


วัน เดือน ป เวลา รายการฝกอบรม หมายเหตุ

๑๗ ก.ย.๖๓ ๐๘๐๐ - ๐๘๐๕  อบรม - การรายงานเม่ือตองคดี 

๐๘๐๕ - ๐๘๒๐  ฝก - ทาตรง ทาพัก  

๑๘ ก.ย.๖๓ ๐๘๐๐ - ๐๘๐๕  อบรม - การสั่งใหขาราชการทหารพักราชการ

๐๘๐๕ - ๐๘๒๐  ฝก - ทาซายหัน ขวาหัน  

๒๑ ก.ย.๖๓ ๐๘๐๐ - ๐๘๐๕  อบรม - การรายงานตนเอง

๐๘๐๕ - ๐๘๒๐  ฝก - ทบทวนทาตรง ทาพัก ทาซายหันและขวาหัน

๒๒ ก.ย.๖๓ ๐๘๐๐ - ๐๘๐๕  อบรม - การรายงานดวน

๐๘๐๕ - ๐๘๒๐  ฝก - ทาเคารพขณะอยูกับที่ไมสวมหมวก

๒๓ ก.ย.๖๓ ๐๘๐๐ - ๐๘๐๕  อบรม - วิธีรองทุกข

๐๘๐๕ - ๐๘๒๐  ฝก - ทาเคารพขณะเคลื่อนที่ไมสวมหมวก

๒๔ ก.ย.๖๓ ๐๘๐๐ - ๐๘๐๕  อบรม - ขอปฏิบัติเก่ียวกับการเสพสุรา

๐๘๐๕ - ๐๘๒๐  ฝก - ทบทวนทาเคารพขณะอยูกับที่และเคลื่อนที่ไมสวมหมวก

๒๕ ก.ย.๖๓ ๐๘๐๐ - ๐๘๐๕  อบรม - กรณีความผิดเก่ียวกับการปฏิบัติราชการ

๐๘๐๕ - ๐๘๒๐  ฝก - ทาเคารพขณะอยูกับที่สวมหมวก

๒๘ ก.ย.๖๓ ๐๘๐๐ - ๐๘๐๕  อบรม - ความผิดเก่ียวกับการแตงกาย

๐๘๐๕ - ๐๘๒๐  ฝก - ทาเคารพขณะเคลื่อนที่สวมหมวก

๒๙ ก.ย.๖๓ ๐๘๐๐ - ๐๘๐๕  อบรม - ขอปฏิบัติเก่ียวกับการเผยแพรขาวสารตาง ๆ

๐๘๐๕ - ๐๘๒๐  ฝก - ทบทวนทาเคารพขณะอยูกับที่และเคลื่อนที่สวมหมวก

๓๐ ก.ย.๖๓ ๐๘๐๐ - ๐๘๐๕  อบรม - ความผิดเก่ียวกับยาเสพติด (เฉพาะเก่ียวกับวินัยทหาร)

๐๘๐๕ - ๐๘๒๐  ฝก - ทบทวนทาฝกทั้งหมด

ตั้งแต ๑๗ - ๓๐ ก.ย.๖๓ 

ตารางการฝกอบรมขาราชการ พนักงานราชการ และลูกจาง 



หัวขออบรม 
 

๑. การรายงานเมื่อตองคด ี
 ๑. การรายงานเมื่อตองคดี ใหดำเนินการดังนี้ 
  ๑.๑ ขาราชการทหาร ทหารกองประจำการ และนักเรียนทหาร 
   ๑.๑.๑ ผูใดตกเปนผูตองหา หรือจำเลยในคดีอาญา ขอหา หรือฐานความผิดที่สูงกวาความผิด
ลหุโทษ ใหผูนั้นรายงานเปนลายลักษณอักษรตอผูบังคับบัญชาโดยตรง ภายใน ๕ วันทำการ นับถัดจากวันที่ทราบ
การตกเปนผูตองหา หรือจำเลย 
   ๑.๑.๒ ผูใดตกเปนผูตองหา หรือจำเลยในคดีอาญา ขอหา หรือฐานความผิดท่ีไมสูงกวาความผิด
ลหุโทษ ใหผูนั้นรายงานเปนลายลักษณอักษรตอผูบังคับบัญชาโดยตรง ภายใน ๑๐ วันทำการ นับถัดจากวันที่ทราบ
การตกเปนผูตองหา หรือจำเลย 
   ๑.๑.๓ ผูใดตกเปนจำเลยในคดีแพง หรือคดีลมละลาย ใหผูนั้นรายงานเปนลายลักษณอักษร
ตอผูบังคับบัญชาโดยตรง ภายใน ๑๕ วันทำการ นับถัดจากวันที่ไดรับสำเนาคำฟองหรือถือวาไดรับสำเนาคำฟอง 
  ๑.๒ ลูกจาง และพนักงานราชการ ผูใดตกเปนผูตองหา หรือจำเลยในคดีอาญา คดีแพง หรือคดีลมละลาย 
ใหผูนั้นรายงานเปนลายลักษณอักษรตอผูบังคับบัญชาโดยตรง ภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่ทราบการตกเปนผูตองหา 
หรือจำเลย 
 ๒. ผูบังคับบัญชาของผูตองหาคดี หรือจำเลย มีหนาที่รบัผิดชอบจัดใหมกีารรายงานเม่ือตองคดีตามขอ ๑ 
และเสนอรายงานนั้นไปตามลำดับชั้น ผาน สธน.ทอ.ภายใน ๑๐ วันทำการ นับถัดจากวันที่ไดรับรายงานจาก
ผูตองหา หรือจำเลย แลวให สธน.ทอ.ดำเนินการดังตอไปนี ้
  ๒.๑ ถาเปนขาราชการทหาร เมื่อตกเปนผูตองหา หรือจำเลยในคดีอาญาที่ไมขึ้นศาลทหาร คดีแพง 
หรือคดีลมละลาย ก็ใหดำเนินการเสนอรายงานนั้นไปตามลำดับชั้น จนถึง รมว.กห.ยกเวนขาราชการทหาร
ซึ่งเปนบุคคลเขาทำหนาที่ทหารเปนการชั่วคราวที่ไมมียศทหาร ในเสนอรายงานไปตามลำดับชั้นจนถึง ผบ.ทอ. 
  ๒.๒ ถาเปนขาราชการทหาร เมื่อตกเปนผูตองหา หรือจำเลยในคดีอาญาที่ข้ึนศาลทหาร ใหเสนอ
รายงานไปตามลำดับชั้นจนถึง ผบ.ทอ. 
  ๒.๓ ถาเปนทหารกองประจำการ ลูกจาง พนักงานราชการ และนักเรียนทหาร เมื่อตกเปนผูตองหา 
หรือจำเลยในคดีอาญา คดีแพง คดีลมละลาย ใหเสนอรายงานไปตามลำดับชั้นจนถึง ผบ.ทอ. 
 ๓. ขอหา หรือคดีใด เขาเกณฑที่จะตองรายงานดวน ตามขอบังคับ กห.วาดวยการรายงานดวน พ.ศ.๒๕๑๑ 
ก็ใหสวนราชการตนสังกัดของผูตองหา หรือจำเลย ดำเนินการรายงานดวนดวย 

๒. การสั่งใหขาราชการทหารพักราชการ 
 ๑. ขาราชการทหารผูใดถูกฟองคดีอาญาหรือถูกกลาวหาวากระทำผิดอาญา เวนแตความผิดลหุโทษ
หรือความผิดอันไดกระทำโดยประมาท หรือมีกรณีที่ตองหาวากระทำผิดวินัยอยางรายแรง ถูกสอบสวนเพ่ือลงทัณฑ
สถานหนัก ถาผูบังคับบัญชาเห็นวาจะใหคงอยูในหนาที่ราชการระหวางพิจารณาหรือสอบสวนจะเปนการเสียหาย
แกราชการ ก็ใหสั่งพักราชการตั้งแตวนัที่ออกคำสั่งนั้น 
 ๒. ผูมีอำนาจสั่งใหขาราชการทหารพักราชการ คือ 
  ๒.๑ ขาราชการทหารต่ำกวาชั้นสัญญาบัตร ใหผูบังคับบัญชาที่มีอำนาจสั่งบรรจุเปนผูสั่ง 
  ๒.๒ ขาราชการชั้นสัญญาบัตร รัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหมเปนผูสั่ง 
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- ๒ -

 ๓. การใหพักราชการนั้น ใหพักตลอดเวลาที่คดียังไมถึงที่สุด หรือตลอดเวลาที่สอบสวนพิจารณา
เมื่อคดถีึงที่สุดแลว หรือสอบสวนพิจารณาแลว 
  ๓.๑ ถาปรากฏวาผูถูกสั่งใหพักราชการมิไดกระทำความผิดและไมมีมลทินหรือมัวหมองเลย ผูบังคับบัญชา
ที่สั่งพักราชการตองสั่งใหผูนั้นกลับคืนตำแหนงเดิมหรือเทียบเทา ตัง้แตวนัทีส่ั่งพักราชการ 
  ๓.๒ แมไมไดความวาผูถูกสั่งใหพักราชการไดกระทำความผิด แตก็มีมลทินหรือมัวหมองอยู ผูบังคับบัญชา
ที่สั่งพักราชการจะสั่งใหกลับเขารับราชการหรือใหออกจากราชการก็ได แตตองสั่งใหกลับเขารับราชการ
หรือออกจากราชการตั้งแตวันที่ออกคำสั่งนั้น 
  ๓.๓ ถาปรากฏวาผูถูกสั่งใหพักราชการไดกระทำความผิด ใหผูบังคับบัญชาที่สั่งพักราชการปฏิบัติ ดังนี้ 
   ๓.๓.๑ ถาสั่งใหออกจากราชการโดยไมมีเบี้ยหวัดบำเหน็จบำนาญ ใหสั่งใหออกตั้งแตวันสั่งพักราชการ 
   ๓.๓.๒ ถาสัง่ใหออกจากราชการโดยมีเบีย้หวัดบำเหน็จบำนาญ ใหสั่งใหออกตั้งแตวันออกคำสั่ง 
    ในกรณีที่ปรากฏวาผูถูกสั่งใหพักราชการไดกระทำความผิด แตศาลรอการกำหนดโทษ 
หรือกำหนดโทษแตรอการลงโทษไว หรือลงโทษจำคุกและปรับแตโทษจำคุกใหยก หรือลงโทษจำคุกและปรับ
แตโทษจำคุกใหรอการลงโทษไว หรือลงโทษปรับสถานเดียว หรือผูบังคับบัญชาสั่งใหลงทัณฑทางวินัย 
และความผิดนั้นไมเกี่ยวกับการทุจริตตอผลประโยชนของทางราชการ ผูบังคับบัญชาที่สั่งพักราชการจะสั่งให
กลับเขารับราชการ หรือใหออกจากราชการตามความในขอ ๒ ก็ได 
 ๔. เงินเดือนและเงินที่จายเปนรายเดือนของผูที่ถูกสั่งใหพกัราชการ ใหถือปฏิบัติตามขอบังคบักระทรวงกลาโหม
วาดวยการตัด งดและจายเงินรายเดือน และใหผูบังคับบัญชาตามที่กำหนดไวในขอ ๒ สั่งจายหรืองดจาย
แลวแตกรณ ี

๓. การรายงานตนเอง 
 ๑. เม่ือมีคำสั่งใหยายผูใด ผูนั้นจักตองรายงานตนเองตอผูบังคับบัญชาเดิมซึ่งขาดจากการบังคับบัญชา
ทุกตำแหนงตามลำดับชั้น ตั้งแตชั้นต่ำขึ้นไป และรายงานตนเองตอผูบังคับบัญชาใหมทุกตำแหนงตามลำดับชั้น 
ตั้งแตชั้นสูงลงมาจนถึงผูบังคับบัญชาโดยตรงของตน 
 ๒. การรายงานตนเอง ใหรายงานดวยวาจาโดยบอก ยศ ชื่อ ชื่อสกุล และตำแหนงของตนแลวบอกเรื่องราว
ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงใหผูรับรายงานทราบ 
  ในกรณีที่ผูรายงานตนมีผูขัดของ ไมสามารถที่จะรายงานดวยวาจาได ก็ใหรายงานดวยหนังสือ
หรือเขียนลงในสมุด 
 ๓. กำหนดเวลาที่จะตองรายงานตนเอง 
  ๓.๑ ผูใดไดรับคำสั่งใหยายตำแหนง ใหผูนั้นรีบรายงานตนเองตอผูบังคับบัญชาเดิมโดยเร็วภายใน 
๒๔ ชั่วโมง นับตั้งแตเวลาที่ไดรับทราบคำสั่งนั้น 
  ๓.๒ สำหรับผูที่อยูนอกเขตจังหวัดพระนครและธนบุรี ใหถือเกณฑที่จะตองรายงานนับตั้งแตเวลา
ที่ไดรับทราบจากสำเนาคำสั่งเปนตนไป ภายใน ๒๔ ชั่วโมง 
 ๔. ผูบังคับบัญชาเดิมตองดำเนินการจัดสงผูทีย่ายไปยังสวนราชการตนสงักัดใหมโดยเร็ว ถามีความจำเปน
ไมอาจจะสงผูที่ยายไปโดยเร็วได ก็ใหแจงไปยังผูบังคับบัญชาใหมทราบ 
  - เม่ือผูบังคับบัญชาเดิมไดสงตัวผูท่ียายไปยังสวนราชการตนสังกัดใหมเมื่อใด ก็ใหผูที่ยายรายงานตนเอง
ตอผูบังคบับัญชาใหมเมือ่นั้น (ภายใน ๒๔ ชั่วโมง) 
 สำหรับการยายไปยังสวนราชการตนสังกัดใหม ณ ที่ตั้งตางจังหวัดก็ใหนับเวลาตั้งแตเมื่อไปถึงที่พัก 
 

๔. การรายงานดวน ... 
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๔. การรายงานดวน 
 ๑. การรายงานดวน คือ การรายงานเหตุการณสำคัญและเรงดวนใหผูบังคับบัญชาทราบตามที่กำหนดไวใน
ขอบังคับ กห.วาดวยการรายงานดวน พ.ศ.๒๕๑๑ และคำสั่ง ทอ.(เฉพาะ) ที่ ๑๑๓/๔๔ 
 ๒. เหตุการณที่ตองรายงานดวน คือ 
  ๒.๑ เรื่องที่เก่ียวของกับความประพฤติของทหาร ซึ่งเปนไปในทางเสื่อมเสียเกียรติหรือชื่อเสียงของทหาร
อยางรายแรง หรือตองหาในคดีอาญาเปนคดอุีกฉกรรจ 
  ๒.๒ เรื่องทหารถึงแกความตาย หรอืไดรับอันตรายสาหัสเนื่องจากการทำลายชีวิตของตนเอง 
  ๒.๓ เมื่อเกิดโจรภัย อัคคีภัย อุทกภัย วาตภัย การกอวินาศกรรมหรือเกิดอุบัติเหตุอ่ืน ๆ ขึ้นในบริเวณ
สถานที่ของทหาร หรือเรือ หรืออากาศยาน จนเปนอันตรายแกชีวิตมนุษยหรือเกิดความเสียหายอยางรายแรง
แกทรัพยสินของทางราชการ 
  ๒.๔ เหตุซึ่งเกิดจากการทะเลาะวิวาทจนถึงใชอาวุธทำการตอสูขึ้นในหมูทหารดวยกันเอง หรือกับบุคคลอ่ืน
จนถึงแกความตาย 
  ๒.๕ เมื่อมีโรคระบาดเกิดขึ้นแกคนหรือสัตวในหรือใกลที่ตั้งหนวยทหาร 
  ๒.๖ เมื่อเกิดอุบัติเหตุตาง ๆ ขึ้นแกทหารจนถึงแกความตาย เชน ถูกอาวุธหรือกระสุนปน ตกจากที่สูง 
รถคว่ำ เรือลม อากาศยานอุบัติเหตุ เปนตน 
  ๒.๗ เหตุที่จะทำใหเกิดความเสียหายแกประเทศชาติอยางรายแรง 
  ๒.๘ เหตุที่จะทำใหเกิดความไมสงบข้ึนในกรมกองทหาร 
  ๒.๙ ทหารตางชาตลิะเมดิอธิปไตย 
  ๒.๑๐  การปะทะกันระหวางฝายไทยกับฝายตรงขาม และการปะทะกันระหวางฝายตรงขามใกลบริเวณ
ชายแดน 
  ๒.๑๑  การกระทำของผูกอการรายภายในประเทศ เชน การซุมโจมตี การวางกับระเบิด การโจมตีที่ตั้ง
การลอบสังหาร และการปะทะกับเจาหนาที่หรือราษฎร ซึ่งทำใหไดรบับาดเจ็บเสียชีวิต หรือมีการสูญเสียมาก 
  ๒.๑๒  เหตุที่เกี่ยวของกับอากาศยานทหารและพลเรือนทั้งของประเทศไทยและตางประเทศ เกิดอุบัติเหตุ
รายแรงถึงขั้นเสียหายมากและมีผลกระทบตอประชาชน 
  ๒.๑๓  เหตทุี่เกี่ยวของกับมวลชน ซึ่งเกิดขึ้นในพื้นที่รับผิดชอบของ ทอ. ณ ทีต่ั้งดอนเมืองและตางจังหวัด 
หรือพ้ืนที่ใกลเคยีง 
  ๒.๑๔  เหตุที่เกิดขึ้นนอกพื้นที่รับผิดชอบของ ทอ.และมีการใชหรือคาดวาจะใชกำลังพลและยุทโธปกรณ
ของ ทอ.เขารวมการปฏิบัติในเหตุการณที่เกิดขึ้น 

๕. วิธีรองทุกข 
 ในการที่จะรักษาวินัยทหารใหเปนระเบียบเรยีบรอยอยูเสมอ ยอมเปนการจำเปนที่ผูบังคับบัญชาจักตองมีอำนาจ
ในการบังคับบัญชาหรือลงทัณฑอยูเองเปนธรรมดา แตผูบังคับบัญชาบางคนอาจใชอำนาจในทางที่ผิดยุติธรรม 
ซึ่งเปนการสมควรที่จะใหผูใตบังคับบัญชามีโอกาสรองทุกขไดในทางเปนระเบียบไมกาวกาย 
 ผูบังคับบัญชากระทำแกตนดวยการอันไมเปนยุติธรรมหรือผิดกฎหมายหรือแบบธรรมเนียมทหารวาตนมิได
รับผลประโยชนหรือสิทธิตามที่ควรจะไดรับราชการนั้นเรียกวา “รองทุกข” โดยจะตองปฏิบัติดังนี ้
 ๑. ทหารจะตองรองทุกขไดแตสำหรับตนเองเทานั้น หามมิใหรองทุกขแทนผูอ่ืนเปนอันขาด และหามมิให
ลงชื่อรวมกัน หรือเขามารองทุกขพรอมกันหลายคน และหามมิใหประชุมกันเพ่ือหารือเรื่องจะรองทุกข 
 

 ๒. หามมิให... 
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 ๒. หามมิใหรองทุกขในเวลาที่ตนกำลงัเขาแถวหรือในขณะที่กำลังทำหนาที่ราชการอยางใดอยางหนึ่ง เชน 
เวลาเปนยาม เปนเวร เปนตน และหามมิใหรองทุกขกอนเวลาลวงไปแลวยี่สิบสี่ชั่วโมง นับตั้งแตที่มีเหตุ
จะตองรองทุกขเกิดขึ้น 
 ๓. หามมิใหรองทุกขวาผูบังคับบัญชาลงทัณฑแรงเกินไป ถาหากวาผูบังคับบัญชานั้นมิไดลงทัณฑเกินอำนาจ
ที่จะทำได 
 ๔. ถาจะกลาวโทษผูใดใหรองทุกขตอผูบังคับบัญชาโดยตรงของผูนั้นจะรองทุกขดวยวาจาหรือจะเขียน
เปนหนังสือก็ได ถาผูรองทุกขมารองทุกขดวยวาจา ใหผูรับการรองทุกขจดขอความสำคัญของเรื่องท่ีรองทุกขนั้น
ใหผูรองทุกขลงลายมือชื่อไวเปนหลักฐานดวย ถาหากวาผูรองทุกขไมทราบชัดวา ตนไดรับความเดือดรอน
เพราะผูใดแน ก็ใหรองทุกขตอผูบังคับบัญชาโดยตรงของตน เพ่ือเสนอไปตามลำดับชั้นจนถึงที่สุด คือ ผูท่ีจะสั่ง
การไตสวนและแกความเดือดรอนนั้นได 
 ๕. ถาเขียนความรองทุกขเปนจดหมายแลว จดหมายนั้นตองลงลายมือชื่อของผูรองทุกข ใบรองทุกขฉบับใด
ไมมีลายมือชื่อ ผูบังคบับัญชาไมมีหนาที่จะตองพิจารณา 
 ๖. เมื่อผูใดไดรองทุกขตอผูบังคับบัญชาตามระเบียบที่วามานี้แลว และเวลาลวงพนไปสิบหาวันยังไมไดรับ
ความชี้แจงประการใด ทั้งความเดือดรอนก็ยังไมปลดเปลื้องไป ใหรองทุกขใหมตอผูบังคับบัญชาที่สูงถัดข้ึนไป
เปนลำดับอีก และในการรองทุกขครั้งนี้ใหชี้แจงดวยวา ไดรองทุกขตอผูบังคับบัญชาชั้นใดมาแลว แตเม่ือใด 
 ๗. ถาผูบังคับบัญชาไดรับเรื่องรองทุกขเมื่อใด ตองรีบไตสวนและจัดการแกไขความเดือดรอน หรือชี้แจง
ใหผูยื่นใบรองทุกขเขาใจ จะเพิกเฉยเสียไมไดเปนอันขาด ผูใดเพิกเฉยนับวากระทำผิดตอวินัยทหาร 
 ๘. ถาผูบังคับบัญชาที่ไดรับเรื่องรองทุกขไดชี้แจงใหผูรองทุกขทราบแลว แตผูรองทุกขยังไมหมดความสงสัย 
ก็ใหรองทุกขตอผูบังคับบัญชาชั้นเหนือข้ึนไปได และตองชี้แจงดวยวาไดรองทุกขนี้ตอผูใดและไดรับคำชีแ้จงอยางไร
แลวดวย 
 ๙. ถาหากปรากฏชัดวาขอความที่รองทุกขเปนความเท็จหรือการรองทุกขนั้นกระทำไปโดยผิดระเบียบที่กลาวมา 
ผูรองทุกขจะตองมีความผิดฐานกระทำผิดตอวินัยทหาร 

๖. ขอปฏิบัติเกี่ยวกบัการเสพสุรา 
 ๑. หามเสพสุราในเวลารับประทานอาหารกลางวัน ซึ่งถือวาเปนเวลาราชการ (๐๘๐๐ - ๑๖๐๐) 
 ๒. ขาราชการทหารต่ำกวาชั้นสัญญาบัตรและลูกจางท่ีแตงเครื่องแบบ จะเสพสุราไดเฉพาะภายในเคหสถาน
อันเปนที่พักอาศัยหรือภายในสโมสรของทางราชการเทานั้น เวนแตในงานเลี้ยงฉลองเน่ืองในโอกาสตาง ๆ ที่จัดขึ้น
หรือไดรับอนุญาตใหจัดขึ้น โดยผูบังคับบัญชาตั้งแตระดับผูบังคับการกรมผูบังคับหมวดเรือ หรือผูบังคับการกองบิน
ขึ้นไป 
 ๓. หามขาราชการทหารและลูกจางทั้งที่แตงเครื่องแบบและนอกเครื่องแบบเสพสุราจนถึงเสียกิริยา 
 ๔. การดื่มสุราถึงแมจะเปนนอกเวลาราชการ หากดื่มแลวไปกระทำผิดกฎหมาย เชน เมาสุราแลวขับขี่
ยานพาหนะ เมาสุราจนเสียกิริยา กอการทะเลาะวิวาท หรือการกระทำอื่นใดในลักษณะที่เปนการกระทำ
โดยขาดสติจากการเมาสุรา ซึ่งทำใหทางราชการเสียหาย หรือเสื่อมเสียชื่อเสียงอันสงผลกระทบตอภาพลักษณ
ของ ทอ.ใหถือวาเปนการกระทำผิดวินัยอยางรายแรง และใหลงโทษสถานหนัก 

๗. กรณีความผิดเกี่ยวกับการปฏิบตัริาชการ  
 ๑. ปฏบิัติราชการไมตรงเวลาตามที่ทางราชการกำหนด โดยไมมีเหตุผลอันสมควร 
 ๒. เกียจครานตอการปฏิบัตริาชการ 
 

 ๓. ขาดการเรียกชื่อ... 
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 ๓. ขาดการเรียกชื่อสำรวจยอด หรือขาดการฝกอบรมประจำสัปดาห 
 ๔. ใชหนี้เงินยืมของทางราชการไมตรงตามกำหนด 
 ๕. ดำเนินการ หรือปฏิบัติงานตอหนังสือราชการลาชา หรือไมทันตามกำหนด 
 ๖. ปฏิบัติงานบกพรองหรือผิดพลาดเปนเหตุใหเสียหายตอทางราชการ 
 ๗. ขาดการรับ - สงบุคคลสำคัญ หรอืรวมงานพิธีตามคำสั่งผูบังคับบัญชา  
 ๘. ไมปฏิบัติตามขอบังคบั กห.วาดวยการรายงานดวน 
 ๙. ประมาทเลินเลอเปนเหตุใหทรัพยสินของทางราชการเสียหาย 
 ๑๐.  บกพรองในกรณตีาง ๆ จนถูกสงตัวกลับ 
 ๑๑.  ละทิ้งหนาที่ราชการ (เฉพาะที่เก่ียวกับวินัยทหาร) หมายถึง มาปฏิบัติราชการแลวตอมาละทิ้งไป 
โดยไมไดรับอนุญาต 
 ๑๒.  ขาดราชการ หมายถึง การขาดจากหนาที่ราชการ คือ 
    ๑๒.๑  ขาดราชการไมถึง ๒๔ ชม.ตอหนาราชศัตรู หรือขาดไมถึง ๓ วันในเวลาไมปกติ หรือขาด
โดยไมไดรับอนุญาต หรือเม่ือพนกำหนดอนุญาตในเวลาปกติยังไมถึง ๑๕ วัน 
    ๑๒.๒  ไมมาปฏิบัติราชการ หรือมาลงชื่อในสมุดปฏิบัติราชการแลว แตไมอยูปฏิบัตริาชการ 
 ๑๓.  ฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามขอบังคบั ระเบียบ หรือคำสั่งของทางราชการ 
 สำหรับบทลงโทษมีตั้งแตภาคทัณฑจนถึงขังไมเกิน ๓๐ วัน แลวแตกรณี 

๘. ความผิดเกี่ยวกับการแตงกาย 
 ๑. ไมแตงเครื่องแบบในขณะปฏิบัติราชการ  
 ๒. แตงเครื่องแบบไมถูกตองหรือไมเรียบรอย 
 ๓. แตงเครื่องแบบไมพกบัตรประจำตัวขาราชการกลาโหม 
 ๔. แตงเครื่องแบบโดยใชเครื่องประดับ หรือสวนประกอบของเครื่องแบบไมเปนไปตามที่ทางราชการกำหนด 
 ๕. ไมสวมหมวกขณะแตงเครือ่งแบบ (ยกเวน เม่ือเขาไปในพระที่นั่ง, สถานที่จัดงานที่กำหนดไมตองสวมหมวก 
ศาสนสถาน ที่ทำการ เคหะสถาน หรือถอดเพ่ือไหวพระ) 
 ๖. ไวทรงผมไมเปนไปตามรูปแบบที่ทางราชการกำหนด หรือทำสีผมไมเปนสีธรรมชาติ 
 สำหรับบทลงโทษมีตั้งแตภาคทัณฑจนถึงขังไมเกิน ๗ วัน แลวแตกรณี 

๙. ขอปฏิบัติเกี่ยวกับการเผยแพรขาวสารตาง ๆ 
 ๑. การเผยแพรขาวสารตาง ๆ ในสื่อทุกประเภทท่ีเขาขายการหมิ่นพระบรมเดชานุภาพ ทหารหามไปเก่ียวของ
โดยเด็ดขาด หากตรวจพบวามีการกระทำผิดใหพิจารณาโทษตามระเบียบ ไมควรปลอยปละละเลย 
 ๒. การเผยแพรหรือสงตอขอมูลทางสื่อสาธารณะมิใหเกิดการกระทำผิดตาม พ.ร.บ.วาดวยการกระทำผิด
เก่ียวกับคอมพิวเตอร พ.ศ.๒๕๕๐ และฉบับแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๖๐ เชน ขอมูลที่กระทบกระเทือน
ตอความมั่นคงขอมูลที่เปนความลับทางราชการ รวมถึงขอมูลที่อาจสงผลเสียตอทางราชการและภาพลักษณ
ของ ทอ.หรือขอมูลในลักษณะที่ไมเหมาะสม เชน ขอความที่กอใหเกิดความแตกแยกในหมูคณะ คลิป VDO 
หรือรูปภาพกำลังพลขณะแตงเครื่องแบบในกิริยาที่ไมเหมาะสม 
 

 ความผิดเกี่ยวกับ... 
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 ความผิดเกี่ยวกับการใชอุปกรณอเิล็กทรอนิกสตาง ๆ 
 ๑. ในขณะปฏิบัติหนาที่ราชการ ใชเครื่องมือสื่อสารหรืออุปกรณอิเล็กทรอนิกสตาง ๆ โดยไมมีเหตุผล
อันสมควร 
 ๒. นำขอมูล หรือภาพถายที่ไมเหมาะสมหรือเปนเท็จ เผยแพร หรือสงตอผานสื่ออิเล็กทรอนิกสอันอาจเกิด
ความเสียหายตอ ทอ.หรือผูอื่น 
 สำหรับบทลงโทษมีตั้งแต ภาคทัณฑ จนถงึขงัไมเกิน ๑๕ วนั 

๑๐.  ความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด (เฉพาะเกี่ยวกับวินัยทหาร) 
 ๑. เสพยาเสพติด หรือเสพและมียาเสพติดไวในครอบครอง (ตามลักษณะ ชนิด ประเภท และปริมาณ
ที่กำหนดตามบัญชีทายประกาศ คสช.ฉบับที่ ๑๐๘/๒๕๕๗ ลง ๒๑ ก.ค.๕๗ เรื่องการปฏิบัติตอผูตองสงสัย
วากระทำผิดตามกฎหมายเกี่ยวกับยาเสพติดเพื่อเขาสูการบำบัดฟนฟูและการดูแลผูผานการบำบัดฟนฟู) 
โดยไมไดตกเปนผูตองหาในฐานความผิดดังกลาว และไมเปนผูตองหาหรืออยูในระหวางถูกดำเนินคดีในความผิด
ฐานอ่ืนซึ่งเปนความผิดที่มีโทษจำคุกหรืออยูในระหวางการรับโทษจำคุกตามคำพิพากษาของศาล และไมมีพฤติกรรม
ที่อาจกอใหเกิดอันตรายแกผูอ่ืนหรือสังคม 
  ๑.๑ สมัครใจหรือยนิยอมเขารับการบำบัดฟนฟ ู
  ๑.๒ ถูกเจาหนาที่ ป.ป.ส.หรือเจาหนาที่อ่ืนที่เก่ียวของ ตรวจพบสารเสพติดในปสสาวะโดยผลการตรวจพิสูจน
พบวาเปนสารเสพติดจริง และผูนัน้ยินยอมเขารบัการบำบัดฟนฟู 
 การลงทัณฑ ๒ กรณี 
  - ผานการบำบัดฟนฟูตามหลักเกณฑท่ีทางราชการกำหนด ไมพิจารณาลงทัณฑ 
  - ไมผานการบำบัดฟนฟูตามหลักเกณฑที่ทางราชการกำหนด หรือผานการบำบัดฟนฟูแลวกลับไปเสพ
ยาเสพติดอีก ใหถือวาเปนการประพฤตชิั่วอยางรายแรง และใหพิจารณาปลดออกจากราชการ 
 ๒. กระทำผิดตามกฎหมายเกี่ยวกับยาเสพติดกรณีอ่ืนนอกจากจากที่ระบุไวในขอ ๑ ใหดำเนินการตามกฎหมาย 
 ๓. ผูเก่ียวของกับยาเสพติดตามความหมายของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี วาดวยการปองกันเจาหนาที่ของรัฐ
มิใหเกี่ยวของกับยาเสพติด พ.ศ.๒๕๔๒ และฉบับที่แกไขเพิ่มเติม ใหพิจารณาลงทัณฑตามคำสั่ง ทอ.(เฉพาะ) 
ที่ ๑๗๐/๔๒ ลง ๒๖ ต.ค.๔๒ เรื่อง กำหนดแนวทางการลงทัณฑขาราชการ และลูกจางประจำในสังกัด ทอ.
ที่เก่ียวของกับยาเสพติด 

---------------------------- 
 

เอกสารอางองิ 
-  พ.ร.บ.วาดวยวนิัยทหาร พ.ศ.๒๔๗๖ 
-  ขอบังคับ กห.วาดวยการรายงานดวน พ.ศ.๒๕๑๑ และฉบับที่แกไขเพ่ิมเติม 
-  ขอบังคับ กห.วาดวยการสั่งใหขาราชการทหารพักราชการ พ.ศ.๒๕๒๘ 
-  คำชี้แจงทหาร ที่ ๕/๕๕๒๕ ลง ๒ ส.ค.๗๘ เรื่อง การรายงานตนเอง 
-  คำสั่ง กห.ที่ ๑๔๔/๓๕ ลง ๑๗ ก.พ.๓๕ เรื่อง จำกัดการเสพสุราของขาราชการ 
-  คำสัง่ ทอ.(เฉพาะ) ที่ ๕๗/๕๓ ลง ๒๗ ก.ย.๕๓ เรื่อง การรายงานเมื่อตองคดี 
-  คำสั่ง ทอ.(เฉพาะ) ที ่๔๘/๕๘ ลง ๒ ต.ค.๕๙ เรื่อง กำหนดแนวทางการลงทัณฑขาราชการ ทอ.และที่แกไขเพ่ิมเติม 
-  คำสั่ง ทอ.(เฉพาะ) ท่ี ๖๗/๖๑ ลง ๒๗ ก.ย.๖๑ เรื่อง แกไขเพิ่มเติมคำสั่ง ทอ.(เฉพาะ) ที่  ๔๘/๕๘  
   ลง ๒ ต.ค.๕๙ 
-  ว. กพ.ทอ.ดวนมาก ที่ กห.๐๖๐๔.๔/๒๙๘๑ ลง ๒๓ เม.ย.๖๑ 
-  ว. กพ.ทอ.ดวนมาก ที่ กห.๐๖๐๔.๔/๔๓๘๗ ลง ๘ ม.ิย.๖๑ 

๒๔๗๘ 



หัวขอการฝกบคุคลทามือเปลา 

๑. ทาตรง 
 ๑. คำบอก “แถว -  ตรง” (คำบอกแบง) 
 ๒. การปฏิบัติ ทานี้มีจังหวะเดียว 
  ลักษณะของทาตรง คือ จะตองยืนใหสนเทาทั้งสองชิดและอยูในแนวเดียวกันปลายเทาทั้งสองแยกออก 
ไปทางขางจนปลายเทาหางกันประมาณ ๑ คืบ หรือใหความยาวของเทาเฉียงเปนมุมประมาณ ๔๕ องศา 
เขาทั้งสองตึงและบีบเขาหากัน แขนทั้งสองขางหอยอยูขางลำตัวและพลิกขอศอกไปทางขางหนาเล็กนอย
จนไหลทั้งสองขางตึงและเสมอกัน นิ้วมือทั้งหาเหยียดตรงและใหเรียงชิดติดกัน ฝามือแบนราบและใหเอานิ้วกลาง
แตะไวที่ก่ึงกลางขาทอนบนประมาณแนวตะเข็บกางเกง เปดฝามือออกทางดานนิ้วกอยเล็กนอย ลำคอตั้งตรง
ไมยื่นคาง สายตามองตรงไปทางขางหนาในแนวระดับวางน้ำหนักตัวใหอยูบนเทาทั้งสองขางเทา ๆ กันและนิ่ง 
  เมื่อไดยินคำบอก “แถว” จะตองจัดสวนตาง ๆ ของรางกายใหยืนอยูในลักษณะทาตรงตามที่ไดกลาวมาแลว 
ยกเวนเขาขวาหยอนเล็กนอย พรอมกับสูดลมหายใจเขาปอดใหเต็มที่ และยกอกใหผึ่งผาย 
  เมื่อไดยินคำบอก “ตรง” ใหกระตุกเขาขวาเขามาอยางรวดเร็วและแข็งแรงจนตึงในลักษณะที่ใหบีบเขา
ทั้งสองเขาหากัน จากนั้นใหปฏิบัติทายกอก 
  ทาตรงเปนทาพื้นฐานของทุกทา กอนจะปฏิบัติทาใดก็ตามจะตองเริ่มตนจากทาตรงเสมอและใชเปนทา
แสดงการเคารพไดทาหนึ่ง 

๒. ทายกอก 
 ๑. คำบอก “ยก, อก” (เปนคำ ๆ) 
 ๒. การปฏิบัติ เมื่อไดยินคำบอก “ยก” เปนการเตือนใหผูปฏิบัติเตรียมพรอมในการปฏิบัติตอไป เมื่อไดยิน
คำบอก “อก” ใหผูปฏิบัติยกหนาอกขึ้นในลักษณะกระตุกหนาอกใหผึ่งผาย ซึ่งมิใชการยกไหลหรือสูดลมหายใจเขา 
จากนั้นเม่ือไดยินคำบอก “อ๊ึบ” ใหผูปฏิบัติสะบัดหนาไปทางผูรับการเคารพ (ในลักษณะการกัดกราม) ไปในทิศทาง
ตรงหนา ทางขวาหรือทางซายใหแข็งแรง 
 หมายเหต ุ: แบงออกเปน ๒ ลักษณะ 
  ๑)  กรณีผูปฏิบัติมีตั้งแต ๒ นายขึ้นไป ใหผูที ่มีชั้นยศสูงสุดในบริเวณนั้นเปนคนสั่ง “ยก, อก” 
ปฏิบัติใหพรอมเพรียงกันทุกนาย และสั่ง “อึ๊บ” พรอมกับสะบัดหนาไปในทิศทางผูรับการเคารพ 
  ๒)  กรณีผูปฏิบัติมีนายเดียว ใหผูปฏิบัติปฏิบัตทิายกอก และสะบัดหนาประกอบ การแสดงความเคารพ
ใหแข็งแรง 

๓. ทาพัก 
 ทาพักตามปกต ิ
 ๑. คำบอก “พัก” (คำบอกรวด) 
 ๒. การปฏิบัติ ทานี้มีตอนเดียว แตใหปฏิบัติไปตามขั้นตอนดังตอไปนี ้
  ในขั้นแรกเม่ือไดยินคำบอก “พัก” ใหหยอนเขาขวาลงเล็กนอย โดยพยายามไมใหสวนอ่ืน ๆ ของรางกาย
มกีารไหวติงไปดวยอยางกะทันหัน 
  สำหรับในข้ันตอไปนั้น ทานี้อนุญาตใหเคลื่อนไหวสวนตาง ๆ ของรางกายและเปลี่ยนเขาพักไดตามสมควร
และเทาที่จำเปน 
  ทานี้หามขยับเขยื้อนหรือเปลี่ยนที่ยืนของเทาทั้งสองขาง และหามพูดคุยกันโดยเด็ดขาด 
  เม่ือไดยินคำบอก “แถว” ใหยืดตัวขึ้นพรอมกับสูดลมหายใจเขาปอดจนเต็มที่ และจดัทุกสวนของรางกาย
ใหอยูในลักษณะของทาตรง เวนเขาขวายังหยอนอยูเล็กนอย 
 

เมื่อไดยิน… 
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  เมื่อไดยินคำบอก “ตรง” ใหกระตุกเขาขวากลับไปอยูในลักษณะของทาตรงอยางรวดเร็วและแข็งแรง 
จากนัน้ใหปฏิบัตทิายกอก 
 ทาพักตามระเบียบ 
 ๑. คำบอก “ตามระเบียบ, พัก” (คำบอกเปนคำ ๆ) 
 ๒. การปฏิบัติ ทานี้มีตอนเดียว แตใหปฏิบัติไปตามลำดับขั้นตอนดังตอไปนี ้
  เมื่อไดยินคำบอก “ตามระเบียบ, พัก” ใหแยกเทาซายออกไปทางดานซายประมาณ ๓๐ ซม. 
หรือประมาณครึ่งกาวอยางแข็งแรงและผึ่งผาย โดยใหเทาท้ังสองขางอยูระดับหัวไหล ในขณะเดียวกันใหนำมือ
ทั้งสองขางไปจับกันไวทางดานหลังในลักษณะหันหลังมือทั้งสองขางเขาหาลำตัว ใชมือซายจับมือขวาโดยใหมือขวา
อยูทางดานนอก วางนิ้วหัวแมมือขวาใหทับและจับนิ้วหัวแมมือซายไว นิ้วมือทั้งสี่ (เวนนิ้วหัวแมมือ) ของมือขวา
เหยียดตึงและเรียงชิดติดกัน โดยใหเฉียงลงไปทางเบื้องลางทางซายวางหลังมือซายแตะไวตรงกนกบประมาณ
ใตแนวเข็มขัดและแบะขอศอกทั้งสองขางไปขางหนาเล็กนอยแตพอสบาย ลักษณะของการยืนจะตองให
ขาทั้งสองขางตึง น้ำหนักตัวอยูบนเทาทั้งสองขางเทา ๆ  กัน จากนัน้ใหปฏิบัติทายกอกใหสงาผาเผย จัดไหลทั้งสองขาง
ใหเสมอกัน ลำคอตั้งตรง สายตามองตรงไปขางหนาในแนวระดับและนิ่ง 
  เม่ือไดยินคำบอกตอไปวา “แถว” ใหยืดตัวข้ึนพรอมกับสูดลมหายใจเขาปอดจน และใหกดเทาทั้งสองขาง
พรอมที่จะตรง 
  เมื่อไดยินคำบอกตอไปวา “ตรง” ใหชักเทาซายกลับมาชิดกับเทาขวาในลักษณะที่ใหสนเทาทั้งสองชิด
และอยูในแนวเดียวกัน ปลายเทาทั้งสองแยกออกไปทางขางหางกันประมาณ ๑ คืบ พรอมกันนั้นใหลดมือ
ทั้งสองขางลงมาอยูในลักษณะของทาตรงอยางแข็งแรง จากนั้นใหปฏิบัติทายกอก 

๔. ทาหันอยูกับท่ี 
 ทาขวาหัน 
 ๑. คำบอก “ขวา - หัน” (คำบอกแบง) 
 ๒. การปฏิบัติ ทานี้แบงออกเปนสองจังหวะดังตอไปนี้ 
  จังหวะหนึ่ง เมื่อไดยินคำบอก “ขวา - หัน” ใหเปดปลายเทาขวาใหสูงขึ้นจากพื้นเล็กนอย โดยพยายาม
กดสนเทาใหตรึงอยูกับท่ี แลวหมุนตัวไปทางขวาจนได ๙๐ องศา ดวยการใชสนเทาขวาเปนจุดหมุนในขณะเดียวกันนั้น
ใหใชปลายเทาซายกดแนนไวกับพ้ืนเพ่ือชวยใหมีการทรงตัวท่ีดีในระหวางหมุนตัว แลวเปดสนเทาหมุนตามไปดวย 
โดยพยายามกดปลายเทาไว ณ ที่เดิมในลักษณะใหขาเหยียดตึงในขณะท่ีหมุนตัวไปนั้นจะตองพยายามรักษาทรวดทรง
ของลำตัว และการวางมือทั้งสองใหอยูในลักษณะของตรงตลอดเวลาดวย เม่ือหมุนตัวไปไดท่ีแลวจะตองอยูในทายืน
ที่วางน้ำหนักตัวทั้งหมดไวบนเทาขวา ขาซายเหยียดตึงไปทางดานหลังทางซาย สนเทาเปดและบิดออกไป
ทางดานนอกของลำตัว 
  จังหวะสอง ชักเทาซายมาชิดกับเทาขวา เพื่อยืนในลักษณะของทาตรงอยางรวดเร็วและแข็งแรง 
จากนั้นใหปฏิบัติทายกอก 
 ทาซายหัน 
 ๑. คำบอก “ซาย - หัน” (คำบอกแบง) 
 ๒. การปฏิบัติ ทานี้แบงออกเปนสองจังหวะดังตอไปนี ้
 

จังหวะหนึ่ง … 
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  จังหวะหนึ่ง เมื่อไดยินคำบอก “ซาย - หัน” ใหเปดปลายเทาซายใหสูงข้ึนจากพ้ืนเล็กนอย โดยพยายาม
กดสนเทาใหตรึงอยูกับที่ แลวหมุนตัวไปทางซายจนได ๙๐ องศา ดวยการใชสนเทาซายเปนจุดหมุนในขณะเดียวกันนั้น
ใหใชปลายเทาขวากดแนนไวกับพ้ืนเพ่ือชวยใหมีการทรงตัวท่ีดีในระหวางหมุนตัว แลวเปดสนเทาหมุนตามไปดวย 
โดยพยายามกดปลายเทาไว ณ ที่เดิมในลักษณะใหขาเหยียดตึง ในขณะที่หมุนตัวไปนั้นจะตองพยายามรักษาทรวดทรง
ของลำตัว และการวางมือทั้งสองใหอยูในลักษณะของทาตรงตลอดเวลาดวย เมื่อหมุนตัวไปไดที่แลวจะตองอยูในทายืน
ที่วางน้ำหนักตัวทั้งหมดไวบนเทาซายขาขวาเหยียดตึงไปทางดานหลังทางขวาสนเทาเปดและบิดออกไป
ทางดานนอกของลำตัว 
  จังหวะสอง ชักเทาขวามาชิดกับเทาซาย เพื่อยืนในลักษณะของทาตรงอยางรวดเร็วและแข็งแรง 
จากนั้นใหปฏิบัตทิายกอก 

๕. ทาเคารพ 
 ทาเคารพสามารถใชแสดงความเคารพไดทั้งขณะอยูกับที่และเคลื่อนที่ แบงออกเปน ๒ ประเภท คือ ทาแลขวา 
แลซาย และทาวันทยหัตถ  
 ทาแลขวา แลซาย เปนทาแสดงความเคารพไดทั้งขณะอยูกับที่และเคลื่อนที่ โดยปฏิบัติจากทาตรง 
ในโอกาสเม่ือไมสวมหมวก 
 ๑. คำบอก “แลขวา (แลซาย) - ทำ” และ “แล - ตรง” (คำบอกแบง) 
 ๒. การปฏิบัติ เมื่อไดยินคำบอก “แลขวา (แลซาย) - ทำ” ใหสะบัดหนาไปทางขวา (ทางซาย) ประมาณก่ึงขวา 
(ก่ึงซาย) อยางแข็งแรง รางกายสวนอ่ืนๆ ยังคงอยูในลักษณะของทาตรง จากนั้นใหปฏิบัติในทายกอกและสะบัดหนา
ไปยังทิศทางผูรับการเคารพ เมื่อไดยินคำบอก“แล - ตรง” ใหสะบัดหนากลับมาอยูในทาตรงตามเดิม รางกายสวนอื่น ๆ 
ยังคงอยูในลักษณะของทาตรง 
 ทาวันทยหัตถ สามารถใชแสดงความเคารพไดทั้งขณะอยูกับที่และเคลื่อนที่ เมื่อสวมหมวกประกอบดวย 
ทาตรงหนาวันทยหัตถ ทาทางขวาวันทยหตัถ และทาทางซายวันทยหัตถ 
 ๑. คำบอก (คำบอกรวด) 
  ทาตรงหนาวันทยหัตถ ใชคำบอก “วันทยหัตถ” หรือ “ตรงหนาวันทยหัตถ” 
  ทาทางขวาวันทยหัตถ ใชคำบอก “ทางขวา, วันทยหัตถ” 
  ทาทางซายวันทยหัตถ ใชคำบอก “ทางซาย, วันทยหัตถ” 
  เมื่อตองการใหเลิกแสดงความเคารพ ใชคำบอก “มือลง”  
 ๒. การปฏิบัติ  
  เมื่อไดยินคำบอก “วันทยหัตถ” หรือ “ตรงหนา, วันทยหัตถ” ใหยกมือขวาขึ้นอยางรวดเรว็และแข็งแรง 
พรอมกับงอแขนทอนลางเขามาหาลำตัว ฝามือเหยียดตรงไปตามแนวแขนทอนลางนิ้วทั้งหาเรียงชิดติดกัน
และขอมือไมหัก โดยนำปลายนิ้วชี้ไปแตะตรงขอบลางของหมวกประมาณเหนือแนวหางตา หรือขอบลาง
ของกะบังหมวกทางดานขวา หรือที่ขอบปกหมวกทางดานขวาประมาณเหนือแนวหางตาขวา (หมวกทรงกลม
พับปกของทหารหญิง) โดยใหเปดฝามือขึ้นประมาณ ๓๐ องศา แขนขวาทอนบนใหเหยียดยื่นออกไปทางดานขาง
เสมอแนวไหล แตใหเฉียงไปขางหนาเล็กนอย รางกายสวนอื่นตองไมเสียลักษณะของทาตรง สายตามองตรงไปขางหนา
ในแนวระดับ จากนั้นใหปฏิบัติในทายกอกและสะบัดหนาไปยังทิศทางผูรับการเคารพ 
 

เมื่อไดยิน… 
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  เมื่อไดยินคำบอก “ทางขวา (ทางซาย) วันทยหัตถ” ใหยกมือขวาขึ้นทำทาวันทยหัตถอยางรวดเร็ว
และแข็งแรง ในลักษณะเดียวกับทาตรงหนาวันทยหัตถทุกประการ พรอมทั้งสะบัดหนาไปทางขวา (ทางซาย) 
ในลักษณะเชนเดียวกับ แลขวา, แลซาย โดยไมตองเอียงลำตัวหรือแขนไปทางดานขวา จากนั้นใหปฏิบัติ
ในทายกอกและสะบัดหนาไปยังทิศทางผูรับการเคารพ 
  เมื่อตองการใหเลิกแสดงความเคารพ ในทุกทาวันทยหัตถใหใชคำบอก “มือลง” เม่ือไดยินคำบอก “มือลง” 
ใหลดมือขวาลงมาอยูในทาตรงอยางรวดเร็วและแข็งแรง ถาปฏิบัติจากทาทางขวา (ทางซาย) วันทยหัตถ 
ใหสะบดัหนากลับมาในทิศทางตรงหนา พรอมกับการลดมือขวาลง จากนั้นใหปฏิบัตทิายกอก 
  ทาวันทยหัตถนี้ถามีความจำเปนจะกระทำจากทานั่งก็ได เชน นั่งอยูในรถ ขณะขับขีร่ถจักรยานยนต เปนตน 
  การแสดงความเคารพทางขวา (ทางซาย) ไมวาจะเปนทาแลขวาแลซาย หรือทาวันทยหัตถ ก็ตาม 
ใหเริ่มแสดงความเคารพในระยะหางระหวางผูแสดงความเคารพประมาณ ๓ กาว และเลิกแสดงความเคารพ
เม่ือผูรับการเคารพผานพนผูแสดงการเคารพไปแลวประมาณ ๒ กาว โดยสายตาผูแสดงการเคารพสบตา
ผูรับการเคารพตลอดเวลาดวยการหันหนาตามจนกวาจะเลิกแสดงความเคารพ จึงสะบัดหนากลับมาอยูในทาตรง
ตามเดิม ไมใชใชการชำเลืองสายตา 
  ในกรณีที่ผูรับการเคารพไมไดเคลื่อนที่มาจนถึงตรงหนา หรือผานหนาผูแสดงความเคารพก็ให
ผูแสดงความเคารพเลิกแสดงความเคารพ หลังจากผูรับการเคารพตอบรับการเคารพเรียบรอยแลวหรือในจังหวะอันควร 
ทั้งนี้ผูแสดงความเคารพจะตองพึงระมัดระวังไมใหเลิกแสดงความเคารพกอนผูรับการเคารพเลิกตอบรับการเคารพ 
 การแสดงความเคารพเม่ือเคลื่อนท่ี  
 การแสดงความเคารพกระทำไดท้ังทาวันทยหัตถและทาแลขวา แลซาย ใหเหมาะสมในการใชแตละทา
เมื่อเคลื่อนที ่
 เมื่อเดินสวนกับผูบังคับบัญชาหรือผูใหญ การแสดงความเคารพนี้จะใชเฉพาะเมื่อปฏิบัติตามลำพัง
โดยในการแสดงความเคารพเมื่อเดินสวนทางกันกับผูบังคับบัญชาและเดินสวนทางกันกับผูใหญ 
 เมื่อเดินสวนกับผูบังคับบัญชาหรือผูใหญชั้นนายพล เมื่อผูแสดงความเคารพเดินไปถึงในระยะหาง
จากผูรับการเคารพประมาณ ๕ กาว ใหกาวเทาซาย (ขวา) ไปขางหนาประมาณครึ่งกาว พรอมกับบิดปลายเทา
ใหชี้ไปทางทิศทางท่ีผูรับการเคารพจะเคลื่อนที่ผานมา แลวใหยืนอยูในลักษณะ ทาตรง ทำทาทางขวาหรือทางซาย
วันทยหัตถ ไปยังผูรับการเคารพ จากนั้นใหปฏิบัติทายกอก โดยเริ่มแสดงความเคารพกอนที่ผูรับการเคารพจะมาถึง 
ประมาณ ๓ กาวสายตามองสบตาผูรับการเคารพ และหันหนามองตามผูรับการเคารพไปจนกวาผูรับการเคารพ
จะเคลื่อนที่ผานหนาผูแสดงการเคารพไปประมาณ ๒ กาว จึงสะบัดหนากลับมาอยูในทาแลตรงพรอมกับ
ลดมือขวาลงมาอยูในทาตรงอยางรวดเร็วและแข็งแรง ตอจากนั้นจึงหันตามทิศทางทางเดินเดิม และทำทาเดิน
ตามปกติตอไป กรณีมิไดสวมหมวก นายทหารสัญญาบัตรใชทากมศีรษะ นายทหารชั้นประทวนทำทาแลขวา 
(แลซาย) 
 เมื่อเดินสวนกับผูใหญ เมื่อผูแสดงการเคารพเดินไปถึงระยะหางจากผูรับการเคารพประมาณ ๓ กาว
ใหผูแสดงการเคารพทำทาทางขวา (ทางซาย) วันทยหัตถไปยังผูรับการเคารพ โดยแขนซายเหยียดตึงอยูขางลำตัว
ในลักษณะมือซายไมแตะตะเข็บกางเกง สายตามองสบตาผูรับการเคารพไปจนกวาตนเองจะเดินผานผูรับการเคารพ
ไปแลว ๒ กาว จึงเลิกแสดงความเคารพแลวทำทาเดินตามปกติตอไป กรณีมิไดสวมหมวก นายทหารสัญญาบัตร
ใชทากมศีรษะเฉียงไปยังผูรับการเคารพ กอนถึง ๓ กาว นายทหารชั้นประทวนทำทาแลขวา (แลซาย) 
 

คำแนะนำ… 
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 คำแนะนำทั่วไปสำหรับการแสดงความเคารพ 
 การแสดงความเคารพเมื่อเคลื่อนที่ในขณะที่ไมไดสวมหมวก หรือสวมหมวกแตไมสามารถแสดงความเคารพ
ดวยทาวันทยหัตถได ใหใชการแสดงความเคารพดวยทาแลขวา แลซาย  
 การแสดงความเคารพเมื่อเคลื่อนที่ในขณะขับข่ียานพาหนะ ถาอยูในสถานการณคับขัน เชน การจราจรคับคั่ง 
ผานทางแยก หรือขณะเลี้ยวเปลี่ยนทิศทาง เปนตน ในกรณีเชนนี้ไมตองแสดงการเคารพ อยางไรก็ตามถาอยูใน
สภาวะที่พอแสดงความเคารพได สมควรแสดงความเคารพแมแตจะเปนชวงระยะสั้น ๆ ก็ตาม 
 การแสดงความเคารพดวยทากมศีรษะ หรือคำนับใหกระทำไดเฉพาะนายทหารชั้นสัญญาบัตร เมื่อไมสวมหมวก
เทานั้น โดยกมศีรษะแตพองาม (ประมาณ ๑๕ องศา)  
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