
  
 
 
 

 
พระราชบัญญัติ 
เครื่องแบบทหาร 

พุทธศักราช  ๒๔๗๗ 
_____________ 
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(ตามประกาศประธานสภาผูแทนราษฎร 
ลงวันที่  ๗  มีนาคม  พุทธศักราช  ๒๔๗๗) 

อนุวัตนจาตุรนต 
อาทิตยทิพอาภา 
เจาพระยายมราช 

ตราไว  ณ  วนัที่  ๒๒  เมษายน  พุทธศักราช  ๒๔๗๘ 
เปนปท่ี  ๒  ในรัชกาลปจจุบัน 

 โดยที่สภาผูแทนราษฎรลงมติวา สมควรแกไขเปลี่ยนแปลงกฎหมายวาดวยเครื่องแบบ
ทหารเสียใหม 
 จึงมีพระบรมราชโองการใหตราพระราชบัญญัติข้ึนไวโดยคําแนะนําและยินยอมของ
สภาผูแทนราษฎรดังตอไปนี้ 
 มาตรา ๑ พระราชบญัญัตินี้ใหเรียกวา “พระราชบญัญัติเครื่องแบบทหาร พุทธศักราช ๒๔๗๗” 
 มาตรา ๒ ใหใชพระราชบญัญัตินี้ต้ังแตวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป  
 มาตรา ๓ ใหยกเลิกพระราชกําหนดเครื่องแบบทหารบก พุทธศักราช ๒๔๗๕  
กับพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมพระราชกําหนดเครื่องแบบทหารบก พุทธศักราช ๒๔๗๖ ฉบับที่ ๑  
และฉบับที่ ๒ พระราชบัญญัติเครื่องแบบทหารเรือ พุทธศักราช ๒๔๗๖ พระราชบัญญติัเครื่องแบบ  
 
 
 



  

๒ 
 

ทหารเรือ แกไขเพิ่มเติม พุทธศักราช ๒๔๗๖ พระราชบัญญัติเครื่องแบบทหารเรือ แกไขเพิ่มเติม 
พุทธศักราช ๒๔๗๗ 
 มาตรา ๔  เครื่องแบบทหาร หมายถึง เครื่องแตงกายทั้งหลายที่ไดกําหนดใหทหารแตง
เครื่องแบบทหาร ยอมประกอบดวย หมวก เสื้อ กางเกง รองเทา เครื่องหมายยศ เหลา จําพวก สังกัด 
และอื่นๆ กับเครื่องประกอบตางๆ 
 *** “มาตรา ๕ ลักษณะ ชนิด และประเภทของเครื่องแบบทหารบก ทหารเรือ และ
ทหารอากาศ กับการแตงเครื่องแบบทหารบก ทหารเรือและทหารอากาศ วาจะสมควรอยางไร เมื่อไร 
และโดยเงื่อนไขอยางใด ใหเปนไปตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 
 ในกรณีที่ทหารบก ทหารเรือ หรือทหารอากาศตองไปปฏิบัติราชการสนามนอกราชอาณาจักร  
เมื่อเห็นสมควรจะมีเครื่องแบบสนามเพิ่มขึ้นสําหรับแตงเพื่อปฏิบัติราชการสนามนอกราชอาณาจักร
แลว ลักษณะ ชนิดและประเภทของเครื่องแบบสนามดังกลาว ตลอดจนการแตงวาจะสมควรอยางไร 
เมื่อไร และโดยเงื่อนไขอยางใด ใหเปนไปตามที่กระทรวงกลาโหมกําหนด” 
 * “มาตรา ๖  ผูใดแตงเครื่องแบบทหารตามพระราชบัญญัตินี้ หรือแตงเครื่องแบบทหารที่  
ทหารยังคงใชในราชการอยูโดยไมมีสิทธิจะแตงไดโดยชอบดวยกฎหมาย ผูนั้นมีความผิดตองระวาง
โทษจําคุกตั้งแตสามเดือนถึงหาปและถาการกระทําเชนวามานี้ไดกระทําภายในเขตซึ่งประกาศใช       
กฎอัยการศึกก็ดี ในเวลาสงครามก็ดี ในเวลาบานเมืองมีเหตุฉุกเฉินก็ดีหรือเมื่อกระทําผิดทางอาญาก็ดี ผู
นั้นมีความผิดตองระวางโทษจําคุกตั้งแตหนึ่งปถึงสิบป” 
 ** “มาตรา ๖ ทวิ ผูใดแตงกายโดยใชเครื่องแตงกายคลายเครื่องแบบทหาร ตามพระราชบัญญัติ
นี้ หรือคลายเครื่องแบบทหารที่ทหารยังคงใชในราชการอยู อันอาจนําความดูหมิ่นเกลียดชัง หรือความ
เสื่อมเสียมาสูราชการทหารก็ดี อันอาจทําใหบุคคลอื่นหลงเชื่อวาเปนทหารก็ดี ผูนั้นมีความผิดตองระวาง
โทษปรับไมเกินสองรอยบาท และถาการกระทําเชนวานี้ไดกระทําภายในเขต ซึ่งไดประกาศใชกฎ
อัยการศึกก็ดี ในเวลาสงครามก็ดี ในเวลาบานเมืองมีเหตุฉุกเฉินก็ดี หรือเมื่อกระทําผิดทางอาญาก็ดี ผู
นั้นมีความผิด ตองระวางโทษจําคุกตั้งแตหนึ่งปถึงสิบป” 
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 มาตรา ๗ ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหม มีหนาที่รักษาการณใหเปนไปตาม
พระราชบัญญัตินี้ และมีอํานาจออกกฎกระทรวงเพื่อปฏิบัติการใหเปนไปตามพระราชบัญญัตินี้  
 กฎกระทรวงนั้นเมื่อประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลวใหใชบังคับได 
 
ผูรับสนองพระบรมราชโองการ 
       (ตามมติคณะรัฐมนตรี) 
    พระยานิติศาสตรไพศาลย 
                 รัฐมนตรี 
 
พ.ร.บ.ฉบับนี้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เลม ๕๒ หนา ๑๓๘ ลง ๒๘ เม.ย. ๗๘ 
     
        
           * มาตรา ๖  แกไขตาม พ.ร.บ. เครื่องแบบทหาร ฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๔๘๕ ประกาศ 
                             ในราชกิจจานุเบกษา  เลม ๕๙ ตอนที่ ๕๗ ลง ๒๕ ส.ค. ๘๕ 
         ** มาตรา ๖  ทวิ เพิ่มเติมตาม พ.ร.บ. เครื่องแบบทหาร ฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๔๘๕ ประกาศ 
                             ในราชกิจจานุเบกษา  เลม ๕๙ ตอนที่ ๕๗ ลง ๒๕ ส.ค. ๘๕ 
       *** มาตรา ๕  แกไขตาม พ.ร.บ. เครื่องแบบทหาร ฉบับที่ ๔ พ.ศ. ๒๕๑๔ ประกาศ 
                              ในราชกิจจานุเบกษา  เลม ๘๘ ตอนที่ ๙๘ ลง ๑๔ ก.ย. ๑๔ 
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