๖ - ๑๗๖

บันทึกขอความ
สวนราชการ กพ.ทบ. (กองการปกครอง โทร. ๒๙๗๘๐๖๒)
ที่ตอ กห. ๐๔๐๑/๒๐๐๒๙
วันที่ ๒๔ ก.ค. ๔๓
เรื่อง การใชเครื่องหมายยศกับเสื้อกันหนาว
เรียน ผบ.ทบ.
อางถึง

๑. กฎกระทรวง ( พ.ศ. ๒๕๔๒ ) ออกตามความในพระราชบัญญัติเครื่องแบบทหาร
พุทธศักราช ๒๔๗๗ วาดวยเครื่องแบบทหารบก ฉบับที่ ๘๐
๒.หนังสือ กพ.ทบ. ที่ กห ๐๔๐๑/๒๕๘๖ ลง ๗ ก.พ. ๔๓ เรื่อง การประดับ
เครื่องหมายราชองครักษกับเสื้อที่มิใชสวนประกอบเครื่องแบบที่ชอบดวยกฎหมาย

สิ่งที่สงมาดวย หนังสือ สม. ที่ ( ฉบับ กห. เลขรับ ๑๕๑๒/๔๓ ) ลง ๒๗ มิ.ย. ๔๓
๑. ตามที่ ทบ. ไดรายงานขออนุมัติใชเครื่องหมายยศกับเสื้อกันหนาวเพื่อพรางไปกอน
จนกวากฎกระทรวงฉบับที่แกไขเพิ่มเติมจะมีผลใชบังคับนั้น รมว.กห. ( รมช.กห. ทําการแทน ) ไดอนุมัติ
ใหใชเครื่องหมายยศกับเสื้อกันหนาวแลว ตามสิ่งที่สงมาดวย สรุปไดดงั นี้
๑.๑ นายทหารสัญญาบัตร และนายทหารประทวนชั้นยศ จ.ส.ต. – จ.ส.อ. ใช
เครื่องหมายยศปกดวยไหมหรือดายสีเหลือง มีลักษณะ ขนาด เชนเดียวกับเครื่องหมายยศโลหะสีทอง ปก
ลงบนปลอกผาตามสีของเสื้อกันหนาว ซึ่งมีขนาด กวาง ยาว พออินทรธนูสามารถสอดได
๑.๒ นายทหารประทวนชั้นยศ ส.ต. – ส.อ. ใชเครื่องหมายยศเชนเดียวกับชุดที่ใช
ปฏิบัติงานตามปกติ ประดับที่แขนเสื้อขางซายกึ่งกลางระหวางศอกกับไหล
๑.๓ การประดับเครื่องหมายราชองครักษกับเสื้อกันหนาว ไมสามารถประดับได
๒. ขอเท็จจริง
๒.๑ ตามกฎกระทรวงที่อางถึง ๑ ไดกําหนดเสื้อกันหนาวมี ๔ แบบ คือ
๒.๑.๑ เสื้อคลุมกันหนาวสีดาํ ทําดวยสักหลาดหรือเสิรจหรือผาเนื้อหนากัน
น้ําคอปกและแบะได ตัวเสื้อยาวประมาณเขา มีตะเข็บหลัง ๓ ตะเข็บ ตะเข็บกลางจีบ และเปดชายเสื้อไว
ถึงแนวตะโพก ที่แนวเอวดานหลังมีแถบทําดวยผาชนิดและสีเดียวกับเสื้อ กวาง ๖ เซนติเมตร สอง
แถบคาดทับกันติดดุม ๓ ดุม ระยะหางเทากันตามยาวของแถบ ที่แนวอกมีดุมสองแถว แถวละ ๔ ดุม เปน
แนวเฉียงตอนลางเขาหากัน ดานขางมีกระเปาขางละ๑ กระเปา เปนกระเปาเจาะเฉียง ๔๕ องศา
ไมมีปก แขนยาว ปลายแขนพับ ๑๕ เซนติเมตร มีอนิ ทรธนูออนขัดดุมขางละ ๑ ดุม ดุมทั้งสิ้นใชดุมกลม
แบน ทําดวยวัตถุสีดํา เสื้อแบบนี้ใหตดิ เครื่องหมายยศ เครื่องหมายเหลา และเครื่องหมายสังกัดดวย ใช
สวมคลุมเครื่องแบบที่ใชเสื้อชั้นนอกทําดวยสักหลาดหรือเสิรจสีน้ําเงินดํา หรือสีกากีแกมเขียว

๖ - ๑๗๗
๒.๑.๒ เสื้อกันหนาวคอแบะสีกากีแกมเขียว แขนยาวรัดขอมือ ตัวเสื้อยาว
ปลอยชายเสื้อถึงตะโพกพองาม ที่ปลายแขนมีสาบ กวาง ๗ เซนติเมตร ปลายสาบมีรังดุม ๑ รัง และมีดุมที่
ปลายแขนเสื้อขางละ ๑ ดุม เสื้อแบบนี้มีสาบอกเสื้ออยูดานใน ที่อกเสื้อใชซิปรูดตลอดตามยาวของเสื้อ
ดานหนามีกระเปาบน และลางขางละ ๒ กระเปา กระเปาบนเปนกระเปายามยืดชาย มีปกรูปตัดพองาม
กระเปาลางเปนกระเปาเจาะมีปกรูปตัดพองาม มีอินทรธนูออนขัดดุมขางละ ๑ ดุม ที่เอวและชายเสือ้ มี
เชือกรัดและมีถุงคลุมศีรษะซอนไวในปกคอเสื้อดานหลัง เสื้อแบบนี้ใชสวมทับเครื่องแบบปกติกากีแกม
เขียวคอพับ เครื่องแบบฝกและเครื่องแบบสนามในขณะที่มีอากาศหนาว
๒.๑.๓ เสื้อกันหนาวแขนยาว ทําดวยผากันลมบุนวม ดานนอกสีกากีแกม
เขียว ดานในสีกากีแกมเขียวที่ระบายหรือแตมดวยสีอื่น เพื่อใหกลมกลืนกับภูมิประเทศ ตัวเสื้อยาวปลอย
ชาย เสื้อถึงตะโพกพองาม ติดซิปรูดจากคอเสื้อผาตลอด ดานหนามีกระเปาเจาะเฉียงไมมีปกขางละ ๑
กระเปารอบคอ ปลายแขนและชายเสื้อดานหลังจนถึงใตกระเปาเสื้อดานหนามีแถบดายถักรัดยางยืดสีกากี
แกมเขียว มีอนิ ทรธนูออนขัดดุมกลมแบนขนาดเล็กทําดวยวัตถุสีกากีแกมเขียว เสื้อแบบนี้ใชไดสองดาน
ใชสวมทับเครือ่ งแบบปกติกากีแกมเขียวคอพับ เครื่องแบบปกติกากีนวลแกมเขียวคอพับสําหรับทหาร
ชายเครื่องแบบปกติกากี เครื่องแบบปกติกากีแกมเขียวคอปก เครื่องแบบปกติขาวคอปก เครื่องแบบปกติ
กากีนวลแกมเขียวคอพับ เครื่องแบบปกติขาวคอพับสําหรับหญิง เครื่องแบบฝกและเครื่องแบบสนามใน
ขณะที่มีอากาศหนาว
๒.๑.๔ เสื้อกันหนาวแขนยาว ทําดวยสักหลาดหรือเสิรจหรือผาเนื้อหนาสี
กากีแกมเขียว เสื้อยาวปลอยชายถึงตะโพกพองาม คอเชิ้ต ใตคอปกเสื้อมีแถบผากวาง ๒ เซนติเมตร ขัดตัว
ดุม๑ ดุม ที่ปลายแขนมีแผนรัดขอมือเปนสาบ กวาง ๗ เซนติเมตร ปลายสาบมีรังดุม ๑ รัง และรังดุมที่
ปลายแขนเสื้อขางละ ๒ ดุม เพื่อขนาดขอมือ ที่อกเสื้อผาตลอดไมมีสาบใชซิปรูดตลอดความยาวเสื้อ
ดานหนามีกระเปาเฉียงขางละ ๑ ใบ ไมมีฝาประเปา ชายเสื้อมีผาแถบรัดเอวกวางประมาณ ๗ เซนติเมตร
ขัดดุมขางละ ๒ ดุม สําหรับปรับขนาดของเอว ที่บามีอินทรธนูออนขัดดุมขางละ ๑ ดุม เสื้อกันหนาวแบนี้
ใชสวมทับเครื่องแบบปกติกากีแกมเขียวคอพับ เครื่องแบบปกติกากีแกมเขียวคอพับ
สําหรับทหารชาย เครื่องแบบปกติกากีแกมเขียวคอพับ เครื่องแบบปกติขาวคอพับสําหรับทหารหญิง
ในขณะที่มีอากาศหนาว
๒.๒ การประดับเครื่องหมายราชองครักษกับเสื้อกันหนาว กพ.ทบ. ไดแจงใหผูที่
เปนราชองครักษทราบ และถือปฏิบัติตามที่รอ. ชี้แจงแลว ตามอางถึง ๒
๓. กพ.ทบ. พิจารณาแลว เพือ่ ใหการใชเสื้อกันหนาว และการประดับเครื่องหมายยศกับ
เสื้อกันหนาวของขาราชการ ทบ. เปนไปในแนวทางเดียวกันเห็นควรปฏิบัติ ดังนี้
๓.๑ ใหขาราชการ ทบ. ใชเสื้อกันหนาวตามที่กําหนดไวในกฎกระทรวงฯ สวมทับ
เครื่องแบบไดเทานั้น หามนําเสื้ออื่นใดที่มีลกั ษณะผิดแปลกไปจากกฎกระทรวงฯ สวมทับเครื่องแบบ
เปนอันขาด

๖ - ๑๗๘
๓.๒ การประดับเครื่องหมายยศกับเสื้อกันหนาวแบบที่ ๑ ( ตามขอ ๒.๑.๑ ) ตาม
กฎกระทรวงฯ ไดกําหนดการติดเครื่องหมายยศไวแนชัดแลว ใหถือปฏิบัติตามกฎกระทรวงฯ
๓.๓ การประดับเครื่องหมายยศกับเสื้อกันหนาวแบบที่ ๒, ๓ และ ๔ ใหถือปฏิบัติ
ตามอนุมัติ รวม.กห. ในขอ ๑
๓.๔ การประดับเครื่องหมายราชองครักษกับเสื้อกันหนาวแบบที่ ๒, ๓ และ ๔ นั้น
ไมสามารถนํามาประดับได สําหรับผูที่เปนราชองครักษใหถือปฏิบัติตามหนังสือ กพ.ทบ. ที่อางถึง ๒
๔. ขอเสนอ เห็นควรอนุมัตใิ หขาราชการ ทบ. ถือปฏิบัติตามขอ ๓ และ ให สบ.ทบ.
สําเนาแจกจาย นขต.ทบ. ทราบ และถือปฏิบัติตอไป
จึงเรียนมาเพื่อกรุณาพิจารณา หากเห็นเปนการสมควร กรุณาอนุมัติตามเสนอในขอ ๔
ทั้งนี้อยูในอํานาจของ ผบ.ทบ.
( ลงชื่อ ) พล.ต. ไพโรจน วัฒนโยธิน
( ไพโรจน วัฒนโยธิน )
จก.กพ.ทบ.
เรียน ผบ.ทบ.
เห็นควรอนุมัติตามที่ กพ.ทบ. เสนอในขอ ๔
( ลงชื่อ ) พล.ท. เถกิง นิรัตศิ ัย
ผช.เสธ.ทบ.ฝกพ.
๒๖ ก.ค. ๔๓

- อนุมัติในขอ ๔
( ลงชื่อ ) พล.อ. สุรยุทธ จุลานนท
ผบ.ทบ.

๑ ส.ค. ๔๓

( ลงชื่อ ) พล.ท. สินาด รัตนพฤกษ
รอง เสธ.ทบ. ( ๒ )
๒๒ ก.ค. ๔๓
( ลงชื่อ ) พล.อ. มนตรีศักดิ์ บุญคง
เสธ.ทบ.
๒๗ ก.ค. ๔๓
( ลงชื่อ ) พล.อ. เรวัต บุญทับ
ผช.ผบ.ทบ. ( ๑ )
๒๘ ก.ค. ๔๓
( ลงชื่อ ) พล.อ. พัฑฒะนะ พุธานานนท

รอง ผบ.ทบ.
๓๑ ก.ค. ๔๓

๖ - ๑๗๙

บันทึกขอความ
สวนราชการ สม. ( กรบ.สม. โทร. ๒๒๑๕๘๘๑ , โทร.ทหาร ๕๒๕๒๓๒๖ )
ที่ ( ฉบับ กห. เลขรับ ๑๕๑๒/๔๓ ) วันที่
เรื่อง การใชเครื่องหมายยศกับเสื้อกันหนาว
เรียน ปล.กห.
๑. บก. ทหารสูงสุด เสนอตามรายงานของ ทบ. ขออนุมัติประดับเครื่องหมายยศกับเสื้อ
กันหนาวทั้ง ๔ แบบ โดยให นายทหารสัญญาบัตรและนายทหารประทวนชั้นยศ จ.ส.ต. – จ.ส.อ. ใช
เครื่องหมายยศปกดวยไหมหรือดายสีเหลือง มีลักษณะ ขนาด เชนเดียวกับเครื่องหมายยศโลหะสีทอง ปก
ลงบนปลอกผาตามสีของเสื้อกันหนาว ซึ่งมีขนาด กวาง ยาว พออินทรธนูสามารถสอดได และนายทหาร
ประทวนชัน้ ยศ ส.ต. – ส.อ. ใชเครื่องหมายยศเชนเดียวกับชุดที่ใชปฏิบัติงานตามปกติ ประดับที่แขนเสื้อ
ขางซายกึ่งกลางระหวางศอกกับไหล เพื่อความเปนระเบียบเมื่อขาราชการตองสวมเสื้อกันหนาวปฏิบัติ
ราชการ ทั้งนี้ ขออนุมัติใหใชเครื่องหมายยศดังกลาวเพือ่ พลางไปกอน รายละเอียดปรากฏตามหนังสือ
บก. ทหารสูงสุด ที่ ( ตอ บก.ทหารสูงสุด เลขรับ ๖๖๒/๔๓ ) ลง ๑๔ ก.พ. ๔๓ ทีแ่ นบ
๒. จากการตรวจกฎกระทรวงฯ ที่เกีย่ วของกับเรื่องนี้แลว ขอเรียนชี้แจงดังนี้
๒.๑ กฎกระทรวง ( พ.ศ. ๒๕๔๒ ) ออกตามความในพระราชบัญญัติเครื่องแบบ
ทหารพุทธศักราช ๒๔๗๗ วาดวยเครื่องแบบทหารบก ฉบับที่ ๘๐ ขอ ๗๔ ไดกาํ หนดใหเสื้อกันหนาวมี ๔
แบบ คือ
๒.๑.๑ เสื้อคลุมกันหนาวสีดาํ ทําดวยสักหลาดหรือเสิรจหรือผาเนื้อหนากัน
น้ําคอปกและแบะได ตัวเสื้อยาวประมาณเขา มีตะเข็บหลัง ๓ ตะเข็บ ตะเข็บกลางจีบ และเปดชายเสื้อไว
ถึงแนวตะโพก ที่แนวเอวดานหลังมีแถบทําดวยผาชนิดและสีเดียวกับเสื้อ กวาง ๖ เซนติเมตร สองแถบ
คาดทับกันติดดุม ๓ ดุม ระยะหางเทากันตามยาวของแถบ ที่แนวอกมีดุมสองแถว แถวละ ๔ ดุม เปนแนว
เฉียงตอนลางเขาหากัน ดานขางมีกระเปาขางละ ๑ กระเปา เปนกระเปาเจาะเฉียง ๔๕ องศา ไมมีปก แขน
ยาว ปลายแขนพับ ๑๕ เซนติเมตร มีอินทรธนูออน ขัดดุมขางละ ๑ ดุม ดุมทั้งสิ้นใชดมุ กลมแบน ทําดวย
วัตถุ สีดํา เสื้อแบบนี้ใหติดเครื่องหมายยศ เครื่องหมายเหลา และเครื่องหมายสังกัดดวย ใชสวมคลุม
เครื่องแบบที่ใชเสื้อชั้นนอกทําดวยสักหลาดหรือ เสิรจสีน้ําเงินดํา หรือสีกากีแกมเขียว
๒.๑.๒ เสื้อกันหนาวคอแบะสีกากีแกมเขียว แขนยาวรัดขอมือ ตัวเสื้อยาว
ปลอยชายเสื้อถึงตะโพกพองาม ที่ปลายแขนมีสาบ กวาง ๗ เซนติเมตร ปลายสาบมีรังดุม ๑ รัง และมีดุมที่
ปลายแขนเสื้อขางละ ๑ ดุม เสื้อแบบนี้มีสาบอกเสื้ออยูดานใน ที่อกเสื้อใชซิปรูดตลอดตามยาวของเสื้อ
ดานหนามีกระเปาบนและลางขางละ ๒ กระเปา กระเปาบนเปนกระเปายามยืดชาย มีปกรูปตัดพองาม
กระเปาลางเปนกระเปาเจาะมีปกรูปตัดพองาม มีอินทรธนูออนขัดดุมขางละ ๑ ดุม ที่เอวและชายเสือ้ มี

๖ - ๑๘๐
เชือกรัดและมีถุงคลุมศีรษะซอนไวในปกคอเสื้อดานหลัง เสื้อแบบนี้ใชสวมทับเครื่องแบบปกติกากีแกม
เขียวคอพับ เครื่องแบบฝกและเครื่องแบบสนามในขณะที่มีอากาศหนาว
๒.๑.๓ เสื้อกันหนาวแขนยาว ทําดวยผากันลมบุนวม ดานนอกสีกากีแกม
เขียว ดานในสีกากีแกมเขียวที่ระบายหรือแตมดวยสีอื่น เพื่อใหกลมกลืนกับภูมิประเทศ ตัวเสื้อยาวปลอย
ชาย เสื้อถึงตะโพกพองาม ติดซิปรูดจากคอเสื้อผาตลอด ดานหนามีกระเปาเจาะเฉียงไมมีปกขางละ ๑
กระเปาแขนเสื้อขางซายเหนือขอศอกมีที่เหน็บดินสอ ปากกาและกระเปาซิปรูดขนาดเล็ก ๑ กระเปา รอบ
คอ ปลายแขนและชายเสื้อดานหลังจนถึงใตกระเปาเสื้อดานหนามีแถบดายถักรัดยางยืดสีกากีแกมเขียว มี
อินทรธนูออนขัดดุมกลมแบนขนาดเล็ก ทําดวยวัตถุสีกากีแกมเขียว เสื้อแบบนี้ใชไดสองดาน ใชสวมทับ
เครื่องแบบปกติกากีแกมเขียวคอปก เครื่องแบบปกติกากีนวลแกมเขียวคอพับสําหรับชาย เครื่องแบบปกติ
กากีแกมเขียวคอปก เครื่องแบบปกติขาวคอปก เครื่องแบบปกติกากีนวลแกมเขียวคอพับ เครื่องแบบปกติ
ขาวคอพับสําหรับทหารหญิง เครื่องแบบฝกและเครื่องแบบสนามในขณะที่มีอากาศหนาว
๒.๑.๔ เสื้อกันหนาวแขนยาว ทําดวยสักหลาดหรือเสิรจหรือผาเนื้อหนาสี
กากีแกมเขียว เสื้อยาวปลอยชายถึงตะโพกพองาม คอเชิ้ต ใตคอปกเสื้อมีแถบผากวาง ๒ เซนติเมตร ขัดตัว
ดุม ๑ ดุม ที่ปลายแขนมีแผนรัดขอมือเปนสาบ กวาง ๗ เซนติเมตร ปลายสาบมีรังดุม ๑ รัง และรังดุมที่
ปลายแขนเสื้อขางละ ๒ ดุม เพื่อขนาดขอมือ ที่อกเสื้อผาตลอดไมมีสาบใชซิปรูดตลอดความยาวเสื้อ
ดานหนามีกระเปาเฉียงขางละ ๑ ใบ ไมมีฝาประเปา ชายเสื้อมีผาแถบรัดเอวกวางประมาณ ๗ เซนติเมตร
ขัดดุมขางละ ๒ ดุม สําหรับปรับขนาดของเอว ที่บามีอินทรธนูออนขัดดุมขางละ ๑ ดุม เสื้อกันหนาวแบนี้
ใชสวมทับเครื่องแบบปกติกากีแกมเขียวคอพับ เครื่องแบบปกติกากีนวลแกมเขียวคอพับสําหรับทหาร
ชาย เครื่องแบบปกติกากีแกมเขียวคอปก เครื่องแบบปกติขาวคอปก เครื่องแบบปกติกากีนวลนวลแกม
เขียวคอพับ เครื่องแบบปกติขาวคอพับสําหรับทหารหญิง ในขณะที่มีอากาศหนาว
๒.๒ ขณะนี้ ทบ. อยูในระหวางดําเนินการขอแกไขกฎกระทรวง วาดวยเครื่องแบบ
ทหารบกที่ใชบังคับในปจจุบัน เพื่อกําหนดใหมีเครื่องหมายยศตามขอ ๒.๑
๒.๓ สม. ไดมหี นังสือเสนอ กพ.ทบ. ขอใหพิจารณาเพิ่มเติมวา กรณีนายทหารสัญญา
บัตรที่ไดรับพระกรุณาโปรดเกลาฯ แตงตั้งเปนราชองครักษจะนําเครื่องหมายราชองครักษมาประดับกับ
เสื้อกันหนาวหรือไมอยางไร ซึ่ง กพ.ทบ. ไดแจงใหทราบวาการนําเครื่องหมายราชองครักษมาประดับกับ
เสื้อกันหนาว ไมสามารถนํามาประดับได ตามที่ รอ. ชี้แจง และ ทบ. ไดแจงให นขต.ทบ. และผูท่ีเปน
ราชองครักษทราบและถือปฏิบัติแลว รายละเอียดตามหนังสือที่ กห ๐๔๐๑/๒๕๘๖ ลง ๑๖ มิ.ย. ๔๓ ที่แนบ
๓. สม. พิจารราแลวเห็นวา
๓.๑ ตามที่ บก. ทหารสูงสุด เสนอตามรายงานของ ทบ. ขออนุมัติประดับ
เครื่องหมายยศกับเสื้อกันหนาวทั้ง ๔ แบบ ตามขอ ๑ มานี้ เนื่องจากกฎกระทรวง ( พ.ศ. ๒๕๔๒ ) ออกตาม
ความในพระราชบัญญัติเครื่องแบทหาร พุทธศักราช ๒๔๗๗ วาดวยเครื่องแบบทหารบก ฉบับที่ ๘๐ ได
กําหนดใหใชเสื้อกันหนาว แตยังมิไดกาํ หนดลักษณะ ชนิด เครื่องหมายยศ สําหรับสวมไวที่อินทรธนูของ

๖ - ๑๘๑
เสื้อกันหนาวดังนั้น เพื่อใหการประดับเครื่องหมายยศกับเสื้อกันหนาวของขาราชการทหารเหลา ทบ. มี
ความเปนระเบียบเรียบรอย และเปนแนวทางเดียวกัน สมควรอนุมัติใหใชเครื่องหมายยศตามที่ ทบ.
รายงานเพื่อพรางไปกอน จนกวากฎกระทรวงฉบับที่แกไขเพิ่มเติมจะมีผลใชบังคับ โดยใหงดประดับ
เครื่องหมายราชองครักษตามที่ ทบ. รายงานในขอ ๒.๓ และแจงใหขาราชการเหลา ทบ. ที่สังกัด สล.,
รอ. และ บก.ทหารสูงสุด ทราบและถือปฏิบัติดวย
๓.๒ ทัง้ นี้เรือ่ งเกีย่ วกับการกําลังพล อยูใ นอํานาจของ รมว.กห ซึ่งมอบหมายให
รมช.กห.สั่งและปฏิบัติราชการแทน ตามคําสั่ง กห. ( เฉพาะ ) ที่ ๖๘/๔๑ ลง ๒๒ พ.ค. ๔๑ เรื่อง
มอบหมายใหรมช.กห. สั่งและปฏิบัติราชการแทน รมว.กห ขอ ๒.๗
๔. ขอเสนอ เห็นควรนําเรียน รมว.กห. เพือ่ กรุณาพิจารณาอนุมัติในขอ ๓.๑
จึงเรียนมาเพื่อกรุณาพิจารณา
( ลงชื่อ ) พล.อ. พลเดช จุลเสน
จก.สม.
๒๗ มิ.ย. ๔๓
เรียน รมว.กห
กรุณาพิจารณาอนุมัติในขอ ๓.๑
( ลงชื่อ ) พล.อ. ปานเทพ ภูวนารถนุรักษ
( ลงชื่อ ) พล.อ. ธีรเดช มีเพียร
ปล.กห.
๓๐ มิ.ย. ๔๓
อนุมัติขอ ๓.๑
( ลงชื่อ ) พล.อ. วัฒนชัย วุฒิศิริ
รมช.กห. ทําการแทน
รมว.กห.
๓๐ มิ.ย. ๔๓
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