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สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
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พระราชบัญญัติ 
ยศทหาร 

พุทธศักราช ๒๔๗๙ 
   

 
ในพระปรมาภิไธยสมเด็จพระเจ*าอยู-หัวอานันทมหิดล 

คณะผู*สําเร็จราชการแทนพระองค2 
(ตามประกาศประธานสภาผู*แทนราษฎร 

ลงวันท่ี ๒๐ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๔๗๘) 
เจ*าพระยายมราช 

พล.อ. เจ*าพระยาพิชเยนทร  โยธิน 
ตราไว* ณ วันท่ี ๓๑ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๔๗๙ 

เป<นป=ท่ี ๓ ในรัชกาลป>จจุบัน 
 

โดยท่ีสภาผู*แทนราษฎรลงมติว-า สมควรมีพระราชบัญญัติยศทหารข้ึนโดยเฉพาะ 
 
จึงมีพระบรมราชโองการให*ตราพระราชบัญญัติข้ึนไว*โดยคําแนะนําและยินยอมของ

สภาผู*แทนราษฎร ดังต-อไปนี้ 
 
มาตรา ๑  พระราชบัญญัตินี้ให*เรียกว-า “พระราชบัญญัติยศทหาร พุทธศักราช 

๒๔๗๙” 
 
มาตรา ๒๑  ให*ใช*พระราชบัญญัตินี้ตั้งแต-วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป<นต*นไป 
 
มาตรา ๓  ต้ังแต-วันใช*พระราชบัญญัตินี้ ให*ยกเลิกบรรดาบทกฎหมาย กฎ และ

ข*อบังคับอ่ืน ๆ ในส-วนท่ีมีบัญญัติไว*แล*วในพระราชบัญญัตินี้ หรือซ่ึงขัดแย*งกับบทแห-งพระราชบัญญัติ
นี้ 

 
มาตรา ๔๒  ยศทหารมีตามลําดับดังนี้ 
 

๑. สัญญาบัตร 
 

ลําดับยศและเทียบยศ 

ทหารบก ทหารเรือ ทหารอากาศ 

                                                 
๑ ราชกิจจานุเบกษา เล-ม ๕๓/-/หน*า ๕๓๑/๘ พฤศจิกายน ๒๔๗๙ 
๒ มาตรา ๔ แก*ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติยศทหาร (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๔๙๔ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒ - 
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สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
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สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
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จอมพล จอมพลเรือ จอมพลอากาศ 
พลเอก  พลเรือเอก พลอากาศเอก 
พลโท พลเรือโท พลอากาศโท 
พลตรี พลเรือตรี พลอากาศตรี 
พลจัตวา พลเรือจัตวา พลอากาศจัตวา 
พันเอก นาวาเอก นาวาอากาศเอก 
พันโท นาวาโท นาวาอากาศโท 
พันตรี นาวาตรี นาวาอากาศตรี 
ร*อยเอก เรือเอก เรืออากาศเอก 
ร*อยโท เรือโท เรืออากาศโท 
ร*อยตรี เรือตรี เรืออากาศตรี 

 
๒. ประทวน 

 

ลําดับยศและเทียบยศ 

ทหารบก ทหารเรือ ทหารอากาศ 

นายดาบ   
จ-าสิบเอก พันจ-าเอก พันจ-าอากาศเอก 
จ-าสิบโท พันจ-าโท พันจ-าอากาศโท 
จ-าสิบตรี พันจ-าตรี พันจ-าอากาศตรี 
สิบเอก จ-าเอก จ-าอากาศเอก 
สิบโท จ-าโท จ-าอากาศโท 
สิบตรี จ-าตรี จ-าอากาศตรี 
 

มาตรา ๕๓  ผู*ใดจะเป<นทหารสัญญาบัตรยศชั้นใดได*นั ้น จะได*ทรงพระกรุณา
โปรดเกล*าฯ แต-งต้ังข้ึน เว*นแต-ผู*ท่ีมียศเป<นทหารสัญญาบัตรอยู-แล*วรับราชการประจําในสังกัดใหม-
กองทัพใด หากยศไม-ตรงกับสังกัดกองทัพนั้น ก็ให*มียศตามกองทัพท่ีสังกัดใหม-ในชั้นเดียวกับยศเดิมได* 
ต้ังแต-วันท่ีมีคําสั่งให*รับราชการประจําในสังกัดใหม- 

 
มาตรา ๖   ผู* ท่ี จะเป<นทหารสัญญาบัตรนั้นต*องเป<นผู* ท่ี มี วิทยฐานะตาม ท่ี

กระทรวงกลาโหมกําหนดไว* เว*นแต-ผู*ท่ีทรงพระกรุณาโปรดเกล*าฯ แต-งต้ังเป<นพิเศษ 
 

                                                 
๓ มาตรา ๕ แก*ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชกําหนดแก*ไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติยศทหาร 

พุทธศักราช ๒๔๗๙ พุทธศักราช ๒๔๘๔ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

มาตรา ๗๔  การแต-งต้ังผู*ใดให*ว-าท่ียศนายทหารสัญญาบัตรชั้นใดชั่วคราว ให*
รัฐมนตรีว-าการกระทรวงกลาโหมมีอํานาจแต-งต้ังผู*นั้นให*ว-าท่ียศสัญญาบัตรชั้นนั้นชั่วคราวได* เว*นแต-
การแต-งต้ังว-าท่ียศนายทหารสัญญาบัตรชั่วคราวของหน-วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษา
พระองค2 ให*อยู-ในพระราชวินิจฉัยของผู*บัญชาการหน-วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค2 

 
มาตรา ๘ ๕  ผู* ใดจะเป<นนายทหารประทวนชั้น ใดได*นั้ น ให*รัฐมนตรีว-าการ

กระทรวงกลาโหม ผู*บังคับบัญชาชั้นแม-ทัพซ่ึงเป<นหัวหน*าส-วนราชการท่ีข้ึนตรงต-อกระทรวงกลาโหม ผู*
บัญชาการทหารบก ผู*บัญชาการทหารเรือ หรือผู*บัญชาการทหารอากาศออกประทวนแต-งต้ังผู*อยู-ใต*
บังคับบัญชาได* เว*นแต-การแต-งต้ังนายทหารประทวนของหน-วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษา
พระองค2 ให*อยู-ในพระราชวินิจฉัยของผู*บัญชาการหน-วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค2 

 
มาตรา ๙   ผู* ท่ี จะเป< นทหารประทวนนั้ น  ต* องเป< นผู* ท่ี มี วิทยฐานะตาม ท่ี

กระทรวงกลาโหมกําหนดไว* เว*นแต-ผู*ท่ีรัฐมนตรีว-าการกระทรวงกลาโหมแต-งต้ังเป<นพิเศษ 
 
มาตรา ๑๐  ผู*ท่ีได*รับยศทหารอยู-แล*วก-อนวันใช*พระราชบัญญัตินี้ให*คงมียศต-อไป

ตามเดิม 
 
มาตรา ๑๑  ทหารผู* ใดท่ี มิได* มียศตามพระราชบัญญั ตินี้  ให*รัฐมนตรีว-าการ

กระทรวงกลาโหมมีอํานาจออกกฎกระทรวงเทียบฐานะกับยศทหารได* 
 
มาตรา ๑๒๖  การถอดหรือการออกจากยศสัญญาบัตรจะกระทําได*โดยประกาศ

พระบรมราชโองการ 
 
มาตรา ๑๓  การให*ออกจากว-าท่ียศสัญญาบัตร หรือการถอด หรือการออกจากยศ

ประทวน ให*ผู*มีอํานาจแต-งต้ังสั่งได* 
 
มาตรา ๑๔  ให*รัฐมนตรีว-าการกระทรวงกลาโหมมีหน*าท่ีรักษาการให*เป<นไปตาม

พระราชบัญญัตินี้ และให*มีอํานาจออกกฎกระทรวงเพ่ือปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ 
กฎกระทรวงนั้นเม่ือได*ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล*วให*ใช*บังคับได* 
 
 

ผู*รับสนองพระบรมราชโองการ 
พ.อ. พหลพลพยุหเสนา 

นายกรัฐมนตรี 

                                                 
๔ มาตรา ๗ แก*ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติยศทหาร (ฉบับท่ี ๘) พ.ศ. ๒๕๕๖ 
๕ มาตรา ๘ แก*ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติยศทหาร (ฉบับท่ี ๘) พ.ศ. ๒๕๕๖ 
๖ มาตรา ๑๒ แก*ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติยศทหาร (ฉบับท่ี ๖) พ.ศ.๒๕๐๑ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

       
พระราชกําหนดแก*ไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติยศทหาร พุทธศักราช ๒๔๗๙ พุทธศักราช ๒๔๘๔๗ 
 

มาตรา ๔  ให*รัฐมนตรีว-าการกระทรวงกลาโหมรักษาการให*เป<นไปตามพระราช
กําหนดนี้ 
 
พระราชบัญญัติอนุมัติพระราชกําหนดแก*ไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติยศทหาร พุทธศักราช ๒๔๗๙ 
พุทธศักราช ๒๔๘๔๘ 
 

มาตรา ๓  สภาผู*แทนราษฎรได*พิจารณาลงมติอนุมัติพระราชกําหนดแก*ไขเพ่ิมเติม
พระราชบัญญั ติยศทหาร พุทธศักราช ๒๔๗๙  พุทธศักราช ๒๔๘๔ ตามรัฐธรรมนูญแห- ง
ราชอาณาจักรไทย มาตรา ๕๒ เม่ือวันท่ี ๑๙ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๔๘๔ 
 
พระราชบัญญัติยศทหาร (ฉบับท่ี ๓) พุทธศักราช ๒๔๘๕๙ 
 

มาตรา ๓  ในกฎหมายว-าด*วยยศทหารและบรรดากฎหมายอ่ืนใด ซ่ึงมีคําว-า “นาย” 
ประกอบยศทหารอยู-ด*วยนั้น ให*ตัดคําว-า “นาย” ออกท้ังสิ้น 

ถ*าผู*ท่ีได*รับยศทหารเป<นหญิง ให*เติมคําว-า “หญิง” ท*ายยศนั้น ๆ ด*วย 
 
มาตรา ๔  ให*รัฐมนตรีว-าการกระทรวงกลาโหมรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 

 
พระราชบัญญัติยศทหาร (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๔๙๔๑๐ 
 
พระราชบัญญัติยศทหาร (ฉบับท่ี ๕) พ.ศ. ๒๔๙๗๑๑ 
 
พระราชบัญญัติยศทหาร (ฉบับท่ี ๖) พ.ศ. ๒๕๐๑๑๒ 
 
หมายเห ตุ :- เห ตุผลในการประกาศใช*พระราชบัญญั ติฉบับนี้  คือตามท่ีมาตรา ๑๒ แห- ง
พระราชบัญญัติยศทหาร พุทธศักราช ๒๔๗๙ ซ่ึงได*แก*ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติยศทหาร (ฉบับท่ี 
๕) พ.ศ. ๒๔๙๗ บัญญัติให*นายทหารท่ีมียศจอมพล จอมพลเรือ จอมพลอากาศ รับราชการอยู-จน
ตลอดชีวิตนั้นไม-เหมาะสม สมควรแก*ไขเพ่ิมเติมกฎหมายในเรื่องนี้เพ่ือให*นายทหารดังกล-าวรับราชการ
เช-นเดียวกับข*าราชการท่ัวไป 

                                                 
๗ ราชกิจจานุเบกษา เล-ม ๕๘/-/หน*า ๓๖๗/๑๑ มีนาคม ๒๔๘๔ 
๘ ราชกิจจานุเบกษา เล-ม ๕๘/-/หน*า ๘๙๘/๘ กรกฎาคม ๒๔๘๔ 
๙ ราชกิจจานุเบกษา เล-ม ๕๙/ตอน ๗๖/หน*า ๒๓๕๙/๘ ธันวาคม ๒๔๘๕ 
๑๐ ราชกิจจานุเบกษา เล-ม ๖๘/ตอนท่ี ๘๐/ฉบับพิเศษ หน*า ๑๘/๓๑ ธันวาคม ๒๔๙๔ 
๑๑ ราชกิจจานุเบกษา เล-ม ๗๑/ตอนท่ี ๑๖/หน*า ๔๔๑/๙ มีนาคม ๒๔๙๗ 
๑๒ ราชกิจจานุเบกษา เล-ม ๗๕/ตอนท่ี ๕๐/หน*า ๒๘๙/๑ กรกฎาคม ๒๕๐๑ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๕ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

 
พระราชบัญญัติยศทหาร (ฉบับท่ี ๗) พ.ศ. ๒๕๐๕๑๓ 
 
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช*พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ เนื่องจากพระราชบัญญัติจัดระเบียบ
ราชการกระทรวงกลาโหม พ.ศ. ๒๕๐๓ ได*บัญญัติให*กองทัพบก กองทัพเรือ และกองทัพอากาศ เป<น
ส-วนราชการข้ึนตรงต-อกองบัญชาการทหารสูงสุด จึงเป<นเหตุให*ผู*บัญชาการท้ังสามกองทัพ แต-งต้ังยศ
นายทหารประทวนไม-ได*  สมควรแก*ไขเพ่ิมเติมกฎหมายในเรื่องนี้เพ่ือให*ผู*บัญชาการทหารบก ผู*
บัญชาการทหารเรือ ผู*บัญชาการทหารอากาศ แต-งต้ังยศนายทหารประทวนได*ดังเดิม กับสมควรให*
ผู*บังคับบัญชาชั้นแม-ทัพซ่ึงเป<นหัวหน*าส-วนราชการท่ีข้ึนตรงต-อกระทรวงกลาโหม แต-งต้ังยศนายทหาร
ประทวนได*ด*วย 
 
พระราชบัญญัติยศทหาร (ฉบับท่ี ๘) พ.ศ. ๒๕๕๖๑๔ 
 
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช*พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยท่ีหน-วยบัญชาการถวายความ
ปลอดภัยรักษาพระองค2มีภารกิจในการถวายอารักขาและถวายพระเกียรติองค2พระมหากษัตริย2 พระ
ราชินี พระรัชทายาท และพระบรมวงศานุวงศ2 รวมท้ังปฏิบัติหน*าท่ีในพระราชพิธีตามท่ีได*รับ
มอบหมาย และรักษาความสงบเรียบร*อยภายในเขตพระราชฐาน ตลอดจนวางแผน อํานวยการ 
ประสานงาน ดําเนินการ และกํากับงานในหน*าท่ีของสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยาม
มกุฎราชกุมาร สมควรให*การแต-งต้ังว-าท่ียศนายทหารสัญญาบัตรชั่วคราวและการออกประทวนแต-งต้ัง
นายทหารประทวนของหน-วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค2 อยู-ในพระราชวินิจฉัยของ
ผู*บัญชาการหน-วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค2  จึงจําเป<นต*องตราพระราชบัญญัตินี้ 

 
 
 

ฐิติมา/ผู*จัดทํา 
๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๒ 

 
ปณตภร/ปรับปรุง-เพ่ิมเติม 

๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ 
 

วิมล/ปรับปรุง 
๓ ธันวาคม ๒๕๕๖ 

ณัฐพร/ตรวจ 
๑๓ ธันวาคม ๒๕๕๖ 

 
 

                                                 
๑๓ ราชกิจจานุเบกษา เล-ม ๗๙/ตอนท่ี ๒๕/หน*า ๒๙๗/๑๓ มีนาคม ๒๕๐๕ 
๑๔ ราชกิจจานุเบกษา เล-ม ๑๓๐/ตอนท่ี ๑๐๙ ก/หน*า ๕/๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ 


