
                            บันทึกข้อความ 

ส่วนราชการ                         กพ.ทบ.            (กองการปกครอง  โทร. ๒๙๗๘๐๖๒) 
ที่      กห ๐๔๐๑/ ๒๘๕๘                                วันที่         ๓     พ.ค. ๔๔                                                            
เรื่อง      ชี้แจงการแต่งกายเครื่องแบบปกติกากีแกมเขียวคอแบะ เครื่องแบบปกติขาว และการปฏิบัติต่าง ๆ 

เสนอ   

อ้างถึง   ๑. กฎกระทรวง (พ.ศ.๒๕๔๒) ออกตามความในพระราชบัญญัติเครื่องแบบทหาร พุทธศักราช 
      ๒๔๗๗  ว่าด้วยเครื่องแบบทหารบก ฉบับที่ ๘๐ 
 ๒. กฎกระทรวง (พ.ศ.๒๔๙๙)  ออกตามความในพระราชบัญญัติเครื่องแบบทหาร พุทธศักราช 
       ๒๔๗๗ ว่าด้วยสิทธิและโอกาสในการแต่งเครื่องแบบทหาร 
 ๓. หนังสือ กพ.ทบ. ที่ กห ๐๔๐๑/๓๖๕  ลง ๓ ก.พ. ๓๕ 
 ๔. หนังสือ กพ.ทบ. ที่ กห ๐๔๐๑/๙๒๐  ลง ๑๖ มี.ค.๓๖ 
 ๕. ระเบียบ ทบ. ว่าด้วนการแต่งเครื่องแบบทหารในโอกาสต่าง ๆ พ.ศ. ๒๕๑๙ 
 ๖. ค าชี้แจง กองทัพบก เรื่อง การใช้เครื่องแบบปกติกากีแกมเขียวคอแบะ ลง ๘ มิ.ย.๒๕ 
              ๗. ประกาศ กองทัพบก เรื่อง การปฏิบัติในงานพระราชทานเพลิงศพ ลง ๑๑ มี.ค.๔๒ 

  ๑. ด้วยได้มีก าลังพลของ ทบ. สอบถามเรื่องการแต่งกายเครื่องแบบปกติกากีแกมเขียวคอ
แบะ และเครื่องแบบปกติขาว ในโอกาสต่าง ๆ    การประดับสายยงยศของนายทหารฝ่ายเสนาธิการ ประกอบ
เครื่องแบบ การเคารพส าหรับผู้ไปร่วมพิธีพระราชทานเพลิงศพ  ให้ถูกต้องตามแบบธรรมเนียมของทหารที่
ก าหนดไว้ 
  ๒. เพ่ือให้การแต่งกายเครื่องแบบปกติกากีแกมเขียวคอแบะและเครื่องแบบปกติขาวในโอกาส
ต่าง ๆ การประดับสายยงยศของนายทหารฝ่ายเสนาธิการประกอบเครื่องแบบ  การเคารพส าหรับผู้ไปร่วมพิธี
พระราชทานเพลิงศพ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้อง  กพ.ทบ. ขอชี้แจงดังนี้ 
        ๒.๑ การประดับสายยงยศของนายทหารฝ่ายเสนาธิการ ประกอบเครื่องแบบ ตามอ้างถึง  
๑,๒,๓ และ ๔  (ตามภาพท่ีแนบ) 
         ๒.๑.๑ นายทหารซึ่งด ารงต าแหน่งเสนาธิการ ฝ่ายเสนาธิการหรือต าแหน่งที่ก าหนด 
ว่าเป็นต าแหน่งฝ่ายเสนาธิการ ใช้สายยงยศเป็นสายถัก ๑ เส้น ประกอบตุ้มโลหะสีทอง ๑ ตุ้ม สายเกลี้ยง ๒ 
เส้นปลายสายรวมติดใต้อินทรธนูข้างขวา  สายถักคล้องใต้แขนขวาผ่านหน้าออก   สายเกลี้ยงท าเป็นบ่วงคล้อง
ใต้แขนขวา ๑ เส้น ส่วนอีก ๑ เส้น ท าเป็นบ่วงผ่านหน้าออกมารวมกับปลายสายถักคล้องที่ดุมอกเสื้อ ให้ตุ้ม
โลหะสีทองอยู่ที่อกเสื้อ ถ้าเป็นเสื้อชั้นนอกคอปิดคล้องที่ดุมออกเสื้อเม็ดที่ ๑  ถ้าเป็นเสื้อชั้นนอกคอแบะหรือ
เสื้อชั้นนอกเปิดอกคล้องใต้ชายพับประมาณแนวเดียวกับดุมเม็ดที่ ๑ ของเสื้อชั้นนอกคอปิด 
   ๒.๑.๒ สายยงยศท าด้วยไหมทองหรือไหมสีเหลือง 
    ๒.๑.๒.๑ เครื่องแบบปกติขาว หรือเครื่องแบบปกติกากีแกมเขียวคอแบะ 
ที่ประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ เครื่องแบบครึ่งยศ เครื่องแบบเต็มยศ เครื่องแบบสโมสร หรือเครื่องแบบ 
กันหนาวน้ าเงินด า ใช้สายยงยศไหมทอง 
    ๒.๑.๒.๒ เครื่องแบบปกติขาว หรือเครื่องแบบปกติกากีแกมเขียวคอแบะ 
ที่ไม่ประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์  ใช้สายยงยศไหมสีเหลือง 
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    ๒.๑.๒.๓ เครื่องแบบปกติกากีแกมเขียวคอพับ หรือเครื่องแบบปกติกากีนวล
แกมเขียวคอพับ  ใช้สายยงยศไหมสีเหลือง เฉพาะแต่สายเกลี้ยง ๑ เส้น ท าเป็นบ่วงผ่านหน้าอกมาคล้องที่ดุม
อกเสื้อเม็ดที่ ๒  ปลายสายรวมติดใต้อินทรธนูข้างขวา 
        ๒.๒ การแต่งเครื่องแบบปกติกากีแกมเขียวคอแบะ และเครื่องแบบปกติขาว ในโอกาส 
ต่าง ๆ ตามอ้างถึง ๕ และ ๖ 
    ๒.๒.๑ ถ้าไม่มีค าสั่งหรือหมายก าหนดการเป็นอย่างอ่ืน ให้ทหารแต่งเครื่องแบบปกติ
ขาว คือ    
    ๒.๒.๑.๑ไปในงานพระราชพิธี หรือรัฐพิธี ตามหมายก าหนดการ 
    ๒.๒.๑.๒ เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทในโอกาสต่าง ๆ ที่เป็นทางราชการ 
หรือในการรับ-ส่งเสด็จ 
     ๒.๒.๑.๓ ไปในงานพิธีของทางราชการที่ก าหนดให้แต่งเครื่องแบบปกติ 
แต่มิได้ก าหนดให้แต่งเครื่องแบบปกติชนิดใดโดยแน่นอน 
     ๒.๒.๑.๔ ไปในงานพระราชทานเพลิงศพทหาร ต ารวจ หรืองานฝังศพ
ทหาร ต ารวจ ตามประเพณี ลัทธิ หรือศาสนาที่ไม่เผาศพ 
     ๒.๒.๑.๕ ไปในงานพิธีของส่วนราชการฝ่ายพลเรือน ซึ่งก าหนดให้ 
ข้าราชการพลเรือนแต่งเครื่องแบบปกติขาว 
     ๒.๒.๑.๖ ในพิธี หรืองานเลี้ยงรับรองเป็นเกียรติ ถ้าจ าเป็นต้องแต่ง
เครื่องแบบปกติขาว ให้แต่งได้ตามความเหมาะสม 
   ๒.๒.๒ ถ้าไม่มีค าสั่ง หรือหมายก าหนดการเป็นอย่างอ่ืน ให้ทหารแต่งเครื่องแบบปกติ
กากีแกมเขียวคอแบะ 
     ๒.๒.๒.๑ ในการเยี่ยมค านับเป็นทางการ 
     ๒.๒.๒.๒ ในการรายงานตนเอง 
     ๒.๒.๒.๓ ในงานพิธีกระท าสัตย์ปฏิญาณตนต่อธงไชยเฉลิมพลของทหาร 
     ๒.๒.๒.๔ ในงานพิธีที่เป็นเกียรติของหน่วย เช่น  พิธีรับประกาศนียบัตรพิธี
เปิดหรือปิดการศึกษา พิธีเปิดหรือปิดการประชุม การสัมมนาระหว่างประเทศ    ซึ่งหน่วยใน ทบ. เป็นเจ้าภาพ
หรือพิธีการอ่ืน ๆ ในท านองเดียวกัน 
   ๒.๒.๓ เมื่อเป็นตุลาการศาลทหาร เวลาพิจารณาคดี ณ ที่ตั้งศาลปกติ 
   ๒.๒.๔ ไปในงานพิธีของส่วนราชการฝ่ายพลเรือน ซึ่งก าหนดให้ข้าราชการพลเรือน
แต่งเครื่องแบบปกติกากีคอตั้ง 
   ๒.๒.๕ ในโอกาสที่สามารถแต่งเครื่องแบบได้ทั้งชุดปกติขาวและชุดปกติกากีแกม-
เขียวคอแบะ ให้แต่งเครื่องแบบปกติขาว 
        ๒.๓ การเคารพส าหรับผู้ไปร่วมพิธีพระราชทานเพลิงศพ ตามอ้างถึง ๗ 
   ๒.๓.๑ ไม่ต้องบรรเลงเพลิงสรรเสริญพระบารมี เมื่อเจ้าหน้าที่เชิญเพลิงพระราชทาน
มาถึงวัด หรือในขั้นตอนการปฏิบัติอื่น ๆ ในงานพระราชทานเพลิงศพ  
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   ๒.๓.๒ เมื่อเจ้าภาพเชิญผู้เป็นประธานในงานพระราชเพลิงศพขึ้นเมรุเพ่ือทอดผ้า 
มหาบังสุกุล (ผ้าไตรผืนสุดท้าย)  ประธานจะทอดผ้ามหาบังสุกุล พระสงฆ์ชักผ้ามหาบังสุกุลแล้วลงจากเมรุ 
ประธานประนมมือแต่ผู้เดียว  จากนั้นประธานในพิธีหันหน้าไปทางทิศที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวประทับ
อยู่ถวายค านับ และหยิบกระทงข้าวตอก กระทงดอกไม้จากพนักงานพระราชพิธีวางที่ฐานฟืนหน้าหีบศพ แล้ว
หยิบดอกไม้จันทร์จากพนักงานพระราชพิธีจุดเพลิงพระราชทานจากโคมไฟที่เจ้าพนักงานพระราชพิธีถือเชิญไป
สอดวางลงในใต้พ้ืนรองศพ จากนั้นถวายค านับไปทางทิศที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวประทับอยู่อีกครั้งหนึ่ง 
แล้วจึงลงจากเมรุ  
   ๒.๓.๓ ส าหรับผู้ไปร่วมพิธีพระราชทานเพลิงศพ ไม่ต้องลุกขึ้นยืนแสดงความเคารพ
เมื่อพนักงานพระราชพิธีเชิญเพลิงพระราชทานมาถึง 
  จึงเสนอมาเพ่ือกรุณาทราบและถือปฏิบัติ 

            (ลงชื่อ)   พล.ต. ไพโรจน์   วัฒนโยธิน 

                    ( ไพโรจน์   วัฒนโยธิน )      

                                    จก.กพ.ทบ.                                                 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



การประดบัสายยงยศกบัเคร่ืองแบบ 
 

 
 

 

 


