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พระราชบัญญัติ 
จัดระเบียบราชการกระทรวงกลาโหม 

พ.ศ.  ๒๕๕๑ 
 

 

ภูมิพลอดุลยเดช  ป.ร. 
ใหไว  ณ  วันที่  ๓๑  มกราคม  พ.ศ.  ๒๕๕๑ 

เปนปที่  ๖๓  ในรัชกาลปจจุบัน 

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  มีพระบรมราชโองการโปรดเกลา  ฯ   

ใหประกาศวา 

โดยที่เปนการสมควรปรับปรุงกฎหมายวาดวยการจัดระเบียบราชการกระทรวงกลาโหม 

จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลา  ฯ  ใหตราพระราชบัญญัติข้ึนไวโดยคําแนะนําและยินยอมของ

สภานิติบัญญัติแหงชาติ  ดังตอไปนี้ 

มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกวา  “พระราชบัญญัติจัดระเบียบราชการกระทรวงกลาโหม  

พ.ศ.  ๒๕๕๑” 

มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับต้ังแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา

เปนตนไป 

มาตรา ๓ ใหยกเลิก 

(๑) พระราชบัญญัติจัดระเบียบราชการกระทรวงกลาโหม  พ.ศ.  ๒๕๐๓ 

(๒) พระราชบัญญัติจัดระเบียบราชการกระทรวงกลาโหม  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๐๗ 
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(๓) ประกาศของคณะปฏิวัติ  ฉบับที่  ๑๕๗  ลงวันที่  ๔  มิถุนายน  พุทธศักราช  ๒๕๑๕ 

(๔) พระราชบัญญัติจัดระเบียบราชการกระทรวงกลาโหม  (ฉบับที่  ๓)  พ.ศ.  ๒๕๑๙ 

(๕) พระราชบัญญัติจัดระเบียบราชการกระทรวงกลาโหม  (ฉบับที่  ๔)  พ.ศ.  ๒๕๒๘ 

(๖) พระราชบัญญัติจัดระเบียบราชการกระทรวงกลาโหม  (ฉบับที่  ๕)  พ.ศ.  ๒๕๓๖ 

(๗) พระราชบัญญัติจัดระเบียบราชการกระทรวงกลาโหม  (ฉบับที่  ๖)  พ.ศ.  ๒๕๔๓ 

มาตร า ๔ ในพระราชบัญญัตินี้ 

“ขาราชการทหาร”  หมายความวา  ขาราชการทหารตามกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการทหาร 

“ขาราชการพลเรือนกลาโหม”  หมายความวา  ขาราชการที่ไดรับการบรรจุและแตงต้ังใหรับ

ราชการในกระทรวงกลาโหมในตําแหนงที่มิใชอัตราทหารและไมมีชั้นยศเพื่อปฏิบัติหนาที่ที่ตองใช

ความชํานาญเฉพาะทาง 

“ทหารกองประจําการ”  หมายความวา  ทหารกองประจําการตามกฎหมายวาดวยการรับ

ราชการทหาร 

“นักเรียนในสังกัดกระทรวงกลาโหม”  หมายความวา  นักเรียนในสังกัดกระทรวงกลาโหม 

ตามกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการทหาร 

“เจาหนาที่ทางทหาร”  หมายความวา  ผูซ่ึงรัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหมแตงต้ังโดย 

ความเห็นชอบของสภากลาโหมเพื่อปฏิบัติภารกิจตามพระราชบัญญัตินี้ 

“การใชกําลังทหาร”  หมายความวา  การใชทหารตามมาตรา  ๖  วรรคหนึ่ง  ขาราชการพลเรือน

กลาโหม  และเจาหนาที่ทางทหาร  เพื่อปฏิบัติภารกิจตามพระราชบัญญัตินี้ 

มาตรา ๕ ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหมรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้  และใหมี

อํานาจออกกฎกระทรวง  ขอบังคับ  ระเบียบ  ประกาศ  และคําส่ังเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ 

กฎกระทรวงเมื่อไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลวใหใชบังคับได 
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หมวด  ๑ 

บททั่วไป 
 

 

มาตรา ๖ ทหาร  ประกอบดวย  ขาราชการกระทรวงกลาโหมที่เปนขาราชการทหาร   

ทหารกองประจําการ  นักเรียนในสังกัดกระทรวงกลาโหมที่ข้ึนทะเบียนกองประจําการและบุคคลที่ถูก

เรียกเขารับราชการทหารตามกฎหมายวาดวยการนั้น 

ขาราชการกระทรวงกลาโหม   แบงออกเปนสองประเภท   ไดแก  ขาราชการทหารและ

ขาราชการพลเรือนกลาโหม 

การกําหนดตําแหนง  การบรรจุ  การแตงต้ัง  การปรับตําแหนง  การเลื่อนข้ันเงินเดือน   

การบังคับบัญชา  วินัยและการรักษาวินัย  การดําเนินการทางวินัย  การออกจากราชการ  การอุทธรณ  

การรองทุกข  และการอื่นใดตามที่จําเปนเกี่ยวกับขาราชการพลเรือนกลาโหมใหตราเปนพระราช

กฤษฎีกา 

อัตราเงินเดือน  อัตราเงินประจําตําแหนง  การใหไดรับเงินเดือน  และการใหไดรับเงินประจํา

ตําแหนง  ของขาราชการพลเรือนกลาโหม  ใหนําบทบัญญัติที่ใชบังคับแกขาราชการพลเรือนสามัญ 

ตามกฎหมายวาดวยเงินเดือนและเงินประจําตําแหนงหรือตามกฎหมายวาดวยการนั้นมาใชบังคับโดยอนุโลม

ไปพลางกอนจนกวาจะไดมีการกําหนดใหมีอัตราเงินเดือนและอัตราเงินประจําตําแหนงของขาราชการ

พลเรือนกลาโหมเปนการเฉพาะตามกฎหมายวาดวยเงินเดือนและเงินประจําตําแหนง 

การจายเงินเดือนและเงินประจําตําแหนงใหแกขาราชการพลเรือนกลาโหมใหเปนไปตาม

กฎหมายวาดวยการนั้น 

ใหขาราชการพลเรือนกลาโหมเปนขาราชการตามกฎหมายวาดวยกองทุนบําเหน็จบํานาญ

ขาราชการและกฎหมายวาดวยบําเหน็จบํานาญขาราชการ  แลวแตกรณี 

มาตรา ๗ การบริหารราชการของกระทรวงกลาโหม   ตองดําเนินการตามหลักการ 

บริหารกิจการบานเมืองที่ดี  เวนแตในกรณีใดที่มีความจําเปนในการบริหารราชการของกระทรวงกลาโหม   

อาจกําหนดวิธีปฏิบัติราชการใหสอดคลองและเหมาะสมกับการปฏิบัติราชการของกระทรวงกลาโหม

เปนการเฉพาะสําหรับกรณีนั้นได  โดยใหตราเปนพระราชกฤษฎีกา 
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มาตรา ๘ กระทรวงกลาโหม  มีอํานาจหนาที่  ดังตอไปนี้ 

(๑) พิทักษรักษาเอกราชและความมั่นคงแหงราชอาณาจักรจากภัยคุกคามทั้งภายนอกและ

ภายในราชอาณาจักร  ปราบปรามการกบฏและการจลาจล   โดยจัดใหมีและใชกําลังทหารตามที่

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยหรือตามที่มีกฎหมายกําหนด 

(๒) พิทักษรักษา  ปกปองสถาบันพระมหากษัตริย  ตลอดจนสนับสนุนภารกิจของสถาบัน

พระมหากษัตริย 

(๓) ปกปอง  พิทักษรักษาผลประโยชนแหงชาติและการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี

พระมหากษัตริยทรงเปนประมุข  พัฒนาประเทศเพื่อความมั่นคงตลอดจนสนับสนุนภารกิจอื่นของรัฐใน

การพัฒนาประเทศ  การปองกันและแกไขปญหาจากภัยพิบัติ  และการชวยเหลือประชาชน 

(๔) ศึกษา  วิจัย  พัฒนา  และดําเนินการดานอุตสาหกรรมปองกันประเทศและพลังงานทหาร  

ดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีปองกันประเทศ  และดานกิจการอวกาศเทคโนโลยีสารสนเทศและ 

การสื่อสาร  ทั้งนี้  เพื่อสนับสนุนภารกิจของกระทรวงกลาโหมและความมั่นคงของประเทศ 

(๕) ปฏิบัติการอื่นที่ เปนการปฏิบัติการทางทหารนอกเหนือจากสงครามเพื่อความมั่นคง 

แหงราชอาณาจักร  หรือปฏิบัติการอื่นใด  ทั้งนี้  ตามที่มีกฎหมายกําหนดหรือตามมติคณะรัฐมนตรี 

ในการดํา เนินการตาม   (๔)   กระทรวงกลาโหมอาจมอบหมายใหสวนราชการใน

กระทรวงกลาโหมหรือหนวยงานอื่นในกํากับของกระทรวงกลาโหมเปนผูดําเนินการก็ไดหรืออาจ

รวมงาน  รวมทุนหรือดําเนินการกับภาคเอกชนตามบทบัญญัติแหงกฎหมายก็ได 

มาตรา ๙ ราชการของกระทรวงกลาโหมใหเปนไปตามกฎหมาย  กฎ  ขอบังคับ  ระเบียบ

แบบแผน  ประกาศ  และคําส่ัง   

กระทรวงกลาโหมอาจแตงต้ังคณะกรรมการ  คณะอนุกรรมการ  หรือบุคคลใดเพื่อกระทําการ

หรือพิจารณา  หรือสอบสวนกรณีใด  ๆ  เกี่ยวกับราชการของกระทรวงกลาโหมก็ได 
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หมวด  ๒ 

การแบงสวนราชการ 
 

 

มาตรา ๑๐ กระทรวงกลาโหมมีสวนราชการ  ดังตอไปนี้ 

(๑) สํานักงานรัฐมนตรี 

(๒) สํานักงานปลัดกระทรวง 

(๓) กรมราชองครักษ 

(๔) กองทัพไทย 

มาตรา ๑๑ สํานักงานรัฐมนตรีมีหนาที่เกี่ยวกับราชการทางการเมือง  เพื่อสนับสนุนภารกิจ

ของรัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหมหรือรัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงกลาโหม  และการประสาน

นโยบายระหวางกระทรวง  มีเลขานุการรัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหมเปนผูบังคับบัญชารับผิดชอบ  

เวนแตสํานักงานจเรทหารทั่วไปในสํานักงานรัฐมนตรีใหอยูในบังคับบัญชาขึ้นตรงตอรัฐมนตรีวาการ

กระทรวงกลาโหม 

มาตรา ๑๒ ใหจเรทหารทั่วไปมีหนาที่ตรวจสอบการปฏิบัติราชการของกระทรวงกลาโหม

หรือตรวจสอบการปฏิบัติราชการอื่นใดตามที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหมมอบหมาย  และรายงาน

ผลการตรวจสอบตอรัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหม 

ใหมีสํานักงานจเรทหารทั่วไปในสํานักงานรัฐมนตรี  เพื่อสนับสนุนการดําเนินงานของจเร

ทหารทั่วไป  โดยมีหัวหนาสํานักงานจเรทหารทั่วไปเปนผูบังคับบัญชารับผิดชอบภายใตการกํากับดูแล

ของจเรทหารทั่วไป 

มาตรา ๑๓ สํานักงานปลัดกระทรวงมีหนาที่ เกี่ยวกับงานนโยบายและยุทธศาสตร 

งานราชการประจําทั่วไปของกระทรวง  และราชการสวนหนึ่งสวนใดของกระทรวงซึ่งมิไดกําหนดใหเปน

หนาที่ของสวนราชการอื่นใด  มีปลัดกระทรวงกลาโหมเปนผูบังคับบัญชารับผิดชอบ   

มาตรา ๑๔ กรมราชองครักษมีหนาที่ รักษาความปลอดภัย  สําหรับองคพระมหากษัตริย   

พระราชินี  พระรัชทายาท  ผูสําเร็จราชการแทนพระองค  พระบรมวงศานุวงศ  ผูแทนพระองค  และ 

พระราชอาคันตุกะ  รวมทั้งมีหนาที่ตามกฎหมายวาดวยราชองครักษ  กฎหมายวาดวยนายตํารวจราชสํานัก  
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กฎหมายวาดวยการรักษาความปลอดภัย  สําหรับองคพระมหากษัตริย  พระราชินี  พระรัชทายาท  

ผูสําเร็จราชการแทนพระองค  พระบรมวงศานุวงศ  ผูแทนพระองค  และพระราชอาคันตุกะ  และ

กฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ  มีสมุหราชองครักษเปนผูบังคับบัญชารับผิดชอบ 

มาตรา ๑๕ กองทัพไทยมีหนาที่เตรียมกําลังกองทัพไทย  การปองกันราชอาณาจักรและ

ดําเนินการเกี่ยวกับการใชกําลังทหารตามอํานาจหนาที่ของกระทรวงกลาโหม  มีผูบัญชาการทหารสูงสุด

เปนผูบังคับบัญชารับผิดชอบ 

มาตรา ๑๖ กองทัพไทยอาจต้ังคณะกรรมการ  คณะอนุกรรมการ  หรือบุคคลใดเพื่อพิจารณา

เร่ืองใด  ๆ  ที่เกี่ยวกับแผนเพื่อรักษาเอกราชและผลประโยชนแหงชาติ  รวมทั้งการปฏิบัติการทางทหาร

ของทุกสวนราชการตามมาตรา  ๑๗  รวมกันได 

มาตรา ๑๗ กองทัพไทยมีสวนราชการ  ดังตอไปนี้ 

(๑) กองบัญชาการกองทัพไทย 

(๒) กองทัพบก 

(๓) กองทัพเรือ 

(๔) กองทัพอากาศ 

(๕) สวนราชการอื่นตามที่กําหนดโดยพระราชกฤษฎีกา 

มาตรา ๑๘ กองบัญชาการกองทัพไทยมีหนาที่ควบคุม  อํานวยการ  ส่ังการและกํากับดูแล

การดําเนินงานของสวนราชการในกองทัพไทยในการเตรียมกําลัง  การปองกันราชอาณาจักร  และ 

การดําเนินการเกี่ยวกับการใชกําลังทหารตามอํานาจหนาที่ของกระทรวงกลาโหมใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด  

มีผูบัญชาการทหารสูงสุดเปนผูบังคับบัญชารับผิดชอบ  

มาตรา ๑๙ กองทัพบกมีหนาที่ เตรียมกําลังกองทัพบก  การปองกันราชอาณาจักร  และ

ดําเนินการเกี่ยวกับการใชกําลังกองทัพบกตามอํานาจหนาที่ของกระทรวงกลาโหม  มีผูบัญชาการทหารบก

เปนผูบังคับบัญชารบัผิดชอบ 

มาตรา ๒๐ กองทัพเรือมีหนาที่เตรียมกําลังกองทัพเรือ การปองกันราชอาณาจักร  และ

ดําเนินการเกี่ยวกับการใชกําลังกองทัพเรือตามอํานาจหนาที่ของกระทรวงกลาโหม  มีผูบัญชาการ

ทหารเรือเปนผูบังคับบัญชารับผิดชอบ 
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มาตรา ๒๑ กองทัพอากาศมีหนาที่เตรียมกําลังกองทัพอากาศ  การปองกันราชอาณาจักร   
และดําเนินการเกี่ยวกับการใชกําลังกองทัพอากาศตามอํานาจหนาที่ของกระทรวงกลาโหม  มีผูบัญชาการ
ทหารอากาศเปนผูบังคับบัญชารับผิดชอบ 

มาตรา ๒๒ ใหสํานักงานปลัดกระทรวง  กรมราชองครักษ  กองทัพไทย  กองบัญชาการ
กองทัพไทย  กองทัพบก  กองทัพเรือ  และกองทัพอากาศ  เปนนิติบุคคล 

มาตรา ๒๓ การแบงสวนราชการของกระทรวงกลาโหมตามที่กําหนดในมาตรา  ๑๐  (๑)  
(๒)  และ  (๓)  และการแบงสวนราชการของกองทัพไทยตามมาตรา  ๑๗  (๑)  (๒)  (๓)  และ  (๔)
ออกเปนสวนราชการระดับรองลงไปและการกําหนดหนาที่ของสวนราชการนั้น  ใหตราเปนพระราช
กฤษฎีกา 

การแบงสวนราชการอื่น  นอกจากที่กลาวไวในวรรคหนึ่งและการกําหนดหนาที่ของ 
สวนราชการนั้น  ๆ  ใหเปนไปตามที่กระทรวงกลาโหมกําหนด 

 

หมวด  ๓ 

การจัดระเบียบราชการทั่วไป 
 

 

มาตรา ๒๔ รัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหมเปนผูบังคับบัญชารับผิดชอบในการปฏิบัติ
ราชการของกระทรวงกลาโหม  และจะใหมีรัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงกลาโหมเปนผูชวยส่ังและ
ปฏิบัติราชการแทนรัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหมก็ได 

ในกรณีที่มีรัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงกลาโหม  การสั่งหรือการปฏิบัติราชการของรัฐมนตรี
ชวยวาการกระทรวงกลาโหมใหเปนไปตามที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหมมอบหมาย 

ในกรณีที่ไมมีผูดํารงตําแหนงรัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหมหรือมีแตไมอาจปฏิบัติราชการได  
ให รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงกลาโหมเปนผู รักษาราชการแทน   ถามี รัฐมนตรีชวยวาการ
กระทรวงกลาโหมหลายคน  ใหคณะรัฐมนตรีมอบหมายใหรัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงกลาโหมคนใด
คนหนึ่งเปนผูรักษาราชการแทน 

ในกรณีที่ไมมีผู ดํารงตําแหนงรัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหมและรัฐมนตรีชวยวาการ
กระทรวงกลาโหม  หรือมีแตไมอาจปฏิบัติราชการได  ใหปลัดกระทรวงกลาโหมมีอํานาจในการสั่ง  
การอนุญาต  การอนุมัติ  และการปฏิบัติราชการประจํา  แทนรัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหมได 
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อํานาจในการสั่ง   การอนุญาต  การอนุมั ติ  การปฏิบัติราชการ  หรือการปฏิบัติหนาที่ 

ที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหมจะพึงปฏิบัติหรือดําเนินการตามกฎหมาย  ระเบียบ  ขอบังคับ   

หรือคําส่ังใด  ๆ  หรือมติของสภากลาโหม  หรือมติของคณะรัฐมนตรีในเรื่องใด  รัฐมนตรีวาการ

กระทรวงกลาโหมจะมอบอํานาจโดยทําเปนหนังสือใหรัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงกลาโหม  

ปลัดกระทรวงกลาโหม  สมุหราชองครักษ  ผูบัญชาการทหารสูงสุด  ผูบัญชาการทหารบก  ผูบัญชาการ

ทหารเรือ  หรือผูบัญชาการทหารอากาศ  ทําการแทนในนามของรัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหมก็ได  

และผู รับมอบอํานาจดังกลาวอาจมอบอํานาจใหผู ดํารงตําแหนงอื่นปฏิบัติราชการแทนตอไปได   

ทั้งนี้  ใหเปนไปตามหลักเกณฑและเง่ือนไขที่กระทรวงกลาโหมกําหนด 

อํานาจในการสั่ง  การอนุญาต  การอนุมัติ  หรือการปฏิบัติราชการประจําที่ผูบังคับบัญชาทหาร

ไมวาจะเปนชั้นใดซึ่งรองลงมาจากรัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหมจะพึงปฏิบัติหรือดําเนินการตาม

กฎหมาย  ระเบียบ  ขอบังคับ  หรือคําส่ังใด  ๆ  หรือมติของสภากลาโหม  หรือมติของคณะรัฐมนตรีใน

เร่ืองใด  ผูบังคับบัญชาทหารผูนั้นจะมอบอํานาจโดยทําเปนหนังสือใหผูบังคับบัญชาทหารตําแหนงอื่น

ทําการแทนในนามของผูบังคับบัญชาทหารผูมอบอํานาจก็ได  ทั้งนี้  ใหเปนไปตามหลักเกณฑและ

เง่ือนไขที่กระทรวงกลาโหมกําหนด 

ใหผูรักษาราชการ  ผูรักษาราชการแทน  หรือผูทําการแทน  มีอํานาจและหนาที่ตามตําแหนงที่

รักษาราชการ  รักษาราชการแทน  หรือทําการแทนนั้น  ๆ 

มาตรา ๒๕ การบริหารจัดการกําลังพลของกระทรวงกลาโหมใหเปนไปตามกฎหมายและ

ตามที่กระทรวงกลาโหมกําหนด 

การพิจารณาแตงต้ังนายทหารชั้นนายพลของสํานักงานปลัดกระทรวงและสวนราชการใน

กองทัพไทย  ใหดําเนินการโดยคณะกรรมการที่สวนราชการนั้นแตงต้ังข้ึนแลวเสนอคณะกรรมการตาม

วรรคสามพิจารณา  ทั้งนี้  ตามหลักเกณฑและวิธีการที่กระทรวงกลาโหมกําหนด 

ใหมีคณะกรรมการขึ้นคณะหนึ่ง   ประกอบดวย   รัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหม 

เปนประธาน  รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงกลาโหม  ผูบัญชาการทหารสูงสุด  ผูบัญชาการทหารบก   

ผูบัญชาการทหารเรือ   และผูบัญชาการทหารอากาศ   เปนกรรมการ   ปลัดกระทรวงกลาโหม   

เปนกรรมการและเลขานุการ  และใหเจากรมเสมียนตราเปนผูชวยเลขานุการมีอํานาจหนาที่ในการพิจารณา
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แตงต้ังนายทหารชั้นนายพลของสวนราชการตามวรรคสองและระหวางสํานักงานปลัดกระทรวง  และ

สวนราชการในกองทัพไทย 

ระเบียบการประชุมของคณะกรรมการตามวรรคสองและวรรคสาม   ให เปนไปตามที่

กระทรวงกลาโหมกําหนด 

มาตรา ๒๖ ใหกระทรวงกลาโหมจัดใหมีกําลังสํารองเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของ

กระทรวงกลาโหม  การดําเนินการเกี่ยวกับกําลังสํารองใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยการนั้น 

มาตรา ๒๗ การแตงต้ังนายทหารชั้นนายพลดํารงตําแหนง  ใหนําความกราบบังคมทูลเพื่อ

ทรงพระกรุณาโปรดเกลา  ฯ  แตงต้ัง 

มาตรา ๒๘ การปฏิบั ติดานการข าวกรองและการตอตานข าวกรอง   ในภารกิจของ

กระทรวงกลาโหมเพื่อใหสามารถรับสถานการณที่เปนภัยคุกคามตาง  ๆ  ไดต้ังแตยามปกติในลักษณะที่

เปนการปองปรามและปองกัน  กอนที่สถานการณจะรุนแรงถึงข้ันเปนภัยตอความมั่นคงของรัฐ   

ใหเปนไปตามที่กระทรวงกลาโหมกําหนด 

มาตรา ๒๙ โครงสรางองคกรการฝกและการศึกษาของทหารและขาราชการพลเรือน

กลาโหมใหเปนไปตามนโยบายที่กระทรวงกลาโหมกําหนด  โดยใหกองบัญชาการกองทัพไทย

รับผิดชอบการฝกและศึกษาในระดับยุทธศาสตร  การปฏิบัติการรวมของกองทัพไทยและการปฏิบัติการ

ของกองบัญชาการกองทัพไทย  และใหกองทัพบก  กองทัพเรือ  และกองทัพอากาศ  รับผิดชอบในระดับ

ปฏิบัติการและระดับยุทธวิธี 

มาตรา ๓๐ ใหกระทรวงกลาโหมกําหนดระเบียบ  หลักเกณฑ  และข้ันตอนการปฏิบัติ

เกี่ยวกับระบบการสงกําลังบํารุงรวมและมาตรฐานยุทโธปกรณตามความตองการของกองทัพไทย   

โดยใหมีคณะกรรมการที่กระทรวงกลาโหมแตงต้ังข้ึนรับผิดชอบการดําเนินการสงกําลังบํารุงรวม   

หรือมาตรฐานยุทโธปกรณ  แลวแตกรณี 

มาตรา ๓๑ ใหกองบัญชาการกองทัพไทยรับผิดชอบการวางแผน  พัฒนาและดําเนินการ

เกี่ยวกับระบบควบคุมบังคับบัญชากองทัพไทย  ใหสามารถติดตอเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนขอมูล

ระหวางหนวยงานตาง  ๆ  ทั้งในระดับรัฐบาล  ระดับกระทรวง  และหนวยงานในกระทรวงกลาโหม  

ตลอดจนการแบงมอบความรับผิดชอบในการดําเนินการใหกับกองทัพและสวนราชการที่เกี่ยวของ 
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มาตรา ๓๒ ใหกระทรวงกลาโหมวางแผน  พัฒนา  และดําเนินการเกี่ยวกับระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการบริหารราชการทั่วไปของกระทรวงกลาโหมใหสามารถติดตอ
เชื่อมโยง  แลกเปลี่ยนขอมูลระหวางหนวยงานตาง  ๆ  ทั้งในประเทศและระหวางประเทศ 

 
หมวด  ๔ 

การจัดระเบียบการปฏิบัติราชการทหาร 
 

 

มาตรา ๓๓ การจัดใหมี  การวาง  และการใชกําลังทหารเพื่อปฏิบัติราชการทหารใหเปนไป
ตามที่กระทรวงกลาโหมกําหนด  เวนแตจะกําหนดเปนอยางอื่นในพระราชบัญญัตินี้ 

การใชกําลังทหาร  หรือการวางกําลังเพื่อเตรียมการยุทธ  ใหเปนไปตามขอบังคับแผนและคําส่ัง
ปฏิบัติการทางทหารที่กระทรวงกลาโหมกําหนด 

มาตรา ๓๔ ในกรณีที่มีความจําเปน  เพื่อการรบหรือการสงคราม  การปราบปราม  การกบฏ  
หรือเมื่อไดประกาศใชกฎอัยการศึก  ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหมโดยความเห็นชอบของสภา
กลาโหม  มีอํานาจกําหนดหนวยงาน  แตงต้ังเจาหนาที่ทางทหารและกําหนดอํานาจหนาที่ของหนวยงาน
และเจาหนาที่ทางทหารไดตามความเหมาะสมแกการปฏิบัติภารกิจ 

เมื่อการรบหรือการสงคราม  หรือการปราบปรามการกบฏสิ้นสุดลง  หรือมีการยกเลิกประกาศ
กฎอัยการศึก  ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหมโดยความเห็นชอบของสภากลาโหมพิจารณาสั่งยกเลิก
หนวยงานและเจาหนาที่ทางทหารที่ไดกําหนด  หรือแตงต้ังตามวรรคหนึ่ง 

เพื่อประโยชนในการปฏิบัติตามอํานาจหนาที่ตามวรรคหนึ่ง  รัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหม
โดยความเห็นชอบของสภากลาโหมมีอํานาจกําหนดพื้นที่ที่จําเปนตอการปฏิบัติการทางทหารเปน 
ยุทธบริเวณ  และกําหนดพื้นที่สวนที่เหลือเปนเขตภายใน 

มาตรา ๓๕ การใชกําลังทหารเพื่อการปราบปรามการจลาจล  ใหเปนไปตามที่กระทรวง 
กลาโหมกําหนดโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี 

มาตรา ๓๖ การใชกําลังทหารหรือการอื่นใดเพื่อปองกัน  ระงับ  หรือปราบปรามการกระทํา
ความผิดที่เปนภัยตอความมั่นคงของรัฐหรือเกี่ยวกับการกอการราย  ซ่ึงจําเปนตองใชกําลังทหารเพื่อระงับ
เหตุการณรายแรงโดยเร็ว  มิใหเหตุการณมีความรุนแรงมากยิ่งข้ึน  หรือเพื่อพิทักษผลประโยชนแหงชาติ   
ใหเปนไปตามที่กระทรวงกลาโหมกําหนด  เวนแตจะมีกฎหมายกําหนดไวเปนอยางอื่น 



หนา   ๔๕ 
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มาตรา ๓๗ เพื่อปองกันและรักษาผลประโยชนแหงชาติ  ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหม
โดยความเห็นชอบของสภากลาโหมมีอํานาจอนุมัติใหกระทรวงกลาโหมจัดและวางกําลังในพื้นที่ 
ที่เห็นวาเหมาะสมเพื่อปฏิบัติภารกิจของกระทรวงกลาโหมไดต้ังแตยามปกติ 

มาตรา ๓๘ การใชกําลังทหารในการปฏิบัติภารกิจเพื่อสันติภาพใหเปนไปโดยความเห็นชอบ
ของสภากลาโหม  และเปนไปตามมติของคณะรัฐมนตรี 

ในกรณีที่ คณะรั ฐมนต รีมีม ติให ใ ช กํ า ลั งทหารในการปฏิบั ติก ารตามวรรคหนึ่ ง 
ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหมโดยความเห็นชอบของสภากลาโหม  มีอํานาจกําหนดหนวยงาน 
ในกระทรวงกลาโหม  และแตงต้ังเจาหนาที่ทางทหาร  รวมทั้งกําหนดอํานาจหนาที่ของหนวยงานและ
เจาหนาที่ทางทหารนั้น  เพื่อปฏิบัติการใหเปนไปตามมติคณะรัฐมนตรี 

มาตรา ๓๙ ใหกองทัพไทยจัดต้ังศูนยบัญชาการทางทหารในแตละระดับข้ึนต้ังแตยามปกติ
เพื่อใชในการติดตามสถานการณ  และเปนศูนยควบคุม  อํานวยการ  และส่ังการการปฏิบัติ 

ใหศูนยบัญชาการทางทหารในกองบัญชาการกองทัพไทย  มีหนาที่ควบคุม  อํานวยการ   
และส่ังการศูนยบัญชาการทางทหารในแตละระดับตามวรรคหนึ่งหรือกองกําลังเฉพาะกิจรวมที่จัดต้ัง 
ข้ึนตามแผนปองกันประเทศ  แลวแตกรณี 

มาตรา ๔๐ ในการปฏิบัติหนาที่ตามบทบัญญัติในหมวดนี้  ใหเจาหนาที่ทางทหารเปน 
เจาพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา 

มาตรา ๔๑ ทหาร  ขาราชการพลเรือนกลาโหม  และผูที่รวมปฏิบัติหนาที่กับทหารในภารกิจ
เพื่อความมั่นคงของประเทศ  อาจไดรับคาตอบแทนและสิทธิประโยชนตามหลักเกณฑและวิธีการที่
กระทรวงกลาโหมกําหนดโดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง 

 

หมวด  ๕ 

คณะผูบริหาร 
 

 

มาตรา ๔๒ ใหมี  “สภากลาโหม”  ประกอบดวยสมาชิก  ดังตอไปนี้ 

(๑) รัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหม  เปนประธานสภากลาโหม 

(๒) รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงกลาโหม  เปนรองประธานสภากลาโหม 
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(๓) จเรทหารทั่วไป 
(๔) ปลัดกระทรวงกลาโหม 
(๕) รองปลัดกระทรวงกลาโหม 
(๖) สมุหราชองครักษ 
(๗) รองสมุหราชองครักษ  (อัตราจอมพล  จอมพลเรือ  หรือจอมพลอากาศ) 
(๘) เสนาธิการกรมราชองครักษ 
(๙) ผูบัญชาการทหารสูงสุด 

(๑๐) รองผูบัญชาการทหารสูงสุด 
(๑๑) เสนาธิการทหาร 
(๑๒) ผูบัญชาการทหารบก 
(๑๓) รองผูบัญชาการทหารบก 
(๑๔) ผูชวยผูบัญชาการทหารบก 
(๑๕) เสนาธกิารทหารบก 
(๑๖) ผูบัญชาการทหารเรือ 
(๑๗) รองผูบัญชาการทหารเรือ 
(๑๘) ผูชวยผูบัญชาการทหารเรือ 
(๑๙) เสนาธิการทหารเรือ 
(๒๐) ผูบัญชาการกองเรือยุทธการ 
(๒๑) ผูบัญชาการทหารอากาศ 
(๒๒) รองผูบัญชาการทหารอากาศ 
(๒๓) ผูชวยผูบัญชาการทหารอากาศ 
(๒๔) เสนาธิการทหารอากาศ 
(๒๕) ผูบัญชาการกองบัญชาการยุทธทางอากาศ 
(๒๖) สมาชิกสภากลาโหมผูทรงคุณวุฒิซ่ึงเปนผูมีความรูและความเชี่ยวชาญเปนที่ประจักษ

ทั่วไปในดานการทหาร  ดานความมั่นคง  ดานการบริหารราชการ  ดานกฎหมายหรือดานอื่นที่เกี่ยวของ
กับอํานาจหนาที่ของกระทรวงกลาโหม  จํานวนไมเกินสามคนซึ่งรัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหม
แตงต้ังตามมติของสภากลาโหม 



หนา   ๔๗ 
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ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหมแตงต้ังผูดํารงตําแหนงในกระทรวงกลาโหมเปนเลขาธิการ  
และรองเลขาธิการ 

ในกรณีที่มีรัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงกลาโหมมากกวาหนึ่งคน  ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหม
แตงต้ังใหรัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงกลาโหม  เปนรองประธานเรียงตามลําดับ 

รัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหมจะเชิญบุคคลอื่นเขาชี้แจงและแสดงความคิดเห็นตอ 
สภากลาโหมเฉพาะเรื่องใดก็ได 

มาตรา ๔๓ ในการดําเนินการของรัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหมในเรื่องดังตอไปนี้   
ตองเปนไปตามมติของสภากลาโหม 

(๑) นโยบายการทหาร 
(๒) นโยบายการระดมสรรพกําลังเพื่อการทหาร 
(๓) นโยบายการปกครองและการบังคับบัญชาภายในกระทรวงกลาโหม 
(๔) การพิจารณางบประมาณการทหาร  และการแบงสรรงบประมาณของกระทรวงกลาโหม 
(๕) การพิจารณารางกฎหมายที่เกี่ยวกับการทหาร 
(๖) เร่ืองที่กฎหมายหรือรัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหมกําหนดใหเสนอสภากลาโหม 
มาตรา ๔๔ สมาชิกสภากลาโหมตามมาตรา  ๔๒  (๒๖)  มีวาระการดํารงตําแหนงคราวละ

สองป  นับแตวันที่ไดรับการแตงต้ังและอาจไดรับแตงต้ังอีกได  แตไมเกินสองวาระ 
ในกรณีสมาชิกสภากลาโหมตามมาตรา  ๔๒  (๒๖)  พนจากตําแหนงกอนวาระ  รัฐมนตรีวาการ

กระทรวงกลาโหมอาจแตงต้ังผูอื่นแทนได  และใหผูซ่ึงไดรับแตงต้ังแทนตําแหนงที่วางอยูในตําแหนง
เทากับวาระที่เหลืออยูของสมาชิกซ่ึงไดแตงต้ังไวแลว 

มาตรา ๔๕ นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระ  สมาชิกสภากลาโหมตามมาตรา  ๔๒  (๒๖)  
พนจากตําแหนงเมื่อ 

(๑) ตาย 
(๒) ลาออก 
(๓) เปนบุคคลลมละลาย 
(๔) เปนคนไรความสามารถ  หรือคนเสมือนไรความสามารถ 
(๕) ตองคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก  แมจะมีการรอการลงโทษ  เวนแตเปนการรอการลงโทษ

ในความผิดอันไดกระทําโดยประมาท  ความผิดลหุโทษ  หรือความผิดฐานหมิ่นประมาท 
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(๖) สมาชิกสภากลาโหมมีมติดวยคะแนนเสียงไมนอยกวาสามในสี่ของจํานวนสมาชิกสภา
กลาโหมทั้งหมดเทาที่มีอยูใหพนจากตําแหนง  เนื่องจากการกระทําหรือมีพฤติการณไมเหมาะสมในการ
ปฏิบัติหนาที่สมาชิกสภากลาโหม 

มาตรา ๔๖ การประชุมสภากลาโหมใหเปนไปตามคําส่ังของประธานสภากลาโหมหรือเมื่อ
สมาชิกสภากลาโหมไมนอยกวาหนึ่งในสามของสมาชิกสภากลาโหมทั้งหมดรองขอใหมีการประชุม 

องคประชุมสภากลาโหมแตละคร้ังจะตองมีสมาชิกมาประชุมไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวน
สมาชิกสภากลาโหมทั้งหมด 

ประธานสภากลาโหมเปนประธานในที่ประชุม  แตถาประธานสภากลาโหมไมอยูในที่ประชุม  
ใหรองประธานสภากลาโหมเปนประธานในที่ประชุมแทน  โดยพิจารณาตามลําดับที่ไดรับการแตงต้ัง
ตามมาตรา  ๔๒  แตถาทั้งประธานสภากลาโหมและรองประธานสภากลาโหมไมอยูในที่ประชุม 
ใหสมาชิกสภากลาโหมซึ่งอาวุโสสูงสุดตามระเบียบแบบแผนของกระทรวงกลาโหมทําหนาที่ประธาน
ในที่ประชุมแทนตอไปตามลําดับ 

มติของสภากลาโหมนั้น  ใหสวนราชการตาง  ๆ  ในกระทรวงกลาโหมถือปฏิบัติ 
มาตรา ๔๗ ใหมี   “คณะผูบัญชาการทหาร”  ประกอบดวยผูบัญชาการทหารสูงสุด 

ผูบัญชาการทหารบก  ผูบัญชาการทหารเรือ  ผูบัญชาการทหารอากาศ  และเสนาธิการทหารโดยมี 
ผูบัญชาการทหารสูงสุด  เปนประธานคณะผูบัญชาการทหาร  มีหนาที่เสนอแนะและใหคําปรึกษาตอ
รัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหมในเรื่องการเตรียมกําลัง  การสั่งการใชกําลัง  การเคลื่อนกําลังทหาร  
และการเตรียมพรอม  ตลอดจนรับผิดชอบในการควบคุมอํานวยการยุทธในภาพรวม  รวมทั้งควบคุม
บังคับบัญชากองกําลังเฉพาะกิจรวมที่จัดต้ังข้ึนในกรณีที่มีสถานการณที่กระทบตอความสงบเรียบรอย
และความมั่นคงของประเทศ 

การควบคุมอํานวยการยุทธและการควบคุมบังคับบัญชากองกําลังเฉพาะกิจรวมที่จัดต้ังข้ึน 
ตามวรรคหนึ่งใหเปนไปตามขอบังคับ  แผนและคําส่ังปฏิบัติการทางทหารที่กระทรวงกลาโหมกําหนด 

 

บทเฉพาะกาล 
 

 

มาตรา ๔๘ ใหโอนบรรดากิจการ  อํานาจหนาที่  ทรัพยสิน  เงินงบประมาณ  หนี้   สิทธิ   
ภาระผูกพัน  ขาราชการ  ลูกจาง  พนักงานราชการ  และอัตรากําลังพลของสวนราชการในกระทรวงกลาโหม 



หนา   ๔๙ 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๒๖   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑   กุมภาพันธ   ๒๕๕๑ 
 

 

ตามพระราชบัญญัติจัดระเบียบราชการกระทรวงกลาโหม  พ.ศ.  ๒๕๐๓  ไปเปนของสวนราชการที่มีชื่อ
อยางเดียวกันในกระทรวงกลาโหมตามพระราชบัญญัตินี้  ยกเวนสวนของสํานักงานเลขานุการรัฐมนตรี  
และกองบัญชาการทหารสูงสุด   

มาตรา ๔๙ ใหโอนบรรดากิจการ  อํานาจหนาที่  ทรัพยสิน  เงินงบประมาณ  หนี้  สิทธิ  
ภาระผูกพัน  ขาราชการ  ลูกจาง  พนักงานราชการ  และอตัรากําลังพลของสํานักงานเลขานุการรัฐมนตรี  
กระทรวงกลาโหม  ตามพระราชบัญญัติจัดระเบียบราชการกระทรวงกลาโหม  พ.ศ.  ๒๕๐๓  ไปเปนของ
สํานักงานรัฐมนตรี  กระทรวงกลาโหม  ตามพระราชบัญญัตินี้ 

มาตรา ๕๐ ใหโอนบรรดากิจการ  อํานาจหนาที่  ทรัพยสิน  เงินงบประมาณ  หนี้   สิทธิ   
ภาระผูกพัน  ขาราชการ  ลูกจาง  พนักงานราชการ  และอัตรากําลังพลของกองบัญชาการทหารสูงสุด 
ตามพระราชบัญญัติจัดระเบียบราชการกระทรวงกลาโหม  พ.ศ.  ๒๕๐๓  ไปเปนของกองทัพไทยหรือ
กองบัญชาการกองทัพไทยตามพระราชบัญญัตินี้  แลวแตกรณี  ทั้งนี้  ตามที่กระทรวงกลาโหมกําหนด  
ยกเวนสวนของกองทัพบก  กองทัพเรือ  และกองทัพอากาศ  ใหโอนไปเปนของสวนราชการที่มีชื่ออยางเดียวกัน
ในกองทัพไทยตามพระราชบัญญัตินี้ 

มาตรา ๕๑ ใหขาราชการ  ลูกจาง  และพนักงานราชการ  ที่โอนไปตามมาตรา  ๔๘  มาตรา  ๔๙  
และมาตรา  ๕๐  ดํารงตําแหนงและไดรับเงินเดือน  คาจาง  หรือคาตอบแทน  รวมทั้งเงินประจําตําแหนง
ไมตํ่ากวาเดิม 

มาตรา ๕๒ ใหสภากลาโหมตามพระราชบัญญัติจัดระเบียบราชการกระทรวงกลาโหม   
พ.ศ.  ๒๕๐๓  คงปฏิบัติหนาที่ตอไปจนกวาจะไดแตงต้ังสภากลาโหมขึ้นใหมตามพระราชบัญญัตินี้ 

มาตรา ๕๓ บรรดาพระราชกฤษฎีกา  กฎกระทรวง  กฎ  ขอบังคับ  ระเบียบแบบแผน  
ประกาศ  คําส่ัง  หรือมติของสภากลาโหมใด  ที่ออกตามพระราชบัญญัติจัดระเบียบราชการกระทรวงกลาโหม   
พ.ศ.  ๒๕๐๓  ใหยังคงมีผลใชบังคับไดตอไปเทาที่ไมขัดหรือแยงกับพระราชบัญญัตินี้  ทั้งนี้  จนกวาจะมี
การออกพระราชกฤษฎีกา  กฎกระทรวง  กฎ  ขอบงัคับ  ระเบียบแบบแผน  ประกาศ  คําส่ัง  หรือมติของ
สภากลาโหม  ที่ออกตามพระราชบัญญัตินี้ใชบังคับแทน 

 
ผูรับสนองพระบรมราชโองการ 

พลเอก  สุรยุทธ  จุลานนท 
นายกรัฐมนตรี 



หนา   ๕๐ 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๒๖   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑   กุมภาพันธ   ๒๕๕๑ 
 

 

หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้  คือ  โดยท่ีกฎหมายวาดวยการจัดระเบียบ

ราชการกระทรวงกลาโหมใชบังคับมาเปนเวลานาน  ประกอบกับสถานการณและระบบการบริหารราชการ

ของประเทศไดเปล่ียนแปลงไป  สมควรปรับปรุงการจัดองคกรและการบริหารราชการของกระทรวงกลาโหม

ใหสอดคลองและเหมาะสมยิ่งขึ้น  จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้ 

 


