ระเบียบกองทัพบก
ว่ าด้ วยการแต่ งเครื่องแบบทหารในโอกาสต่ าง ๆ
พ.ศ.๒๕๑๙
-----------------------เพื่อให้การแต่งเครื่ องแบบทหารในกองทัพบกเป็ นไปด้วยความเรี ยบร้อย เหมาะสมกับ
โอกาสและเป็ นระเบียบเดียวกัน โดยมีแบบธรรมเนี ยมกาหนดการปฏิบตั ิให้ชดั เจนยิ่งขึ้น จึงกาหนด
ระเบียบเกี่ยวกับการแต่งเครื่ องแบบทหารบกบางชนิดไว้เป็ นหลักให้ถือปฏิบตั ิโดยทัว่ ไป ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑. ระเบียบนี้ให้เรี ยกว่า “ระเบียบกองทัพบก ว่าด้วยการแต่งเครื่ องแบบทหารในโอกาส
ต่าง ๆ พ.ศ.๒๕๑๙”
ข้อ ๒. เครื่ องแบบทหารบกชนิดต่าง ๆ ตามที่กาหนดไว้ในกฎกระทรวง ออกตามความ
ในพระราชบัญญัติเครื่ องแบบทหาร พุทธศักราช ๒๔๗๗ ให้ทหารแต่งในโอกาสที่มีหมายกาหนดการ
หรื อคาสั่งให้แต่งเครื่ องแบบนั้น ๆ
ข้อ ๓. ในโอกาสต่อไปนี้ ถ้าไม่มีคาสั่งหรื อหมายกาหนดการเป็ นอย่างอื่น ให้ทหารแต่ง
เครื่ องแบบปกติขาว คือ
๓.๑ ไปในงานพระราชพิธี หรื อรัฐพิธีตามหมายกาหนดการ
๓.๒ เฝ้ าทูลละอองธุลีพระบาทในโอกาสต่าง ๆ ที่เป็ นทางราชการหรื อในการรับส่ งเสด็จ
๓.๓ ไปในงานพิธีของทางราชการที่กาหนดให้แต่งเครื่ องแบบปกติ แต่มิได้กาหนด
ให้แต่งเครื่ องแบบปกติชนิดใดโดยแน่นอน
๓.๔ ไปในงานพระราชทานเพลิงศพทหาร ตารวจหรื องานฝังศพทหาร ตารวจ ตาม
ประเพณี ลัทธิ หรื อศาสนา ที่ไม่เผาศพ
๓.๕ ไปในงานพิธีของส่ วนราชการฝ่ ายพลเรื อน ซึ่ งกาหนดให้ขา้ ราชการพลเรื อน
แต่งเครื่ องแบบปกติขาว
๓.๖ ในงานพิธีหรื องานเลี้ยงรับรองที่เป็ นเกียรติ ถ้าจาเป็ นต้องแต่งเครื่ องแบบปกติขาว
ให้แต่งได้ตามความเหมาะสม

-๒ข้อ ๔. ในโอกาสต่อไปนี้ ถ้าไม่มีคาสั่งหรื อหมายกาหนดการเป็ นอย่างอื่น ให้ทหารแต่ง
เครื่ องแบบปกติกากีแกมเขียวคอแบะ คือ
๔.๑ ในการเยีย่ มคานับเป็ นทางการ
๔.๒ ในการรายงานตนเอง
๔.๓ ในงานพิธีกระทาสัตย์ปฏิญาณตนต่อธงไชยเฉลิมพลของทหาร
๔.๔ ในงานพิธีที่เป็ นเกียรติของหน่วย เช่น พิธีรับประกาศนียบัตร, พิธีเปิ ดหรื อ
ปิ ดการศึกษา พิธีเปิ ด, ปิ ดการประชุม การสัมมนาระหว่างประเทศ ซึ่ งหน่ วยใน ทบ.เป็ นเจ้าภาพหรื อ
พิธีการอื่น ๆ ในทานองเดียวกัน
๔.๕ เมื่อเป็ นตุลาการศาลทหาร เวลาพิจารณาคดี ณ ที่ต้ งั ศาลปกติ
๔.๖ ไปในงานพิธีของส่ วนราชการฝ่ ายพลเรื อน ซึ่ งกาหนดให้ขา้ ราชการพล
เรื อน แต่งเครื่ องแบบปกติกากีคอตั้ง
๔.๗ ในโอกาสที่สามารถแต่งเครื่ องแบบได้ท้ งั ชุดปกติขาว และชุดปกติกากีเกมเขียวคอแบะ ให้แต่งเครื่ องแบบปกติกากีแกมเขียวคอแบะ
ข้อ ๕. ในโอกาสต่อไปนี้ ถ้าไม่มีคาสัง่ หรื อหมายกาหนดการเป็ นอย่างอื่น ให้ทหารแต่ง
เครื่ องแบบปกติกากีแกมเขียวคอพับ คือ
๕.๑ ในการปฏิบตั ิราชการตามปกติ และในการศึกษาหรื อการดูงาน
๕.๒ ในการเดินทางภายในประเทศ เมื่อต้องแต่งเครื่ องแบบ
๕.๓ ไปในงานพิธีของส่ วนราชการฝ่ ายพลเรื อน ที่กาหนดให้ขา้ ราชการพลเรื อน
แต่งเครื่ องแบบปกติกากีคอพับ หรื อเครื่ องแบบตรวจราชการ
*๕.๔ ไปในงานหรื อในสังคมที่ตอ้ งการความเป็ นระเบียบ และเมื่อจาเป็ นต้อง
แต่ ง เครื่ องแบบไปในงานหรื อ สั ง คมนั้น ๆ เว้น แต่ สั งคมที่ เ กี่ ยวกับกิ จ การค้า จึ งไม่ ค วรแต่ ง เครื่ อ ง
แบบทหาร

* ข้อ ๕.๔ แก้ไขเพิ่มเติมตามระเบียบ ทบ. (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๒๒

-๓ข้อ ๖. ในโอกาสต่อไปนี้ ถ้าไม่มีคาสั่ง หรื อหมายกาหนดการเป็ นอย่างอื่น ให้ทหาร แต่ง
เครื่ องแบบฝึ ก คือ
๖.๑ เมื่อทาการฝึ ก
๖.๒ เมื่อทาหน้าที่รักษาการณ์
๖.๓ เมื่อปฏิบตั ิราชการสนาม
๖.๔ เมื่อประจาแถวหรื อควบคุมแถวทหาร
ข้อ ๗. ในโอกาสที่ให้ทหารแต่งเครื่ องแบบปกติขาว หรื อเครื่ องแบบปกติกากีแกมเขียว
คอแบะ ตามที่กล่าวข้างต้น สาหรับพลทหาร ให้แต่งเครื่ องแบบปกติ
ข้อ ๘. ทหารประจาการ เมื่อออกไปนอกราชอาณาเขต จะแต่งเครื่ องแบบมิได้เว้นแต่ใน
โอกาสต่อไปนี้ จึงให้แต่งเครื่ องแบบได้ คือ
๘.๑ ในขณะปฏิบตั ิหน้าที่ราชการ
๘.๒ เข้าเฝ้ าพระเจ้าแผ่นดิน เจ้านายต่างประเทศ เข้าเยีย่ มคานับประมุขของประเทศ
เมื่อเจ้าหน้าที่ของประเทศนั้นนัดหมายให้แต่งเครื่ องแบบ
๘.๓ ไปดูการทหาร หรื อไปสมาคมกับทหาร ซึ่ ง ณ ที่น้ นั มีการแต่งเครื่ องแบบ
๘.๔ ไปฝึ กหรื อศึกษาวิชาทหารในต่างประเทศ
ข้อ ๙. ในโอกาสที่ตอ้ งแต่งเครื่ องแบบตามข้อ ๘ ให้แต่งเครื่ องแบบทหารบกโดยให้
สอดคล้องกับหมายกาหนดการนั้น ๆ หรื อระเบียบของสถานศึกษานั้น ๆ
ข้อ ๑๐. ให้ใช้ระเบียบนี้ต้ งั แต่บดั นี้เป็ นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ ๒ มีนาคม พ.ศ.๒๕๑๙
รับคาสั่งผูบ้ ญั ชาการทหารบก
(ลงชื่อ) พลเอก ช. หิรัณยัษฐิติ
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รองผูบ้ ญั ชาการทหารบก
กรมกาลังพลทหารบก

