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พระราชกฤษฎีกา
แบงสวนราชการและกําหนดหนาที่ของสวนราชการ
กองทัพบก กองทัพไทย กระทรวงกลาโหม
พ.ศ. ๒๕๕๒

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.
ใหไว ณ วันที่ ๒๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๒
เปนปที่ ๖๔ ในรัชกาลปจจุบัน
พระบาทสมเด็จพระปรมิน ทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกลา ฯ
ใหประกาศวา
โดยที่เปนการสมควรแบงสวนราชการและกําหนดหนาที่ของสวนราชการกองทัพบก กองทัพไทย
กระทรวงกลาโหม
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๘๗ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย และมาตรา ๒๓
วรรคหนึ่ง แหงพระราชบัญญัติจดั ระเบียบราชการกระทรวงกลาโหม พ.ศ. ๒๕๕๑ จึงทรงพระกรุณา
โปรดเกลา ฯ ใหตราพระราชกฤษฎีกาขึ้นไว ดังตอไปนี้
มาตรา ๑ พระราชกฤษฎีกานี้เรียกวา “พระราชกฤษฎีกาแบงสวนราชการและกําหนดหนาที่
ของสวนราชการกองทัพบก กองทัพไทย กระทรวงกลาโหม พ.ศ. ๒๕๕๒”
มาตรา ๒ พระราชกฤษฎีกานี้ใหใชบังคับตั้งแตวันที่ ๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๒ เปนตนไป
มาตรา ๓ ใหแบงสวนราชการกองทัพบก กองทัพไทย กระทรวงกลาโหม ดังตอไปนี้
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(๑) สํานักงานเลขานุการกองทัพบก
(๒) กรมกําลังพลทหารบก
(๓) กรมขาวทหารบก
(๔) กรมยุทธการทหารบก
(๕) กรมสงกําลังบํารุงทหารบก
(๖) กรมกิจการพลเรือนทหารบก
(๗) สํานักงานปลัดบัญชีกองทัพบก
(๘) สํานักงานวิจัยและพัฒนาการทางทหารกองทัพบก
(๙) กรมการเงินทหารบก
(๑๐) กรมการสารวัตรทหารบก
(๑๑) กรมจเรทหารบก
(๑๒) กรมสวัสดิการทหารบก
(๑๓) กรมสารบรรณทหารบก
(๑๔) หนวยบัญชาการรักษาดินแดน
(๑๕) สํานักงานตรวจสอบภายในทหารบก
(๑๖) กรมการขนสงทหารบก
(๑๗) กรมการทหารชาง
(๑๘) กรมการทหารสื่อสาร
(๑๙) กรมการสัตวทหารบก
(๒๐) กรมพลาธิการทหารบก
(๒๑) กรมแพทยทหารบก
(๒๒) กรมยุทธโยธาทหารบก
(๒๓) กรมสรรพาวุธทหารบก
(๒๔) กรมวิทยาศาสตรทหารบก
(๒๕) กรมยุทธศึกษาทหารบก
(๒๖) โรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา
(๒๗) ศูนยการบินทหารบก
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(๒๘) กองทัพภาคที่ ๑
(๒๙) กองทัพภาคที่ ๒
(๓๐) กองทัพภาคที่ ๓
(๓๑) กองทัพภาคที่ ๔
(๓๒) หนวยบัญชาการสงครามพิเศษ
(๓๓) หนวยบัญชาการปองกันภัยทางอากาศกองทัพบก
(๓๔) หนวยทหารอื่น ซึ่งมีฐานะเทียบเทากองรอย กองพัน กรม กองพลหรือกองทัพนอย
ซึ่งขึ้นตรงตอกองทัพบก
มาตรา ๔ สํานักงานเลขานุการกองทัพบก มีหนาที่ดําเนินการเกี่ยวกับงานเลขานุการและ
งานธุรการใหกับผูบัญชาการทหารบก รองผูบัญชาการทหารบก ผูชวยผูบัญชาการทหารบก เสนาธิการ
ทหารบก และผู ดํารงตําแหนงอื่ น ตามที่ผูบัญชาการทหารบกมอบหมาย ตลอดจนดําเนิน งานและ
ประสานงานเกี่ยวกับการประชาสัมพันธของกองทัพบก มีเลขานุการกองทัพบกเปนผูบังคับบัญชา
รับผิดชอบ
มาตรา ๕ กรมกําลังพลทหารบก มีหนาที่วางแผน อํานวยการ ประสานงาน กํากับการ
และดําเนินการเกี่ยวกับงานนโยบายและแผนกําลังพล การเตรียมพล การจัดการกําลังพล การปกครอง
กําลังพล การบริการ สิทธิ และขวัญกําลังพล การศึกษาและพัฒนาความรูของกําลังพล งบประมาณ
การกําลังพล การสารสนเทศกําลังพล การวิเคราะหและประเมินคากําลังพล และดําเนินการเกี่ยวกับ
กิจการกําลังพลอื่น ๆ ทั้งปวง ตลอดจนแนะนําและกํากับดูแลฝายกิจการพิเศษในสายงานกําลังพล
และหนว ยที่เ กี่ย วขอ งกับ การศึก ษาของกองทั พบก มีเจ ากรมกํ าลัง พลทหารบกเปน ผูบัง คับบั ญชา
รับผิดชอบ
มาตรา ๖ กรมขาวทหารบก มีหนาที่วางแผน อํานวยการ ประสานงาน กํากับการ และ
ดําเนินการเกี่ยวกับงานดานการขาว การรักษาความปลอดภัย การขาวลับ การทูตฝายทหารบกไทย
ในตางประเทศ การติดตอกับทูตฝายทหารบกตางประเทศในประเทศไทย การพิธีการทูตที่กองทัพบก
ตองรวมดวย การฝกและศึกษาของเจาหนาที่ขาวของกองทัพบก การเตรียมชุดเจาหนาที่ขาวกรองทางทหาร
สําหรับปฏิบัติงาน ตลอดจนกําหนดความตองการและควบคุมการแจกจายแผนที่ทหาร มีเจากรมขาวทหารบก
เปนผูบังคับบัญชารับผิดชอบ
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มาตรา ๗ กรมยุทธการทหารบก มีหนาที่วางแผน อํานวยการ ประสานงาน กํากับการ
และดําเนิน การเกี่ยวกับงานดานยุทธการในเรื่องการจัดเตรียมกําลังและการใชกําลังของกองทัพบก
การดํ า เนิ น งานประวั ติ ศ าสตร แ ละพิ พิ ธ ภั ณ ฑ ท หาร ตลอดจนแนะนํ า และกํ า กั บ ดู แ ลเกี่ ย วกั บ
การดํ า เนิ น งานด า นยุ ท ธการของหน ว ยต า ง ๆ ของกองทั พ บก มี เ จ า กรมยุ ท ธการทหารบก
เปนผูบังคับบัญชารับผิดชอบ
มาตรา ๘ กรมสงกําลังบํารุงทหารบก มีหนาที่วางแผน อํานวยการ ประสานงาน กํากับการ
และดําเนินการเกี่ยวกับงานสงกําลังบํารุงทั้งปวง การฝกและศึกษาดานการสงกําลังบํารุงของกองทัพบก
ตลอดจนแนะนําและกํากับดูแลฝายยุทธบริการ และฝายกิจการพิเศษที่เกี่ยวของกับการดําเนิน งาน
ดานสงกําลังบํารุงของกองทัพบก มีเจากรมสงกําลังบํารุงกองทัพบกเปนผูบังคับบัญชารับผิดชอบ
มาตรา ๙ กรมกิจการพลเรือนทหารบก มีหนาที่วางแผน อํานวยการ ประสานงาน กํากับการ
และดํา เนิน การเกี่ยวกับงานกิจการพลเรื อน และงานที่ไดรับ มอบหมายที่ดํ าเนิน ต อการสนับสนุ น
การปฏิบัติการทางทหารและการปกครอง การฝกและศึกษาในหลักสูตรที่เกี่ยวของกับงานกิจการพลเรือน
ของกองทัพบก ตลอดจนแนะนําและกํากับดูแลเกี่ยวกับการดําเนินงานกิจการพลเรือนของหนวยตาง ๆ
ของกองทัพบก มีเจากรมกิจการพลเรือนทหารบกเปนผูบังคับบัญชารับผิดชอบ
มาตรา ๑๐ สํานั กงานปลั ดบั ญชี กองทั พบก มี หน าที่ วางแผน อํานวยการ ประสานงาน
กํากับการ และดําเนินการเกี่ยวกับการงบประมาณ การเงิน การบัญชี การควบคุมภายใน การพัฒนา
ระบบราชการ การบริหารทรัพยากร การบริหารงาน ระบบสารสนเทศ และการสํารวจหนวยอัตราเฉพาะกิจ
ของกองทัพบก อํานวยการศึกษาวิจัยและพัฒนาในสายงานปลัดบัญชี ตลอดจนกํากับดูแลกรมการเงินทหารบก
และสํานักงานตรวจสอบภายในทหารบก ในการกําหนดภารกิจ การจัดระเบียบ และการบริหารงาน
มีปลัดบัญชีทหารบกเปนผูบังคับบัญชารับผิดชอบ
มาตรา ๑๑ สํานักงานวิจัยและพัฒนาการทางทหารกองทัพบก มีหนาที่วางแผน อํานวยการ
ประสานงาน ควบคุม กํากับการ และดําเนินการเกี่ยวกับการวิจัยและพัฒนาการทางทหารทั้งในดานหลักการ
และดานยุทโธปกรณตามที่กองทัพบกกําหนด ตลอดจนดําเนิน การกําหนดและรับรองมาตรฐาน
ยุทโธปกรณภ ายในกองทั พบก มี ผูอํ านวยการสํ านั กงานวิจั ยและพัฒ นาการทางทหารกองทั พบก
เปนผูบังคับบัญชารับผิดชอบ
มาตรา ๑๒ กรมการเงินทหารบก มีหนาที่ดําเนินการเกี่ยวกับการเบิก รับ จาย และเก็บรักษาเงิน
และการบัญชีเงิน ของกองทัพบกตามระเบียบแบบแผนของทางราชการกําหนดหลักนิยมและทําตํารา
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ตลอดจนการฝ ก และศึ ก ษาของเหล า ทหารการเงิ น มี เ จ ากรมการเงิ น ทหารบกเป น ผู บั ง คับ บั ญ ชา
รับผิดชอบ
มาตรา ๑๓ กรมการสารวัตรทหารบก มีหนาที่วางแผน ประสานงาน และกํากับการเกี่ยวกับ
การรักษาวินัย การจับกุม ทหารที่กระทําความผิด การเรือนจํา การจราจรในกิจการทหาร การรักษา
ความปลอดภัย การฝกและศึกษาวิชาการเหลาทหารสารวัตร การสืบสวนและสอบสวนคดีอาญาซึ่งอยู
ในอํานาจศาลทหาร การปองกันและวิจัยอาชญากรรมในกองทัพบก และพิจารณาอํานวยการเกี่ยวกับ
ทหารพลัดหนวยและเชลยศึก กําหนดหลักนิยมและทําตํารา ตลอดจนการฝกและศึกษาของเหลาทหาร
สารวัตร มีเจากรมการสารวัตรทหารบกเปนผูบังคับบัญชารับผิดชอบ
มาตรา ๑๔ กรมจเรทหารบก มีหนาที่ดําเนินการเกี่ยวกับการตรวจราชการ การสืบสวนและ
สอบสวนในเรื่องที่เกี่ยวกับประสิทธิภาพและราชการของหนวยตาง ๆ ของกองทัพบก การสืบสวน
สอบสวน และพิจารณาเรื่องราวรองทุกขและการรองเรียนที่เกี่ยวกับราชการ หรือทหาร หรือขาราชการ
ของกองทัพบก มีเจากรมจเรทหารบกเปนผูบังคับบัญชารับผิดชอบ
มาตรา ๑๕ กรมสวัสดิการทหารบก มีหนาที่ดําเนินการเกี่ยวกับงานสวัสดิภาพและบําบัดทุกข
บํารุงสุขทั้งในดานทรัพยสิน และสิ่งอุปโภค บริโภค การแนะนําและสงเสริมวิชาชีพและการศึกษา
ทั้งนี้ เกี่ยวกับทหาร ขาราชการ และครอบครัวในกองทัพบก มีเจากรมสวัสดิการทหารบกเปนผูบังคับบัญชา
รับผิดชอบ
มาตรา ๑๖ กรมสารบรรณทหารบก มีหนาที่ดําเนินการเกี่ยวกับงานสารบรรณ งานธุรการ
และพิธีการ ดําเนินการเกี่ยวกับการสนับสนุน การจัดการกําลังพล และธุรการกําลังพลตามที่กองทัพบก
กําหนด กําหนดหลักนิยมและทําตํารา ตลอดจนการฝกและศึกษาของเหลาทหารสารบรรณ มีเจากรม
สารบรรณทหารบกเปนผูบังคับบัญชารับผิดชอบ
มาตรา ๑๗ หนวยบัญชาการรักษาดินแดน มีหนาที่วางแผน อํานวยการ ประสานงาน กํากับการ
และดําเนินการเกี่ยวกับกิจการกําลังสํารองทั้งปวง กิจการสัสดี รวมทั้งปกครองบังคับบัญชาหนวยทหาร
ที่กระทรวงกลาโหมกําหนด มีผูบัญชาการหนวยบัญชาการรักษาดินแดนเปนผูบังคับบัญชารับผิดชอบ
มาตรา ๑๘ สํานักงานตรวจสอบภายในทหารบก มีหนาที่ดําเนินการเกี่ยวกับงานตรวจสอบ
ภายในโดยอิสระเพื่อประเมินคาประสิทธิผลในการควบคุมและบริหารทรัพยากรตามความมุงหมายของ
กองทัพบก มีผูอํานวยการสํานักงานตรวจสอบภายในทหารบกเปนผูบังคับบัญชารับผิดชอบ

เลม ๑๒๖ ตอนที่ ๑๙ ก

หนา ๒๑
ราชกิจจานุเบกษา

๓๐ มีนาคม ๒๕๕๒

มาตรา ๑๙ กรมการขนสงทหารบก มีหนาที่วางแผน อํานวยการ ประสานงาน แนะนํา
กํากับการ ดําเนินการ วิจัย และพัฒนาเกี่ยวกับการจัดหา การสงกําลัง การซอมบํารุง และการบริการ
สิ่งอุปกรณขนสง กําหนดหลักนิยมและทําตํารา ตลอดจนการฝกและศึกษา ทั้งนี้ เกี่ยวกับกิจการและ
สิ่งอุปกรณของเหลาทหารขนสง มีเจากรมการขนสงทหารบกเปนผูบังคับบัญชารับผิดชอบ
มาตรา ๒๐ กรมการทหารชาง มีหนาที่วางแผน อํานวยการ ประสานงาน แนะนํา กํากับการ
ดําเนินการ วิจัย และพัฒนาเกี่ยวกับการผลิต การจัดหา การสงกําลัง การซอมบํารุง และการบริการ
สิ่ง อุ ป กรณ ส ายทหารช า ง การกอ สร า งและซ อ มแซมสิ่ ง ก อ สร า ง กํ า หนดหลั ก นิย มและทํ า ตํ า รา
ตลอดจนการฝกและศึกษา ทั้งนี้ เกี่ยวกับกิจการและสิ่งอุปกรณของเหลาทหารชาง มีเจากรมการทหารชาง
เปนผูบังคับบัญชารับผิดชอบ
มาตรา ๒๑ กรมการทหารสื่อสาร มีหนาที่วางแผน อํานวยการ ประสานงาน แนะนํา กํากับการ
ดําเนินการ วิจัยและพัฒนาเกี่ยวกับการผลิต การจัดหา การสงกําลัง การซอมบํารุง และการบริการ
ในกิ จ การของเหล าทหารสื่ อสารและสิ่ง อุ ป กรณ สายสื่ อ สาร วิ จั ย และพั ฒ นาเกี่ ย วกั บ การสื่ อ สาร
กิจการโทรคมนาคม คอมพิวเตอร และอิเล็กทรอนิกสทั้งปวง สนับสนุนระบบควบคุมบังคับบัญชาและ
การสื่อสาร การสงครามขาวสารของกองทัพบก กําหนดหลักนิยมและทําตํารา ตลอดจนการฝกและ
ศึ ก ษา ทั้ ง นี้ เกี่ ย วกั บ กิ จ การและสิ่ งอุ ป กรณ ของเหล าทหารสื่ อสาร มี เ จ ากรมการทหารสื่ อสาร
เปนผูบังคับบัญชารับผิดชอบ
มาตรา ๒๒ กรมการสัตวทหารบก มีหนาที่วางแผน อํานวยการ ประสานงาน แนะนํา กํากับการ
ดําเนินการ วิจัยและพัฒนาเกี่ยวกับการผลิต การจัดหา การสงกําลัง การซอมบํารุง การบริการ การสุขาภิบาล
เวชกรรมปองกัน การรักษาพยาบาล การบํารุงรักษาและการผสมพันธุสัตว และการเสบียงสัตว สนับสนุน
การปฏิบัติการทางทหารดวยการใชสัตวและการเกษตรของกองทัพบก กําหนดหลักนิยมและทําตํารา
ตลอดจนการฝกและศึกษา ทั้งนี้ เกี่ยวกับกิจการและสิ่งอุปกรณของเหลาทหารการสัตว มีเจากรมการสัตว
ทหารบกเปนผูบังคับบัญชารับผิดชอบ
มาตรา ๒๓ กรมพลาธิการทหารบก มีหนาที่วางแผน อํานวยการ ประสานงาน แนะนํา
กํากับการ ดําเนินการ วิจัยและพัฒนาเกี่ยวกับการผลิต การจัดหา การสงกําลัง การซอมบํารุง และการบริการ
กําหนดหลักนิยมและทําตํารา ตลอดจนการฝกและศึกษา ทั้งนี้ เกี่ยวกับกิจการและสิ่งอุปกรณของ
เหลาทหารพลาธิการ มีเจากรมพลาธิการทหารบกเปนผูบังคับบัญชารับผิดชอบ

เลม ๑๒๖ ตอนที่ ๑๙ ก
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มาตรา ๒๔ กรมแพทยทหารบก มีหนาที่วางแผน อํานวยการ ประสานงาน แนะนํา กํากับการ
ดําเนินการ วิจัยและพัฒนาเกี่ยวกับการผลิต การจัดหา การสงกําลัง การซอมบํารุง การบริการ พยาธิวิทยา
การสงเสริมสุขภาพ เวชกรรมปองกัน ทันตกรรม และการรักษาพยาบาล ใหการศึกษา อบรม และ
ดําเนินการฝกนักเรียนแพทยแ ละนักเรียนพยาบาลตามที่กองทัพบกมอบหมาย กําหนดหลักนิยมและ
ทํา ตํ า รา ตลอดจนการฝ ก และศึ ก ษา ทั้ง นี้ เกี่ ย วกั บ กิ จการและสิ่ งอุ ป กรณ ข องเหล าทหารแพทย
มีเจากรมแพทยทหารบกเปนผูบังคับบัญชารับผิดชอบ
มาตรา ๒๕ กรมยุทธโยธาทหารบก มีหนาที่วางแผน อํานวยการ ประสานงาน แนะนํา
กํากับการ ดําเนินการ วิจัยและพัฒนาเกี่ยวกับการจัดหา การกอสราง การสงกําลัง การซอมบํารุง และ
การบริการเกี่ยวกั บสิ่งกอสรางและอสังหาริ มทรัพยข องกองทั พบก กํ าหนดหลั กนิยมและทําตํารา
ตลอดจนการฝกและศึกษา ทั้งนี้ เกี่ยวกับกิจการและสิ่งอุปกรณของสายยุทธโยธา มีเจากรมยุทธโยธา
ทหารบกเปนผูบังคับบัญชารับผิดชอบ
มาตรา ๒๖ กรมสรรพาวุธทหารบก มีหนาที่วางแผน อํานวยการ ประสานงาน แนะนํา
กํากับการ ดําเนินการ วิจัยและพัฒนาเกี่ยวกับการผลิต การจัดหา การสงกําลัง การซอมบํารุง และ
การบริการ กําหนดหลักนิยมและทําตํารา ตลอดจนการฝกและศึกษา ทั้งนี้ เกี่ยวกับกิจการและสิ่งอุปกรณ
ของเหลาทหารสรรพาวุธ มีเจากรมสรรพาวุธทหารบกเปนผูบังคับบัญชารับผิดชอบ
มาตรา ๒๗ กรมวิทยาศาสตรทหารบก มีหนาที่วางแผน อํานวยการ ประสานงาน กํากับการ
ดําเนินการ วิจัยและพัฒนาเกี่ยวกับการผลิต การสงกําลัง การซอมบํารุง และการบริการ กําหนดหลักนิยม
และทําตํารา ตลอดจนการฝกและศึกษา ทั้งนี้ เกี่ยวกับการปฏิบัติการและการปองกัน ทางนิวเคลียร
ชีวะ เคมี และกิจการวิทยาศาสตรของกองทัพบก มีเจากรมวิทยาศาสตรทหารบกเปนผูบังคับบัญชา
รับผิดชอบ
มาตรา ๒๘ กรมยุทธศึกษาทหารบก มีหนาที่วางแผน อํานวยการ ประสานงาน แนะนํา
กํากับการ ดําเนินการ สนับสนุน และตรวจตราเกี่ยวกับกิจการสายวิทยาการ การฝกและศึกษาของ
กําลังพลเปน บุคคลและหนวยตาง ๆ ของกองทัพบกทั้งภายในประเทศและตางประเทศ และกิจการ
อนุศาสนาจารย ใหการฝกและศึกษาแกกําลังพลของกองทัพบกและนอกกองทัพบกในหลักสูตรตาง ๆ
ที่กองทัพบกมอบหมาย อํานวยการฝกและศึกษาวิทยาการทุกเหลาในกองทัพบก สถาบันการศึกษา
และเหลาสายวิทยาการ วิจัยและพัฒ นา กําหนดหลักนิยมและยุทธศาสตรทางทหารทั้งปวงของ
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กองทัพบกที่เกี่ยวข อง รวมทั้ งปกครองบังคับบัญชาหน วยทหารที่กระทรวงกลาโหมกํ าหนด มีเจากรม
ยุทธศึกษาทหารบกเปนผูบังคับบัญชารับผิดชอบ
มาตรา ๒๙ โรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา มีหนาที่ใหการศึกษา อบรม และดําเนินการฝก
นักเรียนนายรอย มีผูบัญชาการโรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลาเปนผูบังคับบัญชารับผิดชอบ
มาตรา ๓๐ ศูนยการบินทหารบก มีหนาที่วางแผน อํานวยการ กํากับการ และดําเนินการฝก
และศึกษาเกี่ยวกับกิจการบินของกองทัพบก วิจัยและพัฒนา กําหนดหลักนิยมและทําตําราในทางวิทยาการ
ที่เกี่ยวของ รวมทั้งปกครองบังคับบัญชาหนวยทหารที่กระทรวงกลาโหมกําหนด มีผูบัญชาการศูนยการบิน
ทหารบกเปนผูบังคับบัญชารับผิดชอบ
มาตรา ๓๑ กองทัพภาคที่ ๑ มีหนาที่วางแผน อํานวยการ กํากับการ และปฏิบัติหนาที่หลัก
ในการปองกันประเทศ การรักษาความมั่นคงภายใน การรักษาความสงบเรียบรอยภายในประเทศ
การพัฒนาประเทศตามที่ไดรับมอบหมาย การถวายความปลอดภัยแดสถาบันพระมหากษัตริย รวมถึง
งานโครงการอัน เนื่องมาจากพระราชดําริ และการปฏิบัติทางทหารที่ไมใชสงคราม รวมทั้งปกครอง
บังคับบัญชามณฑลทหารบกที่ ๑๑ มณฑลทหารบกที่ ๑๒ มณฑลทหารบกที่ ๑๓ มณฑลทหารบก
ที่ ๑๔ มณฑลทหารบกที่ ๑๕ และหน วยทหารที่ ก ระทรวงกลาโหมกํ าหนด มีแ มทั พ ภาคที่ ๑
เปนผูบังคับบัญชารับผิดชอบ
มาตรา ๓๒ กองทัพภาคที่ ๒ มีหนาที่วางแผน อํานวยการ กํากับการ และปฏิบัติหนาที่หลัก
ในการปองกัน ประเทศ การรักษาความมั่น คงภายใน การรักษาความสงบเรียบรอยภายในประเทศ
การพัฒนาประเทศตามที่ไดรับมอบหมาย การถวายความปลอดภัยแดสถาบันพระมหากษัตริย รวมถึง
งานโครงการอัน เนื่องมาจากพระราชดําริ และการปฏิบัติทางทหารที่ไมใชสงคราม รวมทั้งปกครอง
บังคับบัญชามณฑลทหารบกที่ ๒๑ มณฑลทหารบกที่ ๒๒ มณฑลทหารบกที่ ๒๓ มณฑลทหารบก
ที่ ๒๔ และหนวยทหารที่กระทรวงกลาโหมกําหนด มีแมทัพภาคที่ ๒ เปนผูบังคับบัญชารับผิดชอบ
มาตรา ๓๓ กองทัพภาคที่ ๓ มีหนาที่วางแผน อํานวยการ กํากับการ และปฏิบัติหนาที่หลัก
ในการปองกันประเทศ การรักษาความมั่นคงภายใน การรักษาความสงบเรียบรอยภายในประเทศ
การพัฒนาประเทศตามที่ไดรับมอบหมาย การถวายความปลอดภัยแดสถาบันพระมหากษัตริย รวมถึง
งานโครงการอัน เนื่องมาจากพระราชดําริ และการปฏิบัติทางทหารที่ไมใชสงคราม รวมทั้งปกครอง
บังคับบัญชามณฑลทหารบกที่ ๓๑ มณฑลทหารบกที่ ๓๒ มณฑลทหารบกที่ ๓๓ และหนวยทหารที่
กระทรวงกลาโหมกําหนด มีแมทัพภาคที่ ๓ เปนผูบังคับบัญชารับผิดชอบ
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มาตรา ๓๔ กองทัพภาคที่ ๔ มีหนาที่วางแผน อํานวยการ กํากับการ และปฏิบัติหนาที่หลัก
ในการปองกัน ประเทศ การรักษาความมั่น คงภายใน การรักษาความสงบเรียบรอยภายในประเทศ
การพัฒนาประเทศตามที่ไดรับมอบหมาย การถวายความปลอดภัยแดสถาบันพระมหากษัตริย รวมถึง
งานโครงการอัน เนื่องมาจากพระราชดําริ และการปฏิบัติทางทหารที่ไมใชสงคราม รวมทั้งปกครอง
บังคับบัญชามณฑลทหารบกที่ ๔๑ มณฑลทหารบกที่ ๔๒ และหนวยทหารที่กระทรวงกลาโหมกําหนด
มีแมทัพภาคที่ ๔ เปนผูบังคับบัญชารับผิดชอบ
มาตรา ๓๕ หนว ยบัญ ชาการสงครามพิ เ ศษ มี หนา ที่วางแผน อํานวยการ ประสานงาน
กํากับการ และปฏิบัติการเกี่ยวกับสงครามพิเศษ ดําเนินการฝกและศึกษาเกี่ยวกับการสงครามพิเศษ
การสงกําลังทางอากาศ การยุทธสงทางอากาศ และการปฏิบัติการพิเศษอื่น ที่กองทัพบกมอบหมาย
วิจัยและพัฒนา กําหนดหลักนิยมและทําตําราในทางวิทยาการที่เกี่ยวของ รวมทั้งปกครองบังคับบัญชา
หนวยทหารที่กระทรวงกลาโหมกําหนด มีผูบัญชาการหนวยบัญชาการสงครามพิเศษเปนผูบังคับบัญชา
รับผิดชอบ
มาตรา ๓๖ หนวยบัญชาการปองกันภัยทางอากาศกองทัพบก มีหนาที่วางแผน อํานวยการ
ประสานงาน และดําเนินการเกี่ยวกับการปองกันภัยทางอากาศของกองทัพบก รวมทั้งปกครองบังคับบัญชา
หนวยทหารที่กระทรวงกลาโหมกําหนด มีผูบัญชาการหนวยบัญชาการปองกันภัยทางอากาศกองทัพบก
เปนผูบังคับบัญชารับผิดชอบ
มาตรา ๓๗ หนวยทหารอื่นซึ่งมีฐานะเทียบเทากองรอย กองพัน กรม กองพล หรือกองทัพนอย
ซึ่งขึ้นตรงตอกองทัพบก มีหนาที่ตามที่กระทรวงกลาโหมกําหนด
มาตรา ๓๘ ใหรฐั มนตรีวาการกระทรวงกลาโหมรักษาการตามพระราชกฤษฎีกานี้
ผูรับสนองพระบรมราชโองการ
อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ
นายกรัฐมนตรี

เลม ๑๒๖ ตอนที่ ๑๙ ก

หนา ๒๕
ราชกิจจานุเบกษา

๓๐ มีนาคม ๒๕๕๒

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชกฤษฎีกาฉบับนี้ คือ โดยที่เปนการสมควรแบงสวนราชการ
และกําหนดหนาที่ของสวนราชการกองทัพบก กองทัพไทย กระทรวงกลาโหม ใหเหมาะสมกับสภาพของ
งานและสอดคลองกับพระราชบัญญัติจัดระเบียบราชการกระทรวงกลาโหม พ.ศ. ๒๕๕๑ จึงจําเปนตองตรา
พระราชกฤษฎีกานี้

