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กฎกระทรวง
กําหนดหน้าที่และเขตพื้นที่ของมณฑลทหารบก
พ.ศ. ๒๕๕๘
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๕ วรรคหนึ่ง และมาตรา ๒๓ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติ
จัดระเบียบราชการกระทรวงกลาโหม พ.ศ. ๒๕๕๑ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมออกกฎกระทรวงไว้
ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ กฎกระทรวงนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ เป็นต้นไป
ข้อ ๒ ให้ ย กเลิ ก กฎกระทรวงกํ า หนดส่ ว นราชการที่ ขึ้ น ต่ อ กองทั พ ภาคและเขตพื้ น ที่
ของมณฑลทหารบกและจังหวัดทหารบก พ.ศ. ๒๕๕๒
ข้อ ๓ มณฑลทหารบก มีหน้าที่ ดังต่อไปนี้
(๑) บังคับบัญชากําลังประจําถิ่นของกองทัพบก ตามที่กระทรวงกลาโหมกําหนด
(๒) รักษาความสงบเรียบร้อยในเขตพื้นที่ รวมทั้งการศาลทหาร การคดี การช่วยดําเนินการ
คุ้มครองพยานในคดีอาญา และการเรือนจํา
(๓) ดําเนินการสัสดี การเกณฑ์ช่วยราชการทหาร และการระดมสรรพกําลังในเขตพื้นที่
(๔) สนับสนุนหน่วยทหารที่อยู่ในเขตพื้นที่
(๕) ดําเนินการตามแผนยุทธศาสตร์การต่อสู้เบ็ดเสร็จ เพื่อรักษาความสงบภายใน และ
การป้องกันประเทศ
ข้อ ๔ มณฑลทหารบก มีหน้าที่ในแต่ละเขตพื้นที่ ดังต่อไปนี้
(๑) มณฑลทหารบกที่ ๑๑ มีหน้าที่ในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร จังหวัดนครปฐม จังหวัดนนทบุรี
จังหวัดปทุมธานี และจังหวัดสมุทรปราการ
(๒) มณฑลทหารบกที่ ๑๒ มีหน้าที่ในเขตพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรี จังหวัดนครนายก และ
จังหวัดฉะเชิงเทรา
(๓) มณฑลทหารบกที่ ๑๓ มีหน้าที่ในเขตพื้นที่จังหวัดลพบุรี จังหวัดชัยนาท จังหวัดสิงห์บุรี
และจังหวัดอ่างทอง
(๔) มณฑลทหารบกที่ ๑๔ มีหน้าที่ในเขตพื้นที่จังหวัดชลบุรี และจังหวัดระยอง
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(๕) มณฑลทหารบกที่ ๑๕ มีหน้าที่ในเขตพื้นที่จังหวัดเพชรบุรี และจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
(๖) มณฑลทหารบกที่ ๑๖ มีหน้าที่ในเขตพื้นที่จังหวัดราชบุรี จังหวัดสมุทรสงคราม และ
จังหวัดสมุทรสาคร
(๗) มณฑลทหารบกที่ ๑๗ มีหน้าที่ในเขตพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี และจังหวัดสุพรรณบุรี
(๘) มณฑลทหารบกที่ ๑๘ มีหน้าที่ในเขตพื้นที่จังหวัดสระบุรี และจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
(๙) มณฑลทหารบกที่ ๑๙ มีห น้าที่ ในเขตพื้ นที่ จัง หวัดสระแก้ว จั งหวั ดจั นทบุ รี และ
จังหวัดตราด
(๑๐) มณฑลทหารบกที่ ๒๑ มีหน้าที่ในเขตพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา และจังหวัดชัยภูมิ
(๑๑) มณฑลทหารบกที่ ๒๒ มีหน้าที่ในเขตพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี และจังหวัดอํานาจเจริญ
(๑๒) มณฑลทหารบกที่ ๒๓ มีหน้าที่ในเขตพื้นที่จังหวัดขอนแก่น และจังหวัดกาฬสินธุ์
(๑๓) มณฑลทหารบกที่ ๒๔ มีหน้าที่ในเขตพื้นที่จังหวัดอุดรธานี และจังหวัดหนองคาย
(๑๔) มณฑลทหารบกที่ ๒๕ มีหน้าที่ในเขตพื้นที่จังหวัดสุรินทร์ และจังหวัดศรีสะเกษ
(๑๕) มณฑลทหารบกที่ ๒๖ มีหน้าที่ในเขตพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ และจังหวัดมหาสารคาม
(๑๖) มณฑลทหารบกที่ ๒๗ มีหน้าที่ในเขตพื้นที่จงั หวัดร้อยเอ็ด และจังหวัดยโสธร
(๑๗) มณฑลทหารบกที่ ๒๘ มีหน้าที่ในเขตพื้นที่จังหวัดเลย และจังหวัดหนองบัวลําภู
(๑๘) มณฑลทหารบกที่ ๒๙ มีหน้าที่ในเขตพื้นที่จังหวัดสกลนคร และจังหวัดบึงกาฬ
(๑๙) มณฑลทหารบกที่ ๒๑๐ มีหน้าที่ในเขตพื้นที่จังหวัดนครพนม และจังหวัดมุกดาหาร
(๒๐) มณฑลทหารบกที่ ๓๑ มีหน้าที่ในเขตพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์ จังหวัดกําแพงเพชร
และจังหวัดอุทัยธานี
(๒๑) มณฑลทหารบกที่ ๓๒ มีหน้าที่ในเขตพื้นที่จังหวัดลําปาง
(๒๒) มณฑลทหารบกที่ ๓๓ มีหน้าที่ในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดแม่ฮ่องสอน และ
จังหวัดลําพูน
(๒๓) มณฑลทหารบกที่ ๓๔ มีหน้าที่ในเขตพื้นที่จังหวัดพะเยา
(๒๔) มณฑลทหารบกที่ ๓๕ มีหน้าที่ในเขตพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์ และจังหวัดแพร่
(๒๕) มณฑลทหารบกที่ ๓๖ มีหน้าที่ในเขตพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์ และจังหวัดพิจิตร
(๒๖) มณฑลทหารบกที่ ๓๗ มีหน้าที่ในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงราย
(๒๗) มณฑลทหารบกที่ ๓๘ มีหน้าที่ในเขตพื้นที่จังหวัดน่าน
(๒๘) มณฑลทหารบกที่ ๓๙ มีหน้าที่ในเขตพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก และจังหวัดสุโขทัย
(๒๙) มณฑลทหารบกที่ ๓๑๐ มีหน้าที่ในเขตพื้นที่จังหวัดตาก
(๓๐) มณฑลทหารบกที่ ๔๑ มีหน้าที่ในเขตพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชนอกจากอําเภอทุ่งสง
และจังหวัดภูเก็ต
(๓๑) มณฑลทหารบกที่ ๔๒ มีหน้าที่ในเขตพื้นที่จังหวัดสงขลา จังหวัดพัทลุง และจังหวัดสตูล
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(๓๒) มณฑลทหารบกที่ ๔๓ มี ห น้ า ที่ ใ นเขตพื้ น ที่ อํ า เภอทุ่ ง สง จั ง หวั ด นครศรี ธ รรมราช
จังหวัดกระบี่ และจังหวัดตรัง
(๓๓) มณฑลทหารบกที่ ๔๔ มีหน้าที่ในเขตพื้นที่จังหวัดชุมพร และจังหวัดระนอง
(๓๔) มณฑลทหารบกที่ ๔๕ มีหน้าที่ในเขตพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี และจังหวัดพังงา
(๓๕) มณฑลทหารบกที่ ๔๖ มีหน้าที่ในเขตพื้นที่จังหวัดปัตตานี จังหวัดนราธิวาส และ
จังหวัดยะลา
ข้อ ๕ บรรดากฎ ข้ อ บั ง คั บ ระเบี ย บ ประกาศ หรื อ คํ า สั่ ง อื่ น ใดที่ อ้ า งถึ ง จั ง หวั ด
ทหารบกตามกฎกระทรวงกําหนดส่วนราชการที่ขึ้นต่อกองทัพภาคและเขตพื้นที่ของมณฑลทหารบกและ
จังหวัดทหารบก พ.ศ. ๒๕๕๒ ให้ถือว่ากฎ ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ หรือคําสั่งนั้นอ้างถึงมณฑลทหารบก
ตามกฎกระทรวงนี้ แล้วแต่กรณี ดังต่อไปนี้
(๑) จังหวัดทหารบกกรุงเทพ ให้ถือว่าอ้างถึงมณฑลทหารบกที่ ๑๑
(๒) จังหวัดทหารบกปราจีนบุรี ให้ถือว่าอ้างถึงมณฑลทหารบกที่ ๑๒
(๓) จังหวัดทหารบกลพบุรี ให้ถือว่าอ้างถึงมณฑลทหารบกที่ ๑๓
(๔) จังหวัดทหารบกชลบุรี ให้ถือว่าอ้างถึงมณฑลทหารบกที่ ๑๔
(๕) จังหวัดทหารบกเพชรบุรี ให้ถือว่าอ้างถึงมณฑลทหารบกที่ ๑๕
(๖) จังหวัดทหารบกราชบุรี ให้ถือว่าอ้างถึงมณฑลทหารบกที่ ๑๖
(๗) จังหวัดทหารบกกาญจนบุรี ให้ถือว่าอ้างถึงมณฑลทหารบกที่ ๑๗
(๘) จังหวัดทหารบกสระบุรี ให้ถือว่าอ้างถึงมณฑลทหารบกที่ ๑๘
(๙) จังหวัดทหารบกสระแก้ว ให้ถือว่าอ้างถึงมณฑลทหารบกที่ ๑๙
(๑๐) จังหวัดทหารบกนครราชสีมา ให้ถือว่าอ้างถึงมณฑลทหารบกที่ ๒๑
(๑๑) จังหวัดทหารบกอุบล ให้ถือว่าอ้างถึงมณฑลทหารบกที่ ๒๒
(๑๒) จังหวัดทหารบกขอนแก่น ให้ถือว่าอ้างถึงมณฑลทหารบกที่ ๒๓
(๑๓) จังหวัดทหารบกอุดร ให้ถือว่าอ้างถึงมณฑลทหารบกที่ ๒๔
(๑๔) จังหวัดทหารบกสุรินทร์ ให้ถือว่าอ้างถึงมณฑลทหารบกที่ ๒๕
(๑๕) จังหวัดทหารบกบุรีรัมย์ ให้ถือว่าอ้างถึงมณฑลทหารบกที่ ๒๖
(๑๖) จังหวัดทหารบกร้อยเอ็ด ให้ถือว่าอ้างถึงมณฑลทหารบกที่ ๒๗
(๑๗) จังหวัดทหารบกเลย ให้ถือว่าอ้างถึงมณฑลทหารบกที่ ๒๘
(๑๘) จังหวัดทหารบกสกลนคร ให้ถือว่าอ้างถึงมณฑลทหารบกที่ ๒๙
(๑๙) จังหวัดทหารบกนครพนม ให้ถือว่าอ้างถึงมณฑลทหารบกที่ ๒๑๐
(๒๐) จังหวัดทหารบกนครสวรรค์ ให้ถือว่าอ้างถึงมณฑลทหารบกที่ ๓๑
(๒๑) จังหวัดทหารบกลําปาง ให้ถือว่าอ้างถึงมณฑลทหารบกที่ ๓๒
(๒๒) จังหวัดทหารบกเชียงใหม่ ให้ถือว่าอ้างถึงมณฑลทหารบกที่ ๓๓
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จังหวัดทหารบกพะเยา ให้ถือว่าอ้างถึงมณฑลทหารบกที่ ๓๔
จังหวัดทหารบกอุตรดิตถ์ ให้ถือว่าอ้างถึงมณฑลทหารบกที่ ๓๕
จังหวัดทหารบกเพชรบูรณ์ ให้ถือว่าอ้างถึงมณฑลทหารบกที่ ๓๖
จังหวัดทหารบกเชียงราย ให้ถือว่าอ้างถึงมณฑลทหารบกที่ ๓๗
จังหวัดทหารบกน่าน ให้ถือว่าอ้างถึงมณฑลทหารบกที่ ๓๘
จังหวัดทหารบกพิษณุโลก ให้ถือว่าอ้างถึงมณฑลทหารบกที่ ๓๙
จังหวัดทหารบกตาก ให้ถือว่าอ้างถึงมณฑลทหารบกที่ ๓๑๐
จังหวัดทหารบกนครศรีธรรมราช ให้ถือว่าอ้างถึงมณฑลทหารบกที่ ๔๑
จังหวัดทหารบกสงขลา ให้ถือว่าอ้างถึงมณฑลทหารบกที่ ๔๒
จังหวัดทหารบกทุ่งสง ให้ถือว่าอ้างถึงมณฑลทหารบกที่ ๔๓
จังหวัดทหารบกชุมพร ให้ถือว่าอ้างถึงมณฑลทหารบกที่ ๔๔
จังหวัดทหารบกสุราษฎร์ธานี ให้ถือว่าอ้างถึงมณฑลทหารบกที่ ๔๕
จังหวัดทหารบกปัตตานี ให้ถือว่าอ้างถึงมณฑลทหารบกที่ ๔๖
ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๘
พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม
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หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ โดยที่มีการตราพระราชกฤษฎีกาแบ่งส่วนราชการ
และกําหนดหน้าที่ของส่วนราชการกองทัพบก กองทัพไทย กระทรวงกลาโหม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘
เพื่อกําหนดให้กองทัพภาคที่ ๑ กองทัพภาคที่ ๒ กองทัพภาคที่ ๓ และกองทัพภาคที่ ๔ มีมณฑลทหารบก
เป็นหน่วยทหารอยู่ในการปกครองบังคับบัญชาของกองทัพภาคเพิ่มขึ้น โดยมีจํานวนที่เพียงพอต่อปริมาณงาน
และความรับผิดชอบในแต่ละเขตพื้นที่แล้ว จึงสมควรยกเลิกจังหวัดทหารบกทุกแห่ง รวมทั้งกําหนดหน้าที่และ
เขตพื้นที่ของมณฑลทหารบกเสียใหม่ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและสอดคล้องกับภารกิจของแต่ละกองทัพภาค
นอกจากนี้ สมควรกําหนดให้มณฑลทหารบกมีหน้าที่ช่วยดําเนินการในการคุ้มครองพยานในคดีอาญาด้วย
เนื่ อ งจากกระทรวงกลาโหมได้ ร่ ว มมื อ กั บ กระทรวงยุ ติ ธ รรมในการให้ ค วามคุ้ ม ครองพยานในคดี อ าญา
จึงจําเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้

