-สําเนาคู่ฉบับ -

บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ
กพ.ทบ.
(กองการปกครอง ฯ โทร.๐๒-๒๙๗-๗๑๕๕, ๙๗๑๕๕)
ที่ ต่อ กห ๐๔๐๑/๔๕๕๑๙
วันที่ ๒๒ ต.ค.๕๖
เรื่อง อนุมัติใช้เครื่องแบบปกติกากีแกมเขียวคอพับแขนสั้นแบบปล่อยชายเสื้อ (เพื่อพลาง)
เรียน ผบ.ทบ.
เห็นควรอนุมัติตามที่ กพ.ทบ. เสนอในข้อ ๔

(ลงชื่อ) พล.ท.สุชาติ หนองบัว
( สุชาติ หนองบัว )
ผช.เสธ.ทบ.ฝกพ.

๒๒ ต.ค.๕๖
พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา
( ประยุทธ์ จันทร์โอชา )
ผบ.ทบ.
๓๐ ต.ค.๕๖

พล.ท.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์
( สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ )
รอง เสธ.ทบ.(๑)
๒๔ ต.ค.๕๖
พล.อ.อักษรา เกิดผล
( อักษรา เกิดผล )
เสธ.ทบ.
๒๔ ต.ค.๕๖

สําเนาถูกต้อง
พ.อ.สมพร แก่นจันทร์
( สมพร แก่นจันทร์ )
รอง ผอ.กอง กพ.ทบ.
๓๐ ต.ค.๕๖

พล.อ.ไพบูลย์ คุ้มฉายา
( ไพบูลย์ คุ้มฉายา )
ผช.ผบ.ทบ.(๒)
๒๕ ต.ค.๕๖

-สําเนาคู่ฉบับ -

บั
น
ทึ
ก
ข้
อ
ความ
ด่วนมากส่วนราชการ
กพ.ทบ.
(กองการปกครอง ฯ โทร.๐๒-๒๙๗-๗๑๕๕, ๙๗๑๕๕)
ที่ ต่อ กห ๐๔๐๑/๔๕๕๑๙
วันที่ ๒๒ ต.ค.๕๖
เรื่อง อนุมัติใช้เครื่องแบบปกติกากีแกมเขียวคอพับแขนสั้นแบบปล่อยชายเสื้อ (เพื่อพลาง)
เรียน ผบ.ทบ.
อ้างถึง ๑. หนังสือ ทบ. ที่ กห ๐๔๐๑/๑๔๖๔ ลง ๒๙ ส.ค.๕๖
2. หนังสือ กพ.ทบ. ที่ ต่อ กห ๐๔๐๑/๑๔๓๕๙ ลง ๓ เม.ย.56
3. หนังสือ กพ.ทบ. ที่ ต่อ กห ๐๔๐๑/๓๖๒๐๕ ลง ๑๙ ส.ค.๕๖
สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. หนังสือ ธน. ด่วนมาก ที่ กห ๐๒๐๒.๔/๑๙๑๑ ลง ๑๐ ต.ค.๕๖
๒. ภาพเครื่องแบบปกติกากีแกมเขียวคอพับแขนสั้นแบบปล่อยชายเสื้อ
และภาพร่างลายเส้นเสื้อคอพับสีกากีแกมเขียวแขนสั้นแบบปล่อยชายเสื้อ
๑. ธน. มีหนังสือแจ้งว่า รมว.กห. (นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร) ได้กรุณาอนุมัติให้ใช้
เครื่องแบบปกติกากีแกมเขียวคอพับแขนสั้นแบบปล่อยชายเสื้อ เพื่อพลางไปก่อน ตามที่ ทบ. เสนอรายงาน
ขออนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมกฎกระทรวง (พ.ศ.2542) ออกตามความในพระราชบัญญัติเครื่องแบบทหาร
พุทธศักราช 2477 ว่าด้วยเครื่องแบบทหารบก ฉบับที่ 80 และขออนุมัติใช้เพื่อพลาง ตามอ้างถึง ๑
เพื่อกําหนดให้ ทบ. มีเครื่องแบบสําหรับนายทหารสัญญาบัตรชาย เพิ่มขึ้นอีก ๑ ชนิด รายละเอียด
ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑
๒. ข้อเท็จจริง
๒.๑ ตามอ้างถึง ๒ ผบ.ทบ. ได้กรุณาอนุมัติให้กําหนดเครื่องแบบปกติกากีแกมเขียว
คอพับแขนสั้นแบบปล่อยชายเสื้อ สําหรับนายทหารสัญญาบัตรชาย เพื่อให้มีเครื่องแบบที่มีความสง่างาม
สมเกียรติ และเป็นสากล เมื่อปฏิบัติภารกิจร่วมกับมิตรประเทศ ซึ่งมีส่วนประกอบของเครื่องแบบ รายละเอียด
ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๒ สรุปดังนี้
๒.๑.๑ เครื่องแบบปกติกากีแกมเขียวคอพับแขนสั้นแบบปล่อยชายเสื้อ
ประกอบด้วย
2.1.1.1 หมวกทรงหม้อตาลสีกากีแกมเขียว หรือหมวกทรงอ่อนสีดํา
หรือหมวกหนีบสีกากีแกมเขียว
2.1.1.2 เสื้อคอพับสีกากีแกมเขียวแขนสั้นแบบปล่อยชายเสื้อ
2.1.1.3 กางเกงขายาวสีกากีแกมเขียวแบบปกติ
2.1.1.4 รองเท้าหุ้มส้นหนังสีดํา หรือรองเท้าหุ้มข้อหนังสีดํา
2.๑.2 เสื้อคอพับสีกากีแกมเขียวแขนสั้นแบบปล่อยชายเสื้อ ที่แนวสาบอกมีดุม
โลหะสีทองขนาดกลาง 5 ดุม ตัวเสื้อยาวถึงสะโพก มีตะเข็บหลัง ๓ ตะเข็บ ตะเข็บไหล่ ๑ ตะเข็บ ที่ตะเข็บ
ข้างตัวเปิดชายเสื้อได้ถึงแนวสะโพกบนทั้งสองข้าง ด้านหน้ามีกระเป๋าบนและล่างข้างละ ๒ กระเป๋า
/กระเป๋าบน…

-2กระเป๋าบนเป็นกระเป๋าปะ มีแถบตรงกึ่งกลางตามทางดิ่ง มีปกรูปมนชายกลางแหลม กระเป๋าล่างเป็น
กระเป๋าย่ามมีปกรูปเหลี่ยมตัดชายมน ปกกระเป๋าทั้งสี่ขัดดุมโลหะสีทองขนาดเล็ก กระเป๋าละ ๑ ดุม
ที่ไหล่ประดับเครื่องหมายยศด้วยอินทรธนูแข็ง
2.๑.3 วัสดุที่ใช้ ตัดเย็บด้วยผ้ามาตุสสีกากีแกมเขียว
2.๑.4 เครื่องแบบนี้ กรณีกําหนดให้ประดับเหรียญราชอิสริยาภรณ์ให้ใช้สายยงยศ
ไหมทอง รองเท้าหุ้มข้อหนังสีดํา กรณีไม่กําหนดให้ประดับเหรียญราชอิสริยาภรณ์ให้ใช้สายยงยศไหม
สีเหลือง รองเท้าหุ้มข้อหนังสีดํา และกรณีปฏิบัติราชการตามปกติให้ใช้สายยงยศไหมสีเหลืองเกลี้ยง
๑ เส้น รองเท้าหุ้มส้นหนังสีดํา
2.2 ตามอ้างถึง ๓ ผบ.ทบ. อนุมัติให้ดําเนินการขออนุมัติใช้เครื่องแบบปกติกากี
แกมเขียวคอพับแขนสั้นแบบปล่อยชายเสื้อเพื่อพลาง เพื่อให้นายทหารสัญญาบัตรชายที่มีภารกิจเดินทาง
ไปราชการต่างประเทศ หรือปฏิบัติงานในต่างประเทศ สามารถจัดหาและใช้เครื่องแบบดังกล่าวได้อย่าง
ถูกต้อง
3. กพ.ทบ. พิจารณาแล้วเห็นว่า เพื่อให้การดําเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงเห็นควร
แจ้งให้ นขต.ทบ. ทราบ และถือปฏิบัติตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
4. ข้อเสนอ เห็นควรดําเนินการดังนี้
๔.๑ กรุณารับทราบผลการดําเนินการ ตามข้อ ๑
๔.๒ ให้ กพ.ทบ. สําเนาแจ้งให้ นขต.ทบ. ทราบ และถือปฏิบัติต่อไป
จึงเรียนมาเพื่อกรุณาพิจารณา หากเห็นเป็นการสมควร กรุณาอนุมัติตามเสนอในข้อ ๔
ทั้งนี้ อยู่ในอํานาจของ ผบ.ทบ.
(ลงชื่อ) พล.ต.สุรเดช เฟื่องเจริญ
( สุรเดช เฟื่องเจริญ )
จก.กพ.ทบ.

พ.อ. .............................................ร่าง/ตรวจ ..........ต.ค.๕๖
ส.อ.หญิง นภัทร ขวัญแก้ว
พิมพ์/ทาน ...........ต.ค.๕๖
พ.อ. ....................................................ตรวจ ..........ต.ค.๕๖
พ.อ. ....................................................ตรวจ ..........ต.ค.๕๖
พ.อ. ....................................................ตรวจ ..........ต.ค.๕๖
พ.อ. ....................................................ตรวจ ..........ต.ค.๕๖

ภาพเครื่องแบบปกติกากีแกมเขียวคอพับแขนสั้นแบบปล่อยชายเสื้อ

เครื่องหมายยศ
ประดับด้วยอินทรธนูแข็ง
เสื้อและกางเกง ตัดเย็บด้วย
ผ้าสีกากีแกมเขียว (ผ้ามาตุส)

กระเป๋าล่างเป็นกระเป๋าย่าม
มีปกรูปเหลี่ยมตัดชายมน
ขัดดุมโลหะสีทองขนาดเล็ก

กระเป๋าบนเป็นกระเป๋าปะ
มีปกรูปมนชายกลางแหลม
ขัดดุมโลหะสีทองขนาดเล็ก
แนวสาบอกมีดุมโลหะสีทอง
ขนาดกลาง ๕ ดุม

หมายเหตุ เครื่องแบบนี้
- กรณีกําหนดให้ประดับเหรียญราชอิสริยาภรณ์ ให้ใช้สายยงยศไหมทอง รองเท้าหุ้มข้อหนังสีดํา
- กรณีไม่กําหนดให้ประดับเหรียญราชอิสริยาภรณ์ ให้ใช้สายยงยศไหมสีเหลือง รองเท้าหุ้มข้อหนังสีดํา
- กรณีปฏิบัติราชการตามปกติ ให้ใช้สายยงยศไหมสีเหลืองเกลี้ยง ๑ เส้น รองเท้าหุ้มส้นหนังสีดํา

-๒-

ตะเข็บไหล่ ๑ ตะเข็บ

มีตะเข็บหลัง ๓ ตะเข็บ ที่ตะเข็บข้างตัวเปิดชายเสื้อได้ถึงแนวสะโพกบนทั้งสองข้าง

ตรวจถูกต้อง
พ.อ.สมพร แก่นจันทร์
( สมพร แก่นจันทร์ )
รอง ผอ.กอง กพ.ทบ.
๑๘ ต.ค.๕๖

ภาพร่างลายเส้นเสื้อคอพับสีกากีแกมเขียวแขนสั้นแบบปล่อยชายเสื้อ

ด้านหน้า

ด้านหลัง

ตรวจถูกต้อง
พ.อ.สมพร แก่นจันทร์
( สมพร แก่นจันทร์ )
รอง ผอ.กอง กพ.ทบ.
๑๘ ต.ค.56

