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หัวข้ออบรม 
 

๑. การรายงานเมื่อตกเป็นผู้ต้องหาหรือจำเลย 
 ๑. การรายงานเมื่อตกเป็นผู้ต้องหาหรือจำเลย ให้ดำเนินการดังนี้ 
  ๑.๑ ข้าราชการทหาร ทหารกองประจำการ และนักเรียนทหาร 
   ๑.๑.๑ ผู้ใดตกเป็นผู้ต้องหา หรือจำเลยในคดีอาญา ข้อหา หรือฐานความผิดที่สูงกว่าความผิด
ลหุโทษ ให้รายงานเป็นลายลักษณ์อักษรต่อผู้บังคับบัญชาโดยตรง ภายใน ๕ วันทำการ นับถัดจากวันที่ทราบ
การตกเป็นผู้ต้องหา หรือจำเลย 
   ๑.๑.๒ ผู้ใดตกเป็นผู้ต้องหา หรือจำเลยในคดีอาญา ข้อหา หรือฐานความผิดที่ไม่สูงกว่าความผิด
ลหุโทษ ให้รายงานเป็นลายลักษณ์อักษรต่อผู้บังคับบัญชาโดยตรง ภายใน ๑๐ วันทำการ นับถัดจากวันที่ทราบ
การตกเป็นผู้ต้องหา หรือจำเลย 
   ๑.๑.๓ ผู้ใดตกเป็นจำเลยในคดีแพ่ง หรือคดีล้มละลาย ให้รายงานด้วยวาจา หรือด้วยเครื่องสื่อสาร 
ต่อผู้บังคับบัญชาโดยตรงทันทีในโอกาสแรกที่จะกระทำได้ และรายงานเป็นลายลักษณ์อักษรต่อผู้บังคับบัญชาโดยตรง
ภายใน ๑๕ วันทำการ นับถัดจากวันที่ได้รับสำเนาคำฟ้องหรือถือว่าได้รับสำเนาคำฟ้อง 
  ๑.๒ ลูกจ้าง และพนักงานราชการ ผู้ใดตกเป็นผู้ต้องหา หรือจำเลยในคดีอาญา คดีแพ่ง หรือคดีล้มละลาย 
ให้รายงานด้วยวาจา หรือด้วยเครื่องสื่อสาร ต่อผู้บังคับบัญชาโดยตรงทันทีในโอกาสแรกที่จะกระทำได้ และรายงาน
เป็นลายลักษณ์อักษรต่อผู้บังคับบัญชาโดยตรง ภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่ทราบการตกเป็นผู้ต้องหา หรือจำเลย 
 ๒. ผู้บังคับบัญชาของผู้ต้องหาคดี หรือจำเลย มีหน้าที่รับผิดชอบจัดให้มีการรายงานเมื่อต้องคดีตามข้อ ๑ 
และตรวจสอบการกรอกแบบรายงานให้ครบถ้วน แล้วเสนอรายงานไปตามลำดับชั้น โดยเสนอผ่าน สธน.ทอ.
ภายใน ๑๐ วันทำการ นับถัดจากวันที่ได้รับรายงานจากผู้ต้องหา หรือจำเลย แล้วให้ สธน.ทอ.พิจารณา
ดำเนินการดังต่อไปนี้ 
  ๒.๑ ถ้าเป็นข้าราชการทหาร เมื่อตกเป็นผู้ต้องหา หรือจำเลยในคดีอาญาที่ไม่ขึ้นศาลทหาร คดีแพ่ง 
คดีล้มละลาย ให้เสนอรายงานไปตามลำดับชั้นจนถึง รมว.กห.ตามคำสั่งหรือข้อบังคับที่เกี่ยวข้องยกเว้นข้าราชการทหาร
ซึ่งเป็นบุคคลเข้าทำหน้าที่ทหารเป็นการชั่วคราวที่ไม่มียศทหาร ให้เสนอรายงานไปตามลำดับชั้นจนถึง ผบ.ทอ. 
  ๒.๒ ถ้าเป็นข้าราชการทหาร เมื่อตกเป็นผู้ต้องหา หรือจำเลยในคดีอาญาที่ขึ้นศาลทหาร ให้เสนอรายงาน
ไปตามลำดับชั้นจนถึง ผบ.ทอ. 
  ๒.๓ ถ้าเป็นทหารกองประจำการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ และนักเรียนทหาร เมื่อตกเป็นผู้ต้องหา 
หรือจำเลยในคดีอาญา คดีแพ่ง คดีล้มละลาย ให้เสนอรายงานไปตามลำดับชั้นจนถึง ผบ.ทอ. 
 ๓. ข้อหา หรือคดีใด เข้าเกณฑ์ที่จะต้องรายงานด่วน ตามข้อบังคับ กห.ว่าด้วยการรายงานด่วน พ.ศ.๒๕๑๑ 
ให้ส่วนราชการต้นสังกัดของผู้ต้องหา หรือจำเลย ดำเนินการรายงานด่วนด้วย 

๒. การสั่งให้ข้าราชการทหารพักราชการ 
 ๑. ข้าราชการทหารผู้ใดถูกฟ้องคดีอาญาหรือถูกกล่าวหาว่ากระทำผิดอาญา เว้นแต่ความผิดลหุโทษ
หรือความผิดอันได้กระทำโดยประมาท หรือมีกรณีที่ต้องหาว่ากระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรง ถูกสอบสวนเพ่ือลงทัณฑ์
สถานหนัก ถ้าผู้บังคับบัญชาเห็นว่าจะให้คงอยู่ในหน้าที่ราชการระหว่างพิจารณาหรือสอบสวนจะเป็นการเสียหาย
แก่ราชการ ก็ให้สั่งพักราชการตั้งแต่วันที่ออกคำสั่งนั้น 
 ๒. ผู้มีอำนาจสั่งให้ข้าราชการทหารพักราชการ คือ 
  ๒.๑ ข้าราชการทหารต่ำกว่าชั้นสัญญาบัตร ให้ผู้บังคับบัญชาที่มีอำนาจสั่งบรรจุเป็นผู้สั่ง 
  ๒.๒ ข้าราชการชั้นสัญญาบัตร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเป็นผู้สั่ง 
 

๓.  การให.้.. 



 
 

- ๒ - 

 ๓. การให้พักราชการนั้น ให้พักตลอดเวลาที่คดียังไม่ถึงที่สุด หรือตลอดเวลาที่สอบสวนพิจารณา เว้นแต่
ผู้ถูกสั่งให้พักราชการผู้ใดได้ร้องขอกลับเข้ารับราชการต่อผู้บังคับบัญชาโดยตรงของผู้นั้น และเมื่อผู้บังคับบัญชานั้น
เห็นว่าสมควรสั่งให้ผู้นั้นกลับเข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการก่อนการสอบสวนหรือพิจารณาเสร็จสิ้น เนื่องจากพฤติการณ์
ของผู้ถูกสั่งให้พักราชการไม่เป็นอุปสรรคต่อการสอบสวนหรือพิจารณาและไม่ก่อให้เกิดความไม่สงบเรียบร้อยต่อไป 
หรือเนื่องจากการดำเนินการทางวินัยได้ล่วงพ้นหนึ่งปีนับตั้งแต่วันพักราชการแล้วยังไม่แล้วเสร็จ และผู้ถูกสั่งให้
พักราชการไม่มีพฤติกรรมดังกล่าว ให้ผู้บังคับบัญชานั้นรายงานตามลำดับชั้นถึงผู้บังคับบัญชาที่สั่งพักราชการ
โดยทำความเห็นพร้อมเหตุผลประกอบรายงานว่าสมควรให้ผู้นั้นกลับเข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการตามที่ร้องขอหรือไม่ 
และผู้บังคับบัญชาที่สั่งพักราชการจะสั่งให้ผู้นั้นกลับเข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการก่อนการสอบสวนหรือพิจารณา
เสร็จสิ้นก็ได้ โดยสั่งให้ผู้นั้นกลับคืนตำแหน่งเดิมหรือเทียบเท่าหรือตำแหน่งประจำหน่วย แต่ถ้าผู้บังคับบัญชาที่สั่ง
พักราชการเห็นว่าผู้ถูกสั่งให้พักราชการยังไม่สมควรสั่งให้กลับเข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการดังกล่าวให้แจ้งให้ผู้นั้นทราบด้วย 
  เมื่อคดีถึงท่ีสุดแล้ว หรือสอบสวนพิจารณาแล้ว 
  ๓.๑ ถ้าปรากฏว่าผู้ถูกสั่งให้พักราชการมิได้กระทำความผิดและไม่มีมลทินหรือมัวหมองเลย ผู้บังคับบัญชา
ที่สั่งพักราชการต้องสั่งให้ผู้นั้นกลับคืนตำแหน่งเดิมหรือเทียบเท่าหรือตำแหน่งประจำหน่วย ตั้งแต่วันที่สั่งพักราชการ 
  ๓.๒ แม้ไม่ได้ความว่าผู้ถูกสั่งให้พักราชการได้กระทำความผิด แต่ก็มีมลทินหรือมัวหมองอยู่ ผู้บังคับบัญชา
ที่สั่งพักราชการจะสั่งให้กลับเข้ารับราชการหรือให้ออกจากราชการก็ได้ แต่ต้องสั่งให้กลับเข้ารับราชการ
หรือออกจากราชการ ตั้งแต่วันที่ออกคำสั่งนั้น 
  ๓.๓ ถ้าปรากฏว่าผู้ถูกสั่งให้พักราชการได้กระทำความผิด ให้ผู้บังคับบัญชาที่สั่งพักราชการปฏิบัติ ดังนี้ 
   ๓.๓.๑ ถ้าสั่งให้ออกจากราชการโดยไม่มีเบี้ยหวัดบำเหน็จบำนาญ ให้สั่งให้ออกตั้งแต่วันสั่งพักราชการ 
   ๓.๓.๒ ถ้าสั่งให้ออกจากราชการโดยมีเบี้ยหวัดบำเหน็จบำนาญ ให้สั่งให้ออกตั้งแต่วันออกคำสั่ง 
  ในกรณีที่ปรากฏว่าผู้ถูกสั่งให้พักราชการได้กระทำความผิด แต่ศาลรอการกำหนดโทษ หรือกำหนด
โทษแต่รอการลงโทษไว้ หรือลงโทษจำคุกและปรับแต่โทษจำคุกให้ยก หรือลงโทษจำคุกและปรับ แต่โทษ
จำคุกให้รอการลงโทษไว้ หรือลงโทษปรับสถานเดียว หรือผู้บังคับบัญชาสั่งให้ลงทัณฑ์ทางวินัย  และ
ความผิดนั้นไม่เกี่ยวกับการทุจริตต่อผลประโยชน์ของทางราชการ ผู้บังคับบัญชาที่สั่งพักราชการจะสั่งให้ กลับ
เข้ารับราชการ หรือให้ออกจากราชการตามความในข้อ ๒ ก็ได้ 
  ให้นำความในข้อ ๒ และข้อ ๓ มาใช้บังคับกับผู้ที่ผู้บังคับบัญชาได้สั่งให้กลับเข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการ
ก่อนการสอบสวนหรือพิจารณาเสร็จสิ้นด้วย โดยอนุโลม ยกเว้นวันออกจากราชการให้สั่งตั้งแต่วันออกคำสั่ง 
 ๔. เงินเดือนและเงินที่จ่ายเป็นรายเดือนของผู้ที่ถูกสั่งให้พักราชการ ให้ถือปฏิบัติตามข้อบังคับกระทรวงกลาโหม
ว่าด้วยการตัด งดและจ่ายเงินรายเดือน และให้ผู้บังคับบัญชาตามที่กำหนดไว้ในข้อ ๒ สั่งจ่ายหรืองดจ่าย
แล้วแต่กรณี 

๓. การรายงานตนเอง 
 ๑. เมื่อมีคำสั่งให้ย้ายผู้ใด ผู้นั้นจักต้องรายงานตนเองต่อผู้บังคับบัญชาเดิมซึ่งขาดจากการบังคับบัญชา
ทุกตำแหน่งตามลำดับชั้น ตั้งแต่ชั้นต่ำขึ้นไป และรายงานตนเองต่อผู้บังคับบัญชาใหม่ทุกตำแหน่งตามลำดับชั้น 
ตั้งแต่ชั้นสูงลงมาจนถึงผู้บังคับบัญชาโดยตรงของตน 
 ๒. การรายงานตนเอง ให้รายงานด้วยวาจาโดยบอก ยศ ชื่อ ชื่อสกุล และตำแหน่งของตนแล้วบอกเรื่องราว
ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงให้ผู้รับรายงานทราบ 
  ในกรณีที่ผู้รายงานตนมีผู้ขัดข้อง ไม่สามารถที่จะรายงานด้วยวาจาได้ ก็ให้รายงานด้วยหนังสือ
หรือเขียนลงในสมุด 
 

๓.  กำหนด... 
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 ๓. กำหนดเวลาที่จะต้องรายงานตนเอง 
  ๓.๑ ผู้ใดได้รับคำสั่งให้ย้ายตำแหน่ง ให้ผู้นั้นรีบรายงานตนเองต่อผู้บังคับบัญชาเดิมโดยเร็วภายใน  
๒๔ ชั่วโมง นับตั้งแต่เวลาที่ได้รับทราบคำสั่งนั้น 
  ๓.๒ สำหรับผู้ที่อยู่นอกเขตจังหวัดพระนครและธนบุรี ให้ถือเกณฑ์ที่จะต้องรายงานนับตั้งแต่เวลา
ที่ได้รับทราบจากสำเนาคำสั่งเป็นต้นไป ภายใน ๒๔ ชั่วโมง 
 ๔. ผู้บังคับบัญชาเดิมต้องดำเนินการจัดส่งผู้ที่ย้ายไปยังส่วนราชการต้นสังกัดใหม่โดยเร็ว ถ้ามีความจำเป็น
ไม่อาจจะส่งผู้ที่ย้ายไปโดยเร็วได้ ก็ให้แจ้งไปยังผู้บังคับบัญชาใหม่ทราบ 
  - เมื่อผู้บังคับบัญชาเดิมได้ส่งตัวผู้ที่ย้ายไปยังส่วนราชการต้นสังกัดใหม่เมื่อใด ก็ให้ผู้ที่ย้ายรายงานตนเอง
ต่อผู้บังคับบัญชาใหม่เมื่อนั้น (ภายใน ๒๔ ชั่วโมง) 
  - สำหรับการย้ายไปยังส่วนราชการต้นสังกัดใหม่ ณ ที่ตั้งต่างจังหวัดก็ให้นับเวลาตั้งแต่เมื่อไปถึงท่ีพัก 

๔. การรายงานด่วน 
 ๑. การรายงานด่วน คือ การรายงานเหตุการณ์สำคัญและเร่งด่วนให้ผู้บังคับบัญชาทราบตามที่กำหนดไว้ใน
ข้อบังคับ กห.ว่าด้วยการรายงานด่วน พ.ศ.๒๕๑๑ และคำสั่ง ทอ.(เฉพาะ) ที่ ๑๖/๖๓ ลง ๑๘ มี.ค.๖๓ 
เรื่อง การรายงานด่วน 
 ๒. เหตุการณ์ที่ต้องรายงานด่วน คือ 
  ๒.๑ เรื่องที่เกี่ยวข้องกับความประพฤติของทหาร ซึ่งเป็นไปในทางเสื่อมเสียเกียรติหรือชื่อเสียงของทหาร
อย่างร้ายแรง หรือต้องหาในคดีอาญา เป็นคดีอุกฉกรรจ์ 
  ๒.๒ เรื่องทหารถึงแก่ความตาย หรือได้รับอันตรายสาหัสเนื่องจากการทำลายชีวิตของตนเอง 
  ๒.๓ เมื่อเกิดโจรภัย อัคคีภัย อุทกภัย วาตภัย การก่อวินาศกรรม หรือเกิดอุบัติเหตุอ่ืน ๆ ขึ้นใน
บริเวณสถานที่ของทหาร หรือเรือ หรืออากาศยาน จนเป็นอันตรายแก่ชีวิตมนุษย์  หรือเกิดความเสียหายอย่าง
ร้ายแรงแก่ทรัพย์สินของทางราชการ 
  ๒.๔ เหตุซึ่งเกิดจากการทะเลาะวิวาทจนถึงใช้อาวุธทำการต่อสู้ขึ้นในหมู่ทหารด้วยกันเอง หรือกับบุคคลอ่ืน
จนถึงแก่ความตาย 
  ๒.๕ เมื่อมีโรคระบาดเกิดข้ึนแก่คนหรือสัตว์ในหรือใกล้ที่ตั้งหน่วยทหาร 
  ๒.๖ เมื่อเกิดอุบัติเหตุต่าง ๆ ขึ้นแก่ทหารจนถึงแก่ความตาย เช่น ถูกอาวุธหรือกระสุนปืน ตกจากที่สูง 
รถคว่ำ เรือล่ม อากาศยานอุบัติเหตุ เป็นต้น 
  ๒.๗ เหตุที่จะทำให้เกิดความเสียหายแก่ประเทศชาติอย่างร้ายแรง 
  ๒.๘ เหตุที่จะทำให้เกิดความไม่สงบขึ้นในกรม กองทหาร เช่น มีผู้มาชักชวนให้เปลี่ยนแปลงการปกครอง 
หรือมีผู้คิดจะทำร้ายผู้บังคับบัญชา เป็นต้น 
  ๒.๙ ทหารต่างชาติละเมิดอธิปไตย 
  ๒.๑๐  การปะทะกันระหว่างฝ่ายไทยกับฝ่ายตรงข้าม และการปะทะกันระหว่างฝ่ายตรงข้ามใกล้บริเวณ
ชายแดน 
  ๒.๑๑  การกระทำของผู้ก่อการร้ายภายในประเทศ เช่น การซุ่มโจมตี การวางกับระเบิด การโจมตีที่ตั้ง
การลอบสังหาร และการปะทะกับเจ้าหน้าที่หรือราษฎร ซึ่งทำให้ได้รับบาดเจ็บ เสียชีวิต หรือมีการสูญเสียมาก เป็นต้น 
  ๒.๑๒  เหตุที่เกี่ยวข้องกับอากาศยานทหารและพลเรือน ทั้งของประเทศไทยและต่างประเทศ เกิดอุบัติเหตุ
ร้ายแรงถึงข้ันเสียหายมาก และมีผลกระทบต่อประชาชน 
 

๒.๑๓  เหตุที่เกี่ยว... 
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  ๒.๑๓  เหตุที่เกี่ยวข้องกับมวลชน ซึ่งเกิดขึ้นในพ้ืนที่รับผิดชอบของ ทอ. ณ ที่ตั้งดอนเมืองและต่างจังหวัด 
หรือพ้ืนที่ใกล้เคียง 
  ๒.๑๔  เหตุที่เกิดขึ้นนอกพ้ืนที่รับผิดชอบของ ทอ.และมีการใช้หรือคาดว่าจะใช้กำลังพลและยุทโธปกรณ์
ของ ทอ.เข้าร่วมการปฏิบัติในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น 

๕. วิธีร้องทุกข ์
 ในการที่จะรักษาวินัยทหารให้เป็นระเบียบเรียบร้อยอยู่เสมอ ย่อมเป็นการจำเป็นที่ผู้บังคับบัญชาจักต้องมีอำนาจ
ในการบังคับบัญชาหรือลงทัณฑ์อยู่เองเป็นธรรมดา แต่ผู้บังคับบัญชาบางคนอาจใช้อำนาจในทางที่ผิดยุติธรรม  
ซึ่งเป็นการสมควรที่จะให้ผู้ใต้บังคับบัญชามีโอกาสร้องทุกข์ได้ในทางเป็นระเบียบไม่ก้าวก่าย 
 ผู้บังคับบัญชากระทำแก่ตนด้วยการอันไม่เป็นยุติธรรมหรือผิดกฎหมายหรือแบบธรรมเนียมทหารว่าตนมิได้
รับผลประโยชน์หรือสิทธิตามท่ีควรจะได้รับราชการนั้นเรียกว่า “ร้องทุกข”์ โดยจะต้องปฏิบัติดังนี้ 
 ๑. ทหารจะต้องร้องทุกข์ได้แต่สำหรับตนเองเท่านั้น ห้ามมิให้ร้องทุกข์แทนผู้อ่ืนเป็นอันขาด และห้ามมิให้
ลงชื่อรวมกัน หรือเข้ามาร้องทุกข์พร้อมกันหลายคน และห้ามมิให้ประชุมกันเพ่ือหารือเรื่องจะร้องทุกข์ 
 ๒. ห้ามมิให้ร้องทุกข์ในเวลาที่ตนกำลังเข้าแถวหรือในขณะที่กำลังทำหน้าที่ราชการอย่างใดอย่างหนึ่ง เช่น 
เวลาเป็นยาม เป็นเวร เป็นต้น และห้ามมิให้ร้องทุกข์ก่อนเวลาล่วงไปแล้วยี่สิบสี่ชั่วโมง นับตั้งแต่ที่มี เหตุ
จะต้องร้องทุกข์เกิดขึ้น 
 ๓. ห้ามมิให้ร้องทุกข์ว่าผู้บังคับบัญชาลงทัณฑ์แรงเกินไป ถ้าหากว่าผู้บังคับบัญชานั้นมิได้ลงทัณฑ์เกินอำนาจ
ที่จะทำได้ 
 ๔. ถ้าจะกล่าวโทษผู้ใดให้ร้องทุกข์ต่อผู้บังคับบัญชาโดยตรงของผู้นั้นจะร้องทุกข์ด้วยวาจาหรือจะเขียน
เป็นหนังสือก็ได้ ถ้าผู้ร้องทุกข์มาร้องทุกข์ด้วยวาจา ให้ผู้รับการร้องทุกข์จดข้อความสำคัญของเรื่องที่ร้องทุกข์นั้น
ให้ผู้ร้องทุกข์ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐานด้วย ถ้าหากว่าผู้ร้องทุกข์ไม่ทราบชัดว่า ตนได้รับความเดือดร้อน
เพราะผู้ใดแน่ ก็ให้ร้องทุกข์ต่อผู้บังคับบัญชาโดยตรงของตน เพ่ือเสนอไปตามลำดับชั้นจนถึงที่สุด คือ ผู้ที่จะสั่ง
การไต่สวนและแก้ความเดือดร้อนนั้นได้ 
 ๕. ถ้าเขียนความร้องทุกข์เป็นจดหมายแล้ว จดหมายนั้นต้องลงลายมือชื่อของผู้ร้องทุกข์ ใบร้องทุกข์ฉบับใด
ไม่มีลายมือชื่อ ผู้บังคับบัญชาไม่มีหน้าที่จะต้องพิจารณา 
 ๖. เมื่อผู้ใดได้ร้องทุกข์ต่อผู้บังคับบัญชาตามระเบียบที่ว่ามานี้แล้ว และเวลาล่วงพ้นไปสิบห้าวันยังไม่ได้รับ
ความชี้แจงประการใด ทั้งความเดือดร้อนก็ยังไม่ปลดเปลื้องไป ให้ร้องทุกข์ใหม่ต่อผู้บังคับบัญชาที่สูงถัดขึ้นไป
เป็นลำดับอีก และในการร้องทุกข์ครั้งนี้ให้ชี้แจงด้วยว่า ได้ร้องทุกข์ต่อผู้บังคับบัญชาชั้นใดมาแล้ว แต่เมื่อใด 
 ๗. ถ้าผู้บังคับบัญชาได้รับเรื่องร้องทุกข์เมื่อใด ต้องรีบไต่สวนและจัดการแก้ไขความเดือดร้อน หรือชี้แจง
ให้ผู้ยื่นใบร้องทุกข์เข้าใจ จะเพิกเฉยเสียไม่ได้เป็นอันขาด ผู้ใดเพิกเฉยนับว่ากระทำผิดต่อวินัยทหาร 
 ๘. ถ้าผู้บังคับบัญชาที่ได้รับเรื่องร้องทุกข์ได้ชี้แจงให้ผู้ร้องทุกข์ทราบแล้ว แต่ผู้ร้องทุกข์ยังไม่หมดความสงสัย 
ก็ให้ร้องทุกข์ต่อผู้บังคับบัญชาชั้นเหนือขึ้นไปได้ และต้องชี้แจงด้วยว่าได้ร้องทุกข์นี้ต่อผู้ใดและได้รับคำชี้แจงอย่างไร
แล้วด้วย 
 ๙. ถ้าหากปรากฏชัดว่าข้อความที่ร้องทุกข์เป็นความเท็จหรือการร้องทุกข์นั้นกระทำไปโดยผิดระเบียบที่กล่าวมา 
ผู้ร้องทุกข์จะต้องมีความผิดฐานกระทำผิดต่อวินัยทหาร 
 

๖.  ข้อปฏิบัติ… 
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๖. ข้อปฏิบัติเกี่ยวกับการเสพสุรา 
 ๑. ห้ามเสพสุราในเวลารับประทานอาหารกลางวัน ซึ่งถือว่าเป็นเวลาราชการ (๐๘๐๐ - ๑๖๐๐) 
 ๒. ข้าราชการทหารต่ำกว่าชั้นสัญญาบัตรและลูกจ้างที่แต่งเครื่องแบบ จะเสพสุราได้เฉพาะภายในเคหสถาน
อันเป็นที่พักอาศัยหรือภายในสโมสรของทางราชการเท่านั้น เว้นแต่ในงานเลี้ยงฉลองเนื่องในโอกาสต่าง ๆ ที่จัดขึ้นหรือ
ได้รับอนุญาตให้จัดขึ้น โดยผู้บังคับบัญชาตั้งแต่ระดับผู้บังคับการกรมผู้บังคับหมวดเรือ หรือผู้บังคับการกองบินขึ้นไป 
 ๓. ห้ามข้าราชการทหารและลูกจ้างทั้งท่ีแต่งเครื่องแบบและนอกเครื่องแบบเสพสุราจนถึงเสียกิริยา 
 ๔. การดื่มสุราถึงแม้จะเป็นนอกเวลาราชการ หากดื่มแล้วไปกระทำผิดกฎหมาย เช่น เมาสุราแล้วขับขี่
ยานพาหนะ เมาสุราจนเสียกิริยา ก่อการทะเลาะวิวาท หรือการกระทำอื่นใดในลักษณะที่เป็นการกระทำ
โดยขาดสติจากการเมาสุรา ซึ่งทำให้ทางราชการเสียหาย หรือเสื่อมเสียชื่อเสียงอันส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์
ของ ทอ.ให้ถือว่าเป็นการกระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรง และให้ลงโทษสถานหนัก 

๗. กรณีความผิดเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการ  
 ๑. ปฏิบัติราชการไม่ตรงเวลาตามท่ีทางราชการกำหนด โดยไม่มีเหตุผลอันสมควร 
 ๒. เกียจคร้านต่อการปฏิบัติราชการ 
 ๓. ขาดการเรียกชื่อสำรวจยอด หรือขาดการฝึกอบรมประจำสัปดาห์ 
 ๔. ใช้หนี้เงินยืมของทางราชการไม่ตรงตามกำหนด 
 ๕. ดำเนินการ หรือปฏิบัติงานต่อหนังสือราชการล่าช้า หรือไม่ทันตามกำหนด 
 ๖. ปฏิบัติงานบกพร่องหรือผิดพลาดเป็นเหตุให้เสียหายต่อทางราชการ 
 ๗. ขาดการรับ - ส่งบุคคลสำคัญ หรือร่วมงานพิธีตามคำสั่งผู้บังคับบัญชา  
 ๘. ไม่ปฏิบัติตามข้อบังคับ กห.ว่าด้วยการรายงานด่วน 
 ๙. ประมาทเลินเล่อเป็นเหตุให้ทรัพย์สินของทางราชการเสียหาย 
 ๑๐.  บกพร่องในกรณีต่าง ๆ จนถูกส่งตัวกลับ 
 ๑๑.  ละทิ้งหน้าที่ราชการ (เฉพาะที่เกี่ยวกับวินัยทหาร) หมายถึง มาปฏิบัติราชการแล้วต่อมาละทิ้งไป 
โดยไม่ได้รับอนุญาต 
 ๑๒.  ขาดราชการ หมายถึง การขาดจากหน้าที่ราชการ คือ 
    ๑๒.๑  ขาดราชการไม่ถึง ๒๔ ชม.ต่อหน้าราชศัตรู หรือขาดไม่ถึง ๓ วันในเวลาไม่ปกติ หรือขาด
โดยไม่ได้รับอนุญาต หรือเมื่อพ้นกำหนดอนุญาตในเวลาปกติยังไม่ถึง ๑๕ วัน 
    ๑๒.๒  ไม่มาปฏิบัติราชการ หรือมาลงชื่อในสมุดปฏิบัติราชการแล้ว แต่ไม่อยู่ปฏิบัติราชการ 
 ๑๓.  ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามข้อบังคับ ระเบียบ หรือคำสั่งของทางราชการ 
 สำหรับบทลงโทษมีตั้งแต่ภาคทัณฑ์จนถึงขังไม่เกิน ๓๐ วัน แล้วแต่กรณี 

๘. ความผิดเกี่ยวกับการแต่งกาย 
 ๑. ไม่แต่งเครื่องแบบในขณะปฏิบัติราชการ  
 ๒. แต่งเครื่องแบบไม่ถูกต้องหรือไม่เรียบร้อย 
 ๓. แต่งเครื่องแบบไม่พกบัตรประจำตัวข้าราชการกลาโหม 
 ๔. แต่งเครื่องแบบโดยใช้เครื่องประดับ หรือส่วนประกอบของเครื่องแบบไม่เป็นไปตามที่ทางราชการกำหนด 
 

๕.  ไม่สวมหมวก… 
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 ๕. ไม่สวมหมวกขณะแต่งเครื่องแบบ (ยกเว้น เมื่อเข้าไปในพระที่นั่ง, สถานที่จัดงานที่กำหนดไม่ต้องสวมหมวก 
ศาสนสถาน ที่ทำการ เคหะสถาน หรือถอดเพ่ือไหว้พระ) 
 ๖. ไว้ทรงผมไม่เป็นไปตามรูปแบบที่ทางราชการกำหนด หรือทำสีผมไม่เป็นสีธรรมชาติ 
 สำหรับบทลงโทษมีตั้งแต่ภาคทัณฑ์จนถึงขังไม่เกิน ๗ วัน แล้วแต่กรณี 

๙. ข้อปฏิบัติเกี่ยวกับการเผยแพร่ข่าวสารต่าง ๆ 
 ๑. การเผยแพร่ข่าวสารต่าง ๆ ในสื่อทุกประเภทที่เข้าข่ายการหมิ่นพระบรมเดชานุภาพ ทหารห้ามไปเกี่ยวข้อง
โดยเด็ดขาด หากตรวจพบว่ามีการกระทำผิดให้พิจารณาโทษตามระเบียบ ไม่ควรปล่อยปละละเลย 
 ๒. การเผยแพร่หรือส่งต่อข้อมูลทางสื่อสาธารณะมิให้เกิดการกระทำผิดตาม พ.ร.บ.ว่าด้วยการกระทำผิด
เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐ และฉบับแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๖๐ เช่น ข้อมูลที่กระทบกระเทือน
ต่อความมั่นคงข้อมูลที่เป็นความลับทางราชการ รวมถึงข้อมูลที่อาจส่งผลเสียต่อทางราชการและภาพลักษณ์
ของ ทอ.หรือข้อมูลในลักษณะที่ไม่เหมาะสม เช่น ข้อความที่ก่อให้เกิดความแตกแยกในหมู่คณะ  คลิป VDO 
หรือรูปภาพกำลังพลขณะแต่งเครื่องแบบในกิริยาที่ไมเ่หมาะสม 
 ความผิดเกี่ยวกับการใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ 
 ๑. ในขณะปฏิบัติหน้าที่ราชการ ใช้เครื่องมือสื่อสารหรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ โดยไม่มีเหตุผลอันสมควร 
 ๒. นำข้อมูล หรือภาพถ่ายที่ไม่เหมาะสมหรือเป็นเท็จ เผยแพร่ หรือส่งต่อผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์อันอาจเกิด
ความเสียหายต่อ ทอ.หรือผู้อื่น 
 สำหรับบทลงโทษมีตั้งแต่ ภาคทัณฑ ์จนถึงขังไม่เกิน ๑๕ วัน 

๑๐.  ความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด (เฉพาะเกี่ยวกับวินัยทหาร) 
 ๑. เสพยาเสพติด หรือเสพและมียาเสพติดไว้ในครอบครอง (ตามลักษณะ ชนิด ประเภท และปริมาณ
ที่กำหนดตามบัญชีท้ายประกาศ คสช.ฉบับที่ ๑๐๘/๒๕๕๗ ลง ๒๑ ก.ค.๕๗ เรื่องการปฏิบัติต่อผู้ต้องสงสัย
ว่ากระทำผิดตามกฎหมายเกี่ยวกับยาเสพติดเพื่อเข้าสู่การบำบัดฟื้นฟูและการดูแลผู้ผ่านการบำบัดฟื้นฟู) 
โดยไม่ได้ตกเป็นผู้ต้องหาในฐานความผิดดังกล่าว และไม่เป็นผู้ต้องหาหรืออยู่ในระหว่างถูกดำเนินคดีในความผิด
ฐานอ่ืนซึ่งเป็นความผิดที่มีโทษจำคุกหรืออยู่ในระหว่างการรับโทษจำคุกตามคำพิพากษาของศาล และไม่มีพฤติกรรม
ที่อาจก่อให้เกิดอันตรายแก่ผู้อ่ืนหรือสังคม 
  ๑.๑ สมัครใจหรือยินยอมเข้ารับการบำบัดฟื้นฟู 
  ๑.๒ ถูกเจ้าหน้าที่ ป.ป.ส.หรือเจ้าหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้อง ตรวจพบสารเสพติดในปัสสาวะโดยผลการตรวจพิสูจน์
พบว่าเป็นสารเสพติดจริง และผู้นั้นยินยอมเข้ารับการบำบัดฟื้นฟู 
 การลงทัณฑ์ ๒ กรณี 
  - ผ่านการบำบัดฟ้ืนฟูตามหลักเกณฑ์ที่ทางราชการกำหนด ไม่พิจารณาลงทัณฑ์ 
  - ไม่ผ่านการบำบัดฟ้ืนฟูตามหลักเกณฑ์ที่ทางราชการกำหนด หรือผ่านการบำบัดฟ้ืนฟูแล้วกลับไปเสพ
ยาเสพติดอีก ให้ถือว่าเป็นการประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง และให้พิจารณาปลดออกจากราชการ 
 ๒. กระทำผิดตามกฎหมายเกี่ยวกับยาเสพติดกรณีอ่ืนนอกจากจากที่ระบุไว้ในข้อ ๑ ให้ดำเนินการตามกฎหมาย 
 ๓. ผู้เกี่ยวข้องกับยาเสพติดตามความหมายของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการป้องกันเจ้าหน้าที่ของรัฐ
มิให้เกี่ยวข้องกับยาเสพติด พ.ศ.๒๕๔๒ และฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติม ให้พิจารณาลงทัณฑ์ตามคำสั่ง ทอ.(เฉพาะ) 
ที่ ๑๗๐/๔๒ ลง ๒๖ ต.ค.๔๒ เรื่อง กำหนดแนวทางการลงทัณฑ์ข้าราชการ และลูกจ้างประจำในสังกัด ทอ.
ที่เก่ียวข้องกับยาเสพติด 
 

เอกสารอ้างอิง… 
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เอกสารอ้างอิง 
-  พ.ร.บ.ว่าด้วยวินัยทหาร พ.ศ.๒๔๗๖ 
-  ข้อบังคับ กห.ว่าด้วยการรายงานด่วน พ.ศ.๒๕๑๑ และฉบับที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
-  ข้อบังคับ กห.ว่าด้วยการสั่งให้ข้าราชการทหารพักราชการ 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 จำกัดการเสพสุราของข้าราชการ 
-  คำสั่ง ทอ.(เฉพาะ) ที่ ๔๔/๖๓ ลง ๒๘ ส.ค.๖๓ เรื่อง การรายงานเมื่อตกเป็นผู้ต้องหาหรือจำเลย 
-  คำสั่ง ทอ.(เฉพาะ) ที่ ๔๘/๕๘ ลง ๒ ต.ค.๕๙ เรื่อง กำหนดแนวทางการลงทัณฑ์ข้าราชการ ทอ.และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
-  คำสั่ง ทอ.(เฉพาะ) ที่  ๖๗/๖๑ ลง ๒๗ ก.ย.๖๑ เรื่อง แก้ไขเพ่ิมเติมคำสั่ง ทอ.(เฉพาะ) ที่  ๔๘/๕๘  
   ลง ๒ ต.ค.๕๙ 
-  ว. กพ.ทอ.ด่วนมาก ที่ กห.๐๖๐๔.๔/๒๙๘๑ ลง ๒๓ เม.ย.๖๑ 
-  ว. กพ.ทอ.ด่วนมาก ที่ กห.๐๖๐๔.๔/๔๓๘๗ ลง ๘ มิ.ย.๖๑ 

๒๔๗๘ 



หัวข้อการฝึกบุคคลท่ามือเปล่า 

๑. ท่าตรง 
 ๑. คำบอก “แถว - ตรง” (คำบอกแบ่ง) 
 ๒. การปฏิบัติ ท่านี้มีจังหวะเดียว 
  ลักษณะของท่าตรง คือ จะต้องยืนให้ส้นเท้าทั้งสองชิดและอยู่ในแนวเดียวกันปลายเท้าทั้งสองแยกออก 
ไปทางข้างจนปลายเท้าห่างกันประมาณ ๑ คืบ หรือให้ความยาวของเท้าเฉียงเป็นมุมประมาณ ๔๕ องศา 
เข่าทั้งสองตึงและบีบเข้าหากัน แขนทั้งสองข้างห้อยอยู่ข้างลำตัวและพลิกข้อศอกไปทางข้างหน้าเล็กน้อย
จนไหล่ทั้งสองข้างตึงและเสมอกัน นิ้วมือทั้งห้าเหยียดตรงและให้เรียงชิดติดกัน ฝ่ามือแบนราบและให้เอานิ้วกลาง
แตะไว้ที่กึ่งกลางขาท่อนบนประมาณแนวตะเข็บกางเกง เปิดฝ่ามือออกทางด้านนิ้วก้อยเล็กน้อย ลำคอตั้งตรง
ไม่ยื่นคาง สายตามองตรงไปทางข้างหน้าในแนวระดับวางน้ำหนักตัวให้อยู่บนเท้าท้ังสองข้างเท่า ๆ กันและนิ่ง 
  เมื่อได้ยินคำบอก “แถว” จะต้องจัดส่วนต่าง ๆ ของร่างกายให้ยืนอยู่ในลักษณะท่าตรงตามที่ได้กล่าวมาแล้ว 
ยกเว้นเข่าขวาหย่อนเล็กน้อย พร้อมกับสูดลมหายใจเข้าปอดให้เต็มที่ และยกอกให้ผึ่งผาย 
  เมื่อได้ยินคำบอก “ตรง” ให้กระตุกเข่าขวาเข้ามาอย่างรวดเร็วและแข็งแรงจนตึงในลักษณะที่ให้บีบเข่า
ทั้งสองเข้าหากัน จากนั้นให้ปฏิบัติท่ายกอก 
  ท่าตรงเป็นท่าพ้ืนฐานของทุกท่า ก่อนจะปฏิบัติท่าใดก็ตามจะต้องเริ่มต้นจากท่าตรงเสมอและใช้เป็นท่า
แสดงการเคารพได้ท่าหนึ่ง 

๒. ท่ายกอก 
 ๑. คำบอก “ยก, อก” (เป็นคำ ๆ) 
 ๒. การปฏิบัติ เมื่อได้ยินคำบอก “ยก” เป็นการเตือนให้ผู้ปฏิบัติเตรียมพร้อมในการปฏิบัติต่อไป เมื่อได้ยิน
คำบอก “อก” ให้ผู้ปฏิบัติยกหน้าอกขึ้นในลักษณะกระตุกหน้าอกให้ผึ่งผาย ซึ่งมิใช่การยกไหล่หรือสูดลมหายใจเข้า 
จากนั้นเมื่อได้ยินคำบอก “อ๊ึบ” ให้ผู้ปฏิบัติสะบัดหน้าไปทางผู้รับการเคารพ (ในลักษณะการกัดกราม) ไปในทิศทาง
ตรงหน้า ทางขวาหรือทางซ้ายให้แข็งแรง 
 หมายเหตุ : แบ่งออกเป็น ๒ ลักษณะ 
  ๑)  กรณีผู้ปฏิบัติมีตั้งแต่ ๒ นายขึ้นไป ให้ผู้ที่มีชั้นยศสูงสุดในบริเวณนั้นเป็นคนสั่ง “ยก, อก” 
ปฏิบัติให้พร้อมเพรียงกันทุกนาย และสั่ง “อ๊ึบ” พร้อมกับสะบัดหน้าไปในทิศทางผู้รับการเคารพ 
  ๒)  กรณีผู้ปฏิบัติมีนายเดียว ให้ผู้ปฏิบัติปฏิบัติท่ายกอก และสะบัดหน้าประกอบ การแสดงความเคารพ
ให้แข็งแรง 

๓. ท่าพัก 
 ท่าพักตามปกต ิ
 ๑. คำบอก “พัก” (คำบอกรวด) 
 ๒. การปฏิบัติ ท่านี้มีตอนเดียว แต่ให้ปฏิบัติไปตามขั้นตอนดังต่อไปนี้ 
  ในขั้นแรกเมื่อได้ยินคำบอก “พัก” ให้หย่อนเข่าขวาลงเล็กน้อย โดยพยายามไม่ให้ส่วนอ่ืน ๆ ของร่างกาย
มีการไหวติงไปด้วยอย่างกะทันหัน 
  สำหรับในขั้นต่อไปนั้น ท่านี้อนุญาตให้เคลื่อนไหวส่วนต่าง ๆ ของร่างกายและเปลี่ยนเข่าพักได้ตามสมควร
และเท่าที่จำเป็น 
  ท่านี้ห้ามขยับเขยื้อนหรือเปลี่ยนที่ยืนของเท้าท้ังสองข้าง และห้ามพูดคุยกันโดยเด็ดขาด 
  เมื่อได้ยินคำบอก “แถว” ให้ยืดตัวขึ้นพร้อมกับสูดลมหายใจเข้าปอดจนเต็มที่ และจัดทุกส่วนของร่างกาย
ให้อยู่ในลักษณะของท่าตรง เว้นเข่าขวายังหย่อนอยู่เล็กน้อย 
 

เมื่อได้ยิน… 
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  เมื่อได้ยินคำบอก “ตรง” ให้กระตุกเข่าขวากลับไปอยู่ในลักษณะของท่าตรงอย่างรวดเร็วและแข็งแรง  
จากนั้นให้ปฏิบัติท่ายกอก 
 ท่าพักตามระเบียบ 
 ๑. คำบอก “ตามระเบียบ, พัก” (คำบอกเป็นคำ ๆ) 
 ๒. การปฏิบัติ ท่านี้มีตอนเดียว แต่ให้ปฏิบัติไปตามลำดับขั้นตอนดังต่อไปนี้ 
  เมื่อได้ยินคำบอก “ตามระเบียบ, พัก” ให้แยกเท้าซ้ายออกไปทางด้านซ้ายประมาณ ๓๐ ซม. หรือประมาณ
ครึ่งก้าวอย่างแข็งแรงและผึ่งผาย โดยให้เท้าทั้งสองข้างอยู่ระดับหัวไหล่ ในขณะเดียวกันให้นำมือทั้งสองข้าง
ไปจับกันไว้ทางด้านหลังในลักษณะหันหลังมือทั้งสองข้างเข้าหาลำตัว ใช้มือซ้ายจับมือขวาโดยให้มือขวา
อยู่ทางด้านนอก วางนิ้วหัวแม่มือขวาให้ทับและจับนิ้วหัวแม่มือซ้ายไว้ นิ้วมือทั้งสี่ (เว้นนิ้วหัวแม่มือ) ของมือขวา
เหยียดตึงและเรียงชิดติดกัน โดยให้เฉียงลงไปทางเบื้องล่างทางซ้ายวางหลังมือซ้ายแตะไว้ตรงก้นกบประมาณ
ใต้แนวเข็มขัดและแบะข้อศอกทั้งสองข้างไปข้างหน้าเล็กน้อยแต่พอสบาย ลักษณะของการยืนจะต้องให้ขาทั้งสองข้างตึง 
น้ำหนักตัวอยู่บนเท้าท้ังสองข้างเท่า ๆ กัน จากนั้นให้ปฏิบัติท่ายกอกให้สง่าผ่าเผย จัดไหล่ทั้งสองข้างให้เสมอกัน 
ลำคอตั้งตรง สายตามองตรงไปข้างหน้าในแนวระดับและนิ่ง 
  เมื่อได้ยินคำบอกต่อไปว่า “แถว” ให้ยืดตัวขึ้นพร้อมกับสูดลมหายใจเข้าปอดจน และให้กดเท้าทั้งสองข้าง
พร้อมที่จะตรง 
  เมื่อได้ยินคำบอกต่อไปว่า “ตรง” ให้ชักเท้าซ้ายกลับมาชิดกับเท้าขวาในลักษณะที่ให้ส้นเท้าทั้งสองชิด
และอยู่ในแนวเดียวกัน ปลายเท้าทั้งสองแยกออกไปทางข้างห่างกันประมาณ ๑ คืบ  พร้อมกันนั้นให้ลดมือ
ทั้งสองข้างลงมาอยู่ในลักษณะของท่าตรงอย่างแข็งแรง จากนั้นให้ปฏิบัติท่ายกอก 

๔. ท่าหันอยู่กับท่ี 
 ท่าขวาหัน 
 ๑. คำบอก “ขวา - หัน” (คำบอกแบ่ง) 
 ๒. การปฏิบัติ ท่านี้แบ่งออกเป็นสองจังหวะดังต่อไปนี้ 
  จังหวะหนึ่ง เมื่อได้ยินคำบอก “ขวา - หัน” ให้เปิดปลายเท้าขวาให้สูงขึ้นจากพ้ืนเล็กน้อย โดยพยายาม
กดส้นเท้าให้ตรึงอยู่กับที่ แล้วหมุนตัวไปทางขวาจนได้ ๙๐ องศา ด้วยการใช้ส้นเท้าขวาเป็นจุดหมุนในขณะเดียวกันนั้น
ให้ใช้ปลายเท้าซ้ายกดแน่นไว้กับพ้ืนเพ่ือช่วยให้มีการทรงตัวที่ดีในระหว่างหมุนตัว แล้วเปิดส้นเท้าหมุนตามไปด้วย 
โดยพยายามกดปลายเท้าไว้ ณ ที่เดิมในลักษณะให้ขาเหยียดตึงในขณะที่หมุนตัวไปนั้นจะต้องพยายามรักษาทรวดทรง
ของลำตัว และการวางมือทั้งสองให้อยู่ในลักษณะของตรงตลอดเวลาด้วย เมื่อหมุนตัวไปได้ที่แล้วจะต้องอยู่ในท่ายืน
ที่วางน้ำหนักตัวทั้งหมดไว้บนเท้าขวา ขาซ้ายเหยียดตึงไปทางด้านหลังทางซ้าย ส้นเท้าเปิดและบิดออกไป
ทางด้านนอกของลำตัว 
  จังหวะสอง ให้นำส้นเท้าซ้ายมาชิดกับเท้าขวาในลักษณะการวาดเท้าไปด้านข้างขาเหยียดตึง แล้วอัดส้นเท้า
อย่างแข็งแรง หลังจากนั้นให้ปฏิบัติในท่ายกอก 
 ท่าซ้ายหัน 
 ๑. คำบอก “ซ้าย - หัน” (คำบอกแบ่ง) 
 ๒. การปฏิบัติ ท่านี้แบ่งออกเป็นสองจังหวะดังต่อไปนี้ 
 

จังหวะหนึ่ง … 
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  จังหวะหนึ่ง เมื่อได้ยินคำบอก “ซ้าย - หัน” ให้เปิดปลายเท้าซ้ายให้สูงขึ้นจากพ้ืนเล็กน้อย โดยพยายาม
กดส้นเท้าให้ตรึงอยู่กับที่ แล้วหมุนตัวไปทางซ้ายจนได้ ๙๐ องศา ด้วยการใช้ส้นเท้าซ้ายเป็นจุดหมุนในขณะเดียวกันนั้น
ให้ใช้ปลายเท้าขวากดแน่นไว้กับพ้ืนเพ่ือช่วยให้มีการทรงตัวที่ดีในระหว่างหมุนตัว แล้วเปิดส้นเท้าหมุนตามไปด้วย 
โดยพยายามกดปลายเท้าไว้ ณ ที่เดิมในลักษณะให้ขาเหยียดตึง ในขณะที่หมุนตัวไปนั้นจะต้องพยายามรักษาทรวดทรง
ของลำตัว และการวางมือทั้งสองให้อยู่ในลักษณะของท่าตรงตลอดเวลาด้วย เมื่อหมุนตัวไปได้ที่แล้วจะต้องอยู่ในท่ายืน
ที่วางน้ำหนักตัวทั้งหมดไว้บนเท้าซ้ายขาขวาเหยียดตึงไปทางด้านหลังทางขวาส้นเท้าเปิดและบิดออกไป
ทางด้านนอกของลำตัว 
  จังหวะสอง ให้นำส้นเท้าขวามาชิดกับเท้าซ้ายในลักษณะการวาดเท้าไปด้านข้างขาเหยียดตึง แล้วอัดส้นเท้า
อย่างแข็งแรง หลังจากนั้นให้ปฏิบัติในท่ายกอก 

๕. ท่าเคารพ 
 ท่าเคารพสามารถใช้แสดงความเคารพได้ทั้งขณะอยู่กับที่และเคลื่อนที่ แบ่งออกเป็น ๒ ประเภท คือ ท่าแลขวา 
แลซ้าย และท่าวันทยหัตถ์  
 ท่าแลขวา แลซ้าย เป็นท่าแสดงความเคารพได้ทั้งขณะอยู่กับที่และเคลื่อนที่  โดยปฏิบัติจากท่าตรง 
ในโอกาสเมื่อไม่สวมหมวก 
 ๑. คำบอก “แลขวา (แลซ้าย) - ทำ” และ “แล - ตรง” (คำบอกแบ่ง) 
 ๒. การปฏิบัติ เมื่อได้ยินคำบอก “แลขวา (แลซ้าย) - ทำ” ให้สะบัดหน้าไปทางขวา (ทางซ้าย) ประมาณกึ่งขวา 
(กึ่งซ้าย) อย่างแข็งแรง ร่างกายส่วนอ่ืนๆ ยังคงอยู่ในลักษณะของท่าตรง จากนั้นให้ปฏิบัติในท่ายกอกและสะบัดหน้า
ไปยังทิศทางผู้รับการเคารพ เมื่อได้ยินคำบอก“แล - ตรง” ให้สะบัดหน้ากลับมาอยู่ในท่าตรงตามเดิม ร่างกายส่วนอ่ืน ๆ 
ยังคงอยู่ในลักษณะของท่าตรง 
 ท่าวันทยหัตถ์ สามารถใช้แสดงความเคารพได้ทั้งขณะอยู่กับที่และเคลื่อนที่ เมื่อสวมหมวกประกอบด้วย 
ท่าตรงหน้าวันทยหัตถ์ ท่าทางขวาวันทยหัตถ์ และท่าทางซ้ายวันทยหัตถ์ 
 ๑. คำบอก (คำบอกรวด) 
  ท่าตรงหน้าวันทยหัตถ์ ใช้คำบอก “วันทยหัตถ์” หรือ “ตรงหน้าวันทยหัตถ์” 
  ท่าทางขวาวันทยหัตถ์ ใช้คำบอก “ทางขวา, วันทยหัตถ์” 
  ท่าทางซ้ายวันทยหัตถ์ ใช้คำบอก “ทางซ้าย, วันทยหัตถ์” 
  เมื่อต้องการให้เลิกแสดงความเคารพ ใช้คำบอก “มือลง”  
 ๒. การปฏิบัติ  
  เมื่อได้ยินคำบอก “วันทยหัตถ์” หรือ “ตรงหน้า, วันทยหัตถ์” ให้ยกมือขวาขึ้นอย่างรวดเร็วและแข็งแรง 
พร้อมกับงอแขนท่อนล่างเข้ามาหาลำตัว ฝ่ามือเหยียดตรงไปตามแนวแขนท่อนล่างนิ้วทั้งห้าเรียงชิดติดกัน
และข้อมือไม่หัก โดยนำปลายนิ้วชี้ไปแตะตรงขอบล่างของหมวกประมาณเหนือแนวหางตา หรือขอบล่าง
ของกะบังหมวกทางด้านขวา หรือที่ขอบปีกหมวกทางด้านขวาประมาณเหนือแนวหางตาขวา (หมวกทรงกลม
พับปีกของทหารหญิง) โดยให้เปิดฝ่ามือขึ้นประมาณ ๓๐ องศา แขนขวาท่อนบนให้เหยียดยื่นออกไปทางด้านข้าง
เสมอแนวไหล่ แต่ให้เฉียงไปข้างหน้าเล็กน้อย ร่างกายส่วนอ่ืนต้องไม่เสียลักษณะของท่าตรง สายตามองตรงไปข้างหน้า
ในแนวระดับ จากนั้นให้ปฏิบัติในท่ายกอกและสะบัดหน้าไปยังทิศทางผู้รับการเคารพ 
 

เมื่อได้ยิน… 
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  เมื่อได้ยินคำบอก “ทางขวา (ทางซ้าย) วันทยหัตถ์” ให้ยกมือขวาขึ้นทำท่าวันทยหัตถ์อย่างรวดเร็ว
และแข็งแรง ในลักษณะเดียวกับท่าตรงหน้าวันทยหัตถ์ทุกประการ พร้อมทั้งสะบัดหน้าไปทางขวา (ทางซ้าย) 
ในลักษณะเช่นเดียวกับ แลขวา , แลซ้าย โดยไม่ต้องเอียงลำตัวหรือแขนไปทางด้านขวา  จากนั้นให้ปฏิบัติ
ในท่ายกอกและสะบัดหน้าไปยังทิศทางผู้รับการเคารพ 
  เมื่อต้องการให้เลิกแสดงความเคารพ ในทุกท่าวันทยหัตถ์ให้ใช้คำบอก “มือลง” เมื่อได้ยินคำบอก “มือลง” 
ให้ลดมือขวาลงมาอยู่ในท่าตรงอย่างรวดเร็วและแข็งแรง ถ้าปฏิบัติจากท่าทางขวา (ทางซ้าย) วันทยหัตถ์ 
ให้สะบัดหน้ากลับมาในทิศทางตรงหน้า พร้อมกับการลดมือขวาลง จากนั้นให้ปฏิบัติท่ายกอก 
  ท่าวันทยหัตถ์นี้ถ้ามีความจำเป็นจะกระทำจากท่านั่งก็ได้ เช่น นั่งอยู่ในรถ ขณะขับขี่รถจักรยานยนต์ เป็นต้น 
  การแสดงความเคารพทางขวา (ทางซ้าย) ไม่ว่าจะเป็นท่าแลขวาแลซ้าย หรือท่าวันทยหัตถ์  ก็ตาม 
ให้เริ่มแสดงความเคารพในระยะห่างระหว่างผู้แสดงความเคารพประมาณ ๓ ก้าว และเลิกแสดงความเคารพ
เมื่อผู้รับการเคารพผ่านพ้นผู้แสดงการเคารพไปแล้วประมาณ ๒ ก้าว โดยสายตาผู้แสดงการเคารพสบตา
ผู้รับการเคารพตลอดเวลาด้วยการหันหน้าตามจนกว่าจะเลิกแสดงความเคารพ จึงสะบัดหน้ากลับมาอยู่ในท่าตรง
ตามเดิม ไม่ใช่ใช้การชำเลืองสายตา 
  ในกรณีที่ผู้รับการเคารพไม่ได้เคลื่อนที่มาจนถึงตรงหน้า หรือผ่านหน้าผู้แสดงความเคารพก็ให้
ผู้แสดงความเคารพเลิกแสดงความเคารพ หลังจากผู้รับการเคารพตอบรับการเคารพเรียบร้อยแล้วหรือในจังหวะอันควร 
ทั้งนี้ผู้แสดงความเคารพจะต้องพึงระมัดระวังไม่ให้เลิกแสดงความเคารพก่อนผู้รับการเคารพเลิกตอบรับการเคารพ 
 การแสดงความเคารพเม่ือเคลื่อนที่  
 การแสดงความเคารพกระทำได้ทั้งท่าวันทยหัตถ์และท่าแลขวา แลซ้าย ให้เหมาะสมในการใช้แต่ละท่า
เมื่อเคลื่อนที ่
 เมื่อเดินสวนกับผู้บังคับบัญชาหรือผู้ใหญ่ การแสดงความเคารพนี้จะใช้เฉพาะเมื่อปฏิบัติตามลำพัง
โดยในการแสดงความเคารพเมื่อเดินสวนทางกันกับผู้บังคับบัญชาและเดินสวนทางกันกับผู้ใหญ่ 
 เมื่อเดินสวนกับผู้บังคับบัญชาหรือผู้ใหญ่ชั้นนายพล เมื่อผู้แสดงความเคารพเดินไปถึงในระยะห่าง
จากผู้รับการเคารพประมาณ ๕ ก้าว ให้ก้าวเท้าซ้าย (ขวา) ไปข้างหน้าประมาณครึ่งก้าว พร้อมกับบิดปลายเท้า
ให้ชี้ไปทางทิศทางที่ผู้รับการเคารพจะเคลื่อนที่ผ่านมา แล้วให้ยืนอยู่ในลักษณะ ท่าตรง ทำท่าทางขวาหรือทางซ้าย
วันทยหัตถ์ ไปยังผู้รับการเคารพ จากนั้นให้ปฏิบัติท่ายกอก โดยเริ่มแสดงความเคารพก่อนที่ผู้รับการเคารพจะมาถึง 
ประมาณ ๓ ก้าวสายตามองสบตาผู้รับการเคารพ และหันหน้ามองตามผู้รับการเคารพไปจนกว่าผู้รับการเคารพ
จะเคลื่อนที่ผ่านหน้าผู้แสดงการเคารพไปประมาณ ๒ ก้าว  จึงสะบัดหน้ากลับมาอยู่ในท่าแลตรงพร้อมกับ
ลดมือขวาลงมาอยู่ในท่าตรงอย่างรวดเร็วและแข็งแรง ต่อจากนั้นจึงหันตามทิศทางทางเดินเดิม และทำท่าเดิน
ตามปกติต่อไป กรณีมิได้สวมหมวก นายทหารสัญญาบัตรใช้ท่าก้มศีรษะ นายทหารชั้นประทวนทำท่าแลขวา 
(แลซ้าย) 
 เม่ือเดินสวนกับผู้ใหญ่ เมื่อผู้แสดงการเคารพเดินไปถึงระยะห่างจากผู้รับการเคารพประมาณ  ๓ ก้าว
ให้ผู้แสดงการเคารพทำท่าทางขวา (ทางซ้าย) วันทยหัตถ์ไปยังผู้รับการเคารพ โดยแขนซ้ายเหยียดตึงอยู่ข้างลำตัว
ในลักษณะมือซ้ายไม่แตะตะเข็บกางเกง สายตามองสบตาผู้รับการเคารพไปจนกว่าตนเองจะเดินผ่านผู้รับการเคารพ
ไปแล้ว ๒ ก้าว จึงเลิกแสดงความเคารพแล้วทำท่าเดินตามปกติต่อไป กรณีมิได้สวมหมวก นายทหารสัญญาบัตร
ใช้ท่าก้มศีรษะเฉียงไปยังผู้รับการเคารพ ก่อนถึง ๓ ก้าว นายทหารชั้นประทวนทำท่าแลขวา (แลซ้าย) 
 

คำแนะนำ… 
 
 



- ๕ - 
 

 คำแนะนำทั่วไปสำหรับการแสดงความเคารพ 
 การแสดงความเคารพเม่ือเคลื่อนที่ในขณะที่ไม่ได้สวมหมวก หรือสวมหมวกแต่ไม่สามารถแสดงความเคารพ
ด้วยท่าวันทยหัตถ์ได้ ให้ใช้การแสดงความเคารพด้วยท่าแลขวา แลซ้าย  
 การแสดงความเคารพเมื่อเคลื่อนที่ในขณะขับขี่ยานพาหนะ ถ้าอยู่ในสถานการณ์คับขัน เช่น การจราจรคับคั่ง 
ผ่านทางแยก หรือขณะเลี้ยวเปลี่ยนทิศทาง เป็นต้น ในกรณีเช่นนี้ไม่ต้องแสดงการเคารพ อย่างไรก็ตามถ้าอยู่ใน
สภาวะที่พอแสดงความเคารพได้ สมควรแสดงความเคารพแม้แต่จะเป็นช่วงระยะสั้น ๆ ก็ตาม 
 การแสดงความเคารพด้วยท่าก้มศีรษะ หรือคำนับให้กระทำได้เฉพาะนายทหารชั้นสัญญาบัตร เมื่อไม่สวมหมวก
เท่านั้น โดยก้มศีรษะแต่พองาม (ประมาณ ๑๕ องศา)  
 

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



แบบรายงานผลการฝึกอบรม 
ตั้งแต ่.............................. 
หน่วย ............................. 

 
๑.   ยอดกำลังพลทั้งหมด จำนวน ......  คน แบ่งเป็น 

                 - น.สัญญาบัตร           จำนวน .... คน 
                 - น.ประทวน              จำนวน .... คน 
                 - ลูกจ้าง                   จำนวน .... คน 
                 - พนักงานราชการ       จำนวน .... คน 

๒.   ยอดกำลังพลที่เข้ารับการฝึกอบรม  จำนวน  ....... คน คิดเป็น   ....... % 
๓.   ยอดกำลังพลที่ไม่เข้ารับการฝึกอบรม  จำนวน  ....... คน คิดเป็น   ……. % 
๔.   ผลการปฏิบัติ   การฝึก               ดีมาก             ด ี            พอใช้ 
                         การอบรม           ดีมาก             ด ี             พอใช้ 

                เหตุผลประกอบ  
    …………………………………………………………………………………………….. 
   

๕.   ข้อเสนอแนะ .................................................................................................................. ..  
                .......................................................................................................... .................................. 
                ............................................................................................................................. ...............                  
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