(สําเนา)

บันทึกขอความ

สวนราชการ กพ.ทหาร (กปค.ฯ โทร.๐ ๒๕๗๕ ๖๐๑๗, โทร.ทหาร ๕๗๒๑๑๒๕)
ที่ กห ๐๓๐๒/๓๐๔๑
วันที่
๑๐
ก.ค.๕๕
เรื่อง ขออนุมัติใหกําลังพลสังกัด บก.ทท. แตงเครือ่ งแบบในการปฏิบตั ริ าชการ และกําหนดวันแตงเครือ่ งแบบ
เนือ่ งในโอกาสวันสําคัญของชาติ และวันสําคัญทางทหาร
เรียน ผบ.ทสส.
อางถึง หนังสือ กพ.ทหาร ที่ กห ๐๓๐๒/๓๐๒๒ ลง ๒๙ ต.ค.๔๖
๑. กพ.ทหาร รายงานขออนุมตั ใิ หกาํ ลังพลสังกัด บก.ทท. แตงเครือ่ งแบบในการปฏิบตั ิ
ราชการ และกําหนดวันแตงเครือ่ งแบบ เนือ่ งในโอกาสวันสําคัญของชาติ และวันสําคัญทางทหาร เพือ่ ใหเกิด
ความเหมาะสม และชัดเจนในการปฏิบตั ิ
๒.
ขอเท็จจริง
๒.๑
ตามอางถึง ผบ.ทสส. ไดกรุณาอนุมัติใหกําลังพลสังกัด บก.ทหารสูงสุดแตงเครือ่ งแบบ
ในหวงระยะเวลาวันสําคัญ ดังนี้.๒.๑.๑
วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว, วันเฉลิม
พระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจา ฯ พระบรมราชินนี าถ และวันกองทัพไทย ใหแตงเครือ่ งแบบกอนวันสําคัญ
๓ วัน และหลังวันสําคัญ ๓ วัน
๒.๑.๒ วันสําคัญอืน่ ๆ เชน วันสถาปนา บก.ทหารสูงสุด, วันสถาปนาหนวย ฯลฯ
ใหแตงเครือ่ งแบบเปนการเฉพาะในวันนัน้ ๆ ๑ วัน
๒.๒ กพ.ทหาร ไดจดั การประชุมสวนราชการทีเ่ กีย่ วของ ไดแก สม., กพ.เหลาทัพ, กรม
สธร.บก.ทท., สธน.ทหาร และ สบ.ทหาร ในวันศุกรที่ ๑ มิ.ย.๕๕ เวลา ๐๙๐๐ ณ หองประชุม กพ.ทหาร (๑)
โดยมี รอง เสธ.ทหาร (๒) เปนประธาน สรุปไดวา
๒.๒.๑ สม. ชีแ้ จงวา ตามประกาศของสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม เรือ่ ง
การแตงเครือ่ งแบบเนือ่ งในโอกาสวันสําคัญ ลง ๑๑ พ.ค.๕๔ ไดกาํ หนดการแตงกายของขาราชการทหาร
ลูกจาง และพนักงานราชการ ในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจาอยูห วั , วันเฉลิม
พระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจา ฯ พระบรมราชินนี าถ และวันกองทัพไทย โดยกําหนดวันแตงเครือ่ งแบบ
กอนวันสําคัญ ๑ วัน และหลังวันสําคัญ ๑ วัน สําหรับการแตงเครื่องแบบเนื่องในโอกาสวันสําคัญอื่น ๆ ใหแตง
เปนการเฉพาะในวันสําคัญนัน้ ๆ ๑ วัน เวนผูที่แตงเครื่องแบบ ทร. ใหแตงเครื่องแบบในวันสําคัญอื่น ๆ ตามที่
ทร. กําหนด
๒.๒.๒
กพ.ทบ. ชี้แจงวาตามหนังสือ กพ.ทบ. ดวนที่สุด ที่ กห ๐๔๐๑/๓๗๕๑ ลง
๒๐ ธ.ค.๔๕ ไดกาํ หนดการแตงเครือ่ งแบบทหารบกของกําลังพล ทบ. ในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว, สมเด็จพระนางเจา ฯ พระบรมราชินนี าถ และวันกองทัพบก (วันกองทัพไทย)
โดยใหแตงเครื่องแบบกอนวันสําคัญ ๓ วัน และหลังวันสําคัญ ๓ วัน สําหรับการแตงเครือ่ งแบบทหารบกในโอกาส
งานพิธสี าํ คัญ ๆ งานอืน่ ๆ ทีห่ นวยกําหนด หรือวันสําคัญของชาติ ใหแตงเปนการเฉพาะวันสําคัญนัน้ ๆ ๑ วัน
๒.๒.๓
กพ.ทร. ชี้แจงวา ตามหนังสือ กพ.ทร. ที่ กห ๐๕๐๓/๖๓๕๐ ลง ๒๓ ก.ค.๕๐
ทร. อนุมัติหลักการใหกําลังพลสังกัด ทร. แตงเครือ่ งแบบหมายเลข ๒ และเครือ่ งแบบหมายเลข ๔ ในหวง ระยะ
เวลาวันสําคัญ ๓ วัน ไดแก วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว, วันเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระนางเจา ฯ พระบรมราชินนี าถ และวันกองทัพไทย กําหนดใหแตงเครือ่ งแบบกอนวันสําคัญ ๓ วัน
/และหลังวัน ...

-๒และหลังวันสําคัญ ๓ วัน สําหรับวันสําคัญอืน่ ๆ ใหแตงเปนการเฉพาะวันสําคัญนัน้ ๆ ๑ วัน ยกเวน วันกอน
วันสําคัญทั้ง ๓ วันดังกลาว วันอาภากร (๑๙ พ.ค.) วันกองทัพเรือ (๒๐ พ.ย.) หากตรงกับวันหยุดราชการ
ใหเลือ่ นมาแตงเครือ่ งแบบหมายเลข ๒ ในวันราชการกอนวันหยุดราชการนั้น
๒.๒.๔ กพ.ทอ. ชีแ้ จงวา ระเบียบ ทอ.วาดวยการแตงกาย พ.ศ.๒๕๕๓
ไดกาํ หนดการแตงกายของขาราชการ ลูกจาง และพนักงานราชการของ ทอ. ในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว, วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจา ฯ พระบรมราชินนี าถ และ
วันกองทัพไทย โดยกําหนดใหแตงเครื่องแบบกอนถึงวันสําคัญ ๑ วัน และหลังวันสําคัญ ๑ วัน สําหรับการแตง
เครือ่ งแบบในโอกาสวันสําคัญอืน่ ๆ ใหแตงเปนการเฉพาะวันสําคัญนัน้ ๆ ๑ วัน
๒.๓ กพ.ทหาร/ฝายเลขานุการ ไดชแ้ี จงแนวทางการดําเนินการของ บก.ทท.
เกีย่ วกับการแตงเครือ่ งแบบในการปฏิบตั ริ าชการ และกําหนดวันแตงเครือ่ งแบบ เนือ่ งในโอกาสวันสําคัญ
ของชาติ และวันสําคัญทางทหาร สรุปไดดงั นี้
๒.๓.๑ ปรับลดจํานวนวันการแตงเครือ่ งแบบในหวงระยะเวลาวันเฉลิม
พระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว, วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจา ฯ
พระบรมราชินีนาถ และวันกองทัพไทย ซึ่งมีวันหยุดราชการ จากเดิม กอนวันสําคัญ ๓ วัน และหลังวันสําคัญ
๓ วัน เปน กอนวันสําคัญ ๑ วัน และหลังวันสําคัญ ๑ วัน
๒.๓.๒ เพิ่มการแตงเครื่องแบบในวันสําคัญนั้น ๆ ๑ วัน ไดแก วันสถาปนา
กระทรวงกลาโหม (๘ เม.ย.) และวันคลายวันสวรรคต สมเด็จพระนเรศวรมหาราช (๒๕ เม.ย.)
๒.๓.๓ เปลีย่ นชือ่ วันสถาปนา บก.ทหารสูงสุด (๑๖ มี.ค.)
เปน วันสถาปนา
กองทัพไทย เพือ่ ใหสอดคลองกับพระราชบัญญัตจิ ดั ระเบียบราชการกระทรวงกลาโหม พ.ศ.๒๕๕๑
๒.๓.๔ กําหนดใหพนักงานราชการ และลูกจาง สังกัด บก.ทท. แตงเครือ่ งแบบ
เนือ่ งในวันสําคัญตามทีก่ าํ หนดนีด้ ว ย สําหรับการแตงเครือ่ งแบบของพนักงานราชการ ใหเปนไปตามระเบียบ
บก.ทหารสูงสุด วาดวยเครือ่ งแบบลูกจาง บก.ทหารสูงสุด พ.ศ.๒๕๒๖ โดยอนุโลม
๒.๓.๕ การแตงเครือ่ งแบบเนือ่ งในโอกาสวันสําคัญอืน่ ๆ นอกเหนือจากที่ บก.ทท.
กําหนด ใหกําลังพลที่แตงเครื่องแบบเหลาทัพนั้น ๆ ไดแตงเครื่องแบบตามที่ไดรับการประสานขอความรวมมือ
มาจากเหลาทัพที่กําหนดใหกําลังพลแตงเครื่องแบบในวันสําคัญของเหลาทัพ
๒.๓.๖
กรณีในวันสําคัญที่ บก.ทท. กําหนดนั้น ถากําลังพลตองไปรวมงานหรืปอฏิบตั ิ
หนาที่ตามที่สวนราชการไดกําหนดการแตงเครื่องแบบไวแลว ใหยึดถือปฏิบัติตามที่สวนราชการนั้นกําหนดได
๒.๔ ที่ประชุมไดรวมกันพิจารณาแนวทางการดําเนินการที่ กพ.ทหาร เสนอ ดังนี้.๒.๔.๑ สม., กพ.ทอ., กรม สธร.บก.ทท., สธน.ทหาร และ สบ.ทหาร เห็นชอบตาม
แนวทางที่ กพ.ทหาร เสนอ
๒.๔.๒ กพ.ทบ. ขอยืนยันการปฏิบตั ติ ามแนวทางเดิมของ ทบ. กอน คือ การแตง
เครือ่ งแบบทหารบก ในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจาอยูห วั , วันเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระนางเจา ฯ พระบรมราชินนี าถ และวันกองทัพบก (วันกองทัพไทย) โดยแตงเครื่องแบบ กอนวันสําคัญ
๓ วัน และหลังวันสําคัญ ๓ วัน ทั้งนี้ เมื่อ บก.ทท. ไดอนุมัติหลักการเกี่ยวกับการแตงเครื่องแบบ เนื่องในโอกาส
วันสําคัญของชาติ และวันสําคัญทางทหาร แลว ทบ. จะนําเรียนใหผูบังคับบัญชาเพื่อกรุณาพิจารณาสั่งการ
ตอไป
๒.๔.๓ กพ.ทร. จะปรับเปลีย่ นการแตงเครือ่ งแบบเนือ่ งในโอกาสวันสําคัญของ ทร.
ใหเปนไปตามแนวทางของ สป., บก.ทท. และ ทอ. กําหนดตอไป (กอนวันสําคัญ ๑ วัน และหลังวันสําคัญ ๑ วัน)
/๓. ขอพิจารณา ...

-๓๓. ขอพิจารณา การขออนุมตั ใิ หกาํ ลังพลสังกัด บก.ทท. แตงเครือ่ งแบบในการปฏิบตั ริ าชการ
และกําหนดวันแตงเครือ่ งแบบ เนือ่ งในโอกาสวันสําคัญของชาติ และวันสําคัญทางทหาร ตามขอ ๑
๓.๑ เพือ่ ลดภาระคาใชจา ย เนือ่ งจากการแตงเครือ่ งแบบในวันสําคัญหลายวัน กําลังพล
จะตองมีชุดผลัดเปลี่ยน ทําใหมีภาระคาใชจายในการตัดชุดไวหลายชุด รวมทั้งโอกาสใชมีไมบอยครั้ง
๓.๒ ทําใหเกิดความสะดวกและคลองตัวในการเดินทางมาปฏิบตั ริ าชการ ขณะปฏิบตั ิ
ราชการ และการเดินทางกลับบานพัก สอดคลองกับการปฏิบตั ขิ อง สป., ทร. และ ทอ.
๓.๓ ครอบคลุมการแตงเครือ่ งแบบของพนักงานราชการ และลูกจาง เพือ่ ความเปน
ระเบียบเรียบรอย เปนแนวทางเดียวกัน
๓.๔ มีความออนตัว กรณีเหลาทัพขอความรวมมือใหกําลังพลแตงเครื่องแบบในวันสําคัญ
ของเหลาทัพนั้น และกรณีที่กําลังพลตองไปรวมงานหรือปฏิบัติหนาที่เปนการเฉพาะ ใหปฏิบัติตามที่หนวย
นัน้ ๆ กําหนด
๔.
ขอเสนอ เห็นควรดําเนินการดังนี้
๔.๑ ใหกําลังพลสังกัด บก.ทท. แตงเครือ่ งแบบในการปฏิบตั ริ าชการ และกําหนดวัน
แตงเครือ่ งแบบ เนือ่ งในโอกาสวันสําคัญของชาติ และวันสําคัญทางทหาร ดังนี้
๔.๑.๑ ขาราชการทหาร
๔.๑.๑.๑ ผูแ ตงเครือ่ งแบบทหาร
บก
(๑) ขาราชการทหารชาย แตงเครือ่ งแบบปกติกากีแกมเขียว
คอพับแขนยาว สวมหมวกทรงออนสีดําหรือหมวกทรงหมอตาลสีกากีแกมเขียว
(๒) ขาราชการทหารหญิง
แตงเครือ่ งแบบปกติกากีแกมเขียว
คอปกแขน ยาว หรือเครือ่ งแบบปกติคอพับแขนยาว สวมหมวกทรงออนสีดาํ หรือหมวกแกปทรงออนพับปก
สีกากีแกมเขียว
๔.๑.๑.๒
ผูแ ตงเครือ่ งแบบทหารเรือ ใหปฏิบตั ดิ งั นี้
(๑) กอนวันสําคัญ ๑ วัน และวันสําคัญอื่น ๆ ที่ไมเปน
วันหยุดราชการ แตงเครือ่ งแบบหมายเลข ๒ ดังนี้
- นายทหารสัญญาบัตรชายและนายทหารประทวนชาย
ชัน้ พันจา แตงเครือ่ งแบบปกติขาวคอพับแขนสัน้ สวมหมวกทรงหมอตาลสีขาว
- นายทหารประทวนชายชัน้ จา
แตงเครือ่ งแบบปกติขาว
สวมหมวกกะลาสีสขี าว
- นายทหารสัญญาบัตรหญิงและนายทหารประทวนหญิง
แตงเครือ่ งแบบปกติขาวคอเปด สวมหมวกพับปก
(๒)
หลังวันสําคัญ ๑ วัน แตงเครือ่ งแบบหมายเลข ๔ ดังนี้
- นายทหารสัญญาบัตรชายและนายทหารประทวนชาย
ชั้นพันจา แตงเครือ่ งแบบปกติกากีคอพับแขนยาว สวมหมวกทรงหมอตาลสีกากี
- นายทหารประทวนชายชัน้ จา แตงเครือ่ งแบบปกติกากี
สวมหมวกกะลาสีสกี ากี
นายทหารสัญญาบัตรหญิงและนายทหารประทวนหญิง
ชั้นพันจา แตงเครือ่ งแบบปกติคอพับแขนยาว สวมหมวกพับปก
/- นายทหาร ...

-๔ลําลองคอพับแขนยาว สวมหมวกพับปก
๔.๑.๑.๓ ผูแตงเครื่องแบบ

- นายทหารประทวนหญิงชัน้ จา แตงเครือ่ งแบบปกติ
ทหารอากาศ
(๑) ขาราชการทหารชาย แตงเครือ่ งแบบปกติเทาคอพับแขน
ยาว

อินทรธนูแข็ง สวมหมวกทรงหมอตาลสีเทา
(๒)
ขาราชการทหารหญิง แตงเครือ่ งแบบปกติคอพับแขน ยาว
อินทรธนูแข็ง สวมหมวกทรงกลมพับปกสีเทา
๔.๑.๒ พนักงานราชการ และลูกจาง
๔.๑.๒.๑ พนักงานราชการชายและลูกจางชาย แตงเครือ่ งแบบลูกจาง
เสื้อคอพับสีกากีแกมเขียวแขนยาว สวมหมวกทรงหมอตาลสีกากีแกมเขียวหรือหมวกหนีบสีกากีแกมเขียว
๔.๑.๒.๒ พนักงานราชการหญิงและลูกจางหญิง แตงเครือ่ งแบบลูกจาง
เสือ้ คอพับสีขาวแขนยาว ปกแบบคอฮาวาย สวมหมวกแกปทรงออนพับปกสีกากีแกมเขียวหรือหมวกหนีบสีเขีกยากีวแกม หญิง
๔.๑.๓ ผูที่ปฏิบัติหนาที่รักษาการณ หรือไดรับมอบหมายใหปฏิบัติหนาที่เฉพาะ
อืน่ ๆ ใหแตงเครือ่ งแบบตามทีก่ ฎกระทรวง ขอบังคับ ระเบียบ หรือคําสัง่ กําหนด และ/หรือตามที่มี
หมายกําหนดการ กําหนดการ หรือนัดหมาย
๔.๑.๔
กําหนดวันแตงเครือ่ งแบบ เนือ่ งในโอกาสวันสําคัญของชาติ และวันสําคัญ
ทางทหาร ใหปฏิบตั ดิ งั นี้
๔.๑.๔.๑ วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจาอยูห วั (๕ ธ.ค.),
วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจา ฯ พระบรมราชินนี าถ (๑๒ ส.ค.) และวันกองทัพไทย (๑๘ ม.ค.)
ใหแตงเครื่องแบบกอนวันสําคัญ ๑ วัน และหลังวันสําคัญ ๑ วัน
๔.๑.๔.๒ วันสําคัญอืน่ ๆ ไดแก วันสถาปนากองทัพไทย (๑๖ มี.ค.),
วันสถาปนากระทรวงกลาโหม (๘ เม.ย.), วันคลายวันสวรรคต สมเด็จพระนเรศวรมหาราช (๒๕ เม.ย.) และ
วันสถาปนาหนวย (เปนการเฉพาะหนวย) ใหแตงเครื่องแบบในวันสําคัญนั้น ๆ ๑ วัน
๔.๑.๔.๓ กรณีกําลังพลมาปฏิบัติราชการในวันสําคัญที่เปนวันหยุดราชการ
ใหแตงเครื่องแบบตามที่กําหนดในวันสําคัญนั้น ๆ
๔.๑.๕ การแตงเครือ่ งแบบเนือ่ งในโอกาสวันสําคัญอืน่ ๆ นอกเหนือจากที่ บก.ทท.
กําหนด ใหกาํ ลังพลทีแ่ ตงเครือ่ งแบบเหลาทัพนัน้ ๆ ไดแตงเครือ่ งแบบตามทีไ่ ดรบั การประสานขอความรวมมือ
มาจากเหลาทัพทีก่ าํ หนดใหกาํ ลังพลแตงเครือ่ งแบบในวันสําคัญของเหลาทัพ
๔.๒ ให สบ.ทหาร แจงสวนราชการใน บก.ทท. ทราบและถือปฏิบตั ติ อ ไป
๔.๓ ให กพ.ทหาร แจง กพ.ทบ., กพ.ทร., กพ.ทอ. ทราบ
จึงเรียนมาเพือ่ พิจารณา หากเห็นสมควรกรุณาอนุมตั ติ ามขอ ๔
(ลงชื่อ) พล.อ.ท. คะเชนทร วิเศษรจนา
(คะเชนทร วิเศษรจนา)

จก.กพ.ทหาร

(สําเนา)

บันทึกขอความ

สวนราชการ กพ.ทหาร (กปค.ฯ โทร.๐ ๒๕๗๕ ๖๐๑๗, โทร.ทหาร ๕๗๒๑๑๒๕)
ที่ กห ๐๓๐๒/๓๐๔๑
วันที่
๑๐
ก.ค.๕๕
เรื่อง ขออนุมัติใหกําลังพลสังกัด บก.ทท. แตงเครือ่ งแบบในการปฏิบตั ริ าชการ และกําหนดวันแตงเครือ่ งแบบ
เนือ่ งในโอกาสวันสําคัญของชาติ และวันสําคัญทางทหาร
เรียน ผบ.ทสส.
เห็นสมควรอนุมัติตามเสนอในขอ ๔

- อนุมัติตามขอ ๔

(ลงชื่อ) พล.อ.อ.ระพีพฒ
ั น หลาบเลิศบุญ
รอง เสธ.ทหาร
๑๑ ก.ค.๕๕

(ลงชื่อ) พล.อ.ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร
ผบ.ทสส.
๒๐ ก.ค.๕๖

(ลงชื่อ) พล.อ.วรพงษ สงาเนตร
เสธ.ทหาร
๑๖ ก.ค.๕๕
(ลงชื่อ) พล.อ.อ.บุญยฤทธิ์ เกิดสุข
รอง ผบ.ทสส.
๑๗ ก.ค.๕๕

