
                                  บันทึกข้อความ 

ส่วนราชการ   กพ.ทบ.      (กองการปกครอง ฯ   โทร. ๐ ๒๒๙๗ ๗๑๕๕, ๙๗๑๕๕)  
ที ่   กห ๐๔๐๑/๘๕๕                           วันท่ี            ๗ ก.ค. ๖๑  
เรื่อง  อนุมัติแก้ไขกฎกระทรวง ฯ ว่าด้วยเครื่องแบบทหารบก และอนุมัติใช้เพ่ือพลาง  

เรียน ผบ.ทบ. 

อ้างถงึ หนังสอื ทบ. ดว่นมาก ที่ กห ๐๔๐๑/๔๖๑ ลง ๑๒ มี.ค. ๖๑ 

สิ่งที่ส่งมาดว้ย     หนังสอื ธน. ดว่นมาก ที ่กห ๐๒๐๒/๑๐๐๖๗ ลง ๖ มิ.ย. ๖๑ 

              ๑. รมว.กห. ได้กรุณาอนุมัติให้แก้ไขกฎกระทรวงฯ ว่าด้วยเครื่องแบบทหารบก ฉบับที ่๘๐ 
และ ๘๒ และอนุมัติใช้เพ่ือพลาง จนกว่าร่างกฎกระทรวงฯ จะมีผลใช้บังคับเป็นกฎหมาย รายละเอียด
ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย สรุปการประดับเครื่องหมายเหล่า เครื่องหมายสังกัด  เครื่องหมายรูปคทาไขว้
ประกอบกบัช่อชัยพฤกษ์ และเครื่องหมายรูปครุฑ ของก าลังพลที่แต่งเครื่องแบบ ทบ. ปฏิบัติดังนี้ 
  ๑.๑ เครื่องหมายเหล่าท าด้วยโลหะสีทอง ให้ประดับที่คอเสื้อข้างขวา เมื่อแต่ง
เครื่องแบบฝึกหรือเครื่องแบบสนามให้ใช้เครื่องหมายชนิดท าด้วยผ้าสีเดียวกับตัวเสื้อปักด้วยไหม  
หรือวัตถุเทียมไหมสีน้ าเงินด า ส าหรับนายทหารสัญญาบัตรประจ าการชั้นพันเอกซึ่งเทียบเท่าพลจัตวา  
นายพล และจอมพล ใช้เครื่องหมายรูปคทาไขว้ประกอบกับช่อชัยพฤกษ์แทนเครื่องหมายเหล่า 
  ๑.๒ เครื่องหมายสังกัดท าด้วยโลหะสีทอง ให้ประดับที่คอเสื้อข้างซ้าย เมื่อแต่ง
เครื่องแบบฝึกหรือเครื่องแบบสนามให้ใช้เครื่องหมายชนิดท าด้วยผ้าสีเดียวกับตัวเสื้อปักด้วยไหมหรือ 
วัตถุเทียมไหมสีน้ าเงินด า ส าหรับนายทหารประทวนชั้นจ่านายสิบ นายดาบ และนายทหารสัญญาบัตร  
เมื่อแต่งเครื่องแบบฝึกหรือเครื่องแบบสนามให้ติดเครื่องหมายสังกัดที่อกเสื้อข้างซ้ายเหนือกึ่งกลาง  
ปกกระเป๋า 
  ๑.๓ ทหารประจ าการสังกัดส านักงานปลัดกระทรวง ใช้เครื่องหมายสังกัดรูปจักร 
มีสมอสอดขัดในจักร ด้านซ้ายขวามีรูปปีกนกกาง ส าหรับทหารกองประจ าการและทหารประจ าการ
สังกัดกองทัพไทย และกองบัญชาการกองทัพไทย กองทัพไทย ใช้เครื่องหมายสังกัด อักษร ทท 
  ๑.๔ ทหารนอกประจ าการ ใช้เครื่องหมายเหล่าครั้งสุดท้ายหรือเครื่องหมายรูปคทาไขว้
ประกอบกับช่อชัยพฤกษ์ติดที่คอเสื้อข้างขวา และติดอักษร นก แทนเครื่องหมายสังกัด  เว้นแต่ 
นายทหารสัญญาบัตรนอกประจ าการที่ได้รับพระราชทานโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งเป็น 
นายทหารราชองครกัษ์พิเศษที่ปฏิบัตหินา้ที่เวรประจ าพระองค ์ใช้เครื่องหมายสังกัดรูปครุฑ ท าด้วยโลหะ
สีทอง 
 
 
 
 

-  ส าเนาคู่ฉบับ - 

ด่วนมาก 



- ๒ - 
 

 ๒. ตามอ้างถึง ทบ. ได้เสนอรายงานขออนุมัติแก้ไขกฎกระทรวง (พ.ศ.๒๕๔๒) ออกตาม
ความในพระราชบัญญัติเครื่องแบบทหาร พุทธศักราช ๒๔๗๗ ว่าด้วยเครื่องแบบทหารบก ฉบับที่ ๘๐ และ
กฎกระทรวง (พ.ศ.๒๕๕๕) ออกตามความในพระราชบัญญัติเครื่องแบบทหาร พุทธศักราช ๒๔๗๗  
ว่าด้วยเครื่องแบบทหารบก ฉบับที่ ๘๒ เกี่ยวกับการประดับเครื่องหมายเหล่า เครื่องหมายสังกัด 
เครื่องหมายโลหะสีทองรูปคทาไขว้ประกอบกับช่อชัยพฤกษ์ และเครื่องหมายโลหะสีทองรูปครุฑ เพ่ือให้
การแต่งเครื่องแบบทหารบกมีความเหมาะสม สวยงาม และมีความเรียบร้อย ตลอดจนสามารถทราบ
หน่วยงานต้นสังกัดได้ชัดเจนทุกระดับชั้นยศ และขออนุมัติใช้เพ่ือพลาง    
 ๓. กพ.ทบ. พิจารณาแล้วเห็นว่า เพ่ือให้การแต่งเครื่องแบบ ทบ. ตามข้อ ๑ เป็นไปด้วย
ความถูกต้องเรียบร้อย ทั้งก าลังพลในสังกัด ทบ. และก าลังพลที่มิได้สังกัด ทบ. จึงเห็นควรแจ้งให้ นขต.ทบ. 
และหน่วยที่เกี่ยวข้อง ทราบและถือปฏิบัติต่อไป 
 ๔. ข้อเสนอ เห็นควรด าเนินการ ดังนี ้
  ๔.๑ อนุมัติให้แจ้งก าลังพลในสังกัด ทบ. และ ก าลังพลที่มิได้สังกัด ทบ. ทราบ 
และถือปฏิบัติตามการพิจารณาในข้อ ๓  
  ๔.๒ ให้ สบ.ทบ. ส าเนาแจ้งให้ นขต.ทบ., นถปภ.รอ., สร., สป, สม., บก.ทท. และ 
กอ.รมน. ทราบ เพื่อด าเนินการต่อไป 

 จึงเรียนมาเพ่ือกรุณาพิจารณา หากเห็นเป็นการสมควร กรุณาอนุมัติตามเสนอในข้อ ๔ 
ทั้งนี้ อยู่ในอ านาจของ ผบ.ทบ.  
 
 
   (ลงชื่อ)  พล.ท. คธายุทธ์  เสาวคนธ ์
                    ( คธายุทธ์  เสาวคนธ ์) 
         จก.กพ.ทบ. 
 
 
 

เรียน  ผบ.ทบ. 
         - เห็นควรอนุมัติตามที่ กพ.ทบ. เสนอในข้อ ๔ 
และลงนามในร่างหนังสือที่แนบ 
     (ลงชื่อ) พล.ท. ธีรวฒัน์    บุณยะวัฒน์ 
                     ( ธรีวัฒน ์   บุณยะวัฒน์ ) 
                          รอง เสธ.ทบ.(๑) 
                            ๘ มี.ค. ๖๑ 
 

(ลงชื่อ) พล .อ.  วีรชัย   อินทโุศภน  
                ( วีรชัย   อินทโุศภน ) 
                   ผช.ผบ.ทบ.(๑)                                             
                      ๙ มี.ค. ๖๑ 

(ลงชื่อ) พล .อ.  ณัฐพล   นาคพาณิชย์ 
                ( ณัฐพล   นาคพาณิชย์ ) 
                         เสธ.ทบ. 
                       ๘ มี.ค. ๖๑ 

(ลงชื่อ) พล .อ.  สสิน   ทองภักด ี  

                ( สสนิ   ทองภักดี ) 
                   รอง ผบ.ทบ.                                             
                      ๙ มี.ค. ๖๑ 

- อนุมัตติามเสนอในข้อ ๔ 
- ลงนามแล้ว 
    (ลงชื่อ) พล.อ. เฉลิมชัย  สิทธิสาท 
                    ( เฉลิมชัย  สทิธิสาท ) 
                           ผบ.ทบ. 
                        ๑๒ มี.ค. ๖๑ 


