
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

พระราชบัญญตั ิ
ระเบียบขาราชการทหาร 

พ.ศ. ๒๕๒๑ 
   

 
ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. 

ใหไว ณ วันที่ ๑๕ เมษายน พ.ศ. ๒๕๒๑ 
เปนปที่ ๓๓ ในรัชกาลปจจบุัน 

 
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรด

เกลา ฯ ใหประกาศวา 
 
โดยที่เปนการสมควรมีกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการทหาร 
 
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ ใหตราพระราชบัญญัติข้ึนไวโดยคําแนะนําและ

ยินยอมของสภานิติบัญญัติแหงชาติ ดังตอไปนี้ 
 
มาตรา ๑  พระราชบัญญัตินี้เรียกวา “พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการทหาร

พ.ศ. ๒๕๒๑” 
 
มาตรา ๒๑  พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับตั้งแตวันที่ ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๒๑

เปนตนไป 
 
มาตรา ๓  บรรดากฎหมาย กฎ และขอบังคับอื่น ในสวนที่มีบัญญัติไวแลวใน

พระราชบัญญัตินี้หรือซึ่งขัดหรือแยงกับบทแหงพระราชบัญญัตินี้ ใหใชพระราชบัญญัตินี้แทน 
 
มาตรา ๔  ในพระราชบัญญัตินี้ 
“ขาราชการทหาร” หมายความวา ทหารประจําการและขาราชการกลาโหมพล

เรือนที่บรรจุในตําแหนงอัตราทหาร 
“ทหารกองประจําการ” หมายความวา ทหารกองประจําการตามกฎหมายวาดวย

การรับราชการทหาร 
“นักเรียนในสังกัดกระทรวงกลาโหม” หมายความวา นักเรียนที่เขาศึกษาใน

โรงเรียนของทางราชการทหารตามที่กระทรวงกลาโหมกําหนด 
 
มาตรา ๔/๑๒  ในกรณีมีเหตุจําเปนและสมควร กระทรวงกลาโหมอาจออก

ประกาศกําหนดใหรับบุคคลเขาทําหนาที่ทหารเปนการชั่วคราวเพื่อปฏิบัติภารกิจใดเปนการเฉพาะ 
                                                 

๑ ราชกิจจานุเบกษา เลม ๙๕/ตอนที่ ๔๓/ฉบับพิเศษ หนา ๑/๒๐ เมษายน ๒๕๒๑ 
๒ มาตรา ๔/๑ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการทหาร (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๕๑ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

โดยอาจเรียกชื่อและกําหนดตําแหนงไดตามความเหมาะสมและจะกําหนดใหมีช้ันยศทหารดวย
หรือไมก็ได 

กําหนดระยะเวลาการทําหนาที่ เงินเดือนและคาตอบแทนอยางอ่ืน สิทธิประโยชน 
ระเบียบและวินัยของบุคคลตามวรรคหนึ่งใหเปนไปตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 

ประกาศตามวรรคหนึ่ง เมื่อประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลว ใหใชบังคับได 
 
มาตรา ๕๓  ใหมีคณะกรรมการขาราชการทหารคณะหนึ่งจํานวนไมเกินสิบสอง

คน เรียกโดยยอวา “กขท.” ประกอบดวยปลัดกระทรวงกลาโหมเปนประธาน และกรรมการซึ่ง
รัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหมแตงตั้งจากนายทหารสัญญาบัตรประจําการซึ่งเปนผูแทนกรมราช
องครักษ กองบัญชาการทหารสูงสุด กองทัพบก กองทัพเรือ กองทัพอากาศ กรมการเงินกลาโหม 
กรมพระธรรมนูญ และกรมเสมียนตรา สวนราชการละหนึ่งคน และจากนายทหารสัญญาบัตร
ประจําการ หรือนอกประจําการซึ่งเปนผูทรงคุณวุฒิในหลักราชการและตองไมเปนผูดํารงตําแหนง
ทางการเมืองอีกไมเกินสามคน โดยใหกรรมการซึ่งแตงตั้งจากกรมเสมียนตราเปนเลขานุการ 

ใหกรรมการผูแทนสวนราชการ ซึ่งไดรับแตงตั้งตามวรรคหนึ่งพนจากตําแหนง
กรรมการ เมื่อออกจากราชการทหารหรือเปล่ียนแปลงตําแหนงเดิมเมื่อมีการแตงตั้ง 

 
มาตรา ๖  กรรมการซึ่งรัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหมแตงตั้งตามมาตรา ๕ ให

มีวาระอยูในตําแหนงคราวละสองป ถาตําแหนงกรรมการวางลงกอนครบวาระ ใหดําเนินการ
แตงตั้งกรรมการแทนภายในกําหนดสามสิบวัน ผูซึ่งไดรับแตงตั้งเปนกรรมการแทนนั้น ใหอยูใน
ตําแหนงไดเพียงเทากําหนดเวลาของผูซึ่งตนแทน 

กรรมการซึ่งพนจากตําแหนง รัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหมจะแตงตั้งใหเปน
กรรมการอีกก็ได 

ในกรณีที่กรรมการพนจากตําแหนงตามวาระ แตยังมิไดแตงตั้งกรรมการใหมให
กรรมการนั้นปฏิบัติหนาที่ไปกอนจนกวาจะไดแตงตั้งกรรมการใหม 

 
มาตรา ๗  ระเบียบการประชุมของคณะกรรมการขาราชการทหารใหเปนไป

ตามที่กระทรวงกลาโหมกําหนด 
 
มาตรา ๘  คณะกรรมการขาราชการทหารมีหนาที่เสนอแนะและใหคําปรึกษาใน

เร่ืองที่เก่ียวกับระเบียบขาราชการทหาร แกรัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหม ตามที่รัฐมนตรีวาการ
กระทรวงกลาโหมมอบหมาย และตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 

 

                                                 
๓ มาตรา ๕ วรรคหนึ่ง แกไขโดยพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการทหาร (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. 

๒๕๔๗ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            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  คณะกรรมการขาราชการทหารมีอํานาจแตงตั้งนายทหารสัญญาบัตร
ประจําการ เปนคณะอนุกรรมการ เพ่ือพิจารณาหรือทําการใด ๆ ตามที่คณะกรรมการขาราชการ
ทหารมอบหมาย 

 
มาตรา ๑๐  การบรรจุบุคคลเขารับราชการเปนขาราชการทหาร โดยจะใหไดรับ

เงินเดือนในชั้นใด ใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดในกฎกระทรวง 
 
มาตรา ๑๐/๑๔  บุตร หรือคูสมรสที่มิไดสมรสใหม หรือบิดามารดาของ

ขาราชการทหารและทหารกองประจําการที่เสียชีวิตเนื่องจากการรบหรือการปฏิบัติหนาที่ราชการ
อาจไดรับสิทธิในการบรรจุหรือแตงตั้งเปนขาราชการทหาร ทหารกองประจําการ พนักงานหรือ
ลูกจางในหนวยงานหรือวิสาหกิจของกระทรวงกลาโหม เพราะเหตุทดแทน ทั้งนี้ จํานวนผูจะไดรับ
สิทธิ เง่ือนไขการไดรับสิทธิการขอบรรจุหรือแตงตั้ง วิธีการบรรจุหรือแตงตั้ง และการไดรับ
เงินเดือนในชั้นใดใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดในกฎกระทรวง 

 
มาตรา ๑๐ ทวิ๕  (ยกเลิก) 
 
มาตรา ๑๑  การแตงตั้ง การเลื่อนหรือลดตําแหนง การยาย การโอน การเลื่อน

ช้ันเงินเดือน และการออกจากราชการของขาราชการทหาร ใหเปนไปตามกฎหมาย ขอบังคับ 
คําส่ัง และระเบียบแบบแผนของกระทรวงกลาโหม 

ใหนําความในวรรคหนึ่งมาใชบังคับแกนักเรียนในสังกัดกระทรวงกลาโหมดวย
โดยอนุโลม 

การเลื่อนชั้นเงินเดือนของทหารกองประจําการ ใหเปนไปตามกระทรวงกลาโหม
กําหนด 

 
มาตรา ๑๒๖  อัตราเงินเดือนขาราชการทหาร ทหารกองประจําการ และนักเรียน

ในสังกัดกระทรวงกลาโหม ใหเปนไปตามบัญชีทายพระราชบัญญัตินี้ 
อัตราเงินประจําตําแหนงและการรับเงินประจําตําแหนงของขาราชการทหารให

เปนไปตามบัญชีทายพระราชบัญญัตินี้ ทั้งนี้ เงินประจําตําแหนงไมถือเปนเงินเดือน 
ขาราชการทหารตําแหนงใดจะไดรับเงินประจําตําแหนงทายพระราชบัญญัตินี้ใน

อัตราใดใหเปนไปตามที่กําหนดในพระราชกฤษฎีกา 

                                                 
๔ มาตรา ๑๐/๑ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการทหาร (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๕๑ 
๕มาตรา ๑๐ ทวิ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการทหาร (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๓๕ 

และตอมายกเลิกโดยพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการทหาร (ฉบับที่ ๕) พ.ศ.๒๕๓๘ 
๖ มาตรา ๑๒ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการทหาร (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. 

๒๕๕๑ 



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 
 

ในกรณีที่สมควรปรับอัตราเงินเดือนขาราชการทหาร ทหารกองประจําการและ
นักเรียนในสังกัดกระทรวงกลาโหมใหสอดคลองกับภาวะเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงไป ถาการปรับ
อัตราเงินเดือนดังกลาวเปนการปรับเพิ่มเปนรอยละเทากันทุกอัตราและไมเกินรอยละสิบของอัตรา
ที่ใชบังคับอยูและเมื่อไดรับอนุมัติงบประมาณรายจายจากรัฐสภาเพื่อการนั้นแลว การปรับให
กระทําโดยตราเปนพระราชกฤษฎีกาและใหถือวาบัญชีอัตราเงินเดือนทายพระราชกฤษฎีกา
ดังกลาว เปนบัญชีอัตราเงินเดือนทายพระราชบัญญัตินี้ ทั้งนี้ ในกรณีที่การปรับเปนรอยละเทากัน
ทุกอัตราดังกลาว หากทําใหอัตราหนึ่งอัตราใดมีเศษไมถึงสิบบาทใหปรับตัวเลขเงินเดือนของอตัรา
ดังกลาวใหเพ่ิมขึ้นเปนสิบบาทและมิใหถือวาเปนการปรับอัตรารอยละที่แตกตางกัน 

การปรับอัตราเงินเดือนขาราชการทหาร ทหารกองประจําการ และนักเรียนใน
สังกัดกระทรวงกลาโหมใหเขาอันดับและขั้น ระดับและชั้น ระดับและขั้นหรือช้ันและขั้น แลวแต
กรณีตามบัญชีอัตราเงินเดือนขาราชการตามวรรคหนึ่งและวรรคสี่ ใหเปนไปตามหลักเกณฑและ
วิธีการที่กระทรวงกลาโหมกําหนด และใหมีผลเปนการแกไขขั้นหรือช้ันเงินเดือนขาราชการทหาร 
ทหารกองประจําการ และนักเรียนในสังกัดกระทรวงกลาโหมที่ กําหนดไวในกฎหรือมติ
คณะรัฐมนตรีที่เก่ียวของ 

 
มาตรา ๑๒ ทวิ๗  ใหขาราชการทหาร ทหารกองประจําการและนักเรียนในสังกัด

กระทรวงกลาโหมไดรับเงินเดือนดังตอไปนี ้
(๑) ทหารกองประจําการ และนักเรียนในสังกัดกระทรวงกลาโหมใหไดรับ

เงินเดือนระดับ พ.๑ 
(๒) พลทหารประจําการ (พลอาสาสมัคร) ใหไดรับเงินเดือนระดับ พ.๒ 
(๓) นายทหารประทวนยศตั้งแตสิบตรี จาตรี จาอากาศตรี ถึงสิบเอก จาเอก จา

อากาศเอก ใหไดรับเงินเดือนระดับ ป.๑ 
(๔)๘ นายทหารประทวนยศตั้งแตจาสิบตรี พันจาตรี พันจาอากาศตรี ถึงจาสิบ

เอก พันจาเอกพันจาอากาศเอก ใหไดรับเงินเดือนระดับ ป.๒ ถึง ป.๓ 
(๕)๙ นายทหารประทวนยศจาสิบเอก พันจาเอก พันจาอากาศเอก อัตรา

เงินเดือนจาสิบเอกพิเศษ พันจาเอกพิเศษ พันจาอากาศเอกพิเศษ ใหไดรับเงินเดือนระดับ ป. ๓ 
ถึง น. ๒ 

 
 

                                                 
๗ มาตรา ๑๒ ทวิ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการทหาร (ฉบับที่๒) พ.ศ. ๒๕๒๗ 

และตอมาแกไขโดยพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการทหาร (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๓๘ 
๘ มาตรา ๑๒ ทวิ (๔) แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการทหาร (ฉบับที่ 

๗) พ.ศ. ๒๕๕๑ 
๙ มาตรา ๑๒ ทวิ (๕) แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการทหาร (ฉบับที่ 

๗) พ.ศ. ๒๕๕๑ 



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 
 

(๖)๑๐ นายทหารสัญญาบัตรยศรอยตรี เรือตรี เรืออากาศตรี ถึงรอยเอก เรือเอก 
เรืออากาศเอกใหไดรับเงินเดือนระดับ น. ๑ ถึง น. ๒ 

(๗)๑๑ นายทหารสัญญาบัตรยศพันตรี นาวาตรี นาวาอากาศตรี ใหไดรับ
เงินเดือนระดับ น. ๒ ถึง น. ๓ 

(๘)๑๒ นายทหารสัญญาบัตรยศพันโท นาวาโท นาวาอากาศโท ใหไดรับเงินเดือน
ระดับ น. ๓ ถึง น. ๔ 

(๙)๑๓ นายทหารสัญญาบัตรยศพันเอก นาวาเอก นาวาอากาศเอก ใหไดรับ
เงินเดือนระดับ น.๔ ถึง น. ๕ 

(๑๐)๑๔ นายทหารสัญญาบัตรยศพลจัตวา พลเรือจัตวา พลอากาศจัตวา หรือพัน
เอก นาวาเอก นาวาอากาศเอก อัตราเงินเดือนพันเอกพิเศษ นาวาเอกพิเศษ นาวาอากาศเอก
พิเศษ ใหไดรับเงินเดือน ระดับ น. ๕ ถึง น. ๖ 

(๑๑) นายทหารสัญญาบัตรยศพลตรี พลเรือตรี พลอากาศตรี ใหไดรับเงินเดือน
ระดับ น.๖ 

(๑๒) นายทหารสัญญาบัตรยศพลโท พลเรือโท พลอากาศโท ใหไดรับเงินเดือน
ระดับ น.๗ 

(๑๓) นายทหารสัญญาบัตรยศพลเอก พลเรือเอก พลอากาศเอก ใหไดรับ
เงินเดือนระดับ น.๘ 

(๑๔) นายทหารสัญญาบัตรยศจอมพล จอมพลเรือ จอมพลอากาศ หรือพลเอก
พลเรือเอก พลอากาศเอก ที่ครองอัตราจอมพล จอมพลเรือ จอมพลอากาศ ใหไดรับเงินเดือน
ระดับ น.๙ 

ขาราชการทหารตาม (๔) (๕) (๖) (๗) (๘) (๙) หรือ (๑๐) ซึ่งไดรับ
เงินเดือนเต็มขั้นสูงสุดของระดับที่ตนไดรับอยูในขณะนั้น ในปงบประมาณใด หากผานการ
ประเมินสมรรถภาพความประพฤติ ความรูความสามารถและผลการปฏิบัติหนาที่แลวใหมีสิทธิ
ไดรับเงินเดือนในระดับที่สูงข้ึนตามที่กําหนดไวใน (๔) (๕) (๖) (๗) (๘) (๙) หรือ (๑๐) 

                                                 
๑๐ มาตรา ๑๒ ทวิ (๖) แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการทหาร (ฉบับที่ 

๗) พ.ศ. ๒๕๕๑ 
๑๑ มาตรา ๑๒ ทวิ (๗) แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการทหาร (ฉบับที่ 

๗) พ.ศ. ๒๕๕๑ 
๑๒ มาตรา ๑๒ ทวิ (๘) แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการทหาร (ฉบับที่ 

๗) พ.ศ. ๒๕๕๑ 
๑๓ มาตรา ๑๒ ทวิ (๙) แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการทหาร (ฉบับที่ 

๗) พ.ศ. ๒๕๕๑  
๑๔ มาตรา ๑๒ ทวิ (๑๐) แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการทหาร (ฉบับที่ 

๗) พ.ศ. ๒๕๕๑ 



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 
 

แลวแตกรณีอีกหนึ่งระดับโดยเริ่มตนใหไดรับเงินเดือนในขั้นใกลเคียงไมต่ํากวาเงินเดือนที่ไดรับ
อยูเดิม๑๕ 

การประเมินสมรรถภาพ ความประพฤติ ความรูความสามารถและผลการปฏิบัติ
หนาที่รวมทั้งการไดรับเงินเดือนภายหลังผานการประเมิน ใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่
กระทรวงกลาโหมกําหนด๑๖ 

 
 
มาตรา ๑๓๑๗  ขาราชการทหาร และทหารกองประจําการ อาจไดรับเงินเพิ่ม

สําหรับตําแหนงที่ประจําอยูในตางประเทศ หรือตําแหนงที่มีเหตุพิเศษ เงินเพิ่มคาเส่ียงภัยและ
ปฏิบัติภารกิจพิเศษ เงินเพิ่มผูชํานาญงาน และเงินเพิ่มอื่นหรือเงินชวยเหลือตามที่กําหนดโดย
คณะรัฐมนตรี  โดยกระทรวงการคลั งห รือโดยกระทรวงกลาโหมตามที่ ไดตกลงกับ
กระทรวงการคลัง 

การกําหนดเงินเพิ่มหรือเงินชวยเหลือตามวรรคหนึ่งใหคํานึงถึงขาราชการทหาร
ซึ่งเปนผูบังคับหนวยทหารระดับกองพัน หรือเทียบเทาลงไปจนถึงระดับหมูหรือเทียบเทาเปน
สําคัญ 

 
มาตรา ๑๔๑๘  ขาราชการทหาร และทหารกองประจําการอาจไดรับเงินเพิ่มคา

ครองชีพช่ัวคราวตามภาวะเศรษฐกิจ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดในพระราชกฤษฎีกา 
 
มาตรา ๑๔/๑๑๙  ขาราชการทหาร และทหารกองประจําการ ผูใดถึงแกความตาย

หรือไดรับอันตรายจนพิการ หรือสูญเสียอวัยวะสวนหนึ่งสวนใดของรางกาย หูหนวก สูญเสีย
ความสามารถในการมองเห็น ตาบอด หรือถึงทุพพลภาพ เนื่องจากการรบหรือการปฏิบัติหนาที่
ราชการ หรือมีเหตุพิเศษประการอื่น กขท. โดยความเห็นชอบของสภากลาโหมจะพิจารณาเลื่อน
ระดับหรือช้ันยศหรือเล่ือนชั้นเงินเดือนหรือแตงตั้งช้ันยศใหผูนั้นเปนกรณีพิเศษ เพ่ือเปนการเชดิชู

                                                 
๑๕ มาตรา ๑๒ ทวิ วรรคสอง เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการทหาร (ฉบับที่ ๗) 

พ.ศ. ๒๕๕๑ 
๑๖ มาตรา ๑๒ ทวิ วรรคสาม เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการทหาร (ฉบับที่ ๗) 

พ.ศ. ๒๕๕๑ 
๑๗ มาตรา ๑๓ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการทหาร (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. 

๒๕๕๑ 
๑๘ มาตรา ๑๔ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการทหาร (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. 

๒๕๕๑ 
๑๙ มาตรา ๑๔/๑ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการทหาร (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. 

๒๕๕๑ 
 



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 
 

เกียรติ หรือเพ่ือประโยชนในการคํานวณบําเหน็จบํานาญไดตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดใน
กฎกระทรวง 

 
มาตรา ๑๕  วินัยของขาราชการทหาร ทหารกองประจําการ และนักเรียนในสังกัด

กระทรวงกลาโหม ใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยวินัยทหาร ขอบังคับและระเบียบแบบแผนที่
กระทรวงกลาโหมกําหนด 

 
มาตรา ๑๖  ในระหวางที่ยังมิไดตราพระราชกฤษฎีกาหรือออกกฎกระทรวงตาม

ความในพระราชบัญญัตินี้ ใหบรรดาพระราชกฤษฎีกากฎกระทรวง มติคณะรัฐมนตรี ขอบังคับ
ระเบียบ และคําส่ังของกระทรวงกลาโหม ที่ใชอยูกอนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับคงมีผลใช
บังคับตอไป ทั้งนี้ เทาที่ไมขัดหรือแยงกับพระราชบัญญัตินี ้

 
มาตรา ๑๗  บรรดามติคณะรัฐมนตรี ขอบังคับ ระเบียบและคํา ส่ังของ

กระทรวงกลาโหม ระเบียบและคําส่ังของกระทรวงการคลัง และขอตกลงระหวางกระทรวงกลาโหม
กับกระทรวงการคลัง ที่เก่ียวกับเงินเพิ่มสําหรับตําแหนงที่ประจําอยูในตางประเทศหรือตําแหนงที่
มีเหตุพิเศษและเงินเพิ่มอื่นหรือเงินชวยเหลือของขาราชการทหารที่ใชอยูกอนวันที่พระราชบัญญัติ
นี้ใชบังคับ ใหถือเปนขอกําหนดของคณะรัฐมนตรีกระทรวงการคลัง หรือกระทรวงกลาโหม ตามที่
ไดตกลงกับกระทรวงการคลังตามมาตรา ๑๓ ทั้งนี้ จนกวาจะไดมีการแกไขเปลี่ยนแปลงหรือ
ยกเลิก 

 
มาตรา ๑๘  ใหขาราชการทหาร ทหารกองประจําการ และนักเรียนในสังกัด

กระทรวงกลาโหม ซึ่งรับราชการหรืออยูในกองประจําการหรือมีสภาพเปนนักเรียนอยูกอนวันที่
พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ และยังคงรับราชการหรืออยูในกองประจําการหรือมีสภาพเปนนักเรียน
อยูในวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ ไดรับการปรับชั้นเงินเดือนตามที่กระทรวงกลาโหมกําหนด 
โดยอนุมัติของคณะรัฐมนตรี 

 
มาตรา ๑๙  ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหมรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้

และมีอํานาจออกกฎกระทรวงเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ 
กฎกระทรวงนั้น เมื่อไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลวใหใชบังคับได 
 
 

 ผูรับสนองพระบรมราชโองการ 
 ส. โหตระกิตย 
 รองนายกรัฐมนตรี 



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 
 

[เอกสารแนบทาย] 
 

๑.  บัญชีอัตราเงินเดือนขาราชการทหาร ทหารกองประจําการ และนักเรียนใน
สังกัดกระทรวงกลาโหม๒๐ 

๒.  บัญชีอัตราเงินประจําตําแหนงขาราชการทหาร๒๑ 
 

(ดูขอมูลจากภาพกฎหมาย) 
 

                                                 
๒๐ บัญชีอัตราเงินเดือนขาราชการทหาร ทหารกองประจําการ และนักเรียนในสังกัด

กระทรวงกลาโหม แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการทหาร (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๕๑ 
๒๑ บัญชีอัตราเงินประจําตําแหนงขาราชการทหาร แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบ

ขาราชการทหาร (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๕๑ 



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 
 

หมายเหตุ :-  เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่ในปจจุบันยังไมมี
กฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการทหาร สมควรใหมีกฎหมายดังกลาว  จึงจําเปนตองตรา
พระราชบัญญัตินี้ข้ึน 

 
ปรียนันท/แกไข 
๑๘  /  ๒  /  ๔๕ 

A+B(C) 
 

พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการทหาร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๒๗๒๒ 
 

มาตรา ๖  ใหปรับอัตราเงินเดือนขาราชการทหาร ทหารกองประจําการ และ
นักเรียนในสังกัดกระทรวงกลาโหม ซึ่งรับราชการหรืออยูในกองประจําการหรือมีสภาพเปน
นักเรียนอยูกอนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ และยังคงรับราชการหรืออยูในกองประจําการ 
หรือมีสภาพเปนนักเรียนอยูในวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ ใหเขาระดับและชั้นตามบัญชีอัตรา
เงินเดือนทหารทายพระราชบัญญัตินี้ ตามที่กระทรวงกลาโหมกําหนด โดยอนุมัติของ
คณะรัฐมนตรี 

 
มาตรา ๗  ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหมรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 
 

หมายเหตุ :-  เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่บัญชีอัตราเงินเดือน
ทหารที่ใชอยูในปจจุบันยังไมเปนการเหมาะสมเพราะบางชั้นยศมีจํานวนชั้นเงินเดือนนอยชั้น
เกินไป ทําใหในบางกรณีไมสามารถบรรจุผูมีวุฒิในชั้นยศต่ําสุดไดตามระบบยศทหารและการ
เล่ือนชั้นเงินเดือนในบางกรณีตองแตงตั้งยศสูงกวาที่ควร สมควรขยายจํานวนชั้นเงินเดือนบางชั้น
ยศใหมีมากชั้นขึ้น จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้ 

 
ปรียนันท/แกไข 

๒๑  /  ๒  /  ๔๕ 
A+B(C) 

 
พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการทหาร (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๓๑๒๓ 
 

มาตรา ๕  การปรับอัตราเงินเดือนขาราชการทหาร ทหารกองประจําการ และ
นักเรียนในสังกัดกระทรวงกลาโหม ซึ่งรับราชการหรืออยูในกองประจําการหรือมีสภาพเปน
นักเรียนอยูกอนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ และยังคงรับราชการหรืออยูในกองประจําการหรือ
มีสภาพเปนนักเรียนอยูในวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ ใหเขาระดับและชั้นตามบัญชีอัตรา
เงินเดือนทหาร บัญชี ก. บัญชีอัตราเงินเดือนทหาร บัญชี ข. บัญชีอัตราเงินเดือนทหาร บัญชี ค.
                                                 

๒๒ ราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๐๑/ตอนที่ ๑๑๗/ฉบับพิเศษ หนา ๑/๓ กันยายน ๒๕๒๗ 
๒๓ ราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๐๕/ตอนที่ ๑๘๑/ฉบับพิเศษ หนา ๑๑/๗ พฤศจิกายน ๒๕๓๑ 



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 
 

หรือบัญชีอัตราเงินเดือนทหาร บัญชี ง. ทายพระราชบัญญัตินี้ แลวแตกรณี ใหเปนไปตามบัญชี
กําหนดการปรับอัตราเงินเดือนทหาร และตามระยะเวลาที่คณะรัฐมนตรีกําหนด 

เมื่อปรับอัตราเงินเดือนตามวรรคหนึ่งแลว เฉพาะขาราชการทหาร ทหารกอง
ประจําการ และนักเรียนในสังกัดกระทรวงกลาโหม ผูไดรับเงินเดือนต่ํากวาช้ันต่ําหรือสูงกวาช้ันสูง
ของระดับ ใหไดรับเงินเดือนในชั้นตามที่กําหนดไวในบัญชีกําหนดการปรับอัตราเงินเดือนทหาร 

ขาราชการทหารซึ่งไดเล่ือนตําแหนงนับแตวันปรับอัตราเงินเดือนทหารตามวรรค
หนึ่ง ถาไดรับเงินเดือนต่ํากวาช้ันต่ําของระดับที่ไดเล่ือนตามบัญชีกําหนดการปรับอัตราเงินเดือน
ทหาร ใหไดรับเงินเดือนในชั้นต่ําของบัญชีกําหนดการปรับอัตราเงินเดือนทหาร แตถาไดรับ
เงินเดือนสูงกวาช้ันต่ําของระดับที่ไดเล่ือนตามบัญชีกําหนดการปรับอัตราเงินเดือนทหาร ก็ให
ไดรับเงินเดือนในชั้นที่ไดรับอยู 

การรับเงินเดือนในชั้นตอ ๆ ไปของขาราชการทหาร ทหารกองประจําการ และ
นักเรียนในสังกัดกระทรวงกลาโหม ตามวรรคสองและวรรคสาม ใหเปนไปตามหลักเกณฑและ
วิธีการที่คณะรัฐมนตรีกําหนด 

 
มาตรา ๖  การปรับอัตราเงินเดือนตามมาตรา ๕ ใหมีผลเปนการปรับชั้น

เงินเดือนของขาราชการทหาร ทหารกองประจําการ และนักเรียนในสังกัดกระทรวงกลาโหม ที่
ไดรับอยู และที่กําหนดไวโดยพระราชกฤษฎีกา กฎกระทรวง มติคณะรัฐมนตรี ขอบังคับ ระเบียบ 
และคําส่ังกระทรวงกลาโหมตามไปดวย 

 
มาตรา ๗  เพ่ือประโยชนในการบรรจุบุคคลซึ่งเคยเปนขาราชการทหารตาม

พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการ พ.ศ. ๒๕๒๑ และออกจากราชการไปกอนวันที่บัญชีอัตรา
เงินเดือนทหารตามพระราชบัญญัตินี้มีผลใชบังคับ กลับเขารับราชการ ใหปรับอัตราเงินเดือนที่ผู
นั้นไดรับอยูกอนออกจากราชการใหเขาระดับและชั้นเงินเดือนตามบัญชีกําหนดการปรับอัตรา
เงินเดือนทหารที่คณะรัฐมนตรีกําหนดตามมาตรา ๕ 

 
มาตรา ๘  ในระหวางที่ยังมิไดตราพระราชกฤษฎีกาใหใชบัญชีอัตราเงินเดือน

ทหาร บัญชี ก.  ตามมาตรา ๑๒ วรรคสาม แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการทหาร พ.ศ.
๒๕๒๑ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ ใหนําบัญชีอัตราเงินเดือนทหารทายพระราชบญัญตัิ
ระเบียบขาราชการ พ.ศ. ๒๕๒๑ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการทหาร
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๒๗ มาใชบังคับไปพลางกอน 

 
มาตรา ๙  ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหมรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 
 

หมายเหตุ :-  เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ เนื่องจากอัตราเงินเดือน
ขาราชการทหาร ทหารกองประจําการ และนักเรียนในสังกัดกระทรวงกลาโหม ในบัญชีอัตรา
เงินเดือนทายพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการทหาร พ.ศ. ๒๕๒๑ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดย
พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการทหาร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๒๗ ไดใชมาเปนเวลานานไม



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 
 

เหมาะสมกับสถานภาพของตําแหนง และภาวะการครองชีพในปจจุบัน จําเปนตองกําหนดจํานวน
ช้ันเงินเดือน อัตราเงินเดือนขาราชการทหาร ทหารกองประจําการ และนักเรียนในสังกัด
กระทรวงกลาโหม แตละระดับ และปรับปรุงบัญชีอัตราเงินเดือนทหารเสียใหม รวมทั้งใหมีการให
ใชบัญชีอัตราเงินเดือนแตละบัญชีไดตามความเหมาะสมกับสถานการณโดยตราเปนพระราช
กฤษฎีกา  จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้ 

 
ปรียนันท/แกไข 
๒๑  /  ๒ /  ๔๕ 

A+B(C) 
 

พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการทหาร (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๓๕๒๔ 
 

มาตรา ๖  เพ่ือประโยชนในการบรรจุบุคคลซึ่งเคยเปนขาราชการทหารตาม
พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการทหาร พ.ศ. ๒๕๒๑ และออกจากราชการไปกอนวันที่บัญชีอัตรา
เงินเดือนทหารตามพระราชบัญญัตินี้มีผลใชบังคับ กลับเขารับราชการ ใหปรับอัตราเงินเดือนที่ผู
นั้นไดรับอยูกอนออกจากราชการใหเขาระดับและชั้นเงินเดือน ตามบัญชีกําหนดการปรับอัตรา
เงินเดือนทหารที่คณะกรรมการขาราชการทหารกําหนดโดยความเห็นชอบของรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงกลาโหม ตามพระราชบัญญัตินี ้

 
มาตรา ๗  ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหมรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 

 
หมายเหตุ :-  เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ เนื่องจากอัตราเงินเดือน
ขาราชการทหาร ทหารกองประจําการ และนักเรียนในสังกัดกระทรวงกลาโหม ในบัญชีอัตรา
เงินเดือนทายพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการทหาร พ.ศ. ๒๕๒๑ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดย 
พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการทหาร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๒๗ และ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. 
๒๕๓๑ ไดใชมาเปนเวลานานไมเหมาะสมกับสภาพของตําแหนงและภาวะการครองชีพในปจจุบัน 
จําเปนตองกําหนดจํานวนชั้นเงินเดือน อัตราเงินเดือนขาราชการทหาร ทหารกองประจําการ และ
นักเรียนในสังกัดกระทรวงกลาโหมแตละระดับ และปรับปรุงบัญชีอัตราเงินเดือนขาราชการทหาร
เสียใหม รวมทั้งมีการใหใชบัญชีอัตราเงินเดือนใหมและบัญชีอัตราเงินประจําตําแหนงแตละบัญชี
ไดตามความเหมาะสมกับสถานการณ  จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้ 

 
ปรียนันท/แกไข 
๒๑ /  ๒ /  ๔๕ 

A+B(C) 
 

พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการทหาร (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๓๘๒๕ 

                                                 
๒๔ ราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๐๙/ตอนที่ ๓๕/หนา ๑๖/๓ เมษายน ๒๕๓๕ 



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 
 

 
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่ไดมีการแยกบัญชีอัตรา
เงินเดือนและบัญชีอัตราเงินประจําตําแหนงของขาราชการทหารไปบัญญัติไวในกฎหมายวาดวย
เงินเดือนและเงินประจําตําแหนงซึ่งเปนกฎหมายเฉพาะแลว สมควรแกไขเพิ่มเติมกฎหมายวาดวย
ระเบียบขาราชการทหารใหสอดคลองกัน จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้ 

 
ปรียนันท/แกไข 

๑๘  /  ๒  /  ๔๕ 
A+B(C) 

 
พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการทหาร (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๔๗๒๖ 
 
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่พระราชบัญญัติจัด
ระเบียบราชการกระทรวงกลาโหม พ.ศ. ๒๕๐๓ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติจัดระเบียบ
ราชการกระทรวงกลาโหม (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๓๖ กําหนดใหกรมราชองครักษเปนสวนราชการ
กระทรวงกลาโหม สมควรกําหนดใหมีผูแทนกรมราชองครักษเปนกรรมการในคณะกรรมการ
ขาราชการทหารดวย  ทั้งนี้ เพ่ือใหการบริหารงานบุคคลและการปฏิบัติงานของกระทรวงกลาโหม
มีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้ 

 
 

นิลวรรณ/ปาจรีย 
ผูจัดทาํ 

๑๑ มี.ค. ๔๖ 
 

ศุภสรณ/แกไข 
๒๖ เมษายน ๒๕๔๗ 

 
วชิระ/ปรับปรุง 

๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๔๙ 

พระราชบัญญตัิระเบียบขาราชการทหาร (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๕๑๒๗ 
 

มาตรา ๑๐  บัญชีอัตราเงินเดือนทายพระราชบัญญัตินี้ ใหใชบังคับตั้งแตวันที่ ๑ 
ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๑ เปนตนไป ในระหวางที่ยังไมนําบัญชีอัตราเงินเดือนทายพระราชบัญญัตินี้มา
ใชบังคับใหขาราชการทหาร ทหารกองประจําการ และนักเรียนในสังกัดกระทรวงกลาโหมคงไดรับ

                                                                                                                                            
๒๕ ราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๑๒/ตอนที่ ๑ ก/หนา ๓๖/๑ มกราคม ๒๕๓๘ 
๒๖ ราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๒๑/ตอนที่ ๔๔ ก/หนา ๗/๑๕ กรกฎาคม ๒๕๔๗ 
๒๗ ราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๒๕/ตอนที่ ๒๕ ก/หนา ๑/๓๑ มกราคม ๒๕๕๑ 



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 
 

เงินเดือนตามบัญชีอัตราเงินเดือนที่ใชบังคับอยูในวันกอนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับไปพลาง
กอน 

ในระหวางที่ ยังมิไดตราพระราชกฤษฎีกาตามมาตรา ๑๒ วรรคสาม แหง
พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการทหาร พ.ศ. ๒๕๒๑ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ ให
นําพระราชกฤษฎีกาเกี่ยวกับเงินประจําตําแหนงที่ออกตามพระราชบัญญัติเงินเดือนและเงินประจํา
ตําแหนง พ.ศ. ๒๕๓๘ มาใชบังคับกับการไดรับเงินประจําตําแหนงของขาราชการทหารตาม
พระราชบัญญัตินี้โดยอนุโลม 

 
มาตรา ๑๑  ใหอาสาสมัครทหารพรานและบุคคลซึ่งทําหนาที่ทหารตามที่

กระทรวงกลาโหมกําหนด ซึ่งปฏิบัติหนาที่อยูในวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับเปนบุคคลซึ่งทํา
หนาที่ทหารตามมาตรา ๔/๑ แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการทหาร พ.ศ. ๒๕๒๑ ซึ่งแกไข
เพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัตินี้นับแตวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ 
ในระหวางที่ยังมิไดมีกฎกระทรวงที่ออกตามมาตรา ๔/๑ วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติระเบียบ
ขาราชการทหาร พ.ศ. ๒๕๒๑ ซึ่งแกไขเพิม่เติมโดยพระราชบัญญตัินีใ้หบุคคลตามวรรคหนึ่งไดรับ
เงินเดือนหรือคาตอบแทนและสิทธิประโยชนตามกฎ ระเบียบหรือขอบังคับทีใ่ชบังคับอยูกับบุคคล
ดังกลาวในวันที่พระราชบัญญัตินีใ้ชบังคบัไปพลางกอน 
 
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่ขาราชการทหารและ
ทหารกองประจําการซึ่งมีภารกิจและอํานาจหนาที่ในการรบและการสงคราม เพ่ือปองกันและ
รักษาความมั่นคงของราชอาณาจักรจากภัยคุกคาม ทั้งภายในและภายนอกประเทศ การรักษา
ความสงบเรียบรอย การปกปองสถาบันพระมหากษัตริย การพัฒนาประเทศ และการรักษา
ผลประโยชนแหงชาติ ตองเส่ียงชีวิตและรางกายในการปฏิบัติหนาที่ ทําใหมีความไมมั่นคงในชีวิต
และครอบครัว สมควรมีบัญชีอัตราเงินเดือนและบัญชีเงินประจําตําแหนงเปนการเฉพาะ รวมทั้ง
สมควรกําหนดใหขาราชการทหารบางตําแหนงมีสิทธิไดรับเงินเดือนในระดับที่สูงข้ึน เพ่ือให
สอดคลองกับสภาวการณในปจจุบัน ประกอบกับในปจจุบันกระทรวงกลาโหมมีความจําเปนตอง
รับบุคคลเขาทําหนาที่เชนเดียวกับทหารแตยังไมมีกฎหมายกําหนดหลักเกณฑเก่ียวกับสถานะของ
บุคคลเหลานั้น จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้ 
 
 


