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ขอบังคับกระทรวงกลาโหม 
วาดวยการแตงต้ังยศทหาร 

(ฉบับที่ ๑๓) 
พ.ศ.๒๕๕๖ 

   
 

 โดยที่เปนการสมควรแกไขเพิ่มเติมขอบังคับกระทรวงกลาโหมวาดวยการแตงต้ังยศทหาร 
ใหเหมาะสมย่ิงข้ึน  
 อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๖ แหงพระราชบัญญัติยศทหาร พุทธศักราช ๒๔๗๙ จึงออก
ขอบังคับไวดังตอไปน้ี 
 ขอ ๑ ขอบังคับน้ีเรียกวา “ขอบังคับกระทรวงกลาโหมวาดวยการแตงต้ังยศทหาร (ฉบับที่ ๑๓)  
พ.ศ.๒๕๕๖” 
 ขอ ๒ ขอบังคับน้ีใหใชบังคับต้ังแตบัดน้ีเปนตนไป 
 ขอ ๓ ใหยกเลิกความในขอ ๑๒.๔ และขอ ๑๒.๕ แหงขอบังคับกระทรวงกลาโหมวาดวย 
การแตงต้ังยศทหาร พ.ศ.๒๕๐๗ และใหใชความตอไปน้ีแทน 
  “๑๒.๔ นายทหารประทวน ซึ่งเคยเปนนักเรียนทหารสอบตกช้ันปที่ ๓ ของโรงเรียนทหาร
ที่เมื่อสําเร็จการศึกษาแลวจะไดเปนนายทหารสัญญาบัตร มียศจาสิบเอก พันจาเอก หรือพันจาอากาศเอก 
มาแลวไมนอยกวา ๒ ป สอบความรูไดตามหลักสูตรของสวนราชการข้ึนตรงตอกระทรวงกลาโหม กองทัพบก 
กองทัพเรือ หรือกองทัพอากาศ แลวไดทําหนาที่ในตําแหนงนายทหารสัญญาบัตรอีกไมนอยกวาหกเดือนไดผลดี 
    ๑๒.๕ นายทหารประทวน ซึ่งไดเขาศึกษาตามหลักสูตรเพื่อเลื่อนฐานะเปนนายทหาร
สัญญาบัตรที่มีหลักสูตรการศึกษาต้ังแตหกเดือนข้ึนไป สอบไดตามหลักสูตรน้ัน และ 
   ๑๒.๕.๑ สําหรับผูมียศช้ันจานายสิบ พันจา หรือพันจาอากาศ ถายศยังไมถึง 
จาสิบเอก พันจาเอก หรือพันจาอากาศเอก ก็ใหแตงต้ังยศเปน จาสิบเอก พันจาเอก หรือพันจาอากาศเอก และ
ไดทําหนาที่ในตําแหนงนายทหารสัญญาบัตรไมนอยกวาหกเดือนภายหลังจากสําเร็จการศึกษาแลวไดผลดี 
   ๑๒.๕.๒ สําหรับผูมียศสิบเอก จาเอก หรือจาอากาศเอก ใหแตงตั้งยศเปน  
จาสิบเอก พันจาเอก หรือพันจาอากาศเอก และไดทําหนาที่ในตําแหนงนายทหารสัญญาบัตรไมนอยกวา
หกเดือนภายหลังจากสําเร็จการศึกษาแลวไดผลดี” 
 ขอ ๔ ใหยกเลิกความในขอ ๑๒.๖ แหงขอบังคับกระทรวงกลาโหมวาดวยการแตงต้ังยศทหาร 
พ.ศ.๒๕๐๗ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยขอบังคับกระทรวงกลาโหมวาดวยการแตงต้ังยศทหาร (ฉบับที่ ๕) พ.ศ.๒๕๑๗ 
และขอบังคับกระทรวงกลาโหมวาดวยการแตงต้ังยศทหาร (ฉบับที่ ๙) พ.ศ.๒๕๒๖ และใหใชความตอไปน้ีแทน 
  “๑๒.๖ นายทหารประทวนซึ่งสําเร็จการศึกษาดังตอไปน้ี 
   ๑๒.๖.๑ สําเร็จการศึกษาจากโรงเรียนประจําเหลาช้ันนักเรียนนายสิบของ
กองทัพบก โรงเรียนจาของกองทัพเรือ หรือโรงเรียนจาอากาศของกองทัพอากาศ หรือเทียบเทาตามหลักสูตร 
สามปตอจากช้ันเตรียมอุดมศึกษาปที่สอง ช้ันมัธยมศึกษาปที่หาสายสามัญ หรือช้ันสูงสุดของระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลาย ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ หรือเทียบเทาตามที่กระทรวงกลาโหมรับรองหรือสําเร็จ 
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การศึกษาช้ันอุดมศึกษาในประเทศไทยหรือตางประเทศไดรับอนุปริญญา หรือประกาศนียบัตรซึ่งเทียบไดไมตํ่ากวา
อนุปริญญาสอบความรูไดตามหลักสูตรของสวนราชการข้ึนตรงตอกระทรวงกลาโหม กองทัพบก กองทัพเรือ 
หรือกองทัพอากาศ แลวไดทําหนาที่ในตําแหนงนายทหารสัญญาบัตรอีกไมนอยกวาหกเดือนไดผลดี 
   ๑๒.๖.๒ สําเร็จการศึกษาวิชาชีพไดรับประกาศนียบัตรวิชาพยาบาลผดุงครรภ 
และอนามัย หรือประกาศนียบัตรซึ่งเทียบไดไมตํ่ากวาวิชาพยาบาลผดุงครรภและอนามัย มีเวลารับราชการเปน
นายทหารประทวนไมนอยกวา ๒ ป สอบความรูไดตามหลักสูตรของสวนราชการข้ึนตรงตอกระทรวงกลาโหม 
กองทัพบก กองทัพเรือ หรือกองทัพอากาศ แลวไดทําหนาที่ในตําแหนงนายทหารสัญญาบัตรอีกไมนอยกวา 
หกเดือนไดผลดี 
   ๑๒.๖.๓ สําเร็จการศึกษาไดรับประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาช้ันสูงหรือ
ประกาศนียบัตรซึ่งเทียบไดไมตํ่ากวาวิชาการศึกษาช้ันสูง มีเวลารับราชการเปนนายทหารประทวนไมนอยกวา 
๓ ป สอบความรูไดตามหลักสูตรของสวนราชการข้ึนตรงตอกระทรวงกลาโหม กองทัพบก กองทัพเรือ หรือ
กองทัพอากาศ แลวไดทําหนาที่ในตําแหนงนายทหารสัญญาบัตรอีกไมนอยกวาหกเดือนไดผลดี 
  นายทหารประทวนตามขอ ๑๒.๖ น้ี สําหรับผูมียศตํ่ากวา จาสิบเอก พันจาเอก หรือ 
พันจาอากาศเอก ใหแตงต้ังยศเปน จาสิบเอก พันจาเอก หรือพันจาอากาศเอก กอนแลวจึงใหทําหนาที่ 
ในตําแหนงนายทหารสัญญาบัตร” 
 ขอ ๕ ใหยกเลิกความในขอ ๑๒.๗ แหงขอบังคับกระทรวงกลาโหมวาดวยการแตงต้ังยศทหาร 
พ.ศ.๒๕๐๗ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยขอบังคับกระทรวงกลาโหมวาดวยการแตงต้ังยศทหาร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๐๘,  
ขอบังคับกระทรวงกลาโหมวาดวยการแตงต้ังยศทหาร (ฉบับที่ ๔) พ.ศ.๒๕๑๓ และขอบังคับกระทรวงกลาโหม
วาดวยการแตงต้ังยศทหาร (ฉบับที ่๕) พ.ศ.๒๕๑๗ และใหใชความตอไปน้ีแทน 
  “๑๒.๗ นายทหารประทวนซึ่งมีลักษณะดังตอไปน้ี 
   ๑๒.๗.๑ สําเร็จการศึกษาจากโรงเรียนแผนที ่กรมแผนที่ทหาร ช้ันนักเรยีนนายสบิ 
โรงเรียนประจําเหลาช้ันนักเรียนนายสิบของกองทัพบก โรงเรียนจาของกองทัพเรือ หรือโรงเรียนจาอากาศ 
ของกองทัพอากาศ หรือ 
   ๑๒.๗.๒ ไดรับแตงต้ังเปนนายทหารประทวนตามความในขอ ๓.๒ เปนนายสิบ 
จา หรือจาอากาศ โดยที่เปนนักเรียนทหารซึ่งเมื่อสําเร็จการศึกษาแลวจะไดเปนนายทหารสัญญาบัตร ตองออกจาก
ความเปนนักเรียนทหารกอนสําเร็จการศึกษา แตมีความรูตามระเบียบของกระทรวงกลาโหม สวนราชการข้ึนตรง
ตอกระทรวงกลาโหม กองทัพบก กองทัพเรือ หรือกองทัพอากาศ 
   ๑๒.๗.๓ สําเร็จการศึกษาวิชาชีพไดรับประกาศนียบัตรต้ังแตประโยคอาชีวศึกษา
ช้ันสูงหรือเทียบเทาข้ึนไป 
  นายทหารประทวนตามขอ ๑๒.๗ น้ี เมื่อมียศจาสิบเอก พันจาเอก หรือพันจาอากาศเอก 
มีเวลารับราชการเปนนายทหารประทวนไมนอยกวา ๘ ป สอบความรูไดตามหลักสูตรของสวนราชการข้ึนตรงตอ
กระทรวงกลาโหม กองทัพบก กองทัพเรือ หรือกองทัพอากาศ แลวไดทําหนาที่ในตําแหนงนายทหารสัญญาบตัร
อีกไมนอยกวาหกเดือนไดผลดี” 
 ขอ ๖ ใหยกเลิกความในขอ ๑๒.๘ แหงขอบังคับกระทรวงกลาโหมวาดวยการแตงต้ังยศทหาร 
พ.ศ.๒๕๐๗ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยขอบังคับกระทรวงกลาโหมวาดวยการแตงต้ังยศทหาร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๐๘ 
และใหใชความตอไปน้ีแทน 
  “๑๒.๘ นายทหารประทวนซึ่งเคยเปนนักเรียนทหารของโรงเรียนแผนที่ กรมแผนที่ทหาร 
ช้ันนักเรียนนายสิบ โรงเรียนประจําเหลาช้ันนักเรียนนายสิบของกองทัพบก โรงเรียนจาของกองทัพเรือ หรือ 
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โรงเรียนจาอากาศของกองทัพอากาศ และตองออกจากความเปนนักเรียนทหารกอนสําเร็จการศึกษา แลวไดรับ
แตงต้ังเปนนายทหารประทวน โดยที่มีความรูตามระเบียบของสวนราชการข้ึนตรงตอกระทรวงกลาโหม 
กองทัพบก กองทัพเรือ หรือกองทัพอากาศ เมื่อมียศ จาสิบเอก พันจาเอก หรือพันจาอากาศเอก และมีเวลา 
รับราชการเปนนายทหารประทวนไมนอยกวา ๑๐ ป สอบความรูไดตามหลักสูตรของสวนราชการข้ึนตรงตอ
กระทรวงกลาโหม กองทัพบก กองทัพเรือ หรือกองทัพอากาศ แลวไดทําหนาที่ในตําแหนงนายทหารสัญญาบตัร
อีกไมนอยกวาหกเดือนไดผลดี” 
 ขอ ๗ ใหยกเลิกความในขอ ๑๒.๙ แหงขอบังคับกระทรวงกลาโหมวาดวยการแตงต้ังยศทหาร 
พ.ศ.๒๕๐๗ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยขอบังคับกระทรวงกลาโหมวาดวยการแตงต้ังยศทหาร (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๑๒
และขอบังคับกระทรวงกลาโหมวาดวยการแตงต้ังยศทหาร (ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ.๒๕๒๙ และใหใชความตอไปน้ีแทน 
  “๑๒.๙ นายทหารประทวน ซึ่งรับราชการในสายงานสัสดีมาแลวไมนอยกวาหาป สอบ
วิชาการสัสดีได มียศจาสิบเอก พันจาเอก หรือพันจาอากาศเอก มาแลวไมนอยกวาหน่ึงป และไดรับราชการ
ในตําแหนงสัสดีอําเภอช้ันสัญญาบัตร หรือสัสดีกิ่งอําเภอช้ันสัญญาบัตร หรือไดทําหนาที่ในตําแหนงนายทหาร
สัญญาบัตรในสายงานสัสดีมาแลวไมนอยกวาหกเดือนไดผลดี” 
 ขอ ๘ ใหยกเลิกความในขอ ๑๒.๑๐ และขอ ๑๒.๑๑ แหงขอบังคับกระทรวงกลาโหมวาดวย 
การแตงต้ังยศทหาร พ.ศ.๒๕๐๗ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยขอบังคับกระทรวงกลาโหมวาดวยการแตงต้ังยศทหาร 
(ฉบับที่ ๗) พ.ศ.๒๕๒๐ และใหใชความตอไปน้ีแทน 
  “๑๒.๑๐ นายทหารประทวน ซึ่งรับราชการเปนทหารไมนอยกวาสิบสองป โดยมียศ  
จาสิบเอก พันจาเอก หรือพันจาอากาศเอก มาแลวไมนอยกวาสองป แลวไดทําหนาที่ในตําแหนงนายทหาร
สัญญาบัตรอีกไมนอยกวาหกเดือนไดผลดี และสวนราชการข้ึนตรงตอกระทรวงกลาโหม กองทัพบก กองทัพเรือ 
หรือกองทัพอากาศ ไดใหการศึกษาหรืออบรมแลว 
    ๑๒.๑๑ นายทหารประทวน ซึ่งเปนขาราชการกลาโหมพลเรือนตํ่ากวาช้ันสัญญาบัตร
มากอน มีเวลารับราชการขณะที่เปนขาราชการกลาโหมพลเรือนตํ่ากวาช้ันสัญญาบัตร และเปนนายทหารประทวน
รวมกันไมนอยกวาสิบสองป โดยมียศ จาสิบเอก พันจาเอก หรือพันจาอากาศเอกมาแลวไมนอยกวาสองป หรือ
ไดรับเงินเดือนในอัตราสูงสุดของขาราชการกลาโหมพลเรือนตํ่ากวาช้ันสัญญาบัตร และอัตรา จาสิบเอก พันจาเอก 
หรือพันจาอากาศเอก รวมกันมาแลวไมนอยกวาสองป แลวไดทําหนาที่ในตําแหนงนายทหารสัญญาบัตรอีก 
ไมนอยกวาหกเดือนไดผลดี และสวนราชการขึ้นตรงตอกระทรวงกลาโหม กองทัพบก กองทัพเรือ หรือ
กองทัพอากาศ ไดใหการศึกษาหรืออบรมแลว” 

บทเฉพาะกาล 
 ขอ ๙ นายทหารประทวนที่อยูในระหวางทําหนาที่กอนขอบังคับน้ีมีผลใชบังคับ ใหทําหนาที่
เพียงหกเดือนตามขอบังคับน้ี ในกรณีที่ทําหนาที่เกินกวาหกเดือนแลวใหถือวาทําหนาที่ครบตามขอบังคับน้ีแลว 
และใหออกคําสั่งแตงต้ังยศเปนนายทหารสัญญาบัตรต้ังแตวันถัดจากวันที่มีคุณสมบัติครบถวน 
 
 ประกาศ          ณ          วันที่          ๑๘          มีนาคม          พ.ศ.๒๕๕๖ 
 
 (ลงช่ือ) พลอากาศเอก สุกําพล   สุวรรณทัต 
   ( สุกําพล   สุวรรณทัต ) 
   รัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหม 
 
 

/ หมายเหตุ ... 
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- ๔ - 
 
หมายเหตุ :- หลักการและเหตุผลในการประกาศใชขอบังคับฉบับน้ี คือ แกไขระยะเวลาการทําหนาที่
นายทหารสัญญาบัตรตามขอบังคับกระทรวงกลาโหมวาดวยการแตงต้ังยศทหาร พ.ศ.๒๕๐๗ จากเดิม 
ที่กําหนดใหทําหนาที่นายทหารสัญญาบัตรอีกไมนอยกวาหน่ึงปไดผลดี เปน ทําหนาที่นายทหารสัญญาบัตร 
อีกไมนอยกวาหกเดือนไดผลดี เพื่อใหมีความเหมาะสม สอดคลองกับการดําเนินงานดานกําลังพล และเปนไป 
ตามมติคณะกรรมการขาราชการทหาร ครั้งที่ ๒/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ ๒๕๕๖ จึงจําเปนตองออก
ขอบังคับน้ี 
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