
บันทึกขอความ 
สวนราชการ         กพ.ทบ.  (กองการปกครอง  โทร. ๒๙๗๘๐๖๒)        
ท่ีตอ     กห. ๐๔๐๑/๒๐๐๒๙                  วันท่ี       ๒๔  ก.ค. ๔๓  
เร่ือง    การใชเคร่ืองหมายยศกับเส้ือกันหนาว 

เรียน   ผบ.ทบ.    

อางถึง        ๑.  กฎกระทรวง  ( พ.ศ. ๒๕๔๒ ) ออกตามความในพระราชบัญญัติเคร่ืองแบบทหาร 
  พุทธศักราช  ๒๔๗๗  วาดวยเคร่ืองแบบทหารบก ฉบับท่ี ๘๐ 
                  ๒.หนังสือ กพ.ทบ. ท่ี กห ๐๔๐๑/๒๕๘๖ ลง  ๗  ก.พ.  ๔๓  เร่ือง  การประดับ 
  เคร่ืองหมายราชองครักษกับเส้ือท่ีมิใชสวนประกอบเคร่ืองแบบท่ีชอบดวยกฎหมาย 

ส่ิงท่ีสงมาดวย      หนังสือ สม. ท่ี ( ฉบับ กห. เลขรับ ๑๕๑๒/๔๓ ) ลง ๒๗ มิ.ย. ๔๓ 

 ๑.  ตามท่ี ทบ. ไดรายงานขออนุมัติใชเคร่ืองหมายยศกับเส้ือกันหนาวเพื่อพรางไปกอน
จนกวากฎกระทรวงฉบับท่ีแกไขเพ่ิมเติมจะมีผลใชบังคับนั้น รมว.กห. ( รมช.กห. ทําการแทน ) ไดอนุมัติ
ใหใชเคร่ืองหมายยศกับเส้ือกันหนาวแลว ตามส่ิงท่ีสงมาดวย สรุปไดดงันี้ 
  ๑.๑  นายทหารสัญญาบัตร และนายทหารประทวนช้ันยศ จ.ส.ต. – จ.ส.อ. ใช
เคร่ืองหมายยศปกดวยไหมหรือดายสีเหลือง มีลักษณะ ขนาด เชนเดียวกับเคร่ืองหมายยศโลหะสีทอง ปก
ลงบนปลอกผาตามสีของเส้ือกันหนาว ซ่ึงมีขนาด กวาง ยาว พออินทรธนูสามารถสอดได 
  ๑.๒  นายทหารประทวนช้ันยศ ส.ต. – ส.อ. ใชเคร่ืองหมายยศเชนเดยีวกบัชุดท่ีใช
ปฏิบัติงานตามปกติ ประดับท่ีแขนเส้ือขางซายกึ่งกลางระหวางศอกกับไหล 
  ๑.๓  การประดับเคร่ืองหมายราชองครักษกับเส้ือกันหนาว ไมสามารถประดับได 
 ๒.  ขอเท็จจริง 
  ๒.๑  ตามกฎกระทรวงท่ีอางถึง ๑ ไดกําหนดเส้ือกันหนาวมี ๔ แบบ คือ 
    ๒.๑.๑  เส้ือคลุมกันหนาวสีดาํทําดวยสักหลาดหรือเสิรจหรือผาเนื้อหนากัน
น้ําคอปกและแบะได ตัวเส้ือยาวประมาณเขา มีตะเข็บหลัง ๓ ตะเข็บ ตะเข็บกลางจบี และเปดชายเส้ือไว
ถึงแนวตะโพก ท่ีแนวเอวดานหลังมีแถบทําดวยผาชนิดและสีเดียวกับเส้ือ กวาง ๖ เซนติเมตร สอง 
แถบคาดทับกนัติดดุม ๓ ดุม ระยะหางเทากันตามยาวของแถบ ท่ีแนวอกมีดุมสองแถว แถวละ ๔ ดมุ เปน
แนวเฉียงตอนลางเขาหากัน ดานขางมีกระเปาขางละ๑  กระเปา เปนกระเปาเจาะเฉียง ๔๕ องศา  
ไมมีปก แขนยาว ปลายแขนพับ ๑๕ เซนติเมตร มีอินทรธนูออนขัดดุมขางละ ๑ ดุม ดมุท้ังส้ินใชดุมกลม
แบน ทําดวยวตัถุสีดํา เส้ือแบบนี้ใหติดเคร่ืองหมายยศ เคร่ืองหมายเหลา และเคร่ืองหมายสังกัดดวย ใช
สวมคลุมเคร่ืองแบบท่ีใชเส้ือช้ันนอกทําดวยสักหลาดหรือเสิรจสีน้ําเงินดํา หรือสีกากแีกมเขียว 

๖ -  ๑๗๖ 



    ๒.๑.๒  เส้ือกันหนาวคอแบะสีกากีแกมเขียว แขนยาวรัดขอมือ ตัวเส้ือยาว
ปลอยชายเส้ือถึงตะโพกพองาม ท่ีปลายแขนมีสาบ กวาง ๗ เซนติเมตร ปลายสาบมีรังดุม ๑ รัง และมีดุมท่ี
ปลายแขนเส้ือขางละ ๑ ดุม เส้ือแบบนี้มีสาบอกเส้ืออยูดานใน ท่ีอกเส้ือใชซิปรูดตลอดตามยาวของเสื้อ
ดานหนามีกระเปาบน และลางขางละ ๒ กระเปา กระเปาบนเปนกระเปายามยดืชาย มีปกรูปตัดพองาม 
กระเปาลางเปนกระเปาเจาะมีปกรูปตัดพองาม มีอินทรธนูออนขัดดุมขางละ ๑ ดุม ท่ีเอวและชายเส้ือมี
เชือกรัดและมีถุงคลุมศีรษะซอนไวในปกคอเส้ือดานหลัง เส้ือแบบนี้ใชสวมทับเคร่ืองแบบปกติกากีแกม
เขียวคอพับ เคร่ืองแบบฝกและเคร่ืองแบบสนามในขณะที่มีอากาศหนาว 
    ๒.๑.๓  เส้ือกนัหนาวแขนยาว ทําดวยผากนัลมบุนวม ดานนอกสีกากีแกม
เขียว ดานในสีกากีแกมเขียวท่ีระบายหรือแตมดวยสีอ่ืน เพื่อใหกลมกลืนกับภูมิประเทศ ตัวเส้ือยาวปลอย
ชาย เส้ือถึงตะโพกพองาม ติดซิปรูดจากคอเส้ือผาตลอด ดานหนามีกระเปาเจาะเฉียงไมมีปกขางละ ๑ 
กระเปารอบคอ ปลายแขนและชายเส้ือดานหลังจนถึงใตกระเปาเส้ือดานหนามีแถบดายถักรัดยางยืดสีกากี
แกมเขียว มีอินทรธนูออนขัดดุมกลมแบนขนาดเล็กทําดวยวัตถุสีกากีแกมเขียว เส้ือแบบน้ีใชไดสองดาน 
ใชสวมทับเคร่ืองแบบปกติกากีแกมเขียวคอพับ เคร่ืองแบบปกติกากนีวลแกมเขียวคอพับสําหรับทหาร
ชายเคร่ืองแบบปกติกากี เคร่ืองแบบปกติกากีแกมเขียวคอปก เคร่ืองแบบปกติขาวคอปก เคร่ืองแบบปกติ
กากีนวลแกมเขียวคอพับ เคร่ืองแบบปกติขาวคอพับสําหรับหญิง เคร่ืองแบบฝกและเคร่ืองแบบสนามใน
ขณะท่ีมีอากาศหนาว 
    ๒.๑.๔  เส้ือกนัหนาวแขนยาว ทําดวยสักหลาดหรือเสิรจหรือผาเนื้อหนาสี
กากีแกมเขียว เส้ือยาวปลอยชายถึงตะโพกพองาม คอเช้ิต ใตคอปกเส้ือมีแถบผากวาง ๒ เซนติเมตร ขัดตัว
ดุม๑  ดุม ท่ีปลายแขนมีแผนรัดขอมือเปนสาบ กวาง ๗ เซนติเมตร ปลายสาบมีรังดุม ๑ รัง และรังดมุท่ี
ปลายแขนเส้ือขางละ ๒ ดุม เพื่อขนาดขอมือ ท่ีอกเส้ือผาตลอดไมมีสาบใชซิปรูดตลอดความยาวเสื้อ
ดานหนามีกระเปาเฉียงขางละ  ๑  ใบ ไมมีฝาประเปา ชายเส้ือมีผาแถบรัดเอวกวางประมาณ  ๗ เซนติเมตร 
ขัดดุมขางละ ๒ ดุม สําหรับปรับขนาดของเอว ท่ีบามีอินทรธนูออนขัดดุมขางละ  ๑ ดุม เส้ือกันหนาวแบนี้
ใชสวมทับเคร่ืองแบบปกติกากีแกมเขียวคอพับ เคร่ืองแบบปกติกากแีกมเขียวคอพับ 
สําหรับทหารชาย เคร่ืองแบบปกติกากแีกมเขียวคอพับ เคร่ืองแบบปกติขาวคอพับสําหรับทหารหญิง 
ในขณะท่ีมีอากาศหนาว   
  ๒.๒  การประดับเคร่ืองหมายราชองครักษกับเส้ือกนัหนาว กพ.ทบ. ไดแจงใหผูท่ี
เปนราชองครักษทราบ และถือปฏิบัติตามท่ีรอ. ช้ีแจงแลว ตามอางถึง ๒ 
 ๓.  กพ.ทบ. พจิารณาแลว เพือ่ใหการใชเส้ือกันหนาว และการประดับเคร่ืองหมายยศกับ
เส้ือกันหนาวของขาราชการ ทบ. เปนไปในแนวทางเดียวกันเห็นควรปฏิบัติ ดังนี้ 
  ๓.๑  ใหขาราชการ ทบ. ใชเส้ือกันหนาวตามท่ีกําหนดไวในกฎกระทรวงฯ สวมทับ
เคร่ืองแบบไดเทานั้น หามนําเส้ืออ่ืนใดท่ีมีลักษณะผิดแปลกไปจากกฎกระทรวงฯ สวมทับเคร่ืองแบบ 
เปนอันขาด 

๖ -  ๑๗๗ 



  ๓.๒  การประดับเคร่ืองหมายยศกับเส้ือกันหนาวแบบท่ี ๑ ( ตามขอ ๒.๑.๑ ) ตาม
กฎกระทรวงฯ ไดกําหนดการติดเคร่ืองหมายยศไวแนชัดแลว ใหถือปฏิบัติตามกฎกระทรวงฯ 
  ๓.๓  การประดับเคร่ืองหมายยศกับเส้ือกันหนาวแบบท่ี ๒, ๓ และ ๔ ใหถือปฏิบัติ
ตามอนุมัติ รวม.กห. ในขอ ๑ 
  ๓.๔  การประดับเคร่ืองหมายราชองครักษกับเส้ือกันหนาวแบบท่ี ๒, ๓ และ ๔ นั้น 
ไมสามารถนํามาประดับได สําหรับผูท่ีเปนราชองครักษใหถือปฏิบัติตามหนังสือ กพ.ทบ. ท่ีอางถึง ๒ 
 ๔. ขอเสนอ  เห็นควรอนุมัติใหขาราชการ ทบ. ถือปฏิบัติตามขอ ๓ และ ให สบ.ทบ. 
สําเนาแจกจาย นขต.ทบ. ทราบ และถือปฏิบัติตอไป 
 จึงเรียนมาเพื่อกรุณาพิจารณา หากเห็นเปนการสมควร กรุณาอนุมัติตามเสนอในขอ ๔ 
ท้ังนี้อยูในอํานาจของ ผบ.ทบ. 
 

                                                                    ( ลงช่ือ )    พล.ต. ไพโรจน   วัฒนโยธิน 

                                                                                            ( ไพโรจน   วฒันโยธิน ) 
                                                                                                       จก.กพ.ทบ.   
เรียน  ผบ.ทบ. 
                 เหน็ควรอนุมัติตามท่ี กพ.ทบ. เสนอในขอ ๔ 

                 ( ลงช่ือ )    พล.ท. เถกิง   นิรัติศัย 

                                        ผช.เสธ.ทบ.ฝกพ. 
                                           ๒๖ ก.ค. ๔๓ 

                                                                                         ( ลงช่ือ )  พล.ท. สินาด  รตันพฤกษ 
                                                                                                                 รอง เสธ.ทบ. ( ๒ ) 
                                                                                                                      ๒๒ ก.ค. ๔๓ 

                                                                                         ( ลงช่ือ )  พล.อ. มนตรีศักด์ิ    บุญคง 

                                                                                                                          เสธ.ทบ. 
                                                                                                                     ๒๗ ก.ค. ๔๓ 

                                                                                         ( ลงช่ือ )  พล.อ. เรวัต  บุญทับ 
- อนุมัติในขอ ๔                                                                                    ผช.ผบ.ทบ. ( ๑ ) 

( ลงช่ือ )   พล.อ. สุรยุทธ  จุลานนท                                                        ๒๘ ก.ค. ๔๓ 

                              ผบ.ทบ.                                               ( ลงช่ือ )   พล.อ. พัฑฒะนะ  พุธานานนท 
                          ๑ ส.ค. ๔๓                                                             รอง ผบ.ทบ. 
                                                                                                        ๓๑  ก.ค. ๔๓ 

๖ -  ๑๗๘ 



บันทึกขอความ 
สวนราชการ         สม.  ( กรบ.สม.  โทร. ๒๒๑๕๘๘๑ , โทร.ทหาร ๕๒๕๒๓๒๖ )        
ท่ี     ( ฉบับ กห. เลขรับ ๑๕๑๒/๔๓ )         วันท่ี          
เร่ือง   การใชเคร่ืองหมายยศกับเส้ือกันหนาว 

เรียน   ปล.กห. 

 ๑.  บก. ทหารสูงสุด เสนอตามรายงานของ ทบ. ขออนุมัติประดับเคร่ืองหมายยศกับเส้ือ
กันหนาวท้ัง ๔ แบบ โดยให นายทหารสัญญาบัตรและนายทหารประทวนช้ันยศ จ.ส.ต. – จ.ส.อ. ใช
เคร่ืองหมายยศปกดวยไหมหรือดายสีเหลือง มีลักษณะ ขนาด เชนเดียวกับเคร่ืองหมายยศโลหะสีทอง ปก
ลงบนปลอกผาตามสีของเส้ือกันหนาว ซ่ึงมีขนาด กวาง ยาว พออินทรธนสูามารถสอดได และนายทหาร
ประทวนช้ันยศ ส.ต. – ส.อ. ใชเคร่ืองหมายยศเชนเดยีวกบัชุดท่ีใชปฏิบัติงานตามปกติ ประดับท่ีแขนเส้ือ
ขางซายกึ่งกลางระหวางศอกกับไหล เพื่อความเปนระเบียบเม่ือขาราชการตองสวมเส้ือกันหนาวปฏิบัติ
ราชการ ท้ังนี้ ขออนุมัติใหใชเคร่ืองหมายยศดังกลาวเพือ่พลางไปกอน รายละเอียดปรากฏตามหนังสือ 
บก. ทหารสูงสุด ท่ี ( ตอ บก.ทหารสูงสุด เลขรับ ๖๖๒/๔๓ ) ลง ๑๔ ก.พ. ๔๓ ท่ีแนบ 
 ๒. จากการตรวจกฎกระทรวงฯ ท่ีเกีย่วของกับเร่ืองนี้แลว ขอเรียนช้ีแจงดังนี ้
  ๒.๑  กฎกระทรวง ( พ.ศ. ๒๕๔๒ ) ออกตามความในพระราชบัญญัติเคร่ืองแบบ
ทหารพุทธศักราช ๒๔๗๗ วาดวยเคร่ืองแบบทหารบก ฉบับท่ี ๘๐ ขอ ๗๔ ไดกาํหนดใหเส้ือกันหนาวมี ๔ 
แบบ คือ 

 ๒.๑.๑  เส้ือคลุมกันหนาวสีดาํทําดวยสักหลาดหรือเสิรจหรือผาเนื้อหนากัน 
น้ําคอปกและแบะได ตัวเส้ือยาวประมาณเขา มีตะเข็บหลัง ๓ ตะเข็บ ตะเข็บกลางจบี และเปดชายเส้ือไว
ถึงแนวตะโพก ท่ีแนวเอวดานหลังมีแถบทําดวยผาชนิดและสีเดียวกับเส้ือ กวาง ๖ เซนติเมตร สองแถบ
คาดทับกันติดดุม ๓ ดุม ระยะหางเทากันตามยาวของแถบ ท่ีแนวอกมีดุมสองแถว แถวละ ๔ ดุม เปนแนว
เฉียงตอนลางเขาหากัน ดานขางมีกระเปาขางละ ๑  กระเปา เปนกระเปาเจาะเฉียง ๔๕ องศา ไมมีปก แขน
ยาว ปลายแขนพับ ๑๕ เซนติเมตร  มีอินทรธนูออน ขัดดุมขางละ ๑ ดุม  ดุมท้ังส้ินใชดมุกลมแบน ทําดวย
วัตถุ สีดํา เส้ือแบบนี้ใหติดเคร่ืองหมายยศ เคร่ืองหมายเหลา และเคร่ืองหมายสังกัดดวย ใชสวมคลุม
เคร่ืองแบบท่ีใชเส้ือช้ันนอกทําดวยสักหลาดหรือ เสิรจสีน้ําเงินดํา หรือสีกากีแกมเขียว 
    ๒.๑.๒  เส้ือกันหนาวคอแบะสีกากีแกมเขียว แขนยาวรัดขอมือ ตัวเส้ือยาว
ปลอยชายเส้ือถึงตะโพกพองาม ท่ีปลายแขนมีสาบ กวาง ๗ เซนติเมตร ปลายสาบมีรังดุม ๑ รัง และมีดุมท่ี
ปลายแขนเส้ือขางละ ๑ ดุม เส้ือแบบนี้มีสาบอกเส้ืออยูดานใน ท่ีอกเส้ือใชซิปรูดตลอดตามยาวของเสื้อ 
ดานหนามีกระเปาบนและลางขางละ ๒ กระเปา กระเปาบนเปนกระเปายามยืดชาย มีปกรูปตัดพองาม 
กระเปาลางเปนกระเปาเจาะมีปกรูปตัดพองาม มีอินทรธนูออนขัดดุมขางละ ๑ ดุม ท่ีเอวและชายเส้ือมี
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เชือกรัดและมีถุงคลุมศีรษะซอนไวในปกคอเส้ือดานหลัง เส้ือแบบนี้ใชสวมทับเคร่ืองแบบปกติกากีแกม
เขียวคอพับ เคร่ืองแบบฝกและเคร่ืองแบบสนามในขณะที่มีอากาศหนาว 
    ๒.๑.๓  เส้ือกนัหนาวแขนยาว ทําดวยผากนัลมบุนวม ดานนอกสีกากีแกม
เขียว ดานในสีกากีแกมเขียวท่ีระบายหรือแตมดวยสีอ่ืน เพื่อใหกลมกลืนกับภูมิประเทศ ตัวเส้ือยาวปลอย
ชาย เส้ือถึงตะโพกพองาม ติดซิปรูดจากคอเส้ือผาตลอด ดานหนามีกระเปาเจาะเฉียงไมมีปกขางละ ๑ 
กระเปาแขนเส้ือขางซายเหนือขอศอกมีท่ีเหน็บดนิสอ ปากกาและกระเปาซิปรูดขนาดเล็ก ๑ กระเปา รอบ
คอ ปลายแขนและชายเส้ือดานหลังจนถึงใตกระเปาเส้ือดานหนามีแถบดายถักรัดยางยืดสีกากแีกมเขียว มี
อินทรธนูออนขัดดุมกลมแบนขนาดเล็ก ทําดวยวัตถุสีกากีแกมเขียว เส้ือแบบนี้ใชไดสองดาน ใชสวมทับ
เคร่ืองแบบปกติกากีแกมเขียวคอปก เคร่ืองแบบปกติกากนีวลแกมเขียวคอพับสําหรับชาย เคร่ืองแบบปกติ
กากีแกมเขียวคอปก เคร่ืองแบบปกติขาวคอปก เคร่ืองแบบปกติกากนีวลแกมเขียวคอพับ เคร่ืองแบบปกติ
ขาวคอพับสําหรับทหารหญิง เคร่ืองแบบฝกและเคร่ืองแบบสนามในขณะท่ีมีอากาศหนาว 
    ๒.๑.๔  เส้ือกนัหนาวแขนยาว ทําดวยสักหลาดหรือเสิรจหรือผาเนื้อหนาสี
กากีแกมเขียว เส้ือยาวปลอยชายถึงตะโพกพองาม คอเช้ิต ใตคอปกเส้ือมีแถบผากวาง ๒ เซนติเมตร ขัดตัว
ดุม ๑  ดุม ท่ีปลายแขนมีแผนรัดขอมือเปนสาบ กวาง ๗ เซนติเมตร ปลายสาบมีรังดุม ๑ รัง และรังดุมท่ี
ปลายแขนเส้ือขางละ ๒ ดุม เพื่อขนาดขอมือ ท่ีอกเส้ือผาตลอดไมมีสาบใชซิปรูดตลอดความยาวเสื้อ
ดานหนามีกระเปาเฉียงขางละ  ๑  ใบ ไมมีฝาประเปา ชายเส้ือมีผาแถบรัดเอวกวางประมาณ  ๗ เซนติเมตร 
ขัดดุมขางละ ๒ ดมุ สําหรับปรับขนาดของเอว ท่ีบามีอินทรธนูออนขัดดุมขางละ  ๑ ดุม เส้ือกันหนาวแบนี้
ใชสวมทับเคร่ืองแบบปกติกากีแกมเขียวคอพับ เคร่ืองแบบปกติกากนีวลแกมเขียวคอพับสําหรับทหาร
ชาย เคร่ืองแบบปกติกากแีกมเขียวคอปก เคร่ืองแบบปกติขาวคอปก เคร่ืองแบบปกติกากีนวลนวลแกม
เขียวคอพับ เคร่ืองแบบปกติขาวคอพับสําหรับทหารหญิง ในขณะท่ีมีอากาศหนาว 
  ๒.๒  ขณะนี้ ทบ. อยูในระหวางดําเนินการขอแกไขกฎกระทรวง วาดวยเคร่ืองแบบ
ทหารบกท่ีใชบังคับในปจจบัุน เพื่อกําหนดใหมีเคร่ืองหมายยศตามขอ ๒.๑ 
  ๒.๓  สม. ไดมีหนังสือเสนอ กพ.ทบ. ขอใหพิจารณาเพิ่มเติมวา กรณนีายทหารสัญญา
บัตรท่ีไดรับพระกรุณาโปรดเกลาฯ แตงต้ังเปนราชองครักษจะนําเคร่ืองหมายราชองครักษมาประดับกับ
เส้ือกันหนาวหรือไมอยางไร ซ่ึง กพ.ทบ. ไดแจงใหทราบวาการนําเคร่ืองหมายราชองครักษมาประดับกับ
เส้ือกันหนาว ไมสามารถนาํมาประดับได ตามท่ี รอ. ช้ีแจง และ ทบ. ไดแจงให นขต.ทบ. และผูท่ีเปน 

ราชองครักษทราบและถือปฏิบัติแลว รายละเอียดตามหนังสือท่ี กห ๐๔๐๑/๒๕๘๖ ลง ๑๖ มิ.ย. ๔๓ ท่ีแนบ 
 ๓.  สม. พิจารราแลวเห็นวา 
  ๓.๑  ตามท่ี บก. ทหารสูงสุด เสนอตามรายงานของ ทบ. ขออนุมัติประดับ
เคร่ืองหมายยศกับเส้ือกันหนาวท้ัง ๔ แบบ ตามขอ ๑ มานี้ เนื่องจากกฎกระทรวง ( พ.ศ. ๒๕๔๒ ) ออกตาม
ความในพระราชบัญญัติเคร่ืองแบทหาร พุทธศักราช ๒๔๗๗ วาดวยเคร่ืองแบบทหารบก ฉบับท่ี ๘๐ ได
กําหนดใหใชเส้ือกันหนาว แตยังมิไดกาํหนดลักษณะ ชนดิ เคร่ืองหมายยศ สําหรับสวมไวท่ีอินทรธนูของ
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เส้ือกนัหนาวดงันั้น เพื่อใหการประดับเคร่ืองหมายยศกับเส้ือกันหนาวของขาราชการทหารเหลา ทบ. มี
ความเปนระเบียบเรียบรอย และเปนแนวทางเดียวกัน สมควรอนุมัติใหใชเคร่ืองหมายยศตามท่ี ทบ. 
รายงานเพ่ือพรางไปกอน จนกวากฎกระทรวงฉบับท่ีแกไขเพ่ิมเติมจะมีผลใชบังคับ โดยใหงดประดับ
เคร่ืองหมายราชองครักษตามที่ ทบ. รายงานในขอ ๒.๓  และแจงใหขาราชการเหลา ทบ. ท่ีสังกัด สล., 
รอ. และ บก.ทหารสูงสุด ทราบและถือปฏิบัติดวย 

  ๓.๒  ท้ังนี้เร่ืองเกีย่วกบัการกาํลังพล อยูในอํานาจของ รมว.กห ซ่ึงมอบหมายให 
รมช.กห.ส่ังและปฏิบัติราชการแทน ตามคําส่ัง กห. ( เฉพาะ ) ท่ี ๖๘/๔๑ ลง ๒๒ พ.ค. ๔๑  เร่ือง
มอบหมายใหรมช.กห. ส่ังและปฏิบัติราชการแทน รมว.กห ขอ ๒.๗ 
 ๔.  ขอเสนอ  เห็นควรนําเรียน รมว.กห. เพือ่กรุณาพิจารณาอนุมัติในขอ ๓.๑ 
 จึงเรียนมาเพื่อกรุณาพิจารณา 
                                                                      

                                                                       ( ลงช่ือ )   พล.อ. พลเดช   จุลเสน 
                                                                                                       จก.สม. 
                                                                                                 ๒๗ มิ.ย. ๔๓ 
 
เรียน  รมว.กห 
                  กรุณาพิจารณาอนุมัติในขอ ๓.๑ 

                                                                                      ( ลงช่ือ )   พล.อ. ปานเทพ   ภวูนารถนุรักษ 
( ลงช่ือ )   พล.อ. ธีรเดช   มีเพียร                                                             รอง ปล.กห. 

                               ปล.กห.                                                                                ๒๙ มิ.ย. ๔๓ 
                          ๓๐ มิ.ย. ๔๓ 
อนุมัติขอ ๓.๑ 

                ( ลงช่ือ )   พล.อ. วัฒนชัย   วฒิุศิริ 
                                    รมช.กห. ทําการแทน 
                                             รมว.กห. 
                                         ๓๐ มิ.ย. ๔๓ 
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