
 บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ   กพ.ทอ.(กปค.โทร.๒-๑๙๗๑)                                                         

ท่ี   (ต่อ กพ.ทอ.เลขรับ ๒๑๐๐๕/๕๕)  วันท่ี       ๗ ม.ค.๕๖     

เร่ือง ระเบียบ กห.ว่าด้วยป้ายชื่อติดเครื่องแบบ (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ.๒๕๕๕ 

เรียน   ผบ.ทอ. 

๑. สม.ได้ส่งสําเนาระเบียบ กห.ว่าด้วยป้ายชื่อติดเครื่องแบบ (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ.๒๕๕๕ มาให้ 
ทอ.ทราบ และถือปฏิบัติ รายละเอียดตามแนบ  

๒. กพ.ทอ.ตรวจสอบสําเนาระเบียบ กห.ฯ ตามข้อ ๑ แล้ว เป็นการแก้ไขเพ่ิมเติมเพ่ือให้มีความ
เหมาะสมกับสภาวการณ์ปัจจุบัน และเกิดความสะดวกในการติดต่อราชการ และปกครองบังคับบัญชา 
ตลอดจนการควบคุมดูแลความประพฤติ และวินัยของผู้ใต้บังคับบัญชา โดยมีรายละเอียดการแก้ไขเพ่ิมเติม ดังนี้ 

 ๒.๑ กําหนดเพ่ิมเติมให้ป้ายชื่อทําด้วยโลหะ หรือพลาสติกก็ได้  
 ๒.๒ ยกเลิกความในข้อ ๖ วรรคสองแห่งระเบียบ กห.ฯ (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ.๒๕๓๕  
 ๒.๓ กําหนดการติดป้ายชื่อ ให้ติดในโอกาสท่ีสวมเครื่องแบบขณะปฏิบัติหน้าท่ีราชการ

ตามปกติ 

๓. กพ.ทอ.พิจารณาแล้ว เห็นสมควรสําเนาระเบียบ กห.ฯ ตามข้อ ๑ แจ้งให้ นขต.ทอ.ทราบ 
และถือปฏิบัติ 

จึงเรียนมาเพ่ือทราบ แล้ว กพ.ทอ.จะได้ดําเนินการในส่วนท่ีเก่ียวข้องต่อไป 
 

 
                        (ลงชื่อ)  น.อ.สรายุทธ์  มหัตกีรติ 
     รอง จก.กพ.ทอ.ทําการแทน 
          จก.กพ.ทอ. 
 
 
 
(ลงชื่อ)  พล.อ.ท.ศิวเกียรต์ิ  ชเยมะ  
                    ผช.เสธ.ทอ.ฝกพ.                             
    ๙ ม.ค.๕๖ 
 
 

(ลงชื่อ)  พล.อ.ท.ฤกษ์ฤทธิ์ ... 

(สําเนา)                                                หนว่ยรับ 



 
 

 
- ๒ - 

 
(ลงชื่อ)  พล.อ.ท.ฤกษ์ฤทธิ์  พวงทอง 
                    รอง เสธ.ทอ. 
                    ๑๐ ม.ค.๕๖ 
 
เรียน  ผบ.ทอ. 
           เพ่ือทราบ      
(ลงชื่อ)  พล.อ.อ.อารยะ งามประมวญ     
           เสธ.ทอ.       
         ๑๑ ม.ค.๕๖         
 
ทราบแล้ว 

(ลงชื่อ)  พล.อ.อ.ประจิน  จั่นตอง 

                        ผบ.ทอ. 
                      ๑๕ ม.ค.๕๖ 

 
 
การแจกจ่าย  ผบ.ทอ., รอง ผบ.ทอ., ปธ.คปษ.ทอ., ผช.ผบ.ทอ., เสธ.ทอ., ปษ.พิเศษ ทอ., หน.คณะนายทหารฝ่ายเสนาธิการ
ประจําผู้บังคับบัญชา, รอง เสธ.ทอ., ผช.เสธ.ทอ., สน.ผบ.ทอ., สน.รอง ผบ.ทอ., สน.ปธ.คปษ.ทอ., สน.ผช.ผบ.ทอ., 
สน.เสธ.ทอ., สน.รอง เสธ.ทอ., สน.ผช.เสธ.ทอ., สน.ปษ.ทอ., สน.ผทค.ทอ., ผนน.บก.ทอ., นขต.ทอ., สพร.ทอ.
และ นขต.กพ.ทอ. 
 
 

สําเนาถูกต้อง 
          น.อ. 
                 (ชากร  ตะวันแจ้ง) 
                  ผอ.กปค.กพ.ทอ. 
     ๑๗ ม.ค.๕๖ 
 

 
 

        พ.อ.ท.หญิง ยุพเรศ ฯ    พิมพ์/ทาน 
     น.ท.สุรสิทธิ์ ฯ     ตรวจ 







(สําเนา) 
ระเบียบกระทรวงกลาโหม 

ว่าด้วยป้ายช่ือติดเคร่ืองแบบ 
พ.ศ.๒๕๒๑ 

------------------------ 
 

 โดยท่ีเ ป็นการสมควรปรับปรุงระเบียบกระทรวงกลาโหมว่าด้วยป้ายช่ือ             
ติดเคร่ืองแบบ  ให้เหมาะสมย่ิงขึ้น  จึงวางระเบียบไว้ดังต่อไปน้ี 
 

 ข้อ  ๑ ระเ บียบ น้ี เ รียก ว่า  “ระเบียบกระทรวงกลาโหมว่าด้วยป้าย ช่ือ            
ติดเคร่ืองแบบ  พ.ศ.๒๕๒๑” 
 

 ข้อ  ๒ ให้ยกเลิกระเบียบกระทรวงกลาโหมว่าด้วยป้ายช่ือติดเคร่ืองแบบ        
พ.ศ.๒๕๐๙ และระเบียบกระทรวงกลาโหมว่าด้วยป้ายช่ือติดเคร่ืองแบบ  (ฉบับท่ี  ๒)  พ.ศ.๒๕๑๕ 
 

 ข้อ  ๓ ป้ายช่ือคือป้ายแสดงช่ือตัวและช่ือสกุลสําหรับข้าราชการกลาโหม
ประจําการ  นักเรียนทหาร  ทหารกองประจําการ  และลูกจ้างในสังกัดกระทรวงกลาโหม 
 

 ข้อ  ๔ ป้ายช่ือตามข้อ  ๓  ให้ทําด้วยโลหะหรือพลาสติก  เป็นรูปส่ีเหล่ียมผืนผ้า
กว้าง  ๒  เซนติเมตร  ยาว  ๗.๕  เซนติเมตร  หนา  ๐.๑  เซนติเมตร  พ้ืนป้ายด้านท่ีจะสลักช่ือ
เป็นสีดํา  มีเส้นขอบสีขาว  ประมาณ  ๐.๑  เซนติเมตร 

(ความในข้อ  ๔  แก้ไขตามระเบียบ  กห.ฯ  (ฉบับท่ี  ๓)  พ.ศ.๒๕๕๕) 
 

 ข้อ  ๕ ช่ือตัวและช่ือสกุลในป้ายช่ือตามข้อ  ๓  ให้สลักช่ือเต็มด้วยตัวอักษร
บรรจงสีขาว  มีขนาดสูงประมาณ  ๐.๗  เซนติเมตร  และไม่ต้องระบุยศ 
 

 ข้อ  ๖ ให้ข้าราชการกลาโหมประจําการ  นักเรียนทหาร  ทหารกองประจําการ
และลูกจ้างในสังกัดกระทรวงกลาโหม  เว้นนายทหารยศพลโท  พลเรือโท  พลอากาศโท  ขึ้นไป  
ติดป้ายช่ือตามระเบียบน้ี 

(ความในวรรคสองยกเลิกตามระเบียบ  กห.ฯ  (ฉบับท่ี  ๓)  พ.ศ.๒๕๕๕) 
 

 ข้อ  ๗ การติดป้ายช่ือ  ให้ติดในโอกาสท่ีสวมเคร่ืองแบบขณะปฏิบัติหน้าท่ี
ราชการตามปกติ 

(ความในข้อ  ๗  แก้ไขตามระเบียบ  กห.ฯ  (ฉบับท่ี  ๓)  พ.ศ.๒๕๕๕) 
  

 
 



-  ๒  - 
 
 ข้อ  ๘ วิธีติดป้ายช่ือ  ให้ติดตรงก่ึงกลางเหนือกระเป๋าบนของเส้ือด้านขวา
ประมาณ  ๑  เซนติเมตร  ในกรณีท่ีเส้ือเคร่ืองแบบไม่มีกระเป๋าบน  ให้ติดตรงก่ึงกลางอกเส้ือ
ด้านขวาสูงต่ําพองาม 
 

 ข้อ  ๙ ให้ส่วนราชการขึ้นตรงต่อกระทรวงกลาโหม  หรือกองทัพบก  กองทัพเรือ  
กองทัพอากาศ  จัดหาป้ายช่ือตามระเบียบน้ีให้แก่ข้าราชการกลาโหมประจําการ  นักเรียนทหาร
และลูกจ้าง  โดยเก็บเงินค่าจัดหาจากทุกคน  เว้นแต่ป้ายช่ือสําหรับทหารกองประจําการ  ให้จัดหา
ให้โดยเบิกจ่ายจากเงินงบประมาณของส่วนราชการน้ัน  ๆ  โดยจ่ายให้เพียงคร้ังเดียว 

(ความในข้อ  ๙  แก้ไขตามระเบียบ  กห.ฯ  (ฉบับท่ี  ๒)  พ.ศ.๒๕๓๕) 
 

 ข้อ  ๑๐ การสลักช่ือลงบนแผ่นป้ายช่ือ  ให้เป็นหน้าท่ีของส่วนราชการต้นสังกัด
จัดทําให้เป็นส่วนรวม 
 

 ข้อ  ๑๑ การใช้ป้ายช่ือซึ่งมีลักษณะแตกต่างไปจากระเบียบน้ี  และการสลักหรือ
เขียนหรือพิมพ์ช่ือเป็นตัวอักษรภาษาต่างประเทศในโอกาสพิเศษบางโอกาสน้ัน  ให้ผู้บังคับบัญชา
ตั้งแต่ช้ันผู้บัญชาการกองพล  ผู้บังคับการกองเรือ  ผู้บัญชาการกองพลบิน  หรือเทียบเท่าขึ้นไป   
มีอํานาจส่ังให้กระทําเป็นการช่ัวคราวตามโอกาสน้ัน  ๆ  ได้ 
 

 ข้อ  ๑๒ ให้ใช้ระเบียบน้ีตั้งแต่บัดน้ีเป็นต้นไป 
 
       ประกาศ   ณ   วันท่ี   ๓๐   พฤศจิกายน   พ.ศ.๒๕๒๑ 
                      (ลงช่ือ)   พลเอก  เกรียงศักดิ์   ชมะนันทน์ 
                                                                      (เกรียงศักดิ์   ชมะนันทน์)  
                                 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม 
 
หมายเหตุ .- 
        -  แก้ไขถึงฉบับท่ี  3  พ.ศ.2555 
 
 
                         พ.อ.อ.หญิง  สกุลณา  ฯ  พิมพ์/ทาน 
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