
ข้อบังคับกระทรวงกลาโหม 
ว่าด้วยการบรรจุ ปลด ย้าย เลื่อน และลดตำแหน่งข้าราชการกลาโหม 

พ.ศ.๒๕๐๒ 
  

 โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงข้อบังคับกระทรวงกลาโหมว่าด้วยการบรรจุ ปลด ย้าย เลื่อน 

ลด และรับส่งหน้าที่ให้เหมาะสมยิ่งขึ้น จึงออกข้อบังคับไว้ดังต่อไปนี้ 

 ข้อ ๑. ข้อบังคับนี้เรียกว่า "ข้อบังคับกระทรวงกลาโหมว่าด้วยการบรรจุ ปลด ย้าย 

เลื่อน และลดตำแหน่งข้าราชการกลาโหม พ.ศ.๒๕๐๒" 

 ข้อ ๒. ให้ใช้ข้อบังคับนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

 ข้อ ๓. ให้ยกเลิก 

   (๑) ข้อบังคับทหารที่ ๗/๑๘๒๙๔ ลง ๒๐ ม.ค.๘๑ ว่าด้วยการบรรจุ ปลด 

ย้าย เลื่อน ลด และรับส่งหน้าที่ 

   (๒) ข้อบังคับกระทรวงกลาโหมว่าด้วยการบรรจุ ปลด ย้าย เลื่อน ลด และ

รับส่งหน้าที่ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๔๙๒ 

   (๓) ข้อบังคับกระทรวงกลาโหมว่าด้วยการบรรจุ ปลด ย้าย เลื่อน ลด และ

รับส่งหน้าที่ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๔๙๓ 

   (๔) ข้อบังคับกระทรวงกลาโหมว่าด้วยการบรรจุ ปลด ย้าย เลื่อน ลด และ

รับส่งหน้าที่ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ.๒๔๙๗ 

หมวด ๑ 

การบรรจุ และปลด 

 ข้อ ๔. ผู้มีอำนาจสั่งบรรจุบุคคลเข้ารับราชการและสั่งปลดข้าราชการกลาโหม  

ออกจากราชการ คือ 

๒๔๘๑ 



   (๑) ตำแหน่งต่ำกว่าชั้นสัญญาบัตร ให้ผู้บังคับบัญชาตั้งแต่ชั้นผู้บัญชาการ

กองพล ผู้บังคับการกองเรือ ผู้บัญชาการกองพลบิน หรือเทียบเท่าขึ้นไปเป็นผู้สั่ง 

   (๒) ตำแหน่งชั้นสัญญาบัตร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเป็นผู้สั่ง   

เว้นแต่ตำแหน่งตั้งแต่ชั้นผู้บัญชาการกองพล ผู้บังคับการกองเรือ ผู้บัญชาการกองพลบิน หรือเทียบเท่าขึ้นไป 

พระมหากษัตริย์จะได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ แต่ถ้าเป็นการให้ออกจากราชการเนื่องจากการลาออก 

หรือเนื่องจากเหตุครบเกษียณอายุตามกฎหมายว่าด้วยบำเหน็จบำนาญข้าราชการ  รัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงกลาโหมเป็นผู้สั่ง 

หมวด ๒ 

การย้าย เลื่อน และลดตำแหน่ง 

 ข้อ ๕. ผู้มีอำนาจสั่งย้าย เลื่อน และลดตำแหน่งข้าราชการกลาโหม คือ 

   (๑) ตำแหน่งต่ำกว่าชั้นสัญญาบัตร ให้ผู้บังคับบัญชาตั้งแต่ชั้นผู้บังคับกองร้อย 

ผู้บังคับการเรือชั้น ๓ หรือต้นเรือชั้น ๒ ผู้บังคับหมวดบินชั้น ๒ หรือเทียบเท่าขึ้นไป เป็นผู้สั่ง   

แต่ถ้าเป็นการเปลี่ยนพรรค เหล่า จำพวก หรือวิทยาการในหน้าที่ต้องได้รับอนุมัติจากเลขานุการรัฐมนตรี

ว่าการกระทรวงกลาโหม ปลัดกระทรวงกลาโหม สมุหราชองครักษ์ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด ผู้บัญชาการ

ทหารบก ผู้บัญชาการทหารเรือ และผู้บัญชาการทหารอากาศ ก่อน 

   (๒) ตำแหน่งชั้นสัญญาบัตร 

    ก. ตั้งแต่ชั้นผู้บังคับกองร้อย ผู้บังคับการเรือชั้น ๓ หรือต้นเรือชั้น ๒ 

ผู้บังคับหมวดบินชั้น ๒ หรือเทียบเท่าลงไป ให้ผู้บังคับบัญชาชั้นผู้บัญชาการกองพล ผู้บังคับการกองเรือ   

ผู้บัญชาการกองพลบิน หรือเทียบเท่าขึ้นไปเป็นผู้สั่ง เว้นแต่การย้ายซึ่งเป็นการเปลี่ยนพรรค เหล่า จำพวก 

หรือวิทยาการในหน้าที่หรือการเลื่อนหรือลดตำแหน่งให้เป็นไปตามที่กำหนดไว้ในหมายอักษร ข. 

    ข. ตั้งแต่ชั้นผู้บังคับการกรม  ผู้บังคับหมวดเรือ  ผู้บังคับกองบิน   

หรือเทียบเท่าลงไปและการย้ายซึ่งเป็นการเปลี่ยนพรรค เหล่า จำพวก หรือวิทยาการในหน้าที่ หรือการเลื่อน

หรือลดตำแหน่งตั้งแต่ชั้นผู้บังคับกองร้อย ผู้บังคับการเรือชั้น ๓ หรือต้นเรือชั้น ๒ ผู้บังคับหมวดบินชั้น ๒ 

หรือเทียบเท่าลงไป ให้ปลัดกระทรวงกลาโหม สมุหราชองครักษ์ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด ผู้บัญชาการ

ทหารบก ผู้บัญชาการทหารเรือ และผู้บัญชาการทหารอากาศเป็นผู้สั่ง 

    ค. ตั้งแต่ชั้นผู้บัญชาการกองพล ผู้บังคับการกองเรือ ผู้บัญชาการ

กองพลบิน หรือเทียบเท่าขึ้นไป พระมหากษัตริย์จะได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ 

 ๕๘๖ 



 ข้อ ๖. การย้ายข้าราชการระหว่างสำนักงานเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม 

สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม กรมราชองครักษ์ กองบัญชาการทหารสูงสุด กองทัพบก กองทัพเรือ 

และกองทัพอากาศ ให้ปฏิบัติดังนี้ 

   (๑) ตำแหน่งต่ำกว่าชั้นสัญญาบัตร  ให้ส่วนราชการที่ต้องการขอตัว  

ไปทำความตกลงกับส่วนราชการต้นสังกัดเดิมก่อนเมื่อได้รับความตกลงแล้ว 

    ก. ให้ส่วนราชการต้นสังกัดเดิมออกคำสั่งให้ข้าราชการผู้นั้นพ้นจาก

ตำแหน่งหน้าที่และขาดจากอัตราเงินเดือนทางสังกัดเดิม 

    ข. ให้ส่วนราชการที่ขอตัวไปออกคำสั่งบรรจุเข้าประจำตำแหน่ง  

และรับเงินเดือนเท่าที่เคยได้รับอยู่ทางต้นสังกัดเดิมตั้งแต่วันที่ข้าราชการผู้นั้นพ้นจากตำแหน่งหน้าที ่ 

ทางต้นสังกัดเดิม 

    ผู้มีอำนาจอนุมัติและสั่งการตามความในหมายอักษร ก. และ ข.   

ของวรรคก่อน ให้เป็นไปตามหมวด ๑ ข้อ ๔. (๑) 

   (๒) ตำแหน่งชั้นสัญญาบัตร ให้ส่วนราชการที่ต้องการขอตัวไปทำความตกลง

กับส่วนราชการต้นสังกัดเดิมก่อน เมื่อได้รับความตกลงแล้ว จึงเสนอเรื่องต่อสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม

เพื่อดำเนินการขออนุมัติรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมและออกคำสั่งย้ายต่อไป เว้นแต่ตำแหน่งตั้งแต่

ชั้นผู้บัญชาการกองพล ผู้บังคับการกองเรือ ผู้บัญชาการกองพลบิน หรือเทียบเท่าขึ้นไป พระมหากษัตริย ์ 

จะได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ 

 ข้อ ๗. ผู้มีอำนาจสั่งแต่งตั้งข้าราชการให้รักษาราชการในตำแหน่งที่ว่างให้เป็นไปตาม

หมวด ๒ ข้อ ๕. เว้นแต่การสั่งแต่งตั้งข้าราชการให้รักษาราชการในตำแหน่งตั้งแต่ชั้นผู้บัญชาการกองพล   

ผู้บังคับการกองเรือ ผู้บัญชาการกองพลบิน หรือเทียบเท่าขึ้นไป รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเป็นผู้สั่ง 

 ข้อ ๘. ผู้มีอำนาจสั่งแต่งตั้งข้าราชการให้รักษาราชการแทนในตำแหน่งอื่นใดอีก คือ 

   (๑) รักษาราชการแทนในตำแหน่งชั้นผู้บังคับหมู่ นายตอน หรือเทียบเท่า 

ให้ผู้บังคับบัญชา ชั้นผู้บังคับกองร้อย ผู้บังคับการเรือชั้น ๓ หรือต้นเรือชั้น ๒ ผู้บังคับหมวดบินชั้น ๒   

หรือเทียบเท่าขึ้นไปเป็นผู้สั่ง 

   (๒) รักษาราชการแทนในตำแหน่งชั้นผู้บังคับกองร้อย ผู้บังคับการเรือชั้น ๓ 

หรือต้นเรือชั้น ๒ ผู้บังคับหมวดบินชั้น ๒ หรือเทียบเท่าลงไป ให้ผู้บังคับบัญชาชั้นผู้บังคับการกรม   

ผู้บังคับหมวดเรือ ผู้บังคับกองบิน หรือเทียบเท่าขึ้นไปเป็นผู้สั่ง 

๕๘๗ 



   (๓) รักษาราชการแทนในตำแหน่งชั้นผู้บังคับการกรม  ผู้บังคับหมวดเรือ   

ผู้บังคับกองบินหรือเทียบเท่าลงไป  ให้ผู้บังคับบัญชาชั้นผู้บัญชาการกองพล  ผู้บังคับการกองเรือ   

ผู้บัญชาการกองพลบิน หรือเทียบเท่าขึ้นไปเป็นผู้สั่ง 

   (๔) รักษาราชการแทนในตำแหน่งชั้นผู้บัญชาการกองพล ผู้บังคับการกองเรือ 

ผู้บัญชาการกองพลบิน หรือเทียบเท่า ให้ปลัดกระทรวงกลาโหม สมุหราชองครักษ์ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด 

ผู้บัญชาการทหารบก ผู้บัญชาการทหารเรือ และผู้บัญชาการทหารอากาศเป็นผู้สั่ง 

   (๕) รักษาราชการแทนในตำแหน่งชั้นแม่ทัพ หรือเทียบเท่า รัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงกลาโหมเป็นผู้สั่ง 

 ข้อ ๙. การสั่งให้นายทหารประทวนทำหน้าที่ในตำแหน่งนายทหารชั้นสัญญาบัตรที่ว่าง 

เพื่อทดสอบความรู้ความสามารถในกรณีที่จะเลื่อนฐานะเป็นนายทหารชั้นสัญญาบัตร ตามหลักเกณฑ์  

ในกฎหมายว่าด้วยยศทหาร ให้ผู้บังคับบัญชาชั้นผู้บัญชาการกองพล ผู้บังคับการกองเรือ ผู้บัญชาการ

กองพลบิน หรือเทียบเท่าขึ้นไปเป็นผู้สั่ง 

 ข้อ ๑๐. การสั่งย้ายซึ่งต้องเปลี่ยนพรรค เหล่า จำพวก หรือวิทยาการในหน้าที่ ให้ระบุไว้

ในคำสั่งให้ชัดเจนด้วยว่า เปลี่ยนไปเป็นพรรค เหล่า จำพวก หรือวิทยาการในหน้าที่ใด 

 ข้อ ๑๑. การสั่งย้ายตำแหน่ง  ถ้ามิได้สั่งการเป็นอย่างอื่น  ให้ผู้ถูกย้ายรับเงินเดือน  

ทางตำแหน่งใหม่ในเดือนถัดจากเดือนที่ออกคำสั่งเป็นต้นไป 

 ข้อ ๑๒. เมื่อได้มีคำสั่งย้ายข้าราชการผู้ใด ให้ส่วนราชการต้นสังกัดเดิมทำหนังสือส่งตัว

พร้อมกับประวัติรับราชการ บัญชีวันลาป่วย บัญชีวันลากิจ และรายงานประจำตัวตลอดจนเอกสารอื่น ๆ 

ของผู้นั้นไปยังส่วนราชการต้นสังกัดใหม่โดยเร็ว 

หมวด ๓ 

เบ็ดเตล็ด 

 ข้อ ๑๓. การบรรจุ ปลด ย้าย เลื่อน และลดตำแหน่งตุลาการพระธรรมนูญ อัยการทหาร 

นายทหารพระธรรมนูญ จ่าศาลทหาร เจ้าหน้าที่กฎหมาย และผู้ช่วยตำแหน่งดังกล่าวซึ่งเป็นเหล่าทหาร

พระธรรมนูญให้เป็นไปตามกฎหมายและตามที่กระทรวงกลาโหมกำหนด 

 ข้อ ๑๔. เมื่อมีคำสั่งย้ายข้าราชการหรือให้ข้าราชการออกจากราชการ  ให้ผู้บังคับ

บัญชาจัดการให้ได้รับส่งหน้าที่กันโดยเร็ว และให้ปฏิบัติดังนี้ 

๕๘๘ 



   (๑) ในกรณีย้ายข้าราชการซึ่งเป็นการสับเปลี่ยนตำแหน่ง ให้รับส่งหน้าที่กัน

ตามลำดับจากคนสุดท้ายในชุดการย้ายนั้นขึ้นไป เว้นแต่การรอรับส่งหน้าที่ตามลำดับนั้นไม่เป็นการสะดวก

แก่ราชการ หรือมีวิธีอื่นใดที่จะทำให้รับส่งหน้าที่กันได้เร็วกว่านี้ก็ให้ผู้บังคับบัญชาทั้งสองฝ่ายตกลงกัน 

   (๒) ในกรณีย้ายข้าราชการซึ่งมิใช่เป็นการสับเปลี่ยนตำแหน่งและยังมิได ้ 

มีคำสั่งให้ผู้ใดมาครองตำแหน่งนั้นแทน  หรือในกรณีให้ข้าราชการออกจากราชการ  ให้ผู้บังคับบัญชา  

รีบพิจารณาดำเนินการให้ผู้ถูกย้ายหรือถูกสั่งให้ออกจากราชการได้ส่งมอบหน้าที่ให้กับข้าราชการผู้ใดผู้หนึ่ง

ให้เป็นการเสร็จสิ้นไปเสียตอนหนึ่งก่อน 

 ข้อ ๑๕. ในระหว่างการส่งมอบหน้าที่ ให้ผู้ถูกย้ายหรือถูกสั่งให้ออกจากราชการ มีอำนาจ

หน้าที่และรับผิดชอบในตำแหน่งเดิมต่อไปจนกว่าจะได้ส่งมอบหน้าที่ให้กับผู้มารับหน้าที่เป็นการเสร็จสิ้น

เรียบร้อยแล้ว 

 ข้อ ๑๖. การรับส่งหน้าที่ให้ปฏิบัติดังนี้ 

   (๑) ให้ผู้ส่งจัดทำบัญชีส่งหน้าที่เฉพาะในกองบังคับการหรือเฉพาะในส่วนที่

ตนรับผิดชอบโดยตรง เช่น บัญชีกำลังพล บัญชีอาวุธ บัญชีเงิน บัญชีพัสดุ บัญชียานพาหนะ และ  

สัตว์พาหนะ หรือบัญชีอื่นเฉพาะที่จำเป็นตามจำนวนซึ่งเป็นจริงในวันรับส่งหน้าที่ 

   สำหรับเงิน ผู้มีอำนาจสั่งการเบิกจ่ายเงินกับผู้มีหน้าที่รักษาเงินต้องทำบัญชีรับส่ง

และตรวจตัวเงินด้วย นอกนั้นให้ตรวจรับเฉพาะแต่ที่มิได้อยู่ในความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่ชั้นสัญญาบัตร 

   เมื่อได้ตรวจรับถูกต้องแล้ว  ให้ผู้ส่งและผู้รับเขียนไว้ท้ายบัญชีส่งหน้าที่   

ว่าได้ตรวจรับถูกต้องแล้ว  และลงชื่อผู้รับไว้  แต่ถ้ามีการคลาดเคลื่อนเกิดขึ้น ก็ให้บันทึกไว้ในบัญชีนั้น   

และลงชื่อผู้รับ ผู้ส่งกับเจ้าหน้าที่ซึ่งเกี่ยวข้อง แล้วรับส่งกันให้เสร็จไปชั้นหนึ่งก่อน ต่อจากนั้น ผู้รับมอบ

หน้าที่ต้องรีบรายงานให้ผู้บังคับบัญชาโดยตรงทราบโดยเร็ว 

   บัญชีรับ - ส่งหน้าที่ ให้ทำเป็น ๓ ชุด เก็บไว้ ณ ที่ทำการเป็นหลักฐาน ๑ ชุด   

ผู้ส่งเก็บรักษาไว้ ๑ ชุด อีก ๑ ชุด นำเสนอผู้บังคับบัญชาโดยตรงทราบภายใน ๗ วัน นับตั้งแต่วันที่รับส่ง

หน้าที่เสร็จ 

   (๒) ให้ผู้ส่งมอบรายงานประจำตัวของข้าราชการในสังกัดแก่ผู้รับ ถ้ามีกิจการ

ที่จะปฏิบัติค้างอยู่ หรือโครงการที่จะดำเนินการต่อไป ก็ให้ชี้แจงแก่ผู้รับทราบด้วย 

   (๓) เมื่อได้รับส่งหน้าที่กัน  ณ ที่ทำการเป็นการเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว   

ถ้าเป็นผู้บังคับหน่วยกำลังทหาร ให้ผู้ส่งประชุมผู้อยู่ในบังคับบัญชาเท่าที่จะรวบรวมได้ แล้วชี้แจงและ  

มอบหมายการบังคับบัญชาให้แก่ผู้รับต่อไป 

๕๘๙ 



   (๔) การรับส่งหน้าที่ในเรือรบหลวงตั้งแต่เรือชั้น ๓ ขึ้นไป  ให้เป็นไปตาม  

ที่กองทัพเรือกำหนด 

 ข้อ ๑๗. การเสนอขอบรรจุ ปลด ย้าย เลื่อน และลดตำแหน่ง ให้ทำเป็นเอกสารชั้นปกปิด

เป็นอย่างต่ำ 

 ข้อ ๑๘. การสั่งบรรจุ ปลด ย้าย เลื่อน และลดตำแหน่ง ให้กระทำเป็นลายลักษณ์อักษร 

   เมื่อได้มีการสั่งบรรจุ ปลด ย้าย เลื่อน และลดตำแหน่งตามความในวรรคก่อน 

ให้ผู้ออกคำสั่งเสนอสำเนาคำสั่งนั้น ให้ผู้บังคับบัญชาโดยตรงของตนทราบ ถ้าเป็นคำสั่งเกี่ยวกับข้าราชการ

ชั้นสัญญาบัตรต้องส่งสำเนาคำสั่งให้สำนักงานเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม สำนักงานปลัด

กระทรวงกลาโหม กรมราชองครักษ์ กองบัญชาการทหารสูงสุด กองทัพบก กองทัพเรือ และกองทัพอากาศ 

ทราบด้วย และถ้าคำสั่งนั้นเป็นเรื่องที่จะต้องงด หรือจ่าย หรือเปลี่ยนแปลงเบี้ยหวัดบำเหน็จบำนาญแล้ว

ต้องรีบส่งสำเนาคำสั่งให้กรมการเงินกลาโหมทราบภายใน ๗ วัน 

 

   ประกาศ    ณ    วันที่    ๑๔    ธันวาคม    ๒๕๐๒ 

 

          (ลงชื่อ)   พลเอก ถ.  กิตติขจร 

             รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม 
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