สำนักงานพระธรรมนูญทหาร

ความหมายตราสัญลักษณ์หน่วย เป็นรูปจักรแปดแฉกสีแดง แฉกของจักรเวียนทางขวา มีสมอสีเงินสอดในวงจักร
ด้านซ้ายขวาจักรมีรูปปีกนกกางสีน้ำเงิน ทับซ้อนบนดุลพ่าห์สีเหลืองทอง บรรจุอยู่ภายในวงกลมสองวง เส้นวงกลม
ชั้นในและชั้นนอกสีน้ำเงินเข้ม ระหว่างวงกลม มีคำว่า “สำนักงานพระธรรมนูญทหาร” สีน้ำเงินอยู่ด้านบน และมี
คำว่า “OFFICE OF THE JUDGE ADVOCATE” สีน้ำเงินอยู่ด้านล่าง และมีตราประจำยามสีเทาคั่นระหว่างตัวอักษร
เบื้องซ้ายและเบื้องขวา (ไม่จำกัดขนาด)
สี หรือ ธง ประจำหน่วยพร้อมความหมาย (อยู่ระหว่าง กพ.ทหาร ดำเนินการขออนุมัติ)
๑. ขนาดผืนธง เป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า กว้าง ๗๐ ซม. ยาว ๑๐๕ ซม.
๒. สีพื้นธง สีม่วง ขอบธงมีขลิบสีทอง
๓. พู่ ธ ง มี ๓ สี สี แ ดง สี น้ ำเงิ น สี ฟ้ า ขนาดของพู่ ธ ง กว้ า ง ๕ ซม. ยาวเท่ ากั บ ความกว้ า งของผื น ธง
เมื่อปล่อยชายลงมา
๔. เครื่องหมายสัญลักษณ์ของหน่วย เป็นรูปจักรแปดแฉกสีแดง แฉกของจักรเวียนทางขวา มีสมอสีเงิน
สอดในวงจักร ด้านซ้ายขวาจักรมีรูปปีกนกกางสีน้ำเงิน ทับซ้อนบนดุลพ่าห์สีเหลืองทอง บรรจุอยู่ในวงกลมสีขาว
ซ้ อ นกั น สองวง มี เส้ น รอบวงกลมสี น้ ำ เงิ น เข้ ม ทั้ ง สองวงเส้ น รอบวงกลมนอกเป็ น เส้ น คู่ เส้ น นอกหนาทึ บ
ระหว่างวงกลมด้านซ้ายและด้านขวามีล ายดอกประจำยามสี เทา ระหว่างวงกลมส่ วนบนมีอักษรภาษาอังกฤษ
ภาษาไทยสี น้ ำ เงิ น คำว่ า สำนั ก งานพระธรรมนู ญ ทหาร ส่ ว นล่ า งมี อั ก ษรภาษาอั ง กฤษสี น้ ำ เงิ น คำว่ า
OFFICE OF THE JUDGE ADVOCATE
๕. เครื่องหมายสัญลักษณ์ของหน่วยอยู่ตรงกลางผืนธง ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๔๔ ซม.
๖. ฐานธง รูปแบบเป็นทรงกลม มีเส้นผ่าศูนย์กลาง ๓๐ ซม. สูง ๓๕ ซม.
๗. คันธง ทรงกลม เส้นผ่าศูนย์กลาง ๕ ซม. ยาว ๒๑๐ ซม.
๘. ยอดธง เส้นผ่าศูนย์กลาง ๕ ซม. สูง ๑๐ ซม.
ภารกิจและวิสัยทัศน์ของหน่วย
ภารกิจ อำนวยการ ควบคุม กำกับดูแล และพิจารณาเสนอความเห็นเกี่ยวกับกิจการด้านกฎหมายคดีต่างๆ
วินัย สืบสวนสอบสวนคดี การให้คำปรึกษาและสงเคราะห์ทางกฎหมาย การคุ้มครองพยานในคดีอาญา การตรวจ
ร่างสัญญา งานตรวจร่างกฎหมาย การทำความตกลงทั้งภายในและระหว่างประเทศ กฎหมายระหว่างประเทศ
ที่เกี่ยวกับการปฏิบัติการทางทหาร และกฎการใช้กำลัง

วิสัยทัศน์ สำนักงานพระธรรมนูญทหาร เป็นองค์กรหลักด้านกฎหมายในการพัฒนาและดำเนินงานด้านกฎหมาย
ให้เป็นไปตามหลักนิติธรรม เป็นที่เชื่อมั่นของผู้บังคับบัญชา และส่วนราชการในกองบัญชาการกองทัพไทยทุกระดับ
วัตถุประสงค์ในการก่อตั้งหน่วย เป็นการบูรณาการสายงานพระธรรมนูญ ของส่วนราชการ กองบัญชาการกองทัพไทย
และเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในสายงานพระธรรมนูญให้มีความรู้ความสามารถในทุกด้าน
ความเป็นมาในการจัดตั้งหน่วย
ในปี พ.ศ.๒๕๐๓ มีกองพระธรรมนูญเป็นหน่วยขึ้นตรง กรมสารบรรณเสนาธิการกลาโหม ต่อมาเปลี่ยนชื่อเป็น
กรมสารบรรณทหาร ตามพระราชกฤษฎีกาแบ่งส่วนราชการและกำหนดหน้าที่ของส่วนราชการกองบัญชาการทหารสูงสุด
กระทรวงกลาโหม พ.ศ.๒๕๐๓ และ พระราชกฤษฎี กาแบ่ งส่ ว นราชการและกำหนดหน้ าที่ ของส่ ว นราชการ
กองบั ญ ชาการทหารสู ง สุ ด กระทรวงกลาโหม (ฉบั บ ที่ ๒) พ.ศ.๒๕๐๓ โดยมี เจ้ า กรมสารบรรณทหาร
เป็นผู้บังคับบัญชารับผิดชอบ มีที่ตั้งในศาลาว่าการกลาโหม ต่อมาปี พ.ศ. ๒๕๐๔ ย้ายที่ทำการมาอยู่ที่ เลขที่ ๒๒๑๘
ถนนกรุงเทพ - นนทบุรี แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ ๑๐๘๐๐ เริ่มแรกกองพระธรรมนูญ มี นาวาอากาศเอก
สุวรรณ ฉิมสำราญ เป็น หัวหน้ากองพระธรรมนูญ กรมสารบรรณทหาร คนแรก ต่อมาในปี พ.ศ.๒๕๒๕ ได้ปรับระดับ
จากหั วหน้ ากองเป็ น ผู้ อำนวยการกอง โดยมี นาวาเอก สำราญ ศี ตวรรั ตน์ เป็ นผู้ อำนวยการ กองพระธรรมนู ญ
กรมสารบรรณทหาร ต่อมาปี พ.ศ.๒๕๓๙ กองพระธรรมนูญ ย้ายที่ตั้งมาอยู่ที่ อาคาร ๔ กองบัญชาการทหารสูงสุด
ถนนแจ้งวัฒ นะ แขวงทุ่งสองห้ อง เขตหลักสี่ กรุงเทพ ฯ ๑๐๒๑๐ และเป็นหน่วยขึ้นตรง กรมสารบรรณทหาร
กองบัญชาการทหารสูงสุด
กองพระธรรมนูญ เดิมมีหน้าที่ดำเนินการเกี่ยวกับการสืบสวน สอบสวน และดำเนินคดีอาญาที่เกิดขึ้นกับ
บุคคลที่อยู่ในอำนาจศาลทหาร หรือที่เกิดขึ้นภายในสถานที่ราชการ การพิจารณาเสนอความเห็นทางกฎหมาย
เกี่ยวกับความผิดทางอาญา และทางวินัยทหาร พิจารณาดำเนินการทางแพ่งที่เกี่ยวกับผลประโยชน์ของทางราชการ
กองบัญชาการทหารสูงสุด นอกจากกองทัพบก กองทัพเรือ และกองทัพอากาศ
ต่ อ มาปี พ.ศ.๒๕๕๒ กองพระธรรมนู ญ ได้ ป รั บ โครงสร้ า งเป็ น สำนั ก งานพระธรรมนู ญ ทหาร
ตั้งแต่ ๑ เมษายน ๒๕๕๒ ขึ้นตรงกับกองบัญชาการกองทัพไทย และแบ่งส่วนราชการออกเป็น ๓ กอง คือ กองคดี ,
กองนิติธรรม และกองกฤษฎีกา โดยมีที่ตั้งอยู่ที่ อาคาร ๔ ชั้น ๗ - ๘ กองบัญชาการกองทัพไทย ถนนแจ้งวัฒนะ
แขวงทุ่ งสองห้ อง เขตหลั กสี่ กรุงเทพ ฯ โดยสำนั กงานพระธรรมนู ญ ทหาร ปรับ ภารกิจใหม่ เมื่ อปี พ.ศ.๒๕๖๑
และได้ถือเอาวันที่ ๑ เมษายน ของทุกปี เป็นวันคล้ายวันสถาปนาสำนักงานพระธรรมนูญทหาร

ทำเนียบผู้บังคับบัญชา

๑. นาวาอากาศเอก สุวรรณ ฉิมสำราญ
๒. นาวาเอก อาสา กิจกร
๓. นาวาเอก สำราญ ศีตวรรัตน์
๔. นาวาเอก ธัชทอง จันทรางศุ
๕. พันเอก ประธาน ปาณะดิษ
๖. นาวาอากาศเอก เจริญ พวงมาลัย
๗. พันเอก ชูชาติ สุขสงวน
๘. นาวาอากาศเอก สมภาส เงินบำรุง
๙. พันเอก อาทร บุญย์เพิ่ม
๑๐. พันเอก พลสัณห์ สุทธิรักษ์
๑๑. พันเอก สุชาติ ขันทองทิพย์
๑๒. พันเอก พิษณุ ศรีภิรมย์
๑๓. พันเอก ชุมชาย สุทธาภาศ
๑๔. พันเอก อำนวย พุกบุญมี
๑๕. พันเอก จิระ โกมุทพงศ์
๑๖. พันเอก ชัยรัตน์ ชีระพันธุ์
๑๗. พันเอก สายันต์ กรเกษม

รายนามผู้บังคับบัญชา
หก.กธน.สบ.ทหาร
๑ ต.ค.๐๓ – ๓๐ ก.ย.๑๐
๑ ต.ค.๑๐ - ๓๑ ต.ค.๒๕
ผอ.กธน.สบ.ทหาร
๑ พ.ย.๒๕ - ๒๕ เม.ย.๒๖
๒๖ เม.ย.๒๖ - ๓๑ มี.ค.๒๗
๑ เม.ย.๒๗ - ๓๐ ก.ย.๓๐
๑ ต.ค.๓๐ - ๓๐ ก.ย.๓๒
๑ ต.ค.๓๒ - ๓๐ ก.ย.๓๕
๑ ต.ค.๓๕ - ๓๐ ก.ย.๓๗
๑ ต.ค.๓๗ - ๓๐ ก.ย.๓๘
๑ ต.ค.๓๘ – ๓๑ มี.ค.๔๐
๑ เม.ย.๔๐ - ๓๐ ก.ย.๔๐
๑ ต.ค.๔๐ – ๖ เม.ย.๔๕
๙ เม.ย.๔๕ - ๙ เม.ย.๔๖
๑๐ เม.ย.๔๖ - ๓๐ ก.ย.๔๖
๓๑ ต.ค.๔๖ - ๒๐ ม.ค.๔๘
๒๑ ม.ค.๔๘ - ๑๖ ม.ค.๔๙
๑๗ ม.ค.๔๙ - ๓๑ มี.ค.๕๒
ผอ.สธน.ทหาร

๑. พันเอก สายัณต์ กรเกษม
๒. พันเอก สุทธิพงษ์ เจริญพร
๓. พันเอก วิระ โรจนวาศ
๔. พันเอก อภิรัตน์ ไทยกล้า
๕. พันเอก อนุชา ปุณกะบุตร
๖. พลตรี โสฬส สิรยากร
๗. พันเอก ประชาพัฒน์ วัจนะรัตน์
๘. พลตรี ประชาพัฒน์ วัจนะรัตน์
๙. พลตรี พรพิศ รัตนานนท์
๑๐. พลตรี สมพร เล็กพงษ์

๑ เม.ย.๕๒ - ๑๓ ก.ค.๕๒
๑๔ ก.ค.๕๒ - ๑๒ เม.ย.๕๓
๓๑ พ.ค.๕๓ - ๒๗ ธ.ค.๕๓
๒๘ ธ.ค.๕๓ - ๑๕ ก.ค.๕๔
๑๖ ธ.ค.๕๔ - ๓๑ มี.ค.๕๖
๑ เม.ย.๕๖ - ๓๐ ก.ย.๕๗
๑ ต.ค.๕๗ - ๓๑ มี.ค.๕๘
๑ เม.ย.๕๘ - ๓๐ ก.ย.๖๐
๑ ต.ค.๖๐ - ๓๐ ก.ย.๖๒
๑ ต.ค.๖๒ - ปัจจุบัน

ผลงาน เกียรติยศของหน่วยงาน
๑. ได้จัดทำคู่มือกฎหมายคุ้มครองการปฏิบัติการทางทหาร (Operational Law )
๒. ส่งกำลังพลเข้าร่วมปฏิบัติการเพื่อสันติภาพที่ ติมอร์ เลสเต
๓. ส่ งกำลั งพลเข้ า ร่ ว มการฝึ ก ร่ ว มผสมนานาชาติ Cobra Gold (ไทย - สหรั ฐ - ญี่ ปุ่ น - เกาหลี - สิ งคโปร์ มาเลเซีย - อินโดนีเซีย)
๔. ส่งกำลังพลเข้าร่วมการฝึกร่วมผสมนานาชาติ Jcex Tharmal 2017 (ไทย - มาเลเซีย)
๕. ส่ งกำลั งพลเข้ า ร่ ว มฝ่ ายกฎหมายการฝึ ก ร่ว มผสมนานาชาติ Panther Gold 2017 - 2019 (กองทั พ ไทย กองทัพสหราชอาณาจักร)
๖. ส่งกำลังพลไปบรรยายกฎหมายการฝึก Counter Improvised Explosive Device (CIED) การเก็บกู้ทุ่นระเบิด
ระหว่าง กองทัพไทย - กองทัพออสเตเลีย

