ระเบียบกระทรวงกลาโหม

ว่าด้วยการแต่งตั้งยศและการเลื่อนยศของข้าราชการทหาร
พ.ศ.๒๕๔๑
โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงระเบียบกระทรวงกลาโหมว่าด้วยการแต่งตั้งยศและการเลื่อนยศ
ของข้าราชการทหารให้เหมาะสมยิ่งขึ้น จึงวางระเบียบไว้ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑
ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบกระทรวงกลาโหมว่าด้วยการแต่งตั้งยศและ
การเลื่อนยศของข้าราชการทหาร พ.ศ. ๒๕๔๑”
ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๔๑ เป็นต้นไป
ข้อ ๓ ให้ยกเลิก
			
๓.๑ ระเบียบกระทรวงกลาโหมว่าด้วยการแต่งตั้งยศและการเลื่อนยศของ
ข้าราชการทหาร พ.ศ. ๒๕๒๗
			
๓.๒ ระเบียบกระทรวงกลาโหมว่าด้วยการแต่งตั้งยศและการเลื่อนยศของ
ข้าราชการทหาร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๑
			
๓.๓ ระเบียบกระทรวงกลาโหมว่าด้วยการแต่งตั้งยศและการเลื่อนยศของ
ข้าราชการทหาร (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๓๑
			
๓.๔ ระเบียบกระทรวงกลาโหมว่าด้วยการแต่งตั้งยศและการเลื่อนยศของ
ข้าราชการทหาร (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๓๓
ข้อ ๔
ในระเบียบนี้
			
๔.๑ คำว่า “ยศ” หมายความรวมถึงว่าที่ยศนั้น ๆ ด้วย
			
๔.๒ คำว่า “การแต่งตั้งยศ” หมายถึงการแต่งตั้งผู้ซึ่งเข้ารับราชการทหาร
หรือโอนมาจากกระทรวง ทบวง กรม อื่น ให้ดำรงยศทหาร

๗๕๔
			

๔.๓ คำว่า “การเลื่อนยศ” หมายถึงการเลื่อนยศข้าราชการทหารให้ดำรงยศ

สูงขึ้น
			

๔.๔ คำว่า “จำนวนปีที่รับราชการแต่ละชั้นยศ” หมายถึงจำนวนปีที่ต้อง

รับราชการอยู่ในแต่ละชั้นยศนั้น ๆ ให้เริ่มนับตั้งแต่วันที่ได้รับการบรรจุหรือแต่งตั้งยศโดยไม่นับรวมวัน
ราชการทวีคูณ
			

๔.๕ คำว่า “จำนวนปีที่รับราชการรวม” หมายถึง จำนวนปีที่รับราชการ

นับตั้งแต่วันที่ได้รับการบรรจุเข้ารับราชการเป็นข้าราชการชั้นสัญญาบัตรหรือต่ำกว่าชั้นสัญญาบัตรครั้งแรก
แล้วแต่กรณี จนถึงวันที่จะได้รับการเลื่อนยศโดยไม่นับรวมวันราชการทวีคูณ
			

๔.๖ คำว่า “อนุปริญญา” หมายความว่า หลักสูตรซึ่งกำหนดระยะเวลาศึกษา

รวมแล้วเทียบได้ไม่น้อยกว่า สามปีต่อจากชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ตามที่กำหนดในกฎกระทรวงออกตามความ
ในพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการทหาร พ.ศ. ๒๕๒๑
ข้อ ๕
			

หลักเกณฑ์โดยทั่วไปในการแต่งตั้งยศ
การแต่งตั้งยศให้แก่ผู้ซึ่งบรรจุเข้ารับราชการใหม่ ให้แต่งตั้งจากผู้มีคุณสมบัติ

ตามข้อบังคับกระทรวงกลาโหมว่าด้วยการแต่งตั้งยศทหาร โดยให้แต่งตั้งยศต่ำสุดก่อน คือ นายทหาร
ประทวน ให้แต่งตั้งยศ สิบตรี จ่าตรี จ่าอากาศตรี และนายทหารสัญญาบัตรให้แต่งตั้งยศ ร้อยตรี เรือตรี
เรืออากาศตรี เว้นแต่ระเบียบนี้กำหนดไว้เป็นอย่างอื่น
ข้อ ๖
			

การเลื่อนยศต้องมีหลักเกณฑ์ครบถ้วนดังต่อไปนี้
๖.๑

มีตำแหน่งอัตราที่จะเลื่อนได้ โดยต้องดำรงตำแหน่งที่กำหนดอัตราชั้นยศ

ในวันที่เลื่อนยศ ถ้าบรรจุให้รักษาราชการในตำแหน่งใดจะขอเลื่อนยศตามตำแหน่งอัตราที่รักษาราชการไม่ได้
เว้นแต่เป็นการเลื่อนยศในชั้นยศที่ต่ำกว่าตำแหน่งอัตราที่รักษาราชการ
			

๖.๒ มีจำนวนปีที่รับราชการตามที่กำหนด

			

๖.๓ รับเงินเดือนไม่ต่ำกว่าชั้นเงินเดือนชั้นต่ำสุดของยศที่จะเลื่อน ยกเว้น

การเลื่อนยศต่ำกว่าชั้นยศ พันตรี นาวาตรี นาวาอากาศตรี ลงไป
ข้อ ๗

ผู้อยู่ในตำแหน่งประจำหน่วย (อัตราไม่จำกัดชั้นยศและจำนวน) เพื่อการศึกษา

ให้ได้รับการเลื่อนยศเป็น ร้อยโท เรือโท เรืออากาศโท และ ร้อยเอก เรือเอก เรืออากาศเอก ได้โดยอนุโลม
ถือว่าเป็นผู้ครองตำแหน่งอัตราที่เลื่อนได้ตามข้อ ๖.๑

๗๕๕
			

การเลื่อนยศนายทหารสัญญาบัตรที่มีคุณวุฒิทางการศึกษาสูง ซึ่งดำรงว่าที่ยศ

และมีสิทธิที่จะได้รับการเลื่อนยศสูงขึ้นก่อนกำหนดการรับพระราชทานยศนั้น ๆ ให้ขอเลื่อนยศสูงขึ้นได้
ตามวาระการเลื่อนยศ
ข้อ ๘

หลักเกณฑ์การนับจำนวนปีที่รับราชการ ให้นับเป็นปี เศษของปีไม่น้อยกว่า

แปดเดือนให้นับเป็นหนึ่งปี เศษของเดือนให้นับเป็นหนึ่งเดือน
			

การนับปัดเศษให้กระทำได้เฉพาะการเลื่อนยศครั้งแรก ในระดับ ป.๑ (จาก สิบตรี

จ่าตรี จ่าอากาศตรี หรือ จ่าสิบตรี พันจ่าตรี พันจ่าอากาศตรี แล้วแต่กรณี) และ ระดับ น.๑ (จากร้อยตรี
เรือตรี เรืออากาศตรี) เท่านั้น ส่วนการเลื่อนยศครั้งต่อไป จะต้องนับเต็มปี (๑๒ เดือน) โดยไม่มีการปัดเศษ
ทั้งจำนวนปีที่รับราชการแต่ละชั้นยศ และจำนวนปีที่รับราชการรวม
			

ผู้ที่ลาติดตามคู่สมรสซึ่งไปปฏิบัติราชการ ณ ต่างประเทศโดยไม่ได้รับเงินเดือน

ไม่ให้นับเวลาที่ติดตามคู่สมรสดังกล่าวเป็นเวลารับราชการตามระเบียบนี้
			

ผู้ที่ถูกสั่งพักราชการและทางราชการสั่งให้กลับเข้ารับราชการ โดยจ่ายเงิน

รายเดือนระหว่างพักราชการให้ครึ่งหนึ่ง ให้นับเวลารับราชการระหว่างนั้นเพียงครึ่งหนึ่งด้วย
			

ผู้ที่ไม่ได้รับการเลื่อนชั้นเงินเดือนหรือเงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการ ผู้ได้รับ

เงิ น เดื อ นถึ ง ขั้ น สู งสุดของอันดับเพราะมีความผิดในครึ่งปีใด (ครึ่งปีแรก ๑ เมษายน หรือครึ่งปีหลัง
๑ ตุลาคม) ให้งดนับเวลาในครึ่งปีที่ไม่ได้รับการเลื่อนชั้นเงินเดือนหรือเงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการ
ผู้ได้รับเงินเดือนถึงขั้นสูงสุดของอันดับนั้น ในจำนวนปีรับราชการและปีการครองยศ และให้ระงับการขอ
เลื่อนยศหรือขอพระราชทานยศในครึ่งปีที่ไม่ได้รับการเลื่อนชั้นเงินเดือนหรือเงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการ
ผู้ได้รับเงินเดือนถึงขั้นสูงสุดของอันดับนั้นด้วย
			

“ความผิด” ตามวรรคก่อนให้หมายความว่า ความผิดอันเนื่องจากมีความประพฤติ

เป็นที่เสื่อมเสียแก่ทางราชการหรือหมู่คณะหรือนำความเดือดร้อนยุ่งยากมาสู่ผู้บังคับบัญชา ถูกลงทัณฑ์
หรือลงโทษตามหลักเกณฑ์ที่ส่วนราชการกำหนด บกพร่องต่อหน้าที่หรือมีความประพฤติส่อเจตนาไปในทาง
เกียจคร้าน ซึ่งผู้บังคับบัญชาหรือคณะกรรมการพิจารณาบำเหน็จประจำปีเห็นสมควรไม่ให้เลื่อนชั้นเงินเดือน
หรือเงินตอบแทนพิเศษ และรวมถึงเพราะมีความผิดในคดีอาญาเว้นความผิดฐานประมาทหรือลหุโทษ
ข้อ ๙
			

การเลื่อนยศ
๙.๑ การขอพระราชทานเลื่อนยศนายทหารสัญญาบัตร ให้กระทำปีละสองครั้ง

ครั้งแรกเดือนตุลาคม และครั้งที่สองเดือนเมษายน โดยให้เสนอบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิขอพระราชทานยศ

๗๕๖
ถึงสำนักงานปลัดกระทรวง ภายในวันที่ ๑๕ กันยายน หรือวันที่ ๑๕ มีนาคม แล้วแต่กรณี ถ้าเสนอขอ
พระราชทานยศไม่ทันตามกำหนด ให้ขอว่าที่ยศโดยดำเนินการหลังจากที่พระราชทานยศครั้งนั้น ๆ แล้ว
			

๙.๒ การขอเลื่อนยศเป็นว่าที่ยศให้ดำเนินการดังนี้

				

๙.๒.๑

นายทหารสัญญาบัตรที่รับเงินเดือน ระดับ น.๑ ให้เสนอ

บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิครบถ้วนถึงสำนักงานปลัดกระทรวง ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนแล้วให้สำนักงานปลัด
กระทรวงดำเนินการขอว่าที่ยศให้ตั้งแต่วันที่ ๑ ของเดือนถัดไป ซึ่งกระทำได้ทุกเดือน
				

๙.๒.๒

นายทหารสัญญาบัตรที่รับเงินเดือน ระดับ น.๒ ขึ้นไป

มีสิทธิได้รับการเลื่อนยศตั้งแต่วันที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามระเบียบเช่นเดียวกับข้อ ๙.๒.๑
			

๙.๓ การเลื่ อ นยศนายทหารประทวน ที่ ค รองอั ต รา สิ บ เอก จ่ า เอก

จ่าอากาศเอก หรือ จ่าสิบเอก พันจ่าเอก พันจ่าอากาศเอก เมื่อมีจำนวนปีรับราชการครบตามระเบียบ
ในเดือนใด ให้ดำเนินการเลื่อนยศให้ตั้งแต่วันที่ ๑ ของเดือนถัดไป ซึ่งกระทำได้ทุกเดือน
ข้อ ๑๐

การแต่งตั้งยศบุคคลซึ่งเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน โดยปกติให้

แต่งตั้งยศเป็น สิบตรี จ่าตรี จ่าอากาศตรี ก่อน ยกเว้น
			

๑๐.๑ ผู้ที่สำเร็จการศึกษาหลักสูตรการศึกษาสำหรับนายสิบทหารมหาดเล็ก

ราชวัลลภรักษาพระองค์ ให้แต่งตั้งยศเป็น สิบโท
			

๑๐.๒ บุคคลดังต่อไปนี้ ให้แต่งตั้งยศเป็นจ่าสิบตรี พันจ่าตรี พันจ่าอากาศตรี

				

๑๐.๒.๑

นั ก เรี ย นนายสิ บ นั ก เรี ย นจ่ า หรื อ นั ก เรี ย นจ่ า อากาศ

ซึ่งสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรสามปีต่อจากชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ตามหลักสูตรของกระทรวง
ศึกษาธิการหรือเทียบเท่า
				

๑๐.๒.๒ ผู้ ได้ รั บ อนุ ป ริ ญ ญาหรื อ ประกาศนี ย บั ต รวิ ช าชี พ เที ย บเท่ า

อนุปริญญาจากสถาบันการศึกษาทั้งในประเทศและต่างประเทศ
				

๑๐.๒.๓ ผู้ ไ ด้ รั บ ปริ ญ ญาจากสถาบั น การศึ ก ษาในต่ า งประเทศ

ซึ่งเทียบเท่ากับผู้ได้รับอนุปริญญาจากสถาบันการศึกษาในประเทศ
ข้อ ๑๑
			

การเลื่อนยศของนายทหารประทวน
๑๑.๑ ผู้ซึ่งจะได้รับการพิจารณาเลื่อนยศ โดยปกติต้องมีเวลารับราชการ

ในแต่ละชั้นยศไม่น้อยกว่าจำนวนปีที่รับราชการแต่ละชั้นยศ หรือไม่น้อยกว่าจำนวนปีที่รับราชการรวม
ตามที่กำหนดไว้ดังนี้

๗๕๗
ยศทหาร
สิบตรี
สิบโท
สิบเอก
จ่าสิบตรี
จ่าสิบโท
จ่าสิบเอก

จ่าตรี
จ่าโท
จ่าเอก
พันจ่าตรี
พันจ่าโท
พันจ่าเอก

จ่าอากาศตรี
จ่าอากาศโท
จ่าอากาศเอก
พันจ่าอากาศตรี
พันจ่าอากาศโท
พันจ่าอากาศเอก

จำนวนปีที่รับราชการ
แต่ละชั้นยศ

จำนวนปีที่รับ
ราชการรวม

๓ ปี
๓ ปี
๓ ปี
๑ ปี
๑ ปี
-

๓ ปี
๖ ปี
๙ ปี
๑๐ ปี
๑๑ ปี
-

ในกรณี ที่ เ ลื่ อ นยศโดยใช้ จ ำนวนปี ที่ รั บ ราชการรวม ต้ อ งมี เวลารั บ ราชการในชั้ น ยศที่ ด ำรงอยู่ ก่ อ น
การพิจารณาเลื่อนยศไม่น้อยกว่า ๑ ปี
			

๑๑.๒ โดยปกตินายทหารประทวนซึ่งจะได้รับการพิจารณาเลื่อนยศ ต้องมี

จำนวนปีที่รับราชการตามข้อ ๑๑.๑ ยกเว้นกรณีดังต่อไปนี้
				

๑๑.๒.๑ นั ก เรี ย นนายสิ บ นั ก เรี ย นจ่ า หรื อ นั ก เรี ย นจ่ า อากาศ

ซึ่งสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรต่อจากชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ
หรือเทียบเท่า ให้เป็นไปดังนี้
					

๑๑.๒.๑.๑

สำเร็ จ ตามหลั ก สู ต รหนึ่ ง ปี ให้ รั บ ราชการ

๑๑.๒.๑.๒

สำเร็ จ ตามหลั ก สู ต รสองปี ให้ รั บ ราชการ

๑๑.๒.๑.๓

สำเร็ จ ตามหลั ก สู ต รสามปี ให้ รั บ ราชการ

ในชั้นยศ สิบตรี จ่าตรี จ่าอากาศตรี ๒ ปี
					
ในชั้นยศ สิบตรี จ่าตรี จ่าอากาศตรี ๑ ปี
					

ในชั้นยศ สิบตรี จ่าตรี จ่าอากาศตรี ๑ ปี และชั้นยศ สิบโท จ่าโท จ่าอากาศโท ๒ ปี
					

๑๑.๒.๑.๔

สำเร็จตามหลักสูตรสี่ปี ให้รับราชการในชั้นยศ

สิบตรี จ่าตรี จ่าอากาศตรี ๑ ปี และชั้นยศ สิบโท จ่าโท จ่าอากาศโท ๑ ปี
				

๑๑.๒.๒ นักเรียนนายสิบ นักเรียนจ่า หรือนักเรียนจ่าอากาศ ซึ่งสำเร็จ

การศึกษาตามหลักสูตรต่อจากชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการหรือ
เทียบเท่าให้เป็นไปดังนี้

๗๕๘
					
๑๑.๒.๒.๑ สำเร็ จ ตามหลั ก สู ต รหนึ่ ง ปี ให้ รั บ ราชการ
ในชั้นยศสิบตรี จ่าตรี จ่าอากาศตรี ๑ ปี และชั้นยศ สิบโท จ่าโท จ่าอากาศโท ๒ ปี
					
๑๑.๒.๒.๒ สำเร็ จ ตามหลั ก สู ต รสองปี ให้ รั บ ราชการ
ในชั้นยศ สิบตรี จ่าตรี จ่าอากาศตรี ๑ ปี และชั้นยศ สิบโท จ่าโท จ่าอากาศโท ๑ ปี
				
๑๑.๒.๓ ผู้ได้รับประกาศนียบัตรวิชาพยาบาลผดุงครรภ์และอนามัย
ของกองทัพบก กองทัพเรือ กองทัพอากาศ หรือสถาบันการศึกษาอื่นที่ทางราชการรับรองซึ่งมีหลักสูตร
กำหนดเวลาศึกษาไม่น้อยกว่าสี่ปีต่อจากชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการหรือ
เทียบเท่าให้รับราชการในชั้นยศ สิบตรี จ่าตรี จ่าอากาศตรี ๑ ปี และชั้นยศ สิบโท จ่าโท จ่าอากาศโท ๑ ปี
				
๑๑.๒.๔ ผู้สำเร็จการศึกษาตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ตามหลักสูตร
ของกระทรวงศึกษาธิการขึ้นไปหรือเทียบเท่า ซึ่งเป็นทหารกองหนุนประเภทที่ ๑ ให้รับราชการในชั้นยศ
สิบตรี จ่าตรี จ่าอากาศตรี ๒ ปี
				
๑๑.๒.๕ นายทหารประทวนกองประจำการยศ สิ บ ตรี จ่ า ตรี
จ่าอากาศตรี ซึ่งมีพื้นความรู้วิชาสามัญ หรือวิชาการพิเศษตามที่กระทรวงกลาโหมกำหนด ที่ส่วนราชการ
รับสมัครต้องการ เมื่อพ้นจากกองประจำการตามกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหาร แล้วสมัคร
เข้ารับราชการเป็นทหารประจำการต่อหรือสมัครเข้ารับราชการใหม่ ให้รับราชการในชั้นยศ สิบตรี จ่าตรี
จ่าอากาศตรี ๒ ปี
				
๑๑.๒.๖ ผู้ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพจากสถาบันการศึกษาในประเทศ
หรือเทียบเท่า เข้ารับราชการในตำแหน่งหน้าที่หลักที่ต้องใช้วิชาชีพนั้น ให้เป็นไปดังนี้
					
๑๑.๒.๖.๑ ผู้ได้รับประกาศนียบัตรเปรียญธรรมประโยคหก
ประโยคเจ็ด หรือประโยคแปด ตามหลักสูตรการศึกษาของคณะสงฆ์ ให้รับราชการในชั้นยศ สิบตรี จ่าตรี
จ่าอากาศตรี ๒ ปี
					
๑๑.๒.๖.๒ ผู้ ส ำเร็ จ การศึ ก ษาหลั ก สู ต รผู้ ช่ ว ยพยาบาล
จากสถาบันการศึกษาของกองทัพบก กองทัพเรือ หรือกองทัพอากาศ ซึ่งมีหลักสูตรกำหนดเวลาศึกษา
หนึ่งปีต่อจากชั้นมัธยมตอนต้น ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการหรือเทียบเท่าให้รับราชการในชั้นยศ
สิบตรี จ่าตรี จ่าอากาศตรี ๒ ปี
					
๑๑.๒.๖.๓ ผู้ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพที่ทางราชการ
รับรอง ซึ่งสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรต่อจากชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ตามหลักสูตรของกระทรวง
ศึกษาธิการหรือเทียบเท่า ให้เป็นไปดังนี้

๗๕๙
						
๑๑.๒.๖.๓.๑ สำเร็ จ ตามหลั ก สู ต รหนึ่ ง ปี
ให้รับราชการในชั้นยศ สิบตรี จ่าตรี จ่าอากาศตรี ๒ ปี
						
๑๑.๒.๖.๓.๒ สำเร็ จ ตามหลั ก สู ต รสองปี
ให้รับราชการในชั้นยศ สิบตรี จ่าตรี จ่าอากาศตรี ๑ ปี
						
๑๑.๒.๖.๓.๓ สำเร็ จ ตามหลั ก สู ต รสามปี
ให้รับราชการในชั้นยศ สิบตรี จ่าตรี จ่าอากาศตรี ๑ ปี และชั้นยศ สิบโท จ่าโท จ่าอากาศโท ๒ ปี
					
๑๑.๒.๖.๔ ผู้ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพที่ทางราชการ
รับรองซึ่งสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรต่อจากชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ตามหลักสูตรของกระทรวง
ศึกษาธิการหรือเทียบเท่า ให้เป็นไปดังนี้
						
๑๑.๒.๖.๔.๑ สำเร็ จ ตามหลั ก สู ต รหนึ่ ง ปี
ให้รับราชการในชั้นยศ สิบตรี จ่าตรี จ่าอากาศตรี ๑ ปี และชั้นยศ สิบโท จ่าโท จ่าอากาศโท ๒ ปี
						
๑๑.๒.๖.๔.๒ สำเร็ จ ตามหลั ก สู ต รสองปี
ให้รับราชการในชั้นยศ สิบตรี จ่าตรี จ่าอากาศตรี ๑ ปี และชั้นยศ สิบโท จ่าโท จ่าอากาศโท ๑ ปี
				
๑๑.๒.๗ ผู้สำเร็จการศึกษาชั้นสูงสุดของระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการหรือเทียบเท่า ให้เป็นไปดังนี้
					
๑๑.๒.๗.๑ ผู้ได้รับประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย
(วิชาอาชีพ ๑) ให้รับราชการในชั้นยศ สิบตรี จ่าตรี จ่าอากาศตรี ๑ ปี
					
๑๑.๒.๗.๒ ผู้ได้รับประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย
(วิ ช าอาชี พ ๒) ให้ รั บ ราชการในชั้ น ยศ สิ บ ตรี จ่ า ตรี จ่ า อากาศตรี ๑ ปี และชั้ น ยศ สิ บ โท จ่ า โท
จ่าอากาศโท ๒ ปี
				
๑๑.๒.๘ นักเรียนดุริยางค์ของกองทัพบก กองทัพเรือ หรือกองทัพ
อากาศ ซึ่ ง สำเร็ จ การศึ ก ษาตามหลั ก สู ต ร ๕ ปี ต่ อ จากชั้ น ประถมศึ ก ษาปี ที่ ห ก ตามหลั ก สู ต รของ
กระทรวงศึกษาธิการหรือเทียบเท่า ให้รับราชการในชั้นยศ สิบตรี จ่าตรี จ่าอากาศตรี ๒ ปี
			
๑๑.๓ ผู้สำเร็จการศึกษาจากสถาบันการศึกษาในต่างประเทศที่ทางราชการ
รับรอง ตามที่กระทรวงกลาโหมกำหนด ให้รับราชการในชั้นยศโดยอนุโลมตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้
ในข้อ ๑๑.๒
ข้อ ๑๒ การเลื่อนฐานะนายทหารประทวนเป็นนายทหารสัญญาบัตร คงถือปฏิบัติ
ตามข้อบังคับกระทรวงกลาโหมว่าด้วยการแต่งตั้งยศทหาร

๗๖๐
ข้อ ๑๓ การแต่งตั้งยศบุคคลซึ่งเข้ารับราชการเป็นนายทหารสัญญาบัตรให้แต่งตั้งยศ
เป็น ร้อยตรี เรือตรี เรืออากาศตรี ก่อน
ข้อ ๑๔ การเลื่อนยศของนายทหารสัญญาบัตร
			
๑๔.๑ ผู้ ซึ่ ง จะได้ รั บ การพิ จ ารณาเลื่ อ นยศ โดยปกติ ต้ อ งมี เวลารั บ ราชการ
ในแต่ละชั้นยศไม่น้อยกว่าจำนวนปีที่รับราชการแต่ละชั้นยศ หรือไม่น้อยกว่าจำนวนปีที่รับราชการรวม
ตามที่กำหนดไว้ดังนี้
จำนวนปีที่รับราชการ จำนวนปีที่รับ
แต่ละชั้นยศ
ราชการรวม

ยศทหาร
ร้อยตรี
ร้อยโท
ร้อยเอก
พันตรี
พันโท
พันเอก
พลจัตวา
(พันเอกพิเศษ)
พลตรี
พลโท
พลเอก
จอมพล

เรือตรี
เรือโท
เรือเอก
นาวาตรี
นาวาโท
นาวาเอก
พลเรือจัตวา
(นาวาเอกพิเศษ)
พลเรือตรี
พลเรือโท
พลเรือเอก
จอมพลเรือ

เรืออากาศตรี
เรืออากาศโท
เรืออากาศเอก
นาวาอากาศตรี
นาวาอากาศโท
นาวาอากาศเอก
พลอากาศจัตวา
(นาวาอากาศเอกพิเศษ)
พลอากาศตรี
พลอากาศโท
พลอากาศเอก
จอมพลอากาศ

๓ ปี
๔ ปี
๔ ปี
๓ ปี
๓ ปี
๓ ปี
๒ ปี

๓ ปี
๗ ปี
๑๑ ปี
๑๔ ปี
๑๗ ปี
๒๐ ปี
๒๒ ปี

-

-

ในกรณีที่เลื่อนยศโดยใช้จำนวนปีที่รับราชการรวม เฉพาะยศ ร้อยตรี เรือตรี หรือเรืออากาศตรี จนถึง
พันเอก นาวาเอก หรือนาวาอากาศเอก ต้องมีเวลารับราชการในชั้นยศที่ดำรงอยู่ก่อนการพิจารณาเลื่อนยศ
ไม่น้อยกว่า ๒ ปี
			
๑๔.๒ โดยปกติ นายทหารสัญญาบัตรซึ่งจะได้รับการพิจารณาเลื่อนยศต้องมี
จำนวนปีที่รับราชการตามข้อ ๑๔.๑ ยกเว้นกรณีดังต่อไปนี้
				
๑๔.๒.๑ นักเรียนนายร้อย นักเรียนนายเรือ นักเรียนนายเรืออากาศ
และนักเรียนนายทหารแผนที่ ซึ่งสำเร็จการศึกษาเข้ารับราชการเป็นนายทหารสัญญาบัตร ให้เป็นไปดังนี้

๗๖๑
					
๑๔.๒.๑.๑ สอบได้ชั้นปีที่สี่ ให้รับราชการในชั้นยศ ร้อยตรี
เรือตรี เรืออากาศตรี ๓ ปี ร้อยโท เรือโท เรืออากาศโท ๓ ปี
					
๑๔.๒.๑.๒ สอบได้ชั้นปีที่ห้า ให้รับราชการในชั้นยศ ร้อยตรี
เรือตรี เรืออากาศตรี ๒ ปี ร้อยโท เรือโท เรืออากาศโท ๓ ปี
				
๑๔.๒.๒ ผู้ ไ ด้ รั บ ปริ ญ ญาหรื อ ประกาศนี ย บั ต รวิ ช าชี พ ในประเทศ
เข้ารับราชการเป็นข้าราชการทหารชั้นสัญญาบัตร ในตำแหน่งหน้าที่หลักที่ต้องใช้วิชาชีพนั้น ให้เป็นไปดังนี้
					
๑๔.๒.๒.๑ ผู้ ได้ รั บ ปริ ญ ญาหรื อ ประกาศนี ย บั ต รวิ ช าชี พ
เทียบได้ไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี ซึ่งมีหลักสูตรกำหนดเวลาศึกษาไม่น้อยกว่าสี่ปี ให้รับราชการในชั้นยศ ร้อยตรี
เรือตรี เรืออากาศตรี ๓ ปี ร้อยโท เรือโท เรืออากาศโท ๓ ปี
					
๑๔.๒.๒.๒ ผู้ ได้ รั บ ปริ ญ ญาหรื อ ประกาศนี ย บั ต รวิ ช าชี พ
เทียบได้ไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี ซึ่งมีหลักสูตรกำหนดเวลาศึกษาไม่น้อยกว่าห้าปี ให้รับราชการในชั้นยศ
ร้อยตรี เรือตรี เรืออากาศตรี ๒ ปี ร้อยโท เรือโท เรืออากาศโท ๓ ปี
					
๑๔.๒.๒.๓ ผู้ ไ ด้ รั บ ประกาศนี ย บั ต รวิ ช าชี พ ชั้ น สู ง สาขา
สถาปัตยกรรมไทยหรือเทียบเท่า ซึ่งมีหลักสูตรกำหนดเวลาศึกษารวมทั้งปริญญาตรีไม่น้อยกว่าหกปี
ให้รับราชการในชั้นยศ ร้อยตรี เรือตรี เรืออากาศตรี ๒ ปี ร้อยโท เรือโท เรืออากาศโท ๓ ปี ร้อยเอก
เรือเอก เรืออากาศเอก ๓ ปี
					
๑๔.๒.๒.๔ ผู้ ไ ด้ รั บ ป ริ ญ ญ า ต รี ท า ง แ พ ท ย ศ า ส ต ร์
สัตวแพทยศาสตร์ หรือทันตแพทยศาสตร์ ซึ่งมีหลักสูตรกำหนดเวลาศึกษาไม่น้อยกว่าหกปี ให้รับราชการ
ในชั้นยศ ร้อยตรี เรือตรี เรืออากาศตรี ๒ ปี ร้อยโท เรือโท เรืออากาศโท ๓ ปี ร้อยเอก เรือเอก
เรืออากาศเอก ๓ ปี
					
๑๔.๒.๒.๕ ผู้ ไ ด้ รั บ ป ริ ญ ญ า ต รี ท า ง แ พ ท ย ศ า ส ต ร์
สัตวแพทยศาสตร์ หรือทันตแพทยศาสตร์ ซึ่งมีหลักสูตรกำหนดเวลาศึกษาไม่น้อยกว่าหกปี และได้รับ
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรม ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ หรือใบอนุญาตประกอบ
วิ ช าชี พ ทั นตกรรมแล้ ว ให้ รั บ ราชการในชั้ น ยศ ร้ อ ยตรี เรื อ ตรี เรื อ อากาศตรี ๒ ปี ร้ อ ยโท เรื อ โท
เรืออากาศโท ๒ ปี ร้อยเอก เรือเอก เรืออากาศเอก ๓ ปี
					
ผู้ซึ่งได้รับปริญญาตรีทางแพทยศาสตร์ สัตวแพทยศาสตร์
หรือทันตแพทยศาสตร์ และได้รับวุฒิบัตรแสดงว่าเป็นผู้มีความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพ
แพทย์เฉพาะทาง โดยศึกษาและฝึกหัดงานมีกำหนดเวลาไม่น้อยกว่าสามปี ให้รับราชการในชั้นยศ ร้อยตรี
เรือตรี เรืออากาศตรี ๑ ปี ร้อยโท เรือโท เรืออากาศโท ๒ ปี ร้อยเอก เรือเอก เรืออากาศเอก ๒ ปี

๗๖๒
					
๑๔.๒.๒.๖ ผู้ได้รับปริญญาโท ซึ่งมีหลักสูตรกำหนดเวลา
ศึกษารวมทั้งปริญญาตรีไม่น้อยกว่าหกปี ให้รับราชการในชั้นยศ ร้อยตรี เรือตรี เรืออากาศตรี ๒ ปี
ร้อยโท เรือโท เรืออากาศโท ๓ ปี ร้อยเอก เรือเอก เรืออากาศเอก ๓ ปี
					
๑๔.๒.๒.๗ ผู้ได้รับปริญญาโท ซึ่งมีหลักสูตรกำหนดเวลา
ศึกษารวมทั้งปริญญาตรีไม่น้อยกว่าเจ็ดปี ให้รับราชการในชั้นยศ ร้อยตรี เรือตรี เรืออากาศตรี ๒ ปี
ร้อยโท เรือโท เรืออากาศโท ๒ ปี ร้อยเอก เรือเอก เรืออากาศเอก ๓ ปี
					
๑๔.๒.๒.๘ ผู้ได้รับปริญญาโท ซึ่งมีหลักสูตรกำหนดเวลา
ศึกษารวมทั้งปริญญาตรีไม่น้อยกว่าแปดปี ให้รับราชการในชั้นยศ ร้อยตรี เรือตรี เรืออากาศตรี ๑ ปี
ร้อยโท เรือโท เรืออากาศโท ๒ ปี ร้อยเอก เรือเอก เรืออากาศเอก ๓ ปี
					
๑๔.๒.๒.๙ ผู้ ได้ รั บ ปริ ญ ญาเอก ให้ รั บ ราชการในชั้ น ยศ
ร้อยตรี เรือตรี เรืออากาศตรี ๑ ปี ร้อยโท เรือโท เรืออากาศโท ๒ ปี ร้อยเอก เรือเอก เรืออากาศเอก ๒ ปี
				
๑๔.๒.๓ ผู้สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนทหารในต่างประเทศ ตามที่
กระทรวงกลาโหมกำหนด เข้ารับราชการเป็นนายทหารสัญญาบัตร ให้เป็นไปดังนี้
					
๑๔.๒.๓.๑ หลั ก สู ต รการศึ ก ษาตั้ ง แต่ สี่ ปี ขึ้ น ไป ให้ รั บ
ราชการในชั้นยศ ร้อยตรี เรือตรี เรืออากาศตรี ๒ ปี ร้อยโท เรือโท เรืออากาศโท ๓ ปี
					
๑๔.๒.๓.๒ หลักสูตรการศึกษาสามปี ให้รับราชการในชั้นยศ
ร้อยตรี เรือตรี เรืออากาศตรี ๓ ปี ร้อยโท เรือโท เรืออากาศโท ๓ ปี
				
๑๔.๒.๔ ผู้ได้รับปริญญาตรีหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพจากสถาบัน
การศึกษาในต่างประเทศ ซึ่งเทียบเท่าปริญญาในประเทศที่ทางราชการรับรองในการบรรจุเข้ารับราชการ
เป็ นข้ า ราชการทหารชั้ น สั ญ ญาบั ต ร ให้ รั บ ราชการในชั้ น ยศโดยอนุ โลมตามหลั ก เกณฑ์ ที่ ก ำหนดไว้
ในข้อ ๑๔.๒.๒ เว้นแต่กรณีที่ราคาคุณวุฒิต่ำกว่าปริญญาตรีตามข้อ ๑๔.๒.๒.๑ ให้รับราชการในชั้นยศ
ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในข้อ ๑๔.๑
				
๑๔.๒.๕ นายทหารสัญญาบัตรที่เลื่อนฐานะจากนายทหารประทวน
เนื่องจากสำเร็จการศึกษาภายในประเทศหรือต่างประเทศ ได้รับปริญญาหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ
เทียบได้ไม่ต่ำกว่าปริญญาที่ทางราชการรับรอง ให้รับราชการในชั้นยศโดยอนุโลมตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้
ในข้อ ๑๔.๒.๒
ข้อ ๑๕ การนับจำนวนปีของผู้ที่ได้รับปริญญาโท หรือปริญญาเอกจากสถาบันการศึกษา
ที่ทางราชการรับรอง ให้นับจำนวนปีตามที่หลักสูตรกำหนด โดยให้นับจำนวนปีหลักสูตรปริญญาโท
หรือปริญญาเอก ต่อจากจำนวนปีหลักสูตรปริญญาตรีของสถานศึกษานั้น ๆ

๗๖๓
			
การใช้สิทธิในการนับจำนวนปีที่รับราชการของผู้ที่ศึกษาเพิ่มเติมและได้รับ
ปริญญาสูงขึ้น จะเริ่มนับตั้งแต่วันที่หน่วยต้นสังกัดลงทะเบียนรับผลการศึกษาไว้ และต้องเป็นการบรรจุ
ในตำแหน่งหน้าที่หลักที่ต้องใช้วิชาชีพนั้น
ข้อ ๑๖ การเลื่อนยศและหรือตำแหน่ง ให้ส่วนราชการขึ้นตรงต่อกระทรวงกลาโหม
กองทัพบก กองทัพเรือ หรือกองทัพอากาศ กำหนดให้มีคณะกรรมการขึ้นพิจารณาตามความเหมาะสม
โดยไม่ขัดต่อระเบียบนี้
ข้อ ๑๗ ข้าราชการทหารผู้ซึ่งกระทรวงกลาโหมรับโอนมาจากกระทรวง ทบวง กรม
หรือส่วนราชการอื่น ให้ปฏิบัติดังนี้
			
๑๗.๑ ผู้ ซึ่ ง รั บ ราชการก่ อ นวั น ใช้ ร ะเบี ย บนี้ ให้ นั บ จำนวนปี ที่ รั บ ราชการ
ในแต่ละชั้นยศตั้งแต่วันที่ระบุในคำสั่งหรือประกาศในราชกิจจานุเบกษาที่มีผลใช้บังคับ ส่วนจำนวนปี
ที่รับราชการรวม ให้เริ่มนับตั้งแต่วันที่มีคำสั่งของส่วนราชการต้นสังกัดบรรจุเข้ารับราชการ
			
๑๗.๒ ผู้ ซึ่ ง รั บ ราชการหลั ง วั นที่ ใช้ ร ะเบี ย บนี้ ให้ แต่ ง ตั้ ง ยศโดยพิ จ ารณา
เป็นรายบุคคลตามตำแหน่งอัตราข้าราชการทหารที่เทียบเท่าตำแหน่งอัตราข้าราชการพลเรือนที่ผู้นั้นครองอยู่
ในขณะโอน การนับจำนวนปีที่รับราชการรวมและจำนวนปีที่รับราชการแต่ละชั้นยศเป็นไปตามข้อ ๑๗.๑
			
๑๗.๓ ผู้ซึ่งโอนมาเป็นข้าราชการทหารชั้นสัญญาบัตร หากเริ่มรับราชการตั้งแต่
เป็นข้าราชการพลเรือนต่ำกว่าระดับ ๓ ให้เริ่มนับจำนวนปีรับราชการตั้งแต่วันที่ได้มีคำสั่งให้เป็นข้าราชการ
พลเรือนระดับ ๓ หรือเทียบเท่า
ข้อ ๑๘ ข้าราชการทหารที่ออกจากราชการไปแล้วและกลับเข้ารับราชการก่อนหรือ
หลังวันประกาศใช้ระเบียบนี้ ให้นับจำนวนปีที่รับราชการแต่ละชั้นยศ และจำนวนปีที่รับราชการรวมตั้งแต่
วันที่มีคำสั่งบรรจุเข้ารับราชการครั้งแรกจนถึงปีที่ออกจากราชการ และตั้งแต่วันที่มีคำสั่งให้กลับเข้า
รับราชการใหม่
ข้อ ๑๙ ทหารหญิงผู้ซึ่งได้รับการคืนสภาพจากข้าราชการกลาโหมพลเรือน ให้นับ
จำนวนปีที่รับราชการแต่ละชั้นยศเฉพาะชั้นยศที่ได้รับการแต่งตั้งเมื่อเปลี่ยนสภาพเป็นข้าราชการทหาร
ตั้งแต่วันที่มีคำสั่งให้ครองตำแหน่งและรับเงินเดือนตามอัตราตำแหน่งชั้นยศนั้น
ข้อ ๒๐ การแต่งตั้งยศข้าราชการกลาโหมพลเรือนผู้ซึ่งมีสัญชาติไทย แต่บิดามารดามิใช่
เป็นผู้มีสัญชาติไทยโดยกำเนิด เมื่อรับราชการติดต่อกันครบกำหนดตามระเบียบกระทรวงกลาโหมว่าด้วย
การกำหนดสัญชาติของผู้ซึ่งจะบรรจุเข้ารับราชการเป็นนายทหารสัญญาบัตรประจำการ นายทหารประทวน
ประจำการ หรือพลทหารประจำการ (พลทหารอาสาสมัคร) แล้ว ให้ขอแต่งตั้งยศโดยพิจารณาเป็น

๗๖๔
รายบุคคลตามตำแหน่งอัตราข้าราชการทหารที่เทียบเท่าตำแหน่งอัตราข้าราชการกลาโหมพลเรือนที่ผู้นั้น
ครองอยู่ในขณะรับราชการ โดยนับจำนวนปีที่รับราชการในแต่ละชั้นยศตามข้อ ๑๑ หรือข้อ ๑๔ แล้วแต่กรณี
นับตั้งแต่วันที่มีคำสั่งบรรจุเข้าเป็นข้าราชการกลาโหมพลเรือน
ข้อ ๒๑ พันเอก นาวาเอก นาวาอากาศเอก อัตราเงินเดือน พันเอกพิเศษ นาวาเอก
พิเศษ นาวาอากาศเอกพิเศษ ให้ถือว่าเป็น พลจัตวา พลเรือจัตวา พลอากาศจัตวา ตามระเบียบนี้ด้วย
			

ประกาศ
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