพบก
ว่าด้วย การรายงานตนเองในเมือมีเหตุฉุกเฉิน และ
เมื่อออกไปนอกเขตจังหวัด
พ.ศ. ๒๕๒๘
โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงระเบียบกองทัพบก ว่าด้วย การรายงานตนเองในเมื่อมีเหตุ
ฉุกเฉิน และ ระเบียบกองทัพบก ว่าด้วย การรายงานตนเมื่ออกไปนอกเขตจังหวัด ให้อยู่ในฉบับ
เดียวกัน และเหมาะสมยิ่งขึ้น จึงวางระเบียบไว้ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบกองทัพบก ว่าด้วย การรายงานตนเองในเมื่อมีเหตุ
ฉุกเฉิน และเมื่อออกไปนอกเขตจังหวัด พ.ศ. ๒๕๒๘”
ข้อ ๒ ให้ใช้ระเบียบนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
ข้อ ๓ ให้ยกเลิก
๓.๑ ระเบียบกองทัพบก ว่าด้วย การรายงานตนเมื่อออกไปนอกเขตจังหวัด
พ.ศ. ๒๕๕๓ ๓.๒ ระเบียบกองทัพบก ว่าด้วย การรายงานตนเองในเมื่อมีเหตุ
ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๕๔

๓.๓ บรรดา ระเบียบ คําสั่ง คําชี้แจงใด ๆ ของกองทัพบกในส่วนที่มีระบุไว้แล้ว
ในระเบียบนี้ หรือซึ่งขัด หรือแย้งกับระเบียบนี้ ให้ใช้ระเบียบนี้แทน
ข้อ ๔ เมื่อมีเหตุฉุกเฉินเกิดขึ้น ให้ข้าราชการในกองทัพบกปฏิบัติดังนี้
๔.๑ รีบไปรายงานตนเองยังหน่วยต้นสังกัดในทันทีที่ทราบเหตุฉุกเฉิน
๔.๒ หากไม่สามารถไปรายงานตนเองยังหน่วยต้นสังกัดได้ ด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม
ให้ปฏิบัติดังนี้

๕-๙
๔.๒.๑ ขณะมีเหตุฉุกเฉินหากอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร ให้ไปรายงาน
ตนเองยังหน่วยทหาร หรือหน่วยราชการกองทัพบกที่อยู่ใกล้ หรือศูนย์ปฏิบัติการกองทัพบก หรือ
กองบัญชาการกองทัพบกส่วนหน้า (ถ้ามี)
๔.๒.๒ ขณะมี เ หตุ ฉุ ก เฉิ น หากอยู่ น อกเขตกรุ ง เทพมหานคร ให้ ไ ป
รายงาน ตนเองยั ง หน่ ว ยทหาร หรื อ หน่ ว ยราชการกองทั พ บกที่ อ ยู่ ใ กล้ หรื อ กองบั ญ ชาการ
กองทัพบกส่วนหน้า (ถ้ามี)
๔.๒.๓ ถ้าสามารถทําได้ควรไปรายงานตนเองยังหน่วยทหารหรือหน่วยราชการ
กองทัพบกที่มีงานเหมาะสมแก่หน้าที่ของผู้ที่ไปรายงาน และเมื่อสาเหตุแห่งความขัดข้องที่จะไป
ยังหน่วยต้นสังกัดหมดสิ้นลงแล้ว ให้รีบไปรายงานตนเองยังหน่วยต้นสังกัดทันที พร้อมกับชี้แจง
เหตุผลความขัดข้องไว้เป็นลายลักษณ์อักษร
๔.๓ หัวหน้าหน่วยทหารที่ได้รับรายงานจากผู้ที่มิได้อยู่ในสังกัด ให้ทําบัญชีหลักฐาน
การรายงานและนําตัวผู้นั้น ไปยังหน่วยต้นสังกัดโดยเร็วเท่าที่เหตุการณ์จะอํานวยให้ทําได้และ
หากมีความจําเป็นจะต้องให้ผู้นั้นช่วยราชการอยู่ก่อนก็ให้รีบแจ้งหรือติดต่อให้หน่วยต้นสังกัด
ทราบ เพื่อขอตัวไว้ช่วยราชการด้วย
ข้อ ๕ ในยามปกติ ให้นายทหารหรือข้าราชการกลาโหมพลเรือนชั้นสัญญาบัตรทีเดินทาง
ไปปฏิบัติราชการนอกเขตจังหวัดที่ตนรับราชการ ปฏิบัติดังนี้
๕.๑ กรณีไปราชการในกรุงเทพมหานคร
๕.๑.๑ ถ้ า หน่ ว ยที่ ไ ปติ ด ต่ อ ราชการนั้ น ตั้ ง อยู่ ใ นศาลาว่ า การกลาโหมให้ ไ ป
รายงานตนเองที่ กรมสารบรรณทหารบก (กองธุรการ) (เว้นวันหยุดราชการ)
๕.๑.๒ ถ้าหน่วยที่ไปติดต่อราชการอยู่นอกศาลาว่าการกลาโหม ให้ไปรายงาน
ตนเองที่หน่วยทหารนั้น

๕.๒ กรณีไปราชการนอกเขตกรุงเทพมหานคร ให้ไปรายงานตนต่อหัวหน้าหน้า
หน่วยทหารที่ตนไปติดต่อราชการ หรือหัวหน้าหน่วยทหารเจ้าของพื้นที่ที่ตนไปติดต่อราชการ
โดยลงบันทึกรายงานที่หน่วยทหารนั้น ๆ จัดไว้ และถ้าสามารถรายงานด้วยวาจาได้ก็จะเป็นการดี
ยิ่ง
๕.๓ ให้หน่วยในส่วนภูมิภาค หน่วยใน กทม. ซึ่งมีทีตั้งอยู่นอกศาลาว่าการกลาโหม
และกรมสารบรรณทหารบก จัดทําสมุดรายงานสําหรับผู้มาราชการในเขตปกครองของตนหรือมา
ติดต่อราชการที่หน่วยของตน เตรียมไว้ที่กองบัญชาการ หรือ กองบังคับการหน่วยของตน ตาม
ตัวอย่างท้ายระเบียบนี้
๕-๑๐
๕.๔ การลงนามในสมุดรายงาน ให้ไปลงในวันแรกที่ไปถึง แต่ถ้าไม่สามารถกระทําได้
ก็ให้ไปรายงานในวันรุ่งขึ้น หรือในวันแรกที่เปิดทําการ แต่งกายเครื่องแบบทหารหรือเครื่องแบบ
ข้าราชการกลาโหมพลเรือน หรือแต่งกายสุภาพ
๕.๕ ถ้าสามารถกระทําได้ก็ให้หัวหน้าหน่วยทหารนั้นพิจารณาให้ความช่วยเหลือตาม
ควรแก่กรณี
ข้อ ๖ ให้กรมกําลังพลทหารบก เป็นผู้รักษาการตามระเบียบนี้
ประกาศ ณ วันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๒๘
(ลงชื่อ ) พลเอก อาทิตย์ กําลังเอก
(อาทิตย์ กําลังเอก)
ผู้บัญชาการทหารบก
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(ตัวอย่าง)
บัญชีรายงานตนของผู้ที่มาราชการ
ในเขตจังหวัด....................................................................................................
ประจําเดือน.........................................................พ.ศ................................................
ลําดับ

ยศ,ชื่อ

ตําแหน่ง-สังกัด

ภารกิจ

วัน
มาถึง

กลับ

พักที่

ลงชื่อ

หมายเหตุ

๕-๑๑

๕-๑๒

บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ กพ.ทบ. (กองการปกครอง โทร. ๒๙๗๗๑๗๒ )
ที่ กห ๗๔๗๑/๘๙๙๔
วันที่ ๓๑ มี.ค. ๔๓
เรื่อง การรายงานผลการดําเนินการต่อจากการรายงานด่วนกรณีกําลังพลกระทําความผิดและ
ปรากฏเป็นข่าวในหนังสือพิมพ์
เรียน ผบ.ทบ. (ผ่าน ผช.ผบ.ทบ. (๑))
อ้างถึง ๑. ข้อบังคับ กห. ว่าด้วยการรายงานด่วน พ.ศ.๒๕๑๑
๒. หนังสือ กพ.ทบ. ที่ กห ๐๔๐๑/๕๒๗ ลง ๑๒ มี.ค. ๔๐
สิ่งที่ส่งมาด้วย แบบการรายงานผลการคําเนินการต่อจากการรายงานด่วนๆ
๑. ด้ ว ยเมื่ อ กํ า ลั ง พลในสั ง กั ด ทบ. ได้ ก ระทํ า ความผิ ด และปรากฏเป็ น ข่ า วใน
หนังสือพิมพ์ ซึ่งอาจจะนําความเสื่อมเสียมาสู่ ทบ. ได้ และหน่วยต้นสังกัดจะต้องรายงานให้ ทบ.
(ผ่ า น กพ.ทบ.) ทราบในขั้ น ต้ น นั้ น ต่ อ มาเมื่ อ ดํ า เนิ น การจนได้ ข้ อ ยุ ติ ต่ อ กรณี ดั ง กล่ า วแล้ ว
ผู้บังคับบัญชาชั้นสูง ไม่ได้รับทราบการดําเนินการของหน่วยต่อกําลังพลผู้นั้นว่าได้ดําเนินการไป
อย่างไรบ้าง จึงมีความประสงค์ให้หน่วยรายงานผลการดําเนินการดังกล่าว
๒. ข้อเท็จจริง
๒.๑ ตามอ้างถึง ๑ ข้อ ๓.๑ กําหนดไว้ว่า “เมื่อเกิดเรื่องที่เกี่ยวกับความประพฤติ
ของทหาร ซึ่งเป็นไปในทางเสื่อมเสียเกียรติหรือชื่อเสียงของทหารอย่างร้ายแรงหรือต้องหาใน
คดีอาญาเป็นคดีอุกฉกรรจ์” หน่วยจะต้องรายงานด่วน และเมื่อรายงานด่วนแล้ วถ้าเรื่องใด
สมควรจะสอบสวนเพิ่ ม เติ ม ก็ ใ ห้ ดํ า เนิ น การให้ เ รี ย บร้ อ ย แล้ ว รายงานผลให้ ผู้ บั ง คั บ บั ญ ชา
ตามลําดับชั้นจนถึง รมว.กห. ทราบ แต่ไม่ได้กําหนดแบบรายงานไว้ โดยในส่วนของ ทบ. หน่วยที่
มีกําลังพลในสังกัดกระทําการดังกล่าวจะต้องรายงานด่วนให้ ผบ.ทบ. ทราบแล้วรีบรายงานให้
ผู้บังคับบัญชาตามลําดับชั้นทราบอีกทางหนึ่งด้วย
๒.๒ ตามอ้างถึง ๒ ทบ. ได้กําหนดแบบการรายงานเมื่อกําลังพลของ ทบ. กระทํา
ความผิดและตกเป็นข่าวในหนังสือพิมพ์ เพื่อให้หน่วยงานต่าง ๆ ยึดถือปฏิบัติในแนวทางเดียวกัน
ซึ่ง ผบ. ทบ. (ผช.ผบ.ทบ. (๑) รับคําสั่ง) ได้อนุมัติเมื่อ ๑๘ มี.ค. ๔๐ และหน่วยได้ยึดถือปฏิบัติ
ตั้ งแต่นั้ นเป็ นต้ น มา แต่ จากการปฏิ บั ติที่ผ่ า นมา การรายงานด่ว นของหน่วยต่า ง ๆ ยั งล่าช้ า
เนื่องจากได้กําหนดให้หน่วยรายงานด่วนตามสายการบังคับบัญชา ซึ่งหากเป็นหน่วยที่มีสายการ
บังคับบัญชายาว ก็จะทําให้การรายงานด่วนมีความล่าช้าตามไปด้วย

๕-๑๓
๓. ข้อพิจารณา เนื่องจากการรายงานด่วนมีความมุ่งหมาย เพื่อให้ผู้บังคับบัญชาชั้นสูง
ได้รับทราบเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยเร็ว ทันต่อสถานการณ์ ดังนั้นการรายงานด่วนตามอ้างถึง ๒ จึง
ควรให้หน่วยต้นสังกัดที่มีกําลังพลกระทําความผิดและปรากฏเป็นข่าวในหนังสือพิมพ์รายงานด่วน
ต่อ ผบ.ทบ.(ผ่าน กพ.ทบ.) ต่อจากนั้นจึงรายงานผู้บังคับบัญชาตามสายการบังคับบัญชา เพื่อ
พิจารณาคําเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง สําหรับการรายงานผลการดําเนินการของหน่วยต่อกําลัง
พลผู้นั้น ภายหลังจากที่ได้รายงานด่วน และหน่วยได้ดําเนินการทางวินัย และหรือด้านกฎหมาย
จนได้ข้อยุติและได้ดําเนินการด้านกําลังพลต่อกําลังพลผู้นั้นแล้วเห็นควรให้หน่วยรายงานผลการ
ดําเนินการดังกล่าวด้วย เพื่อให้ผู้บังคับบัญชาระดับสูงได้รับทราบผลการดําเนินการด้วย ซึ่งการ
รายงานนี้ เป็ น การรายงานเพิ่ ม เดิ ม พิ เ ศษ ไม่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การรายงานตามปกติ เช่ น กรณี
นายทหารสัญญาบัตรถูกลงทัณฑ์ จะต้องรายงานถึง รมว.กห.ก็ยังคงรายงานตามปกติเช่นเดิม
เป็นต้น
๔. ข้อเสนอ เห็นควรดําเนินการดังนี้
๔.๑ ให้หน่วยต้นสังกัดระดับกองพันหรือเทียบเท่าที่มีกําลังพลกระทําความผิดและ
ปรากฏเป็นข่าวในหนังสือพิมพ์ เปลี่ยนการปฏิบัติจากเดิมตามอ้างถึง ๒ ซึ่งให้รายงานตามสาย
การบังคับบัญชาจนถึง ทบ. เป็นให้รายงานด่วนถึง ทบ.(ผ่าน กพ. ทบ.) โดยตรงแล้วจึงรายงานให้
ผู้บังคับบัญชาตามสายการบังคับบัญชาทราบ เพื่อพิจารณาดําเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป
๔.๒ หน่วยตามข้อ ๔.๑ เมื่อได้รายงานด่วนแล้ว ต่อมาเมื่อได้ดําเนินการต่อกําลังพล
ผู้นั้นจนได้ข้อยุติและหรือศาลได้มีคําพิพากษาถึงที่สุดแล้ว ให้รายงานผลการดําเนินการดังกล่าว
ดามสายการบังคับบัญชาถึง ทบ. (ผ่าน กพ.ทบ.) ตามแบบการรายงานในสิ่งที่ส่งมาด้วยทั้งนี้ให้
เริ่มรายงานผลการดําเนินการต่อจากการรายงานด่วน กรณีกําลังพลกระทําความผิดและปรากฏ
เป็นข่าวในหนังสือพิมพ์ ตั้งแต่ ๑ ม.ค. ๔๓ เป็นต้นไป
๔.๓ ให้ สบ.ทบ. สําเนาหนังสือ และแบบการรายงาน ผลการดําเนินการต่อจากการ
รายงานด่วนฯ แจกจ่ายให้ นขต.ทบ. ถึงระดับกองพัน เพื่อดําเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป
จึงเรียนมาเพื่อกรุณาพิจารณา หากเห็นเป็นการสมควร กรุณาอนุมัติตามเสนอในข้อ ๔
ทั้งนี้อยู่ในอํานาจของ ผบ.ทบ. ซึ่งมอบให้ ผช.ผบ.ทบ. (๑) อนุมัติและลงนามตามคําสั่ง ทบ. ที่
๕๕๔/๒๕๔๒ ลง ๒๖ พ.ย. ๔๒

๕-๑๔

เรียน ผบ.ทบ. (ผ่าน ผช.ผบ.ทบ. (๑ ))
เห็นควรอนุมัติตามที่ กพ.ทบ.เสนอในข้อ ๔
(ลงชื่อ) พล.ท.เถกิง นิรัติศัย
ผช.เสธ.ทบ.ฝกพ.
๔ เม.ย. ๔๓
-อนุมัติในข้อ ๔
รับคําสั่ง ผบ.ทบ.
(ลงชื่อ ) พล.อ.เรวัติ บุญทับ
ผช.ผบ.ทบ. (๑)
๕ เม.ย. ๔๓

(ลงชื่อ ) พล.ต.ไพโรจน์ วัฒนโยธิน
( ไพโรจน์ วัฒนโยธิน )
จก.กพ.ทบ.

(ลงชื่อ) พล.ท.สินาค รัตนพฤก
รอง เสธ.ทบ. (๒)
๔ เม.ย. ๔๓

๕-๑๕

บันทึกข้อความ
(ต่อ กห. ที่ ๗๐๘๘ ทบ./๐๒ )
เรื่อง การรายงานของข้าราชการในเมื่อต้องคดีอาญาและคดีอื่น ๆ
เรียน รัฐมนตรีฯ
ด้วยในขณะนี้ข้าราชการกลาโหมทุกชั้น ( ไม่ว่าทหารหรือพลเรือน) ที่ต้องหาในคดีอาญา
(เว้นคดีที่ขึ้นศาลทหาร ) คดีแพ่ง หรือคดีล้มละลาย จักต้องรายงานผู้บังคับบัญชาตามลําดับชั้น
จนถึงรัฐมนตรีฯ ทราบโดยเร็ว ทั้งนี้ตามที่กําหนดไว้ใน
๑. คําสั่งทหาร ที่ ๖๐/๑๙๕๓ ลง ๘ พ.ค. ๘๒
๒. ข้อบังคับกระทรวงกลาโหม ว่าด้วยข้าราชการกลาโหมพลเรือน ๘๒
๓. ข้อบังคับกระทรวงกลาโหม ว่าด้วยการแบ่งประเภทนายทหารสัญญาบัตร ๘๒
บัดนี้ ทบ. พิจารณาเห็นว่า สําหรับข้าราชการกลาโหมต่ํากว่าสัญญาบัตร (ทั้งทหารและ
พลเรือน ) หากคงใช้รายงานผู้บังคับบัญชาตามลําดับชั้นจนถึงรัฐมนตรีฯ ทราบจะเป็นภาระแก่
รัฐมนตรีๆเป็นอย่างมาก เพราะในปัจจุบันข้าราชการกลาโหมต่ํากว่าสัญญาบัตร ( ทั้งทหารและ
พลเรือน ) มีจํานวนมากด้วยกัน
สป. ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าเรื่องนี้ย่อมแล้วแต่นโยบายของกระทรวงกลาโหมจะต้องการ
รั บ ทราบหรื อ ควบคุ ม เพี ย งใด หากเห็ น สมควรให้ ข้ า ราชการต่ํ า กว่ า ชั้ น สั ญ ญาบั ต รรายงาน
ผู้บังคับบัญชาตามลําดับ
ชั้นจนถึงเพียง หน.นขต.กห. ทราบตามข้อเสนอของ ทบ. แล้ว สป. จักได้ให้เจ้าหน้าที่พิจารณา
แก้ไขข้อบังคับและคําสั่งที่เกี่ยวข้องนําเสนอรัฐมนตรีฯ เพื่อพิจารณาลงชื่อต่อไป
(ลงชื่อ ) พล.อ.สถิตยุทธการ
ปล.กห.
๓ ส.ค. ๐๒
ให้รายงานต่อไปอย่างเดิม เพื่อจะได้ทราบว่าวินัยและสภาพทางขวัญของผู้ใต้บังคับบัญชา
เป็นอย่างไร
(ลงชื่อ ) พล.อ. ถ. กิตติขจร
รมว.กห.
๓ ส.ค. ๐๒

๕-๑๖
คําสั่งทหาร

ศาลาว่าการกลาโหม

ที่

๖๐/๑๙๕๓

๘ พ.ค. ๘๒

พระนคร

เรื่อง

ให้ข้าราชการรายงานในเมื่อต้องหาคดีอาญาหรือคดีแพ่งหรือคดีล้มละลาย

ด้วยข้าราชการกลาโหมประจําการหรือข้าราชการกลาโหมนอกประจําการที่รับเบี้ยหวัด
หรือบํานาญ เมื่อไปต้องหาในคดีอาญาหรือคดีแพ่งหรือคดีล้มละลายก็ดี สมควรที่ผู้บังคับบัญชา
หน่วยสังกัดจักได้ทราบเรื่องไว้ด้วย
ฉะนั้น ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ถ้าข้าราชการกลาโหมประจําการหรือนอกประจําการผู้ที่
ได้รับเบี้ยหวัดหรือบํานาญต้องหาในคดีอาญา ( เว้นคดีที่ขึ้นศาลทหาร ) คดีแพ่งหรือคดีล้มละลาย
ก็ดีให้ผู้นั้นรีบรายงานผู้บังคับบัญชาทราบตามลําดับชั้นจนถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม
โดยเร็ว

(ลงนาม ) พ.อ. พรหมโยธี
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหม

๕-๑๗

คําสั่งกองทัพบก
ที่ ๒๕๐/๒๕๑๐
เรื่อง การเสนอรายงานการลงทัณฑ์นายทหารสัญญาบัตร
---------------------------------ตามที่ นขต.ทบ. ได้เสนอรายงานการลงทัณฑ์นายทหารสัญญาบัตรไปตามลําดับจนถึง
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย โดยปฏิบัติตามพระราชบัญญัติว่าด้วยวินัยทหารพุทธศักราช
๒๕๗๖มาตรา ๑๔ นั้น ปรากฏว่า นายทหารผู้ถูกลงทัณฑ์บางนาย ได้เคยถูกลงทัณฑ์มาแล้วแต่ไม่
เข็ดหลาบ ได้กระทําผิดซ้ําอีกก็มี ดังนั้น เพื่อเป็นแนวทางประกอบการพิจารณาของผู้บังคับบัญชา
ชั้นเหนือกว่านายทหารผู้ถูกลงทัณฑ์ มีความเข็ดหลาบ และสํานึกในความผิดหรือไม่เพียงใด จึงให้
นขต.ทบ.ปฏิบัติดังต่อไปนี้
๑.เมื่ อ ผู้ บั ง คั บ บั ญ ชาสั่ ง ลงทั ณ ฑ์ ข้ า ราชการชั้ น สั ญ ญาบั ต รผู้ ใ ด ให้ เ ป็ น หน้ า ที่ ข อง
ผู้บังคับบัญชาโดยตรงของนายทหารผู้นั้นดําเนินการให้เป็นไปตามคําสั่งให้เสร็จสิ้นโดยด่วนพร้อม
กับเสนอรายงานการลงทัณฑ์ไปตามลําดับ จนถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม
๒. ในรายงานการลงทัณ ฑ์ ให้ แ นบสํ า เนาคํ า สั่ง ลงทัณ ฑ์ ไ ปด้ ว ยทุก ครั้ ง กั บ ให้ ชี้ แ จง
รายละเอียดว่านายทหารผู้ถูกลงทัณฑ์นั้นเคยถูกลงทัณฑ์ในความผิดสถานใด มีกําหนดเท่าใด
มาแล้วกี่ครั้ง ที่เมื่อใด(วัน เดือน ปี ที่ถูกลงทัณฑ์มาแล้ว) หากเป็นการถูกลงทัณฑ์ครั้งแรกก็ให้
บอกด้วยว่า เป็นการลงทัณฑ์ครั้งแรก
ทั้งนี้ ให้ถือปฏิบัติตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
สั่ง ณ วันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๑๐
(ลงชื่อ) พล.อ.ป. จารุเสถียร
(ประภาส จารุเสถียร)
ผบ.ทบ.

๕-๑๘

บันทึกข้อความ
ที่ ๑๓๙๒/๒๕๐๕
เรื่อง การรายงานการลงทัณฑ์นายทหารสัญญาบัตร
เสนอ บก.ทหารสูงสุด
ด้วยตามพระราชบัญญัติว่าด้วยวินัยทหาร พ.ศ. ๒๔๗๖ ได้กําหนดให้ผู้บังคับบัญชาที่สั่ง
ลงทัณฑ์นายทหารสัญญาบัตรในบังคับบัญชาของตนรายงานการสั่งลงทัณฑ์เสนอผู้บังคับบัญชา
ชั้นเหนือตนไปตามลําดับชั้นจนถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนั้น บัดนี้ปรากฏว่าบางส่วน
ราชการได้รายงานการสั่งการลงทัณฑ์นายทหารสัญญาบัตรดังกล่าวไม่ชัดเจน เช่น รายงานว่าได้
สั่งลงทัณฑ์นายทหารสัญญาบัตรมีกําหนด ๗ วัน ฐานะกระทําความผิดทางวินัยหรือประพฤติตน
ไม่สมควร เป็นต้น โดยมิได้แจ้งให้ทราบว่าผู้นั้นได้กระทําความผิดอะไร ประพฤติตนไม่สมควร
อย่างไร รมว.กห. จึงมีบัญชาว่าการลงทัณฑ์นายทหารสัญญาบัตรตามพระราชบัญญัติ ว่าด้วยทาง
วินัยทหาร ต่อไปให้แจ้งด้วยว่าผู้นั้นกระทําความผิดเรื่องอะไรด้วย
จึงเสนอมาเพื่อทราบ และถือเป็นหลักปฏิบัติต่อไป

(ลงชื่อ ) พล.อ. หลวงจุลยุทธ์ยรรยง
ปล.กห.
๒ ก.ค. ๐๕

๕-๑๙
(แบบ)
รายงานเมื่อต้องคดีอาญา
เขียนที่...........................................................
วันที่...........เดือน..........................พ.ศ.......................
เรื่อง ..........................................................................................
เรียน .........................................................................................
สิ่งที่ส่งมาด้วย ...........................................................................
ด้วยเมื่อวันที่......................................เดือน.........................................พ.ศ........................
กระผม............................................ตําแหน่ง.......................................สังกัด................................
ได้ถูกกล่าวหาว่ากระทําผิดฐาน....................................................................................................
โดย............................................................................................................................เป็นผู้กล่าวหา
เหตุเกิดที่ตําบล...................................อําเภอ.......................................จังหวัด...............................
ขณะนี้กระผมได้ประกันตัวหรือถูกควบคุมตัวอยู่ ณ........................................................................
ตําบล.......................................อําเภอ............................................จังหวัด.................................
ตั้งแต่วันที่..................................เดือน.......................................................พ.ศ................................
เรื่องนี้กระผมขอเรียนชี้แจงข้อเท็จจริงว่า..........................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
ฉะนั้ น จึ ง เรี ย นมาเพื่ อ ขอได้ ทํ า รายงานเสนอตามลํ า ดั บ ชั้ น จนถึ ง รั ฐ มนตรี ว่ า การ
กระทรวงกลาโหม ตามข้อบังคับว่าด้วยการแบ่งประเภทนายทหารสัญญาบัตรด้วย

ควรมิควรแล้วแต่จะกรุณา
ลงชื่อ )......................................................
(ตําแหน่ง)...................................
หมายเหตุ ในกรณีซึ่งเป็นคดีที่นําขึ้นมาฟ้องยังศาลแล้ว ให้คัดสําเนาฟ้องร้องของโจทก์โดย
ตลอดแนบไปด้วย

๕-๒๐
(แบบ)
รายงานเมื่อต้องคดีแพ่งหรือล้มละลาย
เขียนที่...........................................................
วันที่...........เดือน..........................พ.ศ.......................
เรื่อง ..........................................................................................
เรียน .........................................................................................
สิ่งที่ส่งมาด้วย ...........................................................................
ด้วยเมื่อวันที่.......................................เดือน.............................................พ.ศ..................
กระผม..............................................ตําแหน่ง........................................สังกัด.............................
ได้ถูกฟ้องฐาน......................................................โดย.......................................................เป็นโจทก์
ณ ศาล ............................................................................................................................................
เรื่องนี้กระผมขอเรียนชี้แจงข้อเท็จจริงว่า..........................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
ฉะนั้ น จึ ง เรี ย นมาเพื่ อ ขอได้ ทํ า รายงานเสนอตามลํ า ดั บ ชั้ น จนถึ ง รั ฐ มนตรี ว่ า การ
กระทรวงกลาโหม ตามข้อบังคับว่าด้วยการแบ่งประเภทนายทหารสัญญาบัตรด้วย

ควรมิควรแล้วแต่จะกรุณา
ลงชื่อ ).........................................................
(ตําแหน่ง)......................................

หมายเหตุ ให้คัดสําเนาฟ้องร้องของโจทก์โดยตลอดแนบไปด้วย ๑ ชุด

๕-๒๑

บันทึกข้อความ
ที่ ๕๒๓๕/๐๕
เรื่อง การรายงานการลงทัณฑ์นายทหารสัญญาบัตร
เรียน ผบ.ทบ. (ผ่าน ผช.ผบ.ทบ.)
ปล.กห. ชี้แจงเรื่องการรายงานการลงทัณฑ์นายทหารสัญญาบัตร ตาม พ.ร.บ.ว่าด้วย
วินัยทหาร พ.ศ.๒๔๗๖ ว่า รมว.กห. ได้มีบัญชาปรารภว่า ส่วนราชการบางส่วนเมื่อได้สั่งลงทัณฑ์
นายทหารสัญญาบัตรไปแล้วรายงานไม่ชัดเจน เช่น รายงานแต่เพียงว่าได้สั่งลงทัณฑ์ซึ่งมีกําหนด
๗ วัน ฐานกระทําผิดทางวินัยหรือประพฤติตนไม่สมควรเท่านั้น มิได้แจ้งให้ชัดเจนว่าผู้นั้นได้
กระทําความผิ ดอะไร หรื อประพฤติตนไม่ส มควรอย่างไร เพื่ อเป็นไปตามบัญชา ควรสําเนา
แจกจ่าย นขต.ทบ. ทราบและถือเป็นหลักฐานในการปฏิบัติ
ฉะนั้น จึงเรียนมาเพื่อกรุณ าพิจารณา หากชอบด้วยดําริเห็นควรสั่ง สบ.ทบ. สําเนา
แจกจ่าย นขต.ทบ. ทราบ เพื่อเป็นหลักในการปฏิบัติต่อไป
(ลงชื่อ) พ.อ. เจริญ สายวิจิตร
รอง จก.กพ.ทบ. ลงชื่อแทน
จก.กพ.ทบ.
เรียน ผช.ผบ.ทบ.
๑๑ ก.ค. ๐๕
เห็นควรให้ สบ.ทบ. ดําเนินการ
ตามที่ กพ.ทบ. เสนอ
(ลงชื่อ) พล.ท. อวบ โทณานนท์
ผช.สธ.ทบ. ฝ่ายยุทธการ
๑๘ ก.ค. ๐๕
ส่ง สบ.ทบ.
ดําเนินการตามที่ กพ.ทบ. เสนอ
รับคําสั่ง ผบ.ทบ.
(ลงชื่อ) พล.อ. ป. จารุเสถียร
ผช.ผบ.ทบ.
๑๙ ก.ค. ๐๕

๕-๒๒

บันทึกข้อความ
ที่ ๓๗๕๘/๐๕
เรื่อง กําหนดวิธีรายงานการลาสิกขาบทและการถึงแก่กรรม
เรียน ผบ.ทบ. (ผ่าน รรก. รอง ผบ.ทบ.)
เนื่องจาก สน.ทบ. ได้พิจารณาเห็นว่าการรายงานของข้าราชการที่ลาสิกขาบท และ
รายงานถึงแก่กรรมของทหารทั้งในและนอกประจําการของบุคคลหรือหน่วยเป็นไปในรูปแบบต่าง
ๆ กัน เป็นเหตุให้รายงานไม่ครบถ้วน ซึ่งต้องบันทึกทักท้วงให้แก้ไขเพิ่มเติมเป็นส่วนมากกับเป็น
การเพิ่มเติมงานธุรการทั้งหน่วยเหนือและหน่วยรอง กับทั้งทําให้เรื่องต้องล่าช้าไปโดยใช่เหตุ ทั้งนี้
เป็นเพราะมิได้กําหนดแบบการรายงานไว้ถือปฏิบัติ กล่าวคือ.๑. รายงานการลาสิกขาบท
๕/๒๒๔๐

ตามบังคับทหารว่าด้วยการลาที่
ลง ๒๒ พ.ค. ๘๐ มาตรา ๓ ข้อ ๓ กําหนด
๒๔๘๐
ว่า ผู้ซึ้งรับอนุญาตให้ลาอุปสมบทลาสิกขาบทเมื่อใด ต้องรายงานให้ผู้บังคับบัญชาโดยตรงทราบ
ภายใน ๗ วั น สํ า หรั บ นายทหารชั้ น สั ญ ญาบั ต รต้ อ งเสนอรายงานจนถึ ง รั ฐ มนตรี ว่ า การ
กระทรวงกลาโหมนอกนั้นเสนอถึงผู้อนุญาตให้ลาอุปสมบท
ตามข้อบังคับดังกล่าวกําหนดแต่เพียงว่า “ลาสิกขาบทเมื่อใด” ด้วยเหตุนี้จึงรายงานกัน
เฉพาะวันลาสิกขาบทเท่านั้น แต่ในทางปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ ประวัติที่ สบ.ทบ. (กองการกําลังพล
สบ.ทบ.) กับ สม. (กองการกลังพล สม.) ต้องการวันที่บุคคลผู้นั้นรายงานตนกลับเข้าปฏิบัติ
ราชการตั้งแต่เมื่อใดเพิ่มขึ้นอีกประการหนึ่งด้วย
๒. รายงานการถึงแก่กรรม
๒.๑ การรายงานการถึงแก่กรรมนั้น ทางราชการได้กําหนดไว้เฉพาะ การรายงาน
๒/๑๓๙๔๙

ด่วน เท่านั้น ตามข้อบังคับทหาร ที่
ลง ๑๑ ม.ค. ๗๗ คือเมื่อทหารต้องถึงแก่ความตาย
๒๔๗๗
เนื่องจาก
๑. ทําลายชีพตนเอง
๒. เนื่องจากโรคภัย อัคคีภัย อุทกภัย
๓. ทะเลาะวิวาท
๔. อุปัทวเหตุต่าง ๆ

๕-๒๓
ให้ผู้บังคับบัญชารายงานให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมทราบโดยด่วน
๒.๒ แต่ในทางปฏิบัตินั้นนายทหารทั้งในและนอกประจําการเมื่อถึงแก่กรรมด้วยเหตุ
ใดๆก็ตาม ต้องรายงานถึงผู้บังคับบัญชาชั้นที่ออกแจ้งความ คือ
ก. นายทหารชั้นสัญญาบัตรถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม
ข. นายทหารต่ํากว่าชั้นสัญญาบัตรถึงผู้บังคับบัญชาชั้น ผบ.พล. หรือ
เทียบเท่าขึ้นไป
ตามข้อบังคับ กห. ว่าด้วยการลา ( ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๒๘ ได้กล่าวถึงการรายงานการ
ลาสิกขาบทไว้ว่า “............ผู้ซึ่งได้รับอนุญาตให้ลาอุปสมบท ลาสิกขาบทเมื่อใดด้องรายงานให้
ผู้บังคับบัญชาโดยตรงทราบ และเข้าปฏิบัติราชการภายใน ๕ วัน....”
๒.๓ นอกจากนั้นเจ้าหน้าที่ประวัติของ ทบ. ( กองการกําลังพล สบ..ทบ. ) และของ
กห. (กองการกําลังพล สม. ) ต้องการรายงานที่จําเป็นเพิ่มเติม เช่น เป็นสมาชิกฌาปนกิจหรือไม่
ถ้าเป็ นประเภทใด ตลอดจนการหาเครื่องราชอิ ส ริ ยาภรณ์ส่ งคืนตามพระราชบัญ ญัติว่าด้วย
เครื่องราชอิสริยาภรณ์นั้นๆ
ดั ง นั้ น เพื่ อ ให้ ก ารรายงานทั้ ง สองกรณี ไ ด้ ไ ปเป็ น แนวทางทั่ ว ทั้ ง ทบ. กั บ เป็ น การ
ประหยัดเวลาทางธุรการรวมทั้งการดําเนินงานสะดวกรวดเร็วตามวัตถุประสงค์ สบ.ทบ. จึงได้
กําหนดแบบของการรายงานเสนอมา เพื่อโปรดพิจารณาพร้อมนี้ด้วยแล้ว
ฉะนั้น จึงรายงานมาเพื่อโปรดวินิจฉัย หากชอบด้วยความดํารึกรุณาอนุมัติ และให้ นขต.
ทบ.ถือเป็นแนวทางปฏิบัติต่อไป
(ลงชื่อ ) พล.ต.ประชุม สุวรรณกร
จก.สบ.ทบ.
๑๓ มี.ค. ๐๕
เรียน รรก.รอง ผบ.ทบ.
เห็นควรอนุมัติและสําเนาให้ นขต.ทบ. ทราบ เพื่อถือเป็นแนวทางปฏิบัติต่อไป
(ลงชื่อ ) พล.ท.อวบ โทณานนท์
ผช.เสธ.ทบ. ฝ่ายธุรการ
๑๔ มี.ค. ๐๕

๕-๒๔

อนุมัติและให้ นขต.ทบ. ถือเป็นแนวทางปฏิบัติต่อไป
รับคําสั่ง ผบ.ทบ.
(ลงชื่อ ) พล.อ. สุทธิ สุทธิสารรณกร
รรก. รอง ผบ.ทบ.
๑๕ มี.ค. ๐๕

๕-๒๕

แบบรายงานการลาสิกขาบท
เขียนที่...........................................................
วันที่...........เดือน..........................พ.ศ.......................
เรื่อง ลาสิกขาบท
เรียน .........................................................................................
อ้างถึง ใบอนุญาตลาสิกขาบท
กระผม..............................................................................ตําแหน่ง..................................
สังกัด............................................................................................ซึ่งได้รับอนุญาตให้ลาสิกขาบท
ได้นั้น บัดนี้กระผมได้ลาสิกขาบทเมื่อ....................................................................และกลับเข้ารับ
ราชการในตําแหน่งเดิม ตั้งแต่..............................................................เป็นต้นไป
ฉะนั้น กระผมจึงรายงานมาเพื่อโปรดดําเนินการต่อไปด้วย

ควรมิควรแล้วแต่จะกรุณา
ลงชื่อ ).............................................................
(ตําแหน่ง)...............................................
เสนอ.......................................................
เพื่อโปรดดําเนินการต่อไปด้วย
(ลงชื่อ ).........................................................
(ตําแหน่ง)............................................
.........../............./.............

๕-๒๖

แบบรายงานการถึงแก่กรรม
เขียนที่...........................................................
วันที่...........เดือน..........................พ.ศ.......................
เรื่อง ข้าราชการถึงแก่กรรม
เรียน .........................................................................................
สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. สําเนามรณบัตร..................................บัตร
๒. เครื่องราชอิสริยาภรณ์.........................
ด้วย................................................................................เครื่องหมาย................................
ตําแหน่ง............................................สังกัด...............................................อายุ.............................ปี
สมาชิ ก ฌาปนกิ จ ทบ. ประเภท...........................................ได้ ถึ ง แก่ ก รรมที่
.....................................
สาเหตุที่ถึงแก่กรรม.........................................................................................................................
มีเครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่ต้องส่งคืนมา ( หรือชดใช้เงิน ) ตามคําสั่ง ทบ. (คําสั่งชี้แจง ) ที่ ๕๑/
๒๘๕๙๖ เรื่อง การเรียกเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ลง ๒๐ ธ.ค. ๐๓ คือ..............................................
........................................................................................................................................................
ฉะนั้น จึงเรียนมาเพื่อกรุณาดําเนินการต่อไป

(
ล
ง
ชื่
อ
).........................................................
(ตําแหน่ง).............................................

๒/๑๓๙๔๙

หมายเหตุ ในกรณีที่รายงานด่วนตามข้อบังคับทหารที่
ว่าด้วยการรายงานด่วนลง ๑๑
๒๔๗๗
ม.ค. ๗๗ ไปแล้ว ก็ให้ใช้แบบรายงานนี้รายงานตามสายการบังคับบัญชาอีกครั้งหนึ่ง
๕-๒๗
วิธีเขียนรายงานในแบบรายงานการถึงแก่กรรม
๑. ลงตําบลที่เขียนรายงาน
๒. วัน เดือน ปี ที่เขียนรายงาน
๓. เรื่องข้าราชการถึงแก่กรรม ให้ใช้เฉพาะหม่อมราชวงศ์และขุนนาง ตั้งแต่พระยาต่ํา
พานทองลงมาถึงสามัญชน หากเป็นบุคคลอื่นซึ่งจะต้องใช้คําเฉพาะให้ขีดฆ่าคําว่า “ถึงแก่กรรม”
ออก แล้วเขียนให้ตรงกับฐานันดรศักดิ์ตามเกณฑ์ต่อไปนี้คือ
- เจ้าพระยา
ใช้คําว่า
ถึงอสัญกรรม
- พระยาพานทองขึ้นไป
”
ถึงอนิจกรรม
- หม่อมเจ้า
”
สิ้นชีพตักษัย
- เจ้านาย
”
สิ้นพระชนม์
- ภิกษุ
”
ถึงแก่กรรมมรณภาพ
๔. เรียนผู้บังคับบัญชาชั้นเหนือขึ้นไปจากหน่วยต้นสังกัดของผู้ถึงแก่กรรม เช่น ผู้ถึงแก่
กรรมสังกัด ผส.๔ ก็รายงานต่อ ผบ.พล.๔
๕. เครื่องราชอิสริยาภรณ์เฉพาะที่ต้องส่งคืน
๖. ด้วย.................................................ลงยศ ชื่อของผู้ถึงแก่กรรม
๗. เครื่องหมาย, ตําแหน่ง, สังกัด, อายุของผู้ถึงแก่กรรม
๘. สมาชิกฌาปนกิจ ทบ. ประเภทสามัญ,หรือวิสามัญ
๙. ได้ถึงแก่กรรม...........................................ที่ใด เมื่อวัน เดือน ปีใด เวลาใด
๑๐. สาเหตุที่ถึงแก่กรรม เพราะเหตุ เช่นโรค..................................................................
หรืออุปัทวเหตุรถยนต์คว่ํา ฯลฯ
๑๑. คําลงท้าย
๑๒. ลงชื่อและตําแหน่งของผู้รายงาน ผู้รายงานต้องเป็นผู้บังคับบัญชาไม่ต่ํากว่า ผบ.
พัน, หรือ
เทียบเท่าขึ้นไป

๕-๒๘

ระเบียบกระทรวงกลาโหม
ว่าด้วยการสํารวจยุทธภัณฑ์
พ.ศ. ๒๕๐๔
-----------------------------------------โดยที่เป็นการสมควรกําหนดหลักเกณฑ์การสํารวจยุทธภัณฑ์ที่มีอยู่ในความรับผิดชอบ
ครอบครองของส่วนราชการต่าง ๆ เพื่อให้ทราบยอดจํานวนยุทธภัณฑ์ที่ถูกต้องแท้จริงอยู่เสมอจึง
วางระเบียบใช้ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบกระทรวงกลาโหม ว่าด้วยการสํารวจยุทธภัณฑ์ พ.ศ.
๒๕๐๕”
ข้อ ๒ ให้ใช้ระเบียบนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
ข้อ ๓ ใช้ในระเบียบนี้
(๑) คําว่า “ยุทธภัณฑ์” หมายความว่า อาวุธและเครื่องอุปกรณ์ของอาวุธนั้น
รวมทั้งวัตถุเคมีหรือเครื่องมือที่ใช้ในการสงคราม ไม่ว่าเพื่อประโยชน์ในการต่อสู้หรือป้องกัน
(๒) คําว่า “ยุทธภัณฑ์ประจําคลัง” หมายความว่า ยุทธภัณฑ์ ซึ่งคลังสายงานหรือ
คลังส่วนภูมิภาค ได้สะสมไว้เพื่อการแจกจ่าย
(๓) คํ า ว่ า “ยุ ท ธภั ณ ฑ์ ป ระจํ า หน่ ว ย” หมายความว่ า ยุ ท ธภั ณ ฑ์ ซึ่ ง มี ไ ว้ ใ น
ครอบครองเพื่อการปฏิบัติงานของหน่วยและมิได้จ่ายประจําบุคคล
(๔) คํ าว่า “ยุทธภัณฑ์ประจํากาย” หมายความว่า ยุทธภัณ ฑ์ ซึ่งหน่วยมีไว้ใ น
ครอบครองเพื่อการปฏิบัติการของแต่ละบุคคล และโดยปกติจะจ่ายให้ประจําบุคคล
ข้อ ๔ ให้มีการสํารวจจํานวนยุทธภัณฑ์ตามระยะเวลาดังต่อไปนี้

(๑) ยุทธภัณฑ์ประจําคลังให้กองทัพบก กองทัพเรือ กองทัพอากาศ ดําเนินการ
สํารวจอย่างน้อยปีละครั้ง
๕-๒๙
(๒) ยุทธภัณฑ์ประจําหน่วยและยุทธภัณฑ์ประจํากาย ให้กองทัพบก กองทัพเรือ
กองทัพอากาศ กําหนดระยะเวลาให้ผู้บังคับหน่วยดําเนินการสํารวจตามความเหมาะสม แต่ต้อง
ไม่น้อยกว่าปีละ ๔ ครั้ง
ข้อ ๕ ให้ผู้บังคับบัญชาทุกชั้นได้มีการสํารวจยุทธภัณฑ์ด้วยตนเองอยู่เสมอ และต้องทํา
การสํารวจทันที่เมื่อมีพฤติการณ์ที่สงสัยเกิดขึ้น เช่น คลังชํารุด คลังประสบภัยพิบัติ พบยุทธภัณฑ์
นอกคลังหรือได้ข่าวคราวในการเคลื่อนไหวต่างๆ เป็นต้น
ข้ อ ๖ ยุ ท ธภั ณ ฑ์ ซึ่ ง กองทั พ บก กองทั พ เรื อ กองทั พ อากาศ พิ จ ารณาเห็ น ว่ า เป็ น
ยุ ท ธภั ณ ฑ์ ที่ สํ า คั ญ หากสู ญ หายไปไม่ ว่ า ในกรณี ใ ดๆ ให้ ร ายงานด่ ว นถึ ง รั ฐ มนตรี ว่ า การ
กระทรวงกลาโหมทราบ ภายใน ๒๔ ชั่วโมง
ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๐๔

(ลงชื่อ) พลเอก ถ. กิตติขจร
รัฐมนตรีว่าการกระกรวงกลาโหม

๕-๓๐

ระเบียบกองทัพบก
ว่าด้วย การกําหนดยุทธภัณฑ์สาํ คัญ
พ.ศ. ๒๕๐๔
-------------------------------------ระเบียบกระทรวงกลาโหมว่าด้วยการสํารวจยุทธภัณฑ์ พ.ศ. ๒๕๐๔ ข้อ ๖ ความว่า
“ยุทธภัณฑ์” ซึ่งกองทัพบก กองทัพเรือ กองทัพอากาศ พิจารณาเห็นว่าเป็นยุทธภัณฑ์สําคัญหาก
สูญหายไปไม่กรณีใดๆให้รายงานด่วนถึงรัฐมนตรีว่ากระทรวงกลาโหมทราบภายใน ๒๔ ชั่วโมงนั้น
กองทัพบกเห็นเป็นการสมควรกําหนดความหมายของ “ยุทธภัณฑ์สําคัญ” ขึ้นเพื่อเป็นหลักเกณฑ์
ในการพิจารณาว่ายุทธภัณฑ์สําคัญตามที่ระบุไว้ในระเบียบกระทรวงกลาโหมดังกล่าวแล้ว ฉะนั้น
กองทัพบกจึงได้วางระเบียบเป็นหลักปฏิบัติไว้ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบกองทัพบกว่าด้วยการกําหนดยุทธภัณฑ์สําคัญ พ.ศ.
๒๕๐๔”
ข้อ ๒ ให้ใช้ระเบียบนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
ข้อ ๓ หลักเกณฑ์ในการกําหนดยุทธภัณฑ์สําคัญ
คําว่า “ยุทธภัณฑ์สําคัญ” เฉพาะที่กล่าวไว้ในระเบียบนี้ ให้หมายถึงยุทธภัณฑ์ซึ่งมี
คุณ สมบัติต้องด้วยหลักเกณฑ์ตามที่ระบุไว้ข้ างล่างนี้ โดยกองทัพบกถือว่ายุทธภัณ ฑ์นั้นเป็น
ยุ ท ธภั ณ ฑ์ สํ า คั ญ ซึ่ ง หากสู ญ หายไปไม่ ว่ า กรณี ใ ด ๆ ให้ ร ายงานด่ ว นถึ ง รั ฐ มนตรี ว่ า การ
กระทรวงกลาโหม ภายใน ๒๔ ชั่วโมง
ก. เป็นยุทธภัณฑ์ที่มีความสําคัญยิ่งต่อการปฏิบัติงาน, การฝึกและหรือการรบ

ข. เป็นยุทธภัณฑ์ซึ่งยังผลกระทบกระเทือนถึงความพร้อมรบของหน่วย หรือสวัสดิภาพ
ของประชาชน หรือความปลอดภัยของประเทศชาติอย่างแท้จริง
ข้อ ๔ ยุทธภัณฑ์ซึ่งกองทัพบกจัดว่าเป็นยุทธภัณฑ์สําคัญตามที่ระบุไว้ในข้อ ๓ มีดังนี้
๕-๓๑
ก. ยุทธภัณฑ์สําคัญสายสรรพาวุธ
๑) อาวุธยิง เครื่องยิ่ง และฐานยิ่ง
๒) ยานพาหนะประเภทรถรบ
๓) วัตถุระเบิดจํานวนตั้งแต่ ๑๐๐ ปอนด์ขึ้นไป
๔) แก๊สพิษ
๕. กระสุน
ก) กระสุนขนาด ๒๐ มม. ลงมาจํานวนตั้งแต่ ๑,๐๐๐ นัดขึ้นไป
ข) กระสุนขนาดเกินกว่า ๒๐ มม. ขึ้นไป
ค) ลูกระเบิดขว้าง ลูกระเบิดยิง และทุ่นระเบิดบก จํานวนตั้งแต่ ๒๔
นัดขึ้นไป
ข. ยุทธภัณฑ์สําคัญสายขนส่ง ได้แก่
เครื่องบินทหารบก (รวมทั้งเฮลิคอปเตอร์ )
ค. ยุทธภัณฑ์สําคัญสายสื่อสาร ได้แก่
เครื่องเข้าและถอกรหัส
ข้อ ๕ หากกรมฝ่ายยุทธบริการ พิจารณาเห็นว่ายุทธภัณฑ์ในสายงานของตนสมควรจะ
กําหนดเป็นยุทธภัณฑ์สําคัญเพิ่มขึ้นตามนัยที่ระบุไว้ในข้อ ๓ ให้เสนอรายงานพร้อมด้วยเหตุผลไป
ยังกองทัพบกเพี่อพิจารณาและประกาศให้เป็นคําสั่งประกอบระเบียบนี้ต่อไป
ข้ อ ๖ ยุ ท ธภั ณ ฑ์ อื่น ๆ นอกเหนือ จากที่ร ะบุ ไ ว้ ใ นระเบีย บนี้ แม้ กองทั พ บกจะได้จั ด
ประเภทไว้ เ ป็ น ยุ ท ธภั ณ ฑ์ ร ายการสํ า คั ญ ก็ ไ ม่ เ ข้ า ข่ า ยที่ ต้ อ งรายงานด่ ว นถึ ง รั ฐ มนตรี ว่ า การ
กระทรวงกลาโหม แต่จะต้องปฏิบัติตามแบบธรรมเนียมของกองทัพบกอันเกี่ยวกับการรายงาน
ตามปกติ ซึ่งใช้บังคับอยู่ในขณะนั้น
ข้อ ๗ ให้เจ้ากรมส่งกําลังบํารุงทหารบก เป็นผู้รักษาระเบียบนี้
ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๐๔

รับคําสั่ง ผบ.ทบ.
(ลงชื่อ ) พล.อ. ส. สุทธิสารรณกร
รรก.รอง ผบ.ทบ.
๕-๓๒

คําชี้แจงกองทัพบก
เรื่อง การรายงานของเจ้าหน้าที่เวรยามเมื่อผู้บังคับบัญชาไปตรวจหน่วยทหาร
-----------------------------------เนื่องด้วยปรากฏว่าในโอกาสที่ ผู้บังคับบัญชาไปตรวจหน่วยทหาร ผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่เวร
ของหน่วยยังปฏิบัติในการรายงานไม่เป็นไปตามแนวเดียวกัน เพื่อให้การปฏิบัติเรื่องนี้เป็นไปด้วย
ความเรียบร้อยจึงชี้แจงการปฏิบัติไว้ดังนี้
๑. เมื่อผู้บังคับบัญชาไปตรวจหน่วยทหาร ผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่เวรประจําหน่วย จะต้อง
รายงานในโอกาสแรกที่ผู้บังคับบัญชาเดินทางเข้าไปถึงในพื้นที่ของหน่วยนั้น โดยธรรมดาให้รอ
รายงาน ณ ที่ตั้งกองบังคับการของหน่วย หรือ ณ ที่จุดลงจากยานพาหนะ
๒. การรายงานของผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่เวรประจําหน่วย ให้รายงานเป็นใจความตามลําดับ
ดังนี้
๒.๑ คําขึ้นต้นใช้สรรพนามคําว่า กระผม หรือคําอื่นใดตามฐานันดรศักดิ์ของผู้รับ
รายงาน
๒.๒ ยศ ชื่อ และชื่อสกุล ของผู้ปฏิบัติหน้าที่เวรประจําหน่วย
๒.๓ ปฏิบัติหน้าที่เวรของหน่วยใด ให้บอกนามหน่วยที่ตนปฏิบัติหน้าที่เวร และบอก
นามของหน่วยเหนือขึ้นไปอีกหนึ่งระดับ สําหรับผู้บังคับบัญชาซึ่งมีตําแหน่ง ผบ.กรม ลงมา เช่น
เป็นนายสิบเวรประจํา กองร้อยที่ ๑ กองพันทหารราบที่ ๑ ส่วนการรายงานผู้บังคับบัญชา ซึ่งมี
ตําแหน่งสูงกว่า ผบ.กรมขึ้นไป ต้องบอกนามหน่วยเหนือขึ้นไปถึงระดับหน่วยกรม เช่น เป็นนาย
สิบเวรประจํากองร้อยที่ ๑ กองพันทหารราบที่ ๑ กรมผสมที่ ๒ เป็นต้น

๒.๔ ในระหว่างปฏิบัติหน้าที่เหตุการณ์ ปกติ หรือหากมีเหตุการณ์ไม่ปกติ ก็รายงาน
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยย่อ ให้ผู้บังคับบัญชาทราบ
๕-๓๓
๒.๕ คําลงท้ายรายงานใช้สรรพนามว่า ครับ หรือคําอื่นใดตามฐานันดรศักดิ์ของผู้รับ
รายงาน โดยให้สอดคล้องกับคําขึ้นต้น
๒.๖ คํารายงานทั้งหมดตามที่กล่าวมาแล้ว ต้องรายงานด้วยคําเต็มห้ามใช้คําย่อ
จึงให้หน่วยยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
(ลงชื่อ) พลเอก เปรม ติณสูลานนท์
(เปรม ติณสูลานนท์)
ผู้บัญชาการทหารบก
๓๑ มกราคม ๒๕๒๒

กรมกําลังพลทหารบก
๕-๓๔

คําชี้แจงกองทัพบก
การรายงานตัวของข้าราชการที่ไปศึกษาหรือดูการ ณ ต่างประเทศ
----------------------------------------ด้วยปรากฏว่าข้าราชการที่ไปศึกษาหรือดูการ ณ ต่ างประเทศ มักไม่ใ คร่สนใจที่จ ะ
รายงานตั ว ต่ อ ทู ต ฝ่ า ยทหารบกในประเทศที่ ต นไปศึ ก ษาหรื อ ดู ก าร ทั้ ง ปรากฏว่ า ก่ อ นไป
ต่างประเทศหรือภายหลังที่กลับจากต่างประเทศแล้ว ก็ไม่ค่อยไปรายงานตัวที่ ขว.ทบ. อันเป็น
เหตุให้มีความยุ่งยากในการดําเนินงานของเจ้าหน้าที่และผู้บังคับบัญชาเป็นอันมาก
ฉะนั้ น ให้ ข้ า ราชการที่ ไ ปศึ ก ษาหรื อ ดู ก าร ณ ต่ า งประเทศ ไม่ ว่ า จะไปโดยทุ น ทบ.
ทุนตามโครงการ เอ็ม.ดี.เอ. ทุนส่วนตัว , และทุนอื่นใดทั้งสิ้น ปฏิบัติดังต่อไปนี้
๑. ก่อนไปต่างประเทศ ใกล้เวลาที่จะออกเดินทาง ให้ไปรายงานตัวที่ ขว.ทบ.
๒. เมื่อไปถึงประเทศที่จะศึกษาหรือดูการแล้ว ให้รายงานตัวต่อทูตฝ่ายทหารบกประจํา
ประเทศนั้น ๆ ด้วยตนเอง ถ้าไม่สามารถกระทําได้ ให้รายงานเป็นลายลักษณ์อักษร แจ้งวันที่ไป
ถึง ,วันที่จะเดินทางกลับ และกิจการโดยย่อที่จะต้องศึกษาหรือดูการ (โรงเรียนและสถานที่ที่จะ
ศึก ษาหรือดู การ ,วัน รายงานตัว หลักสูต รหรือ กิจ การที่จ ะดู,วัน เริ่ม ศึ ก ษาหรือดูก าร, วัน จบ
การศึกษาหรือดูการ,ความประสงค์ที่ต้องการให้ติดต่อช่วยเหลือ ฯลฯ) ทั้งนี้ ในโอกาสแรกเท่าที่
สามารถจะทําได้
๓. ในทันทีที่กลับถึงประเทศไทย ให้รีบไปรายงานตัวที่ ขว.ทบ. อีกครั้งหนึ่ง
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
รับคําสั่ง ผบ.ทบ.

(ลงชื่อ) พล.ท. สถิตยุทธการ
ผู้ช่วย ผบ.ทบ.
วันที่ ๑ กันยายน ๒๔๙๖
๕-๓๕

คําสั่งกองทัพบก
ที่ ๙๐ / ๗๗๓๕
เรื่อง กําชับให้ข้าราชการซึ่งต้องย้ายรีบไปรับหน้าที่ใหม่โดยเร็ว
ด้วยปรากฏว่า ข้าราชการซึ่งต้องย้ายตําแหน่งบางนายไม่รีบส่งหน้าที่และเดินทางไป
ราชการตามตําแหน่งใหม่ภายในเวลาอันได้กําหนดไว้ในระเบียบกองทัพบก ว่าด้วยการรับส่ง
หน้าที่ในเวลาย้ายเลื่อน ลด ปลด และบรรจุ พ.ศ. ๒๔๙๒ ลง ๑๗ ส.ค. ๙๒
การละเลยและเฉื่อยชาในการเดินทางไปรับหน้าที่ใหม่บางตําแหน่งอาจเป็นผลเสียหาย
แก่ทางราชการในส่วนรวมเป็นอันมาก เพราะเหตุการณ์ทางยุทธการย่อมไม่รั้งรอผู้ใด ผู้ละเลย
การปฏิบัติตามระเบียบนี้ต้องนับว่าเป็นผู้ผิดวินัย อาจต้องพิจารณาปลดออกจากราชการก็ได้
นอกจากนี้ผู้ย้ายไปช้ามักจะอ้างว่า ผู้บังคับบัญชาหน่วยเดิมรั้งหน่วงไว้มอบหมายหน้าที่บ้าง ให้
ทํางานที่ค้างอยู่ให้เสร็จก่อนบ้าง หรือมีงานพิเศษอย่างอื่นที่เกี่ยวกันอยู่บ้าง ข้ออ้างทั้งนี้แม้จะเป็น
ความจริง ผู้บังคับบัญชาหน่วยเดิมก็ควรจะพิจารณาแก้ปัญหาให้เป็นผลดีแก่ราชการในส่วนรวม
มากที่สุด ไม่ควรเห็นแก่ราชการของหน่วยตนเพียงด้านเดียว
อนึ่ง ปรากฏว่า บางรายพอได้ทราบคําสั่งย้ายก็ลาพักผ่อนบ้าง ลาไปทํากิจส่วนตัวบ้าง
เป็นเวลาหลาย ๆ วัน ข้อนี้ขอชี้แจงว่า เมื่อได้ทราบคําสั่งย้ายแล้วผู้บังคับบัญชาหน่วยเดิม ไม่ควร
อนุญาตให้ลาแต่ควรจะเร่งรัดให้ส่งหน้าที่ให้เสร็จสิ้น แล้วแนะนําให้ลาต่อผู้บังคับบัญชาหน่วยใหม่
ต่อไปดังนี้จะเป็นมารยาทที่งามกว่า

อีกประการหนึ่ง ปรากฏว่าผู้ที่ย้ายไปแล้วมักจะปล่อยครอบครัวให้พักอาศัยอยู่ในบ้านพัก
เดิมต่อไปอีกนาน ๆ เป็นเหตุให้ผู้มารับตําแหน่งใหม่ไม่มีบ้านพัก อันเป็นข้อเดือดร้อนแก่ผู้อื่น
ซึ่งสุภาพบุรุษไม่พึงกระทําเช่นนั้น การจะต้องรีบเดินทางไปรับหน้าที่ใหม่โดยยังไม่นําครอบครัวไป
ด้วยนั้นย่อมกระทําได้ แต่ต้องจัดหาที่พักของครอบครัวทางนี้ไว้ให้เรียบร้อย โดยมิให้ผู้มารับ
๕-๓๖
ตําแหน่งใหม่ ได้รับความเดือดร้อนไปด้วย ข้อนี้ ขอกําชับ ให้หัวหน้าหน่วยซึ่งมีบ้านพักอยู่ใ น
ครอบครองได้ช่วยดูแลแก้ปัญหาให้เป็นผลดีด้วยกันทั้ง ๒ ฝ่าย
สั่ง ณ วันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๔๙๓
(ลงชื่อ) พล.อ.ผ. ชุณหะวัณ
ผบ.ทบ.

๕-๓๗

ระเบียบกองทัพบก
ว่าด้วยการรับ-ส่งหน้าที่ในเวลาย้าย เลื่อน ลด ปลด และบรรจุ
พ.ศ. ๒๕๔๐
เพื่อให้การปฏิบัติเกี่ยวกับการรับ-ส่งหน้าที่ของส่วนราชการในกองทัพบกเป็นไปด้วย
ความเรียบร้อย สอดคล้องกับข้อบังคับกระทรวงกลาโหม ว่าด้วยการบรรจุ ปลด ย้าย เลื่อน และ
ลดตําแหน่งข้าราชการกลาโหม พ.ศ. ๒๕๐๒ และเพื่อให้ส่วนราชการสามารถปฏิบัติหน้าที่ตาม
ภารกิจได้อย่างต่อเนื่อง ทันเวลา และมีประสิทธิภาพเป็นผลดีต่อทางราชการ จึงกําหนดระเบียบ
กองทัพบกว่าด้วยการรับส่งหน้าที่ ไว้ดังนี้
ข้อ ๑ ระเบียบนี้ เรียกว่า “ระเบียบกองทัพบก ว่าด้วยการรับ-ส่งหน้าที่ในเวลาย้าย
เลื่อน ลด ปลด และบรรจุ พ.ศ. ๒๕๔๐”
ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
ข้อ ๓ ให้ยกเลิก
๓.๑ ระเบียบกองทัพบก ว่าด้วยการรับ-ส่งหน้าที่ เวลาย้าย เลื่อน ลด ปลด และ
บรรจุ พ.ศ. ๒๔๙๒
๓.๒ คําสั่งกองทัพบก ที่ ๕๑๓/๒๕๒๕ ลง ๖ ก.ย. ๒๕ เรื่อง การรับ-ส่งหน้าที่
ของผู้บังคับหน่วยที่มีหน้าที่ปกครองที่ดินของ ทบ.
๓.๓ หนังสือ กรมกําลังพลทหารบก ต่อ ที่ กห ๐๓๑๕/๙๔๖ ลง ๓๐ ก.ค. ๒๕
เรื่อง การตรวจสอบเอกสารรับ-ส่งหน้าที่

บรรดา คําสั่ง ระเบียบ คําชี้แจงใด ๆ ในเรื่องการรับ-ส่งหน้าที่ของกองทัพบกที่ได้กําหนด
ไว้แล้วซึ่งขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้ ให้ใช้ระเบียบนี้แทน

๕-๓๘
ข้อ ๔ ในระเบียบนี้
ส่วนราชการ หมายถึง ส่วนราชการของกองทัพบกหรือหน่วยของกองทัพบก
ตั้ ง แต่ ร ะดั บ หมวดหรื อ เที ย บเท่า ขึ้ น ไป หน่ ว ยงานพิ เ ศษ คณะทํ า งานต่ า ง ๆ ที่ จั ด ตั้ ง ขึ้ น ตาม
โครงการของกองทัพบก ทั้งในการปฏิบัติราชการตามปกติหรือราชการสนาม
ข้อ ๕ ในระหว่างการส่งมอบหน้าที่ ให้ผู้ถูกย้ายหรือถูกสั่งให้ออกจากราชการ มีอํานาจ
หน้ า ที่ แ ละรั บ ผิ ด ชอบในตํ า แหน่ ง เดิ ม ต่ อ ไป จนกว่ า จะได้ ส่ ง มอบหน้ า ที่ ใ ห้ กั บ ผู้ ม ารั บ หน้ า ที่
เรียบร้อยแล้ว
ข้อ ๖ ลําดับในการรับ-ส่งหน้าที่ คือ ผู้ใดจะต้องรับหน้าที่จากผู้ใดก่อนนั้น โดยปกติให้ถือ
เกณฑ์ตามลําดับหมายเลขหน้าชื่อ ซึ่งปรากฏอยู่ในคําสั่งนั้น ๆ โดยให้ผู้ที่มีหมายเลขมากไปรับ
หน้าที่จากหมายเลขน้อยในคําสั่งดังกล่าว
ข้อ ๗ เมื่อมีคําสั่งย้ายข้าราชการหรือให้ข้าราชการออกจากราชการ ให้ผู้บังคับบัญชา จัด
ให้มีการรับ-ส่งหน้าที่กันโดยเร็ว โดยให้เริ่มออกเดินทางไปรับ-ส่งหน้าที่ซึ่งกันและกันภายใน ๗ วัน
นับแต่วันที่ได้รับทราบคําสั่งอย่างเป็นทางการ ต่อจากนั้นให้ทําการรับ-ส่งหน้าที่ต่อกันให้เสร็จ
ตามกําหนดเวลา ดังนี้
ข้าราชการที่มีตําแหน่งตั้งแต่ ผู้บังคับหมวด หรือเทียบเท่าลงไป ภายใน ๒ วัน
ข้าราชการที่มีตําแหน่งตั้งแต่ ผู้บังคับกองร้อย หรือเทียบเท่า ภายใน ๓ วัน
ข้าราชการที่มีตําแหน่งตั้งแต่ ผู้บังคับกองพัน ผู้บังคับการกรม หรือเทียบเท่า ภายใน ๕ วัน
ข้าราชการที่มีตําแหน่งตั้งแต่ ผู้บัญชาการกองพลขึ้นไปหรือเทียบเท่า ภายใน ๗ วัน
เว้นแต่ผู้ครองตําแหน่งดังกล่าวเป็นเจ้าหน้าที่คลังซึ่งรับผิดชอบบัญชีพัสดุและพัสดุในคลัง
โดยตรง จึงให้ยืดเวลาในการรับ-ส่งหน้าที่ออกไปได้ไม่เกิน ๑๕ วัน
ถ้ า รายใดมี ค วามจํ า เป็ น จะต้ อ งใช้ เ วลาในการรั บ -ส่ ง หน้ า ที่ เ กิ น กํ า หนดในข้ อ นี้ ก็ ใ ห้
รายงานขออนุมัติต่อผู้สั่งย้ายเป็นราย ๆ ไป ถ้าผู้สั่งย้ายมีตําแหน่งสูงกว่าผู้บัญชาการทหารบกให้

รายงานขออนุมัติถึงผู้บัญชาการทหารบก โดยในรายงานจะต้องกําหนดเวลาในการรับ-ส่งหน้าที่
ว่าจะแล้วเสร็จเมื่อไร
ข้อ ๘ กรณีผู้ส่งต้องไปรับหน้าที่ใหม่ เมื่อรับหน้าที่เสร็จแล้ว ให้ผู้ส่งกลับมาส่งหน้าที่เดิม
ในโอกาสแรก หากทางราชการยังมิได้แต่งตั้งผู้ใดให้ดํารงตําแหน่งนั้น หรือสั่งให้ผู้ใด ที่เห็นสมควร
รักษาราชการในตําแหน่งนั้นเป็นการชั่วคราว ภายใน ๓๐ วัน ให้ผู้ส่ง ส่งหน้าที่ให้แก่ รองหัวหน้า
๕-๓๙
ส่วนราชการนั้น และให้รองหัวหน้าส่วนราชการเป็นผู้ส่งหน้าที่แทน เมื่อทางราชการแต่งตั้ง
ผู้ ดํ า รงตํ า แหน่ ง นั้ น ๆ หรื อ ผู้ บั ง คั บ บั ญ ชามี คํ า สั่ ง แต่ ง ตั้ ง ผู้ รั ก ษาราชการในตํ า แหน่ ง นั้ น เป็ น
การชั่วคราว
ข้อ ๙ การส่งหน้าที่สําหรับผู้ถูกปลดออกจากประจําการ ให้ปฏิบัติดังนี้
๙.๑ ผู้ ที่ ค รบเกษี ย ณอายุ ร าชการให้ ส่ ง มอบหน้ า ที่ ไ ว้ กั บ ผู้ ใ ดผู้ ห นึ่ ง ซึ่ ง
ผู้บังคับบัญชามีคําสั่งแต่งตั้งให้รักษาราชการในตําแหน่งนั้นเป็นการชั่วคราว และให้ส่งหน้าที่ให้
แล้วเสร็จก่อนถึงวันครบเกษียณอายุราชการ เมื่อทางราชการมีคําสั่งแต่งตั้งผู้ดํารงตําแหน่งนั้น ๆ
จึงให้ส่งมอบหน้าที่กันต่อไป
๙.๒ ผู้ถูกปลดด้วยสาเหตุอื่น ๆ ให้ส่งหน้าที่เช่นเดียวกับข้อ ๗ แต่ถ้ามีความ
จําเป็นจะต้องให้ผู้ถูกปลดส่งหน้าที่แก่ผู้รับด้วยตนเองและเป็นเวลาเกินกว่ากําหนดในระเบียบนี้
ก็ให้รายงานขออนุมัติถึงผู้สั่งปลดเป็นราย ๆ ไป
ข้อ ๑๐ การรับ-ส่งหน้าที่ ให้ปฏิบัติดังนี้
๑๐.๑ ให้ผู้ส่งจัดให้มีการบรรยายสรุปให้แก่ผู้รับ โดยให้มีหัวหน้าส่วนราชการ
ขึ้นตรงฝ่ายเสนาธิการหรือฝ่ายอํานวยการ และฝ่ายกิจการพิเศษ เข้าร่วมรับฟังด้วย สําหรับส่วน
ราชการใดที่ไม่มีฝ่ายเสนาธิการหรือฝ่ายอํานวยการหรือฝ่ายกิจการพิเศษ ให้จัดหัวหน้าส่วน
ราชการขึ้นตรงและนายทหารเข้าร่วมรับฟังการบรรยายสรุป โดยการบรรยายสรุปให้ครอบคลุม
หัวข้อดังต่อไปนี้
๑๐.๑.๑ สถานการณ์ สถานภาพกําลังพล สถานภาพอาวุธยุทโธปกรณ์
งบประมาณ และการเงิน เป็นต้น
๑๐.๑.๒ ภารกิจของหน่วย

๑๐.๑.๓ การปฏิบัติ และแผนการปฏิบัติของหน่วยในปัจจุบัน และ
อนาคตแนวความคิดในการปฏิบัติ เจตนารมณ์ของผู้บังคับบัญชา ปัญหาข้อขัดข้อง อุปสรรคและ
ความต้องการของหน่วยที่จะขอรับการสนับสนุนจากหน่วยเหนือ เป็นต้น
๑๐.๑.๔ แผนงาน หรือโครงการต่าง ๆ ที่หน่วยกําลังดําเนินการหรือ
กําลังจะได้รับอนุมัติในอนาคต
๑๐.๑.๕ กิจแฝงของหน่วยที่ผู้รับต้องทราบ ถ้าเป็นเรื่องที่มีชั้นความลับ
อาจใช้การสนทนาเป็นการส่วนตัว หรือเฉพาะผู้ที่เกี่ยวข้องได้
๕-๔๐
ผู้รับหน้าที่จะต้องรับทราบข้อมูลเกี่ยวกับหน่วยทุกเรื่องและจะปฏิเสธ
ความรับผิดชอบภายหลังมิได้
๑๐.๒ ภายหลังการบรรยายสรุปให้กระทําพิธีรับ-ส่งหน้าที่ระหว่างผู้รับ และผู้
ส่งโดยให้ผู้ส่งจัดประชุมกําลังพลภายใต้บังคับบัญชา แล้วชี้แจงมอบหมายการบังคับบัญชาให้แก่
ผู้รับต่อไป
ข้อ ๑๑ การปฏิบัติต่อเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการรับ-ส่งหน้าที่
๑๑.๑ ให้ผู้ส่งจัดทําบัญชีส่งหน้าที่เฉพาะในกองบังคับการ หรือเฉพาะในส่วนที่
คนรับผิดชอบโดยตรง เช่น บัญชีกําลังพล บัญชีอาวุธ บัญชีการเงิน บัญชีสิ่งอุปกรณ์ตามสายยุทธ
บริการต่าง ๆ และบัญชีอื่น ๆ เฉพาะที่จําเป็น ตามจํานวนซึ่งเป็นจริงในวันที่รับ-ส่งหน้าที่ สําหรับ
เงิน ผู้ส่งที่มีอํานาจสั่งการเบิกจ่ายเงินกับผู้มีหน้าที่รักษาเงินต้องทําบัญชีรับส่งและตรวจสอบเงิน
ในบัญชีด้วย
๑๑.๒ เมื่อได้ตรวจรับถูกต้องแล้ว ให้ผู้ส่งและผู้รับบันทึกไว้ท้ายบัญชีส่งหน้าที่ว่า
ได้ตรวจรับถูกต้องแล้วและลงชื่อผู้รับไว้ แต่ถ้ามีการคลาดเคลื่อนเกิดขึ้นก็ให้บันทึกไว้ในบัญชีนั้น
และลงชื่อผู้รับ ผู้ส่งกับเจ้าหน้าที่ซึ่งเกี่ยวข้อง แล้วรับส่งกันให้เสร็จไปชั้นหนึ่งก่อน ต่อจากนั้นผู้รับ
ต้องรีบรายงานให้ผู้บังคับบัญชาโดยตรงทราบโดยเร็ว
๑๑.๓ บัญชีการเงิน ให้ถือปฏิบัติตามผนวก ก ท้ายระเบียบนี้
๑๑.๔ การรับ-ส่งหน้าที่ของหัวหน้าส่วนราชการ หรือผู้บังคับหน่วยที่มีหน้าที่
ปกครองที่ดินของกองทัพบกให้ถือปฏิบัติตามผนวก ข ท้ายระเบียบนี้
๑๑.๕ หน่วยต้องตรวจสอบบัญชีคุมยุทโธปกรณ์ของหน่วยให้ถูกต้อง โดยให้
ตรวจสอบกับการฝ่ายยุทธบริการที่เกี่ยวข้องทุก ๆ ปี เพื่อให้บัญชีคุมยุทโธปกรณ์นั้นถูกต้องและ

สมบูรณ์อยู่เสมอและเมื่อจะต้องทําหลักฐานการรับ-ส่งหน้าที่ ผู้ส่งจะต้องตรวจสอบความถูกต้อง
ของบัญชีคุมยุทโธปกรณ์นั้นอีกครั้งหนึ่งก่อนมีการรับ-ส่งหน้าที่ โดยใช้เวลาตรวจสอบไม่เกิน
ระยะเวลาที่กําหนดไว้ และให้ทําบัญชีเอกสารแยกประเภทสิ่งอุปกรณ์แต่ละสายยุทธบริการ
เพื่อให้กรมส่งกําลังบํารุงทหารบก สามารถแยกตรวจสอบกับสายยุทธบริการที่เกี่ยวข้องได้ โดยไม่
เสียเวลาทางธุรการ

๕-๔๑
ข้อ ๑๒ บัญชีรับ-ส่งหน้าที่ให้ทําเป็น ๓ ชุด เก็บไว้ ณ ที่ทําการเป็นหลักฐาน ๑ ชุด ผู้ส่ง
เก็บรักษาไว้ ๑ ชุด อีก ๑ ชุด ผู้รับเสนอผู้บังคับบัญชาโดยตรงทราบ ภายใน ๗ วัน นับตั้งแต่วันที่
รับ-ส่งหน้าที่แล้วเสร็จ เช่น
การรับ-ส่งหน้าที่ในระดับหน่วยขึ้นตรงกองทัพบกเมื่อผู้รับได้รับหน้าที่ใหม่แล้วให้เสนอ
รายงานถึงกองทัพบกผ่านกรมกําลังพลทหารบกภายใน ๗ วัน พร้อมทั้งแนบบัญชีกําลังพล บัญชี
เงิน บัญชีสิ่งอุปกรณ์สายต่าง ๆ หรือบัญชีอื่น ๆ ที่จําเป็น เมื่อผู้บัญชาการทหารบกทราบแล้วให้
แยกบัญชีต่าง ๆ ให้หน่วยที่เกี่ยวข้อง คือ กรมสารบรรณทหารบก, กรมการเงินทหารบกและกรม
ส่งกําลังบํารุงทหารบก ตรวจสอบความถูกต้อง และเก็บเป็นหลักฐานไว้ต่อไป
ข้อ ๑๓ การรั บ-ส่ งหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ ใ นสํานักงานการเงิน ให้ถือปฏิบัติตามคํ าสั่ง
ประกาศหรือข้อบังคับของกระทรวงกลาโหมและกองทัพบกที่เกี่ยวข้อง และให้ถือปฏิบัติตาม
ระเบียบนี้โดยอนุโลม
ข้อ ๑๔ การรับหน้าที่ของผู้ที่ได้รับการบรรจุเข้ารับราชการใหม่ ให้เป็นไปตามกําหนดที่
ได้ระบุไว้ในคําสั่งกระทรวงกลาโหมหรือคําสั่งกองทัพบก แล้วแต่กรณี
ข้อ ๑๕ ให้เจ้ากรมกําลังพลทหารบก เป็นผู้รักษาการตามระเบียบนี้
ประกาศ ณ วันที่ ๑๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๔๐
(ลงชื่อ) พลเอก เชษฐา ฐานะจาโร
(เชษฐา ฐานะจาโร)
ผู้บัญชาการทหารบก

กรมกําลังพลทหารบก

๕-๔๒

ผนวก ก บัญชีการเงิน ประกอบระเบียบ ทบ. ว่าด้วยการรับ-ส่งหน้าที่
ในเวลาย้าย เลื่อน ลด ปลด และบรรจุ พ.ศ. ๒๕๔๐
(ตามข้อบังคับกระทรวงกลาโหม ว่าด้วยการเงิน พ.ศ. ๒๕๒๘ (ขกง.๒๘))
๑. การรับส่งตัวเงิน
๑.๑ ผู้มีอํานาจสั่งการเบิกจ่าย ต้องทําบัญชีรับ-ส่งและตรวจตัวเงินด้วยโดย
เขียนไว้ท้ายบัญชีส่งหน้าที่ว่า “ตรวจรับถูกต้องแล้ว” และลงชื่อผู้รับไว้ (ข้อบังคับ กห.ฯ ข้อ ๑๖
(๑) วรรค ๒ และวรรค ๓)
๑.๒ การส่งมอบตัวเงิน ให้ผู้รับหน้าที่ทําการตรวจนับเงินในกําปั่นเก็บเงินว่า
ถูกต้องครบถ้วนตามรายการ และจํานวนเงินคงเหลือในสมุดบันทึกนําเงินเข้าออก (กง.๑๗) และ
ตรงตามยอดดุลของสมุดเงินสดหรือบัญชีเงินสดในวันรับ-ส่งหน้าที่ แล้วให้ผู้ส่งและผู้รับหน้าที่ลง
ลายมือชื่อ พร้อมด้วย วัน เดือน ปี เป็นหลักฐานในสมุดบันทึกนําเงินเข้าออก สมุดเงินสดรับและ
สมุดเงินสดจ่าย หรือสมุดเงินสด (ขกง.๒๘ ข้อ ๙๘ วรรค ๒)
๑.๓ ถ้ามีการคลาดเคลื่อนเกิดขึ้น ให้บันทึกไว้ในบัญชีรับ-ส่งหน้าที่ และลงชื่อ
ทั้งผู้รับผู้ส่ง และผู้รับมอบหน้าที่ต้องรีบรายงานให้ผู้บังคับบัญชาโดยตรงทราบโดยเร็ว (ข้อบังคับ
กห.ฯ ข้อ ๑๖ วรรค ๓)
๒. การรับ-ส่งเอกสารและหลักฐานด้านการเงิน

๒.๑ ผู้ส่ง จะต้องทํางบทดรองและบัญชีส่งหน้าที่แสดงรายการและจํานวนเงิน
ตลอดจนรายละเอียดเกี่ยวกับบัญชี (จํานวนบัญชี หลักฐาน และรายละเอียดต่าง ๆ) ประกอบ
บัญชี และงบทดรองถึงวันส่งหน้าที่
๒.๒ รายงานการเงินประกอบการรับ-ส่งหน้าที่
๒.๒.๑ ระบบบัญชีสําหรับส่วนราชการ
- รายงานยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป
(บช. ๒๒)
- รายงานเงินคงเหลือ ณ วันสิ้นเดือน
(บช. ๒๓)
- รายงานเทียบยอดเงินฝากธนาคาร
(บช. ๒๔)
- รายงานเงินงบประมาณรายจ่าย
(บช. ๒๕)
๕-๔๓
- รายงานเงินงบกลาง
(บช. ๒๕)
- รายงานเงินรายได้แผ่นดิน
(บช. ๒๖)
- รายงานลูกหนี้เงินทดรองราชการ
(บช. ๒๗)
- รายงานลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณ
(บช. ๒๗)
- รายงานเจ้าหนี้เงินยืมนอกงบประมาณ
(บช. ๒๘)
- รายงานเงินรับฝาก
(บช. ๒๙)
- รายงานเงินฝาก
(บช. ๒๙)
- รายงานเงินรายรับเพื่อบูรณะทรัพย์สิน
(บช. ๒๙)
- รายงานเงินบูรณะทรัพย์สินฝาก
(บช. ๒๙)
- รายงานเงินมัดจํา
(บช. ๓๐)
- รายงานใบสําคัญเงินทดรองราชการ
(บช. ๓๑)
- รายงานใบสําคัญเงินนอกงบประมาณ
(บช. ๓๑)
- รายงานเงินเรียกคืน
(บช. ๓๒)
- รายงานเงินรับผิดชอบตามสัญญารับสภาพหนี้ (บช. ๓๓)
๒.๒.๒ ระบบบัญชีสําหรับราชการย่อย
ให้ จั ด ทํ า รายงานการเงิ น (บช. ๔๐) เพื่ อ แสดงหลัก ฐานเงิ น ประเภทต่ าง ๆ
คงเหลือวันสิ้นเดือน ในรายงานให้แสดงยอดเงินประเภทต่าง ๆ ดังต่อไปนี้
- เงินคงเหลือ

- เงินฝากธนาคาร
- เงินงบประมาณรายจ่าย
- เงินรายได้แผ่นดิน
- เงินทดรองราชการ
- เจ้าหนี้เงินยืม
- ลูกหนี้เงินยืม
- เงินรับฝาก
- เงินรายรับเพื่อบูรณะทรัพย์สิน
๕-๔๔
- เงินบูรณะทรัพย์สินฝาก
- ใบสําคัญเงินรองจ่าย
๒.๓ เมื่อผู้รับตรวจสอบหลักฐานต่าง ๆ ถูกต้องแล้ว ให้ผู้ส่งและผู้รับหน้าที่ลง
ลายมือชื่อในบัญชีรับ-ส่งหน้าที่และงบทดรอง การจัดทําบัญชีรับ-ส่งหน้าที่พร้อมรายงาน อนุโลม
ตามข้อ.๒๘ ข้อ ๙๘
๓. รายงานการเงินสําหรับเงินนอกงบประมาณอื่น ซึ่งปฏิบัติตามระเบียบ ว่าด้วยเงิน
นอกงบประมาณ หรือตามบัญชีเฉพาะเรื่อง ให้รับ-ส่งหน้าที่ด้านการเงินสําหรับเงินประเภทนั้น ๆ
ด้วย

๕-๔๕

ผนวก ข การรับ-ส่งหน้าที่ หัวหน้าส่วนราชการหรือ ผบ.หน่วยที่มีหน้าที่ปกครอง
ที่ดินประกอบระเบียบ ทบ.ว่าด้วยการรับ-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 ทํ า ให้ ทบ.
เสียประโยชน์โดยประสบปัญหาการเรียกร้องจากราษฎรอยู่เป็นประจํา จนเป็นเหตุให้ ทบ.ต้อง
สูญเสียพื้นที่การฝึกด้วย ดังนั้น เพื่อเป็นการป้องกันมิให้เกิดปัญหาดังกล่าวต่อไป จึงให้กําหนด
มาตรการในการรับ-ส่งหน้าที่ของผู้บังคับหน่วยที่มีหน้าที่ปกครองที่ดิน และ/หรือหน่วยปกครอง
ที่ดินของ ทบ. (เฉพาะราย) โดยให้หน่วยถือปฏิบัติดังนี้
๑. ให้ ผู้บังคับหน่ วยที่ มี หน้าที่ ปกครองที่ดิน และ/หรือหน่วยปกครองที่ดินของ ทบ.
(สั่งเฉพาะราย) จัดทําบัญชีแสดงรายละเอียดที่ดินในการรับ-ส่งหน้าที่ เพื่อส่งมอบในการรับ-ส่ง
หน้าที่ด้วยและให้รายงานการรับ-ส่งหน้าที่ ตามสายการบังคับบัญชา จนถึง นขต.ทบ.(ทภ.)
๒. การจัดทําบัญชีแสดงรายละเอียดที่ดินในการรับ-ส่งหน้าที่ตามข้อ ๑ ให้เป็นตามอนุ
ผนวก ๑ ทบ.(สั่งเฉพาะราย) มีปัญหาในเรื่องการบุกรุก การมีคดี และการมีปัญหาต่าง ๆ เกิดขึ้น
ก็ ใ ห้ แ สดงรายละเอี ย ดเพิ่ ม เติ ม ไว้ ใ น อนุ ผ นวก ๒ บั ญ ชี ที่ ร าชพัส ดุ ที่ มีปั ญ หาของหน่ ว ย เป็ น
หลักฐานอีกบัญชีหนึ่งด้วย ซึ่งทั้งสองบัญชีที่กล่าวมาแล้วข้างต้นได้กําหนดรายละเอียดไว้แล้ว

อนุผนวก ๑ ประกอบผนวก ข การรับ-ส่งหน้าทีข่ องผูบ้ งั คับหน่วย ทีม่ ีหน้าทีป่ กครองที่ดิน ของ ทบ.
บัญชีราชพัสดุ ของหน่วย
อาณาเขตติดต่อ
หนังสือ
หมายเลข สําคัญ
ลําดับที่
ทะเบียนที่ สําหรับ
ที่ดิน

ระวาง
ที่ดิน

เลขที่
ดิน

หน้า
สํารวจ

เนื้อที่
ไร่งานวา

ทิศ
เหนือ/
ใต้/
ออก/
ตก

ระยะ
(ม.)

การใช้ประโยชน์
ใช้ใน จัดให้
ราชการ เช่า
เนื้อที่
กระ
ไร่ทรวง,
ทบวง งานวา
,กรม

เนื้อที่
ไร่งานวา

ราคา ตรวจสอบ
หมาย
ประเมิน เมื่อผู้ตรวจ
เหตุ
บาท/ไร่
สอบ

๕-๔๖

หมายเหตุ

๑. ราคาประเมินให้คิดราคาตามที่สํานักงานที่ดินประเมินราคาในปัจจุบัน
๒. ผู้บังคับหน่วยที่มีหน้าที่ปกครองที่ดิน และ/หรือหน่วยปกครองที่ดินของ ทบ.
(สั่งเฉพาะราย) เป็นผู้ลงนามในการส่งและรับมอบ

(ลงนาม)
(ลงนาม)

ผู้ส่ง
ผู้รับ

อนุผนวก ๒ ประกอบผนวก ข การรับ-ส่งหน้าทีข่ องผูบ้ งั คับหน่วย ทีม่ ีหน้าทีป่ กครองที่ดิน ของ ทบ.
บัญชีราชพัสดุที่มีปัญหา ของหน่วย
ที่ดินมีปัญหา
ลําดับที่

เรื่องอะไร
,กับใคร
เมื่อใด

หมายเลข
ทะเบียนที่ดิน

ระวาง

หน้าสํารวจ

จํานวนเนื้อที่
ที่มีปัญหา
ไร่-งาน-วา

การ
ดําเนินการ

ผลการ
ดําเนินการ

ข้อคิดเห็นผู้ส่ง
เลขที่ดิน

หมายเหตุ

๕-๔๗

หมายเหตุ

๑. ราคาประเมินให้คิดราคาตามที่สํานักงานที่ดินประเมินราคาในปัจจุบัน
๒. ผู้บังคับหน่วยที่มีหน้าที่ปกครองที่ดิน และ/หรือหน่วยปกครองที่ดินของ ทบ.
(สั่งเฉพาะราย) เป็นผู้ลงนามในการส่งและรับมอบ

(ลงนาม)
(ลงนาม)

ผู้ส่ง
ผู้รับ

๕-๔๘

ระเบียบกองทัพบก
ว่าด้วยการประเมินค่าการปฏิบัติงานกําลังพลของกองทัพบก
พ.ศ. ๒๕๕๖
โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงระเบียบกองทัพบก ว่าด้วยการประเมินค่าการปฏิบัติงาน
ข้าราชการ ลูกจ้างประจํา และอาสาสมัครทหารพราน ให้มีความเหมาะสมมากยิ่งขึ้น จึงให้วาง
ระเบียบไว้ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ระเบียบนี้ เรียกว่า “ระเบียบกองทัพบก ว่าด้วยการประเมินค่าการปฏิบัติงาน
กําลังพลของกองทัพบก พ.ศ. ๒๕๕๖”
ข้อ ๒ ระเบียบนี้ ให้ใช้บังคับตั้งแต่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๖ เป็นต้นไป
ข้อ ๓ ให้ยกเลิก
๓.๑ ระเบียบกองทัพบก ว่าด้วยการประเมินค่าการปฏิบัติงานข้าราชการและ
ลูกจ้างประจํา พ.ศ. ๒๕๔๕
๓.๒ บรรดา ระเบียบ คําสั่ง หรือคําชี้แจงอื่นใด ที่ได้กําหนดไว้แล้ว ซึ่งขัดหรือ
แย้งกับระเบียบนี้ ให้ใช้ระเบียบนี้แทน
ข้อ ๔ ความมุ่งหมายของการประเมินค่าการปฏิบัติงานกระทําเพื่อ
๔.๑ ใช้เป็นข้อพิจารณาในการบริหารงานกําลังพล
๔.๒ ใช้เป็นข้อมูลในการพิจารณา บําเหน็จ ค่าจ้าง ค่าตอบแทน ประจําปี
๔.๓ ใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนากําลังพล
๔.๔ ประเมินความเหมาะสมในการปฏิบัติงานของกําลังพลในตําแหน่งต่าง ๆ

๕-๔๙
๔.๕ ให้ผู้บังคับบัญชาได้รับทราบถึงคุณค่าของกําลังพลในบังคับบัญชาของตนเอง
๔.๖ ประเมินค่าการปฏิบัติงานกําลังพล ตามห้วงระยะเวลา
ข้อ ๕ ในระเบียบนี้
๕.๑ แบบประเมินค่ากําลังพลชั้นสัญญาบัตร หมายถึง แบบประเมินค่ากําลังพล
ตามมาตรฐานของกองทั พ บกที่ ห น่ ว ยต่ า ง ๆ ต้ อ งใช้ ใ นการประเมิ น ผลสั ม ฤทธิ์ ข องงานและ
พฤติกรรมการปฏิบัติงาน ของกําลังพลชั้นสัญญาบัตรทุกประเภทได้แก่ นายทหารสัญญาบัตร
ข้าราชการกลาโหมพลเรือนชั้นสัญ ญาบัตร ข้าราชการพลเรือนกลาโหมชั้นสัญ ญาบัตร และ
ลูกจ้างประจํ าชั้ นสัญ ญาบั ตรเป็นรายบุ คคล รวมทั้งกํ าลั งพลชั้นสัญญาบั ตรอื่นที่ จะมีขึ้นภาย
หลังจากประกาศใช้ระเบียบนี้ และเก็บไว้เป็นหลักฐานของหน่วยโดยใช้แบบพิมพ์ ทบ.๑๐๑ – ๑๕๗
๕.๒ แบบประเมินค่ากําลังพลต่ํากว่าชั้นสัญญาบัตร หมายถึง แบบประเมินค่า
กําลังพลตามมาตรฐานของกองทัพบกที่หน่วยต่าง ๆ ต้องใช้ในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน
และพฤติกรรมการปฏิบัติงานของกําลังพลต่ํากว่าชั้นสัญญาบัตรทุกประเภทได้แก่ นายทหาร
ประทวนข้าราชการกลาโหมพลเรือนต่ํากว่าชั้นสัญญาบัตร ข้าราชการพลเรือนกลาโหมต่ํากว่าชั้น
สั ญ ญาบัต รลูกจ้ างประจํ าต่ํ ากว่ าชั้นสัญ ญาบัตร พลทหารประจํ าการ (พลอาสาสมัค ร) และ
อาสาสมัครทหารพรานเป็นรายบุคคล รวมทั้ง กําลังพลต่ํากว่าชั้นสัญญาบัตรอื่นที่จะมีขึ้นภาย
หลังจากประกาศใช้ระเบียบนี้และเก็บไว้เป็นหลักฐานของหน่วยโดยใช้แบบพิมพ์ ทบ.๑๐๑ – ๑๕๘
๕.๓ แบบรายงานผลการประเมินค่ากําลังพลของกองทั พบก หมายถึงแบบ
รายงานผลการประเมินค่ากําลังพลตามมาตรฐานของกองทัพบก ที่หน่วยต่าง ๆ ต้องใช้ในการ
รายงานผลการประเมิ นค่ ากําลังพล เพื่อส่งให้กรมสารบรรณทหารบก และหรือหน่วยเหนือ
แล้วแต่กรณี ปีละ ๒ ครั้ง ตามห้วงระยะเวลาที่กําหนด โดยกําลังพลชั้นสัญญาบัตรใช้แบบพิมพ์
ทบ.๑๐๑ – ๑๕๙ และกําลังพลต่ํากว่าชั้นสัญญาบัตรใช้แบบพิมพ์ ทบ.๑๐๑ – ๑๖๐
๕.๔ ผู้ รับการประเมิน หมายถึง นายทหารสัญ ญาบัตร นายทหารประทวน
ข้าราชการกลาโหมพลเรือน ข้าราชการพลเรือนกลาโหม พลทหารประจําการ (พลอาสาสมัคร)
ลูกจ้างประจํา อาสาสมัครทหารพราน และกําลังพลอื่น ๆ ตามที่กองทัพบกกําหนด ยกเว้น
๕.๔.๑ ผู้ที่อยู่ในตําแหน่งประจําหน่วยเพื่อรอเกษียณอายุราชการ
๕.๔.๒ ผู้ที่ถูกสั่งพักราชการ และสํารองราชการ

๕-๕๐
๕.๔.๓ ผู้ที่ไปรับราชการ หรือศึกษาในต่างประเทศ หรือ โอน ย้าย
บรรจุเข้ารับราชการในกองทัพบก และมีเวลาการปฏิบัติงานน้อยกว่า ๑ เดือนในวงรอบการประเมิน
๕.๕ ผู้ประเมิน หมายถึง คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งหรือมอบหมายให้ทํา
หน้าที่ในการประเมิน มีจํานวน ๓ นาย ประกอบด้วย ผู้ประเมินระดับล่าง, ผู้ประเมินระดับกลาง
และผู้ประเมินระดับบน ดังนี้
๕.๕.๑ ผู้ประเมินคนที่ ๑ หมายถึง กําลังพลที่ได้รับการแต่งตั้งหรือ
มอบหมายให้เป็นผู้ประเมินคนที่ ๑ และมีฐานะต่ํากว่าผู้รับการประเมิน (ระดับล่าง) เว้นกรณีผู้รับ
การประเมินเป็ นกํ าลั งพลต่ํากว่ าชั้ นสัญญาบัตร และบรรจุใ นตํ าแหน่งอัตราต่ําสุดของหน่ วย
อนุโลมให้ ผู้ประเมินคนที่ ๑ เป็นกําลังพลที่มีฐานะเทียบเท่าหรืออยู่ในระดับเดียวกับผู้รับการ
ประเมินได้ โดยในส่วนของหน่วยทหารพราน ให้ถือว่าอาสาสมัครทหารพรานบรรจุในตําแหน่ง
อัตราต่ําสุดของหน่วยโดยอนุโลม
๕.๕.๒ ผู้ประเมินคนที่ ๒ หมายถึง กําลังพลที่ได้รับการแต่งตั้งหรือ
มอบหมายให้เ ป็ นผู้ ป ระเมิน คนที่ ๒ และมีฐ านะเที ย บเท่ าหรื อ อยู่ใ นระดั บ เดี ย วกั บ ผู้รั บ การ
ประเมิน (ระดับกลาง)
๕.๕.๓ ผู้ ป ระเมิ น คนที่ ๓ หมายถึ ง ผู้ บั ง คั บ บั ญ ชาโดยตรงหรื อ ผู้ ที่
ผู้บังคับบัญชาโดยตรงแต่งตั้ง หรือมอบหมายให้ทําหน้าที่เป็นผู้ประเมินแทน และมีฐานะสูงกว่า
ผู้รับการประเมิน (ระดับบน)
๕.๖ คณะกรรมการคือ.....ประเมินค่า.....หมายถึง คณะกรรมการที่หน่วยต่าง ๆ
ภายในกองทัพบกแต่งตั้งขึ้นเพื่อตรวจสอบ.....ผลการประเมิน.....
๕.๗ ดัชนีความหมาของร่างกาย (Body ..... หรือ ….. ค่าตัวเลขชี้วัดความสมดุล
ของร่างกาย ว่าอยู่ในเกณฑ์ปกติ หรืออ้วน หรือ..... หากอยู่ในเกณฑ์อ้วน จะทําให้เสี่ยงต่อการเกิด
โรคต่าง ๆ และทําให้สุขภาพไม่แข็งแรง.....ต่อการปฏิบัติงาน สําหรับการคํานวณหาค่าดัชนีความ
หนาของร่างกายจะมี..... (กิโลกรัม) หารด้วย ส่วนสูง (เมตร) ยกกําลังสอง ซึ่งผลของดัชนีความ
หนาของร่างกายมีดังนี้
๕.๗.๑ ระหว่าง ๑๘.๕ – ๒๒.๔
ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ .....
๕.๗.๒ สูงหรือต่ํากว่าเกณฑ์ปกติ +๒
ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ .....
๕.๗.๓ สูงหรือต่ํากว่าเกณฑ์ผ่าน
ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ .....

๕-๕๑
๕.๘ ผลสัมฤทธิ์ของงาน หมายถึง ผลการปฏิบัติงานที่เกิดขึ้นในเชิงปริมาณตาม
คุณภาพงาน ความรวดเร็ว หรือความตรงต่อเวลา และการใช้ทรัพยากรเปรียบเทียบกับเป้าหมาย
ที่กําหนดไว้ รวมถึงความรู้ความสามารถ โดยกําหนดให้มีค่าร้อยละ ๘๐ ของการประเมินค่าการ
ปฏิบัติงานทั้งหมด
๕.๙ พฤติ ก รรมการปฏิ บัติ ง าน หมายถึ ง พฤติก รรมที่ ผู้ ปฏิ บัติ แ สดงออกใน
ระหว่ า งการปฏิ บั ติ ร าชการ อั น ส่ ง ผลต่ อ ความสํ า เร็ จ ในการปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ที่ รั บ ผิ ด ชอบโดย
กําหนดให้มีค่าร้อยละ ๒๐ ของการประเมินค่าการปฏิบัติงานทั้งหมด
๕.๑๐ ค่าน้ําหนัก หมายถึง คะแนนของแต่ละข้อย่อยที่จะดําเนินการประเมินค่า
โดยกําหนดให้มีค่าน้ําหนัก มาก – น้อย ตามความสําคัญของรายการที่จะประเมิน
๕.๑๑ ระดับคะแนน หมายถึง คะแนนที่ได้รับจากการประเมิน ตามความเห็น
ของผู้ประเมินในแต่ละรายการ โดยกําหนดให้มีระดับคะแนนตั้งแต่ ระดับ ๑ – ระดับ ๕
๕.๑๒ วงรอบการประเมิน หมายถึง ห้วงเวลาที่จะต้องทําการประเมินค่าการ
ปฏิบัติงานกําลังพลของกองทัพบก ปีละ ๒ ครั้ง ดังนี้
๕.๑๒.๑ ครั้งที่ ๑ ตั้งแต่ ๑ ตุลาคม – ๓๑ มีนาคม ของปีถัดไป
๕.๑๒.๒ ครั้งที่ ๒ ตั้งแต่ ๑ เมษายน – ๓๐ กันยายน ของปีเดียวกัน
๕.๑๓ เกณฑ์การประเมินแบ่งออกเป็น ๕ ระดับ ดังนี้
๕.๑๓.๑ คะแนนร้อยละ ๙๐ ขึ้นไป อยู่ในเกณฑ์ ดีเด่น
๕.๑๓.๒ คะแนนร้อยละ ๘๐ – ๘๙ อยู่ในเกณฑ์ ดีมาก
๕.๑๓.๓ คะแนนร้อยละ ๗๐ – ๗๙ อยู่ในเกณฑ์ ดี
๕.๑๓.๔ คะแนนร้อยละ ๖๐ – ๖๙ อยู่ในเกณฑ์ พอใช้
๕.๑๓.๕ คะแนนต่ํากว่า ร้อยละ ๖๐ อยู่ในเกณฑ์ ต้องปรับปรุง
ผู้รับการประเมิน ต้องมีคะแนนผลการประเมินค่าไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๖๐ จึงจะ
ถือว่าเป็นผู้ผ่านการประเมิน
ข้อ ๖ ให้เจ้ากรมกําลังพลทหารบก เป็นผู้รักษาการตามระเบียบนี้

๕-๕๒
หมวด ๑ แบบประเมินค่า และแบบรายงาน
ข้อ ๗ แบบประเมินค่ากําลังพล และแบบรายงานผลการประเมินค่ากําลังพลกําหนดไว้ดังนี้
๗.๑ แบบประเมินค่ากําลังพลชั้นสัญญาบัตรใช้แบบพิมพ์มาตรฐานกองทัพบก
ทบ.๑๐๑ – ๑๕๗
๗.๒ แบบประเมินค่ากําลังพลต่ํากว่าชั้นสัญญาบัตร ใช้ แบบพิมพ์มาตรฐาน
กองทัพบก ทบ.๑๐๑ – ๑๕๘
๗.๓ แบบรายงานผลการประเมิ น ค่ า กํ า ลั ง พลชั้ น สั ญ ญาบั ต ร ใช้ แ บบพิ ม พ์
มาตรฐานกองทัพบก ทบ.๑๐๑ – ๑๕๙
๗.๔ แบบรายงานผลการประเมินค่ากําลังพลต่ํากว่าชั้นสัญญาบัตร ใช้แบบพิมพ์
มาตรฐานกองทัพบก ทบ.๑๐๑ – ๑๖๐
หมวด ๒ การดําเนินการ
ข้อ ๘ ระบบการประเมินประกอบด้วยกระบวนการหลัก ดังนี้
๘.๑ การประเมิน
๘.๒ การแปลผล
๘.๓ การรายงาน และการพิจารณาผลการประเมินค่า
๘.๔ คณะกรรมการพิจารณาผลการประเมินค่ากําลังพลของกองทัพบก
๘.๕ การแจ้งผลการประเมิน
๘.๖ การใช้ผล
๘.๗ การปฏิบัติทั่วไป
ข้อ ๙ การประเมิน
๙.๑ ให้ผู้ประเมินและผู้รับการประเมินร่วมกันจัดทําข้อตกลงการประเมินในแต่
ละวงรอบ โดยระบุภารกิจให้ผู้รับการประเมินทราบและรับผิดชอบดําเนินการ พร้อมทั้งกําหนด
เป้ า หมาย และเกณฑ์ ก ารให้ ค ะแนนของแต่ ล ะภารกิ จ กิ จ กรรม/โครงการ/งาน ให้ มี ค วาม
เหมาะสมกับตําแหน่งหน้าที่ โดยการประเมินจะต้องกระทําอย่างโปร่งใส เป็นธรรมและผู้ประเมิน
ต้องสามารถให้คําตอบที่มีเหตุผลแก่ผู้รับการประเมิน รวมทั้ง ผู้บังคับบัญชาตามลําดับชั้นได้โดย
หลีกเลี่ยงการประเมินในลักษณะ ดังนี้

๕-๕๓
๙.๑.๑ การใช้ความรู้สึกส่วนตัว ชอบ/ไม่ชอบ ตลอดจนอคติต่าง ๆ ต่อ
ผู้รับการประเมิน หรือเรื่องราวเก่า ๆ ของผู้รับการประเมินที่ไม่อยู่ในห้วงเวลาการประเมินค่า
๙.๑.๒ ให้คะแนนในการประเมินค่าแบบ “ปล่อยคะแนน” และหรือ
“กดคะแนน”
๙.๑.๓ ทําการประเมินค่าทุกคน ในระดับกลาง ๆ
๙.๑.๔ การใช้ ค วามประทั บ ใจในบางเรื่ อ งที่ ไ ม่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การ
ปฏิบัติงานเป็นเกณฑ์ในการประเมินค่า
๙.๒ ให้ผู้รับการประเมินบันทึกผลการปฏิบัติงานที่สําคัญของตนเองในวงรอบที่
ประเมิน ลงในแบบประเมินค่า ตอนที่ ๑ โดยกําลังพลชั้นสัญญาบัตร ให้ใช้แบบพิมพ์ ทบ.๑๐๑ –
๑๕๗ และกําลังพลต่ํากว่าชั้นสัญญาบัตรให้ใช้แบบพิมพ์ ทบ.๑๐๑ – ๑๕๗ เพื่อให้กรรมการ หรือ
ผู้ประเมินใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาประเมินผล โดยให้แบ่งผลการปฏิบัติงานออกเป็น ๓
ลักษณะ (อาจมีผลงานไม่ครบทั้ง ๓ ลักษณะ หรือหากมีผลการปฏิบัติงานเป็นจํานวนมาก ให้ใช้
กระดาษเพิ่มเป็นใบแทรกได้) ดังนี้
๙.๒.๑ กลุ่ ม งานประจํ า หมายถึ ง ผลงานที่ ป ฏิ บั ติ เ ป็ น ประจํ า ตาม
ภารกิจที่ระบุไว้ในตําแหน่งหน้าที่ที่รับผิดชอบ (กรณีตําแหน่งประจําหน่วยให้ระบุงานหลักที่ได้รับ
มอบหมาย)
๙.๒.๒ กลุ่มงานมอบหมาย หมายถึง ผลงานที่ปฏิ บัติเพิ่ ม ขึ้นตามที่
ได้รับมอบหมายเป็นพิเศษ หรืองานเฉพาะกิจ (นอกเหนือจากงานประจํา หรืองานหลัก)
๙.๒.๓ กลุ่มงานพัฒนา หมายถึง ผลงานเชิงริเริ่มสร้างสรรค์ งานวิจัย
งานประดิ ษ ฐ์ คิ ด ค้ น งานเชิ ง พั ฒ นา งานวั ต กรรมหรื อ อื่ น ๆ ที่ ก่ อ ให้ เ กิ ด ประโยชน์ ต่ อ การ
ปฏิบัติงานหรือต่อทางราชการ
๙.๓ ให้เจ้าหน้าที่กําลังพลของหน่วยตรวจสอบคุณสมบัติของผู้รับการประเมิน
ตอนที่ ๒ และบันทึกข้อมูล โดยการพิมพ์ หรือเขียนด้วยตัวบรรจงอ่านง่าย
๙.๔ ผู้ประเมินคนที่ ๑ ทําการประเมิน ตอนที่ ๓ โดยให้บันทึกคะแนนลงใน
ช่องว่างของแต่ละรายการประเมินค่า ด้วยการใช้ค่าน้ําหนักของแต่ละข้อย่อย คูณ ระดับคะแนน
ที่ได้รับจากการประเมินตามความเห็นของตน หลังจากนั้นจึงรวมคะแนนทั้งหมด ในส่วนของ

๕-๕๔
ตนเองรวมทั้ง บันทึกความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของผู้รับการประเมินลงใน ตอนที่ ๔ และ
ส่งให้ผู้ประเมินคนที่ ๒ เพื่อทําการประเมินต่อไป
๙.๕ ผู้ ป ระเมิ น คนที่ ๒ ทํ า การประเมิ น และบั น ทึ ก ความเห็ น เกี่ ย วกั บ การ
ปฏิบัติงานของผู้รับการประเมินในลักษณะเช่นเดียวกับผู้ประเมินคนที่ ๑ ตามข้อ ๘.๔ และส่งให้
ผู้ประเมินคนที่ ๓ เพื่อทําการประเมินต่อไป
๙.๖ ผู้ประเมินคนที่ ๓ หรือผู้บังคับบัญชาโดยตรงทําการประเมินและบันทึก
ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของผู้รับการประเมินในลักษณะเดียวกับผู้ประเมินคนที่ ๑ และผู้
ประเมินคนที่ ๒ ตามข้อ ๙.๔ และ ๙.๕ รวมทั้ง ให้บันทึกความเห็นเกี่ยวกับตําแหน่งที่เหมาะสม
ของผู้ รั บ การประเมิ นด้ วย และให้เ ก็บ รัก ษาหลั ก ฐานดั ง กล่ า วไว้ที่ หน่ วย มี กํา หนด ๕ ปี โ ดย
กองทัพบกสามารถขอตรวจสอบหลักฐานการดําเนินการได้ทุกโอกาส
๙.๗ การประเมิ น ค่ า การปฏิ บั ติ ง านนายทหารสั ญ ญาบั ต ร ชั้ น ยศพลตรี ใ ห้
ผู้บังคับบัญชาโดยตรง หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย หรือผู้กํากับดูแลรับผิดชอบแต่งตั้งคณะกรรมการ
เพื่อทําการประเมินค่าการปฏิบัติงานตามผนวกที่แนบท้ายระเบียบนี้
๙.๘ การประเมินค่ากําลังพล ประเภทนายทหารปฏิบัติการประจําหน่วยและ
ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก ซึ่งได้รับมอบหมายให้ไปช่วยราชการ ณ หน่วยใด ให้หน่วยที่รับตัวไว้
ปฏิบัติงานเป็นผู้ประเมินค่าแล้วส่งแบบพิมพ์ ทบ.๑๐๑ – ๑๕๗ ให้หน่วยต้นสังกัด
๙.๙ กําลังพลที่อยู่ในตําแหน่งประจําหน่วย ให้หน่วยนั้น ๆ รับผิดชอบประเมิน
ค่าเช่นเดียวกับกําลังพลของหน่วย สําหรับกําลังพลตําแหน่งประจํากองบัญชาการกองทัพบก
ให้สํานักงานเลขานุการกองทัพบก เป็นหน่วยรับผิดชอบดําเนินการเช่นเดียวกับกําลังพลของ
หน่ ว ย ยกเว้น กํ า ลัง พลที่ อ ยู่ ใ นตํ า แหน่ ง ประจํ า หน่ ว ย หรื อ ประจํ า กองบัญ ชาการกองทั พ บก
ซึ่งได้รับการแต่งตั้งเป็นคณะทํางานของกองทัพบก ให้หัวหน้าคณะทํางานนั้น ๆ รับผิดชอบการ
ประเมินค่าแล้วส่งแบบพิมพ์ ทบ.๑๐๑ – ๑๕๗ และหรือแบบพิมพ์ ทบ.๑๐๑ – ๑๕๘ ให้กับ
หน่วยที่กําลังพลผู้นั้นประจําอยู่ เพื่อดําเนินการเช่นเดียวกับกําลังพลของหน่วยต่อไปหากว่าเป็น
กํ า ลั ง พลในตํ า แหน่ ง ประจํ า กองบัญ ชาการกองทั พ บก ให้ส่ ง แบบประเมิ น ค่ า การปฏิ บั ติ ง าน
ดังกล่าว ให้กับสํานักงานเลขานุการกองทัพบก เป็นหน่วยรับผิดชอบดําเนินการเช่นเดียวกับกําลังพล
ของหน่วย

๙.๑๐ กําลังพลที่ไปช่วยราชการ หรือไปปฏิบัติราชการพิเศษ ให้หน่วยที่รับตัว
ไว้ปฏิบัติงานดังกล่าว เป็นผู้รับผิดชอบประเมินค่าแล้วส่งแบบพิมพ์ ทบ.๑๐๑ ๑๕๗ และหรือ
๕-๕๕
แบบพิมพ์ ทบ. ๑๐๑ – ๑๕๘ แล้วแต่กรณีให้แก่หน่วยต้นสังกัด และให้หน่วยต้นสังกัดแล้วแต่
กรณี เช่นเดียวกับผู้ที่ปฏิบัติงานอยู่ในหน่วย
ข้อ ๑๐ การแปลผล
ให้ทุกหน่วยทําการแปลผลการประเมินค่า โดยใช้วิธีการแปลงคะแนนดิบที่ได้
เป็นระบบร้อยละ และให้เรียงตามลําดับจากผู้มีคะแนนมากไปหาคะแนนน้อย เนื่องจากหน่วย
เป็นผู้แปล และใช้ผลการประเมินค่าการปฏิบัติงานในการบริหารงานกําลังพลภายในหน่วยโดยให้
ผู้บังคับหน่วยเป็นผู้รับผิดชอบการดํ าเนินการ สําหรับในระดับกองทัพบก ให้กรมสารบรรณ
ทหารบก ดําเนินการด้วยวิธีการทางสถิติ เพื่อทําการประเมินค่าการปฏิบัติงานในภาพรวมของ
กองทั พ บก ตลอดจนติ ด ตามการเปลี่ ย นแปลงและบั น ทึ ก ผลเป็ น ข้ อ มู ล เพื่ อ สนั บ สนุ น การ
บริ ห ารงานกํ า ลั ง พลให้ กั บ กรมกํ า ลั ง พลทหารบก และหน่ ว ยที่ เ กี่ ย วข้ อ งตามระเบี ย บและ
หลักเกณฑ์ที่กําหนดต่อไป
ข้อ ๑๑ การรายงาน และการพิจารณาผลการประเมินค่า
ให้ ห น่ ว ยต่ า ง ๆ รายงานผลการประเมิ น ค่ า กํ า ลั ง พล ไปยั ง กรมสารบรรณ
ทหารบก และหรือหน่วยเหนือตามสายการบังคับบัญชาแล้วแต่กรณี ตามแบบรายงานผลการ
ประเมินค่าและห้วงเวลาที่กําหนด (แผนผังการรายงานประกอบท้ายระเบียบ) ดังนี้
๑๑.๑ หน่วยทหารสังกัดกองทัพบก
๑๑.๑.๑ หน่วยระดับกองพัน หรือเทียบเท่ารวบรวมผลการประเมินค่า
กําลังพลของหน่วย และบันทึกลงในแบบพิมพ์ ทบ.๑๐๑ – ๑๕๙ และแบบพิมพ์ ทบ.๑๐๑ –
๑๖๐ ส่งให้หน่วยบังคับบัญชาระดับกรม หรือเทียบเท่า และเก็บสําเนาไว้เป็นหลักฐานของหน่วย
๑๑.๑.๒ หน่วยระดับกรม หรือเทียบเท่า รวบรวมผลการประเมินค่า
กําลังพลในหน่วย และบันทึกลงในแบบพิมพ์ ทบ.๑๐๑ – ๑๕๙ และแบบพิมพ์ ทบ.๑๐๑ – ๑๖๐
รวมทั้งผลการประเมินค่าของหน่วยระดับกองพัน ตามข้อ ๑๑.๑.๑ ส่งให้หน่วยบังคับบัญชาระดับ
กองพลหรือเทียบเท่า และเก็บสําเนาไว้เป็นหลักฐานของหน่วย
๑๑.๑.๓ หน่วยระดับกองพลหรือเทียบเท่ารวบรวมผลการประเมินค่า
กําลังพลในหน่วยและหน่วยขึ้นตรง แล้วแยกดําเนินการดังนี้

๕-๕๖
๑๑.๑.๓.๑ ตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลการประเมินค่าการ
ปฏิบัติงานของกําลังพลต่ํากว่าชั้นสัญญาบัตร และนําผลไปใช้ประกอบการพิจารณา บําเหน็จ
ค่าจ้าง ค่าตอบแทน ประจําปี
๑๑.๑.๓.๒ รวบรวมผลการประเมินค่ากําลังพลชั้นสัญญาบัตร
ตามแบบพิมพ์ ทบ.๑๐๑ – ๑๕๙ และส่งให้หน่วยบังคับบัญชาระดับกองทัพภาค หรือระดับ
หน่วยขึ้นตรงกองทัพบก และเก็บสําเนาไว้เป็นหลักฐานของหน่วย
๑๑.๑.๔ หน่วยระดับกองทัพภาคหรือระดับหน่วยขึ้นตรงกองทัพบก
รวบรวมผลการประเมินค่ากําลังพลในหน่วย และหน่วยขึ้นตรง แล้วแยกดําเนินการดังนี้
๑๑.๑.๔.๑ ตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลการประเมินค่าการ
ปฏิบัติงานของกําลังพลต่ํากว่าชั้นสัญญาบัตรภายในกองบัญชาการ และภายในหน่วยขึ้นตรง
รวมทั้ง นําผลไปใช้ประกอบการพิจารณา บําเหน็จ ค่าจ้าง ค่าตอบแทน ประจําปี
๑๑.๑.๔.๒ รวมรวมผลการประเมินค่ากําลังพลชั้นสัญญาบัตร
ตามแบบพิมพ์ ทบ.๑๐๑ – ๑๕๙ ส่งให้กรมสารบรรณทหารบก โดยครั้งที่ ๑ ให้ส่งภายในวันที่ ๑
กุมภาพันธ์ และครั้งที่ ๒ ให้ส่งภายในวันที่ ๑ สิงหาคมของทุกปี โดยแยกออกเป็น ๔ กลุ่ม คือ
กลุ่มร้อยตรี – ร้อยเอก, กลุ่มพันตรี – พันโท, กลุ่มพันเอก – พันเอก (อัตราเงินเดือนพันเอก
พิเศษ) และกลุ่มพลตรี
๑๑.๒ หน่วยขึ้นตรงกองทัพบกอื่น ๆ ให้ดําเนินการตามข้อ ๑๑.๑.๓ และหรือ
ข้อ ๑๑.๑.๔ โดยอนุโลม
ข้อ ๑๒ คณะกรรมการพิจารณาผลการประเมินค่ากําลังพลของกองทัพบก
การพิจารณาผลการประเมินค่ากําลังพล โดยกําลังพลชั้นสัญญาบัตรให้กระทํา
โดยคณะกรรมการพิจารณาผลการประเมินค่ากําลังพลของกองทัพบก ส่วนกําลังพลต่ํากว่าชั้น
สัญญาบัตร ให้กระทําโดยคณะกรรมการพิจารณาผลการประเมินค่ากําลังพลของหน่วยระดับกอง
พล หรือเทียบเท่าขึ้นไป เพื่อพิจารณากลั่นกรองผลการประเมินค่าให้เกิดความเป็นธรรมจากการ
ใช้ดุลยพินิจของผู้ประเมินดังนี้

๑๒.๑ ให้คระกรรมการพิจารณาบําเหน็จประจําปีของกองทัพบกทําหน้าที่เป็น
คณะกรรมการพิจารณาผลการประเมินค่ากําลังพลชั้นสัญญาบัตรและคณะกรรมการพิจารณา
บําเหน็จประจําปีของหน่วยระดับกองพลหรือเทียบเท่าขึ้นไป ทําหน้าที่เป็นคณะกรรมการ
๕-๕๗
พิ จ ารณาผลการประเมิ น ค่ า กํ า ลั ง พลต่ํ า กว่ า ชั้ น สั ญ ญาบั ต ร โดยดํ า เนิ น การพิ จ ารณาผลการ
ประเมินค่าก่อนการพิจารณา บําเหน็จ ค่าจ้าง ค่าตอบแทน ประจําปี แล้วนําผลการประเมินไปใช้
ในการพิจารณาบําเหน็จ ค่าจ้าง ค่าตอบแทน ประจําปี
๑๒.๒ อํานาจหน้าที่
๑๒.๒.๑ ตรวจสอบและกลั่นกรอง ผลการประเมินค่าให้เป็นไปด้วย
ความเหมาะสม และเป็นธรรมแก่ผู้รับการประเมิน
๑๒.๒.๒ รับข้อร้องทุกข์จากผู้รับการประเมินที่มีความเห็น หรือมีข้อ
สงสัยว่าผลการประเมินค่าการปฏิบัติงานไม่เป็นธรรม
๑๒.๒.๓ ดํ า เนิ น การสอบสวน และพิ จ ารณาวิ นิ จ ฉั ย ข้ อ ร้ อ งทุ ก ข์
จนกระทั่งได้ข้อยุติ
๑๒.๓ คณะกรรมการพิจารณาผลการประเมินค่ากําลังพลของหน่วยระดับกอง
พล หรือเทียบเท่าขึ้นไป ให้สามารถกําหนดองค์ประกอบต่าง ๆ ได้ตามความเหมาะสมโดยให้มี
อํานาจหน้าที่ เช่นเดียวกับข้อ ๑๒.๒
ข้อ ๑๓ การแจ้งผลการประเมิน
เมื่อคณะกรรมการพิจารณาผลการประเมินค่ากําลังพลของกองทัพบกให้ความ
เห็นชอบต่อผลการประเมินค่าแล้ว ให้แจ้งผลการประเมินผ่านตามสายการบังคับบัญชาจนถึงผู้รับ
การประเมินทราบโดยเร็ว โดยให้ผู้บังคับบัญชาโดยตรงซึ่งทําหน้าที่ประเมินแจ้งผลให้ผู้รับการ
ประเมินทราบเป็นลายลักษณ์อักษร เนื่องจากเป็นหน้าที่ของผู้บังคับบัญชาโดยตรงในการจะให้
ข้อแนะนํา คําปรึกษา ชมเชยผลการปฏิบัติงาน หรือว่ากล่าวตักเตือนผู้ใต้บังคับบัญชาหากผู้รับ
การประเมินมีข้อสงสัย หรือเห็นว่าผลการประเมินไม่เป็นธรรมสามารถร้องทุกข์ต่อผู้บังคับบัญชา
โดยตรงได้ โดยใช้แบบการร้องทุกข์ที่แนบท้ายระเบียบนี้ภายใน ๕ วัน นับจากวันที่ทราบผลการ
ประเมินค่าและให้ผู้บังคับบัญชาโดยตรงชี้แจงให้ผู้ร้องทุกข์ทราบภายใน ๓ วัน หากผู้ร้องทุกข์ไม่
เห็นด้วยกับการชี้แจง สามารถยื่นคําอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการพิจารณาผลการประเมินค่ากําลัง
พลของกองทัพบกได้ ภายใน ๕ วัน นับจากผู้บังคับบัญชาโดยตรงชี้แจงและให้คณะกรรมการ

พิจารณาผลการประเมินค่ากําลังพลของกองทัพบก พิจารณาและวินิจฉัยคําอุทธรณ์ให้ได้ข้อยุติ
ภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันที่ได้รับการอุทธรณ์
๕-๕๘
ข้อ ๑๔ การใช้ผล
๑๔.๑ ให้ทุกหน่วยใช้ข้อมูล ตามแบบรายงานผลการประเมินค่าการปฏิบัติงาน
เป็นเกณฑ์ในการพิจารณาบําเหน็จ ค่าจ้าง ค่าตอบแทน ประจําปี ของกําลังพลทุกนาย ทั้งนี้ผล
การพิจารณาบําเหน็จ ค่าจ้าง ค่าตอบแทน ประจําปี ต้องสอดคล้องกับผลการประเมินค่าด้วย
๑๔.๒ ให้ทุกหน่วยใช้ข้อมูล ตามแบบรายงานผลการประเมินค่าการปฏิบัติงาน
เป็นหลักในการบริหารงานกําลังพล โดยเฉพาะการปรับย้ายจะต้องแนบสําเนาแบบประเมินค่า
ครั้งล่ าสุ ด ตามแบบพิ ม พ์ ทบ.๑๐๑ – ๑๕๗ หรือแบบพิม พ์ ทบ.๑๐๑ – ๑๕๘ แล้ วแต่ กรณี
ประกอบรายงานด้วย โดยการเสนอขอปรับย้ายให้ดําเนินการ ดังนี้
๑๔.๒.๑ การปรับย้ายทั่วไป เพื่อเลื่อนยศ หรือเลื่อนตําแหน่งสูงขึ้นโดย
ผู้ที่จะได้รับการพิจารณาปรับย้าย ต้องมีคะแนนผลการประเมินไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๐
๑๔.๒.๒ การปรับย้ายเป็น ผู้บังคับหน่วย ระดับ ผู้บังคับกองพันหรือ
เทียบเท่า และการปรับย้ายเป็นนายทหารปฏิบัติการประจําหน่วยขึ้นไป ผู้ที่จะได้รับการพิจารณา
ปรับย้าย ต้องมีคะแนนผลการประเมินไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐
๑๔.๓ ให้กรมกําลังพลทหารบก หน่วยขึ้นตรงกองทัพบก และกรมสารบรรณ
ทหารบก รวบรวมรายชื่ อนายทหารสัญ ญาบัต ร ข้า ราชการกลาโหมพลเรื อ นชั้นสั ญ ญาบั ต ร
ข้าราชการพลเรือนกลาโหมชั้นสัญญาบัตร และกําลังพลชั้นสัญญาบัตรอื่นที่จะมีขึ้นภายหลัง
ประกาศใช้ระเบียบนี้ ที่มีผลการประเมินค่าอยู่ในเกณฑ์ “ต้องปรับปรุง” ไว้เพื่อการพิจารณาไม่
เลื่อนชั้ นเงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทน รวมทั้ง ไม่ เลื่อนยศและเลื่อนตํ าแหน่ งสูงขึ้นสํ าหรับ
นายทหารประทวน ข้ า ราชการกลาโหมพลเรื อ นต่ํ า กว่ า ชั้ น สั ญ ญาบั ต ร ข้ า ราชการพลเรื อ น
กลาโหมต่ํากว่าชั้นสัญญาบัตร พลทหารประจําการ (พลอาสาสมัคร) ลูกจ้างประจํา อาสาสมัคร
ทหารพราน และกําลังพลต่ํากว่าชั้นสัญญาบัตรอื่นที่กําหนดเพิ่มขึ้นในภายหลัง ให้หน่วยต้นสังกัด
และหน่วยเหนือตามสายการบังคับบัญชา ดําเนินการเช่นเดียวกับกําลังพลชั้นสัญญาบัตร
๑๔.๔ ให้กรมสารบรรณทหารบก รวบรวมผลการประเมินค่าของนายทหารชั้น
สัญญาบัตร ข้าราชการกลาโหมพลเรือนชั้นสัญญาบัตร ข้าราชการพลเรือนกลาโหมชั้นสัญญาบัตร

และกําลังพลชั้นสัญญาบัตรอื่นที่จะมีขึ้นภายหลัง ในรูปแบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ส่งให้ กรมกําลัง
พลทหารบก เพื่อใช้ดําเนินการบริหารจัดการกําลังพลต่อไป
๕-๕๙
ข้อ ๑๕ การปฏิบัติทั่วไป
๑๕.๑ เมื่อผู้ประเมินได้บันทึกผลการประเมินลงในแบบพิมพ์ ทบ.๑๐๑ – ๑๕๗
และแบบพิมพ์ ทบ.๑๐๑ – ๑๕๘ แล้ว ให้ถือว่าเอกสารฉบับดังกล่าวมีชั้นความลับเป็น “ลับ”
๑๕.๒ เมื่อหน่วยได้บันทึกผลการประเมินเป็นรายบุคคลลงในแบบพิมพ์ ทบ.
๑๐๑ – ๑๕๙ และแบบพิมพ์ ทบ.๑๐๑ – ๑๖๐ รวมทั้ง ส่งรายงานถึงกรมสารบรรณทหารบก
และหรือหน่วยเหนือตามสายการบังคับบัญชาแล้วแต่กรณี ถือว่าการประเมินค่าการปฏิบัติงาน
เสร็จสมบูรณ์ จะแก้ไขอีกไม่ได้
๑๕.๓ ผู้ไม่มีหน้าที่ในการบันทึก ห้ามเปลี่ยนแปลงแก้ไขรายการใด ๆ และห้าม
ดูเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการประเมินค่าการปฏิบัติงานโดยเด็ดขาด
๑๕.๔ ห้ามคัดลอกข้อความหรือรายการใด ๆ จากเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการ
ประเมินค่าการปฏิบัติงานที่ผู้ประเมินได้บันทําไว้แล้ว
๑๕.๕ การบันทึกรายการในแบบประเมินค่าการปฏิบัติงานทุกรายการให้บันทึก
ด้วยพิมพ์ดีด หรือปากกา ห้ามบันทึกด้วยดินสอ
๑๕.๖ เมื่อผู้รับการประเมินมีการย้ายตําแหน่งหรือย้ายออกจากหน่วยซึ่งการ
ย้ายในครั้งนั้นส่งผล ทําให้ผู้ประเมินเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม ให้หน่วยต้นสังกัดเดิมบันทึกรายงาน
การประเมินค่าของกําลังพลที่ได้รับการปรับย้ายดังกล่าว เฉพาะห้วงระยะเวลาที่อยู่ในสังกัด
หน่วยเดิม และส่งให้หน่วยต้นสังกัดใหม่พร้อมกับเอกสารส่งตัว สําหรับหน่วยต้นสังกัดใหม่ให้
ประเมินค่าการปฏิบัติงานเฉพาะห้วงระยะเวลาที่รับตัวจนถึงสิ้นวงรอบการประเมิน
๑๕.๗ เมื่อผู้ประเมินคนใดคนหนึ่ง มีการเปลี่ยนตําแหน่งหรือโยกย้ายในวงรอบ
การประเมินวงรอบใด ให้ผู้บังคับบัญชาที่มีอํานาจแต่งตั้ง หรือมอบหมายผู้ประเมินทดแทน เพื่อ
ดําเนินการประเมินในห้วงระยะเวลาที่เหลือตามวงรอบการประเมินนั้น
๑๕.๘ ให้กรมสารบรรณทหารบก จัดเก็บข้อมูลคะแนนผลการประเมินค่าของ
กําลังพลชั้นสัญญาบัตร โดยบันทึกไว้ในเครื่องคอมพิวเตอร์เป็นเวลา ๕ ปี เพื่อใช้ตรวจสอบในการ
บริหารงานกําลังพลเป็นส่วนรวมของกองทัพบก สําหรับกําลังพลต่ํากว่าชั้นสัญญาบัตรให้หน่วย

ระดับกองพล หรือเทียบเท่าขึ้นไปเป็นผู้เก็บรักษาไว้ เช่นเดียวกับกรมสารบรรณทหารบกเพื่อใช้
บริหารงานกําลังพลของหน่วย และใช้ตรวจสอบกับหน่วยเหนือและกองทัพบก
๕-๖๐
๑๕.๙ กํ า ลั ง พลที่ ไ ม่ มี ผ ลการประเมิ น ค่ า เนื่ อ งจากหน่ ว ยต้ น สั ง กั ด ไม่ ไ ด้ ส่ ง
รายงานให้กรมสารบรรณทหารบก หรือหน่วยเหนือตามสายการบังคับบัญชา แล้วแต่กรณีเมื่อมี
การพิจารณาบําเหน็จ ค่าจ้าง ค่าตอบแทน ประจําปี หรือมีการปรับย้ายให้กรมกําลังพลทหารบก
หรือหน่วยขึ้นตรงกองทัพบก ที่ได้รับมอบอํานาจระงับการพิจารณา บําเหน็จ ค่าจ้าง ค่าตอบแทน
ประจํ า ปี หรื อ ระงั บ การปรับ ย้ า ยไว้ ก่อ น จนกว่ าหน่ ว ยจะส่ ง รายงานผลการประเมิ น ค่า การ
ปฏิบัติงาน จึงให้ดําเนินการต่อไปได้
ข้อ ๑๖ การเก็บรักษาและการทําลาย
๑๖.๑ ให้กรมสารบรรณทหารบก เก็บรักษาแบบรายงานผลการประเมินค่า
กํ าลังพลชั้ นสั ญ ญาบั ตร ตามแบบพิ ม พ์ ทบ.๑๐๑ – ๑๕๙ ที่ ค ณะกรรมการพิจ ารณาผลการ
ประเมินค่ากําลังพลของกองทัพบก (คณะกรรมการพิจารณาบําเหน็จประจําปีของกองทัพบก) ได้
ให้ความเห็นชอบแล้วเป็นเวลา ๕ ปี เมื่อครบกําหนด จึงให้ทําลายได้
๑๖.๒ ให้ทุกหน่วยเก็บรักษาแบบประเมินค่ากําลังพล ตามแบบพิมพ์ ทบ.๑๐๑ –
๑๕๗ และแบบพิมพ์ ทบ.๑๐๑ – ๑๕๘ รวมทั้ง แบบรายงานผลการประเมินค่ากําลังพล ตามแบบพิมพ์
ทบ.๑๐๑ – ๑๕๙ และแบบพิมพ์ ทบ.๑๐๑ – ๑๖๐ ไว้เป็นเวลา ๕ ปี เมื่อครบกําหนดแล้ว จึงให้ทําลายได้
ข้อ ๑๗ การควบคุมและกํากับดูแล
ให้หน่วยขึ้นตรงกองทัพบก ช่วยเหลือ แนะนํา และกํากับดูแลการประเมินค่า
กําลังพลของหน่วยรอง ตามสายการบังคับบัญชาให้เป็นไปตามที่กองทัพบกกําหนด โดยให้กรม
สารบรรณทหารบก เป็นผู้ควบคุมกํากับดูแลเป็นส่วนรวมของกองทัพบก และให้สามารถกําหนด
รายละเอียดปลีกย่อยที่ไม่ขัด หรือแย้งกับระเบียบนี้เพิ่มเติมได้ ทั้งนี้เพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปด้วย
ความเรียบร้อย
ประกาศ ณ วันที่ ๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๖
(ลงชื่อ) พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา

(ประยุทธ์ จันทร์โอชา)
ผู้บัญชาการทหารบก
กรมกําลังพลทหารบก
๕-๖๑
หมายเหตุ หลักการและเหตุผลในการประกาศใช้ ระเบียบ ฉบับนี้ คือ เพื่อปรับปรุงแนวทางการ
ประเมินค่าการปฏิบัติงานข้าราชการ ลูกจ้างประจํา และอาสาสมัครทหารพราน ให้มี ความ
เหมาะสมยิ่งขึ้น เพื่อให้การประเมินค่าการปฏิบัติงานกําลังพลของกองทัพบก ซึ่งเป็นขบวนการ
หนึ่ ง ของระบบการบริ ห ารจั ด การทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ ที่ มี ค วามสํ า คั ญ ในการพั ฒ นากํ า ลั ง พล มี
แนวทางการปฏิ บั ติ ที่ เ หมาะสม และเป็ น การพั ฒ นาตนเองในระยะยาว ซึ่ ง จะส่ ง ผลให้ เ กิ ด
สมรรถนะที่ดีในการปฏิบัติงาน รวมทั้งสามารถนําผลการประเมินค่าไปใช้ในการปริหารงานกําลัง
พลได้อย่างเหมาะสม เป็นธรรม สามารถรองรับการประเมินค่ากําลังพลได้ทุกประเภท และเกิด
ประโยชน์สูงสุดแก่กองทัพบก จึงจําเป็นต้องวางระเบียบนี้

๕-๖๒
ทบ.๑๐๑ – ๑๕๗

แบบประเมินค่ากําลังพลชัน้ สัญญาบัตร
ตอนที่ ๑ ข้อมูลผู้รับการประเมิน (ผูร้ ับการประเมินเป็นผู้กรอก)
๑. ยศ/ชื่อ/สกุล........................................................................

๒. เลขประจําตัว....................................................

๓. เลขบัตรประชาชน
.................................................

๔. เงินเดือนระดับ.................... ชั้น.................. ปี..................

๕. เหล่า/กําเนิด........................./............................

๖.หน่วยต้นสังกัด
.......................................................

๗. ตําแหน่ง............................................................................

๘.ตําแหน่ง(ชรก.)..................................................

๙.วัน/เดือน/ปี
.............................................................

๑๐. สรุปผลการปฏิบัติงานที่สําคัญ
๑๐.๑ กลุ่มงานประจํา
..........................................................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................
๑๐.๒ กลุ่มงานมอบหมาย
..........................................................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................................
๑๐.๓ กลุ่มงานพัฒนา
..........................................................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................................

๕-๖๓

ตอนที่ ๒ การตรวจสอบคุณสมบัติ (เจ้าหน้าที่กําลังพลเป็นผู้กรอก)
๑. ห้วงเวลาการประเมิน

ตั้งแต่......................................................................... ถึง................................................................................
(ครั้งที่ ๑ ตั้งแต่ ๑ ต.ค. – ๓๑ มี .ค./ ครั้งที่ ๒ ตั้งแต่ ๑ เม.ย. – ๓๐ ก.ย. หรือห้วงเวลาอื่นๆ ที่ประเมินจริง)
พ.ศ. ๒๕...............
พ.ศ. ๒๕...............
พ.ศ. ๒๕...............
๒. ผลการประเมิน และผลการพิจารณาบําเหน็จประจําปี
ครั้งที่ ครั้งที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ครั้งที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ครั้งที่ ๒
๑
๒.๑ ผลการประเมินค่า (ร้อยละ)
๒.๒ ผลการพิจารณาบําเหน็จ (ขั้น)
๖. ผลการตรวจสอบคุณสมบัติตามระเบียบ ทบ. ว่าด้วยการพิจารณา
๓. การลา การกระทําความผิดทางวินยั และอาญา
๓.๑ ลาป่วย............วัน ๓.๒ ลากิจ..............วัน ๓.๓ มาสาย.............วัน บําเหน็จประจําปี
๓.๔ ลาอื่น ๆ (ระบุ)............วัน ๓.๕ ขาดราชการ.............ครั้ง รวม
 ปกติ
 รอพิจารณาบําเหน็จ
.............วัน
 ไม่เลื่อนหรืองดบําเหน็จ
 ปลด
๓.๖ ความผิด/การลงโทษ
..............................................................................
๔. ผลการทดสอบร่างกาย
 ไม่ได้ทดสอบ
๗. ผลการตรวจร่างกาย
 ผ่าน
 ไม่ได้รับการตรวจ
 ไม่ผ่าน
 ปกติ
๕. ดัชนีความหนาของร่างกาย (BMI) = น้ําหนักตัว (กก.) / ส่วนสูง
 ไม่ปกติ เนื่องจาก
(เมตร)
..................................................................................
 ปกติ (BMI = ๑๘.๕– ๒๒.๙)  ผ่าน (เกณฑ์ปกติ  ๒)
 ไม่ผ่าน (สูงหรือต่ํากว่าเกณฑ์ผ่าน)
๒

๕-๖๔
ตอนที่ ๓ การประเมินค่า
รายการประเมินค่า

ค่า
น้ํา
หนัก

๑. ผลสัมฤทธิ์ของงาน (๘๐ คะแนน)
(๒๐)
๑.๑ ปริมาณงาน
(๑๕)
๑.๒ คุณภาพของผลงาน
(๑๐)
๑.๓ ความทันเวลา
(๑๐)
๑.๔ การประหยัด
๑.๕ ความรู้ ความสามารถ
(๕)
- ความเชี่ยวชาญในการ
ปฏิบัติงาน
- การพัฒนาตนและ
(๕)
ผู้ใต้บังคับบัญชา
(๕)
- ภาวะผู้นา และลักษณะทาง
ทหาร
- วิสัยทัศน์ และความคิดใน
(๕)
ภาพรวม
- ความสามารถในการ
(๕)
ติดต่อสื่อสาร
รวม (๘๐)
๒. พฤติกรรมการปฏิบัติงาน (๒๐
คะแนน)
(๓)
๒.๑ การปฏิบัติตน
(๕)
๒.๒ การรักษาวินัย
(๔)
๒.๓ มนุษยสัมพันธ์
(๔)
๒.๔ ความร่วมมือและการทํางาน
เป็นทีม
(๔)
๒.๕ การตรงต่อเวลา
รวม (๒๐)
รวมทั้งหมด (๑๐๐)

บันทึกคะแนนการประเมิน
ระดับคะแนน
๑

๒

๓

๔

๕

ผู้ประเมิน คนที่
๑

ผู้ประเมิน คนที่ ๒

ผู้ประเมิน คนที่ ๓

ค่าน้ําหนัก x ระดับ
คะแนน

ค่าน้ําหนัก x ระดับ
คะแนน

ค่าน้ําหนัก x ระดับ
คะแนน

๒๐ x =
๑๕ x =
๑๐ x =
๑๐ x =

๒๐ x =
๑๕ x =
๑๐ x =
๑๐ x =

๒๐ x =
๑๕ x =
๑๐ x =
๑๐ x =

๕x=

๕x=

๕x=

๕x=

๕x=

๕x=

๕x=

๕x=

๕x=

๕x=

๕x=

๕x=

๕x=

๕x=

๕x=

๓x=
๕x=
๔x=
๔x=

๓x=
๕x=
๔x=
๔x=

๓x=
๕x=
๔x=
๔x=

๔x=

๔x=

๔x=

คะแนนรวมของ (ผู้ประเมิน คนที่ ๑ + คนที่ ๒ + คนที่ ๓) = .........… คะแนน
หารด้วย ๑๕ = …..….%

๕-๖๕
ตอนที่ ๔ สรุปผลการประเมินค่า
๑. ผลการประเมินค่า
ดีเด่น ๙๐ % ขึ้นไป
สมควรเลื่อนขั้น ๑ ขั้น
ดีมาก ๘๐ % – ๘๙ % สมควรเลื่อนขั้น ๐.๕ - ๑ ขั้น
ดี ๗๐ % – ๗๙ %
สมควรเลื่อนขั้น ๐.๕ ขั้น
พอใช้ ๖๐ % – ๖๙ % สมควรเลื่อนขั้น ๐ - ๐.๕ ขั้น
ต้องปรับปรุง ต่ํากว่า ๖๐ % ไม่สมควรเลื่อนขั้น

๒. ผลการพิจารณาคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์การประเมินที่ ทบ.
กําหนด
ไม่เลื่อนชั้นเงินเดือน, ค่าจ้าง และ/หรืองดรับเงินเพิ่ม(ต่ํากว่า
เกณฑ์)
ย้ายเข้าประจําหน่วย (ต่ํากว่า ๖๐% ๒ ครั้งติดต่อกัน)
ปลด (ต่ํากว่า ๖๐% หลังจากปรับย้ายเข้าประจําหน่วยแล้ว ๑ ปี)

๓. ความเห็นของผูป้ ระเมินคนที่ ๑
- จุดเด่น......................................................................................
………………………………………………………………………………………………
- สิ่งที่ควรปรับปรุงแก้ไข/พัฒนา
..........................................................................................................
- แนวทางในการปรับปรุงแก้ไข/พัฒนา.
..........................................................................................................

๔. ความเห็นของผูป้ ระเมินคนที่ ๒
- จุดเด่น........................................................................................
..............................................................................................................
- สิ่งที่ควรปรับปรุงแก้ไข/พัฒนา
.............................................................................................................
- แนวทางในการปรับปรุงแก้ไข/พัฒนา
.............................................................................................................

ลงชื่อ..............................................................................
(...........................................................................)
ตําแหน่ง....................................................................
................./.................../..................

ลงชื่อ..............................................................................
(...........................................................................)
ตําแหน่ง....................................................................
................./.................../..................

๕. ความเห็นของผูป้ ระเมินคนที่ ๓/ผู้บังคับบัญชาโดยตรง
๖. ความเห็นของผู้รับการประเมินที่มีต่อผลการประเมินค่า
- จุดเด่น......................................................................................
๑. รับทราบผลการประเมิน และจะนําข้อเสนอแนะของ
- สิ่งที่ควรปรับปรุงแก้ไข/พัฒนา................................................. ผู้บังคับบัญชา
............................................................................................................
ไปพัฒนางานในหน้าที่ความรับผิดชอบให้ดีขึ้น
- แนวทางในการปรับปรุงแก้ไข/พัฒนา......................................
๒. ข้อคิดเห็นอื่น ๆ..........................................................................
............................................................................................................ …………………………………………………………………………
- ความเหมาะสมกับสายงาน หรือตําแหน่ง
ลงชือ่ ..............................................................................
ผบช./ผู้บริหาร .....................................................................
(...........................................................................)
ฝอ./ผู้ปฏิบัติ .........................................................................
ตําแหน่ง....................................................................
สายงาน/ตําแหน่งอื่น ๆ.........................................................
................./.................../..................
ลงชื่อ..............................................................................

(...........................................................................)
ตําแหน่ง....................................................................
................./.................../..................

๕-๖๖

ทบ.๑๐๑ – ๑๕๘

แบบประเมินค่ากําลังพลต่ํากว่าชั้นสัญญาบัตร
ตอนที่ ๑ ข้อมูลผู้รับการประเมิน (ผู้รับการประเมินเป็นผู้กรอก)
๑. ยศ/ชื่อ/สกุล........................................................................

๒. เลขประจําตัว....................................................

๓. เลขบัตรประชาชน
.................................................

๔. เงินเดือนระดับ.................... ชั้น.................. ปี..................

๕. เหล่า/กําเนิด........................./............................

๖.หน่วยต้นสังกัด
.......................................................

๗. ตําแหน่ง............................................................................

๘.ตําแหน่ง(ชรก.)..................................................

๙.วัน/เดือน/ปี
.............................................................

๑๐. สรุปผลการปฏิบัติงานที่สําคัญ
๑๐.๑ กลุ่มงานประจํา
.............................................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................................
๑๐.๒ กลุ่มงานมอบหมาย
.............................................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................................
๑๐.๓ กลุ่มงานพัฒนา
.............................................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................

๕-๖๗
ตอนที่ ๒ การตรวจสอบคุณสมบัติ (เจ้าหน้าที่กําลังพลเป็นผู้กรอก)
๑. ห้วงเวลาการประเมิน

ตั้งแต่......................................................................... ถึง................................................................................
(ครั้งที่ ๑ ตั้งแต่ ๑ ต.ค. – ๓๑ มี .ค./ ครั้งที่ ๒ ตั้งแต่ ๑ เม.ย. – ๓๐ ก.ย. หรือห้วงเวลาอื่นๆ ที่ประเมินจริง)
พ.ศ. ๒๕...............
พ.ศ. ๒๕...............
พ.ศ. ๒๕...............
๒. ผลการประเมิน และผลการพิจารณาบําเหน็จประจําปี
ครั้งที่ ครั้งที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ครั้งที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ครั้งที่ ๒
๑
๒.๑ ผลการประเมินค่า (ร้อยละ)
๒.๒ ผลการพิจารณาบําเหน็จ (ขั้น)
๖. ผลการตรวจสอบคุณสมบัติตามระเบียบ ทบ. ว่าด้วยการพิจารณา
๓. การลา การกระทําความผิดทางวินยั และอาญา
๓.๑ ลาป่วย............วัน ๓.๒ ลากิจ..............วัน ๓.๓ มาสาย.............วัน บําเหน็จประจําปี
๓.๔ ลาอื่น ๆ (ระบุ)............วัน ๓.๕ ขาดราชการ.............ครั้ง รวม
 ปกติ
 รอพิจารณาบําเหน็จ
.............วัน
 ไม่เลื่อนหรืองดบําเหน็จ
 ปลด
๓.๖ ความผิด/การลงโทษ
..............................................................................
๔. ผลการทดสอบร่างกาย
๗. ผลการตรวจร่างกาย
 ไม่ได้ทดสอบ
 ไม่ได้รับการตรวจ
 ผ่าน
 ปกติ
 ไม่ผ่าน
๕. ดัชนีความหนาของร่างกาย (BMI) = น้ําหนักตัว (กก.) / ส่วนสูง  ไม่ปกติ เนื่องจาก
(เมตร)
..................................................................................
 ปกติ (BMI = ๑๘.๕– ๒๒.๙)  ผ่าน (เกณฑ์ปกติ  ๒)
 ไม่ผ่าน (สูงหรือต่ํากว่าเกณฑ์ผ่าน)
๒

๕-๖๘
ตอนที่ ๓ การประเมินค่า
รายการประเมินค่า
๑. ผลสัมฤทธิ์ของงาน (๘๐ คะแนน)
๑.๑ ปริมาณงาน
๑.๒ คุณภาพของผลงาน
๑.๓ ความทันเวลา
๑.๔ การประหยัด
๑.๕ ความรู้ ความสามารถ
- ความเชี่ยวชาญในการ
ปฏิบัติงาน
- การพัฒนาตนและ
ผู้ใต้บังคับบัญชา
- ภาวะผู้นา และลักษณะทาง
ทหาร
- วิสัยทัศน์ และความคิดใน
ภาพรวม
- ความสามารถในการติดต่อสื่อสาร
รวม
๒. พฤติกรรมการปฏิบัติงาน (๒๐
คะแนน)
๒.๑ การปฏิบัติตน
๒.๒ การรักษาวินัย
๒.๓ มนุษยสัมพันธ์
๒.๔ ความร่วมมือและการทํางานเป็น
ทีม
๒.๕ การตรงต่อเวลา
รวม
รวมทั้งหมด

ค่า
น้ํา หนัก

บันทึกคะแนนการประเมิน
๑

ระดับคะแนน

ผู้ประเมิน คนที่ ๑

ผู้ประเมิน คนที่ ๒

ผู้ประเมิน คนที่ ๓

๒

ค่าน้ําหนัก x ระดับ
คะแนน

ค่าน้ําหนัก x ระดับ
คะแนน

ค่าน้ําหนัก x ระดับ
คะแนน

๓

๔

๕

(๒๐)
(๑๕)
(๑๐)
(๑๐)

๒๐ x =
๑๕ x =
๑๐ x =
๑๐ x =

๒๐ x =
๑๕ x =
๑๐ x =
๑๐ x =

๒๐ x =
๑๕ x =
๑๐ x =
๑๐ x =

(๕)

๕x=

๕x=

๕x=

(๕)

๕x=

๕x=

๕x=

(๕)

๕x=

๕x=

๕x=

(๕)

๕x=

๕x=

๕x=

(๕)
(๘๐)

๕x=

๕x=

๕x=

(๓)
(๕)
(๔)
(๔)

๓x=
๕x=
๔x=
๔x=

๓x=
๕x=
๔x=
๔x=

๓x=
๕x=
๔x=
๔x=

(๔)
(๒๐)
(๑๐๐)

๔x=

๔x=

๔x=

คะแนนรวมของ (ผู้ประเมิน คนที่ ๑ + คนที่ ๒ + คนที่ ๓) = .........… คะแนน
หารด้วย ๑๕ = …..….%

๕-๖๙
ตอนที่ ๔ สรุปผลการประเมินค่า
๑. ผลการประเมินค่า
ดีเด่น ๙๐ % ขึ้นไป
สมควรเลื่อนขั้น ๑ ขั้น
ดีมาก ๘๐ % – ๘๙ % สมควรเลื่อนขั้น ๐.๕ - ๑
ขั้น
ดี ๗๐ % – ๗๙ %
สมควรเลื่อนขั้น ๐.๕ ขั้น
พอใช้ ๖๐ % – ๖๙ % สมควรเลื่อนขั้น ๐ - ๐.๕
ขั้น
ต้องปรับปรุง ต่ํากว่า ๖๐ % ไม่สมควรเลื่อนขั้น

๒. ผลการพิจารณาคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์การประเมินที่
ทบ. กําหนด
ไม่เลื่อนชั้นเงินเดือน, ค่าจ้าง และ/หรืองดรับเงินเพิ่ม(ต่ํากว่า
เกณฑ์)
ย้ายเข้าประจําหน่วย (ต่ํากว่า ๖๐% ๒ ครั้งติดต่อกัน)
ปลด (ต่ํากว่า ๖๐% หลังจากปรับย้ายเข้าประจําหน่วยแล้ว
๑ ปี)

๓. ความเห็นของผูป้ ระเมินคนที่ ๑
- จุดเด่น
.....................................................................................
- สิ่งที่ควรปรับปรุงแก้ไข/
พัฒนา…………………………………………..
..............................................................................................
- แนวทางในการปรับปรุงแก้ไข/พัฒนา
......................................
.................................................................................................
...........

๔. ความเห็นของผูป้ ระเมินคนที่ ๒
จุดเด่น……………………………………………………………………………….
.
- สิ่งที่ควรปรับปรุงแก้ไข/พัฒนา
......................................................
....................................................................................................
............
- แนวทางในการปรับปรุงแก้ไข/พัฒนา
...........................................
....................................................................................................
ลงชื่อ..............................................................................
........
(...........................................................................)
ตําแหน่ง....................................................................
ลงชื่อ..............................................................................
(...........................................................................)
................./.................../..................
ตําแหน่ง....................................................................
................./.................../..................
๕. ความเห็นของผูป้ ระเมินคนที่ ๓/ผู้บังคับบัญชาโดยตรง
๖. ความเห็นของผู้รับการประเมินที่มีต่อผลการประเมินค่า
๑. รับทราบผลการประเมิน และจะนําข้อเสนอแนะของ
จุดเด่น…………………………………………………………………………… ผู้บังคับบัญชา
.
ไปพัฒนางานในหน้าที่ความรับผิดชอบให้ดีขึ้น

- สิ่งที่ควรปรับปรุงแก้ไข/พัฒนา
๒. ข้อคิดเห็นอื่น ๆ
.................................................
...........................................................................
................................................................................................. …………………………………………………………………………
...........
- แนวทางในการปรับปรุงแก้ไข/พัฒนา
ลงชื่อ..............................................................................
......................................
(...........................................................................)
.................................................................................................
ตําแหน่ง....................................................................
...........
- ความเหมาะสมกับสายงาน หรือตําแหน่ง
................./.................../..................
ผบช./ผู้บริหาร
.....................................................................
ฝอ./ผู้ปฏิบัติ
.........................................................................
สายงาน/ตําแหน่งอื่น
ๆ.........................................................
ลงชื่อ..............................................................................
(...........................................................................)
ตําแหน่ง....................................................................
................./.................../..................

๕-๗๐

คําอธิบายแบบประเมินค่ากําลังพล
ทบ. ๑๐๐ - ๑๕๗ และ ทบ.๑o๑ - ๑๕๘
ตอนที่ ๑ ข้อมูลผู้รับการประเมิน
ลํา
ข้อความ
คําอธิบาย
ดับ
๑. ยศ/ชื่อ/สกุล
ให้ ระบุ ยศ ชื่อ และนามสกุล
๒. เลขประจําตัว
ให้ลงหมายเลขประจําตัวทหาร ๑๐ ตัว
๓. เลขบัตรประชาชน ให้ลงหมายเลขบัตรประชาชน ๑๓ ตัว
๔. เงินเดือนระดับ.
ให้ลงระดับเงินเดือนและชั้นเงินเดือนที่ได้รับในห้วงที่ประเมินค่า
ชั้น...........ปี......... และลงเลขท้ายของปีพุทธศักราช ๒ ตําแหน่ง สําหรับของ
ลูกจ้างประจํา ในช่องระดับให้ลงกลุ่ม และช่องชั้นเงินเดือนให้ลง

หมาย
เหตุ

๕.

เหล่า/กําเนิด

๖.
๗.
๘.
๙.

หน่วยต้นสังกัด
ตําแหน่ง
ตําแหน่ง (ขรก.)
วัน/เดือน/ปี

๑๐. กลุ่มงานประจํา

๑๑. กลุ่มงาน
มอบหมาย
๑๒. กลุ่มงานพัฒนา

ขั้นของค่าจ้าง
ให้ลงอักษรย่อของเหล่า ทับด้วยอักษรย่อของแหล่งกําเนิดสําหรับ
ในส่วนของลูกจ้างประจําไม่ต้องลง
ให้ลงอักษรย่อของหน่วยต้นสังกัด
ให้ลงตําแหน่ง ตามคําสั่งกองทัพบก
กรณีช่วยราชการนอกหน่วยให้ลงตําแหน่งและหน่วยที่ไปช่วยราชการ
ให้ระบุ วัน เดือน ปี ที่ได้รับตําแหน่ง โดยเดือนให้ลงอักษรย่อและปี
ให้ลงเลขท้ายของพุทธศักราช ๒ ตําแหน่ง
ให้ลงผลการปฏิบัติงานตามภารกิจ ที่ระบุไว้ในตําแหน่งหน้าที่ที่
รับผิดชอบว่ามีเรื่องใดบ้าง โดยสังเขป (กรณีตําแหน่งประจําหน่วย
ให้ระบุงานหลักที่ได้รับมอบหมาย)
ให้ลงผลการปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายพิเศษ หรืองานเฉพาะกิจ
โดยสังเขป (นอกเหนือจากงานประจํา หรืองานหลัก)
ให้ลงผลงานเกี่ยวกับงานริเริ่มสร้างสรรค์ งานวิจัย งานประดิษฐ์
คิดค้น งานเชิงพัฒนางานนวัตกรรมหรือ อื่น ๆที่ก่อให้เกิด
ประโยชน์ ต่อการปฏิบัติงาน หรือต่อทางราชการ โดยสังเขป
๕-๗๑

ตอนที่ ๒ การตรวจสอบคุณสมบัติ
ลําดับ
ข้อความ
๑.

๒.

๓.

ห้วงเวลาการประเมิน

คําอธิบาย

ให้ลง วัน เดือน ปี ของห้วงเวลาที่ทําการประเมินค่า
การปฏิบัติงานตามวงรอบการประเมิน (รองรอบ ๖
เดือน) หรือห้วงเวลาอื่นๆ ที่ประเมินจริง แล้วแต่กรณี
ผลการประเมินและผลการ ในช่องผลการประเมินค่าให้ลงคะแนนผลการประเมิน
พิจารณาบําเหน็จประจําปี เป็นร้อยละและในช่องผลการพิจารณาบําเหน็จให้ลง
จํานวนขั้นของบําเหน็จที่ได้รับย้อนหลัง ๓ ปี
การลา การกระทํา
ให้ลงข้อมูลการลา การมาสาย การขาดราชการ
ความผิดทางวินัยและ
ความผิดทั้งทางวินัย และอาญารวมทั้งโทษที่ได้รับใน

หมาย
เหตุ

๔.

๕.

๖.

๗.

อาญา
ผลการทดสอบร่างกาย

ห้วงเวลาการประเมินค่าการปฏิบัติงาน
ให้ใส่เครื่องหมาย  ลงในช่อง  ตามผลการ
ทดสอบร่างกายครั้งสุดท้ายของห้วงเวลาการประเมิน
ค่าการปฏิบัติงาน เช่น หากผลอยู่ในเกณฑ์ “ไม่ผ่าน”
ให้ใส่เครื่องหมาย  ลงในช่อง  ด้านล่าง
ดัชนีความหนาของร่างกาย ให้ใส่เครื่องหมาย  ลงในช่อง  ตามผลที่ได้จาก
การคํานวณ โดยหากผลการคํานวณอยู่ในเกณฑ์ “ไม่
ผ่าน” ให้ใส่เครื่องหมาย  ลงในช่อง  ด้านล่าง
ผลการตรวจสอบคุณสมบัติ ให้ใส่เครื่องหมาย  ลงในช่อง  ตามหลักเกณฑ์
ตามระเบียบ ทบ. ว่าด้วย การพิจารณาบําเหน็จที่ ทบ. กําหนด
การพิจารณาบําเหน็จ
ประจําปี
ผลการตรวจร่างกาย
ให้ใส่เครื่องหมาย  ลงในช่อง  ตามผลการตรวจ
ร่างกายประจําปีตามความเห็นของแพทย์ หรือจาก
หลักฐานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี)
๕-๗๒

ตอนที่ ๓ การประเมินค่า
ลําดับ
ข้อความ
๑.

บันทึกคะแนน
การประเมินค่า

คําอธิบาย
ให้ผู้ประเมินคนที่ ๑, คนที่ ๒ และคนที่ ๓ บันทึก ระดับคะแนน
ลงในช่องว่างของแต่ละรายการประเมินค่าตามความเห็นของตน
หลังจากนั้น ให้รวมคะแนนในส่วนที่ตนเองรับผิดชอบ โดยระดับ
คะแนนต่างๆ ให้กรอกได้ดังนี้
- ระดับคะแนน ๑ : กรอกได้ คือ ๐๕ และ ๑
- ระดับคะแนน ๒ : กรอกได้ คือ ๑.๕ และ ๒
- ระดับคะแนน ๓ : กรอกได้ คือ ๒.๕ และ ๓
- ระดับคะแนน ๔ : กรอกได้ คือ ๓.๕ และ ๔

หมาย
เหตุ

- ระดับคะแนน ๕ : กรอกได้ คือ ๔.๕ และ ๕
๒.

ปริมาณงาน

จํานวนการสร้างผลงานเปรียบเทียบกับเป้าหมาย ข้อตกลง หรือ
มาตรฐานที่กําหนด
- ค่าคะแนนระดับ ๕ = ปริมาณงานที่ทําได้มากกว่าที่คาดหวัง
เป็นอย่างมาก
- ค่าคะแนนระดับ ๔ = ปริมาณงานที่ทําได้มากกว่าที่คาดหวัง
- ค่าคะแนนระดับ ๓ = ปริมาณงานที่ทําได้เป็นไปตามที่คาดหวัง
- ค่าคะแนนระดับ ๒ = ปริมาณงานที่ทําได้ต่ํากว่าที่คาดหวัง
เล็กน้อย
- ค่าคะแนนระดับ ๑ = ปริมาณงานที่ทําได้ต่ํากว่าที่คาดหวัง แต่
ยังอยู่ในระดับที่ยอมรับได้

๕-๗๓
ลําดับ
๓.

ข้อความ
คุณภาพของ
ผลงาน

คําอธิบาย
ผลงานมีความถูกต้องเป็นไปตามระเบียบ และวิธีการปฏิบัติโดย
ครบถ้วนสมบูรณ์ ปราณีต และเชื่อถือได้
- ค่ า คะแนนระดับ ๕ = ผลงานมี ค วามละเอี ย ดรอบคอบ
สมบูรณ์ครบถ้วน เกินกว่าที่คาดหวังเป็นอย่างมาก
- ค่ า คะแนนระดับ ๔ = ผลงานมี ค วามละเอี ย ดรอบคอบ
สมบูรณ์ครบถ้วน เกินกว่าที่คาดหวัง
- ค่ า คะแนนระดับ ๓ = ผลงานมี ค วามละเอี ย ดรอบคอบ
สมบูรณ์ครบถ้วน เป็นไปตามมาตรฐานที่กําหนด
- ค่าคะแนนระดับ ๒ = ผลงานมีข้อบกพร่องเพียงเล็กน้อย

หมาย
เหตุ

- ค่ า คะแนนระดั บ ๑ = ผลงานมี ข้ อ บกพร่ อ ง ต่ํ า กว่ า เกณฑ์
มาตรฐาน ในระดั บต่ําสุดที่ ยอมรับได้ และไม่ทําให้เกิดความ
เสียหายต่อภารกิจ
๔.

ความทันเวลา

สามารถปฏิบัติงานได้สําเร็จตามกรอบเวลาที่กําหนด
- ค่าคะแนนระดับ ๕ = ทํางานสําเร็จก่อนเวลาที่กําหนดมาก
และมีเวลาเหลือเพื่อพิจารณาทบทวน
- ค่าคะแนนระดับ ๔ = ทํางานสําเร็จก่อนเวลาที่กําหนด
- ค่ า คะแนนระดั บ ๓ = ทํ า งานสํ า เร็ จ ตามระยะเวลาที่
กําหนด
- ค่าคะแนนระดับ ๒ = ทํางานโดยใช้ระยะเวลาเกินกว่าที่
กําหนดเล็กน้อย โดยไม่ทําให้เกิดความเสียหายต่อภารกิจ
- ค่าคะแนนระดับ ๑ = ทํางานโดยใช้ระยะเวลามากเกินกว่า
เวลาที่กําหนด แต่อยู่ในเกณฑ์ต่ําสุดที่ยอมรับได้

๕-๗๔
ลําดับ
๕.

ข้อความ
การประหยัด

คําอธิบาย
การใช้ ท รัพ ยากรให้เกิ ดประสิ ท ธิภาพสู งสุด โดยเปรี ยบเทีย บ
ระหว่างทรัพยากรที่ใช้กับผลผลิตของงาน
- ค่าคะแนนระดับ ๕ = มี การใช้ทรัพยากรอย่างประหยัด
และมีความคุ้มค่ามาก
- ค่ าคะแนนระดับ ๔ = มี การใช้ทรั พยากรอย่างประหยัด
และมีความคุ้มค่า
- ค่าคะแนนระดับ ๓ = มีการใช้ทรัพยากรอย่างประหยัดโดย
สม่ําเสมอ
- ค่าคะแนนระดับ ๒ = มี การใช้ ทรัพยากรอย่างประหยัด

หมาย
เหตุ

๖.

ความเชี่ยวชาญ
ในการ
ปฏิบัติงาน

พอสมควร
- ค่าคะแนนระดับ ๑ = การใช้ทรัพยากรเกิดการสูญเสียโดย
ไม่จําเป็น แต่ไม่ส่งผลเสียต่อการบรรลุภารกิจ
ความรอบรู้ในหน้าที่และงานที่เกี่ยวข้อง โดยสามารถวิเคราะห์
เชื่อมโยงงานได้ดี ตลอดจนสามารถให้คําแนะนําแก่ผู้อื่นได้
- ค่าคะแนนระดับ ๕ = มีความรู้ความเข้าใจงานในหน้าที่
อย่างลึกซึ้ง รวมทั้งสามารถแก้ไขปัญหาได้เป็นอย่างดี
- ค่าคะแนนระดับ ๔ = มีความรู้ความเข้าใจงานในหน้าที่ดี
สามารถแก้ปัญหาข้อพกพร่องต่างๆ ได้
- ค่ าคะแนนระดั บ ๓ = มี ค วามรู้ ค วามเข้ า ใจในหน้ าที่ พ อ
สามารถแก้ปัญหาได้
- ค่ า คะแนนระดั บ ๒ - มี ค วามรู้ ค วามเข้ า ใจในหน้ า ที่
พอสมควร
- ค่าคะแนนระดับ ๑ = ไม่มีความรู้ความเข้าใจงานในหน้าที่
โดยต้องให้คําแนะนําอยู่เสมอ
๕-๗๕

ลําดับ
๗.

ข้อความ

คําอธิบาย

การพัฒนาตน
พัฒนาทักษะความรู้ความสามารถอยู่เสมอ รวมทั้งแนะนํ าสั่ง
และ
สอนผู้ ใ ต้ บั ง คั บ บั ญ ชาให้ มี ก ารพั ฒ นางานและรั บ ผิ ด ชอบงาน
ผู้ใต้บังคับบัญชา ได้มากขึ้น
- ค่าคะแนนระดับ ๕ = มีการเรียนรู้ ศึกษาการเปลี่ยนแปลง
รอบด้านอยู่ตลอดเวลา สามารถนํามาปรับใช้กับตนเอง รวมทั้ง
แนะนําผู้ใต้บังคับบัญชาได้อย่างดีเยี่ยม
- ค่าคะแนนระดับ ๔ = มีการเรียนรู้ ศึกษาการเปลี่ยนแปลง
รอบด้านอยู่ตลอดเวลา สามารถนํามาปรับใช้กับตนเอง รวมทั้ง
แนะนําผู้ใต้บังคับบัญชาได้อย่างเหมาะสม
ค่ า คะแนนระดั บ ๓ = มี ค วามสนใจพั ฒ นาความรู้ และ

หมาย
เหตุ

๘.

ภาวะผู้นําและ
ลักษณะทาง
ทหาร

สามารถนําความรู้ใหม่ๆ มาใช้กับงานในหน้าที่ได้ รวมทั้งแนะนํา
ให้แก่ผู้ใต้บังคับบัญชา
- ค่าคะแนนระดับ ๒ = มีความสนใจพัฒนาศักยภาพ ตนเอง
รวมทั้งแนะนําให้แก่ผู้ใต้บังคับบัญชาพอสมควร
- ค่ า คะแนนระดั บ ๑ = ไม่ แ สดงคุ ณ ลั ก ษณะด้ า นนี้ อ ย่ า ง
ชัดเจน
โน้ ม น้ า วผู้ อ่ื น โดยใช้ ค วามคิ ด ความรู้ และความสามารถของ
ตนเองมุ่งไปสู่ความสําเร็จ และการเป็นแบบอย่างในการปฏิบัติ
ตนทางทหาร
- ค่าคะแนนระดับ ๕ = มีการประพฤติปฏิบัติตน อุทิศตน
เพื่ อ ประโยชน์ ข องทางราชการมาโดยตลอดสามารถเป็ น
แบบอย่างให้กับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี
- ค่าคะแนนระดับ ๔ = มีการประพฤติปฏิบัติตน อุทิศตน
เพื่อประโยชน์ของทางราชการ

๕-๗๖
ลําดับ

๙.

ข้อความ

คําอธิบาย

- ค่ า คะแนนระดั บ ๓ = มี ก ารประพฤติ ป ฏิ บั ติ ต นและมี
จิตสํานึกของตนเองโดยไม่ต้องบังคับ หรือให้คําแนะนํา
- ค่าคะแนนระดับ ๒ = มีการประพฤติตนเหมาะสม โดยมี
การแนะนําบ้างเป็นบางครั้ง
- ค่ าคะแนนระดับ ๑ = ได้รั บการตักเตื อนมีการประพฤติ
ปฏิบัติตนไม่ถูกต้องมีการเบียดบังทรัพยากรและเวลาของทาง
ราชการ โดยเจตนา
วิ สั ย ทั ศ น์ และ มีความเข้าใจในระบบงาน มุมมอง และแนวความคิดต่างๆ ต่อ
ค ว า ม คิ ด ใ น ลักษณะงาน สภาพการณ์หรือปัญหาในภาพรวมและสามารถ
ภาพรวม
นํามากําหนดเป้าหมายวางแผนปฏิบัติงานได้

หมาย
เหตุ

- ค่ า คะแนนระดั บ ๕ = มี ก ารกํ า หนดหลั ก การ กรอบ
แนวความคิดและการวางแผนจัดระบบงาน ก่อนการปฏิบัติงาน
ทุกครั้ง
- ค่ า คะแนนระดั บ ๔ = มี ก ารกํ า หนดหลั ก การ กรอบ
แนวความคิดและการวางแผนจัดระบบงาน ก่อนการปฏิบัติงาน
เป็นส่วนใหญ่
- ค่ า คะแนนระดั บ ๓ = มี ก ารวางแผนและจั ด ระบบงาน
พอสมควร และมีการแก้ไขเพิ่มเติมเป็นบางครั้ง
- ค่าคะแนนระดับ ๒ = มีการวางแผนและจัดระบบงานบ้าง
และผู้บังคับบัญชาแนะนําเป็นครั้งคราว
- ค่ า คะแนนระดั บ ๑ = ผู้ บั ง คั บ บั ญ ชาแนะนํ า และจั ด
ระบบงานให้ทุกครั้ง

๕-๗๗
ลําดับ
๑๐.

ข้อความ

คําอธิบาย

ความสามรถใน การพูด เขียน และนําเสนอเพื่อให้ผู้อื่นมีความเข้าใจ รวมทั้งสร้าง
การติดต่อสื่อสาร แรงจูงใจในการปฏิบัติงานให้บรรลุผลสําเร็จ
- ค่าคะแนนระดับ ๕ = มีทักษะในการสื่อความได้อย่างกระชับ
ชัดเจนดีเยี่ยมจนเป็นตัวอย่างที่ดีแก่ผู้ร่วมงาน
- ค่าคะแนนระดับ ๔ = มีทักษะในการสื่อความได้อย่างกระชับ
ชัดเจนดี
- ค่าคะแนนระดับ ๓ = มีทักษะในการสื่อความได้ชัดเจน
- ค่าคะแนนระดับ ๒ = โดยปกติสามารถสื่อความได้ชัดเจน แต่
บางครั้งต้องมีการอธิบายเพิ่ม

หมาย
เหตุ

- ค่าคะแนนระดับ ๑ = มีปัญหาในการสื่อความในบางครั้ง ต้อง
ได้รับคําแนะนําให้ปรับปรุง
ดูแลครอบครัวให้มีความสุขตามอัตภาพ ไม่เกี่ยว มีกริยาวาจา
สุภาพเรียบร้อย ปฏิบัติตนอยู่ในกรอบจรรยาบรรณ และค่านิยม
ของ ทบ.
- ค่าคะแนนระดับ ๕ = มีการประพฤติปฏิบัติตนตามหลัก
กฎหมาย มีคุณธรรม ซื่อสัตย์สุจริต เชื่อถือได้และเป็นแบบอย่าง
ที่ดีให้แก่ผู้อื่น
- ค่าคะแนนระดับ ๔ = มีการประพฤติปฏิบัติตนตามหลัก
กฎหมาย มีคุณธรรม ซื่อสัตย์สุจริต เชื่อถือได้
ค่ า คะแนนระดั บ ๓ = มี ก ารประพฤติ ป ฏิ บั ติ ต นถู ก ต้ อ ง
เหมาะสมตามหลักกฎหมาย มีคุณธรรม ซื่อสัตย์สุจริต เชื่อถือได้
- ค่ า คะแนนระดั บ ๒ = มี ก ารประพฤติ ป ฏิ บั ติ ต นถู ก ต้ อ ง
เหมาะสมตามหลักกฎหมาย มีคุณธรรม ซื่อสัตย์สุจริต โดยมีการ
ว่ากล่าวตักเตือนบ้างเป็นบางครั้ง
- ค่าคะแนนระดับ ๑ = มีการประพฤติปฏิบัติตนไม่เหมาะสม
มีการว่ากล่าวตักเตือนเป็นประจํา
๕-๗๘

๑๑.

ลําดับ

ข้อความ

คําอธิบาย

๑๒.

การรักษาวินัย

การเชื่อฟังคําสั่งของผู้บังคับบัญชาและปฏิบัติตามกฎระเบียบ
แบบแผนของทางราชการโดยเคร่งครัด
- ค่าคะแนนระดับ ๕ = เป็นบุคคลที่ประพฤติปฏิบัติตามแบบ
ธรรมเนียมทหารอย่างเคร่งครัด สามารถเข้าใจคําสั่ง และปฏิบัติ
ตามคําสั่ง คําแนะนําได้เป็นอย่างดี ด้วยความเต็มใจ และถูกต้อง
เสมอ
- ค่าคะแนนระดับ ๔ = เป็นบุคคลที่ประพฤติปฏิบัติตามแบบ
ธรรมเนียมทหาร สามารถเข้าใจคําสั่งและปฏิบัติตามคําสั่ง ด้วย
ความเต็มใจ และถูกต้อง

หมาย
เหตุ

๑๓. มนุษยสัมพันธ์

- ค่าคะแนนระดับ ๓ = เป็นบุคคลที่ประพฤติปฏิบัติตามแบบ
ธรรมเนียมทหาร และปฏิบัติตามคําสั่ง ด้วยความเต็มใจ
- ค่าคะแนนระดับ ๒ = เป็นบุคคลที่มีวินัยและปฏิบัติตามคําสั่ง
คําแนะนําของผู้บังคับบัญชาตามสมควร
- ค่าคะแนนระดับ ๑ = ไม่ใส่ใจต่อคําสั่งเท่าที่ควร แม้รับคําสั่งไป
แล้ ว มั ก ไม่ ป ฏิ บั ติ หรื อ ปฏิ บั ติ ด้ ว ยความไม่ เ ข้ า ใจจนทํ า ให้ เ กิ ด
ความผิดพลาดบ่อยครั้ง
การสร้างและรั กษาความสัม พันธ์ที่ดีใ นการทํางานร่วมกับ
ผู้อื่น ได้ทุกระดับทั้งภายในและต่างหน่วย
- ค่าคะแนนระดับ ๕ = มีการสร้างและรักษาความสัมพันธ์ที่
ดีในการทํางานร่วมกับผู้อื่นได้ทุกระดับทั้งภายใน และภายนอก
อย่างดีเยี่ยม
- ค่าคะแนนระดับ ๔ = มีการสร้างและรักษาความสัมพันธ์ที่
ดีในการทํางานร่วมกับผู้อื่นได้ทุกระดับทั้งภายใน และภายนอก
อย่างดี
๕-๗๙

ลําดับ

ข้อความ

คําอธิบาย

- ค่าคะแนนระดับ ๓ = มีการสร้างและรักษาความสัมพันธ์
ที่ ดี ใ นการทํ า งานร่ ว มกั บ ผู้ อื่ น ได้ ทุ ก ระดั บ ทั้ ง ภายใน และ
ภายนอกอย่างเหมาะสม
๑๔. ความร่วมมือและ
การอุ ทิ ศ ตนเพื่ อ ช่ ว ยเหลื อ งานของทางราชการและ
การทํางานเป็นทีม ผู้ร่วมงาน อย่างเต็มความสามารถ
- ค่าคะแนนระดับ ๕ = มีความสามารถ ความตั้งใจและเต็ม
ใจให้ความร่วมมือในการปฏิบัติงานร่วมกันจนบรรลุผลอย่างมี
ประสิทธิภาพอย่างเต็มที่
- ค่าคะแนนระดับ ๔ = มีความสามารถ ความตั้งใจและให้
ความร่ ว มมื อ ในการปฏิ บั ติ ง านร่ ว มกั น จนบรรลุ ผ ลอย่ า งมี

หมาย
เหตุ

ประสิทธิภาพ
- ค่าคะแนนระดับ ๓ = มีความสามารถ ความตั้งใจที่จะ
ทํางาน และร่วมมือปฏิบัติงานร่วมกับผู้อื่น
- ค่าคะแนนระดับ ๒ = มีค วามร่วมมือในการปฏิบัติงาน
ตามหน้าที่พอสมควร
- ค่าคะแนนระดับ ๑ = มักมีข้อขัดแย้งในการร่วมมือกับ
ผู้อื่นอย่างไร้เหตุผล
๑๕. การตรงต่อเวลา

การตรงต่อเวลาทั้งในการปฏิบัติงาน และในสังคมทั่วไป
- ค่าคะแนนระดับ ๕ = มาทํางานก่อนเวลาและทํางานจน
เสร็จ แม้จะล่วงเลยเวลาราชการไปแล้วเป็นประจํา
- ค่าคะแนนระดับ 4 = มาทํางานก่อนเวลาและทํางานจน
เสร็จ แม้จะล่วงเลยเวลาราชการไปแล้ว
ค่าคะแนนระดับ ๓ = มาทํางานสม่ําเสมอตลอดเวลา เริ่ม
และเลิกงานตามเวลาที่ทางราชการกําหนด

๕-๘๐
ลําดับ

ข้อความ

คําอธิบาย
ค่าคะแนนระดับ ๒ = มาทํางานตามเวลาเป็นส่วนใหญ่ มี
การมาสายและกลับก่อนในบางโอกาส
- ค่าคะแนนระดับ ๑ = มาทํางานต่ํากว่ามาตรฐาน มาสาย
หรือกลับก่อนเวลาเป็นนิจ หรือมาตรงเวลากลับตามเวร แต่
ระหว่างเวลางานมักหนีหายบ่อยครั้ง

๑๖. รวมคะแนน

รวมคะแนนของผู้ประเมินคนที่ ๑ , คนที่ ๒ และ คนที่ ๓ และ
บันทึกลงในช่องว่าง

หมาย
เหตุ

๑๗. เปอร์เซ็นต์ของ
คะแนนรวม

นําคะแนนรวมของผู้ประเมินคนที่ ๑, คนที่ ๒ และที่ ๓ มาบวก
กัน หลังจากนั้นให้หารด้วย ๑๕ ผลลัพธ์ที่ออกมาจะเป็นคะแนน
ร้อยละของการประเมิน

ตอนที่ ๔ สรุปผลการประเมินค่า
ลําดับ
ข้อความ
๑.
๒.

คําอธิบาย

หมาย
เหตุ

ผลการประเมินค่า ให้ใส่เครื่องหมาย ลงในช่อง  ตามเกณฑ์คะแนนรวมของ
ผลการประเมินค่าเป็นร้อยละ
ผลการพิจารณา ให้ใส่เครื่องหมาย ลงในช่อง  ตามเกณฑ์การประเมินที่
คุณสมบัติตาม
ทบ. กําหนด
หลักเกณฑ์การ
ประเมินที่ ทบ.
กําหนด
๕-๘๑

ลําดับ

ข้อความ

คําอธิบาย

๓.

ข้ อ คิ ด เห็ น ของผู้
ประเมิ น คนที่ ๑
คนที่ ๒ และ
คนที่ ๓

ให้ผู้ประเมินคนที่ ๑ บันทึกจุดเด่นของการปฏิบัติงาน, สิ่งที่
ควรปรับปรุงแก้ไข และแนวทางในการปรับปรุงแก้ไข ในรอบที่
ประเมินและข้อเสนอแนะอื่นๆ ตามที่ผู้ประเมินพบเห็นจากการ
ปฏิบัติงาน โดยหากผู้ประเมินมีความเห็นจํานวนมากก็ให้ใช้
กระดาษเพิ่ ม เป็ น ใบแทรกได้ พร้ อ มกั บ ลงชื่ อ /นามสกุ ล
ตําแหน่ง และ วัน เดือน ปี ที่ประเมินกํากับ สําหรับผู้ประเมิน
คนที่ ๒ และผู้ ป ระเมิ น คนที่ ๓ ดํ า เนิ น การเช่ น เดี ย วกั บ ผู้
ประเมิ น คนที่ ๑ โดยผู้ ป ระเมิ น คนที่ ๓ ให้ เ พิ่ ม ความเห็ น
เกี่ยวกับตําแหน่งที่เหมาะสมของผู้รับการประเมินด้วย

หมาย
เหตุ

๔.

ความเห็นของผู้รับ ให้ผู้ประเมินคนที่ ๓ หรือผู้บังคับบัญชาโดยตรง แจ้งผลการ
การประเมินที่มีต่อ ประเมินค่าหลังจากที่คณะกรรมการฯได้ให้ความเห็นชอบแล้ว
ผลการประเมินค่า โดยให้ผู้รับการประเมินใส่เครื่องหมาย  ลงในช่อง  เพื่อ
รับทราบ หรือมีข้อคิดเห็นเกี่ยวกับ ผลการประเมินค่า โดยหาก
ผู้ รั บ ประเมิ นมี ค วามเห็ น ต่อ การประเมิน จํ า นวนมากก็ ใ ห้ ใ ช้
กระดาษเพิ่มเป็นใบแทรกได้ พร้อมกับลงชื่อ/นามสกุล รวมทั้ง
ลงตําแหน่ง และ วัน เดือน ปี ที่ได้รับแจ้ง

ตรวจถูกต้อง
(ลงชื่อ) พ.อ. บุญนาถ วงษ์วิริยะ
(บุญนาถ วงษ์วิริยะ)
รอง ผอ.กอง กพ.ทบ.

ทบ. ๑๐๑ - ๑๕๙
แบบรายงานผลการประเมินค่ากําลังพลชัน้ สัญญาบัตร ประจําปีงบประมาณ ๒๕...........
ครั้งที่.............. ห้วง................................................... ถึง...........................................
หน่วย..............................................................................
กลุ่มชั้นยศ..................................................................... จํานวน..............................คน

ลําดับ ยศ

ชื่อ

สกุล

สมควร
การลา การ
พฤติกรรม
ความเห็น
ผลสัมฤทธิ์
รวม คิดเป็น เลื่อน
และ ทดสอบ BMI
การ
และ หมายเหตุ
ของงาน
คะแนน ร้อยละ เงินเดือน/
ความผิด ร่างกาย
ปฏิบัติงาน
ข้อเสนอแนะ
ค่าจ้าง(ชั้น)
๕-๘๒

ตรวจถูกต้อง
(ลงชื่อ)..................................................
(...................................................)
ตําแหน่ง....น.กําลังพลของหน่วย.....
........../.................../..........

ตรวจถูกต้อง
(ลงชื่อ)..................................................
(...................................................)
ตําแหน่ง.............ผบ.หน่วย.............
........../.................../..........

ทบ. ๑๐๑ - ๑๖๐

ลําดับ ยศ

แบบรายงานผลการประเมินค่ากําลังพลต่ํากว่าชั้นสัญญาบัตร ประจําปีงบประมาณ ๒๕...........
ครั้งที่.............. ห้วง................................................... ถึง...........................................
หน่วย..............................................................................
กลุ่มชั้นยศ..................................................................... จํานวน..............................คน
สมควร
ความเห็น
พฤติกรรม
การลา การ
รวม คิดเป็น เลื่อน
ผลสัมฤทธิ์
และ หมายเหตุ
การ
ชื่อ
สกุล
และ ทดสอบ BMI
คะแนน ร้อยละ เงินเดือน/
ของงาน
ความผิด ร่างกาย
ปฏิบัติงาน
ข้อเสนอแนะ
ค่าจ้าง(ชั้น)
๕-๘๓

ตรวจถูกต้อง
(ลงชื่อ)..................................................
(...................................................)
ตําแหน่ง....น.กําลังพลของหน่วย.....
........../.................../..........

ตรวจถูกต้อง
(ลงชื่อ)..................................................
(...................................................)
ตําแหน่ง.............ผบ.หน่วย.............
........../.................../..........

๕-๘๔

แผนผังประกอบการรายงาน
ผบ.ทบ.
กพ.ทบ.
สบ.ทบ.

นขต.ทบ.

หภ.
กองพล

นขต.หภ.
ระดับ

นขต.หภ.ต่ํากว่า
ระดับกองพล
ผู้ประเมิน

กอง
แผนก

ผู้รับ
หมายเหตุ

รายงานผลการประเมินตามสายการบังคับบัญชา
คณะกรรมการพิจารณาการประเมินค่ากําลังพลของ ทบ.
(คณะกรรมการพิจารณาบําเหน็จประจําปีของหน่วยระดับกองพลหรือ
เทียบเท่าขึ้นไป)

๕-๘๕

แบบการร้องทุกข์
วันที่.............เดือน...........................พ.ศ. .............
เรื่อง การร้องทุกข์ในการประเมิน
เรียน ............................................
ข้าพเจ้า...................................................................... ตําแหน่ง………………………
สังกัด............................................................ขออุทธรณ์ในการประเมินดังนี้……………………………..
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
ทั้งนี้ ข้าพเจ้าได้แนบเอกสารหลักฐานประกอบการการยื่นอุทธรณ์ดังนี้
๑. ......................................................................................................................
๒. ......................................................................................................................
๓. ......................................................................................................................
๔. ......................................................................................................................
(ลงชื่อ)........................................................
(..........................................)
ผู้รบั การประเมิน

๖-๐

บทที่ ๖
การแต่งกาย

๖-๑

ตอน ๑ การแต่งเครื่องแบบทหารในโอกาสต่าง ๆ

พระราชบัญญัติ
เครื่องแบบทหาร
พุทธศักราช ๒๔๗๗
_________________
ในพระปรมาภิไธยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดล
คณะผู้สําเร็จราชการแทนพระองค์
(ตามประกาศประธานสภาผู้แทนราษฎร
ลงวันที่ ๗ มีนาคม พุทธศักราช ๒๔๗๗)
อนุวัตน์จาตุรนต์
อาทิตย์ทิพอาภา
เจ้าพระยายามราช
ตราไว้ ณ วันที่ ๒๒ เมษายน พุทธศักราช ๒๔๗๘
เป็นปีที่ ๒ ในรัชกาลปัจจุบัน
โดยที่สภาผู้แทนราษฎรลงมติว่า สมควรแก้ไขเปลี่ยนแปลงกฎหมายว่าด้วย
เครื่องแบบทหารเสียใหม่
จึงมีพระบรมราชโองการให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยแนะนําและยินยอม
ของสภาผู้แทนราษฎรดังต่อไปนี้
มาตรา ๑ พระราชบั ญ ญั ติ นี้ ใ ห้ เ รี ย กว่า “พระราชบั ญ ญั ติ เ ครื่ อ งแบบทหาร
พุทธศักราช ๒๔๗๗”

๖-๒
มาตรา ๒ ให้ใช้พระราชบัญญัตินี้ตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
มาตรา ๓ ให้ยกเลิกพระราชกําหนดเครื่องแบบทหารบก พุทธศักราช ๒๔๗๕
กับพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมพระราชกําหนดเครื่องแบบทหารบก พุทธศักราช ๒๔๗๖ ฉบับที่
๑ และฉบับที่ ๒ พระราชบัญญัติเครื่องแบบทหารเรือ พุทธศักราช ๒๔๗๖ พระราชบัญญัติ
เครื่องแบบทหารเรือ แก้ไขเพิ่มเติม พุทธศักราช ๒๔๗๖ พระราชบัญญัติเครื่องแบบทหารเรือ
แก้ไขเพิ่มเติม พุทธศักราช ๒๔๗๗
มาตรา ๔ เครื่องแบบทหาร หมายถึง เครื่องแต่งกายทั้งหลายที่ได้กําหนดให้
ทหารแต่ง เครื่องแบบทหาร ย่อมประกอบด้วย หมวก เสื้อ กางเกง รองเท้า เครื่องหมายยศ เหล่า
จําพวก สังกัด และอื่นๆ กับเครื่องประกอบต่างๆ
*** “มาตรา ๕ ลักษณะ ชนิด และประเภทของเครื่องแบบทหารบก ทหารเรือ
และทหารอากาศ กับการแต่งเครื่องแบบทหารบก ทหารเรือและทหารอากาศ ว่าจะสมควร
อย่างไร เมื่อไร และโดยเงื่อนไขอย่างใด ให้เป็นไปตามที่กําหนดในกฎกระทรวง
ในกรณีที่ทหารบก ทหารเรือ หรือทหารอากาศต้องไปปฏิบัติราชการสนามนอก
ราชอาณาจักร เมื่อเห็นสมควรจะมีเครื่องแบบสนามเพิ่มขึ้นสําหรับแต่งเพื่อปฏิบัติราชการสนาม
นอกราชอาณาจักรแล้ว ลักษณะ ชนิดและประเภทของเครื่องแบบสนามดังกล่าว ตลอดจนการ
แต่งว่าจะสมควรอย่างไร เมื่อไร และโดยเงื่อนไขอย่างใด ให้เป็นไปตามที่กระทรวงกลาโหม
กําหนด”
* “มาตรา ๖ ผู้ ใ ดแต่ ง เครื่ อ งแบบทหารตามพระราชบั ญ ญั ติ นี้ หรื อ แต่ ง
เครื่องแบบทหารที่ทหารยังคงใช้ในราชการอยู่โดยไม่มีสิทธิจะแต่งได้โดยชอบด้วยกฎหมาย ผู้นั้น
มีความผิดต้องระวางโทษจําคุกตั้งแต่สามเดือนถึงห้าปีและถ้าการกระทําเช่นว่ามานี้ได้กระทํา
ภายในเขตซึ่งประกาศใช้ กฎอัยการศึกก็ดี ในเวลาสงครามก็ดี ในเวลาบ้านเมืองมีเหตุฉุกเฉินก็ดี
หรือเมื่อกระทําผิดทางอาญาก็ดี ผู้นั้นมีความผิดต้องระวางโทษจําคุกตั้งแต่หนึ่งปีถึงสิบปี”
** “มาตรา ๖ ทวิ ผู้ใดแต่งกายโดยใช้เครื่องแต่งกายคล้ายเครื่องแบบทหาร
ตามพระราชบัญญัตินี้ หรือคล้ายเครื่องแบบทหารที่ทหารยังคงใช้ในราชการอยู่ อันอาจนําความดู
หมิ่นเกลียดชัง หรือความเสื่อมเสียมาสู่ราชการทหารก็ดี อันอาจทําให้บุคคลอื่นหลงเชื่อว่าเป็น
ทหารก็ดี ผู้นั้นมีความผิดต้องระวางโทษปรับไม่เกินสองร้อยบาท และถ้าการกระทําเช่นนี้ได้

๖-๓
กระทําภายในเขต ซึ่งได้ประกาศใช้กฎอัยการศึกก็ดี ในเวลาสงครามก็ดี ในเวลาบ้านเมืองมีเหตุ
ฉุกเฉินก็ดี หรือเมื่อกระทําผิดทางอาญาก็ดี ผู้นั้นมีความผิดต้องระวางโทษจําคุกตั้งแต่หนึ่งปีถึงสิบปี”
มาตรา ๗ ให้รัฐมาตรีว่าการกระทรวงกลาโหม มีหน้าที่รักษาการณ์ให้เป็นไปตาม
พระราชบัญญัตินี้ และมีอํานาจออกกฎกระทรวงเพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้
กฎกระทรวงนั้นเมื่อประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้บังคับได้
ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ
(ตามมติคณะรัฐมนตรี)

พระยานิติศาสตร์ไพศาลย์
รัฐมนตรี

๖-๔
พ.ร.บ.ฉบับนี้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๕๒ หน้า ๑๓๘ ลง ๒๘ เม.ย. ๗๘
* มาตรา ๖ แก้ไขตาม พ.ร.บ. เครื่องแบบทหาร ฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๔๘๕ ประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๕๙ ตอนที่ ๕๗ ลง ๒๕ ส.ค. ๘๕
** มาตรา ๖ ทวิ เพิ่มเติมตาม พ.ร.บ. เครื่องแบบทหาร ฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๔๘๕ ประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๕๙ ตอนที่ ๕๗ ลง ๒๕ ส.ค. ๘๕
*** มาตรา ๕ แก้ไขตาม พ.ร.บ. เครื่องแบบทหาร ฉบับที่ ๔ พ.ศ. ๒๕๑๔ ประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๘๘ ตอนที่ ๙๘ ลง ๑๔ ก.ย. ๑๔

๖-๕

กฎกระทรวงกลาโหม
ออกความตามในพระราชบัญญัติเครือ่ งแบบทหาร
พุทธศักราช ๒๔๗๗
ว่าด้วยเครื่องแบบจอมทัพ
_________________
อาศั ย อํ า นาจตามความในมาตรา ๗ แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ เ ครื่ อ งแบบทหาร
พุทธศักราช ๒๔๗๗ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ออกกฎไว้ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ เครื่องแบบจอมทัพให้ใช้เครื่องแบบจอมพล จอมพลเรือ และจอมพลอากาศ
ข้อ ๒ ให้ประดับสายยงยศไหมทองซึ่งเป็นสายถัก ๒ เส้น สายเกลี้ยง ๒ เส้น
สําหรับสายถักให้คล้องใต้แขนขวา ๑ เส้น ปลายข้างหนึ่งติดใต้อินทรธนูเสื้อข้างขวา อีกข้างหนึ่ง
ผ่านหน้าอกปลายติดที่ดุมเสื้อเม็ดที่ ๑ สายถักอีกสายหนึ่งผ่านทางหน้าอก ปลายทั้งสองข้างติดใน
ตําแหน่งอย่างสายถักอันแรกแต่ไม่คล้องแขน ส่วนสายเกลี้ยง ๑ เส้น ทําเป็นบ่วงผ่านทางหน้าอก
มารวมกับสายถักที่ดุมอกเสื้อเม็ดที่ ๑ ปลายทั้งสองข้างรวมไปติดใต้อินทรธนูเสื้อข้างขวาสาย
เกลี้ ย งอี ก ๑ เส้ น คล้ อ งสายเกลี้ ย งเส้ น ที่ ผ่ า นหน้ า อกสอดใต้ แ ขนขวา ปลายทั้ ง สองไปติ ด ใต้
อินทรธนูเสื้อข้างขวา
ข้อ ๓ ให้กรมราชองครักษ์ จัดให้มีแบบตัวอย่างสายยงยศสําหรับเครื่องแบบ
จอมทัพนี้ไว้
กฎให้ไว้ ณ วันที่ ๒๖ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๔๘๓

ว. วิชิตสงคราม
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม
กฎกระทรวงฉบับนี้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๖๒ ตอน ๖๘ หน้า ๖๙๐ ๒๗ พ.ย. ๘๘

๖-๖

กฎกระทรวง
(พ.ศ. ๒๕๔๒)
ออกตามความในพระราชบัญญัติเครือ่ งแบบทหาร พุทธศักราช ๒๔๗๗
ว่าด้วยเครื่องแบบทหารบก ฉบับที่ ๘๐
_______________________
อาศั ย อํ า นาจตามความในมาตรา ๕ แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ เ ครื่ อ งแบบทหาร
พุทธศักราช ๒๔๗๗ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญ ญัติเครื่องแบบทหาร (ฉบับที่ ๔) พ.ศ.
๒๕๑๔ และมาตรา ๗ แห่งพระราชบัญญัติเครื่องแบบทหาร พุทธศักราช ๒๔๗๗ รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงกลาโหมออกกฎกระทรวงไว้ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ให้ยกเลิก
(๑) กฎกระทรวง (พ.ศ. ๒๕๐๔) ออกตามความในพระราชบัญญัติเครื่องแบบ
ทหาร พุทธศักราช ๒๔๗๗ ว่าด้วยเครื่องแบบทหารบก ฉบับที่ ๓๙
(๒) กฎกระทรวง (พ.ศ. ๒๕๐๕) ออกตามความในพระราชบัญญัติเครื่องแบบ
ทหาร พุทธศักราช ๒๔๗๗ ว่าด้วยเครื่องแบบทหารบก ฉบับที่ ๔๐
(๓) กฎกระทรวง (พ.ศ. ๒๕๐๕) ออกตามความในพระราชบัญญัติเครื่องแบบ
ทหาร พุทธศักราช ๒๔๗๗ ว่าด้วยเครื่องแบบทหารบก ฉบับที่ ๔๑
(๔) กฎกระทรวง (พ.ศ. ๒๕๐๘) ออกตามความในพระราชบัญญัติเครื่องแบบ
ทหาร พุทธศักราช ๒๔๗๗ ว่าด้วยเครื่องแบบทหารบก ฉบับที่ ๔๒
(๕) กฎกระทรวง (พ.ศ. ๒๕๑๑) ออกตามความในพระราชบัญญัติเครื่องแบบ
ทหาร พุทธศักราช ๒๔๗๗ ว่าด้วยเครื่องแบบทหารบก ฉบับที่ ๔๓
(๖) กฎกระทรวง (พ.ศ. ๒๕๑๑) ออกตามความในพระราชบัญญัติเครื่องแบบ
ทหาร พุทธศักราช ๒๔๗๗ ว่าด้วยเครื่องแบบทหารบก ฉบับที่ ๔๔

๖-๗
(๗) กฎกระทรวง (พ.ศ. ๒๕๑๓) ออกตามความในพระราชบัญญัติเครื่องแบบ
ทหาร พุทธศักราช ๒๔๗๗ ว่าด้วยเครื่องแบบทหารบก ฉบับที่ ๔๕
(๘) กฎกระทรวง (พ.ศ. ๒๕๑๔) ออกตามความในพระราชบัญญัติเครื่องแบบ
ทหาร พุทธศักราช ๒๔๗๗ ว่าด้วยเครื่องแบบทหารบก ฉบับที่ ๔๖
(๙) กฎกระทรวง (พ.ศ. ๒๕๑๗) ออกตามความในพระราชบัญญัติเครื่องแบบ
ทหาร พุทธศักราช ๒๔๗๗ ว่าด้วยเครื่องแบบทหารบก ฉบับที่ ๔๗
(๑๐) กฎกระทรวง (พ.ศ. ๒๕๑๗) ออกตามความในพระราชบัญญัติเครื่องแบบ
ทหาร พุทธศักราช ๒๔๗๗ ว่าด้วยเครื่องแบบทหารบก ฉบับที่ ๔๘
(๑๑) กฎกระทรวง (พ.ศ. ๒๕๑๘) ออกตามความในพระราชบัญญัติเครื่องแบบ
ทหาร พุทธศักราช ๒๔๗๗ ว่าด้วยเครื่องแบบทหารบก ฉบับที่ ๔๙
(๑๒) กฎกระทรวง (พ.ศ. ๒๕๒๐) ออกตามความในพระราชบัญญัติเครื่องแบบ
ทหาร พุทธศักราช ๒๔๗๗ ว่าด้วยเครื่องแบบทหารบก ฉบับที่ ๕๐
(๑๓) กฎกระทรวง (พ.ศ. ๒๕๒๑) ออกตามความในพระราชบัญญัติเครื่องแบบ
ทหาร พุทธศักราช ๒๔๗๗ ว่าด้วยเครื่องแบบทหารบก ฉบับที่ ๕๑
(๑๔) กฎกระทรวง (พ.ศ. ๒๕๒๒) ออกตามความในพระราชบัญญัติเครื่องแบบ
ทหาร พุทธศักราช ๒๔๗๗ ว่าด้วยเครื่องแบบทหารบก ฉบับที่ ๕๒
(๑๕) กฎกระทรวง (พ.ศ. ๒๕๒๒) ออกตามความในพระราชบัญญัติเครื่องแบบ
ทหาร พุทธศักราช ๒๔๗๗ ว่าด้วยเครื่องแบบทหารบก ฉบับที่ ๕๓
(๑๖) กฎกระทรวง (พ.ศ. ๒๕๒๓) ออกตามความในพระราชบัญญัติเครื่องแบบ
ทหาร พุทธศักราช ๒๔๗๗ ว่าด้วยเครื่องแบบทหารบก ฉบับที่ ๕๔
(๑๗) กฎกระทรวง (พ.ศ. ๒๕๒๔) ออกตามความในพระราชบัญญัติเครื่องแบบ
ทหาร พุทธศักราช ๒๔๗๗ ว่าด้วยเครื่องแบบทหารบก ฉบับที่ ๕๕
(๑๘) กฎกระทรวง (พ.ศ. ๒๕๒๔) ออกตามความในพระราชบัญญัติเครื่องแบบ
ทหาร พุทธศักราช ๒๔๗๗ ว่าด้วยเครื่องแบบทหารบก ฉบับที่ ๕๖
(๑๙) กฎกระทรวง (พ.ศ. ๒๕๒๕) ออกตามความในพระราชบัญญัติเครื่องแบบ
ทหาร พุทธศักราช ๒๔๗๗ ว่าด้วยเครื่องแบบทหารบก ฉบับที่ ๕๗

๖-๘
(๒๐) กฎกระทรวง (พ.ศ. ๒๕๒๕) ออกตามความในพระราชบัญญัติเครื่องแบบ
ทหาร พุทธศักราช ๒๔๗๗ ว่าด้วยเครื่องแบบทหารบก ฉบับที่ ๕๘
(๒๑) กฎกระทรวง (พ.ศ. ๒๕๒๕) ออกตามความในพระราชบัญญัติเครื่องแบบ
ทหาร พุทธศักราช ๒๔๗๗ ว่าด้วยเครื่องแบบทหารบก ฉบับที่ ๕๙
(๒๒) กฎกระทรวง (พ.ศ. ๒๕๒๖) ออกตามความในพระราชบัญญัติเครื่องแบบ
ทหาร พุทธศักราช ๒๔๗๗ ว่าด้วยเครื่องแบบทหารบก ฉบับที่ ๖๐
(๒๓) กฎกระทรวง (พ.ศ. ๒๕๒๗) ออกตามความในพระราชบัญญัติเครื่องแบบ
ทหาร พุทธศักราช ๒๔๗๗ ว่าด้วยเครื่องแบบทหารบก ฉบับที่ ๖๑
(๒๔) กฎกระทรวง (พ.ศ. ๒๕๒๘) ออกตามความในพระราชบัญญัติเครื่องแบบ
ทหาร พุทธศักราช ๒๔๗๗ ว่าด้วยเครื่องแบบทหารบก ฉบับที่ ๖๒
(๒๕) กฎกระทรวง (พ.ศ. ๒๕๒๘) ออกตามความในพระราชบัญญัติเครื่องแบบ
ทหาร พุทธศักราช ๒๔๗๗ ว่าด้วยเครื่องแบบทหารบก ฉบับที่ ๖๓
(๒๖) กฎกระทรวง (พ.ศ. ๒๕๒๙) ออกตามความในพระราชบัญญัติเครื่องแบบ
ทหาร พุทธศักราช ๒๔๗๗ ว่าด้วยเครื่องแบบทหารบก ฉบับที่ ๖๔
(๒๗) กฎกระทรวง (พ.ศ. ๒๕๒๙) ออกตามความในพระราชบัญญัติเครื่องแบบ
ทหาร พุทธศักราช ๒๔๗๗ ว่าด้วยเครื่องแบบทหารบก ฉบับที่ ๖๕
(๒๘) กฎกระทรวง (พ.ศ. ๒๕๓๐) ออกตามความในพระราชบัญญัติเครื่องแบบ
ทหาร พุทธศักราช ๒๔๗๗ ว่าด้วยเครื่องแบบทหารบก ฉบับที่ ๖๖
(๒๙) กฎกระทรวง (พ.ศ. ๒๕๓๐) ออกตามความในพระราชบัญญัติเครื่องแบบ
ทหาร พุทธศักราช ๒๔๗๗ ว่าด้วยเครื่องแบบทหารบก ฉบับที่ ๖๗
(๓๐) กฎกระทรวง (พ.ศ. ๒๕๓๑) ออกตามความในพระราชบัญญัติเครื่องแบบ
ทหาร พุทธศักราช ๒๔๗๗ ว่าด้วยเครื่องแบบทหารบก ฉบับที่ ๖๘
(๓๑) กฎกระทรวง (พ.ศ. ๒๕๓๑) ออกตามความในพระราชบัญญัติเครื่องแบบ
ทหาร พุทธศักราช ๒๔๗๗ ว่าด้วยเครื่องแบบทหารบก ฉบับที่ ๖๙
(๓๒) กฎกระทรวง (พ.ศ. ๒๕๓๑) ออกตามความในพระราชบัญญัติเครื่องแบบ
ทหาร พุทธศักราช ๒๔๗๗ ว่าด้วยเครื่องแบบทหารบก ฉบับที่ ๗๐

๖-๙
(๓๓) กฎกระทรวง (พ.ศ. ๒๕๓๒) ออกตามความในพระราชบัญญัติเครื่องแบบ
ทหาร พุทธศักราช ๒๔๗๗ ว่าด้วยเครื่องแบบทหารบก ฉบับที่ ๗๑
(๓๔) กฎกระทรวง (พ.ศ. ๒๕๓๒) ออกตามความในพระราชบัญญัติเครื่องแบบ
ทหาร พุทธศักราช ๒๔๗๗ ว่าด้วยเครื่องแบบทหารบก ฉบับที่ ๗๒
(๓๕) กฎกระทรวง (พ.ศ. ๒๕๓๓) ออกตามความในพระราชบัญญัติเครื่องแบบ
ทหาร พุทธศักราช ๒๔๗๗ ว่าด้วยเครื่องแบบทหารบก ฉบับที่ ๗๓
(๓๖) กฎกระทรวง (พ.ศ. ๒๕๓๓) ออกตามความในพระราชบัญญัติเครื่องแบบ
ทหาร พุทธศักราช ๒๔๗๗ ว่าด้วยเครื่องแบบทหารบก ฉบับที่ ๗๔
(๓๗) กฎกระทรวง (พ.ศ. ๒๕๓๔) ออกตามความในพระราชบัญญัติเครื่องแบบ
ทหาร พุทธศักราช ๒๔๗๗ ว่าด้วยเครื่องแบบทหารบก ฉบับที่ ๗๕
(๓๘) กฎกระทรวง (พ.ศ. ๒๕๓๔) ออกตามความในพระราชบัญญัติเครื่องแบบ
ทหาร พุทธศักราช ๒๔๗๗ ว่าด้วยเครื่องแบบทหารบก ฉบับที่ ๗๖
(๓๙) กฎกระทรวง (พ.ศ. ๒๕๓๖) ออกตามความในพระราชบัญญัติเครื่องแบบ
ทหาร พุทธศักราช ๒๔๗๗ ว่าด้วยเครื่องแบบทหารบก ฉบับที่ ๗๗
(๔๐) กฎกระทรวง (พ.ศ. ๒๕๓๖) ออกตามความในพระราชบัญญัติเครื่องแบบ
ทหาร พุทธศักราช ๒๔๗๗ ว่าด้วยเครื่องแบบทหารบก ฉบับที่ ๗๘
(๔๑) กฎกระทรวง (พ.ศ. ๒๕๓๖) ออกตามความในพระราชบัญญัติเครื่องแบบ
ทหาร พุทธศักราช ๒๔๗๗ ว่าด้วยเครื่องแบบทหารบก ฉบับที่ ๗๙
ข้ อ ๒ ลั ก ษณะ ชนิ ด และประเภทของเครื่ อ งแบบทหารบกกั บ การแต่ ง
เครื่องแบบทหารบกให้เป็นไปตามกําหนดในกฎกระทรวงนี้
ข้อ ๓ ในกฎกระทรวงนี้
“นายทหารประทวน” หมายถึง นายทหารประทวนตั้งแต่ชั้นจ่านายสิบลงมา
“นายทหารสัญญาบัตร” หมายความรวมถึงนายดาบด้วย เว้นแต่จะได้กําหนด
ไว้เป็น อย่างอื่น

๖-๑๐

ภาค ๑
เครื่องแบบทหารชาย
..............................
หมวด ๑
ชนิดของเครื่องแบบ
..............................
ส่วนที่ ๑
เครื่องแบบพลทหาร
..............................
ข้อ ๔ เครื่องแบบพลทหาร มี ๕ ชนิด คือ
(๑) เครื่องแบบปกติ ประกอบด้วย
(ก) หมวกหนีบสีกากีแกมเขียว
(ข) เสื้อคอพับสีกากีแกมเขียว
(ค) กางเกงขายาวสีกากีแกมเขียวแบบปกติ
(ง) เข็มขัดด้ายถักหรือวัตถุเทียมด้ายถักสีกากีแกมเขียวหรือสีดํา
(จ) รองเท้าหุ้มส้นหนังสีดํา หรือรองเท้าหุ้มข้อหนังสีดําหรือรองเท้าสูงครึ่ง
น่องหนังสีดํา
ในโอกาสลําลองจะใช้หมวกทรงหม้อตาลสีกากีแกมเขียวก็ได้
(๒) เครื่องแบบฝึก ประกอบด้วย
(ก) หมวกแก๊ ปทรงอ่ อ นสีก ากี แ กมเขี ยว หรือ หมวกทรงอ่อ นสีดํ า หรื อ
หมวกเหล็กสีกากีแกมเขียว
(ข) เสื้อคอเปิดสีกากีแกมเขียว
(ค) กางเกงขายาวสีกากีแกมเขียวแบบฝึก
(ง) เข็มขัดด้ายถักหรือวัตถุเทียมด้ายถักสีกากีแกมเขียวหรือสีดํา
(จ) รองเท้าสูงครึ่งน่องหนังสีดํา หรือรองเท้าเดินป่า

๖-๑๑
(๓) เครื่องแบบสนาม ประกอบด้วย
(ก) หมวกแก๊ปทรงอ่อนสีกากีแกมเขียวหรือหมวกทรงอ่อนสีดํา หรือหมวก
เหล็กสีกากีแกมเขียว
(ข) เสื้อคอเปิดสีกากีแกมเขียว หรือเสื้อสนามคอเปิดสีกากีแกมเขียว
(ค) กางเกงขายาวสีกากีแกมเขียวแบบฝึก หรือกางเกงสนามขายาวสีกากี
แกมเขียว
(ง) เข็มขัดด้ายถักหรือวัตถุเทียมด้ายถักสีกากีแกมเขียวหรือสีดํา
(จ) รองเท้าสูงครึ่งน่องหนังสีดํา หรือรองเท้าเดินป่า
เครื่องแบบสนามตาม (ก) (ข) และ (ค) ในบางโอกาสจะใช้สีกากีแกมเขียวที่
ระบาย หรือแต้มด้วยสีอื่นเพื่อให้กลมกลืนกับภูมิประเทศก็ได้
เครื่องแบบชนิดนี้ให้ใช้เครื่องสนามประกอบด้วย
(๔) เครื่องแบบครึ่งยศ เช่นเดียวกับเครื่องแบบฝึก เว้นแต่ให้ใช้หมวกเหล็กสีกากี
แกมเขียว
สําหรับพลทหารในกรมทหารราบที่ ๑ มหาดเล็กรักษาพระองค์ และในกรม
ทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ให้มี
เครื่องแบบครึ่งยศรักษาพระองค์เพิ่มขึ้นอีกชนิดหนึ่ง ประกอบด้วย
(ก) หมวกยอด
(ข) เสื้อชั้นนอกคอปิดสีขาว
(ค) กางเกงแถบ
(ง) คันชีพและเข็มขัดหนัง
(จ) รองเท้าหุ้มข้อหนังสีดํา
(๕) เครื่องแบบเต็มยศ เช่นเดียวกับเครื่องแบบฝึก เว้นแต่ให้ใช้หมวกเหล็กสีกากี
แกมเขียว
สํ า หรั บ พลทหารในกรมทหารมหาดเล็ ก ราชวั ล ลภรั ก ษ าพระองค์
ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ในกรมทหารราบที่ ๑ มหาดเล็กรักษาพระองค์ ใน
กรมทหารราบที่ ๒ รักษาพระองค์ ในกรมทหารราบที่ ๑๑ รักษาพระองค์ ในกรมทหารราบที่ ๑๒
รั ก ษาพระองค์ ในสมเด็ จ พระนางเจ้ า สิ ริ กิ ติ์ พ ระบรมราชิ นี น าถ ในกรมทหารราบที่ ๒๑

๖-๑๒
รักษาพระองค์ ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในกรมทหารราบที่ ๓๑ รักษา
พระองค์ ในหน่วยทหารม้ารักษาพระองค์ ในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ในหน่วย
ทหารม้ารักษาพระองค์ในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ในหน่วยทหารม้ารักษาพระองค์
ในหน่วยทหารปืนใหญ่รักษาพระองค์ ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ในหน่วย
ทหารช่างรักษาพระองค์ ในหน่วยทหารสื่อสารรักษาพระองค์ และในกรมทหารขนส่งรักษา
พระองค์ ให้มีเครื่องแบบเต็มยศรักษาพระองค์เพิ่มขึ้นอีกชนิดหนึ่ง ประกอบด้วย
(ก) หมวกยอดมีพู่
(ข) เสื้อเต็มยศรักษาพระองค์
(ค) กางเกงแถบ
(ง) คันชีพและเข็มขัดหนังหรือประคด
(จ) รองเท้าหุ้มข้อหนังสีดํา

๖-๑๓

ส่วนที่ ๒
เครื่องแบบนักเรียนนายสิบและนายทหารประทวน
...................................
ข้อ ๕ เครื่องแบบนักเรียนนายสิบและนายทหารประทวน มี ๘ ชนิด คือ
(๑) เครื่องแบบปกติขาว ประกอบด้วย
(ก) หมวกทรงหม้อตาลสีขาว
(ข) เสื้อชั้นนอกคอปิดสีขาว
(ค) กางเกงขายาวสีขาว
(ง) รองเท้าหุ้มส้นหนังสีดํา หรือรองเท้าหุ้มข้อหนังสีดํา
(๒) เครื่องแบบปกติกากีแกมเขียวคอแบะ ประกอบด้วย
(ก) หมวกทรงหม้อตาลสีกากีแกมเขียว หรือหมวกหนีบสีกากีแกมเขียว
(ข) เสื้อชั้นนอกคอแบะสีกากีแกมเขียว
(ค) กางเกงขายาวสีกากีแกมเขียวแบบปกติ
(ง) รองเท้าหุ้มส้นหนังสีดํา หรือรองเท้าหุ้มข้อหนังสีดํา
(๓) เครื่องแบบปกติกากีแกมเขียวคอพับ ประกอบด้วย
(ก) หมวกทรงหม้อตาลสีกากีแกมเขียว หรือหมวกหนีบสีกากีแกมเขียว
(ข) เสื้อคอพับสีกากีแกมเขียว
(ค) กางเกงขายาวสีกากีแกมเขียวแบบปกติ
(ง) เข็มขัดด้ายถักหรือวัตถุเทียมด้ายถักสีกากีแกมเขียวหรือสีดํา
(จ) รองเท้าหุ้มส้นหนังสีดําหรือรองเท้าหุ้มข้อหนังสีดําหรือรองเท้าสูง
ครึ่งน่องหนังสีดํา
(๔) เครื่องแบบปกติกากีนวลแกมเขียวคอพับ ประกอบด้วย
(ก) หมวกทรงหม้อตาลสีกากีแกมเขียว หรือหมวกหนีบสีกากีแกมเขียว
(ข) เสื้อคอพับสีกากีนวลแกมเขียว
(ค) กางเกงขายาวสีกากีแกมเขียวแบบปกติ

๖-๑๔
(ง) เข็มขัดด้ายถัก หรือ วัตถุเทียมด้ายถักสีกากีแกมเขียว หรือ สีดํา
(จ) รองเท้าหุ้มส้นหนังสีดําหรือรองเท้าหุ้มข้อหนังสีดําหรือรองเท้าสูง
ครึ่งน่องหนังสีดํา
(๕) เครื่องแบบฝึก ประกอบด้วย
(ก) หมวกแก๊ปทรงอ่อนสีกากีแกมเขียว หรือหมวกทรงอ่อนสีดํา หรือ
หมวกเหล็กสีกากีแกมเขียว
(ข) เสื้อคอเปิดสีกากีแกมเขียว
(ค) กางเกงขายาวสีกากีแกมเขียวแบบฝึก
(ง) เข็มขัดด้ายถักหรือวัตถุเทียมด้ายถักสีกากีแกมเขียวหรือสีดํา
(จ) รองเท้าสูงครึ่งน่องหนังสีดํา หรือรองเท้าเดินป่า
(๖) เครื่องแบบสนาม ประกอบด้วย
(ก) หมวกแก๊ปทรงอ่อนสีกากีแกมเขียว หรือหมวกทรงอ่อนสีดํา หรือ
หมวกเหล็กสีกากีแกมเขียว
(ข) เสื้อคอเปิดสีกากีแกมเขียว หรือเสื้อสนามคอเปิดสีกากีแกมเขียว
(ค) กางเกงขายาวสีกากีแกมเขียวแบบฝึกหรือกางเกงสนามขายาว
สีกากีแกมเขียว
(ง) เข็มขัดด้ายถักหรือวัตถุเทียมด้ายถักสีกากีแกมเขียวหรือสีดํา
(จ) รองเท้าสูงครึ่งน่องหนังสีดํา หรือรองเท้าเดินป่า
เครื่องแบบสนามตาม (ก) (ข) และ (ค) ในบางโอกาสจะใช้สีกากีแกมเขียว
ที่ระบายหรือแต้มด้วยสีอื่นเพื่อให้กลมกลืนกับภูมิประเทศก็ได้
เครื่องแบบชนิดนี้ให้ใช้เครื่องสนามประกอบด้วย
(๗) เครื่ อ งแบบครึ่ ง ยศ เช่ น เดี ย วกั บ เครื่ อ งแบบปกติ ข าว เว้ น แต่ ใ ห้ ใ ช้
รองเท้ า หุ้ ม ข้ อ หนั ง สี ดํ า ถ้ า ประจํ า แถวทหารซึ่ ง แต่ ง เครื่ อ งแบบครึ่ ง ยศ ให้ แ ต่ ง เช่ น เดี ย วกั บ
เครื่องแบบฝึก เว้นแต่ให้ใช้หมวกเหล็กสีกากีแกมเขียว
สําหรับนายทหารประทวนในกรมทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์
ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและในกรมทหารราบที่ ๑ มหาดเล็กรักษาพระองค์
ให้มีเครื่องแบบครึ่งยศรักษาพระองค์เพิ่มขึ้นอีกชนิดหนึ่ง ประกอบด้วย

๖-๑๕
(ก) หมวกยอด
(ข) เสื้อชั้นนอกคอปิดสีขาว
(ค) กางเกงแถบ
(ง) คันชีพและเข็มขัดหนัง
(จ) รองเท้าหุ้มข้อหนังสีดํา
(๘) เครื่ อ งแบบเต็ ม ยศ เช่ น เดี ย วกั บ เครื่ อ งแบบปกติ ข าว เว้ น แต่ ใ ห้ ใ ช้
รองเท้ า หุ้ ม ข้ อ หนั ง สี ดํ า ถ้ า ประจํ า แถวทหารซึ่ ง แต่ ง เครื่ อ งแบบเต็ ม ยศ ให้ แ ต่ ง เช่ น เดี ย วกั บ
เครื่องแบบฝึก เว้นแต่ให้ใช้หมวกเหล็กสีกากีแกมเขียว
สําหรับนายทหารประทวน ในกรมทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์
ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ในกรมทหารราบที่ ๑ มหาดเล็กรักษาพระองค์ ใน
กรมทหารราบที่ ๒ รักษาพระองค์ ในกรมทหารราบที่ ๑๑ รักษาพระองค์ ในกรมทหารราบที่ ๑๒
รักษาพระองค์ ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในกรมทหารราบที่ ๒๑ รักษา
พระองค์ ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในกรมทหารราบที่ ๓๑ รักษาพระองค์
ในหน่วยทหารม้ารักษาพระองค์ในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวในหน่วยทหารม้า
รักษาพระองค์ในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ในหน่วยทหารม้ารักษาพระองค์ ในหน่วย
ทหารปืนใหญ่รักษาพระองค์ ในหน่วยทหารปืนใหญ่รักษาพระองค์ ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
พระบรมราชินีนาถ ในหน่วยทหารช่างรักษาพระองค์ ในหน่วยทหารสื่อสารรักษาพระองค์ และ
ในกรมทหารขนส่งรั กษาพระองค์ ให้มี เครื่ องแบบเต็ม ยศรักษาพระองค์เพิ่ ม ขึ้นอีกชนิดหนึ่ง
ประกอบด้วย
(ก) หมวกยอดมีพู่
(ข) เสื้อเต็มยศรักษาพระองค์
(ค) กางเกงแถบ
(ง) คันชีพและเข็มขัดหนังหรือประคด
(จ) รองเท้าหุ้มข้อหนังสีดํา

๖-๑๖

ส่วนที่ ๓
เครื่องแบบนักเรียนนายทหาร
...................................
ข้ อ ๖ เครื่ อ งแบบนั ก เรี ย นนายร้ อ ย นั ก เรี ย นแพทย์ ท หาร วิ ท ยาลั ย
แพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า และนักเรียนนายทหารแผนที่ มี ๙ ชนิด คือ
(๑) เครื่องแบบปกติขาว ประกอบด้วย
(ก) หมวกทรงหม้อตาลสีขาว
(ข) เสื้อชั้นนอกคอปิดสีขาว
(ค) กางเกงขายาวสีขาว
(ง) รองเท้าหุ้มส้นหนังสีดํา
(๒) เครื่องแบบปกติกากีแกมเขียวคอแบะ ประกอบด้วย
(ก) หมวกทรงหม้อตาลสีกากีแกมเขียว หรือหมวกหนีบสีกากีแกมเขียว
(ข) เสื้อชั้นนอกคอแบะสีกากีแกมเขียว
(ค) กางเกงขายาวสีกากีแกมเขียวแบบปกติ
(ง) รองเท้าหุ้มส้นหนังสีดํา หรือรองเท้าหุ้มข้อหนังสีดํา
(๓) เครื่องแบบปกติกากีแกมเขียวคอพับ ประกอบด้วย
(ก) หมวกทรงหม้อตาลสีกากีแกมเขียว หรือหมวกหนีบสีกากีแกมเขียว
(ข) เสื้อคอพับสีกากีแกมเขียว
(ค) กางเกงขายาวสีกากีแกมเขียวแบบปกติ
(ง) เข็มขัดด้ายถักหรือวัตถุเทียมด้ายถักสีกากีแกมเขียวหรือสีดํา
(จ) รองเท้าหุ้มส้นหนังสีดํา หรือ รองเท้าหุ้มข้อหนังสีดํา
(๔) เครื่องแบบปกติกากีนวลแกมเขียวคอพับ ประกอบด้วย
(ก) หมวกทรงหม้อตาลสีกากีแกมเขียว หรือหมวกหนีบสีกากีแกมเขียว
(ข) เสื้อคอพับสีกากีนวลแกมเขียว
(ค) กางเกงขายาวสีกากีแกมเขียวแบบปกติ

๖-๑๗
(ง) เข็มขัดด้ายถัก หรือ วัตถุเทียมด้ายถักสีกากีแกมเขียว หรือ สีดํา
(จ) รองเท้าหุ้มส้นหนังสีดํา หรือรองเท้าหุ้มข้อหนังสีดํา
(๕) เครื่องแบบฝึก ประกอบด้วย
(ก) หมวกแก๊ปทรงอ่อนสีกากีแกมเขียว หรือหมวกทรงอ่อนสีดํา หรือ
หมวกเหล็กสีกากีแกมเขียว
(ข) เสื้อคอเปิดสีกากีแกมเขียว
(ค) กางเกงขายาวสีกากีแกมเขียวแบบฝึก
(ง) เข็มขัดด้ายถักหรือวัตถุเทียมด้ายถักสีกากีแกมเขียวหรือสีดํา
(จ) รองเท้าสูงครึ่งน่องหนังสีดํา หรือรองเท้าเดินป่า
(๖) เครื่องแบบสนาม ประกอบด้วย
(ก) หมวกแก๊ปทรงอ่อนสีกากีแกมเขียว หรือหมวกทรงอ่อนสีดํา หรือ
หมวกเหล็กสีกากีแกมเขียว
(ข) เสื้อคอเปิดสีกากีแกมเขียว หรือเสื้อสนามคอเปิดสีกากีแกมเขียว
(ค) กางเกงขายาวสีกากีแกมเขียวแบบฝึกหรือกางเกงสนามขายาวสีกากีแกมเขียว
(ง) เข็มขัดด้ายถักหรือวัตถุเทียมด้ายถักสีกากีแกมเขียวหรือสีดํา
(จ) รองเท้าสูงครึ่งน่องหนังสีดํา หรือรองเท้าเดินป่า
เครื่องแบบสนามตาม (ก) (ข) และ (ค) ในบางโอกาสจะใช้สีกากีแกมเขียว
ที่ระบาย หรือแต้มด้วยสีอื่นเพื่อให้กลมกลืนกับภูมิประเทศก็ได้
เครื่องแบบชนิดนี้ให้ใช้เครื่องสนามประกอบด้วย
(๗) เครื่องแบบครึ่งยศ ประกอบด้วย
(ก) หมวกทรงหม้อตาลสีขาว
(ข) เสื้อชั้นนอกคอปิดสีขาว
(ค) กางเกงแถบ
(ง) เข็มขัดนักเรี ยนแพทย์ทหาร วิท ยาลั ยแพทยศาสตร์พระมงกุฎ
เกล้า ให้ใช้เข็มขัดหนังสีเขียวเข้ม และนักเรียนนายทหารแผนที่ ให้ใช้เข็มขัดหนังสีขาว
(จ) รองเท้าหุ้มข้อหนังสีดํา
(ฉ) ถุงมือสีขาว

๖-๑๘
สําหรับนักเรียนนายร้อย ให้ใช้เครื่องแบบครึ่งยศรักษาพระองค์ ประกอบด้วย
(ก) หมวกยอด หรือหมวกทรงหม้อตาลสีดํา
(ข) เสื้อชั้นนอกคอปิดสีขาว
(ค) กางเกงแถบ
(ง) เข็มขัดหนังสีแดงและคันชีพ
(จ) รองเท้าหุ้มข้อหนังสีดํา
(ฉ) ถุงมือสีขาว
สําหรับหมวกทรงหม้อตาลสีดําตาม (ก) ให้ใช้ในโอกาสอื่นที่มิได้ประจําแถวทหาร
(๘) เครื่องแบบเต็มยศ เช่นเดียวกับเครื่องแบบครึ่งยศ
สําหรับนักเรียนนายร้อย ให้มีเครื่องแบบเต็มยศรักษาพระองค์เพิ่มขึ้นอีก
ชนิดหนึ่ง ประกอบด้วย
(ก) หมวกยอดมีพู่ หรือหมวกทรงหม้อตาลสีดํา
(ข) เสื้อเต็มยศรักษาพระองค์
(ค) กางเกงแถบ
(ง) เข็มขัดหนังสีดําและคันชีพ
(จ) รองเท้าหุ้มข้อหนังสีดํา
(ฉ) ถุงมือสีขาว
สําหรับหมวกทรงหม้อตาลสีดําตาม (ก) ให้ใช้ในโอกาสอื่นที่มิได้ประจําแถวทหาร
(๙) เครื่องแบบสโมสร เช่นเดียวกับเครื่องแบบปกติขาว เว้นแต่ให้ใช้กางเกงแถบ
ข้อ ๗ เครื่องแบบนักเรียนนายร้อยสํารอง มี ๖ ชนิด คือ
(๑) เครื่องแบบปกติขาว
(๒) เครื่องแบบปกติกากีแกมเขียวคอแบะ
(๓) เครื่องแบบปกติกากีแกมเขียวคอพับ
(๔) เครื่องแบบปกติกากีนวลแกมเขียวคอพับ
(๕) เครื่องแบบฝึก
(๖) เครื่องแบบสนาม
เครื่องแบบทั้ง ๖ ชนิดนี้ เช่นเดียวกับเครื่องแบบนักเรียนนายร้อย

๖-๑๙

ส่วนที่ ๔
เครื่องแบบนายดาบและนายทหารสัญญาบัตร
...................................
ข้อ ๘ เครื่องแบบนายดาบ เช่นเดียวกับเครื่องแบบนายทหารสัญญาบัตร
ข้อ ๙ เครื่องแบบนายทหารสัญญาบัตร มี ๑๑ ชนิด คือ
(๑) เครื่องแบบปกติขาว ประกอบด้วย
(ก) หมวกทรงหม้อตาลสีขาว
(ข) เสื้อชั้นนอกคอปิดสีขาว
(ค) กางเกงขายาวสีขาว
(ง) รองเท้าหุ้มส้นหนังสีดํา หรือรองเท้าหุ้มข้อหนังสีดํา
(๒) เครื่องแบบปกติกากีแกมเขียวคอแบะ ประกอบด้วย
(ก) หมวกทรงหม้อตาลสีกากีแกมเขียว หรือหมวกหนีบสีกากีแกมเขียว
(ข) เสื้อชั้นนอกคอแบะสีกากีแกมเขียว
(ค) กางเกงขายาวสีกากีแกมเขียวแบบปกติ
(ง) รองเท้าหุ้มส้นหนังสีดํา หรือรองเท้าหุ้มข้อหนังสีดํา
(๓) เครื่องแบบปกติกากีแกมเขียวคอพับ ประกอบด้วย
(ก) หมวกทรงหม้อตาลสีกากีแกมเขียว หรือหมวกหนีบสีกากีแกมเขียว
(ข) เสื้อคอพับสีกากีแกมเขียว
(ค) กางเกงขายาวสีกากีแกมเขียวแบบปกติ
(ง) เข็มขัดด้ายถักหรือวัตถุเทียมด้ายถักสีกากีแกมเขียวหรือสีดํา
(จ) รองเท้าหุ้มส้นหนังสีดํา หรือรองเท้าหุ้มข้อหนังสีดํา
(๔) เครื่องแบบปกติกากีนวลแกมเขียวคอพับ ประกอบด้วย
(ก) หมวกทรงหม้อตาลสีกากีแกมเขียว หรือหมวกหนีบสีกากีแกมเขียว
(ข) เสื้อคอพับสีกากีนวลแกมเขียว
(ค) กางเกงขายาวสีกากีแกมเขียวแบบปกติ
(ง) เข็มขัดด้ายถัก หรือวัตถุเทียมด้ายถักสีกากีแกมเขียว หรือ สีดํา

๖-๒๐
(จ) รองเท้าหุ้มส้นหนังสีดํา หรือรองเท้าหุ้มข้อหนังสีดํา
(๕) เครื่องแบบฝึก ประกอบด้วย
(ก) หมวกแก๊ปทรงอ่อนสีกากีแกมเขียว หรือหมวกทรงอ่อนสีดํา หรือ
หมวกเหล็กสีกากีแกมเขียว
(ข) เสื้อคอเปิดสีกากีแกมเขียว
(ค) กางเกงขายาวสีกากีแกมเขียวแบบฝึก
(ง) เข็มขัดด้ายถักหรือวัตถุเทียมด้ายถักสีกากีแกมเขียวหรือสีดํา
(จ) รองเท้าสูงครึ่งน่องหนังสีดํา หรือรองเท้าเดินป่า
(๖) เครื่องแบบสนาม ประกอบด้วย
(ก) หมวกแก๊ปทรงอ่อนสีกากีแกมเขียว หรือหมวกทรงอ่อนสีดํา หรือ
หมวกเหล็กสีกากีแกมเขียว
(ข) เสื้อคอเปิดสีกากีแกมเขียว หรือเสื้อสนามคอเปิดสีกากีแกมเขียว
(ค) กางเกงขายาวสีกากีแกมเขียวแบบฝึกหรือกางเกงสนามขายาวสี
กากีแกมเขียว
(ง) เข็มขัดด้ายถักหรือวัตถุเทียมด้ายถักสีกากีแกมเขียวหรือสีดํา
(จ) รองเท้าสูงครึ่งน่องหนังสีดํา หรือรองเท้าเดินป่า
เครื่องแบบสนามตาม (ก) (ข) และ (ค) ในบางโอกาสจะใช้สีกากีแกมเขียว
ที่ระบาย หรือแต้มด้วยสีอื่นเพื่อให้กลมกลืนกับภูมิประเทศก็ได้
เครื่องแบบชนิดนี้ให้ใช้เครื่องสนามประกอบด้วย
(๗) เครื่ อ งแบบครึ่ ง ยศ เช่ น เดี ย วกั บ เครื่ อ งแบบปกติ ข าว เว้ น แต่ ใ ห้ ใ ช้
กางเกงแถบและรองเท้าหุ้มข้อหนังสีดํา ถ้าประจําแถวทหารซึ่งแต่งเครื่องแบบครึ่งยศให้แต่ง
เช่นเดียวกับเครื่องแบบฝึก เว้นแต่ให้ใช้หมวกเหล็กสีกากีแกมเขียว
สํ า หรั บ นายทหารสั ญ ญาบั ต ร ในกรมทหารมหาดเล็ ก ราชวั ล ลภรั ก ษา
พระองค์ ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ในกรมทหารราบที่ ๑ มหาดเล็กรักษา
พระองค์ ในกรมทหารราบที่ ๒ รักษาพระองค์ ในกรมทหารราบที่ ๑๑ รักษาพระองค์ ในกรม
ทหารราบที่ ๑๒ รักษาพระองค์ ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในกรมทหารราบ
ที่ ๒๑ รักษาพระองค์ ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในกรมทหารราบที่ ๓๑

๖-๒๑
รักษาพระองค์ ในหน่วยทหารม้ารักษาพระองค์ ในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ใน
หน่วยทหารม้ารักษาพระองค์ ในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ในหน่วยทหารปืนใหญ่
รักษาพระองค์ ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในหน่วยทหารช่างรักษาพระองค์
ในหน่วยทหารสื่อสารรักษาพระองค์ ในกรมทหารขนส่งรักษาพระองค์ และในกรมนักเรียนนาย
ร้อยรักษาพระองค์ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ให้ใช้เครื่องแบบครึ่งยศรักษาพระองค์
ประกอบด้วย
(ก) หมวกยอดหรือหมวกทรงหม้อตาลสีดํา เว้นแต่ในหน่วยทหารม้า
รักษาพระองค์ ในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ในหน่วยทหารม้ารักษาพระองค์ ใน
หน่วยทหารม้ารักษาพระองค์ ในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ให้ใช้หมวกทรงหม้อตาลสี
ฟ้าหม่น และในหน่วยทหารช่างรักษาพระองค์ ให้ใช้หมวกทรงหม้อตาลสีเทา
(ข) เสื้อชั้นนอกคอปิดสีขาว
(ค) กางเกงแถบ
(ง) คันชีพ
(จ) รองเท้าหุ้มข้อหนังสีดํา
สําหรับหมวกทรงหม้อตาลสีดําตาม (ก) ให้ใช้ในโอกาสอื่นที่มิได้ประจําแถวทหาร
สํ า หรั บ ทหารสั ญ ญาบั ต ร ซึ่ ง ดํ า รงตํ า แหน่ ง หรื อ รั ก ษาราชการในตํ า แหน่ ง
ผู้ บั ญ ชาการโรงเรี ย นนายร้ อ ยพระจุ ล จอมเกล้ า หรื อ รองผู้ บั ญ ชาการโรงเรี ย นนายร้ อ ยพระ
จุลจอมเกล้าให้ใช้เครื่องแบบครึ่งยศรักษาพระองค์ เช่นเดียวกับเครื่องแบบครึ่งยศรักษาพระองค์
สําหรั บนายทหารสัญญาบัตร ในกรมนักเรียนนายร้อยรักษาพระองค์ โรงเรียนนายร้อยพระ
จุลจอมเกล้า
(๘) เครื่ องแบบเต็ม ยศ เช่นเดียวกั บเครื่องแบบปกติ ขาว เว้น แต่ใ ห้ ใ ช้
กางเกงแถบและรองเท้าหุ้มข้อหนังสีดํา ถ้าประจําแถวทหารซึ่งแต่งเครื่องแบบเต็มยศให้แต่ง
เช่นเดียวกับเครื่องแบบฝึก เว้นแต่ให้ใช้หมวกเหล็กสีกากีแกมเขียว
ในโอกาสที่อยู่ในต่างประเทศที่มีอากาศหนาว ให้ใช้หมวกทรงหม้อตาลสี
น้ําเงินดําและเสื้อเต็มยศสีน้ําเงินดํา
สํ า หรั บ นายทหารสั ญ ญาบั ต รในกรมทหารมหาดเล็ ก ราชวั ล ลภรั ก ษา
พระองค์ ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ในกรมทหารราบที่ ๑ มหาดเล็กรักษา

๖-๒๒
พระองค์ ในกรมทหารราบที่ ๒ รั ก ษาพระองค์ ในกรมทหารราบที่ ๑๑ รั ก ษาพระองค์
ในกรมทหารราบที่ ๑๒ รักษาพระองค์ ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในกรม
ทหารราบที่ ๒๑ รักษาพระองค์ ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในกรมทหารราบที่
๓๑ รักษาพระองค์ ในหน่วยทหารม้ารักษาพระองค์ ในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว
ในหน่วยทหารม้ารักษาพระองค์ ในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ในหน่วยทหารปืนใหญ่
รักษาพระองค์ ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในหน่วยทหารช่างรักษาพระองค์
ในหน่วยทหารสื่อสารรักษาพระองค์ ในกรมทหารขนส่งรักษาพระองค์ และในกรมนักเรียนนาย
ร้อยรักษาพระองค์ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ให้ใช้เครื่องแบบครึ่งยศรักษาพระองค์
ประกอบด้วย
(ก) หมวกยอดมีพู่หรือหมวกทรงหม้อตาลสีดํา เว้นแต่ในหน่วยทหาร
ม้ารักษาพระองค์ ในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ในหน่วยทหารม้ารักษาพระองค์
ในสมเด็จพระศรีนครินทรา บรมราชชนนี ให้ใช้หมวกทรงหม้อตาลสีฟ้าหม่น และในหน่วยทหาร
ช่างรักษาพระองค์ ให้ใช้หมวกทรงหม้อตาลสีเทา
(ข) เสื้อเต็มยศรักษาพระองค์
(ค) กางเกงแถบ
(ง) คันชีพและประคด
(จ) รองเท้าหุ้มข้อหนังสีดํา
สําหรับหมวกทรงหม้อตาลสีดําตาม (ก) ให้ใช้ในโอกาสอื่นที่มิได้ประจําแถวทหาร
สํ า หรั บ ทหารสั ญ ญาบั ต ร ซึ่ ง ดํ า รงตํ า แหน่ ง ผู้ บั ง คั บ การพิ เ ศษ และ
นายทหารพิ เ ศษประจํ า กรม ในกรมมหาดเล็ ก ราชวั ล ลภรั ก ษาพระองค์ ในพระบาทสมเด็ จ
พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวให้ใช้เครื่องแบบเต็มยศรักษาพระองค์เช่นเดียวกับเครื่องแบบเต็มยศ
รั ก ษาพระองค์ สํ า หรั บ นายทหารสั ญ ญาบั ต ร ในกรมมหาดเล็ ก ราชวั ล ลภรั ก ษาพระองค์
ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
สําหรับทหารสัญญาบัตร ซึ่งดํารงตําแหน่งผู้บังคับการกรม และนายทหาร
พิเศษประจํากรม ในกรมทหารราบที่ ๑ มหาดเล็กรักษาพระองค์ ให้มีเครื่องแบบเต็มยศรักษา
พระองค์เช่นเดียวกับเครื่องแบบเต็มยศรักษาพระองค์สําหรับนายทหารสัญญาบัตร ในกองพันที่
๓ กรมทหารราบที่ ๑ มหาดเล็กรักษาพระองค์เพิ่มขึ้นอีกชนิดหนึ่ง

๖-๒๓

สําหรับทหารสัญญาบัตร ซึ่งดํารงตําแหน่งแม่ทัพภาคที่ ๑ ผู้บัญชาการกอง
พลที่ ๑ รักษาพระองค์ และผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ ๒ รักษาพระองค์ ให้ใช้เครื่องแบบ
เต็มยศรักษาพระองค์เช่นเดียวกับเครื่องแบบเต็มยศรักษาพระองค์ สําหรับนายทหารสัญญาบัตร
ในหน่วยทหารรักษาพระองค์ทุกหน่วยที่อยู่ในบังคับบัญชา
สําหรับนายทหารพิเศษประจํากองพลที่ ๑ รักษาพระองค์ ให้ใช้เครื่องแบบ
เต็มยศรักษาพระองค์ เช่นเดียวกับเครื่องแบบเต็มยศรักษาพระองค์ สําหรับนายทหารสัญญาบัตร
ในหน่วยทหารรักษาพระองค์ทุกหน่วยที่อยู่ในบังคับบัญชาของกองพลที่ ๑ รักษาพระองค์
สําหรั บนายทหารพิ เ ศษประจํ ากองพลในกองพลทหารราบที่ ๒ รั ก ษา
พระองค์ ให้ใช้เครื่องแบบเต็มยศรักษาพระองค์เช่นเดียวกับเครื่องแบบเต็มยศรักษาพระองค์
สําหรับนายทหารสัญญาบัตรในหน่วยทหารรักษาพระองค์ทุกหน่วยที่อยู่ในบังคับบัญชาของกอง
พลทหารราบที่ ๒ รักษาพระองค์
สํ า หรั บ นายทหารสั ญ ญาบั ต รซึ่ ง ดํ า รงตํ า แหน่ ง ผู้ บั ง คั บ การพิ เ ศษ และ
นายทหารพิเศษประจํากรมในกรมทหารราบที่ ๒ รักษาพระองค์ ให้ใช้เครื่องแบบเต็มยศรักษา
พระองค์เช่นเดียวกับเครื่องแบบเต็มยศรักษาพระองค์สําหรับนายทหารสัญญาบัตร ในกรมทหาร
ราบที่ ๒ รักษาพระองค์
สํ า หรั บ นายทหารสั ญ ญาบั ต รซึ่ ง ดํ า รงตํ า แหน่ ง ผู้ บั ง คั บ การพิ เ ศษ และ
นายทหารพิเศษประจํากรมในกรมทหารราบที่ ๑๑ รักษาพระองค์ ให้ใช้เครื่องแบบเต็มยศรักษา
พระองค์เช่นเดียวกับเครื่องแบบเต็มยศรักษาพระองค์สําหรับนายทหารสัญญาบัตร ในกรมทหาร
ราบที่ ๑๑ รักษาพระองค์
สํ า หรั บ นายทหารสั ญ ญาบั ต ร ซึ่ ง ดํ า รงตํ า แหน่ ง ผู้ บั ง คั บ การพิ เ ศษและ
นายทหารพิเศษประจํากรมในกรมทหารราบที่ ๑๒ รักษาพระองค์ ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
พระบรมราชินีนาถ ให้ใช้เครื่องแบบเต็มยศรักษาพระองค์เช่นเดียวกับเครื่องแบบเต็มยศรักษา
พระองค์สําหรับนายทหารสัญญาบัตร ในกรมทหารราบที่ ๑๒ รักษาพระองค์ ในสมเด็จพระนาง
เจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
สํ า หรั บ นายทหารสั ญ ญาบั ต ร ซึ่ ง ดํ า รงตํ า แหน่ ง ผู้ บั ง คั บ การพิ เ ศษและ
นายทหารพิเศษประจํากรมในกรมทหารราบที่ ๒๑ รักษาพระองค์ ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
พระบรมราชินีนาถ ให้ใช้เครื่องแบบเต็มยศรักษาพระองค์เช่นเดียวกับเครื่องแบบเต็มยศรักษา

๖-๒๔
พระองค์สําหรับนายทหารสัญญาบัตร ในกรมทหารราบที่ ๒๑ รักษาพระองค์ ในสมเด็จพระนาง
เจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ สําหรับนายทหารสัญญาบัตร ซึ่งดํารงตําแหน่งผู้บังคับการพิเศษ
และนายทหารพิเศษประจํากรมในกรมทหารราบที่ ๓๑ รักษาพระองค์ ให้ใช้เครื่องแบบเต็มยศ
รักษาพระองค์เช่นเดียวกับเครื่องแบบเต็มยศรักษาพระองค์สําหรับนายทหารสัญญาบัตร ในกรม
ทหารราบที่ ๓๑ รักษาพระองค์
สํ า หรั บ นายทหารสั ญ ญาบั ต รซึ่ ง ดํ า รงตํ า แหน่ ง ผู้ บั ง คั บ การพิ เ ศษและ
นายทหารพิเศษประจําหน่วยในหน่วยทหารม้ารักษาพระองค์ ในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้า
เจ้าอยู่หัว ให้ใช้เครื่องแบบเต็มยศรักษาพระองค์เช่นเดียวกับเครื่องแบบเต็มยศรักษาพระองค์
สําหรับนายทหารสัญญาบัตรในหน่วยทหารม้ารักษาพระองค์ ในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้า
เจ้าอยู่หัว
สํ า หรั บ นายทหารสั ญ ญาบั ต รซึ่ ง ดํ า รงตํ า แหน่ ง ผู้ บั ง คั บ การพิ เ ศษและ
นายทหารพิเศษประจําหน่วยในหน่วยทหารม้ารักษาพระองค์ ให้ใช้เครื่องแบบเต็มยศรักษา
พระองค์เช่นเดียวกับเครื่องแบบเต็มยศรักษาพระองค์สําหรับนายทหารสัญญาบัตรในหน่วยทหาร
ม้ารักษาพระองค์
สํ า หรั บ นายทหารสั ญ ญาบั ต รซึ่ ง ดํ า รงตํ า แหน่ ง ผู้ บั ง คั บ การพิ เ ศษและ
นายทหารพิเศษประจําหน่วยในหน่วยทหารม้ารักษาพระองค์ ในสมเด็จพระศรีนครินทราบรม
ราชชนนี ให้ใช้เครื่องแบบเต็มยศรักษาพระองค์เช่นเดียวกับเครื่องแบบเต็มยศรักษาพระองค์
สําหรับนายทหารสัญญาบัตรในหน่วยทหารม้ารักษาพระองค์ ในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
สํ า หรั บ นายทหารสั ญ ญาบั ต รซึ่ ง ดํ า รงตํ า แหน่ ง ผู้ บั ง คั บ การพิ เ ศษและ
นายทหารพิเศษประจําหน่วยในหน่วยทหารปืนใหญ่รักษาพระองค์ ให้ใช้เครื่องแบบเต็มยศรักษา
พระองค์เช่นเดียวกับเครื่องแบบเต็มยศรักษาพระองค์สําหรับนายทหารสัญญาบัตรในหน่วยทหาร
ปืนใหญ่รักษาพระองค์
สํ า หรั บ นายทหารสั ญ ญาบั ต รซึ่ ง ดํ า รงตํ า แหน่ ง ผู้ บั ง คั บ การพิ เ ศษและ
นายทหารพิเศษประจําหน่วยในหน่วยทหารปืนใหญ่รักษาพระองค์ ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
พระบรมราชินีนาถ ให้ใช้เครื่องแบบเต็มยศรักษาพระองค์เช่นเดียวกับเครื่องแบบเต็มยศรักษา
พระองค์สําหรับนายทหารสัญญาบัตรในหน่วยทหารปืนใหญ่รักษาพระองค์ ในสมเด็จพระนางเจ้า
สิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

๖-๒๕
สํ า หรั บ นายทหารสั ญ ญาบั ต รซึ่ ง ดํ า รงตํ า แหน่ ง ผู้ บั ง คั บ การพิ เ ศษและ
นายทหารพิเศษประจํากรมทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยานที่ ๑ รักษาพระองค์ ให้ใช้เครื่องแบบ
เต็มยศรักษาพระองค์เช่นเดียวกับเครื่องแบบเต็มยศรักษาพระองค์สําหรับนายทหารสัญญาบัตร
ในกรมทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยานที่ ๑ รักษาพระองค์
สํ า หรั บ นายทหารสั ญ ญาบั ต รซึ่ ง ดํ า รงตํ า แหน่ ง ผู้ บั ง คั บ การพิ เ ศษและ
นายทหารพิเศษประจําหน่วย ในหน่วยทหารช่างรักษาพระองค์ ให้ใช้เครื่องแบบเต็มยศรักษา
พระองค์เช่นเดียวกับเครื่องแบบเต็มยศรักษาพระองค์สําหรับนายทหารสัญญาบัตรในหน่วยทหาร
ช่างรักษาพระองค์
สําหรับนายทหารพิเศษประจํากองพันทหารสื่อสารที่ ๑ รักษาพระองค์ ให้
ใช้เครื่องแบบเต็มยศรักษาพระองค์เช่นเดียวกับเครื่องแบบเต็มยศรักษาพระองค์สําหรับนายทหาร
สัญญาบัตรในกองพันทหารสื่อสารที่ ๑ รักษาพระองค์
สํ า หรั บ นายทหารสั ญ ญาบั ต รซึ่ ง ดํ า รงตํ า แหน่ ง ผู้ บั ง คั บ การพิ เ ศษและ
นายทหารพิเศษประจํ ากรมในกรมทหารขนส่งรักษาพระองค์ ให้ใช้เครื่องแบบเต็มยศรักษา
พระองค์เช่นเดียวกับเครื่องแบบเต็มยศรักษาพระองค์สําหรับนายทหารสัญญาบัตรในกรมทหาร
ขนส่งรักษาพระองค์
สํ า หรั บ นายทหารสั ญ ญาบั ต รซึ่ ง ดํ า รงตํ า แหน่ ง หรื อ รั ก ษาราชการใน
ตําแหน่งผู้บัญชาการโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าหรือรองผู้บัญชาการโรงเรียนนายร้อยพระ
จุลจอมเกล้า นายทหารสัญญาบัตรซึ่งดํารงตําแหน่งผู้บังคับการพิเศษ และนายทหารพิเศษประจํา
กรมในกรมนักเรียนนายร้อยรักษาพระองค์โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ให้ใช้เครื่องแบบ
เต็มยศรักษาพระองค์เช่นเดียวกับเครื่องแบบเต็มยศรักษาพระองค์สําหรับนายทหารสัญญาบัตร
ในกรมนักเรียนนายร้อยรักษาพระองค์ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า
(๙) เครื่องแบบสโมสรคอปิด เช่นเดียวกับเครื่องแบบปกติขาว เว้นแต่ให้ใช้
กางเกงแถบและรองเท้าหุ้มส้นหนังสีดําหรือรองเท้าหุ้มข้อหนังสีดํา
(๑๐) เครื่องแบบสโมสรอกแข็ง ประกอบด้วย
(ก) หมวกทรงหม้อตาลสีขาว สําหรับนายทหารสัญญาบัตรในหน่วยทหารรักษา
พระองค์ใช้หมวกทรงหม้อตาลที่ใช้กับเครื่องแบบครึ่งยศรักษาพระองค์หรือเครื่องแบบเต็มยศ

๖-๒๖
รักษาพระองค์ในหน่วยทหารรักษาพระองค์นั้น ๆ ในโอกาสอื่นที่มิได้ประจําแถวทหารและเมื่อใช้
เสื้อชั้นนอกเปิดอกสีน้ําเงินดํา ให้ใช้หมวกทรงหม้อตาลสีน้ําเงินดํา
(ข) เสื้อชั้นนอกเปิดอกสีขาว เมื่อมีอากาศหนาวจะใช้เสื้อชั้นนอกเปิดอกสีน้ําเงิน
ดําก็ได้
(ค) เสื้อกั๊กสีขาวและเชิ้ตอกแข็งสีขาว หรือจะใช้เชิ้ตอกจีบสีขาวแทนเชิ้ตอกแข็ง
สีขาวก็ได้ เมื่อใช้เสื้อชั้นนอกเปิดอกสีน้ําเงินดํา ให้ใช้เสื้อกั๊กสีน้ําเงินดํา
(ง) กางเกงแถบ เมื่อใช้เสื้อชั้นนอกเปิดอกสีน้ําเงินดํา ให้ใช้กางเกงแถบสีน้ําเงินดํา
(จ) รองเท้าหุ้มส้นหนังสีดํา หรือรองเท้าหุ้มข้อหนังสีดํา
(๑๑) เครื่องแบบสโมสรอกอ่อน เช่นเดียวกับเครื่องแบบสโมสรอกแข็ง เว้นแต่
ให้ใช้เชิ้ตอกอ่อนสีขาวและแพรแถบรัดเอวแทนเสื้อกั๊กสีขาว และเชิ้ตอกแข็งสีขาว

๖-๒๗

หมวด ๒
ส่วนของเครือ่ งแบบ
…………………
ข้อ ๑๐ หมวก มี ๑๑ แบบ คือ
(๑) หมวกเหล็กสีกากีแกมเขียว ในบางโอกาสจะใช้แต่รองในหมวกเหล็กสีกากีแกมเขียว ก็ได้
(๒) หมวกหนีบสีกากีแกมเขียว มีสาบโดยรอบ ป้ายเฉียงจากทางด้านหน้าลงไปทางซ้าย
และด้ายซ้ายเหนือขอบหมวกห่างจากมุมพับด้านหน้า ๔ เซนติเมตร มีตราหน้าหมวกขนาดเล็ก
ริมบนของสาบหมวกมีลักษณะดังนี้
(ก) นายทหารสัญญาบัตรชั้นจอมพลและนายพล มีขลิบกว้าง ๐.๕ เซนติเมตร
ทําด้วยแถบไหมสีทอง
(ข) นายทหารสัญญาบัตรชั้นนายพัน นายร้อย และนายทหารประทวนชั้นนาย
ดาบมีขลิบกว้าง ๐.๕ เซนติเมตร ทําด้วยแถบสีแดงยกดิ้นทอง
(ค) นักเรียนนายร้อย มีขลิบกว้าง ๐.๕ เซนติเมตร ทําด้วยแถบสีแดงและสี
เหลืองให้สีแดงอยู่ด้านบน
(ง) นักเรียนแพทย์ทหารวิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า มีขลิบกว้าง ๐.๕
เซนติเมตร ทําด้วยแถบสีเขียวเข้มและสีเหลือง ให้สีเขียวเข้มอยู่ด้านบน
(จ) นักเรียนนายทหารแผนที่ มีขลิบกว้าง ๐.๕ เซนติเมตร ทําด้วยแถบสีเขียว
และสีเหลือง ให้สีเขียวอยู่ด้านบน
(ฉ) นักเรียนนายร้อยสํารอง มีขลิบกว้าง ๐.๕ เซนติเมตร ทําด้วยแถบสีน้ําเงิน
และสีเหลือง ให้สีน้ําเงินอยู่ด้านบน
(ช) นายทหารประทวนและนั ก เรี ย นนายสิ บ มี ข ลิ บ กว้ า ง ๐.๕ เซนติ เ มตร
ทําด้วยแถบสีแดง
(ซ) พลทหาร มีขลิบกว้าง ๐.๒๕ เซนติเมตร ทําด้วยแถบสีน้ําเงิน
(๓) หมวกแก๊ปทรงอ่อนสีกากีแกมเขียว มีตราหน้าหมวกขนาดเล็ก
(๔) หมวกทรงอ่อนสีดํา มีตราหน้าหมวกขนาดกลาง

๖-๒๘
(๕) หมวกทรงหม้อตาลสีกากีแกมเขียว มีตราหน้าหมวกขนาดกลางและมีเครื่องประกอบ คือ
(ก) กะบัง ทําด้วยหนังหรือวัตถุเทียมหนังสีดํา สําหรับนายทหารสัญญาบัตรชั้น
พั น เอกที่ ข อบโค้ ง ของกะบั ง ด้ า นบนปั ก หรื อ ทํ า ด้ ว ยดิ้ น ทองหรื อ วั ต ถุ เ ที ย มดิ้ น ทองเป็ น รู ป ช่ อ
ชัยพฤกษ์ ๑ แถวบนพื้นสักหลาดสีดํา สําหรับนายทหารสัญญาบัตรชั้นจอมพลและนายพล ที่ขอบ
โค้งของกะบังด้านบนปักหรือทําด้วยดิ้นทองหรือวัตถุเทียมดิ้นทองเป็นรูปช่อชัยพฤกษ์ ๒ แถว บน
พื้นสักหลาดสีดํา พื้นกะบังด้านล่างสีกากีแกมเขียวหรือสีดํา
(ข) สายรัดคาง กว้าง ๑ เซนติเมตร ทําด้วยหนังหรือวัตถุเทียมหนังสีดํา ปลาย
สายรัดคางมีดุมโลหะสีทองขนาดเล็กติดที่ริมขอบหมวกข้างละ ๑ ดุม
(ค) ผ้าพันหมวก กว้าง ๔ เซนติเมตร มีลักษณะดังนี้
นายทหารสัญญาบัตรชั้นจอมพลและนายพล ใช้สักหลาดสีบานเย็น ที่กึ่งกลางผ้าพัน
หมวก มีแถบสีดํา กว้าง ๐.๓ เซนติเมตร ๒ แถบ เว้นระยะระหว่างแถบ ๐.๕ เซนติเมตร
นายทหารสัญ ญาบัต รชั้น นายพัน นายร้อย และนายทหารประทวนชั้ น นายดาบ ใช้
สักหลาดสีน้ําเงินขลิบริมสีแดง กว้าง ๐.๕ เซนติเมตร
นักเรียนนายร้อย ใช้สักหลาดสีแดง
นักเรียนแพทย์ทหารวิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า ใช้สักหลาดสีเขียวเข้ม
นักเรียนนายทหารแผนที่ ใช้สักหลาดสีเขียว
นักเรียนนายร้อยสํารอง ใช้สักหลาดสีน้ําเงิน
นายทหารประทวน นักเรียนนายสิบ และพลทหาร ใช้สักหลาด หรือผ้าสีเดียวกับหมวก
ขลิบริมสีแดงกว้าง ๐.๕ เซนติเมตร
(๖) หมวกทรงหม้อตาลสีขาว มีตราหน้าหมวกและเครื่องประกอบเช่นเดียวกับหมวกทรง
หม้อตาลสีกากีแกมเขียว เว้นแต่สายรัดคางมีลักษณะดังนี้
นายทหารสัญญาบัตร นายดาบ จ่านายสิบ และนักเรียนนายทหารใช้แถบไหมทอง
นายสิบ นักเรียนนายสิบและพลทหาร ใช้หนังหรือวัตถุเทียมหนังสีดํา
(๗) หมวกทรงหม้อตาลสีน้ําเงินดํา มีตราหน้าหมวกและเครื่องประกอบเช่นเดียวกับ
หมวกทรงหม้อตาลสีขาว
(๘) หมวกทรงหม้อตาลสีดํา มีตราหน้าหมวกและเครื่องประกอบเช่นเดียวกับหมวกทรง
หม้อตาลสีขาว

๖-๒๙
(๙) หมวกทรงหม้อตาลสีฟ้าหม่น มีตราหน้าหมวกและเครื่องประกอบเช่นเดียวกับหมวก
ทรงหม้อตาลสีขาว
(๑๐) หมวกทรงหม้อตาลสีเทา มีตราหน้าหมวกและเครื่องประกอบเช่นเดียวกับหมวก
ทรงหม้อตาลสีขาว
(๑๑) หมวกยอด ตัวหมวกสีขาว ยอดหมวกและสายรัดคางโซ่ถักทําด้วยโลหะสีทอง
ด้านหน้าหมวกมีตรา และยอดหมวกมีพู่ตามสังกัดและโอกาส ดังนี้
ทหารมหาดเล็กรักษาพระองค์ ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว มีตราราช
วัลลภถ้าแต่งเครื่องแบบเต็มยศ มีพู่สีดํา
ทหารมหาดเล็กรักษาพระองค์ ในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว มีตราครุฑ
พ่าห์ถ้าแต่งเครื่องแบบเต็มยศ มีพู่สีบานเย็น
ทหารในกรมทหารราบที่ ๒ รักษาพระองค์ มีตราครุฑพ่าห์ ถ้าแต่งเครื่องแบบเต็มยศ มีพู่สีดํา
ทหารในกรมทหารราบที่ ๑๑ รักษาพระองค์ มีตราพระมหามงกุฎเพชราวุธ ถ้าแต่ง
เครื่องแบบเต็มยศ มีพู่สีน้ําเงินดํา
ทหารในกรมทหารราบที่ ๑๒ รั ก ษาพระองค์ ในสมเด็ จ พระนางเจ้ า สิ ริ กิ ติ์
พระบรมราชินีนาถ มีตรามหาจักรีภายใต้พระมหาพิชัยมงกุฎ ประดับแพรแถบสะบัดสองชาย
กระหนาบด้วยฉัตรเจ็ดชั้นมีคชสีห์อัญเชิญฉัตรทางเบื้องขวา ราชสีห์อัญเชิญฉัตรทางเบื้องซ้าย
ตรากลางมีโล่ ภายในโล่ส่วนบนมีรูปเอราวัณส่วนล่างด้านขวามีรูปเสือโคร่ง ส่วนล่างด้านซ้ายมีรูป
คบเพลิง ทั้งหมดรองรับด้วยแพรแถบสะบัดสองชายบนแพรแถบมีคําว่า “กรมทหารราบที่ ๑๒
รักษาพระองค์” ถ้าแต่งเครื่องแบบเต็มยศ มีพู่สีดํา
ทหารในกรมทหารราบที่ ๒๑ รั ก ษาพระองค์ ในสมเด็ จ พระนางเจ้ า สิ ริ กิ ติ์
พระบรมราชินีนาถมีตรามหาจักรีภายใต้พระมหาพิชัยมงกุฎ ประดับแพรแถบสะบัดสองชาย
กระหนาบด้วยฉัตรเจ็ดชั้นมีคชสีห์อัญเชิญฉัตรทางเบื้องขวา ราชสีห์อัญเชิญฉัตรทางเบื้องซ้าย
ตรงกลางมีโล่ ภายในโล่ส่วนบนมีรูปเอราวัณส่วนล่างด้านขวามีรูปเสือโคร่ง ส่วนล่างด้านซ้ายมีรูป
คบเพลิง ทั้งหมดรองรับด้วยแพรแถบสะบัดสองชายบนแพรแถบมีคําว่า “นวมินทราชินี” ถ้าแต่ง
เครื่องแบบเต็มยศ มีพู่สีดํา
ทหารในกรมทหารราบที่ ๓๑ รักษาพระองค์ มีตราครุฑพ่าห์ ถ้าแต่งเครื่องแบบเต็มยศ
มีพู่สีเลือดหมู

๖-๓๐
ทหารในหน่วยทหารม้ารักษาพระองค์ ในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว มีตรา
ครุฑพ่าห์ ถ้าแต่งเครื่องแบบเต็มยศ มีพู่สีฟ้าหม่น แต่ถ้าแต่งเครื่องแบบเต็มยศในโอกาสขี่ม้า ให้ใช้
หมวกยอดมีตัวหมวกเป็นทรงสูงสีเงิน ยอดหมวกเป็นรูปดอกบัวตูม ทําด้วยโลหะสีทอง มีพู่สีฟ้า
หม่น ด้านหน้าหมวกมีตราครุฑพ่าห์มีรูปช่อชัยพฤกษ์ และสายรัดคางโซ่ถักทําด้วยโลหะสีทอง
ปลายสายรัดคางมีดุมโลหะสีทองรูปดอกมะเขือติดที่ริมขอบหมวกข้างละ ๑ ดุม ด้านหลังหมวก
จากกึ่งกลางหมวกถึงขอบหมวกมีแนวดอกมะเขือ ทําด้วยโลหะสีทอง
ทหารในหน่วยทหารม้ารักษาพระองค์ ในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี มีตรา
ครุฑพ่าห์ ถ้าแต่งเครื่องแบบเต็มยศ มีพู่สีฟ้าหม่น แต่ถ้าแต่งเครื่องแบบเต็มยศในโอกาสขี่ม้า ให้ใช้
หมวกยอดมีตัวหมวกเป็นโลหะทรงสูงสีเงิน ยอดหมวกเป็นรูปดอกบัวตูมทําด้วยโลหะสีทอง มีพู่สี
ฟ้าหม่นด้านหน้าหมวกมีตราครุฑพ่าห์ มีรูปช่อชัยพฤกษ์ และสายรัดคางโซ่ถักทําด้วยโลหะสีทอง
ปลายสายรัดคางมีดุมโลหะสีทองรูปดอกมะเขือติดที่ริมขอบหมวกข้างละ ๑ ดุม ด้านหลังหมวก
จากกึ่งกลางหมวกถึงขอบหมวกมีแนวดอกมะเขือ ทําด้วยโลหะสีทอง
ทหารในหน่วยทหารม้ารักษาพระองค์ ในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี มีตรา
ครุฑพ่าห์ ถ้าแต่งเครื่องแบบเต็มยศ มีพู่สีฟ้าหม่น แต่ถ้าแต่งเครื่องแบบเต็มยศในโอกาสขี่ม้า ให้ใช้
หมวดยอดมีตัวหมวกเป็นโลหะทรงสูงสีเงิน ยอดหมวกเป็นรูปดอกตัวตูมทําด้วยโลหะสีทอง มีพู่สี
ฟ้าหม่น ด้านหน้าหมวดมีตราครุฑพ่าห์ มีรูปช่อชัยพฤกษ์ และสายรัดคางโซ่ถักทําด้วยโลหะสีทอง
ปลายสายรัดคางมีดุมโลหะสีทองรูปดอกมะเขือติดที่ริมขอบหมวกข้างละ ๑ ดุม ด้านหลังหมวก
จากกึ่งกลางหมวกถึงขอบหมวกมีแนวดอกมะเขือ ทําด้วยโลหะสีทอง
ทหารม้าในหน่วยทหารม้ารักษาพระองค์ มีตราพระราชลัญจกร ถ้าแต่งเครื่องแบบเต็ม
ยศ มีพู่สีฟ้าหม่น ให้ใช้หมวกยอด มีตัวหมวกเป็นทรงสูงสีขาว ถ้าแต่งเครื่องแบบเต็มยศในโอกาส
ขี่ม้า ให้ใช้หมวกยอด มีตัวหมวกเป็นโลหะทรงสูงสีเงิน ยอดหมวกเป็นรูปดอกบัวตูมทําด้วยโลหะสี
ทอง มีพู่สีฟ้าหม่นด้านหน้าหมวกมีตราพระราชลัญจกรอยู่เหนือช่อลายรักร้อย และสายรัดคางโซ่
ถักทําด้วยโลหะสีทองปลายสายรัดคางมีดุมโลหะสีทองรูปดอกมะเขือขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๒
เซนติเมตร ติดที่ริมขอบหมวกข้างละ ๑ ดุม ด้านหลังหมวกจากกึ่งกลางถึงขอบหมวกมีแนวดอก
มะเขือ ทําด้วยโลหะสีทอง
ทหารในหน่วยทหารปืนใหญ่รักษาพระองค์ มีตราครุฑพ่าห์ ถ้าแต่งเครื่องแบบเต็มยศ มีพู่สีดํา

๖-๓๑
ทหารในหน่ ว ยทหารปื น ใหญ่ รั ก ษาพระองค์ ในสมเด็ จ พระนางเจ้ า สิ ริ กิ ติ์
พระบรมราชินีนาถ มีตรามหาจักรีภายใต้พระมหาพิชัยมงกุฎ ประดับแพรแถบสะบัดสองชาย
กระหนาบด้วยฉัตรเจ็ดชั้น มีคชสีห์อัญเชิญฉัตรทางเบื้อขวา ราชสีห์อัญเชิญฉัตรทางเบื้องซ้าย
ตรงกลางมีโล่ ภายในโล่ส่วนบนมีรูปเอราวัณส่วนล่างด้านขวามีรูปเสือโคร่ง ส่วนล่างด้านซ้ายมีรูป
คบเพลิง ทั้งหมดรองรับด้วยแพรแถบสะบัดสองชายบนแพรแถบมีคําว่า “นวมินทราชินี” ถ้าแต่ง
เครื่องแบบเต็มยศ มีพู่สีดํา
ทหารในหน่วยทหารช่างรักษาพระองค์ มีตราครุฑพ่าห์ ถ้าแต่งเครื่องแบบเต็มยศ มีพู่สีดํา
ทหารในหน่วยทหารสื่อสารรักษาพระองค์ มีตราครุฑพ่าห์ ถ้าแต่งเครื่องแบบเต็มยศ มีพู่
สีม่วงเม็ดมะปราง
ทหารในกรมทหารขนส่งรักษาพระองค์ มีตราครุฑพ่าห์ ถ้าแต่งเครื่องแบบเต็มยศ มีพู่สีดํา
นายทหารสัญญาบัตรในกรมนักเรียนนายร้อยรักษาพระองค์ โรงเรี ยนนายร้อยพระ
จุลจอมเกล้า และนักเรียนนายร้อย มีตราราชวัลลภ ถ้าแต่งเครื่องแบบเต็มยศ มีพู่สีดํา
ข้อ ๑๑ เสื้อ มี ๑๐ แบบ คือ
(๑) เสื้อคอพับสีกากีแกมเขียว ที่คอและแนวสาบอกมีดุม ๕ ดุม แขนยาวรัดข้อมือขัดดุม
ข้างละ ๑ ดุม ที่อกมีกระเป๋าปะข้างละ ๑ กระเป๋า ไม่มีแถบ มีปกขัดดุมข้างละ ๑ ดุม มุมกระเป๋า
และมุมปกกระเป๋าเป็นรูปตัดพองาม กับมีอินทรธนูอ่อนขัดดุมข้างละ ๑ ดุม ดุมทั้งสิ้นใช้ดุมกลม
แบนขนาดเล็กทําด้วยวัตถุสีกากีแกมเขียว เมื่อสวมเสื้อนี้ให้สอดชายเสื้อไว้ภายในกางเกง
สํ า หรั บ นายทหารสั ญ ญาบั ต ร นั ก เรี ย นนายทหาร นายทหารประทวนและนั ก เรี ย น
นายสิบ ถ้ามิได้บังคับแถวหรือประจําแถว จะผูกผ้าผูกคอสีกากีแกมเขียวเงื่อนกะลาสีสอดชายผ้า
ผูกคอไว้ภายในเสื้อใต้ดุมเม็ดที่ ๒ ก็ได้ แต่ในโอกาสไว้ทุกข์ให้ใช้ผ้าผูกคอสีดําเงื่อนกะลาสี
ในบางโอกาสเสื้อนี้จะใช้แขนสั้นเพียงข้อศอกก็ได้
(๒) เสื้อ คอพับ สี ก ากี น วลแกมเขียว ที่ ค อและแนวสาบอกมีดุ ม ๕ ดุ ม แขนสั้ น เพีย ง
ข้อศอกทีอกมีกระเป๋าปะข้างละ ๑ กระเป๋า ไม่มีแถบ มีปกขัดดุมข้างละ ๑ ดุม มุมกระเป๋าและมุม
ปกกระเป๋าเป็นรูปตัดพองาม กับมีอินทรธนูอ่อนขัดดุมข้างละ ๑ ดุม ดุมทั้งสิ้นใช้ดุมกลมแบน
ขนาดเล็กทําด้วยวัตถุสีกากีนวลแกมเขียว เมื่อสวมเสื้อนี้ให้สอดชายเสื้อไว้ภายในกางเกง
(๓) เสื้อคอเปิดสีกากีแกมเขียว มี ๒ ชนิด คือ
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(ก) เสื้อคอเปิดสีกากีแกมเขียว ชนิด ๔ กระเป๋า ตัวเสื้อปล่อยยาวถึงตะโพกปก
เสื้อแบะมุมปกแหลม ตัวเสื้อด้านหน้าผ่าตลอดไม่มีสาบ มีดุม ๕ ดุม แขนเสื้อยาวรูปทรงกระบอก
ที่ปลายแขนเสื้อทั้งสองตรงด้านในชิดลําตัวติดแผ่นรัดข้อมือขนาดกว้าง ๔ เซนติเมตร ยาว ๑๐
เซนติเมตร ห่างจากปลายแขนเสื้อพองาม ชายเป็นรูปเหลี่ยมชี้ไปทางด้านหลังขัดดุม ๑ ดุม ติด
กับแขนเสื้อในแนวเดียวกัน มีดุมอีก ๑ ดุม สําหรับรัดปลายแขนเสื้อ ตัวเสื้อด้านหน้ามีกระเป๋าบน
และล่างข้างละ ๒ กระเป๋า กระเป๋าบนเป็นกระเป๋าปะ ไม่มีแถบ มีปกรูปเหลี่ยม มุมปกเสมอกัน
ขัดดุมตรงกลางปก ๑ ดุม มุมกระเป๋าตัดมนพองาม กระเป๋าล่างเป็นกระเป๋าย่ามยืดชาย ตัว
กระเป๋าพับจีบตรงกลางมุมกระเป๋าตัดมนพองาม มีปกรูปสี่เหลี่ยม มุมปกเยื้องเฉียงต่ําไปทางข้าง
ตัวเล็กน้อยพองามขัดดุม ๒ ดุม ตรงมุมปกด้านล่างตัวเสื้อด้านหลังในแนวเอวติดแผ่นรัดเอวขนาด
กว้าง ๔ เซนติเมตร ยาว ๑๐ เซนติเมตร สองแผ่นชายเป็นรูปเหลี่ยมชี้ไปทางด้านหน้า ขัดดุม ๑
ดุม ติดกับตัวเสื้อในแนวเดียวกันมีดุมที่ตะเข็บข้างอีกข้างละ ๑ ดุม สําหรับรัดเอว ดุมทั้งสิ้นใช้ดุม
กลมแบนขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๒ เซนติเมตร ทําด้วยวัตถุสีกากีแกมเขียว เมื่อสวมเสื้อนี้ให้
ปล่อยชายเสื้อไว้นอกกางเกง แต่ในบางโอกาสจะสวมโดยสอดชายเสื้อไว้ในกางเกงหรือจะสวม
โดยพับแขนเสื้อทั้งสองขึ้นไว้เหนือข้อศอกก็ได้
(ข) เสื้อคอเปิดสีกากีแกมเขียว ชนิด ๒ กระเป๋า ปกเสื้อแบะมุมปกแหลม ตัวเสื้อ
ด้านหน้าผ่าตลอดไม่มีสาบ ที่คอและแนวอกมีดุม ๖ ดุม แขนยาวรูปทรงกระบอก ที่อกมีกระเป๋า
ข้างละ ๑ กระเป๋า เป็นกระเป๋าปะไม่มีแถบ มีปกขัดดุมข้างละ ๑ ดุม มุมกระเป๋าและมุมปก
กระเป๋าเป็นรูปตัดพองาม ดุมทั้งสิ้นใช้ดุมกลมแบนขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๒ เซนติเมตร ทําด้วย
วัตถุสีกากีแกมเขียวชายไม่มีเว้า เมื่อสวมเสื้อนี้ให้สอดชายเสื้อไว้ภายในกางเกง ในบางโอกาสที่ไม่
เป็นพิธีการ จะสวมโดยพับแขนเสื้อทั้งสองไว้เหนือข้อศอกก็ได้
(๔) เสื้อสนามคอเปิดสีกากีแกมเขียว ตัวเสื้อปล่อยยาวถึงตะโพก ปกเสื้อแบะ มุมปก
แหลม ที่บ่ามีอินทรธนูอ่อนขัดดุมข้างละ ๑ ดุม ตัวเสื้อด้านหน้าผ่าตลอดไม่มีสาบ มีดุม ๖ ดุม
แขนเสื้อยาวรูปทรงกระบอก ที่ปลายแขนเสื้อทั้งสองข้างตรงด้านในชิดลําตัวติดแผ่นรัดข้อมือ
ขนาดกว้าง ๔ เซนติเมตร ยาว ๑๐ เซนติเมตร ห่างจากปลายแขนเสื้อพองาม ชายเป็นรูปเหลี่ยม
ชี้ไปทางด้านหลังขัดดุม ๑ ดุม ติดกับแขนเสื้อในแนวเดียวกันมีดุมอีก ๑ ดุม สําหรับรัดปลายแขน
เสื้อ ที่แขนเสื้อด้านขวาเหนือข้อศอกมีกระเป๋าปะขนาดเล็กขยายได้ มีปกรูปสี่เหลี่ยมขัดดุม ๑ ดุม
ที่แขนเสื้อด้านซ้ายเหนือข้อศอกมีที่เหน็บปากกา ตัวเสื้อด้านหน้ามีกระเป๋าบนและกระเป๋าล่าง
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ข้างละ ๒ กระเป๋า เป็นกระเป๋าปะยืดรูปสี่เหลี่ยม ชายข้างทั้งสองข้างพับจีบเพื่อให้ขยายได้ ชาย
ล่างเย็บติดกับตัวเสื้อ มีปกรูปสี่เหลี่ยมขัดดุม ๒ ดุม กระเป๋าล่างให้ชายล่างของกระเป๋าอยู่ชิดกับ
ตะเข็บชายเสื้อ ตัวเสื้อด้านหลังในแนวเอวติดแผ่นรัดเอวขนาดกว้าง ๔ เซนติเมตร ยาว ๑๐
เซนติเมตร สองแผ่นชายเป็ นรู ปเหลี่ ยมชี้ ไปทางด้านหลัง ขัดดุม ๑ ดุม ติ ดกับตัวเสื้อในแนว
เดียวกันมีดุมอีกข้างละ ๑ ดุม สําหรับรัดเอว ดุมทั้งสิ้นใช้ดุมกลมแบนขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๒
เซนติเมตร ทําด้วยวัตถุสีกากีแกมเขียว รังดุมทั้งหมดให้ซ่อนไว้ภายในเสื้อและด้านในของฝา
กระเป๋าเมื่อสวมเสื้อนี้ให้ปล่อยชายเสื้อไว้นอกกางเกง แต่ในบางโอกาสจะสวมโดยสอดชายเสื้อไว้
ในกางเกง หรือจะสวมโดยพับแขนเสื้อทั้งสองขึ้นไว้เหนือข้อศอกก็ได้ นอกจากนี้จะใช้แถบแปรง
ไนล่อน-สักหลาด แทนการขัดดุมที่แผ่นรัดข้อมือและที่แผ่นรัดเอวก็ได้
(๕) เสื้อชั้นนอกคอแบะสีกากีแกมเขียว แบบคอป้าน มีตะเข็บหลัง ๓ ตะเข็บ ที่ตะเข็บ
กลางเปิดชายเสื้อไว้ถึงแนวเอว ที่แนวอกมีดุมโลหะสีทองขนาดใหญ่ ๔ ดุม ด้านหน้ามีกระเป๋าบน
และล่างข้างละ ๒ กระเป๋า กระเป๋าบนเป็นกระเป๋าปะ มีแถบตรงกึ่งกลางตามทางดิ่ง มีปกรูปมน
ชายกลางแหลม กระเป๋าล่างเป็นกระเป๋าย่าม มีปกรูปตัดชายมน ปกกระเป๋าทั้งสี่ขัดดุมโลหะสี
ทองขนาดกลาง กระเป๋าละ ๑ ดุม และมีอินทรธนูอ่อนขัดดุม โลหะสีทองขนาดเล็กข้างละ ๑ ดุม
เสื้อแบบนี้ให้ใช้กับเสื้อคอพับสีกากีนวลแกมเขียวแขนยาว ผูกผ้าผูกคอสีกากีแกมเขียวเงื่อน
กะลาสีประกอบด้วย แต่ในโอกาสไว้ทุกข์ให้ใช้ผ้าผูกคอสีดําเงื่อนกะลาสี
(๖) เสื้อชั้นนอกคอปิดสีขาว มีตะเข็บหลัง ๔ ตะเข็บ ที่แนวอกมีดุมโลหะสีทองขนาดใหญ่
๕ ดุม ด้านหน้ามีกระเป๋าบนและล่างข้างละ ๒ กระเป๋า เป็นกระเป๋าเจาะ กระเป๋าบนมีปกรูปมน
ชายกลางแหลม กระเป๋าล่างไม่มีปก สําหรับนายทหารประทวนชั้นนายสิบ นักเรียนนายสิบ และ
พลทหาร มีอินทรธนูอ่อนขัดดุมโลหะสีทองขนาดเล็กข้างละ ๑ ดุม สําหรับนายทหารสัญญาบัตร
นักเรียนนายทหาร และนายทหารประทวนชั้นจ่านายสิบ ใช้อินทรธนูแข็ง เว้นแต่นายทหาร
ประทวนชั้นจ่านายสิบ เมื่อปฏิบัติหน้าที่ที่ต้องใช้อาวุธปืนเล็กยาวประกอบ จะใช้อินทรธนูอ่อนขัด
ดุมโลหะสีทองขนาดเล็กข้างละ ๑ ดุมก็ได้ เฉพาะนักเรียนนายร้อย เมื่อแต่งเครื่องแบบครึ่งยศ
รั ก ษาพระองค์ และนั ก เรี ย นแพทย์ ท หารวิ ท ยาลั ย แพทยศาสตร์ พ ระมงกุ ฎ เกล้ า เมื่ อ แต่ ง
เครื่องแบบครึ่งยศหรือเครื่องแบบเต็มยศ ให้มีกรีทองเหลืองที่บั้นเอวเสื้อทั้งสองข้าง
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นายทหารสั ญ ญาบั ต รสั ง กั ด กรมนั ก เรี ย นนายร้ อ ยรั ก ษาพระองค์ โรงเรี ย นนายร้ อ ย
พระจุลจอมเกล้าและนักเรียนนายร้อย เมื่อแต่งเครื่องแบบเต็มยศให้มีปลอกคอเสื้อและปลอก
ข้อมือเสื้อทําด้วยสักหลาดสีแดง มีลักษณะดังนี้
นักเรียนนายร้อย ที่ปลายปลอกคอโดยรอบ มีแถบไหมสีทอง กว้าง ๑ เซนติเมตร และ
รอบนอกแถบมีลวดไหมสีทองขด กว้าง ๐.๕ เซนติเมตร ที่ต้นปลอกข้อมือโดยรอบมีแถบไหม
สีทอง ๒ แถบกว้างแถบละ ๑ เซนติเมตร ห่างกัน ๑ เซนติเมตร ด้านนอกของแถบมีแถบไหมสี
ทองทั้งสองแถบมีลวดไหมสีทองขด กว้าง ๐.๕ เซนติเมตร ที่ปลอกข้อมือด้านนอกใต้แถบทั้งสอง
ข้างมีอักษรพระปรมาภิไธยย่อ ภปร ภายใต้พระมหามงกุฎ ทําด้วยโลหะสีทอง
นายดาบและนายทหารสัญญาบัตรชั้นนายร้อย ที่ปลายปลอกคอและที่ต้นปลอกคอมี
แถบไหมสีทอง กว้างแถบละ ๑ เซนติเมตร ริมนอกของแถบไหมสีทองด้านปลายปลอกคอมีลวด
ไหมสีทองขดกว้าง ๐.๕ เซนติเมตร ที่ต้นปลอกข้อมือโดยรอบมีแถบไหมสีทอง ๒ แถบ กว้างแถบ
ละ ๑ เซนติเมตร ห่างกัน ๑ เซนติเมตร ด้านนอกของแถบไหมทองทั้งสองแถบ มีลวดไหมทองขด
กว้าง ๐.๕ เซนติเมตร ที่ปลอกข้อมือด้านนอกใต้แถบทั้งสองข้าง มีอักษรพระปรมาภิไธยย่อ ภปร
ภายใต้พระมหามงกุฎ ทําด้วยโลหะสีทอง
นายทหารสัญญาบัตรชั้นนายพันขึ้นไป ที่ปลายปลอกคอและที่ต้นปลอกคอโดยรอบมี
แถบไหมสีทอง กว้างแถบละ ๑ เซนติเมตร และถัดจากแถบไหมสีทองด้านปลายปลอกคอเข้ามา
๐.๕ เซนติเมตร มีแถบไหมทอง กว้าง ๐.๕ เซนติเมตร อีก ๑ แถบ ริมนอกของแถบไหมสีทอง
ด้านปลายปลอกคอมีลวดไหมสีทองขด กว้าง ๐.๕ เซนติเมตร ที่ต้นปลอกข้อมือโดยรอบ มีแถบ
ไหมทอง ๓ แถบ แถบริม ๒ แถบ กว้างแถบละ ๑ เซนติเมตร แถบกลาง กว้าง ๐.๕ เซนติเมตร
ห่างกัน ๐.๕ เซนติเมตร ริมนอกของแถบไหมสีทองมีลวดไหมสีทองขด กว้าง ๐.๕ เซนติเมตร ที่
ปลอกข้อมือด้านนอกใต้แถบทั้งสองข้าง มีอักษรพระปรมาภิไธยย่อ ภปร ภายใต้พระมหามงกุฎ
ทําด้วยโลหะสีทอง
(๗) เสื้ อ ชั้ น นอกเปิ ด อกสี ข าว มี ต ะเข็ บ หลั ง ๔ ตะเข็ บ คอแบะกว้ า งไม่ น้ อ ยกว่ า ๕
เซนติ เ มตรแต่ ไ ม่ เ กิ น ๖.๕ เซนติ เ มตร ไม่ มี บ าก กลมมนจนถึ ง ชายพั บ แหลมใต้ อ กปาดเอว
ด้านหน้าระหว่างชายคอพับกับชายเสื้อมีดุมโลหะสีทองขนาดใหญ่ข้างละ ๒ ดุม ตามทางดิ่ง และ
ที่ใต้ชายพับแหลมมีดุมโลหะสีทองขนาดใหญ่ข้างละ ๑ ดุม มีสายสร้อยสีทองร้อยติดกัน เสื้อแบบ
นี้ใช้อินทรธนูแข็ง และให้ใช้เสื้อและเครื่องประกอบ แล้วแต่กรณี คือ
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(ก) เสื้อกั๊กสีขาว หน้าอกเว้ามีปก ชายล่างสุดของเสื้อบากเป็นรูปสามเหลี่ยม
ระหว่างหน้าอกกับชายเสื้อมีดุมโลหะสีทองขนาดเล็ก ๓ ดุม
(ข) เชิ้ตอกแข็งสีขาว หรือเชิ้ตอกจีบสีขาว แขนยาว ข้อมือแข็งขัดดุม คอแข็งชั้น
เดียว แบบปีกผีเสื้อ ผูกผ้าผูกคอสีดําเงื่อนหูกระต่าย
(ค) เชิ้ตอกอ่อนสีขาว แขนยาว ข้อมือพับขัดดุม ที่แนวอกมีสาบ คอพับผูกผ้าผูก
คอสีดําเงื่อนหูกระต่าย
(ง) แพรแถบรั ด เอวสี เ ดี ย วกั บ สาบอิ น ทรธนู กึ่ ง กลางด้ า นหน้ า กว้ า ง ๑๒
เซนติเมตรปลายทั้งสองข้าง กว้าง ๑๑ เซนติเมตร ยาวเท่าขนาดเอวของผู้ใช้
(๘) เสื้อชั้นนอกเปิดอกสีน้ําเงินดํา ทําด้วยสักหลาดหรือเสิร์จลักษณะเช่นเดียวกับเสื้อ
ชั้นนอกเปิดอกสีขาว
(๙) เสื้อเต็มยศรักษาพระองค์
(ก) ทหารมหาดเล็ ก รั ก ษาพระองค์ ในพระบาทสมเด็ จ พระจุ ล จอมเกล้ า
เจ้าอยู่หัวใช้เสื้อทําด้วยสักหลาดหรือเสิร์จสีแดง ที่แนวอกมีดุมโลหะสีทองขนาดใหญ่ ๗ ดุม คอ
และข้อมือทําด้วยกํามะหยี่สีดํา ที่ปลายคอโดยรอบมีแถบสีเหลือง กว้าง ๐.๕ เซนติเมตร ๑ แถบ
ที่ข้อมือด้านนอกปักรูปอักษร สพปมจ สีเหลืองและสีขาวไขว้กัน ใต้รูปอักษรมีแถบ กว้าง ๐.๕
เซนติเมตร รอบข้อมือเป็นแถบสีเหลือง ๒ แถบ และแถบสีขาวอยู่กลาง ๑ แถบ ที่เอวด้านหลังมี
ดุมโลหะสีทองขนาดกลางข้างละ ๑ ดุม
สํ าหรับนายทหารประทวนชั้นจ่านายสิ บ และนายทหารสั ญ ญาบั ตร มีส่ ว นประกอบ
เพิ่มขึ้น ดังนี้
นายทหารประทวนชั้นจ่านายสิบ มีกระเป๋าหลัง ๒ ข้าง ปากกระเป๋าทําด้วยกํามะหยี่สีดํา
ที่คอด้านหน้า ที่ข้อมือใต้แถบโดยรอบและที่ปากกระเป๋าหลังปักเป็นลายช่อชัยพฤกษ์
นายทหารสัญญาบัตร มีส่ วนประกอบเช่นเดียวกับนายทหารประทวนชั้นจ่านายสิบ
เว้นแต่ที่คอโดยรอบปักเป็นลายช่อชัยพฤกษ์
แถบ รูปอักษร และช่อชัยพฤกษ์ สําหรับพลทหารและนายทหารประทวนใช้ไหมสีเหลือง
และไหมสีขาว สําหรับนายทหารสัญญาบัตรใช้ดิ้นทองและดิ้นเงิน

๖-๓๖
เสื้อแบบนี้สําหรับพลทหารและนายทหารประทวนชั้นนายสิบ มีอินทรธนูอ่อนขัดดุม
โลหะสี ท องขนาดเล็ ก สํ า หรั บ นายทหารประทวนชั้ น จ่ า นายสิ บ และนายทหารสั ญ ญาบั ต ร
มีอินทรธนูแข็ง
(ข) ทหารมหาดเล็กรักษาพระองค์ ในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว
ใช้เสื้อทําด้วยสักหลาดหรือเสิร์จชนิดหนาสีขาว ที่แนวอกมีดุมโลหะสีทองขนาดใหญ่ ๗ ดุม ปลอก
คอและปลอกข้อมือทําด้วยสักหลาดสีบานเย็น ที่ต้นและปลายปลอกคอโดยรอบมีแถบ กว้าง ๑
เซนติเมตร ๑ แถบ ที่ต้นปลอกข้อมือโดยรอบมีแถบ กว้าง ๑ เซนติเมตร ๒ แถบ ที่ปลอกข้อมือ
ด้านนอกใต้แถบทั้งสองข้าง ปักรูปอักษรพระปรมาภิไธยย่อ ว ภายใต้พระมหามงกุฎสีเหลือง
สูง ๕ เซนติเมตร ที่บั้นเอวมีกรีทองเหลืองทั้งสองข้าง และที่เอวด้านหลังมีดุมโลหะสีทองขนาด
กลางข้างละ ๑ ดุม
สํ า หรั บ นายทหารประทวนชั้ น จ่ า นายสิ บ นายดาบ และนายทหารสั ญ ญาบั ต ร
มีส่วนประกอบเพิ่มขึ้น ดังนี้
นายทหารประทวนชั้นจ่านายสิบและนายดาบ ที่กลางชายเสื้อด้านหลังเปิดชายเสื้อถึง
แนวเอวที่แนวตะเข็บหลังข้างรอยเปิดทั้งสองข้าง มีกระเป๋าหลังทําด้วยผ้าสักหลาดสีบานเย็น
ด้านล่าง กว้างข้างละ ๗.๕ เซนติเมตร เรียวไปทางด้านบนสูง ๑๙ เซนติเมตร ด้านกลางและด้าน
โค้ง มีขอบเป็นแถบสีเหลืองกว้าง ๑ เซนติเมตร สองแถบเว้นระยะระหว่างแถบ ๑ เซนติเมตร
นายทหารสัญญาบัตรมีส่วนประกอบเช่นเดียวกับนายทหารประทวนชั้นจ่านายสิบและ
นายดาบเว้นแต่รอบนอกแถบทั้งหมดมีลวดไหมทองขด และที่ปลอกคอปลอกข้อมือ และกระเป๋า
หลังมีแถบกลางกว้าง ๐.๕ เซนติเมตร เพิ่มขึ้น ๑ แถบ
แถบสําหรับพลทหารและนายทหารประทวน ใช้แถบไหมสีเหลือง สําหรับนายดาบและ
นายทหารสัญญาบัตรใช้แถบไหมทอง ส่วนรูปอักษรสําหรับพลทหาร และนายทหารประทวนปัก
ด้วยไหมสีเหลือง สําหรับนายดาบและนายทหารสัญญาบัตรปักด้วยดิ้นทอง
เสื้อแบบนี้สําหรับพลทหาร และนายทหารประทวนชั้นนายสิบ มีอินทรธนูอ่อนขัดดุม
โลหะสีทองขนาดเล็กสําหรับนายทหารประทวนชั้นจ่านายสิบ นายดาบ และนายทหารสัญญา
บัตร มีอินทรธนูแข็ง

๖-๓๗
(ค) ทหารในกรมทหารราบที่ ๒ รักษาพระองค์ ใช้เสื้อทําด้วยสักหลาดหรือเสิร์จ
สีเขียว ที่แนวอกมีดุมโลหะสีทองขนาดใหญ่ ๗ ดุม ปลอกคอและปลอกข้อมือทําด้วยกํามะหยี่สีดํา
ที่ปลายปลอกคอโดยรอบมีแถบสีเหลือง กว้าง ๐.๕ เซนติเมตร ๑ แถบ ที่ปลอกข้อมือด้านนอก
ปั ก เป็ น รู ป อั ก ษรพระปรมาภิ ไ ธยย่ อ ภปร สี เ หลื อ ง อยู่ภ ายใต้ พ ระมหาพิชั ย มงกุ ฎ เปล่ ง รั ศ มี
ด้านข้างรูปอักษรทั้งสองด้านมีช่อชัยพฤกษ์ด้านละ ๑ ช่อ ด้านใต้รูปอักษรมีแถบสีเงิน กว้าง ๐.๕
เซนติเมตร รอบข้ อมื อ ๓ แถบ ที่ ปลอกข้ อมือด้านบนมีแถบสีเหลื องโดยรอบ ๑ แถบ ที่ เอว
ด้านหลังมีดุมโลหะสีทองขนาดกลางข้างละ ๑ ดุม
สํ าหรั บนายทหารประทวนชั้นจ่านายสิ บ และนายทหารสัญ ญาบัตร มีส่ ว นประกอบ
เพิ่มขึ้น ดังนี้
นายทหารประทวนชั้นจ่านายสิบ ที่กลางชายเสื้อด้านหลังเปิดชายเสื้อถึงแนวเอว ที่แนว
ตะเข็บหลังข้างรอยเปิดทั้งสองข้าง มีช่อชัยพฤกษ์ปักบนกํามะหยี่สีดําข้างละ ๓ ช่อ ที่คอด้านหน้า
และที่ข้อมือใต้แถบโดยรอบปักเป็นลายช่อชัยพฤกษ์
นายทหารสัญญาบัตรมีส่วนประกอบเช่นเดียวกับนายทหารประทวนชั้นจ่านายสิบ เว้น
แต่ที่คอโดยรอบปักเป็นลายช่อชัยพฤกษ์
แถบ รูปอักษร และช่อชัยพฤกษ์ สําหรับพลทหารและนายทหารประทวนใช้ไหมสีเหลือง
และไหมสีขาว สําหรับนายทหารสัญญาบัตรใช้ดิ้นทองและดิ้นเงิน
เสื้อแบบนี้สําหรับพลทหารและนายทหารประทวนชั้นนายสิบ มีอินทรธนูอ่อนขัดดุม
โลหะสี ทองขนาดเล็ ก สําหรับนายทหารประทวนชั้นจ่านายสิบและนายทหารสัญ ญาบัตร มี
อินทรธนูแข็ง
(ง) ทหารในกรมทหารราบที่ ๑๑ รักษาพระองค์ ใช้เสื้อทําด้วยสักหลาดหรือ
เสิร์จสีน้ําเงินแก่ ที่แนวอกมีดุมโลหะสีทองขนาดใหญ่ ๗ ดุม ที่เอวด้านหลังมีดุมโลหะสีทองขนาด
กลางข้ า งละ ๑ ดุ ม ที่ ค อโดยรอบและที่ ข้ อ มื อ โดยรอบมี แ ถบสองแถบ แถบบน กว้ า ง ๑
เซนติเมตร แถบล่างกว้าง ๒ เซนติเมตร และที่เอวด้านหลังมีแถบ กว้าง ๑ เซนติเมตร ข้างละ ๑
แถบ
ที่ข้อมือด้านนอกใต้แถบทั้งสองข้าง มีปักอักษรพระปรมาภิไธยย่อ ภปร ภายใต้พระ
มหามงกุฎ ด้วยไหมแถบ รูปอักษร สําหรับพลทหารและนายทหารประทวน ใช้ไหมสีเหลือง
สํา หรั บ นายทหารสั ญ ญาบั ต รใช้ ไ หมทอง และมี แ ถบทํ า ด้ ว ยไหมเงิ น กว้ า ง ๐.๕ เซนติ เ มตร
คั่นกลางระหว่างแถบไหมทองที่คอโดยรอบและข้อมือโดยรอบ

๖-๓๘
เสื้อแบบนี้สําหรับพลทหารและนายทหารประทวนชั้นนายสิบ มีอินทรธนูอ่อนขัดดุม
โลหะสีทองขนาดเล็ ก สําหรับนายทหารประทวนชั้นจ่านายสิบและนายทหารสัญ ญาบัตร มี
อินทรธนูแข็ง
(จ) ทหารในกรมทหารราบที่ ๑๒ รักษาพระองค์ ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
พระบรมราชินีนาถ ใช้เสื้อคอปิดทําด้วยสักหลาดหรือเสิร์จสีฟ้า ที่แนวอกมีดุมโลหะสีทองขนาด
ใหญ่ ๗ ดุม ปลอกคอทําด้วยกํามะหยี่สีดํา มีขอบเป็นแถบสีเหลือง กว้าง ๐.๕ เซนติเมตร ๑ แถบ
ปลอกแขนทําด้วยกํามะหยี่สีดํา ด้านนอกปักเป็นรูปอักษรพระนามาภิไธยย่อ สก สีเหลืองและ
สีขาวไขว้กันอยู่ใต้มงกุฎขัตติยนารีด้านข้างรูปอักษรทั้งสองด้านมีช่อชัยพฤกษ์ด้านละ ๑ ช่อ ด้าน
ใต้รูปอักษรมีแถบ กว้าง ๐.๕ เซนติเมตร รอบข้อมือ ๓ แถบ เป็นแถบสีเหลือง ๒ แถบ และแถบ
สีขาวอยู่กลาง ๑ แถบ เว้นระยะระหว่างแถบ ๐.๒๕ เซนติเมตร ที่เอวด้านหลังมีดุมโลหะสีทอง
ขนาดกลางข้างละ ๑ ดุม
สําหรั บนายทหารประทวนชั้นจ่านายสิบ และนายทหารสัญ ญาบั ตร มีส่ ว นประกอบ
เพิ่มขึ้น ดังนี้
นายทหารประทวนชั้นจ่านายสิบ กลางชายเสื้อด้านหลังเปิดชายเสื้อถึงแนวเอว ที่แนว
ตะเข็บหลังข้างรอยเปิดทั้งสองข้าง มีผ้าสักหลาดหรือเสิร์จสีดําเรียวไปทางด้านบนเย็บติด ภายใน
ปักเป็นลายช่อชัยพฤกษ์ข้างละ ๓ ช่อ ที่คอด้านหน้าและที่ข้อมือใต้แถบโดยรอบปักเป็นลายช่อ
ชัยพฤกษ์
นายทหารสัญญาบัตรมีส่วนประกอบเช่นเดียวกับนายทหารประทวนชั้นจ่านายสิบ เว้น
แต่ที่คอโดยรอบปักเป็นลายช่อชัยพฤกษ์
แถบ รูปอักษร และช่อชัยพฤกษ์ สําหรับพลทหารและนายทหารประทวนใช้ไหมสีเหลือง
และไหมสีขาว สําหรับนายทหารสัญญาบัตรใช้ดิ้นทองและดิ้นเงิน
เสื้อแบบนี้สําหรับพลทหารและนายทหารประทวนชั้นนายสิบ มีอินทรธนูอ่อนขัดดุม
โลหะสี ทองขนาดเล็ ก สํ าหรับนายทหารประทวนชั้นจ่ านายสิบและนายทหารสัญ ญาบัตร มี
อินทรธนูแข็ง
(ฉ) ทหารในกรมทหารราบที่ ๒๑ รักษาพระองค์ ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
พระบรมราชินีนาถ ใช้เสื้อทําด้วยสักหลาดหรือเสิร์จสีม่วง ที่แนวอกมีดุมโลหะสีทองขนาดใหญ่
๗ ดุม ปลอกคอและปลอกข้อมือทําด้วยกํามะหยี่สีดํา ที่ปลายปลอกคอโดยรอบมีแถบสีเหลือง

๖-๓๙
กว้าง ๐.๕ เซนติเมตร ๑ แถบ ที่ปลอกข้อมือด้านนอกปักเป็นรูปอักษรพระนามาภิไธยย่อ สก
สีเหลืองและสีขาวไขว้กันอยู่ใต้มงกุฎขัตติยนารี ด้านข้างรูปอักษรทั้งสองด้านมีช่อชัยพฤกษ์ด้าน
ละ ๑ ช่อ ด้านใต้รูปอักษรมีแถบกว้าง ๐.๕ เซนติเมตร รอบข้อมือ ๓ แถบ เป็นแถบสีเหลือง
๒ แถบ และแถบสีขาวอยู่กลาง ๑ แถบเว้นระยะระหว่างแถบ ๐.๒๕ เซนติเมตร ที่เอวด้านหลังมี
ดุมโลหะสีทองขนาดกลางข้างละ ๑ ดุม
สําหรับนายทหารประทวนชั้นจ่านายสิบและนายทหารสัญญาบัตรมีส่วนประกอบเพิ่มขึ้น ดังนี้
นายทหารประทวนชั้นจ่านายสิบ มีกระเป๋าหลัง ๒ ข้าง ปากกระเป๋าทําด้วยสักหลาด
หรือเสิ ร์จสี ดํา ที่ คอด้า นหน้ า ที่ ข้ อ มื อ ใต้แ ถบโดยรอบและที่ปากกระเป๋าหลังปั ก เป็นลายช่ อ
ชัยพฤกษ์
นายทหารสัญญาบัตรมีส่วนประกอบเช่นเดียวกับนายทหารประทวนชั้นจ่านายสิบ เว้น
แต่ที่คอโดยรอบปักเป็นลายช่อชัยพฤกษ์
แถบ รูปอักษร และช่อชัยพฤกษ์ สําหรับพลทหารและนายทหารประทวนมีไหมสีเหลือง
และไหมสีขาว สําหรับนายทหารสัญญาบัตรใช้ดิ้นทองและดิ้นเงิน
เสื้อแบบนี้สําหรับพลทหารและนายทหารประทวนชั้นนายสิบ มีอินทรธนูอ่อนขัดดุม
โลหะสี ท องขนาดเล็ ก สํ า หรั บ นายทหารประทวนชั้ น จ่ า นายสิ บ และนายทหารสั ญ ญาบั ต ร
มีอินทรธนูแข็ง
(ช) ทหารในกรมทหารราบที่ ๓๑ รักษาพระองค์ ใช้เสื้อคอปิดทําด้วยสักหลาด
หรือเสิร์จสีน้ําเงินดํา ที่แนวอกมีดุมโลหะสีทองขนาดใหญ่ ๗ ดุม ปลอกคอทําด้วยสักหลาดหรือ
เสิร์จสีเลือดหมู มีขอบเป็นแถบไหมสีทอง กว้าง ๐.๕ เซนติเมตร ๑ แถบ ปลอกแขนทําด้วย
สักหลาดหรือเสิร์จสีเลือดหมูเย็บติดปลายแขนเสื้อทั้ง ๒ ข้าง มีความยาวจากปลายแขนถึงปลาย
ปลอกแขนด้านนอก ๑๖.๕ เซนติเมตร ปลอกแขนท่อนล่างเป็นรูปสี่เหลี่ยมสูง ๔ เซนติเมตร
มีแถบไหมสีทอง กว้าง ๑ เซนติเมตร สองแถบติดห่างกัน ๑.๕ เซนติเมตร และให้แถบไหมสีทอง
ด้านล่างห่างจากปลายแขนเสื้อ ๐.๕ เซนติเมตร ปลอกแขนท่อนบนเป็นรูปสามเหลี่ยมสูง ๑๒.๕
เซนติ เ มตร ด้ า นนอกมี ข อบเป็ น ไหมสี ท อง กว้ า ง ๑ เซนติ เ มตรด้ า นละ ๑ แถบ ภายในรู ป
สามเหลี่ยมมีอักษรพระปรมาภิไธยย่อ ภปร ภายใต้พระมหาพิชัยมงกุฎ และมีลายช่อชัยพฤกษ์
ประดับดอกพุดตานขนาบด้านละ ๑ ช่อ ทั้งพระปรมาภิไธยย่อ ภปร พระมหาพิชัยมงกุฎและลาย

ช่อชัยพฤกษ์ประดับดอกพุดตาน ปักด้วยไหมสีทอง ที่บั้นเอวมีกรีทองเหลืองทั้งสองข้าง ที่เอว
ด้านหลังมีดุมโลหะสีทองขนาดกลางข้างละ ๑ ดุม
๖-๔๐
สําหรับนายทหารประทวนชั้นจ่านายสิบ และนายทหารสัญญาบัตร มีส่วนประกอบ
เพิ่มขึ้น ดังนี้
นายทหารประทวนชั้นจ่านายสิบ กลางชายเสื้อด้านหลังเปิดชายเสื้อถึงแนวเอว ที่แนว
ตะเข็บหลังจากด้านล่างขึ้นไปทั้งสองข้าง มีผ้าสักหลาดหรือเสิร์จสีเลือดหมู กว้าง ๘ เซนติเมตร
เรียวไปทางด้านบน สูง ๑๘ เซนติเมตร เย็บติดด้านโค้งมีขอบเป็นแถบไหมสีทอง กว้าง ๐.๕
เซนติเมตร ๑ แถบ ภายในมีลายช่อชัยพฤกษ์ประดับดอกพุดตานปักด้วยไหมสีทองข้างละ ๒ ช่อ
ทั้งสองข้างที่ปลอกคอด้านหน้ามีลายช่อชัยพฤกษ์ประดับดอกพุดตานปักด้วยไหมสีทองข้างละ ๑
ช่อ ปลอกแขนทําด้วยสักหลาดหรือเสิร์จสีเลือดหมู เย็บติดปลายแขนเสื้อทั้งสองข้าง มีความยาว
จากปลายแขนถึ ง ปลายปลอกแขนด้ า นนอก ๒๓.๕ เซนติ เ มตร ปลอกแขนท่ อ นล่ า งเป็ น รู ป
สี่เหลี่ยม สูง ๑๑ เซนติเมตรแบ่งเป็น ๒ ส่วน ส่วนล่างสูง ๘.๕ เซนติเมตร มีแถบไหมสีทอง กว้าง
๑ เซนติเมตร ๑ แถบ ติดที่ด้านบนใต้แถบไหมสีทองมีลายช่อชัยพฤกษ์ประดับดอกพุดตานปัก
ด้วยไหมสีทองรอบแขนเสื้อ ด้านล่างมีแถบไหมสีทอง กว้าง ๑ เซนติเมตร ๑ แถบ ติดห่างจาก
ปลายแขนเสื้ อ ๐.๕ เซนติ เ มตร ส่ ว นบน สู ง ๒.๕ เซนติ เ มตร มี แ ถบไหมสี ข าว กว้ า ง ๐.๕
เซนติเมตร ๑ แถบ และแถบไหมสีทอง กว้าง ๑ เซนติเมตร ๑ แถบ ติดห่างกัน ๐.๕ เซนติเมตร
และห่างจากส่วนล่าง ๐.๕ เซนติเมตร ติดรอบแขนเสื้อทั้งสองข้าง ปลอกแขนท่อนบนเป็นรูป
สามเหลี่ยม สูง ๑๒.๕ เซนติเมตร ด้านนอกมีขอบเป็นแถบไหมสีทอง กว้าง ๑ เซนติเมตร ด้านละ
๑ แถบ ภายในรูปสามเหลี่ยมมีอักษรพระปรมาภิไธยย่อ ภปร ภายใต้พระมหาพิชัยมงกุฎ และมี
ลายช่อชัยพฤกษ์ประดับดอกพุดตานขนาบด้านละ ๑ ช่อ ทั้งพระปรมาภิไธยย่อ ภปร พระมหา
พิชัยมงกุฎและลายช่อชัยพฤกษ์ประดับดอกพุดตานปักด้วยไหมสีทอง
นายทหารสั ญ ญาบั ต ร กลางชายเสื้ อ ด้ า นหลั ง เปิ ด ชายเสื้ อ ถึ ง แนวเอวที่ แ นวตะเข็ บ
หลังจากด้านล่างขึ้นไปทั้งสองข้าง เป็นกํามะหยี่สีเลือดหมู กว้าง ๘ เซนติเมตร เรียวไปทาง
ด้านบนสูง ๒๒ เซนติเมตร ด้านโค้งมีขอบเป็นแถบดิ้นทอง กว้าง ๐.๕ เซนติเมตร ภายในมีลายช่อ
ชัยพฤกษ์ประดับดอกพุดตานปักด้วยดิ้นทองข้างละ ๓ ช่อ ทั้งสองข้าง ปลอกคอทําด้วยกํามะหยี่สี
เลือดหมู มีขอบดิ้นทอง กว้าง ๐.๕ เซนติเมตร ๑ แถบ ภายในมีลายช่อชัยพฤกษ์ ประดับดอก
พุดตานปักด้วยดิ้นทองรอบคอเสื้อ ปลอกแขนทําด้วยกํามะหยี่สีเลือดหมูเย็บติดปลายแขนเสื้อ

ทั้งสองข้าง มีความยาวจากปลายแขนถึงปลายปลอกแขนด้านนอก ๒๕ เซนติเมตร ปลอกแขน
ท่อนล่างเป็นรูปสี่เหลี่ยมสูง ๑๑ เซนติเมตร แบ่งเป็นสองส่วน ส่วนล่าง สูง ๘.๕ เซนติเมตร มีแถบ
๖-๔๑
ดิ้นทอง กว้าง ๑ เซนติเมตร ๑ แถบ ติดที่ด้านบนใต้แถบดิ้นทองมีลายช่อชัยพฤกษ์ประดับดอก
พุดตานปักด้วยดิ้นทอง รอบแขนเสื้อด้านล่างมีแถบดิ้นทอง กว้าง ๑ เซนติเมตร ๑ แถบ ติดห่าง
จากปลายแขนเสื้ อ ๐.๕ เซนติ เ มตร ส่ ว นบนสู ง ๒.๕ เซนติ เ มตร มี แ ถบดิ้ น เงิ น กว้ า ง ๐.๕
เซนติเมตร ๑ แถบ และแถบดิ้นทอง กว้าง ๑ เซนติเมตร ๑ แถบ ติดห่างกัน ๐.๕ เซนติเมตร
และห่างจากส่วนล่าง ๐.๕ เซนติเมตร ติดรอบแขนเสื้อทั้งสองข้างปลอกแขนท่อนบนเป็นรูป
สามเหลี่ยม สูง ๑๔ เซนติเมตร ด้านนอกมีขอบเป็นแถบดิ้นทอง กว้าง ๑ เซนติเมตร ๑ แถบ ถัด
เข้าไปเป็นแถบดิ้นเงิน กว้าง ๐.๕ เซนติเมตร ๑ แถบ ถัดจากแถบดิ้นเงินเข้าไปเป็นแถบดิ้นทอง
กว้าง ๑ เซนติเมตร ๑ แถบ ภายในรูปสามเหลี่ยมมีอักษรพระปรมาภิไธยย่อ ภปร ภายใต้พระ
มหาพิ ชั ย มงกุ ฎ และมี ล ายช่ อ ชั ย พฤกษ์ ป ระดั บ ดอกพุ ด ตานขนาบด้ า นละ ๑ ช่ อ ทั้ ง พระ
ปรมาภิไธยย่อ ภปร พระมหาพิชัยมงกุฎและลายช่อชัยพฤกษ์ประดับดอกพุดตาน ปักด้วยดิ้นทอง
เสื้อแบบนี้ สําหรับพลทหารและนายทหารประทวนชั้นนายสิบมีอินทรธนูอ่อนขัดดุม
โลหะสี ท องขนาดเล็ ก สํ า หรั บ นายทหารประทวนชั้ น จ่ า นายสิ บ และนายทหารสั ญ ญาบั ต ร
มีอินทรธนูแข็ง
(ซ) ทหารในหน่วยทหารม้ารักษาพระองค์ ในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้า
เจ้าอยู่หัว ใช้เสื้อทําด้วยสักหลาดหรือเสิร์จสีฟ้าหม่น ที่แนวอกมีดุมโลหะสีทองขนาดใหญ่สองแถว
แถวละ ๖ ดุม ที่เอวด้านหลังมีดุมโลหะสีทองขนาดกลางสองแถว แถวละ ๓ ดุม ที่ปลายคอ
โดยรอบและที่ข้อมือโดยรอบมีแถบกว้าง ๑ เซนติเมตร ๑ แถบ ที่เอวด้านหลังมีแถบ กว้าง ๑
เซนติเมตร ข้างละ ๑ แถบ ที่ข้อมือด้านนอกใต้แถบทั้งสองข้างมีอักษรพระปรมาภิไธยย่อ รร ๖
ภายใต้พระมหามงกุฎทําด้วยโลหะสีทอง
แถบสําหรับพลทหารและนายทหารประทวนใช้แถบไหมสีเหลือง สําหรับนายทหาร
สัญญาบัตรใช้แถบไหมทอง
เสื้อแบบนี้ สําหรับพลทหารและนายทหารประทวนชั้นนายสิบมีอินทรธนูอ่อนขัดดุม
โลหะสีทองขนาดเล็ ก สํ าหรับนายทหารประทวนชั้นจ่านายสิบและนายทหารสัญ ญาบัตร มี
อินทรธนูแข็ง

(ฌ) ทหารในหน่วยทหารม้ารักษาพระองค์ ในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราช
ชนนี ใช้เสื้อทําด้วยสักหลาดหรือเสิร์จสีฟ้าหม่น ที่แนวอกมีดุมโลหะสีทองขนาดใหญ่สองแถว
แถวละ ๖ ดุม ที่เอวด้านหลังมีดุมโลหะสีทองขนาดกลางสองแถว แถวละ ๓ ดุม ที่ปลายคอ
๖-๔๒
โดยรอบและที่ข้อมือโดยรอบมีแถบ กว้าง ๑ เซนติเมตร ๑ แถบ ที่เอวด้านหลังมีแถบ กว้าง ๑
เซนติเมตร ข้างละ ๑ แถบ ที่ข้อมือด้านนอกใต้แถบทั้งสองข้างมีอักษรพระนามาภิไธยย่อ สว ทํา
ด้วยโลหะสีทอง
แถบสําหรั บ พลทหารและนายทหารประทวนใช้แ ถบไหมสีเหลือ งสําหรับ นายทหาร
สัญญาบัตรใช้แถบไหมทอง
เสื้อแบบนี้ สําหรับพลทหารและนายทหารประทวนชั้นนายสิบ มีอินทรธนูอ่อนขัดดุม
โลหะสี ทองขนาดเล็ ก สําหรับนายทหารประทวนชั้นจ่านายสิบและนายทหารสัญ ญาบัตร มี
อินทรธนูแข็ง
(ญ) ทหารในหน่วยทหารม้ารักษาพระองค์ ใช้เสื้อคอปิดทําด้วยสักหลาดหรือ
เสิร์จสีฟ้าหม่น ที่แผงอกมีดุมโลหะสีทองขนาดใหญ่สองแถว แถวละ ๖ ดุม ปลอกคอทําด้วย
สักหลาดหรือเสิร์จสีแดง มีขอบเป็นแถบไหมทอง กว้าง ๑.๒ เซนติเมตร ภายในมีช่อชัยพฤกษ์
ประดับดอกพุดตานปักด้วยไหมทองโค้งรอบปลอกคอ ปลอกแขนทําด้วยสักหลาดหรือเสิร์จสีแดง
เป็นแถบ กว้าง ๑๐ เซนติเมตร เย็บติดปลายแขนทั้งสองข้าง ด้านบนแถบมีขอบไหมทอง กว้าง ๑
เซนติ เ มตร สองแถบ ห่ า งกั น ๑ เซนติ เ มตร ระหว่ า งแถบไหมทองมี ล วดดิ้ น เงิ น กว้ า ง ๐.๕
เซนติเมตร ใต้แถบไหมสีทองมีลายช่อชัยพฤกษ์ประดับดอกพุดตานปักด้วยไหมทองตลอดรอบ
แขนเสื้อ ปลายขอบแขนเสื้อด้านนอกทําด้วยสักหลาดหรือเสิร์จสีแดงเป็นรูปสี่เหลี่ยม กว้าง ๘
เซนติเมตร สูง ๑๘ เซนติเมตร มีแถบไหมทอง กว้าง ๑.๕ เซนติเมตร ด้านในแถบมีดิ้นเงิน กว้าง
๐.๕ เซนติเมตร ตามแนวขอบโดยรอบรูปสี่เหลี่ยมภายในสี่เหลี่ยมมีช่อชัยพฤกษ์ปักด้วยไหมทอง
ขอบแขนชายเสื้อมีดุมขนาดเล็กติดตามมุมส่วนโค้งข้างละ ๓ ดุม ที่บนแถบสี่เหลี่ยมปลายแขนทั้ง
สองข้าง มีอักษรพระปรมาภิไธยย่อ ภปร ภายใต้พระมหามงกุฎทําด้วยโลหะสีทอง บริเวณกลาง
ชายเสื้อด้านหลังเปิดชายเสื้อถึงแนวเอว ที่แนวตะเข็บหลังจากด้านล่างขึ้นไปทั้งสองข้างมีผ้า
สักหลาดหรือเสิร์จสีแดง กว้าง ๑ เซนติเมตร มีดิ้นเงินด้านในแถบ กว้าง ๐.๕ เซนติเมตร ภายในมี
ช่อชัยพฤกษ์ประดับดอกพุดตานปักด้วยไหมทองทั้งสองข้าง ตามมุมโค้งมีดุมขนาดกลางประดับ
ข้างละ ๓ ดุม

แถบ รูปอักษร และช่อชัยพฤกษ์ สําหรับพลทหารและนายทหารประทวนใช้ไหมสีเหลือง
สําหรับนายทหารสัญญาบัตรใช้ดิ้นทอง
๖-๔๓
เสื้อแบบนี้ สําหรับพลทหารและนายทหารประทวนชั้นนายสิบมีอินทรธนูอ่อนขัดดุม
โลหะสี ท องขนาดเล็ ก สํ า หรั บ นายทหารประทวนชั้ น จ่ า นายสิ บ และนายทหารสั ญ ญาบั ต ร
มีอินทรธนูแข็ง
(ฎ) ทหารในหน่วยทหารปืนใหญ่รักษาพระองค์ ใช้เสื้อทําด้วยสักหลาดหรือ
เสิร์จสีเหลือง ที่แนวอกมีดุมโลหะสี ทองขนาดใหญ่ ๗ ดุม ปลอกคอและปลอกข้อมื อทําด้วย
สักหลาดสีดําที่ปลายปลอกคอโดยรอบมีแถบสีเหลือง ๒ แถบ ที่ปลอกข้อมือด้านนอกปักเป็น
รูปอักษรพระปรมาภิไธยย่อ ภปร สีเหลือง อยู่ภายใต้พระมหาพิชัยมงกุฎด้านข้างรูปอักษรทั้งสอง
ข้างมีลายกระหนกด้านละ ๑ ลาย ด้านใต้รูปอักษรมีแถบ กว้าง ๐.๕ เซนติเมตร รอบข้อมือ ๓
แถบ เป็นแถบสีเหลือง ๒ แถบ และแถบสีขาวอยู่กลาง ๑ แถบ ที่ปลอกข้อมือด้านบนมีแถบสี
เหลืองโดยรอบ ๑ แถบ ที่เอวด้านหลังมีดุมโลหะสีทอง ขนาดกลาง ข้างละ ๑ ดุม
สําหรับนายทหารประทวนชั้นจ่านายสิบและนายทหารสัญญาบัตรมีส่วนประกอบเพิ่มขึ้น ดังนี้
นายทหารประทวนชั้นจ่านายสิบ ที่กลางชายเสื้อด้านหลังเปิดชายเสื้อถึงแนวเอว ที่แนว
ตะเข็ บหลั งข้างรอยเปิ ดทั้ งสองข้าง มี ลายกระหนกปักบนสักหลาดสีดําข้ างละ ๓ ลาย ที่ ค อ
ด้านหน้าและที่ข้อมือใต้แถบโดยรอบปักเป็นลายกระหนก
นายทหารสัญญาบัตรมีส่วนประกอบเช่นเดียวกับนายทหารประทวนชั้นจ่านายสิบ เว้น
แต่ที่คอโดยรอบปักเป็นลายกระหนก
แถบ รู ปอั กษร และลายกระหนก สําหรับพลทหารและนายทหารประทวนใช้ไหมสี
เหลืองและไหมสีขาว สําหรับนายทหารสัญญาบัตรใช้ดิ้นทองและดิ้นเงิน
เสื้อแบบนี้ สําหรับพลทหารและนายทหารประทวนชั้นนายสิบมีอินทรธนูอ่อนขัดดุม
โลหะสีทองขนาดเล็ ก สําหรับนายทหารประทวนชั้นจ่านายสิบและนายทหารสัญ ญาบัตร มี
อินทรธนูแข็ง
(ฏ) ทหารในหน่วยทหารปืนใหญ่รักษาพระองค์ ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระ
บรม ราชินีนาถ ใช้เสื้อคอปิดทําด้วยสักหลาดหรือเสิร์จสีเหลือง ที่แนวอกมีดุมโลหะสีทองขนาด
ใหญ่ ๗ ดุ ม ปลอกคอทํ าด้ วยกํ ามะหยี่สีดํ า ที่ ขอบด้ านบนโดยรอบมี แ ถบสี เหลื อ งกว้ าง ๐.๕

เซนติเมตร ๑ แถบ ปลอกแขนทําด้วยกํามะหยี่สีดําเย็บติดปลายแขนเสื้อทั้งสองข้างด้านนอกปัก
เป็นรูปอักษรพระนามาภิไธยย่อ สก ไขว้กันอยู่ภายใต้มงกุฎขัตติยนารี โดย ส ปักเป็นสีเหลือง
ก ปักเป็นสีขาว และใต้พระนามาภิไธยย่อ สก ทั้งสองข้างปักเป็นรูปช่อชัยพฤกษ์ข้างละหนึ่งช่อ
๖-๔๔
สีทอง ใต้รูปอักษรมีแถบ กว้าง ๐.๗๕ เซนติเมตร รอบข้อมือ ๓ แถบ ระยะห่างระหว่างแถบ ๐.๕
เซนติเมตร แถบที่อยู่กลางเป็นสีเงิน สองแถบด้านข้างเป็นสีเหลืองที่เอวด้านหลังมีดุมโลหะสีทอง
ขนาดกลางข้างละ ๑ ดุม
สําหรับนายทหารประทวนชั้นจ่านายสิบและนายทหารสัญญาบัตรมีส่วนประกอบเพิ่มขึ้น ดังนี้
นายทหารประทวนชั้นจ่านายสิบ ที่ชายเสื้อด้านหลังตรงแนวตะเข็บทั้ง ๒ ข้าง ผ่าตะเข็บ
ตรงบริเวณเอวจนถึงล่างสุด ที่รอยด้านเปิดทั้งสองข้าง มีผ้ากํามะหยี่สีดําเรียวไปทางด้านบนเย็บ
ติด ภายในปักเป็นลายช่อชัยพฤกษ์ข้างละ ๓ ช่อ ที่คอด้านหน้าและที่ข้อมือใต้แถบโดยรอบปัก
เป็นลายช่อชัยพฤกษ์
นายทหารสัญญาบัตรมีส่วนประกอบเช่นเดียวกับนายทหารประทวนชั้นจ่านายสิบ เว้น
แต่ที่ปลอกคอโดยรอบปักเป็นลายช่อชัยพฤกษ์
แถบ รูปอักษร และช่อชัยพฤกษ์ สําหรับพลทหารและนายทหารประทวนใช้ไหมสีเหลือง
และไหมสีขาว สําหรับนายทหารสัญญาบัตรใช้ดิ้นทองและดิ้นเงิน
เสื้อแบบนี้ สําหรับพลทหารและนายทหารประทวนชั้นนายสิบ มีอินทรธนูอ่อนขัดดุม
โลหะสี ท องขนาดเล็ ก สํ า หรั บ นายทหารประทวนชั้ น จ่ า นายสิ บ และนายทหารสั ญ ญาบั ต ร
มีอินทรธนูแข็ง
(ฐ) ทหารในหน่วยทหารช่างรักษาพระองค์ ใช้เสื้อทําด้วยสักหลาดหรือเสิร์จ
ชนิดหนาสีขาว ที่แนวอกมีดุมโลหะสีทองขนาดใหญ่ ๗ ดุม ปลอกคอและปลอกข้อมือทําด้วย
สักหลาดสีดํา ที่ปลายปลอกคอโดยรอบมีแถบสีเหลือง กว้าง ๐.๕ เซนติเมตร ๑ แถบ ที่ปลอก
ข้อ มื อ ด้ า นนอกปั ก เป็ น รู ป อั ก ษรพระปรมาภิ ไ ธยย่ อ ภปร สี เ หลื อ งอยู่ ภ ายใต้ พ ระมหามงกุ ฎ
ด้านข้างรูปอักษรทั้งสองด้านปักเป็นลายช่อชัยพฤกษ์ด้านละ ๑ ช่อ ด้านใต้รูปอักษรมีแถบ กว้าง
๐.๕ เซนติเมตร รอบข้อมือ ๓ แถบ เป็นแถบสีเหลือง ๒ แถบ และแถบสีขาวอยู่กลาง ๑ แถบ
เว้นระยะระหว่างแถบ ๐.๒๕ เซนติเมตร ที่บั้นเอวมีกรีทองเหลืองทั้งสองข้าง และที่เอวด้านหลังมี
ดุมโลหะสีทองขนาดกลางข้างละ ๑ ดุม

สําหรับนายทหารประทวนชั้นจ่านายสิบ และนายทหารสั ญ ญาบั ตร มีส่ ว นประกอบ
เพิ่มขึ้น ดังนี้

๖-๔๕
นายทหารประทวนชั้นจ่านายสิบ ที่กลางชายเสื้อด้านหลังเปิดชายเสื้อถึงแนวเอว ที่แนว
ตะเข็บหลังข้างรอยเปิดทั้งสองข้าง มีช่อชัยพฤกษ์ปักบนสักหลาดสีดําข้างละ ๓ ช่อ ที่คอด้านหน้า
และที่ข้อมือใต้แถบโดยรอบปักเป็นลายช่อชัยพฤกษ์
นายทหารสัญญาบัตรมีส่วนประกอบเช่นเดียวกับนายทหารประทวนชั้นจ่านายสิบ เว้น
แต่ที่คอโดยรอบปักเป็นลายช่อชัยพฤกษ์
แถบ รูปอักษร และช่อชัยพฤกษ์ สําหรับพลทหารและนายทหารประทวนใช้ไหมสีเหลือง
และไหมสีขาว สําหรับนายทหารสัญญาบัตรใช้ดิ้นทองและดิ้นเงิน
เสื้อแบบนี้ สําหรับพลทหารและนายทหารประทวนชั้นนายสิบ มีอินทรธนูอ่อนขัดดุม
โลหะสี ท องขนาดเล็ ก สํ า หรั บ นายทหารประทวนชั้ น จ่ า นายสิ บ และนายทหารสั ญ ญาบั ต ร
มีอินทรธนูแข็ง
(ฑ) ทหารในหน่วยทหารสื่อสารรักษาพระองค์ ใช้เสื้อคอปิดทําด้วยสักหลาด
หรื อ เสิ ร์ จ ชนิ ด หนาสี ข าว ที่ แ นวอกมี ดุ ม โลหะสี ท องขนาดใหญ่ ๗ ดุ ม ที่ ค อโดยรอบทํ า ด้ ว ย
สักหลาดสีม่วงเม็ดมะปราง ที่ปลายปลอกคอโดยรอบมีแถบสีเหลือง กว้าง ๐.๕ เซนติเมตร ๑
แถบ ข้อมือทําด้วยสักหลาดสีม่วงเม็ดมะปราง ที่ข้อมือด้านนอกปักเป็นรูปอักษรพระปรมาภิไธย
ย่ อ ภปร สี เ หลื อ ง ภายใต้ พ ระมหามงกุ ฎ เปล่ ง รั ศ มี ด้ า นข้ า งรู ป อั ก ษรทั้ ง สองด้ า นมี ล ายช่ อ
ชัยพฤกษ์ด้านละ ๑ ช่อ ด้านใต้รูปอักษรมีแถบสีเหลือง กว้าง ๐.๕ เซนติเมตร รอบข้อมือ ๓ แถบ
ที่เอวด้านหลังมีดุมโลหะสีทองขนาดกลาง ข้างละ ๑ ดุม
สําหรับนายทหารประทวนชั้นจ่านายสิบและนายทหารสัญญาบัตรมีส่วนประกอบเพิ่มขึ้น ดังนี้
นายทหารประทวนชั้นจ่านายสิบ กลางชายเสื้อด้านหลังเปิดชายเสื้อถึงแนวเอว ที่แนว
ตะเข็บหลังข้างรอยเปิดทั้งสองข้าง มีลายช่อชัยพฤกษ์ปักบนกํามะหยี่สีม่วงเม็ดมะปรางข้างละ
๓ ช่อ ที่คอด้านหน้าและที่ข้อมือใต้แถบโดยรอบปักเป็นลายช่อชัยพฤกษ์
นายทหารสัญญาบัตรมีส่วนประกอบเช่นเดียวกับนายทหารประทวนชั้นจ่านายสิบ เว้น
แต่ที่คอโดยรอบปักเป็นลายช่อชัยพฤกษ์

แถบ รูปอักษร และช่อชัยพฤกษ์สําหรับพลทหารและนายทหารประทวนใช้ไหมสีเหลือง
สําหรับนายทหารสัญญาบัตรใช้ดิ้นทอง

๖-๔๖
เสื้อแบบนี้ สําหรับพลทหารและนายทหารประทวนชั้นนายสิบ มีอินทรธนูอ่อนขัดดุม
โลหะสี ทองขนาดเล็ ก สํ าหรับนายทหารประทวนชั้นจ่านายสิบและนายทหารสัญ ญาบัตร มี
อินทรธนูแข็ง
(ฒ) ทหารในกรมทหารขนส่งรักษาพระองค์ ใช้เสื้อคอปิดทําด้วยสักหลาดหรือ
เสิร์จสีเลือดหมู ที่แนวอกมีดุมโลหะสีทองขนาดใหญ่ ๗ ดุม ปลอกคอทําด้วยสักหลาดหรือเสิร์จสี
ดํา กว้าง ๕ เซนติเมตร มีขอบเป็นแถบไหมสีทอง กว้าง ๐.๕ เซนติเมตร ปลอกแขนทําด้วย
สักหลาดหรือเสิร์จสีดําเย็บติดปลายแขนเสื้อทั้งสองข้าง มีความยาวจากปลายแขนถึงปลายปลอก
แขนด้านนอก ๑๗.๕ เซนติเมตร ปลอกแขนท่อนล่างเป็นรูปสี่เหลี่ยม สูง ๔ เซนติเมตร มีแถบไหม
สีทอง กว้าง ๑ เซนติเมตร สองแถบ ติดห่างกัน ๑.๕ เซนติเมตร ระหว่างแถบไหมสีทอง มีแถบ
ไหมสีขาว กว้าง ๐.๕ เซนติเมตร อยู่ตรงกึ่งกลางและให้แถบไหมสีทองด้านล่างติดห่างจากปลาย
แขนเสื้อ ๐.๕ เซนติเมตร ทั้งสองข้าง ปลอกแขนท่อนบนเป็นรูปสามเหลี่ยม สูง ๑๓.๕ เซนติเมตร
ด้านบนมีแถบไหมสีทอง กว้าง ๑ เซนติเมตร ด้านละ ๑ แถบ ห่างจากขอบสักหลาดหรือเสิร์จสีดํา
๐.๕ เซนติเมตร ทั้งสองข้าง ภายในรูปสามเหลี่ยมมีอักษรพระปรมาภิไธยย่อ ภปร ภายใต้พระ
มหาพิชัยมงกุฎและมีลายช่อชัยพฤกษ์ประดับดอกพุดตานขนาบด้านละ ๑ ช่อ ทั้งพระปรมาภิไธย
ย่อ ภปร พระมหาพิชัยมงกุฎ และลายช่อชัยพฤกษ์ประดับดอกพุดตานปักด้วยไหมสีทอง ที่บั้น
เอวมีกรีทองเหลืองทั้งสองข้าง ที่เอวด้านหลังมีดุมโลหะสีทองขนาดกลางข้างละ ๑ ดุม
สําหรั บนายทหารประทวนชั้นจ่านายสิบ และนายทหารสัญ ญาบั ตรมีส่ ว นประกอบ
เพิ่มขึ้น ดังนี้
นายทหารประทวนชั้นจ่านายสิบ ชายเสื้อด้านหลังเปิดชายเสื้อถึงแนวเอว ที่แนวตะเข็บ
หลังจากด้านล่างขึ้นไปทั้งสองข้าง มีผ้าสักหลาดหรือเสิร์จสีดํา กว้าง ๘ เซนติเมตร เรียวไปทาง
ด้านบน สู ง ๑๘ เซนติเมตร เย็บติ ด ด้ านโค้งมีขอบเป็นแถบไหมทอง กว้าง ๐.๕ เซนติ เมตร
ภายในมีลายช่อชัยพฤกษ์ประดับดอกพุดตานปักด้วยไหมสีทองข้างละ ๒ ช่อ ทั้งสองข้าง ที่ปลอก
คอด้านหน้า มีลายช่อชัยพฤกษ์ประดับดอกพุดตานปักด้วยไหมสีทอง ข้างละ ๑ ช่อ ปลอกแขน

ทําด้วยสักหลาดหรือเสิร์จสีดําเย็บติดปลายแขนทั้งสองข้างมีความยาวจากปลายแขนถึงปลาย
ปลอกแขนด้านนอก ๒๒ เซนติเมตร ปลอกแขนท่อนล่างเป็นรูปสี่เหลี่ยม สูง ๙.๕ เซนติเมตร
แบ่งเป็นสองส่วน ส่วนล่าง สูง ๗ เซนติเมตร มีแถบไหมสีทอง กว้าง ๑ เซนติเมตร ๑ แถบ ติด
ห่างจากปลายแขนเสื้อขึ้นไป ๖ เซนติเมตร ใต้แถบไหมสีทองมีลายช่อชัยพฤกษ์ประดับดอก
พุดตานปัก
๖-๔๗
ด้วยไหมสีทองรอบแขนเสื้อทั้งสองข้าง ส่วนบนสูง ๒.๕ เซนติเมตร มีแถบไหมสีขาว กว้าง ๐.๕
เซนติเมตร ๑ แถบ และแถบไหมสีทอง กว้าง ๑ เซนติเมตร ๑ แถบ ติดห่างกัน ๐.๕ เซนติเมตร
และห่างจากส่วนล่าง ๐.๕ เซนติเมตร ติดรอบแขนเสื้อทั้งสองข้างปลอกแขนท่อนบนเป็นรูป
สามเหลี่ยม สูง ๑๒.๕ เซนติเมตร ด้านนอกมีขอบเป็นแถบไหมสีทอง กว้าง ๑ เซนติเมตร ภายใน
รูปสามเหลี่ยมมีอักษรพระปรมาภิไธยย่อ ภปร ภายใต้พระมหาพิชัยมงกุฎ และมีลายช่อชัยพฤกษ์
ประดับดอกพุดตานขนาบด้านละ ๑ ช่อ ทั้งพระปรมาภิไธยย่อ ภปร พระมหาพิชัยมงกุฎ และ
ลายช่อชัยพฤกษ์ประดับดอกพุดตาน ปักด้วยไหมสีทอง
นายทหารสัญญาบัตร ชายเสื้อด้านหลังเปิดชายเสื้อถึงแนวเอวที่แนวตะเข็บหลังจาก
ด้านล่างขึ้นไปทั้งสองข้างเป็นกํามะหยี่สีดํา กว้าง ๘ เซนติเมตร เรียวไปทางด้านบน สูง ๒๒
เซนติเมตร ด้านโค้งมีขอบเป็นแถบดิ้นทอง กว้าง ๐.๕ เซนติเมตร ภายในมีลายช่อชัยพฤกษ์
ประดับดอกพุ ดตานปักด้วยดิ้นทองข้างละ ๓ ช่อ ทั้ งสองข้าง ปลอกคอทําด้วยกํามะหยี่สีดํา
มีขอบดิ้นทอง ภายในมีลายช่อชัยพฤกษ์ประดับดอกพุดตานปักด้วยดิ้นทองรอบคอเสื้อ ปลอก
แขนทําด้วยกํามะหยี่สีดําเย็บติดปลายแขนเสื้อทั้งสองข้าง มีความยาวจากปลายแขนถึงปลาย
ปลอกแขนด้านนอก ๒๓.๕ เซนติเมตร ปลอกแขนท่อนล่างเป็นรูปสี่เหลี่ยม สูง ๑๑ เซนติเมตร มี
แถบดิ้นทอง กว้าง ๑ เซนติเมตร ติดห่างจากปลายแขนเสื้อขึ้นไป ๐.๕ เซนติเมตร ถัดจากแถบดิ้น
ทองนี้ขึ้นไป ๖ เซนติเมตร มีแถบดิ้นทอง กว้าง ๑ เซนติเมตร ระหว่างแถบดิ้นทองทั้งสอง มีลาย
ช่ อ ชั ย พฤกษ์ ป ระดั บ ดอกพุ ด ตานปั ก ด้ ว ยดิ้ น ทอง ถั ด จากแถบดิ้ น ทองแถบบนขึ้ น ไป ๑.๕
เซนติเมตร มีแถบดิ้นทอง กว้าง ๑ เซนติเมตร อีก ๑ แถบ ระหว่างแถบดิ้นทองนี้มีแถบดิ้นเงิน
กว้ า ง ๐.๕ เซนติ เ มตร อยู่ ใ นแนวกึ่ ง กลางปลอกแขนท่ อ นบนเป็ น รู ป สามเหลี่ ย ม สู ง ๑๒.๕
เซนติ เ มตร ด้ า นนอกมี ข อบเป็ น แถบดิ้ น ทอง กว้ า ง ๑ เซนติ เ มตร สองแถบ ห่ า งกั น ๐.๕
เซนติเมตร ถัดเข้าไปเป็นแถบดิ้นเงิน กว้าง ๐.๕ เซนติเมตร ภายในรูปสามเหลี่ยมมีอักษรพระ
ปรมาภิไธยย่อ ภปร ภายใต้พระมหาพิชัยมงกุฎ และมีลายช่อชัยพฤกษ์ประดับดอกพุดตานขนาบ

ด้านละ ๑ ช่อ ทั้งพระปรมาภิไธยย่อ ภปร พระมหาพิชัยมงกุฎ และลายช่อชัยพฤกษ์ประดับดอก
พุดตาน
ปักด้วยดิ้นทอง
เสื้อแบบนี้ สําหรับพลทหารและนายทหารประทวนชั้นนายสิบ มีอินทรธนูอ่อนขัดดุม
โลหะสีทองขนาดเล็ ก สํ าหรับนายทหารประทวนชั้นจ่านายสิบ และนายทหารสั ญ ญาบัตรมี
อินทรธนูแข็ง
๖-๔๘
(ณ) นายทหารสัญญาบัตรในกรมนักเรียนนายร้อยรักษาพระองค์โรงเรียนนาย
ร้อยพระจุ ล จอมเกล้ า และนั กเรี ย นนายร้อ ย เมื่อ แต่ งเครื่อ งแบบเต็ ม ยศใช้ เสื้ อ เต็ ม ยศรั ก ษา
พระองค์ มีลักษณะดังนี้
นักเรียนนายร้อย ใช้เสื้อทําด้วยสักหลาดหรือเสิร์จสีแดง ที่แนวอกมีดุมโลหะสีทองขนาด
ใหญ่ ๗ ดุม ปลอกคอทําด้วยกํามะหยี่สีน้ําเงินดํา กว้าง ๕ เซนติเมตร มีขอบดิ้นทอง กว้าง ๐.๕
เซนติเมตร ที่ปลอกคอโดยรอบมีลายช่อชัยพฤกษ์ประดับดอกพุดตานปักด้วยดิ้นทอง ปลายของ
ลายห่างจากขอบหน้าของปลอกคอข้างละ ๗.๕ เซนติเมตร ปลอกแขนทําด้วยกํามะหยี่สีน้ําเงินดํา
มีความยาวจากปลายแขนถึงปลายปลอกแขนด้านนอก ๒๓ เซนติเมตร ปลอกแขนท่อนล่างเป็น
รูปสี่เหลี่ยม สูง ๑๑ เซนติเมตร แบ่งเป็นสองส่วน ส่วนล่าง สูง ๘.๕ เซนติเมตร มีแถบดิ้นทอง
กว้าง ๑ เซนติเมตร ติดทั้งสองข้าง ภายในแถบดิ้นทองมีลายช่อชัยพฤกษ์ประดับดอกพุดตานปัก
ด้วยดิ้นทอง ส่วนบน สูง ๒.๕ เซนติเมตร ด้านบนมีแถบดิ้นทอง กว้าง ๑ เซนติเมตร ด้านล่างมี
แถบดิ้นเงิน กว้าง ๐.๕ เซนติเมตร ติดห่างกัน ๐.๕ เซนติเมตร ปลอกแขนท่อนบนด้านนอกเป็น
รูปสามเหลี่ยม สูง ๑๒ เซนติเมตร มีขอบเป็นแถบดิ้นทองขด กว้าง ๐.๕ เซนติเมตร ทั้งสองด้าน
ภายในรูปสามเหลี่ยมมีอักษรพระปรมาภิไธยย่อ ภปร ภายใต้พระมหาพิชัยมงกุฎ ปักด้วยดิ้นทอง
ชายเสื้อด้ านหลังเปิดชายเสื้อถึงแนวเอว ที่แนวตะเข็บหลังข้างรอยเปิดทั้ งสองข้าง มีลายช่อ
ชัยพฤกษ์ประดับดอกพุดตานปักด้วยดิ้นทองบนกํามะหยี่สีน้ําเงินดํา ข้างละ ๓ ช่อ มีขอบดิ้นทอง
กว้าง ๐.๕ เซนติเมตร ที่บั้นเอวมีกรีทองเหลืองทั้งสองข้าง ที่เอวด้านหลังมีดุมโลหะสีทอง ขนาด
กลางข้างละ ๑ ดุม
นายทหารสัญญาบัตร ใช้เสื้อทําด้วยสักหลาดหรือเสิร์จสีแดง ที่แนวอกมีดุมโลหะสีทอง
ขนาดใหญ่ ๗ ดุม ปลอกคอทําด้วยกํามะหยี่สีน้ําเงินดํา กว้าง ๕ เซนติเมตร มีขอบดิ้นทอง กว้าง
๐.๕ เซนติเมตร ที่ปลอกคอโดยรอบมีลายช่อชัยพฤกษ์ประดับดอกพุดตานปักด้วยดิ้นทอง ปลอก
แขนทําด้วยกํามะหยี่สีน้ําเงินดํา มีความยาวจากปลายแขนถึงปลายปลอกแขนด้านนอก ๒๕

เซนติเมตร ปลอกแขนท่อนล่างเป็นรูปสี่เหลี่ยม สูง ๑๑ เซนติเมตร แบ่งเป็นสองส่วน ส่วนล่าง
สูง ๘.๕ เซนติเมตร มีแถบดิ้นทอง กว้าง ๑ เซนติเมตร ติดทั้งสองข้าง ภายในแถบดิ้นทองมีลาย
ช่อชัยพฤกษ์ประดับดอกพุดตานปักด้วยดิ้นทอง ส่วนบน สูง ๒.๕ เซนติเมตร ด้านบนมีแถบดิ้น
ทอง กว้าง ๑ เซนติเมตร ด้านล่างมีแถบดิ้นเงิน กว้าง ๐.๕ เซนติเมตร ติดห่างกัน ๐.๕ เซนติเมตร
ปลอกแขนท่อนบนด้านนอกเป็นรูปสามเหลี่ยม สูง ๑๔ เซนติเมตร มีขอบเป็นแถบดิ้นทอง
๖-๔๙
กว้าง ๑ เซนติเมตร ทั้งสองด้าน ด้านละสองแถบ ด้านนอกของแถบดิ้นทองทุกแถบมีลวดดิ้นทอง
ขด กว้าง ๐.๕ เซนติเมตร ภายในรูปสามเหลี่ยมมีอักษรพระปรมาภิไธยย่อ ภปร ภายใต้พระมหา
พิชัยมงกุฎปักด้วยดิ้นทอง ชายเสื้อด้านหลังเปิดชายเสื้อถึงแนวเอว ที่แนวตะเข็บหลังข้างรอยเปิด
ทั้งสองข้าง มีลายช่อชัยพฤกษ์ประดับดอกพุดตานปักด้วยดิ้นทองบนกํามะหยี่สีน้ําเงินดํา ข้างละ
๓ ช่อ มีขอบดิ้นทอง กว้าง ๐.๕ เซนติเมตร ที่บั้นเอวมีกรีทองเหลืองทั้งสองข้าง ที่เอวด้านหลังมี
ดุมโลหะสีทองขนาดกลางข้างละ ๑ ดุม
(๑๐) เสื้อเต็มยศสีน้ําเงินดํา ทําด้วยสักหลาดลักษณะเช่นเดียวกับเสื้อชั้นนอกคอปิดสี
ขาว เว้นแต่ปากกระเป๋าบนเป็นรูปชายแหลม ๓ ชาย ไม่ขัดดุมและชายเสื้อที่ตะเข็บข้างเปิดไว้ข้าง
ละ ๑๐ เซนติเมตร
ข้อ ๑๒ กางเกง มี ๕ แบบ คือ
(๑) กางเกงขายาวสีกากีแกมเขียวแบบปกติ ไม่พับปลายขา ปลายขายาวปิดตาตุ่ม กว้าง
ไม่น้อยกว่า ๑๘ เซนติเมตร และไม่เกิน ๒๖ เซนติเมตร ที่ขอบเอวมีห่วงกว้างไม่เกิน ๑ เซนติเมตร
๗ ห่วง ทําด้วยผ้าสีเดียวกับกางเกง สําหรับสอดเข็มขัดที่แนวตะเข็บกางเกงด้านข้างมีกระเป๋า
เจาะ ข้างละ ๑ กระเป๋า และจะมีกระเป๋าหลังเป็นกระเป๋าเจาะก็ได้
(๒) กางเกงขายาวสีกากีแกมเขียวแบบฝึก มี ๒ ชนิด คือ
(ก) กางเกงขายาวสีกากีแกมเขียวแบบฝึกชนิด ก ลักษณะเช่นเดียวกับกางเกง
ขายาวสีกากีแกมเขียวแบบปกติ เว้นแต่กระเป๋าที่แนวตะเข็บกางเกงด้านข้างเป็นกระเป๋าเจาะ
ปากกระเป๋าเฉียงไม่มีปก ในแนวตะเข็บกางเกงทั้งสองมีกระเป๋าปะยืดชาย ชายล่างของกระเป๋า
อยู่เหนือแนวเข่าตัวกระเป๋าเป็นรูปสี่เหลี่ยมตรงกลางพับจีบ ๒ จีบ ชายหน้าและชายล่างเย็บติด
กับขากางเกง ชายหลังจีบพับเพื่อให้ขยายได้มีปกรูปสี่เหลี่ยม ชายปกด้านบนและด้านหน้าเย็บติด
กั บ ขากางเกงขั ด ดุ ม ที่ กึ่ ง กลางปกและมุ ม ปกที่ เ ปิ ด แห่ ง ละ ๑ ดุ ม ด้ า นหลั ง มี ก ระเป๋ า หลั ง ๒
กระเป๋า เป็นกระเป๋าเจาะมีปกรูปสี่เหลี่ยมขัดดุม ๒ ดุม ตรงมุมปกด้านล่าง กางเกงชนิดนี้ต้องสวม

กั บรองเท้ าสู งครึ่ งน่ องหรื อรองเท้าเดินป่า ปลายขากางเกงให้สอดไว้ ภายในรองเท้า และใช้
ประกอบกับเสื้อคอเปิดสีกากีแกมเขียวชนิด ๔ กระเป๋า หรือเสื้อคอเปิดสีกากีแกมเขียวชนิด ๒
กระเป๋าก็ได้
(ข) กางเกงขายาวสีกากีแกมเขียวแบบฝึกชนิด ข ลักษณะเช่นเดียวกับกางเกง
ขายาวสีกากีแกมเขียวแบบปกติ เว้นแต่กระเป๋าที่แนวตะเข็บกางเกงด้านข้างเป็นกระเป๋าปะ
ปากกระเป๋าเฉียงไม่มีปกด้านหลังมีกระเป๋าหลัง ๒ กระเป๋า เป็นกระเป๋าปะชายล่างของกระเป๋า
๖-๕๐
เป็นรูปเหลี่ยมชี้ไปทางปลายขากางเกง มีปกรูปสี่เหลี่ยมขัดดุม ๑ ดุม กางเกงชนิดนี้ต้องสวม
ประกอบกับรองเท้าสูงครึ่งน่องหรือรองเท้าเดินป่า ปลายขากางเกงให้สอดไว้ภายในรองเท้า และ
ใช้ประกอบกับเสื้อคอเปิดสีกากีแกมเขียวชนิด ๒ กระเป๋า
(๓) กางเกงสนามขายาวสีกากีแกมเขียวลักษณะเช่นเดียวกับกางเกงขายาวสีกากีแกม
เขียวแบบฝึกชนิด ก เว้นแต่ที่ขอบเอวมีแผ่นรัดเอวสองแผ่น ชายเป็นรูปสี่เหลี่ยมชี้ไปทางด้านหน้า
ขัดดุม ๑ ดุม ติดกับขอบเอวในแนวเดียวกัน มีดุมอีก ๑ ดุม สําหรับรัดเอวหรือเป็นแผ่นรัดเอว
ชนิดเข็มขัดใช้แถบแปรงไนล่อน - สักหลาดแทนการขัดดุม ด้านหลังมีกระเป๋าหลัง ๒ กระเป๋า
เป็นกระเป๋าเจาะมีปกรูปสี่เหลี่ยมขัดดุม ๒ ดุม ตรงมุมปกในแนวตะเข็บกางเกงทั้งสองข้างมี
กระเป๋าปะยืดข้างละ ๑ กระเป๋า ตัวกระเป๋าเป็นรูปสี่เหลี่ยม ตรงกลางพับจีบ ๒ จีบ ชายหน้าและ
ชายล่างเย็บติดกับขากางเกงชายหลังพับจีบ เพื่อให้ขยายได้ มีปกรูปสี่เหลี่ยม ชายปกด้านบนและ
ด้านหน้าเย็บติดกับขากางเกงขัดดุมที่กึ่งกลางปกและมุมปกที่เปิดแห่งละ ๑ ดุม รังดุมทั้งหมด
ซ่อนไว้ด้านในของฝากระเป๋าปลายขากางเกงมีเชือกสําหรับรัดปลายขากางเกง กางเกงชนิดนี้ต้อง
สวมประกอบกับรองเท้าสูงครึ่งน่องหรือรองเท้าเดินป่าปลายขากางเกงให้สอดไว้ภายในรองเท้า
และใช้ประกอบกับเสื้อสนามคอเปิดสีกากีแกมเขียว
(๔) กางเกงขายาวสีขาว ลักษณะเช่นเดียวกับกางเกงขายาวสีกากีแกมเขียวแบบปกติ
(๕) กางเกงแถบ ทําด้วยสักหลาดหรือเสิร์จสีดํา เว้นแต่ทหารในหน่วยทหารม้ารักษา
พระองค์ในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ในหน่วยทหารม้ารักษาพระองค์และใน
หน่วยทหารม้ารักษาพระองค์ ในพระบาทสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีใช้สักหลาดหรือ
เสิร์จสีฟ้าหม่น และทหารในหน่วยทหารช่างรักษาพระองค์ ใช้สักหลาดหรือเสิร์จสีเทา ในโอกาสที่
ใช้เสื้อเต็มยศสีน้ําเงินดําหรือเสื้อชั้นนอกเปิดอกสีน้ําเงินดํา ใช้กางเกงแถบทําด้วยสักหลาดหรือ
เสิร์จสีน้ําเงินดํา ลักษณะของกางเกงแถบเช่นเดียวกับกางเกงขายาวสีกากีแกมเขียวแบบปกติ เว้น

แต่ปลายขาเรียวกว้างไม่น้อยกว่า ๑๖ เซนติเมตร และไม่เกิน ๒๒ เซนติเมตรที่แนวตะเข็บกางเกง
ด้านข้างมีแถบหรือเส้นประกอบ ดังนี้
(ก) นักเรียนนายร้อยและนักเรียนแพทย์ทหารวิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎ
เกล้ า มี แ ถบสั ก หลาด กว้ า ง ๑.๕ เซนติ เ มตร ข้ า งละ ๒ แถบ เว้ น ระยะระหว่ า งแถบ ๐.๕
เซนติ เ มตร โดยนั กเรีย นนายร้อย ใช้แ ถบสักหลาดสีแ ดง และนัก เรี ย นแพทย์ ท หารวิ ทยาลั ย
แพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้าใช้แถบสักหลาดสีเขียวเข้ม
๖-๕๑
(ข) นักเรียนนายทหารแผนที่ มีแถบสักหลาดสีเขียว กว้าง ๓ เซนติเมตร ข้างละ ๑ แถบ
(ค) พลทหารและนายทหารประทวนในหน่ ว ยทหารรั ก ษาพระองค์ มี แ ถบ
สักหลาดสีแดง กว้าง ๑ เซนติเมตร ข้างละ ๑ แถบ เว้นแต่
พลทหารและนายทหารประทวนในหน่ ว ยทหารมหาดเล็ ก รั ก ษาพระองค์ ใน
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ใช้แถบสีบานเย็น
พลทหารและนายทหารประทวนในกรมทหารราบที่ ๒ รักษาพระองค์ใช้แถบสีเขียว
พลทหาร และนายทหารประทวน ในทหารราบที่ ๑๒ รักษาพระองค์ ในสมเด็จพระนาง
เจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ใช้แถบสีฟ้า ขอบของแถบสีเหลืองทําด้วยไหมกํากับ
พลทหาร และนายทหารประทวนในกรมทหารราบที่ ๒๑ รักษาพระองค์ ในสมเด็จพระ
นางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ใช้แถบสีเหลืองทําด้วยไหมกํากับ
พลทหาร และนายทหารประทวนในกรมทหารราบที่ ๓๑ รักษาพระองค์ใช้แถบสีเลือดหมู
พลทหารและนายทหารประทวนในหน่วยทหารม้ารักษาพระองค์ ในพระบาทสมเด็จพระ
มงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวและในหน่วยทหารม้ารักษาพระองค์ ใช้เส้นสักหลาดสีเหลืองข้างละ ๑ เส้น
แทนแถบสักหลาด
พลทหารและนายทหารประทวนในหน่วยทหารม้ารักษาพระองค์ ในสมเด็จพระศรี
นครินทร์บรมราชชนนี ใช้แถบสีเหลือง
พลทหารและนายทหารประทวนในหน่วยทหารปืนใหญ่รักษาพระองค์ ใช้แถบสีเหลือง
พลทหาร และนายทหารประทวน ในหน่วยทหารปืนใหญ่รักษาพระองค์ ในสมเด็จพระ
นางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ใช้แถบสักหลาดสีเหลืองขลิบม่วง โดยแถบสักหลาดสีเหลือง
กว้าง ๒.๕ เซนติเมตร ข้างละ ๑ แถบ

พลทหารและนายทหารประทวนในหน่วยทหารช่างรักษาพระองค์ ใช้แถบสีดํา
พลทหารและนายทหารประทวน ในหน่วยทหารสื่อสารรักษาพระองค์ ใช้แถบสีม่วงเม็ดมะปราง
พลทหารและนายทหารประทวนในกรมทหารขนส่งรักษาพระองค์ใช้แถบสีเลือดหมู
ขอบของแถบมีแถบสีเหลืองทําด้วยไหมกํากับ
(ง) พลทหารสัญญาบัตร มีแถบสักหลาดสีแดง กว้าง ๒.๕ เซนติเมตร ข้างละ
๒ แถบ เว้นระยะระหว่างแถบ ๐.๕ เซนติเมตร สําหรับนายทหารสัญญาบัตรชั้นจอมพล และ
๖-๕๒
นายพล มีแถบสักหลาดสีบานเย็นกว้าง ๒.๕ เซนติเมตร ข้างละ ๒ แถบ เว้น
ระยะระหว่างแถบ ๑.๕ เซนติเมตร และมีแถบสักหลาดสีบานเย็นกว้าง ๐.๕ เซนติเมตร ๑ แถบ
คั่นกลาง
นายทหารสัญญาบัตรในหน่วยทหารรักษาพระองค์ มีแถบสักหลาดกว้าง ๒.๕ เซนติเมตร
ข้างละ ๒ แถบ เว้นระยะระหว่างแถบ ๐.๕ เซนติเมตร ใช้สีดังนี้
นายทหารสัญญาบัตรในหน่วยทหารมหาดเล็กรักษาพระองค์ ในพระบาทสมเด็จพระ
จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ในกรมทหารราบที่ ๑๑ รักษาพระองค์ และในกรมนักเรียนนายร้อย รักษา
พระองค์ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ใช้สีแดง
นายทหารสัญญาบัตรในหน่วยทหารมหาดเล็กรักษาพระองค์ ในพระบาทสมเด็จพระ
มงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ใช้สีบานเย็น
นายทหารสัญญาบัตรในกรมทหารราบที่ ๒ รักษาพระองค์ ใช้สีเขียว
นายทหารสัญญาบัตรในทหารราบที่ ๑๒ รักษาพระองค์ ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
พระบรมราชินีนาถ ใช้สีฟ้า ขอบของแถบและระยะระหว่างแถบ มีแถบสีเหลืองทําด้วยดิ้นทอง
กํากับ
นายทหารสัญญาบัตรในกรมทหารราบที่ ๒๑ รักษาพระองค์ ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
พระบรมราชินีนาถ ใช้สีม่วง ขอบของแถบและระยะระหว่างแถบ มีแถบสีเหลืองทําด้วยดิ้นทอง
กํากับ
นายทหารสัญญาบัตรในกรมทหารราบที่ ๓๑ รักษาพระองค์ใช้สีเลือดหมู
นายทหารสัญญาบัตรในหน่วยทหารม้ารักษาพระองค์ ในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้า
เจ้าอยู่หัว ใช้เส้นสักหลาดสีเหลืองข้างละ ๑ เส้นแทนแถบสักหลาด

นายทหารสัญญาบัตร ในหน่วยทหารม้ารักษาพระองค์ ใช้แถบไหมทอง กว้าง ๓.๕ เซนติเมตร
ข้างละ ๑ แถบ

นายทหารสัญญาบัตร ในหน่วยทหารม้ารักษาพระองค์ ในสมเด็จพระศรีนครินทร์บรม
ราชชนนี ใช้แถบไหมทอง กว้าง ๓.๕ เซนติเมตร ข้างละ ๑ แถบ
นายทหารสัญญาบัตรในหน่วยทหารปืนใหญ่รักษาพระองค์ ใช้สีเหลือง
พลทหารและนายทหารประทวนในหน่วยทหารปืนใหญ่รักษาพระองค์ ในสมเด็จพระ
นางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ใช้สีเหลือง ขอบของแถบขลิบสีม่วง
๖-๕๓
นายทหารสัญญาบัตรในหน่วยทหารช่างรักษาพระองค์ ใช้สีดํา
นายทหารสัญญาบัตรในหน่วยทหารสื่อสารรักษาพระองค์ ใช้แถบสีม่วงเม็ดมะปราง
นายทหารสัญญาบัตรในกรมทหารขนส่งรักษาพระองค์ ใช้สีเลือดหมู ขอบของแถบและ
ระยะระหว่างแถบมีแถบสีเหลืองทําด้วยดิ้นทองกํากับ
ข้อ ๑๓ เข็มขัดและประคด มี ๙ แบบ คือ
(๑) เข็มขัดด้ายถักหรือวัตถุเทียมด้ายถักสีกากีแถมเขียว กว้าง ๓ เซนติเมตร หัวเข็มขัด
ทํ า ด้ ว ยโลหะสี ท อง หรื อ โลหะรมดํ า เป็ น รู ป สี่ เ หลี่ ย มผื น ผ้ า ทางนอน ปลายมน กว้ า ง ๓.๕
เซนติเมตร ยาว ๕ เซนติเมตร พื้นเกลี้ยง มีรูปเครื่องหมายกองทัพบกดุนนูนอยู่กึ่งกลางหัวเข็มขัด
ไม่มีเข็มสําหรับสอดรูป ลายสายหุ้มด้วยโลหะสีทองหรือโลหะรมดํา กว้าง ๑ เซนติเมตร เข็มขัด
แบบนี้ใช้คาดทับขอบกางเกง
สําหรับเข็มขัดด้ายถักหรือวัตถุเทียมด้ายถักสีกากีแกมเขียวที่มีหัวเข็มขัดและโลหะหุ้ม
ปลายสายรมดํา ให้ใช้กับเครื่องแบบฝึกและเครื่องแบบสนามเท่านั้น
(๒) เข็มขัดด้ายถักหรือวัตถุเทียมด้ายถักสีดํา กว้าง ๓ เซนติเมตร ไม่มีโลหะหุ้มปลายสาย
หัวเข็มขัดทําด้วยโลหะสีทอง หรือโลหะรมดํา เป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าทางนอนปลายมน กว้าง ๓.๕
เซนติเมตร ยาว ๕ เซนติเมตร พื้นเกลี้ยง ด้านนอกมีรูปเครื่องหมายกองทัพบกอยู่กึ่งกลางหัวเข็ม
ขัด ขอบริมด้านในทั้งสองข้างพับสําหรับสอดห่วงร้อยสายเข็มขัดไม่มีเข็ม สําหรับสอดรู เข็มขัด
แบบนี้ใช้คาดทับขอบกางเกง
สําหรั บเข็ม ขัด ด้ายถั ก หรื อ วัตถุ เทีย มด้ า ยถักสีดําที่มีหั ว เข็ม ขั ดโลหะรมดํา ให้ ใ ช้กั บ
เครื่องแบบฝึกและเครื่องแบบสนามเท่านั้น

(๓) เข็ ม ขั ด หนั งสี ข าว กว้ าง ๔.๕ เซนติเมตร หั ว เข็ม ขัด ทํา ด้ว ยโลหะสี ท อง เป็ นรู ป
สี่เหลี่ยมจัตุรัสมุมมน กว้าง ๕.๕ เซนติเมตร พื้นเกลี้ยง มีรูปเครื่องหมายกองทัพบกดุนนูนอยู่
กึ่งกลางหัวเข็มขัด เข็มขัดแบบนี้ ใช้คาดทับเสื้อชั้นนอกของพลทหารและนายทหารประทวน ใน
หน่วยทหารมหาดเล็กรักษาพระองค์ ในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ในกรมทหาร
ราบที่ ๒ รักษาพระองค์ ในกรมทหารราบที่ ๑๒ รักษาพระองค์ ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
พระบรมราชิ นี น าถ ในกรมทหารราบที่ ๒๑ รั ก ษาพระองค์ ในสมเด็ จ พระนางเจ้ า สิ ริ กิ ติ์
พระบรมราชินีนาถ ในกรมทหารราบที่ ๓๑ รักษาพระองค์ ในหน่วยทหารม้ารักษาพระองค์
ในสมเด็จพระศรีนครินทร์บรมราชชนนีพลขอบกางเกง เมื่อแต่งเครื่องแบบเต็มยศรักษาพระองค์
๖-๕๔
ในหน่วยทหารปืนใหญ่ รักษาพระองค์ ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
และ ในกรมทหารขนส่งรักษาพระองค์ เมื่อแต่งเครื่องแบบครึ่งยศรักษาพระองค์หรือเครื่องแบบ
เต็มยศรักษาพระองค์ ใช้คาดทับเสื้อชั้นนอกพลทหารและนายทหารประทวนชั้นนายสิบ และใช้
คาดทับเสื้อชั้นนอกของนักเรียนนายทหารแผนที่ เมื่อแต่งเครื่องแบบครึ่งยศ หรือเครื่องแบบเต็ม
ยศ กับให้มีสายกระบี่หรือซองดาบปลายปืนทําด้วยหนังสีขาว ในโอกาสที่คาดกระบี่หรือถือปืน
ประกอบด้วย
สําหรับทหารในกรมทหารขนส่งรักษาพระองค์มีแถบไหมทอง กว้าง ๑ เซนติเมตร อยู่
กึ่งกลางและขลิบรัมด้วยแถบไหมทอง กว้าง ๐.๕ เซนติเมตร ยาวตลอดสาย
(๔) เข็มขัดหนังสีน้ําตาล มีขนาดและหัวเข็มขัดเช่นเดียวกับเข็มขัดสีขาว เข็มขัดแบบนี้ใช้
คาดทับเสื้อชั้นนอกของพลทหาร และนายทหารประทวน ในหน่วยทหารมหาดเล็กรักษาพระองค์
ในพระบาทสมเด็ จ พระมงกุ ฎ เกล้ า เจ้า อยู่หั ว เมื่ อแต่ ง เครื่อ งแบบครึ่ ง ยศรั ก ษาพระองค์ ห รื อ
เครื่องแบบเต็มยศรักษาพระองค์ และใช้คาดทับเสื้อชั้นนอกของพลทหาร และนายทหารประทวน
ในกรมทหารราบที่ ๑๑ รักษาพระองค์ ในหน่วยทหารปืนใหญ่รักษาพระองค์ เมื่อแต่งเครื่องแบบ
เต็มยศรักษาพระองค์กับให้มีสายกระบี่หรือซองดาบปลายปืนทําด้วยหนังสีน้ําตาล ในโอกาสที่
คาดกระบี่หรือถือปืนประกอบด้วย
(๕) เข็มขัดหนังสีแดง กว้าง ๔.๕ เซนติเมตร มีแถบดิ้นเงิน กว้าง ๑ เซนติเมตร อยู่
ตอนกลางและแถบดิ้นทองกว้าง ๐.๕ เซนติเมตร อยู่ตอนริมทั้งสองข้าง หัวเข็มขัดทําด้วยโลหะสี
ทอง เป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสเหลี่ยมมุมมน กว้าง ๔.๕ เซนติเมตร พื้นเกลี้ยง มีรูปตราแผ่นดินดุนนูน
อยู่ กึ่ ง กลางหั ว เข็ ม ขั ด เข็ ม ขั ด แบบนี้ ใ ช้ ค าดทั บ เสื้ อ ชั้ น นอกของนั ก เรี ย นนายร้ อ ย เมื่ อ แต่ ง

เครื่องแบบครึ่งยศรักษาพระองค์ หรือเครื่องแบบเต็มยศรักษาพระองค์ กับให้มีซองดาบปลายปืน
ทําด้วยหนังสีขาวในโอกาสที่ถือปืนประกอบด้วย
(๖) เข็มขัดหนังสีเขียว กว้าง ๔.๕ เซนติเมตร มีแถบไหมทอง กว้าง ๑ เซนติเมตร อยู่
ตอนกลางและแถบไหมทองกว้าง ๐.๕ เซนติเมตร อยู่ตอนริมทั้งสองข้าง หัวเข็มขัดทําด้วยโลหะสี
ทองเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสมุมมน ด้านละ ๗ เซนติเมตร พื้นเกลี้ยง มีอักษร รร ๖ อยู่เหนือรูปจักร
แปดแฉก แฉกของจักรเวียนไปทางขวาและมีรูปสมอสอดขัดในวงจักร ช้างซ้ายและข้างขวาของ
รูปจักร มีรูปปีกนกกาง
๖-๕๕
รู ป เหล่ า นี้ อ ยู่ ใ ต้ รู ป พระมหามงกุ ฎ มี รั ศ มี เ บื้ อ งล่ า สุ ด มี รู ป ช่ อชั ย พฤกษ์ โ อบขึ้น บนทั้ ง สองข้ า ง
รูปทั้งหมดนี้ดุนนูนอยู่กึ่งกลางหัวเข็มขัด เข็มขัดแบบนี้ใช้คาดทับเสื้อชั้นนอกคอปิดสีขาวของ
นักเรียนแพทย์ทหาร วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎ เมื่อแต่งเครื่องแบบครึ่งยศรักษาพระองค์
หรือเครื่องแบบเต็มยศ
(๗) เข็มขัดหนังสีดํา มีขนาดและหัวเข็มขัดเช่นเดียวกับเข็มขัดสีขาวเข็มขัดแบบนี้ใช้คาด
ทับเสื้อชั้นนอกของพลทหารและนายทหารประทวนในหน่วยทหารช่างรักษาพระองค์ และใน
หน่วยทหารสื่อสารรักษาพระองค์ เมื่อแต่งเครื่องแบบเต็มยศรักษาพระองค์ กับให้มีสายกระบี่
หรือซองดาบปลายปืนทําด้วยหนังสีดํา สําหรับหน่วยทหารช่างรักษาพระองค์และด้วยหนังสีขาว
สําหรับหน่วยทหารสื่อสารรักษาพระองค์ ในโอกาสที่คาดกระบี่หรือถือปืนประกอบด้วย
(๘) ประคดไหมริ้วทองสลับเงิน ใช้คาดทับเสื้อเต็มยศรักษาพระองค์ของทหารสัญญาบัตร
ในหน่วยทหารรักษาพระองค์ เว้นแต่นายทหารสัญญาบัตรในหน่วยทหารม้ารักษาพระองค์ ใน
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ในหน่วยทหารม้ารักษาพระองค์ และในหน่วยทหารม้า
รักษาพระองค์ ในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ไม่ใช้ประคดแบบนี้
(๙) ประคดไหมสีเหลืองหรือไหมสีทองใช้คาดทับเสื้อเต็มยศรักษาพระองค์ของทหารใน
หน่วยทหารม้ารักษาพระองค์ ในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ในหน่วยทหารม้า
รักษาพระองค์ และหน่วยทหารม้ ารักษาพระองค์ ในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
สําหรับพลทหารและนายทหารประทวนใช้ประคดไหมสีเหลือง สําหรับนายทหารสัญญาบัตรใช้
ประคดไหมทอง
ข้อ ๑๔ คันชีพ มีดังนี้

(๑) ทหารมหาดเล็กรักษาพระองค์ ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พล
ทหารและนายทหารประทวนใช้คันชีพหนังสีขาว ด้านนอกมีตราราชวัลลภ ทําด้วยโลหะสีทอง
และมีสายสะพายหนังสีขาว สําหรับนายทหารสัญญาบัตรใช้คันชีพหนังสีน้ําเงินดํา ด้านนอกมีตรา
ราชวัลลภทําด้วยโลหะสีทองและมีสายสะพายหนังสีน้ําเงินดํา ด้านนอกมีแถบไหมทอง
(๒) ทหารมหาดเล็กรักษาพระองค์ ในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว พลทหาร
และนายทหารประทวนใช้คันชีพหนังสีน้ําตาล ด้านนอกมีตราครุฑพ่าห์ ทําด้วยโลหะสีทอง และมี
สายสะพายหนังสีน้ําตาล สําหรับนายทหารสัญญาบัตรใช้คันชีพหนังสีแดง ด้านนอกมีตราครุฑ
พ่าห์ทําด้วยโลหะสีทองและมีสายสะพายหนังสีแดง ด้านนอกมีแถบไหมทอง
๖-๕๖
(๓) ทหารในกรมทหารราบที่ ๒ รักษาพระองค์ พลทหารและนายทหารประทวนใช้คัน
ชีพหนังสีขาว ด้านนอกมีตราครุฑพ่าห์ทําด้วยโลหะสีทอง และมีสายสะพายหนังสีขาว สําหรับ
นายทหารสัญญาบัตรใช้คันชีพหนังสีน้ําเงินดํา ด้านนอกมีตราครุฑพ่าห์ทําด้วยโลหะสีทอง และมี
สายสะพายหนังสีน้ําเงินดํา ด้านนอกมีแถบไหมทอง
(๔) ทหารในกรมทหารราบที่ ๑๑ รักษาพระองค์ พลทหารและนายทหารประทวนใช้ คัน
ชีพหนังสีน้ําตาล ด้านนอกมีตราพระมหามงกุฎเพชราวุธทําด้วยโลหะสีทอง และมีสายสะพาย
หนังสีน้ําตาล สําหรับนายทหารสัญญาบัตรใช้คันชีพหนังสีน้ําเงินดํา ด้านนอกมีตราพระมหา
มงกุฎเพชราวุธทําด้วยโลหะสีทอง และมีสายสะพายหนังสีน้ําเงินดํา ด้านนอกมีแถบไหมทอง
(๕) ทหารในกรมทหารราบที่ ๑๒ รั ก ษาพระองค์ ในสมเด็ จ พระนางเจ้ า สิ ริ กิ ติ์
พระบรมราชินีนาถพลทหารและนายทหารประทวนใช้ใช้คันชีพหนังสีขาว ด้านนอกมีตราอักษร
พระนามาภิไธยย่อ สก ภายใต้มงกุฎขัตติยนารีรองรับด้วยแพรแถบสะบัดสองชาย และบนแพร
แถบสะบัดสองชายมีคําว่า “กรมทหารราบที่ ๑๒ รักษาพระองค์” ทําด้วยโลหะสีทอง และมี
สายสะพายหนังสีขาว สําหรับนายทหารสัญญาบัตรใช้คันชีพหนังสีน้ําเงินดํา ด้านนอกมีตราอักษร
พระนามาภิไธยย่อ สก ภายใต้มงกุฎขัตติยนารีรองรับด้วยแพรแถบสะบัดสองชาย และบนแพร
แถบสะบัดสองชายมีคําว่า “กรมทหารราบที่ ๑๒ รักษาพระองค์” ทําด้วยโลหะสีทองและมี
สายสะพายหนังสีน้ําเงินดํา ด้านนอกมีแถบไหมทอง
(๖) ทหารในกรมทหารราบที่ ๒๑ รั ก ษาพระองค์ ในสมเด็ จ พระนางเจ้ า สิ ริ กิ ติ์
พระบรมราชินีนาถพลทหารและนายทหารประทวนใช้คันชีพหนังสีขาว ด้านนอกมีตราอักษรพระ
นามาภิไธยย่อ สก ภายใต้มงกุฎขัตติยนารีรองรับด้วยแพรแถบสะบัดสองชาย และบนแพรแถบ

สะบัดสองชายมีคําว่า “ทหารเสือนว มินทราชินี” ทําด้วยโลหะสีทองและมีสายสะพายหนังสี
ขาว สําหรับนายทหารสัญญาบัตรใช้คันชีพหนังสีน้ําเงินดํา ด้านนอกมีตราอักษรพระนามาภิไธย
ย่อ สก ภายใต้มงกุฎขัตติยนารี รองรับ ด้วยแพรแถบสะบัดสองชายและบนแพรแถบสะบัดสอง
ชายมีคําว่า “ทหารเสือนวมินทราชินี” ทําด้วยโลหะสีทอง และมีสายสะพายหนังสีน้ําเงินดํา ด้าน
นอกมีแถบไหมทอง
(๗) ทหารในกรมทหารราบที่ ๓๑ รักษาพระองค์ พลทหาร และนายทหารประทวนใช้
คันชีพหนังสีขาว ด้านนอกมีตราครุฑพ่าห์ทําด้วยโลหะสีทอง และมีสายสะพายหนังสีขาว สําหรับ
๖-๕๗
นายทหารสัญญาบัตรใช้คันชีพหนังสีเลือดหมู ด้านนอกมีตราครุฑพ่าห์ทําด้วยโลหะสีทอง และมี
สายสะพายหนังสีเลือดหมู ด้านนอกมีแถบไหมทอง
(๘) ทหารในหน่วยทหารม้ารักษาพระองค์ ในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว
ในหน่วยทหารม้ารักษาพระองค์ ในสมเด็จในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ในหน่วย
ทหารปืนใหญ่รักษาพระองค์ พลทหารและนายทหารประทวนใช้คันชีพหนังสีน้ําตาล ด้านนอกมี
ตราครุฑพ่าห์ทําด้วย โลหะสีทอง และมีสายสะพายหนังสีน้ําตาล สําหรับนายทหารสัญญาบัตรใช้
คันชีพหนังสีน้ําเงินดํา ด้านนอกมีตราครุฑพ่าห์ทําด้วยโลหะสีทอง และมีสายสะพายหนังสีน้ําเงิน
ดํา ด้านนอกมีแถบไหมทอง
(๙) ทหารในหน่วยทหารม้ารักษาพระองค์ พลทหารและนายทหารประทวนใช้คันชีพ
หนังสีน้ําเงินดํา ด้านนอกมีตราพระสัญจรทําด้วยโลหะสีทอง และมีสายสะพายไหมสีเหลือง
สําหรับนายทหารสัญญาบัตรใช้คันชีพหนังสีน้ําเงินดํา มีแถบเป็นไหมทอง กว้าง ๑.๕ เซนติเมตร
ด้านนอกมีตราพระสัญจรทําด้วยโลหะสีทอง และมีสายสะพายหนังสีน้ําเงินดํา ด้านนอกมีแถบ
ไหมทอง
(๑๐) ทหารในหน่ ว ยทหารปื น ใหญ่ รั ก ษาพระองค์ ใ นสมเด็ จ พระนางเจ้ า สิ ริ กิ ติ์
พระบรมราชินีนาถพลทหารและนายทหารประทวนใช้คันชีพหนังสีขาว ด้านนอกมีตราอักษรพระ
นามาภิไธยย่อ สก ภายใต้มงกุฎขัตติยนารีรองรับด้วยแพรแถบสะบัดสองชาย และบนแพรแถบ
สะบัดสองชายมีคําว่า “ทหารเสือนว มินทราชินี” ทําด้วยโลหะสีทองและมีสายสะพายหนังสี
ขาว สําหรับนายทหารสัญญาบัตรใช้คันชีพหนังสีน้ําเงินดํา ด้านนอกมีตราอักษรพระนามาภิไธย
ย่อ สก ภายใต้มงกุฎขัตติยนารี รองรับด้วยแพรแถบสะบัดสองชายและบนแพรแถบสะบัดสอง

ชายมีคําว่า “ทหารเสือนวมินทราชินี” ทําด้วยโลหะสีทองและมีสายสะพายหนังสีน้ําเงินดํา ด้าน
นอกมีแถบไหมทอง
(๑๑) ทหารในหน่วยทหารช่างรักษาพระองค์ พลทหาร และนายทหารประทวนใช้ใช้คัน
ชีพหนังสีดํา ด้านนอกมีตราครุฑพ่าห์ทําด้วยโลหะสีทอง และมีสายสะพายหนังสีดํา สําหรับ
นายทหารสัญญาบัตรใช้คันชีพหนังสีน้ําเงินดํา ด้านนอกมีตราครุฑพ่าห์ทําด้วยโลหะสีทอง และมี
สายสะพายหนังสีน้ําเงินดํา ด้านนอกมีแถบไหมทอง
(๑๒) ทหารในหน่วยทหารสื่อสารรักษาพระองค์ พลทหาร และนายทหารประทวนใช้ใช้
คันชีพหนังสีดํา ด้านนอกมีตราครุฑพ่าห์ทําด้วยโลหะสีทอง และมีสายสะพายหนังสีดํา สําหรับ
๖-๕๘
นายทหารสัญญาบัตรใช้คันชีพหนังสีน้ําเงินดํา ด้านนอกมีตราครุฑพ่าห์ทําด้วยโลหะสี
ทอง และมีสายสะพายหนังสีน้ําเงินดํา ด้านนอกมีแถบไหมทอง
(๑๓) ทหารในหน่วยทหารขนส่งรักษาพระองค์ พลทหารและนายทหารประทวนใช้คัน
ชีพหนังสีขาว ด้านนอกมีตราครุฑพ่าห์ทําด้วยโลหะสีทอง และมีสายสะพายหนังสีขาวขลิบรมด้วย
แถบไหมทอง กว้าง ๑.๕ เซนติเมตร ยาวตลอดสายสะพาน สําหรับนายทหารสัญญาบัตรใช้คันชีพ
หนังสีน้ําเงินดํา ด้านนอกมีตราครุฑพ่าห์ทําด้วยโลหะสีทอง และมีสายสะพายหนังสีน้ําเงินดํา
ด้านนอกมีแถบไหมทอง
(๑๔) นายทหารสัญญาบัตรในกรมนักเรียนนายร้อยรักษาพระองค์ โรงเรียนนายร้อยพระ
จุลจอมเกล้า และนักเรียนนายร้อย ใช้คันชีพหนังสีน้ําเงินดํา ด้านนอกมีตราราชวัลลภทําด้วย
โลหะสีทอง และมีสายสะพายหนังสีแดง ด้านนอกมีแถบไหมทอง
ข้อ ๑๕ รองเท้า มี ๔ แบบ คือ
(๑) รองเท้าหุ้มส้นหนังสีดํา ชนิดผูกเชือก
(๒) รองเท้าหุ้มข้อหนังสีดํา ชนิดผูกเชือก หรือยืดข้าง หรือติดซิบข้าง
(๓) รองเท้าสูงครึ่งน่องหนังสีดํา
(๔) รองเท้าเดินป่า
รองเท้าทุกแบบต้องมีส้น ไม่มีริ้วและลวดลาย
ข้อ ๑๖ ถุงเท้า เมื่อใช้รองเท้าหุ้มส้นให้ใช้สีดํา
ข้อ ๑๗ กระบี่ มี ๒ แบบ คือ

(๑) กระบี่นักเรียนนายร้อย นักเรียนแพทย์ทหารวิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎ และ
นักเรียนนายทหารแผนที่ ยาวประมาณ ๔๐ เซนติเมตร ปลายด้ามเป็นรูปหัวช้าง และกระบังทํา
ด้วยโลหะสีทอง ฝักทําด้วยโลหะสีเงิน ตอนต้นของฝักและปลายฝักหุ้มด้วยโลหะสีทอง มีห่วง ๒
ห่วง ทําด้วยโลหะสีทอง มีสายกระบี่ ๒ สาย กว้างสายละ ๒ เซนติเมตร ทําด้วยหนังสีดําใช้เมื่อ
แต่ งเครื่องแบบปกติ ขาว และเครื่องแบบปกติกากีแ กมเขียวคอแบะ เครื่ องแบบสโมสรหรือ
เครื่องแบบกันหนาว
(๒) กระบี่นายทหารสัญญาบัตร นายดาบ และนายทหารประทวนชั้นจ่านายสิบ ยาว
ประมาณ ๙๐ เซนติเมตร ทําด้วยโลหะสีเงิน ปลายดาบเป็นรูปหัวช้าง มีกระบังและโกร่ง ที่โกร่ง
๖-๕๙
ด้านนอกมีรูปตราแผ่นดินในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพู่ไหมทองหรือ
ไหม สีเหลือง ประกอบที่ฝักมีห่วง ๑ ห่วง และมีสายกระบี่หรือซองกระบี่ ประกอบ ดังนี้
(ก) สายกระบี่ สําหรับนายทหารสัญญาบัตร นายดาบ ใช้หลังสีแดง ด้านนอกมี
แถบไหมทอง สําหรับนายทหารประทวนฉันจ่านายสิบใช้หนังหรือวัตถุเทียมหนังสีน้ําตาลไม่มีแถบ
ไหมทอง
(ข) ซองกระบี่ ทําด้วยด้ายถักสีกากีแกมเขียว ตอนบนมีสาย ปลายสายมีขอ
สําหรับแขวนกับตาไก่ของเข็มขัดเครื่องสนาม ปรับสายให้สั้นยาวได้

๖-๖๐

หมวด ๓
อินทรธนูเครื่องหมายยศ
..............................
ข้อ ๑๘ อินทรธนู มี ๒ แบบ คือ
(๑) อินทรธนูอ่อนทําด้วยสักหลาด เสิร์จหรือผ้า ชนิดและสีเดียวกับเสื้อเป็นแผ่นสี่เหลี่ยม
เรียวจากทางด้านไหล่ไปทางคอ ปลายมน ด้านไหล่ กว้าง ๕ เซนติเมตร เย็บติดกับเสื้อ ด้านคอ
กว้าง ๔ เซนติเมตร ตอนปลายขัดดุม
(๒) อินทรธนูแข็งทําด้วยสักหลาดหรือเสิร์จสีน้ําเงินดํา เว้นแต่อินทรธนูนักเรียนนายร้อย
และนักเรียนนายร้อยสํารอง ทําด้วยสักหลาดหรือเสิร์จสีแดง อินทรธนูนักเรียนแพทย์ทหาร
วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า ทําด้วยสักหลาดหรือเสิร์จสีเขียวเข้ม และอินทรธนูนักเรียน
นายทหารแผนที่ ทําด้วยสักหลาดหรือเสิร์จสีเขียวเป็นแผ่นสี่เหลี่ยมเรียวจากทางด้านไหล่ไปทาง
คอปลายมน ด้านไหล่ กว้าง ๕ เซนติเมตร ด้านคอกว้าง ๔ เซนติเมตร ตอนปลายติดดุมโลหะสี
ทองขนาดเล็กและมีเครื่องประกอบ ดังนี้
นักเรียนนายร้อย นักเรียนแพทย์ทหารวิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า นักเรียน
นายทหารแผนที่ และนักเรียนนายร้อยสํารอง มีแถบไหมทอง หรือวัตถุเทียมไหมทอง กว้าง ๑
เซนติเมตร พาดกึ่งกลางตามยาวของอินทรธนู
นายทหารประทวนชั้นจ่านายสิบและนายดาบ มีแถบไหมทอง หรือวัตถุเทียมไหมทอง
กว้าง ๐.๕ เซนติเมตร เป็นขอบเว้นด้านไหล่ และมีสาบสีแดง

นายทหารสั ญ ญาบั ต รชั้ น นายร้ อ ย มี แ ถบไหมทองหรื อ วั ต ถุ เ ที ย มไหมทองกว้ า ง ๑
เซนติเมตร เป็นขอบเว้นด้านไหล่ และมีสาบสีแดง
นายทหารสั ญ ญาบั ต รชั้ น นายพั น มี แ ถบไหมทอง หรื อ วั ต ถุ เ ที ย มไหมทอง กว้ า ง ๑
เซนติเมตร เป็นขอบเว้นด้านไหล่ และมีสาบสีแดง และมีแถบไหมทองหรือวัตถุเทียมไหมทอง
กว้าง ๐.๕ เซนติเมตร สองแถบเว้นระยะระหว่างแถบ ๐.๒ เซนติเมตร พาดกลางตามยาวของ
อินทรธนู และมีสาบสีแดง
นายทหารสัญญาบัตรชั้นนายพลและจอมพล มีดิ้นทองหรือวัตถุเทียมดิ้นทองปักหรือทํา
เป็นลายถักเต็มแผ่นอินทรธนู และมีสาบสีบานเย็น
๖-๖๑
ข้อ ๑๙ เครื่องหมายยศ มีดังนี้
(๑) นายทหารประทวนชั้นนายสิบ ใช้บั้งรูปหางแซงแซว ทําด้วยแถบไหมสีเหลือง กว้าง
๑ เซนติเมตร ตรึงบนพื้นสักหลาดหรือเสิร์จสีน้ําเงินดํา ปลายบั้งทั้งสองข้างห่างกัน ๘ เซนติเมตร
มุมบั้งแหลมเล็ก เหนือบั้งมีรูปจักรภายใต้พระมหาพิชัยมงกุฎทําด้วยโลหะสีทอง ประดับที่แขน
เสื้อข้างซ้ายด้านนอกกึ่งกลางระหว่างไหล่กับข้อศอกให้มุมแหลมอยู่ทางล่าง มีจํานวนบั้งตามชั้นยศ คือ
สิบตรี ๑ บั้ง
สิบโท ๒ บั้ง
สิบเอก ๓ บั้ง
ในกรณีมีบั้งมากกว่า ๑ บั้ง เว้นระยะระหว่างบั้ง ๐.๔ เซนติเมตร
เมื่อแต่งเครื่องแบบปกติขาว เครื่องแบบครึ่งยศ หรือเครื่องแบบเต็มยศ ให้ใช้บั้งทําด้วย
แถบไหมทอง
(๒) นายทหารประทวนชั้นจ่านายสิบ ใช้บั้งรูปหางแซงแซว กว้าง ๐.๓ เซนติเมตร ปลาย
บั้งทั้งสองข้างห่างกัน ๓ เซนติเมตร และมีขีด กว้าง ๐.๓ เซนติเมตร ยาว ๓ เซนติเมตร หนึ่งขีด
ประดั บอิ น ทรธนู ทั้ งสองข้ า งให้ มุ ม แหลมของบั้ ง อยู่ ท างด้า นคอ และให้ขี ด วางตามขวางของ
อินทรธนู ติดปลายบั้งและห่างจากริมอินทรธนูทางด้านไหล่ กว้าง ๐.๕ เซนติเมตร แต่ละข้างมี
จํานวนบั้งตามชั้นยศ คือ
จ่าสิบตรี ๑ บั้ง
จ่าสิบโท ๒ บั้ง
จ่าสิบเอก ๓ บั้ง

ในกรณีมีบั้งมากกว่า ๑ บั้ง ให้ติดเรียงกันไปทางด้านคอตามส่วนยาวของอินทรธนู เว้น
ระยะระหว่างบั้ง ๐.๒ เซนติเมตร
(๓) นายดาบ ใช้รูปดาบสองเล่นไขว้ ประดับบนอินทรธนูทั้งสองข้าง ให้ปลายดาบอยู่
ทางด้านอกด้ามดาบห่างจากริมอินทรธนูทางด้านไหล่ ๐.๕ เซนติเมตร
(๔) นายทหารสัญญาบัตรชั้นนายร้อย ใช้ดาวห้ากลีบ ประดับบนอินทรธนูทั้งสองข้าง
ห่างจากริมอินทรธนูทางด้านไหล่ กว้าง ๐.๕ เซนติเมตร แต่ละข้างมีจํานวนดาวตามชั้นยศ คือ
ร้อยตรี ๑ ดาว
ร้อยโท ๒ ดาว
๖-๖๒
ร้อยเอก ๓ ดาว
ในกรณีมีดาวมากกว่า ๑ ดาว ให้ติดเรียงกันไปทางด้านคอตามส่วนยาวของอินทรธนู
เว้นระยะระหว่างดาว ๐.๕ เซนติเมตร
(๕) นายทหารสัญญาบัตรชั้นนายพัน ใช้ดาวห้ากลีบ และพระมหามงกุฎประดับบน
อินทรธนูทั้งสองข้าง ให้พระมหามงกุฎครอบดาว ให้ยอดพระมหามงกุฎอยู่ทางด้านคอ และให้
ดาวห่างจากริมอินทรธนูทางด้านไหล่ ๐.๕ เซนติเมตร แต่ละข้างมีจํานวนดาวตามชั้นยศ คือ
พันตรี ๑ ดาว
พันโท ๒ ดาว
พันเอก ๓ ดาว
ในกรณีมีดาวมากกว่า ๑ ดาว ให้ติดเรียงกันไปทางด้านคอตามส่วนยาวของอินทรธนู
เว้นระยะระหว่างดาว ๐.๕ เซนติเมตร และให้พระมหามงกุฎครอบดาวที่อยู่ทางด้านคอ
(๖) นายทหารสั ญ ญาบั ต รชั้ น นายพล ใช้ ด าวห้ า กลี บ และพระมหามงกุ ฎ และช่ อ
ชัยพฤกษ์ ประดับบนอินทรธนูทั้งสองข้าง ให้พระมหามงกุฎครอบดาว ให้ยอดพระมหามงกุฎอยู่
ทางด้านคอ และให้ช่อชัยพฤกษ์โอบดาวห่างจากริมอินทรธนูทางด้านไหล่ ๐.๕ เซนติเมตร แต่ละ
ข้างมีจํานวนดาวตามชั้นยศ คือ
พลจัตวา ๑ ดาว
พลตรี ๒ ดาว เรียงตามยาวของอินทรธนู
พลโท ๓ ดาว เรียงตามยาวของอินทรธนู

พลเอก ๔ ดาว เรียงเป็นรูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน ให้มุมแหลมวางตามยาวของ
อินทรธนู
ในกรณีมีดาวมากกว่า ๑ ดาว เว้นระยะระหว่างดาว ๐.๕ เซนติเมตร ให้พระมหามงกุฎ
ครอบดาวที่อยู่ทางด้านคอ และให้ช่อชัยพฤกษ์โอบดาวที่อยู่ทางด้านไหล่
(๗) จอมพล ใช้ดาวห้ากลีบขนาดย่อม ๕ ดาว เรียงเป็นรูปวงกลม ภายในวงกลมมีค
ฑากับกระบี่ไขว้ และมีช่อชัยพฤกษ์โอบดาวด้านคฑาและปลายกระบี่ ภายนอกวงกลมมีพระมหา
มงกุ ฎ ครอบดาว ด้ า นปลายคธาและด้ านกระบี่ป ระดั บ บนอิ น ทรธนู ทั้ง สองข้ าง ห่ า งจากริ ม
อินทรธนูทางด้านไหล่ ๐.๕ เซนติเมตร ให้ยอดพระมหามงกุฎอยู่ทางด้านคอ
๖-๖๓
เครื่องหมายยศนายทหารประทวนชั้นจ่านายสิบ นายดาบ และนายทหารสัญญาบัตรทํา
ด้วยโลหะสีทอง
ข้อ ๒๐ เครื่องหมายยศ สําหรับเครื่องแบบฝึกและเครื่องแบบสนาม มีดังนี้
นายทหารประทวนชั้นนายสิบ ใช้เครื่องหมายยศตามข้อ ๑๙ (๑) เว้นแต่ไม่มีรูปจักรและ
พระมหามงกุฎ เย็บติดกับแขนเสื้อ
นายทหารประทวนชั้นจ่านายสิบ นายดาบและนายทหารสัญญาบัตรใช้เครื่องหมายยศ
ตามข้อ ๑๙ (๒) (๓) (๔) (๕) (๖) หรือ (๗) แล้วแต่กรณี ประดับที่มุมปกคอพับข้างซ้ายของเสื้อ
สํ า หรั บ ยศที่ มี ด าว ๓ ดาว ประดั บ เป็ น รู ป สามเหลี่ ย มหน้ า จั่ ว ให้ ด้ า นฐานอยู่ ข้ า งล่ า ง และ
นายทหารสัญญาบัตร ตั้งแต่ชั้นพันโทขึ้นไป จะใช้เครื่องหมายยศขนาดย่อมก็ได้

๖-๖๔

หมวด ๔
เครื่องหมายเหล่าและเครื่องหมายสังกัด
.........................................
ข้อ ๒๑ เครื่องหมายเหล่าและเครื่องหมายสังกัด ทําด้วยโลหะสีทอง เครื่องหมายเหล่า
ติดที่คอเสื้อข้างขวา เครื่องหมายสังกัดติดที่คอเสื้อด้านซ้าย ดังนี้
(๑) เสื้อคอพับ
ติดที่มุมปกคอเสื้อ
(๒) เสื้อคอเปิด
ติดที่มุมปกคอเปิดตอนบน
(๓) เสื้อชั้นนอกคอแบะ
ติดที่มุมคอแบบตอนบน
(๔) เสื้อชั้นนอกคอปิด
ติดที่คอตอนหน้า
(๕) เสื้อชั้นนอกเปิดอก
ติดที่คอแบะตอนบน
นายทหารประทวนชั้นจ่านายสิบ นายดาบและนายทหารสัญญาบัตรต่ํากว่าชั้นพันเอกซึ่ง
เทียบเท่าพลจัตวา เมื่อแต่งเครื่องแบบฝึกและเครื่องหมายแบบสนามให้ติดเครื่องหมายสังกัดที่
อกเสื้อข้างซ้ายเหนือกึ่งกลางปกกระเป๋า
ข้อ ๒๒ เครื่องหมายเหล่า มีดังนี้
(๑) ทหารราบ
รูปปืนเล็กไขว้ประกอบกับตับกระสุน
(๒) ทหารม้า
รูปกระบี่ไขว้ประกอบกับเกือกม้า
(๓) ทหารปืนใหญ่
รูปปืนใหญ่ไขว้ประกอบกับลูกระเบิดมีเปลว

(๔) ทหารช่าง
รูปพลั่วกับขวานไขว้ประกอบกับสมอ
(๕) ทหารสื่อสาร
รูปสายฟ้าแลบประกอบกับจักร
(๖) ทหารขนส่ง
รูปพวงมาลัยเรือประกอบกับจักรและปีกนกบนแผ่นโล่
(๗) ทหารสรรพาวุธ
รูปลูกระเบิดมีเปลว
(๘) ทหารพลาธิการ
รูปกระบี่พกไขว้ประกอบกับจักรสามจักร
(๙) ทหารสารวัตร
รูปปืนพกไขว้ประกอบกับจักร
(๑๐) ทหารสารบรรณ
รูปกระบี่กับปากไก่ไขว้ประกอบกับหนังสือการเงิน
(๑๑) ทหารการเงิน
รูปกระบี่ไขว้ประกอบกับช้างสามเศียร
(๑๒) ทหารพระธรรมนูญ รูปพระดุลพ่าห์ประกอบกับจักร
๖-๖๕
(๑๓) ทหารแพทย์
(๑๔) ทหารแผนที่
(๑๕) ทหารการสัตว์
(๑๖) ทหารดุริยางค์
(๑๗) ทหารการข่าว

รูปพญานาคคู่พันคบเพลิง
รูปกระบี่ไขว้ประกอบกับกล้องส่อง
รูปพญานาคไขว้ประกอบกับเกือกม้า
รูปพิณ
รูปสายฟ้ากับลูกศรไขว้ประกอบกับดาวแปดแฉกบน
แผ่นโล่
ข้อ ๒๓ นายทหารซึ่งดํารงตําแหน่งเสนาธิการ ฝ่ายเสนาธิการหรือตําแหน่งที่กําหนดว่า
เป็นตําแหน่งฝ่ายเสนาธิการ ตั้งแต่ยศพันเอกลงมา ใช้เครื่องหมายโลหะสีทองรูปดาวหกกลีบ มีรูป
ตราหน้ า หมวกติ ด อยู่ ที่ กึ่ ง กลางดาว และมี ช่ อ ชั ย พฤกษ์ โ อบดาว ติ ด ที่ ค อเสื้ อ ข้ า งขวาแทน
เครื่องหมายเหล่า
ข้อ ๒๔ ทหารประจําการสังกัดสํานักงานเลขานุการรัฐมนตรี สํานักงานปลัดกระทรวง
และกองบัญชาการทหารสูงสุด ใช้เครื่องหมายสังกัดรูปจักร มีสมอสอดขัดในจักร ด้านซ้ายขวามี
รูปปีกนกกางสําหรับทหารประจําการสังกัดกรมราชองครักษ์ ใช้เครื่องหมายสังกัดรูปครุฑ
ข้อ ๒๕ ทหารกองประจําการ สังกัดหน่วยราชการในส่วนกลาง ส่วนการศึกษา ส่วน
ภู มิ ภ าคและหน่ ว ยทหารของกองทั พ บกกั บ นายทหารนอกกองและนายทหารพิ เ ศษ สั ง กั ด
กองทัพบกใช้เครื่องหมายสังกัด ดังนี้
(๑) ทหารกองประจําการและทหารประจําการสังกัดหน่วยราชการในส่วนกลางและส่วน
การศึกษากับนายทหารนอกกองและนายทหารพิเศษสังกัดกองทัพบก ใช้เครื่องหมายสังกัด คือ

กองบัญชาการกองทัพบก
สํานักงานเลขานุการกองทัพบก
หน่วยข่าวกรองทางทหาร
สํานักงานปลัดบัญชีกองทัพบก
สํานักงานตรวจบัญชีกองทัพบก
สํานักงานประสานการวิจัย
และพัฒนาการทางทหารกองทัพบก
กรมกําลังพลทหารบก
กรมข่าวทหารบก
๖-๖๖
กรมยุทธการทหารบก
กรมส่งกําลังบํารุงทหารบก
กรมกิจการพลเรือนทหารบก
กรมสารบรรณทหารบก
กรมการกําลังสํารองทหารบก
กรมการสารวัตรทหารบก
กรมสวัสดิการทหารบก
กรมสรรพาวุธทหารบก
กรมวิทยาศาสตร์ทหารบก
กรมพลาธิการทหารบก
กรมแพทย์ทหารบก
กรมยุทธโยธาทหารบก
กรมการขนส่งทหารบก
กรมการสัตว์ทหารบก
กรมการทหารสื่อสาร
กรมการทหารช่าง
กรมการเงินทหารบก
ศูนย์การเทคโนโลยีทางทหารกองทัพบก

ใช้อักษร
”
”
”
”
”

ทบ
สลก
ขกท
ปช
ตช
สวพ

”
”

กพ
ขว

ใช้อักษร
”
”
”
”
”
”
”
”
”
”
”
”
”
”
”
”
”

ยก
กบ
กร
สบ
กสร
สห
สก
สพ
วศ
พธ
พบ
ยย
ขส
กส
สส
กช
กง
ศทท

กรมจเรทหารบก
ศูนย์อํานวยการสร้างอาวุธกองทัพบก
กรมยุทธศึกษาทหารบก
ศูนย์การทหารราบ กรมยุทธศึกษาทหารบก
ศูนย์การทหารม้า กรมยุทธศึกษาทหารบก
ศูนย์การทหารปืนใหญ่
ศูนย์การบินทหารบก
ศูนย์สงครามพิเศษ
กรมการรักษาดินแดน
๖-๖๗

”
”
”
”
”
”
”
”
”

จบ
ศอว
ยศ
ศร
ศม
ศป
ศบบ
ศสพ
รด

สถาบันวิชาการทหารบกชั้นสูง
ใช้อักษร
สบส
วิทยาลัยการทัพบก
”
วทบ
โรงเรียนเสนาธิการทหารบก
”
สธ
โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ใช้เครื่องหมายรูปตราแผ่นดินในรัชกาล
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
(๒) ทหารกองประจํ า การ และทหารประจํ า การสั ง กั ด หน่ ว ยราชการส่ ว นภู มิ ภ าค
ใช้เครื่องหมายสังกัด คือ
กองทัพภาค
ใช้อักษร
ทภ
และมีเลขหมายกองทัพภาคประกอบ
กองทัพน้อย
”
ทน
และมีเลขหมายกองทัพน้อยประกอบ
มณฑลทหารบก
”
มทบ
และมีเลขหมายมณฑลทหารบกประกอบ
จังหวัดทหารบกกรุงเทพ
”
จ ท บ
กท
จังหวัดทหารบกกาญจนบุรี
”
จทบ กจ
จังหวัดทหารบกเพชรบุรี
”
จทบ พบ
จังหวัดทหารบกราชบุรี
”
จทบ รบ

จังหวัดทหารบกปราจีนบุรี
จังหวัดทหารบกสระแก้ว
จังหวัดทหารบกฉะเชิงเทรา
จังหวัดทหารบกลพบุรี
จังหวัดทหารบกสระบุรี
จังหวัดทหารบกชลบุรี
จังหวัดทหารบกนครราชสีมา
นม
จังหวัดทหารบกบุรีรัมย์
จังหวัดทหารบกสุรินทร์
จังหวัดทหารบกอุบล
อบ
๖-๖๘
จังหวัดทหารบกร้อยเอ็ด
จังหวัดทหารบกเลย
จังหวัดทหารบกอุดร
จังหวัดทหารบกนครพนม
จังหวัดทหารบกสกลนคร
จังหวัดทหารบกนครสวรรค์
นว
จังหวัดทหารบกตาก
จังหวัดทหารบกเพชรบูรณ์
พช
จังหวัดทหารบกพิษณุโลก
พล
จังหวัดทหารบกลําปาง
จังหวัดทหารบกพะเยา
พย

”
”
”
”
”
”
”

จทบ ปจ
จทบ สก
จทบ ฉช
จทบ ลบ
จทบ สบ
จทบ ชบ
จ ท บ

”
”
”

จทบ บร
จทบ สร
จ ท บ

ใช้อักษร
”
”
”
”
”

จทบ รอ
จทบ ลย
จทบ อด
จทบ นพ
จทบ สน
จ ท บ

”
”

จทบ ตก
จ ท บ

”

จ ท บ

”
”

จทบ ลป
จ ท บ

จังหวัดทหารบกน่าน
นน
จังหวัดทหารบกอุตรดิตถ์
จังหวัดทหารบกเชียงใหม่
จังหวัดทหารบกเชียงราย
จังหวัดทหารบกนครศรีธรรมราช
นศ
จังหวัดทหารบกชุมพร
ชพ
จังหวัดทหารบกทุ่งสง
จังหวัดทหารบกสุราษฎร์ธานี
จังหวัดทหารบกสงขลา
จังหวัดทหารบกปัตตานี
ปน

”

จ ท บ

”
”
”
”

จทบ อต
จทบ ชม
จทบ ชร
จ ท บ

”

จ ท บ

”
”
”
”

จทบ ทส
จทบ สฎ
จทบ สข
จ ท บ

(๓) ทหารกองประจํ า การ ทหารประจํ า การ และนายทหารพิ เ ศษสั ง กั ด หน่ ว ย
ใช้เครื่องหมายสังกัดคือ
สังกัดหน่วยบัญชาการทหารมหาดเล็กราชวัลลภรั กษาพระองค์ และหน่ วยขึ้นตรวจ
นายทหารสัญญาบัตรผู้ที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ใช้เครื่องหมายสังกัดเป็นรูปตราราชวัลลภ
๖-๖๙
สังกัดหน่วยบัญชาการทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ ใช้อักษร
นทม รช
สังกัดหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ
”
นสศ
สังกัดหน่วยบัญชาการป้องกันภัยทางอากาศกองทัพบก
”
นปอ
สังกัดกองพล ใช้อักษร พล ตามด้วยอักษรประจําเหล่า และมีเลขหมายกองพลประกอบ เว้น
แต่หน่วยต่อไปนี้ให้ใช้อักษรประจําเหล่า ดังนี้
กองพลทหารปืนใหญ่ต่ออากาศยาน
ใช้อักษร
ปตอ
กองพลรบพิเศษ
”
รพศ

กองพลพัฒนา
”
พน
กองพลทหารอาสาสมัคร
”
อสส
”
บชร
สังกัดกองบัญชาการช่วยรบ
มีเลขหมายกองบัญชาการประกอบ
สังกัดศูนย์ต่อสู้ป้องกันภัยทางอากาศกองทัพบก
ใช้อักษร
ศปอ
สังกัดศูนย์ต่อสู้ป้องกันภัยทางอากาศกองทัพบกประจําพื้นที่
”
ศปอ
มีเลขหมายศูนย์ต่อสู้ป้องกันภัยทางอากาศกองทัพบกประจําพื้นที่ต่อท้าย
สังกัดกรม ใช้อักษรประจําเหล่าและมีเลขหมายกรมประกอบ เว้นแต่หน่วยต่อไปนี้ใช้อักษร
แทนอักษรประจําเหล่า ดังนี้
กรมการทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์
ใช้อักษร
ทม รอ
ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
กรมทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยาน
”
ปตอ
กรมรบพิเศษ
”
รพศ
กรมพัฒนา
”
พน
”
สน
กรมสนับสนุน
สังกัดกองทัพเป็นกรม ใช้อักษรประจําเหล่า และมีเลขหมายกรมประกอบและมีเลขหมาย
กองทัพต่อท้ายโดยมีขีดทับคั่น เว้นแต่หน่วยต่อไปนี้ให้ใช้อักษรแทนอักษรประจําเหล่า ดังนี้
กองพันทหารมหาดเล็กรักษาพระองค์
ใช้อักษร
ทม รอ
กองพันทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยาน
”
ปตอ
๖-๗๐
กองพันรบพิเศษ
ใช้อักษร
รพศ
กองพันพัฒนา
”
พน
สังกัดกองพันที่มิได้จัดเป็นกรม ใช้อักษรประจําเหล่าและมีเลขหมายกองทัพต่อท้ายโดยมีขีด
ทับคั่น เว้นแต่หน่วยต่อไปนี้ให้ใช้อักษรแทนอักษรประจําเหล่า ดังนี้
กองพันทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยาน
ใช้อักษร
ปตอ
กองพันป้องกันฐานบิน
”
ปฐบ
กองพันบิน
”
บ

กองพันส่งทางอากาศ
”
สอ
กองพันปฏิบัติการจิตวิทยา
”
ปจว
กองพันฝึกรบพิเศษ
”
ฝรพ
กองพันส่งกําลังและบริการ
”
สบร
กองพันซ่อมบํารุง
”
ซบร
กองพันรบพิเศษ
”
รพศ
กองพันพัฒนา
”
พน
กองพันจู่โจม
”
จจ
กองพันสัตว์ต่างๆ
”
สต
สังกัดหน่วยทหารที่ไม่เข้าลักษณะดังกล่าวข้างต้น ใช้เครื่องหมายสั งกัดของหน่วยบังคับ
บัญชาโดยตรง
อักษรประจําเหล่าต่าง ๆ ที่ใช้ประกอบเป็นเครื่องหมายสังกัด มีดังนี้
(ก) เหล่าทหารราบ
ใช้อักษร
ร
(ข) เหล่าทหารม้า
”
ม
(ค) เหล่าทหารปืนใหญ่
”
ป
(ง) เหล่าทหารช่าง
”
ช
(จ) เหล่าทหารสื่อสาร
”
ส
(ฉ) เหล่าทหารขนส่ง
”
ขส
(ช) เหล่าทหารสรรพวุธ
”
สพ
๖-๗๑
(ซ) เหล่าทหารพลาธิการ
(ฌ) เหล่าทหารสารวัตร
(ญ) เหล่าทหารสารบรรณ
(ฎ) เหล่าทหารการเงิน
(ฏ) เหล่าทหารพระธรรมนูญ
(ฐ) เหล่าทหารแพทย์
(ฑ) เหล่าทหารแผนที่

ใช้อักษร
”
”
”
”
”
”

พธ
สห
สบ
กง
ธน
พ
ผท

(ฒ) เหล่าทหารการสัตว์
”
กส
(ณ) เหล่าทหารดุริยางค์
”
ดย
(ด) เหล่าทหารการข่าว
”
ขว
ข้อ ๒๖ นายทหารสัญญาบัตรประจําการชั้นพันเอก ซึ่งเทียบเท่าพลจัตวา นายพลและ
จอมพล ใช้เครื่องหมายโลหะสีทองรูปคธาไขว้ประกอบกับช่อชัยพฤกษ์แทนเครื่องหมายเหล่าและ
เครื่องหมายสังกัด เมื่อแต่งเครื่องแบบฝึกหรือเครื่องแบบสนามให้ติดเครื่องหมายตามข้อนี้ที่คอ
เสื้อข้างขวาข้างเดียว
ข้อ ๒๗ นักเรียนทหาร ใช้เครื่องหมาย ดังนี้
(๑) นั ก เรี ย นนายร้ อ ย ใช้ เ ครื่ อ งหมายโลหะสี ท องรู ป ตราแผ่ น ดิ น ในรั ช กาล
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ติดที่คอเสื้อทั้งสองข้าง โดยไม่ใช้เครื่องหมายเหล่า
และเครื่องหมายสังกัดเมื่อแต่งเครื่องแบบฝึกหรือเครื่องแบบสนามให้ติดเครื่องหมายนี้ที่คอเสื้อข้าง
ขวา
(๒) นักเรียนแพทย์ทหาร วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า ใช้เครื่องหมายเหล่า
ทหารแพทย์ติดที่คอเสื้อข้างขวา และใช้เครื่องหมายสังกัดของกรมแพทย์ทหารบกติดที่คอเสื้อข้าง
ซ้าย เมื่อแต่งเครื่องแบบฝึกหรือเครื่องแบบสนาม ให้ติดเครื่องหมายสังกัดที่อกเสื้อข้างซ้ายเหนือ
กึ่งกลาง ปกกระเป๋า
(๓) นักเรียนนายทหารแผนที่ ใช้เครื่องหมายโลหะสีทองรูปจักรกระบองมีดาวกลางจักร
ติดที่คอเสื้อทั้งสองข้าง โดยไม่ใช้เครื่องหมายเหล่าและเครื่องหมายสังกัด เมื่อแต่งเครื่องแบบฝึก
หรือเครื่องแบบสนามให้ติดเครื่องหมายนี้ที่คอเสื้อข้างขวา

๖-๗๒
(๔) นักเรียนนายร้อยสํารอง ใช้เครื่องหมายเหล่าและเครื่องหมายสังกัดตามเหล่าและ
สังกัดของตน เมื่อแต่งเครื่องแบบฝึกหรือเครื่องแบบสนามให้ติดเครื่องหมายสังกัดที่อกเสื้อข้าง
ซ้ายเหนือกึ่งกลางปกกระเป๋า
นั ก เรี ย นนายสอบปี ที่ ๑ ใช้ เ ครื่ อ งหมายดอกจั น ทร์ ติ ด ที่ ค อเสื้ อ ทั้ ง สองข้ า ง สํ า หรั บ
นักเรียนนายสิบตั้งแต่ชั้นปีที่ ๒ ขึ้นไป และนักเรียนนายสิบหลักสูตร ๑ ปี ใช้เครื่องหมายดอก
จันทร์ติดที่คอเสื้อข้างซ้ายแทนเครื่องหมายสังกัด และเครื่องหมายเหล่าตามเหล่าของตน

ข้อ ๒๘ ทหารนอกประจําการ ใช้เครื่องหมายเหล่าครั้งสุดท้ายติดที่คอเสื้อข้างขวาและ
ติดอักษร นก ที่คอเสื้อข้างซ้าย สําหรับนายทหารสัญญาบัตรชั้นพันเอกซึ่งเทียบเท่าพลจัตวา นาย
พล และจอมพล ใช้เครื่องหมายรูปคธาไขว้ประกอบกับช่อชัยพฤกษ์ติดที่คอเสื้อข้างขวาและ
อักษร นก ติดที่คอเสื้อข้างซ้าย

๖-๗๓

หมวด ๕
เครื่องหมายพิเศษ
..........................
ข้อ ๒๙ นายทหารซึ่งดํารงตําแหน่งเสนาธิการ ฝ่ายเสนาธิการหรือตําแหน่งที่กําหนดว่า
เป็นตําแหน่งเสนาธิการ ใช้สายยงยศเป็นสายถัก ๑ เส้น ประกอบตุ้มโลหะสีทอง ๑ ตุ้ม สาย

เกลี้ยง ๒ เส้น ปลายสายรวมติดใต้อินทรธนูข้างขวา สายถักคล้องใต้แขนขวาผ่านหน้าอก สาย
เกลี้ยงทําเป็นบ่วงคล้องใต้แขนขวา ๑ เส้น ส่วนอีก ๑ เส้น ทําเป็นบ่วงผ่านหน้าอกมารวมกับ
ปลายสายถักคล้องที่ดุมอกเสื้อให้ตุ้มโลหะสีทองอยู่ที่อกเสื้อ ถ้าเป็นเสื้อชั้นนอกคอปิดคล้องที่ดุม
อกเสื้อเม็ดที่ ๑ ถ้าเป็นเสื้อชั้นนอกคอแบะ หรือเสื้อชั้นนอกเปิดอกคล้องใต้ชายพับประมาณแนว
เดียวกับดุมเม็ดที่ ๑ ของเสื้อชั้นนอกคอปิด
สายยงยศทําด้วยไหมทองหรือไหมสีเหลือง ใช้ประกอบกับเครื่องแบบ ดังนี้
(๑) เครื่ อ งหมายปกติ ข าวหรื อ เครื่ อ งหมายปกติ ก ากี แ กมเขี ย วคอแบะที่ ป ระดั บ
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ เครื่องแบบครึ่งยศ เครื่องแบบเต็มยศ เครื่องแบบสโมสร หรือเครื่องแบบ
กันหนาว น้ําเงินดํา ใช้สายยงยศไหมทอง
(๒) เครื่ อ งแบบปกติ ข าว หรื อ เครื่ อ งแบบปกติ ก ากี แ กมเขี ย วคอแบะที่ ไ ม่ ป ระดั บ
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ ใช้สายยงยศไหมสีเหลือง
(๓) เครื่องแบบปกติกากีแกมเขียวคอพับ หรือเครื่องแบบปกติกากีนวลแกมเขียวคอพับ
ใช้สายยงยศไหมสีเหลือง เฉพาะแต่สายเกลี้ยง ๑ เส้น ทําเป็นบ่วงผ่านหน้าอกมาคล้องที่ดุมอก
เสื้อเม็ดที่ ๒ ปลายสายรวมติดใต้อินทรธนูข้างขวา
ข้อ ๓๐ นายทหารคนสนิท ใช้สายยงยศเป็นสายถัก ๑ เส้น ประกอบตุ้มโลหะสีทอง
๑ ตุ้ม ทําเป็นบ่วงคล้องใต้แขนขวา ปลายสายรวมติดใต้อินทรธนูข้างขวา ใช้ตุ้มโลหะสีทองอยู่
ทางด้านหน้า
สายยงยศทําด้วยไหมทองหรือไหมสีเหลือง ใช้ประกอบกับเครื่องแบบ ดังนี้
(๑) เครื่ อ งแบบปกติ ข าว หรื อ เครื่ อ งแบบปกติ ก ากี แ กมเขี ย วคอแบะที่ ป ระดั บ
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ เครื่องแบบครึ่งยศ เครื่องแบบเต็มยศ เครื่องแบบสโมสร หรือเครื่องแบบ
กันหนาว น้ําเงินดํา ใช้สายยงยศไหมทอง
๖-๗๔
(๒) เครื่ อ งแบบปกติ ข าว หรื อ เครื่ อ งแบบปกติ ก ากี แ กมเขี ย วคอแบะที่ ไ ม่ ป ระดั บ
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ ใช้สายยงยศไหมสีเหลือง
(๓) เครื่องแบบปกติกากีแกมเขียวคอพับหรือเครื่องแบบปกติกากีนวลแกมเขียวคอพับ ใช้สาย
ยงยศไหมสีเหลืองเกลี้ยง ๑ เส้น ทําเป็นบ่วงคล้องใต้แขนขวา ปลายสายรวมติดใต้อินทรธนู ข้างขวา
นายทหารซึ่งใช้สายยงยศเสนาธิการและดํารงตําแหน่งนายทหารคนสนิท ใช้สายยงยศ
เสนาธิการแต่อย่างเดียว

ข้อ ๓๑ นักเรียนนายสิบและนักเรียนนายทหาร ใช้เครื่องหมายเลขตามชั้นปีการศึกษา
ติดบนอินทรธนูทั้งสองข้าง ห่างจากริมอินทรธนูทางด้านไหล่ ๑ เซนติเมตร ให้ด้านบนของเลขอยู่
ด้านคอ
นักเรียนนายร้อยซึ่งศึกษาวิชาการแพทย์ และนักเรียนแพทย์ทหารวิทยาลัยแพทยศาสตร์
พระมงกุฎเกล้า ใช้เครื่องหมาย ๑-พ ๒-พ ๓-พ ๔-พ ๕-พ และ ๖-พ ตามชั้นปีการศึกษาที่ศึกษา
วิชาการแพทย์ สําหรับนักเรียนนายร้อยหลักสูตรพิเศษ ใช้เครื่องหมายอักษร พ และรักเรียนนาย
ร้อยสํารองใช้เครื่องหมาย นส แทนเครื่องหมายเลขตามวรรคหนึ่ง
เครื่องหมายตามข้อนี้ทําด้วยโลหะสีทอง เมื่อแต่งเครื่องแบบฝึก หรือเครื่องแบบสนาม
ให้ติดเครื่องหมายนี้ที่คอเสื้อข้างซ้าย สําหรับนักเรียนนายสิบให้ติดที่อกเสื้อข้างซ้ายเหนือกึ่งกลาง
ปกกระเป๋า
ข้ อ ๓๒ นั ก เรี ย นนายทหาร ซึ่ งได้ รั บ แต่ งตั้ ง ให้ ทํ าหน้ าที่ หั วหน้ า ตอน หั วหน้ าหมวด
หัวหน้ากองร้อย หัวหน้ากองพัน หรือหัวหน้านักเรียน ใช้เครื่องหมายทําด้วยโลหะสีทอง ติดที่
กึ่งกลางบนอินทรธนูทั้งสองข้าง ให้ด้านบนของเครื่องหมายอยู่ทางด้านคอ ดังนี้
หัวหน้าตอน
รูปจักร
หัวหน้าหมวด
รูปจักรภายใต้พระมหามงกุฎ
หัวหน้ากองร้อย
รูปจักรภายใต้พระมหามงกุฎมีรัศมี
หัวหน้ากองพัน
รูปกระบี่ไขว้ประกอบกับจักรภายใต้พระ
มหามงกุฎมีรัศมี
หัวหน้านักเรียนนายร้อย
รูปกระบี่ไขว้ประกอบกับจักรภายใต้พระ
มหามงกุฎมีรัศมีและมีช่อชัยพฤกษ์โอบอยู่
เบื้องล่าง
๖-๗๕
หัวหน้านักเรียนแพทย์ทหาร
รูปอักษร รร ๖ ภายใต้พระมหามงกุฎ
วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า
มีรัศมีและมีช่อชัยพฤกษ์โอบอบู่เบื้องล่าง
หัวหน้านักเรียนนายทหารแผนที่
รูปจักรประกอบกับกระบองมีดาวกลางจักร
หัวหน้านักเรียนนายร้อยสํารอง
รูปพระเกี้ยวมีรัศมี
เครื่ อ งหมายตามข้อ นี้ เมื่ อ แต่ ง เครื่ อ งแบบฝึ ก หรื อ เครื่ อ งแบบสนาม ให้ ติด ที่ ค อเสื้ อ
ด้านซ้ายเหนือเครื่องหมายเลขชั้นปีการศึกษา

ข้อ ๓๓ พลทหารอาสาสมัครใช้เครื่องหมาย อส และเลขตามจํานวนปีที่อาสาสมัคร
ต่อท้ายตัวอักษร ทําด้วยโลหะสีทอง ติดบนอินทรธนูทั้งสองข้างห่างจากริมอินทรธนู ทางด้านไหล่
๑ เซนติเมตร ให้ด้ายบนของเครื่องหมายอยู่ทางด้านคอเครื่องหมายตามข้อนี้ เมื่อแต่งเครื่องแบบ
ฝึกหรือเครื่องแบบสนามให้ติดที่อกเสื้อข้างซ้ายเหนือกึ่งกลางปกกระเป๋า
ข้ อ ๓๔ ทหารในหน่ ว ยทหารรั ก ษาพระองค์ หรื อ หน่ ว ยทหารที่ มี น ามเกี ย รติ ย ศ ใช้
เครื่องหมายทําด้วยโลหะสีทองติดที่อกเสื้อข้างขวาเหนือกึ่งกลางปกกระเป๋า ดังนี้
(๑) ทหารในกองบังคับการกรมทหารราบที่ ๑ มหาดเล็กรักษาพระองค์ ในกองพันที่ ๑
และกองพันที่ ๒ และกองพันที่ ๔ กรมทหารราบที่ ๑ มหาดเล็กรักษาพระองค์ และในกรมทหาร
มหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ใช้อักษร จปร
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๒ เซนติเมตร
(๒) ทหารในกองพันที่ ๓ มหาดเล็กรักษาพระองค์ ในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้า
เจ้าอยู่หัว กรมทหารราบที่ ๑ มหาดเล็กรักษาพระองค์ ใช้อักษร ว มีพระมหามงกุฏ ขนาดกว้าง
๒ เซนติเมตร สูง ๒.๕ เซนติเมตร
(๓) ทหารในกรมทหารราบที่ ๑๑ รักษาพระองค์ ทหารในหน่วยทหารปืนใหญ่รักษา
พระองค์ และในหน่ ว ยทหารช่ า งรั ก ษาพระองค์ ใช้ อั ก ษรพระปรมาภิ ไ ธยย่ อ ในองค์
พระมหากษัตริย์รัชกาลปัจจุบัน ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๒ เซนติเมตร
(๔) ทหารในกรมทหารราบที่ ๑๒ รั ก ษาพระองค์ ในสมเด็ จ พระนางเจ้ า สิ ริ กิ ติ์
พระบรมราชินีนาถ รักษาพระองค์ และทหารในกรมทหารราบที่ ๒๑ รักษาพระองค์ ในสมเด็จ
พระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ และทหารในหน่วยทหารปืนใหญ่รักษาพระองค์ ในสมเด็จ
พระนางเจ้ า สิ ริ กิ ติ์ พระบรมราชิ นี น าถ ใช้ อั ก ษรพระนามาภิ ไ ธยย่ อ สก ขนาดกว้ า ง ๑.๔
เซนติเมตร สูง ๒.๒ เซนติเมตร
๖-๗๖
(๕) ทหารในหน่วยทหารม้ารักษาพระองค์ ในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว
ใช้อักษร รร ๖ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๒ เซนติเมตร
(๖) ทหารในกองพันทหารม้าที่ ๖ ในสมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถ ใช้อักษร
สผ ขนาดกว้าง ๒ เซนติเมตร สูง ๑.๘ เซนติเมตร
(๗) ทหารในหน่วยทหารม้ารักษาพระองค์ ในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ใช้
อักษรพระนามาภิไธยย่อ สว ขนาดกว้าง ๒ เซนติเมตร สูง ๒.๗ เซนติเมตร

(๘) ทหารในกรมนักเรียนนายร้อยรักษาพระองค์ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า
และนักเรียนนายร้อย ทหารในกองพลที่ ๑ รักษาพระองค์ ทหารในกรมทหารราบที่ ๒ รักษา
พระองค์ ทหารในกรมทหารราบที่ ๓๑ รักษาพระองค์ ทหารในหน่วยทหารม้ารักษาพระองค์
ทหารในหน่วยทหารสื่อสารรักษาพระองค์ และทหารในกรมทหารขนส่งรักษาพระองค์ ใช้อักษร
พระปรมาภิไธยย่อ ภปร ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๒ เซนติเมตร
(๙) “ทหารในหน่วยทหารในพระองค์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร
ใช้อัก ษรพระปรมาภิ ไ ธยย่ อ มวก ขนาดเส้น ผ่าศู นย์ก ลาง ๓ เซนติเ มตร เมื่ อ ใช้ ป ระกอบกั บ
เครื่องแบบฝึกหือเครื่องแบบสนามให้ใช้ชนิดปักด้วยไหมหรือวัตถุเทียมไหมสีเหลืองบนแผ่นผ้าสี
น้ําเงินดํามีขอบวงกลมล้อมรอบตัวอักษร
(๑๐) ทหารในหน่วยทหารที่ได้รับพระบรมราชานุญาตให้สถาปนาเป็นหน่วยทหารใน
พระองค์ ใช้อักษรพระปรมาภิไธยย่อหรืออักษรพระนามาภิไธยข่อของพระองค์นั้นๆ
ถ้าใช้ประกอบกับเครื่องแบบสโมสรอกแข็ง หรือเครื่องแบบสโมสรอกอ่อน ให้ใช้ขนาดย่อ
ลงเหลือสามในสี่ และให้ติดบนเสื้อส่วนที่แบบพับด้านขวา

(๙) อ้างถึงกฎกระทรวง (พ.ศ.๑๕๕) ออกตามความใน พ.ร.บ.เครื่องแบบทหาร พ.ศ.๒๔๗๗ ฉบับที่ ๘๑
๖-๗๗
ข้อ ๓๕ ทหารซึ่งเป็นนักโดดร่ม ใช้เครื่องหมายนักโดนร่มติดที่อกเสื้อด้านซ้ายเหนือ
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ตามชั้น ดังนี้
ชั้นที่ ๑ เป็ นรู ปร่ มชู ชี พอยู่ เหนือเอราวัณ ปั กหรื อทํ าด้ วยดิ้ นเงินหรือวั ตถุ เที ยม ดิ้ นทอง
ระหว่างเศียรเอราวัณ กับขอบกระโปรงร่ม มีอุณาโลมทําด้วยโลหะสีเงิน ประกอบกับปีกนก ๒ ปักหรือ
ทําด้วยดิ้นทองหรือ วัตถุเทียมดิ้นทอง บนพื้นสักหลาดสีแดง กว้าง ๑๐ เซนติเมตร สูง ๔ เซนติเมตร
ที่กึ่งกลางตัวร่วมชูชีพมีดาวโลหะสีน้ําเงิน ๑ ดาว และช่อชัยพฤกษ์โลหะสีน้ําเงินโอบใต้ดาว

ชั้นที่ ๒ เช่นเดียวกับชั้นที่ ๑ เว้นแต่ไม่มีช่อชัยพฤกษ์
ชั้นที่ ๓ เช่นเดียวกับชั้นที่ ๑ เว้นแต่ไม่มีดาวและช่อชัยพฤกษ์
ชั้นกิตติมศักดิ์ เช่นเดียวกับชั้นที่ ๑ เว้นแต่ไม่มีอุณาโลม
เครื่องหมายนี้ใช้ประกอบกับเครื่องแบบได้ทุกชนิด เว้นแต่เครื่องแบบฝึกและเครื่องแบบ
สนามใช้ชนิดปักด้วยด้ายมันหรือไหมสีน้ําเงินดํา เย็บติดอกเสื้อข้างซ้าย ถ้าใช้ประกอบเครื่องแบบ
สโมสรอกแข็งหรือเครื่องแบบสโมสรอกอ่อน ใช้ชนิดปักหรือทําด้วยดิ้นหรือวัตถุเทียบดิ้นขนาดย่อ
ลงเหลือหนึ่งในสอง ติดบนเสื้อส่วนที่แบะพับด้านซ้าย สําหรับผู้ที่ได้รับเครื่องหมายนักโดดร่มชั้น
กิตติมศักดิ์สายยงยศไหมสีแดง ให้แต่งกายได้เช่นเดียวกับนักโดดร่มประจํากอง
ข้อ ๓๖ ทหารซึ่งเป็นนักบิน ใช้เครื่องหมายแสดงความสามารถในการบิน ติดที่อกเสื้อ
ข้างซ้ายเหนือแนวเครื่องราชอิสริยาภรณ์ตามชั้น ดังนี้
ชั้ น ที่ ๑ เป็ น รู ป ปี ก นก ๒ ปี ก ทํ า ด้ ว ยโลหะสี เ งิ น กว้ า ง ๒ เซนติ เ มตร ยาว ๗.๖
เซนติเมตร ระหว่างหัวปีกต่อกันมีรูปอาร์มทําด้วยโลหะสีเงิน กว้าง ๑.๓ เซนติเมตร ยาว ๑.๕
เซนติเมตร ภายในอาร์ท เป็นรูปแถบธงไตรรงค์เฉียงจากขวามาซ้าย มีจักรโลหะสีทองขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๘ เซนติเมตร ทับบนกลางอาร์ม เหนืออาร์มมีอุณาโลมอยู่ในพระมหามงกุฎ
เปล่งรัศมี ทําด้วยโลหะสีเงิน
ชั้ น ที่ ๒ เช่ น เดี ย วกั บ ชั้ น ที่ ๑ เว้ น แต่ เ หนื อ อาร์ ม มี ด าวทํ า ด้ ว ยโลหะสี เ งิ น ขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลาง ๑.๔ เซนติเมตร แทนอุณาโลมและพระมหามงกุฎเปล่งรัศมี
ชั้นที่ ๓ เช่นเดียวกับชั้นที่ ๑ เว้นแต่เหนืออาร์มไม่มีอุณาโลม และพระมหามงกุฎเปล่งรัศมี
ชั้นกิตติมศักดิ์ เช่นเดียวกับชั้นที่ ๑ เว้นแต่เหนืออาร์มไม่มีอุณาโลม
ชั้นศิษย์การบินชั้นมัธยม เช่นเดียวกับชั้นที่ ๑ เว้นแต่ทางด้านขวาไม่มีปีก เหนืออาร์มไม่
มีอุณาโลม และพระมหามงกุฎเปล่งรัศมี
๖-๗๘
เครื่องหมายนี้ใช้ประกอบกับเครื่องแบบได้ทุกชนิด ถ้าใช้ประกอบกับเครื่องแบบสโมสร
อกแข็ง หรือเครื่องแบบสโมสรอกอ่อน ให้ใช้ขนาดย่อลงเหลือหนึ่งในสอง และให้ติดบนเสื้อส่วนที่
แบะพับด้านซ้าย
ทหารซึ่งเป็นนักบินและนักโดดร่ม ถ้าติดเครื่องหมายแสดงความสามารถในการบินและ
เครื่องหมายนักโดดร่มในขณะเดียวกัน ให้ติดเครื่องหมายแสดงความสามารถในการบินเหนือ
เครื่องหมายนักโดดร่ม

ข้อ ๓๗ ทหารซึ่งเป็นนักทําลายวัตถุระเบิด ให้ใช้เครื่องหมายนักทําลายวัตถุ
ระเบิดติดที่อกเสื้อด้านซ้ายเหนือแนวเครื่องราชอิสริยาภรณ์
เครื่องหมายนักทําลายวัตถุระเบิด มีลักษณะเป็นรูปประกอบด้วยกงจักรสายฟ้า
และลูกระเบิดทําด้วยโลหะสีเงินทําให้เป็นมัน มีรูปเปลวระเบิดทําด้วยโลหะสีทองอยู่ตรงกลาง
โอบล้อมจากเบื้องล่างขึ้นบนด้วยช่อชัยพฤกษ์สีเงินทําให้เป็นมัน ขนาดสูง ๒.๕ เซนติเมตร กว้าง
๕.๖ เซนติเมตร
เครื่องหมายนักทําลายวัตถุระเบิดกิตติมศักดิ์ มีลักษณะเช่นเดียวกับเครื่องหมาย
นักทําลายวัตถุระเบิด เว้นแต่มีดาวทําด้วยโลหะสีทองประดับอยู่เหนือเปลวระเบิด
เครื่องหมายตามข้อนี้ใช้ประกอบกับเครื่องแบบได้ทุกชนิด ถ้าใช้ประกอบกับ
เครื่องแบบสโมสรอกแข็ง หรือเครื่องแบบสโมสรอกอ่อน ให้ใช้ขนาดย่อลงเหลือสองในสาม และ
ให้ติดบนเสื้อส่วนที่แบะพับด้านซ้าย
ข้อ ๓๘ ทหาร ซึ่งสําเร็จการศึกษาหลักสูตรการรบแบบจู่โจมของศูนย์การทหาร
ราบกรมยุทธศึกษาทหารบก ศูนย์การทหารม้า กรมยุท ธศึกษาทหารบก ศูนย์สงครามพิเศษ
หน่ ว ยบั ญ ชาการสงครามพิ เ ศษ หรื อ ของต่ า งประเทศที่ ศู น ย์ ก ารทหารราบ กรมยุ ท ธศึ ก ษา
ทหารบก ศูนย์การทหารม้า กรมยุทธศึกษาทหารบก หรือศูนย์สงครามพิเศษ หน่วยบัญชาการ
สงครามพิเศษ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่ามีมาตรฐานเทียบเท่าใช้เครื่องหมายทหารจู่โจมติดที่อกเสื้อ
ข้างขวาใต้แนวเครื่องหมายหน่วยทหารรักษาพระองค์ มีลักษณะเป็นรูปหัวเสือทําด้วยโลหะสีทอง
คาบดาบปลายปืนสีเงินทําให้เป็นมัน ด้ามสีน้ําตาลแกมแดงอยู่เหนือช่อชัยพฤกษ์สีเงินทําให้เป็น
มัน ขนาดสูง ๒.๕ เซนติเมตร กว้าง ๕.๒ เซนติเมตร

๖-๗๙
เครื่องหมายตามข้อนี้ใช้ประกอบกับเครื่องหมายได้ทุกชนิด ถ้าใช้ประกอบกับ
เครื่องแบบสโมสรอกแข็ง หรือเครื่องหมายแบบสโมสรอกอ่อน ให้ใช้ขนาดย่อลงเหลือสองในสาม
และให้ติดบนเสื้อ
ข้อ ๓๙ ทหารซึ่งสําเร็จการศึกษาหลักสูตรพับร่ม ซ่อมบํารุง และส่งกําลังทาง
อากาศ ใช้เครื่องหมายแสดงความสามารถในการพับร่ม ซ่อมบํารุง และส่งกําลังทางอากาศที่ติดที่
อกเสื้อด้านขวาเหนือ

เครื่ อ งหมายแสดงความสามารถในการพั บร่ ม ซ่ อมบํ ารุ ง และส่ง กํ าลั ง ทาง
อากาศมีลักษณะและเป็นรูปร่มชูชีพอยู่เหนือกงจักรประกอบกับปีกนก ๒ ปีก เครื่องหมายนี้ทํา
ด้วยโลหะสีเงินขนาดสูง ๒.๕ เซนติเมตร กว้าง ๕ เซนติเมตร
เครื่ อ งหมายแสดงความสามารถในการพั บร่ ม ซ่ อมบํ ารุ ง และส่ง กํ าลั ง ทาง
อากาศกิตติมศักดิ์ มีลักษณะเช่นเดียวกับเครื่องหมายแสดงความสามารถในการพับร่ม ซ่อมบํารุง
และส่งกําลังทางอากาศ เว้นแต่มีดาวทําด้วยโลหะสีเงินประดับอยู่เหนือร่มชูชีพ
เครื่องหมายแสดงความสามารถตามข้อนี้ใช้ประกอบกับเครื่องแบบได้ทุกชนิด
ถ้าใช้ ประกอบกับเครื่องแบบสโมสรอกแข็งหรือเครื่องแบบสโมสรอกอ่อน ให้ใช้ขนาดย่อลงเหลือ
สองในสาม และให้ติดบนเสื้อส่วนที่แบะพับด้านขวา
ข้อ ๔๐ ทหารซึ่งสําเร็จการศึกษาหลักสูตรสงครามทุ่นระเบิดจากโรงเรียนทหาร
ช่าง กรมการทหารช่าง ใช้เครื่องหมายสงครามทุ่นระเบิดติดที่อกเสื้อด้านขวาเหนือป้ายชื่อ
เครื่องหมายสงครามทุ่นระเบิดทําด้วยโลหะ มีลักษณะเป็นรูปทุ่นระเบิดดักรถถัง
มรกต ที่กลางทุ่นระเบิดมีเครื่องหมายทหารช่างสีทองตัวนูน ทั้งสองข้างของของทุ่นระเบิดมี
สายฟ้าสีทอง ข้างละ ๑ สาย อยู่ภายในเปลวระเบิดสีแดง ทั้งหมดนี้รองรับด้วยช่อชัยพฤกษ์สีเงิน
เครื่องหมายนี้ขนาดสูง ๓.๘ เซนติเมตร กว้าง ๖.๓ เซนติเมตร
เครื่องหมายสงครามทุ่นระเบิดกิตติมศักดิ์ มีลักษณะเช่นเดียวกับเครื่องหมาย
สงครามทุ่นระเบิด เว้นแต่มีดาวสีทอง ๑ ดวง ประดับที่แกนของทุ่นระเบิด
เครื่องหมายตามข้อนี้ใช้ประกอบกับเครื่องแบบได้ทุกชนิด เว้นแต่เครื่องแบบฝึก
และเครื่องแบบสนาม ให้ใช้ชนิดไหมปักเย็บติดที่อกเสื้อด้านขวาเหนือป้ายชื่อ ถ้าใช้ประดับกับ
เครื่องแบบสโมสรอกแข็งหรือเครื่องแบบสโมสรอกอ่อน ให้ใช้ขนาดย่อลงเหลือสองในสามและให้
ติดบนเสื้อส่วนที่แบะพับด้านขวา
๖-๘๐
ข้อ ๔๑ พลทหารซึ่งทําหน้าที่อย่างนายสิบ ใช้บั้งทําด้วยสักหลาดสีน้ําเงิน ขนาด
เท่ากับบั้งเครื่องหมายยศสิบตรี ติดที่แขนเสื้อข้างซ้ายด้านนอกกึ่งกลางระหว่างไหล่กับข้อศอก
ข้อ ๔๒ พลทหารซึ่งทําหน้าที่ครูทหารใหม่ ใช้เครื่องหมายรูปจักรทําด้วยโลหะสี
ทองเส้นผ่าศูนย์กลาง ๓.๕ เซนติเมตร ทาบบนพื้นสักหลาดสีน้ําเงินรูปวงกลม ติดที่แขนเสื้อข้าง
ซ้ายด้านนอกกึ่งกลางระหว่างไหล่กับข้อศอก

ข้อ ๔๓ ทหารซึ่งทําหน้าที่เป็นกรรมการตรวจเลือกคนเข้ากองประจําการ ตาม
กฎหมายว่ า ด้ว ยการรั บ ราชการทหาร ในขณะปฏิ บัติ หน้ าที่ ตรวจเลื อ กใช้ ป ลอกแขนทํ าด้ ว ย
สักหลาดหรือเสิร์จสีแดง กว้าง ๗ เซนติเมตร ขลิบริมสีน้ําเงินข้างละ ๐.๕ เซนติเมตร
ทหารซึ่ ง เป็ น เจ้ า หน้ า ที่ ป ฏิ บั ติ ก ารในการตรวจเลื อ ก ใช้ ป ลอกแขนทํ า ด้ ว ย
สักหลาดหรือ เสิร์จสีน้ําเงิน กว้าง ๗ เซนติเมตร ขลิบริมสีแดงข้างละ ๐.๕ เซนติเมตร
ปลอกแขนตามข้อนี้ ให้สวมที่แขนเสื้อข้างขวาเหนือข้อศอก

๖-๘๑
ภาค ๒
เครื่องแบบทหารหญิง
………………
หมวด ๑
ชนิดของเครื่องแบบ

………………
ข้อ ๔๔ เครื่องแบบทหารหญิง มี ๑๓ ชนิด คือ
(๑) เครื่องแบบปกติขาว ประกอบด้วย
(ก) หมวกแก๊ปทรงอ่อนพับปีกสีขาว
(ข) เสื้อชั้นนอกคอแบะสีขาว
(ค) กระโปรงสีขาว
(ง) รองเท้าหุ้มส้นหนังสีดํา ชนิดไม่ผูกเชือก
(จ) ถุงเท้ายาวสีน้ําตาลอ่อน
(ฉ) กระเป๋าถือสีดําขนาดเล็ก
(๒) เครื่องแบบปกติกากีแกมเขียวคอแบะ ประกอบด้วย
(ก) หมวกแก๊ปทรงอ่อนพับปีกสีกากีแกมเขียว
(ข) เสื้อชั้นนอกคอแบะสีกากีแกมเขียว
(ค) กระโปรงสีกากีแกมเขียว
(ง) รองเท้าหุ้มส้นหนังสีดํา ชนิดไม่ผูกเชือก
(จ) ถุงเท้ายาวสีน้ําตาลอ่อน
(ฉ) กระเป๋าถือสีดําขนาดใหญ่
(๓) เครื่องแบบปกติกากีแกมเขียวคอปก ประกอบด้วย
(ก) หมวกแก๊ปทรงอ่อนพับปีกสีกากีแกมเขียว หรือหมวกหนีบสีกากี
แกมเขียว
(ข) เสื้อคอปกสีกากีแกมเขียว
(ค) กระโปรงสีกากีแกมเขียว หรือกระโปรงกางเกงสีกากีแกมเขียว
หรือกางเกงขายาวสีกากีแกมเขียวแบบปกติ
๖-๘๒
(ง) รองเท้าหุ้มส้นหนังสีดําชนิดไม่ผูกเชือกหรือรองเท้าหุ้มส้นหนังสีดํา
ชนิดผูกเชือก
(จ) กระเป๋าถือสีดําขนาดใหญ่

สําหรับรองเท้าหุ้มส้นหนังสีดํา ชนิดไม่ผูกเชือก ให้ใช้กับกระโปรงสีกากีแกม
เขียวหรือ กระโปรงกางเกงสีกากีแกมเขียว และรองเท้าหุ้มส้นหนังสีดํา ชนิดผูกเชือกให้ใช้กับ
กางเกงขายาว สีกากี แกมเขียวแบบปกติ
(๔) เครื่องแบบปกติขาวคอปก ประกอบด้วย
(ก) หมวกแก๊ปทรงอ่อนพับปีกสีกากีแกมเขียว หรือหมวกหนีบสีกากี
แกมเขียว
(ข) เสื้อคอปกสีขาว
(ค) กระโปรงสีกากีแกมเขียว หรือกระโปรงกางเกงสีกากีแกมเขียว
หรือกางเกงขายาวสีกากีแกมเขียวแบบปกติ
(ง) รองเท้าหุ้มส้นหนังสีดําชนิดไม่ผูกเชือกหรือรองเท้าหุ้มสันหนังสีดํา
ชนิดผูกเชือก
(จ) กระเป๋าถือสีดําขนาดใหญ่
สําหรับร้องเท้าหุ้มส้นหนังสีดํา ชนิดไม่ผูกเชือก ให้ใช้กับกระโปรงสีกากีแกม
เขียวหรือกระโปรงกางเกงสีกากีแกมเขียว และรองเท้าหุ้มส้นหนังสีดํา ชนิดผูกเชือก ให้ใช้กับ
กางเกงขายาวสีกากีแกมเขียวปกติ
(๕) เครื่องแบบปกติกากีนวลแกมเขียวคอปก ประกอบด้วย
(ก) หมวกแก๊ปทรงอ่อนพับปีกสีกากีแกมเขียว หรือหมวกหนีบสีกากี
แกมเขียว
(ข) เสื้อคอปกสีกากีนวลแกมเขียว
(ค) กระโปรงสีกากีแกมเขียว หรือกระโปรงกางเกงสีกากีแกมเขียว
หรือกางเกงขายาวสีกากีแกมเขียวแบบปกติ
(ง) รองเท้าหุ้มส้นหนังสีดําชนิดไม่ผูกเชือกหรือรองเท้าหุ้มส้นหนังสีดํา
ชนิดผูกเชือก
(จ) กระเป๋าถือสีดําขนาดใหญ่
๖-๘๓
สําหรับรองเท้าหุ้มส้นหนังสีดํา ชนิดไม่ผูกเชือก ให้ใช้กระโปรงสีกากีแกมเขียว
หรือกระโปรงกางเกงสีกากีแกมเขียว และรองเท้าหุ้มส้นหนังสีดํา ชนิดผูกเชือกให้ใช้กับกางเกงขา
ยาวสีกากีแกมเขียวแบบปกติ

(๖) เครื่องแบบปกติกากีนวลแกมเขียวคอพับ ประกอบด้วย
(ก) หมวกแก๊ปทรงอ่อนพับปีกสีกากีแกมเขียว หรือหมวกหนีบสีกากี
แกมเขียว
(ข) เสื้อคอพับสีกากีนวลแกมเขียว
(ค) กระโปรงสีกากีแกมเขียว หรือกระโปรงกางเกงสีกากีแกมเขียวหรือ
กางเกงขายาวสีกากีแกมเขียวแบบปกติ
(ง) เข็มขัดหนังสีดํา หรือเข็มขัดด้ายถัก หรือวัตถุเทียมด้ายถักสีกากี
แกมเขียวหรือสีดํา
(จ) รองเท้าหุ้มส้นหนังสีดําชนิดไม่ผูกเชือกหรือรองเท้าหุ้มส้นหนังสีดํา
ชนิดผูกเชือก
(ฉ) กระเป๋าถือสีดําขนาดใหญ่
สํ า หรั บ เข็ ม ขั ด หนั ง สี ดํ า กั บ รองเท้ า หุ้ ม ส้ น หนั ง สี ดํ า ชนิ ด ไม่ ผู ก เชื อ ก ให้ ใ ช้
กระโปรงสีกากีแกมเขียว หรือกระโปรงกางเกงสีกากีแกมเขียว และเข็มขัดด้ายถัก หรือวัตถุเทียม
ด้ายถักสีกากีแกมเขียว หรือสีดํากับรองเท้าหุ้มส้นหนังสีดํา ชนิดผูกเชือก ให้ใช้กับกางเกงขายาวสี
กากีแกมเขียวแบบปกติ
(๗) เครื่องแบบปกติขาวคอพับ ประกอบด้วย
(ก) หมวกแก๊ปทรงอ่อนพับปีกสีกากีแกมเขียว หรือหมวกหนีบสีกากี
เกมเขียว
(ข) เสื้อคอพับสีขาว
(ค) กระโปรงสีกากีแกมเขียว หรือกระโปรงกางเกงสีกากีแกมเขียว
หรือกางเกงขายาวสีกากีแกมเขียวแบบปกติ
(ง) เข็มขัดหนังสีดําหรือเข็มขัดด้ายถักหรือวัตถุเทียมด้ายถักสีกากีแกม
เขียวหรือสีดํา
๖-๘๔
(จ) รองเท้าหุ้มส้นหนังสีดําชนิดไม่ผูกเชือกหรือรองเท้าหุ้มส้นหนังสีดํา
ชนิดผูกเชือก
(ฉ) กระเป๋าถือสีดําขนาดใหญ่

สําหรับเข็มขัด และรองเท้า ให้ใช้เช่นเดียวกับเครื่องแบบปกติกากีนวลแกมเขียวคอพับ
(๘) เครื่องแบบฝึก ประกอบด้วย
(ก) หมวกแก๊ปทรงอ่อนสีกากีแกมเขียว หรือหมวกทรงอ่อนสีดํา หรือ
หมวกเหล็กสีกากีแกมเขียว
(ข) เสื้อคอเปิดสีกากีแกมเขียว
(ค) กางเกงขายาวสีกากีแกมเขียวแบบฝึก
(ง) เข็มขัดด้ายถักหรือวัตถุเทียมด้ายถักสีกากีแกมเขียวหรือสีดํา
(จ) รองเท้าสูงครึ่งน่องหนังสีดํา ชนิดผูกเชือก หรือรองเท้าเดินป่า
(๙) เครื่องแบบสนาม ประกอบด้วย
(ก) หมวกแก๊ปทรงอ่อนสีกากีแกมเขียว หรือหมวกทรงอ่อนสีดํา หรือ
หมวกเหล็กสีกากีแกมเขียว
(ข) เสื้อคอเปิดสีกากีแกมเขียว หรือเสื้อสนามคอเปิดสีกากีแกมเขียว
(ค) กางเกงขายาวสีกากีแกมเขียวแบบฝึกหรือกางเกงสนามขายาวสี
กากีแกมเขียว (ง) เข็มขัดด้ายถักหรือวัตถุเทียมด้ายถักสีกากีแกมเขียว
หรือสีดํา
(จ) รองเท้าสูงครึ่งน่องหนังสีดํา ชนิดผูกเชือก หรือรองเท้าเดินป่า
เครื่องแบบสนามตาม (ก) (ข) และ (ค) ในบางโอกาสจะใช้สีกากีแกมเขียวที่
ระบายหรือแต้มด้วยสีอื่น เพื่อให้กลมกลืนกับภูมิประเทศก็ได้
(๑๐) เครื่ อ งแบบครึ่ ง ยศ เช่ น เดี ย วกั บ เครื่ อ งแบบปกติ ข าว เว้ น แต่ ใ ห้ ใ ช้
กระโปรงสีดําและ กระเป๋าถือสีดําขนาดเล็ก
สําหรับทหารหญิงในหน่วยทหารมหาดเล็กรักษาพระองค์ ในพระบาทสมเด็จ
พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ในหน่วยทหารมหาดเล็กรักษาพระองค์ ในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎ
เกล้าเจ้าอยู่หัว ในกรมทหารราบที่ ๒ รักษาพระองค์ ในกรมทหารราบที่ ๑๑ รักษาพระองค์ ใน
กรมทหารราบ ที่ ๑๒ รักษาพระองค์ ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในกรม
๖-๘๕
ทหารราบที่ ๒๑ รักษาพระองค์ ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
ในกรมทหารราบที่ ๓๑ รักษาพระองค์ ในหน่วยทหารปืนใหญ่รักษาพระองค์ ในสมเด็จพระนาง

เจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ และในกรมนักเรียนนายร้อยรักษาพระองค์ โรงเรียนนายร้อยพระ
จุลจอมเกล้า เครื่องแบบครึ่งยศรักษาพระองค์ ประกอบด้วย
(ก) หมวกทรงอ่อนสีดํา
(ข) เสื้อชั้นนอกคอปิดสีขาว
(ค) กระโปรงสีดําแบบป้าย
(ง) คืนชีพ
(จ) รองเท้าสูงครึ่งน่องหนังสีดํา ชนิดไม่ผูกเชือกหรือรองเท้าสูงหนัง
สีดํา ชนิดไม่ผูกเชือก
(ฉ) ถุงเท้ายาวสีดํา
สําหรับทหารหญิงในหน่วยทหารม้ารักษาพระองค์ ในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎ
เกล้ า เจ้ า อยู่ หั ว ในหน่ ว ยทหารม้ า รั ก ษาพระองค์ และในหน่ ว ยทหารม้ า รั ก ษาพระองค์ ใน
พระบาทสมเด็ จ พระศรี น คริ น ทราบรมราชชนนี ให้ ใ ช้ เ ครื่ อ งแบบครึ่ ง ยศรั ก ษาพระองค์
ประกอบด้วย
(ก) หมวกทรงอ่อนสีน้ําเงินดํา
(ข) เสื้อชั้นนอกคอปิดสีขาว
(ค) กระโปรงสีฟ้าหม่นแบบป้าย
(ง) คันชีพ
(จ) รองเท้าสูงครึ่งน่องหนังสีดํา ชนิดไม่ผูกเชือกหรือรองเท้าสูงหนังสี
ดํา ชนิดไม่ผูกเชือก
(ฉ) ถุงเท้ายาวสีดํา
(๑๑) เครื่องแบบเต็มยศ เช่นเดียวกับเครื่องแบบครึ่งยศ เว้นแต่ในโอกาสที่อยู่ใน
ต่างประเทศที่มีอากาศหนาว ให้ใช้หมวกแก๊ปทรงอ่อนพับปีกสีน้ําเงินดํา เสื้อชั้นนอกคอแบะสําน้ํา
เงินดําและกระโปรงสีน้ําเงินดํา

๖-๘๖
สําหรับทหารหญิงในหน่วยทหารมหาดเล็กรักษาพระองค์ ในพระบาทสมเด็จ
พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ในหน่วยทหารมหาดเล็กรักษาพระองค์ ในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎ

เกล้าเจ้าอยู่หัว ในกรมทหารราบที่ ๒ รักษาพระองค์ ในกรมทหารราบที่ ๑๑ รักษาพระองค์ ใน
กรมทหารราบที่ ๑๒ รักษาพระองค์ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในกรมทหาร
ราบที่ ๒๑ รักษาพระองค์ ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในกรมทหารราบที่
๓๑ รั ก ษาพระองค์ ในหน่ ว ยทหารปื น ใหญ่ รั ก ษาพระองค์ ในสมเด็ จ พระนางเจ้ า สิ ริ กิ ติ์
พระบรมราชิ นี น าถ และในกรมนั ก เรี ย นนายร้ อ ยรั ก ษาพระองค์ โรงเรี ย นนายร้ อ ยพระ
จุลจอมเกล้า ให้ใช้เครื่องแบบเต็มยศรักษาพระองค์ ประกอบด้วย
(ก) หมวกทรงอ่อนสีดํา มีพู่
(ข) เสื้อเต็มยศรักษาพระองค์
(ค) กระโปรงสีดําแบบป้าย
(ง) คันชีพและประคด
(จ) รองเท้าสูงครึ่งน่องหนังสีดําชนิดไม่ผูกเชือกหรือรองเท้าสูงหนังสีดํา
ชนิดไม่ผูกเชือก
(ฉ) ถุงเท้ายาวสีดํา
สําหรับทหารหญิงในหน่วยทหารม้ารักษาพระองค์ ในพระบาสมเด็จพระมงกุฎ
เกล้าเจ้าอยู่หัว ในหน่วยทหารม้ารักษาพระองค์ และในหน่วยทหารม้ารักษาพระองค์ ในสมเด็จ
พระศรีนครินทราบรทราชชนนี ให้ใช้เครื่องแบบเต็มยศรักษาพระองค์ ประกอบด้วย
(ก) หมวกทรงอ่อนสีน้ําเงินดํา มีพู่
(ข) เสื้อเต็มยศรักษาพระองค์
(ค) กระโปรงสีฟ้าหม่นแบบป้าย
(ง) รองเท้าสูงครึ่งน่องหนังสีดําชนิดไม่ผูกเชือกหรือรองเท้าสูงหนังสีดํา
ชนิดไม่ผูกเชือก
(ฉ) ถุงเท้ายาวสีดํา
(๑๒) เครื่องแบบสโมสร เช่นเดียวกับเครื่องแบบครึ่งยศ

๖-๘๗
สําหรับทหารหญิงในหน่วยทหารมหาดเล็กรักษาพระองค์ ในพระบาทสมเด็จ
พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ในหน่วยทหารมหาดเล็กรักษาพระองค์ ในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎ

เกล้าเจ้าอยู่หัว ในกรมทหารที่ ๒ รักษาพระองค์ ในกรมทหารราบที่ ๑๑ รักษาพระองค์ ในกรม
ทหารราบที่ ๑๒ รักษาพระองค์ ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในกรมทหารราบ
ที่ ๒๑ รักษาพระองค์ ในพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในกรมทหารราบที่ ๓๑ รักษา
พระองค์ ในหน่วยทหารม้ารักษาพระองค์ ในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ในหน่วย
ทหารม้ารักษาพระองค์ ในหน่วยทหารม้ารักษาพระองค์ ในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
ในหน่วยทหารปืนใหญ่รักษาพระองค์ ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ และในกรม
นักเรียนนายร้อยรักษาพระองค์ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ให้ใช้หมวกแก๊ปทรงอ่อนพับ
ปีกสีน้ําเงินดํา
(๑๓) เครื่องแบบสโมสรอกอ่อน ประกอบด้วย
(ก) หมวกแก๊ปทรงอ่อนพับปีกสีขาว
(ข) เสื้อชั้นนอกเปิดอกสีขาว
(ค) เสื้อเชิ้ตอกจีบสีขาว
(ง) กระโปรงสีดํา
(จ) รองเท้าหุ้มส้นหนังสีดํา ชนิดไม่ผูกเชือก
(ฉ) ถุงเท้ายาวสีน้ําตาลอ่อน
(ช) กระเป๋าถือสีดําขนาดเล็ก
(ซ) ผ้าผูกคอสีดําเงื่อนรูปสามเหลี่ยม

๖-๘๘

หมวด ๒

ส่วนของเครือ่ งแบบ
………………
ข้อ ๔๕ หมวก มี ๙ แบบ คือ
(๑) หมวกหนีบสี กากีแ กมเขียว มี สาบโดยรอบป้ายเฉียงทางด้านหน้าลงไป
ทางซ้าย รูปหมวกตัดให้เรียวโค้งไปตามศีรษะ มีขลิบที่ขอบหมวกเช่นเดียวกับทหารชาย ด้านซ้าย
ห่างจากกึ่งกลางด้านหน้าหมวก ๔ เซนติเมตร มีตราหน้าหมวกขนาดเล็ก
(๒) หมวกแก๊ปทรงอ่อนสีกากีแกมเขียว ลักษณะเช่นเดียวกับหมวกแก๊ปทรง
อ่อนสีกากีแกมเขียวของทหารชาย
(๓) หมวกทรงอ่อนสีดําด้านซ้ายหมวกมีตราหน้าหมวกขนาดกลางใช้ประกอบ
กับเครื่องแบบฝึกและเครื่องแบบสนาม
(๔) หมวกเหล็กสีกากีแกมเขียว ลักษณะเช่นเดียวกับหมวกเหล็กสีกากีแกมเขียว
ของทหารชาย
(๕) หมวกแก๊ปทรงอ่อนพับปีกสีกากีแกมเขียว มีปีกโดยรอบพอสมควรด้านข้าง
ทั้งสองพับขึ้นเล็กน้อย และมีเครื่องประกอบ คือ
(ก) ตราหน้าหมวกขนาดกลาง ตรงกึ่งกลางหน้าหมวก
(ข) สายรั ดคางสํ าหรั บนายทหารสั ญญาบั ตรใช้ แถบไหมทอง สํ าหรั บ
นายทหารประทวนใช้หนังสีดํา ที่ปลายสายรัดคางทั้งสองข้าง ติดดุมโลหะสีทองขนาดเล็กข้างละ ๑ ดุม
(ค) ผ้าพันหมวก ให้มีเฉพาะนายทหารสัญญาบัตร มีลักษณะดังนี้
นายทหารสัญญาบัตรชั้นนายพล ใช้สักหลาดสีบานเย็น กว้าง ๓.๕ เซนติเมตร
ที่กึ่งกลางผ้าพันหมวกมีแถบสีดํา กว้าง ๐.๓ เซนติเมตร สองแถบเว้นระยะระหว่างแถบ ๐.๕
เซนติเมตร และให้มีรูปช่อชัยพฤกษ์ข้างตราหน้าหมวกทั้งสองข้าง ปักด้วยดิ้นทอง หรือทําด้วย
วัตถุเทียมดิ้นทองข้างละสองแถว
นายทหารสัญญาบัตรชั้นนายพัน และนายร้อย ใช้สักหลาดสีน้ําเงิน กว้าง ๓
เซนติเมตรขลิบริมสีแดง กว้าง ๐.๔ เซนติเมตร สําหรับนายทหารสัญญาบัตรชันพันเอก ให้มีรูป
๖-๘๙
ช่อชัยพฤกษ์ข้างตราหน้าหมวกทั้งสองข้าง ปักด้วยดิ้นทอง หรือทําด้วยวัตถุเทียมดิ้นทองข้างละ
หนึ่งแถว

(๖) หมวกแก๊ปทรงอ่อนพับปีกสีขาว ลักษณะเช่นเดียวกับหมวกแก๊ปทรงอ่อน
พับปีกสีกากีแกมเขียว
(๗) หมวกแก๊ปทรงอ่อนพับปีกสีน้ําเงินดํา ทําด้วยสักหลาดหรือเสิร์จลักษณะ
เช่นเดียวกับ หมวกแก๊ปทรงอ่อนพับปีกสีกากีแกมเขียว
(๘) หมวกทรงอ่อนสีดํา ด้านซ้ายหมวกมีตราราชวัลลภ เมื่อแต่งเครื่องแบบเต็ม
ยศรักษาพระองค์ มีพู่สีดําติด ณ ที่มีตราราชวัลลภ
สํ า หรั บ ทหารหญิ งในกรมทหารราบที่ ๒ รั ก ษาพระองค์ แบบเต็ ม ยศรั ก ษา
พระองค์ ด้านซ้ายหมวกมีตราครุฑพ่าห์ เมื่อแต่งเครื่องแบบเต็มยศรักษาพระองค์ มีพู่สีดําติด ณ
ที่ที่มีตราหน้าหมวก
สําหรับทหารหญิงในกรมทหารราบที่ ๑๑ รักษาพระองค์ ด้านซ้ายหมวกมีตรา
พระมหามงกุฎ เมื่อแต่งเครื่องแบบเต็มยศรักษาพระองค์ มีพู่สีน้ําเงินฟ้าติด ณ ที่ที่มีตราหน้า
หมวก
สําหรับทหารหญิงในกรมทหารราบที่ ๑๒ รักษาพระองค์ ในสมเด็จพระนางเจ้า
สิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ด้านซ้ายหมวกมีตราเหมือนตราหน้าหมวกยอดของทหารชายในกรม
ทหารราบที่ ๑๒ รั ก ษาพระองค์ ในสมเด็ จ พระนางเจ้ า สิ ริ กิ ติ์ พระบรมราชิ นี น าถ เมื่ อ แต่ ง
เครื่องแบบเต็มยศรักษาพระองค์ มีพู่สีดําติด ณ ที่ที่มีตราหน้าหมวก
สําหรับทหารหญิง ในกรมทหารราบที่ ๒๑ รักษาพระองค์ ในสมเด็จพระนางเจ้า
สิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ด้านซ้ายหมวก มีตราเหมือนตราหน้าหมวกยอดของทหารชาย ในกรม
ทหารราบที่ ๒๑ รั ก ษาพระองค์ ในสมเด็ จ พระนางเจ้ า สิ ริ กิ ติ์ พระบรมราชิ นี น าถ เมื่ อ แต่ ง
เครื่องแบบเต็มยศรักษาพระองค์ มีพู่สีดําติด ณ ที่ที่มีตราหน้าหมวก
สําหรับทหารหญิงในกรมทหารราบที่ ๓๑ รักษาพระองค์ ด้านซ้ายหมวกมีตรา
ครุฑพ่าห์ เมื่อแต่งเครื่องแบบเต็มยศรักษาพระองค์ มีพู่สีเลือดหมูติด ณ ที่ที่มีตราหน้าหมวก
สําหรับทหารหญิงในหน่วยทหารมหาดเล็กรักษาพระองค์ ในพระบาทสมเด็จ
พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ด้านซ้ายหมวกมีตราครุฑพ่าห์ เมื่อแต่งเครื่องแบบเต็มยศรักษาพระองค์
มีพู่สีบานเย็นติด ณ ที่ที่มีตราหน้าหมวก
๖-๙๐
สําหรับทหารหญิงในหน่วยทหารปืนใหญ่รักษาพระองค์ ในสมเด็จพระนางเจ้า
สิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ด้านซ้ายหมวกมีตราเหมือนตราหน้าหมวกยอดของทหารชายในหน่วย

ทหารปืนใหญ่รักษาพระองค์ ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เมื่อแต่งเครื่องแบบ
เต็มยศรักษาพระองค์ มีพู่สีดําติด ณ ที่ที่มีตราหน้าหมวก
(๙) หมวกทรงอ่ อ นสี น้ํ า เงิ น ดํ า ด้ า นซ้ า ยหมวกมี ต ราครุ ฑ พ่ า ห์ เมื่ อ แต่ ง
เครื่องแบบเต็มยศรักษาพระองค์ มีพู่สีฟ้าหม่นติด ณ ที่ที่มีตราครุฑพ่าห์ สําหรับทหารหญิงใน
หน่วยทหารม้ารักษาพระองค์ ใน พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว และในหน่วยทหารม้า
รักษาพระองค์ ในสมเด็จพระศรีนครินทรา บรมราชชนนี
สําหรับทหารหญิงในหน่วยทหารม้ารักษาพระองค์ ด้านซ้ายหมวกมีตราพระราช
ลัญจกร เมื่อแต่งเครื่องแบบเต็มยศรักษาพระองค์ มีพู่สีฟ้าหม่นติด ณ ที่ที่มีตราพระราชลัญจกร
ข้อ ๔๖ เสื้อ มี ๑๓ แบบ คือ
(๑) เสื้อคอเปิดสีกากีแกมเขียว ลักษณะเช่นเดียวกับเสื้อคอเปิดสีกากีแกมเขียว
ของทหารชาย
(๒) เสื้อสนามคอเปิดสีกากีแกมเขียว ลักษณะเช่นเดียวกับเสื้อคอเปิดสีกากีแกม
เขียวของทหารชาย
(๓) เสื้อคอปกสีกากีแกมเขียว ที่แนวอกมีดุม ๓ ดุม แขนยาวไม่รัดข้อมือหรือ
แขนสั้นเหนือข้อศอกไม่เกิน ๕ เซนติเมตร ปลายแขนพับทบ มีกระเป๋าล่างข้างละ ๑ กระเป๋า เป็น
กระเป๋าแถบตรงกึ่งกลางตามทางดิ่ง ไม่มีปก มุมกระเป๋าด้านล่างเป็นรูปตัดพองาม ปากกระเป๋า
ขัดดุม ๑ ดุม และมีอินทรธนูอ่อนขัคดุมข้างละ ๑ ดุม ดุมทั้งสิ้นใช้ดุมโลหะสีทองขนาดเล็ก
(๔) เสื้อคอปกสีขาว ลักษณะเช่นเดียวกับเสื้อคอปกสีกากีแกมเขียว
(๕) เสื้อคอปกสีกากีนวลแกมเขียวลักษณะเช่นเดียวกับเสื้อคอปกสีกากีแกมเขียว
(๖) เสื้อคอพับสีกากีนวลแกมเขียวไม่มีสาบ ที่ชายคอพับด้านหน้ามีแถบสีกากี
แกมเขียว กว้าง ๑ เซนติเมตร ข้างละ ๑ แถบ ที่แนวอกมีดุม ๓ ดุม แขนสั้นเหนือข้อศอกไม่เกิน
๕ เซนติเมตร ปลายแขนพับทบ และมีอินทรธนูอ่อนขัดดุมข้างละ ๑ ดุม ดุมทั้งสินใช้ดุมโลหะสี
ทองขนาดเล็ก
เมื่อสวมเสื้อนี้ ให้ สอดชายเสื้อไว้ภายในกระโปรงสีกากีแกมเขี ยว กระโปรง
กางเกงสีกากีแกมเขียว หรือกางเกงขายาวสีกากีแกมเขียวแบบปกติ
๖-๙๑
(๗) เสื้อคอพับสีขาว ไม่มีสาบ ที่ชายคอพับด้านหน้ามีแถบสีกากีแกมเขียว กว้าง
๑ เซนติเมตร ข้างละ ๑ แถบ ที่แนวอกมีดุม ๓ ดุม แขนยาวรัดข้อมือขัดดุมข้างละ ๑ ดุม หรือ

แขนสั้นเหนือข้อศอก ไม่เกิน ๕ เซนติเมตร ปลายแขนพับทบ และมีอินทรธนูอ่อนขัดคุมข้างละ ๑
ดุม ดุมทั้งสิ้นใช้ดุมโลหะสีทองขนาดเล็ก
เมื่อสวมเสื้อนี้ ให้สอดชายเสื้อไว้ภายในกระโปรงสีกากีแกมเขี ยว กระโปรง
กางเกงสีกากีแกมเขียว หรือกางเกงขายาวสีกากีแกมเขียวแบบปกติ
(๘) เสื้อชั้นนอกคอแบะสีกากีแกมเขียว แบบคอป้าน มีตะเข็บหลัง ๓ ตะเข็บ ที่
แนวอกมีดุมโลหะสีทองขนาดใหญ่ ๓ ดุม มีกระเป๋าล่างข้างละ ๑ กระเป๋า เป็นกระเป๋าเจาะเฉียง
เล็กน้อย ไม่มีปกและมีอินทรธนูอ่อนขัดดุมโลหะสีทองขนาดเล็ก ข้างละ ๑ ดุม เสื่อแบบนี้ให้ใช้
เสื้อเชิ้ตสีกากีแกมเขียว ผูกผ้าผูกคอสีกากีแกมเขียว เงื่อนกะลาสีประกอบด้วย แต่ในโอกาสไว้
ทุกข์ให้ใช้ผ้าผูกคอสีดําเงื่อนกะลาสี
(๙) เสื้อชั้นนอกคอแบะสีขาวลักษณะเช่นเดียวกับเสือชั้นนอกคอแบะสีกากีแกม
เขียว แต่ใช้ อินทรธนูแข็ง เสื้อแบบนี้ให้ใช้เชิ้ตสีขาว ผูกผ้าผูกคอสีดําเงื่อนกะลาสีประกอบด้วย
เว้นแต่เมื่อแต่ง เครื่องแบบสโมสร ให้ผูกผ้าผูกคอสีดําเงื่อนหูกระต่าย
(๑๐) เสื้ อ ชั้ น นอกคอแบะสี น้ํ า เงิ น ดํ า ทํ า ด้ ว ยสั ก หลาด หรื อ เสิ ร์ จ ลั ก ษณะ
เช่นเดียวกับเสื้อ ชั้นนอกคอแบะสีกากีแกมเขียว
(๑๑) เสื้อชั้นนอกคอปิดสีขาว มีตะเข็บหลัง ๔ ตะเข็บ ที่แนวอกมีดุมโลหะสีทอง
ขนาด ใหญ่ ๕ ดุม ด้านหน้ามีกระเป๋าล่างข้างละ ๑ กระเป๋า เป็นกระเป๋าเจาะไม่มีปก และใช้
อินทรธนูแข็ง
(๑๒) เสื้อเต็มยศรักษาพระองค์
(ก) ทหารหญิ ง ในหน่ ว ยทหารมหาดเล็ ก รั ก ษาพระองค์ ใน
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ใช้เสื้อลักษณะเช่นเดียวกับเสื้อเต็มยศรักษาพระองค์
ของทหารชายในหน่ ว ยทหารมหาดเล็ก รั ก ษาพระองค์ ในพระบาทสมเด็ จ พระจุ ล จอมเกล้ า
เจ้าอยู่หัว
(ข) ทหารหญิ ง ในหน่ ว ยทหารมหาดเล็ ก รั ก ษาพระองค์ ใน
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ใช้เสื้อลักษณะเช่นเดียวกับเสื้อเต็มยศรักษาพระองค์
ของทหารชายในหน่วยทหารมหาดเล็กรักษาพระองค์ ในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว
๖-๙๒
(ค) ทหารหญิงในกรมทหารราบที่ ๒ รักษาพระองค์ ใช้เสื้อลักษณะ

เช่นเดียวกับเสื้อเต็มยศรักษาพระองค์ของทหารชายในกรมทหารราบที่ ๒ รักษาพระองค์

(ง) ทหารหญิงในกรมทหารราบที่ ๑๑ รักษาพระองค์ ใช้เสื้อลักษณะ
เช่นเดียวกับเสื้อเต็มยศรักษาพระองค์ของทหารชายในกรมทหารราบที่ ๑๑ รักษาพระองค์
(จ) ทหารหญิงในกรมทหารราบที่ ๑๒ รักษาพระองค์ ในสมเด็จพระ
นางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถใช้เสื้อลักษณะเช่นเดียวกับเสื้อเต็มยศรักษาพระองค์ของทหาร
ชายในกรมทหารราบที่ ๑๒ รักษาพระองค์ ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
(ฉ) ทหารหญิงในกรมทหารราบที่ ๒๑ รักษาพระองค์ ในสมเด็จพระ
นางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถใช้เสื้อลักษณะเช่นเดียวกับเสื้อเต็มยศรักษาพระองค์ของทหาร
ชายในกรมทหารราบที่ ๒๑ รักษาพระองค์ ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
(ช) ทหารหญิงในกรมทหารราบที่ ๓๑ รักษาพระองค์ ใช้เสื้อลักษณะ
เช่นเดียวกับเสื้อเต็มยศรักษาพระองค์ของทหารชายในกรมทหารราบที่ ๓๑ รักษาพระองค์
(ซ) ทหารหญิงในหน่วยทหารม้ารักษาพระองค์ ในพระบาทสมเด็จพระ
มงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ใช้เสื้อลักษณะเช่นเดียวกับเสื้อเต็มยศรักษาพระองค์ของทหารชายในหน่วย
ทหารม้ารักษาพระองค์ ในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว
(ฌ) ทหารหญิ ง ในหน่ ว ยทหารม้ า รั ก ษาพระองค์ ใช้ เ สื้ อ ลั ก ษณะ
เช่นเดียวกับเสื้อเต็มยศรักษาพระองค์ของทหารชายในหน่วยทหารม้ารักษาพระองค์
(ญ) ทหารหญิงในหน่วยทหารม้ารักษาพระองค์ ในสมเด็จพระศรีนคริน
ทราบรมราชชนนี ใช้เสื้อลักษณะเช่นเดียวกับเสื้อเต็มยศรักษาพระองค์ของทหารชาย ในหน่วย
ทหารม้ารักษาพระองค์ ในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
(ฎ) ทหารหญิงในหน่วยทหารปืนใหญ่รักษาพระองค์ ในสมเด็จพระนาง
เจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ใช้เสื้อลักษณะเช่นเดียวกับเสื้อเต็มยศรักษาพระองค์ของทหารชาย
ในหน่วยทหารปืน ใหญ่รักษาพระองค์ ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
(ฏ) ทหารหญิงในกรมนักเรียนนายร้อยรักษาพระองค์ โรงเรียนนาย
ร้อยพระจุลจอมเกล้า ใช้เสื้อลักษณะเช่นเดียวกับเสื้อเต็มยศรักษาพระองค์ของทหารชายในกรม
นักเรียนนายร้อยรักษาพระองค์ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า
๖-๙๓
(๑๓) เสื้อชั้นนอกเปิดอกสีขาว มีตะเข็บหลัง ๔ ตะเข็บ คอแบะกว้างไม่มีบาก
ถึงชายพับแหลมใต้อก ปาดเอวเช่นเดียวกับเสือชั้นนอกเปิดอกสีขาวของทหารชาย ด้านหน้า

ระหว่างคอพับถึงชายเสื้อ มีดุมโลหะสีทองขนาดใหญ่ข้างละ ๑ ดุม มีสายสร้อยสีทองร้อยติดกัน
เสื้อแขนสั้นใช้อินทรธนูแข็ง และให้ใช้เสื้อและเครื่องประกอบ ดังนี้
(ก) เสื้อเชิ้ตอกจีบสีขาว แขนยาว ข้อมือแข็งขัดดุม คอปกเชิ้ตเป็นรูป
บัวมนผูกผ้าพันคอสีดําเป็นรูปสามเหลี่ยมจากชายปกบัวมน
(ข) แพรแถบรัดเอวสีแดง เช่นเดียวกับสายอินทรธนูกึ่งกลางด้านหน้า
กว้าง ๗ เซนติเมตร ปลายทั้งสองข้างกว้าง ๕ เซนติเมตร ยาวเท่าขนาดเอวของผู้ใช้
ข้อ ๔๗ กระโปรงและกางเกง มีดังนี้
(๑) กระโปรงสีกากีแกมเขียว ยาวปิดเข่าพอสมควร ชายกระโปรงไม่บาน ไม่มี
กระเป๋ า ไม่ มี ท บด้ า นหน้ า สํ า หรั บ ด้ า นหลั ง เป็ น แบบผ่ า ซ้ อ นกั น ชั้ น เดี ย วซึ่ ง มี ค วามสู ง จาก
ชายกระโปรงไม่ต่ํากว่า ๑๕ เซนติเมตร แต่ไม่เกิน ๒๕ เซนติเมตร โดยซ้อนกันลึกไม่น้อยกว่า ๑๐
เซนติเมตร ที่ขอบเอวมีห่วงกว้าง ๑ เซนติเมตร จํานวน ๔ ห่วง สําหรับสอดสายเข็มขัด โดยให้
ห่วงคู่หน้าอยู่ห่างจากกึ่งกลางหัวเข็มขัด ประมาณ ๑๐ เซนติเมตร ทั้งทางซ้ายและทางขวา ส่วน
ห่วงคู่หลังให้อยู่ตรงแนวเดียวกับห่วงคู่หน้า ทําด้วยผ้าสีเดียวกับกระโปรง
(๒) กระโปรงสีขาว ลักษณะเช่นเดียวกับกระโปรงสีกากีแกมเขียว
(๓) กระโปรงสีดําทําด้วยสักหลาด หรือเสิร์จลักษณะเช่นเดียวกับกระโปรงสี
กากีแกมเขียว
(๔) กระโปรงสี น้ํ า เงิ น ดํ า ทํ า ด้ ว ยสั ก หลาดหรื อ เสิ ร์ จ ลั ก ษณะเช่ น เดี ย วกั บ
กระโปรงสีกากีแกมเขียว
(๕) กระโปรงสีดําแบบป้าย ทําด้วยสักหลาดหรือเสิร์จ เป็นผ้าชิ้นเดียวเมื่อสวม
ให้ป้ายขวาทับซ้าย ชายกระโปรงยาวเลยครึ่งน่องเล็กน้อย
(๖) กระโปรงสี ฟ้ า หม่ น แบบป้ า ย meด้ ว ยสั ก หลาดหรื อ เสิ ร์ จ ลั ก ษณะ
เช่นเดียวกับกระโปรงสีดําแบบป้าย
(๗) กระโปรงกางเกงสี ก ากี แ กมเขี ย ว ยาวปิ ด เข่ า พอสมควร ชายกระโปรง
กางเกงบานเล็กน้อย ไม่มีกระเป๋า ด้านหน้าและด้านหลังเป็นแบบจีบกระทบ ที่ขอบเอวมีห่วง
กว้าง ๑ เซนติเมตร ยาวไม่เกิน ๕ เซนติเมตร จํานวน ๔ ห่วง สําหรับสอดสายเข็มขัดโดยให้ห่วงคู่
๖-๙๔
หน้าอยู่ห่างจากกึ่งกลางหัวเข็มขัดประมาณ ๑๐ เซนติเมตร ทั้งทางซ้าย และทางขวา ส่วนห่วง
คู่หลังให้อยู่ตรงแนวเดียวกับห่วงคู่หน้าทําด้วยผ้าสีเดียวกับกระโปรงกางเกง

(๘) กางเกงขายาวสีกากีแกมเขียวแบบฝึก ลักษณะเช่นเดียวกับกางเกงขายาวสี
กากีแกมเขียวแบบฝึกของทหารชาย ปลายขากว้างไม่น้อยกว่า ๑๖ เซนติเมตร แต่ไม่เกิน ๒๒
เซนติเมตร
(๙) กางเกงสนามขายาวสีกากีแกมเขียว ลักษณะเช่นเดียวกับกางเกงสนามขา
ยาวสีกากีแกมเขียวของทหารชาย
(๑๐) กางเกงขายาวสีกากีแกมเขียวแบบปกติ ลักษณะเช่นเดียวกับกางเกงขายาว
สีกากีแกมเขียว แบบปกติของทหารชาย
ข้อ ๔๘ เข็มขัด ประคดและคันชีพ มีดังนี้
(๑) เข็มขัด มี ๓ แบบ คือ
(ก) เข็ ม ขั ด ด้ า ยถั ก หรื อ วั ต ถุ เ ที ย มด้ า ยถั ก สี ก ากี แ กมเขี ย ว ลั ก ษณะ
เช่นเดียวกับเข็มขัดด้ายถัก หรือ วัตถุเทียมด้ายถักสีกากีของทหารชาย ใช้คาดทับขอบกางเกงขา
ยาวสีกากีแกมเขียวแบบฝึกหรือกางเกงสนามขายาวสีกากีแกมเขียว หรือกางเกงขายาวสีกากีแกม
เขียวแบบปกติ
(ข) เข็มขัดด้ายถักหรือวัตถุเทียมด้ายถักสีดํา ลักษณะเช่นเดียวกับเข็มขัด
ด้ายถัก หรือ วัตถุเทียมด้ายถักสีดําของทหารชาย ใช้คาดทับขอบกางเกงขายาวสีกากีแกมเขียว
แบบฝึกหรือกางเกงสนามขายาวสีกากีแกมเขียว หรือกางเกงขายาวสีกากีแกมเขียวแบบปกติ
(ค) เข็มขัดหนังสีดํา มีขนาดและหัวเข็มขัดเช่นเดียวกับเข็มขัดด้ายถักหรือ
วัตถุเทียมด้ายถักสีกากีแกมสีเขียวของทหารชาย ใช้คาดทับขอบกระโปรงสีกากีแกมเขียวหรือ
กระโปรงกางเกงสีกากีแกมเขียว
(๒) ประคดและคันชีพ
(ก) ในหน่วยทหารมหาดเล็กรักษาพระองค์ ในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎ
เกล้าเจ้าอยู่หัว เช่นเดียวกับประคดและคันชีพของทหารชาย ในหน่วยทหารมหาดเล็กรักษา
พระองค์ ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว แต่มีขนาดย่อมกว่าของทหารชาย

๖-๙๕
(ข) ในหน่วยทหารมหาดเล็กรักษาพระองค์ ในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎ
เกล้าเจ้าอยู่หัว เช่นเดียวกับประคดและคันชีพของทหารชาย ในหน่วยทหารมหาดเล็กรักษา

พระองค์ ในหน่วยทหารมหาดเล็กรักษาพระองค์ ในพระบาทสมเด็จพระ
มงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว แต่มีขนาดย่อมกว่าของทหารชาย
(ค) ในกรมทหารราบที่ ๒ รักษาพระองค์ เช่นเดียวกับประคดและคันชีพ
ของทหารชาย ในกรมทหารราบที่ ๑๑ รักษาพระองค์ แต่มีขนาดย่อมกว่าของทหารชาย
(ง) ในกรมทหารราบที่ ๑๑ รักษาพระองค์ เช่นเดียวกับประคดและคันชีพ
ของทหารชาย ในกรมทหารราบที่ ๑๑ รักษาพระองค์ แต่มีขนาดย่อมกว่าของทหารชาย
(จ) ในกรมทหารราบที่ ๑๒ รักษาพระองค์ ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
พระบรมราชินีนาถ เช่นเดียวกับประคดและคันชีพของทหารชาย ในกรมทหารราบที่ ๑๒ รักษา
พระองค์ ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ แต่มีขนาดย่อมกว่าของทหารชาย
(ฉ) ในกรมทหารราบที่ ๒๑ รักษาพระองค์ใ นสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
พระบรมราชินีนาถ เช่นเดียวกับประคดและคันชีพของทหารชาย ในกรมทหารราบที่ ๒๑ รักษา
พระองค์ ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ แต่มีขนาดย่อมกว่าของทหารชาย
(ช) ในกรมทหารราบที่ ๓๑ รักษาพระองค์ เช่นเดียวกับประคดและคันชีพ
ของทหารชาย ในกรมทหารราบที่ ๓๑ รักษาพระองค์ แต่มีขนาดย่อมกว่าของทหารชาย
(ซ) ในหน่วยทหารม้ารักษาพระองค์ ในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้า
เจ้าอยู่หัว เช่นเดียวกับประคด และคันชีพของทหารชายในหน่วยทหารม้ารักษาพระองค์ ใน
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว แต่มีขนาดย่อมกว่าของทหารชาย
(ฌ) ในหน่วยทหารม้ารักษาพระองค์ เช่นเดียวกับประคดและคันชีพของ
ทหารชาย ในหน่วยทหารม้ารักษาพระองค์ แต่มีขนาดย่อมกว่าของทหารชาย
(ญ) ในหน่วยทหารม้ารักษาพระองค์ ในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราช
ชนนี เช่นเดียวกับประคดและคันชีพของทหารชายในหน่วยทหารม้ารักษาพระองค์ ในสมเด็จพระ
ศรีนครินทรา บรมราชชนนี แต่มีขนาดย่อมกว่าของทหารชาย
(ฎ) ในหน่ ว ยทหารปื น ใหญ่รั ก ษาพระองค์ ในสมเด็ จ พระนางเจ้ าสิ ริกิ ติ์
พระบรมราชินีนาถ เช่นเดียวกับประคดและคันชีพของทหารชาย ในหน่วยทหารปืนใหญ่รักษา
พระองค์ ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ แต่มีขนาดย่อมกว่าของทหารชาย
๖-๙๖

(ฏ) ในกรมนักเรียนนายร้อยรักษาพระองค์ โรงเรียนนายพระจุลจอมเกล้า
เช่นเดียวกับประคด และคันชีพของทหารชายในกรมนักเรียนนายร้อยรักษาพระองค์ โรงเรียน
นายร้อยพระจุลจอมเกล้า แต่มีขนาดย่อมกว่าของทหารชาย
ข้อ ๔๙ รองเท้า มี ๖ แบบ คือ
(๑) รองเท้าหุ้มส้นหนังสีดําชนิดไม่ผูกเชือก ส้นใหญ่พอสมควร สูงไม่เกิน ๗
เซนติเมตร
(๒) รองเท้าหุ้มส้นหนังสีดํา ชนิดผูกเชือก
(๓) รองเท้าสูงครึ่งน่องหนังสีดํา ชนิดผูกเชือก
(๔) รองเท้าสูงครึ่งน่องหนังสีดํา ชนิดไม่ผูกเชือก
(๕) รองเท้าสูงหนังสีดํา ชนิดไม่ผูกเชือก
(๖) รองเท้าเดินป่า
รองเท้าทุกแบบต้องมีส้น ไม่มีริ้วและลวดลาย
ข้อ ๕๐ กระเป๋าถือ มี ๒ แบบ คือ
(๑) กระเป๋าถือสีดําขนาดใหญ่ ทําด้วยหนังหรือวัตถุเทียมหนังรูปสี่เหลี่ยมผืน สูง
๒๐ เซนติเมตร ยาว ๓๐ เซนติเมตร มีสายสะพาย
(๒) กระเป๋าถือสีดําขนาดเล็ก ลักษณะเช่นเดียวกับกระเป๋าถือสีดําขนาดใหญ่
เว้นแต่สูง ๑๕ เซนติเมตร ยาว ๒๐ เซนติเมตร ไม่มีสายสะพาย
กระเป๋าถือทั้ง ๒ แบบ ไม่มีลวดลายโดยปกติถือด้วยมือซ้าย สําหรับกระเป๋าที่มี
สายสะพาย จะสะพายที่ไหล่ซ้ายห้อยลงมาใต้แนวเอวก็ได้

๖-๙๗

หมวด ๓
อินทรธนูและเครื่องหมายยศ
………………
ข้อ ๕๑ อินทรธนูมี ๒ แบบ คือ
(๑) อินทรธนูอ่อน ทําด้วยสักหลาด เสิร์จหรือผ้าชนิดและสีเดียวกับเสื้อเป็นแผ่น
สี่เหลี่ยมเรียวจากทางด้านไหล่ไปทางคอ ปลายมน ด้านไหล่ กว้าง ๔ เซนติเมตร เย็บติดกับเสื้อ
ด้านคอ กว้าง ๓ เซนติเมตร ตอนปลายขัดดุม
(๒) อินทรธนูแข็งลักษณะเช่นเดียวกับอินทรธนูแข็งของทหารชาย เว้นแต่ขนาด
เช่นเดียวกับอินทรธนูอ่อน
ข้อ ๕๒ เครื่องหมายยศ มีดังนี้
(๑) นายทหารประทวนชั้นนายสิบ ใช้เครื่องหมายยศและประดับเช่นเดียวกับ
นายทหารประทวนชั้นจ่านายสิบชาย ปลายบั้งทั้งสองข้าง ห่างกัน ๕ เซนติเมตร
(๒) นายทหารประทวนชั้นจ่านายสิบ ใช้เครื่องหมายยศและประดับเช่นเดียวกับ
นายทหารประทวนชั้นจ่านายสิบชาย แต่ปลายบั้งทั้งสองข้าง ห่างกัน ๒.๕ เซนติเมตร
(๓) นายทหารสัญญาบัตร ใช้เครื่องหมายยศ เช่นเดียวกับนายทหารสัญญาบัตร
ชาย เครื่องหมายยศสําหรับเครื่องแบบฝึก และเครื่องแบบสนาม อนุโลมใช้เช่นเดียวกับทหารชาย

๖-๙๘

หมวด ๔
เครื่องหมายเหล่า เครื่องหมายสังกัด และเครื่องหมายพิเศษ
……………………………..

ข้อ ๕๓ เครื่องหมายเหล่า เครื่องหมายสังกัดและเครื่องหมายพิเศษ ลักษณะ
เช่นเดียวกับเครื่องหมายเหล่า เครื่องหมายสังกัด และเครื่องหมายพิเศษของทหารชาย
เล่า เครื่องหมายสังกัดและเครื่องหมายพิเศษ

ภาค ๓
เครื่องแบบพิเศษ
……………………………….

ข้อ ๕๔ เครื่องแบบกันหนาวสําหรับทหารชาย มี ๒ แบบ คือ
(๑) เครื่องแบบกันหนาวกากีแกมเขียว เช่นเดียวกับเครื่องแบบปกติกากีแกม
เขียวคอแบะ หมวก เสื้อ และกางเกงของเครื่องแบบนี้ ทําด้วยสักหลาดหรือเสิร์จสีกากีแกมเขียว
เครื่องแบบชนิดนี้ใช้ได้สําหรับทหารทุกชั้น
(๒) เครื่องแบบกันหนาวน้ําเงินดํา ประกอบด้วย
(ก) หมวกทรงหม้อตาลสีน้ําเงินดํา
(ข) เสื้อชั้นนอกคอปิดสีน้ําเงินดํา ลักษณะเช่นเดียวกับเสื้อเต็มยศสีน้ําเงิน
ดํา
(ค) กางเกงแถบ ทําด้วยสักหลาดหรือเสิร์จสีน้ําเงินดํา ใช้แถบสีแดง
ลักษณะเช่นเดียวกับกางเกงแถบของนายทหารสัญญาบัตรทั่วไป เว้นแต่นายทหารสัญญาบัตรชั้น
จอมพลและนายพล นักเรียนนายร้อย นักเรียนแพทย์ทหารวิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า
และนักเรียนนายทหารแผนที่ ใช้กางเกงแถบของเครื่องแบบเต็มยศ ทําด้วยสักหลาดหรือเสิร์จ
สีน้ําเงินดํา
(ง) รองเท้าหุ้มส้นหรือรองเท้าหุ้มข้อหนังสีดํา
เครื่องแบบชนิดนี้ใช้ได้เฉพาะนายทหารสัญญาบัตร นายดาบ นักเรียนนายร้อย
นักเรียนแพทย์ทหารวิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า และนักเรียนนายทหารแผนที่
๖-๙๙

ข้อ ๕๕ เครื่องแบบกันหนาวสําหรับทหารหญิง มี ๒ แบบ คือ
(๑) เครื่องแบบกันหนาวกากีแกมเขียว เช่นเดียวกับเครื่องแบบปกติ
กากีแกมเขียวคอแบะ หมวก เสื้อ และกระโปรงของเครื่องแบบนี้ ทําด้วยสักหลาดหรือเสิร์จสีกากี
แกมเขียว
(๒) เครื่องแบบกันหนาวน้ําเงินดําเช่นเดียวกับเครื่องแบบเต็มยศใน
ต่างประเทศที่มีอากาศหนาว
ข้อ ๕๖ ทหารชายเหล่าทหารดุริยางค์ ในโอกาสบรรเลงใช้เครื่องแบบ ดังนี้
(๑) ชุดบรรเลงเกียรติยศใหญ่ ประกอบด้วย
(ก) หมวกทรงหม้อตาลสีขาว
(ข) เสื้อชั้นนอกคอปิดสีขาว
(ค) กางเกงแถบ มีแถบสักหลาดสีแดง เช่นเดียวกับกางเกงแถบในข้อ ๑๒ (๕)
(ง) รองเท้าหุ้มส้นหรือรองเท้าหุ้มข้อหนังสีดํา
(จ) สายยงยศไหมสีเหลืองแซมแดง เป็นสายหลัก ๒ เส้น ประกอบตุ้ม
โลหะสีทอง ๑ ตุ้ม สายทั้ง ๒ เส้น ถักเป็นบ่วงใหญ่ ๑ เส้น เล็ก ๑ เส้น คล้องใต้แขนขวา ให้ตุ้มอยู่
ที่อกเสื้อ ปลายสายรวมติดอยู่ที่ดุมอินทรธนูข้างขวา
๒) ชุดบรรเลงเกียรติยศทั่วไปขาว ประกอบด้วย
(ก) หมวกทรงหม้อตาลสีขาว
(ข) เสื้อชั้นนอกคอแบะสีขาว รัดเอว ไม่มีตะเข็บหลังที่แนวอกมีดุมซ่อน
อยู่ในสาบเสื้อ ด้านหน้ามีกระเป๋าบนข้างละ ๑ กระเป๋า เป็นกระเป๋าปะมีแถบตรงกึ่งกลางตาม
ทางดิ่ง มีปกรูปมน ชายกลางแหลม ปกกระเป๋าขัดดุมโลหะสีทองขนาดกลาง กระเป๋าละ ๑ ดุม
มีอินทรธนูอ่อน ขัดดุมโลหะสีทองขนาดเล็กข้างละ ๑ ดุม มีขอบเสื้อด้านล่างสุด ตรงรัดเอวมีขอบ
ป้านกว้างประมาณ ๔ เซนติเมตร ป้ายไปติดขอทางขวาห่างจากกึ่งกลางประมาณ ๑๐ เซนติเมตร
ที่ตรงเอวมีหูเสื้อสําหรับรัดเอวไปทางหลัง และมีดุมสีเดียวกับเสื้อเรียงตามแนวเอวข้างละ ๒ เม็ด
ที่ปลายแขนเสื้อ ปักด้วยไหมทอง กว้าง ๔ เซนติเมตร ปักป้ายจากกึ่งกลางซ้ายสุดและขวาสุดของ
ตะเข็บข้อมือเสื้อทั้งสองด้านห่างจากปลายแขนเสื้อ ๔ เซนติเมตร ปักป้ายโค้งขึ้นมาพบกันที่
กึ่งกลางข้อมือเสื้อห่างจากปลายแขนเสื้อประมาณ ๗ เซนติเมตร ไขว้ทับกันเป็นห่วง ๔ ห่วง
โดยมีห่วงขนาดใหญ่ ๒ ห่วง เส้นผ่าศูนย์กลาง ๓ เซนติเมตร อยู่ด้านล่าง และห่วงขนาดเล็ก
๖-๑๐๐

๒ ห่วง เส้นผ่าศูนย์กลาง ๒ เซนติเมตร อยู่ด้านบน เสื้อแบบนี้ให้ใช้กับ เสื้อคอพับสีขาวแขนยาว
และผูกผ้าผูกคอสีน้ําเงินดําเงื่อนกะลาสี
(ค) กางเกงขายาวสีขาวหรือกางเกงขายาวสีกากีแกมเขียว
(ง) เข็มขัดด้ายถักหรือวัตถุเทียมด้ายถักสีกากีแกมเขียวหรือสีดํา
(จ) รองเท้าหุ้มส้นหรือรองเท้าหุ้มข้อหนังสีดํา
(ฉ) สายยงยศไหมสีเหลืองแซมแดง ลักษณะเช่นเดียวกับสายยงยศใน (๑) (จ)
(๓) ชุดบรรเลงเกียรติยศทั่วไปกากีแกมเขียว ประกอบด้วย
(ก) หมวกทรงหม้อตาลสีกากีแกมเขียว
(ข) เสื้อชั้นนอกคอแบะสีกากีแกมเขียวรัดเอว ลักษณะเช่นเดียวกับเสื้อ
ชั้นนอกคอ แบะสีขาวรัดเอวตาม (๒) (ข) แต่ที่ปลายแขนเสื้อไม่มีปัก เสื้อแบบนี้ให้ใช้กับเสื้อคอ
พับสีกากีแกมเขียวอ่อน และผูกผ้าผูกคอสีกากีแกมเขียวเงื่อนกะลาสี
(ค) กางเกงขายาวสีกากีแกมเขียวหรือกางเกงขายาวสีขาว
(ง) เข็มขัดด้ายถักหรือวัตถุเทียมด้ายถักสีกากีแกมเขียวหรือสีดํา
(จ) รองเท้าหุ้มส้นหรือรองเท้าหุ้มข้อหนังสีดํา
(ฉ) สายยงยศไหมสีเหลืองแซมแดง ลักษณะเช่นเดียวกับสายยงยศใน (๑) (จ)
(๔) ชุดบรรเลงปกติ ใช้เครื่องแบบปกติสีกากีแกมเขียวคอพับประดับสายยงยศ
ไหมสีเหลืองแซมแดง ลักษณะเช่นเดียวกับสายยงยศใน (๑) (จ)
(๕) ในโอกาสประจําแถวหรือเดินนําขบวนนักเรียนนายร้อย ซึ่งแต่งเครื่องแบบ
ครึ่งยศหรือเครื่องแบบเต็มยศ หรือหน่วยทหารมหาดเล็กรักษาพระองค์ หรือหน่วยทหารรักษา
พระองค์ ซึ่งแต่งเครื่องแบบครึ่งยศรักษาพระองค์หรือเครื่องแบบเต็มยศรักษาพระองค์ ให้แต่ง
เครื่ อ งแบบครึ่ ง ยศรั ก ษาพระองค์ หรื อ เครื่ อ งแบบเต็ ม ยศรั ก ษาพระองค์ เ ช่ น เดี ย วกั บ ทหาร
มหาดเล็กรักษาพระองค์หรือทหารรักษาพระองค์
(๖) ในโอกาสประจําแถวหรือเดินนําขบวนทหารในพิธีตรวจพลสวนสนามและ
ในโอกาสประจําแถวหรือเดินนําขบวนทหารกองเกียรติยศ นอกจากที่กล่าวใน (๕) ใช้เครื่องแบบ
ประกอบด้วย
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(ก) รองในหมวกเหล็กสีกากีแกมเขียวและมีสายรัดคางหนังสีขาว กว้าง
๑.๕ เซนติเมตร
(ข) เสื้อคอเปิดสีกากีแกมเขียว และผ้าพันคอสีแดง
(ค) กางเกงขายาวสีกากีแกมเขียวแบบฝึก
(ง) เข็มขัดด้ายถักสีขาว กว้าง ๕.๕ เซนติเมตร มีตาไก่ หัวเข็มขัดทํา
ด้วยโลหะสีทองเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าทางนอน ปลายมน กว้าง ๖ เซนติเมตร ยาว ๗ เซนติเมตร
พื้นเกลี้ยงมีรูปจักรดุนนูนอยู่กึ่งกลางหัวเข็มขัด
(จ) รองเท้าสูงครึ่งน่องหนังสีดํา เชือกผูกรองเท้าสีขาว
(ฉ) สายยงยศไหมสีเหลืองแซมแดง ลักษณะเช่นเดียวกับสายยงยศใน
(๑) (จ) เว้นแต่ปลายสายรวมติดที่บ่าทางด้านคอ
(ช) คนถื อ ไม้ ชี้ ท าง ใช้ ห มวกทํ า ด้ ว ยโลหะชุ บ โครเมี่ ย มลั ก ษณะ
เช่ น เดี ย วกั บ รองในหมวกเหล็ ก มี ต ราหน้ า หมวกขนาดใหญ่ และมี ส ายรั ด คางสี ข าวให้ ส วม
สายสะพายหนัง มีแถบไหมทองทางด้านนอก สะพายจากไหล่ซ้ายไปขวา
(ซ) ถุงมือสีขาว
(๗) ทหารแตรเดี่ยว ในโอกาสประจําแถวหรือเดินนําขบวนนักเรียนนายร้อยซึ่ง
แต่งเครื่องแบบครึ่งยศหรือเครื่องแบบเต็มยศ ให้แต่งเครื่องแบบอนุโลมตามเครื่องแบบครึ่งยศ
หรือเครื่องแบบเต็มยศของนักเรียนนายร้อย
(๘) ในโอกาสประจําแถว หรือเดินนําขบวนทหารซึ่งจัดเป็นกองเกียรติยศพิเศษ
ให้แต่งเครื่องแบบทหารซึ่งจัดเป็นกองเกียรติยศ
เครื่องแบบตาม (๑) (๒) (๓) และ (๔) ให้ประดับเครื่องหมายสําหรับทหาร
ดุริยางค์ทําด้วย โลหะเป็นรูปพิณสีทอง อยู่บนช่อชัยพฤกษ์สีเงินขัดมันที่อกเสื้อด้านขวา
ข้อ ๕๗ ทหารหญิงเหล่าดุริยางค์ ในโอกาสบรรเลงใช้เครื่องแบบ ดังนี้
(๑) ชุดบรรเลงเกียรติยศใหญ่ ประกอบด้วย
(ก) หมวกแก๊ปทรงอ่อนพับปีกสีขาว ทําด้วยสักหลาดหรือเสิร์จ
(ข) เสื้อชั้นนอกคอแบะสีขาว เสื้อแบบนี้ให้ใช้เสื้อคอพับแบบชายสีขาว
ผูกผ้าผูกคอสําน้ําเงินดําเงื่อนกะลาสีประกอบด้วย
๖-๑๐๒

(ค) กระโปรงสีน้ําเงินดํา
(ง) รองเท้าหุ้มส้นสูงหนังสีดํา
(จ) ถุงเท้ายาวสีน้ําตาลอ่อน
(ฉ) กระเป๋าถือสีดําขนาดใหญ่
(๒) ชุดบรรเลงเกียรติยศทั่วไปขาว เช่นเดียวกับชุดบรรเลงเกียรติยศใหญ่เว้นแต่
ให้ใช้กระโปรงสีขาวและหมวกแก๊ปทรงอ่อนพับปีกสีขาว
(๓) ชุดบรรเลงเกียรติยศทั่วไปกากีแกมเขียว ประกอบด้วย
(ก) หมวกแก๊ปทรงอ่อนพับปีกสีกากีแกมเขียว
(ข) เสื้อชั้นนอกคอแบะสีกากีแกมเขียว เสื้อแบบนี้ให้ใช้เสื้อเชิ้ตสีกากี
แกมเขียวอ่อนผูกผ้าผูกคอสีกากีแกมเขียวเงื่อนกะลาสีประกอบด้วย แต่ในโอกาสไว้ทุกข์ ให้ใช้ผ้า
ผูกคอสีดําเงื่อนกะลาสี
(ค) กระโปรงสีกากีแกมเขียว
(ง) รองเท้าหุ้มส้นหนังสีดํา
(จ) ถุงเท้ายาวสีน้ําตาลอ่อน
(ฉ) กระเป๋าถือสีดําขนาดใหญ่
(๔) บรรเลงปกติคอพับ เช่นเดียวกับเครื่องแบบปกติคอพับสําหรับทหารหญิงทั่วไป
(๕) ในโอกาสประจําแถว หรือเดินนําขบวนทหารในพิธีตรวจพลสวนสนาม และ
ในโอกาสประจําแถว หรือเดินนําขบวนทหารกองเกียรติยศ นอกจากที่กล่าวในข้อ ๕๖ (๕) ใช้
เครื่องแบบประกอบด้วย
(ก) หมวกหนีบสีกากีแกมเขียว
(ข) เสื้อชั้นนอกคอปกสีกากีแกมเขียว มีตะเข็บหลัง ๓ ตะเข็บ ตะเข็บ
กลางยาวตะเข็บขนาบข้างสั้น ด้านหน้ามีตะเข็บ ๔ ตะเข็บ ตะเข็บยาวข้างละ ๑ ตะเข็บ ตะเข็บ
สั้นขนาบตะเข็บยาว ข้างละ ๑ ตะเข็บ เอวเสื้อปล่อย ที่คอและแนวอกมีดุม ๕ ดุม แขนยาวไม่รัด
ข้อมือ กระเป๋าล่างข้างละ ๑ กระเป๋า เป็นกระเป๋าเจาะเฉียงเล็กน้อยมีปกรูปตัดชายมนและ
อินทรธนูอ่อนขัดดุม ดุมทั้งสิ้นใช้ดุมโลหะสีทองขนาดเล็ก
(ค) กระโปรงสีกากีแกมเขียว
(ง) รองเท้าหุ้มส้นหนังสีดํา ชนิดผูกเชือก
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(จ) ถุงเท้าสั้นสีดํา
(ฉ) กระเป๋าถือสีดําขนาดใหญ่
เครื่องแบบตาม (๑) (๒) (๓) และ (๔) ไม่มีสายยงยศ ในโอกาสที่บรรเลงให้ติด
เครื่องหมาย สําหรับทหารดุริยางค์ทําด้วยโลหะ เป็นรูปพิณสีทองอยู่บนช่อชัยพฤกษ์สีเงินขัดมันที่
อกเสื้อด้านขวาสําหรับชุดบรรเลงเกียรติยศใหญ่ ชุดบรรเลงเกียรติยศทั่วไปขาว และชุดบรรเลง
เกีย รติ ยศทั่วไปกากี แกมเขี ยวไม่ ประดับ เครื่อ งหมายยศ แต่ให้ ประคั บ เพีย งเครื่อ งหมายเหล่า และ
เครื่องหมายสังกัด

ข้อ ๕๘ ทหารซึ่งmeหน้าที่สารวัตรทหาร ใช้เครื่องแบบดังนี้
(๑) ในโอกาสปฏิบัติงานปกติ ใช้เครื่องแบบประกอบด้วย
(ก) รองในหมวกเหล็กสีดํา ลักษณะเช่นเดียวกับรองในหมวกเหล็กสี
กากีแกมเขียว มีสายรัดคางหนังสีดํา กว้าง ๒ เซนติเมตร ด้านหนาหมวกมีอักษร สห สีขาว สูง ๖
เซนติเมตร กว้าง ๔ เซนติเมตร ระยะห่างกัน ๓ เซนติเมตร สําหรับพลทหารและนายทหาร
ประทวนมีแถบ ๒ สี คาครอบ ขอบหมวกจนเกือบจดอักษร สห แถบสีแ ดงอยู่ กลางกว้าง ๔
เซนติเมตร ริมแถบสีแดงมีแถบสีขาว กว้าง ๐.๕ เซนติเมตร สําหรับนายทหารสัญญาบัตร ไม่มี
แถบคาดรอบขอบหมวก ในบางโอกาสนายทหารสัญญาบัตรและนายทหารประทวนชั้นจ่านายสิบ
ซึ่งปฏิบัติหน้าที่นายทหารสัญญาบัตรจะใช้หมวกทรงหม้อตาลสีกากีแกมเขียวก็ได้
(ข) เสื้อคอพับสีกากีแกมเขียว
(ค) กางเกงขายาวสีกากีแกมเขียวแบบปกติ รัดปลายขา
(ง) เข็มขัดด้ายถักสีดําลักษณะเช่นเดียวกับเข็มขัดด้ายถักสีขาวในข้อ
๕๖ (๖) (ง)
(จ) รองเท้าสูงครึ่งน่องหนังสีดํา ชนิดผูกเชือก
(ฉ) สายนกหวีดทําด้วยไหมสีขาว มีลักษณะดังนี้
สําหรับพลทหาร และนายทหารประทวน เป็นสายถัก ๔ สาย และสายเกลี้ยง ๑
สาย โดยสายถัก ๒ สาย ทําเป็นบ่วงคล้องใต้แขนซ้าย ส่วนสายถักอีก ๒ สาย ทําเป็นบ่วงขนาด
ใหญ่ และเล็ก ห่างกันพองาม พาดต้นแขนซ้าย ปลายสายรวมติดใต้อินทรธนู สายเกลี้ยงโยงจาก
ใต้อินทรธนู ตรงที่รวมสายถักปลายสายผูกนกหวีดสอดไว้ในกระเป๋าเสื้อข้างซ้าย
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สําหรับนายทหารสัญญาบัตร มีลักษณะเช่นเดียวกับพลทหาร และนายทหาร
ประทวน เว้นแต่ที่ปลายสายเกลี้ยงให้ติดตุ้มโลหะสีทอง ๑ ตุ้ม แทนนกหวีดห้อยไว้ที่ดุมเสื้อเม็ดที่
๒ กับใช้ สายถักคล้องใต้แขนขวาและพาดต้นแขนขวา
(ช) ปลอกแขนทําด้วยสักหลาดไนล่อนหรือวัตถุเทียมหนังสีแดงกว้าง
๑๐ เซนติเมตร อักษร สห ทําด้วยสักหลาด หรือหนังหรือวัตถุเทียมหนังสีขาว สูง ๖ เซนติเมตร
กว้าง ๔ เซนติเมตร ระยะห่างกัน ๓ เซนติเมตร สวมที่แขนเสื้อข้างขวาระหว่างไหล่กับข้อศอกให้
ตัวอักษรอยู่ด้านนอก
(ซ) ซองปืนพกหนังสีดํา
(ฌ) กระเป๋าซองกระสุนหนังสีดํา
(๒) ในโอกาสปฏิบัติงานในพิธีต่าง ๆ ใช้เครื่องแบบประกอบด้วย
(ก) รองในหมวกเหล็กสีขาวลักษณะเช่นเดียวกับรองในหมวกเหล็กสีดํา
ใน (๑) (ก) แต่ด้านหน้าหมวกใช้อักษร สห สีแดงและไม่มีแถบคาดรอบขอบหมวก
(ข) เสื้อคอพับสีกากีแกมเขียว และใช้ผ้าพันคอสีเขียว
(ค) กางเกงขายาวสีกาแกมเขียวแบบปกติ
(ง) เข็มขัดด้ายถักสีขาว เช่นเดียวกับในข้อ ๕๖ (๖) (ง)
(จ) รองเท้าสูงครึ่งน่องหนังสีดํา เชือกผูกรองเท้าสีขาว
(ฉ) สายนกหวีดทําด้วยไหมสีขาว เช่นเดียวกับใน ๑ (ฉ)
(ช) ปลอกแขน ทํ า ด้ ว ยสั ก หลาดไนล่ อ นหรื อ วั ต ถุ เ ที ย มหนั ง สี แ ดง
เช่นเดียวกับใน (๑) (ช)
(ซ) ซองปืนพกหนังสีขาว
(ฌ) กระเป๋าซองกระสุนหนังสีขาว
(ญ) ถุงมือสีขาว
(๓) ในโอกาสขับขี่จักรยานยนต์
เมื่อนําขบวน หรือติดตามบุคคลสําคัญเพื่อเป็นเกียรติยศ ใช้เครื่องแบบ
ประกอบด้วย
(ก) หมวกแบบขับขี่รถจักรยานยนต์สีขาวด้านหน้าหมวกมีอักษร สห
สีแดงสูง ๖ เซนติเมตร กว้าง ๔ เซนติเมตรยะห่างกัน ๓ เซนติเมตร
๖-๑๐๕

(ข) เสื้อคอพับสีกากีแกมเขียวและใช้ผ้าพันคอสีเขียว
(ค) กางเกงแบบขี่ม้าสีกากีแกมเขียว
(ง) เข็มขัดด้ายถักสีขาว เช่นเดียวกับในข้อ ๕๖ (๖) (ง)
(จ) รองเท้าสูงหนังสีดํา
(ฉ) สายนกหวีดทําด้วยไหมสีขาว เช่นเดียวกับใน (๑) (ฉ)
(ช) ปลอกแขนทํ า ด้ ว ยสั ก หลาดไนล่ อ น หรื อ วั ต ถุ เ ที ย มหนั ง สี แ ดง
เช่นเดียวกับใน (๑) (ช)
(ซ) ซองปืนพกหนังสีขาว
(ฌ) กระเป๋าซองกระสุนหนังสีขาว
(ญ) ถุงมือขาวครึ่งแขนสวมทับแขนเสื้อ
เมื่อปฏิบัติงานปกติใช้เครื่องแบบเช่นเดียวกับใน (๑) เว้นแต่ให้ใช้หมวกแบบขับ
ขี่จักยานยนต์สีขาว กางเกงแบบขี่ม้าสีกากีแกมเขียว รองเท้าสูงหนังสีดํา และไม่ใช้ผ้าพันคอสีเขียว
ทั้งนี้ จะใช้แว่นตากันลมหรือเสื้อคลุมกันฝนชนิดมีแขนสีกากีแกมเขียว หรือทั้ง
สองอย่างด้วยกันก็ได้
(๔) ในโอกาสปฏิบัติราชการสนามหรือฝึก ใช้เครื่องแบบประกอบด้วย
(ก) รองในหมวกเหล็กสีดํา เช่นเดียวกับใน (๑) (ก) หรือรองในหมวก
เหล็กคลุมด้วยผ้าสีกากีแกมเขียวที่ระบาย หรือแต้มด้วยสีอื่นเพื่อให้กลมกลืนกับ
ภูมิประเทศ หรือหมวกเหล็กคลุมด้วยผ้าสีกากีแกมเขียวที่ระบายหรือแต้มด้วยสี
อื่นเพื่อให้กลมกลืนกับภูมิประเทศ ที่ผ้าคลุมด้านหน้าหมวกมีอักษร สห สีขาว
สูง ๖ เซนติเมตร กว้าง ๔ เซนติเมตร ระยะห่างกัน ๓ เซนติเมตร
(ข) เสื้อคอเปิดสีกากีแกมเขียว หรือเสื้อสนามคอเปิดสีกาสีแกมเขียวที่
ระบายหรือแต้มด้วยสีอื่นเพื่อให้กลมกลืนกับภูมิประเทศ
(ค) กางเกงขายาวสีกากีแกมเขียวแบบฝึก หรือกางเกงสนามขายาวสี
กากีแกมเขียวระบายหรือแต้มด้วยสีอื่นเพื่อให้กลมกลืนกับภูมิประเทศ

๖-๑๐๖

(ง) เข็มขัดด้ายถักหรือวัตถุเทียมด้ายถักสีกากีแกมเขียวหรือสีดํา
(จ) รองเท้าสูงครึ่งน่องหนังสีดํา ชนิดผูกเชือก
(ฉ) ปลอกแขนทําด้ วยสัก หลาด ไนล่อน หรื อ วัตถุ เทีย มหนัง สีแ ดง
เช่นเดียวกับใน (๑) (ช)
เครื่องแบบชนิดนี้ให้ใช้เครื่องสนามประกอบด้วย
(๕) ในโอกาสปฏิบัติงานควบคุมการจราจรขณะทัศนวิสัยจํากัด ใช้เครื่องแบบ
เช่นเดียวกับ (๑) และให้ใช้ปลอกแขนทําด้วยผ้าสะท้อนแสงสีขาวสลับเทาเย็บติดกันสีละ ๕ แถบ
กว้างแถบละ ๔ เซนติเมตร ที่ปลายปลอกแขนทั้งสองข้าง มีจีบรัดด้วยยางยืด ตัวปลอกแขน กว้าง
๒๐ เซนติเมตร ยาว ๓๕ เซนติเมตร ใช้สวมที่แขนเสื้อทั้งสองข้าง ระหว่างข้อศอกกับข้อมือ
ทั้งนี้ จะใช้เสื้อกันฝนสีส้มสะท้อนแสง ลักษณะเป็นเสื้อคอเชิ้ตยาวถึงข้อเท้า ปกเสื้อ
กว้าง ๕ เซนติเมตร มุมปกแหลม ตัวเสื้อด้านหน้าผ่าตลอดซ้อน ๒ ชั้น บริเวณด้านหน้าและ
ด้านหลังในระดับแนวอก ที่คอและตัวเสื้อมีดุม ๕ คุม แขนเสื้อรูปทรงกระบอกซ้อนกัน ๒ ชั้น
แขนเสื้ อ ชั้ น ในยาวถึ ง ข้ อ มื อ ส่ ว นชั้ น นอกยาวถึ ง ข้ อ ศอก ไม่ มี ก ระเป๋ า ไม่ ใ ช้ อิ น ทรธนู แ ละ
เครื่องหมายใดๆ สวมคลุมด้วย
ข้อ ๕๙ ทหารซึ่งเป็นนักโดดร่มประจํากอง ใช้เครื่องแบบ ดังนี้
เครื่องแบบพลทหารมี ๕ ชนิด คือ
(๑) เครื่องแบบปกติ ประกอบด้วย
(ก) หมวกทรงอ่อนสีเลือดหมู ด้ านซ้ายเหนือขอบหมวกมีตราหน้าหมวก
ขนาดกลาง
(ข) เสื้อคอพับสีกากีแกมเขียว จะผูกผ้าผูกคอสีกากีแกมเขียวแก่เงื่อนกะลาสี
สอดชายผ้าผูกคอไว้ภายในเสื้อใต้ดุมเม็ดที่ ๒ ก็ได้ ในโอกาสพิเศษจะใช้ผ้าพันคอสีร่มพรางก็ได้
(ค) กางเกงขายาวสีกากีแกมเขียวแบบปกติ
(ง) เข็มขัดด้ายถักหรือวัตถุเทียมด้ายถักสีกากีแกมเขียวหรือดํา
(จ) รองเท้าหุ้มข้อหนังสีดําแบบโดดร่ม หรือรองเท้าเดินป่า
ในโอกาสลําลองจะใช้หมวกทรงหม้อตาลสีกากีแกมเขียว หรือหมวกหนีบสีกากีแกม
เขียวและรองเท้าหุ้มส้นหนังสีดําก็ได้
๖-๑๐๗

(๒) เครื่องแบบฝึก ประกอบด้วย
(ก) หมวกทรงอ่อนตาม (๑) (ก) หรือหมวกเหล็กสีกากีแกมเขียว หรือหมวก
แก็ปทรงอ่อนสีกากีแกมเขียว
(ข) เสื้อคอเปิดสีกากีแกมเขียว ในโอกาสพิเศษจะใช้ผ้าพันคอสีร่มพรางก็ได้
(ค) กางเกงขายาวสีกากีแกมเขียวแบบฝึกรัดปลายขา
(ง) เข็มขัดด้ายถักหรือวัตถุเทียมด้ายถักสีกากีแกมเขียวหรือสีดํา
(จ) รองเท้าหุ้มข้อหนังสีดําแบบโดดร่ม หรือรองเท้าเดินป่า
(ฉ) ถุงเท้าขนสัตว์
(๓) เครื่องแบบสนาม ประกอบด้วย
(ก) หมวกทรงอ่อนตาม (๑) (ก) หรือหมวกเหล็กสีกากีแกมเขียว หรือหมวก
แก็ปทรงอ่อนสีกากีแกมเขียว
(ข) เสื้อคอเปิดสีกากีแกมเขียว หรือเสื้อสนามคอเปิดสีกากีแกมเขียว
(ค) กางเกงขายาวสีกากีแกมเขียวแบบฝึกรัดปลายขา หรือกางเกงสนามขา
ยาวสีกากีแกมเขียว
(ง) เข็มขัดด้ายถักหรือวัตถุเทียมด้ายถักสีกากีแกมเขียวหรือสีดํา
(จ) รองเท้าหุ้มข้อหนังสีดําแบบโดดร่ม หรือรองเท้าเดินป่า
(ฉ) ถุงเท้าขนสัตว์
เครื่องแบบนี้ใช้เครื่องสนามประกอบด้วย เครื่องแบบสนามตาม (ก) เว้นหมวกทรง
อ่อน (ข) และ (ค) ในบางโอกาสจะใช้สีกากีแกมเขียวที่ระบาย หรือแต้มด้วยสีอื่นเพื่อให้กลมกลืน
กับภูมิประเทศก็ได้
(๔) เครื่องแบบครึ่งยศเช่นเดียวกับเครื่องแบบฝึก เว้นแต่ให้ใช้หมวกเหล็กสีกากีแกมเขียว
(๕) เครื่องแบบเต็มยศเช่นเดียวกับเครื่องแบบฝึกเว้นแต่ให้ใช้หมวกเหล็กสีกากีแกมเขียว
เครื่องแบบนายทหารประทวน มี ๘ ชนิด คือ
(๑) เครื่องแบบปกติขาว เช่นเดียวกับเครื่องแบบปกติขาวสําหรับนายทหารประทวน
ทั่วไป
(๒) เครื่องแบบปกติกากีแกมเขียวคอแบะ เช่นเดียวกับเครื่องแบบปกติกากีแกมเขียว
คอแบะ สําหรับนายทหารประทวนทั่วไป เว้นแต่จะใช้หมวกทรงอ่อนสีเลือดหมูก็ได้
๖-๑๐๘

(๓) เครื่องแบบปกติกากีแกมเขียวคอพับ เช่นเดียวกับเครื่องแบบปกติสําหรับพล
ทหารในโอกาสไว้ทุกข์ใช้ผ้าผูกคอสีดําเงื่อนกะลาสี
(๔) เครื่องแบบปกติกากีนวลแกมเขียวคอพับประกอบด้วย
(ก) หมวกทรงอ่อนสีเลือดหมู ด้านซ้ายเหนือขอบหมวกมีตราหน้าหมวกขนาดกลาง
(ข) เสื้อคอพับสีกากีนวลแกมเขียว
(ค) กางเกงขายาวสีกากีแกมเขียวแบบปกติ
(ง) เข็มขัดด้ายถักหรือวัตถุเทียมด้ายถักสีกากีแกมเขียวหรือสีดํา
(จ) รองเท้าหุ้มข้อหนังสีดําแบบโดดร่ม หรือรองเท้าเดินป่า
ในโอกาสลําลองจะใช้หมวกทรงหม้อตาลสีกากีแกมเขียว หรือหมวกหนีบสีกากีแกม
เขียวและ รองเท้าหุ้มส้นหนังสีดําก็ได้
(๕) เครื่องแบบฝึกเช่นเดียวกับเครื่องแบบฝึกสําหรับพลทหาร
(๖) เครื่องแบบสนาม เช่นเดียวกับเครื่องแบบสนามสําหรับพลทหาร
(๗) เครื่องแบบครึ่งยศ เช่นเดียวกับเครื่องแบบปกติขาว เว้นแต่ให้ใช้รองเท้าหุ้มข้อ
หนังสีดํา ถ้าประจําแถวทหารซึ่งแต่งเครื่องแบบครึ่งยศ ให้แต่งเช่นเดียวกับเครื่องแบบครึ่งยศ
สําหรับพลทหาร
(๘) เครื่องแบบเต็มยศ เช่นเดียวกับเครื่องแบบปกติขาว เว้นแต่ให้ใช้รองเท้าหุ้มข้อ
หนังสีดํา ถ้าประจําแถวทหารซึ่งแต่งเครื่องแบบเต็มยศ ให้แต่งเช่นเดียวกับเครื่องแบบเต็มยศ
สําหรับพลทหาร
เครื่องแบบนายทหารสัญญาบัตร มี ๑๑ ชนิด คือ
(๑) เครื่องแบบปกติขาวเช่นเดียวกับเครื่องแบบปกติขาวสําหรับนายทหารสัญญาบัตร
ทั่วไป
(๒) เครื่องแบบปกติกากีแกมเขียวคอแบะ เช่นเดียวกับเครื่องปกติกากีแกมเขียว คอ
แบะสําหรับนายทหารสัญญาบัตรทั่วไป เว้นแต่จะใช้หมวกทรงอ่อนสีเลือดหมูก็ได้ ในบางโอกาส
จะใช้กางเกงขายาวสีกากีแกมเขียวแบบปกติรัดปลายขา ประกอบกับรองเท้าหุ้มข้อหนังสีดํา หรือ
รองเท้าหุ้มข้อหนังสําดําแบบโดดร่มก็ได้
(๓) เครื่องแบบปกติกากีแกมเขียวคอพับ เช่นเดียวกับเครื่องแบบปกติกากีแกมเขียว
สําหรับนายทหารประทวน

๖-๑๐๙
(๔) เครื่องแบบปกติกากีนวลแกมเขียวคอพับ เช่นเดียวกับเครื่องแบบปกติกากีนวล
แกมเขียวคอพับสําหรับนายทหารประทวน
(๕) เครื่องแบบฝึก เช่นเดียวกับเครื่องแบบฝึกสําหรับพลทหาร
(๖) เครื่องแบบสนาม เช่นเดียวกับเครื่องแบบสนามสําหรับพลทหาร
(๗) เครื่องแบบครึ่งยศ เช่นเดียวกับเครื่องแบบครึ่งยศสําหรับนายทหารสัญญาบัตร
ทั่วไป ถ้าประจําแถวทหาร ซึ่งแต่งเครื่องแบบครึ่งยศให้แต่งเช่นเดียวกับเครื่องแบบครึ่งยศสําหรับ
พลทหาร
(๘) เครื่องแบบครึ่งยศ เช่นเดียวกับเครื่องแบบครึ่งยศสําหรับนายทหารสัญญาบัตร
ทั่วไป ถ้าประจําแถวทหาร ซึ่งแต่งเครื่องแบบเต็มยศให้แต่งเช่นเดียวกับเครื่องแบบเต็มยศสําหรับ
พลทหาร
(๙) เครื่องแบบสโมสรคอปิด เช่นเดียวกับเครื่องแบบสโมสรคอปิดสําหรับนายทหาร
สัญญาบัตรทั่วไป
(๑๐) เครื่ อ งแบบสโมสรอกแข็ ง เช่ น เดี ย วกั บ เครื่ อ งแบบสโมสรอกแข็ ง สํ า หรั บ
นายทหารสัญญาบัตรทั่วไป
(๑๑) เครื่ อ งแบบสโมสรอกอ่ อ น เช่ น เดี ย วกั บ เครื่ อ งแบบสโมสรอกอ่ อ นสํ า หรั บ
นายทหารสัญญาบัตรทั่วไป
ข้อ ๖๐ ทหารซึ่งเป็นนักโดดร่มประจํากอง ใช้สายยงยศไหมสีแดงเป็นสายถัก ๑ เส้น
ประกอบตุ้มโลหะสีทอง ๑ ตุ้ม และสายเกลี้ยง ๒ เส้น ทําเป็นบ่วงคล้องใต้แขนขวาปลายสายรวม
ติดที่ ดุมอินทรธนูข้างขวา ให้ตุ้มโลหะสีทองอยู่ที่อกเสื้อประกอบกับเครื่องแบบตามข้อ ๕๙ เว้น
แต่เมื่อแต่งเครื่องแบบฝึกหรือเครื่องแบบสนามไม่ใช้สายยงยศ
นายทหารสัญญาบัตรซึ่งใช้สายยงยศเสนาธิการ หรือสายยงยศนายทหารคนสนิทให้
ใช้สายยงยศตามข้อนี้
ข้อ ๖๑ ทหารซึ่งจัดเป็นกองเกียรติยศ
(๑) มณฑลทหารบกและจังหวัดทหารบก ใช้เรื่องแบบประกอบด้วย
(ก) รองในหมวกเหล็ ก สี ก ากี แ กมเขี ย ว มี ส ายรั ด คางหนั ง สี ข าว กว้ า ง ๑๕
เซนติเมตร
(ข) เสื้อคอเปิดสีกากีแกมเขียว และผ้าพันคอสีน้ําเงินอ่อน

๖-๑๑๐
(ค) กางเกงขายาวสีกากีแกมเขียวแบบฝึก
(ง) เข็มขัดหนังสีขาว กว้าง ๕.๕ เซนติเมตร หัวเข็มขัดทําด้วยโลหะสีทองเป็นรูป
สี่ เ หลี่ ย มผื น ผ้ า ทางนอนปลายมน กว้ า ง ๖ เซนติ เ มตร ยาว ๗ เซนติ เ มตร พื้ น เกลี้ ย ง มี รู ป
เครื่องหมายกองทัพบกดุนนูนอยู่กึ่งกลางหัวเข็มขัด
(จ) รองเท้าสูงครึ่งน่องหนังสีดํา ชนิดผูกเชือก
(ฉ) สายนกหวี ด ทํ า ด้ ว ยด้า ยถั ก หรื อ ในล่ อ นสี ข าว ลั ก ษณะเช่ น เดี ย วกั บ สาย
นกหวีด ในข้อ ๕๔ (๑) (ฉ) เว้นแต่ปลายสายเกลี้ยงให้ติดตุ้มโลหะสีทอง ๑ ตุ้ม เมื่อใช้สายนกหวีด
นี้ไม่ใช้สายยงยศอย่างอื่นอีก
(ช) ซองกระบี่หรือซองดาบทําด้วยหนังสีขาว
(ซ) ถุงมือสีขาว
(ฌ) สายสะพายปืนทําด้วยหนังสีขาว
(๒) หน่วยทหารต่าง ๆ ใช้เครื่องแบบฝึก ผ้าพันคอสีน้ําเงินอ่อน
(๓) โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ใช้เครื่องแบบฝึก ผ้าพันคอสีบานเย็นและ
เครื่องแบบสวนสนามในโอกาสพิเศษ
เครื่องแบบสวนสนามในโอกาสพิเศษ ประกอบด้วย
(ก) หมวกทรงหม้อตาลสีขาว มีตราหน้าหมวกและเครื่องประกอบเช่นเดียวกับ
หมวกทรงหม้อตาลสีแกมเขียว เว้นแต่สายรัดคางใช้แบบไหมทองหรือวัตถุเทียมไหมทอง
(ข) เสื้อชั้นนอกคอปกสีแดงเลือดนก ที่แนวอกมีดุมโลหะสีทองขนาดใหญ่สอง
แถว แถวละ ๗ ดุม ปลอกคอทําด้วยกํามะหยี่สีน้ําเงินดํากว้าง ๕ เซนติเมตร ที่ปลอกคอ โดยรอบ
มีแถบไหมทองหรือวัตถุเทียมไหมทอง กว้าง ๑ เซนติเมตร ห่างจากขอบนอกของปลอกคอ ๐.๕
เซนติเมตร ปลอกแขน ทําด้วยกํามะหยี่สีน้ําเงินดํา มีความยาวจากปลายแขนถึงปลายปลอกแขน
ด้านนอก ๒๒ เซนติเมตร ปลอกแขนท่อนล่างเป็นรูปสี่เหลี่ยม สูง ๙.๕ เซนติเมตร มีแถบไหมทอง
หรื อวั ต ถุเ ที ย มไหมทอง ๓ แถบ แถบบนและแถบล่ า งด้ า นปลายแขนเสื้อ กว้ า งแถบละ ๑.๕
เซนติเมตร แถบกลางกว้าง ๒ เซนติเมตร เว้นระยะระหว่างแถบ ๒ เซนติเมตร แถบล่างอยู่ห่าง
จากขอบปลายแขน ๐.๕ เซนติเมตร ปลอกแขนท่อนบนด้านนอกเป็นรูปสามเหลี่ยม สูง ๑๒.๕
เซนติเมตร ฐานของรูปสามเหลี่ยม ติดกับขอบบนของปลอกแขนท่อนล่าง ที่ขอบของสามเหลี่ยม
ทั้งสองข้างมีแถบไหมทอง หรือวัตถุเทียมไหมทอง ๒ แถบ

๖-๑๑๑
แถบด้ า นนอก กว้ า ง ๑.๕ เซนติ เ มตร อยู่ ห่ า งจากขอบปลอกแขนท่ อ นบนด้ า นนอก ๐.๕
เซนติเมตร แถบด้านใน กว้าง ๑ เซนติเมตร อยู่ห่างจากแถบค้านนอก ๐.๕ เซนติเมตร ปลายแถบ
ที่ด้านฐานทั้งสองข้าง ติดกับแถบบนของปลอกแขนท่อนล่าง ภายในรูปสามเหลี่ยมมีรูปหมวก
นักรบ โบราณปักด้วยด้าย หรือไหมสีเหลืองซ้อนทับบนดาบปักด้วยด้ายหรือไหมสีขาว ชายเสื้อ
ด้านหลังเปิดชายเสื้อถึงแนวเองที่แนวตะเข็บหลังข้างรอยเปิดทั้งสองข้าง มีดุมโลหะสีทองขนาด
กลาง ๒ แถบ แถบละ ๒ ดุม
(ค) กางเกงขายาวสีขาวมีลักษณะเช่นเดียวกับกางเกงขายาวสีกากีแกมเขียว
แบบปกติ
(ง) เข็มขัดหนังหรือวัตถุเทียมหนังสีแดง กว้าง ๕.๕ เซนติเมตร มีแถบไหมเงิน
หรือวัตถุเทียมไหมเงิน กว้าง ๑ เซนติเมตร อยู่ตอนกลาง และแถบไหมทองหรือวัตถุเทียงไหมทอง
กว้าง ๑ เซนติเมตร อยู่ตอนริมทั้งสองข้าง หัวเข็มขัดทําด้วยโลหะสีทองเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสมุม
บน ยาวด้านละ ๕.๕ เซนติเมตร พื้นเกลี้ยง มีรูปตราแผ่นดินดุนนูนอยู่กึ่งกลางหัวเข็มขัด และใช้
คาดทับเสื้อชั้นนอกคอปิดสีแดงเลือดนก
(จ) รองเท้าหุ้มข้อหนังสีดํา ชนิดผูกเชือกหรือยืดข้าง
(ฉ) อินทรธนูแข็ง
(ช) ถุงมือสีขาว
สํ า หรั บ นั ก เรี ย นนายร้ อ ยซึ่ ง ได้ รั บ แต่ ง ตั้ ง ให้ ทํ า หน้ า ที่ หั ว หน้ า หมวด หั ว หน้ า
กองร้อย หัวหน้ากองพัน หรือหัวหน้านักเรียน ใช้กระบี่มีลักษณะเช่นเดียวกับกระบี่นายทหาร
สัญญาบัตร เว้นแต่ให้ใช้พู่ไหมสีเหลือง สายกระบี่มีลักษณะเช่นเดียวกับสายกระบี่นายทหาร
สัญญาบัตร และใช้แผ่นห้อยสายกระบี่ทําด้วยไหมหรือวัตถุเทียมหนังสีขาว
สําหรับนักเรียนนายร้อยซึ่งประจําแถว ใช้ดาบปลายปืน ฝึกดาบทําด้วยหนังหรือ
วัตถุเที ยมหนังสี ขาว ยาว ๓๗ เซนติเมตร กว้าง ๖.๘ เซนติเมตร ส่วนของซองดาบยาว ๒๑
เซนติเมตร จากซองดาบขึ้นไป ๑๐.๕ เซนติเมตร มีสายรัดด้ามดาบ กว้าง ๒ เซนติเมตร
สําหรับผู้เชิญธง ใช้สายคล้องคอทําด้วยหนัง หรือวัดเทียมหนังสีขาว กว้าง ๗
เซนติเมตร ยาว ๑๕๐ เซนติเมตร ปลายสายรวมติดไว้กับแผ่นโลหะสีทองรูปใบโพธิ์ กว้าง ๑๕
เซนติเมตร สูง ๑๕ เซนติเมตร ด้านหน้ามีโลหะสีทองรูปกรวยติดอยู่

๖-๑๑๒
สําหรับวงดุริยางค์ ใช้สายถักทําด้วยด้ายหรือไหมสีเหลือง กว้าง ๔ เซนติเมตร
ยาว ๗๗ เซนติเมตร ประกอบตุ้มโลหะสีทอง ๑ ตุ้ม ทําเป็นบ่วงคล้องใต้แขนขวา ปลายสายรวม
ติดใต้อินทรธนูข้างขวา ใช้ตุ้มโลหะสีทองอยู่ทางด้านหน้า
(๔) ทหารกองเกียรติยศพิเศษ ใช้เครื่องแบบประกอบด้วย
(ก) หมวกทรงหม้อตาลสีดําหรือสีขาว มีตราหน้าหมวก และเครื่องประกอบ
เช่นเดียวกับหมวกทรงหม้อตาลสีกากีแกมเขียว เว้นแต่สายรัดคางใช้แถบไหมทองหรือวัตถุเทียม
ไหมทอง
(ข) เสื้อชั้นนอกคอแบะสีแดง ลักษณะเช่นเดียวกับเสื้อชั้นนอกคอแบะสีกากีแกม
เขี ย ว เว้ น แต่ ใ ห้ ใ ช้ เ สื้ อ แบบนี้ กั บ เสื้ อ คอพั บ สี ข าวแขนยาวผู ก ผ้ า ผู ก คอสี ดํ า เงื่ อ นกะลาสี
ประกอบด้วย
(ค) กางเกงขายาวสํ า ดํ า แบบปกติ ทํ า ด้ ว ยสั ก หลาดหรื อ เสิ ร์ จ ลั ก ษณะ
เช่นเดียวกับกางเกง ขายาวสีกากีแกมเขียวแบบปกติ กางเกงชนิดนี้เมื่อสวมประกอบกับรองเท้า
สูงครึ่งน่อง ปลายขากางเกงให้สอดไว้ภายในรองเท้า
(ง) เข็มขัดหนังสีขาว ลักษณะเช่นเดียวกับเข็มขัดหนังสีขาวใน (๑) (ง) ใช้คาด
พับเสื้อชั้นนอกคอแบะสีแดง
(จ) รองเท้าสูงครึ่งน่องหนังสําดํา เชือกผูกรองเท้าสีขาว
(ฉ) สายด้ า ยถั ก เป็ น ไหมหรื อ วั ต ถุ เ ที ย มไหมสี ข าว ลั ก ษณะเป็ น สายถั ก ๒
เส้น เส้นสั้นขนาด กว้าง ๑.๒ เซนติเมตร ยาวไม่เกิน ๔๕ เซนติเมตร เส้นยาวขนาดกว้าง ๒.๕
เซนติเมตร ยาวไม่เกิน ๗๕ เซนติเมตร เส้นสั้นทําเป็นหวงพาดต้นแขนซ้าย เส้นยาวทําเป็นห่วง
คล้องใต้แขนซ้าย ปลายสายด้ายถักทั้งสองเส้นรวมติดไว้ใต้อินทรธนู
(ช) แผ่นติดไหล่ ทําด้วยสักหลาดหรือเสิร์จ เป็นรูปอาร์ม กว้าง ๗ เซนติเมตร สูง
๘.๕ เซนติเมตร พื้นเป็นแถบลายธงไตรรงค์ในทางตั้ง ขลิบริมด้วยเกลียวผ้าสีดํา แผ่นติดไหล่นี้ติด
ที่ต้นแขนเสื้อข้างขวาด้านนอก ห่างจากตะเข็บไหล่ ๒ เซนติเมตร
ในโอกาสที่ จั ด เป็ น กองเกี ย รติ ย ศในต่ า งประเทศ ให้ มี อั ก ษรโรมั น สี ข าวคํ า ว่ า
“THAILAND” บนแถบสี น้ํ า เงิ น ดํ า สู ง ๒ เซนติ เ มตร ยาวตลอดส่ ว นกว้ า งของรู ป อาร์ ม
ประกอบด้วย
(ซ) ซองกระบี่หรือซองดาบ ทําด้วยหนังสีขาว

๖-๑๑๓
(ฌ) ถุงมือสีขาว
(ญ) สายสะพาย ทําด้วยหนังสีขาว ขนาดกว้าง ๔.๕ เซนติเมตร ยาวไม่เกิน
๑๓๐ เซนติเมตร สะพายทับเสื้อชั้นนอกคอแบะสีแดง โดยสะพายไหล่ขวาเฉียงลงทางซ้ายให้
สายสะพาย สอดใต้อินทรธนูข้าวขวา ปลายสายสะพายทั้งสองรวมติดอยู่กับเข็มขัดหนังสีขาว
ในโอกาสที่ใช้ธงชาติ ธงชัยเฉลิมพลของทหารบก ธงประจําหน่วยทหาร ให้หมู่เชิญธง
ที่ จั ด ขึ้ น ใช้ ส ายสะพายลั ก ษณะดั ง กล่ า วอี ก ๑ เส้ น สะพายไหล่ ซ้ า ยไขว้ ทั บ กั บ เส้ น แรก
ประกอบด้วย
เครื่องแบบนี้ให้ติดเครื่องหมายยศ เครื่องหมายเหล่าและเครื่องหมายสังกัด เช่นเดียวกับ
เครื่องแบบปกติกากีแกมเขียวคอแบะ
ข้ อ ๖๒ ทหารซึ่ ง จั ด เป็ น กองรั ก ษาการณ์ ภ ายในและภายนอก ใช้ เ ครื่ อ งแบบ
ประกอบด้วย
(๑) รองในหมวกเหล็ ก สี ก ากี แ กมเขี ย ว ด้ า นข้ า งหมวก มี อั ก ษร รก สี ข าว สู ง ๖
เซนติเมตร เขียนในลักษณะรูปวงกลมมีสายรัดคางหนังสีดํา กว้าง ๑.๕ เซนติเมตร
(๒) เสื้อคอเปิดสีกากีแกมเขียวแบบฝึก
(๓) กางเกงขายาวสีกากีแกมเขียวแบบฝึก
(๔) เข็มขัดด้ายถักหรือวัตถุเทียมด้ายถักสีกากีแกมเขียว กว้าง ๕.๕ เซนติเมตร
(๕) รองเท้าสูงครึ่งน่องหนังสีดํา
(๖) กระเป๋าซองกระสุนด้ายถัก หรือวัตถุเทียมด้ายถักสีกากีแกมเขียว
(๗) ซองปืนพกหนังสีดํา ใช้สําหรับนายทหารสัญญาบัตร
ข้ อ ๖๓ ทหารซึ่ ง มี ห น้ า ที่ ใ ช้ เ ครื่ อ งยนต์ ใ นเวลาประจํ า ทํ า งานตามหน้ า ที่ เ กี่ ย วกั บ
เครื่องยนต์ใช้เครื่องแบบฝึกหรือเครื่องแบบสนาม และจะใช้รองเท้าผ้าใบสีดําก็ได้
ทหารราบ ทหารม้า และทหารปืนใหญ่ ซึ่งสังกัดหน่วยยานเกราะหรือหน่วยยานยนต์ ติด
อาวุธ ตามอัตราการจัด เมื่อแต่งเครื่องแบบฝึกหรือเครื่องแบบสนาม จะใช้หมวกทรงอ่อนสีน้ําเงิน
ดํา มีตราหน้าหมวกขนาดกลางปักด้วยไหมหรือด้ายสีน้ําเงินดําก็ได้
ทหารซึ่งมีหน้าที่ในการปฏิบัติราชการสนามชายแดนตามแผนป้องกันประเทศ เมื่อแต่ง
เครื่องแบบฝึก หรือเครื่องแบบสนาม จะใช้หมวกทรงอ่อน หรือหมวกปีกอ่อนสีกากีแกมเขียวที่

๖-๑๑๔
ระบายหรือแต้มด้วยสีอื่น เพื่อให้กลมกลืนกับภูมิประเทศ มีตราหน้าหมวกขนาดกลาง ปักด้วย
ไหมหรือด้ายสีน้ําเงินดําก็ได้
ทหารซึ่งมีหน้าที่เกี่ยวกับการฝึกนักศึกษาวิชาทหารหรือทหาร ซึ่งเข้าร่วมในกิจกรรมของ
นักศึกษาวิชาทหาร เมื่อแต่งเครื่องแบบฝึกหรือเครื่องแบบสนาม จะใช้หมวกทรงอ่อนสีกากีแกม
เขียวมีตราหน้าหมวกขนาดกลางก็ได้
ข้อ ๖๔ ทหารซึ่งมีหน้าที่ในการบิน เวลาประจําทํางานตามหน้าที่เกี่ยวกับการบิน ใช้
เครื่องแบบประกอบด้วย
(๑) หมวกแก๊ปทรงอ่อนหรือหมวกทรงอ่อนสีดํา หรือหมวกหนีบสีกากีแกมเขียวหรือ
หมวกป้องกันศีรษะสําหรับนักบิน
(๒) เสื้อและกางเกง มี ๒ แบบ คือ
(ก) เสื้อกางเกงติดกันคอพับสีกากีแกมเขียว เป็นผ้าทนไฟ แขนทรงกระบอก ตัวเสื้อ
ผ่าอกตลอดจนถึงเป้ากางเกงติดซิปรูด ที่อกเสื้อมีกระเป๋าเจาะเฉียงติดซิปรูดข้างละ ๑ กระเป๋า
แขนเสื้อข้างซ้ายเหนือข้อศอกมีที่เหน็บดินสอ ปากกา และมีกระเป๋าเจาะติดซิปรูดขนาดเล็ก ๑
กระเป๋า กางเกงติดกับเสื้อนี้ที่เอวสองข้างมีหูขัดคุมรัดเอวหรือแถบแปรงไนล่อนสักหลาดรัดเอว
และมีกระเป๋า เจาะติดซิปรูดข้างละ ๑ กระเป๋า ด้านหน้าขากางเกงทั้งสองข้างเสมอเป้ากางเกงมี
กระเป๋าเจาะติดซิปรูดข้างละ ๑ กระเป๋า ปลายขากางเกงทั้งสองข้างด้านข้างมีกระเป๋าเจาะติดซิป
รูดข้างละ ๑ กระเป๋า ด้านหน้าผ่าข้างละ ๑ แห่ง และติดซิปรูด
(ข) เสื้อคอปิดสีกากีแกมเขียวแขนยาว เป็นผ้าทนไฟ มีที่รัดสําหรับปิดคอมีสาบ อก
ผ่ายาวตลอดติดซิ ปรูด แขนเสื้อยาวทรงกระบอกมีสาบรัดปลายแขน แขนเสื้อข้างซ้ ายเหนือ
ข้อศอก มีที่เหน็บดินสอ ปากกา และมีกระเป๋าเจาะติดซิปรูดขนาดเล็ก ๑ กระเป๋า ที่อกเสื้อมี
กระเป๋า ข้างละ ๑ กระเป๋า เป็นกระเป๋าปะมีฝาปิดขัดคุม ๑ ดุม ซ่อนรังดุมไว้ด้านในฝากระเป๋า
ชายเสื้อตรงไม่มีเว้า เมื่อสวมเสื้อนี้ให้ปล่อยชายเสื้อไว้นอกกางเกง และในบางโอกาสจะพับแขน
เสื้อไว้เหนือข้อศอกก็ได้ และกางเกงสีกากีแกมเขียว เป็นผ้าทนไฟ ที่เอวด้านข้างเหนือตะเข็บ
กางเกงมีสายรัดเอวทั้งสองข้างขอบกางเกง ด้านหน้ามีสายเข็มขัดรัดเอว ทําด้วยผ้าชนิดเดียวกับ
กางเกง สาบติดซิปรูดและติดดุม ๑ ดุม ขัดรังดุมที่ขอบกางเกองตอนบนของสาบกระเป๋าหลังสองข้าง

๖-๑๑๕
เป็นกระเป๋าปะ มีฝาปิดซ่อนรังดุมขัดดุม ๑ ดุม ไว้ด้านในของฝากระเป๋าหน้าเป็นกระเป๋าเจาะ
เฉียงจากขอบเอวด้านหน้าลงมา ด้านข้างมีฝาผิดซ่อนรังดุมขัดดุม ๑ ดุม ไว้ด้านในของฝา ที่ขา
กางเกงด้านข้างสองข้างเสมอเป้ากางเกงมีกระเป๋าปะติดซิปรูดข้างด้านในด้านเดียว ด้านข้าง
กางเกงในแนวเข่ามีกระเป๋าเป็นกระเป๋าเจาะติดซิปรูด ฝากระเป๋าปล่อยไม่ติดดุม ปลายขากางเกง
มีแถบรัดขากางเกง
(๓) รองเท้า มี 4 แบบ คือ
(ก) รองเท้าหุ้มส้นหนังสีดํา ชนิดผูกเชือก
(ข) รองเท้าสูงครึ่งน่องหนังสีดํา ชนิดไม่ผูกเชือก
(ค) รองเท้าสูงครึ่งน่องหนังสีดํา ชนิดผูกเชือก
(ง) รองเท้าเดินป่า
เครื่ อ งแบบตามข้ อ นี้ ใ ห้ ใ ห้ ติ ด เครื่ อ งหมายยศ เครื่ อ งหมายเหล่ า และเครื่ อ งหมาย
สังกัด เช่นเดียวกับเครื่องแบบฝึก
ข้อ ๖๕ ทหารซึ่งปฏิบัติหน้าที่ในหน่วยทหารพราน และทหารซึ่งมีหน้าที่เกี่ยวข้องกับ
หน่วยทหารพราน ใช้เครื่องแบบประกอบด้วย
(๑) หมวก มี ๒ แบบ คือ
(ก) หมวกทรงอ่อนสีดํา ด้านซ้ายเหนือขอบหมวกมีตราหน้าหมวก
(ข) หมวกปีกทรงอ่อนสีดํา ด้านหน้าเหนือปีกหมวกมีตราหน้าหมวก
(๒) เสื้อ มี ๒ แบบ คือ
ชนิด ๔ กระเป๋า เมื่อสวมเสื้อ ไว้ภายในกางเกง หรือจะสวมโด.
(ก) เสื้อคอเปิดสีดําชนิด ๔ กระเป๋า มีลักษณะเช่นเดียวกับเสื้อคอเปิดสีกากีแกม
เขียว เมื่อสวมเสื้อนี้ให้ปล่อยชายเสื้อไว้นอกกางเกง แต่ในบางโอกาสจะสวมโดยสอดชายเสื้อไว้
ภายในกางเกง หรือจะสวมโดยพับแขนเสื้อทั้งสองขึ้นไว้เหนือข้อศอกก็ได้
(ข) เสื้อคอเปิดสีดําชนิด ๒ กระเป๋า มีลักษณะเช่นเดียวกับเสื้อคอเปิดสีกากีแกม
เขียวชนิด ๒ กระเป๋า เมื่อสวมเสื้อนี้ให้สอดชายเสื้อไว้ภายในกางเกง แต่ในบางโอกาสจะสวมโดย
พับแขนเสื้อทั้งสองขึ้นไว้เหนือข้อศอกก็ได้
เสื้อคอเปิดสีดําทั้งสองแบบ มีแถบชื่อทําด้วยผ้าสีดํา กว้าง ๓ เซนติเมตร ยาวเท่ากับ
ความกว้างของกระเป๋าเสื้อ มีชื่อและชื่อสกุลปักเป็นตัวอักษรบรรจงตัวตรงด้วยไหมหรือด้ายสีน้ํา

๖-๑๑๖
เงินดํา หน้า ๐.๒ เซนติเมตร สูง ๑ เซนติเมตร ไม่ต้องเขียนยศและคํานําหน้าชื่อ แถบดังกล่าวนี้
เย็บติดกับอก เสื้อข้างขวาเหนือกระเป๋าบน
(๓) กางเกง มี ๒ แบบ คือ
(ก) กางเกงขายาวสีดําแบบฝึกชนิด ก มีลักษณะเช่นเดียวกับกางเกงขายาวสีกากี
แกมเขียว แบบฝึกชนิด ก ของทหารชาย กางเกงชนิดนี้ต้องสวมโดยให้ปลายขากางเกงสอดไว้
ภายในรองเท้าและใช้ ประกอบกับเสื้อคอเปิดสีดําชนิด ๔ กระเป๋า
(ข) กางเกงขายาวสีดําแบบฝึกชนิด ข มีลักษณะเช่นเดียวกับกางเกงขายาวสีกากี
แกมเขียวแบบฝึกชนิด ข ของทหารชาย กางเกงชนิดนี้ต้องสวมโดยให้ปลายขากางเกงสอดไว้
ภายในและใช้ประกอบกับเสื้อคอเปิดสีดําชนิด ๒ กระเป๋า
(๔) เข็มขัด มี ๒ แบบ คือ
(ก) เข็มขัดด้ายถักหรือวัตถุเทียมด้ายถักสีดํา กว้าง ๓ เซนติเมตร โลหะรมดําเป็นรูป
สี่ เ หลี่ ย มผื น ผ้ า ทางนอนปลายมน กว้ า ง ๓.๕ เซนติ เ มตร ยาว ๕ เซนติ เ มตร พื้ น เกลี้ ย ง รู ป
เครื่องหมายกองทัพบกดุนนูนอยู่กึ่งกลางหัวเข็มขัด ไม่มีเข็มสําหรับสอดรู ปลายสายหุ้มด้วยโลหะ
รมดํา ขนาดกว้าง ๑ เซนติเมตร
(ข) เข็มขัดด้ายถักหรือวัตถุเทียมด้ายถักสีดํา กว้าง ๓ เซนติเมตร หัวเข็มขัดทําด้วย
โลหะรมดําเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสมุมมนโปร่งกลาง ขอบด้านใน กว้าง ๓.๕ เซนติเมตร ความหน้า
ของขอบ ๐.๕ เซนติเมตร พื้นเกลี้ยง มีแกนโลหะขนาดเดียวกับความหนาของขอบหัวเข็มขัด ตรึง
กึ่งกลางระหว่างด้านในทางนิ่ง สําหรับประกอบแผ่นโลหะเพื่อตรึงสายเข็มขัดซึ่งประกอบอยู่กับ
ส่วนหัวเข็มขัด ปลายสายหุ้ม ด้วยโลหะรมดํา กว้าง ๑ เซนติเมตร
(๕) รองเท้า มี ๒ แบบ คือ
(ก) รองเท้าสูงครึ่งน่องหนังสีดํา
(ข) รองเท้าเดินป่า
(๖) ตราหน้าหมวกเป็นรูปวงกลมเส้นผ่าศูนย์กลาง ๖ เซนติเมตร ปักด้วยไหมหรือวัตถุ
เทียมไหมภายในครึ่งวงกลมด้านบนมีแถบโค้ง กว้าง ๑.๒๕ เซนติเมตร พื้นสีฟ้า บรรจุตัวอักษรมี
ข้อวามว่า “ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์” ส่วนด้านล่างจรดกันมีแถบโค้งรูปธงไตรรงค์ ๒ แถบ
ระหว่างแถบมีดาว ๒ ดวง เหนือดาวมีดาบปลายปืน ๑ เล่ม ตั้งในทางดิ่ง ใบดาบมีสายฟ้าฟาด
เฉียงไปทางซ้าย จํานวน ๓ สาย เรียงกันอยู่บนพื้นสีน้ําเงิน รูปวงกลมนี้รองรับด้วยแถบโค้ง กว้าง

๖-๑๑๗
๑.๒๕ เซนติ เ มตร ความยาวเท่ า กั บ เส้ น ผ่ า ศู น ย์ ก ลางของวงกลม พื้ น สี ฟ้ า บรรจุ ตั ว อั ก ษร
มีข้อความว่า “ทหารพราน” ตัวอักษรปักด้วยไหม หรือวัตถุเทียมไหมสีขาว ดาว ดาบปลายปืน
และสายฟ้า ปักด้วยไหมหรือวัตถุเทียมไหมสีเหลือง ขอบนอกโดยรอบของตราหน้าหมวก ปักด้วย
ไหมหรือวัตถุเทียมไหมสีเหลืองกว้าง ๐.๒ เซนติเมตร
(๗) เครื่องหมายยศ เครื่องหมายเหล่า เครื่องหมายสังกัดและเครื่องหมายพิเศษ ให้ปัก
ด้วยไหมหรือวัตถุเทียมไหมสีน้ําเงินดํา
เครื่องหมายยศ เครื่องหมายเหล่า เครื่องหมายสังกัด และเครื่องหมายพิเศษ ให้ประดับ
เช่นเดียวกับเครื่องแบบฝึก
ข้อ ๖๖ ทหารซึ่งมีหน้าที่ประจําบนรถยานเกราะ เวลาประจําทําหน้าที่ใช้เครื่องแบบ
ประกอบด้วย
(๑) หมวกทรงอ่อนสีกากีแกมเขียว หรือสีกากีแกมเขียวที่ระบาย หรือแต้มด้วยสีอื่น
เพื่อให้กลมกลืนกับภูมิประเทศหรือสีน้ําเงินดํา หรือหมวกป้องกันศีรษะ
(๒) เสื้อกางเกงติดกันคอเปิดสีกากีแกมเขียวหรือแต้มด้วยสีอื่นเพื่อให้กลมกลืนกับภูมิ
ประเทศ มีอินทรธนูอ่อนขัดดุมข้างละ ๑ ดุม แขนเสื้อยาวทรงกระบอกมีแถบรัดปลายแขน ตัว
เสื้อผ่าอกตลอดจนถึงเป้ากางเกงติดซิปรูด ที่อกเสื้อมีกระเป๋าปะเฉียงติดซิปรูดข้างละ ๑ กระเป๋า
ดานหลังพับจีบ ๒ จีบ แขนเสื้อข้างขวาเหนือข้อศอกมีที่เหนบดินสอ ปากกาและมีกระเป๋าปะติด
ซิปรูดด้านข้าง ขนาดเล็ก ๑ กระเป๋า กางเกงติดกับเสื้อนี้ที่เอวด้านข้างมีแถบรัดเอวและมีกระเป๋า
เจาะติดซิปรูดด้านข้าง ข้างละ ๑ กระเป๋า ด้านหน้าขากางเกง ทั้งสองข้างเสมอเป้ากางเกง มี
กระเป๋าปะติดซิปรูด ข้างละ ๑ กระเป๋า ปลายขากางเกงทั้งสองข้าง ด้านข้างมีกระเป๋าปะติดซิป
รูด ข้างละ ๑ กระเป๋า ปลายขา กางเกงมีแถบรัดขากางเกง สอดปลายขากางเกงไว้ในรองเท้า ใน
บางโอกาสจะพับแขนเสื้อไว้เหนือข้อศอก หรือปล่อยปลายขากางเกงไว้นอกรองเท้าก็ได้
(๓) รองเท่าสูงครึ่งน่องหนังสีดํา หรือรองเท้าเดินป่า
เครื่องแบบตามข้อนี้ให้ติดเครื่องหมายยศ เครื่องหมายเหล่า และเครื่องหมายสังกัด
เช่นเดียวกับเครื่องแบบฝึก
ข้อ ๖๗ บรรดาเครื่องแบบพิเศษในภาคนี้ ถ้ามิได้มีข้อความกําหนดไว้เป็นอย่างอื่นให้ใช้
อินทรธนูเครื่องหมายยศ เครื่องหมายเหล่า เครื่องหมายสังกัด และเครื่องหมายพิเศษเช่นเดียวกับ
เครื่องแบบทหารทั่วไป

๖-๑๑๘

ภาค ๔
เบ็ดเตล็ด
ข้อ ๖๘ ทหารซึ่งมีหน้าที่ขี่ม้า หรือทหารทั่วไปในโอกาสขี่ม้า
เมื่อแต่งเครื่องแบบที่ใช้กางเกงขายาวสีกากีแกมเขียว จะใช้กางเกงแบบขี่ม้าและรองเท้า
หุ้มข้อหนังสีดํา ประกอบกับสนับแข้งหนังสีดํา หรือผ้าพันแข้งสีกากีแกมเขียว หรือจะใช้รองเท้า
สูงหนังสีดําก็ได้
เมื่อแต่งเครื่องแบบที่ใช้กางเกงแถบ ให้ใช้กางเกงแถบแบบขี่ม้า และรองเท้าหุ้มข้อหนัง
สีดํา ประกอบกับสนับแข้งหนังสีดํา หรือจะใช้รองเท้าสูงหนังสีดําก็ได้
ข้อ ๖๙ ทหารทั่วไป ในโอกาสขับขี่รถจักรยานยนต์จะใช้หมวกป้องกันศีรษะ สําหรับขี่
จักรยานยนต์ลักษณะกลมตามรูปศีรษะปิดถึงท้ายทอยสีกากีแกมเขียว ไม่มีลวดลาย ด้านหน้า
ตอนบน มีกระบังลม หมวกสีดําไม่ติดแผ่นวัสดุใสกันลม มีสายรัดคางทําด้วยหนังหรือวัตถุเทียม
หนังสีดําประกอบกับเครื่องแบบเฉพาะขณะที่ขับขี่จักรยานยนต์ก็ได้
ข้อ ๗๐ สําหรับนายทหารสัญญาบัตรชั้นจอมพลและนายพล เมื่อใช้หมวกทรงอ่อนให้ใช้
เครื่ อ งหมายรู ป ปี ก นก ปั ก ด้ว ยดิ้ น ทอง หรื อ วั ต ถุ เที ย มดิ้ น ทอง หรื อด้ า ยสี น้ํ า เงิ นดํ า กว้ าง ๓
เซนติเมตร ยาว ๗ เซนติเมตร ประดับชิดทางด้านซ้ายของตราหน้าหมวกขนาดกลาง
ข้อ ๗๑ พลทหารและนายทหารประทวนในหน่วยทหารช่างในเวลาทําการฝึกในหน้าที่
ทหารช่าง ใช้เครื่องแบบฝึกหรือเครื่องแบบสนาม และจะใช้รองเท้าผ้าใบสีดําก็ได้
ข้ อ ๗๒ ทหารซึ่ ง มี ห น้ า ที่ เ กี่ ย วกั บ การรั ก ษาพยาบาลในเวลาปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ใ น
สถานพยาบาลจะใช้เสื้อหรือผ้ากันเปื้อน หรือเครื่องแบบพยาบาลก็ได้
ในเวลาปฏิบัติหน้าที่ในสนาม ให้แต่งเครื่องแบบสนามเช่นเดียวกับทหารทั่วไป เว้นแต่ที่
ด้านหน้าและด้านหลังหมวกเหล็ก ให้มีเครื่องหมายกาชาด กับที่แขนเสื้อข้างซ้ายระหว่างไหล่กับ
ข้อศอกให้พันผ้าพันแขนสีขาว กว้าง ๑๐ เซนติเมตร มีเครื่องหมายกาชาดอยู่ด้านนอก
ข้อ ๗๓ เสื้อกันฝนสีกากีแกมเขียว เป็นเสื้อคอแบะแขนยาว ตัวเสื้อยาวคลุมถึงใต้เข่าที่
แนวอกติดดุมสองแถบ ๆ ละ ๕ ดุม มีเข็มขัดรัดเอวติดกับตัวเสื้อสําหรับปรับขนาดของเอว ที่แนว
ต้นขา มีกระเป๋าเฉียง มีฝาปิดขัดดุม ๑ ดุม ปลายแขนมีแผ่นรัดข้อมือเป็นสาบขัดดุม ๑ ดุม และมี

๖-๑๑๙
ที่คลุมศีรษะซ่อนอยู่ภายในปกเสื้อ เสื้อกันฝนแบบนี้ใช้สวมคลุมเครื่องแบบได้ทุกชนิด และเมื่อใช้
หมวกจะใช้พลาสติกสีขาวชนิดใสหุ้มหมวกก็ได้
ข้อ ๗๔ เสื้อกันหนาว มี ๔ แบบ คือ
(๑) เสื้อคลุมกันหนาวสีดํา ทําด้วยสักหลาดหรือเสิร์จหรือผ้าเนื้อหนากันน้ํา คอปกและ
แบะได้ ตัวเสื้อยาวประมาณเข่า มีตะเข็บหลัง ๓ ตะเข็บ ตะเข็บกลางจีบ และเปิดชายเสื้อไว้ถึง
แนวตะโพกที่แนวเอว ด้านหลังมีแถบทําด้วยผ้าชนิดและสีเดียวกับเสื้อ กว้าง ๖ เซนติเมตร สอง
แถบ พาดทับกันติดดุม ๓ ดุม ระยะห่างกันตามยาวของแถบ ที่แนวอกมีดุมสองแถว แถวละ
๔ ดุม เป็นแนวเฉียงตอนล่างเข้าหากัน ด้านข้างมีกระเป๋าข้างละ ๑ กระเป๋า เป็นกระเป๋าเจาะ
เฉียง ๔๕ องศา ไม่มีปก แขนยาว ปลายแขนพับ ๑๕ เซนติเมตร มีอินทรธนูอ่อน ขัดดุมข้างละ ๑
ดุม ดุมทั้งสิ้นใช้ดุมกลมแบนทําด้วยวัตถุสีดํา
เสื้อแบบนี้ให้ติดเครื่องหมายยศ เครื่องหมายเหล่า และเครื่องหมายสังกัดด้วย ใช้สวม
คลุมเครื่องแบบที่ใช้เสื้อชั้นนอกทําด้วยสักหลาดหรือเสิร์จสีน้ําเงินดํา หรือสีกากีแกมเขียว
(๒) เสื้อกันหนาวคอแบะสีกากีแกมเขียว แขนยาวรัดข้อมือ ตัวเสื้อยาวปล่อยชายเสื้อถึง
ตะโพกพองาม ที่ปลายแขนมีสาบ กว้าง ๗ เซนติเมตร ปลายสาบมีรังดุม ๑ รัง และมีดุมที่ปลาย
แขนเสื้อข้างละ ๑ ดุม เสื้อแบบนี้มีสาบอกเสื้ออยู่ด้านใน ที่อกเสื้อใช้ซิปรูดตลอดตามยาวของเสื้อ
ด้านหน้ามีกระเป๋าบนและล่างข้างละ ๒ กระเป๋า กระเป๋าบนเป็นกระเป๋าย่ามยืดชาย มีปกรูปตัด
พองาม กระเป๋าล่างเป็นกระเป๋าเจาะ มีปกรูปตัดพองาม มีอินทรธนูอ่อนขัดดุมข้างละ ๑ ดุม ที่
เอวและชายเสื้อมีเชือกรัดและมีถุงคลุมศีรษะซ่อนไว้ในปกคอเสื้อด้านหลัง
เสื้อแบบนี้ใช้สวมทับเครื่องแบบปกติกากีแกมเขียวคอพับ เครื่องแบบฝึกและเครื่องแบบ
สนามในขณะที่มีอากาศหนาว
(๓) เสื้อกันหนาวแขนยาว ทําด้วยผ้ากันลมบุนวม ด้านนอกสีกากีแกมเขียว ด้านในสีกากี
แกมเขียวที่ระบายหรือแต้มด้วยสีอื่นเพื่อให้กลมกลืนกับภูมิประเทศ ตัวเสื้อยาวปล่อยชายเสื้อถึง
ตะโพกพองาม ติ ดซิปรูดจากคอเสื้อผ่าตลอด ด้ านหน้ ามีกระเป๋าเจาะเฉียงไม่มี ปกข้างละ ๑
กระเป๋า แขนเสื้อข้างซ้ายเหนือข้อศอกมีที่เหน็บดินสอ ปากกา และกระเป๋าซิปรูดขนาดเล็ก ๑
กระเป๋า รอบคอ ปลายแขนและชายเสื้อด้านหลังจนถึงใต้กระเป๋าเสื้อด้านหน้ามีแถบด้ายถักรัด
ยางยืดสีกากีแกมเขียว มีอินทรธนูอ่อนขัดดุมกลมแบนขนาดเล็ก ทําด้วยวัตถุสีกากีแกมเขียว

๖-๑๒๐
เสื้อแบบนี้ใช้ได้สองด้านใช้สวมทับเครื่องแบบปกติกากีแกมเขียวคอพับ เครื่องแบบปกติ
กากีนวลแกมเขียวคอพับสําหรับทหารชาย เครื่องแบบปกติกากีแกมเขียวคอปก เครื่องแบบปกติ
ขาวคอปกเครื่องแบบปกติกากีนวลแกมเขียวคอพับ เครื่องแบบปกติขาวคอพับสําหรับทหารหญิง
เครื่องแบบฝึกและเครื่องแบบสนามในขณะที่มีอากาศหนาว
(๔) เสื้อกันหนาวแขนยาว ทําด้วยสักหลาดหรือเสิร์จหรือผ้าเนื้อหนาสีกากีแกมเขียว เสื้อ
ยาวปล่อยชายถึงตะโพกพองาม คอเชิ้ต ใต้คอปกเสื้อมีแถบผ้ากว้าง ๒ เซนติเมตร ขัดตัวดุม ๑
ดุม ที่ปลายแขนมีแผ่นรัดข้อมือเป็นสาบ กว้าง ๗ เซนติเมตร ปลายสาบมีรังดุม ๑ รัง และรังดุมที่
ปลายแขนเสื้อข้างละ ๒ ดุม เพื่อปรับขนาดข้อมือที่อกเสื้อผ่าตลอดไม่มีสาบใช้ซิปรูดตลอดความ
ยาวเสื้ อด้ านหน้ ามีก ระเป๋ า เฉียงข้ างละ ๑ ใบ ไม่มี ฝ ากระเป๋า ชายเสื้อมี ผ้ าแถบรั ด เอวกว้า ง
ประมาณ ๗ เซนติเมตร ขัดดุมข้างละ ๒ ดุม สําหรับปรับขนาดของเอว ที่บ่ามีอินทรธนูอ่อนขัดดุม
ข้างละ ๑ ดุม
เสื้อกันหนาวแบบนี้ใช้สวมทับเครื่องแบบปกติกากีแกมเขียวคอพับ เครื่องแบบปกติกากี
นวลแกมเขียวคอพับสําหรับทหารชาย เครื่องแบบปกติกากีแกมเขียวคอปก เครื่องแบบปกติขาว
คอปกเครื่องแบบปกติกากีนวลแกมเขียวคอพับ เครื่องแบบปกติขาวคอพับสําหรับทหารหญิง
ในขณะที่มีอากาศหนาว
ข้อ ๗๕ ตราหน้าหมวกเป็นรูปจักรอุณาโลม ภายใต้พระมหามงกุฎประดับแถบ ๒ ข้าง
และมีช่อชัยพฤกษ์อยู่ภายใต้จักร ปลายช่อชัยพฤกษ์โค้งขึ้นบนมี ๓ ขนาด คือ
(๑) ขนาดใหญ่ ทําด้วยโลหะสีทอง กว้าง ๗.๕ เซนติเมตร สูง ๘.๕ เซนติเมตร มีสาบสีแดง
(๒) ขนาดกลาง กว้าง ๖ เซนติเมตร สูง ๗.๕ เซนติเมตร มี ๒ ชนิด คือ
(ก) ปักหรือทําด้วยดิ้นทองหรือวัตถุเทียมดิ้นทองบนหมอนสักหลาดสีดํา เว้นแต่
ขอบในของจั ก รปั ก หรื อ ทํ า บนสั ก หลาดสี แ ดง ใช้ไ ด้ เ ฉพาะนายทหารสั ญ ญาบัต ร นายทหาร
ประทวนชั้นนายดาบ นักเรียนนายร้อย นักเรียนแพทย์ทหารวิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎ
เกล้า นักเรียนนายทหารแผนที่ และนักเรียนนายร้อยสํารอง
(ข) ทําด้วยโลหะสีทอง มีสาบสีแดง ใช้ได้เฉพาะนายทหารประทวน นักเรียน
นายสิบ และพลทหาร
(๓) ขนาดเล็ก ทําด้วยโลหะสีทอง กว้าง ๓ เซนติเมตร สูง ๔ เซนติเมตร มีสาบสีแดง
ข้อ ๗๖ ดุมโลหะสีทอง มี ๓ ขนาด คือ

๖-๑๒๑
(๑) ขนาดใหญ่ เส้นผ่าศูนย์กลาง ๒.๕ เซนติเมตร
(๒) ขนาดกลาง เส้นผ่าศูนย์กลาง ๒ เซนติเมตร
(๓) ขนาดเล็ก เส้นผ่าศูนย์กลาง ๑.๕ เซนติเมตร
ดุมเหล่านี้มีลักษณะกลมนูนเล็กน้อย มีเส้นขอบโดยรอบ ภายในเส้นขอบมีลายดุนรูปจักร
ภายใต้พระมหามงกุฎ เว้นแต่
สําหรับทหารมหาดเล็กรักษาพระองค์ ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว มี
ลายดุนรูปอักษรพระปรมาภิไธยย่อ จปร ภายใต้พระมหามงกุฎ
สําหรับทหารมหาดเล็กรักษาพระองค์ ในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว มีลาย
ดุนรูปอักษรพระปรมาภิไธยย่อ จปร ภายใต้พระมหามงกุฎ
สํ า หรั บ ทหารในกรมทหารราบที่ ๑๒ รั ก ษาพระองค์ ในสมเด็ จ พระนางเจ้ า สิ ริ กิ ติ์
พระบรมราชินีนาถมีลายดุนรูปอักษรพระนามาภิไธยย่อ สก ในมงกุฎขัตติยนารี รองรับด้วยแพร
แถบสะบัดสองชาย และบนแพรแถบสะบัดสองชายและมีคําว่า “กรมทหารราบที่ ๑๒ รักษา
พระองค์”
สํ า หรั บ ทหารในกรมทหารราบที่ ๒๑ รั ก ษาพระองค์ ในสมเด็ จ พระนางเจ้ า สิ ริ กิ ติ์
พระบรมราชินีนาถมีลายดุนรูปอักษรพระนามาภิไธยย่อ สก ในมงกุฎขัตติยนารี รองรับด้วยแพร
แถบสะบัดสองชาย และบนแพรแถบสะบัดสองชายมีคําว่า “ทหารเสือ” นวมินทราชินี”
สํ า หรั บ ทหารในหน่ ว ยทหารปื น ใหญ่ รั ก ษาพระองค์ ในสมเด็ จ พระนางเจ้ า สิ ริ กิ ติ์
พระบรมราชินีนาถมีลายดุนรูปอักษรพระนามาภิไธยย่อ สก ในมงกุฎขัตติยนารี รองรับด้วยแพร
แถบสะบัดสองชาย และบนแพรแถบสะบัดสองชายมีคําว่า “นวมินทราชินี”
สําหรับนักเรียนนายร้อยและทหารในกรมนักเรียนนายร้อยรักษาพระองค์ โรงเรียนนาย
ร้อยพระจุลจอมเกล้าและนักเรียนนายร้อย ทหารในกรมทหารราบที่ ๓๑ รักษาพระองค์ และใน
หน่วยทหารสื่อสารรักษาพระองค์ มีลายดุนรูปอักษรพระปรมาภิไธยย่อ ภปร
ข้อ ๗๗ เดือยโลหะใช้ติดส้นรองเท้าหุ้มข้อหนังสีดําหรือรองเท้าสูงหนังสีดํา มี ๒ ชนิด
คือ
(๑) เดือยโลหะสีเงิน สําหรับทหารซึ่งมีหน้าที่ขี่ม้า ทหารทั่วไปในโอกาสขี่ม้า นายทหาร
สัญญาบัตรซึ่งดํารงตําแหน่งตั้งแต่ชั้นผู้บังคับกองพันขึ้นไป และนายทหารสัญญาบัตรซึ่งมียศ
ตั้งแต่พันตรีขึ้นไป

๖-๑๒๒
(๒) เดือยโลหะสีทอง สําหรับนายทหารสัญญาบัตรซึ่งสําเร็จหลักสูตรครูการขี่ม้าของ
โรงเรียนทหารม้า ศูนย์การทหารม้า กรมยุทธศึกษาทหารบก หรือหลักสูตรการขี่ม้าของทหารจาก
โรงเรียนการขี่ม้าในต่างประเทศตามที่กองทัพบกกําหนด นายทหารสัญญาบัตรเหล่าทหารม้าใน
หน่วยทหารม้า ซึ่งดํารงตําแหน่งตั้งแต่ชั้นผู้บังคับการกรมขึ้นไป และนายทหารสัญญาบัตรซึ่ง
ได้รับอนุมัติจากกองทัพบกเป็นกรณีพิเศษ
เดือยโลหะตามข้อนี้ ให้ติดได้เฉพาะชนิดใดชนิดหนึ่งเท่านั้น
ข้อ ๗๘ เครื่องหมายยศ เครื่องหมายเหล่า เครื่องหมายสังกัด และเครื่องหมายพิเศษที่
กําหนดให้ทําด้วยโลหะ และตราหน้าหมวก เมื่อประดับหรือติดกับส่วนของเครื่องแบบฝึก หรือ
เครื่องแบบสนาม จะปักด้วยไหมหรือด้ายสีน้ําเงินดําแทนโลหะหรือวัสดุที่กําหนดนั้นก็ได้
ข้ อ ๗๙ ทหารชาย ในเวลาแต่ง เครื่ อ งแบบปกติ ห รือ เครื่ อ งแบบสโมสรที่ กํ า หนดให้
ประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ให้ใช้รองเท้าหุ้มข้อหนังสีดํา
ข้อ ๘๐ ทหารในกรมทหารราบที่ ๑ มหาดเล็กรักษาพระองค์ ในเวลาปฏิบัติภารกิจใน
และนอกเขตพระราชฐาน เมื่อแต่งเครื่องแบบฝึก ให้ใช้หมวกแก๊ปทรงอ่อนสีน้ําเงิน ตราหน้า
หมวกราชวัลลภ
และติดแถบ “ทหารมหาดเล็ก” ที่แขนเสื้อด้านซ้าย
*ข้ อ ๘๐/๑ ทหารในหน่ ว ยทหารในพระองค์ ส มเด็ จ พระบรมโอรสาธิ ร าช ฯ สยาม
มกุฎราชกุมาร เมื่อใช้หมวกทรงอ่อน ให้ใช้ตราหน้าหมวกขนาดเล็กรองรับด้วยแพรแถบสะบัด
สองชายเป็ น รู ปโค้งอยู่ ภ ายใต้ ตราหน้า หมวก บนแพรแถบสะบัดสองชายมีอัก ษร “ทหารใน
พระองค์ ๙๐๔” สําหรับนายทหารสัญญาบัตรให้ปักด้วยดิ้นทอง สําหรับนายทหารประทวนชั้นจ่า
นายสิบ นายสิบ และพลทหารให้ใช้เครื่องหมายทําด้วยโลหะสีทอง
*ข้ อ ๘๐/๒ ทหารในหน่ ว ยทหารในพระองค์ ส มเด็ จ พระบรมโอรสาธิ ร าช ฯ สยาม
มกุฎราชกุมาร ให้ใช้ปลอกอินทรธนูประดับที่อินทรธนูอ่อนทั้งสองข้างของเครื่องแบบฝึก หรือ
เครื่องแบบสนามปลอกอิน ทรธนู ทํ าด้วยสั ก หลาด เสิร์ จหรื อผ้ า เป็น แผ่นสี่ เ หลี่ยมเรียว จาก
ทางด้ านไหล่ไปทางคอปลายมน มีขนาดกว้างยาวพอที่อินทรธนูอ่อนสอดได้ ปักอักษร พระ
นามาภิ ไธยย่ อ มวก อยู่ ด้านบนของปลอกอินทรธนู และ“ทหารในพระองค์ส มเด็จพระบรม

โอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร” เป็นรูปโค้งรองรับพระนามาภิไธยย่อ อักษรทั้งหมดปักด้วย
ไหมหรือวัตถุเทียมไหมสีเหลือง ปลอกอินทรธนูมีสีดังต่อไปนี้
๖-๑๒๓
ข้อ ๘๑ เครื่องหมายแสดงความสามารถในการบินของสโมสรการบินพลเรือน ให้ทหาร
ซึ่งได้รับเครื่องหมายนี้ใช้ประกอบกับเครื่องแบบได้ทุกชนิด เว้นแต่เครื่องแบบฝึกและเครื่องแบบ
สนามและให้ติดที่อกเสื้อข้างซ้ายเหนือกึ่งกลางปกกระเป๋า ถ้าประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์หรือ
แพรแถบเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ให้ติดเครื่องหมายนี้เหนือขึ้นไป เมื่อแต่งเครื่องแบบสโมสรเปิดอก
ให้ใช้ขนาดย่อลงครึ่งหนึ่ง
ข้อ ๘๒ เพื่อประโยชน์ในการฝึกและการปฏิบัติราชการสนามหรือเพื่อความสะดวกใน
การปฏิบัติหน้าที่ จะใช้เครื่องประกอบเครื่องแบบตามความจําเป็นหรือสมควรก็ได้
ข้อ ๘๓ ให้กองทัพบกสร้างเครื่องแบบตัวอย่างหรือเขียนรูปเครื่องแบบตัวอย่างขึ้นไว้เป็น
มาตรฐาน

______________________________________________________________________

* ข้อ ๘๑/๑ และ *ข้อ ๘๑/๒ อ้างถึงกฎกระทรวง (พ.ศ.๒๕๕๑) ฉบับที่ ๘๑

๖-๑๒๔
ให้ไว้ ณ วันที่ ๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๔๒

(ลงชื่อ)

ชวน หลีกภัย
( นายชวน หลีกภัย )
รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงกลาโหม

______________________________________________________________________
หมายเหตุ เหตุ ผ ลในการประกาศใช้ ก ฎกระทรวงฉบั บ นี้ คื อ เนื่ อ งจากกฎกระทรวง
(พ.ศ. ๒๕๐๔) ออกตามความในพระราชบัญญัติเครื่องแบบทหาร พุทธศักราช ๒๔๗๗ ว่าด้วย
เครื่องแบบทหารบก ฉบับที่ ๓๙ ได้ประกาศใช้มานาน และได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมมาแล้วหลาย
ครั้ง ทําให้ไม่สะดวกในการค้นคว้าอ้างอิง และการใช้ในราชการ ประกอบกับปัจจุบันมีความ
จําเป็นที่จะต้องแก้ไขเพิ่มเติมเครื่องแบบ ทหารบกในหลายประการ สมควรปรับปรุงกฎกระทรวง
ว่าด้วยเครื่องแบบทหารบกเสียใหม่ จึงจําเป็น ต้องออกกฎกระทรวงนี้

๖-๑๒๕

ข้อบังคับกระทรวงกลาโหม
ว่าด้วยเครื่องแบบข้าราชการกลาโหมพลเรือนคนงานและลูกจ้าง
พ.ศ.๒๕๑๙
--------------------------โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงข้อบังคับกระทรวงกลาโหมว่าด้วยเครื่องแบบข้าราชการ
กลาโหมพลเรือน คนงาน และลูกจ้าง ให้เหมาะสมยิ่งขึ้น จึงออกข้อบังคับไว้ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑. ข้อบังคับนี้เรียกว่า “ข้อบังคับกระทรวงกลาโหมว่าด้วยเครื่องแบบข้าราชการ
กลาโหมพลเรือน และลูกจ้าง พ.ศ. ๒๕๑๙”
๙/๑๕๖๕๗

ลง ๓ พ.ย.๘๒ ว่ า ด้ ว ยเครื่ อ งแต่ ง ตั ว
ข้ อ ๒. ให้ ย กเลิ ก ข้ อ บั ง คั บ ทหารที่
๒๔๘๒
ข้าราชการพลเรือนและคนงาน ซึ่งแก้ไขโดยคําสั่งทหารที่ ๑๓๙/๑๓๗๘๐ ลง ๒๘ มี.ค.๘๔ คําสั่ง
ทหาร ที่ ๓๗๒/๒๙๗๒๑ ลง ๑๔ ส.ค.๘๔ คําสั่งทหารที่ ๑๘๖/๒๒๗๖๓ ลง ๒๕ ก.ค.๘๕ คําสั่ง
ทหาร ที่ ๓๐๓/๓๕๓๘๖ ลง ๒ ธ.ค.๘๖ และคําสั่งทหาร ที่ ๖๗/๗๖๑๗ ลง ๑๑ เม.ย.๘๗
ข้อ ๓. ข้าราชการกลาโหมพลเรือน ให้แต่งเครื่องแบบตามกฎสํานักนายกรัฐมนตรีออก
ตามความในพระราชบัญญัติเครื่องแบบข้าราชการฝ่ายพลเรือน ในโอกาสต่อไปนี้
๓.๑ เวลาปฏิบัติหน้าที่ราชการ ให้แต่งเครื่องแบบปกติหรือเครื่องแบบสนาม
๓.๒ เวลาไปงานสังคม งานพิธี งานราชพิธี หรือรัฐพิธี ให้แต่งเครื่องแบบตามที่
กําหนดนัดหมาย หมายกําหนดการ หรือระเบียบข้อบังคับกระทรวงกลาโหมว่าด้วยการนั้น ๆ

ข้อ ๔. เครื่องแบบลูกจ้างชาย สังกัดกระทรวงกลาโหม ให้เป็นไปตามที่ส่วนราชการขึ้น
ตรงต่ อ กระทรวงกลาโหม กองทั พ บก กองทั พ เรื อ และกองทั พ อากาศ กํ า หนด โดยให้ มี
ส่วนประกอบดังนี้คือ หมวก เสื้อคอพับ กางเกงขายาวไม่พับขา เข็มขัด รองเท้า และถุงเท้า
๖-๑๒๖
*ข้อ ๕. ผู้ซึ่งทําหน้าที่เป็นยามรักษาการณ์ให้มีเครื่องประกอบเพิ่มขึ้นเฉพาะเวลากระทํา
หน้าที่ ดังนี้
๕.๑ สักหลาดสีแดง กว้าง ๑๐ เซนติเมตร พันรอบแขนขวาเหนือข้อศอก
๕.๒ เข็มขัดหนังสีดําหรือสีน้ําตาลหรือ เข็มขัดด้ายถักสีตามที่เหล่าทัพกําหนด
๕.๓ อาวุธฟันแทงและซองดาบ หรืออาวุธยิง แล้วแต่กรณี
ข้อ ๖. เครื่องแบบลูกจ้างหญิง สังกัดกระทรวงกลาโหม ให้เป็นไปตามที่ส่วนราชการขึ้น
ตรงต่ อ กระทรวงกลาโหม กองทั พ บก กองทั พ เรื อ และกองทั พ อากาศ กํ า หนด โดยให้ มี
ส่วนประกอบดังนี้คือ หมวก เสื้อคอพับหรือเสื้อคอเปิด กระโปรงหรือกางเกงขายาวไม่พับขา เข็ม
ขัดและรองเท้า
ข้ อ ๗. คนงานและลู ก จ้ า งทั้ ง ชายและหญิ ง ที่ สั ง กั ด สํ า นั ก งานเลขานุ ก ารรั ฐ มนตรี
สํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม และกองบัญชาการทหารสูงสุด ให้แต่งเครื่องแบบเช่นเดียวกับ
คนงานและลูกจ้างที่สังกัดกองทัพบก
ข้อ ๘. ในขณะปฏิบัติหน้าที่ราชการ ถ้าผู้ใดมีความจําเป็นจะต้องมีเครื่องแต่งตัวพิเศษ
เช่น ผู้ทําหน้าที่รักษาพยาบาล เป็นต้น ก็ให้ใช้เครื่องแต่งตัวตามแบบที่ส่วนราชการขึ้นตรงต่อ
กระทรวงกลาโหม กองทัพบก กองทัพเรือ และกองทัพอากาศ ได้กําหนดเป็นพิเศษขึ้นอีกนั้นได้
ข้ อ ๙. ให้ ส่ ว นราชการขึ้ น ตรงต่ อ กระทรวงกลาโหม กองทั พ บก กองทั พ เรื อ และ
กองทัพอากาศ ออกระเบียบปลีกย่อยกําหนดเกี่ยวกับเครื่องแบบของคนงานและลูกจ้างในสังกัด
โดยไม่ขัดกับข้อบังคับนี้ได้ และให้ส่งสําเนาระเบียบนั้นให้สํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหมทราบ
ด้วย
ข้อ ๑๐. ให้ใช้ข้อบังคับนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

๖-๑๒๗
ประกาศ ณ วันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๑๙

(ลงชื่อ) พลตรี ป. อดิเรกสาร
(ประมาณ อดิเรกสาร)
รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงกลาโหม
______________________________________________________________________
*ข้อ ๕ แก้ไขเพิ่มเติมตามข้อขับคับ กห.ฯ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๒๒
หมายเหตุ หลักการและเหตุผลในการประกาศใช้ข้อบังคับฉบับนี้ คือ ปรับปรุงข้อบังคับทหารที่
๙/๑๕๖๕๗

ลง ๓ พ.ย.๘๒ ว่าด้วยเครื่องแต่งตัวข้าราชการพลเรือนและคนงานเสียใหม่ เนื่องจาก
ได้มี กฎสํานักนายกรัฐมนตรี ฉบับที่ ๖๑ (พ.ศ.๒๕๑๒) ออกตามความในตามพระราชบัญญัติ
เครื่องแบบข้าราชการพลเรือน พุทธศักราช ๒๔๗๘ ได้กําหนดเครื่องแบบข้าราชการพลเรือนทั้ง
ชายและหญิงที่สังกัดกระทรวงกลาโหมไว้แล้ว จึงเห็นควรให้ข้าราชการพลเรือนทั้งชายและหญิงที่
สังกัดกระทรวงกลาโหมแต่งเครื่องแบบตามกฎสํานักนายกรัฐมนตรีดังกล่าว นอกจากนั้นก็เห็น
ควรปรับปรุงเครื่องแบบของคนงานเสียใหม่ให้เหมาะสมยิ่งขึ้น พร้อมทั้งให้ลูกจ้างแต่เครื่องแบบ
ได้เช่นเดียวกับคนงานด้วย
๒๔๘๒

๖-๑๒๘

ระเบียบกองทัพบก
ว่าด้วย เครือ่ งแบบลูกจ้างกองทัพบก
พ.ศ.๒๕๒๐
--------------------------ตามข้อบังคับกระทรวงกลาโหม ว่าด้วยเครื่องแบบข้าราชการกลาโหมพลเรือน คนงาน
และลูกจ้าง พ.ศ.๒๕๑๙ ข้อ ๙. ให้กองทัพบกออกระเบียบปลีกย่อยกําหนดเกี่ยวกับเครื่องแบบ
ของลูกจ้างในสังกัดกองทัพบกโดยไม่ขัดกับข้อบังคับใด จึงออกระเบียบไว้ดังนี้
ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบกองทัพบก ว่าด้วยเครื่องแบบลูกจ้างสังกัดกองทัพบก
พ.ศ.๒๕๒๐”
ข้อ ๒ ให้ยกเลิกระเบียบกองทัพบก ว่าด้วยเครื่องแต่งตัวข้าราชการพลเรือนและคนงาน
๒/๑๖๙๐๑

ลง ๑๑ พ.ย.๘๔ และบรรดาระเบียบคําสั่ง คําชี้แจงใด ๆ ซึ่งขัดแย้งกับระเบียบนี้
ที่
๒๔๘๔
และให้ใช้ระเบียบนี้แทน
ข้อ ๓ เครื่องแบบลูกจ้างชาย ประกอบด้วย
๓.๑ หมวกสีกากีแกมเขียว มี ๓ แบบ คือ
๓.๑.๑ หมวกทรงหม้อตาลสีกากีแกมเขียว มีตราหน้าหมวกขนาดใหญ่
กระบังทําด้วยหนังหรือวัตถุเทียมหนังสีดํา พื้นกระบังด้านล่างเป็นสีกากีแกมเขียวหรือสีดํา มีสาย
รัดคางกว้าง ๑ ซม. ทําด้วยหนังหรือวัตถุเทียมหนังสีดํา ปลายสายรัดคางมีดุมโลหะเกลี้ยงสีทอง

ขนาดเล็กติดที่ริมขอบหมวกข้างละ ๑ ดุม ผ้าพันหมวกสีกากีแกมเขียวเป็นลายถักกว้าง ๔ ซม.
หมวกแบบนี้ใช้ประกอบเครื่องแบบลูกจ้างได้ทุกโอกาส
๓.๑.๒ หมวกหนีบสีกากีแกมเขียว มีสาบโดยรอบป้ายเฉียงจากทาง
ด้านหน้าลงไปทางซ้าย และด้านหน้าซ้ายเหนือขอบหมวกห่างมุมพับด้านหน้า ๔ ซม. มีตราหน้า
๖-๑๒๙
หมวกขนาดเล็ก หมวกแบบนี้ใช้ประกอบเครื่องแบบลูกจ้างได้เช่นเดียวกับหมวกทรงหม้อตาลสี
กากีแกมเขียว
๓.๑.๓ หมวกแก๊ปทรงอ่อนสีกากีแกมเขียว มีตราหน้าหมวกขนาดเล็ก
หมวกแบบนี้ให้ใช้ประกอบเครื่องแบบเฉพาะเวลาที่ปฏิบัติงานในสนามหรือในเวลาปฏิบัติงานโยธา
๓.๒ เสื้อคอพับสีกากีแกมเขียว มี ๒ แบบ คือ
๓.๒.๑ เสื้อคอพับสีกากีแกมเขียวแขนยาว ที่คอและแนวสาบอกมีดุม
๕ ดุม แขนยาว ปลายแขนรัดข้อมือ ขัดดุมข้างละ ๑ ดุม ที่อกมีกระเป๋าปะข้างละ ๑ กระเป๋า ไม่มี
แถบมีปกขั ดดุ ม ๑ ดุม มุ มกระเป๋ าเป็นรูปตัดพองามกั บมีอินทรธนูอ่อนทําด้วยผ้าชนิดและสี
เดียวกับเสื้อเป็นแผ่นสี่เหลี่ยมเรียวจากทางไหล่ไปทางคอ ปลายตัดมุมพองาม ด้านไหล่กว้าง
๕ ซม. เย็บติดกับ ด้านคอกว้าง ๔ ซม. ตอนปลายขัดดุมข้างละ ๑ ดุม ดุมทั้งสิ้นใช้ดุมกลมแบน
ขนาดเล็กทําด้วยวัตถุสีเดียวกับเสื้อ เมื่อสวมเสื้อนี้ให้สอดชายเสื้อไว้ภายในกางเกง
๓.๒.๒ เสื้อคอพับสีกากีแกมเขียวแขนสั้น รูปลักษณะ และการสวม
เช่นเดียวกับเสื้อคอพับสีกากีแกมเขียวแขนยาว เว้นแต่แขนเสื้อสั้นเพียงข้อศอก
๓.๓ กางเกงขายาวสีกากีแกมเขียวไม่พับปลายขา ปลายขายาวปิดตาตุ่มกว้างไม่
น้อยกว่า ๒๔ ซม. และไม่เกิน ๒๘ ซม.ที่ขอบเอวมีห่วงทําด้วยผ้าสีเดียวกับกางเกงกว้างไม่เกิน ๑
ซ.ม. ๗ ห่วงสําหรับสอดเข็มขัด ที่แนวตะเข็บกางเกงด้านข้างมีกระเป๋าเจาะข้างละ ๑ กระเป๋า
ด้านหลังจะมีกระเป๋าเจาะแบบไม่มีปกก็ได้
๓.๔ เข็มขัดด้ายถักสีกากีแกมเขียวกว้าง ๓ ซม.หัวเข็มขัดทําด้วยโลหะสีทอง
เป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าทางนอนปลายมนกว้าง ๓.๕ ซม. ยาว ๕ ซม. พื้นเกลี้ยงไม่มีเข็มสําหรับสอด
รู ปลายหุ้มด้วยโลหะสีทองกว้าง ๑ ซม.
๓.๕ รองเท้า มี ๒ แบบ คือ
๓.๕.๑ รองเท้าหุ้มส้นหนังหรือผ้าใบสีดํา ชนิดผูกเชือก

๓.๕.๒ รองเท้าสูงครึ่งน่องหนังหรือผ้าใบสีดํา ชนิดผูกเชือก รองเท้าทุก
แบบ ต้องมีส้นไม่มีริ้วและลวดลาย
๓.๖ ถุงเท้า เมื่อใช้รองเท้าหุ้มส้น ให้ใช้ถุงเท้าสีดํา
๓.๗ เครื่องหมายให้ใช้ดังนี้
๖-๑๓๐
๓.๗.๑ เครื่องหมายตราหน้าหมวกให้ใช้ตราหน้าหมวก ทําด้วยโลหะสี
ทอง ลักษณะโปร่ง เป็นรูปจักรแปดแฉก แฉกของจักรเวียนไปทางขวาประกอบกับกระบี่ ๒ เล่ม
สอดไขว้ในวงจักรด้ามกระบี่อยู่ด้านบน ทั้งหมดอยู่ใต้รูปอุณาโลม มีรัศมีทับด้ามกระบี่ มี ๒ ขนาด คือ
๓.๗.๑.๑ ขนาดใหญ่ กว้าง ๕ ซม. สูง ๗ ซม.
๓.๗.๑.๒ ขนาดเล็ก กว้าง ๒.๕ ซม. สูง ๓.๕ ซม.
๓.๗.๒ ลู ก จ้ า งที่ สั ง กั ด ส่ ว นราชการใด ให้ ใ ช้ เ ครื่ อ งหมายสั ง กั ด
เช่นเดียวกับทหารประจําการที่สังกัดในส่วนราชการนั้น แต่ให้ติดเครื่องหมายสังกัดที่อกเสื้อ ข้าง
ขวาเหนือกึ่งกลางปกกระเป๋า ในกรณีที่เสื้อไม่มีกระเป๋าให้ติดในที่เดียวกันโดยประมาณ
ข้อ ๔. เครื่องแบบของลูกจ้างหญิง ประกอบด้วย
๔.๑ หมวกหนีบสีกากีแกมเขียว มี ๒ แบบ คือ
๔.๑.๑ หมวกสีกากีแกมเขียว มีสาบโดยรอบป้ายเฉียงทางด้านหน้าลงไป
ทางซ้าย รูปหมวกตัดให้เรียวโค้งไปตามศีรษะ ด้านซ้ายห่างจากกึ่งกลางด้านหน้าหมวก ๔ ซม. มี
ตราหน้าหมวกขนาดเล็ก
๔.๑.๒ หมวกแก๊ปทรงอ่ อนพั บปี กสี ก ากีแ กมเขี ย วมีต ราหน้าหมวก
ขนาดใหญ่ มีปีกโดยรอบ กว้างพอสมควร ด้านข้างทั้งสองและด้านหลัง พับปีกขึ้นมีผ้าพันหมวกสี
กากีแกมเขียวเป็นลายถักกว้าง ๔ ซม.
๔.๒ เสื้อมี ๖ แบบ คือ
๔.๒.๑ เสื้อคอพับสีกากีแกมเขียวแขนยาว ปกแบบคอเชิ้ต มีลักษณะ
เช่นเดียวกับเสื้อคอพับสีกากีแกมเขียวแขนยาวของลูกจ้างชาย เมื่อสวมเสื้อนี้ให้สอดชายเสื้อไว้
ภายในกระโปรงหรือกางเกง

๔.๒.๒ เสื้อคอพับสีกากีแกมเขียวแขนสั้น ปกแบบคอเชิ้ต มีลักษณะ
เช่นเดียวกับเสื้อคอพับสีกากีแกมเขียวแขนสั้นของลูกจ้างชาย เมื่อสวมเสื้อนี้ให้สอดชายเสื้อไว้
ภายในกระโปรงหรือกางเกง
๔.๒.๓ เสื้อคอพับสีขาวแขนยาวปกแบบคอฮาวายไม่มีสาบอก ที่แนว
อกมีดุม ๓ ดุม แขนยาวรัดข้อมือขัดดุมข้างละ ๑ ดุม มีอินทรธนูอ่อนทําด้วยผ้าชนิดและสีเดียวกับ
เสื้อเป็น แผ่นสี่เหลี่ยมเรียวจากทางด้านไหล่ไปทางคอ ปลายตัดเป็นมุมพองาม ด้านไหล่กว้าง
๖-๑๓๑
๔ ซม. เย็บติดกับเสื้อด้านคอกว้าง ๓ ซม. ตอนปลายขัดดุม ดุมทั้งสิ้นใช้ดุมกลมแบนทําด้วยวัตถุสี
เดียวกับเสื้อ เมื่อสวมเสื้อนี้ให้สอดชายเสื้อไว้ภายในกระโปรง
๔.๒.๔ เสื้อคอพับสีขาวแขนสั้นปกแบบคอฮาวายไม่มีสาบอกที่แนวอก
มีดุม ๓ ดุม แขนสั้นเหนือข้อศอกไม่เกิน ๕ ซม. ปลายแขนพับทบและมีอินทรธนูอ่อน ทําด้วยผ้า
ชนิดและสีเดียวกับเสื้อเป็นแผ่นสี่เหลี่ยมเรียวจากทางด้านไหล่ไปทางคอปลายตัดเป็นมุมพองาม
ด้านไหล่ กว้าง ๔ ซม. เย็บติดกับเสื้อ ด้านคอกว้าง ๓ ซม. ตอนปลายขัดดุม ดุมทั้งสิ้นใช้ดุมกลม
แบนทําด้วยวัตถุสีเดียวกับเสื้อเมื่อสวมเสื้อนี้ให้สอดชายเสื้อไว้ภายในกระโปรง
๔.๒.๕ เสื้อคอเปิดสีกากีแกมเขียว ตัวเสื้อยาวคลุมถึงตะโพก มีตะเข็บ
หลัง ๓ ตะเข็บ ที่แนวอกมีดุม ๓ ดุม แขนสั้นเหนือข้อศอกไม่เกิน ๕ ซม. ปลายแขนพับทบมี
กระเป๋าข้างละ ๑ กระเป๋า เป็นกระเป๋าปะไม่มีแถบไม่มีปก มุมกระเป๋าด้านล่างเป็นรูปตัดพองาม
ปากกระเป๋าขัดดุม ๑ ดุม มีอินทรธนูอ่อน ทําด้วยผ้าชนิดและสีเดียวกับเสื้อ เป็นแผ่นสี่เหลี่ยม
เรียวจากทางด้านไหล่ไปทางคอปลายตัดเป็นมุมพองาม ด้านไหล่กว้าง ๔ ซม. เย็บติดกับเสื้อ ด้าน
คอเสื้อกว้าง ๓ ซม. ตอนปลายขัดดุม ดุมทั้งสิ้นใช้ดุมกลมแบนทําด้วยวัตถุสีเดียวกับเสื้อ
๔.๒.๖ เสื้อคอเปิดสีขาว มีลักษณะเช่นเดียวกับเสื้อคอเปิดสีกากีแกมเขียว
๔.๓ กระโปรงและกางเกง มีดังนี้
๔.๓.๑ กระโปรงสีกากีแกมเขียว ลักษณะเป็นกระโปรงเข้ารูป ยาวปิด
เข่าพองาม ไม่มีทบด้านหน้าหรือหลัง ชายกระโปรงไม่ย้วยแต่ให้บานได้เล็กน้อย จะมีกระเป๋าข้าง
เป็นกระเป๋าเจาะข้างละ ๑ กระเป๋าก็ได้
๔.๓.๒ กางเกงขายาวสีกากีแกมเขียวไม่พับปลายขา ปลายขายาวปิด
ตาตุ่ม กว้างไม่น้อยกว่า ๒๔ ซม. และไม่เกิน ๒๘ ซม. ที่ขอบเอวมีห่วงกว้างไม่เกิน ๑ ซม. ๗ ห่วง

ทําด้วยผ้าสีเดียวกับกางเกงสําหรับสอดเข็มขัดที่แนวตะเข็บกางเกงด้านข้างมีกระเป๋าเจาะข้างละ
๑ กระเป๋า กางเกงนี้ใช้สวมกับเสื้อคอพับสีกากีแกมเขียวแขนยาวหรือแขนสั้นหรือกับเสื้อคอเปิดสี
กากีแกมเขียว และให้สวมรองเท้าสูงครึ่งน่องหนังหรือผ้าใบสีดําชนิดผูกเชือก
๔.๔ เข็มขัดด้ายถักสีกากีแกมเขียว ลักษณะเช่นเดียวกับเข็มขัดด้ายถักสีกากี
แกมเขียวของลูกจ้างชาย
๔.๕ รองเท้า มี ๒ แบบ คือ
๔.๕.๑ รองเท้าหุ้มส้นหนังหรือผ้าใบสีดํา ชนิดไม่ผูกเชือก
๖-๑๓๒
๔.๕.๒ รองเท้าสูงครึ่งน่องหนังหรือผ้าใบสีดํา ชนิดผูกเชือก
รองเท้าทุกแบบต้องมีส้นสูงไม่เกิน ๖ ซม. ไม่มีริ้วและลวดลาย
๔.๖ เครื่องหมายตราหน้าหมวกและเครื่องหมายสังกัดให้ใช้เช่นเดียวกับของ
ลูกจ้างชาย
ข้อ ๕. ให้มีเครื่องแต่งกายสําหรับสวมในเวลาปฏิบัติงานบางอย่าง ดังเช่นงานเกี่ยวกับ
เครื่องจักร เครื่องยนต์ งานของแพทย์และพยาบาล หรืองานเกี่ยวกับการบรรเลงและขับร้อง เป็น
ต้น ได้ตามความจําเป็น โดยให้ส่วนราชการผู้จ้างเป็นผู้ออกระเบียบปลีกย่อยโดยไม่ขัดกับระเบียบ
นี้ได้ และให้ส่งสําเนาระเบียบให้กรมกําลังพลทหารบกด้วย
ข้อ ๖. รูปลักษณะของเครื่องแบบลูกจ้าง ให้มีลักษณะคล้ายคลึงกับภาพตัวอย่างท้าย
ระเบียบนี้
ข้อ ๗. เครื่องแบบลูกจ้าง ตามระเบียบเดิมให้ใช้ต่อไปได้จนถึงสิ้น ธ.ค.๒๑
ข้อ ๘. ให้ใช้ระเบียบนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ ๔ เมษายน พ.ศ.๒๕๒๐

(ลงชื่อ)

พลเอก ส. ณ นคร
(เสริม ณ นคร)
ผู้บัญชาการทหารบก

กรมกําลังพลทหารบก

๖-๑๓๓

หมวกทรงหม้อตาลสีกาแกมเขียว

ตราหน้าหมวกขนาดใหญ่

๖-๑๓๔

หมวกหนีบสีกากีแกมเขียว

ตราหน้าหมวกขนาดเล็ก

ประมาณ ๑ ส่วน
๕ ส่วน
ประมาณ ๔ ส่วน

ด้านซ้าย

ระหว่าง ๑/๓ กับ๑/๒
ส่วนของความยาว

ด้านขวา

๖-๑๓๕

หมวกหนีบสีกากีแกมเขียว

ด้านซ้าย

ด้านขวา
ด้านซ้าย

ด้านขวา

๖-๑๓๖

หมวกแก๊ปทรงอ่อนสีกากีแกมเขียว

ด้านข้าง

ด้านหน้า

๖-๑๓๗

เสื้อคอพับสีกากีแกมเขียว

แขนยาว

แขนสั้น

๖-๑๓๘

เสื้อคอพับสีกากีแกมเขียวแขนยาว ปกแบบคอเชิต้

เสื้อคอพับสีกากีแกมเขียวแขนสัน้ ปกแบบคอเชิ้ต

๖-๑๓๙

เสื้อคอเปิดสีกากีแกมเขียว

เสื้อคอพับสีขาวแขนยาว ปกแบบคอฮาวาย

เสื้อคอพับสีขาวแขนสั้น ปกแบบคอฮาวาย

๖-๑๔๐

กระโปรงสีกากีแกมเขียว

ด้านหน้า

ด้านหลัง

๖-๑๔๑

กางเกงขายาวสีกากีแกมเขียว

ด้านหน้า

ด้านหลัง

๖-๑๔๒

เข็มขัด

ไม่เกิน ๕ ซม

วิธีคาด

๖-๑๔๓

รองเท้า

ส้นสูงไม่เกิน ๖ ซม

หมุดย้ําหรือรอยเย็บสักให้แน่น

๖-๑๔๔

กฎสํานักนายกรัฐมนตรี
ฉบับที่ ๖ (พ.ศ. ๒๕๑๒ )
ออกตามความในพระราชบัญญัติเครือ่ งแบบ
ราชการฝ่ายพลเรือน
พุทธศักราช ๒๔๗๘
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๖ และมาตรา ๗ แห่งพระราชบัญญัติเครื่องแบบข้าราชการ
พลเรือน พุทธศักราช ๒๔๗๘ นายารัฐมนตรีออกกฎสํานักนายกรัฐมนตรีไว้ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ให้ยกเลิกกฎสํานักนายกรัฐมนตรี ออกตามความพระราชบัญญัติเครื่องแบบ
ข้าราชการฝ่ายพลเรือน พุทธศักราช ๒๔๗๘ (ฉบับที่ ๒๗ )ลงวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๘๖
กฎสํานักนายกรัฐมนตรี ออกตามความในพระราชบัญญัติเครื่องแบบข้าราชการฝ่ายพลเรือน
พุทธศักราช ๒๔๗๘ (ฉบับที่ ๓๒) ลงวันที่ ๒๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๔๘๖
ข้ อ ๒ ลั ก ษณะ ชนิ ด และประเภทของเครื่ อ งแบบข้ า ราชการพลเรื อ นสั ง กั ด
กระทรวงกลาโหมให้เป็นไปกังนี้
หมวด ๑
เครื่องแบบข้าราชการพลเรือนสังกัดชายสังกัดกระทรวงกลาโหม

ข้อ ๓ เครื่องแบบข้าราชการพลเรือนชายสังกัดกระทรวงกลาโหมมี ๙ ชนิด คือ
(๑) เครื่องแบบปกติขาว
(ก) หมวกทรงหม้อตาลสีขาว
(ข) เสื้อชั้นนอกคอปิดสีขาว
(ค) กางเกงขายาวสีขาว
(ง) รองเท้าหุ้มส้นหรือหุ้มข้อหนังสีดํา
๖-๑๔๕
(๒) เครื่องแบบปกติคอแบะ ประกอบด้วย
(ก) หมวกทรงหม้อตาล สีตามหน่วยกองทัพที่สังกัด
(ข) เสื้อชั้นนอกคอแบะ สีตามหน่วยกองทัพที่สังกัด
(ค) กางเกงขายาว ตามหน่วยกองทัพที่สังกัด
(ง) รองเท้าหุ้มส้นหรือหุ้มข้อหนังสีดําสําหรับผู้ที่สังกัดทองทัพเรือให้ใช้
รองเท้าหนังสีน้ําตาล
(๓) เครื่องแบบปกติคอพับ ประกอบด้วย
(ก) หมวกทรงหม้อตาลหรือ หมวกหนีบ สีตามหน่วยกองทัพที่สังกัด
(ข) เสื้อคอพับ สีตามหน่วยกองทัพที่สังกัด
(ค) กางเกงขายาว สีตามหน่วยกองทัพที่สังกัด
(ง) เข็มขัดด้ายถัก สีตามหน่วยกองทัพที่สังกัด
(จ) รองเท้าหุ้มส้นหรือหุ้มข้อหนังสีดําสําหรับผู้ที่สังกัดทองทัพเรือให้ใช้
รองเท้าหนังสีน้ําตาล
(๔) เครื่องแบบครึ่งยศให้มีลกั ษณะและส่วนประกอบเช่นเดียวกับเครื่องแบบ
ปกติขาวสําหรับผู้ที่สังกัดกงทัพบก ให้ใช้กางเกงขายาวสักหลาดหรือเสิร์จ และผู้ทสี่ ังกัดกอง
อากาศให้ใช้กางเกงขายาวสักหลาดหรือเสิรจ์ สีดํา
(๕) เครื่องแบบเต็มยศ ให้มลี ักษณะและส่วนประกอบเช่นเดียวกับ
เครื่องแบบปกติขาวสําหรับผู้ที่สังกัดกงทัพบก ให้ใช้กางเกงขายาวสักหลาดหรือเสิร์จสีดํา
(๖) เครื่องแบบสโมสรคอปิด ให้มลี ักษณะและส่วนประกอบเช่นเดียวกับ
เครื่องแบบ เต็มยศ
(๗) เครื่องแบบสโมสรอกแข็งประกอบด้วย

(ก) หมวกทรงสโมสรหม้อตาลสีข้าว
(ข) เสื้อชั้นนอกคอปิดสีขาว
(ค) เสื้อกั้กสีขาว และเชิ้ตอกแข็งสีขาว
(ง) กางเกงขายาวเช่นเดียวกันกับเครื่องแบบเต็มยศ
(จ) รองเท้าหุ้มส้นหรือหุ้มข้อหนังสีดํา
๖-๑๔๖
(๘) เครื่ อ งแบบสโมสรก่ อ น ให้ มี ลั ก ษณะและส่ ว นประกอบเช่ น เดี ย วกั บ
เครื่องแบบสโมสรอกแข็ง เว้นแต่ให้ใช้เสื้อเชิ้ตอกอ่อนสีขาว และให้ใช้แพรแถบรัดเอวสีเดียวกับ
กางเกงแทนเสื้อกั๊กสีขาว
(๙) เครื่องแบบสนาม ให้มีลักษณะและส่วนประกอบเช่นเดียวกับเครื่องแบบ
ปกติ คอพับ เว้นแต่ให้ใช้หมวกแก้ปทรงอ่อนหรือผมวกเหล็กสีตามหน่วยกองทัพที่สังกัดแทน
หมวกทรงหม้อตาล หรือหมวกหนัง และให้ใช้เครื่องหมายชั้นสําหรับเครื่องแบบสนามติดที่ปกคอ
เสื้อแทนติดที่อินทรธนู และไม่ใช้รองเท้าสูงครึ่งน่องหนังสีดํา แทนรองเท้าหุ้มส้นหรือหุ้มข้อ
ข้อ ๔ หมวกให้มี ๕ แบบคือ
(๑) หมวกหม้อตาลสีขาว กะบังหน้าทําด้วยหนังหรือวัตถุเทียมหนังสีดํา รัดดวงสี
ทอง กว้าง ๑ เซนติเมตร มีดุมโลหะสีทองครุฑพ่าห์ขนาดเล็กติดที่ข้างหมวกข้าง ๑ ดุมผ้าพัน
หมวกสีขาว ที่หน้าหมวกติดตราครุฑพ่าห์ปักดิ้นสีทองสูง ๕ เซนติเมตร
(๒) หมวกทรงหมอตาลสีตามหน่วยกองทัพที่สังกัดกองทัพบกให้ใช้ส่วนประกอบ่น
เดียวกับหมวกทรงหม้อตาลสีขาว เว้นแต่สีขาองหมวกสําหรับผู้ที่สังกัดกองทัพบกให้ใช้สีกากีแกม
เขียว ผู้ที่สังกัดกองทัพหรือให้ใช้สีกากี ผู้ที่สังกัดกองทัพอากาศให้ใช้สีเทา และให้ใช้สายรัด คาด
เทาด้วยหนังหรือวัตถุเทียมหนังสีดํา กว่าง ๑ เซนติเมตร ทนสายรักคางสีทอง ที่หน้าหมวกติดตรา
ครุฑทําด้วยโลหะสีทองขนาดใหญ่แทนครุฑพ่าห์ปักดิ้นสีทองบนหมอนสักหลาดสีขาว
(๓) หมวกหนีบ ให้มีสีเช่นเดียวกับหมวกทรงหม้อตาลสีตามหน่วยกองทัพที่สังกัด
ติดตราครุฑพาห์ในบัวกระหนกทําด้วยโลหะสีทองขนนาดเล็กที่ด้ายซ้ายเหนือขอบหมวกห่างจาก
ด้านหน้าประมาณ ๔ เซนติเมตร

(๔) หมวกแก้ปทรงอ่อน หีมีลักษณะและสีเช่นเดียวกับหมวกแก้ปทรงอ่อนของ
ทหารชายตามหน่วยกองทัพที่สังกัดเว้นแต่ที่หน้าปมวกติดตราครุฑพ่าห์ในบัวกระหนกทําด้วย
โลหะสีทองขนาดเล็ก
(๕) หมวกเหล็ก ให้มีลักษณะและสีเช่นเดียวกับหมวกเหล็กของทหารชาย ตาม
หน่วยกองทัพที่สังกัด

๖-๑๔๗
ข้อ ๕ เสื้อให้มี ๔ แบบ คือ
(๑) เสื้อชั้นนอก คอปิดสีขาว มีตะเข็บหลัง ๔ ตะเข็บ ที่แนวสาบอกเสื้อมีดุมโลหะ
สีทองตราครุฑพ่าห์ขนาดใหญ่ ๕ ดุม มีกระเป่า ๒ กระเป๋า กระเป๋าล่าง ๒ กระเป๋า เป็นกระเป๋า
เจาะกระเป๋าบนมีใบปกรูปชายแหลม ๑ ชาย ไม่ขัดดุม กระเป๋าล่างไม่มีใบปกเสื้อนี้ มีเครื่องหมาย
ชั้นบนอินทรธนู แข็งเครื่องหมายสังกัดประกอบด้วย
(๒) เสื้อชั้นนอกคอแบะสีตามหน่วยกองทัพที่สังกัดให้มีลักษณะและสีเช่นเดียวกับ
เสื้อชั้นนอกคอแบะของทหารชายตามหน่วยกองทัพที่สังกัด เว้นแต่ให้ใช้ดุมโลหะสีทองตราครุฑ
ห่าห์มีเครื่องหมายชั้นบนอินทรธนูแข็งและเครื่องหมายสังกัดประกอบด้วย เสื้อนี้ ใช้ประกอบกับ
เสื้ อคอพั บ แขนยาวและผ้ าผู ก คอมี ลั ก ษณะและสีเ ช่ น เดีย วกั บ เสื้ อคอพั บ และผ้ า ผู ก คอที่ ใ ช้
ประกอบกับเสื้อชั้นนอกคอแบะของทหารชายตามหน่วยกองทัพที่สังกัด
(๓) เมื่อคอพับสีตามหน่วยกองทัพที่สังกัด ให้มีลักษณะ และสีเช่นเดียวกับเสื้อคอ
พับของทหาร ตามหน่วยกอทัพที่สังกัด เสื้อนี้มีเครื่องหมายชั้นบนอินทรธนูอ่อน และเครื่องหมาย
สังกัดประกอบด้วย เมื่อใช้เสื้อนี้เป็นเครื่องแบบสนามให้ติดเครื่องหมายชั้น สําหรับเครื่องแบบ
สนาม ที่แกคอเสื้อแทนติดที่อินทรธนูอ่อน เมื่อสวมเสื้อให้สอดชายเสื้อไว้ภายในกางเกง
ในโอกาสไปในงานพิธีหรือเข้าที่ชุมนุมชน ให้ใช้ผ้าผูกคอเงื่อนกะลาสี สอดชาย ผ้า
ได้ดุมเม็กที่สอง สีเช่นเดียวกับผ้าผูกคอของทหารชายตามหน่วยกองทัพที่สังเกตแต่ใน ให้ใช้ผ้าผูก
คอสีดํา เว้นแต่ผู้ที่สังกัดกองทัพอากาศให้ใช้ผ้าผูกคอสีน้ําเงินดํา
(๔) เสื้ อ ชั้ น นอกปิ ด อกสี ข าว ให้ มี ลั ก ษณะและส่ ว นประกอบเช่ น เดี ย วกั บ เสื้ อ
ชั้นนอก ทางชายตามหน่วยกองทัพที่สังกัด เว้ยแต่ให้ใช้ดุมโลหะสีทองตราครุฑพ่าห์ เสื้อนี้ชั้นบน
อินทรธนูแข็งและเครื่องหมายสังกัดประกอบด้วย

ข้อ ๖ กางเกง ให้มี ๓ แบบ คือ
(๑) กางเกงขายาวสีขาว ไม่พับปลายขา ปลายขายาวปิดตาตุ่มและกว้างไม่น้อย
กว่า ๒๐ เซนติเมตร และไม่เกิน๒๘ เซนติเมตร ที่ขอบเอวมีห่วงกว้าง ไม่เกิน ๑ เซนติเมตร ๗
ห่วงทําด้วยผ้าเดียวกันติดกางเกงสําหรับสอดเข็มขัด ที่แนวจะเข็บกางเกงด้านข้างมีกระเป๋าเจาะ
ข้างละ ๑ กระเป๋าหลังจะเป็นกระเป๋าเจาะก็ได้

๖-๑๔๘
(๒)กางเกงขายาวสีตามหน่วยกองทัพที่สังกัด ให้มีลักษณะเช่นเดียวกันกับกางเกง
ขายาวสีขาว สําหรับผู้ที่สังกัดกองทัพบกให้ใช้กางเกงสีกากีแกมเขียว ผู้ที่สังกัดกองทัพเรือให้ใช้
กางเกงสีกากีผู้ที่สังกัดกองทัพอากาศให้ใช้กางเกงสีเทา
(๓) กางเกงสั ก หลาดหรื อ เสิ ร์ จ ให้ มี ลั ก ษณะเช่ น เดี ย วกั บ กางเกงขายาวสี ข าว
สําหรับผู้ที่สังกัดกองทัพบกเรือให้ใช้กางเกงสักหลาดหรือเสริ์จสีดํา ผู้ที่สังกัดกองทัพอากาศ ให้ใช้
กางเกงสักหลาดหรือเสิร์จสีเทา
ข้อ ๗ เข็มขัดด้ายถัก ให้ทําด้วยด้ายถักสีเดียวกับเข็มขัดด้ายถักของทหารชาย ตามหน่วย
กองทัพที่สังกัด สําหรับผู้ที่สังกัดกองทัพเรือให้ใช้เข็มขัดด้ายถักสีกากี เข็มขัดกว้าง ๓ เซนติเมตร
หัวเข็มขัดทําด้วยโลหะ สีทองเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าทางนอนปลายมน กว้าง ๓๕ เซนติเมตร ยาว
๕ เซนติเมตร มีรูปครุฑดุนนูนอยู่กึ่งกลางหัวเข็มขัด ไม่มีเข็มสําหรับสอดรูปลายเข็มขัดหุ้มด้วย
โลหะสีทองกว้าง ๑ เซนติเมตร
ข้อ ๘ รองเท้า ให้มี ๓ แบบ คือ
(๑) รองเท้าหุ้มส้นหนังสีดําหรือสีน้ําตาลชนิดผูกเชือก
(๒) รองเท้าหุ้มข้อหนังสีดําชนิดผูกเชือกหรือยืดข้าง
(๓) รองเท้าสูงครึ่งน่องหนังสีดํา รองเท้าทุกแบบต้องมีส้นและไม่มีลวดลาย
ข้อ ๙ ถุงเท้า เมื่อใช้รองเท้าหุ้มส้นหรือหุ้มข้อ ให้ใช้ถุงเท้าสีเดียวกับรองเท้า
ข้อ ๑๐. อินทรธนูแข็งและเครื่องหมายชั้นให้มี ๒ แบบคือ
(๑) อินทรธนูแข็ง กว้าง ๔ เซนติเมตร ความยาวของบ่าพื้นสักหลาดสีดําติดกับ
เสื้อเหนือบ่าทั้งสองข้างจากไหล่ไปคอ ด้านคอปลายมนติดดุมโลหะ สีทองตราครุฑพ่าห์ขนาดเล็ก
บนอินทรธนูมีเครื่องหมายชั้นดังนี้

(ก) ผู้ที่ได้รับเงินเดือนนายทหารสัญญาบัตรในอัตรา ชั้นยศพันเอก นาวา
อากาศเอก อั น ดั บ ๑ ชั้ น ๒๘ ขึ้ น ไป มี แ ถบสี ท องกว้ า ง ๕ มิ ล ลิ เ มตร มี ข อบและปั ก คลอด
ส่วนกลางของอินทรธนู
(ข) ผู้ ที่ได้ รับเงินเดือนนายทหารสัญญาบั ตรในอั ตรา ชั้นยศพันโท นาวา
อากาศโท อันดับ ๑ ชิ้น ๒๐ ขึ้นไปถึงยศพันเอก นาวาเอก หรือนาวาอากาศเอก อันดับ ๑ ชั้น
๒๘มีแถบ สีทองกว้าง ๑ เซนติเมตร เป็นขอบและปีกดิ้นสีทองลายช่อชัยพฤกษ์มีดอก ๓ ดอก
เรียงตามส่วน อินทรธนู ไม่เกิน ๓ ใน ๔ ส่วนของอินทรธนู
๖-๑๔๙
(ค) ผู้ที่ได้รับเงินเดือนนายทหารสัญญาบัตรในอัตรา ชั้นยศร้อยตรี หรือ เรือ
ตรี หรืออากาศตรี อันดับ ๑ชั้น ๘ ขึ้นไป ถึงยศพันตรี นาวาตรี หรือนาวาอากาศตรี อันดับ ๑ ชั้น
๑๙ มีแถบสีทองกว้าง ๑ เซนติเมตร เป็นขอบ และปีกดิ้นสีทองลายช่อชัยพฤกษ์มีดอก ๒ ดอก
เรียงตามส่วน อินทรธนู ไม่เกินครึ่งหนึ่งของอินทรธนู
(ง) ผู้ที่ได้รับเงินเดือนนายทหารสัญญาบัตรในอัตรา ชั้นยศร้อยตรี เรือตรี
หรือเรืออากาศตรี ขึ้นไปจนถึงยศร้อยโท เรือโทหรือเรืออากาศโท อันดับ ๑ ชั้น ๗ มีแถบ สีทอง
กว้าง ๑ เซนติเมตร เป็นขอบและปีกดิ้นสีทองลายช่อชัยพฤกษ์มีดอก ๑ ดอก เรียงตามส่วน
อินทรธนู ไม่เกิน ๑ ใน ๔ ส่วนของอินทรธนู
(จ) ผู้ที่ได้รับเงินเดือนนายทหารสัญญาบัตรในอัตรา ต่ํากว่าชั้นสัญญาบัตร
ตั้งแต่ ขึ้นไป มีแถบสีทองกว้าง ๕ มิลลิเมตร เป็นขอบ
(ฉ) ผู้ที่ได้รับเงินเดือนนายทหารสัญญาบัตรในอัตรา ต่ํากว่าชั้นสัญญาบัตร
ตั้งแต่ ขึ้นไป มีแถบสีทองกว้าง ๕ มิลลิเมตร ขวางกลาง
(๒) อินทรธนูอ่อนและเครื่องหมายชั้น อินทรธนูอ่อยทําด้วยผ้าชนิดและสีเดียวกัน
กับเสื้อ เป็นรูปี่เหลี่ยมผืนผ้าเรียวจากทางด้านไหล่ไปคอ ปลายมน ด้านไหล่กว้าง ๕ เซนติเมตร
เย็บติดกับเสื้อด้านคอกว้าง ๔ เซนติเมตรตอนปลายขัดดุมบนอินทรธนูมีเครื่องหมายชั้นดังนี้
(ก) ผู้ที่ได้รับเงินเดือนตาม (๑)(ก) มีแถวสีเหลืองกว้าง ๓ เซนติเมตรทางด้าน
อินทรธนู ๑ แถบ และแถบกว้าง ๑ เซนติเมตร คิดเครื่องต่อไปอีก ๑ แถบ แถบบนขมวดเป็น
วงกลมขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางวงใน ๑ เซนติเมตร
(ข) ผู้ที่ได้รับเงินเดือนตาม (๑)(ข) มีแถวสีเหลืองกว้าง ๑ เซนติเมตร ๑ แถบ
แถบบนขมวดเป็นวงกลมขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางวงใน ๑ เซนติเมตร

(ค) ผู้ที่ได้รับเงินเดือนตาม (๑)(ค) มีแถวสีเหลืองกว้าง ๑ เซนติเมตร ๒ แถบ
แถบบนขมวดเป็นวงกลมขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางวงใน ๑ เซนติเมตร
(ง) ผู้ที่ได้รับเงินเดือนตาม (๑)(ง) มีแถวสีเหลืองกว้าง ๑ เซนติเมตร ๑ แถบ
แถบบนขมวดเป็นวงกลมขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางวงใน ๑ เซนติเมตร
(จ )ผู้ที่ได้รับเงินเดือนตาม (๑)(จ) มีแถวสีเหลืองกว้าง ๕ เซนติเมตร ๒ แถบ
แถบบนขมวดเป็นวงกลมขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางวงใน ๕ มิลลิเมตร

๖-๑๕๐
(ฉ) ผู้ที่ได้รับเงินเดือนตาม (๑)(ฉ) มีแบบไหมสีเหลืองกว้าง ๕ มิลลิเมตร ๑ แถบ เป็น
วงกลมขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางวงใน ๕ มิลลิเมตร
สําหรับข้าราชการวิสามัญแถบที่ขมวดเป็นวงกลมนั้นให้ขมวดเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส
อินทรธนูอ่อน เว้นแต่แทบทําด้วยโลหะสีทองหรือผ้าสีเหลืองหรือปีกด้วยไหมสีเหลืองและมีขนาด
๑๗เซนติเมตร แถบบนไม่มีขมวด เครื่องหมายชั้นชนิดนี้ให้ประดับตามทางที่ปกคอพับ ของเสื้อให้
แถบอยู่ทางคอข้างหน้า
ข้อ ๑๒ เครื่องหมายสังกัด ทําด้วยโลหะสีทอง และมีลักษณะดังนี้
(๑) รูปจัดมีสมอสอดจัดในวงจักรด้านซ้ายขวาเป็นรูปปีกนกกาง สําหรับวัด
หน่วยที่ไม่ได้ขึ้นกับกองทัพใด
(๒) รูปจักร สําหรับผู้ที่สังกัดกอทัพบก
(๓) รูปสมออยู่กลางวงกลมขดเชือก สําหรับผู้ที่สังกัดกองทัพเรือ
(๔) รูปปีกนก 2 ปีก กึ่งกลางส่วนบนของปีกนกเป็นรูปอุณาโลม มีรัศมีทับ
หัวปีกสําหรับผู้ที่สังกัดกองทัพอากาศ
ข้อ ๑๓ เครื่องหมายสังกัด ให้ติดที่คอเสื้อทั้งสองข้างดังนี้
(๑) เสื้อชั้นนอกคอปิด ติดที่คอตอนหน้า ให้ริมห่างจากบรรจบที่คอเสื้อข้าง
ละ ๒.๕ เซนติเมตร
(๒) เสื้อชั้นนอกคอแบะ ติดที่มุมคอแบะตอนบน
(๓) เสื้อคอพับ ติดที่มุมปกคอพับ
(๔) เสื้อชั้นนอกปิดอก ติดที่คอแบะตอนบน

สําหรับเครื่องแบบสนนาม ให้ติดเครื่องหมายสังกัดของหน่วยงานทหารที่
ต้นสังกัด ตรงแนวกึ่งกลางของประเป๋า และเหนือขอบใบปกกระเป๋าบนขวา ๒ เซนติเมตร แทน
ติดเครื่องหมายว่าสังกัดที่มุมปกคอพับ
หมวด ๒
เครื่องแบบข้าราชการพลเรือนหญิงสังกัดกระทรวงกลาโหม
ข้อที่ ๑๔. เครื่องแบบข้าราชการพลเรือนหญิงสังกัดกระทรวงกลาโหม ให้มี ๘ ชนิด
(๑) เครื่องแบบปกติขาว ประกอบด้วย
(ก) หมวกทรงหม้อตาลสีขาว
๖-๑๕๑
(ข) เสื้อชั้นนอกคอแบะสีขาว
(ค) กระโปรงสีขาว
(ง) รองเท้าหุ้มส้นหนังสีดําและถุงเท้ายาวสีขาวเนื้อ
(จ) กระเป๋าถือสีดํา (โอกาสที่ใช้กระเป๋าถือ)
(๒) เครื่องแบบปกติคอแบะ ประกอบด้วย
(ก) หมวกทรงหม้อตาลสีตามหน่วยกองทัพที่สังกัด
(ข) เสื้อชั้นนอกคอแบะสีตามหน่วยกองทัพที่สังเกต
(ค) กระโปรงสีตามหน่วยกองทัพที่สังกัด
(ง) กระเป๋าถือสีดํา และถุงเท้ายาวสีเนื้อ
(จ) กระเป๋าถือสีดํา (ในโอกาสที่ใช้กระเป๋าถือ)
(๓) เครื่องแบบปกติคอพับ ประกอบด้วย
(ก) หมวกหนีบสีตามหน่วยกองทัพที่สังกัด
(ข) เสื้อคอพับสีตามหน่วยกองทัพที่สังกัด
(ค) กระโปรงสีตามหน่วยกองทัพที่สังกัด
(ง) เข็มขัดด้ายถักสีตามหน่วยกองทัพที่สังกัด
(จ) รองเท้าหุ้มส้นหนังสีดํา
(ฉ) กระเป๋าถือสีดํา (ในโอกาสที่ใช้กระเป๋าถือ)
(๔) เครื่องแบบปกติดคอเปิด ให้มีลักษณะและส่วนประกอบเช่นเดียวกับ
เครื่ อ งแบบปกติ คอพั บ เว้ น แต่ใ ห้ใ ช้ เ สื้อคอปิ ด แทนเสื้ อพับ สํ าหรับผู้ ที่สังกั ดหองทัพ บกหรื อ

กองทัพ อากาศให้ ใ ช้ ห มวกหนี บ และกระโปรงสี ต ามหน่ว ยกองทั พที่ สั งกั ด สํ า หรับ ผู้ ที่สั ง กั ด
กองทัพเรือให้ใช้หมวกหนึบและกระโปรงสีน้ําเงิน
(๕) เครื่ อ งแบบครึ่ ง ยศ ให้ มี ลั ก ษณะและส่ ว นประกอบเช่ น เดี ย วกั บ
เครื่องแบบปกติขาวสําหรับผู้ที่สังกัดกองทัพบกให้ใช้กระโปรงสักหลาดหรือเสิร์จสีดํา สําหรับผู้ทั่ง
กัดกองทัพอากาศให้ใช้กระโปรงสักหลาดหรือเสิร์จสีเทา
(๖) เครื่ อ งแบบเต็ ม ยศ ให้ มี ลั ก ษณะและส่ ว นประกอบเช่ น เดี ย วกั บ
เครื่องแบบครั้งยศ สําหับผู้ที่สังกัดกองทัพเรือให้ใช้กระโปรงสักหลาดหรือเสิร์จสีเทา
(๗) เครื่องแบบสโมสร ให้แต่งตามรสนิยม
๖-๑๕๒
(๘) เครื่ อ งแบบสนาม ไม้ มี ลั ก ษณะและส่ ว นประกอบเช่ น เดี ย วกั บ
เครื่องแบบปกติคอพับเว้นแต้ให้ใช้หมวกแก๊ปทรงอ่อน หรือหมวกเหล็กและรองเท้าสูงครึ่งน่อง
หนังสีดํา เช่นเดียวกับเครื่องแบบสนามของช้าราชการพลเรือนชายสังกัดกระทรวงกลาโหม และ
ใช้กางเกงขายาวสีตามหน่วยกองทัพที่สังกัดแทนกระโปรง
ข้อ ๑๕ หมวกให้มี ๔ แบบ
(๑) หมวกทรงหม้อตาลสีขาวให้มีลักษณะและส่วนประกอบเช่นเดียวกับ
หมวกสําหรับเครื่องแบบปกติข้าวของช้าราชการพลเรือนชายประจําการทั่วไป ตามที่กําหนดไว้ใน
กฎสักนักนายกรัฐมนตรีในส่วนที่เกี่ยวกับเครื่องแบบทั่วไป แต่เป็นทรงอ่อน
(๒) หมวกทรงหม้ อ ตาลสี ต ามหน่ ว ยกองทั พ ที่ สั ง กั ด ให้ มี ลั ก ษณะและ
ส่วนประกอบเช่นเดียวกับหมวกหม้อตาลสีขาว เว้นแต่มีสีเช่นเดียวกับหมวกหม้อตาลสีตามหน่วย
กองทัพที่สังกัดของข้าราชการพลเรือนชายสังกัดกระทรวงกลาโหม
(๓) หมวกหนีบ ให้มีลักษณะและสาวนประกอบเช่นเดียวกับหมวกหนีบขอ
ข้าราชการพลเรือนกระทรวงกลาโหม
(๔) หมวกเหล็ก ให้มีลักษณะเช่นเดียวกับหมวกเหล็กของข้าราชการพลเรือน
ชายสังกัดกระทรวงกลาโหม
ข้อ ๑๖ เสื่อให้มี ๔ แบบ คือ
(๑) เสื้อชั้นนอกคอแบะสีขาว แบบคอป้านแขนยาวถึงข้อมือ มีตะเข็บหลัง ๓
ตะเข็บที่แนวสาบอกมีดุมโลหะสีทองครุฑพ่าห์ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๑.๕ เซนติเมตร ๓ ดุม มี
กระเป๋ าล่ าง ข้ างละ ๑ กระเป๋ า เป็ นกระเป๋า เจาะเฉียงเล็ กน้อย ไม่มี ใ บปกกระเป๋ า เสื้ อสีนี้ มี

เครื่องหมายชั้นบน อินทรธนูแข็งเครื่องหมายสังกัดประกอบด้วย และให้ใช้เสื้อเชิ้ตแขนยาวสีขาว
ผูกผ้าผูกคอสีดําเงื่อนกะลาสี
(๒) เสื้ อ ชั้ น นอกคอแบะ สี ต ามหน่ ว ยกอทั พ ที่ สั ง กั ด ให้ มี ลั ก ษณะและ
ส่วนประกอบ เดียวกับเสื้อชั้นนอกคอแบะสีขาว เว้นแต่สีของเสื้อ ให้ใช้สีเช่นเดียวกับเอคอแบะ สี
ตามหน่วยหองทัพที่สังกัดของข้าราชการพลเรือนชายสังกัดกระทรวงกลาโหม มีเครื่องหมายชั้น
บนอินทรธนูแข็งแลเครื่องหมายสังกัดประกอบด้วย เสื้อนี้ใช้ประกอบกับเชิ้ตแขนยาวและผ้าผูก
คอมีสีเช่นเดียวกับเสื้อคอพับและผ้าผูกคอที่ใช้ประกอบกับเสื้อชั้นนอกคอแบะสีตามหน่วยกองทัพ
ที่สังกัดของข้าราชการพลเรือนชาย สังกัดกระทรวงกลาโหม
๖-๑๕๓
(๓) เสื้อคอพับสีตามหน่วยกองทัพที่สังกัด มีลักษณะและส่วนประกอบเช่นเดียวกับ
เสื้อคอพับสีตามหน่วยกองทัพที่สังกัดของข้าราชการพลเรือนชายสังกัดกระทรวงกลาโหม เมื่อ
สวมเสื้อนี้ให้สอดชายเสื้อไว้ภายในกระโปรง
(๔) เสื้อคอเปิด เป็นเสื้อคอเปิดสีขาวแขนยาวรัดข้อมือขัดดุมข้างละ ๑ ดุมหรือแขน
สั้นเพียงข้อศอก ไม่มีกระเป๋าไม่มีสายที่อก ที่แนวสาบอกมีดุม 3 ดุม มีอินทรนูก่อนขัดดุม ข้างละ
๑ ดุม ดุมทั้งสิ้นเป็นดุมโลหะสีทองตราครุฑพ่าห์ขนาดเล็กมีเครื่องหมายชันบนอินทรธนูอ่อนและ
เครื่องหมายสังกัดประกอบด้วย เมื่อสวมเสื้อนี้ให้สอดชายเสื้อไว้ภายในกระโปรง
ข้อง ๑๗ กระโปรงให้มี ๓ แบบ คือ
(๑) กระโปรงสี ข าวไม่ มี ก ระเป๋ า ยาวปิ ด ขาตรงกลางด้ า นหลั ง มี จี บ พั บ ทบ
ชายกระโปรงไม่บาน
(๒) กระโปรงสีหน่วยกองทัพที่สังกัดให้มีลักษณะเช่นเดียวกับกระโปรงสําหรับผู้ที่ใช้
สังกัดกองทัพบกให้ใช้สีกากีแกมเขียว ผู้ที่สังกัดกองทัพเรือ ให้ใช้สีกากี แต่เมื่อใช้กับเสื้อคอเปิดให้
ใช้สีน้ําเงิน ผู้ที่สังกัดกองทัพอากาศให้ใช้สีเทา
(๓) กระโปรงสักหลาดหรือเสิร์จ ให้มีลักษณะเช่นเดียวกับกระโปรงสีขาวเว้นแต่ทํา
ด้ ว ยสั ก หลาดหรื อ เสิ ร์ จ สํ า หรั บ ผู้ ที่ สั ง กั ด กองทั พ ยกหรื อ กองทั พ เรื อ ให้ ใ ช้ สี ดํ า ผู้ ที่ สั ง กั ด
กองทัพอากาศให้ใช้สีเทา
ข้อ ๑๘ กางเกงขายาวสีขาวตามหน่วยกองทัพที่สังกัด ไม่พบปลายขา ปลายขายาว
ปิดตาตุ่มและกว้างไม่น้อยกว่า ๑๘ เซนติเมตร และไม่เกิน ๒๔ เซนติเมตร ผ่าเอวด้านซ้ายที่ขอบ
เอวมีห่วงกว่าง ๑ เซนติเมตร ๗ ห่วง ทําด้วยผ้าสีเดียวกับกางเกงสําหรับสอดเข็มขัดที่แนวตะเข็บ

กางเกงด้านซ้าย มีกระเป๋าเจาะข้างละ ๑ กระเป๋า และจะมีกระเป๋าหลังเป็นกระเป๋าเจาะได้ สีของ
กางเกงให้ใช้สีเดียวกับกางเกงขายาว สีตามหน่วยกองทัพที่สังกัดของราชการพลเรือนชาย สังกัด
กระทรวงกลาโหม
ข้ อ ๑๙ เข็ ม ขั ด ด้ า ยถั ก ให้ มี ลั ก ษณะเช่ น เดี ย วกั บ เข็ ม ขั ด ด้ า ยถั ก ของข้ า ราชการ
พลเมืองจากสังกัดกระทรวงกลาโหม สําหรับผู้ที่สังกัดกองทัพเรือเมื่อแต่งเครื่องแบบปกติคอเปิด
ให้ใช้เข็มขัดด้ายถักสีน้ําเงินดํา

๖-๑๕๔
ข้อ ๒๐ รองเท้าให้มี ๒ แบบ คือ
(๑) รองเท้ า หุ้ ม ส้ น หนั ง สี ดํ า ปิ ด หลายเท้ า ไม่ มี ล วดลาย ส้ น สู ง ไม่ เ กิ น ๗
เซนติเมตร
(๒) รองเท้าสูงครึ่งน่องสีดํา
ข้อ ๒๑ อินทรธนูและเครื่องหมายชั้น ให้มีลักษณะและส่วนประกอบเช่นเดียวกับ
อินทรธนูและเครื่องหมายชั้นของข้าราชการพลเรือนชายสังกัดกระทรวงกลาโหม
ข้อ ๒๒ เครื่องหมายสังกัด ให้มีลักษณะและวิธีติดเช่นเดียวกับเครื่องหมายสังกัดและ
ข้าราชพลเรือนชายสังกัดกระทรวงกลาโหม
หมวด ๓
เบ็ดเตล็ด
ข้อ ๒๓ ข้าราชการพลเรือนสังกัดกระทรวงกลาโหม ซึ่งมีตําแหน่งเป็นอนุศาสตร์เมื่อ
แต่งเครื่องแบบปกติหรือเครื่องแบบสนาม ให้มีปลอกแขนสีเหลืองกว้าง ๗ เซนติเมตร รอบแขน
เสื้อเบี่ยงขวาตรงกึ่งกลางระหว่างไหล่กับข้อศอกด้วย
ข้อ ๒๔ เมื่อแต่งเครื่องแบบปกติ ให้ผู้ได้รับราชทานเครื่องราชอาริยาภรณ์ ประดับ
แขนแถบเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ที่อกเหนือขอบในปกกระเป๋าซ้าย ๑๕ เซนติเมตร เครื่องแบบที่
ไม่มีกระเป๋าที่อกเสื้อ ก็ให้ประดับในแนวเดียวกันนี้โดยอนุโลม
ข้อ ๒๕ ข้าราชการเรือนสังกัดกระทรวงกลาโหมซึ่งเข้ารับราชการครั้งแรก สังกัดที่
ไม่ได้ขึ้นกับกองทัพใด ให้แต่งเช่นเดียวกับผู้ที่สังเกตกองทัพบก เว้นแต่เครื่องหมายสังกัดให้ใช้ตาม
ข้อ ๑๒ (๑)

ถ้ า สั ง กั ด ทั พ ใด เมื่ อ ย้ า ยเข้ า สั ง กั ด หน่ ว ยที่ มิ ไ ด้ ขึ้ น อยู่ กั บ กองทั พ ใด ให้ แ ต่ ง
เช่นเดียวกับเครื่องแบบของกองทัพเดิมของตนสังกัดอยู่ครั้งสุดท้าย เว้นแต่เครื่องหมายสังกัดให้ใช้
ตามข้อใด ๑๒ (๑)
ข้ อ ๒๖ ข้ า ราชกาลพลเรื อ นนอกประจํ า การสั ง กั ด กระทรวงกลาโหม เมื่ อ แต่ ง
เครื่องแบบให้แล้วเช่นเดียวกับที่ได้แต่งครั้งสุดท้ายก่อนออกจากประจําการ เว้นแต่เครื่องหมาย

๖-๑๕๕
สั ง กั ด ให้ ติ ด อั น เดี ย ว ตรงแนวกึ่ ง กลางของกระเป๋ า และเหนื อ ขอบใบปกกระเป๋ า บนขวา ๒
เซนติเมตร
ข้อ ๒๗ เมื่ อใช้เสื้อกันฝน ให้ใช้เสื้อกันฝนเช่นเดียวกับเสื้อกันฝนของทหารตาม
หน่วย
ให้ไว้ ณ วันที่ ๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๑๒

จอมพล ถ. กิตติขจร
นายกรัฐมนตรี

หมายเหตุ เหตุผลในการประกาศใช้กฎสํานักนายกรัฐมนตรีฉบับนี้ คือเนื่องจากได้มีการปรับปรุง
เครื่องแบบข้าราชการฝ่ายพลเรือนและกําหนดเครื่องแบบข้าราชการพลเรือนหญิงขึ้นแล้วจึง
สมควรปรับปรุงเครื่ องแบบข้าราชการพลเรือนสังกัดกระทรวงของกลาโหมให้สอดคล้องกับ
เครื่องแบบข้าราชการฝ่ายพลเรือน กฎสํานักนายกรัฐมนตรี ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเล่น
๘๖ ตอนที่ ๑๕ ลง ๒๕ ก.พ. ๑๒

๖-๑๕๖

ตอน ๒ เครือ่ งประกอบเครื่องแบบและเครื่องหมายพิเศษ

กฎกระทรวง
(พ.ศ.๒๕๐๐)
ออกตามความในพระราชบัญญัติเครื่องแบบทหาร
พุทธศักราช ๒๔๗๒
ว่าด้วยการคาดกระบี่ การใช้ถุงมือ และการใช้ผ้าพันแขนทุกข์
------------------------อาศัยอํานาจตามความใน มาตรา ๕ และ มาตรา ๗ แห่งพระราชบัญญัติ เครื่องแบบ
ทหาร พุทธศักราช ๒๔๗๗ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ออกกฎกระทรวงไว้ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ให้ยกเลิกกฎกระทรวงกลาโหม ออกตามความในพระราชบัญญัติเครื่องแบบทหาร
พุ ทธศักราช ๒๔๗๗ ว่าด้วยการคาดกระบี่ การใช้ถุงมือ และการใช้ผ้าพัน แขนทุกข์ ลง ๒๗
พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๙๓
หมวด ๑
การคาดกระบี่

*ข้อ ๒ ในโอกาสต่อไปนี้ ให้นายทหารชั้นสัญญาบัตร นายดาบ จ่านายสิบ พันจ่าและพัน
จ่าอากาศ คาดกระบี่ด้วยเสมอ เมื่อ
ก. คุมหรือประจําแถวเป็นกองทหารเกียรติยศ หรือเวลาแห่นํา หรือแห่ตาม
เสด็จ
ข. คุมหรือประจําแถวรับการตรวจพลสวนสนาม ซึ่งกระทําเป็นพิเศษและมิได้
ต่อเนื่องกันกับการฝึกอย่างอื่น

๖-๑๕๗
ค . ไ ป ใ น ง า น พ ร ะ ร า ช พิ ธี ห รื อ รั ฐ พิ ธี ต า ม ห ม า ย กํ า ห น ด ก า ร ห รื อ
เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทในโอกาสต่าง ๆ ที่เป็นทางราชการ เว้นแต่ในงานสโมสรสันนิบาต
ง. ไปในงานพิธีกระทําสัตย์ปฏิญาณตนของทหาร
จ. เป็นตุลาการศาลทหารเวลาพิจารณาคดี ณ ที่ตั้งศาลปกติ
“ฉ. ไปในงานพระราชทานเพลิงศพ หรือฌาปนกิจศพทหาร หรือตํารวจ หรือ
งานฝั ง ศพทหาร หรื อ ตํ า รวจตามประเพณี ลั ท ธิ หรื อ ศาสนาที่ ไ ม่ เ ผาศพ เมื่ อ แต่ ง
เครื่องแบบปกติขาวเครื่องแบบครึ่งยศ หรือเครื่องแบบเต็มยศ”
หมวด ๒
การใช้ถุงมือ
ข้อ ๓ ถุงมือ สําหรับใช้ในเวลาแต่งประกอบเครื่องแบบทหารนั้น ให้ใช้ถุงมือสีนวลหรือสี
น้ําตาล
ข้อ ๔ ในโอกาสต่อไปนี้ ให้นายทหารชั้นสัญญาบัตรใช้ถุงมือสีขาว หรือสีนวลด้วยเสมอ
คือ
ก. ในโอกาสที่กําหนดให้คาดกระบี่
ข. ในโอกาสที่กําหนดให้ประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์
ข้อ ๕ ในโอกาสอื่นนอกจากในข้อ ๔ ให้ทหารและนักเรียนทหารใช้ถุงมือสีน้ําตาลได้
หมวด ๓
การใช้ผ้าพันแขนทุกข์

ข้ อ ๖ ผ้าพั น แขนทุกข์ สี ดําสํ าหรับ ใช้ป ระกอบเครื่ อ งแบบทหารนั้น ให้มี ขนาดกว้า ง
ระหว่าง ๗ เซนติเมตร และ ๑๐ เซนติเมตร และให้พันรอบแขนเสื้อข้างซ้ายเหนือศอกพองาม
ข้อ ๗ ให้นายทหารชั้นสัญญาบัตร นายดาบ นักเรียนทหารและจ่านายสิบพันจ่า พันจ่า
อากาศ ใช้ผ้าพันแขนทุกข์ประกอบเครื่องแบบทหารได้ด้วย
กรณีต่อไปนี้ให้งดใช้ผ้าพันแขนทุกข์ คือ
ก. เมื่อสวมเครื่องแบบที่ใช้เสื้อคอพับ และเครื่องแบบสโมสร
*ข้อ ๒ ฉ. ยกเลิกตามกฎกระทรวง ฉบับที่ ๔ (พ.ศ. ๒๕๒๙)
ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๐๓ ตอนที่ ๑๐๐ ลง ๑๑ มิ.ย. ๒๕๒๙

๖-๑๕๘
ข. เมื่ออยู่ในแถวหรือเป็นผู้ควบคุมแถว เว้นแต่จะมีหมายกําหนดการหรือคําสั่ง
ของกระทรวงกลาโหมไห้ไว้ทุกข์
ให้ผ้าพันแขนทุกข์ประกอบ
ข้อ ๘ นายทหารที่มีสิทธิใช้ผ้าพันแขนทุกข์ได้ตาม ข้อ ๗. ในขณะที่ไปอยู่ในต่างประเทศ
หากจําต้องไว้ทุกข์ก็ให้ปฏิบัติตามข้อ ๗. เว้นแต่ระเบียบการไว้ทุกข์ในต่างประเทศนั้นมีแตกต่าง
จากที่กล่าวแล้ว จึงให้ปฏิบัติตามควรแก่ขนบธรรมเนียมสําหรับประเทศนั้นๆ ได้
ให้ไว้ ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๐๐

พลโท ถ. กิตติขจร
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม

๖-๑๕๙
(สําเนา ทบ. รับที่ ๔๐๐๘ ลง ๒๒ พ.ค. ๓๔) บธน.๓๖๖ - ๓๔ (๒)

บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ กพ.ทบ. (กปค. โทร.๒๒๒๗๒๐๐)
ต่อ ที่ กห ๐๔๐๑/๑๑๓๒๐
วันที่ ๒๙ ก.ค. ๓๔
เรื่อง การคาดกระบี่และการแสดงความเคารพ
เรียน ผบ.ทบ.(ผ่าน เสธ.ทบ.)
อ้างถึง ๑. กฎกระทรวง (พ.ศ. ๒๕๐๐) ออกตามความในพระราชบัญญัติเครื่องแบบทหาร พ.ศ.
๒๔๗๒ ว่ าด้ ว ยการคาดกระบี่ การใช้ ถุ ง มือ และการใช้ผ้ าพั น แขนทุก ข์ ซึ่ ง แก้ ไ ข
เพิ่ ม เติ ม โดยฉบั บ ที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๐๖) ฉบั บ ที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๒๕) ฉบั บ ที่ ๔ (พ.ศ.
๒๕๒๙)
๒. คําสั่ง กห. (ชี้แจง) ที่ ๑/๕๔๑ ลง ๙ ม.ค.๐๗ เรื่อง การคาดกระบี่
๓. ข้อบังคับทหารว่าด้วยการเคารพ
๔. คําสั่ง ทบ. ที่ ๑๑๙๒/๒๕๓๓ ลง ๒๒ พ.ย.๓๓ เรื่อง การมอบอํานาจหน้าที่และการ
คําเนินงานเอกสารในกองบัญชาการกองทัพบก
สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. หนังสือ สม. ที่ (ฉบับ กห. เลขรับ ๖๕๖๖/๓๔) ลง ๖ พ.ค. ๓๔
๒. หนังสือ สม. ที่ (ฉบับ กห. เลขรับ ๖๕๖๖/๓๔) ลง ๑๖ พ.ค. ๓๔

๑. ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ และ ๒ สม. ได้แจ้งเรื่องที่ สรอ. ชี้แจงการปฏิบัติเกี่ยวกับการ
คาดกระบี่และการแสดงการเคารพให้ ทบ. ทราบ ทั้งนี้ เพื่อให้ข้าราชการทหารได้ปฏิบัติในเรื่อง
การคาดกระบี่และการแสดงการเคารพให้ถูกต้องและเป็นไปในแนวทางเดียวกัน
๒. การปฏิบัติเกี่ยวกับการคาดกระบี่และการแสดงความเคารพตามสิ่งที่ส่งมาด้วยนั้นคง
เป็นไปตาม หลักเกณฑ์ที่ กห. ได้กําหนดให้ถือปฏิบัติในเรื่องดังกล่าว ตามอ้างถึง ๑ - ๓ อยู่แล้ว
แต่ข้าราชการทหารอาจจะเกิดความสับสนเนื่องจากมีข้อกําหนดและรายละเอียดในกรณีต่างๆ
หลายเรื่องด้วยกัน ทําให้การปฏิบัติในบางกรณีคลาดเคลื่อนหรือไม่ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ที่
กําหนดไว้ สม. จึงได้รวบรวมและแจ้งให้ นขต.กห. ทราบโดยมีสาระสําคัญดังนี้
๒.๑ เรื่องการคาดกระบี่ในงานพิธีต่าง ๆ
๖-๑๖๐
๒.๑.๑ งานพระราชทานเพลิ ง ศพพลเรื อ น แม้ พ ระบาทสมเด็ จ พระ
เจ้าอยู่หัวเสด็จ ข้าราชการทหารที่ไปร่วมงานศพไม่ต้องคาดกระบี่ เพราะเจ้าภาพเชิญไปงานศพ
ยกเว้นข้าราชการ ทหารที่มีหน้าที่ถวายอารักขา ราชองครักษ์ และผู้ที่โปรดเกล้า ฯ จึงต้องคาด
กระบี่
๒.๑.๒ งานพระราชทานเพลิงศพพลเรือน ที่มีหมายกําหนดการให้แต่ง
เครื่องแบบครึ่งยศหรือเครื่องแบบเต็มยศ ต้องคาดกระบี่
๒.๑.๓ งานสโมสรสันนิบาตที่ทําเนียบรัฐบาล หรืองานพระราชทานเลี้ยงที่
ตรงที่นั่งบรมพิมาน ที่สั่งงดการคาดกระบี ทั้งที่แต่งเครื่องแบบเต็มยศก็ตาม แต่ผู้ที่มีหน้าที่เข้าเวร
ตามเครื่องต้องคาดกระบี่และถอดหมวกไม่ได้ เพราะเป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่
๒.๒ การแสดงการเคารพในงานพิธีต่าง ๆ
๒.๒.๑ การเป่าแตรนอนในงานศพทหาร ไม่ต้องทําวันทยหัตถ์คงเพียงแต่
ให้ยืนไว้อาลัย เมื่อแตรนอนจบจะเป็นเพลงเคารพศพ จึงจะทําวันทยหัตถ์
๒.๒.๒ งานพิธีเปิดป้าย เปิดงาน เปิดพระบรมราชานุสาวรีย์ หรือพระบรม
รูป การแสดงความเคารพ มีดังนี้
๒.๒.๒.๑ งานเปิดป้าย เปิดงาน จะมีเพลงมหาฤกษ์ ไม่ต้องแสดง
การเคารพ

๒.๒.๒.๒ งานพิธี พระบรมราชานุสาวรีย์ หรือพระบรมรูป ถ้า
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงถวายการเคารพก็ให้แสดงการเคารพด้วย
๓. กพ.ทบ. พิจารณาแล้วเห็นสมควรแจ้งให้ นขต.ทบ. ทราบ และถือเป็นหลักปฏิบัติ
ต่อไป
๔. ข้อเสนอ เห็นสมควรให้ สบ.ทบ. สําเนาแจกจ่าย นขต.ทบ. และปฏิบัติตามข้อ ๒.
จึงเรียนมาเพื่อกรุณาพิจารณา หากเห็นเป็นการสมควร กรุณาอนุมัติตามที่เสนอในข้อ ๔
ทั้งนี้อยู่ในอํานาจของ เสธ.ทบ. ตามคําสั่ง ทบ. ที่อ้างถึง ๔. ข้อ ๓.๕

๖-๑๖๑
(ลงชื่อ) พล.ต.ปรีชา อุเทนสุต
(ปรีชา อุเทนสุต)
จก.กพ.ทบ.

เรียน ผบ.ทบ.(ผ่าน เสธ.ทบ.)
เห็นควรอนุมัติตามที่ กพ.ทบ. เสนอในข้อ ๔
(ลงชื่อ) พล.ท.ชัยวุฒิ ศรีมาศ
(ลงชื่อ) พล.ท. เชิดชาย ธีรัทธานนท์
(ชัยวุฒิ ศรีมาศ)
รอง เสธ.ทบ.(๒)
ผช.เสธ.ทบ.ฝกพ.
นําเรียนฯ ๕ ส.ค. ๓๔
๒ ส.ค.๓๔
อนุมัติตามเสนอข้อ ๔
- ทราบ
รับคําสั่ง ผบ.ทบ.
(ลงชื่อ) พล.อ.วิโรจน์ แสงสนิท
(ลงชื่อ) พล.อ.สุจินดา คราประยูร
ผบ.ทบ.
เสธ.ทบ.
๘ ส.ค. ๓๔
๕ ส.ค. ๓๔
(ลงชื่อ) พล.อ.อิสระพงศ์ หนุนภักดี
รอง ผบ.ทบ.

๗ ส.ค. ๓๔

๖-๑๖๒

กฎกระทรวง
ฉบับที่ ๒ (พ.ศ.๒๕๑๖)
ออกตามความในพระราชบัญญัติเครื่องแบบทหาร
พุทธศักราช ๒๔๗๗
ว่าด้วยการใช้เสื้อครุย เสื้อปริญญาและเครื่องหมายพิเศษบางอย่าง
------------------------------อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติเครื่องแบบทหาร พุทธศักราช
๒๔๗๗ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องแบบทหาร (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๑๔ และ
มาตรา ๗ แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ เ ครื่ อ งแบบทหาร พุ ท ธศั ก ราช ๒๔๗๗ รั ฐ มนตรี ว่ า การ
กระทรวงกลาโหมออกกฎกระทรวงไว้ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ให้ยกเลิกกฎกระทรวง (พ.ศ.๒๔๙๙) ออกตามความในพระราชบัญญัติเครื่องแบบ
ทหาร พุทธศักราช ๒๔๗๗ ว่าด้วยการใช้เสื้อครุย เสือปริญญา และเครื่องหมายพิเศษบางอย่าง

ข้อ ๒ ทหารผู้ใดได้รับเสื้อครุยหรือเสื้อปริญญา ให้สวมทับเครื่องแบบทหาร ได้ในโอกาส
ตามที่มีไว้ในระเบียบการใช้เสื้อนั้น
ข้อ ๓ หน่วยทหารใดมีเกียรติประวัติ และตํานานอันดีเด่น สมควรยกย่องเป็นพิเศษ
กระทรวง กลาโหมอาจสั่ งให้ ทหารในหน่วยนั้นประดับ แผ่นติดไหล่ ซึ่ งมีรู ปสั ญ ลักษณ์ตามที่
กําหนดที่ไหล่เสื้อข้าง ซ้ายในโอกาสแต่งเครื่องแบบตามที่กระทรวงกลาโหมกําหนด
ข้อ ๔ ทหารที่ทําการรบหรือเข้าร่วมรบภายใน หรือภายนอกประเทศ ให้ใช้เครื่องหมาย
พิเศษตามที่กระทรวงกลาโหมกําหนดเฉพาะครั้งคราวได้
ข้อ ๕ ทหารที่ไปราชการหรือไปศึกษา ณ ต่างประเทศขณะที่อยู่นอกราชอาณาจักรให้ใช้
เครื่องหมายติดไหล่รูปอาร์มทําด้วยสักหลาดหรือกว้าง ๗ เซนติเมตร สูง ๘.๕ เซนติเมตร ส่วนบน
มี อักษร โรมันสีขาวว่า THAILAND บนแถบสีน้ําเงินดํา สูง ๒ เซนติเมตร ยาวตลอดส่วนกว้าง
ของ
๖-๑๖๓
รูปอาร์ม ส่วนล่างเป็นแถบลายไตรรงค์ธงชาติ ทางตั้งเย็บติดไหล่เสื้อข้างซ้าย ห่างจากตะเข็บไหล่
๒ เซนติเมตร
เครื่องหมายนี้ใช้กับเครื่องแบบตามที่กระทรวงกลาโหมกําหนดและเมื่อใช้เครื่องหมายนี้
ไม่ให้ใช้เครื่องหมายแผ่นติดไหล่อย่างอื่นที่แขนเสื้อข้างซ้ายข้างเดียวกันอีก
ข้อ ๖ ทหารที่ไปทําการรบนอกราชอาณาจักรร่วมกับหน่วยทหารต่างประเทศ ขณะที่
ประจําหรือสังกัดอยู่กับหน่วยทหารต่างประเทศ เมื่อทางราชการทหารต่างประเทศนั้น อนุญาต
ให้ประดับเครื่องหมายเหล่าหรือเครื่องหมายสังกัดของหน่วยทหารที่ประจําหรือสังกัดอยู่ หรือ
ได้รับเครื่องหมาย แสดงความสามารถพิเศษหรือเครื่องหมายเชิดชูเกียรติจากทางราชการทหาร
ต่างประเทศ ให้ประดับเครื่องหมายนั้นได้โดยอนุโลม เช่นเดียวกับทหารในหน่วยนั้นตลอดเวลาที่
ประจําหรือสังกัดอยู่
*“ข้อ ๗ นายทหารสัญญาบัตร ที่สําเร็จการศึกษาภายในประเทศจากโรงเรียนเสนาธิการ
หรือโรงเรียนทหารที่มีหลักสูตรเทียบเท่า หรือสูงกว่าโรงเรียนเสนาธิการ หรือสถาบันการศึกษา
ทางทหารที่มีหลักสูตรกําหนดให้มีเครื่องหมายแสดงวิทยฐานะ ให้ประดับเครื่องหมายแสดงวิทย
ฐานะของโรงเรียนหรือสถาบันการศึกษานั้นที่กึ่งกลางกระเป๋าบนข้างขวาของเสื้อเครื่องแบบ

ทหารได้ ถ้าเป็นเสื้อเครื่องแบบทหารที่ไม่มีกระเป๋าบน ให้ประดับเครื่องหมายแสดงวิทยฐานะ
ดังกล่าว ที่อกเสื้อข้างขวาในแนวทางเดียวกับกึ่งกลางกระเป๋าบน
ถ้ามีเครื่องหมายแสดงวิทยฐานะดังกล่าวมากกว่าหนึ่งเครื่องหมายให้ประดับเครื่องหมาย
หนึ่งเครื่องหมายใดได้เพียงเครื่องหมายเดียว”
ข้อ ๘ นายทหารสัญญาบัตรที่สําเร็จการศึกษาในต่างประเทศจากโรงเรียนเสนาธิการ
หรือโรงเรียนทหารที่มีหลักสูตรเทียบเท่า หรือสูงกว่าโรงเรียนเสนาธิการทหาร ซึ่งมีระเบียบให้
ประดับเครื่องหมายแสดงวิทยฐานะของโรงเรียนนั้นกับเครื่องแบบทหารของประเทศนั้นได้ ให้
ประดับเครื่องหมายนั้นกับเครื่องแบบทหารได้โดยอนุโลมตามระเบียบการประดับเครื่องหมาย
โรงเรียนนั้นเฉพาะโอกาสต่อไปนี้

*ข้อ ๗ แก้ไขตามกฎกระทรวง ฉบับที่ ๔ (พ.ศ.๒๕๓๖)ออกตามความในพ.ร.บ.เครื่องแบบทหาร พ.ศ.๒๔๗๗
ว่าด้วยการใช้เสื้อครุยเสื้อปริญญาและเครื่องหมายพิเศษบางอย่าง

๖-๑๖๔
(๑) เมื่อไปงานสมาคมหรืองานพิธีของข้าราชการต่างประเทศ หรือทางราชการ
ต่างประเทศที่ เจ้าของเครื่องหมาย หรือไปปฏิบัติงานร่วมกับเจ้าหน้าที่ต่างประเทศที่ประเทศนั้น
เป็นเจ้าของเครื่องหมาย
(๒) เมื่อไปศึกษาดูงานหรือปฏิบัติราชการอยู่ในประเทศเจ้าของเครื่องหมาย
ถ้ามีเครื่องหมายแสดงวิทยฐานะดังกล่าวมากกว่าหนึ่งเครื่องหมาย ให้ประดับ
เครื่องหมายหนึ่งเครื่องหมายใดได้เพียงเครื่องหมายเดียว
ข้อ ๙ ทหารที่สําเร็จการศึกษา ภายในประเทศจากมหาวิทยาลัย หรือสถาบันการศึกษา
ที่มีหลักสูตรเทียบเท่ามหาวิทยาลัย ซึ่งมีระเบียบให้ประดับเครื่องหมายแสดงวิทยฐานะ กับเครื่อง
แต่งกายได้จะประดับเครื่องหมายแสดงวิทยฐานะนั้น กับเครื่องแบบทหารได้ ต่อเมื่อได้รับอนุมัติ
จากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมแล้วและให้ประดับกับเครื่องแบบทหารได้โดยอนุโลมตาม
ระเบียบการประดับเครื่องหมายของมหาวิทยาลัยหรือสถาบันการศึกษานั้น
ถ้ามีเครื่องหมายแสดงวิทยฐานะดังกล่าวมากกว่าหนึ่งเครื่องหมาย ให้ประดับ
เครื่องหมายหนึ่งเครื่องหมายใดได้เพียงเครื่องหมายเดียว

ข้อ ๑๐ ทหารที่ได้รับเครื่องหมายแสดงความสามารถพิเศษหรือเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ
ของส่วนราชการในกระทรวงกลาโหม ตามที่กระทรวงกลาโหมกําหนดให้ประดับเครื่องหมายนั้น
กับเครื่องแบบทหารได้
ข้อ ๑๑ ทหารที่ได้รับเครื่องหมายแสดงความสามารถพิเศษ หรือเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ
ของทางราชการทหารต่างประเทศ ซึ่งมีระเบียบให้ประดับกับเครื่องแบบ เครื่องหมายนั้นได้ จะ
ประดับเครื่องแบบทหารได้ ต่อเมื่อได้รับอนุมัติจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมแล้วและให้
ประดับกับเครื่องแบบทหาร ได้โดยอนุโลมตามระเบียบการประดับเครื่องหมายของประเทศนั้น
เฉพาะในโอกาสตามที่ระบุไว้ในข้อ ๘. (๑) หรือ (๒)
ข้อ ๑๒ ทหารที่ได้รับเครื่องหมายแสดงความสามารถพิเศษ หรือเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ
ของทางราชการฝ่ายพลเรือน ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ซึ่งมีระเบียบให้ประดับกับเครื่อง
แต่งกายหรือเครื่องแบบได้ จะประดับเครื่องหมายนั้นกับเครื่องแบบทหารได้ ต่อเมื่อได้รับอนุญาต
จากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมแล้ว และให้ประดับเครื่องแบบทหารได้ โดยอนุโลมตาม
ระเบียบการประดับเครื่องหมายของทางราชการหน่วยนั้น เฉพาะในโอกาสที่ไปในงานสมาคม
หรือของทางราชการต่างประเทศที่ประเทศนั้นเป็นเจ้าของเครื่องหมาย
๖-๑๖๕
ข้อ ๑๓ ทหารที่ทําหน้าที่อนุศาสนาจารย์ ให้ใช้ปลอกแขนทําด้วยสักหลาดสีเหลือง กว้าง
๗ เซนติเมตร สวมที่แขนเสื้อข้างซ้ายเหนือข้อศอก
ให้ไว้ ณ วันที่ ๓๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๑๖
(ลงชื่อ) จอมพล ถ. กิตติขจร
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม

๖-๑๖๖
(สําเนา สบ.ทบ. รับที่ ๑๔๘๘๖ ลง ๑๖ มิ.ย.๓๖) บธน.๒๐๔ - ๓๖ (๓)

บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ กพ.ทบ. (กปค. โทร.๒๒๒๗๒๐๐)
ที่
กห ๐๔๐๑ / ๒๐๖๙
วันที่ ๑๑ มิ.ย. ๓๖
เรื่อง กฎกระทรวง (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๓๖ ออกตามความในพระราชบัญญัติเครื่องแบบทหาร
พุทธศักราช ๒๔๗๗ ว่าด้วยการใช้เสื้อครุย เสื้อปริญญา และเครื่องหมายพิเศษบางอย่าง
เรียน ผบ.ทบ. (ผ่าน รอง จก.กพ.ทบ.)
อ้างถึง คําสั่ง ทบ.(เฉพาะ) ที่ ๖๙๑/๓๖ ลง ๑ มิ.ย.๓๖ เรื่อง แต่งตั้งผู้ทําการแทน
สิ่งที่แนบมาด้วย
สํ า เนากฎกระทรวง (ฉบั บ ที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๓๖ ออกตามความใน
พระราชบัญญัติ เครื่องแบบทหาร พุทธศักราช ๒๔๗๗ ว่าด้วยการใช้
เสื้อครุยเสื้อปริญญา และ เครื่องหมายพิเศษบางอย่าง

๑. ได้ มี ก ารประกาศกฎกระทรวง (ฉบั บ ที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๓๖ ออกตามความใน
พระราชบัญญัติเครื่องแบบทหาร พุทธศักราช ๒๔๗๗ ว่าด้วยการใช้เสื้อครุย เสื้อปริญญา และ
เครื่องหมายพิเศษบางอย่าง ในราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๑๐ ตอนที่ ๕๘ ลง ๔ พ.ค. ๓๖ ตาม
รายละเอียดที่ส่งมาด้วย
๒. กฎกระทรวงฯ ดังกล่าวสรุปสาระสําคัญได้ดังนี้
๒.๑ ยกเลิกความในข้อ ๗ ของกฎกระทรวงฯ ฉบับที่ ๓ และใช้ความต่อไปนี้แทน
“ข้อ ๗ นายทหารสัญญาบัตรที่สําเร็จการศึกษาภายในประเทศจากโรงเรียนเสนาธิการ หรือ
โรงเรียนทหารที่มีหลักสูตรเทียบเท่าหรือสูงกว่าโรงเรียนเสนาธิการ หรือสถาบันการศึกษาทาง
ทหารที่มีหลักสูตรกําหนดให้ใช้เครื่องหมายแสดงวิทยฐานะ ให้ประดับเครื่องหมายแสดงวิทย
ฐานะของโรงเรียนหรือสถาบันการศึกษานั้นที่กึ่งกลางกระเป๋าบนข้างขวาของเสื้อเครื่องแบบ
ทหารได้ ถ้าเป็นเสื้อเครื่องแบบทหารที่ไม่มีกระเป๋าบน ให้ประดับเครื่องหมายแสดงวิทยฐานะ
ดังกล่าวที่อกเสื้อข้างขวา ในแนวทางเดียวกับกึ่งกลางกระเป๋าบน
ถ้ า มี เ ครื่ อ งหมายแสดงวิ ท ยฐานะดั ง กล่ า วมากกว่ า หนึ่ ง เครื่ อ งหมาย ให้ ป ระดั บ
เครื่องหมายหนึ่งเครื่องหมายใดได้เพียงเครื่องหมายเดียว”
๖-๑๖๗
๒.๒ เหตุ ผ ลในการประกาศใช้ ก ฎกระทรวงฯ ฉบั บ นี้ คื อ โดยที่ เ ป็ น การสมควร
กําหนดให้นายทหารสัญญาบัตรที่สําเร็จการศึกษาภายในประเทศ จากสถาบันการศึกษาทาง
ทหารที่มีหลักสูตรกําหนดให้มีเครื่องหมายแสดงวิทยฐานะ มีสิทธิประดับเครื่องหมายแสดงวิทย
ฐานะของสถาบันนั้นกับเครื่องแบบทหารได้ เช่นเดียวกับนายทหารสัญญาบัตรที่สําเร็จการศึกษา
จากโรงเรียนเสนาธิการ หรือโรงเรียนทหารที่มีหลักสูตรเทียบเท่าหรือสูงกว่าโรงเรียนเสนาธิการ
จึงจําเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้
๓. กพ.ทบ. พิจารณาแล้วเห็นควรให้ สบ.ทบ. ดําเนินการคัดสําเนาแจ้ง นขต.ทบ. ทราบ
ว่าได้มีการประกาศกฎกระทรวง ฯ ดังกล่าวในราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๑o ตอนที่ ๕๘ ลง ๔
พ.ค. ๓๖
๔. ข้อเสนอ เห็นควรอนุมัติในข้อ ๓
จึงเรียนมาเพื่อกรุณาพิจารณา หากเห็นเป็นการสมควร กรุณาอนุมัติตามที่เสนอในข้อ ๔
เพื่อดําเนินการต่อไป ทั้งนี้อยู่ในอํานาจอนุมัติของ รอง จก.กพ.ทบ. ตามคําสั่ง ทบ. ที่อ้างถึง

(ลงชื่อ) พ.อ. ณรงค์ สารลักษณ์
(ณรงค์ สารลักษณ์)
ผช. จก.กพ.ทบ. ทําการแทน
จก.กพ.ทบ.
- อนุมัติตามเสนอในข้อ ๔
รับคําสั่ง ผบ.ทบ.
(ลงชื่อ) พ.อ. สินาด รัตนพฤกษ์
รอง จก.กพ.ทบ.
๑๑ มิ.ย. ๓๖

๖-๑๖๘
(สําเนา สบ.ทบ. รับที่ ๑๕๗๘๓ ลง ๑๙ ก.ค. ๓๔) บธน.๓๔๖ - ๓๔ (๒)

บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ กพ.ทบ. (กปค. โทร ๒๒๒๗๒๐๐)
ต่อ ที่ กห ๐๔๐๑/๑๕๓๗
วันที่ ๑๘ ก.ค. ๓๔
เรื่อง การแต่งเครื่องแบบ
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------เสนอ สบ.ทบ.
อ้างถึง หนังสือ สบ.ทบ. ที่ กห ๐๔๒๑/๑๔๖๔ ลง ๒๗ ก.พ. ๓๔
สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. หนังสือ กพ.ทหาร ที่ (ต่อ กพ.ทหาร เลขรับ ๓๕๐๓/๓๔) ลง ๑๓ พ.ค. ๓๔
๒. หนังสือ กพ.ทหาร ที่ (ต่อ กพ.ทหาร เลขรับ ๕๐๒๔/๓๔) ลง ๑๐ ก.ค. ๓๔
๑. ตามอ้างถึง สบ.ทบ ใคร่ของทราบว่า “เข็มเครื่องหมายต่างๆ ซึ่งทางราชการทหาร
อนุญาตให้ติดที่อกเสื้อเครื่องแบบได้นั้นให้ติดได้ไม่เกิน ๑ เข็ม” นั้น หมายถึงเข็มชนิดใดบ้าง

๒. ตามสิ่ ง ที่ ส่ ง มาด้ ว ย ๑ และ ๒ กพ.หาร ได้ มี ห นั ง สื อ ชี้ แ จงความหมายของเข็ ม
เครื่องหมายต่างๆ ตามข้อ ๑ ให้ทราบดังนี้ คือ
๒.๑ “เข็มเครื่องหมายต่างๆ” ตามความในข้อ ๘ แห่งคําสั่ง กห. (คําสั่งชี้แจง) ที่
๖๙/๖๑๔๔ ลง ๑๓ มี.ค. ๙๗ นั้น “มิได้หมายความถึงเครื่องหมายแสดงความสามารถพิเศษซึ่ง
ออกโดยกฎกระทรวงต่างๆที่ออกตามความในพระราชบัญญัติเครื่องแบบทหาร พุทธศักราช
๒๔๗๗
๒.๒ “เข็มเครื่องหมายต่างๆ” ตามความในข้อ ๘ แห่งค้าสั่ง กห.(คําสั่งชี้แจง) ที่ ๖๙/
๖๑๔๔ ลง ๑๓ มี.ค. ๓๔ นั้น “หมายความถึงเข็มเครื่องหมายใดๆ ก็ตามซึ่งทางราชการทหาร
อนุญาตให้ติดได้ในขณะที่คําสั่ง กห.ฯ ฉบับดังกล่าวนี้ใช้บังคับเป็นต้นมา”
๒.๓ หากความในข้อ ๘ ของคําสั่ง กห. ดังกล่าวนี้ขัดแย้งกับกฎกระทรวงและคําสั่ง
กห. ที่ออกภายหลัง ก็ให้ใช้ข้อกําหนดของกฎกระทรวงและคําสั่ง กห. ที่ออกในภายหลังเป็นหลัก
๒.๔ วิธีการติ ดเข็ม ดังกล่าวให้พิจารณาจากกฎกระทรวงและคําสั่ง กห.ที่ ออกใน
ภายหลังและกําหนดให้มีเข็มเครื่องหมายนั้น ๆ เป็นหลักว่าได้กําหนดไว้อย่างไรบ้าง
๓. กพ.ทบ. พิจารณาความตามข้อ ๒. แล้วสรุปได้ดังนี้
๖ - ๑๖๙
๓.๑ ข้าราชการในสังกัดกระทรวงกลาโหมผู้ใดได้รับเครื่องหมายแสดงความสามารถ
พิเศษใดๆ ก็ตาม ซึ่งออกโดยกฎกระทรวงฯ นั้น สามารถประดับเครื่องหมายดังกล่าวได้ทุกชนิด
ตามความสามารถและตามความเหมาะสม โดยถูกต้องตามกฎกระทรวงฯ
๓.๒ เข็ ม เครื่ อ งหมายต่ า ง ๆ ซึ่ ง มิ ใ ช่ เ ครื่ อ งหมายแสดงความสามารถพิ เ ศษนั้ น
หมายความถึงเข็มเครื่องหมายใด ๆ ก็ตามซึ่งทางราชการทหารอนุญาตให้ติดได้นั้น ให้ติดได้
ตาม…เครื่องหมายต่าง ๆ นั้นได้กําหนดเป็นหลักเฉพาะเข็มนั้น ๆ
จึงเสนอมาเพื่อกรุณาทราบและแจ้งให้ นขต.ทบ. ทราบต่อไป

(ลงชื่อ) พล.ต. ปรีชา อุเทนสุต
(ปรีชา อุเทนสุต)
จก.กพ.ทบ.
เรียน จก.สบ.ทบ.

เพื่อกรุณาทราบและเห็นควรคัดสําเนาแจกจ่ายให้ นขต.ทบ. ทราบด้วย

(ลงชื่อ) พ.อ. เสวก พงษ์กระจาย
( เสวก พงษ์กระจาย )
ผอ.จก.สบ.ทบ.
-

ทราบ
ดําเนินการตามเสนอ
(ลงชื่อ) พล.ต. ขาว สุบรรณรัตน์
จก.สบ.ทบ.
๒ ส.ค. ๓๔

๖–๑๖๙–๑

บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ……………..กพ.ทบ..(กองการปกครอง ฯ โทร. o-๒๒๙๗-๘o๖๒, ๙๘o๖๒)…………………......
ที่…….กห..o๔o๑/๔o๘o…………………………วันที่… ๒๕...พ.ย..๕๙………………………………...……………..…..
เรื่อง……..ป้ายชือ่ ติดเครือ่ งแบบ……………………………………………………………………………...........................
เรียน ผบ.ทบ.
สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. สําเนาระเบียน กห. ว่าด้วยป้ายชื่อติดเครื่องแบบ (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๕๙
๒. ตัวอย่างการติดป้ายชื่อกับเครื่องแบบสโมสรอกแข็ง และอกอ่อน
๑. กห. แจ้งให้ ทบ. ทราบ เกี่ยวกับระเบียบกระทรวงกลาโหม ว่าด้วยป้ายชื่อติด
เครื่องแบบ (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๕๙ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑
๒. สรุปสาระสําคัญระเบียบ กห. ฯ ตามข้อ ๑ ดังนี้
๒.๑. หลั ก การและเหตุ ผ ลในการประเทศใช้ ร ะเบี ย บฉบั บ นี้ คื อ ยกเลิ ก
ข้อยกเว้นการติดป้ายชื่อสําหรับนายทหารสัญญาบัตรยศ พลโท ขึ้นไป และแก้ไขโอกาสในการติดป้าย
ชื่ อ ของข้ า ราชการกลาโหมประจํ า การ นั ก เรี ย นทหาร ทหารกองประจํ า การ และลู ก จ้ า งในสั ง กั ด

กระทรวงกลาโหม ให้ติดป้ายชื่อในทุกโอกาสที่สวมเครื่องแบบทุกชนิด เพื่อให้การปฏิบัติเกี่ยวกับการ
ติดป้ายชื่อมีความเหมาะสมยิ่งขึ้นและเป็นไปในรูปแบบเดียวกัน
๒.๒. จากการประสาน กรบ.สม. เกี่ยวกับการติดป้ายชื่อกับเครื่องแบบสโมสร
อกแข็งและอกอ่อน ให้ติดตรงกึ่งกลางอกเสื้อด้านขวาสูงต่ําพองาม ซึ่ง กพ.ทบ. ได้จัดทําภาพตัวอย่าง
ประกอบรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๒
๓. กพ.ทบ. พิจารณาแล้วเห็นว่า เพื่อให้การปฏิบัติเกี่ยวกับการติดป้ายชื่อ ฯ เป็นไป
ด้วยความเรียบร้อย มีรูปแบบเดียวกัน จึงเห็นสมควรแจ้งให้กําลังพลของ ทบ. ทราบและถือปฏิบัติต่อไป
๔. ข้อเสนอ เห็นควรดําเนินการดังนี้
๔.๑ กรุณารับทราบการแก้ไขระเบียบ กห. ฯ ตามข้อ ๒
๔.๒ อนุมัติให้ดําเนินการตามการพิจารณาในข้อ ๓
๔.๓ ให้ สบ.ทบ.สําเนาแจกจ่าย สง.ผู้บังคับบัญชา ทบ. และหน่วย (ถึงระดับกอง
พัน) ทราบและถือปฏิบัติต่อไป
จึงเรียนมาเพื่อกรุณาพิจารณา หากเห็นเป็นการสมควร กรุณาอนุมัติตามเสนอในข้อ ๔
ทั้งนี้ อยู่ในอํานาจของ ผบ.ทบ.

๖–๑๖๙–๒

พล.ท.
(คธายุทธ์ เสาวคนธ์)
จก.กพ.ทบ.
เรียน ผบ.ทบ.
- เห็นควรอนุมัติตามที่ กพ.ทบ. เสนอให้ข้อ ๔
(ลงชื่อ) พล.ท.สรรชัย อจลานนท์
รอง เสธ.ทบ.(๑)
๒๘ พ.ย. ๕๙
(ลงชื่อ) พล.อ.สสิน ทองภักดี
เสธ.ทบ.
๒๘ พ.ย. ๕๙
- อนุมัติตามเสนอในข้อ ๔
(ลงชื่อ) พล.อ.เฉลิมชัย สิทธิสาท

(ลงชื่อ) พล.อ. (ราชการ)

ผบ.ทบ.
๓o พ.ย. ๕๙

ผช.ผบ.ทบ.(๑)
พ.ย. ๕๙
(ลงชื่อ) พล.อ.พิสิทธิ์ สิทธิสาร
รอง ผบ.ทบ.
๓o พ.ย. ๕๙

สําเนาถูกต้อง
เสนอ ……………………………

พ.อ.
(สยาม สมรรคจันทร)
ผอ.กอง สบ.ทบ

ส.ต.หญิง รดานุช ฯ

๖ ธ.ค. ๕๙

พิมพ์/ทาน

ตรวจ

๖–๑๖๙-๓
(สําเนา)
ระเบียบกระทรวงกลาโหม
ว่าด้วยป้ายชือ่ ติดเครื่องแบบ
(ฉบับที่ ๕)
พ.ศ. ๒๕๕๙
โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมระเบียบกระทรวงกลาโหมว่าด้วยป้ายชื่อ
ติดเครื่องแบบให้เหมาะสมยิ่งขึ้น จึงวางระเบียบไว้ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบกระทรวงกลาโหมว่าด้วยป้ายชื่อติด
เครื่องแบบ (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๕๙
ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ข้อ ๓ ให้ยกเลิกความในข้อ ๖ แห่งระเบียบกระทรวงกลาโหมว่าด้วยเครื่อง
ป้ายติดเครื่องแบบ พ.ศ. ๒๕๒๑ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบกระทรวงกลาโหมว่าด้วยป้ายติด
เครื่องแบบ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“ข้อ ๖ ให้ข้าราชการกลาโหมประจําการ นักเรียนทหาร ทหารกอง
ประจําการและลูกจ้างในสังกัดกระทรวงกลาโหม ติดป้ายชื่อตามระเบียบนี้”
ข้อ ๔ ให้ยกเลิกความข้อ ๗ แห่งระเบียบกระทรวงกลาโหมว่าด้วยป้ายชื่อ
ติ ด เครื่ อ งแบบ พ.ศ. ๒๕๒๑ ซึ่ ง แก้ ไ ขเพิ่ม เติ ม โดยระเบี ย บกระทรวงกลาโหมว่ าด้ ว ยป้ า ยติ ด
เครื่องแบบ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๕ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“ข้ อ ๗ การติ ด ป้ า ยชื่ อ ให้ ติ ด ทุ ก โอกาสที่ ส วมเครื่ อ งแบบทุ ก
ชนิด”
ประกาศ

ณ

วันที่

๒๑

พฤศจิกายน

พ.ศ.

๒๕๕๙
(ลงชื่อ) พลเอก ประวิตร วงษ์สวุ รรณ
(ประวิตร วงษ์สุวรรณ)
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม
๖–๑๖๙-๔

หมายเหตุ :- หลักการและเหตุผลในการประกาศใช้ระเบียบฉบับนี้ คือ แก้ไขเพิ่มเติมระเบียบ
กระทรวงกลาโหมว่ าด้วยป้า ยชื่อติดเครื่ องแบบ โดยยกเลิก ข้อยกเว้น การติดป้า ยชื่อสําหรั บ
นายทหารสัญญาบัตรยศ พลโท พลเรือโทและพลอากาศโท ขึ้นไป และแก้ไขโอกาสในการติดป้าย
ชื่อของข้อราชการกลาโหมประจําการ นักเรียนทหาร ทหารกองประจําการ และลูกจ้างในสังกัด
กระทรวงกลาโหม ให้ติดป้ายชื่อในทุกโอกาสที่สวมเครื่องแบบทุกชนิด เพื่อให้การปฏิบัติเกี่ยวกับ
การติดป้ายชื่อของข้าราชการกลาโหมประจําการา นักเรียนทหาร ทหารกองประจําการและ
ลูกจ้างในสังกัดกระทรวงกลาโหม มีความเหมาะสมยิ่งขึ้นและเป็นไปในรูปแบบเดียวกัน จึง
จําเป็นต้องวางระเบียบนี้
สําเนาถูกต้อง

พ.อ.
(สุชิน ตรงดี)
ผอ.กอง กพ.ทบ.
๒๓ พ.ย. ๕๙

๖-๑๖๙-๕
(สําเนา)
ระเบียบกระทรวงกลาโหม
ว่าด้วยป้ายชือ่ ติดเครื่องแบบ
(ฉบับที่ ๔)
พ.ศ. ๒๕๕๘
โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมระเบียบกระทรวงกลาโหมว่าด้วยป้ายชื่อ
ติดเครื่องแบบให้เหมาะสมยิ่งขึ้น จึงวางระเบียบไว้ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบกระทรวงกลาโหมว่าด้วยป้ายชื่อติด
เครื่องแบบ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๘

ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
ข้อ ๓ ให้ยกเลิกความในข้อ ๓ แห่งระเบียบกระทรวงกลาโหมว่าด้วยเครื่อง
ป้ายติดเครื่องแบบ พ.ศ. ๒๕๒๑ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบกระทรวงกลาโหมว่าด้วยป้ายติด
เครื่องแบบ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“ข้อ ๓ ป้ายชื่อคือป้ายชื่อแสดงชื่อตัว ชื่อสกุล ยศ และชื่อ
ส่วนราชการต้นสังกัด สําหรับข้าราชการกลาโหมประจําการ นักเรียนทหาร ทหารกองประจําการ
และลูกจ้างในสังกัดกระทรวงกลาโหม”
ข้อ ๔ ให้ยกเลิกความข้อ ๔ และข้อ ๕ แห่งระเบียบกระทรวงกลาโหมว่า
ด้วยป้ายชื่อติดเครื่องแบบ พ.ศ. ๒๕๒๑ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“ข้อ ๔ ป้ายชื่อตามข้อ ๓ ให้ทําด้วยโลหะหรือพลาสติก เป็นรูป
สี่เหลี่ยมผืนผ้ากว้าง ๒.๕ เซนติเมตร ยาว ๗.๕เซนติเมตร หนา o.๑ เซนติเมตร พื้นที่ป้ายด้านที่
จะสลักชื่อเป็นสีดํา มีเส้นขอบสีขาวประมาณ o.๑ เซนติเมตร
ข้ อ ๕ การสลั ก ตั ว อั ก ษรในป้ า ยชื่ อ ตามข้ อ ๓ ให้ ส ลั ก ด้ ว ย
ตัวอักษรบรรจงสีขาวแบบอักษร TH SarabunPSK โดยแบ่งออกเป็น ๓ แถว ดังนี้
๕.๑ แถวบนสลักชื่อตัวและชื่อสกุลภาษาไทย มีขนาด
สูงประมาณ o.๔ เซนติเมตร
/๕.๒
๖-๑๖๙-๖
๕.๒. แถวกลางสลักเฉพาะชื่อตัวภาษาอังกฤษตัวพิมพ์
ใหญ่ มีขนาดสูงประมาณ o.๓ เซนติเมตร จัดให้อยู่แนวกึ่งกลางป้ายชื่อ
๕.๓ แถวล่างมุมซ้ายสลักเป็นคําย่อยศภาษาอังกฤษ
ตัวพิมพ์ใหญ่ตามที่กระทรวงกลาโหมกําหนด มีขนาดสูงประมาณ o.๓ เซนติเมตร โดยให้ตัวอักษร
ตัวแรกห่างจากขอบซ้ายและขอบล่าง ด้านละประมาณ ประมาณ o.๓ เซนติเมตร สําหรับผู้ไม่มี
ยศไม่ต้องสลักคําย่อยศ
๕.๔ แถวล่างมุมขวาเป็นคําย่อชื่อส่วนราชการต้นสังกัด
ระดับหน่วยขึ้นตรงกระทรวงกลาโหมหรือเหล่าทัพแล้วแต่กรณี เป็นภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่ มี
ขนาดสูงประมาณ o.๓ เซนติเมตร โดยให้ตัวอักษรตัวสุดท้ายห่างจากขอบขวาและขอบล่าง ด้าน
ละประมาณ o.๓ เซนติเมตร”

ข้อ ๕ ป้ายชื่อติดเครื่องแบบที่มีอยู่ก่อนวันที่ระเบียบนี้มีผลบังคับใช้ให้คง
ใช้ต่อไปไม่เกิน ๑๘o วัน นับตั้งแต่วันที่ระเบียบนี้มีผลใช้บังคับ
ประกาศ
ณ วันที่ ๒๒
พฤศจิกายน
พ.ศ.
๒๕๕๙
(ลงชื่อ) พลเอก ประวิตร วงษ์สวุ รรณ
( ประวิตร วงษ์สุวรรณ )
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม
หมายเหตุ :- หลักการและเหตุผลในการประกาศใช้ระเบียบฉบับนี้ คือ แก้ไขเพิ่มเติมระเบียบ
กระทรวงกลาโหมว่ าด้ ว ยป้ า ยชื่ อติ ดเครื่ อ งแบบ โดยเพิ่ ม ชื่อ ตัว คํ าย่ อ ยศ และคํ า ย่ อ ชื่อ ส่ ว น
ราชการต้นสังกัดระดับหน่วยขึ้นตรงกระทรวงกลาโหมหรือเหล่าทัพ เป็นภาษาอังกฤษลงบนป้าย
ชื่อติดเครื่องแบบ เพื่อความเป็นสากลในการติดต่อราชการกับต่างประเทศ โดยที่ประเทศไทยเป็น
รัฐสมาชิกของสมาคมแห่ งประชาชาติเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ( อาเซียน) จึงจํ าเป็ นต้ องวาง
ระเบียบนี้
การแจกจ่าย
- ปล.กห., รอง ปล.กห.(๑),(๒),(๓),(๔), ปษ.พิเศษ สป., ปษ.สป. และ หน.ฝสธ.ประจํา รมว.กห.
๖-๑๖๙-๗
- 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., 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.
สําเนาถูกต้อง
พ.อ.

(วิทวัส สุขยางค์ )
ผอ.กรบ.สม.
มิ.ย. ๕๘

พ.ท.กองสิน ช่ออัญชัญ
ตรวจ
จ.ส.อ.หญิง ชุติมา ศุกระเศรณี พิมพ์/ทาน

๖-๑๖๙-๘
- ตัวอย่าง ป้ายชื่อสําหรับผู้ที่มียศ

ความยาว ๗.๕ ซม.
แบบอักษร TH SarabunPSK ตัวอักษรประมาณ o.๔
แบบอักษร TH SarabunPSK ตัวอักษรประมาณ o.๓

ความกว้าง ๒.๕
แบบอักษร TH SarabunPSK
ตัวอักษรประมาณ o.๓ ซม.

ตัวอักษรตัวแรกห่างจากขอบซ้ายและขอบล่าง
ด้านละประมาณ o.๓ ซม.

ตัวอักษรตัวสุดท้ายห่างจากขอบขวาและขอบ
ล่าง ด้านละประมาณ o.๓ ซม.

- ทําด้วยโลหะหรือพลาสติกเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า กว้าง ๒.๕. ซม ยาว ๗.๕ ซม. หนา o.๑
ซม. พื้นป้ายด้านที่สลักตัวอักษรเป็นสีดํา มีเส้นขอบสีขาวประมาณ o.๑ ซม.
- การสลักตัวอักษรในป้ายชื่อให้สลักด้วยตัวอักษรบรรจงสีขาว แบบอักษร TH
SarabunPSK โดยแบ่งออกเป็น ๓ แถว ดังนี้
๑. แถวบนสลักชื่อตัวและชื่อสกุลภาษาไทย ตัวอักษรขนาดประมาณ o.๔ ซม.
๒. แถวกลางสลักเฉพาะชื่อตัวภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่ ตัวอักษรขนาดประมาณ o.๓ ซม.
จัดให้อยู่แนวกึง่ กลางป้ายชื่อ
๓. แถวล่างมุมซ้ายสลักเป็นคําย่อยศภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่ตามที่กระทรวงกลาโหม
กําหนดตัวอักษรขนาดประมาณ o.๓ ซม. โดยให้อักษรตัวแรกห่างจากขอบซ้ายและขอบล่าง ด้าน
ละประมาณ o.๓ ซม.
๔. แถวมุมล่างมุมขวาเป็นคําย่อชื่อส่วนราชการต้นสังกัดระดับ นขต.กห.หรือเหล่าทัพ
แล้วแต่กรณีเป็นภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่ ตัวอักษรขนาดประมาณ o.๓ ซม. โดยให้ตัวอักษรตัว
สุดท้ายห่างจากขอบขวาและขอบล่าง ด้านละประมาณ o.๓ ซม.
หมายเหตุ :- กรณีจํานวนอักษรของชื่อ และสกุลมีความยาวเกินกว่าหนึ่งบรรทัด ของป้ายชือ่ ที่
กําหนดให้สามารถลดขนาดอักษร ให้อยูห่ นึ่งบรรทัดได้ตามเหมาะสม โดยให้มีช่องว่างระหว่างขอบซ้าย
ขวาอย่างน้อยประมาณ o.๓ ซม.

๖-๑๖๙-๙
- ตัวอย่าง ป้ายชื่อสําหรับผู้ที่ไม่มียศ

ความยาว ๗.๕ ซม.

ความกว้าง ๒.๕

แบบอักษร TH SarabunPSK ตัวอักษรประมาณ o.๔
แบบอักษร TH SarabunPSK ตัวอักษรประมาณ o.๓
ตัวอักษรตัวสุดท้ายห่างจากขอบขวาและขอบ
ล่าง ด้านละประมาณ o.๓ ซม.

- ทําด้วยโลหะหรือพลาสติกเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า กว้าง ๒.๕. ซม ยาว ๗.๕ ซม. หนา o.๑
ซม. พื้นป้ายด้านที่สลักตัวอักษรเป็นสีดํา มีเส้นขอบสีขาวประมาณ o.๑ ซม.
- การสลักตัวอักษรในป้ายชื่อให้สลักด้วยตัวอักษรบรรจงสีขาว แบบอักษร TH
SarabunPSK โดยแบ่งออกเป็น ๓ แถว ดังนี้
๑. แถวบนสลักชื่อตัวและชื่อสกุลภาษาไทย ตัวอักษรขนาดประมาณ o.๔ ซม.
๒. แถวกลางสลักเฉพาะชื่อตัวภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่ ตัวอักษรขนาดประมาณ o.๓ ซม.
จัดให้อยู่แนวกึง่ กลางป้ายชื่อ
๓. แถวมุมล่างมุมขวาเป็นคําย่อชื่อส่วนราชการต้นสังกัดระดับ นขต.กห.หรือเหล่าทัพ
แล้วแต่กรณีเป็นภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่ ตัวอักษรขนาดประมาณ o.๓ ซม. โดยให้ตัวอักษรตัว
สุดท้ายห่างจากขอบขวาและขอบล่าง ด้านละประมาณ o.๓ ซม.
หมายเหตุ :- กรณีจํานวนอักษรของชื่อ และสกุลมีความยาวเกินกว่าหนึ่งบรรทัด ของป้าย
ชื่อที่กําหนดให้สามารถลดขนาดอักษร ให้อยู่หนึ่งบรรทัดได้ตามเหมาะสม โดยให้มีช่องว่าง
ระหว่างขอบซ้ายขวาอย่างน้อยประมาณ o.๓ ซม.
๖-๑๖๙-๑๐
(สําเนา)
คําสั่งกระทรวงกลาโหม
ที่ ๓๑o / ๒๕๕๗
เรื่อง การใช้คาํ ภาษาอังกฤษยศทหารของกระทรวงกลาโหม

เพื่ อ ให้ ก ารใช้ คํ า ภาษาอั ง กฤษที่ เกี่ ยวข้ อ งกับ ยศทหารของ กห.เป็ น ไปใน
แนวทางเดียวกัน.. อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๕ และ มาตรา ๙ แห่งพระราชบัญญัติจัด

ระเบียบราชการกระทรวงกลาโหม พ.ศ. ๒๕๕๑ จึงให้ใช้ภาษาอังกฤษยศทหารของ กห. ตาม
ผนวกแนบท้ายคําสั่งนี้
ทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
สั่ง ณ วันที่ ๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๗
(ลงชื่อ). พล.อ. สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์
( สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ )
รองปลัดกระทรวง ฯ รักษาราชการแทน
ปลัดกระทรวง ฯ ปฏิบัติราชการแทน
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม
การแจกจ่าย
- ปล.กห., รอง ปล.กห.(๑),(๒),(๓),(๔), ปษ.พิเศษ สป., ปษ.สป. และ หน.ฝสธ.ประจํา รมว.กห.
- สร., รอ., ทท., 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.
๖-๑๖๙-๑๑

๖-๑๖๙-๑๒

ลําดับ
๑

๒

๓

๔

ทหารบก
จ่าสิบเอก
Sergeant
Major
๑st Class
จ่าสิบโท
Sergeant
Major
๒nd Class
จ่าสิบตรี
Sergeant
Major
๓rd Class
สิบเอก
Sergeant

๕

สิบโท
Corporal

๖

สิบตรี
Private
๑st Class
พลทหาร
Private

๗

คําภาษาอังกฤษยศทหารของ กห.
ต่ํากว่าชั้นสัญญาบัตร
คําย่อ
ทหารเรือ
คําย่อ
พ.จ.อ.
จ.ส.อ.
พันจ่าเอก
CPO๑
SM๑
Chief Petty
Officer
๑st Class
พ.จ.ท.
พันจ่าโท
จ.ส.ท.
CPO๒
Chief Petty
SM๒
Officer
๒nd Class
พ.จ.ต.
พันจ่าตรี
จ.ส.ต.
CPO๓
Chief Petty
SM๓
Officer
๓rd Class
จ.อ.
ส.อ.
จ่าเอก
Sgt. Petty Officer ๑ PO๑
st Class
จ.ท.
ส.ท.
จ่าเอก
Cpl.
Petty Officer PO๒
๒nd Class
จ.ต.
ส.ต.
จ่าเอก
Pfc.
Petty Officer PO๓
๓rd Class
พลฯ
พลทหาร
พลฯ
Pvt.
Seaman
-

ทหารอากาศ
พันจ่าอากาศเอก
Flight Sergeant
๑st Class

คําย่อ
พ.อ.อ.
FS๑

พันจ่าอากาศโท
Flight Sergeant
๒nd Class

พ.อ.ท.
FS๒

พันจ่าอากาศตรี
Flight Sergeant
๓rd Class

พ.อ.ต.
FS๓

จ่าอากาศเอก
Sergeant

จ.อ.
Sgt.

จ่าอากาศโท
Corporal

จ.ท.
Cpl.

จ่าอากาศตรี
Leading
Aircraftman
พลทหาร
Airman

จ.ต.
LAC.
พลฯ
Amn.

หมายเหตุ
๑. สามารถเขียนยศทหารโดยใช้ตัวอักษรเป็นตัวใหญ่ทั้งหมดได้ และเมื่อเขียนเป็นตัวใหญ่จะไม่
มี ( ) เช่น Capt. หรือ CAPT
๖-๑๖๙-๑๓

๒. การเขียนยศทหารยังสามารถใช้คําต่อท้ายนามสกุลได้ ดังนี้
๒.๑ RTA (ทบ.)/RTN(ทร.)RTAF(ทอ.) สําหรับนายทหารชาย เช่น
Capt. ......................, RTA / Sub.Lt. ..................., RTN / Flg,Off. ……………..,
RTAF
๒.๒ WRTA (ทบ.)/WRTN(ทร.)WRTAF(ทอ.) สําหรับนายทหารหญิง เช่น
Capt. ......................., WRTA / Sub.Lt. .................., WRTN / Flg,Off. ………..,
WRTAF

๖-๑๗๐

ระเบียบกระทรวงกลาโหม
ว่าด้วยป้ายชื่อติดเครื่องแบบ
พ.ศ. ๒๕๒๑
โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงระเบียบกระทรวงกลาโหมว่าด้วยป้ายชื่อติดเครื่องแบบให้
เหมาะสมยิ่งขึ้น จึงวางระเบียบไว้ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑. ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบกระทรวงกลาโหมว่าด้วยป้ายชื่อติดเครื่องแบบ พ.ศ.
๒๕๒๑”
ข้อ ๒. ให้ยกเลิกระเบียบกระทรวงกลาโหมว่าด้วยป้ายชื่อติดเครื่องแบบ พ.ศ. ๒๕๐๙
และระเบียบกระทรวงกลาโหมว่าด้วยป้ายชื่อติดเครื่องแบบ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๑๕
ข้อ ๓. ป้ายชื่อคือป้ายแสดงชื่อตัวและชื่อสกุลสําหรับข้าราชการกลาโหมประจําการ
นักเรียนทหาร ทหารกองประจําการ และลูกจ้างในสังกัดกระทรวงกลาโหม
ข้อ ๔. ป้ายชื่อตามข้อ ๓. ให้ทําด้วยโลหะเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า กว้าง ๒ เซนติเมตร ยาว
๗.๕ เซนติ เ มตร หนา ๐.๑ เซนติ เ มตร พื้ น ป้ า ยด้ า นที่ จ ะสลั ก ชื่ อ เป็ น สี ดํ า มี เ ส้ น ขอบสี ข าว
ประมาณ ๐.๑ เซนติเมตร
ข้อ ๕. ชื่อตัวและชื่อสกุลในป้ายชื่อตามข้อ ๓. ให้สลักชื่อเต็มด้วยตัวอักษรบรรจงสีขาว มี
ขนาดสูงประมาณ ๐.๗ เซนติเมตร และไม่ต้องระบุยศ
ข้อ ๖. ให้ข้าราชการกลาโหมประจําการ นักเรียนทหาร ทหารกองประจําการ และ
ลูกจ้างในสังกัดกระทรวงกลาโหม เว้นนายทหารยศ พลโท พลเรือโท พลอากาศโท ขึ้นไป ติดป้าย
ชื่อตามระเบียบนี้
สําหรับนั กเรียนเตรียมทหาร หากกองบัญชาการทหารสู งสุด เห็ นสมควรให้ติดก็ใ ห้
กระทําได้ โดยอนุโลมตามข้อ ๓.
๖–๑๗๑

ข้ อ ๗. การติ ด ป้ า ยชื่ อ ให้ ติ ด ในโอกาสที่ ส วมเครื่ อ งแบบขณะปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ร าชการ
ตามปกติ และอยู่ภายในบริเวณกรมกองหรือสํานักงาน
ข้อ ๘. วิธีติดป้ายชื่อ ให้ติดตรงกึ่งกลางเหนือกระเป๋าบนของเสื้อด้านขวา ประมาณ ๑
เซนติเมตรในกรณีที่เสื้อเครื่องแบบไม่มีกระเป๋าบนให้ติดตรงกึ่งกลางอกเสื้อด้านขวาสูงต่ําพองาม
ข้ อ ๙. ให้ ส่ ว นราชการขึ้ น ตรงต่ อ กระทรวงกลาโหม หรื อ กองทั พ บก กองทั พ เรื อ
กองทัพอากาศ จัดหาป้ายชื่อตามระเบียบนี้ให้แก่ข้าราชการกลาโหมประจําการ นักเรียนทหาร
และลูกจ้าง โดยเก็บเงินค่าจัดหาจากทุกคน เว้นแต่ป้ายชื่อสําหรับทหารกองประจําการ ให้จัดหา
ให้โดยเลิกจ่ายจากเงินงบประมาณของส่วนราชการนั้น ๆ โดยจ่ายให้เพียงครั้งเดียว
ข้อ ๑๐. การสลักชื่อลงบนแผ่นป้ายชื่อ ให้เป็นหน้าที่ของส่วนราชการต้นสังกัดจัดทําให้
เป็นส่วนรวม
ข้อ ๑๑. การใช้ป้ายชื่อซึ่งมีลักษณะแตกต่างไปจากระเบียบนี้ และการสลักหรือเขียน
หรือพิมพ์ชื่อเป็นตัวอักษรภาษาต่างประเทศในโอกาสพิเศษบางโอกาสนั้น ให้ผู้บังคับบัญชาตั้งแต่
ชั้นผู้บัญชาการกองพล ผู้บังคับการกองเรือ ผู้บัญชาการกองพลบิน หรือเทียบเท่าขึ้นไป มีอํานาจ
สั่งให้กระทําเป็นการชั่วคราวตามโอกาสนั้น ๆ ได้
ข้อ ๑๒. ให้ใช้ระเบียบนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๒๑
(ลงชื่อ) พลเอก เกรียงศักดิ์ ชมะนันทน์
(เกรียงศักดิ์ ชมะนันทน์)
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม
หมายเหตุ - ยกเลิกความในข้อ ๓. และใช้ความใหม่แทนตามระเบียบ กห. ฯ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.
๒๕๓๕
- ยกเลิกความในข้อ ๖. และใช้ความใหม่แทนตามระเบียบ กห. ฯ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.
๒๕๓๕
- ยกเลิกความในข้อ ๙. และใช้ความใหม่แทนตามระเบียบ กห. ฯ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.
๒๕๓๕
๖-๑๗๒

ตัวอย่างการติดป้ายชื่อกับเครื่องแบบสโมสรอกแข็ง และอกอ่อน

ให้ติดตรงกึ่งกลางอกเสื้อด้านขวาสูงต่ําพองาม

ตรวจถูกต้อง
พ.อ.
(สมพร แก่นจันทร์)
รอง ผอ.กอง กพ.ทบ.
๒๓ พ.ย. ๕๙
๖-๑๗๓

คําสั่งกองทัพบก
ที่ ๕๔๑/๒๕๓๑
เรื่อง การถือกระบี่และถุงมือ (ใช้เพื่อพลาง)
เนื่องจากกองทัพบกได้กําหนดแบบฝึกการใช้กระบี่สําหรับนายทหาร เพื่อเป็นหลักใน
การปฏิบัติตามคําสั่ง ทบ. ที่ ๒๒๖/๑๘๓๘๖ ลง ๒๑ ส.ค. ๒๕๐๒ นั้น ปรากฏว่าการปฏิบัติในการ
ถือกระบี่ และถุงมือในงานพิธีต่างๆ ของทางราชการไม่เหมือนกัน และยังมิได้กําหนดไว้ในแบบ
ฝึกดังกล่าวด้วย ดังนั้น เพื่อให้การปฏิบัติในเรื่องนี้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเหมาะสมยิ่งขึ้น
จึงให้ปฏิบัติดังนี้
การใช้กระบี่สําหรับเกียรติยศในพิธีทางราชการ เฉพาะการถือกระบี่และถุงมือ ซึ่งยังมิได้
กําหนดไว้ในแบบฝึก ให้ใช้ท่ากระบี่เพิ่มเติมตามรายละเอียดในผนวก ก.
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๓๑
(ลงชื่ อ ) พล.อ.ชวลิ ต ยงใจ

ยุทธ
(ชวลิต ยงใจยุทธ)
ผบ.ทบ.
กพ.ทบ.

๖–๑๗๔

ผนวก ก.
รายละเอียดและภาพการถือกระบี่ และถุงมือ ในโอกาสต่างๆ ที่มิได้กําหนดไว้ในแบบฝึก
๑. ในโอกาสที่ใช้มือทั้งสองข้างจับ หรือถือสิ่งของ แบ่งออกเป็น ๒ แบบ ดังนี้
๑.๑ ในโอกาสที่ใช้มือทั้งสองข้างจับ หรือถือสิ่งของ โดยยกกระบี่
การปฏิบัติ - ให้ใ ช้มื อซ้ายจับที่ด้ามกระบี่ โดยให้นิ้วหัวแม่มื ออยู่บนโกร่งกระบี่
ส่วนนิ้วอื่นเรียงชิดติดกันจับด้ามกระบี่ไว้ คุมกระบี่ให้ตั้งตรง
- ถุงมือสอดอยู่ระหว่างนิ้วหัวแม่มือกับโกร่งกระบี่
- ใช้นิ้วมือช้อนประคองสิ่งของ ดังภาพที่ (๑)
๑.๒ ในโอกาสที่ใช้มือทั้งสองข้างจับ หรือถือสิ่งของ โดยปล่อยกระบี่
การปฏิบัติ - ให้ปล่อยกระบี่ลงข้างตัว โดยเกี่ยวกระบี่ด้วยสายโลหะ
- ถุงมือถือไว้ด้วยมือซ้าย ตามภาพ (๒)
๒. ในโอกาสคุกเข่า แบ่งเป็น ๓ แบบ ดังนี้
๒.๑ ในโอกาสคุกเข่า ๒ ข้าง หรือเดินเข่า
การปฏิบัติ
- ใช้มือซ้าย คนเรียงชิดติดกันจับด้ามกระบี่ไว้ โดยให้นิ้วหัวแม่มืออยู่
บนโกร่งกระบี่นิ้วอื่นเรียงชิดติดกันจับด้านกระบี่ไว้
- ให้ด้ามกระบี่อยู่ข้างตัว
- งอข้อศอกซ้ายพอสมควร ให้ปลายกระบี่ทอดไปข้างหลัง
- ถุงมือสอดอยู่ระหว่างหัวแม่มือกับโกร่งกระบี่ ตามภาพที่ (๓)
๒.๒ ในโอกาสคุกเข่าข้างเดียว
การปฏิบัติ - ให้งอเข่าซ้ายติดพื้น
- ถือกระบี่และถุงมือเช่นเดียวกับโอกาสที่คุกเข่าทั้งสองข้าง ตามภาพที่
(๔)
๒.๓ ในโอกาสที่นั่งคุกเข่าแล้วกราบ
การปฏิบัติ - ให้วางกระบี่ไว้ข้างเข่าซ้ายชิดกับตัว
- ด้ามกระบี่อยู่ทางหน้า
- โกร่งกระบี่อยู่นอกตัว

๖–๑๗๕
- ถุงมือวางข้างบนโกร่งกระบี่ ให้ปลายถุงมืออยู่ทางหัวกระบี่ ตามภาพ
ที่ (๕)
๓. ในโอกาสที่นั่งบนที่นั่ง แบ่งเป็น ๓ แบบ ดังนี้
๓.๑ มีหมวกอยู่ในมือ
การปฏิบัติ
- ให้ถือกระบี่ และถุงมือ เช่นเดียวกับในโอกาสที่ยืนถอดหมวก
- คุมกระบี่ให้ตั้งตรงปลายกระบี่จรดพื้นข้างที่นั่งดังภาพที่ (๖)
๓.๒ มิได้มีหมวกอยู่ในมือ
การปฏิบัติ - ให้ถือกระบี่ โดยนิ้วหัวแม่มืออยู่บนโกร่ง
- ถุงมือสอดอยู่ระหว่างหัวแม่มือกับโกร่งกระบี่ ดังภาพที่ (๖)
๓.๓ การไหว้พระในพิธีสงฆ์
การปฏิบัติ - ให้วางกระบี่พิงเก้าอี้หรือที่นั่ง โดยหันโกร่งกระบี่ออกนอกตัว ปลาย
กระบี่ทอดไปข้างหน้า
- ถ้ า มี ถุ ง มื อ และหมวก ให้ ว างไว้ บ นหน้ า ตั ก โดยหั น หน้ า หมวกไป
ทางขวา ดังภาพที่ (๗)
๔. ในโอกาสเคลื่อนที่ แบ่งเป็น ๒ แบบ
๔.๑ การเดินระยะใกล้
การปฏิบัติ - กระทําต่อจากท่ายืน
- ให้ปฏิบัติโดยการยกกระบี่ขึ้น
- ให้ปลายกระบี่พ้นพื้นประมาณ ๑ ฝ่ามือ ตามภาพที่ (๘)
๔.๒ การเดินในระยะไกล
การปฏิบัติ - สําหรับท่านี้ กําหนดไว้แล้วในแบบฝึก ข้อ ๓ ข. (๒) ตามคําสั่ง ทบ. ที่
๒๒๖/๑๘๓๘๖ ลง ๒๑ ส.ค. ๒๕๐๒ เรื่อง ให้ใช้หนังสือตําราในราชการ ตามภาพที่ (๘)

๖–๑๗๖

ภาพประกอบ ผนวก ก.
การถือกระบี่ และถุงมือ ในโอกาสต่ าง ๆ
ทีม่ ไิ ด้ กาํ หนดไว้ ในแบบฝึ ก

๖–๑๗๗

ในโอกาสที่ใช้มือทั้งสองข้างจับหรือถือสิ่งของโดยยกกระบี่

ภาพที่ ๑

๖–๑๗๘

ในโอกาสที่ใช้มือทั้งสองข้างจับหรือถือสิ่งของโดยปล่อยกระบี่

ภาพที่ ๒

๖-๑๗๙

ในโอกาสคุกเข่าทั้งสองข้างหรือเดินเข่า

ภาพที่ ๓

๖-๑๘๐

ในโอกาสที่คกุ เข่าข้างเดียว

ภาพที่ ๔

๖-๑๘๑

ในโอกาสที่นงั่ คุกเข่าหรือกราบ

ภาพที่ ๕

๖-๑๘๒

ในโอกาสนั่งบนที่นั่ง

ขณะนั่ง ภาพที่ ๖

๖-๑๘๓

การไหว้พระในพิธีสงฆ์

ภาพที่ ๗

๖-๑๘๔

ในโอกาสเคลื่อนที่

เคลื่อนที่ระยะใกล้ ภาพที่ ๘ เคลื่อนที่ระยะไกล ภาพที่ ๙

๖-๑๘๕

คําชี้แจงทหาร
ที่

๑๐/๑๔๖๑๓
๒๔๗๙

เรื่อง การใช้เครื่องประดับติด หรือทับเครื่องแบบทหาร
(เฉพาะในวงการทหาร)

ตามกฎกระทรวงกลาโหม ว่าด้วยเครื่องแบบทหารบก เรือ และอากาศ ห้ามมิให้ใ ช้
เครื่องประดับ อย่างอื่นๆ ติดหรือทับเครื่องแต่งตัวแบบทหาร เว้นแต่เครื่องหมายนั้น ได้มีระเบียบ
บ่ ง ไว้ ใ น พระราชบั ญ ญั ติ ห รื อ ในกฎ ข้ อ บั ง คั บ ของทหาร ให้ ป ระดั บ ได้ นั้ น บั ด นี้ ป รากฏว่ า มี
ผู้ใช้เครื่องประดับต่างๆ เช่น แหนบหรือเครื่องหมายอื่นๆ ซึ่งมิได้บ่งไว้ดังกล่าวมาแล้วหรือที่
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมมิได้อนุญาตนับว่าเป็นการฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามแบบธรรมเนียม
ผิดด้วยพระราชบัญญัติว่าด้วยวินัยทหารเพราะฉะนั้น ขอชี้แจงดังต่อไปนี้
(๑) เครื่องหมายใดๆ ซึ่งจะติดทับเครื่องแบบทหารได้นั้น ต้องมีบ่งไว้ในพระราชบัญญัติ
หรือกฎข้อบังคับของทหาร หรือที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมอนุญาตให้ประดับได้เท่านั้น
เช่นเครื่องหมายสําหรับเจ้าหน้าที่กรรมการจัดการบํารุงการทหาร เป็นต้น
(๒) เวลาเข้ า ในสมาคมใด เมื่ อ สมาคมนั้ น ๆ มี เ ครื่ อ งหมายก็ อ นุ ญ าตให้ ป ระดั บ
เครื่องหมายของสมาคมนั้นได้ ในโอกาสที่ไปในงานเกี่ยวแก่สมาคมนั้น
(๓) ในโอกาสที่ไปในงานใดๆ ซึ่งจัดให้มีขึ้นเป็นครั้งคราวและมีเครื่องหมายสําหรับงาน
นั้นด้วยก็อนุญาตให้ประดับเครื่องหมายที่กล่าวนี้ทับเครื่องแบบทหารได้เฉพาะภายในขอบเขต
ของงานนั้นๆ
ทั้งนี้ ให้ผู้บังคับบัญชาชี้แจงตักเตือนให้ผู้ใต้บังคับบัญชาทราบโดยทั่วกัน
(ลงนาม) พิบลู สงคราม
รัฐมนตรีวา่ การกระทรวงกลาโหม
ศาลาว่าการกลาโหมพระนคร
๑๙ ก.พ.๗๙

๖-๑๘๖

คําสั่งกระทรวงกลาโหม
(คําสัง่ ชี้แจง)
ที่ ๑/๑๕๒๙๕
เรื่อง การใช้ถุงมือ
โดยที่ได้พิจารณาเห็นว่าถุงมือเป็นส่วนหนึ่งของเครื่องแบบทหาร การใช้ถุงมือก็เป็น
ประเพณีนิยมกันทั่วไปในอารยประเทศ และการใช้ถุงมือที่ถูกต้องเหมาะสมกับโอกาส ย่อมเป็น
วัฒนธรรมที่ดีงามอย่างหนึ่ง ดังนั้น จึงขอชี้แจงวิธีใช้ถุงมือไว้ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ โอกาสในการใช้ถุงมือสีขาวหรือสีนวล สําหรับนายทหารชั้นสัญญาบัตร ให้เป็นไป
ตามกฎกระทรวงกลาโหม ออกตามความในพระราชบัญญัติเครื่องแบบทหาร พุทธศักราช ๒๔๓๗
ว่าด้วยการคาดกระบี่ การใช้ถุงมือ และการใช้ผ้าพันแขนทุกข์ แกแล
ข้อ ๒ โอกาสในการใช้ถุงมือสีขาวหรือสีนวล สําหรับนายทหารประทวน นักเรียนทหาร
พลทหาร หัวหน้าส่วนราชการขึ้นตรงต่อกระทรวงกลาโหมจะให้ใช้อนุโลมตามความในข้อ ๑.หรือ
ตามที่พิจารณาเห็นสมควรก็ได้
ทหารในกองเกียรติยศ ให้ใช้ถุงมือสีขาวหรือสีนวลด้วยเสมอ
ข้อ ๓ โอกาสในการใช้ถุงมือสีน้ําตาล ให้ใช้ในเวลาที่มีอากาศหนาว ในเวลาขับรถหรือขี่
ม้า ซึ่งมิได้กําหนดให้ใช้ถุงมือสีขาวหรือสีนวล ตามความในข้อ ๑.หรือข้อ ๒.
ข้อ ๔ การใช้ถุ งมือตามความในข้อ ๑ ข้อ ๒ และ ข้อ ๓ นอกจากโอกาสที่จะมีการ
กําหนด ให้สวมถุงมือแล้ว ให้ใช้ถือกําด้วยมือซ้าย ให้ปลายถุงมืออยู่ทางด้านหัวแม่มือ
ข้อ ๕ ทหารถ้าสวมถุงมืออยู่ ควรจะถอดถุงมือในโอกาสต่อไปนี้
(๑) เมื่อเข้าไปในบ้านเรือนหรือสถานที่ซึ่งต้องถอดหมวก
(๒) เมื่ อ จะต้อ งจั บ มือ วิ ส าสะกั น จะถอดข้ า งขวาข้ า งเดี ย วก็ ได้ หรื อถ้ า เป็ น
สถานที่นอกชายคาและอีกฝ่ายหนึ่งประสงค์จะจับมือกันด้วยการไม่ถอดถุงมือ จะไม่ถอดก็ได้

๖-๑๘๗
ข้อ ๖ ข้าราชการกลาโหมพลเรือน ให้ใช้ถุงมือตามโอกาส และวิธีใช้ถุงมือของทหารโดย
อนุโลม
ข้อ ๗ วิธีปฏิบัติในการใช้ถุงมือนอกจากที่กล่าวข้างต้น ให้พิจารณาตามความเหมาะสม
ของภูมิประเทศ มารยาทในการสมาคมและประเพณีของชุมชนนั้นๆ
สั่ง ณ วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๘
(ลงชื่อ) จอมพล ป. พิบูลสงคราม
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม

๖-๑๘๘

คําสั่งกระทรวงกลาโหม
(ชี้แจง)
ที่ ๔/๑๙๒๑๘
เรื่อง การประดับเครื่องหมายโรงเรียนทหารต่างประเทศ
ตามที่กฎกระทรวงว่าด้วยการใช้เสื้อครุย เสื้อปริญญา และเครื่องหมายพิเศษบางอย่าง
ได้กําหนดการประดับเครื่องหมายแสดงวิทยฐานะของโรงเรียนต่างๆ ไว้ และกระทรวงกลาโหมได้
๑๐/๑๔๖๑๓

มีคําชี้แจงทหารที่ ๒๕๓๕ ทหารที่
ลง ๑๙ ก.พ. ๗๙ เรื่องการใช้เครื่องประดับติดหรือ
๒๔๗๙
ทับเครื่องแบบทหาร (เฉพาะในวงการทหาร) แล้วนั้น เนื่องจากปรากฏว่านายทหารซึ่งสําเร็จ
การศึกษาจากต่างประเทศได้รับเครื่องหมายโรงเรียนทหารต่างประเทศได้เป็นไปโดยถูกต้องตาม
กฎกระทรวงฯและเป็นไปด้วยความเหมาะสมยิ่งขึ้น จึงชี้แจงทําความเข้าใจและกําหนดโอกาสใน
การประดับเครื่องหมายโรงเรียนทหารต่างประเทศไว้ดังต่อไปนี้
๑. เครื่องหมายโรงเรียนทหารต่างประเทศที่จะประดับได้ตามกฎกระทรวงฯ จักต้องเป็น
เครื่องหมายแสดงวิทยฐานะของโรงเรียนทหารต่างประเทศนั้นมิใช่เครื่องหมายที่ระลึกสําหรับ
เครื่องหมายที่ระลึกของโรงเรียนทหารต่างประเทศจะประดับมิได้
๒. การประดับเครื่องหมายโรงเรียนทหารต่างประเทศ ให้ประดับตามโอกาสอันสมควร
คือ
๒.๑ เมื่ อ ไปในงานพิ ธี ข องชาวต่ า งประเทศ ซึ่ ง ประเทศนั้ น เป็ น เจ้ า ของ
เครื่องหมาย
๒.๒ ไปศึกษาดูงาน หรือปฏิบัติราชการอยู่ในประเทศเจ้าของเครื่องหมาย
๒.๓ การประดับตามหมายเลข ๒.๑ และ ๒.๒ ต้องประกอบด้วยทางการของ
ประเทศนั้นอนุญาตให้ประดับได้

๖-๑๘๙
สําหรับคําสั่งกระทรวงกลาโหม (คําสั่งชี้แจง) ที่ ๑/๔๑๖๕ ลง ๖ มี.ค. ๙๙ เรื่อง การ
ประดับเครื่องหมายโรงเรียนทหารต่างประเทศ ให้ยกเลิก
สั่ง ณ วันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๐๖
(ลงชื่อ) พล.อ. ถ. กิตติขจร
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม

๖-๑๙๐

คําสั่งกระทรวงกลาโหม
(ชี้แจง)
ที่ ๑/๕๘๑
เรื่อง การคาดกระบี่
ที่กฎกระทรวง ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๐๖) ออกตามความในพระราชบัญญัติเครื่องแบบ
ทหาร พุ ทธศักราช ๒๔๗๗ ว่าด้วยการคาดกระบี่ การใช้ถุ งมือและการใช้ผ้าพันแขนทุกข์ได้
กําหนดให้คาดกระบี่ในโอกาสต่างๆ ไว้นั้น ปรากฏว่า ได้มีข้อสงสัยเกี่ยวกับการคาดกระบี่ในกรณี
เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทในโอกาสต่างๆ ที่เป็นทางราชการ และในการไปลงนามถวายพระพร
เกิดขึ้นอยู่เสมอ ฉะนั้น เพื่อให้การคาดกระบี่ดังกล่าวได้เป็นไปโดยถูกต้องตามกฎกระทรวง ฯ
และตามความมุ่งหมายของทางราชการจึงขอชี้แจงทําความเข้าใจไว้ดังต่อไปนี้
๑. ในงานต่าง ๆ มิใช่งานของทางราชการ โดยทางราชการ กระทรวง ทบวง กรมต่างๆ
มิ ไ ด้ เ ป็ น ผู้ จั ด งานนั้ น ขึ้ น โดยตรงแม้ พ ระบาทสมเด็ จ พระเจ้ า อยู่ หั ว หรื อ สมเด็ จ พระนางเจ้ า
พระบรมราชินีนาถจะเสด็จพระราชดําเนินทรงเปิดงานหรือไปในงานนั้น นายทหารที่ได้รับเชิญไป
ฝ้ า ทู ล ละอองธุ ลี พ ระบาทในงานดั ง กล่ า ว ก็ ไ ม่ ต้ อ งคาดกระบี่ เพราะมิ ใ ช่ เ ป็ น การ
เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทที่เป็นทางราชการ
อย่างไรก็ดี สําหรับในบางงานแม้จะมิใช่งานของทางราชการ แต่ทางราชการก็ได้เข้าไป
เกี่ยวข้องร่วมดําเนินงานอยู่ด้วยเป็นอันมากพอจะอนุโ ลมถือว่า เป็นงานของทางราชการได้
ก ร ะ ท ร ว ง ก ล า โ ห ม พิ จ า ร ณ า เ ห็ น เ ป็ น ก า ร ส ม ค ว ร ใ ห้ น า ย ท ห า ร ที่ ไ ด้ รั บ เ ชิ ญ ไ ป
เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทในงานดังกล่าว คาดกระบี่กระทรวงกลาโหมก็จะได้ออกหนังสือเวียน
แจ้ง ให้ ท ราบเป็น งานๆ ไป ตั ว อย่า งเช่น พิธี เปิ ด งานกาชาดของสภากาชาดไทย ซึ่ ง เป็น งาน
องค์การที่สําคัญของประเทศชาติงานหนึ่ง แม้จะมิใช่งานของทางราชการโดยตรง แต่ทางราชการ
ก็ได้เข้าไปเกี่ยวข้องร่วมดําเนินงานอยู่ด้วยเป็นอันมาก กอปรทั้งสมเด็จพระนางเจ้า

๖-๑๙๑
พระบรมราชินีนาถทรงเป็นองค์สภานายิกาของสภากาชาดไทย พออนุโลมถือว่าเป็นงานของทาง
ราชการได้ ก ระทรวงกลาโหมก็ จ ะออกหนั ง สื อ เวี ย นแจ้ ง ให้ น ายทหารที่ ไ ด้ รั บ เชิ ญ ไป
เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทในพิธีเปิดงานวันกาชาดไทย คาดกระบี่ เป็นต้น
๒. ในงานพระราชทานเพลิงศพ ที่ผู้ตายมิใช่ทหารหรือตํารวจ แม้พระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัว หรือสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถจะเสด็จพระราชดําเนินไปพระราชทานเพลิง
ศพของนายทหารได้รับเชิญไปเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ในงานพระราชทานเพลิงศพดังกล่าว ก็
ไม่ต้องคาดกระบี่ เพราะมิใช่เป็นการเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทที่เป็นทางราชการ
๓. ในงานที่มีหมายกําหนดการให้แต่งเครื่องแบบเต็มยศ ครึ่งยศ หรือเครื่องแบบปกติ
ประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ให้นายทหารคาดกระบี่ด้วยเสมอ เว้นแต่ในงานสโมสรสันนิบาต
๔. ในการไปลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว หรือสมเด็จพระสมเด็จ
พระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถในสมุดซึ่งสํานักงานพระราชวังจัดเตรียมไว้เนื่องในพิธีต่างๆ ถือว่า
เป็นการไปเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทที่เป็นทางราชการ จึงให้นายทหาร จึงให้นายทะหารคาด
กระบี่ด้วย
สั่ง ณ วันที่ ๙ มกราคม ๒๕๐๗
ลงชื่อ) พล.อ. ถ. กิตติขจร
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม

๖-๑๙๒
(สําเนา ทบ. รับที่ ๑๓๒๘๘ ลง ๗ พ.ย.๑๘) บธน. ๕๐๘-๑๘)

บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ กพ.ทบ
ต่อ ที่ กห ๐๓๑๕/๑๖๒๔๙
วันที่ ๓๑ ต.ค.๑๘
เรื่อง การใช้เครื่องหมายกองทัพบกประกอบการแต่งกายพลเรือน
เรียน ผบ.ทบ. (ผ่าน ผช.ผบ.ทบ.(๑)
๑. ทภ. ๓ ได้ ห ารื อ ราชการเกี่ ย วกั บ ปั ญ หาที่ ข ณะนี้ มี บุ ค คลทั้ ง ทหาร และพลเรื อ น
ตลอดจนร้านค้าต่างๆ ได้ใช้เสื้อคอกลมซึ่งมีเครื่องหมายกองทัพบก ประกอบกับอักษรคําว่า “
กองทัพบก” ใช้ประกอบการแต่งกายพลเรือนและมีขายอยู่ทั่ วๆ ไป ซึ่ งผู้ใ ช้อาจประพฤติไม่
สมควร อันอาจนําความ ดูหมิ่น เกลียดชังหรือ
ความเสื่อมเสียมาสู่ราชการทหารได้
๒. กพ.ทบ. ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า เครื่องหมายราชการกองทัพบกนั้นได้มีประกาศ
สํานักมนตรี (ฉบับที่ ๓๗) กําหนดภาพเครื่องหมายราชการตาม พ.ร.บ. เครื่องหมายราชการพ.ศ.
๒๔๘๒ ลง ๒๒ ต.ค.๙๘ ให้ภาพเครื่องหมายของกองทัพบกเป็นเครื่องหมายราชการแล้ว จึงได้รับ
คุ้ ม ครองตาม พ.ร.บ. เครื่ อ งหมายราชการ พ.ศ.๒๔๘๒ ดั ง นั้ น การที่ มี บุ ค คลใช้ เ สื้ อ ซึ่ ง มี
เครื่ อ งหมายของกองทั พ บกโดยมิ ไ ด้ อ นุ ญ าตจาก ทบ.หรื อ ผู้ ที่ ป ลอม เลี ย นเครื่ อ งหมายของ
กองทัพบกไม่ว่าจะทําเป็นสีใดหรือโดยวิธีใดหรือทําให้ปรากฏที่วัตถุหรือสินค้าใดๆ ก็ตามย่อมเป็น
ความผิ ด ทางอาญา มี โ ทษจํ า คุ ก ไม่ เ กิ น ๑ ปี แ ละปรั บ ไม่ เ กิ น สองพั น บาท นอกจากนี้ เ สื้ อ ที่
เครื่องหมายของกองทัพบก อันเป็นการฝ่าฝืนกฎหมายนี้จะต้องถูกริบอีกด้วย
๓. เพื่อเป็นการป้องกันและปราบปรามเหตุเสื่อมเสียดังกล่าว จึงเห็นควรให้ นขต.ทบ.
และเจ้าหน้าที่ สห. กวดขันสอดส่องเกี่ยวกับเรื่องนี้โดยเคร่งครัด หากปรากฏว่ามีผู้กระทําก็ให้แจ้ง
เจ้าหน้าที่ตํารวจทราบ เพื่อให้ดําเนินการตามกฎหมาย
ฉะนั้น จึงเรียนมาเพื่อพิจารณา หากชอบด้วยดําริ เห็นควรให้สําเนาเสนอ นขต.ทบ.
ทราบเพื่อถือเป็นหลักปฏิบัติต่อไปด้วย
(ลงชื่อ) พล.ต. สืบ อักษรานุเคราะห์
จก.กพ.ทบ.

๖-๑๙๓
เรียน ผบ.ทบ.(ผ่าน ผช.ทบ.ทบ.(๑))
เห็นควรสําเนาเสนอ นขต.ทบ. ทราบด้วย
(ลงชื่อ) พล.ท. ว. ยะสวัสดิ์
ผช.เสธ.ทบ.ฝกพ.
๓๑ ต.ค. ๑๘
สําเนาแจ้งให้ นขต.ทบ.ทราบเพื่อกวดขัน สอดส่อง และยึดถือเป็นหลักปฏิบัติต่อไป
รับคําสั่ง ผบ.ทบ.
(ลงชื่อ) พล.ท. ฉลาด หิรัฐศิริ
ผช.ผบ.ทบ.
๖ พ.ย. ๑๘

๖–๑๙๔
คําชี้แจงกองทัพบก
ใช้เครื่องแบบปกติกากีแกมเขียวคอแบะ
ตามมติ ส ภากลาโหม ครั้ ง ที่ ๑๑/๒๒ เมื่ อ ๒๖ พ.ย. ๒๒ กํ า หนดว่ า ยั ง ไม่ ย กเลิ ก
เครื่องแบบปกติคอแบะของสามเหล่าทัพ แต่สั่งให้ใช้เท่าที่จําเป็นในงานพิธีใด ๆ ที่เคยสั่งให้แต่ง
เครื่องแบบปกติคอแบะก็ให้เปลี่ยนเป็นเครื่องแบบปกติขาวแทน ซึ่ง ทบ. ได้แจ้งให้ นขต.ทบ.
ทราบ และถือปฏิบัติตามแล้วนั้นเพื่อ
ให้หน่วยต่างๆ ปฏิบัติในแนวทางเดียวกัน จึงขอชี้แจงเพิ่มเติมดังนี้
๑. ตามระเบียบ ทบ. ว่าด้วยการแต่งเครื่องแบบทหารในโอกาสต่าง ๆ พ.ศ. ๒๕๑๙ ไม่
กําหนดโอกาสในการแต่งเครื่องแบบปกติกากีแกมเขียวคอแบะไว้แล้ว ดังนี้
๑.๑ ในการเยี่ยมคํานับเป็นทางการ
๑.๒ ในการรายงานตนเอง
๑.๓ ในงานพิธีกระทําสัตย์ปฏิญาณตนต่อธงชัยเฉลิมพลของทหาร
๑.๔ ในพิธีเป็นเกียรติของหน่วย เช่น พิธีรับประกาศนียบัตร พิธีเปิด หรือปิด
การศึกษา พิธีเปิดปิดการประชุม การสัมมนาระหว่างประเทศ ซึ่งหน่วยใน ทบ. เป็นเจ้าภาพ หรือ
พิธีการอื่น ๆ ในทํานองเดียวกัน
๑.๕ เมื่อเป็นตุลาการศาลทหาร เวลาพิจารณาคดี ณ ที่ตั้งศาลปกติ
๑.๖ ไปในงานพิธีของหน่วยราชการฝ่ายพลเรือนซึ่งกําหนดให้ข้าราชการพล
เรือนแต่งเครื่องแบบปกติกากีคอตั้ง
๑.๗ ในโอกาสที่สามารถแต่งเครื่องแบบได้ทั้งชุดปกติขาว และชุดปกติกากี แกม
เขียวคอแบะ ให้แต่งเครื่องแบบปกติกากีแกมเขียวคอแบะ
๒. เพื่อให้เป็นไปตามมติสภากลาโหม และระเบียบ ทบ. ดังกล่าว จึงขอชี้แจงดังนี้
๒.๑ โอกาสแต่งเครื่องแบบปกติกากีแกมเขียวคอแบะ
๒.๑.๑ ในการเยี่ยมคํานับเป็นทางการ
๒.๑.๒ ในการรายงานตนเอง
๒.๑.๓ เมื่อเป็นตุลาการศาลทหารเวลาพิจารณาคดี ณ ที่ตั้งศาลปกติ

๖–๑๙๕
๒.๑.๔ ไปในงานพิ ธี ข องส่ ว นราชการฝ่ า ยพลเรื อ นซึ่ ง กํ า หนดให้
ข้าราชการพลเรือนแต่งเครื่องแบบปกติกากีคอตั้ง
๒.๒ การแต่งเครื่องแบบปกติกากีแกมเขียวคอแบะตามข้อ ๑.๓ และ ๑.๔ ให้
เป็นไปตามผู้รับผิดชอบอํานวยการประกอบพิธีฯ จะสั่งการเป็นคราว ๆ ทั้งนี้ ต้องให้สอดคล้องกับ
มติสภากลาโหมหรือคําสั่งหน่วยเหนือแล้วแต่กรณี
๒.๓ การแต่งเครื่องแบบตามข้อ ๑.๗ ให้แต่งชุดปกติขาวตามมติสภากลาโหม
จึงขอชี้แจงมาเพื่อทราบและถือเป็นแนวทางปฏิบัติต่อไป
(ลงชื่อ) พลเอก ประยุทธ จารุมณี
(ประยุทธ จารุมณี )
ผู้บัญชาการทหารบก
๘ มิถุนายน ๒๕๒๕
กรมกําลังพลทหารบก

๖–๑๙๖

บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ กพ.ทบ.
ที่ กห. ๐๓๑๕/๒๗๐๒
วันที่ ๔ ก.พ. ๒๖
เรื่อง การแต่งเครื่องแบบชุดฝึกออกนอกกรมกอง
เรียน ผบ.ทบ. (ผ่าน เสธ.ทบ. )
อ้างถึง ๑. ระเบียบ ทบ. ว่าด้วยการแต่งเครื่องแบบทหารในโอกาสต่างๆ พ.ศ. ๒๕๑๙ ลง ๒
มี.ค. ๑๙
๒. คําสั่ง ทบ. ที่ ๒๖๓/๒๕๑๔ เรื่อง ให้ใ ช้อัตราสิ่งอุป กรณ์ประเภทเครื่องแต่ง กาย
เครื่องประกอบเครื่องแต่งกาย เครื่องนอน และเครื่องสนาม ลง ๑๑ มิ.ย. ๑๔
๓. คําสั่ง ทบ. ที่ ๓๗๔/๒๕๒๔ เรื่อง แก้ไขอัตราสิ่งอุปกรณ์ประเภทเครื่องแต่งกาย
เครื่องประกอบเครื่องแต่งกาย เครื่องนอน และเครื่องสนาม ลง ๒๕ มิ.ย. ๒๕
๑.เนื่องจากขณะนี้ปรากฏว่าเจ้าหน้าที่ตรวจวินัยทหารประสบปัญหาเกี่ยวกับ
ทหารกองประจํ า การแต่งเครื่ องแบบฝึกออกนอกกรมกอง และทหารแต่ง เครื่องแบบฝึกหั ด
เครื่องแบบชุดปกติโดยใช้เสื้อคอกลมชั้นในมีสีต่างๆ ทําให้ไม่เป็นระเบียบเดียวกัน ผู้บังคับบัญชา
ชั้นสูงได้ให้ กพ.ทบ. พิจารณาดําเนินการเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว
๒. ตามระเบียบ ทบ. ที่อ้างถึง ๑ กําหนดดังนี้
“ ข้อ ๕ ในโอกาสต่อไปนี้ ถ้าไม่มีคําสั่งหรือหมายกําหนดการเป็นอย่าง
อื่นให้ทหารแต่งเครื่องแบบปกติกากีแกมเขียวคอพับ
๕.๑ ในการปฏิบัติราชการปกติ และในการศึกษา หรือดูงาน
๕.๒ ในการเดินทางภายในประเทศเมื่อต้องแต่งเครื่องแบบ
..............ฯลฯ..................
“ข้อ ๖ ในโอกาสต่อไปนี้ ถ้าไม่มีคําสั่งหรือหมายกําหนดการเป็นอย่าง
อื่นให้ทหารแต่งเครื่องแบบฝึก คือ
๖.๑ เมื่อทําการฝึก
๖.๒ เมื่อทําหน้าที่รักษาการณ์

๖–๑๙๗
๖.๓ เมื่อปฏิบัติราชการสนาม
๖.๔ เมื่อประจําแถวหรือควบดุมแถวทหาร
“ข้อ ๗ ในโอกาสที่ให้ทหารแต่งเครื่องแบบปกติขาว หรือเครื่องแบบ
ปกติกากีแกมเขียวคอแบะ ตามที่กล่าวข้างต้น สําหรับพลทหารให้แต่งเครื่องแบบปกติ
๓. ตามคําสั่ง ทบ. ที่อ้างถึง ๒ ได้กําหนดอัตราสิ่งอุปกรณ์ประเภทเครื่องแต่ง
กายไว้โดยกําหนดให้จ่ายเครื่องแบบปกติกากีแกมเขียวคอพับพร้อมเครื่องประกอบให้กับพล
ทหารปีที่ ๑ ไว้คนละ ๑ ชุด และเห็นควรจ่ายครั้งเดียวตลอดเวลาที่รับราชการในกองประจําการ
ต่อมาได้มีคําสั่ง ทบ. ที่อ้างถึง ๑ แก้ไขอัตราสิ่งอุปกรณ์ประเภทเครื่องแต่งกาย สรุปที่เกี่ยวกับ
เครื่องแบบปกติกากีแกมเขียวคอพับ ว่าให้งดจ่ายแต่ให้จ่ายเครื่องแบบฝึกและเครื่องประกอบ
เพิ่มขึ้นอย่างละ ๑ ชุด แทน ดังนั้น ทหารกองประจําการจึงไม่ได้รับจ่ายเครื่องเครื่องแบบปกติ
กากีแกมเขียวคอพับอีกต่อไป
๔. หรั บ การใช้ เ สื้ อ ยื ด คอกลมชั้ น ใน เมื่ อ แต่ ง เครื่ อ งแบบชุ ด ต่ า งๆ นั้ น ตาม
กฎกระทรวง(พ.ศ. ๒๕๐๔) ออกตามความในพระราชบั ญ ญัติเครื่องแบบทหาร พุ ท ธศักราช
๒๔๗๗ ว่าด้วยเครื่องแบบทหารบก ฉบับที่ ๓๙ มิได้กล่าวถึงการใช้เสื้อยึดไว้ และไม่มีระเบียบ
คํ า สั่ ง เกี่ ย วกั บ เรื่ อ งนี้ โ ดยแน่ น อน ผช.เสธ.พบ.ฝกพ. ประธานคณะกรรมการแก้ ไ ขปรั บ ปรุ ง
เครื่องแบบทหารบกตามคําสั่ง ทบ. (เฉพาะ)ที่ ๑๑๒๘/๑๗ ลง ๑๓ ธ.ค. ๑๗ ได้สั่งการให้ กพ.ทบ.
ในฐานะกรรมการ และเลขานุการฯ ดําเนินการตามมติที่ประชุม โดยยกร่างคําสั่ง ทบ กําหนดการ
ใช้เสื้อยืดคอกลมชั้นในของเครื่องแบบปกติกากีแกมเขียวคอพับเครื่องแบบฝึกหรือเครื่องแบบ
สนามให้แน่ชัด เพื่อเป็นระเบียบเดียวกัน
๕. กพ.ทบ. ได้พิจารณาแล้ว ดังนี้
๕.๑ ปัญหาเรื่องการแต่งกายเครื่องแบบฝึกของทหารกองประจําการ
ออกนอกรมกองนั้น เนื่องจากทหารกองประจําการในปัจจุบันไม่ได้รับจ่ายเครื่องแบบปกติกากี
แกมเขียวคอพับแล้ว จึงเห็นควรผ่อนผันการแต่งกาย ให้แต่งเครื่องแบบฝึกกากีแกมเขียวแทน
เครื่องแบบปกติกากีแกมเขียวคอพับ
๕.๒ เรื่องเสื้อยืดคอกลมชั้นใน กพ.ทบ. ได้ยึดถือแนวทางของที่ประชุม
คณะ กรรมการแก้ไขปรับปรุงเครื่องแบบทหารบก และอัตราการจ่ายสิ่งอุปกรณ์ประเภทเครื่อง
แต่งกายแล้วเห็นควรกําหนดไว้ดังนี้

๖–๑๙๘
๕.๒.๑ เมื่อแต่งเครื่องแบบปกติกากีแกมเขียวคอพับ ให้ใช้เสื้อ
ยืดคอกลมสีขาวหรือสีกากีแกมเขียวเท่านั้น
๕.๒.๒ เมื่อแต่งเครื่องแบบฝึกหรือเครื่องแบบสนาม ให้ใช้เสื้อ
ยืดคอกลมสีกากีแกมเขียว หรือสีพรางเท่านั้น
๕.๒.๓ สําหรับนักเรียนทหาร นั้น กพ.ทบ. ได้ตรวจสอบแล้ว
ปรากฏว่าตามคําสั่ง ทบ. ที่อ้างถึง กําหนดการแจกจ่ายเสื้อคอกลมไว้เช่นเดียวกับทหารทั่วไป เว้น
นนร. มีการแจกจ่าย “เสื้อยืดคอกลมมีขลิบแดงที่คอและแขน” เพียงอย่างเดียว ซึ่งแตกต่างจาก
กําลังพลประเภทอื่น จึงเห็นควรกําหนดการใช้เสื้อยืดคอกลมของ นนร. ไว้ในข้อยกเว้น แต่การ
กําหนดยกเว้นเพียง นนร. อย่างเดียวถ้อยคําน่าจะให้เหมาะสม จึงเห็นสมควรกําหนดข้อยกเว้น
ของนักเรียนทหารเป็นส่วนรวม
๕.๓ เนื่องจากในข้อ ๕.๑ และ ๕.๒ เป็นเรื่องในลักษณะเดียวกัน จึง
เห็นควรออกคําสั่ง ทบ. เกี่ยวกับเรื่องตามร่างที่แนบ
๖. ข้อเสนอ เห็นควรออกคําสั่ง ทบ. เกี่ยวกับการแต่งชุดฝึกและการใช้เสื้อยืด
คอกลมตามร่างที่แนบ
จึงเรียนมาเพื่อกรุณาพิจารณา หากชอบด้วยดําริ กรุณาอนุมัติตามที่เสนอในข้อ ๖ และ
ลงนามในร่างคําสั่ง ทบ. (ร่าง ๑, จริง ๑) ที่แนบ เพื่อดําเนินการต่อไป
ทั้งนี้อยู่ในอํานาจของ เสธ.ทบ. ตามคําสั่ง ทบ. ที่ ๕๔๕/๒๕๒๒ ลง ๒๕ ต.ค. ๒๒
(ลงชื่อ) พล.ต. สุมน ศุกระเศรณี
จก.กพ.ทบ.
กองการปกครองฯ
โทร. ๒๒๒๗๒๐๐
เรียน ผบ.ทบ. (ผ่าน เสธ.ทบ.)
เห็นควรอนุมัติตามที่ กพ.ทบ. เสนอในข้อ ๖ และลงนามในร่างคําสั่งฯ ที่แนบ

๖–๑๙๙
(ลงชื่อ) พล.ท. น. พิณสายแก้ว
ผช.เสธ.ทบ.ฝกพ.
(ลงชื่อ) พล.ท. บรรจบ บุนนาค
รอง เสธ.ทบ. (๒)
๑๗ ก.พ. ๒๖
- อนุมัติตาม กพ.ทบ. เสนอในข้อ ๖
- ลงนามแล้ว
(ลงชื่อ) พล.อ. ปาโมชช์ ถาวรฉันท์
เสธ.ทบ.
๑๘ ก.พ. ๒๖

๖–๒๐๐

คําสั่งกองทัพบก
ที่ ๑๑๒/๒๕๒๖
เรื่อง การแต่งเครื่องแบบทหารและการใช้เสื้อยืดคอกลมชั้นใน
เนื่องจากขณะนี้ทางราชการได้งดจ่ายเครื่องแบบปกติกากีแกมเขียวคอพับไห้กับทหาร
กองประจําการ โดยจ่ายเป็นเครื่องแบบฝึกแทน นอกจากนั้นปรากฏว่าการใช้เสื้อยืดคอกลมชั้นใน
กับเครื่องแบบปกติกากีแกมเขียวคอพับ เครื่องแบบฝึก หรือเครื่องแบบสนามของทหารกอง
ประจําการ ทหารประจําการ และนักเรียนทหาร ยังไม่เป็นระเบียบเดียวกัน เนื่องจากมิได้มี
ระเบี ย บกํ า หนดไว้ ดั ง นั้ น เพื่ อ ให้ ก ารแต่ ง กายของทหารกองประจํ า การ ไม่ ขั ด กั บ ระเบี ย บ
กองทัพบกว่าด้วยการแต่งเครื่องแบบทหา ในโอกาสต่างๆ พ.ศ. ๒๕๑๙ และเพื่อให้การใช้เสื้อยืด
คอกลมชั้นในเป็นไปในแนวทางเดียวกัน จึงให้ปฏิบัติดังนี้
๑. ในโอกาสหรือหมายกําหนดการที่กําหนดให้ทหารแต่งเครื่องแบบปกติกากีแกมเขียว
คอพับให้ทหารกองประจําการแต่งเครื่องแบบฝึกสีกากีแกมเขียวแทน
*๒. ทหารเมื่อแต่งเครื่องแบบปกติกากีแกมเขียวคอพับ ให้ใช้เสื้อยืดคอกลมสีขาวหรือสี
กากีแกมเขียว โดยส่วนหนึ่งส่วนใดของเสื้อต้องไม่โผล่พ้นออกนอกเครื่องแบบปฏิบัติงาน
๓. ทหารเมื่อแต่งเครื่องแบบฝึกหรือเครื่องแบบสนาม ให้ใช้เสื้อยืดคอกลมสีกากีแกม
เขียมหรือสีพราง
๔. สํ า หรั บ นั ก เรี ย นทหารที่ ก องทั พ บก กํ า หนดอั ต ราจ่ า ย เสื้ อ ยื ด คอกลมเป็ น พิ เ ศษ
แตกต่างจากเสื้อยืดคอกลมที่กําหนดในคําสั่งนี้ ก็ให้อนุโลมใช้กับเครื่องแบบปกติ และเครื่องแบบ
ฝึกได้
กพ.ทบ.
*๒. แก้ไขเพิ่มเติมตามบันทึกข้อความที่ กห.๐๔๐๑/๒๒๖๔ ลง ๒๔ ต.ค.๓๙

๖–๒๐๑
๕. ให้เจ้าหน้าที่มีหน้าที่ตรวจวินัยทหาร ตรวจการแต่งกายของทหารกองประจําการ
ทหารประจําการ และนักเรียนทหาร ให้เป็นไปตามคําสั่งนี้โดยเคร่งครัด
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
สั่ง ณ วันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๒๖
รับคําสั่ง ผบ.ทบ.
(ลงชื่อ) พล.อ.ปาโมชช์ ถาวรฉันท์
(ปาโมชช์ ถาวรฉันท์)
เสธ.ทบ.

๖–๒๐๒

คําสั่งกระทรวงกลาโหม
ที่ ๘๘/๓๔
เรื่อง การแต่งเครื่องแบบและการไว้ทรงผมของทหารหญิง
ตามที่ได้มีคําสั่ง กห. (คําสั่งชี้แจง) ที่ ๑๖๓/๑๔๙๓๖ ลง ๒๙ มิ .ย. ๙๗ เรื่อง ความ
ประพฤติและการปฏิบัติของทหารหญิง กําหนดแนวทางในการประพฤติและการปฏิบัติของทหาร
หญิงในสังกัด กห. ไว้แล้ว นั้น
เพื่อให้การประพฤติและการปฏิบัติของทหารหญิงเป็นไปด้วยความเรียบร้อยเหมาะสม
ยิ่งขึ้นสมควรกําหนดเกี่ยวกับการแต่งเครื่องแบบและการไว้ทรงผมของทหารหญิงในสังกัด กห.
เพิ่มเติม ดังนี้
๑. การแต่งเครื่องแบบ
๑.๑ ลักษณะและขนาดของเสื้อ กระโปรง รองเท้า และกระเป๋าถือ ให้ปฏิบัติ
ตามกฎกระทรวงฯ ของแต่ละเหล่าทัพ สําหรับผ้าที่ใช้ตัดเครื่องแบบควรเป็นผ้าที่มีเนื้อผ้าไม่บาง
จนเกินไปและไม่ควรรัดรูป
๑.๒ ผู้ที่มีครรภ์ตั้งแต่ ๓ เดือนขึ้นไป ให้งดการแต่งเครื่องแบบและใช้เสื้อชุด
คลุมท้องสีขาวหรือสีตามเหล่าทัพ
๒. การไว้ทรงผม
๒.๑ การไว้ทรงผมควรจะขมวดปลายผมให้เรียบร้อย ไม่ปล่อยให้ผมยาวประบ่า
หรือปรกบ่าจนปิดอินทรธนู
๒.๒ หากจําเป็นจะต้องใช้อุปกรณ์ตกแต่งทรงผมประกอบ ก็ควรใช้กิ๊ปหรือริ
บบิ้นขนาดเล็กที่เป็นสีเดียวกับสีผม
๒.๓ ห้ามไว้ผมเปีย ผมแกละ ผมทรงหางม้า (ผมปรกหน้า) หรือทรงผมอื่นที่ไม่
เหมาะสม

๖–๒๐๓
๒.๔ ห้ามใช้ครีมแต่งผมหรือสารอื่นใดตกแต่งทรงผมให้มองดูแล้วเหมือนผม
เปียกตามสมัยนิยมในปัจจุบัน
๓. ให้ข้าราชการกลาโหมพลเรือนหญิงและลูกจ้างในสังกัด ถือปฏิบัติเช่นเดียวกับทหาร
หญิงโดยอนุโลม
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
สั่ง ณ วันที่ 9 กุมภาพันธ์ ๒๕๓๔
(ลงชื่อ) พล.อ.ชาติชาย ชุณหะวัณ
(ชาติชาย ชุณหะวัณ )
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม

๖–๒๐๔

คําสั่งกระทรวงกลาโหม
ที่ ๘๗/๓๔
เรื่อง การแต่งเครื่องแบบมาปฏิบัติราชการและการสวมหมวกของทหาร
ตามที่ไ ด้มี คํ าสั่ ง กห. (คํา สั่ง ชี้แ จง) ที่ ๖๙/๖๑๔๕ ลง ๑๓ มี .ค. ๙๗ เรื่อง การแต่ ง
เครื่องแบบทหารซึ่งแก้ไขโดยคําสั่ง กห. ที่ ๑๖๕/๑๕๓๑๘ ลง ๒ ส.ค. ๐๕ เรื่อง แก้ไขการแต่ง
เครื่องแบบทหารกําหนดการปฏิบัติเกี่ยวกับการแต่งเครื่องแบบทหารไว้แล้วนั้น
เพื่อให้การแต่งเครื่องแบบทหารเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเหมาะสมยิ่งขึ้น สมควร
กําหนดเกี่ยวกับการแต่งเครื่องแบบมาปฏิบัติราชการและการสวมหมวกของทหารเพิ่มเติม ดังนี้
๑. การแต่งเครื่องแบบมาปฏิบัติราชการให้ทหารแต่งเครื่องแบบมาปฏิบัติราชการตาม
ระยะเวลาที่กําหนดในรอบปี ดังนี้
๑.๑ ระยะเวลาตั้งแต่ ๑ มี.ค. ถึง ๓๐ มิ.ย. คน
๑ .๑.๑ เครื่องแบบ ทบ.
ทหารชาย แต่งเครื่องแบบปกติกากีนวลแกมเขียวคอพับ
ทหารหญิง แต่งเครื่องแบบปกติกากีนวลแกมเขียวคอพับ
๑.๑.๒ เครื่ อ งแบบ ทร. แต่ ง เครื่ อ งแบบตามที่ กํ า หนดไว้ ใ นกฎ
กระทรวงฯ
๑.๑.๓ เครื่องแบบ ทอ.
ทหารชาย แต่งเครื่องแบบปกติเทาอ่อนคอแบะ
ทหารหญิง แต่งเครื่องแบบปกติเทาอ่อนคอแบะปล่อยเอว
๑.๒ ระยะเวลาตั้งแต่ ๑ ก.ค. ถึงสิ้น ก.พ.

๖–๒๐๕
๑.๒.๑ เครื่องแบน ทบ.
ทหารชาย แต่งเครื่องแบบปกติกากีแกมเขียวคอพับ
ทหารหญิ ง แต่ ง เครื่ อ งแบบปกติ ก ากี แ กมเขี ย วคอปกหรื อ
เครื่องแบบปกติขาวคอปก หรือเครื่องแบบปกติขาวคอพับ
๑.๒.๒ เครื่ อ งแบบ ทร. แต่ ง เครื่ อ งแบบตามที่ กํ า หนดไว้ ใ นกฎ
กระทรวงฯ
๑.๒.๓ เครื่องแบบ ทอ.
ทหารชาย แต่งเครื่องแบบปกติเทาคอพับอินทรธนูอ่อน
ทหารหญิ ง แต่ ง เครื่ อ งแบบปกติ ค อพั บ อิ น ทรธนู อ่ อ นหรื อ
เครื่องแบบปกติ เทาคอแบะปล่อยเอว
๑.๓ การแต่งเครื่องแบบตารมข้อ ๑.๑ – ๑.๒ ไม่ใช้บังคับสําหรับผู้ปฏิบัติหน้าที่
ในหน่วยสนาม ผู้ปฏิบัติหน้าที่ ผู้ปฏิบัติหน้าที่พิเศษ ผู้ควบดุมหรือปฏิบัติหน้าที่ฝึกงาน ผู้ปฏิบัติ
หน้าที่เวรยามรักษาการณ์หรือผู้ไปร่วมงานพิธี ซึ่งมีกฎกะทรวง ข้อบังคับ ระเบียบ หรือคําสั่ง
ตลอดจนการกําหนดเครื่องแต่งกายสําหรับงานพิธีไว้แล้วหรือให้เหมาะสมสําหรับงานพิธีนั้น ๆ ได้
๑.๔ สําหรับการกําหนดการแต่งเครื่องแบบและห้วงเวลาการแต่งเครื่องแบบ
ของทหารกองประจํ า การ และนั ก เรี ย นในสั ง กั ด นขต.กห. และเหล่ า ทั พ ให้ เ ป็ น ไปตามที่
นขต.กห. และเหล่าทัพกําหนด
๒. การสวมหมวก จะต้องสวมหมวกให้ถูกต้อง คือให้แนวขอบหมวกขนานกับพื้นราบ
ไม่ให้ขอบหมวกเอียงไปทางใดด้านด้านหนึ่ง
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
สั่ง ณ วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๓๔
(ลงชื่อ) พล.อ.ชาติชาย ชุณหะวัณ
(ชาติชาย ชุณหะวัณ)
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม

๖–๒๐๖
ประกาศกองทัพบก
เรื่อง การแต่งเครื่องแบบสโมสรของข้าราชการ
ในประเทศและต่างประเทศ
เพื่อให้การแต่งเครื่องแบบสโมสรของข้าราชการในกองทัพบก ปฏิบัติเป็นไปในแนวทาง
เดี ย วกั น ด้ ว ยความมี ร ะเบี ย บเรี ย บร้ อ ยและสวยงาม ทั้ ง ผู้ ที่ ป ฏิ บั ติ ง านภายในประเทศและ
ต่างประเทศจึงได้ปฏิบัติดังนี้
๑. สําหรับข้าราชการทหารบก ที่ปฏิบัติงานภายในเทศ เมื่อจะต้องเครื่องแบบสโมสร ให้
ใช้เครื่องแบบสโมสรอกอ่อนชนิดเดียว แต่ถ้าเป็นการภายในหน่วยจะใช้เครื่องแบบสโมสรคอปิดก็
ได้
๒. สํ า หรั บ ข้ า ราชการทหารบก ที่ ป ฏิ บั ติ ง าน ณ ต่ า งประเทศ เช่ น ผชท. ทบ. ไทย
ต่างประเทศให้ใช้เครื่องแบบสโมสร ได้ ๒ ชนิด ดังนี้
๒.๑ เครื่องแบบสโมสรอกแข็ง ใช้สําหรับงานสําคัญ เช่น รัฐพิธี
๒.๒ เครื่องแบบสโมสรอกอ่อน ใช้สําหรับงานราตรีสโมสรทั่วไป เป็นต้น
สํ า หรั บ เสื้ อ เชิ้ ต ที่ ใ ช้ ป ระกอบกั บ เครื่ อ งแบบสโมสรนั้น จะต้ อ งไม่ มี ก ระเป๋ า ที่อ กเสื้ อ
เพื่อให้ข้าราชการทหารบกที่จําเป็นจะต้องแต่งเครื่องแบบสโมสรได้ปฏิบัติเป็นแนวทางเดียวกัน
เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยสวยงามแก่กองทัพบก จึงให้หน่วยต่าง ๆ ชี้แจงกําลังพลให้ทราบ
และยึดถือปฏิบัติตาม ประกาศนี้
ประกาศ ณ วันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๓๔
(ลงชื่อ) พลเอกวิโรจน์ แสงสนิท
(วิโรจน์ แสงสนิท)
เสนาธิการทหารบก ทําการแทน
ผู้บัญชาการทหารบก
กรมกําลังพลทหารบก

๖–๒๐๗

บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ กพ.ทบ.(กองการปกครอง โทร. ๒๙๗๘๐๖๒)
ที่ต่อ กห. ๐๔๐๑/๒๐๐๒๙
วันที่ ๒๔ ก.ค. ๔๓
เรื่อง การใช้เครื่องหมายยศกับเสื้อกันหนาว
เรียน ผบ.ทบ.
อ้างถึง ๑. กฎกระทรวง (พ.ศ. ๒๕๔๒) ออกตามความในพระราชบัญ ญัติเครื่องแบบทหาร
พุทธศักราช ๒๔๗๒ วว่าด้วยเครื่องแบบทหารบก ฉบับที่ ๘๐
๒. หนังสือ กพ.ทบ ที่ กห ๐๔๐๑/๒๕๔๖ ลง ๒ ก.พ. ๔๓ เรื่อง การประดับเครื่องหมาย
ราชองครักษ์กับเสื้อที่มิใช่ส่วนประกอบเครื่องแบบที่ชอบด้วยกฎหมาย
สิ่งที่ส่งมาด้วย หนังสือ สม. ที่ ( ฉบับ กห. เลขรับ ๑๕๑๒/๔๓ ) ลง ๒๗ มิ.ย. ๔๓
๑. ตามที่ ทบ. ได้รายงานขออนุมัติใช้เครื่องหมายยศกับเสื้อกันหนาวเพื่อพรางไปก่อน
จนกว่ากฎกระทรวงฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติมจะมีผลใช้บังคับนั้น รมว.กห. รมช.กห. ทําการแทน ) ได้
อนุมัติให้ใช้เครื่องหมายยศกับเสื้อกันหนาวแล้ว ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย สรุปได้ดังนี้
๑.๑ นายทหารสัญญาบัตร และนายทหารประทวนชั้นยศ จ.ส.ต.- จ.ส.อ. ใช้
เครื่องหมายปักด้วยไหมหรือด้ายสีเหลือง มีลักษณะ ขนาด เช่นเดียวกับเครื่องหมายยศโลหะสี
ทอง ปักลงบนปลอกผ้าสีของเสื้อกันหนาว ซึ่งมีขนาด กว้าง ยาว พออินทรธนูสามารถสอดได้
๑.๒ นายทหารประทวนชั้นยศ ส.ต. - ส.อ. ใช้เครื่องหมายยศเช่นเดียวกับชุดที่
ใช้ ปฏิบัติงานตามปกติ ประดับที่แขนเสื้อข้างซ้ายกึ่งกลางระหว่างศอกกับไหล่
๑.๓ การประดับเครื่องหมายราชองครักษ์กับเสื้อกันหนาว ไม่สามารถประดับได้
๒. ข้อเท็จจริง
๒.๑ ตามกฎกระทรวงที่อ้างถึง ๑ ได้กําหนดเสื้อกันหนาวมี ๔ แบบ คือ
๒.๑.๑ เสื้อคลุมกันหนาวสีดําทําด้วยสักหล หรือเสร็จหรือผ้าเนื้อหนา
กันน้ําคอปกและแบะได้ ตัวเสื้อยาวประมาณว่า มีตะเข็บหลัง ๓ ตะเข็บ ตะเข็บกลางจีบ และเปิด
ชายเสื้อไว้ ถึงแนวตะโพก ทีแนวเอวด้านหลังมีแถบทําด้วยผ้าชนิดและสีเดียวกับเสื้อ กว้าง ๖
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เซนติเมตร สองแถบคาดทับกันติดดุม ๓ ดุม ระยะห่างเท่ากันตามยาวของแถบ ที่แนวอกมีดุม
สองแถว แถวละ ๔ ดุม เป็นแนวเฉียงตอนล่างเข้าหากัน ด้านข้างมีกระเป๋าข้างละ ๑ กระเป๋าเป็น
กระเป๋าเจาะเฉียง ๔๕ องศา ไม่มีปก แขนยาว ปลายแขนพับ ๑๕ เซนติเมตร มีอินทรธนูอ่อนขัด
ดุม ข้างละ ๑ ดุ ม ดุม ทั้งสิ้ นใช้ดุมกลมแบน ทํ าด้วยวัตถุสีดํา เสื้ อแบบนี้ให้ติดเครื่องหมายยศ
เครื่องหมายเหล่า และเครื่องหมายสังกัดด้วยใช้สวมคลุมเครื่องแบบที่ใช้เสื้อชั้นนอกทําด้วย
สักหลาดหรือเสิร์จสีน้ําเงินดํา หรือสีกากีแกมเขียว
๒.๑.๒ เสื้อกันหนาวคอแบะสีกากีแกมเขียว แขนยาวรัดข้อมือ ตัวเสื้อ
ยาวปล่อยชายเสื้อถึงตะโพกพองาม ที่ปลายแขนมีสาบ กว้าง ๒ เซนติเมตร ปลายสาบมีรังดุม ๑
รัง และมีดุมที่ปลายแขนเสื้อข้างละ ๑ ดุม เสื้อแบบนี้มีสาบอกเสื้ออยู่ด้านใน ที่อกเสื้อใช้ซิปรูด
ตลอดความยาวของเสื้อด้านหน้ามีกระเป๋าบน และล่างข้างละ ๒ กระเป๋า กระเป๋าบนเป็นกระเป๋า
ย่ามยืดชาย มีปกรูตัดพองามกระเป๋าล่างเป็นกระเป๋าเจาะมีปกรูปตัดพองาม มีอินทรธนูอ่อนขัค
ดุมข้างละ ๑ ดุม ที่เอวและชายเสื้อมีเชือกรัดและมีถุงคลุมศีรษะซ่อนไว้ในปกคอเสื้อด้านหลัง เสื้อ
แบบนี้ใช้สวมทับเครื่องแบบปกติกากีแกมเขียวคอพับ เครื่องแบบฝึกและเครื่องแบบสนามใน
ขณะที่มีอากาศหนาว
๒.๑.๓ เสื้อกันหนาวแขนยาว ทําด้วยผ้ากันลมบุนวม ด้านนอกสีกากี
แกมเขียว ด้านในสีกากีแกมเขียวที่ระบายหรือแต้มด้วยสีอื่น เพื่อให้กลมกลืนกับภูมิประเทศ ตัว
ยาวปล่อยชาย เสื้อถึงตะโพกพองาม ติดซิปรดจากคอเสื่อผ่าตลอด ด้านหน้ามีกระเป๋าเจาะเฉียง
ไม่มีปกข้างละ ๑ กระเป๋ารอบคอ ปลายแขนและชายเสื้อด้านหลังจนถึงใต้กระเป๋าเสื้อด้านหน้ามี
แถบด้ายถักรัดยางยืด สีกากีแกมเขียว มีอินทรธนูอ่อนขัคคมกลมแบนขนาดเล็กทําด้วยวัตถุสีกากี
แกมเขียว เสื้อแบบนี้ใช้ได้สองด้าน ใช้สวมทับเครื่องแบบปกติกากีแกมเขียวคอพับ เครื่องแบบ
ปกติกากีนวลแกมเขียวคอพับสําหรับทหารชายเครื่องแบบปกติกากี เครื่องแบบปกติกากีแกม
เขียวคอปก เครื่องแบบปกติขาวคอปกเครื่องแบบปกติกากีนวลแกมเขียวคอพับ เครื่องแบบปกติ
ขาวคอพับสําหรับหญิง เครื่องแบบฝึกและเครื่องแบบสนามในขณะที่มีอากาศหนาว
๒.๑.๔ เสื้อกันหนาวแขนยาว ทําด้วยสักหลาดหรือเสิร์จหรือผ้าเนื้อ
หนาสีกากีแกมเขียว เสื้อยาวปล่อยชายถึงตะโพกพองาม คอเชิ้ต ใต้คอปกเสือมีแถบผ้ากว้าง ๒
เซนติเมตรขัดตัวคุดที่ปลายแขนมีแผ่นรัดข้อมือเป็นสาบ กว้าง ๒ เซนติเมตร ปลายสาบรังดุม ๑
รัง และรังดุมที่ปลายแขนเสื้อข้างละ ๒ ดุม เพื่อขนาดข้อมือ ที่อกเสื้อผ้าตลอดไม่มีสาบใช้ซิปรูด
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ตลอดความยาวเสื้อด้านหน้ามีกระเป๋าเฉียงข้างละ ๑ ใบ ไม่มีฝ่าประเป๋า ชายเสื้อมีผ้าแถบรัดเอว
กว้างประมาณ ๗ เซนติเมตร ขัดดุมข้างละ ๒ ดุม สําหรับปรับขนาดของเอว ที่บ่ามีอินทรธนูอ่อน
ขัคดุมข้างละ ๑ ดุม เสื้อกันหนาวแบนี้ใช้สวมทับเครื่องแบบปกติกากีแกมเขียวคอพับ เครื่องแบบ
ปกติกากีแกมเขียวคอพับสําหรับทหารชาย เครื่องแบบปกติกากีแกมเขียวคอพับ เครื่องแบบปกติ
ขาวคอพับสําหรับทหารหญิงในขณะที่มีอากาศหนาว
๒.๒ การประดับเครื่องหมายราชองครักษ์กับเสื้อกันหนาว กพ.ทบ. ได้แจ้งให้ผู้
ที่เป็นราชองครักษ์ทราบ และถือปฏิบัติตามที่รอ. ชี้แจงแล้ว ตามอ้างถึง ๒
๓. กพ.ทบ. พิจารณาแล้ว เพื่อให้การใช้เสื้อกันหนาว และการประดับเครื่องหมายยศกับ
เสื้อกันหนาวของข้าราชการ ทบ. เป็นไปในแนวทางเดียวกันเห็นควรปฏิบัติ ดังนี้
๓.๑ ให้ข้าราชการ ทบ. ใช้เสื้อกันหนาวตามที่กําหนดไว้ในกฎกระทรวงฯ สวม
ทับเครื่องแบบได้เท่านั้น ห้ามนําเสื้ออื่นใดที่มีลักษณะผิดแปลกไปจากกฎกระทรวงฯ สวมทับ
เครื่องแบบเป็นอันขาด
๓.๒ การประดับเครื่องหมายยศกับเสื้อกันหนาวแบบที่ ๑ (ตามข้อ ๒.๑.๑) ตาม
กฎกระทรวงฯ ได้กําหนดการติดเครื่องหมายยศไว้แน่ชัดแล้ว ให้ถือปฏิบัติตามกฎกระทรวงฯ
๓.๓ การประดับเครื่องหมายยศกับเสื้อกันหนาวแบบที่ ๒, ๓ และ ๔ ให้ถือ
ปฏิบัติตามอนุมัติรวม.กห. ในข้อ ๑
๓.๔ การประดับเครื่องหมายราชองครักษ์กับเสื้อกันหนาวแบบที่ ๒, ๓ และ ๔
นั้น ไม่สามารถนํามาประดับได้ สําหรับผู้ที่เป็นราชองครักษ์ให้ถือปฏิบัติตามหนังสือ กพ.ทบ. ที่
อ้างถึง ๒
๔. ข้อเสนอ เห็นควรอนุมัติให้ข้าราชการ ทบ. ถือปฏิบัติตามข้อ ๓ และ ให้ สบ.ทบ.
สําเนาแจกจ่าย นขต.ทบ. ทราบ และถือปฏิบัติต่อไป
จึงเรียนมาเพื่อกรุณาพิจารณา หากเห็นเป็นการสมควร กรุณาอนุมัติตามเสนอในข้อ ๔
ทั้งนี้อยู่ในอํานาจของ ผบ.ทบ.
(ลงชื่อ) พล.ต. ไพโรจน์ วัฒนโยธิน
(ไพโรจน์ วัฒนโยธิน)
จก.กพ.ทบ.
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เรียน ผบ.ทบ.
เห็นควรอนุมัติตามที่ กพ.ทบ. เสนอในข้อ ๔
(ลงชื่อ) พล.ท. เถกิง นิรัติศัย
ผช.เสธ.ทบ.ฝกพ.
๒๖ ก.ค. ๔๓

- อนุมัติในข้อ ๔
(ลงชื่อ) พล.อ. สุรยุทธ์ จุลานนท์
ผบ.ทบ.
๑ ส.ค. ๕๓

(ลงชื่อ) พล.ท. สินาด รัตนพฤกษ์
รอง เสธ.ทบ. (๒)
๒๒ ก.ค. ๔๓
(ลงชื่อ) พล.อ. มนตรีศักดิ บุญคง
เสธ.ทบ.
๒๗ ก.ค. ๔๓
(ลงชื่อ) พล.อ. เรวัต บุญทับ
ผช.ผบ.ทบ. (๑)
๒๘ ก.ค. ๕)
(ลงชื่อ) พล.อ. พัฑฒะนะ พุธานานนท์
รอง ผบ.ทบ.
๓๑ ก.ค. ๔๓

๖–๒๑๑

บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ สม. (กรบ.สม. โทร. ๒๓๑๕๘๘๑, โทร.ทหาร ๕๒๕๒๓๒๖)
ที่
ที่ ( ฉบับ กห. เลขรับ ๑๕๑๒/๔๓) วันที่
เรื่อง การใช้เครื่องหมายยศกับเสื้อกันหนาว
เรียน ปล.กห.
๑. บก. ทหารสูงสุด เสนอตามรายงานของ ทบ. ขออนุมัติประดับเครื่องหมายยศกับเสื้อ
กันหนาวทั้ง 4 แบบ โดยให้ นายทหารสัญญาบัตรและนายทหารประทวนชั้นยศ จ.ส.ต.-จ.ส.อ. ใช้
เครื่องหมายยศปักด้วยไหมหรือด้ายสีเหลือง มีลักษณะ ขนาด เช่นเดียวกับเครื่องหมายยศโละสี
ทอง ปักลงบนปลอกผ้าตามสีของเสื้อกันหนาว ซึ่งมีขนาด กว้าง ยาว พออินทรธนูสามารถสอดได้
และนายทหารประทวนชั้นยศ ส.ต. - ส.อ. ใช้เครื่องหมายยศเช่นเดียวกับชุดที่ใช้ปฏิบัติงาน
ตามปกติ ประดับที่แขนเสื้อข้างซ้ายกึ่งกลางระหว่างศอกกับไหล่ เพื่อความเป็นระเบียบเมื่อ
ข้าราชการต้องสวมเสื้อกันหนาวปฏิบัติราชการ ทั้งนี้ ขออนุมัติให้ใช้เครื่องหมายยศดังกล่าวเพื่อ
พลางไปก่อน รายละเอียดปรากฏตามหนังสือ บก. ทหารสูงสุด ที่ ( ต่อ บก.ทหารสูงสุด เลขรับ
๖๖๒/๔๓) ลง ๑๔ ก.พ. ๔๓ ที่แนบ
๒. จากการตรวจกฎกระทรวงฯ ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้แล้ว ขอเรียนชี้แจงดังนี้
๒.๑ กฎกระทรวง( พ.ศ. ๒๕๔๒) ออกตามในพระราชบัญญัติเครื่องแบบทหาร
พุทธศักราช ๒๔๗๗ ว่าด้วยเครื่องแบบทหารบก ฉบับที่ ๘๐ ข้อ ๗๔ ได้กําหนดให้เสื้อกันหนาวมี
๔ แบบ คือ
๒.๑.๑ เสื้อคลุมกันหนาวสีดําทําด้วยสักหลาดหรือเสิร์จหรือผ้าเนื้อหนา
กันน้ําคอปกและแบะได้ ตัวเสื้อยาวประมาณเข่า มีตะเข็บหลัง ๓ ตะเข็บ ตะเข็บกลางจีบ และ
เปิดชายเสื้อไว้ถึงแนวตะโพก ที่แนวเอวด้านหลังมีแถบทําด้วยผ้าชนิดและสีเดียวกับเสือ กว้าง 6
เซนติเมตร สองแถบคาดทับกันติดดุม ๓ ดุม ระยะห่างเท่ากันตามยาวของแถบ ที่แนวอกมีดุม
สองแถว แถวละ ๔ ดุม เป็นแนวเฉียงตอนล่างเข้าหากัน ด้านข้างมีกระเป๋าข้างละ ๑ กระเป๋าเป็น
กระเป๋าเจาะเฉียง ๔๕ องศา ไม่มีปก แขนยาว ปลายแขนพับ ๑๕ เซนติเมตร มีอินทรธนูอ่อน ขัด
ดุมข้างละ ๑ ดุม ดุมทั้งสินใช้ดุมกลมแบน ทําด้วยวัตถุ สีดํา เสื้อแบบนี้ให้ติดเครื่องหมายยศ
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เครื่องหมายเหล่า และเครื่องหมายสังกัดด้วย ใช้สวมคลุมเครื่องแบบที่ใช้เสื้อชั้นนอกทําด้วย
สักหลาดหรือ เสิร์จสีน้ําเงินดํา หรือสีกากีแกมเขียว
๒.๑.๒ เสื้อกันหนาวคอแบะสีกากีแกมเขียว แขนยาวรัดข้อมือ ตัวเสื้อ
ยาวปล่อยชายเสื้อถึงตะโพกพองาม ที่ปลายแขนมีสาบ กว้าง ๒ เซนติเมตร ปลายสาบมีรังดุม ๑
รัง และมีดุมที่ปลายแขนเสื้อข้างละ ๑ ดุม เสื้อแบบนี้มีสาบอกเสื้ออยู่ด้านใน ที่อกเสื้อใช้ซิปรูด
ตลอดตามยาวของเสื้อด้านหน้ามีกระเป๋าบนและล่างข้างละ ๒ กระเป๋า กระเป๋าบนเป็นกระเป๋า
ย่ามยืดชาย มีปกรูปตัดพองามกระเป๋าล่างเป็นกระเป๋าเจาะมีปกรูปตัดพองาม มีอินทรธนูอ่อนขัด
ดุมข้างละ ๑ ดุม ที่เอวและชายเสื้อมีเชือกรัดและมีถุงคลุมศีรษะซ่อนไว้ในปกคอเสื้อด้านหลัง เสื้อ
แบบนี้ใช้สวมทับเครื่องแบบปกติกากีแกมเขียวคอพับ เครื่องแบบฝึกและเครื่องแบบสนามใน
ขณะที่มีอากาศหนาว
๒.๑.๓ เสื้อกันหนาวแขนยาว ทําด้วยผ้ากันลมบุนวม ด้านนอกสีกากี
แกมเขียว ด้านในสีกากีแกมเขียวที่ระบายหรือแต้มด้วยสีอื่น เพื่อให้กลมกลืนกับภูมิประเทศ ตัว
เสื้อยาวปล่อยชาย เสื้อถึงตะโพกพองาม ติดซิปรูดจากคอเสื้อผ้าตลอด ด้านหน้ามีกระเป๋าเจาะ
เฉียงไม่มีปกข้างละ ๑ กระเป๋าแขนเสื้อข้างซ้ายเหนือข้อศอกมีที่เหน็บดินสอ ปากกาและกระเป๋า
ซิปรูดขนาดเล็ก ๑ กระเป๋ารอบคอ ปลายแขนและชายเสื้อด้านหลังจนถึงใต้กระเป๋าเสื้อด้านหน้า
มีแถบด้ายถักรัดยางยืดสีกากีแกมเขียว มีอินทรธนูอ่อนขัดดุมกลมแบนขนาดเล็ก ทําด้วยวัตถุสี
กากี แ กมเขี ย ว เสื้ อ แบบนี้ ใ ช้ ไ ด้ ส องด้ า น ใช้ ส วมทั บ เครื่ อ งแบบปกติ ก ากี แ กมเขี ย วคอปก
เครื่ อ งแบบปกติ ก ากี น วลแกมเขี ย วคอพั บ สํ า หรั บ ชาย เครื่ อ งแบบปกติ ก ากี แ กมเขี ย วคอปก
เครื่องแบบปกติขาวคอปก เครื่องแบบปกติกากนวลแกมเขียวคอพับเครื่องแบบปกติขาวคอพับ
สําหรับทหารหญิง เครื่องแบบฝึกและเครื่องแบบสนามในขณะที่มีอากาศหนาว
๒.๑.๔ เสื้อกันหนาวแขนยาว ทําด้วยสักหลาดหรือเสิร์จหรือผ้าเนื้อ
หนาสีกากีแกมเขียว เสื้อยาวปล่อยชายถึงตะโพกพองาม คอเชิ้ต ใต้คอปกเสื้อมีแถบผ้ากว้าง ๒
เซนติเมตร ขัดตัวดุม ๒ ดุม ที่ปลายแขนมีแผ่นรัดข้อมือเป็นสาบ กว้าง ๗ เซนติเมตร ปลายสาบมี
รังดุม ๑ รัง และรังดุมที่ปลายแขนข้างละ ๒ ดุม เพื่อขนาดข้อมือ ที่อกเสื้อผ้าตลอดไม่มีสาบใช้ซิป
รูดตลอดความยาวเนื้อด้านหน้ามีกระเป๋าเฉียงข้างละ ๑ ใบ ไม่มีฝาประเป๋า ชายเสื้อมีผ้าแถบรัด
เอวกว้างประมาณ ๗ เซนติเมตร ขัดดุมข้างละ ๒ ดุม สําหรับปรับขนาดของเอว ที่บ่ามีอินทรธนู
อ่อนขัดดุมข้างละ ๑ ดุม เสื้อกันหนาวแบบนี้ใช้สวมทับเครื่องแบบปกติกากีแกมเขียวคอพับ

๖–๒๑๓
เครื่องแบบปกติกาสีนวลแกมเขียวคอพับสําหรับหารชาย เครื่องแบบปกติกากีแกมเขียวคอปก
เครื่องแบบปกติขาวคอปก เครื่องแบบปกติกากีนวลแกมเขียนคอพับ เครื่องแบบปกติขาวคอพับ
สําหรับทหารหญิง ในขณะที่มีอากาศหนาว
๒.๒ ขณะนี้ ทบ. อยู่ ใ นระหว่ า งดํ า เนิ น การขอแก้ ไ ขกฎกระทรวง ว่ า ด้ ว ย
เครื่องแบบทหารบกที่ใช้บังคับในปัจจุบัน เพื่อกําหนดให้มีเครื่องหมายยศตามข้อ ๒.๑
๒.๓ สม. ได้มีหนังสือเสนอ กพ.ทบ. ขอให้พิจารณาเพิ่มเติมว่า กรณีนายทหาร
สัญญาบัตรที่ได้รับพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเป็นราชองครักษ์จะนําเครื่องหมายราชองครักษ์
มาประดับกับเสื้อกันหนาวหรือไม่อย่างไร ซึ่ง กพ.ทบ. ได้แจ้งให้ทราบว่าการนําเครื่องหมายราช
องครักษ์มาประดับกับเสื้อกันหนาว ไม่สามารถนํามาประดับได้ ตามที่ รอ. ชี้แจง และ ทบ. ได้
แจ้งให้ นขต.ทบ. และผู้ที่เป็นราชองครักษ์ทราบและถือปฏิบัติแล้ว รายละเอียดตามหนังสือที่ กห
๐๔๐๑/๒๕๘๖ ลง ๑๖ มิ.ย. ๔๓ ที่แนบ
๓. สม. พิจารราแล้วเห็นว่า
๓.๑ ตามที่ บก. ทหารสู งสุด เสนอตามรายงานของ ทบ. ขออนุมัติประดับ
เครื่องหมายยศกับเสื้อกันหนาวทั้ง ๔ แบบ ตามข้อ ๑ มานี้ เนื่องจากกฎกระทรวง (พ.ศ. ๒๕๔๒)
ออกตามความในพระราชบั ญ ญั ติ เ ครื่ อ งแบทหาร พุ ท ธศัก ราช ๒๔๗๐๖ ว่ าด้ ว ยเครื่ อ งแบบ
ทหารบก ฉบับที่ ๘๐ ได้กําหนดใช้เสื้อกันหนาว แต่ยังมิได้กําหนดลักษณะ ชนิด เครื่องหมายยศ
สําหรับสวมไว้ที่อินทรธนูของเสื้อกันหนาวดังนั้น เพื่อให้การประดับเครื่องหมายยศกับเสื้อกัน
หนาวของข้าราชการทหารเหล่า ทบ. มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย และเป็นแนวทางเดียวกัน
สมควรอนุมัติให้ใช้เครื่องหมายยศตามที่ ทบ. รายงานเพื่อพรางไปก่อน จนกว่ากฎกระทรวงฉบับ
ที่แก้ไขเพิ่มเติมจะมีผลใช้บังคับ โดยให้งดประดับเครื่องหมายราชองครักษ์ตามที่ ทบ. รายงานใน
ข้อ ๒.๓ และแจ้งให้ข้าราชการเหล่า ทบ.ที่สังกัด สล. รอ. และ บก.ทหารสูงสุด ทราบและถือ
ปฏิบัติด้วย
๓.๒ ทั้งนี้เรื่องเกี่ยวกับการกําลังพล อยู่ในอํานาจของ รมว.กห.ซึ่งมอบหมายให้
รมช.กห. สั่งและปฏิบัติราชการแทน ตามคําสั่ง กห. (เฉพาะ) ที่ ๖๘/๔๑ ลง ๒๒ พ.ค. ๔๑ เรื่อง
มอบหมายให้รมช.กห. สั่งและปฏิบัติราชการแทน รมว.กห. ข้อ ๒.๗
๔. ข้อเสนอ เห็นควรนําเรียน รมว.กห. เพื่อกรุณาพิจารณาอนุมัติในข้อ ๓.๑

๖–๒๑๔
จึงเรียนมาเพื่อกรุณาพิจารณา
(ลงชื่อ) พล.อ. พลเดช จุลเสน
จก.สม.
๒๓ มิ.ย. ๔๓
เรียน รมว.กห
กรุณาพิจารณาอนุมัติในข้อ ๓.๑
(ลงชื่อ) พล.อ. ธีรเดช มีเพียร
ปล.กห.
๓๐ มิ.ย. ๔๓
อนุมัติข้อ ๓.๑
(ลงชื่อ) พล.อ. วัฒนชัย วณิศิริ
รมช.กห. ทําการแทน
รมว.กห.
๓๐ มิ.ย. ๔๓

(ลงชื่อ) พล.อ. ปานเทพ ภูวนารถนุรักษ์
รอง ปล.กห.
๒๙ มิ.ย. ๔๓

๖–๒๑๕

คําสั่งกระทรวงกลาโหม
ที่ ๖๓๗/๒๕๓๕
เรื่อง การประดับเข็มพระดับเข็มพระปรมาภิไธยย่อ ภปร. และเข็มพระนามาภิไธยย่อ สก.
เนื่องจากมีข้าราชการและลูกจ้างในสังกัดกระทรวงกลาโหมได้รับพระราชทานเข็ม กปร.
และเข็มพระนามาภิไธยย่อ สก. ซึ่งเป็นเข็มที่ระลึกส่วนพระองค์ที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ
พระราชทานในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ ๕ รอบ
เมื่อ ๕ ธ.ค. ๓๐ และในวโรกาสที่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงเจริญ มาครบ ๕
รอบ เมื่อ ๑๒ ส.ค. ๓๕ จึงให้กําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการประดับไว้ดังต่อไปนี้
๑. ผู้มีสิทธิประดับเข็มพระปรมาภิไธยย่อ ภปร. และเข็มพระนามาภิไธยย่อ สก. ได้แก่
ข้าราชการทหารและลูกจ้างในสังกัดกระทรวงกลาโหม ที่ได้รับพระราชทาน
๒. ให้ประดับเข็มพระปรมาภิไธยย่อ ภปร. หรือเข็มพระนามาภิไธยย่อ สก. ชนิดใดชนิด
หนึ่ง ได้กั บ เครื่อ งแบบทุก ชนิด ยกเว้น เครื่อ งแบบฝึก และเครื่ องแบบสนาม โดยประดับ ที่ป ก
กระเป๋าเสื้อด้านซ้ายชิดกับขอบกระเป๋าด้านบนใกล้กับกระดุมกลางลําตัวเสื้อ และถ้าเป็นเสื้อ
เครื่องแบบที่ไม่มีกระเป๋าบน ให้ประดับเข็มที่ระลึกส่วนพระองค์นี้บริเวณอกเสื้อเบื้องซ้ายแนว
เดียวกับกระเป๋าบน
๓. ห้ามประดับเข็มที่ระลึกส่วนพระองค์ทั้ง ๒ ชนิดนี้ ร่วมกับเข็มหรือเครื่องหมายพิเศษ
ชนิดอื่นที่กระเป๋าเสื้อด้านซ้าย และห้ามประดับไปในงานอวมงคล เช่น งานศพ เป็นต้น
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
สั่ง ณ วันที่ 9 กันยายน ๒๕๓๕
(ล ง ชื่ อ) พล.อ. บรรจบ บุ น นาค เป็ น

โปรแกรม
(บรรจบ บุนนาค)

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม
๖–๒๑๖

ประกาศกองทัพบก
เรื่อง การใช้หมวกป้องกันศีรษะ (หมวกนิรภัย )
ในการขับขีแ่ ละโดยสารรถจักรยานยนต์
เนื่องด้วยปรากฏว่ามีข้าราชการทหารในสังกัดกองทัพบกจํานวนมากไม่ได้สวมหมวก
ป้องกันศีรษะ (หมวกนิรภัย )เวลาขับขี่หรือนั่งซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์ หรือสวมหมวกนิรภัยไม่
ถูกต้องตามระเบียบของการแต่งเครื่องแบบทหารบก ซึ่งอาจทําให้เกิดความเสื่อมเสียแก่ชื่อเสียง
ของกองทัพบก เนื่องจากมีกําลังพลไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย รวมทั้งเป็นสาเหตุให้เกิดอันตรายหรือ
อุบัติเหตุแก่กําลังพลของกองทัพบกในการขับขี่และโดยสารรถจักรยานยนต์ได้ ดังนั้น เพื่อให้การ
ใช้หมวกนิรภัยของข้าราชการในเวลาแต่งเครื่องแบบทหารนั้นเป็นแนวทางที่ข้าราชการทุกคน
พร้อมเพรียงกันในการปฏิบัติกฎหมายของบ้านเมือง จึงกําหนดการใช้หมวกนิรภัยของข้าราชการ
ไว้ดังนี้
๑. ให้ข้าราชการทหารในสังกัดกองทัพทุกคนที่ขับขี่ และนั่งท้ายรถจักรยานยนต์ให้ความ
ร่วมมือกับทางราชการ โดยการสวมหมวกนิรภัยทุกครั้งที่ขับขี่และโดยสารจักรยานยนต์
๒. หมวกนิรภัยที่ใช้ต้องมีรูปร่างลักษณะตามที่กําหนดไว้ในข้อ ๖๑ ทวิ ของกฎกระทรวง
(พ.ศ. ๒๕๒๐) ออกตามความในพระราชบัญญัติเครื่องแบบทหาร พุทธศักราช ๒๔๗๗ ว่าด้วย
เครื่องแบบทหารบก ฉบับที่ ๕๐ กล่าวคือ เป็นหมวกนิรภัยที่มีลักษณะกลมตามรูปศีรษะปิดถึง
ท้ายทอยสีกากีแกมเขียวไม่มีลวดลาย ด้านหน้าตอนบนมีกระบังหมวกสีดํา ไม่ติดแผ่นวัสดุใสกัน
ลม มีสายรัดคางทําด้วยหนังหรือวัสดุเทียมหนังสีดํา สําหรับผู้ที่ไม่มีหมวกนิรภัยสีกากีแกมเขียว
อนุโลมให้ใช้ผ้าสีกากีแกมเขียวหรือผ้าสีพรางคลุมทับบนหมวกนิรภัยดังกล่าวได้

๓. ให้ ผู้ บั ง คั บ บั ญ ชาของทุ ก หน่ ว ยชี้ แ จงให้ กํ า ลั ง พลในสั ง กั ด ทราบ และปฏิ บั ติ ต าม
กฎหมายรวมทั้งควบดุมการใช้หมวกนิรภัยของกําลังพลให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน หากมีผู้ฝ่าฝืนไม่
๖–๒๑๗
ปฏิบัติตามกฎหมายของทางราชการและระเบียบของกองทัพบก ให้ผู้บังคับบัญชาของทุกหน่วย
พิจารณาลงทัณฑ์ทางวินัยตามสมควรแก่ความผิดโดยเคร่งครัด พร้อมทั้งรายงานให้กรมกําลังพล
ทหารบกทราบด้วย ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๓๖

กรมกําลังพลทหารบก

(ลงชื่อ) พลเอก ยุทธนา แย้มพันธุ์
(ยุทธนา แย้มพันธุ์)
ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบก ทําการแทน
ผู้บัญชาการทหารบก

๖-๒๑๘

ประกาศกองทัพบก
เรื่อง ชี้แจงการใช้หมวกของข้าราชการกองทัพบก
__________________________
เพื่อให้การแต่งเครื่องแบบ และสวมหมวกของข้าราชการกองทัพบกเกิดความ
สะดวกและคล่องต่อการปฏิบัติราชการ และเป็นไปตามกฎกระทรวง ( พ.ศ. ๒๕๐๔ ) ออกตาม
ความในพระราชบัญญัติเครื่องแบบทหาร พุทธศักราช ๒๔๗๗ ว่าด้วยเครื่องแบบทหารบก ฉบับที่
๓๙ และที่แก้ไขเพิ่มเติมจึงให้ยกเลิกประกาศกองทัพบก เรื่อง ชี้แจงการใช้หมวกของข้าราชการ
ทบ. ลง ๒๔ ก.ย. ๓๔ และให้ข้าราชการกองทัพบกใช้หมวกประกอบการแต่งเครื่องแบบในการ
ปฏิบัติราชการ ดังนี้
ทหารชาย
:
เมื่ อ แต่ ง เครื่ อ งแบบปกติ ก ากี แ กมเขี ย วคอแบะ
เครื่องแบบปกติกากีแกมเขียวคอพับและเครื่องแบบปกติกากีนวลแกมเขียวคอพับ สามารถใช้
หมวกทรงหม้อตาลสีกากีแกมเขียวหรือหมวกหนีบสีกากีแกมเขียวได้
ทหารหญิง
:
เมื่ อ แต่ ง เครื่ อ งแบบปกติ ก ากี แ กมเขี ย วคอปก
เครื่องแบบปกติขาวคอปก เครื่องแบบปกติกากีนวลแกมเขียวคอปก เครื่องแบบปกติกากีนวล
แกมเขียวคอพับ เครื่องแบบปกติขาวคอพับ ให้ใช้หมวกแก๊ปทรงอ่อนพับปีกสีกากีแกมเขียว
หรือหมวกหนีบสีกากีแกมเขียวได้ สําหรับเครื่องแบบปกติกากีแกมเขียวคอแบะ ให้ใช้หมวก
แก๊ปทรงอ่อนพับปีกสีกากีแกมเขียวชนิดเดียวเท่านั้น
การสวมหมวก :
ในโอกาสที่เป็นพิธีการหรือเดินทางไปราชการเป็นหมู่
คณะให้กําหนดการใช้หมวกแบบเดียวกัน เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อย

:
ในขณะขับขี่ยานยนต์หรือทําหน้าที่เป็นพลขับหรือ
เมื่อออกนอกอาคาร ให้ข้าราชการสวมหมวกทุกครั้ง

๖-๒๑๙
ให้ผู้บังคับบัญชาของหน่วยทุกระดับชั้นได้ชี้แจงให้กําลังพลของหน่วยงานทราบ
และกํากับดูแลให้ปฏิบัติตามประกาศกองทัพบกนี้โดยเคร่งครัด
ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๓๙

พลเอก เชษฐา ฐานะจาโร
( เชษฐา ฐานะจาโร )
ผู้บัญชาการทหารบก

๖-๒๒๐

บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ สม. ( กรบ.สม. โทร. ๒๒๑๕๘๘๑ โทร.ทหาร ๕๒๕๓๓๐๘ )
ที่
กห. ๐๒๐๑/๒๓๖๗
วันที่ ๒๗ ต.ค. ๔๑
เรื่อง หารือการใช้ถุงมือสําหรับทหารหญิง
เสนอ กพ.ทหาร
๑. ตามที่ กพ.ทหาร ได้มีหนังสือ ที่ ต่อ กพ.ทหาร เลขรับ ๓๔๒๐/๔๑ ลง ๑๑
มิ.ย. ๔๑ ขอทราบแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ถุงมือสําหรับนายทหารสัญญาบัตรหญิงรวม ๒
กรณี ดังนี้
๑.๑ กรณีที่กําหนดให้นายทหารสัญญาบัตรชายแต่งกายด้วยเครื่องแบบปกติ
ขาว หรือเครื่องแบบปกติกากีแกมเขียวคอแบะ คาดกระบี่ และกําหนดให้นายทหารสัญญาบัตร
หญิงแต่งกายด้วยเครื่องแบบปกติขาวหรือเครื่องแบบปกติกากีแกมเขียวคอแบะนั้น นายทหาร
สัญญาบัตรหญิงจะต้องใช้ถุงมือด้วยหรือไม่ อย่างไร
๑.๒ กรณีซึ่งกําหนดให้นายทหารสัญญาบัตรชายแต่งกายด้วยเครื่องแบบ
ครึ่ ง ยศหรื อ เครื่ อ งแบบปกติ ข าว และเครื่ อ งแบบปกติ ก ากี แ กมเขี ย วคอแบะ ประดั บ
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ โดยให้นายทหารสัญญาบัตรชายคาดกระบี่ด้วยเสมอนั้น สําหรับนายทหาร
หญิงเมื่อแต่งกายด้วยเครื่องแบบครึ่งยศเต็มยศ เครื่องแบบปกติขาว หรือเครื่องแบบปกติกากี
แกมเขียวคอแบะ ประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์แล้ว ทหารหญิงจะต้องใช้ถุงมือด้วยหรือไม่
อย่างไร
๒. สม. พิจารณาแล้วเห็นว่า กฎกระทรวง ( พ.ศ. ๒๕๐๐ ) ออกตามความใน
พระราชบัญญัติเครื่องแบบทหาร พุทธศักราช ๒๔๗๗ ว่าด้วยการคาดกระบี่ การใช้ถุงมือและการ
ใช้ผ้าพันทุกข์ หมวด ๒ ได้กําหนดโอกาสของการใช้ถุงมือของนายทหารสัญญาบัตรไว้รวม ๒

กรณี คือ โอกาสที่กําหนดให้คาดกระบี่ และโอกาสที่กําหนดให้ประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์
ดังนี้ กรณีที่ กพ.ทหาร หารือตามข้อ ๑ พิจารณาได้ดังนี้
๒.๑ กรณีตามข้อ ๑.๑ เนื่องจากนายทหารสัญญาบัตรหญิงเมื่อแต่งกายด้วย
เครื่องแบบชนิดต่างๆ ทางราชการจะมิได้กําหนดให้มีการคาดกระบี่ นายทหารสัญญาบัตรหญิงจึง
ไม่ต้องใช้ถุงมือแต่อย่างใด
๖-๒๒๑
๒.๒ กรณีตามข้อ ๑.๒ หากได้มีการกําหนดให้นายทหารสัญญาบัตรหญิง
แต่งกายด้วยเครื่องแบบชนิดต่างๆ โดยให้มีการประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์แล้ว นายทหาร
สัญญาบัตรหญิงจะต้องใช้ถุงมือประกอบเครื่องแบบด้วยเสมอ
จึงเสนอมาเพื่อทราบ
( ลงชื่อ ) พล.ต.สมาน บุญยงค์
( สมาน บุญยงค์ )
ผช.จก.สม. ทําการแทน
จก.สม.

๖-๒๒๒

บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ กพ.ทบ. (กองการปกครอง โทร. ๒๙๗๗๑๔๖)
ที่
กห. ๐๔๐๑/๑๒๑๓
วันที่ ๑๐ ก.ค. ๔๑
เรื่อง การใช้แพรแถบประกอบเครื่องแบบกากีแกมเขียวคอพับ
เสนอ
อ้างถึง กฎกระทรวง (พ.ศ. ๒๔๙๙) ออกตามความในพระราชบั ญ ญั ติ เ ครื่ อ งแบบทหาร
พุทธศักราช ๒๔๗๗ ว่าด้วยการประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ และการใช้เครื่องหมาย
ราชองครักษ์
สิ่งที่ส่งมาด้วย สําเนารายชื่อเหรียญราชอิสริยาภรณ์ (ประเภทเหรียญที่ระลึกต่างๆ) จํานวน ๑
ชุด
๑. เนื่องด้วยมีกําลังพลใน ทบ. ใช้แพรแถบประกอบเครื่องแบบปกติกากีแกม
เขียวคอพับลักษณะที่ไม่ถูกต้องตามกฎกระทรวง ดังนี้
๑.๑ ใช้กรอบโลหะสีทองล้อมรอบแพรแถบมาประดับที่อกเสื้อเครื่องแบบ
๑.๒ ใช้แพรแถบเหรียญราชอิสริยาภรณ์ ประเภทเหรียญที่ระลึกต่างๆ มา
ประดับเครื่องแบบโดยไม่ทราบสิทธิของผู้ประดับเหรียญนั้นๆ
๒. กพ.ทบ. ขอเรียนชี้แจงดังนี้
๒.๑ กรณีในข้อ ๑.๑ ตามกฎกระทรวงฯ ที่อ้างถึงในข้อ ๓ สรุปได้ว่า เมื่อ
แต่งเครื่องแบบปกติ ซึ่ งไม่ประดับเครื่องราชอิส ริยาภรณ์ ให้ใ ช้แ พรแถบอย่า งแพรแถบของ
เครื่องราชอิสริยาภรณ์นั้นแทนโดยแพรแถบจะทําเป็นแถบสูงประมาณ ๑.๕ ซม. กว้างประมาณ

๓ ซม. และหากมีหลายแถบให้ติดเรียงกันเป็นแถวตามยาว แถวละไม่เกิน ๕ แถบ สําหรับการใช้
ให้ติดที่อกเสื้อข้างซ้ายเหนือกระเป๋าบนเว้นแต่เครื่องราชอิสริยาภรณ์ใดซึ่งมีกฎหมายกําหนดให้
ประดับที่อกเสื้อข้างขวา ก็ให้ติดแพรแถบที่อกเสื้อข้างขวา และแพรแถบเครื่องราชอิสริยาภรณ์ใด
มีกฎหมายกําหนดเครื่องหมายสําหรับประดับแถบก็ให้ประดับเครื่องหมายที่แพรแถบนั้นด้วย ซึ่ง
ไม่มีการกําหนดกรอบโลหะสีทองล้อมแพรแถบแต่อย่างใดดังนั้น การใช้แพรแถบก็ควรเป็นไป
ตามที่กําหนดในกฎกระทรวงฯ
๖-๒๒๓
๒.๒ กรณีในข้อ ๑.๒ การใช้แพรแถบเหรียญราชอิสริยาภรณ์ประเภทเหรียญ
ที่ระลึกต่างๆ มาประกอบเครื่องแบบโดยไม่ทราบสิทธิของผู้ประดับเหรียญฯ นั้นๆ เช่น การนํา
แพรแถบเหรียญงานฉลอง ๒๕ พุทธศตวรรษ พ.ศ. ๒๕๐๐ มาประดับเครื่องแบบปกติกากีแกม
เขียวคอพับ โดยไม่ทราบว่าสิทธิของผู้ประดับได้ คือ ผู้ซึ่งมีชีวิตอยู่ในวันฉลอง ๒๕ พุทธศตวรรษ
เท่านั้น สําหรับผู้ที่เกิดหลังวันฉลองฯ ไม่ควรนําแพรแถบดังกล่าวมาประดับ เป็นต้น การใช้แพร
แถบเหรี ยญราชอิ ส ริ ย าภรณ์ป ระเภทเหรี ยญที่ ร ะลึ กต่ า งๆ ซึ่ ง มีใ นรั ชกาลปั จ จุบั น มาประดั บ
เครื่องแบบได้อย่างเหมาะสมนั้น ผู้มีสิทธิประดับฯ จะเลือกประดับได้ตั้งแต่วันที่กําเนิดเหรียญที่
ระลึกนั้นๆ เป็นต้นไป สําหรับเหรียญราชอิสริยาภรณ์ประเภทเหรียญที่ระลึกต่างๆ ดังกล่าวมี
รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย
๓. เพื่อให้กําลังพลใน ทบ. ใช้แพรแถบประเกอบเครื่องแบบปกติกากีแกมเขียว
คอพับได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม ขอให้ ผบ. หน่วย ได้กรุณาชี้แจงให้กําลังพลในหน่วยทราบ
และถือปฏิบัติให้เป็นแนวทางเดียวกันตามข้อ ๒
จึงเสนอมาเพื่อกรุณาทราบ
( ลงชื่อ ) พล.ต.เถกิง นิรัติศัย
(เถกิง นิรัติศัย)
จก.กพ.ทบ.

๖-๒๒๔

บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ กพ.ทบ. (กองการปกครอง โทร. ๒๙๗๗๑๔๖)
ที่
กห. ๐๔๐๑/๒๕๘๖
วันที่ ๗ ก.พ. ๔๓
เรื่อง การประดับเครื่องหมายราชองครักษ์กับเสื้อที่มิใช่ส่วนประกอบเครื่องแบบที่ชอบด้วย
กฎหมาย
เรียน ผบ.ทบ. ( ผ่าน ผช.ผบ.ทบ. (๑) )
อ้างถึง ๑. กฎกระทรวง ( พ.ศ. ๒๕๔๒ ) ออกตามความในพระราชบัญญัติเครื่องแบบทหาร
พุทธศักราช ๒๔๗๗ ว่าด้วยเครื่องแบบทหาร ฉบับที่ ๘๐
๒. หนังสือ กพ.ทบ. ที่ กห ๐๔๐๑/๑๗๖ ลง ๒๔ ม.ค. ๔๓ เรื่อง การใช้เครื่องหมายยศ
กับเสื้อกันหนาว
สิ่งที่ส่งมาด้วย หนังสือ รอ. ที่ กห ๐๗๐๐/๑๙๙ ลง ๒๖ ม.ค. ๔๓
๑. รอ. มีหนังสือแจ้งให้ทราบว่า เนื่องจากได้มีราชองครักษ์บางรายสวมใส่เสื้อ
กัน หนาวแบบแจ๊กเก็ตที่ เหล่าทัพต่ าง ๆ กําหนดขึ้นทับ เครื่องแบบปกติคอพับ เสื้อกัน หนาว
ดังกล่าวได้ประดับเครื่องหมายยศ และเครื่องหมายราชองครักษ์ ซึ่งทําด้วยโลหะหรือปักด้วยด้าย
หรือไหมสีเหลืองหรือสีขาวบนอินทรธนู ซึ่งปรากฏให้เห็นอยู่ทั่วไปนั้น ในฐานะที่ รอ. รับผิดชอบ
กิจการราชองครักษ์ทั้งปวง จึงขอชี้แจงแนวทางการประดับเครื่องหมายราชองครักษ์ เพื่อกรุณา
ทราบดังต่อไปนี้
๑.๑ ตามกฎกระทรวง ( พ.ศ. ๒๔๙๙ ) กตามความในพระราชบั ญ ญั ติ
เครื่องแบบทหารพุท ธศักราช ๒๔๗๗ ว่าด้วยการประดับเครื่องราชอิส ริยาภรณ์ และการใช้
เครื่องหมายราชองครักษ์ สรุปได้ว่า “เครื่องราชองครักษ์ ใช้รูปอักษรพระปรมาภิไธยย่อในองค์

พระมหากษัตริย์รัชกาลที่ตนเป็นราชองครักษ์ ภายใต้เลขลําดับรัชกาลและพระมหามงกุฎติดบน
อิ น ทรธนู ข้ า งขวาให้ ย อดพระมหามงกุ ฎ อยู่ ท างด้ า นคอ สํ าหรั บ ทหารบกทํ า ด้ ว ยโลหะสี ท อง
ทหารเรือและทหารอากาศทําด้วยโลหะสีเงิน” ( ตามความในข้อ ๔ ( ๒ ) ) จากบทบัญญัติของ
กฎกระทรวงดังกล่าวเห็นได้ว่าเครื่องหมายราชองครักษ์นั้นทําด้วยโลหะสีทองและสีเงินเท่านั้น
ดังนั้น การที่หน่วยหรือบุคคลใดดัดแปลงเครื่องหมายราชองครักษ์เป็นปักด้วยไหมหรือด้ายสีขาว
หรือสีเหลือง จึงเป็นการไม่ชอบด้วยกฎหมายทั้งสิ้น สมควรจะระงับการกระทําดังกล่าวเสีย
๖-๒๒๕
๑.๒ ตามระเบียบกระทรวงกลาโหมว่าด้วยการแต่งตั้งราชองครักษ์ พ.ศ.
๒๕๓๓ ข้อ ๑๑ ได้กําหนดไว้ว่า “การประดับสายยงยศราชองครักษ์และเครื่องหมายราชองครักษ์
อื่น ๆ ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยเครื่องแบบทหาร” รอ. จึงขอซ้อมความเข้าใจถึงการประดับ
เครื่องหมายราชองครักษ์กับเครื่องแบบทหารดังต่อไปนี้
๑.๒.๑ เสื้อที่จะประดับเครื่องหมายราชองครักษ์ได้จะต้องเป็นส่วนหนึ่ง
ของเครื่ อ งแบบทหารและได้ บัญ ญั ติไ ว้ ใ นกฎกระทรวง ซึ่ ง ออกตามความในพระราชบั ญ ญั ติ
เครื่องแบบทหารว่าด้วยเครื่องแบบทหารของแต่ละเหล่าเท่านั้น
๑.๒.๒ เสื้อตามข้อ ๑.๒.๑ จะต้องมีการกําหนดให้ประดับเครื่องหมาย
ยศ เครื่องหมายเหล่า เครื่องหมายสังกัด และเครื่องหมายพิเศษต่าง ๆ ซึ่งเครื่องหมายเหล่านี้
จะต้องบัญญัติไว้ในกฎกระทรวงว่าด้วยเครื่องแบบทหารด้วยเช่นเดียวกัน
๑.๒.๓ สถานะของราชองครัก ษ์ ป ระการหนึ่ ง คือ การประดั บ พระ
เกียรติยศจึงได้พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ใช้พระปรมาภิไธยย่อ เลขลําดับรัชกาลและ
พระมหามงกุฎ ประกอบกันเป็นเครื่องหมายราชองครักษ์ ซึ่งเป็นสิ่งบ่งชี้ถึงเกียรติยศโดยเฉพาะ
เห็นได้ว่ากฎหมายได้กําหนดให้ประดับเครื่องหมายราชองครักษ์กับเครื่องแบบที่เรียบร้อย มีความ
สง่างาม เช่น เครื่องแบบปกติคอพับ ปกติคอแบะปกติขาว ครึ่งยศหรือเต็มยศ เป็นต้น และไม่
กําหนดให้ประดับกับเครื่องแบบที่ใช้เฉพาะกิจเฉพาะเวลา ซึ่งดูไม่สวยงาม เช่น เครื่องแบบฝึก
เครื่องแบบสนาม เครื่องแบบนักบิน หรือเครื่องแบบเจ้าหน้าที่พิเศษอื่น ๆ สําหรับเสื้อกันหนาว
แบบแจ๊กเก็ตนั้น มีซิปรูดผ่าอกตลอด ใช้สวมทับเสื้อเครื่องแบบชนิดอื่นไม่นิยมรูดซิปหน้าอก จึง
ไม่มีคุณลักษณะเหมาะสมจะประดับเครื่องหมายราชองครักษ์ตามวัตถุประสงค์ที่กล่าวมาแล้ว
ข้างต้น

๑.๓ ในวโรกาสที่เสด็จฯ ไปในท้องถิ่นที่มีอากาศหนาวเย็น ได้พระราชทาน
เสื้อกันหนาวแบบแจ๊กเก็ต และพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ใช้เสื้อกันหนาวแบบแจ๊กเก็ต
สวมทับเครื่องแบบขณะปฏิบัติหน้าที่เวรราชองครักษ์ ซึ่งเสื้อกันหนาวดังกล่าวมิได้มีการประดับ
เครื่องหมายยศและเครื่องหมายราชองครักษ์แต่อย่างใด
๑.๔ เครื่องหมายราชองครักษ์มีความสําคัญยิ่ง และถือเป็นเกียรติยศสูงสุด
ดังที่กล่าวมาด้วย จึงเป็นสิ่งที่ราชองครักษ์ทุกคนพึงเทิดทูนและตระหนักในพระมหากรุณาธิคุณมิ
ควรดัดแปลงให้ผิดเพี้ยนไปจากที่กฎหมายกําหนด หรือนําไปประดับเสื้อ นอกเหนือไปจากที่
๖-๒๒๖
กําหนดไว้ในกฎกระทรวงหรือดูไม่เป็นการสมเกียรติตามความมุ่งหมายของเครื่องหมายชนิดนี้แต่
อย่างใด
๒. ข้อเท็จจริง
๒.๑ ตามกฎกระทรวงฯ ที่อ้างถึง ๑ กําหนดเสื้อกันหนาวสําหรับใช้คลุมทับ
เครื่องแบบ ไว้ ๔ แบบ คือ
๒.๑.๑ เสื้อคลุมกันหนาวสีดํา ทําด้วยสักหลาดหรือเสิร์จหรือผ้าเนื้อ
หนากันน้ํา คอปกและแบะได้
๒.๑.๒ เสื้อกันหนาวคอแบะสีกากีแกมเขียวแขนยาว
๒.๑.๓ เสื้อกันหนาวแขนยาว ทําด้วยผ้ากันลมบุนวม ด้านนอกสีกากี
แกมเขียว ด้านในสีกากีแกมเขียวที่ระบายหรือแต้มด้วยสีอื่น
๒.๑.๔ เสื้อกันหนาวแขนยาว ทําด้วยสักหลาดหรือเสิร์จหรือผ้าเนื้อ
หนาสีกากีแกมเขียว
๒.๒ ตามอ้างถึง ๒ ผบ.ทบ. ได้อนุมัติให้ใช้เครื่องหมายยศกับเสื้อกันหนาวคือ
ให้นายทหารสัญญาบัตรและนายทหารชั้นจ่านายสิบ ทําเครื่องหมายยศปักด้วยไหมหรือด้ายสี
เหลือง มีลักษณะ ขนาด เช่นเดียวกับเครื่องหมายยศโลหะสีทอง ปักลงบนปลอกผ้าตามสีของเสื้อ
กันหนาว ซึ่งมีขนาด กว้าง ยาว พอที่อินทรธนูสามารถสอดได้ ซึ่งขณะนี้อยู่ในระหว่างการขอ
อนุมัติใช้เพื่อพรางจาก รมว.กห.
๓. กพ.ทบ. พิจารณาแล้วเห็นว่าตามที่ รอ. ชี้แจงในข้อ ๑ นั้น ไม่สามารถนํา
เครื่องหมายราชองครักษ์มาใช้ประดับกับเสื้อกันหนาวได้ ดังนั้นผู้ที่เป็นราชองครักษ์ หากจะใช้
เสื้อกันหนาวแล้ว เห็นควรถือปฏิบัติตามที่ รอ. ชี้แจงในข้อ ๑ ต่อไป

๔. ข้อเสนอ เห็นควรให้ สบ.ทบ. สําเนาแจ้งให้ นขต.ทบ. ทราบและให้ผู้ที่เป็น
ราชองครักษ์ทราบและถือปฏิบัติตามที่ รอ. ชี้แจงในข้อ ๑
จึงเรียนมาเพื่อกรุณาพิจารณา หากเห็นเป็นการสมควร กรุณาอนุมัติตามเสนอ
ในข้อ ๔ ทั้งนี้อยู่ในอํานาจ ผบ.ทบ. ซึ่งมอบให้ ผช.ผบ.ทบ. ( ๑ ) อนุมัติตามคําสั่ง ทบ. ที่ ๕๕๔/
๒๕๔๒ ลง ๒๖ พ.ย. ๔๒

๖-๒๒๗

เรียน ผบ.ทบ. ( ผ่าน ผช.ผบ.ทบ. ( ๑ ) )
เห็นควรอนุมัติตามที่ กพ.ทบ. เสนอในข้อ ๔
( ลงชื่อ ) พล.ท.เถกิง นิรัติศัย
ผช.เสธ.ทบ.ฝกพ.

( ลงชื่อ ) พ.อ.บรรเทิง พูนขํา
(บรรเทิง พูนขํา)
รอง จก.กพ.ทบ. ทําการแทน
จก.กพ.ทบ.
( ลงชื่ อ ) พล.ท.สิ น าด รั ต นพ

ฤกษ์
๘ ก.พ. ๔๓
- อนุมัติในข้อ ๔
รับคําสั่ง ผบ.ทบ.
( ลงชื่อ ) พล.อ.เรวัต บุญทับ
ผช.ผบ.ทบ. ( ๑ )
๘ ก.พ. ๔๓

รอง เสธ.ทบ. ( ๒ )
๘ ก.พ. ๔๓

๖-๒๒๘
ด่วนมาก

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กพ.ทบ. (กองการปกครองฯ โทร. ๐ ๒๒๙๗ ๘๐๑๒)
ที่
ต่อ กห ๐๔๐๑/๒๙๘๔๘
วันที่ ๒๗ ต.ค. ๔๙
เรื่อง ขออนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมกฎกระทรวงฯ และขออนุมัติใช้เครื่องแบบเพื่อพลาง
เรียน ผบ.ทบ.
อ้างถึง ๑. กฎกระทรวง ( พ.ศ. ๒๕๔๒ ) ออกตามความในพระราชบัญญัติเครื่องแบบทหาร
พุทธศักราช ๒๔๗๗ ว่าด้วยเครื่องแบบทหารบก ฉบับที่ ๘๐
๒. พระราชบัญญัติเครื่องแบบทหาร พุทธศักราช ๒๔๗๗
๓. หนังสือ สม. ที่ ( ฉบับ กห เลขรับ ๓๒๙๕/๔๐ ) ลง ๒๕ เม.ย. ๔๐
สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. หนังสือ ธน. ที่ กห ๐๒๐๒.๘/๒๑๔๘ ลง ๒๘ ก.ย. ๔๙
๒. สรุปเรื่องที่ ทบ. ได้รับอนุมัติให้ใช้เครื่องแบบเพื่อพลาง ระหว่างรอการแก้ไข
กฎกระทรวงฯ
๑. รมว.กห. ( ปล.กห. ผู้ ใ ช้ อํ า นาจของ รมว.กห. ) ได้ อ นุ มั ติ ใ ห้ ธน. แก้ ไ ข
กฎกระทรวงฯ ตามอ้างถึง ๑ และอนุมัติใ ห้ ทบ. ใช้เครื่องแบบเพื่อพลางไปก่อน กรณี ทบ.
รายงานขอแก้ไขเพิ่มเติมกฎกระทรวงฯ เพื่อให้นายทหารซึ่งดํารงตําแหน่งเสนาธิการ ฝ่ายเสนาธิ
การ หรือตําแหน่งที่กําหนดว่าเป็นตําแหน่งฝ่ายเสนาธิการที่มีชั้นยศตั้งแต่ พ.อ. รับเงินเดือน
ระดับ น.๔ ลงมา ติดเครื่องหมายเหล่าที่คอเสื้อข้างขวาแทนเครื่องหมายโลหะสีทองรูปดาว ๕

กลีบ มีรูปตราหน้าหมวกติดอยู่กึ่งกลางดาวและมีช่อชัยพฤกษ์โอบใต้ดาว รายละเอียดตามสิ่งที่ส่ง
มาด้วย ๑
๒. ข้อเท็จจริง
๒.๑ การขออนุมัติใช้เครื่องแบบทหารบกเพื่อพลาง ตามข้อ ๑ อยู่ในอํานาจ
ของ รมว.กห. ในฐานะผู้รักษาการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติเครื่องแบบทหาร ตามอ้างถึง ๒
๒.๒ สําหรับข้อมูลการขออนุมัติใช้เครื่องแบบทหารบกเพื่อพลาง ในระหว่าง
การรอแก้ไขกฎกระทรวงฯ ที่เกี่ยวข้อง สรุปได้ดังนี้
๒.๒.๑ การใช้หมวกทรงอ่อนสีดํา และเข็มขัดด้ายถักสีดําที่มีหัวเข็มขัด
ซึ่งใช้บานพับแบบเกี่ยวประกอบเครื่องแบบทหารบก และแก้ไขส่วนประกอบของเครื่องแบบอื่นๆ
๖-๒๒๙
ในห้วงปี ๔๐ - ๔๒ ซึ่ง รมว.กห. ( ปล.กห. รับคําสั่งฯ ) ได้อนุมัติตามหนังสือที่อ้างถึง ๓ ให้ ทบ.
และข้าราชการเหล่าทัพ ทบ. ที่สังกัดหน่วยนอก ทบ. ใช้เพื่อพลางไปก่อนในระหว่างรอการแก้ไข
กฎกระทรวงฯ ( พ.ศ. ๒๕๐๔ ) ฉบับที่ ๓๙ ( ฉบับเดิม ) ซึ่งต่อมาได้แก้ไขเพิ่มเติมและประกาศให้
ใช้กฎกระทรวงฯ ( ฉบับใหม่ ) ตามอ้างถึง ๑ เมื่อ ๙ พ.ย. ๔๒
๒.๒.๒ ปัจจุบัน ทบ. ได้รับอนุมัติให้ใช้เครื่องแบบทหารเพื่อพลางไป
ก่อนในระหว่างที่รอการแก้ไขเพิ่มเติมกฎกระทรวงฯ ฉบับปัจจุบัน ( ฉบับที่ ๘๐ ) ตามอ้างถึง ๑
สรุปได้ ๗ เรื่องที่สําคัญ คือ การใช้ตราหน้าหมวกขนาดเล็กของหมวกทรงอ่อนสีดํา และการใช้
ประกอบเครื่องแบบได้ทุกชนิด ( เว้นเครื่องแบบครึ่งยศและเครื่องแบบเต็มยศ ), การใช้หมวกทรง
หม้อตาลของหน่วยทหารช่างรักษาพระองค์และการใช้หมวกแก๊ปทรงอ่อนของ ร.๑๑ น.๓ รอ.,
การใช้เครื่องแบบของทหารสารวัตรหญิง, การขอใช้หมวกป้องกันศีรษะ ( หมวกนิรภัย ) ขณะขับ
ขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์ เป็นต้น รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๒
๓. กพ.ทบ. พิจารณาแล้วเห็นว่าการอนุมัติให้ใช้เครื่องแบบเพื่อพลางดังกล่าว
ยั ง ผลให้น ายทหารที่ มี ยศตั้งแต่ พ.อ. รับเงิ นเดือน ระดับ น.๔ ลงมา ทุ กตําแหน่งตามข้อ ๑
จะต้องติดเครื่องหมายเหล่าเดิมแทนเครื่องหมายรูปดาวห้ากลีบฯ โดยยังคงแสดงออกถึงความ
เป็นฝ่ายอํานวยการหรือฝ่ายเสนาธิการของหน่วยด้วยการใช้สายยงยศ สําหรับการประดับเข็ม
แสดงวิทยฐานะอื่น ๆ คงเป็นไปตามที่กําหนดไว้ในกฎกระทรวงฯ ดังนั้น เพื่อถือปฏิบัติต่อไปการ
ดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงเห็นควรแจ้งให้กําลังพลแต่งกายเหล่าทัพ ทบ. ทราบ เพื่อ
ถือปฏิบัติต่อไป

๔. ข้อเสนอ เห็นควรดําเนินการดังนี้
๔.๑ อนุมัติให้นายทหารซึ่งดํารงตําแหน่งเสนาธิการ ฝ่ายเสนาธิการ หรือ
ตําแหน่งที่กําหนดว่าเป็นตําแหน่งฝ่ายเสนาธิการที่มีชั้นยศตั้งแต่ พ.อ. รับเงินเดือน ระดับ น.๔ ลง
มา ติดเครื่องหมายเหล่าเดิมที่คอเสื้อข้างขวาได้ตามที่พิจารณาในข้อ ๓ สําหรับการใช้สายยงยศ
และการประดับเข็มแสดงวิทยฐานะอื่น ๆ คงเป็นไปตามกฎกระทรวงฯ ที่อ้างถึง
๔.๒ ให้ สบ.ทบ. สําเนาแจ้ง นขต.ทบ. และหน่วยนอก ทบ. ที่มีกําลังพลแต่ง
กายเหล่าทัพ ทบ. ทราบด้วย เพื่อถือปฏิบัติตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
จึงเรียนมาเพื่อกรุณาพิจารณา หากเห็นเป็นการสมควร กรุณาอนุมัติตามเสนอ
ในข้อ ๔ ทั้งนี้อยู่ในอํานาจ ผบ.ทบ.
๖-๒๓๐

- อนุมัติในข้อ ๔
( ลงชื่อ ) พล.อ.สนธิ บุญยรัตนกลิน
( สนธิ บุญยรัตนกลิน )
ผบ.ทบ.
๖ พ.ย. ๔๙

( ลงชื่อ ) พล.อ.ไพศาล กตัญญู

( ลงชื่อ ) พล.ต.อรุณ สมตน
( อรุณ สมตน )
จก.กพ.ทบ.

เรียน ผบ.ทบ.
เห็นควรอนุมัติตามที่ กพ.ทบ. เสนอในข้อ ๔
( ลงชื่ อ ) พล.ท.มนตรี ชมพู

จันทร์
( ไพศาล กตัญญู )
รอง ผบ.ทบ.
๓ พ.ย. ๔๙
( ลงชื่อ ) พล.อ.สพรั่ง กัลยาณมิตร

( มนตรี ชมพูจันทร์ )
ผช.เสธ.ทบ.ฝกพ.
๒๐ ต.ค. ๔๙
( ลงชื่ อ ) พล.ท.กิ ต ติ พ งษ์ เกษ

โกวิท
( สพรั่ง กัลยาณมิตร )
๑ พ.ย. ๔๙

( กิตติพงษ์ เกษโกวิท )
๓๐ ต.ค. ๔๙

( ลงชื่อ ) พ.อ.ฉลองรัฐ นาคอาทิตย์
( ฉลองรัฐ นาคอาทิตย์ )
ผอ.กอง กพ.ทบ.
๙ พ.ย. ๔๙

( ลงชื่อ ) พล.อ.มนตรี สังขทรัพย์
( มนตรี สังขทรัพย์ )
เสธ.ทบ.
๓๑ ต.ค. ๔๙

๖-๒๓๑
(สําเนา)
ระเบียบกระทรวงกลาโหม
ว่าด้วยป้ายชือ่ ติดเครื่องแบบ
(ฉบับที่ ๔)
พ.ศ.๒๕๕๘
__________________
โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมระเบียบกระทรวงกลาโหมว่าด้วยป้ายชื่อติด
เครื่องแบบ พ.ศ.๒๕๒๑ ให้มีความเหมาะสมยิ่งขึ้น จึงวางระเบียบไว้ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ระเบี ย บนี้ เ รี ย กว่ า “ระเบี ย บกระทรวงกลาโหมว่ า ด้ ว ยป้ า ยชื่ อ ติ ด
เครื่องแบบ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ.๒๕๕๘”
ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
ข้อ ๓ ให้ใช้ยกเลิกความในข้อ ๓ แห่งระเบียบกระทรวงกลาโหมว่าด้วยป้าย
ชื่อติดเครื่องแบบ พ.ศ.๒๕๒๑ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบกระทรวงกลาโหมว่าด้วยป้ายชื่อติด
เครื่องแบบ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๓๕ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“ข้อ ๓ ป้ายชื่อคือป้ายแสดงชื่อตัว ชื่อสกุล ยศ และชื่อส่วนราชการ
ต้นสังกัด สําหรับข้าราชการกลาโหมประจําการ นักเรียนทหาร ทหารกองประจําการ และลูกจ้าง
ในสังกัดกระทรวงกลาโหม”
ข้อ ๔ ให้ยกเลิกความในข้อ ๔ และข้อ ๕ แห่งระเบียบกระทรวงกลาโหมว่า
ด้วยป้ายชื่อติดเครื่องแบบ พ.ศ.๒๕๒๑ และให้ใช้ข้อความต่อไปนี้แทน
“ข้ อ ๔ ป้ า ยชื่ อ ตามข้ อ ๓ ให้ ทํ า ด้ ว ยโลหะหรื อ พลาสติ ก เป็ น รู ป
สี่เหลี่ยมผืนผ้า กว้าง ๒.๕ เซนติเมตร ยาง ๗.๕ เซนติเมตร หนา ๐.๑ เซนติเมตร
ข้อ ๕ การสลักตัวอักษรในป้ายชื่อตามข้อ ๓ ให้สลักด้วยตัวอักษรบรรจงสี
ขาวแบบอักษร TH SarabunPSK โดยแบ่งออกเป็น ๓ แถว ดังนี้
๕.๑ แถวบนสลักชื่อตัวและชื่อสกุลภาษาไทย มีขนาดสูงประมาณ ๐.๔
เซนติเมตร
๕.๒ แถวกลางสลักเฉพาะชื่อภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ ใหญ่ มีขนาดสูง
ประมาณ ๐.๓ เซนติเมตร จัดให้อยู่ในแนวกึ่งกลางป้ายชื่อ
๖-๒๓๒
๕.๓ แถวล่างมุมซ้ายสลักเป็นคําย่อยศภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่ตามที่
กระทรวงกลาโหมกําหนด มีขนาดสูงประมาณ ๐.๓ เซนติเมตร โดยให้ตัวอักษรตัวแรกห่างจาก
ขอบซ้ายและขอบล่างด้านละประมาณ ๐.๓ เซนติเมตร สําหรับผู้ไม่มียศไม่ต้องสลักคําย่อยศ
๕.๔ แถวล่างมุมขวาเป็นคําย่อชื่อส่วนราชการต้นสังกัดระดับหน่วยขึ้น
ตรงกระทรวงกลาโหมหรื อ เหล่ า ทั พ แล้ ว แต่ ก รณี เป็ น ภาษาอั ง กฤษตั ว พิ ม พ์ ใ หญ่ มี ข นาดสู ง
ประมาณ ๐.๓ เซนติเมตร โดยให้ตัวอักษรตัวสุดท้ายห่างจากขอบขวาและขอบล่าง ด้านละ
ประมาณ ๐.๓ เซนติเมตร”
ข้อ ๕ ป้ายชื่อติดเครื่องแบบที่มีอยู่ก่อนวันที่ระเบียบนี้มีผลใช้บังคับให้คงใช้ต่อไปไม่
เกิน ๑๘๐ วัน นับตั้งแต่วันที่ระเบียบนี้มีผลใช้บังคับ
ประกาศ ณ วันที่ ๒๒ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๘
(ลงชื่อ) พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ
( ประวิตร วงษ์สุวรรณ )

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม
หมายเหตุ :- หลักการและเหตุผลในการประกาศใช้ระเบียบฉบับนี้ คือ แก้ไขเพิ่มเติมระเบียบ
กระทรวงกลาโหมว่าด้วยป้ายชื่อติดเครื่องแบบโดยเพิ่มชื่อตัว คําย่อยศ และคําย่อชื่อส่วนราชการ
ต้นสังกัดระดับหน่วยขึ้นตรงกระทรวงกลาโหมหรือเหล่าทัพ เป็นภาษาอังกฤษลงบนป้ายชื่อติด
เครื่องแบบ เพื่อความเป็นสากลในการติดต่อราชการกับต่างประเทศ โดยที่ประเทศไทยเป็นรัฐ
สมาชิกของสมาคมแห่งประชาชาติเอเชียตะวันออกเฉียงใต้(อาเซียน) จึงจําเป็นต้องวางระเบียบนี้
การแจกจ่าย
- ปล.กห., รอง ปล.กห.(๑),(๒),(๓),(๔),ปษ.พิเศษ สป., ปษ.สป.และ หน.ฝสธ.ประจํา รมว.กห.
- สร., รอ., นถปภ.รอ., ทท., บก.??., ทบ., ทร. และ ทอ.

๖-๒๓๓
- 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., นขต.สกพ.สม. และ นขต.สกกห.สม.
สําเนาถูกต้อง

พ.อ. วิทวัส สุขยางค์
( วิทวัส สุขยางค์ )
ผอ.กรบ.สม.
๒๔ มิ.ย. ๕๘

๖-๒๓๔

7.5 ซม.
ศักดา บัวศรี
SAKDA
CAPT.

ย่อยศ

2.5 ซม.
RTN

ชื่อภาษาอังกฤษ/ไม่ตอ้ งมีนามสกุล

ป้ายชื่อแบบใหม่หน้าตาแบบนี้

ทร.

ประกาศ ณ วันที่ ๒๒ มิ.ย.๕๘
พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม

๖-๒๓๕
– ตัวอย่าง –
ป้ายชื่อสําหรับผู้ที่ไม่มียศ
ความยาว ๗.๕ ซม.

ความกว้าง ๒.๕ ซม.

สินสมบูรณ์ กิตติ์วรเทพ
SINSOMBOON
RTA

แบบอักษร TH Sarabun PSK
ตัวอักษรขนาดประมาณ ๐.๔ ซม.
แบบอักษร TH Sarabun PSK
ตัวอักษรขนาดประมาณ ๐.๓ ซม.
ตัวอักษรสุดท้ายห่างจากขอบขวา
และขอบล่าง ด้านละประมาณ
๐.๓ ซม.

ทําด้วยโลหะหรือพลาสติกเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า กว้าง ๒.๕ ซม. ยาว ๗.๕ ซม. หนา ๐.๑ ซม. พื้น
ป้ายด้านที่สลักตัวอักษรเป็นสีดํา มีเส้นขอบสีขาวประมาณ ๐.๑ ซม.

การสลักตัวอักษรในป้ายชื่อให้สลักด้วยตัวอักษรบรรจงสีขาว แบบอักษร TH Sarabun PSK โดย
แบ่งออกเป็น ๓ แถว ดังนี้
๑. แถวบนสลักชื่อตัวและชื่อสกุลภาษาไทย ตัวอักษรขนาดประมาณ ๐.๔ ซม.
๒. แถวกลางสลักเฉพาะชื่อตัวภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่ ตัวอักษรขนาดประมาณ ๐.๓
ซม. จัดให้อยู่แนวกึ่งกลางป้ายชื่อ
๓. แถวล่างมุมขวาเป็นคําย่อชื่อส่วนราชการต้นสังกัดระดับ นขต.กห. หรือเหล่าทัพ
แล้วแต่กรณีเป็นภาษาอังกฤษตัวพิมใหญ่ ตัวอักษรขนาดประมาณ ๐.๓ ซม. โดยให้
ตัวอักษรตัวสุดท้ายห่างจากขอบขวาและขอบล่างด้านละประมาณ ๐.๓ ซม.
หมายเหตุ :- กรณีจํานวนอักษรของชื่อ และสกุล มีความยาวเกินกว่าหนึ่งบรรทัดของป้ายชื่อ
ที่กําหนดให้สามารถลดขนาดอักษรให้อยู่ในหนึ่งบรรทัดได้ตามเหมาะสม โดยให้มีช่องว่างระหว่าง
ขอบซ้ายขวาอย่างน้อยประมาณ ๐.๓ ซม.
๖-๒๓๕-๑

บันทึกข้อความ

ส่
ว
น กพ.ทบ. ร(กองการปกครอง
า โทร.ช๐ ๒๒๙๗ ก๙๘๐๖๓ า
ร
ต่อ กห ๐๔๐๑/๒๕๔๖
๑ ก.พ. ๖๑
...................................................................................................................................
ที่ ................................................................. วันที่ ......................................................................
ป้ายชื่อติดเครื่ องแบบ
เรื่อง ...............................................................................................................................................
เรียน ผบ.ทบ.
สิ่งที่ส่งมาด้วย สําเนาระเบียบ กห. ว่าด้วยป้ายชื่อติดเครื่องแบบ (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๖๑
๑. กห. แจ้งให้ ทบ. ทราบ เกี่ยวกับระเบียบกระทรวงกลาโหม ว่าด้วยป้ายชื่อ
ติดเครื่องแบบ (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๖๑ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย
๒. สรุปสาระสําคัญระเบียบ กห.ฯ คือ การกําหนดให้มีป้ายชื่อติดเครื่องแบบ ๒
แบบ คือ แบบที่ ๑ ป้ายชื่อสลักตัวอักษรเป็นภาษาไทยแถวเดียว สําหรับใช้ในกรณีทั่วไป และ
แบบที่ ๒ ป้ายชื่อสลักตัวอักษรเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ๓ แถว สําหรับใช้ในโอกาสทําการ

ฝึกหรื อศึกษาอบรมร่ วมกับต่ างประเทศ ปฏิบัติหน้าที่ร่วมหรื อเกี่ยวกับต่ างประเทศ หรื อไป
ราชการต่างประเทศ
๓. กพ.ทบ. พิจารณาแล้วเห็นว่า เพื่อให้การปฏิบัติเกี่ยวกับการติดป้ายชื่อ ฯ
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีรูปแบบเดียวกัน จึงสมควรแจ้งให้กําลังพลของ ทบ. ทราบและถือ
ปฏิบัติต่อไป
๔. ข้อเสนอ เห็นควรดําเนินการดังนี้
๔.๑ กรุณารับทราบการแก้ไขระเบียบ กห.ฯ ตามข้อ ๒
๔.๒ ให้ สบ.ทบ. สําเนาแจกจ่าย สง.ผู้บังคับบัญชา ทบ. และหน่วย (ถึง
ระดับกองพัน) ทราบเพื่อถือปฏิบัติต่อไป
จึงเรียนมาเพื่อกรุณาพิจารณา หากเห็นเป็นการสมควร กรุณาอนุมัติตามเสนอ
ในข้อ ๔ ทั้งนี้ อยู่ในอํานาจของ ผบ.ทบ.
(ลงชื่อ) พล.ท. คทายุทธ์ เสาวคนธ์
(คทายุทธ์ เสาวคนธ์)
จก.กพ.ทบ.
๖-๒๓๕-๒

- อนุมัติตามเสนอในข้อ ๔
(ลงชื่อ) พล.อ. เฉลิมชัย สิทธิสาท

เรียน ผบ.ทบ.
- เห็นควรอนุมัติตามที่ กพ.ทบ. เสนอในข้อ ๔
( ล ง ชื่ อ ) พ ล . ท. ธี ร วั ฒน์ บุ ณ

ยะวัฒน์
(เฉลิมชัย สิทธิสาท)
ผบ.ทบ.
๗ ก.พ. ๖๑

(ธีรวัฒน์ บุณยะวัฒน์)
รอง เสธ.ทบ.(๑)
๕ ก.พ. ๖๑
(ลงชื่อ) พล.อ. ณัฐพล นาคพาณิชย์
(ณัฐพล นาคพาณิชย์)
เสธ.ทบ.

๕ ก.พ. ๖๑
(ลงชื่อ) พล.อ. สสิน ทองภักดี
(สสิน ทองภักดี)
รอง ผบ.ทบ.
๖ ก.พ. ๖๑

(ลงชื่อ) พล.อ. วีรชัย อินทุโศภณ
(วีรชัย อินทุโศภณ)
ผช.ผบ.ทบ.(๑)
๕ ก.พ. ๖๑

สําเนาถูกต้อง
(ลงชื่อ) พ.อ. ธราทร ชาญแก่นจันทร์
(ธราทร ชาญแก่นจันทร์)
นายทหารปฏิบัติการประจํา กพ.ทบ.
๘ ก.พ. ๖๑
๖-๒๓๕-๓
(สําเนา)
ระเบียบกระทรวงกลาโหม
ว่าด้วยป้ายชือ่ ติดเครื่องแบบ
(ฉบับที่ ๖)
พ.ศ. ๒๕๖๑
___________________________
โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมระเบียบกระทรวงกลาโหม ว่าด้วยป้ายชื่อติด
เครื่องแบบ พ.ศ. ๒๕๒๑ ให้มีความเหมาะสมยิ่งขึ้น จึงวางระเบียบไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ระเบี ย บนี้ เ รี ย กว่ า “ระเบี ย บกระทรวงกลาโหมว่ า ด้ ว ยป้ า ยชื่ อ ติ ด
เครื่องแบบ (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๖๑”
ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
ข้อ ๓ ให้ยกเลิกความในข้อ ๓ ของระเบียบกระทรวงกลาโหมว่าด้วยป้ายชื่อ
ติดเครื่องแบบ พ.ศ. ๒๕๒๑ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบกระทรวงกลาโหมว่าด้วยป้ายชื่อติด
เครื่องแบบ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ และระเบียบกระทรวงกลาโหมว่าด้วยป้ายชื่อติดเครื่องแบบ
(ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๘ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“ข้อ ๓ ป้ายชื่อ มี ๒ แบบ คือ
๓.๑ ป้ายชื่อที่ใช้แสดงชื่อตัวและชื่อสกุลสํ าหรับข้าราชการ
กลาโหมประจําการ นักเรียนทหาร ทหารกองประจําการ และลูกจ้างในสังกัดกระทรวงกลาโหม
๓.๒ ป้ายชื่อที่ใช้แสดงชื่อตัว ชื่อสกุล ยศ และชื่อส่วนราชการ
ต้นสังกัด สําหรับข้าราชการกลาโหมประจําการ นักเรียนทหาร ทหารกองประจําการ และลูกจ้าง
ในสังกัดกระทรวงกลาโหมในโอกาสทําการฝึกหรือศึกษาอบรมร่วมกับต่างประเทศ ปฏิบัติหน้าที่
ร่วมหรือเกี่ยวกับต่างประเทศหรือไปราชการต่างประเทศ”
ข้อ ๔ ให้ยกเลิกความในข้อ ๔ ของระเบียบกระทรวงกลาโหมว่าด้วยป้ายชื่อ
ติดเครื่องแบบ พ.ศ. ๒๕๒๑ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบกระทรวงกลาโหมว่าด้วยป้ายชื่อติด
เครื่องแบบ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๕ และระเบียบกระทรวงกลาโหมว่าด้วยป้ายชื่อติดเครื่องแบบ
(ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๘ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
๖-๒๓๕-๔
“ข้ อ ๔ ป้ า ยชื่ อ ตามข้ อ ๓ ให้ ทํ า ด้ ว ยโลหะหรื อ พลาสติ ก เป็ น รู ป
สี่เหลี่ยมผืนผ้าและมีลักษณะดังนี้
๔.๑ ป้ายชื่อตามข้อ ๓.๑ มีขนาดกว้าง ๒ เซนติเมตร ยาว ๗.๕
เซนติเมตร หนา ๐.๑ เซนติเมตร พื้นป้ายด้านที่จะสลักชื่อเป็นสีดํา มีเส้นขอบสีขาว ประมาณ
๐.๑ เซนติเมตร
๔.๒ ป้ายชื่อตามข้อ ๓.๒ มีขนาดกว้าง ๒.๕ เซนติเมตร ยาว
๗.๕ เซนติ เ มตร หนา ๐.๑ เซนติ เ มตร พื้ น ป้ า ยด้ า นที่ จ ะสลั ก ชื่ อ เป็ น สี ดํ า มี เ ส้ น ขอบสี ข าว
ประมาณ ๐.๑ เซนติเมตร”

ข้อ ๕ ให้ยกเลิกความในข้อ ๕ ของระเบียบกระทรวงกลาโหมว่าด้วยป้ายชื่อ
ติดเครื่องแบบ พ.ศ. ๒๕๒๑ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบกระทรวงกลาโหมว่าด้วยป้ายชื่อติด
เครื่องแบบ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๘ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“ข้อ ๕ การสลักตัวอักษรในป้ายชื่อตามข้อ ๓ ให้สลักด้วยตัวอักษร
บรรจงสีขาว แบบอักษร TH SarabunPSK ดังนี้
๕.๑ ป้ า ยชื่ อ ตามข้ อ ๓.๑ ให้ ส ลั ก ชื่ อ ตั ว และชื่ อ สกุ ล เป็ น
ภาษาไทย มีขนาดสูงประมาณ ๐.๗ เซนติเมตร และไม่ต้องระบุยศ รูปแบบป้ายชื่อตามผนวก ก
แนบท้ายระเบียบ
๕.๒ ป้ายชื่อตามข้อ ๓.๒ ให้สลักตัวอักษร เป็น ๓ แถว ดังนี้
๕.๒.๑ แถวบนสลักชื่อตัวและชื่อสกุลเป็นภาษาไทย มี
ขนาดสูงประมาณ ๐.๔ เซนติเมตร
๕.๒.๒ แถวกลางสลั ก เฉพาะชื่ อ ตั ว เป็ น ภาษาอั ง กฤษ
ตัวพิมพ์ใหญ่ มีขนาดสูงประมาณ ๐.๓ เซนติเมตร จัดให้อยู่แนวกึ่งกลางป้ายชื่อ
๕.๒.๓ แถวล่างมุมซ้ายสลักคําย่อยศเป็นภาษาอังกฤษ
ตั ว พิ ม พ์ ใ หญ่ ต ามที่ ก ระทรวงกลาโหมกํ า หนด มี ข นาดสู ง ประมาณ ๐.๓ เซนติ เ มตร โดยให้
ตัวอักษรตัวแรกห่างจากขอบซ้ายและขอบล่าง ด้านละประมาณ ๐.๓ เซนติเมตร สําหรับผู้ที่ไม่มี
ยศไม่ต้องสลักคําย่อยศ
๕.๒.๔ แถวล่ า งมุ ม ขวาสลั ก คํ า ย่ อ ชื่ อ ส่ ว นราชการต้ น
สังกัดระดับหน่วยขึ้นตรงกระทรวงกลาโหมหรือเหล่าทัพแล้วแต่กรณี เป็นภาษาอังกฤษตัวพิมพ์
๖-๒๓๕-๕
ใหญ่ มีขนาดตัวสูงประมาณ ๐.๓ เซนติเมตร โดยให้ตัวอักษรตัวสุดท้ายห่างจากขอบขวาและขอบ
ล่าง ด้านละประมาณ ๐.๓ เซนติเมตร รูปแบบป้ายชื่อตามผนวก ข แนบท้ายระเบียบ”
ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑
(ลงชื่อ) พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ
(ประวิตร วงษ์สุวรรณ)
รัฐมนตรีว่าการประทรวงกลาโหม

หมายเหตุ :- หลักการและเหตุผลในการประกาศใช้ระเบียบฉบับนี้ คือ แก้ไขเพิ่มเติมระเบียบ
กระทรวงกลาโหมว่าด้วยป้ายชื่อติดเครื่องแบบ โดยกําหนดให้มีป้ายชื่อติดเครื่องแบบ ๒ แบบ คือ
แบบที่ ๑ ป้ายชื่อสลักตัวอักษรเป็นภาษาไทยแถวเดียว สําหรับใช้ในกรณีทั่วไป และแบบที่ ๒
ป้ายชื่อสลักตัวอักษรเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ๓ แถว สําหรับใช้ในโอกาสทําการฝึกหรือ
ศึกษาอบรมร่วมกับต่างประเทศ ปฏิบัติหน้าที่ร่วมหรือเกี่ยวกับต่างประเทศ หรือไปราชการ
ต่างประเทศ เพื่อให้การจัดทําป้ายชื่อติดเครื่องแบบมีความเหมาะสมกับการปฏิบัติหน้าที่ จึง
จําเป็นต้องวางระเบียบนี้

๖-๒๓๕-๖

ผนวก ก
รูปแบบป้ายชือ่ สลักตัวอักษรเป็นภาษาไทย
ความยาว ๗.๕ เซนติเมตร
ความกว้าง ๒ เซนติเมตร

สินสมบูรณ์ กิตติ์วรเทพ

แบบอักษร TH SarabunPSK
มีขนาดสู งประมาณ ๐.๗ เซนติเมตร

- ทําด้วยโลหะหรือพลาสติกเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า กว้าง ๒ เซนติเมตร ยาว ๗.๕ เซนติเมตร หนา
๐.๑ เซนติเมตร พื้นป้ายด้านที่สลักตัวอักษรเป็นสีดํา มีเส้นขอบสีขาวประมาณ ๐.๑ เซนติเมตร
- สลักชื่อและชื่อสกุลเป็นภาษาไทยด้วยตัวอักษรบรรจงสีขาว แบบอักษร TH SarabunPSK มี
ขนาดสูงประมาณ ๐.๗ เซนติเมตร
หมายเหตุ :-

กรณีจํานวนอักษรของชื่อ และสกุล มีความยาวเกินกว่าหนึ่งบรรทัด ของป้ายชื่อ
ที่กําหนดให้สามารถลดขนาดอักษร ให้อยู่ในหนึ่งบรรทัดได้ตามเหมาะสม โดย
ให้มีช่องว่างระหว่างขอบซ้ายขวาอย่างน้อยประมาณ ๐.๓ เซนติเมตร

๖-๒๓๕-๗

ผนวก ข
รูปแบบป้ายชือ่ สลักตัวอักษรเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
ความยาว ๗.๕ ซม.
สินสมบูรณ์ กิตติ์วรเทพ
SINSOMBOON

ความกว้าง ๒.๕ ซม.
แบบอักษร TH Sarabun PSK
มีขนาดสูงประมาณ ๐.๓
เซนติเมตร

COI
ตัวอักษรตัวแรกห่างจากขอบซ้าย
และขอบล่าง ด้านละประมาณ

RTA

แบบอักษร TH Sarabun PSK
มีขนาดสูงประมาณ ๐.๔
เซนติเมตร
แบบอักษร TH Sarabun PSK
มีขนาดสูงประมาณ ๐.๓
เซนติเมตร

ตัวอักษรตัวสุดท้ายห่างจากขอบขวา
และขอบล่าง ด้านละประมาณ ๐.๓

- ทําด้วยโลหะหรือพลาสติกเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า กว้าง ๒.๕ เซนติเมตร ยาว ๗.๕ เซนติเมตร
หนา ๐.๑ เซนติเมตร พื้นป้ายด้านที่สลักตัวอักษรเป็นสีดํา มีเส้นขอบสีขาว ประมาณ ๐.๑
เซนติเมตร
- การสลักตัวอักษรในป้ายชื่อให้สลักด้วยตัวอักษรบรรจงสีขาว แบบอักษร TH Sarabun PSK
โดยแบ่งออกเป็น ๓ แถว ดังนี้
๑. แถวบนสลักชื่อตัวและชื่อสกุลภาษาไทย มีขนาดสูงประมาณ ๐.๔ เซนติเมตร
๒. แถวกลางสลักเฉพาะชื่อตัวภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่ มีขนาดสูงประมาณ ๐.๓ เซนติเมตร
จัดให้อยู่แนวกึ่งกลางป้ายชื่อ
๓. แถวล่างมุมซ้ายสลักคําย่อยศเป็นภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่ ตามที่กระทรวงกลาโหมกําหนด
มีขนาดสูงประมาณ ๐.๓ เซนติเมตร โดยให้ตัวอักษรตัวแรกห่างจากขอบซ้ายและขอบล่าง
ด้านละประมาณ ๐.๓ เซนติเมตร สําหรับผู้ที่ไม่มียศไม่ต้องสลักคําย่อยศ
๔. แถวล่างมุมขวาสลักคําย่อชื่อส่วนราชการต้นสังกัดระดับหน่วยขึ้นตรงกระทรวงกลาโหม
หรือเหล่าทัพแล้วแต่กรณี เป็นภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่ มีขนาดสูงประมาณ ๐.๓
๖-๒๓๕-๘
เซนติเมตร โดยให้ตัวอักษรตัวสุดท้ายห่างจากขอบขวาและขอบล่าง ด้านละประมาณ ๐.๓
เซนติเมตร
หมายเหตุ :- กรณีจํานวนอักษรของชื่อ และสกุล มีความยาวเกินกว่าหนึ่งบรรทัด ของป้ายชื่อที่
กําหนดให้สามารถลดขนาดอักษร ให้อยู่ในหนึ่งบรรทัดได้ตามเหมาะสม โดยให้มี
ช่องว่างระหว่างขอบซ้ายขวาอย่างน้อยประมาณ ๐.๓ เซนติเมตร

๖-๒๓๖

ตอน ๓ การแต่งกายในโอกาสต่าง ๆ

กฎกระทรวง
(พ.ศ.๒๔๙๙)

ออกตามความในพระราชบัญญัติเครื่องแบบทหาร
พุทธศักราช ๒๔๗๗
ว่าด้วยสิทธิและโอกาสในการแต่งเครื่องแบบทหาร
--------------------------------อาศั ย อํ า นาจตามความในมาตรา ๕ และมาตรา ๗ แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ
เครื่องแบบทหาร พุทธศักราช ๒๔๗๗ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ออกกฎไว้ดังต่อไปนี้
ข้ อ ๑. ทหารกองประจํ า การ นั ก เรี ย นทหาร และทหารประจํ า การ แต่ ง
เครื่องแบบทหารได้ทุกโอกาส
ข้อ ๒. ผู้ที่ได้รับแต่งตั้งเป็นยศนายทหารชั้นสัญญาบัตรขั้นใด ให้แต่งเครื่องแบบ
และประดับเครื่องหมายยศเช่นเดียวกับนายทหารสัญญาบัตรชั้นนั้น
ข้อ ๓. นายทหารนอกกอง ราชองครักษ์พิเศษ นายทหารพิเศษและผู้บังคับการ
พิเศษมีสิทธิแต่งเครื่องแบบทหารเช่นเดียวกับนายทหารประจําการได้ทุกโอกาส
ข้อ ๔. พลทหารและนายทหารประทวนนอกประจําการ แต่งเครื่องแบบทหาร
ได้เฉพาะในโอกาสต่อไปนี้ คือ
(๑) ถูกเรียกระดมพล
(๒) ถูกเรียกเข้ารับราชการทหาร
ข้อ ๕. พลทหาร และนายทหารประทวนนอกประจําการ ผู้ได้รับพระราชทาน
เหรียญกล้าหาญตามกฎหมายว่าด้วยเหรียญกล้าหาญ หรือเหรียญชัยสมรภูมิตามกฎหมายว่าด้วย
๖-๒๓๗
เหรียญชัยสมรภูมิ หรือเหรียญอื่นใด ซึ่งผู้ได้รับมีสิทธิเช่นเดียวกับผู้ได้รับพระราชทานเหรียญ
ดังกล่าวแล้ว มีสิทธิแต่งเครื่องแบบทหารได้เฉพาะในโอกาสที่ได้รับเชิญไปร่วมงานต่อไปนี้ คือ
(๑) งานพระราชพิธี หรือรัฐพิธี
(๒) งานต่าง ๆ ของทหาร
(๓) งานซึ่งเกี่ยวกับราชการ
(๔) งานพิธีอันมีเกียรติทั่ว ๆ ไป

ข้อ ๖. นายทหารสัญญาบัตรนอกประจําการ มีสิทธิแต่งเครื่องแบบทหารได้ทุก
โอกาส
ข้อ ๗. การแต่งเครื่องแบบทหารของผู้มีสิทธิตามข้อ ๕ และข้อ ๖ ให้เป็นไปตาม
กฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบและคําสั่งของทางราชการ ถ้าผู้ใดฝ่าฝืนหรือกระทําผิดหรือประพฤติ
ตนไม่สมเกียรติของทหาร ก็หมดสิทธิในการแต่งเครื่องแบบทหารตั้งแต่วันที่ทางราชการสั่งห้าม
ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๘ ตุลาคม พ.ศ. ๒๔๙๙

จอมพล ป. พิบูลสงคราม
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม

๖-๒๓๗-๑
ด่ วนทีส่ ุ ดบันทึกข้อความ
กพ.ทบ. (กองการปกครองฯ โทร. ๐-๒๒๙๗-๗๑๕๕, ๙๗๑๕๕
ส่วนราชการ ..................................................................................................................................
กห ๐๔๐๑/๑๔๕๐
๒๓ เม.ย. ๖๑

ที่ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . วั น ที่
. . . . . . .ผลการประชุ
. . . . . . . . . . ม. การปฏิ
. . . . . . บ. .ตั .ิห. น้. .าที. .่ข.อง
. . .นรอ.
. . . . และ
. . . . นรอพ.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . เ รื่ อ ง
...............................................................................................................................................
เรียน ผบ.ทบ.
สิ่งที่ส่งมาด้วย เอกสารประกอบการประชุม
จํานวน ๑ ชุด
๑. สป. (สม.) ได้เชิญ ผู้แทน บก.ทท., เหล่าทัพ และ สตช. ในสายงานกําลังพล
ร่วมประชุมรับฟังคําชี้แจงในเรื่องการปฏิบัติหน้าที่ของ นรอ., นรอพ., นตรอ. และ นตรอพ. เมื่อ
๑๐ เม.ย. ๖๑ เวลา ๑๓.๓๐ ณ ห้องยุทธนาธิการ ภายในศาลาว่าการกลาโหม โดยมี พล.ร.อ.
ปวิตร รุจิเทศ ร.น. รอง ผบ.นถปภ.รอ. เป็นประธานการประชุม ในการนี้ จก.กพ.ทบ. เป็นผู้แทน
ทบ. เข้าร่วมประชุม ซึ่งผลการประชุมสรุปได้ดังนี้
๑.๑ หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์ (นถปภ.รอ.)
- การที่ กห. จะดําเนินการกําหนด กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ รวมถึงการ
แก้ไขกฎหมายอื่นใด ขอให้พิจารณาถึง นถปภ.รอ. ซึ่งมีสถานภาพการเป็นทหารด้วย เนื่องจาก
สถานภาพการเป็นทหารนั้น มิได้มีเฉพาะใน กห. แต่หมายรวมถึงทหารที่ปฏิบัติหน้าที่ใน นถปภ.
รอ. ด้วย
- กรณี มี ข้ อ สงสั ย ในการปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ห รื อ เรื่ อ งอื่ น ใดเกี่ ย วกั บ ราช
องครั กษ์ สามารถสอบถามได้ ที่ สายวิทยาการราชองครักษ์ สนง.ฝสธ.๙๐๔ ซึ่ งเป็ นหน่วยที่
รับผิดชอบโดยตรง
- การปฏิบัติหน้าที่ราชองครักษ์ นถปภ.รอ. เป็นผู้กําหนดและสั่งการ
โดยตรง
- ระเบียบการรักษาความปลอดภัยบุคคลสําคัญได้ถูกยกเลิก ปัจจุบัน
อยู่ในระหว่างการจัดทํา ร่าง พ.ร.บ. ถวายความปลอดภัย พ.ศ. ..... ซึ่งกําหนดให้ราชเลขานุการ
ในพระองค์เป็นผู้กํากับดูแล
๑.๒ การปฏิบัติของ นรอ., นรอพ., นตรอ. และ นตรอพ.
๖-๒๓๗-๒
- การประดับเข็มที่ระลึกงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิ
ราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ รอบ
๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๕ (เข็ ม ที่ ร ะลึ ก ๖๐ พรรษา ๙๐๔) ของ นรอ. และ นตรอ. ถื อ เป็ น

ส่วนประกอบเครื่องแบบ สามารถประดับได้ทุกโอกาส (ตามเอกสารหมายเลข ๑) ทั้งนี้ สําหรับ
ข้าราชการทหารโดยทั่วไปที่มิได้เป็น นรอ. นั้น หากได้รับพระราชทาน ให้ประดับได้ที่อกเสื้อเบื้อง
ขวาเช่นเดียวกับ นรอ. แต่หากมิได้รับพระราชทานก็ไม่ควรประดับ
- การประดับสายยงยศราชองครักษ์ สําหรับ นรอ., นรอพ., นตรอ.
และ นตรอพ. ให้ใช้สายยงยศไหมสีเหลือง และสายยงยศไหมทอง เหมือนกันทุกเหล่าทัพรวมถึง
ตํารวจด้วย ให้ยึดถือตามแบบ ทบ. เป็นหลัก สําหรับผ้ารังดุมให้ใช้สีตามความเหมาะสม สําหรับ
ปลอกแขนราชองครักษ์เป็นสีน้ําเงินแถบสีทอง ประดับ วปร. สีทอง และต้องติดบัตรราชองครักษ์
สีฟ้าทุกนาย (ตามเอกสารหมายเลข ๒)
- การประดับเครื่องหมายรูปครุฑ ของ นรอพ. Active และ นตรอพ.
Active (ตามเอกสารหมายเลข ๓)
ทบ. ใช้ครุฑสีทอง ประดับที่คอเสื้อด้านซ้าย แทนเครื่องหมาย “ นก ”
ทร. ใช้ครุฑสีเงิน ประดับที่อินทรธนูด้านซ้าย แทนเครื่องหมาย “ สมอ ”
ทบ. ใช้ครุฑสีทอง ประดับที่คอเสื้อด้านซ้าย แทนเครื่องหมาย “ โลหะสี
ทองเป็นรูปวงช่อชัยพฤกษ์ ”
ตร. ใช้ครุฑสีเงิน ประดับที่คอเสื้อด้านซ้าย แทนเครื่องหมาย “ นก ”
- นรอพ. ที่ได้รับการโปรดเกล้าฯ เดิม แต่มิได้เป็น นรอพ. Active ให้
ประดับเครื่องหมาย “ นก ” ตามเดิม ประดับเครื่องหมายพระปรมาภิไธยย่อ วปร. ใต้พระมหา
พิชัยมงกุฎบนอินทรธนูด้านขวา และประดับสายยงยศราชองครักษ์ไหมสีเหลือง หรือไหมทอง
โดยให้ยึดถือตามแบบ ทบ. เป็นหลัก
- ให้ กห. รับผิดชอบดูแลงบประมาณ สําหรับ นรอพ. Active ซึ่งเป็นผู้
ปฏิบัติหน้าที่ โดยต่อเนื่องแม้ว่าจะเกษียณอายุราชการไปแล้วก็ตาม ควรได้รับสิทธิกําลังพลตาม
เหมาะสม เช่น เบี้ยเลี้ยง ค่าเดินทาง เป็นต้น

๖-๒๓๗-๓
- นรอ., นตรอ. ใช้บัตรสีฟ้าคาดแดง และ นรอพ., นตรอพ. ใช้บัตรสีฟ้า
คาดทอง สําหรับผู้ที่ยังปฏิบัติหน้าที่ในการถวายงาน จะมีคําว่า Active ที่ด้านล่างของบัตร ทั้งนี้
อาจมีการเปลี่ยนแปลงหลังพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

๑.๓ เรื่องนายทหารพิเศษประจําหน่วยทหารรักษาพระองค์
- หน่วยทหารรักษาพระองค์ ได้ทรงมีพระราชวินิจฉัย เมื่อ ๓ เม.ย. ๖๑
ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม รวมถึงพระตราอักษรหน่วยทหารรักษาพระองค์ (ตามเอกสาร
หมายเลข ๔)
- ให้สํารวจผู้ที่เป็นนายทหารพิเศษในปัจจุบัน รวมถึงผู้ที่เกษียณอายุ
ราชการไปแล้ว และให้พิจารณาแต่งกายชุดทหารรักษาพระองค์ได้เพียงหน่วยเดียว
- การแต่งตั้งเป็นนายทหารพิเศษประจําหน่วยทหารรักษาพระองค์นั้น
รวมทั้งการขอพระราชทานเข็มราชวัลลภที่เคยดําเนินการมาแต่เดิม ให้ชะลอการดําเนินการไว้
ก่อน ทั้งนี้ อาจจะทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้แก่ผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่ถวายงานเท่านั้น
๑.๔ เครื่องหมายและการประดับเครื่องหมายที่เกี่ยวข้อง
- เครื่องหมาย ราชวัลลภ (ตามเอกสารหมายเลข ๕) การประดับ ใช้
ประกอบเครื่องแบบสําหรับ กําลังพล นถปภ.รอ.
ทบ. ประดับที่คอเสื้อด้านซ้าย / ตร. ประดับที่คอเสื้อด้านซ้ายและ
ขวา
ทร. และ ทอ. ประดับที่อินทรธนูด้านซ้าย
- เครื่องหมาย พระปรมาภิไธยย่อ วปร. ใต้พระมหาพิชัยมงกุฎ (ตาม
เอกสารหมายเลข ๖) การประดับ ใช้ประกอบเครื่องแบบสําหรับ นรอ., นตรอ., นรอพ., นตรอพ.
โดยให้ประดับบนอินทรธนูด้านขวา ทบ. ใช้สีทอง ทร., ทอ. และ ตร. ใช้สีเงิน
- เครื่ อ งหมาย พระปรมาภิ ไ ธยย่ อ วปร. (วงกลม) (ตามเอกสาร
หมายเลข ๗) การประดับ ใช้ประกอบเครื่องแบบสําหรับ นรอ., นรอพ. สังกัดหน่วยทหารรักษา
พระองค์ (ร.๑ รอ. และนขต.) โดยให้ประดับบริเวณอกเสื้อด้านขวาเหนือกระเป๋าเสื้อ ระดับ
เดียวกับเข็มที่ระลึก ๖๐ พรรษา ๙๐๔ โดยให้อยู่ด้านขวาของเข็มที่ระลึก ๖๐ พรรษา ๙๐๔
สําหรับ ทบ. ใช้สีทอง
๖-๒๓๗-๔
- เครื่ องหมายพระปรมาภิไ ธยย่อ วปร. ภายใต้พ ระมหาพิชัย มงกุ ฎ
(วงรี) (ตามเอกสารหมายเลข ๘)

- เครื่องแบบทหารรักษาพระองค์ของทหารเรือ ให้เปลี่ยนจากหมวก
ทรงหม้อตาลเป็นหมวกพู่
- เครื่องแบบทหารรักษาพระองค์ของทหารอากาศ ตราหน้าหมวกและ
กระเป๋าคันชีพ ให้ใช้ตรา วปร.
- ให้ยกเลิกเครื่องแบบทหารรักษาพระองค์ของตํารวจ
๑.๕ การปฏิบัติตนของทหาร
- การปฏิบัติตนของทหารต้องเป็นตัวอย่างที่ดี ทั้งนี้ ผู้บังคับบัญชาทุก
ระดับต้องเป็นตัวอย่างที่ดีของผู้ใต้ บังคับบัญชา ทั้งเรื่องทรงผม, การแต่งกาย, เครื่องหมาย,
รองเท้า และความประพฤติให้กวดขันตามลําดับชั้น
- ผู้ ที่ ก ระทํ า ผิ ด วิ นั ย ร้ า ยแรง เช่ น เมาสุ ร าอาละวาด ยิ ง ปื น ในที่
สาธารณะ เป็นต้น ให้พิจารณาโทษสถานเดียวคือ “ ปลดออกจากราชการ ” ผู้บังคับบัญชาต้อง
กวดขัน รับผิดชอบ และควบคุมให้เต็มความสามารถ
- การให้ ผบ.กรม นร. ของแต่ละเหล่าทัพมาปฏิบัติหน้าที่ นรอ. เพื่อ
แสดงให้ เห็ น ถึงทหารต้อ งมีค วามเสมอภาค สามารถปฏิบัติ หน้ าที่ ไ ด้อย่ า งเท่า เทีย มกัน เป็ น
ตัวอย่างที่ดี
- การเผยแพร่ข่าวสารต่าง ๆ ในสื่อทุกประเภทที่เข้าข่ายหมิ่นพระบรม
เดชานุภาพ ทหารไม่ยุ่งเกี่ยว เพราะทหารเป็นผู้ถูกปลู กฝังทัศนคติที่ต่อสถาบันชาติ ศาสนา
พระมหากษัตริย์ หากมีการกระทําผิด ควรดําเนินการลงโทษตั้งแต่สถานเบาจนถึงหนัก ไม่ควร
ปล่อยปละละเลย
- การใช้ ผ้ า สํ า หรั บ ตั ด เครื่ อ งแบบของข้ า ราชการทหาร ให้ ใ ช้ ต าม
มาตรฐานของแต่ละเหล่าทัพตามเดิม สําหรับใน นถปภ.รอ. ผู้ที่แต่งกาย ทบ. ให้ใช้ผ้ารีเจนซี่
สําหรับตัดเครื่องแบบปกติกากีแกมเขียวคอพับแขนยาว, ใช้ผ้ามาตุสสําหรับเครื่องแบบปกติกากี
แกมเขียวคอแบะ และผ้าวาเลนติโน่ สําหรับตัดเครื่องแบบปกติขาว

๖-๒๓๗-๕

- การแสดงการเคารพของนายทหารสัญญาบัตรหญิง กรณีเป็นงานพระ
ราชพิธีหรือการเข้าเฝ้ารับเสด็จในโอกาสต่าง ๆ หากสวมหมวก ให้ถวายความเคารพด้วยท่า
วันทยหัตถ์ หากมิได้สวมหมวก ให้ถวายการเคารพแบบย่อเข่า (การถอนสายบัว)
๒. กพ.ทบ. พิ จารณาแล้ วเห็นว่า เพื่ อ ให้การปฏิบัติของ นรอ. และ นรอพ.
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้อง โดยเฉพาะการไปปฏิบัติหน้าที่เวรประจําพระองค์ รวมถึงการ
ไปถวายงานในโอกาสต่าง ๆ อีกทั้งเพื่อให้ นขต.ทบ. ยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติในเรื่องการแต่ง
กายและการปฏิบัติตนตามระเบียบวินัยของทหาร จึงเห็นควรรับทราบผลการประชุมฯ ตามข้อ ๑
รวมทั้งแจ้งให้ นขต.ทบ. ทราบ และถือปฏิบัติโดยเคร่งครัดต่อไป
๓. ข้อเสนอ เห็นควรดําเนินการ ดังนี้
๓.๑ กรุณารับทราบผลการประชุมชี้แจงการปฏิบัติหน้าที่ของ นรอ. และ
นรอพ. ตามข้อ ๑
๓.๒ ให้ สบ.ทบ. สําเนาแจ้งให้ นขต.ทบ. ทราบ และถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด
จึงเรียนมาเพื่อกรุณาพิจารณา หากเห็นเป็นการสมควร กรุณาอนุมัติตามเสนอ
ในข้อ ๑ ทั้งนี้ อยู่ในอํานาจของ ผบ.ทบ.

(ลงชื่อ) พล.ท. คธายุทธ์ เสาวคนธ์

- อนุมัติตามเสนอในข้อ ๓
(ลงชื่อ) พล.อ. เฉลิมชัย สิทธิสาท
(เฉลิมชัย สิทธิสาท)
ผบ.ทบ.
๒๗ เม.ย. ๖๑

(คธายุทธ์ เสาวคนธ์)
จก.กพ.ทบ.
เรียน ผบ.ทบ.
- เห็นควรอนุมัติตามที่ กพ.ทบ. เสนอในข้อ ๓
( ล ง ชื่ อ ) พ ล . ท. ธี ร วั ฒน์ บุ ณ

ยะวัฒน์
(ธีรวัฒน์ บุณยะวัฒน์)
รอง เสธ.ทบ.(๑)
๒๔ เม.ย. ๖๑
๖-๒๓๗-๖

(ลงชื่อ) พล.อ. สสิน ทองภักดี
(สสิน ทองภักดี)
รอง ผบ.ทบ.
๒๕ เม.ย. ๖๑

( ล ง ชื่ อ ) พ ล . ท . ณั ฐ พ ล น า ค

พาณิชย์
สําเนาถูกต้อง

พ.อ. ธราทร ชาญแก่นจันทร์
(ธราทร ชาญแก่นจันทร)
นายทหารปฏิบัติการประจํา กพ.ทบ.
๒๖ เม.ย. ๖๑

(ณัฐพล นาคพาณิชย์)
๒๔ เม.ย. ๖๑

๖-๒๓๘

ระเบียบกองทัพบก
ว่าด้วยการแต่งเครื่องแบบทหารในโอกาสต่าง ๆ
พ.ศ.๒๕๑๙
--------------------------------เพื่ อ ให้ ก ารแต่ ง เครื่ อ งแบบทหารในกองทั พ บกเป็ น ไปด้ ว ยความเรี ย บร้ อ ย
เหมาะสมกับโอกาสและเป็นระเบียบเดียวกัน โดยมีแบบธรรมเนียมกําหนดการปฏิบัติให้ชัดเจน
ยิ่งขึ้น จึงกําหนดระเบียบเกี่ยวกับการแต่งเครื่องแบบทหารบกบางชนิดไว้เป็นหลักให้ถือปฏิบัติ
โดยทั่วไป ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑. ระเบียบนี้ให้เรียกว่า “ระเบียบกองทัพบก ว่าด้วยการแต่งเครื่องแบบ
ทหารในโอกาสต่าง ๆ พ.ศ.๒๕๑๙”
ข้อ ๒. เครื่องแบบทหารบกชนิดต่าง ๆ ตามที่กําหนดไว้ในกฎกระทรวง ออก
ตามความในพระราชบัญญัติเครื่องแบบทหาร พุทธศักราช ๒๔๗๗ ให้ทหารแต่งในโอกาสที่มี
หมายกําหนดการหรือคําสั่งให้แต่งเครื่องแบบนั้น ๆ
ข้อ ๓. ในโอกาสต่อไปนี้ ถ้าไม่คําสั่งหรือหมายกําหนดการเป็นอย่างอื่น ให้ทหาร
แต่งเครื่องแบบปกติขาว คือ
๓.๑ ไปในงานพระราชพิธี หรือรัฐพิธีตามหมายกําหนดการ
๓.๒ เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทในโอกาสต่าง ๆ ที่เป็นทางราชการหรือ
ในการรับ-ส่งเสด็จ
๓.๓ ไปในงานพิธีของทางราชการที่กําหนดให้แต่งเครื่องแบบปกติ แต่
มิได้กําหนดให้แต่งเครื่องแบบปกติชนิดใดโดยแน่นอน
๓.๔ ไปในงานพระราชทานเพลิงศพทหาร ตํารวจหรืองานฝังศพทหาร
ตํารวจ ตามประเพณี ลัทธิ หรือศาสนา ที่ไม่เผาศพ

๖-๒๓๙
๓.๕ ไปในงานพิ ธี ข องส่ ว นราชการฝ่ า ยพลเรื อ น ซึ่ ง กํ า หนดให้
ข้าราชการพลเรือนแต่งเครื่องแบบปกติขาว
๓.๖ ไปในงานพิธีหรืองานเลี้ยงรับรองที่เป็นเกียรติ ถ้าจําเป็นต้องแต่ง
เครื่องแบบปกติขาวให้แต่งได้ตามความเหมาะสม
ข้อ ๔. ในโอกาสต่อไปนี้ ถ้าไม่มีคําสั่งหรือหมายกําหนดการเป็นอย่างอื่น ให้
ทหารแต่งเครื่องแบบปกติกากีแกมเขียวคอแบะ คือ
๔.๑ ในการเยี่ยมคํานับเป็นทางการ
๔.๒ ในการรายงานตนเอง
๔.๓ ในงานพิธีกระทําสัตย์ปฏิญาณตนต่อธงไชยเฉลิมพลของทหาร
๔.๔ ในงานพิธีที่เป็นเกียรติของหน่วย เช่น พิธีรับประกาศนียบัตร, พิธี
เปิดหรือปิดการศึกษา พิธีเปิด, ปิดการประชุม การสัมมนาระหว่างประเทศ ซึ่งหน่วยใน ทบ. เป็น
เจ้าภาพหรือพิธีการอื่น ๆ ในทํานองเดียวกัน
๔.๕ เมื่อเป็นตุลาการศาลทหาร เวลาพิจารณาคดี ณ ที่ตั้งศาลปกติ
๔.๖ ไปในงานพิ ธี ข องส่ ว นราชการฝ่ า ยพลเรื อ น ซึ่ ง กํ า หนดให้
ข้าราชการพลเรือน แต่งเครื่องแบบปกติกากีคอตั้ง
๔.๗ ในโอกาสที่สามารถแต่งเครื่องแบบได้ทั้งชุดปกติขาว และชุดปกติ
กากีแกมเขียวคอแบะ ให้แต่งเครื่องแบบปกติกากีแกมเขียวคอแบะ
ข้อ ๕. ในโอกาสต่อไปนี้ ถ้าไม่มีคําสั่งหรือหมายกําหนดการเป็นอย่างอื่น ให้
ทหารแต่งเครื่องแบบปกติกากีแกมเขียวคอพับ คือ
๕.๑ ในการปฏิบัติราชการตามปกติ และในการศึกษาหรือการดูงาน
๕.๒ ในการเดินทางภายในประเทศ เมื่อต้องแต่งเครื่องแบบ
๕.๓ ไปในงานพิธีของส่วนราชการฝ่ายพลเรือน ที่กําหนดให้ข้าราชการ
พลเรือน แต่งเครื่องแบบปกติกากีคอพับ หรือเครื่องแบบตรวจราชการ
*๕.๔ ไปในงานหรื อ ในสั ง คมที่ ต้ อ งการความเป็ น ระเบี ย บ และเมื่ อ
จําเป็นต้องแต่งเครื่องแบบไปในงานหรือสังคมนั้น ๆ เว้นแต่สังคมที่เกี่ยวกับกิจการค้าจึงไม่ควร
แต่งเครื่องแบบทหาร
* ข้อ ๕.๔ แก้ไขเพิ่มเติมตามระเบียบ ทบ. (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๒๒

๖-๒๔๐
ข้อ ๖. ในโอกาสต่อไปนี้ ถ้าไม่มีคําสั่ง หรือหมายกําหนดการเป็นอย่างอื่น ให้
ทหารแต่งเครื่องแบบฝึก คือ
๖.๑ เมื่อทําการฝึก
๖.๒ เมื่อทําหน้าที่รักษาการณ์
๖.๓ เมื่อปฏิบัติราชการสนาม
๖.๔ เมื่อประจําแถวหรือควบคุมแถวทหาร
ข้อ ๗. ในโอกาสที่ให้ทหารแต่งเครื่องแบบปกติขาว หรือเครื่องแบบปกติกากี
แกมเขียวตอแบะ ตามที่กล่าวข้างต้น สําหรับพลทหาร ให้แต่งเครื่องแบบปกติ
ข้อ ๘. ทหารประจําการ เมื่อออกไปนอกราชอาณาเขต จะแต่งเครื่องแบบมิได้
เว้นแต่ในโอกาสต่อไปนี้ จึงให้แต่งเครื่องแบบได้ คือ
๘.๑ ในขณะปฏิบัติหน้าที่ราชการ
๘.๒ เข้ า เฝ้ า พระเจ้ า แผ่ น ดิ น เจ้ า นายต่ า งประเทศ เข้ า เยี่ ย มคํ า นั บ
ประมุขของประเทศ เมื่อเจ้าหน้าที่ของประเทศนั้นนัดหมายให้แต่งเครื่องแบบ
๘.๓ ไปดู การทหาร หรื อไปสมาคมกั บทหาร ซึ่ง ณ ที่นั้นมีการแต่ ง
เครื่องแบบ
๘.๔ ไปฝึกหรือศึกษาวิชาทหารในต่างประเทศ
ข้อ ๙. ในโอกาสที่ต้องแต่งเครื่องแบบตามข้อ ๘ ให้แต่งเครื่องแบบทหารบกโดย
ให้สอดคล้องกับหมายกําหนดการนั้น ๆ หรือระเบียบของสถานศึกษานั้น ๆ
ข้อ ๑๐. ให้ใช้ระเบียบนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ ๒ มีนาคม พ.ศ.๒๕๑๙
รับคําสั่งผู้บัญชาการทหารบก
(ลงชื่อ) พลเอก ช. หิรัณยัษฐิติ
( โชติ หิรัณยัษฐิติ )
รองผู้บัญชาการทหารบก
กรมกําลังพลทหารบก

๖-๒๔๑

ด่ วน

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สภากลาโหม
ที่
กห ๐๒๐๒/ว ๑๑๓๙
วันที่ ๑๕ ม.ค. ๒๒
เรื่อง การแต่งเครื่องแบบทหารไปงานสังคมต่าง ๆ
เสนอ ทบ.
ด้วยในการประชุมสภากลาโหม ครั้งที่ ๑๒/๒๑ เมื่อ ๑๓ ธ.ค. ๒๑ ที่ประชุมได้
พิจารณาเรื่อง การแต่งเครื่องแบบทหารไปงานสังคมต่าง ๆ แล้ว มีมติเห็นชอบด้วยในการที่
ข้าราชการทหารจะแต่งเครื่องแบบปกติคอพับไปร่วมงานสังคมต่าง ๆ โดยถือว่าเป็นการให้เกียรติ
แก่งานนั้น ๆ เว้นแต่งานสังคมที่เกี่ยวกับกิจการค้า จึงไม่ควรแต่งเครื่องแบบทหาร ดังปรากฏ
รายละเอียดที่ได้สําเนาแนบมาพร้อมนี้
บัดนี้ รมว.กห. ประธานสภากลาโหม ได้กรุณาตรวจบันทึกการประชุมสภา
กลาโหม ครั้งที่ ๑๒/๒๑ เมื่อ ๑๓ ธ.ค. ๒๑ แล้ว
จึงเรียนยืนยันมาเพื่อโปรดทราบ
(ลงชื่อ) พล.ท. ว. กุญชรานุสสรณ์
จก.สม.
เลขาธิการสภากลาโหม

๖-๒๔๒

บันทึก
เรื่อง

การแต่งเครื่องแบบทหารไปงานสังคมต่าง ๆ
ผบ.ทหารสูงสุด เสนอว่าในการประชุม ผบ.เหล่าทัพ ที่ บก.ทหารสูงสุด เมื่อ
๒๘ พ.ย. ๒๓ที่ประชุมมีความเห็นว่า ในงานสังคมต่าง ๆ ซึ่งบุคคลทั่วไปนิยมแต่งกายสากล หาก
ข้าราชการทหารจะแต่งเครื่องแบบปกติคอพับแทนการแต่งกายสากลไปร่วมงาน ก็น่าจะเป็นการ
ให้ เ กี ย รติ แ ก่ ง านนั้ น ๆ และข้ า ราชการทหารจะมี โ อกาสไปร่ ว มงานได้ ส ะดวกขึ้ น เพราะไม่
สิ้นเปลืองค่าเครื่องแต่งกายสากล และหากเป็นวันราชการก็จะไม่ต้องเสียเวลากลับไปผลัดเปลี่ยน
เครื่องแต่งกายสากลที่บ้าน หรือไม่ต้อง มีภาระในการเตรียมเครื่องแต่งกายสากลมาผลัดเปลี่ยน
ณ ที่ทํ างาน แต่ ถ้า ผู้ ใดสะดวกที่ จ ะแต่ งกายสากลก็ใ ห้แ ต่ งได้ ตามเดิม จึ งขอเสนอเรื่ องนี้ เพื่ อ
พิจารณาด้วย
รองประธานสภากลาโหม (พล.อ.อ. ประสงค์ คุณะดิลก) เห็นพร้อมด้วยเพราะ
จะทําให้ข้าราชการที่มาทํางานมีโอกาสไปร่วมงานสังคมได้สะดวกขึ้น และเป็นการประหยัดอีก
ด้วยจึงเห็นควรให้แต่งเครื่องแบบปกติคอพับแทนเครื่องแต่งกายสากลไปในงานสังคมได้
ประธานสภากลาโหม เห็นชอบด้วยเว้นแต่งานสังคมที่เกี่ยวกับกิจการค้าต่าง ๆ
ที่ประชุม ได้พิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบด้วยในการที่ข้าราชการทหารจะแต่ง
เครื่องแบบปกติคอพับไปร่วมงานสังคมต่าง ๆ โดยถือว่าเป็นการให้เกียรติแก่งานนั้น ๆ เว้นแต่
งานสังคมที่เกี่ยวกับกิจการค้าจึงไม่ควรแต่งเครื่องแบบทหาร
--------------------------------------------

๖-๒๔๓
(สําเนา ทบ. รับ ที่ ๕๓๒ ลง ๑๖ ม.ค.๒๒) บธน. ๔๕–๒๒)

บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ
กพ.ทบ.
ต่อ ที่ กห ๐๓๑๕/๑๑๒๙
วันที่ ๒๒ ม.ค. ๒๒
เรื่อง การแต่งเครื่องแบบทหารไปงานสังคมต่าง ๆ
เรียน ผบ.ทบ. (ผ่าน เสธ.ทบ.)
อ้างถึง ๑. บันทึกข้อความ สภากลาโหม ที่ กห ๐๒๐๒/ว. ๑๑๓๙ ลง ๑๕ ม.ค. ๒๒
๒. ระเบียบ ทบ. ว่าด้วยเครื่องแบบทหารบกและการแต่งเครื่องแบบทหารบก พ.ศ.
๒๕๐๕
๑. ตามบั น ทึ ก ข้ อ ความที่ อ้ า งถึ ง สภากลาโหม แจ้ ง ว่ า ในการประชุ ม สภา
กลาโหม ครั้งที่ ๑๒/๒๑ เมื่อ ๑๓ ธ.ค. ๒๑ ที่ประชุมได้พิจารณาเรื่องการแต่งเครื่องแบบทหาร
ไปงานสังคมต่างๆ ซึ่งบุคคลทั่วไปนิยมแต่งกายสากล แล้วมีมติเห็นชอบด้วยในการที่ข้าราชการ
ทหารจะแต่งเครื่องแบบปกติ คอพับไปร่วมงานสังคมต่างๆโดยถือว่าเป็นการให้เกียรติแก่งานนั้นๆ
เว้นแต่งานสังคมที่เกี่ยวกับกิจการค้าจึงไม่ควรแต่งเครื่องแบบทหาร
๒. กพ.ทบ. พิจารณาแล้ว ขอเรียนชี้แจงดังนี้
๒.๑ ตามระเบียบ ทบ. ที่อ้างถึงในข้อ ๒. กําหนดว่า เครื่องแบบปกติ
กากีแกมเขียว คอพับนั้น ให้สวมเสื้อได้ ๒ ชนิด คือ
๒.๑.๑ เสื้อคอพับสีกากีแกมเขียว ชนิดแขนยาว
๒.๑.๒ เสื้อคอพับสีกากีแกมเขียว ชนิดแขนสั้นเพียงข้อศอก
สําหรับเสื้อคอพับสีกากีแกมเขียวชนิดแขนสั้นห้ามสวมไปงาน
พิธีที่มีเกียรติ หรือในโอกาสที่ผู้บังคับบัญชาสั่งห้ามใช้เสื้อแขนสั้น และห้ามใช้ผ้าผูกคอ
๒.๒ เพื่อให้สอดคล้องกับมติสภากลาโหม ครั้งที่ ๑๒/๒๑ เมื่อ ๑๓
ธ.ค. ๒๑ จึงสมควรให้แก้ไข ระเบียบ ทบ.หมวด ๒ ข้อ ๑๑ ก. เสื้อคอพับสีกากีแกมเขียวใน
หมายเหตุเสียใหม่ซึ่ง กพ.ทบ. จะได้ดําเนินการต่อไป
๓. ข้อเสนอ เห็นควรดําเนินการดังนี้

๖-๒๔๔
๓.๑ อนุมัติหลักการให้ข้าราชการทหารแต่งเครื่องแบบปกติกากีแกม
เขียวคอพับ(หมายถึงให้ใช้ได้ทั้งเสื้อคอพับสีกากีแกมเขียวชนิดแขนยาวและแขนสั้น)ไปร่วมงาน
สังคมต่างๆได้ เว้นแต่งานสังคมที่เกี่ยวกับกิจการค้าไม่ควรแต่งเครื่องแบบทหารและเมื่อสวมเสื้อ
คอพับสีกากีแกมเขียว ชนิดแขนสั้นแล้ว ห้ามใช้ผ้าผูกคอ
๓.๒ สําเนาให้ นขต.ทบ. ทราบ เพื่อยึดถือเป็นหลักปฏิบัติต่อไป
จึงเรียนมาเพื่อกรุณาพิจารณา หากเห็นเป็นการสมควร กรุณาอนุมัติตามข้อ ๓
เพื่อจะได้ดําเนินการต่อไป ทั้งนี้การอนุมัติอยู่ในอํานาจของ รอง ผบ.ทบ. ตามคําสั่ง ทบ. ที่ ๓๘๑/
๒๕๐๙ ลง ๑๖ พ.ย.๐๙ ส่วนการแก้ไขระเบียบ ทบ. นั้น กพ.ทบ. จะได้ดําเนินการต่อไป
(ลงชื่อ) พล.ต. น. พิณสายแก้ว
จก.กพ.ทบ.
เรียน ผบ.ทบ. (ผ่าน เสธ.ทบ.)
เห็นควรอนุมัติตาม กพ.ทบ. เสนอในข้อ ๓
(ลงชื่อ) พล.ท. สืบ อักษรานุเคราะห์
ผช.เสธ.ทบ.ฝกพ.
๒๓ ม.ค. ๒๒
(ลงชื่อ) พล.ท. อ ดําริกาญจน์

(ลงชื่ อ ) พล.อ

ส. จิ ต ร

ปฏิมา
รอง เสธ.ทบ.
๒๓ ม.ค. ๒๒
อนุมัติในข้อ ๓
รับคําสั่ง ผบ.ทบ.
(ลงชื่อ) พล.อ.สิทธิ จิรโรจน์
รอง ผบ.ทบ.

เสธ.ทบ.
๒๓ ม.ค. ๒๒

๒๕ ม.ค. ๒๒
๖-๒๔๕

ระเบียบกองทัพบก
ว่าด้วยเครื่องแบบทหารบกและการแต่งเครื่องแบบทหารบก
พ.ศ. ๒๕๐๕
-----------------------โดยที่กฎกระทรวง ฯ ว่าด้วยเครื่องแบบทหารบก กําหนดให้กองทัพบกสร้าง
เครื่องแบบตัวอย่าง หรือเขียนเครื่องแบบตัวอย่างขึ้นไว้เป็นมาตรฐาน ประกอบกับเพื่อให้การแต่ง
เครื่องแบบทหารบกเป็นไปโดยถูกต้องเรียบร้อย สง่างามสมกับเป็นทหารของชาติ จึงได้กําหนด
ระเบียบไว้ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑. ระเบียบนี้ให้เรียกว่า “ระเบียบกองทัพบก ว่าด้วยเครื่องแบบทหารบก
และการแต่ง เครื่องแบบทหารบก พ.ศ. ๒๕๐๕”
ข้อ ๒. ให้ใช้ระเบียบนี้ตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศใช้เป็นต้นไป
ข้อ ๓. เครื่องแบบทหารบกและการแต่งเครื่องแบบทหารบก สําหรับทหารบก
ชายให้เป็นไปตามผนวกที่แนบท้ายระเบียบ
ข้อ ๔. ให้กรมกําลังพลทหารบก เป็นผู้รักษาการตามระเบียบนี้
ประกาศ ณ วันที่

๒๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๐๕

รับคําสั่ง ผบ.ทบ.
(ลงชื่อ) พล.อ. สุทธิสารรณกร
รรก.รอง ผบ.ทบ.

๖-๒๔๖

ผนวก
เครื่องแบบทหารบกและการแต่งเครือ่ งแบบทหารบก
สําหรับทหารบกชาย
หมวด ๑
ชนิดของเครื่องแบบ
ฯลฯ
หมวด ๒
ส่วนของเครือ่ งแบบ
ฯลฯ
ข้อ ๑๑ เสื้อมี ๘ แบบ
(ก) เสื้อคอพับสีกากีแกมเขียว
รูปร่างลักษณะ
(๑) รูปร่างลักษณะตามภาพ
(๒) ที่คอและแนวสาบอกมีดุม ๕ ดุม
(๓) แขนยาวรัดข้อมือ ขัดดุมข้างละ ๑ ดุม
(๔) ที่อกมีกระเป๋าปะ ข้างละ ๑ กระเป๋า ไม่มีแถบ มีปกขัดดุมข้างละ ๑ ดุม
มุมกระเป๋าและมุมปกกระเป๋าเป็นรูปตัดพองาม
(๕) มีอินทรธนูอ่อนข้างละ ๑ ดุม
(๖) ดุมทั้งสิ้นใช้ดุมกลมแบนขนาดเล็กทําด้วยวัตถุสีกากีแกมเขียว
วิธีสวม
(๑) เมื่อสวมเสื้อนี้ ให้สอดชายเสื้ออยู่ภายในกางเกง
(๒) ขัดดุมทุกดุม เว้นแต่ดุมที่คอเสื้อเมื่อไม่ผูกผ้าผูกคอจะขัดดุมหรือไม่ก็ได้
(๓) ห้ามพับแขนเสื้อ
หมายเหตุ ๑) การผูกผ้าผูกคอเมื่อสวมเสื้อแบบนี้

๖-๒๔๗
ก. ผู้มีสิทธิผูกผ้าผูกคอ ได้แก่ นายทหารสัญญาบัตร, นายดาบ, นักเรียน
นายทหาร นายทหารประทวนและนักเรียนนายสิบ ในเมื่อมิได้บังคับแถวหรือประจําแถว
ข. โอกาสที่ควรผูกผ้าผูกคอ
๑. ในโอกาสเข้าที่ชุมชน เช่น ไปส่งผู้ใ หญ่ มิ ตรสหายที่สนามบินหรือ
สถานี
รถไฟ ไปประชุมในฐานะกรรมการ หรื อเจ้าหน้ าที่ ซึ่ งหน่วยนอก
สังกัด
กระทรวงกลาโหมนัดหมายมา เป็นต้น
๒.ในสังคมที่ต้องการความเป็นระเบียบ เช่น บัตรเชิญกําหนดให้แต่งกาย
ตามสะดวก หรือให้แต่งเครื่องแบบเสื้อคอพับสีกากีแกมเขียว (แม้จะ
ไม่ระบุให้ผูกผ้าผูกคอ) ไปในงานทําบุญเลี้ยงพระที่บ้าน หรือที่วัด ไป
ฟังปาฐกถาตามสถานที่ต่าง ๆ เป็นต้น
ค.วิธีผูกผ้าผูกคอผูกเป็นเงื่อนกลาสีสอดชายผ้าผูกคอไว้ภายในเสื้อใต้ดุมเม็ดที่ ๒
ง. สีของผ้าผูกคอใช้ผ้าผูกคอสีกากีแกมเขียวแก่ แต่ในโอกาสไว้ทุกข์ใช้ผ้า
ผูกคอสีดํา
๒) เสื้อแบบนี้ ในบางโอกาสจะใช้แขนสั้นเพียงข้อศอกก็ได้
๓) เมื่อใช้เสื้อคอพับสีกากีแกมเขียวชนิดแขนสั้น ห้ามใช้ผ้าผูกคอ
๔) เมื่อสวมเสื้อแบบนี้ ควรใช้เสื้อชั้นในคอกลมสีขาว หรือสีกากีแกมเขียว

______________________________________________________________________
ข้อ ๒), ๔) แก้ไขตามระเบียบ ทบ. (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๒๒

๗–๐

บทที่ ๗
กองทหารเกียรติยศ
และธง

๗-๑

ตอนที่ ๑ กองทหารเกียรติยศ

ข้อบังคับกระทรวงกลาโหม
ว่าด้วยการจัดกองทหารเกียรติยศ
พ.ศ. ๒๕๒๘
----------------------โดยที่ เ ป็ น การสมควรปรั บ ปรุ ง ข้ อ บั ง คั บ กระทรวงกลาโหมว่ า ด้ ว ยการจั ด กองทหาร
เกียรติยศให้เหมาะสมยิ่งขึ้น จึงออกข้อบังคับไว้ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ข้อบังคับนี้เรียกว่า “ข้อบังคับกระทรวงกลาโหมว่าด้วยการจัดกองทหารเกียรติยศ
พ.ศ. ๒๕๒๘”
ข้อ ๒ ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
ข้อ ๓ ให้ยกเลิก
๓.๑ ข้อบังคับกระทรวงกลาโหมว่าด้วยการจัดกองทหารเกียรติยศ พ.ศ. ๒๔๙๙
๓.๒ ข้อบังคับกระทรวงกลาโหมว่าด้วยการจัดกองทหารเกียรติยศ (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๑๓
๓.๓ ข้อบังคับกระทรวงกลาโหมว่าด้วยการจัดกองทหารเกียรติยศ (ฉบับที่ ๓)
พ.ศ. ๒๕๒๖
ข้อ ๔ กองทหารเกียรติยศจัดสําหรับ
๔.๑ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
๔.๒ สมเด็จพระบรมราชินี

๔.๓ สมเด็จพระบรมราชชนนี
๔.๔ รัชทายาท
๗-๒
๔.๕ ผู้สําเร็จราชการแทนพระองค์
๔.๖ นายกรัฐมนตรี
๔.๗ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม
๔.๘ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด ผู้บัญชาการทหารบก ผู้บัญชาการทหารเรือและผู้
บัญชาการทหารอากาศ
๔.๙ ประมุขของรัฐต่างประเทศ ผู้แทนรัฐบาลต่างประเทศ และแขกผู้มีเกียรติ
ของรัฐบาล
๔.๑๐ พระบรมราชานุ ส าวรี ย์ และอนุ ส าวรี ย์ ผู้ ป ระกอบคุ ณ ความดี แ ก่
ประเทศชาติเป็นอย่างยิ่ง
๔.๑๑ ศพทหารซึ่งเสียชีวิตในขณะประจําการ
๔.๑๒ ธงชัยเฉลิมพล
ข้อ ๕ การจัดกองทหารเกียรติยศ ให้จัดในโอกาสดังต่อไปนี้
๕.๑ สําหรับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระบรมราชินี สมเด็จพระ
บรมราชชนนี และรัชทายาท ให้จัดเมื่อเสด็จในงานพระราชพิธี รัฐพิธี งานพิธีของทหาร หรือ
เสด็จประพาสต่างท้องถิ่น
๕.๒ สําหรับผู้สําเร็จราชการแทนพระองค์ ให้จัดเช่นเดียวกับใน ๕.๑
๕.๓ สําหรับนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ให้จัดเมื่อไป
ราชการต่างท้องถิ่น และในท้องถิ่นนั้นมีหน่วยทหารตั้งอยู่
๕.๔ สํ า หรั บ ผู้ บั ญ ชาการทหารสู ง สุ ด ผู้ บั ญ ชาการทหารบก ผู้ บั ญ ชาการ
ทหารเรือ และผู้บัญชาการทหารอากาศ ให้จัดเมื่อไปราชการต่างท้องถิ่น และในท้องถิ่นนั้นมี
หน่วยทหารในสังกัดตั้งอยู่
๕.๕ สําหรับประมุขของรัฐต่างประเทศ ผู้แทนรัฐบาลต่างประเทศ และแขกผู้มี
เกียรติของรัฐบาล ให้จัดเมื่อมีการต้อนรับในโอกาสที่มาถึงประเทศไทย และเมื่อมีการส่งในโอกาส
เดินทางกลับจากประเทศไทย หรือเมื่อไปเยี่ยมท้องถิ่นต่าง ๆ เป็นทางราชการ

ทั้งนี้ เฉพาะเมื่อในท้องถิ่นที่มีการต้อนรับ หรือส่ง หรือที่ไปเยี่ยมนั้น มีหน่วย
ทหารตั้งอยู่
๗-๓
๕.๖ สําหรับพระบรมราชานุสาวรีย์ และอนุสาวรีย์ผู้ประกอบคุณความดีแก่
ประเทศชาติเป็นอย่างยิ่ง ให้จัดเมื่อประกอบพิธีเปิดหรือจัดพิธีสมโภชเป็นทางราชการ
๕.๗ สําหรับศพทหารซึ่งเสียชีวิตในขณะประจําการ ให้จัดเมื่อเวลาเผาหรือฝัง
ตามลัทธิศาสนาของผู้เสียชีวิต แต่ให้งดจัดสําหรับศพทหารซึ่งเสียชีวิตเนื่องจากตนเองกระทํา
ความผิดหรือประพฤติชั่ว
๕.๘ สําหรับธงชัยเฉลิมพล ให้จัดในเมื่อเวลารับหรือส่งธง
ถ้าต้องจัดกองทหารเกียรติยศตามความใน ๕.๑, ๕.๒, ๕.๓, ๕.๔ และ ๕.๕
มากกว่า ๑ รายในโอกาสเดียวกัน ให้จัดแต่เฉพาะผู้ซึ่งทรงราชอิสริยยศหรือเกียรติยศสูงกว่า
เท่านั้น
ข้อ ๖ กองทหารเกียรติ ยศสําหรับบุคคลตามความใน ๔.๑ ถึง ๔.๑๐ ให้จัดกําลัง ๑
กองร้ อ ย ถื อ ปื น เล็ ก ล้ ว น มี แ ตรเดี่ ย วและแตรวง (ถ้ า มี ) แต่ ก องทหารเกี ย รติ ย ศสํ า หรั บ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระบรมราชินี สมเด็จพระบรมราชชนนี รัชทายาท และ
ประมุขของรัฐต่างประเทศ ให้มีธงชัยเฉลิมพลประจํากองทหารเกียรติยศด้วย
ข้อ ๗ กองทหารเกียรติยศสําหรับศพทหารเมื่อเวลาเผาหรือฝัง ให้จัดกําลังดังนี้
๗.๑ สําหรับศพนายทหารชั้นนายพัน นายนาวา หรือนายนาวาอากาศขึ้นไปให้
จัดกําลัง ๑ กองร้อย ถือปืนเล็กล้วน มีแตรเดี่ยวและแตรวง (ถ้ามี)
๗.๒ สําหรับศพนายทหารชั้นนายร้อย นายเรือ หรือนายเรืออากาศ ให้จัดกําลัง
กึ่งกองร้อย ถือปืนเล็กล้วน มีแตรเดี่ยว
๗.๓ สํ า หรั บ ศพนายทหารประทวน และศพนั ก เรี ย นทหารซึ่ ง เมื่ อ สํ า เร็ จ
การศึกษาแล้วจะได้เป็นนายทหารสัญญาบัตร ให้จัดกําลัง ๑ หมวด ถือปืนเล็กล้วน มีแตรเดี่ยว
๗.๔ สําหรับศพพลทหาร และศพนักเรียนทหารซึ่งเมื่อสําเร็จการศึกษาแล้วจะ
ได้เป็นนายทหารประทวน ให้จัดกําลัง ๑ หมู่ ถือปืนเล็กล้วน มีแตรเดี่ยว
ข้อ ๘ กองทหารเกียรติยศสําหรับรับหรือส่งธงชัยเฉลิมพล ให้จัดกําลัง ๑ หมวด ถือปืน
เล็กล้วน มีแตรเดี่ยวหรือขลุ่ยกลอง

ข้อ ๙ การจัดกองทหารเกียรติยศสําหรับศพทหารตามความในข้อ ๗ ถ้ามีศพหลายศพใน
ที่เดียวและเวลาเดียวซึ่งจะต้องทําการเคารพศพพร้อมกัน ให้จัดกําลังตามอัตราของศพที่มียศสูง
แต่เพียงรายเดียว
๗-๔
ข้อ ๑๐ ทหารในกองทหารเกียรติยศ โดยปกติให้แต่งเครื่องแบบพิเศษสําหรับกองทหาร
เกียรติยศ (ถ้ามี) หรือเครื่องแบบฝึก สวมถุงมือ สําหรับนายทหารชั้นจ่านายสิบ พันจ่า หรือพันจ่า
อากาศขึ้ น ไป ให้ ค าดกระบี่ ถ้ า เป็ น กองทหารเกี ย รติ ย ศสํ า หรั บ ศพทหาร ให้ ป ระดั บ
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ด้วย
กองทหารเกียรติยศซึ่งจัดไปในงานพระราชพิธี หรือรัฐพิธี ถ้ามีหมายกําหนดการให้ผู้ที่ไป
ในงานนั้นแต่งเครื่องแบบเต็มยศ ครึ่งยศ หรือให้ประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ก็ให้ทหารในกอง
ทหารเกียรติยศแต่งเครื่องแบบ หรือประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ตามหมายกําหนดการนั้น
ข้ อ ๑๑ การจั ด กองทหารเกี ย รติ ย ศในท้ อ งถิ่ น ที่ อ ยู่ ห่ า งจากที่ ตั้ ง หน่ ว ยทหาร ให้
ผู้บังคับบัญชาของหน่วยทหารที่ตั้งอยู่ในท้องถิ่นนั้นพิจารณาว่าควรจะจัดหรือไม่
ข้อ ๑๒ การจัดกองทหารเกียรติยศโดยปกติให้จัดจากเหล่าทหารราบ เว้นแต่ในท้องถิ่น
นั้นไม่มีหน่วยทหารราบหรือไม่สามารถจัดจากเหล่าทหารราบได้ จึงให้จัดจากทหารเหล่าอื่น
การจัดกองทหารเกียรติยศสําหรับผู้ที่เป็นนายทหารพิเศษของหน่วยใด ให้จัดจากหน่วย
นั้น เว้นแต่ไม่สามารถจัดจากหน่วยนั้นได้ ก็ให้จัดจากหน่วยอื่นตามที่เห็นสมควร
การจัดกองทหารเกียรติยศสําหรับศพทหาร ให้พยายามจัดทหารจากหน่วยหรือเหล่า
เดียวกับผู้เสียชีวิต หรือจัดจากหน่วยที่ผู้เสียชีวิตเคยบังคับบัญชา หรือเคยประจํามาแต่ก่อน
ข้ อ ๑๓ กองทหารเกี ยรติ ยศจัดสําหรั บผู้ใ ด โดยปกติใ ห้ผู้บังคั บกองทหารเกียรติย ศ
รายงานตัวต่อผู้นั้นด้วยในกรณีดังต่อไปนี้ ผู้บังคับกองทหารเกียรติยศไม่ต้องรายงานตัว คือ
๑๓.๑ เมื่อกองทหารเกียรติยศจัดสําหรับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จ
พระบรมราชินี สมเด็จพระบรมราชชนนี รัชทายาท หรือผู้สําเร็จราชการแทนพระองค์ในงานพระ
ราชพิธี หรือรัฐพิธีต่าง ๆ ซึ่งมีหมายกําหนดการของสํานักพระราชวัง
๑๓.๒ เมื่อผู้บังคับกองทหารเกียรติยศไม่มีโอกาสรายงานตัวได้ เช่น ผู้รับการ
เคารพผ่านไปโดยรวดเร็ว เป็นต้น
ข้ อ ๑๔ การรายงานตั ว ของผู้ บั ง คั บ กองทหารเกี ย รติ ย ศ ให้ ร ายงานเป็ น ใจความ
ตามลําดับ ดังนี้

๑๔.๑ สรรพนามและยศชื่อของผู้บังคับกองทหารเกียรติยศ
๑๔.๒ เป็นผู้บังคับกองทหารเกียรติยศสําหรับผู้ใด
๗-๕
๑๔.๓ มี กํ า ลั ง กองทหารเกี ย รติ ย ศเท่ า ใด (บอกจํ า นวนหน่ ว ยทหาร เช่ น ๑
กองร้อย เป็นต้น และถ้าจัดกําลังทหารผสมจากทหารบก ทหารเรือ หรือทหารอากาศ ก็ใ ห้
จําแนกจํานวนหน่วยทหารตามเหล่านั้น ๆ ด้วย)
๑๔.๔ กล่าวเชิญตรวจกองทหารเกียรติยศเป็นใจความว่า ขอเชิญให้เกียรติ
ตรวจแถวกองทหารเกียรติยศต่อไป
๑๔.๕ คําลงท้ายรายงานเช่น "ครับ" หรือคําอื่นใดตามฐานันดรศักดิ์ของผู้รับ
รายงาน
ข้อ ๑๕ การจัดกองทหารเกียรติยศเป็นพิเศษนอกจากที่กล่าวแล้ว แก่ผู้ใด หรือสิ่งใด
โอกาสใด กําลังเท่าใด และแต่งเครื่องแบบอย่างใด กระทรวงกลาโหมจะได้สั่งเป็นครั้งคราว หรือ
ตามที่ผู้บัญชาการทหารสูงสุด ผู้บัญชาการทหารบก ผู้บัญชาการทหารเรือ และผู้บัญชาการทหาร
อากาศ พิจารณาสั่งการตามที่เห็นสมควร

ประกาศ ณ วันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๒๘
(ลงชื่อ) พลเอก ป. ติณสูลานนท์
(เปรม ติณสูลานนท์)
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม

๗-๖

ระเบียบกองทัพบก
ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดและการปฏิบัติหน้าที่
ของทหารกองเกียรติยศ พ.ศ. ๒๕๐๑
-----------------------โดยที่ได้พิจารณาเห็นสมควรกําหนดหลักเกณฑ์การจัด และการปฏิบัติหน้าที่ของกอง
ทหารเกียรติยศ เพิ่มเติมรายละเอียดจากข้อบังคับกระทรวงกลาโหม ว่าด้วยการจัดกองทหาร
เกียรติยศ พ.ศ. ๒๔๙๙ เพื่อให้หน่วยต่าง ๆ ถือเป็นหลักปฏิบัติเหมือนกันในกองทัพบก ฉะนั้น จึง
วางระเบียบไว้ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบกองทัพบกว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดและการปฏิบัติ
หน้าที่ของกองทหารเกียรติยศ พ.ศ. ๒๕๐๑”
ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
ข้ อ ๓ การจั ด กองทหารเกี ย รติ ย ศ ให้ จั ด ตามความในข้ อ ๔. แห่ ง ข้ อ บั ง คั บ
กระทรวงกลาโหมว่าด้วยการจัดกองทหารเกียรติยศ พ.ศ. ๒๔๙๙ และอาศัยอํานาจตามความใน
ข้อ ๑๕. แห่งข้อบังคับกระทรวงกลาโหมฉบับเดียวกัน ให้จัดสําหรับนายพลต่างประเทศที่ไปตรวจ
เยี่ยมหน่วยทหารเป็นทางการอีกด้วย
ข้อ ๔ นายพลต่างประเทศที่มาปฏิบัติหน้าที่ประจําอยู่ในประเทศไทยนั้น ให้จัดกอง
ทหารเกียรติยศเฉพาะในโอกาสดังต่อไปนี้

ก. จัดเมื่อมาตรวจเยี่ยมหน่วยทหารเป็นทางการครั้งแรกนับตั้งแต่มาถึงประเทศ
ไทย
ข. จัดเมื่อมาตรวจเยี่ยมหน่วยทหารเป็นทางการเพื่อลากลับไปต่างประเทศ
ข้อ ๕ กําลังพลของกองทหารเกียรติยศตามข้อบังคับ ฯ โดยปกติให้จัดดังนี้
๗-๗
ก. หนึ่งกองร้อยจัด ๓ หมวด
ข. กึ่งกองร้อยจัด ๒ หมวด
ค. หนึ่งหมวดจัด ๒ หมู่
ง. หนึ่งหมู่จัด ๑๐ คน
ข้อ ๖. กําลังของกองทหารเกียรติยศที่จัดสําหรับนายพลต่างประเทศ ให้จัดตามชั้นยศ
ดังนี้
ก. จอมพล พลเอก พลโท จัด ๑ กองร้อย (๓ หมวด) มีแตรเดี่ยวและแตรวง (ถ้า
มี)
ข. พลตรี พลจัตวา จัด ๑ กองร้อย (๒ หมวด) มีแตรเดี่ยวและแตรวง (ถ้ามี)
ข้อ ๗ สถานที่จัดกองทหารเกียรติยศ สําหรับนายพลต่างประเทศนั้น โดยปกติให้จัด
ภายในค่ายหรือบริเวณกรมกองของหน่วยนั้น ๆ
ข้อ ๘ การจัดกองทหารเกียรติยศแต่ละครั้ง ให้จัดทั้งในตอนมาถึงและในตอนจะจากไป
ข้อ ๙ การปฏิบัติในกรณีที่ผู้รับเกียรติยศมีโอกาสตรวจแถวกองทหารเกียรติยศ ถ้าไม่มี
หมายกําหนดการให้ปฏิบัติเป็นอย่างอื่นแล้ว ให้ปฏิบัติดังนี้
ก. ให้ผู้มีอาวุโสสูงสุดที่เป็นผู้ต้อนรับทําหน้าที่ผู้นําตรวจแถว นําผู้รับเกียรติยศ
เข้ายืน ณ ที่รับการเคารพ และตนเองเข้ายืน ณ ที่รับการเคารพด้วย แต่ยืนอยู่ทางซ้ายและเยื้อง
ไปข้างหลังผู้รับเกียรติยศเล็กน้อย เมื่อผู้รับเกียรติยศเข้ายืน ณ ที่รับการเคารพเรียบร้อยแล้ว ผู้
บังคับกองทหารเกียรติยศจึงบอกแถวแสดงความเคารพ เมื่อบรรเลงเพลงเคารพจบแล้วจึงเข้าไป
รายงาน ในการรายงานนี้แม้ผู้รับเกียรติยศจะเป็นชาวต่างประเทศก็ให้รายงานเป็นภาษาไทย
ข. วิธีการตรวจแถวกองทหารเกียรติยศนั้น คือ เมื่อผู้บังคับกองทหารเกียรติยศ
รายงานเสร็จแล้ว ผู้นําตรวจแถวเชิญผู้รับเกียรติยศตรวจแถวกองทหารเกียรติยศ ในขั้นต้นผู้นํา
ตรวจแถวเดินทางด้านซ้ายของผู้รับเกียรติยศ แต่ต่อไปเมื่อผู้รับเกียรติยศเดินตรวจแถวผู้นําตรวจ
แถว จะต้องเปลี่ยนที่ไปเดินทางขวาของผู้รับเกียรติยศ เพื่อให้ผู้รับเกียรติยศได้เดินชิดกับแถว

ทหารตลอดเวลา ผู้บังคับกองทหารเกียรติยศเดินทางกลับ ผู้รับเกียรติยศเริ่มตรวจตั้งแต่ต้นแถว
จนถึงปลายแถว โดยไม่ต้องอ้อมหรือเดินผ่านหน้าแถวที่ ๒

๗-๘
เมื่อตรวจถึงปลายแถวแล้ว ผู้บังคับกองทหารเกียรติยศกลับเข้าที่เดิม ผู้นําตรวจ
แถวนําผู้รับเกียรติยศไปยืน ณ ที่รับการเคารพเรียบร้อยแล้ว ผู้บังคับกองทหารเกียรติยศบอกเลิก
แถว แสดงความเคารพ
ค. เมื่อกองทหารเกียรติยศเลิกแสดงความเคารพแล้ว ผู้รับเกียรติยศอาจเข้ามา
ขอสัมผัสมือกับผู้บังคับกองทหารเกียรติยศ เพื่อแสดงความขอบใจก็ได้ ถ้าเช่นนั้น ก่อนที่จะสัมผัส
มือ ให้ผู้บังคับกองทหารเกียรติยศส่งกระบี่ ซึ่งอยู่ในท่าบ่าอาวุธให้มือซ้ายเสียก่อน แล้วจึงสัมผัส
มือกับผู้รับเกียรติยศ
ง. การแนะนําให้ผู้รับเกียรติยศรู้จักกับผู้ที่ไปรอรับ จะกระทําในโอกาสแรกที่
มาถึงก่ อนพิ ธีตรวจแถวกองทหารเกียรติยศ หรื อจะกระทําเมื่อเสร็ จพิธีตรวจแถวกองทหาร
เกียรติยศแล้ว หรือในโอกาสอื่นใดก็กระทําได้ แล้วแต่โอกาสและความสมควรในครั้งคราวนั้น
* จ. การปฏิบัติของกองทหารเกียรติยศในตอนที่ผู้รับเกียรติยศจะจากไปตาม
ความในข้อ ๘ แห่งระเบียบนี้ เมื่อเสร็จการตรวจแถวแล้ว ให้กองทหารเกียรติยศรอแสดงความ
เคารพในขณะที่ผู้รับเกียรติยศก้าวขึ้นพาหนะ หรือขณะที่พาหนะของผู้รับเกียรติยศ กําลังจะ
เคลื่อนที่จากไปแล้วแต่ความเหมาะสมอีกครั้ง การแสดงความเคารพทั้ง ๒ ครั้งนี้ ให้บรรเลงเพลง
เคารพด้วย
ข้อ ๑๐ การปฏิบัติในกรณีที่ผู้รับเกียรติยศ ไม่มีโอกาสตรวจแถวกองทหารเกียรติยศนั้น
ถ้าไม่มีหมายกําหนดการให้ปฏิบัติเป็นอย่างอื่นแล้ว โดยปกติให้บอกแสดงความเคารพ ๒ ครั้ง คือ
ครั้งแรกเมื่อผู้รับเกียรติยศมาถึง ครั้งที่ ๒ เมื่อผู้รับเกียรติยศกําลังเคลื่อนที่จากไป การแสดงความ
เคารพ ครั้งที่ ๒ นี้ ให้บรรเลงเพลงเคารพด้วย
ข้อ ๑๑ กองทหารเกียรติยศจะนําแถวกลับได้เมื่อเสร็จพิธี หรือผู้รับเกียรติยศได้ออกจาก
บริเวณที่ตั้งกองทหารเกียรติยศนั้นไปแล้ว
ข้อ ๑๒ ให้กรมกําลังพลทหารบกเป็นผู้รักษาการให้เป็นไปตามระเบียบนี้

______________________________________________________________________
* แก้ไขเพิ่มเติมตามระเบียบ ทบ. (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๐๙
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ประกาศ ณ วันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๐๑
(ลงชื่อ) พล.อ. ส. สุทธิสารรณกร
รอง ผบ.ทบ. รรก. แทน
ผบ.ทบ.

๗-๑๐
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ระเบียบกองทัพบก
ว่าด้วยการจัดกองทหารเกียรติยศสําหรับศพนายทหารนอกประจําการ
พ.ศ. ๒๕๔๘
-----------------------โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงแก้ไขระเบียบว่าด้วยการจัดกองทหารเกียรติยศ สําหรับ
ศพนายทหารนอกประจําการให้มีความเหมาะสม เพื่อเป็นหลักปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง จึงกําหนด
ระเบียบว่าด้วยการจัดกองทหารเกียรติยศสําหรับศพนายทหารนอกประจําการของกองทัพบกไว้
ดังนี้
ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบกองทัพบกว่าด้วยการจัดกองทหารเกียรติยศสําหรับ
ศพนายทหารนอกประจําการ พ.ศ.๒๕๔๘”
ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
ข้ อ ๓. ให้ ย กเลิ ก ระเบี ย บกองทั พ บกว่ า ด้ ว ยการจั ด กองทหารเกี ย รติ ย ศสํ า หรั บ ศพ
นายทหารนอกประจําการ พ.ศ.๒๕๓๘
ข้อ ๔ หน่วยหรือทายาทของนายทหารนอกประจําการที่เสียชีวิตจะรายงานขอกองทหาร
เกียรติยศได้นั้น ผู้เสียชีวิตจะต้องเป็นผู้ที่เคยรับราชการในกองทัพบก มียศตั้งแต่ พลตรีขึ้นไป
หากมียศต่ํากว่าพลตรี จะต้องมีคุณสมบัติเข้าหลักเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
๔.๑ ผู้ที่ได้รับพระราชทานโกศบรรจุศพ
๔.๒ ผู้ที่ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นประถมาภรณ์มงกุฎไทย
ขึ้นไป
๔.๓ ผู้ที่ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีศักดิ์รามาธิบดี
๔.๔ ผู้ที่ได้รับพระราชทานเหรียญกล้าหาญ หรือเหรียญดุษฎีมาลา เข็มกล้า
หาญ
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๔.๕ ผู้ที่ได้รับพระราชทานเหรียญชัยสมรภูมิหรือเหรียญพิทักษ์เสรีชน ชั้นที่ ๑
ข้อ ๕ นายทหารนอกประจําการที่เข้าเกณฑ์ ตามข้อ ๔ หากเสียชีวิตเนื่องจากกระทําอัน
ส่อไปในทางเสื่อมเสียชื่อเสียง ห้ามมิให้จัดกองทหารเกียรติยศ
ข้อ ๖ การรายงานขออนุมัติจัดกองทหารเกียรติยศ ให้ปฏิบัติดังนี้
๖.๑ หน่วยส่วนกลาง ให้รายงาน ผบ.ทบ. เพื่อขออนุมัติจัดกองทหารเกียรติยศ
ผ่าน กพ.ทบ. ล่วงหน้าก่อนถึงวันที่กองทหารเกียรติยศจะต้องปฏิบัติไม่น้อยกว่า ๑๕ วัน
๖.๒ หน่วยส่วนภูมิภาค การขออนุมัติจัดกองทหารเกียรติยศ ให้ ผบ.นขต.ทบ.
ระดับ พล.ท.ขึ้นไป มีอํานาจอนุมัติจัดกองทหารเกียรติยศในนาม ผบ.ทบ. ให้กับผู้ที่มีคุณสมบัติ
ครบถ้วนตามระเบียบที่กําหนด และให้ส่งล่วงหน้าก่อนถึงวันที่กองทหารเกียรติยศจะต้องปฏิบัติ
ไม่น้อยกว่า ๑๕ วัน
ข้อ ๗ ให้เจ้ากรมกําลังพลทหารบก เป็นผู้รักษาการตามระเบียบนี้
ประกาศ ณ วันที่ ๑๔ มกราคม พ.ศ.๒๕๔๘
(ลงชื่อ) พล.อ. ประวิตร วงษ์สุวรรณ
( ประวิตร วงษ์สุวรรณ )
ผูบ้ ัญชาการทหารบก

กรมกําลังพลทหารบก

๗-๑๓

คําชี้แจงกองทัพบก
เรื่อง การจัดกองทหารเกียรติยศสําหรับบุคคลสําคัญ
ชาวต่างประเทศและผู้บังคับบัญชา
-----------------------เนื่องด้วยปรากฏว่าในระยะนี้ได้มีบุคคลสําคัญของชาวต่างประเทศนายทหารชั้นผู้ใหญ่
ต่างประเทศ (ที่ได้เข้ามาเยือนประเทศไทยและเป็นแขกในทางราชการ) และผู้บังคับบัญชาได้
เดินทางไปราชการในท้องถิ่นต่างๆ อยู่เสมอ ในโอกาสดังกล่าวหน่วยต่างๆ ต้องจัดกองทหาร
เกียรติยศต้อนรับและส่งตามระเบียบ จากประสบการณ์ที่เป็นมาแล้ว ผู้บังคับบัญชาชั้นสูงได้
ปรารภว่าหน่วยต่างๆ จัดกองทหารเกียรติยศไม่เหมือนกัน ตลอดจนการปฏิบัติก็ไม่เหมือนกัน
เช่น ในกรณีอย่างเดียวกัน บางหน่วยก็จัดกองทหารเกียรติยศต้อนรับ บางหน่วยก็ไม่จัด
ฉะนั้น เพื่อให้การจัด และการปฏิบัติของกองทหารเกียรติยศเป็นไปโดยถูกต้องตาม
ข้อบังคับ และระเบียบที่วางไว้แล้วและเหมือนกัน กล่าวคือ ในการจัดและการปฏิบัติของกอง
ทหารเกียรติยศขอให้จัด และปฏิบัติให้เป็นไปตามข้อบังคับ กห. และระเบียบที่ได้กําหนดไว้แล้ว
โดยหลักทั่วไปให้พึงยึดถือและปฏิบัติดังนี้
๑. การจัดกองทหารเกียรติยศ สําหรับผู้ใดหรือสิ่งใด โอกาสใด กําลังเท่าใด และแต่ง
เครื่องแบบอย่างใด ให้ปฏิบัติตามข้อบังคับ กห. ว่าด้วยการจัดกองทหารเกียรติยศ พ.ศ.๒๔๙๙
และระเบียบ ทบ. ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัด และการปฏิบัติหน้าที่ของทหารกองเกียร ติย ศ พ.ศ.
๒๕๐๑ ตัวอย่าง เช่น ผบ.ทบ.เดินทางไปราชการตรวจหน่วยทหารในจังหวัดพระนคร, ธนบุรี
ตามปกติธรรมดา ตามข้อบังคับ กห. ดังกล่าว หน่วยไม่ต้องจัดกองทหารเกียรติยศ ดังนี้เป็นต้น (
ข้อบังคับ กห. ว่าด้วยการจัดกองทหารเกียรติยศ พ.ศ.๒๔๙๙ ข้อ ๕.(๔)) การปฏิบัติที่เป็นมาแล้ว
มีบางหน่วยจัดกองทหารเกียรติยศสําหรับ ผบ.ทบ.ในโอกาสนี้ ซึ่งเป็นการปฏิบัติเกินกว่าข้อบังคับ
กห. ที่กําหนดไว้
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๒. การปฏิบัติของกองทหารเกียรติยศ ให้ปฏิบัติตามข้อบังคับ กห. ว่าด้วยการจัดกอง
ทหารเกียรติยศ พ.ศ.๒๔๙๙ และระเบียบ ทบ.ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดและการปฏิบัติหน้าที่ของ
กองทหารเกียรติยศ พ.ศ.๒๕๐๑ ตัวอย่างเช่น ผู้นําตรวจแถวเชิญผู้รับเกียรติยศตรวจแถวกอง
ทหารเกียรติยศ เริ่มตรวจแถวตั้งแต่ต้นแถวถึงปลายแถว โดยไม่ต้องอ้อมหรือเดินผ่านแถวที่ ๒
(ระเบียบ ทบ. ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดและการปฏิบัติหน้าที่ของกองทหารเกียรติยศ พ.ศ.๒๕๐๑
ข้อ ๙.) การปฏิบัติที่เป็นมาแล้ว มีบางหน่วยนําตรวจแถวที่ ๒ ด้วย
๓. การปฏิบัติเกี่ยวกับการเคารพ ให้ปฏิบัติตาม ข้อบังคับทหาร ว่าด้วยการเคารพ ลง
๑๒ มี.ค.๗๘
ทั้งนี้ ให้หน่วยซึ่งมีหน้าที่ต้องจัดกองทหารเกียรติยศปฏิบัติตามข้อบังคับและระเบียบ
ดังกล่าวโดยถูกต้องและเคร่งครัด อนึ่ง ข้อบังคับ, คําสั่ง และระเบียบอื่นใดซึ่งได้บังคับใช้เกี่ยวข้อง
กับการปฏิบัติของกองทหารเกียรติยศแล้ว เช่น ระเบียบ ทบ.ว่าด้วยเครื่องแบบทหารบกและการ
แต่งเครื่องแบบทหารบก พ.ศ.๒๕๐๕ ให้พึงยึดถือและปฏิบัติตามด้วย
ฉะนั้น จึงชี้แจงมาเพื่อทราบทั่วกัน
รับคําสั่ง ผบ.ทบ.
(ลงชื่อ) พล.อ. ชลอ จารุกลัส
( ชลอ จารุกลัส )
ผช.ผบ.ทบ.
๑๙ มีนาคม ๒๕๐๘

กพ.ทบ.

๗–๑๕

บันทึกข้อความ
( กปค. โทร.๒๒๒๗๒๐๐ )
ส่วนราชการ กพ.ทบ.
ต่อที่ กห ๐๔๐๑/๒๔๔๖๕
วันที่ ๒๒ ม.ค. ๓๑
เรื่อง การปฏิบัติของกองทหารเกียรติยศ
เรียน ผบ.ทบ. (ผ่าน เสธ.ทบ.)
อ้างถึง ๑. บันทึกข้อความ กพ.ทบ. ที่ กห ๐๔๐๑/๒๒๔๔๙ ลง ๑๙ ก.ย. ๒๘
เรื่อง การปฏิบัติของกองทหารเกียรติยศ
๒. บันทึกข้อความ กพ.ทบ. ที่ กห ๐๔๐๑/๑๒๐๐ ลง ๒๐ มิ.ย. ๓๑
เรื่อง การปฏิบัติของกองทหารเกียรติยศ
๓. คําสั่ง ทบ. ที่ ๙๐๑/๒๕๒๙ ลง ๒๙ ก.ย. ๒๙ เรื่อง การมอบอํานาจหน้าที่และการ
ดําเนินงานเอกสารในกองบัญชาการกองทัพบก
สิ่งที่ส่งมาด้วย บันทึกข้อความ กพ.ทหาร ที่ กห ๐๓๐๓/๒๖๖๔ ลง ๑๙ ต.ค. ๓๑
เรื่อง การปฏิบัติของกองทหารเกียรติยศผสม
๑. ตามที่ ผบ.ทหารสูงสุด อนุมัติหลักการในการปฏิบัติของกองทหารเกียรติยศ ที่ กพ.
ทหารเสนอ ตามบันทึกข้อความ กพ.ทหาร ที่ กห ๐๓๐๓/๑๓๖๘ ลง ๑๖ ส.ค. ๒๘ เรื่อง การ
ปฏิบัติของกองทหารเกียรติยศ และ ผบ.ทบ. อนุมัติให้แจ้ง นขต.ทบ.ทราบ เพื่อยึดถือปฏิบัติตาม
บันทึกข้อความ กพ.ทบ. ที่อ้างถึง ๑ นั้น
๒. กพ.ทหาร รายงานขออนุมัติแก้ไขการปฏิบัติของกองทหารเกียรติยศผสมใหม่ตามสิ่ง
ที่ส่งมาด้วย โดยให้แก้ไขปรับปรุงการปฏิบัติของกองทหารเกียรติยศ ตามบันทึกข้อความ กพ.
ทหาร ที่ กห ๐๓๐๓/๑๓๖๘ ลง ๑๖ ส.ค. ๒๘ เรื่อง การปฏิบัติของกองทหารเกียรติยศดังต่อไปนี้
๒.๑ ในข้อ ๙.๔ ให้บรรเลงเพลงชาติของผู้มาเยี่ยมก่อน แล้วบรรเลงเพลงชาติ
ไทยเมื่อจบแล้วให้บรรเลงเพลงเคารพประธานให้แก้เป็น “ให้บรรเลงเพลงชาติของผู้มาเยี่ยมก่อน
แล้วบรรเลงเพลงชาติไทย”
๒.๒ ในข้อ ๙.๘ เมื่อกองทหารเกียรติยศเดินสวนสนามผ่านประธานไปแล้วให้
เดินผ่านไปเลยโดยไม่ต้องกลับมาตั้งแถวที่เดิมอีก ให้แก้เป็น “ในการเดินสวนสนามให้วงดุริยางค์

๗–๑๖
ปรับขบวนแถวอยู่หน้าแท่นรับการเคารพ ( เมื่อพื้นที่ที่ใช้ในการสวนสนามกว้างขวางพอที่จะใช้ใน
การปรั บ ขบวน) ก่อ นที่ ก องทหารเกี ย รติยศจะปรับขบวนเดินสวนสนาม และเมื่อ แถวทหาร
เกียรติยศเดินผ่านแท่นประธานไปได้ระยะอันเหมาะสมแล้ว ให้แถวทหารเดินกลับมาอยู่หน้าแท่น
รับการเคารพในลักษณะเดิม (เหมือนก่อนเดินสวนสนาม )”
๒.๓ ให้เพิ่มเติมหมายเหตุในผนวก ก ด้วยข้อความว่า “เป็นการตรวจแถวทหาร
กองเกียรติยศเสร็จสิ้นแล้ว ให้ถือว่าเสร็จพิธี” เว้นไว้แต่จะมีคําสั่งเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น (ซึ่ง
หมายถึงมีการสั่งการให้มีการเดินสวนสนามก็ได้)
๒.๔ เสธ.ทหาร เห็นด้วยกับทุกข้อเสนอ ยกเว้นการสวนสนามของกองทหาร
เกียรติยศผสม ซึ่งหน่วยจะสั่ง และวงดุริยางค์ควรตั้งแถวอยู่หลังแถวทหารกองเกียรติยศ ซึ่ง ผบ.
ทหารสูงสุดสั่งการให้ดําเนินการตามที่ เสธ.ทหารเสนอ
๓. กพ.ทบ. พิจารณาแล้วเห็นควรดําเนินการ ดังนี้.๓.๑ การแก้ไขตามข้อ ๒.๑ คงให้บรรเลงเพลงเคารพเฉพาะเพลงชาติของผู้มา
เยือนและเพลงชาติไทย โดยไม่ต้องบรรเลงเพลงมหาฤกษ์อีก ซึ่งการปฏิบัติเฉพาะในส่วนของ ทบ.
ที่ต้อนรับแขกต่างประเทศนั้น เมื่อบรรเลงเพลงชาติของทั้งสองประเทศจบแล้ว ให้บรรเลงเพลง
มหาฤกษ์ด้วยเช่นกัน ดังนั้น จึงเห็นควรงดบรรเลงเพลงมหาฤกษ์ตามอนุมัติ ผบ.ทหารสูงสุด
ต่อไป
๓.๒ การแก้ไขตามข้อ ๒.๒ คงปฏิบัติเฉพาะกองทหารเกียรติยศผสม ส่วนการ
ปฏิบัติของกองทหารเกียรติยศที่จัดเฉพาะในส่วนของ ทบ. คงถือปฏิบัติตามอนุมัติ ผบ.ทบ. ท้าย
บันทึกข้อความ กพ.ทบ. ที่อ้างถึง ๒ คือ
“การจัดแถวกองทหารเกียรติยศ แตรวงยังคงอยู่ทางด้านขวามือของแถวกอง
ทหารเกียรติยศเช่นเดิม เมื่อตรวจแถวกองทหารเกียรติยศเสร็จ และ ผบ.กองทหารเกียรติยศสั่ง
เรียบอาวุธแล้ว จะสั่งขวาหัน (เฉพาะกองทหารเกียรติยศ) เพื่อเตรียมสวนสนาม ในขณะเดียวกัน
ให้แตรวงกลับหลัง หัน เดินไปปรับรูปขบวนทางด้านขวามือของแถวกองทหารเกียรติยศตรงกับ
แท่นรับการเคารพหันหน้าเข้าหาแท่นรับการเคารพ ต่อจากนั้น ผบ.กองทหารเกียรติยศสังแบก–
อาวุธ แล้ว สั่งหน้า–เดินแตรวงบรรเลงเพลงเดิน แถวกองทหารเกียรติยศเดินสวนสนามแตรวง
ยังคงบรรเลงอยู่กับที่ เมื่อแถวกองทหารเกียรติยศหมวดสุดท้ายเดินผ่านแท่นรับการเคารพไปแล้ว
แตรวงจึงออกเดินต่อท้ายแถวกองทหารเกียรติยศ เป็นเสร็จพิธี”

๗–๑๗
๓.๓ การแก้ไขตามข้อ ๒.๓ และตามที่ เสธ.ทหาร เสนอในข้อ ๒.๔ ให้ยกเว้น
การเดินสวนสนามของกองทหารเกียรติยศผสม ซึ่งหน่วยจะสั่งนั้น สําหรับในส่วนของ ทบ. เห็น
ควรงดการเดินสวนสนามของกองทหารเกียรติยศด้วยเช่นกัน เว้นแต่จะมีคําสั่งเลือกอย่างอื่น
๔. ข้อเสนอ เห็นควรอนุมัติให้ดําเนินการดังนี้
๔.๑ การบรรเลงเพลงเคารพของกองทหารเกี ย รติ ย ศ ในการต้ อ นรั บ แขก
ต่างประเทศของ ทบ. ให้บรรเลงเฉพาะเพลงชาติของประเทศผู้มาเยือนและเพลงชาติไทย ไม่ต้อง
บรรเลงเพลง มหาฤกษ์อีก
๔.๒ ให้งดการเดินสวนสนามของทหารกองเกียรติยศ เว้นแต่จะมีคําสั่งเป็น
อย่างอื่น และหากมีการเดินสวนสนามให้ถือปฏิบัติตามอนุมัติ ผบ.ทบ. ท้ายบันทึกข้อความ กพ.
ทบ. ที่อ้างถึง ๒
๔.๓ สําเนาส่ง นขต.ทบ. ทราบ และให้หน่วยเกี่ยวข้องถือปฏิบัติต่อไป
จึงเรียนมาเพื่อกรุณาพิจารณา หากเห็นชอบเป็นการสมควร กรุณาอนุมัติตามที่เสนอใน
ข้อ ๔ ทั้งนี้อยู่ในอํานาจ เสธ.ทบ. ตามคําสั่ง ทบ. ที่อ้างถึง ๓

(ลงชื่อ) พล.ต.ชัยวุฒิ ศรีมาศ
(ชัยวุฒิ ศรีมาศ )
จก.กพ.ทบ.
เรียน ผบ.ทบ. (ผ่าน เสธ.ทบ.)
เห็ น สมควรอนุ มั ติ ต ามที่ กพ.ทบ.
เสนอ
ในข้อ 4
(ลงชื่อ) พล.ท.เสริม ไชยบุตร
ผช.เสธ ทบ.ฝกพ.

๒๔ พ.ย. ๓๑
๗–๑๘
(ลงชื่อ) พล.ท.สพรัง นุตสถิต
รอง เสธ.ทบ (๒)
อนุมัติตามเสนอในข้อ ๔
รับคําสั่ง ผบ.ทบ.
(ลงชื่อ) พล.อ. จ. วงศ์สายัณห์
เสธ.ทบ.
๒๕ พ.ย. ๓๑

๗–๑๙

บันทึกข้อความ
( กปพ.ฯ โทร.๒๒๑๙๘๑๒ )
ส่วนราชการ กพ.ทหาร
ต่อที่ กห ๐๓๐๓/๒๑๖๔
วันที่ ๑๙ ต.ค. ๓๑
เรื่อง การปฏิบัติของกองทหารเกียรติยศผสม
เรียน ผบ.ทหารสูงสุด
๑. ตามที่ ผบ.ทหารสู ง สุ ด ได้ ก รุ ณ าให้ ข้ อ คิ ด เห็ น เกี่ ย วกั บ การปฏิ บั ติ ข องกองทหาร
เกียรติยศผสมจัดสําหรับแขก (ต่างประเทศ) ของ รมว.กห. และ ผบ.ทหารสูงสุด เห็นว่าบางขัน
ตอนน่าจะมีการปรับปรุงให้เหมาะสมยิ่งขึ้น โดยให้หน่วยงานที่รับผิดชอบและเกี่ยวข้องนําไป
พิจารณาดังนี้
๑.๑ ให้บรรเลงเฉพาะเพลงชาติของสองประเทศ (เพลงชาติของแขกที่มาเยือน
และเพลงชาติไทย โดยตัดเพลงมหาฤกษ์ออกได้หรือไม่)
๑.๒ เมื่อตรวจแถวกองเกียรติยศแล้ว จะถือว่าเสร็จพิธีเลย โดยไม่ต้องมีการเดิน
สวนสนามได้หรือไม่
๑.๓ เมื่อมีการเดินสวนสนาม ให้วงดุริยางค์ปรับขบวนมาอยู่หน้าแท่นรับการ
เคารพก่อนที่แถวทหารจะเริ่มเดินสวนสนาม ซึ่งในกรณีนี้จะทําให้มีแถวทหารอยู่หน้าแท่นรับการ
เคารพ ตลอดเวลาจะทําได้หรือไม่
๑.๔ ในการแสดงท่าเคารพของกองทหารเกียรติยศ ขั้นตอนการปฏิบัติของแต่
ละเหล่าทัพไม่เหมือนกัน ถ้าจะมีการปรับการฝึกให้เหมือนกันจะเหมาะสมกว่า จะทําได้หรือไม่
๒. ขว.ทหาร ได้เสนอเรื่องนี้มาให้ กพ.ทหาร พิจารณา กพ.ทหาร ได้เชิญผู้แทนหน่วย
ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง และผู้แทนสามเหล่าทัพร่วมประชุมพิจารณา เมื่อ ๖ ต.ค. ๓๑ เวลา ๐๙๓๐
สรุปมติที่ประชุม เห็นด้วยกับข้อคิดเห็นของ ผบ.ทหารสูงสุด ในข้อ ๑.๑ สําหรับ ๑.๒ เพื่อให้เกิด
ความอ่อนตัวในการปฏิบัติจึงให้เพิ่มเติมว่า “เว้นไว้แต่มีคําสั่งเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น” ซึ่ง
หมายถึง สั่งการให้มีการเดินสวนสนามได้) ในข้อ ๑.๓ สามารถปฏิบัติได้ตามที่ ผบ.ทหารสูงสุด
ได้กรุณาเสนอข้อคิดเห็น ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับพื้นที่ปฏิบัติ หากว่ามีพื้นที่กว้างขวางพอให้วงดุริยางค์ปรับ

ขบวนมาอยู่หน้าแท่นรับการเคารพก่อน กองทหารเกียรติยศจะปรับขบวนเดินสวนสนาม และใน
ข้อ ๑.๔ การปฏิบัติของ ทบ. และ ทอ. เหมือนกัน ขั้นตอนการปฏิบัติที่แตกต่างกันคือ ทร. จึง
เสนอให้ ทร.
๗–๒๐
นํามติที่ประชุมเสนอผู้บังคับบัญชาตามสายงาน เพื่อปรับการฝึกท่าอาวุธของกองทหารเกียรติยศ
ให้เหมือนกับ ทบ. และ ทอ.
๓. ข้อเสนอ เพื่อให้การปฏิบัติของกองทหารเกียรติยศผสมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
ตามความ เหมาะสมยิ่งขึ้น เห็นควรอนุมัติให้ดําเนินการดังนี้
๓.๑ ให้แก้ไขปรับปรุงการปฏิบัติของกองทหารเกียรติยศ ตามบันทึกข้อความ กพ.ทหาร
ที่ กห ๐๓๐๓/๑๓๖๘ ลง ๑๖ ส.ค. ๒๘ เรื่อง การปฏิบัติของกองทหารเกียรติยศดังข้อความ
ต่อไปนี้
๓.๑.๑ ในข้อ ๙.๔ ให้บรรเลงเพลงชาติของผู้มาเยี่ยมก่อนแล้วบรรเลง
เพลงชาติไทย เมื่อจบแล้วให้บรรเลงเพลงเคารพประธานด้วย ให้แก้เป็น “ให้บรรเลงเพลงชาติ
ของผู้มาเยี่ยมแล้วบรรเลงเพลงชาติไทย”
๓.๑.๒ ในข้อ ๙.๘ เมื่อกองทหารเกียรติยศผสมเดินสวนสนามผ่าน
ประธานไปแล้ว ให้เดินผ่านไปโดยไม่ต้องกลับมาตั้งแถวที่เดิมอีก ให้แก้เป็น “ในการเดินสวน
สนามให้วงดุริยางค์ปรับขบวนมาอยู่หน้าแท่นรับการเคารพ ( เมื่อพื้นที่ที่ใช้ในการสวนสนาม
กว้างขวางพอที่จะให้ในการปรับขบวน ) ก่อนที่กองทหารเกียรติยศจะปรับขบวนเดินสวนสนาม
และเมื่อแถวทหารกองเกียรติยศเดินผ่านแท่นประธานไปได้ระยะอันเหมาะสมแล้วให้แถวทหาร
เดินกลับมาอยู่หน้าแท่นรับการเคารพในลักษณะเดิม ( เหมือนก่อนเดินสวนสนาม )
๓.๑.๓ ให้เพิ่มเติม หมายเหตุ ในผนวก ก. ด้วยข้อความว่า “เมื่อการ
ตรวจแถวทหารกองเกียรติยศเสร็จสิ้นแล้ว ให้ถือว่าเสร็จพิธี” เว้นไว้แต่จะมีคําสั่งเปลี่ยนแปลง
เป็นอย่างอื่น ( ซึ่งหมายถึงมีการสั่งการให้มีการเดินสวนสนามก็ได้ )
๓.๒ ให้ ทร. นํามติที่ประชุมเสนอตามสายงานเพื่อปรับการฝึกท่าอาวุธของ ทร.
ให้เหมือนกับ ทบ.ม ทอ. ( เฉพาะหน่วยที่ต้องจัดกองทหารเกียรติยศผสม คือ กอง รปภ.สน.กห.)
จึงเรียนมาเพื่อกรุณาทราบ หากเห็นเป็นการสมควร กรุณาอนุมัติในข้อ ๓ เพื่อ กพ.
ทหารจะได้ดําเนินการต่อไป
(ลงชื่อ) พล.ร.ต.ปิติ สภานนท์ ร.น.

( ปิติ สภานนท์ )
รอง จก.กพ.ทหาร ทําการแทน
จก.กพ.ทหาร
๗–๒๑
เรียน ผบ.ทหารสูงสุด
- กระผมเห็นด้วยกับทุกข้อเสนอ ยกเว้นการ
สวนสนามของกองทหารเกียรติยศผสม
(ลงชื่อ) พล.อ.ท.พิสิษฐ์ ศาลิคุปต
ซึ่งหน่วยจะสั่ง
( พิสิษฐ์ ศาลิคุปต)
- วงดุริยางค์ควรตั้งแถวอยู่หลังทหารกองเกียรติยศ
รอง เสธ.ทหาร
๒๐ ต.ค. ๓๑
(ลงชื่อ) พล.อ.สุนทร คงสมพงษ์
( สุนทร คงสมพงษ์ )
เสธ.ทหาร
๒๑ ต.ค. ๓๑
เรียน ผบ.ทหารสูงสุด
กระผมเห็นด้วยกับข้อเสนอแนะของ เสธ.ทหาร
(ลงชื่อ) พล.อ.อ.เกษตร โรจนนิล
( เกษตร โรจนนิล )
รอง ผบ.ทหารสูงสุด
๒๔ ต.ค. ๓๑
ดําเนินการตามที่ เสธ.ทหาร เสนอ
(ลงชื่อ) พล.อ.ชวลิต ยงใจยุทธ
(ชวลิต ยงใจยุทธ )
รรก. ผบ.ทหารสูงสุด
๒๔ ต.ค. ๓๑
เสนอ ผบ.เหล่าทัพ
เพื่อกรุณาทราบ
(ลงชื่อ) พล.ร.ต.ปิติ สภานนท์ ร.น.

( ปิติ สภานนท์ )
รอง จก.กพ.ทหาร ทําการแทน
จก.กพ.ทหาร
๗–๒๒

ระเบียบกระทรวงกลาโหม
ว่าด้วยการจัดยามเกียรติยศศพทหาร
พ.ศ. ๒๕๑๑
---------------------------------------------โดยที่เป็นการสมควรจัดยามเกียรติยศศพทหารที่เสียชีวิตในระหว่างปฏิบัติหน้าที่ราชการ
จึงวางระเบียบไว้ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบกระทรวงกลาโหมว่าด้วยการจัดยามเกียรติยศศพ
ทหาร พ.ศ.๒๕๑๑”
ข้อ ๒ การจั ดยามเกียรติยศศพทหารตามระเบียบนี้ ให้จัดสําหรับศพทหารซึ่งทาง
ราชการเป็นเจ้าภาพประกอบพิธีบําเพ็ญกุศล ดังต่อไปนี้
๒.๑ ศพทหารผู้เสียชีวิตในการรบ หรือเนื่องจากการรบ
๒.๒ ศพทหารผู้เสียชีวิตระหว่างปฏิบัติหน้าที่ราชการในกรณีอื่น เฉพาะผู้ซึ่ง
ทางราชการพิจารณาเห็นว่าเป็นผู้ประกอบคุณงามความดีให้แก่ประเทศชาติ สมควรยกย่องเชิดชู
เกียรติ
ข้อ ๓ การจัดยามเกียรติยศศพทหาร ให้ ผู้บังคับบัญ ชาตั้งแต่ชั้นผู้บังคั บกองพัน ผู้
บังคับการเรือชั้น ๑ ผู้บังคับฝูงบิน หรือเทียบเท่าขึ้นไป ซึ่งมีกําลังทหารอยู่ในบังคับบัญชา เป็นผู้
สั่งจัด
ข้อ ๔ การจัดยามเกียรติยศให้ปฏิบัติ ดังนี้
๔.๑ จัดยามคู่ ๑ คู่หรือ ๒ คู่ เป็นผลัด ประจําตลอดเวลาที่บําเพ็ญกุศล โดย
เริ่มก่อนพิธีประมาณ ๓๐ นาที และเลิกเมื่อบําเพ็ญกุศลเสร็จเรียบร้อยแล้ว
๔.๒ การแต่งกาย ให้แต่งเครื่องแบบฝึก สวมรองในหมวกเหล็ก ถืออาวุธ
ประจํากายในท่าสํารวมแสดงความอาลัย โดยตั้งพานท้ายปืนขึ้นข้างบน มือทั้งสองประสานวาง
บนพานท้ายปืน ก้มหน้ามองพื้นในทิศทางตรงหน้า หันหน้าไปทางที่ตั้งศพ

สําหรับหน่วยที่ใช้อาวุธประจํากายมิใช่ปืนเล็กยาว ให้ถือปฏิบัติในการ
ยืนตลอดจนการใช้อาวุธในท่าสํารวมแสดงความอาลัยอนุโลมตามที่กล่าวในวรรคแรกเท่าที่จะ
กระทําได้ตามความเหมาะสมกับอาวุธประจํากายนั้น
๗–๒๓
ข้อ ๕ การจัดยามเกียรติยศเป็นพิเศษ นอกจากที่กล่าวแล้ว แก่ศพทหารผู้ใดอย่างใด
กระทรวง กลาโหมจะได้ สั่ ง เป็ น ครั้ ง คราว หรื อ ตามที่ หั ว หน้ า ส่ ว นราชการขึ้ น ตรงต่ อ
กระทรวงกลาโหม ผู้ บั ญ ชาการทหารบก ผู้ บั ญ ชาการทหารเรื อ ผู้ บั ญ ชาการทหารอากาศ
พิจารณาสั่งการตามที่เห็นสมควร
ข้อ ๖ ให้ใช้ระเบียบนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ ๔ กันยายน พ.ศ.๒๕๑๑
(ลงชื่อ) จอมพล ถ. กิตติขจร
( ถนอม กิตติขจร )
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม

______________________________________________________________________
หมายเหตุ หลักการและเหตุผลในการประกาศใช้ระเบียบนี้ คือวางระเบียบการจัดยาเกียรติยศ
ศพทหารที่ เ สี ย ชี วิ ต ในระหว่ า งปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ร าชการในโอกาสที่ ท างราชการเป็ น

เจ้าภาพตั้งศพบําเพ็ญกุศล เพื่อเป็นเกียรติในฐานะที่ได้เสียสละอย่างสูง และเพื่อเชิด
ชูเกียรติให้ปรากําแก่ประชาชนด้วย
๗–๒๔

ระเบียบกองทัพบก
ว่าด้วยการจัดแถวทหารต้อนรับและหมู่ธงเกียรติยศ
พ.ศ. ๒๕๕๑
-------------------------------------------โดยที่เป็นการสมควรกําหนดหลักเกณฑ์การจัดแถวทหารต้อนรับและหมู่ธงเกียรติยศ
สําหรับบุ คคลสําคัญ ในโอกาสตรวจเยี่ยมหน่วยทหาร เพื่อให้หน่วยต่าง ๆ ยึดถือปฏิบัติเป็น
แบบอย่างเดียวกัน จึงวางระเบียบไว้ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบกองทัพบก ว่าด้วยการจัดแถวทหารต้อนรับและหมู่
ธงเกียรติยศ พ.ศ. ๒๕๔๑”
ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
ข้อ ๓ บรรดาระเบียบ คําสั่ง คําชี้แจงใด ๆ ของกองทัพบกในเรื่องการจัดแถวทหาร
ต้อนรับ ผู้บังคับบัญชาหรือนายทหารผู้ใหญ่ และหมู่ธงเกียรติยศ ซึ่งขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้ให้
ใช้ระเบียบนี้แทน
ข้อ ๔ ในกรณีที่มีข้อบังคับ ระเบียบ คําสั่ง ว่าด้วยการจัดกองทหารเกียรติยศกําหนด
วิธีปฏิบัติ เกี่ยวกับการต้อนรับไว้ให้ถือปฏิบัติตามข้อบังคับระเบียบหรือคําสั่งว่าด้วยการนั้น
ข้อ ๕ ให้เจ้ากรมกําลังพลทหารบก เป็นผู้รักษาการให้เป็นไปตามระเบียบนี้

หมวด ๑
บททั่วไป
ข้อ ๖ แถวทหารต้ อนรับและหมู่ธงเกี ยรติยศ จัดเพื่ อ ให้ การต้อนรั บผู้บังคับบัญชา
นายทหารผู้ใหญ่และบุคคลผู้มีเกียรติของกองทัพบก เมื่อเดินทางไปตรวจราชการหรือตรวจเยี่ยม
หน่วยทหารอย่างเป็นทางการ

ข้อ ๗ การจัดแถวทหารต้อนรับและหมู่ธงเกียรติยศแต่ละครั้ง ให้จัดตั้งในตอนเดินทาง
มาถึงและในตอนเดินทางจากไป
๗–๒๕
ข้อ ๘ สถานที่จัดแถวทหารต้อนรับและหมู่ธงเกียรติยศให้จัดภายในค่ายหรือบริเวณ
ที่ตั้งของหน่วยทหารนั้นๆ

หมวด ๒
โอกาสในการจัดแถวทหารต้อนรับและหมู่ธงเกียรติยศ
ข้อ ๙ ให้จัดแถวทหารต้อนรับและหมู่ธงเกียรติยศ แทนการจัดกองทหารเกียรติยศใน
กรณีที่ไม่สามารถจัดกองทหารเกียรติยศได้ตามข้อบังคับและระเบียบว่าด้วยการจัดกองทหาร
เกียรติยศแก่บุคคล ดังต่อไปนี้ เมื่อไปตรวจราชการหรือตรวจเยี่ยมในหน่วยทหาร
๙.๑ นายกรัฐมนตรี
๙.๒ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม
๙.๓ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหม
๙.๔ ผู้บังคับบัญชาชั้นสูงของกองทัพบกชั้นยศตั้งแต่พลโทขึ้นไป
๙.๕ นายทหารชั้นนายพลชั้นยศพลโทขึ้นไป ที่ได้รับมอบหมาย
ข้อ ๑๐ การจัดสําหรับบุคคลที่มีเกียรติของกองทัพบกหรือแก่ผู้ใด ในโอกาสใดนอกจาก
ที่กล่าวแล้ว กองทัพบกจะสั่งการตามที่เห็นสมควร

หมวด ๓
การประกอบกําลังและการจัดแถว
ข้อ ๑๑ แถวทหารต้อนรับและหมู่ธงเกียรติยศ มีการประกอบกําลังดังนี้
๑๑.๑ หมู่ธงเกียรติยศ ประกอบด้วย ผู้เชิญธงแสดงหน่วยทหารบก ๑ นาย และ
ผู้กํากับธง ๒ นาย
๑๑.๒ แถวทหารต้อนรับ ประกอบด้วยกําลังพล ๖๔ นาย ได้แก่

๑๑.๒.๑ ผู้บังคับแถวทหารต้อนรับ
๑๑๒.๒ ผู้บังคับหมวด
๑๑.๒.๓ ผู้บังคับหมู่
๗–๒๖

๑
๓
๖

นาย
นาย
นาย

๑๑.๒.๔ พลทหาร
๕๔ นาย
ข้อ ๑๒ การวางกําลังของแถวทหารต้อนรับและหมู่ธงเกียรติยศ ให้จักแถวตามผนวก ก
ท้ายระเบียบนี้

หมวด ๔
การแต่งกาย
ข้อ ๑๓ แถวทหารต้อนรับและหมู่ธงเกียรติยศ ใช้เครื่องแต่งกายประกอบด้วย
๑๓.๑ หมวก ใช้รองในหมวกเหล็กสีกากีแกมเขียว สายรัดคางหนังสีดํา
๑๓.๒ เครื่องแบบ หน่วยในที่ตั้งปกติใช้เครื่องแบบฝึก คาดเข็มขัดสนาม ( ไม่
ต้องคาดเข็มขัดด้ายถัก ) สําหรับหน่วยปฏิบัติราชการสนามหรือปฏิบัติงานนอกที่ตั้งปกติ ใช้
เครื่องแบบสนามคาดเข็มขัดสนามประกอบสายโยงเข็มขัดสนาม และสามารถใช้เครื่องสนามอื่นๆ
ประกอบเครื่องแบบสนามได้ตามความเหมาะสม
เมื่อแต่งเครื่องแบบฝึกหรือเครื่องแบบสนาม ใช้พับแขนเสื้อไว้เหนือศอก ความ
กว้างของส่วนที่พับไว้ประมาณ ๓ - ๔ นิ้วฟุต
๑๓.๓ ผูกผ้าพันคอสีของหน่วย
ข้อ ๑๔ อาวุธประจํากาย
๑๔.๑ ผู้กํากับธง ใช้อาวุธปืนเล็กยาวในอัตราของหน่วย ขณะประจําแถวทหาร
ให้ติดดาบปลายปืน
๑๔.๒ แถวทหารต้อนรับ ใช้อาวุธปืนเล็กยาวในอัตราของหน่วย ดาบปลายปืน
พร้อมฝักดาบ แต่ไม่ต้องติดดาบปลายปืน
๑๔.๓ ผู้บังคับแถวทหารต้อนรับ ใช้ปืนพร้อมซองหนังสีดํา

๗–๒๗

หมวด ๕
การปฏิบัติ
ข้อ ๑๕ การปฏิบัติของแถวทหารต้อนรับและหมู่ธงเกียรติยศในการต้อนรับ เมื่อผู้รับ
การเคารพขึ้นแถวแท่นรับการเคารพ ให้ผู้บังคับแถวทหารต้อนรับบอกแถวแสดงความเคารพแล้ว
เข้าไปรายงานต่อผู้รับการเคารพ โดยมีระยะห่างจากแท่นรับการเคารพ ๓ ก้าว หลังจากจบการ
รายงานให้กลับมายืนที่จุดเดิม และบอกแถวเลิกแสดงความเคารพ โดยไม่ต้องมีการตรวจแถว
ข้อ ๑๖ การรายงานของผู้บังคับแถวทหารต้อนรับ ใช้ใจความตามลําดับดังนี้
๑๖.๑ สรรพนาม และ ยศ ชื่อ ของผู้บังคับแถวทหารต้อนรับ
๑๖.๒ เป็นผู้บังคับแถวทหารต้อนรับสําหรับผู้ใด
๑๖.๓ ในโอกาส พิธี หรืองาน
๑๖.๔ มีกําลังพลหนึ่งกองร้อย
๑๖.๕ คําลงท้ายรายงานใช้สรรพนามว่า “ครับ” หรือคําอื่นใดตามฐานันดรศักดิ์
ของผู้รับการเคารพ
๑๖.๖ คํารายงานทั้งหมดต้องรายงานด้วยคําเต็ม ห้ามใช้คําย่อ
ข้อ ๑๗ การปฏิบัติของแถวทหารต้อนรับและหมู่ธงเกียรติยศในการส่งกลับ
๑๗.๑ เมื่อผู้รับการเคารพขึ้นแท่นรับการเคารพ ให้ผู้บังคับแถวทหารต้อนรับ
บอกแถวแสดงความเคารพ และเมื่อผู้รับการเคารพลงจากแท่นรับการเคารพให้บอกแถวเลิก
แสดงความเคารพ
๑๗.๒ เมื่อผู้รับการเคารพจะจากไป ให้บอกแถวแสดงความเคารพเมื่อผู้รับการ
เคารพก้าวขึ้นพาหนะหรือขณะที่พาหนะกําลังจะเคลื่อนที่จากไปแล้วแต่ความเหมาะสมอีกครั้ง
ข้อ ๑๘ การแสดงความเคารพตามความในข้อ ๑๕ และข้อ ๑๗ ไม่ต้องบรรเลงเพลง
เคารพ

ข้อ ๑๙ การปฏิบัติของหมู่ธงเกียรติยศตามผนวก ๘ ท้ายระเบียบนี้
ข้อ ๒๐ แถวทหารต้อนรับและหมู่ธงเกียรติยศจะนําแถวกลับได้เมื่อเสร็จพิธี หรือผู้รับ
การเคารพได้ออกจากบริเวณที่ตั้งแถวทหารต้อนรับและหมู่ธงเกียรติยศไปแล้ว
๗–๒๘

หมวด ๖
การจัดแท่นรับการเคารพ
ข้อ ๒๑ แท่นรับการเคารพให้งดประดับธงทุกชนิด
ประกาศ ณ วันที่ ๑๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๔๑
(ลงชื่อ) พล.อ. เชษฐา ฐานะจาโร
(เชษฐา ฐานะจาโร )
ผู้บญ
ั ชาการทหารบก

กรมกําลังพลทหารบก

๗-๒๙
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ผนวก ข การปฏิบัตขิ องหมู่ธงเกียรติยศ
๑. ท่าเรียบอาวุธ เป็นท่าพื้นฐานที่จะปฏิบัติท่าอื่นต่อไปเช่นเดียวกับท่าตรง
คําบอก : “แถว - ตรง”
การปฏิบัติ : ผู้เชิญธง ยืนในท่าตรง มือขวาจับคันธงให้ต้นธงอยู่ระหว่าง
นิ้วหัวแม่มือกับนิ้วชี้ นิ้วมือขวาทั้ง ๔ เรียงชิดติดกันอยู่ด้านนอก คันธงแนบกับลําตัว ยอดธงชี้ขึ้น
ด้านบน ปลายด้ามธงวางอยู่บนพื้นเสมอปลายนิ้วก้อยเท้าขวา แขนขวาเหยียดอย่างท่าตรง
ผู้กํากับธงด้านซ้าย
ทําท่าแบกอาวุธด้วยบ่าซ้าย
ผู้กํากับธงด้านขวา
ทําท่าแบกอาวุธด้วยบ่าขวา
๒. การแสดงความเคารพเมือ่ อยู่กับที่ใช้ “ท่าวันทยาวุธ”
๒.๑ ท่าวันทยาวุธ : เป็นท่าที่ทําต่อจาก “ท่าเรียบอาวุธ”
คําบอก
: “ตรงหน้า , ระวัง, วันทยา - วุธ”
การปฏิบัติ : เมื่อได้ยินคําบอกว่า “ตรงหน้า ,ระวัง”
ผูเ้ ชิญธง ปฏิบัติเป็น ๒ จังหวะ
จังหวะ ๑ น้ํามือซ้ายมาจับคันธงเสมอแนวไหล่ ศอก
ซ้ายเปิดขนานกับพื้น มือขวาจับคันธงอยู่ที่เดิม
จังหวะ ๒ มือซ้ายจับคันธงชูคันธงขึ้นเหนือศีรษะให้
คันธงตั้งตรง แขนซ้ายเหยียดตึง มือขวาจับที่เดิม ยกคันธงขึ้นให้มือขวาอยู่เสมอไหล่ขวา ศอกขวา
หุบลงหนีบคันธงเข้ากับลําตัว ให้ปลายศอกขวาชี้ลงด้านล่าง
การปฏิบัติ : เมือ่ ได้ยินคําว่า “......วันทยา - วุธ”
ผู้เชิญธง ปฏิบัติเป็น ๓ จังหวะ
จังหวะ ๑ มือซ้ายที่จับคันธง ฟันธงลงให้ยอดธงชี้ไป
ข้างหน้า แขนซ้ายเหยียดตึง คันธงขนานกับพื้น มือขวาจับคันธง ด้ามธงอยู่ใต้รักแร้ ศอกขวาหนีบ
ด้ามธงไว้เข้ากับลําตัว
จังหวะ ๒ คงจับคันธงอยู่ในท่าเดิม ( มือซ้ายจับคันธง
แขนซ้ายเหยียดตึง มือขวาจับคันธงไว้ใต้รักแร้ ศอกขวาหนีบคันธงไว้เข้ากับลําตัว)

๗–๓๑
จังหวะ ๓ ให้ละมือซ้ายจากคันธง ลดมือลงอยู่ข้าง
ลําตัว มือขวาจับคันธงที่เดิม ให้แขนขวาหนีบต้นธงไว้ให้แน่น คันธงคงขนานกับพื้นและชี้ไป
ข้างหน้า ( ใช้มอื ขวาถือธงมือเดียว
ผู้กํากับธงด้านซ้าย ปฏิบตั ิเป็น ๓ จังหวะ
จังหวะ ๑ ใช้มือข้างดึงปืนลงมาอยู่ข้างลําตัวแขนซ้าย
เหยี ย ดตึ ง ปื น ตั้ ง ตรงอยู่ ห น้ า บ่ า ซ้ า ย พร้ อ มกั บ ใช้ มื อ ขวาตบจั บ ครอบลํ า กล้ อ งปื น บริ เ วณใต้
ศูนย์หน้า (จับแบบม้วนข้อ) ศอกขวาเปิดขนานกับพื้น
จังหวะ ๒ มือขวานําปืนตรงหน้าอยู่กึ่งกลางลําตัว ปืน
ตั้งตรงโกร่งไกชี้ไปข้างหน้าแขนขวาท่อนบนแนบกับลําตัว แขนท่อนล่างสูงกว่าเข็มขัดเล็กน้อย
พร้อมกับนํามือนํามือซ้ายมาตบจับใต้มือขวา แท่นซ้ายท่อนบนแนบชิดลําตัว แขนท่อนล่างสูงจาก
เข็มขัดเล็กน้อย อยู่ในท่าวันทยาวุธจังหวะ ๑
จังหวะ ๓ ลดมือขวาลงมาแตะที่หน้าพานท้ายปืนอยู่
ในท่าวันทยาวุธจังหวะ ๒
ผู้กํากับธงด้านขวา ปฏิบัติเป็น ๓ จังหวะ
จังหวะ ๑ ใช้มื อขวาดึงพานท้ายปืนลงมาอยู่ลําตัว
แขนขวาเหยียดตึ ง ปื นตั้งตรงอยู่หน้ าบ่าขวา พร้อมกับ ใช้มื อซ้ ายตบจั บครอบลํากล้ องปื น ใต้
ศูนย์หน้า ต่ําลงมา ๑ ฝ่ามือ (จับแบบม้วนข้อ) ศอกซ้ายเปิดขนานกับพื้น
จังหวะ ๒ มือซ้ายนําปืนมาตรงหน้าอยู่กึ่งกลางลําตัว
ปืนตั้งตรงโกร่งไกชี้ไปข้างหน้า แขนซ้ายท่อนบนแนบกับลําตัว แขนท่อนล่างตั้งฉากกับแขนท่อน
บน อยู่เหนือเข็มขัดเล็กน้อย น้ํามือขวามาตบจับเหนือมือซ้าย แขนขวาท่อนบนแนบกับลําตัว
แขนท่อนล่างสูงจากเข็มขัดเล็กน้อยอยู่ในท่าวันทยาวุธจังหวะ ๑
จังหวะ ๓ ลดมือขวาลงมาแตะที่หน้าพานท้ายปืน
อยู่ในท่าวันทยาวุธจังหวะ ๒
๒.๒ ท่าเรียบอาวุธ เป็นท่าที่ทําต่อจาก “ท่าวันทยาวุธ”
คําบอก
: “เรียบ - อาวุธ”
การปฏิบัติ : เมื่อได้ยินคําบอกว่า “เรียบ”

๗–๓๒
ผู้เชิญธง ใช้มือซ้ายยื่นไปข้างหน้าจับคันธง แขนซ้าย
เหยียดตึงยกธงขึ้นเหนือศีรษะ ให้คันธงตั้งตรง มือขวาจับคันธงอยู่เสมอแนวไหล่ ศอกขวาลง
ข้างล่าง คันธงอยู่ร่องไหล่ขวา แขนขวาหุบลงหนีบคันธงแนบกับลําตัว
การปฏิบัติ : เมื่อได้ยินคําบอกว่า “อาวุธ”
ผู้เชิญธง ปฏิบัติเป็น ๓ จังหวะ
จังหวะ ๑ มือซ้ายจับคับธงลดลง จนมือซ้ายอยู่เสมอ
แนวไหล่ขวา ศอกซ้ายเปิดขนานกับพื้น คันธงตั้งตรง
จังหวะ ๒ มือซ้ายยังจับคันธงอยู่เสมอแนวไหล่ขวา
ศอกซ้ายเปิดพร้อมกันนั้นมือขวาช่วยลดธงลงจนด้ามธงถึงพื้นอยู่ประมาณปลายนิ้วก้อยเท้าขวา
คันธงตั้งตรงอยู่ข้างลําตัวด้านขวา แขนขวา เหยียดตึงบังคับธงอยู่ข้างลําตัว
จังหวะ ๓ ให้ลดมือซ้ายลงข้างลําตัว มือขวาจับคันธง
แนบข้างลําตัว คันธงตั้งตรงเช่นเดียวกับท่าเรียบอาวุธ
ผู้กํากับธงด้านซ้าย
ปฏิบัติเป็น ๓ จังหวะ
จังหวะ ๑ ใช้มือขวาตบจับครอบลํากล้อง จับปืนเหนือ
มือซ้าย ปืนตั้งตรง และอยู่ในลักษณะเช่นเดียวกับท่าเรียบอาวุธจังหวะ ๑
จังหวะ ๒ ใช้มือขวานําปืนมาอยู่ข้างลําตัวด้านซ้าย (
ลักษณะม้วนข้อ) โกร่งไกหันไปข้างหลัง พร้อมกับใช้มือซ้ายจับรองพานท้ายปืน ให้ปืนตั้งตรงอยู่
หน้าร่องไหล่ซ้าย พานท้ายปืนแนบข้างขาซ้าย ข้อศอกขวาเปิดขนานกับพื้น
จังหวะ ๓ ใช้มือซ้ายเสือกปืนขึ้นบนไหล่ซ้าย แขนซ้าย
ท่อนบนเสมอแนวหลัง แขนท่อนล่างขนานกับพื้น พร้อมกับลดมือขวาลงอยู่ข้างลําตัวอยู่ในท่า
แบกอาวุธบ่าซ้าย
ผู้กํากับธงด้านขวา
ปฏิบัติเป็น ๓ จังหวะ
จังหวะ ๑ ใช้มือขวาตบจับครอบลํากล้องปืน จับปืน
เหนือมือซ้าย (ลักษณะม้วนข้อ) ให้ปืนเฉียงกับลําตัว ปากลํากล้องปืนเฉียงไปทางซ้าย โกร่งไกหัน
เข้าหาตัว พานท้ายปืนเฉียงมาทางขวา

๗–๓๓
จังหวะ ๒ ใช้มือซ้ายนําปืนมาอยู่ข้างลําตัวด้านขวา
( ลักษณะม้วนข้อ ) โกร่งหันไปข้างหลัง พร้อมกับใช้มือขวาจับรองพานท้ายปืน ให้ขึ้นตั้งตรงอยู่
หน้าร่องไหล่ขวา พานท้ายปืนแนบข้างขาขวา ข้อศอกซ้ายเปิดขนานกับพื้น
จังหวะ ๓ ใช้มือขวาเสือกปืนขึ้นบนไหล่ขวา แขนขวา
ท่อนบนเสมอแนวหลัง แขนท่อนล่างขนานกับพื้น ลดมือซ้ายลงอยู่ข้างลําตัว อยู่ในท่าแบกอาวุธ
บ่าขวา

๗–๓๔

บันทึกข้อความ
ด่วนมาก
ส่วนราชการ กพ.ทบ. (กองการปกครอง โทร. ๒๙๗๘๐๖๒)
ที่
ต่อ กห ๐๔๐๑/๑๔๕๒๑
วันที่ ๒๘ ก.ค. ๔๑
เรื่อง การจัดกองทหารเกียรติยศสําหรับ ฯพณฯ นรม./รมว.กห.
เรียน ผบ.ทบ.
อ้างถึง ๑. ข้อบังคับ กห. ว่าด้วยการจัดกองทหารเกียรติยศ พ.ศ. ๒๕๒๘
๒. หนังสือ กพ.ทบ. ที่ กห ๐๔๐๑/๓๐๓ ลง ๒ ก.พ. ๓๗ เรื่อง ชี้แจงการปฏิบัติของกอง
ทหารเกียรติยศ
๓. ระเบียบ ทบ. ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดและการปฏิบัติหน้าที่ของกองทหารเกียรติยศ
พ.ศ. ๒๕๑๐
๔. หนังสือ กพ.ทบ. ที่ กห ๐๔๐๑/๑๓๖๘ ลง ๑๐ มิ.ย. ๓๗ เรื่อง การปฏิบัติของกอง
ทหารเกียรติยศ
สิ่งที่ส่งมาด้วย หนังสือ สป. ที่ กห o๒๐๗/๙๒๓ ลง ๕ มิ.ย. ๔๑
๑. เนื่องด้วย ๆ ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี ได้กรุณาปรารภเกี่ยวกับการจัดการต้อนรับใน
โอกาสที่เดินทางไปปฏิบัติราชการและ/หรือเยี่ยมเยียนประชาชนในพื้นที่ต่างจังหวัด ซึ่งมิได้เป็น
การเดินทางไปในฐานะ รมว.กห. หรือ เป็นงานพิธีการทางทหาร โดยไม่ประสงค์ให้มีการจัด
กองทหารเกียรติยศรวมทั้งข้าราชการและครอบครัวมาต้อนรับจํานวนมาก ซึ่ง สป. ได้แจ้งให้
ทบ. ทราบและถือปฏิบัติแล้ว รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย
๒. กพ.ทบ. พิจารณาแล้ว ขอเรียนชี้แจงให้ทราบ ดังนี้
๒.๑ ตามข้อบังคับ กห. ที่อ้างถึง ๑ ได้กําหนดโอกาสในการจัดและข้อยกเว้นที่ไม่
ต้องจัดกองทหารเกียรติยศไว้ชัดเจนแล้วว่า ให้จัดกองทหารเกียรติยศต้อนรับแก่ นรม. และ
รมว.กห. เมื่อไปราชการต่างท้องถิ่น (ต่างจังหวัด) ที่มีหน่วยทหารตั้งอยู่ หรือไปตรวจเยี่ยม
หน่วยทหารตามกําหนดการที่เป็นทางการ แต่หาก นรม. หรือ รมว.กห. เดินทางไปทําธุระ
ส่วนตัวที่ต่างจังหวัด และไม่เกี่ยวกับทางราชการ หรือมิได้เดินทางไปในฐานะ รมว.กห. หรือ

๗–๓๕
ไม่ได้ไปในงานพิธีการทางทหารแล้ว หน่วยนั้น ๆ ไม่ต้องจัดกองทหารเกียรติยศรับและส่งแต่
อย่างใด
๒.๒ สํ าหรั บ ทบ. ได้ ร วบรวมระเบีย บและหลั ก เกณฑ์ ก ารปฏิบัติ ข องกองทหาร
เกียรติยศ ข้อบกพร่องในการปฏิบัติ ตลอดจนได้กําหนดแนวทางปฏิบัติที่เหมาะสมให้ นขต.ทบ.
ทราบแล้วหลายครั้ง ตามอ้างถึง ๒ - ๔ แต่ปรากฏว่า ยังมีบางหน่วยปฏิบัติไม่ถูกต้อง โดยปฏิบัติ
เกินกว่าข้อบังคับ กห. ที่กําหนดไว้ซึ่งไม่เป็นผลดีแก่ ทบ. ดังคําปรารภของ ฯพณฯ นรม. ที่กล่าว
มาข้างต้น
๓. กพ.ทบ. พิจารณาแล้วเห็นว่า เพื่อให้ นขต.ทบ. ถือปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดกองทหาร
เกียรติยศได้อย่างถูกต้องเหมาะสม และเป็นแนวทางเดียวกันต่อไป เห็นสมควรแจ้งให้ นขต.ทบ.
ถือปฏิบัติในการจัดกองทหารเกียรติยศตามที่กําหนดไว้ในข้อบังคับ กห. ที่อ้างถึง ๑ และ
แนวทางการจัดกองทหารเกียรติยศ ที่ กพ. ทบ. ได้ชี้แจงให้หน่วยทราบตามอ้างถึง ๓ - ๔ อย่าง
เคร่งครัด และระมัดระวังไม่ให้ปฏิบัติเกินกว่าข้อบังคับและระเบียบที่กําหนดไว้ด้วย สําหรับกรณี
การจัดกําลังพลเพื่อมาต้อนรับนรม. หรือ รมว.กห. ที่หน่วยถือปฏิบัติมาแต่เดิมนั้น ขอให้ ผบ.
หน่ ว ย หรื อ ผู้ แ ทนและผู้ รั บ ผิ ด ชอบในพื้ น ที่ จํ า นวนน้ อ ยที่ สุ ด มาให้ ก ารต้ อ นรั บ ก็ เ ป็ น การ
เพียงพอแล้ว
๔. ข้อเสนอ เห็นควรอนุมัติให้ดําเนินการดังนี้
๔.๑ ให้ นขต.ทบ. ทราบ และถือปฏิบัติตามรายละเอียดในข้อ ๓
๔.๒ ให้ สบ.ทบ. สําเนาแจ้ง นขต.ทบ. ทราบด้วย
จึงเรียนมาเพื่อกรุณาพิจารณา หากเห็นเป็นการสมควร กรุณาอนุมัติตามเสมอในข้อ ๔
ทั้งนี้อยู่ในอํานาจของ ผบ.ทบ.
(ลงชื่อ) พล.ศ. เถกิง นิรัติศัย
( เถกิง นิรัตศิ ัย )
จก.กพ.ทบ.

๗–๓๖
เรียน ผบ ทบ.
เห็นควรอนุมัติตามที่ กพ.ทบ. เสนอในข้อ ๔
(ลงชื่อ) พล.ท.สินาด รัตนพฤกษ์
ผช.เสธ.ทบ.ฝกพ.
ก.ค. ๕๑
(ลงชื่อ) พล.ท.พัฑฒะนะ พุธานานนท์
รอง เสธ.ทบ. ( ๒ )
๒๙ ก.ค. ๔๑
(ลงชื่อ) พล.อ.ชาญ บุญประเสริฐ
เสธ.ทบ.
๒๙ ก.ค. ๔๑
(ลงชื่อ) พล.อ.บัณฑิตย์ มลายอริศูนย์
อนุมัติในข้อ ๔
(ลงชื่อ) พล.อ.เชษฐา ฐานะจาโร
ผช.ผบ.ทบ. (๑)
ผบ.ทบ.
๓๐ ก.ค. ๔๑
๓๐ ก.ค. ๔๑
(ลงชื่อ) พล.อ.ถวัลย์ แสวงพรรค์
รอง ผบ.ทบ.
๓๐ ก.ค. ๔๑

๗–๓๗

บันทึกข้อความ
ด่วน
ส่วนราชการ ยก.ทบ. ( กองยุทธการฯ โทร. ๙๗๓๓๔ )
ที่
กห. ๐๔๐๓/๕๒๔๘
วันที่ ๑๐ มิ.ย. ๔๑
เรื่อง การจัดกองทหารเกียรติยศ สําหรับ ฯ พณฯ นรม./รมว.กห.
เสนอ กพ.ทบ.
ที่ส่งมาด้วย
หนังสือ สป. ที่ กห ๐๒๐๗/๙๒๓ ลง ๕ มิ.ย. ๔๑
๑. สป. แจ้งให้ทราบว่าฯพณฯ นรม./รมว.กห. ได้กรุณาปรารภเกี่ยวกับการจัดการ
ต้อนรับในโอกาสที่เดินทางไปปฏิบัติราชการ และ/หรือเยี่ยมเยียนประชาชนในพื้นที่ต่างจังหวัด
ซึ่งมิได้เป็นการเดินทางไปในฐานะ รมว.กห. หรือเป็นงานพิธีการทางทหารนั้นไม่ประสงค์ให้มี
การจั ด กองทหารเกี ย รติ ย ศ รวมทั้ ง ข้ า ราชการและครอบครั ว มาต้ อ นรั บ จํ า นวนมาก
รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย
๒. ยก.ทบ. มีความเห็นในชั้นต้นว่า การระงับหรือเว้นการจัดกองทหารเกียรติยศ สําหรับ
ฯพณฯ นรม.ตามข้อ ๑. อาจเป็นการขัดต่อแบบธรรมเนียมทหารที่ ทบ. ยึดถือปฏิบัติ อย่างไรก็
ตามเพื่อให้หน่วยที่เกี่ยวข้องของ ทบ. มีแนวทางปฏิบัติที่ถูกต้อง จึงขอให้ กพ.ทบ. กรุณา
พิจารณากําหนดแนวทางปฏิบัติที่เหมาะสมเพื่อให้หน่วยยึดถือปฏิบัติต่อไป
จึงเสนอมาเพื่อกรุณาพิจารณาดําเนินการต่อไป
(ลงชื่อ) พล.ต. วิจารณ์ ปานเจริญ
(วิจารณ์ ปานเจริญ)
จก.ยก.ทบ.

๗–๓๘

บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ สป. ( สนผ.กห. โทร. ๒๒๒๘๑๕๙, โทร.ทหาร ๕๒๕๒๑๐๕)
ที่
กห ๐๒๐๗/๙๒๓
วันที่ ๕ มิ.ย. ๔๑
เรื่อง นโยบายของ นรม./รมว.กห.
เสนอ ทบ.
ด้วย ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี ได้กรุณามีปรารภเกี่ยวกับการจัดการต้อนรับในในโอกาสที่
เดินทางไปปฏิบัติราชการ และ/หรือ เยี่ยมเยียนประชาชนในพื้นที่ต่างจังหวัด ซึ่งมิได้เป็นการ
เดินทางไปในฐานะรมว.กห. หรือเป็นงานพิธีการทางทหาร จึงไม่ประสงค์ให้เป็นภาระของฝ่าย
ทหารในพื้นที่ในการจัดการต้อนรับด้วยการจัดกองทหารเกียรติยศ รวมทั้งการจัดให้ข้าราชการ
และครอบครัวมาต้อนรับเป็นจํานวนมาก อย่างไรก็ตาม หากจะเป็นการปฏิบัติตามธรรมเนียม
ปฏิบัติที่ดี ซึ่งฝ่ายทหารได้ยึดถือปฏิบัติมาโดยต่อเนื่องแล้ว ขอให้ผู้บังคับหน่วยสูงสุดหรือผู้แทน
และผู้รับผิดชอบในพื้นที่จํานวนน้อยที่สุดมาให้การต้อนรับก็พอเพียงแล้ว
จึงเสนอมาเพื่อทราบ และถือปฏิบัติต่อไป
(ลงชื่อ) พล.อ. ยุทธศักดิ์ ศศิประภา
(ยุทธศักดิ์ ศศิประภา)
ปล.กห.

๗–๓๙

คําสั่งกองทัพบก
ที่ ๒๐๑/๑๕๗๒
เรื่อง การจัดกองเกียรติยศต้อนรับและส่งนายพลอเมริกัน
_____________________________
เพื่อความเป็นระเบียบอย่างเดียวกันภายในกองทัพบกในการจัดกองเกียรติยศต้อนรับ
และส่งนายพลอเมริกัน ในโอกาสไปเยี่ยมหรือดูกิจการตามหน่วย ตามกรมกองทหาร โดยอนุโลม
ตามนัยแห่งข้อบังคับกระทรวงกะลาโหม ว่าด้วยการจัดกองเกียรติยศ พ.ศ. ๒๔๙๙ ข้อ ๑๕ จึง
กําหนดการปฏิบัติไว้ดังนี้
๑. ในโอกาสที่นายพลอเมริกันไปเยี่ยมหรือดูกิจการตามหน่วยกรมกองทหารให้ ผบ.
หน่ วย ผู้ มี ตํ าแหน่ งสู งสุ ดภายในที่ ตั้งหน่วยนั้น เป็ นผู้จั ดกองเกียรติย ศต้อนรั บ และสั่ ง นายพล
อเมริกันทุกครั้งที่ไปเยี่ยมหรือดูกิจการ
๒. การตั้งแถวกองเกียรติยศต้อนรับและส่ง ให้ ผบ.หน่วยพิจารณาการจัดตั้งหน่ายตามที่
เห็นควร
๓. การจัดกําลังกองเกียรติยศให้จัดกําลัง ๑ กองร้อยจากเหล่าทหารราบเว้นแต่ในกรม
กองนั้นไม่มีหน่วยทหารราบหรือไม่สามารถจัดจากเหล่าทหารราบได้ จึงให้จัดจากทหารเหล่าอื่น
ทหารถือปืนเล็กล้วน มีแตรเดี่ยวหรือแตรวง (ถ้ามี)
๔. การแต่งกายของทหารในกองเกียรติยศ ให้แต่งเครื่องแบบพิเศษสําหรับกองเกียรติยศ
(ถ้ามี ) หรือเครื่องแบบฝึก สวมถุงมือ นายทหารสัญญาบัตรและนายทหารประทวนชั้นจ่าสิบให้
คาดกระบี่
๕. การรายงานตัวของผู้บังคับกองเกียรติยศ ให้ปฏิบัติตามข้อบังคับกระทรวงกลาโหม
ว่าด้วยการจัดกองเกียรติยศ พ.ศ. ๒๔๙๙ ข้อ ๑๔ ทุกประการ และการ
ให้หน่วยถือเป็นทางปฏิบัติจนกว่าจะสั่งเปลี่ยนแปลง ส่วนการจัดกองเกียรติยศต้อนรับ
และส่งนายพลต่างประเทศชาติอื่น กองทัพบกจะพิจารณาสั่งการตามที่เห็นควร
ให้ทุกหน่วยเริ่มปฏิบัติตามคําสั่งนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

๗–๔๐

สั่ง ณ วันที่ ๗ สิงหาคม ๒๔๙๙
(ลงชื่อ) จอมพล ส. ธนะรัชต์
ผบ.ทบ.

๗–๔๑

คําสั่งกองทัพบก
ที่ ๒๙๔/๒๕๐๘
เรื่อง การแจ้งการตรวจเยี่ยมหน่วย
_______________________________
เพื่อให้ผู้บังคับชั้นสูง ผู้บังคับหน่วยและสายงานที่มีหน้าที่ในการตรวจเยี่ยมหน่วยได้
ทราบสภาพในด้านต่าง ๆ ของหน่วยโดยแท้จริง เพื่อเป็นมูลฐานในการที่จะปรับปรุงแก้ไขให้
หน่วยมีสมรรถภาพและความพร้อมรบดียิ่งขึ้น จึงได้กําหนดวิธีการแจ้งการตรวจเยี่ยมดังต่อไปนี้
คือ
๑. การแจ้ ง กํา หนดการตรวจเยี่ ย มของผู้ ตรวจเยี่ ย ม ต่ อ หน่ ว ยรั บ การตรวจเยี่ ย มให้
ดําเนินการแจ้งเป็น ๒ วิธี
๑.๑ แจ้งให้หน่วยรับตรวจทราบล่วงหน้าถึงกําหนด วัน เวลา และรายการที่จะตรวจ
โดยแน่นอน
๑.๒ ไม่แจ้งกําหนด วัน เวลาและรายการตรวจให้ทราบแต่ล่วงหน้า
๒. โดยหลักการให้ใช้วิธีการตรวจตามข้อ ๑.๒ เป็นหลักในการปฏิบัตินอกจากจําเป็นจึง
ใช้วิธีการตามข้อ ๑.๑ ทั้งนี้ให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้ตรวจเยี่ยมที่จะพิจารณาใช้ตามความเหมาะสม
๓. การตรวจเยี่ ย มด้ ว ยวิ ธี ไ ม่ แ จ้ ง ให้ ท ราบล่ ว งหน้ า ก่ อ นที่ จ ะดํ า เนิ น การตรวจเยี่ ย ม
ผู้ตรวจเยี่ยมจะต้องพยายามพบปะหัวหน้าหน่วยหรือผู้แทนเพื่อแจ้งวัตถุประสงค์ในการตรวจให้
ทราบ
๔. การตรวจเยี่ยม จะเป็นด้วยวิธีแจ้งให้ทราบล่วงหน้า หรือไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้าก็
ตามหน่วยรีบการตรวจเยี่ยมจะต้องให้การสนับสนุนและความร่วมมือต่อผู้ตรวจเยี่ยมอย่างเต็มที่
ทั้งนี้ เพื่อให้บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ในการตรวจเยี่ยมนั้น ๆ
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
สั่ง ณ วันที่ ๒ กันยายน ๒๕๐๘
(ลงชื่อ) พล.อ. ป. จารุเสถียร
( ประภาส จารุเสถียร )

ผบ.ทบ.

การรับรองชาวต่างประเทศเป็นทางราชการ
ประเภทของบุคคล

๑

พระมหากษัตริย์, สมเด็จพระราชินี
หรือพระสวามีของสมเด็จพระราชินี
ประธานาธิบดี
มกุฎราชกุมาร หรือมกุฎราชกุมารี
รองประธานาธิบดี
นายกรัฐมนตรี
รองนายกรัฐมนตรี
รมว.กห.
รมต.ทั่วไป (ที่เป็นทหารชั้นนายพล)
คณะทูตพิเศษหรือทูตสันถวไมตรี
ของทหาร(หัวหน้าคณะเป็นนายพล)

๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙

กองทหาร
เกียรติยศ
๓ กองพัน

ยิงสลุต
๒๑ นัด

๓ กองพัน
๓ กองพัน
๓ กองพัน
๓ กองพัน
๓ กองพัน
๓ กองพัน
๓ กองพัน
๓ กองพัน

๒๑ นัด
๒๑ นัด
๑๙ นัด
๑๙ นัด
-

การแต่งกาย

หมายเหตุ

หมาย ๖-๙ ตามปกติ ไ ม่ ยิ ง สลุ ต เว้ น แต่ ไ ปครั้ ง
เต็มยศหรือปกติขาวคาดกระบี่
นั้น ๆ มีความสําคัญทางการเมืองพียงใด สมควร
ยิ ง สลุ ต หรื อ ไม่ จะต้อ งสอบถามกระทรวงการ
หรือตามกําหนดการ
ต่ า งประเทศประกอบการจํ า ราชองครั ก ษ์ ห รื อ
ปกติคอแบะหรือตามหมายกําหนดการ นายทหารประจํา
ปกติคอแบะ
๑. พระมหากษัตริย์, สมเด็จพระราชินี และพระ
ปกติคอแปะ
สวามีของสมเด็จกระราชินี, ประธานาธิบดี
ปกติคอแบะ
มกุ ฎ ราชกุ ม ารและมกุ ฎ ราชกุ ม ารี ที่ เ สด็ จ แทน
ปกติคอแบะ
ประมุขของประเทศจัดราชองค์รักษ์ประจํา
ปกติคอแบะ
๒. ราองประธานาธิบดี, เจ้าชาย เจ้าหญิง ,
นายกรัฐมนตรี จัดนายทหารประจําตัว

๗-๔๒

ลําดับ

การรับส่งเสด็จฯ กับการรับส่งนายกรัฐมนตรี และ รมว.กพ.ไทย
ในโอกาสเยือนและกลับจากต่างประเทศ
ประเภทของบุคคล

กองทหาร
เกียรติยศ
๓ กองพัน
๓ กองพัน
๓ กองพัน
๓ กองพัน

๑
๒
๓
๔

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
สมเด็จพระนางเจ้าฯ
พระบรมราชินีนาถ
มกุฎราชกุมาร หรือมกุฎราชกุมารี
สมเด็จพระบรมราชินีทุกรัชกาล

๕

สมเด็จพระบรมราชินี

๑ กองพัน

๖

นายกรัฐมนตรี

๓ กองพัน

๗
๘

รองนายกรัฐมนตรี (ที่เป็นทหาร)
รมต.กห.

๑ กองพัน
๓ กองพัน

ยิงสลุต

การแต่งกาย

๒๑ นัด เต็มยศหรือปกติขาวคาดกระบี่
๒๑ นัด หรือตามกําหนดการ
๒๑ นัด

หมายเหตุ
กําลังทหารเกียรติยศใช้กองพันและกองร้อยมี
แตรวง ธงประจํากองด้วย
การจัดกองเกียรติยศนอกจาก๑ – ๘
ถ้าจัดถวายเป็นพิธีการแก่พระบรมวงศานุวงศ์
ชั้นใด อย่างใด กห. จะได้กําหนดเป็นคราวๆ ไป

ปกติขาวคาดกระบี่หรือตามที่
สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีหรือ
ตามหมายกําหนดการกําหนด
๑๙ นัด ปกติคอแบะ
- สําหรับการยิงสลุตนอกเหนือจากที่กล่าวใน
ตารางนี้ กห. จะสั่งเป็นคราวๆ ไป
ปกติคอแบะ
๑๙ นัด ปกติคอแบะ
- การยิงสลุตใช้ในโอกาสวันเสด็จหรือต้อนรับ
เท่านั้น

๗-๔๓

ลําดับ

ชาวต่างประเทศมาเยือนประเทศไทยเป็นการส่วนตัวหรือเดินทางผ่าน
ลําดับ
๑

ประเภทของบุคคล

ยิงสลุต

การแต่งกาย

-

ปกติคอแบะ

๑ กองพัน
๑ กองพัน
๑ กองพัน
๑ กองพัน
๑ กองพัน
๑ กองพัน
๑ กองพัน
๑ กองพัน
๑ กองพัน

-

ปกติคอแบะ
ปกติคอแบะ
ปกติคอแบะ
ปกติคอแบะ
ปกติคอแบะ
ปกติคอแบะ
ปกติคอแบะ
ปกติคอแบะ
ปกติคอแบะ

หมายเหตุ
ห า ก เ ชิ ญ เ ป็ น แ ข ก ส่ ว น พ ร ะ อ ง ค์ ข อ ง
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว หรือเชิญเป็นแขก
ของรัฐบาลภายหลังแล้ว การดําเนินการในเรื่อง
ต่างๆเกี่ยวกับการแต่งกายของทหารเกียรติยศ
และอื่นๆจะต้องเปลี่ยนไปตามที่ กห. จะได้สั่งการ
ต่อไป

๗-๔๔

พระมหากษัตริย์, สมเด็จพระราชินี
หรือพระสวามีของสมเด็จพระราชินี
๒ ประธานาธิบดี
๓ รองประธานาธิบดี
๔ มกุฎราชกุมาร - กุมารี
๕ เจ้าชาย - เจ้าหญิง
๖ นายกรัฐมนตรี
๗ รองนายกรัฐมนตรี
๘ รมว.กห.
๙ รมต.ทั่วไป (ที่เป็นนายทหารชั้นนายพล)
๑๐ คณะทูตพิเศษหรือทูตสันถวไมตรีของ
ทหาร (หัวหน้าคณะเป็นนายพล)

กองทหาร
เกียรติยศ
๑ กองพัน

๗–๔๕

ประกาศสํานักพระราชวัง
เรื่อง ระเบียบการบรรเลงดุริยางค์ในการพระราชพิธีหรือพิธีการต่างๆ
--------------------------------ตามที่สํานักพระราชวังได้ประกาศระเบียบการบรรเลงดุริยางค์ในทางราชพิธีหรือพิธีการ
ต่างๆ ฉบับลงวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๑๔ ไว้แล้วนั้น ในกาลต่อมาได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้
สถาปนาพระอิส ริยศักดิ์พระบรมราชวงศ์บางพระองค์ใ ห้สูงขึ้น จึงควรที่จะได้มีระเบียบการ
บรรเลงดุริยางค์เพื่อถวายความเคารพรวมอยู่ในฉบับเดียวกัน ฉะนั้นให้ยกเลิกระเบียบ ฉบับลง
วันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๑๔ นั้นเสีย และให้ใช้ระเบียบปฏิบัติดังต่อไปนี้แทน
๑. พิธีการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดําเนินดุริยางค์บรรเลงเพลง
สรรเสริญพระบารมีทั้งรับและส่งเสด็จฯ
๒. พิ ธีก ารที่ส มเด็จ พระนางเจ้ า ฯ พระบรมราชินี น าถเสด็ จ พระราชดํ า เนิ น ดุริ ย างค์
บรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมีทั้งรับและส่งเสด็จฯ
๓. พิ ธี ก ารที่ จั ด กองทหารเกี ย รติ ย ศสํ า หรับ พระมหากษั ต ริ ย์ ใ นอดี ต หรื อ กองทหาร
เกียรติยศสําหรับบุคคลอื่นด้วย (เช่นเสด็จพระราชดําเนินทรงประกอบพิธีเปิดพระราชานุสาวรีย์
หรือเสด็จ พระราชดําเนินในงานศพ ที่มีกองทหารเกียรติยศสําหรับศพ)
เมื่อเสด็จพระราชดําเนินถึง กองทหารเกียรติยศสําหรับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
(ถ้ามี) หรือแถวทหารมหาดเล็กรักษาพระองค์รับเสด็จฯ ถวายความเคารพ ดุริยางค์บรรเลงเพลง
สรรเสริญบารมี แตรเดี่ยวแถวรับเสด็จ ฯ เป่าเพลงคํานับ ๓ จบ กองทหารเกียรติยศอีกกองหนึ่ง
ถวายเคารพโดยไม่บรรเลงดุริยางค์ เมื่อจบพิธีการของผู้ได้รับจัดกองทหารเกียรติยศแล้ว กอง
ทหารเกียรติยศสําหรับผู้นั้นกลับ เฉพาะกองทหารเกียรติยศ สําหรับพระราชานุสาวรีย์ คงรออยู่
จนกว่าจะเสด็จพระราชดําเนินกลับและให้ถวายความเคารพเมื่อเสด็จ ฯ กลับด้วยแต่ไม่ต้อง
บรรเลงดุริยางค์

๗–๔๖
๔. พิธีการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชิมีนาถ
เสด็จพระราชดําเนินพร้อมด้วยประมุขต่างประเทศ
๔.๑ ดุริยางค์บรรเลงเพลงชาติของประเทศนั้นจบแล้วบรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี
ทั้งรับและส่งเสด็จฯ ในกรณีที่ประมุขต่างประเทศเสด็จฯหรือไปตามลําพัง ดุริยางค์บรรเลงเพลง
ชาติของประเทศนั้น
๔.๒ ในกรณี ที่ จั ด กองทหารเกี ย รติ ย ศ ๒ กอง คื อ กองทหารเกี ย รติ ย ศสํ า หรั บ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และกองทหารเกียรติยศสําหรับประมุขต่างประเทศ
๔.๒.๑ เมื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จฯ ถึงให้กองทหารเกียรติยศถวาย
ความเคารพพร้อมกันทั้ง ๒ กอง เฉพาะกองทหารเกียรติยศสําหรับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
เพียงกองเดียงบรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี
๔.๒.๒ เมื่อประมุขต่างประเทศเสด็จฯ หรือมาถึง ให้กองทหารเกียรติยศแสดง
ความเคารพพร้อมกันทั้ง ๒ กอง เฉพาะกองทหารเกียรติยศสําหรับประมุขต่างประเทศเพียงกอง
เดียวบรรเลงเพลงชาติของประเทศนั้น
๔.๒.๓ เมื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดําเนินพร้อมด้วยประมุข
ต่างประเทศ กองทหารเกียรติยศทั้ง ๒ กองถวาย และแสดงความเคารพพร้อมกัน กองทหาร
เกียรติยศ สําหรั บประมุขต่ างประเทศบรรเลงเพลงชาติของประเทศนั้นก่อน แล้ วกองทหาร
เกียรติยศสําหรับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี
๔.๓ ในกรณีที่จัดกองทหารเกียรติยศกองเดียว
๔.๓.๑ เมื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดําเนินถึง กองทหาร
เกียรติยศถวายความเคารพ ดุริยางค์บรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี
๔.๓.๒ เมื่อประมุขต่างประเทศเสด็จฯ หรือมาถึง กองทหารเกียรติยศแสดง
ความเคารพ ดุริยางค์บรรเลงเพลงชาติของประเทศนั้น
๔.๓.๓ เมื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดําเนินพร้อมด้วยประมุข
ต่างประเทศ กองทหารเกียรติยศถวายและแสดงความเคารพ ดุริยางค์บรรเลงเพลงชาติของ
ประเทศนั้นก่อน แล้วจึงบรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี
๕. พิธีการที่สมเด็จพระบรมราชินีในรัชกาลอื่น ๆ เสด็จพระราชดําเนิน ดุริยางค์บรรเลง
เพลงสรรเสริญพระบารมีทั้งรับและส่งเสด็จ

๗–๔๗
๖. พิธีการที่สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีเสด็จพระราชดําเนิน ดุริยางค์บรรเลง
เพลงมหาชัยทั้งรับและส่งเสด็จฯ
๗. พิธีการที่สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จพระราชดําเนิน
ดุริยางค์บรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมีทั้งรับและส่งเสด็จฯ
๘. พิธีการที่สมเด็จพระบรมราชกุมารี สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ พระบรมราชวงศ์ชั้นสมเด็จ
เจ้าฟ้า หรือพระวรชายาในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ เสด็จเป็นประธาน ดุริยางค์บรรเลง
เพลงมหาชัยทั้งรับและส่งเสด็จ
๙. พิธีการที่ผู้แทนพระองค์ปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ ในงานเสด็จพระราช
ดําเนิน
๙.๑ ถ้าผู้แทนพระองค์คือสมเด็จพระบรมราชกุมารี สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ พระบรม
ราชวงศ์ ชั้นสมเด็ จเจ้าฟ้าหรื อพระวรชายา ในองค์สมเด็จพระบรมโอรสาธิร าช ฯ เมื่อผู้แ ทน
พระองค์เสด็จมาถึง ดุริยางค์บรรเลงเพลงมหาชัย และเมื่อผู้แทนพระองค์ประทับเรียบร้อยแล้ว
ดุริยางค์บรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมีเป็นการเปิดงาน เมื่อปิดงานดุริยางค์บรรเลงเพลง
สรรเสริญพระบารมี และเมื่อผู้แทนพระองค์เสด็จกลับ ดุริยางค์บรรเลงเพลงมหาชัย
๙.๒ ถ้าผู้แทนพระองค์เป็นบุคคลอื่น เมื่อผู้แทนพระองค์มาถึงดุริยางค์ไม่บรรเลงเพลงใด
ๆ และเมื่อผู้แทนพระองค์นั่งเรียบร้อยแล้ว ดุริยางค์บรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมีเป็นการเปิด
งาน เมื่อปิดงานดุริยางค์บรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี และเมื่อผู้แทนพระองค์กลับ ดุริยางค์
ไม่ต้องบรรเลงเพลงใด ๆ
๑๐. ในกรณี ที่ จัดกองเกีย รติ ยศตํา รวจหรื อลูกเสื อ คงปฏิบัติเ ช่นเดี ย วกับ กองทหาร
เกียรติยศ
ประกาศ ณ วันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๒๑
(ลงชื่อ) พูนเพิ่ม ไกรฤกษ์
( นายพูนเพิ่ม ไกรฤกษ์ )
เลขาธิการพระราชวัง

๗–๔๘

บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ กพ.ทบ. (กปค. โทร. ๒๘๐๒๖๐๐ ต่อ ๗๑๕๕)
ที่
กพ ๑๔๐๑/๓๐๓
วันที่ ๒ ก.พ. ๓๗
เรื่อง ชี้แจงการปฏิบัติของกองทหารเกียรติยศ
เสนอ
อ้างถึง ๑. ข้อบังคับ กห. ว่าด้วยการจัดกองทหารเกียรติยศ พ.ศ. ๒๕๒๘
๒. ระเบียบ ทบ. ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดและการปฏิบัติหน้าที่ของกองทหารเกียรติยศ
พ.ศ. ๒๕๐๑ ลง ๑๓ ก.พ. ๐๑
๓. ระเบียบ ทบ. วว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดและการปฏิบัติหน้าที่ของกองทหารเกียรติยศ
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๐๙
๔. กฎกระทรวง (พ.ศ. ๒๕๑๓) ออกตามความในพระราชบัญญัติ เครื่องแบบทหาร
พุทธศักราช ๒๔๗๗ ว่าด้วยเครื่องแบบทหารบก ฉบับที่ ๔๕
๕. พ.ร.บ. ธง พ.ศ. ๒๕๒๒
๑. เนื่องด้วยขณะนี้ผู้บังคับบัญชา หรือผู้แทนผู้บังคับบัญชาได้เดินทางไปตรวจเยี่ยม
หน่วยทหาร หรือเดินทางไปราชการต่างท้องถิ่นอยู่เสมอ ในโอกาสดังกล่าว หน่วยต่าง ๆ ต้องจัด
กองทหารเกียรติยศต้อนรับและสั่งตามระเบียบ แต่ปรากฏว่าหน่วยต่าง ๆ ใน ทบ. ยังมีการจัด
กองทหารเกียรติยศแตกต่างกัน และมีปัญหาในการจัดแท่นรับการเคารพไม่ถูกต้องตามระเบียบ
๒. กพ.ทบ. ได้ตรวจสอบกฎกระทรวงฯ ข้อบังคับ หรือคําชี้แจงของ ทบ. ที่หน่วยต้อง
ยึดถือและปฏิบัติตาม สรุปได้ดังนี้
๒.๑ กองทหารเกียรติยศ ต้องจัดสําหรับบุคคลหรือสิ่งที่กล่าว ตามข้อบังคับ
กห. ที่อ้างถึง ๑ ข้อ ๔ ดังนี้
“ข้อ ๔ กองทหารเกียรติยศจัดสําหรับ
ฯลฯ
๔.๖ นายกรัฐมนตรี
๔.๗ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม

๗–๔๙
๔.๘ ผู้ บั ญ ชาการทหารสู ง สุ ด ผู้ บั ญ ชาการทหารบก ผู้ บั ญ ชาการ
ทหารเรือ และผู้บัญชาการทหารอากาศ
ฯลฯ
๒.๒ โอกาสในการจัดกองทหารเกียรติยศ ให้ถือปฏิบัติตามข้อบังคับ กห. ที่อ้าง
ถึง ๑ และระเบียบ ทบ. ที่อ้างถึง ๒ ดังต่อไปนี้
๒.๒.๑ ต้องจัดเมื่อผู้บังคับบัญชา หรือผู้แทนผู้บังคับบัญชา ที่มีคําสั่ง
แต่งตั้งโดยแน่นอนไปตรวจเยี่ยมหน่วยทหาร เช่น กรณี รมช.กห. ไปตรวจราชการต่างจังหวัด
แทน รมว.กพ. หน่วยนั้น ๆ จะต้องจัดกองทหารเกียรติยศต้อนรับด้วยเพราะตามข้อบังคับ กห. ที่
อ้างถึง ๑ กําหนดไว้ชัดเจนว่าให้จัดโดยตําแหน่ง มิใช่บุคคล
๒.๒.๒ การจั ด กองทหารเกี ย รติ ย ศต้ อ งจั ด เมื่ อ ผู้ บั ง คั บ บั ญ ชามาถึ ง
หน่วยและเมื่อเดินทางกลับ
๒.๒.๓ กรณีผู้บังคับบัญชาไปตรวจเยี่ยมหลายหน่วยในพื้นที่จังหวัด
เดียวกัน ให้ถือภารกิจในการรับการตรวจเยี่ยมเป็นสําคัญ เช่น กรณีตรวจเยี่ยมต่างช่วงเวลากัน
และเขตติดต่อของหน่วยไม่ต่อเนื่องกัน หรือต่างหน่วยต่างได้รับภารกิจในการตรวจเยี่ยมแตกต่าง
กัน ในกรณีนี้แต่ละหน่วยในพื้นที่จังหวัดเดียวกันจะต้องกองทหารเกียรติยศด้วย อย่างไรก็ดี หาก
หน่วยแต่ละหน่วยต้องการประหยัดงบประมาณก็สามารถกระทําได้ โดยประสานกับหน่วยที่อยู่ใน
พื้นที่จังหวัดเดียวกันว่าให้หน่วยหนึ่งเป็นผู้จัดกองทหารเกียรติยศต้อนรับผู้บังคับบัญชาเมื่อมาถึง
และให้อีกหน่วยเป็นผู้จัดกองทหารเกียรติยศในเวลาผู้บังคับบัญชาจะเดินทางกลับ เป็นต้น
๒.๒.๔ กรณีผู้บังคับบั ญชาเดิ นทางไปตรวจเยี่ยมหน่วยทหารซึ่งมีที่
ตั้งอยู่ในเขตกรุ งเทพมหานคร หรื อในเขตธนบุรี หน่วยนั้น ๆ ไม่ต้องจัดกองทหารเกียรติยศ
ต้อนรับ
๒.๓ การจัดกําลังของกองทหารเกียรติยศ ให้ยึดถือตามข้อบังคับ กห. ที่อ้างถึง
๑ และระเบียบ ทบ. ที่อ้างถึง ๒
๒.๔ การแต่งเครื่องแบบของทหารในกองทหารเกียรติยศให้ปฏิบัติตามข้อบังคับ
กห. ที่อ้างถึง ๑ และกฎกระทรวงฯ ที่อ้างถึง ๔ ข้อ ๕๗ กล่าวคือ แต่งเครื่องแบบพิเศษสําหรับ
กองทหารเกียรติยศ (ถ้ามี) หรือเครื่องแบบฝึก สวมถุงมือสีขาว สําหรับนายทหารชั้นจ่านายสิบให้
คาดกระบี่ด้วย

๗–๕๐
๒.๕ การปฏิบัติในการรายงานตัวของผู้บังคับกองทหารเกียรติยศ ให้ถือปฏิบัติ
ตามข้อบังคับ กห. ที่อ้างถึง ๑ โดยพิจารณาว่ากองทหารเกียรติยศสําหรับผู้ใด ให้ผู้บังคับกอง
ทหารเกียรติยศรายงานตัวต่อผู้นั้นด้วย โดยใช้ใจความในการรายงานดังนี้
๒.๕.๑ สรรพนามและยศชื่อของผู้บังคับกองทหารเกียรติยศ
๒.๕.๒ เป็นผู้บังคับกองทหารเกียรติยศสําหรับผู้ใด
๒.๕.๓ มีกําลังกองทหารเกียรติยศเท่าใด (บอกจํานวนหน่วยทหาร เช่น
กองร้อย เป็นต้น และถ้าจัดกําลังทหารผสมจากทหารบก ทหารเรือ หรือทหารอากาศ ก็ใ ห้
จําแนกจํานวนหน่วยทหารตามเหล่านั้น ๆ ด้วย)
๒.๕.๔ กล่าวเชิญตรวจกองทหารเกียรติยศเป็นใจความว่า ขอเชิญให้
ตรวจแถวกองทหารเกียรติยศต่อไป
๒.๕.๕ คําลงท้ายรายงาน เช่น “ครับ” หรือคําอื่นใดตามฐานันดรศักดิ์
ของผู้รับรายงาน
๒.๖ การปฏิบัติของผู้รับเกียรติยศเมื่อมีโอกาสตรวจแถวกองทหารเกียรติยศได้
ถือปฏิบัติตามระเบียบ ทบ. ที่อ้างถึง ๒ และอ้างถึง ๓ ดังนี้
๒.๖.๑ ให้ผู้มีอาวุโสสูงสุดเป็นผู้นําตรวจแถว และนําผู้รับเกียรติยศไป
ยืน ณ ที่รับการเคารพ โดยตนเองยืนอยู่ทางซ้ายและเยื้องไปข้างหลังของผู้รับเกียรติยศเล็กน้อย
ให้ผู้บังคับกองทหารเกียรติยศบอกแถวแสดงความเคารพ เมื่อบรรเลงเพลงเคารพจบแล้วจึงเข้าไป
รายงาน
๒.๖.๒ เมื่อผู้บังคับกองทหารเกียรติยศรายงานเสร็จแล้ว ให้ผู้นําตรวจ
แถวเชิญผู้รับเกียรติยศตรวจแถวกองทหารเกียรติยศ โดยเดินอยู่ข้างซ้ายของผู้รับเกียรติยศ เมื่อ
ผู้รับเกี ยรติยศเดินตรวจแถว ผู้ นําตรวจแถวจะต้องเปลี่ยนไปเดินทางขวาของผู้รับเกียรติยศ
เพื่อให้ผู้รับเกียรติยศได้เดินชิดกับแถวทหารตลอดเวลา ผู้บังคับกองทหารเกียรติยศเดินทางหลัง
ผู้รับเกียรติยศเริ่มตรวจตั้งแต่ต้นแถวจนถึงปลายแถว โดยไม่ต้องอ้อมหรือเดินผ่านหน้าแถวที่ ๒
เมื่อตรวจถึงปลายแถวแล้วผู้บังคับกองทหารเกียรติยศจึงกลับเข้าที่เดิม ผู้นําตรวจแถวนําผู้รับ
เกียรติยศไปยืน ณ ที่รับการเคารพเรียบร้อยแล้ว ผู้บังคับกองทหารเกียรติยศบอกเลิกแถวแสดง
ความเคารพ

๗–๕๑
๒.๖.๓ เมื่อกองทหารเกียรติยศแสดงความเคารพแล้ว ผู้รับเกียรติยศ
อาจเข้ามาขอสัมผัสมือกับผู้บังคับกองทหารเกียรติยศเพื่อแสดงความขอบใจก็ได้ ดังนั้น ให้ผู้
บังคับกองทหารเกียรติยศส่งกระบี่ซึ่งอยู่ในท่าบ่าอาวุธให้มือซ้ายเสียก่อน แล้วจึงสัมผัสมือกับผู้รับ
เกียรติยศ
๒.๖.๔ เมื่อผู้รับเกียรติยศจะจากไป ให้กองทหารเกียรติยศรอแสดง
ความเคารพในขณะที่ผู้รับเกียรติยศก้าวขึ้นพาหนะ หรือขณะที่พาหนะของผู้รับเกียรติยศกําลังจะ
เคลื่อนที่จากไป แล้วแต่ความเหมาะสมอีกครั้ง การแสดงความเคารพทั้ง ๒ ครั้งนี้ให้บรรเลงเพลง
เคารพด้วย
๒.๗ สําหรับการประดับธงบนแท่นรับความเคารพในกรณี ผบ.ทบ. ไปตรวจ
เยี่ยมหน่วยทหาร ให้ประดับธงแสดงตําแหน่ง ผบ.ทบ. ที่แท่นรับการเคารพด้วย ในกรณีที่หน่วย
ไม่สามารถจัดงานแสดงตําแหน่ง ผบ.ทบ. ได้ ให้ใช้ธงชาติประดับไว้ที่แท่นรับการเคารพแทน ทั้งนี้
เป็นไปตามที่กําหนดไว้ใน มาตรา ๒๙ (๑) และมาตรา ๔๐ ของ พ.ร.บ. ธง พ.ศ. ๒๕๒๒ ที่อ้างถึง
๕
๓. กพ.ทบ. พิจารณาแล้วเห็นว่า เพื่อให้การจัดและการปฏิบัติของกองทหารเกียรติยศ
เป็นไปในแนวทางเดียวกันและถูกต้องตามข้อบังคับและระเบียบที่กําหนดไว้แล้ว จึงขอให้หน่วย
ได้จัดและปฏิบัติเกี่ยวกับกองทหารเกียรติยศให้เป็นไปตามที่กล่าวชี้แจงไว้แล้วในข้อ ๒ และขอให้
ผู้บังคับบัญชาของทุกหน่วยได้กวดขัน และชี้แจงให้กําลังพลในสังกัดได้ยึดถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด
ต่อไปด้วย
จึงเสนอมาเพื่อทราบและถือปฏิบัติต่อไป
(ลงชื่อ) พล.ต. สินาด รัตนพฤกษ์
(สินาด รัตนพฤกษ์)
จก.กพ.ทบ

๗–๕๒

บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ กพ.ทบ. (กองการปกครองฯ โทร. ๐-๒๒๙๗-๗๑๕๕)
ที่
กห ๐๔๐๑/๕๓๕
วันที่ ๒๕ ก.พ. ๔๗
เรื่อง ชี้แจงการปฏิบัติของกองทหารเกียรติยศ
เรียน ผบ.ทบ. (ผ่าน ผช.ผบ.ทบ.(๑))
อ้างถึง ๑. ข้อบังคับ กห. ว่าด้วยการจัดกองทหารเกียรติยศ พ.ศ. ๒๕๒๘
๒. ระเบียบ ทบ. ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดและการปฏิบัติหน้าที่ของกองทหารเกียรติยศ
พ.ศ. ๒๕๐๑
๓. หนังสือ กพ.ทบ. ที่ ต่อ กห ๐๔๐๑/๒๒๔๔๘ ลง ๑๙ ก.ย. ๒๘
๔. หนังสือ กพ.ทบ. ที่ ต่อ กห ๐๔๐๑/๓๐๓ ลง ๒ ก.พ. ๓๗
๕. กฎกระทรวง (พ.ศ. ๒๕๔๒) ออกตามความพระราชบั ญ ญั ติ เ ครื่ อ งแบบทหาร
พุทธศักราช ๒๔๗๗ ว่าด้วยเครื่องแบบทหารบก ฉบับที่ ๘๐
๖. หนังสือ กพ.ทบ. ที่ กห ๐๔๐๑/๗๑๖ ลง ๑๑ มี.ค. ๔๕
๑. กพ.ทบ. ขออนุมัติชี้แจง ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบการปฏิบัติของ
กองทหารเกียรติยศ ในเรื่องโอกาสในการจัดกองทหารเกียรติยศ การแต่งกายและการปฏิบัติของ
กองทหารเกียรติยศ เพื่อให้ นขต.ทบ. ได้ยึดถือและปฏิบัติให้เป็นไปแนวทางเดียวกัน ดังนี้
๑.๑ โอกาสในการจัดกองทหารเกียรติยศให้ถือปฏิบัติตามอ้างถึง ๑
และ ๒ ซึ่ง กพ.ทบ. ได้เคยชี้แจงแล้ว ตามอ้างถึง ๓ และ ๔ ดังนี้
๑.๑.๑ ต้องจัดเมื่อผู้บังคับบัญชา หรือผู้แทนบังคับบัญชา ที่มี
คํ า สั่ ง แต่ ง ตั้ ง โดยแน่ น อนไปตรวจเยี่ ย มหน่ ว ยทหาร เช่ น กรณี รมช.กห. ไปตรวจราชการ
ต่างจังหวัดแทน รมว.กห. หน่วยนั้น ๆ จะต้องจัดกองทหารเกียรติยศต้อนรับด้วย เพราะตาม
ข้อบังคับ กห. ที่อ้างถึง ๑ กําหนดไว้ชัดเจนว่าให้จัดโดยตําแหน่งมิใช่บุคคล
๑.๑.๒ การจัดกองทหารเกียรติยศ ต้องจัดเมื่อผู้บังคับบัญชา
มาถึงหน่วยและเมื่อเดินทางกลับ

๑.๑.๓ กรณีผู้บังคับบัญชาไปตรวจเยี่ยมหลายหน่วยในพื้นที่
จั ง หวั ด เดี ย วกั น ให้ ถื อ ภารกิ จ ในการรั บ การตรวจเยี่ ย มเป็ น สํ า คั ญ เช่ น กรณี ต รวจเยี่ ย มต่ า ง
ช่วงเวลา
๗–๕๓
กัน และเขตติดต่อของหน่วยไม่ต่อเนื่องกัน หรือต่างหน่วยต่างได้รับภารกิจในการตรวจเยี่ยม
แตกต่างกัน ในกรณีนี้แ ต่ละหน่วยในพื้นที่จังหวัดเดียวกันจะต้องจัดกองทหารเกียรติยศด้วย
อย่างไรก็ดีหากหน่วยแต่ละหน่วยต้องการประหยัดงบประมาณก็สามารถกระทําได้ โดยประสาน
กั บ หน่ ว ยที่ อ ยู่ ใ นพื้ น ที่ จั ง หวั ด เดี ย วกั น ว่ า ให้ ห น่ ว ยหนึ่ ง เป็ น ผู้ จั ด กองทหารเกี ย รติ ย ศต้ อ นรั บ
ผู้บังคับบัญชาเมื่อมาถึง และให้อีกหน่วยหนึ่งเป็นผู้จัดกองทหารเกียรติยศ ในเวลาผู้บังคับบัญชา
จะเดินทางกลับ เป็นต้น
๑.๑.๔ กรณีผู้บังคับบัญชาเดินทางไปตรวจเยี่ยมหน่วยทหาร
ซึ่งมีที่ตั้งอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร หรือในเขตธนบุรี หน่วยนั้น ๆ ไม่ต้องจัดกองทหารเกียรติยศ
ต้อนรับ
๑.๒ การแต่งงกายของกองทหารเกียรติยศ ให้ปฏิบัติตามกฎกระทรวง
ฯ และอนุมัติ ผบ.ทบ. ตามอ้างถึง ๕ และ ๖ ซึ่งประกอบด้วย
๑.๒.๑ รองในหมวกเหล็กสีกากีแกมเขียว มีสายรัดคางหนังสี
ขาว กว้าง ๑.๕ ซม. และ/หรือ หมวกทรงอ่อนสีดํา
๑.๒.๒ เสื้อคอเปิดสีกากีแกมเขียว หรือเสื้อสนามคอเปิดสีกากี
แกมเขียว
๑.๒.๓ กางเกงขายาวสีกากีแกมเขียว หรือกางเกงสนามขา
ยาวสีกากีแกมเขียว
๑.๒.๔ เข็มขัดหนังสีขาว กว้าง ๕.๕ ซม.
๑.๒.๕ รองเท้าสูงครึ่งน่องหนังสีดํา
๑.๒.๖ สายนกหวีดทําด้วยด้ายถักหรือไนลอนสีขาว มีลักษณะ
ดังนี้
พลทหารและนายทหารประทวน เป็นสายถัก ๔ สาย
และสายเกลี้ยง ๑ สาย โดยสายถัก ๒ สายทําเป็นบ่วงคล้องใต้แขนซ้าย ส่วนสายถักอีก ๒ สาย

ทําเป็นบ่วงขนาดใหญ่และเล็กห่างกันพองาม พาดต้นแขนซ้าย ปลายสายรวมติดใต้อินทรธนู สาย
เกลี้ยงโยงจากใต้อินทรธนูตรงที่รวมสายถักปลายสายผูกนกหวีดสอดไว้ในกระเป๋าเสื้อข้างซ้าย

๗–๕๔
นายทหารสัญญาบัตร มีลักษณะเช่นเดียวกับพลทหารและ
นายทหารประทวน เว้นแต่ที่ปลายสายเกลี้ยงให้ติดตุ้มโลหะสีทอง ๑ ตุ้ม แทนนกหวีดห้อยไว้ที่ดุม
เสื้อเม็ดที่ ๒ กับใช้สายถักคล้องใต้แขนขวาและพาดต้นแขนขวา
๑.๒.๗ ซองกระบี่ หรือซองดาบทําด้วยหนังสีขาว
๑.๒.๘ ถุงมือสีขาว
๑.๒.๙ สายสะพายปืนทําด้วยหนังสีขาว
๑.๒.๑๐ ผ้าพันคอสีน้ําเงินอ่อน สําหรับ รร.จปร. ใช้ผ้าพันคอ
สีบานเย็น
๑.๓ การปฏิบัติของกองทหารเกียรติยศ ให้ถือปฏิบัติตามอ้างถึง ๑,๒
และ ๓ ซึ่ง กพ.ทบ. ได้เคยชี้แจงแล้ว ตามอ้างถึง ๔ สรุปได้ดังนี้
๑.๓.๑ เมื่อ ผบ.กองทหารเกียรติยศ นําแถวทหารเข้าประจําที่
โดยมีวงดุริยางค์อยู่ด้านหัวแถว ผบ.กองฯ สั่งซ้ายหันและสั่งจัดแถว สั่งนิ่งเสร็จแล้วสั่ง “กอง
ทหารเกียรติยศติดดาบ” การปฏิบัติ ผบ.กองฯ และ ผบ.มว. จะชักกระบี่มาอยู่ในท่า “บ่ากระบี่”
ทหารในแถวติดดาบและอยู่ในท่าตรง (ผบ.กองฯ ตรวจความเรียบร้อยของกําลังพลในแถวในเรื่อง
การติดดาบ การแต่งกายและระเบียบแถวของทหาร ก่อนที่ประธานในพิธีจะมาถึง)
๑.๓.๒ เมื่อประธานในพิธีมาถึง ผบ.กองฯ สั่งทําความเคารพ
“กองทหารเกียรติยศ ตรงหน้าระวัง วันทยาวุธ” และสั่ง “เรียบอาวุธ”
๑.๓.๓ ผบ.หน่วยเรียนเชิญประธานขึ้นแท่นรับการเคารพ ผบ.
กองฯ สั่งทําความเคารพ วงดุริยางค์บรรเลงเพลง เมื่อเพลงจบ ผบ.กองฯ ยกกระบี่ขึ้นมาอยู่
ประมาณปลายทาง ปลายกระบี่ชี้ขึ้นด้านบนแล้ววิ่งเข้าไปรายงาน โดยสลุดกระบี่ลง ณ จุดที่
กําหนด (กรณีไม่มีการตรวจแถว) เสร็จแล้ว ผบ.กองฯ วิ่งกลับมา ณ จุดเดิมที่หน้ากองทหาร
เกียรติยศ สลุดกระบี่ลงมาอยู่ในท่าเคารพเสร็จแล้วสั่งกองทหารเกียรติยศ เรียบ-อาวุธ

กรณี มี พิ ธี ต รวจแถวฯ ผบ.กองฯ รายงานและเรี ย นเชิ ญ
ประธานตรวจแถว ผบ.หน่วยเรียนเชิญประธานตรวจแถวฯ การปฏิบัติของกองทหารเกียรติยศ
ผบ.กองฯ ยกกระบี่ขึ้นเสมอคาง ทําท่าขวาหันขณะเดียวกันทหารในแถวสลัดหน้าไปทางหัวแถว
(ขวามือ) และวงดุริยางค์บรรเลงเพลง ประธานตรวจแถวกองฯ โดยเริ่มที่หมู่ธงจนสุดแถว โดยมี
ผบ.หน่วย ร่วมเดินไปกับประธานโดยเดินอยู่ข้างขวาของประธาน และ ผบ.กองฯ เดินทาง
๗–๕๕
ด้านขวาของ ผบ.หน่วยเยื้องมาด้านหลังห่างประมาณ ๓ ก้าว เมื่อประธานตรวจแถวฯ ถึงปลาย
แถวของ มว.สุดท้าย ผบ.กองฯ จะหยุดและยกกระบี่ขึ้น เมื่อประธานมาขึ้นแท่นรับการเคารพ
ผบ.กองฯ วิ่งไปรายงาน ณ จุดหน้าแท่นฯ ว่า “บัดนี้การตรวจแถวกองทหารเกียรติยศเสร็จ
เรียบร้อยแล้วครับ” เสร็จแล้ววิ่งกลับมาประจําที่สั่งกองทหารเกียรติยศ เรียบ-อาวุธ-ผบ.หน่วย
เรียนเชิญประธานลงจากแท่นรับการเคารพไปยังบริเวณที่มาตรวจ
๒. การขออนุมัติชี้แจง ซักซ้อมความเข้าใจ ตามข้อ ๑ สืบเนื่องจาก ผบ.ทบ. ได้
ไปตรวจเยี่ยมหน่วยและได้พบเห็นการปฏิบัติของการปฏิบัติของกองทหารเกียรติยศยังไม่เป็น
แนวทางเดียวกัน
๓. กพ.ทบ. พิจารณาแล้วเห็นว่า เพื่อให้การจัดและการปฏิบัติของกองทหาร
เกียรติยศเป็นไปในแนวทางเดียวกันและถูกต้องตามข้อบังคับและระเบียบที่กําหนดไว้ จึงสมควร
ให้ สบ.ทบ. สําเนาแจ้ง นขต.ทบ. ทราบ และถือปฏิบัติเกี่ยวกับการปฏิบัติของกองทหารเกียรติยศ
ตามที่ชี้แจงในข้อ ๑
๔. ข้อเสนอ เห็นควรอนุมัติตามที่พิจารณาในข้อ ๓
จึงเรียนมาเพื่อกรุณาพิจารณา หากเห็นเป็นการสมควร กรุณาอนุมัติตามเสนอ
ในข้อ ๔ ทั้งนี้อยู่ในอํานาจของ ผบ.ทบ. ซึ่งมอบให้ ผช.ผบ.ทบ.(๑) อนุมัติ ตามคําสั่ง ทบ. ที่
๒๘๒/๒๕๔๖ ลง ๒๓ มิ.ย. ๔๖
(ลงชื่อ) พล.ต.ประวิทย์ น่วมพารา
(ประวิทย์ น่วมพารา)
จก.กพ.ทบ.

๗-๕๖
- อนุมัติในข้อ ๔
รับคําสั่ง ผบ.ทบ.
เสนอในข้อ ๔
(ลงชื่อ) พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ
(ประวิตร วงษ์สุวรรณ)
ผช.ผบ.ทบ.(๑)
๒๗ ก.พ.๔๗
สําเนาถูกต้อง
(ลงชื่อ) พ.อ.ไมตรี เตชานุบาล
(ไมตรี เตชานุบาล)
ผอ.กอง กพ.ทบ.

เรียน ผบ.ทบ. (ผ่าน ผช.ผบ.ทบ.(๑))
- เห็ น ควรอนุ มั ติ ต ามที่ กพ.ทบ.
(ลงชื่อ) พล.ท.ไพโรจน์ วัฒนโยธิน
(ไพโรจน์ วัฒนโยธิน)
ผช.เสธ.ทบ.ฝกพ.
๒๕ ก.พ.๔๗

(ลงชื่อ) พล.ท.อํานาจ มีกลิ่นหอม
(อํานาจ มีกลิ่นหอม)
รอง เสธ.ทบ.(๒)
๒๖ ก.พ. ๔๗

๗-๕๗

ประกาศกระทรวงกลาโหม
เรื่อง ชี้แจงการใช้ธงชาติคลุมศพ หีบศพ หรือที่เก็บอัฐิผู้เสียชีวิต
เนื่องจากการปฏิบัติหน้าที่ราชการ
____________________________
เนื่องด้วยได้มีระเบียบทหารว่าด้วยทหารและตํารวจป่วยเจ็บและมรณะในราชการสนาม
๒ / ๑๑๓๒
ที่
ลงวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๔๘๔ และระเบียบจัดการศพทหารของกรมบัญชาการทัพ
๒๔๘๔
ใหญ่ ที่ ๑/๒๔๘๗ ลงวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๔๘๗ แต่ระเบียบดังกล่าวมิได้กําหนดหลักเกณฑ์
และวิธีการเกี่ยวกับการใช้ธงชาติคลุมศพ หีบศพ หรือที่เก็บอัฐิผู้เสียชีวิตเนื่องจากการปฏิบัติ
หน้าที่ราชการไว้อย่างชัดเจน ซึ่งทําให้การปฏิบัติแตกต่างกันระหว่างส่วนราชการต่าง ๆ ในสังกัด
กห. ฉะนั้นจึงสมควรกําหนดหลักเกณฑ์การใช้ธงชาติคลุมศพ หีบศพ หรือที่เก็บอัฐิผู้เสียชีวิต
เนื่องจากการปฏิบัติหน้าที่ราชการ เพื่อถือปฏิบัติเป็นแนวเดียวกัน ไว้ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ผู้เสียชีวิตที่ควรได้รับเกียรติให้ใช้ธงชาติคลุมศพ หีบศพ หรือที่เก็บอัฐิ ได้แก่ ผู้ที่
เสียชีวิตเนื่องจากการปฏิบัติหน้าที่ราชการ ซึ่งการเสียชีวิตนั้นมิได้เกิดจากความประมาทเลินเล่อ
อย่างร้ายแรง หรือเกิดจากความผิดของตนเอง
ข้อ ๒ ธงชาติที่ใช้คลุมศพ คลุมหีบศพ ทําด้วยผ้ามีขนาดกว้าง ๑๒๐ เซนติเมตร ยาว
๑๘๐ เซนติเมตร ธงชาติที่ใช้คลุมที่เก็บอัฐิให้ใช้ขนาดตามความเหมาะสม
ข้อ ๓ การใช้ธงชาติคลุมศพให้ใช้ในกรณีดังต่อไปนี้
๓.๑ ในพิธีรับพระราชทานน้ําอาบศพ
๓.๒ ในพิธีรดน้ําศพ
ข้อ ๔ การใช้ธงชาติคลุมหีบศพ หรือที่เก็บอัฐิ ให้ใช้ในกรณีดังต่อไปนี้
๔.๑ ในการเชิญศพ เพื่อทําพิธีรับพระราชทานน้ําอาบศพ หรือพิธีรดน้ําศพ
๔.๒ ในระหว่างการทําพิธีบําเพ็ญกุศลทางศาสนาของแต่ละศาสนา และการเชิญ
ศพไปฝัง
ข้อ ๕ การใช้ธงชาติคลุมศพ หีบศพ หรือเก็บอัฐิ ให้ปฏิบัติดังต่อไปนี้

๗-๕๘
๕.๑ การคลุมศพ คลุมตามความยาวของศพ ให้ขอบธงชาติด้านคันธงชาติอยู่ทาง
ศีรษะของศพ
๕.๒ การคลุม หีบศพ คลุมทางด้านขวาของหีบศพ ในกรณีที่สามารถมองเห็น
ชายธงชาติได้ทั้งสองชาย ต้องใช้ชายธงชาติเสมอกับขอบล่างของหีบศพทั้งสองข้าง ส่วนกรณีที่
สามารถมองเห็นชายธงชาติเพียงด้านเดียวต้องใช้ชายธงชาติด้านที่มองเห็นเสมอกับขอบด้านล่าง
ของหีบศพ
สําหรับโกศหรือหีบที่ได้รับพระราชทานประกอบเกียรติยศแก่ศพไม่ใช้คลุมแต่ให้พับธง
ชาติวางบนพานทอง ตั้งไว้หน้าโกศหรือหีบในระดับพองาม
๕.๓ การคลุมที่เก็บอัฐิอนุโลมตามความเหมาะสม
ข้อ ๖ การปลงศพในทะเล ให้กองทัพเรือปฏิบัติตามประเพณีชาวเรือ
ข้อ ๗ การใช้ธงชาติคลุมศพ หีบศพ หรือที่เก็บอัฐิ จะต้องไม่ให้เป็นการเสื่อมเสียเกียรติ
แก่ธง
ข้อ ๘ การทําพิธีฝังหรือบรรจุศพที่มีธงชาติคลุมหีบศพ เมื่อจะทําการฝังหรือบรรจุเชิญธง
ที่คลุมหีบศพพับเก็บให้เรียบร้อย โดยมิให้ส่วนหนึ่งส่วนใดของธงสัมผัสพื้นดิน
ประกาศ ณ วันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๒๗
(ลงชื่อ) พลอากาศเอก พะเนียง กานรัตน์
(พะเนียง กานรัตน์)
รัฐมนตรีช่วยว่าการฯ ทําการแทน
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม

๗-๕๙
ที่ ๒/๖๕๕๘
๒๔๔๓

คําชี้แจงกองทัพบก
เรื่อง มรรยาทในการรับรอง
----------------------------------เนื่ อ งจากการปฏิ บั ติ ข องผู้ บั ง คั บ บั ญ ชาหน่ ว ยต่ า ง ๆ ที่ เ กี่ ย วกั บ การรั บ รอง
ผู้บังคับบัญชาชั้นสูง ซึ่งไปตรวจราชการในหน่วยนั้น ๆ ยังแตกต่างกันและบางหน่วยนั้น ๆ ยัง
แตกต่างกันและบางหน่วยยังขาดมรรยาทอันเหมาะสม เพราะการที่ผู้บังคับบัญชาชั้นสูงไปยัง
หน่วยใด นอกจากจะตรวจราชการแล้วยังเป็นการเยี่ยมเยียนทุกข์สุขของผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาโดย
ทั่วถึงด้วย เพื่อให้เป็นไปตามความมุ่งหมายนี้ จึงขอชี้แจงให้ทราบว่า
๑) เมื่อทราบว่าจะมีผู้บังคับบัญชาชั้นสูงไปตรวจราชการแล้ว ถ้ามิได้มีคําสั่งเป็น
อย่างอื่น ให้ผู้บังคับบัญชาสูงสุดของกรมกองนั้น จัดข้าราชการชั้นสัญญาบัตรในหน่วยของตน
แต่งกายตามเครื่องแบบเข้าแถวรับตามลําดับอาวุโส เมื่อผู้บังคับบัญชาไปถึงให้ผู้บังคับบัญชา ณ
ที่นั้นต้อนรับ และแนะนําให้ผู้บังคับบัญชารู้จักเป็นรายตัวเฉพาะการตั้งแถวรับและการแนะนําให้
รู้จักนั้น ถ้าได้รับอนุญาตแล้วจะงดเสียก็ได้
๒) ในการไปตรวจราชการนี้ เป็นหน้าที่ของผู้บังคับบัญชาชั้นสูงสุด ณ ที่นั้น
จะต้องมาทําการติดต่อและประจําอยู่กับผู้บังคับบัญชาตลอดเวลาที่ประจําอยู่กับหน่วยของตน
๓) ขณะที่ผู้บังคับบัญชาชั้นสูงกําลังตรวจราชการอยู่นั้น ถ้ามีผู้บังคับบัญชาชั้น
รองมาตรวจราชการอีก ให้ผู้บังคับบัญชากรมกอง ณ ที่นั้นจัดนายทหารหรือผู้บังคับบัญชาชั้นรอง
ถัดจากตนลงไป ไปทําการรับรองและติดต่อประจําอยู่กับผู้บังคับบัญ ชาที่มาตรวจใหม่ ส่วน
ผู้บังคับบัญชาที่ไปตรวจราชการครั้งหลังนี้ควรรีบไปรายงาน หรือพบปะต่อผู้บังคับบัญชาชั้นสูงที่
ไปตรวจก่อน เพื่อรักษาไว้ซึ่งมรรยาทและอัธยาศัย

๗-๖๐
๔) ถ้ามีผู้บังคับบัญชาไปตรวจราชการ ณ กรมกองทหารอยู่ก่อนแล้ว ภายหลังมี
ผู้บังคับบัญชาชั้นสูง ถัดจากผู้ไปตรวจราชการคนก่อนไปตรวจ ณ ที่เดียวกันอีก การรับรองและ
อื่น ๆ ให้ปฏิบัติ ดังที่กล่าวมาข้างต้น
ส่วนการตรวจการฝึก ฝึกฝน และการตรวจระเบียบการตามความในข้อบังคับกองทัพบก
๑/ ๒๙๕
ว่าด้วยการตรวจการภายในหน่วยทหารที่
และการจัดกองเกียรติยศตามความใน
๒๔๘๐
๕/ ๒๓๙๑
ข้อบังคับทหารว่าด้วยการจัดกองเกียรติยศที่
ซึ่งเป็นวิธีปฏิบัติเฉพาะกรณีนั้นไม่
๒๔๗๙
เปลี่ยนแปลง
ทั้งนี้ แต่บัดนี้เป็นต้นไป

(ลงนาม) พล.ต. พิบูลสงคราม
ผบ.ทบ.
ที่ว่าการกองทัพบก ในศาลาว่าการกลาโหม พระนคร
๒ ส.ค. ๘๓

๗-๖๐-๑

บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ กพ.ทบ. (กองการปกครอง โทร. ๐-๒๒๙๗-๗๑๕๕)
ที่ กห ๐๔๐๑/๑๙๗
วันที่ ๒๑ ม.ค. ๕๖
เรื่อง ขออนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมระเบียบ ทบ. ว่าด้วยการจัดแถวทหารต้อนรับและหมู่ธงเกียรติยศ
พ.ศ. ๒๕๔๑
เรียน ผบ.ทบ.
อ้างถึง ๑. ระเบียบ ทบ. ว่าด้วยการจัดแถวทหารต้อนรับและหมู่ธงเกียรติยศ พ.ศ. ๒๕๔๑ และ
ที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๕
๒. หนังสือ กพ.ทบ. ที่ ต่อ กห ๐๔๐๑/๓๖๓๙๒ ลง ๙ ต.ค. ๕๕
สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. ร่างระเบียบ ทบ. ว่าด้วยการจัดแถวทหารต้อนรับและหมู่ธงเกียรติยศ (ฉบับ
ที่ ๓) พ.ศ.๒๕๕๖
๒. หลักการและเหตุผล และตารางเปรียบเทียบระหว่างระเบียบ ทบ.ฯ เดิม กับ
ร่างระเบียบ ทบ.ฯ ใหม่
๑. กพ.ทบ. ขออนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมระเบียบ ทบ. ว่าด้วยการจัดแถวทหารต้อนรับและหมู่
ธงเกียรติยศ พ.ศ. ๒๕๔๑ จากเดิม ให้ผู้บังคับแถวทหารต้อนรับบอกแถวแสดงความเคารพ แล้ว
เข้าไปรายงานต่อผู้รับการเคารพโดยมีระยะห่างจากแท่นรับการเคารพ ๓ ก้าว หลังจากจบการ
รายงานให้กลับมายืนที่จุดเดิม แก้ไขเป็น ให้ผู้บังคับแถวทหารต้อนรับบอกแถวทําความเคารพ
แล้วกล่าวรายงาน ณ จุดที่ยืนอยู่ เพื่อให้การปฏิบัติของแถวทหารต้อนรับและหมู่ธงเกียรติยศมี
ความทันสมัย เหมาะสมและสอดคล้องกับการปฏิบัติของกองทหารเกียรติยศ รายละเอียดตามสิ่ง
ที่ส่งมาด้วย ๑ และ ๓
๒. ข้อเท็จจริง
๒.๑ ตามอ้างถึง ๑ ที่ผ่านมา กพ.ทบ. ได้ดําเนินการแก้ไขเพิ่มเติมระเบียบ ทบ. ว่า
ด้วยการจัดแถวทหารต้อนรับและหมู่ธงเกียรติยศ พ.ศ. ๒๕๔๑ มาแล้ว ๑ ครั้ง โดยออกเป็น
ระเบียบ ทบ. ว่าด้วยการจัดแถวทหารต้อนรับและหมู่ธงเกียรติยศ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๕ เพื่อ
เพิ่มเติมการจัดประดับธงบนแท่นรับการเคารพและให้มีเพลงเคารพ เมื่อจัดแถวทหารต้อนรับ

๗-๖๐-๒
สําหรับนายกรัฐมนตรี, รมว.กห., ผบ.ทสส. และ ผบ.ทบ. หรือผู้แทนที่ได้รับการแต่งตั้งไว้โดย
แน่นอน ในโอกาสการตรวจเยี่ยมหน่วยใน ทบ. อย่างเป็นทางการ
๒.๒ ผบ.ทบ. ได้กรุณาอนุมัติให้ปรับลดขั้นตอนการปฏิบัติของกองทหารเกียรติยศ
เกี่ยวกับการรายงานของ ผบ. กองทหารเกียรติยศ ให้มีความทันสมัย เหมาะสม ในกรณีการจัด
กองทหารเกียรติยศสําหรับบุคคลต่าง ๆ ที่มาเยือนหน่วยใน ทบ. โดยให้ ผบ.กองทหารเกียรติยศ
รายงานจากจุดที่ยืนอยู่แทนการวิ่งออกมารายงาย รายละเอียดตามอ้างถึง ๒
๓. กพ.ทบ. พิจารณาแล้ วเห็นว่า เพื่อให้การปฏิบัติของแถวทหารต้อนรับและหมู่ธง
เกียรติยศเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้อง เป็นแบบอย่างเดียวกัน รวมทั้ง มีความสอดคล้องกับ
การปฏิบัติตามขั้นตอนของกองทหารเกียรติยศเกี่ยวกับการรายงานของ ผบ.กองทหารเกียรติยศ
ตามข้อ ๒.๒ จึงเห็นควรแก้ไขเพิ่มเติมระเบียบ ทบ.ฯ ให้มีความทันสมัยและเหมาะสม ดังนี้
๓.๑ ให้ ย กเลิ ก ความในข้อ ๑๕ แห่งระเบีย บกองทั พบกว่าด้ วยการจั ด แถวทหาร
ต้อนรับ และหมู่ธงเกียรติยศ พ.ศ. ๒๕๔๑ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“ข้อ ๑๕ การปฏิบัติของแถวทหารต้อนรับและหมู่ธงเกียรติยศในการ
ต้อนรับเมื่อผู้รับการเคารพขึ้นแท่นรับการเคารพ ให้ผู้บังคับแถวทหารต้อนรับบอกแถวทําความ
เคารพ แล้วกล่าวรายงาน ณ จุดที่ยืนอยู่ และบอกแถวเลิกทําความเคารพ โดยไม่ต้องมีการตรวจ
แถว”
๓.๒ ให้ยกเลิก ผนวก ก การวางกําลังของแถวทหารต้อนรับและหมู่ธงเกียรติยศแห่ง
ระเบียบกองทัพบกว่าด้วยการจัดแถวทหารต้อนรับและหมู่ธงเกียรติยศ พ.ศ. ๒๕๔๑ และให้ใช้
ผนวก ก การวางกําลังของแถวทหารต้อนรับและหมู่ธงเกียรติยศ ประกอบระเบียบ ทบ.ว่าด้วย
การจัดแถวทหารต้อนรับและหมู่ธงเกียรติยศ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๖ แทน
๔. ข้อเสนอ เห็นควรดําเนินการดังนี้
๔.๑ อนุมัติแก้ไขเพิ่มเติม ระเบียบ ทบ.ว่าด้วยการจัดแถวทหารต้อนรับและหมู่ธง
เกียรติยศ พ.ศ. ๒๕๔๑ ตามการพิจารณาในข้อ ๓ และกรุณาลงนามในร่างระเบียบ ทบ. ว่าด้วย
การจัดแถวทหารต้อนรับและหมู่ธงเกียรติยศ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๖ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑
๔.๒ ให้ สบ.ทบ. สําเนาแจ้งให้ นขต.ทบ. ทราบ และยึดถือปฏิบัติ

๗-๖๐-๓
จึงเรียนมาเพื่อกรุณาพิจารณา หากเห็นเป็นการสมควร กรุณาอนุมัติตามเสนอในข้อ ๔
และลงนามในร่างระเบียบ ทบ.ฯ (สําเนาคู่ฉบับ ๑, จริง ๑) ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ ทั้งนี้ อยู่ใน
อํานาจของ ผบ.ทบ.

เสนอในข้อ ๔
ทบ.ฯ ที่แนบ
- อนุมัติตามเสนอในข้อ ๔
- ลงนามแล้ว
(ลงชื่อ) พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(ประยุทธ์ จันทร์โอชา)
ผบ.ทบ.
๓๐ ม.ค. ๕๖

(ลงชื่อ) พล.อ.ดาว์หงษ์ รัตนสุวรรณ
(ดาว์หงษ์ รัตนสุวรรณ)
รอง ผบ.ทบ.
๒๙ ม.ค. ๕๖

(ลงชื่อ) พล.ต.สุรเดช เฟื่องเจริญ
(สุรเดช เฟื่องเจริญ)
จก.กพ.ทบ.
เรียน ผบ.ทบ.
- เห็นควรอนุมัติตามที่ กพ.ทบ.
และกรุณาลงนามในร่างระเบียบ

(ลงชื่อ) พล.ท.สุชาติ หนองบัว
(สุชาติ หนองบัว)
ผช.เสธ.ทบ.ฝกพ.
๒๒ ม.ค. ๕๖

(ลงชื่อ) พล.ท. ณัฐชัย ใบเงิน
(ณัฐชัย ใบเงิน)
รอง เสธ.ทบ.(๑)
๒๓ ม.ค. ๕๖

๗-๖๐-๔
(ลงชื่อ) พล.อ. อุดมเดช สีตบุตร
(อุดมเดช สีตบุตร)
เสธ.ทบ.
๒๔ ม.ค. ๕๖
สําเนาถูกต้อง
(ลงชื่อ) พ.อ. สมพร แก่นจันทร์
(สมพร แก่นจันทร์)
รอง ผอ. กอง กพ.ทบ.
๒๐ ธ.ค. ๕๖

(ลงชื่อ) พ.อ. จิระเดช โมกขะสมิต
(จิระเดช โมกขะสมิต)
ผช.ผบ.ทบ.(๒)
๒๘ ม.ค. ๕๖

๗-๖๐-๕

ระเบียบกองทัพบก
ว่าด้วยการจัดแถวทหารต้อนรับและหมู่ธงเกียรติยศ
(ฉบับที่ ๓)
พ.ศ. ๒๕๕๖
โดยเป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมระเบียบกองทัพบกว่าด้วยการจัดแถวทหารต้อนรับและ
หมู่ธงเกียรติยศ พ.ศ. ๒๕๔๑ ให้มีความเหมาะสมยิ่งขึ้น จึงกําหนดระเบียบไว้ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบกองทัพบกว่าด้วยการจัดแถวทหารต้อนรับและหมู่ธง
เกียรติยศ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๖”
ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
ข้อ ๓ ให้ยกเลิกความในข้อ ๑๕ แห่งระเบียบกองทัพบกว่าด้วยการจัดแถวทหารต้อนรับ
และหมู่ธงเกียรติยศ พ.ศ. ๒๕๔๑ แล้วให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“ข้อ ๑๕ การปฏิบัติของแถวทหารต้อนรับและหมู่ธงเกียรติยศในการต้อนรับ
เมื่อผู้รับการเคารพขึ้นแท่นรับการเคารพให้ผู้บังคับแถวทหารต้อนรับบอกแถวทําความเคารพ
แล้วกล่าวรายงาน ณ จุดที่ยืนอยู่ และบอกแถวเลิกทําความเคารพ โดยไม่ต้องมีการตรวจแถว”
ข้อ ๔ ให้ยกเลิก ผนวก ก การวางกําลังของแถวทหารต้อนรับและหมู่ธงเกียรติยศแห่ง
ระเบียบกองทัพบกว่าด้วยการจัดแถวทหารต้อนรับและหมู่ธงเกียรติยศ พ.ศ. ๒๕๔๑ และให้ใช้
ผนวก ก การวางกําลังของแถวทหารต้อนรับและหมู่ธงเกียรติยศ ประกอบระเบียบกองทัพบก
ฉบับนี้แทน
ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๖

๗-๖๐-๖
(ลงชื่อ) พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(ประยุทธ์ จันทร์โอชา)
ผู้บัญชาการทหารบก

กรมกําลังพลทหารบก

หมายเหตุ :- เพื่อให้การปฏิบัติของแถวทหารต้อนรับและหมู่ธงเกียรติยศมีความทันสมัย
เหมาะสมและสอดคล้องกับการปฏิบัติของกองทหารเกียรติยศจึงจําเป็นต้องวางระเบียบนี้

๗-๖๐-๗
ผนวก ก การวางกําลังของแถวทหารต้อนรับและหมู่ธงเกียรติยศ
ประกอบระเบียบกองทัพบกว่าด้วยการจัดแถวทหารต้อนรับและหมู่ธงเกียรติยศ (ฉบับที่ ๓)
พ.ศ. ๒๕๕๖
OOOOOOO
คณะตรวจเยี่ยม OOOOOOO

OOOOOOOOO
OOO
OOOOOOOOO
หมายเหตุ

OOOOOOO
OOOOOOO คณะของหน่วยรับการตรวจเยี่ยม
แท่นรับการเคารพ

OOOOOOOOO

OOOOOOOOO

OOOOOOOOO

OOOOOOOOO

ผู้บังคับแถวทหารต้อนรับยืนอยู่ในตําแหน่งที่มีลักษณะสามารถควบคุมแถวได้
(อยู่ กึ่ ง กลางด้ า นหน้ า ห่ า งจากแถว ๓ ก้ า ว และห่ า งจากแห่ ง รั บ การเคารพ
ประมาณ ๑๐ – ๑๕ ก้าว) โดยกําหนดระยะห่างระหว่างแถวทหารกับแท่นรับ
การเคารพให้ได้สัดส่วนที่เหมาะสมตามขนาดของแต่ละพื้นที่

OOO หมู่ธงเกียรติยศ

ผู้บังคับหมวด

ผู้บังคับหมู่

O พลทหาร

๗-๖๐-๘

บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ กพ.ทบ. (กองการปกครองฯ โทร. ๐-๒๒๙๗-๗๑๕๕, ๙๗๑๕๕)
ที่ ต่อ กห ๐๔๐๑/๓๖๓๙๒
วันที่ ๙ ต.ค. ๕๕
เรื่อง ขออนุมัติปรับลดขั้นตอนการปฏิบัติของกองทหารเกียรติยศ
เรียน ผบ.ทบ.
อ้างถึง ๑. ข้อบังคับ กห. ว่าด้วยการจัดกองทหารเกียรติยศ พ.ศ. ๒๕๒๘
๒. หนังสือ กพ.ทบ. ที่ กห ๑๔๐๑/๑๓๖๘ ลง ๑๐ มิ.ย. ๓๗
๓. หนังสือ สลก.ทบ. ที่ กห ๐๔๐๐/๓๖๔ ลง ๑๓ ก.ค. ๕๕
สิ่งทีส่ ่งมาด้วย หนังสือ ขว.ทบ. ที่ กห ๐๔๐๒/๔๘๔๔ ลง ๓ ก.ย. ๕๕
๑. กพ.ทบ. ขออนุมัติปรับลดขั้นตอนการปฏิบัติของกองทหารเกียรติยศ เกี่ยวกับการ
รายงานของ ผบ. กองทหารเกียรติยศ ให้มีความทันสมัยและเหมาะสม ในกรณีการจัดกองทหาร
เกียรติยศสําหรับบุคคลต่าง ๆ ที่มาเยือนหน่วยงานใน ทบ. ตามข้อบังคับ กห. ที่อ้างถึง ๑ โดยให้
ผบ.กองทหารเกียรติยศ รายงานจากจุดที่ยืนอยู่แทนการวิ่งออกมารายงานเมื่อเสร็จสิ้นการตรวจ
แถวกองทหารเกียรติย ศแล้ วกลั บเข้ ายื นที่เดิม พร้ อมกล่ าวเสร็จสิ้ นการตรวจแถวกองทหาร
เกียรติยศ ณ จุดเดิมนั้น สําหรับในกรณีการจัดกองทหารเกียรติยศเพื่อเป็นเกียรติให้กับแขก
ต่างประเทศ เมื่อตรวจแถวกองทหารเกียรติยศเสร็จสิ้นแล้วผู้นําการตรวจแถวกองทหารเกียรติยศ
ไม่ต้องพา ผู้มาเยือนย้อนกลับไปขึ้นแท่นรับการเคารพอีก
๒. ข้อเท็จจริง
๒.๑ ตามข้อบังคับ กห. ฯ ที่อ้างถึง ๑ กําหนดเกี่ยวกับการรายงานตัวของ ผบ.กอง
ทหารเกียรติยศได้ดังนี้
๒.๑.๑ ข้อ ๑๓ กองทหารเกียรติยศจัดสําหรับผู้ใด โดยปกติให้ผู้บังคับกองทหาร
เกียรติยศรายงานตัวต่อผู้นั้นด้วย เว้นในกรณีต่อไปนี้ไม่ต้องรายงานตัว
๒.๑.๑.๑ เมื่ อ กองทหารเกี ย รติ ย ศจั ดสํ าหรั บ พระบาทสมเด็ จ พระ
เจ้าอยู่หัว สมเด็จพระบรมราชินี สมเด็จพระบรมราชชนนี รัชทายาท หรือผู้สําเร็จราชการแทน
พระองค์ในงานพระราชพิธี หรือรัฐพิธีต่างๆ ในหมายกําหนดการของสํานักพระราชวัง

๗-๖๐-๙
๒.๑.๑.๒ เมื่อผู้บังคับกองทหารเกียรติยศไม่มีโอกาสรายงานตัวได้
เช่น ผู้รับการเคารพผ่านไปโดยเร็ว เป็นต้น
๒.๑.๒ ข้อ ๑๔ การรายงานตัวของผู้บังคับกองทหารเกียรติยศให้รายงานเป็น
ใจความตามลําดับดังนี้
๒.๑.๒.๑ สรรพนามและยศชื่อของผู้บังคับกองทหารเกียรติยศ
๒.๑.๒.๒ เป็นผู้บังคับกองทหารเกียรติยศสําหรับผู้ใด
๒.๑.๒.๓ มีกําลังกองทหารเกียรติยศเท่าใด (บอกจํานวนหน่วยทหาร
เช่น ๑ กองร้อย เป็นต้น และถ้าจัดกําลังทหารผสมจากทหารบก ทหารเรือ ทหารอากาศ ก็ให้
จําแนก จํานวนหน่วยทหารตามเหล่านั้น ๆ ด้วย)
๒.๑.๒.๔ กล่าวเชิญตรวจกองทหารเกียรติยศเป็นใจความว่า ขอเชิญ
ให้เกียรติตรวจแถวกองทหารเกียรติยศต่อไป
๒.๑.๒.๕ คําลงท้ายรายงาน เช่น “ครับ” หรือคําอื่นใดตามฐานันดร
ศักดิ์ของผู้ตรวจแถว
๒.๒ ตามหนังสือ กพ.ทบ. ที่อ้างถึง ๒ ผนวก ก ข้อ ๔ กล่าวถึงการปฏิบัติหน้าที่
ของกองทหารเกียรติยศในการต้อนรับนายกรัฐมนตรี, รมว.กห., ผบ.ทสส. และ ผบ.ทบ. ไว้ดังนี้
๒.๒.๑ การแสดงความเคารพ เมื่ อผู้รั บการเคารพขึ้น แท่ นรั บ การ
เคารพ ผบ.กองทหารเกียรติยศกล่าวการแสดงการเคารพ แตรวง (ถ้ามี) จะบรรเลงเพลงเคารพ
และผบ.กองทหารเกียรติยศจะเข้ารายงานต่อผู้รับเคารพ โดยมีระยะห่าง ๓ ก้าวจากแท่นรับการ
เคารพเพื่อเชิญตรวจแถวกองทหารเกียรติยศต่อไป
๒.๒.๒ การรายงานของ ผบ.กองทหารเกียรติยศให้พิจารณาว่า กอง
ทหารเกียรติยศจัดสําหรับผู้ใดให้ ผบ.กองทหารเกียรติยศรายงานตัวต่อผู้นั้นด้วย โดยใช้รูปแบบ
การรายงานตามข้อ ๒.๑.๒
๒.๓ ผบ.ทบ. ได้กรุณาสั่งการในที่ประชุมชี้แจงและสั่งการของ ผบ.ทบ. ต่อ
ผบ.นขต.ทบ.ครั้งที่ ๓/๒๕๕๕ (วาระปกติ) เมื่อ ๖ ก.ค. ๕๕ ตามอ้างถึง ๓ ให้ปรับขั้นตอนการ
ปฏิบัติของกองทหารเกียรติยศให้มีความทันสมัย โดยเฉพาะอย่างยิ่งขั้นตอนการรายงานให้ ผบ.
กองทหารเกียรติยศรายงานจากจุดที่ยืนอยู่แทนการวิ่งออกมารายงานและเมื่อเสร็จสิ้นการตรวจ
แถวกองทหารเกี ย รติ ย ศแล้ ว กลั บ เข้ า ยื น ที่ เ ดิ ม พร้ อ มกล่ า วเสร็ จ สิ้ น การตรวจแถวกองทหาร

เกี ย รติ ย ศ ณ จุ ด เดิ ม นั้ น สํ า หรั บ ในกรณี จั ด กองทหารเกี ย รติ ย ศเพื่ อ เป็ น เกี ย รติ ใ ห้ กั บ แขก
ต่างประเทศให้มีการปฏิบัติคล้ายกับสาธารณรัฐประชาชนจีน
๗-๖๐-๑๐
๒.๔ ขั้ น ตอนของพิ ธีก ารต้ อ นรั บ ผู้ นํา ต่า งประเทศของกองทหารเกีย รติ ย ศ
กองทัพปลดปล่อยประชาชน แบ่งออกเป็น ๒ ขั้นตอน คือ ขั้นตอนการตรวจแถวกองทหาร
เกียรติยศและขั้นตอนการสวนสนามแสดงการเคารพ สําหรับการตรวจแถวกองทหารเกียรติยศจะ
แบ่งออกเป็นแบบในอาคารและนอกอาคาร โดยแบบในอาคารจะไม่มีการขึ้นแท่นรับการเคารพ
เมื่อตรวจแถวกองทหารเกียรติยศเสร็จ สําหรับแบบนอกอาคารจะมีการขึ้นแท่นรับการเคารพเพื่อ
รับการสวนสนามของกองทหารเกียรติยศ รายละเอียดตามหนังสือ ขว.ทบ. ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย
๒.๕ เจตนารมณ์ของผู้บังคับบัญชาเกี่ยวกับการปฏิบัติของกองทหารเกียรติยศ
ต้องการปรับเปลี่ยนให้มีความทันสมัยแสดงออกถึงความเข้มแข็งสําหรับการกําหนดระยะห่าง
ระหว่างแถวกองทหารเกียรติยศกับแท่นรับการเคารพให้พิจารณาตามความเหมาะสมของพื้นที่
โดยให้ ผบ.กองทหารเกี ย รติ ย ศ ยื น อยู่ กึ่ ง กลางด้ า นหน้ า ของแถวในลั ก ษณะควบคุ ม แถว
(ระยะห่างจากแถว ไม่เกิน ๖ ก้าว)
๓. กพ.ทบ. พิ จ ารณาแล้ วเห็ นว่า เพื่ อให้ก ารปฏิ บัติข องกองทหารเกีย รติ ย ศมีค วาม
ทันสมัย เหมาะสมและเป็นไปตามเจตนารมณ์ผู้บังคับบัญชา ซึ่งไม่ขัดต่อข้อบังคับ กห.ฯ จึงเห็น
ควรปรับปรุงแก้ไขการปฏิบัติตามข้อ ๒.๒.๓ เพื่อตัดขั้นตอนการวิ่งรายงานของ ผบ.กองทหาร
เกียรติยศในกรณีการจัดกองทหารเกียรติยศ สําหรับบุคคลต่าง ๆ ที่มาเยือนหน่วยใน ทบ. โดยให้
ดําเนินการดังนี้ (ผนวก ก)
๓.๑ ให้ ผบ. กองทหารเกียรติยศ รายงานจากจุดที่ยืนอยู่แทนการวิ่งออกมา
รายงานและเมื่อเสร็จสิ้นการตรวจแถวกองทหารเกียรติยศแล้วกลับเข้ายืนที่เดิม พร้อมกล่าวเสร็จ
สิ้นการตรวจแถวกองทหารเกียรติยศ ณ จุดเดิมนั้น โดยให้ ผบ.กองทหารเกียรติยศ ยืนอยู่ใน
ตําแหน่งที่มีลักษณะสามารถควบคุมแถวได้ (อยู่กึ่งกลางแถวห่างจากแถวไม่เกิน ๖ ก้าว และห่าง
จากแท่นรับการเคารพ ประมาณ ๑๐ – ๑๕ ก้าว) สําหรับการกําหนดระยะห่างระหว่างแท่นรับ
การเคารพแถวกองทหารเกียรติยศนั้นให้กําหนดระยะให้ได้สัดส่วนที่เหมาะสมตามขนาดของแต่
ละพื้นที่ด้วย
๓.๒ สําหรับการปฏิบัติของหน่วยและผู้มาเยือน ในขั้นตอนการตรวจแถวกอง
ทหารเกียรติยศให้ผู้มีอาวุโสสูงสุดเป็นผู้นําตรวจ ซึ่งหลังจากนําผู้มาเยือนไปยืน ณ แท่นรับการ
เคารพแล้วผู้นําตรวจแถวจะยืนอยู่ทางซ้ายเยื้องไปด้านหลังของผู้มาเยือนเล็กน้อย ผบ.กองทหาร
เกียรติยศบอกแถวแสดงความเคารพ บรรเลงเพลงเคารพ ๑ จบ ผบ.กองทหารเกียรติยศกล่าว
รายงาน และเรียนเชิญผู้มาเยือนตรวจแถวกองทหารเกียรติยศ ตามรูป

๗-๖๐-๑๑
แบบการรายงานข้อ ๒.๒.๒ จากนั้นให้ผู้นําตรวจแถวนําผู้มาเยือนตรวจแถวกองทหารเกียรติยศ
เช่น กรณี ผบ.ทบ. ให้ตรวจเยี่ยมหน่วยทหารระดับกองพลถ้าแม่ทัพภาคไปร่วมต้อนรับด้วย ผู้นํา
ตรวจแถวกองทหารเกียรติยศ คือ แม่ทัพภาค โดยขณะที่ผู้นําตรวจแถวและผู้มาเยือนลงจากแท่น
รับการเคารพ เดินไปยังแถวทหาร ให้ผู้นําตรวจแถวเดินอยู่ทางซ้ายของผู้มาเยือนแต่เมื่อไปถึง
หน้าแถวทหารขณะที่ผู้มาเยือนเดินตรวจแถว ผู้นําตรวจแถวจะต้องเปลี่ยนไปเดินทางขวาของผู้
มาเยือน เพื่อให้ผู้มาเยือนได้เดินชิดกับแถวทหารตลอดเวลา สําหรับการตรวจแถวกองทหาร
เกียรติยศให้เริ่มตรวจตั้งแต่ต้นแถวจนถึงท้ายแถว ผ่านด้านหน้าแถวแรก โดยไม่ต้องอ้อมหรือเดิน
ผ่านหน้าแถวที่ ๒ ขณะผ่านหมู่เชิญธงให้แสดงการเคารพธง เมื่อตรวจแถวเสร็จ ในขณะที่ผู้มา
เยือนเดินกลับขึ้นสู่แท่นรับการเคารพ ให้ผู้นําตรวจแถวเปลี่ยนไปเดินอยู่ทางด้านซ้ายของผู้มา
เยือน สําหรับ ผบ.กองทหารเกียรติยศ ให้เดินตามผู้มาเยือนไปจนถึงท้ายแถว และเดินตามต่อไป
จนถึงประมาณกึ่งกลางจะถึงแท่นรับการเคารพแล้วจึงกลับเข้าที่เดิม รอให้ผู้นําตรวจแถวและผู้มา
เยือนเดินกลับไปยืน ณ แท่นรับการเคารพจึงกล่าวเสร็จสิ้นการตรวจแถวกองทหารเกียรติยศ
๓.๓ ในกรณีจัดกองทหารเกียรติยศสําหรับต้อนรับแขกต่างประเทศ เมื่อตรวจ
แถวกองทหารเกียรติยศเสร็จแล้ว เป็นการเสร็จพิธีต้อนรับ ผู้นําการตรวจแถวกองทหารเกียรติยศ
ไม่ต้องพาผู้มาเยือนย้อนกลับไปขึ้นแท่นรับความเคารพอีก
๔. ข้อเสนอ เห็นควรดําเนินการดังนี้
๔.๑ อนุมัติให้ปรับเปลี่ยนการปฏิบัติของกองทหารเกียรติยศ ตามการพิจารณา
ในข้อ ๓
๔.๒ ให้ สบ.ทบ. สําเนาแจ้งให้ นขต.ทบ. (ระดับกองพล) ทราบและถือปฏิบัติ
จึงเรียนมาเพื่อกรุณาพิจารณา หากเห็นเป็นการสมควร กรุณาอนุมัติตามเสนอในข้อ ๔
ทั้งนี้ อยู่ในอํานาจของ ผบ.ทบ.

(ลงชื่อ) พล.ต.สุรเดช เฟื่องเจริญ
(สุรเดช เฟื่องเจริญ)
จก.กพ.ทบ.

๗-๖๐-๑๒
เรียน ผบ.ทบ.
- เห็นควรอนุมตั ิตามที่ กพ.ทบ. เสนอในข้อ ๔
(ลงชื่อ) พล.ท.สุชาติ หนองบัว
(สุชาติ หนองบัว)
ผช.เสธ.ทบ.ฝกพ.
- อนุมัติตามเสนอในข้อ ๔
- ระยะห่าง ประธาน ให้เหมาะสม เสียงดัง เข้มแข็ง
และรายงานเสร็จให้เดินมารับประธานฯ ก่อนเดิน
ตามต่อไปตรวจแถว และแยกกลับเข้าประจําที่เพื่อ
รายงานอีกครั้ง
- ความสวยงามอยู่ที่ระยะห่าง/เสียงดัง เข้มแข็ง
- กรณีรับเสด็จฯ ใช้แบบเดิม
(ลงชื่อ) พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(ประยุทธ์ จันทร์โอชา)
ผบ.ทบ.
๑ มี.ค. ๕๔

(ลงชื่อ) พล.อ.ดาว์หงษ์ รัตนสุวรรณ
(ดาว์หงษ์ รัตนสุวรรณ)
รอง ผบ.ทบ.
๑๘ ต.ค. ๕๕

(ลงชื่อ) พล.ท. ณัฐชัย ใบเงิน
(ณัฐชัย ใบเงิน)
รอง เสธ.ทบ.(๑)
๑๒ ต.ค. ๕๕

(ลงชื่อ) พล.อ. อุดมเดช สีตบุตร
(อุดมเดช สีตบุตร)
เสธ.ทบ.
๑๒ ต.ค. ๕๕

(ลงชื่อ) พ.อ. จิระเดช โมกขะสมิต
(จิระเดช โมกขะสมิต)
ผช.ผบ.ทบ.(๒)
๑๕ ต.ค. ๕๕

๗-๖๐-๑๓
สําเนาถูกต้อง
(ลงชื่อ) พ.อ. สมพร แก่นจันทร์
(สมพร แก่นจันทร์)
รอง ผอ. กอง กพ.ทบ.

๗-๖๐-๑๔
ผนวก ก
การตรวจแถวกองทหารเกียรติยศ

๑ ผู้มาเยือน
๒ ผู้นาํ ตรวจแถว
๓ ผบ.กองทหารเกียรติยศ

เส้นทางเดิน
เส้นทางเดิน
เส้นทางเดิน

ตุลาคม ๒๕๕๕

๗-๖๑

ตอนที่ ๒ ธง

พระราชบัญญัติธง
พ.ศ. ๒๕๒๒
-----------------------------------------------ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.
ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๒๒
เป็นปีที่ ๓๔ ในรัชกาลปัจจุบัน
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้
ประกาศว่า
โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยธง
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยคําแนะนําและยินยอมของ
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ทําหน้าที่รัฐสภาดังต่อไปนี้
มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า “พระราชบัญญัติธง พ.ศ. ๒๕๒๒”
มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เป็นต้นไป
มาตรา ๓ ให้ยกเลิก
(๑) พระราชบัญญัติธง พุทธศักราช ๒๔๗๙
(๒) พระราชบัญญัติธง (ฉบับที่ ๒) พุทธศักราช ๒๔๘๑
(๓) พระราชบัญญัติธง (ฉบับที่ ๓) พุทธศักราช ๒๔๘๓
(๔) พระราชบัญญัติธง (ฉบับที่ ๔) พุทธศักราช ๒๔๘๕

๗-๖๒
บรรดากฎหมาย กฎ และข้อบังคับอื่นในส่วนที่มีบัญญัติไว้แล้วในพระราชบัญญัติ หรือซึ่ง
ขัดแย้งกับบทแห่งพระราชบัญญัตินี้ ให้ใช้พระราชบัญญัตินี้แทน
มาตรา ๔ ให้นายกรัฐมนตรีรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ และให้มีอาํ นาจออก
กฎกระทรวงเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้
กฎกระทรวงนั้น เมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว ให้ใช้บังคับได้
หมวด ๑
ธงที่มีความหมายถึงประเทศไทยและชาติไทย
มาตรา ๕ ธงที่มีความหมายถึงประเทศไทยและชาติไทย ได้แก่
(๑) ธงชาติ มีลักษณะเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า กว้าง ๖ ส่วน ยาว ๙ ส่วน ด้าน
กว้างแบ่งเป็น ๕ แถบตลอดความยาวของผืนธง ตรงกลางเป็นแถบสีน้ําเงินแก่ กว้าง ๒ ส่วน ต่อ
จากแถบสีน้ําเงิ นแก่ออกไปทั้งสองข้างเป็นแถบสีขาวกว้างข้างละ ๑ ส่วน ต่ อจากแถบสีขาว
ออกไปทั้งสองข้างเป็นแถบสีแดง กว้างข้างละ ๑ ส่วน ธงชาตินี้เรียกอีกอย่างหนึ่งว่า “ธงไตรรงค์”
(๒) ธงราชนาวี มีลักษณะอย่างเดียวกับธงชาติ แต่ตรงกลางของผืนธงมีดวงกลม
สีแดง ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางยาว ๔ ใน ๖ ส่วนของความกว้างของผืนธงโดยให้ขอบของดวงกลม
จดขอบแถบสีแดงของผืนธง ภายในดวงกลมมีรูปช้างเผือกทรงเครื่องยืนแท่นหันหน้าเข้าหาเสาธง
หรือคันธง
หมวด ๒
ธงพระอิสริยยศ
มาตรา ๖ ธงสําหรับองค์พระมหากษัตริย์ ได้แก่
(๑) ธงมหาราชใหญ่ มีลักษณะเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส พื้นธงสีเหลืองมีรูปครุฑ
พ่าห์สีแดงอยู่ตรงกลาง
(๒) ธงมหาราชน้อย แบ่งตามความยาวออกเป็นสองตอน ตอนต้นมีลักษณะและ
สีอย่างเดียวกับธงมหาราชใหญ่ แต่กว้างไม่เกิน ๖๐ เซนติเมตร ตอนปลายมีลักษณะเป็นชายต่อสี
ขาวแปลงเป็นรูปธงยาวเรียวโดยให้ปลายสุดกว้างครึ่งหนึ่งของตอนต้น ปลายธงตัดเป็นแฉกรูป

๗-๖๓
หางนกแซงแซวลึก ๓ ใน ๘ ส่วนของความยาวของผืนธง ความยาวของผืนธงเป็น ๘ เท่าของ
ความกว้างของตอนต้น ธงนี้ถ้าชักขึ้นแทนธงมหาราชใหญ่หมายความว่า ทรงพระกรุณาโปรด
เกล้าฯ ให้งดการยิงสลุตถวายคํานับ
มาตรา ๗ ธงสําหรับองค์สมเด็จพระราชินี ได้แก่
(๑) ธงราชินีใหญ่ มีลักษณะเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า กว้าง ๒ ส่วนยาว ๓ ส่วน
พื้นธงสีเหลืองตอนต้น ๒ ใน ๓ ส่วนของความยาวของผืนธงเหมือนธงมหาราชใหญ่ ตอนปลายตัด
เป็นแฉกรูปหางนกแซงแซวลึก ๑ ใน ๓ ส่วนของความยาวของผืนธง
(๒) ธงราชินีน้อย มีลักษณะและสีอย่างเดียวกับธงมหาราชน้อยเว้นแต่ชายต่อเป็นสีแดง ธงถ้าชัก
ขึ้นแทนธงราชินีใหญ่ หมายความว่าทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้งดการยิงสลุตถวายคํานับ
มาตรา ๘ ธงสําหรับองค์สมเด็จพระบรมราชินี ได้แก่
(๑) ธงบรมราชวงศ์ใหญ่ มีลักษณะเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ากว้าง ๒ ส่วน ยาว ๓
ส่วน พื้นธงสีเหลือง ปลายธงตัดเป็นแฉกรูปหางนกแซงแซว ลึก ๑ ใน ๓ ส่วนของความยาวของ
ผืนธง ที่ตรงกลางตอนต้น ๒ ใน ๓ ส่วนของผืนธง เป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสสีขาบ มีขนาดกว้างยาว
ครึ่ ง หนึ่ ง ของความกว้ า งของผื น ธง ภายในรู ป สี่ เ หลี่ ย มจั ตุ รั ส สี ข าบมี รู ป มงกุ ฎ ขั ด ติ ย ราชนารี
ประดิษฐานบนพานแว่นฟ้า ๒ ชั้น เหนือตั้งและมีตั่งลดตั่งฉัตรกลีบบัว ๕ ชั้น อยู่สองข้างรูป
เหล่านี้เป็นสีเหลืองเข้ม
(๒) ธงบรมราชวงศ์น้อย แบ่งตามความยาวออกเป็นสองตอนตอนต้นมีลักษณะ
และสีอย่างเดียวกับตอนต้นของธงบรมราชวงศ์ใหญ่แต่กว้างไม่เกิน ๖๐ เซนติเมตร ตอนปลายมี
ลักษณะเป็นชายต่อสีแดงแปลงเป็นรูปธงยาวเรียว โดยให้ปลายสุดกว้างครึ่งหนึ่งของตอนต้น
ปลายธงตัดเป็นแฉกรูปหางนกแซงแซว ลึก ๓ ใน ๘ ส่วนของความยาวของผืนธง ความยาวของ
ผืนธงเป็น ๘ เท่าของความกว้างของตอนต้น ธงนี้ถ้าชักขึ้นแทนธงบรมราชวงศ์ใหญ่ หมายความ
ว่าโปรดเกล้าฯ ให้งดการยิงสลุตถวายคํานับ
มาตรา ๙ ธงสําหรับองค์สมเด็จพระยุพราช ได้แก่
(๑) ธงเยาวราชใหญ่ มีลักษณะเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส พื้นธงมีสองสี รอบนอกสี
ขาบรอบในสีเหลืองกว้างยาวครึ่งหนึ่งของรอบนอกมีรูปครุฑพ่าห์สีแดงอยู่ตรงกลาง
(๒) ธงเยาวราชน้อย แบ่งตามความยาวออกเป็นสองตอน ตอนต้นมีลักษณะ
และสีอย่างเดียวกับธงเยาวราชใหญ่ แต่กว้างไม่เกิน ๖๐ เซนติเมตร ตอนปลายมีลักษณะเป็นชาย

๗-๖๔
ต่อสีขาวแปลงเป็นรูปธงยาวเรียวโดยให้ปลายสุดกว้างครึ่งหนึ่งของตอนต้น ปลายธงตัดเป็นแฉก
รูปหางนกแซงแซวลึก ๓ ใน ๘ ส่วนของความยาวของผืนธง ความยาวของผืนธงเป็น ๘ เท่าของ
ความกว้างของตอนต้น ธงนี้ถ้าชักขึ้นแทนธงเยาวราชใหญ่ หมายความว่าโปรดเกล้าฯ ให้งดการ
ยิงสลุตถวายคํานับ
มาตรา ๑๐ ธงสําหรับองค์พระวรชายาแห่งสมเด็จพระยุพราช ได้แก่
(๑) ธงเยาวราชใหญ่ฝ่ายใน มีลักษณะเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ากว้าง ๒ ส่วน ยาว
๓ ส่วน ตอนต้น ๒ ใน ๓ ส่วนของความยาวของผืนธงเหมือนธงเยาวราชใหญ่ ตอนปลายเป็นสี
ขาบตัดเป็นแฉกรูปหางนกแซงแซวลึก ๑ ใน ๓ ส่วนของความยาวของผืนธง
(๒) ธงเยาวราชน้อยฝ่ายใน มีลักษณะและสีอย่างเดียวกับธงเยาวราชน้อย เว้น
แต่ชายต่อเป็นสีแดง ธงนี้ถ้าชักขึ้นแทนธงเยาวราชใหญ่ฝ่ายใน หมายความว่าโปรดให้งดการยิง
สลุตถวายคํานับ
มาตรา ๑๑ ธงสําหรับองค์พระราชโอรส สมเด็จพระเจ้าพี่ยาเธอหรือสมเด็จพระเจ้าน้อง
ยาเธอแห่งพระมหากษัตริย์ทุกรัชกาล ได้แก่
(๑) ธงราชวงศ์ใหญ่ฝ่ายหน้า มีลักษณะเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสพื้นธงสีขาบ มีด
วงกลมสีเหลือง ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางยาวครึ่งหนึ่งของความกว้างของผืนธงอยู่ตรงกลางงของผืน
ธง ภายในดวงกลมมีรูปครุฑพ่าห์สีแดง
(๒) ธงราชวงศ์น้อยฝ่ายหน้า แบ่งตามความยาวออกเป็นสองตอน ตอนต้นมี
ลักษณะและสีอย่างเดียวกับธงราชวงศ์ใหญ่ฝ่ายหน้า แต่กว้างไม่เกิน ๖๐ เซนติเมตรตอนปลายมี
ลักษณะเป็นชายต่อสีขาวแปลงเป็นรูปธงยาวเรียว โดยให้ปลายสุดกว้างครึ่งหนึ่งของตอนต้น
ปลายธงตัดเป็นแฉกรูปหางนกแซงแซวลึก ๓ ใน ๘ ส่วนของความยาวของผืนธง ความยาวของผืน
ธงเป็น ๘ เท่าของความกว้างของตอนต้น ธงนี้ถ้าชักขึ้นแทนธงราชวงศ์ใหญ่ฝ่ายหน้า หมายความ
ว่า โปรดให้งดการยิงสลุดถวายคํานับ
มาตรา ๑๒ ธงสําหรับองค์พระราชธิดา สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอหรือสมเด็จพระเจ้าน้อง
นางเธอแห่งพระมหากษัตริย์ทุกรัชกาล ได้แก่
(๑) ธงราชวงศ์ใหญ่ฝ่ายใน มีลักษณะเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ากว้าง ๒ ส่วน ยาว ๓
ส่วน ตอนต้น ๒ ใน ๓ ส่วนของความยาวของผืนธงเหมือนธงราชวงศ์ใหญ่ฝ่ายหน้า ตอนปลาย
เป็นสีขาบตัดเป็นแฉกรูปหางนกแซงแซวลึก ๑ ใน ๓ ส่วนของความยาวของผืนธง

๗-๖๕
(๒) ธงราชวงศ์น้อยฝ่ายใน มีลักษณะและสีอย่างเดียวกับธงราชวงศ์น้อยฝ่าย
หน้า เว้นแต่ชายต่อเป็นสีแดง ธงนี้ถ้าชักขึ้นแทนธงราชวงศ์ใหญ่ฝ่ายในหมายความว่า โปรดให้งด
การยิงสลุตถวายคํานับ
หมวด ๓
ธงทหาร
มาตรา ๑๓ ธงทหาร ได้แก่
(๑) ธงชัยเฉลิมพล เป็นธงประจําหน่วยทหารที่ได้รับพระราชทานมี ๓ ชนิด คือ
ธงชัยเฉลิมพลของทหารบก ธงชัยเฉลิมพลของทหารเรือ และธงชัยเฉลิมพลของทหารอากาศ
(๒) ธงราชการทหารมี ๔ ชนิด คือ ธงฉาน ธงประจํากองทัพบก ธงประจํา
กองทัพเรือ และธงประจํากองทัพอากาศ
(๓) ธงแสดงยศ ตําแหน่ง และหน่วยทหาร
มาตรา ๑๔ ธงชั ย เฉลิ ม พลของทหารบก มี ลั ก ษณะอย่ า งเดี ย วกั บ ธงชาติ แ ต่ เ ป็ น รู ป
สี่เหลี่ยมจัตุรัส ขนาดกว้างด้านละ ๗๐ เซนติเมตรตรงกลางของผืนธงมีอุณาโลมทหารบกและมีชื่อ
หน่วยทหารสีแดงขลิบริมสีเหลือง เป็นแถวโค้งโอบใต้อุณาโลมทหารบก ผืนธงมุมบนด้านที่ติดกับ
คันธงมีรูปพระมหามงกุฎและเลขหมายประจํารัชกาลของพระมหากษัตริย์ที่พระราชทานเป็น
ตัวเลขไทยสีเหลืองภายใต้พระมหามงกุฎมีพระปรมาภิไธยย่อสีแดงขลิบริมสีเหลืองรัศมีสีฟ้า ของ
ธงด้านที่ติดกับคันธงมีเกลียวเชือกสีแดงสลับดํา ด้านอื่นมีแถบจีบสีเหลือง กว้าง ๒ เซนติเมตร
หน่วยทหารมหาดเล็กรักษาพระองค์ซึ่งมีธงชัยเฉลิมพลของทหารบกแล้วจะมีธงชัยเฉลิม
พลของหน่วยทหารมหาดเล็กรักษาพระองค์เพิ่มขึ้นอีกหนึ่งธงก็ได้ ธงนี้มีลักษณะอย่างเดียวกับธง
ชาติแต่กว้าง ๗๐ เซนติเมตร ยาว ๑๐๕ เซนติเมตร ตรงกลางของผืนธงมีรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าสีแดง
กว้าง ๓๕ เซนติเมตร ยาว ๕๒.๕ เซนติเมตร ภายในรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้านี้มีรูปช้างเผือกทรงเครื่อง
ยืนแท่นหันหน้าเข้าหาคันธง ผืนธงมุมบนด้านที่ติดกับคันธงมีรูปพระมหามงกุฎและเลขหมาย
ประจํารัชกาลของพระมหากษัตริย์ที่พระราชทานเป็นตัวเลขไทยสีเหลือง ภายใต้พระมหามงกุฎมี
พระปรมาภิไธยย่อสีเหลืองและมีชื่อหน่วยทหารสีเหลืองเป็นแถวโค้งโอบใต้พระปรมาภิไธยย่อ
ขอบธงด้านที่ติดกับคันธงมีเกลียวเชือกสีแดงสลับดํา ด้านอื่นมีแถบจีบสีเหลืองกว้าง ๒ เซนติเมตร

๗-๖๖
ธงชัยเฉลิมพลของหน่วยทหารในกองบัญชาการทหารสูงสุด มีลักษณะอย่างเดียวกับ
ธงชัยเฉลิมพลของทหารบกตามวรรคหนึ่ง
มาตรา ๑๕ ธงชัยเฉลิมพลของทหารเรือ มีลักษณะอย่างเดียวกับธงชาติแต่ตรงกลางของ
ผืนธงมีรูปจักรแปดแฉก แฉกของจักรเวียนไปทางซ้ายและมีสมอสอดวงจักร ภายใต้พระมหา
มงกุฎ รูปเหล่านี้เป็นสีเหลือง ขอบธงด้านที่ติดกับคันธง มีเกลียวเชือกสีแดง
มาตรา ๑๖ ธงชัยเฉลิมพลของทหารอากาศ มีลักษณะอย่างเดียวกับธงชาติแต่เป็นรูป
สี่ เ หลี่ย มจั ตุ รั ส ขนาดกว้ า งด้ า นละ ๗๐ เซนติ เ มตรตรงกลางของผืน ธงมี ด วงกลมสี ฟ้ า ขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลางยาว ๒ ใน ๓ ส่วนของความกว้างของผืนธง ภายในดวงกลมมีอุณาโลมทหาร
อากาศและมีชื่อหน่วยทหารสีแดงขลิบริมสีเหลืองเป็นแถวโค้งโอบใต้วงกลมสีฟ้า ผืนธงมุมบนด้าน
ที่ติดกับคันธงมีรูปพระมหามงกุฎและเลขหมายประจํารัชกาลของพระมหากษัตริย์ที่พระราชทาน
เป็นตัวเลขไทยสีเหลืองภายใต้พระมหามงกุฎมีพระปรมาภิไธยย่อสีแดงขลิบริมสีเหลืองรัศมีสีฟ้า
ขอบธงด้านที่ติดกับคันธงมีเกลียวเชือกสีแดงสลับดํา ด้านอื่นมีแถบจีบสีเหลืองกว้าง ๒ เซนติเมตร
มาตรา ๑๗ ธงชัยเฉลิมพลตามมาตรา ๑๔ มาตรา ๑๕ หรือมาตรา ๑๖ จะกําหนดวัตถุที่
เป็นผืนธง ลวดลายในผืนธง หรือส่วนประกอบของธงก็ได้ โดยให้กําหนดในกฎกระทรวง
มาตรา ๑๘ ในกรณี ที่ ห น่ ว ยทหารที่ ไ ด้ รั บ พระราชทานธงชั ย เฉลิ ม พลแล้ ว ได้ รั บ
พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์หรือเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ หรือได้รับอิสริยาภรณ์หรือ
เครื่องหมายเชิดชูเกียรติจากต่างประเทศ จะประดับเครื่องหมายนั้นที่ผืนธงหรือส่วนประกอบของ
ธงก็ให้กระทําได้
มาตรา ๑๙ ธงฉาน มีลักษณะอย่างเดียวกับธงชาติ แต่ตรงกลางของผืนธงมีรูปจักรแปด
แฉก แฉกของจักรเวียนไปทางซ้ายและมีสมอสอดวงจักรภายใต้พระมหามงกุฎ รูปเหล่านี้เป็นสี
เหลือง
ธงนี้เป็นธงที่ใช้ในเรือพระที่นั่งและเรือหลวง หรือเป็นธงสําหรับหน่วยทหารเรือที่ยกพล
ขึ้นบกซึ่งหน่วยทหารนั้นไม่ได้รับพระราชทานธงชัยเฉลิมพล
มาตรา ๒๐ ธงประจํากองทัพบก มีลักษณะเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ากว้าง ๒ ส่วน ยาว ๓
ส่วน พื้นธงสีแดง ตรงกลางของผืนธงมีรูปเครื่องหมายกองทัพบกเป็นสีเหลือง
มาตรา ๒๑ ธงประจํากองทัพเรือมีลักษณะเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ากว้าง ๖ ส่วน ยาว ๙
ส่วนพื้นธงสีขาบ ตรงกลางของผืนธงมีดวงกลมสีขาวขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๔ ใน ๖ ส่วนของ

๗-๖๗
ความกว้างของผืนธง ภายในดวงกลมมีรูปจักรแปดแฉก แฉกของจักรเวียนไปทางซ้ายและมีสมอ
สอดวงจักรภายใต้พระมหามงกุฎ รูปเหล่านี้เป็นสีเหลือง
มาตรา ๒๒ ธงประจํากองทัพอากาศ มีลักษณะเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า กว้าง ๒ ส่วนยาว
๓ ส่วน พื้นธงสีฟ้า ตรงกลางของผืนธงมีรูปเครื่องหมายกองทัพอากาศเป็นสีเหลือง
มาตรา ๒๓ ธงแสดงยศ ได้แก่
(๑) ธงแสดงยศสําหรับทหารบก
(๒) ธงแสดงยศสําหรับทหารเรือ
(๓) ธงแสดงยศสําหรับทหารอากาศ
มาตรา ๒๔ ธงแสดงยศสําหรับทหารบกมีลักษณะเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า กว้าง ๒ ส่วน
ยาว ๓ ส่วน พื้นธงสีแดง มี ๕ ชั้น คือ
(๑) ธงจอมพล มีรูปคฑากับกระบี่ไขว้เหนือช่อชัยพฤกษ์อยู่ตรงกลางของกลุ่ม
ดาวห้าแฉก ๕ ดวง เรียงเป็นรูปห้าเหลี่ยมด้านเท่าอยู่ตรงกลางของผืนธง ให้ด้านหนึ่งของรูปห้า
เหลี่ยมด้านเท่าอยู่ด้านล่างขนานกับขอบล่างของผืนธง รูปเหล่านี้เป็นสีเหลือง
(๒) ธงพลเอก มีรูปดาวห้าแฉกสีเหลือง ๔ ดวง เรียงเป็นรูปสี่เหลี่ยมขนมเปียก
ปูนอยู่ตรงกลางของผืนธง ให้มุมแหลมวางตามความยาวของผืนธง
(๓) ธงพลโท มีรูปดาวห้าแฉกสีเหลือง ๓ ดวง เรียงเป็นรูปสามเหลี่ยมด้านเท่า
อยู่ตรงกลางของผืนธง ให้ด้านฐานของรูปสามเหลี่ยมด้านเท่าอยู่ด้านล่างขนานกับขอบล่างของ
ผืนธง
(๔) ธงพลตรี มีรูปดาวห้าแฉกสีเหลือง ๒ ดวง เรียงตามความยาวอยู่ตรงกลาง
ของผืนธง
(๕) ธงพลจัตวา มีรูปดาวห้าแฉกสีเหลือง ๑ ดวง อยู่ตรงกลางของผืนธง
มาตรา ๒๕ ธงแสดงยศสําหรับทหารเรือ มีลักษณะเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสพื้นธงสีขาบมีรูป
จักรสีขาวเป็นจักรแปดแฉก แฉกของจักรเวียนไปทางซ้าย มี ๕ ขั้น คือ
(๑) ธงจอมพลเรือเอก มีรูปจักร ๔ จักร อยู่ที่มุมธงทั้งสี่มุม มุมละ ๑ จักร และ
อยู่ตรงกลางของผืนธงอีก ๑ จักร
(๒) ธงพลเรือเอก มีรูปจักร ๔ จักร อยู่ที่มุมธงทั้งสี่มุม มุมละ ๑ จักร
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(๓) ธงพลเรือโท มีรูปจักร ๓ จักร เรียงเป็นรูปสามเหลี่ยมด้านเท่าอยู่ตรงกลาง
ของผืนธง ให้ด้านฐานของรูปสามเหลี่ยมด้านเท่าอยู่ด้านล่างขนานกับขอบล่างของผืนธง
(๔) ธงพลเรือตรี มีรูปจักร ๒ จักร เรียงกันในแนวดิ่งอยู่ตรงกลางของผืนธง
(๕) ธงพลเรือจัตวา มีรูปจักร ๑ จักร อยู่ตรงกลางของผืนธง
มาตรา ๒๖ ธงแสดงยศ สําหรับทหารอากาศ มีลักษณะเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ากว้าง ๕
ส่วน ยาว ๖ ส่วน พื้นธงสีฟ้า มี ๕ ชั้น คือ
(๑) ธงจอมพลอากาศ มีรูปคฑากับกระบี่ไขว้เหนือช่อชัยพฤกษ์อยู่ตรงกลางของ
กลุ่มด้าวห้าแฉก ๕ ดวง เรียงเป็นรูปห้าเหลี่ยมด้านเท่าอยู่ตรงกลางของผืนธง ให้ด้านหนึ่งของรูป
ห้าเหลี่ยมด้านเท่าอยู่ด้านล่างขนานกับขอบล่างของผืนธง รูปเหล่านี้เป็นสีขาว
(๒) ธงพลอากาศเอก มีรูปดาวห้าแฉกสีขาว ๔ ดวง เรียงเป็นรูปสี่เหลี่ยมขนม
เปียกปูนอยู่ตรงกลางของผืนธง ให้มุมแหลมวางตามความยาวของผืนธง
(๓) ธงพลอากาศโท มีรูปดาวห้าแฉกสีขาว ๓ ดวง เรียงเป็นรูปสามเหลี่ยมด้าน
เท่าอยู่ตรงกลางของผืนธง ให้ด้านฐานของรูปสามเหลี่ยมด้านเท่าอยู่ด้านล่างขนานกับขอบล่าง
ของผืนธง
(๔) ธงพลอากาศตรี มีรูปดาวห้าแฉกสีขาว ๒ ดวง เรียงตามความยาวอยู่ตรง
กลางของผืนธง
(๕) ธงพลอากาศจัตวา มีรูปดาวห้าแฉกสีขาว ๓ ดวง อยู่ตรงกลางของผืนธง
มาตรา ๒๗ ธงแสดงตําแหน่ง ได้แก่
(๑) ธงผู้บัญชาการทหารสูงสุด
(๒) ธงแสดงตําแหน่งสําหรับทหารบก
(๓) ธงแสดงตําแหน่งสําหรับทหารเรือ
(๔) ธงผู้บัญชาการทหารอากาศ
มาตรา ๒๘ ธงผู้บัญชาการทหารสูงสุด มีลักษณะเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ากว้าง ๒ ยาว ๓
ส่วนด้านยาวของผืนธงแบ่งเป็นสามตอนเท่ากัน ตอนต้นของผืนธงสีแดง ตอนกลางสีขาบและตอน
ปลายสีฟ้าตรงกลางของผืนธงมีธงรูปจักรแปดแฉก แฉกของจักรเวียนไปทางขวา และมีสมอสอด
ดวงจักร ด้านซ้ายและด้านขวาของรูปจักรมีรูปปีกนกกางล้อมรอบด้วยช่อชัยพฤกษ์ ภายใต้ช่อ
ชัยพฤกษ์มีรูปดาวห้าแฉก ๕ ดวงอยู่ตรงกลาง๑ ดวง และโอบขึ้นไปทางซ้ายและขวาของดวงที่อยู่
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ตรงกลางอีกข้างละ ๒ ดวง รูปเหล่านี้เป็นสีเหลืองเว้นแต่สมอเป็นสีเงินและดาวเป็นสีทอง ขอบธง
มีแถบจีบสีเหลืองนอกจากด้านที่ติดกับคันธง
มาตรา ๒๙ ธงแสดงตําแหน่งสําหรับทหารบก ได้แก่
(๑) ธงผู้บัญชาการทหารบกมีลักษณะเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า กว้าง ๒ ส่วน ยาว ๓
ส่วนพื้นธงสีแดง ตรงกลางของผืนธงมีรูปเครื่องหมายกองทัพบกภายใต้เครื่องหมายกองทัพบกมี
รูปดาวห้าแฉก ๕ ดวง อยู่ตรงกลาง ๑ ดวง และโอบขึ้นไปทางซ้ายและขวาของดวงที่อยู่ตรงกลาง
อีกข้างละ ๒ ดวงรูปเหล่านี้เป็นสีเหลือง
(๒) ธงแม่ทัพ มีลักษณะและสีอย่างเดียวกับธงผู้บัญชาการทหารบก เว้นแต่รูปดาวห้า
แฉก ๓ ดวง อยู่ตรงกลางภายใต้เครื่องหมายกองทัพบก ๑ ดวง และอยู่ทางซ้ายและขวาของ
เครื่องหมายนั้น ข้างละ ๑ ดวง
(๓) ธงผู้บัญชาการกองพล มีลักษณะและสีอย่างเดียวกับธงผู้บัญชาการทหารบกเว้น
แต่รูปดาวห้าแฉก ๒ ดวง อยู่ทางซ้ายและขวาของเครื่องหมายกองทัพบกข้างละ ๑ ดวง
มาตรา ๓๐ ธงแสดงตําแหน่งสําหรับทหารเรือ ได้แก่
(๑) ธงผู้บัญชาการทหารเรือ มีลักษณะเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ากว้าง ๒ ส่วน ยาว ๓
ส่วนพื้นธงสีขาบ ตรงกลางของผืนธงมีรูปจักรแปดแฉก แฉกของจักรเวียนไปทางซ้าย และมีสมอ
สอดดวงจักรภายใต้พระมหามงกุฎ รูปเหล่านี้เป็นสีเหลือง
(๒) ธงผู้บัญชาการกองเรือยุทธการ มีลักษณะและสีอย่างเดียวกับธงผู้บัญชาการ
ทหารเรือแต่ตอนต้น ๒ ใน ๓ ส่วนของความยาวมีรูปจักรแปดแฉก แฉกของจักรเวียนไปทางซ้าย
และมีสมอสอดดวงจักรภายใต้พระมหามงกุฎอยู่ตรงกลาง และปลายธงตัดเป็นแฉกรูปหางนก
แซงแซว ๑ ใน ๓ ส่วนของความยาวของผืน
(๓) ธงผู้บังคับกองเรือ มีลักษณะและสีอย่างเดียวกับธงผู้บัญชาการกองเรือยุทธการ
แต่ปลายธงที่เป็นแฉกรูปหางนกแซงแซวเป็นสีขาว
(๔) ธงผู้บังคับหมวดเรือ มีลักษณะเป็นรูปสามเหลี่ยมหน้าจั่วด้านฐานที่อยู่ทางด้าน
ธง กว้าง๒ ส่วน ผืนธงยาว ๕ ส่วน พื้นธงสีขาบตอนต้น ๒ ใน ๕ ส่วนของผืนธงมีสมอสีเหลืองอยู่
ตรงกลาง
(๕) ธงผู้บังคับหมู่เรือ มีลักษณะและสีอย่างเดียวกับธงผู้บังคับหมวดเรือ แต่ตอน
ปลายด้าน ๓ ใน๕ ส่วนของผืนธงเป็นสีขาว
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(๖) ธงหัวหน้าชั่วคราว มีลักษณะและสีอย่างเดียวกับธงผู้บังคับหมวดเรือ แต่ตอน
ด้าน ๒ ใน๕ ส่วนของผืนธงเป็นสีขาว มีสมอสีขาบอยู่ตรงกลาง
(๗) ธงผู้บังคับการเรือ มีลักษณะเป็นรูปสามเหลี่ยมหน้าจั่วด้านฐานที่อยู่ทางคันธง
กว้างไม่เกิน ๒๐ เซนติเมตร ผืนธงยาว ๓๐ เท่าของด้านฐาน ตอนต้น ๑ ใน ๓ ส่วนของผืนธงเป็น
สีแดง ตอนปลาย๒ ใน๓ ส่วนของผืนธงเป็นสีขาบ
(๘) ธงผู้บัญชาการฐานทัพเรือ มีลักษณะและสีอย่างเดียวกับธง ผู้บัญชาการกองเรือ
ยุทธการแต่ปลายธงที่เป็นแฉกรูปหางนกแซงแซวเป็นสีฟ้า
(๙) ธงผู้บังคับการสถานีทหารเรือ มีลักษณะและสีอย่างเดียวกับธง ผู้บัญชาการกอง
เรือยุทธการ แต่ปลายธงที่เป็นแฉกรูปหางนกแซงแซวเป็นสีแดง
(๑๐) ธงผู้บัญชาการกรมนาวิกโยธิน มีลักษณะและสีอย่างเดียวกับธงผู้บัญชาการกอง
เรือยุทธการ แต่ปลายธงที่เป็นแฉกรูปหางนกแซงแซวเป็นสีเหลือง
มาตรา ๓๑ ธงผู้บัญชาการทหารอากาศ มีลักษณะเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้ากว้าง ๒ ส่วน ยาว
๓ ส่วนพื้นธงสีฟ้า ขอบธงขลิบริมสีเหลืองทั้ง ๔ ด้าน และตรงกลางของผืนธงมีรูปปีกนกสีเหลือง
๒ ปีก ระหว่างหัวปีกมีรูปธงชาติเฉียงอยู่ในอาร์มเหนืออาร์มมีอุณาโลมสีขาวภายใต้พระมหามงกุฎ
เปล่งรัศมีมีสีเหลือง
มาตรา ๓๒ ธงแสดงหน่วยทหารบก ได้แก่
(๑) ธงแสดงหน่วยกองทัพ มีลักษณะเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ากว้าง ๒ ส่วน ยาว ๓
ส่วนแบ่งเป็น ๒ ส่วน ส่วนบนคือส่วนจากมุมล่างทางด้านคันธงตัดเฉียงขึ้นไปถึงมุมบนเป็นสีแดง
ส่วนล่างคือส่วนที่เหลือ เป็นสีบานเย็น ในส่วนที่เป็นสีแดงตอนมุมบนของผืนธงด้านที่ติดกับคันธง
มีเครื่องหมายกองทัพบก ใต้เครื่องหมายกองทัพบกมีดาวห้าแฉกสีเหลือ๓ดวง เรียงตามความยาว
ของผืนธง
(๒) ธงแสดงหน่วยกองพล มีลักษณะอย่างเดียวกับธงแสดงหน่วยกองทัพ แต่ได้
เครื่องหมายกองทัพบกมีดาวห้าแฉกสีเหลือง ๒ ดวง เรียงตามความยาวของผืนธง
(๓) ธงแสดงหน่ ว ยกรม มี ลั ก ษณะอย่ า งเดี ย วกั บ ธงแสดงหน่ ว ยกองพล แต่ ไ ด้
เครื่องหมายกองทัพบกไม่มีดาว สําหรับธงแสดงหน่วยกรมนักเรียนนายร้อยผืนธงส่วนล่างเป็นสี
เหลืองมุมบนของผืนธงด้านที่ติดกับคันธงมีตราแผ่นดินในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า
เจ้าอยู่หัวแทนเครื่องหมายกองทัพบก และมีแถบโอบใต้ตราแผ่นดิน รูปเหล่านี้เป็นสีเหลือง
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ภายในแถบมีความว่า “กรมนักเรียนนายร้อย” เป็นอักษรสีแดงสําหรับหน่วยรบพิเศษซึ่งอยู่ใน
ระดับเทียบเท่าหน่วยกรม ตรงกลางของผืนธงส่วนล่างมีเครื่องหมายนักโดดร่มสีเหลืองขนาดพอ
งาม และสําหรับหน่วยบินซึ่งอยู่ในระดับเทียบเท่าหน่วยกรม ตรงกลางของผืนธงส่วนล่างมี
เครื่องหมายแสดงความสามารถในการบินสีขาวขนาดพองาม
(๔) ธงแสดงหน่วยกองพัน มีลักษณะเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ากว้าง ๒ ส่วน ยาว ๓
ส่วนแบ่งสีเป็น ๒ ส่วน ส่วนบนคือส่วนจากมุมล่างทางด้านคันธงตัดเฉียงไปถึงมุมบนเป็นสีแดง
ส่วนล่าง คือ ส่วนที่เหลือแบ่งออกไปอีกเป็นสองตอน โดยแบ่งจากจุดกึ่งกลางของเส้นทแยงมุม
ตัดเฉียงลงถึงมุมล่างด้านนอก ตอนต้นทางด้านที่ติดกับคันธงเป็นสีตามสีของหน่วยทหาร ตอน
ปลายเป็นสีขาว มุมบนของผืนธงด้านที่ติดกับคันธงมีเครื่องหมายกองทัพบก สําหรับธงแสดง
หน่วยกองทัพทหารราบให้มีแถบสีแดงทับรอยต่อเส้นทแยงตัดเฉียง สําหรับกองพันนักเรียนนาย
ร้อยส่วนล่างของผืนธงด้านที่ติดกับคันธงเป็นสีเหลือง มุมบนของผืนธงด้านที่ติดกับคันธงมีตรา
แผ่นดินและมีแถบอย่างเดียวกับธงแสดงหน่วยกรมรักเรียนนายร้อย สําหรับหน่วยรบพิเศษซึ่งอยู่
ในระดับเทียบเท่าหน่วยกองพัน ตรงกลางของผืนธงส่วนล่างมีเครื่องหมายนักโดดร่มสีเหลือง
ขนาดพองาม และสําหรับหน่วยบินซึ่งอยู่ในระดับเทียบเท่าหน่วยกองพันตรงกลางของผืนธง
ส่วนล่างมีเครื่องหมายแสดงความสามารถในการบินสีขาวขนาดพองาม
ผืนธงส่วนล่างของธงแสดงหน่วยทหารตาม (๒) (๓) และ (๔) เป็นสีตามของ
หน่วยทหารดังต่อไปนี้
(ก) ทหาร และหน่วยรบพิเศษ
สีขาว
(ข) ทหารม้า
สีฟ้าหม่น
(ค) ทหารปืนใหญ่ และนักเรียนนายร้อย
สีเหลือง
(ง) ทหารช่าง
สีดํา
(จ) ทหารสื่อสาร
สีม่วง
(ฉ) ทหารขนส่ง
สีเลือดหมู
(ช) ทหารแพทย์
สีเขียว
(ซ) ทหารสารวัตร
สีน้ําเงิน
(ฌ) ทหารสรรพาวุธ
สีแสด

๗-๗๒
(ญ) หน่วยบิน
สีฟ้าอ่อน
ธงแสดงหน่วยทหารตาม (๑) (๒) (๓) และ (๔) ถ้ามีหน่วยที่เป็นเหล่าและอยู่ในระดับ
เดียวกันตั้งแต่ ๒ หน่วยขึ้นไป ให้มีอักษรย่อชื่อหน่วยหรือเลขหมายหน่วยเป็นตัวเลขไทยอยู่ตรง
กลางของส่วนล่างของผืนธง
นอกจากที่กําหนดไว้ในวรรคหนึ่ง ทหารรบจะมีธงแสดงหน่วยทหารอื่นอีกหรือจะมีธง
แสดงหน่วยทหาร สําหรับหน่วยทหารที่อยู่ในระดับเทียบเท่าหน่วยกองทัพหน่วยกองพล หน่วย
กรม หน่วยกองพันอื่นอีกก็ได้โดยให้กําหนดในกฎกระทรวง
มาตรา ๓๓ ธงแสดงหน่วยทหารอากาศ มี
(๑) ธงแสดงหน่วยที่เป็นส่วนกําลังรบ ตั้งแต่ระดับฝูงบินหรือกองพันขึ้นไป
มีลักษณะเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า กว้าง ๒ ส่วน ยาว ๓ ส่วนพื้นธงสีฟ้า ตรงกลางของผืนธงมีรูป
เครื่องหมายกองทัพอากาศเป็นสีเหลืองและมีชื่อหน่วยทหารนั้นๆเป็นสีน้ําเงินดําเป็นแถวโค้งโอบ
ได้รูปเครื่องหมายกองทัพอากาศ
(๒) ธงแสดงหน่ ว ยแยกอิ ส ระที่ เ ป็ นส่ ว นกํ า ลั ง รบ ตามที่ ก องทั พ อากาศ
กําหนดมีลักษณะและสีอย่างเดียวกับธงแสดงหน่วยที่เป็นส่วนกําลังรบตั้งแต่ระดับฝูงบินหรือกอง
พันขึ้นไป
หมวด ๔
ธงพิทักษ์สันติราษฎร์
มาตรา ๓๔ ธงพิทักษ์สันติราษฎร์ของกรมตํารวจ มีลักษณะและสีอย่างเดียวกับธง
ชาติ แต่ ที่ ต รงกลางของผื น ธงมี รู ป ตราแผ่ น ดิ น ในรั ช กาลพระบาทสมเด็ จ พระจุ ล จอมเกล้ า
เจ้าอยู่หัว ประกอบด้วยความว่า “พิทักษ์สันติราษฎร์” ปักด้วยดิ้นเงินโอบใต้ตราแผ่นดิน
ธงพิทักษ์สันติราษฎร์ตามวรรคหนึ่ง จะกําหนดวัตถุที่ทําเป็นลวดลายในผืนธง หรือ
จะกําหนดส่วนประกอบของธงก็ได้ โดยให้กําหนดในกฎกระทรวง

๗-๗๓
หมวด ๕
ธงกองอาสารักษาดินแดนและกองอาสารักษาดินแดนจังหวัด
มาตรา ๓๕ ธงกองอาสารักษาดินแดน มีลักษณะและสีอย่างเดียวกับธงชาติ แต่ผืน
ธงเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส ขนาดกว้างด้านละ ๗๒ เซนติเมตร ด้านหน้าของผืนธงมุมบนด้านที่ติด
กับคันธงมีรูปพระมาหามงกุฎและเลขหมายประจํารัชกาลของพระมหากษัตริย์ที่พระราชทานเป็น
ตัวเลขไทยสีเหลืองภายใต้พระมาหามงกุฎมีพระปรมาภิไธยย่อเป็นสีทองขลิบริมสีเหลืองรัศมีสี
ทอง และที่ตรงกลางของผืนธงมีดวงกลมสีแดงขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางยาว ๓๔ เซนติเมตร ขอบ
รอบวงกลมเป็นสีเหลืองมีรูปพระนเรศวรทรงช้างอยู่ภายในดวงกลมและมีความว่า “กองอาสา
รักษาดินแดน” ปักด้วยดิ้นทองเป็นแถวโค้งโอบใต้ดวงกลมนั้น ด้านหลังที่ตรงกลางของผืนธงมี
รูปช่อชัยพฤกษ์และอุณาโลมอยู่ตรงกลางภายใต้พระมหามงกุฎ ปักด้วยดิ้นทอง ขอบธงด้านที่ติด
กับคันธงเป็นสีแดง ด้านอื่นเป็นกรุยสีเหลือง
มาตรา ๓๖ ธงกองอาสารักษาดินแดนจังหวัด มีลักษณะและสีอย่างเดียวกับธงกอง
อาสารักษาดินแดน แต่ด้านหน้าของผืนธงที่ได้ความว่า “กองอาสารักษาดินแดน” ให้มีชื่อ
จังหวัดที่กองอาสารักษาดินแดนตั้งอยู่ ปักด้วยดิ้นทอง
มาตรา ๓๗ ธงตามมาตรา ๓๕ และมาตรา ๓๖ จะกําหนดวัตถุที่ทําเป็นลวดลาย
ในผืนธงหรือจะกําหนดส่วนประกอบของธงก็ได้
หมวด ๖
ธงคณะลูกเสือแห่งชาติและธงลุกเสือจังหวัด
มาตรา ๓๘ ธงคณะลูกเสือแห่งชาติ มีลักษณะและสีอย่างเดียวกับธงชาติแต่
ผืนธงกว้าง๕๐ เซนติเมตร ยาว ๕๒ เซนติเมตร ตรงกลางของผืนธงมีตราธรรมจักรสีเหลืองขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลางยาว ๓๒ เซนติเมตร
มาตรา ๓๙ ธงลูกเสือจังหวัด มีลักษณะและสีอย่างเดียวกับธงชาติ แต่ผืนธงกว้าง
๔๐ เซนติ เ มตรยาว ๖๐ เซนติ เ มตร ตรงกลางของผื น ธงมี ด วงกลมสี เ หลื อ งขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลางยาว ๒๗ เซนติเมตรมีขอบรอบดวงกลมเป็นสีดํา ๒ ขอบซ้อนกัน ขอบนอก
กว้าง ๒ มิลลิเมตร

๗-๗๔
ขอบในกว้าง ๑ มิลลิเมตร ระยะระหว่างขอบนอกกับขอบในห่างกัน ๒ มิลลิเมตร ตรงกลางของ
วงกลมมีตราคณะลูกเสือแห่งชาติเป็นสีเหลืองและใต้ตรานั้นให้มีชื่อจังหวัดเป็นอักษรสีดํา
หมวด ๗
ธงราชการทั่วไป
มาตรา ๔๐ ให้ ใ ช้ ธ งชาติ เ ป็ น ธงแสดงตํ า แหน่ ง ราชการหรื อ ส่ ว นราชการที่
พระราชบัญญัตินี้มิได้กําหนดลักษณะของธงไว้โดยเฉพาะ
มาตรา ๔๑ ธงดั ง ต่ อ ไปนี้ ให้ ใ ช้ เ ป็ น ธงราชการที่ ชั ก ขึ้ น ในเรื อ เฉพาะเวลา
ปฏิบัติการตามหน้าที่
(๑) ธงเจ้าพนักงานนําร่อง มีลักษณะเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ากว้าง ๘
ส่วน ยาว ๑๒ ส่วนขอบผืนธงเป็นแถบสีขาว กว้าง๑ ใน ๘ ส่วนของความกว้างของผืนธง ภายใน
แถบสีขาวมีลักษณะและสีอย่างเดียวกับธงชาติ
(๒) ธงเจ้าพนักงานตรวจท่า มีลักษณะเป็นรูปสามเหลี่ยมหน้าจั่วด้าน
ฐานที่อยู่ติดกับคันธง กว้าง ๑ส่วน ผืนธงยาว ๒ ส่วน ตอนต้น ๑ ใน ๓ ส่วนของผืนธงมีลักษณะ
และสีอย่างเดียวกับธงชาติ และตอนปลาย ๒ ใน ๓ ส่วนของผืนธงเป็นสีขาว
(๓) ธงพนักงานการสื่อสารแห่งประเทศไทย มีลักษณะและสีอย่าง
เดียวกับธงเจ้าพนักงานตรวจว่า เว้นแต่ตอนปลายของผืนธงเป็นสีแดง ที่ตรงกลางของผืนธงที่เป็น
สีแดงมีรูปแตรงอนในแนวนอนเหนือแตรงอนที่อุณาโลมในพระมหามงกุฎเปล่งรัศมี รูปเหล่านี้เป็น
สีเหลือง
(๔) ธงเจ้ า พนั ก งานศุ ล กากร มี ลัก ษณะและสี อ ย่ า งเดี ย วกั บ ธงเจ้ า
พนักงานตรวจท่า เว้นแต่ตอนปลายของผืนธงเป็นสีเขียวใบไม้
(๓) ธงเจ้าพนักงานตรวจคนเข้าเมือง มีลักษณะและสีอย่างเดียวกับธง
เจ้าพนักงานตรวจท่าเว้นแต่ตอนปลายของผืนธงเป็นสีเหลืองที่ตรงกลางของผืนธงที่เป็นสีเหลืองมี
รูปพระแสงดาบเขนและโล่สีเลือดหมู
(๔) ธงเจ้าพนักงานตํารวจน้ํา มีลักษณะเป็นรูปสามเหลี่ยมหน้าจั่วด้าน
ฐานที่อยู่ติดกับคันธง กว้าง ๑ ส่วน ผืนธงยาว ๓ ส่วน ตอนต้น ๑ ใน ๓ ส่วนของผืนธงมีลักษณะ

๗-๗๕
และสีอย่างเดียวกับธงชาติ และตอนปลาย ๒ ใน๓ ส่วนของผืนธงเป็นสีเลือดหมู ที่ตรงกลางของ
ผืนธงมีรูปพระแสงดาบเขนและโล่สีเหลือง
มาตรา ๔๒ ธงเรือยนต์หลวง มีลักษณะเป็นรูปสามเหลี่ยมหน้าจั่ว พื้นสีแดง ด้าน
ฐานที่อยู่ติดกับคันธงกว้าง ๑ ส่วน ผืนธงยาว ๒ ส่วนตอนต้นของผืนธงมีรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสสีขาบ
ขนาดกว้าง ๑ ใน ๒ ส่วนของความกว้างของผืนธง ตอนกลางของรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสมีรูปพระมาหา
มงกุฎสีเหลือง
หมวด ๘
ธงแสดงตําแหน่งทั่วไป
มาตรา ๔๓ ธงแสดงตําแหน่งทั่วไป มี
(๑) ธงผู้สําเร็จราชการแทนพระองค์ มีลักษณะเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส พื้น
ธงสีขาวตรงกลางของผืนธงมีอาร์มสีเหลือง กว้าง ๑ ใน ๓ ส่วนของความกว้างของผืนธง ภายใน
อาร์มสีเหลืองมีอาร์มสีธงชาติกว้าง ๓ ใน ๕ ส่วนของความกว้างของอาร์มสีเหลือง เหนืออาร์มมี
ครุฑพ่าห์สีแดงขนาดเท่าอาร์มสีเหลือง
(๒) ธงประธานรัฐสภา มีลักษณะเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ากว้าง๕ ส่วน ยาว
๖ ส่วน พื้นธงสีขาว ตรงกลางของผืนธงมีรูปรัฐธรรมนูญประดิษฐานอยู่บนพาน ๒ ชั้นสีทอง
ภายใต้พระมหามงกุฎสีเหลืองรูปนี้อยู่ระหว่างกลางลายกระหนกสีแดง
(๓) ธงนายกรัฐมนตรี มีลักษณะเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ากว้าง๕ส่วน ยาว ๖
ส่วน พื้นธงสีขาวตรงกลางของผืนธงมีรูปวงกลมมีเส้นรอบวงเป็นเส้นคู่ตรงกลางของวงกลมมีรูป
รัฐธรรมนูญมีรัศมีประดิษฐานอยู่บนพาน ๒ ชั้นเหนือตั้งมีรูปราชสีห์กับคชสีห์ยืนในท่าเผ่นหัน
หน้าเข้าหากันอยู่ ๒ ข้างรูปเหล่านี้เป็นสีแดงอยู่ภายใต้พระมหามงกุฎสีเหลือง
(๔) ธงประธานศาลฎีกา มีลักษณะเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ากว้าง๕ส่วน
ยาว ๖ ส่วนพื้นธงสีขาวตรงกลางของผืนธงมีรูปวงกลมมีเส้นรอบวงเป็นเส้นคู่ ตรงกลางของ
วงกลมมีรูปพระแสงขรรค์เป็นหลักมีดุลเกี่ยวขัดไว้ที่ด้ามพระแสงขรรค์ รูปเหล่านี้เป็นสีแดงอยู่
ภายใต้พระมาหามงกุฎสีเหลือง

(๕) ธงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม มีลักษณะเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า
กว้าง๕ส่วน ยาว ๖ ส่วน พื้นธงสีขาว ตรงกลางของผืนธงมีรูปจักรสีแดง แปดแฉก แฉกของจักร
๗-๗๖
เวียนไปทางขวาและมีสมอสีขาบสอดวงจักร ด้านซ้ายและด้านขวาของรูปจักรมีรูปปีกนกกางเป็น
สีฟ้า อยู่ภายใต้พระมหามงกุฎสีเหลือง
(๖) ธงราชทูต มีลักษณะและสีอย่างเดียวกับธงชาติ ตรงกลางของผืน
ธงมีดวงกลมสีขาบขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางยาว ๒ ใน ๓ ส่วนของความกว้างของผืนธง ภายในดวง
กลมมีช้างเผือกทรงเครื่องยืนแท่นหันหน้าเข้าหาคันธง ธงนี้ให้ใช้สําหรับหัวหน้าคณะผู้แทนทาง
ทูตซึ่งได้รับแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งโดยมีพระราชสาส์นตราตั้ง
(๗) ธงกงสุล มีลักษณะและสีอย่างเดียวกับธงชาติ ตรงกลางของผืนธง
มีดวงกลมสีขาบขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางยาว ๒ ใน ๓ ส่วนของความกว้างของผืนธง ภายในดวง
กลมมีช้างเผือกทรงหันหน้าเข้าหาคันธง ธงนี้ให้ใช้สําหรับหัวหน้าสถานที่ทําการทางกงสุลซึ่งได้รับ
แต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งโดยมีพระบรมราชโองการ
มาตรา ๔๔ ให้นายกรัฐมนตรีหรือส่วนราชการที่นายกรัฐมนตรีมอบหมายจัดทํารูป
ธงให้ถูกต้องตามลักษณะที่กําหนดในพระราชบัญญัตินี้ไว้เป็นตัวอย่าง
หมวด ๙
การใช้ ชัก หรือแสดงธง
มาตรา ๔๕ การใช้ ชัก หรือแสดงธงที่มีความหมายถึงประเทศไทยหรือชาติไทย
ตามมาตรา ๕ ให้เป็นไปตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี
มาตรา ๔๖ การใช้ ชัก หรือแสดงธงของต่างประเทศในราชอาณาจักรให้กระทําได้
เฉพาะธงชาติธงราชนาวี หรือธงประจํากองทัพเรือ ธงสําหรับองค์ราชาธิบดี ราชินี ราชสามี
รัชทายาท ธงแสดงตําแหน่งประมุขของรัฐ หรือหัวหน้ารัฐบาล ธงแสดงตําแหน่งหัวหน้าคณะ
ผู้แทนทางทูต ธงแสดงตําแหน่งหัวหน้าสถานที่ทําการทางกงสุล ธงของรัฐต่างประเทศ ธงของ
องค์การระหว่างประเทศที่รัฐบาลไทยเป็นสมาชิกและธงอื่นของต่างประเทศซึ่งได้รับอนุญาตจาก
นายกรัฐ มนตรีการใช้ ชั ก หรือแสดงธงอื่ นของต่างประเทศตามวรรคหนึ่ งให้ กระทําได้ ณ ที่
ดังต่อไปนี้

(๑) สถานที่พักอาศัยหรือยานพาหนะ สําหรับองค์ราชาธิบดี ราชินี
ราชสามี รัชทายาทประมุขของรัฐหรือผู้แทนหรือหัวหน้ารัฐบาลในโอกาสที่มาเยือนประเทศไทย
๗-๗๗
(๒) สถานที่ทําการของคณะผู้แทนทางทูต สถานที่ทําการทางกงสุล
หรือสํานักงานขององค์การระหว่างประเทศ และรวมถึงหน่วยงานขององค์การระหว่างประเทศ
(๓) สถานที่อยู่ ที่พักอาศัยหรือยานพาหนะสําหรับหัวหน้าคณะผู้แทน
ทางทูต หัวหน้าสถานที่ทําการทางกงสุล หรือหัวหน้าสํานักงานขององค์การระหว่างประเทศ
และรวมถึงหัวหน้าหน่วยงานขององค์การระหว่างประเทศ
(๔) เรื อ หรือ อากาศยานต่างประเทศ หรื อ ขององค์การระหว่า ง
ประเทศ
(๕) เรือหรืออากาศยานของรัฐต่างประเทศ หรือ
(๖) สถานที่อื่นตามที่นายกรัฐมนตรีประกาศให้ใช้ ชัก หรือแสดงธงได้
หรือตามที่ได้รับอนุญาตจากนายกรัฐมนตรี
การใช้ ชัก หรือแสดงธงตาม (๑) ถึง (๔) ให้เป็นไปตามขนบธรรมเนียม
ระหว่างประเทศ กฎหมายระหว่างประเทศ หรือความตกลงกับรัฐบาลไทย
การใช้ ชั ก หรื อ แสดงธงตาม (๕) ถึ ง (๖) ให้ เ ป็ น ไปตามระเบี ย บ
สํานักงานนายกรัฐมนตรี
มาตรา ๔๗ บทบัญญัติมาตรา ๔๖ มิให้ใช้บังคับแก่การใช้ ชักหรือแสดงธง
ของต่างประเทศ

หมวด ๑๐
บทกําหนดโทษ
มาตรา ๔๘ ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา ๔๕ ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินสองปีหรือปรับ
ไม่เกินสี่พันบาท
หรือทั้งจําทั้งปรับ

มาตรา ๔๙ ผู้ ใ ดใช้ ชั ก หรื อ แสดงธงอื่ น ของต่ า งประเทศนอกจากธงที่
กําหนดให้ใช้ ชัก หรือแสดงได้ตามมาตรา ๔๖ วรรคหนึ่ง ต้องระวางโทษจําคุกต้องระวางโทษ
จําคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินสองพันบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
๗-๗๘
มาตรา ๕๐ ผู้ใดใช้ ชัก หรือแสดงธงต่างประเทศโดยไม่ปฏิบัติตามมาตรา๔๖ วรรคสอง
วรรคสาม หรือวรรคสี่ ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งพันบาท หรือทั้ง
จําทั้งปรับ
มาตรา ๕๑ ผู้ใดใช้ ชัก หรือแสดงธงอย่างหนึ่งอย่างใดตามที่ได้บัญญัติกําหนดลักษณะ
ไว้ในพระราชบัญญัตินี้หรือตามที่กําหนดในกฎกระทรวงซึ่งออกตามพระราชบัญญัตินี้ โดยไม่มี
สิทธิ หรือใช้ชัก หรือแสดงธงที่คล้ายคลึงกับธงดังกล่าว ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินหนึ่งปีหรือ
ปรับไม่เกินสองพันบาทหรือทั้งจําทั้งปรับ
มาตรา ๕๒ ผู้ใดใช้หรือแสดงธง รูปจําลองของธงหรือแถบสีธงที่ได้กําหนด
ลักษณะไว้ในพระราชบัญญัตินี้ หรือตามที่กําหนดในกฎกระทรวงซึ่งออกตามพระราชบัญญัตินี้ไว้
ที่สิ่งบรรจุ หีบห่อ สิ่งผูกมัด หรือสิ่งใดๆ ทั้งนี้ โดยไม่สมควร ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินหกเดือน
หรือปรับไม่เกินหนึ่งพันบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
มาตรา ๕๓ ผู้ใดกระทําการอย่างหนึ่งอย่างใดต่อธงตามมาตรา ๕ หรือมาตรา ๖
ดังต่อไปนี้
(๑) ประดิษฐ์รูป ตัวอักษร ตัวเลข หรือเครื่องหมายอื่นใดในผืนธงรูป
จําลองของธง หรือในแถบสีธง นอกจากที่กําหนดไว้ในพระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอื่น
(๒) ใช้ ชัก หรือแสดงธง รูปจําลองของธง หรือแถบสีธงอันมีลักษณะตาม
(๑)
(๓) ใช้ ชัก หรือแสดงธง รูปจําลองของธง หรือแถบสีธงไว้ ณ ที่หรือโดย
วิธีอันไม่สมควร
(๔) ประดิษฐ์ธง รูปจําลองของธง หรือแถบสีธงไว้ ณ ที่หรือสิ่งใดๆ โดยไม่
สมควร
(๕) แสดงหรือใช้สิ่งใดๆ ที่มีรูปธง รูปจําลองของธง หรือมีแถบสีธงอันมี
ลักษณะตาม (๔) โดยไม่สมควร

ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินสองพันบาทหรือทั้งจําทั้งปรับ
มาตรา ๕๔ ผู้ใดกระทําการใดๆ อันมีลักษณะเป็นการเหยียดหยามต่อธงรูปจําลองของธง หรือ
แถบสีธงที่ได้บัญญัติกําหนดลักษณะไว้ในพระราชบัญญัตินี้ หรือตามที่กําหนดในกฎกระทรวงซึ่ง
๗-๗๙
ออกตามพระราชบัญญัตินี้ ต้องระวางโทษจําคุก ไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งพันบาท
หรือทั้งจําทั้งปรับ
บทเฉพาะกาล
มาตรา ๕๕ ธงชัยเฉลิมพลหรือธงประจํากองทหารบก ธงประจํากองทหารเรือ
และประจํากองทหารอากาศ ที่ใช้อยู่ก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ให้ถือว่าเป็นธงชัยเฉลิม
พลตามพระราชบัญญัตินี้ จนกว่าจะได้รับพระราชทานธงชัยเฉลิมพลใหม่
มาตรา ๕๖ ในระหว่างที่ยังมิได้ออกกฎกระทรวงหรือประกาศตามพระราชบัญญัติ
นี้ให้บรรดากฎกระทรวงและประกาศที่ได้ออกตามพระราชบัญญัติธงพุทธศักราช ๒๔๗๙ และใช้
บังคับอยู่ก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ คงใช้บังคับได้ต่อไปเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับบทแห่ง
พระราชบัญญัติ
ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ

ส. โหตระกิตย์
รองนายกรัฐมนตรี

หมายเหตุ : เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ เนื่องจากกฎหมายว่าด้วยธงทีใ่ ช้อยู่
ในปัจจุบันได้ประกาศใช้มาตั้งแต่ พ.ศ.๒๔๗๙ สมควรปรับปรุงเสียใหม่ ประกอบกับเป็นการสมควร
กําหนดธงบางชนิดเพิ่มขึ้นให้สอดคล้องกับราชประเพณีและระเบียบแบบแผนของทางราชการ และ
สมควรยกเลิกธงซึ่งทางราชการเลิกใช้แล้ว จึงจําเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินขี้ ึ้น

๗-๘๐

กฎกระทรวง
( พ.ศ. ๒๕๒๔ )
ออกตามความพระราชบัญญัติธง
พ.ศ. ๒๕๒๖
--------------------------------------------------อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๔ และมาตรา ๑๗ แห่งพระราชบัญญัติธงพ.ศ.๒๕๒๒
นายกรัฐมนตรีออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ให้ส่วนประกอบของธงชัยเฉลิมพลของทหารบก มีดังต่อไปนี้
(๑) ยอดคันธง เป็นรูปซุ้มเรือนแก้วประดิษฐานพระพุทธรูปภายในทําด้วยโลหะสีทอง
(๒) คันธง กว้างขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๓.๕ เซนติเมตร ยาว ๒.๔๓ เมตร
(๓) คันธงระหว่างฐานซุ้มเรือนแก้วกับมุมบนของธง มีแถบธงชาติเป็นใบหู
กระต่ายห้อยชายทั้งสองยาวเลยมุมธงด้านล่าง ปลายชายแถบทั้งสองเป็นครุย
(๔) คันธงตอนที่ตรงกับธง มีสักหลาดสีแดงต่อกับริมธงหุ้มรอบคันธง มีหมุด
ทําด้วยโลหะสีทอง ๑๕ หมุด หมุดที่ ๑ เป็นรูปประเทศไทย หมุดที่ ๒ เป็นรูปเสมาธรรมจักร หมุด
ที่ ๓ เป็นรูปพระปรมาภิไธยย่อ หมุดที่ ๔ เป็นรูปรัฐธรรมนูญ หมุดต่อไปเป็นรูปเครื่องหมาย
กองทัพบก หมุดที่ ๑ อยู่บนสุด หมุดต่อไปเรียงมาตามลําดับ
ข้อ ๒ ให้ส่วนประกอบของธงชัยเฉลิมพลของทหารเรือ มีดังต่อไปนี้
(๑) ยอดคันธง เป็นรูปช้างสามเศียรภายใต้พระมาหามงกุฎทําด้วยโลหะสีทอง

(๒) คันธนู กว้างขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๓.๕ เซนติเมตรยาว ๒.๔๓ เมตร
(๓) คันธงระหว่างฐานช้างเศียรกับมุมบนธง มีแถบธงชาติเป็นใบหูกระต่าย
ห้อยชายทั้งสองยาวเลยมุมธงด้านล่าง ปลายชายแถบทั้งสองเป็นครุย
๗-๘๑
(๔) คันธงตอนที่ตรงกับธง มีสักหลาดสีแดงต่อกับริมธงหุ้มรอบคันธง มีหมุด
ทําด้วยโลหะสีทอง ๑๕ หมุด หมุดที่ ๑ เป็นรูปประเทศไทย หมุดที่ ๒ เป็นรูปเสมาธรรมจักร หมุด
ที่ ๓ เป็ นรู ปพระปรมาภิไธยย่อ หมุดที่ ๔ เป็นรูปรัฐธรรมนู ญหมุดต่ อไปเป็นรู ปเครื่องหมาย
กองทัพเรือ หมุดที่ ๑ อยู่บนสุด หมุดต่อไปเรียงลงตามลําดับ
ข้อ ๓ ให้ส่วนประกอบของธงชัยเฉลิมพลของทหารอากาศ มีดังต่อไปนี้
(๑) ยอดคันธง เป็นรูปซุ้มเรือนแก้วประดิษฐานพระพุทธรูปภายในทํา
ด้วยโลหะสีทอง
(๒) คันธง กว้างขนาดเส้นผาศูนย์กลาง ๓.๕ เซนติเมตร ยาว ๒.๔๓ เมตร
(๓) คันธงระหว่างฐานซุ้มเรือนแก้วกับมุมบนของธง มีแถบธงชาติเป็นใบ
หูกระต่ายห้อยชายทั้งสองยาวเลยมุมธงด้านล่าง ปลายชายแถบทั้งสองเป็นครุย
(๔) คันธงตอนที่ตรงกับธง มีสักหลาดสีแดงต่อกับริมธงหุ้มรอบคันธง มี
หมุดทําด้วยโลหะสีทอง ๑๕ หมุด หมุดที่ ๑ เป็นรูปประเทศไทย หมุดที่ ๒ เป็นรูปเสมาธรรมจักร
หมุดที่ ๓ เป็นรูปพระปรมาภิไธยย่อ หมุดที่ ๔ เป็นรูปรัฐธรรมนูญหมุดต่อไปเป็นรูปเครื่องหมาย
กองทัพอากาศหมุดที่ ๑ อยู่บนสุด หมุดต่อไปเรียงลงตามลําดับ
ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๓ มกราคม พ.ศ. ๒๕๒๔

พลเอก ป. ติณสูลานนท์
นายกรัฐมนตรี

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ เพื่อปฏิบัติการให้เป็นไป
ตามมาตรา ๑๗ แห่งพระราชบัญญัติธง พ.ศ. ๒๕๒๒ จึงจําเป็นต้องออกกฎกระทรวงฉบับนี้
๗-๘๒

กฎกระทรวง
ฉบับที่ ๒ ( พ.ศ. ๒๕๒๖ )
ออกตามความในพระราชบัญญัติธง
พ.ศ. ๒๕๒๒
--------------------------------------------------อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๔ และมาตรา ๑๗ แห่งพระราชบัญญัติธง พ.ศ.๒๕๒๒
นายกรัฐมนตรีออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ให้ส่วนประกอบของธงกองอาสารักษาดินแดน มีดังต่อไปนี้
ยอดันธงเป็นรูปพระขรรค์ทรงกลีบมะเฟืองประดิษฐานพระพุทธรูปภายในทําด้วย
โลหะสีเงินมีด้ามเป็นกะบังทรงกลีบบัวมีสัน ๔ กลีบ ทําด้วยโลหะสีทองใต้ยอดคันธงชิดกับมุมบน
ของธงด้านเสามีแถบธงชาติเป็นใบหูกระต่ายห้อยชายทั้งสองยาวเลยมุมธงด้านล่าง ปลายชาย
แถบทั้งสองเป็นครุยสีแดง
ข้อ ๒ ให้ส่วนประกอบของธงกองรักษาดินแดนจังหวัดมีลักษณะและสีอย่างเดียวกับ
ส่วนประกอบของธงกองอาสารักษาดินแดนตามที่กําหนดในข้อ ๑
ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๒๖

พลเอก ป. ติณสูลานนท์
นายกรัฐมนตรี

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่มาตรา ๑๗ แห่ง
พระราชบั ญ ญั ติ ธ ง พ.ศ.๒๕๒๒ บัญ ญั ติ ว่า ธงกองอาสารั ก ษาดิน แดนและธงกองอาสารั ก ษา
ดินแดนจังหวัด จะกําหนดส่วนประกอบของธงก็ได้ โดยให้กําหนดในกฎกระทรวง และบัดรี้
สมควรกําหนดส่วนประกอบของธงดังกล่าวจึงจําเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้
๗-๘๓

กฎกระทรวง
ฉบับที่ ๓ ( พ.ศ. ๒๕๓๕ )
ออกตามความในพระราชบัญญัติธง
พ.ศ. ๒๕๒๒
--------------------------------------------------อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๔ และมาตรา ๓๒ แห่งพระราชบัญญัติธงพ.ศ.๒๕๒๒
นายกรัฐมนตรีออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ธงกองพลพัฒนา กองทัพบก มีลักษณะเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า กว้าง ๒ ส่วน
ยาว ๓ ส่วนแบ่งสีเป็น ๒ ส่วน ส่วนบนคือส่วนจากมุมล่างด้านคันธงตัดเฉียงขึ้นไปถึงมุมบน เป็นสี
แดงส่วนล่างคือส่วนหนึ่งที่เหลือเป็นสีเขียวอ่อน ในส่วนที่เป็นสีแดงตอนมุมบนของผืนธงด้านที่ติด
คันธงมีเครื่องหมายกองทัพบก ได้เครื่องหมายกองทัพบกมีดาวห้าแฉกสีเหลือง ๒ ดวง เรียงตาม
ความยาวของผืนธง
ข้ อ ๒ ธงกรมพั ฒ นา กองทั พ บก มี ลั ก ษณะอย่ า งเดี ย วกั บ ธงกองพลพั ฒ นา
กองทัพบกแต่ได้เครื่องหมายกองพัฒนาบกไม่มีดาว
ข้อ ๓ ธงกองพันพัฒนา กองทัพบก มีลักษณะเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า กว้าง ๒ ส่วน
ยาว ๓ ส่วนแบ่งสีเป็น ๒ ส่วน ส่วนบนคือส่วนจากมุมล่างด้านคันธงตัดเฉียงขึ้นไปถึงมุมบน เป็นสี
แดงส่วนล่างคือส่วนหนึ่งที่เหลือแบ่งออกไปอีกเป็นสองตอน โดยแบ่งจากจุดกึ่งกลางของเส้น

ทแยงมุมตัดเฉียงลงถึงมุมล่างด้านนอกตอนต้นด้านที่ติดกับคันธงเป็นสีเขียวอ่อน ตอนปลายเป็นสี
ขาว มุมบนของผืนธงด้านที่ติดคันธงมีเครื่องหมายกองทัพบก
ข้อ ๔ ถ้ามีหน่วยทหารในระดับเดียวกันตั้งแต่ ๒ หน่วยขึ้นไป ให้ธงแสดงหน่วย
ทหารตาม ข้อ ๑
๗-๘๔
ข้อ ๒ และข้อ ๓ มีอักษรย่อชื่อหน่วยและเลขหมายหน่วยเป็นตัวเลขไทย สีน้ําเงินเข้มอยู่ตรงกลาง
ของส่วนล่างของผืนธง
ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๓๕
อานันท์ ปันยาชุน
นายกรัฐมนตรี

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่กองพลพัฒนากรม
พัฒนาและ กองพันพัฒนา กองทัพบก ยังไม่มีธงแสดงหน่วยทหารเช่นเดียวกับหน่วยทหารอื่น ๆ
ที่อยู่ในระดับเดียวกัน สมควรกําหนดธงแสดงหน่วยทหารดังกล่าว จึงจําเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้
๗-๘๕

ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ
ว่าด้วยการชักธงชาติในสถานศึกษา
พ.ศ. ๒๕๔๗
---------------------------------------------------

โดยที่เห็นสมควรกําหนดหลักเกณฑ์ว่าด้วยการชักธงชาติในสถานศึกษาให้เหมาะสมและ
เป็นไปตามข้อ ๑๒ (๔) แห่งระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการใช้การชัก หรือแสดงธงชาติ
และธงของด่างประเทศในราชอาณาจักร พ.ศ. ๒๕๒๙ กระทรวงศึกษาธิการจึงวางระเบียบไว้ ดังนี้
ข้อ ๑ ระเบี ย บนี้เ รีย กว่า “ระเบีย บกระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร ว่ า ด้ว ยการชั กธงชาติ ใ น
สถานศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗”
ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับเมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ ๓ ให้ยกเลิกระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการชักธงชาติในสถานศึกษาของ
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๓๐
ข้อ ๔ ในระเบียบนี้
“สถานศึกษา” หมายความว่า สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย โรงเรียน ศูนย์การเรียนวิทยาลัย
สถาบันมหาวิทยาลัย หน่วยงานการศึกษาหรือหน่วยงานอื่นของรัฐหรือเอกชนที่มีอํานาจหน้าที่
หรือมีวัตถุประสงค์ในการจัดการศึกษา

“หัวหน้าสถานศึกษา” หมายความว่า ครูใหญ่ อาจารย์ใหญ่ ผู้อํานวยการอธิการบดี
หรือหัวหน้าสถานศึกษาที่เรียกชื่ออย่างอื่น ทั้งรับและเอกชนที่มีอํานาจหน้าที่หรือวัตถุประสงค์ใน
การจัดการศึกษา
ข้อ ๕ กําหนดเวลาชักธงชาติขึ้นและลง
(๑) ในวันเปิดเรียน ชักขึ้นเลาเข้าเรียน และชักลงเวลา ๑๘.๐๐ นาฬิกา
๗-๘๖
(๒) ในวันปิดเรียนชักขึ้นเวลา ๐๘.๐๐ นาฬิกา และชักลงเวลา ๑๘.๐๐ นาฬิกา
สถานศึกษาใดมีความจําเป็นไม่อาจจะชักธงชาติขึ้นและลงจามเวลาที่กําหนดไว้ใน (๑)
หรือ (๒) ได้ ให้หัวหน้าสถานศึกษาเป็นผู้มีอํานาจพิจารณาตามความเหมาะสม
ข้อ ๖ การปฏิบัติในการชักธงชาติขึ้นและลง และการทําความสะอาดธงชาติข้อ ๕ ให้
เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่สถานศึกษากําหนด ทั้งนี้ให้ปฏิบัติให้สอดคล้องกับระเบียบ
สํ า นั ก นายกรั บ มนตรี ว่ า ด้ ว ยการใช้ การชั ก หรื อ การแสดงธงชาติ แ ละธงต่ า งประเทศใน
ราชอาณาจักร พ.ศ. ๒๕๒๙
ข้อ ๗ ในโอกาสและวันพิธีสําคัญ ให้ชักและประดับธงชาติ ณ สถานศึกษาตามกําหนด
วันและ ระยะเวลาดังต่อไปนี้
(๑) วันขึ้นปีใหม่ วันที่ ๑ มกราคม ๑ วัน
(๒) วันมาฆะบูชา ๑ วัน
(๓) วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหา
จักรีบรม ราชวงศ์ วันที่ ๖ เมษายน ๑ วัน
(๔) วันสงกรานต์ วันที่ ๑๓ เมษายน ๑ วัน
(๕) วันฉัตรมงคล วันที่ ๕ พฤษภาคม ๑ วัน
(๖) วันพืชมงคล ๑ วัน
(๗) วันวิสาขบูชา ๑ วัน
(๘) วันอาสาฬหบูชา ๑ วัน
(๙) วันเข้าพรรษา ๑ วัน
(๑๐) วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระบรมราชินีนาถ วันที่ ๑๒ สิงหาคม ๑ วัน
(๑๑) วันสหประชาชาติ วันที่ ๒๔ ตุลาคม ๑ วัน

(๑๒) วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัววันที่ ๕, ๖ และ ๗
ธันวาคม ๓ วัน
(๑๓) วันรัฐธรรมนูญ วันที่ ๑๐ ธันวาคม ๑ วัน
การชักและประดับธงชาติในโอกาสหรือวันพิธีสําคัญอื่น ๆ ให้เป็นไปตามที่ทางราชการ
จะประกาศให้ทราบเป็นครั้งคราว
๗-๘๗
ส่วนการชักและประดับธงชาติในงานพิธีสําคัญอื่น ๆ ตามประเพณีนิยมให้ปฏิบัติต่อธง
ด้วยความเคารพ
ข้อ ๘ การปฏิบัติในกรณีที่ทางราชการประกาศให้ลดธงชาติครึ่งเสา ให้ชักธงชาติขึ้น
จนถึงสุดยอดเสา เมื่อธงถึงยอดเสาแล้วจึงลดลงให้อยู่ในระดับความสูงประมาณสองในสามส่วน
ของความสูงของเสาธงนั้น และเมื่อจะชักธงลงให้ชักธงขึ้นให้ถึงยอดเสาก่อน แล้วจึงชักธงลง
ตามปกติ
ข้อ ๙ ให้ปลัดกระทรวงศึกษาธิการรักษาการให้เป็นไปตามระเบียบนี้
ที่ได้มีการปรับปรุงกฎษ ชักธงชาติได้ประกาศใช้ระเบียบเกี่ยวกับการใช้ การชักหรือการแล อาศัย
ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๔)
(ลงชื่อ) นาย อดิศัย โพธารามิก
(อดิศัย โพธารามิก)
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

๗-๘๘

ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี
ว่าด้วยการใช้ การชัก หรือการแสดงธงชาติ
และธงของต่างประเทศในราชอาณาจักร
พ.ศ. ๒๕๒๙
--------------------------------------โดยที่ได้มีการปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยธงขึ้นใหม่ ประกอบกับได้พิจารณาเห็นว่าระเบียบ
เกี่ยวกับการชักธงชาติได้ประกาศใช้มาเป็นเวลานาน และมีการแก้ไขเพิ่มเติมหลายครั้ง จึงเป็น
การสมควรปรับปรุงระเบียบเกี่ยวกับการใช้ การชัก หรือการแสดงธงที่มีความหมายถึงประเทศ
ไทยและชาติไทย รวมตลอดถึงการใช้ การชักหรือการแสดงธงของต่างประเทศในราชอาณาจักร
ให้เหมาะสมยิ่งขึ้น
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๔๕ และมาตรา ๔๖ วรรคสี่แห่งพระราชบัญญัติธงชาติ
พ.ศ. ๒๕๒๒ สํานักนายกรัฐมนตรีจึงวางระเบียบไว้ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการใช้การชัก หรือการ
แสดงธงชาติ และธงของต่างประเทศในราชอาณาจักร พ.ศ. ๒๕๒๙”
ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใ ช้บังคับเมื่อพ้นกําหนดหกสิบวันนับ แต่วันประกาศในราชกิจ จา
นุเบกษา เป็นต้น

ข้อ ๓ ให้ยกเลิก
(๑) ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี เรื่องระเบียบการชักธงชาติ พุทธศักราช ๒๔๘๘
(๒) ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี เรื่องระเบียบการชักธงชาติ (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๐๑
(๓) ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี เรื่องระเบียบการชักธงชาติ (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๐๓
(๔) ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี เรื่องระเบียบการชักธงชาติ (ฉบับที่ ๘) พ.ศ. ๒๕๐๓
๗-๘๙
(๕) ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี เรื่องระเบียบการชักธงชาติ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๑๙
บรรดาระเบี ยบ ข้อบังคั บ มติของคณะรั ฐมนตรี และคําสั่งอื่ นใดที่กําหนดไว้แ ล้วใน
ระเบียบนี้ หรือซึ่งขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้ ให้ใช้ระเบียบนี้แทน
ข้อ ๔ ในระเบียบนี้
“ธงของต่างประเทศ” หมายความว่า ธงชาติ ธงราชนาวี หรือธงประจํากองทัพเรือ ธง
สําหรับองค์ราชาธิบดี ราชินี ราชสามี รัชทายาท ธงแสดงตําแหน่งประมุขของรัฐ หรือหัวหน้า
รัฐบาล ธงแสดงตําแหน่งหัวหน้าคณะผู้แทนทางทูต ธงแสดงตําแหน่งหัวหน้าสถานที่ทําการทาง
กงสุล ธงของรัฐต่างประเทศ ธงขององค์การระหว่างประเทศที่รัฐบาลไทยเป็นสมาชิก ธงอื่นของ
ต่างประเทศซึ่งได้รับอนุญาตจากนายกรัฐมนตรีและให้หมายความรวมถึงธงขององค์การระหว่าง
ประเทศที่รัฐบาลไทยรับรอง
“การใช้ธง” หมายความว่า การนําธงที่อยู่ในสภาพพร้อมแล้วไปทําให้ปรากฏ โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดประโยชน์หรือใช้ในโอกาสใดโอกาสหนึ่งตามที่กําหนดไว้ในระเบียบนี้
“การชักธง” หมายความว่า การเชิญธงขึ้นสู่ยอดเสา หรือการเชิญธงลงจากยอดเสา ตาม
กําหนดเวลาหรือตามโอกาสที่กําหนดไว้ในระเบียบนี้
* “การแสดงธง” หมายความว่า การที่บุคคลหรือคณะบุคคลได้ทําหรือสร้างให้ปรากฏ
เป็นรูปร่างไม่ว่าจะเป็นวัตถุ รูป ภาพ หรือสสาร ที่มีลักษณะเป็นสีที่มีความหมายถึงธงหรือแถบสี
ธงที่กําหนดไว้ในระเบียบนี้”
“เขตพระราชฐาน” หมายความว่า พระบรมมหา พระบรมมหาราชวัง พระราชวังพระ
ราชนิเวศน์ และพระตําหนัก ซึ่งยังใช้ราชการในองค์พระประมุขแห่งชาติอยู่
“ด้านขวา” หมายความว่า ส่วนข้างขวาเมื่อดูออกมาจากภายในหรือจุดของสถานที่ที่ใช้
ซัก แสดง หรือประดับธง เป็นหลัก เว้นแต่จะกําหนดไว้เป็นอย่างอื่น

** “ข้อ ๑๕ ให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอื่นของรัฐประดับธงชาติไว้ใน
สถานที่อันควรในบริเวณที่ทําการทุกวันและตลอดเวลานอกเหนือจากกรณีตามวรรคหนึ่ง ถ้าต้อง
มีการชักธงชาติขึ้นและลง ณ อาคารสถานที่หรือบริเวณใด โดยปกติให้เป็นไปตามกําหนดเวลา
ดังต่อไปนี้
(๑) ชักขึ้นเวลา ๐๘.๐๐ นาฬิกา
(๒) ชักลงเวลา ๑๘.๐๐ นาฬิกา
๗-๙๐
สําหรับอาคารสถานที่และยานพาหนะฝ่ายทหาร ให้ปฏิบัติตามระเบียบหรือข้อบังคับ
ของทหาร
ส่วนเรือเดินทะเล ให้ปฏิบัติตามขนบธรรมเนียมประเพณีของชาวเรือ”
ข้อ ๕ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นส่วนที่ ๒ ทวิ การแสดงธงชาติในกรณีอื่น ข้อ ๑๕ ทวิ และ
ข้อ ๑๕ ตรี ของหมวด ๑ การใช้ การชักและการแสดงธงชาติ ของระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่า
ด้วยการใช้ การชัก หรือการแสดงธงชาติ และธงของต่างประเทศในราชอาณาจักร พ.ศ. ๒๕๒๙

* และ ** แก้ไขเพิ่มตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๖
๗-๙๑

หมวด ๑
การใช้ การชัก และการแสดงธงชาติ
ส่วนที่ ๑
ข้อความทั่วไป
ข้อ ๖ ธงชาติ เป็นธงที่แสดงความหมายถึงประเทศไทยหรือชาติไทย ให้ปฏิบัติต่อธง
ดังกล่าวด้วยความเคารพ ไม่ดูถูกเหยียดหยามหรือทําให้เกิดความเสื่อมเสียซึ่งเกียรติภูมิของ
ประเทศไทยหรือชาติไทย
ข้อ ๗ ธงชาติที่จะนํามาใช้ ชัก หรือแสดง ต้องมีสภาพดีเรียบร้อย ไม่ขาดวิ่น และสีไม่ซีด
จนเกินควร
ข้อ ๘ เสาธงชาติจะมีขนาดสูง ต่ํา ใหญ่หรือเล็กเพียงไร ควรจะอยู่ ณ ที่ใดและจะใช้ผืน
ธงขนาดเท่าใดนั้น ให้อยู่ในดุลพินิจของหัวหน้าส่วนราชการระดับกรมหรือผู้ปกครองสถานที่หรือ
เอกชนผู้ครอบครองอาคารสถานที่หรืออาคารนั้นที่จะพึงพิจารณาให้เหมาะสมเป็นสง่างามแก่
อาคารสถานที่นั้น ๆ
ข้อ ๙ การชักธงชาติให้ปฏิบัติดังต่อไปนี้
(๑) ผู้มีหน้าที่ชักธง ต้องแต่งกายเรียบร้อย
(๒) เมื่อใกล้กําหนดเวลาชักธงขึ้น ให้เตรียมธงผูกติดกับสายเชือกทางด้านขวา
ของผู้ชักธงให้เรียบร้อย
(๓) เมื่อถึงกําหนดเวลา ให้คลี่ธงออกเต็มผืน แล้วดึงเชือกให้ธงขึ้นช้า ๆ ด้วย
ความสม่ําเสมอจนถึงสุดยอดเสาธง แล้วจึงผูกเชือกไว้ให้ตึงไม่ให้ธงต่ําลงมาจากเดิม

(๔) เมื่อชักธงลง ให้ดึงเชือกให้ธงลงช้า ๆ ด้วยความสม่ําเสมอ และสายเชือกดึง
จนถึงระดับเดิมก่อนชักขึ้น
(๕) ในกรณีที่มีการบรรเลงเพลงเคารพหรือมีสัญญาณในการชักธงขึ้นและลง
จะต้องชักธง ขึ้นและลงให้ถึงจุดที่สุด พร้อมกับจบเพลงหรือสัญญาณนั้น ๆ
ข้อ ๑๐ กรณีที่ทางราชการประกาศให้ลดธงชาติครึ่งเสาตามข้อ ๑๔ ให้ ปฏิบัติการใน
การชักธงขึ้นเช่นเดียวกับในข้อ ๙ เมื่อธงถึงยอดเสาแล้วจึงลดลงให้อยู่ในระดับความสูงประมาณ
๗-๙๒
สองในสามส่วนของความสูงของเสาธงนั้น และเมื่อจะชักธงลงให้ชักธงขึ้นจนถึงยอดเสาก่อนแล้ว
จึงชักธงลงตามที่กําหนดในข้อ ๙
ข้อ ๑๑ การใช้ การชัก หรือการแสดงธงราชนาวี ให้เป็นไปตามระเบียบที่กองทัพเรือ
กําหนด

ส่วนที่ ๒
การชักธงชาติในราชอาณาจักร
ข้อ ๑๒ การชักธงชาติในเวลาปกติ ณ อาคารสถานที่และยานพาหนะให้ปฏิบัติดังต่อนี้
(๑) อาคารสถานที่และยานพาหนะของราชการฝ่ายทหารให้ปฏิบัติตามระเบียบ
หรือข้อบังคับของทหาร
(๒) อาคารสถานที่ราชการฝ่ายพลเรือน ให้ชักธงทุกหน่วยงาน กรณีที่มีสถานที่
ราชการหลายหน่วยงานในบริเวณเดียวกัน จะสมควรชักธง ณ ที่ใด ให้อยู่ในดุลพินิจของหัวหน้า
หน่วยงานผู้ปกครองอาคารสถานที่นั้น ๆ จะตกลงกัน
(๓) อาคารสถานที่ราชการฝ่ายพลเรือนที่ตั้งอยู่ในเขตพระราชฐานการชักธงโดย
การจัดตั้ง เสาธงต่างหากจากตัวอาคาร ให้ได้รับความเห็นชอบจากเลขาธิการพระราชวัง
(๔) สถาบั นการศึกษาในสังกั ดหรือในความควบคุ มของทบวงมหาวิทยาลัย
โรงเรียนทุกประเภท และสถานศึกษาในสังกัดหรือในความควบคุมของกระทรวงศึกษาธิการ ให้
ปฏิบัติตามระเบียบที่ทบวงมหาวิทยาลัย หรือกระทรวงศึกษาธิการกําหนด แล้วแต่กรณี
(๕) เรือเดินทะเล ให้ปฏิบัติตามธรรมเนียมประเพณีของชาวเรือ

(๖) เรือเดินในลําน้ํา ถ้าจะชักธงให้ชักไว้ที่ท้ายเรือ
(๗) ที่สาธารณสถานและอาคารสถานที่ของเอกชน ถ้าจะชักธงให้ปฏิบัติตาม
ระเบียบนี้ โดยอนุโลมยานพาหนะอย่างอื่นนอกจากที่ระบุไว้ข้างต้น โดยปกติไม่ควรชักธง
ข้ อ ๑๓ ในโอกาสและวั น พิ ธี สํ า คั ญ ให้ ชั ก และประดั บ ธงชาติ ณ อาคารสถานที่
ยานพาหนะ และที่สาธารณสถาน ตามกําหนดวันและระยะเวลาดังต่อไปนี้
๗-๙๓
(๑) วันขึ้นปีใหม่ วันที่ ๑ มกราคม
๑ วัน
(๒) วันมาฆบูชา
๑ วัน
(๓) วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช
๑ วัน
และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ วันที่ ๖ เมษายน
(๔) วันสงกรานต์ วันที่ ๑๓ เมษายน
๑ วัน
(๕) ฉัตรมงคล วันที่ ๕ พฤษภาคม
๑ วัน
(๖) วันพืชมงคล
๑ วัน
(๗) วันวิสาขบูชา
๑ วัน
(๘) วันอาสาฬหบูชา
๑ วัน
(๙) วันเข้าพรรษา
๑ วัน
(๑๐) วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระบรมราชินีนาถ
๑ วัน
วันที่ ๑๒ สิงหาคม
(๑๑) วันสหประชาชาติ วันที่ ๒๔ ตุลาคม
๑ วัน
(๑๒) วันเฉลิมพระชนพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๓ วัน
วันที่ ๕, ๖ และ ๗ ธันวาคม
(๑๓) วันรัฐธรรมนูญ วันที่ ๑๐ ธันวาคม
๑ วัน
การชักและประดับธงในโอกาสหรือวันพิธีสําคัญอื่น ๆ ให้เป็นไปตามที่ทางราชการจะ
ประกาศให้ทราบเป็นครั้งคราว
ส่วนการชักและประดับธงในงานพิธีสําคัญอื่น ๆ ตามประเพณีนิยมให้ปฏิบัติต่อธงด้วย
ความเคารพ

ข้อ ๑๔ การลดธงชาติครึ่งเสากรณีใด เป็นเวลาเท่าใดให้กระทรวงการต่างประเทศสํานัก
พระราชวัง หรือส่วนราชการที่เกี่ยวข้องแล้วแต่กรณี แจ้งไปยังสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเพื่อ
นําเสนอนายกรัฐมนตรีสั่งการ และให้สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีแจ้งให้กระทรวงทบวง กรม
รัฐวิสาหกิจและผู้เกี่ยวข้องทราบและปฏิบัติ
* ข้ อ ๑๕ ให้ ส่ ว นราชการ รั ฐ วิ ส าหกิจ และหน่ว ยงานอื่ น ของรั ฐ ประดับ ธงชาติไ ว้ ใ น
สถานที่อันควร ในบริเวณที่ทําการทุกวันและตลอดเวลานอกเหนือจากกรณีตามวรรคหนึ่ง ถ้าต้อง
๗-๙๔
มีการชักธงชาติขึ้นและลง ณ อาคารสถานที่หรือบริเวณใด โดยปกติให้เป็นไปตามกําหนดเวลา
ดังต่อไปนี้
(๑) ชักขึ้นเวลา ๐๘.๐๐ นาฬิกา
(๒) ชักลงเวลา ๑๘.๐๐ นาฬิกา
** ข้อ ๑๕ ทวิ การแสดงธงชาติไว้ที่สิ่งบรรจุ หีบห่อ สิ่งหุ้มห่อ สิ่งผูกมัดผลิตภัณฑ์ สินค้า
ใด ๆ อาคาร สถานที่ ยานพาหนะ เครื่องแต่งกาย ร่างกายหรือสิ่งอื่นใด ที่มิได้มีลักษณะเป็นการ
เหยียดหยามต่อธงชาติ ประเทศไทย หรือชาติไทยให้ทําได้โดยสมควรในกรณีดังต่อไปนี้
(๑) เป็นการแสดงธงชาติที่กระทําโดยส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงาน
อื่นของรัฐ
(๒) เป็นการแสดงธงชาติที่กระทําโดยเอกชนเพื่อประโยชน์ทางการพาณิชย์
(๓) เป็นการแสดงธงชาติที่กระทํา โดยเอกชนในกรณีอื่น ๆ นอกจาก (๒)
หลักเกณฑ์และวิธีการขอความเห็นชอบในกรณีตาม (๒) และ (๓) ให้เป็นไปตามประกาศ
สํานัก นายกรัฐมนตรี”
สําหรับอาคารสถานที่และยานพาหนะฝ่ายทหาร ให้ปฏิบัติตามระเบียบหรือข้อบังคับ
ของทหาร ส่วนเรือเดินทะเล ให้ปฏิบัติตามขนบธรรมเนียมประเพณีของชาวเรือ”

* แก้ไขเพิ่มตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๖
** แก้ไขเพิ่มตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๔๗
๗-๙๕

ส่วนที่ ๓
การชักธงชาตินอกราชอาณาจักร
ข้อ ๑๖ การชักธงชาติ ณ อาคารสถานที่และที่ยานพาหนะของส่วนราชการ หน่ายงาน
ของรัฐรวมตลอดถึงสถานที่อยู่ ที่พักอาศัยของหัวหน้าคณะผู้แทนทางทูต หรือหัวหน้าสถานที่ทํา
การกงสุล ให้ปฏิบัติตามที่กําหนดไว้ในส่วนที่ ๒ โดยอนุโลม โดยให้หัวหน้าหน่วยงานหรือผู้มี
หน้าที่รับผิดชอบ คํานึงถึงขนบธรรมเนียมระหว่างประเทศ กฎหมายระหว่างประเทศ ความตกลง
กับรัฐบาลไทย และขนบธรรมเนียมจารีตประเพณีแห่งท้องถิ่นประกอบด้วย
ข้อ ๑๗ การชักธงชาติบนเรือของรัฐบาลที่เดินทางไปต่างประเทศชั่วคราวให้ปฏิบัติตาม
ข้อ ๑๖ โดยอนุโลมสําหรับเรือของทางราชการฝ่ายทหาร ให้ปฏิบัติตามระเบียบหรือข้อบังคับของทหาร

ส่วนที่ ๔
การใช้ การชัก หรือการแสดงธงชาติคู่กับธงอื่น
หรือกับพระพุทธรูป และพระบรมรูป
ข้อ ๑๘ การใช้ การชัก หรือการแสดงธงชาติคู่กับธงอื่น หรือร่วมกับธงอื่นตามที่กําหนด
ไว้ในกฎหมายว่าด้วยธง ยกเว้นธงพระอิสริยยศจะต้องไม่ให้ธงชาติอยู่ในระดับต่ํากว่าธงอื่น ๆ และ
โดยปกติให้จัดธงชาติอยู่ที่เสาธงแรก ด้านขวา
การใช้ธงชาติคู่กับธงอื่นในงานพิธีซึ่งมีแท่นหรือที่สําหรับประธานให้จัดธงชาติอยู่ด้านขวา
และธงอื่นอยู่ด้านซ้าย

ข้อ ๑๙ การใช้หรือชักธงชาติคู่กับธงอื่นนอกจากที่กล่าวในข้อ ๑๘ ให้ปฏิบัติดังนี้
(๑) เมื่อรวมกับธงชาติแล้วเป็นจํานวนคี่ ต้องให้ธงชาติอยู่กลาง
(๒) เมื่อรวมกับธงชาติแล้วเป็นจํานวนคู่ ต้องให้ธงชาติอยู่กลางด้านขวา
ข้อ ๒๐ การใช้ธงชาติร่วมกับพระพุทธรูปและพระบรมรูปในพิธีการต่าง ๆ เพื่อเป็นที่
สักการะร่วมกัน ให้จัดธงชาติอยู่ด้านขวาของพระพุทธรูป พระบรมรูปอยู่ด้านซ้าย
๗-๙๖

ส่วนที่ ๕
การใช้ การชัก หรือการแสดงธงชาติคู่หรือร่วมกับ
ธงของต่างประเทศ
ข้อ ๒๑ การใช้ การชัก หรือการแสดงธงชาติคู่หรือร่วมกับธงของต่างประเทศ จะต้อง
เป็นไปในลักษณะที่เท่าเทียบกัน เช่น ขนาดและสีของธง และความสูงต่ําของเสาธงเป็นต้น
ข้อ ๒๒ การใช้ การชัก หรือการแสดงธงชาติคู่หรือร่วมกับธงของต่างประเทศให้ปฏิบัติ
ดังนี้
(๑) ถ้าใช้หรือชักธงของต่างประเทศประเทศเดียว ต้องให้ธงชาติเสียงคู่อยู่ทาง
ด้านขวาของธงต่างประเทศ
(๒) ถ้าใช้หรือชักธงของต่างประเทศเกินกว่าหนึ่งประเทศ ซึ่งเมื่อรวมกับธงชาติ
แล้วเป็นจํานวนคู่ ต้องให้ธงชาติอยู่กลาง
(๓) ถ้าใช้หรือชักธงของต่างประเทศเกินกว่าหนึ่งประเทศ ซึ่งเมื่อรวมกับธงชาติ
แล้วเป็นจํานวนคู่ ต้องให้ธงชาติอยู่กลางด้านขวา
ทั้งนี้ เว้นแต่กรณีที่เป็นการใช้ การชัก หรือการแสดงธงชาติในอาคารสถานที่ หรือมี
ข้อตกลงระหว่างประเทศ หรือประเทศภาคีกําหนดไว้เป็นอย่างอื่น เช่นให้ใช้ ซักหรือแสคงเรียง
ตามลํ า ดั บ อั ก ษรหรื อ เรี ย งตามลํ า ดั บ การเป็ น สมาชิ ก เป็ น ต้ น ก็ ใ ห้ ป ฏิ บั ติ ต ามข้ อ ตกลงหรื อ
ข้อกําหนดนั้น ๆ ได้

การใช้ การชั ก หรือการแสดงธงชาติในการแข่งขันกีฬาระหว่างประเทศโดยปกติใ ห้
เป็นไปตามระเบียบข้อบังคับของสมาคมกีฬาระหว่างประเทศ หรือตามหลักสากลที่ยอมรับกันใน
นานาอารยประเทศ
ข้ อ ๒๓ การใช้ ธ งชาติ คู่ กั บธงของต่ างประเทศสํ าหรั บ รถยนต์ใ ห้ใ ช้ปัก ธงชาติ ไว้ ท าง
ด้านขวา และธงของต่างประเทศไว้ทางด้านซ้ายยานพาหนะอื่นให้อนุโลมทํานองเดียวกับวิธีที่
กําหนดไว้ในวรรคหนึ่ง เว้นแต่การใช้บนเรือให้เป็นไปตามธรรมเนียมประเพณีของชาวเรือ

๗-๙๗

ส่วนที่ ๖
การใช้ธงชาติกับผู้เสียชีวิต
ข้อ ๒๔ การใช้ธงชาติประกอบเกียรติยศศพหรืออัฐิ ให้ใช้ธงชาติกับบุคคลดังต่อไปนี้
(๑) ประธานองคมนตรี
(๒) ประธานรัฐสภา
(๓) นายกรัฐมนตรี
(๔) ประธานศาลฎีกา
(๕) ผู้ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นโบราณมงคล นพรัตนราชวราภรณ์
(๖) ผู้ที่เสียชีวิตเนื่องจากการปฏิบัติหน้าที่สู้รบหรือต่อสู้หรือช่วยเหลือ การสู้รบ
หรือต่อสู้ หรือเนื่องจากการปฏิบัติหน้าที่ราชการหรือช่วยเหลือราชการในการป้องกันอธิปไตย
หรือรักษาความสงบเรียบร้อยของประเทศ หรือปราบปรามการกระทําผิดต่อความมั่นคงของรัฐ
หรือปราบปรามการกระทําความผิดต่อองค์พระมหากษัตริย์ พระราชินี รัชทายาทและผู้สําเร็จ
ราชการแทนพระองค์
(๗) ผู้ที่เสียชีวิตเนื่องจากได้แสดงความกล้าหาญช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ให้เป็น
ประโยชน์อย่างสําคัญแก่ทางราชการ โดยไม่เกรงภัยอันจะเกิดแก่ชีวิตของตน
(๘) บุคคลนอกจากที่กล่าวข้างต้น และเป็นผู้ที่ทางราชการเห็นสมควร
สําหรับ บุคคลตาม (๑) (๒) (๓) และ (๔) ต้องเป็นผู้ที่เสียชีวิตในขณะดํารงตําแหน่ง

การใช้ ธ งชาติ ป ระกอบเกี ย รติ ย ศศพหรื อ อั ฐิ ข องบุ ค คลตาม (๖) และ (๗)ใน
กรุงเทพมหานครให้เสนอขอความเห็นชอบจากหัวหน้าส่วนราชการระดับกรมที่เกี่ยวข้อง ใน
จังหวั ดอื่ น ๆ ให้ เ สนอขอความเห็ น ชอบจากผู้ ว่าราชการจัง หวัด หรือ นายอํา เภอท้ อ งที่ หรื อ
ผู้บังคับบัญชาทหารระดับกองทัพ หรือเทียบเท่าขึ้นไป แล้วแต่กรณี
การใช้ธงชาติประกอบเกียรติยศศพหรืออัฐิของบุคคลตาม (๘) ให้หัวหน้าส่วนราชการ
ตามวรรคสาม เป็นผู้เสนอขอความเห็นชอบจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย หรือผู้ที่
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยมอบหมาย
ข้อ ๒๕ การใช้ธงชาติคลุมศพ ให้ใช้ในกรณีดังต่อไปนี้
(๑) ในพิธีรับพระราชทานน้ําอาบศพหรือพิธีรดน้ําศพ
๗-๙๘
(๒) ในพิธีปลงศพตามประเพณีของทหารเรือ
(๓) ในระหว่างการเคลื่อนย้ายศพเพื่อประกอบพิธีทางศาสนา
ข้อ ๒๖ การใช้ธงชาติคลุมหีบศพหรืออัฐิ ให้ใช้กรณีดังต่อไปนี้
(๑) เมื่อเชิญหรือเคลื่อนย้ายศพหรืออัฐิ เพื่อประกอบพิธีรับพระราชทานน้ําอาบ
ศพ รดน้ําศพ หรือบําเพ็ญกุศลตามพิธีทางศาสนา
(๒) ในระหว่างการประกอบพิธีทางศาสนา
(๓) ในระหว่างการตั้งศพเพื่อรับพระราชทานเพลิงศพประกอบการฌาปนกิจ
หรือ เคลื่อนย้ายศพไปประกอบพิธีฝัง
ข้อ ๒๗ การใช้ธงชาติคลุมศพหรือหีบศพ ปกติให้ใช้คลุมตามความยาวของธง โดยให้ด้าน
ต้นของผืนธงอยู่ทางส่วนศีรษะของศพ และจะต้องปฏิบัติไม่ให้เป็นการเสื่อมเสียเกียรติแก่ธง
ห้ามมิให้วางสิ่งหนึ่งสิ่งใดลงบนธงชาติที่คลุมศพหรือหีบศพ
เมื่อจะรับพระราชทานน้ําอาบศพ บรรจุหรือฝังศพ ประชุมเพลิงศพตอนเผาจริงให้เชิญ
ธงชาติที่คลุมศพหรือหีบศพพับเก็บให้เรียบร้อยโดยมิให้ส่วนหนึ่งส่วนใดของธงสัมผัสพื้น
ข้อ ๒๘ ผู้ได้รับพระราชทานโกศหรือหีบหลวงประกอบเกียรติยศศพอยู่แล้ว ถ้ามีสิทธิที่
จะใช้ธงชาติคลุมศพด้วย ให้กระทําโดยวิธีเชิญธงชาติในสภาพที่พับเรียบร้อยใส่พานตั้งไว้เป็น
เกียรติยศที่หน้าที่ตั้งศพเช่นเดียวกับการตั้งเครื่องยศและเครื่องราชอิสริยาภรณ์ แต่ต้องไม่ต่ํากว่า
เครื่องยศและเครื่องราชอิสริยาภรณ์

ห้ า มใช้ ธ งชาติ ห รื อ แถบสี ธ งชาติ ค ลุ ม ทั บ หรื อ ตกแต่ ง โกศหรื อ หี บ ศพที่ พ ระราชทาน
ประกอบเกียรติยศศพ

ส่วนที่ ๗
การทําความเคารพธงชาติ
ข้อ ๒๙ เมื่อได้เห็นการชักธงชาติขึ้นและลงจากเสาธง ในกรณีดังต่อไปนี้
(๑) ตามเวลาปกติที่กําหนดไว้ในข้อ ๑๕
๗-๙๙
(๒) เมื่อมีการชักธงชาติขึ้นและลง ในพิธีการต่าง ๆ ให้แสดงความเคารพโดย
การยืนตรงหันไปทางเสาธง อาคาร หรือสถานที่ที่มีการชักธงชาติขึ้นและลงจนกว่าจะเสร็จการ
ในกรณีที่ได้ยินเสียงเพลงชาติหรือสัญญาณการชักธงชาติ จะเห็นหรือไม่เห็นการชักธง
ชาติก็ตามหรือในกรณีอยู่ในอาคารหรือยานพาหนะที่ไม่สามารถยืนแสดงความเคารพได้ ให้แสดง
ความเคารพโดยหยุดนิ่งในอาการสํารวม จนกว่าการชักธงชาติหรือเสียงเพลงชาติหรือสัญญาณ
การชักธงชาติจะสิ้นสุดลง
สําหรับข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างของทางราชการหรือองค์การของรัฐ ซึ่งแต่ง
เครื่องแบบให้ปฏิบัติตามระเบียบหรือข้อบังคับของทางราชการหรือองค์การของรัฐนั้น
นักเรียน นิสิต นักศึกษา ซึ่งแต่งเครื่องแบบ ให้ปฏิบัติตามระเบียบที่กระทรวง ทบวง
กรม หรือ องค์การของรัฐ กําหนด แล้วแต่กรณี หรือตามระเบียบของกระทรวงศึกษาธิการ โดย
อนุโลม

ส่วนที่ ๘
การดูแลรักษาธงชาติ

ข้อ ๓๐ ให้หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานผู้ปกครองอาคารสถานที่ราชการหรือ
สถานที่ทําการของหน่วยงานของรัฐและเอกชนผู้ครอบครองอาคารสถานที่ที่มีการใช้ การชัก
หรือการแสดงธงชาติกวดขันดูแลให้มีการปฏิบัติตามระเบียบนี้โดยเคร่งครัด
ข้อ ๓๑ ให้เจ้าหน้าที่หรือบุคคลผู้มีหน้าที่รับผิดชอบในการใช้ การชักหรือการแสดงธง
ชาติ เก็บ รักษาธงชาติไว้ด้วยความเคารพในสถานที่และที่เก็บอันสมควร
ข้อ ๓๒ การเชิญธงชาติจากที่เก็บรักษาเพื่อนําไปใช้ ชัก หรือแสดง ในกรณีที่ธงชาติเป็น
ผืนผ้าให้เชิญไปในสภาพที่พับเรียบร้อย และด้วยอาการเคารพเมื่อถึงที่ที่จะใช้หรือแสดง จึงคลี่ธง
ออกเพื่อใช้หรือแสดงต่อไป
ในกรณีจะใช้ชัก ให้เชิญธงชาติไปยังเสาธง เมื่อใกล้จะถึงกําหนดเวลาแล้ว จึงปฏิบัติ
ตามที่กําหนดไว้ในข้อ ๙
๗-๑๐๐
การเชิญธงชาติ จากที่ ที่ใช้ ชัก หรือแสดง ไปเก็บไว้ ณ ที่เก็บรักษา ให้ดําเนินการใน
ลักษณะเดียวกับที่กําหนดไว้ในวรรคหนึ่ง

หมวด ๒
การใช้ การชัก และการแสดงธงของต่างประเทศในราชอาณาจักร
ส่วนที่ ๑
สถานที่ที่จะใช้ชัก และแสดงธงของต่างประเทศ
ข้อ ๓๓ ภายใต้บังคับมาตรา ๔๖ (๕) และ (๖) แห่งพระราชบัญญัติธง พ.ศ. ๒๕๒๒ การ
ใช้ การชัก หรือการแสดงธงของต่างประเทศ จะกระทําได้ ณ สถานที่และที่ยานพาหนะดังต่อไปนี้
(๑) เรือหรืออากาศยานของรัฐต่างประเทศที่เข้ามาในราชอาณาจักร
(๒) อาคารสถานที่ของทางราชการ และบริเวณถนนหรือที่สาธารณะที่เป็น
เส้นทางผ่านของประมุขหรือบุคคลสําคัญของต่างประเทศ ซึ่งเดินทางมาเยือนหรือแวะพัก
(๓) สถานที่ที่มีการจัดประชุมหรือการชุมนุมระหว่างประเทศ

(๔) สถานที่ที่จัดการแข่งขันกีฬาระหว่างประเทศ ที่พักนักกีฬา และบริเวณที่มี
การชุมนุมอันเกี่ยวเนื่องกับการแข่งขันกีฬาระหว่างประเทศ
(๕) สถานที่อื่นตามที่ได้รับอนุญาตจากนายกรัฐมนตรี

ส่วนที่ ๒
โอกาสที่จะใช้ ชัก หรือแสดงธงของต่างประเทศ
ข้อ ๓๔ การใช้ การชัก และการแสดงธงของต่างประเทศบนเรือหรืออากาศยานของรัฐ
ต่างประเทศที่เข้ามาในราชอาณาจักรในโอกาสมาเยือนหรือแวะพักหรือในโอกาสอื่นตามที่รัฐบาล
ไทย หรือส่วนราชการของรัฐบาลไทยอนุญาต ให้เป็นไปตามขนบธรรมเนียมระหว่างประเทศ
กฎหมายระหว่างประเทศ หรือตามความตกลงระหว่างรัฐบาลไทยกับรัฐบาลของประเทศนั้น
๗-๑๐๑
ข้อ ๓๕ การชักและประดับธงของต่างประเทศตามอาคารสถานที่ของทางราชการ และ
บริเวณถนนหรือที่สาธารณะที่เป็นเส้นทางผ่านของประมุขหรือบุคคลสําคัญของต่างประเทศ ซึ่ง
เดินทางมาเยือน หรือแวะพักให้ส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐที่ได้รับมอบหมาย ปฏิบัติให้
เป็นไปตามที่กําหนดไว้ในข้อ ๒๑ และข้อ ๒๒
การชักและประดับธงของต่างประเทศตามอาคารสถานที่ของเอกชนในโอกาสดังกล่าว
ให้เป็นไปตามประกาศเชิญชวนของทางราชการ และปฏิบัติตามที่กําหนดไว้ในวรรคหนึ่งโดย
อนุโลม
ข้อ ๓๖ การใช้ การชัก หรือการแสดงธงของต่างประเทศที่อาคารหรือบริเวณสถานที่ที่
จัดการประชุม หรือที่มีการชุมนุมระหว่างประเทศ ให้ปฏิบัติดังนี้
(๑) การประชุ ม หรื อ การชุ ม นุม ระหว่า งประเทศ ที่ จัดโดยส่ วนราชการหรื อ
หน่วยงานของรัฐ ให้ส่วนราชการหรือหน่วยงานผู้จัดมีหน้าที่รับผิดชอบดูแลให้มีการใช้ การชัก
หรือการแสดงธงของต่างประเทศสมาชิกที่มาประชุมหรือชุมนุมคู่หรือร่วมกับธงชาติตามที่กําหนด
ไว้ในข้อ ๒๑ และข้อ ๒๒

(๒) การประชุ ม หรื อ การชุ ม นุ ม ระหว่ า งประเทศที่ จั ด โดยองค์ ก ารระหว่ า ง
ประเทศที่รัฐบาลไทยเป็นสมาชิก และเป็นการจัดในสถานที่อื่นที่มิใช่ที่ตั้งหรือสถานที่ทํางานของ
องค์การระหว่างประเทศนั้น ให้องค์การระหว่างประเทศผู้จัดมีหน้าที่รับผิดชอบดูแลให้มีการใช้
การชัก หรือการแสดงธงของต่างประเทศร่วมกับธงชาติ โดยปฏิบัติตามที่กําหนดไว้ใน (๑)
(๓) การประชุ ม หรื อ การชุ ม นุ ม ระหว่ า งประเทศที่ จั ด โดยองค์ ก ารระหว่ า ง
ประเทศที่ประเทศไทยรับรอง เช่น องค์การกาชาดสากลระหว่างประเทศ หรือองค์การลูกเสือโลก
ให้องค์การระหว่างประเทศและหน่วยงานผู้จัดมีหน้าที่รับผิดชอบดูแลให้มีการใช้ การชักหรือการ
แสดงธงขององค์การระหว่างประเทศ ธงของประเทศสมาชิกร่วมกับธงชาติ โดยปฏิบัติตามที่
กําหนดไว้ใน (๑)
(๔) การประชุ ม หรื อ การชุ ม นุ ม ระหว่า งประเทศที่ จั ด โดยบุ ค คลคณะบุ ค คล
หน่วยงานหรือองค์การอื่นนอกจากที่กล่าวใน (๑) (๒) และ (๓) ข้างต้น ให้ผู้จัดขออนุญาตใช้ ชัก
หรือแสดงธงของ ต่างประเทศต่อผู้มีอํานาจอนุญาต ดังต่อไปนี้
(ก)ในกรุงเทพมหานครให้ยื่นเรื่ องราวขออนุญ าตต่อปลัดกระทรวง
มหาดไทย หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย
๗-๑๐๒
(ข) ในจังหวัดอื่น ๆ ให้ยื่นเรื่องราวขออนุญาตต่อผู้ว่าราชการจังหวัด
คําร้องขออนุญาตตาม (ก) และ (ข) ให้เป็นไปตามแบบที่กระทรวงมหาดไทย
กําหนด
เมื่อได้รับอนุญาตแล้ว ให้ผู้จัดมีหน้าที่รับผิดชอบดูแลให้มีการใช้การชัก หรือ
การแสดงธงของต่างประเทศ คู่หรือร่วมกับธงชาติโดยปฏิบัติตามที่กําหนดไว้ใน (๑)
ข้อ ๓๓ การใช้ การชัก หรือการแสดงธงของต่างประเทศ ธงขององค์การกีฬาระหว่าง
ประเทศที่ ประเทศไทยเป็นสมาชิก หรือที่รัฐบาลไทยรับรอง ที่สนามแข่งขันกีฬา อาคาร หรือ
บริเวณที่พักนักกีฬา และบริเวณที่มีการชุมนุมอันเกี่ยวเนื่องกับการแข่งขันกีฬาให้ปฏิบัติดังนี้
(๑) การแข่งขันกีฬาระหว่างประเทศจัดโดยส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ
สมาคมกี ฬ าที่ ห น่ ว ยงานของรั ฐ ที่ มี ห น้ า ที่ รั บ ผิ ด ชอบทางการกี ฬ ารั บ รอง ให้ ส่ ว นราชการ
หน่วยงานของรัฐ หรือสมาคมกีฬาผู้จัด มีหน้าที่รับผิดชอบดูแลการใช้ การชักหรือการแสดงธง
ชาติ ธงของต่างประเทศ และธงขององค์การกีฬาระหว่างประเทศ ให้เป็นไปตามระเบียบข้อบังคับ
ของสมาคมกีฬาระหว่างประเทศ หรือตามหลักสากลที่ยอมรับกันในนานาอารยประเทศ

ในกรณีที่ไม่มีระเบียบหรือข้อบังคับของสมาคมกีฬาระหว่างประเทศกํา
หนไว้หรือมีข้อขัดแย้งในหลักสากลตามที่กล่าวในวรรคหนึ่ง ให้ปฏิบัติตามข้อ ๒๑ และ ข้อ ๒๒
(๒) การแข่ ง ขั น กี ฬ าระหว่ า งประเทศ จั ด โดยบุ ค คลคณะบุ ค คล หรื อ หน่ ว ยงานอื่ น
นอกจากที่กล่าวใน (๑) ให้บุคคล คณะบุคคล หรือหน่วยงานผู้จัดขออนุญาตใช้ ชัก หรือแสดงธง
ของต่างประเทศและหรือธงขององค์การกีฬาระหว่างประเทศ ต่อผู้มีอํานาจตามที่กําหนดไว้ในข้อ
๓๖ (๔)
เมื่อได้รับอนุญาตแล้ว ให้ผู้จัดมีหน้าที่รับผิดชอบดูแลให้มีการใช้การชัก หรือการแสดงธง
ของ ต่างประเทศ และหรือธงขององค์การกีฬาระหว่างประเทศคู่ หรือร่วมกับธงชาติ ตามที่
กําหนดไว้ใน (๑)
ข้อ ๓๘ ผู้ใดหรือหน่วยงานใดประสงค์จะใช้ ชัก หรือแสดงธงอื่นของต่างประเทศ ซึ่ง
จะต้องได้รับอนุญาตจากนายกรัฐมนตรี ตามมาตรา ๔๖ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติธง พ.ศ.
๒๕๒๒ หรือประสงค์จะใช้ ชัก หรือแสดงธงของต่างประเทศ สถานที่อื่นนอกจากที่กล่าวใน ข้อ
๓๔ ข้อ ๓๕ ข้อ ๓๖ และข้อ ๓๗ ซึ่งจะต้องได้รับอนุญาตจากนายกรัฐมนตรีก่อนตามมาตรา ๔๖
๗-๑๐๓
(๒) แห่งพระราชบัญญัติธง พ.ศ.๒๕๒๒ ให้ยื่นเรื่องราวต่อปลัดกระทรวงมหาดไทย เพื่อ
ส่งผู้รักษาการตามระเบียบนําเสนอนายกรัฐมนตรีพิจารณาต่อไป
คําร้องขออนุญาตตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามที่กระทรวงมหาดไทยกําหนด
ประกาศ ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๒๕

พลเอก ป. ติณสูลานนท์
นายกรัฐมนตรี

๗-๑๐๔

ระเบียบกองทัพบก
ว่าด้วยการพับธงชาติ
พ.ศ. ๒๕๔๒
-------------------------ด้วยพระราชบัญญัติธง พ.ศ. ๒๕๒๒ และระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการใช้การ
ชักหรือการแสดงธงชาติ และธงของต่างประเทศในราชอาณาจักร พ.ศ. ๒๕๒๙ มิได้กําหนดการ

พับธงไว้ ดังนั้น เพื่อให้หน่วยต่าง ๆ ของกองทัพบก ยึดถือปฏิบัติเป็นแบบอย่างเดียวกัน จึงวาง
ระเบียบไว้ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบกองทัพบก ว่าด้วยการพับธงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒”
ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
ข้อ ๓ บรรดาระเบียบ คําสั่ง คําชี้แจงใด ๆ ของกองทัพบกในเรื่อง การพับธงชาติซึ่งขัด
หรือแย้งกับระเบียบนี้ ให้ใช้ระเบียบนี้แทน
ข้อ ๔ การชักธงชาติให้ปฏิบัติดังต่อไปนี้
๔.๑ ผู้มีหน้าที่ชักธง ต้องแต่งกายเรียบร้อย
๔.๒ เมื่อใกล้กําหนดเวลาชักธงขึ้น ให้เตรียมธงผูกติดกับสายเชือกทางด้านขวา
ของผู้ชักธงให้เรียบร้อย
๔.๓ เมื่อถึงกําหนดเวลา ให้คลี่ธงออกเต็มผืน แล้วดึงเชือกให้ธงขึ้นช้า ๆ ด้วย
ความ สม่ําเสมอจนถึงสุดยอดเสาธง แล้วจึงผูกเชือกไว้ให้ตึงไม่ให้ธงลดต่ําลงมาจากเดิม
๔.๔ เมื่อชักธงลง ให้ดึงเชือกให้ธงลงช้า ๆ ด้วยความสม่ําเสมอ และสายเชือกดึง
จนถึงระดับเดิมก่อนชักขึ้น
๗-๑๐๕
๔.๕ ในกรณีที่มีการบรรเลงเพลงเคารพหรือมีสัญญาณในการชักธงขึ้นและลง
จะต้องชักธงขึ้นและลงให้ถึงจุดที่สุด พร้อมกับจบเพลงหรือสัญญาณนั้น ๆ
ข้อ ๕ เมื่อชักธงชาติลงถึงจุดที่สุดแล้วให้พับธงดังต่อไปนี้
๕.๑ พับธงให้เหลือครึ่งหนึ่ง โดยพับตามความยาวของผืนธง
๕.๒ จับธงแถบสีน้ําเงินให้อยู่ด้านบน โดยปล่อยให้ธงแถบสีแดงอยู่ด้านล่างทั้งสองข้าง
๕.๓ พับธงแถบสีแดงในแต่ล่ะข้างมาบรรจบกับแถบสีน้ําเงิน
๕.๔ จับธงตรงมุมล่างพับปลายธงขึ้น โดยพับเป็นรูปสามเหลี่ยมมุมฉาก
เรื่อยไปตามลําดับจนถึงด้านธงที่ผูกกับเส้นเชือก และพันธงด้านที่ผูกกับเส้นเชือกรูปสามเหลี่ยม
มุ ม ฉาก
แล้ ว ให้ ส อดธงด้ า นที่ ผู ก กั บ เส้ น เชื อ กเข้ า ไปอยู่ ใ นธงรู ป สามเหลี่ ย มมุ ม ฉาก
เสร็จแล้วนํามาวางบนพานเพื่อนํามาเก็บรักษาในสถานที่อันสมควรต่อไป
๕.๕ วิธีพับธงชาติตามภาคผนวก ก
ข้อ ๖ ให้เจ้ากรมกําลังพลทหารบก เป็นผู้รักษาการให้เป็นไปตามระเบียบนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๒๖ เมษายน พ.ศ. ๒๕๔๒
(ลงชื่อ) พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์
(สุรยุทธ์ จุลานนท์)
ผู้บัญชาการทหารบก

กรมกําลังพลทหารบก

๗-๑๐๖

ผนวก ก. วิธีพับธงชาติ
รูปที่ ๑
แดง
ขาว

น้ําเงิน

๑. พับธงให้เหลือครึ่งหนึ่ง โดยพับตามความยาว

๑ขาว
แดง
รูปที่ ๒
น้ําเงิน
ขาว

๒. จับธงแถบสีน้ําเงินให้อยู่ด้านบน
โดยปล่อยให้ธงแถบสีแดงอยู่ด้านล่าง
ทั้งสองข้าง

แดง
รูปที่ ๓
๓. พับธงแถบสีแดงในแต่ล่ะข้าง มาบรรจบ
กับแถบสีน้ําเงิน

แดง
ขาว
รูปที่ ๔

๔. จับธงตรงมุมล่างพับปลายธงขึ้น โดยพับ
เป็นรูปสามเหลี่ยมมุมฉาก
เรื่อยไป
ตามลําดับจนถึงด้านธงที่ผูกกับเส้นเชือก
และพับธงด้านที่ผูกกับเส้นเชือก เป็นรูป
สามเหลี่ยมมุมฉาก
แล้วให้สอดธงที่
ผูกกับเส้นเชือกเข้าไปอยู่ในธงรูป
สามเหลี่ยมมุมฉาก

แดง
ขาว

๗-๑๐๗
รูปที่ ๕
แดง
ขาว
รูปที่ ๖
แดง
ขาว
รูปที่ ๗

แดง

ขาว
รูปที่ ๘

แดง
ขาว

รูปที่ ๙
แดง
ขาว
รูปที่ ๑๐
แดง
ขาว

๗-๑๐๘
รูปที่ ๑๑

แดง

ขาว
รูปที่ ๑๒

แดง

ขาว
รูปที่ ๑๓

แดง

ขาว
รู ป ที่

แดง

แดง

๑๔

ขาว
รูปที่ ๑๕
แดง
ขาว
หมายเหตุ พับตามเส้นประ

๘-๐

บทที่ ๘
การใช้คํานํานามสตรี

๘-๑
วันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๓๔ หน้า ๓๒๖

พระราชกฤษฎีกาให้ใช้คาํ นํานามสตรี

มีพระบรมราชโองการในพระบาทสมเด็จพระรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราวุธพระมงกุฎ
เกล้าเจ้าอยู่หัว ดํารัสเหนือเกล้าฯ ให้ประกาศให้ทราบทั่วกันว่า คํานํานามสตรีซึ่งใช้เรียกกันอยู่ใน
บัดนี้ยังไม่มีหลักฐานเป็นแน่นอน จึงใช้สับสนกันไปไม่เป็นระเบียบตรงพระราชดําริห์ เพื่อจะใช้คํา
นํานามสตรีมีระเบียบเป็นหลักฐาน จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานพระราชกฤษฎีกา
ไว้ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ สตรีทั่วไปทุกชั้นบรรดาศักดิ์ เว้นแต่ (๑) ผู้ที่เนื่องอยู่ในราชตระกูล (๒) ผู้ที่ได้รับ
พระราชทานบรรดาศักดิ์และราชทินนาม และ (๓) ผู้ที่จะได้ยกขึ้นกล่าวโดยเฉพาะในข้อต่อไปนี้
(ก) ถ้าเป็นผู้ที่ตัวไม่มีสามี ให้ใช้คําว่า “นางสาว” เป็นคํานํานามเดิมและนามสกุล
ของตน
ตัวอย่าง - เช่น “นางสาวอบ เอกะวัต” เป็นต้น
(ข) ถ้าเป็นผู้มีสามีแล้ว แต่สามีเป็นผู้ยังไม่มีบรรดาศักดิ์ ให้ใช้คําว่า “นาง” เป็นคํา
นํานาม แล้วเอานามสกุลของสามีเข้าประกอบ
ตัวอย่าง - เช่น “นางม้วน เอกะวัต” เป็นต้น
ถ้าสําหรับใช้เรียกฤาเขียนโดยปกติ (ไม่ใช้ในราชการ) ใช้แต่คําว่า “นาง”
นํานามสกุลเท่านั้นก็ได้
ตัวอย่าง - เช่น “นางเอกะวัต” เป็นต้น
(ค) ถ้ า มี ส ามี เ ป็ น ผู้ มี บ รรดาศั ก ดิ์ ชั้ น ต่ํ า กว่ า พระยาลงมาให้ ใ ช้ คํ า ว่ า “นาง”
เป็นคํานํานาม ประกอบกับราชทินนามของสามี
ตั ว อย่ า ง - เช่ น ต่ า งว่ า สามี เ ป็ น หลวงเอกะวั ต วิ สิ ฐ เรี ย กภรรยาว่ า
“นางเอกะวัตวิสิฐ” เป็นต้น

๘-๒
ข้ อ ๒ สตรี ที่ ส ามี มี บ รรดาศั ก ดิ์ ชั้ น พระยา แม้ ผู้ นั้ น จะได้ รั บ พระราชทาน
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ จุลจอมเกล้าฝ่ายใน ฤามิได้รับพระราชทานก็ดี ให้ใช้คําว่า “คุณหญิง”
เป็นคํานํานามประกอบกับราชทินนาม ของสามี

ข้อ ๓ สตรีผู้ที่ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้าฝ่ายใน แต่มีสามีที่มี
บรรดาศักดิ์ ต่ํากว่าชั้นพระยาก็ให้ใช้คําว่า “คุณหญิง” เป็นคํานํานามได้ด้วยแลให้ใช้ราชทินนาม
ของสามีเข้าประกอบดังในข้อ ๒
ข้อ ๔ สตรีที่มีสามีบรรดาศักดิชันเจ้าพระยา และเป็นผู้ที่ได้รับพระราชทานเครื่องยศด้วย
แล้วให้ใช้คําว่าท่านผู้หญิงเป็นคํานําประกอบด้วยราชทินนามของสามี
ตัวอย่าง - เช่น ท่านผู้หญิงมุขขมนตรี เป็นต้น
ถ้ายังไม่ได้รับพระราชทานเครื่องยศอย่างท่านผู้หญิง ให้ใช้คํานําเหมือนภรรยาชั้น
พระยาดังในข้อ ๒ นั้น
ข้อ ๕ สตรีที่ใช้คําว่า คุณหญิง เป็นคํานําได้นั้นแต่ผู้ที่เป็นเอกภรรยาจําพวกเมีย นอกนั้น
ให้คําว่า นาง เป็นคํานํา
ข้อ ๖ สตรีผู้ที่เนื่องในพระราชวงศ์ (คือหม่อมราชวงศ์ และหม่อมหลวง) แม้เมื่อจะมีสามี
แล้วก็ยังให้คงใช้บรรดาศักดิ์นํานามของตนได้ต่อไป
(ก) ถ้ามีสามีเป็นผู้ที่ยังไม่มีบรรดาศักดิ์ก็ให้ใช้นามสกุลของสามีเข้าประกอบกับ
นามของตน
ตัวอย่าง - เช่น หม่อมหลวงวิไลภรรยานายแดง เอกะวัต
ใช้ว่า หม่อมหลวงวิไล เอกะวัต ดังนี้เป็นต้น และ
(ข) ถ้าสามีเป็นผู้มีบรรดาศักดิ์ก็ให้ใช้ราชทินนามของสามีประกอบนามของตน
ตัวอย่าง - เช่น หม่อมราชวงศ์วิลาศ ภรรยาหลวงเอกะวัตวิสิฐ ใช้ว่า
หม่อมราชวงศ์วิลาศ เอกะวัตวิสิฐ ดังนี้เป็นต้น อนึ่ง ถ้าแม้ว่าสามีจะเป็นผู้มีบรรดาศักดิ์สูงเท่าใดก็
ได้ ให้สตรีผู้เป็นเชื้อราชตระกูลคงใช้บรรดาศักดิ์เดิมของตน เว้นแต่ผู้ที่ได้รับพระราชทานเครื่อง
ยศตั้งให้เป็นท่านผู้หญิงแล้วจึงให้ใช้บรรดาศักดิ์ท่านผู้หญิงแทน

๘-๓
ข้อ ๗ สตรีที่มีคํานํานามว่า ท่านผู้หญิง คุณหญิงและนางตามที่กล่าวมาในข้อ ๑ ข้อ ๒
ข้อ ๓ และข้อ ๔ นั้นให้พึงเข้าใจว่าเฉพาะสําหรับผู้อื่นกล่าวถึง ถ้าเขียนนามของตนเองไซร้ไม่ต้อง
คํานํานามด้วย

ตัวอย่าง - เช่น มุขขมนตรี นวล เอกะวัตวิสิฐ เป็นต้น
ข้อ ๘ ท่านผู้หญิง คุณหญิง และภรรยาข้าราชการที่ถึงแก่สัญกรรม ถึงแก่นิจกรรม และ
ถึงแก่กรรม แล้ว ผู้ที่จะกล่าวถึงก็ให้คงใช้คําว่า ท่านผู้หญิง และคุณหญิง และนางเป็นคํานําอยู่
ตามเดิมแต่ต้องออกนาม ตัวด้วย
ตัวอย่าง - เช่น ท่านผู้หญิงยิ้ม มุขขมนตรี คุณหญิงเนียม เอกะวัตวิสิฐ และนาง
แนบ เอกะวัตวิสิฐ เป็นต้น
ข้อ ๙ หม่อมเจ้านาย (ก) ถ้าเป็นผู้ที่มิได้เนื่องในพระราชวงศ์ ให้ใช้คําว่าหม่อมนํานาม
ของตน ประกอบด้วยนามสกุลของสามี (ข) ถ้าเป็นผู้ที่เนื่องในพระราชวงศ์คือ หม่อมราชวงศ์และ
หม่อมหลวงให้คงใช้บรรดาศักดิ์นํานามเดิม
ข้อ ๑๐ ให้เสนาบดีกระทรวงวัง เป็นเจ้าหน้าที่รักษาพระราชกฤษฎีกานี้
ประกาศ ณ วันที่ ๒๒ กรกฎาคม พระพุทธศักราช ๒๔๖๐ เป็นวันที่ ๒๔๓๖ ในรัฐกาล
ปัจจุบันนี้

๘-๔

พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยคํานํานามสตรีเพิ่มเติม
พระพุทธศักราช ๒๔๖๔

------------------------------เจ้ า พระยาธรรมมาธิ ก รณาธิ บ ดี เสนาบดี ก ระทรวงวั ง รั บ พระบรมราชโองการใน
พระบาทสมเด็จพระรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราวุธ พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ประกาศให้ทราบ
ทั่วกันว่าสตรีที่มีตําแหน่งเป็นนางกํานัลหรือพนักงานซึ่งได้รับราชการสนองพระเดชพระคุณใกล้
พระองค์นั้น สมควรที่จะกําหนดคํานํานามสตรีเพื่อเป็นเครื่องหมายชั้นบรรดาศักดิ์หรือความดี
ความชอบให้ผิดกับสามัญสตรีประการ ๑ อีกประการ ๑ พระราชกฤษฎีกาเดิมที่ได้ประกาศลง
วันที่ ๑๒ กรกฎาคม พระพุทธศักราช ๒๔๖๐ นั้น บัดนี้ความได้ทราบฝ่าละอองธุลีพระบาทว่า ยัง
มีผู้ เ ข้าใจผิด ใช้ คํ านํา นามไม่ ต รงตามพระราชกฤษฎี กาอั นเป็ นพระราชนิย มอยู่ บ้าง เพื่ อเป็ น
หลักฐานในราชการต่อไป จึงโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชกฤษฎีกาเพิ่มเติมและบรรยายข้อความ
ให้เป็นเข้าใจชัดเจนดังต่อไปนี้.ข้อ ๑ สตรีที่เป็นนางกํานัลหรือพนักงาน ถ้าบิดามีบรรดาศักดิ์ตั้งแต่พระยาขึ้นไปอย่าง
น้อย ๑ หรือมีความดีความชอบ ได้พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้าอีกอย่าง ๑
ให้ใช้คํานํานางกํานัลหรือพนักงานนั้น ๆ ว่า “คุณ” ตลอดเวลาที่รับราชการฉลองพระเดชพระคุณ
หรือดํารงตําแหน่งเป็นสมาชิกเครื่องราชอิสริยาภรณ์อยู่นั้น
ข้อ ๒ สตรีที่มีบิดามีบรรดาศักดิ์ดังความข้อ ๑ นั้น ถ้าได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้มี
ตําแหน่งเป็นนางกํานัลหรือพนักงานเป็นพิเศษแล้ว ก็ให้ใช้คํานํานามว่า “คุณ” ประดุจเดียวกัน
ตลอดเวลาที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ดํารงตําแหน่งพิเศษอยู่นั้น
ข้อ ๓ ตามความในข้อต่าง ๆ แห่งพระราชกฤษฎีกาเดิมนั้น ให้พึงเป็นที่เข้าใจในพระราช
นิยมดังจะได้บรรยายต่อไปนี้
(ก) ตามความในข้อ ๑ (ค) นั้น จะใช้คําว่า “นาง” เป็นคํานําราชทินนามของ
สามี ได้แต่เฉพาะเอกภรรยา ส่วนภรรยานอกนั้นให้ใช้คําว่า “นาง” นํานามสกุลของสามี
(ข) ตามความในข้อ ๕ ซึ่งมีว่า นอกจากเอกภรรยาให้ใช้คําว่า “นาง” เป็นคํานํา
นั้น คือคํานามสกุลของสามีเช่นเดียวกัน
๘-๕
ข้อ ๔ นอกจากข้อความที่ได้กําหนดเพิ่มเติมหรือบรรยายมาแล้วนี้ ให้คงปฏิบัติไปตาม
พระราชกฤษฎีกาเดิมจงทุกประการ

ประกาศมา ณ วั น ที่ ๑๕ กั น ยายน พระพุ ท ธศั ก ราช ๒๔๖๔ เป็ น ที่ ๑๒ ในรั ช กาล
ปัจจุบัน
ครั้นต่อมาเมื่อปี พ.ศ. ๒๔๙๘ มีคําสั่งนายกรัฐมนตรีเรื่องการใช้คํานํานามสตรี ซึ่งกรม
สารบรรณคณะรัฐมนตรีฝ่ายบริหารได้แจ้งให้ทราบตามหนังสือ ที่ น.ว.๒๖๗/๒๔๙๘ ลงวันที่ ๑๗
ธันวาคม ๒๔๙๘ เรื่อง การใช้คํานํานามสตรี มีข้อความดังต่อไปนี้.เนื่องด้วยการใช้คํานํานามสตรีในวงราชการส่วนราชการต่าง ๆ ยังใช้แตกต่างกัน สําหรับ
สตรีที่ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้า ท่านนายกรัฐมนตรีเห็นเป็นการ
สมควรที่จะให้วาง หลักเกณฑ์การใช้ให้เป็นระเบียบเคียวกัน และได้ตรวจสอบพิจารณาเรื่องดู
แล้ว เห็นว่าการใช้คํานํานามสตรีนั้นได้มีพระราชกฤษฎีกาประกาศไว้ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๔๖๐ แต่ใน
พระราชกฤษฎีกานั้นระบุถึงสามีที่ได้รับพระราชทานบรรดาศักดิ์ประกอบด้วย ต่อมาในสมัย
ระบอบประชาธิปไตยรัฐบาลได้มีนโยบายที่จะไม่ขอ พระราชทานบรรดาศักดิ์ให้ข้าราชการจึงได้
ให้สํานักพระราชวังซึ่งเป็นผู้รักษาระเบียบพิจารณาแล้วเห็นว่าเมื่อรัฐบาลในระบอบประชาธิปไตย
มิ ไ ด้ มี ก ารขอพระราชทานบรรดาศั ก ดิ์ การใช้ คํ า นํ า นามสตรี ที่ ไ ด้ รั บ พระราชทาน
เครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้า ก็ควรอนุโลมโดยไม่ต้องยึดถือบรรดาศักดิ์ของสามีเป็น เกณฑ์
ท่านนายกรัฐมนตรีได้พิจารณาความเห็นของสํานักพระราชวังในเรื่องนี้แล้วเห็นว่า คํานํานามสตรี
มิใช่บรรดาศักดิ์ หากเป็นคํายกย่องที่ให้แก่สตรี ซึ่งสตรีที่ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์
จุลจอมเกล้ายังสมควรได้รับคํายกย่องอยู่ เพราะว่าเป็นเกียรติที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
พระราชทานให้เป็นกรณีพิเศษโดยรัฐบาลมิได้ขอพระราชทานและโดยที่ระบอบประชาธิปไตย
ไทยเราก็ยังมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขอยู่เพื่อเป็นการเทิดทูนองค์พระมหากษัตริย์ ก็สมควรที่
จะยกย่องสตรีผู้ได้รับเกียรติจากองค์พระมหากษัตริย์ด้วย จึงสั่งให้ถือเป็นระเบียบปฏิบัติโดย
อนุโลมตามพระราชกฤษฎีกา ยึดถือเครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้าที่สตรีได้รับพระราชทาน
ใช้คํานํานามสตรีคือ ผู้ที่ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ทุติยจุลจอมเกล้าวิเศษขึ้นไป ใช้
คํานํานามว่าท่านผู้หญิง สําหรับผู้ที่ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ทุติยจุลจอมเกล้า,
ตติยจุลจอมเกล้า และจตุตถจุลจอมเกล้าให้ใช้คํานํานามว่าคุณหญิง
จึงเรียนมาเพื่อจักได้ถือเป็นระเบียบปฏิบัติต่อไป
๘-๖
ที่ น.ว. ๒๖๗/๒๔๙๘

กรมสารบรรณคณะรัฐมนตรีฝ่ายบริหาร

๑๗ ธันวาคม ๒๔๙๘
เรื่อง การใช้คํานํานามสตรี
เรียน เวียนกระทรวงทบวงกรม
เนื่องด้วยการใช้คํานํานามสตรีในวงราชการส่วนราชการต่าง ๆ ยังใช้แตกต่างกัน สําหรับ
สตรีที่ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้า ท่านนายกรัฐมนตรีเป็นการสมควรที่
จะให้วางหลักเกณฑ์การใช้ให้เป็นระเบียบเดียวกัน และได้ตรวจสอบพิจารณาเรื่องดูแล้ว เห็นว่า
การใช้ คํานํ านามสตรี นั้นได้ มี พระราชกฤษฎีกาประกาศไว้ตั้งแต่ พ.ศ.๒๔๖๐ แต่ในพระราช
กฤษฎีกานั้นระบุ ถึงสามี ที่ ได้รับพระราชทานบรรดาศั กดิ์ประกอบด้วย ต่ อมาในสมัยระบอบ
ประชาธิปไตยรัฐบาลได้มีนโยบายที่จะไม่ขอพระราชทานบรรดาศักดิ์ให้ข้าราชการ จึงได้ให้สํานัก
พระราชวังซึ่งเป็นผู้รักษาระเบียบพิจารณาแล้วเห็นว่า เมื่อรัฐบาลในระบอบประชาธิปไตยมิได้มี
การขอพระราชทานบรรดาศักดิ์ การใช้คํานํานามสตรีที่ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์
จุลจอมเกล้า ก็ควรอนุโลมโดยไม่ต้องยึดถือบรรดาศักดิ์ของสามีเป็นเกณฑ์ ท่านนายกรัฐมนตรีได้
พิจารณาความเห็นของสํานักพระราชวังในเรื่องนี้แล้วเห็นว่า คํานํานามสตรีมิใช่บรรดาศักดิ์ หาก
เป็นคํายกย่องที่ให้เกียรติแก่สตรี ซึ่งสตรีที่ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้า
ยังสมควรได้รับคํายกย่องที่ให้เกียรติแก่สตรี ซึ่งสตรีที่ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์
จุลจอมเกล้ายังสมควรได้รับคํายกย่องอยู่ เพราะว่าเป็นเกียรติที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
พระราชทานให้เป็นกรณีพิเศษ โดยรัฐบาลมิได้ขอพระราชทาน และโดยที่ระบอบประชาธิปไตย
ไทยเราก็ยังมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขอยู่ เพื่อเป็นการเทิดทูนองค์พระมหากษัตริย์ ก็สมควรที่
จะยกย่องสตรีผู้ที่ได้รับเกียรติจากองค์พระมหากษัตริย์ด้วย จึงส่งให้ถือเป็นระเบียบปฏิบัติโดย
อนุโลมตามพระราชกฤษฎีกายึดถือเครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้าที่สตรีได้รับพระราชทานให้
คํานํานามสตรีคือ ผู้ที่ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ทุติยจุลจอมเกล้าวิเศษขึ้นไป ใช้คํา
นํานามว่าท่านผู้หญิง สําหรับผู้ที่ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ทุติยจุลจอมเกล้า, ตติย
จุลจอมเกล้า และจตุตถจุลจอมเกล้าให้ใช้คํานํานามว่าคุณหญิง

๘-๗
จึงเรียนมาเพื่อจักได้ถือเป็นระเบียบปฏิบัติต่อไป

ขอแสดงความนับถืออย่างสูง
(ลงนาม) ชํานาญอักษร
(หลวงชํานาญอักษร)
เลขาธิการคณะรัฐมนตรีฝ่ายบริหาร
กองประกาศิต

๘-๘
ที่ กว ๐๒๐๔/ว.๗๕

สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

๑๒ พฤษภาคม ๒๕๒๕
เรื่อง การใช้คํานํานามสตรี
เรียน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม
อ้างถึง หนังสือกรมสารบรรณคณะรัฐมนตรีฝ่ายบริหาร ที่ นว. ๒๖๗/๒๔๙๘
ลงวันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๔๙๘
สิ่งที่ส่งมาด้วย สําเนาหนังสือ ที่ น.ว. ๒๖๗/๒๔๙๘ ลงวันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๔๙๘
ตามหนั งสื อที่ อ้ างถึ งวางระเบี ยบเกี่ ยวกั บการใช้ คํ านํ านามสตรี ที่ ได้ รั บพระราชทาน
เครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้า ทั้งความละเอียดแจ้งอยู่ในสําเนาหนังสือกรมสารบรรณคณะรัฐมนตรี
ฝ่ายบริหาร ที่ น.ว.๒๖๗/๒๔๙๙ ลงวันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๔๙๘ ซึ่งแนบมาพร้อมกับหนังสือนี้นั้น
โดยที่การใช้คํานํานามสตรีตามระเบียบดังกล่าว หมายถึงเฉพาะที่มีสามีเท่านั้นไม่คลุมถึง
ผู้ ที่ ยั ง ไม่ มี ส ามี ซึ่ ง ใช้ คํ า นํ า นามว่ า นางสาว ผู้ ที่ ยั ง ไม่ มี ส ามี ดั ง กล่ า วเมื่ อ ได้ รั บ พระราชทาน
เครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้าแล้ว ยังคงต้องใช้คํานํานามว่า นางสาว ต่อไปตามเดิม เว้นแต่
ผู้ที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้รับราชการสนองพระเดชพระคุณในตําแหน่งนางพระกํานัลและ
พนักงานจึงใช้คํานํานามว่า “คุณ” สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเห็นว่าสตรีที่ยังไม่มีสามี ซึ่ง
ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้า สมควรได้รับคํายกย่องเช่นกัน จึงเห็นควร
วางระเบียบการใช้คํานํานามว่านางสาว เมื่อได้รับพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าฯ พระราชทาน
เครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้าตั้งแต่ชั้นจตุตถจุลจอมเกล้าขึ้นไป ให้ใช้คํานํานามว่า “คุณ”
คณะรัฐมนตรีได้ประชุมปรึกษาเมื่อวันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๒๕ ลงมติเห็นชอบด้วย
และให้ถือเป็นระเบียบปฏิบัติตามที่สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเสนอ
จึงเรียนยืนยันมาเพื่อถือปฏิบัติต่อไป
ขอแสดงความนับถืออย่างยิ่ง
(ลงชื่อ) ปลั่ง มีจุล
(นายปลั่ง มีจุล)
เลขาธิการคณะรัฐมนตรี
กองประกาศิต
โทร. ๒๘๑๐๔๐๐
๘-๙
เรียน ปล.กห.

เห็นควรเสนอ นขต.กห., นขต.สป. เพื่อทราบมิติคณะรัฐมนตรีตามที่เลขาธิการ
คณะรัฐมนตรีแจ้งมานี้ และให้ถือปฏิบัติต่อไป
(ลงชื่อ)

พล.ท. สุวรรณ รัตนเสนีย์
จก.สม.
๑๗ พ.ค. ๒๕

เสนอ นขต.กห. และ นขต.สป.
เพื่อทราบและถือปฏิบัติต่อไป
รับคําสั่ง รมว.กห.
(ลงชื่อ) พล.อ.ทวนทอง สุวรรณทัต
ปล.กห.
๑๗ พ.ค. ๒๕

๘-๑๐

บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ กพ.ทบ.
ต่อที่ กห. ๐๓๑๕/๑๑๐๖๖
เรื่อง การใช้คํานํานามสตรี

วันที่ ๑ มิ.ย. ๒๕

เรื่อง ผบ.ทบ. (ผ่าน รอง ผบ.ทบ.)
อ้างถึง หนังสือสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ สร ๐๒๐๔/ว.๗๕ ลง ๑๒ พ.ค. ๒๕
สิ่งทีส่ ่งมาด้วย หนังสือกรมสารบรรณคณะรัฐมนตรีฝ่ายบริหาร ที่ น.ว. ๒๒๗/๒๔๘๔
ลง ๑๗ ธ.ค. ๒๔๘๘
๑. ตามอ้างถึง สม. แจ้งให้ ทบ. ทราบว่าการวางระเบียบเกี่ยวกับการใช้คํานํานาม
สตรีที่ได้รับพระรานทานเครื่องอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้า รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วยนั้น โดย
ที่การใช้คํานํานามสตรีตามระเบียบดังกล่าว หมายถึงเฉพาะ ผู้ที่มีสามีเท่านั้นไม่คลุมถึงผู้ที่ยังไม่มี
สามีซึ่งใช้คํานํานามว่านางสาว ผู้ที่ยังไม่มีสามีดังกล่าวเมื่อได้รับประราชทานเครื่องอิสริยาภรณ์
จุลจอมเกล้าแล้วยังคงต้องใช้ว่านางสาวต่อไปตามเดิม เว้นแต่ผู้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้รับ
ราชการสนองพระเดชพระคุณในตําแหน่งนางพระกํานัลและพนักงานจึงใช้คํานํานามว่า “คุณ”
คณะรัฐมนตรีได้ประชุม ปรึกษาเมื่ อวันที่ ๑๑ พ.ค. ๒๕ ลงมติเห็นชอบกับสํานักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรีว่าสตรีที่ยังไม่มีสามีซึ่งใช้คํานํานามว่างนางสาว เมื่อได้รับพระกรุณาโปรดเกล้าฯ
พระราชทานเครื่องอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้าตั้งแต่ชั้นจตุถจุลจอมเกล้าขึ้นไป ให้ใช้คํานํานามว่า
“คุณ”
๒. กพ.ทบ. พิจารณาแล้วเห็นควรแจ้ง นขต.ทบ.เพื่อทราบมติคณะรัฐมนตรี
ดังกล่าว
๓. ข้อเสนอ เห็นควรอนุมัติในข้อ ๒
จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาอนุมัติตามเสนอในข้อ ๓ ทั้งนี้อนุมัติในอํานาจของ รอง ผบ.
ทบ. ตามคําสั่ง ทบ. ที่ ๕๔๔/๒๕๒๒ ลง ๒๔ ต.ค. ๒๒
๘-๑๑

(ลงชื่อ) พล.ต.สมุน
ศุกระเศรณี
จก.กพ.ทบ.
เรียน ผบ.ทบ. (ผ่าน รอง ผบ.ทบ.)
เห็นควรอนุมัตตามที่ กพ.
ทบ.เสนอในข้อ๓
(ลงชื่อ)

พล.ท.น.พิณสายแก้ว
ผช.เสธ.ทบ.ฝกพ.
๒ มิ.ย. ๒๕

( ลงชื่อ ) พล.ท.ปฐม เสริมสิน
รอง เสธ. ทบ. (๒)
๓ มิ.ย. ๒๕
(ลงชื่อ ) พล.อ.ปาโมชช์ ถาวรฉันท์
เสธ. ทบ.
๔ มิ.ย.๒๕
อนุมัติตามที่ กพ.ทบ.เสนอในข้อ๓.
รับคําสั่ง ผบ.ทบ.
(ลงชื่อ) พล.อ.ศักดิ์
บูณทระกุล
รอง ผบ.ทบ.
๔ มิ.ย. ๒๕

๘-๑๒

เล่มที่ ๑๒๕ ตอนที่ ๒๘ ก

ราชกิจจานุเบกษา

๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๑

คํานําหน้านามหญิง
พ.ศ. ๒๕๕๑
ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.
ให้ไว้ ณ วันที่ ๓๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๑
เป็นปีที่ ๖๓ ในรัชกาลปัจจุบัน
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโอการโปรดเกล้าฯ
ให้ประกาศว่า
โดยที่เป็นการสมควรมีกฎหมายว่าด้วยคํานําหน้านามหญิง
พระราชบัญญัติมีบทบัญญัตบิ างประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของ
บุคคลซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๒ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้
กระทําได้โดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบัญญัตินี้ขึ้นไว้โดยคําแนะนําและ
ยินยอมของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ดังต่อไปนี้
มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า “พระราชบัญญัติคํานําหน้านามหญิง
พ.ศ. ๒๕๕๑”
มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกําหนดหนึ่งร้อยยี่สิบวันนับแต่
ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
๘-๑๓

เล่มที่ ๑๒๕ ตอนที่ ๒๘ ก

ราชกิจจานุเบกษา

๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๑

มาตรา ๖ หญิงซึ่งจดทะเบียนสมรสแล้ว หากต่อมาการสมรสได้สิ้นสุดลงจะใช้คํานําหน้า
ว่า “นาง”หรือ “นางสาว” ได้ตามความสมัครใจ โดยให้แจ้งต่อนายทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วย
การจดทะเบียนครอบครัว
มาตรา ๗ ให้รฐั มนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการ
ต่างประเทศและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ รักษาการ
ตามพระราชบัญญัตินี้

ผู้รับสนองพระราชโองการ
พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์
นายกรัฐมนตรี

หมายเหตุ:เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยการที่ใช้คํานําหน้านาม
ของหญิงที่จดทะเบียนสมรสแล้วและหญิงที่จดทะเบียนสมรสแล้วและต่อมาได้สิ้นสุดลงต้องใช้คํา
นําหน้านามคําเดียว โดยมิอาจเลือกได้ตามความสมัครใจ ทําให้เกิดผลกระทบต่อหญิงดังกล่าวใน
การดํารงชีวิตประจําวัน อาทิ การประกอบอาชีพ การศึกษาของบุตร และการทํานิติกรรมต่างๆ
ส่งผลให้การใช้คํานําหน้านามในลักษณะดังกล่าวของหญิงมีลักษณะเป็นการเลือกปฏิบัติโดยไม่
เป็นธรรมต่อบุคคลเพราะเหตุแห่งความแตกต่างทางเพศ สมควรกําหนดให้หญิงมีทางเลือกในการ
ใช้คํานําหน้านามตามความสมัครใจซึ่งเป็นการสอดคล้องกับการเลือกใช้นามสกุลตามกฎหมายว่า
ด้วยชื่อบุคคล จึงจําเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้

๘-๑๔

ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี
ว่าด้วยการใช้ตําแหน่งทางวิชาการเป็นคํานําหน้านาม
พ.ศ. ๒๕๓๖
โดยที่กฎหมายว่าด้วยสถาบันอุดมศึกษาแต่ละแห่งกําหนดสิทธิและวิธีการปฏิบัติในการ
ใช้ตําแห่งทางวิชาการเป็นคํานําหน้านามไว้กลั่นเป็นการแตกต่าง จึงสมควรวางระเบียบปฏิบัติ
ราชการในเรื่องนี้ เพื่อประโยชน์แก่งานสารบรรณและความเป็นระเบียบแบบแผนเดียวกันจนเป็น
การยกย่องเชิดชูเกียรติของผู้ดํารงตําแหน่งทางวิชาการ
อาศัยอํานาจตามมาตรา ๑๑ (๘) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน
พ.ศ. ๒๕๓๔ นายกรัฐมนตรี โดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี จึงวางระเบียบไว้ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑
ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการใช้ตําแหน่ง
ทางวิชาการเป็นคํานําหน้านาม พ.ศ. ๒๕๓๖”
ข้อ ๒
ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
ข้อ ๓
บรรดาระเบียบ ข้อบังคับ และคําสั่งอื่นๆใด ในส่วนที่กําหนดไว้แล้วใน
ระเบียบหรือซึ่งขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้ ให้ใช้ระเบียบนี้แทน
ข้อ ๔
ในระเบียบนี้
“งานสารบรรณ” หมายความว่างานสารบรรณตามระเบียบนายกรัฐมนตรีว่า
ด้วยงานสารบรรณ
“ตํ า แหน่ ง ทางวิ ช าการ” หมายความว่ า ตํ า แหน่ ง ศาสตราจารย์ ร อง
ศาสตราจารย์หรือผู้ช่วยศาสตราจารย์ ซึ่งได้รับตําแหน่งตามกฎหมายว่าด้วยสถาบันอุดมศึกษา
ไม่ว่าเป็นตําแหน่งทางวิชาการประจํา ตําแหน่งวิชาการพิเศษ ตําแหน่งทางวิชาการเกียรติคุณ
หรือที่เรียกชื่ออย่างอื่นในลักษณะเดียวกัน
“ผู้ดํารงตําแหน่งทางวิชาการ” หมายความว่า ผู้ได้รับแต่งตั้งให้กํารงตําแหน่ง
ทางวิชาการและยังคงดํารงตําแหน่งหรือมีสทิ ธิใช้ตําแหน่งนั้นตามกฎหมายหรือระเบียบของ
สถาบันอุดมศึกษา
๘-๑๕

“สถาบั น อุ ด มศึ ก ษา” หมายความว่ า มหาวิ ท ยาลั ย วิ ท ยาลั ย สถาบั น
โรงเรียนหรือสถาบันการศึกษาที่ใช้ชื่ออย่างอื่นของรัฐหรือเอกชน ซึ่งเปิดสอนในระดับปริญญา
และมีอํานาจประสาทปริญญาแก่ผู้สําเร็จการศึกษา
ข้อ ๕ ให้ ดํ า รงตํ า แหน่ ง ทางวิ ช าการมี สิ ท ธิ ใ ช้ ตํ า แหน่ ง ทางวิ ช าการที่ ไ ด้ รั บ เป็ น คํ า
นําหน้านามได้ในการลงชื่อ หนังสือ เอกสาร งานสารบรรณ หรือการเรียกขานใดๆ เหมือนยศ
หรือคํานําหน้านามอย่างอื่น
ข้อ ๖ ในกรณีที่ผู้ดํารงตําแหน่งทางวิชาการมีสิทธิใช้คํานําหน้านามอย่างอื่นด้วยให้เรียง
ตามลําดับก่อนหลัง ดังนี้
๖.๑ ตําแหน่งทางวิชาการ
๖.๒ ยศ
๖.๓ บรรดาศักดิ์ ฐานันดรศักดิ์ หรืคํานําหน้านามสตรีที่ได้รับพระราชทาน
เครื่องราชอิสริยาภรณ์และมีสิทธิใช้คํานําหน้านามนั้นตามกฎหมาย ระเบียบ หรือประกาศของทาง
ราชการ
ข้อ ๗ ผู้ดํารงตําแหน่งทางวิชาการจะใช้ตําแหน่งทางวิชาการใต้ชื่อหรือต่อท้ายชื่อก็ได้
ในกรณีดํารงตําแหน่งทางบริหารหรือตําแหน่งอื่นใต้ชื่อ ผู้ดํารงตําแหน่งทางวิชาการจะใช้ทั้งตําแหน่ง
ทางวิชาการ และตําแหน่งทางบริหารหรือตําแหน่งอื่นใต้ชื่อ หรือต่อท้ายชื่อพร้อมกันก็ได้
ข้อ ๘ ในกรณีที่ผู้ใดใช้ตําแหน่งทางวิชาการเป็นคํานําหน้านาม ผู้นั้นไม่สมควรใช้คําว่า
“นาย” “นาง” หรือ “นางสาว” เป็นคํานําหน้านามพร้อมกับตําแหน่งทางวิชาการ
ข้อ ๙
ภายในข้อบังคับแห่งกฎหมายหรือระเบียบว่าด้วยสถาบันอุดมศึกษาแต่ละแห่ง
การใช้ตําแหน่งทางวิชาการเป็นคํานําหน้านามอาจใช้อักษรย่อ ดังนี้
๙.๑ ศาสตราจารย์ ศาสตราจารย์พิเศษ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ หรือที่
เรียกอย่างอื่นในลักษณะเดียวกัน ใช้อักษรย่อ ศ.
๙.๑๐ รองศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์พิเศษ ใช้อักษรย่อ รศ.
๙.๑๑ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ ใช้อักษรย่อ ผศ.
ข้อ ๑๐
ในกรณีที่บุคคลอื่นหรือทางราชการจะเรียกชื่อผู้ดํารงตําแหน่งทางวิชาการจะ
ใช้ตําแหน่งทางวิชาการตามระเบียบนี้หรือไม่ก็ได้ตามที่เห็นสมควร
๘-๑๖

ข้อ ๑๑
ให้ปลัดสํานักงานนายกรัฐมนตรีรักษาการตามระเบียบนี้ และให้มีอํานาจ
ตีความและวินิจฉัยปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้
ประกาศ ณ วันที่ ๑๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๓๖
ชวน หลีกภัย
(ลงชื่อ)
(นายชวน หลีกภัย )
นายกรัฐมนตรี

๘-๑๗

(สําเนา)
ข้อบังคับกระทรวงกลาโหม
ว่าด้วยศาสตราจารย์รองศาสตร์และผู้ช่วยศาสตราจารย์
สถาบันการศึกษาสังกัดกระทรวงกลาโหม
พ.ศ. ๒๕๕๓
โดยที่ เ ป็ น การสมควรปรั บ ปรุ ง ข้ อ บั ง คั บ กระทรวงกลาโหมว่ า ด้ ว ยศาสตราจารย์
รองศาสตราจารย์และผู้ช่วยศาสตราจารย์ โรงเรียนทหาร พ.ศ. ๒๕๔๒ ให้เหมาะสมยิ่งขึ้น
โดยการความเห็นชอบของสภากลาโหมในการประชุมสภาพกลาโหม ครั้งที่ ๘/๒๕๕๓ เมื่อวันที่
๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๓ จึงออกข้อบังคับไว้ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑
ข้อบังคับนี้เรียกว่า “ข้อบังคับกระทรวงกลาโหมว่าด้วยศาสตราจารย์
รองศาตราจารย์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ โรงเรียน สถาบันการศึกษาสังกัดกระทรวงกลาโหม
พ.ศ. ๒๕๕๓”
ข้อ ๒

ข้อบังคับนี้ให้บังคับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ข้อ ๓
ให้ยกเลิกข้อบังคับกระทรวงกลาโหมว่าด้วยศาตราจารย์ รองศาสตราจารย์
และผู้ช่วยศาตราจารย์ โรงเรียนทหาร พ.ศ. ๒๕๔๒
บรรดาข้อบังคับ ระเบียบและคําสั่งอื่นใด ในส่วนที่กําหนดไว้ในข้อบังคับนี้หรือซึ่งขัด
หรือแย้งกับข้อบังคับนี้ ให้ใช้ข้อบังคับนี้แทน
ข้อ ๔

ในข้อบังคับนี้

๔.๑ “สถาบั น การศึ ก ษาสั ง กั ด กระทรวงกลาโหม ” หมายความว่ า
โรงเรียนทหารตามข้อบังคับกระทรวงกลาโหมว่าด้วยโรงเรียนทหาร สถาบัน วิทยาลัย โรงเรียน
หรื อสถาบันอื่ นในสังกั ดกระทรวงกลาโหม ที่ใ ห้การศึกษาหรือจัดการศึกษาหลั กสูตรระดับ
ปริญญา

๘-๑๘

๔.๒ “ตําแหน่งทางวิชาการ” หมายความว่า ตําแหน่งศาสตราจารย์
เกี ย รติ คุ ณ ศาตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และผู้ ช่ ว ยศาตราจารย์ ในอั ต ราของ
สถาบันการศึกษาสังกัดกระทรวงกลาโหมตามข้อบังคับนี้
๔.๓ “ผลงานทางวิชาการ” หมายความว่า เอกสารประกอบการสอน
เอกสารคําสอน หนังสือ บทความทางวิชาการ ตํารา ผลงานวิจัยและผลงานทางวิชาการใน
ลักษณะอื่น
ข้อ ๕
บุคคลที่สมควรจะได้รับตําแหน่งให้ดํารงตําแหน่งทางวิชาการ จะต้องมี
คุณสมบัติดังต่อไปนี้
๕.๑ ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ต้องดํารงยศไม่ต่ํากว่า พันตรี นาวาตรี หรือนาวาอากาศตรี เป็นผู้
ที่ ไ ด้ รั บ ปริ ญ ญาหรื อ เที ย บเท่ า ขึ้ น ไป ในวิ ช าที่ มี ก ารสอนในสถาบั น การศึ ก ษาสั ง กั ด
กระทรวงกลาโหมและมี ผ ลงานทางวิ ช าการที่ เ ป็ น ประโยชน์ ต่ อ ทางราชการ ทั้ ง ได้ แ สดง
ความสามารถดีเด่นในการสอนหรือตําราการสอน โดยมีระยะเวลาสอนหรืออํานวยการสอน
หลังสุดต่อเนื่องกัน ก่อนที่จะได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์สถาบันการศึกษาสังกัด
กระทรวงกลาโหม ดังนี้
๕.๑.๑ ผู้มีวุฒิการศึกษาปริญญาตรี หรือเทียบเท่าไม่น้อยกว่า ๖ ปี
๕.๑.๒ ผู้มีวุฒิการศึกษาปริญญาโท หรือเทียบเท่าไม่น้อยกว่า ๓ ปี
๕.๑.๓ ผู้มีวุฒิการศึกษาปริญญาเอก หรือเทียบเท่าไม่น้อยกว่า ๑ ปี
๕.๒
รองศาสตราจารย์
ต้องดํารงยศไม่ต่ํากว่า พันโท นาวาโท หรือนาวาอากาศโท เป็นผู้ที่ได้รับ
ปริญญาตรี หรือเทียบเท่าขึ้นไป ในวิชาที่มีการสอนในสถาบันการศึกษาสังกัดกระทรวงกลาโหม
และมีผลงานทางวิชาการที่เป็นประโยชน์ต่อทางราชการโดยไม่ซ้ํากับผลงานที่ได้เคยใช้สําหรับ
การพิจารณาแต่งตั้งเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์มาแล้ว ทั้งได้แสดงความสามารถดีเด่นในการสอน
หรืออํานวยการสอนและเป็นผู้ดํารงตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปฏิบัติหน้าที่ตําแหน่งดังกล่าว

๘-๑๙
โดยมีระยะเวลาการสอนหรืออํานวยการสอนหลังสุดต่อเนื่องกันมาแล้วไม่น้อยกว่า ๓ ปี ก่อนที่จะ
ได้รับการแต่งตั้งเป็นรองศาสตราจารย์สถาบัน การศึกษาสังกัดกลาโหม
๕.๓
ศาสตราจารย์
ต้องดํารงยศไม่ต่ํากว่า พันเอก นาวาเอก หรือนาวาอากาศรับเงินเดือนไม่ต่ํา
กว่ า ระดั บ น.๔ ชั้ น ๕ เป็ น ผู้ ที่ ไ ด้ รั บ ปริ ญ ญาตรี ห รื อ เที ย บเท่ า ขึ้ น ไปในวิ ช าที่ มี ก ารสอนใน
สถาบั น การศึก ษาสั ง กั ด กระทรวงกลาโหมและมี ผ ลงานทางวิช าการที่เ ป็ น ประโยชน์ ต่ อ ทาง
ราชการโดยไม่ซ้ํากับผลงานที่ได้เคยใช้สําหรับการพิจารณาแต่งตั้งเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์และรอง
ศาสตราจารย์มาแล้ว ทั้งได้แสดงความสามารถดีเด่นในการสอนหรืออํานวยการสอน และเป็นผู้
ดํ า รงตํ า แหน่ ง รองศาสตราจารย์ ป ฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ใ นตํ า แหน่ ง ดั ง กล่ า วโดยมี ร ะยะเวลาสอนหรื อ
อํ า นวยการสอนหลั ง สุ ด ต่ อ เนื่ อ งมาแล้ ว ไม่ น้ อ ยกว่ า ๒ ปี ก่ อ นที่ จ ะได้ รั บ การแต่ ง ตั้ ง เป็ น
ศาสตราจารย์สถาบันการศึกษาสังกัดกระทรวงกลาโหม
ผู้ดํารงตําแหน่งศาสตราจารย์มาแล้วไม่น้อยกว่า ๑ ปี และมีผลงานทางวิชาการ
ที่ก่ อประโยชน์แ ก่ทางราชการโดยไม่ซ้ํากับผลงานที่เคยใช้สําหรับการพิจารณาแต่งตั้งผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ทั้งได้แสดงความสามารถดีเด่นในการสอน
หรืออํานวยการสอนโดยต่อเนื่องให้ดํารงตําแหน่งศาสตราจารย์ อัตราเงินเดือน ระดับ น.๖ ได้
๕.๔
ศาสตราจารย์เกียรติคุณ
ต้องเคยดํารงตําแหน่งศาสตราจารย์และได้ทําคุณประโยชน์ต่อทางราชการที่
สมควรยกย่อง ซึ่งได้พ้นตําแหน่งไปโดยมิใช่เนื่องจากการกระทําความผิดให้แต่งตั้งเป็น
ศาสตราจารย์ เกียรติคุณสถาบันการศึกษาสังกัดกระทรวงกลาโหม เพื่อเป็นเกียรติตลอดไป
ข้อ ๖ การนับระยะเวลาการสอนหรืออํานวยการสอนตามความสามารถในข้อ ๕ ให้
นับชนวันแต่ในกรณีที่ระยะเวลาสอนหรืออํานวยการสอนไม่ต่อเนื่องกันเพราะไปศึกษาต่อหรือไป
เพิ่ ม พู น ความรู้ ใ นวิ ช าที่ ส อนอยู่ ห รื อ ไปดู กิ จ กรรมที่ เ ป็ น ประโยชน์ แ ก่ ก ารศึ ก ษาของแต่ ล ะ
สถาบันการศึกษาสังกัดกระทรวงกลาโหม เมื่อกลับมาประจําทําการสอนหรืออํานวยการสอนใน
วิชาที่ทําการสอนหรืออํานวยการสอนเดิมยอมให้นับระยะเวลาหรืออํานวยการสอนต่อเนื่องกันได้
แต่ไม่นับเวลาที่

๘-๒๐
ไปศึกษาหรือไปเพิ่มพูนความรู้หรือไปดูกิจกรรมดังกล่าวให้เป็นเวลาสอนหรืออํานวยการสอนและ
ถ้าหากได้รับปริญญาสูงขึ้นเป็นเหตุให้เวลาสอนในระยะแรกก่อนไปเพียงพอแก่การพิจารณา
แต่งตั้งเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ หรือศาสตราจารย์ สถาบันการศึกษาสังกัด
กระทรวงกลาโหมแล้วก็ตาม ผู้นั้นจะต้องทําการสอนหรืออํานวยการสอนในวิชาเดิมในระยะหลัง
ต่อเนื่องกันอีกไม่น้อยกว่า ๑ ปี
ข้ อ ๗
การแต่ ง ตั้ ง ผู้ ช่ ว ยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ แ ละศาสตราจารย์
สถาบันการศึกษาสังกัดกระทรวงกลาโหม จะแต่งตั้งให้ครบตามจํานวนหรือครบวิชาที่กําหนดไว้
หรือไม่ก็ได้และในบางวิชาอาจจะแต่งตั้งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์และศาสตราจารย์
สถาบันการศึกษาสังกัดกระทรวงกลาโหม มากกว่า ๑ นาย ก็ได้แต่จํานวนรวมต้องไม่เกินที่
กําหนดไว้ในอัตราของสถาบันการศึกษาสังกัดกระทรวงกลาโหมนั้นๆ
ข้อ ๘
ให้กองบัญชาการกองทัพไทย กองทัพบกเรือ และกองทัพอากาศเป็น
ผู้ อ นุ มั ติ แ ต่ ง ตั้ ง ผู้ ช่ ว ยศาสตราจารย์ แ ละรองศาสตราจารย์ สถาบั น การศึ ก ษาสั ง กั ด
กระทรวงกลาโหม และเป็นผู้สอนผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนดังระบุไว้ใน ๕.๓, ๕.๔ และข้อ ๖
เพื่อแต่งตั้งเป็นศาสตราจารย์และศาสตราจารย์เกียรติคุณสถาบันการศึกษาสังกัดกระทรวงศึกษา
กลาโหม ต่อไป
ข้ อ ๙
ศาสตราจารย์ แ ละศาตราจารย์ เ กี ย รติ คุ ณ สถาบั น การศึ ก ษาสั ง กั ด
กระทรวงกลาโหมจะได้ทรงพระกรุราโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งขึ้น
ข้ อ ๑๐
การแต่ ง ตั้ ง เป็ น กรณี พิ เ ศษที่ มี เ หตุ ผ ลและความจํ า เป็ น อย่ า งยิ่ ง
สถาบันการศึกษาสังกัดกระทรวงกลาโหมอาจเสนอขออนุมัติแต่งตั้งผู้ที่ดํารงตําแหน่งหรือเคย
ดํ า รงตํ า แหน่ ง อาจารย์ ผู้ ช่ ว ยอาจารย์ ผู้ ช่ ว ยศาสตราจารย์ หรื อ รองศาสตราจารย์ ใ น
สถาบันการศึกษาสังกัดกระทรวงกลาโหม ซึ่งมีคุณสมบัติเฉพาะต่างไปจากที่กําหนดไว้ แต่จะต้อง
ดํารงยศและรับเงินเดือนตรงตามตําแหน่งที่จะรับการแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งสูงขึ้นได้ เช่น ขอ
เสนอแต่งตั้งอาจารย์ผู้ช่วย หรืออาจารย์ให้ดํารงตําแหน่งรองศาสตราจารย์ หรือศาสตราจารย์
โดยที่ผู้นั้นมิได้ดํารงตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์มาก่อน ทั้งนี้ผู้ได้รับการเสนอแต่งตั้งจะต้องมี
ความรู้ ความสามารถสูงและมีผลงานทางวิชาการดีเด่นเป็นพิเศษ ส่วนวิธีการสอนแต่งตั้ง ให้
ดําเนินการตามข้อ ๘ และข้อ ๙ หลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งเพื่อให้มีมาตรฐานเดียวกันให้
กองบัญชาการกองทัพไทยกําหนด

๘-๒๑
ข้อ ๑๑ บุคคลใดได้รับพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งศาสตราจารย์
เกียรติคุณ ศาสตราจารย์หรือได้รับแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่ง รองศาสตราจารย์และผู้ช่วยศาตรา
จารย์ให้มีสิทธิใช้ตําแหน่งทางวิชาการเป็นเรื่องเฉพาะตัวของผู้ดํารงตําแหน่ง เมื่อประสงค์จะใช้ใน
การลงชื่อของตนให้ใช้เรียงตามลําดับก่อนหลัง ดังนี้
๑๑.๑ ยศ
๑๑.๒ ตําแหน่งทางวิชาการ
๑๑.๓ บรรดาศักดิ์ ฐานันดรศักดิ์ หรือคํานําหน้าสตรีที่ได้รับพระราชทาน
เครื่องอิสริยาภรณ์และมีสิทธิใช้คํานําหน้านามนั้นตามกฎหมาย ระเบียบหรือประกาศของทาง
ราชการ
สิทธิการใช้ตําแหน่งทางวิชาการตามวรรคหนึ่ง ให้ผู้ที่เคยดํารงตําแหน่งศาสตราจารย์
เกี ย รติ คุ ณ ศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ แ ละผู้ ช่ ว ยศาสตราจารย์ ตามข้ อ บั ง คั บ
กระทรวงกลาโหมว่าด้วย ศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ โรงเรียน
ทหารมีสิทธิ์ใช้ตําแหน่งทางวิชาการตามข้อบังคับนี้
ข้อ ๑๒ การใช้ตําแหน่งทางวิชาการประกอบยศและคํานําหน้านามอย่างอื่นตามข้อ
๑๑ อาจใช้อักษรย่อ ดังนี้
๑๒.๑ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ใช้อักษรย่อ
ศ.(เกียรติคุณ)
๑๒.๒ ศาสตราจารย์
ใช้อักษรย่อ
ศ.
๑๒.๓ รองศาสตราจารย์
ใช้อักษรย่อ
รศ.
๑๒.๔ ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ใช้อักษรย่อ
ผศ.
ข้อ ๑๓ ผู้ที่ดํารงตําแหน่งศาสตราจารย์เกียรติคุณ ศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ และบรรดาสิทธิอื่นใดที่ได้รับอยู่เดิมตามข้อบังคับกระทรวงกลาโหมว่าด้วย
ศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ โรงเรียนทหาร ในวันที่ข้อบังคับให้
ยังคงมีผลใช้บังคับต่อไปเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับข้อบังคับนี้
ข้อ ๑๔
ให้ผู้บัญชาการทหารสูงสุดรักษาการตามข้อบังคับนี้และมีอํานาจกําหนด
ระเบียบเพื่อปฏิบัติตามข้อบังคับนี้

๘-๒๒

ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๓
(ลงชื่อ) พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ
(ประวิตร วงษ์สุวรรณ)
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม
หมายเหตุ :- หลั ก การและเหตุ ผ ลในการประกาศใช้ ข้ อ บั ง คั บ นี้ คื อ ปรั บ ปรุ ง ข้ อ บั ง คั บ
กระทรวงกลาโหมว่าด้วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์และผู้ช่วยศาสตราจารย์โรงเรียนทหาร พ.ศ.
๒๕๔๒ โดยที่ เ ป็ น การสมควรปรั บ ปรุ ง หลั ก เกณฑ์ ก ารกํ า หนดตํ า แหน่ ง ทางวิ ช าการของ
กระทรวงกลาโหม ให้ มี ค วามเหมาะสมยิ่ ง ขึ้ น เนื่ อ งจากปั จ จุ บั น สถาบั น การศึ ก ษาในสั ง กั ด
กระทรวงกลาโหมที่ให้การศึกษาหรือจัดการศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาได้มีการปรับปรุงหลักสูตรและ
การเรียนการสอนมีมาตรฐานและเป็นที่ยอมรับ โดยทั่วไป เช่น วิทยาลัยพยาบาลของเหล่าทัพต่างๆ
เป็ น ต้ น แต่ ส ถาบั น การศึ ก ษาดั ง กล่ า วไม่ มี ตํ า แหน่ ง ทางวิ ช าการแต่ อ ย่ า งใด เนื่ อ งจากข้ อ บั ง คั บ
กระทรวงกลาโหมว่าด้วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์โรงเรียนทหาร พ.ศ.
๒๕๔๒ ซึ่งใช้บังคับอยู่ในปัจจุบันกําหนดให้มีตําแหน่งทางวิชาการเฉพาะสําหรับโรงเรียนนายร้อยพระ
จุลจอมเกล้า โรงเรียนนายเรือ โรงเรียนนายเรืออากาศและวิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฏเกล้า ทําให้
อาจารย์ประจําสถาบันการศึกษาอื่นๆ ในสังกัดกระทรวงกลาโหมไม่ได้รับสิทธิในการแต่งตั้งให้ดํารง
ตําแหน่งทางวิชาการมีผลให้สถาบันการศึกษาดังกล่าวไม่อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานตามเกณฑ์การับรองวิทย
ฐานะและมาตรฐานการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ จึงสมควรกําหนดให้มีตําแหน่งทางวิชาการ

ครอบคลุ ม ถึ ง สภาบั น การศึ ก ษาอื่ น ของกระทรวงกลาโหมที่ ใ ห้ ก ารศึ ก ษาหรื อ จั ด การศึ ก ษา
หลักสูตรระดับปริญญา นอกจากนี้ยังสมควรให้ผู้ได้รับตําแหน่งทางวิชาการมีสิทธิใช้ตําแหน่งทาง
วิช าการประกอบยศทหารและคํ านํ า หน้ า นามเพื่ อแสดงวิ ท ยฐานะได้ ต ลอดไป โดยการใช้
ตําแหน่งทางวิชาการเป็นเครื่องเฉพาะตัวของผู้ดํารงตําแหน่งเมื่อประสงค์จะใช้ในการลงชื่อของ
ตน จึงจําเป็นต้องออกข้อบังคับนี้

๘-๒๓
การแจกจ่าย
ประจํา รวม.กห.
-

ปล.กห.,รอง ปล.กห.(๑),(๒),(๓),(๔),ปษ.พิเศษ สป.,ปษ.และหน.ฝสธ.
สร.,รอ.,ทท.,บก.ทท.,ทบ.,ทร. และ ทอ.
สน.ปล.กห.,กพร.กห.สลก.สป.,สนผ.สงป.กห.ศอพท.,ศอพท., พท.

ศอพท.อท.ศอพท.,
สน.ปล.กห.,กพร.กห.สลก.สป.,สนผ.กห.,สงป.กห.,สงป.กห.ธน.ศอพท.
,พท.ศอพท.อท.
ศอพท.
ศอว.ศอพท.,
รภท.ศอพท.,กง กห, กกส.กห., วท.กห.,ศวพท.วท.กห.,ทสอ.กห.,สส.
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.สนผพ.สม.และนขต.สกพ.สม.

สําเนาถูกต้อง

พ.อ. กิตติศกั ดิ์ บุญสุข
(กิตติศักดิ์ บุญสุข)
ผอ.กรบ.สม.
๒๖ ต.ค. ๕๓

๙-๐

บทที่ ๙
การเคารพ

๙-๑

ข้อบังคับทหาร
ว่าด้วยการเคารพ
----------------------------------------------

ตอน ๑
ว่าด้วยการเคารพบนรถ
มาตรา ๑
การเคารพเมื่ออยู่ตามลําพัง
ท่าเคารพ

ข้อ ๑ ท่าเคารพของทหารเมื่ออยู่ตามลําพังมี
(๑) สวมหมวกมิได้ถือปืน ทําวันทยหัตถ์
*(๒) มิได้สวมหมวกและมิได้ถือปืน
ก. อยู่กับที่ ทําท่าตรง แล้วทําเลขวา (ซ้าย)
ข. กําลังเคลื่อนที่ ทําท่าเดิน แล้วทําแลขวา (ซ้าย)
(๓) ถือปืน
ก. อยูก่ ับที่ ทําท่าวันทยาวุธ
* ข. อยู่กับที่เมื่อสะพายอาวุธอยู่ ทําท่าตรง แล้วทําแลขวา(ซ้าย)
* ค. เคลื่อนที่ ทําท่าเดิน แล้วทําแลขวา (ซ้าย)

*ข้อ ๑.(๒) ก.,ข. แก้ไขเพิ่มเติม ตามคําสั่งทหารที่ ๘๒/๒๙๐ ลง ๖ พ.ค. ๘๗
*ข้อ ๑ (๓) ข.,ค. แก้ไขเพิ่มเติม ตามคําสั่งทหารที่ ๘๒/๙๒๙๐ ลง ๖ พ.ค. ๘๗

๙-๒
(๔) ขีม่ ้า
ก. มิได้สะพายปืน ถ้าสวมหมวก ทําวันทยหัตถ์ มิได้สวม
หมวกทําแลขวา (ซ้าย)
ข. สะพายปืน ทําแลขวา (ซ้าย)
(๕) เมื่อมิได้สวมหมวก ให้นายทหารชั้นสัญญาบัตร แสดงความ
เคารพด้วยวิธีก้มศีรษะ
ผู้รับการเคารพ *ข้อ ๒. ทหารต้องแสดงการเคารพต่อผู้หรือสิ่งซึ่งจะกล่าวต่อไปนี้ คือ
(๑) พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
(๒) สมเด็จพระบรมราชินี
(๓) สมเด็จพระบรมราชชนนี
(๔) รัชทายาท
(๕) พระเจ้าแผ่นดินและพระราชินีต่างประเทศ
(๖) พระบรมวงศ์ซึ่งเสด็จโดยธงราชวงศ์
(๗) เจ้าต่างประเทศซึ่งเป็นเอกราชและเสด็จโดยมีธงราชวงศ์
(๘) ผู้สําเร็จราชการแทนพระองค์
(๙) นายกรัฐมนตรี
(๑๐) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม
(๑๑) ทหารต่อทหารหรือตํารวจ
(๑๒) ทหารต่างประเทศซึ่งแต่งเครื่องแบบ
(๑๓) พระบรมศพและพระบรมอัฐิ
(๑๔) พระศพและพระอัฐิพระบรมวงศ์
(๑๕) ศพซึ่งมีกองทหารแห่เป็นเกียรติ
(๑๖) ธงประจํากองทหาร
(๑๗) ธงประจํากองยุวชนทหาร
*ข้อ ๒ แก้ไขเพิม่ เติมตามข้อบังคับ กห.ฯ(ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๒๓

๙-๓
(๑๘) ธงชาติประจําสํานักงานของรัฐบาลในขณะขึ้นลง, ธงหมายยศ
และตําแหน่งตั้งแต่ชั้นผู้บัญชาการทหารเรือขึ้นไป และ ธงราชนาวี ประจําเรือใหญ่ ในขณะทํา
พิธีขึ้นลง
(๑๙) ธงมหาราช,ราชินี,ธงบรมราชวงศ์,ธงเยาวราชและธงราชวงศ์
เวลาผ่านหรือชักขึ้นลง
(๒๐) อนุ สวารีย์ รูปบุค คลซึ่งหล่อ ,ปั้ นหรือ ทํ าด้ ว ยหินตั้งไว้ ขณะเมื่ อ
รัฐบาลมีงานฉลอง
(๒๑) หัวหน้าคณะผู้แทนทางทูตของต่างประเทศที่เข้าไปปฏิบัติหน้าที่
เป็นทางราชการในพระบรมมหาราชวัง โดยรถยนต์ที่มีธงประจําตําแหน่ง หรือโดยรถยนต์หลวง
ที่มิได้มีประจําตําแหน่ง
*ข้อ ๓. ทหารกําลังเดินอยู่ ให้หยุดทําการเคารพต่อผู้หรือสิ่งซึ่งจะ
ผู้หรือสิ่งที่ต้อง
หยุดกล่าวต่อไปนี้ ซึ่งกําลังเคลื่อนที่ คือ
ทําการเคารพ
(๑) พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
(๒) สมเด็จพระบรมราชินี
(๓) สมเด็จพระบรมราชชนนี
(๔) รัชทายาท
(๕) พระเจ้าแผ่นดินและพระราชินีต่างประเทศ
(๖) พระบรมวงศ์ซึ่งเสด็จโดยมีธงราชวงศ์
(๗) เจ้าต่างประเทศซึ่งเป็นเอกราชและเสด็จโดยมีธงราชวงศ์
(๘) ผู้สําเร็จราชการแทนพระองค์
(๙) นายกรัฐมนตรี
(๑๐) ผู้บังคับบัญชาของคนทุกชั้น
(๑๑) พระบรมศพและพระบรมอัฐิ
(๑๒) พระศพและพระอัฐิพระบรมวงศ์

*ข้อ ๓. แก้ไขเพิ่มเติมตามข้อบังคับ กห. ฯ (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๒๓

๙-๔
(๑๓) ศพซึ่งมีกองทหารแห่เป็นเกียรติยศ
(๑๔) ธงประจํากองทหารและกองยุวชนทหาร
ทั้งนี้ ให้ทําการเคารพเมื่อถึงระยะประมาณ ๓ ก้าว จากผู้หรือสิ่งซึ่ง
ต้องทําการเคารพ และเลิกเคารพ เมื่อผ่านไปแล้วประมาณ ๒ ก้าว
(๑๕) ธงชาติประจําสํานักงานของรัฐบาล ธงราชนาวี
ประจําเรือใหญ่ ธงมหาราช ธงราชินี ธงบรมราชวงศ์ ธงเยาวราชและธงราชวงศ์
ในขณะชักขึ้นลง
*ข้อ ๔. ผู้มียศต่ํา ต้องทําการเคารพผู้มียศสูง นักเรียนทหาร ต้อง
เคารพก่อน
ทําการเคารพ ซึ่งกันและกัน ผู้เรียนชั้นต่ํา ต้องทําการเคารพผู้เรียนชั้นสูง และพลทหาร และหลัง
ต้องทําการเคารพพลทหารซึ่งเข้ารับราชการก่อน ผู้มียศหรืออาวุโสสูงกว่าต้องเคารพตอบ
ถ้ายศเสมอกันหรือเป็นนักเรียนทหารชั้นเดียวกัน หรือเป็นพลทหารปีเดียวกัน หรือถ้า
ไม่แน่ใจว่าใครจะมีอาวุโสสูงกว่ากัน ต้องทําการเคารพซึ่งกันและกันโดยไม่เกี่ยงงอน
*ข้อ ๕. ให้เทียบชั้นการเคารพสําหรับนักเรียนทหารไว้ดังนี้
(๑) นักเรียนทหารในโรงเรียนทหาร ที่จะเป็นนายทหารชั้น
การเคารพ
สําหรับ
สัญญาบัตรเทียบเท่าสิบเอก จ่าเอกหรือจ่าอากาศเอก
(๒) นักเรียนทหารในโรงเรียนทหารที่จะเป็นนายทหารประทวน นักเรียนทหาร
เทียบเท่าพลทหารอาวุโส
การรับ
ข้อ ๖. เมื่อทหารอยู่ด้วยกันหลายคน ผู้มียศ หรืออาวุโสสูงเป็น
เคารพ

ผู้รับเคารพแต่ผู้เดียว
ข้อ ๗. ถ้าทหารสวมหมวกอยู่ จะถอดหมวกเคารพแก่ผู้ใดมิได้ ถอดหมวกเคารพ
ข้อ ๘. เมื่อทหารเข้าไปในพระที่นั่ง โบสถ์ วิหาร ที่ว่าการ หรือ ไม่ได้เคารพสถานที่
เคหะสถาน เพื่อเคารพต่อสถานที่นั้นให้ถอดหมวก
ข้อ ๙. เมื่อทหารอยู่ร่วมสถานที่ ซึ่งมีการบรรเลงเพลง เป็น
เคารพเมื่อได้ยิน
เกียรติยศ ต้องทําการเคารพจนกว่าจะสิ้นเพลงเคารพนั้นเพลงเคารพ

*ข้อ ๔. และข้อ ๕. เพิ่มเติมตามคําสั่งทหารที่ ๒๓๓/๒๓๕๕๕ ลง ๒๗ ก.ย. ๘๖

๙-๕
ข้อ ๑๐. การเคารพให้เริ่มและเลิกดังต่อไปนี้
เริ่มและเลิกเคารพ
(๑) เมื่อผ่านให้เริ่มกระทําในระยะห่าง เมื่อเห็นได้ถนัด
และก่อนที่จะผ่านประมาณ ๓ ก้าว เลิกเคารพเมื่อผ่านไปแล้วประมาณ ๒ ก้าว
(๒) เมื่อเข้าไปหาให้เริ่มเคารพ ก่อนถึงผู้หรือสิ่งซึ่งต้อง
เคารพประมาณ ๓ ก้าว เลิกเคารพเมื่อได้รับอนุญาตหรือเสร็จกิจแล้ว
(๓) เมื่อผู้หรือสิ่งซึ่งต้องเคารพเข้ามายังบริเวณที่ตนอยู่
ให้เริ่มและเลิกเคารพในโอกาสอันควร
มาตรา ๒
การเคารพด้วยธงประจํากอง
ข้อ ๑. ท่าเคารพด้วยธง มีดังนี้
ท่าเคารพ
(๑) อยู่กับที่
ก. ให้ลดธงลง
ข. ให้ถือธงท่ายกธง
(๒) เคลื่อนที่ ให้ถือธงท่ายกธง
ข้อ ๒. วิธีเคารพด้วยธง ให้ปฏิบัติดังนี้
วิธีเคารพ
* (๑) อยู่กับที่ ลดธงถวายความเคารพแต่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระบรมศพ พระบรมอัฐิ และประมุขต่างประเทศมาเยือน
ประเทศไทยเป็นทางราชการนอกจากนี้ไม่ต้องทําการเคารพด้วยธง เว้นแต่เป็น
ธงประจํากองเกียรติยศจัดสําหรับผู้หรือสิ่งใดจึงให้ทําการเคารพด้วยท่ายกธงแก่ผู้นั้น
หรือสิ่งนั้นด้วย
(๒) เคลื่อนที่ ถือธงท่ายกธงถวายความเคารพแด่
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระบรมศพ และพระบรมอัฐิเท่านั้น
(๓) เมื่อธงแสดงการเคารพ ให้นายทหารรักษาธง
ทําวันทยาวุธด้วยท่ากระบี่ และผู้ช่วยผู้เชิญธงทําแลขวา (ซ้าย)
ข้อ ๓. การเคารพด้วยธงประจํากองนั้น ให้กระทําเฉพาะเมื่อ โอกาสที่ต้องเคารพ

ธงที่เชิญได้คลี่ไว้
*ข้อ ๒. (๑) แก้ไขเพิ่มเติมตามข้อบังคับ กห.ฯ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ.๒๕๑๐

๙-๖
* มาตรา ๓
การบรรเลงเพลงเคารพ
ข้อ ๑. เพลงเคารพแบ่งแยกตามชนิดของเครื่องบรรเลงดังนี้
เพลงเคารพ
(๑) เพลงเคารพด้วยแตรวง คือ
ก. เพลงสรรเสริญพระบารมี
ข. เพลงชาติ
ค. เพลงมหาชัย
ง. เพลงมหาฤกษ์
จ. เพลงมาร์ชธงชัยเฉลิมพล
(๒) เพลงเคารพด้วยแตรเดี่ยว คือ เพลงคํานับ
(๓) เพลงเคารพด้วยขลุ่ยกลอง คือ เพลงมหาชัย
ข้อ ๒. การบรรเลงเพลงเคารพนั้น มีวิธีบรรเลง ๒ วิธี
วิธีบรรเลง
(๑) วิธีบรรเลงเพลงเคารพของเครื่องบรรเลงประจําแถว
(๒) วีบรรเลงเพลงเคารพของเครื่องบรรเลง ที่มิได้ประจําแถว
การบรรเลงเพลงเคารพทั้ง ๒ วิธีนี้ กระทําเฉพาะเมื่อเครื่องบรรเลงอยู่กับที่และ
เฉพาะในพิธีเกียรติยศสําหรับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว,
สมเด็จพระบรมราชินี, สมเด็จพระบรมราชชนนี และรัชทายาท
ทั้ง ๔ พระองค์นี้ ไม่ว่าในพิธีใดๆ หรือไม่ก็ดี ต้องบรรเลงเพลงเคารพถวายเสมอ
ข้อ ๓. เครื่องบรรเลงประจําแถวบรรเลงเพลงเคารพด้วยเพลงต่างๆ เครื่องบรรเลง
แก่ผู้หรือสิ่งซึ่งรับความเคารพ ดังนี้
ประจําแถว
(๑) แตรวงบรรเลง
ก. เพลงสรรเสริญพระบารมี สําหรับ
 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
 สมเด็จพระบรมราชินี
 สมเด็จพระบรมราชชนนี

* มาตรา ๓ แก้ไขเพิ่มเติมตามข้อบังคับ กห.ฯ (ฉบับที่ ๖) พ.ศ.๒๕๒๓

๙-๗
รัชทายาท
 พระบรมศพและพระบรมอัฐิ
 ธงมหาราช, ธงราชินี, ธงบรมราชวงศ์และธงเยาวราช
เวลาผ่านหรือชักขึ้นลง
ข. เพลงชาติ สําหรับ
 ธงประจํากองทหาร
 ธงประจํากองยุวชนทหาร
 ธงชาติประจําสํานักงานของรัฐบาลในขณะขึ้นลง
และธงราชนาวีประจําเรือใหญ่ในขณะทําพิธีขึ้นลง
ค. เพลงมหาชัย สําหรับ
 พระบรมวงศ์
 ผู้สําเร็จราชการแทนพระองค์
 ธงราชวงศ์ เวลาผ่านหรือขึ้นลง
 นายทหารที่มียศจอมพล จอมพลเรือหรือจอมพล
อากาศ
ง. เพลงมหาฤกษ์ สําหรับผูห้ รือสิ่งอื่นซึ่งมิได้กล่าวใน ก.ข.ค.
จ. เพลงมาร์ชธงชัยเฉลิมพล สําหรับธงประจํากองทหารใน
งานพิธีกระทําสัตย์ปฏิญาณตนต่อธงชัยเฉลิมพล
(๒) แตรเดี่ยว เป่าเพลงคํานับอย่างเดียวแต่ต่างกันด้วยจํานวนจบ ดังนี้
ก. เป่า ๓ จบ สําหรับผู้หรือสิง่ ซึ่งแตรวงต้องบรรเลงเพลง
สรรเสริญพระบารมีและเพลงชาติ
ข. เป่า ๒ จบ สําหรับผู้หรือสิง่ ซึ่งแตรวงบรรเลงเพลงมหาชัย
ค. เป่า ๑ จบ สําหรับผู้หรือสิง่ ซึ่งแตรวงบรรเลงเพลงมหาฤกษ์
และในพิธีเปลีย่ นกองรักษาการณ์


(๓) ขลุ่ย กลอง บรรเลงเพลงมหาชัยถวายพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัว, สมเด็จพระบรม-ราชินี, สมเด็จพระบรมราชชนนี และรัชทายาท และในพิธีเปลี่ยนกอง
รักษาการณ์
๙-๘
อนึ่ง ถ้าแถวทหารนั้นๆ มีเครื่องบรรเลงหลายประเภท ให้เป็นหน้าที่ของแตรวง
ถ้าไม่มี แตรวงให้เป็นหน้าที่ของแตรเดี่ยว ส่วนขลุ่ย กลองนั้นใช้บรรเลงแต่เฉพาะไม่มีเครื่ อง
บรรเลงอื่นๆ เว้นแต่การบรรเลงเพลงเคารพเมื่อขณะเปลี่ยนกองรักษาการณ์ ถ้ามีแตรเดี่ยว ให้
เป็นหน้าที่ของแตรเดี่ยว ถ้าไม่มีแตรเดี่ยว ให้เป็นหน้าที่ของขลุ่ย กลอง ส่วนแตรวงบรรเลงเฉพาะ
เมื่อรับส่งธงประจํากอง
ข้อ ๔. เครื่องบรรเลงที่มิได้ประจําแถว บรรเลงเพลงเคารพเช่นเดียว เครื่องบรรเลง
กับเครื่องบรรเลงประจําแถว แต่บรรเลงเฉพาะ
ไม่ประจําแถว
(๑) ถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว, สมเด็จพระบรมราชินี,
สมเด็จพระบรมราชชนนี และรัชทายาท เมื่อเสด็จเข้ามายังที่นั้นและเมื่อเสด็จกลับ
หรือเมื่อเสด็จผ่าน
(๒) บรรเลงเพลงเคารพอื่นๆ เพื่อเป็นเกียรติยศตามกําหนดการนั้นๆ
มาตรา ๔
การเคารพเมื่ออยู่ในความควบคุม
ข้อ ๑. ท่าเคารพของทหารเมื่ออยู่ในความควบคุม มีดังนี้
ท่าเคารพ
(๑) แถวทหารถืออาวุธอยู่กับที่ ทําวันทยาวุธ
*(๒) แถวทหารสะพายอาวุธ หรือไม่ถืออาวุธอยู่กับที่ ทําท่าตรง
แล้วทําแลขวา (ซ้าย)
(๓) แถวทหารกําลังเดิน ทําแลขวา (ซ้าย)
(๔) ทหารที่ไม่ได้อยู่เป็นแถว แต่ต้องรวมกันอยู่เป็นกลุ่มก้อน
และมีผคู้ วบคุมประจํา
* ก. อยู่กับที่ ทําท่าตรงแล้วทําแลขวา (ซ้าย)
* ข. กําลังเคลือ่ นที่ ทําท่าเดินแล้วทําแลขวา (ซ้าย)
การเคารพในหมายเลข (๔) นี้ ผู้ควบคุมจะสัง่ ให้ทําการเคารพตามลําพังก็ได้

*ข้อ ๑. (๒) และ (๔) ก.ข. แก้ไขเพิ่มเติมตามคําสั่งทหารที่ ๘๒/๙๒๙๐ ลง ๓ พ.ค. ๘๗

๙-๙
ข้อ ๒. วิธีแสดงการเคารพของทหารเมื่ออยู่ในความควบคุมมี ดังนี้
(๑) ทหารที่อยูใ่ นความควบคุมต้องทําการเคารพตามข้อ ๑ แห่ง
มาตรานี้แก่ผู้หรือสิ่งตามข้อ ๒. แห่งมาตรา ๑ ตั้งแต่หมายเลข (๑) ถึง (๗) กับ
(๑๒) ถึง (๑๘) และผู้บังคับบัญชาตั้งแต่ชั้นผู้บังคับกองร้อยหรือผู้บังคับการเรือ
ขึ้นไป
(๒) แถวทหารซึ่งพักอยู่ต้องเรียกแถว ทหารม้ามิได้อยู่บนหลังม้าต้อง
ขึ้นม้าทหารขี่ม้าและขับรถมิได้อยู่บนหลังม้าและบนรถต้องขึ้นม้าและขึ้นรถ
ถวายความเคารพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว , สมเด็จพระบรมราชินีและรัช
ทายาท
การเคารพเฉพาะ ข้อ ๓. ผูค้ วบคุมแถวทหารอยูก่ ับที่ ถ้าขัดกระบี่หรือดาบอยู่ เมื่อบอกแถวทหาร
ผู้ควบคุม
ทําการเคารพด้วยท่าอาวุธ ให้ตนทําการเคารพด้วยท่ากระบี่ หรือดาบ นอกจาก
ที่กล่าวแล้วนี้ ผู้ควบคุม ทําการเคารพอย่างอยู่ตามลําพัง และถ้าชักกระบี่หรือ
ดาบอยู่ตามระเบียบของการบังคับแถวให้ทําการเคารพด้วยท่าอาวุธนั้น
ผู้ควบคุมแถวทหารพลรบก็ดี หรือผู้ควบคุมแถวทหารผู้ช่วยพลรบที่ถือ
ปืน ในเวลาตรวจพลสวนสนามก็ดี ถ้าขัดกระบี่ หรือดาบอยู่ เมื่อบอกแถวทหาร
ทําการเคารพให้ตนทําการเคารพด้วยท่ากระบี่หรือดาบ
เริ่มและเลิก
ข้อ ๔. การเริ่มเคารพ ให้กระทําเมื่อเห็นได้ถนัดหรืออนุโลมตามโอกาส และ
เคารพ
สถานที่เมื่อผู้หรือสิ่งซึ่งรับการเคารพผ่านพ้นไปประมาณ ๓ ก้าวหรือเมื่อจบ
เพลงเคารพแล้วจึงเลิกการเคารพ
วิธีเคารพ

๙-๑๐

ท่าเคารพ

วิธีเคารพ

มาตรา ๕
การเคารพของกองรักษาการณ์และทหารยาม
ข้อ ๑. ท่าเคารพของกองรักษาการณ์และทหารยามมีดังนี้
(๑) อยู่กับที่ ทําวันทยาวุธ
* (๒) เคลื่อนที่ ทําท่าเดิน แล้วทําแลขวา (ซ้าย)
ข้อ ๒. วิธีแสดงการเคารพของกองรักษาการณ์และทหารยามมีดังนี้
(๑) สําหรับกองรักษาการณ์ เรียกแถวทําวันทยาวุธแก่ผู้และสิ่งตามที่
กล่าวใน มาตรา ๑ ข้อ ๒. ตั้งแต่หมายเลข (๑) ถึง (๗) กับ (๑๒) ถึง (๑๘) และ
ผู้บังคับบัญชาตั้งแต่ชั้นผู้บังคับกองพัน หรือผู้บังคับการเรือขึ้นไป
(๒) สําหรับทหารยาม
ก. เมื่ออยู่กับที่ ทําการเคารพ ด้วยวิธีวันทยาวุธแก่ผู้และสิง่
ตามมาตรา ๑ ข้อ ๒. แต่ไม่ตอ้ งเคารพทหารหรือตํารวจซึ่งต่ํากว่าชั้นสัญญาบัตร
ข. เมื่อเคลื่อนที่ทําการเคารพแก่ผู้และสิ่ง เช่น หมาย ก.ด้วย
การทําแลขวา (ซ้าย) ระเบียบการอย่างอื่นนอกจากที่กล่าวแล้วในมาตรานี้ ให้
ปฏิบัติอนุโลม ตามที่กล่าวไว้ในมาตรา ๔

* ข้อ ๑. (๒) แก้ไขเพิ่มเติมตามคําสั่งทหาร ที่ ๘๒/๙/๙๒๙๐ ลง ๓ พ.ค. ๘๗
* ข้อ ๒. (๒) ก. แก้ไขเพิ่มเติมตามคําสั่งทหาร ที่ ๖๐/๒๗๖๐ ลง ๓ มิ.ย. ๘๐

๙-๑๑
* มาตรา ๖
การเคารพของกองทหารเกียรติยศ
ข้อ ๑. ท่าเคารพของกองทหารเกียรติยศมีทา่ เดียว คือ วันทยาวุธ ท่าเคารพ
วิธีเคารพ
ข้อ ๒. วิธีแสดงการเคารพของกองทหารเกียรติยศ มีดังนี้
(๑) กองทหารเกียรติยศจัดสําหรับผู้ใดหรือสิง่ ใดให้ทําการ
เคารพแก่ผู้นั้นหรือสิ่งนั้น ผู้บงั คับกองทหารเกียรติยศปฏิบัติการอนุโลมตาม
วิธีรับตรวจพล
ก่อนที่ผู้หรือสิ่งซึ่งรับเกียรติยศจะได้รับการเคารพตามระเบียบ
นั้นกองทหารเกียรติยศถวายการเคารพ เฉพาะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระบรมราชินี สมเด็จพระบรมราชชนนี และรัชทายาท แต่ถ้าพระองค์ซึ่งทรงราชอิสริยยศ
สูงกว่า เสด็จถึงก่อน ก็ไม่ต้องถวายการเคารพแก่พระองค์ซึ่งทรงราชอิสริยยศต่ํากว่าอีก
และในการนี้ ผูบ้ ังคับกองทหารเกียรติยศ ไม่ต้องปฏิบัติอย่างการรับตรวจพล
การถวายการเคารพตามความในวรรคก่อน หากเป็นกองทหาร
เกียรติยศสําหรับศพ ให้ถวายการเคารพเท่านั้น ไม่ต้องบรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี
ทั้งในเวลาเสด็จพระราชดําเนินมาถึงและเสด็จพระราชดําเนินกลับ
(๒) ถ้าเป็นกองทหารเกียรติยศซึ่งจัดไปเคารพศพให้แสดง
การเคารพในเวลาเผา หรือโดยให้แตรเดี่ยวเป่าเพลงนอน ๑ จบ แล้วให้หน่วยทหาร
เคารพศพกระทําวันทยาวุธแตรวงหรือแตรเดี่ยว บรรเลงเพลงเคารพ ตามที่กําหนด
ในมาตรา ๓ เมื่อจบแล้วทําเรียบอาวุธคงอยู่ในท่าตรงต่อไปนี้ ถ้ามีแตรวงให้บรรเลงเพลง
โศก ๑ จบเป็นเสร็จการ
ระเบียบการอย่างอื่นนอกจากที่กล่าวแล้วในมาตรานี้
ให้ปฏิบัติอนุโลมตามที่กล่าวไว้ในมาตรา ๔

* มาตรา ๖ ข้อ ๑. และข้อ ๒. แก้ไขเพิ่มเติมตามข้อบังคับ กห.ฯ (ฉบับที่ ๗) พ.ศ.๒๕๒๖

๙-๑๒
มาตรา ๗
การผ่อนผัน
เมื่อทําวันทยาวุธ ข้อ ๑. ถ้าไม่สามารถทําการเคารพด้วยท่าวันทยาวุธหรือทําวันทยหัตถ์ได้ให้

* (๑) อยู่กับที่ ทําท่าตรง แล้วทําแลขวา (ซ้าย)
* (๒) เคลื่อนที่ ทําท่าเดิน แล้วทําแลขวา (ซ้าย)
ผู้มียศต่ํากว่า
ข้อ ๒. ทหารสนทนาหรือติดต่ออยู่กับผู้มียศสูงกว่า ไม่ต้องแสดงการเคารพผู้มี
ผู้ซึ่งตนอยู่ด้วย
ยศต่ํากว่าผู้ซึ่งตนอยู่ด้วย แต่ถ้าอยู่เฉพาะพระพักตร์พระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัว , สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี และรัชทายาท ไม่ต้องทําการ
เคารพแก่ผใู้ ด นอกจากพระองค์นี้ทหารในความควบคุมอยู่ต่อหน้าผู้ซึ่งแถว
ทหารต้องทําการเคารพ ให้ไม่ต้องทําการเคารพผู้ซึ่งต่ํากว่า เว้นแต่เป็นระเบียบ
การเคารพของกองเกียรติยศ
ถอดหมวกไหว้พระได้ข้อ ๓. ทหารสวมหมวกอยู่จะถอดหมวกเพื่อไหว้พระก็ได้
โอกาสที่ไม่ต้องเคารพ ข้อ ๔. ในโอกาสต่อไปนี้ ทหารไม่ต้องทําการเคารพแก่ผู้ใด
(๑) กําลังเล่นกีฬา
(๒) เมื่ออยู่ในที่ชุมนุมซึ่งต้องการความสงบ
(๓) เมื่อเจ็บป่วยอาการสาหัส
(๔) เมื่อแบกหามของหนัก
(๕) เมื่อกําลังรับประทานอาหารอยู่
(๖) เมื่อมีหน้าที่ต้องประจําในขบวนหรือพิธีใด ๆ
(๗) กําลังขับขี่ยานหรือสัตว์พาหนะเคลื่อนที่ตามลําพังในที่คับขัน หรือ
เมื่อกําลังขับยานพาหนะในความควบคุม
หรือวันทยหัตถ์

* ข้อ ๑ (๑) และ (๒) แก้ไขเพิ่มเติมตามคําสั่งทหารที่ ๘๒/๙๒๙๐ ลง ๖ พ.ค. ๘๗

๙-๑๓
*(๘) เมื่อควบคุมนักโทษเดินไปนอกเรือนจํา หรือโดยสารไปบน
ยานพาหนะ
*(๙) เมื่อกําลังทําการรักษาพยาบาลตามหน้าที่
การเคารพกําลังหัด ข้อ ๕. ทหารในความควบคุม ซึ่งกําลังหัดหน้าที่ราชการสนาม ผู้ควบคุมไม่ต้อง
หน้าที่ราชการสนาม บอกแสดงการเคารพ แต่ตนเองต้องทําการเคารพอย่างอยู่ตามลําพัง
แถวเดินตามสบาย ข้อ ๖. แถวทหารกําลังเดินตามสบาย หรือวิง่ ไม่ต้องทําการเคารพ
หรือวิ่งไม่ต้องเคารพ

ข้อ ๗. ทหารซึง่ อยู่บนยานพาหนะให้ทําการเคารพโดยนั่ง หรือยืนอยู่บนยานนั้น
บนยานพาหนะ ได้แต่ต้องสํารวมอิริยาบถขณะเคารพให้สมควร
กองรักษาการณ์ ข้อ ๘. ถ้ามิได้มีคําสั่งเป็นพิเศษในระหว่างเวลาตั้งแต่สวดมนต์ก่อนนอนไปจนถึง
ไม่ต้องตั้งแถว
รุ่งสว่าง(เมื่อเห็นได้ถนัด) หรือเมื่อฝนตกจนถึงต้องเก็บอาวุธ กอง
เคารพเวลาสวด- รักษาการณ์ไม่ต้องตั้งแถวแสดงการเคารพแก่ผู้ใด
มนต์หรือฝนตก ข้อ ๙. ทหารซึง่ มิได้แต่งเครื่องแบบ กองรักษาการณ์ไม่ต้องเรียกแถวทําการ
กองรักษาการณ์ เคารพ
การเคารพ

ไม่ต้องเรียกแถว
เคารพทหารที่ไม่
แต่งเครื่องแบบ

 มาตรา ๗ ข้อ ๔ (๘) และ(๙) แก้ไขเพิ่มเติมตามคําสั่งทหารที่ ๑๘๔/๑๐๓๑๒ ลง ๓๐ ส.ค. ๘๒

๙-๑๔
* ตอน ๒
ว่าด้วยการเคารพในเรือ
มาตรา ๔
การเคารพในเรือใหญ่
วิเคราะห์ศัพท์
ข้อ ๑. คําว่า “เรือใหญ่” หมายความว่าเรือเดินทะเล รวมทั้งที่เป็นเรือรบ และ
การเคารพ
เรือช่วยรบ
ด้วยวิธียิงสลุต
ข้อ ๒. เรือใหญ่ ซึ่งมีหน้าที่ยงิ สลุต ตามพระราชกําหนดยิงสลุต จะต้องแสดง
การเคารพด้วยวิธียิงสลุตในโอกาสใดบ้างนั้น มีระเบียบการแจ้งอยู่ในพระราช
กําหนดนั้นโดยละเอียดแล้ว แต่ถึงแม้จะได้แสดงการเคารพด้วยวิธียิงสลุตแล้วก็
ตาม ก็ยังต้องทําการเคารพตามวิธีที่จะได้กล่าวต่อไปประกอบด้วย ในขณะที่ยิง
สลุตนั้นเสมอไปตามควรแก่เกียรติยศของบุคคลและวัตถุ ซึ่งรับการเคารพ
การเคารพเมื่อเรือ ข้อ ๓. เรือใหญ่ในเวลาแล่นผ่านกัน หรือแล่นมาจอดรวมแห่งเดียวกัน ห่างจาก
ชักธงหมายอิสริยยศ กันในระยะ ซึ่งอาจทราบสัณฐาน และลักษณะของธงได้ด้วยจักษุปกติ ให้มี
หมายยศและหมาย- การเคารพซึ่งกันและกัน คือ
ตําแหน่ง

(๑) เรือใหญ่ อืน่ ๆ ทําการเคารพต่อเรือทุกชนิด ที่ชักธงมหาราชใหญ่หรือน้อย
ธงราชินีใหญ่หรือน้อย ธงเยาวราชใหญ่หรือน้อย ด้วยวิธีดังนี้
ก. เรือซึ่งมียามใหญ่ เรียกยามใหญ่เข้าแถว ทหารอื่นๆ เข้าแถวราย
กราบ ตั้งแต่หัวตลอดท้ายเรือ เฉพาะกราบที่ผ่าน เมื่อเป่าแตรสัญญาณตรงหรือนายยามบอกตรง
ยามใหญ่กับทหารที่ถือปืนทําวันทยาวุธ ทหารรายกราบทําวันทยหัตถ์ ถ้ามีแตรวงๆ บรรเลงเพลง
สรรเสริญพระบารมี แตรสั้นเป่าเพลง คํานับ ๓ จบ

* ตอน ๒ เดิมมีมาตรา ๑๖ (การเคารพในเรือพาย) และมาตรา ๑๗ (การเคารพในเรือแจว) อยู่ด้วยแต่ต่อมาได้
ยกเลิกตามข้อบังคับ กห.ฯ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๔๙๗

๙-๑๕
ข. เรือที่ไม่มียามใหญ่เรียกแถวทหารยืนรายกราบตั้งแต่หัวตลอดท้าย
เรือเฉพาะกราบที่ผ่าน เมื่อเป่าแตรสัญญาณตรงหรือนายยามบอกตรง ทหารที่ถือปืนทําวันทยาวุธ
ทหารรายกราบทําวันทยหัตถ์ ถ้ามีแตรให้ปฏิบัติอย่าง ก.
(๒) เรือใหญ่อนื่ ๆ ทําการเคารพต่อเรือทุกชนิด ที่ชักธงราชวงศ์ใหญ่หรือน้อย
ด้วยวิธีดังนี้
ก. เรือที่มียามใหญ่เรียกยามใหญ่เข้าแถว ส่วนทหารอื่นๆ ผู้ใดอยู่แห่ง
ใดก็ให้คงอยู่ตรงนั้นโดยหันหน้าไปทางสิ่งที่รับการเคารพเมื่อเป่าแตรสัญญาณตรง หรือนายยาม
บอกตรง ยามใหญ่กับทหารทีถ่ ือปืนทําวันทยาวุธ ทหารนอกนั้นทําวันทยหัตถ์ ถ้ามีแตรวงๆ
บรรเลงเพลงมหาชัย แตรสั้นเป่าเพลง คํานับ ๒ จบ
ข. เรือที่ไม่มียามใหญ่ผู้ใดอยู่บนดาดฟ้าแห่งใด ก็คงให้ทําการเคารพที่
ตรงนั้น โดยหันหน้าไปทางสิ่งที่รับการเคารพ เมื่อเป่าแตรสัญญาณตรง หรือนายยามบอกตรง
ทหารที่ถือปืนทําวันทยาวุธ ทหารนอกนั้นทําวันทยหัตถ์ ถ้ามีแตรให้ปฏิบัติอย่าง ก.
(๓) เรือใหญ่อนื่ ๆ ทําการเคารพต่อเรือทุกชนิดที่ชักธงนายกรัฐมนตรี ธง
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ธงผู้บัญชาการทหารเรือ ธงผู้บังคับการกองเรือรบ และธงนาย
พลเรือทุกชั้น ด้วยวิธี ดังนี้
ก. เรือที่มียามใหญ่ เรียกยามใหญ่เข้าแถว ส่วนทหารอื่นๆ ผู้ใดอยู่แห่ง
ใดก็ให้คงอยู่ตรงนั้น โดยหันหน้าไปทางสิ่งที่รับการเคารพ เมื่อเป่าแตรสัญญาณตรงหรือนายยาม
บอกตรงยามใหญ่กับทหารถือปืนทําวันทยาวุธ ทหารนอกนั้นทําวันทยหัตถ์ถ้ามีแตรวงๆ บรรเลง
เพลงเดินมหาฤกษ์แตรสั้นเป่าเพลงคํานับ ๑ จบ
ข. เรือที่ไม่มียามใหญ่ ผูใ้ ดอยู่บนดาดฟ้าแห่งใด ก็คงให้ทําการเคารพที่
ตรงนั้น โดยหันหน้าไปทางสิ่งที่รับการเคารพเมื่อเป่าแตรสัญญาณตรงหรือนายยามบอกตรง
ทหารที่ถือปืน ทําวันทยาวุธ ทหารนอกนั้นทําวันทยหัตถ์ ถ้ามีแตรให้ปฏิบตั ิตาม ก.

๙–๑๖
(๔) เรือใหญ่ซึ่งชักแต่ธงประจําเรือตามปกติ และจะมีธงนายเรือชั้นใดก็ตามให้
ทําการเคารพซึ่ง กันและกัน คือนายยามสั่งให้เป่าแตรสัญญาณตรงหรือบอก
ตรงบรรดาทหาร ซึ่งอยู่บนดาดฟ้าเรือที่ถือปืน ทําวันทยาวุธ ที่ไม่ได้ถือปืนทํา
วันทยหัตถ์ ใครอยู่ที่ใดให้ทําการเคารพที่ตรงนั้น โดยหันหน้าไปทางสิ่งที่รับการ
เคารพและการที่เรือใดจะต้องทําการเคารพซึ่งกันและกันก่อนหรือหลังอย่างใด
นั้นให้ปฏิบัติดงั นี้
ก. เรือชั้นที่ ๓ เคารพเรือพระที่นั่ง เรือชั้นที่ ๑ และเรือชั้นที่ ๒ ก่อน
ข. เรือชั้นที่ ๒ เคารพเรือพระที่นั่งกับเรือชั้นที่ ๑ ก่อน
ค. เรือชั้นที่ ๑ เคารพเรือพระที่นั่งก่อน
ง. เรือชั้นเดียวกัน ให้เรือทีผ่ บู้ ังคับการเรือมียศน้อยกว่าเคารพเรือที่ผู้
บังคับการเรือมียศสูงหรืออาวุโสกว่า ถ้าผู้บังคับการเรือมียศเสมอกัน ให้ต่างฝ่าย
ต่างทําการเคารพพร้อมๆ กัน
จ. เรือช่วยรบ ถึงจะอยู่ในลําดับชั้นสูงกว่าเรือรบก็ตามให้ทําการเคารพ
เรือพระที่นั่ง และเรือรบก่อนเสมอไป
การเคารพระหว่าง ข้อ ๔. เรือหลวงกับเรือรบต่างประเทศ ให้ทาํ การเคารพซึ่งกันและกัน ดังนี้
เรือหลวง กับเรือ
(๑) ถ้าเรือรบต่างประเทศชักธงราชตระกูล ให้เรือหลวง
รบต่างประเทศ ทําการเคารพ โดยวิธีเดียวกันกับการทําความเคารพเรือที่ชักธงราชตระกูลฝ่าย
สยาม แต่ถ้ากําหนดให้แตรวงบรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมีไทย ต้อง
เปลี่ยนเป็นบรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมีของชาติต่างประเทศนั้นๆ
(๒) ถ้าเรือรบต่างประเทศชักธงตําแหน่งข้าราชการชั้นสูง หรือธงนาย
พลเรือ ให้เรือหลวงทําการเคารพโดยวิธีเดียวกันกับทําความเคารพเรือที่ชักธง

หมายตําแหน่งหรือ ธงนายพลเรือฝ่ายสยามแตรวงคงบรรเลงเพลงเดินมหาฤกษ์
เหมือนกัน

๙–๑๗
(๓) ถ้าเรือรบต่างประเทศ มิได้ชักธงตาม (๑) และ (๒) ให้เรือหลวงทํา
การเคารพอย่างเรือรบฝ่ายสยาม ตามข้อ ๓.(๔) แต่ให้ทําการเคารพพร้อมกัน
กับเรือรบต่างประเทศนั้นโดยไม่ต้องคํานึงถึงชั้นของเรือหรือยศ และอาวุโสของ
ผู้บังคับการเรือ
(๔) ถ้าเรือต่างฝ่ายต่างชักธงหมายเกียรติยศด้วยกัน เรือที่ชักธงหมาย
เกียรติยศต่ํากว่าทําการเคารพเรือ ที่ชักธงหมายเกียรติยศสูงกว่า ถ้าธงหมาย
เกียรติยศนั้นเสมอกันให้ ทําการเคารพพร้อมๆ กัน
(๕) ถ้าเรือรบต่างประเทศ ทําการเคารพเรือหลวงก่อนไม่ว่าในระยะใด
ๆ ให้เรือหลวงทําการเคารพตอบทันที โดยไม่ต้องคํานึงถึงว่าในระยะนั้นๆ จะ
อาจทราบสัณฐาน และลักษณะของธงได้ด้วยจักษุปกติหรือไม่ก็ตาม
ข้อ ๕. ถ้าเรือค้าขายหรือเรือรับคนโดยสานจะเป็นของสยามหรือของ
การเคารพ
ต่างประเทศก็ตามลดธงเคารพเรือหลวง ให้เรือหลวงลดธงท้ายเรือรับการเคารพ
ระหว่างเรือหลวง ๑ ครั้ง แล้วชักขึ้นที่ตามเดิม ก่อนที่เรือนั้นจะหยุดทําการเคารพห้ามมิให้
กับเรือค้าขาย
เรือหลวงลดธงเคารพเรือของบริษัทหรือเอกชนก่อนเป็นอันขาด
การเคารพธง
ข้อ ๖. เมื่อเรือหลวงแล่นผ่านที่ซึ่งมีธงมหาราช ธงราชินี ธงเยาวราช ธงราชวงศ์
หมายเกียรติยศ ธงนายกรัฐมนตรี ธงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ธงผู้บัญชาการทหารเรือ
ที่ชักไว้บนบก
และธงนายพลเรือทุกชั้นซึ่งชักขึ้นไว้ยอดเสาบนบก ให้กระทําการเคารพแก่ธง
นั้นโดย นับเดียวกันกับที่กล่าวไว้ในข้อ ๓ (๑) , (๒) หรือ (๓) ตามควรแก่
เกียรติยศของธง
โอกาสที่เรือหลวง ข้อ ๗. การเคารพในเรือใหญ่ซึ่งได้กล่าวมาแล้วนั้นให้งดเว้นได้ในโอกาสต่อไปนี้
งดเว้นการเคารพ
(๑) เรือซึ่งชักธงมหาราชไม่ต้องเคารพธงอย่างหนึ่งอย่างใด

ที่ต่ํากว่า เรือซึ่งชักธงราชินีเคารพธงมหาราช เรือซึ่งชักธงเยาวราชเคารพธง
มหาราชและธงราชินี เรือซึ่งชักธงราชวงศ์เคารพธงมหาราช ธงราชินี และธง
เยาวราช ส่วนเรือซึ่งชักธงนายกรัฐมนตรี ธงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม
ธงผู้บัญชาการทหารเรือ ตลอดจนธง
๙–๑๘
นายพลเรือทุกชั้นเคารพธงหมายราชตระกูลทุกธงแต่ไม่เคารพธง ซึ่งหมายยศ
หรือตําแหน่งตํากว่าชั้นของตนลงไปเฉพาะเรือที่ชักธงนายพลเรือนั้น เมื่อฝ่ายที่
ธงต่ํากว่าทําการเคารพแล้วให้ฝ่ายที่สูงกว่าทําความเคารพตอบด้วย
(๒) ถ้ามีธงที่เรือจะต้องทําการเคารพอยู่ในที่เดียวใกล้ชิดกันหลาย
ธงให้ทําการเคารพเฉพาะธงที่หมายเกียรติยศสูงสุดธงเดียว
(๓) ในระหว่างเวลาธงลงแล้ว ไม่มีการเคารพอย่างหนึ่งอย่างใดนอก
จากทหารในเรือ ทําการเคารพอย่างเดียวกับเวลาที่ไม่มีผคู้ วบคุม เว้นไว้แต่เมื่อมี
คําสั่งชั่วครั้งคราวหรือเมื่อเรือนั้นต้องมีหน้าที่ยิงสลุต
การเคารพบุคคลและ ข้อ ๘. เรือหลวงต้องทําการเคารพแก่บุคคลและวัตถุต่างๆ ในวัตถุที่ควรเคารพ
เวลาที่ผ่านกันหรือมาหยุดอยู่ ดังนี้
(๑) นายยามสัง่ ให้เป่าแตรสัญญาณตรง หรือบอกตรง ทหารที่
ถือปืนทําวันทยาวุธ ที่ไม่ได้ถือปืนทําวันทยหัตถ์ ยามใหญ่ไม่เข้าแถว แตรสั้นไม่
ต้องเป่าเพลงคํานับให้แก่บุคคลและวัตถุ คือ
* ก. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระบรมราชินี รัช
ทายาท พระบรมวงศ์ สมเด็จพระราชชนนี พระเจ้าแผ่นดิน และเจ้า
ต่างประเทศในเมื่อไม่มีธงหมายพระเกียรติยศ
ข. นายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม
ผู้บัญชาการทหารเรือผู้บังคับการกองเรือรบ และนายพลเรือ ที่เป็นผู้มีอาํ นาจ
บังคับบัญชาแห่งเรือนั้นในเวลาที่ไม่มีธงหมายยศ
ค. พระบรมศพ พระบรมอัฐิ ขบวนแห่งพระศพ
*ง. ธงจุฑาธุช ธงประจํากองทหาร ธงประจํากองยุวชนทหาร

* ข้อ ๘ (๑) ก. แก้ไขเพิ่มเติมตามข้อบังคับ กห.ฯ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๔๙๗
* ข้อ ๘ (๑) ง. แก้ไขเพิ่มเติมตามคําสั่งทหารที่ ๙๕/๑๓๗๖๘ ลง ๖ มิ.ย. ๘๒

๙–๑๙
(๒) ทหาร ซึ่งอยู่บนดาดฟ้าเรือ ต่างคนต่างทําความเคารพ
อย่างเวลาอยู่ตามลําพังทหารยามทําการเคารพให้แก่บรรดานายพลเรือทุกชั้นซึ่งไม่มี
อํานาจบังคับบัญชาแห่งเรือนั้นเมื่อไม่มีธงหมายยศ และบุคคลอื่นๆ ซึ่งมีหน้าที่รับการ
เคารพตามระเบียบทหารในเวลาอยู่ตามลําพังและระเบียบสําหรับยามรักษาการณ์
(๓) ทหารซึ่งอยู่ในระหว่างควบคุมเพื่อฝึกหัดหรือสอนให้ทาํ
การเคารพตามระเบียบทหารเวลาอยู่ในความควบคุม
(๔) ถ้าเป็นเวลาธงลงแล้ว การเคารพตามที่กล่าวใน (๑) นัน้
ให้ปฏิบัติอย่าง (๒)
ข้อ ๙. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็ดี สมเด็จพระบรมราชินีก็ดี การเคารพเมื่อ
หรือรัชทายาทก็ดี เมื่อเสด็จเป็นขบวน มีขบวนแห่นําตามเสด็จเป็นพระเกียรติยศ เสร็จเป็นขบวน
โดยทาง ราชการจะเป็นทางชลมารคก็ดี ทางสถลมารคก็ดี ถึงหากจะไม่มีธงหมายพระเกียรติยศ
มาด้วยก็ให้เรือหลวง ทําการเคารพดังกล่าวแล้ว ในข้อ ๓. (๑) และ (๒)
มาตรา ๙
การเคารพศพในเรือ
การเคารพทหารถึง ข้อ ๑. ทหารทีถ่ ึงแก่กรรมในเรือใหญ่ ให้ได้รบั เกียรติยศในการเคารพ ดังนี้
แก่กรรมในเรือใหญ่
(๑) ในขณะยกศพไปจากเรือนั้น ให้นายทหารชั้นสัญญาบัตรทั้งหมดส่ง
ศพเพียงบันไดเรือ ทหารประจําเรือตั้งแถวหน้าบันไดเรือ ถ้ามียามใหญ่ ให้ยาม
ใหญ่เข้าแถวทําวันทยาวุธ แตรเดี่ยวเป่าเพลงคํานับตามชั้นยศ ถ้าผู้ที่ชั้นยศไม่ถึง
กําหนดเป่าเพลงคํานับก็ให้แตรเดี่ยวเป่าเพลงคํานับ ๑ จบ ทหารนอกนัน้ ทํา
วันทยหัตถ์

(๒) ถ้าทําการปลงศพอย่างชาวทะเลในเวลาหย่อนศพลงทะเลก็ให้มี
การเคารพศพอย่างเดียวกับที่กล่าวแล้วใน (๑) กับให้มที หารถือปืนอย่างน้อย ๑
หมู่ และอย่างมาก ๑ หมวด ตามชั้นของเรือเพิ่มขึ้นหรือยามใหญ่นั้นเองตั้งแถว
ริมกราบเรือยิงปืนดับด้วย กระสุนซ้อมรบ คํานับศพ ๓ ครัง้
๙–๒๐

เวลารับศพลง
เรือใหญ่
การแต่งกาย
หน่วยทหาร
ที่เคารพศพ

ในขณะที่ศพจมลงไป ถ้ามีแตรวงให้เป่าเพลงคํานับ ให้แก่ศพนายทหารสัญญา
บัตรด้วย
อนึ่ง ถ้าผู้ตายเป็นนายพลให้ยิงสลุตด้วยตามเกียรติยศซึ่งบัญญัติไว้ใน
พระราชกําหนดการยิงสลุต การลดธงเรือคํานับศพ ให้เป็นไปตามข้อบังคับ
ทหาร ว่าด้วยการไว้ทุกข์
ข้อ ๒. เรือใหญ่ที่จัดไปรับศพให้มีการเคารพในเวลารับศพลงเรือครั้งหนึ่งและ
เวลาส่งศพไปจากเรืออีกครั้งหนึ่ง โดยวิธีเดียวกับที่กล่าวแล้วในข้อ ๑(๑) แต่
เฉพาะศพนายทหารสัญญาบัตร ส่วนศพนอกนั้นไม่มีพิธีอย่างใด
ข้อ ๓. การแต่งกายในเวลาเคารพศพดังกล่าวไว้ในข้อ ๑ และ ๒ นั้น ให้แต่งของ
เครื่องแบบเครื่องแบบเต็มยศ

มาตรา ๑๐
การรับรองในเรือใหญ่
การรับรองและส่ง ข้อ ๑. เมื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวหรือสมเด็จพระบรมราชินีหรือรัช
เสด็จพระบาท- ทายาทเสด็จขึน้ หรือลงจากเรือหลวง ให้ผู้บังคับการเรือ และทหารทั้งหมดรับส่ง
สมเด็จพระ
เสด็จ ที่บันได พันจ่าเป่านกหวีด ยามใหญ่ในบังคับนายทหารชั้นสัญญาบัตร เข้า
เจ้าอยู่หัว
แถวถวายวันทยาวุธ ทหารอื่นๆ ยืนรายกราบตั้งแต่หัวตลอดท้ายเรือทางกราบที่
สมเด็จพระเสด็จและถวายวันทยหัตถ์ ถ้ามีแตรวงๆ บรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมีแตร
บรมราชินี
สั้นเป่าเพลงคํานับ ๓ จบ
รัชทายาท
การรับรอง และส่ง-*ข้อ ๒. เมื่อพระบรมวงศ์หรือสมเด็จพระราชชนนีเสด็จขึ้นหรือลง จากหรือ

เสด็จพระบรมวงศา- หลวง ให้ทําการรับรองและส่งเสด็จ เช่นเดียวกับข้อ ๑ เว้น แต่ทหารไม่
นุวงศ์
ต้องยืนรายกราบ และแตรวงเปลี่ยนเป็นบรรเลงเพลงมหาชัย
* ข้อ ๒ แก้ไขเพิ่มเติมตามข้อบังคับ กห.ฯ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๔๙๗

๙–๒๑
*ข้อ ๓. เมื่อนายทหารเรือชั้นสัญญาบัตรทุกชั้นมาขึ้น
การรับรอง และส่งเรือ
หรือลงจากหลวง ให้ทําการรับรองและส่งดังแจ้งในตารางหมายเลข ๑
นายทหารเรือ
ต่อท้ายข้อบังคับนี้
ชั้นสัญญาบัตร
*ข้อ ๔. เมื่อนายทหารบก นายทหารอากาศหรือนาย
การรับรองและส่งตํารวจมาลงเรือ หรือไปจากเรือหลวง โดยหน้าที่ราชการเป็นเกียรติยศ
นายทหารบก อากาศ
โดยอิสระให้มีการรับและส่งอนุโลมตามยศนายทหารเรือ คือ นายพล
หรือนายตํารวจ
นายพลอากาศ และนายตํารวจเหมือนนายพลเรือ นายพัน นายนาวาอากาศ
และนายพันตํารวจเหมือนนายนาวา นายร้อยนายเรืออากาศ และนายร้อยตํารวจ
เหมือนนายเรือ แต่ถ้ามาหรือไปจากเรือหลวงโดยไม่ใช่หน้าที่ราชการเป็น
เกียรติยศแล้ว ให้ทําการรับรองอย่างนายทหารเรือ แต่เว้นการเป่านกหวีดทุกชั้น
ข้อ ๕. เมื่อข้าราชการฝ่ายพลเรือนมาลง หรือไปจากเรือหลวง การรับรอง และ
ส่ง

โดยหน้าที่ราชการเป็นเกียรติยศโดยอิสระ ให้ทําการรับและส่ง ดังแจ้งใน
ตารางเป็นเกียรติยศโดยอิสระ ให้ทําการรับและส่งดัง แจ้งในตาราง
หมายเลข ๒ ต่อท้ายข้อบังคับนี้
ข้อ ๖. เมื่อพระเจ้าแผ่นดิน และรัชทายาทต่างประเทศ
เสด็จมาขึ้น หรือลงจากเรือหลวงให้ทําการรับรองอย่างเดียวกับในข้อ ๑.
แต่แตรวงเปลี่ยนเป็นบรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมีของประเทศนั้น
ถ้าเจ้านายต่างประเทศที่ไม่ใช่รัชทายาทเสด็จมาขึ้นหรือลง
จากเรือหลวงให้ทําการรับรองอย่างเดียวกับในข้อ ๒. แต่แตรวงเปลี่ยนเป็น
บรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมีของประเทศนั้น

ข้าราชการพลเรือน

การรับรอง และส่ง
พระเจ้าแผ่นดิน
และเจ้านายต่างประเทศ

* ข้อ ๓ และ ข้อ ๔ แก้ไขเพิ่มเติมตามคําสั่งทหารที่ ๖๐/๒๗๖๐ ลง ๓ มิ.ย.๘๐

๙–๒๒
ข้อ ๗. เมื่อข้าราชการชั้นสัญญาบัตรแห่รฐั บาลต่างประเทศ การรับรองและการส่ง
คือนายทหารเรือ นายทหารบก และข้าราชการพลเรือน มาขึ้นหรือลงจาก ข้าราชการต่าง –
เรือหลวงให้ ทําการรับรองเหมือนเช่นข้าราชการสยาม ซึง่ มีตําแหน่งเทียบชั้น ประเทศ
ตรงกัน แต่เฉพาะนายทหารต่างประเทศนั้น ต้องได้รับนกหวีดในการรับรอง
ด้วยเสมอ ไม่เลือกว่าจะมียศชั้นใดถ้า ผูใ้ ดที่เทียบชั้นข้าราชการสยาม
ซึ่งกําหนดให้แตรวงบรรเลงเพลงเดินด้วย ก็ให้แตรวงบรรเลงเพลงเดินมหาฤกษ์
รับรองเช่นเดียวกัน เว้นไว้แต่ถ้าข้าราชการต่างประเทศผู้นั้น เป็นผู้แทนของ
รัฐบาลด้วยแล้ว ให้แตรวงเปลี่ยนเป็นบรรเลงเพลงชาติของประเทศนั้น
อนึ่ง ถ้าในเรือหลวงลํานั้น มีผู้มีเกียรติยศสูงอยู่ก่อนแล้ว
การรับรองผู้มาใหม่โดยเต็มเกียรติยศของผู้นั้น จะทําให้ตอ่ เมื่อได้รับอนุญาต
จากผู้ที่มีเกียรติยศสูงในเรือเสียก่อน
มาตรา ๑๑
พิธธี งขึน้ และธงลง
ข้อ ๑. ในการชักธงประจําเรือขึ้น เมื่อเวลา ๐๘.๘๘

การเคารพธงประจํา

เรือ

และชักลงเมื่อเวลาพระอาทิตย์อัสดงคตนั้น ให้มีการเคารพแก่ธงดังนี้
สําหรับทหารในเรือ
(๑) บรรดาเรือหลวงที่ไม่มียามใหญ่ ให้ทหาร
และพลเรือนทีอ่ ยู่ในเรือนั้น ทําการเคารพแก่ธงในเวลาธงขึ้น หรือธงลง
จนกว่าจะเสร็จพิธี คือ เมื่อนายยามหรือนายเรือบอกตรง ให้ทหารที่ถือปืน
ทําวันทยาวุธ นอกนั้นทําวันทยหัตถ์หรือยืนตรง นกหวีดเป่าเพลงธงขึ้นหรือธงลง

แตรสั้นเป่าเพลงคํานับ ๓ จบ แต่เฉพาะการเคารพธงลงนั้น เมื่อเสร็จการ
เคารพแล้วให้เป่าเพลงย่ําค่ําต่อด้วย
(๒) ถ้าเป็นเรือที่มียามใหญ่ ให้ยามใหญ่เข้าแถว
ทําวันทยาวุธแตรสั้นเป่าเพลงคํานับ ๓ จบ ถ้ามีขลุ่ยและกลอง ขลุ่ยเป่า
เพลงมหาชัย กลองตีตลอดเวลา ถ้ามีแตรๆ บรรเลงเพลงชาติ นอกจากนี้
ให้ทําการเคารพอย่าง (๑)
๙–๒๓
ข้อ ๒. ในเวลากระทําพิธีธงขึ้น และธงลงในเรือนั้น

การเคารพธงประจํา

เรือ
สําหรับทหารนอกเรือ
ถ้าทหารอยู่นอกเรือในระยะซึง่ อาจทราบสัณฐานและลักษณะของธงได้
ด้วยจักษุปกติแล้วให้ทําการให้ทําการเคารพตามวิธีที่ได้กําหนดไว้สําหรับทหาร
และกองทหารทุกประเภท ทั้งนี้ให้ทําการเคารพตลอดถึงข้าราชการพลเรือน
และคนงานในสังกัดกองทัพเรือ โดยใช้วิธีถอดหมวกยืนตรง
ข้อ ๓. เมื่อเรือหลวงทอดอยู่ในอ่าวต่างประเทศใดๆ ก็ดี
พิธีธงประจําเรือ
การทําๆ พิธีธงขึ้นและธงลงนั้น ให้ปฏิบัติอย่างข้อ ๑. แต่ถ้ามีแตรวงด้วย
ขึ้นและลงในอ่าว
ต่างประเทศ
เมื่อแตรวงบรรเลงเพลงชาติไทยจบลงแล้ว ให้บรรเลงเพลงชาติของชาติ
ที่เป็นเจ้าของอ่าวติดต่อกันไปอีกจบหนึ่ง ทหารในเรือคงทําการเคารพตลอดเวลา
ข้อ ๔. ถ้าเรือหลวงทอดอยู่แห่งเดียวกันกับเรือรบ
พิธีธงประจําเรือ
ต่างประเทศในน่านน้ําของเราในระยะซึ่งอาจทราบสัณฐาน และลักษณะ
ขึ้น และลงเมื่อจอด
ของธงได้ ด้วยจักษุปกติแล้ว ในการทําพิธีธงขึ้นและธงลงนั้น ถ้าเป็นเรือ
รวมกับเรือรบต่างที่มีแตรวงเมื่อแตรลงบรรเลงเพลงชาติไทยจบแล้ว ให้บรรเลงเพลงชาติ
ประเทศในอ่าวเรา
ของชาติที่เป็นเจ้าของเรือรบนั้นอีกจบหนึ่งถ้ามีเรือของหลายชาติ ให้เรียง
ลําดับที่จะบรรเลงเพลงชาติให้ชาติใดก่อนและหลังตามลําดับยศทหารอาวุโส
ของผู้บังคับการเรือหรือกองเรือชาติต่างประเทศนั้นๆ ทหารในเรือคงทําการ
เคารพตลอดเวลาจนกว่าจะสุดเสียงแตร
ข้อ ๕. ถ้าเรือหลวงทอดอยู่แห่งเดียวกันกับเรือต่างประเทศ พิธีธงประจําเรือ
ในอ่าวต่างประเทศในระยะซึ่งอาจทราบสัณฐานและลักษณะของธงได้ด้วย
ขึ้นและลงเมื่อ
จักษุปกติแล้ว ในการทําพิธีธงขึ้นและธงลงนั้น ให้ปฏิบัตอิ ย่างข้อ ๓. ก่อน จอดรวมกับเรือรบ

เมื่อจบเพลงชาติของชาติที่แล้วเจ้าของอ่าวแล้วจึงให้ปฏิบัติอย่างข้อ ๔.
ต่างประเทศ
ต่อไปจนจบ เว้นไว้แต่เรือรบต่างประเทศที่ไม่มีสญ
ั ญาทางพระราชไมตรีกับ
ประเทศสยาม
อนึ่ง ถ้าในหมูเ่ รือรบต่างประเทศที่จอดร่วมอ่าวกันนี้
มีเรือรบของชาติเจ้าของอ่าวด้วยแล้ว ให้งดเว้นไม่ต้องบรรเลงเพลงชาติให้แก่
ธงเรือรบที่เป็นของชาติเจ้าของอ่าวนั้นอีก

๙–๒๔
พิธีธงหมาย
ข้อ ๖. การชักธงหมายเกียรติยศ หรือหมายตําแหน่งขึ้น
หรือลงในเรือหลวงลําหนึ่งลําใด ถ้าบังเอิญพ้องกับการรับ หรือส่งผู้ซึ่ง
เกียรติยศและ
ธงหมายนั้นขึ้น หรือลงจากเรือด้วยแล้ว ให้เรือหลวงลํานั้นถือเอาการเคารพ ตําแหน่งขึ้น
ในการรับหรือส่งดังกล่าวแล้วในมาตรา ๒ไม่มีสญ
ั ญาทางพระราชไมตรีกับ
และลง
ประเทศสยาม
ถ้าการชักธงซึ่งกล่าวมานี้ไม่พ้องกับการรับ หรือส่งดังเช่น
เวลาเปลี่ยนธงน้อยเป็นธงใหญ่หรือตรงกันข้ามหรือเปลี่ยนธงนายพลเรือ
โดยเหตุเลื่อนยศ เป็นต้น ให้ทหารในเรือนั้นทําการเคารพอย่างเดียวกันกับพิธีธง
ประจําเรือขึ้นและลง เว้นแต่ถ้าเป็นเรือที่มีแตรวง ๆ บรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี
หรือมหาชัย หรือเพลงเดินมหาฤกษ์ ตามควรแก่เกียรติยศของบุคคลที่ธงนั้นหมาย
โดยเกณฑ์เดียวกันกับการรับรองในเรือหลวง
การเคารพของเรือ
ข้อ ๗. ถ้ามีการชักธงหมายเกียรติยศหรือหมาย
อื่นๆ ในพิธีธง
ตําแหน่งขึ้นลงในเรือลําใดให้เรือหลวงลําอื่น ซึ่งอยู่ในระยะที่อาจทราบ
สัณฐานและลักษณะของธงได้ด้วยจักษุปกติทําการเคารพให้แก่ธงนั้น
หมายเกียรติยศ
และตําแหน่งขึ้นลง
โดยวิธีเดียวกันกับที่กล่าวด้วยการเคารพในเรือใหญ่
อนึ่ง ถ้าเรือหลวงจอดร่วมอ่าวกับเรือรบต่างประเทศ
ในระยะซึ่งอาจทราบสัณฐานและลักษณะของธงได้ด้วยจักษุปกติแล้ว
เมื่อเรือรบต่างประเทศนั้นๆชักธงหมายเกียรติยศหรือหมายตําแหน่งขึ้นลง
ให้เรือหลวงทําการเคารพดังกล่าวข้างบนนี้ด้วย
ข้อ ๘. ในการชักธงหมายเกียรติยศ หรือหมายตําแหน่ง การเคารพหมาย

ชาติไทยก็ตามต่างประเทศก็ตาม ขึ้นลงในเรือลําหนึ่งลําใดนั้น ให้ทหาร
ที่อยู่นอกเรือในระยะ ซึ่งอาจทราบสัณฐานและลักษณะของธงได้ด้วย
จักษุปกติทําการเคารพให้แก่ธงนั้นตาม ควรแก่เกียรติยศซึ่งธงนั้น
หมายตามวิธีที่ได้กําหนดไว้สําหรับทหารและกองทหารทุกประเภท
ข้อ ๙. ถ้าการชักธงหมายเกียรติยศหรือหมายตําแหน่ง
ขึ้นลงนั้นพ้องกับเวลาทําพิธีธงประจําเรือขึ้นลงแล้ว ให้ทําการเคารพสําหรับ
พิธีประจําเรือขึ้นลงแต่อย่างเดียวแต่ถ้าการนั้นจะต้องยิงสลุด
ตามพระราชกําหนดการยิ่งสลุดด้วย ก็ให้เติมการสลุดขึ้นอีกอย่างหนึ่ง

เกียรติยศและตําแหน่ง
สําหรับทหารนอกเรือ

การเคารพเมื่อธง
หมายเกียรติยศและ
ตําแหน่งขึ้นลงพ้อง
กับธงประจําเรือ
งดเว้นการเคารพ

๙–๒๕
ข้อ ๑๐. ในการชักธงประจําเรือขึ้นนอกเวลาปกติ
คือ ก่อนเวลา ๐๘๐๐ เพื่อประโยชน์ให้รู้ชาติของเรือชั่วครั้งคราวเป็นพิเศษนั้น
ไม่ต้องทําการเคารพอย่างใด
มาตรา ๑๒
การเยี่ยมคํานับ
ข้อ ๑. ในเวลาที่เรือหลวงลําเดียว หรือหลายลําไปถึง
การเยี่ยมระหว่าง
และจอดอยู่ในอ่าวหนึ่งอ่าวใด ให้มีการเยี่ยมเยือนในระหว่างนายทหาร
เรือหลวงกับเรือหลวง
กับข้าราชการต่างๆ ดังจะกล่าวต่อไปนี้
(๑) เมื่อไปจอดร่วมอ่าวเดียวกันกับเรือหลวง
อีกลําหนึ่ง หรือหลายลําให้ผบู้ ังคับบัญชาที่มียศต่ํากว่าไปรายงานตน
ต่อผู้บังคับบัญชาที่มียศสูงกว่าโดยวิธีรายงานตนเอง ไม่เป็นการเยี่ยมคํานับ
(๒) เมื่อเรือหลวงกับเรือรบต่างประเทศ
ไปร่วมอ่าวกันเข้าแห่งใดให้มกี ารเยี่ยมคํานับต่อกันตามวิธีซึ่งนานาประเทศ
ได้ปรองดองพร้อมกัน ปฏิบตั ิอยู่เป็นธรรมเนียม คือ
ก. ในขณะที่เรือฝ่ายหนึ่งมาถึง ให้ผู้ที่บังคับบัญชาเรือ
ฝ่ายซึ่งทอดอยู่ในอ่าวก่อนแล้วนั้น จัดนายทหารชั้นสัญญาบัตร ๑ นาย
ไปเยี่ยมคํานับในเรือซึ่งมาถึง ถ้าหากว่าเรือซึ่งมาถึงนั้นมีจํานวนหลายลํา
เป็นกองเรือ หรือขบวนเรือก็ให้ไปเยี่ยมคํานับในเรือลําซึ่งผู้บังคับบัญชากองเรือ
หรือขบวนเรือนั้นอยู่

เรือฝ่ายมาถึงลําใด ได้รับเยี่ยมคํานับดังว่ามานี้แล้วให้
ผู้บังคับบัญชาเรือนั้นจัดนายทหารชั้นสัญญาบัตร ๑ นายไปเยี่ยมคํานับตอบทันที
ข. เมื่อเสร็จการเยี่ยมคํานับเบื้องต้น ซึ่งได้กล่าวมาใน
ก. แล้วนั้นให้มกี ารเยี่ยมคํานับระหว่างผู้บังคับบัญชาเรือหรือกองเรือหรือ
ขบวนเรือทั้ง ๒ ฝ่ายอีกต่อไปคือ ถ้ามียศทหารเสมอกันทั้ง ๒ ฝ่าย
ให้ผู้บังคับบัญชาฝ่ายที่ไปถึงไปเยี่ยมก่อนถ้ายศไม่เสมอกันให้ฝ่ายข้างยศต่ํา
ไปเยี่ยมฝ่ายข้างยศสูงกว่า การเยี่ยมคํานับตอนนี้ให้ไปภายใน ๒๔ ชั่วโมง
นับตั้งแต่เรือไปถึงอ่าวเดียวกันนั้นเป็นต้นไป และเมื่อผู้บังคับบัญชาเรือหรือ
กองเรือหรือขบวนเรือฝ่ายใด ได้รับเยี่ยมคํานับดังที่ว่ามาแล้วนี้ ต้องไปเยี่ยมคํานับ
๙–๒๖
ตอบภายใน ๒๔ ชั่วโมง นับตั้งแต่เวลาซึ่งได้รับเยี่ยมคํานับแล้วนั้นเป็นต้นไป
ค. การเยี่ยมระหว่างผู้บังคับบัญชาซึ่งมียศทหา
รต่างกันดังได้ว่ามาในข.นั้น ถ้าหากว่า ผู้รับเยี่ยมก่อนเป็นนายทหารชั้
นนายพลเรือ นับทั้งนายพลเรือจัตวาด้วยและผู้เยี่ยมมียศเป็นนายนาวาเอก
หรือสูงกว่านั้นขึ้นไปไซร้ นายพลเรือ ผู้เยีย่ มก่อน ต้องไปเยี่ยมตอบด้วยตนเอง
แต่ถ้าหากว่าผู้เยี่ยมก่อนนั้นมียศต่ํากว่านายนาวาเอกลงมา นายพลผู้รับเยี่ยมก่อน
จะจัดนายทหารชั้นนายนาวาไปเยี่ยมตอบแทนตนก็ได้
ถ้าผู้เยี่ยมก่อนมียศเป็นนายนาวาเอกหรือต่ํากว่านั้นลงมา
และผู้เยี่ยมก่อนมียศชั้นใดๆ ก็ตาม ผู้รับเยี่ยมก่อนต้องไปเยี่ยมตอบด้วย
ตนเองเสมอไปจะจัดให้ผู้หนึ่งผู้ใดไปแทนตนเองไม่ได้
ง. เมื่อได้มีการเยี่ยมคํานับระหว่างผู้บังคับบัญชาเรือ
หรือกองเรือขบวนเรือ ดังได้ว่ามาใน ข. และ ค. นั้นแล้ว ให้มีการเยีย่ มคํานับ
ระหว่างผู้บงั คับการเรือเฉพาะลําทั้ง ๒ ฝ่ายต่อไป คือให้ฝ่ายมาถึงไปเยี่ยมก่อน
แล้วฝ่ายอยู่ในอ่าวเยี่ยมตอบ
จ.ตามวิธีเยี่ยมคํานับดังได้กล่าวมาแล้วนี้ ให้นายเรือ
ฝ่ายสยามพึงหวังไว้ว่านายเรือต่างประเทศจะปฏิบัติโดยวิธีเดียวกัน และรักษา
ธรรมเนียมนี้โดยกวดขัน เพื่อแสดงความเคารพต่อกันทั้ง ๒ ฝ่าย เพราะเป็น
ธรรมเนียมซึ่งนานาประเทศได้รับรองปฏิบัติต่อกันดังได้ว่ามาข้างต้นแล้ว
ข้อ ๒. ถ้าเรือหลวงไปทอดในอ่าวต่างประเทศ และในอ่าวนั้น การเยี่ยม

เป็นที่ตั้งแห่งสถานทูตสยามด้วย ให้มกี ารเยี่ยมคํานับระหว่างผู้บังคับบัญชา
พนักงานทูต
เรือหลวงกับข้าราชการ ซึ่งเป็นหัวหน้าในสถานทูต คือ ถ้าผู้บังคับบัญชาเรือหลวง
มียศตั้งแต่นายนาวาเอกขึ้นไป และหัวหน้าสถานทูตที่ตําแหน่งเป็นอัครราชทูต
หรืออุปทูตผู้รักษาราชการสถานทูต ผู้บังคับบัญชาเรือหลวงเป็นผู้ไปเยี่ยมคํานับก่อน
ถ้าหากหัวหน้าสถานทูต มีตําแหน่งต่ํากว่านั้นลงมาให้ผู้บงั คับบัญชาเรือหลวง
รอให้ฝ่ายทูตลงมาเยี่ยมก่อนแล้วจึงไปเยี่ยมตอบ
ถ้ามีความสงสัยว่าหัวหน้าสถานทูตเป็นผู้มีตําแหน่งชั้นใด ก็ให้
ผู้บังคับบัญชาเรือหลวงจัดนายทหารชั้นสัญญาบัตร ๑ นายขึ้นไปสืบสวนให้ได้
ความก่อนถ้าผู้บังคับบัญชาเรือหลวง มียศต่าํ กว่านายนาวาเอกให้ไปเยี่ยมคํานับก่อน
๙–๒๗
ข้อ ๓. ถ้าเรือรบหลวงไปทอดในอ่าวต่างประเทศ
การเยี่ยม
ซึ่งมีกงสุลสยาม ประจําอยู่ในที่นั้นให้มีการเยี่ยมคํานับระหว่างผู้บังคับบัญชา พนักงานกงสุล
เรือหลวงกับกงสุล โดยให้ฝ่ายซึ่งมีเกียรติยศต่ํากว่าเยี่ยมฝ่ายซึ่งมีเกียรติยศ
สูงกว่าก่อน โดยอัตราเทียบต่อไปนี้
(๑) กงสุลเยเนอราล เทียบเสมอกับนานาวาเอกแต่เป็นรอง
นายนาวาเอก
(๒) กงสุลเทียบเสมอแต่เป็นรองนายนาวาโท
(๓) ไวซ์กงสุลเทียบเสมอแต่เป็นรองนายนาวาตรี
การเยี่ยม
* ข้อ ๔. เมือ่ เรือหลวงไปทอดในอ่าวใดอ่าวหนึ่ง
ภายในพระราชอาณาเขต ซึ่งเป็นที่ตั้งแห่งศาลาว่าการจังหวัด ให้มีการเยี่ยม กรรมการจังหวัด
ระหว่างผู้บังคับบัญชาเรือหลวงกับผู้ราชการจังหวัดโดยปฏิบัติดังต่อไปนี้
(๑) การเยี่ยมในโอกาสแรก
ก. ถ้าผู้บังคับบัญชาเรือหลวงมียศชั้นนายพลเรือ
ผู้ว่าราชการจังหวัด จะเป็นผู้มาเยี่ยมที่เรือก่อน
ข. ถ้าผู้บังคับบัญชาเรือหลวงมียศนาวาเอก
ผู้ว่าราชการจังหวัด ที่เป็นข้าราชการต่ํากว่าชั้นพิเศษจะเป็นผู้มาเยี่ยมที่เรือก่อน
หากผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นข้าราชการชั้นพิเศษ ผู้บังคับบัญชาเรือหลวง
ต้องไปเยี่ยมผู้ว่าราชการจังหวัดก่อน
ค. ถ้าผู้บังคับบัญชาเรือหลวงมียศต่ํากว่านาวาเอก
ต้องไปเยี่ยมผู้ว่าราชการจังหวัดก่อน

(๒) การเยี่ยมตอบ
ก. ถ้าผู้บังคับบัญชาเรือหลวง มียศชั้นนายพลเรือ
หรือผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นข้าราชการชั้นพิเศษ จะเยีย่ มตอบด้วยตนเอง
หรือจัดผู้อื่นไปแทนก็ได้
ข. ถ้าผู้บังคับบัญชาเรือหลวงมียศนาวาเอก
ต้องไปเยี่ยมตอบด้วยตนเอง
ค. ถ้าผู้บังคับบัญชาเรือหลวง มียศนาวาโทหรือ
นาวาตรี ผู้ว่าราชการจังหวัดที่เป็นข้าราชการต่ํากว่าชั้นพิเศษ
จะมาเยี่ยมตอบด้วยตนเอง
* ข้อ ๔ แก้ไขเพิ่มเติมตามข้อบังคับ กห.ฯ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๐๕

๙–๒๘
ง. ถ้าผู้บังคับบัญชาเรือหลวงมียศชั้นนายเรือ
ผู้ว่าราชการจังหวัดจะมาเยี่ยมตอบด้วยตนเอง หรือจัดผู้อื่นมาแทนก็ได้
ในกรณีทผี่ ู้ว่าราชการจังหวัดไม่อยู่ หรือไม่อาจ
ปฏิบัติราชการได้ คงให้มีการเยี่ยมระหว่างผู้บังคับบัญชาเรือหลวง
กับผู้รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการ-จังหวัดด้วยโดยถือชั้น และตําแหน่งเดิม
ของผู้รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นหลักปฏิบัติในการเยี่ยมอนุโลม
ตามความในวรรคแรก
ข้อ ๕. การเยี่ยมระหว่างผู้บังคับบัญชาเรือ และเจ้าหน้าที่ การเยี่ยมตอบ
ฝ่ายปกครองซึ่งได้กล่าวมาแล้วในข้อ ๔ นัน้ เมื่อฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งได้เยี่ยม
แล้วต้องมีการเยี่ยมตอบภายใน ๒๔ ชั่วโมง ถ้าหากว่าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมี
ราชการสําคัญจะละทิ้งไปเยี่ยมคํานับด้วยตนเองไม่ได้ ก็ให้จัดข้าราชการ
ชั้นสัญญาบัตรผู้หนึ่งผู้ใดไปเยี่ยมแทนได้และถ้าผู้บังคับบัญชาเรือหลวง
ไม่ได้ไปเยี่ยมคํานับข้าราชการฝ่ายปกครอง ด้วยตนเอง ตามข้อบังคับนี้
เมื่อใดต้องรายงานชี้แจงเหตุผลที่ไม่ได้ไปนัน้ ให้กองทัพเรือทราบ ตามทางราชการ
ข้อ ๖. การเยี่ยมคํานับ ระหว่างผู้บังคับบัญชาเรือหลวง การจัดพาหนะ
กับข้าราชการสยาม ดังได้กล่าวมาในข้อ ๕ นั้น ถ้าหากว่าการที่ข้าราชการ รับส่ง
ซึ่งอยู่บนบกจะลงมาเยี่ยมคํานับที่เรือไม่ได้ เพราะขัดข้องด้วยพาหนะก็ให้
เรือหลวงจัดเรือรับส่งตามสมควร
ข้อ ๗. การเยี่ยมคํานับข้าราชการต่างประเทศ
การเยี่ยม
ข้าราชการ
ซึ่งมีหน้าที่ประจําอยู่บนบกในอ่าวต่างประเทศแห่งใด จะควรมีเพียงใด

จะมีข้อบังคับ หรือคําสั่งเฉพาะคราว หรือมิฉะนั้นก็ให้ปฏิบัติการอนุโลม
ตามธรรมเนียมที่เรือรบต่างประเทศเคยปฏิบัติกันอยู่ในที่นั้น ตามที่จะ
สืบสวนได้ความเป็นหลักฐานอย่างใด
มาตรา ๑๓
การเคารพในเรือกระเชียง
ข้อ ๑. เรือกระเชียงซึ่งกําลังเดินอยู่ ให้ทาํ การเคารพ
แก่บุคคลและวัตถุดัง จะได้กล่าวต่อไปนี้
(๑) ตั้งกระเชียง หรือหยุดกระเชียวตามชนิด

ต่างประเทศ

การเคารพ
เวลาเรือเดิน

๙–๒๙
ของเรือแล้วแลไปทางบุคคล และวัตถุควรรับการเคารพ นายท้าย
ไม่ต้องทําการเคารพ ให้ระวังท้ายเรือไปตามเดิมเป็นการเคารพแก่
* ก. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
สมเด็จพระบรมราชินี รัชทายาท พระบรมวงศ์ เฉพาะที่มีธง
หมายเกียรติยศ สมเด็จพระราชชนนี พระเจ้าแผ่นดิน และ
เจ้าต่างประเทศ
* ข. นายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม
ผู้บัญชาการทหารเรือและนายพลทหาร หรือนายพลตํารวจทุกชั้น
ผู้บังคับบัญชาตั้งแต่ผู้บังคับ การเรือใหญ่ซึ่งตนสังกัดนั้นขึ้นไป ถ้าเป็นเรือ
ของกองทหาร ตั้งแต่ผู้บังคับกองทหารนั้นขึ้นไป
ค. พระบรมศพ พระบรมอัฐิ ขบวนแห่พระศพ
* ง. ธงมหาราช ธงกระบี่ธุชครุฑพ่าห์ ธงราชินี
ธงเยาวราชธงราชวงศ์ธงจุฑาธุช ธงราชนาวีประจําเรือใหญ่ ธงประจํากองทหาร
ธงประจํากองยุวชนทหาร ธงนายกรัฐมนตรี ธงรัฐมนตรี ว่าการกระทรวงกลาโหม
ธงผู้บัญชาการทหารเรือ ธงผู้บังคับการกองเรือรบ และธงนายพลเรือ
ในเวลาที่ชักธงขึ้นลงหรือผ่านไปส่วนธงราชนาวีประจําเรือใหญ่นั้น ให้กระทํา
เฉพาะแต่ในขณะที่ทําพิธีธงขึ้นธงลงเท่านั้น
(๒) คํานับโดยวิธีเดียวกันกับใน (๑) แต่ไม่ต้องตั้งกระเชียง
เป็นแต่เพียงหยุดกระเชียงเป็นการเคารพแก่
* ก. บรรดาทหารชั้นนายนาวา นายพัน นายนาวาอากาศ

และนายพันตํารวจ
ข. ขบวนแห่ศพซึ่งมีการทหารเข้าขบวนแห่ด้วย

* ข้อ ๑. (๑) ก. แก้ไขเพิ่มเติมตามข้อบังคับ กห.ฯ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๔๙๗
* ข้อ ๑. (๑) ข. แก้ไขเพิ่มเติมตามคําสั่งทหารที่ ๖๐/๒๗๖๐ ลง ๓ มิ.ย.๘๐
* ข้อ ๑. (๑) ง. แก้ไขเพิ่มเติมตามคําสั่งทหารที่ ๙๕/๓๗๖๘ ลง ๖ มิ.ย.๘๒
* ข้อ ๑. (๒) ก. แก้ไขเพิ่มเติมตามคําสั่งทหารที่ ๖๐/๒๗๖๐ ลง ๓ มิ.ย.๘๐

๙–๓๐
(๓) ไม่ต้องหยุดกระเชียง เป็นแต่นายท้าย
บอกแลขวา หรือแลซ้ายไปทางผู้รับการเคารพ เป็นการเคารพแก่บรรดา
ผู้รับการเคารพอื่นๆ นอกจากที่ได้กล่าวแล้วใน (๑) และ (๒) นั้น
(๔) การเคารพด้วยวิธีตั้งกระเชียงซึ่งได้ว่าไว้ใน
(๑) นั้น ถ้าเป็นเวลาที่เรือขึงเพดานอยู่ไม่ต้องตั้งกระเชียงและให้ใช้วิธีการ
เคารพอย่างที่ว่าไว้ใน (๒) นัน้ แทน อนึ่ง นั้นแทน อนึ่ง บรรดาเรือ
กระเชียงหู จะขึงเพดานหรือมิได้ขึงก็ตาม ไม่ต้องทําการเคารพด้วยวิธี
ตั้งกระเชียงเลย ให้ทําการเคารพต่อบุคคลและวัตถุที่ระบุไว้ใน (๑) โดยวิธี
เดียวกันกับที่ว่าไว้ใน (๒) นัน้ ทุกประการ
ข้อ ๒. การเคารพในเรือกระเชียงซึ่งได้กล่าวมาแล้วในข้อ การเคารพ
เวลาจอดเรือ
๑. ข้างบนนี้ ถ้าเป็นเวลาเรือจอดอยู่ ให้ทหารประจําเรือทําการเคารพ
พร้อมกัน โดยผู้มียศสูงในที่นนั้ เป็นผู้สั่งให้แลขวาหรือซ้าย

การเคารพ
เวลาเรือเดิน

มาตรา ๑๔
การเคารพในเรือใบ
ข้อ ๑. เรือใบ ซึ่งกําลังเดินอยู่ ให้ทําการเคารพแก่บุคคล และวัตถุดังจะกล่าว
ต่อไปนี้
(๑) ปล่อยดามันและนายท้ายบอกแลขวาหรือซ้าย เว้นแต่นายท้าย
คงระวังหางเสืออยู่ เป็นการเคารพแก่
* ก. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระบรมราชินี รัช

ทายาทพระบรมวงศ์ เฉพาะที่มีธงหมายเกียรติยศสมเด็จพระราชชนนี พระ
เจ้าแผ่นดิน และเจ้าต่างประเทศ
* ข. นายยกรัฐมนตรี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ผู้บัญชาการ
ทหารเรือ นายพลทหารหรือนายพลตํารวจ นายทหารชั้นนายนาวา นายพัน
นายนาวาอากาศ และนายพันตํารวจ ผู้บังคับบัญชา ตั้งแต่ผู้บังคับการเรือ
ใหญ่ซึ่งตนสังกัดนั้นขั้นไป ถ้าเป็นเรือของกองทหารตั้งแต่ผู้บังคับกองทหารนั้น
ขึ้นไป
* ข้อ ๑. (๑) ก. แก้ไขเพิ่มเติมตามข้อบังคับ กห.ฯ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๔๙๗
* ข้อ ๑. (๑) ข. แก้ไขเพิ่มเติมตามคําสั่งทหารที่ ๖๐/๒๔๖๐ ลง ๓ มิ.ย.๘๐

๙–๓๑

การเคารพเวลา
เรือจอด

ค. พระบรมศพ พระบรมอัฐิ ขบวนแห่พระศพ ขบวนแห่ศพ ซึ่งมี
กองทหารเข้าขบวนแห่ด้วย
* ง. ธงมหาราช ธงกระบี่ธุชครุฑพ่าห์ ธงราชินี ธงเยาวราช ธง
ราชวงศ์ ธงจุฑาธุช ธงราชนาวีประจําเรือใหญ่ ธงประจํากองทหาร ธงประจํา
กองยุวชนทหาร ธงนายกรัฐมนตรี ธงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ธงผู้
บัญชาการทหารเรือ ธงผู้บังคับการกองเรือรบ และธงนายพลเรือ ในเวลาที่
ชักขึ้นลงหรือผ่านไป ส่วนธงราชนาวีประจําเรือใหญ่นั้น ให้กระทําเฉพาะแต่ใน
ขณะที่ทําพิธีธงขึ้นธงลงเท่านั้น
(๒) ไม่ปล่อยดามันเป็นแต่ให้คนประจําเรือกระทําการเคารพอย่างใน
(๑) (เว้นแต่นายท้าย) เป็นการเคารพแก่บุคคลควรรับการเคารพอื่นๆ
นอกจากที่ได้ว่ามาใน (๑) ข้างบนนี้
ข้อ ๒. การเคารพในเรือใบ ซึ่งได้กล่าวแล้วในข้อ ๑.นั้น ถ้าเป็นเวลาเรือจอด
อยู่ให้ทหารประจําเรือทําการเคารพอย่างข้อ ๒. มาตรา ๑๓

* ข้อ ๑. (๑) ง. แก้ไขเพิ่มเติมตามคําสั่งทหารที่ ๙๕/๓๗๖๘ ลง ๖ มิ.ย.๘๒

๙–๓๒
มาตรา ๑๕
การเคารพในเรือกลเล็ก
หยุดเครื่องจักร
ข้อ ๑. เรือกลเล็กกําลังเดินอยู่ ให้หยุดเครื่องจักร
ทหารในเรือทําวันทยหัตถ์ (เว้นนายท้าย ช่างกล และช่างไฟ)
ทําการเคารพ
ทําการเคารพดังนี้
* (๑) แก่บุคคล คือ
ก. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ข. สมเด็จพระบรมราชินี
ค. รัชทายาท
ง. พระบรมวงศ์และสมเด็จพระราชชะนี
จ. พระเจ้าแผ่นดินและเจ้าต่างประเทศ
ฉ. นายกรัฐมนตรี
ช. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม
ซ. นายทหารและนายตํารวจที่มียศชั้นนายพล
ญ. ผู้บังคับบัญชาโดยตรงตั้งแต่ผู้บังคับกองขึ้นไป
(๒) แก่วัตถุ คือ
พระบรมศพและพระบรมอัฐิ
พระศพและพระอัฐิพระบรมวงศ์
ธงหมายพระอิสริยยศ
ธงประจํากองทหาร

* ธงประจํากองยุวชนทหาร
ธงราชนาวีประจําเรือใหญ่
ธงนายกรัฐมนตรี
ธงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม
ธงผู้บัญชาการทหารเรือ
ธงนายพลเรือ
* ข้อ ๑. (๑) แก้ไขเพิ่มเติมตามข้อบังคับ กห.ฯ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๔๙๗
* คําว่า “ธงประจํากองยุวชนทหาร” ในข้อ ๑. (๒) เพิ่มเติมตามคําสั่งทหารที่ ๙๕/๓๗๖๘

ลง ๖ มิ.ย.๘๒
๙–๓๓
การเคารพธงเหล่านี้ให้กระทําเมื่อเวลาที่ชักขึ้นหรือชักลงหรือผ่านไป
สําหรับธงราชนาวีประจําเรือใหญ่ให้ทําเฉพาะพิธีธงขึ้นลง
เบาเครื่อง
* ข้อ ๒. เรือกลเล็กกําลังเดินอยู่ ให้เบาเครื่องจักร ทหารในเรือทําวันทยหัตถ์ (เว้น
ทําการเคารพ
นายท้ายช่างกล และช่างไฟ) ทําการเคารพแก่บุคคลและวัตถุดังนี้
นายทหารชั้นนายนาวา นายพัน นายนาวาอากาศ และนายพันตํารวจ
ศพซึ่งมีกองทหารแห่เป็นเกียรติยศ
เรือเดินตามปกติ ข้อ ๓. เรือกลเล็กกําลังเดินอยู่ ให้ทหารในเรือ (เว้นนายท้ายช่างกล และช่างไฟ)
ทําการเคารพ
ทําวันทยหัตถ์ แต่เรือคงเดินตามปกติ ทําการเคารพแก่บรรดาผู้รับการเคารพ
อื่นๆ นอกจากที่กล่าวแล้วในข้อ ๑. และข้อ ๒.
ทําการเคารพ
ข้อ ๔. เรือกลเล็กเวลาจอดอยู่ ให้ทหารในเรือทําการเคารพอย่างเวลาอยู่ตาม
เมื่อเรือจอด
ลําพัง
ทําการเคารพเมื่อ ข้อ ๕. การเคารพด้วยวิธีหยุดเครื่องจักรนั้น ถ้าเป็นเวลาที่เรือนั้นต้องจูงเรือ
เวลาเป็นเรือจูง อื่นๆอยู่ด้วย ให้เปลี่ยนเป็นเบาเครื่องจักรทําการเคารพ

เคารพผู้แทน

ตอนที่ ๓
เบ็ดเตล็ด
ข้อ ๑. การแสดงความเคารพต่อผู้แทนพระองค์หรือผู้แทนผู้บังคับบัญชา ถ้ามี
คําสั่งแสดงให้ปรากฏว่าผู้ใดเป็นผู้แทน ก็ให้แสดงความเคารพต่อผู้นั้นดุจ
เดียวกับที่ต้องแสดงถวายพระองค์ หรือแก่ผู้บังคับบัญชานั้นๆ ตลอดเวลาที่
แทน

การเคารพ
ข้อ ๒. ทหารต้องแสดงการเคารพต่อข้าราชการพลเรือนซึ่งเป็น
ข้าราชการพลเรือน ผู้บังคับบัญชา

* ข้อ ๒. แก้ไขเพิ่มเติมตามคําสั่งทหาร ที่ ๖๐/๒๗๖๐ ลง ๓ มิ.ย.๘๐
๙–๓๔

การเคารพธง
* ข้อ ๓. ทหารที่ไปในงานพิธีของลูกเสือ ให้แสดงการเคารพต่อธงประจํา
ประจํากองลูกเสือ กองลูกเสือเฉพาะในโอกาสนั้นตามเวลาอันสมควร

ให้บรรดากรมกองในกระทรวงกลาโหม ปฏิบัติตามข้อบังคับทหารว่าด้วย
การเคารพตั้งแต่บัดนี้
(ลงนาม) พิบลู สงคราม
รัฐมนตรีวา่ การกระทรวงกลาโหม
ศาลาว่าการกลาโหม พระนคร
๑๒ มี.ค.๗๘

* ข้อ ๓. เพิ่มเติม ตามคําสั่งทหาร ที่ ๙๕/๓๗๖๘ ลง ๖ มิ.ย. ๘๒
๙–๓๕
ที่ ๒/๔๙๙๙๕
๒๔๘๐

ข้อบังคับทหาร
ว่าด้วยการแสดงความเคารพสําหรับพลเรือ
------------------------ความมุ่งหมาย

วิธีแสดง
ความเคารพ

ข้อ ๑. การแสดงคารวะด้วยการเคารพเป็นธรรมเนียมและจรรยาอันดีงาม ย่อม
เป็นเครื่องปลูกฝังความสามัคคี และทวีความผูกพันให้สนิทสนมแน่นแฟ้นยิ่งขึ้น
โดยเฉพาะข้าราชการกลาโหมพลเรือนและคนงาน ซึ่งรับราชการร่วมอยู่ใน
วงการของทหารด้วยแล้ว การแสดงความเคารพ ก็ยิ่งมีความสําคัญมากขึน้ จึง
ตราข้อบังคับไว้เพื่อเป็นทางปฏิบัติ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๒. ข้าราชการกลาโหมพลเรือนและคนงาน ให้แสดงความเคารพตาม
วิธีดังนี้
*(๑) แต่งเครือ่ งแบบซึ่งทางราชการกําหนด
ก. สวมหมวก ให้ทําวันทยหัตถ์ ทั้งเวลาอยู่กับที่ และเคลื่อนที่
ข. ไม่สวมหมวก สําหรับเสมียนพนักงานและคนงานอยู่กับที่ให้ทําท่า

ตรง ถ้าเคลื่อนที่ให้ทําแลขวา (ซ้าย) ไปทางผู้หรือสิ่งซึ่งต้องเคารพ สําหรับ
ข้าราชการกลาโหมพลเรือนตําแหน่งชั้นสัญญาบัตรให้ทําการเคารพด้วยวิธีก้ม
ศีรษะ
(๒) ชายแต่งเครื่องลําลองให้ทําการเคารพตามประเพณีนิยม
*(๓) หญิงเมื่อไม่ได้แต่งเครื่องแบบ ให้ทําการเคารพตามประเพณี
นิยมใน (๒) และ (๓) นั้น ถ้าอยู่ในแถวหรือในบริเวณโรงงานให้ทําความ
เคารพด้วยวิธียืนท่าตรง
* ข้อ ๒. (๑) และ (๓) แก้ไขเพิ่มเติมตามคําสั่งทหาร ที่ ๔๒๑/๓๓๒๗ ลง ๑๓ ก.ย.๘๔
๙–๓๖
ข้อ ๓. ข้าราชการกลาโหมพลเรือนและคนงาน
ผู้หรือสิ่งซึ่งต้อง
ต้องแสดงความเคารพ ต่อผู้หรือสิ่งซึ่งจะกล่าวต่อไปนี้ คือ
(๑) พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
(๒) สมเด็จพระบรมราชินี
(๓) สมเด็จพระราชชนนี
(๔) รัชทายาท
(๕) พระเจ้าแผ่นดินและพระราชินีต่างประเทศ
(๖) พระบรมวงศ์ซึ่งเสด็จโดยมีธงราชวงศ์
(๗) เจ้าต่างประเทศซึ่งเป็นเอกราชและเสด็จโดยมีธงราชวงศ์
(๘) ผูส้ ําเร็จราชการแทนพระองค์
(๙) นายกรัฐมนตรี
(๑๐) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม
(๑๑) ผู้บังคับบัญชาของตน
(๑๒) พระบรมศพและพระบรมอัฐิ
(๑๓) พระศพและอัฐิพระบรมวงศ์
(๑๔) ศพซึ่งมีกองทหารเป็นเกียรติยศ
(๑๕) ธงประจํากองทหาร
*(๑๖) ธงประจํากองยุวชนทหาร

*(๑๗) ธงประจํากองลูกเสือ
(๑๘) ธงชาติในขณะชักขึ้นลงประจําสํานักงานของรัฐบาล
ธงหมายยศนายพลหรือตําแหน่งตั้งแต่ชั้นผู้บัญชาการทหารขึ้นไป และธงราชนาวี
ในขณะทําพิธีชักขึ้นลง
(๑๙) ธงมหาราช ธงราชินี ธงเยาวราชและธงราชวงศ์ เวลาผ่าน
(๒๐) อนุสาวรีย์รูปบุคคล ขณะเมื่อรัฐบาลมีงานฉลอง
(๒๑) พลเรือนต่อพลเรือน หรือพลเรือนต่อทหาร
* ข้อ ๓. (๑๖) (๑๗) เพิ่มเติมตามคําสั่งทหาร ที่ ๕๙/๓๗๖๘ ลง ๖ มิ.ย.๘๒
๙–๓๗
ข้อ ๔. ผู้มีตําแหน่งต่ํา ต้องทําการเคารพผู้มีตําแหน่งสูงก่อนผู้มีตําแหน่งสูง
ต้องทําการเคารพตอบ ถ้าตําแหน่งเสมอกัน ต้องทําการเคารพซึ่งกันและกัน
โดยไม่เกี่ยงงอน
โอกาสที่แสดง ข้อ ๕. เมื่อผู้หรือสิ่งซึ่งจะต้องทําการเคารพตามข้อ ๓. เข้าไปในสํานักงาน
ความเคารพ
หรือโรงงานให้ปฏิบัติดังนี้
(๑) ถ้าเข้าไปในสํานักงานให้ผู้ที่อยู่ในสํานักงานนั้นทําการเคารพโดย
ลําพัง
(๒) ถ้าเข้าไปในโรงงานหลังใด ซึ่งเป็นเวลาที่คนงานกําลังทํางานอยู่
ให้ผู้บังคับบัญชาสูงสุด ณ โรงงานหลังนั้นทําการเคารพแต่ผู้เดียว
(๓) เมื่อมีการสนทนาหรือสอบถามข้อความใดๆ ซึ่งกันและกัน ให้ผู้
มีตําแหน่งต่ํายืนสนทนาในท่าตรงจนกว่าจะได้รับอนุญาต
ส่วนนอกสํานักงานหรือโรงงาน ให้ทําการเคารพโดยลําพังตามวิธีที่กล่าวไว้ ในข้อ ๒
การรับเคารพ
ข้อ ๖. เมื่ออยู่ด้วยกันหลายคน ผูม้ ีตําแหน่งสูง เป็นผู้รบั เคารพแต่ผู้เดียว
ถอดหมวก
ข้อ ๗. ข้าราชการกลาโหมพลเรือน และคนงาน แต่งเครื่องแบบซึ่งทาง
เคารพไม่ได้
ราชการกําหนด และสวมหมวกอยู่ จะถอดหมวกเคารพแก่ผู้ใดมิได้
เคารพสถานที่ ข้อ ๘. เมื่อเข้าไปในพระที่นั่ง โบสถ์ วิหาร ที่ว่าการหรือเคหะสถาน เพื่อ
เคารพต่อสถานที่นั้น ให้ถอดหมวก
เคารพเมื่อได้ยิน ข้อ ๙. เมื่ออยู่ร่วมสถานที่ ซึ่งมีการบรรเลงเพลงเป็นเกียรติยศต้องทําการ
เคารพก่อน
และหลัง

เพลงเกียรติยศ เคารพจนกว่าจะสิ้นเพลงเคารพนั้น
เริ่มและเลิกเคารพ ข้อ ๑๐. การเคารพให้เริ่มและเลิกดังต่อไปนี้

การผ่อนผัน

แสดงความเคารพ

โอกาสที่ไม่ต้อง
ทําการเคารพ

(๑) เมื่อผ่านให้เริ่มกระทํา ในระยะห่างที่เห็นได้ถนัดและก่อนที่จะ
ผ่านประมาณ ๓ ก้าว เลิกทําการเคารพเมื่อผ่านไปแล้วประมาณ ๒ ก้าว
(๒) เมื่อเข้าไปหา ให้เริม่ ทําการเคารพก่อนถึงผู้หรือสิ่งซึง่ ต้องเคารพ
ประมาณ ๓ ก้าว เลิกทําการเคารพเมื่อได้รับอนุญาตหรือเสร็จกินแล้ว
(๓) เมื่อผู้หรือสิ่งซึ่งต้องเคารพเข้ามายังบริเวณที่ตนอยู่ให้เริ่มและเลิก
ทําการเคารพในโอกาสอันควร
ข้อ ๑๑. ให้ผอ่ นผันการแสดงความเคารพดังนี้
๙–๓๘
(๑) ข้าราชการกลาโหมพลเรือนและคนงานแต่งเครื่องแบบ ซึ่งทาง
ราชการกําหนดและสวมหมวกอยู่ จะถอดหมวกเพื่อไหว้พระก็ได้ หรือถ้าไม่
สามารถทําการเคารพด้วยท่าวันทยหัตถ์ได้ ในเวลาอยู่กบั ที่ให้ทําท่าตรง ใน
เวลาเคลื่อนที่ให้ทําแลขวา (ซ้าย)
(๒) เมื่อสนทนาอยู่กับผู้มีตําแหน่งสูงกว่าตน ไม่ต้องทําการเคารพผู้มี
ตําแหน่งต่ํากว่าผู้ซึ่งตนอยู่ด้วย แต่ถ้าอยู่เฉพาะพระพักตร์ พระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัว สมเด็จพระบรมราชินี สมเด็จพระราชชนนี และรัชทายาท ไม่ต้องทํา
การเคารพแก่ผู้ใด นอกจากพระองค์นี้
(๓) เวลาอยู่บนยานพาหนะให้ทําการเคารพโดยนั่งหรือยืนอยู่บนยานนั้นได้แต่
ต้องสํารวมอิริยาบถขณะเคารพให้สมควร
(๔) แถวกําลังเดินตามสบายหรือวิ่ง ไม่ต้องบอกทําการเคารพ
(๕) เวลากําลังปฏิบัติหน้าที่ อันเกี่ยวกับเครื่องจักร เครื่องยนต์ ซึ่งถ้าละ
หน้าที่นั้น อาจเกิดอันตราย หรือเสียหายแก่การงานขึ้นได้ ก็ไม่ต้องทําการ
เคารพ ถ้าต้องตอบคําถามให้นั่งหรือยืนอยู่ในท่าซึ่งกําลังทํางานนั้นๆ
ข้อ ๑๒. เมื่ออยู่ในโอกาสต่อไปนี้ ไม่ต้องทําการเคารพแก่ผู้ใด
(๑) กําลังเล่นกีฬา
(๒) อยู่ในที่ชมุ นุมซึ่งต้องการความสงบ
(๓) เจ็บป่วยอาการสาหัส

(๔) แบกหามของหนัก
(๕) กําลังรับประทานอาหาร
(๖) มีหน้าที่ตอ้ งประจําในขบวนหรือพิธีใดๆ
(๗) กําลังขับขีย่ านหรือสัตว์พาหนะเคลื่อนที่ตามลําพังในที่คับขัน หรือ
เมื่อกําลังขับยานพาหนะในความควบคุม ให้ใช้ข้อบังคับนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
(ลงนาม) พ.อ. พรหมโยธี
สั่งราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม
ศาลาว่าการกลาโหม พระนคร
๑๒ ม.ค.๘๑
๙–๓๙
ที่ ๖/๕๖๔๒
๒๔๘๙

คําสั่งชี้แจงทหาร
เรื่อง การถวายความเคารพแด่พระมหากษัตริย์

-------------------------------ด้วยปรากฏว่าในขณะที่ขบวนเสด็จพระราชดําเนินผ่านไปตามถนนต่างๆ แม้จะมีรถ
ตํารวจนําและตามเสด็จรถพระที่นั่ง มีเสียงแตรรถพระที่นั่งผิดกว่ารถธรรมดาและที่หน้ารถพระที่
นั่งมีธงมหาราชปักอยู่ซึ่งเป็นที่สังเกตเห็นได้แต่ไกลก็ตาม ผู้ที่สั ญจรไปมาตลอดจนยวดยาน
พาหนะของชาวไทย และชาวต่างประเทศไม่ใคร่จะถวายความเคารพแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
นอกจากนี้ สําหรับยวดยานพาหนะปรากฏว่า ไม่ใคร่หลบหลักแอบข้างทางแต่กลับสวนทาง
หรือแซงขึ้นหน้าขบวนเสด็จโดยไม่นําพาต่อการห้ามปราม หรือการแนะนําของเจ้าหน้าที่เสียเลย
ยิ่งกว่านั้นในการเสด็จพระราชดําเนินแทบทุกครั้งมักจะมีเด็กเปลือยกายวิ่งผ่าย หรือวิ่งมาดู
ขบวนเสด็จอย่างใกล้ชิด โดยไม่มีเจ้าหน้าที่ตักเตือนห้ามปรามเสียเลย ทั้งนี้เป็นการส่อแสดงถึง
ความบกพร่องในภูมิธรรมและวัฒนธรรมของประเทศชาติที่ถึงซึ่งความเจริญแล้วเป็นอย่างมาก
การถวายความเคารพต่อพระมหากษัตริย์นั้นย่อมเป็นประเพณีและเป็นสิ่งที่ต้องกระทําโดยที่
นอกจากจะเป็นการแสดงความจงรักภักดีต่อองค์พระมหากษัตริย์ในฐานะที่ทรงเป็นประมุขของ
ชาติ แล้วยังแสดงถึงภูมิธรรมและวัฒนธรรมของชาติด้วย

ตามพฤติการณ์เท่าที่ปรากฏแล้วนี้ แม้จะไม่ปรากฏว่ามีข้าราชการในสังกัด
กระทรวงกลาโหมคนใด ได้ปฏิบัติเช่นนี้ก็ตาม แต่กระทรวงกลาโหมเห็นเป็นการสมควรที่จะ
ชี้แจงให้ทราบทั่วกันและข้อให้ผู้บังคับบัญชาทุกชั้น อบรมผู้อยู่ในบังคับบัญชาของตนให้ซาบซึ้ง
และปฏิบัติให้ถูกต้องตามระเบียบแบบแผนที่ทางราชการได้วางไว้โดยเคร่งครัด เพื่อได้เป็น
ตัวอย่างอันดีแก่ประชาชนทั่วไปด้วย
(ลงชื่อ) ว. วิชิตสงคราม
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม
กระทรวงกลาโหม
๑๖ เม.ย.๘๒
๙–๓๙-๑

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กพ.ทบ. (กองการปกครอง โทร . ๐ ๒๒๙๗ ๗๑๕๕, ๙๗๑๕๕)
ที่ ต่อ กห. ๐๔๐๑/๙๗๑
วันที่
๑๖ มี.ค. ๖๐
เรื่อง ขออนุมัติหลักการใช้คําบอกคําสั่งในการเคารพ
เรียน ผบ.ทบ.
อ้างถึง ๑. ข้อบังคับทหารว่าด้วยการเคารพ พ.ศ.๒๔๗๘
๒. หนังสือ กพ.ทบ. ที่ ต่อ กห ๐๔๐๑/๓๗๔๕๔ ลง ๒๓ พ.ย. ๕๕
๓. หนังสือ กพ.ทบ. ด่วนที่สุด ที่ กห ๐๔๐๑/๒๓๑๒ ลง ๒๒ ก.ค. ๕๙
สิ่งที่ส่งมาด้วย หนังสือ กพ.ทหาร ที่ ต่อ กห ๐๓๐๒/๑๓๔๓ ลง ๗ มี.ค. ๖๐
๑. กพ.ทหาร แจ้งว่า ผบ.ทสส. อนุมัติหลักการใช้คําบอกคําสั่งในการเคารพ
ว่า “ถวาย/ แสดงความเคารพ” ต่ อ ผู้ห รือ สิ่ง ที่ท หารต้อ งแสดงการเคารพซึ่ง กํา หนดไว้ใ น
ข้อบังคับทหารว่าด้วยการเคารพ พ.ศ. ๒๔๗๘ เพื่อให้การใช้คําบอกคําสั่ง เป็นไปในแนวทาง
เดียวกัน รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย
๒. ข้อเท็จจริง
๒.๑ ตามอ้ า งถึ ง ๑ กํ า หนดหลั ก เกณฑ์ แ ละแนวทางการปฏิ บั ติ ที่
เหมาะสม ในการแสดงความเคารพของทหารต่อบุคคลสําคัญ ผู้บังคับบัญชา ผู้มีอาวุโสสูงกว่า
หรือสิ่งซึ่งควรเคารพ ในโอกาสต่างๆ

๒.๒ ตามอ้างถึง ๒ ทบ. กําหนดแนวทางการใช้คําบอกคําสั่งในการ
เคารพ แบ่งออกเป็น ๓ แนวทาง ได้แก่
๒.๒.๑ คําว่า “ทําความเคารพ” ให้ใช้สําหรับบุคคล ตําแหน่ง หรือ
สิ่งมีชีวิตอื่นๆ
๒.๒.๒ คําว่า “แสดงความเคารพ” ให้ใช้สําหรับวัตถุ สิ่งของ หรือสิ่งควร
เคารพต่างๆ
๒.๒.๓ สําหรับพระบรมวงศานุวงศ์ หรือผู้ที่ต้องใช้คําราชาศัพท์ให้
ปฏิบัติตามฐานันดรศักดิ์นั้น ๆ

๙–๓๙-๒

/๒.๓ ตามอ้างถึง....

๒.๓ ตามอ้างถึง ๓ ทบ. กําหนดการใช้คําบอกคําสั่งตามแนวทางของ
กองกิจการในพระองค์สําเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมงกุฎราชกุมาร ในการสั่งแถวทหาร
ถวายความเคารพ หรือแสดงความเคารพต่อผู้บังคับบัญชาที่มียศสูงกว่า ในวาระต่างๆ โดยใช้คํา
บอกคําสั่งว่า “ถวาย / แสดงความเคารพ” ซึ่งแบ่งการปฏิบัติเป็น ๓ กรณี ได้แก่ กรณีแถวมี
อาวุธ, กรณีแถวไม่มีอาวุธ และกรณีการบอกคําความเคารพในอาคาร ในห้องเรียน หรือในที่
ประชุม (ไม่สวมหมวก)
๓. กพ.ทบ. พิจารณาแล้วเห็นว่า เพื่อให้การปฏิบัติในการเคารพ เป็นไปด้วย
ความถูกต้องเรียบร้อย และเป็นแบบอย่างเดียวกัน จึงเห็นควรยกเลิกแนวทางตามข้อ ๒.๒
และให้ใช้คําบอกคําสั่งว่า “ถวาย/แสดงความเคารพ” ต่อผู้บังคับบัญชาที่ยศสูงกว่า หรือสิ่งที่
ทหารต้องแสดงการเคารพ ตามข้อ ๑ โดยยึดถือการปฏิบัติตามแนวทางในข้อ ๒.๓ ทั้งนี้
หน่วยที่รับผิดชอบด้านการศึกษา ควรปรับปรุงคู่มือการฝึกให้ทันสมัยต่อไป
๔. ข้อเสนอ เห็นควรดําเนินการดังนี้
๔.๑ อนุมัติให้ดําเนินการ ตามการพิจารณาในข้อ ๓
๔.๒ ยกเลิก หนังสือ กพ.ทบ. ที่ต่อ กห ๐๔๐๑/๓๗๔๕๔ ลง ๒๓
พ.ย.๕๕
๔.๓ ให้ สบ.ทบ. สําเนาแจ้งให้ นขต.ทบ. และหน่วยที่เกี่ยวข้อง ทราบ
และถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด
๔.๔ ให้ ยศ.ทบ. พิจารณาปรับปรุงคู่มือการฝึกให้เป็นแบบอย่างเดียวกัน
ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อกรุณาพิจารณา หากเห็นเป็นการสมควร กรุณาอนุมัติตามเสนอ
ในข้อ ๔ ทั้งนี้ อยู่ในอํานาจของ ผบ.ทบ.

(ลงชื่อ) พล.ต. วีระ บรรทม
(วีระ บรรทม)
รอง จก.กพ.ทบ. ทําการแทน
จก.กพ.ทบ.

๙–๓๙-๓
เรียน ผบ.ทบ.
- เห็นควรอนุมัติตามที่ กพ.ทบ. เสนอในข้อ ๔
(ลงชื่อ) พล.ท. สรรชัย อจลานนท์
รอง เสธ.ทบ.(๑)
๑๗ มี.ค.๖๐
(ลงชื่อ) พล.อ. สสิน ทองภักดี
เสธ.ทบ.
๑๗ มี.ค. ๖๐
- อนุมัติตามเสนอในข้อ ๔
(ลงชื่อ) พล.อ. เฉลิมชัย สิทธิสารท
ผบ.ทบ.
๒๑ มี.ค.๖๐

(ลงชื่อ) พล.อ. เทพพงศ์ ทิพยจันทร์
ผช.ผบ.ทบ.(๑)
๒๐ มี.ค. ๖๐
(ลงชื่อ) พล.อ. พิสิทธิ์ สิทธิสาร
รอง ผบ.ทบ.
๒๑ มี.ค.๖๐

สําเนาถูกต้อง
เสนอ........................................................
(ลงชื่อ) พ.อ. สยาม สมรรคจันทร์
(สยาม สมรรคจันทร์)
ผอ.กอง สบ.ทบ.
๒๔ มี.ค.๖๐

๙–๓๙-๔

บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ กพ.ทหาร.(กปคฯ โทร๐ ๒๕๗๕ ๖๐๗๒ โทร.ทหาร. ๕๗๒๑๑๒๔)
ที่ ต่อ กห ๐๓๐๒/๑๓๔๓
วันที่
๗ มี.ค. ๖๐
เรื่อง ขออนุมัติหลักการการใช้คําบอกคําสั่งในการเคารพ
เสนอ กพ.ทบ.
สิ่งที่ส่งมาด้วย สําเนาหนังสื่อ กพ.ทหาร ที่ กห ทหาร ๐๓๐๒/๑๓๔๓ ลง ๒๓ ก.พ. ๖๐
ผบ.ทสส. ได้กรุณาอนุมัติใช้คําบอกคําสั่งในการเคารพว่า “ถวาย/แสดงความเคารพ”
ต่อผู้หรือสิ่งซึ่งกําหนดไว้ในข้อบังคับทหารลง ๑๒ มี.ค. ว่าด้วยการเคารพ เพื่อให้ส่วนราชการใน
ทท. (บก.ทท,ทบ, ทร. และ ทอ.) ทราบและถือปฏิบัติเป็นแนวทางเดียวกัน
จึงเสนอมาเพื่อกรุณาดําเนินการต่อไป

(ลงชื่อ) พล.อ.ต. จักรินทร์ ขจรบุญ
(จักรินทร์ ขจรบุญ)
รอง จก.กพ.ทหาร ทําการแทน
จก.กพ.ทหาร

๙–๓๙-๕

บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ กพ.ทหาร.(กปคฯ โทร๐ ๒๕๗๕ ๖๐๗๒......โทร.ทหาร ๕๗๒๓๑๒๙)
ที่.ต่อ.กห.๐๓๐๒/๑๓๔๓
วันที่ ๒๓ ก.พ. ๖๐
เรื่อง ขออนุมัติหลักการการใช้คําบอกคําสั่งในการเคารพ
เรียน ผบ.ทสส.
ถึง
ข้อบังคับทหาร ลง ๑๒ มี.ค. ๗๘ ว่าด้วยความเคารพ
สิ่งที่ต้องนํามาด้วย
๑. หนังสือ สม. ที่ กห. ๐๒๐๑/๕๑๕ ลง ๒ ก.พ.๖๐
๒.หนังสือ กพ.ทบ. ที่ ต่อ กห. ๐๔๐๑/๓๗๔๕๔ ลง ๖ ธ.ค.๕๙
๓.หนังสือ กพ.ทร. ที่ กห. ๐๕๐๓/๖๙๔๘ ลง ๖ ธ.ค.๕๙
๔.หนังสือ กพ.ทอ. ที่ กห. ๐๖๐๔๔/๙๘๕๑ลง ๖ ธ.ค.๕๙
๑.กพ.ทหาร ขออนุ มั ติ ห ลั ก การการใช้ คํ า บอกคํ า สั่ ง ในการเคารพ
เพื่อให้การใช้คําบอก คําสั่งของ บก.ทท. และเหล่าทัพ ที่ทหารต้องแสดงความเคารพต่อผู้หรือสิ่ง
ซึ่งกําหนดไว้ในข้อบังคับทหาร ลง ๑๒ มี.ค. ๗๘ ว่าด้วยการเคารพ เป็นไปในทางเดียวกัน
๒ กพ.ทหาร ตรวจสอบและพิจารณาแล้ว เนื่องจากยังมีการปฏิบัติที่
แตกต่างกันของส่วนราชการใน ทท. จึงได้หารือกับ สม. และเหล่าทัพได้ข้อสรุป ดังนี้
๒.๑ สม. ได้พิจารณาตามข้อบังคับทหารที่อ้างถึง แจ้งว่าการใช้
ถ้อยคําเกี่ยวกับ " การเคารพ " ได้แก่ " แสดงการเคารพ " และ " ทําการเคารพ " มิได้ระบุเจาะจง

ให้ใช้หรือกําหนดเป็นหลักเกณฑ์ว่าถ้อยคําใด ให้ใช้กับสิ่งใดหรือโอกาสที่แตกต่างกันอย่างใด โดย
ขอให้ บก.ทท. และเหล่าทัพ พิจารณาร่วมกันกําหนด การใช้ถ้อยคําใดเป็นคําบอกคําสั่งตามความ
เหมาะสม เพื่อปฏิบัติเป็นแนวทางเดียวกันต่อไป รายละเอียดตามสิ่งที่
๒.๒ กพ.ทบ. มี แ นวทางการปฏิ บั ติ ก ารใช้ คํ า บอกคํ า สั่ ง ต่ อ
ผู้บังคับบัญชาที่มียศสูงกว่าในวาระต่าง ๆ ว่า " ถวายความเคารพ และแสดงความเคารพ " โดย
แบ่งการปฏิบัติเป็น ๓ กรณี ได้แก่ ส่งมาด้วย ๑ แถวทหารมีอาวุธ แถวทหารไม่มีอาวุธ การบอก
ทําความเคารพในอาคาร ในห้องเรียน หรือในที่ประชุม (ไม่สวมหมวก)รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมา
ด้วย ๒
/๒.๓ กพ.ทร....
๙–๓๙-๖
๒.๓ กพ.ทร. ใช้คําบอกคําสั่งในการแสดงการเคารพเป็นแนวทาง
ปฏิบัติเดียวกับ ทบ. รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๓
๒.๔ กพ.ทอ. กําหนดแนวทางการบอกแสดงความเคารพในกรณี
ต่าง ๆ รายละเอียดตามสิ่งที่ ส่งมาด้วย ๔ ดังนี้
๒.๔.๑ การบอกแสดงความเคารพพระบรมวงศานุวงศ์ ให้ใช้
คําบอกคําสั่ง “ถวายความเคารพ...”
๒.๔.๒ การแสดงความเคารพต่อ ผบ.ทอ. หรือประธานในพิธี
ต่าง ๆ ให้ใช้คําบอกคําสั่ง “ถวายความเคารพ...”
๒.๔.๓ การแสดงความเคารพของผู้เข้าพิธีต่อประธานพิธีต่าง
ๆ ในกรณีทมี่ ีการจัดกองทหารเกียรติยศหรือแถวทหารต้อนรับที่มีอาวุธประจํากาย ให้ฟังคําบอก
คําสั่ง จาก ผบ.กองทหารเกียรติยศหรือนายทหารควบคุมแถวโยใช้คําบอกสั่ง “แสดงความ
เคารพ.
ตรงหน้า, ระวัง , วันทยาวุธ” ให้ผู้เข้าร่วมพิธีทําท่าวันทยหัตถ์การเลิกแสดง
ความเคารพเมื่อ ผบ.กองทหารเกียรติยศ หรือนายทหารควบคุมแถวสั่ง “เรียบ-อาวุธ” เมื่อ
สิ้นสุดคําบอกคําสั่งให้ผู้เข้าร่วมพิธีลดมือลง
๒.๕ ให้ กพ.ทหาร ได้ประมวลแนวทางของ สม. และ เหล่าทัพ
แล้ว เห็นควรกําหนดคําบอกคําสั่งในการเคารพว่า “ถวาย/แสดงความเคารพ” ต่อผู้หรือสิ่งซึ่ง

กําหนดไว้ในข้อบังคับทหารลง ๑๒ มี.ค. ว่าด้วยการเคารพ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติของ
ส่วนราชการ บก.ทท.เหล่าทัพต่อไป
๓. ข้อเสนอ เห็นควรดําเนินการดังนี้
๓.๑ ให้ส่วนราชการใน บก.ทท. ทราบและถือปฏิบัติ ตามข้อ ๒.๕
๓.๒ ให้ กพ.ทหาร แจ้งเหล่าทัพ และ สบ.ทหาร แจ้งให้ส่วนราชการ
ใน บก.ทท. ทราบเพื่อถือปฏิบัติต่อไป
จึงเรียนมาเพื่อพิจารณา หากเห็นสมควรกรุณาอนุมัติตามข้อ ๓
พล.อ.ท.
(วีรพงษ์ นิลจินดา)
จภ.กพ.ทหาร
๙–๔๐

บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ กพ. ทบ.

ต่อ ที่ กห ๐๓๑๓๕/๑๕๐๖๐

วันที่ ๑๗ ก.ย.๑๗
เรื่อง เพลงการเคารพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
เสนอ สบ.ทบ.
อ้างถึง ๑)ระเบียบว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดการและการปฏิบัติหน้าที่ของกองทหารเกียรติยศ
พ.ศ. ๒๕๐๑
๒) บันทึกประชุม สม. เมื่อ ๑๑ กพ. ๑๔ เรือ่ ง การทําความตกลงเกี่ยวกับการถวายการ
เคารพของกองทหารเกียรติยศ (สําเนาฉบับที่ กห.รับที่ ๔๔๒๐/๑๔)
ตามข้อหารือของ จทบ.ส.ข. เกี่ยวกับการบรรเลงเพลงเคารพของกองทหาร
เกียรติยศนั้น จะเรียนชี้แจงดังนี้
๑. ตามระเบียบ ทบ.ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดและกรปฏิบัติหน้าที่ของ กอง
ทหารเกียรติยศ พ.ศ. ๒๕๐๑ นั้นเป็นการวางกําหนดการปฏิบัติของกองทหารเกียรติยศโดยทั่วๆ
ไปว่ า จะต้ อ งปฏิ บั ติ กั น อย่ า งไรสํ า หรั บ กรณี ที่ มิ ไ ด้ มี ห มายกํ า หนดให้ ป ฏิ บั ติ เ ป้ น อย่ า งอื่ น
รายละเอียด การปฏิบัติได้มีอยู่แล้ว ตามข้อ ๙. ของระเบียบ (อ้างถึง๑) ฉะนั้น ตามที่ จทบ.ส.ข.

สงสัยข้อ ๙ จ. ของระเบียบฯตอนที่กล่าวว่าแล้วแต่ความเหมาะสมอีกครั้งหนึ่ง การแสดงความ
เคารพทั้ง๒ครั้งนี้ ให้บรรเลงเพลงเคารพด้วย” จึงอธิบายได้ว่า การปฏิบัติของกองทหารเกียรติยศ
ในโอกาสที่ผู้รับเกียรติยศจะจากไปตามที่ระบุในข้อ ๙ จ. นั้นหมายความว่า เมื่อสู้รับเกียรติยศ
มาถึง ก้าวขึ้นแท่นรับการเคารพ กองทหารเกียรติยศแสดงการเคารพแตรวงบรรเลงเพลงเคารพ
แล้ว ต่อจากนั้น เป็นการตรวจแถวกองทหารเกียรติยศเมื่อเสร็จจากการตรวจแถว กองทหาร
เกี ย รติ ย ศแล้ ว กองทหารเกี ย รติ ย ศก็ ยั ง คงรอ เพื่ อ แสดงการเคารพ ในขณะที่ ผู้ รั บ เกี ย รติ ย ศ
เคลื่อนที่จากไป(กลับ) การเคารพครั้งนี้ ก็ต้องบรรเลงเพลงเคารพด้วยคําว่า “แล้ วแต่ ความ
เหมาะสมอีกครั้ง” นั้นหมาความถึงการแสดงการเคารพครั้งหลังนี้ ต้องแล้วแต่ความเหมาะสมว่า
จะทําในขณะผู้รับเกียรติยศก้าวขึ้นขานพาหนะก็ได้ หรือจะรอทําในตอนที่ผู้รับการเคารพนั่ง
ประจําที่เรียบร้อยแล้ว และขานพาหนะเริ่มเคลื่อนที่ก็ได้เช่นกัน เลือกเอาได้ อย่างใดอย่างหนึ่ง
เพื่อให้เหมาะสมกับเหตุการณ์
๙–๔๑
๒. ตามที่ชี้แจงในข้อ ๑. นั้น เป็นการปฏิบัติของกองทหารเกียรติยศในกรณี
ทั่วๆไปที่มิได้มีหมายกําหนดการให้ปฏิบัติเป็นอย่างอื่น แต่สําหรับกองทหารเกียรติยศในโอกาสที่
พระบาทสมเด็จ-พระเจ้าอยู่หัวเสด็จ ฯ ประพาสต่างท้องถิ่นนั้น หากมิได้มีหมายกําหนดการให้
ปฏิบัติเป็นอย่างอื่นแล้วจะต้องปฏิบัติตามข้อตกลงจากการประชุมสม เมื่อ ๑๑ ก.พ.๑๔ (อ้างถึง
๒) ซึ่งได้ตกลงกําหนดให้ถือปฏิบัติดังต่อไปนี้คือ
เมื่อเสด็จ ฯ มา เมื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จ มาถึงที่ต้อนรับ ผู้บังกับ
กองทหารเกียรติยศบอกแถวตรง และเมื่อเสด็จฯ ขึ้นประทับบนแท่นรับการเคารพแล้ว กองทหาร
เกียรติยศว่าการเคารพ และบรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี จบแล้วผู้บงั คับกองทหารเกียรติยศ
ถวายรายงาน และเชิญเสด็จฯ ตรวจพล เมือ่ ทรงตรวจผลและเสด็จฯ กลับขึ้นประทับบนแท่นรับ
การเคารพแล้วผู้บังคับกอ,ทหารเกียรติยศถวายรายงาน เสร็จสิ้นการตรวจผลแล้วบอกเรียบอาวุธ
เมื่อเสด็จ ฯ กลับ เมื่อเสด็จฯ ขึ้นประทับรับการเคารพแล้ว ให้กองทหาร
เกียรติยศถวายการเคารพ และบรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี จบแล้วกองทหารเกียรติยศทํา
เรียบอาวุธ (ไม่มีการตรวจพล)และเมื่อรถยนต์หรือเครื่องบินพระที่นั่งเริ่มเคลื่อนที่ กองทหาร
เกียรติยศยศถวายการเคารพ แตรวงไม่ต้องบรรเลง.....”
๓. กพ.ทบ. ขอเรียนชี้แจงข้อหารือของ จทบ.ส.ข. เป็นไปตามลําดับดังต่อไปนี้

๓.๑ ตามข้อหารือข้อ ๑.๑ เมื่อเสด็จฯ ลงจากแท่นรับการเคารพ ขึ้นประทับ
รถพระที่นั่งและเมื่อรถพระที่นั่งเคลื่อน กองทหารเกียรติยศบอกแสดงการเคารพแตรวงไม่ต้อง
บรรเลงเพลงเคารพ
๓.๒ ตอบข้อหารือ ๒๑ เมือ่ เสด็จฯ ขึ้นประทับ บ. พระที่นั่ง บ. พระทีน่ ั่ง
เคลื่อนที่กองทหารเกียรติยศบอกแสดงการเคารพ แตรวงไม่ต้องบรรเลงเพลงเคารพ
๓.๓ ข้อหารือสงสัย ข้อ ๔. จ. ของระเบียบฯ ได้ชี้แจงไว้แล้วตาม ข้อ ๑.
จึงเสนอมาเพื่อกรุณาทราบ และหากจําเป็น เห็นควรชี้แจง นขต.ทบ. ทราบด้วย
(ลงชื่อ) พ.อ.ถวัลย์ ฟักอังกูร
รอง จก.กพ.ทบ. ทําการแทน
จก.กพ.ทบ.
๙–๔๒
เสนอ จกบ.ส.ข
เพื่อทราบตามที่ กพ.ทบ ชี้แจงแล้วขอเรื่องคืน.
(ลงชื่อ) พล.ต. อ. เกษไสว
จก.สบ.ทบ.
๑๗ ก.ย. ๑๗

๙–๔๓

(สําเนา สบ.ทบ. ๑๒๐๔๕ ลง ๙ ก.ย. ๑๗)

ที่ กห ๐๓๓๕/๗๙๕๘

จทบ.ส.ข.

๓ ก.ย. ๑๗
เรื่อง การบรรเลงเพลงเคารพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
เรียน จก.สบ.ทบ.
อ้างถึง ระเบียบ ทบ.ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดการและการปฏิบัติหน้าที่ของกองทหารเกียรติยศ
พ.ศ. ๒๕๐๑
เนื่ องด้วยทางหน่วยยังมี ความสงสัยข้ องใจเกี่ยวกั บการบรรเลงเพลงเคารพ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จึงใคร่เรียนถามคือ
๑. เมื่อเสด็จลงจากแท่นขึ้นประทับรถพระที่นั่งและเมื่อรถพระที่นั่งเคลื่อนที่กอง
ทหาร เกียรติยศบอกแสดงการเคารพแตรวงบรรเลงเพลงเคารพ

๑.๑ เมื่อเสด็จจากแท่นขึ้นประทับรถพระที่นั่ง และเมื่อรถพระที่นั่ง
เคลื่อนที่กองทหารเกียรติยศบอกแสดงการเคารพแตรวงบรรเลงเพลงเคารพหรือไม่
๒. เมื่อเสด็จกลับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวขึ้นประทับบนแท่นอีกครั้ง เพื่อ
อําลากลับ เกียรติยศบอกแสดงการเคารพ แตรวงบรรเลงเพลงเคารพอีกครั้ง
๒.๑ เมื่อเสด็จขึ้นประทับ บ พระที่นั่งและ บ พระที่นั่งเคลื่อนที่ กอง
ทหาร เกียรติยศกองทหารเกียรติยศบอกแสดงการเคารพ แตรวงบรรเลงเพลงเคารพอีกครั้ง
ตามระเบียบที่อังถึงข้อ ๙ จ. ความว่า การปฏิบัติของกองทหารเกียรติยศ ใน
ตอนที่ผู้รับ บอกแสดงการเคารพ แตรวงบรรเลงเพลงเคารพหรือไม่ เกียรติยศจะจากไป ตาม
ความในข้อ ๘. แห่งระเบียบนี้ เมื่อเสร็จการรับตรวจแถวแล้ว ให้กองทหาร เกียรติยศรอแสดง
ความเคารพในขณะที่ผู้รับ เกียรติยศก้าวขึ้นพาหนะหรือขณะที่พาหนะของผู้รับ เกียรติยศกําลัง
เคลื่อนที่จากไปแล้วแต่ความเหมาะสมอีกครั้งหนึ่ง การแสดงเคารพทั้ง ๒ ครั้งนี้ ให้บรรเลงเพลง
เคารพด้วย
๙–๔๔
ทางหน่วยยังสงสัยคําว่า “แล้วแต่ความเหมาะสมอีกครั้งหนึ่ง การแสดงความเคารพทั้ง
๒ครั้งนี้ ให้บรรเลงเพลงด้วย” กับ ข้อ ๑.๑ และ ข้อ ๒.๑
ฉะนั้น จึงเรียนมาเพื่อทราบและอธิบายให้เข้าใจด้วย
ขอเเสดงความนับถืออย่างสูง
(ลงชื่อ) พ.ต. อุฬาร สุวรรณประสพ
(อุฬาร สุวรรณประสพ)
รรก.เสธ.จทบ.ส.ข. ทําการแทน
ผบ.จทบ.ส.ข.
เสนอ

กพ.ทบ.
เพื่อพิจารณา
(ลงชื่อ) พล.ต. อ. เกษไสว

จก.สบ.ทบ.
๙ ก.ย.๑๗

๙–๔๔-๑

บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ กพ.ทบ.
(กองการปกครอง โทร ๐ ๒๒๙๗-๗๑๑๕, ๙๗๑๑๕
ที่ กห.๐๔๐๑/๒๓๑๒
วันที่ ๒๒ ก.ค. ๕๙
เรื่อง สั่งแถวถวายความเคารพ และแสดงความเคารพ
เรียน ผบ.ทบ.
สิ่งที่ส่งมาด้วย หนังสือกองกิจการในพระองค์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยาม
มกุฎราชกุมาร
ที่ พว ๐๐๐๕.๑/๑๗๓๙ ลง ๑๘ ก.ค. ๕๙
๑. กองกิจการในพระองค์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร
แจ้งให้ทราบว่า สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร ทรงมีพระราชาโยบาย เรื่อง
บกคําสั่งในการสั่งแถวทหาร ถวายความเคารพ หรือแสดงการเคารพ ต่อผู้บังคับบัญชาที่มียศสูง
กว่า ในวาระต่างๆ เชื่อ เมื่อยู่ในแถวทหาร อยู่ในอาคาร อยู่ในที่ประชุม หรืออยู่ในห้องเรียน
เพื่อให้การปฏิบัติในการสั่งแถวถวายความเคารพ และแสดงความเคารพ เป็นแนวทางเดียวกัน
โดยแบ่งการปฏิบัติเป็น ๓ กรณี รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วยดังนี้
๑.๑ กรณีที่ ๑ แถวทหารมีอาวุธ

- เมื่ออยู่ในท่าพักตามระเบียบ ให้ผคู้ วบคุมแถวใช้คําบอกคําสั่ง “แถว
ตรง” ให้แถวทหารอยู่ในท่าตรง แล้วจึงเริ่มสั่ง “ถวาย/แสดงความเคารพ” (ต่อผู้บังคับบัญชาที่มี
ยศสูงกว่า)
- จากนั้นใช้คาํ บอกคําสั่ง “วันทยาวุธ” ในทิศทางนั้น เมือ่ เลิกเคารพ
ใช้คําบอกคําสั่ง "เรียบอาวุธ"
- จากนั้น จึงสัง่ ท่าพกตามระเบียบ โดยใช้คําสั่งว่า “ตามระเบียบพัก”
๑.๒ กรณีที่ ๒ แถวทหารไม่มอี าวุธ
- เมื่ออยู่ในท่าพักตามระเบียบ ผู้ควบคุมแถวใช้คําบอกคําสั่ง “แถว
ตรง”ให้แถวทหารอยู่ในท่าตรงแล้วจึงเริ่มสัง่ "ถวาย/แสดงความเคารพ" (ต่อผู้บังคับบัญชาที่มียศ
สูงกว่า)

๙–๔๔-๒
- จากนั้นใช้คําบอกคําสั่ง "วันทยหัตถ์" ในทิศทางนั้น ๆ โดยกําลังพลใน
แถวให้ปฏิบัติท่าตรงและนายทหารสัญญาบัตรให้ปฏิบัติท่าวันทยหัตถ์ เมื่อเลิกเคารพใช้คําบอก
คําสั่งว่า “มือลง”
- จากนั้นจึงสั่งท่าพักตามระเบียบโดยใช้คําว่า "ตามระเบียบพัก"
๑.๓ กรณีที่ ๓ การบอกทําความเคารพในอาคารในห้องเรียน หรือในที่
ประชุม (ไม่สวมหมวก)
-ให้ใช้คําบอกคําสั่งว่า "ทั้งหมดตรง" เมื่อเลิกเคารพใช้คําบอกคําสั่งว่า
"นั่ง"
๒. กพ.ทบ. พิจารณาแล้วเห็นว่า เรื่องตามข้อ ๑ เห็นควรแจ้งให้หน่วยทราบและถือ
ปฏิบัติต่อไป
๓. ข้อเสนอ เห็นควรดําเนินการดังนี้
๓.๑ อนุมัติให้ดําเนินการ ตามการพิจารณาในข้อ ๒
๓.๒ ให้ สบ.ทบ. สําเนาแจ้งให้หน่วยถึงระดับกองพันทราบและถือปฏิบัติโดย
เคร่งครัด ๓.๑ อนุมัติให้ดําเนินการ ตามการพิจารณาในข้อ ๒

๓.๓ กพ.ทบ. สําเนาแจ้งให้กองกิจการในพระองค์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ
สยามมกุฎราชกุมาร ทราบด้วย
จึงเรียนมาเพื่อกรุณาพิจารณา หากเห็นเป็นการสมควร กรุณาอนุมัติตามเสนอในข้อ ๓
ทั้งนี้อยู่ในอํานาจของ ผบ.ทบ.
พล.ท.
(สรรชัย อจลานนท์)
จก. กพ.ทบ.

๙-๔๕

ประกาศพระราชสํานักพระราชวัง
เรื่อง ระเบียบการบรรเลงดุริยางค์ในการพระราชพิธีหรือพิธีการต่างๆ
ตามที่สํานักพระราชวังได้ประกาศระเบียบการบรรเลงดุริยางค์ในการพระราชพิธีหรือพิธี
การต่างๆ )ลับลงวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๑๔ ไว้แล้วนั้น ในการต่อมาได้ทรงกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้
สถาปนาพระบรมวงศ์บางพระองค์ให้สูงขึ้น จึงควรจะได้มีระเบียบการบรรเลงดุริยางค์ เพื่อถวาย
ความเคารพรวมอยู่ในฉบับเดียวกัน ฉะนั้นให้ยกเลิกระเบียบ ฉบับลงวันที่ วันที่ ๒๖ ตุลาคม
๒๕๑๔ นั้นเสีย และใช้ระเบียบปฏิบัติดังต่อไปนี้แทน
๑. พิธีการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดําเนิน ดุริยางค์กับบรรเลงเพลง
สรรเสริญพระบารมีทั้งรับและส่งเสด็จฯ

๒ พิธีการที่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เสด็จพระราชดําเนิน ดุริยางค์
บรรเลง
เพลงสรรเสริญพระบารมีทั้งรับและส่งเสด็จฯ
๓. พิธีการที่จดั กองทหารเกียรติยศสําหรับพระมหากษัตริย์ในอดีต หรือจัดกองทหาร
เกียรติยศสําหรับบุคคลอื่นด้วย (เช่นเสด็จพระราชดําเนินทรงประกอบพิธีปิดพระราชานุสาวรีย์
หรือเสด็จพระราชดําเนินในงานศพ ที่มีกองทหารเกียรติยศสําหรับศพ) เมื่อเสด็จพระราชคําเนิน
ถึง กองทหารเกียรติยศสําหรับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว(ถ้ามี) หรือแถวทหารมหาดเล็กรักษา
พระองค์รับเสด็จฯ ถวายความเคารพดุริยางค์ อีกกองหนึ่งถวายความเคารพโดยไม่บรรเลง
ดุริยางค์ เมื่อจบพิธีการของผู้ได้รับจัด กองทหารเกียรติยศแล้วจะเสด็จพระราชดําเนินกลับ และ
ให้ถวายความเคารพเมื่อเสด็จ กลับด้วยแต่ไม่ต้องบรรเลงดุริยางค์
๔. พิธีการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวละสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ
๙-๔๖
๔.๑ ดุริยางค์บรรเลงเพลงชาติของประเทศนั้นจบแล้วบรรเลงเพลงสรเสริญพระ
บารมี เสด็จพระราชดําเนินพร้อมด้วยประมุขต่างประเทศทั้งรับและส่งเสด็จฯ ในกรณีที่ประมุข
ต่างประเทศเสด็จฯหรือไปตามลําพัง ดุริยางค์บรรเลงเพลงชาติของประเทศนั้น
๔.๒ ในกรณีทจี่ ัดกองทหารเกียรติยศ๒ กองคือกองทหารเกียรติยศสําหรับ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และกองทหารเกียรติยศสําหรับประมุขต่างประเทศ
๔.๒.๑ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จ ฯ ถึงให้กองทหารเกียรติยศ
ถวายความเคารพพร้อมกันทั้ง๒ กอง เฉพาะกองทหารเกียรติยศสําหรับพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวเพียงกองเดียวบรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี
๔.๒.๒ เมือ่ ประมุขต่างประเทศเสด็จฯหรือมาถึง ให้กองทหารเกียรติยศ
แสดง. ประเทศบรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมีความเคารพพร้อมกันทั้ง กอง เฉพาะกองทหาร
เกียรติยศสําหรับประมุขต่างประเทศเพียงกองเคียว บรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี
๔.๓ เมื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดําเนินพร้อมด้วยประมุข
บรรเลงเพลงขาติของประเทศนั้น ต่างประเทศ กองทหารเกียรติยศทั้ง ๒ กองถวาย และแสดง
ความเคารพพร้อมกัน กองทหารเกียรติยศสําหรับประมุขต่างประเทศบรรเลงเพลงชาดีของ

ประเทศนั้นก่อน แล้วกองทหารเกียรติยศสําหรับพระบาทสมเด็จ ประเทศนั้นก่อน แล้วกพระ
เจ้าอยู่หัวบรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี
๔.๓ ในกรณีทจี่ ัดกองทหารเกียรติยศกองเดียว
๔.๓.๑ เมือ่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดําเนินถึง กองทหาร
เกียรติวายความเคารพ ดุริยางค์ขับบรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี
๔.๓.๒ เมือ่ ประมุขต่างประเทศเสด็จๆหรือมาถึง กองทหารเกียรติยศแสดง
ความเคารพ ดุริยางค์บรรเลงเพลงชาติของประเทศนั้น
๔.๓.๓ เมือ่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดําเนินพร้อมด้วย
ประมุขต่างประเทศ กองทหารเกียรติยศถวายและแสดงความเคารพดุริยางค์บรรเลงเพลงชาติ
ของประเทศนั้นก่อน
๕. พิธีการที่สมเด็จพระบรมราชินีในรัชกาลอื่นๆ เสด็จพระราชดําเนิน ดุริยางค์บรรเลง
แล้วจึงบรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมีเพลงสรรเสริญพระบารมีทั้งรับและส่งเสด็จ
๙-๔๗
๖. พิธีการที่สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี่เสด็จพระราชดําเนิน ดุริยางค์บรรเลง
เพลงมหาชัยทั้งรับและส่งเสด็จๆ
๗. พิธีการที่สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชๆ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จพระราชดําเนิน
ดุริยางค์บรรเลงเพลงสรเสริญพระบรรเลงมีทั้งรับและส่งเสด็จฯ
๘.พิธีกรที่สมเด็จพระบรมราชกุมารี สมเด็จพระเจ้าลูกรอ พระบรมราชวงศ์ชั้นสมเด็จเจ้า
ฟ้าหรือพระวรชายา ในสมเด็จพระบรมโอรสาธิรช ฯ เสด็จเป็นประธาน ดุริยางค์บรรเลงผลง
มหาชัยทั้งรับและส่งเสด็จ
๙.พิธีกรที่ผู้แทนพระองค์ปฏิบัติพระราชกรณีกิจเทนพระองค์ ในงานเสด็จพระราช
ดําเนินเกียรติยศ
๙.๑ ถ้าผูแ้ ทนพระองค์คือสมเด็จพระบรมราชกุมารี สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ พระ
บรมราชวงศ์ชั้นสมเด็จเจ้าฟ้าหรือพระวรชายาองค์สมเด็กพระบรมโอรสาธิราชฯ เมื่อผู้แทน
พระองค์เสด็จมาก ดุริยางค์บรรเลงเพลงมหาชัย และเมื่อผูแ้ ทนพระองค์ประทับเรียบร้อยแล้ว
ดุริยางค์บรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมีเป็นการเปิดงาน เมื่อปิดงานดุริยางค์บรรเลงเพลง
สรรเสริญพระบารมี และเมื่อผู้แทนพระองค์เสด็จกลับ ดุรยิ างค์บรรเลงเพลงมหาชัย

๙.๒ ถ้าผู้แทนพะองค์เป็นบุคคลอื่น เมื่อผู้แทนพระองค์มาถึงดุริยางค์ไม่บรรเลง
เพลงใดๆ และเมื่อผู้แทนพระองค์นั่งเรียบร้อยแล้ว ดุริยางค์บรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมีเป็น
การเปิดงาน เมื่อปิดงานดุริยางค์บรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี และเมื่อผู้แทนพระองค์กลับ
ดุริยางค์ไม่ต้องบรรเลงเพลงใดๆ
๑๐. ในกรณีทจี่ ัดกองเกียติยศตํารวจหรือลูกเสือคงปฏิบัติซ่นเดียวกับกองทหารเกียรติยศ
ประกาศ ณ วันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๒๑
(ลงชื่อ) พูนเพิ่ม ไกรฤกษ์
(นายพูนเพิ่ม ไกรฤกษ์)
เลขาธิการพระราชวัง
๙-๔๘

(ลําเนา ทบ. รับที่ ๑๔๗ตช ลง ๒ช ธ.ค.๑๕)
ด่วนมาก

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สป.
ที่ กห. ๐๒๒๐๑/๓๓ ๖๗๑
วันที่ ๒๘ ธ.ค. ๑๕
เรื่อง การจัดกองทหารเกียรติยศและการบรรเลงเพลงเคารพสําหรับสมเด็จพระบรมโอรสาธิ
ราชฯ สยามมกุฏราชกุมาร
เสนอ สล., บก.ทหารสูงสุด ทบ., ทร. และ ทอ.
ส่ง สม., ธน., กง.กห., รอ., พท. และ อก.
ตามที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ให้สถาปนาเฉลิมพระนามาภิไธยสมเด็จพระเจ้าถูกขา
เธอเจ้าฟ้าวชิราลงกรณ์ ให้ดํารงพระราชอิสริยยศ "สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามกุฎราช
กุมาร"ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๙ ธันวาคม ๕ แล้วนั้น
ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จะต้องจัดกองทหารเกียรติยศและการบรรเลงเพลงสรรเสริญพระ
บารมีในโอกาสต่างๆ ดังต่อไปนี้คือ เสด็จในงานพระราชพิธี งานรัฐพิธี งานพิธีของทหารหรือเสด็จ

ประพาสต่างท้องถิ่น ถวายสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ๆ สยามมกุฎราชกุมารด้วยตามข้อบังคับ
กห.ว่าด้วยการจัดกองทหารเกียรติยศ พ.ศ.๒๔๘๘ และข้อบังคับทหารว่าด้วยการเคารพ ซึ่งใช้
ตามคําสั่ง กห.ลง๑๒ มี.ค. ๗๘ ทุกประการ
จึงขอซ้อมความเข้าใจมาเพื่อทราบ
(ลงชื่อ) พล.อ. ม. วรรณมาศ
ปล.กห.
คัดสําเนาเสนอ นขต.ทบ.
เพื่อทราบและยึดถือเป็นหลักปฏิบัติต่อไป

พล.ต. อ. เกษไสว

ที่ ๓/๑๐๒๘
๒๔๗๘

จก.สบ.ทบ.
๒๙ ธ.ค.๑๕
๙-๔๙

คําชี้แจงทหาร
ตักเตือนเรื่องการแสดงความเคารพ
ด้วยปรากฏว่า การแดงความเคารพต่อกันระหว่างทหาร หรือข้าราชการกลาโหมพล
เรือนข้อบกพร่องไม่รัดกุม กล่าวคือ
๑ น้อยเมื่อผู้ใหญ่หรือผู้อาวุโสกว่าคนจะผ่านมาหรือคนจะผ่านไป ทําไม่เห็นเสียบ้าง เห็น
แล้วไม่ทําเคารพบ้าบ้าง ทําการเคารพแต่ไม่เรียบร้อย ถูกแบบแผนบ้าง เช่นยกมือคํานับเนือยๆ
มืองอ นิ้วห่าง ไม่อยู่ในท่าตรง บุหรี่อยู่ในปาก นั่งไขว่ห้างมาในรถทําการเคารพโดยไม่ลดขาลง
ขณะนั่งอยู่ เมื่อผู้ใหญ่มาทําท่าลุกขึ้นเคารพ โดยขยับก้นเพียงเล็กน้อยพร้อมกับก้มศีรษะและไม่
เรียบร้อยอื่นๆอีกหลานประการ

. ๒ สําหรับผู้ใหญ่เมื่อผู้น้อยทําความคารพ ไม่ไหรับคํานับทําไม่เห็นเสียบง รับคํานับ อีก
หลายประการอย่างเนือย ๆ เพลีย ๆ ไม่เรียบร้อยบ้าง เวลานั่งไขก่งอยู่รับคํานับผู้น้อยโดยไม่ไขว้
ขาลงบ้าง
ความไม่เรียบร้อยประการต่างๆ ตามที่กล่าวมาโดยสังเขปข้างต้นนั้น เป็นการไม่ควรเลย
ที่ทหารและข้าราชการกลาโหมพลเรือน ตลอดทั้งเสมียนพนักงานคนงานจะพึงกระทําเช่นนั้น
การแสดงเคารพต่อกันนั้น เป็นสิ่งสําคัญยิ่งในอันที่จะบํารุงความสามัคคีกลมเกลียวกัน ผู้ที่ทําการ
เคารพให้ก่อนหาใช่เป็นการเสื่อมเสียอย่างไรมิได้ ตรงข้ามกลับได้ความชมเชยเสียอีกว่าวินัยดี
เคร่งครัด นิสัยดี ส่วนผู้รับการเคารพนั้น ก็หาใช่จะคิดถึงไปว่าผู้ที่ทําการเคารพก่อนนั้นเป็นเพราะ
กลัวเกรงมิได้ ที่แท้จริงนั้นถือการเคารพต่อกันเป็นกิริยาที่แสดงความรักใคร่นับถือต่อกัน เป็นพวก
เดียวกันคณะเดียวกัน อันเป็น ประเพณีนิยมมาแต่โบราณกาล ก็เมื่อทราบดังนี้แล้ว การแสดง
เคารพต่อกันจะทําอย่างไร จึงจะดูดดื่ม โน้วน้าวใจซึ่งกันและกันได้เป็นอย่างดี ข้าพเจ้าเห็นว่าต้อง
๙-๕๐
แสดงการเคารพให้แก่กันอย่างเต็มใจที่ชุดเรียบร้อยละมุนละม่อมที่สุด เคร่งครัดถูกต้องตาม
ระเบียบแบบแผนที่ดีงามสมควรแก่กาลนั้น นั่นแหละจึงจะเป็นการดูดดื่มน้ําใจซึ่งกันและกัน
ขอให้ ทุ กๆ คนถื อ ว่ า การทํ า การเคารพ และแสดงคารวะต่ อกั น เป็ น การสํ า คั ญ ยิ่ง ในราชการ
กระทรวงนี้อย่างหนึ่ง เป็นการเชิดชูเกียรติของหมู่คณะ ด้องระวังเอาใจใส่อยู่เนื่องนิตย์ต้องฝึกตน
ให้เป็นผู้ตาไวหูไว ปฏิบัติตนให้ถูกต้องตามแบบแผนโดยเคร่งครัด หากผู้ใดบกพร่อง ในเรื่องนี้ ผู้
นั้นควรจะน้อยใจเสียใจในการเสื่อมทรามของตนให้มาก ซึ่งตนเองเป็นเหตุทําให้เสียชื่อเสียงในหมู่
คณะ
ทั้งนี้ ขอให้ผู้บังกับบัญชาชี้แจงให้ข้าราชการในสังกัดซึมทราบและปฏิบัติตามคําชี้แจงจง
ทั่วกัน กิจการดังกล่าวแล้วจะเป็นผลดีงามก็ด้วยผู้บังคับบัญชาต่างช่วยกันเอาใจใส่ตรวจตราให้
วินัยเคร่งครัดอยู่เสมอ
(ลงชื่อ) พ.อ. หลวงพิบูลสงคราม
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม
ศาลาว่าการกลาโหม
๒๔ เม.ย.๓๘

๙-๕๑
ที ๒/๒๔๙๑
๒๔๘๖

คําชี้แจงทหาร
เรื่อง การรับการเคารพ
--------------------------------เท่าที่ปรากฏอยู่เวลานี้ เมื่อผู้น้อยทําการเคารพให้กับผู้ใหญ่หรือผู้บังคับบัญชา
ผู้บังคับบัญชามักไม่ใครเอาใจใส่ มีข้อบกพร่องที่จะชี้ให้เห็นเป็นตัวอย่างได้ดังนี้
๑. รับคํานับโดยเสียไม่ได้
๒. บางทีไม่รับการเคารพเสียเลย
๓. ยกมือขึ้นรับบางทีไม่ถึงขอบกะบังหมวก บางทีลดลงเร็วเกินไปทํานองเสีย
ไม่ได้
๔. เมื่อไม่สวมหมวกก็มักจะก้มศีรษะรับนิดหน่อย หรือมิรับเสียเลย

๕. แสดงกิริยาไม่เอาใจใส่ต่อผู้น้อยที่ทําการเคารพ
สิ่ งเหล่านี้ เป็ นเรื่องที่ไม่ควรให้มีขึ้ นได้ การเคารพซึ่ งกั น และกันโดยธรรมดา
ผู้น้อยย่อมทําการเคารพต่อผู้ใหญ่ก่อน เป็นเรื่องแสดงในทางวินัยและจิตใจโดยเคารพรักใคร่นับ
ถือยําเกรง เมื่อผู้ใหญ่เกิดปฏิบัติดังกล่าวมาแล้วข้างต้น ผู้น้อยก็ย่อมจะเสื่อมถอยในทางวินัย และ
จิตใจจะเกิดความรักนับถือให้ดูดดื่มซึ้งถึงหัวใจนั้นเป็นการยาก ขอได้พิจารณาทางใจบ้างว่า ถ้า
เราทําการเคารพผู้ใด และผู้นั้น ไม่เอาใจใส่ดังกล่าวแล้ว จิตใจเราจะเป็นอย่างไรบ้าง ยิ่งเป็น
ผู้บังคับบัญชาคนด้วยแล้ว เป็นของสําคัญยิ่ง ที่จะต้องปฏิบัติตนให้เป็นตัวอย่างอันงดงาม อยู่ใน
ระเบียบวินัยอย่างดียิ่ง และในขณะเดียวกันให้ผู้บังคับบัญชานับถือยําเกรง ซึ้งตรึงใจอย่าได้ปฏิบัติ
ในลักษณะที่จะทําให้ผู้น้อยช้ําใจ หรือเสื่อมความนิยม
ฉะนั้น จึงขอชี้แจงมาเพื่อปฏิบัติโดยเคร่งครัด ผู้น้อยต้องทําการเคารพผู้ใหญ่
ด้วยดีตามวินัยผู้ใหญ่ก็ต้องรับด้วยดีด้วยน้ําใจอันรักใคร่ทั้ง ๒ ฝ่าย ถ้าผู้ใดปฏิบัติให้เกิด
๙-๕๒
ข้อบกพร่องขอให้ผู้บังคับบัญชาตามลําดับชั้น อย่าได้ละเลยยกข้อบกพร่องมาพิจารณาลงโทษ
ทันที เพื่อเป็นตัวอย่างต่อไป
(ลงชื่อ) พล.ต. พ. เกรียงศักดิ์พิชิต
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหม
ศาลาว่าการกระทรวงกลาโหม
๒๙ ม.ค. ๘๖

หมายเหตุ

สําเนาคําสั่งฉบับนี้เปลี่ยนอักษรและตัวสะกดมาใช้ตามปัจจุบัน
๙-๕๓

คําชี้แจงของ ผ.บ.ก. ทหารบก
เรื่อง ไม่รักษาระเบียบการเคารพ
------------------------------เนื่องด้วยบัดนี้ปรากฏว่า บรรดาทหารเป็นส่วนมากละเลยเฉื่อยชาไม่รัก ษา
ระเบียบตามเคารพระหว่างผู้บังคับบัญชา และผู้ใหญ่ผู้น้อยให้เคร่งครัด นับว่าเป็นการเสื่อมเสีย
วินัยทหารเป็นอย่างยิ่งกับอีกประการหนึ่ง วินัยในการกระทําการเคารพต่อผู้บังคับบัญชาและ
ผู้ใหญ่นั้นมักจะกระทํากันไปตามเรื่อง ตามบุญตามกรรม มิได้ตั้งใจแสดงการเคารพให้ถูกต้อง
เคร่งครัดแข็งแรงเป็นสง่าผ่าเผยกับเกียรติ ของทหาร
ฉะนั้น ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ให้ผู้บังคับบัญชาทุกชั้นพยายามกวดขันให้ผู้อยู่ใต้
บังคับบัญชารักษาวินัยในการเคารพต่อผู้บังคับบัญชาและผู้ใหญ่ให้เคร่งครัดและแสดงการเคารพ
ให้ถูกต้องแข็งแรงสมกับเกียรติของทหารอยู่เสมอ ถ้าผู้ใดละเลย บกพร่อง ต้องนับว่ามีความผิด
ตาม “พระราชบั ญ ญั ติ ว่ า ด้ ว ยวิ นั ย ทหาร พุ ท ธศั ก ราช ๒๔๗๖ มาตรา ๕ หมายเลข ๒” ซึ่ ง

ผู้ บั ง คั บ บั ญ ชาจั ก ต้ อ งตั ก เตื อ นสั่ ง สอน หรื อ ลงทั ณ ฑ์ จึ ง จะทํ า ให้ วิ นั ย ในการเคารพแน่ น แฟ้ น
เคร่งครัดดีได้จริงอยู่เสมอ

ที่ว่าการกองทัพบก
ในศาลาว่าการกลาโหม พระนคร
๑๘ ธ.ค. ๗๗
(ลงนาม) พ.อ. พระยาพหลพลพยุทเสนา
ผ.บ.ก. ทหาร

๙-๕๔
ที ๔/๔๑๖๗
๒๔๙๑

คําชี้แจงกองทัพบก
เรื่อง ให้กองรักษาการณ์ปฏิบัติการแสดงการเคารพ
และการเปลีย่ นยามให้ถูกต้อง
-----------------------------------------ด้ ว ยปรากฏว่ า กองรั ก ษาการณ์ ข องหน่ ว ยทหารต่ า งๆ แสดงการเคารพต่ อ
ผู้บังคับบัญชายังไม่ถูกต้องและสม่ําเสมอเป็นระเบียบอันเดียวกัน กล่าวคือ กองรักษาการณ์ของ
บางหน่วยแสดงการเคารพต่อผู้บังคับบัญชา ซึ่งมียศชั้นนายพล ด้วยการเรียกแถว และให้แตร
เดี่ยวบรรเลงเพลงเคารพด้วย ๑ จบ กองรักษาการณ์ของบางหน่วย แสดงการเคารพด้วยการ
เรียกแถวแต่อย่างเดียว นอกจากนั้น การปฏิบัติการเปลี่ยนยามในกองรักษาการณ์ต่างๆ ก็ปฏิบัติ
ไม่เหมือนกัน การปฏิบัติต่างๆ อันลักลั่นของกองรักษาการณ์เหล่านี้ ย่อมแสดงความบกพร่องอัน

ปราศจากระเบียบ ซึ่ งไม่ บัง ควรให้เ กิดมีขึ้ นในหน่ วยทหารเพราะความจริ งนั้ น เรื่องเหล่านี้ มี
ระเบียบปฏิบัติแจ้งชัดอยู่แล้วในข้อบังคับทหาร ฉะนั้น ขอให้ผู้บังคับบัญชาทุกชั้นกวดขันการ
ปฏิบัติการแสดงการเคารพ และการเปลี่ยนยามของกองรักษาการณ์ ให้ถูกต้องตามข้อบังคับ
ทหารดังจะกล่าวต่อไปนี้
การแสดงการเคารพ
กองรักษาการณ์ จะต้องเรียกแถวแสดงการเคารพต่อผู้บังคับบัญชา ตั้งแต่ชั้นผู้
บังคับ-กองพันขึ้นไป ตามซึ่งระบุไว้ในข้อบังคับทหาร ว่าด้วยการเคารพ มาตรา ๕ ข้อ ๒ แต่ไม่
ต้องให้แตรเดี่ยวบรรเลงเพลงเคารพไม่ว่าผู้บังคับบัญชานั้นจะมียศชั้นใด ตามคําชี้แจงทหารที่ ๔/๕๗๘๙
๒๔๗๙

๙-๕๕
๖/๗๔๖๙

เรื่อง ข้อบังการเคารพ เว้นแต่ในพิธีเกียรติยศ ตามคําชี้แจ้งทหารที่
เรื่อง ข้อบังคับ
๒๔๗๙
การเคารพ
การเปลี่ยนยาม
การเปลี่ยนยามให้ปฏิบัติตามข้อบังคับทหารว่าด้วยกองรักษาการณ์ที่ ๖/๓๑๖๗๐
๒๔๘๙
ตอนที่ ๒ มาตรา ๘ ข้อ ๓
ทั้งนี้ ให้ปฏิบัติโดยไม่มีเงื่อนไขอื่นใดเป็นพิเศษ

จอมพล ป. พิบูลสงคราม
ผบ.ทบ.
กองทัพบก
๗ เม.ย. ๙๑

๙-๕๖
ที่ ๙/๖๖๔๓
๒๔๙๑

คําชี้แจงกองทัพบก
เรื่อง กําชับการเคารพธงชาติ
--------------------------------

ตามที่ ท างราชการได้ มี คํ า ชี้ แ จงทหารที๔/๔๔๑๕
่
ลง ๘ ก.ค. ๗๘ เรื่ อ ง
๒๔๗๘
การเคารพธงชาติไปแล้วนั้น บัดนี้ปรากฏว่า การเคารพธงชาติของข้าราชการทหารได้ปฏิบัติกันไป
อย่างเฉื่อยชาไม่พร้อมเพียงกัน กล่าวคือในขณะเมื่อเจ้าหน้าที่ชักธงชาติขึ้นสู่ยอดเสาตามสถานที่
ราชการทั่วๆไป ในระหว่างที่เพลงชาติบรรเลงทางวิทยุกระจายเสียง เมื่อเวลา ๐๘๐๐ นั้น ทหาร
และข้าราชการพลเรือนสังกัดกองทัพบกบางคนได้พากันละเลยต่อการแสดงเคารพธงชาติ ไม่สู้

สนใจต่อการเคารพธงชาติเท่าใดนัก และแม้จะมีการกระทํากันบ้าง ก็เป็นไปในลักษณะไม่พร้อม
เพียงกันทุกคน ดังเช่นประชากรกระทําอยู่ทั่วๆ ไป
ฉะนั้ น เพื่ อเป็ น ระเบีย บอัน ดีง าม สมกับ เป็ น ทหารของชาติ จึ งเห็ นเป็ น การ
สมควรที่ผู้บังคับบัญชาทหารทุกชั้นจะได้อบรมชี้แจงตักเตือนให้ผู้ใต้บังคับบัญชาซาบซึ้งถึงผลแห่ง
การเคารพธงชาติโดยทั่วหน้ากันว่า ในขณะเมื่อได้ยินเพลงชาติบรรเลงทางวิทยุกระจายเสียงหรือ
เสียงแตรเดี่ยว หรือเครื่องบรรเลงอย่างอื่น ซึ่งเป็นที่เข้าใจได้ว่าเป็นการเชิญธงชาติขึ้นสู่ยอดเสา
ตามเวลาที่ทางราชการกําหนดทหารและข้าราชการพลเรือนสังกัดกองทัพบก สมควรอย่างยิ่งที่
จะต้องแสดงการเคารพธงชาติอย่างเคร่งครัดไม่ว่าจะแลเห็นธงชาติเชิญขึ้นเฉพาะหน้าหรือไม่ก็
ตาม ทั้งนี้ เพื่อเป็นตัวอย่างอันดีแก่ประชาชนพลเมืองเป็นส่วนรวม ที่ได้พบเห็นเจตนาอันดีในการ
ระลึกถึงบุญคุณของชาติ ที่ให้ความเป็นเอกราช แก่มวลชนชาวไทยมาแต่โบราณกาล ซึ่งจะเป็น
ปัจจัยอันสําคัญยิ่งที่จะโน้มน้าวจิตใจของประชาชนพลเมืองให้เกิดความรักประเทศชาติอย่างแรง
กล้าและทั้งยังก่อให้เกิดความดีขึ้นกับตัวเอง ในการที่จะชี้ ให้เป็นเด่นชัดว่า ทหารและข้าราชการ
๙-๕๗
พลเรือน สั งกั ดกองทัพบกอยู่ใ นวิ นัยอันดี งามมีศ รีส ง่าที่น่าเคารพ และนั บถือของประชาชน
พลเมืองทั่วไปอันเป็นแนวทางสําคัญที่จะเชิดชูเกียรติศักดิ์ของกองทัพบก
ทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
(ลงชื่อ) พล.ท.ผ. ชุณหะวัณ
ผบ.ทบ.
กองทัพบก
๓ มิ.ย. ๙๑

๙-๕๘

คําชี้แจงกองทัพบก
เรื่อง ให้กําชับทหารแสดงการเคารพโดยเคร่งครัด
ให้รักษาความสะอาดของร่างกายและแต่งกายให้เรียบร้อย
----------------------------------ด้วยจําเติมตั้งแต่ข้าพเจ้าได้มารับหน้าที่ผู้ช่วยบัญชาการทหารบก ภายหลังได้
เลื่ อ นเป็ น รองผู้ บั ญ ชาการทหารบก ก็ ไ ด้ รู้ สึ ก ว่ า ข้ า พเจ้ า ได้ ม าดํ า รงตํ า แหน่ ง สํ า คั ญ มากใน
กองทัพบก ได้คิดเห็นเป็นเกียรติอันสูงมากที่ได้มาดํารงตําแหน่งสําคัญถึงอย่างนี้ ได้สนใจอยู่เสมอ
เป็ น ลํ า ดั บ มาว่ า ข้ า พเจ้ า ได้ ม าดํ า รงตํ า แหน่ ง ในท่ า มกลางทหารบกของชาติ ผู้ ไ ด้ ทํ า ดี ใ ห้ แ ก่
ประเทศชาติมาแล้วเป็นอย่างอเนกนานัปการ ทหารบกของชาติได้รักษาความเป็นประเทศชาติมา

ได้ ด้ ว ยการเสี ย สละอั น สู ง มาก ดั ง ที่ ข้ า พเจ้ า ได้ เ คยพู ด มาแล้ ว ในที่ ห ลายแห่ ง และก็ ท ราบกั น
โดยทั่วไปแล้ว
พฤติ ก รรมที่ เ ป็ น มาแล้ ว ทํ า ให้ ข้ า พเจ้ า บั ง เกิ ด ความรั ก ทหารทุ ก คน ผู้ ไ ด้ ทํ า
ประโยชน์อันยิ่งใหญ่ให้แก่ประเทศชาติ บางครั้งข้าพเจ้าเกิดความรู้สึกนึกไปว่า อันความดีที่
กองทัพบกได้ปฏิบัติต่อประเทศชาติมาแล้ว เกือบจะว่าอยู่เหนือความดีที่ข้าพเจ้าเองได้บําเพ็ญมา
เสียอีก เมื่อได้เข้ามาในฐานะแห่งรองผู้บังคับบัญชาชั้นสูงสุดอย่างที่เป็นอยู่บัดนี้ ก็ต้องเข้าใจ และ
คิดออกได้อย่างชัดแจ้งว่า ข้าพเจ้ามีตําแหน่งอยู่ในท่ามกลางแห่งความดี ไม่ใช่มามีตําแหน่งอยู่ใน
ท่ามกลางแห่งความไม่ดีหามิได้ ข้าพเจ้าคิดว่าข้าพเจ้าไม่เคยภาคภูมิใจที่ได้รับเกียรติครั้งใดจะ
เสมอเหมื อ นอย่ า งที่ เ ป็ น อยู่ ใ นทุ ก วั น นี้ อี ก ข้ า พเจ้ า จึ ง รั ก ทหารบก ของชาติ เ ป็ น อย่ า งเสมอ
เหมือนกับชีวิตของข้าพเจ้าทีเดียว

๙-๕๙
เป็นธรรมดาของความรัก ซึ่งเป็นนามธรรมอย่างหนึ่งที่พระอรหันต์สัมมาสัมพุทธ
เจ้าบัญญัติไว้ว่าเป็นสิ่งไม่สู้ดี เป็นสิ่งที่ทําให้เกิดกังวล เป็นสิ่งที่ทําให้จิตใจของผู้เกิดความรักนั้น
เกิดความวิปริตผิดปกติไปบ้างไม่มากก็น้อย เฉพาะอย่างยิ่งความรักที่เกิดจากผู้หวังดี และหวังให้
ผู้ที่เรารักเป็นคนดีขึ้นกว่าเก่า อีกทั้งไม่อยากให้ผู้หนึ่งผู้ใดทําไม่ดีเลย ก็จะต้องมีขึ้น จะต้องเกิดขึ้น
ในจิ ต ใจเสมอเป็ น ธรรมดาและถ้า ผู้ ตั้ง ใจรั ก ได้ เกิ ด ความรั กขึ้น เป็ น อย่ า งรุน แรงมากด้ ว ยแล้ ว
ปฏิกิริยาที่อยากให้ผู้ที่รักทําดีมีความดี ก็ย่อมจะมีอาการรุนแรงมากขึ้นตามส่วนด้วยเหมือนกัน
และก็เข้าใจในบทบาทที่ว่า “รักมากยิ่งยุ่งมาก”
ที่ข้าพเจ้ายุ่งมากเวลานี้ก็ในเรื่องระเบียบวินัยของทหารบก ที่ได้เห็นเกิดความ
ทรุดโทรมลงไปกว่าแต่ครั้งกาลก่อนเป็นอันมาก ข้าพเจ้ายืนยันได้อย่างแน่ใจว่า ผู้ที่แต่งเครื่องแบบ
ทหารไม่ค่อยได้เอาใจใส่ในเรื่อง การทําความเคารพ ให้ดีเท่าที่ควรดี โดยมากมักเมินเฉย และทํา
ไม่รู้ไม่ชี้ไม่เหลียวแล และไม่สนใจที่อยากจะทําการเคารพต่อผู้ที่มียศสูงกว่า ในเรื่องการทําความ
เคารพนี้ กล่าวได้ว่า ทหารบกของเรามีอาการอ่อนไปมากทีเดียว การเคารพเป็นเครื่องแสดงจิตใจ
และสมรรถภาพของกองทัพ ว่าจะเข้มแข็งหรืออ่อนแอคู่เคียงกันไปเสมอ กองทัพบกเคยทําดี ทํา
หน้าที่อย่างแข็งแรงมากมาแล้ว ก็ไม่เข้าใจว่ามีเหตุอันใด ได้ชักจูงให้ทหารบกแสดงการเคารพ
อ่อนแอมากไปถึงอย่างนั้นหากจะเป็นการตรงกัน ข้ามอยู่มากทีเดียว ถ้าผู้บังคับบัญชาทหาร

ทั้งหลายได้ทําการสอดส่อง ทําการอบรบสั่งสอน ทําการปลูกฝังจิตใจของทหารบกให้เข้าใจ และ
ดํ าเนิน การในเรื่ อ งนี้ ใ ห้ ดียิ่ง กว่าเก่า ได้อีกบ้ า งแล้ว เข้ าใจว่า ความดีที่ เ คยได้ ปฏิบัติ มาสําหรั บ
ประเทศชาติ จะเหมาะสมที่แสดงออกมาให้คนทั่วไปเห็นพฤติกรรแห่งระเบียบการเคารพต่อผู้มี
ยศสูงดังว่านี้และจะเกิดสิริมงคลยิ่งขึ้นกว่าเก่ามาก
นอกจากระเบียบการเคารถที่ควรมีอย่างเคร่งครัดต่อผู้ที่มียศสูงอย่างที่ว่ามาแล้ว
ยังเป็นที่ปรากฏโดยทั่วไปว่า ระเบียบการเคารพที่ควรแสดงต่อผู้มียศสูงแห่งทหารเรือและทหาร
อากาศ ก็มีอาการบกพร่องและเสื่อมทรามมากด้วยเหมือนกัน นายทหารเรือ นายทหารอากาศ
เคยเล่าให้ฟังเสมอว่า ทหารบกไม่รู้จัก ทหารบกไม่ทําการเคารพ ทหารบกทําตัวไม่เห็นมากกว่าที่
อยากเห็นและอยากทํ าความเคารพ ทําให้ทหารต่างกองทัพเกิดความหม่นหมองทางจิตใจที่
ทหารบกได้ละเลยเพิกเฉยถึงอย่างนั้น ทําให้ความสามัคคีระหว่างทหารผู้เป็นกําลังอันยิ่งใหญ่ของ
ชาติบกพร่องไป ทําให้กําลังของทหารทั้งสามกองทัพมีลักษณะอ่อนลง แล้วก็ยังทําให้นายทหาร
นานาชาติผู้มาประจําอยู่ในหน้าที่แห่งประเทศไทยเกิดความสนใจในพฤติกรรมไม่งดงามในเรื่อง
๙-๖๐
เช่นนี้ด้วย นายทหารบกทุกคนรู้ดีว่า กําลัง และอํานาจของประเทศชาตินั้นจะทวีมากขึ้นได้ด้วย
ความสามัคคีในระหว่างกองทัพทั้งสามเป็นสําคัญ ถ้าเราไม่มีเจตนารมณ์ที่จะสนใจในเรื่องนี้ เท่าที่
แบบแผนอันทางราชการกําหนดไว้อย่างพอเพียงแล้ว พวกเราคณะนายทหารบกจะได้ชื่อว่าเป็น
ผู้ไม่เห็นแก่ความเป็นมหาอํานาจอันยิ่งใหญ่ของกองทัพ เพราะถ้ากองทัพทั้งสามมีความบกพร่อง
ไม่สมัครสมานที่จะให้เกิดความสามัคคีอย่างแน่นแฟ้นจริงจังแล้ว ความสามัคคีก็ย่อมจะมีขึ้นได้
ยาก คนทั้งหลายตลอดจนถึงชาวต่างประเทศก็จะมองเห็นความอ่อนแอของพวกเราเป็นอย่างไม่
รู้จักจบ ซึ่งนับว่าเป็นช่องทางที่ไม่ดีไม่ชอบ
อีกประการหนึ่ง บรรดาทหารบกผู้แต่งกายเครื่องแบบนั้นสมควรได้รักษาความ
สะอาดให้ดีที่สุด ด้ วยเท่าที่ข้าพเจ้าเกิดความกังวลอยู่ใ นจิตใจเวลานี้ นอกจากเสื้อผ้าไม่ค่อย
สะอาดไม่ค่อยเหมาะสมกับคนดีของชาติเป็นผู้แต่งแล้ว ยังมักจะ ปล่อยผมไว้ยาวไม่ตัดให้สั้น
พอให้เหมาะสมกับการใส่หมวกทหารในใต้บังคับบัญชาบ้าง อย่ายอมให้ผู้ที่ไว้ผมยาว ออกไปนอก
โรงทหารได้เลย จะเป็นที่ดีมาก จะไม่ได้มีผู้มองเห็นสิ่งไม่ดีไม่สมควรปะปนอยู่กับตัวทหาร ผู้ทําดี
ให้แก่ประเทศชาติมามากยิ่งแล้ว
ข้อกังวลยุ่งยากทางใจของข้าพเจ้ามีอย่างที่ว่ามานี้ ถ้านายทหารบกผู้มีจิตใจรัก
ทหารบกอย่างข้าพเจ้ารักอยู่แล้ว ได้พากันสนใจเรื่องอันเล็กน้อยและไม่สู้ยากลําบากแก่การ

ปฏิบัติมากนัก หากแต่ได้ประโยชน์สะท้อนกลับเป็นอย่างอุกฤษฏ์ดังกล่าวมา ก็จะเป็นที่ชื่นชม
ยินดีแก่ข้าพเจ้า และคนทั่วไปเป็นอย่างหาอะไรมากล่าวมิได้ทีเดียว
รับคําสั่ง ผบ.ทบ.
(ลงชื่อ) พล.ท.ก. กาจสงคราม
รอง ผบ.ทบ.
วันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๔๙๒

๙-๖๑

คําสั่งกองทัพบก
(คําสั่งชี้แจง)
ที่ ๘๖/๑๐๔๐๓
เรื่อง การเป่าเพลงคํานับของกองรักษาการณ์
---------------------------------ด้ ว ยปรากฏว่ า กองรั ก ษาการณ์ ภ ายนอกที่ ศ าลาว่ า การกลาโหมและกอง
รักษาการณ์ภายในตามหน่วยทหารบางแห่ง ยังแสดงความเคารพลักลั่น ไม่ถูกต้องตามข้อบังคับ
และคําชี้แจง เช่น นางแห่งและบางกลางเรียกแถวแสดงความเคารพ และแตรเดี่ยวเป่าเพลง
คํานับ ผบ.ทบ. หรือ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ๑ จบ บางแห่งก็เพียงเรียกแถวแสดง
ความเคารพ แตรเดี่ยว ไม่ได้เป่าเพลงคํานับดังนี้ เป็นต้น

จึงขอชี้แจงย้ําความเข้าใจและให้ถือเป็นหลักปฏิบัติสําหรับกองรักษาการณ์
ทั่วไป (ยกเว้นกองรักษาการณ์ในพระราชฐาน) ดังต่อไปนี้
๑. กองรั ก ษาการณ์ จะต้ อ งเรี ย กแถวทํ า วั น ทยาวุ ธ แสดงความเคารพแก่
ผู้บังคับบัญชาตั้งแต่ชั้น ผบ.พัน. ของตนขึ้นไป โดยปกติแตรเดี่ยวไม่ต้องเป่าเพลงคํานับ
๒. การเป่าเพลงคํานับของกองรักษาการณ์นั้นให้เป่าเฉพาะในพิธีเกียรติยศซึ่ง
จะต้อ งมีห มายกํ าหนดการ หรื อ มี คํ าสั่ งเฉพาะคราวเท่ า นั้น ถ้ าไม่เ กี่ยวกับ พิธีเกี ยรติ ย ศ เช่ น
ผู้บังคับบัญชาไปตรวจเยี่ยมหน่วยทหาร หรือผู้บังคับบัญชามาทํางานตามปกติ หรือมาประชุมที่
ศาลาว่าการกลาโหม เป็นต้น กองรักษาการณ์ไม่ต้องเป่าเพลงคํานับเลย
๓. การเป่าเพลงคํานับของกองรักษาการณ์ ซึ่งจะต้องเป่าตามหมายเลข ๒ นั้น
ให้เป่าเพลงคํานับแก่ผู้บังคับบัญชา ตั้งแต่ชั้น ผบ.พล. ขึ้นไป และเมื่อได้เป่าเพลงคํานับแก่
๙-๖๒
ผู้บังคับบัญชาชั้นสูงแล้วก็ไม่ต้องเป่าเพลงคํานับแก่ผู้บังคับบัญชาชั้นต่ํากว่า ซึ่งมาในงานพิธีอัน
เดียวกันนั้นอีก
ทั้งนี้ ให้ถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด อย่าให้มีการผิดพลาดได้
สั่ง ณ วันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๔๙๗
(ลงชื่อ) จอมพล ผ. ชุณหะวัณ
ผบ.ทบ.

๙-๖๓

คําสั่งกองทัพบก
(คําชี้แจง)
ที่ ๓๕๖/๒๕๗๒๘
เรื่อง การแสดงความเคารพระหว่างทหารชายกับทหารหญิง
---------------------------------เนื่องจากปรากฏว่า การแสดงความเคารพ ระหว่างทหารชายกับทหารหญิง ยัง
หย่อนความเคร่งครัดไม่เหมือนกับระหว่างทหารชายด้วยกัน การที่เป็นเช่นนี้คงเนื่องมาจากรู้สึก
กระดากอายหรื อ ตะขิ ด ตะขวงใจที่ จ ะแสดงความเคารพซึ่ ง กั น และกั น เพราะเป็ น ของใหม่
โดยเฉพาะทหารชายมักไม่แสดงความเคารพทหารหญิง ทั้งๆ ที่ทหารหญิงที่พบนั้นมียศสูงกว่าตน
และอีกประการหนึ่งอาจเป็นเพราะทหารหญิงบางคนแต่งเครื่องแบบทหารหญิงไม่ถูกต้องตามกฎ

ฯ เช่นไม่สวมหมวกเมื่ออยู่นอกอาคารหรือไม่รับความเคารพโดยเข้าใจว่าทหารชายผู้นั้นไม่ได้
แสดงความเคารพแก่ตน
การที่ทหารต่อทหารไม่แสดงความเคารพกัน จะเนื่องมาจากเหตุใดก็ตาม ย่อม
บังเกิดผลเสียหายนางวินัยทหารประการหนึ่ง จําเป็นที่จะต้องทําความเข้าใจให้ถูกทาง เพื่อ
ร่วมมือกันแก้ไข ดังนี้
๑. การแสดงความเคารพเป็นการแสดงความนับถือซึ่งกันและกัน ก่อให้เกิด
ความสามัคคีทางจิตใจ เป็นสิ่งเชิดชูเกียรติของหมู่คณะ ผู้แต่งเครื่องแบบฝึกให้หูไว้ตาไว เพื่อให้มี
ลักษณะทหาร อย่างสมบูรณ์
๒. ทหารย่อมถือว่าการแสดงความเคารถ มิได้แสดงว่าผู้แสดงความเคารพเสีย
เกียรติยศตรงกันข้ามการแสดงความเคารพของทหารแสดงว่าทั้งผู้แสดงความเคารพและผู้รับ
ความเคารพต่อก็เป็นผู้มีเกียรติและเป็นพวกเดียวกันหรือเป็นมิตรกัน การเคารพโดยวิธีวันทยหัตถ์
๙-๖๔
นั้น วิวัฒนาการมาจากประเพณีโบราณซึ่งแสดงความเป็นมิตรกันด้วยการยกมือขึ้น ให้เห็นว่าไม่มี
อาวุธ และเป็นกิริยาของเสรีชนที่แสดงออก เวลาผ่าน หรือ พบกัน ส่วนผู้ที่เป็นทาส ย่อมไม่มีสิทธ์
ที่จะแสดงกิริยาอาการเช่นนั้นได้ เมื่อพบกัน หรือผ่านมูลนายของตนก็ต้องก้มหน้าเป็นการเคารพ
โดยไม่มีสิทธิที่จะแสดงความเคารพอย่างเสรีชนเลย
๓. การเคารพมีประโยชน์และเป็นเกียรติยศดังกล่าวแล้ว ทางราชการทหารเห็น
ความสํ า คั ญ จึ ง ตราเป็ น ข้ อ บั ง คั บ ซึ่ ง ทหารทุ ก คนต้ อ งปฏิ บั ติ ถ้ า ทหารไม่ ป ฏิ บั ติ น อกจากขาด
ประโยชน์ และแสดงความเสื่อเสียเกียรติแล้ว ยังเป็นการฝ่าฝืนละเลยไม่ปฏิบัติตามข้อบังคับอัน
เป็นการผิดวินัยทหาร ย่อมเป็นจุดเด่นชวนให้เกิดการวิพากษ์วิจารณ์ของประชาชนและชาว
ต่างประเทศผู้ได้พบเห็น ทหารส่วนรวมก็จะไม่ได้รับความนิยม และจะเป็นที่ดูหมิ่นด้วย
๔. จริงอยู่ทหารหญิงยังเป็นของใหม่สําหรับกองทัพไทย ผู้ที่จะทําความเคารพ
ตามข้อบังคับยังรู้สึกกระดากหรือตะขิดตะขวงอยู่บ้าง แต่พึงทราบว่า ทหารหญิงที่มียศสูงนั้นก็
เป็นผู้มีคุณวุฒิสูง เช่น ส่วนใหญ่ก็เป็นผู้ที่สําเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยได้รับปริญญาชั้น
บัณฑิตมาแล้ว มีตําแหน่งหน้าที่รับผิดชอบในราชการไม่หย่อนกว่านายทหารชาย บางคนก็เป็น
อาจารย์ในโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า และโรงเรียนทหารอื่นๆ ของกองทัพไทยมีลูกศิษย์
สําเร็จการศึกษาเป็นนายทหารไปแล้วเป็นจํานวนมาก ผู้ที่มีเกียรติยศอย่างนี้ จะไม่สมควรแก่การ
ที่จะรับความนับถือและยกย่องด้วยการแสดงความเคารพเทียวหรือการยอมให้ความรู้สึกกระดาก

อายมาตัดรอนวินัยทหารลงจนเป็นที่ดูแคลนของประชาชนและชาวต่างประเทศจึงเป็นสิ่งที่ไม่
สมควรอย่างยิ่ง
เพื่อป้องกันและแก้ไขความรู้สึกและการปฏิบัติของทหารชั้นผู้น้อย มิให้เป็นดังที่
แล้วมา ขอให้ผู้บังคับบัญชาหมั่นอบรมชี้แจงให้เห็นคุณค่าของการแสดงความเคารพตามที่ได้
กล่าวไว้ข้างต้นและคอยตั กเตือนการแต่งเครื่องแบบของทหารหญิงให้ถู กต้องตามกฎฯ โดย
เคร่งครัด พร้อมกับกวดขันวินัยการเคารพของทหารทั้งชายและหญิง ทั้งชั้นสัญญาบัตรและชั้น
ประทวนให้ดียิ่งขึ้น กับสอนเรื่องเครื่องแบบ เครื่องหมายและการแต่งกายของทหารหญิงให้ทหาร
เข้าใจเป็นอย่างดีโดยทั่วกัน
สั่ง ณ วันที่ ๙ ธันวาคม ๒๔๙๘
(ลงชื่อ) พล.อ. ส. ธนะรัชต์
ผบ.ทบ.
๙-๖๕

ข้อบังคับกระทรวงกลาโหม
ว่าด้วยการเคารพ
( ฉบับที่ ๘ )
พ.ศ. ๒๕๕๐
----------------------------------โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับกระทรวงกลาโหมว่าด้วยการเคารพ
ให้เหมาะสมยิ่งขึ้นจึงออกข้อบังไว้ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ข้อบังคับนี้เรียกว่า “ข้อบังคับกระทรวงกลาโหมว่าด้วยการเคารพ ( ฉบับ
ที่ ๘ ) พ.ศ. ๒๕๕๐”
ข้อ ๒ ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ข้อ ๓ ให้ยกเลิกตารางหมายเลข ๑ ท้ายข้อบังคับทหารว่าด้วยการเคารพ พ.ศ.
๒๔๗๘ และให้ใช้ตารางหมายเลข ๑ ท้ายข้อบังคับนี้แทน
ประกาศ ณ วันที่ ๒๖ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๐
(ลงชื่อ) พลเอก บุญรอด สมทัศน์
(บุญรอด สมทัศน์)
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม
หมายเหตุ : -หลักการและเหตุผลในการประกาศใช้ข้อบังคับนี้ คือ แก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับทหาร
ว่าด้วยการเคารพให้เหมาะสมยิ่งขึ้น เพื่อให้การปฏิบัติที่เกี่ยวกับการรับรองในเรือใหญ่ตอ่
ผู้บังคับบัญชาชั้นสูงเป็นไปด้วยความเหมาะสมและสอดคล้องกับการกําหนดตําแหน่งของ
ผู้บังคับบัญชาชั้นสูงในปัจจุบันจึงจําเป็นต้องออกข้อบังคับนี้
๙-๖๖
ยศและตําแหน่ง

อาการที่มา

ผู้รับรอง

รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงกลาโหม
ผู้บัญชาการทหาร
สูงสุด
ผู้บัญชาการ
ทหารเรือ

มีธงหมาย
ตําแหน่ง

นายทหาร
ทั้งหมด

ไม่มีธงหมาย
ตําแหน่ง

ผู้บัญชาการกอง
เรือยุทธการ
ผู้บัญชาการกอง
เรือของตน

มีธงหมาย
ตําแหน่ง

ผู้บังคับการ
เรือ, ดันเรือ,
นายยาม
นายทหาร
ทั้งหมด

ไม่มีธงหมาย
ตําแหน่ง
นายทหารชั้นนาย มีธงหมาย

ผู้บังคับการ
เรือ, ดันเรือ,
นายยาม
นายทหาร

เป่า
ยามใหญ่
นกหวีด
พันจ่า เข้าแถวใน
บังคับ
นายทหาร
สัญญาบัตร
พันจ่า ไม่มี

หมายเหตุ
แตรสั้นเป่าเพลงคํานับ
๑ จบ แตรวงเป่าเพลง
เดินมหาฤกษ์
ไม่มีการเป่าแตร

แตรสั้นเป่าเพลงคํานับ
๑ จบ แตรวงเป่าเพลง
เดินมหาฤกษ์

จ่า

เข้าแถวใน
บังคับ
นายทหาร
สัญญาบัตร
ไม่มี

จ่า

เข้าแถวใน

แตรสั้นเป่าเพลงคํานับ

พันจ่า

ไม่มีการเป่าแตร

พลเรือ

ตําแหน่ง

ทั้งหมด

ไม่มีธงหมาย
ตําแหน่ง

ผู้บังคับการ
เรือ, ดันเรือ,
นายยาม

บังคับ
นายทหาร
สัญญาบัตร

จ่า

ไม่มี

๑ จบ แตรวงเป่าเพลง
เดินมหาฤกษ์ ถ้าเป็นนาย
พลเรือซึ่งเป็นผู้บังคับ
บัญชาโดยตรงหรือ
ตามลําดับชั้นให้รับรอง
อย่างผู้บัญชาการ
ทหารเรือ
ไม่มีการเป่าแตร

๙-๖๗
ยศและตําแหน่ง

อาการที่มา

ผู้บังคับหมวดเรือ มีธงหมาย
ของตน
ตําแหน่ง
ไม่มีธงหมาย
ตําแหน่ง
ผู้บังคับการเรือ
ของตน

มีธงหมาย
ตําแหน่ง
ไม่มีธงหมาย
ตําแหน่ง
มีธงหมาย
ผู้บังคับการเรือ
ตําแหน่งหรือ
อื่น และ
นายทหารชั้นนาย ไม่มีธงหมาย
ตําแหน่ง
นาวา
นายทหารชั้น
ทุกกรณี

ผู้รับรอง
ผู้บังคับการ
เรือ, ดันเรือ,
นายยาม
ผู้บังคับการ
เรือ,
นายยาม
ผู้บังคับการ
เรือ, ดันเรือ,
นายยาม

เป่า
ยามใหญ่
นกหวีด
จ่า
เข้าแถวใน
บังคับพันจ่า
จ่า

ไม่มี

จ่า
จ่า

เข้าแถวใน
บังคับพันจ่า
ไม่มี

ผู้บังคับการ
เรือ,
นายยาม

จ่า

ไม่มี

นายยาม

ไม่มี

ไม่มี

หมายเหตุ
ไม่มีการเป่าแตร

ไม่มีการเป่าแตร

ถ้าเป็นนายทหารเรือ

นายเรือ

ต่างประเทศ ต้องได้รับ
นกหวีดด้วย

ที่

๖/๓๑๖๗๐
๒๔๘๔

๙-๖๘

ข้อบังคับทหาร
ว่าด้วยการรักษาการณ์
--------------------------------ตอนที่ ๑
ข้อความทั่วไป
มาตรา ๑
กองรักษาการณ์
ข้อ ๑ การจัดหน่วยทหารไปทําหน้าที่รักษาการณ์นั้น มีความ
มุ่งหมายเพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยหรือเป็นเกียรติ ซึ่งทางราชการเห็นว่า
สมควรจะจัดกองรักษาการณ์ขึ้นนอกจาที่กล่าวแล้วยังเป็นการฝึกอบรมให้ทหาร
มีความอดทนคุ้นเคยต่อการปฏิบัติหน้าที่โดยฝึกให้ใช้ปฏิภาณได้ตามลําพัง
ข้อ ๒ กองรักษาการณ์แบ่งเป็น ๒ ประเภท คือ
(๑) กองรักษาการณ์ภายนอก
(๒) กองรักษาการณ์ภายใน
กองรักษาการณ์ภายนอก คือ กองรักษาการณ์ซึ่ งจัดออกไป
รักษาการณ์นอกบริเวณที่ตั้งหน่วยทหาร และเรียกนามตามสถานที่ หรือตําบล
ที่ตั้ง

ความมุ่งหมาย
ในการจัดกอง
รักษาการณ์

ประเภทของ
รักษาการณ์

*แก้ ไ ขคํ า ว่ า “รั ก ษาการ” เป็ น “รั ก ษาการณ์ ” ทุ ก แห่ ง ตามข้ อ บั ง คั บ กระทรวงกลาโหม
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๐๙

๙-๖๙

ผู้สั่งจัดกอง
รักษาการณ์

ผู้บังคับบัญชา
กองรักษาการณ์

กําลังกอง
รักษาการณ์

การแต่งตัวและ
อาวุธประจํากอง
รักษาการณ์

กองรักษาการณ์ภายใน คือ กองรักษาการณ์ ซึ่งจัดให้รักษาการณ์
ภายในบริเวณที่ตั้งของหน่วยทหาร และเรียกนามตามหน่วยทหาร นั้น
ข้อ ๓ ผู้มีอํานาจสั่งจัดกองรักษาการณ์ภายนอกได้นั้น คือ ผู้มีตําแหน่งตั้งแต่
ผู้บังคับการจังหวัดทหาร หรือผู้บังคับการสถานีทหารเรือขึ้นไป
ส่วนกองรักษาการณ์ภายในนั้นให้ผู้บังคับบัญชาตั้งแต่ชั้นผู้บังคับกองพัน
หรือผู้บังคับการเรือชั้น ๑ หรือผู้บังคับกองบินน้อยหรือผู้บังคับกองร้อยหรือ
ผู้บังคับการเรือชั้น ๓ หรือผู้บังคับฝูงบินซึ่งตั้งแยกเป็นอิสระมีอํานาจสั่งจัดได้
ข้อ ๔ ผู้บังคับบัญชาของกองรักษาการณ์ คือ
(๑) ผู้มีอํานาจสั่งจัดกองรักษาการณ์
(๒) ผู้ บั ง คั บ บั ญ ชาชั้ น เหนื อ ในหมายเลข (๑) จนถึ ง
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม
กองรั ก ษาการณ์ ภ ายใน ให้ น ายทหารที่ เ ป็ น เจ้ า หน้ า ที่ รั ก ษาการณ์
ประจําหน่วยนั้น ๆ เป็นผู้บังคับบัญชาโดยตรง
ข้อ ๕ กําลังของกองรักษาการณ์จะมีมากน้อยเพียงใดเป็นหน้าที่ของผู้
มีอํานาจสั่งจัดจะพิจารณา โดยคํานวณได้จากหน้าที่รักษาการณ์ และจํานวน
ผลิตประกอบกับความสําคัญ ซึ่งกองรักษาการณ์จะต้องระวังรักษาและให้มี
สํารองตามสมควร
*ข้อ ๖ โดยปกติทหารซึ่งทําหน้าที่รักษาการณ์ให้แต่งเครื่องแบบฝึก
สวมหมวกเหล็กหรือรองในหมวกเหล็ก และใช้ปืนเล็กยาวหรืออาวุธประจํา
กายชนิดอื่น ๆ ที่หน่วยทหารนั้นมีใช้ นายทหารคาดกระบี่ เว้นแต่สารวัตร
ทหารให้แต่งเครื่องแบบสารวัตรทหาร และในกรณีที่มีเครื่องแบบสารวัตร
ทหารใช้ตามโอกาสต่างๆ ให้ใช้เครื่องแบบในโอกาสปฏิบัติงานปกติ ถ้าใน
โอกาสใดหรือสถานที่ใดซึ่งผู้มีอํานาจสั่งจัดกองรักษาการณ์เห็นว่าควรจะให้
แต่งกายเป็นอย่างอื่นหรือให้มีอาวุธอย่างอื่นไปด้วยก็ให้จัดไปได้เป็นเศษ

* มาตรา ๑ ข้อ ๖ นี้ แก้ไขเพิ่มเติมตามข้อบังคับกระทรวงกลาโหมฯ ( ฉบับที่ ๒ ) พ.ศ. ๒๕๐๙
๙-๗๐
กระสุนประจํากองรักษาการณ์ควรจะมีเป็นจํานวนเท่าใด
แล้ ว แต่ ผู้ มี อํ า นาจสั่ ง จั ด กองรั ก ษาการณ์ จ ะเห็ น สมควร โดยพิ จ ารณาถึ ง
ความสําคัญซึ่งกองรักษาการณ์จะต้องระวังรักษา ประกอบกับโอกาสที่จะต้องใช้
ทหารยามและหมู่ตรวจต้องเก็บกระสุนไว้ในกระเป๋ากระสุน
ประจําตัวการให้ทหารยามหรือหมู่ตรวจบรรจุกระสุนเตรียมพร้อมไว้นั้น จะทํา
ได้ต่อเมื่อได้รับคําสั่งจากผู้มีอํานาจสั่งจัดกองรักษาการณ์
ข้อ ๗ ทหารซึ่งจะจัดไปเป็นกองรักษาการณ์นั้นจะใช้ทหารเหล่าและ
พรรคใดให้ต่างกองทัพต่างกําหนด
ข้อ ๘ ผู้บังคับกองรักษาการณ์ ผู้ช่วยผู้บังคับกองรักษาการณ์ นายยาม
( ทหารบก ทหารอากาศ ) หรือจ่ายามจะใช้ทหารชั้นใดแล้วแต่ผู้มีอํานาจสั่งจัด
กองรักษาการณ์จะกําหนด
ข้อ ๙ ในกองรักษาการณ์แห่งใด ควรมีหน่วยตรวจหรือไม่ และจะมีกี่
หมู่ในหมู่หนึ่งจะมีจํานวนเท่าใด แล้วแต่ผู้มีอํานาจสั่งจัดกองรักษาการณ์จะ
เห็นสมควร
ข้อ ๑๐ ทหารย่ามแบ่งออกเป็น ๒ ประเภท คือ
(๑) ยามคู่
(๒) ยามเดี่ยว
ข้อ ๑๑ กองรักษาการณ์ใดสมควรจะมีพลแตรเดี่ยว พลขลุ่ย พลกลอง
แตรวง หรือธงประจํากองด้วย ก็ให้ผู้มีอํานาจสั่งจัดกองรักษาการณ์กําหนด
ข้อ ๑๒ โดยปกติกองรักษาการณ์กองหนึ่งให้รักษาการณ์ต่อเนื่องกัน
เป็นเวลา ๒๔ ชั่วโมง นายยาม (ทหารบก ทหารอากาศ ) หรือจ่ายาม หมู่ตรวจ
และทหารยามผลัดหนึ่งข้าประจํารักษาหน้าที่คราวละ ๒ ชั่วโมง หรือถ้าจะต้อง
เปลี่ยนระยะเวลาให้ผิดไปจากที่กําหนดนี้ด้วยความจําเป็นใด ๆ ก็ให้ผู้มีอํานาจ
สั่งจัดกองรักษาการณ์สั่งการได้

ทหารซึ่งจะทํา
หน้าที่รักษาการณ์
กําหนดยศ,
ชั้นเจ้าหน้าที่กอง
รักษาการณ์
การจัดหมู่ตรวจ

ประเภทของยาม
และการจัด
เครื่องบรรเลง
และธงประจํากอง
กําหนดเวลา
ประจําหน้าที่

การแบ่งผลัด

ข้อ ๑๓ โดยปกตินายยาม ( ทหารบก ทหารอากาศ) หรือจ่ายาม หมู่
ตรวจและทหารยามจัดให้มี ๔ ผลัด แต่ถ้าในโอกาสที่มีเหตุจําเป็นอย่างอื่น ผู้มี
อํานาจสั่งจัดกองรักษาการณ์จะลดให้เหลือเพียง ๓ ผลัดก็ได้
๙-๗๑
บัญชีพประจํา
กองรักษาการณ์
กําหนดเวลาเปลี่ยน
กองรักษาการณ์
สัญญาณ

ข้อ ๑๔ ณ ที่ตั้งกองรักษาการณ์ให้มีบัญชีพลแสดงจํานนทหาร
และที่ยืนยามไว้โดยละเอียด ทั้งต้องแสดงไว้ให้ทราบด้วยว่าทหารคนใด
จะต้องเข้าประจําหน้าที่ใดเป็นผลัด ๆ ไปโดยแน่ชัด
ข้อ ๑๕ ในที่ใดหรือหน่วยใดสมควรจะเปลี่ยนกองรักษาการณ์
ในเวลาใดให้เป็นหน้าที่ของผู้มีอํานาจสั่งจัดกองรักษาการณ์กําหนด
ข้อ ๑๖ ผู้มีอํานาจสั่งจัดกองรักษาการณ์เห็นสมควรจะให้กอง
รักษาการณ์ใดมีสัญญาณก็ให้กําหนดขึ้น

๙-๗๒

ตอนที่ ๒
ว่าด้วยกองรักษาการณ์ภายนอก
มาตรา ๒
เจ้าหน้าที่และผู้ตรวจกองรักษาการณ์
ข้อ ๑ เจ้าหน้าที่กองรักษาการณ์มี
(๑) ผู้บังคับกองรักษาการณ์
(๒) ผู้ช่วยผู้บังคับกองรักษาการณ์
(๓) นายนาม ( ทหารบก ทหารอากาศ ) หรือ จ่ายาม
(๔) หมู่ตรวจ
(๕) ทหารยาม
ข้อ ๒ โดยปกติให้ทหารในกองรักษาการณ์เตรียมพร้อมอยู่ ณ ที่ตั้ง
การเตรียมพร้อม
ของกองรักษาการณ์ กองรักษาการณ์ และแต่งกายโดยเรียบร้อยตลอดเวลา
ตั้งแต่เวลา ๒๑ นาฬิ กาไปจนถึงเวลา ๖ นาฬิ กาแห่ งวันรุ่งขึ้ นให้ผู้มี
อํานาจสั่งจัดกองรักษาการณ์กําหนดว่า จะให้ทหารที่เตรียมพร้อมพักผ่อน
หลักนอนเป็นจํานวนเท่าใดแล้วแต่ความจําเป็น ทหารที่พักผ่อนหลับนอนนี้
ให้ปลดเข็มขัดและขอคอเสื้อได้
ข้อ ๓ ทหารในกองรักษาการณ์ต้องอยู่ในความสงบ และเป็นระเบียบ
กองรักษา
ความสงบ
เรียบร้อย กับทั้งห้ามมิให้นําบุคคลซึ่งไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้อง หรือสิ่งของที่ไม่
สมควรเข้าไปในที่ตั้งกองรักษาการณ์เป็นอันขาด
การเก็บอาวุธ
ข้อ ๔ อาวุธซึ่งมิได้ใช้ประจําหน้าที่ต้องเก็บรักษาให้สะอาด โดยใช้ทหาร
ในกองรักษาการณ์ผลัดเปลี่ยนกันกระทํา
เจ้าน้าที่
กองรักษาการณ์

การรักษา
ความสะอาด

ข้อ ๕ สถานที่ตั้งกองรักษาการณ์ต้องรักษาให้สะอาด โดยใช้ทหารใน
กองรักษาการณ์ผลัดเปลี่ยนกันกระทํา

๙-๗๓
ข้อ ๖ บุคคลซึ่งมีอํานาจตรวจระเบียบรักษาการณ์ได้นั้น คือ
(๑) ผู้มี อํานาจสั่งจัดกองรักษาการณ์ และผู้บังคับบัญ ชาชั้น
เหนือขึ้นไปจนถึงรัฐมนจรีว่าการกระทรวงกลาโหม
(๒) ผู้บังคับบัญชาของทหารซึ่งเข้ากระทํากิจรักษาการณ์นับ
แต่ชั้นผู้บังคับกองพันหรือผู้บังคับการเรือชั้น ๑ หรือผู้บังคับกองบินน้อยขึ้นไป
(๓) เสนาธิการทหารบก หรือเสนาธิการทหารเรือ หรือเสนาธิ
การทหารอากาศ แห่งหน่วยทหารที่จัดตั้งกองรักษาการณ์นั้น
(๔) นายทหารผู้ รั บ มอบให้ ม าตรวจกิ จ รั ก ษาการณ์ แ ทน
ผู้บังคับบัญชา โดยมอบมายเป็นลายลักษณ์อักษร
ข้อ ๗ ผู้มีอํานาจตรวจระเบียบรักษาการณ์เมื่อพบสิ่งบกพร่องต้อง
ตักเตือนทันที แล้วแจ้งให้ผู้บังคับกองรักษาการณ์ทราบด้วย
ข้อ ๘ ผู้มีอํานาจตรวจระเบียบรักษาการณ์มีสิทธิเข้าไปในที่ตั้งกอง
รักษาการณ์ได้ นอกนั้นต้องได้อนุญาตจากผู้บังคับกองรักษาการณ์ก่อน ผู้
บังคับรักษาการณ์จะอนุญาตเฉพาะแต่ผู้มีกิจราชการอันจะต้องปฏิบัติในที่ตั้ง
กองรักษาการณ์เท่านั้น
ข้อ ๙ บรรดาทหารซึ่งเข้ากระทํากิจรักษาการณ์จักต้องระมัดระวัง
การปฏิบัติหน้าที่ของตนโดยกวดขันไม่ปฏิบัติตามคําสั่งของผู้ใดเลย นอกจาก
คําสั่งของผู้บังคับบัญชากองรักษาการณ์เท่านั้น

ผู้มีอํานาจตรวจ
ระเบียบรักษาการณ์

หน้าที่ผู้ตรวจ
ระเบียบรักษาการณ์
ผู้ซึ่งจะเข้าไปใน
ที่ตั้งกองรักษาการณ์

การฟังคําสั่ง
ของทหารใน
กองรักษาการณ์

มาตรา ๓
หน้าที่ผู้บังคับกองรักษาการณ์
การบังคับบัญชา
ทหารก่อนไปรับ
หน้าที่

ข้อ ๑ ผู้ที่จะเป็นผู้บังคับกองรักษาการณ์มีหน้าที่บังคับบัญชาทหาร
ซึ่งจัดเป็นกองรักษาการณ์โดยเด็ดขาด นับแต่เวลา ๑ ชั่วโมงก่อนที่จะนํา
ทหารเคลื่อนที่ออกจากโรงอาหาร เพื่อไปทําหน้าที่รักษาการณ์

๙-๗๔
ข้อ ๒ ผู้บังคับกองรักษาการณ์ต้องปฏิบัติตามคําสั่งของผู้มีอํานาจสั่งจัด
กองรักษาการณ์ และผู้บังคับบัญชาชั้นเหนือของกองรักษาการณ์ขึ้นไปจนถึง
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม
ข้อ ๓ ผู้บังคับกองรักษาการณ์จะไปจากที่ตั้งกองรักษาการณ์ไม่ได้ เว้น
ข้อห้ามสําหรับ
ผู้บังคับกอง
แต่ ไ ปในกิ จ หน้ า ที่ รั ก ษาการณ์ กั บ ห้ า มอนุ ญ าตให้ ท หารไปจากกอง
รักษาการณ์
รักษาการณ์หรือลด หรือย้ายที่ยืนยามโดยพลการ นอกจากโอกาสซึ่งกล่าว
ไว้ในข้อ ๙ และข้อ ๑๔ แห่งมาตรานี้
การใช้อาวุธ
ข้อ ๔ ผู้บังคับกองรักษาการณ์มีอํานาจให้ทหารในกองรักษาการณ์ใช้
อาวุธได้ตามสมควรแก่เหตุในกรณีต่อไปนี้ คือ
(๑) เพื่อป้องกันรักษาบุคคลหรือสิ่งซึ่งได้รับมอบให้รักษา
(๒) เพื่ อ ป้ อ งกั น มิ ใ ห้ อั น ตรายร้ า ยแรงบั ง เกิ ด มี แ ก่ ก อง
รักษาการณ์
(๓) เพื่อบังคับผู้ต้องขังซึ่งก่อการกําเริบ หรือทําการขัดขวาง
กองรักษาการณ์หนีหรือพยายามหนีจากที่คุมขัง
ในการใช้อาวุธนี้ ถ้าอาจจะทําได้ให้เตือนผู้ซึ่งคนจะปราบด้วย
อาวุธนั้นรู้ตัวล่วงหน้าก่อน
ข้อ ๕ ถ้ามีเหตุการณ์ผิดปกติ เช่น มีการวิวาทต่อสู้กันในที่ใกล้เคียงที่ตั้ง
การปฏิบัติในเมื่อมี
เหตุการณ์ใกล้ที่ตั้ง กองรักษาการณ์ ผู้บังคับกองรักษาการณ์ต้องรีบแจ้งต่อเจ้าหน้าที่ฝ่ายตํารวจ
กองรักษาการณ์
ให้ทราบ หรือถ้าเห็นเป็นการสมควรก็ให้ระงับหรือจับกุลได้ อนึ่ง ถ้ามีบุคคล
มั่ ว สุ ม ประชุ ม กั น ก่ อ เหตุ ร้ า ย หรื อ สงสั ย ว่ า จะก่ อ เหตุ ร้ า ยใกล้ ที่ ตั้ ง กอง
รักษาการณ์ก็ให้ผู้บังคับกองรักษาการณ์เตรียมพร้อมที่จะปราบปรามได้ทันที
การปฏิบัติและ
การฟังคําสั่ง

การจัดกําลัง
ไปช่วยตรวจ

การรับคนจาก
ตํารวจหรือ
สารวัตรทหาร

ข้อ ๖ ถ้ามีเจ้าหน้าที่ตํารวจขอร้องให้กองรักษาการณ์ช่วย เมื่อผู้บังคับ
กองรักษาการณ์เห็นสมควร ก็ให้จัดทหารไปช่วยได้ แต่ไม่เกิน ๑ ใน ๓ ของ
จํานวนทหารในกองรักษาการณ์ทั้งหมด
ข้อ ๗ ถ้าเจ้าหน้าที่ฝ่ายตํารวจหรือสารวัตรทหารขอให้กองรักษาการณ์
รับและคุมผู้ซึ่งตํารวจหรือสารวัตรทหารจับได้ ก็ให้ผู้บังคับกองรักษาการณ์
รับไว้แล้วรายงานผู้มีอํานาจสั่งจัดกองรักษาการณ์
๙-๗๕

ข้ อ ๘ ถ้ า มี บุ ค คลผู้ ใ ดต้ อ งบาดเจ็ บ หรื อ ป่ ว ย ณ บริ เ วณที่ ตั้ ง กอง
รักษาการณ์ให้ผู้บังคับบัญชากองรักษาการณ์จัดการช่วยเหลือ แล้วรีบแจ้งไปยัง
เจ้าหน้าที่เพื่อจัดการต่อไป
ข้อ ๙ ถ้าทหารที่มารักษาการณ์ป่วยไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ต่อไปได้ผู้
บังคับกองรักษาการณ์ต้องส่งกลับไปยังหน่วยที่สังกัดและขอทหารอื่นมาแทน
ข้อ ๑๐ ถ้ามีผู้บังคับกองรักษาการณ์ป่วยไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้
มอบหน้าที่ให้ผู้ช่วยผู้บังคับกองรักษาการณ์ทําการแทนชั่วคราวและรายงานไป
ยังผู้มีอํานาจสั่งจัดการกองรักษาการณ์ ถ้ายังมิได้รับอนุญาตจะไปไม่ได้เป็นขาด
ข้อ ๑๑ ถ้ามีเหตุการณ์อย่างร้ายแรงเกิดขึ้น ผู้บังคับกองรักษาการณ์
ต้องรีบรายงานให้ผู้มีอํานาจสั่งจัดกองรักษาการณ์ทราบทั้งบอกด้วยว่าตนเองได้
จัดการไปแล้วอย่างใด
ข้อ ๑๒ ถ้าที่ตั้งกองรักษาการณ์แห่งใดมีผู้ต้องขังอยู่ด้วยผู้บังคับกอง
รักษาการณ์มีหน้าที่เกี่ยวกับการควบคุมผู้ต้องขัง ดังต่อไปนี้
(๑) จัดการควบคุมให้เป็นการถูกต้องตามระเบียบ
(๒) ระวังไม่ให้ผู้ต้องขังหนีไปได้เป็นอันขาด
(๓) ให้ผู้ต้องขังได้รับอาหารที่สมควรและถูกต้องตามเวลา
(๔) เวลาเปลี่ ย นกองรั ก ษาการณ์ ต้ อ งตรวจรั บ ผู้ ต้ อ งขั ง
พร้อมด้วยหลักฐาน
(๕) ถ้ า ที่ คุ ม ขั ง ไม่ มั่ น คงพอหรื อ ชํ า รุ ด ผู้ บั ง คั บ กอง
รั ก ษาการณ์ ต้ อ งจั ด การป้ อ งกั น และรายงานไปยั ง ผู้ มี อํ า นาจสั่ ง จั ด กอง
รักษาการณ์ทราบ

การช่วยเหลือ
บุคคล
ทหารรักษาการณ์
ป่วย
ผู้บังคับกอง
รักษาการณ์ป่วย
การรายงานด่วน

การควบคุม
ผู้ต้องขัง

(๖) ถ้าผู้ต้องขังร้องทุกข์ต่อผู้บังคับกองรักษาการณ์ในเรื่อง
ซึ่งเกี่ ยวกับการคุ ม ขังโดยเฉพาะให้ผู้ บังคั บกองรักษาการณ์พิจารณาและถ้า
เห็นสมควรก็จัดการแก้ไข ถ้าแก้ไขเองมิได้ก็ให้รายงานไปยังผู้มีอํานาจสั่งจัดกอง
รักษาการณ์

๙-๗๖

การปฏิบัติใน
เวลาเพลิงไหม้

การย้ายที่ยืนยาม
ในเวลามีภัย

หน้าที่ผู้บังคับ
กองรักษาการณ์
ประจําเรือนจํา

(๗) ห้ามมิให้ผู้บังคับกองรักษาการณ์ปล่อยหรือส่งผู้ต้องขังไปยัง
แห่งหนึ่งแห่งใดโดยพลการ นอกจากจะเป็นตามคําสั่งหรือระเบียบที่ผู้มี
อํานาจสั่งจัดกองรักษาการณ์ได้กําหนดไว้
(๘) เมื่อมีผู้นําผู้ต้องขังส่ง ณ ที่ตั้งกองรักษาการณ์ ผู้บังตับกอง
รักษาการณ์ต้องตรวจบัญชีหลักฐานให้ถูกต้องกับตัวจริงโดยแน่นอน
(๙) ถ้าผู้ต้องขังหนีไปต้องรีบรายงานต่อผู้มีอํานาจสั่งจัดกอง
รักษาการณ์โดยเร็ว
ข้อ ๑๓ ถ้าเกิดเพลิงไหม้ขึ้น ณ ที่ตั้งกองรักษาการณ์ ให้ผู้บังคับ
กองรักษาการณ์อํานวยการดับเพลิงและแจ้งให้เจ้าหน้าที่ทราบโดยทันที ถ้า
เหลือความสามารถที่จะดับได้ก็ให้นําทหารออกจากที่ตั้งกองรักษาการณ์ไป
อยู่ในที่ใกล้เคียงซึ่งปราศจากอันตรายพร้อมทั้งผู้ต้องขังนั้นด้วย
ข้อ ๑๔ ในเมื่อเกิดอัคคีภัยหรืออุทกภัย จักเป็นเหตุให้ทหารยาม
ณ ที่นั้นต้องประสบอันตราย ผู้บังคับกองรักษาการณ์ต้องจัดการย้ายทหาร
ยามไปในที่ใกล้ที่เดิมให้มากที่สุด ถ้าไม่สามารถจะทําได้ก็ให้นํากลับมายัง
ที่ตั้งกองรักษาการณ์ เมื่อหมดอันตรายแล้วให้กลับที่เดิมทันที
ข้อ ๑๕ ผู้บังคับกองรักษาการณ์ประจําเรือนจํา ซึ่งมีเจ้าหน้าที่
บังคับบัญชารับผิดชอบภายในเรือนจําโดยเฉพาะอยู่แล้ว มีหน้าที่ดังต่อไปนี้
(๑) อํานวยการรักษาการณ์แต่เพียงภายนอก ถ้าผู้ต้องขัง
ก่อการกําเริบภายในเรื อนจํา และเจ้าหน้าที่เรือนจําขอร้องต้องเข้าช่วย
ปราบปรามทันที

(๒) เมื่ อ เข้ า ประจํ า กิ จ กองรั ก ษาการณ์ ผู้ บั ง คั บ กอง
รักษาการณ์ไม่ต้องตรวจรับผู้ต้องขัง
(๓) ไม่ต้องรับผิดชอบถ้าผู้ต้องขังหนีด้วยอุบายใด ๆ ซึ่งต้อง
มีการตระเตรียมอันไม่สามารถจะเห็นได้จากภายนอก แต่ถ้ามีผู้ต้องขังหนีไป
ผู้บังคับกองรักษาการณ์ต้องปฏิบัติตามความในข้อ ๑๒ หมาย (๙) แห่ง
มาตรานี้
๙-๗๗
ข้อ ๑๖ ถ้ากองรักษาการณ์มีหน้าที่รักษากําปั่นหรือหีบบรรจุเงินหรือ
ของหลวงอย่างใดอยู่ด้วย ผู้บังคับกองรักษาการณ์มีหน้าที่ดังต่อไปนี้
(๑) ถ้ากําปั่นหรือหีบบรรจุเงินหรือของหลวงตั้งอยู่ ณ ที่ตั้ง
กองรักษาการณ์จะให้ผู้หนึ่งผู้ใดเปิดกําปั่นหรือหีบได้ต่อเมื่อได้ปฏิบัติถูกต้องตาม
ระเบียบที่ผู้มีอํานาจสั่งจัดกองรักษาการณ์ได้กําหนดไว้
(๒) ถ้ากําปั่นหรือหีบมิได้อยู่ ณ ที่ตั้งกองรักษาการณ์แต่
กองรักษาการณ์ต้องจัดทหารไปเป็นยามรักษาอยู่ การเปิดกําปั่นหรือหีบให้
ปฏิบัติตามระเบียบซึ่งหน่วยนั้น ๆ ได้กําหนดขึ้นไว้โดยเฉพาะ
ข้อ ๑๗ เพื่อตรวจทหารยาม ถ้าเห็ นเป็นการสมควรให้ผู้บังคับกอง
รั ก ษาการณ์ จั ด ส่ ง หมู่ ต รวจหรื อ ใช้ ผู้ ช่ ว ยผู้ บั ง คั บ กองรั ก ษาการณ์ น ายยาม
(ทหารบก ทหารอากาศ) หรื อ จ่ า ยามไปกั บ หมู่ ต รวจก็ ไ ด้ นอกจากนี้ ค วร
สอบถามความรู้ในหน้าที่ของทหารยามเนื่อง ๆ เพื่อทราบว่าทหารยังทรงจํา
หน้าที่ของตนได้ดีอยู่หรือไม่

หน้าที่ผู้บังคับ
กองรักษาการณ์
ที่มีกําปั่นเงิน
แลของหลวง

การส่งหมู่ตรวจไป
ตรวจทหารยาม

มาตรา ๔
หน้าที่ผู้ช่วยผู้บังคับกองรักษาการณ์
ข้ อ ๑ ผู้ ช่ ว ยผู้ บั ง คั บ กองรั ก ษาการณ์ มี ห น้ า ที่ ต รวจเจ้ า หน้ า ที่
รักษาการณ์ ซึ่งมีตําแหน่งต่ํากว่าตน ให้ปฏิบัติหน้าที่ราชการ โดยเคร่งครัด
เรียบร้อย ปราศจากข้อบกพร่อง

การตรวจเจ้าหน้าที่
รักษาการณ์
การปฏิบัติตามคําสั่ง

ข้อ ๒ ผู้ช่วยผู้บังคับกองรักษาการณ์ปฏิบัติตามคําสั่งของผู้บังคับกอง
รักษาการณ์ และผู้บังคับบัญชาของกองรักษาการณ์

๙-๗๘

มาตรา ๕
หน้าที่นายยาม (ทหารบก ทหารอากาศ)
หรือจ่ายาม
ต้องทราบที่ยืน
ยามและอื่น ๆ
การปฏิบัติและ
ฟังคําสั่ง
การนํายาม
ไปวาง
การไปตรวจ
ทหารยาม
ที่อยู่ของนายยาม
หรือจ่ายาม

ข้อ ๑ นายยามหรือจ่ายามต้องทราบว่ายามรักษาการณ์ซึ่งตน
รับผิดชอบนั้นมีกี่แห่ง อยู่ที่ไหน มีหน้าที่อย่างใด
ข้อ ๒ นายยามหรือจ่ายามต้องปฏิบัติตามคําสั่งของผู้ช่วยผู้บังคับ
กองรั ก ษาการณ์ ผู้ บั ง คั บ กองรั ก ษาการณ์ และผู้ บั ง คั บ บั ญ ชากอง
รักษาการณ์
ข้อ ๓ เวลานํายามไปวางต้องตรวจว่าสิ่งซึ่งทหารยามมีหน้าที่
รักษานั้นคงเรียบร้อยดีอยู่หรือไม่ และให้ทหารยามคนเก่ามอบหน้าที่แก่
ทหารยามคนใหม่
ข้อ ๔ ต้องไปตรวจทหารยามเสมอเพื่อทราบว่าได้รักษาหน้าที่
โดยเรียบร้อยเคร่งครัดหรือไม่ หรือทหารยามต้องการความช่วยเหลือ
ประการใดบ้างถ้ามีข้อบกพร่องประการใดต้องรีบรายงานให้ผู้บังคับกอง
ข้อ ๕ ในเวลาที่มิได้ไปตรวจยามให้ยืนประจําอยู่กับทหารยาม
ช่องทางเข้าออก หรือที่ตั้งยาม ซึ่งเห็นว่าสําคัญกว่าแห่งอื่น

มาตรา ๖

หน้าที่หมู่ตรวจ
หน้าที่หมู่ตรวจ
หมู่ตรวจพบ
ทหารยามป่วย

ข้อ ๑ หมู่ตรวจมีหน้าที่ตรวจหน้าที่ของยาม หรือในบริเวณใด
บริเวณหนึ่ง ตามที่ผู้บังคับบัญชากําหนดให้
ข้อ ๒ ถ้าหมู่ตรวจไปพบทหารยามป่วย และเห็นว่าไม่สามารถ
จะปฏิบัติหน้าที่ได้ ก็จัดทหารในหมู่ตรวจแทน แล้วรีบรายงานให้ผู้บังคับ
กองรักษาการณ์ทราบ
๙-๗๙

ข้อ ๓ ถ้ามีเหตุการณ์ใด ๆ เกิดขึ้นให้ผู้บังคับหมู่ตรวจจัดการช่วยเหลือ
หรือระงับเหตุทันที และรายงานให้ผู้บังคับบัญชารักษาการณ์ทราบ

หมู่ตรวจประสบ
เหตุการณ์

มาตรา ๗
อํานาจและหน้าที่ทหารยาม
ข้อ ๑ ทหารยามเป็นผู้มีเกียรติสูง ผู้ใดจะทําอันตรายหรือหมิ่นประมาท
มิได้
ข้ อ ๒ ทหารยามต้ อ งเชื่ อ ฟั ง คํ า สั่ ง ผู้ บั ง คั บ บั ญ ชาของตนทางฝ่ า ย
รักษาการณ์เท่านั้น แม้จะมีผู้ใดมาอ้างว่าได้รับคําสั่งจากผู้บังคับบัญชาของกอง
รักษาการณ์ก็มิให้ปฏิบัติตาม
ข้อ ๓ ทหารยามต้องยืนประจําหน้าที่ของตน โดยถือปืนติดดาบในท่า
เรียบอาวุ ธ ถ้ าต้ องยื นอยู่ กั บที่ เป็ นเวลานาน และมีความจํ าเป็นต้องเปลี่ยน
อิ ริ ย าบถด้ ว ยแล้ ว ให้ ยื่ น เท้ า ซ้ า ยไปทางซ้ า ยประมาณ ๓๐ ซม. หน่ อ ยและ
เคลื่อนไหวส่วนต่าง ๆ ของร่างกายไปตามสมควร แต่เท้าขวาคงอยู่กับที่ ถ้าต้อง
เคลื่อนที่ให้ถือปืนในท่าแบกอาวุธ ถ้ายามนั้นจัดเป็นเกียรติยศแก่บุคคลหรือสิ่ง
แล้ว ให้ถือปืนในท่าเรียบอาวุธ
ข้อ ๔ ทหารยามต้องระมัดระวังและปฏิบัติดังนี้

เกียรติของทหารยาม
การฟังคําสั่ง

การยืนยาม

การระมัดระวัง
หน้าที่

(๑) ต้องรักษาหน้าที่โดยเคร่งครัดละละทิ้งหน้าที่หรือไปเสีย
จากหน้าที่โดยพลการไม่ไดเป็นอันขาด นอกจากจะมีผู้มาผลัดเปลี่ยนหน้าที่โดย
ถูกต้อง หรือเมื่อผู้บังคับบัญชาของยามสั่ง
(๒) ต้องสังเกตกิริยาอาการของบุคคลที่จะเข้ามาใกล้ทหาร
ยามหรือกองรักษาการณ์โดยถี่ถ้วน ไม่ว่าจะแต่งตัวอย่างใด ๆ ถ้าผิดสังเกตให้
ซักถาม ถ้ามีพิรุธให้จับกุมทันที แล้วรีบรายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบ

* มาตรา ๗ ข้อ ๓ นี้ แก้ไขเพิ่มเติมตามคําสั่งทหาร ที่ ๑๕๒/๑๘๖๕๐ ลง ๑๒ มิ.ย. ๘๕
๙-๘๐

ข้อห้ามสําหรับ
ทหารยาม

หน้าที่ยามประจํา
ที่ตั้ง
กองรักษาการณ์

(๓) เมื่อมีเหตุการณ์ผิดปกติ หรือมีหมู่คนผิดสังเกต ซึ่ง
อาจจะก่อการไม่สงบได้ ทหารยามต้องรีบรายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบ
ทันที
(๔) ถ้ า ทหารยามป่ ว ยและไม่ ส ามารถจะปฏิ บั ติ ห น้ า ที่
ต่อไปได้ให้รีบรายงานผู้บังคับบัญชาทราบ
ข้อ ๕ ข้อห้ามสําหรับทหารยาม มีดังนี้
(๑) ห้ามยืนพิงหรือยืนเท้าปืน ต้องยืนอย่างสง่าผ่าเผยเสมอ
(๒) ห้ามละอาวุธจากตัวเป็นอันขาด เว้นแต่จะได้รับคําสั่ง
จากผู้บังคับบัญชาของตน
(๓) ห้ามกินหรือดื่มสิ่งใด ๆ ตลอดจนสูบบุหรี่
(๔) ห้ามอ่านหนังสือที่มิได้เกี่ยวกับราชการ
(๕) ห้ามรับเงินหรือสิ่งของจากผู้ใด แม้แต่เพียงรับฝากก็ไม่ได้
(๖) ห้ามมิให้พูดกับผู้หนึ่งผู้ใด เว้นแต่ในกิจซึ่งเกี่ยวกับหน้าที่
(๗) ห้ามใช้กิริยาวาจาที่ไม่สุภาพ
(๘) ห้ามเข้าตู้ยามนอกจากเวลาฝนตก แต่ต้องไม่ละเว้น
หน้าที่ของตน
ข้อ ๖ ทหารยามประจําที่ตั้งกองรักษาการณ์ มีหน้าที่ดังนี้
(๑) รักษาอาวุธและสรรพสิ่งของในที่ตั้งกองรักษาการณ์

หน้าที่ยามประจํา

(๒) บุคคลซึ่งจะเข้าไปในที่ตั้งกองรักษาการณ์นอกจากผู้
ซึ่งกล่าวไว้ในมาตรา ๒ ข้อ ๖ แล้ว ทหารยามต้องให้คอยอยู่ภายนอก
ที่ ตั้ ง กองรั ก ษาการณก่ อ น ต่ อ เมื่ อ ได้ รั บ อนุ ญ าตจากผู้ บั ง คั บ กอง
รักษาการณ์ หรือผู้ช่วยผู้บังคับกองรักษาการณ์แล้ว จึงอนุญาตให้เข้าไป
ได้
(๓) ถ้ามีบุคคลจะเข้ามายังที่ตั้งกองรักษาการณ์ต้องคอย
สังเกตกิริยาอาการเสมอ ถ้าผิดสังเกตก็บังคับให้หยุดและรีบรายงานผู้
บังคับกองรักษาการณ์หรือผู้ช่วยผู้บังคับกองรักษาการณ์ทราบ หรือถ้า
เห็นว่าจําเป็นก็ให้เรียกแถวกองรักษาการณ์เพื่อระงับเหตุนั้นได้ทันที
๙-๘๑
ข้อ ๗ ทหารยามรักษาคลังหรือสถานที่ซึ่งทางราชการกําหนดว่าอาจ
เกิดอันตรายจากเพลิงได้ง่าย ต้องห้ามมิให้ผู้ใดมีสิ่งที่อาจเป็นเชื้อเพลิง หรือ
เพลิงเข้าไปในบริเวณคลังหรือสถานที่นั้น
ข้อ ๘ ทหารยามประจําที่คุมขัง มีหน้าที่ดังต่อไปนี้
(๑) ต้องมิให้ผู้ต้องขังคนใดออกไปนอกบริเวณที่ได้กําหนดไว้
และมิให้ผู้ใดไปในบริเวณที่ได้กําหนด
(๒) ต้องระวังอย่าให้ผู้ใดยื่นโยนสิ่งของอย่างใด ๆ เข้าไป หรือ
ออกมาจากที่คุมขัง ทั้งห้ามมิให้ผู้ต้องขังพบปะพูดจากับบุคคลภายนอก
(๓) ทหารประจําการประตูเข้าออกที่คุมขังต้องมิให้ผู้ต้องขัง
ผ่านออกนอกประตู หรือยอมให้ผู้ใดผ่านเข้าไปในประตูนั้น
ทั้งนี้ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากผู้บังคับบัญชาของทหารยาม
(๔) ที่คุมขังใดมีช่องพอที่จะมองเข้าไปในมี่คุมขังได้ทหารยาม
ต้องหมั่นตรวจผู้ต้องขังที่ช่องนั้น ถ้าเห็นผู้ต้องขังแสดงกริยาผิดปกติประการใด
ต้องรีบรายงานให้ผู้บังคับบัญชาของทหารนามทราบ
ข้อ ๙ ทหารยามซึ่งมีหน้าที่รักษากําปั่นหรือหีบเก็บเงินต้องไม่ยอมให้
ผู้ใดไขกุญแจเปิดกําปั่นหรือหีบนั้น เว้นแต่ได้รับคําสั่งจากผู้บังคับบัญชาของ
ทหารยาม

หน้าที่รักษาคลัง หรือ
สถานที่เชื้อเพลิง
หน้าที่ยาม
ประจําที่คุมขัง

หน้าที่รักษากําปั่น
หรือหีบเก็บเงิน
การห้ามหรือจับกุม

ข้อ ๑๐ ทหารยามมีหน้าที่ห้ามหรือจับกุมได้ในเหตุการณ์ดังนี้
(๑) เมื่อผู้ใดขัดขืน ขู่เข็ญ หรือหมิ่นประมาททหารยามหรือ
เกียรติของทหาร
(๒) เมื่อเจ้าหน้าที่รักษาการณ์ด้วยกัน หรือสารวัตรทหารหรือ
ตํารวจขอร้องให้ช่วยจับกุม และผู้ที่จะจับนั้นอยู่ในเขตที่ทหารยามพอจะจับกุม
ได้โดยไม่เป็นการเสียหายแก่เจ้าหน้าที่ซึ่งตนรักษาอยู่ให้ปฏิบัติการช่วยเหลือไป
ตามกรณีที่เห็นสมควร แล้วรายงานให้ผู้บังคับบัญชาของทหารยามทราบ

๙-๘๒
ข้อ ๑๑ ทหารยามอาจใช้อาวุธได้ตามสมควรแก่เหตุในกรณี

การใช้อาวุธ

ต่อไปนี้
(๑) เมื่อมีความจําเป็นเพื่อปิ้งกันตัวหรือบุคคล หรือ
สิ่งที่ตนรักษา
(๒) บังคับให้ผู้ต้องขังหยุดในเมื่อผู้ต้องขังกําลังหนี
หรือพยายามหนีจากการคุมขัง
(๓) เมื่อผู้ที่จะถูกจับกุมขัดขืนคําสั่งหรือแสดงกิริยา
ต่อสู้ขัดขวางทหารยาม

มาตรา ๘
การเปลี่ยนกองรักษาการณ์
การเตรียมตัว
เปลี่ยนกอง
รักษาการณ์

ข้อ ๑ ก่อนเวลา ๑ ชั่วโมง ให้นายทหารซึ่งจะเป็นผู้บังคับ
กองรักษาการณ์เรียกประชุมทหารซึ่งจะเข้ากองรักษาการณ์จัดการตรวจ
อาวุธและเครื่องแต่งตัวตลอดจนสอบถามและแนะนําหน้าที่รักษาการณ์
แล้วจึงนําทหารไปยังที่ตั้งกองรักษาการณ์
ข้อ ๒ พิธีเปลี่ยนกองรักษาการณ์นั้น ให้ปฏิบัติดังนี้

พิธีเปลี่ยนกอง
ทหารยาม

กองรักษาการณ์ทั้งใหม่และเก่าจัดแถวหน้ากระดาน
๒ แถวปิดระยะหันหน้าเข้าหากันห่างพอสมควร
ผู้ บั ง คั บ กองรั ก ษาการณ์ ต่ า งคนต่ า งบอกให้ ท หาร
ทําท่าวันทยาวุธพร้อมกับจน ถ้ามีแตรเดี่ยวให้เป่าเพลงคํานับ ๑ จบ ถ้ามี
ขลุ่ยกลองให้บรรเลงเพลงมหาไชย ๑ จบ หรือถ้ามีแตรวงก็ให้บรรเลง
มหาฤกษ์ ๑ จบ เมื่อได้ใช้แตรวงบรรเลงแล้ว แตรเดี่ยว หรือขลุ่ย กลอง
ไม่ต้องบรรเลง
เมื่ อ เสี ย งแตรหรื อ ขลุ่ ย กลอง จบแล้ ว ผู้ บั ง คั บ กอง
รั ก ษาการณ์ ต่ า งบอกให้ ท ราบทํ า ท่ า เรี ย บอาวุ ธ เฉพาะผู้ บั ง คั บ กอง
รักษาการณ์ที่ใช้กระบี่ให้อยู่
๙-๘๓

ในท่าเรียบอาวุธ ๒ (บ่าอาวุธ) ครั้งแล้วยกกระบี่ขึ้นในท่าวันทยาวุธ จังหวะ ๑
เดินเข้าหากันจนถึงระยะประมาณ ๓ ก้าว ต่างหยุด ลดกระบี่ในท่าวันทยาวุธ
จังหวะ ๒ ผู้บังคับกองรักษาการณ์ใหม่บอกยศ นาม และนามหน่วยทหารที่มา
เปลี่ ย นเสร็ จ แล้ ว ต่ า งก็ ทํ า ท่ า เรี ย บอาวุ ธ กลั บ ไปยั ง แถวของตนต่ า งนํ า ทหาร
เปลี่ยนที่ซึ่งกันและกัน ผู้บังคับกองรักษาการณ์เก่าเรียกนายยาม (ทหารบก
ทหารอากาศ) หรื อ จ่ า ยามผลั ด สุ ด ท้ า ย ผู้ บั ง คั บ กองรั ก ษาการณ์ ใ หม่ เ รี ย ก
เจ้าหน้าที่รักษาการณ์ผลัดที่ ๑ ออกมาหน้าแถวเพื่อนําไปผลัดเปลี่ยนหน้าที่
ต่อจากนี้ไปผู้บังคับกองรักษาการณ์ทั้งเก่าและใหม่ส่งและรับหน้าที่ซึ่ง
กันและกัน และในขณะนี้ถ้ามีแตรวงให้บรรเลงเพลงเดิม เมื่อรับส่งหน้าที่กัน
เสร็ จ แล้ ว และนายทหารยามของกองรั ก ษาการณ์ เ ก่ า กลั บ มาถึ ง ที่ ตั้ ง กอง
รักษาการณ์จึงนําทหารกลับไปยังโรงทหารได้ ส่วนทหารของกองรักษาการณ์
ใหม่ให้สั่งเข้าประจํา ณ ที่ตั้งกองรักษาการณ์
ข้อ ๓ การเปลี่ยนยาม นายยาม (ทหารบก ทหารอากาศ) หรือจ่ายาม
เรียกทหารยามในผลัดของตนมาเข้าแถว ถ้ามีเพียง ๓ คนลงมาให้จัดเป็นแถว
ตอนเรียงหนึ่ง ถ้ามากกว่า ๓ คนให้จัดเป็นแถวตอนเรียงสองแล้วให้ทหารติด
ดาบและถือปืนในท่าแบกอาวุธ นายยาม (ทหารบก ทหารอากาศ) หรือจ่ายาม

วิธีเปลี่ยนยาม

เดินนําหน้าในระยะ ๒ ก้าว ในการเปลี่ยนครั้งแรกให้นายยาม (ทหารบก ทหาร
อากาศ) หรือจ่ายามของกองรักษาการณ์เก่าไปด้วย เดินคู่กันและอยู่ข้างซ้าย
ของนายยาม (ทหารบก ทหารอากาศ) หรือจ่ายามกองรักษาการณ์ใหม่
เมื่อเดินไปใกล้จะถึงที่ยามในระยะพอสมควรให้นายยาม (ทหารบก
ทหารอากาศ) หรือจ่ายามบอกหยุดแล้วสั่งเปลี่ยนยาม ทหารซึ่งจะเข้าเป็นยาม
ณ ที่นั้นเดินออกจากแถวไปหยุดตรงหน้าทหารยามคนเก่า รับส่งหน้าที่ต่อกัน
เสร็จแล้ว ทหารยามคนเก่าก้าวเท้าไปทางขวาหรือทางซ้าย ๑ ก้าวเดินไปเข้า
แถวทหารยามต่อทางปลายแถว ทหารยามคนใหม่เข้าประจําที่ของทหารยาม
คนเก่าแล้วทํากลับหลังหัน นายยาม (ทหารบก ทหารอากาศ) หรือจ่ายามนํา
แถวทหารไปเปลี่ยน ณ ที่อื่น โดยทํานองเดียวกันต่อไป
๙-๘๔
ในขณะเปลี่ยนยาม นายยาม (ทหารบก ทหารอากาศ) หรือจ่า
ยามต้องคอยตรวจให้นายทหารยามรับส่งหน้าที่กันโดยถูกต้อง ทหาร
ยามคู่ให้นําไปเปลี่ยนยามกันโดยลําพัง และให้นายทหารยามคนหนึ่งทํา
หน้าที่นายยาม (ทหารบก ทหารอากาศ) หรือจ่ายาม
เมื่อนําแถวทหารยามกลับถึงที่ตั้งกองรักษาการณ์แล้วจึงให้
ปลดดาบ
การเปลี่ยนหมู่ตรวจ
ข้อ ๔ การเปลี่ยนหมู่ตรวจให้หมู่ตรวจใหม่สมทบกับหมู่ตรวจ
เก่าไปตรวจบริเวณที่ทําการรักษาการณ์โดยตลอด แล้วจึงให้หมู่ตรวจเก่า
พ้นหน้าที่

ตอนที่ ๓
ว่าด้วยการรักษาการณ์ภายใน
กองรักษาการณ์
ภายใน

ข้อ ๑ กองรักษาการณ์ภายใน ให้ปฏิบัติดังกล่าวไว้ในตอนที่ ๒
โดยอนุโลม แต่กองรักษาการณ์ภายในจะต้องขึ้นตรงต่อนายทหารเวร

ที่วางยาม

หรือนายยาม (ทหารเรือ) ประจําหน่วยภายในนั้น ๆ อีกตําแหน่งหนึ่ง
ด้วย
ข้อ ๒ กองรักษาการณ์ภายในต้องจัดยามประจําที่สําคัญต่าง
ๆ เช่น ธงประจํากอง (ถ้าอยู่ในบริเวณหน่วยนั้น) ที่เก็บเงิน ที่คุมขัง คลัง
กระสุ น คลั ง เชื้ อ เพลิ ง โรงเก็ บ เครื่ อ งบิ น หรื อ เรื อ บิ น และช่ อ ง
ทางเข้าออกเป็นต้น ทั้งนี้แล้วแต่ผู้บังคับหน่วยเห็นสมควร

๙-๘๕

ตอนที่ ๔
ว่าด้วยการรักษาการณ์ภายในกรมกอง
มาตรา ๙
นายทหารเวรหรือนายยาม (ทหารเรือ)
ประจําหน่วย
ข้อ ๑ ตามธรรมดาหน่วยทหารที่มีกําลังตั้งแต่ ๑ กองพันหรือกองบิน
น้อยเทียบเท่าชั้นนี้ขึ้นไป หรือหน่วยทหารที่ตั้งแยกเป็นอิสระ ซึ่งผู้บังคับบัญชา
เห็นสมควรให้จัดหน่วยทหารที่ตั้งแยกอิสระใช้นายทหารชั้นสัญญาบัตรพลรบใน
หน่วยนั้นผลัดเปลี่ยนกันทําหน้าที่รักษาการณ์คนละ ๒๔ ชั่วโมง
ในการจัดนายทหารเวรหรือนายยาม ถ้าจําเป็นจะจัดนายทหารชั้น
สั ญ ญาบั ต รผู้ ช่ ว ยพลรบ หรื อ นายทหารต่ํ า กว่ า ชั้ น สั ญ ญาบั ต รพลรบเป็ น
นายทหารเวรหรือนายยามก็ได้

การจัดการ
นายทหารเวรหรือ
นายยาม

ผู้ช่วยนายทหารเวร
หรือผู้ช่วยนายยาม

ข้อ ๒ ถ้าจําเป็นจะจัดนายทหารชั้นสัญญาบัตรหรือนายทหารประทวน
พลรบ เป็นผู้ช่วยนายทหารเวร หรือผู้ช่วยนายยามประจําหน่วยด้วยก็ได้ ผู้ช่วย
นายทหารเวร หรื อ ผู้ ช่ ว ยนายยามนี้ มี หน้ า ที่ช่ ว ยมนกิจ การทั่ ว ไปตามแต่ จ ะ
มอบหมายให้ตามธรรมดาผู้ช่วยนายทหารเวร หรือผู้ช่วยนายยามเป็นผู้บังคับ
กองรักษาการณ์ภายในด้วย
ข้อ ๓ นายทหารเวรหรือนายยามขึ้นตรงต่อผู้บังคับหน่วย ในขณะที่ตน
ทําหน้าที่รักษาการณ์
บรรดานายทหารต่ํ า กว่ า ชั้ น สั ญ ญาบั ต รในหน่ ว ยจะต้ อ งฟั ง คํ า สั่ ง
นายทหารเวรหรือนายยามประจําหน่วยในเรื่องระเบียบการภายใน เช่น การกิน
การนอน การรักษาการณ์ การรักษาความสงบเรียบร้อยเป็นต้น

การปฏิบัติและ
ฟังบังคับบัญชา

๙-๘๖
การรับผิดชอบ

การรายงาน
เหตุการณ์

การแต่งตัว

ที่ประจําของ
นายทหารเวร

ข้ อ ๔ นายทหารเวรหรื อ นายยามประจํ า หน่ ว ยเป็ น
ผู้รับผิดชอบภายในหน่วย ตามที่ผู้บังคับบัญชากําหนดและมอบหมายไว้
ให้ดําเนินไปโดยเรียบร้อยถูกต้องตามระเบียบและข้อบังคับ
ข้อ ๕ นายทหารเวรหรือนายยามประจําหน่วยต้องรายงาน
เหตุการณ์ด้วยวาจาต่อผู้บังคับบัญชา ในโอกาสแรกที่พบในวันหนึ่ง ๆ แต่
ถ้ามีเหตุการณ์ผิดปกติเกิดขึ้น ต้องรีบรายงานทุกครั้ง
ส่ ว นระเบี ย บการรายงานในสมุ ด ประจํ า วั น นั้ น ให้ ผู้ บั ง คั บ
หน่วยกําหนดขึ้น
ข้อ ๖ ตามปกตินายทหารเวรหรือนายยามประจําหน่วยให้
แต่งเครื่องหัด แต่ในบางโอกาสผู้บังคับบัญชาจะสั่งให้แต่งเครื่องแบบ
ประเภทอื่ น ก็ ไ ด้ และห้ า มมิ ใ ห้ เ ปลื้ อ งเครื่ อ งแบบ เว้ น แต่ จ ะเข้ า นอน
ภายหลังกําหนดเวลานอนแล้ว
ข้ อ ๗ ตามธรรมดานายทหารเวรหรื อ นายยามประจํ า อยู่
ภายในเขตที่กําหนด เมื่อจะไปราชการนอกเขตต้องแจ้งไว้ให้แน่ชัดว่าจะ

การตรวจสถานที่

การตรวจอาหาร

ไปที่ใด ถ้าเจ็บไข้ต้องรีบรายงานให้ผู้บังคับหน่วยทราบ เมื่อได้รับอนุญาต
แล้วจึงหมดหน้าที่รับผิดชอบ
ข้ อ ๘ ตลอดเวลา ๒๔ ชั่ ว โมง นายทหารเวรหรื อ นายยาม
ประจํ า หน่ ว ยต้ อ งตรวจสถานที่ ต่ า ง ๆ ภายในเขตเสมอ อย่ า งน้ อ ย
กลางวัน ๒ ครั้ง กลางคืน ๒ ครั้ง ถ้าเห็นข้อบกพร่องประการใดก็จัดการ
แก้ไขแล้วรายงานให้ผู้บังคับหน่วยทราบ
ข้ อ ๙ นายทหารเวรหรื อ นายยามประจํ า หน่ ว ยต้ อ งตรวจ
อาหารพร้อมกับเจ้าหน้าที่แพทย์ หากปรากฏว่าอาหารสิ่งใดบูดหรือเสีย
มิต้องให้ทหารกินและแนะนําให้ผู้ขายอาหารรักษาความสะอาด ทั้งต้อง
ดูแลการกินอาหารของทหารให้เรียบร้อย

๙-๘๗
ข้อ ๑๐ นายทหารเวรหรือนายยามประจําหน่วย ต้องตรวจเจ้าหน้าที่
รักษาการณ์ ภายในหน่วยให้กระทําหน้าที่โดยกวดขัน หากปรากฏว่าผู้ใดไม่
กระทําตามหน้าที่ หรือละทิ้งหน้าที่ ก็ให้จัดการไปตามสมควรแก่กรณี แล้ว
รายงานให้ผู้บังคับหน่วยทราบ
ข้อ ๑๑ นายทหารเวรหรือนายยามประจําหน่วยซึ่งมีที่คุมขังอยู่ด้วย
ต้ อ งดู แ ลการคุ ม ขั ง และการส่ ง คนเข้ า ไปคุ ม ขั ง ให้ เ ป็ น ไปตามระเบี ย บและ
ข้อบังคับ ถ้าเจ้าหน้าที่ตํารวจหรือสารวัตรทหารบกจับทหารผู้หนึ่งผู้ใดไว้และ
แจ้งไปให้รับตัว ต้องจัดการไปรับตัวมาควบคุมไว้แล้วรายงานให้ผู้บังคับหน่วยทราบ
ข้อ ๑๒ นายทหารเวรหรือนายยามประจําหน่วยจะพ้นหน้าที่ไปได้
ต่อเมื่อมีผู้มารับหน้าที่แล้ว

มาตรา ๑๐
การกําหนดปลีกย่อย

การตรวจการ
รักษาการณ์

การคุมขังและการ
ควบคุมผู้ต้องคดี

การส่งหน้าที่

เพื่อเป็นไปตามความประสงค์แห่งข้อบังคับนี้ ให้ผู้บังคับหน่วยกําหนด
ข้อความปลีกย่อยอันเกี่ยวแก่การรักษาการณ์หรือเจ้าหน้าที่รักษาการณ์ขึ้นได้
ตามความจําเป็น
ให้ใช้ข้อบังคับนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

(ลงนาม) พล.ท. พรหมโยธี
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม
ศาลาว่าการกลาโหม พระนคร
๑ ก.ย. ๘๔

๑๐-๐

บทที่ ๑๐

กําหนดการ
ปลีกย่อย

บัตรประจําตัว

๑๐-๑

ข้อบังคับกระทรวงกลาโหม
ว่าด้วยบัตรประจําตัว
พ.ศ. ๒๕๓๒
-------------------------------------------โดยที่ เ ป็ น การสมควรปรั บ ปรุ ง ข้ อ บั ง คั บ กระทรวงกลาโหมว่ า ด้ ว ยบั ต รประจํ า ตั ว ให้
เหมาะสมยิ่งขึ้น จึงออกข้อบังคับไว้ดังต่อไปนี้

ข้ อ ๑ ข้ อ บั ง คั บ นี้ เ รี ย กว่ า “ข้ อ บั งคั บ กระทรวงกลาโหมว่ าด้ ว ยบั ต รประจํ า ตัว พ.ศ.
๒๕๓๒
ข้อ ๒ ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
ข้อ ๓ ให้ยกเลิก
๓.๑ ข้อบังคับกระทรวงกลาโหมว่าด้วยบัตรประจําตัว พ.ศ.๒๕๐๙
๓๒ ข้อบังคับกระทรวงกลาโหมว่าด้วยบัตรประจําตัว (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๑๕
บรรดาข้อบังคับ ระเบียบ และคําสั่งอื่นใด ในส่วนที่มีกําหนดไว้แล้วในข้อบังคับนี้ หรือซึ่ง
ขัดแย้งกับข้อบังคับนี้ ให้ใช้ข้อบังคับนี้แทน
ข้อ ๔ ข้าราชการกลาโหมประจําการ ทหารกองประจําการ พนักงานราชการในสังกัด
กระทรวงกลาโหม ลู กจ้ างในสั งกัดกระทรวงกลาโหม และข้าราชการกลาโหมที่รั บบําเหน็ จ
บํานาญต้องมีบัตรประจําตัวสําหรับแสดงตนในโอกาสต่าง ๆ
ข้อ ๕ บัตรประจําตัวให้มี ๒ ชนิด ดังนี้
๕.๑ บัตรประจําตัวที่ไม่ได้ออกด้วยระบบคอมพิวเตอร์
๕.๑.๑ ข้าราชการกลาโหมประจําการชั้นสัญญาบัตร ข้าราชการกลาโหม
ประจําการต่ํากว่าชั้นสัญญาบัตร พนักงานราชการในสังกัดกระทรวงกลาโหม ลูกจ้างในสังกัด
กระทรวงกลาโหม ข้าราชการกลาโหมชั้นสัญญาบัตรที่รับบําเหน็จ บํานาญและข้าราชการ
๑๐-๒
กลาโหมต่ํากว่าชั้นสัญญาบัตรที่รับบําเหน็จบํานาญ ให้ใช้บัตรประจําตัวตามแบบ ๑ ท้ายข้อบังคับ
ดังนี้
๕.๑.๒ ทหารกองประจําการ ให้ใช้บัตรประจําตัวตามแบบ ๒ ท้าย
ข้อบังคับนี้
๕.๒ บัตรประจําตัวที่ออกด้วยระบบคอมพิวเตอร์
ข้าราชการกลาโหมประจําการชั้นสัญญาบัตร ข้าราชการกลาโหมประจําการต่ํากว่าชั้นสัญญาบัตร
พนักงานราชการในสังกัดกระทรวงกลาโหม ลูกจ้างในสังกัดกระทรวงกลาโหมและข้าราชการ
กลาโหมชั้นสัญญาบัตรที่รับบําเหน็จบํานาญ และข้าราชการกลาโหมต่ํากว่าชั้นสัญญาบัตรที่รับ
บําเหน็จบํานาญ ให้ใช้บัตรประจําตัว ตามแบบ ๓ ท้ายข้อบังคับนี้
ข้ อ ๖ บั ต รประจํ า ตั ว ข้ า ราชการชั้ น สั ญ ญาบั ต รในสั ง กั ด สํ า นั ก งานเลขานุ ก าร
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ปลัดกระทรวงกลาโหม สมหราชองครักษ์ และผู้บัญชาการ

ทหารสูงสุด รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเป็นผู้ออกบัตรประจําตัว หรือรัฐมนตรีช่วยว่าการ
กระทรวงกลาโหมจะเป็นผู้ออกบัตรประจําตัวเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมก็ได้
บัตรประจําตัวข้าราชการชั้นสัญญาบัตร ในสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม กรม
ราชองครักษ์ กองบัญชาการทหารสูงสุด กองทัพบก กองทัพเรือ และกองทัพอากาศ ให้หัวหน้า
ส่วนราชการนั้น ๆ เป็นผู้ออกบัตรประจําตัว หรือรองหรือผู้ช่วยหัวหน้าส่วนราชการนั้น ๆ จะเป็น
ผู้ออกบัตรประจําตัวแทนหัวหน้าส่วนราชการนั้น ๆ ก็ได้
บัตรประจําตัวผู้บัญชาการทหารบก ผู้บัญชาการทหารเรือ และผู้บัญชาการทหารอากาศ
ให้ผู้บัญชาการทหารสูงสุดเป็นผู้ออกบัตรประจําตัว หรือรองหรือผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารสูงสุด
เป็นผู้ออกบัตรประจําตัวแทนผู้บัญชาการทหารสูงสุดก็ได้
บั ต รประจํ า ตั ว ข้ า ราชการต่ํ า กว่ า ชั้ น สั ญ ญาบั ต ร พลทหารประจํ า การ ทหารกอง
ประจําการและลูกจ้างในสังกัดกระทรวงกลาโหม ให้ผู้บังคับบัญชาชั้นผู้บังคับกองพัน ผู้บังคับการ
เรือชั้น ๑ ผู้บังคับ ฝูงบินหรือเทียบเท่าขึ้นไป รองหรือผู้ช่วยของผู้บังคับบัญชาตําแหน่งนั้น ๆ เป็น
ผู้ออกบัตรประจําตัว
บัตรประจําตัวข้าราชการบําเหน็จบํานาญสังกัดเหล่าทัพ ให้แต่ละเหล่าทัพเป็นผู้ออก
บัตรประจําตัว ส่ วนข้าราชการบําเหน็จบํานาญที่สังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ให้
สํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม เป็นผู้ดําเนินการ
๑๐-๓
บั ต รประจํ า ตั ว พนั ก งานราชการในสั ง กั ด สํ า นั ก งานเลขานุ ก ารรั ฐ มนตรี ว่ า การ
กระทรวงกลาโหม ในเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายเป็นผู้
ออกบัตรประจําตัว เป็นอันส่วนพนักงานราชการในสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหมกรม
ราชองครักษ์ กองบัญชาการทหาร สูงสุดกองทัพเรือ และกองทัพอากาศ ให้หัวหน้าส่วนราชการ
นั้นๆ หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายเป็นผู้ออกบัตรประจําตัว
ข้อ ๗ ในการขอมีบัตรประจําตัว ให้ผู้ขอยื่นคําขอมีบัตรประจําตัวต่อผู้บังคับบัญชา เพื่อ
เสนอต่อไปตามลําดับจนถึงผู้มีอํานาจออกบัตรประจําตัวตามข้อ ๖
คําขอมีบัตรประจําตัว ให้ทําตามแบบท้ายข้อบังคับนี้ สําหรับทหารกองประจําการ ไม่
ต้องยื่นคําขอมีบัตรประจําตัว ให้ส่วนราชการต้นสังกัดซึ่งหัวหน้าส่วนราชการนั้น มีอํานาจออก
บัตรประจําตัวดําเนินการให้เป็นส่วนรวม

รูปถ่ายในบัตรประจําตัว ให้ถ่ายครึ่งตัว หน้าตรง ไม่สวมหมวกและแว่นตาสีเข้ม และแต่ง
สิบบาทเครื่องแบบแต่ต้องมิใช่เครื่องแบบเต็มยศ ครึ่งยศ หรือเครื่องแบบสโมสร สําหรับทหาร
กองประจําการ ให้แต่งเครื่องแบบปกติ
ข้ อ ๘ เมื่ อได้ออกบั ตรประจํ าตัวให้แ ก่ผู้ใ ด ให้ผู้ ออกบัต รจัดให้มีสํ าเนารายการบัต ร
ประจําตัวผู้นั้น เก็บไว้เป็นหลักฐาน ๑ ฉบับ
ข้อ ๙ บัตรประจําตัวซึ่งออกตามข้อบังคับนี้ให้ใช้ได้ ๖ ปี นับแต่วันออกบัตร เว้นแต่บัตร
ประจําตัวสําหรับทหารกองประจําการ ให้ใช้ได้จนถึงวันที่ปลดประจําการ
กรณีผู้ถือบัตรประจําตัวได้รับยศทหาร เลื่อนยศทหาร เลื่อนขั้นเงินเดือนซึ่งต้องเปลี่ยน
เครื่ อ งหมายที่ เ สื้ อ เครื่ อ งแบบ เปลี่ ย นชื่ อ ตั ว หรื อ ชื่ อ สกุ ล หรื อ เปลี่ ย นสั ง กั ด ให้ ผู้ นั้ น ขอบั ต ร
ประจําตัวใหม่ภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับยศทหาร เลื่อนยศทหาร เลื่อนชั้นเงินเดือนซึ่งต้อง
เปลี่ยนเครื่องหมายที่เสื้อเครื่องแบบเปลี่ยนชื่อตัวหรือชื่อสกุล หรือเปลี่ยนสังกัด
บัตรประจําตัวข้าราชการกลาโหมที่รับบําเหน็จบํานาญที่ใช้ได้ในวันที่ผู้ถือบัตรมีอายุครบ
๗๐ ปี บริบูรณ์ ให้คงใช้ได้ตลอดชีวิต
ผู้ได้รับบัตรประจําตัวฉบับใหม่แล้ว ต้องคืนบัตรประจําตัวฉบับเก่าในกรณีผู้ถือบัตรย้าย
ไปรับราชการสังกัดใหม่ให้เป็นหน้าที่ของผู้ถือบัตรจะต้องนําบัตรประจําตัวฉบับเก่าส่งคืนส่วน
ราชการต้นสังกัดใหม่ เมื่อได้รับบัตรประจําตัวฉบับใหม่แล้ว และให้ส่วนราชการต้นสังกัดใหม่
ดําเนินการทําลายบัตรประจําตัวฉบับเก่านั้นเสีย
๑๐-๔
ข้อ ๑๐ ห้ามมีบัตรประจําตัวตามข้อบังคับนี้เกินกว่า ๑ ฉบับ ในขณะเดียวกัน
ข้อ ๑๑ ถ้าผู้ที่ได้รับบัตรประจําตัวตามข้อบังคับนี้ออกจากราชการหรือตําแหน่งหน้าที่
การงาน หรือปลดจากกองประจําการ ให้เป็นอันหมดสิทธิที่จะใช้บัตรประจําตัวนั้นต่อไป และให้
ส่วนราชการต้นสังกัดเรียกบัตรประจําตัวคืนเพื่อทําลายเสีย
ผู้ถือบัตรประจําตัวข้าราชการบําเหน็จบํานาญผู้ใด ได้รับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึง
ที่สุดให้จําคุก เว้นแต่เป็นโทษสําหรับความผิดที่ได้กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ หรือ
เป็นบุคคลล้มละลายทุจริตตามกฎหมายว่าด้วยล้มละลาย หรือยินยอมให้ผู้อื่นนําบัตรประจําตัว
นั้นไปใช้ในทางทุจริต ให้เป็นอันหมดสิทธิที่จะใช้บัตรประจําตัวนั้นต่อไป และให้ผู้นั้นส่งมอบบัตร
ประจําตัวดังกล่าวคืนให้แก่ส่วนราชการต้นสังกัดภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันหมดสิทธิที่จะใช้บัตร
ประจําตัวนั้น

ข้ อ ๑๒ การจั ด หาบั ต รประจํ า ตั ว ให้ แ ก่ ผู้ ที่ ต้ อ งมี บั ต รประจํ า ตั ว ตามข้ อ บั ง คั บ นี้ ให้
สํานักงานเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม สํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม กรมราช
องครักษ์ กองบัญชาการทหารสูงสุด กองทัพบก กองทัพเรือ กองทัพอากาศ ซึ่งเป็นต้นสังกัด
จัดหาให้
ข้อ ๑๓ เมื่อบัตรประจําตัวสูญหายด้วยประการใด ๆ ผู้ถือบัตรต้องรายงานผู้บังคับบัญชา
ทราบ ภายใน ๑๕ วัน นับตั้งแต่วันทราบเหตุ เพื่อดําเนินการออกบัตรประจําตัวใหม่
ข้อ ๑๔ ผู้ใดทําบัตรประจําตัวสูญหาย ต้องเสียค่าบัตร ใหม่ฉบับละ ๕๐ บาท (ห้าสิบ
บาทถ้วน)
ข้อ ๑๕ บัตรประจําตัวที่มีอยู่ก่อน วันที่ข้อบังคับนี้มีผลบังคับใช้ ให้คงใช้ต่อไปเว้นแต่จะ
หมดอายุหรือเข้าเกณฑ์ที่ต้องขอรับบัตรประจําตัวใหม่ตามความใน ข้อ ๙
ข้ อ ๑๖ ให้ สํ า นั ก งานเลขานุ ก ารรั ฐ มนตรี ว่ า การกระทรวงกลาโหม สํ า นั ก งาน
ปลัดกระทรวงกลาโหมกรมราชองครักษ์ กองบัญชาการทหารสูงสุด กองทัพบก กองทัพเรือ และ
กองทัพอากาศ มีอํานาจออกระเบียบปลีกย่อยได้ตามความจําเป็น โดยไม่ขัดต่อข้อบังคับนี้

๑๐-๕
ประกาศ ณ วันที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๓๒
(ลงชื่อ) พลเอก ชาติชาย ชุณหะวัณ
(ชาติชาย ชุณหะวัณ)
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม

หมายเหตุ

- ข้อ ๕,ข้อ ๗ และข้อ๙ แก้ไขตามข้อบังคับ กห. (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๔๗
- ข้อ ๖ แก้ไขตามข้อบังคับ กห. (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๓๕
- ข้อ ๑๒ แก้ไขตามข้อบังคับ กห. (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๓๕
- ข้อ ๑๖ แก้ไขตามข้อบังคับ กห. (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๓๕
- แบบที่ ๑ และแบบที่ ๒ แก้ไขตามข้อบังคับ กห. (ฉบับที่ ๔) พ.ศ.๒๕๔๗
- แบบที่ ๓ เพิม่ เติมตามข้อบังคับ กห. (ฉบับที่ ๔) พ.ศ.๒๕๔๗
- ข้อ ๔ ข้อ ๕, ข้อ ๖, วรรค ๖ แก้ไขตามข้อบังคับ กห. (ฉบับที่ ๕) พ.ศ.

๒๕๕๐
- แบบที่ ๑, แบบที่ ๓, แก้ไขตามข้อบังคับ กห. (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๕๐

๑๐-๖

(แบบ)
คําขอมีบัตรประจําตัว
เขียนที่.....................................................................
วันที่...........................เดือน..................พ.ศ.......................
เรื่อง ขอมีบัตรประจําตัว
เรียน ................................................................
กระผม, ดิฉัน.........................................................เป็น......................................................
ตําแหน่ง................................................................สังกัด..................................................................
มีภูมิลําเนาอยู่บ้านเลขที่.................หมู่ที่...................ตําบล/แขวง...................................................

อําเภอ / เขต............................จังหวัด............................................................................................
มี ค วามประสงค์ จ ะขอมี บั ต รประจํ า ตั ว ตามข้ อ บั ง คั บ กระทรวงกลาโหมว่ า ด้ ว ยบั ต ร
ประจําตัว พ.ศ.๒๕๓๒ ข้อ.................................................เนื่องจาก..............................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
จึงเรียนมาเพื่อขอได้กรุณาดําเนินการต่อไป
ควรมิควรแล้วแต่กรุณา
......................................

๑๐-๗

๑๐-๘

รายละเอียดเฉพาะแบบ ๑ บัตรประจําตัวข้าราชการกลาโหมที่ไม่ได้ออกด้วยระบบ
คอมพิวเตอร์
๑. ด้านหน้าทําด้วยสติกเกอร์ ขนาด ๔.๖ x ๗.๒ เซนติเมตร พื้นสีขาว ตัวอักษรสีดํา และลงตรา
ดุนเครื่องหมายสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม กรมราชองครักษ์ กองบัญชาการทหาร
สูงสุด กองทัพบกกองทัพเรือ หรือกองทัพอากาศ สําหรับบัตรประจําตัวข้าราชการ สังกัด
สํ า นั ก งานเลขานุ ก ารรั ฐ มนตรี ว่ า การรกระทรวงกลาโหม ให้ ล งตราดุ น เครื่ อ งหมาย
เช่นเดียวกันบัตรประจําตัวข้าราชการสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
๒. ด้านหลังเป็น รูปถ่ายฟิลม์ (โพราลอย) ขนาดเท่ากับด้านหน้าแบ่งพื้นที่เป็น ๒ ส่วน
๒.๑ ส่วนที่ ๑ มีพื้นที่ขนาด ๔.๖ x ๔ ๓ เซนติเมตร พื้นสีขาว และตัวอักษรสีดํา มุมบน
ด้านซ้ายมีเครื่องหมายสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม กรมราชองครักษ์ กองบัญชาการ
ทหารสูงสุด กองทัพบก กองทัพเรือ หรือกองทัพอากาศ สําหรับบัตรประจําตัวข้าราชการ
สั ง กั ด สํ า นั ก งานเลขานุ ก ารรั ฐ มนตรี ว่ า การกระทรวงกลาโหม ที่ มุ ม บนด้ า นซ้ า ยให้ ใ ช้
เครื่องหมายเช่นเดียวกับบัตรประจําตัวข้าราชการสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
๒.๒ ส่วนที่ ๒ ด้านขวามือมีพื้นที่ประมาณ ๔.๖ x ๒.๙ เซนติเมตร เป็นภาพถ่ายของผู้ถือบัตร
๒.๒.๑ พื้นสีเลือดหมูสําหรับข้าราชการประจําการชั้นสัญญาบัตร
๒.๒.๒ พื้นสีเหลืองสําหรับข้าราชการประจําการต่ํากว่าชั้นสัญญาบัตร
๒.๒.๓ พื้นสีขาวสําหรับลูกจ้าง
๒.๒.๔ พื้นสีแดงสําหรับข้าราชการชั้นสัญญาบัตรที่รับบําเหน็จบํานาญ
๓.๒.๕ พื้นสีเขียวสําหรับข้าราชการต่ํากว่าชั้นสัญญาบัตรที่รับบําเหน็จบํานาญ
๒.๒.๖ พื้นสีชมพูสําหรับพนักงานราชการ
๓. การลงข้อความ ในแบบ ๑ ทุกหมายเลขให้เจ้าหน้าที่เขียนข้อความเป็นคําเต็ม (เฉพาะ
หมายเลข (๒) (๓) (๙) และ (๑๔) ให้ใช้คําย่อได้) ด้วยตัวอักษรบรรจงตัวตรงขนาดพองาม หรือจะ
ใช้ตัวพิมพ์ดีดก็ได้ โดยใช้หมึก หรือผ้าหมึกสีดํา หรือน้ําเงินดํา ดังนี้
๓.๑ หมายเลข (๑) ลง
๓.๑.๑ ข้าราชการกลาโหม
๓.๑.๒ ลูกจ้าง
๓.๑.๓ ข้าราชการบําเหน็จบํานาญ
๑๐-๙

๓.๑.๔ พนักงานราชการและระบุตําแหน่งที่กําหนดตามสัญญาจ้าง
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 (๗) ลงหมายเลขประจําตัว (๑๐ ตัว) ตามระเบียบกระทรวงกลาโหมว่า
ด้วยการ กําหนดหมายเลขประจําตัว
๓.๘ หมายเลข (๘) ลงหมายเลขประจําตัวประชาชน (๑๓ หลัก)
๓.๙ หมายเลข (๙) ลงวัน เดือน ปีเกิดตามทางสุริยคติที่ปรากฏในสําเนาทะเบียนบ้าน
๓.๑๐ หมายเลข (๑๐) ลงชื่อ ศาสนาที่นับถือ
๓.๑๑ หมายเลข (๑๑) ลงชื่อ นิกายของศาสนาที่นับถือตามหมายเลข (๑๐)
๓.๑๒ หมายเลข (๑๒) ลงชื่อ ตามหมายเลข (๑๖) โดยใช้คําเต็ม ตัวอย่างเช่น “โปรด
ส่งไปยังสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม 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 ถ้าไม่มียศให้ใช้คําว่า “นาย”
“นาง” หรือ “นางสาว” นําหน้าชื่อตามแต่กรณี
๓.๑๖ หมายเลข (๑๖) ลง
๓.๑๖.๑ สําหรับข้าราชการชั้นสัญญาบัตร พนักงานราชการให้ลงชื่อส่วนราชการ
สํานักงานเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม สํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม กรมราช
องครักษ์ กองบัญชาการทหารสูงสุด กองทัพบก กองทัพเรือ หรือกองทัพอากาศ
๓.๑๖.๒ สําหรับข้าราชการต่ํากว่าชั้นสัญญาบัตร ลูกจ้างในสังกัดกระทรวงกลาโหม
ให้ลงชื่อส่วนราชการที่ออกบัตรประจําตัวเป็นหัวหน้าหน่วย
๓.๑๖.๓ สําหรับข้าราชการบําเหน็จบํานาญ ให้ลงชื่อส่วนราชการที่ลงในคําสั่งครั้ง
สุดท้าย
๑๐-๑๐

๓.๑๗ หมายเลข (๑๗) ลงลายมือชื่อผู้ถือบัตร
๓.๑๘ หมายเลข (๑๘) ลงลายมือชื่อผู้ออกบัตร ทั้งนี้ ให้เจ้าหน้าที่ลงยศด้วยคําเต็มของผู้
ออกบัตรไว้ด้วย ก่อนที่จะเสนอผู้ออกบัตรลงลายมือชื่อ
๓.๑๙ หมายเลข (๑๙) ลงตําแหน่งของผู้ออกบัตร
๓.๒๐ หมายเลข (๒๐) รูปถ่ายของผู้ถือบัตร

______________________________

๑๐-๑๑

๑๐-๑๒

รายละเอียดเฉพาะแบบ ๒ บัตรประจําตัวทหารกองประจําการที่ไม่ได้ออกด้วยระบบ
คอมพิวเตอร์
๑. บัตรประจําตัวให้ทําด้วยกระดาษแข็ง รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า มีขนาด ๖ x ๙.๕ เซนติเมตร มุมทั้งสี่
มนเล็กพองาม พื้นสีฟ้า และอักษรสีดําทั้งด้านหน้าและด้านหลัง
๒. การลงข้ อ ความในแบบ ๒ ทุ ก หมายเลข ให้ เ จ้า หน้ าที่ เ ขีย นข้ อ ความเป็ น คํ า เต็ ม (เฉพาะ
หมายเลข (๑) (๒) (๙) และ (๑๕) ให้ใช้คําย่อได้) ด้วยตัวอักษรบรรจงตัวตรงขนาด พองาม หรือ
จะใช้ตัวพิมพ์ดีดก็ได้ โดยใช้หมึก หรือผ้าหมึกสีดํา หรือน้ําเงินดํา ดังนี้
๒.๑ หมายเลข (๑) ลงวัน เดือน ปีที่ออกบัตร ตัวอย่างเช่น ๑ ส.ค. ๔๖ เป็นต้น
๒.๒ หมายเลข (๒) ลงวัน เดือน ปีที่บัตรหมดอายุ ตัวอย่างเช่น ๓๐ ก.ค. ๕๒ เป็นต้น
๒.๓ หมายเลข (๓) ลงตําหนิส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกายที่เห็ นได้ง่าย ตั วอย่ างเช่น
แผลเป็นที่นิ้วชี้ซ้าย
๒.๔ หมายเลข (๔) ลงส่วนสูงที่วัดได้ในวันที่ออกบัตร
๒.๕ หมายเลข (๕) ลงน้ําหนักที่ชั่งได้ในวันที่ออกบัตร
๒.๖ หมายเลข (๖) ลงหมู่โลหิตตามรายงานของแพทย์
๒.๗ หมายเลข (๗) ลงหมายเลขประจําตัว (๑๐ ตัว) ตามระเบียบกระทรวงกลาโหมว่า
ด้วยการกําหนดหมายเลขประจําตัว
๒.๘ หมายเลข (๘) ลงหมายเลขประจําตัวประชาชน (๑๓ หลัก)
๒.๙ หมายเลข (๙) ลงวัน เดือน ปีเกิดตามทางสุริยคติที่ปรากฏในสําเนาทะเบียนบ้าน
๒.๑๐ หมายเลข (๑๐) ลงชื่อ ศาสนาที่นับถือ
๒.๑๑ หมายเลข (๑๑) ลงชื่อนิกายของศาสนาที่นับถือตามหมายเลข (๑๐)
๒.๑๒ หมายเลข (๑๒) ลงชื่อหน่วยต้นสังกัดที่ออกบัตร โดยใช้คําเต็ม
๒.๑๓ หมายเลข (๑๓) ลงหมายเลขโทรศัพท์ของหน่วยที่ออกและควบคุมบัตรนั้น
๒.๑๔ หมายเลข (๑๔) ลงลายมือชื่อผู้ถือบัตร
๒.๑๕ หมายเลข (๑๕) ลงเลขลําดับที่ทับเลข พ.ศ. ที่ออกบัตร ตัวอย่างเช่น เลขที่ ๑/๔๖
เป็นต้น
๒.๑๖ หมายเลข (๑๖) ลงชื่อผู้ถือบัตร โดยใช้คําว่า “พลทหาร” นําหน้าชื่อ แต่ถ้าเป็น
นายสิบหรือ จ่ากองประจําการ ให้ใช้ยศทหารนําหน้าชื่อ
๑๐-๑๓

๒.๑๗ หมายเลข (๑๗) ลงสังกัดของผู้ถือบัตร โดยใช้ชื่อส่วนราชการที่มีผู้บังคับบัญชาชั้น
ผู้บังคับกองพัน ผู้บังคับการเรือชั้น ๑ ผู้บังคับฝูงบิน หรือเทียบเท่าขึ้นไป
๒.๑๘ หมายเลข (๑๘) ลงลายมือชื่อผู้ออกบัตร ทั้งนี้ ให้เจ้าหน้าที่ลงยศด้วยคําเต็มของผู้
ออกบัตรไว้ด้วย ก่อนที่จะเสนอผู้ออกบัตรลงลายมือชื่อ
๒.๑๙ หมายเลข (๑๙) ลงตําแหน่งของผู้ออกบัตร
๒.๒๐ หมายเลข (๒๐) รูปถ่ายสีหรือขาวดํา ขนาด ๓ x ๔ เซนติเมตร ครึ่งตัว หน้าตรง
แต่งเครื่องแบบปกติ (ไม่สวมหมวก)
``___________________________

๑๐-๑๔

๑๐-๑๕

รายละเอียดเฉพาะแบบ ๓ บัตรประจําตัวข้าราชการกลาโหมที่ออกด้วยระบบคอมพิวเตอร์
๑. บัตรประจําตัวทําด้วยพลาสติก ๕.๔ x ๘.๕ เซนติเมตร พื้นสีเทาเงินทั้งสองด้าน
๒. ด้านหน้าประกอบด้วย
๒.๑ แถบแม่เหล็ก เพื่อบรรจุข้อมูลกลางและข้อมูลทีส่ ่วนราชการประสงค์จะใช้งาน
๒.๒ เครื่องหมายสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม กรมราชองครักษ์ กองบัญชาการ
ทหารสูงสุด กองทัพบก กองทัพเรือ หรือกองทัพอากาศ สําหรับบัตรประจําตัวข้าราชการสังกัด
สํา นั ก งานเลขานุ ก ารรั ฐ มนตรี ว่ า การกระทรวงกลาโหม ให้ ใ ช้ เ ครื่ อ งหมายเช่ น เดี ย วกั บ บั ต ร
ประจําตัวข้าราชการสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
๒.๓ ตัวอักษรสีดํา
๓. ด้านหลังประกอบด้วย
๓.๑ เครื่องหมายสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม กรมราชองครักษ์ กองบัญชาการ
ทหารสูงสุดกองทัพบก กองทัพเรือ หรือกองทัพอากาศ สําหรับบัตรประจําตัวข้าราชการสังกัด
สํานักงานเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ให้ใช้ตราเครื่องหมายเช่นเดียวกับ บัตร
ประจําตัวข้าราชการสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
๓.๒ รูปถ่ายของผู้ถือบัตร ขนาด ๒.๕ x ๓ เซนติเมตร และใช้สีพื้น ดังนี้
๓.๒.๑ พื้นสีเลือดหมูสําหรับข้าราชการประจําการชั้นสัญญาบัตร
๓.๒.๒ พื้นสีเหลืองสําหรับข้าราชการประจําการตํากว่าชั้นสัญญาบัตร
๓.๒.๓ พื้นสีขาวสําหรับลูกจ้าง
๓.๒.๔ พื้นสีแดงสําหรับข้าราชการชั้นสัญญาบัตรที่รับบําเหน็จบํานาญ
๓.๒.๕ พื้นสีเขียวสําหรับข้าราชการต่ํากว่าชั้นสัญญาบัตรที่รับบําเหน็จบํานาญ
๓.๒.๖ พื้นสีชมพูสําหรับพนักงานราชการ
๓.๓ ตัวอักษรสีดํา
๔. การลงข้อความในแบบ ๓ ทุกหมายเลขให้พิมพ์ด้วยคําเต็ม (เฉพาะหมายเลข (๒) (๔) (๕) และ
(๘) ให้ใช้คําย่อได้) ตัวอักษรสีดําตัวตรงขนาดพองาม ดังนี้
๔.๑ หมายเลข (๑) ลง
๔.๑.๑ ข้าราชการกลาโหม
๔.๑.๒ ลูกจ้าง
๑๐-๑๖

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 ๑ ส.ค. ๔๖ เป็นต้น
๔.๔ หมายเลข (๔) ลงส่วนราชการ ตามหมายเลข (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
๔.๗ หมายเลข (๗) ลง
๔.๗.๑ สําหรับข้าราชการชั้นสัญญาบัตร พนักงานราชการให้ลงสํานักงานเลขานุการ
รั ฐ มนตรี ว่ า การกระทรวงกลาโหม สํ า นั ก งานปลั ด กระทรวงกลาโหม กรมราชองครั ก ษ์
กองบัญชาการทหารสูงสุด กองทัพบก กองทัพเรือ หรือกองทัพอากาศ
๔.๗.๒ สําหรับข้าราชการต่ํากว่าชั้นสัญญาบัตร ลูกจ้างในสังกัดกระทรวงกลาโหม
ให้ลงชื่อส่วนราชการที่ออกบัตรประจําตัวเป็นหัวหน้าหน่วย
๔.๗.๓ สําหรับข้าราชการบําเหน็จบํานาญ ให้ลงชื่อส่วนราชการที่ลงในคําสั่งครั้ง
สุดท้าย
๔.๘ หมายเลข (๘) ลงวัน เดือน ปีเกิดตามททางสุริยคติปรากฏในสําเนาทะเบียนบ้าน
๔.๙ หมายเลข (๙) ลงหมายเลขประจําตัว (๑๐ ตัว) ตามระเบียบกระทรวงกะลาโหมว่า
ด้วยการกําหนดหมายเลขประจําตัว
๔.๑๐ หมายเลข (๑๐) ลงหมายเลขประจําตัวประชาชน (๑๓หลัก)
๔.๑๑ หมายเลข (๑๑) ลงลายมือชื่อผู้ออกบัตร ทั้งนี้ ให้เจ้าหน้าที่ลงยศด้วยคําเต็มของผู้
ออกบัตรไว้ด้วย ก่อนที่จะเสนอผู้ออกบัตรลงลายมือชื่อ
๔.๑๒ หมายเลข (๑๒) ลงตําแหน่งของผู้ออกบัตร
๔.๑๓ หมายเลข (๑๓) ลงลายมือชื่อผู้ถือบัตร
๔.๑๔ หมายเลข (๑๔) ลงหมู่โลหิตตามรายงานของแพทย์
๔.๑๕ หมายเลข (๕) ลงส่วนสูงที่วัดได้ในวันที่ออกบัตร
๑๐-๑๗

(สําเนา)
ขอบังคับกระทรวงกลาโหม
ว่าด้วยบัตรประจําตัว
(ฉบับที่ ๖)
พ.ศ. ๒๕๕๗
________________

โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับกระทรวงกลาโหมว่าด้วยบัตรประจําตัวให้
เหมาะสมยิ่งขึ้น จึงออกข้อบังคับไว้ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ข้อบังคับนี้เรียกว่า “ข้อบังคับกระทรวงกลาโหมว่าด้วยบัตรประจําตัว (ฉบับที่ ๖
พ.ศ.๒๕๕๗”
ข้อ ๒ ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
ข้อ ๓ ให้ยกเลิกความในข้อ ๖ แห่งข้อบังคับกระทรวงกลาโหมว่าด้วยบัตรประจําตัว
พ.ศ.๒๕๓๒ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยข้อบังคับกระทรวงกลาโหมว่าด้วยบัตรประจําตัว (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.
๒๕๓๕ และข้อบังคับกระทรวงกลาโหมว่าด้วยบัตรประจําตัว (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐ และให้ใช้
ความต่อไปนี้แทน
“ข้ อ ๖ บั ต รประจํ า ตั ว ข้ า ราชการชั้ น สั ญ ญาบั ต รในสั ง กั ด สํ า นั ก นายกรั ฐ มนตรี
ปลัดกระทรวงกลาโหม สมุหราชองครักษ์ องค์ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัย
รักษาพระองค์และผู้บัญชาการทหารสูงสุด รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเป็นผู้ออกบัตร
ประจํ า ตั ว หรื อ รั ฐ มนตรี ช่ ว ยว่ า การกระทรวงกลาโหมจะเป็ น ผู้ อ อกบั ต รประจํ า ตั ว แทน
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมก็ได้
บัตรประจําตัวข้าราชการชั้นสัญญาบัตรในสังกัดสํานักปลัดกระทรวงกลาโหม กรมราช
องครั ก ษ์ หน่ ว ยบั ญ ชาการถวายความปลอดภั ย รั ก ษาพระองค์ กองบั ญ ชาการกองทั พ ไทย
กองทัพบก กองทัพเรือและกองทัพอากาศ ให้หัวหน้าส่วนราชการนั้น ๆ เป็นผู้ออกบัตรประจําตัว
หรือ ผู้ที่ได้รับมอบหมายจะเป็นผู้ออกบัตรประจําตัวแทนหัวหน้าส่วนราชการนั้น ๆ ก็ได้
บัตรประจําตัวผู้บัญชาการทหารบก ผู้บัญชาการทหารเรือและผู้บัญชาการทหารอากาศ
ให้ผู้บัญชาการทหารสูงสุดเป็นผู้ออกบัตรประจําตัวหรือรอง หรือผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารสูงสุด
เป็นผู้ออกบัตรประจําตัวแทนผู้บัญชาการทหารสูงสุดก็ได้
๑๐-๑๘

บั ต รประจํ า ตั ว ข้ า ราชการต่ํ า กว่ า ชั้ น สั ญ ญาบั ต ร พลทหารประจํ า การ ทหารกอง
ประจําการและลูกจ้างในสังกัดกระทรวงกลาโหม ให้ผู้บังคับบัญชาชั้นผู้บังคับกองพัน ผู้บังคับการ
เรือชั้น ๑ ผู้บังคับฝูงบินหรือเทียบเท่าขึ้นไป รองหรือผู้ช่วยของผู้บังคับบัญชาตําแหน่งนั้น ๆ เป็น
ผู้ออกบัตรประจําตัว
บัตรประจําตัวข้าราชการบําเหน็จบํานาญสังกัดเหล่าทัพ ให้แต่ละเหล่าทัพเป็นผู้ออก
บั ตรประจํ าตั ว ส่ ว นข้ า ราชการบํ า เหน็ จบํ า นาญที่ สั ง กั ด สํา นัก งานปลัด กระทรวงกลาโหมให้
สํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหมเป็นผู้ดําเนินการ
บัตรประจําตัวพนักงานราชการในสังกัดสํานักงานรัฐมนตรีให้เลขานุการรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงกลาโหมหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายเป็นผู้ออกบัตรประจําตัว ส่วนพนักงานราชการในสังกัด
สํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม กรมราชองครักษ์ หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษา
พระองค์ กองบัญชาการกองทัพไทย กองทัพบก กองทัพเรือและกองทัพอากาศ ให้หัวหน้าส่วน
ราชการนั้น ๆหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายเป็นผู้ออกบัตรประจําตัว”
ข้อ ๔ ให้ยกเลิกความในข้อ ๑๒ แห่งข้อบังคับกระทรวงกลาโหมว่าด้วยบัตรประจําตัว
พ.ศ. ๒๕๓๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยข้อบังคับกระทรวงกลาโหมว่าด้วยบัตรประจําตัว (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ.๒๕๓๕ และให้ใช้ความตอไปนี้แทน
“ข้อ ๑๒ การจัดหาบั ตรประจํ าตัวให้แ ก่ผู้ที่ต้องมีบัตรประจําตัวตามข้อบังคับนี้ ให้
สํานักงานรัฐมนตรี สํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม กรมราชองครักษ์ หน่วยบัญชาการถวาย
ความปลอดภัยรักษาพระองค์ กองบัญชาการกองทัพไทย กองทัพบก กองทัพเรือ กองทัพอากาศ
ซึ่งเป็นต้นสังกัดจัดหาได้”
ข้อ ๕ ให้ยกเลิกความในข้อ ๑๖ แห่งข้อบังคับกระทรวงกลาโหมว่าด้วยบัตรประจําตัว
พ.ศ.๒๕๓๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยข้อบังคับกระทรวงกลาโหมว่าด้วยบัตรประจําตัว (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ.๒๕๓๕ และให้ความต่อไปนี้แทน
“ข้อ ๑๖ ให้สํานักงานรัฐมนตรี สํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม กรมราชองครักษ์
หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์ กองบัญ ชาการกองทัพไทย กองทัพบก
กองทัพเรือและกองทัพอากาศ มีอํานาจออกระเบียบปลีกย่อยได้ตามความจําเป็นโดยไม่ขัดต่อ
ข้อบังคับนี้”
๑๐-๑๙

ข้อ ๖ ให้ยกเลิกแบบ ๓ บัตรประจําตัวข้าราชการกลาโหมที่ออกด้วยระบบคอมพิวเตอร์
ท้ายข้อบังคับกระทรวงกลาโหมว่าด้วยบัตรประจําตัว พ.ศ.๒๕๓๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยข้อบังคับ
กระทรวงกลาโหมว่าด้วยบัตรประจําตัว (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๕๐ และให้ใช้แบบ ๓ บัตรประจําตัว
ข้าราชการกลาโหมที่ออกด้วยระบบคอมพิวเตอร์ ท้ายข้อบังคับนี้แทน
บทเฉพาะกาล
ข้อ ๗ บัตรประจําตัวที่มีอยู่ก่อนวันที่ข้อบังคับนี้มีผลบังคับใช้ให้คงใช้ต่อไป เว้นแต่จะ
หมดอายุ ห รื อ เข้ า เกณฑ์ ที่ ต้ อ งขอรั บ บั ต รประจํ า ตั ว ใหม่ ต ามความในข้ อ ๙ แห่ ง ข้ อ บั ง คั บ
กระทรวงกลาโหมว่าด้วยบัตรประจําตัว พ.ศ.๒๕๓๒

ประกาศ

ณ

วันที่

๑๒

มีนาคม พ.ศ.๒๕๕๗

(ลงชื่อ) ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
(นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร )
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม

๑๐-๒๐

หมายเหตุ :- หลักการและเหตุผลในการประกาศใช้ข้อบังคับฉบับนี้ คือ แก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับ
กระทรวงกลาโหมว่าด้วยบัตรประจําตัว โดยเพิ่มเติมหน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษา
พระองค์และกําหนดให้มีข้อความภาษาอังกฤษ และใช้ตัวเลขอารบิคในแบบ ๓ บัตรประจําตัว
ข้าราชการกลาโหมที่ออกด้วยระบบคอมพิวเตอร์เพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติจัดระเบียบ
ราชการกระทรวงกลาโหม พ.ศ. ๒๕๕๑ และพระราชบั ญ ญั ติ จั ด ระเบี ย บราชการ
กระทรวงกลาโหม (ฉบั บ ที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๖ และเพื่ อ ให้ บั ต รประจํ า ตั ว ข้ า ราชการกลาโหม
พนั ก งานราชการในสั ง กั ด กระทรวงกลาโหม ลู ก จ้ า งในสั งกั ด กระทรวงกลาโหม ข้ า ราชการ
กลาโหมที่รับบําเหน็จบํานาญ ใช้แสดงตนเพื่อเตรียมความพร้อมในการก้าวสู่ประชาคมอาเซียน
ในปี 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.. ทท., 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. กวิสร์ชยั เหรียญเจริญ
(กวิสร์ชัย เหรียญเจริญ)
ผอ.กรบ.สม.
๑๗ มี.ค.๕๗
๑๐-๒๑

๑๐-๒๒

รายละเอียดเฉพาะแบบที่ ๓ บัตรประจําตัวข้าราชกากลาโหมที่ออกด้วยคอมพิวเตอร์
๑. บัตรประจําตัวทําด้วยพลาสติก ขนาด ๕.๔ x `๘.๔ เซนติเมตร พื้นสีเทาเงินทั้งสองด้าน
๒.ด้านหน้าประกอบด้วย
๒.๑ แถบแม่เหล็ก เพื่อบรรจุข้อมูลกลางและข้อมูลที่ส่วนราชการประสงค์จะใช้งาน
๒.๒ เครื่องหมายสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม กรมราชองครักษ์ หน่วยบัญชาการ
ถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์ กองบัญชาการกองทัพไทย กองทัพบก กองทับเรือ หรือ
กองทัพอากาศ สําหรับบัตรประจําตัวข้าราชการสังกัดสํานั กงานรัฐมนตรี ให้ใช้เครื่ องหมาย
เช่นเดียวกับบัตรประจําตัวข้าราชการสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
๒.๓ ตัวอักษรสีดํา
๓. ด้านหลังประกอบด้วย
๓.๑ เครื่องหมายสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม กรมราชองครักษ์ หน่วยบัญชาการ
ถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์ กองบัญชาการกองทัพไทย กองทัพบก กองทัพเรือ หรือ
กองทัพอากาศ สํ าหรับบัตรประจําตัวข้าราชการสั งกัดสํานักงานรัฐมนตรี ให้ใช้เครื่องหมาย
เช่นเดียวกับบัตรประจําตัวข้าราชการสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
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. การลงข้ อ ความในแบบ ๓ ทุ ก หมายเลขให้พิม พ์ ด้วยคํ า เต็ม ตั วอัก ษรสีดํา ภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษตัวตรงขนาดพองาม เว้นในส่วนที่เป็นภาษาอังกฤษของ ยศ และคํานําหน้าชื่อ
(หมายเลข (๗) บรรทัดสอง)
หมู่โลหิต (หมายเลข (๑๔) และ หน่วยวัดความสูง (หมายเลข
(๑๕)) ใช้คําย่อภาษาอังกฤษ สําหรับตัวเลขให้ใช้ตัวเลขอารบิค และให้ใช้ระบบตัวเลขระบุ วัน
เดือน ปี ดังนี้
๑๐-๒๓

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) วัน เดือน ปี ที่ออกบัตร ตัวอย่างเช่น “15 ก.พ.2556” ให้ใช้
“15/02/2013” เป็นต้น
๔.๕ หมายเลข (๕) ลงส่วนราชการ โดยมีภาษาอังกฤษกํากับ ดังนี้
๔.๕.๑ ข้าราชการชั้นสัญญาบัตร พนักงานราชการ ให้ลงชื่อส่วนราชการ
สํานักงานรัฐมนตรีสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม กรมราชองครักษ์ หน่วยบัญชาการถวาย
ความปลอดภั ย รั ก ษาพระองค์ กองบั ญ ชาการกองทั พ ไทย กองทั พ บก กองทั พ เรื อ หรื อ
กองทัพอากาศ ตัวอย่างเช่น
หมายเลข (๕) บรรทัดแรก “สํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
บรรทัดสอง “Office of the Permanent Secretary for Defence”
เป็นต้น
๔.๕.๒ สําหรับข้าราชการต่ํากว่าชั้นสัญญาบัตร ลูกจ้างในสังกัด
กระทรวงกลาโหม ให้ลงชื่อส่วนราชการที่ออกบัตรประจําตัวเป็นหัวหน้าหน่วย ตัวอย่าง เช่น
หมายเลข (๕) บรรทัดแรก “กรมเสมียนตรา"
บรรทัดสอง “Secretariat Department” เป็นต้น
๔.๕.๓ สําหรับข้าราชการบําเหน็จ บํานาญ ให้ลงชื่อส่วนราชการที่ลงในคําสั่งครั้งสุดท้าย
ตัวอย่าง เช่น
๑๐-๒๔

หมายเลข (๕) บรรทัดแรก “สํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม”
บรรทัดสอง “Office of the Permanent Secretary for Defence”
เป็นต้น
๔.๖ หมายเลข (๖) ลง วัน เดือน ปี ที่บัตรหมดอายุ ตัวอย่าง เช่น “15ก.พ.2562” ให้ใช้
“15/02/2019” เป็นต้น
๔.๗ หมายเลข (๗) ลงยศ ชื่อ และชื่อสกุลผูถ้ ือบัตร ถ้าไม่มียศให้ใช้คําว่า “นาย” “นาง”
หรือ “นางสาว”โดยมีภาษาอังกฤษกํากับตัวอย่าง เช่น
หมายเลข (๗) บรรทัดแรก “พันเอก จตุพล มาดี”
บรรทัดสอง “Col.Jatupon Madee”
หรือ
หมายเลข (๗) บรรทัดแรก “นางสาวไพลิน สุทธิบุตร”
บรรทัดสอง “Ms.Pailin Suttipood” เป็นต้น
๔.๘ หมายเลข (๘) ลงวัน เดือน ปีเกิด ผู้ถือบัตร ตัวอย่าง เช่น “29 ก.พ. 2533"ให้ใช้
“29/02/1990” เป็นต้น
๔.๙ หมายเลข (๙) ลงหมายเลขประจําตัว (๓๐ ตัว) ตามระเบียบกระทรวงกลาโหมว่า
ด้วยการกําหนดหมายเลขประจําตัว 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 ให้เจ้าหน้าที่ลงยศภาษาไทยของผู้
ออกบัตรไว้ด้วย ก่อนที่จะเสนอผู้ออกบัตรลงลายมือชื่อ
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.” เป็น
ต้น
-------------------------------------๑๐–๒๕

(สําเนา)
ข้อบังคับกระทรวงกลาโหม
ว่าด้วยบัตรประจําตัว
(ฉบับที่ ๗)
พ.ศ. ๒๕๕๗
____________________________

โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับกระทรวงกลาโหมว่าด้วยบัตรประจําตัวให้
เหมาะสมยิ่งขึ้น จึงออกข้อบังคับไว้ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ข้อบังคับนี้เรียกว่า “ข้อบังคับกระทรวงกลาโหมว่าด้วยบัตรประจําตัว (ฉบับที่ ๗)
พ.ศ.๒๕๕๗”
ข้อ ๒ ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
ข้อ ๓ ให้ยกเลิกความในข้อ ๖ แห่งข้อบังคับกระทรวงกลาโหมว่าด้วยบัตรประจําตัว
พ.ศ.๒๕๓๒ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยข้อบังคับกระทรวงกลาโหมว่าด้วยบัตรประจําตัว (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.
๒๕๓๕ ข้อบังคับ,กระทรวงกลาโหมว่าด้วยบัตรประจําตัว (ฉบับที่ ๕) พ.ศ.๒๕๕๐ และข้อบังคับ
กระทรวงกลาโหมว่าด้วยบัตรประจําตัว (ฉบับที่ ๖) พ.ศ.๒๕๕๗ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“ข้ อ ๖ บั ต รประจํ า ตั ว ข้ า ราชการชั้ น สั ญ ญาบั ต รในสั ง กั ด สํ า นั ก งานรั ฐ มนตรี
ปลั ด กระทรวงกลาโหม สมุ ห ราชองครั ก ษ์ แ ละผู้ บั ญ ชาการทหารสู ง สุ ด รั ฐ มนตรี ว่ า การ
กระทรวงกลาโหมเป็นผู้ออกบัตรประจําตัว หรือรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหมจะเป็นผู้
ออกบัตรประจําตัวแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมก็ได้
บัตรประจําตัวข้าราชการชั้นสัญญาบัตรในสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม กรม
ราชองครักษ์ กองบัญชาการกองทัพไทย กองทัพบก กองทัพเรือ และกองทัพอากาศ ให้ทั่วหน้า
ส่วนราชการนั้น ๆ เป็นผู้ออกบัตรประจําตัว หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจะเป็นผู้ออกบัตรประจําตัว
แทนหัวหน้าส่วนรายการนั้น ๆ ก็ได้
บัตรประจําตัวผู้บัญชาการทหารบก ผู้บัญชาการทหารเรือ และผู้บัญชาการทหารอากาศ
ให้ผู้บัญชาการทหารสูงสุดเป็นผู้ออกบัตรประจําตัว หรือรอง หรือผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารสูงสุด
เป็นผู้ออกบัตรบัตรประจําตัวข้าราชการทหารสูงสุดก็ได้
๑๐–๒๖

บั ต รประจํ า ตั ว ข้ า ราชการต่ํ า กว่ า ชั้ น สั ญ ญาบั ต ร พลทหารประจํ า การ ทหารกอง
ประจําการและลูกจ้างในสังกัดกระทรวงกลาโหม ให้ผู้บังคับบัญชาชั้นผู้บังคับกองพัน ผู้บังคับการ
เรือชั้น ๑ ผู้บังคับฝูงบินหรือเทียบเท่าขึ้นไป รองหรือผู้ช่วยของผู้บังคับบัญชาตําแหน่งนั้น ๆ เป็น
ผู้ออกบัตรประจําตัว
บัตรประจําตัวข้าราชการบําเหน็จบํานาญสังกัดเหล่าทัพ ให้แต่ละเหล่าเป็นผู้ออกบัตร
ประจํ า ตั ว ส่ ว นข้ า ราชการบํ า เหน็ จ บํ า นาญ ที่ สั ง กั ด สํ า นั ก งานปลั ด กระทรวงกลาโหม ให้
สํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหมเป็นผู้ดําเนินการ
บัตรประจําตัวพนักงานราชการในสังกัดสํานักงานรัฐมนตรีให้เลขานุการรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงกลาโหม หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายเป็นผู้ออกบัตรประจําตัว ส่วนพนักงานราชในสังกัด
สํานั กงานปลั ดกระทรวงกลาโหม กรมราชองครั กษ์ กองบั ญ ชาการกองทั พ ไทย กองทั พ บก
กองทัพเรือ และกองทัพอากาศ ให้หัวหน้าส่วนราชการนั้น ๆ หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายเป็นผู้ออก
บัตรประจําตัว
บัตรประจําตัวข้าราชการชั้นสัญญาบัตร ข้าราชการต่ํากว่าชั้นสัญญาบั ตร พลทหาร
ประจําการ ทหารกองประจําการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการในสังกัดหน่วยบัญชาการถวาย
ความปลอดภัยรักษาพระองค์ ผู้ออกบัตรประจําตัวให้เป็นไปตามพระราชวินิจฉัยของผู้บัญชาการ
หน่วยบัญชาการ ถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์”
ประกาศ ณ
วันที่ ๒๙ พฤษภาคม
พ.ศ.๒๕๕๗
(ลงชื่อ) พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์
( สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ )
รองปลัดกระทรวงกลาโหม รักษาราชการแทน
ปลัดกระทรวงกลาโหม ปฏิบัติราชการแทน
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม
หมายเหตุ :- หลักการและเหตุผลในการประกาศใช้ข้อบังคับฉบับนี้ คือ แก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับ
กระทรวงกลาโหมว่ าด้ ว ยบัตรประจําตั ว เพื่อ กํา หนดให้ก ารดํ า เนิ น การจั ดทํา บั ตรประจําตั ว
ข้าราชการชั้นสัญญาบัตร ข้าราชการต่ํากว่าชั้นสัญญาบัตร พลทหารประจําการ ทหารกอง
๑๐–๒๗

ประจําการ ลูกจ้าง และ พนักงานราชการในสังกัดหน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษา
พระองค์ ผู้ออกบัตรประจําตัวให้เป็นไปตามพระราชวินิจฉัยขององค์ผู้บัญชาการถวายความ
ปลอดภัยรักษาพระองค์ เป็นไปตามด้วยความเหมาะสม รวดเร็วและลดขั้นตอนการดําเนินการ
ทางธุรการ จึงจําเป็นต้องออกข้อบังคับนี้
การแจกจ่าย
- รอง ปล.กห.(๑) (๒) (๓) (๔),ปษ พิเศษ สป., ปษ.สป.และ หน.ฝสธ.ประจํา รมว.กห.
- สร., รอ, นกปภ.รอ. ทท. 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)
สําเนาถูกต้อง
พ.อ. กวิสร์ชัย เหรียญเจริญ
(กวิสร์ชัย เหรียญเจริญ)
ผอ.กรบ.สม.
๓๐ พ.ค.๕๗

๑๐-๒๘

ระเบียบกองทัพบก
ว่าด้วยบัตรประจําตัว
พ.ศ. ๒๕๔๗
----------------------------โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงระเบียบกองทัพบก ว่าด้วยบัตรประจําตัว ให้เหมาะสม
ยิ่งขึ้ นและสอดคล้ องกับข้ อบังคับกระทรวงกลาโหม ว่าด้ วยบั ตรประจําตัว (ฉบั บที่ ๔) พ.ศ.
๒๕๔๗ จึงกําหนดระเบียบไว้ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบกองทัพบกว่าด้วยบัตรประจําตัว พ.ศ. ๒๕๔๗”
ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
ข้อ ๓ ให้ยกเลิก
๓.๑ ระเบียบกองทัพบก ว่าด้วยบัตรประจําตัว พ.ศ. ๒๕๓๒
๓.๒ ระเบียบกองทัพบก ว่าด้วยบัตรประจําตัว (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕
๓.๓ ระเบียบกองทัพบก ว่าด้วยบัตรประจําตัว (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓
บรรดาความในระเบี ย บ คํ า สั่ ง และคํ า ชี้ แ จงอื่ น ใดในส่ ว นที่ มี กํ า หนดไว้ ใ น
ระเบียบนี้หรือขัดแย้งกับระเบียบนี้ ให้ใช้ระเบียบนี้แทน
ข้อ ๔ ข้าราชการกลาโหมประจําการ ทหารกองประจําการ พนักงานราชการในสังกัด
กองทัพบกและข้าราชการกลาโหมที่รับบําเหน็จบํานาญในสังกัดกองทัพบก ต้องมีบัตรประจําตัว
แสดงตนในโอกาสต่าง ๆ
ข้อ ๕ บัตรประจําตัวให้มี ๒ ชนิด ดังนี้
๕.๑ บัตรประจําตัวที่ไม่ได้ออกด้วยระบบคอมพิวเตอร์
๕.๑.๑ ข้ า ราชการกลาโหมประจํ า การชั้ น สั ญ ญาบั ต ร ข้ า ราชการ
กลาโหมประจําการต่ํากว่าชั้นสัญญาบัตร พนักงานราชการในสังกัดกองทัพบก ลูกจ้างในสังกัด
๑๐-๒๙

กองทัพบก ข้าราชการกลาโหมชั้นสัญญาบัตรที่รับบําเหน็จบํานาญ และข้าราชการกลาโหมต่ํา
กว่าชั้นสัญญาบัตรที่รับบําเหน็จบํานาญในสังกัดกองทัพบก ให้ใช้บัตรประจําตัวตามแนบ ๑ ท้าย
ระเบียบนี้
๕.๑.๒ ทหารกองประจํ า การให้ใ ช้ บัตรประจํ า ตั วตามแบบ ๒ ท้ า ย
ระเบียบนี้
๕.๒ บัตรประจําตัวที่ออกด้วยระบบคอมพิวเตอร์
ข้ า ราชการกลาโหมประจํ า การชั้ น สั ญ ญาบั ต ร ข้ า ราชการกลาโหม
ประจําการต่ํากว่าชั้นสัญญาบัตร พนักงานราชการในสังกัดกองทัพบก ลูกจ้างในสังกัดกองทัพบก
ข้าราชการกลาโหมชั้นสัญญาบัตรที่รับบําเหน็จบํานาญ และข้าราชการกลาโหมต่ํากว่าชั้นสัญญา
บัตรที่รับบําเหน็จบํานาญในสังกัดกองทัพบก ให้ใช้บัตรประจําตัวตามแนบ ๓ ท้ายระเบียบนี้
ข้อ ๖ รูปถ่ายในบัตรประจําตัว ให้ถ่ายครึ่งตัว หน้าตรง ไม่สวมหมวกและแว่นตาสีเข้ม
และแต่งเครื่องแบบ แต่ต้องมิใช่เครื่องแบบเต็มยศ ครึ่งยศ หรือเครื่องแบบสโมสร สําหรับทหาร
กองประจําการให้แต่งเครื่องแบบปกติ
ข้อ ๗ ผู้มีอํานาจออกบัตรประจําตัว
๗.๑ บัตรประจําตัวที่ไม่ได้ออกด้วยระบบคอมพิวเตอร์
๗.๑.๑ บัตรประจําตัวข้าราชการกลาโหมประจําการชั้นสัญญาบัตร
ข้าราชการกลาโหมชั้นสัญญาบัตรที่รับบําเหน็จบํานาญในสังกัดกองทัพบก ผู้บัญชาการทหารบก
เป็นผู้มีอํานาจออกบัตรประจําตัว หรือรองผู้บัญชาการทหารบกหรือผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบก
จะเป็นผู้ออกบัตรประจําตัวแทนผู้บัญชาการทหารบกก็ได้
๗.๑.๒ บัตรประจําตัวข้าราชการกลาโหมประจําการต่ํากว่าชั้นสัญญา
บัตร พนักงานข้าราชการในสังกัดกองทัพบก ลูกจ้างในสังกัดกองทัพบก ข้าราชการกลาโหมต่ํา
กว่าชั้นสัญญาบัตรที่รับบําเหน็จบํานาญในสังกัดกองทัพบก ให้ผู้บังคับบัญชาชั้นผู้บัญชาการกอง
พล หรือเทียบเท่าขึ้นไป หรือรองหรือผู้ช่วยของผู้บังคับบัญชาตําแหน่งนั้น ๆ เป็นผู้มีอํานาจออก
บัตรประจําตัว

๑๐-๓๐

๗.๑.๓ บั ตรประจํ า ตั ว ทหารกองประจํ า การ ให้ผู้ บัง คับ บั ญ ชาชั้ น ผู้
บังคับกองพันหรือเทียบเท่าขึ้นไป หรือรอง หรือผู้ช่วยของผู้บังคับบัญชาตําแหน่งนั้น ๆ เป็นผู้มี
อํานาจออกบัตรประจําตัว
๗.๒ บั ต รประจํ า ตั ว ที่ อ อกด้ ว ยระบบคอมพิ ว เตอร์ ได้ แ ก่ บั ต รประจํ า ตั ว
ข้าราชการกลาโหมประจําการชั้นสัญญาบัตร ข้าราชการกลาโหมชั้นสัญญาบัตรที่รับบําเหน็จ
บํานาญในสังกัดกองทัพบก ข้าราชการกลาโหมประจําการต่ํากว่าชั้นสัญญาบัตร ข้าราชการ
กลาโหมต่ํากว่าสัญญาบัตรที่รับบําเหน็จบํานาญในสังกัดกองทัพบก พนักงานราชการในสังกัด
กองทัพบก ลูกจ้างในสังกัดกองทัพบก ผู้บัญชาการทหารบกเป็นผู้มีอํานาจออกบัตรประจําตัว
หรือรองผู้บัญชาการทหารบก หรือผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบก จะเป็นผู้ออกบัตรประจําตัวแทนผู้
บัญชาการทหารบกก็ได้
ข้อ ๘ ในการขอมีบัตรประจําตัว ให้ผู้ขอยื่นคําขอมีบัตรประจําตัวต่อผู้บังคับบัญชาเพื่อ
เสนอต่อไปตามลําดับจนถึงผู้มีอํานาจออกบัตรประจําตัว ตามข้อ ๗ ดังนี้
๘.๑ ข้ า ราชการชั้ น สั ญ ญาบั ต ร ให้ ห น่ ว ยขึ้ น ตรงกองทั พ บกตรวจสอบและ
รายงานเสนอผ่าน กรมสารบรรณทหารบก ประกอบด้วย
๘.๑.๑ คําขอมีบัตรประจําตัว (ทบ. ๑๐๑-๑๐๖) ๑ ฉบับ
๘.๑.๒ สํ า เนาบัต รประจํ าตั ว (ทบ. ๑๐๑-๑๐๓-๑) ซึ่ งกรอกข้ อ มู ล
เรียบร้อยแล้ว ๑ ฉบับ
๘.๑.๓ บัญชีรายชื่อผู้ถือบัตรประจําตัว (ทบ. ๑๐๑-๑๐๗) ๑ ชุด
๘.๒ ข้ า ราชการต่ํ า กว่ า ชั้ น สั ญ ญาบั ต ร ให้ ผู้ ข อยื่ น คํ า ขอมี บั ต รประจํ า ตั ว
ประกอบด้วยหลักฐานหลักฐานเช่นเดียวกับข้อ ๘.๑ เสนอไปตามลําดับจนถึงผู้มีอํานาจออกบัตร
ประจําตัว
๘.๓ ทหารกองประจําการไม่ต้องยื่นคําขอมีบัตรประจําตัว ให้ส่วนราชการต้น
สังกัดซึ่งหัวหน้าส่วนราชการนั้นมีอํานาจออกบัตรประจําตัว ดําเนินการให้เป็นส่วนรวม
๘.๔ พนั ก งานราชการ ลู ก จ้า ง ให้ ผู้ยื่ น คํ า ขอมี บั ต รประจํ า ตั ว ประกอบด้ ว ย
หลักฐานเช่นเดียวกับข้อ ๘.๑ เสนอไปตามลําดับจนถึงผู้มีอํานาจออกบัตรประจําตัว
๑๐-๓๑

ข้ อ ๙ เมื่อได้ออกบั ตรประจํ าตั วให้แ ก่ผู้ ใ ด ให้ผู้ออกบั ต รจั ดให้มีสํ าเนารายการบัต ร
ประจําตัวผู้นั้น เก็บไว้เป็นหลักฐาน ๑ ฉบับ
ข้ อ ๑๐ บั ต รประจํ า ตั ว ตามระเบี ย บนี้ ใ ห้ ใ ช้ ไ ด้ ๖ ปี นั บแต่ วั น ออกบั ตร เว้ น แต่ บั ต ร
ประจําตัวสําหรับทหารกองประจําการให้ใช้ได้จนถึงวันที่ปลดกองประจําการ
ในกรณี ผู้ ถื อบั ต รประจํ าตั วที่ไม่ ได้ออกด้ ว ยระบบคอมพิวเตอร์ แ ละที่อ อกด้ว ยระบบ
คอมพิวเตอร์ เมื่อได้รับยศทหาร เลื่อนยศทหาร เลื่อนขั้นเงินเดือน ซึ่งต้องเปลี่ยนเครื่องหมายที่
เสื้อเครื่องแบบเปลี่ยนชื่อตัวหรือชื่อสกุล ให้ผู้นั้นขอบัตรประจําตัวใหม่ภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่
ได้รับยศทหาร เลื่อนยศทหาร เลื่อนขั้นเงินเดือนซึ่งต้องเปลี่ยนเครื่องหมายที่เสื้อเครื่องแบบ
เปลี่ยนชื่อตัวหรือชื่อสกุล
ในกรณี ที่ บัต รประจํ า ตัวที่ ไม่ ไ ด้ อ อกด้ว ยระบบคอมพิวเตอร์ เมื่อผู้ ถื อบั ตรย้ า ยไปรั บ
ราชการสังกัดใหม่ให้ผู้นั้นขอบัตรประจําตัวใหม่ภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่เปลี่ยนสังกัดและเป็น
หน้าที่ของผู้ถือบัตรจะต้องนําบัตรประจําตัวฉบับเก่าส่งคืนส่วนราชการต้นสังกัดใหม่ เมื่อได้รับ
บัตรประจําตัวฉบับใหม่แล้วให้ส่วนราชการต้นสังกัดใหม่ดําเนินการทําลายบัตรประจําตัวฉบับเก่า
เสีย
บัตรประจําตัวข้าราชการกลาโหมที่รับบําเหน็จบํานาญ ที่ใช้ได้ในวันที่ผู้ถือบัตรมีอายุ
ครบ ๗๐ ปีบริบูรณ์ให้คงใช้ได้ตลอดชีวิต
ผู้ได้รับบัตรประจําตัวฉบับใหม่แล้ว ต้องคืนบัตรประจําตัวฉบับเก่าให้กับเจ้าหน้าที่
ข้อ ๑๑ ห้ามมีบัตรประจําตัวตามระเบียบนี้เกินกว่า ๑ ฉบับ ในขณะเดียวกัน
ข้อ ๑๒ ถ้าผู้ได้รับบัตรประจําตัวตามระเบียบนี้ออกจากราชการ หรือตําแหน่งหน้าที่การ
งานหรือปลดจากกองประจําการ ให้เป็นอันหมดสิทธิที่จะใช้บัตรประจําตัวต่อไปและให้ส่วน
ราชการต้นสังกัดเรียกบัตรประจําตัวคืนเพื่อทําลายเสีย
ผู้ถือบัตรประจําตัวข้าราชการบําเหน็จบํานาญผู้ใดได้รับโทษจําคุก โดยคําพิพากษาถึง
ที่สุดให้จําคุก เว้นแต่เป็นโทษสําหรับความผิดที่ได้กระทําโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ หรือ
เป็ น บุ ค คลล้ ม ละลายทุ จ ริ ต ตามกฎหมายว่ า ด้ ว ยการล้ ม ละลาย หรื อ ยิ น ยอมให้ ผู้ อื่ น นํ า บั ต ร
ประจําตัวนั้นไปใช้ในทางทุจริตให้เป็นอันหมดสิทธิที่จะใช้บัตรประจําตัวนั้นต่อไป และให้ผู้นั้นส่ง
๑๐-๓๒

มอบบัตรประจําตัวดังกล่าวคืนให้แก่ส่วนราชการต้นสังกัด ภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันหมดสิทธิที่
จะใช้บัตรประจําตัวนั้น
ข้อ ๑๓ ให้กรมสารบรรณทหารบก ดําเนินการจัดหาและแจกจ่าย
๑๓.๑ สิ่งอุปกรณ์สิ้นเปลือง สําหรับจัดทําบัตรประจําตัวที่ไม่ได้ออกด้วยระบบ
คอมพิวเตอร์
๑.๓.๑.๑ คําขอมีบัตรประจําตัว (ทบ. ๑๐๑-๑๐๖)
๑.๓.๑.๒ สติ๊กเกอร์บัตรประจําตัว (ทบ. ๑๐๑-๑๐๓)
๑.๓.๑.๓ สําเนาบัตรประจําตัว (ทบ. ๑๐๑-๑๐๓-๑)
๑.๓.๑.๔ บัตรข้อมูล (ทบ. ๑๐๑-๑๐๓-๒)
๑.๓.๑.๕ บัญชีรายชื่อผู้ถือบัตรประจําตัว (ทบ. ๑๐๑-๑๐๗)
๑.๓.๑.๖ บัตรประจําตัวทหารกองประจําการ (ทบ. ๑๐๑-๑๐๔)
๑.๓.๑.๗ สําเนาบัตรประจําตัวทหารกองประจําการ (ทบ. ๑๐๑-๑๐๔๑)
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”
ข้อ ๑๔ เมื่อบัตรประจําตัวสูญหายด้วยประการใด ๆ ผู้ถือบัตรต้องรายงานผู้บังคับบัญชา
ทราบภายใน ๑๕ วัน นับตั้งแต่วันทราบเหตุ เพื่อดําเนินการออกบัตรประจําตัวให้ใหม่
ข้อ ๑๕ เมื่อบัตรประจําตัวสูญหายต้องเสียค่าปรับบัตรใหม่ ฉบับละ ๕๐ บาท (ห้าสิบ
บาทถ้วน)
ข้อ ๑๖ บัตรประจําตัวที่ได้ออกก่อนวันที่ระเบียบนี้ใช้บังคับ ให้คงใช้ต่อไปจนถึงวันที่บัตร
นั้นหมดอายุ
ข้อ ๑๗ ให้เจ้ากรมสารบรรณทหารบก เป็นผู้รักษาการตามระเบียบนี้

๑๐-๓๓

ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๔๗
(ลงชื่อ) พล.อ.ชัยสิทธิ์ ชินวัตร
(ชัยสิทธิ์ ชินวัตร)
ผู้บัญชาการทหารบก
กรมสารบรรณทหารบก
สําเนาถูกต้อง
พ.อ.
(ทวีชัย สว่างเพียร)
รอง จก.สบ.ทบ.
๒๙ มิ.ย. ๔๗

๑๐-๓๔
แบบ ๑
บัตรประจําตัวข้าราชการกลาโหมที่ไม่ได้ออกด้วยระบบคอมพิวเตอร์
(ด้านหน้า)

ตราดุน
ส่ วนราชการขึ้นตรง

บัตรประจําตัว .....(๑)...
วันออกบัตร ............................(๒)................... บัตรหมดอายุ ...........................(๓).................
ส่ วนสูง ...............(๔)........... ซม. นํ้าหนัก ........(๕)............. กก. หมู่โลหิ ต ..............(๖)..............
หมายเลขประจําตัว .........................................................(๗).....................................................
หมายเลขบัตรประชาชน ..................................................(๘)......................................................
วันเดือนปี เกิด...................(๙)............. ศาสนา ................(๑๐)............... นิกาย..........(๑๑).......
ท่านผูใ้ ดเก็บบัตรได้
โปรดส่งไปยัง ..............................................................(๑๒)......................................................
หรื อโปรดใส่ ตูไ้ ปรษณียช์ ื่อที่อยูใ่ กล้ท่าน ขอขอบคุณ
การตรวจสอบบัตรนี้ ในเวลาราชการ โทร. .........................................(๑๓)..................................

๔.๖ ซม.

๗.๒ ซม.

(ด้านหลัง)
เครื่ องหมาย
ส่ วนราชการขึ้นตรง
ส่ วนที่ ๑

ส่ วนที่ ๒

เลขที่ ...........................(๑๔)........................
ชื่อ .........................................(๑๕)......................
............................................................................
สังกัด .......................................(๑๖)....................
.........................................(๑๗)...........................
(ลายมือชื่อผูถ้ ือบัตร)
.......................................(๑๘)..............................
(ลายมือชื่อผูอ้ อกบัตร)
ตําแหน่ง ........................(๑๙)...............................

๔.๓ ซม.

(๒๐)

๒.๙ ซม.

๔.๖ ซม.

๑๐-๓๕
รายละเอียดเฉพาะแบบ ๑ บัตรประจําตัวข้าราชการกลาโหมในสังกัดกองทัพบก
ที่ไม่ได้ออกด้วยระบบคอมพิวเตอร์
๑. ด้านหน้าทําด้วยสติ๊กเกอร์ ขนาด ๔.๖  ๗.๒ เซนติเมตร พื้นสีขาว ตัวอักษรสีดํา และลง
ตราดุนเครื่องหมายกองทัพบก
๒. ด้านหลัง เป็นรูปถ่ายฟิลม์ (โพราลอย) ขนาดเท่ากับด้านหน้าแบ่งพื้นที่เป็น ๒ ส่วน
๒.๑ ส่วนที่ ๑ พื้นที่ ขนาด ๔.๖  ๔.๓ เซนติเมตร พื้นสีขาว และตัวอักษรสีดํา มุมบน
ด้านซ้ายมี เครื่องหมายกองทัพบก
๒.๒ ส่วนที่ ๒ ด้านขวามีพื้นที่ประมาณ ๔.๖  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 (เฉพาะ
หมายเลข (๒) (๓) (๙) และ (๑๔) ให้ใช้คําย่อได้) ด้วยตัวอักษรบรรจงตัวตรงขนาดพองาม
หรือจะใช้ตัวพิมพ์ดีดก็ได้ โดยใช้หมึก หรือผ้าหมึกสีดําหรือสีน้ําเงินดํา ดังนี้
๓.๑ หมายเลข (๑) ลง
๓.๑.๑ ข้าราชการกลาโหม
๓.๑.๒ ลูกจ้าง
๓.๑.๓ ข้าราชการบําเหน็จบํานาญ
๓.๑.๔ พนักงานราชการและระบุตําแหน่งที่กําหนดตามสัญญาจ้าง
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

๑๐-๓๖
๓.๖ หมายเลข (๖) ลงหมู่โลหิตตามรายงานของแพทย์
๓.๗ หมายเลข (๗) ลงหมายเลขประจําตัว (๑๐ ตัว) ตามระเบียบกระทรวงกลาโหมว่าด้วย
การกําหนดหมายเลขประจําตัว
๓.๘ หมายเลข (๘) ลงหมายเลขประจําตัวประชาชน (๑๓ หลัก)
๓.๙ หมายเลข (๙) ลง วัน เดือน ปีเกิดตามทางสุริยคติที่ปรากฏในสําเนาทะเบียนบ้าน
๓.๑๐ หมายเลข (๑๐) ลงชื่อ ศาสนาที่นับถือ
๓.๑๑ หมายเลข (๑๑) ลงชื่อ นิกายของศาสนาที่นับถือตามหมายเลข (๑๐)
๓.๑๒ หมายเลข (๑๒) ลงชื่อ ตามหมายเลข (๑๖) โดยใช้คําเต็ม ตัวอย่างเช่น “โปรดส่งไป
ยังกรมสารบรรณทหารบก”
๓.๑๓ หมายเลข (๑๓) ลงหมายเลขโทรศัพท์ของหน่วยที่ออกและควบคุมบัตรนั้น
๓.๑๔ หมายเลข (๑๔) ลงเลขลําดับที่ทับเลข พ.ศ. ที่ออกบัตรตัวอย่างเช่น เลขที่ ๑/๔๖ เป็นต้น
๓.๑๕ หมายเลข (๑๕) ลงยศ ชื่อ และชื่อสกุลผู้ถือบัตร ถ้าไม่มียศให้ใช้คําว่า “นาย” “นาง”
หรือ “นางสาว” นําหน้าชื่อตามแต่กรณี
๓.๑๖ หมายเลข (๑๖) ลง
๓.๑๖.๑ สําหรับข้าราชการกลาโหมประจําการชั้นสัญญาบัตร ให้ลงชื่อส่วนราชการ
กองทัพบก
๓.๑๖.๒ สําหรับข้าราชการกลาโหมประจําการต่ําว่าชั้นสัญญาบัตร พนักงานราชการ
และลูกจ้างให้ลงชื่อส่วนราชการที่ออกบัตรประจําตัวเป็นหัวหน้าหน่วย
๓.๑๖.๓ สําหรับข้าราชการกลาโหมที่รับบําเหน็จบํานาญ ให้ลงชื่อส่วนราชการที่ลงใน
คําสั่งครั้งสุดท้าย
๓.๑๗ หมายเลข (๑๗) ลงลายมือชื่อผู้ถือบัตร
๓.๑๘ หมายเลข (๑๘) ลงลายมือชื่อผู้ออกบัตร ทั้งนี้ให้เจ้าหน้าที่ลงยศด้วยคําเต็มของผู้ออก
บัตรไว้ด้วยก่อนที่จะเสนอผู้ออกบัตรลงลายมือชื่อ
๓.๑๙ หมายเลข (๑๙) ลงตําแหน่งของผู้ออกบัตร
๓.๒๐ หมายเลข (๒๐) รูปถ่ายของผู้ถือบัตร
-------------------------------------------

๑๐-๓๗
แบบ ๒
บัตรประจําตัวทหารกองประจําการที่ไม่ได้ออกด้วยระบบคอมพิวเตอร์
(ด้านหน้า)

เครื่ องหมาย
ส่ วนราชการขึ้นตรง

บัตรประจําตัวทหารกองประจําการ
วันออกบัตร ............................(๑)................... บัตรหมดอายุ ...........................(๒).................
ตําหนิ ...............(๓)........... ส่วนสูง ........(๔)............. ซม. นํ้าหนัก..............(๖).............. กก.
หมู่โลหิ ต ..........(๖)........................หมายเลขประจําตัว ..........................(๗).............................
หมายเลขบัตรประชาชน ..................................................(๘)......................................................
วันเดือนปี เกิด...................(๙)............. ศาสนา ................(๑๐)............... นิกาย..........(๑๑).......
ท่านผูใ้ ดเก็บบัตรได้
โปรดส่ งไปยัง ..............................................................(๑๒)......................................................
หรื อโปรดใส่ตูไ้ ปรษณียช์ ื่อที่อยูใ่ กล้ท่าน ขอขอบคุณ
การตรวจสอบบัตรนี้ ในเวลาราชการ โทร. .........................................(๑๓)..................................

๖ ซม.

๙.๕ ซม.

(ด้านหลัง)
เลขที่ ..............................(๑๕)........................

ตราครุ ฑ

รู ปถ่าย
(๒๐)

ชื่อ ....................................(๑๖)......................
สังกัด ................................(๑๗)....................

๖ ซม.
.......................................(๑๘)..............................

...............(๑๔)...................

ตําแหน่ง .......................(๑๙)...............................

ลายมือชื่อ

๙.๕ ซม.

๑๐-๓๘
รายละเอียดเฉพาะแบบ ๒ บัตรประจําตัวทหารกองประจําการที่ไม่ได้ออกด้วย
ระบบคอมพิวเตอร์
๑. บัตรประจําตัวให้ทําด้วยกระดาษแข็ง รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า มีขนาด ๖  ๙.๕ เซนติเมตร มุม
ทั้งสี่มนเล็กพองาม พื้นสีฟ้า และอักษรสีดําทั้งด้านหน้าและด้านหลัง
๒. การลงข้อความในแบบ ๒ ทุกหมายเลข ให้เจ้าหน้าที่เขียนข้อความเป็นคําเต็ม (เฉพาะ
หมายเลข (๑) (๒) (๙) และ (๑๕) ให้ใช้คําย่อได้) ด้วยตัวอักษรตัวบรรจงตัวตรงขนาด พอ
งาม หรือจะใช้ตัวพิมพ์ดีดก็ได้โดยใช้หมึก 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) ลงตําหนิส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกายที่เห็นได้ง่าย ตัวอย่างเช่น แผลเป็น
ที่นิ้วชี้ซ้าย
๒.๔ หมายเลข (๔) ลงส่วนสูงที่วัดได้ในวันที่ออกบัตร
๒.๕ หมายเลข (๕) ลงน้ําหนักที่ชั่งได้ในวันที่ออกบัตร
๒.๖ หมายเลข (๖) ลงหมู่โลหิตตามรายงานของแพทย์
๒.๗ หมายเลข (๗) ลงหมายเลขประจําตัว (๑๐ ตัว) ตามระเบียบกระทรวงกลาโหมว่าด้วย
การกําหนดหมายเลขประจําตัว
๒.๘ หมายเลข (๘) ลงหมายเลขประจําตัวประชาชน (๑๓ หลัก)
๒.๙ หมายเลข (๙) ลง วัน เดือน ปีเกิดตามทางสุริยคติที่ปรากฏในสําเนาทะเบียนบ้าน
๒.๑๐ หมายเลข (๑๐) ลงชื่อ ศาสนาที่นับถือ
๒.๑๑ หมายเลข (๑๑) ลงชื่อ นิกายของศาสนาที่นับถือตามหมายเลข (๑๐)
๒.๑๒ หมายเลข (๑๒) ลงชื่อหน่วยต้นสังกัดที่ออกบัตร โดยใช้คําเต็ม
๒.๑๓ หมายเลข (๑๓) ลงหมายเลขโทรศัพท์ของหน่วยที่ออกและควบคุมบัตรนั้น
๒.๑๔ หมายเลข (๑๔) ลงลายมือชื่อผู้ถือบัตร
๒.๑๕ หมายเลข (๑๕) ลงเลขลําดับที่ทับเลข พ.ศ. ที่ออกบัตรตัวอย่างเช่น เลขที่ ๑/๔๖ เป็นต้น
๒.๑๖ หมายเลข (๑๖) ลงชื่อผู้ถือบัตร โดยใช้คําว่า “พลทหาร” นําหน้าชื่อ แต่ถ้าเป็นนาย
สิบ หรือจ่ากองประจําการ ให้ใช้ยศทหารนําหน้าชื่อ

๑๐-๓๙
๒.๑๗ หมายเลข (๑๗) ลงสังกัดของผู้ถือบัตร โดยใช้ชื่อส่วนราชการที่มีผู้บังคับบัญชาชั้นผู้
บังคับกองพัน ผู้บังคับการเรือชั้น ๑ ผู้บังคับฝูงบิน หรือเทียบเท่าขึ้นไป
๒.๑๘ หมายเลข (๑๘) ลงลายมือชื่อผู้ออกบัตร ทั้งนี้ให้เจ้าหน้าที่ลงยศด้วยคําเต็มของผู้ออก
บัตรไว้ด้วย ก่อนที่จะเสนอผู้ออกบัตรลงลายมือชื่อ
๒.๑๙ หมายเลข (๑๙) ลงตําแหน่งของผู้ออกบัตร
๒.๒๐ หมายเลข (๒๐) รูปถ่ายสีหรือขาวดํา ขนาด ๓ ๔ เซนติเมตร ครึ่งตัว หน้าตรง แต่ง
กายแบบปกติ (ไม่สวมหมวก)
-------------------------------------------

๑๐-๔๐

๑๐-๔๑

๑.
๒.

๓.

๔.

รายละเอียดเฉพาะแบบ ๓ บัตรประจําตัวข้าราชการกลาโหมที่ออกด้วยระบบ
คอมพิวเตอร์
บัตรประจําตัวทําด้วยพลาสติก ๕.๔ เซนติเมตร พื้นสีเทาเงินทั้งสองด้าน
ด้านหน้าประกอบด้วย
๒.๑ แถบแม่เหล็ก เพื่อบรรจุข้อมูลกลางและข้อมูลทีส่ ่วนราชการประสงค์จะใช้งาน
๒.๒ เครื่องหมายกองทัพบก
๒.๓ ตัวอักษรสีดํา
ด้านหลังประกอบด้วย
๓.๑ เครื่องหมายกองทัพบก
๓.๒ รูปถ่ายของผู้ถือบัตร ขนาด ๒.๕  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
การลงข้อความในแบบ ๓ ทุกหมายเลขให้พิมพ์ด้วยคําเต็ม (เฉพาะหมายเลข (๒) (๔) (๕)
และ (๘) ให้ใช้คําย่อได้) ตัวอักษรสีดําตัวตรงขนาดพองาม ดังนี้
๔.๑ หมายเลข (๑) ลง
๔.๑.๑ ข้าราชการกลาโหม
๔.๑.๒ ลูกจ้าง
๔.๑.๓ ข้าราชการบําเหน็จบํานาญ
๔.๑.๔ พนักงานราชการและระบุตําแหน่งที่กําหนดตามสัญญาจ้าง
๔.๒ หมายเลข (๒) ลงเลขลําดับที่ทับเลข พ.ศ.ที่ออกบัตร ตัวอย่างเช่น เลขที่ ๑/๔๖ เป็นต้น
๔.๓ หมายเลข (๓) ลงวัน เดือน ปีที่ออกบัตร ตัวอย่างเช่น ๑ ส.ค. ๔๖ เป็นต้น
๔.๔ หมายเลข (๔) ลงส่วนราชการ ตามหมายเลข (๗)

๑๐-๔๒
๔.๕ หมายเลข (๕) ลงวัน เดือน ปีที่บัตรหมดอายุ ตัวอย่างเช่น ๓๑ ก.ค. ๕๒ เป็นต้น
๔.๖ หมายเลข (๖) ลงยศ ชื่อ และชื่อสกุลผู้ถือบัตร ถ้าไม่มียศให้ใช้คําว่า “นาย” “นาง”
หรือ “นางสาว” นําหน้าชื่อตามแต่กรณี
๔.๗ หมายเลข (๗) ลง
๔.๗.๑ สําหรับข้าราชการกลาโหมประจําการชั้นสัญญาบัตร ให้ลงชื่อส่วนราชการ
กองทัพบก
๔.๗.๒ สําหรับข้าราชการกลาโหมประจําการต่ําว่าชั้นสัญญาบัตร พนักงานราชการ
และลูกจ้างให้ลงชื่อส่วนราชการที่ออกบัตรประจําตัวเป็นหัวหน้าหน่วย
๔.๗.๓ สําหรับข้าราชการกลาโหมที่รับบําเหน็จบํานาญ ให้ลงชื่อส่วนราชการที่ลงใน
คําสั่งครั้งสุดท้าย
๔.๘ หมายเลข (๘) ลง วัน เดือน ปีเกิดตามทางสุริยคติที่ปรากฏในสําเนาทะเบียนบ้าน
๔.๙ หมายเลข (๙) ลงหมายเลขประจําตัว (๑๐ หลัก) ตามระเบียบกระทรวงกลาโหมว่า
ด้วยการกําหนดหมายเลขประจําตัว
๔.๑๐ หมายเลข (๑๐) ลงหมายเลขประจําตัวประชาชน (๑๓ หลัก)
๔.๑๑ หมายเลข (๑๑) ลงลายมือชื่อผู้ออกบัตร ทั้งนี้ให้เจ้าหน้าที่ลงยศด้วยคําเต็มของผู้
ออกบัตรไว้ด้วยก่อนที่จะเสนอผู้ออกบัตรลงลายมือชื่อ
๔.๑๒ หมายเลข (๑๒) ลงตําแหน่งของผู้ออกบัตร
๔.๑๓ หมายเลข (๑๓) ลงลายมือชื่อผู้ถือบัตร
๔.๑๔ หมายเลข (๑๔) ลงหมู่โลหิตตามรายงานของแพทย์
๔.๑๕ หมายเลข (๑๕) ลงส่วนสูงที่วัดได้ในวันที่ออกบัตร

หมายเหตุ
- ข้อ ๔, ข้อ ๕ แก้ตามระเบียบ ทบ. ว่าด้วยบัตรประจําตัว (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑
- ข้อ ๗, ข้อ ๘.๔ ข้อ ๑๐ และข้อ ๑๓ แก้ตามระเบียบ ทบ. ว่าด้วยบัตรประจําตัว (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๒
- รายละเอียดเฉพาะแบบ ๑ และแบบ ๓ แก้ตามระเบียบ ทบ. ว่าด้วยบัตรประจําตัว (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๒

๑๐-๔๓

ระเบียบกองทัพบก
ว่าด้วยบัตรประจําตัว
(ฉบับที่ ๕)
พ.ศ. ๒๕๕๗
----------------------------โดยที่ เ ป็ น การสมควรแก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม ระเบี ย บกองทั พ บก ว่ า ด้ ว ยบั ต รประจํ า ตั ว ให้
เหมาะสมยิ่งขึ้นและสอดคล้องกับข้อบังคับกระทรวงกลาโหม ว่าด้วยบัตรประจําตัว (ฉบับที่ ๖)
พ.ศ. ๒๕๕๗ จึงกําหนดระเบียบไว้ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบกองทัพบกว่าด้วยบัตรประจําตัว (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๕๗”
ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
ข้อ ๓ ให้ยกเลิกรายละเอียดเฉพาะแบบ ๓ บัตรประจําตัวข้าราชการกลาโหมที่ออกด้วย
ระบบคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๔๗ และให้ใช้รายละเอียดเฉพาะแบบ ๓ บัตรประจําตัวข้าราชการ
กลาโหมในสังกัดกองทัพบก ที่ออกด้วยระบบคอมพิวเตอร์ท้ายระเบียบนี้แทน นอกนั้นคงเดิม
บทเฉพาะกาล
ข้อ ๔ บัตรประจําตัวที่มีอยู่ก่อนวันที่ระเบียบนี้มีผลบังคับใช้ให้คงใช้ต่อไป เว้นแต่จะ
หมดอายุ ห รื อ เข้ า เกณฑ์ ที่ ต้ อ งขอทํ า บั ต รประจํ า ตั ว ใหม่ ต ามความในข้ อ ๑๐ แห่ ง ระเบี ย บ
กองทัพบกว่าด้วยบัตรประจําตัว พ.ศ. ๒๕๔๗
ประกาศ ณ วันที่ ๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๗
พลเอก
อุดม สีตบุตร
(อุดม สีตบุตร)
ผู้บัญชาการทหารบก

๑๐-๔๔

๑.
๒.

๓.

๔.

รายละเอียดเฉพาะแบบ ๓ บัตรประจําตัวข้าราชการกลาโหมที่ออกด้วยระบบ
คอมพิวเตอร์
บัตรประจําตัวทําด้วยพลาสติก ๕.๔  ๘.๔ เซนติเมตร พืน้ สีเทาเงินทั้งสองด้าน
ด้านหน้าประกอบด้วย
๒.๑ แถบแม่เหล็ก เพื่อบรรจุข้อมูลกลางและข้อมูลทีส่ ่วนราชการประสงค์จะใช้งาน
๒.๒ เครื่องหมายกองทัพบก
๒.๓ ตัวอักษรสีดํา
ด้านหลังประกอบด้วย
๓.๑ เครื่องหมายกองทัพบก
๓.๒ รูปถ่ายของผู้ถือบัตร ขนาด ๒.๕  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
การลงข้อความในแบบ ๓ ทุกหมายเลขให้พิมพ์ด้วยคําเต็ม ตัวอักษรสีดําภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ ตัวตรงขนาดพองาม เว้นในส่วนที่เป็นภาษาอังกฤษของ ยศ และคํานําหน้าชื่อ
(หมายเลข (๗) บรรทัดสอง) หมู่โลหิต (หมายเลข (๑๔) และหน่วยวัดความสูง (หมายเลข
(๑๕)) ใช้คําย่อภาษาอังกฤษ สําหรับตัวเลขให้ใช้ตัวเลข อารบิค และให้ใช้ระบบตัวเลขระบุ
วัน เดือน ปี ดังนี้
๔.๑ หมายเลข (๑) ลง
๔.๑.๑ ข้าราชการกลาโหม
๔.๑.๒ ลูกจ้าง
๔.๑.๓ ข้าราชการบําเหน็จบํานาญ

๑๐-๔๕
๔.๑.๔ พนักงานราชการและระบุตําแหน่งที่กําหนดตามสัญญาจ้าง
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 เลขที่ “1/56” เป็นต้น
๔.๔ หมายเลข (๔) ลงวั น เดื อ น ปี ที่ อ อกบั ต ร ตั ว อย่ า งเช่ น “15 ก.พ.2556” ให้ ใ ช้
“15/02/2013” เป็นต้น
๔.๕ หมายเลข (๕) ลงส่วนราชการ โดยมีภาษาอังกฤษกํากับ ดังนี้
๔.๕.๑ สํ า หรั บ ข้ า ราชการชั้ น สั ญ ญาบั ต ร พนั ก งานราชการ ให้ ล งชื่ อ ส่ ว นราชการ
กองทัพบก ตัวอย่างเช่น
หมายเลข (๕) บรรทัดแรก “กองทัพบก”
บรรทัดสอง “Royal Thai Army” เป็นต้น
๔.๕.๒ สําหรับข้าราชการต่ํากว่าชั้นสัญญาบัตร ลูกจ้างในสังกัดกระทรวงกลาโหม ให้ลงชื่อ
ส่วนราชการที่ออกบัตรประจําตัวเป็นหัวหน้าหน่วย ตัวอย่าง เช่น
หมายเลข (๕) บรรทัดแรก “กองทัพบก”
บรรทัดสอง “Royal Thai Army” เป็นต้น
๔.๕.๓ สําหรับข้าราชการบําเหน็จ บํานาญ ให้ลงชื่อส่วนราชการที่ลงในคําสั่งครั้งสุดท้าย
ตัวอย่าง เช่น
หมายเลข (๕) บรรทัดแรก “กองทัพบก”
บรรทัดสอง “Royal Thai Army” เป็นต้น
๔.๖ หมายเลข (๖) ลง วั น เดื อ น ปี ที่ บั ต รหมดอายุ ตั ว อย่ า ง เช่ น “15ก.พ.2562” ให้ ใ ช้
“15/02/2019”เป็นต้น
๔.๗ หมายเลข (๗) ลงยศ ชื่อ และชื่อสกุลผู้ถือบัตร ถ้าไม่มียศให้ใช้คําว่า “นาย” “นาง” หรือ
“นางสาว”

๑๐-๔๖
โดยมีภาษาอังกฤษกํากับตัวอย่าง เช่น
หมายเลข (๗) บรรทัดแรก “พันเอก จตุพล มาดี”
บรรทัดสอง “Col.Jatupon Madee”
หรือ
หมายเลข (๗) บรรทัดแรก “นางสาวไพลิน สุทธิบุตร”
บรรทัดสอง “Ms.Pailin Suttibood” เป็นต้น
๔.๘ หมายเลข (๘) ลง วั น เดื อ น ปี เ กิ ด ผู้ ถื อ บั ต ร ตั ว อย่ า ง เช่ น “29 ก.พ.2533” ให้ ใ ช้
“29/02/1990” เป็นต้น
๔.๙ หมายเลข (๙) ลงหมายเลขประจําตัว (๑๐ ตัว) ตามระเบียบกระทรวงกลาโหมว่าด้วยการ
กําหนดหมายเลขประจําตัว ตัวอย่าง เช่น “1523300372” เป็นต้น
๔.๑๐ หมายเลข (๑๐) ลงหมายเลขประจําตัวประชาชน (๑๓ หลัก)
ตัวอย่าง เช่น “1 1020 01293 98 1” เป็นต้น
๔.๑๑ หมายเลข (๑๑) ลงลายมือชื่อผู้ออกบัตร ทั้งนี้ ให้เจ้าหน้าที่ลงยศภาษาไทยของผู้ออกบัตร
ไว้ด้วย ก่อนที่จะเสนอผู้ออกบัตรลงลายมือชื่อ
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
---------------------------------

๑๑-๐

บทที่ ๑๑
พิธีการต่าง ๆ ที่น่าสนใจ

๑๑-๑
ที่ ๑/๙๐๓
๒๔๙๑

ข้อบังคับกองทัพบก
ว่าด้วยการเก็บรักษาและการเชิญธงไชยเฉลิมพล
_______________________
ข้อ ๑ เพื่อให้การเก็บรักษาและการเชิญธงไชยเฉลิมพลดําเนินไปด้วยความเป็น
ระเบียบเรียบร้อยสมความมุ่งหมายของทางราชการ จึงกําหนดข้อบังคับนี้ขึ้น เพื่อเป็นหลักปฏิบัติ
โดยทั่วกัน
ข้อ ๒ ในเวลาปรกติให้เก็บรักษาธงไชยเฉลิมพลไว้ ณ ที่ตั้งกองบังคับการกอง
พัน ซึ่งมีธงไชยเฉลิมพลนั้น เวลาที่หน่วยทหารไปปฏิบัติหน้าที่ราชการสนามไม่ต้องนําธงไชยเฉลิม
พลไปด้วย
ข้อ ๓ เป็นหน้าที่ของผู้บังคับกองพันซึ่งมีธงไชยเฉลิมพลประจํากองพันอยู่ด้วย
นั้น จะต้องรับผิดชอบในการรักษาธงไชยเฉลิมพลมิให้เป็นอันตรายอย่างใดได้
ธงไชยเฉลิมพลให้มีถุงคลุมอยู่เสมอ เว้นแต่โอกาสดังต่อไปนี้ จึงให้เปลื้องถุงคลุม
และคลี่ธงออกได้ คือ
๑. เมื่อธงประจําอยู่กับกองเกียรติยศ
๒. ในเวลาที่เ ชิญ ธงไปในงานพิธีข องทหารซึ่ง มีระเบีย บกํา หนดให้เชิ ญ
ธงไชยเฉลิมพลไปด้วย
๓. ในเวลาตรวจพลสวนสนาม
ข้อ ๔ ผู้บังคับบัญชาชั้นผู้บังคับกองพันขึ้นไป เป็นผู้สั่งการเชิญธงไชยเฉลิมพล
ไปกับแถวทหารได้ ตามโอกาสที่กล่าวแล้วในข้อ ๓
ข้อ ๕ วิธีเชิญธงไชยเฉลิมพล ให้ปฏิบัติดังต่อไปนี้

๑๑-๒
๑. มอบให้จ่านายสิบหรือสิบเอกเป็นผู้เชิญธงกับให้มีนายสิบอีก ๑ คนเป็น
ผู้ ช่ ว ยผู้ เ ชิ ญ ธง โดยเฉพาะเมื่ อ เชิ ญ ธงไปเพื่ อ การสวนสนามและเพื่ อ เป็ น กองเกี ย รติ ย ศให้ มี
นายทหารสัญญาบัตรรักษาธงด้วยอีก ๒ นาย ทั้งหมดนี้เรียกว่า “หมู่เชิญธง”
๒. เวลาธงอยู่ในแถว ให้นายทหารรักษาธงอยู่ทางขวาและทางซ้ายผู้เชิญธง
อยู่กลางผู้ช่วยผู้เชิญธงอยู่ข้างหลังผู้เชิญธงในระยะ ๒ ก้าว
๓. เวลาทหารถื อ ปื น อยู่ ใ นท่ า ตรง ให้ ผู้ เ ชิ ญ ธงจั บ คั น ธงด้ ว ยมื อ ขวา
เช่นเดียวกับจับปืน
๔. เวลากองทหารแสดงการเคารพด้วย วันทยา - วุธ (เมื่อไม่ต้องลดธงลง
ทําการเคารพ) ให้ยกธงขึ้นด้วยมือขวา ยกมือซ้ายจับคันธงที่บ่า แล้วลดมือขวาลงไปจับปลายคัน
ธงตั้งตรงและพิงกับบ่า ท่านี้เรียกว่า “ท่ายกธง” นายทหารรักษาธงทําท่า วันทยา - วุธ ด้วย
กระบี่ ผู้ช่วยผู้เชิญธงทําท่าแลขวา (ซ้าย)
๕. การลดธงลงทําการเคารพให้กระทําต่อจากท่ายกธงซึ่งกล่าวแล้วใน
หมายเลข ๔ คื อลดธงลงไปข้ างหน้าช้า ๆ เวลาลดถึ งที่ต้องให้มื อทั้ งสองอยู่เสมอกั บแนวบ่ า
ข้อศอกซ้ายงอและห่างจากตัวเล็กน้อย คันธงเป็นเส้นขนานคู่กับพื้นดินเมื่อลดถึงที่แล้วยกกลับขึ้น
ในท่ายกธงตามเดิม เมื่อบอกเรียบ - อาวุธ จึงปล่อยคันธงลงจดพื้นดินในท่าตรง
๖. เวลาเดิน ให้ผู้เชิญธงถือธงในท่าแบกบนบ่าขวา ให้ปลายล่างของคันธง
เฉียงลงล่างพองาม
๗. เมื่อกองทหารทําการเคารพในเวลาเดิน นายทหารรักษาธงผู้เชิญธงและ
ผู้ ช่ ว ยผู้ เ ชิ ญ ธงไม่ ต้ อ งทํ า ด้ ว ย เว้ น แต่ ก องทหารนั้ น ผ่ า นพระบาทสมเด็ จ พระเจ้ า อยู่ หั ว จึ ง ให้
นายทหารรักษาธงทําวันทยา - วุธ ผู้ช่วยผู้เชิญธงทําท่าแลขวา (ซ้าย) ผู้เชิญธงถือธงในท่ายกธง
๘. เมื่อจะเชิญธงจากที่เก็บรักษาไปยังที่ใด ๆ ให้จัดทหาร ๑ หมวดพร้อม
ด้วยนายทหารรักษาธง ผู้เชิญธงและผู้ช่วยผู้เชิญธงไปรับธง กับให้มีพลแตรเดี่ยวหรือขลุ่ยกลองไป
กับหมวดนั้นด้วย
๙. เมื่อหมวดซึ่งมีหน้าที่รับธงไปถึงที่แล้ว ให้จัดแถวหน้ากระดาน ๒ แถว
หันหน้าไปทางทิศที่จะเชิญธงออกมา นายทหารรักษาธง ผู้เชิญธง และผู้ช่วยผู้เชิญธงและพลแตร
เดี่ ยวหรือพลขลุ่ ยกลองประจําที่เหมื อนขณะที่ตั้งแถวกองพันรับตรวจพล ครั้นพร้อมแล้วให้
นายทหารรักษาธงกับผู้เชิญธงออกจากแถวไปเชิญธงจากที่เก็บ

๑๑-๓
เมื่อเห็นธงที่ทางออกให้ผู้บังคับหมวดบอกทําการเคารพ พลแตรเดี่ยว
เป่าเพลงเคารพ ๓ จบ ถ้ามีพลขลุ่ยกลองให้เป่าเพลงมหาชัย แตรเดี่ยวไม่ต้องเป่านายทหารรักษา
ธงนําธงผ่านปีกซ้ายของแถว แล้วไปเข้าประจําที่ เสร็จแล้วผู้บังคับหมวดบอกเลิกทําการเคารพ
และนําออกเดิน
ถ้าจะนําธงไปประจํากองทหาร ก็ให้กองทหารตั้งแถวคอยรับ เมื่อธง
มาถึงระยะที่จะทําการเคารพ ให้ผู้บังคับกองทหารบอกทําการเคารพ พลแตรเดี่ยวเป่าเพลงคํานับ
๓ จบ แตรวงเป่าเพลงมหาชัย ให้ธงผ่านปีกซ้ายไปจนถึงที่ประจํา เมื่อเข้าที่แล้ว ผู้บังคับกอง
ทหารบอกเลิกทําการเคารพ
ถ้าจะนําไปยังที่อีกแห่งหนึ่ง เมื่อไปถึงให้หมวดที่นําธงหยุดตั้งแถวหน้า
กระดานอย่างที่รับธง นายทหารรักษาธงกับผู้เชิญธงนําธงไปตามที่หมวดทหารทําการเคารพ
เช่นเดียวกับเมื่อรับธงแล้วจะไปที่ใดหรือคงรักษาธงอยู่ก็แล้วแต่จะได้รับคําสั่ง
๑๐. เมื่อนําธงเข้าเก็บ ณ ที่เดิมอีก ก็ปฏิบัติตามวิธีรับและส่งของดังกล่าว
มาแล้ว แต่ถ้าจะนําจากแถวกองทหารเข้าเก็บ ให้จัดทหาร ๑ หมวดส่งเช่นเดียวกับเมื่อรับ เวลา
ธงเคลื่อนที่ได้กองทหารทําการเคารพ
๑๑. เมื่อธงไชยเฉลิมพลอยู่ในแถว ย่อมต้องปฏิบัติตามคําสั่งของผู้บังคับ
แถวอยู่แล้ว เว้นแต่หมู่เชิญธงจะอยู่นอกแถว ให้ปฏิบัติตามคําสั่งของนายทหารรักษาธงข้างขวา
เพื่อความพร้อมเพรียง
ข้อ ๖ นายทหารรักษาธงไชยเฉลิมพล ต้องชักกระบี่ทําท่า นําอาวุธก่อนจะเข้า
ไปรับธง เมื่อถึงที่เก็บธงให้หยุดทําท่า วันทยา -วุธ ครั้นผู้เชิญธงได้เชิญธงออกมาแล้ว ให้กลับ
ทําท่าบ่าอาวุธ เมื่อถึงที่ประจําในแถวของหมวดเชิญธง ให้เข้าประจําที่แล้วทํา วันทยา - วุธ เมื่อมี
คําบอก เรียบ - อาวุธ ให้ทําท่าบ่าอาวุธ พร้อมกับนายทหารบังคับแถวและคงอยู่ในท่าบ่าอาวุธ
ตลอดเวลาซึ่งมีหน้าที่รักษาธงนั้น
เมื่อจะส่งธง ไม่ว่าจะนําเข้าเก็บหรือมอบให้กองทหารหรือผู้ใดรักษาต่อไปก็ดี
นายทหารรักษาธงต้องทํา วันทยา-วุธ ก่อนที่จะเลิกการรักษานั้น

๑๑-๔
ข้อ ๗ ห้ามมิให้หน่วยทหาร ทําธงจําลองขึ้นใช้แทนธงไชยเฉลิมพลเป็นอันขาด
ให้ใช้ข้อบังคับนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

(ลงชื่อ) จอมพล ป.พิบูลสงคราม
ผบ.ทบ.
กองทัพบก
๒๒ ม.ค. ๙๑

๑๑-๕
ที่ ๑๐/๒๙๗๒๐
๒๔๘๔

ระเบียบทหาร
ว่าด้วยการทําพิธีประดับเครื่องหมายยศ
___________________________

ยศทหารก็ดี อันดับชั้นของข้าราชการพลเรือนก็ดี นับเป็นเครื่องเชิดชูยิ่งอย่าง
หนึ่งผู้ใดได้รับยศทหารหรือเลื่อนอันดับเครื่องหมายชั้นข้าราชการพลเรือนต้องนับว่าอยู่ในฐานะ
อันมีเกียรติ เป็นการสมควรที่จะได้มีพิธีประดับเครื่องหมายยศนั้นขึ้น เพื่อประกาศคุณงามความดี
ที่ได้บําเพ็ญมาแต่หนหลังเป็นการปลูกขวัญให้มั่นอยู่ในทางที่ดีที่ชอบ ประกอบกิจราชการต่อไป
ภายหน้า
เพราะฉะนั้น ถ้าข้าราชการในหน่วยใดได้รับยศเลื่อนยศทหารหรือเลื่อนอันดับ
ชั้นข้าราชการพลเรือนขึ้น ให้หัวหน้าหน่วยซึ่งเป็นผู้บังคับบัญชาที่บุคคลผู้ได้รับยศ เลื่อนยศ หรือ
เลื่อนอันดับชั้นนั้นสังกัดอยู่ จัดการกระทําพิธีติดเครื่องหมายยศให้ตามหลักการซึ่งจักได้กล่าว
ต่อไปภายในระยะเวลาไม่เกิน ๑ วัน นับแต่ได้ทราบคําสั่งหรือประกาศการรับยศเลื่อนยศหรือ
เลื่อนอันดับชั้นนั้น
ข้อ ๑ สําหรับข้าราชการชั้นสัญญาบัตร ให้หัวหน้าหน่วยซึ่งเทียบชั้นผู้บังคับกอง
พัน หรือผู้บังคับการเรือชั้น ๑ หรือผู้บังคับกองบินน้อยขึ้นไป เป็นผู้กระทําโดยต่างหน่วยต่างทํา
หรือผู้บังคับบัญชาชั้นสูง ณ ที่นั้น จะรวมกระทําเสียเองก็ได้ ทั้งนี้ย่อมแล้วแต่ความสะดวกในงาน
เป็นที่ตั้ง ตามกําหนดลําดับการดังนี้ คือ
(๑) สั่งประชุมข้าราชการที่ไม่ติดหน้าที่อันจําเป็นทั้งหมด ไปตั้งแถวในสถานที่
อันสมควร แต่งเครื่องแบบหรือเครื่องแบบปกติ ขัดกระบี่ผู้ที่ได้รับยศหรือเลื่อนอันดับชั้น ยืนหน้า
แถวเป็นส่วนหนึ่งต่างหาก ตามลําดับรายชื่อซึ่งปรากฏในราชกิจจานุเบกษา คําสั่ง หรือแจ้งความ
(๒) ให้ ผู้ ที่ ไ ด้ รั บ ยศ หรื อ เลื่ อ นอั น ดั บ ชั้ น เตรี ย มอิ น ทรธนู ใ หม่ พ ร้ อ มกั บ
เครื่องหมายประกอบให้เรียบร้อยนําไปมอบแก่เจ้าหน้าที่ของหน่วยนั้นล่วงหน้าเวลากระทําพิธี

๑๑-๖
(๓) ให้เจ้าหน้าที่ของหน่วยนั้น ๆ เตรียมคําสั่งหรือประกาศหรือแจ้งความเรื่อง
พระราชทานยศไปไว้ และจัดสถานที่ที่ประชุมนั้นให้พร้อมเสร็จ โดยมีพระพุทธรูปพร้อมด้วย
เครื่องสักการบูชา ธงชัยเฉลิมพลหรือธงชาติ แล้วแต่กรณี และพระบรมรูปหรือพระบรมฉายา
ลักษณ์ หรือพระบรมฉายาสาทิสลักษณ์ ของพระมหากษัตริย์ในรัชการปัจจุบันประดิษฐานไว้ในที่
อันสมควร
(๔) เมื่อผู้เป็นประธานในการประชุมไปถึง ให้ปฏิบัติในเรื่องกระทําการเคารพ
ตามระเบียบ ผู้เป็นประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย ทําความเคารพธงชาติ และถวายความ
เคารพพระบรมรูป หรือพระบรมฉายาลักษณ์ หรือพระบรมฉายาสาทิสลักษณ์ หากในกรณีที่จัด
ธงชัยเฉลิมพลแทนธงชาติ ให้ถวายความเคารพพระบรมรูปหรือพระบรมฉายาลักษณ์ หรือพระ
บรมฉายาลักษณ์ หรือพระบรมฉายาทิสลักษณ์ก่อน แล้วคําความเคารพธงชัยเฉลิมพลตามลําดับ
ต่อนี้ไปให้เจ้าหน้าที่อ่านคําสั่ง หรือประกาศ หรือแจ้งความประกาศนามผู้ที่ได้รับยศทราบทั่วกัน
แล้วทําพิธีติดเครื่องหมายยศให้ตามลําดับยศและอาวุโส
(๕) ติดเครื่องหมายยศเสร็จให้จับมือแสดงความยินดีผู้รับยศหรืออันดับชั้นแสดง
ความเคารพตอบ แล้วไปกราบพระพุทธรูปทําความเคารพธงชาติ และถวายความเคารพพระบรม
รูป หรือ พระบรมฉายาลักษณ์ หรือพระบรมฉายาทิสลักษณ์ หากในกรณีที่จัดธงชัยเฉลิมพลแทน
ธงชาติให้ถวายความเคารพพระบรมรูป หรือพระบรมฉายาลักษณ์ หากในกรณีที่จัดธงชัยเฉลิมพล
แทนธงชาติให้ถวายความเคารพพระบรมรูป หรือพระบรมฉายาลักษณ์ หรือพระบรมฉายาทิ
สลักษณ์ก่อน แล้วทําความเคารพธงชัยเฉลิมพล ตามลําดับ แล้วกลับไปเข้าแถวตามเดิมเมื่อติด
เครื่องหมายยศแล้วผู้เป็นประธานให้โอวาทตามสมควร
ข้อ ๒ สําหรับนายทหารชั้นประทวน หรือข้าราชการพลเรือนต่ํากว่าชั้นสัญญา
บั ต รให้ หั ว หน้ า หน่ ว ยซึ่ ง เที ย บชั้ น ผู้ บั ง คั บ กองร้ อ ย หรื อ ต้ น เรื อ ชั้ น ๓ หรื อ ผู้ บั ง คั บ ฝู ง บิ น เป็ น
ผู้กระทํา หรือ ชั้นผู้บังคับกองพัน หรือผู้บังคับการเรือชั้น ๑ หรือผู้บังคับกองบินน้อยจะกระทํา
ร่ ว มภายในหน่ ว ยเสี ย เองก็ ไ ด้ ทั้ ง นี้ ย่ อ มแล้ ว แต่ ส ะดวกในงานเป็ น ที่ ตั้ ง กํ า หนดลํ า ดั บ การ
เช่นเดียวกับข้าราชการชั้นสัญญาบัตรทุกประการ

๑๑-๗
ให้ใช้ระเบียบนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

(ลงชื่อ)

พิบูลสงคราม
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม
ศาลาว่าการกลาโหม พระนคร
๑๔ ส.ค. ๘๔

ข้อ ๑ (๑) นี้ แก้ไขเพิ่มเติมตามคําสั่งทหารที่ ๙๒/๗๗๖๖ ลง ๑๓ พ.ศ.๙๐
ข้อ ๑ (๓) นี้ แก้ไขเพิ่มเติมตามระเบียบ กห.ฯ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๒๐
ข้อ ๑ (๔) และ (๕) นี้ แก้ไขเพิ่มเติมตามระเบียบ กห.ฯ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๒๐

๑๑-๘

ระเบียบกระทรวงกลาโหม
ว่าด้วยการทําพิธีประดับเครื่องหมายยศ
(ฉบับที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๒๐
____________________________
โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขระเบียบกระทรวงกลาโหมว่าด้วย การทําพิธีประดับ
เครื่องหมายยศให้เหมาะสมยิ่งขึ้น จึงวางระเบียบไว้ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบกระทรวงกลาโหมว่าด้วยการทําพิธีประดับ
เครื่องหมายยศ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๒๐”
ข้ อ ๒ ให้ ย กเลิ ก ความในข้ อ ๑ (๓) , (๔) และ (๕) แห่ ง ระเบี ย บทหาร ที่
๑๐ / ๒๙๗๒๐
ลง ๑๔ ส.ค. ๘๔ ว่าด้วยการทําพิธีประดับเครื่องหมายยศ และใช้ความต่อไปนี้
๒๔๘๔
แทน
“(๓) ให้ เ จ้ า หน้ า ที่ ข องหน่ ว ยนั้ น เตรี ย มคํ า สั่ ง หรื อ ประกาศแจ้ ง ความเรื่ อ ง
พระราชทานยศไปไว้ และจัดสถานที่ ที่ประชุมนั้นให้พร้อมเสร็จ โดยให้มีพระพุทธรูปพร้อมด้วย
เครื่องสักการบูชา ธงชัยเฉลิมพลหรือธงชาติ แล้วแต่กรณี และพระบรมรูปหรือพระบรมฉายา
ลักษณ์ หรือ พระบรมฉายาลักษณ์ ของพระมหากษัตริย์ในรัชกาลปัจจุบันประดิษฐานไว้ในที่อัน
สมควร
(๔) เมื่อผู้เป็นประธานในการประชุมไปถึง ให้ปฏิบัติในเรื่องกระทําการเคารพ
ตามระเบียบ ผู้เป็นประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย ทําความเคารพธงชาติ และถวายความ
เคารพพระบรมรูป หรือพระบรมฉายาลักษณ์ หรือพระบรมฉายาสาทิสลักษณ์ หากในกรณีที่จัด
ธงชัยเฉลิมพลแทนธงชาติ ให้ถวายความเคารพพระบรมรูป หรือพระบรมฉายาลักษณ์ หรือพระ
บรมฉายาสาทิสลักษณ์ก่อน แล้วทําความเคารพธงชัยเฉลิมพล ตามลําดับ ต่อไปนี้ให้เจ้าหน้าที่
อ่ านคําสั่ ง หรือประกาศ หรือ แจ้ งความประกาศนามผู้ที่ ได้รั บยศทราบทั่ วกัน แล้วทําพิธีติ ด
เครื่องหมายยศให้ตามลําดับยศและอาวุโส

๑๑-๙
(๕) ติดเครื่องหมายยศเสร็จให้จับมือแสดงความยินดี ผู้รับยศหรืออันดับชั้น
แสดงความเคารพตอบ แล้วไปกราบพระพุทธรูปทําความเคารพธงชาติ และถวายความเคารพ
พระบรมรูป หรือพระบรมฉายาลักษณ์ หรือพระบรมฉายาสาทิสลักษณ์ หากในกรณีที่จัดธงชัย
เฉลิมพลแทนธงชาติ ให้ถวายความเคารพพระบรมรูป หรือพระบรมฉายาลักษณ์ หรือพระบรม
ฉายาสาทิส ลัก ษณ์ ก่ อน แล้ วทําความเคารพธงชั ย เฉลิ มพล ตามลํ าดับ แล้ วกลับ ไปเข้าแถว
ตามเดิม เมื่อติดเครื่องหมายยศเสร็จแล้ว ผู้เป็นประธานให้โอวาทตามสมควร”
ข้อ ๓ ให้ใช้ระเบียบนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๒๐
(ลงชื่อ) พลเอก เล็ก แนวมาลี
(เล็ก แนวมาลี)
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม

หมายเหตุ : หลักการและเหตุผลในการประกาศใช้ระเบียบฉบับนี้ คือ แก้ไขเกี่ยวกับเรื่องการบูชา
พระรัตนตรัย การเคารพธงชาติหรือธงชัยเฉลิมพล ตลอดจนการถวายความเคารพพระบรมรูป
หรื อ พระบรมฉายาลั ก ษณ์ หรื อ พระบรมฉายาสาทิ ส ลั ก ษณ์ เสี ย ใหม่ เพื่ อ เป็ น การแสดงถึ ง
วัฒนธรรมของชาติไทยที่ยึดถือกันมาช้านานว่า พระรัตนตรัย หรือสิ่งแทนพระรัตนตรัยเป็นที่
เคารพสักการะสูงสุดเหนือสิ่งอื่นใด จึงกําหนดระเบียบปฏิบัติให้ผู้เป็นประธานจุดธูปเทียนบูชา
พระรัตนตรัยเสียก่อน แล้วจึงทําความเคารพธงชาติ และถวายความเคารพระบรมรูปหรือพระ
บรมฉายาลักษณ์ หรือพระบรมฉายาสาทิสลักษณ์ สําหรับในกรณีที่จัดธงชัยเฉลิมพลแทนธงชาติ
กํ า หนดให้ ถ วายความเคารพพระบรมรู ป หรื อ พระบรมฉายาลั ก ษณ์ หรื อ พระบรมฉายา
สาทิสลักษณ์ก่อน แล้วจึงทําความเคารพธงชัยเฉลิมพล ตามลําดับ

๑๑-๑๐

บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ กพ.ทบ. (กองการปกครอง โทร. ๒๙๗๗๑๓๙)
ที่ ต่อ กห ๐๔๐๑/๒๘๖๒๖
วันที่ ๖ ธ.ค. ๓๙
เรื่อง ขออนุมัติหลักการ ประดับเครื่องหมายยศทหารสัญญาบัตรชั้น พ.อ. ลงไป
เรียน ผบ.ทบ. (ผ่าน ผช.ผบ.ทบ. (๑))
สิ่งที่ส่งมาด้วย หนังสือ สบ.ทบ. ที่ กห ๐๔๒๑/๑๐๙๐๐ ลง ๒๘ พ.ย. ๓๙
๑. สบ.ทบ. รายงานอนุมัติหลักการดังนี้
๑.๑ ของดการประกอบพิธีประดับเครื่องหมายยศให้กับ นายทหาร พ.อ. ลงไปใน
ส่วนกลาง ตั้งแต่การพระราชทานยศนายทหารประจําปีงบประมาณ ๒๕๔๐ ครั้งที่ ๑ (ต.ค. ๓๙)
เป็นต้นไป
๑.๒ ให้ หน.นขต.ทบ. ประกอบพิธีประดับเครื่องหมายยศ ให้กับกําลังพลของหน่วย
เอง เมื่อมีคําสั่ง กห.
๒. ข้อเท็จจริง
๒.๑ ทบ. ได้ เ สนอขอพระราชทานยศนายทหารสั ญ ญาบั ต รต่ํ า กว่ า ชั้ น นายพล
ประจําปี ๒๕๕๐ ครั้งที่ ๑ (ต.ค. ๓๙) ไปยัง กห. จํานวน ๓,๗๔๔ ราย
๒.๒ ปัจจุบัน กห. ได้ออกคําสั่งเลื่อนยศเป็น ว่าที่ยศ ให้กับนายทหารต่ํากว่าชั้นนาย
พล (พ.อ. ลงไป) ทั้ง ๓,๗๔๔ ราย เรียบร้อยแล้วและหน่วยได้ดําเนินการประดับยศไปแล้ว ดังนั้น
การขอพระราชทานยศตามข้อ ๒.๑ จึงเป็นการขอพระราชทานปลดว่าที่ยศเท่านั้น
๓. กพ.ทบ. พิจารณาเห็นว่า การเสนอขอพระราชทานยศนายทหารตามข้อ ๒.๑ เป็น
การขอพระราชทานปลดว่าที่ยศเท่านั้นและจะเป็นเช่นนี้ในครั้งต่อ ๆ ไปด้วย จึงเห็นสมควรอนุมัติ
หลักการตามที่ สบ.ทบ. รายงานในข้อ ๑
๔. ข้อเสนอ เห็นควรดําเนินการดังนี้
๔.๑ งดการประกอบพิธีประดับเครื่องหมายยศให้กับ พ.อ. ลงไป ในส่วนกลาง ตั้งแต่
การพระราชทานยศทหาร ประจําปี ๒๕๔๐ ครั้งที่ ๑ (ต.ค. ๓๙) เป็นต้นไป
๔.๒ ให้ หน.นขต.ทบ. ประกอบพิธีประดับเครื่องหมายยศให้กับกําลังพลของหน่วย
เองเมื่อมีคําสั่ง กห.

๑๑-๑๑
จึงเรียนมาเพื่อกรุณาพิจารณา หากเห็นเป็นการสมควร กรุณาอนุมัติตามเสนอในข้อ ๓
ทั้งนี้อยู่ในอํานาจของ ผบ.ทบ. ซึ่งมอบให้ ผช.ผบ.ทบ. (๑) อนุมัติ ตามคําสั่ง ทบ.
ที่ ๕๗๗/๒๕๓๙ ลง ๑๑ พ.ย. ๓๙
(ลงชื่อ) พล.ต.เถกิง นิรัติศัย
(เถกิง นิรัตศัย)
จก.กพ.ทบ.
เรียน ผบ.ทบ. (ผ่าน ผช.ผบ.ทบ. (๑))
เห็นควรอนุมัติตามที่ กพ.ทบ. เสนอในข้อ ๓
(ลงชื่อ) พล.ต. สินาต รัตนพฤกษ์
ผช. เสธ. ทบ.
๙ ธ.ค. ๓๙
- อนุมัติในข้อ ๓
รับคําสั่ง ผบ.ทบ.
(ลงชื่อ) พล.อ.บัณฑิตย์ มลายอริศูนย์
ผช.ผบ.ทบ. (๑)
๑๑ ธ.ค. ๓๙

(ลงชื่อ) พล.ท.พัฑฒะนะ พุธานานนท์
รอง เสธ.ทบ. (๒)
๙ ธ.ค. ๓๙

(ลงชื่อ) พล.อ.ชาญ บุญประเสริฐ
เสธ.ทบ.
๑๐ ธ.ค. ๓๙

๑๑-๑๒

ระเบียบกระทรวงกลาโหม
ว่าด้วย การทําพิธีมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์
พ.ศ. ๒๔๙๓
_________________________________
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ เป็นเครื่องเชิดชูเกียรติแก่ผู้ได้รับพระราชทาน ตลอดจนวงศ์
ตระกูลเป็นอย่างสูง เมื่อได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานแก่ผู้ใดแล้ว ควรจะได้ทําพิธี
มอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้แก่ผู้นั้นอย่างสมเกียรติ เพื่อที่จะให้ผู้ที่ได้รับพระราชทานและบุคคล
ทั้งหลายได้สํานึกถึงเกียรติที่ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ด้วย ดังนั้น จึงวางระเบียบ
การทําพิธีมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์ไว้ดังต่อไปนี้
ข้ อ ๑ ระเบี ย บนี้ เ รี ย กว่ า “ระเบี ย บกระทรวงกลาโหม ว่ า ด้ ว ยการทํ า พิ ธี ม อบ
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ พ.ศ. ๒๔๙๓”
ข้อ ๒ ให้ใช้ระเบียบนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
ข้อ ๓ เครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่จะต้องทําพิธีมอบตามระเบียบนี้ หมายถึง
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่ได้รับพระราชทานตามกฎหมายว่าด้วยเครื่องราชอิสริยาภรณ์นั้น ๆ หรือ
ที่ได้รับพระราชทานตามที่พระมหากษัตริย์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ
ข้อ ๔ เมื่อส่วนราชการใดได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่ส่งไปพระราชทานแก่ข้าราชการ
ในสังกัดส่วนราชการนั้นแล้ว ให้ทําพิธีมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้แก่ผู้ที่ได้รับพระราชทานโดย
มิชักช้า
ข้ อ ๕ การทํ า พิ ธี ม อบเครื่ อ งราชอิ ส ริ ย าภรณ์ ใ ห้ แ ก่ ข้ า ราชการชั้ น สั ญ ญาบั ต ร ให้
ผู้บังคับบัญชาที่มีตําแหน่งเทียบได้ตั้งแต่ชั้นผู้บังคับกองพัน ผู้บังคับการเรือชั้น ๑ หรือผู้บังคับ
กองบินน้อยขึ้นไปเป็นประธานในพิธี โดยแต่ละส่วนราชการจัดทําขึ้นเองหรือผู้บังคับบัญชาชั้นสูง
ในที่นั้นจะรวมทําพร้อมกันทีเดียวก็ได้
ส่วนราชการใดที่ตั้งอยู่อิสระห่างไกลจากส่วนใหญ่และหัวหน้าส่วนราชการนั้นมีตําแหน่ง
ต่ํากว่าที่กําหนดไว้ในวรรคก่อนแต่ไม่ต่ํากว่าชั้นผู้บังคับกองร้อยต้นเรือชั้น ๓ หรือผู้บังคับฝูงบิน
แล้วก็ให้หัวหน้าส่วนราชการนั้นเป็นประธานในพิธี

๑๑-๑๓
ก่อนทําพิธีมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้แก่ข้าราชการชั้นต่ําว่าชั้นสัญญาบัตร จะให้
ผู้บังคับบัญชาที่มีตําแหน่งเทียบได้ไม่ต่ํากว่าชั้นผู้บังคับกองร้อย ต้นเรือชั้น ๓ หรือผู้บังคับฝูงบิน
เป็นประธานในพิธีก็ได้
*ข้อ ๖ สถานที่ทําพิธีมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้เลือกจัดโดยเหมาะสม และให้มี
พระพุทธรูปพร้อมด้วยเครื่องสักการะบูชา ธงชัยเฉลิมพลหรือธงชาติ แล้วแต่กรณี และพระบรม
รูป หรือพระบรมฉายาลักษณ์ หรือพระบรมฉายาสาทิสลักษณ์ของพระมหากษัตริย์ในรัชกาล
ปัจจุบันประดิษฐานไว้ในที่อันสมควร
ข้ อ ๗ ให้ มี เ จ้ า หน้ า ที่ ร วบรวมและเครื่ อ งราชอิ ส ริ ย าภรณ์ ตลอดจนสํ า เนาประกาศ
พระราชทานเครื่ องราชอิส ริย าภรณ์ต ามราชกิ จ จานุเ บกษาไปเตรีย มไว้ ณ สถานที่ทํ า พิธีใ ห้
เรียบร้อย
ข้อ ๘ ผู้ไปร่วมพิธีมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ให้แต่งเครื่องแบบปกติคาดกระบี่
ข้อ ๙ การทําพิธีมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ให้ทําตามลําดับดังต่อไปนี้
(๑) ให้ ผู้ ที่ ได้ รั บ พระราชทานเครื่อ งราชอิ ส ริย าภรณ์ แ ละข้า ราชการในส่ ว น
ราชการนั้นที่ไม่ติดราชการจําเป็น ทั้งหมดหรือบางส่วนตามความเหมาะสมไปเข้าแถวอยู่ ณ
สถานที่ทําพิธี โดยให้ผู้ที่ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์เข้าแถวอยู่ข้างหนึ่งเป็นส่วนหนึ่ง
ต่างหากตามลําดับรายชื่อในประกาศ และให้ควบคุมแถวของผู้ไปร่วมในพิธีคนหนึ่ง
(๒) เมื่อผู้เป็นประธานมาถึงสถานที่ทําพิธี ให้ผู้ควบคุมแถวบอกทําความเคารพ
และรายงานจํานวนผู้ไปร่วมในพิธี
*(๓) ผู้เป็นประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย ทําความเคารพธงชาติและ
ถวายความเคารพพระบรมรูป หรือพระบรมฉายาลักษณ์ หรือพระบรมฉายาสาทิสลักษณ์ หากใน
กรณีที่จัดธงชัยเฉลิมพลแทนธงชาติ ให้ถวายความเคารพพระบรมรูป หรือพระบรมฉายาลักษณ์
หรือพระบรมฉายาสาทิสลักษณ์ก่อน แล้วทําความเคารพธงชัยเฉลิมพลตามลําดับ
(๔) เจ้าหน้าที่อ่านสําเนาประกาศพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้ทราบ
ทั่วกันแล้วขานชื่อผู้ที่ได้รับพระราชทานเป็นรายบุคคลตามลําดับรายชื่อในประกาศ
*(๕) ผู้ ถู ก ขานชื่ อ เดิ น ออกจากแถว ผู้ เ ป็ น ประธานมอบหรื อ ประดั บ
เครื่ อ งราชอิ ส ริ ย าภรณ์ ใ ห้ แ ล้ ว ผู้ เ ป็ น ประธานจั บ มื อ แสดงความยิ น ดี ต่ อ จากนั้ น ผู้ ที่ ไ ด้ รั บ
พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ไปกราบพระพุทธรูป ทําความเคารพธงชาติ และถวายความ

๑๑-๑๔
เคารพพระบรมรูป หรือ พระบรมฉายาลักษณ์ หรือพระบรมฉายาสาทิสลักษณ์ หากในกรณีที่จัด
ธงชัยเฉลิมพล แทนธงชาติให้ถวายความเคารพพระบรมรูป หรือพระบรมฉายาลักษณ์ หรือพระ
บรมฉายาสาทิสลักษณ์ก่อนแล้วทําความเคารพธงชัยเฉลิม ตามลําดับ แล้วกลับไปเข้าแถวตาม
เดินข้อ
(๖) เมื่อมอบ หรือประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้ทุกคนแล้ว ผู้เป็นประธานให้
โอวาทตามสมควร
(๗) ผู้ควบคุมแถวบอกทําความเคารพผู้เป็นประธานอีกครั้งหนึ่งเป็นเสร็จพิธี
ข้ อ ๑๐ การพระราชทานเครื่ อ งราชอิ ส ริ ย าภรณ์ ซึ่ ง ทรงพระกรุ ณ าโปรดเกล้ า ฯ
พระราชทานด้วยพระองค์เองหรือโดยผู้สําเร็จราชการแทนพระองค์ ให้เป็นไปตามระเบียบซึ่ง
เจ้าหน้าที่ในการนั้นได้กําหนดไว้
ประกาศ ณ วันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๔๙๓

(ลงชื่อ) จอมพล ป. พิบูลสงคราม
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม

* ข้ อ ๖ แ ก้ ไ ข ต า ม ร ะ เ บี ย บ ก ร ะ ท ร ว ง ก ล า โ ห ม ว่ า ด้ ว ย ก า ร ทํ า พิ ธี ม อ บ
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๒๐
*ข้ อ ๙ (๓) และ (๕) แก้ ไ ขตามระเบี ย บกระทรวงกลาโหม ว่ า ด้ ว ยการทํ า พิ ธี ม อบ
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๒๐

๑๑-๑๕

ระเบียบกระทรวงกลาโหม
ว่าด้วยการทําพิธีมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์
(ฉบับที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๒๐
-----------------------

โดยที่ เ ป็ น การสมควรแก้ ไ ขระเบี ย บกระทรวงกลาโหมว่ า ด้ ว ยการทํ า พิ ธี มอบ
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้เหมาะสมยิ่งขึ้น จึงวางระเบียบไว้ดังต่อไปนี้
ข้ อ ๑ ระเบี ย บนี้ เ รี ย กว่ า “ระเบี ย บกระทรวงกลาโหมว่ า ด้ ว ยการทํ า พิ ธี ม อบ
เครื่องราชอิสริยาภรณ์” (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๒๐
ข้อ ๒ ให้ยกเลิกความใน ข้อ ๖ แห่งระเบียบกระทรวงกลาโหมว่าด้วยการทําพิธีมอบ
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ พ.ศ. ๒๔๙๓ และใช้ความต่อไปนี้แทน
“ข้ อ ๖ สถานที่ ทํ าพิธีม อบเครื่องราชอิส ริยาภรณ์ ใ ห้เลือกจัดโดยเหมาะสมและให้มี
พระพุทธรูปพร้อมด้วยเครื่องสักการบูชาธงชัยเฉลิมพลหรือธงชาติ แล้วแต่กรณีและพระบรมรูป
หรือพระบรมฉายาลักษณ์หรือพระบรมฉายาสาทิสลักษณ์ของพระมหากษัตริย์ในรัชกาลปัจจุบัน
ประดิษฐานไว้ในที่อันสมควร”
ข้อ ๓ ให้ยกเลิกความในข้อ ๙ (๓) และ (๕) แห่งระเบียบกระทรวงกลาโหมว่าด้วยการ
ทําพิธีมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์ พ.ศ. ๒๔๙๓ และใช้ความต่อไปนี้แทน
“(๓) ให้เป็นประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยทําความเคารพธงและถวายความ
เคารพพระบรมรูป หรือพระบรมฉายาลักษณ์ หรือพระบรมฉายาสาทิสลักษณ์ก่อนแล้วทําความ
เคารถธงชัยเฉลิมพล ตามลําดับ
(๕) ผู้ถูกขานชื่อเดินออกจากแถว ผู้เป็นประธานมอบหรือประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์
ให้ แ ล้ ว ผู้ เ ป็ น ประธานจั บ มื อ แสดงความยิ น ดี ต่ อ จากนั้ น ผู้ ที่ ไ ด้ รั บ พระราชทาน
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ไปกราบพระพุทธรูป ทําความเคารพธงชาติ และถวายความเคารพพระ
บรมรูป หรือพระบรมฉายาลักษณ์ หรือพระบรมฉายาสาทิสลักษณ์ หากในกรณีที่จัดธงชัยเฉลิม
พลแทนธงชาติให้ถวายความเคารพพระบรมรูป หรือพระบรมฉายาลักษณ์ หรือพระบรมฉายา
สาทิสลักษณ์ก่อน แล้วทําความเคารพธงชัยเฉลิมพล ตามลําดับ แล้วกลับไปเข้าแถวตามเดิม”

๑๑-๑๖
ข้อ ๔ ให้ใช้ระเบียบนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๒๐
(ลงชื่อ) พลเอก เล็ก แนวมาลี
(เล็ก แนวมาลี)
รัฐมนตรีวา่ การกระทรวงกลาโหม

๑๑-๑๗

(สําเนา)
ระเบียบกระทรวงกลาโหม
ว่าด้วยประกาศเกียรติคณ
ุ ของผู้รับราชการจนครบเกษียณอายุ
พ.ศ.๒๕๕๒
-------------------------------โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงระเบียบกระทรวงกลาโหมว่าด้วยประกาศเกียรติคุณของ
ผู้รับราชการจนครบเกษียณอายุให้เหมาะสมยิ่งขึ้น จึงวางระเบียบไว้ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบกระทรวงกลาโหมว่าด้วยประกาศเกียรติ
คุณของผู้รับราชการจนครบเกษียณอายุ พ.ศ.๒๕๕๒”
ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
ข้อ ๓ ให้ยกเลิก
๓.๑ ระเบียบกระทรวงกลาโหมว่าด้วยประกาศเกียรติคุ ณของผู้รับ
ราชการจนครบเกษียณอายุ พ.ศ. ๒๕๒๑
๓.๒ ระเบียบกระทรวงกลาโหมว่าด้วยประกาศเกียรติคุ ณของผู้รับ
ราชการจนครบเกษียณอายุ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๓๘
ข้อ ๔ พิธีประกาศเกียรติคุณของผู้รับราชการจนครบเกษียณอายุ ให้กระทํา
ภายในเดือนที่สิ้นงบประมาณ โดยให้ส่วนราชการขึ้นตรงต่อกระทรวงกลาโหม กองบัญชาการ
กองทัพไทย กองทัพบก กองทัพเรือ และกองทัพอากาศ ดําเนินการได้เป็นการภายใน
ข้อ ๕ พิธีประกาศเกียรติคุณของผู้รับราชการจนครบเกษียณอายุ ให้ปฏิบัติดังนี้
๕.๑ มอบหนังสือประกาศเกียรติคุณ และกล่าวคําสดุดี
๕.๒ จัดงานเลี้ยงตามความเหมาะสม
ข้อ ๖ หนั ง สื อ ประกาศเกี ย รติ คุ ณ ของผู้ รั บ ราชการจนครบเกษี ย ณอายุ
มีลักษณะตามแบบท้ายระเบียบนี้ โดยวรรคสอง กําหนดคําอวยพรผู้นับถือศาสนาพุทธ ใช้ความ
ว่า “คุณพระศรีรัตนตรัย” สําหรับผู้นับถือศาสนาอื่น ๆ ใช้ความว่า “สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่ท่าน
เคารพนับถือ”

๑๑-๑๘
ข้อ ๗ ให้ปลัดกระทรวงกลาโหม สมุหราชองครักษ์ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด ผู้
บัญชาการทหารบก ผู้บัญชาการทหารเรือ หรือผู้บัญชาการทหารอากาศ เป็นผู้ลงชื่อในหนังสือ
ประกาศเกียรติคุณของผู้รับราชการจนครบเกษียณอายุ ในสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
กรมราชองครักษ์ กองบัญชาการกองทัพไทย กองทัพบก กองทัพเรือ หรือกองทัพอากาศ
ในกรณี ผู้บัญชาการทหารบก ผู้บัญ ชาการทหารเรือ หรือผู้บัญชาการทหาร
อากาศครบเกษียณอายุ ให้ผู้บัญชาการทหารสูงสุดเป็นผู้ลงชื่อในหนังสือประกาศเกียรติคุณ
ในกรณีปลัดกระทรวงกลาโหม สมุหราชองครักษ์ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด หรือ
ผู้รับราชการในสังกัดสํานักงานรัฐมนตรี ครบเกษียณอายุ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม
เป็นผู้ลงชื่อในหนังสือประกาศเกียรติคุณ
ข้อ ๘ สําหรับลูกจ้างประจําที่ครบเกษียณอายุ ให้ถือปฏิบัติโดยอนุโลมตาม
ระเบียบนี้
ข้อ ๙ ให้ส่วนราชการขึ้นตรงต่อกระทรวงกลาโหม กองบัญชาการกองทัพไทย
กองทัพเรือ และกองทัพอากาศ มีอํานาจออกระเบียบปลีกย่อยใช้ได้เป็นการภายใน โดยไม่ขัดกับ
ระเบียบนี้
ข้อ ๑๐ ให้ปลัดกระทรวงกลาโหมรักษาการตามระเบียบนี้
ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๒

(ลงชื่อ) พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ
(ประวิตร วงษ์สุวรรณ)
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม
______________________________________________________________________
หมายเหตุ - หลั ก การและเหตุ ผ ลในการประกาศใช้ ร ะเบี ย บฉบั บ นี้ คื อ ปรั บ ปรุ ง ระเบี ย บ
กระทรวงกลาโหม ว่าด้วยประกาศเกียรติคุณของผู้รับราชการจนครบเกษียณอายุให้เหมาะสม
ยิ่งขึ้น เพื่อให้สอดคล้องกับการจัดส่วนราชการของ กห.ตามพระราชบัญญัติจัดระเบียบราชการ

กระทรวงกลาโหม พ.ศ. ๒๕๕๑ โดยมีกองทัพไทย เป็นส่วนราชการขึ้นตรงกระทรวงกลาโหม
และ
๑๑-๑๙
กองบัญชาการกองทัพไทย เป็นส่วนราชการขึ้นตรงต่อกองทัพไทย ตลอดจนปรับแก้คําอวยพรใน
แบบประกาศเกียรติคุณท้ายระเบียบนี้ให้ครอบคลุมทุกศาสนา จึงจําเป็นต้องวางระเบียบนี้
การแจกจ่าย
- ปล.กห.,รอง ปล.กห.(๑) (๒) (๓) (๔), ปษ พิเศษ สป.,ปษ.สป. และ หน.ฝสธ.ประจํา
รมว.กห.
- สร. รอ.,ทท., บก.ทท., ทบ.ทร. และ ทอ.
สน.ปล.กห.,กพร.กห..สลก.สป., สนผ.กห.,สงป.กห.,ธน.,ศอพท.,พท.ศอพท.ศอว.
ศอพท.,
รภท.ศอพท.,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.สนผพ.สม.และนขต.สกพ.สม.

๑๑-๒๐

เครื่ องหมายส่ วนราชการ

( ชื่อส่วนราชการ )
ขอประกาศว่า
-----------------------ได้ตั้งใจอย่างมอบอุทิศชีวิตและเลือดเนื้อ รับราชการทหารมาด้วยความพากเพียร
อุตสาหะ วิริยะ เป็นประโยชน์แก่ประเทศชาติ จนครบเกษียณอายุ ( ชื่อส่วนราชการ ) สํานึก
ในคุณงามความดีของท่านผู้นี้ จึงขอประกาศเกียรติคุณให้ทราบทั่วกัน
ขออํานาจ (
คําอวยพร
) โปรดคุ้มครองท่านชั่วนิรันดร

ยศ .......................ลายมือชือ่ .......................
( ..............ชื่อ.............นามสกุล...................)
...........................ตําแหน่ง...........................
วัน เดือน ปี

๑๑-๒๑

ระเบียบกระทรวงกลาโหม
ว่าด้วยการทําพิธีมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์
ให้แก่ชาวต่างประเทศ
พ.ศ. ๒๔๙๓
__________________________________
โดยที่ ไ ด้ พิ จ ารณาเห็ น ว่ า เมื่ อ ทรงพระกรุ ณ าโปรดเกล้ า ฯ พระราชทาน
เครื่องราชอิสริยาภรณ์แก่ชาวต่างประเทศผู้ใดแล้ว ควรจะได้ทําพิธีมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์
ให้แก่ผู้นั้นอย่างสมเกียรติ ทั้งนี้ เพื่อจะให้ผู้ได้รับพระราชทานและบุคคลทั้งหลายได้สํานึกใน
คุณค่าแห่งเครื่องราชอิสริยาภรณ์ และเกียรติที่ได้รับพระราชทานด้วย จึงวางระเบียบการทําพิธี
มอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้แก่ชาวต่างประเทศไว้ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ระเบี ย บนี้ เ รี ย กว่ า “ระเบี ย บกระทรวงกลาโหมว่ า ด้ ว ยการทํ า พิ ธี ม อบ
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้แก่ชาวต่างประเทศ พ.ศ. ๒๔๙๓”
ข้อ ๒ ให้ใช้ระเบียบนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
ข้อ ๓ เครื่ อ งราชอิ ส ริ ย าภรณ์ ที่ จ ะต้ อ งทํ า พิ ธี ม อบให้ แ ก่ ผู้ ไ ด้ รั บ พระราชทานตาม
ระเบียบนี้ หมายถึงเครื่องราชอิสริยาภรณ์ตามกฎหมายว่าด้วยเครื่องราชอิสริยาภรณ์นั้น ๆ หรือที่
ได้รับพระราชทานตามที่พระมหากษัตริย์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ
ข้อ ๔ รั ฐ มนตรี ว่ า การกระทรวงกลาโหมเป็ น ประธานในพิ ธี และเป็ น ผู้ ม อบ
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ แต่อาจจะมอบให้บุคคลดังต่อไปนี้เป็นผู้แทนตามความเหมาะสมก็ได้ คือ
(๑) รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหม
(๒) หัวหน้าส่วนราชการขึ้นตรงต่อกระทรวงกลาโหม
(๓) นายทหารชั้นนายพล

ข้อ ๕ สถานที่ทําพิธีมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ให้เลือกจัดโดยเหมาะสมและให้มีธง
ชาติกับพระบรมรูปหรือพระบรมฉายาลักษณ์ของพระมหากษัตริย์ในรัชกาลปัจจุบันประดิษฐาน
ไว้ในที่อันสมควร
๑๑-๒๒
ข้อ ๖ ให้มีเจ้าหน้าที่รวบรวมและนําเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ตลอดจนร่างคํากล่าวมอบ
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ไปเตรียมไว้ ณ สถานที่ทําพิธีให้เรียบร้อย
ข้อ ๗ ผู้ไปร่วมในพิธีมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์ตามระเบียบนี้ ให้แต่งเครื่องแบบปกติ
ขาว คาดกระบี่ มีถุงมือ สําหรับชาวต่างประเทศให้คงเป็นไปตามระเบียบประเพณีของประเทศนั้น ๆ
ข้อ ๘ ให้พิจารณาเชิญบุคคลดังต่อไปนี้ ไปร่วมในพิธีมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้แก่
ชาวต่างประเทศด้วย คือ
(๑) ผู้แทนทางการทูตของประเทศซึ่งผู้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์
นั้นถือสัญชาติ
(๒) หัวหน้าส่วนราชการและข้าราชการผู้มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับชาวต่างประเทศผู้
ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์
(๓) แขกผู้มีเกียรติอื่น ๆ ตามที่เห็นสมควร
ข้อ ๙ การทําพิธีมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้แก่ชาวต่างประเทศ ให้ทําดังต่อไปนี้
(๑) ให้ผู้ไปร่วมในพิธีเข้าแถวอยู่ ณ สถานที่ทําพิธี โดยให้ข้าราชการไทยเข้าแถว
อยู่ส่วนหนึ่ง และชาวต่างประเทศที่ได้รับเชิญเข้าแถวอยู่ส่วนหนึ่ง สําหรับผู้ที่ได้รับพระราชทาน
เครื่องราช อิสริยาภรณ์ให้เข้าแถวอยู่หน้าแถวชาวต่างประเทศที่ได้รับเชิญตามลําดับรายชื่อใน
ประกาศตามราชกิจจานุเบกษา
(๒) เมื่อผู้เป็นประธานมาถึงสถานที่ทําพิธี ผู้ที่ไปร่วมในพิธีทําความเคารพ
(๓) ผู้เป็นประธานทําความเคารพธงชาติ แล้วถวายความเคารพพระบรมรูปหรือ
พระบรมฉายาลักษณ์
(๔) ผู้เป็นประธานกล่าวมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์ตามพระบรมราชโองการ
แล้วมอบให้ผู้ได้รับพระราชทานรับไป หรือจะประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์นั้นให้แก่ผู้ได้รับ
พระราชทานก็ได้

(๕) ผู้ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์หรือผู้แทนอาจกล่าวตอบตาม
สมควร
(๖) ลําดับต่อไปจะจัดให้มีการดื่มแชมเปญแสดงความยินดีตามสมควร หรือถ้า
เป็นเวลาบ่ายจะจัดเลี้ยงน้ําชาเพื่อแสดงความยินดีอีกก็ได้
๑๑-๒๓
ข้อ ๑๐ ให้ สํ า นั ก งานปลั ด กระทรวงกลาโหม มี ห น้ า ที่ ดํ า เนิ น การในพิ ธี ม อบ
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้แก่ชาวต่างประเทศดังกล่าวแล้วข้างต้น เว้นแต่เมื่อผู้แทนทางการทูต
ฝ่ายทหารต่างประเทศเป็นผู้รับมอบ ให้เป็นหน้าที่ของส่วนราชการขึ้นตรงต่อกระทรวงกลาโหมที่
เกี่ยวข้อง
ในกรณีที่ผู้แทนทางการทูตฝ่ายทหารต่างประเทศหลายเหล่าเป็นผู้รับมอบหรือผู้รับมอบ
มี ทั้ ง ผู้ แ ทนทางการทู ต ฝ่ า ยทหารต่ า งประเทศ และชาวต่ า งประเทศอื่ น ๆ ให้ สํ า นั ก งาน
ปลั ด กระทรวงกลาโหมมี ห น้ า ที่ ดํ า เนิ น การโดยมี เ จ้ า หน้ า ที่ ข องส่ ว นราชการขึ้ น ตรงต่ อ
กระทรวงกลาโหมที่เกี่ยวข้องเป็นผู้ช่วยเหลือ
ข้อ ๑๑ การทําพิธีมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้แก่ชาวต่างประเทศดังกล่าวแล้วให้ทํา
ต่อเมื่อผู้ได้รับพระราชทานยังอยู่ในประเทศไทย และมิได้เข้าเฝ้า ฯ รับพระราชทาน
ข้อ ๑๒ การมอบเครื่ อ งราชอิ ส ริ ย าภรณ์ ใ ห้ แ ก่ ช าวต่ า งประเทศ ซึ่ ง เดิ น ทางไปจาก
ประเทศไทยแล้ว ให้ติดต่อขอให้หัวหน้าผู้แทนทางการทูตของประเทศไทยประจําประเทศนั้น ๆ
เป็นผู้ทําพิธีมอบและเป็นประธานในพิธี
การส่งเครื่องราชอิสริยาภรณ์ไปมอบให้แก่ชาวต่างประเทศ ตามความในวรรค
ก่อน ให้ส่งผ่านกระทรวงการต่างประเทศ
ข้อ ๑๓ พิธีมอบเครื่องราชอิส ริยาภรณ์ให้แก่ชาวต่างประเทศ ตามความใน ข้อ ๑๒
วรรคแรก ให้ถือปฏิบัติตามความในข้อ ๓ ถึง ข้อ ๙ แห่งระเบียบนี้โดยอนุโลมเท่าที่จะทําได้
ข้อ ๑๔ การพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์แก่ชาวต่างประเทศ ซึ่งทรงพระกรุณา
โปรดเกล้า ฯ พระราชทานด้วยพระองค์เอง หรือโดยผู้สําเร็จราชการแทนพระองค์ ให้เป็นไปตาม
ระเบียบซึ่งเจ้าหน้าที่ในการนั้นได้กําหนดไว้
ประกาศ ณ วันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๔๙๓

(ลงชื่อ) จอมพล ป. พิบูลสงคราม
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม
______________________________________________________________________
ความในข้อ ๔ และ ข้อ ๑๐ ยกเลิกและใช้ใหม่ตามระเบียบ ฯ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๔๙๕
๑๑-๒๔

ระเบียบกองทัพบก
ว่าด้วยการประกอบพิธีศพทหารที่เสียชีวติ ในขณะรับราชการ
พ.ศ. ๒๕๐๘
__________________________________
โดยที่เห็นเป็นการสมควรที่จะได้กําหนดการจัดการศพทหารที่เสียชีวิตในขณะรับราชการ
ให้เรียบร้อย สมเกียรติ และเป็นการประหยัด จึงกําหนดระเบียบขึ้นไว้ดังต่อไปนี้ :ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบกองทัพบก ว่าด้วยการประกอบพิธีทําศพทหารที่
เสียชีวิตในขณะรับราชการ พ.ศ. ๒๕๐๘”
ข้อ ๒ บุคคลดังต่อไปนี้ คือ
๒.๑ ข้าราชการกลาโหมประจําการ
๒.๒ นักเรียนทหาร
๒.๓ ทหารกองประจําการ
๒.๔ ผู้ที่เข้ารับการระดมพลเข้าฝึกวิชาทหารหรือเข้ารับการทดลองความพรั่ง
พร้อมตามกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหาร

๒.๕ ผู้ที่เข้ารับการฝึกวิชาทหารในความควบคุมของกรมการรักษาดินแดนใน
ขณะที่ทางราชการกําลังทําการฝึกหรือในระหว่างฝึกภาคสนาม
๒.๖ บุคคลอื่นนอกจากที่กล่าวแล้ว ซึ่งถูกควบคุมตัวหรือต้องขังอยู่ในเรือนจําทหาร
๒.๗ บุคคลตามข้อ ๒.๓, ๒.๔ และ ๒.๕ ที่ได้พ้นหน้าที่แล้ว เจ็บป่วยสืบ
เนื่องมาจากการปฏิบัติงานตามหน้าที่ และทางราชการรับตัวไว้รักษาพยาบาล
๑๑-๒๕
๒.๘ บุคคลตามข้อ ๒.๖ ที่ได้พ้นจากการควบคุมตัวหรือต้องขังแล้วเจ็บป่วย สืบ
เนื่องมาจากการควบคุมตัวหรือต้องขัง และทางราชการรับตัวไว้รักษาพยาบาล
เมื่อถึงแก่ความตายไม่ว่ากรณีใด ถ้าไม่มีญาติ หรือมี แต่ญาติไม่สามารถ
จะจัดการศพได้ หรือญาติมอบหมายให้ทางราชการจัด ให้ดําเนินการตามข้อต่อไปนี้
ข้อ ๓ หน้าที่ความรับผิดชอบและพิธีศพ
๓.๑ ในเขตพื้นที่จังหวัดทหารบกกรุงเทพ
๓.๑.๑ ให้เป็นหน้าที่ของหน่วยต้นสังกัดของผู้ถึงแก่ความตาย แจ้งให้
กรมสวัสดิการทหารบกทราบ เพื่อจัดการพิธีศพต่อไปตามประเพณี และแจ้งให้ญาติของผู้ถึงแก่
ความตายทราบการประกอบพิธีโดยตลอด
๓.๑.๒ ให้กรมสวัสดิการทหารบก เป็นเจ้าหน้าที่รับจัดการศพต่อไปให้
สมเกียรติ โดยดําเนินการตามลําดับดังนี้
๓.๑.๒.๑ การจัดการศพชั้นต้น ให้หน่วยต้นสังกัดเป็นเจ้าภาพ
และให้กรมสวัสดิการทหารบก จัดเจ้าหน้าที่ไปรับศพมายังฌาปนสถานกองทัพบก โดยมีพระภิกษุ
นําศพ ๑ รูป กระทําพิธีอาบน้ําศพ , บรรจุศพลงหีบ, ตั้งศพสวดอภิธรรม ๓ คืน แล้วบรรจุศพโดย
มีพระภิกษุนําศพและบังสกุล ๑ รูป เมื่อได้ดําเนินการแล้วให้หน่วยต้นสังกัดแจ้งให้จังหวัด
ทหารบกกรุงเทพทราบ
๓.๑.๒.๒ การฌาปนกิจศพ ให้จังหวัดทหารบกกรุงเทพเป็น
เจ้าภาพ และให้กระทําเป็นส่วนรวมปีละ ๔ งวด ในสัปดาห์แรกของเดือนก.พ., พ.ค., ส.ค. และ
พ.ย. โดยตั้งศพเผาในวันเดียวกัน มีลําดับพิธีคือ พระสงฆ์ ๕ รูปสวดพระพุทธมนต์และถวาย
ภัตตาหารเพลแล้วบังสกุล มีพระธรรมเทศนา ๑ กัณฑ์ เสร็จแล้วประชุมเพลิง มีพระสวดพระ
อภิธรรมหน้าไฟ ๔ รูป เก็บอัฐ มีพระบังสุกุลแปรธาตุ ๓ รูป

งวดเดือนใดมีศพที่จะทําการฌาปนกิจมากกว่า ๔ ศพ ก็ให้
กรมสวัสดิการทหารบก กําหนดวันฌาปนกิจเพิ่มขึ้นได้ตามความจําเป็น
ทุกครั้งที่มีการฌาปนกิจตามความในข้อนี้ ให้กรมสวัสดิการ
ทหารบก กําหนดวันฌาปนกิจไว้ แล้วแจ้งให้จังหวัดทหารบกกรุงเทพทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า
๓๐ วัน และให้จังหวัดทหารบกกรุงเทพ เชิญหน่วยขึ้นตรงกองทัพบกในพระนคร เพื่อไปเป็น
๑๑-๒๖
เกียรติในพิธีกับแจ้งให้หน่วยต้นสังกัดของผู้ที่ถึงแก่ความตายทราบ และให้หน่วยต้นสังกัดแจ้งให้
ญาติของผู้ถึงแก่ความตายทราบด้วย
๓.๑.๒.๓ การจัดการศพในชั้นต้นตามข้อ ๓.๑.๒.๑ หรือการ
ฌาปนกิจตามข้อ ๓.๑.๒.๒ ถ้าญาติของผู้ถึงแก่ความตายประสงค์จะประกอบพิธีศพให้สมเกียรติ
ยิ่งขึ้น โดยเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นจากที่ทางราชการจัดก็ได้ โดยให้อยู่ในดุลยพินิจของกรม
สวัสดิการทหารบกหรือจะทําการฌาปนกิจต่อจากการสวดพระอภิธรรมโดยไม่เก็บศพก็ให้กระทํา
ได้
๓.๒ ในเขตพื้นที่จังหวัดทหารบกอื่น ๆ ให้เป็นหน้าที่ของจังหวัดทหารบกในเขต
พื้นที่นั้นๆ กับหน่วยต้นสังกัดของผู้ถึงแก่ความตาย รับผิดชอบร่วมกัน ดําเนินการในท้องถิ่นนั้น
โดยอนุโลมตามข้อ ๓.๑ หรือถ้าประสงค์จะนําศพไปมอบให้กรมสวัสดิการทหารบก ดําเนินการก็
ให้กระทําได้
๓.๓ ในกรณีที่ผู้ถึงแก่ความตายเป็นผู้ที่มิได้นับถือศาสนาพุทธให้เป็นหน้าที่ของ
หน่วยต้นสังกัดร่วมกับญาติ จัดพิธีศพให้เป็นไปตามคําสอน ลัทธิ หรือประเพณีของศาสนานั้น ๆ
ข้อ ๔ ค่าใช้จ่ายในพิธีศพ ให้ปฏิบัติดังนี้
๔.๑ ผู้ถึงแก่ความตายที่มีสิทธิได้รับเงินช่วยพิเศษเท่ากับเงินรายเดือน ๓ เดือน
ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการจ่ายเงินเดือน เงินปี บํ าเหน็จ บํ านาญ และเงินในลักษณะ
เดียวกันที่ใช้อยู่ในขณะนั้น ให้หน่วยต้นสังกัดหั กหรือรับเงินจากทายาทเป็นค่าใช้จ่ายในการ
จัดการศพจากเงินช่วยพิเศษได้เท่าที่จ่ายจริง
๔.๒ ผู้ ถึ ง แก่ ค วามตายที่ ไ ม่ มี สิ ท ธิ ไ ด้ รั บ เงิ น ช่ ว ยพิ เ ศษ หากทางราชการ
จําเป็นต้องเป็นผู้จัดการศพ ก็ให้เบิกเงินงบประมาณงบบริหารทั่วไปของหน่วยเป็นค่าใช้จ่ายใน
การจัดการศพ ตามเกณฑ์ดังต่อไปนี้

๔.๒.๑ พิธีจัดการศพชั้นต้นตามข้อ ๓.๑.๒.๑ หน่วยต้นสังกัดเบิกจ่าย
ได้ไม่เกินรายละ ๕๐๐ บาท
๔.๒.๒ การฌาปนกิ จ ตามข้ อ ๓.๑.๒.๒ ให้ จั ง หวั ด ทหารบกที่ เ ป็ น
เจ้าภาพ เบิกจ่ายได้ครั้งละไม่เกิน ๓๕๐ บาท ในการนี้ถ้าจําเป็นต้องขุดศพขึ้นชําระล้างบรรจุอัฐ
ลงในหีบใหม่และค่าฟืนเผาและอื่น ๆ ให้เบิกจ่ายเพิ่มขึ้นได้อีกศพละไม่เกิน ๑๕๐ บาท
๑๑-๒๗
๔.๒.๓ การฌาปนกิจที่กระทําต่อจากการตั้งศพสวดพระอภิธรรมโดย
ไม่เก็บศพ ให้หน่วยต้นสังกัดเบิกจ่ายได้ไม่เกินรายละ ๕๐๐ บาท
๔.๓ ให้ ห น่ ว ยต้ น สั ง กั ด หรื อ จั ง หวั ด ทหารบกที่ เ ป็ น เจ้ า ภาพ รองจ่ า ยเงิ น ค่ า
จัดการศพไปก่อนตามสิทธิที่จะเบิกได้ตามข้อบังคับ ๆ และระเบียบ หรือเท่าที่จ่ายจริง แต่ไม่เกิน
อัตราที่ทางราชการได้กําหนดไว้
๔.๔ เงินค่าจัดการศพเบิกจ่ายในเงินงบประมาณงบบริหารทั่วไปของหน่วยนั้น
ๆ ส่วนบุคคลตามข้อ ๒.๗ และ ๒.๘ ที่ไม่มีสิทธิได้รับเงินช่วยเหลือจากเงินงบประมาณ ให้ใช้เงิน
กําไรของกิจการฌาปนกิจกองทัพบกเป็นค่าใช้จ่ายโดยให้หน่วยที่มีหน้าที่เบิก เบิกรับตรงจากกรม
สวัสดิการทหารบก
๔.๕ ในกรณีนําศพไปให้กรมสวัสดิการทหารบก จัดการศพ ให้หน่วยที่มีหน้าที่
เบิกเงิน น้ําเงินค่าจัดการศพไปชําระให้แก่หน่วยจัดการศพของกรมสวัสดิการทหารบก และให้
หน่วยจัดการศพของกรมสวัสดิการทหารบก สําเนารายการใช้จ่ายตามแบบใบคําร้องขอจัดการ
ศพโดยละเอียด พร้อมทั้งออกใบเสร็จรับเงินในยอดรวมเงินตามแบบคําร้องนั้น ๆ มอบให้เป็น
หลักฐาน
ข้อ ๕ ค่าใช้จ่ายในการทําศพบุคคลที่กล่าวในข้อ ๒.๑ ให้เป็นไปตามระเบียบปฏิบัติและ
เงื่อนไขต่างๆ ของฌาปนสถานกองทัพบก
ข้อ ๖ ให้กรมสวัสดิการทหารบก เป็นผู้รักษาระเบียบนี้
ข้อ ๗ ให้ใช้ระเบียบนี้ ตั้งแต่วันประกาศเป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๐๘
(ลงชื่อ) พล.อ. ป. จารุเสถียร

(ประภาส จารุเสถียร)
ผบ.ทบ.

๑๑-๒๘
ที่ ๓/๓๕๘๑
๒๔๘๒

ระเบียบกองทัพบก
ว่าด้วย การทําพิธีต้อนรับพลทหารใหม่
และพิธีส่งทหารซึ่งรับราชการครบกําหนดและ
จะปลด (หรือปล่อยลาพัก) จากกองประจําการ
____________________________
เนื่ อ งด้ ว ยการรั บ ราชการทหาร ถื อ ว่ า เป็ น หน้ า ที่ สํ า คั ญ ยิ่ ง เพราะเป็ น กิ จ การที่ ต้ อ ง
เสียสละตนและพลีตนเพื่อดํารงไว้ซึ่งความเป็นเอกราชของประเทศและความเป็นใหญ่แห่งชาติ
ฉะนั้นบุคคลที่เข้ารับราชการทหารจึงเป็นผู้มีเกียรติยศยิ่ง สมควรที่จะได้รับความยกย่องเชิดชูเป็นพิเศษ
เหตุนี้ในโอกาสที่พลเมืองซึ่งได้รับการคัดเลือกเข้าเป็นทหารกองประจําการ และใน
โอกาสที่ทหารกองประจําการรับราชการครบกําหนดแล้วจะปลดจากกองประจําการ ทั้ง ๒
โอกาสนี้ ให้ทําพิธีต้อนรับและพิธีส่งไว้อาลัยโดยสมควรแก่เกียรติยศและเกียรติคุณของทหาร
เหล่านั้น ตามกําหนดและระเบียบต่อไปนี้
ก.พิธีต้อนรับพลทหารใหม่

การจัดพิธีให้มุ่งเพื่อความสําเร็จวัตถุประสงค์โดยย่อ ดังนี้
๑. ยกย่องให้เกียรติยศแก่ทหารใหม่
๒. เพื่อแสดงความไมตรีจิตของทหารเก่าและผู้บังคับบัญชาต้อนรับทหารใหม่ผู้ที่จะมา
อยู่ร่วมถิ่นร่วมรับราชการด้วยกันต่อไป

๑๑-๒๙
๓. เพื่อประสานจิตใจและทําความผูกพันระหว่างทหารใหม่กับทหารเก่าและนายทหาร
เพื่อให้ทหารใหม่มีความไว้วางใจคลายความวิตกกังวลในการที่จะมอบตนมาอยู่ในโรงทหาร และ
อยู่ใต้ความปกครองบังคับบัญชาของนายทหาร
๔. ให้โอกาสแก่ทหารใหม่ได้แสดงความรู้สึกนึกคิดและความเจตนาของตนในการเข้ารับ
ราชการทหารต่อหน้าคณะทหาร เพื่อฝึกให้ทหารคุ้นเคยและกล้าต่อชุมชนแต่ขั้นต้น และให้
ผู้บังคับบัญชาได้ทราบคุณสมบัติบางประการจากทหารใหม่ในโอกาสนี้ด้วย
๕.ให้ความรื่นเริงบันเทิงใจพอสมควร
นับแต่วันที่ทหารใหม่คนสุดท้ายเข้าประจํากรมกองแล้ว ต่อไปเป็นเวลาไม่เกิน ๑๕ วัน
ให้ ผู้ บั ง คั บ บั ญ ชาสู ง สุ ด ของหน่ ว ยทหารในจั ง หวั ดนั้ น ๆ ประกอบพิธี ต้ อ นรั บ ทหารใหม่ ใ ห้ ถื อ
ระเบียบการจัดแถวพอประมาณ ดังนี้
๑. พลทหารใหม่ทั้งสิ้นให้รวบรวมจัดเป็นระเบียบแถวตั้งอยู่ด้านหนึ่ง นายทหารบังคับ
แถวเป็ น ส่ ว นรวม ๑ นาย (โดยปกติ ค วรเป็ น ผู้ รั บ ผิ ด ชอบการฝึ ก ทหารใหม่ ) นอกนั้ น คงมี
นายทหารแลนายสิบบังคับทหารเป็นหน่วยตามสังกัดตามสมควร การแต่งกาย เครื่องแบบปกติ
(เท่าที่ทหารใหม่ได้รับเครื่องแต่งการเพียงใด)
๒. พลทหารปีที่ ๒ เท่าที่จะรวบรวมได้ จัดเป็นระเบียบแถวตั้งตรงกันข้ามกับแถวพล
ทหารใหม่หันหน้าเข้าหากัน มีนายทหารบังคับแถวเป็นส่วนรวม ๑ นาย นอกนั้นจะมีนายทหาร
ประจําแถวอีกเท่าใดแล้วแต่จะสะดวกในการบังคับบัญชา
การแต่งการเครื่องแบบปกติ
หน้าแถวของทหารทั้ง ๒ ฝ่ายนี้ ให้ห่างกันพอให้ทหารฟังคําพูดได้ยินถนัดทั่วถึง
ผู้บังคับแถวยืนหน้ากึ่งกลางแถวที่ตนบังคับ

๓. นายทหารชั้นหัวหน้าหน่วยและผู้ใหญ่ ยืนเป็นระเบียบแถวทางด้านข้างระหว่างแถว
ทหารใหม่และทหารปีที่ ๒ ประมาณได้ฉาก หรือจะเป็นอย่างอื่นแล้วแต่ความเหมาะสมของ
สถานที่ ผู้เป็นประธานยืนหน้าแถวนายทหาร
ให้ปฏิบัติตามแนวตัวอย่างสังเขปต่อไปนี้
๑. ผู้บังคับแถวทหาร บอกแถวทําการเคารพและรายงานผู้เป็นประธานตามระเบียบ
๒. ผู้เป็นประธานกล่าวเป็นใจความยกย่องเกียรติยศแก่ทหารใหม่และแสดงความยินดี
พร้อมทั้งให้โอวาทตามสมควร
๑๑-๓๐
๓. ผู้แทนทหารใหม่ทั้งหมด (พลทหาร) ออกมากล่าวความรู้สึกในเกียรติยศอันสําคัญยิ่ง
ที่ตนได้รับ จะรักษาเกียรติยศอันสูงนี้ไว้ตลอดเวลา และขอบคุณในไมตรีจิตที่ผู้บังคับบัญชาและ
ทหารเก่าทั้งหลายมีต่อตน
๔. ผู้แทนทหารปีที่ ๒ กล่าวต้อนรับเพื่อนทหารใหม่
๕. เสร็จแล้ว ให้ทหารใหม่กับเก่าเคลื่อนที่เข้าหากันจับมือวิสาสะต่อกันตามสมควร
๖. เดินแถวผ่านผู้เป็นประธานและผู้บังคับบัญชา ทหารร้องเพลง (เท่าที่จะร้องได้) แล้ว
เดินกลับโรงที่อยู่ของตน เสร็จพิธี
หมายเหตุ แตรวง (ถ้ามี) บรรเลงเพลงตามโอกาสที่เห็นว่าเหมาะ
๑. ตอนบ่าย จัดให้มีกีฬาร่วมกันระหว่างพลทหารใหม่กับทหารเก่าถ้าทําได้
๒. ตอนเย็น จัดให้มีการเลี้ยงอาหารร่วมกันระหว่างพลทหารใหม่กับพลทหารปีที่ ๒ ถ้า
สามารถทําได้ นายสิบและนายทหารผู้ฝึกทหารใหม่ ควรเข้าร่วมการรับประทานด้วย
๓. ตอนกลางคืน มีมหรสพเพื่อความครึกครื้นรื่นเริงตามสมควร
๔. ญาติทหารที่มาส่งทหารใหม่ ให้ผู้บังคับบัญชาหรือหัวหน้าหน่วย จัดการรับรองให้
ความสะดวกในการพัก, การกิน ด้วยอัธยาศัยไมตรี
ข.พิธสี ่งไว้อาลัยทหารปีที่ ๒
เมื่อจะปลด (หรือปล่อยลาพัก) จากกองประจําการ ในการจัดพิธีนี้ มุ่งหมายให้เกิดผลใน
ประการสําคัญดังนี้
๑. ให้พลทหารที่จะปลด (หรือปล่อยลาพัก) รู้สึกเป็นเกียรติยศมีหน้ามีตาในการที่ตน
ได้รับราชการทหารครบตามกําหนด

๒. เพื่อผูกพันให้ทหารรักกรมกองและราชการทหาร
๓. แสดงให้เห็นความรัก ความมีเยื่อใยของผู้บังคับบัญชา และพลทหารที่ยังประจําการ
ต่อไปไปนั้นต่อพลทหารที่จะปลด (หรือปล่อยลาพัก)
๔. ให้เป็นงานรื่นเริงบันเทิงใจพอสมควร
ตามปกติให้เริ่มจัดงานพิธีก่อนถึงวันที่จะปล่อยไปจากกรมกอง ๑ วัน
ให้นําพลทหารที่จะปลดปล่อยทั้งสิ้นไปตั้งแถว ณ ที่จะเริ่ม พิธี รูปแถวจะจัดอย่ างไร
แล้วแต่จะเหมาะกับสถานที่และความประสงค์
๑๑-๓๑
แถวทหารของหน่วยต่างๆ ให้มีผู้บังคับบัญชาควบคุมตามสมควรและให้มีนายทหาร
สัญญาบัตรบังคับแถวเป็นส่วนรวม ๑ นาย
นายทหารที่ไม่ติดราชการจําเป็น ให้มาร่วมพิธีด้วย การแต่งกาย -เครื่องแบบปกติ
ให้เชิญธงไชยเฉลิมพล (ถ้ามี) มาประดิษฐานตรงกึ่งกลางหน้าแถวทหารทางด้านที่จะ
กําหนดให้ผู้บังคับบัญชาสูงสุด ณ ที่นั้นหรือผู้เป็นประธานมายืน ผู้เชิญธงหันหน้าเข้าหาแถวทหาร
ที่ผู้เป็นประธานยืนอยู่ข้างซ้ายธงไชยเฉลิมพล หันหน้าไปทางแถวทหารที่จะปลดหรือ
ปล่อย นายทหารที่มิได้ประจําแถว ให้ยืนในระเบียบ แถวหลังผู้เป็นประธาน
เมื่อผู้เป็นประธานเข้าประจําที่ให้ผู้ควบคุมแถวทหารบอกแสดงการเคารพตามระเบียบ
ผู้แทนหน่วยหรือส่วนรวมรับฉันทะกล่าวข้อความ (ซึ่งเป็นการแสดงความสํานึกจากจิตใจ
ของทหาร เช่นในคําปฏิญาณตนที่ได้กระทําไว้ ผลที่ได้รับการฝึกอบรมและหน้าที่ ๆ จะพึงปฏิบัติ
ระหว่างอยู่ในกองหนุนและข้อความอําลา ให้พรผู้บังคับบัญชาและผู้ใหญ่โดยประพันธ์ เตรียมไว้)
ผู้เป็นประธานให้โอวาท
แถวทหารทําการเคารพแล้วเดินลอดธงไชยเฉลิมพล แยกกลับโรงที่อยู่ของตน เป็นเสร็จพิธี
หมายเหตุ ในการนี้หากหน่วยนั้นมีแตรวงนําไปร่วม และบรรเลงตามโอกาสที่เหมาะ
และจะให้มีภิกษุประพรมน้ําพระพุทธมนต์ด้วยก็ได้
๑. แจกของขวัญตามสมควร
๒. ในตอนเย็นให้จัดการเลี้ยงอาหารแก่พลทหารทั้งปีที่ ๑ และปีที่ ๒ ร่วมกัน
๓. มีการเล่นหรือมหรสพเท่าที่สามารถจะจัดได้
ในเวลาเริ่มนําทหารที่ปลดเดินทางจากโรงทหารไปสู่ภูมิลําเนา ให้นายทหาร ครอบครัว
และพลทหารปีที่ 1 เท่าที่สามารถไปส่งเสียได้ ไปส่ง ณ สถานรถไฟ หรือท่าเรือ หรือตําบลเริ่มต้น

เดินทาง ทั้งนี้ ในที่ซึ่งไม่ห่างไกลจากโรงทหารนัก และเท่าที่จะทําได้ หากไม่สะดวกแก่การส่งนอก
โรงทหารจะส่งเพียงเขตโรงทหารก็ใช้ได้
การที่จะแสดงให้เห็นคุณธรรมอันดีของผู้เป็นทหาร ต่อประชาชนทั่วไปนั้น การแสดง
กิริยาภายนอกในโอกาสที่เข้ามารับราชการก็ดี หรือในโอกาสที่ได้รั บการปลดปล่ อ ยให้ กลับ
ภูมิลําเนาก็ดี เป็นสิ่งสําคัญส่วนหนึ่ง

๑๑-๓๒
ฉะนั้น จึงให้ผู้บังคับบัญชาหรือผู้ควบคุมอบรมตักเตือนสอดส่องความประพฤติในโอกาส
นี้ให้เป็นไปโดยเหมาะสมด้วย คือ
ก. พลทหารใหม่ ในระหว่างเดินทางเข้ามารับราชการยังกรมกอง
๑. อย่ า ให้ แ สดงกิ ริ ย าอาการใดๆ ที่ จ ะเป็ น สิ่ ง ไม่ ดี ง าม เช่ น ส่ ง เสี ย งอั น ไม่ เ ป็ น มงคล
(ไม่ใช่เสียงไชโย) เสียดสีผู้เดินทางหรือพบปะหรือแสดงกิริยาเกะกะระราน เป็นทางก่อความ
รําคาญหรือน่ารังเกียจ เป็นต้น
๒. ให้รักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยให้มากที่สุดที่จะกระทําได้จนกว่าจะถึงโรงทหาร
ข. ทหารที่ปลดหรือปล่อย ระหว่างที่นําจากโรงทหารไปส่งยังตําบลปลายทาง
๑. ห้ามการเสพสุราเป็นอันขาด
๒. การส่งเสียงเอ็ดอึง หรือแสดงความดีใจจนเกินไป หรือร้องไชโยตลอดทางไปไม่เป็น
การสมควรยิ่ง แม้จิตใจของทหารจะปลาบปลื้มลิงโลด ในขณะนี้สักปานใดก็ตาม แต่ควรจะบังคับ
ให้อาการภายนอกอยู่ในลักษณะสงบเพราะมิฉะนั้นจะแสดงให้ประชาชนเห็นว่า สภาพของทหาร
ที่ปล่อยกลับบ้านเหมือนอย่างนกที่ปล่อยออกจากกรงโดยไม่มีความใยดีต่อกิจการทหารหรือโรง
ทหารนั้นเลย จะเป็นการทําลายคุณความดีที่ทหารได้อดทนรับราชการมาแล้วตลอด ๒ ปี หรือ
ปีเศษ
ควรที่จะสํารวจกิริยาวาจาให้สงบเสงี่ยม ไม่แสดงให้เห็นความตื่นเต้นเริงใจจนเกินไป
๓. การแต่งการของทหารเหล่านี้จะต้องให้สุภาพเรียบร้อยสมกับผู้ที่ได้ผ่านการอบรมที่ดี
และได้ปฏิบัติงานอันสําคัญยิ่งมาแล้ว
๔. ให้ทหารเหล่านี้อย่าลืมว่าตนเป็นทหารอยู่ ฉะนั้น วินัยทหารให้คงติดตัวตลอดไปด้วย

๕. หากในที่ใดมีผู้มาต้อนรับหรือส่งไว้อาลัย ก็ให้ทหารได้ตอบแสดงความขอบคุณต่อ
บุคคลเหล่านนั้นโดยอัธยาศัยไมตรีพอสมควร เรื่องนี้แม้จะเป็นการไม่ถนัดสําหรับพลทหารทั่วไป
แต่ถ้าได้คัดเลือกผู้สมควรให้เป็นหัวหน้าหรือผู้แทน โดยผู้บังคับบัญชาหรือผู้ควบคุมได้นํานําอบรม
พอสมควร ก็น่าจะพอกระทําได้ ทั้งนี้จะต้องให้เหมาะแก่กาลเทศะและชั้นบุคคลที่ต้อนรับหรือ
ส่งด้วย
ค. กําหนดการพิธี
เนื่องจากระเบียบนี้กําหนดเพียงวัตถุประสงค์และแนวปฏิบัติพอเป็นรูปการ เพื่อให้
ผู้บังคับบัญชาทหารถือเป็นหลักปฏิบัติในส่วนสําคัญเท่านั้น
๑๑-๓๓
ฉะนั้น ในการกําหนดสั่งการกระทําพิธีจะต้องกําหนดรายการละเอียดปลีกย่อยขยาย
รายการที่ได้กําหนดไว้ในระเบียบฯ นี้อีก หรือจะเพิ่มเติมรายการนอกจากที่ได้บ่งไว้ในระเบียบฯ
โดยมุ่งหมายจะให้เป็นการเหมาะสมกับสภาพของทหารในท้องถิ่น หรือเหตุการณ์ในขณะนั้น โดย
ถือหลักแห่งวัตถุประสงค์ของระเบียบฯ นี้เป็นสําคัญ และเมื่อได้จัดการตามนั้นแล้วจะทําให้งาน
พิธีดําเนินไปด้วยความเรียบร้อยเป็นผลตามวัตถุประสงค์ยิ่งขึ้น
(ลงนาม) พล.ต. พิบูลสงคราม
ผ.บ.ก. ทบ.
ที่ว่าการกองทัพบกในศาลาว่าการกลาโหม พระนคร
๑๓ มิ.ย. ๘๒

๑๑-๓๔

ระเบียบกองทัพบก
ว่าด้วยการมอบเครื่องหมายแสดงความสามารถพิเศษให้แก่ชาวต่างประเทศ
พ.ศ. ๒๕๐๓
______________________________
โดยที่เป็ น การสมควรกําหนดหลัก เกณฑ์ แ ละกรรมวิธี ใ นการมอบเครื่อ งหมายแสดง
ความสามารถพิเศษให้แก่ชาวต่างประเทศ ซึ่งร่วมปฏิบัติงานและทําคุณประโยชน์ให้แก่หน่วยที่
เกี่ยวข้องกับเครื่องหมายแสดงความสามารถพิเศษต่าง ๆ ให้เหมาะสมยิ่งขึ้น จึงตราระเบียบไว้
ดังต่อไปนี้ :ข้ อ ๑ ระเบี ย บนี้ เ รี ย กว่ า “ระเบี ย บกองทั พ บก ว่ า ด้ ว ยการมอบเครื่ อ งหมายแสดง
ความสามารถพิเศษให้แก่ชาวต่างประเทศ พ.ศ.๒๕๐๗”
ข้อ ๒ ในระเบียบนี้
๒.๑. เครื่องหมายแสดงความสามารถพิเศษ หมายถึง
๒.๑.๑ เครื่องหมายนักโดดร่ม

๒.๑.๒ เครื่องหมายแสดงความสามารถในการบิน
๒.๑.๓ เครื่องหมายทหารจู่โจม
๒.๒ หน่วยที่เกี่ยวข้องกับเครื่องหมายแสดงความสามารถพิเศษหมายถึง
๒.๒.๑ หน่วยที่ทําการฝึกหรือให้การศึกษา ซึ่งผู้เข้ารับการฝึกหรือเข้า
รับ การศึกษา เมื่อสําเร็จแล้วมีสิทธิใช้เครื่องหมายแสดงความสามารถพิเศษตามระเบียบนี้
๒.๒.๒ หน่ ว ยขึ้ น ตรงกองทั พ บกที่ ป กครองบั ง คั บ บั ญ ชาหน่ ว ยที่ ใ ช้
เครื่องหมายแสดงความสามารถพิเศษ
๑๑-๓๕
๒.๒.๓ หน่วยที่ใช้เครื่องหมายแสดงความสามารถพิเศษ
๒.๓ หน่วยที่ใช้เครื่องหมายแสดงความสามารถพิเศษ หมายถึงหน่วยซึ่งบรรดา
ทหารภายในหน่วยดังกล่าวมีสิทธิใช้เครื่องหมายแสดงความสามารถพิเศษตามระเบียบนี้
ข้อ ๓ ชาวต่างประเทศซึ่งสมควรจะได้รับเครื่องหมายแสดงความสามารถพิเศษต้องอยู่
ในหลักเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ :๓.๑ นายทหารชั้นผู้ใหญ่ของต่างประเทศ ยศชั้นนายพลซึ่งเป็นผู้ที่เคยได้รับ
เครื่องหมายแสดงความสามารถพิเศษหรือเทียบเท่าตามข้อ ๒ ของระเบียบนี้จากกองทัพของตน
มาแล้ว
๓.๒ เจ้าหน้าที่ต่างประเทศที่มาร่วมปฏิบัติงานหรือร่วมฝึกกับหน่วยที่เกี่ยวข้อง
กับเครื่องหมายแสดงความสามารถพิเศษ ซึ่งผลการปฏิบัติงานร่วมหรือการฝึกนั้นดีเด่นสมควร
ยกย่อง
๓.๓ นายทหาร , นายสิบ ต่างประเทศในคณะที่ปรึกษาและให้ความช่วยเหลือ
ตามโครงการช่วยต่อประเทศไทยฝ่ายกองทัพบกในสายงานของหน่วยเกี่ยวข้องกับเครื่องหมาย
แสดงความสามารถพิเศษที่ได้ทําคณะประโยชน์และพัฒนากิจการของหน่วยนั้น
๓.๔ ชาวต่างประเทศหรือนายทหาร , นายสิบ ต่างประเทศอื่น ๆ ที่มีคุณงาม
ความดีและได้ทําคุณประโยชน์อย่างยิ่งให้แก่หน่วยที่ใช้เครื่องหมายแสดงความสามารถพิเศษ ซึ่ง
หน่วยที่เกี่ยวข้องกับเครื่องหมายแสดงความสามารถพิเศษ พิจารณาเห็นสมควรมอบเครื่องหมาย
แสดงความสามารถพิเศษให้เพื่อเป็นเกียรติและตอบแทนคุณงามความดี
ข้อ ๔ โอกาสที่จะทําการมอบเครื่องหมายแสดงความสามารถพิเศษคือ

๔.๑ นายทหารชั้นผู้ใหญ่ตามข้อ ๓.๑ ให้มอบในโอกาสแรกที่มาเยี่ยมดูกิจการ
ของหน่วยที่เกี่ยวข้องกับเครื่องหมายแสดงความสามารถพิเศษ
๔.๒ เจ้าหน้าที่ต่างประเทศตามข้อ ๓.๒ และ ๓.๓ มอบในโอกาสที่เสร็จภารกิจ
๔.๓ ชาวต่างประเทศตามข้อ ๓.๔ มอบได้ในทุกโอกาสที่พิจารณาเห็นสมควร
ข้อ ๕ ให้เป็นหน้าที่ของหน่วยที่เกี่ยวข้องกับเครื่องหมายแสดงความสามารถพิเศษตาม
ระเบียบนี้พิจารณาผู้อยู่ในหลักเกณฑ์และสมควรจะได้รับเครื่องหมายแสดงความสามารถพิเศษ
ตามข้อ ๓ รายงานผลการปฏิบัติงานหรือคุณงามความดีของชาวต่างประเทศดังกล่าว พร้อมทั้ง
ขออนุมัติมอบเครื่องหมายแสดงความสามารถพิเศษนั้นขึ้นไปตามลําดับจนถึงผู้บัญชาการ
๑๑-๓๖
ทหารบก เว้นแต่ในกรณีเร่งด่วนให้ผู้บังคับหน่วยที่เกี่ยวข้องกับเครื่องหมายแสดงความสามารถ
พิเศษ พิจารณาอนุมัติผู้ที่อยู่ในหลักเกณฑ์และมอบเครื่องหมายแสดงความสามารถพิเศษนั้นไป
ก่อน แล้วรายงานให้ผู้บัญชาการทหารบก ทราบโดยด่วน
ข้อ ๖ ให้โรงเรียนของหน่วยที่ทําการฝึกหรือให้การศึกษา ซึ่งผู้เข้ารับการฝึกหรือเข้ารับ
การศึกษา เมื่อสําเร็จแล้วมีสิทธิใช้เครื่องหมายแสดงความสามารถพิเศษตามระเบียบนี้ จัดทํา
ประกาศนียบัตรพิเศษขึ้นเพื่อประกาศให้ทราบว่าชาวต่างประเทศนั้นได้รับเครื่องหมายแสดง
ความสามารถพิเศษและให้มอบประกาศนียบัตรนี้พร้อมกับเครื่องหมายแสดงความสามารถพิเศษ
นั้นด้วย
ข้อ ๗ กรรมวิธีในการมอบ
๗.๑ ประธานในพิ ธีม อบ ให้ ผู้บั งคับ หน่ วยที่ เกี่ ย วข้อ งกับ เครื่ อ งหมายแสดง
ความสามารถพิเศษเป็นประธานในพิธี เว้นแต่เมื่อผู้บังคับบัญชาซึ่งมีตําแหน่ง ยศ หรืออาวุโสสูง
ไปร่วมพิธีด้วย ให้ผู้บังคับบัญชาซึ่งมีตําแหน่ง ยศ หรืออาวุโสสูง เป็นประธานในพิธี
๗.๒ สถานที่ทําพิธีมอบ ให้เลือกจัดโดยเหมาะสม และให้มีธงชาติกับพระบรม
รูปหรือพระบรมฉายาลักษณ์ของพระมหากษัตริย์ในรัชกาลปัจจุบัน ประดิษฐานไว้ในที่อันสมควร
๗.๓ การแต่งกาย ผู้ ไปร่วมพิธีให้แต่งเครื่องแบบปกติกากีแกมเขียวคอแบะ
สําหรับชาวต่างประเทศให้คงเป็นไปตามระเบียบประเพณีของประเทศนั้น ๆ
๗.๔ ให้พิจารณาเชิญบุคคลต่อไปนี้ไปร่วมในพิธีมอบด้วย คือ
๗.๔.๑ หัวหน้าส่วนราชการและข้าราชการผู้มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับชาว
ต่างประเทศผู้ได้รับเครื่องหมายแสดงความสามารถพิเศษ

๗.๔.๒ แขกผู้มีเกียรติอื่น ๆ ตามที่เห็นสมควร
๗.๕ การทําพิธีมอบ
๗.๕.๑ ให้ผู้ไปร่วมพิธีเข้าแถวอยู่ ณ สถานที่ทําพิธี โดยให้ข้าราชการ
ไทยเข้าแถวอยู่ส่วนหนึ่ง และชาวต่างประเทศที่ได้รับเชิญเข้าแถวอยู่ส่วนหนึ่งสําหรับผู้ได้รับมอบ
เครื่องหมายแสดงความสามารถพิเศษ ให้เข้าแถวตามลําดับอาวุโสอยู่หน้าแถวชาวต่างประเทศที่
ได้รับเชิญ

๑๑-๓๗
๗.๕.๒ เมื่อผู้เป็นประธานมาถึงสถานที่ทําพิธี ผู้ไปร่วมในพิธีทําความ
เคารพ
๗.๕.๓ เมื่อผู้เป็นประธานทําความเคารพธงชาติแล้ว ถวาย
ความเคารพพระบรมรูปหรือพระบรมฉายาลักษณ์
๗.๕.๔ เจ้าหน้าที่อ่านประกาศคุณงามความดี ของชาวต่างประเทศ
ผู้ได้รับ เครื่องหมายแสดงความสามารถพิเศษตามลําดับ เสร็จแล้วประธานติดเครื่องหมายแสดง
ความสามารถพิเศษและมอบประกาศนียบัตรแก่ชาวต่างประเทศตามลําดับ
๗.๕.๕ ประธานกล่ า วแสดงความยิ น ดี แ ก่ ช าวต่ า งประเทศที่ ไ ด้ รั บ
เครื่องหมาย แสดงความสามารถพิเศษซึ่งชาวต่างประเทศผู้ได้รับหรือผู้แทนอาจกล่าวตอบตาม
สมควร
๗.๕.๖ ลําดับต่อไปจะจัดให้มีการดื่มแชมเปญ แสดงความยินดีอีกก็ได้
ข้อ ๘ ให้กรมกําลังพลทหารบก มีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามระเบียบนี้
ข้อ ๙ ให้ใช้ระเบียบนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๐๗
รับคําสั่งผู้บัญชาการทหารบก
(ลงชื่อ) พลเอก ป. จารุเสถียร
(ประภาส จารุเสถียร)
รักษาราชการรองผู้บัญชาการทหารบก

๑๑-๓๘

หลักการและเหตุผล
ประกอบร่ า งระเบี ย บกองทั พ บก ว่ า ด้ ว ยการมอบเครื่ อ งหมายแสดง
ความสามารถพิเศษให้แก่ชาวต่างประเทศ พ.ศ. ๒๕๐๗
หลักการ
กําหนดหลักเกณฑ์และกรรมวิธีการมอบเครื่องหมายแสดงความสามารถพิเศษ
ต่างๆ ให้แก่ชาวต่างประเทศซึ่งร่วมปฏิบัติงานหรือทําคุณประโยชน์ให้กับหน่วยที่ทําการฝึกหรือ
ให้การศึกษาที่ผู้เข้ารับการฝึกหรือเข้ารับการศึกษาเมื่อสําเร็จแล้วมีสิทธิใช้เครื่องหมายแสดง
ความสามารถพิเศษ ด้วยความมุ่งหมายเพื่อตอบแทนคุณความดีหรือเพื่อความสัมพันธไมตรีอันดี
ต่อกัน
เหตุผล
เนื่องจากเครื่องหมายแสดงความสามารถพิเศษต่างๆ ของทหารบก เป็นที่สนใจ
และทําความพอใจให้แก่ชาวต่างประเทศผู้ได้รับอย่างยิ่ง การมอบเครื่องหมายดังกล่าวจึงต้อง
พิ จ ารณาด้ ว ยความระมั ด ระวั ง เพื่ อ เทิ ด ทู น ไว้ ซึ่ ง เกี ย รติ ข อง เครื่ อ งหมายและผู้ ไ ด้ รั บ แม้ ว่ า
กองทั พ บกจะได้ รั บ อนุ มั ติ ใ ห้ ม อบเครื่ อ งหมายแสดงความสามารถพิ เ ศษต่ า งๆ ให้ แ ก่ ช าว
ต่างประเทศมาแล้วจํานวนหลายรายก็ตาม แต่กองทัพบกยังมิได้วางแนวทางปฏิบัติและกําหนด
หลักเกณฑ์เกี่ยวกับเรื่องนี้ไว้ให้เป็นการแน่นอน

----------------------------------------------

๑๑-๓๙

ประกาศกองทัพบก
เรื่อง การปฏิบัติในการเชิญผู้บังคับบัญชาชัน้ สูง เป็นประธานในพิธตี ่าง ๆ
และการขอรับความอนุเคราะห์จากผู้บังคับบัญชาชัน้ สูง
เพื่อให้การจัดงานพิธีต่าง ๆ และการเชิญผู้บังคับบัญชาชั้นสูงเป็นประธานในพิธีและการ
ขอเข้าพบผู้บังคับบัญชาเป็นไปในทางเดียวกัน เหมาะสมกับงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรอย่าง
จํากัด รวมทั้งสอดคล้องกับนโยบายของผู้บังคับบัญชา ในเรื่องการประหยัดเวลางบประมาณ
ตลอดจนภาระของผู้บังคับบัญชาชั้นสูง จึงให้ยกเลิกประกาศกองทัพบก เรื่อง การปฏิบัติในการ
เชิ ญ ผู้ บั ง คั บ บั ญ ชาชั้ น สู ง เป็ น ประธานในพิ ธี ต่ า ง ๆ และการขอรั บ ความอนุ เ คราะห์ จ าก
ผู้บังคับบัญชาชั้นสูง ลง ๑๗ ต.ค. ๓๔ โดยให้หน่วยต่าง ๆ ในกองทัพบกปฏิบัติ ดังนี้
๑. การขอเข้าพบ ผบ.ทบ.
๑.๑ การขอรับนโยบาย ให้ขอเข้าพบได้เฉพาะระดับ ผบ.นขต.ทบ.

๑.๒ การอําลาไปต่างประเทศ ให้ปฏิบัติเฉพาะการเดินทางไปต่างประเทศที่เป็น
หมู่คณะ สําหรับการเข้าอําลาเป็นรายบุคคลให้เฉพาะนายทหารสัญญาบัตรระดับพันเอก อัตรา
เงินเดือนพันเอก พิเศษขึ้นไป
๒. การจําหน่วยบัตรการกุศล ต้องเป็นงานระดับ นขต.ทบ. ถ้าเป็นงานระดับกองพันหรือ
กรมให้เป็นเรื่องภายในหน่วยดําเนินการเอง
๓. การเชิญผู้บังคับบัญชาชั้นสูงเป็นประธานในพิธีต่าง ๆ เช่น พิธีวันสถาปนาหน่วย พิธี
เปิด อนุสรณ์สถาน หรืออาคารสถานที่สร้างใหม่ ให้ปฏิบัติดังนี้
๓.๑ นขต.ทบ. ที่มี ผบ.หน่วยชั้นยศ ตั้งแต่ พล.ต. ลงมาให้ ผบ.หน่วยนั้น ๆ เป็น
ประธาน
๑๑-๔๐
๓.๒ นขต.ทบ. ระดับ ทภ. หรือเทียบเท่า เชิญ ผบ.ทบ. หรือผู้บังคับบัญชาชั้นสูง
เป็นประธาน
๓.๓ หน่วยที่ มิ ได้เป็ น นขต.ทบ. ให้ ผบ.หน่วยนั้น ๆ เป็ นประธานหรือเชิญ
ผู้บังคับบัญชา ชั้นเหนือขึ้นไป ๑ ระดับ เป็นประธาน
๔. การขอรับความอนุเคราะห์จากผู้บังคับบัญชาชั้นสูงให้ปฏิบัติดังนี้
๔.๑ ให้ นขต.ทบ. หลี ก เลี่ ย ง หรื อ งดเว้ น การขอรั บ ความอนุ เ คราะห์ จ าก
ผู้บังคับบัญชาใน กรณีต่าง ๆ เช่น การขอรับถ้วยรางวัล การขอรับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัด
งานของหน่วยเป็นกรณี พิเศษ และอื่น ๆ เป็นต้น เว้นกรณีจําเป็นจริง ๆ และไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้
๔.๒ ในการใช้จ่ายงบประมาณจัดงานใด ๆ ของหน่วยและในโอกาสดังกล่าวมี
การเชิญผู้บังคับบัญชาชั้นสูงไปในงาน หรือกราบบังคมทูลพระราชวงศ์ เพื่อเสด็จไปในงานของ
หน่วยจะต้องได้รับอนุมัติแผนการใช้จ่ายงบประมาณในขั้นต้นจากผู้บังคับบัญชาผู้มีอํานาจอันวัน
จัดงานและเพื่อห้ามเพิ่มเติมค่าใช้จ่ายอันมิได้เกี่ยวข้องกับการจัดงานในครั้งนั้นมากับค่าใช้จ่ายใน
การจัดงานเป็นอัน
จึงประกาศมาเพื่อทราบและยึดถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด
ประกาศ ณ วันที่ ๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๑

(ลงชื่อ) พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์
(สุรยุทธ์ จุลานนท์)
ผู้บญ
ั ชาการทหารบก

กรมกําลังพลทหารบก

๑๑-๔๑

บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ กพ.ทบ.(กองการปกครอง โทร.๐-๒๒๙๗-๘๐๖๒)
ที่
กห ๐๔๐๑/๒๐๕๐
วันที่ ๑๑ ก.ค. ๔๕
เรื่อง การปฏิบัติในพิธีต่างๆ และการเข้าพบผู้บังคับบัญชาชั้นสูงโดยใกล้ชิด
เรียน ผบ.ทบ. (ผ่าน ผช.ผบ.ทบ.(๒))
อ้างถึง
๑. ประกาศ ทบ.เรื่อง การปฏิบัติในการเชิญผู้บังคับชั้นสูงเป็นประธานในพิธี
ต่างๆ และการขอรับความอนุเคราะห์จากผู้บังคับบัญชาชั้นสูง ลง ๓ ธ.ค.๔๐
๒. หนังสือการปฏิบัติของประธานและผู้เข้าร่วมพิธีในพิธีต่างๆ และระเบียบ
ปฏิบัติราชการบางเรื่อง
๓. หนังสือศาสนาพิธีพระกฐินพระราชทานกองทัพบกปี ๔๑
๑. ด้วยผู้บังคับบัญชา ดําริให้ กพ.ทบ. พิจารณากําหนดรูปแบบและการปฏิบัติของ
ผู้บังคับบัญชาชั้นสูงในการเป็นประธานในพิธีต่างๆ และการปฏิบัติตัวของกําลังพลในการเข้าพบ
ผู้บังคับบัญชาชั้นสูงให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน
๒. ข้อเท็จจริง

๒.๑ นขต.ทบ.บางหน่วย ได้เชิญผู้บังคับบัญชาชั้นสูงเป็นประธานในพิธีต่างๆ
เช่น วันสถาปนาหน่วยแล้ว ได้เชิญผู้บังคับบัญชาชั้นสูงเป็นประธานมอบทุนการศึกษาต่อ โดย
ไม่ประสานให้ทราบล่วงหน้านอกจากนั้นมีกําลังพล บางรายเข้าพบผู้บังคับบัญชาชั้นสูง ในขณะ
ที่ผู้บังคับบัญชาชั้นสูงนั่งอยู่ที่เก้าอี้ โดยใช้วิธีคุกเข่าและคลานเข้าไปชี้แจง ซึ่งเป็นการปฏิบัติที่ไม่
สมควร
๒.๒ การเชิ ญ ผู้ บั ง คั บ บั ญ ชาชั้ น สู ง เป็ น ประธานในพิ ธี ต่ า ง ๆ เช่ น พิ ธี วั น
สถาปนาหน่วย พิธีเปิดอนุสรณ์สถาน หรืออาคารสถานที่สร้างใหม่ ตามอ้างถึง ๑ ดังนี้
๒.๒.๑ นขต.ทบ.ที่มี ผบ.หน่วย ชั้นยศตั้งแต่ พล.ต.ลงมาให้ ผบ.
หน่วย นั้นๆ เป็นประธาน
๑๑-๔๒
๒.๒.๒ นขต.ทบ.ระดับ ทภ. หรือเทียบเท่า เชิญ ผบ.ทบ. หรือ
ผู้บังคับบัญชาชั้นสูงเป็นประธาน
๒.๒.๓ หน่ ว ยที่ มิ ไ ด้ เ ป็ น นขต.ทบ. ให้ ผบ.หน่ ว ย นั้ น ๆ เป็ น
ประธานหรือเชิญผู้บังคับบัญชาชั้นเหนือขึ้นไป ๑ ระดับ เป็นประธาน
๒.๓ การปฏิบัติของประธานและผู้เข้าร่วมพิธีในพิธีต่างๆ และระเบียบปฏิบัติ
ราชการบางเรื่อง ได้กําหนดไว้และได้แจกจ่ายให้ นขต.ทบ.ทราบและปฏิบัติ ตามอ้างถึง ๒
และ ๓
๓. กพ.ทบ. พิ จ ารณาแล้ ว เพื่อ ให้ ก ารปฏิ บัติ ข องผู้ บั ง คั บ บั ญ ชาชั้ น สูง ในการเป็ น
ประธานในพิ ธี ต่ า งๆ และการปฏิ บั ติ ตั ว ของกํ า ลั ง พลในการเข้ า พบผู้ บั ง คั บ บั ญ ชาในกรณี ที่
ผู้บังคับบัญชาชั้นสูงนั่งอยู่ที่เก้าอี้เป็นไปในแนวทางเดียวกันสมควรดําเนินการดังนี้
๓.๑ การเชิญผู้บังคับบัญชาชั้นสูงเป็นประธานในพิธีต่างๆ ให้ นขต.ทบ.
ปฏิบัติตามที่หน่วยได้เชิญผู้บังคับบัญชาชั้นสูงมาในงานหรือพิธีนั้นๆ
๓.๒ การปฏิ บัติข องประธานและผู้ เข้าร่ วมพิ ธีใ นพิธีต่ าง ๆ และระเบีย บ
ปฏิบัติราชการบางเรื่องให้ นขต.ทบ. ปฏิบัติตามหนังสือที่อ้างถึง ๒ และ ๓ สําหรับพิธีบาง
เรื่องที่มิได้กําหนดไว้ กพ.ทบ. จะหารือหน่วยที่เกี่ยวข้องเพื่อปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมในโอกาส
ต่อไป
๓.๓ มารยาทการปฏิบัติในการเข้าพบผู้บังคับบัญชาชั้นสูง ให้ปฏิบัติดังนี้

๓.๓.๑ แสดงอาณัติสัญญาณอย่างใดอย่างหนึ่ง เช่น เคาะประตู
และกล่าวว่าขออนุญาตครับ
๓.๓.๒ รายงานตนเอง โดยบอก ยศ นามและตําแหน่ง
๓.๓.๓ กรณีที่ผู้บังคับบัญชานั่งอยู่ที่โต๊ะทํางาน ต้องยืนให้ถูกต้องตาม
แบบธรรมเนียมทหารและห่างจากผู้บังคับบัญชาในระยะพอเหมาะ (ประมาณ ๒ ก้าว) หาก
ผู้บังคับบัญชาสั่งให้นั่ง การนั่งควรมีกิริยาอันสุภาพ ไม่เอามือกอดอก ไขว่หลังหรือนั่งไขว่ห้าง
และเอามือสอดในกระเป๋าเสื้อหรือกางเกง
๓.๓.๔ กรณีที่ผู้บังคับบัญชานั่งอยู่ที่เก้าอี้ให้ปฏิบัติในข้อ ๓.๓.๑ และ
ข้อ ๓.๓.๒ หากจะต้องเข้าใกล้ผู้บังคับบัญชาชั้นสูงในระยะใกล้มากๆ เพื่อสนทนาหรือรับคําสั่ง
ต่างๆโดยใกล้ชิด ให้ใช้วิธีย่อกาย หรือค้อมกายให้ได้ระดับเดียวกับผู้บังคับบัญชาชั้นสูง ตาม
ตัวอย่างรูปที่แนบ (ห้ามนั่งคุกเข่า)
๑๑-๔๓
๔. ข้อเสนอ เห็นควรอนุมัติการปฏิบัติในพิธีต่างๆ และการเข้าพบผู้บังคับบัญชาชั้นสูง
โดยใกล้ชิดตามที่พิจารณาในข้อ ๓ และสําเนาให้ นขต.ทบ.ทราบ และถือปฏิบัติต่อไป
จึงเรียนมาเพื่อกรุณาพิจารณา หากเห็นเป็นการสมควร กรุณาอนุมัติตามที่เสนอในข้อ
๔ ทั้งนี้อยู่ในอํานาจของ ผบ.ทบ. ซึ่งมอบให้ ผช.ผบ.ทบ.(๒) อนุมัติตามคําสั่ง ทบ.(เฉพาะ)
ที่ ๘๓๕/๔๕ ลง ก.ค.๔๕

(ลงชื่อ) พล.ต.ไพโรจน์ วัฒนโยธิน
(ไพโรจน์ วัฒนโยธิน)
จก.กพ.ทบ.
- อนุมัตใิ นข้อ ๔
รับคําสั่ง ผล.ทบ.
เสนอในข้อ ๔

เรียน ผบ.ทบ. (ผ่าน ผช.ผบ.ทบ.(๒))
- เห็นควรอนุมัติตามที่ กพ.ทบ.

(ลงชื่อ) พล.อ.วัธนชัย ฉายเหมือนวงศ์
(วัธนชัย ฉายเหมือนวงศ์)
ผช.ผบ.ทบ.(๑)
๑๖ ก.ค. ๔๕

สําเนาถูกต้อง
(ลงชื่อ) พ.อ.ไมตรี เตชานุบาล
(ไมตรี เตชานุบาล)
ผล.กอง กพ.ทบ.
๑๑-๔๔

(ลงชื่อ)

พล.ท.เถกิง นิรัติศัย
(เถกิง นิรัติศัย)
ผช.เสธ.ทบ.ฝกพ.
๑๑ ก.ค. ๔๕

(ลงชื่อ)

พล.ท.สิรชิ ัย ธัญญสิริ
(สิริชัย ธัญญสิริ)
รอง เสธ.ทบ.(๒)
๑๑ ก.ค. ๔๕

๑๑-๔๕

ประกาศกองทัพบก
เรื่อง การปฏิบตั ิของกําลังพลที่เกี่ยวกับพิธีสงฆ์และงานพิธีต่างๆ
เพื่อให้กําลังพลในสังกัดกองทัพบกที่ไปร่วมในงานพิธีต่างๆ ปฏิบัติตนที่เกี่ยวกับพิธีสงฆ์
เช่น การกราบพระในพิธีต่างๆ โอกาสในการประนมมือและไม่ประนมมือ รวมทั้งการถือกระบี่
และหมวกในแต่ละโอกาสและการนั่งไหว้พระในพิธีสงฆ์โดยมีกระบี่ ถุงมือ และหมวกประกอบ
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และเป็นแนวทางเดียวกัน จึงให้กําลังพลถือปฏิบัติตามหนังสือการ
ปฏิบัติของประธาน และผู้เข่าร่วมพิธีในพิธีต่างๆ และระเบียบปฏิบัติราชการบางเรื่อง พ.ศ.
๒๕๓๘ และคู่มือการฝึก การใช้กระบี่สําหรับนายทหาร พ.ศ. ๒๕๓๔ ซึ่งได้แจกจ่ายให้หน่วย
ต่างๆ ได้ทราบ และถือปฏิบัติไปแล้วและขอชี้แจงเพิ่มเติมในเรื่องที่สําคัญๆ ดังต่อไปนี้
๑. การปฏิบัติเกี่ยวกับพิธีสงฆ์ ให้กําลังพลปฏิบัติดังนี้

๑.๑ การจุดเทียนธูป จุดเทียนก่อนแล้วจุดธูปเป็นลําดับถัดไป โดยจุดเทียน
เล่มซ้ายมือของผู้จุด และเล่มขวามือตามลําดับ ต่อจากนั้นจุดธูปดอกซ้ายมือของผู้จุดไปทาง
ขวามือตามลําดับ
๑.๒ การเคารพธงชาติและพระบรมฉายาลักษณ์ ในพิธีสําคัญๆ นิยมตั้งธง
ชาติและพระบรมฉายาลักษณ์ไว้ข้างที่บูชา เมื่อกราบพระพุทธปฏิมา ณ ที่บูชาแล้ว ให้ลุกยืน
หันไปแสดงการเคารพธงชาติและพระบรมฉายาลักษณ์ตามลําดับ
๑.๓ การกราบ การกราบ ณ ที่บูชา หรือกราบพระสงฆ์ ควรกราบให้นับ
ได้ว่าเป็นการกราบ ๓ ครั้ง การกราบที่หมอบลงครั้งเดียวแล้วใช้มือที่ประนบแบราบๆ จนครบ
๓ ครั้ง และปฏิบัติเช่นนั้นอย่างเร็ว ไม่แสดงให้เห็นชัดว่าเป็นการกราบ ๓ ครั้ง เป็นการแสดง
ความรีบร้อนเกินไป ไม่แสดงถึงการกราบที่มีความตั้งใจและศรัทธา ถือว่าเป็นการกราบที่ไม่
ถูกต้อง
๑๑-๔๖
๑.๔ การประนมมือ ให้กําลังพลประนมมือในกรณีต่อไปนี้
๑.๔.๑ ในพิธีปิด – เปิดการศึกษา พิธีประดับยศ ผู้อยู่ในพิธีประนม
มือ เมื่อประธานเริ่มจุดเทียนเรื่อยไปจนถึงประธานฯ กราบเสร็จ และลดมือลงเมื่อประธานฯ
ลุกยืนเพื่อแสดงการเคารพธงชาติและพระบรมฉายาลักษณ์
๑.๔.๒ กรณีรับศีล ประนมมือเมื่อพิธีกรฯ เริ่มอาราธนาศีล (มะ
ยังภันเต.....) จนถึงพระสงฆ์ให้ศีลจบและบอกอานิสงส์ของศีล จบลงด้วยคําว่า “ตัสมา สีล๐
วิโสธเย” จึงลดมือลง
๑.๔.๓ กรณีการเจริญพระพุทธมนต์ และสวดพระพุทธมนต์ ประนม
มือเมื่อพิธีกรเริ่มอาราธนาพระปริตร (วิปัตติปฏิพาหายะ.....) จนถึงพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์
หรือสวดมนต์จบจึงลดมือลง
๑.๔.๔ กรณีฟังพระสงฆ์แสดงธรรม (ฟังเทศน์) ประนมมือเมื่อพิธีกร
เริมอาราธนาธรรม (พรหมา จะ โลกา.....) จนถึงพระสงฆ์แสดงธรรมจบ จึงลดมือลง
๑.๔.๕ กรณีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จฯ หรือทรงพระกรุณา
โปรดเกล้าฯ ให้มีผู้แทนพระองค์ ผู้อยู่ในพิธีประนมมือได้ทุกกรณี ตามข้อ ๑.๔.๑ – ๑.๔.๔
๑.๔.๖ กรณีฟังพระสงฆ์สวดอภิธรรม ผู้อยู่ในพิธีเริ่มประนมมือ เมื่อ
พิ ธี ก รเริ่ ม อาราธนาศี ล และประนมมื อ ทุ ก ครั้ ง เมื่ อ พระสงฆ์ ส วดพระอภิ ธ รรมแต่ ล ะจบ เมื่ อ
พระสงฆ์สวดจบทุกครั้งก็ลดมือลง

๑.๔.๗ กรณีพูด และสนทนากับพระเถระผู้ใหญ่ ตามประเพณีของ
ชาวพุทธผู้เป็นคฤหัสถ์ต้องประนมมือทุกครั้ง
๑.๔.๙ ถวายผ้าป่า ผ้ากฐิน เมื่อรับศีล ฟังเทศน์ ฟังพระสงฆ์สวด
บทนะโม ผู้อยู่ในพิธีประนมมือได้ทุกตอน
๑.๔.๑๐ การกรวดน้ํา เมื่อพระสงฆ์ขึ้นบทอนุโมนาว่า “ยถา วาริ
วหา” ประธานในพิธีหรือเจ้าภาพเริ่มกรวดน้ําทันที ให้ผู้อยู่ในพิธีประนมมือด้วย เมื่อพระสงฆ์
สวดจบบทถึงวรรคสุดท้ายที่ว่า “มณิโชติรโส ยถา” ให้ประธานเทน้ําให้หมดภาชนะ แล้วนั่ง
ประนมมือฟังพระสงฆ์ให้พรต่อไป จบแล้วกราบ ๓ หน ผู้อยู่ในพิธีจึงเอามือลงได้
๑.๔.๑๑ การสวดพระอภิธรรม เมื่อประธานในพิธีหรือเจ้าภาพจุด
เทียนธูปบูชา พระรัตนตรัย ให้กําลังพลประนมมือ และประธานกลับมานั่งที่เดิม พิธีกรจะ
อาราธนาศี ล ให้ ประธานและผู้เข้ าร่วมพิ ธีป ระนมมือ พระสงฆ์สวดพระอภิธ รรมจบ ฝ่า ย
เจ้าภาพช่วยกันถวายไทยธรรม (ถ้ามี) พิธีกรลวดผ้าภูษาโยงหรือด้ายสายสิญจน์ และเชิญ
ประธานทอดผ้าบังสุกุลเสร็จกลับมานั่งที่เดิม (กําลังพลไม่ต้องประนมมือ) ขณะที่พระสงฆ์ชักผ้า
๑๑-๔๗
บังสุกุลและกล่าวคําว่า “อนิจจา วัตตะ สังขารา....” ประธานและผู้อยู่ในพิธีประนมมือด้วย
เมื่อพระสงฆ์อนุโมทนา (ยถา วาริวหา....) ให้ประธานกรวดน้ําแล้วประนมมือรับพรต่อไปจนจบ
(ผู้ร่วมพิธีประนมมือ) ประธานจึงกราบลาพระรัตนตรัยที่โต๊ะบูชา
๑.๔.๑๒ ในงานฌาปนกิจศพทั่วไป เมื่อเจ้าภาพเชิญประธานในพิธีขึ้น
ทอดผ้าบังสุกุลก่อนการประกอบพิธีประชุมเพลิง ให้ประธานลุกเดินไปข้างหน้าผู้เชิญ เมื่อถึงเมรุ
แล้วทําความเคารพตามประเพณีนิยม รับผ้าบังสุกุลแล้ววางทอดไว้ ณ ภาชนะที่รองรับ (ถ้า
ไม่มีที่รองรับก็วางหีบศพ) เมื่อพระสงฆ์ขึ้นไปบนเมรุ ให้ประธานน้อมตัวลงยกมือไหว้ ขณะที่
พระสงฆ์ชักผ้าบังสุกุล ประธานพึงประนมมือและขณะที่พระสงฆ์ลงจากเมรุ ให้ประธานน้อมตัว
ลงยกมือไหว้อีกครั้งหนึ่งแล้วลงจากเมรุขณะนั้นกําลังพลไม่ต้องประนมมือ กรณีถ้าเป็นประธาน
ในพิธีและทอดผ้าบังสุกุลเป็นคนสุดท้าย เมื่อทําความเคารพพระสงฆ์ครั้งสุดท้ายแล้วให้เริ่ม
ประกอบพิธีประชุมเพลิงต่อไป
๑.๔.๑๓ ในงานพระราชทานเพลิงศพ เมื่อเจ้าภาพเชิญผู้เป็นประธาน
ในการพระราชทานเพลิงศพขึ้นเมรุเพื่อจะทอดผ้ามหาบังสุกุล (ผ้าไตรผืนสุดท้าย) ประธานใน
พิธีจะทอดผ้ามหาบังสุกุลถ้าเป็นผ้าไตรของหลวงพระราชทานต้องใช้พัดยศ พระสงฆ์ชักผ้ามหา
บังสุกุลแล้วลงจากเมรุ ประธานประนมมือแต่ผู้เดียว จากนั้นประธานในพิธีหันหน้าไปทางทิศที่
พระบาทสมเด็จพระจ้าอยู่หัวประทับถวายคํานับ และหยิบกระทงข้าวตอก กระทงดอกไม้จาก
พนักงานพระราชพิธีวางที่ฐานฟืนหน้าหีบหน้าหีบศพแล้วหยิบดอกไม้จันทน์จากพนักงานพระราช

พิธีจุดเพลิงพระราชทานจากโคมไฟที่เจ้าหนักงานพระราชพิธีถือเชิญไปสอดวางลงในใต้พื้นรอง
ศพแล้วลงจากเมรุ
๑.๕ ห้ามข้าราชการทหารประนมมือ ในโอกาสต่อไปนี้
๑.๕.๑ ในงานพระราชพิ ธี ห รื อ งานบํ า เพ็ ญ พระราชกุ ศ ลที่
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวหรือสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงเป็นประธานใน
พิธี เมื่อพระสงฆ์ (องค์ประธานองค์เดียว) ถวายอดิเรก (ถวายพระพร) แด่พระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว หรือสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ซึ่งขึ้นต้นด้วยข้อความว่า “อติเร
กะวัสสะสะตัง ชีวะตุ....” และจบลงด้วยข้อความว่า “...ภะวะตุสัพพทาขอถวายพระพร” ผู้อยู่
ในพิธีไม่ต้องประนมมือ (เมื่อถวายอดิเรกจบแล้ว พระสงฆ์สวดบท ภะวะตุ สะพะมงคะลัง รัก
ขันตุ สัพพะ เทวะตา.... ผู้อยู่ในพิธีประนมมือได้อีกตามเดิม)
๑.๕.๒ เมื่อพิธีสงฆ์จบแล้ว พระสงฆ์องค์ประธานจะถวายพระพรลา
“ขอถวายพระพรเจริญพระสิริสวัสดิ์พิพัฒนมงคลพระชนมสุขทุกประการจงมีแด่สมเด็จพระบรม
บพิตรพระราชสมภารองค์สมเด็จพระปรมินทรธัมมิกมหาราชาธิราชเจ้า ผู้ทรงพระคุณอัน
๑๑-๔๘
ประเสริฐ เวลานี้สมควรแล้ว อาตมภาพทั้งปวงขอถวายพระพรลา แด่สมเด็จพระบรมบพิตร
พระราชสมภาร พระองค์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐ ขอถวายพระพร” ขณะที่พระสงฆ์กล่าว
ข้อความถวายพระพรลาทั้งหมดนี้ ผู้อยู่ในพิธีไม่ต้องประนมมือ
๒. การถือกระบี่และหมวกในโอกาสนั่งบนที่นั่งและการนั่งไหว้พระในพิธีสงฆ์ เมื่อแต่ง
เครื่องแบบปกติขาวในโอกาสนั่งบนที่นั่ง และไหว้พระในพิธีสงฆ์ ให้กําลังพลปฏิบัติตามคู่มือการ
ฝึกว่าด้วย แบบฝึกการใช้กระบี่สําหรับนายทหาร พ.ศ.๒๕๓๔
๓. การปฏิบัติในพิธีประดับเครื่องหมายยศให้แก่นายทหารสัญญาบัตร ประธานในพิธี
และผู้เข้าร่วมพิธี รวมทั้งผู้ได้รับการประดับเครื่องหมายยศ แต่งกายเครื่องแบบปกติขาย คาด
กระบี่ มีถุงมือ ปฏิบัติดังนี้
๓.๑ เมื่อประธานในพิธีมาถึงบริเวณพิธีจุดเทียนธูปบูชาพระรัตนตรัยและกราบ
พระผู้เข้าร่วมพิธีและผู้รับการประดับยศ ให้ปล่อยกระบี่ลงข้างตัว ประนมมือพร้อมกัน โดยให้
ปลายนิ้วถึงมือสอดอยู่ระหว่างนิ้วหัวแม่มือกับนิ้วชี้มือซ้ายและลดมือลงเมื่อประธานกราบเสร็จ
๓.๒ เมื่ อ จะกระทํ า พิ ธี ป ระดั บ เครื่ อ งหมายยศให้ แ ก่ น ายทหารผู้ ไ ด้ รั บ
พระราชทานยศสูงขึ้นให้นําสายโลหะมาเกี่ยวที่ห่วงกระบี่ ปล่อยกระบี่ลงข้างตัว ถือถุงมือไว้ด้วย
มือซ้าย โดยใช้นิ้วกลาง นิ้วนาง และนิ้วก้อย กําถุงมือให้ปลายนิ้วถึงมือห้อยลงล่าง
ประกาศ ณ วันที่ ๒๒ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๔๑

(ลงชื่อ) พลเอก เรวัต บุญทับ
(เรวัต บุญทับ)
ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบก ทําการแทน
ผู้บัญชาการทหารบก
กรมกําลังพลทหารบก

๑๑-๔๙

บันทึกข้อความ
ด่วนมาก
ส่วนราชการ กพ.ทบ. (กปค. โทร. ๒๒๒๗๒๐๐)
ที่
กห ๐๔๐๑/๓๒๑๐
วันที่
ธ.ค. ๓๔
เรื่อง การปฏิบัติเกี่ยวกับพิธีสงฆ์เนื่องในพระราชพิธี และการประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์
เรียน ผบ.ทบ. (ผ่าน เสธ.ทบ.)
อ้างถึง ๑. หนังสือ เรื่องการปฏิบัติของประธานและผู้เข้าร่วมพิธีในพิธีต่างๆ ของกพ.ทบ.
(เล่มปกสีเหลือง)
๒. ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี เรื่องลําดับเกียรติและระเบียบการะประดับ
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ไทย
๓. คําสั่ง ทบ. ที่ ๑๑๙๒/๒๕๓๓ ลง ๒๒ พ.ย. ๓๓ เรื่องการมอบอํานาจหน้าที่
และการดําเนินงาน
เอกสารในกองบัญชาการกองทัพบก

๑. เนื่องจากข้าราชการที่เข้าร่วมในงานพระราชพิธีต่างๆ โดยเฉพาะการปฏิบัติเกี่ยวกับ
พิธีสงฆ์นั้น ยังปฏิบัติไม่ถูกต้องตามขนบธรรมเนียมราชประเพณี เช่น การประนมมือถึงกระทํา
ในโอกาสใดและไม่พึงกระทําในโอกาสใด เป็นต้น อีกทั้งการประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ใน
พระราชพิธีต่างๆ สามารถประดับชนิดใดได้บ้างนั้น
๒. กพ.ทบ. ได้ตรวจเอกสารตามอ้างถึงแล้ว ดังนี้
๒.๑ เอกสารตามอ้างถึง ๑ กพ.ทบ. ได้แจกจ่ายจนถึง นขต.ทบ. ระดับกอง
พัน เมื่อคราวประชุมพิจารณาบําเหน็จประจําปี เมื่อ ส.ค. ๓๑ ซึ่งในหน้าที่ ๕๙ ได้กล่าวถึง
การปฏิบัติเกี่ยวกับพิธีสงฆ์เนื่องในพระราชพิธี ดังนี้
๒.๑.๑ ถึงประนมมือในโอกาสต่อไปนี้
๒.๑.๑.๑ เมื่อพระสงฆ์ถวายศีล

๑๑-๕๐
- ประนมมือตั้งแต่ประธานสงฆ์เริ่มว่าบท “นโมไป
จบจบบทบอกอานิสงค์ศีลว่า ...ตัสมา สีลัง วิโสธะเย” จึงลดมือลงได้ (แต่ไม่ต้องออกเสียงว่า
ตามพระสงฆ์)
๒.๑.๑.๒ เมื่อพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์
- ประนมมือตั้งแต่พระสงฆ์เริ่มสวดบท “นโม ไป
จนจบบทไตรสรณคมน์ว่า.....ตะติยัมปิ สังฆัง สะระณัง คัจฉามิ” จึงลดมือลงไปได้ (แต่ต้องนั่ง
ฟังด้วยความสงบสํารวม)
๒.๑.๑.๓ เมื่อพระสงฆ์แสดงพระธรรมเทศนา
- ประนมมือตั้งแต่พระสงฆ์รูปแสดงธรรมเริ่มว่าบท นโม
ไปจนจบ
ทนิกเขปบท (คําพระบาลีหัวข้อพระธรรมเทศนา) ซึ่งพระสงฆ์รูปแสดงธรรมจะเอื้อนเสียง “...
ติ “ เป็นคําสุดท้ายจึงลดมือลงได้ (แต่ต้องนั่งฟังด้วยความสงบสํารวม)
๒.๑.๑.๔ เมื่อพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาโอกาสทั่วไป
- เริ่ ม ประนมมื อ ตั้ ง แต่ ป ระธานสงฆ์ เ ริ่ ม ว่ า บท
กรวดน้ํา “ยถา วาริวะหา...” ไปจนจบบทอนุโมทนาที่พระสงฆ์ทั้งนั้นรับพร้อมกันว่า “สัพพีติ

โย...” แล้วจบลงด้วยคําว่า “...อายุวัณโณ สุขัง พลัง” จึงลดมือลงได้ (แต่ต้องนั่งฟังด้วย
ความสงบสํารวม)
๒.๑.๒ ไม่ถึงประนมมือ ในโอกาสต่อไปนี้
๒.๑.๒.๑ เมื่อพระสงฆ์ถวายอดิเรก ถวายพระพรลา
- ประธานพระสงฆ์ว่ารูปเดียวซึ่งมีคําขึ้นต้นว่า “อดิ
เรกะ วัสสะ สะตัง ชีวะตุ ฯลฯ” และมีคําลงท้ายว่า “ขอถวายพระพร” (ประธานสงฆ์ว่า
แทรกตอนอนุโมทนาตามข้อ ๒.๑.๑.๔)
๒.๑.๒.๒ เมื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว หรือ สมเด็จ
พระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถทรงจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย (ยืนตรงเท่านั้น)
๒.๑.๒.๓ เมื่อพระสงฆ์รูปแสดงธรรม กล่าวขอพระราชทาน
พระบรมราชานุญาตก่อนขึ้นบท นโม ตามข้อ ๒.๑.๑.๓
๒.๒ ตามอ้างถึง ๒ กล่าวถึงผู้ที่ได้รับพระราชทานสายสะพาย ดังนี้
๑๑-๕๑
“ฆ. ผู้ได้รับพระราชทานสายสะพาย ให้สวมสายสะพายตามที่บัญญัติ
ไว้ใ นกระราชบัญญั ติ แต่ถ้าได้ รับพระราชทานสายสะพายมากกว่า ๑ สายขึ้นไป ให้สวม
สายสะพายเครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่ออกชื่อในกําหนดนัดหมายทางการ ถ้าไม่ออกชื่อสายสะพาย
หรือไม่ได้รับพระราชทานสายสะพาย เครื่องราชอิสริยาภรณ์ ที่ออกชื่อในกําหนดนัดหมาย
ทางการ ให้สวมสายสะพายสูงสุดที่ได้รับพระราชทานหรือสายสะพายเครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่
เกี่ยวข้องกับงานผู้ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์มหาจักรีบรมราชวงศ์ แม้จะสวม
สายสะพายเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชนิดใดก็ตามต้องสวมสร้อยห้อยตรามหาจักรีกับประดับจักรี
ดาราด้วยทุกครั้ง”
๓. กพ.ทบ. พิจารณาแล้วเห็นว่าเพื่อให้ข้าราชการที่มีหน้าที่จะต้องปฏิบัติหรือเข้าร่วม
ในพระราชพิ ธี มี ค วามเข้ า ใจและปฏิ บั ติ ต นถู ก ต้ อ งตามขนบธรรมเนี ย มราชประเพณี จึ ง
เห็นสมควรสําเนาแจ้ง นขต.ทบ. ทราบ
๔. ข้อเสนอ เห็นสมควรให้ สบ.ทบ. สําเนาข้อความในข้อ ๒ ให้ นขต.ทบ. ทราบ
เพื่อยึดถือปฏิบัติต่อไป
จึงเรียนมาเพื่อกรุณาพิจารณาหากเห็นเป็นการสมควร กรุณาอนุมัติตามเสนอในข้อ ๔
เพื่อดําเนินการต่อไป ทั้งนี้อยู่ในอํานาจของ เสธ.ทบ. ตามคําสั่ง ทบ. ที่อ้างถึง ๓ ข้อ ๕.๑

(ลงชื่อ) พล.ต.ปรีชา อุเทนสุด
(ปรีชา อุเทนสุด)
จก.กพ.ทบ.
เรียน ผบ.ทบ. (ผ่าน เสธ.ทบ.)
เห็นควรอนุมัติตามที่ กพ.ทบ. เสนอในข้อ ๔
(ลงชื่อ) พล.ท.ชัยวุฒิ ศรีมาศ
ผช.เสธ.ทบ.ฝกพ.
๑๓ ธ.ค. ๓๔
(ลงชื่อ) พล.ท.เชิดชาย ธีรัทธานนท์
รอง เสธ.ทบ. (๒)
๑๖ ธ.ค. ๓๔
๑๑-๕๒
(ลงชื่อ) พล.อ.อิสระพงศ์ หนุนภักดี
รอง ผบ.ทบ.
๑๖ ธ.ค.๓๔
นําเรียนฯ
- อนุมัติตามข้อ ๔
รับคําสั่ง ผบ.ทบ.
(ลงชื่อ) พล.อ.วิโรจน์ แสงสนิท
เสธ.ทบ.
๑๖ ธ.ค. ๓๔
- ทราบ
(ลงชื่อ) พล.อ.สุจินดา คราประยูร
ผบ.ทบ.
๑๗ ธ.ค. ๓๔
สําเนาถูกต้อง

เสนอ.......................
(ลงชื่อ) พ.อ.สุรศักดิ์ พูลทรัพย์
(สุรศักดิ์ พูลทรัพย์)
ฝสธ. ประจํา กพ.ทบ.
๒๔ ธ.ค. ๓๔

๑๑-๕๓

การกระทําสัตย์ปฏิญาณตน
๑. กําหนด

๒. ระดับหน่วย

๓. การจัด

เมื่อทหารเข้ามารับราชการนานพอสมควรแล้ว ผู้บังคับบัญชาจะต้อง
อบรมให้เข้าใจความหมายถึงการกระทําสัตย์ปฏิญาณตนแล้ว จึงให้
เข้าทําพิธีกระทําสัตย์ปฏิญาณตนธงชัยเฉลิมพล
หน่วยทหารที่ตั้งอยู่ในจังหวัดเดียวกันให้กระทําพิธีร่วมกันโดย
ผู้บังคับบัญชาสูงสุด ณ ที่นั้นเป็นประธาน เว้นไว้แต่หน่วยที่ไม่
สามารถจะมาร่วมได้โดยสะดวก ก็ให้
ผู้บังคับบัญชาสูงสุดของหน่วยนั้นกระทําโดยเฉพาะได้หรือหน่วยที่มี
กําลังพลพอที่จะ
กระทําเพียงเล็กน้อย ก็ให้ผบู้ ังคับบัญชาส่งไปร่วมพิธีกับหน่วยทหารที่
ใกล้เคียงได้
ในโรงพิธีให้มีพระพุทธรูป รัฐธรรมนูญฉบับจําลองหรือภาพถ่าย และ
พระบรมรูป พระมหากษัตริย์ประดิษฐานไว้ในที่อันควร ถ้ามีธงประจํา

๔. การแต่งกาย
๕. ภายหลังพิธี
๖. วัตถุประสงค์

กองให้เชิญมาตั้งในพิธีถ้าไม่มีให้จัดธงชาติหรือธงฉานตั้งแทน ๑
ธ ง ผู้กระทําสัตย์ปฏิญาณเข้าแถวสดับพระ
พุทธมนต์ เมื่อพระภิกษุเจริญพระพุทธมนต์จบแล้ว ให้ผู้เป็นประธาน
อ่านคําปฏิญาณให้ผู้กระทําสัตย์ปฏิญาณให้ว่าตามพร้อมกัน
ผู้ควบคุมแถว, ทหาร, ผู้ร่วมพิธีแต่งเครื่องแบบฝึก หรือเครื่องแบบ
ปกติประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ แล้วแต่กรณี
ให้มีการรื่นเริงตามควร / การทําพิธีต้อนรับทหารใหม่ และส่งทหารเก่า.
โดยที่การเข้ามารับราชการตาม พ.ร.บ. นั้น เป็นการเสียสละและพลีตน
เพื่อดํารงไว้ซึ่งความเป็นเอกราชของประเทศและความเป็นใหญ่แห่งชาติ
จึงได้จัดพิธีรับส่งไว้ดังนี้.๑. พิธีต้อนรับทหารใหม่ จัดขึ้นเพื่อที่
๑.๑ ยกย่องให้เกียรติทหารใหม่
๑.๒ แสดงไมตรีจิตของทหารเก่าและผู้บังคับบัญชา
๑๑-๕๔
๑.๓ ประสานจิตใจและความผูกพัน เพื่อให้เกิดความไว้วางใจคลาย

ความวิตกกังวล
๑.๔ ให้โอกาสทหารใหม่แสดงความรู้สึกต่อหน้าคณะทหารเพื่อให้
คุ้นเคยและ
๑.๕ ให้ความรื่นเริง
๒. พิธีส่งทหารเก่า วัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้
๒.๑ ให้ความรู้สึกเป็นเกียรติที่ได้รับราชการครบกําหนด
๒.๒ ให้รักกรมกองและราชการทหาร
๒.๓ แสดงความรั ก ชาติ ค วามอาลั ยของทหารที่ รั บราชการต่ อไปและ
ผู้บังคับบัญชา
กําหนด
พิธีการ

๒.๔ ให้ความรื่นเริง
ในปลาย เม.ย. รับทหารรุ่น ธ.ค., ก.พ. และ เม.ย. ส่งรุ่น พ.ค., ก.ค. และ ก.ย.
ในปลาย ต.ค. รับทหาร รุ่น มิ.ย., ส.ค. และ ต.ค. ส่งรุ่น พ.ย., ม.ค., มี.ค.
๑. ต้อนรับทหารใหม่

๑.๑ พลทหารใหม่ทั้งหมดจัดแถวตั้งอยู่ด้านหนึ่ง มีนายทหาร
ผู้รับผิดชอบการใหม่บังคับแถวเป็นส่วนรวม ๑ นาย ยืนหน้า
กึ่งกลางแถวแต่งเครื่องแบบปกติ
(เท่าที่ทหารใหม่จะได้รับ)
๑.๒ พลทหารปีที่ ๒ ตั้งแถวตรงกันข้าม มีผู้ยังคับแถวเป็นส่วนรวม ๑ นาย
ยืนหน้ากึ่งกลางแถว ทั้ง ๒ แถวหันหน้าหากัน ห่างพอที่จะ
ได้ยินคําพูด ได้ทั่วถึง
๑.๓ นายทหารชั้นหัวหน้าหน่วยและผู้ใหญ่ยืนเป็นระเบียบแถวทาง
ด้านข้าง ผู้เป็นประธานยืนหน้าแถวนายทหาร ผู้บังคับแถว
ทหารบอกแถวทําความเคารพแล้วรายงานผู้เป็นประธานกล่าว
ยกย่องเกียรติทหารใหม่และแสดงความยินดีพร้อมทั้งให้โอวาท
ตามสมควร ครั้นแล้วให้ผู้แทนทหารใหม่ออกมากล่าวความรู้สึก
๑๑-๕๕
ในเกียรติที่ได้รับและรักษาไว้ตลอดเวลา กับขอบคุณในไมตรีจิต
ของผู้บังคับบัญชาและทหารเก่าผู้แทนทหารปีที่ ๒ กล่าวต้อนรับ
ทหารใหม่เสร็จแล้วให้ทหารใหม่และเก่าเข้าจับมือวิสาสะต่อกัน
ครั้นแล้วจึงเดินแถวผ่านประธานและผู้บังคับบัญชาโดยทหารร้อง
เพลง (ถ้าทําได้)
ในตอนบ่ายการจัดให้มีการเล่นกีฬาและเลี้ยงอาหาร
ร่วมกัน ระหว่างทหารเก่าและใหม่ นายสิบและนายทหารผู้ฝึก
ทหารใหม่ การ ร่วมกันรับประทานด้วย ตอนกลางคืนมีมหรสพ
ตามควร สําหรับญาติที่มาส่งทหารใหม่ให้หัวหน้าหน่วยจัดรับรอง
ให้ความสะดวกในการกินอยู่ด้วยอัธยาศัยไมตรี
๒. ส่งไว้อาลัยทหารเก่า
๒.๑ ทหารที่ปลดปล่อยตั้งแถวตามความเหมาะสมของสถานทีม่ ีนายทหาร
บังคับแถวทหารเป็นส่วนรวม ๑ นาย
๒.๒ นายทหารที่ไม่ติดราชการให้มาร่วมพิธีด้วยแต่งกายเครื่องแบบปกติ

๒.๓

๒.๔

ถ้ามีธงชัยเฉลิมพล ให้นํามาประดิษฐานกึ่งกลางแถวทหารทางที่ผู้เป็น
ประธานยืน ผู้เชิญธงนําหน้าเข้าหาแถวทหาร ประธานยืนทางซ้ายธง
หันหน้าเข้าหาแถวทหาร นายทหารที่มิได้ประจําแถวยืนแถวหลัง
ประธาน
เมื่อประธานเข้าประจําที่ ผู้ควบคุมแถวบอกแสดงความเคารพผู้แทน
ทหารเก่ากล่าวแสดงความสํานึกต่อคําปฏิญาณที่ตนกระทําได้ ผลการ
ฝึกอบรมและหน้าที่ถึงปฏิบัติระหว่างอยู่ในกองหนุนแล้วอําลาและให้
พรผู้บังคับบัญชาและผูใ้ หญ่เสร็จแล้วประธานให้โอวาทแถว ทหารทํา
ความเคารพแล้วเดินลอดธงชัยเฉลิมพล และยกกลับโรงที่อยู่ถ้ามี
แตรวง ให้นําไปร่วมและจะให้มภี ิกษุประพรมน้ําพระพุทธมนต์ก็ได้ ใน
ตอนเย็นให้จัดการเลี้ยงอาหารแก่เหล่าทหารปีที่ ๑ – ๒ ร่วมกัน มี
การแจกของขวัญตามสมควรมีการเล่นหรือมหรสพเท่าที่สามารถจะจัดได้
๑๑-๕๖

๒.๕

ในการส่งกลับภูมิลําเนา ให้นายทหาร, ครอบครัว และพลทหารปีที่
๑ ส่ง ณ ตําบลที่สามาระจะทําได้
การควบคุม พลทหารใหม่ที่เดินทางมายังโรงทหาร จะต้องไม่แสดงกิริยาที่ไม่ดีงาม หรือก่อ
ความรําคาญแก่ผู้ที่พบเห็น ทหารที่จะปล่อยห้ามเสพสุราขณะนําไปส่งยังตําบลปลายทางและ
สํารวมกิริยาวาจาให้สงบ ทั้งต้องระลึกอยู่เสมอว่าตนยังเป็นทหารอยู่เพียงแต่เปลี่ยนประเภท
กองหนุนเท่านั้น ทั้งนี้ผู้บังคับบัญชาจักต้องอบรมให้ซาบซึ่งในหน้าที่ก่อนที่จะปลด

๑๑-๕๗
ที่

๗/ ๓๙๖๕
๒๔๘๐

ข้อบังคับทหาร
ว่าด้วยการกระทําสัตย์ปฏิญาณตน
ข้อ ๑ เมื่ อ ทหารเข้ า มารั บ ราชการในกองประจํา การเป็ น เวลาพอสมควรแล้ว ต้ อ ง
กระทําสัตย์
ปฏิญาณตนทุกคน
ข้อ ๒ คําปฏิญาณตนนั้น
ข้าพเจ้า ขอกระทําสัตย์ปฏิญาณว่า
ข้าพเจ้า จักยอมตาย เพื่ออิสรภาพและความสงบแห่งประเทศชาติ
ข้าพเจ้า จักรักษาไว้ซึ่งความศักดิ์สิทธิ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรสยาม
ข้าพเจ้า จักอยู่ในศีลธรรมของศาสนา
ข้าพเจ้า จะเชิดชูและรักษาไว้ซึ่งพระบรมเดชานุภาพ แห่งพระมหาษัตริย์

ข้าพเจ้า จั ก เชื่ อ ถื อ ผู้ บั ง คั บ บั ญ ชา และปฏิ บั ติ คํ า สั่ ง โดยเคร่ ง ครั ด ทั้ ง จั ก
ปกครองแก่ผู้ใต้บังคับบัญชาโดยยุติธรรม
ข้อ ๓ ก่อนการพิธี ให้ผู้บังคับบัญชาชี้แจงแก่ผู้ซึ่งจะกระทําสัตย์ปฏิญาณให้เข้าใจ
ความหมายของคําปฏิญาณ โดยละเอียดและแน่ชัด
ข้อ ๔ พิธีกระทําสัตย์ปฏิญาณนั้น ให้ปฏิบัติดังนี้
(๑) หน่วยทหารซึ่งตั้งอยู่ในจังหวัดเดียวกันให้กระทําพิธีร่วมกัน และให้
ผู้บังคับบัญชาสูงสุด ณ ที่นั้นเป็นประธาน หน่วยทหารใดไม่สะดวกที่จะมาร่วมได้ ให้หน่วยนั้น
กระทําของตนโดยเฉพาะและให้ผู้บังคับบัญชาสูงสุดของหน่วยนั้นเป็นประธาน
(๒) หน่ ว ยใดมี บุ ค คลซึ่ ง จะต้ อ งกระทํ า สั ต ย์ ป ฏิ ญ าณเป็ น จํ า นวนเพี ย ง
เล็กน้อยให้ผู้บังคับบัญชาหน่วยนั้นส่งไปเข้าร่วมพิธีกับหน่วยทหารที่ใกล้เคียง
(๓) ในสถานที่ตั้งพิธี ให้เชิญพระพุทธรูป รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร
สยาม ฉบับจําลองหรือรูปถ่ายกับพระบรมรูปพระมหากษัตริย์ขึ้นประดิษฐานไว้ในที่อันสมควร
บรรดาหน่วยทหารที่มีธงประจํากองให้เชิญธงประจํากองมาตั้งในพิธี ถ้าทุกหน่วยไม่มีธงประจํา
กอง ให้ผู้เป็นประธานจัดธงชาติหรือธงฉานตั้งในพิธีนั้น ๑ ธง
๑๑-๕๘
(๔) ผู้ที่จะกระทําสัตย์ปฏิ ญาณ ให้ยืนเข้าแถวสลับพระพุทธมนต์ เมื่อ
พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ให้ผู้เป็นประธานอ่านคําปฏิญาณตน ตามข้อ ๒ ผู้ซึ่งจะต้องกระทํา
สัตย์ปฏิญาณว่าตามพร้อมกัน
ข้อ ๕ การแต่งการของผู้กระทําสัตย์ปฏิญาณตน ผู้ควบคุมแถว และทหารในกอง
เกียรติยศตลอดจนผู้ที่ไปในพิธีนี้ ให้ใช้เครื่องแบบฝึก เครื่องแบบหัด หรือเครื่องแบบปกติ
ประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์แล้วแต่กรณี
เมื่อเสร็จพิธีกระทําสัตย์ปฏิญาณแล้วให้มกี ารรื่นเริงต่างๆ ตามสมควร ให้ใช้ข้อบังคับนี้
บัดนี้เป็นต้นไป

(ลงชื่อ) พิบูลสงคราม
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม
ศาลาว่าการกลาโหม พระนคร

๒๘ มิ.ย.๘๐

(ผังการจัดกระโจมพิธี และขบวนสวนสนามในพิธีกระทําปฏิญาณตน)
กระโจมพยาบาล

บก.ป

กระโจมรักษาการณ์

บก.ส.

บก.ป.

ดย.

บก.ร.

บก.ร.

บก.กอง

บก.

บก.ม.
แท่น
ที่ต้ งั ธงชัย

กระโจมผูเ้ ข้าร่ วมพิธี

กระโจมผูเ้ ข้าร่ วมพิธี

บก.กรม.
ผสม.๒

๑๑-๕๙

บก.กองผสม
รอง.ผบ.กอง

บก.กรม
ผสม ๑

๑๑-๖๐

บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ สบ.ทบ.
ที่
กห ๐๓๒๓/๑๐๑๙๔
วันที่ ๑๖ พ.ค. ๒๓
เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมประมวลวินัยทหาร ภาค ๕
เสนอ นขต.ทบ. (ระดับกองพัน)
ตามที่ สบ.ทบ. ได้จัดพิมพ์ประมวลวินัยทหาร พ.ศ.๒๕๒๒ เพื่อแจกจ่ายให้ นขต.ทบ.
(ระดับกองพัน) นั้น ปรากฏว่าบางเรื่องมีการแก้ไขเพิ่มเติมภายหลังจากที่ได้รวบรวมพิมพ์เป็น
ส่วนตัว เห็นควรแก้ไขดังนี้
๑. ข้อบังคับ กห. ว่าด้วยการกระทําสัตย์ปฏิญาณ
๑.๑ ให้ยกเลิกความในข้อ ๒ ซึ่งได้แก้ไขโดยข้อบังคับ กห. (ฉบับที่ ๓)
พ.ศ.๒๕๑๓ และใช้ความต่อไปนี้แทน (หน้า ๑)
“ข้อ ๒ คําปฏิญาณตนนั้น ดังนี้
ข้าพเจ้า.........................................................(ยศ,ชื่อ,ชื่อสกุล) ขอกระทําสัตย์
ปฏิญาณว่า
ข้าพเจ้า จักยอมตาย เพื่ออิสรภาพ และความสงบแห่งประเทศชาติ
ข้าพเจ้า จักอยู่ในศีลธรรมของศาสนา
ข้าพเจ้า จักเทิดทูนและรักษาไว้ซึ่งพระบรมเดชานุภาพแห่งพระมหากษัตริย์
ข้าพเจ้า จักรักษาไว้ซึ่งการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์
เป็นประมุข
ข้าพเจ้า จักเชื่อถือผู้บังคับบัญชา และปฏิบัติตามคําสั่งอย่างเคร่งครัด ทั้งจัก
ปกครองบังคับบัญชาด้วยความยุติธรรม
ข้าพเจ้า จะไม่แพร่งพรายความลับของทางราชการทหารเป็นอันขาด”
๑.๒ ให้ทําเครื่องหมายดอกจันทน์ไว้
ข้อ ๒ นี้แก้ไขเพิ่มตามข้อยังคับ กห. (ฉบับที่ ๔) พ.ศ.๒๕๒๓

๑๑-๖๑
๒. ให้ยกเลิกระเบียบกองทัพบก ว่าด้วยการประชาสัมพันธ์ พ.ศ.๒๕๑๐ ลง ๙ มิ.ย.
๑๐ (หน้า ๓๓๕) และให้ใช้ระเบียบกองทัพบก ว่าด้วยการประชาสัมพันธ์ พ.ศ. ๒๕๒๒ ลง
๒๐ ธ.ค.๒๒ แทน สบ.ทบ. ได้สําเนาพิมพ์แท่นแจกจ่ายให้ นขต.ทบ. (ระดับกองทัพ) ไปแล้ว
ฉะนั้น จึงเสนอมาเพื่อแก้ไขให้ถูกต้องต่อไป
(ลงชื่อ) พ.อ.ชาตรี รุธิรวัฒน์
รอง จก.สบ.ทบ.ทําการแทน
จก.สบ.ทบ.
กธก.สบ.ทบ.
โทร.๒๒๐๓๘๘๕

๑๑–๖๒

ระเบียบกองทัพบก
ว่าด้วย พิธอี ําลาชีวติ ราชการทหารประจําการ
พ.ศ.๒๕๒๗
ตามที่กองทัพบกได้วางระเบียบว่าด้วยพิธีอําลาชีวิตทหาร พ.ศ.๒๕๑๐ เพื่อตอบแทน
คุณงามความดีให้แก่ข้าราชการในกองทัพบกที่รับราชการมาด้วยความอุตสาหะ วิริยะ เป็นผลดี
แก่ ท างราชการจนกระทั้ ง ครบเกษี ย ณอายุ แ ล้ ว นั้ น บั ด นี้ ส มควรแก้ ไ ขระเบี ย บดั ง กล่ า วให้
เหมาะสมยิ่งขึ้น จึงวางระเบียบไว้ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ระเบี ยบนี้ เรี ยกว่ า “ระเบี ยบกองทั พบก” ว่ า ด้ ว ยพิ ธี อํ า ลาชี วิ ต ราชการทหาร
ประจําการ พ.ศ.๒๕๒๗”
ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้ยังคับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
ข้อ ๓ ให้ยกเลิก “ระเบียบกองทัพบก ว่าด้วยพิธีอําลาชีวิตทหาร พ.ศ.๒๕๑๐”
บรรดาความในระเบียบ คําสั่ง หรือคําชี้แจงใดในส่วนที่นํามากําหนดไว้ในระเบียบนี้
หรือซึ่งขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้ ให้ใช้ความในระเบียบนี้แทน
ข้อ ๔ ข้าราชการกองทัพบกที่จะประกอบพิธีอําลาชีวิตราชการทหารประจําการ ตาม
ระเบียบนี้ ได้แก่ นายทหารสัญญาบัตร, นายทหารประทวน และข้าราชการกลาโหมพลเรือน
ซึ่งมีอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์ และจะต้องปลดออกจากประจําการ เพราะรับราชการมาครบ
เกษียณอายุเมื่อสิ้นปีงบประมาณในปีที่ประกอบพิธี
ข้อ ๕ พิธีอําลาชีวิตราชการทหารประจําการ ให้ปฏิบัติดังนี้
๕.๑ นายทหารชั้ น นายพล, ผู้ บั ง คั บ บั ญ ชาหน่ ว ยขึ้ น ตรงกองทั พ บก,
นายทหารและข้าราชการกลาโหมพลเรือนสัญญาบัตร สังกัดกองบัญชาการกองทัพบก ให้
ประกอบพิธีเป็น

๑๑–๖๓
ส่วนรวมในกรุงเทพมหานคร โดยมีผู้บัญชาการทหารบก หรือผู้แทนเป็นประธาน มีลําดับพิธี
โดยย่อ ดังนี้
๕.๑.๑ เมื่อประธานมาถึงบริเวณพิธี เจ้าหนี้ที่รายงาน
๕.๑.๒ ประธานรับรายงานแล้ว จุดธูปเทียน และกราบพระ ทํา
ความเคารพธงชาติและถวายคํานับพระบรมฉายาลักษณ์แล้วเข้าประจําที่
๕.๑.๓ เจ้าหน้าที่อ่านรายงาน และขานชื่อผู้ครบเกษียณอายุ เข้ารับ
หนังสือประกาศเกียรติคุณ พร้อมของที่ระลึกจากประธาน
๕.๑.๔ ประธานปราศรัย
๕.๑.๕ จบแล้ว ประธานกราบพระ ทําความเคารพธงชาติ และ
ถวายคํานับพระบรมฉายาลักษณ์ เป็นเสร็จพิธี
๕.๒ นายทหารสั ญ ญาบั ต ร และข้ า ราชการกลาโหมพลเรื อ นสั ญ ญาบั ต ร
นอกจากที่กล่าวในข้อ ๕.๑ นายทหารประทวน และข้าราชการกลาโหมพลเรือนต่ํากว่าชั้น
สัญญาบัตร ให้หน่วยขึ้นตรงกองทัพบกต้นสังกัดเป็นผู้ประกอบพิธี โดยกําหนดลําดับพิธีอนุโลม
ตามข้อ ๕.๑
๕.๓ การเลี้ยงรื่นเริงสําหรับผู้ประกอบพิธีในกรุงเทพมหานคร จะได้พิจารณา
สั่งการเป็ นคราวๆ ไป ตามความเหมาะสม ส่วนการเลี้ยงรื่นเริงสําหรั บผู้ประกอบพิธี ณ
หน่วยขึ้นตรงกองทัพบกต้นสังกัดให้อยู่ในดุลพินิจของผู้บังคับบัญชา หน่วยขึ้นตรงกองทัพบก
พิจารณาดําเนินการ
ข้อ ๖ กําหนดวันประกอบพิธี ปกติให้กระทําใน ๓๐ กันยายนของทุกปี เว้นแต่จะมี
คําสั่งเป็นอย่างอื่น
ข้อ ๗ กองทัพบกจะมอบหนังสือประกาศเกียรติคุณและของที่ระลึกให้แก่ข้าราชการ
กองทัพบกที่ครบเกษียณอายุทุกคน รูปร่างลักษณะของหนังสือประกาศเกียรติคุณให้เป็นไปตาม
ผนวก ก. โดยมีขนาด ๒๑ x ๒๖ ซม. สําหรับของที่ระลึก กองทัพบกจะสั่งการตามความ
เหมาระสม
ข้อ ๘ หน้าที่ความรับผิดชอบ

๘.๑ กรมสารบรรณทหารบก รับผิดชอบพิธีตามข้อ ๕.๑ โดยมีหน่วยและ
สายงานที่เกี่ยวข้องให้การสนับสนุน
๑๑–๖๔
๘.๒ การเลี้ยงรื่นเริงสําหรับพิธีในกรุงเทพมหานคร ให้กรมพลาธิการทหารบก
รับผิดชอบ
๘.๓ พิธีตามข้อ ๕.๒ ให้หน่วยขึ้นตรงกองทัพบกที่ประกอบพิธีรับผิดชอบโดย
ตลอด
ข้อ ๙ ให้หน่วยขึ้นตรงกองทัพบกแจ้ง ยศ.ชื่อ, ตําแหน่งของผู้ที่จะครบเกษียณอายุ
ซึ่งจะต้ องออกจากราชการในเดือนกันยายน ให้กรมสารบรรณทหารบกทราบภายในเดื อน
พฤษภาคมของทุกปี ถ้าไม่มีก็ให้แจ้งยืนยันภายในกําหนดดังกล่าวด้วย แล้วให้กรมสารบรรณ
แจ้งต่อให้หน่วยเกี่ยวข้องทราบด้วย
เฉพาะผู้ครบเกษียณอายุที่เป็นนายทหารประทวน และข้าราชการกลาโหมพลเรือนต่ํา
กว่าชั้นสัญญาบัตร เมื่อหน่วยขึ้นตรงกองทัพบกได้แจ้ง ยศ, ชื่อ, ตําแหน่ง ให้กรมสารบรรณ
ทหารบกทราบแล้วให้หน่วยขึ้นตรงกองทัพบกแจ้งให้ มณฑลทหารบก และจังหวัดทหารบก
ตามเขตพื้นที่ทราบพร้อมกันด้วย
ข้อ ๑๐ การจัดหาหนังสือประกาศเกียรติคุณ และของที่ระลึก
๑๐.๑ กรมสารบรรณทหารบก จัดหาหนังสือประกาศเกียรติคุณตามยอดผู้
ครบเกษียณอายุแต่ละปี
๑๐.๒ กรมสรรพาวุธทหารบก จัดหาของที่ระลึกตามยอดผู้ครบเกษียณอายุ
แต่ละปี
ข้อ ๑๑ งบประมาณค่าใช้จ่ายในการจัดหาหนังสือประกาศเกียรติคุณ และการจัดหา
ของที่ระลึกให้เบิกจ่ายตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกําหนด
ข้อ ๑๒ ค่าใช้จ่ายในการประกอบพิธีอําลาชีวิตทหารตามระเบียบนี้ ให้สํานักงานปลัด
บัญชีกองทัพบกพิจารณาสนับสนุนตามความจําเป็นและเหมาะสมในลักษณะประหยัด
ข้อ ๑๓ การแต่งกาย ผู้เข้ากระทําพิธี และผู้เข้าร่วมพิธี ถ้ามิได้กําหนดเป็นอย่างอื่น
ให้แต่งเครื่องแบบปกติ กากีแกมเขียวคอแบะ
ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๒๗

๑๑–๖๕

(ลงชื่อ) พลเอก อาทิตย์ กําลังเอก
(อาทิตย์ กําลังเอก)
ผู้บัญชาการทหารบก

กรมกําลังพลทหารบก

สําเนาถูกต้อง จ่ายถึงหน่วยระดับกองร้อย
(ลงชื่อ) พ.อ.มานิต ทรัพย์สกุล
(มานิต ทรัพย์สกุล)
รอง จก.สบ.ทบ. ทําการแทน

๑๑–๖๖

ผนวก ก
หนังสือประกาศเกียรติคุณ

กองทัพบก
ขอประกาศว่า

ได้ตั้งใจอย่างยอมอุทิศชีวิตและเลือดเนื้อรับราชการทหารมาด้วยความอุตสาหะ วิริยะ เป็น
ประโยชน์แก่ประเทศชาติจนครบเกษียณอายุ กองทัพบกสํานักในคุณงามความดีของท่านผู้นี้ จึง
ขอประกาศเกียรติคุณให้ทราบทั่วกัน
ขออํานาจคุณพระศรีรัตนตรัย โปรดคุ้มครองท่านชั่วนิรันดร

ผู้บัญชาการทหารบก
๑๑–๖๗

บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ กพ.ทบ. (กองวิเคราะห์และประเมินค่าฯ โทร.๒๙๗๗๑๔๘)
ที่
กห ๐๔๐๑/๒๓๗๒
วันที่ ๓ ธ.ค.๔๒
เรื่อง การจัดพี่เลี้ยงสําหรับว่าที่ ร.ต.
เสมอ นขต.ทบ.
อ้างถึง ๑. ระเบียบ ทบ. ว่าด้วยการจัดพี่เลี้ยงสําหรับว่าที่ ร.ต. พ.ศ. ๒๕๑๐
๒. หนังสือ กพ.ทบ. ที่ กห ๐๔๐๑/๒๓๔๐ ลง ๒๗ ต.ค. ๔๐
๓. หนังสือ กพ.ทบ. ที่ กห ๐๔๐๑/๒๔๘๘ ลง ๑๗ พ.ย. ๔๐
สิ่งทีส่ ่งมาด้วย ๑. ตัวอย่างรารางการรายงานผลของพี่เลี้ยง
๒. ตัวอย่างบัญชีรายงานผลการจัดพี่เลี้ยงระดับ นขต.ทบ.
ตามอ้างถึง ๑ ทบ. กําหนดให้หน่วยจัดพี่เลี้ยงสําหรับว่าที่ ร.ต. และ กพ.ทบ. ได้
ชี้แจงแนวทางปฏิบัติเพิ่มเติมตามอ้างถึง ๒-๓ นั้น ปรากฏว่าการรายงานผลของแต่ละหน่วยยัง
มีความแตกต่างกันและส่งหลักฐานประกอบไม่สมบูรณ์ กพ.ทบ. ในฐานะผู้รักษาการณ์ตาม
ระเบียบดังกล่าว จึงข้อชี้แจงเพิ่มเติม ดังนี้
๑. การรายงานผลการอบรมสั่งสอนและกวดขันความประพฤติของ ว่าที่ ร.ต. ขอให้
ส่งหลักฐานประกอบได้แก่
๑.๑ คําสั่งแต่งตั้งนายทหารพี่เลี้ยงของผู้บังคับบัญชาชั้นผู้บังคับกองพัน หรือ
เทียบเท่าขึ้นไป
๑.๒ รายงานผลการอบรมฯ ของนายทหารพี่เลี้ยงทุกระยะ ๑ เดือน โดย
เดือนสุดท้ายต้องเสนอความเห็นพร้อมด้วยเหตุผลว่าสมควรจะขอพระราชทานยศให้หรือไม่
๒. แบบรายงานของพี่เลี้ยงและ นขต.ทบ. ให้ใช้ตามตัวอย่างสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑-๒
๓. ให้ผู้บังคับบัญชาชั้นผู้บังคับกองพันหรือเทียบเท่า รวบรวมผลการอบรมสั่งสอนและ
กวดขันความประพฤติของ ว่าที่ ร.ต. พร้อมหลักฐานประกอบ รายงานตามสายการบังคับ

บัญชาถึง ทบ. (กพ.ทบ.) ปีละ ๑ ครั้ง ในห้วงเวลาการเสนอขอบําเหน็จประจําปี (ประมาณ
เดือน ก.ค. ของทุกปี)
๑๑–๖๘
จึงเสนอมาเพื่อทราบ และถือเป็นหลักปฏิบัติต่อไป

(ลงชื่อ) พ.อ.มานะ สิงห์สุวรรณ์
(มานะ สิงห์สุวรรณ์)
รอง จก.กพ.ทบ.ทําการแทน
จก.กพ.ทบ.

๑

ลํา
ดับ

ร.อ.
บรรลุ
อุดม
ศักดิ์ศิริ

นายท
หารพี่
เลี้ยง

ว่าที่
ร.ต.
วงศ์
ประสิ
ทธิ์
พรม
โสภา

นายท
หาร
ใหม่

ม.ค.
ก.พ.
มี.ค.
เม.ย.
พ.ค.
มิ.ย.

เดือน

ดี

กา
ปฏิบัติ
งาน
ตาม
ตําแห
น่ง
หน้าที่

ดี

ดีมาก

การ
ความ
ปกครอง ประพ
ตนเอง
ฤติ
และการ และ
ปกครอง จรรยา
ใต้บังคับ มารย
บัญชา
าท

ดีมาก

ดีมาก

ดีมาก

(ว.ด.ป.)
(ว.ด.ป.)”
“ .........................................................
“ .........................................................
“ ..........................................................
“ ..........................................................
สมควรที่จะได้รับพระราชทานยศ ร.ต.
(ลงชื่อ) ร.อ. (พี่เลี้ยง) พ.ท. (ผบ.
หน่วย)

หมายเหตุ

ดี ดีมาก (ลงชื่อ) ร.อ. (พี่เลี้ยง) พ.ท. (ผบ.
หน่วย)
มาก

ความ การ
การ การ วินัย
รัก รักษา สังคม ประ ทหาร
ชาติ เกียรติ
หยัด

ตารางการรายงานผลของนายทหารพีเ่ ลีย้ ง ตั้งแต่ ว.ด.ป. ถึง ว.ด.ป.
หน่ วย (ระยะหน่ วยทีอ่ อกคําสั่ งฯ)

๑๑–๖๙

๑๑-๗๐
คําอธิบาย
๑. ตารางการรายงานผล ให้ใ ช้สําหรับพี่เลี้ยงต่อนายทหารใหม่ คนต่อคน
ตลอดระยะเวลา ๖ เดือน เว้นกรณีพี่เลี้ยงคนเดียวรับผิดชอบนายทหารใหม่ ๒ คนในห้วง
เวลาเดียวให้ใช้ใบเดียวกันได้
๒. พี่เลี้ยงส่งผลตารางการรายงานผลให้ ผบ.หน่ วย ที่ออกคําสั่งแต่งตั้งฯ
ทราบเดือ นต่ อ เดื อน โดยพี่ เลี้ย งและ ผบ.หน่ว ยลงนามในช่ อ งหมายเหตุ เมื่ อ ผล.หน่ ว ย
รับทราบแล้ว ให้ส่งคืนพี่เลี้ยงเพื่อบันทึกผลของเดือนต่อไป
๓. เดือนที่ ๖ ให้พี่เลี้ยงบันทึกเสนอความเห็นในช่องหมายเหตุว่า สมควรที่
จะได้รับพระราชทานยศ ร.ต. หรือไม่ ก่อนลงนาม
๔. เกณฑ์การให้คะแนน
ดีเลิศ
=
ผลการปฏิบัติอยู่ในระดับสูงสุด เทียบเป็นร้อยละ
๙๕ ขึ้นไป
ดีมาก
=
ผลการปฏิบัติอยู่ในระดับสูงสุด เทียบเป็นร้อยละ
๘๕ ขึ้นไป แต่ไม่ถึงร้อยละ ๙๕
ดี
=
ผลการปฏิบัติอยู่ในระดับสูงสุด เทียบเป็นร้อยละ )
๕ ขึ้นไป แต่ไม่ถึงร้อยละ ๘๕
พอใช้
=
ผลการปฏิบัติอยู่ในระดับสมความมุ่งหมายขึ้นต่ํา
เทียบเป็นร้อยละ ๗๐ ขึ้นไป แต่ไม่ถึงร้อยละ ๗๕
ยังไม่พอใช้ =
ผลการปฏิบัติอยู่ในระดับต่ํากว่าเกณฑ์ขึ้นต่ํา หรือต่ํา
กว่าร้อยละ ๗๐
๕. ผู้ที่หน่วยเสนอขอพระราชทานยศ ร.ต. ให้ ต้องมีเกณฑ์คะแนนเฉลี่ยรวม
๖ เดือน ของแต่ละเรื่องผ่านระดับ พอใช้ หรือ ร้อยละ ๗๐ ขึ้นไป และเฉลี่ยรวมทุกเรื่อง
ผ่านระดับ ดี หรือร้อยละ ๗๕ ขึ้นไป

๑๑-๗๑

๑๑-๗๒

ระเบียบกองทัพบก
ว่าด้วยการจัดพี่เลี้ยงสําหรับ ว่าที่ ร.ต.
พ.ศ. ๒๕๑๐
เนื่ อ งด้ ว ยบรรดาบุ ค คลที่ไ ด้ รั บ การแต่ งตั้ ง ให้ เ ป็น ว่ าที่ ร.ต ซึ่ ง สํา เร็ จ การศึ ก ษาจาก
รร.จปร. หรือ เลื่อนฐานะจากนายทหารประทวน หรือผู้ที่สําเร็จการศึกษาจากสถาบันอื่นแล้ว
ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นว่าที่ ร.ต เพื่อรับราชการตามตําแหน่งหน้าที่ใน ทบ.ย่อมใหม่ต่อการปฏิบัติ
ในทางการเป็นผู้นํา ผู้บังคับบัญชา และการปกครองทหาร ทั้งยังไม่คุ้นเคยต่อระเบียบประเพณี
ของกรมกองทหาร ซึ่งนับว่าเป็นหัวเลี้ยวหัวต่ออันสําคัญในการเปลี่ยนฐานะในโอกาสต่อไป ดังนั้น
เพื่อให้ผู้บังคับบัญชาได้เอาใจใส่ กวดขันให้ว่าที่ ร.ต.ดังกล่าว รู้จักแนวทางปฏิบัติหน้าที่ราชการ
ตลอดจนการปกครองตนให้เหมาะสมกับฐานะและเกียรติของนายทหารสัญญาบัตร จึงได้ตรา
ระเบียบขึ้นไว้ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบกองทัพบก ว่าด้วยการจัดพี่เลี้ยงสําหรับว่าที่ ร.ต.พ.ศ.
๒๕๑๐”
ข้อ ๒ ให้ยกเลิก
๒.๑ ข้อบังคับกองทัพบก ที่ ๒/๕๐๔ ลง ๒๓ ม.ค.๙๑ ว่าด้วยการอบรมและเลื่อน
ยศว่าที่ ร.ต.
๑/ ๑๙๗๒
๒.๒ ระเบียบกองทัพบก ที่
ลง ๒๐ มี.ค.๘๘ ว่าด้วยการจัดพี่เลี้ยง
๒๔๘๘
สําหรับ ว่าที่ ร.ต.
๒.๓ คํา ชี้ แ จงกองทั พ บก ลง ๓ ส.ค ๙๒ เรื่ อง การอบรม ว่ าที่ ร.ต ประจํ า ปี
๒๔๙๒
๒.๔ บรรดาระเบียบหรือคําสั่งใดที่มีข้อความขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้

๑๑-๗๓
ข้อ ๓ ว่าที่ ร.ต. จะต้องได้รับการอบรมสั่งสอนสอดส่องกวดขันความประพฤติ และอยู่ใน
ความปกครองของพี่เลี้ยงไม่น้อยกว่า ๖ เดือน จึงจะได้รับการพิจารณาให้เลื่อนยศเป็น ร.ต.ได้
การจัดพี่เลี้ยงจะต้องจัดทันทีหรือโดยเร็วที่สุดนับตั้งแต่ได้รับแต่งตั้งให้เป็น ว่าที่ ร.ต.
ในกรณีที่ ว่าที่ ร.ต ต้ องย้ายสังกัด ผู้บังคับบัญ ชาเดิมจะต้องแจ้งผลการอบรมเท่าที่
ดําเนินการไปแล้วให้ผู้บังคับบัญชาสังกัดใหม่ทราบ ผู้บังคับบัญชาใหม่จะต้องดําเนินการจัดพี่เลี้ยง
ให้ทําหน้าที่อบรมสั่งสอนสอดส่องและกวดขันความประพฤติต่อไป
เมื่อ ว่าที่ ร.ต.ผู้ใด ได้รับการอบรมสั่งสอนสอดส่องกวดขันความประพฤติครบกําหนด
และรู้จักแนวทางปฏิบัติหน้าที่ราชการ ตลอดจนปกครองตนให้เหมาะสมกับฐานะและเกียรติของ
นายทหารสัญญาบัตรแล้วและผู้บังคับบัญชาเห็นสมควรให้ดํารงยศ ร.ต. ได้ ก็ให้ผู้บังคับบัญชาชั้น
ผู้บังคับกองพันหรือเทียบเท่ารายงานผลให้ทราบภายใน ๑ เดือน และในการขอบําเหน็จประจําปี
ให้ขอยศ ร.ต. ให้ด้วย โดยบันทึกในช่องหมายเหตุว่า “อบรมแล้ว เพื่อ ทบ. จะได้รวบรวมขอ
พระราชทานยศให้ต่อไป ส่วนผู้ที่ยังมีความประพฤติไม่เหมาะสมที่จะขอเลื่อนยศเป็น ร.ต. ได้ ก็
ให้รายงานชี้แจงเหตุผลเพื่อพิจารณาแต่ต้องดําเนินการอบรมสั่งสอนสอดส่องกวดขันต่อไปจนกว่า
จะได้ผลจึงรายงานขอยศ ร.ต. ได้
ในกรณี ที่ ห น่ ว ยหรื อ โรงเรี ย นมี ข้ อ ขั ด ข้ อ งในการจั ด พี่ เ ลี้ ย งว่ า ที่ ร.ตให้ ร ายงานและ
เสนอแนะหนทางที่ปฏิบัติได้ไป ทบ. โดยเร็ว เพื่อพิจารณาเป็นราย ๆ ไป
ข้อ ๔ การจัดพี่เลี้ยงให้ปฏิบัติดังนี้
๔.๑ ให้เป็นหน้าที่ของผู้บังคับบัญชาชั้นผู้บังคับกองพันหรือเทียบเท่าขึ้นไปเป็นผู้
สั่งจัดนายทหารชั้นผู้บังคับหมวดในกองร้อยหรือหน่วยเทียบเท่ากองร้อย ซึ่ง ว่าที่ ร.ตสังกัดอยู่ให้
ทําหน้าที่พี่เลี้ยง
๔.๒ ผู้เป็นพี่เลี้ยงควรเป็นผู้บังคับหมวดอาวุโสภายในหน่วยที่มีความประพฤติ
เรียบร้อย และมีความรู้ความสามารถดี ถ้ามีความจําเป็นจะจัดให้ผู้บังคับกองร้อยเป็นพี่เลี้ยงก็ได้
๔.๓ พี่เลี้ยงคนหนึ่งให้ทําหน้าที่ปกครองดูแลอบรม ว่าที่ ร.ต ไม่เกิน ๒ คนหากจัด
ได้คนต่อคนก็จะเป็นการเหมาะสมยิ่งขึ้น และในคําสั่งแต่งตั้งพี่เลี้ยงต้องกําหนดให้แน่ชัดว่าผู้ใด
เป็นพี่เลี้ยงของ ว่าที่ ร.ต. คนใด และหากพี่เลี้ยงคนใดต้องถูกย้ายไปรับราชการที่อื่นก่อนที่ว่าที่
ร.ต.จะได้รับการอบรมได้ผลตามเกณฑ์ที่กําหนด ก็ให้ผู้บังคับบัญชาสั่งจัดนายทหารสัญญาบัตรคน

๑๑-๗๔
อื่นทําหน้าที่พี่เลี้ยงแทนต่อไป และพี่เลี้ยงคนเก่าจะต้องส่งหน้าที่ให้กับพี่เลี้ยงคนใหม่โดยละเอียด
ถี่ถ้วน เพื่อจะได้เป็นประโยชน์แก่พี่เลี้ยงคนใหม่เกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ต่อไป
ข้อ ๕ พี่เลี้ยงมีหน้าที่อบรมสั่งสอนสอดส่องกวดขันความประพฤติ ว่าที่ ร.ต.ในบังคับ
บัญชาให้มีความรู้ความสามารถในเรื่องต่าง ๆ ดังต่อไปนี้
๕.๑ การปฏิบัติงานตามตําแหน่งหน้าที่
๕.๒ การปกครองตนและปกครองได้บังคับบัญชา
๕.๓ ความประพฤติและจรรยามารยาท
๕.๔ ความรักชาติ
๕.๕ การรักษาเกียรติ
๕.๖ การสังคม
๕.๗ การประหยัด
๕.๘ วินัยทหาร
การปฏิบัติงานตามตําแหน่งหน้าที่ มีความมุ่งหมายให้ว่าที่ ร.ต. มีความรู้ความสามารถ
ทั้งในทางวิชาการและทางปฏิบัติ สามารถปฏิบัติงานในตําแหน่งที่ตนได้รับการบรรจุได้เป็นอย่าง
ดี และสามารถปฏิ บั ติ ง านตามหน้ า ที่ ที่ ไ ด้ รั บ มอบหมายได้ ดี อี ก ด้ ว ย นอกจากนี้ ยั ง ต้ อ งรู้ จั ก
พากเพียรพยายามศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมอยู่เสมอ และพิจารณาปรับปรุงตนเอง เพื่อให้สามารถ
ปฏิบัติในตําแหน่งหน้าที่สูงกว่าได้ด้วย
การปกครองตนเองและปกครองผู้ใต้บังคับบัญชา มีความมุ่งหมายให้ ว่าที่ ร.ต. ได้
สํานึกตนอยู่เสมอว่าตนเป็นอะไร มีหน้าที่อย่างใด ไม่ลุอํานาจ อคติ สามารถบังคับตนเองให้
ปฏิบัติในทางที่ดีที่ชอบประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดี เข้าใจในการปกครองตนเองและปกครอง
คนอื่น โดยนําเอาแบบอย่างในการปกครองที่ดีมาปฏิบัติ ทั้งต้องมีศีลธรรมและรู้หลักจิตวิทยาใน
ความต้องการของมนุษย์ประกอบด้วย
ความประพฤติและจรรยามารยาท มีความมุ่งหมายให้ ว่าที่ ร.ต. มีความประพฤติดีทั้ง
ภายในและภายนอกโรงทหาร ทั้งต่อหน้าและลับหลังผู้บังคับบัญชา รู้จักรักษาเกียรติชื่อเสียงของ
ตนและของหมู่ ค ณะ ส่ ว นจรรยามารยาทนั้ น ต้ อ งการให้ เ ป็ น คนสุ ภ าพอ่ อ นโยน ปฏิ บั ติ ต น
เหมาะสมแก่กาลเทศะ

๑๑-๗๕
ความรักชาติ มีความมุ่งหมายให้ ว่าที่ ร.ตระลึกอยู่เสมอว่า “เราเป็นส่วนหนึ่งของชาติ
จักต้องบําเพ็ญตนเพื่อประโยชน์แก่ชาติ” เพื่อจะได้ประพฤติปฏิบัติแต่ในทางที่ดีที่ชอบ ไม่ทํา
ความเสื่อมเสียให้แก่ตนเองและส่วนรวม
การรักษาเกียรติ มีความมุ่งหมายให้ว่าที่ ร.ต มีความรู้ความเข้าใจในความหมายของ
“เกียรติ” (คําเล่าลือ คําสรรเสริญ) เพื่อจะได้รักษาคุณงามความดีที่ตนได้รับการยกย่องสรรเสริญ
ไว้อย่างดีที่สุด รู้สึกตัวอยู่ตลอดเวลาว่าสิ่งใดควร หรือไม่ควรปฏิบัติอย่างไร พยายามประพฤติ
ปฏิบัติแต่สิ่งที่ดีที่ชอบตลอดไป
การสังคม มีความมุ่งหมายให้ ว่าที่ ร.ต มีความรู้ความเข้าใจในการคบหาสมาคมกับ
บุคคลทั่วไป ประพฤติตนได้เหมาะสมกับฐานะและตําแหน่งหน้าที่ทั้งรู้จักวางตัวในสังคมต่าง ๆ ได้
อย่างเหมาะสม
การประหยัด มีความมุ่งหมายให้ ว่าที่ ร.ต. มีความเข้าใจในเรื่องการประหยัด เพื่อจะได้
ปฏิบัติตนให้ถูกต้องรู้จักกระเหม็ดกระแหม่ ไม่สุรุ่ยสุร่าย ใช้จ่ายเงินเท่าความจําเป็น เหมาะสมแก่
ฐานะ ไม่ฟุ่มเฟือยจนถึงกับต้องกู้หนี้ยืมสิน ซึ่งจะกลายเป็นคนมีหนี้สินล้นพ้นตัว อันจะทําให้เสื่อม
เสียทั้งในทางส่วนตัวและราชการ
วินัยทหาร มีความมุ่งหมายให้ว่าที่ ร.ตมีความรู้ความเข้าใจในแบบธรรมเนียม และจารีต
ประเพณี ข องทหาร เพื่ อ ปฏิ บัติ ต นได้ ถู ก ต้ อง ทั้ ง เคร่ งครั ดต่ อ ระเบี ย บวิ นั ย ปฏิบั ติ ต นให้ เ ป็ น
ตัวอย่างที่ดีแก่ทหารทั่วไป
ข้อ ๖ เบ็ดเตล็ด
๖.๑ พี่เลี้ยงนอกจากมีหน้าที่อบรมสั่งสอนกวดขันความประพฤติ ว่าที่ ร.ต. ตามที่
กําหนดในข้อ ๕ แล้ว พี่เลี้ยงต้องปฏิบัติตนให้เป็นแบบอย่างที่ดีแก่ ว่าที่ ร.ต. ทั้งในและนอกเวลา
ราชการคอยชักจูง ว่าที่ ร.ต ให้ประพฤติปฏิบัติในทางที่ดีและปฏิบัติหน้าที่ราชการ โดยเคร่งครัด
นอกจากนี้ ต้ อ งรายงานความประพฤติ แ ละความเป็ น ไปของ ว่ า ที่ ร.ต.ในบั ง คั บ บั ญ ชา ให้
ผู้บังคับบัญชาของตนทราบอยู่เสมอ ทุกระยะ ๑ เดือน และในเดือนสุดท้ายที่ผู้บังคับบัญชาจะขอ
พระราชทานยศ ร.ต. ให้นั้น พี่เลี้ยงมีหน้าที่รายงานเสนอความเห็นต่อผู้บังคับบัญชา พร้อมด้วย
เหตุผลว่าสมควรจะขอพระราชทานยศให้หรือไม่
๖.๒ ผู้บังคับกองร้อยและผู้บังคับกองพัน ซึ่งเป็นผู้บังคับบัญชาของ ว่าที่ ร.ต ต้อง
สอดส่องดูแลและชี้แจงแนะแนววิธีอบรมสั่งสอนสอดส่องกวดขันความประพฤติของ ว่าที่ ร.ต.

๑๑-๗๖
ตลอดจนให้คําปรึกษาและแก้ปัญหาข้อขัดข้องให้แก่พี่เลี้ยง ทั้งนี้เพื่อให้ ว่าที่ ร.ต. ได้รับการอบรม
ให้มีความรู้ความประพฤติเรียบร้อย นอกจากนี้จะต้องหาโอกาสทําการอบรม ว่าที่ ร.ต. ด้วย
ตนเองอย่างน้อยเดือนละ ๑ ครั้ง
๖.๓ สําหรับนายทหารสัญญาบัตรภายในหน่วย หากได้พบเห็น ว่าที่ ร.ต. ผู้ใด
ประพฤติตนในทางไม่สมควร อันจะนําความเสื่อมเสียมาสู่ตนและหมู่คณะแล้ว ให้ชี้แจงว่ากล่าว
ตามควรแก่กรณีทุกครั้ง มิให้เพิกเฉยเป็นอันขาด แล้วให้แจ้งยืนยันให้พี่เลียงของ ว่าที่ ร.ต. ผู้นั้น
ทราบด้วยเสมอ
๖.๔ เพื่อให้ ว่าที่ ร.ต. ได้มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติหน้าที่ต่าง ๆ ได้ถูกต้อง
จึงสมควรได้กําหนดให้ ว่าที่ ร.ต. ได้ปฏิบัติหน้าที่ต่าง ๆ ด้วยตนเอง เช่น ทําหน้าที่นายสิบเวร
กองร้อย ผู้ช่วยผู้บังคับกองรักษาการณ์, ผู้บังคับกองรักษาการณ์, ผู้ช่วยนายทหารเวรประจํา
หน่วย, นายทหารเวรประจําหน่วย และผู้ช่วยผู้ฝึกทหารใหม่ เป็นต้น การจะกําหนดให้ปฏิบัติ
หน้าที่ใดมากน้อยเพียงใด ให้อยู่ในดุลพินิจของผู้บังคับบัญชาชั้นผู้บังคับกองพันหรือเทียบเท่า
๖.๕ เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ ว่าที่ ร.ต มีนิสัยรักการประหยัด และเพื่อวางรากฐาน
ของครอบครัวในอนาคต จึงให้ผู้บังคับบัญชากําหนดให้ ว่าที่ ร.ต. เปิดบัญชีเงินฝากออมสินเป็น
รายเดือน ๆ ละ ไม่น้อยกว่า ๑๐ บาท โดยให้เจ้าหน้าที่การเงินของหน่วยเป็นผู้ดําเนินการ การ
ถอนเงินฝากในกรณีจําเป็นต้องได้รับอนุมัติจากผู้บังคับบัญชาชั้นผู้บังคับกองพันหรือเทียบเท่า
ข้อ ๗ ให้ กพ.ทบ เป็นผู้รักษาการณ์ให้เป็นไปตามระเบียบนี้
ข้อ ๘ ระเบียบนี้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๑๐
(ลงชื่อ) พล.อ.ป. จารุเสถียร
(ประภาส จารุเสถียร)
ผบ.ทบ.
กพ.ทบ.

๑๑-๗๗

บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ กพ.ทบ. (กองการปกครองฯ โทร. ๐-๒๒๙๗-๗๑๕๕, ๙๗๐๕๕)
ที่
กห ๐๔๐๑/๒๐๘๗
วันที่ ๑๓ ก.ค. ๕๕
เรื่อง การทําหน้าที่นายทหารพี่เลี้ยงสําหรับว่าที่ ร.ต. (เพิ่มเติม)
เสนอ
อ้างถึง ๑. หนังสือ กพ.ทบ. ที่ กห ๐๔๐๑/๕๓๘ ลง ๒๒ ก.พ. ๕๕
๒. ระเบียบ ทบ. ว่าด้วยการจัดพี่เลี้ยงสําหรับว่าที่ ร.ต. พ.ศ. ๒๕๑๐
๑. ผู้บังคับบัญ ชาชั้นสูง มี ความห่วงใยในความเอาใจใส่ดูแลกําลังพลของ ว่าที่ ร.ต.
เกี่ยวกับด้านสวัสดิการ ความเป็นอยู่ และการเลี้ยงดูทหาร จึงให้นายทหารพี่เลี้ยงอบรม แนะนํา
รวมถึงการให้ปฏิบัติงานเพิ่มเติมแก่ว่าที่ ร.ต. เพื่อให้มีความรู้เกี่ยวกับการประกอบเลี้ยง, งานด้าน
สูทกรรมและสวัสดิการของหน่วย สําหรับเป็นพื้นฐานในการปกครองบังคับบัญชาหน่วยงานใน
อนาคตต่อไปด้วย
๒. ตามอ้างถึง ๑ กพ.ทบ. มีหนังสือแจ้งให้ นขต.ทบ. เน้นย้ํา กวดขันและกํากับดูแลการ
ปฏิบัติข อง นายทหารพี่เลี้ยง และว่ าที่ ร.ต. ให้ป ระพฤติตนและปฏิบั ติห น้าที่ ใ ห้เป็น ไปตาม
ระเบียบ ทบ.ที่อ้างถึง ๒ ดังนั้น กพ.ทบ. จึงขอให้ นขต.ทบ.ออกคําสั่งให้ว่าที่ ร.ต. ปฏิบัติหน้าที่
เกี่ยวกับงานด้านสวัสดิการและการเลี้ยงดูทหาร ตามข้อ ๑ เพิ่มเติม เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่ของ
ว่าที่ ร.ต. เป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามนโยบายของผู้บังคับบัญชา รวมทั้งขอให้หน่วยเน้นย้ํา
และกํากับดูแลให้นายทหารพี่เลี้ยงอบรม แนะนํา รวมถึงการให้ปฏิบัติงานเพิ่มเติมเกี่ยวกับการ
ประกอบเลี้ยง, งานด้านสูทกรรม และด้านสวัสดิการ ให้แก่ ว่าที่ ร.ต. ของหน่วยต่อไป
จึงเสนอมาเพื่อพิจารณาดําเนินการต่อไป
(ลงชื่อ) พล.ต.สุชาติ หนองบัว
(สุชาติ หนองบัว)
สําเนาถูกต้อง
จก.กพ.ทบ.
(ลงชื่อ) พ.อ.เกรียงไกร ปราสาทสุวรรณ
(เกรียงไกร ปราสาทสุวรรณ)
ผอ.กอง กพ.ทบ.

๑๑-๗๘

บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ กพ.ทบ. (กองการปกครองฯ โทร. ๐-๒๒๙๗-๗๐๐๓)
ที่
กห ๐๔๐๑/๕๓๘
วันที่ ๒๒ ก.พ. ๕๕
เรื่อง การทําหน้าที่นายทหารพี่เลี้ยงสําหรับว่าที่ ร.ต.
เสนอ
อ้างถึง ระเบียบ ทบ. ว่าด้วยการจัดพี่เลี้ยงสําหรับว่าที่ ร.ต. พ.ศ. ๒๕๑๐
๑. ตามที่ ทบ. ได้กําหนดให้หน่วยระดับกองพันหรือเทียบเท่าขึ้นไป จัดนายทหารพี่เลี้ยง
สําหรับ ว่าที่ ร.ต. เพื่อทําหน้าทอบรมสงสอน และแนะนําการปฏิบัติตนของ ว่าที่ ร.ต. ให้รู้จัก
แนวทางปฏิบัติหน้าที่ราชการ ตลอดจนการปกครองตนเองให้เหมาะสมกับฐานะและเกียรติของ
นายทหารสัญญาบัตร โดยมีรายละเอียดการปฏิบัติตามระเบียบ ทบ. ที่อ้างถึง สรุปได้ดังนี้
๑.๑ นายทหารพี่เลี้ยง มีหน้าที่ปกครองดูแลอบรมสั่งสอนและแนะนําการปฏิบัติตน
รวมทั้งสอดส่องกวดขันความประพฤติของว่าที่ ร.ต. ให้มีความรู้ความสามารถในเรื่องต่าง ๆ
ได้แก่ การปฏิบัติงานตามตําแหน่งหน้าที่ การปกครองตนและปกครองผู้ใต้บังคับบัญชา.ความ
ประพฤติและจรรยามารยาท, ความรักชาติ, การรักษาเกียรติ, การสังคม, การประหยัดและวินัย
ทหาร
๑.๒ หน่วยออกคําสั่งแต่งตั้งนายทหารสัญญาบัตรซึ่งว่าที่ ร.ต. สังกัดอยู่ให้ทําหน้าที่พี่
เลี้ยง และออกคําให้ ว่าที่ ร.ต. ปฏิบัติหน้าที่ต่าง ๆ ด้วยตนเอง เช่น นายสิบเวรกองร้อย, ผช.ผบ.
กองรักษาการณ์, ผบ. กองรักษาการณ์, ผช. นายทหารเวรประจําหน่วย, นายทหารเวรประจํา
หน่วย, ผช.ผู้ฝึกทหารใหม่ ฯลฯ โดยนายทหารพี่เลี้ยงให้คําแนะนํา อบรม สั่งสอน และกํากับดูแล
การปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวของ ว่าที่ ร.ต. ให้ถูกต้องตามแบบธรรมเนียมทหาร
๒. กพ.ทบ. จึงขอให้ นขต.ทบ. เน้นย้ํากวดขันและกํากับดูแลการปฏิบัติของนายทหารพี่
เลี้ยง และว่าที่ ร.ต. ให้ประพฤติปฏิบัติตนและปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามแนวทางที่ ทบ.กําหนด
ในข้อ ๑
จึงเสนอมาเพื่อกรุณาพิจารณาดําเนินการต่อไป

๑๑-๗๙

(ลงชื่อ) พล.ต.สุชาติ หนองบัว
(สุชาติ หนองบัว)
จก.กพ.ทบ.
สําเนาถูกต้อง
(ลงชื่อ) พ.อ.สมพร แก่นจันทร์
(สมพร แก่นจันทร์)
รอง ผอ.กอง กพ.ทบ.

๑๑-๘๐

บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ กพ.ทบ. (กองการปกครองฯ โทร. ๐-๒๒๙๗-๗๐๕๕)
ที่
กห ๐๔๐๑/๓๑๗๑
วันที่ ๑๓ ต.ค. ๕๔
เรื่อง การอนุมัติหลักการจัดธงประจํากองทหารเกียรติยศ แถวทหารต้อนรับและหมู่ธง
เกียรติยศ
เรียน ผบ.ทบ.
อ้างถึง ๑. ข้อบังคับกระทรวงกลาโหมว่าด้วยการจัดกองทหารเกียรติยศ พ.ศ. ๒๕๒๘
๒. ระเบียบ ทบ. ว่าด้วยการจัดแถวทหารต้อนรับและหมู่ธงเกียรติยศ พ.ศ. ๒๕๔๑
๓. วิทยุราชการทหาร กพ.ทบ. ที่ กห ๐๔๐๑/๑๑๘๔ ลง ๑๖ ก.ย. ๕๔
๑. กพ.ทบ.ขออนุมัติหลักการจัดธงประจํากองทหารเกียรติยศ แถวทหารต้อนรับและหมู่
ธงเกียรติยศ ซึ่งใช้ในโอกาสต้อนรับพระบรมวงศานุวงศ์ บุคคลสําคัญ ผู้บังคับบัญชาชั้นสูง และ
ชาวต่างประเทศ เพื่อให้มีความสง่างาม สมศักดิ์ศรี และเป็นแบบอย่างอันเดียวกันของ ทบ. ให้ถือ
ปฏิบัติ ดังนี้
๑.๑ การใช้ธงชัยเฉลิมพลประจํากองทหารเกียรติยศ ให้ใช้ในกรณีการจัดสําหรับ
๑.๑.๑ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
๑.๑.๒ สมเด็จพระบรมราชินี
๑.๑.๓ สมเด็จพระบรมราชชนนี
๑.๑.๔ รัชทายาท
๑.๑.๕ ประมุขรัฐต่างประเทศ
๑.๒ การใช้ธงแสดงหน่วยประจํากองทหารเกียรติยศ ให้ใช้ในกรณีการจัดสําหรับ
๑.๒.๑ ผู้สําเร็จราชการแทนพระองค์
๑.๒.๒ นายกรัฐมนตรี
๑.๒.๓ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม
๑.๒.๔ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด, ผู้บัญชาการทหารบก, ผู้บัญชาการทหารเรือ
และผู้บัญชาการทหารอากาศ
๑.๒.๕ ผู้แทนรัฐบาลต่างประเทศ และแขกผู้มีเกียรติของรัฐบาล

๑๑-๘๑
๑.๒.๖ พระบรมราชานุ ส าวรี ย์ และอนุ ส าวรี ย์ ผู้ ป ระกอบคุ ณ ความดี แ ก่
ประเทศชาติเป็นอย่างยิ่ง
๑.๓ การจัดแถวทหารต้อนรับและหมู่ธงเกียรติยศให้ใช้ธงแสดงหน่วยประกอบการจัด
แถวทหารต้อนรับ และหมู่ธงเกียรติยศด้วย
๒. ข้อเท็จจริง
๒.๑ การจัดกองทหารเกียรติยศ จัดขึ้นเพื่อเป็นเกียรติแก่บุคคลในโอกาสต่าง ๆ โดย
กําหนดให้มีธงชัยเฉลิมพลประจํากองทหารเกียรติยศที่จัดสําหรับ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว,
สมเด็จพระบรมราชินี, สมเด็จพระบรมราชชนนี, รัชทายาท และประมุขของรัฐต่างประเทศ
รายละเอียดตามอ้างถึง ๑
๒.๒ การจัดแถวทหารต้อนรับและหมู่ธงเกียรติยศ จัดขึ้นเพื่อเป็นเกียรติและให้การ
ต้อนรับผู้บังคับบัญชา นายทหารชั้นผู้ใหญ่และบุคคลผู้มีเกียรติของ ทบ. เมื่อเดินทางไปตรวจ
ราชการหรือตรวจเยี่ยมหน่วยทหารอย่างเป็นทางการ หรือจัดแทนการจัดกองทหารเกียรติยศ ใน
กรณีที่ไม่สามารถจัดกองทหารเกียรติยศ ตามข้อบังคับและระเบียบว่าด้วยการจัดกองทหาร
เกียรติยศได้โดยจัดสําหรับบุคคลอันได้แก่ นายกรัฐมนตรี, รมว.กห., รมช.กห., ผู้บังคับบัญชา
ชั้นสูงของ ทบ. ชั้นยศตั้งแต่ พล.ท.ขึ้นไป, นายทหารชั้นนายพลชั้นยศ พล.ท. ขึ้นไป ที่ได้รับ
มอบหมาย และบุคคลผู้มีเกียรติของ ทบ. นอกจากที่กล่าวมาแล้ว ตามที่ ทบ.จะสั่งการตามที่
เห็นสมควร รายละเอียดตามอ้างถึง ๒
๓. กพ.ทบ. พิจารณาแล้วเห็นว่า การจัดให้มี ธงประจํากองทหารเกียรติยศนั้น ตาม
ข้อบังคับ กห.ฯ กําหนดให้จัดธงชัยเฉลิมพลประจํากองทหารเกียรติยศสําหรับบุคคลตามข้อ ๑.๑
เท่านั้น แต่ในการปฏิบัติที่ผ่านมามีบางหน่วยนําธงแสดงหน่วยมาประจํากองทหารเกียรติยศ ที่จัด
สําหรับบุคคลอื่นนอกเหนือจากบุคคลตามข้อ ๑.๑ ทําให้มีความแตกต่างกันใน ทบ. ซึ่งในเรื่อง
ดังกล่าวผู้บังคับบัญชาชั้นสูง พิจารณาแล้วเห็นว่าการจัดธงแสดงหน่วยประจํากองทหารเกียรติยศ
เป็นการเพิ่มความสง่างามสมศักดิ์ศรี และเพื่อให้หน่วยปฏิบัติเป็นแบบอย่างอันเดียวกันทั้ง ทบ.
ตามที่ กพ.ทบ. ได้รับแจ้งให้หน่วยทราบในขั้นต้นแล้ว รายละเอียดตามอ้างถึง ๓ ดังนั้นจึงเห็น
ควรอนุมัติหลักการให้จัดธงแสดงหน่วยประจํากองทหารเกียรติยศ ในโอกาสจัดสําหรับบุคคลตาม
ข้อ ๑.๒ และการจัดแถวทหารต้อนรับและหมู่ธงเกียรติยศตามข้อ ๑.๓ ด้วย

๑๑-๘๒
๔. ข้อเสนอ เห็นควรดําเนินการดังนี้
๔.๑ อนุมัติหลักการจัดธงประจํากองทหารเกียรติยศ แถวทหารต้อนรับและหมู่ธง
เกียรติยศ ตามข้อ ๑
๔.๒ ให้ สบ.ทบ. สําเนาแจ้ง นขต ทบ. (ถึงระดับ กองพล) ทราบและถือปฏิบัติ
จึงเรียนมาเพื่อกรุณาพิจารณา หากเห็นเป็นการสมควร กรุณาอนุมัติตามเสนอในข้อ ๔
ทั้งนี้อยู่ในอํานาจของ ผบ.ทบ.
(ลงชื่อ) พล.ต.สุชาติ หนองบัว
(สุชาติ หนองบัว)
จก.กพ.ทบ.

๑๑-๘๓

- อนุมัติตามเสนอในข้อ ๔
(ลงชื่อ) พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(ประยุทธ์ จันทร์โอชา)
ผบ.ทบ.
๑๑ ต.ค. ๕๔

(ลงชื่อ) พล.อ.ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ
(ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ)
รอง ผบ.ทบ.
๑๘ ต.ค. ๕๔

(ลงชื่อ) พล.อ.ทนงศักดิ์ อภิรักษ์โยธิน
(ทะนงศักดิ์ อภิรักษ์โยธิน)
ผช.ผบ.ทบ.(๑)
๑๗ ต.ค. ๕๔

เรียน ผบ.ทบ.
- เห็นสมควรอนุมัติตามที่ กพ.ทบ. เสนอในข้อ ๔
(ลงชื่อ) พล.ท.อําพูน ชูประทุม
(อําพูน ชูประทุม)
ผช.เสธ.ทบ.ฝกพ.
๑๔ ต.ค. ๕๔

(ลงชื่อ) พล.ท.จิระเดช โมกขะสมิต
(จิระเดช โมกขะสมิต)
รอง เสธ.ทบ.(๓)
๑๔ ต.ค. ๕๔

(ลงชื่อ) พล.อ.ศิริชัย ดิษฐกุล
(ศิริชัย ดิษฐกุล)
เสธ.ทบ.
๑๗ ต.ค. ๕๔

สําเนาถูกต้อง
(ลงชื่อ) พ.อ.สมพร แก่นจันทร์
(สมพร แก่นจันทร์)
รอง ผอ.กอง กพ.ทบ.

