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แบบธรรมเนียมทหาร

สภาพของสังคมโดยทั่วไป
ในทุกสังคมจะตองมีโครงสราง ซึ่งหมายถึง ระเบียบปฏิบัต ิระเบียบแบบแผน ที่จะเปน

เคร่ืองยึดโยง หรือสายใยใหสังคมดํ ารงสภาพอยูไดไมแตกสลาย เปรียบประดุจตึกหรือบานเรือน
ที่ประกอบดวยสวนตาง  ๆ โครงสรางของสังคมก็เชนกันจะตองประกอบไปดวยสิ่งตาง  ๆ   อันได
แก  ระเบียบ ปทัสถาน ความสัมพันธระหวางบุคคล และสถานภาพของบุคคล    ซึ่งจักตองควบคุม
โดยสังคมและคานิยมของแตละกลุมสังคม

ประเพณีหรือแบบธรรมเนียมเปนแนวทางอันหน่ึงท่ีกํ าหนดใหคนเราดํ าเนินชีวิตไปตาม
ครรลองของแบบธรรมเนียมประเพณีน้ัน ๆ ไมวาจะเปนแบบธรรมเนียมที่เกี่ยวกับการอยูรวมกัน
ประกอบกิจการงานรวมกัน  ฯลฯ  ยอมจะประสบความราบรื่นและปลอดภัยเหมือนกับรถไฟที่แลน
ไปตามรางของมัน

สังคมจะสรรเสริญคนที่ท ําอะไรตามแบบธรรมเนียมหรือสงเสริมร้ือฟนแบบธรรมเนียมท่ีดี
งาม  แตจะตํ าหนิติเตียนคนท่ีทํ าอะไร "แหวก" หรือ "ท ําลาย" ขนบธรรมเนียมที่ดีงาม ซึ่งเขาไดวาง
ไวใหปฏิบัติอยางดีแลว

สภาพสังคมทหาร
ในวงสังคมของทหารก็เชนเดียวกันจะตองมีโครงสราง หรือระเบียบปฏิบัติอันเปนแบบ

แผนซึ่งวิวัฒนาการไปในตัวของมันเอง และเปลี่ยนแปลงไปไดตามยุคตามสมัย ถือเปนเอกลักษณ
เฉพาะสิ่งเฉพาะอยางที่ในวงการทหารเขาประพฤต ิและปฏิบัติตอกัน อาจผิดแผกแตกตางกับ
วงสังคมอื่น ๆ  ในบางลักษณะ  ซ่ึงก็เปนของธรรมดาสามัญในสภาพหรือภาวะความเปนอยูของ
ทหารโดยทัว่ไป
ทหารตองมีวินัย

ความเปนอยูของทหารที่มั่นคงสถาพรมาไดจนถึงตราบทุกวันนี ้  อยูตรงจุดสํ าคัญที่ทหาร
ทุกคนตองมี  "วินัย"
อะไรคือวินัยทหาร

วินัยของทหารจะมีคํ าจํ ากัดความวาอยางไรนั้น    ยังไมมีผูใดก ําหนดหรือแจกแจงอธิบาย
ใหชัดเจน   นอกจากที่มีบัญญัติไวในกฎหมายวาดวยวินัยทหาร  วา  "วินัยทหาร"  น้ัน  คือการท่ี
ทหารตองประพฤติตามแบบธรรมเนียมของทหาร  ซึ่งก็มีความหมายกวางขวางเหลือเกิน

นอกจากน้ี ในกฎหมายวาดวยวินัยทหารยังไดเนนหนักไวอีกวา  “วินัยทหารเปนหลักสํ าคัญ
ท่ีสุดสํ าหรับทหาร เพราะฉะนั้นทหารทุกคน จักตองรักษาโดยเครงครัดอยูเสมอ ผูใดฝาฝนใหถือวา
ผูน้ันกระทํ าผิด”
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ส่ิงท่ีบังคับใหทหารมีวินัย
     แมแตในกฎหมายรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย    ฉบับที่ใชบังคับอยูในปจจุบันนี้
และถือวาเปนกฎหมายสูงสุดของประเทศ  ก็ยังไมลืมในเรื่องนี้เพราะเล็งเห็นวาเปนสิ่งส ําคัญของ
ทหาร  จึงไดบัญญัติไวในมาตรา  ๔๔ ใจความวา  "บุคคลซึ่งเปนทหาร ยอมมีสิทธิและเสรีภาพตาม
รัฐธรรมนูญ  เชนเดียวกับประชาชนพลเมือง เวนแตท่ีไดจํ ากัดไวในเร่ืองวาดวย   วินัย  "ซึ่งก็หมาย
ความวา  ทหารนั้นแมจะมีสิทธิและเสรีภาพโดยสมบูรณในฐานะประชาชนคนธรรมดาแตตองอยู
ในกรอบของวินัยทหารอยางหลีกเลี่ยงไมได

พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการทหาร พ.ศ.๒๕๒๑ ซึ่งเปนกฎหมายสรางมาตรการตาง ๆ
ในวงการทหารใหเปนเอกเทศขึ้นมาเปนสัดสวน  ไมตองอาศัยหรือแอบอิงระบบของขาราชการ
พลเรือนอยางแตกอนก็ยังบัญญัติไวในมาตรา  ๑๕ วา  "วินัยของขาราชการทหาร  ทหารกอง
ประจํ าการ    และนักเรียนในสังกัดกระทรวงกลาโหม   ใหเปนตามกฎหมายวาดวย วินัยทหาร     
ขอบังคับ  และระเบียบแบบแผนที่กระทรวงกลาโหมก ําหนด"

ผูใดควบคุมดูแลใหทหารมีวินัย
เปนหนาที่ของผูบังคับบัญชา  ท่ีจะตองจัดการระวัง  ใหทหารในบังคับบัญชาไดรักษาวินัย

โดยเครงครัด  ถาหากวาในการรักษาวินัยทหารใหคงอยูนั้น  จํ าเปนตองใชอาวุธเพ่ือทํ าการปราบ
ปรามทหารผูกอการกํ าเริบก็ดี หรือเพื่อบังคับทหารผูละทิ้งหนาที่ใหกลับท ําหนาท่ีของตนก็ดี         
ผูบังคับบัญชา และผูที่ชวยเหลือในการนั้นจะไมตองรับโทษในการที่ตนไดกระท ําไปโดยความจํ า
เปนน้ันเลย แตเม่ือเหตุดังกลาวน้ี  ผูบังคับบัญชาจักตองรายงานไปยังผูบังคับบัญชาเหนือตน และ
รายงานตอไปตามลํ าดับช้ันจนถึงรัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหมโดยเร็ว

ตัวอยางท่ีกฎหมายถือวากระทํ าผิดวินัยทหาร   มีดังน้ี
     ๑.  ด้ือ ขัดขืน หลีกเลี่ยง หรือละเลยไมปฏิบัติตามค ําส่ังผูบังคับบัญชาเหนือตน
     ๒.  ไมรักษาระเบียบการเคารพ  ระหวางผูใหญผูนอย
     ๓.  ไมรักษามรรยาทใหถูกตองตามแบบธรรมเนียมของทหาร
     ๔.  กอใหแตกความสามัคคีในคณะทหาร
     ๕.  เกียจคราน ละทิ้ง หรือเลินเลอตอหนาท่ีราชการ
     ๖.  กลาวค ําเท็จ
     ๗.  ใชกิริยาวาจาไมสมควร หรือประพฤติไมสมควร
     ๘.  ไมตักเตือนส่ังสอน หรือลงทัณฑผูใตบังคับบัญชาที่กระท ําผิดตามโทษานุโทษ
     ๙.  เสพเคร่ืองดองของเมาจนถึงเสียกิริยา
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มาตรการตอบแทนผูกระทํ าผิดวินัย
     ทหารผูใดกระท ําผิดตอวินัยทหารจักตองรับทัณฑตามวิธีท่ีบัญญัติไวในกฎหมายวาดวย
วินัยทหาร แลวยังอาจตองถูกปลดออกจากประจํ าการ หรือถูกถอดจากยศทหารดวย  ทั้งนี้สุดแลวแต
ความเสียหายรายแรงแหงการกระท ําผิดวินัยน้ัน ๆ   

อะไรคือแบบธรรมเนียมทหาร
    เปนที่ทราบแลววา  วินัยทหาร คือการท่ีทหารตองประพฤติตามแบบธรรมเนียมทหารดังได
กลาวไวขางตน   การที่จะใหค ําจํ ากัดความถึงถอยคํ าวา  แบบธรรมเนียม  มีความหมายอยางไรนั้น  
จึงเปนการยากโดยเฉพาะ  "แบบธรรมเนียมทหาร"  แตก็พอจะสรุปเปนใจความโดยยอใหเขาใจได
ดังน้ี
      แบบธรรมเนียมทหาร   หมายถึง   แนวทางปฏิบัติซึ่งผูบังคับบัญชาหรือหัวหนาสวน
ราชการ ตลอดจนผูมีอํ านาจหนาที่ไดวางไวเปนหลักส ําหรับปฏิบัติ
     ในท่ีน้ีจะเนนหนักไปในเร่ืองของแบบธรรมเนียมของทหาร ที่กํ าหนดไวเปนลายลักษณ
อักษร และเฉพาะที่เกี่ยวกับสายงานสารบรรณ ท่ีควรทราบเพ่ือยึดถือเปนแนวทางปฏิบัติโดยสวน
รวม
ท่ีมาหรือแหลงกํ าเนิดแบบธรรมเนียมของทางราชการ

๑.  กฎหมายรัฐธรรมนูญ  เปนกฎหมายสูงสุดในการปกครองประเทศ ซึ่งก ําหนดรูปแบบ
และหลักการปกครอง ตลอดจนวิธีการดํ าเนินการปกครองประเทศไวอยางเปนระเบียบ รวมท้ัง
กํ าหนดหนาที่ของประชาชนที่พึงกระท ําตอรัฐ    กับรับรองสทิธิเสรีภาพของประชาชน  ซ่ึงรัฐจะ
ละเมิดมิไดดวย

๒.  พระราชบัญญัติ      ไดแกกฎหมายที่พระมหากษัตริยทรงตราขึ้นโดยคํ าแนะนํ า
และยินยอมของรัฐสภา คือ วุฒิสภา และสภาผูแทนราษฎร

๓.  พระราชกํ าหนด   เปนกฎหมายที่พระมหากษัตริยทรงตราขึ้นโดยค ําแนะนํ าของคณะ
รัฐมนตรี  โดยนายกรัฐมนตรีเปนผูรับสนองพระบรมราชโองการ กระท ําไดใน ๒ กรณีดังตอไปน้ี

๓.๑  ในกรณีฉุกเฉินที่มีความจํ าเปนรีบดวนในอันจะรักษาความปลอดภัยของประเทศ
หรือความปลอดภัยสาธารณะ   จะตราพระราชก ําหนดใหใชบังคับดังเชนพระราชบัญญัติก็ได เม่ือมี
การประชุมรัฐสภาคราวตอไป ใหคณะรัฐมนตรีเสนอพระราชกํ าหนดน้ันตอรัฐสภาเพ่ือพิจารณา
โดยไมชักชา  ถาสภาผูแทนราษฎรไมอนุมัต ิหรือสภาผูแทนราษฎรอนุมัติ แตวุฒิสภาไมอนุมัติ
และสภาผูแทนยืนยันการอนุมัติดวยคะแนนเสียงไมมากกวากึ่งหนึ่งของจ ํานวนสมาชิกทั้งหมด 
ใหพระราชก ําหนดน้ันตกไป  แตทั้งนี้ไมกระทบกระเทือนกิจการที่ไดเปนไปในระหวางที่ใช
พระราชก ําหนดน้ัน
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ถาวุฒิสภาและสภาผูแทนราษฎรอนุมัติพระราชกํ าหนดน้ัน หรือถาวุฒิสภาไมอนุมัติ
และสภาผูแทนราษฎรยืนยันการอนุมัติดวยคะแนนเสียงมากกวากึ่งหนึ่งของจ ํานวนสมาชิกทั้งหมด 
ใหพระราชก ําหนดน้ันมีผลใชบังคับเปนพระราชบัญญัติตอไป
     การอนุมัติหรือไมอนุมัติพระราชกํ าหนด ใหนายกรัฐมนตรีประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ในกรณีไมอนุมัติ  ใหมีผลตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
     ในการพิจารณาพระราชก ําหนดของวุฒิสภาและของสภาผูแทนราษฎร ในกรณียืนยัน
การอนุมัติพระราชก ําหนด  จะตองทํ าในโอกาสแรกที่มีการประชุมสภานั้น ๆ

๓.๒  ในระหวางสมัยประชุมรัฐสภา  ถามีความจ ําเปนตองมีกฎหมาย เกี่ยวดวยการ
ภาษีอากรหรือเงินตรา ซ่ึงจะตองไดรับการพิจารณาโดยดวนและกับเพ่ือรักษาผลประโยชนของ
แผนดิน  จะตราพระราชก ําหนดใหใชบังคับดังเชน พระราชบัญญัติก็ได

พระราชกํ าหนดท่ีไดตราข้ึนตามความในขอ ๓.๒ จะตองนํ าเสนอตอสภาผูแทนราษฎร
ภายในสามวัน   นับแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา และใหนํ าข้ันตอน และวิธีการ
ปฏิบติัตาง ๆ ในขอ ๓.๑ มาใชบังคับโดยอนุโลม

๔.  พระราชกฤษฎีกา   เปนกฎหมายที่พระมหากษัตริยทรงตราขึ้นโดยค ําแนะนํ าของ
คณะรัฐมนตรี แบงออกเปน ๒ ประเภท

๔.๑  พระราชกฤษฎีกา ท่ีออกโดยอาศัยอํ านาจแหงกฎหมาย เชน พระราชบัญญัติท่ีมี
บทบัญญัติมอบใหฝายบริหาร คือ คณะรัฐมนตรี ไปออกพระราชกฤษฎกีา หรือกฎกระทรวงกํ าหนด
รายละเอียดเพื่อด ําเนินการใหเปนไปตามกฎหมายนั้น

๔.๒  พระราชกฤษฎีกา ที่พระมหากษัตริยใชพระราชอํ านาจ โดยคํ าแนะนํ าของ
คณะรัฐมนตรี  ตามที่รัฐมนตรีเก่ียวของเสนอมา  เชน พระราชกฤษฎีกา  วาดวยการเบิก
จายคารักษาพยาบาล ฯลฯ

๕.  กฎกระทรวง   เปนกฎหมายท่ีออกโดยรัฐมนตรีเจากระทรวงผูรักษาการตามพระราช
บัญญัติฉบับใด   ฉบับหนึ่ง  ออกโดยอาศัยอํ านาจตามท่ีพระราชบญัญัติน้ัน ๆ ใหอํ านาจไวกฎ
กระทรวง จะจัดตอกฎหมายหรือนอกเหนือจากท่ีพระราชบัญญัติอันกฎกระทรวงอาศัยเปน   แมบท
จะกระทํ าไมได

การออกพระราชกฤษฎกีา  หรือกฎกระทรวงน้ัน   เพื่อเปนการกํ าหนดรายละเอียด และเปน
กฎหมายที่สะดวกแกการแกไข เมื่อแกไขงายจะท ําใหกฎหมายหลัก คือ พระราชบัญญัติซึง่ก ําหนด
เฉพาะหลักเกณฑใหญทันสมัยอยูเสมอ  ถาเรื่องใดสํ าคัญก็ออกพระราชกฤษฎีกาส ําคัญนอยก็ออก
กฎกระทรวง

๖.  ขอบังคับ  คือ บรรดาขอความที่ผูมีอ ํานาจหนาที่ก ําหนดใหใชโดยอาศัยอํ านาจของ
กฎหมายที่บัญญัติใหกระท ําได
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ขอควรสังเกต   ในการตราขอบังคับเพื่อใชบังคับบุคคลที่อยูในอ ํานาจศาลทหาร ในเวลา
ปกติจะตองเปนการตราข้ึนโดยสมควรแกกาลสมัย และชอบดวยพระราชก ําหนดกฎหมาย หรือจะ
กลาวอีกนัยหนึ่งก็คือขอบังคับนั้นจะตองเหมาะสมกับกาลสมัย  ไมขัดตอความรูสึกของประชาชน
ทั่วไป หรือไมขัดกับจารีตประเพณีที่บุคคลเหลานั้นนิยมใชกันมา  กับทั้งไมขัดตอพระราชก ําหนด
กฎหมายที่ออกบังคับใชอยูในขณะนั้น หรือถาจะกลาวโดยสรุปแลว ขอบังคับท่ีตราน้ันตองอยูภาย
ในขอบเขตที่ก ําหนดใหอํ านาจ  มิฉะนั้นแลวขอบังคับเหลานั้นอาจไมมีผลใชบังคับบุคคลที่อยูใน
อํ านาจศาลทหารไดเลย

บรรดาขอบังคับที่ใชกันอยูในอดีต เรียกช่ือแตกตางกันไปแลวแตวาขอบังคับน้ันเปนสวน
ของราชการใดใชบังคับ ซึ่งอาจแยกไดเปน ๗ อยางดวยกันคือ

๖.๑  ขอบังคับทหารบก รัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหม เปนผูตราข้ึนเพ่ือใชบังคับแต
บุคคลที่สังกัดอยูในราชการทหารบกและทหารอากาศ  (ขณะนั้นทหารอากาศยังไมไดแยกออกจาก
ทหารบก)

๖.๒  ขอบังคับทหารเรือ  รัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหมเปนผูตราข้ึนเพ่ือใชบังคับ
แกบุคคลท่ีอยูในราชการทหารเรือ

๖.๓  ขอบังคับทหาร  รัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหมเปนผูตราข้ึนเพ่ือใชบังคับแก
บุคคลที่อยูในราชการทหารบก  ทหารเรือและทหารอากาศ

๖.๔  ขอบังคับกองทัพบก  ผูบัญชาการทหารบกเปนผูตราข้ึน เพื่อใชบังคับแกบุคคลที่
สังกัดอยูในกองทัพบก

๖.๕  ขอบังคับกองทัพเรือ  ผูบัญชาการทหารเรือเปนผูตราข้ึน  เพื่อใชบังคับแกบุคคลที่
สังกัดอยูในกองทัพเรือ

๖.๖  ขอบังคับกองทัพอากาศ  ผูบัญชาการทหารอากาศเปนผูตราข้ึน เพื่อใชบังคับแก
บุคคลที่สังกัดอยูในกองทัพอากาศ

๖.๗  ขอบังคับกระทรวงกลาโหม  รัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหมเปนผูตราข้ึนเพือ่
ใชบังคับแกบุคคลที่อยูในอ ํานาจศาลทหาร

ฉะน้ัน จึงเห็นไดวาขอบังคับที่ใชกันอยูในอดีตมีมากอยางดวยกัน  ตอมาเม่ือ
พ.ศ.๒๔๙๒  กระทรวงกลาโหม ไดตราขอบังคับกระทรวงกลาโหมวาดวยระเบียบจัดการทางคดี
(ฉบับที่ ๒)พ.ศ.๒๔๙๒ ออกใช  ไดก ําหนดอํ านาจและหนาที่ไววา  ถาจะตราขอบังคับตาง ๆ เพื่อใช
บังคับแกบุคคลที่อยูในอ ํานาจศาลทหารในเวลาปกต ิ  ตามความหมายแหงประมวลกฎหมายอาญา
ทหารแลวใหตราข้ึนไดแตเฉพาะขอบังคับกระทรวงกลาโหมโดยรัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหม
เปนผูตราขึ้นเทาน้ัน ต้ังแตน้ันมาจนถึงปจจุบันน้ี    การตราขอบังคับข้ึนในราชการทหารจึงเปน
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อํ านาจของรัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหมแตผูเดียว และเรียกชื่อขอบังคับนั้นวา  ขอบังคับ
กระทรวงกลาโหม
     สํ าหรับสวนราชการอ่ืนใดถาประสงค หรือเห็นสมควรท่ีตราขอบังคับข้ึนในกรณีใด ๆ      
ก็ตามตองรายงานขึ้นไปตามล ําดับช้ันจนถึงรัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหมเพ่ือพิจารณา         
และตราข้ึนเปนขอบังคับกระทรวงกลาโหมตอไป
     อนึ่ง  แมวาการตราขอบังคับต้ังแตป ๒๔๙๒ เปนตนมา  เปนอํ านาจของรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงกลาโหมแตผูเดียวก็จริง  แตก็ยังคงถือวาขอบังคับอื่นใดที่ออกใชบังคับอยูกอนแลวก็ยังคง
มีผลบังคับใชอยูตอไป

๗.  คํ าสั่ง   คือ บรรดาขอความที่ผูบังคับบัญชาสั่งการใหปฏิบัติโดยชอบดวยกฎหมาย
ขอท่ีควรพิจารณาคือคํ าวา "ผูซึ่งบังคับบัญชาทหาร" ตามความหมายแหงขอบังคับและค ําสั่งนั้น
แยกออกพิจารณาไดดังน้ีคือ

ผูซึ่งบังคับบัญชาทหาร   หมายถึง  ผูซ่ึงมีอํ านาจบังคับบัญชาตามพระราชบัญญัติวาดวย
วินัยทหาร สวนค ําวา  ทหาร  ตามพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญาทหาร
(ฉบับที ่๗) พ.ศ.๒๔๙๗ มาตรา ๓ บัญญัติคํ าวา   ทหาร   หมายความวา   บุคคลซึ่งอยูใน
อํ านาจกฎหมายฝายทหาร   ดังน้ันคํ าวาผูซึ่งบังคับบัญชาทหาร  จึงหมายความรวมถึงผูมีอ ํานาจ
บังคับบัญชาทหาร  ขาราชการกลาโหมพลเรือน  และลูกจางประจ ําที่อยูในอ ํานาจกฎหมายฝาย
ทหารน้ันดวย
     เทาที่กลาวมาแลวชี้ใหเห็นวา   คํ าสั่ง   หมายความวาอยางไร  คํ าสั่ง  ตามนัยขางตน ส ําหรับ
กระทรวงกลาโหมไดแยกออกเปน ๒ ประเภท คือ

๗.๑  คํ าสั่งทั่วไป  เปนคํ าสั่งที่ใหสวนราชการ หรือผูอยูในบังคับบัญชาทั่วไปปฏิบัติ
และทราบทั่วกัน

๗.๒  คํ าสั่งเฉพาะ  เปนคํ าสั่งที่สั่งใหสวนราชการหรือผูอยูในบังคับบัญชาผูมีหนาที่
เกี่ยวของโดยเฉพาะปฏิบัติ
     คํ าสั่งทั้ง ๒ ประเภท    ที่กลาวมาแลวขางตน   ส ําหรับกองทัพอากาศไดน ํามาพิจารณาแยก
รายละเอียดออกไปอีก ทั้งนี้เพื่อสะดวกในทางปฏิบัติและเพื่อเปนแนวทางเดียวกันและเรื่องใดควร
จะอยูในค ําสั่งประเภทใดดังนี้
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     -  คํ าสั่งกองทัพอากาศ (ทั่วไป)   ถาจํ าเปนจะตองออกเปนคํ าสั่งรูปนี้แลว จะตองพิจารณาวา
เรื่องนั้นเปนเรื่องที่ตองเก็บไวเปนหลักฐานทางประวัต ิ ตํ านาน  และการตรวจสอบทางทะเบียนพล
หรือไม  หากเปนเรื่องที่จะตองปฏิบัติการดังกลาว   ก็ใหจัดอยูในประเภทคํ าสั่งกองทัพอากาศ
(ทั่วไป)  คํ าสั่งประเภทนี้จะตองสงส ําเนาใหกับกระทรวงกลาโหม  กองบัญชาการทหารสูงสุด
กองทัพบก กองทัพเรือดวย
     -  คํ าสั่งกองทัพอากาศ (เฉพาะ) ท่ีเปนแบบธรรมเนียม   คํ าสั่งประเภทนี ้ตองถือเปน
แบบธรรมเนียมตลอดไปจะมีคํ าสั่งเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิก
     -  คํ าสั่งกองทัพอากาศ (เฉพาะ) ท่ีไมเปนแบบธรรมเนียม   คํ าสั่งที่ผูรับปฏิบัติไดปฏิบัติโดย
สมบูรณแลว   ผูปฏิบัติยอมหมดพันธกรณี  หรือหมดหนาท่ีไปโดยปริยาย ไมจ ําเปนตอง
ปฏิบัติหรือกระท ําการน้ันตอไปอีก

     ๘.   ระเบียบ   คือ บรรดาขอความท่ีผูมีอํ านาจหนาที่ไดวางไว โดยจะอาศัยอํ านาจ
ของกฎหมายหรือไมก็ได  เพื่อถือเปนหลักปฏิบัติงานเปนการประจํ า
     ๙.   ประกาศ   คือ บรรดาขอความท่ีทางราชการประกาศหรือช้ีแจงใหทราบ หรือ
แนะแนวทางปฏิบัติ
    ๑๐.   แถลงการณ   คือ บรรดาขอความที่ทางราชการแถลงเพื่อท ําความเขาใจใน
กิจการของทางราชการ หรือเหตุการณ หรือในกรณีใด ๆ ใหทราบชัดเจนโดยท่ัวไป
    ๑๑.   มตคิณะรัฐมนตรี   คือ ความคิดความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี
    ๑๒.   ขาว   คือ บรรดาขอความท่ีทางราชการเห็นสมควรเผยแพรใหทราบ

ผูมีอํ านาจและหนาที่ออกแบบธรรมเนียมของทางราชการได  คือ
๑.  รัฐสภา   ประกอบดวยวุฒิสภา และสภาผูแทน ฯ
๑.๑  วุฒิสภา  มาจากการเลือกตั้ง
๑.๒  สภาผูแทน ฯ  ประกอบดวยสมาชิกซึ่งราษฎรเลือกตั้ง มีจํ านวนตามเกณฑท่ีบัญญัติ

ไวในรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
รัฐสภา   มีอํ านาจหนาท่ีออกระเบียบแบบธรรมเนียมข้ึนไวโดยตรง เปนพระราชบัญญัติ

     ๒.  คณะรัฐมนตรี   หมายถึง คณะบุคคลซึ่งพระมหากษัตริยไดทรงตั้งขึ้น ประกอบดวย
นายกรัฐมนตรี  และคณะรัฐมนตรี ตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย   มีอํ านาจหนาท่ี
ออกแบบธรรมเนียมได ดังน้ี

๒.๑  พระราชก ําหนด
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๒.๒  พระราชกฤษฎีกา
๒.๓  กฎส ํานักนายกรัฐมนตรี
๒.๔  มติ
๒.๕  ขอบังคับ
๒.๖  แถลงการณ
๒.๗  ระเบียบ
๒.๘  ประกาศ
๒.๙  ขาว
๒.๑๐ คํ าสั่ง

๓.   กระทรวง   กลาวโดยเฉพาะกระทรวงกลาโหม  มีรัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหม
เปนผูบังคับบัญชารับผิดชอบ และรัฐมนตรีชวยวาการ ฯ หรือรัฐมนตรีส่ังการ ฯ เปนผูชวยและมี
อํ านาจหนาท่ีออกแบบธรรมเนียมได ดังน้ี

๓.๑  กฎกระทรวง
๓.๒  ขอบังคับ
๓.๓  แถลงการณ
๓.๔  คํ าสั่ง
๓.๕  ระเบียบ
๓.๖  ประกาศ
๓.๗  ขาว

๔.  สวนราชการข้ึนตรงตอกระทรวงกลาโหม   คือ
๔.๑  ส ํานักงานเลขานุการรัฐมนตรี
๔.๒  ส ํานักงานปลัดกระทรวง
๔.๓  กรมราชองครักษ
๔.๔  กองบัญชาการทหารสูงสุด

- สํ านักงานเลขานุการรัฐมนตรี   มีหนาที่เกี่ยวกับราชการทางการเมือง
มีเลขานุการรัฐมนตรี เปนผูบังคับบัญชารับผิดชอบ  แบงสวนราชการออกเปนดังน้ี

- แผนกการเมือง
- แผนกตรวจสอบเร่ืองราวและความเห็น

- ส ํานักงานปลัดกระทรวง  มีหนาที่เกี่ยวกับราชการประจํ าทั่วไปของ
กระทรวง  มีปลัดกระทรวง  เปนผูบังคับบัญชารับผิดชอบ แบงสวนราชการออกเปนดังน้ี
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- ส ํานักปลัดกระทรวงกลาโหม
- ส ํานักนโยบายและแผนกลาโหม
- กรมเสมียนตรา
- กรมพระธรรมนูญ
- กรมการเงินกลาโหม
- ศูนยการอุตสาหกรรมปองกันประเทศและพลังงานทหาร
- ส ํานักงานตรวจบัญชีกลาโหม

- กรมราชองครักษ  มีหนาที่ตามกฎหมายวาดวยราชองครักษ      และกฎหมาย
วาดวยนายตํ ารวจราชองครักษ  มีสมุหราชองครักษเปนผูบังคับบัญชารับผิดชอบ แบงสวนราชการ
ออกเปน

- ส ํานักงานราชองครักษประจํ า
- ส ํานักงานรักษาความปลอดภัย
- ส ํานักนโยบายและแผน
- ส ํานักยุทธบริการ

- กองบัญชาการทหารสูงสุด  มีหนาท่ีเตรียมรบ และปองกันราชอาณาจักร
มีผูบัญชาการทหารสูงสุด เปนผูบังคับบัญชารับผิดชอบ แบงสวนราชการออกเปนดังน้ี

- กองทัพบก
- กองทัพเรือ
- กองทัพอากาศ
- ส ํานักผูบัญชาการทหารสูงสุด
- กรมก ําลังพลทหาร
- กรมขาวทหาร
- กรมยุทธการทหาร
- กรมสงก ําลังบ ํารุงทหาร
- กรมการสื่อสารทหาร
- กรมกจิการพลเรือนทหาร
- ส ํานักงานปลัดบัญชีทหาร
- หนวยบัญชาการทหารพัฒนา
- ศูนยรักษาความปลอดภัย
- กรมสารบรรณทหาร
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- กรมการเงินทหาร
- กรมแผนที่ทหาร
- ศูนยวิจัยและพัฒนาการทหาร
- กรมการสรรพกํ าลังทหาร
- กรมยุทธบริการทหาร
- กรมการสนเทศทหาร
- สถาบันวิชาการปองกันประเทศ
- กรมยุทธศึกษาทหาร

๕.   สวนราชการข้ึนตรงตอกระทรวงกลาโหม   กองทัพบก กองทัพเรือ และกองทัพอากาศ
มีอํ านาจและหนาท่ีออกแบบธรรมเนียมไดดังน้ี

๕.๑  แถลงการณ
๕.๒  คํ าสั่ง
๕.๓  ระเบียบ
๕.๔  ประกาศ
๕.๕  ขาว

     ๖.   สวนราชการรอง ๆ ลงไป   หมายถึงสวนราชการรอง ๆ ลงไปจากสวนราชการที่ขึ้นตรง
ตอกระทรวงกลาโหม กองทัพบก กองทัพเรือ และกองทัพอากาศ มีอํ านาจหนาท่ีออกแบบธรรม
เนียมไดดังน้ี

๖.๑  คํ าสั่ง
๖.๒  ระเบียบ
๖.๓  ประกาศ
๖.๔  ขาว

ขอบเขตและอํ านาจการออกแบบธรรมเนียม
ผูมีอํ านาจและหนาที่ที่จะออกแบบธรรมเนียมของทางราชการไดนั้น     ตองออกมาใน

รูปและขอบเขตซ่ึงตนมีอํ านาจเทาน้ัน เชน
กระทรวง  จะออกในรูปแบบพระราชบัญญัติ พระราชก ําหนด หรือพระราชกฤษฎีกา

ใชบังคับเปนกฎหมายไมได
สวนราชการท่ีข้ึนตรงตอกระทรวงกลาโหม  กองทัพบก กองทัพเรือ  และกองทัพ

อากาศจะออกพระราชบัญญัติ  พระราชก ําหนด  พระราชกฤษฎีกา กฎ  กระทรวง  หรือขอบังคับ
ไมได
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สวนราชการรอง ๆ ลงไปนอกจากที่กลาวขางตนมีอํ านาจและหนาท่ีออกระเบียบแบบธรรม
เนียมไดก็เฉพาะ คํ าสั่ง ระเบียบ ประกาศ และขาว เทาน้ัน  สวนพระราชบัญญัติ พระราชก ําหนด
พระราชกฤษฎีกา กฎ ขอบังคับ และแถลงการณ ไมมีอ ํานาจหนาท่ีออกได

ฉะน้ัน  การออกระเบียบแบบธรรมเนียมจะตองอยูภายในขอบเขตท่ีสวนราชการน้ันมี
อํ านาจเทาน้ัน  หากจะออกระเบียบแบบธรรมเนียมเกินกวาท่ีตนมีอํ านาจอยู  ระเบียบแบบธรรม
เนียมนั้นยอมไมมีผลใชบังคับ

การขัดขืนหรือละเลยไมปฏิบัติตามแบบธรรมเนียม
แบบธรรมเนียมที่กลาวมาแลว หากผูใดขัดขืนหรือละเลยไมปฏิบัติตามแบบธรรมเนียม

ผูบังคับบัญชามีอํ านาจหนาท่ีพิจารณาลงทัณฑหรือลงโทษไดดังตอไปน้ี

๑.  แบบธรรมเนียมท่ีเปนกฎหมาย   จะตองไดรับโทษตามพระราชกํ าหนดกฎหมายที่ได
บัญญัติไว

๒.  แบบธรรมเนียมท่ีเปนขอบังคับ  และคํ าสั่ง ถึงแมวาแบบธรรมเนียมที่เปนขอบังคับ
และคํ าสั่งจะไมมีลักษณะ เปนตัวบทกฎหมายโดยตรงก็ตาม  แตตามประมวลกฎหมายลักษณะอาญา
ทหาร มาตรา ๓๐ ถึง ๓๓ บัญญัติไววา   เปนความผิดและมีโทษทางอาญา  ซึ่งอยูในอ ํานาจของ
ผูบังคับบัญชาสมควรจะนํ าคดีข้ึนฟองรองตอศาลทหารหรือไม  ฉะน้ัน จึงเห็นไดวาถาขัดขืน หรือ
ละเลยไมปฏิบัติตามขอบังคับและค ําสั่งแลวผูบังคับบัญชาก็มีอ ํานาจพิจารณาวาจะสมควรฟองรอง
ตอศาลทหารหรือไม  นอกจากน้ีผูท่ีเปนทหารอาจจะไดรับทัณฑทางวินัยตามพระราชบัญญัติวาดวย
วินัยทหาร พุทธศักราช ๒๔๗๖  รวมทั้งที่ไดแกไขเพิ่มเติมใหมอีกดวย  สวนผูที่เปนขาราชการ
กลาโหมพลเรือน  ลูกจาง  อาจจะไดรับการพิจารณา  ลงโทษตามขอบังคับทหารวาดวย   ขาราชการ
กลาโหมพลเรือน พ.ศ.๒๔๘๒  หรือขอบังคับกระทรวงกลาโหม วาดวย ลูกจางประจํ า พ.ศ.๒๕๒๘

ทหาร   ผูกระท ําผิดจะไดรับทัณฑทางวินัย  ดังน้ี
๑.  ภาคทัณฑ
๒.  ทัณฑกรรม
๓.  กัก
๔.  ขัง
๕.  จํ าขัง
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๑.  ภาคทัณฑ  หมายถึง ผูกระท ําผิด มีความผิดอันควรตองรับทัณฑสถานหนึ่งสถานใด
ดังกลาวมาแลว  แตมีเหตุอันควรปราณี จึงเปนแตแสดงความผิดของผูน้ันใหปรากฏหรือใหทํ าทัณฑ
บนไว

๒.  ทัณฑกรรม  หมายถึง  ใหกระท ําการสุขา การโยธา ฯลฯ เพิ่มจากหนาที่ประจํ าซึ่งตน
จะตองปฏิบัติอยูแลว  หรือปรับใหอยูเวรยามนอกจากงานในหนาท่ีประจํ า

๓.  กัก  หมายถึง กักตัวไวในบริเวณใดบริเวณหน่ึงตามแตจะกํ าหนดให
๔.  ขัง   หมายถึง    ขังในที่ควบคุมแตเฉพาะคนเดียวหรือรวมกันหลายคนแลวแตจะไดมี

คํ าสั่ง

๕.  จ ําขัง  หมายถึง  ขังโดยสงไปฝากใหอยูในความควบคุมของเรือนจ ําทหาร
นอกจากทัณฑที่กลาวไวนี ้หามมิใหคิดขึ้นใหมหรือใชวิธีลงทัณฑอยางอื่นเปนอันขาด

ผูมีอํ านาจบังคับบัญชาซึ่งลงทัณฑแกผูกระทํ าผิดไดนั้น คือ
(๑)  ผูบังคับบัญชา หรือ
(๒)  ผูซึง่ไดรับมอบอํ านาจใหบังคับบัญชาตามที่กระทรวงกลาโหม สวนราชการท่ีข้ึนตรง

ตอกระทรวงกลาโหม กองทัพบก กองทัพเรือ หรือกองทัพอากาศ
ในการที่จะลงทัณฑนั้น    ใหกระท ําไดแตเฉพาะตามก ําหนดในตารางกํ าหนดทัณฑทาย

พระราชบัญญัติน้ี
สวนผูมีอํ านาจบังคับบัญชาชั้นใดจะมีอํ านาจเปนผูลงทัณฑชั้นใด  และผูอยูในบังคับบัญชา

ชั้นใดจะเปนผูรับทัณฑชั้นใด ใหถือเกณฑเทียบดังตอไปนี้



- ๑๓ -

ตํ าแหนงชั้น เปนผูลงทัณฑชั้น เปนผูรับทัณฑชั้น

 ๑.  รัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหม
 ๒.  แมทัพ
 ๓.  ผูบัญชาการกองพล ผูบังคับการกองเรือ
     ผูบัญชาการกองพลบิน
 ๔.  ผูบังคับการกรม ผูบังคับหมวดเรือ ผูบังคับการกองบิน
 ๕.  ผูบังคับหมูเรือชั้น ๑
 ๖.  ผูบังคับกองพัน ผูบังคับหมูเรือชั้น ๒ ผูบังคับการเรือชั้น ๑
      ผูบังคับฝูงบิน
 ๗.  ผูบังคับหมูเรือชั้น ๓ ผูบังคับการเรือชั้น ๒ ตนเรือชั้น ๑
      ผูบังคับหมวดบินชั้น ๑
 ๘.  ผูบังคับกองรอย ผูบังคับการเรือชั้น ๓ ตนเรือชั้น ๒
      นายกราบเรือ ผูบังคับหมวดบินชั้น ๒
 ๙.  ผูบังคับหมวด ตนเรือชั้น ๓ ผูบังคับหมวดบินชั้น ๓
๑๐. ผูบังคับหมู นายตอน
๑๑. นักเรียนทหารซ่ึงเม่ือสํ าเร็จการศึกษาแลวจะไดเปนนายทหาร
      สัญญาบัตร  บุคคลผูซึ่งอยูในระหวางเขารับการฝกวิชาทหาร
      โดยค ําส่ังรัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหมตามกฎหมาย
      วาดวยการสงเสริมการฝกวิชาทหาร
๑๒. นักเรียนทหารซ่ึงเม่ือสํ าเร็จการศึกษาแลวจะไดเปนนายทหาร
      ประทวน ลูกแถว
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ผูลงทัณฑ หรือผูรับทัณฑ ถาตํ าแหนงไมตรงตามความในมาตรา ๑๐ แหงหมวดน้ีแลว  ให
ถือตามที่ไดเทียบต ําแหนงไวในขอบังคับส ําหรับทหาร

กํ าหนดอํ านาจลงทัณฑตามที่ตราไวนี ้  ผูมีอํ านาจลงทัณฑ สั่งลงทัณฑเต็มที่ไดสถานใด
สถานหนึ่งแตสถานเดียว  ถาสั่งลงทัณฑทั้งสองสถานพรอมกัน  ตองก ําหนดทัณฑไวเพียงกึ่งหนึ่ง
ของอัตราในสถานนั้น ๆ หามมิใหลงทัณฑคราวเดียวมากกวาสองสถาน

การพิจารณาลงทัณฑ
กอนที่ผูมีอ ํานาจลงทัณฑจะลงทัณฑครั้งคราวใดก็ดี  ใหพิจารณาใหถวนถ่ีแนนอนวา  ผูที่

จะตองรับทัณฑนั้นมีความผิดจริงแลว  จึงสั่งลงทัณฑนั้น ตองระวังอยาใหเปนการลงทัณฑไปโดย
โทษจริต หรือลงทัณฑแกผูที่ไมมีความผิดโดยชัดเจนนั้นเปนอันขาด เพ่ือพิจารณาความผิดละเอียด
แลวตองชี้แจงใหผูกระท ํานั้นทราบวากระท ําผิดในขอใด เพราะเหตุใด แลวจึงลงทัณฑ

ถาผูมีอํ านาจบังคับบัญชาไดลงทัณฑขาราชการชั้นสัญญาบัตร  ตองสงรายงานการลงทัณฑ
นั้นเสนอตามล ําดับช้ันจนถึงรัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหม

เมื่อผูมีอํ านาจบังคับบัญชาไดทราบวา  ผูซึ่งอยูในบังคับบัญชาของตนมีความผิดจนปรากฏ
แนนอนแลวแตความผิดน้ันควรรับทัณฑท่ีเหนืออํ านาจจะสั่งกระทํ าได  ก็ใหรายงานชี้แจงความผิด
น้ัน  ทั้งออกความเห็นวาควรลงทัณฑเพียงใด  เสนอตามล ําดับชั้นจนถึงผูมีอ ํานาจลงทัณฑไดพอกับ
ความผิดเพ่ือขอใหผูน้ันส่ังการตอไป

ถาเปนความผิดซึ่งมีวิธีวางอัตราก ําหนดทัณฑไวโดยแนนอนแลว เชนฐานขาด หนีราชการ
ทหาร เปนตน หากก ําหนดทัณฑน้ันเหนืออํ านาจของผูบังคับบัญชาที่จะสั่งลงทัณฑได ก็ใหน ําเสนอ
เพียงชั้นที่กลาวตอไปนี้

(๑)  ฝายทหารบก  ผูมีอํ านาจบังคับบัญชาต ําแหนงชั้นผูบังคับการกรม  หรือช้ันผูบังคับกอง
พันที่อยูตางทองถิ่นกับผูมีอ ํานาจบังคับบัญชาชั้นผูบังคับการกรม

(๒)  ฝายทหารเรือ  ผูมีอํ านาจบังคับบัญชาต ําแหนงผูบังคับหมวดเรือ  หรือช้ันผูบังคับกอง
พันที่อยูตางทองถิ่นกับผูมีอ ํานาจบังคับบัญชาช้ันผูบังคับหมวดเรือ

(๓)  ฝายทหารอากาศ  ผูมีอํ านาจบังคับบัญชาต ําแหนงชั้นผูบังคับกองบิน
แมวากํ าหนดทัณฑน้ันจะเหนืออํ านาจก็ดี ก็ใหผูบังคับบัญชาชั้นที่กลาวมานี้มีอํ านาจ ลง

ทัณฑไดทีเดียว  ไมตองนํ าเสนอตามล ําดับช้ันตอไปอีก
นายทหารท่ีเปนหัวหนาทํ าการควบคุมทหารไปโดยลํ าพัง  ใหมีอํ านาจที่จะสั่งลงทัณฑผูอยู

ใตอํ านาจในระหวางเวลาที่ควบคุมอยูนั้นเสมอ  ผูมีอํ านาจเหนือจากตํ าแหนงของตนข้ึนไปอีกช้ัน
หน่ึงไดเวนแตนายทหารซ่ึงมีอํ านาจเปนผูลงทัณฑชั้น ๒ ขึ้นไป จึงไมตองเพ่ิม

Benjaporn Tasasil
Back
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การเพ่ิมทัณฑหรือลดทัณฑ
ถาผูมีอํ านาจลงทัณฑไดสั่งลงทัณฑผูกระท ําผิดในฐานขังแลว  และผูรับทัณฑขังนั้นกระท ํา

ผิดซํ้ าอีกผูมีอ ํานาจลงทัณฑจะสั่งเพิ่มทัณฑ  ก็ใหพิจารณาดูก ําหนดทัณฑท่ีไดส่ังไวแตเดิมน้ันกอน
หามมิใหก ําหนดเวลาใหผูตองถูกขัง  ทั้งก ําหนดเดิมและก ําหนดที่เพิ่มใหมรวมกันเกินกวาก ําหนด
อํ านาจของผูสั่งลงทัณฑนั้นเปนอันขาด  หากผูกระท ําผิดน้ันควรรับทัณฑเกินกวากํ าหนดอํ านาจของ
ผูที่จะสั่งลงทัณฑนั้นแลวก็ใหรายงานชี้แจงความผิดนั้น  ทั้งออกความเห็นวาควรลงทัณฑเพียงใด
เสนอตามล ําดับชั้นจนถึงผูมีอ ํานาจลงทัณฑไดพอกับความผิด เพ่ือขอใหผูน้ันส่ังการตอไป

นับต้ังแตวันที่ปรากฏหลักฐานแหงความผิดของผูกระทํ าผิด  ซึ่งจะตองรับทัณฑตาม    พระ
ราชบัญญัติน้ีโดยแนนอนแลว  ถาผูมีอํ านาจลงทัณฑมิไดจัดการที่จะใหผูนั้นไดรับทัณฑภายใน
กํ าหนดสามเดือน เปนอันนับวาลวงเลยเวลาที่จะลงทัณฑตามพระราชบัญญัตินี้เสียแลว  จะสั่งลง
ทัณฑโดยอํ านาจตนเองมิได  เวนเสียแตผูที่กระท ําผิดน้ันขาดหนีราชการเสียแตเม่ือครบกํ าหนดสาม
เดือน  จึงมใิหนับวันท่ีขาดน้ีเขาในกํ าหนดเวลาลวงเลย  ใหนับตั้งแตวันที่ไดตัวผูนั้นกลับมายังที่รับ
ราชการ

เมื่อผูมีอํ านาจไดสั่งลงทัณฑตามพระราชบัญญัตินี้แลว  ผูที่สั่งลงทัณฑหรือผูมีอํ านาจบังคับ
บัญชาเหนือผูที่สั่งลงทัณฑนั้นมีอ ํานาจที่จะเพิ่มทัณฑ  หรือลดทัณฑหรือยกทัณฑเสียก็ได  แตถา
เพิ่มทัณฑแลวทัณฑที่สั่งเพิ่มขึ้นนั้นรวมกับที่สั่งไวแลวเดิม ตองมิใหเกินอํ านาจของผูที่สั่งใหมนั้น

รองทุกข
วิธีรองทุกข

ในการที่จะรักษาวินัยทหารใหเปนระเบียบเรียบรอยอยูเสมอยอมเปนการจํ าเปนที่ผูบังคับ
บัญชาจักตองมีอํ านาจในการบังคับบัญชา  หรือลงทัณฑอยูเองเปนธรรมดา  แตผูบังคับบัญชาบาง
คนอาจใชอํ านาจในทางที่ผิด ไมยุติธรรม  ซึ่งเปนการสมควรที่จะใหผูใตบังคับบัญชามีโอกาสรอง
ทุกขไดในทางเปนระเบียบไมกาวกาย

คํ าชี้แจงของทหารวา  ผูบังคับบัญชากระท ําแกตนดวยการอันไมเปนยุติธรรม หรือผิด
กฎหมายหรือแบบธรรมเนียมทหารวา ตนมิไดรับผลประโยชนหรือสิทธิตามท่ีควรจะไดรับราชการ
น้ัน เรียกวา “รองทุกข”

(๑)  ทหารจะตองรองทุกขไดแตสํ าหรับตนเองเทาน้ัน  หามมิใหรองทุกขแทนผูอ่ืนเปน  อัน
ขาดและหามมิใหลงชื่อรวมกัน หรือเขามารองทุกขพรอมกันหลายคน  และหามมิใหประชุมกันเพื่อ
หารือเร่ืองจะรองทุกข
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(๒)  หามมิใหรองทุกขในเวลาที่ตนกํ าลังเขาแถว   หรือในขณะที่กํ าลังท ําหนาที่ราชการ
อยางใดอยางหนึ่ง เชน เวลาเปนยาม เปนเวร ดังน้ีเปน และหามมิใหรองทุกขกอนเวลาลวงไปแลว
ยี่สิบสี่ชั่วโมง  นับต้ังแตท่ีมีเหตุจะตองทุกขเกิดข้ึน

(๓)  หามมิใหรองทุกขวา  ผูบังคับบัญชาลงทัณฑแรงเกินไป  ถาหากวาผูบังคับบัญชานั้นมิ
ไดลงทัณฑเกินอํ านาจที่จะท ําใหตามความในหมวด ๓ แหงพระราชบัญญัติน้ี

(๔)  ถาจะกลาวโทษผูใดใหรองทุกขตอผูบังคับบัญชาโดยตรงของผูนั้น   จะรองทุกขจดขอ
ความสํ าคัญของเร่ืองท่ีรองทุกขน้ันใหผูรองทุกขลงลายมือช่ือไวเปนหลักฐานดวย

ถาหากวาผูรองทุกขไมทราบชัดเจน  ตนไดรับความเดือดรอนเพราะผูใดแน ก็ใหรองทุกข
ตอผูบังคับบัญชาโดยตรงของตน เพ่ือเสนอไปตามล ําดับชั้น จนถึงที่สุด คือผูที่จะสั่งการไตสวน
และแกความเดือดรอนน้ันได

(๕)  ถาเขียนความรองทุกขเปนจดหมายแลว  จดหมายน้ันตองลงลายมือช่ือของผูรองทุกข
ในรองทุกขฉบับใดไมมีลายมือชื่อ  ผูบังคับบัญชาไมมีหนาที่จะตองพิจารณา

(๖)  เมื่อผูใดไดรองทุกขตอผูบังคับบัญชาตามระเบียบที่วามานี้แลวและเวลาลวงพนไป
สิบหาวัน  ยังไมไดรับความชี้แจงประการใด  ทั้งความเดือดรอนก็ยังไมปลดเปลื้องไป ใหรองทุกข
ใหมตอ ผูบังคับบัญชาชั้นที่สูงถัดขึ้นไปเปนล ําดับอีก และในการรองทุกขครั้งนี้ใหชี้แจงดวยวาได
รองทุกขตอผูบังคับบัญชาชั้นใดมาแลวแตอยางใด

(๗)  ถาผูบังคับบัญชาไดรับเร่ืองรองทุกขเม่ือใด    ตองรีบไตสวนและจัดการแกไขความ
เดือดรอนหรือชี้แจงใหผูยื่นใบรองทุกขเขาใจ  จะเพิกเฉยเลยไมไดเปนอันขาด  ผูใดเพิกเฉยนับวา
กระท ําผิดตอวินัยทหาร

(๘)  ถาผูบังคับบัญชาท่ีไดรับเร่ืองรองทุกขไดช้ีแจงใหผูรองทุกขทราบแลว  แตผูรองทุกข
ยังไมหมดความสงสัย  ก็ใหรองทุกขตอผูบังคับบัญชาช้ันเหนือข้ึนไปไดและตองช้ีแจงดวยวาไดรอง
ทุกขนี้ตอผูใดและไดรับค ําชี้แจงอยางไรแลวดวย

การรองทุกขเท็จ
ถาหากปรากฏชัดวา  ขอความท่ีรองทุกขเปนความเท็จ  หรือการรองทุกขน้ันกระทํ าไปโดย

ผิดระเบียบที่กลาววา  ผูรองทุกขจะตองมีความผิดฐานกระทํ าผิดตอวินัยทหาร
คุณและโทษของการท่ีทหารต้ังม่ันอยูในวินัย และขาดวินัย
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ผลดีของการท่ีทหารต้ังม่ันอยูในวินัย
๑.  ท ําใหทหารปกครองบังคับบัญชากันได
๒.  ท ําใหทหารสามารถควบคุมกันเปนปกแผนมั่นคง
๓.  ท ําใหทหารมีความสามัคคีกลมเกลียวกัน
๔.  ท ําใหทหารปฏิบัติหนาที่ไดผลดี
๕.  ท ําใหทหารเขมแข็ง สามารถจะมีอิทธิพลเปนที่เกรงขามแกผูที่จะมารุกราน
๖.  ท ําใหทหารสูงเกียรติ  เปนที่รักใครไววางใจของประชาชน
ผลรายของการท่ีทหารขาดวินัย
๑.  ท ําใหทหารขาดความเคารพเช่ือฟง
๒.  ท ําใหกองทหารกลายเปนกองโจรได
๓.  ท ําใหทหารเสื่อมเสีย ขาดความไววางใจของประชาชนพลเมือง
๔.  ท ําใหกองทัพขาดสมรรถภาพ
๕.  ท ําใหประเทศชาติเสื่อมสลายในที่สุด

เอกสารอางอิง  พ.ร.บ. วินัยทหาร พุทธศักราช ๒๔๗๖
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ตารางก ําหนดทัณฑ

จํ าขัง ขัง

ผูลงทัณฑ ผูรับทัณฑ ผูรับทัณฑ

ชั้น ช. ชั้น ฌ. ชั้น ก. ชั้น ข. ชั้น ค. ชั้น ง. ชั้น จ. ชั้น ฉ. ชั้น ช. ชั้น ซ. ชั้น ฌ.
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ชั้น ๔
ชั้น ๕
ชั้น ๖
ชั้น ๗
ชั้น ๘
ชั้น ๙

๔ เดือน
๓ เดือน
๔๕ วัน
๑ เดือน
๒๐ วัน
๑๕ วัน
 ๗ วัน

-
-

๖ เดือน
๕ เดือน
๓ เดือน
๒

เดือน๔
๕ วัน
๑ เดือน
 ๑๕ วัน

-
-

-
-
-
-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-
-
-
-

๒ เดือน
๑ เดือน
๑๕ วัน
 ๗ วัน
 ๓ วัน

-
-
-
-

๓ เดือน
๒ เดือน
 ๑ เดือน
 ๑๕ วัน
๑๐ วัน
 ๗ วัน
 ๓ วัน

-
-

๔ เดือน
๓ เดือน
๒ เดือน
๑ เดือน
๒๐ วัน
๑๕ วัน
๑๐ วัน
๗ วัน

-

๔ เดือน
๓ เดือน
๒ เดือน
 ๑ เดือน
 ๒๐ วัน
๑๕ วัน
๑๐ วัน
  ๗ วัน

-

๕ เดือน
๔ เดือน
๓ เดือน
 ๑ เดือน
๔๕ วัน
๑ เดือน
๒๐ วัน
๑๕ วัน

-
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ตารางก ําหนดทัณฑ

กัก ทัณฑกรรม
ผูลงทัณฑ ผูรับทัณฑ ผูรับทัณฑ

ชั้น ก. ชั้น ข. ชั้น ค. ชั้น ง. ชั้น จ. ชั้น ฉ. ชั้น ช. ชั้น ซ. ชั้น ฌ. ชั้น ซ. ชั้น ฌ.
ชั้น ๑
ชั้น ๒
ชั้น ๓
ชั้น ๔
ชั้น ๕
ชั้น ๖
ชั้น ๗
ชั้น ๘
ชั้น ๙

๑๕ วัน
 ๗ วัน

-
-
-
-
-
-
-

๒๐ วัน
๑๐ วัน
 ๕ วัน

-
-
-
-
-
-

๒๐ วัน
๑๕ วัน
  ๗ วัน
 ๓ วัน

-
-
-
-
-

๑ เดือน
๒๐ วัน
 ๑๐ วัน
 ๕ วัน
 ๓ วัน

-
-
-
-

๔๕ วัน
๑ เดือน
 ๑๕ วัน
 ๗ วัน
 ๕ วัน
 ๓ วัน

-
-
-

๒ เดือน
๔๕ วัน
๒๐ วัน
 ๑๐ วัน
 ๗ วัน
 ๗ วัน
 ๕ วัน
 ๓ วัน

-

๓ เดือน
๒ เดือน
๔๕ วัน
๑ เดือน
 ๒๐ วัน
 ๑๕ วัน
๑๐ วัน
 ๗ วัน
 ๓ วัน

๓ เดือน
๒ เดือน
 ๔๕ วัน
๑ เดือน
๒๐ วัน
๑๕ วัน
๑๐ วัน
 ๗ วัน
 ๓ วัน

๔ เดือน
๓ เดือน
๒ เดือน
 ๔๕ วัน
 ๑ เดือน
 ๑ เดือน
 ๒๐ วัน
๑๕ วัน
 ๗ วัน

๓ วัน
๓ วัน
๓ วัน
๓ วัน
๓ วัน
๓ วัน
๑ วัน
๑ วัน

-

๓ วัน
๓ วัน
๓ วัน
๓ วัน
๓ วัน
๓ วัน
๒ วัน
๒ วัน
 ๑ วัน

คํ าอธิบาย
๑.  กํ าหนดทัณฑในตารางนี้ คือ กํ าหนดที่สูงที่สุด ผูลงทัณฑจะสั่งเกินก ําหนดนี้ไมได แตตํ่ ากวานั้นได
๒.  ทัณฑกรรมที่ก ําหนดไวเปนวัน ๆ หมายความวา ทํ าทัณฑกรรมทุก ๆ วัน จนกวาจะครบกํ าหนดในวันหนึ่งนั้น ผูที่สั่งลงทัณฑจะก ําหนดทัณฑกรรมไดไม
      เกินกวาวันละ ๖ ชั่วโมง แตถาใหอยูเวรยามในวันหนึ่ง ไมเกินกํ าหนดเวลาอยูเวรยามตามปกติ ผูใดจะสั่งทัณฑชัดเจนวา ทัณฑกรรมกี่วันและวันละเทาใด
     (ตารางก ําหนดทัณฑ ไดแกไขเพิ่มเติมโดย พ.ร.บ.วาดวยวินัยทหาร แกไขเพิ่มเติมพุทธศักราช ๒๔๗๗ ร.จ.เลม ๕๑ ลง ๒๓ ก.ย.๗๗ หนา
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จํ าขัง ขัง กัก
ลํ าดับ ผูรับทัณฑ ผูรับทัณฑ ผูรับทัณฑ ผูรับทัณฑ

จ.ต.
พ.อ.อ.

พลฯ
นจอ.

ร.อ. ร.ต.
ร.ท.

จ.ต.
พ.อ.อ.

นนอ. พลฯ
นจอ.

น.อ. น.ท. น.ต. ร.อ. ร.ต.
ร.ท.

จ.ต.
พ.อ.อ.

นนอ. พลฯ
นจอ.

๑.
๒.

๓.
๔.
๕.
๖.
๗.

๘.

๙.

รมว.กห.
แมทัพ
พล.อ.ท.ขึ้นไป
ผบ.พล.บ.
ผบ.กองบิน
ผบ.หมูเรือ
ผบ.ฝูงบิน
ผบ.หมวดบิน
ชั้น ๑
ผบ.หมวดบิน
ชั้น ๒
ผบ.หมวดบิน
ชั้น ๓

๔ ด.
๓ ด.

๔๕ ว.
 ๑ ด.
๑๕ ว.
 ๗ ว.

-

-

-

 ๖ ด.
 ๕ ด.

 ๓ ด.
 ๒ ด.
 ๑ ด.
๑๕ ว.

-

-

-

๒ ด.
 ๑ ด.

๑๕ ว.
  ๗ ว.

-
-
-

-

-

 ๓ ด.
 ๒ ด.

 ๑ ด.
๑๕ ว.
 ๗ ว.
 ๓ ว.

-

-

-

 ๔ ด.
 ๓ ด.

 ๒ ด.
 ๑ ด.
๑๕ ว.
๑๐ ว.
 ๗ ว.

-

-

 ๔ ด.
 ๓ ด.

 ๒ ด.
 ๑ ด.
๑๕ ว.
๑๐ ว.
 ๗ ว.

-

-

 ๕ ด.
 ๔ ด.

 ๓ ด.
 ๒ ด.
 ๑ ด.
๒๐ ว.
๑๕ ว.

-

-

๑๕ ว.
 ๗ ว.

-
-
-
-
-

-

-

๒๐ว.
๑๕ ว.

 ๗ ว.
 ๓ ว.

-
-

-

-

 ๑ ด.
๒๐ว.

๑๐ ว.
 ๕ ว.

-
-
-

-

-

๔๕ว.
 ๑ ด.

๑๕ ว.
 ๗ ว.
 ๓ ว.

-
-

-

-

๒ ด.
๔๕ว.

๒๐ว.
๑๐ว.
 ๗ ว.
 ๖ ว.
 ๓ ว.

-

-

๓ ด.
๒ ด.

๔๕ ว.
 ๑ ด.
๑๕ ว.
๑๐ ว.
 ๗ ว.

 ๓ ว.

๓ ว.

๓ ด.
๒ ด.

๔๕ ว.
 ๑ ด.
๒๐ ว.
๑๕ ว.
๑๐ ว.

 ๗ ว.

 ๓ ว.

๔ ด.
๓ ด.

๒ ด.
๔๕ ว.
 ๑ ด.
 ๑ ด.
๒๐ ว.

๑๕ ว.

 ๗ ว.

หมายเหตุ  ๑. เดือน ใชอักษรยอ ด.   ๒. วัน ใชอักษรยอ ว.
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การเคารพ

     วัตถุประสงค  การเคารพถือเปนประเพณี   และแบบธรรมเนียมที่ดีงาม โดยเฉพาะใน
วงการทหาร   ถือวาการเคารพเปนวินัยที่ส ําคัญที่ทหารจักละเวนเสียมิได   จึงไดวางแนวทางสํ าหรับ
ปฏิบัติใหไดผลอยางจริงจัง

การเคารพเม่ืออยูลํ าพัง
ขอ ๑.  ทาเคารพของทหารเม่ืออยูตามลํ าพังมีดังนี้.-
           (๑)  สวมหมวกมิไดถือปน ท ําวันทยาหัตถ
           (๒)  มิไดสวมหมวกและมิไดถือปน

ก.  อยูกับที่ ท ําทายืนตรงแลวท ําแลขวาหรือแลซาย
ข.  คํ าสั่งเคลื่อนที่ท ําทาเดินแลวท ําแลขวาหรือแลซาย

(๓)  ถือปน
ก.  อยูกับที่ ท ําทาวันทยาวุธ
ข.  อยูกับที่เมื่อสะพายอาวุธอยู ท ําทาตรงแลวแลขวาหรือแลซาย
ค.  เคล่ือนท่ี ท ําทาเดินแลวท ําแลขวาหรือแลซาย

(๔)  ขี่มา
ก.  มิไดสะพายปน ถาสวมหมวกท ําวันทยาหัตถ มิไดสวมหมวกท ําแลขวาหรือแลซาย
ข.  สะพายปน ท ําแลขวาหรือแลซาย

(๕)  เมื่อมิไดสวมหมวก ใหนายทหารสัญญาบัตรแสดงการเคารพดวยวิธีกมศีรษะ
ขอ ๒.  ทหารตองแสดงการเคารพตอผูหรือสิ่งซึ่งจะกลาวตอไปนี้ คือ

(๑)  พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว
(๒)  สมเด็จพระบรมราชินี
(๓)  สมเด็จพระบรมราชชนนี
(๔)  รัชทายาท
(๕)  พระเจาแผนดินและพระราชินีตางประเทศ
(๖)  พระบรมวงศ ซึง่เสด็จโดยมีธงราชวงศ
(๗)  เจาตางประเทศซึ่งเปนเอกราชและเสด็จโดยมีธงราชวงศ
(๘)  ผูสํ าเร็จราชการแทนพระองค
(๙)  นายกรัฐมนตรี
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(๑๐)  รัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหม
(๑๑)  ทหารตอทหารหรือตํ ารวจ
(๑๒)  ทหารตางประเทศซ่ึงแตงเคร่ืองแบบ
(๑๓)  พระบรมศพและพระบรมอัฐิ
(๑๔)  พระศพและพระอัฐิพระบรมวงศ
(๑๕)  ศพซึ่งมีกองทหารใหเปนเกียรติยศ
(๑๖)  ธงประจํ ากองทหาร
(๑๗)  ธงประจํ ากองยุวชนทหาร
(๑๘)  ธงชาติประจํ าส ํานักงานของรัฐบาลในขณะขึ้นลง,   ธงหมายยศและตํ าแหนงต้ังแตช้ัน

ผูบัญชาการทหารเรือข้ึนไป และธงราชนาวีประจ ําเรือใหญในขณะทํ าพิธีขึ้นลง
(๑๙)  ธงมหาราช, ธงราชินี, ธงบรมราชวงศ, ธงเยาวราชและธงราชวงศเวลาผานหรือชัก

ขึ้นลง
(๒๐)  อนุสาวรียรูปบุคคล ซึ่งหลอ, ปน, หรือทํ าดวยหินต้ังไว ขณะเมื่อรัฐบาลมีงานฉลอง
(๒๑)  หัวหนาคณะผูแทนทางทูตของตางประเทศที่เขาไปปฏิบัติหนาที่เปนทางราชการใน

พระบรมมหาราชวัง  โดยรถยนตที่มีธงประจํ าตํ าแหนง หรือโดยรถยนตหลวงที่มิไดมีธงประจ ํา
ตํ าแหนง

ขอ ๓.  ทหารกํ าลังเดินอยู  ใหหยุดทํ าการเคารพตอผูหรือสิ่งซึ่งจะกลาวตอไปนี้ซึ่งกํ าลังเคล่ือนท่ี คือ
(๑)  พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว
(๒)  สมเด็จพระบรมราชินี
(๓)  สมเด็จพระบรมราชชนนี
(๔)  รัชทายาท
(๕)  พระเจาแผนดินและพระราชินีตางประเทศ
(๖)  พระบรมวงศ ซึง่เสด็จโดยมีธงราชวงศ
(๗)  เจาตางประเทศซึ่งเปนเอกราชและเสด็จโดยมีธงราชวงศ
(๘)  ผูสํ าเร็จราชการแทนพระองค
(๙)  นายกรัฐมนตรี

(๑๐)  ผูบังคับบัญชาของตนทุกชั้น
(๑๑)  พระบรมศพพระบรมอัฐิ
(๑๒)  พระศพและพระอัฐิพระบรมวงศ
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(๑๓)  ศพซึ่งมีกองทหารแหเปนเกียรติยศ
(๑๔)  ธงประจํ ากองทหารและกองยุวชนทหาร

ทั้งนี้  ใหท ําการเคารพเมื่อถึงระยะประมาณ ๓ กาว  จากผูหรือสิ่งซึ่งตองท ําการเคารพ และ
เลิกเคารพเมื่อผานไปแลวประมาณ ๒ กาว

(๑๕)  ธงชาติประจํ าส ํานักงานของรัฐบาล ธงราชนาวีประจํ าเรือใหญ  ธงมหาราช ธงราชินี
ธงบรมราชวงศ ธงเยาวราช และธงราชวงศ  ในขณะชักขึ้นลง

ขอ ๔.  ผูมียศต่ํ าตองท ําการเคารพผูมียศสูง  นักเรียนทหารตองทํ าความเคารพซึ่งกันและกันกับผู
เรียนชัน้ต่ํ าตองทํ าการเคารพผูเรียนช้ันสูง  และพลทหารตองทํ าการเคารพพลทหารซึ่งเขารับราชการ
กอน ผูมียศหรืออาวุโสสูงกวาตองเคารพตอบ ถายศเสมอกันหรือเปนนักเรียนทหารช้ันเดียวกัน
หรือเปนพลทหารปเดียวกัน  หรือถาไมแนใจวาใครจะมีอาวุโสสูงกวากัน  ตองทํ าการเคารพซึ่งกัน
และกันโดยไมเกี่ยงงอน

ขอ ๕.  ใหเทียบช้ันการเคารพสํ าหรับนักเรียนทหารไวดังน้ี
         (๑)  นักเรียนทหารในโรงเรียนทหารท่ีจะเปนนายทหารสัญญาบัตรเทียบเทาสิบเอก, จาเอก,
หรือจาอากาศเอก
         (๒)  นักเรียนทหารในโรงเรียนทหารท่ีจะเปนนายทหารประทวนเทียบเทาพลทหารอาวุโส

ขอ ๖.  เมื่อทหารอยูดวยกันหลายคน  ผูมียศหรืออาวุโสสูงเปนผูรับเคารพแตผูเดียว
ขอ ๗.  ถาทหารสวมหมวกอยู  จะถอดหมวกเคารพแกผูใดไมได
ขอ ๘.  เมือ่ทหารเขาไปในพระท่ีน่ัง, โบสถ, วิหาร ท่ีวาการหรือเคหะสถาน เพื่อเคารพตอสถานที่นั้น
ใหถอดหมวก
ขอ ๙.  เมือ่ทหารอยูรวมสถานท่ีซ่ึงมีการบรรเลงเปนเกียรติยศ ตองทํ าการเคารพจนกวาจะสิ้นเพลง
เคารพนั้น
ขอ ๑๐.  การเคารพใหเริ่มและเลิกดังตอไปนี้
          (๑)  เม่ือผานใหเร่ิมกระทํ าในระยะระหวางเมื่อเห็นไดถนัด และกอนที่จะผานประมาณ ๓ กาว
และเลิกเคารพเมื่อผานไปแลวประมาณ ๒ กาว
          (๒)  เม่ือเขาไปหาใหเร่ิมเคารพกอนถึงผูหรือส่ิง ซึ่งตองเคารพประมาณ ๓ กาวเลิกเคารพเมื่อ
ไดรับอนุญาตหรือเสร็จกิจแลว
          (๓)  เม่ือผูหรือส่ิงซ่ึงตองเคารพเขามายังบริเวณท่ีตนอยู ใหเริ่มและเลิกเคารพในโอกาสอัน
ควร
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 การเคารพเมื่ออยูในความควบคุม

ขอ ๑.  ทาเคารพของทหาร  เมื่ออยูในความควบคุมมีดังนี้
           (๑)  แถวทหารถืออาวุธอยูกับที่ทํ าวันทยาวุธ
           (๒)  แถวทหารสะพายอาวุธ หรือไมถืออาวุธอยูกับที่ ท ําทาตรงแลวท ําแลขวาหรือแลซาย
           (๓)  ทหารที่ไมไดอยูเปนแถว แตตองรวมกันเปนกลุมกอน และมีผูควบคุม
           (๔)  ทหารที่ไมไดอยูเปนแถว  แตตองรวมกันเปนกลุมกอน และมีผูควบคุม
                   ก.  อยูกับที่ทํ าทาตรงแลวท ําแลขวาหรือแลซาย
                   ข.  กํ าลังเคลื่อนที่ท ําทาเดินแลวท ําแลขวาหรือแลซาย

การเคารพในหมายเลข ๔ น้ี  ผูควบคุมจะสั่งใหท ําการเคารพตามล ําพังก็ได

ขอ ๒.  วิธีแสดงการเคารพของทหารเม่ืออยูในความควบคุมมีดังน้ี
             (๑)  ทหารที่อยูในความควบคุมตองทํ าการเคารพตามขอ ๑. แกผูหรือส่ิงตามขอ ๒. ต้ังแต
หมายเลข  (๑)  ถึง (๙) กับ ๑๓) ถึง  (๑๙)  และผูบังคับบัญชาต้ังแตช้ันผูบังคับกองรอย หรือผูบังคับ
การเรือข้ึนไป
             (๒)  แถวทหารซึ่งพักอยูตองเรียกแถว   ทหารมามิไดอยูบนหลังมาตองขึ้นมา ทหารขับขี่มา
และขับรถมิไดอยูบนหลังมา และบนรถ ตองข้ึนมาและข้ึนรถ  ถวายความเคารพพระบาทสมเด็จ
พระเจาอยูหัว สมเด็จพระบรมราชินีและรัชทายาท

ขอ ๓.  ผูควบคุมแถวทหารอยูกับท่ี  ถาขัดกระบี่หรือดาบอยู  เมื่อบอกแถวทหารทํ าการเคารพดวย
ทาอาวุธใหคนท ําการเคารพดวยทากระบ่ีหรือดาบ นอกจากที่กลาวแลวนี ้ ผูควบคุมท ําการเคารพ
อยางอยูตามล ําพัง และถาขัดกระบี่หรือดาบอยูตามระเบียบของการบังคับแถวใหท ําการเคารพดวย
ทาอาวุธนั้น
            ผูควบคุมแถวทหารพลรบก็ดี หรือควบคุมแถวทหารผูชวยพลที่ถือปนในเวลาตรวจพล
สวนสนามก็ด ี   ถาขัดกระบ่ีหรือดาบอยู  เมื่อบอกแถวทหารทํ าการเคารพ  ใหตนทํ าการ
เคารพดวยทากระบี่หรือดาบ

ขอ ๔.  การเร่ิมเคารพ ใหกระทํ าเม่ือเห็นไดถนัดหรืออนุโลมตามโอกาสและสถานท่ี เม่ือผูหรือ
สิ่งซึ่งรับการเคารพผานพนไปประมาณ  ๓ กาว หรือเม่ือจบเพลงเคารพแลว จึงเลิกการเคารพ
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การผอนผัน

ขอ ๑.  ถาไมสามารถทํ าการเคารพดวยการทํ าวันทยาวุธ หรือทํ าวันทยาหัตถได ให
(๑)  อยูกับที่ทํ าทาตรง แลวท ําแลขวาหรือแลซาย

            (๒)  เคล่ือนท่ี ท ําทาเดินแลวท ําแลขวาหรือแลซาย

ขอ ๒.  ทหารสนทนาหรือติดตออยูกับผูมียศสูงกวา     ไมตองแสดงการเคารพผูมียศตํ ่ากวาผูซึ่งตน
อยูดวย แตถาอยูเฉพาะพระพักตรพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว สมเด็จพระบรมราชินี และ

รัชทายาทไมตองทํ าการเคารพผูใดนอกจากพระองคน้ี

ทหารในความควบคุมอยูตอหนาผูซ่ึงแถวทหารตองทํ าการเคารพให   ไมตองทํ าการเคารพ
ผูมียศต่ํ ากวา  เวนแตเปนระเบียบการเคารพของกองเกียรติยศ

ขอ ๓.  ทหารสวมหมวกอยู จะถอดหมวกเพื่อไหวพระก็ได
ขอ ๔.  ในโอกาสตอไปน้ีทหารไมตองทํ าการเคารพผูใด

(๑)  เมื่อก ําลังเลนกีฬา
(๒)  เมื่ออยูในชุมนุมซึ่งตองการความสงบ
(๓)  เมื่อเจ็บปวยสาหัส
(๔)  เม่ือแบกหามของหนัก
(๕)  เมื่อก ําลังรับประทานอาหารอยู
(๖)  เม่ือมีหนาท่ีตองประจํ าในขบวนหรือพิธีใด
(๗)  กํ าลังขับขี่ยานหรือสัตวพาหนะเคลื่อนที่ตามล ําพังในที่คับขัน     หรือเม่ือกํ าลังขับยาน

พาหนะในความควบคุม
(๘)  เม่ือควบคุมนักโทษเดินไปนอกเรือนจํ าหรือโดยสารไปบนพาหนะ
(๙)  เมื่อก ําลังท ําการรักษาพยาบาลตามหนาที่

ขอ ๕.  ทหารในความควบคุม   ซึ่งกํ าลังหัดหนาที่ราชการสนาม   ผูควบคุมไมตองบอกแสดงการ
เคารพ  แตตนเองตองทํ าการเคารพอยางอยูตามล ําพัง

ขอ ๖.  แถวทหารกํ าลังเดินตามสบายหรือวิ่ง  ไมตองท ําการเคารพ
ขอ ๗.  ทหารซ่ึงอยูบนยานพาหนะ ใหทํ าการเคารพโดยน่ัง หรือยืนบนยานพาหนะน้ันไดแตตอง
สํ ารวมอิริยาบถขณะทํ าการเคารพใหสมควร
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ขอ ๘.  ถามิไดมีค ําสั่งเปนพิเศษในระหวางเวลาตั้งแตสวดมนตกอนนอนไปจนถึงรุงสวาง    (เม่ือ
เห็นไดถนัด)   หรือฝนตกจนตองเก็บอาวุธ  กองรักษาการณไมตองตั้งแถวแสดงการเคารพแกผูใด

ขอ ๙.  ทหารซ่ึงมิไดแตงเคร่ืองแบบ  กองรักษาการณไมตองเรียกแถวทํ าความเคารพ

(เอกสารอางอิง)
     คัดบางตอนจากขอบังคับทหารวาดวยการเคารพ พ.ศ.๒๔๗๕
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 การสั่งการและประชาสัมพันธ
๑.   คํ าจ ํากัดความ
     ๑.๑   การสั่งการ   หมายถึง การสั่งใหกระท ําหรือใหปฏิบัติอยางใดอยางหนึ่ง
     ๑.๒   ประชาสัมพันธ   หมายถึง  การแจงใหทราบ หรือการแจงความใหทราบ

๒.   ความมุงหมาย  เพื่อใหการสัง่การและประชาสมัพันธของสวนราชการในกระทรวงกลาโหม
เปนไปโดยถูกตองเรียบรอย เปนแบบธรรมเนียมอยางเดียวกัน และประการส ําคัญ คือใหสอดคลอง
กับระเบียบส ํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยงานสารบรรณ พ.ศ.๒๕๒๖ และกฎหมายวาดวยการจัด
ระเบียบราชการกระทรวงกลาโหม

๓.  การส่ังการและประชาสัมพันธกระทํ าได ๓ วิธี   คือ
     ๓.๑  กระท ําดวยหนังสือ  โดยปกติใหสั่งการและประชาสัมพันธดวยหนังสือ เพ่ือใหเปนหลัก
ฐานของทางราชการ แตในกรณีท่ีมีความจํ าเปนอาจกระทํ าดวยวาจา หรือดวยเคร่ืองมือส่ือสารก็ได
     ๓.๒  กระท ําดวยวาจา
     ๓.๓  กระท ําดวยเคร่ืองมือส่ือสาร
            ในกรณีท่ีเปนเร่ืองสํ าคัญของทางราชการ   เมื่อไดสั่งการและประชาสัมพันธไปแลวตามขอ
๓.๒ และขอ ๓.๓  ใหมีหนังสือยืนยันสงตามไปโดยเร็วที่สุด

๔.   หนังสือสั่งการและประชาสัมพันธม ี๖ ชนิด   คือ
๔.๑  ขอบังคับ
๔.๒  ระเบียบ
๔.๓  คํ าสั่ง
๔.๔  ประกาศ
๔.๕  แถลงการณ
๔.๖  ขาว
หลักเกณฑและวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับหนังสือสั่งการและประชาสัมพันธตามขอนี้ใหใชตามระเบียบ

สํ านักนายกรัฐมนตรีวาดวย งานสารบรรณ พ.ศ.๒๕๒๖

๕.  อํ านาจเฉพาะในการออกหนังสือสั่งการและประชาสัมพันธบางประเภท
๕.๑  ขอบังคับ  อยูในอํ านาจหนาท่ีของรัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหม
๕.๒  แถลงการณ  เปนอํ านาจหนาท่ีของกระทรวงกลาโหม กองบัญชาการทหารสูงสุด

ส ํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม   ส ํานักงานเลขานุการรัฐมนตรี กองทัพบก  กองทัพเรือ
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และกองทัพอากาศ

๖.   อํ านาจสั่งการตามกฎหมายวาดวยกฎอัยการศึก
การสั่งการโดยอ ํานาจตามกฎหมายวาดวยกฎอัยการศึก  ใหเปนอํ านาจของรัฐมนตรีวาการ

กระทรวงกลาโหม หรือผูบังคับบัญชาทหารผูมีอํ านาจประกาศใชกฎอัยการศึก หรือผูท่ีไดรับมอบ
อํ านาจจากรัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหม

๗.  ลักษณะของหนังสือสั่งการและประชาสัมพันธ ประเภท "คํ าสั่ง"  แบงออกเปน ๒ ประเภทคือ
๗.๑   คํ าสั่งทั่วไป   เปนคํ าสั่งที่ใหสวนราชการหรือผูอยูในบังคับบัญชาทั่วไปปฏิบัติ

และทราบทั่วกัน
๗.๒   คํ าสั่งเฉพาะ    เปนคํ าสั่งที่สั่งใหสวนราชการ หรือผูอยูในบังคับบัญชา   ผูมีหนาที่

เกี่ยวของโดยเฉพาะปฏิบัติ
๘.   กองทัพอากาศไดแยก  "คํ าสั่งเฉพาะ"  เปน ๒ ชนิด
๘.๑   คํ าส่ังเฉพาะท่ีเปนแบบธรรมเนียม  คือคํ าสั่งเกี่ยวกับเรื่องที่ตองการเก็บไวเปน หลักฐาน

ทางประวัติ ตํ านาน และการตรวจสอบทางทะเบียนพลที่ตองถือเปนแบบธรรมเนียมตลอดไปจน
กวาจะมีคํ าสั่งเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิก   การลงที่ค ําสั่งมีลักษณะเชนเดียวกันกับการลงที่ของ  คํ าสั่ง
ทั่วไป
๘.๒   คํ าสัง่เฉพาะท่ีไมเปนแบบธรรมเนียม   คือ  เปนคํ าส่ังทีหนวยหรือผูรับคํ าสั่งปฏิบัติ

เสร็จสิ้นโดยสมบูรณแลวก็จะหมดขอผูกพันที่จะตองปฏิบัติตอไปอีกโดยปริยาย  หรือหมด
พันธกรณีโดยไมตองมีคํ าสั่งยกเลิก  การลงที่ของค ําสั่งชนิดนี้จะใชลงแตเฉพาะที่ของค ําสั่งเรียง    
ต้ังแต ๑ เปนลํ าดับไปจนถึงสิ้นปโดยไมตองทับดวยเลขของ พ.ศ.

๙.   การแตงตั้งผูรักษาราชการ   กระท ําไดในเหตุตอไปน้ี
๙.๑  ตํ าแหนงในสวนราชการใดวางลง
๙.๒  ยังมิไดแตงตั้งขาราชการผูใดใหดํ ารงตํ าแหนงน้ัน
ผูบังคับบัญชาจะสั่งใหขาราชการที่เห็นสมควรรักษาราชการในตํ าแหนงท่ีวางน้ันได

๑๐.  การแตงต้ังผูรักษาราชการแทน   กระท ําไดในเหตุตอไปน้ี
๑๐.๑  มีผูดํ ารงตํ าแหนงในสวนราชการน้ัน ๆ อยูกอนแลว
๑๐.๒  แตไมสามารถปฏิบัติหนาที่ไดเปนครั้งคราว
ผูบังคับบัญชาจะสั่งใหขาราชการที่เห็นสมควรรักษาราชการแทนเปนการชั่วคราวก็ได
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๑๑.  การสั่งแตงตัง้ผูรักษาราชการหรือผูรักษาราชการแทน   ใหเปนไปตามขอบังคับกระทรวง
กลาโหมวาดวยการบรรจุ ปลด ยาย เล่ือน และลดต ําแหนงขาราชการกลาโหม
๑๒.  ผูทํ าการแทน หมายถึง   ผูมีอํ านาจสั่งการแทนผูบังคับบัญชาไดเปนการชั่วคราว  โดยไมตองมี
การสั่งแตงตั้งใหดํ ารงตํ าแหนงน้ัน ๆ ไดแกผูด ํารงตํ าแหนงดังตอไปน้ี
๑๒.๑   รอง ผูชวย เสนาธิการ รองเสนาธิการ ผูชวยเสนาธิการ   ตามที่ไดรับมอบหมาย
๑๒.๒   รอง ผูชวย เสนาธิการ   คนใดคนหนึ่งตามล ําดับ โดยไมตองไดรับมอบหมาย

(ไมตองมีค ําสั่ง  เปนไปโดยอัตโนมัติ) การท ําการแทน ในขอ ๑๒.๒ น้ี  จะกระทํ าไดในกรณี
๑๒.๒.๑  ตํ าแหนงในสวนราชการใดวางลง และยังมิไดแตงตั้งขาราชการผูใด รักษา

ราช การหรือรักษาราชการแทนในตํ าแหนงที่วาง หรือ
๑๒.๒.๒  มีผูดํ ารงตํ าแหนงในสวนราชการน้ัน ๆ อยูกอนแลว แตไมสามารถปฏิบัติ

หนาท่ีไดเปนคร้ังคราว และยังมิไดแตงตั้งขาราชการผูใดรักษาราชการ หรือรักษาราชการแทน
๑๒.๓  ผูมียศหรืออาวุโสในยศรองจากตํ าแหนงท่ีวาง   มีอํ านาจท ําการแทนเปนการช่ัวคราวได

ในกรณีดังนี้
๑๒.๓.๑  ตํ าแหนงที่วางนั้น ไมมีรอง ผูชวย เสนาธิการ หรือ
๑๒.๓.๒  ตํ าแหนงที่วางนั้นม ีรอง ผูชวย เสนาธิการ แตไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได

เปนครั้งคราว
๑๒.๓.๓  ขอยกเวนในขอ ๑๒.๓

๑๒.๓.๓.๑  ถาสวนราชการใดจัดก ําลังประกอบดวยหนวยก ําลังรบ          
และหนวยบริการรวมอยูดวยกัน ใหนายทหารชั้นสัญญาบัตรที่เปนผูบังคับบัญชาหนวยก ําลังรบ   
ซึ่งเปนกํ าลังหลัก และมีต ําแหนง ยศ หรืออาวุโสในยศสูง  เปนผูทํ าการแทนเปนการช่ัวคราว

๑๒.๓.๓.๒  ถาสวนราชการใดเปนสวนราชการส ําหรับดํ าเนินการในหนาท่ี
ทางเทคนิคโดยเฉพาะ  หรือจัดกิจกรรมรวมหลายเทคนิค ใหขาราชการช้ันสัญญาบัตรผูมีหนาท่ีทาง
เทคนิค ซึ่งมีตํ าแหนง ยศ หรืออาวุโสในยศสูงของเทคนิคน้ัน เปนผูทํ าการแทนเปนการช่ัวคราว

๑๒.๓.๔  การจัดลํ าดับผูมีอ ํานาจทํ าการแทน   การท ําการแทนตามความใน
ขอ ๑๒. มีหลักเกณฑการจัดล ําดับผูที่จะมีอ ํานาจท ําการแทน ดังน้ี

๑๒.๓.๔.๑  ผูดํ ารงตํ าแหนงสูง  เปนผูทํ าการแทน
๑๒.๓.๔.๒  ถาตํ าแหนงเทากันใหผูมียศสูงท ําการแทน
๑๒.๓.๔.๓  ถามียศเทากันใหผูมีอาวุโสในยศสูงท ําการแทน
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๑๓.  อํ านาจหนาที่ของผูรักษาราชการ ผูรักษาราชการแทน หรือผูทํ าการแทน   ผูรักษาราชการ   
ผูรักษาราชการแทน หรือผูทํ าการแทน  ที่สั่งการในต ําแหนงของสวนราชการใด ยอมมีอํ านาจหนาท่ี
และความรับผิดชอบในการสั่งการตาง ๆ ของตํ าแหนงน้ัน ตามกฎหมายเสมือนหนึ่งผูด ํารงตํ าแหนง
ดังกลาว

๑๔.  อํ านาจหนาท่ีของนายทหารประทวนท่ีทํ าหนาท่ีในต ําแหนงนายทหารสัญญาบัตร  นายทหาร
ประทวนที่ไดรับค ําสั่งใหท ําหนาท่ีในตํ าแหนงนายทหารสัญญาบัตร   เพื่อทดสอบความรูความ
สามารถในการที่จะเลื่อนฐานะเปนนายทหารชั้นสัญญาบัตร ตามหลักเกณฑเกี่ยวกับการแตงตั้งยศ
ทหารใหมีอํ านาจหนาท่ีตามตํ าแหนงที่ท ําหนาท่ีน้ัน

๑๕.  อํ านาจส่ังการของรัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงกลาโหม
๑๕.๑  ในกรณีท่ีรัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหม มอบหมาย  มีอํ านาจสั่งการได โดยวิธีเขียน

วา   "รัฐมนตรีชวยวาการ ฯ ท ําการแทนรัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหม"
๑๕.๒  ในกรณีที่ไมมีผูด ํารงตํ าแหนงรัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหม    หรือมีแตไมอาจ

ปฏิบัติราชการได  ใหรัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงกลาโหม เปนผูรักษาราชการแทน ถามีรัฐมนตรี
ชวยวาการกระทรวงกลาโหม หลายคน ใหรัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงกลาโหมคนใดคนหน่ึง
เปนผูรักษาราชการแทน   ตามมติคณะรัฐมนตรี

๑๖.  อํ านาจส่ังการของปลัดกระทรวงกลาโหม
๑๖.๑  ในกรณีท่ีรัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหม   มอบหมาย  ปลดักระทรวงกลาโหม         

มีอํ านาจ ทํ าการแทน   รัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหม ตามที่ไดรับมอบหมาย
๑๖.๒  ในกรณีที่ไมมีผูด ํารงตํ าแหนงรัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหม  และรัฐมนตรีชวยวา

การกระทรวงกลาโหม หรือมี แตไมอาจปฏิบัติราชการได ใหปลัดกระทรวงกลาโหมท ําการแทน
ในนามของรัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหมเกีย่วกบั  การสั่ง อนุญาต ใหอนุมัติ และการปฏิบัติ
ราชการประจํ า   เปนการช่ัวคราว

๑๗.  อํ านาจสั่งการของผูด ํารงต ําแหนง รอง ผูชวย เสนาธิการ รองเสนาธิการ หรือ
ผูชวยเสนาธิการ  ผูดํ ารงตํ าแหนง รอง ผูชวย เสนาธิการ รองเสนาธิการ หรือผูชวยเสนาธิการของ
สวนราชการใด มีอํ านาจหนาที่ในนามของผูบังคับบัญชาสวนราชการนั้น ๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย

๑๘.  อํ านาจสั่งการของผูด ํารงต ําแหนงเทียบช้ันแมทัพ
หัวหนาสวนราชการข้ึนตรงตอกระทรวงกลาโหม ผูบัญชาการทหารบก ผูบัญชาการ

ทหารเรือ หรือ ผูบัญชาการทหารอากาศ หรือหัวหนาสวนราชการข้ึนตรงตอสํ านักงานปลัด
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กระทรวงกลาโหม    กองบัญชาการทหารสูงสุด    กองทัพบก   กองทัพเรือ   หรือกองทัพอากาศ
ท่ีเทียบเทาตํ าแหนงชั้นแมทัพจะมอบหมายเปนลายลักษณอักษรใหขาราชการต ําแหนงใด ภายใน
สวนราชการน้ัน ๆ มีอํ านาจหนาที่สั่งการในบางกรณีก็ได
การสั่งการในนามของผูบังคับบัญชา ใหเขียนวา "รับคํ าสั่ง (ของผูดํ ารงตํ าแหนง)" ลงทายเรื่อง

แลวลงชื่อและตํ าแหนงของผูสั่งการขางใตขอความรับค ําสั่ง
สํ าหรับกองทัพอากาศ ไดมีค ําสั่งกองทัพอากาศ มอบอํ านาจให รองผูบัญชาการทหารอากาศ  

ผูชวยผูบัญชาการทหารอากาศ  (๑) และ (๒) เสนาธิการทหารอากาศ  รองเสนาธิการทหารอากาศ
(๑)  และ  (๒)  ผูชวยเสนาธิการทหารอากาศฝายก ําลังพล  ผูชวยเสนาธิการทหารอากาศฝายขาว     
ผูชวยเสนาธิการทหารอากาศฝายยุทธการ ผูชวยเสนาธิการทหารอากาศฝายยุทธบริการ เปนผูรับ
มอบอํ านาจหนาที่สั่งการในนามของ ผูบัญชาการทหารอากาศ  ในบางเร่ืองไวเปนท่ีแนนอนแลว

๑๙.  ขอความที่สั่งการขัดกัน     ในบางกรณีผูมีอ ํานาจสั่งการในต ําแหนงบางระดับมีขอความ   
ขัดแยงกันใหผูมีหนาที่จะตองปฏิบัติยึดหลักการดังนี้
๑๙.๑  ใหถือสั่งการของผูบังคับบัญชาผูด ํารงตํ าแหนงชั้นสูงกวา
๑๙.๒  ถาเปนการสั่งการของผูบังคับบัญชา ผูดํ ารงตํ าแหนงช้ันเดียวกัน ใหถือปฏิบัติตามสั่งการ

ครั้งหลังสุด

เอกสารอางอิง
 ขอบังคับ กห.วาดวยการสั่งการและประชาสัมพันธ พ.ศ.๒๕๒๗
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การลา
๑.  วัตถุประสงค  เพื่อใหขาราชการปฏิบัติเกี่ยวกับการลา  การอนุญาตใหลา  เปนไปโดยถูกตอง
เรียบรอย
๒.  การลา   แบงออกเปน ๘ ประเภท
๒.๑  การลาปวย
๒.๒  การลาคลอดบุตร
๒.๓  การลากิจ
๒.๔  การลาพักผอนประจ ําป
๒.๕  การลาอุปสมบท
๒.๖  การลาไปประกอบพิธีฮัจย
๒.๗  การลาติดตามคูสมรสไปตางประเทศ
๒.๘  การลาไปปฏิบัติงานในองคการระหวางประเทศ

๓.  การลาปวย
๓.๑  ขาราชการทหาร ในปหนึ่งจะลาปวยไดไมเกิน ๙๐ วัน เวนแตกรณีตอไปน้ี
๓.๑.๑  เจ็บปวยเนื่องจากไปราชการในที่กันดาร หรือในทองท่ีซ่ึงมีโรคภัยชุมชุม หรือ

ประสบอันตรายเนื่องจากปฏิบัติราชการ จะลาปวยเพื่อรักษาตัวตอไปไดอีก ๙๐ วัน รวมเปน      
๑๘๐ วัน

๓.๑.๒ เจ็บปวย หรือประสบอันตรายเพราะกระทํ าการตามหนาท่ีอันเน่ืองจากไอพิษ    
วัตถุธาตุที่เปนพิษ วัตถุระเบิด หรือ เช้ือโรคติดตออยางรายแรง จะลาปวยเพื่อรักษาตัวตอไปไดอีก
๑๘๐ วัน รวมเปน ๒๗๐ วัน

๓.๑.๓  เจ็บปวยเนื่องจากประสบอันตรายเพราะกระท ําการตามหนาที่ในอากาศ   ใตน้ํ า
ใตดิน ทั้งขณะขึ้นลง หรืออยูในอากาศ ใตน้ํ า หรือใตดิน จะลาปวยเพื่อรักษาตัวได ๓๖๕ วัน

๓.๑.๔  เจ็บปวยเนื่องจากตองกระท ําหนาท่ีพิเศษฝาอันตรายตามท่ีไดรับอนุมัติหรือไดรับ
มอบหมายจากรัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหม จะลาปวยเพื่อรักษาตัวได ๓๖๕ วัน

๓.๑.๕  เจ็บปวยเน่ืองจากตองกระทํ าหนาท่ีในการรบ การสงคราม การปราบปรามการ
จลาจล  หรือหนาท่ีตามกฎอัยการศึก  หรือตามประกาศสถานการณฉุกเฉิน จะลาปวยเพื่อรักษาตัว
ได ๓๖๕ วัน
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๓.๒   ขอปฏิบัติในการลา   
๓.๒.๑  ผูปวยตองเสนอใบลาแสดงอาการปวยตอผูบังคับบัญชาโดยตรง ถาปวยไมเกิน

๒๔ ช่ัวโมง  จะลาดวยวาจาก็ได  ผูปวยจะใหผูอื่นท ําใบลาเสนอแทนตนก็ไดหากมีความเห็นหรือ
คํ าแนะนํ าของแพทยใหแนบมากับใบลาดวย

๓.๒.๒  ผูปวยที่ไดลาหยุดพักรักษาตัวครบก ําหนดแลว แตอาการปวยยังไมหาย จะหยุด
พักรักษาตัวตอไปอีก  ใหเสนอใบลาตอ ตามที่กลาวขางตน

๓.๒.๓  ผูปวยที่รักษาตัวอยูที่สถานพยาบาลของทหาร ไมวาจะเปนกรณีที่ผูบังคับบัญชา
สงตัวไปรักษา หรือเจาตัวไปปวยรักษาตัวยังสถานพยาบาลของทหาร ไมตองทํ าใบลาเสนอตอ    
ผูบังคับบัญชา  แตใหสวนราชการข้ึนตรงตอกระทรวงกลาโหม กองทัพบก กองทัพเรือ กองทัพ
อากาศ ที่มีสถานพยาบาลวางระเบียบใหสวนราชการตนสังกัดของผูปวยกับสถานพยาบาลท ํา
หลักฐานการปวยใหไวตอกันนับตั้งแตวันรับตัวไวรักษาจนถึงวันออกจากสถานพยาบาลนั้น ทั้งนี้
การปวยดังกลาวใหถือเปนการลาปวยตามขอบังคับนี้ดวย

๓.๒.๔  ถาผูปวยเปนทหารกองประจ ําการ  ตามกฎหมายวาดวยการรับราชการทหาร เม่ือ
ลาไปรักษาตัวยังภูมิล ําเนาที่หางไกลผูบังคับบัญชาครบก ําหนดลาแลวยังไมหายปวยจะลารักษาตัว
ตอไปอีกก็ดี หรือไปดวยกิจธุระแลวปวยอยูยังภูมิล ําเนาก็ดี ใหน ําบัตรอนุญาตลาเสนอตอกรมกอง
ทหารที่ใกล หรือนายอํ าเภอทองท่ีเพ่ือวินิจฉัยอนุญาต

๓.๒.๕  การเขียนใบลาปวย  จักตองกลาวถึงอาการปวย กํ าหนดวันลาต้ังแตเม่ือใดถึง
เมื่อใด และบอกสถานที่ซึ่งพักรักษาตัวอยูดวย

๓.๒.๖  ผูบังคับบัญชาซึ่งมีอํ านาจอนุญาตใหลาปวย  ใหเปนไปตามตารางก ําหนดอํ านาจ
ใหลงทายขอบังคับนี้

๓.๒.๗  ผูซึ่งลาปวยเกินก ําหนดที่กลาวไวในขอ ๓.๑ ใหผูบังคับบัญชาจัดการขอปลด
ออกจากประจํ าการ

๔.  การลาคลอดบุตร
๔.๑   การลาคลอดบุตร  ใหลาได ๙๐ วัน  โดยไดรับเงินเดือน  และไมตองมีใบรับรองแพทย

ทั้งนี้สามารถจะลากอนหรือหลังวันคลอดก็ได แตเม่ือรวมเวลาแลวตองไมเกิน ๙๐ วัน
๔.๒  การลาคลอดบุตรคาบเกีย่วกบัการลาประเภทใด   ซึ่งยังไมครบกํ าหนดวันลาของ การลา

ประเภทน้ัน ใหถือวาการลาประเภทนั้นสิ้นสุดลง และใหนับเปนการลาคลอดบุตรต้ังแตวันเร่ิม    
ลาคลอดบุตร
๔.๓  ขอปฏิบัติในการลา
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๔.๓.๑  ขาราชการทหาร ซึ่งประสงคจะลาคลอดบุตร ใหเสนอใบลาตอผูบังคับบัญชาตาม
ลํ าดับชั้นจนถึงผูมีอํ านาจอนุญาตกอนหรือในวันท่ีลา  เวนแตไมสามารถจะลงชื่อในใบลาได  จะให
ผูอ่ืนลาแทนก็ได แตเมื่อสามารถลงชื่อไดแลว ใหเสนอใบลาโดยเร็ว

๔.๓.๒  ขาราชการทหาร  ซึ่งประสงคจะลาคลอดบุตร  ใหเสนอใบลาตอผูบังคับบัญชา
ตามลํ าดับชั้นจนถึงผูบังคับบัญชาชั้น ผูบังคับการกรม ผูบังคับหมวดเรือ หรือผูบังคับการกองบิน
ขึ้นไป เปนผูพิจารณาอนุญาต

๕.  การลากิจ
๕.๑   ขาราชการทหาร  มีสิทธิลากิจ  โดยไดรับเงินเดือนปละไมเกิน ๔๕ วันทํ าการ  ส ําหรับ

ทหารกองประจํ าการตามกฎหมายวาดวยการรับราชการทหาร  จะลาไดไมเกิน ๒๓ วันทํ าการ
๕.๒  ขาราชการทหาร  ที่ลาคลอดบุตร ตามขอ ๔.๑ แลว  หากประสงคจะลากิจเพื่อเลี้ยงดูบุตร

ใหมีสิทธิลาตอเนื่องจากการลาคลอดบุตรไดไมเกิน ๑๕๐ วันทํ าการ   โดยไมมีสิทธิไดรับเงินเดือน
ระหวางลา
๕.๓  ขาราชการทหาร  จะลากิจไปตางประเทศ ไดดังน้ี

๕.๓.๑  ลาไปประเทศที่มีอาณาเขตติดตอกับประเทศไทย เชน มาเลเซยี  สหภาพพมา  
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว กัมพูชา เปนตน   จะไดโดยไดรับเงินเดือนปละไมเกิน
๔๕ วันทํ าการ

๕.๓.๒  ลาไปประเทศในเอเซีย นอกจากที่กลาวในขอ ๕.๓.๑  จะลาเพิ่มจากก ําหนดวัน
ลาในขอ ๕.๓.๑ ไดอีกไมเกิน ๕ วันทํ าการ

๕.๓.๓  ลาไปประเทศในยุโรป อเมริกา แอฟริกา ออสเตรเลีย หรือประเทศอ่ืนนอกจากท่ี
กลาวในขอ ๕.๓.๑ และขอ ๕.๓.๒ จะลาเพิ่มจากก ําหนดในขอ ๕.๓.๑ ไดอีก
ไมเกิน ๑๐ วันทํ าการ
๕.๕  ขอปฏิบัติในการลากิจ

๕.๕.๑  ผูลากิจ ตองเสนอใบลาตอผูบังคับบัญชาโดยตรง จะลาแทนกันไมไดเมื่อไดรับ
อนุญาตแลว  จึงจะหยุดราชการได

สํ าหรับการลาตามขอ ๕.๒ เม่ือมีเหตุจํ าเปนก็อนุญาตใหหยุดราชการไดทันที
และถาลาไมเกิน ๒๔ ช่ัวโมง จะลาดวยวาจาก็ได

๕.๕.๒  การเขียนใบลากิจ จักตองกลาวถึงความประสงคของการลา กํ าหนดวันลาต้ังแต
เมื่อใดถึงเมื่อใด  และบอกสถานที่ซึ่งทางราชการจะติดตอไดเสมอดวย
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๕.๕.๓  ผูลากิจ เม่ือมีเหตุจํ าเปนจะลาตออีก ใหเสนอใบลาตอผูบังคับบัญชาโดยตรง  เวน
แตเมื่ออยูตางจังหวัด หรืออยูตางประเทศ  จึงใหสงใบลาโดยทางไปรษณียหรือทางอื่น ๆ แตทหาร
กองประจํ าการตามกฎหมายวาดวยการรับราชการทหาร  จะลาตอโดยวิธีนี้ไดไมเกิน ๕ วันทํ าการ

๕.๕.๔  ผูบังคับบัญชาซึ่งมีอํ านาจอนุญาตใหลากิจ ใหเปนไปตามตารางก ําหนดอํ านาจ
ใหลาทายขอบังคับนี้ เวนแตการลาตามขอ ๕.๔ อยูในอํ านาจของรัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหม

กรณีขาราชการทหาร ลาไปนอกเขตประเทศไทยไมเกิน ๒๔ ช่ัวโมง เน่ืองจาก
ไดรับคํ าเชิญจากขาราชการตางประเทศ ใหหัวหนาหนวยช้ันสัญญาบัตร ณ ท่ีน้ันอนุญาตใหลาได

๕.๕.๕  ผูทีไ่ดรับอนุญาตใหลากิจ เวนแตกรณีการลากิจเพ่ือเล้ียงดูบุตร ตามขอ ๕.๑
และตามขอ ๕.๓  ถาผูบังคับบัญชาพิจารณาเห็นวาไมสมควร จะไมอนุญาต หรือลดจํ านวนวันลา
ตามใบลาลงได  และมีราชการจํ าเปนเกิดข้ึน  ผูบังคับบัญชาจะสั่งเรียกผูซึ่งลาไปแลว  ใหกลับมา
ปฏิบัติราชการก็ได

๖.   การลาพักผอนประจ ําป
๖.๑  ขาราชการทหาร  มีสิทธิลาพักผอนประจํ าปในปหนึ่งได ๑๐ วันทํ าการ โดยไมถือเปน

วันลา  เวนแตขาราชการดังตอไปนี ้ ไมมีสิทธิลาพักผอนประจํ าปในปท่ีไดรับการบรรจุเขารับ
ราชการยังไมถึง ๖ เดือน

๖.๑.๑  ผูซ่ึงไดรับการบรรจุเขารับราชการเปนขาราชการทหารคร้ังแรก
๖.๑.๒  ผูซ่ึงลาออกจากราชการเพราะเหตุสวนตัว    แลวตอมาไดรับการบรรจุกลับเขารับ

ราชการ
๖.๑.๓  ผูซ่ึงลาออกจากราชการเพ่ือดํ ารงตํ าแหนงทางการเมือง  แลวตอมาไดรับการบรรจุ

กลับเขารับราชการหลัง ๖ เดือน นับแตวันออกจากราชการ
๖.๑.๔  ผูซึ่งถูกสั่งใหออกจากราชการในกรณีอื่น  และกรณีไปปฏิบัติงานใด ๆ ตามความ

ประสงคของทางราชการ แลวตอมาไดรับการบรรจุเขารับราชการ
๖.๒  ขอปฏิบัติในการลาพักผอนประจ ําป
๖.๒.๑  ขาราชการทหาร  ซึ่งประสงคจะลาพักผอนประจ ําป ใหเสนอใบลาตอผูบังคับ

บัญชาตามลํ าดับชั้นจนถึงผูบังคับบัญชาชั้น   ผูบังคับการกรม   ผูบังคับหมวดเรือ  หรือผูบังคับ
การกองบิน ขึ้นไป  เปนผูพิจารณาอนุญาต เวนแตการไปตางประเทศระหวางลาพักผอนประจํ าป
ใหนํ าความในขอ ๕.๕.๔  มาใชบังคับ

๖.๒.๒  ถาในปใดขาราชการทหารผูใดมิไดลาพักผอนประจ ําป หรือลาพักผอนประจํ าป
แลว   ไมครบ ๑๐ วันทํ าการ  ใหสะสมวันที่ยังมิไดลาในปนั้นรวมเขากับปตอ  ๆ ไปได แตวันลาพัก
ผอนสะสมรวมกับวันลาพักผอนในปปจจุบันจะตองไมเกิน ๒๐ วันทํ าการ
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๖.๒.๓  ผูท่ีไดรับราชการติดตอกันมาแลวไมนอยกวา ๑๐ ป ใหมีสิทธินํ าวันลาพักผอน
สะสมรวมกับวันลาพักผอนในปปจจุบันไดไมเกิน ๓๐ วันทํ าการ

๖.๒.๔  การอนุญาตใหลาพักผอนประจํ าป  ผูมีอํ านาจอนุญาตจะอนุญาตใหลาพักผอนคร้ัง
เดียว หรือหลายครั้งก็ได  โดยมิใหเสียหายแกราชการ  เม่ือไดรับอนุญาตแลวจึงจะหยุดราชการได

๖.๒.๕  ผูท่ีไดรับอนุญาตใหลาพักผอนประจํ าป ซึ่งไดหยุดราชการไปยังไมครบก ําหนด
ถามีราชการจํ าเปนเกิดข้ึน ผูบังคับบัญชา หรือผูมีอํ านาจอนุญาตจะเรียกตัวมาปฏิบัติราชการก็ได

๗.  การลาอุปสมบท
๗.๑  ขาราชการทหาร จะลาอุปสมบทไดไมเกิน ๑๒๐ วัน ผูที่เคยอุปสมบทมาแลว

จะลาอุปสมบทอีกไมได
๗.๒  ขอปฏิบัติในการลาอุปสมบท

๗.๒.๑  ขาราชการทหารช้ันสัญญาบัตร   ผูใดจะลาอุปสมบทใหเสนอใบลาอุปสมบท
ตอผูบังคับบัญชาตามลํ าดับช้ันจนถึงหัวหนาสวนราชการข้ึนตรงตอกระทรวงกลาโหมผูบัญชาการ
ทหารบก  ผูบัญชาการทหารเรือ ผูบัญชาการทหารอากาศ เพ่ือวินิจฉัย เม่ือเห็นควรจะอนุญาตแลว
จึงรายงานเสนอรัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหม กอนถึงก ําหนดอุปสมบทไมนอยกวา ๓๐ วัน

ขาราชการทหารต่ํ ากวาช้ันสัญญาบัตร คงปฏิบัติการเสนอใบลาดังกลาว ขางตน
 แต ใหผูบังคับบัญชาชั้นผูบังคับกองพัน   ผูบงัคับการเรือช้ัน ๑  หรือผูบังคับฝูงบิน เปนผูวินิจฉัย
เมื่อเห็นควรจะอนุญาตแลว จึงรายงานเสนอผูบังคับบัญชาการกองพล ผูบัญชาการกองเรือ หรือ
ผูบัญชาการกองพลบิน เปนผูพิจารณาอนุญาต

๗.๒.๒  ผูซึ่งไดรับอนุญาตใหลาอุปสมบทแลว เม่ือถึงวันลาไดหยุดราชการไปเพ่ือเตรียม
การอุปสมบท หากปรากฏวามีปญหาอุปสรรคใหไมสามารถอุปสมบทตามที่ขออนุญาตลาไว เม่ือ
ไดรายงานตัวกลับเขาปฏิบัติราชการตามปกติและขอถอนวันลาอุปสมบทใหผูมีอ ํานาจอนุญาตให
ลาอุปสมบทอนุญาตใหถอนวันลาอุปสมบทได โดยใหถือวาวันที่ไดหยุดราชการไปแลวเปนวัน
ลากิจ

๗.๒.๓ ผูซึ่งไดรับอนุญาตใหลาอุปสมบท จะตองอุปสมบทภายใน ๑๐ วัน นับต้ังแต
วันเร่ิมลา

๗.๒.๔  ผูซึ่งไดรับอนุญาตใหลาอุปสมบทลาสิกขาเมื่อใด  ตองรายงานใหผูบังคับบัญชา
โดยตรงทราบ และเขาปฏิบัติราชการภายใน ๕ วัน นับแตวันลาสิกขา ส ําหรับขาราชการทหารช้ัน
สัญญาบัตร ตองเสนอรายงานจนถึงรัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหมนอกน้ันเสนอถึงผูอนุญาตให
ลาอุปสมบท
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๘.  การลาไปประกอบพิธีฮัจย
๘.๑  ขาราชการทหารผูนับถือศาสนาอิสลาม  จะลาไปประกอบพิธีฮัจย ณ เมืองเมกกะ     

ประเทศซาอุดีอาระเบียไดไมเกิน ๑๒๐ วัน  ผูที่เคยไปประกอบพิธีฮัจย ณ เมืองเมกกะ ประเทศซาอุ
ดีอาระเบียมาแลว  จะลาไปประกอบพิธีฮัจยอีกไมได
๘.๒  ขอปฏิบัติในการลาไปประกอบพิธีฮัจย

๘.๒.๑  ขาราชการทหารผูใดจะลาไปประกอบพิธีฮัจย ณ  เมืองเมกกะประเทศซาอุดี
อาระเบีย ใหเสนอใบลาตอผูบังคับบัญชาตามล ําดับช้ันจนถึงหัวหนาสวนราชการข้ึนตรงตอ
กระทรวงกลาโหม  ผูบัญชาการทหารบก ผูบัญชาการทหารเรือ ผูบัญชาการทหารอากาศ เพ่ือ
วินิจฉัย เมื่อเห็นควรจะอนุญาตแลว จึงรายงานเสนอรัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหม กอนถึง
กํ าหนดวันลาไมนอยกวา ๓๐ วัน

๘.๒.๒  ผูซึ่งไดรับอนุญาตใหลาไปประกอบพิธีฮัจยแลว   เมื่อถึงวันลาไดหยุดราชการ
เพื่อเตรียมไปประกอบพิธีฮัจย หากปรากฏวามีปญหาอุปสรรคทํ าใหไมสามารถไปประกอบพิธีฮัจย
ตามที่ขออนุญาตไว  เมื่อไดรายงานตัวกลับเขาปฏิบัติราชการตามปกติและขอถอนวันลาไป
ประกอบพิธีฮัจย ใหผูมีอํ านาจอนุญาตใหลาไปประกอบพิธีฮัจยอนุญาตใหถอนวันลาไปประกอบ
พิธีฮัจยได  โดยใหถือวาวันที่ไดหยุดราชการไปแลวเปนวันลากิจ

๘.๒.๓  ผูซึ่งไดรับอนุญาตใหลาไปประกอบพิธีฮัจย  ณ   เมืองเมกกะ ประเทศซาอุดี
อาระเบีย  จะตองออกเดินทางไปประกอบพิธีฮัจยภายใน ๑๐ วัน นับต้ังแตวันเร่ิมลา

๘.๒.๔  ผูซึ่งไดรับอนุญาตใหลาไปประกอบพิธีฮัจย  ณ   เมืองเมกกะ ประเทศซาอุดี
อาระเบีย เมื่อเดินทางกลับถึงประเทศไทยตองรายงานใหผูบังคับบัญชาโดยตรงทราบและเขาปฏิบัติ
ราชการภายใน ๕ วัน นับตั้งแตเดินทางกลับประเทศไทย ส ําหรับขาราชการช้ันสัญญาบัตร ตองราย
งานจนถึงรัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหม      นอกน้ันเสนอถือผูอนุญาตใหลาไปประกอบพิธีฮัจย

๙.   การลาติดตามคูสมรสไปตางประเทศ
๙.๑  ขาราชการทหารผูใดประสงคจะลาติดตามคูสมรสซึ่งไปปฏิบัติหนาที่ราชการ

ตางประเทศ  การอนุญาตใหลา คงอนุญาตใหลาไดตามระยะเวลาการปฏิบัติหนาที่ราชการ
ในตางประเทศของคูสมรส  แตรวมแลวไมเกิน ๔ ป
๙.๒  ขอปฏิบัติในการลาติดตามคูสมรสไปตางประเทศ
๙.๒.๑ ขาราชการทหารผูใดประสงคจะลาติดตามคูสมรสซึ่งไปปฏิบัติหนาที่ราชการตาง

ประเทศ ใหเสนอรายงานตอผูบังคับบัญชาตามล ําดับชั้น จนถึงรัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหม
เปนผูพิจารณาอนุญาตใหลาไดไมเกิน ๒ ป    โดยไมไดรับเงินเดือนในกรณีจํ าเปนอาจอนุญาตให
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ลาตอไปไดอีกไมเกิน ๒ ป  แตเม่ือรวมแลวไมเกิน ๔ ป ถาเกิน ๔ ป    ใหขาราชการทหารผูนั้นลา
ออกจากราชการ

๙.๒.๒  การพิจารณาระยะเวลาการปฏิบัติหนาที่ราชการในตางประเทศของคูสมรส   ให
พิจารณาจากชวงระยะเวลาที่อยูปฏิบัติหนาที่ราชการในตางประเทศติดตอกันครั้งเดียว โดยไมจํ ากัด
วาจะอยูปฏิบัติหนาที่ราชการในประเทศเดียวกันหรือไม เม่ือคูสมรสหมดภารกิจในคร้ังน้ัน และได
เดินทางกลับมาปฏิบัติราชการประจ ําในประเทศไทยแลว ใหถือวาชวงเวลาการปฏิบัติหนาที่ราชการ
ในตางประเทศเปนอันสิ้นสุดลง  ตอมาหากคูสมรสไดรับค ําสั่งใหไปปฏิบัติหนาที่ราชการในตาง
ประเทศอีกในชวงเวลาใหม จึงมีสิทธิที่จะลาติดตามคูสมรสไดใหม

๙.๒.๓  ผูบังคับบัญชาตนสังกัด   จะตองใชดุลพินิจในการเสนอความเห็นตอรัฐมนตรีวา
การกระทรวงกลาโหมดวยวา   หากอนุญาตใหลาติดตามคูสมรสไดแลว  จะไมท ําใหเสียหายแกราช
การ

๑๐.  การลาไปปฏิบัติงานในองคการระหวางประเทศ
๑๐.๑  การไปปฏบัิติงานในองคการระหวางประเทศ มี ๒ ประเภท คือ

๑๐.๑.๑  ประเภทที ่๑  ไดแก การไปปฏิบัติงานในกรณีหนึ่งกรณีใด ดังตอไปน้ี
๑๐.๑.๑.๑  การไปปฏบัิติงานในองคการระหวางประเทศ ซึ่งประเทศไทยเปน

สมาชิก และเปนวาระที่จะตองสงไปปฏิบัติงานในองคการนั้น
๑๐.๑.๑.๒ รัฐบาลไทยมีขอผูกพันที่จะตองสงไปปฏิบัติงานตามความตกลง

ระหวางประเทศ
๑๐.๑.๑.๓  ประเทศไทยตองสงไปปฏิบัติงานเพื่อพิทักษรักษาผลประโยชนของ

ประเทศตามความตองการของรัฐบาลไทย
๑๐.๑.๒  ประเภทที ่๒ ไดแก การไปปฏิบัติงานนอกเหนือจากประเภทท่ี ๑

๑๐.๒  ขาราชการทหาร  ที่ไปปฏิบัติงานในองคการระหวางประเทศ  ตองมีคุณสมบัติ          
ดังตอไปน้ี

๑๐.๒.๑  เปนขาราชการทหารประจํ าการตลอดมา  เปนระยะเวลาติดตอกันไมนอย
กวา ๕ ป กอนถึงวันที่ไดรับอนุญาตใหไปปฏิบัติงาน  เวนแตผูที่ไปปฏิบัติงานในองคการ
สหประชาชาต ิกํ าหนดเวลา ๕ ป ใหลดเปน ๒ ป

สํ าหรับผูที่เคยไปปฏิบัติงานในองคการระหวางประเทศ  ประเภทที ่๒
มาแลว  จะตองมีเวลาปฏิบัติราชการในสวนราชการไมนอยกวา ๒ ป  นับต้ังแตวันเร่ิมกลับเขา
ปฏิบัติหนาที่ราชการหลังจากที่เดินทางกลับจากการไปปฏิบัติงานในองคการระหวางประเทศ
ประเภทที ่๒ ครั้งสุดทาย
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๑๐.๒.๒  ผูที่ไปปฏิบัติงานในองคการระหวางประเทศ ประเภทที ่๒ ตองมีอายุไมเกิน
๕๒ ปบริบูรณ นับถึงวันที่ไดรับอนุญาตใหไปปฏิบัติงาน

๑๐.๒.๓  เปนผูปฏิบัติหนาที่ราชการมีความรูความสามารถเหมาะสม มีความประพฤติ
เรียบรอย และไมอยูในระหวางสอบสวนวากระทํ าผิดวินัย

การขอยกเวน  หรือผอนผันคุณสมบัติ ตามขอ ๑๐.๒.๑  วรรคสอง  และขอ ๑๐.๒.๒
ใหเสนอเหตุผลความจํ าเปนตอรัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหม เพ่ือพิจารณาเปนราย ๆ ไป
๑๐.๒   ขอปฏิบัติในการลาไปปฏบัิตงิานในองคการระหวางประเทศ

๑๐.๒.๑  ขาราชการทหาร   ซึ่งประสงคจะลาไปปฏิบัติงานในองคการระหวางประเทศ
 ใหเสนอใบลาตอผูบังคับบัญชาตามล ําดับชั้น  จนถึงรัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหมเพ่ือพิจารณา
โดยถือปฏิบัติตามหลักเกณฑที่ก ําหนดไว

๑๐.๒.๒  ใหขาราชการทหาร  ที่ไดรับการคัดเลือกใหไปปฏิบัติงานในองคการระหวาง
ประเทศ เสนอใบลาตอผูบังคับบัญชาตามล ําดับชั้น  จนถึงรัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหมเพ่ือ
พิจารณาอนุญาต  และมีค ําสั่งใหขาราชการทหารผูนั้นลาไปปฏิบัติงานไดโดยถือวาเปนการไปท ํา
การใด ๆ อันจะนับเวลาระหวางน้ันเหมือนเต็มเวลาราชการมีกํ าหดเวลาไมเกิน ๔ ป ส ําหรับการไป
ปฏิบัติงานประเภทที่ ๑  หรือมีกํ าหนดเวลาไมเกิน ๑ ป  ส ําหรับการไปปฏิบัติงานประเภทที่ ๒ โดย
ไมไดรับเงินเดือน เวนแตอัตราเงินเดือนท่ีไดรับจากองคการระหวางประเทศ ต่ํ ากวาอัตราเงินเดือน
ของทางราชการที่ผูนั้นไดรับอยูในขณะนั้น   ใหมีสิทธิไดรับเงินเดือนจากทางราชการสมทบ
ท้ังเม่ือรวมกับเงินเดือนจากองคการระหวางประเทศแลวไมเกินอัตราเงินเดือนของทางราชการท่ี
ขาราชการทหารผูน้ันไดรับอยูในขณะน้ัน

๑๐.๒.๓  ขาราชการทหาร   ท่ีไดรับอนุญาตใหไปปฏิบัติงานในองคการระหวาง
ประเทศ  หากประสงคจะไปปฏิบัติงานตอ ใหเสนอเร่ืองราวพรอมท้ังเหตุผลความจํ าเปนและ
ประโยชนที่ทางราชการจะไดรับตอผูบังคับบัญชาตามล ําดับชั้น  จนถึงรัฐมนตรีวาการกระทรวง
กลาโหม  เพ่ือพิจารณาอนุญาต และมีค ําสั่งใหขาราชการทหารผูนั้นไปปฏิบัติงานไดโดยถือวาเปน
การไปทํ าการใด ๆ อันจะนับเวลาระหวางน้ันเหมือนเต็มเวลาราชการ  ตามกฎหมายวาดวยการ
กํ าหนดหลักเกณฑการสั่งใหขาราชการไปท ําการซ่ึงใหนับเวลาระหวางน้ันเหมือนเต็มเวลาราชการ
ไดอีก  แตเม่ือรวมแลวตองไมเกิน ๔ ป

การอนุญาตใหขาราชการทหารผูใด  ไปปฏิบัติงานประเภทที ่๒ เกินกวา๑ ป ใหผู
บังคับบัญชาสั่งใหผูนั้นออกจากราชการในชวงเวลาที่ไปปฏิบัติงาน เกนิ ๑ ปดวย

๑๐.๒.๔  เม่ือกระทรวงกลาโหมไดมีคํ าสั่งใหขาราชการทหารไปปฏิบัติงาน  ตามขอ
๑๐.๒.๒ หรือใหไปปฏิบัติงานตอ หรือใหออกจากราชการตามขอ ๑๐.๒.๓ แลวใหสวนราชการ
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ตนสังกัดของขาราชการทหารผูน้ัน สงส ําเนาคํ าสั่งดังกลาวใหกระทรวงการคลังและองคกรกลาง
บริหารงานบุคคลที่เกี่ยวของทราบดวย

๑๐.๒.๕  ขาราชการทหาร   ท่ีไดรับอนุญาตใหไปปฏิบัติงานในองคการระหวาง
ประเทศ ตองท ําหนังสือสัญญาของขาราชการทหารที่ไปปฏิบัติงานในองคการระหวางประเทศและ
หนังสือสัญญาคํ ้าประกัน  ใหกลับมารับราชการในสวนราชการกระทรวงกลาโหมเปนเวลาหนึ่งเทา
ของระยะเวลาที่ไปปฏิบัติงาน  ขาราชการทหารผูใดไปปฏิบัติงานในองคการระหวางประเทศแลว
ไมกลับมารับราชการ  หรือกลับมารับราชการไมครบก ําหนดตามสัญญาใหชดใชเบี้ยปรับแกทาง
ราชการ ดังน้ี

๑๐.๒.๕.๑  ไมกลับเขารับราชการเลย  ใหชดใชเปนจํ านวนเทากับเงินเดือน
เดือนสุดทายที่ไดรับ  คูณดวยระยะเวลาที่ลาไปปฏิบัติงานที่คิดเปนเดือน เศษของเดือนถาเกนิ ๑๕
วัน  ใหคิดเปนหน่ึงเดือน

๑๐.๒.๕.๒  กลับมารับราชการไมครบกํ าหนดตามสญัญา ใหชดใชเบี้ยปรับ
ตามขอ ๑๐.๒.๕.๑  ลดลงตามสวน

การทํ าสญัญาตามวรรคหน่ึง ใหเปนไปตามแบบและวิธีการที่กระทรวงการคลังกํ าหนด
เมื่อจัดทํ าแลวใหสงใหกระทรวงการคลัง และส ํานักงานตรวจเงินแผนดิน แหงละ ๑ ชุดดวย

๑๐.๒.๖  ขาราชการทหาร  ที่ไปปฏิบัติงานในองคการระหวางประเทศ เมื่อปฏิบัติงาน
แลวเสร็จ  ใหรายงานตัวเขาปฏิบัติหนาที่ภายใน ๑๐ วัน   นับแตวันถัดจากวันเสร็จส้ินการปฏิบัติ
งาน และใหรายงานผลการไปปฏิบัติงานใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหมทราบภายใน ๓๐ วัน
นับแตวันที่กลับมาปฏิบัติหนาที่ราชการ

การรายงานผลการไปปฏิบัติงานตามวรรคหนึ่ง ใหใชแบบรายงานการไป
ปฏิบัติงานในองคการระหวางประเทศ  ตามที่ก ําหนดไวทายขอบังคับนี้

๑๑.  การนับวันลา
๑๑.๑  การนับวันลาตามขอบังคับนี้ ใหนับตามปงบประมาณ
๑๑.๒  การนับวันลาเพ่ือประโยชนในการเสนอหรือจัดสงใบลา อนุญาตใหลา และค ํานวณ

วันลา    ใหนับตอเนื่องกัน   โดยนับวันหยุดราชการที่อยูในระหวางวันลาประเภทเดียวกันรวมเปน
วันลาดวย เวนแตการนับเพ่ือประโยชนในการคํ านวณวันลาส ําหรับวันลากิจและวันลาพักผอน
ใหนับเฉพาะวันท ําการ
๑๑.๓  การลาปวย  หรือลากิจซึ่งมีระยะเวลาตอเนื่องกัน จะเปนในปเดียวกันหรือไมก็ตามให

นับเปนการลาคร้ังหน่ึง ถาจํ านวนวันลาคร้ังหน่ึงรวมกันเกินอํ านาจของผูมีอํ านาจอนุญาตระดับใด
ใหเสนอใบลาตอผูบังคับบัญชาตามล ําดับชั้นจนถึงผูมีอ ํานาจอนุญาต
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๑๑.๔  ขาราชการทหาร  ที่ถูกเรียกกลับมาปฏิบัติราชการระหวางการลา ใหถือวาการลาเปนอัน
หมดเขตเพียงวันกอนวันเดินทางกลับ และวันราชการเร่ิมตนต้ังแตวันออกเดินทางกลับเปนตนไป
๑๑.๕  ขาราชการทหาร  ซ่ึงไดรับอนุญาตใหลา  หากประสงคจะยกเลิกวันลาที่ยังไมไดหยุด

ราชการ ใหเสนอขอถอนวันลาตอผูบังคับบัญชาตามล ําดับชั้นจนถึงผูมีอ ํานาจอนุญาตใหลา และให
ถือวาการลาเปนอันหมดเขตเพียงวันที่ขอถอนวันลานั้น

๑๒.  ใบลาปวย ใบลาคลอดบุตร ใบลากิจ และใบลาพักผอนประจ ําป ใหเสนอตอผูบังคับบัญชาตาม
ลํ าดับชั้นจนถึงผูบังคับบัญชาชั้นที่มีอ ํานาจใหลา

๑๓.  การรายงานการลา
      ขาราชการทหารผูใด  ไดรับคํ าสั่งใหไปชวยราชการ ณ หนวยงานอื่นใดของทางราชการ หาก
ประสงคจะลาปวย ลาคลอดบุตร ลากิจ ลาพักผอนประจํ าป ในชวงเวลาที่ไปชวยราชการ  ใหเสนอ
ขออนุญาตลาตอผูบังคับบัญชาของหนวยงานที่ไปชวยราชการ แลวใหหนวยงานน้ันรายงานจํ านวน
วันลาใหสวนราชการตนสังกัดของผูน้ันทราบ อยางนอยปละครั้ง
     การลาประเภทอ่ืนนอกจากท่ีระบุไวในวรรคหน่ึง ใหเสนอขออนุญาตลาตอสวนราชการตน
สังกัดตามหลักเกณฑที่ก ําหนดส ําหรับการลาประเภทน้ัน

๑๔.  ขาราชการทหารผูใด  ไมสามารถปฏิบัติราชการไดอันเนื่องมาจากพฤติการณพิเศษ ซึ่งเกิดขึ้น
กับบุคคลทั่วไปในทองถิ่นนั้น หรือพฤติการณพิเศษซึ่งเกิดขึ้นกับขาราชการทหารผูนั้น และมิไดเกิด
จากความประมาทเลินเลอ  หรือความผิดของขาราชการทหารผูน้ันเอง โดยพฤติการณพิเศษ  ดัง
กลาวรายแรงจนเปนเหตุขัดขวางทํ าใหไมสามารถมาปฏิบัติราชการ ณ สถานที่ตั้งปกติ  ให
ขาราชการทหารผูน้ันรีบรายงานพฤติการณท่ีเกิดข้ึน  รวมท้ังอุปสรรคขัดขวางท่ีทํ าใหมาปฏิบัติ
ราชการไมไดตอผูบังคับบัญชาตามล ําดับชั้น จนถึงหัวหนาสวนราชการข้ึนตรงตอกระทรวง
กลาโหม ผูบญัชาการทหารบก ผูบัญชาการทหารเรือ ผูบัญชาการทหารอากาศ ทันทีในวันแรกที่
สามารถมาปฏิบัติราชการได
สํ าหรับหัวหนาสวนราชการข้ึนตรงตอกระทรวงกลาโหม ผูบัญชาการทหารบก ผูบัญชาการ

ทหารเรือ  ผูบัญชาการทหารอากาศ  ใหรายงานตอรัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหม
ในกรณีที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหม  หัวหนาสวนราชการข้ึนตรงตอกระทรวง

กลาโหม  ผูบัญชาการทหารบก  ผูบัญชาการทหารเรือ  ผูบัญชาการทหารอากาศ  เห็นวาการท่ี
ขาราชการทหารผูน้ันมาปฏิบัติราชการไมไดเปนเพราะพฤติการณพิเศษตามวรรคหน่ึงจริง  ใหสั่ง
ใหการหยุดราชการของขาราชการทหารผูน้ันไมนับเปนวันลาตามจํ านวนวันที่ไมสามารถมาปฏิบัติ
ราชการไดอันเนื่องมาจากพฤติการณพิเศษดังกลาว
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ในกรณีที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหม หัวหนาสวนราชการข้ึนตรงตอกระทรวงกลาโหม
ผูบัญชาการทหารบก  ผูบัญชาการทหารเรือ  ผูบัญชาการทหารอากาศ เห็นวาการที่ไมสามารถมา
ปฏิบัติราชการยังไมสมควรถือเปนพฤติการณพิเศษตามวรรคหนึ่ง  ใหถือวาวันที่ขาราชการทหาร
ผูน้ันไมมาปฏิบัติราชการ เปนวันลากิจ

๑๕.  การควบคุมใหเปนไปตามขอบังคับนี้
ใหหัวหนาสวนราชการข้ึนตรงตอกระทรวงกลาโหม กองทัพบก กองทัพเรือ กองทัพอากาศ

จัดทํ าบัญชีลงเวลาการปฏิบัติราชการของขาราชการทหารในสังกัด หรือจะใชเคร่ืองบันทึกเวลาการ
ปฏบัิติราชการแทนก็ได
ในกรณีจํ าเปน  สวนราชการข้ึนตรงตอกระทรวงกลาโหม กองทัพบก กองทัพเรือ กองทัพ

อากาศ จะกํ าหนดวิธีลงเวลาปฏิบัติราชการ หรือวิธีควบคุมการปฏิบัติราชการของขาราชการทหารท่ี
มีการปฏิบัติราชการในลักษณะพิเศษเปนอยางอื่นตามที่เห็นสมควรก็ได  แตท้ังน้ีจะตอง มีหลักฐาน
ใหสามารถตรวจสอบวันเวลาการปฏิบัติราชการไดดวย

๑๖.  บัตรอนุญาตและใบลา
๑๖.๑  ทหารซึ่งมียศตั้งแต สิบเอก จาเอก หรือจาอากาศเอก ลงมา และพลทหารเมื่อผูบังคับ

บัญชาอนุญาตใหลา หรือไปราชการโดยล ําพัง ตองมีบัตรอนุญาตตามแบบทายขอบังคับน้ีไปดวยคือ
๑๖.๑.๑  ถาอนุญาตใหลา  หรือไปราชการโดยล ําพังไมเกิน ๒๔ ชั่วโมงใหใชบัตร

อนุญาต แบบ ๑
๑๖.๑.๒  ถาอนุญาตใหลา  หรือไปราชการโดยล ําพัง เกนิ ๒๔ ช่ัวโมง ใหใชบัตร

อนุญาตลา แบบ ๒
๑๖.๒  การลา ใหใชใบลาและแบบรายงาน ตามแบบทายขอบังคับ ดังน้ี

๑๖.๒.๑  ใบลาปวย  ใหใชแบบ ๓
๑๖.๒.๒  ใบลาคลอดบุตร ใหใชแบบ ๔
๑๖.๒.๓  ใบลากิจ ใหใชแบบ ๕
๑๖.๒.๔  ใบลาพักผอนประจํ าป ใหใชแบบ ๖
๑๖.๒.๕  ใบลาขออนุญาตอุปสมบท ใหใชแบบ ๗
๑๖.๒.๖  ใบอนุญาตอุปสมบทส ําหรับขาราชการทหารช้ันสัญญาบัตร ใหใชแบบ ๘

สํ าหรับขาราชการทหารต่ํ ากวาช้ันสัญญาบัตร ใหใชแบบ ๙
๑๖.๒.๗  ใบลาไปประกอบพิธีฮัจย ณ เมืองเมกกะ ประเทศซาอุดีอาระเบีย

ใหใชแบบ ๑๐



- ๔๓ -

๑๖.๒.๘  ใบลาติดตามคูสมรส ใหใชแบบ ๑๑
๑๖.๒.๙  ใบลาไปปฏิบัติงานในองคการระหวางประเทศ ใหใชแบบ ๑๒
๑๖.๒.๑๐ ใบลาอยูปฏิบัติงานตอในองคการระหวางประเทศ ใหใชแบบ ๑๓
๑๖.๒.๑๑ รายงานการไปปฏิบัติงานในองคการระหวางประเทศ ใหใชแบบ ๑๔
๑๖.๒.๑๒ ใบขอยกเลิกวันลา ใหใชแบบ ๑๕

๑๗.  การลาที่ถูกงดบ ําเหน็จประจ ําป
๑๗.๑  ลาปวย  ในรอบปเกิน ๔๕ วัน  (ยกเวนปวยเนื่องจากปฏิบัติราชการ)
๑๗.๒  ลากิจ  ในรอบปเกินกวา ๒๓ วันทํ าการ
๑๗.๓  ลาปวย  และ ลากิจ ในรอบปรวมกนัเกนิ ๖๐ วัน ยกเวนการลาปวยเนื่องจากปฏิบัติ

หนาที่ราชการ  ส ําหรับวันลากิจใหนับเฉพาะวันท ําการ
๑๗.๔  ลาอุปสมบท  ในรอบปพิจารณาบํ าเหน็จ  เกนิ ๑๒๐ วัน
๑๗.๕  ลาคลอดบุตร เกนิ ๙๐ วัน

การนับวันลากิจ หรือลาปวย ใหนับในหวงต้ังแต ๑ ส.ค. ของปที่แลว จนถึง ๓๑ ก.ค.ของป
พิจารณาบ ําเหน็จประจํ าป
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๑๘.  อํ านาจใหลา

ผูบังคับบัญชาชั้น
อนุญาตลาปวย
ไดคราวหนึ่ง
ไมเกิน

อนุญาตลากิจ
ไดคราวหนึ่ง
ไมเกิน

รัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหม
ปลัดกระทรวงกลาโหม ผูบัญชาการทหารสูงสุด
ผูบัญชาการทหารบก ผูบัญชาการทหารเรือ
หรือผูบัญชาการทหารอากาศ
แมทัพ
ผูบัญชาการกองพล ผูบัญชาการกองเรือ
หรือ ผูบัญชาการกองพลบิน
ผูบังคับการกรม ผูบังคับหมวดเรือ หรือผูบังคับการกองบิน
ผูบังคับการกองพัน ผูบังคับการเรือช้ัน ๑ หรือผูบังคับฝูงบิน
ผูบังคับการเรือชั้น ๒ ตนเรือช้ัน ๑ หรือผูบังคับหมวดบินช้ัน ๑
ผูบังคับกองรอย ผูบังคับการเรือช้ัน ๓ หรือตนเรือช้ัน ๒ หรือ
ผูบังคับหมวดบินชั้น ๒
ผูบังคับหมวด ตนเรือช้ัน ๓ หรือผูบังคับหมวดบินช้ัน ๓

๓๖๕ วัน
๑๘๐ วัน

๘๐ วัน
๖๐ วัน

๔๕ วัน
๒๑ วัน
๑๕ วัน
๗ วัน

๓ วัน

ตามท่ีเห็นควร
ตามท่ีเห็นควร

๖๐ วันทํ าการ
๘๕ วันทํ าการ

๓๐ วันทํ าการ
๑๕ วันทํ าการ
๗ วันทํ าการ
๓ วันทํ าการ

๓ วันทํ าการ

เอกสารอางอิง   ๑.   ขอบังคับ กห.วาดวยการลา พ.ศ.๒๕๓๕
๒.  ระเบียบ ทอ.วาดวยหลักเกณฑและวิธีปฏิบัติในการพิจารณาบ ําเหน็จประจํ าป
พ.ศ.๒๕๓๐ และฉบับแกไขเพิ่มเติม
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การรายงานดวน
๑.   เหตุส ําคัญที่ตองรายงานดวน คือ
๑.๑  เรื่องที่เกี่ยวกับความประพฤติของทหาร ซึ่งเปนไปในทางเสื่อมเกียรติ หรือช่ือเสียง

ของทหารอยางรายแรง  หรือตองหาในคดีอาญาเปนคดีอุกฉกรรจ
๑.๒  เรื่องทหารถึงแกความตาย  หรือไดรับอันตรายสาหัสเน่ืองจากการทํ าลายชีวิต

ตนเอง
๑.๓  เม่ือเกิดโรคภัย อัคคีภัย อุทกภัย วาตภัย การกอวินาศกรรม หรือเกิดอุบัติเหตุอ่ืน ๆ

ขึ้นในบริเวณสถานที่ของทหาร หรือเรือ หรืออากาศยาน จนเปนอันตรายแกชีวิตมนุษย หรือเกิด
ความเสียหายอยางรายแรงแกทรัพยสินของทางราชการ

๑.๔ เหตุซึ่งเกิดจากการทะเลาะวิวาทจนถึงใชอาวุธทํ าการตอสูกันขึ้นในหมูทหาร
ดวยกันเอง  หรือกับบุคคลอื่นจนถึงแกความตาย

๑.๕  เม่ือมีโรคระบาดเกิดข้ึนแกคนหรือสัตวในหรือใกลท่ีต้ังหนวยทหาร
๑.๖  เมือ่เกิดอุบัติเหตุตาง ๆ ขึ้นแกทหารจนถึงแกความตาย เชน ถูกอาวุธหรือกระสุน

ปน ตกจากที่สูง รถคว่ํ า เรือลม อากาศยานอุบัติเหตุเปนตน
๑.๗  เหตุท่ีจะทํ าใหเกิดความเสียหายแกประเทศชาติอยางรายแรง
๑.๘  เหตุท่ีจะทํ าใหเกิดความไมสงบขึ้นในกรมกองทหาร เชน มีผูมาชักชวนใหเปลี่ยน

แปลงการปกครอง หรือมีผูคิดจะทํ ารายผูบังคับบัญชาเปนตน
     ๒.  การกํ าหนดความรับผิดชอบในการรายงานดวน

๒.๑  นขต.ทอ.
เมื่อมีเหตุสํ าคัญจะตองรายงานดวน ใหรายงาน ผบ.ทอ.ทราบโดยดวนผาน

ศปก.ทอ.และถาเรื่องใดสมควรจะสอบสวนเพิ่มเติมอยางใดอีก ใหด ําเนินการใหเรียบรอย แลว
รายงานผลตามสายงานปกติจนถึง ผบ.ทอ.อีกคร้ังหน่ึง  เพ่ือหนวยเก่ียวของจะไดดํ าเนินการตอไป

๒.๒  ศปก.ทอ.
๒.๒.๑  เม่ือไดรับรายงานตามขอ ๒.๑  จะตองดํ าเนินการดังตอไปน้ี

๒.๒.๑.๑  ถาเปนรายงานดวนตามขอ ๑.๑ ถึง ๑.๖   ให หน.เวร ฝสธ.
ศปก.ทอ.รายงาน ผบ.ทอ.ทราบโดยดวน ตามสายงาน ศปก.ทอ.พรอมกับรีบแจงให สบ.ทอ.ทราบ
อีกทางหน่ึงดวย

๒.๒.๑.๒  ถาเปนรายงานดวนตามขอ ๑.๗ หรือ ๑.๘ ให หน.เวร ฝสธ.
ศปก.ทอ.รายงาน ผบ.ทอ.ทราบโดยดวน ตามสายงานของ ศปก.ทอ.พรอมกับดํ าเนินการรายงาน
ดวนจาก ทอ.ไปยัง ศอร.บก.ทหารสูงสุด และส ํานักงานสารนิเทศน สน.ผบ.ทหารสูงสุด
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     ๓.  ขอปฏิบัติในการรายงานดวน   จะรายงานดวยวาจา หรือดวยเคร่ืองมือส่ือสารก็ได แลว
รายงานเปนเอกสารหรือลายลักษณอักษรตามไปภายหลัง แตขอความท่ีรายงานน้ันจะตองกลาวให
ชัดเจน เขาใจงาย โดยสังเขปตามเร่ืองท่ีเกิดข้ึน ซึ่งควรมีขอความดังนี้

๓.๑  วัน เดือน ป และสถานที่เกิดเหตุ
๓.๒  เรื่องที่เกิดขึ้น (บอก ยศ ชื่อ สังกัดหรือตํ าแหนงผูท่ีเก่ียวของใหชัดเจน)
๓.๓  เม่ือเกิดข้ึนแลว  ไดสั่งการและจัดการไปแลวอยางใดบาง
๓.๔  ความเห็นของผูรายงาน  วาควรจะไดจัดการในเร่ืองน้ีอยางใดตอไป

     ๔.  ขอพิจารณาความหมายค ําวารายงานดวน   คํ าวา "ดวน" ในที่นี้ ไมไดก ําหนด
หวงเวลาไววาเทานั้น เทาน้ีช่ัวโมง ในทางปฏิบัติใหถือวาเมื่อมีเหตุการณส ําคัญที่จะรายงาน
ตามขอ ๑ แลวใหรายงานทันทีท่ีทราบเหตุการณน้ัน ๆ

 เอกสารอางอิง
     - ขอบังคับกระทรวงกลาโหม วาดวยการรายงานดวน พ.ศ.๒๕๑๑
     - คํ าสั่งกองทัพอากาศ  (เฉพาะ)  ที ่๒๕๓/๒๐ ลง ๘ พ.ย.๒๐   เร่ือง  การรายงานดวน
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การรายงานตนเอง
     ๑.  ขาราชการช้ันสัญญาบัตรผูใดยายตํ าแหนงใหผูน้ันรายงานผูบังคับบัญชาเดิม     ซึ่งขาด
การบังคับบัญชาทุกตํ าแหนงตามลํ าดับต้ังแตช้ันต่ํ าขึ้นไป และรายงานตอผูบังคับบัญชาใหม
ทุกตํ าแหนง ตามล ําดับชั้นตั้งแตชั้นสูงลงมาถึงผูบังคับบัญชาโดยตรงของตน
     ๒.  โดยปกติตองรายงานภายใน ๒๔ ช่ัวโมง   นับแตไดทราบเหตุการณท่ีจะตองรายงาน
เปนตนไป
     ๓.  ใหรายงานดวยวาจาโดยบอกยศ, นาม, ตํ าแหนง และเร่ืองราว  ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงให
ผูรับรายงานทราบ หากรายงานดวยวาจาไมได      ก็ใหรายงานดวยหนังสือหรือเขียนลงในสมุดที่
เจาหนาที่จัดท ําไว
     ๔.  ใหผูบังคับบัญชาเดิมของผูรายงานตนเอง   รีบจัดการสงตัวผูยายไปยังสังกัดใหมโดย
เร็วพรอมทั้งหลักฐานทางดานก ําลังพล  หากมีความจ ําเปนที่จะสงตัวไมไดก็ใหติดตอผูบังคับบัญชา
ใหมทราบ
     อนึ่ง เมื่อผูบังคับบัญชาเดิมไดสงตัวผูยายเมื่อใด ก็ใหผูยายไปรายงานตอผูบังคับบัญชา
คนใหมเม่ือน้ัน (ภายใน ๒๔ ช่ัวโมง) ถายายตางจังหวัดใหนับเวลาเมื่อไปถึงที่พัก
     ๕.  การแตงกายของผูรายงานตนเอง   ใหใชชุดปกติคอพับแขนยาว อินทรธนูแข็ง
(ไมผูกผาผูกคอ)
     ๖.  สํ าหรับขาราชการต่ํ ากวาช้ันสัญญาบัตร  ใหปฏิบัติตามโดยอนุโลม

เอกสารอางอิง
     ขอบังคับ กห.วาดวยการรายงานตนเอง
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การรายงานเมื่อตองหาในคดีอาญา หรือคดีแพง หรือคดีลมละลาย
     ๑.  ขาราชการ ทหารกองประจํ าการ และนักเรียนทหารสังกัด ทอ.ผูใดตกเปนผูตองหา
หรือถูกฟองเปนจ ําเลยในคดีอาญาขอหาความผิดที่สูงกวาความผิดลหุโทษ   ใหผูน้ันรายงานเปน
ลายลักษณอักษรตอผูบังคับบัญชาโดยตรงทันทีในโอกาสแรกที่จะกระท ําได  แตตองไมเกิน ๕ วัน
ทํ าการ  นับต้ังแตทราบการตกเปนผูตองหาหรือจํ าเลย และไดรับอนุญาตใหประกันตัว หรือมิไดถูก
ควบคุมตัวอยูในอํ านาจฝายทหาร  ถาตกเปนผูตองหาหรือถูกฟองเปนจํ าเลยในความผิดลหุโทษ
หรือความผิดตามกฎหมายอื่นที่มีอัตราโทษไมสูงกวาความผิดลหุโทษ ใหรายงานเปนลายลักษณ
อักษรตอผูบังคับบัญชาโดยตรงภายใน ๑๐ วัน  นับต้ังแตวันตกเปนผูตองหาหรือจํ าเลย และทราบ
ขอหาดังกลาว
     ๒.  ขาราชการ ทหารกองประจํ าการ และนักเรียนทหาร  สังกัด ทอ.ผูใด  ถูกฟองในคดีแพง
หรือคดีลมละลาย ใหรายงานเปนลายลักษณอักษรตอผูบังคับบัญชาโดยตรงภายใน ๑๕ วันนับต้ังแต
วันที่ไดรับสํ าเนาคํ าฟอง
     ๓.  ขาราชการกลาโหมนอกประจํ าการท่ีรับเบ้ียหวัดหรือบํ านาญ หรือขาราชการกลาโหม
พลเรือนนอกประจํ าการที่รับบ ํานาญ  เม่ือตองหาในคดีอาญา ถูกฟองในคดีแพงหรือคดีลมละลาย
ถาผูน้ันสังกัด บก.ทอ.ใหยื่นรายงานตอ กพ.ทอ.  นอกน้ันใหย่ืนรายงานตอหนวยท่ีตนสังกัดอยู
ภายในระยะเวลาที่ก ําหนดไวในขอ ๑ หรือขอ ๒ แลวแตกรณี
     ๔.  ลูกจาง สังกัด ทอ.ผูใดตกเปนผูตองหา หรือถูกฟองเปนจํ าเลยในคดีอาญา คดีแพง
หรือคดีลมละลาย  ใหรายงานเปนลายลักษณอักษรตอผูบังคับบัญชาโดยตรงภายใน ๗ วัน

๕.  การรายงานตามขอ ๑ ขอ ๒ ขอ ๓ หรือขอ ๔ น้ัน  จะตองรายงานทุกกรณ ี ไมวาจะ
ตองคดีโดยการตกเปนผูตองหาหรือจํ าเลยในคดีอาญา คดีแพง หรือคดีลมละลาย และไมวาจะเปน
ผูตองหาที่ถูกสอบสวนโดยเจาพนักงานต ํารวจ หรือเจาหนาท่ีฝายทหาร  นอกจากน้ันจะตองแจง
เรื่องราวอันเปนสารส ําคัญไวในรายงานดวย

๖.  ผูบังคับบัญชาของผูตองคดีมีหนาท่ีรับผิดชอบท่ีจะจัดใหมีการรายงานตามท่ีกํ าหนดไว
ในขอ ๑ ขอ ๒ ขอ ๓ หรือขอ ๔ แลวเสนอรายงานนั้นไปตามล ําดับชั้นผาน สบ.ทอ.และให สบ.ทอ.
พิจารณาด ําเนินการดังน้ี

๖.๑  ถาเปนขาราชการ หรือขาราชการกลาโหมนอกประจํ าการท่ีรับเบ้ียหวัด
หรือบํ านาญ หรือขาราชการกลาโหมพลเรือนนอกประจํ าการที่รับบ ํานาญ  เม่ือตองหาในคดีอาญา
(เวนคดีขึ้นศาลทหาร)  คดีแพง หรือคดีลมละลาย ใหด ําเนินการเสนอรายงานไปตามลํ าดับชั้นจนถึง
รมว.กห. ตามค ําสั่งทหารที ่ ๖๐/๑๙๕๓ ลง ๘ พ.ค.๘๒  เร่ือง ใหขาราชการรายงานเม่ือตองหาในคดี

  ๒๔๘๒
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อาญาหรือคดีแพง หรือคดีลมละลาย  หรือขอบังคับทหารท่ี ๑๑/๑๖๕๓๖  ลง ๑๔ พ.ย.๘๒  วาดวย
๒๔๘๒

การแบงประเภทนายทหารสัญญาบัตร  หรือขอบังคับทหารท่ี ๓/๔๖๒๘ ลง ๑๗ มิ.ย.๘๒  วาดวย
๒๔๘๒

ขาราชการกลาโหมพลเรือน แลวแตกรณี
๖.๒  ถาเปนทหารกองประจํ าการ ลูกจาง หรือนักเรียนทหาร สังกัด ทอ. ใหเสนอ

รายงานไปตามล ําดับชั้นจนถึง ผบ.ทอ.
๗.  คดีใดเขาเกณฑจะตองรายงานดวนตามขอบังคับ กห.วาดวยการรายงานดวน

พ.ศ.๒๕๑๑  ลง ๒๒ ม.ค.๑๑  ใหสวนราชการตนสังกัดของผูตองคดีรายงานดวนตามขอบังคับน้ัน
ดวย

๘.  การรายงานตามขอ ๑ ถึงขอ ๕ ใหรายงานตามแบบ

เอกสารอางอิง  - คํ าสั่ง ทอ.(เฉพาะ) ที ่๒๐๒/๔๑  ลง  ๒๒ ต.ค.๔๑
เรื่อง  การรายงานเม่ือตองคดี
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การรายงานตัวเมื่อมีสถานการณฉุกเฉินและการเตรียมพรอม
     ๑.  วัตถุประสงค   เพื่อใหการปฏิบัติในการรายงานตัวของขาราชการทหาร สังกัดกองทัพ
อากาศ  เมื่อมีสถานการณฉุกเฉินและการเตรียมพรอมเปนไปดวยความเหมาะสม
     ๒.  ผูที่จะตองรายงาน  ขาราชการทหาร และขาราชการกลาโหมพลเรือนที่บรรจุใน
ตํ าแหนงอัตราทหาร
     ๓.  การรายงานตัว   การรายงานโดยการแสดงตนเอง  เมื่อมีสถานการณฉุกเฉินและมีค ําสั่ง
ใหเตรียมพรอม
     ๔.  การปฏิบัติเมื่อมีสถานการณฉุกเฉิน และมีคํ าส่ังใหเตรียมพรอม   ใหขาราชการทหาร
และขาราชการกลาโหมพลเรือน ทุกคน รวมทั้งผูอยูในระหวางลา ปฏิบัติดังนี้

๔.๑   ใหรายงานตัวที่หนวยตนสังกัด หรือหนวยท่ีมีหนาท่ีปกครองบังคับบัญชา โดย
ทันที

๔.๒  กรณีที่อยูในระหวางเดินทางไปราชการที่หนวยใด  ใหไปรายงานตัว  ณ ท่ีต้ัง
ของหนวยที่ไปราชการนั้น แลวติดตอมายังหนวยตนสังกัด หรือหนวยท่ีมีหนาท่ีปกครองบังคับ
บัญชาโดยทันที

๔.๓  กรณีที่ไมสามารถไปรายงานตัว  ตามขอ ๔.๑ และ ๔.๒ ได  ก็ใหไปรายงานตัว
ยังหนวยทหาร หรือสวนราชการที่อยูใกลที่สุดกอน แลวแจงใหหนวยตนสังกัด หรือหนวยท่ีมี
หนาท่ีปกครองบังคับบัญชาทราบโดยดวน   พรอมกับชี้แจงเหตุขัดของไวเปนลายลักษณอักษร
พรอมหลักฐาน
     ๕.  การปฏิบัติเมื่อศูนยปฏิบัติการกองทัพอากาศ   สั่งใหมีการเตรียมพรอมตามแผน
ยุทธการหรือค ําสั่งใด   ใหขาราชการทหาร และขาราชการกลาโหมพลเรือนทุกคน รวมทั้งผูที่อยู
ในระหวางลา ท่ีอยูในหนวยเตรียมพรอม

๕.๑  ผูใดมีหนาที่ปฏิบัติงานอยูในศูนยปฏิบัติการกองทัพอากาศ   ใหไปรายงานตัวตาม
ระเบียบที่ศูนยปฏิบัติการกองทัพอากาศ กํ าหนด

๕.๒  ผูท่ีจะตองปฏิบัติตามแผนยุทธการหรือคํ าสั่งใด ใหไปรายงานตัวตามที่แผน
ยุทธการหรือคํ าสั่งนั้น กํ าหนด
     ๖.   หนวยที่รับรายงานตัว

๖.๑  หนวยตนสังกัดหรือหนวยท่ีมีหนาท่ีปกครองบังคับบัญชา
๖.๑.๑  จัดทํ าสมุดรายงานตัว
๖.๑.๒  จัดเจาหนาท่ีประจํ าไวส ําหรับรับรายงานตัว
๖.๑.๓  รายงานยอดขาราชการทหาร    และขาราชการกลาโหมพลเรือนที่มา

รายงานตัวและที่ไมมารายงานตัว  ใหผูบัญชาการทหารอากาศทราบโดยดวน
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          ๖.๒  หนวยที่รับรายงานตัวจากผูที่มิไดอยูในสังกัด
๖.๒.๑  ท ําบัญชีหลักฐานการรายงานตัวสงไปยังหนวยตนสังกัดโดยดวน
๖.๒.๒  หากมีความจ ําเปนจะตองใหผูน้ันชวยราชการอยูกอน ก็ใหแจงหรือติดตอ

ใหหนวยตนสังกัดทราบ  เพ่ือขอตัวไวชวยราชการตอไป

 เอกสารอางอิง   ระเบียบ ทอ.วาดวย การรายงานตัวเมื่อมีสถานการณฉุกเฉินและการเตรียมพรอม
พ.ศ.๒๕๓๔
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การรับสงหนาท่ีราชการ

วัตถุประสงค  :  เพื่อใหการปฏิบัติเกี่ยวกับการรับสงหนาที่ราชการ ตามขอบังคับ
กระทรวงกลาโหมวาดวยการบรรจุ ปลด ยาย เล่ือน และลดต ําแหนงขาราชการกลาโหม
พ.ศ.๒๕๐๒ หมวด ๓ ขอ ๑๔ ขอ ๑๕ และขอ ๑๖  เปนไปดวยความเรียบรอยมีรายละเอียดในการ
ปฏิบัติไดชัดเจนถูกตองและมีความเหมาะสมยิ่งขึ้น

กรณีตองรับสงหนาที่ราชการและการปฏิบัติงานในงานรับสงหนาที่ราชการ
๑.  เม่ือมีการบรรจุ ปลด ยาย เล่ือน และลดต ําแหนงขาราชการ  ใหผูบังคับบัญชา

จัดการใหมีการรับสงหนาท่ีกันโดยเร็ว
๒.  ในกรณียายขาราชการซึ่งเปนการสับเปลี่ยนต ําแหนงใหรับสงหนาที่กันตามล ําดับ

จากคนสุดทายในชุดการยายนั้นขึ้นไป  เวนแตการรอรับสงหนาท่ีตามลํ าดับนั้นไมเปนการสะดวก
แกราชการ  หรือมีวิธีอ่ืนใดท่ีจะทํ าใหรับสงหนาที่กันไดเร็วกวานี ้ ก็ใหผูบังคับบัญชาทั้งสองฝาย
ตกลงกัน

๓.  ในกรณียายขาราชการซึ่งมิใชเปนการสับเปลี่ยนต ําแหนงและยังมิไดมีคํ าสั่งใหผูใด
มาครองตํ าแหนงน้ันแทน  หรือในกรณีใหขาราชการออกจากราชการ  ใหผูบังคับบัญชารีบพิจารณา
ดํ าเนินการใหผูถูกยาย  หรือถูกสั่งใหออกจากราชการไดสงมอบหนาที่ใหกับขาราชการผูใดผูหนึ่ง
ใหเปนการเสร็จส้ินไปเสียตอนหน่ึงกอน

การปฏิบัติขณะที่ยังไมมีการรับสงหนาที่ราชการ
ในระหวางการสงมอบหนาที ่ ใหผูถูกยายหรือถูกสั่งใหออกจากราชการมีอ ํานาจหนาท่ี

และรับผิดชอบในตํ าแหนงเดิมตอไปจนกวาจะไดสงมอบหนาที่ใหกับผูมารับหนาที่เปนการ
เสร็จสิ้นเรียบรอยแลว

บัญชีประกอบการรับสงหนาที่มีดังนี้

๑  บัญชีก ําลังพล ตามแบบผนวก ก
๒  บัญชีอาวุธ ตามแบบผนวก ข
๓  บัญชีเงิน ตามแบบผนวก ค
๔  บัญชีพัสดุ ตามแบบผนวก ง
๕  บัญชียานพาหนะและสัตวพาหนะ ตามแบบผนวก จ
๖  บัญชีงานหรือกิจการหรือโครงการ ตามแบบผนวก ฉ
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๗  บัญชีคดี  ตามแบบผนวก ช
๘  บัญชีผลการตรวจกิจการท่ัวไป  ตามแบบผนวก ซ
ของกรมจเรทหารอากาศ

๙  บัญชีผลการตรวจสอบภายในส ํานัก  ตามแบบผนวก ฌ
งานตรวจบัญชีทหารอากาศ

๑๐  บัญชีผลการตรวจเย่ียมของ  ตามแบบผนวก ญ
สายวิทยาการตาง ๆ

๑๑  บัญชีอ่ืน ๆ  ตามแบบผนวก ฎ

การจัดท ําเอกสารการรับสงหนาที่ราชการ
เอกสารรับสงหนาที่  ใหท ําข้ึนเปน ๓ ชุด  เก็บไว ณ ที่ท ําการเปนหลักฐาน ๑ ชุด

ผูสงเก็บรักษาไว ๑ ชุด อีก ๑ ชุด ส ําเนาเสนอผูบังคับบัญชาโดยตรงทราบภายใน ๗ วัน  นับต้ังแต
วันรับสงหนาท่ีเสร็จ

การรับสงหนาที่ราชการ
๑.  ใหผูสงหนาที ่สงมอบรายงานประจ ําตัวของขาราชการในสังกัดแกผูรับหนาที่

ถามีกิจการท่ีจะปฏิบัติคางอยูหรือโครงการท่ีจะดํ าเนินการตอไป  ก็ใหชี้แจงแกผูรับหนาที่ทราบดวย
๒.  เมื่อไดรับสงหนาที่กัน ณ ที่ท ําการ  เปนการเสร็จส้ินเรียบรอยแลว   ใหผูรับหนาท่ี

ประชุมผูอยูในบังคับบัญชา  แลวชี้แจงและมอบหมายการบังคับบัญชาใหแกผูรับหนาที่ตอไป

เอกสารอางอิง  - ระเบียบ ทอ.วาดวยการรับสงหนาที่ราชการ พ.ศ.๒๕๓๐
- ระเบียบ ทอ.วาดวยการรับสงหนาที่ราชการ (ฉบับที ่๒) พ.ศ.๒๕๔๑
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การเขาสมาคม การเขาศึกษา หรือบอกความในราชการ
๑.  วัตถุประสงค   เพื่อใหขาราชการทหารและลูกจางทราบแนวทางปฏิบัติ  เก่ียวกับเร่ืองน้ีโดย
ชัดแจง
๒.  นิยามศัพท
๒.๑  สมาคม  หมายถึง การประชุม การเขารวมพวกรวมคณะ การคบคาสมาคม หรือท่ีประชุม

ของหลายคน รวมกนัดวยจุดประสงคเพือ่ประโยชนบางประการ ตองจดทะเบียนตอพนักงาน
เจาหนาที่ตามกฎหมาย  จึงจะถือวาเปนนิติบุคคล
๒.๒   สโมสร   หมายถึง  ที่ส ําหรับรวมประชุมกนั  คบหากัน ตองจดทะเบียนตอพนักงาน

เจาหนาที่ตามกฎหมาย  จึงจะถือวาเปนนิติบุคคล
๒.๓  องคการ   หมายถึงกิจการที่จัดตั้งขึ้น  เพ่ือดํ าเนินการอยางใดอยางหน่ึงอันเปนสาธารณะ

ประโยชนหรือเพ่ือประโยชนในทางเศรษฐกิจ หรือชวยเหลือในการครองชีพ หรืออํ านวยการ
บริการแกประชาชนโดยทั่วไป  การจัดต้ังองคการตองปฏิบัติตามข้ันตอนของกฎหมายจึงจะถือวา
เปนนิติบุคคล

๓.  หามขาราชการทหาร ลูกจาง ในสังกัดกระทรวงกลาโหม นอกจากขาราชการการเมืองเขาเปน
สมาชิก รวมประชมุ ฟงการบรรยายเผยแพรกิจการ หรือชวยเกลี้ยกลอม โฆษณาวัตถุประสงคของ
สมาคม   สโมสร  องคการใด  หรือไปบรรยาย  ไปแสดงใหแกสมาคม สโมสร องคการใดที่มิใช
เปนของทางราชการทหาร  เวนแตจะไดรับอนุญาตตามขอ ๔

๔.  ขาราชการทหาร ลูกจาง ในสังกัดกระทรวงกลาโหม นอกจากขาราชการการเมืองผูใด มีความ
ประสงคจะเขาเปนสมาชิก รวมประชมุ ฟงการบรรยายเผยแพรกิจการ หรือชวยเกลี้ยกลอมโฆษณา
วัตถุประสงคของสมาคม สโมสร องคการใด หรือไปบรรยาย ไปแสดงใหแกสมาคม สโมสรหรือ
องคการใด  ที่มิใชเปนของทางราชการทหาร ใหรายงานผูบังคับบัญชาตามล ําดับชั้นจนถึงผูบัญชา
การทหารบก  ผูบัญชาการทหารเรือ  ผูบัญชาการทหารอากาศ    หัวหนาสวนราชการข้ึนตรงตอ
กระทรวงกลาโหม    หรือรัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหม แลวแตกรณี เพ่ือรับอนุญาตกอนและ
ถาเปนสมาคม สโมสร หรือองคการในตางประเทศ  ใหเสนอรายงานถึงรัฐมนตรีวาการกระทรวง
กลาโหม  เม่ือไดรับอนุญาตกระทรวงกลาโหมจะไดนํ าเสนอนายกรัฐมนตรีทราบตอไป

๕.  สวนราชการใดมีความประสงคจะเขาเปนสมาชิกของสมาคม สโมสร หรือองคการใดใหหัวหนา
สวนราชการนั้นรายงานตามล ําดับช้ันจนถึงรัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหม เพ่ือรับอนุญาตกอน
และถาเปนสมาคม สโมสร หรือองคการในตางประเทศ กระทรวงกลาโหมจะไดนํ าเสนอนายก
รัฐมนตรีทราบดวย
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๖.  ขาราชการทหาร ลูกจาง ในสังกัดกระทรวงกลาโหม นอกจากขาราชการการเมืองมีความประสงค
จะเขาศึกษาในสถานศึกษาของรัฐบาล หรือเอกชนโดยใชเวลานอกราชการ หรืออาจใหเวลาในราช
การเพียงบางสวนไปศึกษา  ซึ่งมีผูเขาศึกษารวมกันอยูหลายคน และในสถานศึกษานั้นมิไดเปน
เพราะไดรับค ําสั่งจากผูบังคับบัญชาแลว  ใหรายงานผูบังคับบัญชาตามล ําดับชั้น  จนถึงผูบัญชาการ
ทหารบก  ผูบัญชาการทหารเรือ  ผูบัญชาการทหารอากาศหัวหนาสวนราชการข้ึนตรงตอกระทรวง
กลาโหม  รัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหม หรือผูท่ีไดรับมอบอํ านาจจากผูบังคับบัญชาดังกลาว
แลวแตกรณี  เพ่ือรับอนุญาตกอน

๗.  การพิจารณาวินิจฉัยของผูบังคับบัญชาตามล ําดับชั้นในการอนุญาตตาม  ๔  และ  ๖ ใหถือหลัก
เกณฑส ําหรับประกอบการพิจารณาดังตอไปน้ี
๗.๑ การอนุญาตนั้นจะไมเปนเหตุกระท ําใหเกิดความเสื่อมเสีย หรือบกพรองแกการปฏิบัติ

หนาที่ราชการ
๗.๒  สมาคม สโมสร องคการหรือสถานศึกษานั้นเหมาะสมแกเกียรติของราชการ

๘.  ความในขอ ๓  มิใหใชบังคับในกรณีดังตอไปนี้
๘.๑  เมื่อมีประกาศกระทรวงกลาโหมอนุญาตใหขาราชการทหาร ลูกจาง ในสังกัดกระทรวง

กลาโหมเขาเปนสมาชิกของสมาคม สโมสร หรือองคการใดไดโดยไมตองรายงานขออนุญาต
๘.๒  การบรรยาย หรือฟงการบรรยายทางวิชาการ  หรือหลักธรรมทางศาสนาที่ไมขัดตอ

หลักเกณฑตามขอ ๗  ซ่ึงไดรับอนุญาตจากผูบังคับบัญชาโดยตรงแลว
๘.๓  ขาราชการที่ไปราชการตางประเทศ     ไดรับเชิญใหเปนสมาชิกชั่วคราวของสมาคม

สโมสร หรือองคการในตางประเทศ ซึ่งมีวัตถุประสงค หรือพฤติการณท่ีไมเก่ียวกับการเมือง
และที่ไมขัดตอกฎหมายไทย  ในขณะที่อยูในประเทศนั้น   แตเมื่อไดเขาเปนสมาชิกแลว  ตอง
รายงานผูบังคับบัญชาตามล ําดับช้ันจนถึงรัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหมเพ่ือทราบดวย

๙.  สวนราชการ หรือผูซึ่งไดรับอนุญาตใหเขาศึกษาในสถานศึกษา  อยูกอนวันใชขอบังคับนี้ไมตอง
รายงานขออนุญาตอีก

๑๐.  ขาราชการทหาร ลูกจาง ในสังกัดกระทรวงกลาโหม นอกจากขาราชการการเมืองผูใดเปน
สมาชิกของสมาคม  สโมสร  หรือองคการใด ซึ่งมิใชสมาคม สโมสร หรือองคการตามขอ ๘.๑ อยู
กอนเขารับราชการ หรือทํ างานในกระทรวงกลาโหม  ใหรายงานผูบังคับบัญชาตามล ําดับชั้นจนถึงผู
บัญชาการทหารบก ผูบัญชาการทหารเรือ ผูบัญชาการทหารอากาศ หัวหนาสวนราชการข้ึนตรงตอ
กระทรวงกลาโหม    หรือรัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหม แลวแตกรณี เพื่อพิจารณาสั่งการตามที่
เห็นสมควร
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ความในวรรคกอนใหใชบังคับแกผูที่ไดเขาศึกษาอยูในสถานศึกษาใดกอนเขารับราชการ   
หรือทํ างานในกระทรวงกลาโหม และจะตองศึกษาตอไปอีกดวย

๑๑.  กิจการหรือขอความใด ๆ ในราชการที่เปนความลับ หามขาราชการกลาโหมประจํ าการ
ลูกจางและคนงานในสังกัดกระทรวงกลาโหมทุกคนเปดเผยเปนอันขาด

 เอกสารอางอิง
     ขอบังคับ กห.วาดวยการเขาสมาคม เขาศึกษาหรือบอกความในราชการ

Benjaporn Tasasil
Back
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ขาราชการกลาโหมกับการเมือง
ขอ ๑.  ขาราชการกลาโหมตามขอบังคับนี ้ใหหมายความวา

๑.๑  ขาราชการประจํ าการในสังกัดกระทรวงกลาโหมทั้งทหารและพลเรือน   เวนแต
ขาราชการประเภทการเมือง

๑.๒  นักเรียนทหาร
๑.๓  ทหารกองประจํ าการ
๑.๔  ลูกจางและคนงานสังกัดกระทรวงกลาโหม  ท้ังจางประจํ าและจางชั่วคราว

ขอ ๒.  ขาราชการกลาโหมผูใดไดสมคัรเขาเปนสมาชิกในพรรคการเมืองใด  ๆ   ท่ีต้ังข้ึนโดย
ชอบดวยกฎหมายใหรายงานผูบังคับบัญชาตามล ําดับชั้นจนถึงผูบัญชาการทหารบก ผูบัญชาการ
ทหารเรือ ผูบัญชาการทหารอากาศ หัวหนาสวนราชการข้ึนตรงกระทรวงกลาโหม หรือรัฐมนรีวา
การกระทรวงกลาโหม แลวแตกรณีเพ่ือทราบ

ขอ ๓.  ขาราชการกลาโหมจะเขารวมประจํ าอันเปนการประชุมของพรรคการเมือง  เปนการ
สวนตัวก็ได  แตทั้งนี้ตองมิใชในเวลาราชการ

ความในวรรคกอนไมใชบังคับแกขาราชการกลาโหมที่เปนสมาชิกวุฒิสภา
ขอ ๔.  ขาราชการกลาโหมจะตองปฏิบัติราชการในหนาที่หรือเกี่ยวกับประชาชนดวยการ

วาง ตนเปนกลาง โดยไมมุงหวังประโยชนของพรรคการเมืองโดยเฉพาะ แตท้ังน้ีตองปฏิบัติตาม
นโยบายของรัฐบาล และไมกระท ําการใหเปนการฝาฝน กฎหมาย กฎ ขอบังคับ ระเบียบ คํ าสั่ง   
และแบบธรรมเนียมของทหาร

ขอ ๕.  ขาราชการกลาโหมจะตองไมกระท ําการอันเปนการฝาฝนขอหามดังตอไปน้ี
๕.๑  หามมิใหใชหรือยอมใหผูอื่นใชเขตสถานที่ราชการในกิจการทางการเมือง      

ไมวาดวยการกระทํ าหรือดวยวาจา ยกเวนสโมสรซึ่งมีระเบียบการใหใชในกิจการตาง ๆ ไดเปน
คร้ังคราว  โดยเสียคาบริการ

๕.๒  ไมวิพากษวิจารณ  การกระทํ าของรัฐบาลใหปรากฏแกประชาชน
๕.๓  ไมแตงเคร่ืองแบบซ่ึงทางราชการกํ าหนดไวไปรวมประชุมพรรคการเมือง    

หรือไปรวมประชุมในที่สาธารณะใด ๆ อันเปนการประชุมที่มีลักษณะทางการเมือง
๕.๔  ไมประดับเคร่ืองหมายของพรรคการเมืองในสถานท่ีราชการ  หรือในเวลา

ราชการ หรือในเวลาสวมเครื่องแบบซึ่งทางราชการก ําหนดไว
๕.๕  ไมแตงเคร่ืองแบบของพรรคการเมืองเขาไปในสถานท่ีราชการทุก ๆ แหง
๕.๖ ไมบังคับผูอยูในบังคับบัญชา หรือประชาชนท้ังโดยตรงหรือโดยปริยาย  ใหเปน

สมาชิกในพรรคการเมืองใด    และไมกระท ําการในทางใหคุณหรือใหโทษ     เพราะเหตุท่ีผูอยูใน
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บังคับบัญชาหรือประชาชนนิยมหรือเปนสมาชิกในพรรคการเมืองใดที่ตั้งขึ้นโดยชอบดวยกฎหมาย
๕.๗ ไมทํ าการขอรองหรือบังคับใหบุคคลอุทิศเงินหรือทรัพยสินเพ่ือประโยชนแกพรรค

การเมือง
๕.๘  ไมเขียนจดหมายหรือบทความไปลงหนังสือพิมพ  หรือพิมพหนังสือ  หรือใบปลิว

ซึ่งจะจํ าหนายจายแจกไปยังประชาชนอันมีขอความที่เปนลักษณะของการเมือง และไมโฆษณา   
หาเสียงเพื่อประโยชนแกพรรคการเมือง หรือแสดงการสนับสนุนพรรคการเมืองใด ๆ ในที่ที่ปรากฏ
แกประชาชน

๕.๙  ไมแทรกแซงในทางการเมืองหรือใชการเมืองเปนเคร่ืองมือเพ่ือกระทํ ากิจการตาง ๆ
อาทิ เชนว่ิงเตนติดตอกับสมาชิกสภาผูแทนหรือสมาชิกวุฒิสภาหรือพรรคการเมืองเพ่ือใหนํ าราง
พระราชบัญญัติหรือญัตติเสนอสภาผูแทนหรือวุฒิสภา หรือต้ังกระทูถามรัฐบาลเปนตน

๕.๑๐ ไมแสดงออกโดยตรงหรือโดยปริยายทีจ่ะเปนการชวยเหลือสงเสริมสนับสนุน     
ผูสมัครรับเลือกตั้งในระยะเวลาที่มีการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทน เวนแตผูท่ีดํ ารงตํ าแหนง
ใด ๆ ในพรรคการเมืองใหกระทํ าการดังกลาวเชนนั้นได   และในทางกลับกันไมกีดกัน  ตํ าหนิ
ติเตียน ทับถม หรือใหรายผูสมัครรับเลือกต้ัง

- - - - - - - - -
 เอกสารอางอิง   - ขอบังคับกระทรวงกลาโหม วาดวย ขาราชการกลาโหมกบัการเมือง

พ.ศ.๒๔๙๙
- คํ าสั่งกระทรวงกลาโหม ที ่๓๑๑/๒๖๑๒๐ ลง ๑๙ ธ.ค.๙๘ เร่ือง หาม
เขารวมในการชุมนุมสาธารณะและการเดินขบวนเรียกรองสิทธิ์

หามมิใหทหาร  ขาราชการกลาโหมพลเรือน ลูกจาง และคนงานในสังกัดกระทรวงกลาโหม
เขารวมชุมนุมสาธารณะฟงความคิดเห็นในทางการเมือง    หรือการเดินขบวนเรียกรองสิทธิโ์ดย
เด็ดขาด

Benjaporn Tasasil
Back
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 การแตงกาย
๑.  วัตถุประสงค   โดยหลักการ ขาราชการ สังกัดกระทรวงกลาโหมตองแตงเคร่ืองแบบ

ทหาร ตามกฎหมายวาดวยเครื่องแบบทหาร แตในบางโอกาส การแตงกายของขาราชการทหารอาจ
ถูกกํ าหนดใหแตงเปนอยางอ่ืน หรือประดับเคร่ืองหมายตาง ๆ ประกอบเคร่ืองแบบทหารตามท่ีผูมี
อํ านาจหนาที่ไดสั่งการ ใหปฏิบัติจึงไดรวบรวมไวในที่เดียวกัน เพ่ือความถูกตองและเปนแบบธรรม
เนียมที่ดีงามของวงการทหาร

๒.  เคร่ืองแบบทหาร
๒.๑  เคร่ืองแบบทหาร  หมายถึง  เครื่องแตงกายทั้งหลายที่ก ําหนดใหทหารแตงตามท่ี

กํ าหนดไวในกฎกระทรวง
๒.๒  เคร่ืองแบบทหาร   ประกอบดวย หมวก เสื้อ  กางเกง  รองเทา เครื่องหมายยศ 

เหลา จํ าพวก สังกัด และอื่น ๆ กับเคร่ืองประกอบตาง ๆ ตามที่ก ําหนดไวในกฎกระทรวง

๓.  การใชเครื่องแบบทหารอากาศในงานพิธีตาง ๆ
๓.๑  การแตงเครื่องแบบไปในงานพิธีตาง ๆ
เคร่ืองแบบปกติขาว  เคร่ืองแบบปกติเทาคอแบะ  เคร่ืองแบบคร่ึงยศเคร่ืองแบบเต็ม

ยศขาว เคร่ืองแบบเต็มยศเทา เคร่ืองแบบคร่ึงยศรักษาพระองค เคร่ืองแบบเต็มยศรักษาพระองค
และเคร่ืองแบบสโมสร ใหแตงตามที่มีหมายก ําหนดการ คํ าสั่ง หรือไดรับเชิญไปรวมงานตอไปน้ี

๓.๑.๑  งานพระราชพิธ ีหรือรัฐพิธี
๓.๑.๒  งานพิธีที่เกี่ยวกับราชการทหาร
๓.๑.๓  งานพิธีของหนวยราชการนอก ทอ.

๓.๒  การแตงเครื่องแบบไปในงานพิธีตาง ๆ ของ ทอ.
๓.๒.๑  เครื่องแบบปกติขาว   ใหแตงไปในงานหรือพิธี

๓.๒.๑.๑  พิธีรับมอบเคร่ืองราชอิสริยาภรณ
๓.๒.๑.๒  งานพระราชทานเพลิงศพ  ฌาปนกิจศพ   ฝงศพทหารที่

เสียชีวิตเนื่องจากปฏิบัติหนาที่ราชการ
๓.๒.๑.๓  พิธีวางพวงมาลา ณ อนุสาวรีย ที่มีความส ําคัญระดับชาติเน่ือง

ในวันที่ระลึก
๓.๒.๑.๔  งานแสดงความยินดีแดนายทหารชั้นนายพลอากาศที่ไดรับ

พระราชทานเลื่อนยศ
๓.๒.๒  เครื่องแบบปกติเทาคอแบะ   ใหแตงไปในงานหรือพิธี
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๓.๒.๒.๑  พิธีวางพวงมาลา ณ อนุสาวรียตาง ๆ ในวันกองทัพไทย
๓.๒.๒.๒  พิธีสวนสนามกระท ําสัตยปฏิญาณตนตอธงชัยเฉลิมพล
๓.๒.๒.๓  พิธีงานวันที่ระลึกกองทัพอากาศ
๓.๒.๒.๔  พิธีรับ - สงหนาที่ของผูบังคับบัญชาชั้นสูง
๓.๒.๒.๕  พิธีประดับเครื่องหมายความสามารถในการบินของนักบิน

ประจํ ากอง
๓.๒.๒.๖ พิธีประดับเครื่องหมายความสามารถในการบินกิตติมศักดิ์

(สํ าหรับขาราชการตางประเทศ)
๓.๒.๒.๗  พิธีประดับเคร่ืองหมายยศของนักเรียนนายเรืออากาศ        

ที ่ส ําเร็จการศึกษา
๓.๒.๒.๘  พิธีสวนสนามตรวจแถวกองเกียรติยศในโอกาส   ผบ.ทหาร

สูงสุด  อํ าลาชีวิตราชการทหาร
๓.๒.๒.๙  พิธีตอนรับแขกตางประเทศอยางเปนทางการ โดยมกีารตรวจ

แถวกองทหารเกียรติยศ และวางพวงมาลา ณ อนุสาวรีย ทอ.
๓.๒.๒.๑๐ พิธีประดับเครื่องหมายยศนายทหารสัญญาบัตร

เอกสารอางอิง  คํ าสั่ง ทอ.(เฉพาะ) ที ่๒๘๗/๓๕ ลง ๑๔ ส.ค.๓๕
๓.๒.๓  เครื่องแบบปกติเทาคอพับ แขนยาว อินทรธนูออน  ใหแตงในโอกาส

๓.๒.๓.๑  งานพิธีรับประกาศนียบัตรทั่วไปใน ทอ.
๓.๒.๓.๒  งานพิธีตาง ๆ ที ่ทอ.จัดข้ึน เชน งานมงคล งานร่ืนเริง
๓.๒.๓.๓  ไปรวมงานกับ กห., บก.ทหารสูงสุด หรือเหลาทัพอ่ืน
๓.๒.๓.๔  งานพิธีฝกรวมผสมกับเหลาทัพ
๓.๒.๓.๕  งานพิธีแขงขันใชอาวุธทางอากาศ
๓.๒.๓.๖  ใชเปนเครื่องแบบปฏิบัติงานตามปกติในชวง ๑ ก.ค. ถึงสิ้น

ก.พ.ของทุกป
๓.๒.๓.๗  เปนผูอํ านวยการเดินทาง และ จนท.ประจํ า บ.พระที่นั่ง       

(ผูอํ านวยการเดินทาง สวมหมวกทรงหมอตาลสีเทา)
การใชหมวกประกอบเครื่องแบบปกติเทาคอพับ แขนยาว อินทรธนูออน

ใหหนวยที่จัดงานพิธ ี กํ าหนดใชหมวกทรงหมอตาลสีเทา  หรือหมวกหนีบสีเทา ตามความเหมาะ
สมของงานพิธี
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๓.๒.๔  เครื่องแบบปกสติเทาคอพับ แขนยาว อินทรธนูแข็ง ใหแตงในโอกาส
นอกเหนือจากขอ ๓.๒.๓ หรือตามท่ีผูบังคับบัญชาเห็นสมควร

๓.๒.๕  การใชเครื่องแบบปกติคอพับ ของทหารหญิง
๓.๒.๕.๑  โอกาสทีท่หารชาย แตงเคร่ืองแบบปกติเทาคอพับแขนยาว    

อินทรธนูออน ใหทหารหญิง แตงเคร่ืองแบบปกติคอพับ แขนยาว อินทรธนูออน
๓.๒.๕.๒  โอกาสทีท่หารชาย แตงเคร่ืองแบบปกติเทาคอพับแขนยาว   

อินทรธนูแขง็ ใหทหารหญิง  แตงเคร่ืองแบบปกติคอพับ แขนยาว อินทรธนูแข็ง
๓.๒.๕.๓  การใชหมวกประกอบเครื่องแบบปกติคอพับของทหารหญิง

๓.๒.๕.๓.๑  ในโอกาสที่ทหารชายใชหมวกทรงหมอตาล
สีเทา  ใหทหารหญิงใชหมวกทรงกลมพับปกสีเทา

๓.๒.๕.๓.๒  ในโอกาสที่ทหารชายใชหมวกหนีบสีเทาให
ทหารหญิงใชหมวกหนีบสีเทา
 เอกสารอางอิง   คํ าสั่ง ทอ.(เฉพาะ) ที ่๗๑/๓๕ ลง ๒๕ ก.ค.๓๕

๓.๓  การใชเครื่องแบบปกติเทาคอแบะ   (ตามมติที่ประชุมสภากลาโหม
คร้ังท่ี ๑๑/๒๒ เม่ือ ๒๖ พ.ย.๒๓)

๓.๓.๑  ยังไมยกเลิกเครื่องแบบปกติเทาคอแบะของสามเหลาทัพ   แตใหสั่งใชเทา
ที่จํ าเปน เชน ในกรณีเขาเวรราชองครักษ

๓.๓.๒  ส ําหรับนายทหารประทวนชั้นยศจานายสิบ พันจา พันจาอากาศ           
ใหพยายามเลิกใชเครื่องแบบปกติเทาคอแบะเลยทีเดียว

๓.๓.๓  การแตงเครื่องแบบปกติเทาคอพับไปในงานพิธีตาง ๆ ซึ่งเคยสั่งใหผูกผา
ผูกคอ  ก็ใหสั่งยกเลิก  ไมตองผูกผาผูกคอ

 เอกสารอางอิง   มติที่ประชุมสภากลาโหม ตามบันทึกการประชุมสภากลาโหม คร้ังท่ี ๑๑/๒๒
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๔.  การแตงเคร่ืองแบบและการไวทรงผมของทหารหญิง
๔.๑  การแตงเคร่ืองแบบ
๔.๑.๑  ลักษณะและขนาดของเสื้อ กระโปรง รองเทา และกระเปาถือใหปฏิบัติตาม

กฎกระทรวง  ฯ  ของแตละเหลาทัพ  ส ําหรับผาท่ีใชตัดเคร่ืองแบบ  ควรเปนผาท่ีมีเน้ือผาไมบางจน
เกินไป และไมควรตัดรัดรูป

๔.๑.๒  ผูมีครรภต้ังแต ๓ เดือนข้ึนไป ใหงดการแตงเคร่ืองแบบ และใชเสื้อชุด
คลุมทองสีขาว หรือสีตามเหลาทัพ

๔.๒  การไวทรงผม
๔.๒.๑  การไวทรงผม ควรจะขมวดปลายผมใหเรียบรอย ไมปลอยใหผมยาว

ประบาหรือ ปรกบาจนปดอินทรธนู
๔.๒.๒  หากจํ าเปนจะตองใชอุปกรณตกแตงทรงผมประกอบ  ก็ควรใชกิ๊ป      

หรือริบบ้ินขนาดเล็ก ที่เปนสีเดียวกับสีผม
๔.๒.๓  หามไวผมเปย  ผมแกละ ผมทรงหางมา ผมมา (ผมปรกหนา) หรือทรงผม

อื่นที่ไมเหมาะสม
๔.๒.๔  หามใชครีมแตงผม  หรือสารอ่ืนใดตกแตงทรงผม ใหมองดูแลวเหมือน

ผมเปยก ตามสมัยนิยมในปจจุบัน
สํ าหรับขาราชการกลาโหมพลเรือนหญิง  และลูกจางหญิง  ในสังกัด กห.ใหถือปฏิบัติเชน

เดียวกบัทหารหญิงโดยอนุโลม

 เอกสารอางอิง   คํ าสั่ง กห ที ่๘๘/๓๔ ลง ๑ ก.พ.๓๔

๔.๓  การแตงเคร่ืองแตงกายของทหารหญิง   ผูมีครรภต้ังแต ๓ เดือนข้ึนไป
(ในสวนของ ทอ.)

ทหารหญิง  หากมีครรภต้ังแต ๓ เดือนข้ึนไป ใหงดแตงเคร่ืองแบบทหารหญิง โดย
กํ าหนดใหแตงกายดังนี้

๔.๓.๑  เสื้อ ควรเปนเสื้อสีขาวแบบคลุมทอง
๔.๓.๒  ผานุงควรเปนกระโปรงหรือผาถงุสีเทา สีดํ า หรือสีน้ํ าเงินดํ า

 เอกสารอางอิง   ส่ังการของ ผบ.ทอ.ทายหนังสือ กพ.ทอ.ที ่กห ๐๓๗๖/๒๕๙๑๔ ลง
๒๒ ต.ค.๒๓  เร่ือง ขอใหกวดขันการแตงกายและการปฏิบัติตนของทหารหญิง
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๕.  กํ าหนดทรงผม
เพื่อใหการไวทรงผมของขาราชการ ลูกจาง นักเรียนทหาร และพลทหารกองประจํ าการ

สังกัด ทอ.เปนไปตามระเบียบส ํานักนายกรัฐมนตรี  เร่ือง การไวทรงผมและการแตงกายของ
ขาราชการ ลูกจาง และผูที่ท ํางานในรัฐวิสาหกิจ ลง ๖ มิ.ย.๑๖  มีความเปนระเบียบเรียบรอย
เหมาะสมกับบุคลิก ลักษณะของทหาร และบุคคลผูสังกัดอยูในกองทัพ จึงใหปฏิบัติดังนี้

๕.๑  การไวทรงผมของบุคคลในสังกัด ทอ.ที่เปนชาย
๕.๑.๑  ขาราชการช้ันสัญญาบัตร ใหไวทรงผมแบบจอนบางหรือทรงสูง
๕.๑.๒  ขาราชการต่ํ ากวาช้ันสัญญาบัตร ใหไวทรงผมแบบจอนบางหรือทรงสูง
๕.๑.๓  ลูกจาง ใหไวทรงผมแบบจอนบางหรือทรงสูง
๕.๑.๔  นักเรียนทหาร และนักเรียนดุริยางค ใหไวทรงผมแบบทรงสูง
๕.๑.๕  พลทหารกองประจํ าการ ใหไวทรงผมแบบทรงสูง
ทั้งนี้ ตองหวีและรักษาใหสะอาดเรียบรอยตลอดเวลา  เมื่อสวมหมวกอยาใหทรง

ผมแลบ หรือหอยยอยออกมาขางหนาผาก
๕.๒  ให นขต.ทอ.ติดรูปตัวอยางทรงผมไวในหองตัดผมของหนวย เพ่ือใหชางตัดผม

ตัดตามรูปตัวอยางน้ัน
๕.๓  นักเรียนทหาร นักเรียนดุริยางค และพลทหารกองประจํ าการ หามไวหนวด  สวน

ขาราชการและลูกจาง อนุญาตใหไวหนวดได  แตตองมิใหยาวและหนาเกินไป โดยตองตกแตงให
เรียบรอย

สํ าหรับการไวเคราน้ัน หามไวโดยเด็ดขาด
๕.๔  ใหผูบังคับบัญชาทุกระดับชั้นเอาใจใส  อบรมชี้แจงและกวดขันผูใตบังคับบัญชา

ปฏบัิติตามคํ าส่ังน้ีโดยเครงครัด  ถาปรากฏวาผูใดฝาฝน ละเลยไมปฏิบัติตาม ใหพิจารณาลงทัณฑ
หรือโทษตามแบบธรรมเนียมเกี่ยวกับการลงทัณฑหรือโทษ ที่ทางราชการกํ าหนดไวทุกประการ
 เอกสารอางอิง   คํ าสั่ง ทอ.(เฉพาะ) ที ่๑๐๐/๒๖ ลง ๓ มี.ค.๒๖

๖.  ชุดพระราชทาน
ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี เม่ือ ๑๖ ก.ย.๒๓ ท่ีประชุมมีมติรับรองใหเส้ือไทย

พระราชทาน เปนเครื่องแบบขาราชการและใชแทนเสื้อสากลได ทั้งนี้ เพื่อเปนการประหยัดและเพื่อ
ความเหมาะสมกับภาวะอากาศของประเทศไทย นอกจากนั้นใหถือเปนเครื่องแตงกายที่สุภาพเสมอ
ดวยเครื่องแตงกายสากล  ซึ่งยอมมีผลใหสมาชิกเนติบัณฑิตสภาใชแตงเวลาปฏิบัติหนาที่ในศาล
รวมทั้งขาราชการก็แตงไปทํ างานได เส้ือไทยพระราชทานน้ีคณะรัฐมนตรีเห็นควรใหใชช่ือ "เส้ือชุด
ไทย" และไดมอบใหกระทรวงศึกษาธิการ กับส ํานักงานปลัดส ํานักนายกรัฐมนตรี รวมกันพจิารณา
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กํ าหนดรายละเอียดในเรื่องสีของผาและการประดับเครื่องหมายส ําหรับขาราชการตอไป แบบของ
เสื้อชุดไทยม ี๓ แบบ คือ

๖.๑   ชุดไทยแขนสั้น  ใชสีเรียบจาง หรือมีลวดลายสุภาพ ใชในโอกาสธรรมดาทั่วไป
หรือในการปฏิบัติงาน หรือในโอกาสพิธีกลางวันและอาจใชสีเขมไดในโอกาสพิธีการเวลากลางคืน

๖.๒   ชุดไทยแขนยาว   ใชสีเรียบจาง หรือมีลวดลายสุภาพ ในโอกาสพิธีกลางวัน    
และอาจใชสีเขมในโอกาสพิธีการเวลากลางคืน

๖.๓   ชุดไทยแขนยาวคาดเอว   ใชในโอกาสพิธีการที่ส ําคัญมาก
- สํ าหรับในโอกาสงานศพ  ใหใชเสื้อแขนสั้น หรือแขนยาว สีขาว กางเกงสีดํ า 

หรือขาวทั้งชุด หรือดํ าทั้งชุด และในกรณีใชเสื้อชุดไทยแขนยาวสีขาว  หรือสีดํ า  ใหติดแขนทุกข
ดวย  เสื้อชุดไทยแขนสั้น  ไมตองติดแขนทุกข

- ผาที่ใชตัดเสื้อชุดไทย  ควรเปนผาท่ีทํ าในประเทศไทย

เอกสารอางอิง
๑.  หนังสือที่ สร ๐๒๐๓/ว.๑๗๗ ลง ๒๖ ก.ย.๒๗
๒.  หนังสือที่ สร ๐๒๐๓/ว.๑ ลง ๑๒ ม.ค.๒๖
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การคาดกระบี่ การใชถุงมือ และการใชผาพันแขนทุกข
๑.  ในโอกาสตอไปน้ีใหนายทหารสัญญาบัตร  นายดาบ  จานายสิบ  พันจา  และพันจาอากาศ
คาดกระบี่ดวยเสมอ คือ.-
๑.๑  คุมหรือประจํ าแถวเปนกองทหารเกียรติยศ หรือเวลาแหนํ า หรือแตตามเสด็จ
๑.๒  คุมหรือประจํ าแถวรับการตรวจพลสวนสนาม  ซึ่งกระทํ าเปนพิเศษ และมิไดตอเน่ืองกับ

การฝกอยางอื่น
๑.๓  ไปในงานพระราชพิธ ี หรือรัฐพิธีตามหมายก ําหนดการ  หรือเฝาทูลละอองธุลีพระบาท

หรือเฝาทูลละอองพระบาท ในโอกาสตาง ๆ ที่เปนทางราชการ เวนแตในงานสโมสรสันนิบาต
๑.๔  ไปในงานพิธีกระท ําสัตยปฏิญาณตนของทหาร
๑.๕  เปนตุลาการศาลทหาร  เวลาพิจารณาคดี ณ ที่ตั้งศาลปกติ
๑.๖  ไปในงานพระราชทานเพลิงศพ หรือฌาปนกิจศพทหารหรือตํ ารวจ  หรืองานฝงศพทหาร

หรือตํ ารวจตามประเพณีลัทธิหรือศาสนาที่ไมเผาศพ เม่ือแตงเคร่ืองแบบปกติขาวเคร่ืองแบบคร่ึงยศ
หรือเคร่ืองแบบเต็มยศ

นอกจากน้ี ถาเปนกิจการภายใน รัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหม หัวหนาสวนราชการข้ึน
ตรงตอกระทรวงกลาโหม ผูบัญชาการทหารบก ผูบัญชาการทหารเรือ ผูบัญชาการทหารอากาศ    
จะสั่งใหคาดกระบี่เปนการเฉพาะการก็ได

๒.  การใชถุงมือในเวลาแตงประกอบเคร่ืองแบบทหารน้ัน  ใหใชถุงมือสีขาว สีนวล หรือสีน้ํ าตาล
ในโอกาสตอไปนี้ใหนายทหารสัญญาบัตรใชถุงมือสีขาว หรือสีนวลดวยเสมอ คือ.-
๒.๑  ในโอกาสที่ก ําหนดใหคาดกระบี่
๒.๒  ในโอกาสที่ก ําหนดใหประดับเคร่ืองราชอิสริยาภรณ

     ในโอกาสอื่นนอกจากที่กลาว ใหทหารและนักเรียนทหารใชถุงมือสีนํ ้าตาลได

๓.  ผาพันแขนทุกขสีดํ าส ําหรับใชประกอบเคร่ืองแบบทหารน้ัน  ใหมีขนาดกวางระหวาง ๗ ซม.
ถึง ๑๐ ซม. และใหพันรอบแขนเสื้อขางซายเหนือศอกพองาม
๓.๑  ใหนายทหารสัญญาบัตร นายดาบ นักเรียนนายทหาร และจานายสิบ พันจา พันจาอากาศ

ใชผาพันแขนทุกขประกอบเคร่ืองแบบทหารไดดวย
๓.๒  กรณีตอไปนี้ใหงดใชผาพันแขนทุกขคือ

๓.๒.๑  เมื่อสวมเครื่องแบบที่ใชเสื้อคอพับและเครื่องแบบสโมสร
๓.๒.๒  เม่ืออยูในแถวหรือเปนผูควบคุมแถว   เวนแตจะมีหมายก ําหนดการ    หรือคํ าสั่ง

ของกระทรวงกลาโหมใหไวทุกข
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นายทหารที่มีสิทธิใชผาพันแขนทุกขไดตามที่กลาวขางตน ในขณะที่ไปอยูในตางประเทศ
หากจะตองไวทุกขก็ใหปฏิบัติตามที่กลาวนั้นได   เวนแตระเบียบการไวทุกขในตางประเทศนั้นมี
แตกตางจากที่กลาวแลว จึงใหปฏิบัติตามควรแกขนบธรรมเนียมส ําหรับประเทศน้ัน ๆ

เอกสารอางอิง
กฎกระทรวงวาดวยการคาดกระบี ่ การใชถุงมือและการใชผาพันแขนทุกข
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                                             การแตงกายของนายทหารสัญญาบัตร ทอ.(ชาย) มี ๑๓ ชนิด                                        ผนวก จ.                   - ๖๗ -

                                                                              เสื้อ
ลํ าดับ     ชนิดของเครื่องแบบ          หมวก                                                         ผาผูกคอ             กางเกง       เข็มขัด         รองเทา          เครื่องราช         สายยงยศ                   หมายเหตุ
                                                                              ชั้นนอก      ชั้นใน                                                                              อิสริยาภรณ
   ๑ ปกติขาว                       ทรงหมอตาล    คอปด              -                          -                   ขายาว              -           หุมสนหรือ   -ประดับ           - ไหมทอง          คาดกระบี ่ตามหมาย
                                                          สีขาว            สีขาว                                                             สีขาว                            หุมขอหนัง    เครื่องราช                                  กํ าหนดการ
                                                                                                                                                     สีด ํา                                                   อิสริยาภรณ
                                                                                                                                                                                                               -ประดับ            -ไหมสีเหลือง   -สายโยงกระบี่ดํ าเทา
                                                                                                                                                                                                                แพรแถบ
   ๒         ปกเตาเทาคอแบะ         ทรงหมอตาล     คอแบะ       เชิ้ตสี           สีนํ ้าเงินดํ า               ขายาว              -            หุมสนหรือ   -ประดับ           - ไหมทอง         คาดกระบี ่ตามหมาย
                                                          สีเทา              สีเทา        เทาออน        เงื่อนกะลาสี             สีเทา                             หุมขอหนัง   เครื่องราช                                  กํ าหนดการ
                                                                                                แขนยาว       งานกลางคืน                                                      สีด ํา          อิสริยาภรณ
                                                                                                                   จะใชผาผูกคอสีด ํา                                                                -ประดับ           -ไหมสีเหลือง  -งดประดับสายยงยศ
                                                                                                                  เงื่อนหูกระตายก็ได                                                                แพรแถบ                                   ราชองครักษ
                                                                                                                                                                                                                                                                 -สายโยงกระบี่ดํ าเทา
   ๓ ปกติเทารัดเอว             ทรงหมอตาล      รัดเอว        เชิ้ตสี         สีนํ ้าเงินดํ า                 ขายาว               -           หุมสนหรือ   -ประดับ            -สายเกลี้ยง
                                                          สีเทา             สีเทา         เทาออน     เงื่อนกะลาสี              สีเทา                              หุมขอหนัง    แพรแถบ           ไหมสีทอง
                                                                                                แขนยาว                                                                            สีด ํา
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                                                                              เสื้อ
ลํ าดับ      ชนิดของเครื่องแบบ           หมวก                                                      ผาผูกคอ               กางเกง        เข็มขัด       รองเทา          เครื่องราช           สายยงยศ              หมายเหตุ
                                                                                ชั้นนอก     ชั้นใน                                                                              อิสริยาภรณ
   ๔ ปกติเทาคอพับ             ทรงหมอตาล      คอพับ            -                          -                     ขายาว       ดายถัก       หุมสนหรือ    -ประดับ           - สายเกลี้ยง       - ในบางโอกาสเสื้อแบบนี้
                                                    สีเทา หรือ           สีเทา                                                                 สีเทา      หรือวัสดุ    หุมขอหนัง      แพรแถบ         ไหมสีเหลือง    จะใชแขนสั้นเพียงขอศอกก็ได
                                                    หมวกหนีบ       แขนยาว                                                                              เทียม         สีด ํา                                                                เวนแตในโอกาสที่ผูกผาผูกคอ
                                                    สีเทา                                                                                                            ดายถัก                                                                              - ในบางโอกาสที่ใช
                                                                                                                                                                       สีนํ ้าเงินดํ า                                                                         เครื่องแบบปกติเทาคอพับ
                                                                                                                                                                                                                                                                อินทรธนูออน จะใชหมวก
                                                                                                                                                                                                                                                                ทรงหมอตาลสีเทาก็ได

   ๕         ปกติเทาออนคอแบะ    ทรงหมอตาล    คอแบะ             -                         -                     ขายาว       ดายถัก       หุมสนหรือ    -ประดับ           - สายเกลี้ยง      - ใชหมวกหนีบ
                                                     หรือหมวก      สีเทาออน                                                          สีเทา         หรือวัสดุ    หุมขอหนัง    แพรแถบ          - ไหมสีเหลือง
                                                     หนีบสีเทา                                                                                                  เทียม          สีด ํา
                                                                                                                                                                       ดายถัก
                                                                                                                                                                       สีนํ ้าเงินดํ า
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                                                                              เสื้อ
ลํ าดับ       ชนิดของเครื่องแบบ         หมวก                                                        ผาผูกคอ              กางเกง       เข็มขัด        รองเทา          เครื่องราช         สายยงยศ                   หมายเหตุ
                                                                               ชั้นนอก      ชั้นใน                                                                                                     อิสริยาภรณ
   
   ๖          ฝก                                แกปทรงออน    ฝกสีเทา            -                      -                     ฝกขายาว    ดายถัก       สูงครึ่งนอง              -                       -              - ทหารใน กปษ.อย./
                                                    หรือหมวก                                                                                   สีเทา       หรือวัสดุ    หนังสีด ํา                                                           ผบ.อย./รอง,
                                                    เหล็กสีเทา                                                                                                   เทียม         ชนิดผูกเชือก                                                     เสธ, รอง เสธ.,
                                                                                                                                                                       ดายถักสี                                                                              ผอ.กวก.อย.,
                                                                                                                                                                       นํ ้าเงินดํ า                                                                             รอง ผอ.กวก.อย.
                                                                                                                                                                       หรือสีเทา                                                                           ใหใชหมวกทรงออน
                                                                                                                                                                                                                                                                 สีนํ ้าเงินดํ าประกอบ
                                                                                                                                                                                                                                                                 เครื่องแบบฝก
                                                                                                                                                                                                                                                                 - เครื่องหมายยศปกดวย
                                                                                                                                                                                                                                                                 ดายหรือไหมสีนํ้ าเงินดํ า



- ๗๐ -

                                                                              เสื้อ
 ลํ าดับ     ชนิดของเครื่องแบบ          หมวก                                                        ผาผูกคอ              กางเกง       เข็มขัด         รองเทา          เครื่องราช         สายยงยศ              หมายเหตุ
                                                                               ชั้นนอก      ชั้นใน                                                                                                     อิสริยาภรณ
   ๗   สนาม                           แกปทรงออน     เสื้อฝก           -                           -                  ฝกขายาว    ดายถัก       สูงครึ่งนอง              -                        -             - ใหใชเครื่องสนามดวย
                                                    หรือหมวก          สีเทา                                                             สีเทา           สีเทาหรือ  หนังสีด ํา                                                          - เครื่องหมายยศปกดวยดาย
                                                    เหล็กสีเทา                                                                                                  วัสดุเทียม   ชนิดผูกเชือก                                                    หรือไหมสีนํ้ าเงินดํ า
                                                                                                                                                                       ดายถัก                                                                               - เพื่อประโยชนในการปฏิบัติ
                                                                                                                                                                       สีเทา                                                                                  ราชการสนาม จะใชหมวกเสื้อ
                                                                                                                                                                                                                                                                 กางเกง เข็มขัด และรองเทา-
                                                                                                                                                                                                                                                                 หนัง เครื่องแบบสนามเปนสี-
                                                                                                                                                                                                                                                                 กากีแกมเขียวสลับดํ า  หรือ
                                                                                                                                                                                                                                                                 สลับเหลืองก็ได



- ๗๑ -

                                                                              เสื้อ
  ลํ าดับ     ชนิดของเครื่องแบบ            หมวก                                                      ผาผูกคอ            กางเกง       เข็มขัด         รองเทา         เครื่องราช         สายยงยศ                   หมายเหตุ
                                                                              ชั้นนอก       ชั้นใน                                                                                                     อิสริยาภรณ
   ๘               ครึ่งยศ              ทรงหมอตาล      คอปด        เชิ้ต                          -                   กางเกง             -           หุมขอหนัง   - ประดับ            - ไหมทอง       - คาดกระบี ่สายโยงกระบี่   
                                                          สีขาว             สีขาว        สีขาว                                            แถบ                              สีด ํา               เครื่องราช                                 สีทอง
                                                                                                                                                                                                               อิสริยาภรณ                               - สํ าหรับนายทหารสัญญาบัตร
                                                                                                                                                                                                               ผูไดรับ                                      ในกรม นนอ.รอ.รร.นอ.
                                                                                                                                                                                                               เครื่องราช                                  และ พัน ๑ รอ.ร.อย.และ
                                                                                                                                                                                                               อิสริยาภรณ                               นายทหารพิเศษประจํ ากรม
                                                                                                                                                                                                               ชั้นสายสะพาย                           นนอ.รอ.รร.นอ.และ
                                                                                                                                                                                                               ไมตองสวม                               พัน.๑ รอ.ร.อย.มีเครื่องแบบ
                                                                                                                                                                                                               สายสะพาย                                ครึ่งยศรักษาพระองคเพิ่มขึ้น
                                                                                                                                                                                                               คงประดับ                                  อีกชนิดหนึ่งประกอบดวย
                                                                                                                                                                                                               แตดาราและ                               (ก) หมวกยอด
                                                                                                                                                                                                               ไมสวม                                      (ข) เสื้อชั้นนอกคอปดสีขาว
                                                                                                                                                                                                               สายสรอย                                  (ค) กางเกงแถบ
                                                                                                                                                                                                                                                                 (ง) คันชีพ
                                                                                                                                                                                                                                                                 (จ) รองเทาหุมขอหนังสีด ํา
                                                                                                                                                                                                                                                                 (ฉ) ถุงมือสีขาว



- ๗๒ -

                                                                              เสื้อ
 ลํ าดับ      ชนิดของเครื่องแบบ          หมวก                                                      ผาผูกคอ               กางเกง        เข็มขัด        รองเทา         เครื่องราช          สายยงยศ              หมายเหตุ
                                                                               ชั้นนอก       ชั้นใน                                                                                                    อิสริยาภรณ
   ๙   เต็มยศขาว                     ทรงหมอตาล     คอปด        เชิ้ต                         -                    กางเกง             -           หุมขอหนัง  - ประดับ            - ไหมทอง        - คาดกระบี ่สายโยงกระบี่
                                                          สีขาว             สีขาว        สีขาว                                            แถบ                                 สีด ํา           เครื่องราช                                   สีทอง
                                                                                                                                                                                                               อิสริยาภรณ                               - สํ าหรับนายทหารสัญญาบัตร
                                                                                                                                                                                                               ผูไดรับสายสะพายมากกวา       ในกรม นนอ.รอ.รร.นอ.และ
                                                                                                                                                                                                               ๑ สายขึ้นไป ใหสวมสาย           นายทหารพิเศษประจํ ากรม
                                                                                                                                                                                                               สะพายเครื่องราชอิสริยาภรณ   นนอ.รอ.รร.นอ.มีเครื่องแบบ
                                                                                                                                                                                                               ที่ออกชื่อในหมายกํ าหนดการ  เต็มยศรักษาพระองคเพิ่มขึ้น
                                                                                                                                                                                                               ถาไมกํ าหนดชื่อสายสะพาย      อีกชนิดหนึ่งเชนเดียวกับ
                                                                                                                                                                                                               หรือไมไดรับสายสะพาย           เครื่องแบบครึ่งยศรักษา
                                                                                                                                                                                                               เครื่องราชอิสริยาภรณที่ออก    พระองค เวนแตใหใชหมวก
                                                                                                                                                                                                               ชื่อในหมายกํ าหนดการ ให       ยอดพูสีฟาสด เสื้อชั้นนอก
                                                                                                                                                                                                               สวมสายสะพายชั้นสูงสุด          คอปดสีฟาสดและมีประคต
                                                                                                                                                                                                               ที่ไดรับพระราชทาน หรือ             สํ าหรับนายทหารสัญญา
                                                                                                                                                                                                               สายสะพายเครื่องราช                บัตร ใน พัน ๑ รอ.ร.อย.และ
                                                                                                                                                                                                               อิสริยาภรณที่เกี่ยวของกับงาน  นายทหารพิเศษประจํ า พัน.๑
                                                                                                                                                                                                                                                                 รอ.ร.อย.มีเครื่องแบบเต็มยศ



- ๗๓ -

                                                                              เสื้อ
 ลํ าดับ      ชนิดของเครื่องแบบ         หมวก                                                        ผาผูกคอ              กางเกง       เข็มขัด        รองเทา          เครื่องราช         สายยงยศ              หมายเหตุ
                                                                                ชั้นนอก     ชั้นใน                                                                                                     อิสริยาภรณ
                                                                                                                                                                                                                 เครื่องราช                                 รักษาพระองคเพิ่มขึ้นอีก
                                                                                                                                                                                                                อิสริยาภรณ                               หนึ่ง เชนเดียวกับเครื่องแบบ
                                                                                                                                                                                                                มหาจกัรี                                    ครึ่งยศรักษาพระองค เวนแต
                                                                                                                                                                                                                บรมราชวงศ แมจะสวมสาย      ใหใชหมวกยอดมีพูสีบานเย็น
                                                                                                                                                                                                                สะพายเครื่องราชอิสริยาภรณ   เสื้อชั้นนอกคอปดสีบานเย็น
                                                                                                                                                                                                                ไดก็ตาม ตองสวมสายสรอย     และมีประคต
                                                                                                                                                                                                               หอยตรามหาจักรี และประดับ
                                                                                                                                                                                                               ดาราจักรีดวยทุกครั้ง



- ๗๔ -

                                                                               เสื้อ
ลํ าดับ       ชนิดของเครื่องแบบ         หมวก                                                          ผาผูกคอ            กางเกง       เข็มขัด        รองเทา          เครื่องราช         สายยงยศ              หมายเหตุ
                                                                               ชั้นนอก      ชั้นใน                                                                                                     อิสริยาภรณ
   ๑๐        เต็มยศเทา                     ทรงหมอตาล    คอแบะ      เชิ้ตสีเทา     สีนํ ้าเงินดํ า                 กางเกง              -           หุมขอหนัง   - ประดับ           - ไหมทอง        - คาดกระบี่สายโยงกระบี่
                                                     สีเทา                 สีเทา          ออน           เงื่อนกะลาสี              แถบ                               สีด ํา              เครื่องราช            สีทอง
                                                                                               แขนยาว                                                                                                   อิสริยาภรณ                               - ถาประจํ าแถวทหารซึ่งแตง
                                                                                                                                                                                                               เหมือนเครื่อง                             เครื่องแบบเต็มยศใหแตงเชน
                                                                                                                                                                                                               แบบเต็มยศ                                เดียวเดียวกับเครื่องแบบฝก
                                                                                                                                                                                                               ขาว                                            เวนแตใหใชหมวกเหล็กสีเทา

   ๑๑       สโมสรคอปด               ทรงหมอตาล     คอปด        เชิ้ตสีขาว                 -                     กางเกง             -             สโมสร      ประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ
                                                    สีขาว                 สีขาว         แขนยาว                                         แถบ                                                  จํ าลองสํ าหรับผูไดรับ
                                                                                                                                                                                                               พระราชทานเครื่องราช
                                                                                                                                                                                                               อิสริยาภรณชนิดสวมคอ หรือ
                                                                                                                                                                                                               สายสะพายและดารา
                                                                                                                                                                                                               ใหประดับเครื่องราช
                                                                                                                                                                                                               อิสริยาภรณจริง



- ๗๕ -

                                                                               เสื้อ
 ลํ าดับ      ชนิดของเครื่องแบบ         หมวก                                                        ผาผูกคอ              กางเกง       เข็มขัด        รองเทา          เครื่องราช          สายยงยศ                   หมายเหตุ
                                                                              ชั้นนอก       ชั้นใน                                                                                                     อิสริยาภรณ
   ๑๒      สโมสรอกแข็ง              ทรงหมอตาล      เปดอก      เสื้อกั๊ก       สีด ําเงื่อนหูกระตาย     กางเกง             -             สโมสร       - ประดับ           - ไหมทอง       - ในบางโอกาสจะใชหมวก
                                                          สีขาว             สีขาว        สีขาว                                            แถบ                                                  เครื่องราช                                   ทรงหมอตาลสีเทา เสื้อชั้น
                                                                                                และเชิ้ต                                                                                                  อิสริยาภรณ                                นอกเปดอกเทาและเสื้อกั๊ก
                                                                                                อกแข็ง                                                                                                    จํ าลอง                                       สีขาว หรือสีเทาก็ได
                                                                                                สีขาว                                                                                                      - สํ าหรับผูที่ไดรับ
                                                                                                หรือจะ                                                                                                    พระราชทานเครื่องราช
                                                                                                ใชเชิ้ต                                                                                                      อิสริยาภรณชนิดสวมคอหรือ
                                                                                                อกจีบ                                                                                                      สายสะพายและดารา
                                                                                                สีขาว                                                                                                       ใหประดับเครื่องราช
                                                                                               แทนเชิ้ต                                                                                                   อิสริยาภรณจริง ชนิดติด
                                                                                               อกแข็ง                                                                                                     หนาอก ใหประดับที่คอพับ
                                                                                               สีขาว                                                                                                        ของเสื้อได เครื่องหมาย
                                                                                               ก็ได                                                                                                          สังกัดชนิดสวมคอสวมให
                                                                                                                                                                                                                แพรแถบอยูใตผาผูกคอ



- ๗๖ -

                                                                               เสื้อ
  ลํ าดับ     ชนิดของเครื่องแบบ          หมวก                                                      ผาผูกคอ               กางเกง        เข็มขัด        รองเทา         เครื่องราช          สายยงยศ              หมายเหตุ
                                                                               ชั้นนอก      ชั้นใน                                                                                                    อิสริยาภรณ
                                                                                                                                                                                                   ชนิดมีสายสะพาย
                                                                                                                                                                                                                เมื่อมีหมายกํ าหนดการ
                                                                                                                                                                                                               ใหสวมไวในเสื้อสโมสร
                                                                                                                                                                                                               ชั้นนอกทับเสื้อกั๊ก

  ๑๓          สโมสรอกออน          ทรงหมอตาล     เปดอก     เชิ้ตอกออน สีด ําเงื่อนหูกระตาย      กางเกง       แพรแถบ    สโมสร         การประดับ      - ไหมทอง
                                                         สีขาว            สีขาว        สีขาว และ                                      แถบ            รัดเอว                             เครื่องราช
                                                                                               แพรแถบ                                                           สีเทา                               อิสริยาภรณ
                                                                                               รัดเอวเสีเทา                                                                                             อนุโลมเชน
                                                                                               แทนเสื้อกั๊ก                                                                                              เดียวกับเครื่อง
                                                                                               สีขาวหรือสีเทา                                                                                        แบบสโมสร
                                                                                               หรือเชิ้ตอกแข็ง                                                                                        อกแข็ง



                                                                การแตงกายของนายทหารสัญญาบัตร ทอ. (หญิง)  มี ๑๑ ชนิด                                                                                 - ๗๗ -

                                                                     เสื้อ               กระโปรง                                                              กระ       
ลํ าดับ        ชนิดของ             หมวก                                                     หรือ               เข็มขัด            รองเทา          ถุงเทา      เปา         เครื่องราช               สายยงยศ                หมายเหตุ
               เครื่องแบบ                                 ชั้นนอก        ชั้นใน          กางเกง                                                                         ถือ         อิสริยาภรณ
    ๑         ปกติขาว           ทรงกลม           คอแบะ      คอพับ        กระโปรง                  -            หุมสนหนัง        ยาวสี      สีด ํา     - ประดับ                 -ไหมทอง
                                       พับปกสีขาว       สีขาว        สีขาว          สีขาว                                      สีด ําชนิด           นํ ้าตาล                   เครื่องราช
                                                                แขนยาว                                                                       ไมผูกเชือก        ออน                     อิสริยาภรณ
                                                                -ผารูปตัววี                                                                                                                        - ประดับแพรแถบ  -ไหมสีเหลือง
                                                                สีนํ ้าเงินดํ า
                                                                ประกอบ
                                                                เสื้อคอพับ
                                                                สีขาว
   ๒         ปกติเทา           ทรงกลมพับ     คอแบะ       คอพับ        กระโปรง                  -             หุมสนหนัง        ยาวสี      สีด ํา    - ประดับเครื่อง       - ไหมทอง
               คอแบะ            ปกสีเทา            สีเทา          เทาออน      สีเทา                                        สีด ําชนิด          นํ ้าตาล                  ราชอิสริยาภรณ
                                                                                   สีขาว                                                         ไมผูกเชือก       ออน                   - ประดับแพรแถบ  -ไหมสีเหลือง
                                                                                   แขนยาว
                                                                                   - ผารูปตัววีสีนํ ้าเงินดํ า
                                                                                   ประกอบเสื้อคอพับ
                                                                                   สีเทาออน



- ๗๘ -

                                                                    เสื้อ                 กระโปรง                                                             กระ
 ลํ าดับ        ชนิดของ            หมวก                                                      หรือ               เข็มขัด           รองเทา          ถุงเทา      เปา           เครื่องราช             สายยงยศ                   หมายเหตุ
                 เครื่องแบบ                               ชั้นนอก       ชั้นใน            กางเกง                                                                        ถือ          อิสริยาภรณ
    ๓          ปกติเทา           ทรงกลม         คอแบะ              -           กระโปรง                 -              หุมสนหนัง     ยาวสี        สีด ํา   - ประดับแพรแถบ   - สายเกลี้ยง     - ใชหมวกหนีบ
                 คอแบะ           พับปก  หรือ    สีเทา                              สีเทาหรือ                                 สีด ําชนิด        นํ ้าตาล                                                ไหมสีเหลือง
                ปลอยเอว         หมวกหนีบ                                            กระโปรง                                ไมผูกเชือก     ออนหรือ
                                        สีเทา                                                      กางเกงสีเทา                                                   ไมใช
                                                                                                                                                                              ก็ได

   ๔          ปกติเทาออน    ทรงกลมพับ    คอแบะ              -           กระโปรง                 -            หุมสนหนัง        ยาวสี      สีด ํา     - ประดับแพรแถบ  - สายเกลี้ยง
                 คอแบะ            ปก หรือ         สีเทาออน                       สีเทา หรือ                              สีด ําชนิด          นํ ้าตาล                                                ไหมสีเหลือง
               ปลอยเอว          หมวกหนีบ                                            กระโปรง                              ไมผูกเชือก       ออนหรือ
                                        สีเทา                                                     กางเกงสีเทา                                                     ไมใช
                                                                                                                                                                              ก็ได

   ๕ ปกติคอพับ      ทรงกลมพับ      คอพับ              -           - กระโปรง       ดายถักหรือ    หุมสนหนัง       ยาวสี       สีด ํา     - ประดับแพรแถบ - สายเกลี้ยง       - เสื้อแบบนี้จะใชแขนสั้น
                                        ปกสีเทาหรือ     สีขาว                             สีเทา หรือ      วัสดุเทียม       สีด ําชนิด          นํ ้าตาล                                                 ไหมสีเหลือง    เหนือขอศอกไมเกิน ๒
                                        หมวกหนีบ       แขนยาว                       - กระโปรง       ดายถัก           ไมผูกเชือก       ออน                                                                             เซ็นติเมตร ปลายแขนพับ
                                        สีเทา                                                       กางเกงสี                                                                                                                                            ออกขางนอกเปนรูปแหลม



- ๗๙ -

                                                                    เสื้อ                 กระโปรง                                                              กระ
 ลํ าดับ        ชนิดของ            หมวก                                                      หรือ               เข็มขัด           รองเทา          ถุงเทา      เปา           เครื่องราช             สายยงยศ                   หมายเหตุ
                เครื่องแบบ                                 ชั้นนอก       ชั้นใน           กางเกง                                                                        ถือ          อิสริยาภรณ
                                                                                                          เทาหรือ        สีนํ ้าเงินดํ า                                                                                                                  ๒ เซ็นติเมตรก็ได
                                                                                                      - กางเกง                                 - หุมสนหนัง
                                                                                                      ขายาวสีเทา                              สีด ํา จะใช
                                                                                                                                                     ผูกเชือกและ
                                                                                                                                                     ถุงเทาสั้นด ํา

    ๖  ฝก          หนีบสีเทา        ฝกสีเทา             -         ฝกขายาวสีเทา   ดายถักหรือ   หุมสนหนัง       สั้นสีดํ า      -                      -                         -
                                                                                                                               วัสดุเทียม      สีด ําชนิด
                                                                                                                                ดายถัก          ผูกเชือกสีด ํา
                                                                                                                               สีนํ ้าเงินดํ า
  ๗ สนาม          หนีบสีเทา       ฝกสีเทา             -          ฝกขายาวสีเทา  ดายถักหรือ   หุมสนหนัง       สั้นสีดํ า       -                    -                           -              -ใหใชเครื่องสนามดวย เพื่อ
                                                                                                                              วัสดุเทียม      สีด ําชนิด                                                                                                ประโยชนในการปฏิบัติราช
                                                                                                                              ดายถัก           ผูกเชือก                                                                                                 การสนามจะใช หมวก เสื้อ
                                                                                                                              สีนํ ้าเงินดํ า                                                                                                                   กางเกง เข็มขัด และรองเทา
                                                                                                                                                                                                                                                                 ของเครื่องแบบเปนสีกากีแกม
                                                                                                                                                                                                                                                                 เขียวสลับด ําหรือสลับเหลืองก็ได



- ๘๐ -

                                                                    เสื้อ                 กระโปรง                                                                      กระ
 ลํ าดับ        ชนิดของ             หมวก                                                    หรือ                เข็มขัด            รองเทา         ถุงเทา      เปา           เครื่องราช          สายยงยศ                  หมายเหตุ
                 เครื่องแบบ                               ชั้นนอก       ชั้นใน            กางเกง                                                                        ถือ           อิสริยาภรณ
    ๘         ครึ่งยศ             ทรงกลม           คอแบะ      คอพับ        กระโปรงสีเทา           -            หุมสนหนัง      ยาวสี      สโมสร ประดับเครื่องราช  -ไหมทอง    -สํ าหรับนายทหารพิเศษประจํ ากรม
                                       พับปกสีขาว      สีขาว         สีขาว                                                          สีด ําชนิด         นํ ้าตาล                 อิสริยาภรณ ผูได                        นนอ.รอ.รร.นอ.และประจ ํา
                                                                                   แขนยาว                                                     ไมผูกเชือก      ออน                     รับเครื่องราช                             พัน.๑ รอ.ร.อย.มีเครื่องแบบครึ่งยศ
                                                                                   -ผารูปตัววี                                                                                                     อิสริยาภรณชั้น                           รักษาพระองคเพิ่มขึ้นอีกชนิดหนึ่ง
                                                                                   สีนํ ้าเงินดํ า                                                                                                    สายสะพาย ไมตอง                      ประกอบดวย
                                                                                   ประกอบ                                                                                                       สวมสายสะพาย                          (ก) หมวกทรงออนสีเทา
                                                                                  เสื้อคอพับ                                                                                                      คงประดับแตดารา                      (ข) เสื้อชั้นนอกคอปดสีขาว
                                                                                  สีขาว                                                                                                              และไมสวมสายสรอย                (ค) กระโปรงสีเทา
                                                                                                                                                                                                         -ประดับเครื่องราช                     (ง) คันชีพ
                                                                                                                                                                                                         อิสริยาภรณ ผูไดรับ                   (จ) รองเทาสูงครึ่งนอง ชนิด
                                                                                                                                                                                                         สายสะพาย ๑ สาย                     ไมผูกเชือก หรือรองเทาสูงหนัง
                                                                                                                                                                                                         ขึ้นไป ใหสวมสาย                     สีด ําชนิดไมผูกเชือก
                                                                                                                                                                                                         สะพายเครื่องราช                       (ฉ) ถุงเทายาวสีนํ้ าตาลออน
                                                                                                                                                                                                         อิสริยาภรณที่ออกชื่อ



- ๘๑ -

                                                                   เสื้อ                  กระโปรง                                                                       กระ
 ลํ าดับ        ชนิดของ             หมวก                                                    หรือ                เข็มขัด            รองเทา        ถุงเทา       เปา         เครื่องราช            สายยงยศ                     หมายเหตุ
                 เครื่องแบบ                               ชั้นนอก       ชั้นใน           กางเกง                                                                         ถือ         อิสริยาภรณ
    ๙         เต็มยศขาว         ทรงกลม           คอแบะ     คอพับ        กระโปรงสีเทา          -            หุมสนหนัง       ยาวสี      สโมสร  ในหมายกํ าหนด   -ไหมทอง    -สํ าหรับนายทหารพิเศษประจํ ากรม
                                        พับปกสีขาว      สีขาว        สีขาว                                                          สีด ําชนิด         นํ ้าตาล                   การ ถาไม                                นนอ.รอ.รร.นอ.มีเครื่องแบบเต็มยศ
                                                                                   แขนยาว                                                    ไมผูกเชือก       ออน                      กํ าหนดชื่อสาย                         รักษาพระองคเพิ่มขึ้นอีกชนิดหนึ่ง
                                                                                  -ผารูปตัววี                                                                                                       สะพายหรือไม                          เชนเดียวกับเครื่องแบบครึ่งยศรักษา-
                                                                                  สีนํ ้าเงินดํ า                                                                                                      ไดรับสายสะพาย                      พระองค เวนแตใหใชหมวกทรงออน
                                                                                  ประกอบ                                                                                                         เครื่องราชอิสริยาภรณ               สีเทามีพูสีฟาสดติด ณ ที่ที่มีตรา
                                                                                  เสื้อคอพับ                                                                                                       ที่ออกชื่อในหมาย                     ราชวัลลภ เสื้อชั้นนอกคอปดสีฟาสด
                                                                                  สีขาว                                                                                                              กํ าหนดการ ใหสวม                   และมีประคตสํ าหรับนายทหารพิเศษ
                                                                                                                                                                                                         สายสะพายชั้นสูงสุด                 ประจ ํา พัน.๑ รอ.ร.อย.มีเครื่องแบบ
                                                                                                                                                                                                         ที่ไดรับพระราชทาน                  เต็มยศรักษาพระองคเพิ่มขึ้นอีกชนิด
                                                                                                                                                                                                         หรือสายสะพายที่                      หนึ่ง เชนเดียวกับเครื่องแบบครึ่งยศ
                                                                                                                                                                                                         เกี่ยวของกับงาน                        รักษาพระองค เวนแตใหใชหมวก
                                                                                                                                                                                                                                                           ทรงออนสีเทา มีพูสีบานเย็นติด ณ ที่
                                                                                                                                                                                                                                                           ที่มีตราราชวัลลภ เสื้อชั้นนอกคอปด
                                                                                                                                                                                                                                                           สีบานเย็นและมีประคต



- ๘๒ -

                                                                     เสื้อ                กระโปรง                                                                       กระ
 ลํ าดับ       ชนิดของ              หมวก                                                    หรือ                เข็มขัด           รองเทา          ถุงเทา      เปา         เครื่องราช             สายยงยศ                       หมายเหตุ
                เครื่องแบบ                                ชั้นนอก        ชั้นใน          กางเกง                                                                         ถือ         อิสริยาภรณ
    ๑๐     เต็มยศเทา         ทรงกลม             คอแบะ       คอพับ      กระโปรงสีเทา          -             หุมสนหนัง       ยาวสี      สีด ํา     -ประดับเครื่องราช -ไหมทอง
                                      พับปกสีเทา         สีเทา         สีเทาออน                                                   สีด ําชนิด          นํ ้าตาล                 อิสริยาภรณ
                                                                                  -ผารูปตัววี                                                  ไมผูกเชือก        ออน                   เหมือนเครื่องแบบ
                                                                                  สีนํ ้าเงินดํ า                                                                                                      เต็มยศยศขาว
                                                                                  ประกอบเสื้อ
                                                                                  คอพับสีเทาออน

  ๑๑        สโมสร            ทรงกลม             เปดอก      เชิ้ตอกจีบ  กระโปรงยาว     แพรแถบ       หุมสนหนัง        ยาวสี     สโมสร -ประดับเครื่องราช -ไหมทอง  -ผูกผาผูกคอสีดํ ามัน
                                      พับปกสีขาว        สีขาว         สีขาว        สีเทา                  รัดเอวสีเทา   สีด ําชนิด            เทาดํ า                 อิสริยาภรณจํ าลอง
                                                                                    แขนยาว                                                   ไมผูกเชือก                                   สํ าหรับผูไดรับพระราชทาน
                                                                                                                                                                                                         เครื่องราชอิสริยาภรณชนิด
                                                                                                                                                                                                         สวมคอ หรือสายสะพาย
                                                                                                                                                                                                         และดารา ใหประดับเครื่อง
                                                                                                                                                                                                         ราชอิสริยาภรณจริง

                                                                                                        สมพิศ พิมพ/น.ท.กมล ตรวจ /๙ ม.ค.๔๗

Benjaporn Tasasil
Back


	ÇÑµ¶Ø»ÃÐÊ§¤ì¢Í§º·àÃÕÂ¹
	ÇÑµ¶Ø»ÃÐÊ§¤ìàªÔ§¾ÄµÔ¡ÃÃÁ
	àÃ×èÍ§·Õè¨ÐÈÖ¡ÉÒ
	áºº¸ÃÃÁà¹ÕÂÁ·ËÒÃ
	ËÃ×ÍÅéÁÅÐÅÒÂä´é¶Ù¡µéÍ§
	áÅÐ¡ÒÃãªé¼éÒ¾Ñ¹á¢¹·Ø¡¢ìä´é¶Ù¡µéÍ§
	
	
	
	
	ÊÀÒ¾¢Í§ÊÑ§¤Áâ´Â·ÑèÇä»
	ÊÔè§·ÕèºÑ§¤ÑºãËé·ËÒÃÁÕÇÔ¹ÑÂ





	¹Í¡¨Ò¡·Ñ³±ì·Õè¡ÅèÒÇäÇé¹Õé ËéÒÁÁÔãËé¤Ô´¢Öé¹ãËÁèËÃ×ÍãªéÇÔ¸ÕÅ§·Ñ³±ìÍÂèÒ§Í×è¹à»ç¹ÍÑ¹¢Ò´
	
	
	
	
	¼ÙéÁÕÍÓ¹Ò¨ºÑ§¤ÑººÑ�ªÒ«Öè§Å§·Ñ³±ìá¡è¼Ùé¡ÃÐ·Ó¼Ô´ä´é¹Ñé¹ ¤×Í
	¡ÒÃ¾Ô¨ÒÃ³ÒÅ§·Ñ³±ì
	¡ÒÃà¾ÔèÁ·Ñ³±ìËÃ×ÍÅ´·Ñ³±ì
	ÃéÍ§·Ø¡¢ì

	ÇÔ¸ÕÃéÍ§·Ø¡¢ì
	¡ÒÃÃéÍ§·Ø¡¢ìà·ç¨
	¤Ø³áÅÐâ·É¢Í§¡ÒÃ·Õè·ËÒÃµÑé§ÁÑè¹ÍÂÙèã¹ÇÔ¹ÑÂ áÅÐ¢Ò´ÇÔ¹ÑÂ
	¼ÅÃéÒÂ¢Í§¡ÒÃ·Õè·ËÒÃ¢Ò´ÇÔ¹ÑÂ
	¡ÒÃà¤ÒÃ¾
	¡ÒÃà¤ÒÃ¾àÁ×èÍÍÂÙèÅÓ¾Ñ§
	¡ÒÃà¤ÒÃ¾àÁ×èÍÍÂÙèã¹¤ÇÒÁ¤Çº¤ØÁ
	¡ÒÃ¼èÍ¹¼Ñ¹





	ËÅÑ¡à¡³±ìáÅÐÇÔ¸Õ»¯ÔºÑµÔà¡ÕèÂÇ¡ÑºË¹Ñ§Ê×ÍÊÑè§¡ÒÃáÅÐ»ÃÐªÒÊÑÁ¾Ñ¹¸ìµÒÁ¢éÍ¹ÕéãËéãªéµÒÁÃÐàºÕÂº
	à¡ÕèÂÇ¢éÍ§â´Âà©¾ÒÐ»¯ÔºÑµÔ

	¼ÙéºÑ§¤ÑººÑ�ªÒ¨ÐÊÑè§ãËé¢éÒÃÒª¡ÒÃ·ÕèàËç¹ÊÁ¤ÇÃÃÑ¡ÉÒÃÒª¡ÒÃã¹µÓáË¹è§·ÕèÇèÒ§¹Ñé¹ä´é
	¼ÙéºÑ§¤ÑººÑ�ªÒ¨ÐÊÑè§ãËé¢éÒÃÒª¡ÒÃ·ÕèàËç¹ÊÁ¤ÇÃÃÑ¡ÉÒÃÒª¡ÒÃá·¹à»ç¹¡ÒÃªÑèÇ¤ÃÒÇ¡çä´é
	
	ËÑÇË¹éÒÊèÇ¹ÃÒª¡ÒÃ¢Öé¹µÃ§µèÍ¡ÃÐ·ÃÇ§¡ÅÒâËÁ ¼ÙéºÑ�ªÒ¡ÒÃ·ËÒÃº¡ ¼ÙéºÑ�ªÒ¡ÒÃ

	¡ÃÐ·ÃÇ§¡ÅÒâËÁ    ¡Í§ºÑ�ªÒ¡ÒÃ·ËÒÃÊÙ§ÊØ´    ¡Í§·Ñ¾º¡   ¡Í§·Ñ¾àÃ×Í   ËÃ×Í¡Í§·Ñ¾ÍÒ¡ÒÈ




	32-56.pdf
	ÊÓËÃÑº¼Ùé·Õèà¤Âä»»¯ÔºÑµÔ§Ò¹ã¹Í§¤ì¡ÒÃÃÐËÇèÒ§»ÃÐà·È  »ÃÐàÀ··Õè ò
	
	¼ÙéºÑ�ªÒ¡ÒÃ·ËÒÃº¡ ¼ÙéºÑ�ªÒ¡ÒÃ·ËÒÃàÃ×Í

	óöõ ÇÑ¹
	
	¾.È.òõóð áÅÐ©ºÑºá¡éä¢à¾ÔèÁàµÔÁ
	
	àÃ×èÍ§  ¡ÒÃÃÒÂ§Ò¹àÁ×èÍµéÍ§¤´Õ

	¾.È.òõóô



	¡ÒÃÃÑºÊè§Ë¹éÒ·ÕèÃÒª¡ÒÃ
	
	
	
	
	÷  ºÑ�ªÕ¤´Õ				 µÒÁáºº¼¹Ç¡ ª
	¢Í§¡ÃÁ¨àÃ·ËÒÃÍÒ¡ÒÈ
	§Ò¹µÃÇ¨ºÑ�ªÕ·ËÒÃÍÒ¡ÒÈ
	ÊÒÂÇÔ·ÂÒ¡ÒÃµèÒ§ æ








	57-66.pdf
	¢éÍ ñ.  ¢éÒÃÒª¡ÒÃ¡ÅÒâËÁµÒÁ¢éÍºÑ§¤Ñº¹Õé ãËéËÁÒÂ¤ÇÒÁÇèÒ
	¤ÇÒÁã¹ÇÃÃ¤¡èÍ¹äÁèãªéºÑ§¤Ñºá¡è¢éÒÃÒª¡ÒÃ¡ÅÒâËÁ·Õèà»ç¹ÊÁÒªÔ¡ÇØ²ÔÊÀÒ
	¢éÍ õ.  ¢éÒÃÒª¡ÒÃ¡ÅÒâËÁ¨ÐµéÍ§äÁè¡ÃÐ·Ó¡ÒÃÍÑ¹à»ç¹¡ÒÃ½èÒ½×¹¢éÍËéÒÁ´Ñ§µèÍä»¹Õé
	¾.È.òôùù
	à¢éÒÃèÇÁã¹¡ÒÃªØÁ¹ØÁÊÒ¸ÒÃ³ÐáÅÐ¡ÒÃà´Ô¹¢ºÇ¹àÃÕÂ¡ÃéÍ§ÊÔ·¸Ôì
	ËéÒÁÁÔãËé·ËÒÃ €¢éÒÃÒª¡ÒÃ¡ÅÒâËÁ¾ÅàÃ×Í¹ ÅÙ¡¨éÒ§ áÅÐ¤¹§Ò¹ã¹ÊÑ§¡Ñ´¡ÃÐ·ÃÇ§¡ÅÒâËÁ



	18.pdf
	µÒÃÒ§¡ÓË¹´·Ñ³±ì
	µÒÃÒ§¡ÓË¹´·Ñ³±ì




