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ข้อบังคับกระทรวงกลาโหม 
ว่าด้วยการสั่งการและประชาสัมพันธ์ 

พ.ศ.๒๕๒๗ 
    

 โดยท่ีเป็นการสมควรปรับปรุงข้อบังคับกระทรวงกลาโหมว่าด้วยการสั่งการและโฆษณาการ   
ให้เหมาะสมยิ่งขึ้น จึงออกข้อบังคับไว้ดังต่อไปนี้ 
 ข้อ ๑ ข้อบังคับนี้เรียกว่า “ข้อบังคับกระทรวงกลาโหมว่าด้วยการสั่งการและประชาสัมพันธ์ 
พ.ศ.๒๕๒๗” 
 ข้อ ๒ ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับต้ังแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
 ข้อ ๓ ให้ยกเลิก 
  ๓.๑ ข้อบังคับกระทรวงกลาโหมว่าด้วยการสั่งการและโฆษณาการ พ.ศ.๒๕๐๗ 
  ๓.๒ ข้อบังคับกระทรวงกลาโหมว่าด้วยการสั่งการและโฆษณาการ (ฉบับที่ ๒)      
พ.ศ.๒๕๐๙ 
  ๓.๓ ข้อบังคับกระทรวงกลาโหมว่าด้วยการสั่งการและโฆษณาการ (ฉบับที่ ๓)      
พ.ศ.๒๕๑๑ 
  ๓.๔ ข้อบังคับกระทรวงกลาโหมว่าด้วยการสั่งการและโฆษณาการ (ฉบับที่ ๔)     
พ.ศ.๒๕๒๐ 
 ข้อ ๔ การสั่งการและประชาสัมพันธ์กระทําได้ ๓ วิธี คือ 
  ๔.๑ กระทําด้วยหนังสือ 
  ๔.๒ กระทําด้วยวาจา 
  ๔.๓ กระทําด้วยเครื่องสื่อสาร 
 ข้อ ๕ หนังสือสั่งการ มี ๓ ชนิด ได้แก่ ข้อบังคับ ระเบียบ และคําสั่ง 
 ข้อ ๖ หนังสือประชาสัมพันธ์ มี ๓ ชนิด ได้แก่ ประกาศ แถลงการณ์ และข่าว 
 ข้อ ๗ หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับหนังสือสั่งการตามข้อ ๕ และหนังสือประชาสัมพันธ์ 
ตามข้อ ๖ ให้ใช้ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.๒๕๒๖ โดยอนุโลมสําหรับหนังสือ
ประชาสัมพันธ์ชนิด “ประกาศ” ให้มีรายละเอียดเพิ่มตามแบบผนวก ก 
 ข้อ ๘ โดยปกติให้สั่งการและประชาสัมพันธ์ด้วยหนังสือ แต่ในบางกรณีอาจกระทําด้วยวาจา
หรือด้วยเครื่องสื่อสารก็ได้ 

/การสั่งการ... 

(สําเนา) 



- ๖๘๙ - 
 

 การสั่งการและประชาสัมพันธ์ด้วยวาจาหรือด้วยเครื่องสื่อสารในกรณีที่เป็นเรื่องสําคัญ        
ให้มีหนังสือยืนยันส่งตามไปโดยเร็วที่สุด 
 ข้อ ๙ ให้หัวหน้าส่วนราชการหรือหน่วยในกระทรวงกลาโหมมีอํานาจหน้าที่รับผิดชอบสั่งการ
และประชาสัมพันธ์ตามท่ีกล่าวไว้ในข้อ ๕ และข้อ ๖ เว้นแต่ 
  ๙.๑ การออกข้อบังคับ ให้ออกได้เฉพาะข้อบังคับกระทรวงกลาโหม 
  ๙.๒   การออกแถลงการณ์ ให้เป็นอํานาจหน้าที่ของกระทรวงกลาโหม ส่วนราชการ
ขึ้นตรงต่อกระทรวงกลาโหม กองทัพบก กองทัพเรือ หรือกองทัพอากาศ เท่านั้น 
 ข้อ ๑๐ คําสั่งมี ๒ ประเภท คือ 
  ๑๐.๑ คําสั่งทั่วไป เป็นคําสั่งที่ให้ส่วนราชการหรือหน่วย หรือผู้อยู่ในบังคับบัญชา
ทั่วไปปฏิบัติและทราบทั่วกัน 
  ๑๐.๒ คําสั่งเฉพาะ เป็นคําสั่งที่สั่งให้ส่วนราชการหรือหน่วย หรือผู้อยู่ในบังคับบัญชา
ผู้มีหน้าที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะปฏิบัติ 
 ข้อ ๑๑ การสั่งการโดยอาศัยอํานาจตามกฎอัยการศึก ให้เป็นอํานาจของรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงกลาโหม หรือผู้ บังคับบัญชาทหารผู้ประกาศใช้กฎอัยการศึก หรือผู้ที่ได้รับมอบอํานาจจาก
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม หรือผู้บังคับบัญชาทหารผู้ประกาศใช้กฎอัยการศึก 
 ข้อ ๑๒ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหม มีอํานาจสั่งการในนามของรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงกลาโหมตามที่ได้รับมอบหมายได้ 
 รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหม ลงชื่อสั่งการในนามของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม
ตามความในวรรคก่อนโดยใช้ความในการลงตําแหน่งว่า “รัฐมนตรีช่วยว่าการ ฯ ทําการแทนรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงกลาโหม” 
 ในกรณีที่ไม่มีผู้ดํารงตําแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม หรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติราชการ
ได้ให้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหมเป็นผู้รักษาราชการแทน ถ้ามีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหม
หลายคน ให้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหมคนในคนหนึ่งเป็นผู้รักษาราชการแทนตามมติคณะรัฐมนตรี
 ในกรณีที่ไม่มีผู้ดํารงตําแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม และรัฐมนตรีช่วยว่าการ
กระทรวงกลาโหม หรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติราชการได้ ให้ปลัดกระทรวงกลาโหมทําการแทนในนามของ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เกี่ยวกับการสั่ง การอนุญาต การให้อนุมัติ และการปฏิบัติราชการประจํา  
เป็นการชั่วคราว 
 ข้อ ๑๓ ถ้าตําแหน่งในส่วนราชการหรือหน่วยใดว่างลง และยังมิได้แต่งต้ังข้าราชการผู้ใด      
ให้ดํารงตําแหน่งนั้น ผู้บังคับบัญชาจะสั่งให้ข้าราชการที่เห็นสมควรรักษาราชการในตําแหน่งนั้นเปน็การชั่วคราว
ก็ได้ 
 ข้อ ๑๔ ถ้าผู้ดํารงตําแหน่งในส่วนราชการ หรือหน่วยใดไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้เป็น      
ครั้งคราว ผู้บังคับบัญชาจะสั่งให้ข้าราชการที่เห็นสมควรรักษาราชการแทนเป็นการชั่วคราวก็ได้ 
 

/ข้อ ๑๕... 



- ๖๙๐ - 
 

 ข้อ ๑๕ การสั่ งแต่งต้ังผู้ รักษาราชการหรือผู้รักษาราชการแทนตามความในข้อ ๑๓           
และข้อ ๑๔ ให้เป็นไปตามข้อบังคับกระทรวงกลาโหมว่าด้วยการบรรจุ ปลด ย้าย เลื่อน และลดตําแหน่ง
ข้าราชการกลาโหม 
 ข้อ ๑๖ ปลัดกระทรวงกลาโหม สมุหราชองครักษ์ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด ผู้บัญชาการ
ทหารบก ผู้บัญชาการทหารเรือ ผู้บัญชาการทหารอากาศ มีอํานาจหน้าที่ทําการแทนและสั่งการ ในนามของ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ตามท่ีได้รับมอบหมายได้ 
 ผู้ดํารงตําแหน่ง รอง ผู้ช่วย เสนาธิการ รองเสนาธิการ หรือผู้ช่วยเสนาธิการของส่วนราชการ
หรือหน่วยใด มีอํานาจหน้าที่ทําการแทนและสั่งการในนามของผู้บังคับบัญชาส่วนราชการหรือหน่วยนั้น ๆ 
ตามท่ีได้รับมอบหมายได้ 
 หัวหน้าส่วนราชการขึ้นตรงต่อกระทรวงกลาโหม ผู้บัญชาการทหารบก ผู้บัญชาการทหารเรือ 
ผู้บัญชาการทหารอากาศ หรือหัวหน้าหน่วยขึ้นตรงต่อสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม กองบัญชาการทหารสูงสุด 
กองทัพบก กองทัพเรือ กองทัพอากาศ ที่เทียบเท่าตําแหน่งชั้นแม่ทัพจะมอบหมายเป็นลายลักษณ์อักษร       
ให้ข้าราชการตําแหน่งใดในสังกัด มีอํานาจหน้าที่ทําการแทนและสั่งการในนามของหัวหน้าส่วนราชการหรือ
หัวหน้าหน่วยนั้น ๆ ในบางกรณีก็ได้ 
 การสั่งการในนามของผู้บังคับบัญชาให้ใช้ความว่า “รับคําสั่ง...................” ลงท้ายเรื่องที่สั่งนั้น 
 ข้อ ๑๗ ถ้าตําแหน่งในส่วนราชการหรือหน่วยใดว่างลง หรือผู้ดํารงตําแหน่งในส่วนราชการ 
หรือหน่วยใดไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้เป็นครั้งคราว และยังมิได้แต่งต้ังข้าราชการผู้ใดรักษาราชการ หรือรักษา
ราชการแทน ให้ รอง ผู้ช่วย หรือเสนาธิการ ทําการแทนเป็นการชั่วคราว 
 ในกรณีที่ตําแหน่งนั้นไม่มี รอง ผู้ช่วย หรือเสนาธิการ หรือมีแต่ว่า รอง ผู้ช่วย หรือเสนาธิการ 
ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้เป็นครั้งคราว ให้ผู้ที่มีตําแหน่ง ยศ หรืออาวุโสในยศรองจากตําแหน่งที่ว่างลงนั้น    
ทําการแทนเป็นการชั่วคราว เว้นแต่ส่วนราชการหรือหน่วยใดจัดกําลังประกอบด้วยหน่วยกําลังรบและ     
หน่วยบริการให้นายทหารชั้นสัญญาบัตร ที่เป็นผู้บังคับบัญชาหน่วยกําลังรบ ซึ่งเป็นกําลังหลักและมีตําแหน่ง 
ยศ หรืออาวุโสในยศสูงเป็นผู้ทําการแทนเป็นการชั่วคราว และถ้าส่วนราชการ หรือหน่วยใดเป็นส่วนราชการ
หรือหน่วยสําหรับดําเนินการในหน้าที่ทางเทคนิคโดยเฉพาะ หรือจัดกิจการรวมหลายเทคนิค ก็ให้ข้าราชการ  
ช้ันสัญญาบัตรซึ่งมีตําแหน่ง ยศ หรืออาวุโสในยศสูงในเทคนิคหลัก เป็นผู้ทําการแทนเป็นการชั่วคราว 
 ข้อ ๑๘ ในตําแหน่งประจําใด ๆ ให้ผู้รักษาราชการ ผู้รักษาราชการแทน หรือผู้ทําการแทน   
มีอํานาจหน้าที่ตามตําแหน่งที่รักษาราชการ รักษาราชการแทน หรือทําการแทนนั้น ๆ  
 ข้อ ๑๙ นายทหารประทวนที่ได้รับคําสั่งให้ทําหน้าที่ในตําแหน่งนายทหารสัญญาบัตร       
เพื่อทดสอบความรู้ความสามารถในการที่จะเลื่อนฐานะเป็นนายทหารสัญญาบัตร ตามหลักเกณฑ์เกี่ยวกับ    
การแต่งต้ังยศทหารให้มีอํานาจหน้าที่ตามตําแหน่งที่ทําหน้าที่นั้น 
 
 
 

/ข้อ ๒๐... 



- ๖๙๑ - 
 

 ข้อ ๒๐ เมื่อข้อความที่สั่งการนั้นขัดกัน ให้ผู้มีหน้าที่จะต้องปฏิบัติถือการสั่งการของ
ผู้บังคับบัญชาชั้นสูงกว่า แต่ถ้าเป็นการสั่งการของผู้บังคับบัญชาชั้นเดียวกัน ก็ให้ปฏิบัติตามการสั่งการ        
ครั้งหลังสุด  
 
        ประกาศ     ณ     วันที ่    ๑๖     กรกฎาคม     พ.ศ.๒๕๒๗ 

         (ลงชื่อ)  พลเอก  ป.    ติณสูลานนท ์

         (เปรม  ติณสลูานนท์) 
            รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม 
 
หมายเหต ุ:- หลักการและเหตุผลในการประกาศใช้ข้อบังคับฉบับนี้ คือ ออกข้อบังคับกระทรวงกลาโหม     
  ว่าด้วยการสั่งการและประชาสัมพันธ์ เพื่อใช้แทนข้อบังคับกระทรวงกลาโหมว่าด้วยการสั่งการ
  และโฆษณาการ พ.ศ.๒๕๐๗ (ซึ่งมีการแก้ไขโดย ฉบับที่ ๒, ๓ และ ๔) เพื่อให้สอดคล้องกับ
  ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.๒๕๒๖ 
              - ยกเลิกความในข้อ ๑๖ วรรคหนึ่ง และใช้ความใหม่แทนตามข้อบังคับ กห. ฯ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๔๓ 
 
สําเนาถูกต้อง 
(ลงชื่อ)  พ.อ. ศักด์ิศิริ   ธนากิจ 
                (ศักด์ิศิริ   ธนากิจ) 
                ผอ.กสบ.สบ.ทหาร 
                    ๓๑ ส.ค.๕๔ 
             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



- ๖๙๒ - 
 

       (แบบ ผนวก ก) 
 
 
 

ประกาศ (ช่ือส่วนราชการที่ออกประกาศ) 
เรื่อง ......................(ดูหมายเหตุ)........................................ 

   
 (ข้อความ)................................................................................................................................... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        ประกาศ     ณ     วันที่..................................................................... 
 
        (ลงชื่อ) 

              (พิมพ์ช่ือเต็ม) 
                (ตําแหน่ง) 
 
             
หมายเหต ุ:-  สําหรับช่ือเรื่องที่เกี่ยวข้องกับ คําแนะนํา คําช้ีแจง ที่ใช้อยู่เดิม ให้ใช้อยา่งใดอย่างหนึ่ง 
                 ดังนี้ คือ 
                 เรื่อง     แนะนําการ..................................................................................(หรือ) 
                 เรื่อง     ช้ีแจงการ..................................................................................... 
 


