(สําเนา)

ระเบียบหน่วยบัญชาการรักษาดินแดน
ว่าด้วย บัตรประจําตัวผู้กํากับนักศึกษาวิชาทหาร
พ.ศ.๒๕๕๔
----------------------------------เพื่ อให้การดําเนินการ เรื่ องบัตรประจําตัวผู้กํากับนั กศึกษาวิชาทหาร เป็ นไปโดย
ถูกต้องตามกฎกระทรวง ฉบับที่ ๒ (พ.ศ.๒๕๓๔) ออกตามความในพระราชบัญญัติเครื่องแบบนักศึกษา
วิชาทหาร และเครื่องแบบผู้กํากับนักศึกษาวิชาทหาร พ.ศ.๒๕๒๑ จึงกําหนดระเบียบไว้ดังต่อไปนี้
ข้ อ ๑ ระเบี ย บนี้ เ รี ย กว่ า “ ระเบี ย บหน่ ว ยบั ญ ชาการรั ก ษาดิ น แดน ว่ า ด้ ว ยบั ต ร
ประจําตัวผู้กํากับนักศึกษาวิชาทหาร พ.ศ.๒๕๕๔ ”
ข้อ ๒ ให้ยกเลิก ระเบียบหน่วยบัญชาการกําลังสํารอง ว่าด้วย บัตรประจําตัวผู้กํากับ
นักศึกษาวิชาทหาร พ.ศ.๒๕๔๗
ข้อ ๓ ผู้กํากับนักศึกษาวิชาทหารพิเศษ, ผู้กํากับนักศึกษาวิชาทหาร และ ผู้ช่วยผู้กํากับ
นักศึกษาวิชาทหาร จะต้องมีบัตรประจําตัวสําหรับแสดงตนในโอกาสต่าง ๆ
ข้อ ๔ บัตรประจําตัวทําด้วยแผ่นกระดาษแข็งสีขาว รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า ขนาด ๖ x ๙.๕
เซนติเมตร มุมทั้งสี่มนเล็กน้อยพองาม ตามแบบบัตรประจําตัวที่แนบท้ายระเบียบนี้
ข้อ ๕ รูปถ่ายติดบัตรประจําตัวผู้กํากับนักศึกษาวิชาทหาร ใช้รูปถ่ายสี ขนาด ๓ x ๔
เซนติเมตร ถ่ายครึ่งตัว หน้าตรง ไม่สวมหมวก แต่งเครื่องแบบตามตําแหน่งที่ได้รับการแต่งตั้งเป็น
ผู้กํากับนักศึกษาวิชาทหาร เห็นเครื่องหมายสังกัด และตําแหน่งอย่างชัดเจน
ข้อ ๖ การขอทําบัตรประจําตัว
๖.๑ ผู้กํากับนักศึกษาวิชาทหาร สังกัดสถานศึกษาวิชาทหารในส่วนกลาง ที่
อยู่ในความรับผิดชอบของ ศูนย์การกําลังสํารอง หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน ให้ยื่นเรื่องขอทําบัตร
ประจําตัวที่ ศูนย์การกําลังสํารอง เพื่อรวบรวมรายงาน หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน
๖.๒ ผู้กํากับนักศึกษาวิชาทหาร สังกัดสถานศึกษาวิชาทหารในส่วนภูมิภาค
ให้ยื่นขอทําบัตรประจําตัวที่ ศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบก หรือ หน่วยฝึกนักศึกษา
วิชาทหาร จังหวัดทหารบก ที่สถานศึกษาวิชาทหารสังกัดอยู่ เพื่อรวบรวมรายงาน หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน
๖.๓ หลักฐานประกอบการขอทําบัตรประจําตัว
๖.๓.๑ แบบคําร้องขอทําบัตรประจําตัว จํานวน ๑ ฉบับ
๖.๓.๒ สําเนาคําสั่งกองทัพบกแต่งตั้งเป็นผู้กํากับนักศึกษาวิชาทหาร
พิเศษ, ผู้กํากับนักศึกษาวิชาทหาร หรือ ผู้ช่วยผู้กํากับนักศึกษาวิชาทหาร แล้วแต่กรณี จํานวน ๑ ฉบับ
๖.๓.๓ รูปถ่ายสี ขนาด ๓ x ๔ เซนติเมตร ถ่ายครึ่งตัว หน้าตรง ไม่สวม
หมวก แต่งเครื่องแบบตามตําแหน่งที่ได้รับการแต่งตั้ง เห็นเครื่องหมายสังกัดและตําแหน่งอย่างชัดเจน
จํานวน ๒ รูป

-๒๖.๓.๔ หลักฐานการเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล (ถ้ามี) จํานวน ๑ ฉบับ
ข้อ ๗ บัตรประจําตัวตามระเบียบนี้ให้ใช้ได้ ๕ ปี นับตั้งแต่วันที่ออกบัตรประจําตัว
โดยผู้ถือบัตรประจําตัวสามารถขอเปลี่ยนบัตรประจําตัวใหม่ได้ก่อนครบ ๕ ปี โดยรายงานขอทําบัตร
ประจําตัวใหม่ ภายใน ๓๐ วัน ในกรณีดังต่อไปนี้
๗.๑ บัตรประจําตัวชํารุดสูญหาย
๗.๒ เปลี่ยนชื่อตัว หรือ ชื่อสกุล
๗.๓ ได้รับการเปลี่ยนตําแหน่งใหม่
๗.๔ สังกัดสถานศึกษาของผู้ถือบัตรได้เปลี่ยนแปลงไป
ข้อ ๘ ห้ามมีบตั รประจําตัวตามระเบียบนี้เกินกว่า ๑ ฉบับ ในขณะเดียวกัน
ข้อ ๙ ผู้ถือบัตรประจําตัว จะต้องคืนบัตรประจําตัวฉบับเก่าต่อ ศูนย์การกําลัง-สํารอง,
ศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบก หรือ หน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหาร จังหวัดทหารบก ที่ขอ
ทําบัตรประจําตัวเมื่อได้รับบัตรประจําตัวฉบับใหม่ เพื่อรวบรวมส่ง กองการเตรียมพล หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน
ข้อ ๑๐ ผู้ถือบัตรประจําตัวเมื่อมีประกาศของกองทัพบกให้พ้นสภาพจากการเป็น
ผู้กํากับนักศึกษาวิชาทหาร จะต้องส่งคืนบัตรประจําตัวให้ หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน โดยให้
ศูนย์การกําลังสํารอง, ศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบก หรือ หน่วยฝึกนักศึกษาวิชา
ทหาร จังหวัดทหารบก ที่รับผิดชอบแจ้งไปยังผู้พ้นสภาพตามประกาศกองทัพบกให้ได้รับทราบ พร้อม
กับรวบรวมบัตรประจําตัวส่ง กองการเตรียมพล หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน ภายใน ๓๐ วัน
ข้อ ๑๑ ในกรณีบัตรประจําตัวสูญหาย ต้องมีหลักฐานสําเนาบันทึกประจําวันของ
เจ้าพนักงานสอบสวน เป็นหลักฐานประกอบเพิ่มเติมจาก ข้อ ๖.๓ ด้วย
ข้อ ๑๒ ผู้มีอํานาจออกบัตรประจําตัว คือ ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการรักษาดินแดน
ข้ อ ๑๓ ให้ กองการเตรี ย มพล หน่ ว ยบั ญ ชาการรั ก ษาดิ น แดน เป็ น ผู้ รั ก ษาการ
ให้เป็นไปตามระเบียบนี้
ข้อ ๑๔ ระเบียบฉบับนี้ให้มผี ลบังคับใช้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่

๑๖

กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๔

(ลงชื่อ ) พลโท ชูเกียรติ เธียรสุนทร
( ชูเกียรติ เธียรสุนทร )
ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการรักษาดินแดน
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ลงวันที่ เดือน พ.ศ. ใช้คําย่อ
ลงวันที่ เดือน พ.ศ. ใช้คําย่อ
ลงลายมือชื่อผู้ถือบัตร
ให้ลงเลขทีล่ ําดับที่ออกบัตรในแต่ละปี พ.ศ. สําหรับ พ.ศ. ให้เขียนคําเต็ม เช่น ๑/๒๕๕๔
ชื่อ - ชื่อสกุล ผู้ถือบัตร และ ตําแหน่ง ผกท.พ. , ผกท. หรือ ผช.ผกท.
ให้ลงสังกัดสถานศึกษาวิชาทหาร และ มทบ./จทบ. ตามที่ ทบ. แต่งตั้ง
ลายมือชื่อออกบัตรต้องลงยศด้วยคําเต็ม ห้ามใช้คําย่อ
ลงตําแหน่งของผู้ออกบัตรด้วยคําเต็ม ห้ามใช้คําย่อ
ติดรูปถ่ายขนาด ๓ x ๔ ซ.ม. ของผู้ถือบัตร แต่งเครื่องแบบตามตําแหน่งที่ ทบ. แต่งตั้ง

