( สําเนา )
ระเบียบกระทรวงกลาโหม
วาดวยปายชื่อติดเครื่องแบบ
(ฉบับที่ ๔)
พ.ศ.๒๕๕๘
โดยที่เ ปนการสมควรแกไขเพิ่มเติม ระเบียบกระทรวงกลาโหมวาดวยปายชื่อ ติดเครื่อ งแบบ
พ.ศ.๒๕๒๑ ใหมีความเหมาะสมยิ่งขึ้น จึงวางระเบียบไวดังตอไปนี้
ขอ ๑ ระเบียบนี้เรียกวา "ระเบียบกระทรวงกลาโหมวาดวยปายชื่อติดเครื่องแบบ (ฉบับที่ ๔)
พ.ศ.๒๕๕๘"
ขอ ๒ ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแตบัดนี้เปนตนไป
ขอ ๓ ใหยกเลิก ความในขอ ๓ แหงระเบียบกระทรวงกลาโหมวาดวยปายชื่อ ติดเครื่อ งแบบ
พ.ศ.๒๕๒๑ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยระเบียบกระทรวงกลาโหมวาดวยปายชื่อติดเครื่องแบบ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๓๕
และใหใชความตอไปนี้แทน
"ขอ ๓ ปายชื่อคือปายแสดงชื่อตัว ชื่อสกุล ยศ และชื่อสวนราชการตนสังกัด สําหรับ
ขาราชการกลาโหมประจําการ นักเรียนทหาร ทหารกองประจําการ และลูกจางในสังกัดกระทรวงกลาโหม"
ขอ ๔ ใหย กเลิ ก ความในขอ ๔ และขอ ๕ แหง ระเบีย บกระทรวงกลาโหมวา ดว ยปา ยชื่ อ
ติดเครื่องแบบ พ.ศ.๒๕๒๑ และใหใชความตอไปนี้แทน
"ข อ ๔ ป า ยชื่ อ ตามข อ ๓ ให ทํ า ด ว ยโลหะหรื อ พลาสติ ก เป น รู ป สี่ เ หลี่ ย มผื น ผ า
กวาง ๒.๕ เซนติเมตร ยาว ๗.๕ เซนติเมตร หนา ๐.๑ เซนติเมตร พื้นปายดานที่จะสลักชื่อเปนสีดํา มีเสนขอบสีขาว
ประมาณ ๐.๑ เซนติเมตร
ข อ ๕ การสลั ก ตั ว อั ก ษรในป า ยชื่ อ ตามข อ ๓ ให ส ลั ก ด ว ยตั ว อั ก ษรบรรจงสี ข าว
แบบอักษร TH SarabunPSK โดยแบงออกเปน ๓ แถว ดังนี้
๕.๑ แถวบนสลั ก ชี่ อ ตั ว และชื่ อ สกุ ลภาษาไทย มี ข นาดสู ง ประมาณ
๐.๔ เซนติเมตร
๕.๒ แถวกลางสลั ก เฉพาะชื่ อ ตั ว ภาษาอั ง กฤษตั ว พิ ม พ ใ หญ มี ข นาดสู ง
ประมาณ ๐.๓ เซนติเมตร จัดใหอยูแนวกึ่งกลางปายชื่อ
๕.๓ แถวล า งมุ ม ซ า ยสลั ก เป น คํ า ย อ ยศภาษาอั ง กฤษตั ว พิ ม พ ใ หญ ต ามที่
กระทรวงกลาโหมกําหนด มีขนาดสูง ประมาณ ๐.๓ เซนติเมตร โดยใหตัวอัก ษรตัวแรกหางจากขอบซายและ
ขอบลาง ดานละประมาณ ๐.๓ เซนติเมตร สําหรับผูมียศไมตองสลักคํายอยศ
๕.๔ แถวลางมุม ขวาเปนคํายอ ชื่อ สวนราชการตนสังกัดระดับ หนวยขึ้นตรง
กระทรวงกลาโหมหรือเหลาทัพแลวแตกรณี เปนภาษาอังกฤษตัวพิมพใหญ มีขนาดสูงประมาณ ๐.๓ เซนติเมตร
โดยใหอักษรตัวสุดทายหางจากขอบขวาและขอบลาง ดานละประมาณ ๐.๓ เซนติเมตร"
/ ขอ ๕ ...

-๒ขอ ๕ ปายชื่อติดเครื่องแบบที่มีอยูกอ นวันที่ร ะเบียบนี้มีผ ลใชบัง คับ ใหคงใชไดตอไปไมเ กิน
๑๘๐ วัน นับตั้งแตวันที่ระเบียบนี้มีผลใชบังคับ
ประกาศ

ณ

วันที่

๒๒

มิถุนายน

พ.ศ.๒๕๕๘

(ลงชื่อ) พลเอก ประวิตร วงษสุวรรณ
( ประวิตร วงษสุวรรณ )
รัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหม
หมายเหตุ :- หลักการและเหตุผลในการประกาศใชระเบียบฉบับนี้ คือ แกไขเพิ่มเติมระเบียบกระทรวงกลาโหม
วาดวยปายชื่อ ติดเครื่อ งแบบ โดยเพิ่มชื่อ ตัว คํายอ ยศ และคํายอชื่อ สวนราชการตนสัง กัดระดับหนวยขึ้น ตรง
กระทรวงกลาโหมหรือเหลาทัพ เปนภาษาอังกฤษลงบนปายชื่อติดเครื่องแบบ เพื่ อความเปนสากลในการติดตอ
ราชการกับ ตางประเทศ โดยที่ประเทศไทยเปนรัฐสมาชิก ของสมาคมแหงประชาชาติเ อเชียตะวันออกเฉียงใต
(อาเซียน) จึงจําเปนตองวางระเบียบนี้
การแจกจาย
- ปล.กห., รอง ปล.กห.(๑), (๒), (๓), (๔), ปษ.พิเศษ สป., ปษ.สป. และ หน.ฝสธ.ประจํา รมว.กห.
- สร., รอ., นถปภ.รอ., ทท., บก.ทท., ทบ., ทร. และ ทอ.
- สน.ปล.กห., สพร.กห., สลก.สป., สนผ.กห., สงป.กห., ธน., ศอพท., พท.ศอพท., อท.ศอพท., ศอว.ศอพท.,
รภท.ศอภท., กง.กห., กกส.กห., วท.กห., ศวพท.วท.กห., ทสอ.กห., สสน.สป., สยธ.สสน.สป., สนพ.สสน.สป.
และ สตน.กห.
- จก.สม., รอง จก.สม., ผช.จก.สม.(๑) และ (๒)
- นขต.สม., นขต.สนผพ.สม., นขต.กสพ.สม. และ นขต.สกกห.สม.
สําเนาถูกตอง
พ.อ.
( วิทวัส สุขยางค )
ผอ.กรบ.สม.
มิ.ย.๕๘
พ.ท.กองสิน ชออัญชัน
จ.ส.อ.หญิง ชุติมา ศุกระเศรณี

ตรวจ
พิมพ/ทาน

- ตัวอยาง ปายชื่อสําหรับผูที่มียศ
ความยาว ๗.๕ ซม.

สินสมบูรณ กิตติ์วรเทพ

ความกวาง ๒.๕ ซม.
แบบอักษร TH SarabunPSK
ตัวอักษรขนาดประมาณ ๐.๓ ซม.

SINSOMBOON
COL
ตัวอักษรตัวแรกหางจากขอบซาย
และขอบลาง ดานละประมาณ
๐.๓ ซม.

RTA

แบบอักษร TH SarabunPSK
ตัวอักษรขนาดประมาณ ๐.๔ ซม.
แบบอักษร TH SarabunPSK
ตัวอักษรขนาดประมาณ ๐.๓ ซม.
ตัวอักษรตัวสุดทายหางจากขอบขวา
และขอบลาง ดานละประมาณ
๐.๓ ซม.

- ทําดวยโลหะหรือพลาสติกเปนรูปสี่เหลี่ยมผืนผา กวาง ๒.๕ ซม. ยาว ๗.๕ ซม. หนา ๐.๑ ซม.
พื้นที่ปายดานทีส่ ลักตัวอักษรเปนสีดํา มีเสนขอบสีขาวประมาณ ๐.๑ ซม.
- การสลักตัวอักษรในปายชื่อตามขอ ๓ ใหสลักดวยตัวอักษรบรรจงสีขาว แบบอักษร TH SarabunPSK โดยแบง
ออกเปน ๓ แถว ดังนี้
๑. แถวบนสลักชี่อตัวและชื่อสกุลภาษาไทย มีขนาดสูงประมาณ ๐.๔ เซนติเมตร
๒. แถวกลางสลัก เฉพาะชื่อ ตัวภาษาอัง กฤษตัวพิม พใหญ มีขนาดสูง ประมาณ ๐.๓ เซนติเ มตร จัดใหอ ยู
แนวกึ่งกลางปายชื่อ
๓. แถวลางมุมซายสลัก เปนคํายอ ยศภาษาอัง กฤษตัวพิม พใหญตามที่ก ระทรวงกลาโหมกําหนด ตัวอัก ษร
ขนาดประมาณ ๐.๓ ซม. โดยใหตัวอักษรตัวแรกหางจากขอบซายและขอบลาง ดานละประมาณ ๐.๓ ซม.
๔. แถวลา งมุ ม ขวาเป นคํ าย อ ชื่ อ ส วนราชการตน สัง กัดระดั บ นขต.กห. หรื อ เหล าทั พ แลว แต ก รณี เป น
ภาษาอังกฤษตัวพิมพใหญ ตัวอักษรขนาดประมาณ ๐.๓ ซม. โดยใหอักษรตัวสุดทายหางจากขอบขวาและขอบลาง
ดานละประมาณ ๐.๓ เซนติเมตร
หมายเหตุ :- กรณี จํ า นวนอั ก ษรของชื่ อ และสกุ ล มี ค วามยาวเกิ น กว า หนึ่ ง บรรทั ด ของป า ยชื่ อ ที่ กํ า หนด
ใหสามารถลดขนาดตัวอักษร ใหอยูในหนึ่งบรรทัดไดตามเหมาะสม โดยใหมีชองวางระหวางขอบซายขวา
อยางนอย ๐.๓ ซม.

- ตัวอยาง ปายชื่อสําหรับผูที่ไมมียศ
ความยาว ๗.๕ ซม.

ความกวาง ๒.๕ ซม.

สินสมบูรณ กิตติ์วรเทพ
SINSOMBOON
RTA

แบบอักษร TH SarabunPSK
ตัวอักษรขนาดประมาณ ๐.๔ ซม.
แบบอักษร TH SarabunPSK
ตัวอักษรขนาดประมาณ ๐.๓ ซม.
ตัวอักษรตัวสุดทายหางจากขอบขวา
และขอบลาง ดานละประมาณ
๐.๓ ซม.

- ทําดวยโลหะหรือพลาสติกเปนรูปสี่เหลี่ยมผืนผา กวาง ๒.๕ ซม. ยาว ๗.๕ ซม. หนา ๐.๑ ซม.
พื้นที่ปายดานทีส่ ลักตัวอักษรเปนสีดํา มีเสนขอบสีขาวประมาณ ๐.๑ ซม.
- การสลักตัวอักษรในปายชื่อตามขอ ๓ ใหสลักดวยตัวอักษรบรรจงสีขาว แบบอักษร TH SarabunPSK โดยแบง
ออกเปน ๓ แถว ดังนี้
๑. แถวบนสลักชี่อตัวและชื่อสกุลภาษาไทย มีขนาดสูงประมาณ ๐.๔ เซนติเมตร
๒. แถวกลางสลัก เฉพาะชื่อ ตัวภาษาอัง กฤษตัวพิ ม พใหญ มีขนาดสูง ประมาณ ๐.๓ เซนติเ มตร จัดใหอ ยู
แนวกึ่งกลางปายชื่อ
๓. แถวลา งมุ ม ขวาเป นคํ าย อ ชื่ อ ส วนราชการตน สัง กัดระดั บ นขต.กห. หรื อ เหล าทั พ แลว แต ก รณี เป น
ภาษาอังกฤษตัวพิมพใหญ ตัวอักษรขนาดประมาณ ๐.๓ ซม. โดยใหอักษรตัวสุดทายหางจากขอบขวาและขอบลาง
ดานละประมาณ ๐.๓ เซนติเมตร
หมายเหตุ :- กรณี จํ า นวนอั ก ษรของชื่ อ และสกุ ล มี ค วามยาวเกิ น กว า หนึ่ ง บรรทั ด ของป า ยชื่ อ ที่ กํ า หนด
ใหสามารถลดขนาดตัวอักษร ใหอยูในหนึ่งบรรทัดไดตามเหมาะสม โดยใหมีชองวางระหวางขอบซายขวา
อยางนอย ๐.๓ ซม.

( สําเนา )
คําสั่งกระทรวงกลาโหม
ที่ ๓๑๐/๒๕๕๗
เรื่อง การใชคําภาษาอังกฤษยศทหารของกระทรวงกลาโหม
เพื่ อ ให ก ารใช คํ า ภาษาอั ง กฤษที่ เ กี่ ย วกั บ ยศทหารของ กห. เป น ไปในแนวทางเดี ย วกั น
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๕ และมาตรา ๙ แหง ประราชบัญญัติจัดระเบียบราชการกระทรวงกลาโหม
พ.ศ.๒๕๕๑ จึงใหใชคําภาษาอังกฤษยศทหารของ กห. ตามผนวกแนบทายคําสั่งนี้
ทั้งนี้ ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป
สั่ง

ณ

วันที่

๙

มิถุนายน

พ.ศ.๒๕๕๗

(ลงชื่อ) พล.อ. สุรศักดิ์ กาญจนรัตน
( สุรศักดิ์ กาญจนรัตน )
รองปลัดกระทรวง ฯ รักษาราชการแทน
ปลัดกระทรวง ฯ ปฏิบัติราชการแทน
รัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหม
การแจกจาย
- ปล.กห., รอง ปล.กห.(๑), (๒), (๓), (๔), ปษ.พิเศษ สป., ปษ.สป. และ หน.ฝสธ.ประจํา รมว.กห.
- สร., รอ., นถปภ.รอ., ทท., บก.ทท., ทบ., ทร. และ ทอ.
- สน.ปล.กห., สพร.กห., สลก.สป., สนผ.กห., สงป.กห., ธน., ศอพท., พท.ศอพท., อท.ศอพท., ศอว.ศอพท.,
รภท.ศอภท., กง.กห., กกส.กห., วท.กห., ศวพท.วท.กห., ทสอ.กห., สสน.สป., สยธ.สสน.สป., สนพ.สสน.สป.
และ สตน.กห.
- จก.สม., รอง จก.สม., ผช.จก.สม.(๑) และ (๒)
- นขต.สม., นขต.สนผพ.สม., นขต.กสพ.สม., นขต.ศปนก.สม. และ นขต.ศปท.กห.
สําเนาถูกตอง
พ.อ.
( กวิสรชัย เหรียญเจริญ )
ผอ.กรบ.สม.
มิ.ย.๕๗
น.ท.จิรพงษ เขียนนิล ร.น.
จ.ส.อ.หญิง ชุติมา ศุกระเศรณี

ตรวจ
พิมพ/ทาน

ผนวกประกอบคําสั่ง กห. ที่ ๓๑๐/๒๕๕๗ ลง ๙ มิ.ย.๕๗
คําภาษาอังกฤษยศทหารของ กห.
ชั้นสัญญาบัตร
ลําดับ

ทหารบก

คํายอ

ทหารเรือ

คํายอ

๑

จอมพล
Field Marshal

-

จอมพลเรือ
Admiral of the Fleet

-

๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐

พลเอก
General
พลโท
Lieutenant General
พลตรี
Major General
พันเอก
Colonel
พันโท
Lieutenant Colonel
พันตรี
Major
รอยเอก
Captain
รอยโท
First Lieutenant
รอยตรี
Second Lieutenant

พล.อ.
พลเรือเอก
Gen.
Admiral
พล.ท.
พลเรือโท
Lt.Gen.
Vice Admiral
พล.ต.
พลเรือตรี
Maj.Gen.
Rear Admiral
พ.อ.
นาวาเอก
Col.
Captain
พ.ท.
นาวาโท
Lt.Col.
Commander
พ.ต.
นาวาตรี
Maj.
Lieutenant Commander
ร.อ.
เรือเอก
Capt.
Lieutenant
ร.ท.
เรือโท
1st Lt. Lieutenant Junior Grade
ร.ต.
เรือตรี
2nd Lt.
Sub Lieutenant

พล.ร.อ. ร.น.
Adm.
พล.ร.ท. ร.น.
VAdm.
พล.ร.ต. ร.น.
RAdm.
น.อ. ร.น.
Capt.
น.ท. ร.น.
Cdr.
น.ต. ร.น.
LCdr.
ร.อ. ร.น.
Lt.
ร.ท. ร.น.
Lt.JG.
ร.ต. ร.น.
Sub.Lt.

ทหารอากาศ
จอมพลอากาศ
Marshal of the
Royal Thai Air Force
พลอากาศเอก
Air Chief Marshal
พลอากาศโท
Air Marshal
พลอากาศตรี
Air Vice Marshal
นาวาอากาศเอก
Group Captain
นาวาอากาศโท
Wing Commander
นาวาอากาศตรี
Squadron Leader
เรืออากาศเอก
Flight Lieutenant
เรืออากาศโท
Flying Officer
เรืออากาศตรี
Pilot Officer

คํายอ
พล.อ.อ.
ACM
พล.อ.ท.
AM
พล.อ.ต.
AVM
น.อ.
Gp.Capt.
น.ท.
Wg.Cdr.
น.ต.
Sqn.Ldr.
ร.อ.
Flt.Lt.
ร.ท.
Flg.Off.
ร.ต.
Plt.Off.

-๒คําภาษาอังกฤษยศทหารของ กห.
ต่ํากวาชั้นสัญญาบัตร
ลําดับ
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗

ทหารบก
จาสิบเอก
Sergeant Major
1st Class
จาสิบโท
Sergeant Major
2nd Class
จาสิบตรี
Sergeant Major
3rd Class
สิบเอก
Sergeant
สิบโท
Corporal
สิบตรี
Private 1st Class
พลทหาร
Private

คํายอ

ทหารเรือ

คํายอ

ทหารอากาศ

หมายเหตุ
๑. สามารถเขียนยศทหารโดยใชตัวอักษรเปนตัวใหญทั้งหมดได และเมื่อเขียนเปนตัวใหญจะไมมี ( . ) เชน
Capt. หรือ CAPT
๒. การเขียนยศทหารยังสามารถใชคําตอทายนามสกุลได ดังนี้
๒.๑ RTA (ทบ.)/RTN (ทร.)/RTAF (ทอ.) สําหรับนายทหารชาย เชน
Capt. ....................., RTA / Sub.Lt. ....................., RTN / Flg.Off. ....................., RTAF
๒.๒ WRTA (ทบ.)/WRTN (ทร.)/WRTAF (ทอ.) สําหรับนายทหารหญิง เชน
Capt. ....................., WRTA / Sub.Lt. ....................., WRTN / Flg.Off. ....................., WRTAF

คํายอ

