




















 
ระเบียบกระทรวงกลาโหม 

วาดวยการแตงต้ังยศและการเลื่อนยศของขาราชการทหาร 
พ.ศ. ๒๕๔๑ 

 
 โดยที่เปนการสมควรปรับปรุงระเบียบกระทรวงกลาโหม วาดวยการแตงตั้งยศและ 
การเลื่อนยศของขาราชการทหารใหเหมาะสมยิ่งขึ้น จึงวางระเบียบไวดังตอไปนี ้
 ขอ ๑ ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบกระทรวงกลาโหม วาดวยการแตงตั้งยศและการเลื่อนยศ 
ของขาราชการทหาร พ.ศ.๒๕๔๑” 
 ขอ ๒ ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๔๑ เปนตนไป 
 ขอ ๓ ใหยกเลิก 
  ๓.๑ ระเบียบกระทรวงกลาโหม วาดวยการแตงตั้งยศและการเลื่อนยศของ 
ขาราชการทหาร พ.ศ. ๒๕๒๗  
  ๓.๒ ระเบียบกระทรวงกลาโหม วาดวยการแตงตั้งยศและการเลื่อนยศของ   
ขาราชการทหาร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๑ 
  ๓.๓ ระเบียบกระทรวงกลาโหม วาดวยการแตงตั้งยศและการเลื่อนยศของ   
ขาราชการทหาร (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๓๑ 
  ๓.๔ ระเบียบกระทรวงกลาโหม วาดวยการแตงตั้งยศและการเลื่อนยศของ   
ขาราชการทหาร (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๓๓ 
 ขอ ๔ ในระเบียบนี ้
  ๔.๑ คําวา “ยศ” หมายความรวมถึงวาที่ยศนั้น ๆ ดวย 
  ๔.๒ คําวา “การแตงตั้งยศ” หมายถึง การแตงตั้งผูซึ่งเขารับราชการทหารหรือ 
โอนมาจากกระทรวง ทบวง กรม อื่น ใหดํารงยศทหาร 
  ๔.๓ คําวา “การเลื่อนยศ” หมายถึง การเลื่อนยศขาราชการทหารใหดํารงยศสูงขึ้น 
 
 
 



๔๔๑ 
 
  ๔.๔ คําวา “จํานวนปที่รับราชการแตละชั้นยศ” หมายถึง จํานวนปที่ตองรับ 
ราชการอยูในแตละช้ันยศนั้น ๆ ใหเริ่มนับตั้งแตวันทีไ่ดรับการบรรจุหรือแตงตั้งยศโดยไมนับรวมวัน 
ราชการทวีคูณ 
  ๔.๕ คําวา “จํานวนปที่รับราชการรวม” หมายถึง จํานวนปที่รับราชการนับตั้งแต 
วันที่ไดรับการบรรจุเขารับราชการ เปนขาราชการช้ันสัญญาบัตรหรือต่ํากวาช้ันสัญญาบัตรครั้งแรก   
แลวแตกรณี จนถึงวันที่จะไดรับการเลื่อนยศโดยไมนับรวมวันราชการทวีคูณ 
  ๔.๖ คําวา “อนุปริญญา” หมายความวา หลักสูตรซึ่งกําหนดระยะเวลาศึกษารวม 
แลวเทียบไดไมนอยกวาสามป ตอจากช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย ตามที่กําหนดในกฎกระทรวงออกตาม 
ความในพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการทหาร พ.ศ. ๒๕๒๑ 
 ขอ ๕ หลักเกณฑโดยทั่วไปในการแตงตั้งยศ 
  การแตงตั้งยศใหแกผูซึ่งบรรจุเขารับราชการใหม ใหแตงตั้งจากผูมีคุณสมบัติ 
ตามขอบังคับกระทรวงกลาโหม วาดวยการแตงตั้งยศทหาร โดยใหแตงตั้งยศต่ําสุดกอน คือ นายทหาร 
ประทวน ใหแตงตั้งยศ สิบตร ีจาตรี จาอากาศตรี และนายทหารสัญญาบัตร ใหแตงตั้งยศ รอยตร ีเรือตร ี  
เรืออากาศตรี เวนแตระเบียบนี้กําหนดไวเปนอยางอื่น 
 ขอ ๖ การเลื่อนยศตองมีหลักเกณฑครบถวนดังตอไปนี ้
                                  * ๖.๑  มีตําแหนงอัตราที่จะเลื่อนได  โดยตองดํารงตําแหนงที่กําหนดอัตราช้ันยศ  
ในวันทีเ่ลื่อนยศ ถาบรรจุใหรักษาราชการในตําแหนงใด จะขอเลื่อนยศตามตําแหนงอัตราที่รักษาราชการ 
ไมได เวนแตเปนการเลื่อนยศในช้ันยศที่ต่ํากวาตําแหนงอัตราที่รักษาราชการ  
  ๖.๒ มีจํานวนปที่รับราชการตามที่กําหนด 
  ๖.๓ รับเงินเดือนไมต่ํากวาช้ันเงินเดือนช้ันต่ําสุดของยศที่จะเลื่อน ยกเวนการ 
เลื่อนยศต่ํากวาช้ันยศ พันตรี นาวาตรี นาวาอากาศตรีลงไป 
 ขอ ๗ ผูอยูในตําแหนงประจําหนวย (อัตราไมจํากัดช้ันยศและจํานวน) เพื่อการศึกษา 
ใหไดรับการเลื่อนยศเปน รอยโท เรือโท เรืออากาศโท และรอยเอก เรือเอก เรืออากาศเอก ไดโดยอนุโลม 
ถือวาเปนผูครองตําแหนงอัตราที่เลื่อนไดตามขอ ๖.๑ 
 
* ขอ ๖.๑ แกไขเพิ่มเติมตามระเบียบ กห.ฯ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๔๒ 
 



๔๔๒ 
 
  การเลื่อนยศนายทหารสัญญาบัตรที่มีคุณวุฒิทางการศึกษาสูง ซึ่งดํารงวาที่ยศ 
และมีสิทธิที่จะไดรับการเลื่อนยศสูงขึ้นกอนกําหนดการรับพระราชทานยศนั้น ๆ ใหขอเลื่อนยศสงูขึ้น 
ไดตามวาระการเลื่อนยศ 
 ขอ ๘ หลักเกณฑการนับจํานวนปที่รับราชการ ใหนับเปนป เศษของปไมนอยกวา 
แปดเดือน ใหนับเปนหนึ่งป เศษของเดือนใหนับเปนหนึ่งเดือน 
  การนับปดเศษใหกระทําไดเฉพาะการเลื่อนยศครั้งแรก ในระดับ ป.๑ (จากสิบตรี   
จาตร ีจาอากาศตร ีหรือ จาสิบตรี พันจาตรี พันจาอากาศตรี แลวแตกรณี) และระดับ น.๑ (จากรอยตรี   
เรือตร ีเรืออากาศตร)ี เทานั้น สวนการเลื่อนยศครั้งตอไป จะตองนับเต็มป (๑๒ เดือน) โดยไมมีการปดเศษ 
ทั้งจํานวนปที่รับราชการแตละช้ันยศ และจํานวนปที่รับราชการรวม 
  ผูที่ลาติดตามคูสมรสซึ่งไปปฏิบัติราชการ ณ ตางประเทศโดยไมไดรับเงินเดือน   
ไมใหนับเวลาที่ติดตามคูสมรสดังกลาวเปนเวลารับราชการตามระเบียบนี ้
  ผูที่ถูกสั่งพักราชการและทางราชการสั่งใหกลับเขารับราชการ โดยจายเงิน 
รายเดือนระหวางพักราชการใหครึ่งหนึ่ง ใหนับเวลารับราชการระหวางนั้นเพียงครึ่งหนึ่งดวย 
  ผูที่ถูกงดบําเหน็จประจําปเพราะมีความผิดในปใด ใหงดนับปนั้นในจํานวนป 
รับราชการและปการครองยศและใหระงับการขอเลื่อนยศหรือขอพระราชทานยศในรอบปนั้นดวย 
 ขอ ๙ การเลื่อนยศ 
  ๙.๑ การขอพระราชทานเลื่อนยศนายทหารสัญญาบัตร ใหกระทําปละสองครั้ง   
ครั้งแรกเดือนตุลาคม และครั้งที่สองเดือนเมษายน โดยใหเสนอบัญชีรายช่ือผูมีสิทธิขอพระราชทานยศ   
ถึงสํานักงานปลัดกระทรวง ภายในวันที่ ๑๕ กันยายน หรือวันที่ ๑๕ มีนาคม แลวแตกรณี ถาเสนอขอ 
พระราชทานยศไมทันตามกําหนด ใหขอวาที่ยศโดยดําเนินการหลังจากทีพ่ระราชทานยศครั้งนั้น ๆ แลว 
  ๙.๒ การขอเลื่อนยศเปนวาที่ยศใหดําเนินการ ดังนี ้
   ๙.๒.๑ นายทหารสัญญาบัตรที่รับเงินเดือน ระดับ น.๑ ใหเสนอบัญชีรายช่ือ 
ผูมีสิทธิครบถวนถึงสํานักงานปลัดกระทรวง ภายในวันที ่๑๕ ของเดือน แลวใหสํานักงานปลัดกระทรวง 
ดําเนินการขอวาที่ยศให ตั้งแตวันที่ ๑ ของเดือนถัดไป ซึ่งกระทําไดทุกเดือน 
   ๙.๒.๒ นายทหารสัญญาบัตรที่รับเงินเดือน ระดับ น.๒ ขึ้นไป มีสิทธิได 
รับการเลื่อนยศตั้งแตวันที่มีคุณสมบัติครบถวนตามระเบียบเชนเดียวกับขอ ๙.๒.๑  
 



๔๔๓ 
 
  ๙.๓ การเลื่อนยศนายทหารประทวน ที่ครองอัตราสิบเอก จาเอก จาอากาศเอก   
หรือจาสิบเอก พันจาเอก พันจาอากาศเอก เมื่อมีจํานวนปรับราชการครบตามระเบียบในเดือนใด ให 
ดําเนินการเลื่อนยศใหตั้งแตวันที่ ๑ ของเดือนถัดไป ซึ่งกระทําไดทุกเดือน 
 ขอ ๑๐ การแตงตั้งยศบุคคลซึ่งเขารับราชการเปนนายทหารประทวน โดยปกติใหแตงตั้ง
ยศเปน สิบตรี  จาตรี จาอากาศตรี กอน ยกเวนบุคคลดังตอไปนี้ใหแตงตั้งยศเปน จาสิบตรี พันจาตรี   
พันจาอากาศตร ี
  ๑๐.๑ นักเรียนนายสิบ นักเรียนจา หรือนักเรียนจาอากาศ ซึ่งสําเร็จการศึกษาตาม 
หลักสูตรสามปตอจากช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการหรือเทียบเทา 
  ๑๐.๒ ผูไดรับอนุปริญญาหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพเทียบเทาอนุปริญญาจาก 
สถาบันการศึกษา ทั้งในประเทศและตางประเทศ 
  ๑๐.๓ ผูไดรับปริญญาจากสถาบันการศึกษาในตางประเทศ ซึ่งเทียบเทากับผูได 
รับอนุปริญญาจากสถาบันการศึกษาในประเทศ 
 ขอ ๑๑ การเลื่อนยศของนายทหารประทวน 
  ๑๑.๑ ผูซึ่งจะไดรับการพิจารณาเลื่อนยศ โดยปกติตองมีเวลารับราชการในแตละ 
ช้ันยศไมนอยกวาจํานวนปที่รับราชการแตละช้ันยศ หรือไมนอยกวาจํานวนปที่รับราชการรวมตาม 
ที่กําหนดไว ดังนี ้

ยศทหาร จํานวนปท่ีรับราชการ 
แตละช้ันยศ 

จํานวนปท่ี 
รับราชการรวม 

สิบตรี 
สิบโท 
สิบเอก 

จาสิบตร ี
จาสิบโท 
จาสิบเอก 

จาตร ี
จาโท 
จาเอก 

พันจาตร ี
พันจาโท 
พันจาเอก 

จาอากาศตร ี
จาอากาศโท 
จาอากาศเอก 

พันจาอากาศตร ี
พันจาอากาศโท 
พันจาอากาศเอก 

๓  ป 
๓  ป 
๓  ป 
๑  ป 
๑  ป 

- 

๓  ป 
๖  ป 
๙  ป 

๑๐  ป 
๑๑  ป 

- 
 
ในกรณีที่เลื่อนยศโดยใชจํานวนปที่รับราชการรวม ตองมีเวลารับราชการในช้ันยศที่ดํารงอยูกอนการ   
พิจารณาเลื่อนยศไมนอยกวา ๑ ป 
 



๔๔๔ 
 
  ๑๑.๒ โดยปกตินายทหารประทวนซึ่งจะไดรับการพิจารณาเลื่อนยศ ตองมีจํานวน 
ปที่รับราชการตามขอ ๑๑.๑ ยกเวนกรณีดังตอไปนี ้
   ๑๑.๒.๑ นักเรียนนายสิบ นักเรียนจา หรือนักเรียนจาอากาศ ซึ่งสําเร็จ 
การศึกษาตามหลักสูตรตอจากช้ันมัธยมศึกษาตอนตน ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการหรือ 
เทียบเทา ใหเปนไปดังนี ้
    ๑๑.๒.๑.๑ สําเร็จตามหลักสูตรหนึ่งป ใหรับราชการในช้ันยศ   
สิบตรี จาตรี จาอากาศตรี ๒ ป 
    ๑๑.๒.๑.๒ สําเร็จตามหลักสูตรสองป ใหรับราชการในช้ันยศ 
สิบตรี จาตรี จาอากาศตรี ๑ ป 
    ๑๑.๒.๑.๓ สําเร็จตามหลักสูตรสามป ใหรับราชการในช้ันยศ 
สิบตรี จาตรี จาอากาศตรี ๑ ป และช้ันยศ สิบโท จาโท จาอากาศโท ๒ ป 
     ๑๑.๒.๑.๔ สําเร็จตามหลักสูตรสี่ป ใหรับราชการในช้ันยศ สิบตร ี
จาตรี จาอากาศตรี ๑ ป และช้ันยศ สิบโท จาโท จาอากาศโท ๑ ป 
   ๑๑.๒.๒ นักเรียนนายสิบ นักเรียนจา หรือนักเรียนจาอากาศ ซึ่งสําเร็จ 
การศึกษาตามหลักสูตรตอจากช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ หรือ 
เทียบเทา ใหเปนไปดังนี ้
    ๑๑.๒.๒.๑  สําเร็จตามหลักสูตรหนึ่งป ใหรับราชการในช้ันยศ 
สิบตรี จาตรี จาอากาศตรี ๑ ป และช้ันยศ สิบโท จาโท จาอากาศโท ๒ ป 
     ๑๑.๒.๒.๒ สําเร็จตามหลักสูตรสองป ใหรับราชการในช้ันยศ 
สิบตรี จาตรี จาอากาศตรี ๑ ป และช้ันยศ สิบโท จาโท จาอากาศโท ๑ ป 
  ๑๑.๒.๓ ผูไดรับประกาศนียบัตรวิชาพยาบาลผดุงครรภและอนามัยของ 
กองทัพบก กองทัพเรือ กองทัพอากาศ หรือสถาบันการศึกษาอื่นที่ทางราชการรับรอง ซึ่งมีหลักสูตร 
กําหนดเวลาศึกษาไมนอยกวาสี่ปตอจากช้ันมัธยมศึกษาตอนตน ตามหลกัสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ 
หรือเทียบเทา ใหรับราชการในช้ันยศ สิบตรี จาตรี จาอากาศตรี ๑ ป และช้ันยศ สิบโท จาโท จา 
อากาศโท  ๑  ป 
 
 



๔๔๕ 
 
  ๑๑.๒.๔ ผูสําเร็จการศึกษาตั้งแตช้ันมัธยมศึกษาตอนตน ตามหลักสูตรของ 
กระทรวงศึกษาธิการขึ้นไปหรือเทียบเทา ซึ่งเปนทหารกองหนุนประเภทที่ ๑ ใหรับราชการในช้ันยศ   
สิบตรี จาตรี จาอากาศตรี ๒ ป 
  ๑๑.๒.๕ นายทหารประทวนกองประจําการยศ สิบตรี จาตรี จาอากาศตรี   
ซึ่งมีพื้นความรูวิชาสามัญหรือวิชาการพิเศษ ตามที่กระทรวงกลาโหมกําหนด ที่สวนราชการรับสมัคร 
ตองการ เมื่อพนจากกองประจําการตามกฎหมาย วาดวยการรับราชการทหาร แลวสมัครเขารับราชการ 
เปนทหารประจําการตอ หรือสมัครเขารับราชการใหม ใหรับราชการในช้ันยศ สิบตรี จาตรี จาอากาศตรี   
๒  ป 
  ๑๑.๒.๖ ผูไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพจากสถาบันการศึกษาในประเทศ 
หรือเทียบเทา เขารับราชการในตําแหนงหนาที่หลักที่ตองใชวิชาชีพนั้น ใหเปนไปดังนี ้
   ๑๑.๒.๖.๑ ผูไดรับประกาศนียบัตรเปรียญธรรม ประโยคหก   
ประโยคเจ็ด หรือประโยคแปด ตามหลักสูตรการศึกษาของคณะสงฆ ใหรับราชการในช้ันยศ สิบตรี   
จาตรี จาอากาศตรี ๒ ป 
   ๑๑.๒.๖.๒ ผูสําเร็จการศึกษาหลักสตูรผูชวยพยาบาลจากสถาบัน 
การศึกษาของกองทัพบก กองทัพเรือ กองทัพอากาศ ซึ่งมีหลักสูตรกําหนดเวลาศึกษาหนึ่งปตอจากช้ัน 
มัธยมศึกษาตอนตน ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการหรือเทียบเทาใหรับราชการในช้ันยศ สิบตร ี  
จาตรี จาอากาศตรี  ๒  ป 
   ๑๑.๒.๖.๓ ผูไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพที่ทางราชการรับรอง 
ซึ่งสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรตอจากช้ันมัธยมศึกษาตอนตน ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ 
หรือเทียบเทา ใหเปนไปดังนี ้
    ๑๑.๒.๖.๓.๑ สําเร็จตามหลักสูตรหนึ่งป ใหรับราชการ 
ในช้ันยศ สิบตรี จาตรี จาอากาศตรี ๒ ป 
    ๑๑.๒.๖.๓.๒ สําเร็จตามหลักสูตรสองป ใหรับราชการ 
ในช้ันยศ สิบตรี จาตรี จาอากาศตรี ๑ ป 
    ๑๑.๒.๖.๓.๓ สําเร็จตามหลักสูตรสามป ใหรับราชการ 
ในช้ันยศ สิบตรี จาตรี จาอากาศตร ี๑ ป และช้ันยศ สิบโท จาโท จาอากาศโท ๒ ป 
 



๔๔๖ 
 
   ๑๑.๒.๖.๔ ผูไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพที่ทางราชการรับรอง 
ซึ่งสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรตอจากช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ 
หรือเทียบเทา ใหเปนไปดังนี ้
    ๑๑.๒.๖.๔.๑ สําเร็จตามหลักสูตรหนึ่งป ใหรับราชการ 
ในช้ันยศ สิบตรี จาตรี จาอากาศตรี ๑ ป และช้ันยศ สิบโท จาโท จาอากาศโท ๒ ป 
    ๑๑.๒.๖.๔.๒ สําเร็จตามหลักสูตรสองป ใหรับราชการ 
ในช้ันยศ สิบตรี จาตรี จาอากาศตรี ๑ ป และช้ันยศ สิบโท จาโท จาอากาศโท ๑ ป 
  ๑๑.๒.๗ ผูสําเร็จการศึกษาช้ันสูงสุดของระดับมัธยมศึกษาตอนปลายตาม   
หลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการหรือเทียบเทา ใหเปนไปดังนี ้
   ๑๑.๒.๗.๑ ผูไดรับประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (วิชา 
อาชีพ ๑) ใหรับราชการในช้ันยศ สิบตรี จาตรี จาอากาศตรี ๑ ป 
   ๑๑.๒.๗.๒ ผูไดรับประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (วิชา 
อาชีพ ๒) ใหรับราชการในช้ันยศ สิบตรี จาตรี จาอากาศตรี ๑ ป และช้ันยศ สิบโท จาโท จาอากาศโท ๒ ป 
  ๑๑.๒.๘  นักเรียนดุริยางคของกองทัพบก กองทัพเรือ หรือกองทัพอากาศ   
ซึ่งสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร ๕ ป ตอจากช้ันประถมศึกษาปที่หกตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ 
หรือเทียบเทา ใหรับราชการในช้ันยศ สิบตรี  จาตรี จาอากาศตรี ๒ ป 
           ๑๑.๓ ผูสําเร็จการศึกษาจากสถาบันการศึกษาในตางประเทศที่ทางราชการ 
รับรองตามทีก่ระทรวงกลาโหมกําหนด ใหรับราชการในช้ันยศโดยอนุโลมตามหลักเกณฑที่กําหนด 
ไวในขอ ๑๑.๒ 
 ขอ ๑๒ การเลื่อนฐานะนายทหารประทวนเปนนายทหารสัญญาบัตร คงถือปฏิบัติตาม 
ขอบังคับกระทรวงกลาโหม วาดวยการแตงตั้งยศทหาร 
 ขอ ๑๓ การแตงตั้งยศบุคคลซึ่งเขารับราชการเปนนายทหารสัญญาบัตร ใหแตงตั้งยศ 
เปนรอยตรี เรือตรี เรืออากาศตรี กอน 
 ขอ ๑๔ การเลื่อนยศของนายทหารสัญญาบัตร 
  ๑๔.๑ ผูซึ่งจะไดรับการพิจารณาเลื่อนยศ โดยปกติตองมเีวลารับราชการในแตละ 
ช้ันยศไมนอยกวาจํานวนปที่รับราชการแตละช้ันยศ หรือไมนอยกวาจํานวนปที่รับราชการรวมตามที่ 
กําหนดไว ดังนี ้



๔๔๗ 
 

ยศทหาร 
จํานวนป 

ท่ีรับราชการ 
แตละช้ันยศ 

จํานวนปท่ี 
รับราชการรวม 

รอยตร ี
รอยโท 
รอยเอก 
พันตร ี
พันโท 
พันเอก 

พลจัตวา 
(พันเอกพิเศษ) 

พลตร ี
พลโท 
พลเอก 
จอมพล 

เรือตร ี
เรือโท 
เรือเอก 
นาวาตร ี
นาวาโท 
นาวาเอก 

พลเรือจัตวา 
(นาวาเอกพิเศษ) 

พลเรือตร ี
พลเรือโท 
พลเรือเอก 
จอมพลเรือ 

 

เรืออากาศตร ี
เรืออากาศโท 
เรืออากาศเอก 
นาวาอากาศตร ี
นาวาอากาศโท 
นาวาอากาศเอก 
พลอากาศจัตวา 

(นาวาอากาศเอกพิเศษ) 
พลอากาศตร ี
พลอากาศโท 
พลอากาศเอก 
จอมพลอากาศ 

 

๓  ป 
๔  ป 
๔  ป 
๓  ป 
๓  ป 
๓  ป 
๒  ป 

 
- 
- 
- 
- 

๓  ป 
๗  ป 
๑๑  ป 
๑๔  ป 
๑๗  ป 
๒๐  ป 
๒๒  ป 

 
- 
- 
- 
- 

 
ในกรณีที่เลื่อนยศโดยใชจํานวนปที่รับราชการรวม เฉพาะยศรอยตรี เรือตรี หรือเรืออากาศตรี จนถึง 
พันเอก นาวาเอก หรือนาวาอากาศเอก ตองมีเวลารับราชการในช้ันยศที่ดํารงอยูกอนการพิจารณาเลื่อนยศ
ไมนอยกวา ๒ ป 
  ๑๔.๒ โดยปกตินายทหารสัญญาบัตรซึ่งจะไดรับการพิจารณาเลื่อนยศ ตองม ี
จํานวนปที่รับราชการตามขอ ๑๔.๑ ยกเวนกรณีดังตอไปนี ้
   ๑๔.๒.๑ นักเรียนนายรอย นักเรียนนายเรือ นักเรียนนายเรืออากาศ และ  
นักเรียนนายทหารแผนที่ ซึ่งสําเร็จการศึกษาเขารับราชการเปนนายทหารสัญญาบัตร ใหเปนไปดังนี ้
    ๑๔.๒.๑.๑ สอบไดช้ันปที่สี่ ใหรับราชการในช้ันยศรอยตรี    
เรือตรี เรืออากาศตรี ๓ ป รอยโท เรือโท เรืออากาศโท ๓ ป 
    ๑๔.๒.๑.๒ สอบไดช้ันปที่หา ใหรับราชการในช้ันยศรอยตรี    
เรือตรี เรืออากาศตรี ๒ ป รอยโท เรือโท เรืออากาศโท ๓ ป 
 



๔๔๘ 
 
    ๑๔.๒.๒ ผูไดรับปริญญาหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพใน 
ประเทศเขารับราชการเปนขาราชการทหารช้ันสัญญาบัตร ในตําแหนงหนาที่หลักที่ตองใชวิชาชีพนั้น 
ใหเปนไปดังนี ้
     ๑๔.๒.๒.๑ ผูไดรับปริญญาหรือประกาศนียบัตร 
วิชาชีพเทียบไดไมต่ํากวาปริญญาตรี ซึ่งมีหลักสูตรกําหนดเวลาศึกษาไมนอยกวาสี่ป ใหรับราชการใน 
ช้ันยศ รอยตรี เรือตรี เรืออากาศตรี ๓ ป รอยโท เรือโท เรืออากาศโท ๓ ป 
     ๑๔.๒.๒.๒ ผูไดรับปริญญาหรือประกาศนียบัตร 
วิชาชีพเทียบไดไมต่ํากวาปริญญาตรี ซึ่งมีหลักสูตรกําหนดเวลาศึกษาไมนอยกวาหาป ใหรับราชการ 
ในช้ันยศ รอยตรี เรือตรี เรืออากาศตรี ๒ ป รอยโท เรือโท เรืออากาศโท ๓ ป 
     ๑๔.๒.๒.๓  ผูไดรับประกาศนียบตัรวิชาชีพช้ันสูง 
สาขาสถาปตยกรรมไทยหรือเทียบเทา ซึ่งมีหลักสูตรกําหนดเวลาศึกษารวมทั้งปริญญาตรีไมนอยกวาหกป     
ใหรับราชการในช้ันยศ รอยตรี เรือตรี เรืออากาศตรี ๒ ป รอยโท เรือโท เรืออากาศโท ๓ ป รอยเอก   
เรือเอก เรืออากาศเอก ๓ ป 
     ๑๔.๒.๒.๔ ผูไดรับปริญญาตรีทางทันตแพทยศาสตร 
หรือสัตวแพทยศาสตร ซึ่งมีหลักสูตรกําหนดเวลาศึกษาไมนอยกวาหกป ใหรับราชการในช้ันยศรอยตร ี  
เรือตรี เรืออากาศตรี ๒ ป รอยโท เรือโท เรืออากาศโท ๓ ป รอยเอก เรือเอก เรืออากาศเอก ๓ ป 
     ๑๔.๒.๒.๕ ผูไดรับปริญญาตรีทางแพทยศาสตร   
ซึ่งมีหลักสูตรกําหนดเวลาศึกษาไมนอยกวาหกป และไดรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรมแลว   
ใหรับราชการในช้ันยศ รอยตรี เรือตรี เรืออากาศตรี ๒ ป รอยโท เรือโท เรืออากาศโท ๒ ป รอยเอก   
เรือเอก เรืออากาศเอก ๓ ป 
     ผูซึ่งไดรับปริญญาตรีทางแพทยศาสตร และไดรับ 
วุฒิบัตรแสดงวาเปนผูมีความรูความชํานาญในการประกอบวิชาชีพแพทยเฉพาะทาง โดยศึกษาและ 
ฝกหัดงานมีกําหนดเวลาไมนอยกวาสามป ใหรับราชการในช้ันยศรอยตรี เรือตรี เรืออากาศตรี ๑ ป   
รอยโท เรือโท เรืออากาศโท ๒ ป รอยเอก เรือเอก เรืออากาศเอก ๒ ป 
     ๑๔.๒.๒.๖ ผูไดรับปริญญาโท ซึ่งมีหลักสูตรกําหนด 
เวลาศึกษารวมทั้งปริญญาตรีไมนอยกวาหกป ใหรับราชการในช้ันยศ รอยตรี เรือตรี เรืออากาศตรี ๒ ป   
รอยโท เรือโท เรืออากาศโท ๓ ป รอยเอก เรือเอก เรืออากาศเอก ๓ ป 



๔๔๙ 
 
     ๑๔.๒.๒.๗ ผูไดรับปริญญาโท ซึ่งมีหลักสูตรกําหนด 
เวลาศึกษารวมทั้งปริญญาตรีไมนอยกวาเจ็ดป ใหรับราชการในช้ันยศ รอยตรี เรือตร ีเรืออากาศตรี ๒ ป   
รอยโท เรือโท เรืออากาศโท ๒ ป รอยเอก เรือเอก เรืออากาศเอก ๓ ป 
     ๑๔.๒.๒.๘ ผูไดรับปริญญาโท ซึ่งมีหลักสูตรกําหนด 
เวลาศึกษารวมทั้งปริญญาตรีไมนอยกวาแปดป ใหรับราชการในช้ันยศ รอยตรี เรือตรี เรืออากาศตรี ๑ ป   
รอยโท เรือโท เรืออากาศโท ๒ ป รอยเอก เรือเอก เรืออากาศเอก ๓ ป 
     ๑๔.๒.๒.๙ ผูไดรับปริญญาเอก ใหรับราชการใน 
ช้ันยศ รอยตรี เรือตรี เรืออากาศตรี ๑ ป รอยโท เรือโท เรืออากาศโท ๒ ป รอยเอก เรือเอก เรืออากาศเอก   
๒  ป 
    ๑๔.๒.๓ ผูสําเร็จการศึกษาจากโรงเรียนทหารในตางประเทศ 
ตามที่กระทรวงกลาโหมกําหนด เขารับราชการเปนนายทหารสัญญาบัตร ใหเปนไปดังนี ้
     ๑๔.๒.๓.๑ หลักสูตรการศึกษาตั้งแตสี่ปขึ้นไปให   
รับราชการในช้ันยศ รอยตรี เรือตร ีเรืออากาศตรี ๒ ป รอยโท เรือโท เรืออากาศโท ๓ ป 
     ๑๔.๒.๓.๒ หลักสูตรการศึกษาสามป ใหรับราชการ 
ในช้ันยศ รอยตรี เรือตรี เรืออากาศตรี ๓ ป รอยโท เรือโท เรืออากาศโท ๓ ป 
    ๑๔.๒.๔ ผูไดรับปริญญาหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ จาก 
สถาบันการศึกษาในตางประเทศ ซึ่งเทียบเทาปริญญาในประเทศที่ทางราชการรับรองในการบรรจุเขา 
รับราชการเปนขาราชการทหารช้ันสัญญาบัตร ใหรับราชการในช้ันยศโดยอนุโลมตามหลักเกณฑที่ 
กําหนดไว ในขอ ๑๔.๒.๒ เวนแตกรณทีี่ราคาคุณวุฒิต่ํากวาปริญญาตรีตามขอ ๑๔.๒.๒.๑ ใหรับราชการ 
ในช้ันยศตามหลักเกณฑที่กําหนดไวในขอ ๑๔.๑ 
    ๑๔.๒.๕ นายทหารสัญญาบัตรที่เลื่อนฐานะจากนายทหาร 
ประทวนเนื่องจากสําเร็จการศึกษาภายในประเทศหรือตางประเทศ ไดรับปริญญา หรือประกาศนียบัตร 
วิชาชีพเทียบไดไมต่ํากวาปริญญาทีท่างราชการรับรอง ใหรับราชการในช้ันยศโดยอนุโลมตามหลักเกณฑ 
ที่กําหนดไวในขอ ๑๔.๒.๒ 
 ขอ ๑๕ การนับจํานวนปของผูที่ไดรับปริญญาโทหรือปริญญาเอกจากสถาบันการศึกษา 
ที่ทางราชการรับรอง ใหนับจํานวนปตามที่หลักสูตรกําหนดโดยใหนับจํานวนปหลักสูตรปริญญาโท 
หรือปริญญาเอก ตอจากจํานวนปหลักสูตรปริญญาตรีของสถานศึกษานั้น  ๆ



๔๕๐ 
 
  การใชสิทธิในการนับจํานวนปที่รับราชการของผูที่ศึกษาเพิ่มเติมและไดรับ 
ปริญญาสูงขึ้นจะเริ่มนับตั้งแตวันที่หนวยตนสังกัดลงทะเบียนรับผลการศึกษาไวและตองเปนการบรรจ ุ
ในตําแหนงหนาที่หลักที่ตองใชวิชาชีพนั้น 
 ขอ ๑๖ การเลื่อนยศและหรือตําแหนง ใหสวนราชการขึ้นตรงตอกระทรวงกลาโหม  
กองทัพบก กองทัพเรือ หรือกองทัพอากาศ กําหนดใหมีคณะกรรมการขึ้นพิจารณาตามความเหมาะสม  
โดยไมขัดตอระเบียบนี ้
 ขอ ๑๗ ขาราชการทหารผูซึ่งกระทรวงกลาโหมรับโอนมาจากกระทรวง ทบวง กรม   
หรือสวนราชการอื่น ใหปฏิบัติดังนี ้
  ๑๗.๑ ผูซึ่งรับราชการกอนวันใชระเบียบนี้ ใหนับจํานวนปที่รับราชการในแต 
ละช้ันยศ ตั้งแตวันที่ระบุในคําสั่งหรือประกาศในราชกิจจานุเบกษาที่มีผลใชบังคับ สวนจํานวนปที่รับ 
ราชการรวม ใหเริ่มนับตั้งแตวันที่มีคําสั่งของสวนราชการตนสังกัดบรรจุเขารับราชการ 
  ๑๗.๒ ผูซึ่งรับราชการหลังวนัที่ใชระเบียบนี้ ใหแตงตั้งยศโดยพิจารณาเปนราย 
บุคคลตามตําแหนงอัตราขาราชการทหาร ที่เทียบเทาตําแหนงอัตราขาราชการพลเรือนที่ผูนั้นครองอยู 
ในขณะโอน การนับจํานวนปที่รับราชการรวมและจํานวนปที่รับราชการ แตละช้ันยศ เปนไปตาม 
ขอ  ๑๗.๑ 
  ๑๗.๓ ผูซึ่งโอนมาเปนขาราชการทหารช้ันสัญญาบัตร หากเริ่มรับราชการตั้งแต 
เปนขาราชการพลเรือนต่ํากวาระดับ ๓ ใหเริ่มนับจํานวนปรับราชการตั้งแตวันที่ไดมีคําสั่งเปนขาราชการ 
พลเรือนระดับ ๓ หรือเทียบเทา 
 ขอ ๑๘ ขาราชการทหารที่ออกจากราชการไปแลวและกลับเขารับราชการกอนหรือหลงั 
วันประกาศใชระเบียบนี้ ใหนับจํานวนปที่รับราชการแตละช้ันยศ และจํานวนปที่รับราชการรวมตั้งแต 
วันที่มีคําสั่งบรรจุเขารับราชการครั้งแรกจนถึงปที่ออกจากราชการ และตั้งแตวันที่มีคําสั่งใหกลับเขา 
รับราชการใหม 
 ขอ ๑๙ ทหารหญิงผูซึ่งไดรับการคืนสภาพจากขาราชการกลาโหมพลเรือน ใหนับจํานวน 
ปที่รับราชการแตละช้ันยศ เฉพาะช้ันยศที่ไดรับการแตงตั้งเมื่อเปลี่ยนสภาพเปนขาราชการทหารตั้งแต 
วันที่มีคําสั่งใหครองตําแหนงและรับเงินเดือนตามอัตราตําแหนงช้ันยศนั้น 
 
 



๔๕๑ 
 
 ขอ ๒๐ การแตงตั้งยศขาราชการกลาโหมพลเรือนผูซึ่งมีสญัชาติไทย แตบิดามารดามิใช 
เปนผูมีสัญชาติไทยโดยกําเนิด เมื่อรับราชการติดตอกันครบกําหนดตามระเบียบกระทรวงกลาโหม  
วาดวยการกําหนดสัญชาติของผูซึ่งจะบรรจุเขารับราชการเปนนายทหารสัญญาบัตรประจําการ นายทหาร 
ประทวนประจําการ หรือพลทหารประจําการ (พลทหารอาสาสมัคร) แลวใหขอแตงตั้งยศโดยพิจารณา 
เปนรายบุคคลตามตําแหนงอัตราขาราชการทหารที่เทียบเทาตําแหนงอัตราขาราชการกลาโหมพลเรือน   
ที่ผูนั้นครองอยูในขณะรับราชการโดยนับจํานวนปที่รับราชการในแตละช้ันยศตามขอ ๑๑ หรือขอ ๑๔   
แลวแตกรณี นับตั้งแตวันที่มีคําสั่งบรรจุเขาเปนขาราชการกลาโหมพลเรือน 
 ขอ ๒๑ พันเอก นาวาเอก นาวาอากาศเอก อัตราเงินเดือน พันเอกพิเศษ นาวาเอกพิเศษ   
นาวาอากาศเอกพิเศษ ใหถือวาเปน พลจัตวา พลเรือจัตวา พลอากาศจัตวา ตามระเบียบนี้ดวย 
 
   ประกาศ   ณ   วันที่   ๑๙   กุมภาพันธ  พ.ศ. ๒๕๔๑ 
 
       (ลงช่ือ)  พลเอก  วัฒนชัย    วุฒิศิร ิ
            (วัฒนชัย   วุฒิศิร)ิ 
        รัฐมนตรีชวยวาการ ฯ  ทําการแทน 
         รัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๔๕๒ 
 
หมายเหตุ  หลักการและเหตุผลในการประกาศใชระเบียบฉบับนี้ คือ ปรับปรุงระเบียบกระทรวงกลาโหม  
วาดวยการแตงตั้งยศและการเลื่อนยศของขาราชการทหารใหเหมาะสมยิ่งขึ้น และกําหนดใหมีผลใช 
บังคับตั้งแตวันที่คณะกรรมการขาราชการทหารมีมติ (๒๐ มกราคม ๒๕๔๑) เพื่อใหสอดคลองกับมต ิ
ของคณะกรรมการขาราชการทหารครั้งที่ ๑/๔๑ เมื่อวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๔๑ ที่กําหนดใหมีการ 
ปรับปรุงจํานวนปรับราชการของนายทหารสัญญาบัตรเฉพาะช้ันยศ รอยตรี เรือตรี เรืออากาศตรี ถึง   
รอยเอก เรือเอก เรืออากาศเอก เพื่อแกปญหาการเลื่อนยศเร็ว ของนายทหารสัญญาบัตรในช้ันยศดังกลาว   
ซึ่งจะทําใหขาราชการมีเวลาปฏิบัติงานในแตละช้ันยศนานขึ้น ทําใหเกิดประสบการณและประสิทธิภาพ 
ในการทํางาน อีกทั้งเปนการชะลอการแออัดของกําลังพลในช้ันยศสูงไดในระดับหนึ่ง และกําหนดให 
มีผลใชบังคับในชวงที่มิไดมีการปรับยายกําลังพลตามวาระ ซึ่งไมทําใหเกิดปญหาการไดเปรียบเสียเปรียบ 
ระหวางกําลังพลที่ปฏิบัติตามแนวทางที่กําหนดไวในระเบียบ กห.ฯ พ.ศ. ๒๕๒๗ กับกําลังพลที่จะตอง
ปฏิบัติตามหลักเกณฑที่กําหนดขึ้นใหมดวย  จึงจําเปนตองวางระเบียบนี ้
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 








































































































































































































































































































































