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  (๒)   ตําแหน่งชั้นสัญญาบัตร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เป็นผู้สั่งเว้นแต่
ตําแหน่งต้ังแต่ช้ันผู้บัญชาการกองพล ผู้บังคับการกองเรือ ผู้บัญชาการกองพลบิน หรือเทียบเท่าขึ้นไป  
พระมหากษัตริย์จะได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ แต่ถ้าเป็นการให้ออกจากราชการเนื่องจากการลาออกหรือ
เนื่องจากเหตุครบเกษียณอายุตามกฎหมายว่าด้วยบําเหน็จบํานาญข้าราชการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม  
เป็นผู้สั่ง 

หมวด  ๒ 
การย้าย  เลือ่น  และลดตําแหน่ง 

 ข้อ  ๕   ผู้มีอํานาจสั่งย้าย เลื่อน และลดตําแหน่ง ข้าราชการกลาโหม คือ 
  (๑) ตําแหน่งตํ่ากว่าช้ันสัญญาบัตร ให้ผู้บังคับบัญชาตั้งแต่ช้ันผู้บังคับกองร้อย       
ผู้บังคับการเรือชั้น ๓ หรือต้นเรือชั้น ๒ ผู้บังคับหมวดบินชั้น ๒ หรือเทียบเท่าขึ้นไปเป็นผู้สั่ง แต่ถ้าเป็น         
การเปลี่ยนพรรค เหล่า จําพวก หรือวิทยาการในหน้าที่ต้องได้รับอนุมัติจากเลขานุการรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงกลาโหม ปลัดกระทรวงกลาโหม สมุหราชองครักษ์ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด ผู้บัญชาการทหารบก      
ผู้บัญชาการทหารเรือ และผู้บัญชาการทหารอากาศ ก่อน 
   (๒) ตําแหน่งชั้นสัญญาบัตร 
   ก.  ต้ังแต่ ช้ันผู้ บังคับกองร้อย ผู้ บังคับการเรือชั้น ๓ หรือต้นเรือชั้น ๒           
ผู้บังคับหมวดบินชั้น ๒ หรือเทียบเท่าลงไป ให้ผู้บังคับบัญชาชั้นผู้บัญชาการกองพล ผู้บังคับการกองเรือ         
ผู้บัญชาการกองพลบิน หรือเทียบเท่าขึ้นไปเป็นผู้สั่ง เว้นแต่การย้ายซึ่งเป็นการเปลี่ยนพรรคเหล่า จําพวก    
หรือวิทยากรในหน้าที่ หรือการเลื่อนหรือลดตําแหน่ง ให้เป็นไปตามที่กําหนดไว้ในหมาย อักษร ข. 
   ข. ต้ังแต่ช้ันผู้บังคับการกรม ผู้บังคับหมวดเรือ ผู้บังคับกองบิน หรือเทียบเท่า
ลงไป และการย้ายซึ่งเป็นการเปลี่ยนพรรค เหล่า จําพวก หรือวิทยาการในหน้าที่ หรือการเลื่อน หรือลด
ตําแหน่งต้ังแต่ช้ันผู้บังคับกองร้อย ผู้บังคับการเรือชั้น ๓ หรือต้นเรือชั้น ๒ ผู้บังคับหมวดบินชั้น ๒ หรือ
เทียบเท่าลงไป ให้ปลัดกระทรวงกลาโหม สมุหราชองครักษ์ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด ผู้บัญชาการทหารบก       
ผู้บัญชาการทหารเรือ และผู้บัญชาการทหารอากาศ เป็นผู้สั่ง 
   ค. ต้ังแต่ช้ันผู้บัญชาการกองพล ผู้บังคับการกองเรือ ผู้บัญชาการกองพลบิน  
หรือเทียบเท่าขึ้นไป พระมหากษัตริย์จะได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ 
 ข้อ  ๖   การย้ายข้าราชการระหว่างสํานักงานเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม  
สํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม กรมราชองครักษ์ กองบัญชาการทหารสูงสุด กองทัพบก กองทัพเรือ และ
กองทัพอากาศ ให้ปฏิบัติดังนี้ 
  (๑)  ตําแหน่งตํ่ากว่าช้ันสัญญาบัตร ให้ส่วนราชการที่ต้องการขอตัวไปทําความตกลง
กับส่วนราชการต้นสังกัดเดิมก่อนเมื่อได้รับความตกลงแล้ว 
   ก.  ให้ส่วนราชการต้นสังกัดเดิมออกคําสั่งให้ข้าราชการผู้นั้นพ้นจากตําแหน่ง
หน้าที่และขาดจากอัตราเงินเดือนทางสังกัดเดิม 

/ข.  ใหส้่วนราชการ... 
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   ข.   ให้ส่วนราชการที่ขอตัวไปออกคําสั่งบรรจุเข้าประจําตําแหน่ง  และรับเงินเดือน
เท่าที่เคยได้รับอยู่ทางต้นสังกัดเดิมต้ังแต่วันที่ข้าราชการผู้นั้นพ้นจากตําแหน่งหน้าที่ทางต้นสังกัดเดิม  
  ผู้มีอํานาจอนุมัติและสั่งการตามความในหมายอักษร ก. และ ข. ของวรรคก่อน         
ให้เป็นไปตาม หมวด ๑ ข้อ ๔ (๑) 
  (๒) ตําแหน่งชั้นสัญญาบัตร ให้ส่วนราชการที่ต้องการขอตัวไปทําความตกลงกับ
ส่วนราชการต้นสังกัดเดิมก่อน เมื่อได้รับความตกลงแล้ว จึงเสนอเรื่องต่อสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม       
เพื่อดําเนินการขออนุมัติรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมและออกคําสั่งย้ายต่อไป เว้นแต่ตําแหน่งต้ังแต่      
ช้ันผู้บัญชาการกองพล ผู้บังคับการกองเรือ ผู้บัญชาการกองพลบิน หรือเทียบเท่าขึ้นไป พระมหากษัตริย์       
จะได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ 
 ข้อ  ๗   ผู้มี อํานาจสั่งแต่งต้ังข้าราชการให้รักษาราชการในตําแหน่งที่ ว่างให้ เป็นไป              
ตาม หมวด ๒ ข้อ ๕  เว้นแต่การสั่งแต่งต้ังข้าราชการให้รักษาราชการในตําแหน่งต้ังแต่ช้ันผู้บัญชาการกองพล    
ผู้บังคับการกองเรือ ผู้บัญชาการกองพลบิน หรือเทียบเท่าขึ้นไป รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเป็นผู้สั่ง 
 ข้อ  ๘   ผู้มีอํานาจสั่งแต่งต้ังข้าราชการให้รักษาราชการแทนในตําแหน่งอื่นใดอีก  คือ 
  (๑)   รักษาราชการแทนในตําแหน่งชั้นผู้ บังคับหมู่ นายตอน หรือเทียบเท่า             
ให้ผู้บังคับบัญชาชั้นผู้บังคับกองร้อย ผู้บังคับการเรือชั้น ๓ หรือต้นเรือชั้น ๒ ผู้บังคับหมวดบินชั้น ๒ หรือ
เทียบเท่าขึ้นไปเป็นผู้สั่ง 
  (๒)   รักษาราชการแทนในตําแหน่งชั้นผู้บังคับกองร้อย ผู้บังคับการเรือชั้น ๓ หรือ
ต้นเรือชั้น ๒ ผู้บังคับหมวดบินชั้น ๒ หรือเทียบเท่าลงไป ให้ผู้บังคับบัญชาชั้นผู้บังคับการกรม ผู้บังคับหมวดเรือ
ผู้บังคับกองบิน หรือเทียบเท่าขึ้นไปเป็นผู้สั่ง 
  (๓)   รั กษาราชการแทนในตํ าแหน่ งชั้ นผู้ บั งคับการกรม ผู้ บั งคับหมวดเรื อ                   
ผู้บังคับกองบิน หรือเทียบเท่าลงไป ให้ผู้บังคับบัญชาชั้นผู้บัญชาการกองพล ผู้บังคับการเรือ ผู้บัญชาการ     
กองพลบิน หรือเทียบเท่าขึ้นไปเป็นผู้สั่ง 
  (๔)   รักษาราชการแทนในตําแหน่งชั้นผู้บัญชาการกองพล ผู้บังคับการกองเรือ      
ผู้บัญชาการกองพลบิน หรือเทียบเท่า ให้ปลัดกระทรวงกลาโหม สมุหราชองครักษ์ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด      
ผู้บัญชาการทหารบก ผู้บัญชาการทหารเรือ และผู้บัญชาการทหารอากาศเป็นผู้สั่ง 
  (๕)   รักษาราชการแทนในตําแหน่งชั้นแม่ทัพ หรือเทียบเท่า รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงกลาโหมเป็นผู้สั่ง  
 ข้อ  ๙   การสั่งให้นายทหารประทวนทําหน้าที่ในตําแหน่งนายทหารชั้นสัญญาบัตรที่ว่าง   
เพื่อทดสอบความรู้ความสามารถในกรณีที่จะเลื่อนฐานะเป็นนายทหารชั้นสัญญาบัตร ตามหลักเกณฑ์           
ในกฎหมายว่าด้วยยศทหาร ให้ผู้บังคับบัญชาชั้น ผู้บัญชาการกองพล ผู้บังคับการกองเรือ ผู้บัญชาการ       
กองพลบิน หรือเทียบเท่าขึ้นไปเป็นผู้สั่ง 
 

/ข้อ ๑๐... 
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 ข้อ  ๑๐  การสั่งย้ายซึ่งต้องเปลี่ยนพรรค เหล่า จําพวก หรือวิทยาการในหน้าที่ให้ระบุไว้       
ในคําสั่งให้ชัดเจนด้วยว่า เปลี่ยนไปเป็นพรรค เหล่า จําพวก หรือวิทยาการในหน้าที่ใด 
 ข้อ  ๑๑   การสั่งย้ายตําแหน่ง ถ้ามิได้สั่งการเป็นอย่างอื่น ให้ผู้ถูกย้ายรับเงินเดือนทางตําแหน่งใหม่
ในเดือนถัดจากเดือนที่ออกคําสั่งเป็นต้นไป 
 ข้อ  ๑๒  เมื่อได้รับคําสั่งย้ายข้าราชการผู้ใด ให้ส่วนราชการต้นสังกัดเดิมทําหนังสือส่งตัว
พร้อมกับประวัติรับราชการ บัญชีวันลาป่วย บัญชีวันลากิจ และรายงานประจําตัว ตลอดจนเอกสารอื่น ๆ         
ของผู้นั้นไปยังส่วนราชการต้นสังกัดใหม่โดยเร็ว   

หมวด  ๓ 
เบ็ดเตลด็ 

 ข้อ  ๑๓ การบรรจุ ปลด ย้าย เลื่อน และลดตําแหน่งตุลาการพระธรรมนูญ อัยการทหาร  
นายทหารพระธรรมนูญ จ่าศาลทหาร เจ้าหน้าที่กฎหมาย และผู้ช่วยตําแหน่งดังกล่าวซึ่งเป็น เหล่าทหาร      
พระธรรมนูญ ให้เป็นไปตามกฎหมายและตามที่กระทรวงกลาโหมกําหนด 
 ข้อ  ๑๔ เมื่อมีคําสั่งย้ายข้าราชการหรือให้ข้าราชการออกจากราชการ ให้ผู้บังคับบัญชา
จัดการให้ได้รับส่งหน้าที่กันโดยเร็ว และให้ปฏิบัติดังนี้ 
  (๑)   ในกรณีย้ายข้าราชการซึ่งเป็นการสับเปลี่ยนตําแหน่ง ให้รับส่งหน้าที่กัน
ตามลําดับจากคนสุดท้ายในชุดการย้ายนั้นขึ้นไป เว้นแต่การรอรับส่งหน้าที่ตามลําดับนั้นไม่เป็นการสะดวก   
แก่ราชการ หรือมีวิธีอ่ืนใดที่จะทําให้รับส่งหน้าที่กันได้เร็วกว่านี้ก็ให้ผู้บังคับบัญชาทั้งสองฝ่ายตกลงกัน 
  (๒)   ในกรณีย้ายข้าราชการซึ่งมิใช่เป็นการสับเปลี่ยนตําแหน่งและยังมิได้มีคําสั่ง   
ให้ผู้ใดมาครองตําแหน่งนั้นแทน หรือในกรณีให้ข้าราชการออกจากราชการ ให้ผู้บังคับบัญชารีบพิจารณา
ดําเนินการให้ผู้ถูกย้ายหรือถูกสั่ งให้ออกจากราชการ  ได้ส่งมอบหน้าที่ ให้ กับข้าราชการผู้ ใดผู้หนึ่ ง                
ให้เป็นการเสร็จสิ้นไปเสียตอนหนึ่งก่อน 
 ข้อ  ๑๕  ในระหว่างการส่งมอบหน้าที่ ให้ผู้ถูกย้ายหรือถูกสั่งให้ออกจากราชการมีอํานาจ
หน้าที่และรับผิดชอบในตําแหน่งเดิมต่อไปจนกว่าจะได้ส่งมอบหน้าที่ให้กับผู้มารับหน้าที่เป็นการเสร็จสิ้น
เรียบร้อยแล้ว 
 ข้อ  ๑๖  การรับส่งหน้าที่ให้ปฏิบัติดังนี้ 
  (๑)   ให้ผู้ส่งจัดทําบัญชีส่งหน้าที่เฉพาะ ในกองบังคับการหรือเฉพาะในส่วนที่ตน
รับผิดชอบโดยตรง เช่น บัญชีกําลังพล บัญชีอาวุธ บัญชีเงิน บัญชีพัสดุ บัญชียานพาหนะ และสัตว์พาหนะ หรือ
บัญชีอ่ืนเฉพาะที่จําเป็นตามจํานวนซึ่งเป็นจริงในวันรับส่งหน้าที่ 
 สําหรับเงิน ผู้มีอํานาจสั่งการเบิกจ่ายเงินกับผู้มีหน้าที่รักษาเงินต้องทําบัญชีรับส่งและตรวจ  
ตัวเงินด้วย นอกนั้นให้ตรวจรับเฉพาะแต่ที่มิได้อยู่ในความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่ช้ันสัญญาบัตร 
 

/เมื่อได้... 



- ๙๗ - 
 

 เมื่อได้ตรวจรับถูกต้องแล้วให้ผู้ส่งและผู้รับเขียนไว้ท้ายบัญชีส่งหน้าที่ว่าได้ตรวจรับถูกต้องแล้ว  
และลงชื่อผู้รับไว้ แต่ถ้ามีการคลาดเคลื่อนเกิดขึ้นก็ให้บันทึกไว้ในบัญชีนั้น และลงชื่อผู้รับผู้ส่งกับเจ้าหน้าที่      
ซึ่งเกี่ยวข้องแล้วรับส่งกันให้เสร็จไปชั้นหนึ่งก่อนต่อจากนั้นผู้รับมอบหน้าที่ต้องรีบรายงานให้ผู้บังคับบัญชา
โดยตรงทราบโดยเร็ว 
 บัญชีรับ - ส่งหน้าที่ ให้ทําเป็น ๓ ชุด เก็บไว้ ณ ที่ทําการเป็นหลักฐาน ๑ ชุด ผู้ส่งเก็บรักษาไว้  
๑ ชุด อีก ๑ ชุด นําเสนอผู้บังคับบัญชาโดยตรงทราบภายใน ๗ วัน นับต้ังแต่วันที่รับส่งหน้าที่เสร็จ 
  (๒)   ให้ผู้ส่งมอบรายงานประจําตัวของข้าราชการในสังกัดแก่ผู้รับ ถ้ามีกิจการ        
ที่จะปฏิบัติค้างอยู่ หรือโครงการที่จะดําเนินการต่อไป ก็ให้ช้ีแจงแก่ผู้รับทราบด้วย 
  (๓) เมื่ อ ไ ด้รับส่ งหน้ าที่ กัน  ณ  ที่ทํ าการ เป็นการเสร็จสิ้ น เรี ยบร้อยแล้ ว               
ถ้าเป็นผู้บังคับหน่วยกําลังทหาร ให้ผู้ส่งประชุมผู้อยู่ในบังคับบัญชาเท่าที่จะรวบรวมได้ แล้วช้ีแจงและ
มอบหมายการบังคับบัญชาให้แก่ผู้รับต่อไป 
  (๔)   การรับส่งหน้าที่ในเรือรบหลวงตั้งแต่เรือชั้น ๓ ขึ้นไปให้เป็นไปตามท่ีกองทัพ
กําหนด 
 ข้อ  ๑๗ การเสนอขอบรรจุ ปลด ย้าย เลื่อน และลดตําแหน่ง ให้ทําเป็นเอกสาร ช้ันปกปิด
เป็นอย่างตํ่า 
 ข้อ  ๑๘ การสั่งบรรจ ุปลด ย้าย เลื่อน และลดตําแหน่ง ให้กระทําเป็นลายลักษณ์อักษร 
  เมื่อได้มีการสั่งบรรจุ ปลด ย้าย เลื่อน และลดตําแหน่งตามความในวรรคก่อน        
ให้ผู้ออกคําสั่งเสนอสําเนาคําสั่งนั้น ให้ผู้บังคับบัญชาโดยตรงของตนทราบ ถ้าเป็นคําสั่งเกี่ยวกับข้าราชการ     
ช้ันสัญญาบัตร  ต้องส่ งสํ า เนาคํ าสั่ ง ให้ สํ านั กงานเลขานุการรั ฐมนตรี ว่ าการกระทรวงกลาโหม                 
สํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม กรมราชองครักษ์ กองบัญชาการทหารสูงสุด กองทัพบก กองทัพเรือ และ
กองทัพอากาศ ทราบด้วย และถ้าคําสั่งนั้นเป็นเรื่องที่จะต้องงด หรือจ่าย หรือเปลี่ยนแปลงเบ้ียหวัดบําเหน็จ
บํานาญแล้ว ต้องรีบส่งสําเนาคําสั่งให้กรมการเงินกลาโหมทราบ ภายใน  ๗  วัน 
 
      ประกาศ        ณ        วันที่       ๑๔        ธันวาคม        ๒๕๐๒ 

        (ลงชื่อ)  พลเอก  ถ. กิตติขจร 

                        รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม 
 
 
 
 

/หมายเหตุ... 
 
 



- ๙๘ - 
 

หมายเหตุ :  -   ความในข้อ ๑๑  ยกเลิกและใช้ใหม่ตามข้อบังคับ กห.ฯ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๐๒ 
 - ความในข้อ ๕ (๑), (๒) ข.  ยกเลิกและใช้ใหม่ตามข้อบังคับ กห.ฯ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๓๕ 
 -  ความในข้อ ๖ วรรคหนึ่ง  ยกเลิกและใช้ใหม่ตามข้อบังคับ กห.ฯ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๓๕ 
 -  ความในข้อ ๘ (๔)  ยกเลิกและใช้ใหม่ตามข้อบังคับ กห.ฯ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๓๕ 
 -  ความในข้อ ๑๘ วรรคสอง  ยกเลิกและใช้ใหม่ตามข้อบังคับ กห.ฯ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๓๕ 
 -  ความในข้อ ๕ (๑), (๒) ข.  ยกเลิกและใช้ใหม่ตามข้อบังคับ กห.ฯ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ.๒๕๓๕ 
 -  ความในข้อ ๖ วรรคหนึ่ง  ยกเลิกและใช้ใหม่ตามข้อบังคับ กห.ฯ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ.๒๕๓๕ 
 -  ความในข้อ ๘ (๔)  ยกเลิกและใช้ใหม่ตามข้อบังคับ กห.ฯ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ.๒๕๓๕ 
 -  ความในข้อ ๑๘  วรรคสอง ยกเลิกและใช้ใหม่ตามข้อบังคับ กห.ฯ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ.๒๕๓๕ 
 
 
 
 
สําเนาถูกต้อง 
(ลงชื่อ)  พ.อ.  ศักด์ิศิริ   ธนากิจ 
                 (ศักด์ิศิริ   ธนากิจ) 
                 ผอ.กสบ.สบ.ทหาร 
                     ๓๑ ส.ค.๕๔ 


