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พระราชบัญญตั ิ
จัดระเบียบราชการกระทรวงกลาโหม 

พ.ศ. ๒๕๕๑ 
   

 
ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. 

ใหไว ณ วันที่ ๓๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๑ 
เปนปที่ ๖๓ ในรัชกาลปจจบุัน 

 
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรด

เกลาฯ ใหประกาศวา 
 
โดยที่ เปนการสมควรปรับปรุงกฎหมายวาดวยการจัดระเบียบราชการ

กระทรวงกลาโหม 
 
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหตราพระราชบัญญัติข้ึนไวโดยคําแนะนําและ

ยินยอมของสภานิติบัญญัติแหงชาติ ดังตอไปนี้ 
 
มาตรา ๑  พระราชบัญญัตินี้ เรียกวา “พระราชบัญญัติจัดระเบียบราชการ

กระทรวงกลาโหม พ.ศ. ๒๕๕๑” 
 
มาตรา ๒๑  พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจา

นุเบกษาเปนตนไป 
 
มาตรา ๓  ใหยกเลิก 
(๑) พระราชบัญญัติจัดระเบียบราชการกระทรวงกลาโหม พ.ศ. ๒๕๐๓ 
(๒) พระราชบัญญัติจัดระเบียบราชการกระทรวงกลาโหม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. 

๒๕๐๗ 
(๓) ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๑๕๗ ลงวันที่ ๔ มิถุนายน พุทธศักราช 

๒๕๑๕ 
(๔) พระราชบัญญัติจัดระเบียบราชการกระทรวงกลาโหม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. 

๒๕๑๙ 
(๕) พระราชบัญญัติจัดระเบียบราชการกระทรวงกลาโหม (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. 

๒๕๒๘ 
(๖) พระราชบัญญัติจัดระเบียบราชการกระทรวงกลาโหม (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. 

๒๕๓๖ 

                                                 
๑
 ราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๒๕/ตอนที่ ๒๖ ก/หนา ๓๕/๑ กุมภาพันธ ๒๕๕๑ 
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(๗) พระราชบัญญัติจัดระเบียบราชการกระทรวงกลาโหม (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. 
๒๕๔๓ 

 
มาตรา ๔  ในพระราชบัญญัตินี้ 
“ขาราชการทหาร” หมายความวา ขาราชการทหารตามกฎหมายวาดวยระเบียบ

ขาราชการทหาร 
“ขาราชการพลเรือนกลาโหม” หมายความวา ขาราชการที่ไดรับการบรรจุและ

แตงตั้งใหรับราชการในกระทรวงกลาโหมในตําแหนงที่มิใชอัตราทหารและไมมีช้ันยศเพื่อปฏิบัติ
หนาที่ที่ตองใชความชํานาญเฉพาะทาง 

“ทหารกองประจําการ” หมายความวา ทหารกองประจําการตามกฎหมายวาดวย
การรับราชการทหาร 

“นักเรียนในสังกัดกระทรวงกลาโหม” หมายความวา นักเรียนในสังกัด
กระทรวงกลาโหมตามกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการทหาร 

“เจาหนาที่ทางทหาร” หมายความวา ผูซึ่งรัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหม
แตงตั้งโดยความเห็นชอบของสภากลาโหมเพื่อปฏิบัติภารกิจตามพระราชบัญญัตินี้ 

“การใชกําลังทหาร” หมายความวา การใชทหารตามมาตรา ๖ วรรคหนึ่ง 
ขาราชการพลเรือนกลาโหม และเจาหนาที่ทางทหาร เพ่ือปฏิบัติภารกิจตามพระราชบัญญัตินี้ 

 
มาตรา ๕  ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหมรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 

และใหมีอํานาจออกกฎกระทรวง ขอบังคับ ระเบียบ ประกาศ และคําส่ังเพ่ือปฏิบัติการตาม
พระราชบัญญัตินี ้

กฎกระทรวงเมื่อไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลวใหใชบังคับได 
 

หมวด ๑ 
บททั่วไป 

   
 

มาตรา ๖  ทหาร ประกอบดวย ขาราชการกระทรวงกลาโหมที่เปนขาราชการ
ทหาร ทหารกองประจําการ นักเรียนในสังกัดกระทรวงกลาโหมที่ข้ึนทะเบียนกองประจําการและ
บุคคลที่ถูกเรียกเขารับราชการทหารตามกฎหมายวาดวยการนั้น 

ขาราชการกระทรวงกลาโหม แบงออกเปนสองประเภท ไดแก ขาราชการทหาร
และขาราชการพลเรือนกลาโหม 

การกําหนดตําแหนง การบรรจุ การแตงตั้ง การปรับตําแหนง การเลื่อนข้ัน
เงินเดือน การบังคับบัญชา วินัยและการรักษาวินัย การดําเนินการทางวินัย การออกจากราชการ 
การอุทธรณ การรองทุกข และการอื่นใดตามที่จําเปนเกี่ยวกับขาราชการพลเรือนกลาโหมใหตรา
เปนพระราชกฤษฎีกา 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓ - 
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สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

อัตราเงินเดือน อัตราเงินประจําตําแหนง การใหไดรับเงินเดือน และการใหไดรับ
เงินประจําตําแหนง ของขาราชการพลเรือนกลาโหม ใหนําบทบัญญัติที่ใชบังคับแกขาราชการ
พลเรือนสามัญตามกฎหมายวาดวยเงินเดือนและเงินประจําตําแหนงหรือตามกฎหมายวาดวยการ
นั้นมาใชบังคับโดยอนุโลมไปพลางกอน จนกวาจะไดมีการกําหนดใหมีอัตราเงินเดือนและอัตรา
เงินประจําตําแหนงของขาราชการพลเรือนกลาโหมเปนการเฉพาะตามกฎหมายวาดวยเงินเดือน
และเงินประจําตําแหนง 

การจายเงินเดือนและเงินประจําตําแหนงใหแกขาราชการพลเรือนกลาโหมให
เปนไปตามกฎหมายวาดวยการนั้น 

ใหขาราชการพลเรือนกลาโหมเปนขาราชการตามกฎหมายวาดวยกองทุนบําเหน็จ
บํานาญขาราชการและกฎหมายวาดวยบําเหน็จบํานาญขาราชการ แลวแตกรณ ี

 
มาตรา ๗  การบริหารราชการของกระทรวงกลาโหม ตองดําเนินการตาม

หลักการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี เวนแตในกรณีใดที่มีความจําเปนในการบริหารราชการของ
กระทรวงกลาโหมอาจกําหนดวิธีปฏิบัติราชการใหสอดคลองและเหมาะสมกับการปฏิบัติราชการ
ของกระทรวงกลาโหมเปนการเฉพาะสําหรับกรณีนั้นได โดยใหตราเปนพระราชกฤษฎีกา 

 
มาตรา ๘  กระทรวงกลาโหม มีอํานาจหนาที่ ดังตอไปนี ้
(๑) พิทักษรักษาเอกราชและความมั่นคงแหงราชอาณาจักรจากภัยคุกคามทั้ง

ภายนอกและภายในราชอาณาจักร ปราบปรามการกบฏและการจลาจล โดยจัดใหมีและใชกําลัง
ทหารตามที่รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยหรือตามที่มีกฎหมายกําหนด 

(๒) พิทักษรักษา ปกปองสถาบันพระมหากษัตริย ตลอดจนสนับสนุนภารกิจของ
สถาบันพระมหากษัตริย 

(๓) ปกปอง พิทักษรักษาผลประโยชนแหงชาติและการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข พัฒนาประเทศเพื่อความมั่นคงตลอดจน
สนับสนุนภารกิจอื่นของรัฐในการพัฒนาประเทศ การปองกันและแกไขปญหาจากภัยพิบัติ และ
การชวยเหลือประชาชน 

(๔) ศึกษา วิจัย พัฒนา และดําเนินการดานอุตสาหกรรมปองกันประเทศและ
พลังงานทหาร ดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีปองกันประเทศ และดานกิจการอวกาศเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร ทั้งนี้ เพ่ือสนับสนุนภารกิจของกระทรวงกลาโหมและความมั่นคงของ
ประเทศ 

(๕) ปฏิบัติการอื่นที่เปนการปฏิบัติการทางทหารนอกเหนือจากสงครามเพื่อ
ความมั่นคงแหงราชอาณาจักร หรือปฏิบัติการอื่นใด ทั้งนี้ ตามที่มีกฎหมายกําหนดหรือตามมติ
คณะรัฐมนตรี 

ในการดําเนินการตาม (๔) กระทรวงกลาโหมอาจมอบหมายใหสวนราชการใน
กระทรวงกลาโหมหรือหนวยงานอื่นในกํากับของกระทรวงกลาโหมเปนผูดําเนินการก็ไดหรืออาจ
รวมงาน รวมทุนหรือดําเนินการกับภาคเอกชนตามบทบัญญัติแหงกฎหมายก็ได 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

 
มาตรา ๙  ราชการของกระทรวงกลาโหมใหเปนไปตามกฎหมาย กฎ ขอบังคับ 

ระเบียบแบบแผน ประกาศ และคําส่ัง 
กระทรวงกลาโหมอาจแตงตั้งคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ หรือบุคคลใดเพื่อ

กระทําการหรือพิจารณา หรือสอบสวนกรณีใดๆ เก่ียวกับราชการของกระทรวงกลาโหมก็ได 
 

หมวด ๒ 
การแบงสวนราชการ 

   
 

มาตรา ๑๐  กระทรวงกลาโหมมีสวนราชการ ดังตอไปนี ้
(๑) สํานักงานรัฐมนตร ี
(๒) สํานักงานปลัดกระทรวง 
(๓) กรมราชองครักษ 
(๔) กองทัพไทย 
 
มาตรา ๑๑  สํานักงานรัฐมนตรีมีหนาที่เก่ียวกับราชการทางการเมือง เพ่ือ

สนับสนุนภารกิจของรัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหมหรือรัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงกลาโหม 
และการประสานนโยบายระหวางกระทรวง มีเลขานุการรัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหมเปน
ผูบังคับบัญชารับผิดชอบเวนแตสํานักงานจเรทหารทั่วไปในสํานักงานรัฐมนตรีใหอยูในบังคับ
บัญชาขึ้นตรงตอรัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหม 

 
มาตรา ๑๒  ใหจเรทหารทั่วไปมีหนาที่ตรวจสอบการปฏิบัติราชการของ

กระทรวงกลาโหมหรือตรวจสอบการปฏิบัติราชการอื่นใดตามที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหม
มอบหมาย และรายงานผลการตรวจสอบตอรัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหม 

ใหมีสํานักงานจเรทหารทั่วไปในสํานักงานรัฐมนตรี เพ่ือสนับสนุนการดําเนินงาน
ของจเรทหารทั่วไป โดยมีหัวหนาสํานักงานจเรทหารทั่วไปเปนผูบังคับบัญชารับผิดชอบภายใตการ
กํากับดูแลของจเรทหารทั่วไป 

 
มาตรา ๑๓  สํานักงานปลัดกระทรวงมีหนาที่ เ ก่ียวกับงานนโยบายและ

ยุทธศาสตรงานราชการประจําทั่วไปของกระทรวง และราชการสวนหนึ่งสวนใดของกระทรวงซึ่ง
มิไดกําหนดใหเปนหนาที่ของสวนราชการอื่นใด มีปลัดกระทรวงกลาโหมเปนผูบังคับบัญชา
รับผิดชอบ 

 
มาตรา ๑๔  กรมราชองครักษมีหนาที่ รักษาความปลอดภัย สําหรับองค

พระมหากษัตริย พระราชินี พระรัชทายาท ผูสําเร็จราชการแทนพระองค พระบรมวงศานุวงศ 
ผูแทนพระองค และพระราชอาคันตุกะ รวมทั้งมีหนาที่ตามกฎหมายวาดวยราชองครักษ กฎหมาย



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๕ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

วาดวยนายตํารวจราชสํานัก กฎหมายวาดวยการรักษาความปลอดภัย สําหรับองคพระมหากษัตริย 
พระราชินี พระรัชทายาท ผูสําเร็จราชการแทนพระองค พระบรมวงศานุวงศ ผูแทนพระองค และ
พระราชอาคันตุกะ และกฎหมายอื่นที่เก่ียวของ มีสมุหราชองครักษเปนผูบังคับบัญชารับผิดชอบ 

 
มาตรา  ๑๕   กองทัพไทยมีหนาที่ เตรียมกํา ลังกองทัพไทย  การปองกัน

ราชอาณาจักรและดําเนินการเก่ียวกับการใชกําลังทหารตามอํานาจหนาที่ของกระทรวงกลาโหม มี
ผูบัญชาการทหารสูงสุดเปนผูบังคับบัญชารับผิดชอบ 

 
มาตรา ๑๖  กองทัพไทยอาจตั้งคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ หรือบุคคลใด

เพ่ือพิจารณาเรื่องใดๆ ที่เก่ียวกับแผนเพื่อรักษาเอกราชและผลประโยชนแหงชาติ รวมทั้งการ
ปฏิบัติการทางทหารของทุกสวนราชการตามมาตรา ๑๗ รวมกันได 

 
มาตรา ๑๗  กองทัพไทยมีสวนราชการ ดังตอไปนี ้
(๑) กองบัญชาการกองทัพไทย 
(๒) กองทัพบก 
(๓) กองทัพเรือ 
(๔) กองทัพอากาศ 
(๕) สวนราชการอื่นตามที่กําหนดโดยพระราชกฤษฎีกา 
 
มาตรา ๑๘  กองบัญชาการกองทัพไทยมีหนาที่ควบคุม อํานวยการ ส่ังการและ

กํากับดูแลการดําเนินงานของสวนราชการในกองทัพไทยในการเตรียมกําลัง การปองกัน
ราชอาณาจักร  และการดํ า เนินการเกี่ ยวกับการใช กํ า ลังทหารตามอํ านาจหน าที่ ของ
กระทรวงกลาโหมใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุดมีผูบัญชาการทหารสูงสุดเปนผูบังคับบัญชารบัผดิชอบ 

 
มาตรา ๑๙  กองทัพบกมีหนาที่เตรียมกําลังกองทัพบก การปองกันราชอาณาจกัร 

และดําเนินการเกี่ยวกับการใชกําลังกองทัพบกตามอํานาจหนาที่ของกระทรวงกลาโหม มีผู
บัญชาการทหารบกเปนผูบังคับบัญชารับผิดชอบ 

 
มาตรา  ๒๐   กองทัพเ รือมีหน าที่ เตรียมกํา ลังกองทัพเ รือ  การปองกัน

ราชอาณาจักร  และดํา เนินการเกี่ ยวกับการใช กํา ลังกองทัพเรือตามอํานาจหนาที่ของ
กระทรวงกลาโหม มีผูบัญชาการทหารเรือเปนผูบังคับบัญชารับผิดชอบ 

 
มาตรา ๒๑  กองทัพอากาศมีหนาที่เตรียมกําลังกองทัพอากาศ การปองกัน

ราชอาณาจักรและดําเนินการเกี่ยวกับการใช กําลังกองทัพอากาศตามอํานาจหนาที่ของ
กระทรวงกลาโหม มีผูบัญชาการทหารอากาศเปนผูบังคับบัญชารับผิดชอบ 

 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๖ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

มาตรา ๒๒  ใหสํานักงานปลัดกระทรวง กรมราชองครักษ กองทัพไทย 
กองบัญชาการกองทัพไทย กองทัพบก กองทัพเรือ และกองทัพอากาศ เปนนิติบุคคล 

 
มาตรา ๒๓  การแบงสวนราชการของกระทรวงกลาโหมตามที่กําหนดในมาตรา 

๑๐ (๑) (๒) และ (๓) และการแบงสวนราชการของกองทัพไทยตามมาตรา ๑๗ (๑) (๒) (๓) 
และ (๔) ออกเปนสวนราชการระดับรองลงไปและการกําหนดหนาที่ของสวนราชการนั้น ใหตรา
เปนพระราชกฤษฎีกา 

การแบงสวนราชการอื่น นอกจากที่กลาวไวในวรรคหนึ่งและการกําหนดหนาที่
ของสวนราชการนั้นๆ ใหเปนไปตามที่กระทรวงกลาโหมกําหนด 

 
หมวด ๓ 

การจัดระเบียบราชการทั่วไป 
   

 
มาตรา ๒๔  รัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหมเปนผูบังคับบัญชารับผิดชอบในการ

ปฏิบัติราชการของกระทรวงกลาโหม และจะใหมีรัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงกลาโหมเปนผูชวย
ส่ังและปฏิบัติราชการแทนรัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหมก็ได 

ในกรณีที่มีรัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงกลาโหม การสั่งหรือการปฏิบัติราชการของ
รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงกลาโหมใหเปนไปตามที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหมมอบหมาย 

ในกรณีที่ไมมีผูดํารงตําแหนงรัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหมหรือมีแตไมอาจ
ปฏิบัติราชการไดใหรัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงกลาโหมเปนผูรักษาราชการแทน ถามีรัฐมนตรี
ชวยวาการกระทรวงกลาโหมหลายคน ใหคณะรัฐมนตรีมอบหมายใหรัฐมนตรีชวยวาการ
กระทรวงกลาโหมคนใดคนหนึ่งเปนผูรักษาราชการแทน 

ในกรณีที่ไมมีผูดํารงตําแหนงรัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหมและรัฐมนตรีชวยวา
การกระทรวงกลาโหม หรือมีแตไมอาจปฏิบัติราชการได ใหปลัดกระทรวงกลาโหมมีอํานาจในการ
ส่ังการอนุญาต การอนุมัติ และการปฏิบัติราชการประจํา แทนรัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหมได 

อํานาจในการสั่ง การอนุญาต การอนุมัติ การปฏิบัติราชการ หรือการปฏิบัตหินาทีท่ี่
รัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหมจะพึงปฏิบัติหรือดําเนินการตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับหรือ
คําส่ังใดๆ หรือมติของสภากลาโหม หรือมติของคณะรัฐมนตรีในเรื่องใด รัฐมนตรีวาการ
กระทรวงกลาโหมจะมอบอํานาจโดยทําเปนหนังสือใหรัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงกลาโหม 
ปลัดกระทรวงกลาโหม สมุหราชองครักษ ผูบัญชาการทหารสูงสุด ผูบัญชาการทหารบก ผู
บัญชาการทหารเรือ หรือผูบัญชาการทหารอากาศ ทําการแทนในนามของรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงกลาโหมก็ได และผูรับมอบอํานาจดังกลาวอาจมอบอํานาจใหผูดํารงตําแหนงอ่ืนปฏิบัติ
ราชการแทนตอไปได ทั้งนี้ ใหเปนไปตามหลักเกณฑและเง่ือนไขที่กระทรวงกลาโหมกําหนด 

อํานาจในการสั่ง การอนุญาต การอนุมัติ หรือการปฏิบัติราชการประจําที่
ผูบังคับบัญชาทหารไมวาจะเปนชั้นใดซึ่งรองลงมาจากรัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหมจะพึง



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๗ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ปฏิบัติหรือดําเนินการตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ หรือคําส่ังใดๆ หรือมติของสภากลาโหม 
หรือมติของคณะรัฐมนตรีในเรื่องใด ผูบังคับบัญชาทหารผูนั้นจะมอบอํานาจโดยทําเปนหนังสือให
ผูบังคับบัญชาทหารตําแหนงอ่ืนทําการแทนในนามของผูบังคับบัญชาทหารผูมอบอํานาจก็ได ทั้งนี้ 
ใหเปนไปตามหลักเกณฑและเง่ือนไขที่กระทรวงกลาโหมกําหนด 

ใหผูรักษาราชการ ผูรักษาราชการแทน หรือผูทําการแทน มีอํานาจและหนาที่ตาม
ตําแหนงที่รักษาราชการ รักษาราชการแทน หรือทําการแทนนั้นๆ 

 
มาตรา ๒๕  การบริหารจัดการกําลังพลของกระทรวงกลาโหมใหเปนไปตาม

กฎหมายและตามที่กระทรวงกลาโหมกําหนด 
การพิจารณาแตงตั้งนายทหารชั้นนายพลของสํานักงานปลัดกระทรวงและสวน

ราชการในกองทัพไทย ใหดําเนินการโดยคณะกรรมการที่สวนราชการนั้นแตงตั้งข้ึนแลวเสนอ
คณะกรรมการตามวรรคสามพิจารณา ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑและวิธีการที่กระทรวงกลาโหมกําหนด 

ใหมีคณะกรรมการขึ้นคณะหนึ่ง ประกอบดวย รัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหม
เปนประธาน รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงกลาโหม ผูบัญชาการทหารสูงสุด ผูบัญชาการทหารบก
ผูบัญชาการทหารเรือ และผูบัญชาการทหารอากาศ เปนกรรมการ ปลัดกระทรวงกลาโหมเปน
กรรมการและเลขานุการ และใหเจากรมเสมียนตราเปนผูชวยเลขานุการมีอํานาจหนาที่ในการ
พิจารณาแตงตั้งนายทหารชั้นนายพลของสวนราชการตามวรรคสองและระหวางสํานักงาน
ปลัดกระทรวง และสวนราชการในกองทัพไทย 

ระเบียบการประชุมของคณะกรรมการตามวรรคสองและวรรคสาม ใหเปนไปตามที่
กระทรวงกลาโหมกําหนด 

 
มาตรา ๒๖  ใหกระทรวงกลาโหมจัดใหมีกําลังสํารองเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงาน

ของกระทรวงกลาโหม การดําเนินการเกี่ยวกับกําลังสํารองใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยการนั้น 
 
มาตรา ๒๗  การแตงตั้งนายทหารชั้นนายพลดํารงตําแหนง ใหนําความกราบบังคม

ทูลเพ่ือทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ แตงตั้ง 
 
มาตรา ๒๘  การปฏิบัติดานการขาวกรองและการตอตานขาวกรอง ในภารกิจของ

กระทรวงกลาโหมเพื่อใหสามารถรับสถานการณที่เปนภัยคุกคามตางๆ ไดตั้งแตยามปกติใน
ลักษณะที่เปนการปองปรามและปองกัน กอนที่สถานการณจะรุนแรงถึงข้ันเปนภัยตอความมั่นคง
ของรัฐใหเปนไปตามที่กระทรวงกลาโหมกําหนด 

 
มาตรา ๒๙  โครงสรางองคกรการฝกและการศึกษาของทหารและขาราชการ

พลเรือนกลาโหมใหเปนไปตามนโยบายที่กระทรวงกลาโหมกําหนด โดยใหกองบัญชาการกองทัพ
ไทยรับผิดชอบการฝกและศึกษาในระดับยุทธศาสตร การปฏิบัติการรวมของกองทัพไทยและการ
ปฏิบัติการของกองบัญชาการกองทัพไทย และใหกองทัพบก กองทัพเรือ และกองทัพอากาศ 
รับผิดชอบในระดับปฏิบัติการและระดับยุทธวิธี 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๘ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

 
มาตรา ๓๐  ใหกระทรวงกลาโหมกําหนดระเบียบ หลักเกณฑ และข้ันตอนการ

ปฏิบัติเก่ียวกับระบบการสงกําลังบํารุงรวมและมาตรฐานยุทโธปกรณตามความตองการของ
กองทัพไทยโดยใหมีคณะกรรมการที่กระทรวงกลาโหมแตงตั้งข้ึนรับผิดชอบการดําเนินการสง
กําลังบํารุงรวมหรือมาตรฐานยุทโธปกรณ แลวแตกรณ ี

 
มาตรา ๓๑  ใหกองบัญชาการกองทัพไทยรับผิดชอบการวางแผน พัฒนาและ

ดําเนินการเกี่ยวกับระบบควบคุมบังคับบัญชากองทัพไทย ใหสามารถติดตอเช่ือมโยงและ
แลกเปล่ียนขอมูลระหวางหนวยงานตางๆ ทั้งในระดับรัฐบาล ระดับกระทรวง และหนวยงานใน
กระทรวงกลาโหมตลอดจนการแบงมอบความรับผิดชอบในการดําเนินการใหกับกองทัพและสวน
ราชการที่เก่ียวของ 

 
มาตรา ๓๒  ใหกระทรวงกลาโหมวางแผน พัฒนา และดําเนินการเกี่ยวกับระบบ

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการบริหารราชการทั่วไปของกระทรวงกลาโหมให
สามารถติดตอเช่ือมโยง แลกเปล่ียนขอมูลระหวางหนวยงานตางๆ ทั้งในประเทศและระหวาง
ประเทศ 

 
หมวด ๔ 

การจัดระเบียบการปฏิบตัิราชการทหาร 
   

 
มาตรา ๓๓  การจัดใหมี การวาง และการใชกําลังทหารเพื่อปฏิบัติราชการทหารให

เปนไปตามที่กระทรวงกลาโหมกําหนด เวนแตจะกําหนดเปนอยางอ่ืนในพระราชบัญญัตินี้ 
การใชกําลังทหาร หรือการวางกําลังเพ่ือเตรียมการยุทธ ใหเปนไปตามขอบังคับ

แผนและคําส่ังปฏิบัติการทางทหารที่กระทรวงกลาโหมกําหนด 
 
มาตรา ๓๔  ในกรณีที่มีความจําเปน เพ่ือการรบหรือการสงคราม การปราบปราม 

การกบฏหรือเมื่อไดประกาศใชกฎอัยการศึก ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหมโดยความ
เห็นชอบของสภากลาโหม มีอํานาจกําหนดหนวยงาน แตงตั้งเจาหนาที่ทางทหารและกําหนด
อํานาจหนาที่ของหนวยงานและเจาหนาที่ทางทหารไดตามความเหมาะสมแกการปฏิบัติภารกิจ 

เมื่อการรบหรือการสงคราม หรือการปราบปรามการกบฏสิ้นสุดลง หรือมีการ
ยกเลิกประกาศกฎอัยการศึก ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหมโดยความเห็นชอบของสภา
กลาโหมพิจารณาสั่งยกเลิกหนวยงานและเจาหนาที่ทางทหารที่ไดกําหนด หรือแตงตั้งตามวรรค
หนึ่ง 

เพ่ือประโยชนในการปฏิบัติตามอํานาจหนาที่ตามวรรคหนึ่ง รัฐมนตรีวาการ
กระทรวงกลาโหมโดยความเห็นชอบของสภากลาโหมมีอํานาจกําหนดพื้นที่ที่จําเปนตอการ
ปฏิบัติการทางทหารเปนยุทธบริเวณ และกําหนดพื้นที่สวนที่เหลือเปนเขตภายใน 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๙ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

 
มาตรา ๓๕  การใชกําลังทหารเพื่อการปราบปรามการจลาจล ใหเปนไปตามที่

กระทรวงกลาโหมกําหนดโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตร ี
 
มาตรา ๓๖  การใชกําลังทหารหรือการอื่นใดเพื่อปองกัน ระงับ หรือปราบปราม

การกระทําความผิดที่เปนภัยตอความมั่นคงของรัฐหรือเก่ียวกับการกอการราย ซึ่งจําเปนตองใช
กําลังทหารเพื่อระงับเหตุการณรายแรงโดยเร็ว มิใหเหตุการณมีความรุนแรงมากยิ่งข้ึน หรือเพ่ือ
พิทักษผลประโยชนแหงชาติใหเปนไปตามที่กระทรวงกลาโหมกําหนด เวนแตจะมีกฎหมาย
กําหนดไวเปนอยางอ่ืน 

 
มาตรา ๓๗  เพ่ือปองกันและรักษาผลประโยชนแหงชาติ ใหรัฐมนตรีวาการ

กระทรวงกลาโหมโดยความเห็นชอบของสภากลาโหมมีอํานาจอนุมัติใหกระทรวงกลาโหมจัดและ
วางกําลังในพื้นที่ที่เห็นวาเหมาะสมเพื่อปฏิบัติภารกิจของกระทรวงกลาโหมไดตั้งแตยามปกต ิ

 
มาตรา ๓๘  การใชกําลังทหารในการปฏิบัติภารกิจเพื่อสันติภาพใหเปนไปโดย

ความเห็นชอบของสภากลาโหม และเปนไปตามมติของคณะรัฐมนตร ี
ในกรณีที่คณะรัฐมนตรีมีมติใหใชกําลังทหารในการปฏิบัติการตามวรรคหนึ่งให

รัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหมโดยความเห็นชอบของสภากลาโหม มีอํานาจกําหนดหนวยงาน
ในกระทรวงกลาโหม และแตงตั้งเจาหนาที่ทางทหาร รวมทั้งกําหนดอํานาจหนาที่ของหนวยงาน
และเจาหนาที่ทางทหารนั้น เพ่ือปฏิบัติการใหเปนไปตามมติคณะรัฐมนตรี 

 
มาตรา ๓๙  ใหกองทัพไทยจัดตั้งศูนยบัญชาการทางทหารในแตละระดับขึ้นตั้งแต

ยามปกติเพ่ือใชในการติดตามสถานการณ และเปนศูนยควบคุม อํานวยการ และส่ังการการปฏิบัติ 
ใหศูนยบัญชาการทางทหารในกองบัญชาการกองทัพไทย มีหนาที่ควบคุม 

อํานวยการและสั่งการศูนยบัญชาการทางทหารในแตละระดับตามวรรคหนึ่งหรือกองกําลังเฉพาะ
กิจรวมที่จัดตั้งข้ึนตามแผนปองกันประเทศ แลวแตกรณี 

 
มาตรา ๔๐  ในการปฏิบัติหนาที่ตามบทบัญญัติในหมวดนี้ ใหเจาหนาที่ทางทหาร

เปนเจาพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา 
 
มาตรา ๔๑  ทหาร ขาราชการพลเรือนกลาโหม และผูที่รวมปฏิบัติหนาที่กับทหาร

ในภารกิจเพื่อความมั่นคงของประเทศ อาจไดรับคาตอบแทนและสิทธิประโยชนตามหลักเกณฑ
และวิธีการที่กระทรวงกลาโหมกําหนดโดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง 

 
หมวด ๕ 

คณะผูบริหาร 
   

 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๐ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

มาตรา ๔๒  ใหมี “สภากลาโหม” ประกอบดวยสมาชิก ดังตอไปนี ้
(๑) รัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหม เปนประธานสภากลาโหม 
(๒) รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงกลาโหม เปนรองประธานสภากลาโหม 
(๓) จเรทหารทั่วไป 
(๔) ปลัดกระทรวงกลาโหม 
(๕) รองปลัดกระทรวงกลาโหม 
(๖) สมุหราชองครักษ 
(๗) รองสมุหราชองครักษ (อัตราจอมพล จอมพลเรือ หรือจอมพลอากาศ) 
(๘) เสนาธิการกรมราชองครักษ 
(๙) ผูบัญชาการทหารสูงสุด 
(๑๐) รองผูบัญชาการทหารสูงสุด 
(๑๑) เสนาธิการทหาร 
(๑๒) ผูบัญชาการทหารบก 
(๑๓) รองผูบัญชาการทหารบก 
(๑๔) ผูชวยผูบัญชาการทหารบก 
(๑๕) เสนาธิการทหารบก 
(๑๖) ผูบัญชาการทหารเรือ 
(๑๗) รองผูบัญชาการทหารเรือ 
(๑๘) ผูชวยผูบัญชาการทหารเรือ 
(๑๙) เสนาธิการทหารเรือ 
(๒๐) ผูบัญชาการกองเรือยุทธการ 
(๒๑) ผูบัญชาการทหารอากาศ 
(๒๒) รองผูบัญชาการทหารอากาศ 
(๒๓) ผูชวยผูบัญชาการทหารอากาศ 
(๒๔) เสนาธิการทหารอากาศ 
(๒๕) ผูบัญชาการกองบัญชาการยุทธทางอากาศ 
(๒๖) สมาชิกสภากลาโหมผูทรงคุณวุฒิซึ่งเปนผูมีความรูและความเชี่ยวชาญเปน

ที่ประจักษทั่วไปในดานการทหาร ดานความมั่นคง ดานการบริหารราชการ ดานกฎหมายหรือดาน
อ่ืนที่เก่ียวของกับอํานาจหนาที่ของกระทรวงกลาโหม จํานวนไมเกินสามคนซึ่งรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงกลาโหมแตงตั้งตามมติของสภากลาโหม 

ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหมแตงตั้งผูดํารงตําแหนงในกระทรวงกลาโหม
เปนเลขาธิการและรองเลขาธิการ 

ในกรณีที่มี รัฐมนตรีช วยว าการกระทรวงกลาโหมมากกว าหนึ่ งคน  ให
รัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหมแตงตั้งใหรัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงกลาโหม เปนรองประธาน
เรียงตามลําดับ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๑ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

รัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหมจะเชิญบุคคลอื่นเขาช้ีแจงและแสดงความ
คิดเห็นตอสภากลาโหมเฉพาะเรื่องใดก็ได 

 
มาตรา ๔๓  ในการดําเนินการของรัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหมในเรื่อง

ดังตอไปนี้ตองเปนไปตามมติของสภากลาโหม 
(๑) นโยบายการทหาร 
(๒) นโยบายการระดมสรรพกําลังเพ่ือการทหาร 
(๓) นโยบายการปกครองและการบังคับบัญชาภายในกระทรวงกลาโหม 
(๔) การพิจารณางบประมาณการทหาร และการแบงสรรงบประมาณของ

กระทรวงกลาโหม 
(๕) การพิจารณารางกฎหมายที่เก่ียวกับการทหาร 
(๖) เร่ืองที่กฎหมายหรือรัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหมกําหนดใหเสนอสภา

กลาโหม 
 
มาตรา ๔๔  สมาชิกสภากลาโหมตามมาตรา ๔๒ (๒๖) มีวาระการดํารงตําแหนง

คราวละสองป นับแตวันที่ไดรับการแตงตั้งและอาจไดรับแตงตั้งอีกได แตไมเกินสองวาระ 
ในกรณีสมาชิกสภากลาโหมตามมาตรา ๔๒ (๒๖) พนจากตําแหนงกอนวาระ 

รัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหมอาจแตงตั้งผูอ่ืนแทนได และใหผูซึ่งไดรับแตงตั้งแทนตําแหนง
ที่วางอยูในตําแหนงเทากับวาระที่เหลืออยูของสมาชิกซึ่งไดแตงตั้งไวแลว 

 
มาตรา ๔๕  นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระ สมาชิกสภากลาโหมตาม

มาตรา ๔๒ (๒๖) พนจากตําแหนงเมื่อ 
(๑) ตาย 
(๒) ลาออก 
(๓) เปนบุคคลลมละลาย 
(๔) เปนคนไรความสามารถ หรือคนเสมือนไรความสามารถ 
(๕) ตองคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก แมจะมีการรอการลงโทษ เวนแตเปนการ

รอการลงโทษในความผิดอันไดกระทําโดยประมาท ความผิดลหุโทษ หรือความผิดฐานหมิ่น
ประมาท 

(๖) สมาชิกสภากลาโหมมีมติดวยคะแนนเสียงไมนอยกวาสามในสี่ของจํานวน
สมาชิกสภากลาโหมทั้งหมดเทาที่มีอยูใหพนจากตําแหนง เนื่องจากการกระทําหรือมีพฤติการณไม
เหมาะสมในการปฏิบัติหนาที่สมาชิกสภากลาโหม 

 
มาตรา ๔๖  การประชุมสภากลาโหมใหเปนไปตามคําส่ังของประธานสภา

กลาโหมหรือเมื่อสมาชิกสภากลาโหมไมนอยกวาหนึ่งในสามของสมาชิกสภากลาโหมทั้งหมดรอง
ขอใหมีการประชุม 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๒ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

องคประชุมสภากลาโหมแตละคร้ังจะตองมีสมาชิกมาประชุมไมนอยกวาก่ึงหนึ่ง
ของจํานวนสมาชิกสภากลาโหมทั้งหมด 

ประธานสภากลาโหมเปนประธานในที่ประชุม แตถาประธานสภากลาโหมไมอยู
ในที่ประชุมใหรองประธานสภากลาโหมเปนประธานในที่ประชุมแทน โดยพิจารณาตามลําดับที่
ไดรับการแตงตั้งตามมาตรา ๔๒ แตถาทั้งประธานสภากลาโหมและรองประธานสภากลาโหมไมอยู
ในที่ประชุมใหสมาชิกสภากลาโหมซึ่งอาวุโสสูงสุดตามระเบียบแบบแผนของกระทรวงกลาโหมทํา
หนาที่ประธานในที่ประชุมแทนตอไปตามลําดับ 

มติของสภากลาโหมนั้น ใหสวนราชการตางๆ ในกระทรวงกลาโหมถือปฏิบัต ิ
 
มาตรา ๔๗  ใหมี “คณะผูบัญชาการทหาร” ประกอบดวยผูบัญชาการทหารสูงสุด 

ผูบัญชาการทหารบก ผูบัญชาการทหารเรือ ผูบัญชาการทหารอากาศ และเสนาธิการทหารโดยมี ผู
บัญชาการทหารสูงสุด เปนประธานคณะผูบัญชาการทหาร มีหนาที่เสนอแนะและใหคําปรึกษาตอ
รัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหมในเรื่องการเตรียมกําลัง การสั่งการใชกําลัง การเคลื่อนกําลัง
ทหารและการเตรียมพรอม ตลอดจนรับผิดชอบในการควบคุมอํานวยการยุทธในภาพรวม รวมทั้ง
ควบคุมบังคับบัญชากองกําลังเฉพาะกิจรวมที่จัดตั้งข้ึนในกรณีที่มีสถานการณที่กระทบตอความ
สงบเรียบรอยและความมั่นคงของประเทศ 

การควบคุมอํานวยการยุทธและการควบคุมบังคับบัญชากองกําลังเฉพาะกิจรวมที่
จัดตั้ ง ข้ึนตามวรรคหนึ่ งให เปนไปตามขอบังคับ  แผนและคํา ส่ังปฏิบัติการทางทหารที่
กระทรวงกลาโหมกําหนด 

 
บทเฉพาะกาล 

   
 

มาตรา ๔๘  ใหโอนบรรดากิจการ อํานาจหนาที่ ทรัพยสิน เงินงบประมาณ หนี้ 
สิทธิ ภาระผูกพัน ขาราชการ ลูกจาง พนักงานราชการ และอัตรากําลังพลของสวนราชการใน
กระทรวงกลาโหมตามพระราชบัญญัติจัดระเบียบราชการกระทรวงกลาโหม พ.ศ. ๒๕๐๓ ไปเปน
ของสวนราชการที่มีช่ืออยางเดียวกันในกระทรวงกลาโหมตามพระราชบัญญัตินี้ ยกเวนสวนของ
สํานักงานเลขานุการรัฐมนตรีและกองบัญชาการทหารสูงสุด 

 
มาตรา ๔๙  ใหโอนบรรดากิจการ อํานาจหนาที่ ทรัพยสิน เงินงบประมาณ หนี้ 

สิทธิ ภาระผูกพัน ขาราชการ ลูกจาง พนักงานราชการ และอัตรากําลังพลของสํานักงานเลขานุการ
รัฐมนตรีกระทรวงกลาโหม ตามพระราชบัญญัติจัดระเบียบราชการกระทรวงกลาโหม พ.ศ. 
๒๕๐๓ ไปเปนของสํานักงานรัฐมนตรี กระทรวงกลาโหม ตามพระราชบัญญัตินี้ 

 
มาตรา ๕๐  ใหโอนบรรดากิจการ อํานาจหนาที่ ทรัพยสิน เงินงบประมาณ หนี้ 

สิทธิ ภาระผูกพัน ขาราชการ ลูกจาง พนักงานราชการ และอัตรากําลังพลของกองบัญชาการทหาร
สูงสุดตามพระราชบัญญัติจัดระเบียบราชการกระทรวงกลาโหม พ.ศ. ๒๕๐๓ ไปเปนของกองทัพ



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๓ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ไทยหรือกองบัญชาการกองทัพไทยตามพระราชบัญญัตินี้  แลวแตกรณี  ทั้ งนี้  ตามที่
กระทรวงกลาโหมกําหนดยกเวนสวนของกองทัพบก กองทัพเรือ และกองทัพอากาศ ใหโอนไป
เปนของสวนราชการที่มีช่ืออยางเดียวกันในกองทัพไทยตามพระราชบัญญัตินี ้

 
มาตรา ๕๑  ใหขาราชการ ลูกจาง และพนักงานราชการ ที่โอนไปตามมาตรา ๔๘ 

มาตรา ๔๙ และมาตรา ๕๐ ดํารงตําแหนงและไดรับเงินเดือน คาจาง หรือคาตอบแทน รวมทั้งเงิน
ประจําตําแหนงไมต่ํากวาเดิม 

 
มาตรา  ๕๒   ใหสภากลาโหมตามพระราชบัญญัติจัดระเบียบราชการ

กระทรวงกลาโหม พ.ศ. ๒๕๐๓ คงปฏิบัติหนาที่ตอไปจนกวาจะไดแตงตั้งสภากลาโหมขึ้นใหม
ตามพระราชบัญญัตินี ้

 
มาตรา ๕๓  บรรดาพระราชกฤษฎีกา กฎกระทรวง กฎ ขอบังคับ ระเบียบแบบ

แผน ประกาศ คําส่ัง หรือมติของสภากลาโหมใด ที่ออกตามพระราชบัญญัติจัดระเบียบราชการ
กระทรวงกลาโหม พ.ศ. ๒๕๐๓ ใหยังคงมีผลใชบังคับไดตอไปเทาที่ไม ขัดหรือแยงกับ
พระราชบัญญัตินี้ ทั้งนี้ จนกวาจะมีการออกพระราชกฤษฎีกา กฎกระทรวง กฎ ขอบังคับ ระเบียบ
แบบแผน ประกาศ คําส่ัง หรือมติของสภากลาโหม ที่ออกตามพระราชบัญญัตินี้ใชบังคับแทน 

 
 

ผูรับสนองพระบรมราชโองการ 
พลเอก สุรยุทธ จุลานนท 

นายกรัฐมนตร ี



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๔ - 
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หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่กฎหมายวาดวยการจัด
ระเบียบราชการกระทรวงกลาโหมใชบังคับมาเปนเวลานาน ประกอบกับสถานการณและระบบการ
บริหารราชการของประเทศไดเปลี่ยนแปลงไป สมควรปรับปรุงการจัดองคกรและการบริหาร
ราชการของกระทรวงกลาโหมใหสอดคลองและเหมาะสมยิ่งข้ึน  จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัติ
นี้ 
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