เอกสารอางอิงของกองทัพเรือ ๑๐๐๓
การปกครอง
บทนํา กลาวทั่วไป
บทที่ ๑ การมอบอํานาจใหทํา การแทน และสั่งการในนาม ผูบังคับบัญชา
หลักการในการมอบอํานาจ ของ กห.
เรื่องที่มอบอํานาจให ผบ.ทร. ทําการแทน และสั่งการ ในนามของ รมว.กห.
การมอบอํานาจใหทําการ แทน และสั่งการในนามของ ผบ.ทร.

บทที่ ๒ การรายงานตนเอง และการรายงานบัญชีพล
การรายงานตนเอง
กรณีและโอกาสที่ตองรายงานตนเอง
กําหนดเวลาของการ รายงานตนเอง
วิธีรายงานตนเอง
การแตงกายในการ รายงานตนเอง
การรายงานบัญชีพล

บทที่ ๓ การเคารพ
การเคารพของทหาร
ขอบังคับทหารวาดวยการเคารพ
คําชี้แจงเพิ่มเติมตาง ๆ
การแสดงความเคารพสําหรับพลเรือน

บทที่ ๔ การปกครองบังคับบัญชา ของหนวยตนสังกัด และหนวยปกครอง
อธิบายศัพทและการกําหนด อํานาจ และความรับผิดชอบของหนวยตนสังกัดกับหนวยปกครอง
แนวทางการปฏิบัติเกีย่ วกับ เจาหนาที่ในสายวิทยาการตาง ๆ

บทที่ ๕ การพักราชการการไมพัก ราชการและการกลับเขารับราชการ
หลักเกณฑของ กห.เกี่ยวกับ การสั่งพักราชการ
การสั่งพักราชการ ขาราชการทหาร
การสั่งพักราชการลูกจาง ประจํา
การตัด งด และจายเงิน รายเดือนของผูถูกสั่งพักราชการ
หลักเกณฑของ ทร.เกี่ยวกับ การสั่งพักราชการ และการไมพกั ราชการ

แนวปฏิบัติในการสั่ง พักราชการ ขาราชการทหาร และลูกจางประจํา
คณะกรรมการพิจารณา การสั่งพักราชการ หรือปลดออกจากราชการ
การพิจารณาเกีย่ วกับ มลทินหรือมัวหมอง
การสั่งพักราชการ และ การปลดออกจากราชการ ผูที่กระทําความผิดเกี่ยวกับยาเสพยติด
การปลดออกจากราชการ และการถอดยศนายทหาร ประทวน
กฎหมาย ขอบังคับ ระเบียบ และหลักเกณฑที่เกีย่ วของ

บทนํา
กลาวทัว่ ไป
เปนที่เขาใจกันโดยทั่วไปแลววา ผูบังคับบัญชา หมายถึงบุคคลที่ไดรับการแตงตั้งใหมีสิทธิ และอํานาจ ใน
การปกครองบังคับบัญชา และสั่งการแกผูใตบังคับบัญชาได ตามตําแหนงหนาที่อันชอบดวยกฏหมาย และธรรม
เนียมของทหาร ซึ่งผูใตบังคับบัญชาจะตองปฏิบัติตามคําสั่ง ของผูบังคับบัญชาเหนือตน อยางเครงครัดโดยหลักการ
ผูบังคับบัญชาแบงออกเปน ๒ ประเภท คือ ผูบังคับบัญชาโดยตรง หมายถึงผูบังคับบัญชาที่ใกลชิดที่สุด มีตําแหนง
สูงกวาผูใตบังคับบัญชา ขึ้นไปอีกตําแหนง และผูบังคับบัญชาตามลําดับชั้น หมายถึงผูบังคับบัญชาชั้นเหนือ จาก
ผูบังคับบัญชาโดยตรงขึ้นไปตามลําดับ นอกจากการพิจารณาตามธรรมเนียมทหาร วาผูใดเปนผูบังคับบัญชาแลว ยัง
มีกําหนดไวในกฎหมาย และระเบียบกําหนดไวดวย เชน พระราชบัญญัติจัดระเบียบราชการ กระทรวงกลาโหม
พ.ศ.๒๕๐๓ บัญญัติไววา ผบ.ทร. เปนผูบังคับบัญชารับผิดชอบกองทัพเรือ เปนตน ผูบังคับบัญชาจึงตองบริหารงาน
ในสว นที่มีหน าที่รับผิด ชอบ ใหเปนไปด วยความเรีย บรอย ปกครองผูใตบังคั บบัญ ชา ใหป ฏิบัติ ตามกฎหมาย
ขอบังคับ ระเบียบ และแบบธรรมเนีย มของทหาร การที่ทหารปฏิบัติไดถูกตอง จะทําใหการดําเนินงานตาง ๆ
เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ ในทั้งยามปกติและยามสงคราม ดังนั้น ผูบังคับบัญชาที่ดํารงตําแหนงสูง ยอมมีหนาที่
รั บ ผิ ด ชอบมาก จึ ง จํ า เป น ต อ งมอบหมาย ให ผู ดํ า รงตํ า แหน ง รองลงมาปฏิ บั ติ ไ ปตามลํ า ดั บ
ในส ว นของ
ผูใตบังคับบัญชา ควรจะตองมีความรูความเขาใจ ในเรื่องแบบธรรมเนียมดวยเชนเดียวกัน ซึ่งจะทําใหสามารถ
ปฏิบัติไดถูกตอง และหากมิไดปฏิบัติตามขอกําหนดตาง ๆ ก็จะตองพิจารณาความผิดตามควรแกกรณี เรื่องของการ
ปกครองนี้ ไดกลาวถึงการมอบอํานาจใหทําการแทน และสั่งการในนามของผูบังคับบัญชา การปกครองบังคับ
บัญชาของหนวยตนสังกัด และหนวยปกครอง การรายงานตนเอง และการรายงานบัญชีพล การเคารพ การพัก
ราชการ ไมพักราชการ และการกลับเขารับราชการ เพื่อใหขาราชการ ทร. มีความเขาใจในเบื้องตนกอน
------------------------------------------------------------

บทที่ ๑
การมอบอํานาจและสั่งการในนามผูบังคับบัญชา
สวนราชการตาง ๆ ที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมาย มีหัวหนาสวนราชการเปนผูบังคับบัญชา มีอํานาจหนาที่ ใน
การบริหารราชการตามขอบเขต ที่กฎหมายกําหนด รวมทั้งปกครองผูใตบังคับบัญชาดวย การที่ผูบังคับบัญชามอบ
อํานาจ ใหผูหนึ่งผูใดทําการแทน และมีอํานาจสั่งการได เปนการแบงเบาภาระ ของผูบังคับบัญชา ซึ่งจะทําใหการ
บริหารราชการ ดําเนินไปดวยความรวดเร็ว และสะดวกในการกํากับดูแล ดังนั้น กฎหมายวาดวยระเบียบบริหาร
ราชการแผนดิน และกฎหมายอื่น เชน กฎหมายวาดวยมหาวิทยาลัย กฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการ พลเรือน จึง
ไดกําหนดมอบหมาย หรือมอบอํานาจตามกฎหมายไว รวมทั้งกฎหมายวาดวย การจัดระเบียบราชการ กลาโหมดวย
หลักการในการมอบอํานาจของ กห.
พระราชบัญญัติจัดระเบียบราชการ กระทรวงกลาโหม พ.ศ.๒๕๐๓ ไดกําหนดเกี่ยวกับการมอบอํานาจ และ
สั่งการไว สรุปสาระสําคัญไดดังนี้
๑. รัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหม (รมว.กห.) เปนผูบังคับบัญชาขาราชการ และรับผิดชอบในการปฏิบตั ิ
ราชการ ของกระทรวงกลาโหม และจะใหมีรัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงกลาโหม (รมช.กห.) เปนผูชวยสั่งการ
หรือปฏิบัติราชการแทน รมว.กห.ก็ได
๒. ในกรณีที่มี รมช.กห. การสั่งหรือการปฏิบัติราชการของ รมช.กห.ใหเปนไปตามที่ รมว.กห.มอบหมาย
๓. ในกรณีที่ไมมีผูดํารงตําแหนง รมว.กห. หรือมี แตไมอาจปฏิบัติราชการได ให รมช.กห.เปนผูรักษา
ราชการแทน ถามี รมช.กห.หลายคน ใหคณะรัฐมนตรีมอบหมายให รมช.กห.คนใดคนหนึ่ง เปนผูรักษาราชการ
แทน
๔. ในกรณีที่ไมมีผูดํารงตําแหนง รมว.กห. หรือ รมช.กห.หรือมี แตไมอาจปฏิบัติราชการได ให ปล.กห. มี
อํานาจในการสั่ง การอนุญาต การอนุมัติ และการปฏิบัติราชการประจําแทน รมว.กห.ได
๕. อํานาจในการสั่ง การอนุญาต การอนุมัติ การปฏิบัติราชการ หรือการปฏิบัติหนาที่ รมว.กห. จะพึง
ปฏิบัติหรือดําเนินการตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ หรือคําสั่งใด หรือมติของสภากลาโหมหรือมติของคณะ
รัฐมนตรีในเรื่องใด รมว.กห.จะมอบอํานาจโดยทําเปนหนังสือให รมช.กห. ปล.กห. ผบ.ทหารสูงสุด ผบ.ทบ.
ผบ.ทร. หรือ ผบ.ทอ. ทําการแทนในนามของ รมว.กห.ก็ได
๖. อํานาจในการสั่ง การอนุญาต การอนุมัติ หรือการปฏิบัติราชการประจําที่ผูบังคับบัญชาทหาร ไมวาจะ
ชั้นใด ซึ่งรองลงมาจาก รมว.กห.จะพึงปฏิบัติหรือดําเนินการตามกฎหมายใด ๆ จะมอบอํานาจโดยทําเปนหนังสือ
ใหผูบังคับบัญชาทหารตําแหนงอื่น ทําการแทนในนามของผูบังคับบัญชาทหาร ผูมอบอํานาจก็ไดทั้งนี้ ใหเปนไป
ตามหลักเกณฑ และเงื่อนไขที่ กห.กําหนด
๗. ในตําแหนงประจําใด ๆ ใหผูรักษาราชการ ผูรักษาราชการแทน หรือผูทําการแทนมีอํานาจ และหนาที่
ตามตํ า แหน ง ที่ รั ก ษาราชการ รั ก ษาราชการแทน หรื อ ทํ า การแทนนั้ น ๆ กห.ได อ าศั ย อํ า นาจตามความ ใน

พระราชบัญญัติ จัดระเบียบราชการ กระทรวงกลาโหม พ.ศ.๒๕๐๓ ออกขอบังคับ กห. วาดวยการสั่งการ และ
ประชาสัมพันธ และไดมีการแกไขปรับปรุงหลายครั้ง และยกเลิกไป โดยใหใชขอบังคับ กห. วาดวยการสั่งการและ
ประชาสัมพันธ พ.ศ.๒๕๒๗ ซึ่งไดใชอยูจนถึงปจจุบันขอบังคับ กห. ฉบับนี้ มีสาระที่สําคัญในเรื่อง ของการมอบ
อํานาจ ใหทําการแทน และสั่งการในนามของผูบังคับบัญชา ที่จะนํามากลาวถึงไดแก
๑. การสั่งการโดยอาศัยอํานาจตามกฎอัยการศึก ใหเปนอํานาจของ รมว.กห. หรือผูบังคับบัญชาทหาร ผู
ประกาศใชกฎอัยการศึก หรือผูที่ไดรับมอบอํานาจจาก รมว.กห. หรือผูบังคับบัญชาทหารผูประกาศใชกฎอัยการศึก
๒. รมช.กห.มีอํานาจสั่งการในนามของ รมว.กห.ตามที่ไดรับมอบหมายได โดยใชความในการลงตําแหนง
วา "รัฐมนตรีชวยวาการ ฯ ทําการแทนรัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหม"
๓. ในกรณีที่ไมมีผูดํารงตําแหนง รมว.กห. หรือมีแตไมอาจปฏิบัติราชการได ให รมช.กห. เปนผูรักษา
ราชการแทน ถามี รมช.กห.หลายคน ให รมช.กห.คนใดคนหนึ่งเปนผูรักษาราชการแทน ตามมติคณะรัฐมนตรี แต
ถากรณีที่ไมมีผูดํารงตําแหนง รมว.กห.และ รมช.กห. หรือมีแตไมอาจปฏิบัติราชการได ให ปล.กห.ทําการแทนใน
นามของ รมว.กห. เกี่ยวกับการสั่ง การอนุญาต การใหอนุมัติ และการปฏิบัติราชการประจํา เปนการชั่วคราว
๔. ถาตําแหนงในสวนราชการ หรือหนวยใดวางลง และยังมิไดแตงตั้งขาราชการผูใด ใหดํารงตําแหนงนั้น
ผูบังคับบัญชาจะสั่งใหขาราชการ ที่เห็นสมควรรักษาราชการในตําแหนงนั้น เปนการชั่วคราวก็ได
๕.
ถ า ผู ดํ า รงตํ า แหน ง ในส ว นราชการ หรื อ หน ว ยใดไม ส ามารถปฏิ บั ติ หน า ที่ ไ ด เป น ครั้ ง คราว
ผูบังคับบัญชาจะสั่งใหขาราชการ ที่เห็นสมควรรักษาราชการแทน เปนการชั่วคราวก็ได
๖. ปล.กห. ผบ.ทหารสูงสุด ผบ.ทบ. ผบ.ทร. ผบ.ทอ. มีอํานาจหนาที่ทําการแทน และสั่งการในนามของ
รมว.กห. ตามที่ไดรับมอบหมายได
ผูดํารงตําแหนง รอง ผูชวย เสนาธิการ รองเสนาธิการ หรือผูชวยเสนาธิการของสวนราชการ หรือหนวยใด
มีอํานาจหนาที่ทําการแทน และสั่งการในนาม ของผูบังคับบัญชาสวนราชการ หรือหนวยนั้น ๆ ตามที่ไดรับ
มอบหมายได
หน.นขต.กห. ผบ.ทบ. ผบ.ทร. ผบ.ทอ. หรือ หน.นขต.สป. หน.นขต.บก.ทหารสูงสุด หน.นขต.ทบ. หน.
นขต.ทร. หน.นขต.ทอ. ที่เทียบเทาตําแหนงชั้นแมทัพ จะมอบหมายเปนลายลักษณอักษร ใหขาราชการตําแหนงใด
ในสังกัด มีอํานาจหนาที่ทําการแทน และสั่งการในนามของหัวหนาสวนราชการ หรือหัวหนาหนวยนั้น ๆ ในบาง
กรณีก็ได
การสั่งการในนามของผูบังคับบัญชา ใหใชความวา "รับคําสั่ง..." ลงทายเรื่องที่สั่งนั้น
๗. ถาตําแหนงในสวนราชการ หรือหนวยใดวางลง หรือผูดํารงตําแหนงในสวนราชการ หรือหนวยใด ไม
สามารถปฏิบัติหนาที่ไดเปนครั้งคราว และยังมิไดแตงตั้งขาราชการผูใด รักษาราชการหรือรักษาราชการแทนให
รอง ผูชวย หรือ เสนาธิการ ทําการแทน เปนการชั่วคราว

ในกรณีที่ตําแหนงนั้นไมมี รอง ผูชวย หรือเสนาธิการ หรือมี แตวา รอง ผูชวย หรือ เสนาธิการ ไมสามารถ
ปฏิบัติหนาที่ไดเปนครั้งคราว ใหผูมีตําแหนงยศหรืออาวุโส ในยศรองจากตําแหนงที่วางลงนั้น ทําการแทนเปนการ
ชั่วคราว เวนแตสวนราชการหรือหนวยใด จัดกําลังประกอบดวยหนวยกําลังรบ และหนวยบริการ ใหนายทหารชั้น
สัญญาบัตร ที่เปนผูบังคับบัญชาหนวยกําลังรบซึ่งเปนกําลังหลัก และมีตําแหนงยศ หรืออาวุโสในยศสูงเปนผูทําการ
แทน เปนการชั่วคราว และถาสวนราชการหรือหนวยใด เปนสวนราชการ หรือหนวยสําหรับดําเนินการ ในหนาที่
ทางเทคนิคโดยเฉพาะ หรือจัดกิจการรวมหลายเทคนิค ก็ใหขาราชการชั้นสัญญาบัตร ซึ่งมีตําแหนง ยศ หรืออาวุโส
ในยศสูงในเทคนิคหลัก เปนผูทําการแทนเปนการชั่วคราว
จากขอบังคับ กห.ฯ ขางตน สามารถเปรียบเทียบเรื่องการรักษาราชการ การรักษาราชการแทน และการทํา
การแทน สรุปไดดังนี้

การรักษาราชการ
การรักษาราชการแทน

การทําการแทน

ตําแหนงวาง
ยังมิไดแตงตั้งผูใดดํารงตําแหนงนั้น
ผูบังคับบัญชาสั่งแตงตั้งใหรกั ษาราชการ
ตําแหนงไมวาง แตผดู ํารงตําแหนงไมสามารถปฏิบตั ิราชการ ไดเปนครั้งคราว
ผูบังคับบัญชาสั่งแตงตั้งใหรักษาราชการแทน
ตําแหนงวาง แตยังมิไดแตงตั้งผูร ักษาราชการ หรือตําแหนงไมวาง ซึ่งผูดํารง
ตําแหนงนั้น ไมสามารถปฏิบัติหนาที่ไดเปนครั้งคราว แตยังมิไดแตงตั้งผูร ักษา
ราชการแทน
- รอง ผูชว ย เสนาธิการ หรือผูมีตําแหนง ยศ หรืออาวุโสยศรองจากตําแหนง ที่
วางทําหนาที่แทน
-

ดังไดกลาวแลววา การสั่งการในนามของผูบังคับบัญชา ใหใชความวา "รับคําสั่ง..." ลงทายเรื่องที่สั่งนั้น
เนื่องจากการมอบอํานาจใหทําการแทน และสั่งการในนามของผูบังคับบัญชาโดยทัว่ ไป มิไดใหมีการมอบอํานาจ
ชวงตอมาไดมกี ารมอบอํานาจชวงได เฉพาะบางเรื่อง ทําใหเกิดปญหาในการลงนาม และตําแหนงของผูรับมอบ
อํานาจ สม.จึงไดชี้แจงเหลาทัพ เพื่อใหปฏิบัติเปนแนวทางเดียวกัน
๑. กรณีที่มิไดใหมอบอํานาจชวง
กรณีทผี่ ูบังคับบัญชามิไดใหอํานาจผูร ับมอบอํานาจ ในการมอบอํานาจชวงใหแกผูหนึ่งผูใด การสัง่
การ จะใชความวา "รับคําสั่ง..." แลวตอทายดวยชื่อ และตําแหนงของผูร ับมอบอํานาจ

ตัวอยาง กรณีที่ รมว.กห. มอบอํานาจให ผบ.ทร. โดยมิไดใหอํานาจ ผบ.ทร.ในการมอบอํานาจชวง การสั่ง
การใหใชความวา
รับคําสั่ง รมว.กห.
พล.ร.อ.
ผบ.ทร.
๒. กรณีทใี่ หมอบอํานาจชวง
กรณีทผี่ ูบังคับบัญชาไดใหอํานาจ ผูร ับมอบอํานาจ ในการมอบอํานาจชวงใหผูหนึ่งผูใด ผูร ับมอบ
อํานาจชวงมีหนาที่ทําการแทน ผูมอบอํานาจใหตนเทานัน้ มิใชเปนการรับมอบอํานาจโดยตรง จากผูบังคับบัญชา
การ สั่งการจะใชความวา "รับคําสั่ง..." แลวตอทายชื่อ และตําแหนงของผูรับมอบอํานาจชวง โดยการทําการแทนผู
มอบอํานาจ
ตัวอยาง กรณีที่ รมว.กห.มอบอํานาจให ผบ.ทร. และใหอํานาจ ผบ.ทร.ในการมอบอํานาจชวงได ซึง่
ผบ.ทร.ไดมอบอํานาจชวงใหแก ผช.ผบ.ทร. การสั่งการจะใชความวา
รับคําสั่ง รมว.กห.
พล.ร.อ.
ผช.ผบ.ทร.ทําการแทน
ผบ.ทร.
------------------------------------------------------------

เรื่องที่มอบอํานาจให ผบ.ทร.ทําการแทน และสั่งการในนามของ รมว.กห.
จากการที่กฎหมายวาดวย การจัดระเบียบราชการกระทรวงกลาโหม ไดกลาวถึงการมอบอํานาจไวแลวนั้น
รมว.กห.จึงไดมอบอํานาจให รมช.กห. ปล.กห. ผบ.ทหารสูงสุด ผบ.ทบ. ผบ.ทร. และ ผบ.ทอ.ทําการแทนและ สั่ง
การในนามของ รมว.กห. โดยออกเปนคําสั่ง กห. (เฉพาะ) ที่ ๙๑/๓๖ ลง ๒๔ ส.ค.๓๖ เรื่อง มอบอํานาจให ปล.กห.
ผบ.ทหารสูงสุด ผบ.ทบ. ผบ.ทร. และ ผบ.ทอ.ทําการแทนในนามของ รมว.กห. และฉบับแกไข ในที่นี้ไดนํามา
กลาวถึง เฉพาะเรื่องที่มอบอํานาจให ผบ.ทร. ทําการแทนและสั่งการในนามของ รมว.กห. ไดแก
๑. เรื่องเกี่ยวกับงานกําลังพลและงานธุรการทั่วไปในเรื่องตาง ๆ ดังนี้
๑.๑ เรื่องการอนุมัติใหเลื่อนชั้นเงินเดือน ๒ ขั้น เปนบําเหน็จประจําปของขาราชการกลาโหม ชั้น
สัญญาบัตร ภายในโควตาที่กําหนดไว รวมทั้งการอนุมัติใหเลื่อนชั้นเงินเดือน ๑ ขั้น เปนบําเหน็จประจําป ของ
ขาราชการ กลาโหม ที่บรรจุเขารับราชการใหม ซึ่งมีเวลารับราชการ นับถึงวันสิ้นปไมนอยกวา ๖ เดือน
๑.๒ เรื่องการอนุมัติใหขาราชการในสังกัดเปนกรรมการ กรรมการที่ปรึกษาทางดานวิชาการ หรือ
เพื่อรวมปฏิบัติงาน ในสายอาชีพที่เกี่ยวของ เมื่อสวนราชการ หรือหนวยงานนอกกระทรวงกลาโหมขอมา และตน
สังกัดไดพิจารณาเห็นความจําเปน (เวนกรรมการและกรรมการที่ปรึกษา ของรัฐวิสาหกิจ)
๑.๓ เรื่องที่ขาราชการกลาโหมขออนุมัติไปประชุม ดูงาน หรือแขงขันกีฬา ณ ตางประเทศ โดยไม
ถือเปนวันลา ตามมติคณะรัฐมนตรี หรือคําสั่งนายกรัฐมนตรี และมิไดใชงบประมาณ ของกระทรวงกลาโหม
๑.๔ เรื่องที่ขาราชการกลาโหมที่ไปทํางานทางองคการ หรือรัฐวิสาหกิจขออนุมัติไปตางประเทศ
ในกิจการขององคการหรือรัฐวิสาหกิจนั้น
๑.๕ เรื่องการใหขาราชการกลาโหมลากิจ หรือพักผอนไปตางประเทศ
๑.๖ เรื่องการไปตางประเทศ ตามขอ ๑.๓ ถึงขอ ๑.๕ ของนักเรียนทหาร ทหารกองประจําการ และ
ลูกจาง
๑.๗ เรื่องการใหทหารประดับแผนติดไหล และกําหนดรูปสัญลักษณของแผนติดไหล ตามความ
ในขอ ๓ แหงกฎกระทรวง ฉบับที่ ๒ (พ.ศ.๒๕๑๖) ออกตามความในพระราชบัญญัติเครื่องแบบทหาร พุทธศักราช
๒๔๗๗ วาดวยการใชเสื้อครุย เสื้อปริญญา และเครื่องหมายพิเศษบางอยาง
๑.๘ เรื่องการอนุมัติใหหนวยทหารในสวนภูมิภาคยิงสลุต
๒. เรื่องเกี่ยวกับงานดานการขาว คือ เรื่องเรือรบตางประเทศเขามาเยือนประเทศไทย ในลักษณะปกติเปน
การประจํา มอบให ผบ.ทร.เปนผูพิจารณาอนุญาต
๓. เรื่องเกี่ยวกับงานดานการฝก ศึกษา และการจัดอัตราในเรื่องตาง ๆ ดังนี้
๓.๑ เรื่องการยายสถานศึกษา ของขาราชการที่ทางราชการสงไปศึกษา ณ ตางประเทศ ภายใต
เงื่อนไขดังตอไปนี้

๓.๑.๑ การยายสถานศึกษานั้นตองไมเปลี่ยน แผนการศึกษา วิชา ระยะเวลาศึกษา และ
งบประมาณที่ไดรับอนุมัติไวเดิม
๓.๑.๒ สถานศึกษาใหมที่ยายไปศึกษา ตองไดรับการรับรองจากสํานักงาน ก.พ.แลว และ
เฉพาะการศึกษาวิชาแพทย เมื่อสอบเปนแพทยผูเชี่ยวชาญเฉพาะโรค ตองไดรับความเห็นชอบ หรือการรับรองจาก
แพทยผูเชี่ยวชาญเฉพาะโรค ของประเทศที่ไปศึกษาอีกดวย
๓.๒ เรื่องการสงขาราชการกลาโหมไปศึกษา ดูงาน หรือฝกงาน ณ ตางประเทศ ตามโครงการ
ศึกษา ดูงาน หรือฝกงาน ณ ตางประเทศ ประจําป ซึ่ง รมว.กห.ไดอนุมัติโครงการไวแลว ทั้งนี้ เมื่อ ผบ.ทร.ไดอนุมัติ
แลว ใหสงสําเนาเรื่องรวมทั้งคาใชจายตาง ๆ ให กง.กห.ทราบ ๑ ชุด เพื่อตรวจสอบอัตราคาใชจายที่ ไดจายไปแลว
ใหเปนไปตามระเบียบแบบแผน ของทางราชการดวย
๓.๓ เรื่องขาราชการกลาโหมไปศึกษา ดูงาน หรือฝกงาน ณ ตางประเทศนอกโครงการ รวมทั้ง
กรณี ที่ บุ ค คล บริ ษั ท ห า งร า นเอกชน เชิ ญ ข า ราชการกลาโหมไปต า งประเทศ โดยไม ใ ช ง บประมาณของ
กระทรวงกลาโหม
๓.๔ เรื่องการไปตางประเทศทุกกรณีตามหมายเลข ๓.๒ และ ๓.๓ ของนักเรียนทหาร ทหารกอง
ประจําการ และลูกจาง ตลอดจนการอนุมัติใหนักเรียนทหาร และนักเรียนทุนของ กห.ที่ไปศึกษา ณ ตางประเทศ ลา
กลับประเทศไทยเปนการชั่วคราวได
๓.๕ เรื่องการเรีย กตัวขาราชการกลาโหม ซึ่งไดรับอนุมัติใหไปศึกษาตางประเทศ กลับมารับ
ราชการ
๔. เรื่องเกี่ยวกับงานดานสงกําลังบํารุงในเรื่องตาง ๆ ดังนี้
๔.๑ เรื่องการอนุญาตและการระบุเงื่อนไขไวในใบอนุญาต ตามมาตรา ๕ แหงพระราชบัญญัติวา
ดวย เขตปลอดภัยในราชการทหาร พุทธศักราช ๒๔๗๘ คือ บริเวณเขตปลอดภัยในราชการทหารแหง ทร. และสวน
ราชการของ ทร.ให ผบ.ทร.ทําการแทนในนามของ รมว.กห.
๔.๒ เรื่องการอนุมัติเกี่ยวกับยุทโธปกรณที่สําคัญอื่น ๆ ในแตละสายงานของเหลาทัพตางประเทศ
จะนําเขามาหรือสวนราชการของ กห.จะนําออกไปนอกราชอาณาจักร และหากเปนเรื่องสําคัญใหรายงานให
รมว.กห.ทราบดวย
เรื่องที่มอบอํานาจให ผบ.ทร.ทําการแทนและสั่งการในนาม รมว.กห.ขางตนนี้ ไมใหมี
การมอบชวง ยกเวนขอ ๑.๕ ขอ ๓.๒ และขอ ๓.๓ รมว.กห.ให ผบ.ทร.มีอํานาจมอบอํานาจชวงให รอง ผูชวย
เสนาธิการ และ รองเสนาธิการไดตามที่เห็นสมควร แตถาเปนกรณีของนายพลเรือ ไมสามารถมอบอํานาจชวงได
------------------------------------------------------------

การมอบอํานาจใหทําการแทน และสั่งการในนามของ ผบ.ทร.
ผบ.ทร.ไดอาศัยอํานาจตามความในขอบังคับ กห.วาดวยการสั่งการและประชาสัมพันธ พ.ศ.๒๕๒๗ มอบ
อํานาจเปนลายลักษณอักษร ใหนายทหารสัญญาบัตรตําแหนงตาง ๆ เชน รอง ผบ.ทร. ผช.ผบ.ทร. หน.นขต.ทร.
เปนตน ทําการแทนและสั่งการในนามของ ผบ.ทร. ผูไดรับมอบอํานาจ มีอํานาจในการอนุมัติ อนุมัติหลักการ
เห็นชอบ อนุญาต ลงนามในคําสั่ง รวมทั้งรับทราบในนามของ ผบ.ทร. เรื่องที่มอบอํานาจใหมี ๓ ลักษณะ คือ
๑. เรื่องที่เปนไปตามกฎหมาย กฎ ขอบังคับ และระเบียบ
๒. เรื่องที่ตองปฏิบัติเปนการประจําตามปกติ
๓. เรื่องที่ ทร.อนุมัติหลักการหรือโครงการไวแลว
ตอมา ทร.ไดอนุมัติหลักการเมื่อป ๓๘ ใหมีการปรับปรุงการบริหารงานระดับ ทร. โดยมอบหมายงานตาม
ประเภทของกลุมงาน ใหแกนายทหารชั้นผูใหญระดับ พล.ร.อ. กํากับดูแลและรับผิดชอบดังนี้
๑. รอง ผบ.ทร. กํากับดูแลและรับผิดชอบ รวมทั้งรับมอบอํานาจการสั่งการ ในงานดานการสงกําลังบํารุง
๒. ปธ.คปษ.ทร.กํากับดูแลและรับผิดชอบ รวมทั้งรับมอบอํานาจการสั่งการ ในดานกิจการพิเศษ
๓. ผช.ผบ.ทร.กํากับดูแลและรับผิดชอบ รวมทั้งรับมอบอํานาจการสั่งการ ในดานกําลังพลและการศึกษา
ดังนั้น ในปจจุบัน ผบ.ทร.จึงไดมอบหมายใหผูดํารงตําแหนงตาง ๆ มีอํานาจทําการแทนและสั่งการ โดย
กําหนดไวเปนคําสั่ง ทร. มีสาระสําคัญ คือ
๑. การสั่งการตามคําสั่ง ทร. เรื่อง การมอบอํานาจสั่งการและทําการแทน ในนามผูบัญชาการทหารเรือ
หมายถึง การอนุมัติ อนุมัติหลักการ เห็นชอบ อนุญาต ลงนามในคําสั่ง ใหใชคําวา "รับคําสั่ง ผบ.ทร." การ ลงนาม
ในหนังสือและการรับทราบ ใหใชคําวา "ทําการแทน ผบ.ทร."
๒. ใหผูดํารงตําแหนงตาง ๆ มีอํานาจในการสั่งการ และทําการแทนในนาม ผบ.ทร. โดยกําหนดไว เปน
ผนวก
๓. การมอบอํานาจสั่งการ และทําการแทนในนามของ ผบ.ทร. เปนการมอบอํานาจเฉพาะตัว ผูอื่นไมมี
อํานาจ "รับคําสั่ง ผบ.ทร." อีกทอดหนึ่ง เวนแตผูที่ทางราชการ ไดมีคําสั่งแตงตั้งให "รักษาราชการ" หรือ "รักษา
ราชการแทน" ในตําแหนงตามที่ระบุไว จึงมีอํานาจหนาที่ "รับคําสั่ง ผบ.ทร."
๔. ในกรณีที่ รอง ผบ.ทร. ปธ.คปษ.ทร. ผช.ผบ.ทร. เสธ.ทร. รอง เสธ.ทร. ผช.เสธ.ทร.ฝกพ. ผช.
เสธ.ทร.ฝขว. ผช.เสธ.ทร.ฝยก. และ ผช.เสธ.ทร.ฝยบ. จําเปนตองไปราชการลากิจหรือลาปวย ไมสามารถจะปฏิบัติ
ราชการ ตามปกติได ใหปฏิบัติดังนี้
๔.๑ รอง ผบ.ทร. และ ผช.ผบ.ทร. สั่งการและทําการแทน ในอํานาจที่ไดรับมอบอํานาจแทนกันได
๔.๒ รอง ผบ.ทร. หรือ ผช.ผบ.ทร. สั่งการและทําการแทน ในอํานาจที่ ปธ.คปษ.ทร. ไดรับมอบ
อํานาจตามลําดับ

๔.๓ ปธ.คปษ.ทร. สั่งการและทําการแทนในอํานาจที่ รอง ผบ.ทร. หรือ ผช.ผบ.ทร. ไดรับมอบ
อํานาจได เมื่อทั้ง ๒ ทาน ไมสามารถปฏิบัติราชการได ตามปกติพรอมกันในคราวเดียว
๔.๔ เสธ.ทร. และ รอง เสธ.ทร. สั่งการและทําการแทน ในอํานาจที่ไดรับอํานาจแทนกันได
๔.๕ เสธ.ทร.หรือ รอง เสธ.ทร. สั่งการและทําการแทน ในอํานาจที่ไดรับมอบอํานาจแทน ผช.
เสธ.ทร.ฝกพ. ผช.เสธ.ทร.ฝขว. ผช.เสธ.ทร.ฝยก. และ ผช.เสธ.ทร.ฝยบ. แลวแตกรณี
๕. ในกรณีที่หัวหนาหนวยใดตามที่ระบุไว ไมสามารถปฏิบัติราชการได เปนครั้งคราวหรือวางลง โดยที่
ทางราชการยังมิไดมีคําสั่งแตงตั้ง ใหผูใดรักษาราชการแทน หรือดํารงตําแหนงแทนให เสธ.ทร. เปนผูสั่งการแทน
ผบ.ทร. ตามอํานาจที่ ผบ.ทร.ไดมอบอํานาจใหแกหัวหนาหนวยนั้นเปนการชั่วคราว
๖. ในการเสนอขออนุมัติเรื่องใด หากเรื่องนั้นมีหลายกรณี และ ผบ.ทร. ไดมอบอํานาจใหผูบังคับบัญชา
ระดับรอง ๆ ลงมา สั่งการในแตละกรณีซึ่งจะตองขออนุมัติหลายทาน ใหผูที่รับมอบอํานาจ ที่ดํารงตําแหนงอาวุโส
สูงสุด เปนผูพิจารณาอนุมัติในเรื่องนั้น โดยสวนรวมเพียงผูเดียว
๗. ให สลก.ทร.เสนอเรื่องที่ รอง ผบ.ทร. ปธ.คปษ.ทร. ผช.ผบ.ทร. เสธ.ทร. รอง เสธ.ทร. ผช.เสธ.ทร.ฝกพ.
ผช.เสธ.ทร.ฝขว. ผช.เสธ.ทร.ฝยก. และ ผช.เสธ.ทร.ฝยบ.ไดสั่งการ และทําการแทนในนามของ ผบ.ทร.แลว เฉพาะ
เรื่องที่มีความสําคัญให ผบ.ทร.ทราบในโอกาสแรก ในกรณีที่ไมสามารถเสนอไดในวันใด ใหจัดทําบัญชีสรุปเรื่อง
ดังกลาว รายงานให ผบ.ทร.ทราบในวันถัดไป
๘. หัวหนาหนวยตาง ๆ ที่ไดรับมอบอํานาจสั่งการ และทําการแทนในนาม ผบ.ทร. รายงานเรื่องที่ปฏิบตั ไิ ป
แลว เฉพาะเรื่องที่มีความสําคัญให ผบ.ทร.ทราบในโอกาสแรก โดยเสนอรายงานผาน สลก.ทร.
------------------------------------------------------------

บทที่ ๒
การรายงานตนเองและการรายงานบัญชีพล
การรายงานตนเอง
การรายงานตนเองมีค วามมุ ง หมาย เพื่ อให ผู บั ง คั บบั ญ ชารู จั ก ตั ว ผู ร ายงาน และได ท ราบกิ จ การ หรื อ
เหตุการณที่ผูรายงาน มีหนาที่จะตองรายงาน ใหผูบังคับบัญชาของตนทราบ ในขณะเดียวกันผูบังคับบัญชา อาจถือ
โอกาส ชี้แจง แนะนํา ใหโอวาท หรือแสดงความยินดี ตอผูรายงานดวยก็ได
กห.ไดกําหนดหลักเกณฑเกี่ยวกับ การรายงานตนเองไวเฉพาะกรณีที่ ขาราชการชั้นสัญญาบัตรยายตําแหนง
สรุปไดวา ขาราชการชั้นสัญญาบัตรผูใดยายตําแหนง ใหรายงานตอผูบังคับบัญชาเดิม ซึ่งขาดจากการบังคับบัญชา
ทุกตําแหนง ตามลําดับชั้นตั้งแตชั้นต่ําขึ้นไป และรายงานตอผูบังคับบัญชาใหม ทุกตําแหนงตามลําดับชั้น ตั้งแต
ชั้นสูงลงมา จนถึงผูบังคับบัญชาโดยตรงของตน โดยปกติตองรายงานภายใน ๒๔ ชั่วโมง นับตั้งแต ไดทราบ
เหตุการณ ที่จะตองรายงานเปนตนไป หรือนับตั้งแตเวลาที่ไดทราบ จากสําเนาคําสั่งเปนตนไป การรายงานตนเอง
ใหรายงานดวยวาจา โดยบอกยศ นาม และตําแหนง แลวบอกเรื่องราวซึ่งมีการเปลี่ยนแปลง ใหผูรับรายงานทราบ
ถามีขอขัดของที่จะรายงานดวยวาจาไมได ใหรายงานดวยหนังสือหรือเขียนลงในสมุด
ในสวนของ ทร.นั้น ไดถือปฏิบัติตามหลักเกณฑที่ กห.กําหนด และยังไดกําหนดกรณี และโอกาสที่จะตอง
รายงานตนเอง เพิ่มเติมรวมทั้งการแตงกาย สําหรับผูรายงานตนเองดวย ดังน
------------------------------------------------------------

๑. กรณีและโอกาสที่ตอ งรายงานตนเอง
ข า ราชการชั้ น สั ญ ญาบั ต รผู ใ ดย า ยตํ า แหน ง ให ผู นั้ น ไปรายงานตนเองต อ
๑.๑ เมื่ อ ย า ยตํ า แหน ง
ผู บัง คั บ บัญ ชาเดิ ม ซึ่ ง ขาดจากการบั งคั บ บั ญ ชาทุ ก ตํ า แหน ง ตามลํ า ดั บชั้ น ตั้ งแต ชั้ นต่ํ า ขึ้ นไป แล ว รายงานต อ
ผูบังคับบัญชาใหมทุกตําแหนงตามลําดับชั้น ตั้งแตชั้นสูงลงมาจนถึงผูบังคับบัญชาโดยตรงของตน
๑.๒ เมื่อผูบังคับบัญชามารับตําแหนงใหม
๑.๒.๑ ถาผูรับตําแหนงเปนผูบังคับการเรือ ใหนายทหารสัญญาบัตรประจําเรือทุกนายรายงาน
ตนเอง
๑.๒.๒ ถาผูรับตําแหนงเปนผูบังคับบัญชาหนวยเรือ ตั้งแตชั้นผูบังคับหมูเรือขึ้นไป หนวยนาวิก
โยธิน ตั้งแตชั้นผูบังคับกองพันขึ้นไป และหนวยบกอื่น ๆ ตั้งแตชั้นผูบังคับการกรมขึ้นไป ใหนายทหารสัญญาบัตร
ทุกนาย ที่สังกัดกองบังคับการของหนวยนั้น และผูบังคับหนวยที่ขึ้นตรง ไปประชุมพรอมกันเพื่อรายงานตนเอง
โดยใหกระทําในวันแรก ที่ผูบังคับบัญชาใหมผูนั้นมารับตําแหนง หรือตามเวลาที่ผูบังคับบัญชาใหมนั้นจะไดนัด
หมาย
๑.๓ เมื่อกลับจากการปฏิบตั ิราชการ ขาราชการชั้นสัญญาบัตรที่มีคําสั่ง ใหไปราชการพิเศษเปนการ
เฉพาะตัว เปนผูบังคับการเรือไปราชการอิสระ หรือเปนผูบังคับบัญชาสูงสุดของหนวยเรือ หรือหนวยทหาร ที่ไป
ปฏิบัตริ าชการนอกสถานที่ตงั้ ปกติ เมื่อกลับจากการปฏิบัตริ าชการนัน้ แลว ใหผูนั้นไปรายงานตนเอง ตอ
ผูบังคับบัญชาตามลําดับชั้นจนถึงผูสั่ง
๑.๔ เมื่อทําหนาที่ยามรักษาการณ หนวยรักษาการณซึ่งมีหนาที่รักษาการณ ณ ที่ใด ๆ ก็ตาม เมื่อมี
ผูบังคับบัญชาของหนวยนั้น ตั้งแตชั้นผูบงั คับการเรือ หรือผูบังคับกองพันขึ้นไปไดมา ณ ที่นนั้ ใหผูบังคับหนวย
รักษาการณรายงานตนเอง พรอมดวยเหตุการณทผี่ ูบังคับบัญชาควรทราบ ในโอกาสแรกและตามปกติ ใหรายงาน
ตอผูบังคับบัญชาผูนั้นเพียงครั้งเดียว ตลอดเวลาทีต่ นกระทําหนาที่
๑.๕ เมื่อเขารับหนาที่เปนนายทหารยามพรรคนาวินประจําเรือ
๑.๕.๑ ถาเขารับหนาที่เปนนายทหารยามพรรคนาวิน ขณะเรือจอด และในเวลานั้นมีผูบังคับการ
เรือ หรือผูบังคับหนวยเรืออยูในเรือ ใหนายทหารยามผูนั้นรายงานตนเอง ตอผูบังคับการเรือ หรือผูบังคับหนวยเรือ
ในโอกาสแรกที่ตนเขารับหนาที่
๑.๕.๒ ถาเขารับหนาที่เปนนายทหารยามพรรคนาวิน ในเวลาเรือเดิน เมื่อผูบังคับบัญชาตั้งแตผู
บังคับการเรื อขึ้นไป มาบนสะพานเดินเรือ ใหนายทหารยามผูนั้นรายงานตนเอง ตลอดจนเหตุการณตา ง ๆ ที่
ผูบังคับบัญชาควรทราบ
๑.๖ เมื่อทําหนาที่ควบคุมแถวทหาร ผูควบคุมแถวทหารในระหวางทําการฝกหัด หรือในระหวางไปปฏิบัติ
ราชการใด ๆ เมื่อผูบังคับบัญชาของตน ตั้งแตชั้นผูบังคับการเรือหรือผูบังคับกองเรือขึ้นไป ไดมา ณ ที่นั้น ใหผู

ควบคุ ม แถวทหารรายงานตนเอง พร อ มด ว ยกิจ การที่ กํ าลั งปฏิ บัติ อยู ในขณะนั้ น และตามปกติ ใ ห ร ายงานต อ
ผูบังคับบัญชาผูนั้น เพียงครั้งเดียวตลอดเวลาที่ตนกระทําหนาที่
๑.๗ เมื่อผูบังคับบัญชาไปที่เรือหรือหนวยทหาร
๑.๗.๑ ผูบังคับหนวยเรือรายงานตนเอง และบัญชีพลของหนวยเรือ และผูบังคับการเรือรายงาน
ตนเอง และบัญชีพลของเรือ สําหรับหนวยบกใหปฏิบัติเชนเดียวกัน
๑.๗.๒นายทหารยาม หรือนายทหารเวรรายงานตนเอง และเหตุการณ ถาผูบังคับการเรือ หรือผู
บังคับหนวยไมอยู และไมมีผูทําการแทนใหนายทหารยาม หรือนายทหารเวร รายงานบัญชีพลดวย
๑.๗.๓ ถาผูบังคับบัญชาคนเดียวกันมาที่เรือ หรือหนวยทหารนั้นอีกในระหวางวันเดียวกัน จนถึง
เวลา ๐๘๐๐ ของวันรุงขึ้น ใหรายงานตนเองครั้งเดียว เฉพาะโอกาสแรกที่มา
๑.๘ เมื่อผูบังคับบัญชาชั้นสูงไปตรวจราชการ หรือไปเยี่ยมเปนทางการ ในโอกาสที่ผูบังคับบัญชาชั้นสูง
ตั้งแต ผบ.ทร.ขึ้นไป ไปตรวจราชการหรือไปเยี่ยมเปนทางการที่เรือ หนวยเรือ หรือหนวยทหารบนบก ให ผบ.เรือ
ทุกลํา ผูบังคับหนวยเรือ หรือผูบังคับบัญชาของหนวยทหารนั้น และหัวหนาหนวยขึ้นตรงที่มีตําแหนง ตั้งแตชั้นผู
บังคับกองพันขึ้นไป ไปรายงานตนเองในโอกาสแรก ที่ผูบังคับบัญชาชั้นสูงนั้นมาถึง
๑.๙ เมื่อนายทหารชั้นผูใหญไปตรวจราชการ เมื่อนายทหารชั้นผูใหญที่ไดรับมอบหมาย หรือแตงตั้งจาก
ทร. หรือจากหัวหนาหนวยที่ขึ้นตรง ทร. ไปตรวจการฝกหัดศึกษา หรือตรวจราชการในหนวยใด ใหผบู งั คับหนวยที่
จะตองรับการตรวจนั้น ไปรายงานตนเองในโอกาสแรกที่ผูตรวจไปถึง เพื่อฟงขอราชการหรือรับคําชี้แจงตาง ๆ
เกี่ยวกับการตรวจราชการที่มีแกหนวยของตน ถาผูบังคับหนวยที่จะตองรับการตรวจ มีอาวุโสสูงกวาผูตรวจ ใหจัด
ผูแทนที่มีอาวุโสต่ํากวาผูตรวจไปรายงานแทน
๑.๑๐ เมื่อเรือหรือหนวยเรือจอดรวมกัน เมื่อเรือหรือหนวยเรือไปจอดรวมอาวกับเรือ หรือหนวยเรืออื่น ผู
บังคับการเรือ หรือผูบังคับหนวยเรือ ผูมีอาวุโสต่ํากวา จะตองไปรายงานตนเองตอผูบังคับการเรือ หรือผูบังคับ
หนวยเรือ ผูมีอาวุโสสูงสุด ณ ที่นั้นในโอกาสแรก เวนแตเมื่อเรือออกไปจากอาวไมเกิน ๒๔ ชม. แลวกลับเขามา
จอดรวมอาวใหม
๑.๑๑ เมื่อเรือไปจอด ณ ตําบลที่มีหนวยทหารเรือตั้งอยู เมื่อเรือหรือหนวยเรือไปจอดนอกเขตที่ตั้งปกติ ซึง่ มี
หนวยทหารเรือตั้งอยู ใหผูบังคับบัญชาสูงสุดของหนวยเรือ หรือหนวยบกผูมีอาวุโสต่ํากวา ไปรายงานตนเองตอผู
บังคับหนวย ทีมีอาวุโสสูงกวาในโอกาสแรก เวนแตเมื่อเรือออกไปจากอาวไมเกิน ๒๔ ชั่วโมง แลวกลับเขามาจอด
ใหม
ในกรณีที่เรือที่หนวยเรือเขาไปจอดรวมอาว กับเรือที่มีผูบังคับบัญชาของตนซึ่งจอดอยูกอน หรือ
ในกรณีที่มีบังคับบัญชาของตน มาจอดรวมอาวในภายหลัง ใหผูบังคับการเรือไปรายงานตนเอง ตอผูบังคับบัญชา
ตามลําดับชั้นในโอกาสแรก

๑.๑๒ เมื่อจอดเรือ บรรดาเรือและหนวยเรือ ที่เดินทางเขาจอดรวมอาวพรอมกับเรือธง หรือเรือหัวหนา ถามี
เหตุการณสําคัญในระหวางเดินทาง ที่ควรตองรายงานใหทราบดวยตนเอง ใหผูบังคับการเรือรายงานตนเอง และ
เหตุการณที่เกิดขึ้นตอผูบังคับหนวยเรือ ที่เปนผูบังคับบัญชาโดยตรงของตนในโอกาสแรก แลวใหผูบังคับบัญชา
หนวยเรือนั้น รายงานตนเองและเหตุการณ ตอผูบังคับบัญชาโดยตรงของตนตอไป จนถึงผูบังคับบัญชาสูงสุดของ
หนวยเรือนั้น
๑.๑๓ เมื่อไปราชการตางจังหวัดซึ่งมีหนวยทหารเรือตั้งอยู เมื่อนายทหารสัญญาบัตรไปราชการตางจังหวัด
และไปพักอยู ณ ตําบลที่มีหนวยทหารเรือตั้งอยู ถาจะพักอยูในตําบลนั้นเกินกวา ๒ วัน ตองไปรายงานตนเอง ตอ
ผูบังคับบัญชาของหนวยทหารนั้น ภายในกําหนด ๒๔ ชั่วโมง นับแตเวลาไปถึง และถาพักอยูนานกวา ๗ วัน เมื่อจะ
ไปจากตําบลนั้น ตองไปรายงานตนเองอีกครั้งหนึ่ง แตถาผูที่ไปพักมียศหรืออาวุโสสูงกวา ผูบังคับบัญชาของหนวย
ทหารนั้น ก็ไมตองไปรายงานตนเอง แตควรจะแจงใหทราบถึงการมาของตนดวย ถาผูไปพักเปนผูบังคับบัญชาของ
หนวยทหารนั้น ใหผูบังคับบัญชาของหนวยทหารนั้น ไปรายงานตนเองตอผูบังคับบัญชา ที่ไปพัก การรายงาน
ตนเองดังกลาวนี้ ถามีความจําเปนอันเนื่องจาก การคมนาคมไมสะดวก หรือจะตองเดินทางไกลเกินสมควร จะงด
การรายงานตนเองเสียก็ได
๑.๑๔ การรายงานตนเองของนายทหารสัญญาบัตรใหม นายทหารใหมชั้นสัญญาบัตร ที่สําเร็จการศึกษา
จากโรงเรียนทหารในประเทศ หรือตางประเทศ หรือสําเร็จการศึกษาจากตางประเทศ หรือผูเพิ่งไดรับยศเปน นาย
ทหารสัญญาบัตร หากเปนการสมควรที่จะใหผูบังคับบัญชาชั้นสูงรูจัก ใหผูบังคับบัญชาชั้นตนของนายทหารใหม
เปนผูนําตัว นายทหารใหมทุกนาย ไปรายงานตนเอง พรอมกันตอผูบังคับบัญชา แลวผูรับรายงาน เปนผูนําไป
รายงานผูบังคับบัญชาชั้นถัดขึ้นไป จนถึงผูบังคับบัญชาหัวหนาหนวยขึ้นตรงกองทัพเรือ หรือผูบัญชาการทหารเรือ
แลวแตจะเห็นสมควร เวนแตนายทหารใหมที่สังกัดหนวยในตางจังหวัด ใหไปรายงานตนเอง เพียงผูบังคับบัญชา
สูงสุด ณ ที่นั้น
๒. กําหนดเวลาของการรายงานตนเอง
ปกติใหรายงานในระหวางเวลาราชการ เวนแตในกรณีใดซึ่งไดมีกําหนดไว ใหรายงานเมื่อใด หรือใน
โอกาสใดก็ใหปฏิบัติตามที่กําหนดไว สําหรับกรณีนั้น ๆ
การรายงานตนเองตามปกติซึ่งมิใชเปนการดวน ใหรายงานภายใน ๒๔ ชั่วโมง พนจากเวลาที่ไดรับคําสั่ง มี
เหตุ หรือมีเรื่องที่จะตองรายงานใหทราบ ถาเปนเรื่องดวนหรือจําเปนใหรายงานไดทุกขณะ ทั้งนี้ ใหอยูในดุลยพินิจ
ของผูรายงานดวย วากรณีนั้น ๆ เปนเรื่องดวน หรือจําเปนมากนอยเพียงใด
๓. วิธีรายงานตนเอง
๓.๑ ใหรายงานดวยวาจา โดยรายงานยศ นาม ตําแหนง ของตนกอน แลวจึงรายงานเรื่องราวของ กิจการ
หรือเหตุการณที่ผูรายงานมีหนาที่ตองรายงานใหทราบ

๓.๒ ถาผูรับรายงานไมอยูหรือไมสามารถรับรายงานได และการรายงานนั้น เปนเรื่องปกติไมสําคัญอยาง
ใด ก็ใหผูรายงานเขียนรายงาน ลงในสมุดรายงานตนเอง ประกอบดวยขอความ เชนเดียวกับการรายงานดวยวาจา แต
ถาผูรายงานมีราชการสําคัญ และจําเปนจะตองรายงานดวยวาจา ก็ใหติดตอแจงเรื่องใหนายธง นายทหารคนสนิท
หรือนายทหารธุรการ เสนอความประสงคใหผูรับรายงานทราบ เพื่อกําหนดเวลาวาจะใหไปรายงานเมื่อใด
๓.๓ การรายงานในกรณีที่ มีผูบังคับบัญชาอยูพรอมกันหลายคน ใหรายงานเฉพาะผูบังคับบัญชาสูงสุด แต
ผูเดียว ทร.มิไดกําหนดรายละเอียดของขอความ ในการรายงานตนเองไว แต กร.ไดกําหนดเกี่ยวกับคํารายงานตนเอง
ตามตัวอยางดังนี้
เมื่อยายตําแหนง
"เรือเอก นาวี รักชาติ ผูบังคับการเรือหลวงตองปลิว ตามคําสั่งกองทัพเรือที่ สองรอยสามสิบทับ
สองพันหารอยยี่สิบสาม ใหกระผมเปนตนเรือ เรือหลวงโพสามตน กองเรือทุนระเบิดนั้น บัดนี้ กระผมไดปฏิบัติ
ตามคําสั่งนั้นแลว"
เมื่อเรือยายขาดสังกัด ไปขึ้นอยูกับผูบังคับบัญชาคนใหม หรือเมื่อไปหรือกลับจากราชการ
"เรือเอก รัก ชาตินาวี ผูบังคับการเรือหลวงสารสินธุ ตามคําสั่งกองเรือยุทธการที่ ยี่สิบเจ็ดทับสอง
พันหารอยยี่สิบสาม ใหเรือหลวงสารสินธุ ไปสังกัดหมวดเรือลาดตระเวนชายแดนนั้น กระผมไดปฏิบัติตาม คําสั่ง
นั้นแลว"
เมื่อเปนนายทหารยามพรรคนาวินเรือจอด หรือนายทหารยามพรรคนาวินประจําวัน
"เรือโท เกียรติ กลาหาญ ตนปน ไดรับหนาที่เปนนายทหารยามพรรคนาวิน ประจําวันตั้งแตเวลา
ศูนยแปดศูนยศูนย จนถึงบัดนี้เหตุการณปกติ"
๔. การแตงกายในการรายงานตนเอง
๔.๑ ระเบียบ ทร.วาดวยการรายงานตนเอง กําหนดเรื่องการแตงกาย ในการรายงานตนเองไววา ตามปกติ
ใหแตงเครื่องแบบปกติขาว เวนแต
๔.๑.๑ เมื่อเรือจอดในทะเลหรือในอาว ใหแตงเครื่องแบบปกติขาวคอพับ (แขนสั้น) สําหรับการ
รายงานตนเอง ระหวางหนวยบกกับหนวยเรือ ในโอกาสเชนนี้ ใหแตงเครื่องแบบปกติขาวคอพับ (แขนสั้น) ดวย
๔.๑.๒ ในโอกาสที่ มี ก ารฝ ก ทํ า นองยุ ท ธ หรื อ การฝ ก ราชการสนาม และเป น การรายงานต อ
ผูบังคับบัญชาของตน ที่ไปฝกดวยกัน จะแตงเครื่องแบบตามที่ใชกัน ในขณะทําการฝกก็ได
๔.๑.๓ ในเวลาที่ปฏิบัติหนาที่ราชการบางอยาง เชน ในเวลาควบคุมแถวทหาร เปนนายทหารยาม
นายทหารเวร หรือเปนผูบังคับหนวยรักษาการณ ใหแตงเครื่องแบบตามหนาที่ในขณะนั้น
๔.๑.๔ ในการเดินทางไปตางจังหวัด ซึ่งจะตองรายงานตนเองตอผูบังคับหนวยทหาร ณ จังหวัด
นั้น ถาไมสามารถหาเครื่องแตงกาย ใหถูกตองตามที่กําหนดไว ก็ใหแตงเครื่องแบบอยางอื่นเทาที่มีอยู ในขณะนั้น

๔.๒ เนื่องจาก ทร.ไดกําหนดใหมีการรายงานตนเอง เมื่อผูบังคับบัญชาชั้นสูงตั้งแต ผบ.ทร. ขึ้นไป ไป
ตรวจราชการ หรือไปเยี่ยมเปนทางการ (ดูขอ ๑.๘) แตมิไดกําหนดไว ในกรณีที่ผูบังคับบัญชาชั้นสูงไปเยี่ยมหนวย
หรือเขาไปในพื้นที่ของหนวย อยางไมเปนทางการ ทร.จึงไดกําหนดการปฏิบัติไวเฉพาะกรณีที่ ผบ.ทร.ไปตรวจ
เยี่ยมหนวย หรือเขาไปในพื้นที่ของหนวย ดังนี้
๔.๒.๑ เมื่อเปนทางการใหผูรายงานตนเอง แตงเครื่องแบบตามระเบียบ ทร.วาดวยการรายงาน
ตนเอง พ.ศ.๒๕๑๒
๔.๒.๒ เมื่อไมเปนทางการ และเขาไปในพื้นที่หนวย ในเวลาราชการ แตงเครื่องแบบปฏิบัติงาน
ตามปกติ หรือเชนเดียวกับ ผบ.ทร. นอกเวลาราชการใหหัวหนาหนวย หรือผูทําการแทนตอนรับ โดยไมตอ งรายงาน
ตนเอง แตงกายเครื่องแบบชุดปฏิบัติงาน หรือพิจารณาตามความเหมาะสม
------------------------------------------------------------

การรายงานบัญชีพล
ในโอกาสที่ผูบังคับบัญชาไปที่เรือ หรือหนวยทหารนั้น นอกจากผูบังคับหนวยจะรายงานตนเองแล ว
จะตองรายงานบัญชีพลดวย (ดูขอ ๑.๗) ซึ่ง ทร.ไดอนุมัติใหหนวยตาง ๆ ถือปฏิบัติเกี่ยวกับการรายงานบัญชีพล ไว
ดังนี้
"(ยศ ชื่อ ชื่อสกุล ตําแหนง) ขอรายงานบัญชีพล คงกอง/คงเรือ ... นายทหาร... พันจา ... จา ... พลทหาร ...
ลูกจาง ... จําหนาย ... คงสังกัด ..."
ทั้งนี้จํานวน คงกอง/คงเรือ เปนจํานวนกําลังพลที่มีอยูในขณะรายงาน และจํานวนคงสังกัด เปนยอดกําลัง
พลที่บรรจุไวประจํา มีการเปลี่ยนแปลงนอย
------------------------------------------------------------

บทที่ ๓
การเคารพ
การเคารพเปนกิริยาที่แสดงการทักทาย เมื่อผานหรือพบกัน แสดงความเปนมิตรกัน ทั้งผูแสดง และผูรับ
นับเปนธรรมเนียม และจรรยาอันดีงามที่บุคคลพึงปฏิบัติ การแสดงการเคารพ เปนการแสดงความนับถือ ซึ่งกันและ
กัน กอใหเกิดความสามัคคีทางจิตใจ เปนการฝกใหทหาร มีลักษณะทหารอยางสมบูรณ และการแสดงการเคารพ
ของหมู ท หารเป น เครื่ อ งบอกถึ ง ความมี ร ะเบี ย บวิ นั ย ของทหาร และความเอาใจใส ใ นการปกครอง ของ
ผูบังคับบัญชาทหารดวย จึงเปนเครื่องเชิดชูเกียรติของทหาร อยางไรก็ตามในแตละหนวยทหาร มิไดมีแตเฉพาะ
ขาราชการทหาร และทหารกองประจําการเทานั้น ยังประกอบดวย ขาราชการกลาโหมพลเรือน และลูกจางที่
ปฏิบัติงานรวมกันดวย จึงจําเปนที่จะตองมี หลักเกณฑในการเคารพ สําหรับทหารขาราชการกลาโหมพลเรือน และ
ลูกจาง
การเคารพของทหาร
การเคารพของทหารนั้น ถือปฏิบัติตามขอบังคับทหารวาดวยการเคารพ นอกจากนี้ยังมีคําชี้แจง
เพิ่มเติมตาง ๆ ดวย
ขอบังคับทหารวาดวยการเคารพ
๑. กระทรวงกลาโหมไดออกคําสั่งเมื่อ ๑๒ มี.ค.๗๘ ใหบรรดากรมกองใน กห.ปฏิบัติตามขอบังคับทหาร
วาดวยการเคารพ โดยแบงออกเปน ๓ ตอน คือ
ตอนที่ ๑ วาดวยการเคารพบนบก
ตอนที่ ๒ วาดวยการเคารพในเรือ
ตอนที่ ๓ เบ็ดเตล็ดไดแกการเคารพผูแทน ขาราชการพลเรือน ธงประจํากองลูกเสือ และตารางการ
เคารพ
ขอบังคับทหารนี้ไดมีการแกไขจนถึงครั้งสุดทายเมื่อป ๒๕๒๖ และใชอยูจนถึงปจจุบัน ดังนี้
(สําเนา)
ขอบังคับทหาร
วาดวยการเคารพ
ตอนที่ ๑
วาดวยการเคารพบนบก
มาตรา ๑
การเคารพเมื่ออยูตามลําพัง

ทาเคารพ

ขอ ๑ ทาเคารพของทหารเมื่ออยูตามลําพังมีดังนี้
(๑) สวมหมวกมิไดถือปน ทําวันทยหัตถ
(๒) มิไดสวมหมวกและมิไดถือป
ก. อยูกับที่ ทําทาตรง แลวทําแลขวา(ซาย)
ข. กําลังเคลื่อนที่ ทําทาเดิน แลวทําแลขวา(ซาย)
(๓) ถือปน
ก. อยูกับที่ทําทาวันทยาวุธ
ข. อยูกับที่เมื่อสะพายอาวุธอยู ทําทาตรง แลวทําแลขวา(ซาย)
ค. เคลื่อนที่ ทําทาเดิน แลวทําแลขวา(ซาย)
(๔) ขี่มา
ก. มิไดสะพายปนถาสวมหมวกทําวันทยหัตถ มิไดสวมหมวกทําแลขวา (ซาย)
ข. สะพายปน ทําแลขวา(ซาย)
(๕) เมื่อมิไดสวมหมวกใหนายทหารชั้นสัญญาบัตรแสดงการเคารพดวยวิธีกมศีรษะ

ผูร ับการเคารพ

ขอ ๒ ทหารตองแสดงการเคารพตอผูหรือสิ่งซึ่งจะกลาวตอไปนี้คือ
(๑) พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว
(๒) สมเด็จพระบรมราชินี
(๓) สมเด็จพระบรมราชชนนี
(๔) รัชทายาท
(๕) พระเจาแผนดินและพระราชินีตางประเทศ
(๖) พระบรมวงศซึ่งเสด็จโดยมีธงราชวงศ
(๗) เจาตางประเทศซึ่งเปนเอกราชและเสด็จโดยมีธงราชวงศ
(๘) ผูสําเร็จราชการแทนพระองค
(๙) นายกรัฐมนตรี
(๑๐) รัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหม
(๑๑) ทหารตอทหารหรือตํารวจ
(๑๒) ทหารตางประเทศซึ่งแตงเครื่องแบบ
(๑๓) พระบรมศพและพระบรมอัฐิ
(๑๔) พระศพและพระอัฐพิ ระบรมวงศ
(๑๕) ศพซึ่งมีกองทหารแหเปนเกียรติยศ
(๑๖) ธงประจํากองทหาร
(๑๗) ธงประจํากองยุวชนทหาร
(๑๘) ธงชาติประจําสํานักงานของรัฐบาลในขณะขึ้นลง, ธงหมายยศ และตําแหนงตั้งแต ชั้นผู
บัญชาการทหารเรือขึ้นไป และธงราชนาวีประจําเรือใหญ ในขณะทําพิธีขึ้นลง
(๑๙) ธงมหาราช, ธงราชิน,ี ธงบรมราชวงศ, ธงเยาวราช และธงราชวงศ เวลา ผานหรือชักขึ้นลง
(๒๐) อนุสาวรียร ูปบุคคลซึ่งหลอ, ปน หรือทําดวยหิน ตัง้ ไวขณะเมื่อรัฐบาลมีงานฉลอง
(๒๑) หัวหนาคณะผูแทน ทางทูตของตางประเทศที่เขาไปปฏิบัติหนาที่ เปนทางราชการใน
พระบรมมหาราชวัง โดยรถยนตที่มีธงประจําตําแหนง หรือโดยรถยนตหลวง ที่ไดมีธงประจํา
ตําแหนง

ผูหรือสิ่งที่ตองหยุดทํา ขอ ๓ ทหารกําลังเดินอยู ใหหยุดทําการเคารพตอผู หรือสิ่งซึ่งจะกลาวตอไปนี้ ซึ่งกําลังเคลื่อนที่
การเคารพ
คือ
(๑) พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว
(๒) สมเด็จพระบรมราชินี
(๓) สมเด็จพระบรมราชชนนี
(๔) รัชทายาท
(๕) พระเจาแผนดินและพระราชินีตางประเทศ
(๖) พระบรมวงศซึ่งเสด็จโดยมีธงราชวงศ
(๗) เจาตางประเทศซึ่งเปนเอกราชและเสด็จโดยมีธงราชวงศ
(๘) ผูสําเร็จราชการแทนพระองค
(๙) นายกรัฐมนตรี
(๑๐) ผูบังคับบัญชาของตนทุกชั้น
(๑๑) พระบรมศพและพระบรมอัฐิ
(๑๒) พระศพและพระอัฐพิ ระบรมวงศ
(๑๓) ศพซึ่งมีกองทหารแหเปนเกียรติยศ
(๑๔) ธงประจํากองทหารและกองยุวชนทหาร
ทั้งนี้ ใหทําการเคารพเมื่อถึงระยะประมาณ ๓ กาว จากผูหรือซึ่งตองทําการเคารพ และเลิกเคารพ
เมื่อผานไปแลวประมาณ ๒ กาว
(๑๕) ธงชาติประจําสํานักงานของรัฐบาล ธงราชนาวีประจําเรือใหญ ธงมหาราช ธงราชินี ธงบรม
ราชวงศ ธงเยาวราช และธงราชวงศ ในขณะชักขึ้นลง
เคารพกอนและหลัง ขอ ๔ ผูมียศต่ําตองทําการเคารพผูมียศสูง นักเรียนทหารตองทําการเคารพซึ่งกัน และกัน ผูเรียน
ชั้นต่ําตองทําการเคารพผูเรียนชั้นสูง และพลทหารตองทําการเคารพ พลทหารซึ่งเขารับราชการ
กอน ผูมียศหรืออาวุโสสูงกวาตองเคารพตอบ ถายศเสมอกัน หรือเปนนักเรียนทหารชั้นเดียวกัน
หรือเปนพลทหารปเดียวกัน หรือถาไมแนใจวาใครจะมีอาวุโสสูงกวากัน ตองทําการเคารพซึ่งกัน
และกันโดยไมเกี่ยงงอน
ขอ ๕ ใหเทียบชั้นการเคารพสําหรับนักเรียนทหารไวดังนี้
การเทียบชั้นการเคารพ (๑) นักเรียนทหารในโรงเรียนทหาร ที่จะเปนนายทหารชั้นสัญญาบัตรเทียบเทา สิบเอก จาเอก
สําหรับนักเรียนทหาร หรือจาอากาศเอก
(๒) นักเรียนทหารในโรงเรียนทหาร ที่จะเปนนายทหารประทวนเทียบเทา พลทหารอาวุโส

การรับการเคารพ
ขอ ๖ เมื่อทหารอยูด วยกันหลายคน ผูมยี ศหรืออาวุโสสูง เปนผูร ับเคารพแตผูเดียว
ถอดหมวกเคารพไมได ขอ ๗ ถาทหารสวมหมวกอยู จะถอดหมวกเคารพแกผใู ดมิได
ขอ ๘ เมื่อทหารเขาไปในพระที่นั่ง, โบสถ, วิหาร, ที่วาการ หรือเคหะสถาน เพื่อเคารพตอสถานที่
เคารพสถานที่
นั้น ใหถอดหมวก
เคารพเมื่อไดยินเพลง ขอ ๙ เมื่อทหารอยูร ว มสถานที่ ซึ่งมีการบรรเลงเพลงเปนเกียรติยศ ตองทําการเคารพ จนกวาจะสิ้น
เคารพ
เพลงเคารพนัน้
เริ่มและเลิกเคารพ
ขอ ๑๐ การเคารพใหเริ่มและเลิกดังตอไปนี้
(๑) เมื่อผานใหเริ่มกระทําในระยะหางเมื่อเห็นไดถนัด และกอนที่จะผาน ประมาณ ๓ กาว เลิก
เคารพเมื่อผานไปแลวประมาณ ๒ กาว
(๒) เมื่อเขาไปหา ใหเริ่มเคารพกอนถึงผูหรือสิ่งซึ่งตองเคารพประมาณ ๓ กาว เลิกเคารพ เมือ่
ไดรับอนุญาตหรือเสร็จกิจแลว
(๓) เมื่อผูหรือสิ่งซึ่งตองเคารพ เขามายังบริเวณที่ตนอยูใ หเริ่ม และเลิกเคารพในโอกาสอันควร

การเคารพ

วิธีเคารพ

มาตรา ๒
การเคารพดวยธงประจํากอง
ขอ ๑ ทาเคารพดวยธง มีดังนี้
(๑) อยูกับที่
ก. ใหลดธงลง
ข. ใหถือธงทายกธง
(๒) เคลื่อนที่ ใหถือธงทายกธง
ขอ ๒ วิธีเคารพดวยธง ใหปฏิบัติดังนี้
(๑) อยูกับที่ ลดธงถวายความเคารพแด พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว พระบรมศพพระบรมอัฐิ
และประมุขตางประเทศ ซึ่งมาเยือนประเทศไทยเปนทางราชการ นอกจากนี้ไมตองทําการเคารพ
ดวยธง เวนแตเปนธงประจํากองเกียรติยศ จัดสําหรับผูหรือสิ่งใด จึงใหทําการเคารพดวยทายกธง
แกผูนั้นหรือสิ่งนั้นดวย
(๒) เคลื่อนที่ ถือธงทายกธงถวายความเคารพ แดพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว, พระบรมศพ
และพระบรมอัฐิ เทานั้น
(๓) เมื่อธงแสดงการเคารพ ใหนายทหารรักษาธงทําวันทยาวุธ ดวยทากระบี่ และผูชว ยผูเชิญธง
ทําแลขวา(ซาย)

โอกาสที่ตองเคารพ

เพลงเคารพ

ขอ ๓ การเคารพดวยธงประจํากองนั้น ใหกระทําเฉพาะเมื่อธงที่เชิญไดคลี่ไว
มาตรา ๓
การบรรเลงเพลงเคารพ
ขอ ๑ เพลงเคารพ แบงแยกตามชนิดของเครื่องบรรเลงดังนี้
(๑) เพลงเคารพดวยแตรวง คือ
ก. เพลงสรรเสริญพระบารมี
ข. เพลงชาติ
ค. เพลงมหาไชย
ง. เพลงมหาฤกษ
จ. เพลงมารชธงชัยเฉลิมพล
(๒) เพลงเคารพดวยแตรเดี่ยว คือ เพลงคํานับ
(๓) เพลงเคารพดวยขลุย กลอง คือ เพลงมหาไชย

วิธีบรรเลง

ขอ ๒ การบรรเลงเพลงเคารพนั้น มีวิธีบรรเลง ๒ วิธี
(๑) วิธีบรรเลงเพลงเคารพ ของเครื่องบรรเลงประจําแถว
(๒) วิธีบรรเลงเพลงเคารพ ของเครื่องบรรเลงที่มิไดประจําแถวการบรรเลงเพลงเคารพทั้ง ๒ วิธี
นี้ กระทําเฉพาะเมื่อเครื่องบรรเลงอยูกับที่ และเฉพาะในพิธีเกียรติยศ สําหรับพระบาทสมเด็จ
พระเจาอยูหัว, สมเด็จพระบรมราชิน,ี สมเด็จพระบรม ราชชนนีและรัชทายาท ทั้ง ๔ พระองคนี้
ไมวาในพิธีใด ๆ หรือไมก็ดี ตองบรรเลงเพลงเคารพถวายเสมอ

เครื่องบรรเลงประจํา
แถว

ขอ ๓ เครื่องบรรเลงประจําแถว บรรเลงเพลงเคารพดวยเพลงตาง ๆ แกผูหรือสิ่ง ซึ่งรับความ
เคารพดังนี้
(๑) แตรวง บรรเลง
ก. เพลงสรรเสริญพระบารมี สําหรับ
- พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว
- สมเด็จพระบรมราชินี
- สมเด็จพระบรมราชชนนี
- รัชทายาท
- พระบรมศพและพระบรมอัฐิ
- ธงมหาราช, ธงราชินี, ธงบรมราชวงศ, ธงเยาวราช เวลาผานหรือ ชักขึ้นลง

ข.
-

เพลงชาติ สําหรับ
ธงประจํากองทหาร
ธงประจํากองยุวชนทหาร
ธงชาติประจําสํานักงาน ของรัฐบาลในขณะขึ้นลง และธงราชนาวี ประจําเรือใหญ ในขณะ
ทําพิธีธงขึ้นลง
ค. เพลงมหาไชย สําหรับ
- พระบรมวงศ
- ผูสําเร็จราชการแทนพระองค
- ธงราชวงศ เวลาผานหรือขึ้นลง
- นายทหารที่มียศจอมพล จอมพลเรือ หรือจอมพลอากาศ
ง. เพลงมหาฤกษ สําหรับผูหรือสิ่งอื่นซึ่งมิไดกลาวใน ก. ข. ค.
จ. เพลงมารชธงชัยเฉลิมพล สําหรับธงประจํากองทหาร ในงานพิธีกระทําสัตยปฏิญาณตน ตอ
ธงชัยเฉลิมพล
(๒) แตรเดี่ยว เปาเพลงคํานับอยางเดียวแตตางกันดวยจํานวนจบ ดังนี้
ก. เปา ๓ จบ สําหรับผู หรือสิ่งซึ่งแตรวงตอง บรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี และเพลงชาติ
ข. เปา ๒ จบ สําหรับผู หรือสิ่งซึ่งแตรวงบรรเลงเพลงมหาไชย
ค. เป า ๑ จบ สํ า หรั บ ผู หรื อ สิ่ ง ซึ่ ง แตรวงบรรเลงเพลงมหาฤกษ และในพิ ธี เ ปลี่ ย นกอง
รักษาการณ
(๓) ขลุยกลอง บรรเลงเพลงมหาไชยถวายพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว, สมเด็จพระบรมราชินี,
สมเด็จพระบรมราชชนนี, และรัชทายาท และในพิธีเปลี่ยนกองรักษาการณ
อนึ่ง ถาแถวทหารนั้น ๆ มีเครื่องบรรเลงหลายประเภท ใหเปนหนาที่ของแตรวง ถาไมมี
แตรวง ใหเปนหนาที่ของแตรเดี่ยว สวนขลุยกลองนั้นใชบรรเลง แตเฉพาะไมมีเครื่องบรรเลงอื่น
ๆ เวนแตการบรรเลงเพลงเคารพ เมื่อขณะเปลี่ยนกองรักษาการณ ถามีแตรเดี่ยวใหเปนหนาที่ของ
แตรเดี่ยว ถาไมมีแตรเดี่ยวใหเปนหนาที่ของขลุยกลอง สวนแตรวงบรรเลงเฉพาะเมื่อ รับสงธง
ประจํากอง
เครื่องบรรเลงไมประจํา ขอ ๔ เครื่องบรรเลงที่มิไดประจําแถว บรรเลงเพลงเคารพเชนเดียวกับ เครื่องบรรเลงประจําแถว
แถว
แตบรรเลงเฉพาะ
(๑) ถวายพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว, สมเด็จพระบรมราชิน,ี สมเด็จพระบรมราชชนนี และรัช
ทายาท เมื่อเสด็จเขามายังทีน่ ั้น และเมื่อเสด็จกลับ หรือเมื่อเสด็จผาน
(๒) บรรเลงเพลงเคารพอื่น ๆ เพื่อเปนเกียรติยศตามกําหนดการนัน้ ๆ

มาตรา ๔
การเคารพเมื่ออยูในความควบคุม
ทาเคารพ
ขอ ๑ ทาเคารพของทหารเมือ่ อยูในความควบคุม มีดังนี้
(๑) แถวทหารถืออาวุธอยูกับที่ ทําวันทยาวุธ
(๒) แถวทหารสะพายอาวุธ หรือไมถืออาวุธ อยูก ับที่ ทําทาตรง แลวทําแลขวา (ซาย)
(๓) แถวทหารกําลังเดิน ทําแลขวา(ซาย)
(๔) ทหารที่ไมไดอยูเปนแถว แตตองรวมกันอยูเปนกลุม กอน และมีผคู วบคุมประจํา
ก. อยูกับที่ ทําทาตรงแลวทําแลขวา(ซาย)
ข. กําลังเคลื่อนที่ ทําทาเดินแลวทําแลขวา(ซาย)
การเคารพในหมายเลข (๔) นี้ ผูควบคุมจะสั่งใหทําการเคารพตามลําพังก็ได
วิธีเคารพ
ขอ ๒ วิธีแสดงการเคารพของทหารเมื่ออยูใ นความควบคุมมีดังนี้
(๑) ทหารที่อยูในความควบคุมตองทําการเคารพ ตามขอ ๑. แหงมาตรานี้ แกผูหรือสิ่งตามขอ ๒.
แหงมาตรา ๑ ตั้งแตหมายเลข (๑) ถึง (๗) กับ (๑๒) ถึง (๑๘) และผูบังคับบัญชาตั้งแต ชัน้ ผูบ งั คับ
กองรอย หรือผูบังคับการเรือขึ้นไป
(๒) แถวทหารซึ่งพักอยู ตองเรียกแถว, ทหารมามิไดอยูบนหลังมาตองขึ้นมา, ทหารขี่ขับมา และ
ขับรถมิไดอยูบนหลังมา และบนรถตองขึ้นมา และขึ้นรถ, ถวายความเคารพ พระบาทสมเด็จพระ
เจาอยูหัว, สมเด็จพระบรมราชินี และรัชทายบาท
เคารพเฉพาะผูค วบคุม ขอ ๓ ผูควบคุมแถวทหารอยูกับที่ ถาขัดกระบี่หรือดาบอยู เมื่อบอกแถวทหาร ทําการเคารพดวยทา
อาวุธ ใหตนทําการเคารพดวยทากระบี่หรือดาบ นอกจากที่กลาวแลวนี้ ผูควบคุมทําการเคารพ
อยางอยูตามลําพัง และถาชักกระบี่หรือดาบยู ตามระเบียบของการบังคับแถว ใหทําการเคารพดวย
ทาอาวุธนั้น ผูควบคุมแถวทหารพลรบก็ดี หรือผูควบคุมแถวทหาร ผูชวยพลรบที่ถือปน ในเวลา
ตรวจพลสวนสนามก็ดี ถาขัดกระบี่หรือดาบอยู เมื่อบอกแถวทําการเคารพ ใหตนทําการเคารพดวย
ทากระบี่หรือดาบ
เริ่มและเลิกเคารพ

ขอ ๔ การเริ่มเคารพ ใหกระทําเมื่อเห็นไดถนัด หรืออนุโลมตามโอกาส และ สถานที่เมื่อผู หรือสิง่
ซึ่งรับการเคารพผานพนไปประมาณ ๓ กาว หรือเมื่อจบเพลงเคารพแลว จึงเลิกการเคารพ
มาตรา ๕
การเคารพของกองรักษาการณและทหารยาม

ทาเคารพ

วิธีเคารพ

ทาเคารพ
วิธีเคารพ

ขอ ๑ ทาเคารพของกองรักษาการณ และทหารยาม มีดงั นี้
(๑) อยูกับที่ ทําวันทยาวุธ
(๒) เคลื่อนที่ ทําทาเดินแลวทําแลขวา(ซาย)
ขอ ๒ วิธีแสดงการเคารพของกองรักษาการณ และทหารยาม มีดังนี้
(๑) สําหรับกองรักษาการณ เรียกแถวทําวันทยาวุธแกผู และสิ่งตามที่กลาวในมาตรา ๑ ขอ ๒
ตั้งแตหมายเลข (๑) ถึง (๗) กับ (๑๒) ถึง (๑๘) และผูบังคับบัญชา ตั้งแตชั้นผูบังคับกองพัน หรือ
ผูบังคับการเรือขึ้นไป
(๒) สําหรับทหารยาม
ก. เมื่ออยูกับที่ ทําการเคารพดวยวิธีวนั ทยาวุธแกผูและสิ่งตามมาตรา ๑ ขอ ๒ แตไมตองเคารพ
ทหารซึ่งต่ํากวาชั้นสัญญาบัตร
ข. เมื่อเคลื่อนที่ ทําการเคารพแกผแู ละสิ่ง เชน หมายเลข ก. ดวยทําแลขวา (ซาย)
ระเบียบการอยางอื่น นอกจากที่กลาวแลวในมาตรานี้ ใหปฏิบัติอนุโลมตามที่กลาวไว ในมาตรา
๔
มาตรา ๖
การเคารพของกองเกียรติยศ
ขอ ๑ ทาเคารพของกองเกียรติยศ มีทาเดียว คือ วันทยาวุธ
ขอ ๒ วิธีแสดงการเคารพของกองเกียรติยศ มีดังนี้
(๑) กองเกียรติยศ จัดสําหรับผูใดหรือสิ่งใด ใหทําการเคารพแกผูนนั้ หรือสิ่งนั้น ผูบังคับกอง
เกียรติยศ ปฏิบัติการอนุโลมตามวิธรี ับตรวจพล กอนที่ผูหรือสิ่งซึง่ รับเกียรติยศ จะไดรับการ
เคารพตามระเบียบนั้น กองเกียรติยศ ถวายการเคารพเฉพาะ พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว
สมเด็จพระบรมราชินี สมเด็จพระบรมราชชนนี และรัชทายาท แตถาพระองคซงึ่ ทรงราช
อิสริยยศสูงกวา เสด็จถึงกอน ก็ไมตองถวายการเคารพแก พระองคซึ่งทรงราชอิสริยยศต่ํากวาอีก
และในการนีผ้ บู ังคับกองเกียรติยศ ไมตองปฏิบัติอยางการรับตรวจพล
การถวายการเคารพตามความในวรรคกอน หากเปนกองเกียรติยศสําหรับศพ ใหถวาย
การเคารพเทานั้น ไมตองบรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี ทั้งในเวลาเสด็จพระราชดําเนินมาถึง
และเสด็จพระราชดําเนินกลับ
(๒) ถาเปนกองเกียรติยศซึ่งจัดไปเคารพศพ ใหแสดงการเคารพในเวลาเผา หรือฝง โดยใหแตร
เดี่ยวเปาเพลงนอน ๑ จบแลว ใหหนวยทหารเคารพศพกระทําวันทยาวุธ แตรวง หรือแตรเดีย่ ว
บรรเลงเพลงเคารพ ตามที่กาํ หนดในมาตรา ๓ เมื่อจบแลว ทําเรียบอาวุธ คงอยูในทาตรง ตอไปนี้

ถามีแตรวงใหบรรเลงเพลงโศก ๑ จบ เปนเสร็จการ ระเบียบการอยางอืน่ นอกจากทีก่ ลาวแลวใน
มาตรานี้ ใหปฏิบัติอนุโลม ตามที่กลาวไวในมาตรา ๔
มาตรา ๗
การผอนผัน
เมื่อทําวันทยาวุธ
ขอ ๑ ถาไมสามารถทําการเคารพดวยทาวันทยาวุธ หรือทําวันทยหัตถไดให
หรือวันทยหัตถ ไมได (๑) อยูกับที่ ทําทาตรงแลวทําแลขวา(ซาย)
(๒) เคลื่อนที่ ทําทาเดินแลวทําแลขวา(ซาย)
ไมตองเคารพผู มียศต่ํา ขอ ๒ ทหารสนทนาหรือติดตออยูกับผูมียศสูงกวา ไมตองแสดงการเคารพผูมียศ ต่าํ กวาผูซึ่งตน
กวาผูซึ่งตนอยูด วย
อยูดวย แตถาอยูเฉพาะพระพักตร พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว, สมเด็จพระบรมราชินี, สมเด็จ
พระบรมราชชนนี และรัชทายาท ไมตองทําการเคารพแกผูใด นอกจากพระองคนี้
ทหารในความควบคุม อยูตอ หนาผูซึ่งแถวทหาร ตองทําการเคารพให ไมตองทําการเคารพผูซึ่ง
ต่ํากวา เวนแตเปนระเบียบการเคารพ ของกองเกียรติยศ
ถอดหมวกไหวพระได ขอ ๓ ทหารสวมหมวกอยู จะถอดหมวกเพือ่ ไหวพระก็ได
โอกาสที่ไมตอ งเคารพ ขอ ๔ ในโอกาสตอไปนี้ทหารไมตองทําการเคารพแกผูใด
(๑) เมื่อกําลังเลนกีฬา
(๒) เมื่ออยูในที่ชุมนุมซึ่งตองการความสงบ
(๓) เมื่อเจ็บปวยอาการสาหัส
(๔) เมื่อแบกหามของหนัก
(๕) เมื่อกําลังรับประทานอาหารอยู
(๖) เมื่อมีหนาที่ตองประจําในขบวน หรือพิธีใด ๆ
(๗) กําลังขับขี่ยานหรือสัตวพาหนะ เคลือ่ นที่ตามลําพังในที่คับขัน หรือเมื่อกําลังขับยานพาหนะ
ในความควบคุม
(๘) เมื่อควบคุมนักโทษเดินไปนอกเรือนจํา หรือโดยสารไปบนยานพาหนะ
(๙) เมื่อกําลังทําการรักษาพยาบาลตามหนาที่
การเคารพ กําลังหัด
ขอ ๕ ทหารในความควบคุม ซึ่งกําลังหัดหนาที่ราชการสนาม ผูควบคุมไมตองบอกแสดงการ
หนาที่ ราชการสนาม เคารพ แตตนเองตองทําการเคารพอยางอยูต ามลําพัง
แถวเดินตามสบาย หรือ
ขอ ๖ แถวทหารกําลังเดินตามสบายหรือวิ่ง ไมตองทําการเคารพ
วิ่งไมตองเคารพ

การเคารพบน
ยานพาหนะ
กองรักษาการณ
ไมตองตั้งแถว
เคารพเวลาสวด มนต
หรือฝนตก
กองรักษาการณ ไมตอง
เรียกแถว เคารพทหารที่
ไมแตงเครื่องแบบ

ขอ ๗ ทหารซึ่งอยูบนยานพาหนะ ใหทําการเคารพโดยนัง่ หรือยืนอยูบนยานนั้นได แตตองสํารวม
อิริยาบถ ขณะเคารพใหสมควร
ขอ ๘ ถามิไดมีคําสั่งเปนพิเศษ ในระหวางเวลาตั้งแตสวดมนต กอนนอนไปจนถึง รุง สวาง (เมื่อ
เห็นไดถนัด) หรือเมื่อฝนตกจนถึงตองเก็บอาวุธ กองรักษาการณไมตอ ง แสดงการเคารพแกผูใด
ขอ ๙ ทหารซึ่งมิไดแตงเครื่องแบบ กองรักษาการณไมตอ งเรียกแถวทําการเคารพ

ตอนที่ ๒
วาดวยการเคารพในเรือ
มาตรา ๘
การเคารพในเรือใหญ
วิเคราะหศัพท
ขอ ๑ คําวา "เรือใหญ" หมายความวา เรือเดินทะเล รวมทัง้ ที่เปนเรือรบ และเรือชวยรบ
การเคารพดวยวิธยี ิงสลุต ขอ ๒ เรือใหญซึ่งมีหนาที่ยงิ สลุต ตามพระราชกําหนดยิงสลุต จะตองแสดงการเคารพ ดวยวิธยี ิง
สลุตในโอกาสใดบางนั้น มีระเบียบการแจงอยูพระราชกําหนดนั้น โดยละเอียดแลว แตถึงแมจะได
แสดงการเคารพ ดวยวิธีสลุตแลวก็ตาม ก็ยังตองทําการเคารพ ตามวิธีที่จะไดกลาวตอไป
ประกอบดวย ในขณะที่ยิงสลุตนั้นเสมอไป ตามควรแกเกียรติยศของบุคคล และวัตถุซึ่งรับการ
เคารพ
ขอ ๓ เรือใหญในเวลาแลนผานกัน หรือแลนมาจอดรวมแหงเดียวกัน หางจากกันในระยะซึ่งอาจ
การเคารพเมื่อ
ทราบสัณฐาน และลักษณะของธงไดดวยจักษุปกต ใหมีการเคารพซึ่งกันและกัน คือ
เรือชักธงหมาย
(๑) เรือใหญอนื่ ๆ ทําการเคารพตอเรือทุกชนิด ที่ชักธงมหาราชใหญ หรือนอยธงราชินใี หญ
อิสสริยยศ
หรือนอย, ธงเยาวราชใหญหรือนอย ดวยวิธีดังนี้
หมายยศและ
ก. เรือซึ่งมียามใหญ เรียกยามใหญเขาแถวทหารอื่น ๆ แถวรายกราบตัง้ แต หัวตลอดทายเรือ
หมายตําแหนง
เฉพาะกราบทีผ่ าน เมื่อเปาแตรสัญญาณตรง หรือนายยามบอกตรง ยามใหญกับทหารที่ถือ
ปนทําวันทยาวุธ ทหารรายกราบทําวันทยหัตถ ถามีแตรวง ๆ บรรเลงเพลงสรรเสริญพระ
บารมี แตรสั้นเปาเพลงคํานับ ๓ จบ
ข. เรือที่ไมมยี ามใหญ เรียกแถวทหารยืนรายกราบ ตั้งแตหัวตลอดทายเรือ เฉพาะกราบที่ผาน

เมื่อเปาแตรสัญญาณตรง หรือนายยามบอกตรง ทหารทีถ่ ือปนทําวันทยาวุธ ทหารรายกราบ
ทําวันทยหัตถ ถามีแตรใหปฏิบัติอยาง ก.
(๒) เรือใหญอนื่ ๆ ทําการเคารพตอเรือทุกชนิด ที่ชักธงราชวงศใหญหรือนอย ดวยวิธดี ังนี้
ก. เรือที่มียามใหญ เรียกยามใหญเขาแถว สวนทหารอื่น ๆ ผูใดอยูแหงใดก็ใหคงอยูตรงนั้น โดย
หันหนาไปหาสิ่งที่รับการเคารพ เมื่อเปาแตรสัญญาณตรง หรือนายทหารยามบอกตรง ยาม
ใหญกับทหารที่ถือปนทําวันทยาวุธ ทหารนอกนั้น ทําวันทยหัตถ ถามีแตรวง ๆ บรรเลง
เพลงมหาไชย แตรสั้นเปาเพลงคํานับ ๒ จบ
ข. เรือที่ไมมยี ามใหญ ผูใดอยูบ นดาดฟาแหงใด ก็คงใหทําการเคารพที่ตรงนั้น โดยหันหนาไป
ทางสิ่งที่รับการเคารพ เมื่อเปาแตรสัญญาณตรง หรือนายยามบอกตรง ทหารที่ถอื ปนทํา
วันทยาวุธ ทหารนอกนั้นทําวันทยหัตถ ถามีแตรใหปฏิบตั ิอยาง ก.
(๓) เรือใหญอื่น ๆ ทําการเคารพตอเรือทุกชนิด ทีช่ ักธงนายกรัฐมนตรี ธงรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงกลาโหม, ธงผูบัญชาการทหารเรือ, ธงผูบังคับการกองเรือรบ และธงนายพลเรือทุกชัน้
ดวยวิธีดังนี้
ก. เรือที่มียามใหญ เรียกยามใหญเขาแถว สวนทหารอืน่ ๆ ผูใดอยูแหงใด ก็ใหคงอยูต รงนัน้
โดยหันหนาไปทางสิ่งที่รับการเคารพ เมือ่ เปาแตรสัญญาณตรง หรือนายยามบอกตรง ยาม
ใหญกับทหารที่ถือปนทําวันทยาวุธ ทหารนอกนั้นทําวันทยหัตถ ถามีแตรวง ๆ บรรเลงเพลง
เดินมหาฤกษ แตรสั้นเปาเพลงคํานับ ๑ จบ
ข. เรือที่ไมมยี ามใหญ ผูใดอยูบ นดาดฟาแหงใด ก็คงใหทําการเคารพที่ตรงนั้น โดยหันหนาไป
ทางสิ่งที่รับการเคารพ เมื่อเปาแตรสัญญาณตรง หรือนายยามบอกตรง ทหารที่ถอื ปนทํา
วันทยาวุธ ทหารนอกนั้นทําวันทยหัตถ ถามีแตรใหปฏิบตั ิตาม ก.
(๔) เรือใหญซึ่งชักธงประจําเรือตามปกติ และจะมีธงนายเรือชั้นใดก็ตาม ใหทําการเคารพซึ่งกัน
และกัน คือนายยามสั่งใหเปาแตรสัญญาณตรง หรือบอกตรง บรรดาทหาร ซึ่งอยูบนดาดฟาเรือ ที่
ถือปนทําวันทยาวุธ ทีไ่ มไดถือปนทําวันทยหัตถ ใครอยูท ี่ใดใหทําการเคารพที่ตรงนัน้ โดยหัน
หนาไปทางสิ่งที่รับการเคารพ และการที่เรือใดจะตองทําการเคารพซึ่งกัน และกันกอนหรือหลัง
อยางใดนั้น ใหปฏิบัติดังนี้
ก. เรือชั้นที่ ๓ เคารพเรือพระทีน่ ั่ง, เรือชัน้ ที่ ๑ และเรือชั้นที่ ๒ กอน
ข. เรือชั้นที่ ๒ เคารพเรือพระทีน่ ั่งกับเรือชั้นที่ ๑ กอน
ค. เรือชั้นที่ ๑ เคารพเรือพระที่นงั่ กอน
ง. เรือชั้นเดียวกัน ใหเรือทีผ่ ูบงั คับการเรือมียศนอยกวา เคารพเรือที่เคารพเรือ ทีผ่ ูบังคับการเรือ
มียศสูง หรืออาวุโสกวา ถาผูบ ังคับการเรือมียศเสมอกัน ใหตางฝายตางทําการเคารพ พรอม

ๆ กัน
จ. เรือชวยรบ ถึงจะอยูใ นลําดับชั้นสูงกวาเรือรบก็ตาม ใหทําการเคารพเรือพระที่นั่ง และเรือรบ
กอนเสมอไป
ขอ ๔ เรือหลวงกับเรือรบตางประเทศใหทําการเคารพซึ่งกันและกัน ดังนี้
การเคารพ
(๑) ถาเรือรบตางประเทศชักธงราชตระกูล ใหเรือหลวงทําการเคารพ โดยวิธีเดียวกันกับทําความ
ระหวางเรือ
เคารพ เรือที่ชกั ธงราชตระกูลฝายสยาม แตถากําหนดใหแตรวงบรรเลง เพลงสรรเสริญบารมีไทย
หลวงกับเรือ
ตองเปลี่ยนเปนบรรเลง เพลงสรรเสริญบารมี ของชาติตางประเทศนั้น ๆ
รบตางประเทศ
(๒) ถาเรือรบตางประเทศ ชักธงตําแหนงขาราชการชั้นสูง หรือธงนายพลเรือ ใหเรือหลวงทําการ
เคารพ โดยวิธเี ดียวกันกับทําความเคารพ เรือที่ชักธงหมายตําแหนง หรือธงนายพลเรือฝายสยาม
แตรวงคงบรรเลงเพลงเดินมหาฤกษเหมือนกัน
(๓) ถาเรือรบตางประเทศมิไดชักธงตาม (๑) และ (๒) ใหเรือหลวงทําการเคารพ อยางเรือรบฝาย
สยาม ตามขอ ๓.(๔) แตใหทําการเคารพพรอมกันกับ เรือรบตางประเทศนั้น โดยไมตอ งคํานึงถึง
ชั้นของเรือ หรือยศและอาวุโสของผูบังคับการเรือ
(๔) ถาเรือตางฝายตางชักธงหมายเกียรติยศดวยกัน เรือที่ชักธงหมายเกียรติยศ ต่าํ กวาทําการ
เคารพเรือที่ชกั ธง หมายเกียรติยศสูงกวา ถาธงหมายเกียรติยศนั้นเสมอกัน ใหทําการเคารพพรอม
ๆ กัน
(๕) ถาเรือรบตางประเทศ ทําการเคารพเรือหลวงกอน ไมวาระยะใด ๆ ใหเรือหลวงทําการเคารพ
ตอบทันที โดยไมตองคํานึงถึงวาในระยะนั้น ๆ จะอาจทราบสัณฐาน และลักษณะของธงไดดว ย
จักษุปกติ หรือไมก็ตาม
ขอ ๕ ถาเรือคาขายหรือเรือรบคนโดยสารจะเปนของสยาม หรือของตางประเทศ ตางประเทศก็
การเคารพ
ระหวางเรือหลวง กับเรือ ตาม ลดธงเคารพเรือหลวง ใหเรือหลวงลดธงทายเรือรับการเคารพ ๑ ครั้ง แลวชักขึ้นที่ตามเดิม
กอนที่เรือนั้น จะหยุดทําการเคารพ หามมิใหเรือหลวง ลดธงเคารพเรือของบริษัท หรือเอกชนกอน
คาขาย
เปนอันขาด
ขอ ๖ เมื่อเรือหลวงแลนผานที่ซึ่งมีธงมหาราช, ธงราชิน,ี ธงเยาวราช, ธงราชวงศ, ธง
การเคารพธง
นายกรัฐมนตรี, ธงรัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหม, ธงผูบญ
ั ชาการทหารเรือ และธงายพลเรือ
หมายเกียรติยศ
ทุกชั้น ซึ่งชักขึ้นไวยอดเสาบนบก ใหกระทําการเคารพแกธงนัน้ โดยนัยเดียวกันกับทีก่ ลาวไวใน
ที่ชักไวบนบก
ขอ ๓. (๑), (๒) หรือ (๓) ตามควรแกเกียรติยศของธง
โอกาสที่เรือหลวง
ขอ ๗ การเคารพในเรือใหญซึ่งไดกลาวมาแลวนั้น ใหงดเวนไดในโอกาสตอไปนี้
งดเวนการ เคารพ
(๑) เรือซึ่งชักธงมหาราชไมตองเคารพธง อยางหนึ่งอยางใดที่ต่ํากวา เรือซึ่งชักธงราชินีเคารพธง

การเคารพ
บุคคล และวัตถุ
ที่ควรเคารพ

การเคารพเมื่อ
เสด็จเปนขบวน

มหาราช เรือซึ่งชักธงเยาวราชเคารพธงมหาราชและธงราชินี เรือซึ่งชักธงราชวงศเคารพธง
มหาราช ธงราชินีและธงเยาวราช สวนเรือซึ่งชักธงนายกรัฐมนตรี ธงรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงกลาโหม ธงผูบญ
ั ชาการทหารเรือ ตลอดจนธงนายพลเรือทุกชั้น เคารพธงหมายราช
ตระกูลทุกธง แตไมเคารพธงซึ่งหมายยศหรือ ตําแหนงต่ํากวาชั้นของตนลงไป เฉพาะเรือที่ชักธง
นายพลเรือนั้น เมื่อฝายทีธ่ งต่าํ กวาทําการเคารพแลว ใหฝายที่สูงกวา ทําความเคารพตอบดวย
(๒) ถามีธงที่เรือจะตองทําการเคารพอยูใ นที่เดียว ใกลชดิ กันหลายธง ใหทําการเคารพเฉพาะธง
ที่หมายเกียรติยศสูงสุดธงเดียว
(๓) ในระหวางเวลาธงลงแลว ไมมีการเคารพอยางหนึง่ อยางใด นอกจากนอกจากทหารในเรือ
ทําการเคารพอยางเดียวกับ เวลาที่ไมมีผูควบคุม เวนไวแตเมื่อมีคําสั่งพิเศษชั่วครั้งคราว หรือเมื่อ
เรือนัน้ ตองมีหนาที่ยิงสลุต
ขอ ๘ เรือหลวงตองทําการเคารพแกบุคคล และวัตถุตาง ๆ ในเวลาทีผ่ านกัน หรือมาหยุดอยูดังนี้
(๑) นายยามสัง่ ใหเปาแตรสัญญาณตรง หรือบอกตรง ทหารที่ถือปนทําวันทยาวุธ ทีไ่ มไดถือปน
ทําวันทยหัตถ ยามใหญไมเขาแถว แตรสั้นไมตองเปาเพลงคํานับ ใหแกบุคคลและวัตถุ คือ
ก. พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว, สมเด็จพระบรมราชิน,ี รัชทายาทพระบรมวงศ, สมเด็จพระ
ราชชนนี, พระเจาแผนดิน และเจาตางประเทศ ในเมื่อไมมีธงหมายพระเกียรติยศ
ข. นายกรัฐมนตรี, รัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหม, ผูบญ
ั ชาการทหารเรือ, ผูบังคับการกอง
เรือรบ และนายพลเรือ ทีเ่ ปนผูมีอํานาจบังคับบัญชาแหงเรือนั้น ในเวลาที่ไมมีธงหมายยศ
ค. พระบรมศพ, พระบรมอัฐ,ิ ขบวนแหพระศพ
ง. ธงจุฑาธุช, ธงประจํากองทหาร, ธงประจํากองยุวชนทหาร
(๒) ทหารซึ่งอยูบนดาดฟาเรือ ตางคนตางทําความเคารพ อยางเวลาอยูตามลําพัง ทหารยามทํา
การเคารพ ใหแกบรรดานายพลเรือทุกชั้น ซึ่งไมมีอํานาจบังคับบัญชาแหงตนนั้น เมื่อไมมีธง
หมายยศ และบุคคลอื่น ๆ ซึง่ มีหนาที่รับการเคารพ ตามระเบียบทหาร ในเวลาอยูตามลําพัง และ
ระเบียบสําหรับยามรักษาการณ
(๓) ทหารซึ่งอยูในระหวางควบคุม เพื่อฝกหัดหรือสอน ใหทําการเคารพ ตามระเบียบทหารเวลา
อยูในความควบคุม
(๔) ถาเปนเวลาธงลงแลว การเคารพตามทีก่ ลาวใน(๑) นัน้ ใหปฏิบัติอยาง (๒)
ขอ ๙ พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว สมเด็จพระบรมราชินีก็ดี หรือรัชทายาทก็ดี เมื่อเสด็จเปน
ขบวน มีขบวนแหนํา ตามเสด็จเปนพระเกียรติยศ โดยทางราชการจะเปน ทางชลมารคก็ดี ทาง
สถลมารคก็ดี ถึงหากจะไมมีธง หมายพระเกียรติยศมาดวย ก็ใหเรือหลวง ทําการเคารพดังกลาว

แลวในขอ ๓ (๑) และ (๒)
มาตรา ๙
การเคารพศพในเรือ
ขอ ๑ ทหารที่ถึงแกกรรมในเรือใหญ ใหไดรับเกียรติยศในการเคารพศพ ดังนี้
(๑) ในขณะยกศพไปจากเรือนั้น ใหนายทหารชั้นสัญญาบัตรทั้งหมด สงศพเพียงบันไดเรือ ทหาร
การเคารพศพ
ประจําเรือตั้งแถวหนาบันไดเรือ ถามียามใหญ ใหยามใหญเขาแถวทําวันทยาวุธ แตรเดีย่ วเปา
ทหารถึงแกกรรม
ในเรือใหญ
เพลงคํานับตามชั้นยศ ถาผูท ี่ชั้นยศไมถึงกําหนดเปาเพลงคํานับ ก็ใหแตรเดีย่ วเปาเพลงคํานับ ๑
จบ ทหารนอกนั้นทําวันทยหัตถ
(๒) ถาทําการปลงศพอยางชาวทะเล ในเวลาหยอนศพลงทะเล ก็ใหมีการเคารพศพอยางเดียวกับ
ที่กลาวแลวใน (๑) กับใหมีทหารถือปนอยางนอย ๑ หมู และอยางมาก ๑ หมวด ตามชั้นของเรือ
เพิ่มขึ้น หรือยามใหญนั้นเอง ตั้งแถวริมกราบเรือ ยิงปนตับ ดวยกระสุนซอมรบคํานับศพ ๓ ครั้ง
ในขณะที่ศพจมลงไป
ถามีแตรวงใหเปาเพลงคํานับ ใหแกศพนายทหารสัญญาบัตรดวย
อนึ่ง ถาผูตายเปนนายพล ใหยิงสลุตดวย ตามเกียรติยศซึ่งบัญญัตไิ ว ในพระราช
กําหนดการยิงสลุต
การลดธงเรือคํานับศพ ใหเปนไปตามขอบังคับทหาร วาดวยการไวทุกข
ขอ ๒ เรือใหญที่จัดไปรับศพ ใหมีการเคารพในเวลารับศพลงเรือครั้งหนึ่ง และเวลาสงศพไปจาก
เวลารับศพ ลงเรือใหญ
เรืออีกครั้งหนึง่ โดยวิธเี ดียวกับที่กลาวแลวในขอ ๑. (๑) แตเฉพาะศพนายทหารสัญญาบัตร สวน
ศพนอกนัน้ ไมมีพิธีอยางใด
การแตงกายของหนวย
ขอ ๓ การแตงกายในเวลาเคารพ ดังกลาวไวในขอ ๑ และ ๒ นั้น ใหแตงเครื่องแบบเต็มยศ
ทหารที่เคารพศพ
มาตรา ๑๐
การรับรองในเรือใหญ
ขอ ๑ เมื่อพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว หรือสมเด็จพระบรมราชินี หรือรัชทายาท เสด็จขึ้น หรือ
การรับรองและ สงเสด็จ
ลงจากเรือหลวง ใหผูบังคับการเรือ และนายทหารทั้งหมด รับสงเสด็จที่บันได พันจาเปานกหวีด
พระบาทสมเด็จพระ
ยามใหญในบังคับนายทหารชั้นสัญญาบัตร เขาแถวถวายวันทยาวุธ ทหาร อื่น ๆ ยืนรายกราบ
เจาอยูหัว, สมเด็จพระ
ตั้งแตหัวตลอดทายเรือ ทางกราบที่เสด็จ และถวายวันทยาหัตถ ถามีแตรวง ๆ บรรเลงเพลง
บรมราชิน,ี รัชทายาท
สรรเสริญพระบารมี แตรสั้นเปาเพลงคํานับ ๓ จบ
การรับรองและ สงเสด็จ ขอ ๒ เมื่อพระบรมวงศ หรือสมเด็จพระราชชนนี เสด็จขึ้นหรือลงจาก เรือหลวง ใหทําการ

พระ บรมวงศานุวงศ

รับรอง และสงเสด็จเชนเดียวกับขอ ๑. เวนแตทหารไมตองยืนรายกราบ และแตรวงเปลี่ยนเปน
บรรเลงเพลงมหาไชย
การรับรองและ สงนาย ขอ ๓ เมื่อนายทหารเรือชั้นสัญญาบัตรทุกชั้น มาขึ้นหรือลงจากเรือหลวง ใหทําการรับรอง และ
ทหาร ชั้นสัญญาบัตร สงดังแจงในตารางหมายเลข ๑ ตอทายขอบังคับนี้
การรับรองและ
ขอ ๔ เมื่อนายทหารบกมาลงเรือ หรือไปจากเรือหลวง โดยหนาที่ราชการเปน เกียรติยศโดยอิสระ
สงนายทหารบก
ใหมีการรับและสงอนุโลม ตามยศนายทหารเรือ คือ นายพลเหมือน นายพลเรือ นายพันเหมือน
นายนาวา นายรอยเหมือนนายเรือ แตถามาหรือไปจากเรือหลวง โดยไมใชหนาที่ราชการ เปน
เกียรติยศแลว ใหทําการรับรองอยางนายทหารเรือ แตเวนการเปานกหวีดทุกชั้น
การรับรองและ สง
ขาราชการพลเรือน

ขอ ๕ เมื่อขาราชการฝายพลเรือนมาลง หรือไปจากเรือหลวง โดยหนาที่ราชการเปน เกียรติยศโดย
อิสระ ใหทําการรับและสง ดังแจงในตารางหมายเลข ๒ ตอทายขอบังคับนี้
ขอ ๖ เมื่อพระเจาแผนดิน และรัชทายาทตางประเทศ เสด็จมาขึ้นหรือลงจากเรือหลวง ใหทําการ
การรับรองและ
รับรองอยางเดียวกับในขอ ๑ แตแตรวงเปลีย่ นเปน บรรเลงเพลงสรรเสริญบารมี ของประเทศนั้น
สงพระเจาแผนดิน และ
ถาเจานายตางประเทศ ที่ไมใชรัชทายาทเสด็จมาขึ้น หรือลงจากเรือหลวงใหทําการ
เจานาย ตางประเทศ
รับรองอยางเดียวกับในขอ ๒ แตแตรวงเปลีย่ นเปนบรรเลง เพลงสรรเสริญพระบารมี ของประเทศ
นั้น
ขอ ๗ เมื่อขาราชการชั้นสัญญาบัตรแหงรัฐบาลตางประเทศ คือ นายทหารเรือ นายทหารบก และ
การรับรองและ
ขาราชการพลเรือน มาขึ้นหรือลงจากเรือหลวง ใหทําการรับรอง เหมือนเชนขาราชการสยาม ซึ่งมี
สงขาราชการ
ตําแหนงเทียบชั้นตรงกัน แตเฉพาะนายทหารตางประเทศนั้น ตองไดรับนกหวีด ในการรับรอง
ตางประเทศ
ดวยเสมอ ไมเลือกวาจะมียศชั้นใด ถาผูใดที่เทียบชั้นขาราชการสยาม ซึ่งกําหนดใหแตรวง บรรเลง
เพลงเดินดวย ก็ใหแตรวงบรรเลงเพลงเดินมหาฤกษ รับรองเชนเดียวกัน เวนไวแตถาขาราชการ
ตางประเทศผูน ั้น เปนผูแทนของรัฐบาลดวย แลวใหแตรวงเปลีย่ นเปน บรรเลงเพลงชาติของ
ประเทศนั้น
อนึ่ง ถาในเรือหลวงลํานั้นมีผูที่มีเกียรติยศสูง อยูกอนแลว การรับรองผูมาใหม โดยเต็ม
เกียรติยศของผูนั้น จะทําไดตอเมื่อไดรับอนุญาต จากผูทมี่ ีเกียรติยศสูง ในเรือเสียกอน
มาตรา ๑๑
พิธธี งขึ้นและธงลง
การเคารพธง
ขอ ๑ ในการชักธงประจําเรือขึ้น เมื่อเวลา ๐๘๐๐ และชักลง เมื่อเวลาพระอาทิตยอัสดงคตนั้น ใหมี
ประจําเรือสําหรับ ทหาร การเคารพแกธงดังนี้

(๑) บรรดาเรือหลวงที่ไมมยี ามใหญ ใหทหาร และพลเรือนที่อยูในเรือนัน้ ทําการเคารพแกธง ใน
เวลาธงขึ้น หรือธงลงจนกวาจะเสร็จพิธี คือ เมื่อนายยาม หรือนายเรือบอกตรง ใหทหารที่ถือปน
ทําวันทยาวุธ นอกนั้นทําวันทยหัตถ หรือยืนตรง นกหวีดเปา เพลงธงขึ้นหรือธงลง แตรสั้นเปา
เพลงคํานับ ๓ จบ แตเฉพาะการเคารพธงลงนั้น เมื่อเสร็จการเคารพแลว ใหเปาเพลงย่ําค่ําตอดวย
(๒) ถาเปนเรือที่มียามใหญ ใหยามใหญเขาแถวทําวันทยาวุธ แตรสั้นเปาเพลงคํานับ ๓ จบ ถามี
ขลุยและกลอง ขลุยเปาเพลงมหาไชย กลองตีตลอดเวลา ถามีแตรวง ๆ บรรเลงเพลงชาติ
นอกจากนี้ใหทําการเคารพอยาง (๑)
ขอ ๒ ในเวลากระทําพิธีธงขึ้น และธงลงในเรือนั้น ถาทหารอยูนอกเรือ ในระยะซึง่ อาจทราบ
การเคารพธง
สัณฐาน และลักษณะของธง ไดดว ยจักษุปกติแลว ใหทําการเคารพตามวิธ ที่ได กําหนดไว
ประจําเรือ
สําหรับทหาร และกองทหารทุกประเภท ทัง้ นี้ใหทําการเคารพตลอดถึง ขาราชการพลเรือน และ
สําหรับทหาร
คนงานในสังกัด กองทัพเรือ โดยใชวิธถี อดหมวกยืนตรง
นอกเรือ
ขอ ๓ เมื่อเรือหลวงทอดอยูในอาวตางประเทศใด ๆ ก็ดี การทําพิธธี งขึน้ และธงลงนัน้ ใหปฏิบัติ
พิธธี งประจําเรือ
อยางขอ ๑. แตถามีแตรวงดวย เมื่อแตรวงบรรเลงเพลงชาติไทยจบลงแลว ใหบรรเลงเพลงชาติของ
ขึ้นและลงใน
ชาติ ที่เปนเจาของอาวตอติดกันไปอีกจบหนึ่ง ทหารในเรือคงทําการเคารพตลอดเวลา
อาวตางประเทศ
พิธธี งประจําเรือ ขึ้นและ ขอ ๔ ถาเรือหลวงทอดอยูแ หงเดียวกันกับ เรือรบตางประเทศในนานน้ําของเรา ใน ระยะซึ่งอาจ
ลงเมื่อ จอดรวมกับ
ทราบสัณฐาน และลักษณะของธงไดดว ยจักษุปกติแลว ในการทําพิธธี งขึ้น และธงลงนั้น ถาเปน
เรือรบตางประ
เรือที่มีแตรวง เมื่อแตรวงบรรเลงเพลงชาติไทยจบแลว ใหบรรเลงเพลงชาติของชาติ ที่เปนเจาของ
เทศในอาวเรา
เรือรบนั้นอีกจบหนึ่ง ถามีเรือของหลายชาติใหเรียงลําดับ ที่จะบรรเลงเพลงชาติใหชาติใดกอน
และหลังตามลําดับยศทหาร และอาวุโสของผูบังคับการเรือ หรือกองเรือชาติตางประเทศนั้น ๆ
ทหารในเรือคงทําการเคารพตลอดเวลา จนกวาจะสุดเสียงแตร
ขอ ๕ ถาเรือหลวงทอดอยูแ หงเดียวกัน กับเรือรบตางประเทศในอาวตางประเทศ ในระยะซึ่งอาจ
พิธธี งประจําเรือ
ทราบสัณฐาน และลักษณะของธงไดดว ยจักษุปกติแลว ในการทําพิธีธงขึน้ และธงลงนั้น ให
ขึ้นและลงเมื่อ
ปฏิบัติอยางขอ ๓. กอน เมื่อจบเพลงชาติ ของชาติที่เปนเจาของอาวแลว จึงใหปฏิบัติอยางขอ ๔
จอดรวมกับเรือรบ
ตอไปจนจบ เวนไวแตเรือรบตางประเทศ ที่ไมมีสัญญา ทางพระราชไมตรีกบั ประเทศสยาม
ตางประเทศใน
อนึ่ง ถาในหมูเรือรบตางประเทศ ที่จอดรวมอาวกันนี้ มีเรือรบของชาติ เจาของอาวดวยแลว ใหงด
อาวตางประเทศ
เวนไมตองบรรเลงเพลงชาติ ใหแกธงเรือรบ ที่เปนของชาติเจาของอาวนั้นอีก
พิธธี งหมาย
ขอ ๖ การชักธงหมายเกียรติยศ หรือหมายตําแหนงขึ้น หรือลงในเรือหลวงลําหนึ่งลําใด ถาบังเอิญ
เกียรติยศและ
พองกับการรับ หรือสงผูซึ่งธงนั้นหมายขึ้นเรือ ลงจากเรือดวยแลว ใหเรือหลวงลํานัน้ ถือเอาการ
ตําแหนงขึ้น
เคารพในการรับ หรือสงดังกลาวแลวในมาตรา ๒ นัน้ เปนการเคารพ พิธีธงขึ้นลงดวยในตัว
ในเรือ

ถาการชักธงซึง่ กลาวมานี้ ไมพองกับการรับ หรือสงดังเชนเวลาเปลี่ยนธงนอย เปนธงใหญ หรือ
ตรงกันขาม หรือเปลีย่ นธงนายพลเรือ โดยเหตุเลื่อนยศเปนตน ใหทหารในเรือนัน้ ทําการเคารพ
อยางเดียวกันกับ พิธธี งประจําเรือขึน้ และลง เวนแตถาเปนเรือที่มแี ตรวง ๆ บรรเลงเพลงสรรเสริญ
พระบารมี หรือมหาไชย หรือเพลงเดินมหาฤกษ ตามควรแกเกียรติยศของบุคคล ทีธ่ งนั้นหมาย
โดยเกณฑเดียวกันกับ การรับรองในเรือหลวง
ขอ ๗ ถามีการชักธงหมายเกียรติยศ หรือหมายตําแหนง ขึ้นลงในเรือลําใด ใหเรือหลวงลําอื่น ๆ
การเคารพของ
ซึ่งอยูในระยะที่อาจทราบสัณฐาน และลักษณะของธง ไดดวยจักษุปกติ ทําการเคารพใหแกธง
เรืออื่น ๆ ใน
นั้น โดยวิธีเดียวกันกับที่กลาวดวย การเคารพในเรือใหญ
พิธธี งหมาย
อนึ่ง ถาเรือหลวงจอดรวมอาว กับเรือรบตางประเทศ ในระยะซึ่งอาจทราบสัณฐาน และ
เกียรติยศและ
ลักษณะของธง ไดดว ยจักษุปกติแลว เมื่อเรือรบตางประเทศนั้น ๆ ชักธงหมายเกียรติยศ หรือ
ตําแหนงขึ้นลง
หมายตําแหนงขึ้นลง ใหเรือหลวงทําการเคารพ ดังกลาวขางบนนี้ดว ย
ขอ ๘ ในการชักธงหมายเกียรติยศ หรือหมายตําแหนงชาติไทยก็ตาม ตางประเทศ ก็ตาม ขึ้นลงใน
การเคารพธงหมาย
เรือลําหนึ่งลําใดนั้น ใหทหารที่อยูนอกเรือ ในระยะซึ่งอาจทราบสัญฐาน และลักษณะของธง ได
เกียรติยศและตําแหนง
ดวยจักษุปกติ ทําการเคารพใหแกธงนั้น ตามควรแกเกียรติยศซึ่งธงนั้น หมายตามวิธีที่ไดกําหนด
สําหรับทหารนอกเรือ
ไว สําหรับทหาร และกองทหารทุกประเภท
การเคารพเมื่อ ธงหมาย
ขอ ๙ ถาการชักธงหมายเกียรติยศ หรือหมายตําแหนงขึ้นลงนั้น พองกับเวลาทําพิธีธงประจําเรือขึน้
เกียรติยศ และตําแหนง
ลงแลว ใหทําการเคารพ สําหรับพิธีธงประจําเรือขึ้นลง แตอยางเดียว แตถาการนั้น จะตองยิงสลุต
ขึ้น ลงพองกับธงประจํา
ตามพระราชกําหนด การยิงสลุตดวย ก็ใหเติม การยิงสลุตขึ้นอีกอยางหนึ่ง
เรือ
ขอ ๑๐ ในการชักธงประจําเรือขึ้น นอกเวลาปกติ คือ กอนเวลา ๐๘๐๐ เพื่อประโยชน ใหรูชาติของ
งดเวนการเคารพ
เรือชัว่ ครั้งคราว เปนพิเศษนัน้ ไมตองทําการเคารพอยางใด
มาตรา ๑๒
การเยี่ยมคํานับ
ขอ ๑ ในเวลาที่เรือหลวงลําเดียว หรือหลายลํา ไปถึงและจอดอยูในอาวหนึ่งอาวใด ใหมีการเยี่ยม
การเยี่ยมระหวาง
เยือนในระหวางนายทหาร กับขาราชการตาง ๆ ดังจะกลาวตอไปนี้
เรือหลวงกับ
(๑) เมื่อไปจอดรวมอาวเดียวกัน กับเรือหลวงอีกลําหนึ่ง หรือหลายลํา ใหผูบังคับบัญชาที่มียศต่ํา
เรือหลวง
กวา ไปรายงานตนตอผูบังคับบัญชา ที่มียศสูงกวา โดยวิธีรายงานตนเอง ไมเปนการเยี่ยมคํานับ
(๒) เมื่อเรือหลวงกับเรือรบตางประเทศ ไปรวมอาวกันเขาแหงใด ใหมีการเยี่ยมคํานับตอกัน
ตามวิธีซึ่งนานาประเทศ ไดปรองดองพรอมกันปฏิบัติอยู เปนธรรมเนียม คือ
และลง

การเยี่ยม
พนักงานทูต

ก. ในขณะที่เรือฝายหนึ่งมาถึง ใหผูบังคับบัญชาเรือฝาย ซึ่งทอดอยูในอาวกอนแลวนั้น จัดนาย
ทหารชั้นสัญญาบัตร ๑ นาย ไปเยี่ยมคํานับในเรือซึ่งมาถึง ถาหากวาเรือซึ่งมาถึงนัน้ มีจาํ นวน
หลายลําเปนกองเรือ หรือขบวนเรือ ก็ใหไปเยี่ยมคํานับในเรือลําซึ่ง ผูบังคับบัญชากองเรือ
หรือขบวนเรือนั้นอยู
เรือฝายมาถึงลําใด ไดรับเยี่ยมคํานับดังวามานี้แลว ใหผูบังคับบัญชาเรือนั้น จัดนาย
ทหารสัญญาบัตร ๑ นาย ไปเยี่ยมคํานับตอบทันที
ข. เมื่อเสร็จการเยี่ยมคํานับเบื้องตน ซึ่งไดกลาวมาใน ก. แลวนั้น ใหมีการเยี่ยมคํานับ ระหวาง
ผูบังคับบัญชาเรือ หรือกองเรือ หรือขบวนเรือทั้ง ๒ ฝายอีกตอไป คือ ถามียศทหารเสมอกัน
ทั้ง ๒ ฝาย ใหผูบังคับบัญชาฝายที่ไปถึง ไปเยี่ยมกอน ถายศไมเสมอกัน ใหฝายขางยศต่ําไป
เยี่ยมฝายขางยศสูงกอน การเยี่ยมคํานับตอนนี้ ใหไปภายใน ๒๔ชั่วโมง นับตั้งแตเรือไปถึง
อาวเดียวกันนั้น เปนตนไป และเมื่อผูบังคับบัญชา หรือกอง หรือขบวนเรือฝายใด ไดรับ
เยี่ยมคํานับดังที่วามาแลวนี้ ตองไปเยี่ยมคํานับตอบภายใน ๒๔ ชั่วโมง นับตั้งแตเวลา ซึ่ง
ไดรับเยี่ยมคํานับแลวนั้น เปนตนไป
ค. การเยี่ยมระหวางผูบังคับบัญชา ซึ่งมียศทหารตางกัน ดังไดวามาใน ข. นั้น ถาหากวาผูรับ
เยี่ยมกอน เปนนายทหารชั้นนายพลเรือ นับทั้งนายพลเรือจัตวาดวย และ ผูเยี่ยมมียศเปนนาย
นาวาเอก หรือสูงกวานั้นขึ้นไปไซร นายพลเรือผูรับเยี่ยมกอนตองไป เยี่ยมตอบดวยตนเอง
แตถาหากวาผูเยี่ยมกอนนั้น มียศต่ํากวานายนาวาเอกลงมา นายพลผูรับเยี่ยมกอน จะจัดนาย
ทหารชั้นนายนาวา ไปเยี่ยมตอบแทนตนก็ได ถาผูรับเยี่ยมกอนมียศเปน นายนาวาเอก หรือ
ต่ํากวานั้นลงมา และผูเยี่ยมกอนมียศชั้นใด ๆ ก็ตาม ผูรับเยี่ยมกอน ตองไปเยี่ยมตอบดวย
ตนเองเสมอไป จะจัดใหผูหนึ่งผูใดไปแทนตนเองไมได
ง. เมื่อไดมีการเยี่ยมคํานับ ระหวางผูบังคับบัญชาเรือ หรือกองเรือ ขบวนเรือดังไดวามาใน ข.
และ ค. นั้นแลว ใหมีการเยี่ยมคํานับ ระหวางผูบังคับการเรือเฉพาะลําทั้ง ๒ ฝายตอไป คือ
ใหฝายมาถึงไปเยี่ยมกอน แลวฝายอยูในอาวเยี่ยมตอบ
จ. ตามวิธีเยี่ยมคํานับดังไดกลาวมาแลวนี้ ใหนายเรือฝายสยาม พึงหวังไดวานายเรือตางประเทศ
จะปฏิบัติโดยวิธีเดียวกัน และรักษาธรรมเนียมนี้โดยกวดขัน เพื่อแสดงความเคารพตอกันทั้ง
๒ ฝาย เพราะเปนธรรมเนียม ซึ่งนานาประเทศ ไดรับรองปฏิบัติตอกัน ดังไดวามาขางตน
แลว
ขอ ๒ ถาเรือหลวงไปทอดในอาวตางประเทศ และในอาวนั้น เปนที่ตั้งแหงสถานทูตสยามดวย ให
มีการเยี่ยมคํานับ ระหวางผูบังคับบัญชาเรือหลวง กับขาราชการซึ่งเปนหัวหนาในสถานทูต คือ ถา
ผูบังคับบัญชาเรือหลวง มียศตั้งแตนายนาวาเอกขึ้นไป และหัวหนาสถานทูต มีตําแหนงเปนอัคร
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ราชทูต หรืออุปทูตผูรักษาราชการสถานทูต ผูบังคับบัญชาเรือหลวง เปนผูไปเยี่ยมคํานับกอน ถา
หากหัวหนาสถานทูต มีตําแหนงต่ํากวานั้นลงมา ใหผูบังคับบัญชาเรือหลวงรอ ใหฝายทูตลงมา
เยี่ยมกอน แลวจึงไปเยี่ยมตอบ ถามีความสงสัยวา หัวหนาสถานทูต เปนผูมีตําแหนงชั้นใด ก็ให
ผูบังคับบัญชาเรือหลวง จัดนายทหารชั้นสัญญาบัตร ๑ นาย ขึ้นไป สืบสวนใหไดความกอน ถา
ผูบังคับบัญชาเรือหลวง มียศต่ํากวานายนาวาเอก ใหไปเยี่ยมคํานับกอน
ขอ ๓ ถาเรือรบหลวงไปทอด ในอาวตางประเทศ ซึ่งมีกงสุลสยามประจําอยูในที่นั้น ใหมีการเยี่ยม
คํานับ ระหวางผูบังคับบัญชาเรือหลวง กับกงสุล โดยใหฝายซึ่งมีเกียรติยศต่ํากวา เยี่ยมฝายซึ่งเปน
เกียรติยศสูงกวากอนโดยอัตราเทียบตอไปนี้
(๑) กงสุลเยเนอราล เทียบเสมอกับนายนาวาเอก แตเปนรองนายนาวาเอก
(๒) กงสุล เทียบเสมอ แตเปนรองนายนาวาโท
(๓) ไวซกงสุล เทียบเสมอ แตเปนรองนายนาวาตรี
ขอ ๔ เมื่อเรือหลวงไปทอด ในอาวใดอาวหนึ่ง ภายในพระราชอาณาเขต เปนที่ตั้งแหงศาลาวา
การจังหวัด ใหมีการเยี่ยมระหวาง ผูบังคับบัญชาเรือหลวง กับผูวาราชการจังหวัด โดยปฏิบัติ
ดังตอไปนี้
(๑) การเยี่ยมในโอกาสแรก
ก. ถาผูบังคับบัญชาเรือหลวง มียศชั้นนายพลเรือ ผูว าราชการจังหวัด จะเปนผูมาเยี่ยมทีเ่ รือกอน
ข. ถาผูบังคับบัญชาเรือหลวง มียศนาวาเอก ผูวาราชการจังหวัด ที่เปนขาราชการต่าํ กวาชั้น
พิเศษ จะเปนผูมาเยี่ยมทีเ่ รือกอน หากผูว าราชการจังหวัด เปนขาราชการชัน้ พิเศษ
ผูบังคับบัญชาเรือหลวงตองไปเยี่ยม ผูว าราชการจังหวัดกอน
ค. ถาผูบังคับบัญชาเรือหลวง มียศต่ํากวานาวาเอก ตองไปเยีย่ มผูว าราชการจังหวัดกอน
(๒) การเยีย่ มตอบ
ก. ถาผูบังคับบัญชาเรือหลวง มียศชั้นนายพลเรือ หรือผูวา ราชการจังหวัด เปนขาราชการชัน้
พิเศษ จะเยี่ยมตอบดวยตนเอง หรือจัดผูอื่นไปแทนก็ได
ข. ถาผูบังคับบัญชาเรือหลวง มียศนาวาเอกตองไปเยีย่ มตอบดวยตนเอง
ค. ถาผูบังคับบัญชาเรือหลวง มียศนาวาโท หรือนาวาตรี ผูวาราชการจังหวัด ที่เปนขาราชการ
ต่ํากวาชั้นพิเศษ จะมาเยีย่ มตอบดวยตนเอง
ง. ถาผูบังคับบัญชาเรือหลวง มียศชั้นนายเรือ ผูว าราชการจังหวัด จะมาเยี่ยมตอบดวยตนเอง
หรือจัดผูอื่นมาแทนก็ได
ในกรณีที่ผวู าราชการจังหวัดไมอยู หรือไมอาจปฏิบตั ิราชการได คงใหมีการเยี่ยม

ระหวาง ผูบังคับบัญชาเรือหลวง กับผูร ักษาราชการแทน ผูว าราชการจังหวัดดวย โดยถือชั้น และ
ตําแหนงเดิมของ ผูรักษาราชการแทนผูวาราชการจังหวัด เปนหลักปฏิบัติในการเยีย่ ม อนุโลม
ตามความในวรรคแรก
ขอ ๕ การเยีย่ มระหวาง ผูบงั คับบัญชาเรือหลวง และเจาหนาที่ฝายปกครอง ซึ่งไดกลาวมาแลวใน
การเยี่ยมตอบ
ขอ ๔ นั้น เมื่อฝายใดฝายหนึง่ ไดเยีย่ มแลว ตองมีการเยีย่ มตอบภายใน ๒๔ ชั่วโมง ถาหากวาฝายใด
ฝายหนึ่งมีราชการสําคัญ จะละทิ้งไปเยีย่ มคํานับดวยตนเองไมได ก็ใหจัดขาราชการชั้นสัญญาบัตร
ผูหนึ่งผูใ ดไปเยี่ยมแทนได และถาผูบังคับบัญชาเรือหลวง ไมไดไปเยีย่ มคํานับ ขาราชการฝาย
ปกครองดวยตนเอง ตามขอบังคับนี้เมื่อใด ตองรายงานชี้แจงเหตุผล ที่ไมไดไปนั้นใหกองทัพเรือ
ทราบตามทางราชการ
การจัดพาหนะ
ขอ ๖ การเยีย่ มคํานับ ระหวางผูบังคับบัญชาเรือหลวง กับขาราชการสยาม ดังไดกลาวมาในขอ ๕
รับสง
นั้น ถาหากวาการที่ขาราชการ ซึ่งอยูบนบกจะลงมาเยี่ยมคํานับ ทีเ่ รือไมได เพราะขัดของดวย
พาหนะ ก็ใหเรือหลวงจัดเรือรับสงตามสมควร
ขอ ๗ การเยี่ยมคํานับ ขาราชการตางประเทศ ซึ่งมีหนาที่ประจําอยูบนบก ในอาวตางประเทศแหง
การเยี่ยม
ใด จะควรมีเพียงใด จะมีขอบังคับ หรือคําสั่งเฉพาะคราว หรือมิฉะนั้น ก็ใหปฏิบัติการอนุโลม ตาม
ขาราชการ ตางประเทศ
ธรรมเนียมทีเ่ รือรบตางประเทศ เคยปฏิบัตกิ ันอยูใ นที่นนั้ ตามที่จะสืบสวน ไดความเปนหลักฐาน
อยางใด
มาตรา ๑๓
การเคารพในเรือกระเชียง
ขอ ๑ เรือกระเชียงซึ่งกําลังเดินอยู ใหทําการเคารพแกบุคคล และวัตถุดังจะไดกลาวตอไปนี้
การเคารพเวลา
(๑) ตั้งกระเชียงหรือหยุดกระเชียง ตามชนิดของเรือ แลวแลไปทางบุคคล และวัตถุควรรับการ
เรือเดิน
เคารพ นายทายไมตองทําการเคารพ ใหระวังทายเรือไปตามเดิม เปนการเคารพแก
ก. พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว, สมเด็จพระบรมราชินี, รัชทายาท, พระบรมวงศ เฉพาะที่มีธง
หมายเกียรติยศ, สมเด็จพระราชชนนี, พระเจาแผนดิน และเจา ตางประเทศ
ข. นายกรัฐมนตรี, รัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหม ผูบัญชาการทหารเรือ และนายพลทุกชั้น
ผูบังคับบัญชา ตั้งแตผูบังคับการเรือใหญ ซึ่งตนสังกัดนั้นขึ้นไป ถาเปนเรือของกองทหาร
ตั้งแตผูบังคับกองทหารนั้นขึ้นไป
ค. พระบรมศพ, พระบรมอัฐ,ิ ขบวนแหพระศพ
ง. ธงมหาราช, ธงกระบี่ธุชครุฑพาห, ธงราชินี, ธงเยาวราช, ธงราชวงศ, ธงจุฑาธุช, ธงราชนาวี
ประจําเรือใหญ, ธงประจํากองทหาร, ธงประจํากองยุวชนทหาร, ธงนายกรัฐมนตรี, ธง

การเคารพเวลา
เรือจอด

การเคารพเวลา
เรือเดิน

รัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหม, ธงผูบัญชาการทหารเรือ, ธงผูบังคับการกองเรือรบ, และ
ธงนายพลเรือ ในเวลาที่ชักธงขึ้นลงหรือผานไป สวนธงราชนาวี ประจําเรือใหญนั้น ให
กระทําเฉพาะแตใน ขณะที่ทําพิธีธงขึ้นธงลงเทานั้น
(๒) คํานับโดยวิธีเดียวกันกับใน (๑) แตไมตองตั้งกระเชียง เปนแตเพียงหยุดกระเชียง เปนการ
เคารพแก
ก. บรรดาทหารชั้นนายนาวา ชั้นนายพันทหารบก
ข. ขบวนแหศพ ซึ่งมีกองทหารเขาขบวนแหดวย
(๓) ไมตองหยุดกระเชียง เปนแตนายทายบอกแลขวา หรือแลซาย ไปทางผูรับการเคารพ เปนการ
เคารพแกบรรดา ผูรับการเคารพอื่น ๆ นอกจากที่ไดกลาวแลวใน (๑) และ (๒) นั้น
(๔) การเคารพดวยวิธีตั้งกระเชียง ซึ่งไดวาไวใน (๑) นั้น ถาเปนเวลาที่เรือขึงเพดานอยู ไมตองตั้ง
กระเชียง และใหใชวิธีทําการเคารพ อยางที่วาไวใน (๒) นั้นแทน
อนึ่งบรรดาเรือกระเชียงหู จะขึงเพดานหรือมิไดขึงก็ตาม ไมตองทําการเคารพ ดวยวิธีตั้ง
กระเชียงเลย ใหทําการเคารพตอบุคคล และวัตถุที่ระบุไวใน (๑) โดยวิธีเดียวกันกับที่วาไวใน
(๒) นั้นทุกประการ
ขอ ๒ การเคารพในเรือกระเชียง ซึ่งไดกลาวมาแลวในขอ ๑ ขางบนนี้ ถาเปนเวลาเรือจอดอยู ให
ทหารประจําเรือ ทําการเคารพพรอมกัน โดยผูมียศสูงในที่นั้น เปนผูสั่งใหแลขวาหรือซาย
มาตรา ๑๔
การเคารพในเรือใบ
ขอ ๑ เรือใบซึ่งกําลังเดินอยู ใหทําการเคารพแกบุคคล และวัตถุดังจะกลาวตอไปนี้
(๑) ปลอยดามัน และนายทายบอกแลขวาหรือซาย เวนแตนายทาย คงระวังหางเสืออยู เปนการ
เคารพแก
ก. พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว, สมเด็จพระบรมราชินี, รัชทายาท, พระบรมวงศ เฉพาะที่มีธง
หมายเกียรติยศ,
สมเด็จพระราชชนนี
พระเจาแผนดิน
และเจาตางประเทศ
ข. นายกรัฐมนตรี, รัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหม, ผูบญ
ั ชาการทหารเรือ, นายพล, นายทหาร
ชั้นนายนาวา และชั้นนายพันทหารบก, ผูบ ังคับบัญชาตัง้ แต ผูบังคับการเรือใหญ ซึ่งตนสังกัดนัน้
ขึ้นไป
ถาเปนเรือของกองทหาร
ตั้งแตผูบังคับกองทหารนั้นขึ้นไป
ค. พระบรมศพ, พระบรมอัฐิ, ขบวนแหพระศพ, ขบวนแหศพซึ่งมี กองทหารเขาขบวนแหดว ย
ง. ธงมหาราช, ธงกระบี่ธุชครุฑพาห, ธงราชิน,ี ธงเยาวราช, ธงราชวงศ, ธงจุฑาธุช, ธงราชนาวี
ประจําเรือใหญ, ธงประจํากองทหาร, ธงประจํากองยุวชนทหาร, ธงนายกรัฐมนตรี, ธง

การเคารพเวลา
เรือจอด

หยุดเครื่องจักร
ทําการเคารพ

รัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหม, ธงผูบญ
ั ชาการทหารเรือ, ธงผูบังคับการกองเรือรบ, และธงนาย
พลเรือ ในเวลาที่ชักขึ้นลงหรือผานไป สวนธงราชนาว ีประจําเรือใหญนั้น ใหกระทําเฉพาะแตใน
ขณะที่ทําพิธธี งขึ้นลงเทานัน้
(๒) ไมปลอยดามัน เปนแตใหคนประจําเรือกระทําการเคารพอยางใน (๑) (เวนแตนายทาย) เปน
การเคารพ แกบุคคลควรรับการเคารพอืน่ ๆ นอกจากที่ไดวามาใน (๑) ขางบนนี้
ขอ ๒ การเคารพในเรือใบ ซึ่งไดกลาวแลวในขอ ๑ นั้น ถาเปนเวลาเรือจอดอยู ใหทหารประจําเรือ
ทําการเคารพอยางขอ ๒ มาตรา ๑๓
มาตรา ๑๕
การเคารพในเรือกลเล็ก
ขอ ๑ เรือกลเล็กกําลังเดินอยู ใหหยุดเครือ่ งจักร ทหารในเรือทําวันทยหัตถ (เวนนายทาย, ชางกล
และชางไฟ) ทําการเคารพดังนี้
(๑) แกบุคคล คือ
ก. พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว
ข. สมเด็จพระบรมราชินี
ค. รัชทายาท
ง. พระบรมวงศ และสมเด็จพระราชชนนี
จ. พระเจาแผนดินและเจาตางประเทศ
ฉ. นายกรัฐมนตรี
ช. รัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหม
ซ. นายทหารและนายตํารวจที่มยี ศชั้นนายพล
ฌ. ผูบังคับบัญชาโดยตรงตั้งแตผูบังคับกองขึน้ ไป
(๒) แกวัตถุ คือ
พระบรมศพและพระบรมอัฐิ
พระศพและพระอัฐพิ ระบรมวงศ
ธงหมายพระอิสสริยยศ
ธงประจํากองทหาร
ธงประจํากองยุวชนทหาร
ธงราชนาวีประจําเรือใหญ
ธงนายกรัฐมนตรี

เบาเครื่องทํา
การเคารพ

เรือเดินตามปกติ
ทําการเคารพ
ทําการเคารพ เมื่อเรือ
จอด
ทําการเคารพเมื่อ
เวลาเปนเรือจูง

เคารพผูแทน

ธงรัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหม
ธงผูบญ
ั ชาการทหารเรือ
ธงนายพลเรือ
การเคารพธงเหลานี้ ใหกระทําเมื่อเวลาทีช่ ักขึ้น หรือชักลง หรือผานไป สําหรับธงราชนาวี
ประจําเรือใหญ ใหทําเฉพาะพิธธี งขึ้นลง
ขอ ๒ เรือกลเล็กกําลังเดินอยู ใหเบาเครื่องจักร ทหารในเรือทําวันทยหัตถ (เวนนายทาย, ชางกล
และชางไฟ) ทําการเคารพแกบุคคล และวัตถุดังนี้
นายทหารชัน้ นายนาวา และนายพันทหารบก
ศพซึ่งมีกองทหารแหเปนเกียรติยศ
ขอ ๓ เรือกลเล็กกําลังเดินอยู ใหทหารในเรือ (เวนนายทาย ชางกล และชางไฟ) ทําวันทยหัตถ
แตเรือคงเดินตามปกติ ทําการเคารพแกบรรดาผูร ับการเคารพอื่น ๆ นอกจากทีก่ ลาวแลวในขอ
๑ และขอ ๒
ขอ ๔ เรือกลเล็กเวลาจอดอยู ใหทหารในเรือทําการเคารพ อยางเวลาอยูตามลําพัง
ขอ ๕ การเคารพดวยวิธีหยุดเครื่องจักรนัน้ ถาเปนเวลาที่เรือนัน้ ตองจูงเรืออืน่ ๆ อยูดวย ให
เปลี่ยนเปนเบาเครื่องจักร ทําการเคารพ
ตอนที่ ๓
เบ็ดเตล็ด
ขอ ๑ การแสดงความเคารพ ตอผูแ ทนพระองค หรือผูแ ทนผูบังคับบัญชา ถามีคําสั่งแสดงให
ปรากฏ วาผูใดเปนผูแทน ก็ใหแสดงความเคารพ ตอผูน ั้นดุจเดียวกับที่ตอง แสดงถวายพระองค
หรือแกผูบังคับบัญชานัน้ ๆ ตลอดเวลาที่แทน

การเคารพขาราชการ พล
ขอ ๒ ทหารตองแสดงการเคารพตอ ขาราชการพลเรือนซึง่ เปนผูบังคับบัญชา
เรือน
การเคารพธง
ขอ ๓ ทหารที่ไปในงานพิธีของลูกเสือ ใหแสดงการเคารพตอ ธงประจํากองลูกเสือ เฉพาะไปใน
ประจํากองลูกเสือ
โอกาสนัน้ ตามเวลาอันสมควร
หมายเลข ๑
ยศ และตําแหนง
อาการที่มา
ผูร ับรอง
เปานกหวีด
ยามใหญ
หมายเหตุ
รัฐมนตรีวาการ
มีธงหมาย
นายทหาร
พันจา
เขาแถวในบังคับ แตรสั้นเปาเพลงคํานับ
กระทรวงกลาโหม
ตําแหนง
ทั้งหมด
นายทหารสัญญา ๑ จบ

ผูบญ
ั ชาการทหารเรือ

บัตร

รัฐมนตรีวาการ
กระทรวงกลาโหม
ผูบญ
ั ชาการทหารเรือ
รองผูบญ
ั ชาการ
ทหารเรือ
ผูบังคับการกองเรือรบ
นายพลเรือทุกชั้น

ไมมีธงหมาย
ตําแหนง

รองผูบญ
ั ชาการ
ทหารเรือ
ผูบังคับการกองเรือรบ
นายพลเรือทุกชั้น
ผูบังคับหมวดเรือของ
ตน
ผูบังคับหมวดเรือของ
ตน
ผูบังคับการเรือของตน

ผู บั ง คั บ การเรื อ
ตนเรือ, นายยาม

พันจา

ไมมี

แตรวงเปาเพลงเดิน
มหาฤกษ
แตรไมเปา

มีธงหมายยศ, ผูบังคับการเรือ
หรือตําแหนง ตนเรือ, นายยาม

จา

ไมมีธงหมาย
ยศ, หรือ
ตําแหนง

ผูบังคับการเรือ
ตนเรือ, นายยาม

จา

เขาแถวในบังคับ แตรสั้นเปาเพลงคํานับ
นายทหารสัญญา ๑ จบ
แตรวงเปาเพลงเดิน
บัตร
มหาฤกษ
ถาเปนนายพลเรือซึ่ง
บังคับบัญชาโดยตรง
ใหรับรองอยางผู
บัญชาการทหารเรือ
ไมมี

มีธงหมาย
ตําแหนง
ไมมีธงหมาย
ตําแหนง
มีธงหมาย
ตําแหนง
ผูบังคับการเรือของตน ไมมีธงหมาย
ตําแหนง
มีธงหมาย
ผูบังคับการเรืออื่น
และ นายทหารชั้นนาย ตําแหนง
นาวา
ผูบังคับการเรืออื่น
ไมมีธงหมาย

ผูบังคับการเรือ
ตนเรือ, นายยาม
ผูบังคับการเรือ

จา

เขาแถวในบังคับ ไมมีการเปาแตร

จา

ไมมี

ตนเรือ, นายยาม

จา

เขาแถวในบังคับ ไมมีการเปาแตร

นายยาม

จา

ไมมี

ผูบังคับการ, นาย
ยาม

จา

ไมมี

ผูบังคับการ, นาย

จา

ไมมี

และ นายทหารชั้นนาย ตําแหนง
นาวา
นายทหารชัน้ นายเรือ
-

ยศ และตําแหนง
นายกรัฐมนตรี
รัฐมนตรีวาการ
กระทรวง อัครราชทูต
ชั้นอธิบดี
หัวหนากรม ขาหลวง
ประจําจังหวัด กงสุล
เยเนอราล และกงสุล
ไวซกงสุล

ยาม
นายยาม

ผูร ับรอง
นายทหาร
ทั้งหมด
ผูบังคับการ, ตน
เรือ, นายยาม
ผูบังคับการ, นาย
ยาม
ผูบังคับการ, นาย
ยาม
ตนเรือ, นายยาม

ไมมี

ไมมี

หมายเลข ๒
เปานกหวีด
ยามใหญ
พันจา
เขาแถวในบังคับ นาย
ทหารสัญญาบัตร
พันจา
เขาแถวในบังคับ พัน
จา
พันจา
ไมมี
จา

ไมมี

จา

ไมมี

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

ถาเปนนายทหารเรือ
ตางประเทศ ตองไดรับ
นกหวีดดวย
หมายเหตุ
แตรสั้นเปาคํานับ ๑ จบ แตรวง
เปาเพลงมหาฤกษ

คําชีแ้ จงเพิ่มเติมตาง ๆ
นอกจากขอบังคับทหาร วาดวยการเคารพแลว หนวยเหนือและ ทร.ไดชี้แจงเรื่องการเคารพเพิ่มเติม หลาย
ประการดังนี้
๑. การแสดงการเคารพในงานพิธีตาง ๆ
๑.๑ การเปาแตรนอนในงานศพทหาร ไมตองทําวันทยหัตถ คงเพียงแตใหยืนไวอาลัย เมื่อแตรนอน
จบ จะเปนเพลงเคารพศพ จึงจะทําวันทยหัตถ
๑.๒ งานพิธีเปดปาย เปดงาน เปดพระบรมราชานุสาวรีย หรือพระบรมรูป การแสดงการเคารพ มี
ดังนี้
๑.๒.๑ งานพิธีเปดปาย เปดงาน จะมีเพลงมหาฤกษ ไมตองแสดงการเคารพ
๑.๒.๒ งานพิ ธี เ ป ด พระบรมราชานุ ส าวรี ย หรื อ พระบรมรูป ถ า พระบาทสมเด็ จ พระ
เจาอยูหัว ทรงถวายการเคารพ ก็ใหแสดงการเคารพดวย
๒. การแสดงการเคารพของทหาร เมื่อมิไดแตงเครื่องแบบ ในขณะที่แตงเครื่องแบบทหาร จะตองทําการ
เคารพตาม ขอบังคับทหารวาดวยการเคารพ แตถามิไดแตงเครื่องแบบ ทร. กําหนดใหปฏิบัติดังนี้
๒.๑ การทําความเคารพตอ ผูที่มีอาวุโสสูงกวานายทหารสัญญาบัตร ทําความเคารพดวยวิธีกม
ศีรษะ หรือดวยการไหว นายทหารประทวน และลูกจางทําความเคารพดวยวิธีทาตรง หรือดวยการไหว แตถาอยูใน
สถานที่ทํางาน ในโรงงาน หรือในเรือ ใหแสดงความเคารพ ดวยวิธีกมศีรษะ หรือยืนตรงตามฐานะของตน
๒.๒ การรับความเคารพตอ ผูที่มีอาวุโสต่ํากวา นายทหารสัญญาบัตรรับความเคารพ ดวยวิธีกม
ศรีษะ หรือดวยการไหวก็ได
๓. การทําความเคารพในเรือดวน และเรือขามฟาก ปฏิบัติตามแบบธรรมเนียมประเพณี ที่ใชกันมานานแลว
คือ
๓.๑ เรือขามฟาก
๓.๑.๑ เมื่อนายพลลงเรือ นายทายเรือใหสัญญาณสั่นกระดิ่ง ๑ ที ทุกคนในเรือ (เวนชาง
เครื่อง) ยืนตรง ผูที่แตงเครื่องแบบ สวมหมวกทําวันทยหัตถ เมื่อนายพลผูนั้นรับการเคารพ และนั่งลงแลว ทุกคนใน
เรือนั่ง นายทายเรือ ใหสัญญาณสั่งเครื่องจักรตอไป
๓.๑.๒ เมื่อนายพลขึ้นจากเรือ คงทําความเคารพเชนเดียวกับ ขอ ๓.๑.๑ เวนแตไมตองสั่น
กระดิ่ง
๓.๑.๓ เมื่อเรือแลนสวนกัน หรือผานไป นายทายเรือ ลําที่ไมมีนายพลนั่งไปกับเรือ ให
สัญญาณสั่นกระดิ่ง ๑ ที หยุดเครื่อง ทุกคนในเรือ (เวนชางเครื่อง) ยืนตรง ผูที่แตงเครื่องแบบ สวมหมวกทํา
วันทยหัตถ เมื่อนายพลรับการเคารพแลว ทุกคนในเรือนั่ง นายทายเรือใหสัญญาณเรือแลนตอไป
๓.๒ เรือดวน

ใหทุกคนในเรือ ทําความเคารพตามลําพัง นายทายเรือไมตองใหสัญญาณ และคนในเรือ
ไมตองยืน ทําความเคารพ
๔. การแสดงการเคารพของทหารยาม
ทหารยามตองทําการเคารพ นายทหารสัญญาบัตรทุกนายที่ผาน เมื่อทหารยามผูนั้นรูจัก หรือรูวา
เปนนายทหารสัญญาบัตร ถึงแมวานายทหารสัญญาบัตร จะไมไดแตงเครื่องแบบก็ตาม
๕. การเปาเพลงคํานับของกองรักษาการณ
๕.๑ เหลาทัพตาง ๆ ไดรวมพิจารณาแนวทางปฏิบัติ ในการเปาเพลงคํานับ ของกองรักษาการณ
และใชปฏิบัติดังนี้
๕.๑.๑ ตามขอบังคับทหารวาดวยการเคารพ กองรักษาการณ จะตองเรียกแถวทําวันทยาวุธ
แสดงการเคารพแกผูบังคับบัญชา ตั้งแตชั้นผูบังคับกองพัน หรือผูบังคับการเรือขึ้นไป รวมทั้งผูบังคับบัญชา ชั้นผู
บังคับฝูงบินขึ้นไปดวย
๕.๑.๒ การเปาเพลงคํานับ ของกองรักษาการณ ใหเปาเฉพาะในพิธีเกียรติยศ (ยกเวนขอ
๕.๑.๓) ซึ่งจะตองมีกําหนดการ หรือคําสั่งเฉพาะคราว และใหเปาเพลงคํานับแก ผูบังคับบัญชาตั้งแตชั้น ผู
บัญชาการกองพล ผูบังคับการกองเรือ หรือผูบัญชาการกองพลบิน ขึ้นไป เมื่อไดเปาเพลงคํานับแก ผูบังคับบัญชา
ชั้นสูงแลว ก็ไมตองเปาเพลงคํานับแก ผูบังคับบัญชาชั้นต่ํากวา ซึ่งมาในงานพิธีเดียวกันนั้นอีก
๕.๑.๓ กองรั ก ษาการณ จะต อ งเรี ย กแถวทํ า วั น ทยาวุ ธ แตรเดี่ ย วเป า เพลงคํ า นั บ แก
ผูบังคับบัญชา ตั้งแตชั้นผูบัญชาการทหารบก ผูบัญชาการทหารเรือ หรือผูบัญชาการทหารอากาศขึ้นไป ในกรณีที่
ไปราชการ หรือตรวจเยี่ยมหนวยรองของตน
๕.๑.๔ การเรียกแถวทําวันทยาวุธ และการเปาเพลงคํานับ ของกองรักษาการณ ใหปฏิบัติ
ตั้งแตเวลา ๐๖๐๐ - ๑๘๐๐ สําหรับ ทร.ตั้งแตเวลา ๐๘๐๐ ถึงพระอาทิตยอัสดงคต สวนการแสดงการเคารพ แก
ผูบังคับบัญชานอกเวลาดังกลาว ใหผูควบคุมบอกทหาร กองรักษาการณที่นั่ง เปนผลัดหนุนทั้งหมด แสดงการ
เคารพโดยการยืนตรง ยกเวนเมื่อมีพิธีเกียรติยศหรือมีคําสั่งเฉพาะคราว ใหเรียกแถวทําวันทยาวุธ และแตรเดี่ยวเปา
เพลงคํานับดวย
------------------------------------------------------------

การแสดงความเคารพสําหรับพลเรือน
การแสดงความเคารพสําหรับพลเรือน ไดแ ก ขาราชการกลาโหมพลเรือน และลูกจาง ถือปฏิบัติ ตาม
ขอบังคับทหารวาดวย การแสดงความเคารพสําหรับ พลเรือน ซึ่งใชบังคับตั้งแต ๑๒ ม.ค.๘๑ ดังนี้
(สําเนา)
ขอบังคับทหาร
วาดวยการแสดงความเคารพสําหรับพลเรือน
ความมุงหมาย
ขอ ๑ การแสดงคารวะดวยการเคารพ เปนธรรมเนียม และจรรยาอันดีงามยอม เปนเครื่องปลูกฝง
ความสามัคคี และทวีความผูกพันธ ใหสนิทสนมแนนแฟนยิ่งขึ้น โดยเฉพาะขาราชการกลาโหม
พลเรือน และคนงานซึ่งรับราชการรวม อยูใ นวงการของทหารดวยแลว การแสดงความเคารพ ก็ยิ่ง
มีความสําคัญมากขึ้น จึงตราขอบังคับไว เพื่อเปนทางปฏิบัติดังตอไปนี้
วิธแี สดงความเคารพ ขอ ๒ ขาราชการกลาโหมพลเรือน และคนงานใหแสดงความเคารพ ตามวิธดี ังนี้
(๑) แตงเครื่องแบบซึ่งทางราชการกําหนด
ก. สวมหมวก ใหทําวันทยหัตถทั้งเวลาอยูกับที่และเคลื่อนที่
ข. ไมสวมหมวก สําหรับเสมียนพนักงาน และคนงานอยูก บั ที่ ใหทําทาตรง ถาเคลื่อนที่ใหทํา
แลขวา(ซาย) ไปทางผู หรือสิ่งซึ่งตองเคารพ สําหรับขาราชการกลาโหมพลเรือน ตําแหนง
ชั้นสัญญาบัตร ใหทําการเคารพดวยวิธีกมศีรษะ
(๒) ชายแตงเครื่องลําลอง ใหทําการเคารพตามประเพณีนิยม
(๓) หญิงเมื่อไมไดแตงเครื่องแบบใหทําการเคารพตามประเพณีนิยมใน (๒) และ (๓) นั้น ถาอยู
ในแถว หรือในบริเวณโรงงาน ใหทําการเคารพดวยวิธียนื ทาตรง
ขอ ๓ ขาราชการกลาโหมพลเรือน และคนงาน ตองแสดงความเคารพตอผู หรือสิ่ง ซึ่งจะกลาว
ผูหรือสิ่งซึ่ง
ตองทําการเคารพ ตอไปนี้ คือ
(๑) พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว
(๒) สมเด็จพระบรมราชินี
(๓) สมเด็จพระราชชนนี
(๔) รัชทายาท
(๕) พระเจาแผนดิน และพระราชินีตางประเทศ
(๖) พระบรมวงศซึ่งเสด็จโดยมีธงราชวงศ
(๗) เจาตางประเทศซึ่งเปนเอกราช และเสด็จโดยมีธงราชวงศ
(๘) ผูสําเร็จราชการแทนพระองค

(๙) นายกรัฐมนตรี
(๑๐) รัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหม
(๑๑) ผูบังคับบัญชาของตน
(๑๒) พระบรมศพและพระบรมอัฐิ
(๑๓) พระศพและอัฐิพระบรมวงศ
(๑๔) ศพซึ่งมีกองทหารแหเปนเกียรติยศ
(๑๕) ธงประจํากองทหาร
(๑๖) ธงประจํากองยุวชนทหาร
(๑๗) ธงประจํากองลูกเสือ
(๑๘) ธงชาติในขณะชักขึ้นลง ประจําสํานักงานของรัฐบาล ธงหมายยศนายพล หรือตําแหนง
ตั้งแตชั้น ผูบัญชาการทหารขึ้นไป และธงราชนาวี ในขณะทําพิธีชักขึ้นลง
(๑๙) ธงมหาราช ธงราชินี ธงเยาวราช และธงราชวงศ เวลาผานหรือชักขึ้นลง
(๒๐) อนุสาวรียรูปบุคคล ขณะเมื่อรัฐบาลมีงานฉลอง
(๒๑) พลเรือนตอพลเรือน หรือพลเรือนตอทหาร
เคารพกอนและหลัง ขอ ๔ ผูมีตําแหนงต่ํา ตองทําการเคารพ ผูม ีตําแหนงสูงกอน ผูมีตําแหนงสูง ตองทําการเคารพตอบ
ถาตําแหนงเสมอกัน ตองทําการเคารพซึ่งกัน และกันโดยไมเกี่ยงงอน
ขอ ๕ เมื่อผูหรือสิ่งซึ่ง จะตองทําการเคารพตามขอ ๓. เขาไปในสํานักงาน หรือโรงงานใหปฏิบัติ
ดังนี้
(๑) ถาเขาไปในสํานักงาน ใหผูที่อยูในสํานักงานนั้น ทําการเคารพโดยลําพัง
(๒) ถาเขาไปในโรงงานหลังใด ซึ่งเปนเวลาที่คนงาน กําลังทํางานอยู ใหผูบังคับบัญชาสูงสุด ณ
โรงงานหลังนั้น ทําการเคารพแตผูเดียว
(๓) เมื่อมีการสนทนา หรือสอบถามขอความใด ๆ ซึ่งกันและกัน ใหผูมีตําแหนงต่ํา ยืนสนทนาใน
ทาตรง จนกวาจะไดรับอนุญาต
สวนนอกสํานักงานหรือโรงงาน ใหทําการเคารพโดยลําพัง โดยวิธีที่กลาวไวในขอ ๒
การรับเคารพ
ขอ ๖ เมื่ออยูดว ยกันหลายคน ผูมีตําแหนงสูง เปนผูร ับการเคารพแตผูเดียว
เคารพไมได
ขอ ๗ ขาราชการกลาโหมพลเรือน และคนงานแตงเครื่องแบบ ซึ่งทางราชการกําหนด และสวม
หมวกอยู จะถอดหมวกเคารพ แกผูใดมิได
เคารพสถานที่
ขอ ๘ เมื่อเขาไปในพระที่นงั่ โบสถ วิหาร ทีว่ าการ หรือเคหะสถาน เพื่อเคารพตอสถานที่นนั้ ให

ถอดหมวก
เคารพเมื่อได ยิน ขอ ๙ เมื่ออยูรว มสถานที่ ซึ่งมีการบรรเลงเพลงเปนเกียรติยศ ตองทําการเคารพ จนกวาจะสิน้ เพลง
เพลง เกียรติยศ
เคารพนัน้
เริ่มและเลิก เคารพ ขอ ๑๐ การเคารพใหเริ่มและเลิกดังตอไปนี้
(๑) เมื่อผานใหเริ่มกระทํา ในระยะหางที่เห็นไดถนัด และกอนที่จะผาน ประมาณ ๓ กาว เลิกทํา
การเคารพ เมื่อผานไปแลว ประมาณ ๒ กาว
(๒) เมื่อเขาไปหา ใหเริ่มทําการเคารพกอนถึงผู หรือสิ่งซึ่งตองเคารพ ประมาณ ๓ กาว เลิกทํา
การเคารพเมื่อ ไดรับอนุญาต หรือเสร็จกิจแลว
(๓) เมื่อผูหรือสิ่งซึ่งตองเคารพ เขามายังบริเวณที่ตนอยูใหเริ่ม และเลิกทําการเคารพ ในโอกาส
อันควร
ขอ ๑๑ ใหผอนผันการแสดงความเคารพดังนี้
การผอนผัน
(๑) ขาราชการกลาโหมพลเรือน และคนงานแตงเครื่องแบบ ซึ่งทางราชการกําหนด และสวม
แสดงความ
หมวกอยู จะถอดหมวกเพื่อไหวพระก็ได หรือถาไมสามารถทําการเคารพ ดวยทาวันทยหัตถได
เคารพ
ในเวลาอยูกับที่ใหทําทาตรง ในเวลาเคลื่อนที่ใหทําแลขวา(ซาย)
(๒) เมื่อสนทนาอยูกับ ผูมีตาํ แหนงสูงกวาตนไมตองทําการเคารพ ผูมตี ําแหนงต่ํากวา ผูซึ่งตนอยู
ดวย แตถาอยูเฉพาะพระพักตร พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว สมเด็จพระบรมราชินี สมเด็จพระ
ราชชนนี และรัชทายาท ไมตองทําการเคารพแกผูใด นอกจากพระองคนี้
(๓) เวลาอยูบ นยานพาหนะ ใหทําการเคารพโดยนั่ง หรือยืนอยูบนยานนั้นได แตตองสํารวม
อิริยาบถ ขณะเคารพใหสมควร
(๔) แถวกําลังเดินตามสบาย หรือวิ่งไมตองบอกทําการเคารพ
(๕) เวลากําลังปฏิบัติหนาที่ อันเกีย่ วกับเครื่องจักร เครื่องยนต ซึ่งถาละหนาที่นนั้ อาจเกิด
อันตราย หรือเสียหายแกการงานขึ้นได ก็ไมตองทําการเคารพ ถาตองตอบคําถาม ใหนั่งหรือยืน
อยูในทา ซึ่งกําลังทํางานนัน้ ๆ
โอกาสที่ไม ตองทํา ขอ ๑๒ เมื่ออยูในโอกาสตอไปนี้ ไมตองทําการเคารพแกผูใด
(๑) กําลังเลนกีฬา
การเคารพ
(๒) อยูในที่ชุมนุมซึ่งตองการความสงบ
(๓) เจ็บปวยอาการสาหัส
(๔) แบกหามของหนัก
(๕) กําลังรับประทานอาหาร

(๖) มีหนาที่ตองประจําในขบวนหรือพิธีใด ๆ
(๗) กําลังขับขี่ยานหรือสัตวพาหนะ เคลื่อนที่ตามลําพัง ในที่คับขันหรือ เมื่อกําลังขับยานพาหนะ
ในความควบคุม
ใหใชขอบังคับนี้ ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป
(ลงนาม) พ.อ.พรหมโยธี
สั่งราชการแทนรัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหม
ศาลาวาการกลาโหม พระนคร
๑๒ ม.ค.๘๑
-----------------------------------------------------------

บทที่ ๔
การปกครองบังคับบัญชาของหนวยตนสังกัดและหนวยปกครอง
ทร.ไดกําหนดลักษณะ และการปฏิบัติของหนวยตาง ๆ ที่เกี่ยวของในการปกครองบังคับบัญชา เพื่อมิให
เกิดความสับสน ในการปฏิบัติ โดยอธิบายศัพทที่ใช และกําหนดอํานาจหนาที่ และความรับผิดชอบ ของหนวยตน
สังกัด และหนวยปกครองไวในระเบียบ ทร. วาดวยการปกครองบังคับบัญชา และกําหนดอํานาจหนาที่ ของหนวย
ตนสังกัดกับหนวยปกครอง พ.ศ.๒๕๒๑
อธิบายศัพทและการกําหนดอํานาจหนาที่ ของหนวยตนสังกัดกับหนวยปกครอง
๑. อธิบายศัพท
๑.๑ "หนวยตนสังกัด" หมายถึง หนวยตาง ๆ ที่อัตรากองทัพเรือ กําหนดวาเปนเจาของอัตรา ของ
หนวยสมทบ หรือเปนเจาของอัตรา ของเจาหนาที่หมุนเวียน หรือเปนหนวยที่ควบคุม ทางสายอาชีพ และวิทยาการ
ตอหนวยเทคนิคตาง ๆ หรือหนวยที่มีการฝาก การบังคับบัญชาไวกับ หนวยปกครอง
๑.๒ "หนวยปกครอง" หมายถึง หนวยตาง ๆ ที่มี
๑.๒.๑ หนวยเทคนิค หรือหนวยสมทบ หรือเจาหนาที่หมุนเวียน มาขึ้นอยูในสังกัด
๑.๒.๒ หนวยฝาก หรือบุคคลฝากอยูในบังคับบัญชา
๑.๓ "หนวยเทคนิค" หมายถึง หนวยตาง ๆ ซึ่งประกอบดวยเจาหนาที่ หมุนเวียนเปนสวนใหญ
และอัตรากองทัพเรือกําหนด ใหเจาหนาที่หมุนเวียนนั้น ๆ สังกัดอยูในหนวยปกครอง เชน โรงพยาบาล, คลัง
พลาธิการ, คลังสรรพาวุธ, สถานีวิทยุ, สถานีพยากรณอากาศ, สถานีสมุทรศาสตร ฯลฯ
๑.๔ "หนวยสมทบ" หมายถึง หนวยตาง ๆ ซึ่งอัตรากองทัพเรือกําหนดไว ในหนวยตนสังกัด และ
ใหไปขึ้นสมทบกับ หนวยปกครอง เชน กองรักษาความปลอดภัย, กองรอยรักษาความปลอดภัย, กองพันสารวัตร,
กองรอยสารวัตร ฯลฯ
๑.๕ "เจาหนาที่หมุนเวียน" หมายถึง เจาหนาที่ในหนวยตาง ๆ ซึ่งอัตรากองทัพเรือ กําหนดวาเปน
อัตราหมุนเวียน ของหนวยตนสังกัด ของเจาหนาที่นั้น ๆ เชน พนักงานวิทยุ, พนักงานเรดาร, พนักงานโซนาร, ทัศน
สัญญาณ, ครูสัญญาณและพลศึกษา, ชางอิเล็กทรอนิกส, ชางไฟฟา, ชางโทรศัพท, ชางสรรพาวุธ, พยาบาล, พลขับ
รถ ฯลฯ
๑.๖ "หนวยฝากหรือบุคคลฝาก" หมายถึง หนวยหรือบุคคล ที่หนวยขึ้นตรงกองทัพเรือ ที่คําสั่งขอ
ฝากการบังคับบัญชาไว กับหนวยปกครอง
๒. อํานาจหนาที่และความรับผิดชอบ ของหนวยตนสังกัด หนวยตนสังกัดมีอํานาจหนาที่ และรับผิดชอบ
เกี่ยวกับ
๒.๑ การควบคุ ม ทางสายอาชี พ และวิ ท ยาการต อ หน ว ยเทคนิ ค หน ว ยสมทบ และเจ า หน า ที่
หมุนเวียน ตลอดจนหนวยฝาก หรือบุคคลฝาก

๒.๒ การดําเนินการดานธุรการในเรื่อง
๒.๒.๑ จัดเจาหนาที่ในหนวยเทคนิค หนวยสมทบ และเจาหนาที่หมุนเวียน ไปประจํา
หนวยปกครอง ตามนโยบายการบรรจุกําลังพล ในอัตราที่กองทัพเรือกําหนด ถาไมสามารถจัดเจาหนาที่ ไปประจํา
หนวยปกครอง ตามที่กําหนดได ใหเสนอขออนุมัติกองทัพเรือ เปนคราว ๆ ไป
๒.๒.๒ การย า ยเจ า หน า ที่ ต่ํ า กว า ชั้ น สั ญ ญาบั ต ร ในหน ว ยเทคนิ ค หน ว ยสมทบ และ
เจาหนาที่หมุนเวียน ต่ํากวาชั้นสัญญาบัตร ตลอดจนการแตงตั้งพันจา ใหทําหนาที่ในตําแหนงนายทหารสัญญาบัตร
ตามระเบียบและขอบังคับ ใหกระทําไดโดยไมตอง ขออนุมัติกองทัพเรือ สวนกําหนดเวลายายผลัดเปลี่ยน ตาม
ระยะเวลา หรือในกรณีที่จําเปน ของเจาหนาที่ตาง ๆ ดังกลาวขางตน ใหหนวยตนสังกัดกับ หนวยปกครองทําความ
ตกลงกัน ทั้งนี้ การผลัดเปลี่ยนตามระยะเวลานั้น จะกระทําเมื่อครบเวลา ๑ ป แลวเปนอยางนอย หรือดําเนินการ
ตามที่ กองทัพเรืออนุมัติเปนหลักการไว
๒.๒.๓ การปลดเจา หน าที่ ต่ํ ากว าชั้ น สั ญ ญาบั ตรในหน ว ยเทคนิค หนว ยสมทบ และ
เจาหนาที่ หมุนเวียนต่ํากวาชั้นสัญญาบัตร
๒.๒.๔ การปลดทหารกองประจํ า การ ของหน ว ยในเขตกรุ ง เทพมหานคร และ
สมุทรปราการ ที่เปนเจาหนาที่หมุนเวียน เปนทหารในหนวยสมทบ ตลอดจนทหารที่ฝากการบังคับบัญชาไว ออก
จากกองประจําการ
๒.๒.๕ การเบิกจายเงินเดือน ใหเจาหนาที่ในหนวยเทคนิค หนวยสมทบ และเจาหนาที่
หมุนเวียนที่ จัดไปประจําหนวยปกครองตาง ๆ เปนเวลาต่ํากวา ๓ เดือน
๒.๒.๖ พิจารณาบําเหน็จประจําป ตาม ๓.๒.๓
๓. อํานาจหนาที่และความรับผิดชอบ ของหนวยปกครอง หนวยปกครองมีอํานาจหนาที่ และรับผิดชอบ
เกี่ยวกับ
๓.๑ การปกครองบังคับบัญชา หนวยเทคนิค หนวยสมทบ เจาหนาที่หมุนเวียน หนวยฝากหรือ
บุคคลฝาก
๓.๒ การดําเนินการดานธุรการในเรื่อง
๓.๒.๑ การปลดทหารกองประจํ า การ ของหน ว ยนอกเขตกรุ ง เทพมหานคร และ
สมุทรปราการ ที่เปนเจาหนาที่หมุนเวียน เปนทหารในหนวยสมทบ ตลอดจนทหารที่ฝากการบังคับบัญชาไว ออก
จากกองประจําการ แลวสงรายงานการปลด ใหหนวยตนสังกัดทราบในโอกาสแรก
๓.๒.๒ การเบิกจายเงินเดือน ใหเจาหนาที่ในหนวยเทคนิค หนวยสมทบ หรือเจาหนาที่
หมุนเวียน ที่มาสังกัดหนวยนั้น ๆ เปนเวลาตั้งแต ๓ เดือนขึ้นไป
๓.๒.๓ การพิ จ ารณาบํ า เหน็ จ ประจํ า ป ของเจ า หน า ที่ ใ นหน ว ยเทคนิ ค หน ว ยสมทบ
เจาหนาที่หมุนเวียน หรือเจาหนาที่ในหนวยฝาก หรือบุคคลฝากใหเปนหนาที่ ของหนวยปกครองเปนผูพิจารณา

ตามหลักเกณฑที่กองทัพเรือกําหนด แลวเสนอรายงานขอบําเหน็จประจําป ผานหนวยตนสังกัดพิจารณา หากมีการ
เปลี่ยนแปลงไป จากที่หนวยปกครองเสนอ ใหหนวยตนสังกัดประสาน กับหนวยปกครองกอน
จากการที่หนวยตนสังกัด (หนวยควบคุมทางสายอาชีพ และวิทยาการหรือหนวยเจาของอัตรา ของหนวย
สมทบ) มีอํานาจหนาที่ตามที่กลาวในขอ ๒ ไดทําการยายหมุนเวียนขาราชการในหนวยตาง ๆ โดยบางครั้งมิไดรับ
ความเห็นชอบ จากหนวยเจาของอัตรา จึงทําใหเกิดปญหาหลายประการ เชน มีการยายกําลังพล ที่ทําหนาที่ในหนวย
ตาง ๆ ออก และไมสนับสนุนกําลังพล ที่ความรูความสามารถ ที่เหมาะสมให ทําใหไมสามารถปฏิบัติภารกิจ ได
อยางตอเนื่อง รวมทั้งเกิดปญหาในการปกครอง บังคับบัญชา การใหบําเหน็จความชอบ แกผูปฏิบัติงาน ทร.จึงได
อนุมัติเมื่อ ๒๓ ส.ค.๓๒ ใหหนวยปกครองเปนผูยายบรรจุ รวมทั้งพิจารณาบําเหน็จ ของกําลังพลอัตราหมุนเวียน
ดวย
ตอมาเมื่อ ๖ พ.ย.๓๓ ทร.ไดอนุมัติหลักการ ใหยกเลิกอัตราหมุนเวียน และกําหนดแนวทางการปฏิบัติ
เกี่ยวกับเจาหนาที่หมุนเวียน โดยใหถืออัตราเปนสําคัญ หนวยเจาของอัตรา เปนผูดําเนินการยายบรรจุ และใหหนวย
หัวหนาสายวิทยาการทําหนาที่ดังนี้
๑. ควบคุมจํานวนกําลังพล และยอดกําลังพลประจําการในสายวิทยาการ
๒. พิจารณาเสนอแนะการยายบรรจุ ยายตําแหนง เลื่อนตําแหนง การยายเปลี่ยนเหลาการยายโอน การปลด
๓. ควบคุมตรวจตรา และใหคําแนะนําเกี่ยวกับกิจการ ในสายวิทยาการ
๔. พิจารณาใหการศึกษา ฝกอบรมตามสายวิทยาการ
๕. กําหนดหลักสูตรและควบคุม การดําเนินการเกี่ยวกับการฝกงาน ในสายวิทยาการ
------------------------------------------------------------

แนวทางการปฏิบัติเกีย่ วกับเจาหนาที่ในสายวิทยาการตาง ๆ
๑. การยาย บรรจุ ปลด การเลื่อนและลดตําแหนง
เปนไปตามขอบังคับ กห.วาดวยการบรรจุ ปลด ยาย เลื่อน และลดตําแหนง ขาราชการกลาโหม
พ.ศ.๒๕๐๒ โดยใหหนวยที่เปนหัวหนาสายวิทยาการ รับผิดชอบกําลังพล ในสายวิทยาการ เกี่ยวกับการสอบเลื่อน
ฐานะ การศึกษาอบรม และการจัดทําทําเนียบกําลังพล เพื่อการควบคุมกําลังพลเชนเดิม สําหรับการยาย การเลื่อน
และลดตําแหนง การปลด และบําเหน็จความชอบ ใหแยกปฏิบัติแตละกรณีดังนี้
๑.๑ การยายขาราชการที่อยูในอํานาจของหนวย
ให ห น ว ยเจ า ของอั ต รา เป น ผู ดํ า เนิ น การย า ย และสํ า เนาคํ า สั่ ง ให ห น ว ย หั ว หน า สาย
วิทยาการ ๑ ชุด และ กพ.ทร.ทราบ เพื่อการควบคุมกําลังพล โดยสําเนาคําสั่งใหหนวย หัวหนาสายวิทยาการ ๑ ชุด
กพ.ทร. ๕ ชุด เพื่อดําเนินการหมายประวัติ และจัดทําทําเนียบกําลังพลตอไป
๑.๒ การยายขาราชการ ที่อยูนอกเหนืออํานาจของหนวย ใหหนวยหัวหนาสายวิทยาการ ประสาน
กับหน ว ยเจาของอั ต รา เปน ผู พิจารณาความเหมาะสมแล ว เสนอเรื่ อ งให กพ.ทร.พิจ ารณาดํ าเนิ นการ สํ าหรั บ
ขาราชการต่ํากวาชั้นสัญญาบัตร เมื่อไดรับอนุมัติจาก ทร.แลว ใหหนวยหัวหนาสายวิทยาการ ประสานกับหนวย
เจาของอัตรา การออกคําสั่ง เมื่อไดรับสําเนาหลักฐานการอนุมัติแลว ใหหนวยหัวหนาสายวิทยาการ ออกคําสั่งโดย
ใชขอความวา "โดยอนุมัติ ทร." แลวสําเนาให กพ.ทร. และหนวยที่เกี่ยวของทราบ เชนเดียวกับขอ ๑.๑
๒. การพักราชการ ปลด ไมรับสมัครตอ และการลงโทษอื่น ๆ
ปฏิบัติตามขอบังคับ และระเบียบที่เกี่ยวของ
๓. การขอบําเหน็จความชอบ
ใหถือวาหนวยเจาของอัตรา เปนผูมีสิทธิที่จะขอบําเหน็จแกขาราชการ ที่บรรจุอยูในอัตราของ
หน ว ย รวมทั้ ง ข า ราชการที่ ม าช ว ยราชการ และข า ราชการที่ บ รรจุ อ ยู ใ นอั ต รา ของหน ว ยสมทบด ว ย สํ า หรั บ
ขาราชการ ต่ํากวาชั้นสัญญาบัตร เมื่อ ทร.อนุมัติบําเหน็จประจําปแลว ใหหนวยเจาของอัตรา แยกรายการตามสาย
วิทยาการตาง ๆ เสนอใหหนวยหัวหนาสายวิทยาการ เพื่อออกคําสั่งเลื่อนบําเหน็จประจําป ใหตอไป
๔. การสอบเลื่อนฐานะและการจัดเขารับการศึกษา
๔.๑ การสอบนายทหารเพื่อเลื่อนยศเปน น.ต. และ น.ท. ใหหนวยหัวหนาสายวิทยาการ หรือหนวย
เจาของอัตรา เสนอขอเปดอัตราเพื่อสอบก็ได โดยประสานกันกอน ถาหนวยเจาของอัตรา ไมขัดของจึงจะเสนอ ขอ
อนุมัติ ทร.เปดสอบได
๔.๒ การสอบเลื่อนฐานะของพันจา เพื่อเปนนายทหารสัญญาบัตร
๔.๒.๑ การเปดอัตราที่สอบ ใหหนวยหัวหนาสายวิทยาการ หรือหนวยเจาของอัตรา เสนอ
ขอเปดสอบก็ได โดยประสานกันกอน ถาหนวยเจาของอัตราไมขัดของ จึงจะเปดสอบได

๔.๒.๒ หนวยหัวหนาสายวิทยาการ เปนผูดําเนินการสอบจัดอันดับ นายทหารประทวน
แลวเสนอรายชื่อให กพ.ทร. จัดเขารับการอบรมตอไป
๔.๒.๓ พันจาที่สอบเลื่อนฐานะ ไดเปนนายทหารสัญญาบัตร หากผูที่สอบเลื่อนฐานะได
ไมได สังกัดในหนวยที่เปดสอบ ใหหนวยหัวหนาสายวิทยาการ เสนอขออนุมัติ ทร. ยายสังกัดไปบรรจุในหนวย ที่ผู
นั้นสอบได เมื่อไดรับอนุมัติแลว จึงออกคําสั่งใหทําหนาที่ นายทหารสัญญาบัตรตอไป
๔.๓ การสอบเลื่อนฐานะของจา
๔.๓.๑ การเปดอัตราเพื่อสอบ ใหหนวยหัวหนาสายวิทยาการ หรือหนวยเจาของอัตรา
เสนอขอเปดสอบก็ได โดยประสานกันกอน ถาหนวยเจาของอัตราไมขัดของ จึงจะเปดสอบได
๔.๓.๒ หนวยหัวหนาสายวิทยาการ เปนผูดําเนินการสอบจัดอันดับ นายทหารประทวน
แลวเสนอรายชื่อให กพ.ทร. จัดเขารับการอบรมตอไป
๔.๓.๓ เมื่อจาที่สอบเลื่อนฐานะ ไดเขารับการอบรมใน รร.พจ.ยศ.ทร. จนถึง ส.ค. ก็ให
หนวยหัวหนาสายวิทยาการ เสนอขออนุมัติ ทร. ยายสังกัดไปบรรจุในหนวย ที่ผูนั้นสอบได เมื่อไดรับอนุมัติแลว จึง
ออกคําสั่งตอไป
------------------------------------------------------------

บทที่ ๕
การพักราชการ และการไมพักราชการ และการกลับเขารับราชการ
ในการปกครองบังคับบัญชาทหารนั้น เมื่อผูใดกระทําความดีความชอบ ก็จะไดรับการพิจารณา ใหไดรับ
บําเหน็จ และผลตอบแทนตาง ๆ เมื่อกระทําความผิดทางวินัย ก็จะไดรับทัณฑตามที่กฎหมาย หรือระเบียบกําหนด
ไว แตในกรณีที่กระทําความผิดทางอาญา จะตองมีการสอบสวน ใหไดขอเท็จจริง ในระหวางการสอบสวน ทาง
ราชการอาจจะใหทหารผูนั้น พักราชการ หรือไมพักราชการก็ได เมื่อคดีถึงที่สุด หรือสอบสวนพิจารณาเสร็จแลว จึง
จะใหทหารผูนั้น กลับเขารับราชการ หรือออกจากราชการ หรือรับราชการตอไป แลวแตกรณีดังนั้น เพื่อใหเกิด
ความเปนธรรม รัดกุม และสะดวกตอการปฏิบัติราชการ กห.จึงไดกําหนดขอบังคับเกี่ยวกับ การสั่งพักราชการไว
โดยใหใชบังคับแกขาราชการทหาร และขาราชการกลาโหมพลเรือน ที่บรรจุในตําแหนงอัตราทหาร กําหนด
หลักเกณฑ เกี่ยวกับปลดออกจากราชการ ซึ่ง ทร.ไดกําหนดแนวทางปฏิบัติเพิ่มเติม เกี่ยวกับการพักราชการ ไมพัก
ราชการ และการกลับเขารับราชการของ ขาราชการทหาร และลูกจางประจํา และการปลดออกจากราชการ รวมทั้ง
กรณีเกี่ยวกับ ผูกระทําความผิดเกี่ยวกับ ยาเสพยติดไวดวย ในที่นี้มิไดกลาวถึงหลักเกณฑ การปลดออกจากราชการ
ไว เนื่องจากกลาวไวแลว ใน อทร.๑๐๐๑ (ตอนที่ ๒ บทที่ ๔)
หลักเกณฑของ กห.เกี่ยวกับการสั่งพักราชการ
๑. การสั่งพักราชการขาราชการทหาร
ขอบังคับ กห.วาดวยการสั่งให ขาราชการทหารพักราชการ พ.ศ.๒๕๒๘ กําหนดหลักเกณฑ ใน
การสั่งพักราชการทหารไว ดังนี้
๑.๑ ขาราชการทหารผูใดถูกฟองคดีอาญา หรือถูกกลาวหาวากระทําผิดอาญา เวนแตความผิดลหุ
โทษ หรือความผิดอันไดกระทํา โดยประมาท หรือมีกรณีที่ตองหาวา กระทําผิดวินัยอยางรายแรง ถูกสอบสวน เพื่อ
ลงทัณฑสถานหนัก ถาผูบังคับบัญชาเห็นวา จะใหคงอยูในหนาที่ราชการ ระหวางการพิจารณา หรือสอบสวนจะ
เปนการเสียหาย แกราชการ ก็ใหสั่งพักราชการตั้งแต วันที่ออกคําสั่งนั้น
๑.๒ ผูมีอํานาจสั่งใหขาราชการทหาร ต่ํากวาชั้นสัญญาบัตรพักราชการ ใหผูบังคับบัญชาที่มีอํานาจ
สั่งบรรจุเปนผูสั่ง สวนขาราชการทหารชั้นสัญญาบัตร รัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหมเปนผูสั่ง
๑.๓ การใหพักราชการนั้น ใหพักตลอดเวลาที่คดียังไมถึงที่สุด หรือตลอดเวลาที่สอบสวนพิจารณา
เมื่อคดีถึงที่สุด หรือสอบสวนพิจารณาเสร็จแลว
๑.๓.๑ ถาปรากฏวาผูถูกสั่งใหพักราชการ มิไดกระทําความผิด และไมมีมลทิน หรือมัว
หมองเลย ผูบังคับบัญชาที่สั่งพักราชการ ตองสั่งใหผูนั้นกลับคืนตําแหนงเดิม หรือเทียบเทาตั้งแตวันที่สั่งพักราชการ
๑.๓.๒ แมไมไดความวา ผูถูกสั่งใหพักราชการไดกระทําความผิด และไมมีมลทิน หรือมัว
หมองอยู ผูบังคับบัญชาที่สั่งพักราชการ จะสั่งใหกลับเขารับราชการ หรือใหออกจากราชการก็ได แตตองสั่งใหกลับ
เขารับราชการ หรือออกจากราชการ ตั้งแตวันที่ออกคําสั่งนั้น

๑.๓.๓ ถาปรากฏวา ผูถูกสั่งใหพักราชการไดกระทําความผิด ใหผูบังคับบัญชาที่สั่งพัก
ราชการ ปฏิบัติดังนี้
๑.๓.๓.๑ ถาสั่งใหออกจากราชการโดยไมมีเบี้ยหวัดบําเหน็จบํานาญ ใหสั่งให
ออกตั้งแตวันสั่งพักราชการ
๑.๓.๓.๒ ถาสั่งใหออกจากราชการโดยมีเบี้ยหวัดบําเหน็จบํานาญ ใหสั่งใหออก
ตั้งแตวันออก คําสั่ง
ในกรณีที่ปรากฏวาผูถูกสั่ง ใหพักราชการไดกระทําความผิด แตศาลรอการกําหนดโทษ หรือ
กําหนดโทษ แตรอการลงโทษไว หรือลงโทษจําคุก และปรับแตโทษจําคุกใหยก หรือลงโทษจําคุก และปรับแตโทษ
จําคุก ใหรอการลงโทษไว หรือลงโทษปรับสถานเดียว หรือผูบังคับบัญชาสั่ง ใหลงทัณฑทางวินัย และความผิดนั้น
ไมเกี่ยวกับการทุจริต ตอผลประโยชน ของทางราชการ ผูบังคับบัญชาที่สั่งพักราชการ จะสั่งใหกลับเขารับราชการ
หรือใหออกจากราชการ ตามขอ ๑.๓.๒ ก็ได
๑.๔ เงินเดือนและเงินที่จายเปนรายเดือน ของผูที่ถูกสั่งใหพักราชการ ใหถือปฏิบัติตามขอบังคับ
กห. วาดวยการตัด งด และจายเงินรายเดือน และใหผูบังคับบัญชาตามที่กําหนดไว ในขอ ๑.๒ สั่งจาย หรืองดจาย
แลวแตกรณี
๒. การสั่งพักราชการลูกจางประจํา
กรณีที่ลูกจางประจํา ตองหาวากระทําความผิดอาญา เวนแตเปนความผิดลหุโทษ หรือความผิดที่
ไดกระทําโดยประมาท ขอบังคับ กห.วาดวยลูกจางประจํา กําหนดใหผูบังคับบัญชาตั้งแตชั้น ผูบัญชาการกองพล ผู
บังคับการกองเรือ ผูบัญชาการกองพลบิน หรือเทียบเทาขึ้นไป มีอํานาจสั่งพักราชการ เพื่อรอฟงผลการสอบสวน
พิจารณาได แตภายหลังปรากฏผลการสอบสวน พิจารณาวาผูนั้นมิไดกระทําความผิด หรือกระทําผิดไมถึงกับ
จะต องถู ก ลงโทษใหออก ปลดออกหรื อไล ออก และไมมี ก รณี ที่ จ ะต องออกจาก ราชการตามเหตุผ ลอื่ น ก็ ใ ห
ผูบังคับบัญชาที่สั่งพักราชการ สั่งใหผูนั้นกลับเขารับราชการ ในตําแหนงเดิม สวนคาจางของผูถูกสงพักราชการ ให
ถือปฏิบัติตามขอบังคับกลาโหม วาดวยการตัด งด และจายเงินรายเดือน โดยอนุโลม
๓. การตัด งด และจายเงินรายเดือนของผูถูกสั่งพักราชการ
คําวา "เงินรายเดือน" หมายถึง เงินเดือนกับเงินเพิ่มคาวิชา เงินเพิ่มพิเศษเพื่อการสูรบ เงินเพิ่มคาฝา
อันตราย เงินยังชีพขาราชการบางจังหวัด ในภาคใต และเงินอื่นที่กระทรวงการคลัง กําหนดใหเบิกจายในลักษณะ
เงิ น เดื อ น ผู ที่ ถู ก สั่ ง พั ก ราชการ ทั้ ง ที่ เ ป น ข า ราชการทหาร และลู ก จ า งประจํ า จะถู ก ตั ด งด เงิ น รายเดื อ น ตาม
หลักเกณฑที่กําหนดไว ในขอบังคับ กห.วาดวยการตัด งด และจายเงินรายเดือน พ.ศ.๒๕๐๔ สรุปไดดังนี้
๓.๑ ผูที่ถูกสั่งพักราชการ ใหงดจายเงินรายเดือน และคาเชาบานไวตั้งแตใน วันถูกสั่งพักราชการ
๓.๒ หากผูถูกสั่งพักราชการ ไดปฏิบัติหนาที่ลวงเลย วันใหพักราชการ เพราะมิไดรับทราบคําสั่ง
ใหจายเงินรายเดือน และคาเชาบานใหถึงวัน ที่ไดรับทราบคําสั่ง หรือควรจะไดรับทราบ คําสั่งนั้น ถาผูถูกสั่งพัก

ราชการ จําเปนตองสงมอบงาน ก็ใหจายเงินรายเดือน และคาเชาบานใหถึงวัน สงมอบงานเสร็จ แตตองไมเกิน สิบ
หาวันนับแตวันที่ไดรับทราบ หรือควรจะไดรับทราบคําสั่งนั้น หากผูถูกควบคุมตัวจําเปนตองมา สงมอบงาน
ระหวางถูกควบคุมตัว ก็ใหจายเงินรายเดือน และคาเชาบานในระหวางที่ สงมอบงานนั้นใหดวยแตตองไมเกิน สิบ
หาวัน
๓.๓ เงินรายเดือนและคาเชาบาน ที่งดจายระหวางถูกควบคุมตัว หรือระหวางพักราชการนั้น เมื่อ
คดีหรือกรณีถึงที่สุด
๓.๓.๑ ถาปรากฏวาผูถูกควบคุมตัวหรือถูกสั่งพักราชการ มิไดกระทําความผิด และไมมี
มลทินหรือมัวหมอง ใหจายเงินที่งดจายไวเต็มจํานวน
๓.๓.๒ ถาปรากฏวาผูถูกควบคุมตัว หรือถูกสั่งพักราชการ มิไดกระทําความผิด แตมี
มลทินหรือมัวหมอง หรือถูกศาลพิพากษาวา มีความผิดแตรอการกําหนดโทษไว หรือกําหนดโทษแตรอการลงโทษ
ไว หรือถูกลงโทษไมถึงจําคุก และไมถูกสั่งไลออก หรือไมถูกถอดออกจากยศทหาร หรือไมถูกสั่งปลดออก หรือไม
ถูกสั่งลงโทษถึง ใหออกจากประจําการ โดยไมมีเบี้ยหวัดบําเหน็จบํานาญ ใหจายเงินรายเดือนที่งดจายไวนั้น ไมเกิน
กวาครึ่งหนึ่งของเงินรายเดือน ที่ไดรับกอนวันถูกควบคุมตัว หรือวันถูกสั่งพักราชการ แตเฉพาะคาเชาบานใหจาย
ใหเต็ม
๓.๓.๓ ถาปรากฏวาผูถูกควบคุมตัว หรือถูกสั่งพักราชการ ไดกระทําความผิดถูกศาล
พิพากษา ลงโทษจําคุก หรือโทษหนักกวาจําคุก หรือถูกสั่งไลออก หรือถูกออกจากยศทหาร หรือถูกสั่งปลดออก
หรือถูกสั่งใหออก โดยไมมีเบี้ยหวัดบําเหน็จบํานาญ หามมิใหจายเงินที่งดไว
๓.๔ ถาผูถูกควบคุมตัวหรือถูกสั่งพักราชการ ตายเสียกอนคดี หรือกรณีถึงที่สุด ใหผูที่มีอํานาจสั่ง
บรรจุ ตั้งคณะกรรมการขึ้นพิจารณา และวินิจฉัยตามหลักฐานเทาที่มีอยูวา จะจายเงินที่งดไว หรือไมเพียงใดโดย
อนุโลม ตามขอ ๓.๓
หลักเกณฑของ ทร.เกี่ยวกับการสั่งพักราชการ และการไมพักราชการ
นอกจากการปฏิบัติตามหลักเกณฑของ กห.แลว ทร. ยังไดออกคําสั่งเกี่ยวกับแนวปฏิบัติ ในการ
พิจารณาสั่งพักราชการ ขาราชการทหาร และลูกจางประจํา และไดแตงตั้งคณะกรรมการพิจารณา การสั่งพักราชการ
หรือปลดออกจากราชการ เพื่อใหการพิจารณา เปนไปดวยความรอบคอบ เปนมาตรฐานใกลเคียงกัน และเกิดความ
เปนธรรมแกทุกราย นอกจากนี้ยังไดออกคําสั่ง ทร. เกี่ยวกับการสั่งพักราชการ และปลดออกจากราชการ ผูที่กระทํา
ความผิด เกี่ยวกับยาเสพยติดใหโทษ รวมทั้งระเบียบ ทร.วาดวยการปลดออกจากราชการ ไมรบั สมัครตอ งดบําเหน็จ
ประจําป และถอดยศสําหรับทหารประจําการ ต่ํากวาชั้นสัญญาบัตรดวย
------------------------------------------------------------

๑. แนวปฏิบตั ใิ นการพิจารณาสั่งพักราชการ ขาราชการทหารและลูกจางประจํา
เมื่อขาราชการทหาร หรือลูกจางประจําถูกฟองคดีอาญา หรือถูกกลาวหาวากระทําผิดอาญา เวนแต
ความผิ ด ลหุ โ ทษ หรื อความผิ ด อัน ได ก ระทํ า ผิ ด วิ นั ย อยา งร ายแรงถู ก สอบสวน เพื่ อลงทัณ ฑ ส ถานหนัก และ
ผูบังคับบัญชาเห็นวา ถาใหคงอยูในหนาที่ราชการ ระหวางการพิจารณา หรือสอบสวน จะเปนการเสียหายแก
ราชการ ก็ใหสั่งพักราชการได ทร.จึงไดกําหนดหลักเกณฑ ในการสั่งพักราชการ เพื่อเปนแนวทางปฏิบัติดวย ดังนี้
๑.๑ หลักเกณฑในการพิจารณา เกี่ยวกับผูถูกฟองคดีอาญา หรือถูกกลาวหาวากระทําผิดอาญา หรือ
ตองหาวากระทําผิดวินัย อยางรายแรง ทร.สั่งการใหดําเนินการ สั่งพักราชการ ในกรณี
๑.๑.๑ เมื่อถูกฟองเปนจําเลยตอศาล ในคดีอาญา (ไมวาศาลทหารหรือศาลพลเรือน) ยกเวน
ความผิดลหุโทษ หรือความผิดอันไดกระทํา โดยประมาท
๑.๑.๒ เมื่อถูกกลาวหา หรือตองหาวากระทําผิดในคดีอาญา ยกเวนความผิดลหุโทษ หรือ
ความผิด อันไดกระทําโดยประมาท และกรณีเขาเกณฑดังตอไปนี้
๑.๑.๒.๑ ถาการสอบสวนนั้น ดําเนินการโดยเจาหนาที่ ทร. กระทําหนาที่ใน
ฐานะพนักงาน สอบสวน แมสํานวนการสอบสวน ยังไมเสร็จสิ้น แตเมื่อการสอบสวนปรากฏวา พยานเอกสารฟง
ไดเปนที่แนชัดวา ผูถูกกลาวหา หรือผูตองหาผูนั้นกระทําผิดจริง หรือมีพยานวัตถุ และ/หรือของกลางยืนยัน การ
กระทําผิดของผูถูกกลาวหา หรือผูตองหาผูนั้น
๑.๑.๒.๒ ถาการสอบสวนกระทํา โดยเจาหนาที่บานเมือง เมื่อความปรากฏวาผล
การสอบสวน ขอเท็จจริงเบื้องตน ของหนวยตนสังกัด เมื่อไดแนชัดวา ผูถูกกลาวหาหรือผูตองหาไดกระทําผิดจริง
หรือกรณีที่มีการรวมฟงคดี และผูรวมฟงคดีไดรายงาน ผลการรวมฟงคดีใหผูบังคับบัญชา ของผูถูกกลาวหา หรือ
ผูตองหาผูนั้นไดทราบ ซึ่งฟงไดแนชัดจากรายงาน ผลการรวมฟงคดีวา ผูกลาวหา หรือผูตองหาไดกระทําผิดจริง
หรือเมื่อไดรับทราบผลการสั่งการ ทางคดีจากพนักงานอัยการวา ไดสั่งฟองผูถูกกลาวหา หรือผูตองหานั้นแลว
๑.๑.๓ ผูที่ถูกกลาวหาวากระทําผิด เกี่ยวกั บยาเสพยติดใหโทษที่ มีหลักฐาน นาเชื่อว า
กระทําผิดจริง และ/หรือ ผูที่ถูกฟองเปนจําเลยตอศาล ในคดีที่เกี่ยวกับยาเสพยติดใหโทษ
๑.๑.๔ เมื่อถูกกลาวหาในความผิดทางวินัย จากการสอบสวนขั้นตนฟงไดวา เปนความผิด
รายแรง ซึ่งจะตองรับทัณฑสถานหนัก เชน กอใหแตกความสามัคคี ในหมูคณะทหารอยางรายแรง ทําใหเสื่อมเสีย
ชื่ อเสี ย ง ในหมู ค ณะทหารอย า งร า ยแรง ประพฤติ ผิ ด ศี ล ธรรม ทํ า ให เสี ย วิ นั ย ในการปกครอง และกรณี ชูส าว
ประพฤติผิดที่เปนภัยตอสังคม
๑.๒ หลั ก เกณฑ ใ นการพิ จ ารณา เกี่ ย วกั บ การเสี ย หายของราชการ ดั ง ได ก ล า วแล ว ว า เมื่ อ
ผูบัง คับบั ญชาเห็นวา จะให ถู กฟ องคดี อ าญา หรื อถูก กลา วหาว า กระทําผิ ด อาญา อยูใ นหนาที่ ราชการระหว าง
พิจารณา หรือสอบสวนแลว จะเปนการเสียหายแกราชการ ก็ใหสั่งพักราชการ การพิจารณาวาจะเสียหายแกราชการ
หรือไมนั้น ทร.ใหพิจารณาวา ถาอยูในหนาที่ราชการ จะเปนเหตุให

๑.๒.๑ ผูนั้นจะมีโอกาสกระทําความผิดไดตอไปอีก หรืออาจทําใหผูใตบังคับบัญชาของผู
นั้น ขาดความเคารพยําเกรง ซึ่งจะทําใหเกิดการเสียวินัย ในการปกครองบังคับบัญชา เชน กรณีทุจริตตอหนาที่
ยักยอกเงินของทางราชการ ถาใหคงอยูในหนาที่ราชการนั้น อาจมีการยักยอกเพิ่มขึ้น หรือเมื่อผูใตบังคับบัญชารูเขา
เกิดความดูหมิ่นดูแคลน ขาดความเคารพนับถือ ทําใหเสียวินัยในการปกครอง หรือ
๑.๒.๒ ขัดของแกการสอบสวน หรือการหาหลักฐาน เชน อาจปดบังซอนเรน หรือทําลาย
หลักฐานใหชํารุดสูญหาย หรือ
๑.๒.๓ เสื่อมเสียความยุติธรรม เชน อาจใชอิทธิพลในตําแหนงหนาที่ ขูเข็ญหรือทําราย
พยาน หรืออาจทําใหพยาน ไมกลาใหการตามความเปนจริง หรือ
๑.๒.๔ งานในตําแหนงหนาที่นั้น ตองหยุดชะงัก เพราะผูตองหาดังกลาวนั้น ถูกควบคุม
ตัวไมสามารถ ปฏิบัติงานในหนาที่ตอไปได
๑.๓ การรายงาน
๑.๓.๑ การรายงานเกี่ยวกับ คดีที่ถูกฟอง หรือถูกกลาวหา ใหผูถูกฟองหรือถูกกลาวหา
หรื อ ต อ งหาว า ได ก ระทํ า ผิ ด ในคดี อาญานั้ น เป น ผู ร ายงานคดี ที่ ถู ก ฟ อ ง หรื อ ถู ก กล า วหาหรื อ ต อ งหานั้ น ต อ
ผูบังคับบัญชาโดยตรง ของตนโดยเร็ว เมื่อผูบังคับบัญชาโดยตรงไดรับรายงาน ก็ใหเสนอรายงานตามลําดับชั้น
จนถึง ทร. สําหรับนายทหารสัญญาบัตร เมื่อตองหาในคดีอาญาตองรายงาน ผูบังคับบัญชาทราบ ตามขอบังคับ
ทหาร วาดวยการแบงประเภท นายทหารสัญญาบัตร
๑.๓.๒ การรายงานเกี่ยวกับ การสั่งพักราชการ หรือไมพักราชการ ใหเปนหนาที่ของ
ผูบังคับบัญชาตนสังกัด หรือผูบังคับบัญชา ที่ไดรับมอบการบังคับบัญชา ที่ดํารงตําแหนงตั้งแตชั้น ผบ.เรือชั้น ๓
ผบ.รอย. หัวหนาแผนก หรือตําแหนงที่เทียบเทาขึ้นไป เสนอรายงาน
๑.๓.๒.๑ ในกรณีขอใหสั่งพักราชการ แกผูใตบังคับบัญชาซึ่งเขาเกณฑ จะตอง
ถูกสั่งพักราชการ ตามขอ ๑.๑ และ ๑.๒ ใหเสนอไปยังผูที่มีอํานาจ สั่งพักราชการโดยดวน
กรณีที่ผูจะถูกสั่งพักราชการนั้น ดํารงตําแหนงตั้งแต ผบ.เรือชั้น ๓ ผบ.รอย. หัวหนาแผนก
หรือตําแหนงที่เทียบเทาขึ้นไป ก็ใหเปนหนาที่ของผูบังคับบัญชาโดยตรง ของผูดํารงตําแหนงดังกลาว เปนผูเสนอ
รายงาน ไปยังผูมีอํานาจสั่งพักราชการ โดยดวน
๑.๓.๒.๒ ในกรณีที่ไมสั่งพักราชการ เนื่องจากไมเขาเกณฑ จะตองถูกสั่งพัก
ราชการ ตามความในขอ ๑.๑ และ ๑.๒ ใหเสนอไปยังผูที่มีอํานาจ สั่งพักราชการทราบโดยดวน
๑.๔ การสอบสวนข อ เท็ จ จริ ง ขั้ น ต น ในคดี อ าญาที่ เ จ า หน า ที่ ฝ า ยบ า นเมื อ ง เป น ผู ดํ า เนิ น การ
สอบสวน
ในกรณีที่เจาหนาที่ฝายบานเมือง ไดแจงใหฝายทหารทราบวา มีผูใตบังคับบัญชาของ
หนวยทหารนั้น ไดกระทําความผิดในคดีอาญา ยกเวนความผิดลหุโทษ หรือความผิดอันไดกระทําโดยประมาท แม

คดีนั้นจะมีการแตงตั้งนายทหาร เขารวมฟงคดีดวยหรือไมก็ตาม ใหเปนหนาที่ของ ผูบังคับบัญชาตนสังกัด ของ
หนวยผูกระทําผิดที่รับแจงนั้น แตงตั้งกรรมการสอบสวน เพื่อสอบหาขอเท็จจริงโดยละเอียดไว อีกสวนหนึ่ง
ต า งหากจากสํ า นวนสอบสวนของเจ า หน า ที่ ฝ า ยบ า นเมื อ ง ทั้ ง นี้ ให ส อบสวนตั้ ง ข อ เท็ จ จริ ง ในคดี อ าญาที่
ผูใตบังคับบัญชาไดถูกกลาวหา รวมทั้งรายละเอียดที่เกี่ยวของ กับทางวินัยไวดวย และแมผูถูกกลาวหา หรือผูต อ งหา
วากระทําผิด จะใหการรับสารภาพ ก็ใหทําการสอบสวนพยานผูรูเห็น และรวบรวมหลักฐาน ของความผิดนั้นไว
โดยละเอียดดวย
ในการเสนอขอสั่งพักราชการ หรือไมพักราชการ จะตองแนบเอกสารหลักฐานตาง ๆ ดังนี้
๑.๔.๑ หลักฐานของเจาพนักงานสอบสวน เกี่ยวกับการแจงขอกลาวหา หรือการฟอง
๑.๔.๒ ผลการสอบสวนขอเท็จจริง โดยละเอียดของหนวย
๑.๔.๓ รายงานผลการรวมฟงการสอบสวน (ถามี)
๑.๔.๔ การพิจารณาเกี่ยวกับ ความเสียหายแกราชการ ตลอดจนการพิจารณาสัง่ พักราชการ
หรือไมพักราชการ
๑.๔.๕ หลักฐานการประกันตัว (ถามี)
๑.๔.๖ อื่น ๆ ที่เกี่ยวของ
๑.๕ ในระหวางที่ถูกพักราชการ ผูบังคับบัญชาจะพิจารณา ใหลาออกจากราชการมิได
๑.๖ การรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับประวัติ พฤติกรรม ความประพฤติ ของผูถูกสั่งพักราชการ และไม
ถูกสั่งพักราชการ
๑.๖.๑ กรณีถูกดําเนินคดีอาญาแตพนักงานอัยการ สั่งไมฟองหรือศาลพิพากษาใหยกฟอง
ซึ่งผูบังคับบัญชาตนสังกัดจะตองพิจารณาวา ผูนั้นมีมลทินหรือมัวหมองอยางใดหรือไม หรือศาลมีคําพิพากษาถึง
ที่สุดวา ไดกระทําผิดแตศาลรอการกําหนดโทษ หรือกําหนดโทษแตรอการลงโทษไว หรือการลงโทษจําคุกและ
ปรับแตโทษจําคุกใหยก หรือใหรอการลงโทษไวหรือลงโทษปรับสถานเดียว ใหปฏิบัติดังนี้
๑.๖.๑.๑ เมื่อผูถูกสั่งพักราชการ เสนอรายงานขอกลับเขารับราชการตามเดิม ให
ผูบังคับบัญชาตนสังกัด ที่ไดรับรายงานขอกลับเขารับราชการ แตงตั้งกรรมการสอบสวน เพื่อสอบสวนขอเท็จจริง
จากพยานหลักฐาน หรือเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวของ โดยละเอียดรอบคอบอีกครั้งหนึ่ง กับใหรวบรวมประวัติ
พฤติกรรม และความประพฤติตาง ๆ ในระหวางที่รับราชการ ของผูที่ขอกลับเขารับราชการ เสนอใหคณะกรรมการ
พิ จ ารณาการสั่ ง พั ก ราชการ หรื อ ปลดออกจากราชการ ทราบมากที่ สุ ด เท า ที่ จ ะตรวจสอบ และหามาได เพื่ อ
ประกอบการพิจารณา ใหกลับหรือใหออกจากราชการ
๑.๖.๑.๒ ให ผูบั งคับบัญ ชาต นสังกั ด ที่ ไดรั บทราบผลคดี ของผู ที่ไม ถู กสั่ งพั ก
ราชการ แตงตั้งกรรมการสอบสวน เพื่อสอบสวนขอเท็จจริง จากพยานหลักฐาน หรือเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวของ
โดยละเอียด กับใหรวบรวมประวัติพฤติกรรม และความประพฤติตางๆ ในระหวางที่รับราชการ ของผูท ไี่ มถกู สัง่ พัก

ราชการ เสนอใหคณะกรรมการพิจารณา การสั่งพักราชการ หรือปลดออกจากราชการทราบ มากที่สุดเทาที่จะ
ตรวจสอบและหามาได เพื่อประกอบการพิจารณา ใหออกจากราชการ หรือรับราชการตอไป
๑.๖.๒ กรณีถูกสอบสวนทางวินัย เมื่อผลการสอบสวนปรากฏวา ผูถูกสั่งพักราชการมิได
กระทําผิด และไดเสนอรายงาน ขอกลับเขารับราชการตามเดิม ใหผูบังคับบัญชาตนสังกัด ที่ไดรับรายงานการ ขอ
กลับเขารับราชการดําเนินการ ตาม ๑.๖.๑.๑ เพื่อประกอบการพิจารณาใหกลับ หรือใหออกจากราชการ ในการเสนอ
ขอใหกลับเขารับราชการ หรือใหออกจากราชการ หรือใหรับราชการตอไป จะตองแนบเอกสารตาง ๆ ดังนี้
๑.๖.๒.๑ คําสั่งเด็ดขาดไมฟอง (ถามี)
๑.๖.๒.๒ คําพิพากษาศาลถึงที่สุด
๑.๖.๒.๓ คําสั่งใหพักราชการ หรือบันทึกเรื่องการไมพักราชการ
๑.๖.๒.๔ ขอพิจารณาเกี่ยวกับมลทินหรือมัวหมอง
๑.๖.๒.๕ ประวัติพฤติกรรมและความประพฤติตาง ๆ ในระหวางรับราชการ
๑.๖.๒.๖ ขอพิจารณาของหนวยเกี่ยวกับ การใหกลับเขารับราชการ การใหออก
จากราชการ หรือการใหรับราชการตอไป
------------------------------------------------------------

๒. คณะกรรมการพิจารณา การสั่งพักราชการ หรือปลดออกจากราชการ
๒.๑ เพื่อใหการพิจารณาเกี่ยวกับ การสั่งพักราชการของขาราชการ และลูกจางประจําของ ทร.
เปนไปดวยความรอบคอบ เกิดความเปนธรรม และเปนมาตรฐานใกลเคียงกัน ทร.จึงไดแตงตั้งคณะกรรมการ
พิจารณาการสั่งพักราชการ หรือปลดออกจากราชการ ประกอบดวย
๒.๑.๑ ผช.ผบ.ทร. เปน ประธานกรรมการ
๒.๑.๒ รอง เสธ.ทร. เปน รองประธานกรรมการ
๒.๑.๓ ผช.เสธ.ทร.ฝกพ. เปน กรรมการ
๒.๑.๔ จก.กพ.ทร. เปน กรรมการ
๒.๑.๕ หน.นขต.ทร.หนวยที่เกิดเหตุ หรือผูแทน เปน กรรมการ
๒.๑.๖ หน.นขต.ทร.หนวยตนสังกัดของผู เปนกรรมการกระทําความผิด หรือผูแทน
๒.๑.๗ ผอ.กธน.สบ.ทร. เปน กรรมการ
๒.๑.๘ ผอ.กปค.กพ.ทร. เปน กรรมการและเลขานุการ
๒.๑.๙ หน.การปกครอง กปค.กพ.ทร. เปน กรรมการ และผูชวยเลขานุการ
๒.๑.๑๐ นธน.แผนกนิติธรรม กธน.สบ.ทร. เปน กรรมการ และผูชวยเลขานุการ
๒.๒ คณะกรรมการพิจารณา การสั่งพักราชการ หรือปลดออกจากราชการ มีหนาที่พิจารณาเรื่อง
ตาง ๆ ในกรณีดังตอไปนี้
๒.๒.๑ พิจารณาเกี่ยวกับการลงทัณฑ ในความผิดทางวินัยอยางรายแรง และการเสนอ
ขอใหพิจารณา สั่งพักราชการตามที่หนวยตาง ๆ เสนอ ทั้งนี้เพื่อใหการลงทัณฑ และการสั่งพักราชการ ตอผูกระทํา
ความผิด อยูบนพื้นฐาน และมาตรฐานใกลเคียงกัน ตามแนวปฏิบัติที่กําหนด
๒.๒.๒ พิจารณาเกี่ยวกับ การปลดออกจากราชการ ในกรณีกระทําผิดวินัยอยางรายแรง
๒.๒.๓ พิจารณาเกี่ยวกับ การปลดออกจากราชการ หรือใหกลับเขารับราชการ ในกรณีที่
อัยการสั่งไมฟอง หรือศาลยกฟอง เพราะยังฟงไมไดวา เปนผูกระทําผิด หรือฟงไดวากระทําผิด แตศาลรอการ
กําหนดโทษ หรือรอการลงโทษไว หรือลงโทษจําคุก และปรับ แตโทษจําคุกใหยก หรือใหรอการลงโทษไว หรือ
ลงโทษปรับสถานเดียว
๒.๒.๔ ติดตามเรงรัดผลการสอบสวน การกระทําความผิด ทางวินัยอยางรายแรง หรือการ
กระทําผิดทางอาญา เวนความผิดลหุโทษ หรือความผิดอันไดกระทํา โดยประมาท
๒.๒.๕ พิจารณาปรับปรุงแนวปฏิบัติ ในการพิจารณาการสั่งพักราชการ ขาราชการทหาร
และลูกจางประจํา ใหมีความเหมาะสมยิ่งขึ้น สําหรับการพิจารณา เกี่ยวกับการสั่งพักราชการ หรือปลดออกจาก
ราชการ ของลูกจางประจํา ใหถือปฏิบัติ เชนเดียวกับ การพิจารณาการสั่งพักราชการ หรือปลดออกจากขาราชการ

ทหาร โดยอนุโลม การสั่งการเรื่องตาง ๆ ที่เปนมติ ของคณะกรรมการแลวให ผช.ผบ.ทร. มีอํานาจสั่งการในนาม
ของ ผบ.ทร.
------------------------------------------------------------

๓. การพิจารณาเกี่ยวกับมลทิน หรือมัวหมอง
เนื่องจากขอบังคับ กห. วาดวยการสั่งให ขาราชการทหารพักราชการ ไดกลาวถึงกรณีที่ผูถูกสั่งพัก
ราชการ มีหรือไมมีมลทิน หรือมัวหมองซึ่งจะมีผล ตอการใหออกจากราชการ หรือใหกลับเขารับราชการ แตมิได
กําหนดหลักเกณฑ หรือขอบเขตโดยแนชัด สําหรับพิจารณาวามีมลทินมัวหมอง และสมควรปลด ออกจากราชการ
หรือไม ในการดําเนินการ คงใหอยูในอํานาจของเหลาทัพ เปนผูพิจารณาความเหมาะสม และขอเท็จจริงเปนราย ๆ
ไป คณะกรรมการพิจารณา การสั่งพักราชการหรือปลดออกจากราชการ จึงไดพิจารณาความหมาย และกําหนดใน
การพิจารณาไว เพื่อใหเปนธรรมแกทุกราย โดยไดเสนอ ทร.เพื่อทราบแลว สรุปไดวา ตามความหมายของคําวา
"มลทิน" หรือ "มัวหมอง" หมายถึง ความไมบริสุทธิ์ กรณีคดีที่ศาลพิพากษายกฟอง หรืออัยการสั่งไมฟองแลว จะ
ถือวามีมลทิน หรือมัวหมองหรือไม จะตองพิจารณาจากเหตุผล หลายประการประกอบกัน ไดแก
๓.๑ มูลกรณีที่ผูถูกกลาวหา หรือถูกฟองเปนจําเลยนั้น เกี่ยวกับขอหาอะไร เชน เกี่ยวกับตําแหนง
หนาที่ราชการ เกี่ยวกับเพศ เกี่ยวกับชีวิตและรางกาย เกี่ยวกับทรัพย เกี่ยวกับการพนัน เกี่ยวกับอาวุธปน หรือ
เกี่ยวกับยาเสพยติด เปนตน
๓.๒ ผูที่ถูกสั่งพักราชการมีความบริสุทธิ์เกี่ยวกับขอหา ตามขอ ๓.๑ หรือไมเพียงใด
๓.๓ การพิจารณาตามขอ ๓.๒ จะตองพิจารณาจากคําพิพากษา สํานวนการสอบสวนพฤติกรรม
ตลอดจนภูมิหลัง ของผูที่ถูกสั่งพักราชการ และความเห็น ของผูบังคับบัญชาตนสังกัด ซึ่งใกลชิดกับผูที่ถูกสั่งพัก
ราชการ เพราะการที่ศาลพิพากษายกฟอง หรืออัยการสั่งไมฟองนั้น อาจเปนเพราะ ผูที่ถูกสั่งพักราชการ มิไดกระทํา
ความผิดตามฟองเลย หรือพยานหลักฐานที่นําสืบ หรือที่ปรากฏในสํานวนการสอบสวน ไมเพียงพอที่จะรับฟงเพื่อ
ลงโทษ หรือสั่งฟอง หรือกรณีเปนที่สงสัย ตามหลักกฎหมายศาล ก็จะตองยกประโยชนให
๓.๔ เมื่อพิจารณาจากเอกสาร หรือหลักฐานดังกลาวในขอ ๓.๓ แลว หากเชื่อไดวาผูที่ถูกสั่งพัก
ราชการ เปนผูบริสุทธิ์ ก็วินิจฉัยไดวา ไมมีมลทิน หรือมัวหมอง
------------------------------------------------------------

๔. การสั่งพักราชการ และการปลดออกจากราชการ ผูทกี่ ระทําความผิดเกี่ยวกับ ยาเสพยตดิ ใหโทษ
ทร.ไดสนองนโยบายรัฐบาล เกี่ยวกับการปองกัน และปราบปรามเกี่ยวกับ ยาเสพยติดใหโทษ โดย
ออกคําสั่ง ทร. ที่ ๒๑/๒๕๑๒ ลง ๑๒ ม.ค.๒๒ ดังนี้
๔.๑ ใหสั่งพักราชการ ผูที่ถูกกลาวหาวากระทําผิด เกี่ยวกับยาเสพยติดใหโทษ ที่มีหลักฐานนาเชื่อ
วา กระทําผิดจริง และ/หรือ ผูที่ถูกฟองศาล ในคดีที่เกี่ยวกับ ยาเสพยติดใหโทษทุกราย
๔.๒ เมื่อคดีถึงที่สุด ศาลพิพากษาวามีความผิดจริง ใหปลดออกจากราชการ
๔.๓ กรณีที่ศาลสั่งยกฟอง หรือปลอยตัว ถามีมลทินมัวหมอง ใหปลดออกจากราชการ
๔.๔ กรณีที่เปนผูเสพ ถามีหลักฐานเชื่อถือไดวา เปนความจริง แมมิไดถูกดําเนินคดีตามกฎหมาย
ใหดําเนินการไมรับสมัครตอ ฐานประพฤติชั่ว หรือผิดศีลธรรม
๕. การปลดออกจากราชการ และถอดยศนายทหารประทวน
จากการที่ ทร.ไดแตงตั้ง คณะกรรมการพิจารณา การสั่งพักราชการ หรือปลดออกจากราชการ เพื่อ
พิจารณาเกี่ยวกับ การปลดออกจากราชการ ในกรณีกระทําผิดวินัยอยางรายแรง ซึ่งจะตองถอดออกจากยศทหาร ตาม
ระเบียบ กห.วาดวยผูซึ่งไมสมควร จะดํารงอยูในยศทหาร และบรรดาศักดิ์ ดวยนั้น คณะกรรมการพิจารณาเห็นวา
ความผิดบางกรณีมีความชัดเจน เขาเกณฑตองปลดออกจากราชการ และถอดยศ จึงเสนอขอใหดําเนินการ ตามสาย
งานปกติ โดยไมตองนําเขาพิจารณา ในคณะกรรมการ ซึ่ง ทร.อนุมัติเมื่อ ๗ ส.ค.๓๙ ใหยกเลิก การนําเรื่องการเสนอ
ขอปลดออกจากราชการ และถอดยศนายทหารประทวน ที่มีความผิดตามที่กําหนดไว ในระเบียบเขาพิจารณา ใน
คณะกรรมการ ไดแก
๕.๑ ทุจริตตอหนาที่ราชการ โดยถือตามคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก หรือโทษที่หนักกวาจําคุก
เวนแตศาลจะรอการกําหนดโทษ หรือกําหนดโทษแตรอการลงโทษไว
๕.๒ กระทํ า ความผิ ด นอกจากข อ ๕.๑ ต อ งรั บ โทษจํ า คุ ก หรื อโทษที่ ห นั ก กว า จํ า คุ ก โดยคํ า
พิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก หรือโทษที่หนักกวาจําคุก เวนแตศาลจะรอการกําหนดโทษ หรือกําหนดโทษแตรอการ
ลงโทษไว หรือตองรับโทษจําคุกไมเกินความผิดลหุโทษ หรือความผิดอันกระทําโดยประมาท
๕.๓ ตองคําพิพากษาถึงที่สุด ใหเปนคนลมละลาย เพราะทําหนี้สินขึ้นดวยความทุจริต
๕.๔ ตองหาในคดีอาญาแลวหลบหนีไป
๕.๕ หนีราชการทหารในเวลาประจําการ
เรื่องดังกลาวขางตน ให กพ.ทร. เปนหนวยดําเนินการเสนอขออนุมัติ ทร. ซึ่ง ผบ.ทร.ได
มอบอํานาจให จก.กพ.ทร.สั่งการในนามของ ผบ.ทร.
------------------------------------------------------------

กฎหมาย ขอบังคับ ระเบียบ และหลักเกณฑที่เกี่ยวของ
๑. พระราชบัญญัติจัดระเบียบราชการ กระทรวงกลาโหม พ.ศ.๒๕๐๓
๒. ขอบังคับ กห.วาดวยการสั่งการ และประชาสัมพันธ พ.ศ.๒๕๒๗
๓. ขอบังคับทหารที่ ๑๒/๑๑๙๕๗ วาดวยการรายงานตนเอง ๒๔๗๕
๔. ขอบังคับ กห.วาดวย การจัดกองทหารเกียรติยศ พ.ศ.๒๕๒๘
๕. ขอบังคับทหารวาดวย การเคารพ
๖. ขอบังคับทหารที่ ๖/๑๗๗๗๕ วาดวย การแสดงความเคารพสําหรับพลเรือน๒๔๘๑
๗. ขอบังคับ กห.วาดวย การสั่งใหขาราชการทหาร พักราชการ พ.ศ.๒๕๒๘
๘. ขอบังคับ กห.วาดวยการตัด งด และจายเงินรายเดือน พ.ศ.๒๕๐๔
๙. ขอบังคับทหาร ที่ ๑๑/๑๖๕๓๖ วาดวย การแบงประเภท นายทหารสัญญาบัตร๒๔๘๒
๑๐. คําสั่ง กห.(เฉพาะ) ที่ ๖๘/๔๑ ลง ๒๒ พ.ค.๔๑ เรื่อง มอบหมายให รมช.กห.สั่งและปฏิบัติ
ราชการแทน รมว.กห.
๑๑. คําสั่ง กห.(เฉพาะ) ที่ ๙๑/๓๖ ลง ๒๔ ส.ค.๓๖ เรื่อง มอบอํานาจให ปล.กห. ผบ.ทหารสูงสุด
ผบ.ทบ. ผบ.ทร. และ ผบ.ทอ. ทําการแทน และสั่งการในนามของ รมว.กห.
๑๒. คําสั่ง กห.(เฉพาะ) ที่ ๒๓๙/๔๐ ลง ๒๘ ต.ค.๔๐ เรื่อง มอบอํานาจให ปล.กห. ผบ.ทหาร
สูงสุด ผบ.ทบ. ผบ.ทร. และ ผบ.ทอ. ทําการแทน และสั่งการในนามของ รมว.กห.
๑๓. คําชี้แจงทหารที่ ๕/๕๕๒๕ เรื่อง รายงานตนเอง ๒๔๗๘
๑๔. บันทึก สม.ที่ (ฉบับ สม.เลขรับ ๓๑๗๑/๓๖) เรื่อง ขอหารือ การลงชื่อสั่งการกรณีมอบอํานาจ
ชวง
๑๕. บันทึก สม.ที่ (ฉบับ กห เลขรับ ๖๕๖๖/๓๔) เรื่อง การคาดกระบี่ และการแสดงการเคารพ
๑๖. บันทึก กพ.ทหาร ที่ กห ๐๓๐๓/๑๓๖๘ ลง ๑๖ ส.ค.๒๘ เรื่อง การปฏิบัติของกองทหาร
เกียรติยศ
๑๗. บันทึก กพ.ทหาร ที่ (ตอ กพ.ทหาร เลขรับ ๔๙๒๐/๒๙) ลง ๓๑ มี.ค.๒๙ เรื่อง การเปาเพลง
คํานับของกองรักษาการณ
๑๘. ระเบียบ ทร.วาดวยการรายงานตนเอง พ.ศ.๒๕๑๒
๑๙. ระเบียบ ทร.วาดวย การปกครองบังคับบัญชา และกําหนดอํานาจหนาที่ ของหนวยตนสังกัด
กับหนวยปกครอง พ.ศ.๒๕๒๑
๒๐. คําสั่ง ทร.ที่ ๑๑๔/๒๕๔๑ ลง ๒๓ ก.ค.๔๑ เรื่อง การมอบอํานาจสั่งการ และทําการแทนใน
นามผูบัญชาการทหารเรือ

๒๑. คําสั่ง ทร.ที่ ๔๔๘/๒๕๓๐ ลง ๑๔ ก.ย.๓๐ เรื่อง แนวปฏิบัติในการพิจารณาสั่งพักราชการ
ขาราชการทหารและลูกจางประจํา
๒๒. คําสั่ง ทร.ที่ ๓๗๕/๒๕๓๑ ลง ๓๐ ส.ค.๓๑ เรื่อง แกไขเพิ่มเติมคําสั่ง ทร.ที่ ๔๔๘/๒๕๓๐
๒๓. คําสั่ง ทร.ที่ ๔๔๙/๒๕๓๒ ลง ๑๗ ต.ค.๓๒ เรื่อง แกไขเพิ่มเติมคําสั่ง ทร.ที่ ๔๔๘/๒๕๓๐
๒๔. คําสั่ง ทร.ที่ ๑/๒๕๒๒ ลง ๑๒ ม.ค.๒๒ เรื่อง การสั่งพักราชการ และปลดออกจากราชการ
๒๕. คําสั่ง ทร.ที่ ๘๑/๒๕๓๙ ลง ๗ พ.ค.๓๙ เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการพิจารณา การสั่งพัก
ราชการ หรือปลดออกจากราชการ
๒๖. คําสั่ง ทร.ที่ ๒๑/๒๕๒๒ ลง ๑๒ ม.ค.๒๒ เรื่อง การสั่งพักราชการ และปลดออกจากราชการ
ผูที่กระทําความผิด เกี่ยวกับยาเสพยติดใหโทษ
๒๗. บันทึก ทร.ที่ กห ๐๕๐๓/๑๗๓๗ ลง ๒๙ ต.ค.๒๙ เรื่อง การแตงกายในการรายงานตนเอง
เมื่อ ผบ.ทร.ไปตรวจเยี่ยมหนวย หรือเขาไปในพื้นที่ของหนวย
๒๘. บันทึก ทร. ที่ กห ๐๕๐๓/๑๕๖๓๒ ลง ๑๖ ธ.ค.๒๖ เรื่อง การทําความเคารพและการรายงาน
๒๙. บันทึก ยก.ทร.ลับ ที่ กห ๐๕๐๕/๕๘๒ ลง ๒๗ มี.ค.๓๘ เรื่อง ขออนุมัติหลักการในการ
ปรับปรุง โครงสรางกองทัพเรือ
๓๐. บันทึก กพ.ทร.ที่ตอ กพ.ทร. เลขรับ ๕๙๔๒/๓๙ ลง ๒๗ มิ.ย.๓๙ เรื่อง การแกไขการมอบ
อํานาจสั่งการ และทําการแทนในนาม ผบ.ทร.
๓๑. บันทึก กร.ที่ ๓๕/๒๕๒๓ ลง ๑๓ ก.พ.๒๓ เรื่อง การรายงานตนเอง
๓๒. บันทึก กพ.ทร. ที่ กห ๐๕๐๓/๕๓๔๙ ลง ๒๐ ก.ย.๓๑ เรื่อง การรายงานตนเอง การรายงาน
บัญชีพล และการกลาวคําปฏิญาณตน
๓๓. บันทึก กพ.ทร.ที่ กห ๐๕๐๓/๖๔๔๙ ลง ๑๗ ก.ค.๓๒ เรื่อง การปกครองบังคับบัญชา และ
อํานาจหนาที่ของหนวยตนสังกัด กับหนวยปกครอง
๓๔. บันทึก กพ.ทร.ที่ กห ๐๕๐๓/๔๐๗๔ ลง ๓๐ พ.ค.๓๓ เรื่อง ขออนุมัติหลักการและกําหนด
แนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับเจาหนาที่หมุนเวียน
๓๕. บันทึก กพ.ทร.ที่ กห ๐๕๐๓/๘๕๗๕ ลง ๒๙ พ.ย.๓๘ เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการสั่งพัก
ราชการ
๓๖. บันทึก กพ.ทร.ที่ กห ๐๕๐๓/๖๖๔๓ ลง ๒๖ ก.ค.๓๙ เรื่อง การยกเลิกนําเรื่องการขออนุมัติ
ปลดออกจากราชการ และถอดยศของนายทหารประทวน เขาพิจารณาในคณะกรรมการ พิจารณาสั่งพักราชการ
หรือปลดออกจากราชการ
๓๗. บันทึก กพ.ทร.ที่ กห ๐๒๐๑/ว.๑๓๗๓๘ ลง ๘ ก.ค.๐๗ เรื่อง การหมุนเวียนกําลังพล

๓๘. บันทึก กพ.ทร.ที่ กห ๐๒๐๑/๕๐๘๔ ลง ๖ ส.ค.๒๘ เรื่อง การพิจารณาขอบเขตของมลทิน มัว
หมอง

