เลม ๑๒๕ ตอนที่ ๒๖ ก

หนา ๓๕
ราชกิจจานุเบกษา

๑ กุมภาพันธ ๒๕๕๑

พระราชบัญญัติ
จัดระเบียบราชการกระทรวงกลาโหม
พ.ศ. ๒๕๕๑

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.
ใหไว ณ วันที่ ๓๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๑
เปนปที่ ๖๓ ในรัชกาลปจจุบัน
พระบาทสมเด็จพระปรมิน ทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกลา ฯ
ใหประกาศวา
โดยที่เปนการสมควรปรับปรุงกฎหมายวาดวยการจัดระเบียบราชการกระทรวงกลาโหม
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ ใหตราพระราชบัญญัติขึ้นไวโดยคําแนะนําและยินยอมของ
สภานิติบัญญัติแหงชาติ ดังตอไปนี้
มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกวา “พระราชบัญญัติจัดระเบียบราชการกระทรวงกลาโหม
พ.ศ. ๒๕๕๑”
มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เปนตนไป
มาตรา ๓ ใหยกเลิก
(๑) พระราชบัญญัติจัดระเบียบราชการกระทรวงกลาโหม พ.ศ. ๒๕๐๓
(๒) พระราชบัญญัติจัดระเบียบราชการกระทรวงกลาโหม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๐๗

เลม ๑๒๕ ตอนที่ ๒๖ ก

หนา ๓๖
ราชกิจจานุเบกษา

๑ กุมภาพันธ ๒๕๕๑

(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) พระราชบัญญัติจดั ระเบียบราชการกระทรวงกลาโหม (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๔๓
มาตร า ๔ ในพระราชบัญญัตินี้
“ขาราชการทหาร” หมายความวา ขาราชการทหารตามกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการทหาร
“ขาราชการพลเรือนกลาโหม” หมายความวา ขาราชการที่ไดรับการบรรจุและแตงตั้งใหรับ
ราชการในกระทรวงกลาโหมในตําแหนงที่มิใชอัตราทหารและไมมีชั้น ยศเพื่อปฏิบัติหนาที่ที่ตอ งใช
ความชํานาญเฉพาะทาง
“ทหารกองประจําการ” หมายความวา ทหารกองประจําการตามกฎหมายวาดวยการรับ
ราชการทหาร
“นักเรียนในสังกัดกระทรวงกลาโหม” หมายความวา นักเรียนในสังกัดกระทรวงกลาโหม
ตามกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการทหาร
“เจาหนาที่ทางทหาร” หมายความวา ผูซึ่งรัฐ มนตรีวาการกระทรวงกลาโหมแตงตั้งโดย
ความเห็นชอบของสภากลาโหมเพื่อปฏิบัติภารกิจตามพระราชบัญญัตินี้
“การใชกําลังทหาร” หมายความวา การใชทหารตามมาตรา ๖ วรรคหนึ่ง ขาราชการพลเรือน
กลาโหม และเจาหนาที่ทางทหาร เพื่อปฏิบัติภารกิจตามพระราชบัญญัตินี้
มาตรา ๕ ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหมรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ และใหมี
อํานาจออกกฎกระทรวง ขอบังคับ ระเบียบ ประกาศ และคําสั่งเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้
กฎกระทรวงเมื่อไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลวใหใชบังคับได

เลม ๑๒๕ ตอนที่ ๒๖ ก

หนา ๓๗
ราชกิจจานุเบกษา

๑ กุมภาพันธ ๒๕๕๑

หมวด ๑
บททั่วไป
มาตรา ๖ ทหาร ประกอบดวย ขาราชการกระทรวงกลาโหมที่เปน ขาราชการทหาร
ทหารกองประจําการ นักเรียนในสังกัดกระทรวงกลาโหมที่ขึ้นทะเบียนกองประจําการและบุคคลที่ถูก
เรียกเขารับราชการทหารตามกฎหมายวาดวยการนั้น
ขา ราชการกระทรวงกลาโหม แบ ง ออกเป น สองประเภท ได แ ก ข า ราชการทหารและ
ขาราชการพลเรือนกลาโหม
การกํ าหนดตํา แหนง การบรรจุ การแตง ตั้ ง การปรั บ ตํ าแหน ง การเลื่ อ นขั้ น เงิน เดื อ น
การบังคับบัญชา วินัยและการรักษาวินัย การดําเนินการทางวินัย การออกจากราชการ การอุทธรณ
การรอ งทุกข และการอื่น ใดตามที่จําเปน เกี่ย วกับข าราชการพลเรือนกลาโหมใหตราเปน พระราช
กฤษฎีกา
อัตราเงินเดือน อัตราเงินประจําตําแหนง การใหไดรับเงินเดือน และการใหไดรับเงินประจํา
ตําแหนง ของขาราชการพลเรือนกลาโหม ใหนําบทบัญญัติที่ใชบังคับแกขาราชการพลเรือนสามัญ
ตามกฎหมายวาดวยเงินเดือนและเงินประจําตําแหนงหรือตามกฎหมายวาดวยการนั้นมาใชบังคับโดยอนุโลม
ไปพลางกอนจนกวาจะไดมีการกําหนดใหมีอัตราเงินเดือนและอัตราเงินประจําตําแหนงของขาราชการ
พลเรือนกลาโหมเปนการเฉพาะตามกฎหมายวาดวยเงินเดือนและเงินประจําตําแหนง
การจายเงิน เดือนและเงินประจําตําแหนงใหแ กขาราชการพลเรือนกลาโหมใหเปน ไปตาม
กฎหมายวาดวยการนั้น
ใหขาราชการพลเรือนกลาโหมเปน ขาราชการตามกฎหมายวาดวยกองทุนบําเหน็จบํานาญ
ขาราชการและกฎหมายวาดวยบําเหน็จบํานาญขาราชการ แลวแตกรณี
มาตรา ๗ การบริ ห ารราชการของกระทรวงกลาโหม ต อ งดํ า เนิ น การตามหลั ก การ
บริหารกิจการบานเมืองที่ดี เวนแตในกรณีใดที่มีความจําเปนในการบริหารราชการของกระทรวงกลาโหม
อาจกําหนดวิธีปฏิบัติราชการใหสอดคลองและเหมาะสมกับการปฏิบัติราชการของกระทรวงกลาโหม
เปนการเฉพาะสําหรับกรณีนั้นได โดยใหตราเปนพระราชกฤษฎีกา

เลม ๑๒๕ ตอนที่ ๒๖ ก

หนา ๓๘
ราชกิจจานุเบกษา

๑ กุมภาพันธ ๒๕๕๑

มาตรา ๘ กระทรวงกลาโหม มีอํานาจหนาที่ ดังตอไปนี้
(๑) พิทักษรักษาเอกราชและความมั่น คงแหงราชอาณาจักรจากภัยคุกคามทั้งภายนอกและ
ภายในราชอาณาจั ก ร ปราบปรามการกบฏและการจลาจล โดยจั ดให มีแ ละใชกํ า ลัง ทหารตามที่
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยหรือตามที่มีกฎหมายกําหนด
(๒) พิทักษรักษา ปกปองสถาบัน พระมหากษัตริย ตลอดจนสนับสนุนภารกิจของสถาบัน
พระมหากษัตริย
(๓) ปกปอง พิทักษรักษาผลประโยชนแหงชาติและการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริยทรงเปนประมุข พัฒนาประเทศเพื่อความมั่นคงตลอดจนสนับสนุนภารกิจอื่นของรัฐใน
การพัฒนาประเทศ การปองกันและแกไขปญหาจากภัยพิบัติ และการชวยเหลือประชาชน
(๔) ศึกษา วิจัย พัฒนา และดําเนินการดานอุตสาหกรรมปองกันประเทศและพลังงานทหาร
ดานวิทยาศาสตรแ ละเทคโนโลยีปองกันประเทศ และดานกิจการอวกาศเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร ทั้งนี้ เพื่อสนับสนุนภารกิจของกระทรวงกลาโหมและความมั่นคงของประเทศ
(๕) ปฏิบัติก ารอื่น ที่ เปน การปฏิบั ติการทางทหารนอกเหนือจากสงครามเพื่อความมั่น คง
แหงราชอาณาจักร หรือปฏิบัติการอื่นใด ทั้งนี้ ตามที่มีกฎหมายกําหนดหรือตามมติคณะรัฐมนตรี
ในการดํ า เนิ น การตาม (๔) กระทรวงกลาโหมอาจมอบหมายให ส ว นราชการใน
กระทรวงกลาโหมหรือหนวยงานอื่น ในกํากับของกระทรวงกลาโหมเปน ผูดําเนิน การก็ไดหรืออาจ
รวมงาน รวมทุนหรือดําเนินการกับภาคเอกชนตามบทบัญญัติแหงกฎหมายก็ได
มาตรา ๙ ราชการของกระทรวงกลาโหมใหเปนไปตามกฎหมาย กฎ ขอบังคับ ระเบียบ
แบบแผน ประกาศ และคําสั่ง
กระทรวงกลาโหมอาจแตงตั้งคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ หรือบุคคลใดเพื่อกระทําการ
หรือพิจารณา หรือสอบสวนกรณีใด ๆ เกี่ยวกับราชการของกระทรวงกลาโหมก็ได

เลม ๑๒๕ ตอนที่ ๒๖ ก

หนา ๓๙
ราชกิจจานุเบกษา

๑ กุมภาพันธ ๒๕๕๑

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 เพื่อสนับสนุน การดําเนิน งานของจเร
ทหารทั่วไป โดยมีหัวหนาสํานักงานจเรทหารทั่วไปเปนผูบังคับบัญชารับผิดชอบภายใตการกํากับดูแล
ของจเรทหารทั่วไป
มาตรา ๑๓ สํ า นั ก งานปลั ด กระทรวงมี ห น า ที่ เ กี่ ย วกั บ งานนโยบายและยุ ท ธศาสตร
งานราชการประจําทั่วไปของกระทรวง และราชการสวนหนึ่งสวนใดของกระทรวงซึ่งมิไดกําหนดใหเปน
หนาที่ของสวนราชการอื่นใด มีปลัดกระทรวงกลาโหมเปนผูบังคับบัญชารับผิดชอบ
มาตรา ๑๔ กรมราชองครักษมี หนาที่ รักษาความปลอดภั ย สํ าหรับองคพระมหากษัตริ ย
พระราชินี พระรัชทายาท ผูสําเร็จราชการแทนพระองค พระบรมวงศานุวงศ ผูแทนพระองค และ
พระราชอาคันตุกะ รวมทั้งมีหนาที่ตามกฎหมายวาดวยราชองครักษ กฎหมายวาดวยนายตํารวจราชสํานัก

เลม ๑๒๕ ตอนที่ ๒๖ ก

หนา ๔๐
ราชกิจจานุเบกษา

๑ กุมภาพันธ ๒๕๕๑

กฎหมายวาดว ยการรักษาความปลอดภัย สําหรับองคพระมหากษั ตริย พระราชินี พระรัช ทายาท
ผูสําเร็จราชการแทนพระองค พระบรมวงศานุวงศ ผูแทนพระองค และพระราชอาคัน ตุกะ และ
กฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ มีสมุหราชองครักษเปนผูบังคับบัญชารับผิดชอบ
มาตรา ๑๕ กองทัพไทยมี หนาที่เตรียมกําลังกองทั พไทย การปองกัน ราชอาณาจักรและ
ดําเนินการเกี่ยวกับการใชกําลังทหารตามอํานาจหนาที่ของกระทรวงกลาโหม มีผูบัญชาการทหารสูงสุด
เปนผูบังคับบัญชารับผิดชอบ
มาตรา ๑๖ กองทัพไทยอาจตั้งคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ หรือบุคคลใดเพื่อพิจารณา
เรื่องใด ๆ ที่เกี่ยวกับแผนเพื่อรักษาเอกราชและผลประโยชนแหงชาติ รวมทั้งการปฏิบัติการทางทหาร
ของทุกสวนราชการตามมาตรา ๑๗ รวมกันได
มาตรา ๑๗ กองทัพไทยมีสวนราชการ ดังตอไปนี้
(๑) กองบัญชาการกองทัพไทย
(๒) กองทัพบก
(๓) กองทัพเรือ
(๔) กองทัพอากาศ
(๕) สวนราชการอื่นตามที่กําหนดโดยพระราชกฤษฎีกา
มาตรา ๑๘ กองบัญชาการกองทัพไทยมีหนาที่ควบคุม อํานวยการ สั่งการและกํากับดูแ ล
การดําเนินงานของสวนราชการในกองทัพไทยในการเตรียมกําลัง การปองกันราชอาณาจักร และ
การดําเนินการเกี่ยวกับการใชกําลังทหารตามอํานาจหนาที่ของกระทรวงกลาโหมใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด
มีผูบัญชาการทหารสูงสุดเปนผูบังคับบัญชารับผิดชอบ
มาตรา ๑๙ กองทัพ บกมี หน าที่ เตรี ยมกํา ลังกองทัพ บก การป องกัน ราชอาณาจักร และ
ดําเนินการเกี่ยวกับการใชกําลังกองทัพบกตามอํานาจหนาที่ของกระทรวงกลาโหม มีผูบัญชาการทหารบก
เปนผูบังคับบัญชารับผิดชอบ
มาตรา ๒๐ กองทัพ เรื อมี หนา ที่เ ตรี ยมกํา ลังกองทัพ เรื อ การปอ งกั น ราชอาณาจั กร และ
ดําเนิน การเกี่ยวกับการใชกําลังกองทัพเรือตามอํานาจหนาที่ของกระทรวงกลาโหม มีผูบัญชาการ
ทหารเรือเปนผูบังคับบัญชารับผิดชอบ
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มาตรา ๒๑ กองทัพอากาศมีหนาที่เตรียมกําลังกองทัพอากาศ การปองกัน ราชอาณาจักร
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
การแบ ง ส ว นราชการอื่ น นอกจากที่ ก ล า วไว ใ นวรรคหนึ่ ง และการกํ า หนดหน า ที่ ข อง
สวนราชการนั้น ๆ ใหเปนไปตามที่กระทรวงกลาโหมกําหนด
หมวด ๓
การจัดระเบียบราชการทั่วไป
มาตรา ๒๔ รัฐ มนตรีวาการกระทรวงกลาโหมเปน ผูบังคับบัญชารับผิดชอบในการปฏิบัติ
ราชการของกระทรวงกลาโหม และจะใหมีรัฐ มนตรีชวยวาการกระทรวงกลาโหมเปน ผูชวยสั่งและ
ปฏิบัติราชการแทนรัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหมก็ได
ในกรณีที่มีรัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงกลาโหม การสั่งหรือการปฏิบัติราชการของรัฐมนตรี
ชวยวาการกระทรวงกลาโหมใหเปนไปตามที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหมมอบหมาย
ในกรณีที่ไมมีผูดํารงตําแหนงรัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหมหรือมีแตไมอาจปฏิบัติราชการได
ให รั ฐ มนตรี ช ว ยว า การกระทรวงกลาโหมเป น ผู รั ก ษาราชการแทน ถ า มี รั ฐ มนตรี ช ว ยว า การ
กระทรวงกลาโหมหลายคน ใหคณะรัฐมนตรีมอบหมายใหรัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงกลาโหมคนใด
คนหนึ่งเปนผูรักษาราชการแทน
ในกรณีที่ไ มมีผู ดํารงตําแหนง รัฐ มนตรีว าการกระทรวงกลาโหมและรัฐ มนตรีช วยว าการ
กระทรวงกลาโหม หรือมีแ ตไมอาจปฏิบัติราชการได ใหปลัดกระทรวงกลาโหมมีอํานาจในการสั่ง
การอนุญาต การอนุมัติ และการปฏิบัติราชการประจํา แทนรัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหมได
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อํ า นาจในการสั่ ง การอนุ ญ าต การอนุ มั ติ การปฏิ บั ติ ร าชการ หรื อ การปฏิ บั ติ ห น า ที่
ที่รัฐ มนตรีวาการกระทรวงกลาโหมจะพึงปฏิบัติห รือดําเนินการตามกฎหมาย ระเบี ยบ ข อบังคั บ
หรือคําสั่ง ใด ๆ หรือมติของสภากลาโหม หรื อมติของคณะรัฐ มนตรีใ นเรื่อ งใด รัฐ มนตรีวาการ
กระทรวงกลาโหมจะมอบอํ า นาจโดยทํ า เป น หนั ง สื อ ให รั ฐ มนตรี ช ว ยว า การกระทรวงกลาโหม
ปลัดกระทรวงกลาโหม สมุหราชองครักษ ผูบัญชาการทหารสูงสุด ผูบัญชาการทหารบก ผูบัญชาการ
ทหารเรือ หรือผูบัญชาการทหารอากาศ ทําการแทนในนามของรัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหมก็ได
และผู รั บ มอบอํ า นาจดั ง กล า วอาจมอบอํ า นาจใหผู ดํ า รงตํ า แหน ง อื่ น ปฏิ บัติ ร าชการแทนต อ ไปได
ทั้งนี้ ใหเปนไปตามหลักเกณฑและเงื่อนไขที่กระทรวงกลาโหมกําหนด
อํานาจในการสั่ง การอนุญาต การอนุมัติ หรือการปฏิบัติราชการประจําที่ผูบังคับบัญชาทหาร
ไมวาจะเปนชั้นใดซึ่งรองลงมาจากรัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหมจะพึงปฏิบัติหรือดําเนินการตาม
กฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ หรือคําสั่งใด ๆ หรือมติของสภากลาโหม หรือมติของคณะรัฐมนตรีใน
เรื่องใด ผูบังคับบัญชาทหารผูนั้นจะมอบอํานาจโดยทําเปนหนังสือใหผูบังคับบัญชาทหารตําแหนงอื่น
ทําการแทนในนามของผูบังคับบัญชาทหารผูมอบอํานาจก็ได ทั้งนี้ ใหเปน ไปตามหลักเกณฑและ
เงื่อนไขที่กระทรวงกลาโหมกําหนด
ใหผูรักษาราชการ ผูรักษาราชการแทน หรือผูทําการแทน มีอํานาจและหนาที่ตามตําแหนงที่
รักษาราชการ รักษาราชการแทน หรือทําการแทนนั้น ๆ
มาตรา ๒๕ การบริหารจัดการกําลังพลของกระทรวงกลาโหมใหเปนไปตามกฎหมายและ
ตามที่กระทรวงกลาโหมกําหนด
การพิจารณาแตงตั้งนายทหารชั้น นายพลของสํานักงานปลัดกระทรวงและสวนราชการใน
กองทัพไทย ใหดําเนินการโดยคณะกรรมการที่สวนราชการนั้นแตงตั้งขึ้นแลวเสนอคณะกรรมการตาม
วรรคสามพิจารณา ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑและวิธีการที่กระทรวงกลาโหมกําหนด
ให มี ค ณะกรรมการขึ้ น คณะหนึ่ ง ประกอบด ว ย รั ฐ มนตรี ว า การกระทรวงกลาโหม
เปนประธาน รัฐ มนตรีชวยวาการกระทรวงกลาโหม ผูบัญชาการทหารสูงสุด ผูบัญชาการทหารบก
ผู บั ญ ชาการทหารเรื อ และผู บั ญ ชาการทหารอากาศ เป น กรรมการ ปลั ด กระทรวงกลาโหม
เปนกรรมการและเลขานุการ และใหเจากรมเสมียนตราเปนผูชวยเลขานุการมีอํานาจหนาที่ในการพิจารณา

เลม ๑๒๕ ตอนที่ ๒๖ ก

หนา ๔๓
ราชกิจจานุเบกษา

๑ กุมภาพันธ ๒๕๕๑

แตงตั้งนายทหารชั้นนายพลของสวนราชการตามวรรคสองและระหวางสํานักงานปลัดกระทรวง และ
สวนราชการในกองทัพไทย
ระเบี ย บการประชุ ม ของคณะกรรมการตามวรรคสองและวรรคสาม ให เ ป น ไปตามที่
กระทรวงกลาโหมกําหนด
มาตรา ๒๖ ใหก ระทรวงกลาโหมจั ดใหมี กํา ลัง สํารองเพื่ อสนับ สนุ น การปฏิบั ติง านของ
กระทรวงกลาโหม การดําเนินการเกี่ยวกับกําลังสํารองใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยการนั้น
มาตรา ๒๗ การแตงตั้งนายทหารชั้นนายพลดํารงตําแหนง ใหนําความกราบบังคมทูลเพื่อ
ทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ แตงตั้ง
มาตรา ๒๘ การปฏิ บั ติ ด า นการข า วกรองและการต อ ต า นข า วกรอง ในภารกิ จ ของ
กระทรวงกลาโหมเพื่อใหสามารถรับสถานการณที่เปนภัยคุกคามตาง ๆ ไดตั้งแตยามปกติในลักษณะที่
เป น การป อ งปรามและปอ งกั น ก อนที่ ส ถานการณ จ ะรุ น แรงถึ ง ขั้น เป น ภั ย ต อความมั่ น คงของรั ฐ
ใหเปนไปตามที่กระทรวงกลาโหมกําหนด
มาตรา ๒๙ โครงสร า งองค ก รการฝ ก และการศึ ก ษาของทหารและข า ราชการพลเรื อ น
กลาโหมให เป น ไปตามนโยบายที่ ก ระทรวงกลาโหมกํา หนด โดยให กองบั ญชาการกองทั พ ไทย
รับผิดชอบการฝกและศึกษาในระดับยุทธศาสตร การปฏิบัติการรวมของกองทัพไทยและการปฏิบัติการ
ของกองบัญชาการกองทัพไทย และใหกองทัพบก กองทัพเรือ และกองทัพอากาศ รับผิดชอบในระดับ
ปฏิบัติการและระดับยุทธวิธี
มาตรา ๓๐ ให กระทรวงกลาโหมกํา หนดระเบี ยบ หลั ก เกณฑ และขั้ น ตอนการปฏิ บั ติ
เกี่ยวกับระบบการสง กําลังบํารุง รวมและมาตรฐานยุท โธปกรณต ามความตอ งการของกองทัพไทย
โดยใหมีคณะกรรมการที่กระทรวงกลาโหมแตงตั้ งขึ้น รับผิดชอบการดําเนิน การสงกําลังบํารุงรว ม
หรือมาตรฐานยุทโธปกรณ แลวแตกรณี
มาตรา ๓๑ ใหกองบัญชาการกองทัพไทยรับผิดชอบการวางแผน พัฒนาและดําเนิน การ
เกี่ยวกับระบบควบคุม บั งคับบั ญชากองทัพ ไทย ให สามารถติด ตอเชื่ อมโยงและแลกเปลี่ยนขอมู ล
ระหวางหนวยงานตาง ๆ ทั้งในระดับรัฐบาล ระดับกระทรวง และหนวยงานในกระทรวงกลาโหม
ตลอดจนการแบงมอบความรับผิดชอบในการดําเนินการใหกับกองทัพและสวนราชการที่เกี่ยวของ
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มาตรา ๓๒ ใหกระทรวงกลาโหมวางแผน พัฒนา และดําเนินการเกี่ยวกับระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารเพื่ อการบริ หารราชการทั่ วไปของกระทรวงกลาโหมใหสามารถติดต อ
เชื่อมโยง แลกเปลี่ยนขอมูลระหวางหนวยงานตาง ๆ ทั้งในประเทศและระหวางประเทศ
หมวด ๔
การจัดระเบียบการปฏิบัติราชการทหาร
มาตรา ๓๓ การจัดใหมี การวาง และการใชกําลังทหารเพื่อปฏิบัติราชการทหารใหเปนไป
ตามที่กระทรวงกลาโหมกําหนด เวนแตจะกําหนดเปนอยางอื่นในพระราชบัญญัตินี้
การใชกําลังทหาร หรือการวางกําลังเพื่อเตรียมการยุทธ ใหเปนไปตามขอบังคับแผนและคําสั่ง
ปฏิบัติการทางทหารที่กระทรวงกลาโหมกําหนด
มาตรา ๓๔ ในกรณีที่มีความจําเปน เพื่อการรบหรือการสงคราม การปราบปราม การกบฏ
หรือเมื่อไดประกาศใชกฎอัยการศึก ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหมโดยความเห็นชอบของสภา
กลาโหม มีอํานาจกําหนดหนวยงาน แตงตั้งเจาหนาที่ทางทหารและกําหนดอํานาจหนาที่ของหนวยงาน
และเจาหนาที่ทางทหารไดตามความเหมาะสมแกการปฏิบัติภารกิจ
เมื่อการรบหรือการสงคราม หรือการปราบปรามการกบฏสิ้นสุดลง หรือมีการยกเลิกประกาศ
กฎอัยการศึก ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหมโดยความเห็นชอบของสภากลาโหมพิจารณาสั่งยกเลิก
หนวยงานและเจาหนาที่ทางทหารที่ไดกําหนด หรือแตงตั้งตามวรรคหนึ่ง
เพื่อประโยชนในการปฏิบัติตามอํานาจหนาที่ตามวรรคหนึ่ง รัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหม
โดยความเห็น ชอบของสภากลาโหมมีอํานาจกําหนดพื้น ที่ที่จําเปนตอการปฏิบัติการทางทหารเปน
ยุทธบริเวณ และกําหนดพื้นที่สวนที่เหลือเปนเขตภายใน
มาตรา ๓๕ การใช กํ าลั งทหารเพื่ อการปราบปรามการจลาจล ให เปน ไปตามที่กระทรวง
กลาโหมกําหนดโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี
มาตรา ๓๖ การใช กํ าลั งทหารหรื อการอื่ นใดเพื่ อป องกั น ระงั บ หรื อปราบปรามการกระทํ า
ความผิดที่เปนภัยตอความมั่นคงของรัฐหรือเกี่ยวกับการกอการราย ซึ่งจําเปนตองใชกําลังทหารเพื่อระงับ
เหตุการณรายแรงโดยเร็ว มิใหเหตุการณมีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น หรือเพื่อพิทักษผลประโยชนแหงชาติ
ใหเปนไปตามที่กระทรวงกลาโหมกําหนด เวนแตจะมีกฎหมายกําหนดไวเปนอยางอื่น
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มาตรา ๓๗ เพื่อปองกันและรักษาผลประโยชนแหงชาติ ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหม
โดยความเห็น ชอบของสภากลาโหมมีอํ านาจอนุมัติใ หกระทรวงกลาโหมจัดและวางกําลังในพื้น ที่
ที่เห็นวาเหมาะสมเพื่อปฏิบัติภารกิจของกระทรวงกลาโหมไดตั้งแตยามปกติ
มาตรา ๓๘ การใชกําลังทหารในการปฏิบัติภารกิจเพื่อสันติภาพใหเปนไปโดยความเห็นชอบ
ของสภากลาโหม และเปนไปตามมติของคณะรัฐมนตรี
ในกรณี ที่ ค ณะรั ฐ ม นตรี มี ม ติ ใ ห ใ ช กํ า ลั ง ทหารใ นการปฏิ บั ติ ก ารตาม วรรคหนึ่ ง
ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหมโดยความเห็นชอบของสภากลาโหม มีอํานาจกําหนดหนวยงาน
ในกระทรวงกลาโหม และแตงตั้งเจาหนาที่ทางทหาร รวมทั้งกําหนดอํานาจหนาที่ของหนวยงานและ
เจาหนาที่ทางทหารนั้น เพื่อปฏิบัติการใหเปนไปตามมติคณะรัฐมนตรี
มาตรา ๓๙ ใหกองทัพไทยจัดตั้งศูนยบัญชาการทางทหารในแตละระดับขึ้นตั้งแตยามปกติ
เพื่อใชในการติดตามสถานการณ และเปนศูนยควบคุม อํานวยการ และสั่งการการปฏิบัติ
ให ศูน ยบั ญชาการทางทหารในกองบัญ ชาการกองทั พไทย มีห นา ที่ค วบคุม อํา นวยการ
และสั่งการศูนยบัญชาการทางทหารในแตละระดับตามวรรคหนึ่งหรือกองกําลังเฉพาะกิจรวมที่จัดตั้ง
ขึ้นตามแผนปองกันประเทศ แลวแตกรณี
มาตรา ๔๐ ในการปฏิ บัติ ห น าที่ ต ามบทบัญ ญั ติ ใ นหมวดนี้ ให เจ า หนา ที่ ท างทหารเป น
เจาพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา
มาตรา ๔๑ ทหาร ขาราชการพลเรือนกลาโหม และผูที่รวมปฏิบัติหนาที่กับทหารในภารกิจ
เพื่อความมั่นคงของประเทศ อาจไดรับคาตอบแทนและสิทธิประโยชนตามหลักเกณฑแ ละวิธีการที่
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) เสนาธิการทหารบก
(๑๖) ผูบัญชาการทหารเรือ
(๑๗) รองผูบัญชาการทหารเรือ
(๑๘) ผูชวยผูบัญชาการทหารเรือ
(๑๙) เสนาธิการทหารเรือ
(๒๐) ผูบัญชาการกองเรือยุทธการ
(๒๑) ผูบัญชาการทหารอากาศ
(๒๒) รองผูบัญชาการทหารอากาศ
(๒๓) ผูชวยผูบัญชาการทหารอากาศ
(๒๔) เสนาธิการทหารอากาศ
(๒๕) ผูบัญชาการกองบัญชาการยุทธทางอากาศ
(๒๖) สมาชิกสภากลาโหมผูทรงคุณวุฒิซึ่งเปนผูมีความรูและความเชี่ยวชาญเปนที่ประจักษ
ทั่วไปในดานการทหาร ดานความมั่นคง ดานการบริหารราชการ ดานกฎหมายหรือดานอื่นที่เกี่ยวของ
กับอํานาจหนาที่ของกระทรวงกลาโหม จํานวนไมเกินสามคนซึ่งรัฐ มนตรีวาการกระทรวงกลาโหม
แตงตั้งตามมติของสภากลาโหม
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ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหมแตงตั้งผูดํารงตําแหนงในกระทรวงกลาโหมเปนเลขาธิการ
และรองเลขาธิการ
ในกรณีที่มีรัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงกลาโหมมากกวาหนึ่งคน ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหม
แตงตั้งใหรัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงกลาโหม เปนรองประธานเรียงตามลําดับ
รั ฐ มนตรี ว า การกระทรวงกลาโหมจะเชิ ญ บุ ค คลอื่ น เข า ชี้ แ จงและแสดงความคิ ด เห็ น ต อ
สภากลาโหมเฉพาะเรื่องใดก็ได
มาตรา ๔๓ ในการดํ าเนิน การของรัฐ มนตรี วา การกระทรวงกลาโหมในเรื่ องดัง ตอ ไปนี้
ตองเปนไปตามมติของสภากลาโหม
(๑) นโยบายการทหาร
(๒) นโยบายการระดมสรรพกําลังเพื่อการทหาร
(๓) นโยบายการปกครองและการบังคับบัญชาภายในกระทรวงกลาโหม
(๔) การพิจารณางบประมาณการทหาร และการแบงสรรงบประมาณของกระทรวงกลาโหม
(๕) การพิจารณารางกฎหมายที่เกี่ยวกับการทหาร
(๖) เรื่องที่กฎหมายหรือรัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหมกําหนดใหเสนอสภากลาโหม
มาตรา ๔๔ สมาชิกสภากลาโหมตามมาตรา ๔๒ (๒๖) มีวาระการดํารงตําแหนงคราวละ
สองป นับแตวันที่ไดรับการแตงตั้งและอาจไดรับแตงตั้งอีกได แตไมเกินสองวาระ
ในกรณีสมาชิกสภากลาโหมตามมาตรา ๔๒ (๒๖) พนจากตําแหนงกอนวาระ รัฐมนตรีวาการ
กระทรวงกลาโหมอาจแตงตั้งผูอื่นแทนได และใหผูซึ่งไดรับแตงตั้งแทนตําแหนงที่วางอยูในตําแหนง
เทากับวาระที่เหลืออยูของสมาชิกซึ่งไดแตงตั้งไวแลว
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 การประชุมสภากลาโหมใหเปนไปตามคําสั่งของประธานสภากลาโหมหรือเมื่อ
สมาชิกสภากลาโหมไมนอยกวาหนึ่งในสามของสมาชิกสภากลาโหมทั้งหมดรองขอใหมีการประชุม
องคประชุมสภากลาโหมแตละครั้งจะตองมีสมาชิกมาประชุมไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวน
สมาชิกสภากลาโหมทั้งหมด
ประธานสภากลาโหมเปนประธานในที่ประชุม แตถาประธานสภากลาโหมไมอยูในที่ประชุม
ใหรองประธานสภากลาโหมเปนประธานในที่ประชุมแทน โดยพิจารณาตามลําดับที่ไดรับการแตงตั้ง
ตามมาตรา ๔๒ แตถาทั้ งประธานสภากลาโหมและรองประธานสภากลาโหมไมอยู ใ นที่ป ระชุ ม
ใหสมาชิกสภากลาโหมซึ่งอาวุโสสูงสุดตามระเบียบแบบแผนของกระทรวงกลาโหมทําหนาที่ประธาน
ในที่ประชุมแทนตอไปตามลําดับ
มติของสภากลาโหมนั้น ใหสวนราชการตาง ๆ ในกระทรวงกลาโหมถือปฏิบัติ
มาตรา ๔๗ ให มี “คณะผู บั ญ ชาการทหาร” ประกอบด ว ยผู บั ญ ชาการทหารสู ง สุ ด
ผูบัญชาการทหารบก ผูบัญชาการทหารเรือ ผูบัญชาการทหารอากาศ และเสนาธิการทหารโดยมี
ผูบัญชาการทหารสูงสุด เปนประธานคณะผูบัญชาการทหาร มีหนาที่เสนอแนะและใหคําปรึกษาตอ
รัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหมในเรื่องการเตรียมกําลัง การสั่งการใชกําลัง การเคลื่อนกําลังทหาร
และการเตรียมพรอม ตลอดจนรับผิดชอบในการควบคุม อํานวยการยุทธในภาพรวม รวมทั้งควบคุม
บังคับบัญชากองกําลังเฉพาะกิจรวมที่จัดตั้งขึ้นในกรณีที่มีสถานการณที่กระทบตอความสงบเรียบรอย
และความมั่นคงของประเทศ
การควบคุม อํานวยการยุทธและการควบคุม บังคับบัญชากองกําลังเฉพาะกิจรวมที่จัดตั้งขึ้น
ตามวรรคหนึ่งใหเปนไปตามขอบังคับ แผนและคําสั่งปฏิบัติการทางทหารที่กระทรวงกลาโหมกําหนด
บทเฉพาะกาล
มาตรา ๔๘ ให โอนบรรดากิ จการ อํ านาจหน าที่ ทรั พย สิ น เงิ นงบประมาณ หนี้ สิ ทธิ
ภาระผูกพัน ขาราชการ ลูกจาง พนักงานราชการ และอัตรากําลังพลของสวนราชการในกระทรวงกลาโหม
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ตามพระราชบัญญัติจัดระเบียบราชการกระทรวงกลาโหม พ.ศ. ๒๕๐๓ ไปเปนของสวนราชการที่มีชื่อ
อยางเดียวกันในกระทรวงกลาโหมตามพระราชบัญญัตินี้ ยกเวนสวนของสํานักงานเลขานุการรัฐมนตรี
และกองบัญชาการทหารสูงสุด
มาตรา ๔๙ ใหโอนบรรดากิ จการ อํานาจหนาที่ ทรัพยสิ น เงินงบประมาณ หนี้ สิท ธิ
ภาระผูกพัน ขาราชการ ลูกจาง พนักงานราชการ และอัตรากําลังพลของสํานักงานเลขานุการรัฐมนตรี
กระทรวงกลาโหม ตามพระราชบัญญัติจัดระเบียบราชการกระทรวงกลาโหม พ.ศ. ๒๕๐๓ ไปเปนของ
สํานักงานรัฐมนตรี กระทรวงกลาโหม ตามพระราชบัญญัตินี้
มาตรา ๕๐ ให โอนบรรดากิ จการ อํ านาจหน าที่ ทรั พย สิ น เงิ นงบประมาณ หนี้ สิ ทธิ
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
ไมต่ํากวาเดิม
มาตรา ๕๒ ให ส ภากลาโหมตามพระราชบัญ ญั ติ จั ดระเบี ยบราชการกระทรวงกลาโหม
พ.ศ. ๒๕๐๓ คงปฏิบัติหนาที่ตอไปจนกวาจะไดแตงตั้งสภากลาโหมขึ้นใหมตามพระราชบัญญัตินี้
มาตรา ๕๓ บรรดาพระราชกฤษฎี ก า กฎกระทรวง กฎ ข อ บั ง คั บ ระเบี ย บแบบแผน
ประกาศ คําสั่ง หรือมติของสภากลาโหมใด ที่ออกตามพระราชบัญญัติจัดระเบียบราชการกระทรวงกลาโหม
พ.ศ. ๒๕๐๓ ใหยังคงมีผลใชบังคับไดตอไปเทาที่ไมขัดหรือแยงกับพระราชบัญญัตินี้ ทั้งนี้ จนกวาจะมี
การออกพระราชกฤษฎีกา กฎกระทรวง กฎ ขอบังคับ ระเบียบแบบแผน ประกาศ คําสั่ง หรือมติของ
สภากลาโหม ที่ออกตามพระราชบัญญัตินี้ใชบังคับแทน
ผูรับสนองพระบรมราชโองการ
พลเอก สุรยุทธ จุลานนท
นายกรัฐมนตรี
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ราชกิจจานุเบกษา
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หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญ ญัติฉ บับนี้ คือ โดยที่ก ฎหมายวาดว ยการจัด ระเบีย บ
ราชการกระทรวงกลาโหมใชบังคับมาเปนเวลานาน ประกอบกับสถานการณและระบบการบริหารราชการ
ของประเทศไดเปลี่ยนแปลงไป สมควรปรับปรุงการจัดองคกรและการบริหารราชการของกระทรวงกลาโหม
ใหสอดคลองและเหมาะสมยิ่งขึ้น จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้

