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บทที่ ๕
ผู้บังคับบัญชา และความเป็นผู้นา
การบังคับบัญชาและผู้บังคับบัญชา
๑. คาจากัดความ
๑.๑ การบังคับบัญชา
หมายถึงการปฏิบัติของผู้บังคับบัญชา ในอันที่จะให้ภารกิจของหน่วยของตนบรรลุผลสาเร็จตามความ
มุ่งหมาย ทั้งนี้หมายถึง การบริหารงานในการบังคับบัญชา (MANAGEMENT IN COMMAND) ซึ่งเป็นการ
ปฏิบั ติงานตามแผนและหลั กการ ตามระเบีย บที่ ว างไว้ เพื่อ ให้ การปฏิบั ติภ ารกิ จของหน่ ว ยเป็น ไปด้ ว ยความ
เรียบร้อย
๑.๒ ผู้บังคับบัญชา
คือบุคคลที่ได้รับแต่งตั้งให้มีตาแหน่งหน้าที่ในการบังคับบัญชาเป็นผู้ที่ได้รับสิทธิ์อานาจ และหน้าที่ที่
ทางราชการได้มอบหมายให้ และใช้กับผู้ใต้บังคับบัญชาในการปฏิบัติงานโดยนัยแห่งกฎหมาย เพื่อให้การปกครอง
บังคับบัญชาหน่วยสามารถปฏิบัติภารกิจได้เป็นผลสาเร็จลุล่วงไปด้วยดี สมความมุ่งหมายของทางราชการ ผลอัน
เนื่องจากการได้รับการแต่งตั้งมีสิทธิ์ อานาจ และหน้าที่ในการบังคับบัญชาดังนั้นตาแหน่งผู้บังคับบัญชา
ก. มีข้อผูกพันที่จะรับผิดชอบในการดาเนินการให้ภารกิจสาเร็จลุล่วงไป
ข. มีอานาจตามกฎหมายที่จะบังคับบัญชาปฏิบัติตามคาสั่ง
ค. มีอานาจตามกฎหมายที่จะลงโทษผู้ที่บิดพลิ้ว ขัดขืน หรือฝุาฝืนคาสั่งของ
ผู้บังคับบัญชา
การบริหารงานในทุกระดับ จุดประสงค์ประการสาคัญก็คือ เพื่อให้บรรลุความสาเร็จอย่างมีประสิทธิภาพ
และประหยัดที่สุด บรรดากระบวนการต่าง ๆ ที่นามาใช้เพื่อการอานวยงานของหน่วยให้ปฏิบัติ ตามภารกิจที่ได้รับ
มอบหมาย และดาเนินงานไปโดยสอดคล้อง และประสานกันนั้น ผู้บังคับบัญชาจึงเป็นผู้ที่จะต้องสามารถจัดงาน
ให้ดาเนินไปตาม กระบวนการที่ถูกต้อง และมีประสิทธิภาพ และก็ไม่อาจทาให้สาเร็จได้ด้วยตัวของตัวเอง
ทั้งหมด หากขาดความร่วมมือร่วมใจ ศรัทธาและความเชื่อมั่นในความสามารถของผู้บังคับบัญชา
ผู้บังคับบัญชาในระดับต่างๆ ต่างก็มีอานาจบริหารและอานาจในการบังคับบัญชา ตามขอบเขตของกฎหมาย
ที่แตกต่างกันไป ความเหมาะสมของการใช้อานาจของผู้บังคับบัญชา จึงเป็นเรื่องที่จะต้องมีการฝึกอบรม เพื่อ
เข้าใจวิธีปฏิบัติที่ถูกต้อง เข้าใจหลักการใน การเสริมสร้างสมรรถภาพในการทางานให้มีประสิทธิภาพ และการสร้าง
สัมพันธภาพระหว่างผู้บังคับบัญชา และผู้ใต้บังคับบัญชา
ความสาคัญอีกประการหนึ่งก็คือ ผู้บังคับบัญชาจะต้องเป็นผู้ที่มีศิลปะหรือชั้นเชิงในการปกครองบังคับ
บัญชา ให้ผู้ อยู่ใ ต้บังคับ บัญชาเชื่อฟังปฏิบัติตามคาสั่ง การที่ผู้บังคับบัญชาปรับภาวะและสิ่ งแวดล้อม เพื่อให้

-
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ผู้ใต้บังคับบัญชาใช้เป็นประโยชน์แก่งานได้ ตามที่ผู้บังคับบัญชาพึงประสงค์ จึงเป็นสิ่งอันพึงปรารถนาของการ
ปกครองบังคับบัญชา
๒. คุณสมบัติของผู้บังคับบัญชา (Commander Qualification) แยกออกเป็น ๒ ส่วน คือ
- คุณสมบัติในทางส่วนตัว (Personal Qualification)
- คุณสมบัติในหน้าที่ราชการ (Professional Qualification)
๒.๑ คุณสมบัติในทางส่วนตัว (Personal Qualification)
คุณสมบัตินี้ส่วนใหญ่หมายถึง อุปนิสัยใจคอประจาตัวบุคคล เช่น ไม่เห็นแก่ตัว มีความเสียสละเพื่อ
หน้าที่ราชการและส่วนรวม เป็นผู้ที่เคารพในเหตุผล ซึ่งตรงต่อหน้าที่
ซื่อสัตย์ต่อเพื่อนร่วมงานทั้งผู้ที่สูงกว่า
เสมอกัน และมีอัธยาศัยต่อบุคคลทั่วไป ซึ่งพอสรุปได้ ดังนี้
๒.๑.๑ มีอุปนิสัยใจคอโอบอ้อมอารี
๒.๑.๒ มีความรับผิดชอบ
๒.๑.๓ มีความกระตือรือร้นในการปฏิบัติงาน
๒.๑.๔ มีสติมั่นคง
๒.๑.๕ มีความเชื่อมั่นในตนเอง
๒.๑.๖ มีใจเป็นธรรม
๒.๒ คุณสมบัติในหน้าที่ราชการ (Professional Qualification)
คุณสมบัติในข้อนี้ ต้องอาศัยคุณสมบัติในทางส่วนตัวประกอบด้วย ในปัจจุบันนี้ความรู้ความสามารถใน
หน้าที่ราชการนั้น ไม่ได้หมายถึงเฉพาะการมีความรู้ในงานในหน้าที่ของตนเท่านั้น หากต้องมีความคิดก้าวหน้า มี
ความคิดริเริ่ม และแนวความคิดใหม่ ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมและแก่กองทัพอากาศ และต้องคานึงถึงสภาพ
สิ่งแวดล้อม ความน่าจะเป็นไปได้เกี่ยวกับการวางกาลัง การติดต่อประสาน และการวางแผนร่วมกับเหล่าทัพอื่น
เพราะการเป็นผู้บังคับบัญชาที่ดีจักต้องเป็นผู้ที่มีความรอบรู้ในงานด้านบริหาร และงานด้านยุทธการเพื่อเน้น
พื้นฐานในการพิจารณาและตัดสินใจ ฉะนั้น ความรู้ในหน้าที่จะนามาประกอบคุณสมบัติในหน้าที่ราชการนั้น แยก
ออกได้ดังนี้
- ความรู้ทางทหารทั่วไป (General Military Knowledge)
- ความรู้ในหน้าที่การงาน (Job Knowledge)
- ความสามารถในการติดต่อ (Ability to Communicate)
๒.๒.๑ ความรู้ทางทหารทั่วไป หมายถึงความรู้ในด้านวิชาทหารที่ได้รับการฝึกอบรมจากโรงเรียน
ทหาร และความรู้สามัญเกี่ยวกับวิชาทหาร เช่น วินัยทหาร การใช้อาวุธ การปฐมพยาบาล การยัง

-

๒๙ -

ชีพ การหลบหลีกและหลีกหนี ตลอดจนการปกครองบังคับบัญชาขั้นมูลฐาน และงานด้านธุรการ (Administration
Ability)
๒.๒.๒ ความรู้ในหน้าที่การงาน หมายถึงความรู้ในสายงานในเหล่าของตน และต้องรู้อย่างแท้จริง
ในระดับผู้บังคับบัญชาเหนือตนด้วย สามารถให้คาแนะนา ชี้แจง เกี่ยวกับปัญหาในสายงานของตนให้ผู้บังคับบัญชา
และเสนอแนะผู้บังคับบัญชาชั้นเหนือตนได้เกี่ยวกับการส่งกาลังบารุง การบารุงการบิน และงานพิเศษอื่น ๆ เช่น
การเงิน การสวัสดิการ และกฎหมายต่าง ๆ พอสมควร
๒.๒.๓ ความสามารถในการติดต่อ ผู้บังคับบัญชาจะต้องมีขีดความสามารถ ในการอ่าน การพูด
การเขียน ได้ถูกต้อง เพื่อเป็นตัวอย่างที่ดีต่อผู้ใต้บังคับบัญชา โดยต้องคานึงถึงอยู่เสมอว่า โอกาสต่อไปเขาเหล่านั้น
จะต้องก้าวขึ้นมาอยู่ในตาแหน่งผู้บังคับบัญชาเหมือนกับท่าน โดยหลักการแล้ว กองทัพอากาศจะมีสมรรถภาพ
เข้มแข็ง ผู้บังคับบัญชาที่ดีจักต้องระลึกอยู่เสมอว่า
๒.๒.๓.๑ การสงครามในอนาคตนั้น เป็นสงครามชนิดเบ็ดเสร็จ ซึ่งประชาชนทั้งชาติจะต้อง
ร่วมกัน เพื่อใช้กาลังต่อต้านให้บังเกิดชัยชนะในที่สุดนั้น ถือว่าเครื่องมือหลักแห่งการสงครามอยู่ที่คน ส่วนเครื่องมือ
อื่น ๆ อาจเปลี่ยนแปลงได้ แต่คนย่อมไม่เปลี่ยนแปลง
๒.๒.๓.๒ ค่าของบุคคลย่อมเกี่ยวพันถึงผู้นา ฉะนั้นการฝึกสอน และอบรมจะต้องให้สามารถ
ปฏิบัติการได้เป็นกลุ่มก้อน
๒.๒.๓.๓ สงครามต้องการความทรหดอดทนทางกาย และต้องการความมั่นคงทางกาลังใจ
อย่างสูง ดังนั้นหน่วยทหารที่จะจับอาวุธเข้าสู่สมรภูมิ จาเป็นต้อ งมีคุณลักษณะอันเพียบพร้อมไปด้ว ย สิ่งสาคัญที่
ผู้บังคับบัญชาควรมีคุณลักษณะโดยทั่วไปคือ มีความรู้ดี คือมีความรู้ทั่วไปทางหลักการ วิธีการ ตลอดจนแนวทาง
ปฏิบัติ พร้อมด้วยเหตุผลอย่างกระจ่างแจ้ง เข้าใจเรื่องต่าง ๆ ตามหน้าที่อย่างซาบซึ้ง ปฏิบัติงานตามหน้าที่โดยใช้
หลักความรู้มาประกอบให้เป็นผลสาเร็จสมความมุ่งหมาย จะต้องเป็นแบบฉบับที่ดีต่อผู้ใต้บังคับบัญชา โดยแสดง
ตัวอย่างด้วยตนเองแก่ผู้ใต้บังคับบัญชา ไว้ใจตนเอง เชื่อมั่นตนเอง รับผิดชอบตนเอง และกล้าที่จะรับภัยต่าง ๆ ใน
อันที่จะฟันฝุาอุปสรรคให้บรรลุหน้าที่ได้ทุกโอกาส เป็นผู้มีปฏิภาณเฉียบแหลม สามารถใช้หน่วยของตนให้เหมาะสม
กับโอกาส วางตนให้ผู้บั งคับบัญชา รักใคร่และเชื่อถือตน มีการตรวจเยี่ยมดูแลความทุกข์สุขเพื่อร่ วมงานกันอย่าง
สนิ ทสนม มีขวัญดี ไม่ตื่นเต้น ตกใจง่าย หรือประหม่าเมื่อประสบภัย มีความเด็ดขาดในการปฏิบัติห น้าที่ กล้ า
รับผิดชอบและเสี่ยงภัย ทั้งรับต่อความผิดหรือความชอบในงานที่ตนเกี่ยวข้อง พร้อมทั้งมีกาลังกายแข็งแรง ทรหด
อดทนบากบั่นต่อการงาน มีจิตใจแน่วแน่ทางานให้เป็น ผลดีที่สุดเท่าที่จะปฏิบัติได้ ต้องนึกคิดและพิจารณาก่อนลง
มือปฏิบัติงานเพื่อให้บรรลุผล
๓. คุณลักษณะของผู้บังคับบัญชา (Commander Characteristic)

-

๓๐ -

ผู้ที่จะเป็นผู้บังคับบัญชาที่ดี จะต้องเป็นผู้ที่มีคุณลักษณะของผู้นา คุณลักษณะของผู้นาเป็นสิ่งอันพึงประสงค์
ของผู้บังคับบัญชา ที่ควรปลูกฝังให้มีขึ้นในตัวของเขา ซึ่งแยกออกได้เป็น ๔ ลักษณะคือ
๓.๑
๓.๒
๓.๓
๓.๔

ลักษณะทางสติปัญญา
ลักษณะทางร่างกาย
ลักษณะทางอารมณ์
ลักษณะทางอุปนิสัย

แต่ละลักษณะยังมีข้อย่อยสาหรับปรับปรุงตนเองอีก รวมทั้งสิ้น ๒๘ ประการ เมื่อท่านปรารถนาจะเป็นผู้นา
คน หรืออย่างน้อยก็ทาตนเองให้ก้าวหน้า ประสบความสาเร็จในชีวิตแล้วควรพิจารณาสร้างสม หรือปรับปรุงให้เกิด
เป็นคุณลักษณะประจาตัวไว้ อย่างน้อยใน บางโอกาส ท่านอาจจะนาเอาคุณลักษณะดังกล่าวไปใช้ในการประเมิน
ค่าผู้ ใต้บั งคับ บั ญชา ของท่าน เพื่อการปรับปรุงบรรจุตาแหน่งหน้าที่การงานให้ สู งขึ้นไปอย่างมีห ลักการ และ
หลั ก ฐานในการพิ จ ารณา จะตั ด ข้ อ ครหาได้ ว่ า ท่ า นเป็ น คนเล่ น พรรคเล่ น พวก หรื อ ไม่ ใ ห้ ค วามเป็ น ธรรมแก่
ผู้ใต้บังคับบัญชาของท่านได้
๓.๑ คุณลักษณะทางสติปัญญา มีข้อพิจารณาอยู่ ๕ ประการ ได้แก่
๓.๑.๑ ความตื่นตัว (Alertness) คือความว่องไว เตรียมพร้อมระวังระไว ตื่นตัวอยู่เสมอ เป็น
ลักษณะทางสติปัญญาที่มีความสาคัญมาก มีสมองดี คิดอะไรได้ว่องไว มีไหวพริบในการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นได้อย่าง
ฉับพลันทันที คล้ายกับว่าสมองมันพร้อมที่จะเผชิญต่อเหตุการณ์ต่าง ๆ อยู่เสมอ ที่เป็นดังนั้นได้ก็เพราะได้มีการ
ฝึกแก้ปัญหาอยู่บ่อย ๆ ก็ทาให้แก้ได้รวดเร็ว ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการเรีย นรู้ และความจา ในด้านพุทธปรัชญาก็ได้แก่
สัญญาเจตสิก กับปัญหาเจตสิก ที่ได้รับการฝึกฝนอบรมมาเป็นอันดี จึงทาให้คล่องตัว ปัญหาที่เกิดขึ้น ดังนี้ต้องแก้
ดังนั้น รู้ทางหนีทีไล่ไว้พร้อมหมด ตั้งอยู่ในความตื่นเสมอ เพราะการตื่นตัวอยู่เสมอย่อมทาให้เป็นคนรอบคอบ
นั่นเอง
๓.๑.๒ ความคิดสมเหตุสมผล (Logical Thought) หมายถึงมีความคิด ประกอบ ด้วยเหตุผลที่
เหมาะสม แสดงออกทางสติปัญญาในเวลาพูดจาถกเถียง อ้างอิง มีเหตุผลที่น่าเลื่อมใส น่าเชื่อถือ ทั้งนี้ด้วยการ
ฝึกฝนตนเอง จากการคิดก่อนพูด และเวลาพูดต้องหาหลักฐานประกอบเสมอ ไม่เป็ นคนพูดลอย ๆ ทาอะไรจึงมี
ข้อผิ ดพลาด คาพูดสมัย ใหม่ มักใช้กัน จนฟุุ มเฟือย ในปัจจุ บันคื อการหาข้อ มูล อั นที่จ ริง ก็ควรหาเหตุ ห รือ การ
วิเคราะห์เหตุที่ทาให้เกิดผลเช่นนี้ เมื่อได้ข้อมูลมากหรือได้เหตุที่มาที่ไปมาก ก็ย่อมมีประโยชน์มากในการตัดสินใจ
ได้ว่า เรื่องราวมันเป็นมาอย่างนี้เอง ถ้าจะแก้ปัญหาก็ต้องไปแก้ที่เหตุ ดับที่เหตุ
๓.๑.๓ สามัญสานึก (Common Sense) คือความรู้สึกอย่างธรรมดาทั่ว ๆ ไป เช่น ผิดชอบ ชั่ว
ดี คนธรรมดาที่ไม่อยู่ในลักษณะวิกลจริตแล้ว ย่อมมีสติปัญญาคิดเห็นตรงกัน พูดถึงตรงนี้ก็อดกล่าวถึงเรื่องจิตว่าง
ไม่ได้ วิธีทาให้จิตว่างทาได้อย่างไรกัน เพราะจิตมีสามัญสานึกของมันอยู่ที่การรับอารมณ์ เมื่อหลุดจากอารมณ์เก่า
ก็รับอารมณ์ใหม่เรื่อยไป แม้กระทั่งเวลานอนหลับยังฝันเรื่องโน้นเรื่องนี้ เปลี่ยนอารมณ์ของมันไม่ขาดสาย ตอนที่จะ

-

๓๑ -

สาเร็จได้มรรคผลเป็นพระอรหันต์ก็ยังต้องมีพระนิพพานเป็นอารมณ์ ครั้นสาเร็จแล้วยังไม่ดับขันธ์ ยังดารงชีวิต
มนุษย์ในกามภูมิอยู่ก็ต้องรับอารมณ์อันเป็นสามัญธรรมดาของผู้อยู่ในกามภูมิทั่ว ๆ ไป นักจิตวิทยาทั้งหลายยังมี
อีกไม่ใช่น้อย ที่หลงเชื่ อจิตว่างและตายสูญยังไม่สายเกินไปดอกที่จะกลับมาเดินให้ถูกทางของสามัญสานึกและ
สามัญลักษณะได้
๓.๑.๔ ดุลพินิจ (Judgement) คือการพิจารณาตัดสินใจได้ถูกต้องรอบคอบ สังเกตได้ จากการ
แก้ปัญหาที่ประสบต่าง ๆ ไปในทางที่เหมาะสม ความรู้ดีทาให้เกิดดุลพินิจ ที่ดี ทาให้แก้ไขอุปสรรคได้ดี อุปสรรคที่
ได้แก้ไขไปแล้วก็กลายเป็นประสบการณ์หรือความรู้ไปในที่สุด เมื่อมีประสบการณ์มากก็ย่อมตัดสินใจได้ดี จบกันไป
อย่างนี้ การที่เป็นไปดังนี้ ก็เพราะสติปัญญาได้เคยฝึกฝน ได้เคยลับให้มันคมอยู่เสมอ ทาไมเด็ก ๆ จึงต้องเรียนวิชา
คานวณหลาย ๆ อย่าง ทาแบบฝึกหัดมาก ๆ ก็เพื่อลับสมองให้มีวิธีแก้ไขอุ ปสรรคต่าง ๆ นั่นเอง เมื่อทาอย่างนี้ไม่
เหมาะ เช่น เอาสูตรนี้เข้าจับไม่สาเร็จ ก็เปลี่ยนสูตรใหม่ การปฏิบัติ งานต้องให้รอบคอบ มีระเบียบเรียบร้อย ไม่
คั่งค้าง และไม่ข้ามขั้นการบังคับบัญชา มีการยกย่องในพฤติกรรมที่ดีของผู้บังคับบัญชาหรือผู้ใหญ่ และต้องยอม
ตนต่อข้อบกพร่องของท่านบ้าง โดยถือเสียว่า สี่เท้ายังรู้พลาด ลิงยังรู้จักตกต้นไม้
๓.๑.๕ การเห็นการณ์ไ กล (Fore Sight) การทาสิ่ งใดแล้ วเล็งเห็นผลในอนาคตเป็นที่ตั้ง
มองเห็นลู่ทางที่จะต้องทาเป็นขั้นตอน เป็นลาดับก่อนหลังไป เรียกว่าการเห็นการณ์ไกล สติปัญญาที่เล็งเห็นการณ์
ไกลอันเป็นลักษณะของผู้นานี้ มิใช่แบบพยากรณ์หรือหมอดู แต่เป็นแบบของการประมาณสถานการณ์ซึ่งมีเหตุมี
ผล มีการวางสมมุติฐาน มีข้อมูล มีประสบการณ์ มีความสาเร็จและความล้มเหลวที่เคยผ่านมาแล้ว เอามา
วิเคราะห์พิจารณา ใคร่ครวญหาหนทางปฏิบัติที่มีข้อดีมากกว่าข้อเสีย ได้ข้อตกลงใจไว้แล้วอาจเป็นแผนชั่วคราว
อยู่ในใจ หรืออาจเป็นแผนรายละเอียดเขียนไว้เป็นลายลักษณ์อักษรก็ได้ แผนอาจมีหลายแบบ ได้แก่แผนหลัก
หรือแผนที่ ๑ แผนรองหรือแผนที่ ๒, ๓ และจะมีสักกี่แผนก็ได้ ขึ้นอยู่กับสติปัญญา ดุลพินิจ และอุปสรรคที่คาดว่า
จักเกิดขึ้นในอนาคต เราก็รู้อยู่แล้วว่าสามัญลักษณะมีอนิจจังและอนั ตตาเป็น ข้อต้นและข้อปลาย คือความไม่
เที่ยง ไม่แน่นอน เปลี่ยนแปลงได้ และมันมิได้อยู่ภายใต้การบังคับบัญชาหรือการควบคุมของเรา เราจะไปวิตก
กังวลเป็นทุกข์เป็นร้อนไปทาไมกัน ดังนั้น การหาหนทางแก้ไขหรือหาหนทางปฏิบัติ ทาเป็นข้อตกลงใจเอาไว้ หลาย
ๆ อย่าง หลาย ๆ แผน เตรียมทางหนีทีไล่ไว้ล่วงหน้า จึงเป็นคุณลักษณะทางสติปัญญาของผู้นา หรือ นักจิตวิทยา
ทุกคนที่ควรฝึกฝนให้มีในตนและต่อเนื่องอยู่ตลอดเวลา
๓.๒ คุณลักษณะทางร่างกาย มี ๔ ประการ ได้แก่
๓.๒.๑ สุ ข ภาพ (Health) หมายถึ ง ความสมบู ร ณ์ ข องร่ า งกายได้ แ ก่ สุ ข วิ ท ยาอนามั ย ของ
ตนเอง ต้องมีการออกกาลังเล่นกีฬาบ้างตามสมควรแก่ความสามารถของร่างกาย อย่าฝืนจนเกินไป คิดถึงอายุและ
วัยไว้บ้าง การออกกาลังเป็นการเสริมสุขภาพ มิใช่ทาจนเกินไป จนเข้าลักษณะเบียดเบียนสังขารของตนเอง ควร
ทาให้พอเหมาะพอควรหรือให้พอดี จึงจะดีอย่าลืมว่าสุขภาพทางร่างกายขึ้นอยู่กับปัจจัย ๓ ประการ คือ กิน
นอน ออกกาลังกาย ด้วยความเสมอภาคกัน

-

๓๒ -

การกินเป็นเรื่องสาคัญประการแรก กล่าวคือ ต้องกินอาหารที่มีประโยชน์แก่ร่างกายที่ถูก
สุขลักษณะ ไม่ใช่ถูกปากอย่างเดียว จะกินกี่มื้อไม่สาคัญ ขอให้รวมกันแล้วมีคุณภาพครบตามที่ร่างกายต้องการ
ตามหลักโภชนาการ
การนอนเป็นการพักผ่อนของร่างกาย เป็นความต้องการตามธรรมชาติ ที่ได้แบ่งเวลาไว้ให้
แล้ว คือ ๒๔ ชั่วโมง แบ่งเป็น ๓ ส่วน ๆ ละ ๘ ชั่วโมง การกิน การออกกาลังกาย รวมทั้งการทางานใช้ ๒ ส่วน
คือ ๑๖ ชั่วโมง นอน ๑ ส่วน คือ ๘ ชั่วโมง ถ้าหากปฏิบัติตนให้เป็นไปตามธรรมชาติแน่นอนทีเดียวในเรื่องสุขภาพ
ของร่างกายต้องดี และแข็งแรง
๓.๒.๒ กาลังกาย (Energy) เป็นผลสืบเนื่องมาจากสุขภาพร่างกายสุขภาพดี ย่อมมีร่างกายดี
กาลังกายเป็นความสามารถของแต่ละบุคคล ซึ่งมีไม่เท่ากัน และเป็นธรรมชาติ ที่ไม่จีรัง ยั่งยืนตลอดชีวิต กาลัง
กายย่อมมีการเสื่อมลงเป็นธรรมดา มีนักมวยคนไหนบ้างที่เป็น แชมเปี้ยนโลกถาวรจนแก่เฒ่า นั่นก็เพราะกาลังกาย
ลดลง เราต้องรู้กาลังกายของเราอยู่เสมอ และอย่าได้ขันอาสาที่จะต่อสู้ด้วยกาลังกับคนที่วัยฉกรรจ์กว่ า รังแต่จะถูก
เย้ยหยันไปทั่วทิศเท่านั้น ประกาศแขวนนวมเสียก่อนยังจะมีท่ากว่า หรือรู้จักปลงสังขารของตนเองบ้าง
๓.๒.๓ ความทรหดอดทน (Endurance) เป็นลักษณะอันพึงประสงค์อย่างยิ่งของการเป็นผู้นาที่
ดี ที่พูดกันโดยทั่วไปว่า ไม่ใช่เป็นคนเปราะ หมายถึงไม่หักง่ายแตกง่ายนั่นเอง คือความสามารถของร่างกายที่อดทน
ต่อความลาบากได้ อดทนต่อความหิวกระหายและความเลวร้ายของดินฟูาอากาศได้พอสมควร ทาไมเจ้านายท่าน
จึงชอบเล่นกอล์ฟตอบสั้น ๆ ง่าย ๆ ก็คือ ท่านต้องการแสดงออกให้ผู้ใต้บังคับบัญชาเห็นว่า ท่านอยู่ในห้องแอร์
นาน ๆ หาได้กลายเป็นมะเขือเปราะไปไม่ ยังเข้มแข็ง อดทน ตีลูกกอล์ฟได้แรง เดินได้ ไกล ๆ เป็นขวัญ และ
กาลังใจของผู้ใต้บังคับบัญชา
๓.๒.๔ รูปร่างท่าทางดี (Pleasing Appearance) หมายถึงทรวดทรงอันเป็นบุคลิกลักษณะ
ของการเป็นผู้นาคน คนที่มีรูปร่างทรวดทรงเป็นสง่า ย่อมเป็นเครื่องดึงดูดความเลื่อมใสศรัทธาจากผู้ใต้บังคับบัญชา
ได้ดีเป็นอันดับแรก ดาราภาพยนตร์หรือพระเอกไม่ว่า ชาติใดภาษาใด ต้องคัดเอาคนรูปร่างทรวดทรงดีก่อนอื่น
ความสามารถในการแสดงได้ เหมาะสมกับบทบาทของเรื่องนั้ นปรับปรุงฝึกฝนเอาได้ในภายหลัง เครื่องประกอบ
ของร่างกายก็คือเครื่องแต่งกายที่สะอาดเรียบร้อยถูกต้องตามระเบียบแบบแผน เครื่องแต่งกาย ช่วยให้สภาพของ
บุคคลมีลักษณะดีขึ้นได้ส่วนหนึ่งเหมือนกัน ในทางทหารเราถือว่าเครื่องแบบทหารเป็นเครื่ องหมายอันทรงเกียรติ
ของทหาร จึงมีพระราชบัญญัติห้ามมิให้ผู้ใดแต่งเครื่องแบบที่ทหารยังคงใช้ในราชการอยู่ โดยไม่มีสิทธิ์จะแต่งได้โดย
ชอบด้วยกฎหมาย ผู้นั้นมีความผิดต้องระวางโทษจาคุกตั้งแต่ ๓ เดือนถึง ๔ ปี แม้แต่แต่งกายคล้ายเครื่องแบบ
ทหาร อันจะนาความดูหมิ่นเกลียดชังหรือความเสื่อมเสียมาสู่ราชการทหารก็ดี หรืออาจทาให้บุคคลอื่นหลงเชื่อว่า
เป็นทหารก็ดี ผู้นั้นมีความผิดต้องระวางโทษปรับไม่เกิน ๒๐๐ บาท และการกระทาเช่นนี้กระทาภายในเขตซึ่งได้
ประกาศใช้กฎอัยการศึกก็ดี ในเวลาสงครามก็ดี ในเวลาบ้านเมืองมีเหตุฉุกเฉินก็ดี หรือ ผู้กระทาทางอาญาก็ดี
ผู้นั้นมีความผิดต้องระวางโทษจาคุกตั้งแต่ ๑ - ๑๐ ปี พิจารณาดูกฎหมายในเรื่องนี้ก็นับว่าแรงพอดู แต่ที่ปรากฏ
โดยทั่วไปเวลานี้ เครื่องแบบทหารออกจะดาษดื่น จะเป็นทหารจริงหรือทหารปลอมนั้นย่อมยากแก่การพิสูจน์

-

๓๓ -

๓.๓ คุณลักษณะทางอารมณ์ มี ๑๑ ประการ ได้แก่
๓.๓.๑ การเล็งในแง่ดี (Optimism) เป็นแนวความคิดชนิดหนึ่งของคนที่มองคนอื่นในลักษณะ
ของการเป็นมิตร หรือเป็นคนดีไปหมด ในแง่คิดที่ว่าคนที่มาเกิด เป็นความประสงค์ของพระผู้เป็นเจ้า เมื่อเกิดมาก็
มีจิตบริสุทธิ์ มีจิตขาวสะอาดมาทั้งนั้น เมื่อเกิดแล้วไป นาน ๆ ตัณหาอุปาทานเข้าครอบงา จึงทาให้มัวหมองหรือ
เปรอะเปื้อนไปในทานองกระดาษซับ นี่ก็เป็นแนวความคิดที่ผิดแนวหนึ่ง คือผิดไปจากแนวปรัชญาของพระพุทธเจ้า
ซึ่งแสดงการเกิดใหม่ไว้ว่าเกิดจากกรรมที่ยังมีกิเลสมัวหมองอยู่ หรือยังมีโมหะอยู่ ผู้ที่มีจิตบริสุทธิ์ไม่มีโมหะแล้ว
คิดถึงพร้อมด้วยวิชาและจรณะนั้น ย่อมไม่เกิดมาใหม่ เพราะกรรมเป็นปัจจัยตัวสาคัญที่สุด จึงจาแนกให้ผู้ที่มาเกิด
ต่างสภาพกัน คือเกิดในตระกูลที่มั่งคั่งบ้าง ตระกูลยากจนบ้าง การมองในแง่ดี อันเป็นลักษณะที่ถูกต้องนั้น ถึง
เข้าใจว่า ถ้าเขาไม่ทากรรมดีไว้บ้างแล้ว โอกาสที่จะเกิดมาเป็นคนหรือมนุษย์ใหม่นั้นเป็นอันหวังได้ยาก เหมือนกับ
เต่าตาบอดในมหาสมุทรโผล่ขึ้นมาตรงกลางวงล้อที่ลอยอยู่บนผิวน้าฉะนั้น
๓.๓.๒ การปรับตนเข้ากับสิ่งแวดล้อม (Adaptability) ในชีวิตประจาวันเรามี คุณลักษณะทาง
อารมณ์ที่มักไม่ค่อยรู้สึกอยู่อย่างหนึ่งคือ การปรับตนเข้าสิ่งแวดล้อมซึ่งมีอยู่หลายรูปแบบ เช่น การปรับตัวเข้ากับ
มนุษย์ด้วยกัน การปรับตนเข้ากับดินฟูาอากาศ การปรับตนเข้ากับวัฒนธรรมประเพณีของท้องถิ่น การปรับตนเข้า
กับ ทั ศ นคติข องสั ง คม และประการที่ ส าคั ญ คือ การปรับ ตนเข้ ากั บ ตนเอง การปรั บ ตนเข้ า กั บผู้ ใ หญ่ ห รื อ
ผู้บังคับบัญชา มีแนวทางโดยย่อดังนี้ คือ ต้องทา ความเข้าใจในนโยบายและคาสั่ งของท่านโดยแจ่มแจ้ง มีความ
ซื่อสัตย์ภักดีเป็นพื้นฐานเบื้องต้น มีความซื่อตรง จริงใจ ตรงเวลา รู้จักใจท่านใจเรา ไม่ใช่เอาแต่ใจเราข้างเดียว
การปรับตนเข้ากับผู้เสมอกันหรือต่ากว่า หลักใหญ่ก็คือ การโอบอ้อมอารี โอภาปราศรัยแสดงออกซึ่ง
การให้ความร่วมมือร่วมใจแง่ดี แสดงออกซึ่งความเห็นอกเห็นใจในแง่ที่บกพร่อง พยายามหลีกเลี่ยงความไม่จริงหรือ
ความมีใจแคบ ตลอดจนยอมรับความสามารถของบุคคลอื่น ๆ ในหน่วย และความมีใจเป็นธรรม ไม่ลาเอียงด้วย
ประการทั้งปวง
๓.๓.๓ ความมีใจเยือกเย็น (Even Temper) เนื้อแท้ของความมีใจเยือกเย็น ก็คือมีความอด
กลั้นอยู่ในขั้นสูง หรือความเป็นผู้มีใจหนักแน่น ไม่ท้อถอย ไม่โกรธง่าย คุณลักษณะทางอารมณ์ประเภทนี้จะเป็น
เครื่องประคับประคองให้กิจการทั้งหลาย สาเร็จลุล่วงไปได้ ทั้งจะเป็นเครื่องส่งเสริมเชิดชูผู้ มีหน้าที่ทางราชการ ให้
ก้าวไปสู่ความเจริญมีตาแหน่งหน้าที่สูงขึ้นได้ บางโอกาสจาเป็นจะต้องยอมงดบาเหน็จตัวเอง เพื่อคอยอัตราชั้น
ยศและตาแหน่งที่สูงขึ้นไป ต้องใช้ความใจเย็นมาก
๓.๓.๔ การบังคับตนเอง (Self Control) คุณลักษณะนักปกครองหมายถึง ผู้บังคับบัญชาที่มี
ลักษณะผู้นาที่ดี จาจะต้องรู้จักบังคับตนเองหรือมีความสารวมตนได้ดี คนเรารักตนเองเป็นอย่างยิ่ง ไม่มีใครอยาก
ให้ตนเองตกต่าลาบากเดือดร้อน จึงไม่ควรให้อานาจฝุายต่าหรือสิ่งยั่วยุเกิดย่ามใจ ประพฤติผิดทานองคลองธรรม
สิ่งยั่วยุที่ร้ายกาจรุนแรง ยิ่งกว่าสิ่งใดได้แก่อิสตรีหรือกามารมณ์ ถ้าบังคับตนเองไว้ไม่อยู่เมื่อใดแล้ว ความเสื่อมยศ
จะค่อย ๆ คืบคลานเข้ามาอย่างไม่ต้องสงสัย

-

๓๔ -

๓.๓.๕ ความกระตื อ รื อ ร้ น (Enthusiasm) เป็ น การแสดงออกซึ่ ง ความสนใจ เอาใจใส่
กระฉับกระเฉง กระวีกระวาดในการทางานให้ก้าวหน้าอย่างไม่หยุดยั้ง การงานต่าง ๆ จะต้องทาให้ลุล่วงไปวัน
หนึ่ง ๆ อย่างไม่คั่งค้าง มี แผนเตรียมการในอนาคตอยู่ในใจ และต้องเป็นคนไม่ผลัดวันประกันพรุ่ง มีแนวความคิด
อยู่ ใ นใจเสมอว่ า เมื่ อผู้ บั ง คับ บั ญชาไว้ ว างใจ มอบหมายงานวัน นี้ใ ห้ เ ราทา เราจะต้อ งท าให้ ส าเร็จ อย่ างมี
ประสิทธิภาพประสิทธิผล สูง และอยู่ในลักษณะประหยัดด้วย
๓.๓.๖ การสังคมดี (Sociability) จัดเป็นคุณลักษณะที่ดีของผู้นาอย่างหนึ่งทางอัธยาศัยไมตรี
สามารถคบค้าสมาคมกับบุคคลได้ทุกชั้นอย่างเหมาะสม การสังคมทาให้เป็นผู้กว้างขวาง เมื่อมีธุรกิจทั้งทางราชการ
และส่วนตัวจะสาเร็จลุล่วงไปด้ว ยดี ด้วยความร่วมมือร่วมใจของทุกฝุาย การสังคมดีขึ้นอยู่กับปัจจัยที่สาคัญ ๆ
หลายอย่าง โดยเฉพาะอย่างยิ่งคือเงินหรือรายได้ เรื่องยศฐาบรรดาศักดิ์ ตาแหน่งหน้าที่การงานเป็นเครื่องประกอบ
เงินตัวเดียว
ทาให้มีเพื่อนฝูง มีคนเคารพบูชาไปมาหาสู่
๓.๓.๗ ความแนบเนียน (Tact) คือการที่จะทา จะพูด จะคิดอะไรดูมันเข้าท่า ไปทั้งนั้น บางที
เราก็เรียกว่าฝีมือ คนมีฝีมือจะทาอะไรดูเหมาะสมแนบเนียนไปหมด ไม่เก้งก้าง จะแก้ปัญหาอะไรก็ดูเหมาะสมกับ
กาลเทศะ ความแนบเนียนจึงขึ้นอยู่กับ ประสบการณ์และศิลปะโดยแท้ เพราะเป็นเรื่องไม่ มีขึ้นสาหรับทุกคนแต่
เมื่อท่านเป็นผู้บังคับบัญชาหรือ เป็นผู้นา ควรที่จะฝึกฝนให้เกิดมีในตนให้จงได้
๓.๓.๘ อารมณ์ขัน (Sense of Humour) เป็นลักษณะเฉพาะบุคคลที่ทาให้ใจ ไม่เครียดเกินไป
เกิดจากการมองโลกในแง่ดี มองในแง่ข องละครโรงใหญ่ ต่างคนต่างก็รับ บทบาทให้แสดง ไม่ใช่เรื่องจริงจังอะไร
ตามแนวทัศนะของท่านเช็คสเปียร์ อารมณ์ขันเป็นพรสวรรค์อย่างหนึ่งแต่ก็พอจะฝึกฝนได้ คนที่ทาอะไรจริงจังไป
หมดทาให้อารมณ์เครียด มักจะแก่เร็วกว่าวัยและทาอะไรมักจะเหนื่อยเร็วกว่าปกติ ควรฝึกฝนให้มีอารมณ์ขัน ร่า
เริงครื้นเครงบ้าง แต่ก็ไม่ใช่พร่าเพรื่อ จนขาดความนับถือยาเกรงจากผู้ ใต้บังคับบัญชาที่เรียกว่า ทาเป็นเล่นไปเสีย
หมด หรือพูดเล่นมากเกินไป
๓.๓.๙ ความเชื่อมั่นในตนเอง (Self Confidence) ความเป็นใหญ่ในตนเองนั้น นับได้ว่า เป็น
เรื่องสาคัญประการหนึ่งของการเป็นผู้นา คื อความมั่นใจหรือความมั่นคงทางจิตใจ ไม่อ่อนไหวไปตามคาพูดหรือ
ข้อเสนอของคนอื่น การมีที่ปรึกษา มีฝุายอานวยการสาหรับไว้คอยให้ข้อเสนอแนะ แต่ความเชื่อมั่นในตนเองหรือ
ความเป็นใหญ่ในตนเองก็ยังคง ต้องอยู่เฉพาะตัว ข้อเสนอที่ฝุายอานวยการเสมอมานั้น ไม่ตรงกับความมั่นใจว่า
ถูกต้องและดีที่สุดของเรา เราก็มีสิทธิ์ที่จะไม่เอาตามข้อเสนอนั้น ๆ ได้ ความเชื่อมั่นในตนเองจะดีหรือเลวเพียงใด
ขึ้ น อยู่ กั บ การที่ ท าอะไรด้ ว ยตนเองเสมอ ท าจนช านาญมี ป ระสบการณ์ ม าก ๆ จึ ง มี ค ากล่ า วว่ า "การเป็ น
ผู้บังคับบัญชาที่ดี ต้องเป็นฝุายอานวยการที่ดีมาก่อน" ข้อนี้นับว่าถูกต้องที่สุด
๓.๓.๑๐ ความสนใจกว้างขวาง (Breath of Interest) ที่จริงก็คือความต้องการ ทางอารมณ์
หรือสัญชาติญาณในการอยากรู้อยากเห็นนั่นเอง ผู้นาควรสะสมคุณลักษณะข้อนี้ให้มาก คือเมื่อประสบความไม่
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เข้าใจอะไรแล้ว อย่าปล่อยให้ความไม่เข้าใจเหล่านั้นเป็นหมัน เมื่อเราไม่รู้ไม่เข้าใจหรือเกิดขัดข้องอะไรแล้ว อย่า
คิดว่าคนอื่นเขาไม่เข้าใจเหมือนเรา อย่าสาคัญตัวผิดว่ารู้ดีรู้แจ้งไปทุกสิ่งทุกอย่าง เราไม่รู้อะไรต้องพยายามเข้าหา
ผู้รู้ แม้ว่าผู้รู้จะต่าศักดิ์หรืออ่อนวัยกว่า ก็นับถือเป็นครูผู้ให้ความรู้แก่เราได้
๓.๓.๑๑ การเข้าใจในคน (Human Understanding) เป็นเรื่องกว้างขวางมาก โดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งที่เราจะเข้าใจในคนได้ก็คือ ต้องรู้จิตวิทยาที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ได้ตรัส สั่งสอนเอาไว้ในพระอภิธรรมปิฎก แต่
ถ้าเห็นว่าเป็นเรื่องยาก ก็เอาง่าย ๆ ย่อ ๆ คือ พฤติกรรมวิทยาว่าด้วยเรื่องความแตกต่างของคน ความต้องการของ
คน บุคลิกลักษณะของคน ความข้องคับใจของคน และธรรมชาติของคน ต่อหน้าที่การงานที่พอเข้าใจในคนได้บ้าง
ตามสมควร
๓.๔ คุณลักษณะทางอุปนิสัย มีข้อพิจารณาในการปรับปรุงตนเองอยู่ ๘ ประการ ได้แก่
๓.๔.๑ ความตรงไปตรงมา (Thruthfulness) โดยทั่วไปเรามักกล่าวว่า พูดจริง ทาจริง คนที่พูด
จริงแล้วทาจริงตามคาพูด เป็นคนน่านับถือในอุปนิสัยอย่างยิ่งบางครั้งก็ใช่ว่า การรักษาสัจจะของคาพูด คือความ
ตรงต่อคามั่นสัญญา การเป็นคนไม่ผิดนัดเป็นอุปนิสัยที่ดี ลูกเสือจะเป็นลูกเสือชาวบ้าน หรือลูกเสือชาวปุาก็มีสัจจะ
ที่จะต้องทาตามคาพูด คาปฏิญาณ ตนอย่างเคร่งครัด ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโปรดพระราชทานไว้คือ
"เสียชีพอย่าเสียสัตย์"
๓.๔.๒ ความจงรักภักดี (Loyalty) เป็นคุณลักษณะอันวิเศษที่พึงแสวงหาในตัว บุคคลที่ได้รับ
มอบให้ทาหน้าที่เป็นผู้บังคับบัญชา ไม่ว่าจะใหญ่น้อยขนาดไหน ต้องมีความ ยอมเสี ยสละตนเพื่อประโยชน์อัน
ยิ่งใหญ่ อัน ได้แก่ ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ จงเปรียบเทียบก้อนดินก้อนหิ นของภูเขา อันสมมุติเป็นชาติ
ถ้าชาติ แตกสลายไปเสี ย แล้ ว ก้ อนดิน ก้อ นหิ น ก็แ หลกเหลวไป ฉะนั้น ผู้ บั งคั บบั ญชาหรือผู้ นาต้อ งสร้า งความ
ประทับใจในการบังคับบัญชาของตนแก่ผู้ใต้บังคับบัญชาแล้ว ความจงรักภักดีจะเกิดตามมาเป็นทอด ๆ จนถึงชาติ
ศาสนา และพระมหากษัตริย์ ในที่สุด
๓.๔.๓ ความสานึกในหน้าที่ (Sense of Duty) สร้างความไว้วางใจแก่ผู้บังคับบัญชาและสร้าง
ความเลื่อมใสแก่ผู้ ใต้บังคับบัญชา ไม่ มีคุณลักษณะอันใดจะสร้างได้ดี เท่ากับความเป็นผู้มีความส านึกในหน้าที่
เพราะนโยบายของผู้บังคับบัญชากับความต้องการของผู้ใต้บังคับบัญชามักตรงกันข้ามเสมอ ซึ่งจะเทียบกับการพาย
เรือ ความสานึกในหน้าที่เทียบกับคนพายเรือ หรือฝีพาย หมายถึงเมื่อมีหน้าที่พายก็พาย เขาสั่งให้หยุดก็หยุด ไม่
ต้องไปคิดล่วงหน้าในหน้าที่ของคนอื่น เช่น นายท้ายและต้นหน ตลอดจนคนให้จังหวะ แต่ความนึกคิดของมนุษย์
นั้ น หาเป็ น เช่ น นั้ น ไม่ มั น จึ งไม่ รู้ จั ก จบสิ้ น แทนที่จ ะคิ ด ว่ าหน้ า ที่ ข องเรามี ข อบเขตแค่ ไหน ท าตามที่ ท่ า นได้
มอบหมายให้ดีที่สุด ไม่คั่งค้าง ตั้งหน้ าทาไปให้เต็มความสามารถของเรา ผู้บังคับบัญชาท่านมีหน้าที่ตีค่าตัวของ
เราเอง เราตั้งใจทาดีไม่มีข้อบกพร่องก็แล้วกัน
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๓.๔.๔ ความไว้วางใจได้ (Dependability) เป็นคุณลั กษณะที่ดีต่อเนื่องมาจากความส านึกใน
หน้าที่ ไม่เป็น คนหน้ าไหว้ห ลังหลอกต่อหน้าว่าดีลั บหลังนินทา จะเป็นที่ไว้วางใจได้ ของผู้ บังคับบัญชาอย่าง
แน่นอน การเป็นที่ไว้ใจได้ ผู้ใต้บังคับบัญชาซึ่งมองดูเราอยู่ตลอดเวลาก็เกิดความเลื่อมใสและไว้วางใจในตัวเราด้วย
๓.๔.๕ ความกล้าหาญ (Courage) คือความมีใจป้้าใจถึง ยืนยันว่าสิ่งที่ตนทานั้นถูกต้อง ไม่เกรง
กลัวต่ออันตรายที่จะเกิดขึ้น เมื่อมีความผิด ความบกพร่อง กล้ารับผิดอย่างหน้าชื่นตาบานแบบพันท้ายนรสิงห์ การ
จะเป็นผู้มีความกล้าหาญได้นั้น ต้องฝึกฝนตนเองจนเกิดความเชื่อมั่นในตนเอง ทาอะไรอย่างมีเหตุ มีผลเสมอ ใช้
ประสบการณ์จากความสาเร็จ และความล้มเหลวของตนเอง และของผู้อื่นเป็นข้อตัดสินใจ มั่นคงในภาษิตที่ว่า
"เกียรติศักดิ์รักของข้า มอบไว้แก่ตัว"
๓.๔.๖ ความเข้มแข็ง (Force) มักควบคู่กับความอดทนเสมอ ความเข้มแข็ง เป็นอุปนิสัยที่ดี ส่วน
ความดื้อเป็นฝุายไม่ดี แต่ลักษณะของความสาเร็จแล้วเป็นอย่างเดียวกัน คนเราทุกคนมีลักษณะหัวดื้อมาตั้งแต่เด็ก
ๆ พอโตขึ้นสภาพของความดื้อจะกลายเป็นความ เข้มแข็งไปเอง พูดอย่างนี้ก็หมายความว่า เด็กดื้อเป็นเด็กดี ซึ่ง
บางท่านอาจคัดค้านได้ ตามสภาพความจริงแล้วความเข้มแข็งคือความไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคต่าง ๆ อย่างมีเหตุผล
๓.๔.๗ ความยุติธรรม (Fairness) อุปนิสัยที่เป็นคุณลักษณะของผู้ที่มีหน้าที่ปกครองคน คือ
ความยุติธรรม ได้แก่ความไม่ลาเอียง อันความยุติธรรมนี้เป็นหัวใจของการปกครองคนเป็นส่วนมาก โดยการ
วางตัวเป็นกลาง ถือว่าหน้าที่เป็นหน้าที่ ส่วนตัวเป็นส่วนตัว ไม่เอามาปะปนกัน ความยุติธรรมนี้หาได้ยากยิ่งในหมู่
ข้าราชการ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความมีกิเลสและความยึดมั่นถือมั่น ซึ่งแก้ไขปรับปรุงได้ยากยิ่งนัก ความยึดมั่นถือมั่น
ดังกล่าวมี ๓ ประการคือ
๓.๔.๗.๑ ยึดสถาบัน เป็น หลัก หมายถึงการสนับสนุนผู้ที่จบมาจากสถาบันการศึกษา
เดียวกัน ต้องช่วยกันเต็มที่ พูดว่า ลูกหม้อ
๓.๔.๗.๒ ยึดบุคคลเป็นหลัก หมายถึงการมีเส้นมีสาย การเป็นคนของคนโน้นของคนนี้ ว่า
กันเป็นบุคคล ๆ ไป คนที่ไม่มีเส้นก็ได้น้อยใจ ในที่สุดก็เลยต้องหาเส้นหาสายเอาไว้สาหรับตนเองบ้าง
๓.๔.๗.๓ ยึดผลประโยชน์เป็นหลัก หมายถึงคนไหนหาผลประโยชน์ ให้มีสินบนเข้าหลัง
บ้านได้ ซึ่งเรื่องนี้ยืดยาวเพราะเทคนิคมั นมากเหลือคณา ตราบใดที่ความยึดมั่นยังมีเป็นอยู่ในโลกนี้แล้ว ความ
ยุติธรรมอันเป็นคุณลักษณะทางอุปนิสัยที่ดีจะมีไม่ได้เป็นอันขาด
๓.๔.๘ ความไม่เห็นแก่ตัว (Self Lessness) เป็นบังคับบัญชาหรือผู้นาที่ดี ต้อง สร้างอุปนิสัยของ
ตนด้ว ยความคิดที่ว่า งานทุกอย่ างในหน่ว ยของเราส าเร็จลงได้ด้วย ความร่ว มมือร่ว มใจของสมาชิกทุกคนใน
หน่วย ควรหลีกเลี่ยงการหาความสุขสบายส่วนตัว ด้วยการสร้างความพอใจในสิ่งที่ตนมีอยู่ มีการเสียสละเพื่อ
ส่วนรวมหรือเพื่อผู้น้อย เมื่อหน่วยได้รับคาชมเชยมิใช่ว่าหัวหน้าหน่วยจะต้องได้สองชั้น แต่ควรเป็นผู้น้อยมากกว่า
เพราะจักรตัวเล็ก ๆ ของนาฬิกาทางานมากกว่าจักรตัวใหญ่

-

๓๗ -

ท่านมหาตมะคานธี กล่าวว่า ไม่ว่าจะเป็นงานอะไรก็ตาม หากผู้นาเริ่มลงมือปฏิบัติ ด้วยตนเองแล้ว
ไซร้ งานนั้นจะง่ายดายขึ้นเป็นอันมาก กล่าวอีกนัยหนึ่งคือ หากผู้นายอมลาบากด้วยตนเองแล้ว คนอื่นจะปฏิบัติ
ตามได้โดยไม่ยาก นี่กเ็ ป็นแนวความคิดข้อหนึ่งของผู้นา
๔. ความรับผิดชอบของผู้บังคับบัญชา
ความรับผิดชอบของผู้บังคับบัญชาหน่วยนั้น ย่อมแตกต่างกันไปตามระบบของการบังคับบัญชาของหน่วยและ
ภารกิจของหน่วยนั้น ผู้ที่ได้รับแต่งตั้งให้เป็นผู้บังคับบัญชา มีหน้าที่รับผิดชอบอย่างกว้างขวาง สามารถแยกความ
รับผิดชอบในเรื่องสาคัญ ๆ ได้ดังนี้
๔.๑ ความรับผิดชอบต่อภารกิจ
๔.๒ ความรับผิดชอบต่อหน่วยเหนือ
๔.๓ ความรับผิดชอบต่อหน่วยข้างเคียง
๔.๔ ความรับผิดชอบต่อหน่วยตน
๔.๕ ความรับผิดชอบต่อผู้ใต้บังคับบัญชา
๔.๖ ความรับผิดชอบต่อตนเอง
๔.๗ ความรับผิดชอบต่อสังคม
๕. อานาจในการบังคับบัญชา
คือ สิ ทธิที่ผู้ บั งคับ บั ญชาทาให้ ผู้ ใต้บั งคับบั ญชาปฏิบัติ ตามเจตนา โดยปกติอ านาจเกิดจากตั ว
ผู้บังคับบัญชาเอง มีกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ และคาสั่งสนับสนุนค้าประกัน
๕.๑ อานาจบังคับบัญชาตามกฎหมาย กฎหมาย กาหนดอานาจบังคับบัญชาในระดับสูง ส่วนในระดับ
รอง ๆ ลงมามักกาหนดเป็นระเบียบ ข้อบังคับ และคาสั่งเพื่อใช้บังคับ
๕.๒ อานาจบังคับบัญชาด้วยคุณธรรม เป็นอานาจที่เกิดจากความปรารถนาของผู้บังคับบัญชา ให้การ
ดาเนินงานของส่วนรวมบรรลุเปูาหมายด้วยดี
๕.๓ อ านาจบั ง คั บ บั ญ ชาด้ ว ยการปฏิ บั ติ เป็ น อ านาจที่ เ กิ ด จากการปฏิ บั ติ ด้ ว ยตนเองเพื่ อ ให้
ผู้ใต้บังคับบัญชาเชื่อมั่น และเคารพนับถือ
๖. ขอบเขตอานาจการบังคับบัญชา
๖.๑ ขอบเขตของความยอมรับนับถือของปวงชน ในยามสงคราม ในกรณีฉุกเฉินผู้บังคับบัญชามี
อานาจมาก โดยมีกฎอัยการศึกหรือประกาศภาวะฉุกเฉินให้อานาจไว้ และอานาจนั้นปวงชนยอมรับ ในเวลาปกติ
ผู้บังคับบัญชามีอานาจน้อยอยู่ภายใต้กฎหมาย ซึ่งบัญญัติไว้โดยปวงชนยอมรับ
๖.๒ ขอบเขตของกฎหมาย ผู้บังคับบัญชาจะสั่งการใด ๆ ที่ผิดกฎหมายไม่ได้
๖.๓ ขอบเขตของสิทธิและเสรีภาพของชนชาวไทย สิทธิและเสรีภาพนี้กาหนดไว้ในรัฐธรรมนูญ

-
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๖.๔ ขอบเขตที่ไม่ล่วงเกินสมบัติของส่วนบุคคล ผู้ใต้บังคับบัญชาสามารถครอบครองทรัพย์สมบัติที่ตน
หามาได้โดยสมบูรณ์
๗. การบริหารงานของผู้บังคับบัญชา
การบริหารคือ การจัดและการดาเนินการให้พลังในหน่วย ซึ่งได้แก่ กาลังคน กาลังเงิน สิ่งอุปกรณ์ ขวัญ
และเวลาปฏิบัติภารกิจอย่างมีประสิทธิภาพ
๗.๑ ผู้บังคับบัญชาเป็นผู้รับผิดชอบการบริหารงาน
๗.๒ นายทหารฝุ า ยอ านวยการเป็ น ผู้ ด าเนิ น กรรมวิ ธี การบริ ห ารงานให้ เ ป็ น ไปตามข้ อ ตกลงใจของ
ผู้บังคับบัญชา
๗.๓ ผู้บังคับบัญชา และนายทหารฝุายอานวยการ เป็นกลุ่มนายทหารที่บริหารงานอย่างเป็นอันหนึ่งอัน
เดียวกัน
๘. หลักปฏิบัติของผู้บังคับบัญชา
ผู้บังคับบัญชาจะปฏิบัติงานได้เรียบร้อยและดีเพียงใดนั้น ขึ้นอยู่กับความสามารถและทักษะของแต่ละคน
ที่จะใช้ความรู้และประสบการณ์ของตนให้เกิดประโยชน์ในการบริหารงานได้เพียงใด ซึ่งเป็นศิลปะเฉพาะตัว ยากที่
จะแนะนาสั่งสอนกันได้ แต่ก็มีหลักปฏิบัติที่ผู้บังคับบัญชาควรจะสนใจอยู่ดังนี้
๘.๑ การสั่งงานหรือการติดต่อประสานงาน จะใช้การพูดหรือเขียนอย่างไร จึงจะมีความพอเหมาะพอควร
ไม่มากเกินไปและไม่น้อยเกินไป
๘.๒ การค้านหรือการตาหนิ ต้องเป็นไปเพื่องาน มิใช่เรื่องส่วนตัว หรือใช้อารมณ์ ไม่ควรตาหนิต่อหน้าคน
อื่น การคัดค้านหรือการตาหนิต้องมีข้อเท็จจริง และเหตุผลสนับสนุนการตาหนินั้น ควรจะต้องแจ้งความผิดและ
วิธีแก้ไขให้ทราบด้วย ผู้บังคับบัญชาควรจะต้ องศึกษาวิธีการและหลักการที่ดี ในการคัดค้านความเห็นและการ
ตาหนิ สาหรับผู้ใต้บังคับบัญชานั้น ถ้าในกรณีจาเป็นก็ต้องลงโทษ
๘.๓ การให้ความยกย่องหรือชมเชย ผู้บังคับบัญชาควรชมเชย เมื่อผู้ใต้บังคับบัญชาปฏิบัติได้ผลดี และ
การชมเชยนั้นจะต้องปฏิบัติตามวิธีการให้เหมาะสม อย่าให้เป็นเพียงแต่ ลมปากเท่านั้น การชมเชยยกย่องสามารถ
กระทาต่อหน้าผู้อื่นได้ แต่ต้องระมัดระวังอย่าให้การยกย่องหรือชมเชยนั้นเป็นการสร้างศัตรูให้แก่ผู้ได้รับคาชมเชย
๘.๔ การวางตนอย่างเหมาะสม ผู้บังคับบัญชาจะต้องเที่ยงตรงและเที่ยงธรรม การกล่าวหาว่าเล่นพวก
หรือมีคนโปรดเด่นชัดนั้น ผู้บังคับบัญชามักจะได้รับการกล่าวหาเสมอในกรณีที่ใช้คนที่ถูกใจบ่อย ๆ ฉะนั้นการวาง
ตนให้มีความสม่าเสมอต่อผู้ใต้บังคับบัญชา จึงมีความจาเป็นสาหรับผู้บังคับบัญชาเป็นอย่างยิ่ง
๘.๕ การรับฟังคาแนะนาและเหตุผล ผู้บังคับบัญชาควรสร้างบรรยากาศที่ดีเพื่อให้ ผู้อื่นกล้าแสดงความ
คิดเห็น ซึ่งจะทาให้ผู้บังคับบัญชาหาเหตุผล และความคิดเห็นของผู้อื่นได้ในเรื่องที่สมควร
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๘.๖ การรักษาความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของหมู่คณะ โดยการสร้างสรรค์และส่งเสริมความสามัคคี
บารุงขวัญ และกาลังใจของผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างสม่าเสมอ ผู้บังคับบัญชาควรกระทาตนเสียสละ เป็นผู้ให้บ้างมิใช่
แต่เป็นผู้รับแต่อย่างเดียว และต้องพยายามปฏิบัติตนให้เป็นหลักแก่ผู้อื่น
๘.๗ ก่อให้เกิดระเบียบวินัยในการปฏิบัติงาน ผู้บังคับบัญชาต้องปฏิบัติตนให้เป็นตัวอย่างอันดีในการรัก ษา
ระเบียบวินัยในการปฏิบัติงาน วางระเบียบปฏิบัติอันเหมาะสม ตลอดจนควบคุมให้การปฏิบัติงานอยู่ในระเบียบที่
ได้วางไว้ด้วย
๘.๘ การส่งเสริมผู้ใต้บังคับบัญชาด้วยการฝึกหัดงาน สอนงานให้แก่ผู้ปฏิบัติงานใหม่หรือผู้ที่ยังอ่อนต่อ
การปฏิบัติงาน ผู้บังคับบั ญชาควรกระทาตนเป็นที่ ปรึกษาช่วยเหลือในสิ่งต่าง ๆ ให้แก่ผู้ใต้บังคับบัญชา ต้อง
ส่งเสริมผู้ใต้บังคับบัญชา โดยเปิดใจให้กว้างเมื่อได้เห็นทางก้าวหน้าของผู้ใต้บังคับบัญชา ต้องสนับสนุนให้ก้าวหน้า
ทันที
๙. ประเภทของผู้บังคับบัญชา
ผู้บังคับบัญชา ย่อมเป็นหลักที่มีความสาคัญอย่างยิ่งต่อหน่ วยงาน ต่อผู้ใต้บังคับ บัญชา และต่อผลงานเป็น
ส่วนรวม คุณภาพและลักษณะของผู้บังคับบัญชา จึงมีความสัมพันธ์อย่างใกล้ชิดกับคุณภาพของสถาบันและมีผล
สะท้อนต่อผลงาน และวิธีปฏิบัติงานของหน่วยแต่ละแห่งเป็นอย่างมากการพิจารณาประเภทของผู้บังคับบัญชานั้น
อาจแยกพิจารณาออกได้เป็นสองนัยด้วยกัน กล่าวคือพิจารณาด้านสถานะ (Status) ของการเป็นผู้บังคับบัญชา
และพิจารณาจากลักษณะวิธีปฏิบัติงานของผู้บังคับบัญชา
๙.๑ พิจารณาจากด้านสถานะของการเป็นผู้บังคับบัญชา การพิจารณาในด้านนี้สามารถแยกลักษณะของ
ผู้บังคับบัญชาออกเป็น ๓ ประเภท คือ
๙.๑.๑ ผู้บังคับบัญชาตามกฎหมาย (Legal Commander or Authoritative Commander)
ผู้บังคับบัญชาประเภทนี้ย่อมเป็นไปตามตาแหน่งที่ดารงอยู่ และย่อมมีอานาจหน้ าที่และความรับผิดชอบตามที่
กฎหมายบัญญัติไว้
๙.๑.๒ ผู้บังคับบัญชาโดยลักษณะพิเศษของบุคคล (Charismatic Commander) ประเภทนี้มี
ความสาคัญต่อการเป็นผู้บังคับบัญชาหรือการเป็นผู้นาของผู้บังคับบัญชาของแต่ละคนมาก ผู้ดารงตาแหน่งที่สูงเท่า
ๆ กัน แม้จะมีอานาจหน้าที่เหมือนกันตามกฎหมาย แต่หาได้มีลักษณะความเป็นผู้นาเท่าเทียมกันไม่ บางคนทางาน
เก่ง ได้รับความเคารพนับถือและความเลื่อมใสศรัทธาจากผู้ร่วมงานมาก บางคนได้รับความนิยมยกย่องมาก แต่
บางคน ได้รับความนิยมน้อย ทัง้ นี้ย่อมขึ้นอยู่กับลักษณะพิเศษ (Charisma) ของผู้บังคับบัญชาแต่ละคนเป็นสาคัญ
๙.๑.๓ ผู้บังคับบัญชาในลักษณะที่เป็นสัญลักษณ์ (Symbolic Commander) ผู้บังคับบัญชา
ประเภทนี้เป็นผู้ดารงอยู่ในตาแหน่งอันเป็นที่เคารพยกย่อง และเป็นสัญลักษณ์ของคนทั้งหลาย เช่น ตาแหน่ง
ประธานสภา หรือประธานของที่ประชุม ซึ่งถือว่าเป็นตาแหน่งที่มีเกียรติ
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๙.๒ พิจารณาจากลักษณะ วิธีปฏิบัติงานของผู้บังคับบัญชา สามารถแยกลักษณะของผู้บังคับบัญชา
ออกเป็น ๔ ประเภท คือ
๙.๒.๑ ผู้บังคับบัญชาประเภทอัตตนิยม (Autocratic Commander) ผู้บังคับบัญชาประเภท
นี้

ถือตัวเองเป็นใหญ่ ไม่ยอมรับฟังความคิดเห็นของคนอื่น ถือว่าตัวเป็นผู้บังคับบัญชาเสมอ ไม่ชอบให้ใคร

คัดค้าน ชอบใช้อานาจอย่างเต็มที่ และในการวินิจฉัยสั่งการในเรื่องต่าง ๆ มักถือเอาความคิดเห็นของตนผู้เดียว
เป็นสาคัญ ผู้บังคับบัญชาประเภทนี้มักจะ ให้สิทธิแก่ผู้ใต้บังคับบัญชาน้อยมาก หรือไม่ให้เลยก็ได้
๙.๒.๒ ผู้บังคับบัญชาประเภทปิตุคุณ (Parental Commander) ผู้บังคับบัญชาประเภทนี้มี
ลักษณะคล้ายกับประเภทอัตตนิยม แต่โดยปกติจะถือเอาผู้ใต้บังคับบัญชาเป็นเสมือนลูกหลานหรือญาติผู้น้อยของ
ตน จึงมีความเมตตากรุณามาก แต่ยังคงถือตนเองว่ามีความสาคัญ และเป็นใหญ่ยิ่งกว่าผู้ใต้บังคับบัญชาทั้งหลาย
อยู่นั่นเอง
๙.๒.๓ ผู้บังคับบัญชาประเภทเสรีนิยม (Free - Rein Commander หรือ Laissez Faire
Commander) ผู้บั งคับ บั ญชาประเภทนี้ จะให้ เสรีแก่ผู้ ใต้บังคับบัญชา ซึ่งมิใช่จะละเลยหรือปล่ อ ยเสรีโ ดยไม่
ควบคุมผู้ใต้บั งคับบั ญชาเสี ยเลย แต่จะเป็นผู้ตั้งเปูาหมายให้ผู้ใต้บังคับบัญชากาหนดขอบเขต เช่น นโยบาย
วันสิ้นสุดและงบประมาณ แล้วให้ผู้ใต้ บังคับบัญชาปฏิบัติงานโดยเสรี โดยไม่มีการสั่งการหรือควบคุมต่อไปอีก
นอกจากผู้ ใต้บั งคับ บั ญชาจะขอร้ องให้ ช่ว ยเหลื อผู้ บังคับบัญชาประเภทนี้มีการควบคุมน้อย

เสี่ ย งต่อความ

ล้มเหลวมาก อาจประสบกับความหายนะ ถ้าผู้บังคับบัญชาไม่ทราบถึงความเพียบพร้อม และความสามารถของ
ผู้ใต้บังคับบัญชาในการดาเนินการประเภทอิสระเสรีนี้
๙.๒.๔ ผู้บังคับบัญชาประเภทประชาธิปไตย (Democratic Commander) ผู้บังคับบัญชา
ประเภทนี้ ไม่ถือเอาใจตนเองเป็นที่ตั้งมักเปิดโอกาสให้ผู้ใต้บังคับบัญชาแสดงความคิดเห็น และฟั งความคิดเห็นของ
คนอื่ น ก่ อนเสมอ ผู้ บั ง คับ บั ญ ชาประเภทประชาธิ ปไตยเป็ นทั้ง ผู้ บั ง คั บบั ญชาและผู้ นาของผู้ ร่ว มงาน และใน
ขณะเดียวกันก็เป็นครูอีกด้วย การฟังความคิดเห็นของคนอื่น ตลอดจนการปรึกษาหารือกับผู้ใต้บังคับบัญชา ทาให้
สามารถวิ นิจฉัยสั่งการได้เป็นอย่างดี ส่วนวิธีการนั้นอาจถือเอาเสียงข้างมากเป็นการตัดสินใจในเรื่องสาคัญ ๆ
หรื อวินิ จ ฉัย สั่ งการเองหลั งจากได้ฟั งข้อเท็จจริง และความเห็ นของผู้ อื่ นแล้ ว โดยสรุป ผู้ บังคับบั ญชาประเภท
ประชาธิปไตยจะเป็นผู้ตัดสินใจโดยยึดถือหลักการและเหตุผลเป็นหลัก
นอกจากนั้นก็มีแบบพิเศษอีก ๒ ประเภท คือ
(๑) ประเภทกุมการบริหาร (Manipulater)

-

๔๑ -

แบบนี้ พยายามสร้างสมอานาจ โดยอาศัยความรู้ ความสามารถ ฐานะตาแหน่งอานาจหน้าที่ให้เข้า
กับสถานการณ์ ยกให้คนใดคนหนึ่ง เช่น รอง หรือผู้ช่วย เป็นผู้ แสดงบทบาทเพื่อประโยชน์ของตน สร้าง
อาณาจักร แล้วตนเป็นผู้อยู่เบื้องหลังเหตุการณ์ แต่คนไม่ค่อยรู้จัก
(๒) ประเภทผู้เชี่ยวชาญ (Expert)
เป็นผู้รอบรู้ เชี่ยวชาญในสาขาวิชา ได้รับการฝึกฝนอบรมมาโดยเฉพาะ มักจะทาตนเป็นผู้ให้คาปรึกษา
แนะนา ไม่เป็นผู้สั่งการ ในทางทหารเราคือฝุายอานวยการ หรือเสนาธิการ ไม่ต้องการแสดงตนเป็นผู้บังคับบัญชา
แต่ใหญ่ขึ้นมาด้วยความรอบรู้ ทาตนให้ก้าวหน้า ก้าวขึ้นสู่ตาแหน่งสูงสุด จนขึ้นมาเป็นผู้บังคับบัญชา การที่จะ
กาหนดว่าผู้บังคับบัญชาประเภทใดดีที่สุดนั้น ขึ้นอยู่กับ
๑. ตัวผู้บังคับบัญชาเอง
๒. ระดับของกลุ่มผู้ใต้บังคับบัญชา และชนิดของงาน
๓. สถานการณ์ และสภาพแวดล้อม
๑๐. แนวความคิดเกี่ยวกับผู้บังคับบัญชา
ผู้บังคับบัญชาไม่ควรนั่งทางานประจาโต๊ะเสมอไป เพราะงานเหล่านี้จะต้องใช้เวลานานควรมอบให้เจ้าหน้าที่
ตามสายงานที่รับผิดชอบอยู่เป็นผู้ดาเนินการไป โดยผู้บังคับบัญชาแจ้งหรือแนะนาแนวทางการดาเนินงาน แล้ว
ตนเองตรวจและชี้แจงเป็นครั้งคราวก็เพียงพอแล้ว ผู้บังคับบัญชาควรได้ใกล้ชิดกับผู้ใต้บังคับบัญชาในหน่วยของตน
ให้มากที่สุ ด ยิ่งผู้บังคับ บัญชาชั้นรอง จะต้องคลุกคลีกับผู้ใต้บังคับบัญชาตลอดเวลา เพื่อทาความคุ้นเคยให้
บังเกิดความเชื่อถือด้ว ยความเห็ น อกเห็นใจ ผู้ บังคับบัญชาทุกคนจะต้องเข้าใจร่วมในการฝึ กสอน และอบรม
ตลอดเวลา เพื่อให้การฝึกและอบรมดาเนินไปอย่างถูกต้องและได้ผลจริงจัง ใช้เวลาน้อย ทั้งจะได้รู้สมรรถภาพเป็น
รายบุคคลอย่างแท้จริง และจะต้องรู้จักใช้หน่วยของตนให้ถูกต้องและได้ผลงานเป็นอย่างดี ไม่ว่าจะดาเนินงาน
ใด ๆ โดยใช้ความพินิจ พิจารณาว่าจะใช้ห น่วยของตนทาอะไร เมื่อใด ที่ไหน ด้วยระเบียบและวิธีการอย่างไร
ผู้บังคับบัญชาจะต้องถือเป็นหน้าที่ของตน ที่จะต้องทราบถึงความเป็นอยู่ ประวัติของผู้ใต้บังคับบัญชา และแสดง
ตนให้ผู้ใต้บังคับบัญชารักใคร่ เชื่อถือ ฟังคาตักเตือนและฟังคาสั่งโดยเคร่งครัด ตลอดจนสอดส่อ งดูแลความทุกข์
สุขอย่างใกล้ชิด ดาเนินการสวัสดิการภายในหน่วยเพื่อบริการผู้ใ ต้บังคับบัญชาอย่างเพียงพอ รับฟังความคิดเห็น
ของผู้ ใต้บั งคับบั ญชาทุกระดับ เพื่อนามาเป็นข้อมูล ในการวางแผนและปรับปรุงหน่ว ยให้มีความเจริญ และมี
สมรรถนะต่อไป ไม่ ควรคิด ว่า ความคิ ดเห็ นของผู้ ใ ต้บั งคับ บั ญ ชาเป็น ความเห็ น ที่เ ลื่ อ นลอย บางส่ ว นอาจจะมี
ประโยชน์และมีค่าในการแก้ปัญหาได้

-

๔๒ -

๑๑. การปรับปรุงตนของผู้บังคับบัญชา
ผู้บังคับบัญชา ควรจะได้พิจารณาตนเอง และปรับปรุงตัวให้เหมาะสม ซึ่งมีสิ่งที่ควรพิจารณาปรับปรุงอยู่
๖ ประการ
๑๑.๑ ศึกษาว่าตนเองเป็นคนชนิดใด หมั่นสารวจตนเอง ไม่ปล่อยตั ว ปล่อยใจ ทาอะไรเอาความคิดเห็น
ตนเองเป็นใหญ่ เห่อเหิม ฟุูงเฟูอ ชอบปูอยอ
๑๑.๒ ศึกษาลักษณะและวิธีการแสดงออก ในการติดต่อกับผู้อื่นว่า อ่อนโยน สุภาพ หรือแข็งกระด้าง ขาด
สัมมาคารวะ
๑๑.๓ การใช้ศิลปะในการพูด การฟัง การซักถาม แสดงความคิดด้วยเหตุด้วยผล พูดน่าฟัง มิใช่พูดโผง
ผาง ชอบทะเลาะ
๑๑.๔ มีคุณธรรมเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวประจาใจ
๑๑.๕ ปรั บ ปรุ ง ตนเองให้ ทั น สมั ย ทั น เหตุ ก ารณ์ ติ ดตามสถานการณ์ ข องบ้ านเมื อ งของโลก และ
วิวัฒนาการของวิชาการต่าง ๆ
๑๑.๖ มีความสุขุมรอบคอบ วินิจวิเคราะห์ พิจารณาบุคคลที่เราติดต่อ คบค้าสมาคมด้วย ปรับปรุงตนให้
มีพลังธรรมในการสร้างมนุษยสัมพันธ์
หลักการทั้ง ๖ ข้อนี้ เป็นแนวทางสาหรับผู้บังคับบัญชาที่จะนาไปสารวจดูตัวขาดข้อใดเกินสิ่งใด ก็ควรจะ
ปรับปรุงแก้ไข ซึ่งคนเราจะให้สมบูรณ์ไปทั้งหมดย่อมเป็นไปได้ยาก
ผู้ บั งคั บ บั ญชาทุกคนมีอานาจในการบริห าร มีอานาจในการบั งคับ บัญชา ในขอบเขตของกฎหมายที่
แตกต่างกันออกไป
ผู้ บั ง คั บ บั ญ ชาที่ ดี ต้ อ งเป็ น ผู้ ที่ มี ศิ ล ปะ มี คุ ณ ธรรม ในการปกครองบั ง คั บ บั ญ ชา สามารถท าให้
ผู้ใต้บังคับบัญชาเชื่อฟัง ปฏิบัติตามคาสั่งด้วยความเต็มใจ เชื่อมั่นใจตั วผู้บังคับบัญชา ซึ่งผู้บังคับบัญชาจะต้อง
สามารถปรับภาวะ สภาพแวดล้อม เพื่อใช้คนให้ได้ประโยชน์
๑๒. คาแนะนาสาหรับผู้ที่มีอานาจบังคับบัญชาควรปฏิบัติ
๑๒.๑ ผู้ใดเป็นผู้บังคับบัญชาหรือผู้ใหญ่ อย่าให้เป็นคนหูเบา แต่ก็มิใช่เป็นคนหูหนวก ตาบอด ต้องฟัง
ต้องดูอย่างกว้างขวางที่สุดอยู่เสมอ แต่อย่าเชื่อคาคนสอพลอ หรือเชื่อคนพูดก่อน และฟูองก่อน เพราะคนที่พูดที
หลังอาจพูดจริงกว่าคนที่พูดก่อนก็เป็นได้
๑๒.๒ เมื่อมีความขุ่นข้องกับผู้ใต้บังคับบัญชาหรือผู้น้อย เมื่อได้ว่ากล่าวลงโทษ หรือตักเตือนแล้ว จงอย่า
จาเอาไว้อาฆาตมาดร้ายภายหลัง
๑๒.๓ ให้พยายามหาความดีงามมาสู่หมู่คณะ และปูนบาเหน็จกับผู้ใต้บังคับบัญชาหรือผู้น้อย สาหรับผู้ที่
สมควรจะได้รับตามโอกาสที่จักพึงหาได้นั้นอยู่เสมอ

-
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๑๒.๔ จงติโทษหรือลงโทษผู้ใต้บังคับบัญชา ในขณะที่ทาผิดโดยไม่เกรงใจหรือกลัวเขาเกลียดให้เคร่งครัดอยู่
เสมอ จะละเลยเสียมิได้เป็นอันขาด เพราะภายหลังจะกาเริบ และแก้ไขยาก
๑๒.๕ จงอย่าใช้อานาจของทางราชการลงโทษกับผู้ใต้บังคับบัญชา ในขณะเมื่อตนบันดาลโทสะ และกล่าว
คาหยาบคายให้กระทบกระเทือนถึงวงศ์ตระกูล เพราะผู้อื่นเขาก็มีจิตใจเป็นมนุษย์เหมือนเราเช่นกัน
๑๒.๖ จงพยายามบารุงการสมาคม และแสดงกิริยา วาจา ใจ ให้เป็นการโอภาปราศรัย โอบอ้อมอารีอย่าง
ทั่วหน้า อย่าเลือกที่รักมักที่ชังถือเป็นพวกเขาพวกเรา ต้องแสดงตัวว่าเป็นญาติผู้ใหญ่ของผู้ใต้บังคับบัญชาหรือ
ผู้น้อยเสมอ
๑๒.๗ บรรดาผู้บังคับบัญชาหรือผู้ใหญ่ ไม่ควรเอาบุตร ภรรยา ญาติมิตรของตนมายุ่งเกี่ยวข้องด้วยหน้าที่
ราชการ และเอาอานาจราชการไปทาประโยชน์ส่วนตัว อานาจราชการจะเสื่อม และเสียชื่อเสียงของตนเอง ทั้งเป็น
ตัวอย่างอันชั่วร้ายด้วย
๑๒.๘ บรรดาผู้บังคับบัญชาและผู้ใหญ่ ไม่ควรเอาประโยชน์ของทางราชการมาเป็นประโยชน์ส่วนตัว และ
เอาอานาจราชการไปทาประโยชน์ส่วนตัว หรือเอาเวลาราชการไปทากิจส่วนตัว
๑๒.๙ ในเวลาบังคับบัญชางาน อย่าได้เห็นแก่หน้าบุคคลหรือญาติมิตร หรือเห็น แก่สินจ้างรางวัลเป็นอัน
ขาดความจริง อย่างไรกระทาไปอย่ างนั้น ความจริงเป็นของไม่ตาย และมีค่าเป็นอันมาก การพูดเท็จ ต้องเตรียม
ตัว การพูดจริงจะพูดเมื่อใดก็ได้เป็นคาไม่ตาย
๑๒.๑๐ จงทาตัวอย่างอันให้ผู้น้อยหรือผู้ใต้บังคับบัญชาเห็น เช่น มีความซื่อสัตย์สุจริต (ไม่โกง ไม่คอรัปชั่น)
ความกตั ญ ญู ก ตเวที ความกล้ า หาญ ความพากเพี ย รพยายาม ความละเอี ย ดรอบคอบ ความละอายต่ อ
ความผิด ตลอดทั้งความประพฤติอันดี ซึ่งนับว่าเป็นประโยชน์ในการสั่งสอนที่ดีที่สุด ดีกว่าจะสอนแต่ปากแต่
ตนเองไม่ทาตาม
๑๒.๑๑ อย่านึกว่าตนเป็นผู้มีอานาจหน้าที่ (เป็นนาย) กดขี่ บังคับบัญชาแต่อย่างเดียว ต้องนึกว่าตนมี
หน้าที่ร่วมทุกข์ร่วมสุข และต้องสอดส่องให้รู้ทุกข์สุขของผู้ใต้บังคับบัญชา หรือผู้น้อยอยู่เสมอ อย่าชิงหลีกเลี่ยงหา
ความสุขส่วนตัว เช่น ในเวลานาผู้ใต้บังคับบัญชาไปทาการกราแดด กราฝน บุกฝุาลงโคลน หรือฝุาอันตรายทั้ง
ปวง อย่าหาโอกาสหลีกเลี่ยงแต่ส่วนตัว ผู้น้อยหรือผู้ใต้บังคับบัญชาจะขาดความนับถือ
๑๒.๑๒ ผู้บังคับบัญชาหรือผู้ใหญ่ ซึ่งมีหน้าที่อยู่ใกล้ชิดผู้ใต้บังคับบัญชาหรือผู้น้อย ซึ่งอยู่ในสภาพอดหลับอด
นอน เหน็ ดเหนื่ อย หรื อขาดเสบี ย ง หรื อประกอบอาหารยังไม่ทันสุ ก หรือมีกิจซึ่งจะกระทาอย่างอื่นเสี ยก่อ น
จึงจะนอนพักผ่อน หรือบริโภคอาหารได้ คนเป็นนาย
อย่าหาโอกาสเช่นนั้นเพื่อแสวงหาความสุ ขส่วนตัว ในขณะที่ผู้ใต้บังคับบัญชายังไม่อยู่ในสภาพที่จะพักผ่อนได้
ผู้บังคับบัญชาควรได้อยู่ใกล้ชิด หรือในสถานที่จะให้คาแนะนา หรือแก้ไขปัญหาได้ทันทีเมื่อผู้ใต้บังคับบัญ ชามี
ปัญหา

-

๔๔ -

๑๓. การเป็นผู้นา
๑๓.๑ นิยามศัพท์
ผู้นา (Leader) คือบุคคลใด ๆ ที่สามารถในการที่จะจูงใจและนาผู้อื่นให้ประพฤติและปฏิบัติ โดยที่
บุคคลนั้นมีความสามารถในการแสดงความคิดเห็น มีเจตนารมณ์เข้มแข็งและมีความสามารถในการปกครองเป็น
อย่างดี
การเป็นผู้นา (Leadership) คือศิลปของการบังคับบัญชาให้ผู้อื่นทาตามความ
ตั้งใจของตน
โดยที่ผู้อื่นเกิดความเลื่อมใส นับถือ ให้ความไว้วางใจ และร่วมมืออย่างเต็มใจจริง ๆ
ผู้บังคับบัญชา (commander) เป็นชื่อเรียกของนายทหารที่ปกครองบังคับบัญชาหน่วยทหาร
ขนาดต่าง ๆ
หลักการของการเป็นผู้นา (Leadership Principles) เป็นกฎ คุณลักษณะ คุณสมบัติ หรือ
นโยบาย ซึ่งปฏิบัติโดยผู้นา เพื่อปกครอง หรือแนะนาการปฏิบัติแก่หน่วยรอง
เทคนิคของการเป็นผู้นา (Leadership Technique) คือวิธีการปฏิบัติตามหลักการของการเป็น
ผู้นา
คุณสมบัติของการเป็นผู้นา (Leadership Traits) เป็นคุณลักษณะพิเศษของบุคคลที่จะช่วยให้
เป็นผู้นาสมบูรณ์ยิ่งขึ้น
๑๓.๒ การเป็นผู้นากับการเป็นผู้บังคับบัญชาคล้ายกัน บางคนอาจมีลักษณะผู้นาที่ดีมาแต่กาเนิด เช่นฮันนิ
บาล โมเสส นโปเลียน พระเจ้าอเล็กซานเดอร์ มหาราช เป็นต้น แต่ต่อมาความต้องการในการมีผู้นาเพิ่มมากขึ้น
อย่างกว้างขวาง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในวงการทหารจึง จาเป็นต้องศึกษาหลักวิชาการจากผู้นาที่ดีเท่าที่ปรากฏ
มาแล้วในอดีต โดยนาเอาหลักการเหล่านั้นมาศึกษาอบรม เพื่อให้ผู้บังคับบัญชาทุกระดับชั้นของทหารเป็นผู้นาที่ดี
ขึ้น แต่อย่างไรก็ตามผู้นากับผู้บังคับบัญชานั้นมีความหมายต่างกัน กล่าวคือ ผู้นานั้นเป็นผู้นาคนภายในหน่วยหลาย
หน่วยด้วยกัน ด้วยความเต็มใจ ด้วยความสามารถ และด้วยความปรารถนาดี ส่วนผู้บังคับบัญชานั้นนาคนภายใน
หน่วยของตน ให้ทางานตามหน้าที่ที่ตนได้รับมอบหมายและได้รับการแต่งตั้งขึ้น ซึ่งอยู่ในกรอบตามแบบธรรมเนียม
ของทหาร เพราะฉะนั้นผู้นา จึงไม่จาเป็นต้องเป็นผู้บังคับบัญชาเสมอไป และทานองเดียวกันผู้บังคับบัญชาก็ไม่
จาเป็นต้องเป็นผู้นา (ที่ดี) เสมอไป แต่ถ้าผู้บังคับบัญชาเป็นทั้งผู้นา (ที่ดี) ด้วยก็เป็นสิ่งพึงประสงค์อย่างยิ่ง หน่วยใด
ที่มีผู้บังคับบัญชาที่เป็นผู้นาก็จะมีแต่ความเจริญ รุ่งเรือง จะรู้ว่าหน่วยใดมี ผู้นาดีหรือไม่ จะสังเกตได้จากความ
กระตือรือร้นในการทางาน ความภาคภูมิใจในหน่วยของตน และผลงานต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในหน่วยนั้น การเป็นผู้นา
ที่ดีและผู้บังคับบัญชาที่ดี เท่านั้นที่จะทาให้ผลงานของหน่วยนั้นดีเลิศ
๑๓.๓ องค์ประกอบของการเป็นผู้นาทางทหาร มีคุณสมบัติพิเศษ ๔ ประการ การบังคับบัญชาที่เป็น
เครื่องแสดงถึงความสาเร็จหรือล้มเหลว ในการดาเนินกิจการของผู้นา พูดง่าย ๆ ก็คือ จะดูว่าเป็นผู้นาที่ดีหรือไม่ดี
ดูได้จากคุณสมบัติเหล่านี้คือ.-

-

๔๕ -

ก. วินัย วินัยทางทหาร คือ การปฏิบัติตามระเบียบและเชื่อฟังการบังคับบัญชาตามแบบธรรม
เนียมของทหาร ทั้งนี้ย่อมเกี่ยวข้องไปถึงกาลังใจ ที่พร้อมจะปฏิบัติการอยู่เสมอของผู้ใต้บังคับบัญชาเป็นรายบุคคล
เพื่อจะให้บังเกิดผลดีต่อส่วนรวม วินัยทหารนั้นเป็นการขยายและการนามาใช้ อย่างมีระเบียบวินัยที่มีอยู่ในวงสังคม
หรือองค์การทั่ว ๆ ไป วินัยอัน แท้จริงต้องการให้เกิดมีขนึ้ จนติดเป็นอุปนิสัยประจาตัว ต้องประกอบไปด้วยเหตุผล
ที่ว่าจะต้องมีความซื่อสัตย์ต่อหน่วย ด้วยความซื่อสัตย์นี้ต้องเพียบพร้อมด้วยเชาวนะริเริ่ม และหลักการต่าง ๆ ที่ไม่
สั่นคลอนโอนเอียงลงได้ แม้ว่าจะไม่มีผู้บังคับบัญชาอยู่ร่วมด้วย การมีวินัยภายในหน่วยทาได้ด้วยการฝึกอบรม
การลงทัณฑ์ และการให้สิ่งตอบแทนอย่างเป็นธรรม ประกอบด้วยการสั่งสอนให้แทรกซึมจนเกิดความเชื่อมั่นใน
ตนเอง และความรับผิดชอบของแต่ละบุคคล
ข. ขวัญ เป็นเรื่องของอารมณ์และจิตใจ และจะมองข้ามความสาคัญในเรื่องขวัญไปเสียมิได้
เพราะเป็นปัจจัยอันสาคัญอย่างยิ่งอันหนึ่งต่อประสิทธิภาพของหน่วย การมีขวัญดีนั้นย่อมแสดงให้ทราบได้โดย
(๑) ความเลื่อมใสหรือความเต็มใจ ซึ่งบุคคลได้มอบให้แก่งานที่ตนกระทานั้นมีเหนือกว่า และ
เกินขอบเขตกว่าการกระทาตามคาสั่งและระเบียบข้อบังคับ
(๒) ความสานึกถึงคุณค่าของบุคคลภายในหน่วย ย่อมจะบังเกิดขึ้นได้โดยความเชื่อถือในบังคับ
บัญชา การฝึก อาวุธ และอุปกรณ์ต่าง ๆ
(๓) ความพึงพอใจ หรือความภาคภูมิใจของแต่ละบุคคล ในการทาหน้าที่ซึ่งได้รับมอบหมายจน
เป็นผลสาเร็จ
ค. ความสามัคคี เป็นเรื่องของอารมณ์และจิตใจของหน่วย ต่างกันกับขวัญเพราะขวัญเป็นเรื่องของ
อารมณ์และจิตใจของแต่ละบุคคล ความสามัคคีนั้นมิใช่เป็นการสรุปรวม เอาอย่างง่าย ๆ จากขวัญของบุคคล
ภายในหน่วย ความจริงเป็นผลอันเกิดจากปฏิกิริยาถ้อยทีถ้อยอาศัยซึ่งกันและกันของบุคคลภายในหน่วยที่แสดงต่อ
กัน และด้วยสิ่งแวดล้อมของหน่วย เมื่อความสามัคคีของหน่วยสูงแล้ว ผลของปฏิกิริยาอันเป็นส่วนรวมของหน่วย
ก็ย่อมจะครอบคลุมไปถึงบุคคลแต่ละคนภายในหน่วยนั้น เช่น กรณีที่บุคคลบางคนไม่พึงพอใจกันเป็นการ ส่วนตัว
ก็ย่อมจะถูกครอบงาให้หมดไปได้ด้วยการมีน้าหนึ่ งใจเดียวกันเป็นส่วนรวม การปฏิบัติที่เป็นผลสาเร็จด้วยดีของ
หน่วยทั้งในอดีตและปัจจุบัน ย่อมเป็นพลังอันยิ่งใหญ่ในการทาให้เกิดความสามัคคี และหน่วยใดมีความสามัคคีก็
ย่อมสามารถปฏิบัติหน้าที่ของตนได้สาเร็จทั้ง ๆ ที่ดูเหมือนว่าหน้าที่อันนั้นไม่มีทางจะทาได้สาเร็จ ความสามัคคีจะ
มีมากขึ้นเมื่อชื่อเสียง ของหน่วยทวีความดีเด่นขึ้น และตรงข้ามจะลดน้อยลงเมื่อชื่อเสียงของหน่วยเสื่อมทรามลง
ง.
ประสิทธิภาพ ประสิทธิภาพคือความสามารถในการปฏิบัติงานที่ได้รับมอบให้สาเร็จไป
ด้วยดี โดยใช้เวลาน้อยที่สุดเท่าที่จะทาได้ด้วยวิธีการที่สิ้นเปลืองน้อยที่สุด และด้วยการประสบความยุ่งยากสับสน
น้อยที่สุด ประสิทธิภาพของการบังคับบัญชาย่อมจะเสริมสร้างให้มีขึ้นได้ ด้วยการฝึกอบรมที่ถูกต้อง และด้วยการ
บริหารอันเหมาะสม และประสิทธิ-ภาพจะเพิ่มขึ้นไปอีกในเมื่อวินัยดี มีขวัญดี และมีความสามัคคีกลมเกลียวกัน
๑๓.๔ หลักการของการเป็นผู้นา (Leadership Principles)

-

๔๖ -

ผู้นาที่ดีจะต้องปฏิบัติตามหลักการดังต่อไปนี้ คือ.ก. รู้จักหน้าที่ของตน (Know your job)
ข. รู้จักตัวของตัวเอง และฝึกฝนตนเองให้ดีขึ้น (Know yourself and Seek Self Improvement)
ค. รู้จักผู้ใต้บังคับบัญชาของตน และสอดส่องดูแลการสวัสดิการของผู้ใต้บังคับ บัญชา (Know your
men and look out for their velfare)
ง. ให้ผู้ใต้บังคับบัญชารู้ในสิ่งที่ควรรู้ (Keep your men informed)
จ. คาสั่งหรืองานที่สั่งไปต้องให้เข้าใจและปฏิบัติได้ กากับดูแลการปฏิบัติให้ ถูกต้อง และสาเร็จ
ตามความมุ่งหมาย (Insure that the task is understood, supervised, and accomplished)
ฉ. ทาตนให้เป็นตัวอย่างที่ดี (Set the example)
ช. ฝึกให้ผู้ใต้บังคับบัญชาทางานเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน (Train your men as a team)
ซ. ตัดสินใจรอบคอบถูกต้องและถูกกาละ (Make sour and timely decistions)
ฌ. ปลูกความรับผิดชอบให้เกิดแก่หน่วยใต้บังคับบัญชา (Seek responsibility and develop a
sense of responsibility among subordinates)
ญ. ใช้คนให้เหมาะสมกับความสามารถของเขา (Employ your command according to its
capabilities)
ฎ. รับผิดชอบในการปฏิบัติของตนและติดตาม (Take responsibility for your actions follow up)
๑๓.๕

วิจารณ์หลักการต่าง ๆ ของการเป็นผู้นาทางการทหาร หลักการต่าง ๆ ของการเป็นผู้นาที่ได้

นามากล่าวไว้ต่อไปนี้ ย่อมจะนาไปใช้ได้กับหน่วยทหารขนาดต่าง ๆ ตั้งแต่หน่วยหมู่จนถึงหน่วยกองทัพ
ก.

หลักการที่ ๑

รู้จักหน้าที่ของตน (Know your job)

การที่รู้จักหน้าที่ของตนได้อย่าง

ละเอียดถี่ถ้วน ผู้นาจะต้องมีความรอบรู้อย่างกว้างขวาง ต้องเข้าใจถึงทัศนะทางเทคนิคในการปฏิบัติหน้าที่ของ
หน่วยที่ตนบังคับบัญชา ตลอดจนวิธีการและแนวของการจัดหน่วย การบริหาร การฝึกสอน และการดาเนินการ
ของเจ้าหน้าที่ และควรจะต้องมีความเข้าใจเป็นอย่างดี ถึงสัมพันธภาพของมนุษย์อีกด้ว ย นอกจากนั้นยังต้องมี
ความรู้ในเรื่องการดาเนินงาน ความรับผิดชอบและปัญหาต่าง ๆ ของผู้ใต้บังคับบัญชา ถ้าเป็น ผู้บังคับบัญชาหน่วย
รบด้วยแล้ว ยังจะต้องมีความรู้ในเรื่องการปฏิบัติการรบเป็นอย่างดีอีกด้วย
ข. หลักการที่ ๒ รู้จักตัวของตัวเอง และฝึกฝนตนเองให้ดีขึ้น (Know yourself and selfimprovement) เป็นหน้าที่ของผู้นาทุกคนที่จะต้องพิจารณาคุณค่าของตน และรู้จักในความเข้มแข็ง และความ
อ่อนแอของตน บุคคลใดที่ไม่รู้ถึงความสามารถและขีดจากัดของตน ย่อมเป็นนายของตัวเองไม่ได้ และไม่ มีหวังเป็น

-

๔๗ -

ผู้นาคนได้เลย ทานองเดียวกันบุคคลที่สานึกตัว ดีกว่าตนมีข้อบกพร่องแต่ไม่พยายามจะปรับปรุงแก้ไขก็ย่อมจะเป็น
ผู้นาไม่ได้ เช่นการศึกษาในเรื่องหลักการของการเป็นผู้นา จะช่วยให้ตนเองมีความสามารถในการเป็นผู้นาที่ดีขึ้นได้
ค. หลักการที่ ๓ รู้จักผู้ใต้บังคับบัญชาของตนและสอดส่องดูแลการสวัสดิการของผู้ใต้บังคับบัญชา
(Know your men and look out for their welfare) เอาใจใส่ดูแลและคอยสังเกตบรรดาผู้ใต้บังคับบัญชาให้
บ่อยที่สุดเท่าที่จะทาได้ เพื่อให้เกิดความสนิทสนมและคุ้นเคยกับคนเหล่านั้น และได้เข้าใจกับความแตกต่างกั นของ
แต่ ล ะคน แสดงให้ เ ขาเห็ น ว่ า เราจะร่ ว มสุ ข ร่ ว มทุ ก ข์ กั บ พวกเขา ผู้ น าจะต้ อ งมี ค วามเข้ า ใจเป็ น อย่ า งดี ว่ า
ผู้ใต้บังคับบัญชาของตนจะแสดงปฏิกิริยาและมีความรู้สึกเป็นอย่างไรในเมื่อตกอยู่ในสภาพการต่าง ๆ กัน และเมื่อ
ตนทราบสิ่งต่าง ๆ เหล่านี้ดีแล้วก็ย่อมสามารถจะใช้คนเหล่านั้นให้เป็นผลดีได้ โดยอาศัยการสอดส่องดูแลจนเป็นที่
แน่ใจว่าผู้ใต้บังคับบัญชาของตนมีความสุขสบาย และมีความพึงพอใจตามสภาพการของสิ่งแวดล้อม ผู้นาคนนั้นก็
สามารถเอาชนะในความเชื่อถือความเคารพและความร่วมมือจากผู้ใต้บังคับบัญชาเป็นอย่างดี ตรงกันข้ามถ้าปล่อย
ปละละเลยไม่ ดู แ ลทุ ก ข์ สุ ข ของ ผู้ ใ ต้ บั ง คั บ บั ญ ชาก็ เ ป็ น ธรรมดาอยู่ เ องที่ จ ะไม่ ไ ด้ รั บ ความนั บ ถื อ ไว้ ว างใจจาก
ผู้ใต้บังคับบัญชาเช่นกัน
ง. หลักการที่ ๔ ให้ผู้ใต้บังคับบัญชารู้สิ่งที่ควรรู้ (Keep your men informed) ทหารที่ได้รับการ
ชี้แจงบอกเล่าอยู่เสมอ เกี่ยวกับเรื่องหน้าที่การงานและสถานการณ์ ตลอดจนความมุ่งหมายในการทาหน้าที่
เฉพาะอย่างของเขาแล้ว เขาก็ย่อมจะปฏิบัติงานได้ผลดีกว่าผู้ที่ไม่ได้รับการชี้แจงบอกเล่าอะไรเลย ยิ่งได้รับการ
บอกเล่าชี้แจงมากเท่าใดเขาก็จะปฏิบัติหน้าที่ได้ผลดีมากขึ้นเพียงนั้น ผู้บังคับบัญชาที่ปล่อยปละละเลยไม่ยอมบอก
เล่ าเรื่ องราวที่ควรรู้แก่ผู้ใต้บั งคับ บั ญชานั้น ในไม่ช้าก็จะเห็ นได้ว่าคนเหล่ านั้นปฏิบัติห น้าที่ไปอย่างคนตาบอด
ปราศจากความมุ่งหมายใด ๆ แต่ผู้บังคับบัญชาตามลาดับชั้นต้องสานึกไว้ว่า ข่าวสารหรือข่าวเรื่องใดที่ พึงเปิดเผย
ให้ผู้ใต้บังคับบัญชาทราบนั้น ย่อมขึ้นอยู่กับความปลอดภัยและระดับชั้นความลับของข่าวนั้น
จ. หลักการที่ ๕ คาสั่งหรืองานที่สั่งไป ต้องให้เข้าใจและปฏิบัติได้ กากับดูแลการปฏิบัติให้ถูกต้อง
และสาเร็จตามความมุ่งหมาย (Insure that the task is understood supurvised, and accomplished) ผู้นา
ต้องออกคาสั่งอย่างชัดเจนแจ่มแจ้ง และไม่ทาให้เกิดการเข้าใจผิดได้ ทั้งต้องคอยอานวยการอยู่โดยใกล้ชิด และ
ต้องแน่ใจว่าบรรดาคาสั่งเหล่านั้นผู้ใต้บังคับบัญชาจะปฏิบัติไปได้โดยถูกต้อง การรับประกันในเรื่องการออกคาสั่งนั้น
เป็นความรับผิดชอบขั้นแรกและเป็นส่วนปลีกย่อยของผู้นา ความรับผิดชอบส่วนใหญ่ของเขาอยู่ที่ การควบคุม
อานวยการ ทั้งนี้ก็เพื่อให้เป็นที่แน่ใจว่าคาสั่งของเขานั้นมีผู้ปฏิบัติตามโดยถูกต้อง ความรับผิดชอบในเรื่องนี้แหละที่
เป็นเรื่องที่ยากที่สุดทีจ่ ะทาได้ผู้บังคับบัญชาคนใดไม่สามารถจะให้เจ้าหน้าที่ฝุายอานวยการกับหน่วยรองของเขาให้

-

๔๘ -

เข้ากันได้อย่างเหมาะสม และได้ผลดีเพียงพอแล้ว ย่อมแสดงให้เห็นว่าเขาเป็นผู้หย่อนความสามารถในหลักการ
ของความเป็นผู้นา
ฉ. หลักการที่ ๖ ทาตนให้เป็นตัวอย่างที่ดี (Set the example) ตามธรรมดาผู้ใต้บังคับบัญชาย่อม
จะต้องคอยดูผู้นาของตน เพื่อยึดถือเป็นตัวอย่ างในการประพฤติตนและปฏิบัติตาม เพื่อต้องการให้งานของตน
ดาเนินไปอย่างดีเด่น ฉะนั้นผู้นาจะต้องทาตัวอย่างโดยวางมาตรฐานในการทางานสาหรับผู้ใต้ บังคับบัญชาทั้งหมด
ให้เหมาะสม ผู้บังคับบัญชาที่แสดงตัวอย่างแก่ผู้ใต้บัง คับบัญชาไปในทางที่ไม่เหมาะสม ย่อมจะเป็นเครื่องทาลาย
ความนับถือของผู้ใต้บังคับบัญชา
ช. หลักการที่ ๗

ฝึกให้ผู้ใต้บังคับบัญชาทางานเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน (Train your men as

steam) เป็นหน้าที่ของผู้นาทางที่จะวิวัฒนาการหน่วยของตน ให้มีการทางานกันเป็นชุด โดยฝึกอบรมคนใหม่ให้มี
ความรอบรู้เป็นอย่างดี ไม่ว่าจะเป็นทหารอย่างเดียว หรือเป็นหมู่กองทัพก็ตาม กองทัพสมัยใหม่มีการจัดรวมกัน
หลายหน่วย และมีหน้าที่การงานแตกต่างกันออกไป แต่ทุกหน่วยจะต้องทางานรวมกันเป็นทีม เพื่อให้บรรลุถึง
จุดหมายปลายทางอันเดียวกัน และแต่ละส่วนของทีมต้องมีความเข้าใจว่า อะไรเหมาะแก่ความสามารถของตน
ผู้บังคับ บัญชาที่ไม่ส ามารถดาเนิน การให้ทางานร่วมกันเป็นชุดได้ ในขณะที่ทาการฝึ กฝนภายในหน่วยของตน
ย่อมไม่สามารถจะทาให้เกิดมีประสิทธิภาพกับหน่วยได้ตามต้องการ
ซ. หลักการที่ ๘ ตัดสินใจรอบคอบถูกต้องและถูกกาละ (Make sound and timely decisions)
ความสามารถในการคาดสถานการณ์ได้โดยรวดเร็ว และตกลงใจได้โดยถูกต้องเป็นสิ่งสาคัญของผู้นา ผู้นาจะต้อง
สามารถประมวลเหตุการณ์ได้โดยถูกต้อง แม้ว่าจะตกอยู่ในสภาพการณ์อันคับขันที่สุดก็จะต้องทาอะไรก่อนอะไร
หลังตามความจาเป็น เพื่อที่จะให้เกิดประโยชน์แก่สภาพการณ์เฉพาะหน้าที่บังเกิดขึ้น ผู้นาที่มีจิตใจไม่เด็ดขาด
แน่วแน่เปลี่ยนความคิดเห็นได้ง่ายนั้น ไม่แต่เพียงว่าจะใช้หน่วยที่ตนบังคับ บัญชาไม่ได้ผลแล้ว ยังทาให้บังเกิดความ
ไม่แน่นอน ขาดความเชื่อถือ เกิดความลังเล และตัดสินใจไม่เด็ดขาดขึ้น ภายในหน่วยของตนอีกด้วย ความสามารถ
ในการตั ดสิ น ตกลงใจได้ ถูกต้ องทัน เวลา ย่อ มจะมีขึ้ นในตัว บุ คคลโดยการศึก ษาหาความรู้และด้ ว ยการฝึ กฝน
คาดคะเนสถานการณ์ ในเมื่อกรณีแวดล้อมบ่งบอกว่าจะต้องเปลี่ยนแผนต่าง ๆ แล้ว ผู้นาที่สามารถจะปฏิบัติทันที
โดยปราศจากความกลัวว่า คนภายในหน่วยอาจนึกไปในทางที่ว่าการกระทาเช่นนั้น เป็นการทาไปอย่างโลเลเอา
แน่อะไรไม่ได้
ฌ.

หลักการที่ ๙ ปลูกความรับผิดชอบให้เกิดแก่หน่วยผู้ใต้บังคับบัญชา (Seek responsibility

and develop a sense of responsibility among subordinater) ผู้นาต้องมีชวนะริเริ่มอย่างว่องไวในการ

-

๔๙ -

ปลูกฝังความรับผิดชอบให้แก่ผู้ใต้บังคับบัญชา เพราะผู้นาเพียงคน เดียวถึงจะดีเพียงใดก็ไม่สามารถทางานคนเดียว
ได้ การมอบอานาจให้แก่บุคคลที่เหมาะสมนั้นเป็นการแต่งตั้งที่ถูกต้อง ผู้บังคับบัญชาจะต้องแบ่งความรับผิดชอบ
ต่าง ๆ ให้แก่ผู้ใต้บังคับบัญชา โดยให้หัวหน้าหน่วยรองรู้จักรับผิดชอบ โดยตัวของเขาเอง การทาเช่นนี้ย่อมจะทาให้
เกิดความเชื่อถือเลื่อมใสและความไว้วางใจ อันเป็นทางทาให้ผู้ใต้บังคับบัญชาเกิดมีชวนะริเริ่มและการประสานงาน
กันอย่างเต็มใจ การลังเลในการมอบอานาจ มักจะเป็นเครื่องบ่งถึงความเสื่อมในทางเป็นผู้นาคน
ญ.

หลักการที่ ๑๐ ใช้คนให้เหมาะสมกับความสามารถของเขา (Employ your command

according to its capabilities) เพื่อจะให้ผู้ใต้บังคับบัญชาของตนได้ปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเหมาะสม ผู้นาต้องมี
ความรอบรู้เป็นอย่างดีในเรื่องขีดจากัด และความสามารถทั้งทางยุทธการและทางธุรการในหน่วยของตน ผู้นา
จะต้องมอบงานโดยชี้จุดมุ่งหมายที่สามารถจะปฏิบัติได้ ต้องคาดคะเนเวลาและจังหวะให้ถูก ต้อง แล้วใช้เจ้าหน้าที่
ของตนให้ปฏิบัติงานไปด้วยการวินิจฉัยอย่างถูกต้องดังนี้แล้วภารกิจก็จะสาเร็จโดยสมบูรณ์ หากใช้คนไม่เหมาะกับ
ความสามารถของเขาก็จะเกิดความบกพร่องผิดพลาดขึ้น อาจเป็นผลให้เกิดการปฏิบัติหน้าที่ล้มเหลวลง และถ้า
หากความผิดพลาดบังเกิดซ้าขึ้นบ่อย ๆ ย่อมจะทาให้ขวัญสามัคคี และประสิทธิภาพของหน่วยเสื่อมทรามลง แต่
อย่างไรก็ตามในบางโอกาสที่สถานการณ์นั้น ๆ ต้องการให้เป็นไป ก็จาเป็นต้องสั่งการให้ผู้ใต้บังคับบัญชาปฏิบัติการ
ไปโดยไม่มีการลังเล แม้ว่าจะเกินความสามารถของเขาไปบ้างก็ตาม ทั้งนี้ก็เพื่อให้ได้รั บความมีชัยโดยรวดเร็ว
และเสียหายน้อยหรือเพื่อหลีกเลี่ยงความปราชัยที่มีความสูญเสียมาก
ฎ. หลักการที่ ๑๑ รับผิดชอบในการปฏิบัติของตน (และติดตาม) (take responsibility for
your actions Follow up) ผู้บังคับบัญชาเป็นผู้รับผิดชอบทั้งหมดต่อหน่วยรอง ๆ ของตนที่ได้ปฏิบัติหรือกระทา
ไป ไม่ว่าจะทาผิดหรือถูก ผู้นาต้องเป็นผู้ยอมรับและถือว่าเป็นความผิดชอบของตนเองทุกโอกาส ความพยายาม
ใด ๆ ที่จะหลบให้พ้นจากการรับผิดชอบย่อมเป็นเครื่องทาลายความจงรักนับถือ ที่จาเป็นต้องมีอยู่ในระหว่าง
ผู้บังคับบัญชาและผู้ใต้บังคับบัญชาของเขา

-

๕๐ -

๑๔. เทคนิคของการเป็นผู้นา (Leadership Technique)
เทคนิคที่จะกล่าวต่อไปนี้ใช้ได้แก่ผู้นาของหน่วย ไม่ว่าจะเป็นหน่วยขนาดใด แต่อย่างไรก็ดีการปฏิบัติจะต้อง
อนุโลมให้เหมาะสมกับสิ่งแวดล้อมด้วย
ก. รู้จักหน้าที่ของงาน (Know your job)
(๑) ท่านต้องมีความรู้ในวิทยาการตามหน้าที่
(๒) ต้องคบหาสมาคมกับผู้มีความรู้
(๓) ต้องหาความรู้เกี่ยวกับหน่วยที่ต้องประสานงาน
(๔) อย่ามุ่งหมายความรู้เฉพาะอย่าง
(๕) จะต้องหาความคุ้นเคยต่อความสามารถของหน่วยรองของท่าน
(๖) วางแผนปฏิบัติในหน่วยของท่านไว้ให้ชัดเจน
(๗) แนะนาและสนับสนุนผู้ใต้บังคับบัญชา
(๘) ท่านไม่ควรให้สัญญาใด ๆ แก่ผู้ใต้บังคับบัญชา
(๙) อย่าปล่อยให้ผู้ใต้บังคับบัญชานั่งอยู่เฉย ๆ ต่อหน้าท่าน
(๑๐) อย่าโยกย้ายหน้าที่บ่อยนัก
ข. รู้จักตัวของตัวเองและฝึกฝนตัวเองให้ดีขึ้น (Know yourself and seed self-improvement)
(๑) ตรวจดูตัวของตัวเองว่ามีสิ่งใดบกพร่อง
(๒) จดจาสิ่งที่ตัวเองบกพร่อง และพยายามแก้ไขให้สาเร็จ
(๓) รับข้อติชมตามความเห็นอันบริสุทธิ์ใจของผู้อื่น ทีว่ ิจารณ์ว่าท่านจะดีได้อย่างไร และควรงดสิ่งที่ไม่
ควรปฏิบัติอย่างไร
(๔)

หาความรู้เพิ่มพูนตัวเองด้วยการศึกษาถึงต้นเหตุแห่งความสาเร็จ และความไม่สาเร็จของ

ผู้บังคับบัญชาคนอื่น ๆ ทั้งในอดีตและปัจจุบัน
(๕) ปรับปรุงตนเองให้มีความสุจริตใจต่อผู้อื่น ทาตนให้มีเสน่ห์ให้ผู้อื่นเลื่อมใส
(๖) หมั่นปฏิบัติในสิ่งที่งดงาม (Golden Hole)
(๗) หาความชานาญในศิลปการเขียนและการพูด
(๘) ทาความคุ้นเคย และก่อให้เกิดความสัมพันธ์อันดีต่อผู้ใต้บังคับบัญชา และบุคคลทั่ว ๆ ไป
ค.

รู้จักผู้ใต้บังคับบัญชาของตนและสอดส่องดูแลการสวัสดิการของผู้ใต้บังคับบัญชา (Know your

men and look out for their welfare)

-

๕๑ -

(๑) จงคิดถึงผู้อื่นก่อนตัวเรา
(๒) จงสนใจในตัวผู้อื่น
(๓) ผู้นาที่ดีต้องคิดก่อน
(๔) เป็นคนร่าเริง
(๕) พยายามรู้จักชื่อผู้ใต้บังคับบัญชาทุกคน
(๖) ต้องเห็นอกเห็นใจผู้น้อย
(๗) ต้องไม่มีอารมณ์ ระแวงสงสัย
(๘) ควรหาโอกาสพบปะผู้ใต้บังคับบัญชาบ่อย ๆ
(๙) มีความยุติธรรมในการให้รางวัลและบาเหน็จความชอบ
(๑๐) อย่าพยาบาทผู้ใต้บังคับบัญชา
(๑๑) อย่าใช้ระบบสายลับสืบความเป็นไปของผู้ใต้บังคับบัญชา
(๑๒) สอดส่องความเป็นไปของผู้ใต้บังคับบัญชาอยู่เสมอ
(๑๓) เยี่ยมเยียนเมื่อเขามีทุกข์
ง. ให้ผู้ใต้บังคับบัญชารู้สิ่งที่ควรรู้ (Keep your men informed)
(๑) ผู้นาต้องถือตัวเสมือนหนึ่งครู
(๒) ควรให้มีการสอน อบรมภายในหน่วย
(๓) ทุกตาแหน่งหน้าที่ควรมีคาเตือนหรือสุภาษิตไว้
(๔) ควรมีการทดสอบเพื่อหยั่งความรู้
(๕) ให้รู้นโยบายและความมุ่งหมายของหน่วย
(๖) ชี้ข้อแนะนาและอุปสรรคที่จะต้องประสบ
(๗) กาจัดข่าวลืออันเหลวไหล
(๘) เมื่อเกิดความสาเร็จภายในหน่วย
(๙) ชี้แจงตักเตือนเมื่อผู้ใต้บังคับบัญชาปฏิบัติไม่ถูกต้อง
จ. คาสั่งหรืองานที่สั่งไปต้องให้เข้าใจและปฏิบัติได้ กากับดูแลการปฏิบัติให้ถูกต้องและสาเร็จตามความ
มุ่งหมาย (Insure that the task is understood, supervised, and accomplished)
(๑) คาสั่งนั้นต้องเหมาะสมกับสมรรถภาพของหน่วย
(๒) ไม่ควรออกคาสั่งมากเกินไป

-

๕๒ -

(๓) ออกคาสั่งให้มีเวลาในการเตรียมตัว
(๔) คาสั่งต้องสั้น ชัดเจน และแจ่มแจ้ง
(๕) คาสั่งต้องไม่ผูกมัดจนเกินไป
(๖) อย่าสั่งการข้ามขั้นการบังคับบัญชา
(๗) การสั่งงานด้วยวาจาควรใช้เสียงปกติ
(๘) คาสั่งที่ออกไปควรลาดับความสาคัญ
(๙) คาสั่งที่ออกไป ไม่ควรจะขัดกับคาสั่งของหน่วยรอง
(๑๐) คาสั่งทีอ่ อกไป ไม่ควรเป็นคาสั่งห้าม
(๑๑) ตรวจตราการปฏิบัติของผู้ใต้บังคับบัญชาให้สาเร็จผลตามความมุ่งหมาย
ฉ. ทาตนให้เป็นตัวอย่างที่ดี (Set the example)
(๑) ทาตนให้เป็นคนคล่องแคล่ว
(๒) สามารถบังคับจิตอารมณ์ได้
(๓) ทาตนให้ตรงต่อเวลา
(๔) ไม่แสดงตนเป็นผู้รู้มาก
(๕) ไม่ตาหนิผู้บังคับบัญชาเหนือตนต่อหน้าผู้น้อย
(๖) ปฏิบัติตนเป็นสุภาพบุรุษต่อผู้น้อย
(๗) ถือนโยบายของผู้บังคับบัญชาเสมือนของตน
(๘) แสดงความริเริ่ม
(๙) ยังไม่พอใจในงานที่ทาอยู่
(๑๐) ไม่นอนคอยโชคชะตา
(๑๑) มีความคิดแน่วแน่
(๑๒) ต้องทางานหนัก
(๑๓) ต้องอุทิศตัวแก่งาน
(๑๔) ร่วมความลาบากและยอมตายกับลูกน้อง
(๑๕) ยึดมั่นต่อหลักการและอุดมคติ
(๑๖) ไม่ประพฤติตนให้ผู้น้อยเอาไปวิจารณ์ได้
ช. ฝึกให้ผู้ใต้บังคับบัญชาทางานเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน (Train your man as team)

-

๕๓ -

(๑) ให้ผู้ใต้บังคับบัญชารู้สึกว่า เขามีความมั่นคงและปลอดภัยในเมื่ออยู่ในปกครองของเรา
(๒) หลีกเลี่ยงการชอบพอแต่เพียงส่วนหนึ่งส่วนใดของผู้ใต้บังคับบัญชา
(๓) สนับสนุนผู้ทาดี
(๔) ควรมีการพบปะสนทนากันเสมอ
(๕) ติดต่อการงานอย่างกันเองระหว่างหน่วย
ซ. ตัดสินใจรอบคอบถูกต้องและถูกกาละ (Make sound and timely decision)
(๑) พยายามค้นคว้าพิจารณาข่าวต่าง ๆ ที่จะช่วยให้เข้าใจสถานการณ์ดีขึ้น
(๒) วางแผนล่วงหน้าสาหรับเหตุการณ์ที่แน่ใจว่าจะเกิดขึ้น
(๓) ควรได้พิจารณาคาแนะนาหรือความเห็นของผู้ใต้บังคับบัญชาก่อนที่จะตัดสินตกลงใจ
(๔) แจ้งให้ผู้ใต้บังคับบัญชาทราบในเรื่องการตกลงใจของตน
ฌ. ปลูกความรับผิดชอบให้เกิดแก่หน่วยใต้บังคับบัญชา (Seek responsibility and develop a
sense of responsibility)
(๑) สนับสนุนผู้ริเริ่มงาน
(๒) หาโอกาสให้ผู้ใต้บังคับบัญชาได้มีโอกาสทางานในหน้าที่สูงขึ้นในบางคราว
(๓) หยั่งความรู้ความสามารถในหน้าที่ของผู้ใต้บังคับบัญชาอยู่เสมอ
(๔) บรรจุตาแหน่งให้ถูกกับความสามารถ (Put the right man on the right job)
(๕) ให้ความไว้วางใจ
(๖) พร้อมที่จะช่วยเหลือ
ญ.

ใช้คนให้เหมาะสมกับความสามารถของเขา (Employ your command according to its

capacities)
(๑) มอบหมายงานตามขีดความสามารถ
(๒) คาดคะเนเวลาและจังหวะให้ถูกต้อง
ฎ. รับผิดชอบในการปฏิบัติของตน (และติดตาม) (Take responsibility for your
follow - up)
(๑) ต้องไม่หลีกเลี่ยงเมื่อมีเหตุบกพร่องเกิดขึ้น
(๒) เมื่อหน่วยของตนไม่ประสบผลสาเร็จในการปฏิบัติงาน ผู้นาที่ดีย่อมไม่ท้อถอย
(๓) ต้องคิดถึงความก้าวหน้าของหน่วย อันจะทาให้รู้จักการกล้ารับผิดและชอบ

action --

-

๕๔ -

คุณสมบัติของการเป็นผู้นา (Leadership Traits) เป็นคุณลักษณะของมนุษยชนและมีค่าอันยิ่งใหญ่
ของการเป็นผู้นาคือ
ก. Alertness

เตรียมพร้อมอยู่เสมอ

ข. Bearing

ลักษณะดี ท่าทางดี

ค. Courage

กล้าหาญ

จ. Dependability เชื่อถือได้
ฉ. Endurance

ทรหดอดทน (หมายถึงความพยายามทางานให้สาเร็จ)

ช. Enthusiasm

กระตือรือร้น (สนใจต่อการทางาน)

ซ. Force

ทรงพลังและอานาจ

ฌ. Humility

รู้จักถ่อมตน

ญ. Humour

มีอารมณ์ดี ตลกขบขัน

ฎ. Initiative

มีความริเริ่ม

ฏ. Integrity

เป็นอันหนึ่งอันเดียว มั่นคง

ฐ. Intelligence

เชาวน์ไว ไหวพริบดี เฉลียวฉลาด

ฑ. Judgment

พินิจพิเคราะห์ และรอบรู้ สุขุมรอบคอบ

ฒ. Justice

เที่ยงธรรม (ทั้งพระเดช และพระคุณ)

ฌ. Loyalty

ซื่อสัตย์ จงรักภักดี (ต่อผู้บังคับบัญชา และผู้ใต้บังคับบัญชา)

ด. Sympathy

เห็นอกเห็นใจผู้อื่น

ต. Tact

รู้จักกาลเทศะ เข้าไหนเข้าได้คล่อง (ทั้งสูงต่า) และปราศจากการถือตัว

-

๕๕ -

บทที่ ๗
กฎหมายทหาร
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมาย
๑. กฎหมายคืออะไร
กล่าวโดยทั่ว ๆ ไปแล้ว กฎหมายมีความหมายถึงหลักเกณฑ์ต่าง ๆ ที่รัฐรับรู้และรับใช้บังคับ
ราษฎร และมีการลงโทษผู้ละเมิด ประกอบด้วยกฎหมายที่รัฐตราขึ้นใช้เอง และกฎหมายของประเทศอื่นที่
นํามาใช้บังคับในกรณีที่เรื่องนั้น ๆ รัฐยังไม่เคยบัญญัติใช้มาก่อน มีทั้งที่เป็นลายลักษณ์อักษร และไม่เป็นลาย
ลักษณ์อักษร ซึ่งเรียกว่า กฎหมายจารึกประเพณีด้วยกฎหมายเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับการบังคับราษฎรให้ประพฤติ
และปฏิบัติตาม ฉะนั้น จึงอาจกล่าวได้ว่า กฎหมายคือข้อบังคับของประเทศที่ใช้บังคับความประพฤติของ
พลเมือง ผู้ใดฝุาฝืนไม่ปฏิบัติตาม ต้องถูกบังคับทําโทษ
ลักษณะของกฎหมายที่สําคัญก็คือ การมีสภาพบังคับได้แก่ การลงโทษผู้ละเมิดกฎหมายให้
ได้รับความลําบากยากแค้นต่าง ๆ เช่น ทําให้เสียอิสรภาพในร่างกาย ทําให้เสียชีวิต
หรือทําให้เสียทรัพย์สิน
"โทษ" มี ๒ อย่าง คือ โทษทางอาญาและโทษทางแพ่ง
โทษทางอาญา มี ๕ สถาน คือ
- ประหารชีวิต
- จําคุก
- กักขัง
- ปรับ
- ริบทรัพย์สิน
โทษทางแพ่ง ได้แก่
- การบังคับให้ใช้ค่าสินไหมทดแทน
- ให้กระทําหรือละเว้นการกระทําอย่างใดอย่างหนึ่ง
- ให้นิติกรรมที่ทําขึ้นต้องสิ้นผล
ฯลฯ
๒. ประเภทกฎหมาย
การแบ่งประเภทกฎหมาย นิยมแบ่งออกเป็นประเภทใหญ่ ๓ ประเภท คือ
- กฎหมายเอกชน

-

๕๖ -

- กฎหมายมหาชน
- กฎหมายระหว่างประเทศ
กฎหมายเอกชน คือ

กฎหมายที่ว่าด้วยความสัมพันธ์ระหว่างเอกชนพลเมือง ด้วยกันไม่

เกี่ยวกับเรื่องของส่วนรวม เช่น การกู้ยืมเงินระหว่างกัน การเลี้ยงดูอุปการะบุตรของบิดามารดา เป็นต้น
กฎหมายเอกชน แบ่งออกเป็น
- กฎหมายแพ่ง
- กฎหมายพาณิชย์
- กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง
กฎหมายแพ่ง คือ กฎหมายว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของบุคคล เช่น เรื่องสภาพบุคคล ทรัพย์
หนี้ นิติกรรม ครอบครัว และมรดก เป็นต้น การกระทําผิดทางแพ่ง ถือว่าเป็นการละเมิดต่อบุคคลที่เสียหาย
โดยเฉพาะ ไม่ทําให้ประชาชนทั่วไปเดือดร้อนอย่างการกระทําผิดอาญา
กฎหมายพาณิชย์ คือ กฎหมายว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของบุคคลบางจําพวกเป็นพิเ ศษ
ต่างหากจากสิทธิและหน้าที่ของบุคคลสามัญ โดยที่บุคคลจําพวกนี้ประกอบการพาณิชยกรรม เช่น เกี่ยวกับ
การตั้งหุ้นส่วนบริษัท การประกอบการรับขน และเรื่องเกี่ยวกับตั๋วเงิน (เช่น เช็ค) เป็นต้น
กฎหมายแพ่งและกฎหมายพาณิชย์ของประเทศไทย บัญญัติรวมเป็นกฎหมายฉบับเดียวกั น
เรียกชื่อว่า "ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์"
กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง คือ กฎหมายว่าด้วยข้อบังคับที่ใช้ในการดําเนินคดีแพ่งเป็น
บทบัญญัติว่าด้วยบุคคลหลายฝุายพิพาทหรือมีข้อโต้แย้งกัน แล้วแสวงหาความยุติธรรมจากบ้านเมือง เช่น
ฟูองในเรื่องละเมิด ฟูองเรื่องผิดสัญญา เป็นต้น กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งของประเทศไทยมีชื่อว่า
"ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง"
กฎหมายมหาชน คือ กฎหมายว่าด้วยความสัมพันธ์ระหว่างรัฐและพลเมืองของรัฐ ซึ่งเป็น
เรื่องของส่วนรวม เช่นเกี่ยวกับเรื่องที่บุคคลจะต้องเข้ารับราชการทหาร จะต้องเสียภาษีอากร ให้แก่รัฐ จะต้อง
เคารพสิทธิในชีวิต ร่างกาย และทรัพย์สินของบุคคลอื่นรวมทั้งกําหนดเกี่ยวกับการดําเนินกิจการสาธารณูปโภค
ด้วย เป็นต้น
กฎหมายมหาชน แบ่งออกเป็น
- กฎหมายรัฐธรรมนูญ
- กฎหมายอาญา
- กฎหมายปกครอง
- กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา

-

๕๗ -

- กฎหมายว่าด้วยธรรมนูญศาลยุติธรรม
กฎหมายรัฐธรรมนูญ คือ กฎหมายว่าด้วยระเบียบอํานาจสูงสุดของรัฐ (อํานาจอธิปไตยอัน
ได้แก่ อํานาจนิติบัญญัติ อํานาจบริหาร และอํานาจตุลาการ) การให้สิทธิและการกําหนดหน้าที่ของราษฎร
กฎหมายรัฐธรรมนูญ

ถือเป็นกฎหมายสูงสุดของประเทศ

กฎหมาย จะบัญญัติให้ขัดแย้งกับกฎหมาย

รัฐธรรมนูญไม่ได้
กฎหมายอาญา คือ กฎหมายที่ว่าด้วยความผิด และมีบทกําหนดโทษไว้แน่นอน กฎหมาย
อาญาของประเทศไทย ได้แก่ ประมวลกฎหมายอาญา ประมวลกฎหมายอาญาทหาร พระราชบัญญัติยาเสพ
ติดให้โทษ พระราชบัญญัติการจราจรทางบก พระราชบัญญัติการพนัน เป็นต้น
กฎหมายปกครอง คือ กฎหมายว่าด้วยหลักและข้อบังคับซึ่งว่าด้วยระเบียบและวิธีการ
ดําเนินการของราชการฝุายบริหาร และว่าด้วยความเกี่ยวข้อง ซึ่งเอกชนจะพึงมีต่อทางราชการ มีการแบ่ง
ราชการบริหารออกเป็นส่วนกลาง (กระทรวง ทบวงกรมต่าง ๆ) ส่วนภูมิภาค (จังหวัด, อําเภอ) ส่วนท้องถิ่น
(เทศบาล, สุขาภิบาล) ตัวอย่าง กฎหมายปกครอง เช่น พระราชบัญญัติเทศบาล พระราชบัญญัติจัดระเบียบ
ราชการกระทรวงกลาโหมพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการทหาร เป็นต้น
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา คือ กฎหมายว่าด้วยการดําเนินการต่าง ๆ เพื่อให้ผู้กระทํา
ผิดอาญาได้รับโทษตามที่กฎหมายอาญาบัญญัติไว้ เป็นกฎหมายที่ว่าด้วยการสืบหาตัวผู้กระทําผิด การจับกุม
สอบสวน การฟูอง การพิจารณาในศาล ตลอดจนการบังคับ ตามคําพิพากษาของศาล กฎหมายวิธีพิจารณา
ความอาญาของประเทศไทย เรียกชื่อว่า "ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา"
กฎหมายว่าด้วยธรรมนูญศาลยุติธรรม คือ กฎหมายว่าด้วยการจัดศาลยุติธรรม อันเป็น
องค์กรแห่งอํานาจตุลาการของรัฐ แบ่งศาลออกเป็นชั้น ๆ กําหนดเขตอํานาจของศาล องค์คณะผู้พิพากษา
ตลอดจนอํานาจของผู้พิพากษา อํานาจในการพิจารณาพิพากษาคดี เป็นต้น
กฎหมายระหว่างประเทศ คือ หลักระเบียบความประพฤติระหว่างประเทศ ซึ่งประเทศต่าง
ๆ ยอมรับนับถือเพราะเหตุที่ประเทศต่าง ๆ มีความสัมพันธ์กัน กฎหมายระหว่างประเทศขาดสภาพบังคับ คือ
ไม่มีบทลงโทษโดยตรงเมื่อมีการละเมิดกฎหมายระหว่างประเทศ จึงไม่น่าจะนับว่าเป็นกฎหมายแต่ประเทศต่าง
ๆ ยอมรับนับถือ โดยถือหลักถ้อยทีถ้อยปฏิบัติ
ตัวอย่างที่สําคัญของกฎหมายระหว่างประเทศได้แก่ อนุสัญญาต่าง ๆ เช่น อนุสัญญาเจนีวา
ว่าด้วยเชลยศึก อนุสัญญาว่าด้วยการเป็นพลเมืองระหว่างประเทศ เป็นต้น
กฎหมายระหว่างประเทศ แบ่งออกได้เป็น ๓ สาขา คือ
- แผนกคดีเมือง
- แผนกคดีบุคคล

-

๕๘ -

- แผนกคดีอาญา
กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีเมือง เป็นกฎหมายว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการเป็นรัฐรูปของ
รัฐ และเขตแดน ตลอดจนความสัมพันธ์ระหว่างรัฐต่อรัฐ เช่น

ในเรื่องการเจริญสัมพันธไมตรี การตั้ง

ผู้แทนของรัฐไปประจําอีกรัฐหนึ่ง รวมทั้งเรื่องอื่น ๆ เช่น หลักการทําสงคราม เป็นต้น
กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคล เป็นกฎหมายว่าด้วยความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลที่
อยู่ต่างประเทศกัน โดยกําหนดว่าในกรณีที่เกิดพิพาทกัน จะใช้กฎหมายของประเทศใดบังคับ (เช่น ในเรื่องการ
สมรส ยากที่จะหาให้ ๓ ประเทศมีกฎหมายเหมือนกัน)
กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีอาญา เป็นกฎหมายที่มีวัตถุประสงค์เพื่อให้รัฐทั้งหลายใช้
อํานาจปราบปรามผู้กระทําผิดทั่ว ๆ ไป ไม่ยอมให้ผู้กระทําผิดรอดพ้นอาญาโดยการหนีไปยังอีกประเทศหนึ่งได้
มุ่งหมายในเรื่องการส่งผู้ร้ายข้ามแดนเป็นหลักสําคัญ
กฎหมายประเภทต่าง ๆ ดังกล่าวยังแบ่งออกได้อีกอย่างหนึ่ง เป็นกฎหมายสารบัญญัติ และ
กฎหมายวิธีสบัญญัติ
กฎหมายสารบัญญัติ เป็นกฎหมายที่ว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของราษฎร ว่ามีสิทธิที่จะได้รับ
ความคุ้มครองอย่างไร (เช่น บัญญัติว่าการทําร้ายร่างกายเป็นความผิดกําหนดโทษแน่นอนไว้ ) กฎหมายที่เป็น
สารบัญญัติ เช่น ประมวลกฎหมายอาญา, ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
กฎหมายวิธีสบัญญัติ เป็นกฎหมายว่าด้วยการดําเนินการทั้งปวง เพื่อให้ผู้ละเมิดกฎหมาย
สารบัญญัติได้รับโทษตามที่บัญญัติไว้ในกฎหมายสารบัญญัติ กฎหมายที่เป็นวิธีสบัญญัติ เช่น ประมวลกฎหมาย
วิธีพิจารณาความอาญา ซึ่งบัญญัติในเรื่องการจับกุม สอบสวน และดําเนินการฟูองให้ศาลลงโทษ เป็นต้น
๓. รูปกฎหมาย
กฎหมายของประเทศไทย มีรูปกฎหมายทั่ว ๆ ไป ดังนี้
- รัฐธรรมนูญ
- พระราชบัญญัติ
- พระราชกําหนด
- พระราชกฤษฎีกา
- กฎกระทรวง
นอกจากนี้แล้วยังมีรูปกฎหมายของราชการบริหารส่วนภูมิภาค เช่น ข้อบัญญัติจังหวัด
ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร และรูปกฎหมายของราชการบริหารส่วนท้องถิ่น เช่น เทศบัญญัติ ข้อบังคับ
สุขาภิบาล เป็นต้น

-

สําหรับกฎหมายที่มีชื่อว่า

๕๙ -

"ประมวลกฎหมาย"

ขั้นต้นนั้น เป็นลักษณะการเรียบเรียง

กฎหมายให้เป็นหมวดหมู่ อ่านเข้าใจง่าย ตัวประมวลกฎหมายไม่ใช่กฎหมาย จึงไม่มีผลบังคับใช้เป็นกฎหมาย
โดยตรง ต้องมีกฎหมายรูปทั่วไป เช่น พระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายนั้น มีผลเป็นกฎหมายอีกชั้นหนึ่ง
ประมวลกฎหมายของประเทศไทยในขณะนี้ ได้แก่ ประมวลกฎหมายอาญา

ประมวล

กฎหมายอาญาทหาร ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความแพ่ง ประมวลกฎหมายที่ดิน และประมวลรัษฎากร
พระราชบัญญัติธรรมนูญศาลทหาร
๑. ธรรมนูญศาลทหารคืออะไร
ธรรมนูญศาลทหาร คือ กฎหมายที่ว่าด้วยศาลทหาร ได้แก่การจัดตั้งศาล แบ่งศาลออกเป็น
ขั้นต่าง ๆ กําหนดเขตอํานาจของศาล องค์คณะตุลาการ อํานาจของตุลาการศาลทหาร นอกจากนั้นยัง
บัญญัติรวมวิธีพิจารณาความอาญาทหารเข้าไว้ด้วย
ธรรมนูญศาลทหารฉบับปัจจุบัน คือ พระราชบัญญัติธรรมนูญศาลทหาร พ.ศ.๒๔๙๘ (ซึ่งได้มี
การแก้ไขต่อ ๆ มาอีกหลายครั้ง)
๒. ศาลทหารคืออะไร
คําว่า ศาลทหารมีความหมาย ๒ อย่าง คือ หมายถึงที่ทําการของศาลทหาร หรือหมายถึง
ตุลาการ ซึ่งปฏิบัติหน้าที่พิจารณาพิพากษาคดีที่ฟูองยังศาลทหาร เช่นเดียวกับผู้พิพากษาของศาลพลเรือน
ศาลทหารสังกัดอยู่ในกระทรวงกลาโหม งานธุรการของศาลทหารอยู่ในความรับผิดชอบของ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ซึ่งมีจ่าศาลทหารเป็นผู้รับผิดชอบในการปฏิบัติงานธุรการต่าง ๆ ของศาล
ทหาร สําหรับงานด้านอรรถคดี คือการพิจารณาคดีการพิพากษาคดีตลอดจนการออกคําสั่งในคดีเป็นเรื่องอยู่
ในดุลพินิจของศาลทหารโดยเฉพาะ
๓. ประเภทและชั้นของศาลทหาร
๓.๑ ศาลทหารแบ่งออกเป็น ๓ ประเภทคือ
- ศาลทหารในเวลาปกติ
- ศาลทหารในเวลาไม่ปกติ
- ศาลอาญาศึก
คําว่า "ในเวลาไม่ปกติ" หมายถึงเวลาที่ - มีการรบ หรือ
- มีสถานะสงคราม หรือ
- ประกาศใช้กฎอัยการศึก

-

๖๐ -

๓.๒ ศาลทหารแบ่งออกเป็น ๓ ชั้น คือ
- ศาลทหารชั้นต้น ได้แก่ศาลจังหวัดทหาร, ศาลมณฑลทหาร, ศาลทหารกรุงเทพ
และศาลประจําหน่วยทหาร
- ศาลทหารกลาง เป็นศาลชั้นอุทธรณ์
- ศาลทหารสูงสุด เป็นศาลชั้นฎีกา
สําหรับศาลทหารในเวลาไม่ปกติ

ผู้มีอํานาจแต่งตั้งตุลาการศาลทหาร มีอํานาจแต่งตั้งผู้

พิพากษาศาลพลเรือนเป็นตุลาการศาลทหารได้ รวมทั้งมีอํานาจแต่งตั้งพนักงานอัยการ และจ่าศาลพลเรือน
เป็นอัยการทหารและจ่าศาลทหารได้ ซึ่งเท่ากัน ศาลพลเรือนได้เข้ามาทําหน้าที่เป็นศาลทหารชั้นต้นเพิ่มขึ้นจาก
ศาลทหารชั้นต้น ที่มีอยู่แล้วตามปกติ
ศาลทหาร
ศาลทหารในเวลาปกติ

ศาลทหารในเวลาไม่ปกติ

ศาลอาญาศึก

ศาลทหารสูงสุด

ศาลทหารสูงสุด

ศาลทหารกลาง

ศาลทหารกลาง

ศาลทหารชั้นต้น

ศาลทหารชั้นต้น (รวมทั้งศาลทหารเดิม และศาล
- ศาลจังหวัดทหาร

พลเรือนทําหน้าที่ศาลทหารด้วย)

- ศาลมณฑลทหาร
- ศาลทหารกรุงเทพ
- ศาลประจําหน่วยทหาร
๔. การจัดตั้งศาลทหาร
๔.๑ ศาลจังหวัดทหาร กําหนดให้ทุกจังหวัดทหารมีศาลจังหวัดทหารศาลหนึ่ง เว้นแต่
จังหวัดทหารซึ่งเป็นที่ตั้งกองบัญชาการมณฑลทหาร
ศาลจังหวัดทหารปัจจุบันมีดังนี้คือ
- ศาลจังหวัดทหารบกกาญจนบุรี มีเขตอํานาจตลอดท้องที่จังหวัดกาญจนบุรี และจังหวัด
สุพรรณบุรี
- ศาลจังหวัดทหารบกเพชรบุรี
ประจวบคีรีขันธ์

มีเขตอํานาจตลอดท้องที่จังหวัดเพชรบุรี และจังหวัด

-

- ศาลจังหวัดทหารบกราชบุรี

๖๑ มีเขตอํานาจตลอดท้องที่จังหวัดราชบุรี และจังหวัด

สมุทรสงคราม
- ศาลจังหวัดทหารบกฉะเชิงเทรา มีเขตอํานาจตลอดท้องที่จังหวัดฉะเชิงเทรา
- ศาลจังหวัดทหารบกสระแก้ว มีเขตอํานาจตลอดท้องที่จังหวัดสระแก้ว
- ศาลจังหวัดทหารบกสระบุรี

มีเขตอํานาจตลอดท้องที่จังหวัดสระบุรี และจังหวัด

พระนครศรีอยุธยา
- ศาลจังหวัดทหารบกบุรีรัมย์ มีเขตอํานาจตลอดท้องที่จังหวัดบุรีรัมย์
- ศาลจังหวัดทหารบกสุรินทร์ มีเขตอํานาจตลอดท้องที่จังหวัดสุรินทร์
- ศาลจังหวัดทหารบกร้อยเอ็ด มีเขตอํานาจตลอดท้องที่จังหวัดร้อยเอ็ด และจังหวัดยโสธร
- ศาลจังหวัดทหารบกเลย มีเขตอํานาจตลอดท้องที่จังหวัดเลย
- ศาลจังหวัดทหารบกนครพนม มีเขตอํานาจตลอดท้องที่จังหวัดนครพนม
- ศาลจังหวัดทหารบกสกลนคร มีเขตอํานาจตลอดท้องที่จังหวัดสกลนคร
- ศาลจังหวัดทหารบกตาก มีเขตอํานาจตลอดท้องที่จังหวัดตาก
- ศาลจังหวัดทหารบกเพชรบูรณ์ มีเขตอํานาจตลอดท้องที่จังหวัดเพชรบูรณ์
และจังหวัดพิจิตร
- ศาลจังหวัดทหารบกพิษณุโลก มีเขตอํานาจตลอดท้องที่จังหวัดพิษณุโลก
และจังหวัดสุโขทัย
- ศาลจังหวัดทหารบกพะเยา มีเขตอํานาจตลอดท้องที่จังหวัดพะเยา
- ศาลจังหวัดทหารบกน่าน มีเขตอํานาจตลอดท้องที่จังหวัดน่าน
- ศาลจังหวัดทหารบกอุตรดิตถ์ มีเขตอํานาจตลอดท้องที่จังหวัดอุตรดิตถ์
- ศาลจังหวัดทหารบกเชียงราย มีเขตอํานาจตลอดท้องที่จังหวัดเชียงราย
- ศาลจังหวัดทหารบกชุมพร มีเขตอํานาจตลอดท้องที่จังหวัดชุมพร และจังหวัดระนอง
- ศาลจังหวัดทหารบกทุ่งสง มีเขตอํานาจตลอดท้องที่อําเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรี-ธรรม
ราช และจังหวัดตรัง
- ศาลจังหวัดทหารบกสุราษฎร์ธานี มีเขตอํานาจตลอดท้องที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี
- ศาลจังหวัดทหารบกปัตตานี มีเขตอํานาจตลอดท้องที่จังหวัดปัตตานี
จังหวัดนราธิวาส และจังหวัดยะลา
๔.๒ ศาลมณฑลทหาร กําหนดให้ทุกมณฑลทหารมีศาลมณฑลทหารศาลหนึ่ง เว้นแต่
มณฑลทหารซึ่งเป็นที่ตั้งศาลทหารกรุงเทพ

-

๖๒ -

ศาลมณฑลทหารปัจจุบันมีดังนี้คือ
- ศาลมณฑลทหารบกที่ ๑๒ มีเขตอํานาจตลอดเขตอํานาจศาลจังหวัดทหารบก
ฉะเชิงเทรา ศาลจังหวัดทหารบกสระแก้ว และตลอดท้องที่จังหวัดปราจีนบุรี และจังหวัดนครนายก
- ศาลมณฑลทหารบกที่ ๑๓ มีเขตอํานาจตลอดเขตอํานาจศาลจังหวัดทหารบก
สระบุรี และตลอดท้องที่จังหวัดลพบุรี จังหวัดชัยนาท จังหวัดสิงห์บุรี และจังหวัดอ่างทอง
- ศาลมณฑลทหารบกที่ ๑๔ มีเขตอํานาจตลอดท้องที่จังหวัดชลบุรี จังหวัดจันทบุรี
จังหวัดตราด และจังหวัดระยอง
- ศาลมณฑลทหารบกที่ ๒๑ มีเขตอํานาจตลอดเขตอํานาจศาลจังหวัดทหารบก
บุรีรัมย์ ศาลจังหวัดทหารบกสุรินทร์ และตลอดท้องที่จังหวัดนครราชสีมา และจังหวัดชัยภูมิ
- ศาลมณฑลทหารบกที่ ๒๒ มีเขตอํานาจตลอดศาลจังหวัดทหารบกร้อยเอ็ด
และตลอดท้องที่จังหวัดอุบลราชธานี จังหวัดมุกดาหาร จังหวัดศรีสะเกษ และจังหวัดอํานาจเจริญ
- ศาลมณฑลทหารบกที่ ๒๓ มีเขตอํานาจตลอดศาลจังหวัดทหารบกเลย
และตลอดท้องที่จังหวัดขอนแก่น จังหวัดกาฬสินธุ์ และจังหวัดมหาสารคาม
- ศาลมณฑลทหารบกที่ ๒๔ มีเขตอํานาจตลอดเขตอํานาจศาลจังหวัดทหารบก
สกลนคร ศาลจังหวัดนครพนม และตลอดท้องที่จังหวัดอุดรธานี จังหวัดหนองคาย และจังหวัด
หนองบัวลําภู
- ศาลมณฑลทหารบกที่ ๓๑ มีเขตอํานาจตลอดเขตอํานาจศาลจังหวัดทหารบก
ตาก ศาลจังหวัดทหารบกเพชรบูรณ์ ศาลจังหวัดทหารบกพิษณุโลก และตลอดท้องทีจ่ ังหวัด
นครสวรรค์ จังหวัดกําแพงเพชร และจังหวัดอุทัยธานี
- ศาลมณฑลทหารบกที่ ๓๒ มีเขตอํานาจตลอดเขตอํานาจศาลจังหวัดทหารบก
พะเยา ศาลจังหวัดทหารบกน่าน ศาลจังหวัดทหารบกอุตรดิตถ์ และตลอดท้องที่จังหวัดลําปาง
- ศาลมณฑลทหารบกที่ ๓๓ มีเขตอํานาจตลอดเขตอํานาจศาลจังหวัดทหารบก
เชียงราย และตลอดท้องที่จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดแม่ฮ่องสอน และจังหวัดลําพูน
- ศาลมณฑลทหารบกที่ ๔๑ มีเขตอํานาจตลอดเขตอํานาจศาลจังหวัดทหารบก
ชุมพร ศาลจังหวัดทหารบกทุ่งสง ศาลจังหวัดทหารบกสุราษฎร์ธานี และตลอดท้องที่จังหวัด
นครศรีธรรมราช นอกจากอําเภอทุ่งสง จังหวัดกระบี่ จังหวัดพังงา และจังหวัดภูเก็ต
- ศาลมณฑลทหารบกที่ ๔๒ มีเขตอํานาจตลอดเขตอํานาจศาลจังหวัดทหารบก
ปัตตานี และตลอดท้องที่จังหวัดสงขลา จังหวัดพัทลุง และจังหวัดสตูล
๔.๓ ศาลทหารกรุงเทพ เป็นศาลที่จัดตั้งขึ้นในมณฑลทหารบกที่ ๑ (แทนศาลมณฑล

-

๖๓ -

ทหารบกที่ ๑) ตั้งอยู่ในศาลว่าการกระทรวงกลาโหม
๔.๔ ศาลประจาหน่วยทหาร จัดตั้งขึ้นเมื่อหน่วยทหารปฏิบัติหน้าที่อยู่นอกราชอาณาจักร
หรือกําลังเดินทางเพื่อไปปฏิบัติหน้าที่นอกราชอาณาจักรและมีทหารไม่น้อยกว่าหนึ่งกองพัน
กําลังทหารของเหล่าทัพใดจะถือว่าไม่น้อยกว่าหนึ่งกองพันนั้นให้เป็นไปตามที่กระทรวงกลาโหมกําหนด

ซึ่ง

สําหรับ ทอ.ถือว่า ๑ ฝูงบิน และ ทร.ถือว่าเรือชั้น ๑ หนึ่งลํา หมวดหมู่เรือ ๒ ลําขึ้นไป มีกําลังไม่น้อยกว่า
๑ กองพัน
๔.๕ ศาลทหารกลาง เป็นศาลชั้นอุทธรณ์ ตั้งอยู่ในศาลาว่าการกระทรวงกลาโหม
๔.๖ ศาลทหารสูงสุด เป็นศาลชั้นฎีกา ตั้งอยู่ในศาลาว่าการกระทรวงกลาโหม
๔.๗ ศาลอาญาศึก จัดตั้งขึ้นได้เมื่อหน่วยทหารหรือเรือรบอยู่ในยุทธบริเวณ (ม.๓๙) ซึ่งก็
หมายความว่า เมื่อประเทศอยู่ในสถานะสงครามและได้มีการกําหนดยุทธบริเวณขึ้นแล้ว ก็สามารถจัดศาล
อาญาศึกขึ้นได้
๕. ตุลาการศาลทหาร
๕.๑ ตุลาการศาลทหารของศาลต่าง ๆ ต้องประกอบด้วยองค์คณะตุลาการ ซึ่งมี
เจ้าหน้าที่ ๒ จําพวกคือ นายทหารสัญญาบัตรที่ได้รับแต่งตั้งให้ตุลาการศาลทหาร กับตุลาการพระธรรมนูญ
ซึ่งเป็นนายทหารเหล่าพระธรรมนูญที่ได้รับการบรรจุในอัตราตุลาการศาลทหาร
สําหรับศาลทหารในเวลาไม่ปกติ

หากผู้มีอํานาจแต่งตั้งตุลาการศาลทหารได้แต่งตั้ง

ผู้พิพากษาศาลพลเรือนเป็นตุลาการศาลทหาร องค์คณะของตุลาการศาลทหารซึ่งศาลพลเรือนทําหน้าที่ก็
ประกอบไปด้วยผู้พิพากษาทั้งหมด
- ศาลทหารชั้นต้น คือศาลจังหวัดทหาร ศาลมณฑลทหาร ศาลทหารกรุงเทพ และศาล
ประจําหน่วยทหาร มีองค์คณะตุลาการ ๓ นาย เป็นนายทหารสัญญาบัตร (ยศ ร้อยตรี

เรือตรี และเรือ

อากาศตรีขึ้นไป) ๒ นาย และตุลาการพระธรรมนูญชั้นนายร้อย นายเรือ หรือนายเรืออากาศ ขึ้นไป ๑ นาย
- ศาลทหารกลาง มีองค์คณะตุลาการ ๕ นาย ประกอบด้วยนายทหารสัญญาบัตรชั้นนาย
พล ๑ หรือ ๒ นาย ชั้นนายพัน นายนาวา หรือนายนาวาอากาศขึ้นไป ๑ หรือ ๒ นาย และตุลาการพระ
ธรรมนูญชั้นนายพัน นายนาวา หรือนายนาวาอากาศขึ้นไป ๒ นาย
- ศาลทหารสูงสุด มีองค์คณะตุลาการ ๕ นาย ประกอบด้วยนายทหารสัญญาบัตร
ชั้นนายพล ๒ นาย และตุลาการพระธรรมนูญชั้นนายพล หรือชั้นพันเอก นาวาเอก หรือนาวาอากาศเอก ซึ่งรับ
เงินเดือนอัตรา พันเอกพิเศษ นาวาเอกพิเศษหรือนาวาอากาศเอกพิเศษ ๓ นาย
- ศาลอาญาศึก มีองค์คณะตุลาการ ๓ นาย เป็นนายทหารสัญญาบัตรทั้งหมด (ไม่มีตุลา
การพระธรรมนูญ)

-

๖๔ -

๕.๒ การแต่งตั้งและถอดถอนตุลาการ ตุลาการศาลทหารทําหน้าที่พิจารณาพิพากษาคดี
เป็นการใช้อํานาจตุลาการ อันเป็นอํานาจหนึ่งในอํานาจอธิปไตยของรัฐในนามของพระมหากษัตริย์ การแต่งตั้ง
และถอดถอนตุลาการจึงเป็นพระราชอํานาจของพระมหากษัตริย์
ทหารสูงสุดและตุลาการศาลทหารกลางด้วยพระองค์เอง

พระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้งตุลาการศาล

ส่วนตุลาการศาลทหารอื่นนั้นทรงมอบพระราช

อํานาจให้แก่ผู้บังคับบัญชาดังนี้คือ
- ศาลจังหวัดทหาร ทรงมอบพระราชอํานาจให้ผู้บังคับการจังหวัดทหารบกเป็นผู้มีอํานาจ
แต่งตั้งตุลาการจากนายทหารสัญญาบัตร ซึ่งรับราชการประจําอยู่ในพื้นที่จังหวัดทหารนั้น ๆ
- ศาลมณฑลทหาร ทรงมอบพระราชอํานาจให้ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกเป็นผู้มีอํานาจ
แต่งตั้งตุลาการจากนายทหารสัญญาบัตรซึ่งรับราชการประจําอยู่ในพื้นที่มณฑลทหารนั้น
- ศาลประจําหน่วยทหาร ทรงมอบพระราชอํานาจให้ผู้มีอํานาจบังคับบัญชา หน่วยทหาร
เป็นผู้มีอํานาจแต่งตั้งตุลาการจากนายทหารสัญญาบัตร ซึ่งรับราชการประจําอยู่ในหน่วยทหารนั้น ๆ
- ศาลทหารกรุงเทพ

ทรงมอบพระราชอํานาจให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวง เป็นผู้แต่งตั้ง

ตุลาการศาลทหารกรุงเทพ
- ศาลอาญาศึก ทรงมอบพระราชอํานาจให้ผู้บังคับบัญชาสูงสุดในยุทธบริเวณ ซึ่งมีกําลัง
ทหารอยู่ในบังคับบัญชาไม่น้อยกว่าหนึ่งกองพัน หรือผู้บังคับบัญชาในเรือรบ ปูอม หรือที่มั่นอย่างใด ๆ ของ
ทหารหรือผู้ทําการแทน เป็นผู้มีอํานาจแต่งตั้งตุลาการศาลอาญาศึก และในกรณีที่ทหารบก ทหารเรือ ทหาร
อากาศ กระทําการร่วมกัน ให้ผู้บังคับบัญชาสูงสุด ณ ที่นั้น เป็นผู้มีอํานาจแต่งตั้งตุลาการศาลอาญาศึก
๖. บุคคลที่อยู่ในอานาจศาลทหาร
๖.๑ บุคคลที่อยู่ในอานาจศาลทหารในเวลาปกติ ได้แก่บุคคล ๘ ประเภท คือ
- นายทหารสัญญาบัตรประจําการ
- นายทหารสัญญาบัตรนอกประจําการ เฉพาะเมื่อกระทําผิดคําสั่งหรือข้อบังคับตาม
ประมวลกฎหมายอาญาทหาร
- นายทหารประทวน และพลทหารกองประจําการหรือประจําการ หรือบุคคลที่รับราชการ
ทหารตามกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหาร
- นักเรียนทหารตามที่กระทรวงกลาโหมกําหนด
- ทหารกองเกินที่ถูกเข้ากองประจําการ
รับราชการประจําอยู่ในหน่วยทหาร

ซึ่งเจ้าหน้าที่ฝุายทหารได้รับตัวไว้เพื่อให้เข้า

-

๖๕ -

- พลเรือนที่สังกัดอยู่ในราชการทหาร เมื่อกระทําความผิดในหน้าที่ราชการทหาร หรือ
กระทําผิดอย่างอื่นเฉพาะในหรือบริเวณ อาคาร ที่ตั้งหน่วยทหาร ที่พักร้อน พักแรม เรือ อากาศยาน หรือ
ยานพาหนะใด ๆ ในความควบคุมของเจ้าหน้าที่ฝุายทหาร
- บุคคลที่ต้องขังหรืออยู่ในความควบคุมของเจ้าหน้าที่ทหารโดยชอบด้วยกฎหมาย
- เชลยศึกหรือชนชาติศัตรูซึ่งอยู่ในความควบคุมของเจ้าหน้าที่ฝุายทหาร
๖.๒ บุคคลที่อยู่ในอานาจศาลทหารในเวลาไม่ปกติ ได้แก่บุคคลที่อยู่ในอํานาจของศาล
ทหารในเวลาปกติ ๘ ประเภทดังกล่าวแล้ว กับประชาชนทั่วไปซึ่งโดยปกติอยู่ในอํานาจศาลพลเรือน แต่กระทํา
ความผิดตามที่มีประกาศกฎอัยการศึก ระบุให้ความผิดนั้น ๆ ตกอยู่ในอํานาจศาลทหาร
๖.๓ บุคคลที่อยู่ในอานาจศาลอาญาศึก ได้แก่ประชาชนทุกคน ไม่ว่าจะเป็นทหารหรือ
พลเรือนซึ่งกระทําความผิดอาญาทุกความผิดในเขตอํานาจของศาลอาญาศึกนั้น ๆ
๗. คดีที่ไม่อยู่ในอานาจศาลทหาร
บุคคลที่อยู่ในอํานาจศาลทหารกระทําความผิด

ปกติก็จะต้องถูกฟูองยังศาลทหาร แต่ก็

เสมอไปทั้งหมด บางกรณีก็อาจต้องนําไปฟูองยังศาลพลเรือน พ.ร.บ.ธรรมนูญศาลทหาร (มาตรา ๑๔) ได้
บัญญัติให้คดีไม่อยู่ในอํานาจศาลทหาร มีอยู่ ๔ ประเภท ซึ่งจะต้องนําไปฟูองต่อศาลพลเรือน คือ
- คดีที่บุคคลที่อยู่ในอํานาจศาลทหารกับบุคคลที่ไม่อยู่ในอํานาจศาลทหารกระทําผิดด้วยกัน
- คดีเกี่ยวกันกับคดีที่อยู่ในอํานาจศาลพลเรือน
- คดีที่ต้องดําเนินการในศาลคดีเด็กและเยาวชน
- คดีที่ศาลทหารเห็นว่าไม่อยู่ในอํานาจศาลทหาร
๘. อานาจศาลทหาร
๘.๑ เขตอานาจ
- ศาลจังหวัดทหารมีเขตอํานาจตามพื้นที่จังหวัดทหาร
- ศาลมณฑลทหารมีเขตอํานาจตามพื้นที่มณฑลทหาร
- ศาลทหารกรุงเทพ มีเขตอํานาจไม่จํากัดแต่โดยปกติ

ถ้าการกระทําผิดนั้นเกิดขึ้นใน

ท้องถิ่นที่มีศาลทหาร ก็ให้พิจารณาพิพากษาในศาลทหารท้องถิ่นนั้น
- ศาลประจําหน่วยทหาร มีอํานาจเหนือบุคคลที่สังกัดหน่วยทหารนั้น โดยไม่จํากัดพื้นที่
- ศาลอาญาศึก มีเขตอํานาจในพื้นที่ของหน่วยทหารที่จัดตั้งศาลอาญาศึกขึ้น
- ศาลทหารกลาง เป็นศาลที่รับการอุทธรณ์คดีที่ศาลทหารชั้นต้นพิพากษาเสร็จแล้ว
- ศาลทหารสูงสุด เป็นศาลที่รับการฎีกาคดีที่ศาลทหารกลางพิพากษาเสร็จแล้ว

-

๖๖ -

๘.๒ อานาจในการลงโทษ
ศาลทหารมีอํานาจที่ลงโทษบุคคลใด ๆ ดังต่อไปนี้
- พิจารณาพิพากษาวางบทลงโทษผู้กระทําผิดต่อกฎหมาย หรือกฎหมายอื่นในทาง
อาญา (เช่น พิพากษาโทษพลทหารกองประจําการ ซึ่งกระทําผิดฐานหนีราชการ มีกําหนด ๑ ปี)
- สั่งลงโทษผู้กระทําผิดฐานละเมิดอํานาจศาล (ตามที่บัญญัติไว้ในประมวลกฎหมาย
วิธีพิจารณาความแพ่ง)
๘.๓ อานาจพิจารณาพิพากษาคดี
- ศาลจังหวัดทหาร มีอํานาจพิจารณาคดีอาญาได้ทุกบทกฎหมาย เว้นแต่คดีที่จําเลย
มีนายทหารสัญญาบัตร
คดีที่กฎหมายมิได้กําหนดอัตราโทษอย่างต่ํา หรือกําหนดอัตราโทษอย่างต่ําไว้จําคุก
ไม่เกิน ๑ ปี หรือปรับไม่เกิน ๒,๐๐๐ บาท หรือทั้งจําทั้งปรับไม่เกินกําหนดนี้ ถ้าศาลจังหวัดทหารเห็นควรยก
ฟูองโจทก็ หรือเห็นควรลงโทษจําเลยแต่ละกระทง จําคุกไม่เกิน ๑ ปี หรือปรับไม่เกิน ๒,๐๐๐ บาท หรือทั้งจํา
ทั้งปรับไม่เกินกําหนดนี้ ก็ให้พิพากษาได้
คดีที่ศาลจังหวัดทหารไม่มีอํานาจพิพากษา

ให้ทําความเห็นส่งสํานวนไปให้ศาล

มลฑลทหาร หรือศาลทหารกรุงเทพพิพากษา แล้วแต่กรณี
- ศาลมณฑลทหาร และศาลประจําหน่วยทหาร มีอํานาจพิจารณาพิพากษาคดีได้ทุก
บทกฎหมาย เว้นแต่จําเลยทหารชั้นนายพลเรือเทียบเท่า
- ศาลทหารกรุงเทพ มีอํานาจพิจารณาพิพากษาคดีได้ทุกบทกฎหมาย โดยไม่จํากัด
ยศจําเลย
- ศาลทหารกลาง มีอํานาจพิจารณาพิพากษาคดีที่อุทธรณ์ คําพิพากษาหรือคําสั่งของ
ศาลทหารชั้นต้น
- ศาลทหารสูงสุด มีอํานาจพิจารณาพิพากษาคดีที่อุทธรณ์คําพิพากษาหรือกําลังของ
ศาลทหารกลาง คดีที่ศาลทหารสูงสุดได้พิจารณาพิพากษาหรือมีคําสั่งแล้วให้เป็นอันถึงที่สุด
- ศาลอาญาศึก

มีอํานาจพิจารณาพิพากษาคดีอาญาทั้งปวง

ซึ่งการกระทําผิด

เกิดขึ้นได้ทุกบทกฎหมายและไม่จํากัดตัวบุคคล
๙. วิธีพิจารณาความอาญาทหาร
วิธีพิจารณาความอาญาในศาลทหารที่มีบัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติธรรมนูญศาลทหาร
โดยตรงก็มีเรื่อง การควบคุม (ผู้ต้องหา), การสอบสวน, การฟูองคดี, การแต่งทนาย, การพิจารณาของศาล,
การอุทธรณ์ฎีกา และการบังคับตามคําพิพากษา นอกเหนือจากนี้ ได้บัญญัติไว้ในมาตรา ๔๕ เป็นการทั่วไปว่า

-

๖๗ -

"วิธีพิจารณาความอาญาทหาร ให้นํากฎหมาย กฎ และข้อบังคับซึ่งออกตามกฎหมายฝุายทหารมาใช้บังคับ ถ้า
ไม่มีกฎหมาย กฎ และข้อบังคับฝุายทหาร ก็ให้นําประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาใช้บังคับโดย
อนุโลม ถ้าพิจารณาข้อใดซึ่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามิได้บัญญัติไว้โดยเฉพาะให้นําบทบัญญัติ
แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาใช้บังคับเท่าที่จะใช้ได้
๙.๑ การควบคุม
การควบคุมผู้ต้องหาเป็นอํานาจหน้าที่ของผู้บังคับบัญชาทหาร

ซึ่งจะต้องจัดการให้

เป็นไปตามที่กฎหมายบัญญัติไว้ดังนี้
- ผู้ต้องหาที่เป็นทหาร ให้ควบคุมโดยอนุโลมตามอํานาจลงทัณฑ์ "ขัง" ในกฎหมาย
ว่าด้วยวินัยทหาร แต่รวมการสั่งลงทัณฑ์ของผู้บังคับบัญชาทุกชั้นแล้วต้องไม่เกิน ๙๐ วัน ถ้าไม่มีนายทหารซึ่ง
มีตําแหน่งตั้งแต่ผู้บัญชาการกองพลขึ้นไป
- ผู้ต้องหาที่เป็นข้าราชการกลาโหมพลเรือน ลูกจ้าง คนงาน หรือทหารที่กฎหมายว่า
ด้วยวินัยทหาร ให้อํานาจลงทัณฑ์ "ขัง" อย่างสูงไม่เกิน ๙๐ วัน ถ้าไม่มีนายทหารซึ่งมีตําแหน่งตั้งแต่ ผู้
บัญชาการกองพลขึ้นไป (ได้แก่นายทหารตั้งแต่ผู้บังคับกองร้อย ผู้บังคับการเรือชั้น ๓ ต้นเรือชั้น ๒ นายกราบ
เรือ และผู้บังคับหมวดบินชั้น ๒ ขึ้นไป) ให้นายทหารตั้งแต่ชั้นผู้บัญชาการกองพลขึ้นไป ควบคุมครั้งละไม่เกิน
๑๒ วัน ติดต่อกันหลาย ๆ ครั้งได้ และรวมกันทั้งหมดต้องไม่เกิน ๙๐ วัน

ถ้าไม่มีนายทหารซึ่งมีตําแหน่ง

ตั้งแต่ผู้บัญชาการกองพลขึ้นไป
ถ้าผู้ต้องหาอยู่ต่างท้องถิ่นกับผู้บังคับบัญชา ให้ผู้บังคับบัญชาทหารสูงสุด ณ ที่นั่น เป็น
ผู้มีอํานาจสั่งควบคุม
- ผู้ต้องหาที่เป็นบุคคลที่อยู่ในอํานาจศาลทหารกระทําผิดในขณะรับราชการประจําการ
ในกระทรวงกลาโหมอยู่ แต่ขณะที่ตกเป็นผู้ต้องหานั้นมิได้อยู่ในสังกัดกระทรวงกลาโหม หรือถูกปลดจากกอง
ประจําการไปแล้ว ทหารกองเกินที่ถูกเรียกเข้ากองประจําการ (ที่ยังไม่ได้ขึ้นทะเบียนกองประจําการ) ให้
นายทหารที่มีตําแหน่ง ผู้บังคับการจังหวัดทหารบกขึ้นไปในท้องที่ที่การกระทําผิดเกิดขึ้น หรือในท้องที่ที่จับตัว
ผู้ต้องหาได้ เป็นผู้มีอํานาจสั่งควบคุมครั้งละไม่เกิน ๒๐ วัน หลายครั้งติดต่อกันได้ รวมกันต้องไม่เกิน ๙๐ วัน
ถ้าไม่มีนายทหารซึ่งมีตําแหน่งตั้งแต่ผู้บัญชาการกองพลขึ้นไป"
๙.๒ การสอบสวน
การสอบสวนหมายถึง การรวบรวมพยานหลักฐาน และการดําเนินการทั้งหลาย เพื่อจะ
ทราบข้อเท็จจริงหรือพิสูจน์ความผิดหรือเอาตัวผู้กระทําผิดมาลงโทษ
อํานาจศาลทหารได้แก่บุคคล ๔ ประเภท คือ

ผู้มีอํานาจสอบสวนคดีอาญาที่อยู่ใน

-

๖๘ -

- นายทหารพระธรรมนูญ
- อัยการทหาร
- นายทหารสัญญาบัตรที่ผู้บังคับบัญชามีคําสั่งให้ทําการสอบสวน
- พนักงานสอบสวน (ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา)
ผู้มีหน้าที่ทําการสอบสวน มีอํานาจออกหมายเรียกให้บุคคลใดมาให้ถ้อยคํา หรือส่งสิ่ง
ใดที่จะใช้เป็นพยานหลักฐานได้
๙.๓ การฟ้องคดี
การฟูองคดีต่อศาลทหารในเวลาปกติ ผู้มีอํานาจฟูองคดีได้แก่
- อัยการทหาร
- ผู้เสียหาย ซึ่งเป็นบุคคลที่อยู่ในอํานาจศาลทหาร (หรือผู้เสียหายมิใช่เป็นบุคคลที่อยู่
ในอํานาจศาลทหาร แล้วต้องมอบคดีให้อัยการทหารเป็นโจทก์)
การฟูองคดีต่อศาลทหารในเวลาไม่ปกติ หรือฟูองต่อศาลอาญาศึก อัยการทหารเป็น
โจทก์ ฟูองคดีได้แต่ผู้เดียว (ผู้เสียหายต้องมอบคดีให้อัยการทหารเป็นโจทก์ฟูอง)
สํานวนการสอบสวนที่อัยการทหารพิจารณาเห็นว่า

เป็นคดีที่ไม่อยู่ในอํานาจศาล

ทหารจะจัดส่งให้พนักงานอัยการฟูองยังศาลพลเรือนต่อไป และกรณีเช่นนี้ พนักงานอัยการจะส่งสํานวนการ
สอบสวนให้อัยการทหารมิได้
อัยการทหารมีสิทธิร้องขอให้ศาลพิพากษาให้จําเลยคืนทรัพย์ ใช้ราคาทรัพย์หรือใช้ค่า
สินไหมทดแทนความเสียให้กันได้ในกรณีที่จําเลยกระทําผิด
๙.๔ การแต่งทนาย
ศาลทหารในเวลาปกติ จําเลยหรือผู้เสียหายซึ่งเป็นโจทก์ มีสิทธิแต่งทนาย
ให้ว่าต่างคดีของตนได้
ศาลทหารในเวลาไม่ปกติ จําเลยมีสิทธิแต่งทนายได้
ศาลอาญาศึกหรือศาลที่พิจารณาหรือพิพากษาคดีแทนศาลอาญาศึกห้ามแต่งทนาย
คดีที่มีอัตราโทษอย่างสูงตั้งแต่ ๑๐ ปีขึ้นไป

ศาลจะต้องถามนําจําเลยก่อนเริ่ม

พิจารณาว่ามีทนายหรือไม่ หรือไม่มีและจําเลยต้องการก็ให้ศาลตั้งทนายให้ทนายให้ศาลทหารมี ๒ ประเภท
คือ
- ทนายความตามกฎหมายว่าด้วยทนายความ
- ทนายตามที่กระทรวงกลาโหมกําหนด

-

๖๙ -

๙.๕ การพิจารณาคดี การอุทธรณ์ฎีกา และการบังคับตามคาพิพากษา
- การพิจารณาคดีในศาลทหาร จะต้องมีโจทก์และจําเลยอยู่พร้อมในห้องพิจารณาคดี
ของศาล และหรือจําเลยให้การสารภาพและไม่ติดใจฟัง จะไม่ทําต่อหน้าจําเลยนั้นก็ได้
- คําพิพากษาหรือคําสั่งของศาลทหารในเวลาปกติ โจทก์หรือจําเลยอุทธรณ์ได้ภายใน
๑๕ วัน
ผู้มีอํานาจแต่งตั้งตุลาการ มีอํานาจอุทธรณ์ได้ภายใน ๓๐ วัน
ผู้มีอํานาจสั่งลงโทษ มีอํานาจอุทธรณ์ได้ภายใน ๓๐ วัน
ทั้งนี้ นับแต่วันอ่านหรือถือว่าได้อ่านคําพิพากษาหรือ คําสั่งให้จําเลยฟังคําพิพากษา
หรือคําสั่งของศาลในเวลาไม่ปกติ และศาลอาญาศึก ห้ามอุทธรณ์ฎีกา
คําพิพากษาหรือคําสั่งของศาลทหารกลางฎีกาได้ เว้นแต่
- คดีต้องห้ามฎีกาในข้อเท็จจริง (มาตรา ๖๒)
- ปัญหาข้อกฎหมายที่มิได้ยกขึ้นมาว่ากันตั้งแต่ศาลทหารชั้นต้น (เว้นแต่เป็นกฎหมาย
เกี่ยวกับความสงบเรียบร้อย ฎีกาได้)
- การบังคับคดี หมายถึงการจัดการให้เป็นไปตามคําพิพากษาของศาล เช่น การ
ประหารชีวิต จําคุก ฯลฯ
สําหรับคําพิพากษาของศาลทหาร ผู้มีอํานาจสั่งลงโทษ (มาตรา ๖๕) เป็นผู้สั่งลงโทษ
จําเลย (ในหมายแจ้งโทษให้เรือนจําทหารจัดการไปตามที่ศาลพิพากษา) ถ้าเป็นศาลพลเรือนทําหน้าที่ศาล
ทหาร ผู้พิพากษาเป็นผู้สั่งลงโทษจําเลย
การประหารชีวิตหญิงมีครรภ์ ต้องรอจนคลอดบุตรเสียก่อน
คดีที่อุทธรณ์ได้

ถ้าศาลทหารชั้นต้นพิพากษาลงโทษ

ประหารชีวิตหรือจําคุก

ตลอดชีวิต ถ้าไม่มีการอุทธรณ์ ให้ส่งสํานวนไปให้ศาลทหารกลาง คําพิพากษาเช่นว่านี้ยังไม่ถึงที่สุด เว้นแต่
ศาลทหารกลางจะได้พิพากษายืน

-

๗๐ -

พระราชบัญญัติกฎอัยการศึก
กฎอั ย การศึ ก เป็ น กฎหมายที่ ต ราขึ้ น ใช้ เ พื่ อ ให้ เ กิ ด ความเรี ย บร้ อ ยปราศจากภั ย อั น จะพึ ง มี ต่ อ
ประเทศชาติ ทั้งที่จะมาจากภายนอกหรือภายในประเทศ เดิมได้มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติกฎอัยการ
ศึกตั้ง แต่ พ.ศ.๒๔๕๐ (ร.ศ.๑๒๖)

ต่อ มาได้ มีการแก้ไ ขเปลี่ ยนแปลงให้ เหมาะแก่ การสมัย จึ งได้ย กเลิ ก

พระราชบัญญัติเดิม แล้วประกาศใช้พระราชบัญญั ติฉบับใหม่ คือพระราชบัญญัติกฎอัยการศึก พุทธศักราช
๒๔๕๗ อัน เป็ น กฎหมายที่ ใช้อยู่ ใ นปั จ จุ บันได้มี การแก้ไขเพิ่มเติม ต่อมาหลายครั้ง แต่ยังเป็นฉบั บแม่บ ท
พ.ศ.๒๔๑๗ อยู่
๑. การเรียกชื่อพระราชบัญญัติกฎอัยการศึก พุทธศักราช ๒๔๕๗
ได้กําหนดการเรียกชื่อพระราชบัญญัติตามกฎอัยการศึกให้สั้นกะทัดรัด ง่ายและสะดวกทั้งด้านการพูดและ
การเขียนว่า "กฎอัยการศึก พ.ศ.๒๔๕๗"
๒. การบังคับใช้กฎอัยการศึก
กฎอัยการศึก พ.ศ.๒๔๕๗ มีผลบังคับใช้เป็นกฎหมายนับแต่วันที่ประกาศใช้เมื่อ พ.ศ.๒๔๕๗ แต่ยังหาได้
มีผลบังคับอย่างจริงจังในทางปฏิบัติอย่างใดไม่ เพราะจะต้องมีกรรมวิธีบังคับใช้กฎอัยการศึกอีกชั้นหนึ่ง ต้องมี
การประกาศใช้กฎอัยการศึกในพื้นที่ที่ต้ องการก่อนแล้วบทบัญญัติแห่งกฎอัยการศึก พ.ศ.๒๔๔๗ จึงจะนําไป
บังคับใช้ในพื้นที่ที่ประกาศได้ ดูตัวอย่างประกาศกฎอัยการศึกในผนวก) การใช้กฎอัยการศึกจะประกาศให้ใช้
ทุกมาตราหรือเฉพาะบางมาตราก็ได้
๓. จะประกาศใช้กฎอัยการศึกได้เมื่อใด
กฎอัยการศึกจะประกาศใช้เมื่อมีเหตุการณ์ต่อไปนี้เกิดขึ้น คือ
(๑)

มีความจําเป็นต้องปูองกันภยันตรายต่อประเทศชาติทั้งจากภายนอก หรือภายใน

ราชอาณาจักร
(๒) มีการสงคราม (หมายถึงมีการประกาศสงครามกับประเทศอื่น)
(๓) มีการจลาจล (ตามที่บัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายอาญา ๒๑๕ มั่วสุมกันตั้งแต่ ๑๐ คน
ขึ้นไป ใช้กําลังประทุษร้ายหรือกระทําให้เกิดความวุ่นวายขึ้นในบ้านเมือง)
๔. ผู้มีอานาจประกาศใช้กฎอัยการศึก
ผู้มีอํานาจประกาศใช้กฎอัยการศึกตามกฎอัยการศึก พ.ศ.๒๔๕๗ ได้แก่
(๑) พระมหากษัตริย์
(๒)

ผู้บังคับบัญชาทหารซึ่งมีกําลังทหารอยู่ใต้บังคับไม่น้อยกว่า ๑ กองพัน หรือเป็น

ผู้บังคับบัญชาในปูอม หรือที่มั่นอย่างใด ๆ มีอํานาจประกาศใช้กฎอัยการศึกเฉพาะในเขตอํานาจของคน ใน

-

๗๑ -

กรณีที่มีการสงครามหรือการจลาจลเกิดขึ้นได้ เมื่อประกาศใช้กฎอัยการศึกแล้วต้องรายงานให้รัฐบาลทราบ
โดยเร็วที่สุด
นอกจากพระมหากษัตริย์และผู้บังคับบัญชาทหารจะมีอํานาจประกาศใช้กฎอัยการศึก แล้วก็ยัง
อาจมีการประกาศใช้กฎอัยการศึกโดยไม่ได้อาศัยอํานาจกฎอัยการศึก พ.ศ.๒๔๕๗ เกิดขึ้นได้ คือเมื่อมีการ
ปฏิวัติรัฐประหารยึดอํานาจล้มล้างรัฐบาลได้สําเร็จ รัฐาธิปัตย์ก็ตกอยู่ในอํานาจของคณะปฏิวัติรัฐประหารนั้น
คณะปฏิวัติมีอํานาจสูงสุดในการบริ หารประเทศ และดังนั้นหัวหน้าคณะปฏิวัติย่อมมีอํานาจประกาศใช้กฎ
อัยการศึกได้ ดังที่ปรากฏขึ้นใน ประเทศเราหลายครั้งมาแล้ว
๕. วิธีประกาศใช้กฎอัยการศึก
๕.๑ ตัวประกาศ จะต้องมีหรือควรต้องมีข้อความดังต่อไปนี้
- กําหนดเขตพื้นที่ต้องการให้ใช้กฎอัยการศึก (ทั่วราชอาณาจักร, เฉพาะบางจังหวัด ฯลฯ)
- กําหนดวัน, เวลา ที่ประกาศใช้กฎอัยการศึก
- ถ้าไม่ใช้กฎอัยการศึก พ.ศ.๒๔๕๗ ทุกมาตรา ให้ระบุมาตราที่ต้องการใช้ด้วย
- ลงชื่อผู้ประกาศ
๕.๒ การโฆษณาให้ประชาชนทราบทั่วกัน จะใช้วิธีการโฆษณาวิธีใดก็ได้ที่เป็นผลให้ประชาชนได้ทราบ
เช่น เรียกประชุมชี้แจงแก่ราษฎร ปิดประกาศตามสถานที่สาธารณะประกาศทางสื่อสารมวลชนต่าง ๆ (วิทยุ,
โทรทัศน์, หนังสือพิมพ์ ฯลฯ)
๖. การเลิกใช้กฎอัยการศึก
การเลิ กใช้กฎอัยการศึก

ไม่ว่าผู้ ใดเป็นผู้ประกาศใช้กฎหมายบัญญัติให้เป็นพระราชอํานาจของ

พระมหากษัตริย์แต่เพียงผู้เดียวเท่านั้น
๗. ผลของการประกาศใช้กฎอัยการศึก
เมื่อมีการประกาศใช้กฎอัยการศึกขึ้นในท้องถิ่นที่ใดแล้ว ย่อมมีผลตามมาดังนี้
๗.๑

ผลเกี่ยวกับกฎหมายอื่น บรรดาข้อความที่บัญญัติไว้ในกฎหมายอื่นใด ซึ่งขัดกับข้อความ ของ

กฎอัยการศึกที่ให้ใช้บังคับ ต้องระงับ และให้ใช้บทบัญญัติของกฎอัยการศึก พ.ศ.๒๔๕๗ แทน
๗.๒ ผลเกี่ยวกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายพลเรือน
- เจ้าหน้าที่ทหารมีอํานาจเหนือเจ้าหน้าที่ฝุายพลเรือนในส่วนที่เกี่ยวกับยุทธการระงับปราบปราม
และการรักษาความสงบเรียบร้อยและ
- เจ้าหน้าที่ฝุายพลเรือน ต้องปฏิบัติตามความต้องการของเจ้าหน้าที่ฝุายทหาร

-

๗.๓ ผลเกี่ยวกับประชาชนทั่วไป

๗๒ -

ประชาชนทั่วไปต้องปฏิบัติตามความต้องการของเจ้าหน้าที่ฝุาย

ทหารในการที่เจ้าหน้าที่ฝุายทหารใช้อํานาจตรวจค้น , เกณฑ์ ห้าม, ยึด, เข้าอาศัย, ทําลายหรือเปลี่ยนแปลง
สถานที่และขับไล่
๗.๔ ผลเกี่ยวกับอานาจศาล
- ศาลพลเรือนคงมีอํานาจพิจารณาพิพากษาคดีไปตามปกติ
- ศาลทหารมีอํานาจพิจารณาพิพากษาคดีเพิ่มขึ้นจากปกติตามที่ผู้มีอํานาจประกาศใช้กฎอัยการ
ศึกได้ประกาศให้คดีนั้น ๆ อยู่ในอํานาจศาลทหาร และตามที่ผู้บัญชาการทหารสูงสุด รับให้พิจารณาพิพากษา
คดี (ใดๆ) ในศาลทหาร
๘. อานาจของเจ้าหน้าที่ฝ่ายทหาร
๘.๑ เจ้าหน้าทีฝ่ายทหารได้แก่ผู้ใด
ทหารมิใช่เป็นเจ้าหน้าที่ฝุายทหารตามกฎอัยการศึกด้วยกันทุกคน เจ้าหน้าที่ฝุายทหาร ที่จะใช้
อํานาจตามที่จะกล่าวต่อไปได้ มีเพียงบางคนเท่านั้น คือผู้บังคับบัญชาทหาร ผู้มีอํานาจประกาศกฎอัยการศึก
ซึ่งได้แก่ผู้บังคับบัญชาทหารซึ่งมีกําลังทหารอยู่ใต้บังคับบัญชา ไม่น้อยกว่า ๑ กองพัน หรือเป็นผู้บังคับบัญชาใน
ปูอมหรือที่มั่นดังได้กล่าวแล้ว ในทางปฏิบัติอาจมีการจํากัด การใช้อํานาจของผู้บังคับบัญชาทหารเหล่านั้นให้
มีอํานาจเฉพาะบางคนได้ (ดูกําลัง กห.แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ฝุายทหารในผนวก)
ทหารผู้ซึ่งมิใช่เจ้าหน้าที่ฝุายทหารตามกฎอัยการศึก

จะปฏิบัติการใช้อํานาจของเจ้าหน้าที่ฝุาย

ทหารได้เฉพาะเมื่อได้รับคําสั่งของเจ้าหน้าที่ฝุายทหารเท่านั้น
๘.๒ เจ้าหน้าทีฝ่ายทหารมีอานาจ (ตามมาตรา ๘ ถึงมาตรา ๑๕) ดังนี้
- อํานาจในการตรวจค้น (สิ่งที่จะเกณฑ์, ห้าม, ยึด, เข้าพักอาศัย, สิ่งที่ครอบครองไว้โดย ไม่ชอบ
ด้วยกฎหมาย) ในการตรวจข่าวสาร จดหมาย โทรเลข หีบห่อ และอํานาจในการตรวจหนังสือ สิ่งพิมพ์
หนังสือพิมพ์ ภาพโฆษณา บทหรือคําประพันธ์
- อํานาจในการเกณฑ์พลเมืองให้ไปช่วยราชการทหาร เกณฑ์ยวดยาน สัตว์พาหนะ เสบียงอาหาร
เครื่องสาตราวุธ ฯลฯ
- อํานาจในการห้ามมั่วสุมประชุมกัน , ห้ามออก จําหน่ายจ่ายหรือแจกซึ่ง หนังสือ สิ่งพิมพ์ ฯลฯ
ห้ามโฆษณา ฯลฯ, ห้ามใช้ทางสาธารณะเพื่อการจราจร, ห้ามมีหรือใช้เครื่องมือสื่อสารหรืออาวุธ ฯลฯ, ห้าม
บุคคลออกนอกเคหะสถานในระหว่างเวลาที่กําหนด, ห้ามบุคคลเข้าไปหรืออาศัยอยู่ในเขตท้องที่ใดเพื่อความ
จําเป็นในการยุทธ การระงับปราบปรามหรือการรักษาความสงบเรียบร้อย, ห้ามกระทําหรือมีกิจการหรือสิ่งที่
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมกําหนด
- อํานาจในการยึดสิ่งต่าง ๆ ตามที่กล่าวในมาตรา ๙, ๑๐ และ ๑๑

-
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- อํานาจในการเข้าพักอาศัยในทุกแห่งที่เห็นว่าจําเป็นสําหรับใช้ประโยชน์ในราชการทหาร
- อํานาจในการทําลายและเปลี่ยนแปลงสถานที่ ได้แก่การเผาบ้าน และสิ่งที่จะเป็นกําลังแก่ข้าศึก
ตลอดจนการสร้างที่มั่น ดัดแปลงภูมิประเทศ ฯลฯ
- อํานาจในการขับไล่ผู้ซึ่งไม่มีภูมิลําเนาเป็นหลักฐานไปเสียจากเมืองหรือตําบลนั้นได้
- อํานาจในการกักตัวบุคคลที่เจ้าหน้าที่ฝุายทหารสงสัยว่าจะเป็นราชศัตรูหรือสงสัยว่าได้ ฝุาฝืน
บทบัญญัติแห่งกฎอัยการศึก พ.ศ.๒๔๕๗ ไว้เพื่อสอบถามตามความจําเป็นได้ไม่เกิน ๗ วัน
๙. ยกเว้นไม่ต้องชดใช้ค่าเสียหาย
การใช้อํานาจของเจ้าหน้าที่ฝุายทหารตั้งแต่มาตรา ๘ ถึงมาตรา ๑๕ นั้น อาจก่อให้เกิดเสียหายขึ้นได้ ซึ่ง
โดยปกติทั่วไปแล้ว ผู้ที่ทําให้เกิดความเสียหายจะต้องชดใช้ค่าเสียหายนั้น แต่เนื่องจากการปฏิบัติหน้าที่ของ
เจ้าหน้าที่ฝุายทหาร กระทําไปเพื่อประโยชน์ในการปูองกันพระมหากษัตริย์ชาติและศาสนา จึงได้บัญญัติ
ข้อยกเว้นว่าบุคคลใด ๆ จะเรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ ไม่ได้ทั้งสิ้น
๑๐. การประกาศใช้กฎอัยการศึกในประเทศไทย
นับแต่ได้มีการประกาศใช้กฎอัยการศึก พ.ศ.๒๔๕๗ เป็นกฎหมายมาจนกระทั่งบัดนี้
ได้มีการประกาศใช้กฎอัยการศึกมาตามลําดับดังนี้
ครั้งที่ ๑ ๑๒ ต.ค.๗๖, ๑๔๑๔ พื้นที่มณฑลกรุงเทพและมณฑลอยุธยา
ครั้งที่ ๒ ๘ ม.ค.๘๔, ๐๖๐๐ พื้นที่ ๒๔ จังหวัด (ชายแดนด้านตะวันออกตั้งแต่เชียงรายถึงตราด)
ครั้งที่ ๓ ๑๐ ธ.ค.๘๔, ๒๐๔๕ พื้นที่ทั่วราชอาณาจักร
ครั้งที่ ๔ ๓๐ มิ.ย.๙๔, ๑๐๐๐ พื้นที่พระนครและธนบุรี
ครั้งที่ ๕ ๑๖ ก.ย.๒๕๐๐,๒๓๐๐ พื้นทีท่ ั่วราชอาณาจักร
ครั้งที่ ๖ ๒๐ ต.ค.๐๑, ๒๑๑๓ พื้นที่ทั่วราชอาณาจักร
ครั้งที่ ๗ ๑๗ พ.ย.๑๔, ๒๐๑๑ พื้นที่ทั่วราชอาณาจักร
ครั้งที่ ๘ ๖ ต.ค.๑๙, ๑๙๑๐ พื้นที่ทั่วราชอาณาจักร
ครั้งที่ ๙ ๒๐ ต.ค.๒๐ ประกาศให้ใช้การประกาศใช้กฎ (ครั้งที่ ๘) เมื่อ ๖ ต.ค.๑๙ ต่อไป
๑๑. อานาจการออกกฎเสนาบดี และออกข้อบังคับบรรยายความ
ในเวลาปกติสงบศึก เจ้ากระทรวง (กลาโหม) มีอํานาจตรากฎเสนาบดีสําหรับบรรยายข้อความเพื่อให้มี
ความสะดวกเรียบร้อยในเวลาที่จะใช้กฎอัยการศึกได้ตามสมควร
ในเวลาสงครามหรือจลาจล แม่ทัพใหญ่หรือแม่ทัพรอง มีอํานาจออกข้อบังคับบรรยายความเพิ่มเติมให้
การดําเนินไปตามความประสงค์ของกฎอัยการศึก
กฎเสนาบดีหรือข้อบังคับที่ประกาศใช้แล้ว ถือเป็นส่วนหนึ่งของกฎอัยการศึก พ.ศ.๒๔๕๗

-
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ประมวลกฎหมายอาญาทหาร
๑. ประมวลกฎหมายอาญาทหารคืออะไร
ประมวลกฎหมายอาญาทหาร

เป็นกฎหมายอาญาฉบับหนึ่ง กําหนดความผิดเกี่ยวกับหน้าที่ ราชการ

ทหารขึ้นไว้ และกําหนดโทษแก่ผู้กระทําผิดที่เป็นทหาร ส่วนหนึ่ง กับกําหนดโทษสําหรับบุคคลทั่วไปที่กระทํา
ความผิดเกี่ยวกับหน้าที่ราชการด้วยอีกส่วนหนึ่ง จึงเห็นได้ว่าประมวลกฎหมายอาญาทหารหาได้ใช้เฉพาะกับ
บุคคลที่เป็นทหารเท่านั้นไม่
ประมวลกฎหมายอาญาทหาร ประกาศใช้เป็นกฎหมายเมื่อ พ.ศ.๒๔๕๔ โดยมีผลบังคับ ใช้เมื่อ ๑ เมษายน
ร.ศ.๑๓๑ (ตรงกับ พ.ศ.๒๔๕๕)
๒. เหตุผลที่ต้องบัญญัติประมวลกฎหมายอาญาทหาร
ความจริงกฎหมายอาญาที่ใช้บังคับแก่พลเมืองทั่วไปรวมทั้งทหารด้วยนั้น

ก็มีอยู่แล้วคือ ประมวล

กฎหมายอาญา ซึ่งได้ประมวลความผิดต่าง ๆ ไว้อย่างสมบูรณ์ ทหารที่กระทําความผิดอาญาต่าง ๆ ก็สามารถ
ลงโทษตามบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายอาญาได้ แต่กระนั้นก็ดี ก็ยังมีเหตุผลความจําเป็นที่จะต้องตรา
ประมวลกฎหมายอาญาทหารขึ้นใช้ด้วยดังต่อไปนี้
(๑) ประมวลกฎหมายอาญา กําหนดลักษณะความผิดเป็นการทั่วไป ลงโทษเฉพาะผู้กระทํา ความผิด
สามัญเท่านั้น ไม่ได้กําหนดความผิดที่ล่วงละเมิดต่อกฎหมายฝุายทหารตลอดจนความผิด ต่อหน้าที่ของฝุาย
ทหารขึ้นไว้ เช่น ความผิดฐานปลอมตัวเข้าสอดแนมในค่ายทหาร เป็นต้น
(๒) การกระทําความผิดต่อกฎหมายและหน้าที่ฝุายทหาร แม้จะเกิดจากความประพฤติของบุคคลที่เป็น
ทหารเสียเป็นพื้นก็จริง แต่มีบางอย่างที่อาจเกิดความประพฤติของบุคคลสามัญได้ (เช่นความผิดฐานกระทํา
โดยปราศจากความเมตตาแก่คนที่ถูกอาวุธบาดเจ็บ) สมควรมีกฎหมาย บางอย่างให้ใช้ได้ตลอดทั้งบุคคลที่เป็น
ทหารและบุคคลสามัญ
(๓) ทหารอยู่ภายใต้บังคับแห่งวินัยทหาร เมื่อกระทําความผิดอย่างบุคคลสามัญทั่วไปซึ่งความผิดนั้นย่อม
เกิดจากการกระทําอันเป็นความประพฤติที่ทหารควรละเว้นเจืออยู่ด้วยจึงควรพิจารณากําหนดโทษให้ผู้นั้นได้รับ
โทษหนักกว่าบุคคลสามัญ
๓. บทนิยาม
ได้มีการนิยามถ้อยคําบางคําไว้ในมาตรา ๔ ดังนี้
คําว่า "ทหาร" หมายความว่าบุคคลที่อยู่ในอํานาจกฎหมายฝุายทหาร

-
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คําว่า "เจ้าพนักงาน" ที่ใช้ในประมวลกฎหมายลักษณะอาญานั้น ท่านหมายความรวมตลอดถึงบรรดา
นายทหารบก นายทหารเรือชั้นสัญญาบัตร และชั้นประทวนที่อยู่ในกองประจําการนั้นด้วย
คําว่า "ราชศัตรู" นั้น ท่านหมายความตลอดถึงบรรดาคนมีอาวุธที่แสดงความขัดแข็งต่ออํานาจ ผู้ใหญ่
หรือที่เป็นขบถ หรือเป็นโจรสลัดหรือที่ก่อการจลาจล
คําว่า "ต่อหน้าราชศัตรู" นั้น ท่านหมายความตลอดถึงที่อยู่ในเขตซึ่งกองทัพได้กระทําสงครามนั้นด้วย
คําว่า "คําสั่ง" นั้น ท่านหมายความว่า ที่บรรดาข้อความที่ผู้ซึ่งบังคับ บัญชาทหาร ผู้ถืออํานาจ อัน
สมควร เป็นผู้สั่งไปโดยสมควรแก่กาลสมัย และชอบด้วยพระราชกําหนดกฎหมาย คําสั่งเช่นว่านี้เมื่อผู้รับคําสั่ง
นั้นได้กระทําตามแล้ว ก็เป็นอันหมดเขตของการที่สั่งนั้น
คําว่า "ข้อบังคับ" นั้น ท่านหมายความว่า บรรดาข้อบังคับและกฎหมายต่าง ๆ ที่ให้ใช้อยู่เสมอซึ่ง
ผู้บังคับบัญชาทหาร ผู้ถืออํานาจอันสมควรได้ออกไว้โดยสมควรแก่กาลสมัย และชอบด้วยพระราชกําหนด
กฎหมาย
๔. การกาหนดลักษณะโทษ
ประมวลกฎหมายอาญาทหารได้กําหนดลักษณะโทษที่จะใช้ลงแก่ผู้กระทําความผิด หนักเบา ลดหลั่นกัน
ตามลําดับ โดยกําหนดไว้รวมเป็น ๔ ลักษณะดังนี้
(๑) หลบหนีไปเข้าอยู่กับพวกราชศัตรู (โทษหนักที่สุด)
(๒) กระทําความผิดต่อหน้าราชศัตรู (โทษหนักรองลงไป)
(๓) มิได้กระทําความผิดต่อหน้าราชศัตรู แต่เป็นเวลาสงคราม หรือประกาศใช้กฎอัยการศึก (โทษหนัก
รองลงไปอีก)
(๔) กระทําความผิดในเวลาหรือที่อื่นนอกจากที่กล่าวแล้ว (โทษเบาที่สุด)
๕. ความผิดอาญาทหารบางอย่างให้ถือว่าเป็นความผิดวินัยทหาร
ผู้กระทําความผิดอาญาทหาร

จะต้องได้รับโทษ ๕ สถาน (ตามที่ประมวลกฎหมายอาญาบัญญัติไว้ )

กล่าวคือ ประหารชีวิต, จําคุก, กักขัง, ปรับ และริบทรัพย์สิน แต่มีการกระทําความผิดบางอย่าง ที่ยอมให้ถือว่า
เป็นความผิดต่อวินัยทหาร ให้ลงทัณฑ์ตามกฎหมายว่าด้วยวินัยทหารแทนการลงโทษดังกล่าวได้ มีรายละเอียด
(ตามมาตรา ๘ และมาตรา ๙) ดังนี้
(๑) การกระทําความผิดตามประมวลกฎหมายอาญาทหาร บางมาตรา (มาตรา ๒๑, ๒๓, ๒๔, ๒๗, ๒๘,
๒๙, ๓๐, ๓๑, ๓๒, ๓๓, ๓๔, ๓๕, ๓๖, ๓๗, ๓๙, ๔๑, ๔๒, ๔๓, ๔๔, ๔๖, และ ๔๗) ถ้าผู้บังคับบัญชาพิจารณา
ว่าเป็นการเล็กน้อยไม่สําคัญให้ถือว่าเป็นความผิดต่อวินัยทหาร และมีอํานาจสั่งลงทัณฑ์ได้ตามกฎหมายว่าด้วย
วินัยทหารเว้นแต่ผู้มีอํานาจแต่งตั้งตุลาการจะสั่งให้ส่งตัวผู้กระทําผิดไปดําเนินคดีในศาลทหาร หรือจะมี
การดําเนินคดีนั้นในศาลพลเรือนจึงให้เป็นไปตามนั้น

-
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(๒) ความผิดลหุโทษ ได้แก่ความผิดที่บัญญัติไว้ในภาค ๗ แห่งประมวลกฎหมายอาญา ตั้งแต่มาตรา ๓๖๗
ถึงมาตรา ๓๙๘ เป็นความผิดที่ไม่มีความรุนแรง เช่น ส่งเสียงหรือทําให้เกิดเสียงอื้ออึงทําให้ประชาชนตกใจ
หรือเดือดร้อน, หาอาวุธเข้าไปในเมือง หมู่บ้านหรือทางสาธารณะโดยเปิดเผยหรือโดยไม่มีเหตุอันสมควร,
ทะเลาะกันในที่สาธารณะ, ยิงปืนโดยใช่เหตุในเมือง ในหมู่บ้านหรือ ที่ชุมนุมชน, เสพสุราหรือของเมาอย่างอื่น
จนเมาและประพฤติวุ่นวาย หรือครองสติไม่อยู่ในถนนสาธารณะหรือสาธารณสถาน เป็นต้น ความผิดลหุโทษ
ดังกล่าวแล้วนั้น มีอัตราโทษอย่างสูง จําคุกไม่เกิน ๑ เดือน หรือปรับไม่เกิน ๑,๐๐๐ บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
(๓) ความผิดที่เปรียบเทียบได้ตามกฎหมาย ซึ่งได้แก่
- ความผิดที่มีโทษปรับสถานเดียว
- ความผิดลหุโทษ
- ความผิดที่มีอัตราโทษไม่สูงกว่าความผิดลหุโทษ
- ความผิดต่อกฎหมายแผนกภาษีอากรซึ่งมีอัตราโทษปรับอย่างสูงไม่เกิน ๒,๐๐๐ บาท
ความผิดตามกฎหมายอื่นใด แม้จะมีโทษจําคุกไม่เกิน ๑ เดือน หรือปรับไม่เกิน ๑,๐๐๐ บาท
ก็ตาม ก็ไม่เรียกความผิดนั้นเป็นความผิดลหุโทษเพราะความผิดลหุโทษเป็นความผิดในประมวลกฎหมายอาญา
ดังได้กล่าวแล้วเท่านั้น
๖. ลักษณะความผิดต่าง ๆ
ความผิดต่าง ๆ ตามที่บัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายอาญาทหารนั้น สามารถพิจารณาแยกความผิดออกได้
เป็น ๒ กลุ่ม ตามประเภทของบุคคลที่กระทําผิดดังนี้คือ
(๑) ความผิดสําหรับบุคคลทั่วไป (ซึ่งรวมความผิดที่ทหารกระทําอยู่ในตัวด้วย) ได้แก่ ความผิดฐาน - เชลย
ศึกเสียสัตย์
- ลักลอบสอดแนม
- ปิดบังซ่อนเร้นหรือช่วยเหลือราชศัตรู หรือผู้ลักลอบสอดแนม
- ยุยงหรือข่มขืนใจผู้บังคับกองทหารให้ยอมแพ้
- ทําให้เรือของทหารชํารุดหรืออับปางโดยเจตนา
- ทําให้เรือของทหารชํารุดหรืออับปางโดยประมาท
- สบประมาทธง
- ทําร้ายทหารยาม
- หมิ่นประมาทหรือขู่เข็ญจะทําร้ายทหารยาม
- กระทําการปราศจากความเมตตาแก่ผู้ถูกอาวุธบาดเจ็บในยามสงคราม
- ใช้ธงหรือเครื่องหมายกาชาดผิดข้อบังคับในยามสงคราม

-

๗๗ -

(๒) ความผิดสําหรับบุคคลที่เป็นทหาร ได้แก่ความผิดฐาน
- นายทหารยอมแพ้แก่ราชศัตรู
- นายเรือถอยเรือออกจากที่รบโดยไม่มีเหตุผลสมควร
- นายเรือจงใจกระทําหรือปล่อยให้เรือของทหารชํารุดหรืออับปาง
- นายเรือกระทําหรือปล่อยให้เรือของทหารชํารุดหรืออับปางโดยประมาท
- นายเรือละทิ้งเรือเมื่อมีเหตุร้ายเกิดขึ้น
- นายเรือละทิ้งเรือขณะที่ยังมีคนอยู่ในเรือ
- ทหารทําลายหรือละทิ้งเครื่องสาตราวุธ
- ทหารละทิ้งหน้าที่
- ทหารขัดคําสั่ง
- ทหารขัดคําสั่งอย่างองอาจ
- ทหารขัดขืนหรือละเลยไม่กระทําตามข้อบังคับ
- ทหารขัดขืนไม่กระทําตามข้อบังคับอย่างองอาจ
- ทหารหลับยามหรือเมาสุราในหน้าที่
- ทหารยามไม่เอาใจใส่หรือประมาทในหน้าที่
- ทหารทําร้ายผู้บังคับบัญชา
- ทหารทําร้ายทหารซึ่งเป็นผู้ใหญ่เหนือตน
- ทหารแสดงความอาฆาตหรือหมิ่นประมาทผู้บังคับบัญชาหรือผู้ใหญ่เหนือตน
- ทหารกําเริบ
- ทหารหนีราชการ
- ทหารปลอมปนทรัพย์ของทหาร
- ทหารกระทําผิดในขณะเป็นยามมีอาวุธของหลวงติดตัว
(ลักษณะความผิดต่าง ๆ ดังกล่าว จะได้อธิบายองค์ประกอบความผิดบางความผิดต่างหาก)

-

๗๘ -

กฎหมายว่าด้วยวินัยทหาร
ทหารกับวินัยเป็นของคู่กัน เพราะทหารจะได้ชื่อว่าเป็นทหารที่ดี หรือกองทัพจะมีสมรรถภาพเข้มแข็ง
หรือการรบจะประสบชัยชนะ ส่วนหนึ่งย่อมขึ้นอยู่กับการที่ทหารมีวินัยดี คือปฏิบัติตามวินัยอย่างเคร่งครั ด ใน
ยามสงครามหากทหารพากันขาดวินัยเสียหมด กองทหารก็คงมีสภาพไม่ผิดกับหมู่โจร วินัยจึงเป็นสิ่งจําเป็น
อย่างยิ่งสําหรับทหาร
เมื่อวินัยเป็นสิ่งจําเป็นสําหรับทหาร จึงจําเป็นที่จะต้องกําหนดหลักเกณฑ์ว่าการกระทําอย่างไร ถือ
เป็นการกระทําผิดวินัยทหารไว้ให้เป็นที่แน่นอน และเมื่อมีการกระทําผิดวินัยขึ้นจะ ปราบปรามปูองกันหรือ
จัดการลงโทษอย่างใด เพื่อประโยชน์ในการนี้รัฐบาลจึงได้ตรากฎหมายว่าด้วยวินัยทหารขึ้น
๑. ประวัติกฎหมายว่าด้วยวินัยทหาร
กฎหมายว่ า ด้ ว ยวิ นั ย ทหารได้ ต ราขึ้ น โดยอาศั ย อํ า นาจประมวลกฎหมายอาญาทหารซึ่ ง ให้ อํ า นาจ
ผู้บังคับบัญชาทหารลงอาญาแก่ผู้กระทําผิดวินัยได้ตามที่จะได้กําหนดไว้ในลักษณะกฎ หรือข้อบังคับซึ่งจะได้
ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้ตั้งขึ้นไว้ (ดูมาตรา ๗) ประมวลกฎหมายอาญาทหารได้ประกาศใช้เมื่อ พ.ศ.
๒๔๕๔ หลังจากนั้นต่อมาจึงได้ตรากฎหมายว่าด้วยวินัยทหารขึ้น ซึ่งในครั้งนั้นยังมิได้ตราในรูปพระราชบัญญัติ
พ.ศ.๒๔๖๔ ได้มีประกาศใช้ กฎยุทธวินัย ซึ่งมีชื่อเต็มว่า กฎว่าด้วยยุทธวินัยและการลงอาญาทหารบก
ฐานละเมิดยุทธวินัย ลงวันที่ ๒๓ กันยายน พุทธศักราช ๒๔๖๔
พ.ศ.๒๔๖๕

ได้มีประกาศใช้ กฎเสนาบดีว่าด้วยอํานาจลงอาญาทหารเรือ ลงวันที่ ๑๑ กันยายน

พุทธศักราช ๒๔๖๕
พ.ศ.๒๔๗๔ ได้มีการรวมกระทรวงกลาโหมกับกระทรวงทหารเรือเข้าเป็นกระทรวงกลาโหมโดย ให้อํานาจ
เสนาบดีกระทรวงกลาโหมบังคับบัญชาได้ทั้งทหารบก ทหารเรือ ฉะนั้น เพื่อให้เป็นการสอดคล้องและรัดกุม
รัฐบาลจึงได้ยกเลิกกฎทั้งสองฉบับเสีย โดยได้ตรา พระราชบัญญัติว่าด้วยวินัยทหาร พุทธศักราช ๒๔๗๖ ขึ้นใช้
แทน ซึ่งใช้บังคับตั้งแต่๒๐ สิงหาคม ๒๔๗๖ มาจนกระทั่งบัดนี้

ต่อมาก็ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมบ้าง ถึงปี

๒๕๐๗ นี้ มีพระราชบัญญัติว่าด้วยวินัยทหารออกใช้รวม ๕ ฉบับ ดังนี้คือ
๑. พระราชบัญญัติว่าด้วยวินัยทหาร พุทธศักราช ๒๔๗๖
๒. พระราชบัญญัติว่าด้วยวินัยทหาร แก้ไขเพิ่มเติม พุทธศักราช ๒๔๗๗
๓. พระราชบัญญัติว่าด้วยวินัยทหาร แก้ไขเพิ่มเติม พุทธศักราช ๒๔๗๗ (ฉบับที่ ๒)
๔. พระราชบัญญัติว่าด้วยวินัยทหาร (ฉบับที่ ๔) พุทธศักราช ๒๔๘๐
๕. พระราชบัญญัติว่าด้วยวินัยทหาร (ฉบับที่ ๕) พ.ศ.๒๕๐๕

-

๗๙ -

๒. พระราชบัญญัติว่าด้วยวินัยทหารบัญญัติถึงเรื่องอะไร
พระราชบั ญญัติว่าด้วยวินัยทหารบัญญัติถึงเรื่องความหมายของคําว่าวินัยทหาร อํานาจหน้าที่ของ
ผู้บังคับบัญชาทหารเกี่ยวกับวินัย ทัณฑ์ และอํานาจการลงทัณฑ์ รวมทั้งบัญญัติถึงวิธีการร้องทุกข์เมื่อทหาร
ไม่ได้รับความเป็นธรรมด้วย
๓. วินัยทหารคืออะไร
วินัยทหารนั้น คือการที่ทหารต้องประพฤติตามแบบธรรมเนียมของทหาร (มาตรา ๔)
คําว่า แบบธรรมเนียมของทหารนั้นมีความหมายกว้างซึ่งพอจะกล่าวได้ว่า หมายถึง การที่ทหารจะต้อง
ประพฤติตามกฎหมาย ข้อบังคับ คําสั่ง ระเบียบ และแบบธรรมเนียมอื่นใดของทหาร ถ้าไม่ประพฤติปฏิบัติ
ตาม ถือว่าจะกระทําผิดวินัยทหาร
มาตรา ๕ ได้ยกตัวอย่างการกระทําผิดวินัยไว้ ๙ ประการ คือ.(๑) ดือ้ ขัดขืน หลีกเลี่ยง หรือละเลยไม่ปฏิบัติตามคําสั่งผู้บังคับบัญชาเหนือตน
(๒) ไม่รักษาระเบียบการเคารพระหว่างผู้ใหญ่ผู้น้อย
(๓) ไม่รักษามรรยาทให้ถูกต้องตามแบบธรรมเนียมของทหาร
(๔) ก่อให้แตกความสามัคคีในคณะทหาร
(๕) เกียจคร้าน ละทิ้ง หรือเลินเล่อต่อหน้าที่ราชการ
(๖) กล่าวคําเท็จ
(๗) ใช้กิริยาวาจาไม่สมควร หรือประพฤติไม่สมควร
(๘) ให้ตักเตือนสั่งสอน หรือลงทัณฑ์ผู้ใต้บังคับบัญชาที่กระทําผิดตามโทษานุโทษ
(๙) เสพเครื่องดองของเมาจนเสียกิริยา
ทั้งนี้ มิได้หมายความว่า การกระทําผิดวินัยมีเพียง ๙ กรณีเท่านั้น การกระทําอย่างอื่นหาก เป็นเรื่องผิด
แบบธรรมเนียมของทหารแล้ว ย่อมเป็นการกระทําผิดต่อวินัยทหารทั้งสิ้น
นอกจากนี้ ยังมีกรณีที่บัญญัติไว้โดยแน่ชัดในพระราชบัญญัตินี้ว่า เมื่อผู้บังคับบัญชาได้รับคํา ร้องทุกข์
แล้วเพิกเฉยเสีย ถือว่าผู้บังคับบัญชากระทําผิดวินัยทหาร (มาตรา ๒๙) และในการร้องทุกข์ หากเป็นความเท็จ
หรือร้องทุกข์ผิดระเบียบ ถือว่าผู้ร้องทุกข์กระทําผิดวินัยทหารด้วย (มาตรา ๓๑)
๔. อานาจของผู้บังคับบัญชาในกรณีทหารกระทาผิดวินัย
ผู้บังคับบัญชามีหน้าที่จัดการ ระวังรักษาวินัยของทหารภายใต้บังคับบัญชาโดยกวดขัน เมื่อทหารได้กระทํา
ผิดวินัยขึ้น ผู้บังคับบัญชาทหารย่อมมีอํานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
(๑) ใช้อาวุธเพื่อปราบปรามทหารที่ก่อการกําเริบ หรือบังคับทหารที่ละทิ้งหน้าที่ให้กลับเข้าประจําหน้าที่
(๒) ลงทัณฑ์

-

๘๐ -

(๓) ปลดจากประจําการ
(๔) ถอดยศ
๕. ทัณฑ์
คําว่า "ทัณฑ์" นั้น หมายถึงการลงโทษที่ผู้บังคับบัญชาทหารกระทําต่อทหารผู้ใต้บังคับบัญชา ที่กระทําผิด
ต่อวินัยทหาร ต่างกับคําว่า โทษ (ตามความหมายอย่างแคบ) ซึ่งหมายถึงการลงโทษ ที่ศาลได้พิพากษาลงโทษ
จําเลย
ทัณฑ์แบ่งออกเป็น ๕ อย่าง คือ จําขัง ขัง กัก ทัณฑกรรม และภาคทัณฑ์
จาขัง คือ ขังโดยส่งไปฝากให้อยู่ในความควบคุมของเรือนจําทหาร
ขัง

คือ กักตัวไว้ในบริเวณใดบริเวณหนึ่งตามแต่จะกําหนดให้

กัก

คือ กักตัวไว้ในบริเวณใดบริเวณหนึ่งตามแต่จะกําหนดให้

ทัณฑกรรม คือ ให้กระทําการสุขา การโยธา ฯลฯ เพิ่มจากหน้าที่ประจําซึ่งจะต้องปฏิบัติอยู่แล้ว หรือ
ปรับให้อยู่เวรยามนอกหน้าที่ประจํา
ภาคทัณฑ์ คือ ผู้กระทําความผิดอันควรต้องรับทัณฑ์สถานใดสถานหนึ่งใน ๔ สถาน จําขัง ขัง กัก
และทัณฑกรรม แต่มีเหตุอันควรปราณีจึงเป็นแต่แสดงความผิดของผู้นั้นให้ปรากฏ หรือให้ทําทัณฑกรรมบนไว้
นอกจากทัณฑ์ทั้ง ๕ ประการนี้ กฎหมายห้ามมิให้คิดขึ้นใหม่หรือใช้วิธีลงทัณฑ์อย่างอื่นเป็นอันขาด ถ้าใช้
ทัณฑ์อย่างอื่น เช่น โบย ผู้กระทําย่อมไม่ได้รับความคุ้มครองของกฎหมาย เพราะกฎหมายไม่ได้ให้อํานาจไว้
และย่อมมีความผิดฐานทําร้ายร่างกายตามประมวลกฎหมายอาญาด้วย
๖. อานาจการลงทัณฑ์
ผู้บังคับบัญชาชั้นใด (รวมทั้งผู้ซึ่งได้รับมอบอํานาจให้บังคับบัญชาตามมาตรา ๑๐)
จะมีอํานาจในการลงทัณฑ์เพียงใดนั้น ได้มีกําหนดชั้นผู้ลงทัณฑ์ไว้ใน ตารางเกณฑ์เทียบชั้น
ผู้ลงทัณฑ์และรับทัณฑ์ และได้กําหนดวันที่จะสั่งลงทัณฑ์ได้ใน ตารางกาหนดทัณฑ์ ซึ่งได้กําหนดอํานาจ
ของผู้บังคับบัญชาลดหลั่นกันตามลําดับ
ผู้บังคับบัญชาผู้ใดมีตําแหน่งตรงตามตารางเกณฑ์เทียบชั้นก็มีอํานาจสั่งลงทัณฑ์ได้ตามเกณฑ์ในตาราง
กําหนดทัณฑ์ หากตําแหน่งไม่ตรงตามตารางเกณฑ์เทียบชั้น ก็ให้ถือตามที่ได้เทียบตําแหน่งไว้ในข้อบังคับ
กระทรวงกลาโหม

คือข้อบังคับกระทรวงกลาโหมว่าด้วยตําแหน่งและการเทียบตําแหน่งบังคับบัญชา

ข้าราชการกลาโหม พ.ศ.๒๕๐๑
กรณีที่ผู้บังคับบัญชามีอานาจลงทัณฑ์สูงกว่าปกติ อํานาจการลงทัณฑ์ย่อมเป็นไปตามที่กล่าวแล้วแต่ใน
ความผิดวินัยบางเรื่อง กฎหมายเพิ่มอํานาจให้ผู้บังคับบัญชาบางตําแหน่งมีอํานาจ ลงทัณฑ์สูงกว่าที่กําหนดไว้
ในตารางกําหนดทัณฑ์ได้คือ

-

๘๑ -

"มาตรา ๑๖ ถ้าเป็นความผิดซึ่งมีวิธีวางอัตรากําหนดทัณฑ์ไว้แน่นอนแล้ว เช่น ฐานขาดหนี ราชการ
ทหาร เป็นต้น หากกําหนดทัณฑ์นั้นเหนืออํานาจของผู้บังคับบัญชาที่จะสั่งลงทัณฑ์ได้ ก็ให้นําเสนอเพียงชั้นที่
กล่าวต่อไปนี้
๑. ฝุายทหารบก ผู้มีอํานาจบังคับบัญชาตําแหน่งชั้นผู้บังคับการกรม หรือชั้นผู้บังคับกองพันที่อยู่ต่าง
ท้องถิ่นกับผู้มีอํานาจบังคับบัญชาชั้นผู้บังคับการกรม
๒. ฝุายทหารเรือ ผู้มีอํานาจบังคับบัญชาตําแหน่งชั้นผู้บังคับหมวดเรือ หรือชั้นผู้บังคับกองพัน ที่อยู่ต่าง
ท้องถิ่นกับผู้มีอํานาจบังคับบัญชาชั้นผู้บังคับหมวดเรือ
๓. ฝุายทหารอากาศ ผู้มีอํานาจบังคับบัญชาตําแหน่งชั้นผู้บังคับกองบิน
แม้ว่ากําหนดทัณฑ์นั้นจะเหนืออํานาจก็ดี ก็ให้ผู้บังคับบัญชาชั้นที่กล่าวนี้มีอํานาจลงทัณฑ์ได้ทีเดียว ไม่ต้อง
นําเสนอตามลําดับชั้นต่อไปอีก"
ความผิดที่กระทรวงกลาโหมได้วางอัตรากําหนดทัณฑ์ไว้แน่นอนแล้ว ได้แก่ ความผิดฐานหนีราชการ ตาม
ข้อบังคับทหารที่ ๕/๙๑๐๓ ว่าด้วยระเบียบการลงอาชญาทหารหนีราชการ และความผิดฐานทําให้อาวุธและ
๒๔๗๕
เครื่องยุทโธปกรณ์ชํารุดหรือสูญหาย ตามข้อบังคับทหารที่ ๑/๔๘๑๔ ว่าด้วยวินัยการรักษาอาวุธและเครื่อง
ยุทโธปกรณ์ ข้อบังคับดังกล่าวได้กําหนดเกณฑ์การลงทัณฑ์ ๒๔๘๕ ไว้ตายตัว การลงทัณฑ์แม้จะเกิน
อํานาจผู้บังคับบัญชาก็ให้ผู้มีอํานาจบังคับบัญชาตําแหน่งตามที่บัญญัติไว้ใน มาตรา ๑๖ มีอํานาจสั่งลงได้
สําหรับทหารอากาศก็คงนําเสนอผู้บังคับบัญชาเพียงชั้นผู้บังคับการกองบินเท่านั้น
อํานาจการลงทัณฑ์ของผู้บังคับบัญชาทหารที่แตกต่างไปจากตารางกําหนดทัณฑ์อีกข้อหนึ่งก็คือ ในกรณีที่
นายทหารที่เป็นหัวหน้าทําการควบคุมทหารไปโดยลําพัง ทหารที่อยู่ในความควบคุมได้กระทําผิดวินัยทหารขึ้น
กฎหมายเพิ่มอํานาจให้นายทหารที่เป็นหัวหน้านั้นมีอํานาจลงทัณฑ์เสมอผู้มีอํานาจเหนือจากตําแหน่งของตน
ขึ้นไปอีกชั้นหนึ่งได้ เว้นแต่นายทหารนั้นเป็น ผู้มีอํานาจลงทัณฑ์ชั้น ๒ ขึ้นไป จึงไม่ต้องเพิ่ม (มาตรา ๑๗)
๗. การเพิ่มทัณฑ์ ลดทัณฑ์ หรือยกทัณฑ์
ความผิดเดิม ผู้ที่สั่งลงทัณฑ์หรือผู้บังคับบัญชาเหนือผู้สั่งลงทัณฑ์นั้น มีอํานาจที่จะเพิ่มทัณฑ์ หรือลด
ทัณฑ์ หรือยกทัณฑ์ในทัณฑ์ที่สั่งลงไว้แล้วนั้นได้ แต่ถ้าเพิ่มทัณฑ์ ทัณฑ์ที่สั่งใหม่รวมกับทัณฑ์เดิมต้องไม่เกิน
อํานาจของผู้ที่สั่งใหม่นั้น (มาตรา ๒๐)
ความผิดใหม่ที่เกิดขึ้นในระหว่างรับทัณฑ์ ถ้าผู้ใดที่ได้รับทัณฑ์ขังอยู่ ได้กระทําความผิดซ้ําในความผิด
ประเภทเดียวกับที่ถูกลงทัณฑ์ ผู้มีอํานาจลงทัณฑ์จะสั่งเพิ่มทัณฑ์ก็ให้เพิ่มใหม่เมื่ อ รวมกับกําหนดเดิมแล้วไม่
เกินอํานาจของผู้สั่งลงทัณฑ์

หากเห็นว่าควรรับทัณฑ์เกินอํานาจของผู้สั่งลงทัณฑ์

ผู้บังคับบัญชาเหนือตามมาตรา ๑๕ (มาตรา ๑๘)

ก็ให้รายงานขออํานาจ

-

๘๒ -

๘. หลักปฏิบัติในการลงทัณฑ์
(๑) ถ้าจะลงทัณฑ์หลายสถานก็ทําได้ไม่เกินสองสถาน แต่สถานหนึ่ง ๆ นั้นสั่งลงทัณฑ์ได้เพียงกึ่งอํานาจ
เท่านั้น (มาตรา ๑๒)
(๒) ต้องแน่ใจว่าผู้ที่จะรับทัณฑ์นั้นเป็นผู้ที่ได้กระทําความผิดจริง จึงสั่งลงทัณฑ์ อย่าสั่งลงทัณฑ์โดย
โทสะจริต หรือลงทัณฑ์แก่ผู้ที่ไม่ปรากฏความผิดชัดเจน และต้องชี้แจงให้ผู้กระทําผิดทราบว่ากระทําความผิดใน
ข้อใด เพราะเหตุใด ก่อนที่จะลงทัณฑ์ (มาตรา ๑๓)
(๓)

หากเห็นควรให้ผู้กระทําผิดรับทัณฑ์สูงกว่ากําหนดที่ตนจะสั่งได้ ก็ให้ผู้บังคับบัญชานั้นรายงาน

ความผิดเสนอความเห็นว่าควรลงทัณฑ์เพียงไร ไปยังผู้บังคับบัญชาตามลําดับชั้นจนถึงผู้มีอํานาจพอที่จะลง
ทัณฑ์ในความผิดนั้นได้ (มาตรา ๑๕)
(๔)

การลงทัณฑ์นายทหารสัญญาบัตร

จะต้องรายงานตามลําดับชั้นจนถึง รัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงกลาโหม รวมทั้งข้าราชการกลาโหมพลเรือนชั้นสัญญาบัตรด้วย
การลงทัณฑ์ข้าราชการชั้นประทวน

จะต้องรายงานตามลําดับชั้นจนถึงผู้บังคับบัญชาชั้นแม่ทัพเป็น

หัวหน้าส่วนราชการที่ขึ้นตรงต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ผู้บัญชาการทหารบก ผู้บัญชาการทหารเรือ
หรือ ผู้บัญชาการทหารอากาศ (ดูคําชี้แจงทหารที่ ๗/๑๗๘๒๙)
๒๔๘๑
การรายงานการลงทัณฑ์จะต้องระบุด้วยว่าเคยถูกลงทัณฑ์สถานใดมาแล้วกี่ ครั้ง หรือเป็นครั้งแรกด้วย
(ตามหนังสือ สป.ที่ กห ๐๒๐๑/๑๗๗๑๖ ลง ๓ ส.ค.๑๐)
(๕) จะต้องจัดการลงทัณฑ์ภายใน ๓ เดือน นับแต่วันที่ปรากฏหลักฐานแห่งความผิดของผู้กระทําผิด
แน่นอนแล้ว หากพ้นกําหนดนั้นจะลงทัณฑ์โดยอํานาจของผู้มีอํานาจลงทัณฑ์ชั้นนั้นอีกไม่ได้ (สามารถรายงาน
ให้ผู้บังคับบัญชาชั้นเหนือขึ้นไปใช้อํานาจลงทัณฑ์ได้)
กรณีที่ผู้กระทําผิดขาดหนีก่อนครบกําหนด ๓ เดือน โดยยังมิได้รับทัณฑ์นั้น ระหว่างขาดหนีนั้นไม่นับ
รวมด้วย ให้เริ่มนับ (ต่อจากระยะเวลาก่อนขาดหนี) แต่วันที่ได้ตัวผู้นั่นกลับคืนสังกัด (มาตรา ๑๙)
๙. การใช้อาวุธ
เมื่อผู้บังคับบัญชาทหารรวมทั้งผู้ที่ช่วยเหลือมีความจําเป็นต้องใช้อาวุธเพื่อปราบปรามทหาร ผู้ก่อการ
กําเริบหรือเพื่อบังคับทหารผู้ละทิ้งหน้าที่ให้กลับทําหน้าที่ของตนก็มีสิทธิ์ที่จะใช้อาวุธได้

กฎหมายให้ความ

คุ้ ม ครองไม่ ต้ อ งได้ รั บ โทษเพราะการใช้ อ าวุ ธ นั้ น แต่ เ มื่ อ ใช้ อ าวุ ธ แล้ ว ต้ อ งรายงานตามลํ า ดั บ ชั้ น จนถึ ง
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม (มาตรา ๖)
การใช้อาวุธจะต้องใช้ในกรณีจําเป็นจริง ๆ และจําต้องเป็นกรณีที่ทหารก่อการกําเริบหรือละทิ้งหน้าที่
เท่านั้น ข้อที่ควรระวังก็คือ อย่าใช้อาวุธเกินกว่าเหตุเพราะมีความผิดในทางอาญาได้

-

๘๓ -

๑๐. การปลดจากประจาการ
ทหารที่กระทําผิดวินัยนอกจากจะต้องรับทัณฑ์แล้ว ผู้บังคับบัญชายังมีอํานาจปลดออกจากประจําการ
ได้ด้วย (มาตรา ๗)
นอกจากการปลดประจําการเพราะกระทําผิดวินัยแล้ว การปลดในกรณีอื่น ๆ นอกเหนือจากอํานาจ
ตาม พ.ร.บ.วินัยทหาร ก็มีเหมือนกัน เช่น การปลดทหารกองประจําการ (ที่ต้องขังหรือ จําคุกรวมกันไม่
น้อยกว่า ๑ ปี) ตามกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหาร ปลดเพราะขาดคุณสมบัติการเข้ารับราชการทหาร
ปลดเพราะต้องโทษอาญาหรือล้มละลาย
๑๑. การถอดยศบรรดาศักดิ์
นอกจากจะลงทัณฑ์และปลดผู้กระทําผิดวินัยทหารแล้ว

ผู้บังคับบัญชาทหารยังมีอํานาจที่จะถอดยศ

ทหารของผู้ที่กระทําผิดวินัยได้อีกด้วย (มาตรา ๗)
กรณีใดจะถอดยศบรรดาศักดิ์ได้นั้น คงเป็นไปตามระเบียบกระทรวงกลาโหม ว่าด้วยผู้ซึ่งไม่สมควรจะ
ดํารงอยู่ในยศทหารและบรรดาศักดิ์ พ.ศ.๒๕๐๗
๑๒. การร้องทุกข์
ทหารบางคนอาจได้รับการปฏิบัติจากผู้บั งคับบัญชาไม่เป็นธรรมได้ เพราะผู้บังคับบัญชาก็คือปุถุชน
ธรรมดาที่ยังมี รัก โกรธ โลภ หลง อยู่จึงอาจขาดคุณธรรมของการเป็นผู้บังคับบัญชาที่ดี ฉะนั้นทางราชการจึง
ได้เปิดโอกาสให้ทหารร้องทุกข์ได้ และเพื่อให้การร้องทุกข์ของทหารดําเนินไป ในทางที่ควรปฏิบัติและเพื่อ
ความเป็นระเบียบเรียบร้อย จึงได้กําหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการร้องทุกข์ขึ้นไว้ในกฎหมายว่าด้วยวินัยทหาร
การร้องทุกข์ ได้แก่ การที่ทหารชี้แจงว่าผู้บังคับบัญชากระทําต่อตนด้วยการอันไม่
ยุติธรรมหรือผิดกฎหมาย หรือแบบธรรมเนียมของทหารว่าตนมิได้รับผลประโยชน์หรือสิทธิ
ตามที่ควรมีควรจะได้รับโทษทางราชการ (มาตรา ๒๒)
วิธีการร้องทุกข์ การร้องทุกข์จะต้องกระทําตามวิธีต่อไปนี้
(๑) ให้ร้องทุกข์ต่อผู้บังคับบัญชาโดยตรงของผู้ที่ทหารต้องการกล่าวโทษ แต่ถ้าไม่ทราบชัดเจนว่าตน
ได้รับความเดือดร้อนเพราะผู้ใดแน่ ก็ให้ร้องทุกข์ต่อผู้บังคับบัญชา โดยตรงของตนเพื่อเสนอต่อไปตามลําดับ
ชั้น (มาตรา ๒๖)
(๒) ร้องทุกข์ด้วยวาจาก็ได้ (มาตรา ๒๖)
(๓)

ถ้าร้องทุกข์เป็นลายลักษณ์อักษรจะต้องลงลายมือชื่อผู้ร้องให้ชัดเจน ถ้าไม่มี ลายมือชื่อ

ผู้บังคับบัญชาไม่มีหน้าที่พิจารณา (มาตรา ๒๗)
(๔) เมื่อร้องทุกข์ล่วงเวลาไป ๑๕ วันแล้วยังไม่ได้รับคําชี้แจง และความเดือดร้อนก็ยัง ไม่ปลดเปลื้อง
หรือได้รับคําชี้แจงแล้วแต่ผู้ร้องทุกข์ยังไม่หมดความสงสัย ให้ร้องทุกข์ใหม่ต่อ ผู้บังคับบัญชาชั้นสูงถัดขึ้นไปเป็น

-

๘๔ -

ลําดับอีกได้ โดยชี้แจงด้วยว่าได้ร้องทุกข์มาแล้วต่อผู้ใด และ ได้รับชี้แจงว่าอย่างไร (มาตรา ๒๘ และมาตรา
๓๐)
ข้อห้ามในการร้องทุกข์
(๑) ให้ร้องทุกข์ได้สําหรับตนเองเท่านั้น ห้ามมิให้ร้องทุกข์แทนผู้อื่น (มาตรา ๒๓)
(๒) ห้ามลงชื่อร้องทุกข์รวมกันมาหลายคน หรือเข้ามาร้องทุกข์พร้อมกันหลายคน (มาตรา ๒๓)
(๓) ห้ามประชุมกันเพื่อหารือเรื่องที่จะร้องทุกข์ (มาตรา ๒๓)
(๔) ห้ามร้องทุกข์ขณะที่อยู่ในแถว หรือกําลังปฏิบัติหน้าที่ราชการอยู่ เช่น ขณะเป็นเวรยาม เป็นต้น
(มาตรา ๒๔)
(๕) ห้ามร้องทุกข์ก่อนเวลาล่วงไป ๒๔ ชั่วโมง นับแต่มีเหตุที่จะต้องทุกข์เกิดขึ้น (มาตรา ๒๔)
(๖)

ห้ามร้องทุกข์ว่าผู้บังคับบัญชาสั่งลงทัณฑ์แรงเกินไปในเมื่อผู้บังคับบัญชามิได้ลงทัณฑ์เกินอํานาจ

ของตน (มาตรา ๒๕)
หน้า ที่ผู้บังคับบัญชา กรณีร้องทุกข์ด้ว ยวาจา จะต้องจดข้อความสํ าคัญที่ร้องทุกข์ให้ ผู้ ร้องทุกข์ล ง
ลายมือชื่อไว้ (มาตรา ๒๖) และเมื่อมีการร้องทุกข์และจะต้องรีบไต่สวนจัดการแก้ไขความเดือดร้อนชี้แจงผู้ร้อง
ทุกข์ให้เข้าใจ หากเพิกเฉยผิดวินัยทหาร (มาตรา ๒๙)
ร้องทุกข์เท็จหรือผิดระเบียบ ข้อความที่ร้องทุกข์เป็นเท็จหรือร้องทุกข์ผิดระเบียบผู้ร้องผิดวินัยทหาร
(มาตรา ๓๐)
๑. แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ฝุายทหารตามกฎอัยการศึก พ.ศ.๒๔๔๗
๒. ประกาศใช้กฎอัยการศึก พ.ศ.๒๔๗๖
๓. ประกาศเลิกใช้กฎอัยการศึก พ.ศ.๒๔๗๖
๔. ประกาศใช้กฎอัยการศึก พ.ศ.๒๔๘๔
๕. ประกาศเลิกใช้กฎอัยการศึก พ.ศ.๒๔๘๔
๖. ประกาศเลิกใช้กฎอัยการศึก บางจังหวัด พ.ศ.๒๕๑๔
๗. ระเบียบกระทรวงกลาโหมว่าด้วยผู้ซึ่งไม่สมควรจะดํารงอยู่ในยศทหาร และ
บรรดาศักดิ์ พ.ศ.๒๕๐๗
๘. ข้อบังคับทหารเรื่องผู้บังคับบัญชาใช้อํานาจลงโทษอาชญาโดยพลการ พ.ศ.๒๔๗๕
๙. ข้อบังคับทหารว่าด้วยระเบียบการลงอาชญาทหารขาดหนีราชการ พ.ศ.๒๔๗๕
๑๐. คําสั่ง กองทัพอากาศ เรื่อง การรายงานเมื่อต้องคดี พ.ศ.๒๕๑๐

-

๘๕ -

(สําเนา)
คําสั่งกระทรวงกลาโหม
ที่ ๓๕๘/๒๑
เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ฝุายทหารตามกฎอัยการศึก พ.ศ.๒๔๕๗
ตามที่ ไ ด้ ป ระกาศใช้ ก ฎอั ย การศึ ก ทั่ ว ราชอาณาจั ก ร ตั้ ง แต่ วั น ที่ ๖ ตุ ล าคม ๒๕๑๙ เวลา
๑๙.๑๐ นาฬิกา เป็นต้นไปแล้วนั้น
เพื่อให้เกิดความสะดวกเกี่ยวกับ การยุทธการระงับ การปราบปราม ตลอดจนการรักษาความสงบ
เรียบร้อย เป็นการสมควรที่จะกําหนดเจ้าหน้าที่ฝุายทหารผู้ใช้อํานาจตามกฎอัยการศึกเสียใหม่ให้เหมาะสม
ยิ่งขึ้น จึงให้
๑. ยกเลิกคําสั่งกระทรวงกลาโหม ที่ ๗๓๒/๑๙ ลงวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๑๙ เรื่อง ให้เจ้าหน้าที่ฝุาย
ทหารให้อํานาจตามกฎอัยการศึก
๒. ยกเลิกคําสั่งกองบัญชาการทหารสูงสุด ลับที่ ๕๘๓/๒๕๑๙ ลงวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๑๙ เรื่อง
ให้ผู้บัญชาการทหารเรือเป็นเจ้าหน้าที่ฝุายทหารตามกฎอัยการศึก
๓. กําหนดเจ้าหน้าที่ฝุายทหารผู้ใช้อํานาจตามกฎอัยการศึก พ.ศ.๒๔๗๕ ดังนี้
๓.๑ กองบัญชาการทหารสูงสุด
ให้ ผู้ บั ญ ชาการทหารสู ง สุ ด เป็ น เจ้ า หน้ า ที่ ฝุ า ยทหารตามกฎอั ย การศึ ก พ.ศ.๒๔๕๗
ทั่วราชอาณาจักร
๓.๒ กองทัพบก
๓.๒.๑ ให้ผู้บัญชาการทหารบก เป็นเจ้าหน้าที่ฝุายทหารตามกฎอัยการศึก พ.ศ.๒๔๕๗
ทั่วราชอาณาจักร
๓.๒.๒ ให้แม่ทัพภาค เป็นเจ้าหน้าที่ฝุายทหารตามกฎอัยการศึก พ.ศ.๒๔๕๗ ในเขต
กองทัพภาค
๓.๓ กองทัพเรือ
๓.๓.๑ ให้ผู้บัญชาการทหารเรือ เป็นเจ้าหน้าที่ฝุายทหารตามกฎอัยการศึก พ.ศ.๒๔๕๗
ในเขตรับผิดชอบของกองทัพเรือ
๓.๓.๒ ให้ผู้บัญชาการกองกําลังด้าน จันทบุรี - ตราด เป็นเจ้าหน้าที่ฝุายทหารตามกฎ
อัยการศึก พ.ศ.๒๔๕๗ ในเขตรับผิดชอบของกองกําลัง จันทบุรี - ตราด

-

๘๖ -

๓.๓.๓ ให้ผู้บัญชาการฐานทัพเรือ ผู้บังคับการสถานีทหารเรือ เป็นเจ้าหน้าที่ฝุายทหาร
ตามกฎอัยการศึก พ.ศ.๒๔๕๗ ในเขตรับผิดชอบของฐานทัพเรือและสถานีทหารเรือ
๓.๓.๔ ให้ผู้บัญชาการทหารเรือ ผู้บังคับการกองเรือ ผู้บังคับหมวดเรือ ผู้บังคับหมู่เรือ ผู้
บังคับการเรือ ที่ปฏิบัติการในทะเล เป็นเจ้าหน้าที่ฝุายทหารตามกฎอัยการศึก พ.ศ.๒๔๕๗ ในทะเลอาณาเขต
๓.๔ กองทัพอากาศ
๓.๔.๑ ให้ ผู้ บั ญ ชาการทหารอากาศ เป็ น เจ้ า หน้ า ที่ ฝุ า ยทหารตามกฎอั ย การศึ ก
พ.ศ.๒๔๕๗ ในเขตรับผิดชอบของกองทัพอากาศ
๓.๔.๒ ให้ผู้บังคับการกองบิน ผู้บังคับ หน่วยกําลังทางอากาศ (ระดับต่ํากว่ากองบิน )
ผู้บังคับศูนย์ควบคุมและรายงาน ผู้บังคับสถานีควบคุมและรายงาน ผู้บังคับสถานีรายงานซึ่งอยู่ต่างท้องถิ่นกับ
ผู้บังคับบัญชาชั้ นเหนือ และเป็นผู้บังคับบัญชาสูงสุด ณ ที่ตั้ง เป็นเจ้าหน้าที่ฝุายทหารตามกฎอัยการศึก
พ.ศ.๒๔๕๗ ในเขตพื้นที่โดยรอบที่ตั้งไม่เกิน ๑๖ กิโลเมตร
๔. การใช้อํานาจของเจ้าหน้าที่ฝุายทหารตามข้อ ๓.๒, ๓.๓ และ ๓.๔ หากเป็นการใช้อํานาจในการ
ปฏิบัติการซ้อนกันก็ให้ประสานการปฏิบัติกับเจ้าของพื้นที่ตามความจําเป็น
๕. การใช้อํานาจตามกฎอัยการศึก พ.ศ.๒๔๕๗ ของเจ้าหน้าที่ฝุายทหารในข้อ ๓.๒ นั้นเฉพาะการ
เกณฑ์ หากมีความจําเป็นต้องกระทําให้รายงานขออนุมัติต่อผู้บัญชาการทหารสูงสุดก่อน เมื่อได้รับอนุมัติแล้ว
จึงจะดําเนินการได้
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
สั่ง ณ วันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๒๑
(ลงชื่อ) พล.อ.เล็ก แนวมาลี
(เล็ก แนวมาลี)
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม
สําเนาถูกต้อง
(ลงชื่อ) น.ต.สําราญ เกตุสุข
หน.ฝสบ.รร.นทอ.
๒๖ พ.ค.๒๓

-

๘๗ -

(สําเนา)
ประกาศใช้กฎอัยการศึก
ในพื้นที่จังหวัดใหญ่ทหารบกกรุงเทพ ฯ
อาศัยอํานาจตามพระราชบัญญัติกฎอัยการศึก พุ ทธศักราช ๒๔๕๗ มาตรา ๔ ซึ่งมีความว่าเมื่อมี
สงครามหรือจลาจลขึ้น ณ แห่งใด ให้ผู้บังคับบัญชาทหาร ณ ที่นั้น ซึ่งมีกําลังอยู่ใต้บังคับไม่น้อยกว่าหนึ่งกอง
พัน หรือเป็นผู้บังคับบัญชาในปูอมหรือที่มั่นอย่างใด ๆ ของทหารมีอํานาจประกาศใช้กฎอัยการศึกได้นั้น
บัดนี้ได้เกิดมีการจลาจลขึ้น ในจังหวัดใหญ่ทหารบกกรุงเทพ ฯ ซึ่งฝุายทหารมีความจําเป็นต้องใช้
อํานาจและกําลังทหารเข้าทําการระงับปราบปรามเพื่อรักษาความสงบเรียบร้อย
เพราะฉะนั้ น จึ งให้ ใช้ก ฎอัย การศึกในพื้ นที่จังหวัด ใหญ่ท หารบกกรุ งเทพ ฯ แต่ วันที่ ๑๒ ตุล าคม
พุทธศักราช ๒๔๗๖ เวลา ๑๔.๑๕ นาฬิกา เป็นต้นไป
นายพันเอก พระยาพหลพลพยุหเสนา
ผู้บัญชาการทหารบก
ประกาศมา ณ วันที่ ๑๒ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๔๗๖
ตําบลดุสิต
จังหวัดพระนคร
ประกาศ
แก้ไขกําหนดเขตต์ ใบประกาศกฎอัยการศึก
ลงวันที่ ๑๒ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๔๗๖
ตามประกาศกฎอัยการศึก ลงวันที่ ๑๒ ตุลาคม พ.ศ.๒๔๗๖ กําหนดเขตต์ท้ องที่อยู่ในอํานาจตาม
พระราชบัญญัติกฎอัยการศึกว่า "จังหวัดใหญ่ทหารบกกรุงเทพ ฯ" นั้น ให้แก้เสียใหม่ว่า "ในท้องที่มณฑล
กรุงเทพ ฯ กับมณฑลอยุธยา"
นายพันเอก พระยาพหลพลพยุหเสนา
ผู้บัญชาการทหารบก

-

๘๘ -

(สําเนา)
ประกาศเลิกใช้กฎอัยการศึก
ด้ว ยตามที่ผู้ บั ญชาการทหารบกได้ประกาศใช้กฎอัยการศึกในท้องที่มณฑลกรุงเทพ ฯ กับมณฑล
อยุธยา เมื่อวันที่ ๑๒ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๔๗๖ นั้น บัดนี้เหตุการณ์เป็นที่สงบ เรียบร้อยแล้วผู้บัญชาการ
ทหารบกได้รายงานขอเลิกใช้กฎอัยการศึก ในท้องที่กล่าวแล้ว
จึงได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เลิกใช้กฎอัยการศึกในท้องที่
มณฑลกรุ ง เทพ ฯ กับ มณฑลอยุ ธ ยา ตามประกาศลงวั นที่ ๑๒ ตุล าคม พุ ท ธศั กราช ๒๔๗๖ ตั้ง แต่วั น ที่
๒๒ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๔๗๖ เป็นต้นไป
ประกาศมา ณ วันที่ ๒๑ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๔๗๖
ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ
นายพันเอก พระยาพหลพลพยุหเสนา
นายกรัฐมนตรี

-

๘๙ -

(สําเนา)
ประกาศใช้กฎอัยการศึก

ในพระปรมาภิไธยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดล
คณะผู้สําเร็จราชการแทนพระองค์
(ตามประกาศประธานสภาผู้แทนราษฎร
ลงวันที่ ๔ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๔๘๐)
อาทิตย์ ทิพอาภา
พล.อ. พิชเยนทรโยธิน
ด้วยทรงพระราชดําริว่า เนื่องจากการรุก รานของประเทศอินโดจีนฝรั่งเศส ประเทศไทยต้องใช้กําลัง
บางส่วนปูองกันแล้วซึ่งทหาร ตํารวจ พลเรือน ตลอดจนประชาชนชาวไทยทุกถ้วนหน้าต้องอุทิศกําลังกาย
กําลังความคิด กําลังทรัพย์ ตลอดจนชีวิตและเลือดเนื้อ ร่วมสามัคคีเป็นน้ําหนึ่งใจเดียวกันสู้รบเพื่อคุ้มครอง
ปูองกันชาติไทยให้สถิตสภาพเรื่องเรืองเป็นอิสรภาพสงบเรียบร้อยปราศจากภัย ซึ่งมีมา ดังกล่าวแล้ว
คณะผู้ สํ า เร็ จ ราชการแทนพระองค์ ใ นพระปรมาภิ ไ ธยสมเด็ จ พระเจ้ า อยู่ หั ว อาศั ย อํ า นาจตาม
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา ๕๓ และพระราชบัญญัติกฎอัยการศึก พุทธศักราช ๒๔๕๗ มาตรา
๒ ซึ่งมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้า ฯ ประกาศใช้กฎอัยการศึกในพื้นที่จังหวัดเชียงราย จังหวัดน่าน จังหวัด
อุตรดิตถ์ จังหวัดเลย จังหวัดชัยภูมิ จังหวัดอุดร จังหวัดหนองคาย จังหวัดขอนแก่น จังหวัดนครพนม จังหวัด
ร้อยเอ็ด จังหวัดมหาสารคาม จังหวัดสกลนคร จังหวัดนครราชสีมา จังหวัดอุบลราชธานี จังหวัดศรีสะเกษ
จังหวัดสุรินทร์ จังหวัดบุรีรัมย์ จังหวัดปราจีนบุรี จังหวัดฉะเชิงเทรา จังหวัดนครนายก จังหวัดระยอง จังหวัด
ชลบุรี จังหวัดจันทบุรี จังหวัดตราด ตั้งแต่วันที่ ๘ มกราคม พุทธศักราช ๒๔๘๔ เวลา ๖.๐๐ นาฬิกา เป็นต้นไป
ประกาศมา ณ วันที่ ๗ มกราคม พุทธศักราช ๒๔๘๔ เป็นปีที่ ๘ ในรัชกาลปัจจุบัน
ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ
พิบูลสงคราม
นายกรัฐมนตรี

-

๙๐ -

(สําเนา)
ประกาศเลิกใช้กฎอัยการศึก
ในพระปรมาภิไธยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดล
คณะผู้สําเร็จราชการแทนพระองค์
(ตามประกาศประธานสภาผู้แทนราษฎร
ลงวันที่ ๔ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๔๘๐)
อาทิตย์ทิพอาภา
พล.อ.พิชเยนทรโยธิน
ด้วยทรงพระราชดําริว่า ตามที่ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้า ฯ ประกาศใช้กฎอัยการศึกในพื้นที่
จังหวัดเชียงราย จังหวัดน่าน จังหวัดอุตรดิตถ์ จังหวัดเลย จังหวัดชัยภูมิจั งหวัดอุดร จังหวัดหนองคาย จังหวัด
ขอนแก่น จั งหวัดนครพนม จั งหวัดร้อยเอ็ด จังหวัดมหาสารคาม จังหวัดสกลนคร จังหวัดนครราชสี มา
จังหวัดอุบลราชธานี จังหวัดศรีสะเกษ จังหวัดสุรินทร์ จังหวัดบุรีรัมย์ จังหวัดปราจีนบุรี จังหวัดฉะเชิงเทรา
จังหวัดนครนายก จังหวัดระยอง จังหวัดชลบุรี จังหวัดจันทบุรี และจังหวัดตราด รวม ๒๔ จังหวัด เมื่อวันที่
๗ มกราคม พุทธศักราช ๒๔๘๔ และเริ่มใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๘ มกราคม พุทธศักราช ๒๔๘๔ เวลา ๖.๐๐
นาฬิกา เป็นต้นไปนั้น บัดนี้พื้นที่ต่าง ๆ เหล่านั้นกลับคืนเข้าสู่ภาวะ อันสมควรเลิกใช้กฎอัยการศึกแล้ว
คณะผู้ สํ า เร็ จ ราชการแทนพระองค์ ใ นพระปรมาภิ ไ ธยสมเด็ จ พระเจ้ า อยู่ หั ว อาศั ย อํ า นาจตาม
พระราชบัญญัติกฎอัยการศึก พุทธศักราช ๒๔๕๗ มาตรา ๕ จึงมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าให้ประกาศ
ยกเลิกประกาศใช้กฎอัยการศึกในพื้นที่ต่าง ๆ ดังกล่าวข้างต้นนั้นเสีย ตั้งแต่วันที่ ๒๓ พฤษภาคม พุทธศักราช
๒๔๘๔ เวลา ๖.๐๐ นาฬิกา เป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ ๒๓ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๔๘๔ เป็นปีที่ ๘ ในรัชกาลปัจจุบัน
รับสนองพระบรมราชโองการ
พิบูลสงคราม
นายกรัฐมนตรี

-

๙๑ -

ประกาศ
เลิกใช้กฎอัยการศึกในบางจังหวัด
ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้า ฯ
ให้ประกาศว่า
โดยที่ทรงพระราชดําริว่า ตามที่ได้มีประกาศของคณะปฏิวัติให้ใช้กฎอัยการศึกทั่วราชอาณาจักร เพื่อ
รักษาสถานการณ์และความสงบเรียบร้อยของประชาชน ตั้งแต่วันที่ ๒๐ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๐๑ เวลา ๒๑.๑๓
นาฬิกา เป็นต้นมานั้น บัดนี้ เหตุการณ์ต่าง ๆ ในบางจังหวัดหมดความจําเป็นตามประกาศของคณะปฏิวัติให้ใช้
กฎอัยการศึกนั้นแล้ว
อาศั ย อํ า นาจตามความในมาตรา ๕ แห่ ง กฎอั ย การศึ ก พ.ศ.๒๔๕๗ จึ ง มี พ ระบรมราชโองการ
โปรดเกล้า ฯ ให้เลิกใช้กฎอัยการศึกในบางจั งหวัด คงให้ใช้ กฎอัยการศึกต่อไปเฉพาะในจังหวัด สุพรรณบุรี
จังหวัดปราจีนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี จังหวัดราชบุรี จังหวัดเพชรบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดเลย จังหวัด
หนองคาย จังหวัดอุดรธานี จังหวัดสกลนคร จังหวัดนครพนม จังหวัดกาฬสินธุ์ จังหวัดอุบลราชธานี จังหวั ด
บุรีรัมย์ จังหวัดนครราชสีมา จังหวัดชัยภูมิ จังหวัดขอนแก่น จังหวัดมหาสารคาม จังหวัดร้อยเอ็ด จังหวัด
ศรี ส ะเกษ จั ง หวั ดสุ ริ น ทร์ จั งหวัด ตาก จั งหวัด น่าน จั งหวั ดเชีย งราย จัง หวัด อุต รดิ ตถ์ จัง หวั ดเพชรบูร ณ์
จังหวัดพิษณุโลก จังหวัดสุราษฎร์ธานี จังหวัดนครศรีธรรมราช จังหวัดตรัง จังหวัดพัทลุง จังหวัดสงขลา จังหวัด
ยะลา จังหวัดปัตตานี จังหวัดนราธิวาส จังหวัดสตูล และจังหวัด กําแพงเพชร ส่วนจังหวัดนอกจากที่กล่าวนี้
เป็นอันเลิกใช้กฎอัยการศึก ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ ๒๕ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๑๔ เวลา ๐๖.๐๐ นาฬิกา เป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๑๔
ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ
(ลงชื่อ) จอมพล ถนอม กิตติขจร
นายกรัฐมนตรี

-

๙๒ -

ระเบียบกระทรวงกลาโหม
ว่าด้วยผู้ซึ่งไม่สมควรจะดํารงอยู่ในยศทหารและบรรดาศักดิ์
พ.ศ.๒๕๐๗
โดยที่เป็นการสมควรกําหนดหลักเกณฑ์ผู้ซึ่งไม่สมควรจะดํารงอยู่ในยศทหารและบรรดาศักดิ์ จึงวาง
ระเบียบไว้ดังต่อไปนี้.ข้อ ๑. ระเบียบนี้เรียกว่า "ระเบียบกระทรวงกลาโหมว่าด้วยผู้ซึ่งไม่สมควรจะดํารงอยู่ในยศทหารและ
บรรดาศักดิ์ พ.ศ.๒๕๐๗"
ข้อ ๒. ผู้ซึ่งไม่สมควรจะดํารงอยู่ในยศทหารและบรรดาศักดิ์ ได้แ ก่ผู้ที่มีความผิดหรือต้องรับโทษอย่าง
ใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้
๒.๑ ทุจริตต่อหน้าที่ราชการ โดยถือตามคําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุกหรือโทษหนักกว่าจําคุก
เว้นแต่ศาลจะรอการกําหนดโทษ หรือกําหนดโทษแต่รอการลงโทษไว้
๒.๒ กระทําความผิดนอกจากข้อ ๒.๑ ต้องรับโทษจําคุกหรือโทษที่หนักกว่าจําคุกโดยคํา
พิพากษาถึงที่สุดให้จําคุกหรือโทษที่หนักกว่าจําคุก เว้นแต่ศาลจะรอการกําหนดโทษ หรือกําหนดโทษแต่รอ
การลงโทษไว้ หรือต้องรับโทษจําคุกไม่เกินความผิดลหุโทษ หรือความผิดอันได้กระทําโดยประมาท
๒.๓ ต้องคําพิพากษาถึงที่สุดให้เป็นคนล้มละลาย เพราะทําหนี้สินขึ้นด้วยความทุจริต
๒.๔ ขัดคําสั่ งผู้ บังคับ บัญชาซึ่งสั่ งโดยชอบด้วยกฎหมาย และการขัดคําสั่ งนั้นเป็นเหตุให้
เสียหายแก่ราชการอย่างร้ายแรง
๒.๕ เปิดเผยความลับของทางราชการ เป็นเหตุให้เสียหายแก่ราชการอย่างร้ายแรง
๒.๖ ประมาทเลินเล่อในหน้าที่ราชการ เป็นเหตุให้เสียหายแก่ราชการอย่างร้ายแรง
๒.๗ ต้องหาในคดีอาญาแล้วหลบหนีไป
๒.๘ หนีราชการทหารในเวลาประจําการ
๒.๙ ประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง
ข้อ ๓. ผู้ซึ่งไม่สมควรจะดํารงอยู่ในยศทหารและบรรดาศักดิ์ ให้ส่วนราชการการต้นสังกัดดําเนินการ
ดังต่อไปนี้
๓.๑ สําหรับข้าราชการกลาโหมชั้นสัญญาบัตร ให้รายงานตามลําดับชั้นจนถึงรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงกลาโหม เพื่อพิจ ารณา หากเห็ นเป็นการสมควรจะได้ดําเนินการเพื่อถอดออกจากยศทหารและ
บรรดาศักดิ์ต่อไป

-

๙๓ -

๓.๒ สํ า หรั บ ข้ า ราชการกลาโหมต่ํ า กว่ า ชั้ น สั ญ ญาบั ต ร ให้ ร ายงานตามลํ า ดั บ ชั้ น จนถึ ง
ผู้บังคับบัญชาชั้นแม่ทัพซึ่งเป็นหัวหน้าส่วนราชการขึ้นตรงต่อกระทรวงกลาโหม
ผู้บัญชาการทหารบก ผู้บัญชาการทหารเรือ หรือผู้บัญชาการทหารอากาศเพื่อพิจารณา
หากเห็นเป็นการสมควรให้จัดการถอดออกจากยศทหาร แต่ถ้าเป็นผู้มีบรรดาศักดิ์ด้วยก็ให้
รายงานจนถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เพื่อจัดการถอดออกจากยศทหารและ
บรรดาศักดิ์เสียในคราวเดียวพร้อมกัน
ข้อ ๔. การถอดยศทหารและบรรดาศักดิ์ ตามความในข้อ ๒.๑ ข้อ ๒.๒ หรือ
ข้อ ๒.๓ ให้ถอดตั้งแต่วันมีคําพิพากษาถึงที่สุด
ข้อ ๕. ให้ใช้ระเบียบนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ ๑๘ กันยายน พ.ศ.๒๕๐๗
(ลงชื่อ) จอมพล ถ. กิตติขจร
(ถนอม กิตติขจร)
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม

-

๙๔ -

ที่ ๔/๗๕๓๖
๒๔๗๕
ข้อบังคับทหาร
เรื่อง ผู้บังคับบัญชาใช้อํานาจลงอาชญาโดยพลการ
ข้อ ๑. เมื่อปรากฏว่า ผู้บังคับบัญชาคนใดใช้อํานาจ (เมื่อมีการลงอาชญาโดยพลการต้องรายงาน) ลง
อาชญาแก่ผู้ที่อยู่ในบังคับบัญชาโดยพลการ เช่น ทุบตีตบต่อย ผิดวิธีลงอาญาตามกฎหมายว่าด้วยวินัยทหาร
ให้ผู้บั งคับ บัญชาของผู้นั้ นจัดการไต่ส วนรายงานพฤติการณ์ล ะเอียดต่อผู้บังคับบัญชาตามลําดับชั้น จนถึง
ตําแหน่งที่เทียบชั้นผู้บัญชาการกองพลโดยเร็ว
อนึ่ง ในรายงานให้แสดงด้วยว่า ผู้นั้นได้เคยกระทําเช่นนี้มาแล้วกี่ครั้ง ตั้งแต่เมื่อใด
ข้อ ๒. การจะลงอาชญาแก่ผู้กระทําผิดในเรื่องนี้หนักเบาเพียงใด (ผู้วินิจฉัยความผิด) หรือสมควรจะ
ฟูองผู้กระทําผิดต่อศาล เป็น หน้ าที่ของผู้ บังคับบัญชาที่เทียบตําแหน่งชั้นผู้ บัญชาการกองพลจะวิเคราะห์
วินิจฉัย
ให้ใช้ข้อบังคับนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
ศาลาว่าการกระทรวงกลาโหมพระนคร
๙ ก.ย.๗๕
(ลงนาม) พ.ร.ท. พระยาราชวังสัน
เสนาบดีกระทรวงกลาโหม

-
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ข้อบังคับกระทรวงกลาโหม
ว่าด้วยการลงทัณฑ์ทหารขาดหนีราชการ
พ.ศ.๒๕๒๘
---------------------------โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงหลักเกณฑ์การลงทัณฑ์ทหารขาดหนีราชการให้เหมาะสมยิ่งขึ้น จึงออก
ข้อบังคับไว้ดังต่อไปนี้.ข้อ ๑ ข้อบั งคับนี้ เรีย กว่า "ข้อบังคับกระทรวงกลาโหมว่าด้ว ยการลงทัณฑ์ทหารขาดหนีราชการ
พ.ศ.๒๕๒๘"
ข้อ ๒ ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
ข้อ ๓ ให้ยกเลิก
๓.๑ ข้อบังคับทหารที่ ๕/๙๑๐๓ ลงวันที่ ๒๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๗๕ ว่าด้วย
๒๔๗๕
ระเบียบการลงอาชญาทหารขาดหนีราชการ
๓.๒ คําสั่งทหารที่ ๒๑๙/๑๓๙๑๘ ลงวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๔๗๙ เรื่องแก้ข้อบังคับ
ทหาร ฯ
๓.๓ คําสั่ งทหารที่ ๔๖/๒๔๗๔ ลงวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๔๘๘ เรื่อง แก้ข้อบังคับ
ทหาร ฯ
๓.๔ ข้ อ บั ง คั บ กระทรวงกลาโหมว่ า ด้ ว ยระเบี ย บการลงอาชญาทหารขาดหนี ร าชการ
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๐๒
บรรดาข้อบังคับ ระเบียบ และคําสั่งอื่นใด ในส่วนที่มีกําหนดไว้แล้วในข้อบังคับนี้ หรือซึ่งขัดหรือแย้ง
กับข้อบังคับนี้ ให้ใช้ข้อบังคับนี้แทน
ข้อ ๔ ในข้อบังคับ
๔.๑ "ทหาร" หมายความว่า ทหารกองประจําการตามกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหาร
๔.๒ "ทัณฑ์" หมายความว่า ทัณฑ์ตามกฎหมายว่าด้วยวินัยทหาร
๔.๓ "ในเวลาไม่ปกติ" หมายความว่า ในเวลาที่มี การรบ สถานะสงครามหรือประกาศใช้กฎ
อัยการศึก
๔.๔ "ในเวลาปกติ" หมายความว่า เวลาอื่นที่มิได้มี การรบ สถานะสงคราม หรือประกาศใช้
กฎอัยการศึก
๔.๕ "ขาดราชการ" หมายความว่า ขาดจากหน้าที่ราชการดังต่อไปนี้
๔.๕.๑ ขาดไม่ถึง ๒๔ ชั่วโมง ต่อหน้าราชศัตรู หรือ

-
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๔.๕.๒ ขาดไม่ถึง ๓ วัน ในเวลาไม่ปกติ หรือ
๔.๕.๓ ขาดโดยมิได้รับอนุญาต หรือเมื่อพ้นกําหนดอนุญาตลาในเวลาปกติยังไม่ถึง
๑๕ วัน
๔.๖ "หนีราชการ" หมายความว่า ขาดจากหน้าที่ราชการดังต่อไปนี้
๔.๖.๑ ขาด ๒๔ ชั่วโมง ต่อหน้าราชศัตรู หรือ
๔.๖.๒ ขาด ๓ วัน ในเวลาไม่ปกติ หรือ
๔.๖.๓ ขาดโดยมิได้รับอนุญาต หรือเมื่อพ้นกําหนดอนุญาตลาในเวลาปกติ ๑๕ วัน
หรือ
๔.๖.๔ ขาดโดยเจตนาจะหลีกเลี่ยงจากราชการตามคําสั่งให้เคลื่อนกําลังทหารทางบก
ทางเรือ หรือทางอากาศไปจากที่ตั้ง หรือคําสั่งเรียกระดมพล
ข้อ ๕ การลงทัณฑ์ตามข้อบังคับนี้ ให้ผู้บังคับบัญชาสั่งลงทัณฑ์ได้แต่ละครั้งที่ขาดราชการหรือหนี
ราชการตามเกณฑ์ที่กําหนดไว้ในข้อบังคับนี้ แต่ต้องไม่เกินอัตรากําหนดทัณฑ์สูงสุดตามกฎหมายว่าด้วยวินัย
ทหาร
ข้อ ๖ การนับครั้งขาดราชการหรือหนีราชการ และการคํานวณวันลงทัณฑ์ ให้ถือเกณฑ์ดังนี้
๖.๑ ถ้าหนีราชการให้นับครั้งเฉพาะในการหนีราชการ
๖.๒ ถ้าขาดราชการให้นับครั้งที่หนีราชการร่วมกับครั้งที่ขาดราชการด้วย
๖.๓ การขาดราชการไม่ถึง ๒๔ ชั่วโมง ในเวลาปกติ ไม่ให้นับเป็นครั้ง และไม่ต้องลงทัณฑ์
ตามข้อบังคับนี้
๖.๔ การคํานวณวันลงทัณฑ์ ถ้ามีเศษของวันให้ตัดออก
ข้อ ๗ ทหารซึ่งขาดราชการหรือหนีราชการในเวลาปกติ ให้ผู้บังคับบัญชาปฏิบัติ
ดังต่อไปนี้
๗.๑ ขาดราชการแล้วกลับเอง
ครั้งที่ ๑ ทําทัณฑกรรมไม่เกิน ๓ วัน
ครั้งที่ ๒ ขังกึ่งจํานวนวันที่ขาดราชการ
ครั้งที่ ๓ และครั้งต่อ ๆ ไป ขังเท่าจํานวนวันที่ขาดราชการ
๗.๒ หนีราชการแล้วกลับเอง
ครั้งที่ ๑ จําขัง ๑ ใน ๔ ของจํานวนวันที่หนีราชการ
ครั้งที่ ๒ จําขัง กึ่งจํานวนวันที่หนีราชการ
ครั้งที่ ๓ และครั้งต่อ ๆ ไป จําขังเท่าจํานวนวันที่หนีราชการ
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๗.๓ ขาดราชการหรือหนีราชการแล้วถูกจับตัวส่ง
ถ้าต้องมีผู้ติดตามจับตัวส่งหรือเจ้าพนักงานจับตัวส่ง ให้ลงทัณฑ์สองเท่า
ของอัตราที่กําหนดไว้ใน ๗.๑ หรือ ๗.๒ แล้วแต่กรณี
ข้อ ๘ ทหารซึ่งขาดราชการในเวลาไม่ปกติ ให้ผู้บังคับบัญชาปฏิบัติดังต่อไปนี้
๘.๑ ครั้งที่ ๑ ขังเท่าจํานวนวันที่ขาด
๘.๒ ครั้งที่ ๒ ขังสองเท่าของจํานวนวันที่ขาด
๘.๓ ครั้ ง ที่ ๓ และครั่ ง ต่ อ ๆ ไป ให้ ผู้ บั ง คั บ บั ญ ชาพิ จ ารณาลงทั ณ ฑ์ ขั ง ตามสมควรแก่
ความผิด แต่ทัณฑ์ที่จะลงต้องไม่น้อยกว่าที่กําหนดไว้ใน ๘.๒
ข้อ ๙ ทหารซึ่งหนีราชการในเวลาไม่ปกติ ให้ผู้บังคับบัญชาปฏิบัติดังต่อไปนี้
๙.๑ ครั้งที่ ๑ ไม่เกิน ๓๐ วัน ถ้ากลับเองให้ลงทัณฑ์จําขังเท่าจํานวนวันที่หนี ถ้าถูกจับตัว
ส่งให้ลงทัณฑ์จําขังสองเท่าของจํานวนวันที่หนี
๙.๒ ครั้งที่ ๑ เกินกว่า ๓๐ วัน หรือครั้งที่ ๒ ให้ผู้บังคับบัญชาส่งตัวผู้นั้นไปฟูองศาล เว้น
แต่จะมีเหตุอันสมควรได้รับความปรานีเป็นกรณีพิเ ศษ ให้ผู้บังคับบัญชาพิจารณาสั่งลงทัณฑ์ตามสมควรแก่
ความผิด แต่ทัณฑ์ที่จะลงต้องไม่น้อยกว่าที่กําหนดไว้ใน ๙.๑
๙.๓ ครั้งที่ ๓ และครั้งต่อ ๆ ไป หรือหนีราชการโดยเจตนาจะหลีกเลี่ยงจากราชการตาม
คําสั่ งให้เคลื่ อนกําลั งทหารทางบก ทางเรือ หรือทางอากาศ ไปจากที่ ตั้งก็ดีให้ ผู้บังคับบัญชาส่งตัว ผู้นั้นไป
ฟูองศาล
ข้อ ๑๐ ทหารซึ่งหนีราชการในกรณีต่อไปนี้ ให้ผู้บังคับบัญชาส่งตัวไปฟูองศาล
๑๐.๑ เมื่อคํานวณวันลงทัณฑ์จะต้องรับทัณฑ์จําขังเกินกว่า ๖ เดือน หรือ
๑๐.๒ หนีราชการไปแล้วมีข้อหาว่าได้กระทําความผิดในทางอาญาอย่างอื่นรวมอยู่ด้วย
ข้อ ๑๑ ทหารซึ่งหนีราชการจนคดีขาดอายุความสําหรับความผิดฐานหนีราชการแล้ว
ให้ปลดเป็นทหารกองหนุนประเภทที่ ๒ หรือพ้นราชการทหารประเภทที่ ๒ แล้วแต่กรณี
ตามกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหาร โดยไม่ต้องสั่งลงทัณฑ์
ความในวรรคหนึ่ง ให้ใช้บังคับสําหรั บผู้ซึ่งหนีราชการจนคดีขาดอายุความสําหรับความผิดฐานหนี
ราชการแล้ว แต่ผู้บังคับบัญชายังมิได้ดําเนินการลงทัณฑ์ หรือลงทัณฑ์ แล้วแต่ผู้กระทําความผิดยังรับทัณฑ์ไม่
ครบกําหนดด้วย
ข้อ ๑๒ ทหารกองเกินหรือทหารกองหนุนซึ่งเข้ารับราชการในการระดมพล ถ้าขาดราชการหรือหนี
ราชการ ให้ลงทัณฑ์ตามข้อ ๕, ข้อ ๖, ข้อ ๗, ข้อ ๘ และข้อ ๙ โดยอนุโลม
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หากเข้ารับราชการในการเรียกพล เพื่อตรวจสอบ เพื่อฝึกวิชาทหาร หรือเพื่อทดลองความพรั่งพร้ อม
ถ้าขาดราชการหรือหนีราชการ ให้ลงทัณฑ์เช่นเดียวกับวรรคหนึ่ง แต่ไม่เกินกว่า ๓ เดือน
แต่ถ้าหลีกเลี่ยงหรื อขัดขืนไม่เข้ารับราชการทหารในการระดมพล หรือในการเรียกพลเพื่อตรวจสอบ
เพื่อฝึกวิชาทหาร เพื่อทดลองความพรั่งพร้อมกันเป็นความผิดต่อกฎหมายด้วยการรับราชการทหารซึ่งต้อง
ดําเนินคดีในชั้นศาล ผู้บังคับบัญชาจะลงทัณฑ์ตามข้อบังคับนี้ได้.
ประกาศ ณ วันที่ ๑๘ กันยายน พ.ศ.๒๕๒๘
(ลงชื่อ) พลเอก ป. ติณสูลานนท์
(เปรม ติณสูลานนท์)
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม
สําเนาถูกต้อง
น.ต.
(ณัฐนันท์ ทองนะ)
นธน.ผธน.กนน.อย.
๒๗ ม.ค.๒๙

-
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(สําเนา)
คําสั่งกองทัพอากาศ
(เฉพาะ)
ที่ ๒๐๒/๔๑
เรื่อง การรายงานเมื่อต้องคดี
โดยที่ เ ป็ น การสมควรแก้ ไ ขปรั บ ปรุ ง การรายงานเมื่ อ ต้ อ งคดี ข องข้ า ราชการ ทหารกอง
ประจําการ ลูกจ้าง และนักเรียนทหาร สังกัด ทอ. ให้เหมาะสมยิ่งขึ้น จึงให้ดําเนินการดังนี้
๑. ยกเลิก
๑.๑

คําสั่ง ทอ.(เฉพาะ) ที่ ๘๘/๑๐ ลง ๓ ส.ค.๑๐ เรื่อง การรายงานเมื่อต้องคดี

๑.๒ คําชี้แจง ทอ. ลง ๖ ก.ย.๑๖ เรื่อง การรายงานเมื่อต้องคดี
๑.๓ คําสั่ง ทอ.(เฉพาะ) ที่ ๒๗๔/๒๒ ลง ๒๑ มิ.ย.๒๒ เรื่อง แก้ไขคําสั่ง ทอ.
๑.๔ คําสั่ง ทอ.(เฉพาะ) ที่ ๔๑๐/๒๘ ลง ๑๒ พ.ย.๒๘ เรื่อง การรายงานเมื่อต้องคดี
๒. ในคําสั่งนี้
๒.๑ “ข้าราชการ” หมายความว่า ข้าราชการกลาโหมประจําการ หรือข้าราชการ
กลาโหมพลเรือนประจําการ
๒.๒ “ลูกจ้าง” หมายความว่า ลูกจ้างประจํา หรือลูกจ้างชั่วคราว
๒.๓ “นักเรียนทหาร” หมายความว่า นักเรียนนายเรืออากาศ นักเรียนจ่าอากาศ
และให้หมายความรวมถึงนักเรียนพยาบาลทหารอากาศ และนักเรียนดุริยางค์ทหารอากาศ โดยอนุโลม
๓.

ข้าราชการ ทหารกองประจําการ และนักเรียนทหาร สังกัด ทอ. ผู้ใดตกเป็นผู้ต้องหา

หรือถูกฟูองเป็นจําเลย ในคดีอาญาข้อหาความผิดที่สูงกว่าความผิดลหุโทษ ให้ผู้นั้นรายงานเป็นลายลักษณ์
อักษรต่อผู้บังคับบัญชาโดยตรงทันทีในโอกาสแรกที่จะกระทํา ได้ แต่ต้องไม่เกิน ๕ วันทําการ นับตั้งแต่ทราบ
การตกเป็นผู้ต้องหาหรือจําเลย และได้รับอนุญาตให้ประกันตัว หรือมิได้ถูกควบคุมตัว หรือถูกควบคุมตัวอยู่ใน
อํานาจฝุายทหาร ถ้าตกเป็นผู้ต้องหาหรือถูกฟูองเป็นจําเลยในความผิดลหุโทษ หรือความผิดตามกฎหมายอื่นที่
มีอัตราโทษไม่สูงกว่าความผิดลหุโทษ ให้รายงานเป็นลายลักษณ์อักษรต่อผู้บังคับบัญชาโดยตรงภายใน ๑๐ วัน
นับตั้งแต่วันตกเป็นผู้ต้องหาหรือจําเลย และทราบข้อหาดังกล่าว
๔. ข้าราชการ ทหารกองประจําการ และนักเรียนทหาร สังกัด ทอ.ผู้ใด ถูกฟูองในคดีแพ่ง
หรือคดีล้มละลาย ให้รายงานเป็นลายลั กษณ์อักษรต่อผู้บังคับบัญชาโดยตรงภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันที่ได้รับ
สําเนาคําฟูอง

-

๑๐๐ ๕. ข้าราชการ...

๕.

ข้าราชการกลาโหมนอกประจําการที่รับเบี้ยหวัดหรือบํานาญ หรือข้าราชการกลาโหม

พลเรือนนอกประจําการที่รับบํานาญ เมื่อต้องหาในคดีอาญา ถูกฟูองในคดีแพ่งหรือคดีล้มละลาย ถ้า ผู้นั้น
สังกัด บก.ทอ.ให้ยื่นรายงานต่อ กพ.ทอ. นอกนั้นให้ยื่นรายงานต่อหน่วยที่ ตนสังกัดอยู่ ภายในระยะเวลาที่
กําหนดไว้ในข้อ ๓ หรือข้อ ๔ แล้วแต่กรณี
๖. ลูกจ้าง สังกัด ทอ.ผู้ใดตกเป็นผู้ต้องหา หรือถูกฟูองเป็นจําเลย ในคดีอาญา คดีแพ่ง หรือ
คดีล้มละลาย ให้รายงานเป็นลายลักษณ์อักษรต่อผู้บังคับบัญชาโดยตรงภายใน ๗ วัน
๗.

การรายงานตามข้อ ๓ ข้อ ๔ ข้อ ๕ หรือข้อ ๖ นั้น จะต้องรายงานทุกกรณีไม่ว่า

จะต้องคดีโดยการตกเป็นผู้ต้องหาหรือจําเลยในคดีอาญา คดีแพ่ง หรือคดีล้มละลาย และไม่ว่าจะเป็นผู้ต้องหาที่
ถูก สอบสวนโดยเจ้ า พนั กงานตํ า รวจ หรือ เจ้ า หน้า ที่ ฝุ า ยทหาร นอกจากนั้ น จะต้ องแจ้ ง เรื่ อ งราว อั น เป็ น
สาระสําคัญไว้ในรายงานด้วย
๘. ผู้บังคับบัญชาของผู้ต้องคดีมีหน้าที่รับผิดชอบที่จะจัดให้มีการรายงานตามที่กําหนดไว้ใน
ข้อ ๓ ข้อ ๔ ข้อ ๕ หรือข้อ ๖ แล้วเสนอรายงานนั้นไปตามลําดับชั้นผ่าน สบ.ทอ. และให้ สบ.ทอ.พิจารณา
ดําเนินการดังนี้
๘.๑ ถ้าเป็ น ข้าราชการ หรือข้าราชการกลาโหมนอกประจําการที่รับเบี้ยหวัดหรือ
บํานาญ หรือข้าราชการกลาโหมพลเรือนนอกประจําการที่รับบํานาญ เมื่อต้องหาในคดีอาญา (เว้นคดีขึ้นศาล
ทหาร) คดีแพ่ง หรือคดีล้มละลาย ให้ดําเนินการเสนอรายงานไปตามลําดับชั้นจนถึง รมว.กห.
ตามคําสั่งทหารที่ ๖๐/๑๙๕๓ ลง ๘ พ.ค.๘๒ เรื่อง ให้ข้าราชการรายงานเมื่อต้องหาในคดีอาญาหรือคดีแพ่ง
๒๔๘๒
หรือคดีล้มละลาย หรือข้อบังคับทหารที่ ๑๑/๑๖๕๓๖ ลง ๑๔ พ.ย.๘๒ ว่าด้วยการแบ่งประเภทนายทหาร
๒๔๘๒
สัญญาบัตร หรือข้อบังคับทหารที่ ๓/๔๖๒๘ ลง ๑๗ มิ.ย.๘๒ ว่าด้วยข้าราชการกลาโหมพลเรือน แล้วแต่กรณี
๒๔๘๒
๘.๒ ถ้าเป็นทหารกองประจําการ ลูกจ้าง หรือนักเรียนทหาร สังกัด ทอ. ให้เสนอ
รายงานไปตามลําดับชั้นจนถึง ผบ.ทอ.
๙.

คดีใดเข้าเกณฑ์จะต้องรายงานด่วนตามข้อบังคับ กห.ว่าด้วยการรายงานด่วน พ.ศ.

๒๕๑๑ ลง ๒๒ ม.ค.๑๑ ให้ส่วนราชการต้นสังกัดของผู้ต้องคดีรายงานด่วนตามข้อบังคับนั้นด้วย
๑๐. การรายงานตามข้อ ๓ ถึงข้อ ๗ ให้รายงานตามแบบท้ายคําสั่งนี้
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
สั่ง ณ วันที่

๒๒

ตุลาคม พ.ศ.๒๕๔๑

-

๑๐๑ -

(ลงชื่อ) พล.อ.อ.ธนนิตย์ เนียมทันต์
(ธนนิตย์ เนียมทันต์)
ผบ.ทอ.
(แบบ)
รายงานเมื่อต้องคดีอาญา
เขียนที.่ ..........................................
วันที่.........เดือน.......................พ.ศ..........
เรื่อง ...........................................
เรียน ..........................................
สิ่งที่ส่งมาด้วย ............................................
ด้วยเมื่อวันที่...........เดือน....................พ.ศ.......... กระผม.......................................................................
ตําแหน่ง.............................................................. สังกัด.......................................................................................
ได้ถูกกล่าวหาว่ากระทําผิดฐาน..............................................................................................................................
โดย..............................................เป็นผู้กล่าวหา เหตุเกิดที่ตําบล..........................................................................
อําเภอ............................................................. จังหวัด.........................................................................................
ขณะนี้กระผมได้ประกันตัว หรือถูกควบคุมตัวอยู่ ณ ............................................................................................
ตําบล................................... อําเภอ.................................... จังหวัด...................................................................
ตั้งแต่วันที่..............เดือน........................................พ.ศ.................
เรื่องนี้ กระผมขอเรียนชี้แจงข้อเท็จจริงว่า..............................................................................................
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
ฉะนั้น จึงเรียนมาเพื่อขอได้นํารายงานเสนอตามลําดับชั้น จนถึงรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงกลาโหมตามข้อบังคับว่าด้วยการแบ่งประเภทนายทหารสัญญาบัตรด้วย
ควรมิควรแล้วแต่จะกรุณา
(ลงชื่อ)............................................
(ตําแหน่ง).........................................

-

๑๐๒ -

หมายเหตุ ในกรณีซึ่งเป็นคดีที่นําขึ้นฟูองร้องยังศาลแล้ว ให้คัดสําเนาฟูองของโจทก์โดย
ตลอดแนบไปด้วย (ใช้สําหรับนายทหารสัญญาบัตร)
(แบบ)
รายงานเมื่อต้องหาคดีอาญา
เขียนที่...............................................
วันที่..........เดือน......................พ.ศ...........
เรื่อง .................................................
เรียน ................................................
สิ่งที่ส่งมาด้วย .................................................
ด้วยเมื่อวันที่...........เดือน......................พ.ศ.......... กระผม......................................................................
ตําแหน่ง.............................................................. สังกัด.......................................................................................
ได้ถูกกล่าวหาว่ากระทําผิดฐาน..............................................................................................................................
โดย.................................................เป็นผู้กล่าวหา เหตุเกิดที่ตําบล......................................................................
ขณะนี้กระผมได้ประกันตัว หรือถูกควบคุมตัวอยู่ ณ............................................................................................
ตําบล....................................อําเภอ....................................จังหวัด.......................................................................
ตั้งแต่วันที่.............เดือน...........................พ.ศ................
เรื่องนี้ กระผมขอเรียนชี้แจงข้อเท็จจริงว่า..............................................................................................
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
ฉะนั้น จึงเรียนมาเพื่อขอได้นํารายงานเสนอตามลําดับชั้นจนถึงรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงกลาโหม
ควรมิควรแล้วแต่จะกรุณา
(ลงชื่อ)............................................
(ตําแหน่ง)..........................................
หมายเหตุ ในกรณีที่เป็นคดีนําขึ้นฟูองร้องยังศาลแล้ว ให้คัดสําเนาฟูองของโจทก์โดยตลอด
แนบไปด้วย (ใช้สําหรับข้าราชการกลาโหมพลเรือนและนายทหารชั้นต่ํากว่าสัญญาบัตร)

-

๑๐๓ -

(แบบ)
รายงานเมื่อต้องคดีแพ่งหรือล้มละลาย
เขียนที่.............................................
วันที่...........เดือน......................พ.ศ..........
เรื่อง ............................................
เรียน ...........................................
สิ่งที่ส่งมาด้วย .............................................
ด้วยเมื่อวันที่...........เดือน...........................พ.ศ.......... กระผม.................................................................
ตําแหน่ง............................................................. สังกัด........................................................................................
ได้ถูกฟูองฐาน......................................................................................................................... ..............................
โดย.......................................................................................................................................................................
ณ ศาล..................................................................................................................................................................
เรื่อง กระผมขอเรียนชี้แจงข้อเท็จจริงว่า..................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
................................................................................................................................ ...............................................
ฉะนั้น จึงเรียนมาเพื่อขอได้นํารายงานเสนอตามลําดับชั้น จนถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม
ตามข้อบังคับว่าด้วยการแบ่งประเภทนายทหารสัญญาบัตรด้วย
ควรมิควรแล้วแต่จะกรุณา
(ลงชื่อ)...........................................
(ตําแหน่ง).........................................
หมายเหตุ ให้คัดสําเนาฟูองของโจทก์โดยตลอดแนบไปด้วย ๑ ชุด
(ใช้สําหรับนายทหารสัญญาบัตร)

-

๑๐๔ -

(แบบ)
รายงานเมื่อต้องคดีแพ่งหรือล้มละลาย
เขียนที่................................................
วันที่...........เดือน.......................พ.ศ..........
เรื่อง ................................................
เรียน ...............................................
สิ่งที่ส่งมาด้วย .............................................
ด้วยเมื่อวันที่.........เดือน...........................พ.ศ..........กระผม....................................................................
ตําแหน่ง.............................................................. สังกัด.......................................................................................
ได้ถูกฟูองฐาน.......................................................................................................................................................
โดย................................................เป็นโจทก์ ณ ศาล............................................................................................
เรื่องนี้ กระผมขอเรียนชี้แจงข้อเท็จจริงว่า..............................................................................................
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
ฉ ะ นั้ น จึ ง เ รี ย น ม า เ พื่ อ ข อ ไ ด้ นํ า ร า ย ง า น เ ส น อ ต า ม ลํ า ดั บ ชั้ น จ น ถึ ง รั ฐ ม น ต รี ว่ า ก า ร
กระทรวงกลาโหม
ควรมิควรแล้วแต่จะกรุณา
(ลงชื่อ)..............................................
(ตําแหน่ง)..........................................
หมายเหตุ ให้คดั สําเนาฟูองของโจทก์โดยตลอดแนบไปด้วย ๑ ชุด
(ใช้สําหรับข้าราชการกลาโหมพลเรือน และนายทหารชั้นต่ํากว่าสัญญาบัตร)

-

๑๐๕ -

(แบบ)
รายงานเมื่อต้องคดีแพ่งหรือล้มละลาย
เขียนที่........................................
วันที.่ .............เดือน.......................พ.ศ..............
เรื่อง .............................................
เรียน .............................................
สิ่งที่ส่งมาด้วย ............................................
ด้วยเมื่อวันที่...........เดือน....................พ.ศ........... กระผม......................................................................
ตําแหน่ง.................................................................. สังกัด...................................................................................
ได้ถูกฟูองฐาน.......................................................................................................................................................
โดย.........................................................เป็นโจทก์ ณ ศาล...................................................................................
เรื่องนี้ กระผมขอเรียนชี้แจงข้อเท็จจริงว่า.............................................................................................
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
ฉะนั้น จึงเรียนมาเพื่อขอได้นํารายงานเสนอตามลําดับชั้นจนถึงผู้บัญชาการทหารอากาศ
ควรมิควรแล้วแต่จะกรุณา
(ลงชื่อ)..............................................
(ตําแหน่ง).........................................
หมายเหตุ ให้คัดสําเนาฟูองของโจทก์โดยตลอดแนบไปด้วย ๑ ชุด
(ใช้สําหรับ พลทหาร ลูกจ้าง คนงาน)

-

๑๐๖ -

ระเบียบกระทรวงกลาโหม
ว่าด้วย การคํานวณวันหนีราชการของทหาร
พ.ศ.๒๔๙๗
---------------------------ข้อ ๓ การคํานวณวันหนีราชการของทหารให้ถือปฏิบัติดังนี้คือ
(๑) ให้นับตั้งแต่วันแรกที่ขาดราชการไปเป็น ๑ วัน ไม่ว่าจะขาดไปในเวลาใดในวันนั้น และ
ไม่นับวันที่ได้ตัวมา (กลับเองหรือจับส่ง) รวมเป็นวันหนีราชการ

ฯลฯ

-

๑๐๗ -

(สําเนา)
คําสั่งกองทัพอากาศ
ที่ ๘๘/๑๐
เรื่อง การรายงานเมื่อต้องคดี
--------------------------โดยที่สมควรกําหนดวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการรายงานเมื่อต้องคดีของข้าราชการ พลทหารกองประจําการ
ลูกจ้าง และคนงาน สังกัด ทอ. ไว้ให้เป็นระเบียบเรียบร้อยยิ่งขึ้น จึงออกคําสั่งไว้ดังต่อไปนี้.
๑.

ข้าราชการ พลทหารกองประจําการ ลูกจ้าง และคนงานผู้ใดตกเป็นผู้ต้องหาคดีอาญาข้อหา

ความผิดที่สูงกว่าความผิดลหุโทษ ให้ผู้นั้นยื่ นรายงานเป็นลายลักษณ์อักษรต่อผู้บังคับบัญชาโดยตรงทันที ใน
โอกาสแรกที่จะกระทําได้ ถ้าตกเป็นผู้ต้องหาในความผิดลหุโทษหรือความผิดตามกฎหมายอื่นที่มีอัตราโทษไม่
สูงกว่าความผิดลหุโทษ ให้รายงานเป็นลายลักษณ์อักษรต่อผู้บังคับบัญชาภายใน ๑๐ วัน นับตั้งแต่วันตกเป็น
ผู้ต้องหา
๒. ข้าราชการ พลทหารกองประจําการ ลูกจ้าง และคนงานผู้ใด ถูกฟูองในคคีแพ่งหรือคดีล้มละลาย
ให้ยื่นรายงานเป็นลายลักษณ์อักษรต่อผู้บังคับบัญชาภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันที่ได้รับสําเนาฟูอง
๓. ข้าราชการกลาโหมนอกประจําการที่รับเบี้ยหวัดหรือบํานาญ เมื่อต้องหาในคดีอาญาถู กฟูองในคดี
แพ่ง หรือคดีล้มละลาย ถ้าผู้นั้นสังกัด บก.ทอ.ให้ยื่นรายงานต่อ กพ.ทอ.นอกนั้นให้ยื่นรายงานต่อหน่วยที่
ต้นสังกัดอยู่ ภายในระยะเวลาที่กําหนดไว้ในหมายเลข ๑ หรือ ๒ แล้วแต่กรณี
๔. ผู้บังคับบัญชาของผู้ต้องคดีมีหน้าที่รับผิดชอบที่จะจัดให้มีการรายงานตามที่กําหนด
ไว้ในหมายเลข ๑,๒ หรือ ๓ แล้วเสนอรายงานนั้นไปตามลําดับชั้นผ่าน สบ.ทอ.และให้ สบ.ทอ.พิจารณา
ดําเนินการดังนี้
๔.๑ ถ้าเป็นข้าราชการกลาโหมประจําการหรือข้าราชการกลาโหมนอกประจําการที่รับเบี้ยหวัด
หรือบํานาญ ให้ดําเนินการเสนอรายงานไปตามลําดับชั้นจนถึง รมว.กห. ตามคําสั่งทหาร ที่ ๖๐/๑๙๕๓ ลง
๘ พ.ค.๘๒ เรื่อง ให้ข้าราชการรายงานเมื่อต้องหาใน
คดีอาญาหรือคดีแพ่งหรือคดีล้มละลาย และข้อบังคับทหารที่ ๑๑/๑๖๕๓๖ ลง ๑๔ พ.ย.๘๒
ว่าด้วยการแบ่งประเภทนายทหารสัญญาบัตร
๒๔๘๒
๔.๒ ถ้าเป็นพลทหารกองประจําการ ลูกจ้าง หรือคนงาน ให้เสนอรายงานไป
ตามลําดับชั้นจนถึง ผบ.ทอ.
๕. คดีใดเข้าเกณฑ์จะต้องรายงานด่วนตามข้อบังคับ กห.ที่ ๒/๑๓๙๔๙

-

๑๐๘ -

๒๔๗๗
ลง ๑๑ ม.ค.๗๗ ว่าด้วยการรายงานด่วน ให้ส่วนราชการต้นสังกัดของผู้ต้องหาคดีทํารายงานด่วนตามข้อบังคับ
นั้นด้วย
๖. การรายงานตามหมายเลข ๑ - ๓ ให้รายงานตามแบบท้ายคําสั่งนี้
สั่ง ณ วันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๑๐
(ลงชื่อ) พล.อ.อ.บุญชู จันทรุเบกษา
(บุญชู จันทรุเบกษา)
ผบ.ทอ.

-

๑๐๙ -

เอกสารอ้างอิงประกอบ วิชากฎหมายทหาร

-

๑๑๐ ครุฑ

พระราชบัญญัติ
ว่าด้วยวินัยทหาร พุทธศักราช ๒๔๗๖
--------------------------ประชาธิปก ป.ร.
พระบาทสมเด็ จ พระปรมิ น ทรมหาประชาธิ ป ก พระปกเกล้ า เจ้ า อยู่ หั ว มี พ ระบรมราชโองการ
โปรดเกล้า ฯ ให้ประกาศว่า
โดยที่สภาผู้แทนราษฎรถวายคําปรึกษาว่า เพื่อปฏิบัติการตามความในมาตรา ๗ แห่งประมวลกฎหมาย
อาญาทหาร และเนื่องจากทหารบก ทหารเรือได้รวมเป็นกระทรวงเดียวกัน สมควรตรา บทบัญญัติว่าด้วยวินัย
ทหารเสียใหม่
จึ ง ทรงพระกรุ ณ าโปรดเกล้ า ฯ ให้ ต ราพระราชบั ญญั ติ ขึ้ น ไว้โ ดยคํ า แนะนํ า และยิ น ยอมของสภา
ผู้แทนราษฎร ดังต่อไปนี้
หมวด ๑
บทเบ็ดเสร็จทั่วไป
มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้ให้เรียกว่า "พระราชบัญญัติว่าด้วยวินัยทหารพุทธศักราช ๒๔๗๖"
มาตรา ๒ ให้ใช้พระราชบัญญัตินี้ตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
มาตรา ๓ ให้ยกเลิกกฎว่ าด้วยยุทธวินัย และการลงอาชญาทหารบกฐานละเมิดยุทธวินัย ลงวันที่
๒๓ กันยายน พุทธศักราช ๒๔๖๔ กฎเสนาบดีว่าด้วยอํานาจลงอาชญาทหารเรือ ลงวันที่ ๑๑ กันยายน
พุทธศักราช ๒๔๖๔ และบรรดากฎข้อบังคับอื่น ๆ ในส่วนที่บัญญัติไว้แล้วนั้นในพระราชบัญญัตินี้หรือซึ่งแย้ง
กับบทแห่งพระราชบัญญัตินี้

-

๑๑๑ -

หมวด ๒
ว่าด้วยวินัยทหาร
"บทนิยามศัพท์

มาตรา ๔ วินัยทหารนั้น คือ การที่ทหารต้องประพฤติ

วินัยทหาร"

ตามแบบธรรมเนียมทหารของทหาร

"ตัวอย่างการกระทําผิด

มาตรา ๕ วินัยเป็นหลักสําคัญที่สุดสําหรับทหาร เพราะ

ที่ถือว่าเป็นการผิด

ฉะนั้นทหารทุกคนจักต้องรักษาโดยเคร่งครัดอยู่เสมอ ผู้ใดฝุาฝืน

วินัยทหาร"

ท่านให้ถือว่าผู้นั้นกระทําผิด
ตัวอย่างการกระทําผิดวินัยทหารมีดังต่อไปนี้
(๑) ดื้อ ขัดขืน หลีกเลี่ยง หรือละเลยไม่ปฏิบัติ
ตามคําสั่งผู้บังคับบัญชาเหนือตน
(๒) ไม่รักษาระเบียบการเคารพ ระหว่างผู้ใหญ่
ผู้น้อย
(๓) ไม่รักษามรรยาทให้ถูกต้องตามแบบธรรมเนียม
ของทหาร
(๔) ก่อให้แตกความสามัคคีในคณะทหาร
(๕) เกียจคร้าน ละทิ้ง หรือเลินเล่อต่อหน้าที่ราชการ
(๖) กล่าวคําเท็จ
(๗) ใช้กิริยาวาจาไม่สมควร หรือประพฤติไม่สมควร
(๘) ไม่ตักเตือนสั่งสอน หรือลงทัณฑ์ผู้ใต้บังคับ
บัญชาที่กระทําผิดตามโทษานุโทษ
(๙) เสพเครื่องดองของเมาจนถึงเสียกิริยา
มาตรา ๖ ผู้บังคับบัญชามีหน้าที่จัดการระวังรักษาวินัย
ทหารที่ตนได้เป็นผู้บังคับบัญชาอยู่นั้นโดยกวดขัน ถ้าหากว่าใน
การรักษาวินัยทหารนั้นจําเป็นต้องใช้อาวุธเพื่อทําการปราบปราม
ทหารผู้ก่อการกําเริบก็ดี หรือเพื่อบังคับทหารผู้ละทิ้งหน้าที่ให้กลับ
ทําหน้าที่ของตนก็ดี ผู้บังคับบัญชาและผู้ที่ช่วยเหลือในการนั้นจะ
ไม่ต้องรับโทษในการที่ตนได้กระทําไปโดยความจําเป็นนั้นเลย
แต่เมื่อมีเหตุดังกล่าวนี้ ผู้บังคับบัญชาจักต้องรายงานไปยังผู้บังคับ
บัญชาเหนือตน และรายงานต่อไปตามลําดับชั้น จนถึงรัฐมนตรี

-

๑๑๒ -

ว่าการกระทรวงกลาโหมโดยเร็ว
"ทหารที่กระทําผิด

มาตรา ๗ ทหารผู้ใดกระทําผิดต่อวินัยทหารจักต้อง

ต่อวินัยทหารจะต้อง

รับทัณฑ์ตามวิธีที่ปรากฏในหมวด ๓ แห่งพระราชบัญญัตินี้ และอาจ

รับทัณฑ์"

ต้องถูกปลดจากประจําการ หรือถูกถอดจากยศทหาร
หมวด ๓
อํานาจลงทัณฑ์

"ทัณฑ์ที่จะลงแก่ทหาร มาตรา ๘ ทัณฑ์ที่จะลงแก่ผู้กระทําผิดต่อวินัยดังกล่าวไว้
ผู้กระทําผิดวินัยทหาร" ในหมวด ๒ นั้นให้มีกําหนดเป็น ๕ สถาน คือ
(๑) ภาคทัณฑ์
(๒) ทัณฑกรรม
(๓) กัก
(๔) ขัง
(๕) จําขัง
"บทนิยามของทัณฑ์"

มาตรา ๙ ภาคทัณฑ์ ผู้กระทําผิดมีความผิดอันควรต้องรับทัณฑ์สถานหนึ่งสถานใด

ดังกล่าวมาแล้ว แต่มีเหตุอันควรปรานี จึงเป็นแต่แสดงความผิดของผู้นั้นให้ปรากฏหรือให้
ทัณฑ์บนไว้ ทัณฑ์กรรมนั้น ให้กระทําการสุขา การโยธา ฯลฯ เพิ่มจากหน้าที่ประจําซึ่งตน
จะต้องปฏิบัติอยู่แล้ว หรือปรับให้อยู่เวรยาม นอกจากหน้าที่ประจํา
กัก คือ กักตัวไว้ ในบริเวณใดบริเวณหนึ่งตามแต่จะกําหนดให้
ขัง คือ ขังในที่ควบคุมแต่เฉพาะคนเดียว หรือรวมกัน หลายคนแล้วแต่จะ
ได้มีคําสั่ง
จํ าขัง คือ ขังโดยส่ งไปฝาก ให้ อยู่ในความควบคมของเรือนจําทหาร
นอกจากทัณฑ์ที่กล่าวไว้นี้ ห้ามมิให้คิดขึ้นใหม่ หรือใช้วิธีลงทัณฑ์อย่างอื่นเป็นอันขาด
"ผู้มีอํานาจลงทัณฑ์

มาตรา ๑๐ ผู้มีอํานาจบังคับบัญชาซึ่งลงทัณฑ์แก่ผู้กระทําผิด

ทางวินัยแก่ทหาร "

ได้นั้น คือ
(๑) ผู้บังคับบัญชา หรือ
(๒)

ผู้ซึ่งได้รับมอบอํานาจให้บังคับบัญชาตามที่กระทรวงกลาโหมส่วน

ราชการที่ขึ้นตรงต่อกระทรวงกลาโหม กองทัพบก กองทัพเรือ หรือ กองทัพอากาศ กําหนด

-

๑๑๓ -

ในการที่จะลงทัณฑ์นั้น ให้กระทําแต่เฉพาะตามกําหนดในตารางกําหนด
ทัณฑ์ท้ายพระราชบัญญัตินี้
ส่วนผู้มีอํานาจบังคับบัญชาชั้นใดจะมีอํานาจเป็นผู้ลงทัณฑ์ชั้นใด และผู้อยู่
ในบังคับบัญชาชั้นใดจะเป็นผู้รับทัณฑ์ชั้นใด ให้ถือเกณฑ์เทียบดังต่อไปนี้

-

๑๑๔ -

ตารางเกณฑ์เทียบชั้นผู้ลงทัณฑ์และผู้รับทัณฑ์
ตาแหน่ง

เป็นผู้ลงทัณฑ์

เป็นผู้รับทัณฑ์

๑. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม

๑

-

๒. แม่ทัพ

๒

-

๓. ผู้บัญชาการกองพล ผู้บังคับการกองเรือ

๓

-

๔. ผู้บังคับการกรม ผู้บังคับหมวดเรือ ผู้บังคับกองบิน

๔

ก

๕. ผู้บังคับหมู่เรือชั้น ๑

๔

ข

๖. ผู้บังคับกองพัน ผู้บังคับหมู่เรือชั้น ๒

๖

ค

๗

ง

๘

จ

๙. ผู้บังคับหมวด ต้นเรือชั้น ๓ ผู้บังคับหมวดบินชั้น ๓

๙

ฉ

๑๐. ผู้บังคับหมู่ นายตอน

-

ช

๑๑. นักเรียนทหารซึ่งเมื่อสําเร็จการศึกษาแล้วจะได้เป็น

-

ซ

-

ซ

ผู้บัญชาการกองพลบิน

ผู้บังคับการเรือชั้น ๑ ผู้บังคับฝูงบิน
๗. ผู้บังคับหมู่เรือชั้น ๓ ผู้บังคับการเรือชั้น ๒
ต้นเรือชั้น ๑ ผู้บังคับหมวดบินชั้น ๑
๘. ผู้บังคับกองร้อย ผู้บังคับการเรือชั้น ๓ ต้นเรือชั้น ๒
นายกราบเรือ ผู้บังคับหมวดบินชั้น ๒

ทหารชั้นสัญญาบัตร บุคคลผู้ซึ่งอยู่ในระหว่างเข้ารับ
การฝึกวิชาทหารโดยคําสั่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
กลาโหมตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการฝึก
วิชาทหาร
๑๒. นักเรียนทหารซึ่งเมื่อสําเร็จการศึกษาแล้วจะได้เป็น
นายทหารประทวนลูกแถว

-

๑๑๕ -

มาตรา ๑๑ ผู้ลงทัณฑ์หรือรับทัณฑ์ ถ้าตําแหน่งไม่ตรงตาม
ความในมาตรา ๑๐ แห่งหมวดนี้แล้ว ให้ถือตามที่ได้เทียบตําแหน่ง
ไว้ในข้อบังคับสําหรับทหาร
"อํานาจลงทัณฑ์ของ

มาตรา ๑๒ กําหนดอํานาจลงทัณฑ์ตามที่ตราไว้นี้ ผู้มี

ผู้บังคับบัญชาสั่งลงทัณฑ์ อํานาจลงทัณฑ์สั่งลงทัณฑ์เต็มที่ได้สถานใดสถานหนึ่งแต่สถานเดียว
เต็มที่ได้สถานเดียว"

ถ้าสั่งลงทัณฑ์สองสถานพร้อมกันต้องกําหนดทัณฑ์ไว้เพียงกึ่งหนึ่ง
ของอัตรา ในสถานนั้น ๆ ห้ามมิให้ลงทัณฑ์คราวเดียวมากกว่า
สองสถาน

"ไม่ลงทัณฑ์ทหารโดย

มาตรา ๑๓ ก่อนที่ผู้มีอํานาจลงทัณฑ์จะลงทัณฑ์ครั้งคราวใด

โทสะจริตหรือไม่มี

ก็ดี ให้พิจารณาให้ถ้วนถี่แน่นอนว่า ผู้ที่จะต้องรับทัณฑ์นั้น มีความ

ความผิดโดยชัดเจน"

ผิดจริงแล้วจึงสั่งลงทัณฑ์นั้น ต้องระวังอย่าให้เป็นการลงทัณฑ์ไป
โดยโทสะจริต หรือลงทัณฑ์แก่ผู้ที่ไม่มีความผิดโดยชัดเจนนั้นเป็น
อันขาด เมื่อพิจารณาความผิดนั้นละเอียดแล้วต้องชี้แจงให้ผู้กระทํา
ผิดนั้นทราบว่ากระทําผิดในข้อใด เพราะเหตุใด แล้วจึงลงทัณฑ์

"การลงทัณฑ์ข้าราชการ
ชั้นสัญญาบัตร"

มาตรา ๑๔ ถ้าผู้มีอํานาจบังคับบัญชาได้ลงทัณฑ์ข้าราชการ
ชั้นสัญญาบัตรต้องส่งรายงานการลงทัณฑ์นั้น เสนอตามลําดับชั้น

จนถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม
"กรณีความผิดนั้น
มาตรา ๑๕ เมื่อผู้มีอํานาจบังคับบัญชาได้ทราบว่า ผู้ซึ่งอยู่
ควรรับทัณฑ์ที่เหนือ

ในบังคับบัญชาของตนมีความผิดจนปรากฏแน่นอนแล้ว แต่ความผิด

อํานาจของผู้บังคับ

นั้นควรรับทัณฑ์ที่เหนืออํานาจจะสั่งกระทําได้ ก็ให้รายงานชี้แจง

บัญชาที่จะสั่ง"

ความผิดนั้น ทั้งออกความเห็นว่าควรลงทัณฑ์เพียงใด เสนอตาม
ลําดับชั้นจนถึงผู้มีอํานาจลงทัณฑ์ได้พอกับความผิดเพื่อขอให้ผู้นั้น
สั่งการต่อไป

"กรณีที่ผู้บงคับบัญชา

มาตรา ๑๖ ถ้าเป็นความผิดซึ่งมีวิธีวางอัตรากําหนด

ลงทัณฑ์เหนืออํานาจได้" ทัณฑ์ไว้แน่นอนแล้ว เช่น ฐานขาดหนีราชการทหาร เป็นต้น หาก
กําหนดทัณฑ์นั้นเหนืออํานาจของผู้บังคับบัญชาที่จะสั่งลงทัณฑ์ได้
ก็ให้นําเสนอเพียงชั้นที่กล่าวต่อไปนี้
(๑) ฝุายทหารบก ผู้มีอํานาจบังคับบัญชาตําแหน่งชั้น

-

๑๑๖ -

ผู้บังคับการกรมหรือชั้นผู้บังคับกองพันที่อยู่ต่างท้องถิ่นกับผู้มี
อํานาจบังคับบัญชาชั้นผู้บังคับการกรม
(๒) ฝุายทหารเรือ ผู้มีอํานาจบังคับบัญชาตําแหน่งชั้น
ผู้บังคับหมวดเรือหรือชั้นผู้บังคับกองพันที่อยู่ต่างท้องถิ่นกับผู้มี
อํานาจบังคับบัญชาชั้นผู้บังคับหมวดเรือ
(๓) ฝุายทหารอากาศ ผู้มีอํานาจบังคับบัญชาตําแหน่ง
ชั้นผู้บังคับกองบิน
แม้ว่ากําหนดทัณฑ์นั้นจะเหนืออํานาจก็ดี ก็ให้ผู้บังคับบัญชา

"ผู้ที่มีอํานาจลงทัณฑ์

ชั้นที่กล่าวนี้มีอํานาจลงทัณฑ์ได้ทีเดียว ไม่ต้องนําเสนอตามลําดับ
ชั้นต่อไปอีก
มาตรา ๑๗ นายทหารที่เป็นหัวหน้าทําการควบคุมทหาร

ได้เหนือขึ้นไปอีก ๑ ชั้น" ไปโดยลําพังให้มีอํานาจที่จะสั่งลงทัณฑ์ผู้อยู่ใต้อํานาจในระหว่าง

"กรณีที่ผู้รับทัณฑ์ขัง

เวลาที่ควบคุมอยู่นั้นเสมอผู้มีอํานาจเหนือจากตําแหน่งของตนขึ้นอีก
ชั้นหนึ่งได้ เว้นแต่นายทหารซึ่งมีอํานาจเป็นผู้ลงทัณฑ์ชั้น ๒ ขึ้นไป
จึงไม่ต้องเพิ่ม
"มาตรา ๑๘ ถ้าผู้มีอํานาจลงทัณฑ์ได้สั่งลงทัณฑ์ผู้กระทํา

กระทําผิดในขณะ

ผิดฐานขังแล้ว และผู้ที่รับทัณฑ์ขังนั้นกระทําผิดซ้ําอีก ผู้มีอํานาจ

รับทัณฑ์นั้นอีก"

ลงทัณฑ์จะสั่งเพิ่มทัณฑ์ก็ให้พิจารณาดูกําหนดทัณฑ์ที่ได้สั่งไว้

“อายุความในการที่

แต่เดิมนั้นก่อน ห้ามมิให้กําหนดเวลาให้ผู้ต้องถูกขัง ทั้งกําหนดเดิม
และกําหนดที่เพิ่มใหม่รวมกันเกินกว่ากําหนดอํานาจของผู้สั่งลง
ทัณฑ์นั้นเป็นอันขาด หากผู้กระทําผิดนั้นควรต้องรับทัณฑ์เกินกว่า
กําหนดอํานาจของผู้ที่จะสั่งลงทัณฑ์นั้นแล้ว ก็ให้ปฏิบัติการตามที่
กล่าวไว้ในมาตรา ๑๕ แห่งหมวดนี้"
มาตรา ๑๙ นับตั้งแต่วันปรากฏหลักฐานแห่งความผิดของ

จะลงทัณฑ์ทางวินัย

ผู้กระทําผิดซึ่งจะต้องรับทัณฑ์ตามพระราชบัญญัตินี้โดยแน่นอนแล้ว

แก่ทหารผู้กระทําผิด

ถ้าผู้มีอํานาจลงทัณฑ์มิได้จัดการที่จะให้ผู้นั้นได้รับทัณฑ์ภายในกําหนด

วินัยทหาร"

สามเดือน เป็นอันนับว่าล่วงเลยเวลาที่จะลงทัณฑ์ตามพระราชบัญญัติ
นี้เสียแล้ว จะสั่งลงทัณฑ์โดยอํานาจตนเองมิได้ เว้นเสียแต่ผู้ที่กระทํา
ผิดนั้นขาดหนีราชการ เสียแต่เมื่อก่อนครบกําหนดสามเดือนจึงมิให้นับ
วันที่ขาดหนีนี้เข้าในกําหนดเวลาล่วงเลย ให้นับตั้งแต่วันที่ได้ตัวผู้นั้น
กลับมายังที่รับราชการ

-

๑๑๗ -

"ผู้บังคับบัญชาชั้น

มาตรา ๒๐ เมื่อผู้มีอํานาจได้สั่งลงทัณฑ์ตามพระราชบัญญัติ

เหนือมีอํานาจเพิ่ม

นี้แล้วผู้ที่ลงทัณฑ์ หรือผู้มีอํานาจบังคับบัญชาเหนือผู้ที่สั่งลงทัณฑ์นั้นมี

ทัณฑ์ หรือลดทัณฑ์

อํานาจที่จะเพิ่มทัณฑ์หรือลดทัณฑ์ หรือยกทัณฑ์เสียก็ได้ แต่ถ้าเพิ่ม

หรือยกทัณฑ์ก็ได้"

ทัณฑ์แล้ว ทัณฑ์ที่สั่งเพิ่มขึ้นนั้นรวมกับที่สั่งไว้แล้วเดิม ต้องมิให้เกิน
อํานาจของผู้ที่สั่งใหม่นั้น
หมวด ๔
วิธีร้องทุกข์

"ร้องทุกข์ได้เมื่อผู้
บังคับบัญชาใช้อํานาจ
ในทางทีผ่ ิด"

มาตรา ๒๑ ในการที่จะรักษาวินัยทหารให้เป็นระเบียบ
เรียบร้อยอยู่เสมอ ย่อมเป็นการจําเป็นที่ผู้บังคับบัญชาจักต้องมี
อํานาจในการบังคับบัญชาหรือลงทัณฑ์อยู่เองเป็นธรรมดา แต่
ผู้บังคับบัญชาบางคนอาจใช้อํานาจในทางที่ผิดยุติธรรม ซึ่งเป็น
การสมควรที่จะให้ผู้ใต้บังคับบัญชามีโอกาสร้องทุกข์ได้ในทางเป็น
ระเบียบไม่ก้าวก่าย

"บทนิยามศัพท์ของ
คําว่าร้องทุกข์"

มาตรา ๒๒ คําชี้แจงของทหารว่า ผู้บังคับบัญชากระทํา
แก่ตนด้วยการอันไม่เป็นยุติธรรม หรือผิดกฎหมาย หรือแบบธรรม
เนียมทหารว่าตนมิได้รับผลประโยชน์ หรือสิทธิตามที่ควรจะได้รับ
ในราชการนั้นเรียกว่า "ร้องทุกข์"

"เงื่อนไขในการร้อง

มาตรา ๒๓ ทหารจะร้องทุกข์ได้แต่สําหรับตนเองเท่านั้น

ทุกข์" (มาตรา

ห้ามมิให้ร้องทุกข์แทนผู้อื่นเป็นอันขาด และห้ามมิให้ลงชื่อรวมกัน

๒๓ - ๒๕)

หรือเข้ามาร้องทุกข์พร้อมกันหลายคน และห้ามมิให้ประชุมกันเพื่อ
หารือเรื่องจะร้องทุกข์

"ห้ามร้องทุกข์ภายใน
๒๔ ชั่วโมง"

มาตรา ๒๔ ห้ามมิให้ร้องทุกข์ในเวลาที่ตนกําลังเข้าแถว
หรือในขณะที่กําลังทําหน้าที่ราชการอย่างใดอย่างหนึ่งเช่นเวลา
เป็นยามเป็นเวรดั่งนั้นเป็นต้น และห้ามมิให้ร้องทุกข์ก่อนเวลา
ล่วงไปแล้ว ๒๔ ชั่วโมง นับตั้งแต่ที่มีเหตุจะร้องทุกข์เกิดขึ้น

"ห้ามร้องทุกข์ว่าผู้

มาตรา ๒๕ ห้ามมิให้ร้องทุกข์ว่า ผู้บังคับบัญชาลงทัณฑ์

บังคับบัญชาลงทัณฑ์

แรงเกินไป ถ้าหากว่าผู้บังคับบัญชานั้นมิได้ลงทัณฑ์เกินอํานาจที่จะ

แรงเกินไป"

ทําได้ตามความในหมวด ๓ แห่งพระราชบัญญัตินี้

-

"วิธีการร้องทุกข์"
(มาตรา ๒๖ - ๒๗)

๑๑๘ -

มาตรา ๒๖ ถ้าจะกล่าวโทษผู้ใดให้ร้องทุกข์ต่อผู้บังคับ
บัญชาโดยตรงของผู้นั้น จะร้องทุกข์ด้วยวาจาหรือจะเขียนเป็นหนังสือ
ก็ได้ ถ้าผู้ต้องทุกข์มาร้องทุกข์ด้วยวาจา ให้ผู้รับการร้องทุกข์จด
ข้อความสําคัญของเรื่องที่ร้องทุกข์นั้น ให้ผู้ร้องทุกข์ลงลายมือชื่อไว้
เป็นหลักฐานด้วย
ถ้าหากว่าผู้ร้องทุกข์ไม่ทราบชัดว่า ตนได้รับความเดือนร้อน
เพราะผู้ใดแน่ก็ให้ร้องทุกข์ต่อผู้บังคับบัญชาโดยตรงของตน เพื่อ
เสนอไปตามลําดับชั้นจนถึงที่สุดคือ ผู้ที่จะสั่งการไต่สวน และแก้
ความเดือดร้อนนั้นได้
มาตรา ๒๗ ถ้าเขียนความร้องทุกข์เป็นจดหมายแล้ว
จดหมายนั้นต้องลงลายมือชื่อของผู้ร้องทุกข์ ใบร้องทุกข์ฉบับใด
ไม่มีลงลายมือชื่อผู้บังคับบัญชาไม่มีหน้าที่จะต้องพิจารณา

"ร้องทุกข์ใหม่ต่อผู้

มาตรา ๒๘ เมื่อผู้ใดร้องทุกข์ต่อผู้บังคับบัญชาตามระเบียบ

บังคับบัญชาชั้นสูง

ที่ว่ามานี้แล้วและเวลาล่วงพ้นไป ๑๕ วันยังไม่ได้รับความชี้แจง

ถัดขึ้นไป ในเมื่อ

ประการใด ทั้งความเดือดร้อนก็ยังไม่ปลดเปลื้องไป ให้ร้องทุกข์

ความเดือดร้อนยัง

ใหม่ต่อผู้บังคับบัญชาชั้นที่สูงถัดขึ้นไปเป็นลําดับอีก และในการ

ไม่ปลดเปลื้อง"

ร้องทุกข์ครั้งนี้ให้ชี้แจงด้วยว่า ได้ร้องทุกข์ต่อผู้บังคับบัญชาชั้นใด
มาแล้วแต่เมื่อใด

"ผู้บังคับบัญชาที่

มาตรา ๒๙ ถ้าผู้บังคับบัญชาได้รับเรื่องร้องทุกข์เมื่อใด

ได้รับเรื่องร้องทุกข์

ต้องรีบไต่สวนและจัดการแก้ไขความเดือดร้อน หรือชี้แจงให้ผู้

แล้วจะเพิกเฉยไม่ได้"

ยื่นใบร้องทุกข์เข้าใจจะเพิกเฉยเสียไม่ได้เป็นอันขาด ผู้ใดเพิก
เฉยนับว่ากระทําผิดต่อวินัยทหาร

"ร้องทุกข์ต่อผู้บังคับ

มาตรา ๓๐ ผู้บังคับบัญชาที่ได้รับเรื่องร้องทุกข์ได้ชี้แจง

บัญชาชั้นเหนือขึ้นไป

ให้ผู้ร้องทุกข์ทราบแล้ว แต่ผู้ร้องทุกข์ยังไม่หมดความสงสัย ก็ให้

เมื่อยังสงสัย"

ร้องทุกข์ต่อผู้บังคับบัญชาชั้นเหนือขึ้นไปได้ และต้องชี้แจงด้วยว่า
ได้ร้องทุกข์นี้ต่อผู้ใด แล้วได้รับคําชี้แจงอย่างไรแล้วด้วย

-

"ถ้าร้องทุกข์ด้วย

๑๑๙ -

มาตรา ๓๑ ถ้าหากปรากฏชัดว่า ข้อความที่ร้องทุกข์เป็น

ข้อความอันเป็นเท็จ

ความเท็จหรือการร้องทุกข์นั้นกระทําไปโดยผิดระเบียบที่กล่าวมา

หรือผิดระเบียบ ผู้นั้น

ผู้ร้องทุกข์จะต้องมีความผิดฐานกระทําผิดต่อวินัยทหาร

ผิดวินัยทหาร"
มาตรา ๓๒ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมมีหน้าที่
รักษาการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้
ประกาศ ณ วันที่ ๑๒ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๔๗๖
เป็นปีที่ ๙ ในรัชกาลปัจจุบัน
ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ
นายพันเอก พระยาพหลพลพยุหเสนา
นายกรัฐมนตรี
(ประกาศในราชกิจจา ฯ วันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๔๗๖)

-

ผู้ลงทัณฑ์

๑๒๐ -

จาขัง

ขัง

ผู้รับทัณฑ์

ผู้รับทัณฑ์

ชั้น ช. ชั้น ฌ.

ชั้น ก. ชั้น ข. ชั้น ค. ชั้น ง. ชั้น จ. ชั้น ฉ. ชั้น ช. ชั้น ซ. ชั้น ฌ.

(รมว.กห.)ชั้น ๑

๔เดือน ๖เดือน

-

-

-

- ๒เดือน ๓เดือน ๔เดือน ๔เดือน ๕เดือน

(พล.อ.อ.) ชั้น ๒

๓เดื อ น ๕เดื อ น

-

-

-

- ๑เดือน ๒เดือน ๓เดือน ๓เดือน ๔เดือน

(พล.อ.ท.) ชั้น๓

๔๕ วัน ๓เดือน

-

-

-

- ๑๕ วัน ๑เดือน ๒เดือน ๒เดือน ๓เดือน

(พล.อ.ต.) ชั้น ๔

๑เดือน ๒เดือน

-

-

-

- ๗ วัน ๑๕ วัน ๑เดือน ๑เดือน ๒เดือน

(น.อ.)

ชั้น ๕
-

๒๐ วัน ๔๕ วัน

-

-

-

- ๓ วัน ๑๐ วัน ๒๐ วัน ๒๐ วัน ๔๕ วัน

(พล.อ.จ.) ชั้น๕
(น.ท )

ชั้น๖

๑๕ วัน ๑เดือน

-

-

-

-

- ๗ วัน ๑๕ วัน ๑๕ วัน ๑ เดือน

(น.ต.)

ชั้น ๗

๓ วัน ๑เดือน

-

-

-

-

- ๓ วัน ๑๐ วัน ๑๐ วัน ๒๐ วัน

(ร.อ.)

ชั้น๘

(ร.ต.)

ชั้น๙

(ร.ท.)

ชั้น๙

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

๗ วัน ๗ วัน ๑๕ วัน
-

-

-

-

ผู้ลงทัณฑ์

๑๒๑ กัก

ทัณฑกรรม

ผู้รับทัณฑ์

ผู้รับทัณฑ์

ชั้น ก. ชั้น ข ชั้น ค. ชั้น ง. ชั้น จ. ชั้น ฉ. ชั้น ช. ชั้น ซ. ชั้น ฌ.

ชั้นช. ชั้น ฌ.

(รมว.กห.)ชั้ น ๑ ๑๕ วัน ๒๐ วัน ๒๐วัน ๑เดือน ๔๕ วัน ๒เดือน ๓เดือน ๓เดือน ๓เดือน

๓ วัน ๓ วัน

(พ ล .อ .อ .)ชั้ น ๒

๓ วัน ๓ วัน

(พ ล .อ .ท .)ชั้ น ๓

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

(พ ล .อ .ต .)ชั้ น ๔

-

(น.อ.)

-

ชั้น๕

๕ วัน ๗ วัน ๑๐ วัน ๑๕ วัน ๒๐ วัน ๔๕ วัน ๔๕ วัน ๒เดือน
-

๓ วัน ๓ วัน

๓ วัน ๕ วัน ๑๐ วัน ๑เดือน ๑เดือน ๑เดือน ๔๕ วัน

-

๓ วัน ๓ วัน

(พ ล .อ .จ .)ชั้ น ๕
(น.ท.)

ชั้น๖

(น.ต.)

ชั้น๗

(ร.อ.)

ชั้น๘

(ร.ต.)

ชั้น๙

(ร.ท.)

๓ วัน ๓ วัน

-

-

-

๓ วัน ๕ วัน ๗ วัน ๒๐ วัน ๒๐ วัน ๑เดือน
๓ วัน ๓ วัน

-

-

-

-

๓ วัน ๗ วัน ๑๕ วัน ๑๕ วัน ๑เดือน

-

-

-

-

-

๕ วัน ๑๐ วัน ๑๐ วัน ๒๐ วัน

-

-

-

-

-

๓ วัน

๑ วัน ๒ วัน
๑ วัน ๒ วัน

๗ วัน ๗ วัน ๑๕ วัน
๒ วัน ๑ วัน

ชั้น๙
-

-

-

-

-

-

๓ วัน ๓ วัน ๗ วัน

-

คาอธิบาย

๑๒๒ -

๑. กําหนดทัณฑ์ในตารางนี้ คือกําหนดที่สูงสุด ผู้ลงทัณฑ์จะสั่งเกินกําหนดนี้ไม่ได้แต่ต่ํากว่า

นั้นได้
๒.

ทัณฑกรรมที่กําหนดให้เป็นวัน ๆ หมายความว่าทําทัณฑกรรมทุก ๆ วัน จนกว่า จะครบ

กําหนด ในวันหนึ่งนั้นผู้ที่จะสั่งลงทัณฑ์จะกําหนดทัณฑ์กรรมได้ไม่เกินกว่าวันละ ๖ ชั่วโมง แต่ถ้าให้อยู่ในเวร
ยามในวัน หนึ่งไม่เกินกําหนดเวลาอยู่เวรยามตามปกติ ผู้ ใดจะสั่งลงทัณฑกรรมให้

กําหนดโดยชัดเจนว่า

ทัณฑกรรมกี่วันและวันละเท่าใด
(ตารางกําหนดทัณฑ์แก้ไขใหม่โดยอัตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยวินัยทหารแก้ไข
เพิ่มเติม พุทธศักราช ๒๔๗๗)
ชั้น ก. น.อ.-พล.อ.จ. ชั้น ข. ผบ.หมู่เรือชั้น ๑ ชั้น ค. น.ท.ชั้น ง. น.ต.ชั้น จ. ร.อ.
ชั้น ฉ. ร.ต.-ร.ท. ชั้น ช. นายทหารประทวน ชั้น ฌ. พลทหาร

-

๑๒๓ -

ข้อบังคับกระทรวงกลาโหม
ว่าด้วยตําแหน่งและการเทียบตําแหน่งบังคับบัญชา
ข้าราชการกลาโหม
พ.ศ.๒๕๐๑
---------------------------โดยที่เป็นการสมควรกําหนดตําแหน่งและการเทียบตําแหน่งบังคับบัญชา ข้าราชการกลาโหม
ไว้ให้แน่นอนและเหมาะสมแก่กาลสมัย จึงออกข้อบังคับไว้ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑. ข้อบังคับนี้เรียกว่า "ข้อบังคับกระทรวงกลาโหมว่าด้วยตําแหน่ง และการเทียบตําแหน่งบังคับ
บัญชาข้าราชการกลาโหม พ.ศ.๒๕๐๑"
ข้อ ๒. ให้ใช้ข้อบังคับนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
ข้อ ๓. ตําแหน่งบังคับบัญชาข้าราชการกลาโหม ให้เป็นไปตามลําดับดังนี้
(๑) ผู้บังคับหมู่ หรือนายตอน
(๒) ผู้บังคับหมวด ต้นเรือชั้น ๓ หรือผู้บังคับหมวดบินชั้น ๓
(๓) ผู้บังคับกองร้อย ผู้บังคับการเรือชั้น ๓ ต้นเรือชั้น ๒ หรือผู้บังคับหมวดบินชั้น ๒
(๔) ผู้บังคับการเรือชั้น ๒ ต้นเรือชั้น ๑ หรือผู้บังคับหมวดบินชั้น ๑
(๕) ผู้บังคับกองพัน ผู้บังคับการเรือชั้น ๑ หรือผู้บังคับฝูงบิน
(๖) ผู้บังคับการกรม ผู้บังคับหมวดเรือ หรือผู้บังคับการกองบิน
(๗) ผู้บัญชาการกองพล ผู้บังคับหมวดเรือหรือผู้บัญชาการกองพลบิน
(๘) แม่ทัพ
(๙) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม
ข้อ ๔. ข้าราชการกลาโหม ซึ่งมิได้ดํารงตําแหน่งบังคับบัญชาตรงตามที่กําหนดไว้ใน
ข้อ ๓. ให้ถืออัตราเงินเดือนของตําแหน่งที่ดํารงอยู่เป็นหลักในการเทียบตําแหน่งบังคับบัญชา
หากเทียบอัตราเงินเดือนของตําแหน่งที่ดํารงอยู่ตามความในวรรคแรกไม่ได้ก็ให้ถือยศทหาร
หรือเงินเดือนที่ได้รับเป็นหลักในการเทียบตําแหน่งบังคับบัญชา
ข้อ ๕. การเทียบตําแหน่งบังคับบัญชาตามความในข้อ ๔. ให้เทียบดังนี้
(๑) อัตราเงินเดือนนายทหารประทวน หรือยศนายทหารประทวนและข้าราชการกลาโหมพล
เรือนที่ได้รับเงินเดือนในอัตรานายทหารประทวน ให้เทียบตําแหน่งผู้บังคับหมู่เรือนายตอน
(๒) อัตราเงินเดือน ร้อยตรี เรือตรี เรืออากาศตรี ร้อยโท เรือโท เรืออากาศโท หรือยศร้อยตรี
เรือตรี เรืออากาศตรี ร้อยโท เรือโท เรืออากาศโท ตลอดจนว่าที่ยศนั้น ๆ และข้าราชการกลาโหมพลเรือนที่

-

๑๒๔ -

ได้รับเงินเดือนนายทหารชั้นสัญญาบัตรในอัตราชั้นยศดังกล่าวให้เทียบตําแหน่งผู้บังคับหมวด ต้นเรือชั้น ๓ หรือ
ผู้บังคับหมวดบินชั้น ๓
(๓) อัตราเงินเดือน ร้อยเอก เรือเอก เรืออากาศเอก หรื อยศร้อยเอก เรือเอก เรืออากาศเอก
ตลอดจนว่าที่ยศนั้น ๆ และข้าราชการกลาโหมพลเรือนที่ได้รับเงินเดือนนายทหารชั้นสัญญาบัตรในอัตราชั้นยศ
ดังกล่าว ให้เทียบตําแหน่งผู้บังคับกองร้อย ผู้บังคับการเรือชั้น ๓ ต้นเรือชั้น ๒ หรือผู้บังคับหมวดบินชั้น ๒
(๔)

อัตราเงินเดือน พันตรี นาวาอากาศตรี หรือยศพันตรี นาวาตรี นาวาอากาศตรี

ตลอดจนว่าที่ยศนั้น ๆ และข้าราชการกลาโหมพลเรือนที่ได้รับเงินเดือนนายทหารชั้นสัญญาบัตรในอัตราชั้นยศ
ดังกล่าวแล้ว ให้เทียบตําแหน่งผู้บังคับกองพัน ผู้บังคับการเรือชั้น ๒ ต้นเรือชั้น ๑ หรือผู้บังคับหมวดบินชั้น ๑
(๕) อัตราเงินเดือน พันโท นาวาโท นาวาอากาศโท หรือยศพันโท นาวาโท นาวาอากาศโท
ตลอดจนว่าที่ยศนั้น ๆ และข้าราชการกลาโหมพลเรือนที่ได้รับเงินเดือนนายทหารชั้นสัญญาบัตร ในอัตราชั้น
ยศดังกล่าว ให้เทียบตําแหน่งผู้บังคับกองพันผู้บังคับการเรือชั้น ๑ หรือผู้บังคับฝูงบิน
(๖)

อัตราเงินเดือน พันเอก นาวาเอก นาวาอากาศเอก และพันเอกพิเศษ นาวาเอกพิเศษ

นาวาอากาศเอกพิเศษ หรือยศพันเอก นาวาเอก นาวาอากาศเอก พลจัตวา พลเรือจัตวา พลอากาศจัตวา
ตลอดจนว่าที่ยศนั้น ๆ และข้าราชการกลาโหมพลเรือนที่ได้รับเงินเดือนนายทหารชั้นสัญ ญาบัตรในอัตราชั้นยศ
ดังกล่าว ให้เทียบตําแหน่งผู้บังคับการกรม ผู้บังคับหมวดเรือ หรือผู้บังคับการกองบิน
(๗) อัตราเงินเดือน พลตรี พลเรือตรี พลอากาศตรี หรือยศพลตรี พลเรือตรี พลอากาศตรี
ตลอดจนว่าที่ยศนั้น ๆ และข้าราชการกลาโหมพลเรือนที่ได้รับเงินเดือนนายทหารชั้ นสัญญาบัตรในอัตราชั้นยศ
ดังกล่าว ให้เทียบตําแหน่งผู้บัญชาการกองพล ผู้บังคับการกองเรือหรือผู้บัญชาการกองพลบิน
(๘)

อัตราเงินเดือน พลโท พลเรือโท พลอากาศโท ขึ้นไป หรือยศ พลโท พลเรือโท

พลอากาศโท ขึ้นไป ตลอดจนว่าที่ยศนั้น ๆ และข้าราชการกลาโหมพลเรือนที่ได้รับเงินเดือนนายทหารชั้น
สัญญาบัตรในอัตราชั้นยศดังกล่าว ให้เทียบตําแหน่งแม่ทัพ
ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๐๑
(ลงชื่อ)

พลเอก ถ. กิตติขจร

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม
หมายเหตุ ข้อ ๓(๖) และข้อ ๕(๖) ได้แก้ไขตามข้อบังคับ ฯ ฉบับที่ ๒/๒๕๑๑ แล้ว

-

๑๒๕ -

แนวทางการลงทัณฑ์ข้าราชการ ทอ.
(ผบ.ทอ. อนุมัติเมื่อ ๔ ก.ย.๒๕๒๓)

-

๑๒๖ -

(สําเนา)
บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ กพ.ทอ. (กปค. โทร.๒ - ๑๒๔๕)
ที่ กห ๐๖๐๓.๖/๔๖๓๑

วันที่ ๒๘ ส.ค.๓๙

เรื่อง ขออนุมัติใช้แนวทางการลงทัณฑ์ข้าราชการ ทอ.ที่ปรับปรุงใหม่
เรียน ผบ.ทอ.
๑. เนื่องจากคณะกรรมการพิจารณาบําเหน็จประจําปี ซึ่งมี รอง ผบ.ทอ. เป็นประธานได้มีมติ
เมื่อ ๒๓ ส.ค.๓๗ ให้ ผช.เสธ.ทอ.ฝกพ.พิจารณาแก้ไขเรื่องการลงทัณฑ์ข้าราชการ ทอ.ตามข้อสั งเกตของ
คณะกรรมการ ฯ ในประเด็นปัญหาว่า ข้าราชการกระทําความผิดกรณีเดียวกัน แต่ผู้บังคับบัญชาแต่ละ นขต.
ทอ.ลงทัณฑ์ไม่เหมือนกัน หรือแม้แต่ข้าราชการในกองบินต่าง ๆ ที่ขึ้นตรงกองพลบินเดียวกันก็มักจะลงทัณฑ์ไม่
เหมือนกัน
๒. ผช.เสธ.ทอ.ฝกพ.ได้พิจารณาและดําเนินการตามมติคณะกรรมการ ฯ
ในข้อ ๑ เสร็จเรียบร้อยแล้ว ดังนี้
๒.๑ จัดประชุมหน่วยที่รับผิดชอบ คือ กพ.ทอ.และ สบ.ทอ.(กธน.ฯ) เพื่อพิจารณารวมทั้ง
เชิญหน่วยเกี่ยวข้องร่วมให้ข้อคิดเห็นด้วย เช่น อย.และ ขส.ทอ.ร่วมให้ข้อคิดเห็นในการปรับปรุงแก้ไขแนวทาง
ลงทัณฑ์ในกรณีความผิดเกี่ยวกับนายพาหนะและ กฎจราจร เป็ นต้น ซึ่งมีการจัดประชุมพิจารณารวมทั้งสิ้น
๑๑ ครั้ง ตั้งแต่ พ.ย.๓๗ - ก.ย.๓๘ โดยมี พล.อ.ท.ปรีชา นิยมไทย ดํารงตําแหน่ง ผช.เสธ.ทอ.ฝกพ.เป็น
ประธานการประชุมดังกล่าว
๒.๒ เสนอ นขต.ทอ.และกองบินต่าง ๆ ให้ร่วมพิจารณาในการปรับปรุงแก้ไขแนวทางลง
ทัณฑ์ ฯ โดยให้ กพ.ทอ.แจ้งข้อมูลความเป็นมาตามข้อ ๑ และจัดทําร่างแก้ไขแนวทางลงทัณฑ์ ฯ ตามผลการ
พิจารณาในข้อ ๒.๑ รวมทั้งจัดทําบัญชีแสดงรายละเอียดในการแก้ไข ส่งให้ นขต.ทอ.และกองบิน พิจารณา
โดยใช้ระยะเวลาประมาณ ๑ เดือนเศษ (๔ ธ.ค.๓๘ - ๒๒ ม.ค.๓๙) ปรากฏว่า มีหน่วยที่เห็นด้วยกับร่างแก้ ไข
แนวทางลงทัณฑ์ ดัง กล่ า ว จํ านวน ๒๙ หน่ว ย และมีห น่ ว ยเสนอข้ อคิด เห็ นและข้ อเสนอแนะเพิ่ มเติ มอี ก
๑๒ หน่วย
๓. ผช.เสธ.ทอ.ฝกพ.(พล.อ.ท.วีระเดช มานิกบุตร) ได้พิจารณาดําเนินการต่อมา ดังนี้
\๓.๑ จัดประชุม...

-

๑๒๗ -

๓.๑ จัดประชุม นขต.ทอ.และกองบิน ร่วมพิจารณาตามข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของ
หน่วยต่าง ๆ ในข้อ ๒.๒ รวม ๒ ครั้ง เมื่อ ๑๙ มี.ค.๓๙ และ ๒๙ เม.ย.๓๙
๓.๒ จั ดประชุมหน่ วยเกี่ยวข้อง ได้แก่ กพ.ทอ.,สบ.ทอ.,กง.ทอ.และ ขส.ทอ.บนอ. เมื่อ
๒๘ มิ.ย.๓๙ เพื่อพิจารณาให้ได้ข้อยุติในบางประเด็นที่ กง.ทอ.และ ขส.ทอ.เสนอข้อคิดเห็นเพิ่มเติมและเพื่อตรวจ
ความละเอียดรอบคอบเป็นครั้งสุดท้ายอีกครั้ง
๔. ผลการพิจารณาดําเนินการปรับปรุงแก้ไขแนวทางลงทัณฑ์ข้าราชการ ทอ. ตามข้อ ๒ และ
ข้อ ๓ สรุปข้อยุติได้ดังนี้
๔.๑ เห็นสมควรให้ปรับปรุงแก้ไขแนวทางลงทัณฑ์ข้าราชการ ทอ. ซึ่ง ผบ.ทอ.ได้อนุมัติ
ไว้เมื่อ ๔ ก.ย.๒๓ ท้ายหนังสือ กพ.ทอ. ที่ ๒๑๖๙๒/๒๓ ลง ๓ ก.ย.๒๓ เรื่อง การพิจารณากําหนดแนวทาง
ลงโทษหรือลงทัณฑ์ให้เป็นมาตรฐานเดียวกันเสียใหม่ โดยมีหลักการเหตุผลและประเด็นสําคัญในการปรับปรุง
แก้ไข ดังนี้
๔.๑.๑ หลักการและเหตุผลในการปรับปรุงแก้ไข เป็นการแก้ไขในการกําหนดทั ณฑ์
แต่ละกรณีความผิด ให้มีความเป็นธรรมหรือเสมอภาคมากขึ้น กล่าวคือ ในกรณีความผิดเดียวกันผู้บังคับบัญชา
แต่ละหน่วยควรลงทัณฑ์ให้ใกล้เคียงกัน หรือไม่ควรให้แตกต่างกันมากเกินไป
๔.๑.๒ ประเด็นสําคัญในการปรับปรุงแก้ไขแนวทางลงทัณฑ์ ฯ คือ
๔.๑.๒.๑ การลงทัณฑ์จากเดิมที่กําหนดไว้ว่า "ให้อยู่ใน
ดุลพินิจของผู้บังคับบัญชา" ปรับแก้ใหม่ โดยกําหนดขอบเขตการลงทัณฑ์ เป็น ครั้งที่ ๑, ครั้งที่ ๒, ครั้งที่ ๓ และ
ครั้งต่อ ๆ ไป โดยการลงทัณฑ์ในแต่ละครั้งจะอยู่ในช่วงที่ใกล้เคียงกัน"
๔.๑.๒.๒ การลงทัณฑ์จากเดิมที่กําหนดทัณฑ์ไว้มีช่วงห่างกัน เช่ น ครั้งที่
๑ กักไม่เกิน ๓ วัน, ครั้งที่ ๒ กักไม่เกิน ๗ วัน, ครั้งที่ ๓ ขังไม่เกิน ๕ วัน ปรับแก้ไขใหม่ เป็นครั้งที่ ๑ กักไม่เกิน
๓ วัน, ครั้งที่ ๒ กักอย่างต่ํา ๔ วัน แต่ไม่เกิน ๗ วัน, ครั้งที่ ๓ และครั้งต่อ ๆ ไป ขังไม่เกิน ๗ วัน เป็นต้น
๔.๑.๒.๓ ความผิดที่ไม่ร้ายแรงหรือไม่ได้ทําความเสียหายต่อทางราชการ
จะกําหนดทัณฑ์ ฯ ในสถานเบาก่อน คือ ครั้งที่ ๑ เริ่มจากภาคทัณฑ์
๔.๑.๒.๔ ความผิดที่อาจจะเกิดความเสียหายหรือทําให้เกิด

ความเสียหาย...

-

๑๒๘ -

ความเสียหายต่อทางราชการจะกําหนดทัณฑ์ ครั้งที่ ๑ โดยเริ่มจาก "กัก" หรือ "ขัง" แล้วแต่กรณีความผิด
๔.๑.๒.๕ กําหนดการลงทัณฑ์ในแต่ละครั้งของกรณีความผิดหนึ่ง ๆให้
กําหนดทัณฑ์เพียงสถานเดียว เช่น เดิมกําหนดว่า ครั้งที่ ๑ กัก หรือขังไม่เกิน ๓ วัน ครั้งที่ ๒ ขัง ๗ วัน ครั้งที่ ๓
ขัง ๑๔ วัน ปรับปรุงแก้ไขใหม่ เป็น ครั้งที่ ๑ ภาคทัณฑ์,ครั้งที่ ๒ กักไม่เกิน ๗ วัน ครั้งที่ ๓ และครั้งต่อ ๆ ไป
ขังไม่เกิน ๗ วัน เป็นต้น ทั้งนี้ เพื่อมิให้การลงทัณฑ์ในกรณีความผิดเดียวกันของแต่ละหน่วยแตกต่างกันมาก
เกินไปตามหลักการในข้อ ๔.๑.๑
๔.๑.๒.๖ ให้ระบุไว้ด้วยว่า ความผิดกรณีอื่น ๆ ที่มิได้นํามากําหนดแนว
ทางการลงทัณฑ์ ฯ ไว้ให้พิจารณาการลงทัณฑ์ตามที่กําหนดไว้ใน พ.ร.บ.ว่าด้วยวินัยทหาร พ.ศ.๒๔๗๖ เหตุผล
เพื่อให้เกิดความชัดเจนในการปฏิบัติยิ่งขึ้น
๔.๑.๒.๗ ให้ ร ะบุ นั บ ครั้ ง การลงทั ณ ฑ์ ใ นกรณี ค วามผิ ด เดี ย วกั น
ต่อเนื่องกันไปตลอดชีวิตการรับราชการ เหตุผล เพื่อระบุไว้ให้ชัดเจนตรงกับที่ปฏิบัติจริง และเพื่อปูองกันการ
สับสนในการปฏิบัติต่อ ๆ ไป ซึ่งเป็นประโยชน์ในการกวดขันวินัย ทําให้มีการหลาบจําไม่กล้ากระทําผิดซ้ําอีก
ไม่ยุ่งยากต่อการนับครั้ง ผู้บังคับบัญชาสามารถตรวจสอบประวัติของผู้ใต้บังคับบัญชาได้ว่ามีพฤติกรรมอย่างไร
บ้าง โดยเฉพาะกรณีย้ายหน่วยและเป็นขวัญกําลังใจแก่ผู้ประพฤติดี
๔.๒ จัดทําตารางแนวทางการลงทัณฑ์ข้าราชการ ทอ.ในกรณีความผิดต่าง ๆ ที่ปรับปรุง
แก้ไขใหม่ ตามหลักการในข้อ ๔.๑ (ตามผนวกที่แนบ) และจัดทํารายละเอียดแสดงการปรับปรุงแก้ไข เพื่อ
ประกอบการพิจารณา (ตามบัญชีที่แนบ)
๕. ผช.เสธ.ทอ.ฝกพ.พิจารณาแล้ว เห็นว่าตารางแนวทางการลงทัณฑ์ข้าราชการ ทอ.ที่ปรับปรุง
แก้ไขใหม่ในข้อ ๔.๒ นั้น ได้ผ่านการพิจารณากลั่นกรองอย่างละเอียดถี่ถ้วนจากหน่วยรับผิดชอบและ นขต.ทอ.
และกองบิ นทุกหน่ วยได้พิจารณาด้ว ยแล้ว จึงถือได้ว่าเป็นแนวทางที่มีความเหมะสมและเป็นธรรมมากขึ้น
สมควรนําเรียน ผบ.ทอ.เพื่อพิจารณาอนุมัติให้ นขต.ทอ.ยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติต่อไป โดยได้นําเรียน รอง
ผบ.ทอ.ในฐานะประธานกรรมการพิจารณาบําเหน็จประจําปีของ ทอ. เพื่อพิจารณาเห็นชอบก่อน
๖. รอง ผบ.ทอ./ประธานกรรมการพิจารณาบําเหน็จประจําปีของ ทอ.ได้

พิจารณา...

-

๑๒๙ -

พิจารณาให้ความเห็นชอบตามชอบตามข้อ ๕ แล้ว เมื่อ ๒๒ ส.ค.๓๙ และให้ กพ.ทอ.ดําเนินการนําเรียน ผบ.
ทอ.พิจารณาตามสายงานปกติต่อไป ตามหนังสือ สน.ผบ.ทอ.ที่
กห ๐๖๔๐.๗/๗๐๐ ลง ๒๑ ส.ค.๓๙ ที่แนบ
๗. กพ.ทอ.พิจารณาแล้ว เห็นสมควรดําเนินการให้เป็นไปตามที่ รอง ผบ.ทอ./ประธานกรรมการ
พิจารณาบําเหน็จประจําปีของ ทอ.ได้เห็นชอบแล้ว ตามข้อ ๖ โดยขออนุมัติดังนี้
๗.๑ ให้ยกเลิกแนวทางการลงทัณฑ์ข้าราชการ ทอ.ตามที่ ผบ.ทอ.ได้อนุมัติไว้เมื่อ ๔ ก.ย.
๒๓ ท้ายหนังสือ กพ.ทอ. ที่ ๒๑๖๙๒/๒๓ ลง ๓ ก.ย.๒๓ ตามที่กล่าวในข้อ ๔.๑
๗.๒ ออกคําสั่ง ทอ.ให้ นขต.ทอ.ถือปฏิบัติตามแนวทางการลงทัณฑ์
ข้าราชการ ทอ.ที่ปรับปรุงแก้ไขใหม่ ตามข้อ ๔.๒ ต่อไป ซึ่ง กพ.ทอ.ได้ยกร่างคําสั่ง ทอ.(เฉพาะ) ที่ .........../๓๙
ลง.......... ส.ค.๓๙ เรื่อง กําหนดแนวทางลงทัณฑ์ข้าราชการ ทอ.เพื่อพิจารณาลงชื่อเรียบร้อยแล้ว
จึงเรียนมาเพื่อพิจารณา หากเห็นชอบด้วยขอได้อนุมัติตามข้อ ๗ และลงชื่อ
ในร่างคําสั่ง ทอ.ฯ ตามที่แนบมาพร้อมนี้
(ลงชื่อ) พล.อ.ต.ภักดี ศรลัมภ์
จก.กพ.ทอ.
(ลงชื่อ) พล.อ.ท.ธีร์ศิลป์ คัมภีรญาณนนท์
รอง เสธ.ทอ.(๑)
๒๙ ส.ค.๓๙
เรียน ผบ.ทอ.
กระผมพิจารณาแล้ว เห็นสมควรอนุมัติตามข้อ ๗ และลงชื่อในคําสั่ง ฯ ที่แนบ
(ลงชื่อ) พล.อ.อ.อมร แนวมาลี
เสธ.ทอ.
๒๙ ส.ค.๓๙
อนุมัติ ลงชื่อแล้ว
สําเนาถูกต้อง
(ลงชื่อ) พล.อ.อ.ม.ร.ว.ศิริพงษ์ ทองใหญ่
เสนอ นขต.ทอ.
ผบ.ทอ.
๓๐ ส.ค.๓๙

(ลงชื่อ) พล.อ.ต.ภักดี ศรลัมภ์
(ภักดี ศรลัมภ์)
จก.กพ.ทอ.
๖ ก.ย.๓๙

-

๑๓๐ -

ตารางแนวทางการลงทัณฑ์ข้าราชการ ทอ.
(ประกอบคาสั่ง ทอ.(เฉพาะ)ที่ ๑๕๐/๓๙ ลง ๓๐ ส.ค.๓๙
เรื่อง กาหนดแนวทางการลงทัณฑ์ข้าราชการ ทอ.)
ลําดับ
๑.

กรณีความผิด

การลงทัณฑ์

ความผิดเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการ

- ครั้งที่ ๑ ภาคทัณฑ์

๑.๑ ปฏิบัติราชการไม่ตรงเวลาตามที่

- ครั้งที่ ๒ กักไม่เกิน ๓ วัน

ทางราชการกําหนด โดยไม่มี
เหตุผลอันสมควร
๑.๒ ปฏิบัติงานบกพร่องหรือพลาด

- ครั้งที่ ๓ และครั้งต่อ ๆ ไป กักอย่างต่ํา
๔ วัน แต่ไม่เกิน ๗ วัน
- ครั้งที่ ๑ ภาคทัณฑ์

เป็นเหตุให้เสียหายต่อทาง

- ครัง้ ที่ ๒ กักไม่เกิน ๗ วัน

ราชการ

- ครั้งที่ ๓ และครั้งต่อ ๆ ไป ขังไม่เกิน
๗ วัน

๑.๓ เกียจคร้านต่อหน้าที่ราชการ

- ครั้งที่ ๑ ภาคทัณฑ์
- ครั้งที่ ๒ กักไม่เกิน ๓ วัน
- ครั้งที่ ๓ และครั้งต่อ ๆ ไป กักอย่างต่ํา
๔ วัน แต่ไม่เกิน ๗ วัน

๑.๔ ประมาทเลินเล่อเป็นเหตุให้
ให้ทรัพย์สินของทางราชการ
เสียหาย

- ครั้งที่ ๑ กักไม่เกิน ๓ วัน
- ครั้งที่ ๒ กักอย่างต่ํา ๔ วัน แต่ไม่เกิน
๗ วัน

๑.๕ ออกนอกกรมกองในเวลาราชการ - ครั้งที่ ๓ ขังไม่เกิน ๗ วัน
โดยไม่ได้รับอนุญาต

- ครั้งที่ ๑ ภาคทัณฑ์
- ครั้งที่ ๒ กักไม่เกิน ๓ วัน
- ครั้งที่ ๓ และครั้งต่อ ๆ ไป กักอย่างต่ํา
๔ วัน แต่ไม่เกิน ๗ วัน

๑.๖ นอนหลับในเวลาราชการ

- ครั้งที่ ๑ ภาคทัณฑ์
- ครัง้ ที่ ๒ กักไม่เกิน ๓ วัน
- ครัง้ ที่ ๓ และครั้งต่อ ๆ ไป กักอย่างต่ํา
๔ วัน แต่ไม่เกิน ๗ วัน

หมายเหตุ

-

ลําดับ

๑๓๑ -

กรณีความผิด
๑.๗ เล่นเกมต่าง ๆ ในเวลาราชการ
(ไม่เกี่ยวกับเกมการพนันต่าง ๆ)

การลงทัณฑ์
- ครั้งที่ ๑ ภาคทัณฑ์
- ครั้งที่ ๒ กักไม่เกิน ๓ วัน
- ครั้งที่ ๓ และครั้งต่อ ๆ ไป กักอย่างต่ํา
๔ วัน แต่ไม่เกิน ๗ วัน

๑.๘ ขาดการรับ-ส่ง บุคคลสําคัญหรือ - ครั้งที่ ๑ ภาคทัณฑ์
ขาดการร่วมงานพิธีตามคําสั่ง

- ครั้งที่ ๒ กักไม่เกิน ๗ วัน

ผู้บังคับบัญชา โดยไม่มีเหตุผล

- ครั้งที่ ๓ และครั้งต่อ ๆ ไป ขังไม่เกิน

อันสมควร
๑.๙ ลาไม่ถูกต้องตามข้อบังคับ กห.

๗ วัน
- ครั้งที่ ๑ ภาคทัณฑ์

ว่าด้วยการลา พ.ศ.๒๕๓๕ และ

- ครั้งที่ ๒ กักไม่เกิน ๓ วัน

ที่แก้ไข โดยไม่มีเหตุผลที่สมควร

- ครั้งที่ ๓ และครั้งต่อ ๆ ไป กักอย่างต่ํา
๔ วัน แต่ไม่เกิน ๗ วัน

๑.๑๐ ขาดการเรียกชื่อสํารวจยอด
โดยไม่มีเหตุผลอันสมควร

- ครัง้ ที่ ๑ ภาคทัณฑ์
- ครั้งที่ ๒ กักไม่เกิน ๓ วัน
- ครั้งที่ ๓ และครั้งต่อ ๆ ไป กักอย่างต่ํา
๔ วัน แต่ไม่เกิน ๗ วัน

๑.๑๑ ไม่ส่งใช้หนี้เงินยืมของทาง
ราชการภายในกําหนด

- ครั้งที่ ๑ ภาคทัณฑ์
- ครั้งที่ ๒ กักไม่เกิน ๓ วัน
- ครั้งที่ ๓ และครั้งต่อ ๆ ไป กักอย่างต่ํา
๔ วัน แต่ไม่เกิน ๗ วัน

๑.๑๒ ขาดราชการ (หมายถึง การขาด - ในเวลาปกติขังเท่าจํานวนวันที่ขาด
จากหน้าที่ราชการ คือ
- ขาดราชการไม่ถึง ๒๔ ชม.
ต่อหน้าราชศัตรู หรือขาดไม่ถึง ๓ วัน
ในเวลาไม่ปกติ หรือขาดโดยมิได้รับ
อนุญาต หรือเมื่อพ้นกําหนดอนุญาต

ราชการ
- ในเวลาประกาศกฎอัยการศึก ขังไม่เกิน
๑๕ วัน

หมายเหตุ

-

ลําดับ

๑๓๒ -

กรณีความผิด

การลงทัณฑ์

ในเวลาปกติยังไม่ถึง ๑๕ วัน
- ไม่ปฏิบัติราชการหรือมาลงชื่อ
ในสมุดปฏิบัติราชการแล้วแต่ไม่อยู่
ปฏิบัติราชการ)
๑.๑๓ รายงานเหตุการณ์ตามข้อบังคับ - ครั้งที่ ๑ ภาคทัณฑ์
กระทรวงกลาโหมว่าด้วย

- ครั้งที่ ๒ กักไม่เกิน ๓ วัน

การรายงานด่วน พ.ศ.๒๕๑๑

- ครั้งที่ ๓ และครั้งต่อ ๆ ไป ขังไม่เกิน

ไม่ทันตามกําหนดโดยไม่มี

๗ วัน

เหตุผลอันสมควร
๑.๑๔ ละทิ้งหน้าที่ราชการ
(เฉพาะที่เกี่ยวกับวินัยทหาร
หมายถึง มาปฏิบัติราชการ

- ครั้งที่ ๑ ขังไม่เกิน ๗ วัน
- ครั้งที่ ๒ ขังอย่างต่ํา ๘ วัน
แต่ไม่เกิน ๑๕ วัน

แล้วต่อมาละทิ้งไป โดยไม่ได้รับอนุญาต - ครั้งที่ ๓ และครั้งต่อ ๆ ไป ขังอย่างต่ํา
และไม่มีเหตุผลอันสมควร

๑๖ วัน แต่ไม่เกิน ๓๐ วัน

- ได้รับมอบหมายให้ทํางานแล้ว
ละทิ้งจนเป็นเหตุให้เกิดความเสียหาย
๑.๑๕ บกพร่องในกรณีต่าง ๆ
จนถูกส่งตัวกลับ

- ครั้งที่ ๑ กักไม่เกิน ๓ วัน
- ครั้งที่ ๒ กักอย่างต่ํา ๔ วัน แต่ไม่เกิน
๗ วัน
- ครั้งที่ ๓ และครั้งต่อ ๆ ไป ขังไม่เกิน
๗ วัน

๑.๑๖ ขาดการฝึกอบรมประจํา

- ครั้งที่ ๑ ภาคทัณฑ์

สัปดาห์

- ครั้งที่ ๒ กักไม่เกิน ๓ วัน
โดยไม่มีเหตุผลอันสมควร

- ครั้งที่ ๓ และครั้งต่อ ๆ ไป กักอย่างต่ํา
๔ วัน แต่ไม่เกิน ๗ วัน

๑.๑๗ ฝุาฝืนหรือไม่ปฏิบัติตาม

- ครั้งที่ ๑ ภาคทัณฑ์

ระเบียบ ข้อบังคับ ของ

- ครั้งที่ ๒ กักไม่เกิน ๓ วัน

ทางราชการ

- ครั้งที่ ๓ และครั้งต่อ ๆ ไป ขังไม่เกิน ๗ วัน

หมายเหตุ

-

ลําดับ

๑๓๓ -

กรณีความผิด
๑.๑๘ ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการ

การลงทัณฑ์
- ครั้งที่ ๑ ภาคทัณฑ์

ดําเนินการต่อหนังสือราชการ

- ครั้งที่ ๒ กักไม่เกิน ๓ วัน

ล่าช้าไม่ทันตามกําหนด

- ครั้งที่ ๓ และครั้งต่อ ๆ ไป กักอย่างต่ํา

โดยไม่มีเหตุผลอันสมควร
๑.๑๙ ทําเอกสารของทางราชการ
สูญหาย

๔ วัน แต่ไม่เกิน ๗ วัน
- ครั้งที่ ๑ ภาคทัณฑ์
- ครั้งที่ ๒ กักไม่เกิน ๗ วัน
- ครั้งที่ ๓ และครั้งต่อ ๆ ไป ขังไม่เกิน
๗ วัน

๒.

ความผิดเกี่ยวกับการละเลย
ไม่ปฏิบัติตามคาสั่งผู้บังคับบัญชา
๒.๑ ไม่ปฏิบัติตามคําสั่งผู้บังคับบัญชา

- ครั้งที่ ๑ ภาคทัณฑ์
- ครัง้ ที่ ๒ กักไม่เกิน ๗ วัน
- ครั้งที่ ๓ และครั้งต่อ ๆ ไป
ขังไม่เกิน ๗ วัน

๒.๒ ไม่ปฏิบัติตามคําสั่งผู้บังคับบัญชา
เป็นเหตุให้เสียหายต่อทางราชการ

- ครั้งที่ ๑ ขังไม่เกิน ๗ วัน
- ครั้งที่ ๒ ขังอย่างต่ํา ๘ วัน
แต่ไม่เกิน ๑๕ วัน
- ครั้งที่ ๓ และครั้งต่อ ๆ ไป ขังอย่างต่ํา
๑๖ วัน แต่ไม่เกิน ๓๐ วัน

๒.๓ ถูกกักบริเวณแล้วหนี

- ขัง ๒ เท่าของจํานวนที่กักยังไม่ครบ

๒.๔ ไม่ปฏิบัติตามระเบียบ ทอ.

- ครั้งที่ ๑ ภาคทัณฑ์

ว่าด้วยการพักอาศัย

- ครั้งที่ ๒ กักไม่เกิน ๓ วัน

พ.ศ.๒๕๒๙ และที่แก้ไข

- ครั้งที่ ๓ และครั้งต่อ ๆ ไป กักอย่างต่ํา
๔ วัน แต่ไม่เกิน ๗ วัน

๒.๕ ออกนอกเขตที่ตั้งกรมกอง
ทหารโดยไม่มีบัตรอนุญาต
ตามข้อบังคับ กห.ว่าด้วยการลา
พ.ศ.๒๕๓๕ และที่แก้ไข
(ใช้บังคับตั้งแต่ จ.ต. – จ.อ.)

- ครั้งที่ ๑ กักไม่เกิน ๓ วัน
- ครัง้ ที่ ๒ กักอย่างต่ํา ๔ วัน
แต่ไม่เกิน ๗ วัน
- ครั้งที่ ๓ และครั้งต่อ ๆ ไป
ขังไม่เกิน ๗ วัน

หมายเหตุ

-

ลําดับ

๑๓๔ -

กรณีความผิด

การลงทัณฑ์

๒.๖ ฝุาฝืนระเบียบเข้าไปในเขตหวงห้าม - ครั้งที่ ๑ ภาคทัณฑ์
- ครั้งที่ ๒ กักไม่เกิน ๓ วัน
- ครัง้ ที่ ๓ และครั้งต่อ ๆ ไป กักอย่าง
ต่าํ ๔ วัน แต่ไม่เกิน ๗ วัน
๒.๗ จับสัตว์น้ําในเขตที่ประกาศห้ามจับ

- ครั้งที่ ๑ กักไม่เกิน ๓ วัน
- ครั้งที่ ๒ กักอย่างต่ํา ๔ วัน
แต่ไม่เกิน ๗ วัน
- ครั้งที่ ๓ และครั้งต่อ ๆ ไป
ขังไม่เกิน ๗ วัน

๒.๘ ขัดขืนการจับกุมของ จนท.สห.
(เฉพาะที่เกี่ยวกับวินัยทหาร)

- ครั้งที่ ๑ กักไม่เกิน ๗ วัน
- ครั้งที่ ๒ ขังไม่เกิน ๗ วัน
- ครั้งที่ ๓ และครั้งต่อ ๆ ไป ขังอย่างต่ํา
๘ วัน แต่ไม่เกิน ๑๕ วัน

๒.๙ ต้องหาคดีแล้วไม่รายงานให้
ผู้บังคับบัญชาทราบ

- ครั้งที่ ๑ ภาคทัณฑ์
- ครั้งที่ ๒ กักไม่เกิน ๓ วัน
- ครั้งที่ ๓ และครั้งต่อ ๆ ไป กักอย่าง
ต่าํ ๔ วัน แต่ไม่เกิน ๗ วัน

๒.๑๐ ไม่รายงานขอแก้ไขเพิ่มเติม

- ครั้งที่ ๑ ภาคทัณฑ์

หรือตรวจสอบประวัติหรือ

- ครั้งที่ ๒ กักไม่เกิน ๓ วัน

แฟูมหลักฐานข้อมูลกําลังกล

- ครั้งที่ ๓ และครั้งต่อ ๆ ไป กักอย่าง
ต่าํ ๔ วัน แต่ไม่เกิน ๗ วัน

๓.

ความผิดเกี่ยวกับความประพฤติ
๓.๑ ไม่ปฏิบัติตามสัญญากับผู้อื่น
เป็นเหตุให้เสื่อมเสียชื่อเสียงถึง ทอ.

- ครั้งที่ ๑ ภาคทัณฑ์
- ครั้งที่ ๒ กักไม่เกิน ๗ วัน
- ครั้งที่ ๓ และครั้งต่อ ๆ ไป
ขังไม่เกิน ๗ วัน

๓.๒ หลอกลวงทรัพย์ของผู้อื่น
เป็นเหตุให้เสื่อมเสียชื่อเสียงถึง ทอ.

- ครั้งที่ ๑ กักไม่เกิน ๗ วัน
- ครั้งที่ ๒ ขังไม่เกิน ๗ วัน

หมายเหตุ

-

ลําดับ

๑๓๕ -

กรณีความผิด

การลงทัณฑ์
- ครั้งที่ ๓ และครั้งต่อ ๆ ไป ขังอย่างต่ํา
๘ วัน แต่ไม่เกิน ๑๕ วัน

๓.๓ ประพฤติตนไม่เหมาะสม
ก่อความไม่สงบขึ้นในหมู่คณะ

- ครั้งที่ ๑ กักไม่เกิน ๗ วัน
- ครั้งที่ ๒ ขังไม่เกิน ๗ วัน
- ครั้งที่ ๓ และครั้งต่อ ๆ ไป ขังอย่างต่ํา
๘ วัน แต่ไม่เกิน ๑๕ วัน

๓.๔ ใช้กิริยาวาจาไม่สุภาพต่อ
ผู้บังคับบัญชาหรือผู้มียศสูงกว่า

- ครั้งที่ ๑ กักไม่เกิน ๗ วัน
- ครั้งที่ ๒ ขังไม่เกิน ๗ วัน
- ครั้งที่ ๓ และครั้งต่อ ๆ ไป ขังอย่างต่ํา
๘ วัน แต่ไม่เกิน ๑๕ วัน

๓.๕ ใช้กิริยาวาจาไม่สุภาพต่อ

- ครั้งที่ ๑ ภาคทัณฑ์

เจ้าหน้าที่ซึ่งปฏิบัติราชการ

- ครั้งที่ ๒ กักไม่เกิน ๓ วัน

ตามหน้าที่หรือเป็นเจ้าหน้าที่

- ครั้งที่ ๓ และครั้งต่อ ๆ ไป กักอย่าง

ใช้กิริยาวาจาไม่สุภาพต่อผู้อื่น

ต่าํ
๔ วัน แต่ไม่เกิน ๗ วัน

๓.๖ กล่าวเท็จหรือหลอกลวง
ผู้บังคับบัญชา

- ครั้งที่ ๑ ภาคทัณฑ์
- ครั้งที่ ๒ กักไม่เกิน ๗ วัน
- ครั้งที่ ๓ และครั้งต่อ ๆ ไป
ขังไม่เกิน ๗ วัน

๓.๗ ก่อการทะเลาะวิวาท

- ครั้งที่ ๑ กักไม่เกิน ๗ วัน
- ครั้งที่ ๒ ขังไม่เกิน ๗ วัน
- ครั้งที่ ๓ และครั้งต่อ ๆ ไป ขังอย่างต่ํา
๘ วัน แต่ไม่เกิน ๑๕ วัน

๓.๘ ก่อหนี้สินกับทางราชการ
โดยซื้อเชื่อเกินโควตา

- ครั้งที่ ๑ ภาคทัณฑ์
- ครั้งที่ ๒ กักไม่เกิน ๗ วัน
- ครั้งที่ ๓ และครั้งต่อ ๆ ไป
ขังไม่เกิน ๗ วัน

หมายเหตุ

-

ลําดับ

๑๓๖ -

กรณีความผิด

การลงทัณฑ์

๓.๙ เป็นชู้กับข้าราชการหรือ

หมายเหตุ
- ถ้าผลการสอบสวนปรากฏ

ลูกจ้าง ทอ.หรือภริยา

เป็นที่ชัดเจนว่าเป็นชู้หรือมีชู้

ข้าราชการหรือลูกจ้าง ทอ.

ให้ปลดออกจากราชการ

หรือมีชู้กับข้าราชการ หรือ

โดยไม่มีสิทธิได้รับเบี้ยหวัด

ลูกจ้าง ทอ.หรือสามี

บําเหน็จบํานาญ หากผลการ

ข้าราชการหรือลูกจ้าง ทอ.

สอบสวนไม่ชัดเจนแต่เชื่อได้ว่า
มีมลทินมัวหมองก็ให้ปลดออก
จากราชการโดยมีสิทธิได้รับ
เบี้ยหวัดบําเหน็จบํานาญ

๓.๑๐ เป็นชู้หรือมีชู้กับ

- ขัง ๓๐ วัน

บุคคลภายนอก

- กรณีมีการฟูองร้อง
ต่อศาลให้งดการ
ลงทัณฑ์และเมื่อ
ศาลมีคําพิพากษา
ถึงที่สุดว่าเป็นชู้
หรือมีชู้ให้ปลด
ออกจากราชการ
โดยไม่มีสิทธิได้รับ
เบี้ยหวัดบําเหน็จ
บํานาญ

๓.๑๑ ประพฤติตนไม่เหมาะสม
ในทางชู้สาว

- ครั้งที่ ๑ ภาคทัณฑ์
- ครั้งที่ ๒ กักไม่เกิน
๗ วัน
- ครั้งที่ ๓ และครั้งต่อ ๆ
ไป ขังไม่เกิน ๗ วัน

๓.๑๒ กรอกข้อมูลในรายงานขอ
บ้านพักอาศัยของ ทอ.ไม่ตรง
กับข้อเท็จจริงโดยมีเจตนา
ทุจริต

- ครั้งที่ ๑ กักไม่เกิน ๗ วัน
- ครัง้ ที่ ๒ ขังไม่เกิน ๗ วัน
- ครัง้ ที่ ๓ และครั้งต่อ ๆ
ไป ขังอย่างต่ํา ๘ วัน
แต่ไม่เกิน ๑๕ วัน

-

ลําดับ

กรณีความผิด

๑๓๗ การลงทัณฑ์

๓.๑๓ ให้ข้อมูลหรือข่าวสารที่ทําให้ - ครั้งที่ ๑ ภาคทัณฑ์
เกิดความเสียหายต่อทาง

- ครั้งที่ ๒ กักไม่เกิน ๗ วัน

ราชการ

- ครั้งที่ ๓ และครั้งต่อ ๆ
ไป ขังไม่เกิน ๗ วัน

๔.

ความผิดเกี่ยวกับเวรยาม
๔.๑ ละทิ้งหน้าที่เวรยาม

- ครั้งที่ ๑ ขังไม่เกิน ๗ วัน

(หมายถึง-มาปฏิบัติหน้าที่เวร - ครัง้ ที่ ๒ ขังอย่างต่ํา ๘ วัน
ยาม แล้วต่อมาละทิ้งไปโดยไม่ได้รับ
อนุญาต และไม่มีเหตุอันควร
- ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติ

แต่ไม่เกิน ๑๕ วัน
- ครั้งที่ ๓ และครั้งต่อ ๆ ไป ขัง
อย่างต่ํา ๑๖ วัน แต่ไม่เกิน ๓๐ วัน

หน้าที่เวรยามแล้วละทิ้งจนเป็นเหตุ
ให้เกิดความเสียหาย)
๔.๒ ละเลยหน้าที่เวรยาม

- ครั้งที่ ๑ กักไม่เกิน ๗ วัน

(หมายถึง-มาปฏิบัติหน้าที่เวร - ครั้งที่ ๒ ขังไม่เกิน ๗ วัน
ยามแต่ไม่สนใจในหน้าที่เวรยาม)

- ครั้งที่ ๓ และครั้งต่อ ๆ ไป ขัง
อย่างต่ํา ๘ วัน แต่ไม่เกิน ๑๕ วัน

๔.๓ บกพร่องหน้าที่เวรยาม

- ครั้งที่ ๑ ภาคทัณฑ์

(หมายถึง-ปฏิบัติหน้าที่เวรยาม - ครั้งที่ ๒ กักไม่เกิน ๗ วัน
ไม่ถูกต้องตามระเบียบแบบธรรม
เนียมของทหารเป็นเหตุให้ทาง

- ครั้งที่ ๓ และครั้งต่อ ๆ ไป
ขังไม่เกิน ๗ วัน

ราชการเสียหาย)
๔.๔ ขาดเวรยาม (หมายถึง-ไม่มา

- ครั้งที่ ๑ ขังไม่เกิน ๗ วัน
- ครัง้ ที่ ๒ ขังอย่างต่ํา ๘ วัน
ปฏิบัติหน้าที่เวรยาม
แต่ไม่เกิน ๑๕ วัน
- ได้รับคําสั่งปฏิบัติหน้าที่เวร
- ครั้งที่ ๓ และครั้งต่อ ๆ ไป ขัง
ยาม แล้วไม่มาปฏิบัติหน้าที่
อย่างต่ํา ๑๖ วัน แต่ไม่เกิน ๓๐ วัน
๔.๕ ละทิ้ง ละเลย บกพร่อง หรือ - ครั้งที่ ๑ ขังไม่เกิน ๗ วัน
- ครั้งที่ ๒ ขังอย่างน้อย ๘ วัน
ขาดเวรยามเตรียมพร้อม
แต่ไม่เกิน ๑๕ วัน

หมายเหตุ

-

ลําดับ

๑๓๘ -

กรณีความผิด

การลงทัณฑ์
- ครั้งที่ ๓ และครั้งต่อ ๆ ไป ขัง
อย่างต่ํา๑๖ วัน แต่ไม่เกิน ๓๐ วัน

๔.๖ ดื่มสุราหรือของมึนเมาขณะอยู่ - ครั้งที่ ๑ ขังไม่เกิน ๗ วัน
เวรยาม

- ครั้งที่ ๒ ขังอย่างน้อย ๘ วัน
แต่ไม่เกิน ๑๕ วัน
- ครั้งที่ ๓ และครั้งต่อ ๆ ไป ขัง
อย่างต่ํา ๑๖ วัน แต่ไม่เกิน ๓๐ วัน

๔.๗ หลับขณะอยู่เวรยาม

- ครั้งที่ ๑ กักไม่เกิน ๓ วัน
- ครั้งที่ ๒ กักอย่างต่ํา ๔ วัน
แต่ไม่เกิน ๗ วัน
- ครั้งที่ ๓ และครั้งต่อ ๆ ไป ขังไม่เกิน
๗ วัน

๔.๘ รับเวรยามไม่ตรงเวลาที่กําหนด - ครั้งที่ ๑ กักไม่เกิน ๓ วัน
- ครั้งที่ ๒ กักอย่างต่ํา ๔ วัน
แต่ไม่เกิน ๗ วัน
- ครั้งที่ ๓ และครั้งต่อ ๆ ไป ขังไม่เกิน
๗ วัน
๔.๙ อยู่เวรรักษาการณ์แล้วละทิ้ง
อาวุธปืน

๔.๑๐ อยู่เวรยามแทนกันหรือ
แลกเปลี่ยนเวรยาม โดยไม่ได้
รับอนุญาต (เวรยามตามข้อนี้
หมายถึงเวรเตรียมพร้อมด้วย)
๔.๑๑ ปฏิบัติหน้าที่เวรไม่นําหนังสือ
ด่วนเสนอผู้บังคับบัญชาให้ทัน
เวลาดําเนินการ

- ครั้งที่ ๑ ขังไม่เกิน ๗ วัน
- ครัง้ ที่ ๒ ขังอย่างต่ํา ๘ วัน
แต่ไม่เกิน ๑๕ วัน
- ครั้งที่ ๓ และครั้งต่อ ๆ ไป ขังอย่าง
ต่าํ ๑๖ วันแต่ไม่เกิน ๓๐ วัน
- ครั้งที่ ๑ ภาคทัณฑ์
- ครั้งที่ ๒ กักไม่เกิน ๓ วัน
- ครั้งที่ ๓ และครั้งต่อ ๆ ไป กักอย่างต่ํา
๔ วัน แต่ไม่เกิน ๗ วัน
- ครั้งที่ ๑ ภาคทัณฑ์
- ครั้งที่ ๒ กักไม่เกิน ๓ วัน

หมายเหตุ

-

ลําดับ

๑๓๙ -

กรณีความผิด

การลงทัณฑ์
- ครั้งที่ ๓ และครั้งต่อ ๆ ไป กักอย่างต่ํา
๔ วัน แต่ไม่เกิน ๗ วัน

๕.

ความผิดเกี่ยวกับการเคารพ
๕.๑ ไม่ทําความเคารพผู้มียศสูงกว่า
หรือผู้บังคับบัญชา โดยจงใจ

- ครั้งที่ ๑ กักไม่เกิน ๓ วัน
- ครั้งที่ ๒ กักอย่างต่ํา ๔ วัน
แต่ไม่เกิน ๗ วัน
- ครั้งที่ ๓ และครั้งต่อ ๆ ไป ขังไม่เกิน
๗ วัน

๕.๒ ทําความเคารพไม่ถูกต้องตาม
แบบธรรมเนียมทหาร

- ครั้งที่ ๑ ภาคทัณฑ์
- ครั้งที่ ๒ กักไม่เกิน ๓ วัน
- ครั้งที่ ๓ และครั้งต่อ ๆ ไป กักอย่างต่ํา
๔ วัน แต่ไม่เกิน ๗ วัน

๖.

ความผิดเกี่ยวกับการแต่งกาย
๖.๑ ไม่แต่งเครื่องแบบในขณะปฏิบัติ

- ครั้งที่ ๑ ภาคทัณฑ์

ราชการ โดยไม่มีเหตุผลอันสมควร

- ครั้งที่ ๒ กักไม่เกิน ๓ วัน
- ครั้งที่ ๓ และครั้งต่อ ๆ ไป กักอย่างต่ํา
๔ วัน แต่ไม่เกิน ๗ วัน

๖.๒ แต่งเครื่องแบบไม่ถูกต้องหรือไม่

- ครั้งที่ ๑ ภาคทัณฑ์

เรียบร้อย

- ครั้งที่ ๒ กักไม่เกิน ๓ วัน
- ครั้งที่ ๓ และครั้งต่อ ๆ ไป กักอย่างต่ํา
๔ วัน แต่ไม่เกิน ๗ วัน

๖.๓ แต่งเครื่องแบบไม่พกบัตร
ประจําตัวข้าราชการกลาโหม

๖.๔ แต่งเครื่องแบบโดยใช้
เครือ่ งประดับไม่เป็นไปตามที่ทาง
ราชการกําหนด

- ครั้งที่ ๑ ภาคทัณฑ์
- ครั้งที่ ๒ กักไม่เกิน ๓ วัน
- ครั้งที่ ๓ และครั้งต่อ ๆ ไป กักอย่างต่ํา
๔ วัน แต่ไม่เกิน ๗ วัน
- ครั้งที่ ๑ ภาคทัณฑ์
- ครั้งที่ ๒ กักไม่เกิน ๓ วัน
- ครั้งที่ ๓ และครั้งต่อ ๆ ไป กักอย่างต่ํา
๔ วัน แต่ไม่เกิน ๗ วัน

หมายเหตุ

-

ลําดับ

๑๔๐ -

กรณีความผิด

การลงทัณฑ์

๖.๕ ไม่สวมหมวกขณะแต่งเครื่องแบบ

- ครั้งที่ ๑ กักไม่เกิน ๓ วัน

โดยไม่มีเหตุผลอันสมควร (ยกเว้นเมื่อ

- ครั้งที่ ๒ กักอย่างต่ํา ๔ วัน

เข้าไปในพระที่นั่ง, ศาสนสถาน, ที่ทํา
การ, เคหะสถาน, หรือถอดเพื่อไหว้
พระ ฯลฯ)

แต่ไม่เกิน ๗ วัน
- ครั้งที่ ๓ และครั้งต่อ ๆ ไป ขังไม่เกิน
๗ วัน

๖.๖ ทหารชายไว้ทรงผมไม่เป็นไปตาม

- ครั้งที่ ๑ ภาคทัณฑ์

รูปแบบที่ทางราชการกําหนด

- ครั้งที่ ๒ กักไม่เกิน ๗ วัน
- ครั้งที่ ๓ และครั้งต่อ ๆ ไป ขังไม่เกิน
๗ วัน

๖.๗ ทหารหญิงไว้ทรงผมไม่เป็นไป
ตามที่ทางราชการกําหนด

- ครั้งที่ ๑ ภาคทัณฑ์
- ครั้งที่ ๒ กักไม่เกิน ๗ วัน
- ครั้งที่ ๓ และครั้งต่อ ๆ ไป ขังไม่เกิน
๗ วัน

๗.

ความผิดเกี่ยวกับการพนัน
๗.๑ มั่วสุมกันเพื่อเล่นการพนัน

- ครั้งที่ ๑ กักไม่เกิน ๗ วัน
- ครั้งที่ ๒ ขังไม่เกิน ๗ วัน
- ครั้งที่ ๓ และครั้งต่อ ๆ ไป ขัง
อย่างต่ํา ๘ วัน แต่ไม่เกิน ๑๕ วัน

๗.๒ สนับสนุนเพื่อจะจัดให้มีการ

- ครั้งที่ ๑ กักไม่เกิน ๗ วัน

เล่นการพนัน

- ครั้งที่ ๒ ขังไม่เกิน ๗ วัน
- ครั้งที่ ๓ และครั้งต่อ ๆ ไป ขังอย่างต่ํา
๘ วัน แต่ไม่เกิน ๑๕ วัน

๗.๓ ดูผู้อื่นมั่วสุมกันเพื่อจะเล่น

- ครั้งที่ ๑ ภาคทัณฑ์

การพนัน

- ครั้งที่ ๒ กักไม่เกิน ๗ วัน
- ครั้งที่ ๓ และครั้งต่อ ๆ ไป
ขังไม่เกิน ๗ วัน

หมายเหตุ

-

ลําดับ

๑๔๑ -

กรณีความผิด
๗.๔ ไม่ห้ามปรามเมื่อเห็นผู้ใต้บังคับ

การลงทัณฑ์

หมายเหตุ

- ครั้งที่ ๑ ภาคทัณฑ์

บัญชามั่วสุมกันเพื่อจะเล่น

- ครั้งที่ ๒ กักไม่เกิน ๗ วัน

การพนันในสถานที่ราชการ

- ครั้งที่ ๓ และครั้งต่อ ๆ ไป
ขังไม่เกิน ๗ วัน

๘.

ความผิดเกี่ยวกับการดื่มสุรา
๘.๑ ดื่มสุราหรือของมึนเมาในขณะ
ปฏิบัติหน้าที่ราชการ

- ครั้งที่ ๑ ขังไม่เกิน ๗ วัน
- ครั้งที่ ๒ ขังอย่างต่ํา ๘ วัน
แต่ไม่เกิน ๑๕ วัน
- ครั้งที่ ๓ และครั้งต่อ ๆ ไป ขังอย่างต่ํา
๑๖ วัน แต่ไม่เกิน ๓๐ วัน

๘.๒ ดื่มสุราหรือของมึนเมาในสถานที่

- ครั้งที่ ๑ กักไม่เกิน ๓ วัน

ราชการหรือในเวลาราชการ

- ครั้งที่ ๒ กักอย่างต่ํา ๔ วัน
แต่ไม่เกิน ๗ วัน
- ครั้งที่ ๓ และครั้งต่อ ๆ ไป
ขังไม่เกิน ๗ วัน

๘.๓ เมาสุราจนเกิดการเสียหายต่อ
บุคคล ทรัพย์สิน หรือชื่อเสียง
ของ ทอ.

- ครั้งที่ ๑ ขังไม่เกิน ๗ วัน
- ครั้งที่ ๒ ขังอย่างต่ํา ๘ วัน
แต่ไม่เกิน ๑๕ วัน
- ครั้งที่ ๓ หรือครั้งต่อ ๆ ไป ขังอย่างต่ํา
๑๖ วัน แต่ไม่เกิน ๓๐ วัน

๙.

ความผิดเกี่ยวกับยานพาหนะและ
กฎจราจร
๙.๑ พลขับนํารถของทางราชการไปใช้ - ครั้งที่ ๑ ขังไม่เกิน ๗ วัน
โดยพลการ
- ครั้งที่ ๒ ขังอย่างต่ํา ๘ วัน แต่ไม่เกิน
๑๕ วัน
- ครั้งที่ ๓

- ปลดออกจาก
ราชการ

-

ลําดับ

กรณีความผิด

๙.

ความผิดเกี่ยวกับยานพาหนะและ
กฎจราจร
๙.๑ พลขับนํารถของทางราชการไปใช้
โดยพลการ

๑๔๒ การลงทัณฑ์

หมายเหตุ

- ครั้งที่ ๑ ขังไม่เกิน ๗ วัน

- ปลดออกจาก

- ครั้งที่ ๒ ขังอย่างต่ํา ๘ วัน แต่ไม่เกิน

ราชการ

๑๕ วัน
- ครั้งที่ ๓
๙.๒ พลขับนํารถราชการออกนอก

- ครั้งที่ ๑ ภาคทัณฑ์

เส้นทาง โดยไม่มีเหตุผล

- ครั้งที่ ๒ กักไม่เกิน ๗ วัน

อันสมควร

- ครั้งที่ ๓ และครั้งต่อ ๆ ไป ขังไม่เกิน
๗ วัน

๙.๓ ขับรถของทางราชการ
โดยประมาท

- ครั้งที่ ๑ ภาคทัณฑ์
- ครั้งที่ ๒ กักไม่เกิน ๗ วัน

ผิดในทางอาญา

- ครั้งที่ ๓ และครั้งต่อ ๆ ไป ขังไม่เกิน

ให้ผู้บังคับบัญชา

๗ วัน
๙.๔ ขับรถผิดกฎจราจรในเขต ทอ.

- ครั้งที่ ๑ ภาคทัณฑ์

ดําเนินคดีทุกราย
- ถ้าหากเป็นความ

- ครั้งที่ ๒ กักไม่เกิน ๗ วัน

ผิดในทางอาญา

- ครั้งที่ ๓ และครั้งต่อ ๆ ไป

ให้ผู้บังคับบัญชา

ขังไม่เกิน ๗ วัน
๙.๕ ไม่สวมหมวกกันกระแทกขณะ

- ถ้าหากเป็นความ

ดําเนินคดีทุกราย

- ครั้งที่ ๑ ภาคทัณฑ์

ขับขี่หรือซ้อนท้ายรถ

- ครั้งที่ ๒ กักไม่เกิน ๓ วัน

จักรยานยนต์ ในเขต ทอ.

- ครั้งที่ ๓ และครั้งต่อ ๆ ไป กักอย่างต่ํา
๔ วัน แต่ไม่เกิน ๗ วัน

๙.๖ เป็นเจ้าหน้าที่ไม่ดูแลรักษายาน

- ครั้งที่ ๑ ภาคทัณฑ์

- ถ้าหากเป็นความ

พาหนะที่อยู่ในความรับผิดชอบ

- ครั้งที่ ๒ กักไม่เกิน ๗ วัน

ผิดในทางอาญา

ของตน

- ครั้งที่ ๓ และครั้งต่อ ๆ ไป กักอย่างต่ํา

ให้ผู้บังคับบัญชา

๔ วัน แต่ไม่เกิน ๗ วัน

ดําเนินคดีทุกราย

-

ลําดับ

๑๔๓ -

กรณีความผิด
๙.๗ บกพร่องในหน้าที่ควบคุมรถ

การลงทัณฑ์

หมายเหตุ

- ครั้งที่ ๑ ภาคทัณฑ์

(เว้นรถรับ-ส่ง ข้าราชการ และ

- ครั้งที่ ๒ กักไม่เกิน ๓ วัน

รถรับ-ส่ง นักเรียนเป็นประจํา)

- ครั้งที่ ๓ และครั้งต่อ ๆ ไป กักอย่างต่ํา
๔ วัน แต่ไม่เกิน ๗ วัน

๙.๘ พลขับดื่มสุราหรือของมึนเมา
แล้วขับรถ

- ครั้งที่ ๑ ขังไม่เกิน ๗ วัน
- ครั้งที่ ๒ ขังอย่างต่ํา ๘ วัน
แต่ไม่เกิน ๑๕ วัน

- ปลดออกจาก
ราชการ

- ครั้งที่ ๓
๙.๙ พลขับยินยอมให้ผู้ที่ไม่มีหน้าที่

- ครั้งที่ ๑ กักไม่เกิน ๗ วัน

ขับรถของทางราชการขับรถ

- ครั้งที่ ๒ ขังไม่เกิน ๗ วัน

แทน

- ครั้งที่ ๓ และครั้งต่อ ๆ ไป ขังอย่างต่ํา
๘ วัน แต่ไม่เกิน ๑๕ วัน

๙.๑๐ ขับรถของทางราชการโดยไม่มี

- ครั้งที่ ๑ กักไม่เกิน ๗ วัน

- ถ้าหากเป็นความ

หน้าที่ขับ และไม่ได้รับอนุญาต

- ครั้งที่ ๒ ขังไม่เกิน ๗ วัน

ผิดในทางอาญา

- ครั้งที่ ๓ และครั้งต่อ ๆ ไป ขังอย่างต่ํา

ให้ผู้บังคับบัญชา

๘ วัน แต่ไม่เกิน ๑๕ วัน
๑๐.

ความผิดเกี่ยวกับยุทโธปกรณ์
๑๐.๑ ทําอาวุธที่อยู่ในความ
รับผิดชอบ ชํารุดทรุดโทรม
หรือเสียหาย
๑๐.๒ ทําปืนลั่นโดยประมาท

๑๐.๓ ยิงปืนในเขตบ้านพักอาศัย
หรือบริเวณสถานที่ราชการ
โดยไม่มีเหตุผลอันสมควร

- ให้ปฏิบัติตามข้อบังคับทหารว่าด้วย
วินัยการรักษาอาวุธและเครื่อง
ยุทโธปกรณ์ ที่ ๑/๔๘๑๔
๒๔๙๕
- ครั้งที่ ๑ กักไม่เกิน ๗ วัน
- ครั้งที่ ๒ ขังไม่เกิน ๗ วัน
- ครั้งที่ ๓ และครั้งต่อ ๆ ไป ขังอย่างต่ํา
๘ วัน แต่ไม่เกิน ๑๕ วัน
- ครั้งที่ ๑ ขังไม่เกิน ๗ วัน
- ครั้งที่ ๒ ขังอย่างต่ํา ๘ วัน
แต่ไม่เกิน ๑๕ วัน
- ครั้งที่ ๓ และครั้งต่อ ๆ ไป ขังอย่างต่ํา
๑๖ วัน แต่ไม่เกิน ๓๐ วัน

ดําเนินคดีทุกราย

-

ลําดับ
๑๑.

๑๔๔ -

กรณีความผิด
ความผิดเกี่ยวกับการร้องทุกข์
๑๑.๑ ร้องทุกข์ผิดระเบียบ

การลงทัณฑ์

หมายเหตุ

- ครั้งที่ ๑ ภาคทัณฑ์
- ครั้งที่ ๒ กักไม่เกิน ๓ วัน
- ครั้งที่ ๓ และครั้งต่อ ๆ ไป กักอย่างต่ํา
๔ วัน แต่ไม่เกิน ๗ วัน

๑๑.๒ ร้องทุกข์เป็นความเท็จ

- ครั้งที่ ๑ ขังไม่เกิน ๗ วัน

- ถ้าเป็นการกระทํา

- ครั้งที่ ๒ ขังอย่างต่ํา ๘ วัน

ผิดในครั้งที่ ๔ ให้

แต่ไม่เกิน ๑๕ วัน
- ครั้งที่ ๓ และครั้งต่อ ๆ ไป ขังอย่างต่ํา

พิจารณาปลดออก
จากราชการ

๑๖ วัน แต่ไม่เกิน ๓๐ วัน
๑๒.

ความผิดกรณีอื่น ๆ
นอกเหนือจากข้อ ๑ – ๑๑

- ให้ผู้บังคับบัญชาพิจารณาลงทัณฑ์
ตาม พ.ร.บ.ว่าด้วยวินัยทหาร
พ.ศ.๒๔๗๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

คําอธิบายเพิ่มเติม
๑. ทัณ ฑ์ที่ กํ าหนดไว้ ตามตารางนี้ ใช้สํ า หรั บ เป็ นแนวทางที่ ผู้ บัง คั บบั ญชาจะใช้พิ จ ารณา
ลงทัณฑ์แก่ทหารประจําการทั้งสัญญาบัตรและประทวน นายทหารสัญญาบัตรยศชั้นใดที่ไม่อยู่ในเกณฑ์ที่จะรับ
ทัณฑ์ขังได้ให้เปลี่ยนเป็นกัก จํานวน ๒ เท่าของทัณฑ์ขัง
๒. กรณี ความผิ ดบางข้อ ที่เ ป็นเหตุ ให้ เสี ย หายต่ อทางราชการ ผู้ บัง คับ บัญ ชาจะพิ จารณา
ลงทัณฑ์มากกว่าที่กําหนดไว้ในตารางนี้ก็ได้ แต่ต้องอยู่ในหลักเกณฑ์ ดังนี้

-

๑๔๕ -

๒.๑ การลงทัณฑ์ครั้งที่ ๒ ต้องมากกว่าทัณฑ์ที่ได้ลงไปแล้วในครั้งที่ ๑
๒.๒ การลงทัณฑ์ครั้งที่ ๓ และครั้งต่อ ๆ ไป ต้องมากกว่าทัณฑ์ที่ได้ลงไปแล้วในครั้งที่ ๒
๓. การนับครั้งในความผิดกรณีเดียวกันให้นับต่อเนื่องกันไปตลอด (มิใช่เริ่มนับครั้งที่ ๑ ใหม่
เมื่อสิ้นสุดปีงบประมาณหนึ่ง)

- ๑๔๖ -

บทที่ ๘
ระเบียบงานสารบรรณ
ชนิดและแบบของหนังสือราชการ
หนังสือราชการ คือ เอกสารที่เป็นหลักฐานในราชการ ได๎แกํ
๑. หนังสือที่มีไปมาระหวํางสํวนราชการ
๒. หนั ง สื อ ที่ สํ ว นราชการมี ไ ปถึ ง หนํ ว ยงานอื่ น ใดซึ่ ง มิ ใ ชํ สํ ว นราชการหรื อ ที่ มี ไ ปถึ ง
บุคคลภายนอก
๓. หนังสือที่หนํวยงานอื่นใดซึ่งมิใชํสํวนราชการหรือบุคคลภายนอกมีมาถึงสํวนราชการ
๔. เอกสารที่ทางราชการจัดทําขึ้นเพื่อเป็นหลักฐานในราชการ
๕. เอกสารที่ทางราชการจัดทําขึ้นตามกฎหมาย ระเบียบ หรือข๎อบังคับ
๖. ข๎อมูลขําวสารหรือหนังสือที่ได๎รับจากระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
ชนิดของหนังสือราชการ มี ๖ ชนิด
๑. หนังสือภายนอก
๒. หนังสือภายใน
๓. หนังสือประทับตรา
๔. หนังสือสั่งการ
๕. หนังสือประชาสัมพันธ์
๖. หนังสือที่เจ๎าหน๎าที่ทําขึ้นหรือรับไว๎เป็นหลักฐานในราชการ
หนังสือภายนอก คือ หนังสือติดตํอราชการที่สําคัญและเป็นแบบพิธี โดยใช๎กระดาษตราครุฑ
เป็นหนังสือติดตํอระหวํางสํวนราชการ หรือสํวนราชการมีถึงหนํวยงานอื่นใดซึ่งมิใชํสํวนราชการ หรือที่มีถึง
บุคคลภายนอก
จากความหมายของหนังสือภายนอกนี้ สามารถแยกเป็นองค์ประกอบในการพิจารณาจัดทําได๎
ดังนี้
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
เพิ่มเติม

เป็นหนังสือติดตํอราชการที่เป็นแบบพิธี
เป็นหนังสือติดตํอระหวํางสํวนราชการ (ตํางกระทรวง)
เป็นหนังสือที่สํวนราชการมีถึงหนํวยงานอื่นใดซึ่งมิใชํสํวนราชการ
เป็นหนังสือที่สํวนราชการมีถึงบุคคลภายนอก
เป็นหนังสือที่ใช๎กระดาษตราครุฑ
ข๎อความที่ใช๎ ไมํใช๎คํายํอตามระเบียบ กห.วําด๎วยคํายํอ พ.ศ.๒๕๕๕ และที่ กห.กําหนด

- ๑๔๗ -

หัวข้อการเขียนหนังสือภายนอก
๑. ที่ ให๎ลงรหัสตัวพยัญชนะและเลขประจําของเจ๎าของเรื่อง (ตามที่กําหนดไว๎ ) ทับด๎วยเลข
ทะเบียนหนังสือสํงของเจ๎าของหนังสือ สําหรับหนังสือของคณะกรรมการให๎กําหนดรหัสตัวพยัญชนะเพิ่มขึ้นได๎
ตามความจําเป็น เชํน กรมสารบรรณทหารอากาศ ใช๎ที่ กห ๐๖๐๓
๒. ส่วนราชการเจ้าของหนังสือ ให๎ลงชื่อสํวนราชการ หรือชื่อคณะกรรมการ ซึ่งเป็นเจ๎าของ
หนังสือนั้น และโดยปกติให๎ลงที่ตั้งไว๎ด๎วย เชํน
กรมสารบรรณทหารอากาศ
ดอนเมือง กรุงเทพฯ ๑๐๒๑๐
หรือ
คณะกรรมการประชาสัมพันธ์กองทัพอากาศ
กรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ
ดอนเมือง กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๑๐
๓. วัน เดือน ปี ให๎ลงตัวเลขของวันที่ ชื่อเต็มของเดือน และตัวเลขของปีพุทธศักราชที่ออก
หนังสือ เชํน ๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๖
๔. เรื่อง ให๎ลงเรื่องยํอที่เป็นใจความสั้นที่สุดตรงกับสาระสําคัญหรือความประสงค์ของหนังสือ
ฉบับนั้น เชํน ขอรับการสนับสนุนผู๎บรรยาย
๕. คาขึ้นต้น ให๎ใช๎คําขึ้นต๎นตามฐานะของผู๎รับหนังสือ ตามตารางการใช๎คําขึ้นต๎น สรรพนาม
และคําลงท๎าย ที่กําหนดไว๎ (หน๎า ๑๐๑ - ๑๐๓) แล๎วลงตําแหนํงของผู๎ที่หนังสือนั้นมีถึง หรือชื่อบุคคลในกรณี
ที่มีถึงตัวบุคคลไมํเกี่ยวกับตําแหนํงหน๎าที่ เชํน เรียน เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา หรือ
เรียน นายประวีณ ณ นคร
๖. อ้างถึง (ถ้ามี) ให๎อ๎างถึงหนังสือที่เคยติดตํอกัน เฉพาะหนังสือที่ สํวนราชการผู๎รับหนังสือ
ได๎รั บ มากํ อนแล๎ ว โดยให๎ ล งชื่ อสํ ว นราชการเจ๎า ของหนังสื อ ชั้ นความลั บ (ถ๎ ามี) ชั้น ความเร็ว (ถ๎ ามี) และ
เลขที่ ห นั งสื อ วัน ที่ เดื อน ปี พุท ธศั กราช ของหนั งสื อ นั้ น เชํน อ๎ างถึง หนั งสื อกรมบัญ ชีก ลาง ดํว นที่ สุ ด
ที่ กค ๐๔๐๙.๕/ว ๔๗๗ ลงวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๕๖
การอ๎างถึง ให๎อ๎างถึงหนังสือฉบับสุดท๎ายที่ติดตํอกันเพียงฉบับเดียว เว๎นแตํมีเรื่องอื่นที่เป็น
สาระสําคัญต๎องนํามาพิจารณา จึงอ๎างถึงหนังสือฉบับอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับเรื่องนั้นโดยเฉพาะให๎ทราบด๎วยก็ได๎
๗. สิ่งที่ส่งมาด้วย (ถ้ามี) ให๎ลงชื่อสิ่งของ เอกสาร หรือบรรณสาร และจํานวนที่สํงไปพร๎อมกับ
หนังสือนั้น ในกรณีที่ไมํสามารถสํงไปในซองเดียวกันได๎ ให๎แจ๎งด๎วยวําสํงไปโดยทางใด เชํน สูจิบัตรคอนเสิร์ต
ทัพฟูาคูํไทยเพื่อ “ชัยพัฒนา” ครั้งที่ ๗ จํานวน ๑๐ เลํม
๘. ข้อความ ให๎ลงสาระสําคัญของเรื่องให๎ ชัดเจนและเข๎าใจงําย หากมี ความประสงค์หลาย
ประการ ให๎แยกเป็นข๎อ ๆ
๙. คาลงท้าย ให๎ใช๎คําลงท๎ายตามฐานะของผู๎รับหนังสือตามตารางการใช๎คําขึ้นต๎น สรรพนาม
และคําลงท๎ายที่กําหนดไว๎ (หน๎า ๑๐๑ - ๑๐๓)

- ๑๔๘ -

๑๐. ลงชื่อ ให๎ลงลายมือชื่อของเจ๎าของหนังสือ และให๎พิมพ์ชื่อเต็มของเจ๎าของลายมือชื่อไว๎ใน
วงเล็บใต๎ลายมือชื่อ ในกรณีที่เจ๎าของหนังสือมียศให๎พิมพ์คําเต็มของยศไว๎หน๎าลายมือชื่อ เชํน
พลอากาศตรี
(ธนู ปานสุวรรณ)
กรณีผู๎ลงชื่อในหนังสือมีตําแหนํงทางวิชาการ และหรือ บรรดาศักดิ์ ฐานันดรศักดิ์ ให๎ปฏิบัติตาม
ข๎อบั ง คับ กห.วํา ด๎ว ยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และผู๎ ชํว ยศาสตราจารย์ สถาบั นการศึกษาสั งกั ด
กระทรวงกลาโหม พ.ศ.๒๕๕๓ (เลํม ๒) โดยเขียนตําแหนํงทางวิชาการ และบรรดาศักดิ์ ฐานันดรศักดิ์ หรือคํา
นําหน๎านามกรณีที่ได๎รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ฯ ตามลําดับไว๎ในวงเล็บ เชํน
พลอากาศตรี
(ศาสตราจารย์ หมํอมหลวงอากาศ เกรียงไกร)
๑๑. ตาแหน่ง ให๎ลงตําแหนํงของเจ๎าของหนังสือ เชํน ผู๎บัญชาการทหารอากาศ แตํในกรณี
ที่ผู๎ลงชื่อตามข๎อ ๑๐ มิใชํเจ๎าของหนังสือโดยตรง ให๎ลงตําแหนํงและอํานาจในการลงชื่อไว๎เหนือตําแหนํงของ
เจ๎าของหนังสือโดยตรงให๎ชัดเจน เชํน
รองผู๎บัญชาการทหารอากาศ ทําการแทน
ผู๎บัญชาการทหารอากาศ
๑๒. ส่วนราชการเจ้ า ของเรื่ อง ให๎ ลงชื่อสํ วนราชการเจ๎าของเรื่อง ถ๎าสํ ว นราชการที่ออก
หนังสืออยูํในระดับกระทรวงหรือทบวง ให๎ลงชื่อสํวนราชการเจ๎าของเรื่องทั้งระดับกรมและกอง ถ๎าสํวนราชการ
ที่อ อกหนั งสื อ อยูํ ในระดั บ กรมลงมา ให๎ ล งชื่ อสํ ว นราชการเจ๎า ของเรื่ องเพีย งระดั บ กอง หรื อ หนํ ว ยงานที่
รับผิดชอบ เชํน
๑๒.๑ หนังสือที่กรมสารบรรณทหารอากาศเป็นเจ๎าของเรื่อง และดําเนินการโดยแผนก
โต๎ตอบ กองเสมียนตรา เสนอผํานกองทัพอากาศไปออกในนามของกระทรวงกลาโหม สํวนราชการเจ๎าของ
เรื่อง ให๎ลงวํา
กองทัพอากาศ กรมสารบรรณทหารอากาศ
๑๒.๒ หนั ง สื อที่ ก รมสารบรรณทหารอากาศเป็ น เจ๎ าของเรื่ อง และดํ า เนิ นการโดย
แผนกโต๎ ต อบ กองเสมี ย นตรา เสนอผํ า นกรมสารบรรณทหารอากาศ ไปออกในนามกองทั พ อากาศ
สํวนราชการเจ๎าของเรื่องให๎ลงวํา
กรมสารบรรณทหารอากาศ
๑๒.๓ หนังสือที่แผนกโต๎ตอบ กองเสมียนตรา กรมสารบรรณทหารอากาศ เป็นเจ๎าของเรื่อง
เสนอไปเพื่อออกในระดับกรมสารบรรณทหารอากาศ สํวนราชการเจ๎าของเรื่องให๎ลงวํา
กองเสมียนตรา

- ๑๔๙ -

๑๒.๔ หนังสือที่แผนกโต๎ตอบเสนอไปเพื่อออกในระดับกองเสมียนตรา กรมสารบรรณ
ทหารอากาศ สํวนราชการเจ๎าของเรื่องให๎ลงวํา
แผนกโต๎ตอบ
๑๓. โทร. ให๎ลงหมายเลขโทรศัพท์ของสํวนราชการเจ๎าของเรื่อง (ข๎อ ๑๒) และหมายเลข
โทรศัพท์ภายในตู๎สาขา (ถ๎ามี) ไว๎ด๎วย โดยให๎ใช๎หมายเลขที่เจ๎าหน๎าที่สามารถตอบปัญหาเกี่ยวกับหนังสือฉบับ
นั้น ได๎ทัน ที เมื่อได๎รั บ การติดตํอ และถ๎าหากมีห มายเลขโทรสาร หรือไปรษณีย์อิเล็ กทรอนิกส์ (e-mail)
ให๎เขียนไว๎ในบรรทัดถัดมาตามลําดับ เชํน
โทร.๐ ๒๕๓๔ ๑๕๗๓
โทรสาร ๐ ๒๕๓๔ ๒๐๔๕
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ admin@rtaf.mi.th
๑๔. สาเนาส่ง (ถ้ามี) กรณีที่ผู๎สํงทําสําเนาสํงไปให๎สํวนราชการหรือบุคคลอื่นทราบ และ
ประสงค์จะให๎ผู๎รับทราบวําได๎มีสําเนาสํงไปให๎ผู๎ใดแล๎ว ให๎พิมพ์ชื่อสํวนราชการหรือบุคคลที่สํงสําเนาไปให๎
เพื่ อ ให๎ เ ป็ น ที่ เ ข๎ า ใจระหวํ า งผู๎ สํ ง และผู๎ รั บ ถ๎ า หากมี ร ายชื่ อ ที่ สํ ง มากให๎ พิ ม พ์ วํ า สํ ง ไปตามรายชื่ อ ที่ แ นบ
และแนบรายชื่อไปด๎วย

- ๑๕๐ -

- ๑๕๑ -

- ๑๕๒ -

- ๑๕๓ -

- ๑๕๔ -

- ๑๕๕ -

หนังสือภายใน คือ หนังสือติดตํอราชการที่เป็นแบบพิธีน๎อยกวําหนังสือภายนอก เป็นหนังสือ
ติดตํอภายในกระทรวง ทบวง กรม หรือจังหวัดเดียวกัน ใช๎กระดาษบันทึกข๎อความ
ระเบียบกระทรวงกลาโหมวําด๎วยหนังสือราชการ พ.ศ.๒๕๒๗ ข๎อ ๖ กําหนดให๎หนังสือภายใน
เป็ น หนั ง สื อ ติ ด ตํ อ ระหวํ า งสํ ว นราชการระดั บ นขต.กห.(สร., สป., รอ. และ ทท.) บก.ทท., ทบ., ทร.
และ ทอ. โดยกําหนดให๎ใช๎กระดาษตราครุฑในกรณีที่มีความสําคัญและเป็นแบบพิธีการได๎ด๎วย
จากความหมายของหนังสือภายใน สามารถแยกเป็นองค์ประกอบในการพิจารณาจัดทําได๎ดังนี้
๑. เป็ น หนั ง สื อ ติ ด ตํ อ ภายในกระทรวง ทบวง กรม หรื อ จั ง หวั ด เดี ย วกั น (สํ า หรั บ ของ กห.
ใช๎ติดตํอในระดับ นขต.กห.(สร., สป., รอ. และ ทท.) บก.ทท., ทบ., ทร. และ ทอ.เทํานั้น)
๒. แบบของหนังสือ แบํงเป็น ๒ แบบ คือ
๒.๑ แบบใช๎กระดาษบันทึกข๎อความ
๒.๒ แบบที่ใช๎กระดาษตราครุฑ ใช๎ในกรณีที่เป็นเรื่องสําคัญและเป็นแบบพิธี โดยมีหั วข๎อ
เชํนเดียวกับหนังสือภายนอก
๓. แบบหนังสือทั้ง ๒ แบบ ตามข๎อ ๒ ข๎อความใช๎คํายํอได๎ตามที่ กห. กําหนด
ในการพิจารณาจัดทําหนังสือภายใน จะต๎องเข๎าองค์ประกอบข๎อ ๑ แล๎วพิจารณาวําเรื่องนั้น ๆ
เป็ น เรื่ องติดตํ อที่ เป็ น แบบพิ ธีห รื อ ไมํ เพื่ อพิ จารณาเลื อกใช๎ กระดาษตามข๎อ ๒.๑ หรือ ๒.๒ แล๎ ว แตํ กรณี
และเขียนข๎อความโดยใช๎คํายํอตามข๎อ ๓
หัวข้อการเขียนหนังสือภายในแบบใช้กระดาษบันทึกข้อความ
๑. ส่วนราชการ ให๎ลงชื่อสํวนราชการเจ๎าของหนังสือหรือหนํวยงานที่ออกหนังสือ และให๎ลงชื่อ
สํวนราชการเจ๎าของเรื่องพร๎อมทั้งหมายเลขโทรศัพท์ไว๎ในวงเล็บ เชํน หนังสือที่กองทัพอากาศเป็นเจ๎าของหนังสือ
กรมสารบรรณทหารอากาศเป็นเจ๎าของเรื่อง และดําเนินการโดยกองเสมียนตรา ชํอง “สํวนราชการ” ให๎ลงวํา
ทอ.(สบ.ทอ.โทร.๐ ๒๕๓๔ ๑๕๗๓ โทร.ทหาร ๕๑๔-๓๖๙๔ ตํอ ๒-๑๕๗๓)
๒. ที่ ให๎ลงรหัสตัวพยัญชนะและเลขประจําของเจ๎าของเรื่อง ทับเลขทะเบียนหนังสือสํงของ
เจ๎าของหนังสือเชํนเดียวกับหนังสือภายนอก สําหรับหนังสือของคณะกรรมการให๎กําหนดรหัสตัวพยัญชนะ
เพิ่มเติมขึ้นได๎ตามความจําเป็น
๓. วัน ที่ ให๎ ล งตั ว เลขของวัน ที่ ชื่ อ ยํ อ ของเดื อ น และตั ว เลขสองตั ว หลั ง ของปี พุ ท ธศั ก ราช
เชํน ๒ ส.ค.๕๖
๔. เรื่อง ให๎ลงเรื่องยํอที่เป็นใจความสั้นที่สุดของหนังสือฉบับนั้น
๕. คาขึ้นต้น ให๎ใช๎อนุโลมตามหนังสือภายนอก หรือใช๎คําวํา “ถึง” “สํง” หรือ “เสนอ”
แล๎วแตํกรณี

- ๑๕๖ -

๖. ข้อความ ให๎ล งสาระสําคัญของเรื่องให๎ชัดเจนและเข๎าใจงําย หากมีความประสงค์หลาย
ประการ ให๎แยกเป็นข๎อ ๆ ในกรณีที่มีการอ๎างถึงหนังสือที่เคยมีติดตํอกัน หรือมีสิ่งที่สํงมาด๎วย ให๎ระบุไว๎ในข๎อนี้
โดยการเขียนอ๎างถึงให๎เขียนไว๎ในยํอหน๎าแรก หากมีสิ่งที่สํงมาด๎วยให๎เขียนไว๎ในข๎อความตามความเหมาะสม
๗. ลงชื่อและตาแหน่ง ให๎ปฏิบัติตามข๎อ ๑๐ และข๎อ ๑๑ ในหน๎า ๓
ในกรณี ที่ เ ป็ น เรื่ อ งสํ า คั ญ และเป็ น แบบพิ ธี หนั ง สื อ ภายในในสํ ว นของ กห. จะใช๎ ก ระดาษ
ตราครุฑก็ได๎ โดยมีหัวข๎อเชํนเดียวกับหนังสือภายนอกทุกประการ เว๎นแตํให๎ใช๎คํายํอได๎ตามที่ กห.กําหนด

.

ตัวอยําง หนังสือภายใน (ใช๎กระดาษบันทึกข๎อความ)

บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ
ที่

ทอ.(กพ.ทอ.โทร.๐ ๒๕๓๔ ๑๒๔๕ โทร.ทหาร ๕๑๔-๓๖๙๔ ตํอ ๒-๑๒๔๕)

วันที่

กห ๐๖๐๔/

เรื่อง

ส.ค.๕๖

ภาพเครื่องหมายสัญลักษณ์หนํวย

เสนอ ทท.
๑. ด๎ ว ย ทอ.ได๎ พิ จ ารณากํ าหนดภาพเครื่ องหมายสั ญลั กษณ์ ห นํ ว ยของ ฝู ง .๔๐๔ บน.๔
เป็นรูปอากาศยานไร๎นักบินสีดํา ๒ ลํา บินอยูํผํานเส๎นสีขาวเหนือสถานีควบคุม มีสายสีขาว ๒ เส๎น พื้นหลังสีเขียว
ทั้งหมดบรรจุอยูํในอาร์ม ด๎านลํางมีแถบปลายม๎วนสะบัดเข๎า ทั้ง ๒ ข๎าง กลางแถบมีตัวอักษรสีดํา “ฝูงบิน ๔๐๔” บน
พื้นสีเทา ขอบดํา
๒. ทอ.ตรวจสอบแล๎ว พระราชบัญญัติเครื่องหมายราชการ พ.ศ.๒๔๘๒ การกําหนดภาพ
เครื่องหมายราชการ ให๎หนํวยรายงานเพื่อออกเป็นประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี ลงในราชกิจจานุเบกษา
๓. ทอ.พิจารณาแล๎ว เพื่อให๎การกําหนดภาพเครื่องหมายสัญลักษณ์หนํวยตามข๎อ ๑ เป็นไปด๎วย
ความเรียบร๎อย จึงขอให๎ดําเนินการออกเป็นประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี ลงราชกิจจานุเบกษาให๎ตํอไป พร๎อมนี้ได๎สํง
รายละเอียดภาพเครื่องหมายฯ มาด๎วยแล๎วตามแผํนบันทึกข๎อมูล จํานวน ๑ แผํน ที่แนบ
จึงเสนอมาเพื่อดําเนินการให๎ตํอไปด๎วย

พล.อ.อ.
(ประจิน จั่นตอง)
ผบ.ทอ.

ตัวอยําง หนังสือภายใน กห. (ใช๎กระดาษตราครุฑ)

ที่ กห ๐๖๐๓/

ทอ.
ดอนเมือง กทม.

๑๐๒๑๐
ต.ค.๕๕
เรื่อง ขอเชิญรํวมบริจาคเงินในพิธีถวายผ๎าพระกฐินพระราชทาน และกฐินสามัคคี ทอ.ประจําปี ๕๕ 319 CJ)
เรียน ผบ.ทบ.
ด๎วยในปี ๕๕ ทอ.กําหนดนําผ๎าพระกฐินพระราชทานไปถวายพระสงฆ์จําพรรษา ณ วัดดอนเมือง
เขตดอนเมือง กทม. ในวันอังคารที่ ๑๓ พ.ย.๕๕, ๑๔๐๐ และนําผ๎ากฐินสามัคคี ทอ.ไปถวายพระสงฆ์จําพรรษา
ณ วัดลาดสนุํน อ.ลําลูกกา จ.ปทุมธานี ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๕ พ.ย.๕๕, ๑๔๐๐ โดยมีวัตถุประสงค์เ พื่อนําเงิน
บริจาคไปบูรณะวัดที่ชํารุดทรุดโทรม
ทอ.จึงขอเชิญทํานและข๎าราชการในสังกัด รํวมบริจาคเงินในพิธีถวายผ๎าพระกฐินพระราชทาน
และกฐินสามัคคี ทอ.ตามกําลังศรัทธา โดยติดตํอบริจาคได๎ที่ กง.ทอ.หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๕๓๔ ๑๐๗๔
หรือโอนเงินเข๎าบัญชีออมทรัพย์ ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน) สาขา บก.ทอ.ชื่อบัญชี “กฐิน ทอ.” บัญชีเลขที่
๐๕๗-๒-๑๗๕๑๔-๙ และสํงหลักฐานการโอนเงินที่หมายเลขโทรสาร ๐ ๒๕๓๔ ๑๗๕๒ ภายใน ๗ พ.ย.๕๕
จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาดําเนินการให๎ตํอไป และขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ด๎วย
ขอแสดงความนับถือ
(ลงชื่อ) พล.อ.อ.
(ประจิน จั่นตอง)
ผบ.ทอ.
สบ.ทอ.
โทร.๐ ๒๕๓๔ ๑๕๗๓
โทรสาร ๐ ๒๕๓๔ ๒๐๔๕
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ admintr@rtaf.mi.th

หนังสือประทับตรา คือ หนังสือที่ใช๎ประทับตราแทนการลงชื่อของหัวหน๎าสํวนราชการระดับ
กรมขึ้นไป โดยให๎หัวหน๎าสํ วนราชการระดับกอง หรือผู๎ที่ได๎รับมอบหมายจากหัวหน๎าสํวนราชการระดับกรม
ขึ้ น ไป เป็ น ผู๎ รั บ ผิ ด ชอบลงชื่ อ ยํ อ กํ า กั บ ตรา ให๎ ใ ช๎ ไ ด๎ ร ะหวํ า งสํ ว นราชการกั บ สํ ว นราชการ หรื อ ระหวํ า ง
สํวนราชการกับบุคคลภายนอก เฉพาะกรณีที่ไมํใชํเรื่องสําคัญตามที่กําหนด
จากความหมายของหนังสือประทับตรา สามารถแยกเป็นองค์ประกอบในการพิจารณาจัดทําได๎
ดังนี้
๑. เป็นหนังสือที่ใช๎ได๎ตั้งแตํระดับกรมขึ้นไป (กรมในที่นี้หมายถึงระดับ ทอ.)
๒. เป็นหนังสือที่ใช๎กระดาษตราครุฑอยํางเดียว
๓. เป็นหนังสือที่ใช๎ถึงบุคคลหรือหนํวยงานภายนอกก็ได๎ (ใช๎คําเต็ม)
๔. เป็นหนังสือที่ใช๎ถึงหนํวยงานภายในก็ได๎ (ใช๎คํายํอ)
๕. เป็น หนังสือที่ต๎องให๎หั วหน๎าสํ วนราชการระดับกอง (กองในที่นี้หมายถึงระดับ นขต.ทอ.)
หรือผู๎ที่ได๎รับมอบหมายจากหัวหน๎าสํวนราชการระดับกรมขึ้นไป เป็นผู๎ลงชื่อยํอกํากับตรา
๖. เป็นหนังสือที่ใช๎เฉพาะเรื่องที่ไมํสําคัญ มี ๖ กรณี คือ
๖.๑ การขอรายละเอียดเพิ่มเติม
๖.๒ การสํงสําเนาหนังสือ สิ่งของ เอกสาร หรือบรรณสาร
๖.๓ การตอบรับทราบที่ไมํเกี่ยวกับราชการสําคัญหรือการเงิน
๖.๔ การแจ๎งผลงานที่ได๎ดําเนินการไปแล๎วให๎สํวนราชการที่เกี่ยวข๎องทราบ
๖.๕ การเตือนเรื่องที่ค๎าง
๖.๖ เรื่ องซึ่งหั ว หน๎ าสํ ว นราชการระดับกรมขึ้น ไปกําหนด โดยทําเป็นคําสั่ ง ให๎ ใช๎ห นังสื อ
ประทับตรา
หัวข้อการเขียนหนังสือประทับตรา
๑. ที่ ให๎ลงรหัสตัวพยัญชนะและเลขประจําของเจ๎าของเรื่อง (เชํนเดียวกับหนังสือภายนอก)
๒. ถึง ให๎ลงชื่อสํวนราชการ หนํวยงาน หรือบุคคลที่หนังสือนั้นมีถึง
๓. ข้อความ ให๎ ล งสาระสํ าคัญของเรื่องให๎ชัดเจนและเข๎าใจงําย กรณีที่มีอ๎างถึงเรื่องที่เคย
ติดตํอกัน หรือมีสิ่งที่สํงมาด๎วย ให๎เขียนลงไว๎ในข๎อนี้
๔. ชื่อส่วนราชการที่ส่งหนังสือออก ให๎ลงชื่อสํวนราชการที่สํงหนังสือออก

๕. ตราชื่อส่วนราชการ ให๎ประทับตราชื่อสํ ว นราชการด๎ว ยหมึกสี แดง และให๎ผู๎ รับผิ ดชอบ
ลงลายมือชื่อยํอกํากับตรา
๖. วัน เดือน ปี ให๎ลงตัวเลขของวันที่ ชื่อเต็มของเดือน และตัวเลขของปีพุทธศักราชที่ออก
หนังสือ เชํน ๓๑ มกราคม ๒๕๕๖ กรณีสํงถึงหนํวยงานภายใน กห.ใช๎คํายํอได๎ เชํน ๓๑ ม.ค.๕๖
๗. ส่วนราชการเจ้าของเรื่อง ให๎ลงชื่อสํวนราชการเจ๎าของเรื่อง หรือหนํวยงานที่ออกหนังสือ
๘. โทร.หรือที่ตั้ง ให๎ลงหมายเลขโทรศัพท์ของสํวนราชการเจ๎าของเรื่อง และหมายเลขภายใน
ตู๎สาขา (ถ๎ามี) ด๎วย ในกรณีที่ไมํมีโทรศัพท์ ให๎ลงที่ตั้งของสํวนราชการเจ๎าของเรื่อง โดยให๎ลงตําบลที่อยูํตาม
ความจําเป็น และแขวงไปรษณีย์ (ถ๎ามี)
๙. การใช้ข้อความคาเต็มและคาย่อในหนังสือประทับตรา
หนังสือประทับตราใช๎สํงถึงบุคคลภายนอก หนํวยงานภายนอก หรือหนํวยงานภายใน กห.
(ระดับ นขต.กห.(สร., สป., รอ. และ ทท.), บก.ทท., ทบ., ทร. และ ทอ.) ก็ได๎ ในกรณีที่ใช๎สํงถึงบุคคลหรือ
หนํวยงานภายนอก ให๎เขียนข๎อความด๎วยคําเต็มทั้งหมด สํวนที่ใช๎สํงถึงหนํวยงานภายใน กห.ใช๎ข๎อความที่เป็น
คํายํอตามที่ กห.กําหนด

แบบที่ ๓ แบบ และรูปแบบการพิมพ์หนังสือประทับตรา
ชั้นความลับ (ถ๎ามี)

ชั้นความเร็ว (ถ๎ามี)
ที่ กห ๐๖๐๓/
(1 Enter + Before 6 pt)
ถึง ๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐
(2 Enter + Before 12 pt)
(ข๎อความ)๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐
(1 Enter)
๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐
๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐ (1 Enter + Before ๖ pt)
๒.๕ ซม.

(ข๎อความ)๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐
(1 Enter)
๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐
๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐ (1 Enter + Before 6 pt)
จึงเรียนมา๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐
(เว๎น ๓ บรรทัด = 4 Enter)
กองทัพอากาศ (1 Enter)
มกราคม ๒๕๕๘
(เว้ น ๓ บรรทัด = 4 Enter)

กรมสารบรรณทหารอากาศ
โทร.๐ ๒๕๓๔ ๑๕๗๓
โทรสาร ๐ ๒๕๓๔ ๒๐๔๕
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ admin@rtaf.mi.th (ถ๎ามี)
ชั้นความลับ (ถ๎ามี)

(1 Enter)

ตัวอยําง หนังสือประทับตรา (ติดตํอนอก กห.)

ที่ กห ๐๖๐๓/
ถึง คณะกรรมการเอกลักษณ์ของชาติ

ตามหนั ง สื อ คณะกรรมการเอกลั ก ษณ์ ข องชาติ สํ า นั ก เลขาธิ ก ารนายกรั ฐ มนตรี
ที่ นร ๐๑๑๐/พ.๒๑๓๒๕ ลงวั น ที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๕๔ สํ ง เอกสารเสริ ม สร๎ า งเอกลั ก ษณ์ ข องชาติ
จํานวน ๑ ชุด ให๎กองทัพอากาศเพื่อใช๎ประโยชน์ นั้น
กองทัพอากาศได๎รับหนังสือดังกลําวไว๎เรียบร๎อยแล๎วด๎วยความขอบคุณ

กองทัพอากาศ
๓๐ มกราคม ๒๕๕๔

กรมสารบรรณทหารอากาศ
โทร.๐ ๒๕๓๔ ๑๕๗๓
โทรสาร ๐ ๒๕๓๔ ๒๐๔๕
ไปรษณียอ์ ิเล็กทรอนิกส์ admin@rtaf.mi.th

ตัวอยําง หนังสือประทับตรา (ติดตํอภายใน กห. ใช๎คํายํอได๎)
(ระดับ นขต.กห.(สร., สป., รอ. และ ทท.), บก.ทท., ทบ., ทร. และ ทอ.)

ที่ กห ๐๖๐๓/
ถึง สป.

ตามหนังสือ สป.ที่ กห ๐๒๑๑/๑๔๔๑ ลง ๑๖ ก.ย.๕๔ สํงวารสารหลักเมือง ฉบับที่ ๒๐๙
ประจําเดือน ส.ค.๕๔ จํานวน ๒๒๕ เลํม ให๎ ทอ.เพื่อเผยแพรํข๎อมูลขําวสารและใช๎ประโยชน์ นั้น
ทอ.ได๎รับหนังสือดังกลําวไว๎เรียบร๎อยแล๎วด๎วยความขอบคุณ

ก.ย.๕๑

สบ.ทอ.
โทร.๐ ๒๕๓๔ ๑๕๗๖
โทรสาร ๐ ๒๕๓๔ ๒๐๔๕
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ admin@rtaf.mi.th

หนังสือสั่งการ มี ๓ ชนิด ได๎แกํ
๑. คําสั่ง
๒. ระเบียบ
๓. ข๎อบังคับ
ค าสั่ ง คื อ บรรดาข๎ อ ความที่ ผู๎ บั ง คั บ บั ญ ชาสั่ ง การให๎ ป ฏิ บั ติ โ ดยชอบด๎ ว ยกฎหมาย ใช๎
กระดาษตราครุฑ กําหนดหัวข๎อไว๎ดังนี้
๑. คาสั่ง ให๎ลงชื่อสํวนราชการ หรือตําแหนํงของผู๎มีอํานาจที่ออกคําสั่ง
๒. ที่ ให๎ลงเลขที่ที่ออกคําสั่ง โดยเริ่มฉบับแรกจากเลข ๑ เรียงเป็นลําดับไปจนถึงสิ้นปีปฏิทิน
ทับด๎วยเลขสองตัวหลังของปีพุทธศักราชที่ออกคําสั่ง เชํน ที่ ๑/๕๖
๓. เรื่อง ให๎ลงชื่อเรื่องที่ออกคําสั่ง
๔. ข้อความ ให๎อ๎างเหตุที่ออกคําสั่ง และอ๎างถึงอํานาจที่ให๎ออกคําสั่ง (ถ๎ามี) ไว๎ด๎วย แล๎วจึง
ลงข๎อความที่สั่งและวันใช๎บังคับ
๕. สั่ ง ณ วั น ที่ ให๎ ล งตั ว เลขของวั น ที่ ชื่ อ เต็ ม ของเดื อ น และตั ว เลขของปี พุ ท ธศั ก ราช
ที่ออกคําสั่ง
๖. ลงชื่อ ให๎ลงลายมือชื่อผู๎ที่ออกคําสั่ง และพิมพ์ชื่อเต็มของเจ๎าของลายมือชื่อไว๎ในวงเล็บ
ใต๎ลายมือชื่อ
๗. ตาแหน่ง ให๎ลงตําแหนํงของผู๎ที่ออกคําสั่ง
การเขียนคําสั่งให๎ใช๎คํายํอได๎ตามที่ กห.กําหนด เว๎นแตํในข๎อ ๑ และข๎อ ๕ ให๎ใช๎คําเต็ม
กห. ได๎แยกคําสั่งออกเป็น ๒ ประเภท คือ
๑. คํ า สั่ ง ทั่ ว ไป เป็ น คํ า สั่ ง ที่ สั่ ง ให๎ สํ ว นราชการหรื อ ผู๎ อ ยูํ ใ นบั ง คั บ บั ญ ชาทั่ ว ไป ปฏิ บั ติ
หรือทราบทั่วกัน
๒. คําสั่งเฉพาะ เป็นคําสั่งที่สั่งให๎ สํวนราชการหรือผู๎อยูํในบังคับบัญชา ที่มีหน๎าที่เกี่ยวข๎อง
โดยเฉพาะปฏิบัติ
ทอ. ได๎แยกคําสั่งออกเป็น ๓ ประเภท (ตามมติที่ประชุม บก.ทอ.เมื่อ ๒๓ ธ.ค.๙๘ เรื่อง การ
ออกคําสั่ง ทอ.) ได๎แกํ คําสั่ง ทอ.(ทั่วไป) คําสั่ง ทอ.(เฉพาะ) ที่เป็นแบบธรรมเนียม และคําสั่ง ทอ.(เฉพาะ)
ที่ไมํเป็ น แบบธรรมเนี ย ม ทั้งนี้ เพื่อให๎ ส ะดวกในทางปฏิบัติ ในการเก็บรักษา ค๎นหา และประหยัดในการ
แจกจําย โดยมีข๎อพิจารณาในการจัดทําคําสั่งแตํละประเภท ดังนี้
๑. คําสั่ ง ทอ.(ทั่ ว ไป) เป็น เรื่อ งที่ต๎ องเก็บเป็น หลั ก ฐานทางประวัติ ศาสตร์ ตํานาน และ
การตรวจสอบทางทะเบียนพล คําสั่งประเภทนี้จะต๎องสํงสําเนาให๎ กห., บก.ทท., ทบ. และ ทร. ด๎วย
การกําหนดที่ของคําสั่ง ทอ.(ทั่วไป) ให๎กําหนดเลขที่ ๑, ๒, ๓ ตามลําดับไปตลอดปีปฏิทิน
เมื่อขึ้นปีใหมํให๎ขึ้นเลขใหมํ สํวน พ.ศ.ให๎ใช๎ยํอ โดยขีดทับตํอท๎ายเลขที่ของคําสั่งนั้น เชํน ที่ ๑/๕๖
๒. คําสั่ง ทอ.(เฉพาะ) ที่เป็นแบบธรรมเนียม คําสั่งประเภทนี้ต๎องถือเป็นแบบธรรมเนียม
ตลอดไปจนกวําจะมีคําสั่งเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิก คําสั่ง ประเภทนี้จะออกเกี่ยวกับเรื่องการเลื่อน ลด ปลด
ย๎าย โอน และบรรจุ ให๎ดํารงตําแหนํงหรือหน๎าที่ในหนํวยที่ไมํมีอัตราใน ทอ. แตํกําหนดขึ้นเป็นกรณีพิเศษ

การกําหนดที่คําสั่ง ทอ.(เฉพาะ) ประเภทนี้ ให๎กําหนดเลขที่ ๑, ๒, ๓ ตามลําดับไปตลอดปี
ปฏิทิน เมื่อขึ้น ปี ใหมํให๎ ขึ้น เลขใหมํ ตํอจากเลขที่คํ าสั่ งให๎ ขีดทับ ตามด๎ว ยเลข พ.ศ.ที่อ อกคําสั่ งไว๎ด๎ว ย เชํ น
ที่ ๒๐/๕๔ เป็นต๎น
๓. คําสั่ง ทอ.(เฉพาะ) ที่ไมํเป็นแบบธรรมเนียม คือคําสั่งที่เมื่อผู๎รับคําสั่งได๎ปฏิบัติเรื่องหนึ่ง
เรื่องใดโดยสมบูรณ์แล๎ว ผู๎ปฏิบัติยํอมหมดพันธกรณี หรือหมดหน๎าที่ไปโดยปริยาย ไมํจําเป็นต๎องปฏิบัติหรือ
กระทําการนั้นตํอไปอีก คําสั่ง ประเภทนี้จะออกเกี่ยวกับเรื่องการตั้งคณะกรรมการ การอบรมหลักสูตรตําง ๆ
ที่ไมํใชํหลักสูตรถาวร งานต๎อนรับ งานเลี้ยง และงานรื่นเริง
การกํ าหนดที่คํ า สั่ ง ทอ.(เฉพาะ) ประเภทนี้ ให๎ กํ า หนดเลขที่ ๑, ๒, ๓ ตามลํ า ดั บ ไป
ตลอดปีปฏิทิน ไมํต๎องทับด๎วยเลข พ.ศ. และเมื่อเริ่มปีใหมํก็ให๎เริ่มเลขที่คําสั่งใหมํ เชํน ที่ ๑, ที่ ๒ เป็นต๎น
คาสั่ง สามารถออกได้ทุกส่วนราชการ และต๎องเสนอสําเนาให๎ผู๎บังคับบัญชาโดยตรงทราบ
(ระเบียบ กห.วําด๎วยหนังสือราชการ พ.ศ.๒๕๒๗ ข๎อ ๑๑)

แบบ และรูปแบบการพิมพ์คําสั่ง ทอ.(ทั่วไป)

(1 Enter)

คําสั่งกองทัพอากาศ
ที.่ .../๕๘
เรื่อง ๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐

(ระยะหําง 1 Enter)

(1 Enter)

๒.๕ ซม.

(1 Enter + Before 6 pt)

(ข๎อความ)๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐
๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐
๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐
(1 Enter)
๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐
๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐
๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐
(1 Enter + Before 6 pt)
(ข๎อความ)๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐
๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐
๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐
(1 Enter + Before 6 pt)
ทั้งนี้ ตั้งแตํ๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐
(1 Enter + Before 12 pt)
๕ ซม.
สั่ง ณ วันที่
มกราคม พ.ศ.๒๕๕๘
(เว๎น ๒ บรรทัด = 3 Enter)
พล.อ.อ.

(1 Enter)

(ตรีทศ สนแจ๎ง)
(1 Enter)
ผบ.ทอ.

ตัวอยําง คําสั่ง ทอ.(ทั่วไป)

คําสั่งกองทัพอากาศ
ที่ /๕๘
เรื่อง ให๎ข๎าราชการเข๎ารับการศึกษา

เพื่อให๎การพัฒนากําลังพลเป็นไปตามโครงการศึกษาภายในประเทศของ ทอ.ประจําปี ๕๘ จึงให๎
น.ต.อรรถวั ติ สมโภชน์ สังกัด พอ.เข๎ารับการศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชเคมี และ
ผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ มีกําหนด ๒ ปี ระหวําง ๑๐ ส.ค.๕๖ - ๙ ส.ค.๕๘ ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร โดยใช๎เวลาราชการ
ตลอดระยะเวลาการศึกษา และใช๎งบประมาณจากรายรับ รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ.ซึ่ง พอ.ในฐานะ หนํวยต๎นสังกัด
ได๎จัดทําสัญญาข๎อผูกพันไว๎กับทางราชการแล๎ว และให๎ผู๎เข๎ารับการศึกษาปฏิบัติตามระเบียบ ทอ. วําด๎วยการศึกษา
ภายในประเทศ

พ.ศ.๒๕๕๒ อยํางเครํงครัด
ทั้งนี้ ตั้งแตํ ๑๐ ส.ค.๕๘ เป็นต๎นไป
สั่ง ณ วันที่

สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๘
รับคําสั่ง ผบ.ทอ.

(ลงชื่อ) พล.อ.อ.ประจิน จั่นตอง
(อานนท์ จารยะพันธุ์)
รอง ผบ.ทอ.

แบบ และรูปแบบการพิมพ์คําสั่ง ทอ.(เฉพาะ)

คําสั่งกองทัพอากาศ
(เฉพาะ)

(ระยะหําง 1 Enter)

ที่..........
เรื่อง ๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐
(1 Enter)

(1 Enter + Before 6 pt)
(ข๎อความ)๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐
(1 Enter)
๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐
๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐
๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐
(ข๎อความ)๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐
(1 Enter)
๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐
๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐
(ข๎อความ)๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐
(1 Enter)
๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐
๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐
ทั้งนี้ ตั้งแตํ๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐
(1 Enter + Before 12 pt)
สั
ง
่
ณ วันที่
มกราคม พ.ศ.๒๕๕๘
๕ ซม.
(1 Enter + Before 12 pt)
รับคําสั่ง ผบ.ทอ.
๒.๕ ซม.

(เว๎น ๒ บรรทัด = 3 Enter)
พล.อ.อ.

(1 Enter)

(วัธน มณีนัย)
(1 Enter)

รอง ผบ.ทอ.

ตัวอยําง คําสั่ง ทอ.(เฉพาะ) ที่เป็นแบบธรรมเนียม

คําสั่งกองทัพอากาศ
(เฉพาะ)
ที่ ๒๕/๕๖
เรื่อง ให๎ใช๎หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต

เพื่อให๎ การฝึกศึกษาของนักเรียนพยาบาลทหารอากาศ หลั กสูตร ๔ ปี จากวิทยาลั ยพยาบาล
ทหารอากาศ กรมแพทย์ ทหารอากาศ เป็ นไปอยํางมีประสิทธิ ภาพ และสอดคล๎องกับภารกิจของกองทัพอากาศ
ตลอดจนเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ จึงให๎ใช๎หลักสูตรพยาบาล
ศาตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พุทธศักราช ๒๕๕๕
ทั้งนี้ ตั้งแตํปีการศึกษา ๒๕๕๖ เป็นต๎นไป
สั่ง ณ วันที่ ๒๘ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๖
รับคําสั่ง ผบ.ทอ.

(ลงชื่อ) พล.อ.อ.เพิ่มเกียรติ ลวณะมาลย์
(เพิ่มเกียรติ ลวณะมาลย์)
รอง ผบ.ทอ.

ตัวอยําง คําสั่ง ทอ.(เฉพาะ) ที่ไมํเป็นแบบธรรมเนียม

คําสั่งกองทัพอากาศ
(เฉพาะ)
ที่ ๔๕๓
เรื่อง เปิดการอบรมหลักสูตรสายวิทยาการเหลําทหารสารวัตร
ตามโครงการศึกษาภายในประเทศของ ทอ.ประจําปี ๕๖ กําหนดให๎ สน.ผบ.ดม.เปิดการอบรม
หลักสูตรสายวิทยาการเหลําทหารสารวัตร ซึ่งอยูํในความรับผิดชอบนั้น เพื่อให๎การอบรมหลักสูตรดังกลําวเป็นไป
ด๎วยความเรียบร๎อย สมความมุํงหมายของทางราชการ จึงให๎ดําเนินการดังนี้
๑. สน.ผบ.ดม.เป็ น หนํว ยดํ าเนิ นการเปิด การอบรม แจ๎ง กําหนดการรายงานตัว แตํ งตั้ ง
ผู๎บรรยาย ควบคุมดูแลผู๎เข๎ารับการอบรมให๎เป็นไปตามระเบียบ ข๎อบังคับ ที่เกี่ยวข๎องกับ การศึกษาของ ทอ.
ตลอดจนกําหนดรายละเอียดอื่น ๆ ขึ้นได๎ตามความเหมาะสม
๒. กําหนดเปิดการอบรม จํานวน ๒ หลักสูตร ดังนี้
๒.๑ หลักสูตรทหารสารวัตร สําหรับพลทหาร รุํนที่ ๒๖ ระหวําง ๑๖ ก.ค. - ๒๙ ส.ค.๕๖
ระยะเวลาการศึกษา ๖ สัปดาห์ โดยใช๎งบประมาณของ ทอ.จํานวน ๒๒๓,๐๑๐.- บาท
๒.๒ หลักสูตรผู๎คุมเรือนจําทหาร สําหรับพลทหาร รุํนที่ ๒๔ ระหวําง ๒ - ๓๐ ก.ย.๕๖
ระยะเวลาการศึกษา ๔ สัปดาห์ โดยใช๎งบประมาณของ ทอ.จํานวน ๙๒,๕๘๐.- บาท
๓. ใช๎หลักสูตรการอบรม ตามอนุมัติ ผบ.ทอ.(ผบ.บศอ.รับคําสั่ง ฯ) เมื่อ ๑๘ เม.ย.๔๘ ท๎าย
หนังสือ บศอ. ที่ กห ๐๖๑๒.๑(๒)/๙๗๓ ลง ๑๒ เม.ย.๔๘
๔. การรายงานผลการอบรม ให๎ ป ฏิ บั ติ ต ามระเบี ย บ ทอ.วํ า ด๎ ว ยการวั ด และประเมิ น ผล
การศึกษาในสถานศึกษาของกองทัพอากาศ พ.ศ.๒๕๕๒
๕. นกข.ให๎การสนับสนุนในสํวนที่เกี่ยวข๎อง
ทั้งนี้ ลําดับ ๒.๑ ตั้งแตํ ๑๖ ก.ค.๕๖ และลําดับ ๒.๒ ตั้งแตํ ๒ ก.ย.๕๖ เป็นต๎นไป
สั่ง ณ วันที่ ๑๙ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๖
รับคําสั่ง ผบ.ทอ.
(ลงชื่อ) พล.อ.อ.เพิ่มเกียรติ ลวณะมาลย์
(เพิ่มเกียรติ ลวณะมาลย์)
รอง ผบ.ทอ.

ระเบียบ คือ บรรดาข๎อความที่ผู๎มีอํานาจหน๎าที่ได๎วางไว๎ โดยจะอาศัยอํานาจของกฎหมาย
หรือไมํก็ได๎ เพื่อถือเป็นหลักปฏิบัติงานเป็นการประจํา ใช๎กระดาษตราครุฑ กําหนดหัวข๎อไว๎ดังนี้
๑. ระเบียบ ให๎ลงชื่อสํวนราชการที่ออกระเบียบ
๒. ว่าด้วย ให๎ลงชื่อของระเบียบ
๓. ฉบับที่ ถ๎าเป็นระเบียบที่กลําวถึงเป็นครั้งแรกในเรื่องนั้น ไมํต๎องลงวําเป็นฉบับที่เทําใด
แตํถ๎าเป็นระเบียบเรื่องเดียวกันที่มีการแก๎ไขเพิ่มเติมให๎ลงเป็น ฉบับที่ ๒ และที่ถัด ๆ ไปตามลําดับ
๔. พ.ศ. ให๎ลงตัวเลขของปีพุทธศักราชที่ออกระเบียบ
๕ ข้อความ ให๎อ๎างเหตุผลโดยยํอเพื่อแสดงถึงความมุํงหมายที่ต๎องออกระเบียบ และอ๎างถึง
กฎหมายที่ให๎อํานาจออกระเบียบ (ถ๎ามี)
๖. ข้อ ให๎เรียงข๎อความที่จะใช๎เป็นระเบียบเป็นข๎อ ๆ โดยให๎ข๎อ ๑ เป็นชื่อระเบียบ ข๎อ ๒
เป็นวันใช๎บังคับ กําหนดวําให๎ใช๎บังคับตั้งแตํเมื่อใด และข๎อสุดท๎ายเป็นข๎อผู๎รักษาการ ระเบียบใดถ๎ามีมากข๎อ
หรือหลายเรื่อง จะแบํงเป็นหมวดก็ได๎ โดยให๎ย๎ายข๎อผู๎รักษาการไปเป็นข๎อสุดท๎ายกํอนที่จะขึ้นหมวด ๑
๗. ประกาศ ณ วันที่ ให๎ลงตัวเลขของวันที่ ชื่อเต็มของเดือนและตัวเลขของปีพุทธศักราช
ที่ออกระเบียบ
๘. ลงชื่อ ให๎ลงลายมือชื่อผู๎ออกระเบียบ และพิมพ์ชื่อเต็มของเจ๎าของลายมือชื่อไว๎ในวงเล็บ
ใต๎ลายมือชื่อ
๙. ตาแหน่ง ให๎ลงตําแหนํงของผู๎ออกระเบียบ
การเขียนข๎อความในระเบียบ ทุกหัวข๎อให๎ใช๎คาเต็มทั้งหมด

แบบ และรูปแบบการพิมพ์ระเบียบ

(1 Enter)
ระเบียบกองทัพอากาศ
วําด๎วย๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐
(ฉบับที.่ …(ถ๎ามีเรื่องเดียวกันเกินกวํา ๑ เรื่อง))
พ.ศ.๐๐๐๐

(1 Enter)

(1 Enter + Before 6 pt)
(ข๎อความ)๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐
(1 Enter)
๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐
๐
๒.๕ ซม.

ข๎อ ๑ ระเบียบนี้เรียกวํา "ระเบียบ๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐พ.ศ.๐๐๐๐"
ข๎อ ๒ ระเบียบนี้ให๎ใช๎บังคับตั้งแตํ๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐เป็นต๎นไป
ข๎อ ๓ ๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐
๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐
(1 Enter + Before 6 pt)
ข๎อ ๔ ๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐
๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐
ข๎อ (สุดท๎าย) ๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐
๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐
(1 Enter + Before 12 pt)
๕ ซม.
ประกาศ ณ วันที่
มกราคม พ.ศ.๒๕๕๘
(เว๎น ๒ บรรทัด = 3 Enter)
พลอากาศเอก

(1 Enter)

(ตรีทศ สนแจ๎ง)
(1 Enter)
ผู๎บัญชาการทหารอากาศ

ตัวอยําง ระเบียบ

ระเบียบกองทัพอากาศ
วําด๎วยการกําหนดระยะเวลาการปฏิบัติตํอหนังสือราชการ
พ.ศ.๒๕๔๙
โดยที่เป็นการสมควรกําหนดระยะเวลาการปฏิบัติตํอหนังสือราชการ ให๎เป็นไปในแนวทาง
เดียวกัน จึงวางระเบียบไว๎ดังนี้
ข๎อ ๑ ระเบียบนี้เรียกวํา “ระเบียบกองทัพอากาศวําด๎วยการกําหนดระยะเวลาการปฏิบัติ
ตํอหนังสือราชการ พ.ศ.๒๕๔๙”
ข๎อ ๒ ระเบียบนี้ให๎ใช๎บังคับตั้งแตํบัดนี้เป็นต๎นไป
ข๎ อ ๓ ให๎ ย กเลิ ก ระเบี ย บกองทั พ อากาศวํ า ด๎ ว ยการกํ า หนดระยะเวลาการปฏิ บั ติ ตํ อ
หนังสือราชการ พ.ศ.๒๕๓๙
บรรดาระเบียบ ข๎อบังคับ และคําสั่งอื่นใด ในสํวนที่กําหนดไว๎แล๎วในระเบียบนี้ หรือซึ่งขัด
หรือแย๎งกับระเบียบนี้ ให๎ใช๎ระเบียบนี้แทน
ข๎อ ๔ ในระเบียบนี้
๔.๑ “หนังสือ” หมายความวํา หนังสือราชการ
๔.๒ “ชั้น ความเร็ว ” หมายความวํา ชั้น ความเร็ว ตามที่กํา หนดไว๎ใ นระเบีย บ
สํานักนายกรัฐมนตรีวําด๎วยงานสารบรรณ พ.ศ.๒๕๒๖
๔.๓ “สํ ว นราชการ” หมายความวํ า หนํว ยขึ้ น ตรงกองทั พ อากาศ หนํ ว ยขึ้ น ตรง
กองบัญชาการยุทธทางอากาศ หนํวยขึ้นตรงกองบัญชาการสนับสนุนทหารอากาศ หนํวยขึ้นตรงกองบัญชาการ
ฝึกศึกษาทหารอากาศ กองบิน ทั้งนี้ให๎หมายรวมถึงหนํวยแยกหรือหนํวยสมทบของหนํวยดังกลําวด๎วย
ฯลฯ
ข๎อ ๗ ให๎เจ๎ากรมสารบรรณทหารอากาศ รักษาการให๎เป็นไปตามระเบียบนี้
ประกาศ ณ วันที่
ธันวาคม พ.ศ.๒๕๔๙
พลอากาศเอก
(ชลิต พุกผาสุข)
ผู๎บัญชาการทหารอากาศ

ตัวอยําง ระเบียบ (ฉบับที่ ๒)

ระเบียบกองทัพอากาศ
วําด๎วยการกําหนดระยะเวลาการปฏิบัติตํอหนังสือราชการ
(ฉบับที่ ๒)
พ.ศ.๒๕๕๔

โดยที่เป็นการสมควรแก๎ไขระเบียบกองทัพอากาศวําด๎วยการกําหนดระยะเวลาการปฏิบัติตํอ
หนั ง สื อ ราชการ พ.ศ.๒๕๔๙ เพื่ อ ให๎ ถู ก ต๎ อ งและสอดคล๎ อ งกั บ พระราชกฤษฎี ก าแบํ ง สํ ว นราชการและ
กําหนดหน๎าที่ของสํวนราชการกองทัพอากาศ กองทัพไทย กระทรวงกลาโหม พ.ศ.๒๕๕๒ จึงวางระเบียบไว๎ดังนี้
ข๎อ ๑ ระเบียบนี้เรียกวํา “ระเบียบกองทัพอากาศวําด๎วยการกําหนดระยะเวลาการปฏิบัติตํอ
หนังสือราชการ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๔”
ข๎อ ๒ ระเบียบนี้ให๎ใช๎บังคับตั้งแตํบัดนี้เป็นต๎นไป
ข๎อ ๓ ให๎ยกเลิกความในข๎อ ๔.๓ แหํงระเบียบกองทัพอากาศวําด๎วยการกําหนดระยะเวลา
การปฏิบัติตํอหนังสือราชการ พ.ศ.๒๕๔๙ และให๎ใช๎ความตํอไปนี้แทน
“๔.๓ “สํวนราชการ” หมายความวํา หนํวยขึ้นตรงกองทัพอากาศ ทั้งนี้ให๎หมายความ
รวมถึงหนํวยแยกหรือหนํวยสมทบของหนํวยดังกลําวด๎วย”
ประกาศ ณ วันที่

มีนาคม พ.ศ.๒๕๕๔

พลอากาศเอก
(อิทธพร ศุภวงศ์)
ผู๎บัญชาการทหารอากาศ

ตัวอยําง ระเบียบ (ที่มีการแบํงเป็นหมวด)

ระเบียบกองทัพอากาศ
วําด๎วยการพักอาศัย
พ.ศ.๒๕๕๔
โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงระเบียบกองทัพอากาศวําด๎วยการพักอาศัยให๎เหมาะสมยิ่งขึ้น
เพื่อให๎การพักอาศัยซึ่งกองทัพอากาศจัดไว๎ให๎เป็นสวัสดิการด๎านที่พักอาศัยของข๎าราชการเป็นไปด๎วยความ
เรียบร๎อย เหมาะสม และเป็นผลดีแกํทางราชการ จึงวางระเบียบไว๎ดังนี้
ข๎อ ๑ ระเบียบนี้เรียกวํา “ระเบียบกองทัพอากาศวําด๎วยการพักอาศัย พ.ศ.๒๕๕๔”
ข๎อ ๒ ระเบียบนี้ให๎ใช๎บังคับตั้งแตํบัดนี้เป็นต๎นไป
ข๎อ ๓ ให๎ยกเลิกระเบียบกองทัพอากาศวําด๎วยการพักอาศัย พ.ศ.๒๕๔๗
บรรดาระเบียบ และคําสั่งอื่นใด ในสํวนที่กําหนดไว๎แล๎วในระเบียบนี้ หรือซึ่งขัดหรือแย๎งกับ
ระเบียบนี้ ให๎ใช๎ระเบียบนี้แทน
ข๎อ ๔ ในระเบียบนี้
๔.๑ “บ๎านพักอาศัย” หมายความวํา ที่พักอาศัยซึ่งกองทัพอากาศจัดสร๎างขึ้นพร๎อม
สิ่งอํานวยความสะดวกที่จําเป็นสําหรับการพักอาศัยของข๎าราชการ ณ ที่ตั้งดอนเมือง ได๎แกํ บ๎านเดี่ยว แฟลต
ตึกแถวของกองทัพอากาศ ซึ่งใช๎เป็นที่พักอาศัย รวมทั้งสิ่งปลูกสร๎างตําง ๆ ในพื้นที่อันเป็นเขตของบ๎านพักอาศัย
นั้น ไมํวําจะมีเขตรั้วหรือไมํก็ตาม ทั้งนี้ไมํรวมถึงบ๎านพักรับรองและบ๎านรับรองของกองทัพอากาศ
ฯลฯ
ข๎อ ๖ ให๎เจ๎ากรมกําลังพลทหารอากาศ รักษาการให๎เป็นตามระเบียบนี้
หมวด ๑
วัตถุประสงค์
ข๎อ ๗ กองทัพอากาศ มีนโยบายในการจัดอาคารสถานที่รวมทั้งสิ่งปลูกสร๎างตําง ๆ ของทาง
ราชการเพื่ อ ใช๎ เ ป็ น บ๎ า นพั ก อาศั ย ของข๎ า ราชการที่ มีค วามจํ า เป็ น เดื อ ดร๎ อ นด๎ า นที่ พั ก อาศั ย เทํ า นั้ น โดยมี
วัตถุประสงค์ ดังนี้
ฯลฯ
ข๎อ ๕๘ การปฏิบัติหรือการดําเนินการใด ๆ ที่มิได๎กําหนดไว๎ในระเบียบนี้ให๎คณะกรรมการ
บ๎านพักอาศัยกองทัพอากาศ พิจารณาตามความจําเป็นและเหมาะสมเพื่อให๎การบริหารจัดการบ๎านพักอาศัย
เป็นไปด๎วยความเรียบร๎อย ทั้งนี้ต๎องไมํขัดหรือแย๎งกับระเบียบนี้
ประกาศ ณ วันที่
กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕๔
พลอากาศเอก
(อิทธพร ศุภวงศ์)
ผู๎บัญชาการทหารอากาศ

ข้อบังคับ คือ บรรดาข๎อความที่ผู๎มีอํานาจหน๎าที่กําหนดให๎ใช๎ โดยอาศัยอํานาจของกฎหมาย
ที่บัญญัติไว๎ให๎กระทําได๎ ใช๎กระดาษตราครุฑ กําหนดหัวข๎อไว๎ดังนี้
๑. ข้อบังคับ ให๎ลงชื่อสํวนราชการที่ออกข๎อบังคับ
๒. ว่าด้วย ให๎ลงชื่อของข๎อบังคับ
๓. ฉบับที่ ถ๎าเป็นข๎อบังคับที่กลําวถึงเป็นครั้งแรกในเรื่องนั้นไมํต๎องลงวําเป็นฉบับที่เทําใด
แตํถ๎าเป็นข๎อบังคับเรื่องเดียวกันที่มีการแก๎ไขเพิ่มเติม ให๎ลงเป็นฉบับที่ ๒ และที่ถัด ๆ ไปตามลําดับ
๔. พ.ศ. ให๎ลงตัวเลขของปีพุทธศักราชที่ออกข๎อบังคับ
๕. ข้อความ ให๎อ๎างเหตุผลโดยยํอเพื่อแสดงถึงความมุํงหมายที่ออกข๎อบังคับและอ๎างถึง
กฎหมายที่ให๎อํานาจออกข๎อบังคับ
๖. ข้อ ให๎เรียงข๎อความที่จะใช๎บังคับเป็นข๎อ ๆ โดยให๎ข๎อ ๑ เป็นชื่อข๎อบังคับ ข๎อ ๒ เป็นวัน
ใช๎บังคับ กําหนดวําให๎ใช๎บังคับตั้งแตํเมื่อใด และข๎อสุดท๎ายเป็นข๎อผู๎ รักษาการ ข๎อบังคับใดถ๎ามีมากข๎อหรือ
หลายเรื่อง จะแบํงเป็นหมวดก็ได๎ โดยให๎ย๎ายข๎อผู๎รักษาการไปเป็นข๎อสุดท๎ายกํอนที่จะขึ้นหมวด ๑
๗. ประกาศ ณ วันที่ ให๎ลงตัวเลขของวันที่ ชื่อเต็มของเดือน และตัวเลขของปีพุทธศักราช
ที่ออกข๎อบังคับ
๘. ลงชื่อ ให๎ลงลายมือชื่อผู๎ออกข๎อบังคับและพิมพ์ชื่อเต็มของเจ๎าของลายมือชื่อไว๎ในวงเล็บ
ใต๎ลายมือชื่อ
๙. ตาแหน่ง ให๎ลงตําแหนํงของผู๎ที่ออกข๎อบังคับ
การเขียนข๎อความทุกหัวข๎อ ให๎ใช๎คาเต็มทั้งหมด

แบบ และรูปแบบการพิมพ์ข๎อบังคับ

(1 Enter)
ข๎อบังคับกระทรวงกลาโหม
วําด๎วย๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐
(ฉบับที.่ …(ถ๎ามีเรื่องเดียวกันเกินกวํา ๑ เรื่อง))
พ.ศ.๐๐๐๐

(1 Enter)

๒.๕ ซม.

(1 Enter + Before 6 pt)
(ข๎อความ)๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐
๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐
(1 Enter)
๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐
ข๎อ ๑ ข๎อบังคับนี้เรียกวํา "ข๎อบังคับกระทรวงกลาโหมวําด๎วย๐๐๐๐๐๐๐พ.ศ.๐๐๐๐
ข๎อ ๒ ข๎อบังคับนี้ให๎ใช๎บังคับตั้งแตํ๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐เป็นต๎นไป
(1 Enter + Before 6 pt)
ข๎อ ๓ ๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐
(1 Enter)
๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐
ข๎อ ๔ ๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐
๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐
(1 Enter + Before 6 pt)
ข๎อ (สุดท๎าย) ๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐
(1 Enter + Before 12 pt)
๕ ซม.
ประกาศ ณ วันที่
มกราคม พ.ศ.๒๕๕๘
(เว๎น ๒ บรรทัด = 3 Enter)
พลเอก

(1 Enter)

(ประวิตร วงษ์สุวรรณ)
(1 Enter)
รัฐมนตรีวําการกระทรวงกลาโหม

ตัวอยําง ข๎อบังคับ

ข๎อบังคับกระทรวงกลาโหม
วําด๎วยการใช๎กําลังทหาร การเคลื่อนกําลังทหาร และการเตรียมพร๎อม
พ.ศ.๒๕๔๕

โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงข๎อบังคับกระทรวงกลาโหมวําด๎วยการใช๎กําลังทหาร การเคลื่อน
กํา ลั ง ทหาร และการเตรี ย มพร๎ อ ม อาศั ย อํา นาจตามมาตรา ๔ แหํ งพระราชบั ญ ญั ติ จั ดระเบี ย บราชการ
กระทรวงกลาโหม พ.ศ.๒๕๐๓ จึงออกข๎อบังคับไว๎ดังตํอไปนี้
ข๎อ ๑ ข๎อบังคับนี้เรียกวํา “ข๎อบังคับกระทรวงกลาโหมวําด๎วยการใช๎กําลังทหาร การเคลื่อน
กําลังทหาร และการเตรียมพร๎อม พ.ศ.๒๕๔๕”
ข๎อ ๒ ข๎อบังคับนี้ให๎ใช๎บังคับตั้งแตํบัดนี้เป็นต๎นไป
ข๎อ ๓ ให๎ยกเลิกข๎อบังคับกระทรวงกลาโหมวําด๎วยการใช๎กําลังทหาร การเคลื่อนกําลังทหาร
และการเตรียมพร๎อม พ.ศ.๒๕๑๙
บรรดาข๎อบังคับ ระเบียบ หรือคําสั่งอื่นใด ในสํวนที่มีกําหนดไว๎แล๎วในข๎อบังคับนี้ หรือซึ่งขัด
หรือแย๎งกับข๎อบังคับนี้ ให๎ใช๎ข๎อบังคับนี้แทน
ข๎อ ๔ ในข๎อบังคับนี้
๔.๑ “การใช๎กําลังทหาร” หมายความวํา การใช๎กําลังทหารเพื่อการรบหรือการ
สงคราม เพื่อปกปูองสถาบันพระมหากษัตริย์ เพื่อการปราบปรามการกบฏและการจลาจล เพื่อ.......................
ฯลฯ
ข๎อ ๑๙ ให๎ ผู๎บั ญชาการทหารสู งสุด รักษาการตามข๎อบังคับนี้ และมีอํานาจวางระเบียบ
ปลีกยํอยเพื่อปฏิบัติตามข๎อบังคับนี้
ประกาศ ณ วันที่ ๑๑ เมษายน พ.ศ.๒๕๔๕
พลเอก ชวลิต ยงใจยุทธ
(ชวลิต ยงใจยุทธ)
รัฐมนตรีวําการกระทรวงกลาโหม

หนังสือประชาสัมพันธ์ ให๎ใช๎ตามแบบที่กําหนดไว๎ดังจะกลําวตํอไปนี้ เว๎นแตํจะมีกฎหมาย
กําหนดแบบไว๎โดยเฉพาะ มี ๓ ชนิด ได๎แกํ
๑. ประกาศ
๒. แถลงการณ์
๓. ขําว
ประกาศ คือ บรรดาข๎อความที่ทางราชการประกาศหรือชี้แจงให๎ทราบหรือแนะแนวทางปฏิบัติ
ใช๎กระดาษตราครุฑ (ในกรณีที่กฎหมายกําหนดให๎ทําเป็นแจ๎งความ ให๎เปลี่ยนคําวํา ประกาศ เป็น แจ๎งความ
และในข๎อ ประกาศ ณ วันที่... ให๎เป็น แจ๎งความ ณ วันที่...) กําหนดหัวข๎อดังนี้
๑. ประกาศ ให๎ลงชื่อสํวนราชการที่ออกประกาศ
๒. เรื่อง ให๎ลงชื่อเรื่องที่ประกาศ
๓. ข้อความ ให๎อ๎างเหตุผลที่ต๎องออกประกาศและข๎อความที่ประกาศ
๔. ประกาศ ณ วันที่ ให๎ลงตัวเลขของวันที่ ชื่อเต็มของเดือน และตัวเลขของปีพุทธศักราช
ที่ออกประกาศ
๕. ลงชื่อ ให๎ลงลายมือชื่อผู๎ที่ออกประกาศและพิมพ์ชื่อเต็มของเจ๎าของลายมือชื่อไว๎ในวงเล็บ
ใต๎ลายมือชื่อ
๖. ตาแหน่ง ให๎ลงตําแหนํงของผู๎ออกประกาศ
การเขียนข๎อความของประกาศ ทุกหัวข๎อให๎ใช๎คาเต็มทั้งหมด

แบบ และรูปแบบการพิมพ์ประกาศ

(1 Enter)

ประกาศกรมสารบรรณทหารอากาศ
(1 Enter)
เรื่อง ๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐
๒.๕ ซม.

(1 Enter + Before 6 pt)
(ข๎อความ)๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐
๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐
(1 Enter)
๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐
๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐
๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐
๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐
(1 Enter + Before 6 pt)
๐๐๐๐๐
(ข๎อความ)๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐
๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐
(1 Enter + Before 12 pt)
๐
๕ ซม.

ประกาศ ณ วันที่

มกราคม พ.ศ.๒๕๕๘
(เว๎น ๒ บรรทัด = 3 Enter)

พลอากาศตรี
(ศักดิ์พินิต พร๎อมเทพ)
เจ๎ากรมสารบรรณทหารอากาศ

ตัวอยําง ประกาศ

ประกาศกองทัพอากาศ
เรื่อง ชมเชยการชํวยเหลือราชการทหาร
ด๎วย พันเอก ชาติชาย มาเมือง ตําแหนํง แพทย์ชํานาญการเฉพาะสาขา สังกัด กรมแพทย์ทหารบก
และครอบครั ว อยูํ บ๎ า นเลขที่ ๙๙/๙๙๙ บ๎ า นกฤษณชาติ ตํ าบลหมากแข๎ ง อํ า เภอเมือ ง จั ง หวัด อุ ดรธานี
ได๎ให๎ความรํวมมือแกํทางราชการ โดยการตัดต๎นไม๎ขนาดใหญํภายในบริเวณบ๎านพัก จํานวน ๒ ต๎น ซึ่งอยูํใน
แนวรํอนของอากาศยานในการขึ้นลงสนามบินของ กองบิน ๒๓ และบดบังทัศนวิสัยการบิน และมอบไม๎ที่ได๎
จากการตัดดังกลําวให๎แกํวัดปุาหลวง บ๎านนาขํา ตําบลนาขํา อําเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี โดยมีคําใช๎จํายในการ
ดําเนินการ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๔๕๐,๐๐๐.- บาท (สี่แสนห๎าหมื่นบาทถ๎วน) เมื่อวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖
กองทัพอากาศ ขอชมเชยและขอขอบคุณการชํวยเหลือราชการทหารในครั้งนี้เป็นอยํางยิ่ง
กับขออาราธนาอํานาจคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย ได๎โปรดดลบันดาลให๎ พันเอก ชาติชาย มาเมือง
และครอบครัว ประสบความสุข ความเจริญรุํงเรือง ปราศจากโรคาพยาธิ สมบูรณ์พูนผลในสิ่งอันพึงปรารถนา
ตลอดไป
ประกาศ ณ วันที่

สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๖

พลอากาศเอก
(เพิ่มเกียรติ ลวณะมาลย์)
รองผู๎บัญชาการทหารอากาศ ทําการแทน
ผู๎บัญชาการทหารอากาศ

แถลงการณ์ คือ บรรดาข๎อความที่ทางราชการแถลง เพื่อทําความเข๎าใจในกิจการของทาง
ราชการ หรือเหตุการณ์ หรือกรณีใด ๆ ให๎ทราบชัดเจนโดยทั่วกัน ใช๎กระดาษตราครุฑ กําหนดหัวข๎อไว๎ดังนี้
๑. แถลงการณ์ ให๎ลงชื่อสํวนราชการที่ออกแถลงการณ์
๒. เรื่อง ให๎ลงชื่อเรื่องที่ออกแถลงการณ์
๓. ฉบับที่ ใช๎ในกรณีที่จะต๎องออกแถลงการณ์หลายฉบับในเรื่องเดียวที่ตํอเนื่องกัน ให๎ลงฉบับ
ที่เรียงตามลําดับไว๎ด๎วย
๔. ข้อความ ให๎อ๎างเหตุผลที่ต๎องออกแถลงการณ์และข๎อความที่แถลงการณ์
๕. ส่วนราชการที่ออกแถลงการณ์ ให๎ลงชื่อสํวนราชการที่ออกแถลงการณ์
๖. วัน เดือน ปี ให๎ลงตัวเลขของวันที่ ชื่อเต็มของเดือน และตัวเลขของปีพุทธศักราชที่ออก
แถลงการณ์
การเขียนข๎อความของแถลงการณ์ ทุกหัวข๎อให๎ใช๎คาเต็มทั้งหมด

แบบ และรูปแบการพิมพ์แถลงการณ์

(1 Enter)

แถลงการณ์กองทัพอากาศ
เรื่อง ๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐
(ฉบับที.่ …(ถ๎ามีเรื่องเดียวกันเกินกวํา ๑ เรื่อง))

(ระยะหําง 1 Enter)

๒.๕ ซม.

(1 Enter + Before 6 pt)
(ข๎อความ)๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐
๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐
(1 Enter)
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(1 Enter + Before 6 pt)
๐๐๐๐
(ข๎อความ)๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐
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(1 Enter + Before 6 pt)
๐๐๐๐
(ข๎อความ)๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐
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๐
(เว๎น ๒ บรรทัด = 3 Enter)
กองทัพอากาศ
มกราคม ๒๕๕๘

ตัวอยําง แถลงการณ์

แถลงการณ์สํานักพระราชวัง
เรื่อง พระบาทสมเด็จพระเจ๎าอยูํหัว เสด็จฯ มาประทับ ณ โรงพยาบาลศิริราช
ฉบับที่ ๑๘

วั น นี้ คณะแพทย์ ผู๎ ถ วายการรั ก ษาพระบาทสมเด็ จ พระเจ๎ า อยูํ หั ว ได๎ ร ายงานวํ า
พระบาทสมเด็จพระเจ๎าอยูํหัว มีพระชีพจร ความดันพระโลหิต อัตราการหายพระทัย และระดับออกซิเจน ใน
กระแสพระโลหิต อยูํในเกณฑ์ปรกติ อุณหภูมิพระวรกายปรกติ ผลการตรวจพระโลหิตไมํมีการติดเชื้อ ผลการ
เอกซเรย์พระอุระ (อก) ไมํพบการอักเสบของพระปัปผาสะ (ปอด) คณะแพทย์ฯ จึงได๎หยุดถวายพระโอสถ
ปฏิชีวนะ พระกระยาหาร และน้ําเกลือทางหลอดพระโลหิตแล๎ว แตํยังคงถวายกายภาพบําบัดตํอไป
จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

สํานักพระราชวัง
๒๘ กันยายน ๒๕๕๘

ข่า ว คื อ บรรดาข๎อความที่ทางราชการเห็ น สมควรเผยแพรํ ให๎ ทราบ (ใช๎กระดาษธรรมดา)
โดยกํ า หนดหั ว ข๎ อ ไว๎ เ ชํ น เดี ย วกั บ แถลงการณ์ ฉะนั้ น ในการจั ด ทํ า ขํ า ว ให๎ เ ปลี่ ย นคํ า วํ า “แถลงการณ์ ”
เป็น “ขําว…...............”
การเขี ย นข๎อความขํา วทุกหั ว ข๎อให๎ ใ ช๎คําเต็ มทั้งหมด และในการสํ งขํา ว ออกไปโฆษณาหรื อ
ประชาสัมพันธ์ จะต๎องให๎หัวหน๎าสํวนราชการที่เป็นเจ๎าหน๎าที่ในการทําขําวลงลายมือชื่อเพื่อเป็นหลักฐานด๎วย

แบบ และรูปแบบการพิมพ์ขําว

ขําวกองทัพอากาศ
เรื่อง ๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐
(ฉบับที.่ …(ถ๎ามีเรื่องเดียวกันเกินกวํา ๑ เรื่อง))
๒.๕ ซม.

(ระยะหําง 1 Enter)

(1 Enter + Before 6 pt)
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(เว๎น ๒ บรรทัด = 3 Enter)
กองทัพอากาศ
มกราคม ๒๕๕๘

ตัวอยําง ขําว
ขําวจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เรื่อง เอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจําประเทศไทยมอบทุนวิจัยขององค์การ USAID

เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๒๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห๎องรับรองหอประชุมจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลั ย นายจอห์ น กัน เธอร์ ดีน เอกอัครราชทูตสหรัฐ อเมริกาประจําประเทศไทย ได๎มอบทุนวิจัย
องค์การ USAID แกํนักวิทยาศาสตร์ของไทย จาก ๔ สถาบัน คือ...................
ทุ น วิ จั ย ดั ง กลํ า วเป็ น เงิ น ทั้ ง สิ้ น ๑๒ ล๎ า นบาท นั บ เป็ น ครั้ ง แรกที่ ป ระเทศไทย ได๎ รั บ เงิ น
ชํวยเหลือทางการวิจัยเพื่อการพัฒนาในวิชาการด๎านตําง ๆ อันจะเป็นประโยชน์แกํประเทศชาติโดยสํวนรวม

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
๒๑ มิถุนายน ๒๕๒๖

หนังสือที่เจ้าหน้าที่ทาขึ้นหรือรับไว้เป็นหลักฐานในราชการ คือ หนังสือที่ทางราชการทํา
ขึ้นนอกจากที่กลําวมาแล๎วข๎างต๎น หรือหนังสือที่หนํวยงานอื่นใดซึ่งมิใชํสํวนราชการหรือบุคคลภายนอกมีมาถึง
สํวนราชการและสํวนราชการรับไว๎เป็นหลักฐานของทางราชการ มี ๔ ชนิด ได๎แกํ
๑. หนังสือรับรอง
๒. รายงานการประชุม
๓. บันทึก
๔. หนังสืออื่น
๑. หนั ง สื อ รั บ รอง คื อ หนั ง สื อ ที่ สํ ว นราชการออกให๎ เ พื่ อ รั บ รองแกํ บุ ค คล นิ ติ บุ ค คล
หรือหนํวยงาน เพื่อวัตถุประสงค์อยํางใดอยํางหนึ่งให๎ปรากฏแกํบุคคลโดยทั่วไปไมํจําเพาะเจาะจง ใช๎กระดาษ
ตราครุฑ กําหนดหัวข๎อไว๎ดังนี้
๑.๑ เลขที่ ให๎ลงเลขที่ของหนังสือรับรองโดยเฉพาะ เริ่มตั้งแตํ ๑ เรียงเป็นลําดับไป
จนถึงสิ้ น ปี ปฏิทิน ทับ เลขปีพุทธศักราชที่ออกหนังสื อรับรอง หรือลงเลขที่ของหนังสือทั่วไปตามแบบของ
หนังสือภายนอก (ที่ กห) อยํางหนึ่งอยํางใด
๑.๒ ส่วนราชการเจ้า ของหนังสือ ให๎ ล งชื่อสํ ว นราชการซึ่งเป็นเจ๎าของหนังสื อนั้น
และจะลงสถานที่ตั้งของสํวนราชการเจ๎าของหนังสือด๎วยก็ได๎
๑.๓ ข้อความ ให๎ลงข๎อความ ขึ้นต๎นวํา หนังสือฉบับนี้ ให๎ไว๎เพื่อรับรองวํา.…. แล๎วตํอ
ด๎ ว ยชื่ อ บุ ค คล นิ ติ บุ ค คล หรื อ หนํ ว ยงานที่ ท างราชการรั บ รอง ในกรณี ที่ เ ป็ น บุ ค คลให๎ พิ ม พ์ ชื่ อ เต็ ม โดยมี
คํานําหน๎านาม ชื่อ นามสกุล ตําแหนํงหน๎าที่ และสังกัดหนํวยงานที่ผู๎นั้นทํางานอยูํอยํางชัดแจ๎ง แล๎วจึงลง
ข๎อความที่รับรอง กับให๎ระบุเงื่อนไขที่จะนําไปใช๎รับรองไว๎ท๎ายข๎อความด๎วย
๑.๔ ให้ ไ ว้ ณ วั น ที่ ให๎ ล งตั ว เลขของวั น ที่ ชื่ อ เต็ ม ของเดื อ น และตั ว เลขของปี
พุทธศักราชที่ออกหนังสือรับรอง
๑.๕ ลงชื่อ ให๎ลงลายมือชื่อหัวหน๎าสํวนราชการผู๎ออกหนังสือหรือผู๎ที่ได๎รับมอบหมาย
และพิมพ์ชื่อเต็มของเจ๎าของลายมือชื่อไว๎ในวงเล็บใต๎ลายมือชื่อ
๑.๖ ตาแหน่ง ให๎ลงตําแหนํงของผู๎ลงลายมือชื่อในหนังสือ
๑.๗ รูปถ่ายและลายมือชื่อผู้ได้รับการรับรอง ในกรณีที่การรับรองเป็นเรื่องสําคัญที่
ออกให๎แกํบุคคล ให๎ติดรูปถํายของผู๎ที่ได๎รับการรับรอง ขนาด ๔ x ๖ ซม. หน๎าตรงไมํสวมหมวก ประทับตรา
ชื่อ สํ ว นราชการที่ ออกหนั ง สื อ บนขอบลํ า งด๎ า นขวาของรูป ถํ า ยคาบตํ อ ลงบนแผํ น กระดาษ และให๎ ผู๎ นั้ น
ลงลายมื อ ชื่ อ ไว๎ ใ ต๎ รู ป ถํ า ย พร๎ อ มทั้ ง พิ ม พ์ ชื่ อ เต็ ม ของเจ๎ า ของลายมื อ ชื่ อ ไว๎ ใ นวงเล็ บ ใต๎ ล ายมื อ ชื่ อ ด๎ ว ย
หนังสือรับรองทุกหัวข๎อ ให๎ใช๎คําเต็มทั้งหมด

แบบ และรูปแบบการพิมพ์หนังสือรับรอง

เลขที่

/๒๕๕๘

กรมสารบรรณทหารอากาศ
(1 Enter)
ดอนเมือง กทม. ๑๐๒๑๐

(1 Enter + Before 6 pt)
หนังสือฉบับนี้ให๎ไว๎เพื่อรับรองวํา๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐
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๒.๕ ซม.

๕ ซม.

ให๎ไว๎ ณ วันที่

มกราคม พ.ศ.๒๕๕๘

(เว๎น ๒ บรรทัด = 3 Enter)
พลอากาศตรี

(1 Enter)

(ปัญญา ศรีสําราญ)
(1 Enter)
เจ๎ากรมสารบรรณทหารอากาศ
(สํวนนี้ใช๎สําหรับเรื่องสําคัญ)

รูปถําย
ขนาด ๔ x ๖ ซม.
(ถ๎ามี)

(ประทับตราชื่อสํวนราชการ)
ลงชื่อ ...(ผู๎ได๎รับการรับรอง)...
(ชื่อตัว ชื่อสกุลเต็ม)

ตัวอยําง หนังสือรับรอง

เลขที่ ๑/๒๕๕๘

กรมสารบรรณทหารอากาศ
ดอนเมือง กทม. ๑๐๒๑๐
หนังสือฉบับนี้ให๎ไว๎เพื่อรับรองวํา นาวาอากาศตรี สวัสดิชาย สิงหเสนี เป็น

ข๎าราชการ ตําแหนํง รองหัวหน๎าแผนกวิทยาการ กองเสมียนตรา กรมสารบรรณทหารอากาศ สังกัด กรมสาร
บรรณทหารอากาศ รับเงินเดือนระดับ น.๒ ชั้น ๒๕.๕ (๓๔,๖๘๐ บาท) ทั้งนี้เพื่อนําไปเป็นหลักฐานในการค้ํา
ประกัน นายวัชรพงษ์ สานุทัศน์ เข๎าทํางานที่บริษัทการบินไทย จํากัด (มหาชน) เทํานั้น
ให๎ไว๎ ณ วันที่

มกราคม พ.ศ.๒๕๕๘

พลอากาศตรี
(ศักดิ์พินิต พร๎อมเทพ)
เจ๎ากรมสารบรรณทหารอากาศ

๒. รายงานการประชุม คือ การบันทึกความคิดเห็นของผู๎มาประชุม ผู๎เข๎ารํวมประชุม และ
มติของที่ประชุมไว๎เป็นหลักฐาน
๒.๑ ชนิดของรายงานการประชุม รายงานการประชุมสํวนใหญํแบํงออกเป็น ๒ ชนิด คือ
๒.๑.๑ รายงานการประชุมของสํ ว นราชการ การประชุมของสํ วนราชการนั้น
หัวหน๎าสํ วนราชการจะเป็นผู๎ กําหนดผู๎เข๎ารํว มประชุม วัน เวลา ที่จะประชุม ซึ่งอาจจะกําหนดไว๎เป็นการ
แนํนอนหรือกําหนดขึ้นเป็นครั้งคราวตามแตํจะเห็นสมควรก็ได๎
๒.๑.๒ รายงานการประชุ มของคณะกรรมการ ในกรณี ที่มี เรื่ องราวที่จ ะต๎ อ ง
พิจารณาดําเนินการและหัวหน๎าสํวนราชการพิจารณาเห็นวํา นําจะได๎ให๎ผู๎ที่เกี่ยวข๎องหลาย ๆ ฝุายได๎รํวมกัน
พิ จ ารณา เพื่ อ ให๎ ไ ด๎ ห นทางปฏิ บั ติ ห รื อ ข๎ อ ยุ ติ ที่ ดี แ ละเหมาะสม หรื อ กรณี ก ารดํ า เนิ น งานบางภารกิ จ ที่
เห็นสมควรมีคณะบุคคลรํวมพิจารณากําหนดนโยบายและควบคุมให๎การดําเนินงานในภารกิจนั้น ๆ เป็นไปด๎วย
ความเรียบร๎อย อาจจะตั้งคณะกรรมการขึ้นพิจารณาซึ่งคณะกรรมการจะนัดหมายให๎มีการประชุมขึ้นพิจารณา
๒.๒ ลักษณะของการประชุม อาจจําแนกได๎ ๓ ลักษณะ คือ
๒.๒.๑ ลักษณะที่เป็นการสั่งการ การประชุมในลักษณะนี้หากผู๎เป็นประธานในที่
ประชุมมิใชํผู๎มีอํานาจในการสั่งการ การที่จะให๎หนํวยหรือผู๎เกี่ยวข๎องปฏิบัติตามเรื่องที่ได๎ประชุมนั้น จะต๎อง
เสนอรายงานการประชุมให๎ผู๎มีอํานาจในการสั่งการ สั่งการกํอนที่จะสํงสําเนารายงานการประชุมให๎หนํวย
หรือผู๎เกี่ยวข๎องปฏิบัติ
๒.๒.๒ ลักษณะที่เป็นการปรึกษาหารือขอความคิดเห็น
๒.๒.๓ ลักษณะที่เป็นการชี้แจงแถลงเรื่อง
(การประชุมแตํละครั้งอาจจะมีลักษณะใดลักษณะหนึ่งหรือทั้ง ๓ ลักษณะก็ได๎)
๒.๓ วิธีการจดรายงานการประชุม
๒.๓.๑ จดละเอียดทุกคําพูด พร๎อมด๎วยมติ
๒.๓.๒ จดเฉพาะประเด็นสําคัญอันเป็นเหตุผลนําไปสูํมติ พร๎อมด๎วยมติ
๒.๓.๓ จดเฉพาะเหตุผลของที่ประชุม พร๎อมด๎วยมติ
๒.๔ การจัดทํารายงานการประชุม กําหนดหัวข๎อไว๎ดังนี้
๒.๔.๑ รายงานการประชุม ให๎ลงชื่อสํวนราชการที่ประชุมหรือการประชุมของ
คณะนั้น เชํน รายงานการประชุมกรมสารบรรณทหารอากาศ
๒.๔.๒ ครั้งที่ ให๎ลงครั้งที่ที่ประชุมเป็นรายปี โดยเริ่มครั้งแรกจากเลข ๑ เรียงเป็น
ลํ าดับ ไปจนสิ้ น ปี ป ฏิ ทิน ทับ เลขปี พุทธศักราชที่ ประชุม เมื่อขึ้ นปีป ฏิทิน ใหมํ ให๎ เ ริ่มครั้งที่ ๑ ใหมํ เรี ยงไป
ตามลําดับ เชํน ครั้งที่ ๑/๒๕๕๖ หรือจะลงจํานวนครั้งที่ประชุมทั้งหมดของคณะที่ประชุมหรือการประชุมนั้น
ประกอบกั บ ครั้ ง ที่ ป ระชุ ม เป็ น รายปี ก็ ไ ด๎ เชํ น ครั้ ง ที่ ๒๐๕-๑/๒๕๕๖ หมายความวํ า เป็ น การประชุ ม
ครั้งที่ ๒๐๕ ของคณะกรรมการ หรือของหนํวย และเป็นการประชุมครั้งที่ ๑ ในปี ๒๕๕๖
๒.๔.๓ เมื่ อ ให๎ ล งวั น เดื อ น ปี ที่ ป ระชุ ม โดยลงชื่ อ วั น พร๎ อ มตั ว เลขของวั น ที่
ชื่อเต็มของเดือน และตัวเลขของปีพุทธศักราช เชํน เมื่อวันจันทร์ที่ ๗ มกราคม ๒๕๕๖
๒.๔.๔ ณ ให๎ลงสถานที่ที่ประชุม เชํน ณ ห๎องประชุมกองทัพอากาศ

๒.๔.๕ ผู้ ม าประชุ ม ให๎ ล งชื่ อ และหรื อ ตํ า แหนํ ง ของผู๎ ที่ ไ ด๎ รั บ แตํ ง ตั้ ง เป็ น
คณะที่ ป ระชุ ม ซึ่ ง มาประชุ ม ในกรณี ที่ เ ป็ น ผู๎ ไ ด๎ รั บ การแตํ ง ตั้ ง เป็ น ผู๎ แ ทนหนํ ว ยงานให๎ ร ะบุ วํ า เป็ น ผู๎ แ ทน
จากหนํ ว ยใด พร๎ อ มตํ า แหนํ ง ในคณะที่ ป ระชุ ม หรื อ การประชุ ม นั้ น ในกรณี ที่ เ ป็ น ผู๎ ม าประชุ ม แทน
ให๎ ลงชื่อผู๎ มาประชุมแทน และลงด๎ว ยวํามาประชุมแทนผู๎ ใดหรือตําแหนํงใด หรือแทนผู๎ แทนหนํวยงานใด
(ดูเพิ่มเติมในหมายเหตุ หน๎า ๖๓)
๒.๔.๖ ผู้ ไ ม่ ม าประชุ ม ให๎ ล งชื่ อ และหรื อ ตํ า แหนํ ง ของผู๎ ที่ ไ ด๎ รั บ การแตํ ง ตั้ ง
เป็นคณะที่ประชุม ซึ่งมิได๎มาประชุม โดยระบุให๎ทราบวําเป็นผู๎แทนจากหนํวยงานใด พร๎อมทั้งเหตุผ ลที่ไมํ
สามารถมาประชุมได๎ (ถ๎ามี)
๒.๔.๗ ผู้เข้าร่วมประชุม ให๎ลงชื่อและหรือตําแหนํงของผู๎ที่มิได๎รับการแตํงตั้ง
เป็นคณะที่ประชุม ซึ่งได๎เข๎ารํวมประชุม และหนํวยงานที่สังกัด (ถ๎ามี)
๒.๔.๘ เจ้า หน้าที่แถลงและชี้แจงตามระเบียบวาระ (ถ๎ามี) ให๎ ลงชื่อและหรือ
ตําแหนํงของผู๎ที่มีหน๎าที่แถลงหรือชี้แจงตามระเบียบวาระ
๒.๔.๙ เจ้าหน้าที่การประชุม (ถ๎ามี) ให๎ลงชื่อและตําแหนํงของผู๎มีหน๎าที่ในการจด
บันทึกรายงานการประชุม
๒.๔.๑๐ เริ่มประชุมเวลา ให๎ลงเวลาที่เริ่มประชุม
๒.๔.๑๑ ข้อความ ให๎บันทึกข๎อความที่ประชุม โดยปกติให๎เริ่มด๎วยประธานกลําว
เปิดประชุมและเรื่องที่ประชุม กับมติหรือข๎อสรุปของที่ประชุมในแตํละเรื่อง ประกอบด๎วยหัวข๎อดังนี้
๒.๔.๑๑.๑ เรื่องที่ประธานแจ๎งให๎ที่ประชุมทราบ
๒.๔.๑๑.๒ เรื่องการรับรองรายงานการประชุม
๒.๔.๑๑.๓ เรื่องที่เสนอให๎ที่ประชุมทราบ
๒.๔.๑๑.๔ เรื่องที่เสนอให๎ที่ประชุมพิจารณา
๒.๔.๑๑.๕ เรื่องอื่น ๆ (ถ๎ามี)
(หมายเหตุ เรื่องตามหัวข๎อ ๒.๔.๑๑.๑ - ๒.๔.๑๑.๕ คือ ระเบียบวาระการประชุมในครั้งนั้น)
๒.๔.๑๒ เลิกประชุมเวลา ให๎ลงเวลาที่เลิกประชุม
๒.๔.๑๓ ผู้จ ดรายงานการประชุม ให๎ เลขานุการหรือผู๎ ซึ่งได๎รับมอบหมายให๎
จดรายงานการประชุมลงลายมือชื่อ พร๎อมทั้งพิมพ์ชื่อเต็มและนามสกุลไว๎ใต๎ลายมือชื่อในรายงานการประชุม
ครั้งนั้นด๎วย (การลงชื่อในฐานะผู๎จดรายงานการประชุม ดูเพิ่มเติมในเลํม ๒)
การเขียนรายงานการประชุมในหัวข๎อ ๒.๔.๑ - ๒.๔.๔ ให๎เขียนด๎วยข๎อความเต็ม
นอกนั้นใช๎คํายํอตามที่ กห.กําหนดได๎
๒.๕ การรับรองรายงานการประชุม อาจทําได๎ ๓ วิธี
๒.๕.๑ รั บรองในการประชุ มครั้ ง นั้น ใช๎สํ าหรั บกรณี เรื่องเรํงดํว นให๎ ป ระธาน
หรือเลขานุการของที่ประชุม อํานสรุปมติให๎ที่ประชุมพิจารณารับรอง
๒.๕.๒ รับรองในการประชุมครั้งต่อไป ประธานหรือเลขานุการเสนอรายงาน
การประชุมครั้งที่แล๎วมาให๎ที่ประชุมพิจารณารับรอง

๒.๕.๓ รับรองโดยการแจ้งเวียน ใช๎ในกรณีที่ไมํมีการประชุมครั้งตํอไป หรือมีแตํ
ยังกําหนดเวลาประชุมครั้งตํอไปไมํได๎ หรือมีระยะเวลาหํางจากการประชุมครั้งนั้นมากให๎เลขานุการสํงรายงาน
การประชุมไปให๎บุคคลในคณะกรรมการพิจารณารับรอง ภายในระยะเวลาที่กําหนด

หมายเหตุ
๑. กรณีเป็ น รายงานการประชุมที่ ไมํได๎ กําหนดชั้นความลั บ ให๎ ตัดหั ว ข๎อการควบคุมเอกสาร
ที่มีชั้นความลับ “ชื่อสํวนราชการเจ๎าของเรื่อง ชุดที่ หน๎า” ที่มุมบนด๎านขวาของกระดาษ ออก
๒. กรณีที่มีรายชื่อผู๎มาประชุม ผู๎ไมํมาประชุม ผู๎เข๎ารํวมประชุม เจ๎าหน๎าที่แถลงและชี้แจงตาม
ระเบียบวาระ และเจ๎าหน๎าที่การประชุม รวมกันมีจํานวนไมํมาก สามารถพิมพ์รายชื่อดังกลําวให๎อยูํในหน๎าแรก
หน๎าเดียวได๎ ก็ไมํต๎องจัดทําเป็นผนวกรายชื่อแนบ
๓. กรณีหั ว ข๎อผู๎ ไมํมาประชุม ผู๎ เข๎ ารํว มประชุม เจ๎ าหน๎าที่แถลงและชี้แจงตามระเบียบวาระ
และเจ๎ า หน๎ า ที่ก ารประชุ ม หากไมํ มีร ายชื่ อ จะต๎ อ งพิ มพ์ ใ นหั ว ข๎ อ ใด ให๎ ตั ด หั ว ข๎อ นั้ นออก โดยไมํ ต๎อ งพิ ม พ์
ลงไปในรายงานการประชุม
๔. กรณีมีผนวกแนบรายงานการประชุม มากกวํา ๑ ผนวก ให๎ใสํตัวพยัญชนะเป็นชื่อผนวก เรียง
ตามลําดับตัวอักษร ก - ฮ เชํน รายงานการประชุมกรมสารบรรณทหารอากาศ มี ผนวก ก รายชื่อผู๎เข๎าประชุม
และผนวก ข การติดตามผลการปฏิบัติตามสั่งการในที่ประชุมฯ เป็นต๎น แตํถ๎ามีผนวกรายชื่อแนบอยํางเดียว
ไมํต๎องใสํตัวพยัญชนะเป็นชื่อผนวก โดยเขียนวํา ผนวก รายชื่อผู๎เข๎าประชุม.....

ตัวอย่าง รายงานการประชุมส่วนราชการ

ลับ
ผธก.สบ.ทอ.
ชุดที่
ของ
ชุด
หน๎า ๑ ของ ๑๕ หน๎า
รายงานการประชุมกรมสารบรรณทหารอากาศ
ครั้งที่ ๗/๒๕๕๘
เมื่อวันอังคารที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๕๘
ณ ห๎องประชุมกรมสารบรรณทหารอากาศ ๑
ผู๎มาประชุม
๑. พล.อ.ต.ศักดิ์พินิต พร๎อมเทพ
๒. ลําดับ ๒ – ๖๓ รวม ๖๒ คน

จก.สบ.ทอ.
ประธาน
รายชื่อตามผนวกที่แนบ

ผู๎ไมํมาประชุม
รวม ๑๒ คน
รายชื่อตามผนวกที่แนบ
เจ๎าหน๎าที่การประชุม
รวม ๒ คน
รายชื่อตามผนวกที่แนบ
เริ่มประชุมเวลา ๐๙๐๐
๑. เรื่อง ประธานแจ๎งให๎ที่ประชุมทราบ
๑.๑ การประชุม ทอ.ครั้งที่ ๗/๕๘ เมื่อ ๓ ส.ค.๕๘ โดยมี ผบ.ทอ.เป็นประธาน ได๎สั่งการ
ให๎ นขต.ทอ.ดําเนินการ สรุปดังนี้
๑.๑.๑ เรื่ อ ง เรํ ง รั ด การใช๎ จํ า ยงบประมาณปี ๕๘ และการเตรี ย มการใช๎ จํ า ย
งบประมาณปี ๕๙ ให๎ คณก.บริหารโครงการ และ นกข.เรํงรัดการใช๎จํายงบประมาณปี ๕๘ ให๎เป็นไปตาม
เปูาหมายที่รั ฐบาลกําหนด สําหรับ งบประมาณปี ๕๙ ที่คาดวําจะได๎รับการสั่งจํา ยในเดือน ต.ค.๕๘ ขอให๎
เตรียมการในด๎านตําง ๆ ไว๎ให๎พร๎อม อาทิ แบบ และการกําหนดราคากลาง เพื่อให๎สามารถดําเนินการผูกพัน
งบประมาณได๎ทันทีเมื่อได๎รับการสั่งจํายงบประมาณ ซึ่งจะสํงผลให๎การดําเนินการด๎านงบประมาณเป็นไปตาม
เปูาหมายที่รัฐบาลกําหนด
ฯลฯ
นขต.สบ.ทอ., สํวนบังคับบัญชา และที่ประชุม รับทราบ
๒. เรื่อง การรับรองรายงานการประชุม สบ.ทอ.ครั้งที่ ๖/๕๘
ที่ประชุม มีมติรับรองรายงานการประชุม สบ.ทอ.ครั้งที่ ๖/๕๘ เมื่อ ๒ ก.ค.๕๘

ลับ

ลับ
ผธก.สบ.ทอ.
ชุดที่
ของ
ชุด
หน๎า ๒ ของ ๑๕ หน๎า
๓. เรื่อง การติดตามผลการปฏิบัติตามรายงานการประชุม สบ.ทอ.ครั้งที่ ๖/๕๘
๓.๑ เรื่อง การตรวจสอบรายละเอียดสีของ บ.ส.๕
น.อ.ไพฑูรย์ ไล๎เลิศ ผอ.กปพ.สบ.ทอ.ชี้แจงวํา จากการตรวจสอบ และเปรียบเทียบ ภาพถําย บ.ส.๕ เดิมกับภาพ
ที่ได๎รับจากภายนอกพบวําเป็นสีแดง อยํางไรก็ตามในการตรวจสอบภาพถํายไมํพบสัญลักษณ์รูปธงชาติบนปีก
บ. สําหรับสีของธงชาติด๎านข๎าง บ. สัดสํวนไมํถูกต๎อง จึงให๎ผู๎รับจ๎างดําเนินการแก๎ไขตํอไป
ที่ประชุม รับทราบ
๔. เรื่อง สรุปผลการปฏิบัติงานเดือน ก.ค.๕๘ แผนการปฏิบัติงานเดือน ส.ค.๕๘ และ
แผนพัฒนาหนํวยหรือกําลังพล
๔.๑ นกพ.สบ.ทอ.
ร.อ.สุรินทร์ พวงย๎อย นกพ.สบ.ทอ.ชี้แจงให๎ที่ประชุมทราบ ดังนี้
๔.๑.๑ ผลการปฏิบัติงานเดือน ก.ค.๕๘ ๔.๑.๑.๑ ยอดกําลังพลของ สบ.ทอ. ณ ๒๙
ก.ค.๕๘ น.สัญญาบัตร จํานวน ๙๓ คน น.ประทวน จํานวน ๘๔ คน ทหารกองประจําการ จํานวน ๒ คน
ลูกจ๎างประจํา จํานวน ๙๐ คน และ พนักงานราชการ จํานวน ๓๕ คน รวม ๓๐๔ คน ชํวยราชการ ๖๔ คน คง
กอง ๒๔๐ คน
ฯลฯ
๕. เรื่อง เสนอเพื่อทราบ
๕.๑ เรื่อง การดําเนินงานด๎านนิรภัยภาคพื้น สบ.ทอ.
น.อ.ประชานาถ ครุฑสินธุ์ ประจํา สบ.ทอ.ปฏิบัติหน๎าที่ นนพ.สบ.ทอ.ชี้แจงให๎ ที่ประชุมทราบ ดังนี้
๕.๑.๑ ผลการปฏิบัติงานประจําเดือน ก.ค.๕๘
๕.๑.๑.๑ การตรวจสํารวจนิรภัยภาคพื้น รวม ๓ สาขา ได๎แกํ สาขาปูองกัน
อัคคีภัย สาขาการจราจร และสาขาอากาศยานและลานจอด
๕.๑.๑.๒ การแจ๎งเตือนด๎านนิรภัยภาคพื้นเกี่ยวกับอุปกรณ์ประจํารถ ที่
จําเป็น ได๎แกํ ล๎อสํารองและเครื่องเติมลม แมํแรงและเครื่องมือประจํารถ ปูายสัญญาณเตือน ไฟฉาย สายพํวง
แบตเตอรี่ ค๎อนทุบกระจก มีดสําหรับตัดเข็มขัดนิรภัยเมื่อเกิดอุบัติเหตุ
ฯลฯ

ลับ

ลับ
ผธก.สบ.ทอ.
ชุดที่
ของ
ชุด
หน๎า ๒ ของ ๑๕ หน๎า
ประธาน ให๎ นนพ.สบ.ทอ.และ ผธก.สบ.ทอ.ดําเนินการตามที่ รอง จก.สบ.ทอ.(๒)
และ ผอ.กปพ.สบ.ทอ.เสนอ
นนพ.สบ.ทอ., ผธก.สบ.ทอ.และที่ประชุม รับทราบ
ฯลฯ
๖. เรื่องอื่น ๆ
๖.๑ เรื่อง การจัดกิจกรรม Big Cleaning Day
น.ต.ดิเรก โสแสง รอง หน.ผธก.สบ.ทอ.ชี้ แจงรายละเอียดการจั ดกิจกรรม Big
Cleaning Day ให๎ที่ประชุมทราบ สรุปได๎วํา สบ.ทอ.กําหนดจัดกิจกรรม Big Cleaning Day เนื่องใน วันเฉลิม
พระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ๎าฯ พระบรมราชินีนาถ ใน ส.ค.๕๘ โดยจะมีพิธีเปิดเวลา ๐๙๐๐ ณ บริเวณ
ชั้น ๑ สบ.ทอ.
ที่ประชุม รับทราบ
๖.๒ เรื่อง การดําเนินการด๎านสวัสดิการ
น.อ.หญิง รัชฎา รอดสําคัญ รอง จก.สบ.ทอ.(๒) ชี้แจงรายละเอียดการดําเนินการ
ด๎านสวัสดิการให๎แกํข๎าราชการ ลูกจ๎าง และพนักงานราชการ สบ.ทอ.ให๎ที่ประชุมทราบ สรุปได๎วํา ตามที่ สบ.
ทอ. ได๎จัดการแขํงขันโบว์ลิ่งการกุศลชิงถ๎วยรางวัลของ ผบ.ทอ.เมื่อ ๓๐ พ.ค.๕๘ นั้น ได๎พิจารณานําเงินดังกลําว
มาใช๎จํายด๎านสวัสดิการและกิจกรรมอื่น ๆ ของ สบ.ทอ.อาทิ การจัดงานวันคล๎ายวันสถาปนา การจัดพิธีอําลา
ชีวิตข๎าราชการทหาร การจัดพิธีฌาปนกิจศพบิดา มารดา ข๎าราชการ ลูกจ๎าง และพนักงานราชการ สนับสนุน
กิจกรรมของ นขต.ทอ.ตลอดจนเพิ่มเติมทุนการศึกษาให๎แกํบุตรของข๎าราชการ ลูกจ๎าง และพนักงานราชการ
ของ สบ.ทอ.จึงขอให๎ ผธก.สบ.ทอ.ได๎นําเรื่องดังกลําวชี้แจงในการประชุม น.ประทวน ลูกจ๎าง และพนักงาน
ราชการ ใน ๖ ส.ค.๕๘ ด๎วย
ประธาน ให๎ ผธก.สบ.ทอ.ดําเนินการตามที่ รอง จก.สบ.ทอ.(๒) เสนอ
ผธก.สบ.ทอ.และที่ประชุม รับทราบ
ฯลฯ
เลิกประชุมเวลา ๑๒๑๕
น.ท.หญิง
(ประไพรัตน์ ฉวีวงษ์)
หน.ผธก.สบ.ทอ.
ผู๎จดรายงานการประชุม

ลับ

ลับ
ผธก.สบ.ทอ.
ชุดที่

ของ

ชุด

หน๎า ๑ ของ ๓ หน๎า
ผนวก ก
รายชื่อผู๎เข๎ารํวมประชุม สบ.ทอ.ครั้งที่ ๗/๕๘ เมื่อวันอังคารที่ ๔ ส.ค.๕๘
_____________
ผู๎มาประชุม
๑. พล.อ.ต.ศักดิ์พินิต พร๎อมเทพ
๒. น.อ.นฤพล จักรกลม
๓. น.อ.หญิง รัชฎา รอดสําคัญ
๔. น.อ.บุญชํวย คําวา
๕. น.อ.ไพฑูรย์ ไล๎เลิศ
๖. น.อ.สุธน จันกระทึก

จก.สบ.ทอ. ประธาน
รอง จก.สบ.ทอ.
รอง จก.สบ.ทอ.
ผอ.กสม.สบ.ทอ.
ผอ.กปพ.สบ.ทอ.
นปก.ประจํา สบ.ทอ.
ฯลฯ

๖๓. พ.อ.อ.สมชาย วัฒยา

ประจํา สบ.ทอ.ทําหน๎าที่ในตําแหนํง นสบ.ผปศ.กปพ.

๑. น.อ.สาธิต ภูํนิ่ม
๒. น.อ.นาวิน เพียรธรรม

หก.กนน.สบ.ทอ.
ประจํา สบ.ทอ.

ติดราชการ
ลาพักกํอนเกษียณฯ

นทสส.สบ.ทอ.

ศึกษา

สบ.ทอ.
ผู๎ไมํมาประชุม

ฯลฯ
๑๒. น.ส.สุวรรณี รัตนานนท์
เจ๎าหน๎าที่การประชุม
๑. น.ต.ดิเรก โสแสง
๒. นางสุนันทา สบายจิตต์

รอง หน.ผธก.สบ.ทอ.
พนักงานธุรการ ผธก.สบ.ทอ.
----------------------

ลับ

ตัวอยําง รายงานการประชุมคณะกรรมการ (ที่ได๎รับการแตํงตั้งโดยตําแหนํง) และไมํกําหนดชั้นความลับ

บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ คณก.โครงการปรับปรุงภูมิสถาปัตย์บริเวณ บก.ทอ.(เลขานุการ โทร.๒-๑๕๗๔)
ที่ กห ๐๖๐๓.๓/

วันที่

เม.ย.๕๘

เรื่อง รายงานการประชุม คณก.โครงการปรับปรุงภูมิสถาปัตย์บริเวณ บก.ทอ.ครั้งที่ ๒/๕๘
เรียน ประธานกรรมการอํานวยการโครงการปรับปรุงภูมิสถาปัตย์บริเวณ บก.ทอ.
เพื่อตรวจรายงานการประชุม คณก.โครงการปรับปรุงภูมิสถาปัตย์บริเวณ บก.ทอ.ครั้งที่ ๒/๕๘
เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๓ มี.ค.๕๘ ณ ห๎องประชุม ฝสธ.ทอ.๑ ตามที่แนบมาพร๎อมนี้ให๎ตํอไปด๎วย

พล.อ.ต.
จก.สบ.ทอ.
กรรมการและเลขานุการ

รายงานการประชุมคณะกรรมการโครงการปรับปรุงภูมิสถาปัตย์บริเวณกองบัญชาการกองทัพอากาศ
ครั้งที่ ๖/๒๕๕๖
เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๕๖
ณ ห๎องประชุมฝุายเสนาธิการกองทัพอากาศ ๑
ผู๎มาประชุม
๑. พล.อ.อ.อานนท์ จารยะพันธุ์

รอง ผบ.ทอ.

ประธาน

๒. ลําดับ ๒ - ๓๙ รวม ๓๘ คน

รายชื่อตามผนวกที่แนบ

รวม ๒๙ คน

รายชื่อตามผนวกที่แนบ

ผู๎ไมํมาประชุม
เจ๎าหน๎าที่การประชุม
รวม ๓ คน

รายชื่อตามผนวกที่แนบ

เริ่มประชุมเวลา ๑๓๐๐
๑. เรื่อง ประธานแจ๎งให๎ที่ประชุมทราบ
ประธาน แจ๎ งวํ า การประชุมครั้งนี้เป็นการติดตามความก๎าวหน๎าของงานตําง ๆ ที่อยูํใน
แผนงานโครงการปรับปรุ งภูมิสถาปัตย์ บริเวณ บก.ทอ.ซึ่งมีหลายแผนงาน จะได๎ทราบถึงความคืบหน๎า ปัญหา
ข๎อขัดข๎อง เพื่อจะได๎รํวมกันพิจารณาหาหนทางปฏิบัติที่เหมาะสมที่จะทําให๎แผนงานตําง ๆ ดําเนินตํอไปได๎และเสร็จ
สิ้นเรียบร๎อยตามห๎วงเวลาที่กําหนด ขอให๎ คณก.ด๎านตําง ๆ และผู๎เกี่ยวข๎อง รายงานความก๎าวหน๎าจากการประชุมครั้ง
ที่ผํานมา
ที่ประชุม รับทราบ
๒. เรื่อง รับรองรายงานการประชุม คณก.โครงการปรับปรุงภูมิสถาปัตย์ บริเวณ บก.ทอ.
ครั้งที่ ๑/๕๘
ที่ประชุม มีมติรับรองรายงานการประชุม คณก.โครงการปรับปรุงภูมิสถาปัตย์บริเวณ
บก.ทอ. ครั้งที่ ๑/๕๘ เมื่อ ๒๖ ม.ค.๕๘
๓. เรื่อง การติดตามความก๎าวหน๎า และผลการปฏิบัติตามรายงานการประชุมฯ ครั้งที่ ๑/๕๘
เมื่อ ๒๖ ม.ค.๕๘
๓.๑ เรื่อง การจัดสร๎างถนนเส๎นทางเสด็จฯ และการทดสอบด๎านความปลอดภัย
พล.อ.ต.ศักดิ์พินิต พร๎อมเทพ จก.สบ.ทอ. กรรมการและเลขานุการ แจ๎งวํา จากการ
ประชุมฯ...

ประชุมฯ ครั้งที่ ๑/๕๘ เมื่อ ๒๖ ม.ค.๕๘ คณก.ด๎านภูมิสถาปัตยกรรม ฯ รายงานให๎ทราบวํา งานดังกลําว
ดําเนินการ เสร็จสิ้นและตรวจรับงานแล๎ว และให๎ ชย.ทอ.กํากับดูแลด๎านความสะอาดและการบํารุงรักษา
รวมถึงการกําจัด วัชพืชบริเวณสระน้ําที่ ทอ.รับผิดชอบให๎เป็นไปตามวงรอบที่กําหนด และประสาน บริษัท ทํา
อากาศยานไทย จํากัด (มหาชน) (ทอท.) ดูแลและกําจัดวัชพืชบริเวณสระน้ําบริเวณที่รับผิดชอบด๎ วย กับให๎
สนภ.ทอ., อย., ชย.ทอ. และ สน.ผบ.ดม.รํวมกันพิจารณาเรื่องไฟสํองสวํางเพื่อปูองกันการเกิดอุบัติเหตุ รวมทั้ง
การทดสอบด๎ า นความปลอดภั ย และการใช๎ ค วามเร็ ว บนถนนเส๎ น ทางเสด็ จ ฯ จึ ง ขอให๎ คณก.ด๎ า นภู มิ
สถาปัตยกรรม ฯ รายงานความก๎าวหน๎า และแนวทางการดําเนินการในเรื่องดังกลําว
น.อ.เลอสรวง รอดเดช ผอ.กอค.ชย.ทอ. กรรมการและเลขานุ ก าร คณก.ด๎ า น ภู มิ
สถาปัตยกรรม ฯ ชี้แจงวํา งานดังกลําว ชย.ทอ.ได๎มอบหมายให๎ กปภ.ชย.ทอ.เป็นหนํวยดําเนินการ และได๎
ประสานกับ ทอท.เกี่ยวกับการกําจัดวัชพืชในสระน้ําที่รับผิดชอบแล๎ว
น.อ.โอภาส ใจเที่ยง ผอ.กวก.ชย.ทอ. กรรมการ คณก.ด๎านภูมิสถาปัตยกรรม ฯ ชี้แจงวํา จาก
การตรวจสอบไฟสํองสวํางบนถนนเส๎นทางเสด็จฯ ครั้งแรก พบวําแสงไฟสํองสวํางสํองเข๎ามา ที่ดวงตาของพล
ขับ จึงได๎ทําการปรับมุมของดวงไฟลง ๔๕ องศา และเปิดดวงเว๎นดวง ก็ยังพบวําแสงไฟสํองสวําง ยังสํองเข๎ามา
ที่ดวงตาของพลขับอยูํ
พล.อ.อ.สุทธิพันธ์ กฤษณคุปต์ ผช.ผบ.ทอ.(สายงานยุทธบริการ) กรรมการ ชี้แจงวํา ในการ
ตรวจสอบถนนเส๎นทางเสด็จฯ ครั้งลําสุด ได๎ทําการปรับมุมของดวงไฟลงจากเดิมอีก ๔๕ องศา รวมเป็น ๙๐
องศา พบวําแสงไฟสํองสวํางไมํสํองเข๎ามาที่ดวงตาของพลขับแล๎ว แตํความสวํางที่สํอ งบริเวณกลางถนนยังไมํ
ผํานเกณฑ์ตามมาตรฐานนิรภัย ทั้งนี้ยังสามารถมองเห็นเส๎นบริเวณขอบถนนได๎ จึงได๎ให๎ ชย.ทอ.ดําเนินการทาสี
บริเวณขอบถนนให๎มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น จากนั้นจะได๎ทดสอบการใช๎ถนนอีกครั้งหนึ่ง
ประธาน ให๎ ชย.ทอ.ประสาน ทอท.เกี่ยวกับการกําจัดวัชพืชในบํอน้ํา อยํางตํอเนื่องด๎วย และ
เรํงดําเนินการแก๎ไขไฟสํองสวํางให๎แล๎วเสร็จโดยเร็ว เพื่อเป็นการเตรียมความพร๎อมกรณีที่ สมเด็จพระบรม
โอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร จะเสด็จฯ ทดสอบถนนด๎วยพระองค์เอง
ชย.ทอ.และที่ประชุม รับทราบ
ฯลฯ
๓.๑๔ เรื่อง การขยายสะพานข๎ามคลองเปรมประชากรบริเวณทุํงสีกัน
พล.อ.ต.ศักดิ์พินิต พร๎อมเทพ จก.สบ.ทอ. กรรมการและเลขานุการ แจ๎งวํา จากการ
ประชุมฯ ครั้งที่ ๑/๕๘ เมื่อ ๒๖ ม.ค.๕๘ คณะทํางานติดตามความก๎าวหน๎าฯ แจ๎งวํา ทอ.ขอให๎ กทม.พิจารณา
ขยายสะพาน...

ขยายสะพานข๎ามคลองเปรมประชากรให๎เป็นสี่ชํองทางจราจร เพื่อแก๎ปัญหาการจราจรคับคั่ง ที่ประชุม ให๎
คณะทํางานติดตามความก๎าวหน๎าฯ ประสาน นกข.อยํางตํอเนื่อง แล๎วรายงานให๎ที่ประชุมทราบตํอไป จึงขอให๎
คณะทํางานติดตามความก๎าวหน๎าฯ รายงานความก๎าวหน๎าในเรื่องดังกลําว
ที่ประชุม รับทราบ
เลิกประชุมเวลา ๑๐๓๐

พล.อ.ต.
(ศักดิ์พินิต พร๎อมเทพ)
จก.สบ.ทอ.
กรรมการและเลขานุการ
ผู๎จดรายงานการประชุม

ผนวก
รายชื่อผู๎เข๎าประชุม คณก.โครงการปรับปรุงภูมิสถาปัตย์บริเวณ บก.ทอ.ครั้งที่ ๒/๕๘
เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๓ มี.ค.๕๘
______________________
ผู๎มาประชุม
๑. พล.อ.อ.อานนท์ จารยะพันธุ์
๒. พล.อ.อ.สุทธิพันธ์ กฤษณคุปต์
๓. พล.อ.ท.ยรรยง คันธสร
๔. พล.อ.ท.วิสุรินทร์ มูลละ
๕. พล.อ.ท.ฌเณศ ชลิตภิรัติ
๖. พล.อ.ท.อุทิศ ภาคภูมิ

รอง ผบ.ทอ.
ผช.ผบ.ทอ.(สายงานยุทธบริการ)
รอง เสธ.ทอ.(กพ.)
รอง เสธ.ทอ.(กร., กษ.)
จก.ยศ.ทอ.
ผทค.พิเศษ ทอ.แทน เสธ.ทอ.
ฯลฯ
๓๙. น.ท.หญิง สุมาวดี ฤทธิ์สงํา หน.ผตต.กสม.สบ.ทอ.
ผู๎ไมํมาประชุม
๑. พล.อ.อ.ศิวเกียรติ์ ชเยมะ ผช.ผบ.ทอ.(สายงานกิจการพิเศษ)
ฯลฯ
๑๐. พล.อ.ท.ชัยพฤกษ์ ดิษยะศริน จก.ยก.ทอ.
ฯลฯ
๒๙. พล.อ.ต.ปรเมศร์ เกษโกวิท ผบ.ดม.
เจ๎าหน๎าที่การประชุม
๑. น.ต.มานพ แย๎มขยาย
รอง หน.ผกช.กสม.สบ.ทอ.
๒. ร.ท.หญิง ณหทัย เนตรบังอร นกช.ผกช.กสม.สบ.ทอ.
๓. ร.ต.วัลลภ ดวงเนตร
นตต.ผตต.กสม.สบ.ทอ.

______________________________

ประธานกรรมการ ประธาน
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและ ผช.เลขานุการ
กรรมการ

ติดราชการ

กรรมการ

ติดราชการ

กรรมการ

ติดราชการ

ตัวอยําง การจัดทําสําเนารายงานการประชุม (ใบปะหน๎า)
(สําเนา)

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ
ที่

คณก.โครงการปรับปรุงภูมิสถาปัตย์บริเวณ บก.ทอ.(เลขานุการ โทร.๒-๑๕๗๔)

วันที่

กห ๐๖๐๓.๓/๒๒๕๖

เรื่อง

๘ เม.ย.๕๘

รายงานการประชุม คณก.โครงการปรับปรุงภูมิสถาปัตย์บริเวณ บก.ทอ. ครั้งที่ ๒/๕๘

เรียน ประธานกรรมการอํานวยการโครงการปรับปรุงภูมิสถาปัตย์บริเวณ บก.ทอ.
เพื่ อตรวจรายงานการประชุ ม คณก.โครงการปรั บปรุ งภู มิ สถาปั ตย์ บริ เวณ บก.ทอ. ครั้ งที่ ๒/๕๘
เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๓ มี.ค.๕๘ ณ ห๎องประชุม ฝสธ.ทอ.๑ ตามที่แนบมาพร๎อมนี้ให๎ตํอไปด๎วย
(ลงชื่อ) พล.อ.ต.ศักดิ์พินิต พร๎อมเทพ
จก.สบ.ทอ.
กรรมการและเลขานุการ
ตรวจแก๎ไขให๎แล๎ว
(ลงชื่อ) พล.อ.อ.อานนท์ จารยะพันธุ์
รอง ผบ.ทอ.
ประธานกรรมการฯ
๙ เม.ย.๕๘
สําเนาถูกต๎อง
เรียน
น.อ.
(ชน กาฬภักดี)
รอง ผอ.กสม.สบ.ทอ.
กรรมการและ ผช.เลขานุการ ทําการแทน
กรรมการและเลขานุการ
เม.ย.๕๘

ตัวอยําง หนังสือขอเชิญประชุมของสํวนราชการ

บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ
ที่

ผธก.สบ.ทอ.(โทร.๒-๘๔๙๗)

วันที่

กห๐๖๐๓.๒/

เรื่อง

ส.ค.๕๘

ขอเชิญประชุม สบ.ทอ.ครั้งที่ ๙/๕๖

เรียน
ด๎วย จก.สบ.ทอ.กําหนดการประชุ ม สบ.ทอ.ครั้งที่ ๙/๕๘ ในวันศุกร์ที่ ๓๐ ส.ค.๕๘, ๐๙๐๐
ณ ห๎องประชุม สบ.ทอ.๑ โดยให๎เชิญ น.สัญญาบัตร และ น.ประทวนที่ทําหน๎าที่ในตําแหนํง น.สัญญาบัตร
สังกัด สบ.ทอ. เข๎ารํวมประชุม ตามระเบียบวาระการประชุมดังนี้
๑. เรื่อง ประธานแจ๎งให๎ที่ประชุมทราบ
๒. เรื่อง การรับรองรายงานการประชุม สบ.ทอ.ครั้งที่ ๘/๕๘
๓. เรื่อง การติดตามผลการปฏิบัติตามรายงานการประชุม สบ.ทอ.ครั้งที่ ๘/๕๘
๓.๑ เรื่อง การแตํงตั้ง คณก.พัฒนาความสามารถในการใช๎ภาษาอังกฤษของกําลังพล สบ.ทอ.
(นกพ.สบ.ทอ.)
๓.๒ เรื่อง การจัดทําโครงการนํารํองเกี่ยวกับการจัดการขยะเพื่อลดมลภาวะ (กนน.สบ.
ทอ.)
๓.๓ เรื่อง การรวบรวมข๎อมูลสัญญาเชําพื้นที่และการพิจารณาย๎ายที่ตั้งของธนาคารทหารไทย
จํากัด (มหาชน) (กนน.สบ.ทอ.)
๔. เรื่อง ผลการปฏิบัติงานและข๎อขัดข๎อง ประจําเดือน ส.ค.๕๘ ของ นขต.สบ.ทอ.และ
สํวนบังคับบัญชา
๕. เรื่อง เสนอเพื่อทราบ
๕.๑ เรื่อง การดําเนินการด๎านนิรภัยภาคพื้น
๕.๒ เรื่อง การดําเนินการด๎านประชาสัมพันธ์
๖. เรื่อง อื่น ๆ
จึงเรียนมาเพื่อทราบ
น.ท.หญิง
หน.ผธก.สบ.ทอ.

ตัวอยําง หนังสือขออนุมัติกําหนดการประชุมของคณะกรรมการ (ที่แตํงตั้งโดยตําแหนํง)

บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ คณก.อํานวยการโครงการปรับปรุงภูมิสถาปัตย์บริเวณ บก.ทอ.(เลขานุการ โทร.๒-๑๕๗๐)
ที่ กห ๐๖๐๓.๓/
วันที่
ส.ค.๕๖
เรื่อง ขออนุมัติกําหนดประชุม คณก.โครงการปรับปรุงภูมิสถาปัตย์บริเวณ บก.ทอ.ครั้งที่ ๖/๕๖
เรียน ประธานกรรมการอํานวยการโครงการปรับปรุงภูมิสถาปัตย์บริเวณ บก.ทอ.
๑. ตามมติที่ประชุม คณก.โครงการปรับปรุงภูมิสถาปัตย์บริเวณ บก.ทอ.ครั้งที่ ๕/๕๖ เมื่อ
๒ ส.ค.๕๖ ให๎ คณก.ด๎านตําง ๆ พิจารณารายละเอียดของแผนงานตามโครงการฯ ที่รับผิดชอบ เรํงรัดดําเนินการ
ให๎เสร็จสิ้นในห๎วงเวลาที่กําหนด แล๎วนําเสนอความก๎าวหน๎าในการประชุมครั้งถัดไป (ตามแนบ) นั้น
๒. กระผมพิจารณาแล๎ว เพื่อให๎การดําเนินงานตามโครงการปรับปรุงภูมิสถาปัตย์บริเวณ บก.ทอ.
เป็นไปอยํางตํอเนื่อง และทันตามห๎วงเวลาที่กําหนด เห็นควรจัดให๎มีการประชุม คณก.อํานวยการโครงการฯ
และ คณก.ด๎านตําง ๆ ณ ห๎องประชุม ฝสธ.ทอ.๑ เพื่อรํวมกันพิจารณารายละเอียดและความเหมาะสมของ
แผนงานตามโครงการฯ โดยมีระเบียบวาระการประชุม ดังนี้
๒.๑ เรื่อง ประธานแจ๎งให๎ที่ประชุมทราบ
๒.๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุม คณก.โครงการปรับปรุงภูมิสถาปัตย์บริเวณ บก.ทอ.
ครั้งที่ ๕/๕๖ เมื่อ ๒ ส.ค.๕๖ (กรรมการและเลขานุการ)
๒.๓ เรื่อง การติดตามความก๎าวหน๎าและผลการปฎิบัติ ตามรายงานการประชุมฯ ครั้งที่ ๕/
๕๖ เมื่อ ๒ ส.ค.๕๖
๒.๓.๑ เรื่อง การสร๎างสะพานเส๎นทางเสด็จฯ (ชย.ทอ.)
๒.๓.๒ เรื่อง การจัดสร๎างเส๎นทางสําหรับบุคคลภายนอก (คณก.ด๎านภูมิสถาปัตยกรรม
การกํอสร๎าง และการจราจร)
๒.๓.๓ เรื่อง การจัดสร๎างอนุสาวรีย์ ทอ. (คณก.ด๎านอนุสาวรีย์)
๒.๓.๔ เรื่อง การจัดสร๎างทางเชื่อมสําหรับเส๎นทางทรงจักรยาน (ชย.ทอ.)
๒.๔ เรื่อง อื่น ๆ (ถ๎ามี)
จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาอนุมัติตามข๎อ ๒ และกําหนดวัน เวลาในการประชุมให๎ตํอไปด๎วย
เพื่อจะได๎ดําเนินการตํอไป
พล.อ.ต.
จก.สบ.ทอ.
กรรมการและเลขานุการ

ตัวอยําง หนังสือเชิญประชุมของคณะกรรมการ (ที่แตํงตั้งโดยชื่อ)

บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ

คณก.พิจารณากําหนดคํายํอของ ทอ.(เลขานุการ โทร.๒-๑๕๗๒)

ที่

/๕๖

วันที่

เรื่อง

ขอเชิญประชุม คณก.พิจารณากําหนดคํายํอของ ทอ.

ก.พ.๕๖

เรียน
ตามหนั งสื อ คณก.พิ จารณากํ าหนดคํ ายํ อของ ทอ.ที่ ๒/๕๖ ได๎ ขอมติ จาก คณก.ฯ ในการ
พิจารณากําหนดคํายํอของคําวํา “กองดุริยางค์ทหารอากาศ หนํวยบัญชาการอากาศโยธิน ” และ “ศูนย์พัฒนา
ขีดความสามารถกําลังพล ทอ.” โดยการแจ๎งเวียน นั้น เนื่องจาก คณก.ฯ บางทํานลงมติไมํเห็นชอบในการ
เปลี่ยนคํายํอของ กองดุริยางค์ทหารอากาศ ฯ ประธานกรรมการพิจารณากําหนดคํายํอของ ทอ.จึงขอเชิญ
คณก.ฯ ประชุมเพื่อพิจารณากําหนดคํายํอของ กองดุริยางค์ทหารอากาศ ฯ อีกครั้งหนึ่ง ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๑
ก.พ.๕๖, ๑๓๓๐ ณ ห๎องประชุม สบ.ทอ.๑ (ชั้น ๔) โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังนี้
๑. เรื่อง ประธานแจ๎งให๎ที่ประชุมทราบ
๒. เรื่อง การพิจารณาเปลี่ยนคํายํอของ กองดุริยางค์ทหารอากาศ หนํวยบัญชาการอากาศโยธิน
(กรรมการและเลขานุการ)
๓. เรื่อง อื่น ๆ
จึงเรียนมาเพื่อทราบ และเข๎ารํวมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกลําว พร๎อมนี้ได๎แนบ
ระเบียบ ทอ.วําด๎วยคํายํอของกองทัพอากาศ พ.ศ.๒๕๕๒ มาด๎วยแล๎ว
น.อ.
กรรมการและเลขานุการ

ข๎อสังเกต คําสั่งนี้แตํงตั้ง กรรมการและเลขานุการ โดยชื่อ จึงไมํต๎องลงตําแหนํงปกติ

๓. บันทึก คือ ข๎อความซึ่งผู๎ใต๎บังคับบัญชาเสนอตํอผู๎บังคับบัญชา หรือผู๎บังคับบัญชาสั่ง
การแกํผู๎ใต๎บังคับบัญชา หรือข๎อความที่เจ๎าหน๎าที่หรือหนํวยงานระดับต่ํากวําสํวนราชการระดับกรมติดตํอกัน
ในการปฏิบัติราชการ โดยปกติให๎ใช๎กระดาษบันทึกข๎อความ
๓.๑ จากคําจํากัดความของบันทึก สามารถแยกบันทึกออกเป็น ๓ ลักษณะ ดังนี้
๓.๑.๑ ข้อความซึ่งผู้ใต้บังคับบัญชาเสนอต่อผู้บังคับบัญชา ซึ่งแยกออกเป็น
๓ ประเภท ดังนี้
๓.๑.๑.๑ บันทึกยํอเรื่อง (การเขียนสรุป) คือ การเขียนข๎อความยํอ
จากเรื่องเดิมโดยเก็บเอาเฉพาะประเด็นสําคัญ ๆ มาเรียบเรียงขึ้นใหมํ เมื่ออํานแล๎วสามารถเข๎าใจเรื่องได๎โดย
สมบู ร ณ์ และผู๎ บั งคั บ บั ญชาสามารถสั่ งการได๎ โ ดยไมํผิ ดพลาด การบั นทึ กลั กษณะนี้ห ากมีห ลายประเด็ น
และแตํล ะประเด็น สั ม พัน ธ์เ กี่ย วข๎องกั น จะแยกเป็นข๎ อ ๆ เชํน ข๎อ ๑ สํ ว นของเหตุ ข๎อ ๒ ข๎ อตรวจสอบ
ข๎อ ๓ ข๎อพิจารณาหรือข๎อคิดเห็นที่จะให๎ผู๎บังคับบัญชาสั่งการ และสํวนสรุปท๎ายเรื่องจะไมํกําหนดเป็นข๎อ เชํน
จึงเรียนมาเพื่อสั่งการตามข๎อ ๓ หรือ จึงเรียนมาเพื่ออนุมัติตามข๎อ ๓ เป็นต๎น
๓.๑.๑.๒ บันทึกรายงาน คือ การเขียนข๎อความรายงานผู๎บังคับบัญชา
ในเรื่องที่ผู๎บังคับบัญชาสั่งการ หรือประสบพบเห็นหรือสํารวจสอบสวนได๎ หรือรายงานการปฏิบัติงานในหน๎าที่
การเขียนข๎อความของบันทึกรายงาน สามารถแยกเป็นข๎อ ๆ ได๎เชํนเดียวกับบันทึกยํอเรื่องตามข๎อ ๓.๑.๑.๑
๓.๑.๑.๓ บันทึกความเห็น คือ ข๎อความที่เขียนเสนอตํอผู๎บังคับบัญชา
แสดงความคิดเห็น ซึ่งอาจจะเป็นข๎อคิดเห็นจากการตรวจสอบเรื่องในบันทึกยํอเรื่อง หรือเป็นความเห็นจาก
การตรวจสอบเรื่องในบันทึกรายงาน การเขียนข๎อความในบันทึกความเห็น อาจจะเป็น ข๎อหนึ่งของบันทึกยํอ
เรื่อง บันทึกรายงาน ตามข๎อ ๓.๑.๑.๑ และ ๓.๑.๑.๒ ก็ได๎
๓.๑.๒ ข้อความที่ผู้บังคับบัญชาสั่งการแก่ผู้ใ ต้บังคับบัญชา การบันทึกใน
ลักษณะนี้เป็นบันทึกสั่งการที่มิใชํรูปแบบของหนังสือสั่งการ (คําสั่งที่ใช๎กระดาษตราครุฑ) แตํเป็นบันทึกสั่งการ
ที่ใช๎กระดาษบันทึกข๎อความ คําขึ้นต๎นใช๎ “ถึง” และข๎อความที่สั่งการอาจจะแยกเป็นข๎อ ๆ ก็ได๎ เมื่อหมดข๎อความ
ที่สั่งการแล๎ว ไมํต๎องมีสํวนสรุป (จึงเรียนมา... หรือ จึงเสนอมา... ) บรรทัดตํอมาจะเป็นบรรทัดลงชื่อผู๎สั่งการ
โดยไมํต๎องมีวงเล็บชื่อเต็มใต๎ลายมือชื่อ และบรรทัดถัดมาจะเป็นตําแหนํงของผู๎สั่งการ
๓.๑.๓ ข้อความที่เจ้าหน้าที่หรือหน่วยงานที่ต่ากว่าส่วนราชการระดับกรม
ติ ด ต่ อ กั น ในการปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ร าชการ บั น ทึ ก ติ ด ตํ อ ในลั ก ษณะนี้ เ ป็ น การเขี ย นข๎ อ ความติ ด ตํ อ ระหวํ า ง
สํวนราชการตั้งแตํสํวนราชการระดับหนํวยขึ้นตรงกองทัพอากาศลงมา โดยปกติใช๎กระดาษบันทึกข๎อความ
๓.๒ การจัดทําบันทึก มีรายละเอียดดังนี้
๓.๒.๑ กรณีที่ใช๎กระดาษบันทึกข๎อความ
๓.๒.๑.๑ ส่วนราชการ ให๎ลงชื่อสํวนราชการเจ๎าของหนังสือ กับให๎เขียน
ชื่อสํวนราชการเจ๎าของเรื่องพร๎อมหมายเลขโทรศัพท์ไว๎ในวงเล็บ เชํน หนังสือที่กรมสารบรรณทหารอากาศ
เป็ น เจ๎ า ของหนั ง สื อ กองเสมี ย นตราเป็ น เจ๎ า ของเรื่ อ ง ดํ า เนิ น เรื่ อ งโดยแผนกวิ ท ยาการ สํ ว นราชการ
ให๎ลงวํา “สบ.ทอ.(กสม.โทร.๒-๑๕๗๖)” หรือหนังสือที่แผนกวิทยาการเสนอไปเพื่อออกในระดับกองเสมียนตรา
สํ ว นราชการให๎ ล งวํ า “กสม.สบ.ทอ.(ผวก.โทร.๒-๑๕๗๖)” หรื อ หนั ง สื อ ที่ แ ผนกวิ ท ยาการ มี ห นั ง สื อ ถึ ง

แผนกแบบธรรมเนียม กองเสมียนตรา สํวนราชการให๎ลงวํา “ผวก.กสม.สบ.ทอ.(โทร.๒-๑๕๗๖)” ในกรณีนี้
ไมํมสี ํวนราชการเจ๎าของเรื่องเนื่องจากแผนกวิทยาการไมํมีหนํวยขึ้นตรง
๓.๒.๑.๒ ที่ ให๎ลงรหัสตัวพยัญชนะและเลขประจําของเจ๎าของเรื่อง
ทับ (/) เลขทะเบียนหนังสือสํงของเจ๎าของหนังสือ ในกรณีที่ยกตัวอยํางตามข๎อ ๓.๒.๑.๑ หนังสือที่กองเสมียนตรา
เสนอไปเพื่อออกในนามกรมสารบรรณทหารอากาศ ที่ของหนังสือจะลงวํา ที่ กห ๐๖๐๓.๓/ ในกรณีที่หนังสือ
ออกในนามกองเสมียนตรา ที่ของหนังสือให๎ใช๎ที่ของแผนกที่เป็นเจ๎าของเรื่อง เชํน แผนกวิทยาการออกหนังสือ
ในนามกองเสมียนตรา ใช๎ที่ กห ๐๖๐๓.๓(๕)/ และกรณีแผนกวิทยาการเป็นเจ๎าของหนังสือและเป็นเจ๎าของเรื่อง
เอง ใช๎ที่ กห ๐๖๐๓.๓(๕) เชํนเดียวกัน กรณีสําหรับสํวนราชการเจ๎าของหนังสือ ไมํมีรหัสตัวพยัญชนะและ
ประจําของเจ๎าของเรื่อง ให๎ลงเลขทีส่ ํงออกเรียงลําดับไปทับด๎วยตัวเลข พ.ศ. เชํน ที่ ๑/๕๖
๓.๒.๑.๓ วันที่ ให๎ลงตัวเลขของวันที่ ชื่อยํอของเดือน และตัวเลขสอง
ตัวหลังของปีพุทธศักราช เชํน ๑๕ ก.ย.๕๖
๓.๒.๑.๔ เรื่อง ให๎ลงเรื่องยํอที่ได๎ใจความสั้นที่สุดของหนังสือฉบับนั้น
และตรงกับความประสงค์ของหนังสือ
๓.๒.๑.๕ ค าขึ้ น ต้ น ให๎ ใ ช๎ ต ามที่ กํ า หนดไว๎ ใ นระเบี ย บ กห.วํ า ด๎ ว ย
หนังสือราชการ พ.ศ.๒๕๒๗ ข๎อ ๘.๑.๓
๓.๒.๑.๖ ข้อความ ให๎ลงใจความของเรื่องที่บันทึก ถ๎ามีเอกสารอื่น
ประกอบก็ให๎ระบุไว๎ด๎วย หากมีการเขียนอ๎างกรณีตําง ๆ ให๎เขียนดังนี้
๓.๒.๑.๖ (๑) อ้างคาสั่ง ประกาศ และระเบียบ
๓.๒.๑.๖ (๑.๑) คําสั่ง เชํน “ตามคําสั่ง สบ.
ทอ.(เฉพาะ) ที่ ๕/๕๖ ลง ๑๐ ก.พ.๕๖ เรื่อง แตํงตั้ง คณก.ควบคุมภายในของ สบ.ทอ. ให๎............ นั้น”
๓.๒.๑.๖ (๑.๒) ประกาศ เชํน “ตามประกาศ
ทอ. ลง ๑๓ ก.พ.๕๖ เรื่อง อนุโมทนาการชํวยเหลือราชการทหาร ได๎ประกาศวํา......... นั้น”
๓.๒.๑.๖ (๑.๓) ร ะ เ บี ย บ เ ชํ น “ ต า ม
ระเบียบ ทอ.วําด๎วยระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.๒๕๕๖ ข๎อ ๕ ให๎.......... นั้น”
๓.๒.๑.๖ (๑.๔) การเขี ย นอ๎ า งคํ า สั่ ง หรื อ
ระเบียบที่มีการแก๎ไขเพิ่มเติม ให๎เขียนอ๎างฉบับแรกกํอน สํวนที่แก๎ไขฉบับอื่น ๆ ให๎ลงเพียงวํา “และฉบับแก๎ไข
เพิ่มเติม” เชํน “ตามคําสั่ง ทอ.(เฉพาะ) ที่ ๒๙/๕๒ ลง ๑ เม.ย.๕๒ เรื่อง มอบอํานาจหน๎าที่ทําการแทนและ
สั่งการในนามของ ผบ.ทอ. และฉบับแก๎ไขเพิ่มเติม” หรือ “ตามระเบียบ ทอ.วําด๎วยการกําหนดระยะเวลาการ
ปฏิบัติตํอหนังสือราชการ พ.ศ.๒๕๔๙ และฉบับแก๎ไขเพิ่มเติม”
๓.๒.๑.๖ (๒) อ้างหนังสือที่ได้รับ มี ๒ กรณี
๓.๒.๑.๖ (๒.๑) บั น ทึ ก ติ ด ตํ อ กรณี ต อบ
หนังสือที่ได๎รับเพื่อสํงออกไปนอกหนํวย ให๎เขียนวํา “ตามหนังสือ กพ.ทอ. ลับ ดํวนมาก ที่ กห ๐๖๐๔.๕/๑๒๙
ลง ๓๐ เม.ย.๕๖ ขอให๎ สบ.ทอ.ดําเนินการ………….….. นั้น”

๓.๒.๑.๖ (๒.๒) บั นทึ กยํ อเรื่ อง บั นทึ ก
รายงาน หรือบันทึกความเห็น กรณีทําใบปะหน๎าสรุปนําเรียนผู๎บังคับบัญชา ในเรื่องที่ยังไมํมีการสั่งการของ
ผู๎บังคับบัญชาให๎เขียนวํา “กพ.ทอ.มีหนังสือ ที่ กห ๐๖๐๔.๕/๒๕๓ ลง ๒๗ เม.ย.๕๖ (สบ.ทอ.เลขรับ ๙๙๙/๕๖)
เสนอ สบ.ทอ.ขอให๎ดําเนินการ………… รายละเอียดตามเรื่องที่แนบ”
๓.๒.๑.๖ (๓) อ้ า ง อ นุ มั ติ ห รื อ ก า ร สั่ ง ก า ร ข อ ง
ผู้บังคับบัญชา
๓.๒.๑.๖ (๓.๑) หนังสือที่ใช๎ “ที่ กห” (รหัส
ตัวพยัญชนะและเลขประจําของเจ๎าของเรื่อง) ให้ลงตําแหนํงของผู๎บังคับบัญชาที่อนุมัติหรือสั่งการ (กรณีเป็น
การมอบอํานาจให๎ลงตําแหนํงของผู๎รับมอบอํานาจและอํานาจในการอนุมัติไว๎ในวงเล็บตํอจากตําแหนํงของ
ผู๎บังคับบัญชาที่อนุมัติ) วันเดือนปีที่อนุมัติ ท๎ายหนังสือของสํวนราชการใด ชั้นความลับ (ถ๎ามี) ชั้นความเร็ว (ถ๎ามี)
ที่ของหนังสือ วันเดือนปีของหนังสือ และให๎สรุปสาระสําคัญที่ อนุมัติหรือสั่งการ เชํน “ตามสั่งการ จก.สพ.ทอ.
(รอง จก.สพ.ทอ.รับคําสั่ง ฯ) เมื่อ ๒๔ ก.พ.๕๖ ท๎ายหนังสือ สวบ.ทอ. ลับ ดํวนมาก ที่ กห ๐๖๔๑.๓/๓๔ ลง ๒๒
ก.พ.๕๖ ให๎…...........…. นั้น”
๓.๒.๑.๖ (๓.๒) หนังสือใช๎ “ที่ (ตํอ...เลขรับ...)”
ของหนังสือฉบับเดิม ให้ลงตําแหนํงของผู๎บังคับบัญชาที่อนุมัติหรือสั่งการ (กรณีการมอบอํานาจให๎ลงตําแหนํง
ของผู๎รับมอบอํานาจในการอนุมัติไว๎ในวงเล็บตํอจากตําแหนํงของผู๎บังคับบัญชาที่อนุมัติ ) วันเดือนปีที่อนุมัติ
ท๎ายหนังสือของสํวนราชการใด ชั้นความลับ (ถ๎ามี) ชั้นความเร็ว (ถ๎ามี) วันเดือนปีของหนังสือ แล๎วเขียนเลข
ทะเบียนหนังสือรับของสํวนราชการเจ๎าของหนังสือ และให๎สรุปสาระสําคัญที่ อนุมัติหรือสั่งการ เชํน “ตาม
อนุมัติ จก.สก.ทอ.(รอง จก.สก.ทอ.รับคําสั่ง ฯ) เมื่อ ๑๕ มิ.ย.๕๖ ท๎ายหนังสือ ผกง.สก.ทอ. ลับ ดํวนมาก ลง ๑๒
มิ.ย.๕๖ (ตํอ ผกง.สก.ทอ.เลขรับ ๔๙/๕๖) ให๎…………..….. นั้น”
๓.๒.๑.๖ (๓.๓) หนั ง สื อ “บั น ทึ ก สั่ ง การ”
ซึ่งต๎องใช๎ “ที่ กห” (รหัสตัวพยัญชนะและเลขประจําของเจ๎าของเรื่อง) ให้ลงตําแหนํงของผู๎บังคับบัญชาที่สั่งการ
(กรณีเป็ นการมอบอํานาจให๎ ล งตําแหนํ งของผู๎รับมอบอํานาจและอํานาจในการสั่ งการไว๎ในวงเล็ บตํอจาก
ตําแหนํงของผู๎บังคับบัญชาที่ สั่งการ) วันเดือนปีที่สั่งการ ในหนังสือของสํวนราชการใด ชั้นความลับ (ถ๎ามี)
ชั้นความเร็ว (ถ๎ามี) ที่ของหนังสือ และให๎สรุปสาระสําคัญที่สั่งการ เชํน “ตามสั่งการ ผอ.สวบ.ทอ. เมื่อ ๘ มิ.ย.๕๖
ในหนังสือ สวบ.ทอ. ลับ ดํวนมาก ที่ กห ๐๖๔๑.๑/๑๓ ให๎…...........…. นั้น”
๓.๒.๑.๖ (๔) อ้างมติที่ประชุมหรือการสั่งการในที่ประชุม
กรณีเป็นการประชุมที่กําหนดให๎ต๎องใช๎มติของที่ประชุม ให๎ลงตามมติที่ประชุมนั้น เชํน “ตามมติที่ประชุม
คณก.มูลนิธิบุพการี ทอ.ครั้งที่ ๑/๕๖ ข๎อ ๓ ให๎............ นั้น” หากเป็นการประชุมของสํวนราชการหรือ คณก.
ให้ลงตามสั่งการของประธานการประชุมนั้น เชํน “ตามสั่งการประธานในการประชุม คณก.โครงการศึกษาของ
สบ.ทอ.ครั้งที่ ๑/๕๖ เมื่อ....... ข๎อ ๔ ให๎............ นั้น”
๓.๒.๑.๖ (๕) อ้างการสั่งการด้วยวาจา ให๎ลงตําแหนํงของ
ผู๎ที่สั่งการ (อาจเป็น หน.หนํวย หรือ รอง และ เสธ.หนํวย) ระบุการสั่งการด๎วยวาจา วันเดือนปีที่สั่งการ และ
ให๎ ส รุป สาระสําคัญที่สั่ งการ เชํน “ตามสั่ งการ ผบ.บน.๒๑ ด๎ว ยวาจา เมื่อ ๑๔ มิ.ย.๕๖ ให๎ ผสก.บน.๒๑

ดําเนินการ................. นั้น” หรือ “ตามสั่งการ รอง ผบ.บน.๒๑ ด๎วยวาจา เมื่อ ๑๕ มิ.ย.๕๖ ให๎ ผขส.บน.๒๑
ดําเนินการ..................นั้น ” และ “ตามสั่งการ เสธ.บน.๒๑ ด๎วยวาจา เมื่อ ๑๕ มิ.ย.๕๖ ให๎ ผกง.บน.๒๑
ดําเนินการ..................นั้น” การจัดทําหนังสือจะต๎องนําเรียนผู๎สั่งการด๎วยวาจาโดยตรง
๓.๒.๑.๖ (๖) อ้างวิทยุ (ที่ใช๎กระดาษเขียนขําว) ให๎ลงชื่อ
สํวนราชการที่ออกวิทยุ ชั้นความลับ (ถ๎ามี) ชั้นความเร็ว (ถ๎ามี) ที่ของวิทยุ และวัน เดือน ปีที่ออกวิทยุ (ในชํอง
หมูํ วัน เวลา) เชํน “ตาม ว. ศปก.ทอ. ลับ ดํวนมาก ที่ ๓/๒ ลง ๙ ก.พ.๕๖ ขอให๎ บน.๕๖ เตรียมดําเนินการ........ นั้น”
หมายเหตุ การเขียนอ๎างคําสั่งและประกาศ ต้องใส่ชื่อเรื่องของคําสั่ง
และประกาศ สํวนการเขียนอ๎างหนังสือ อ๎างอนุมัติหรือสั่งการ ไม่ต้องใส่ชื่อเรื่องของหนังสือ
๓.๒.๑.๗ ชื่อและตาแหน่ง ให๎ลงลายมือชื่อและตําแหนํงของผู๎บันทึก
ในกรณีที่มีบันทึกออกไปยังหนํวยนอก ทอ. (นขต.ของ สร., สป., รอ., บก.ทท., ทบ. และ ทร.) จะต๎องพิมพ์ชื่อ
เต็มในวงเล็บใต๎ลายมือชื่อด๎วย
๓.๒.๒ กรณีที่เป็นเรื่องสํ าคัญและเป็นแบบพิธีให๎ ใช๎ กระดาษตราครุฑ โดยมี
หัวข๎อเชํนเดียวกับหนังสือภายนอก เว๎นแตํ บันทึกที่ผู๎ใต๎บังคับบัญชาเรียนผู๎บังคับบัญชา ให๎ใช๎คําลงท๎ายวํา
“ควรมิควรแล๎วแตํจะกรุณา” และข๎อความที่ใช๎ หากติดตํอไปยังหนํวยนอก ทอ.(ภายใน กห.) ให๎ใช๎คํายํอได๎
ตามที่ กห.กําหนด หากติดตํอกับหนํวยใน ทอ.ให๎ใช๎คํายํอได๎ตามที่ กห.และ ทอ.กําหนด
๓.๒.๓ บันทึกต่อเนื่อง คือการบันทึกตํอในหนังสือที่ได๎รับซึ่งอาจจะเป็นบันทึก
สั่งการบันทึกรายงาน หรือบันทึกติดตํอ อยํางใดอยํางหนึ่งก็ได๎ โดยให๎ระบุ คําขึ้นต๎น ข๎อความที่บันทึก ลงชื่อ
ตําแหนํง วันที่ เดือน ปี ที่บันทึกกํากับไว๎ หากไมํมีความเห็นใดเพิ่มเติมให๎ลงชื่อ ตําแหนํง วันที่ เดือน ปี กํากับ
ไว๎เทํานั้น เชํน
เรียน ผบ.ทอ.
หรือ
เพื่อกรุณาทราบ
พล.อ.ต.

พล.อ.ท.
รอง เสธ.ทอ.
ก.ย.๕๘

จก.สบ.ทอ.
ก.ย.๕๘
ในกรณี ที่ ไ มํ ส ามารถบั น ทึ ก ในสํ ว นที่ วํ า งด๎ า นหน๎ า หรื อ ด๎ า นหลั ง ของ
หนังสือที่รับเข๎ามาได๎ จะต๎องใช๎กระดาษบันทึกข๎อความแผํนใหมํ ให๎ลงรายละเอียดในชํอง “สํวนราชการ” ให๎
ลงชื่อสํวนราชการเจ๎าของหนังสือ เจ๎าของเรื่อง และโทรศัพท์ เชํน “สบ.ทอ.(กสม.โทร.๒-๑๕๗๖)” ชํอง “ที่”
ให๎นําเลขทะเบียนหนังสือรับมาลง โดยทับด๎วยเลขของปีพุทธศักราชสองตัวหลังภายในวงเล็บ เชํน “ที่ (ตํอ สบ.
ทอ.เลขรับ ๑๓๙๘/๕๖)” และชํอง “วันที่” ให๎ลงเลขของวันที่ผู๎บังคับบัญชาลงชื่อ ชื่อยํอของเดือน และเลข
สองตัวหลังของปีพุทธศักราช เชํน “๑๓ ก.ย.๕๖” และ “เรื่อง” ให๎ลงชื่อเรื่องเดิมของหนังสือที่ได๎รับ
๔. หนั ง สื อ อื่ น คื อ หนั ง สื อ หรื อ เอกสารอื่ น ใดที่ เ กิ ด ขึ้ น เนื่ อ งจากการปฏิ บั ติ ง านของ
เจ๎ าหน๎าที่เพื่อเป็ น หลั กฐานในราชการ ซึ่ งรวมถึงภาพถําย ฟิล์ ม แถบบันทึกเสี ยง แถบบันทึกภาพ และ

สื่อกลางบันทึกข๎อมูลด๎วย หรือหนังสือของบุคคลภายนอกที่ยื่นตํอเจ๎าหน๎าที่ และเจ๎าหน๎าที่ได๎รับเข๎าทะเบียน
รับหนังสือของทางราชการแล๎ว มีรูปแบบตามที่กระทรวง ทบวง กรม จะกําหนดขึ้นใช๎ตามความเหมาะสม
เว๎นแตํมีแบบตามกฎหมายเฉพาะเรื่องให๎ทําตามแบบ เชํน โฉนด แผนที่ แบบแผนผัง สัญญา หลักฐานการ
สืบสวนและสอบสวน และคําร๎อง เป็นต๎น
สื่ อ กลางบั น ทึ ก ข๎ อ มู ล หมายถึ ง สื่ อ ใด ๆ ที่ อ าจใช๎ บั น ทึ ก ข๎ อ มู ล ได๎ ด๎ ว ยอุ ป กรณ์ ท าง
อิเล็ กทรอนิ กส์ เชํน แผํ นบั นทึกข๎อมูล เทปแมํเหล็ ก จานแมํเ หล็ ก แผํ นซีดี -อํานอยํางเดียว หรือแผํ นดิจิทัล
อเนกประสงค์ เป็นต๎น

แบบ รูปแบบการพิมพ์ และตัวอยํางหนังสือที่เจ๎าหน๎าที่ทําขึ้น ฯ ประเภทบันทึกยํอเรื่อง
บันทึกรายงาน และบันทึกความเห็น

บันทึกข๎อความ
ส่วนราชการ
ที่

(ดูหมายเหตุ)

สบ.ทอ.(กสม.โทร.๒-๑๕๗๖)

วันที่

ม.ค.๕๘

เรื่อง ๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐

(1 Enter + Before 6 pt)
เรียน ผบ.ทอ.
(1 Enter + Before 6 pt)
๒.๕ ซม.
๑. ๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐
(1 Enter)
๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐
๒. ๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐
๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐
(1 Enter + Before 6 pt)
จึงเรียนมาเพื่อ๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐
๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐
(เว๎น ๒ บรรทัด = 3 Enter)
พล.อ.ต. (1 Enter)
จก.สบ.ทอ.

หมายเหตุ
๑. ในกรณีที่เป็นบันทึกที่ยกเรื่องขึ้นใหมํ จะโดยความริเริ่ม หรือการที่จะต๎องรายงานการ
ปฏิบัติตามภารกิจ ชํองที่ ให๎ลงรหัสตัวพยัญชนะและเลขประจําของเจ๎าของเรื่อง เชํน ที่ กห ๐๖๐๓.๓/
๒. ในกรณีที่เป็ นบั น ทึกสรุปเรื่องที่รับมาดําเนินการ เรื่องที่ส รุปจะเป็นสรุปยํอเรื่อ งหรือ
สรุปความเห็นก็ตาม ถ๎าเปลี่ยนชื่อเรื่อง ชํองที่ ให๎ลงเชํนเดียวกับข๎อ ๑ ถ๎าไมํเปลี่ยนชื่อเรื่อง ชํองที่ ให๎ลงเลขรับ
ของหนังสือที่รับมาดําเนินการ เชํน ที่ (ต่อ สบ.ทอ.เลขรับ ๑๓๖๘/๕๘)

ตัวอยําง หนังสือที่เจ๎าหน๎าที่ทําขึ้นฯ ประเภทบันทึกยํอเรื่อง

บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ
ที่

กสม.สบ.ทอ.(ผวก.โทร.๒–๑๕๗๖)

(ตํอ กสม.สบ.ทอ.เลขรับ ๓๓๖๒/๕๖)

เรื่อง

วันที่

ก.ย.๕๖

ขอรับการสนับสนุนผู๎บรรยาย

เรียน จก.สบ.ทอ.(ผําน รอง จก.สบ.ทอ.)
๑. ยศ.ทอ.มีหนังสือ ที่ กห ๐๖๓๗.๕/๒๕๙๓ ลง ๑๖ ก.ย.๕๖ (สบ.ทอ.เลขรับ ๗๔๔๘/๕๖)
ขอรั บ การสนั บ สนุ น ผู๎ บ รรยายจาก สบ.ทอ.เพื่ อ บรรยายวิ ช าการเขี ย นหนั ง สื อ ราชการ การเขี ย นสรุ ป
และการจั ดทํ า รายงานการประชุ ม ในหลั ก สู ตร นอส.รุํ นที่ ๖๕ ซึ่ งเปิ ด การศึ กษาระหวํ า ง ๑๐ ต.ค.๕๖
ถึง ๒๘ มี.ค.๕๗ ณ ห๎องบรรยาย รร.นอส.ยศ.ทอ. รายละเอียดตามเรื่องที่แนบ
๒. กสม.สบ.ทอ.ตรวจสอบแล๎ว คําสั่ง สบ.ทอ.(เฉพาะ) ที่ ๒/๕๖ ลง ๒๘ ม.ค.๕๖ เรื่อง
มอบอํานาจหน๎าที่ทําการแทนและสั่งการในนาม จก.สบ.ทอ. ข๎อ ๑ งานของ กสม.สบ.ทอ., ผธก.สบ.ทอ. และ
สํวนบังคับบัญชา ที่ไมํใชํงานนโยบาย ให๎ รอง จก.สบ.ทอ.(๑) มีอํานาจหน๎าที่ทําการแทนและสั่งการในนามของ
จก.สบ.ทอ.
๓. กสม.สบ.ทอ.พิจารณาแล๎ว ตามที่ ยศ.ทอ.ขอรับการสนับสนุนผู๎บรรยายตามข๎อ ๑ นั้น
เห็นควรให๎การสนับสนุนดังนี้
๓.๑ น.อ.สุธน จันกระทึก นปก.ประจํา สบ.ทอ. โทร.๒-๑๔๓๑ เป็นผู๎บรรยายวิชาการ
จัดทํารายงานการประชุม
๓.๒ น.อ.บุญชํวย คําวา รอง ผอ.กสม.สบ.ทอ. โทร.๒-๑๕๗๐ เป็นผู๎บรรยายวิชาการ
เขียนสรุป
๓.๓ น.ท.ชน กาฬภักดี หน.ผวก.กสม.สบ.ทอ. โทร.๒-๑๕๗๘ เป็นผู๎บรรยายวิชาการ
เขียนหนังสือราชการ
จึงเรียนมาเพื่ออนุมัติตามข๎อ ๓ และลงชื่อในหนังสือเสนอ ยศ.ทอ.ที่แนบมาพร๎อมนี้ให๎ตํอไปด๎วย

น.อ.หญิง
ผอ.กสม.สบ.ทอ.

รูปแบบการพิมพ์หนังสือที่เจ๎าหน๎าที่ทําขึ้นฯ ประเภทบันทึกสั่งการ

บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ
ที่

สบ.ทอ.(กสม.โทร.๒-๑๕๗๖)

กห ๐๖๐๓.๓/

วันที่

ม.ค.๕๘

เรื่อง

๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐
(1 Enter + Before 6 pt)
ถึง ๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐
(1 Enter + Before 6 pt)
๒.๕ ซม.
(ข๎อความ)๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐
(1 Enter)
๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐
(ข๎อความ)๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐
๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐
๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐

(เว๎น ๒ บรรทัด = 3 Enter)
พล.อ.ต.

(1 Enter)
จก.สบ.ทอ.

ตัวอยําง บันทึกสั่งการ

บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ กสม.สบ.ทอ.(รร.เหลํา สบ.โทร.๒-๐๘๓๓)
ที่ กห ๐๖๐๓.๓(๗)/
วันที่
ก.พ.๕๘
เรื่อง พิธีเปิดการศึกษาหลักสูตร น.สารบรรณชั้นเรืออากาศ รุํนที่ ๒๔
ถึง นขต.สบ.ทอ.และผู๎เกี่ยวข๎อง
ด๎วย สบ.ทอ.กําหนดประกอบพิธีเปิดการศึกษาหลักสูตร น.สารบรรณชั้นเรืออากาศ รุํนที่ ๒๓
ในวันพฤหัสบดีที่ ๗ ก.พ.๕๖, ๐๘๓๐ ณ ห๎องประชุม บก.ทอ.๑ โดยมี จก.สบ.ทอ.หรือผู๎แทน เป็นประธาน
ตามกําหนดการที่แนบ ฉะนั้นเพื่อให๎การประกอบพิธีฯ เป็นไปด๎วยความเรียบร๎อย จึงให๎ดําเนินการดังนี้
๑. กนน.สบ.ทอ.
๑.๑ จั ด ห๎ อ งประชุ ม บก.ทอ.๑ เป็ น สถานที่ ป ระกอบพิ ธี และจั ด เครื่ อ งขยายเสี ย ง
พร๎อมไมโครโฟน จํานวน ๒ ตัว รวมทั้งจัด จนท.ควบคุมเครื่องเสียงจนเสร็จสิ้นพิธี โดยประสานกับ กสม.ฯ
๑.๒ จั ด โต๏ ะ หมูํ บู ช า ธงชาติ พระบรมฉายาลั ก ษณ์ พ ระบาทสมเด็ จ พระเจ๎ า อยูํ หั ว
ณ สถานที่ประกอบพิธี พร๎อมจัดดอกไม๎ ธูปเทียน สําหรับโต๏ะหมูํบูชา
๑.๓ จั ดเครื่ องดื่มพร๎อมอาหารวํางรับรองผู๎ เข๎าพิธี และผู๎ เข๎า รํว มพิธี จํา นวน ๔๐ ที่
พร๎อมเวลา ๐๘๐๐
๒. กสม.สบ.ทอ.
๒.๑ สํงข๎อมูลเกี่ยวกับพิธีเปิดการศึกษาให๎ คณก.ประชาสัมพันธ์ สบ.ทอ.เพื่อเผยแพรํ
๒.๒ รํางโอวาทสําหรับประธานในพิธี
๓. คณก.ประชาสัมพันธ์ สบ.ทอ.สํงขําวให๎ กร.ทอ.เผยแพรํในสื่อตําง ๆ ของ ทอ.
๔. ให๎ รอง จก.สบ.ทอ., หน.นขต.สบ.ทอ., รอง หน.นขต.สบ.ทอ., นปก.ประจํา สบ.ทอ. และ
น.ประจํา สบ.ทอ. ที่ไมํติดราชการจําเป็นเข๎ารํวมพิธี
๕. การแตํงกาย
๕.๑ ผู๎เข๎าพิธี
๕.๑.๑ น.สัญญาบัตรชาย เครื่องแบบปกติเทาคอพับแขนยาวอินทรธนูแข็ง
๕.๑.๒ น.สัญญาบัตรหญิง เครื่องแบบปกติคอพับแขนยาวอินทรธนูแข็ง
๕.๒ ผู๎เข๎ารํวมพิธี เครื่องแบบชุดปฏิบัติราชการ
พล.อ.ต.
จก.สบ.ทอ.

รูปแบบการพิมพ์หนังสือที่เจ๎าหน๎าที่ทําขึ้นฯ ประเภทบันทึกติดตํอ ในสังกัด ทอ.
(ใช๎กระดาษบันทึกข๎อความ)

บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ
ที่

สบ.ทอ.(กสม.โทร.๒-๑๕๗๖)

กห ๐๖๐๓.๓/

วันที่

ม.ค.๕๖

เรื่อง

๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐
(1 Enter + Before 6 pt)
เสนอ กพ.ทอ.
(1 Ente+ Before 6 pt)
๒.๕ ซม.
(ข๎อความ)๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐
๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐
๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐
(1 Enter)
๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐
๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐
(ข๎อความ)๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐
๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐
๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐
(1 Enter + Before 6 pt)
จึงเรียนมาเพื่อ๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐
๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐
(เว๎น ๒ บรรทัด = 3 Enter)
พล.อ.ต.

(1 Enter)
จก.สบ.ทอ.

ตัวอยําง หนังสือที่เจ๎าหน๎าที่ทําขึ้นฯ ประเภทบันทึกติดตํอ ในสังกัด ทอ. (ใช๎กระดาษบันทึกข๎อความ)

บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ สบ.ทอ.(กสม.โทร.๒-๑๕๗๖)
ที่ กห ๐๖๐๓.๓/
เรื่อง การสนับสนุนผู๎บรรยาย

วันที่

ม.ค.๕๘

เสนอ ยก.ทอ.
ตามหนั งสื อ ยก.ทอ. ดํ ว น ที่ กห ๐๖๐๖.๖/๑๘๘ ลง ๑๕ ม.ค.๕๘ ขอรับ การสนับ สนุ น
ผู๎บรรยายจาก สบ.ทอ.เพื่อบรรยายวิชาการเขียนหนังสือราชการ หลักสูตรการยุทธการระดับฝูงบิน รุํนที่ ๗๖
ใน ๒๐ ก.พ.๕๘, ๐๘๐๐ - ๑๒๐๐ ณ รร.เหลําทหาร นบ.และ ตห. นั้น
สบ.ทอ.ได๎จั ดให๎ น.ท.หญิง สุ มาวดี ฤทธิ์ ส งํา หน.ผตต.กสม.สบ.ทอ.โทร.๒-๑๕๗๓ เป็ น
ผู๎บรรยายตามข๎อ ๑ สําหรับรายละเอียดเพิ่มเติมขอได๎ประสานกับผู๎บรรยายโดยตรง
จึงเสนอมาเพื่อทราบ

น.อ.
รอง จก.สบ.ทอ.ทําการแทน
จก.สบ.ทอ.

รูปแบบการพิมพ์หนังสือที่เจ๎าหน๎าที่ทําขึ้นฯ ประเภทบันทึกติดตํอ นอกสังกัด ทอ.
(ใช๎กระดาษบันทึกข๎อความ)

บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ สบ.ทอ.(กสม.โทร.๐ ๒๕๓๔ ๑๕๗๖ โทร.ทหาร ๕๑๔-๓๖๙๔ ตํอ ๒-๑๕๗๖)
ที่ กห ๐๖๐๓.๓/
วันที่
ม.ค.๕๘
เรื่อง ๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐

(1 Enter + Before 6 pt)
เรียน จก.สบ.ทหาร
(1 Enter + Before 6 pt)
๒.๕ ซม. (ข๎อความ)๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐
๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐
(1 Enter)
๐
๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐
๐
๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐
(ข๎อความ)๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐
๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐
๐
๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐
(1 Enter + Before 6 pt)
๐
๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐
จึงเรียนมาเพื่อ๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐
๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐
(เว๎น ๒ บรรทัด = 3 Enter)
พล.อ.ต.
(ศักดิ์พินิต พร๎อมเทพ)
จก.สบ.ทอ.

(1 Enter)

หมายเหตุ การจัดทําบันทึกติดต่อ กับสํวนราชการภายใน กห.(นอก ทอ.) ทั้งที่ใช๎กระดาษบันทึกข๎อความ และ
กระดาษตราครุฑ ต๎องพิมพ์ชื่อไว๎ภายในวงเล็บใต๎ลายมือชื่อเจ๎าของหนังสือ และต๎องลงหมายเลขโทรศัพท์ทหาร
ด๎วยเสมอ โดยหมายเลขกลางของโทรศัพท์ทหาร ใช๎หมายเลข ๕๑๔-๓๖๙๔ เพื่อให๎ติดตํอหมายเลขโทรศัพท์
๕ ตัว (๒-๑๕๗๖) ภายในของ ทอ.ได๎

ตัวอยําง หนังสือที่เจ๎าหน๎าที่ทําขึ้นฯ ประเภทบันทึกติดตํอ นอกสังกัด ทอ.
(ใช๎กระดาษบันทึกข๎อความ)

บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ สบ.ทอ.(กสม.โทร.๐ ๒๕๓๔ ๑๕๗๖ โทร.ทหาร ๕๑๔-๓๖๙๔ ตํอ ๒-๑๕๗๖)
ที่ กห ๐๖๐๓.๓/
วันที่
ม.ค.๕๖
เรื่อง การสนับสนุนผู๎บรรยาย
เรียน จก.สบ.ทหาร
๑. ตามหนั ง สื อ สบ.ทหาร ที่ กห ๐๓๑๒/๑๐๖ ลง ๑๐ ม.ค.๕๘ ขอรั บ การสนั บ สนุ น
ผู๎บรรยายจาก สบ.ทอ.ในหัวข๎อ ภารกิจการจัด สบ.ทอ.และเครื่องแบบ ทอ. สําหรับหลักสูตรการฝึกอบรม
นายทหารประทวน เหลํา สบ.ของ บก.ทท.รุํนที่ ๑๑ ประจําปีงบประมาณ ๕๘ จํานวน ๖๐ คน ใน ๒๑ ก.พ.
๕๘ เวลา ๐๙๐๐ - ๑๑๐๐ ณ ห๎องเรียน ๗๐๑ ชั้น ๗ อาคาร ๔ บก.ทท.(แจ๎งวัฒนะ) นั้น
๒. สบ.ทอ.ได๎ จั ดให๎ น.ท.ชาตรี อิ นทร์ ปรุ ง ตํ าแหนํ ง หน.แบบธรรมเนี ยม กสม.สบ.ทอ.
โทร.๐ ๒๕๓๔ ๑๕๗๒ เป็นผู๎บรรยายตามข๎อ ๑ พร๎อมนี้ได๎แนบประวัติและความต๎องการโสตทัศนูปกรณ์ของ
ผู๎บรรยายมาด๎วยแล๎ว สําหรับรายละเอียดเพิ่มเติมขอได๎ประสานกับผู๎บรรยายโดยตรง
จึงเรียนมาเพื่อดําเนินการตํอไป

พล.อ.ต.
(ศักดิ์พินิต พร๎อมเทพ)
จก.สบ.ทอ.

รูปแบบการพิมพ์บันทึก (ใช๎กระดาษตราครุฑ)
ชั้นความลับ (ถ๎ามี)

ชั้นความเร็ว (ถ๎ามี)
(1 Enter)
ที่ กห ๐๖๐๓.๓/

สบ.ทอ. (1 Enter)
ดอนเมือง กทม. ๑๐๒๑๐
(1 Enter + Before 6 pt)
ม.ค.๕๘
(1 Enter + Before 6 pt)

เรื่อง ๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐
เรียน จก.สบ.ทบ.
(1 Enter + Before 6 pt)
อ๎างถึง ๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐(ถ๎ามี)
สิ่งที่สํงมาด๎วย ๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐(ถ๎ามี)
(1 Enter + Before 6 pt)
(ข๎อความ)๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐
๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐(1 Enter)
(ข๎อความ)๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐
๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐
(1 Enter + Before 6 pt)
จึงเรียนมาเพื่อ๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐
(1 Enter + Before 12 pt)
ขอแสดงความนับถือ
(เว๎น ๒ บรรทัด = 3 Enter)
พล.อ.ต.

(1 Enter)

(ศักดิ์พินิต พร๎อมเทพ)
(1 Enter)
จก.สบ.ทอ.

(เว๎น ๓ บรรทัด = 4 Enter)
กสม.
โทร.๐ ๒๕๓๔ ๑๕๗๖
โทรสาร ๐ ๒๕๓๔ ๔๒๐๗ (ถ๎ามี)
โทร.ทหาร ๕๑๔-๓๖๙๔ ตํอ ๒-๑๕๗๖
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ admintr@rtaf.mi.th (ถ๎ามี)
(ถ๎ามี)
สําเนาสํง.............................

(ระยะหําง 1 Enter)

- ๒๓๗ -

ชั้นความลับ (ถ๎ามี)
ตัวอยําง บันทึก (ผู๎ใต๎บังคับบัญชา เรียนผู๎บังคับบัญชา)

ที่ กห ๐๖๐๒/

ทอ.
ดอนเมือง กรุงเทพฯ ๑๐๒๑๐

ส.ค.๕๖
เรื่อง ขอเรียนเชิญเป็นประธานในพิธีบรรจุเข๎าประจําการระบบปูองกันทางอากาศแบบบูรณาการ
เรียน ผบ.ทสส.
สิ่งที่สํงมาด๎วย กําหนดการ จํานวน ๒ แผํน
ด๎วย ทอ.กําหนดประกอบพิธีบรรจุเข๎าประจําการระบบปูองกันทางอากาศแบบบูรณาการ Gripen
Integrated Air Defense System (GIADS) ณ บน.๗ จว.สุราษฎร์ธานี ในวันพุธที่ ๑๑ ก.ย.๕๖ โดยมี
กําหนดการตามสิ่งที่สิ่งมาด๎วย
ทอ.ใครํ ข อเรี ย นเชิ ญ ทํ า นกรุ ณ าให๎ เ กี ย รติ เ ป็ น ประธานในพิ ธี โดยขอเรี ย นเชิ ญ ทํ า นรํ ว ม
เดินทางทําการบินสังเกตการณ์ ในตําแหนํงที่นั่งหลัง บ.ข.๒๐/ก (Gripen 39 D) โดย บ.ออกจาก ฝูง.๖๐๒ บน.๖
ใน วันพุธที่ ๑๑ ก.ย.๕๖, ๐๘๓๐ และเดินทางกลับในวันเดียวกันโดย บ.ล.๑๕ (Airbus 319 CJ)
จึงเรียนมาเพื่อพิจารณา
ควรมิควรแล๎วแตํจะกรุณา
พล.อ.อ.
(ประจิน จั่นตอง)
ผบ.ทอ.
สลก.ทอ.
โทร.๐ ๒๕๓๔ ๑๗๘๓, ๐ ๒๕๓๔ ๑๕๖๒
โทรสาร ๐ ๒๕๓๔ ๑๗๘๔
หมายเหตุ บันทึกที่ใช๎กระดาษตราครุฑ ซึ่งผู๎ใต๎บังคับบัญชาเรียนผู๎บังคับบัญชา คําลงท๎ายให๎ใช๎วํา
“ควรมิควรแล๎วแตํจะกรุณา”

- ๒๓๘ -

ตัวอยําง บันทึกติดตํอ

ที่ กห ๐๖๐๓.๓/

สบ.ทอ.
ดอนเมือง กทม. ๑๐๒๑๐
ธ.ค.๕๕

เรื่อง ขอเชิญรํวมการแขํงขันกีฬากอล์ฟการกุศล
เรียน จก.สม.
สิ่งที่สํงมาด๎วย แผํนพับประชาสัมพันธ์การแขํงขันกีฬากอล์ฟการกุศล จํานวน ๑ ฉบับ
ด๎ว ย สบ.ทอ.ได๎ กํา หนดจัด การแขํ ง ขัน กีฬ ากอล์ ฟ การกุศ ล ในวั น อาทิต ย์ ที่ ๒๑ พ.ค.๕๖
เวลา ๐๗๓๐ - ๑๔๐๐ ณ สนามกอล์ฟ ทอ.(ธูปะเตมีย์) เพื่อหารายได๎เป็นทุนสวัสดิการแกํข๎าราชการ ลูกจ๎าง
และพนักงานราชการของ สบ.ทอ. ตลอดจนชํว ยเหลือสาธารณกุศลตําง ๆ โดยมีรายละเอียดการแขํงขัน
ตามสิ่งที่สํงมาด๎วย
ในการนี้ เพื่อให๎ การจั ดการแขํงขันกีฬากอล์ ฟการกุศลของ สบ.ทอ.บรรลุ วัตถุประสงค์ ที่
กําหนด จึงขอเชิญทํานสํงทีมเข๎ารํวมการแขํงขันฯ ตามแตํจะพิจารณาเห็นสมควร
จึงเรียนมาเพื่อพิจารณา หวังเป็นอยํางยิ่งวํา คงได๎รับความอนุเคราะห์จากทํานด๎วยดี และ
ขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้
ขอแสดงความนับถือ
พล.อ.ต.
(ปัญญา ศรีสําราญ)
จก.สบ.ทอ.
กสม.
โทร.๐ ๒๕๓๔ ๑๕๗๓
โทรสาร ๐ ๒๕๓๔ ๒๐๔๕
โทร.ทหาร ๕๓๔-๓๖๙๔ ตํอ ๒-๑๕๗๓

- ๒๓๙ -

เบ็ดเตล็ด
หนังสือที่มีชั้นความเร็ว
หนังสือที่มีชั้นความเร็ว คือ หนังสือที่ต๎องปฏิบัติให๎เร็วกวําปกติ ซึ่งจะต๎องจัดสํงและดําเนินการ
ทางสารบรรณด๎วยความรวดเร็วเป็นพิเศษ แบํงเป็น ๓ ประเภท คือ
๑. ดํวนที่สุด คือ หนังสือที่ให๎เจ๎าหน๎าที่ปฏิบัติในทันทีที่ได๎รับหนังสือนั้น
๒. ดํวนมาก คือ หนังสือที่ให๎เจ๎าหน๎าที่ปฏิบัติโดยเร็ว
๓. ดํวน คือ หนังสือที่ให๎เจ๎าหน๎าที่ปฏิบัติเร็วกวําปกติเทําที่จะทําได๎
ในกรณีที่ต๎องการให๎หนังสือสํงถึงผู๎รับภายในเวลาที่กําหนด ให๎ระบุคําวํา ดํวนภายใน... แล๎วลง
วันที่ เดือน พ.ศ. และกําหนดเวลาที่ต๎องการให๎หนังสือนั้นไปถึงผู๎รับ กับให๎เจ๎าหน๎าที่สํงถึงผู๎รับ ซึ่งระบุบนหน๎าซอง
ภายในเวลาที่กําหนด
การระบุชั้นความเร็วของหนังสือราชการ
การระบุชั้นความเร็วของหนังสือราชการ ให๎ใช๎อักษรสีแดง ขนาดไมํเล็กกวําตัวพิมพ์โปูง ๓๒ พอยท์
ให๎เห็นได๎เดํนชัดบนหนังสือและบนซองโดยให๎ระบุไว๎ ดังนี้
๑. บนหนังสือ สําหรับหนังสือภายนอก หนังสือภายในที่ใช๎กระดาษตราครุฑ บันทึกที่ใช๎กระดาษ
ตราครุฑ และหนังสือประทับตรา ให๎ระบุไว๎เหนือที่ของหนังสือ ๑ บรรทัด สําหรับหนังสือภายในที่ใช๎กระดาษ
บันทึกข๎อความหรือหนังสือประเภทบันทึกที่ใช๎กระดาษบันทึกข๎อความให๎ระบุไว๎ที่เหนือคําวํา สํวนราชการ ตํอ
จากตราครุฑไปทางขวามือ
๒. บนซอง ให๎ ระบุ ไว๎ที่ มุมด๎านซ๎ายเหนือชื่ อสํ วนราชการที่ออกหนังสื อตํอจากตราครุฑไปทาง
ขวามือ
หนังสือที่มีชั้นความลับ
หนังสือที่มีชั้นความลับ การดําเนินการจะต๎องเป็นไปตามระเบียบวําด๎วยการรักษาความลับของ
ทางราชการ พ.ศ.๒๕๔๔ สํ ว นการประทับหรือ การเขียนตัว อักษรกําหนดชั้นความลับให๎ ใช๎ตัวอักษรสีแดง
ซึ่งแบํงเป็น ลับ ลับมาก ลับที่สุด ขนาดไมํเล็กกวําตัวพิมพ์โปูง ๓๒ พอยท์ โดยประทับหรือเขียน ดังนี้
๑. บนหนังสือ ที่กึ่งกลางด๎านบนและด๎านลํางของทุกหน๎าที่มีข๎อความหน๎าใดมีเลขลําดับหน๎า ให๎
ประทับหรือเขียนไว๎เหนือเลขลําดับหน๎า
๒. บนซอง ที่กึ่งกลางด๎านบนของซองในระดับเดียวกันกับตราครุฑ
การกาหนดเลขข้อ
เพื่ อ ความสะดวกในการอ๎ า งถึ ง และการค๎ น หาข๎ อ ความที่ อ๎ า งถึ ง การจํ า แนกข๎ อ โดยปกติ ใ ห๎
ใช๎ตัวเลขล๎วน ๆ โดยถือหลักดังตํอไปนี้
๑. ในกรณีที่ใจความของหนังสือสามารถแบํงเป็นหัวข๎อใหญํ ๆ โดยแบํงเป็นเลํม ภาค ตอน หรือ
บท ให๎ใช๎เลขเรียงลําดับตั้งแตํ ๑ เป็นลําดับไปจนกวําจะจบเรื่ อง หากมีคํานําหรืออารัมภบทกํอนขึ้นต๎นเรื่อง
จะใช๎เลข ๐ เป็นเลขกําหนดหัวข๎อก็ได๎
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๒. การจําแนกหัวข๎อยํอย ๆ ลงไปนั้น จะแบํงออกเป็นชํวง ๆ แตํละชํวงจะแบํงออกเป็น ๔ ชั้น
ได๎แกํ การจําแนกหัวข๎อชั้นต๎น ชั้นลูก ชั้นหลาน และชั้นเหลน โดยใช๎เลขเรียงลําดับกันไปและใสํจุดระหวํางชั้นนั้น ๆ
๒.๑ การจําแนกหัวข๎อชํวงที่ ๑ ให๎จําแนก ดังนี้
การจําแนกชั้นต๎น ให๎ใช๎ตัวเลขเรียงจาก ๑ เป็นลําดับไปจนกวําจะจบเรื่อง
การจํ าแนกชั้น ลู ก ใช๎ในกรณีที่มีข๎อความที่ต๎องจําแนกตํอไปจากชั้นต๎นเป็นชั้นที่ ๒
ให๎ใสํจุดและตัวเลขเรียงจาก ๑ เป็นลําดับไป เชํน ๑.๑, ๑.๒, ๑.๓ และ ๑.๔
การจําแนกชั้นหลาน ใช๎ในกรณีที่มีหัวข๎อยํอยที่จะต๎องจําแนกตํอไปจากชั้นลูกเป็นชั้นที่
๓ ให๎ใสํจุดและตัวเลขเรียงจาก ๑ เป็นลําดับไปตํอจากชั้นลูก เชํน ๑.๑.๑, ๑.๑.๒, ๑.๑.๓ และ ๑.๑.๔
การจํ าแนกชั้ น เหลน ใช๎ ในกรณีที่ มี หั ว ข๎อ ยํ อ ยที่จ ะต๎ องจํ า แนกตํ อ ไปจากชั้น หลาน
เป็นชั้นที่ ๔ ให๎ใสํจุดและตัวเลขเรียงจาก ๑ เป็นลําดับไปตํอจากชั้นหลาน เชํน ๑.๑.๑.๑,
๑.๑.๑.๒,
๑.๑.๑.๓ และ ๑.๑.๑.๔
๒.๒ การจําแนกหัวข๎อชํวงที่ ๒ ใช๎ในกรณีมีหัวข๎อยํอยที่จะต๎องแบํงตํอไปจากชํวงที่ ๑ อีก
ให๎ ใ สํ ตั ว เลขเรี ย งจาก ๑ เป็ น ลํ าดั บ ไปไว๎ ใ นเครื่ องหมายวงเล็ บ ( ) ตํ อจากการจํ าแนกหั ว ข๎ อ ชํ ว งที่ ๑
เชํน ๑.๑.๑.๑ (๑), ๑.๑.๑.๑ (๒), ๑.๑.๑.๑ (๓) และ ๑.๑.๑.๑ (๔)
ถ๎ามีข๎อความที่จะแยกเป็นชั้นยํอย ๆ ตํอไปอีก ให๎จําแนกเป็นชั้นลูกชั้นหลาน และชั้น
เหลน โดยถือปฏิบัติเชํนเดียวกับการจําแนกหัวข๎อยํอยชํวงที่ ๑ ตามข๎อ ๒.๑ แตํให๎อยูํในเครื่องหมายวงเล็บ ( )
ตัวอยํางเชํน
การจําแนกชํวงที่ ๒ ชั้นลูก ๑.๑.๑.๑ (๑.๑), ๑.๑.๑.๑ (๑.๒), ๑.๑.๑.๑ (๑.๓) และ
๑.๑.๑.๑ (๑.๔)
การจําแนกชํวงที่ ๒ ชั้นหลาน ๑.๑.๑.๑ (๑.๑.๑), ๑.๑.๑.๑ (๑.๑.๒),๑.๑.๑.๑ (๑.๑.๓)
และ ๑.๑.๑.๑ (๑.๑.๔)
การจําแนกชํวงที่ ๒ ชั้นเหลน ๑.๑.๑.๑ (๑.๑.๑.๑), ๑.๑.๑.๑ (๑.๑.๑.๒), ๑.๑.๑.๑
(๑.๑.๑.๓) และ ๑.๑.๑.๑ (๑.๑.๑.๔)
๒.๓ การจําแนกหัวข๎อชํวงที่ ๓ ชํวงที่ ๔ ...... ใช๎ในกรณีที่ยังมีหัวข๎อยํอยและจะต๎องแบํงตํอไป
จากชํวงที่ ๒ ชํวงที่ ๓ ...... แล๎วแตํกรณี ให๎ถือปฏิบัติเชํนเดียวกับข๎อ ๒.๒ โดยใช๎เครื่องหมายวงเล็บ ( )
ในการแบํงชํวง ตัวอยํางเชํน
การจําแนกชํวงที่ ๓ ชั้นลูก
๑.๑.๑.๑ (๑.๑.๑.๑) (๑.๑)
การจําแนกชํวงที่ ๔ ชั้นหลาน
๑.๑.๑.๑ (๑.๑.๑.๑) (๑.๑.๑.๑) (๑.๑.๑)
การจําแนกชํวงที่ ๕ ชั้นเหลน
๑.๑.๑.๑ (๑.๑.๑.๑) (๑.๑.๑.๑) (๑.๑.๑.๑) (๑.๑.๑.๑)
๓. เพื่อความสะดวกในการเรียก การจําแนกข๎อยํอยในตอนใดตอนหนึ่งตามข๎อ ๒ อาจเรียกชื่อ
ชํวงและชั้นประกอบด๎วยเลขที่ของข๎อก็ได๎ เชํน การจําแนกชํวงที่ ๒ ชั้นหลานข๎อ ๘ ได๎แกํ ๑.๕.๓.๔ (๒.๔.๘)
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๔. การจําแนกหัวข๎อซึ่งไมํมีการจําแนกหัวข๎อยํอยลงไปอีก จะกําหนดหัวข๎อโดยใช๎ตัวอักษรแทน
ตัวเลขก็ได๎ เชํน ข๎อ ก. หรือ (ก)
๕. ในกรณีที่มีหลักเกณฑ์กําหนดวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการใช๎ตัวเลขเป็นหัวข๎อไว๎เป็นอยํางอื่น ก็ให๎
นํามาใช๎ได๎โดยอนุโลม เชํน การกําหนดหัวข๎อในเอกสารทางวิชาการ เป็นต๎น
การใช้ตัวเลขและตัวหนังสือบอกจานวน ตามปกติให๎ใช๎ตัวเลขบอกจํานวนในกรณีตํอไปนี้
๑. บอกลําดับที่
๒. บอกจํานวนเงิน จํานวนนับ
๓. บอกจํานวนมาตรา ชั่ง ตวง วัด
การบอกจํานวนตามข๎อ ๒ และ ๓ หากต๎องการมิให๎ เกิดความเข๎าใจผิ ดจะใช๎ตัว หนังสื อแทน
หรือวงเล็บตัวหนังสือประกอบได๎ตามความเหมาะสม
หนั งสื อเวีย น คื อ หนั งสื อที่ มีถึ งผู๎ รั บเป็น จํา นวนมาก มีใ จความอยํา งเดี ยวกัน ให๎ เพิ่ มรหั ส
ตัวพยัญชนะ ว หน๎าเลขทะเบียนหนังสือสํง ซึ่งกําหนดเป็นเลขที่หนังสือเวียนโดยเฉพาะเริ่มตั้งแตํเลข ๑ เรียง
เป็นลําดับไปจนถึงสิ้นปีปฏิทิน หรือใช๎เลขที่ของหนังสือทั่วไป ตามแบบหนังสือภายนอกก็ได๎
การส่งข้อความเรื่องราชการทางเครื่องมือสื่อสาร
การติดตํอราชการนอกจากการจะดําเนินการโดยหนังสือที่เป็นเอกสารแล๎วสามารถดําเนินการ
ด๎วยระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ได๎ด๎วยในกรณีที่ติดตํอราชการด๎วยระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ให๎ผู๎สํง
ตรวจสอบผลการสํงทุกครั้ง และให๎ผู๎รับแจ๎งตอบรับ เพื่อยืนยันวําหนังสือได๎จัดสํงไปยังผู๎รับเรียบร๎อยแล๎วและ
สํวนราชการผู๎สํงไมํต๎องจัดสํงหนังสือเป็นเอกสาร เว๎นแตํกรณีเป็นเรื่องสําคัญจํา เป็นต๎องยืนยันเป็นเอกสาร
ให๎ทําเอกสารยืนยันตามไปทันที
การสํ ง ข๎ อ ความทางเครื่ อ งมื อ สื่ อ สาร เชํ น โทรเลข วิ ท ยุ โ ทรเลข โทรพิ ม พ์ โทรศั พ ท์
วิทยุสื่อสาร วิทยุกระจายเสียง หรือวิทยุโทรทัศน์ เป็นต๎น ให๎ผู๎รับปฏิบัติเชํนเดียวกับได๎รับหนังสือ ในกรณี
ที่จําเป็นต๎องยืนยันเป็นหนังสือให๎ทําหนังสือยืนยันตามไปทันที
การสํ ง ข๎ อ ความทางเครื่ อ งมื อ สื่ อ สารซึ่ ง ไมํ มี ห ลั ก ฐานปรากฏชั ด แจ๎ ง เชํ น ทางโทรศั พ ท์
วิทยุสื่อสาร วิทยุกระจายเสียง หรือวิทยุโทรทัศน์ เป็นต๎น ให๎ผู๎สํง และผู๎รับบันทึกข๎อความไว๎เป็นหลักฐาน
ในกรณีที่ได๎รับหนังสือด๎วยเครื่องโทรสาร หนํวยผู๎รับควรถํายหนังสือที่รับด๎วยเครื่องถํายเอกสาร
กํอนที่จะดําเนินการตํอไป เพราะกระดาษที่ใช๎กับเครื่องโทรสารเป็นกระดาษเคมีเก็บไว๎ได๎ไมํนานจะเปลี่ยนสี
และลบเลือนไป ทั้งนี้ เพื่อจะได๎เก็บรวมไว๎กับเรื่องที่สํงไปตามสายงานภายหลัง
หนั งสือที่จัด ทําขึ้น โดยปกติให๎ มีสําเนาคูํฉบับเก็บไว๎ที่ต๎นเรื่อง ๑ ฉบับ และให๎ มีสํ าเนาเก็บไว๎
ที่หนํวยงานสารบรรณกลาง ๑ ฉบับ
สํ า เนาคูํ ฉ บั บ ให๎ ผู๎ ล งชื่ อ ลงลายมื อ ชื่ อ หรื อ ลายมื อ ชื่ อ ยํ อ และให๎ ผู๎ รํ า ง ผู๎ พิ ม พ์ และผู๎ ต รวจ
ลงลายมือชื่อหรือลายมือชื่อยํอไว๎ที่ข๎างท๎ายขอบลํางด๎านขวาของหนังสือ
หนังสือที่เจ๎าของหนังสือเห็นวํามีสํวนราชการอื่นที่เกี่ยวข๎องควรได๎รับทราบด๎วย โดยปกติให๎สํง
สําเนาไปให๎ทราบโดยทําเป็นหนังสือประทับตรา
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สําเนาหนังสือนี้ให๎มีคํารับรองวํา สําเนาถูกต๎อง โดยให๎เจ๎าหน๎าที่ตั้งแตํระดับ ๒ หรือเทียบเทํา
ขึ้น ไป (ข๎ าราชการทหารต๎อ งเป็ น ข๎า ราชการชั้ นสั ญญาบั ตร) ซึ่ ง เป็ นเจ๎า ของเรื่อ งลงลายมื อชื่ อรั บรอง
พร๎อมทั้งลงชื่อตัวบรรจง ตําแหนํง วัน เดือน ปี ที่ขอบลํางของหนังสือ
สรรพนามที่ ใ ช๎ ใ นหนั ง สื อ ให๎ ใ ช๎ ต ามฐานะแหํ ง ความสั ม พั น ธ์ ร ะหวํ า งเจ๎ า ของหนั ง สื อ
และผู๎รับหนังสือตามภาคผนวก (หน๎า ๙๗ - ๙๙)
หนังสือภาษาตํางประเทศ ให๎ใช๎กระดาษตราครุฑ
หนั ง สื อที่ เ ป็ น ภาษาอั ง กฤษ ให๎ ทํ า ตามแบบที่ กํ า หนดไว๎ใ นภาคผนวก ๔ ของระเบี ยบสํ า นั ก
นายกรัฐมนตรีวําด๎วยงานสารบรรณ พ.ศ.๒๕๒๖
สําหรับหนังสือที่เป็นภาษาอื่น ๆ ซึ่งมิใชํภาษาอังกฤษ ให๎เป็นไปตามประเพณีนิยม
เอกสารอ๎างอิง
๑. ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวําด๎วยงานสารบรรณ พ.ศ.๒๕๒๖ และแก๎ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๔๘
๒. ระเบียบ กห.วําด๎วยหนังสือราชการ พ.ศ.๒๕๒๗
๓. ข๎อบังคับ กห.วําด๎วยการสั่งการและประชาสัมพันธ์ พ.ศ.๒๕๒๗
๔. ข๎อบังคับ กห.วําด๎วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และผู๎ชํวยศาสตราจารย์ สถาบันการศึกษาสังกัด
กระทรวงกลาโหม พ.ศ.๒๕๕๓
๕. ระเบียบ กห.วําด๎วยคํายํอ พ.ศ.๒๕๕๕
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ผนวก ๑
การกาหนดเลขที่หนังสือออก
รหั ส ตัว พยัญชนะและเลขประจําของเจ๎าของเรื่อง ในชํอง “ที่......” ของหนังสือภายนอก
หนังสือภายใน และหนังสือประทับตรา ประกอบด๎วยรหัสตัวพยัญชนะสองตัวแล๎วตํอด๎วยเลขประจําของ
เจ๎าของเรื่อง
๑. รหั ส พยั ญ ชนะสองตั ว ใช๎ แ ทนชื่ อ กระทรวง ทบวง หรื อ สํ ว นราชการที่ ไ มํ สั ง กั ด สํ า นั ก
นายกรัฐมนตรี กระทรวง ทบวง หรือจังหวัด การกําหนดตัวพยัญชนะนอกจากที่กําหนดไว๎นี้ ให๎ปลัดสํานัก
นายกรัฐมนตรี ซึ่งเป็นผู๎รักษาการตามระเบียบเป็นผู๎กําหนดรหัสตัวพยัญชนะสําหรับจังหวัดให๎กําหนดโดยหารือ
กับกระทรวงมหาดไทย เพื่อมิให๎การกําหนดอักษรสองตัวนี้มีการซ้ําซ๎อนกัน
๑.๑ รหั ส ตั ว พยั ญ ชนะประจํ า กระทรวง ทบวง และสํ ว นราชการที่ ไ มํ สั ง กั ด สํ า นั ก
นายกรัฐมนตรีกระทรวง หรือทบวง ให๎กําหนดไว๎ ดังนี้
สํานักนายกรัฐมนตรี
นร
กระทรวงกลาโหม
กห
กระทรวงการคลัง
กค
กระทรวงการตํางประเทศ
กต
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
พม
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
กษ
กระทรวงคมนาคม
คค
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม
ทส
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ทก
กระทรวงพลังงาน
พน
กระทรวงพาณิชย์
พณ
กระทรวงมหาดไทย
มท
กระทรวงยุติธรรม
ยธ
กระทรวงแรงงาน
รง
กระทรวงวัฒนธรรม
วธ
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
วท
กระทรวงศึกษาธิการ
ศธ
กระทรวงการทํองเที่ยวและกีฬา
กก
กระทรวงสาธารณสุข
สธ
กระทรวงอุตสาหกรรม
อก
ทบวงมหาวิทยาลัย
ทม
สํานักพระราชวัง
พว
สํานักราชเลขาธิการ
รล
สํานักงานตรวจเงินแผํนดิน
ตผ
สํานักอัยการสูงสุด
อส
ราชบัณฑิตยสถาน
รถ
สํานักงานเลขาธิการสภาผู๎แทนราษฎร
สผ

- ๒๔๔ -

สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
สว
สํานักงานตํารวจแหํงชาติ
ตช
๑.๒ รหัสตัวพยัญชนะประจําจังหวัด และกรุงเทพมหานคร ให๎กําหนดไว๎ดังนี้
กรุงเทพมหานคร
กระบี่
กาญจนบุรี
กาฬสินธุ์
กําแพงเพชร
ขอนแกํน
จันทบุรี
ฉะเชิงเทรา
ชลบุรี
ชัยนาท
ชัยภูมิ
ชุมพร
เชียงราย
เชียงใหมํ
ตรัง
ตราด
ตาก
นครนายก
นครปฐม
นครพนม
นครราชสีมา
นครศรีธรรมราช
นครสวรรค์
นนทบุรี
นราธิวาส
นําน

กท
กบ
กจ
กส
กพ
ขก
จบ
ฉช
ชบ
ชน
ชย
ชพ
ชร
ชม
ตง
ตร
ตก
นย
นฐ
นพ
นม
นศ
นว
นบ
นธ
นน

บุรีรัมย์
บึงกาฬ
ปทุมธานี
ประจวบคีรีขันธ์
ปราจีนบุรี
ปัตตานี
พะเยา
พระนครศรีอยุธยา
พังงา
พัทลุง
พิจิตร
พิษณุโลก
เพชรบุรี
เพชรบูรณ์
แพรํ
ภูเก็ต
มหาสารคาม
มุกดาหาร
แมํฮํองสอน
ยโสธร
ยะลา
ร๎อยเอ็ด
ระนอง
ระยอง
ราชบุรี
ลพบุรี

บร
บก
ปท
ปข
ปจ
ปน
พย
อย
พง
พท
พจ
พล
พบ
พช
พร
ภก
มค
มห
มส
ยส
ยล
รอ
รน
รย
รบ
ลบ

ลําปาง
เลย
ลําพูน
ศรีสะเกษ
สกลนคร
สงขลา
สตูล
สมุทรปราการ
สมุทรสงคราม
สมุทรสาคร
สระแก๎ว
สระบุรี
สิงห์บุรี
สุโขทัย
สุพรรณบุรี
สุราษฎร์ธานี
สุรินทร์
หนองคาย
หนองบัวลําภู
อํางทอง
อํานาจเจริญ
อุดรธานี
อุตรดิตถ์
อุทัยธานี
อุบลราชธานี

ลป
ลย
ลพ
ศก
สน
สข
สต
สป
สส
สค
สก
สบ
สห
สท
สพ
สฎ
สร
นค
นภ
อท
อจ
อด
อต
อน
อบ

๒. เลขประจําของสํวนราชการเจ๎าของเรื่อง ประกอบด๎วยเลขสี่ตัว ให๎กําหนดดังนี้
๒.๑ สําหรับราชการบริหารสํวนกลาง
๒.๑.๑ ตั ว เลขสองตั ว แรก สํ า หรั บ กระทรวงหรื อ ทบวง หมายถึ ง สํ ว นราชการ
ระดั บ กรม โดยเริ่ ม จากตั ว เลข ๐๑ เรี ย งไปตามลํ า ดั บ สํ ว นราชการตามกฎหมายวํ า ด๎ ว ยการปรั บ ปรุ ง

- ๒๔๕ -

กระทรวง ทบวง กรม หากมี ก ารเปลี่ ย นแปลงโดยยุ บ สํ ว นราชการใด ให๎ ป ลํ อ ยตั ว เลขนั้ น วํ า ง หากมี
การจัดตั้งสํวนราชการขึ้นใหมํให๎ใช๎เรียงลําดับถัดไป
ในกรณีกระทรวงหรื อทบวงใดมีกรมหรือ สํ ว นราชการที่เรียกชื่ออยํางอื่ นที่มีฐ านะ
เป็ น กรม ตั้ ง แตํ ๑๐๐ สํ ว นราชการขึ้ น ไป ให๎ ใ ช๎ เ ลขได๎ ส ามตั ว โดยเริ่ ม จาก ๐๐๑ เรี ย งไปตามลํ า ดั บ
สําหรับสํวนราชการที่ไมํสังกัดสํานักนายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวง ให๎ใช๎ตัวเลข ๐๐
๒.๑.๒ ตั ว เลขสองตั ว หลั ง หมายถึ ง สํ า นั ก กอง หรื อ สํ ว นราชการที่ มี ฐ านะ
เทียบกองโดยเริ่มจากตัวเลข ๐๑ เรียงไปตามลําดับสํวนราชการ ตามกฎหมายวําด๎วยการแบํงสํว นราชการ
หากมีการเปลี่ยนแปลงโดยยุบสํวนราชการใด ให๎ปลํอยตัวเลขนั้นวําง หากมีการจัดตั้งสํวนราชการขึ้นใหมํ
ให๎ใช๎เรียงลําดับถัดไป
ในกรณี ที่ มี สํ า นั ก กอง สํ ว นราชการที่ มี ฐ านะเที ย บกอง หรื อ หนํ ว ยงานระดั บ กอง
ตั้งแตํ ๑๐๐ สํวนราชการขึ้นไป ให๎ใช๎เลขได๎สามตัวโดยเริ่มจาก ๐๐๑ เรียงไปตามลําดับ
ถ๎ามีกองหรือหนํวยงานระดับกองที่มิได๎จัดตั้งโดยกฎหมายวําด๎วยการแบํงสํวนราชการ
ให๎ หั ว หน๎ าสํ ว นราชการระดับ กรมเป็ น ผู๎ กําหนดตัว เลขสองตัว หลั ง โดยใช๎ตัว เลขในลํ าดับตํอจากกองหรื อ
หนํวยงานระดับกอง ตามกฎหมายวําด๎วยการแบํงสํวนราชการ
ตัวอยํางเลขที่หนังสือออกของราชการสํวนกลาง
สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี
กองกลาง
นร ๑๒๐๑
สํานักงานตรวจเงินแผํนดิน
สํานักงานเลขานุการกรม
ตผ ๐๐๐๑
๒.๒ สําหรับราชการสํวนภูมิภาค
๒.๒.๑ ตัวเลขสองตัวแรก หมายถึง อําเภอหรือกิ่งอําเภอ โดยเริ่มจากตัวเลข ๐๑ ซึ่ง
โดยปกติใช๎สําหรับอําเภอเมืองเรียงไปตามลําดับตามที่กระทรวงมหาดไทยกําหนด
สําหรับหนํวยงานในราชการสํวนภูมิภาคที่ขึ้นกับจังหวัดโดยตรง
ตัวเลขสองตัวแรกให๎ใช๎ตัวเลข ๐๐
๒.๒.๒ ตัวเลขสองตัวหลัง หมายถึง หนํวยงานในราชการสํวนภูมิภาคที่สังกัดจังหวัด
หรืออําเภอ โดยให๎กําหนด ดังนี้

- ๒๔๖ -

สํานักนายกรัฐมนตรี
- ประชาสัมพันธ์
- สถิติ
กระทรวงกลาโหม
- สัสดี
กระทรวงการคลัง
- ราชพัสดุ
- คลัง
- สรรพสามิต
- สรรพากร
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
- เกษตรและสหกรณ์
- ประมง
- ปศุสัตว์
- ปุาไม๎
- เกษตร
- สหกรณ์
- ปฎิรูปที่ดิน
กระทรวงคมนาคม
- ขนสํง
กระทรวงพาณิชย์
พาณิชย์จังหวัด

๐๑
๐๒
๐๓
๐๔
๐๕
๐๖
๐๗
๐๘
๐๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕
๑๖

กระทรวงมหาดไทย
- สํานักงานจังหวัด
- ปกครอง
- พัฒนาชุมชน
- ตํารวจภูธร
- ตรวจคนเข๎าเมือง
- ที่ดิน
- โยธาธิการ
- เรือนจํา
- เรํงรัดพัฒนาชนบท
- ผังเมือง
กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม
- แรงงานและสวัสดิการสังคม
- จัดหางาน
- ประชาสงเคราะห์
- ประกันสังคม
- สวัสดิการและคุ๎มครองแรงงาน
กระทรวงศึกษาธิการ
กระทรวงสาธารณสุข
- สาธารณสุข
กระทรวงอุตสาหกรรม
- อุตสาหกรรม
สํานักงานอัยการสูงสุด
- อัยการจังหวัด
- อัยการประจําศาลจังหวัด
- อัยการประจําศาลแขวง
- อัยการประจําศาลเด็กและเยาวชน

๑๗
๑๘
๑๙
๒๐
๒๑
๒๒
๒๓
๒๔
๒๕
๒๖
๒๗
๒๘
๒๙
๓๐
๓๑
๓๓
๓๔
๓๕
๓๖
๓๗
๓๘

ในกรณี ที่มี การเปลี่ ย นแปลงอํา เภอ กิ่ง อําเภอ แผนกงานตํ าง ๆ ของจั งหวัด หรือ หนํ ว ยงาน
ในราชการสํวนภูมิภาคที่ขึ้นกับจังหวัดโดยตรง โดยยุบหนํวยงานใด ให๎ปลํอยตัวเลขนั้นวําง หากมีการจัดตั้ง
หนํวยงานขึ้นใหมํให๎ใช๎เรียงลําดับถัดไป

- ๒๔๗-

ตัวอยํางเลขที่หนังสือออกของราชการสํวนภูมิภาค
จังหวัดกระบี่
กบ
สํานักงานศึกษาธิการจังหวัด
กบ ๐๐๓๒
สํานักงานศึกษาธิการอําเภอเมืองกระบี่ กบ ๐๑๓๒
๒.๓ ให๎ มี ก ารปรั บ ปรุ ง เลขประจํ า ของเจ๎ า ของเรื่ อ งให๎ เ ป็ น ไปตามลํ า ดั บ ตามกฎหมาย
วําด๎วยการปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม และกฎหมายวําด๎วยการแบํงสํวนราชการทุก ๆ ๕ ปี โดยถือเอาปี
พุทธศักราชที่ลงท๎ายด๎วยเลข ๕ และเลข ๐ เป็นหลัก
๒.๔ ในกรณีที่กระทรวง ทบวง สํวนราชการที่ไมํสังกัดสํานั กนายกรัฐมนตรี กระทรวง ทบวง
หรือจังหวัด ประสงค์จะให๎รัฐวิสาหกิจ หรือหนํวยงานอื่นใด ที่มิได๎เป็นสํวนราชการซึ่งอยูํในสังกัดใช๎รหัสตัว
พยั ญชนะของกระทรวง ทบวง สํ ว นราชการที่ไมํสั งกัดสํ านักนายกรัฐ มนตรี กระทรวงทบวง หรือจังหวัด
แล๎วแตํกรณี ให๎ใช๎ตัวเลขสองตัวแรกเริ่มจาก ๕๑ เรียงไปตามลําดับ
หากกระทรวงหรือทบวงมีสํวนราชการระดับกรม หรือสํ วนราชการที่เรียกชื่ออยํางอื่นที่มี
ฐานะเป็นกรมตั้งแตํ ๑๐๐ สํวนราชการขึ้นไป การกําหนดเลขประจําของรัฐวิสาหกิจ หรือหนํวยงานอื่นใดที่มิได๎
เป็นสํวนราชการตามวรรคหนึ่ง ให๎ใช๎ตัวเลขสามตัว โดยเริ่มจาก ๕๑๐ เรียงไปตามลําดับ
๓. เลขประจําของเจ๎าของเรื่องซึ่งสํวนราชการใดกําหนดขึ้นเพิ่มเติมจากที่กําหนดใน ๑ และ ๒
ให๎แจ๎งให๎ปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีทราบด๎วย
๔. การกําหนดเลขที่หนังสือออกของคณะกรรมการ ให๎ลงรหัสตัวพยัญชนะและเลขประจําของ
เจ๎าของเรื่อง ในกรณีที่คณะกรรมการประสงค์จะกําหนดรหัสตัวพยัญชนะเพิ่มขึ้น ให๎กําหนดได๎ไมํเกินสี่ตัว
โดยให๎อยูํในวงเล็บตํอจากรหัสตัวพยัญชนะของเจ๎าของเรื่อง และรหัสตัวพยัญชนะดังกลําวจะต๎องไมํซ้ํากับรหัส
ตัวพยัญชนะที่กําหนดไว๎ในภาคผนวกนี้ แล๎วตํอด๎วยเลขประจําของเจ๎าของเรื่อง
๕. สําหรับสํวนราชการต่ํากวําระดับกรม หรือจังหวัด หากจําเป็นต๎องออกหนังสือราชการเอง
หรือเพื่อประโยชน์แกํการปฏิบัติงานสารบรรณ ให๎สํวนราชการระดับกรมเจ๎าสังกัดหรือจังหวัดกําหนดเลขรหั ส
ให๎ไมํเกินสามตําแหนํง โดยให๎ใสํจุดหลังเลขประจําของเจ๎าของเรื่องตาม ๒ แล๎วตํอด๎วยเลขรหัสที่กําหนดขึ้น
ดังกลําว
การให๎เลขรหัสตามวรรคหนึ่ง ถ๎าสามารถจัดเรียงสํวนราชการตามลําดับตัวพยัญชนะและสระได๎
ก็ให๎เรียงตามนั้น

- ๒๔๘ -

รหัสตัวพยัญชนะและเลขประจาของเจ้าของเรื่องของส่วนราชการต่างๆ ในกองทัพอากาศ
หนํวย
กองทัพอากาศ
- กองบัญชาการกองทัพอากาศ
- สํานักงานเลขานุการกองทัพอากาศ
- กรมสารบรรณทหารอากาศ
- กรมกําลังพลทหารอากาศ
- กรมขําวทหารอากาศ
- กรมยุทธการทหารอากาศ
- กรมสํงกําลังบํารุงทหารอากาศ
- กรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ
- กรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารทหารอากาศ
- สํานักงานปลัดบัญชีทหารอากาศ
- กรมการเงินทหารอากาศ
- กรมจเรทหารอากาศ
- สํานักงานตรวจสอบภายในทหารอากาศ
- สํานักงานนิรภัยทหารอากาศ
- สํานักงานพระธรรมนูญทหารอากาศ
- กองบิน ๑
- กองบิน ๒
- กองบิน ๔
- กองบิน ๖
- กองบิน ๗
- กองบิน ๒๑
- กองบิน ๒๓
- กองบิน ๔๑
- กองบิน ๔๖
- กองบิน ๕
- กองบิน ๕๖
- รร.การบิน
- กรมควบคุมการปฏิบัติทางอากาศ
- หนํวยบัญชาการอากาศโยธิน
- กรมชํางอากาศ

ใช๎
ที่ กห ๐๖๐๐
ที่ กห ๐๖๐๑
ที่ กห ๐๖๐๒
ที่ กห ๐๖๐๓
ที่ กห ๐๖๐๔
ที่ กห ๐๖๐๕
ที่ กห ๐๖๐๖
ที่ กห ๐๖๐๗
ที่ กห ๐๖๐๘
ที่ กห ๐๖๐๙
ที่ กห ๐๖๑๐
ที่ กห ๐๖๑๑
ที่ กห ๐๖๑๒
ที่ กห ๐๖๑๓
ที่ กห ๐๖๑๔
ที่ กห ๐๖๑๕
ที่ กห ๐๖๑๖
ที่ กห ๐๖๑๗
ที่ กห ๐๖๑๘
ที่ กห ๐๖๑๙
ที่ กห ๐๖๒๐
ที่ กห ๐๖๒๑
ที่ กห ๐๖๒๒
ที่ กห ๐๖๒๓
ที่ กห ๐๖๒๔
ที่ กห ๐๖๒๕
ที่ กห ๐๖๒๖
ที่ กห ๐๖๒๗
ที่ กห ๐๖๒๘
ที่ กห ๐๖๒๙
ที่ กห ๐๖๓๐

- ๒๔๙ -

-

หนํวย
กรมสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ทหารอากาศ
กรมสรรพาวุธทหารอากาศ
กรมแพทย์ทหารอากาศ
กรมพลาธิการทหารอากาศ
กรมชํางโยธาทหารอากาศ
กรมขนสํงทหารอากาศ
กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ
โรงเรียนนายเรืออากาศ
กรมสวัสดิการทหารอากาศ
ศูนย์วิจัยพัฒนาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีการบินและอวกาศกองทัพอากาศ
สถาบันเวชศาสตร์การบินกองทัพอากาศ
สํานักงานผู๎บังคับทหารอากาศดอนเมือง
ศูนย์ปฏิบัติการกองทัพอากาศ
ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพอากาศ
ศูนย์ปฏิบัติการตํอสู๎เพื่อเอาชนะยาเสพติดกองทัพอากาศ
สํานักงานตรวจติดตามการปฏิบัติราชการกองทัพอากาศ
ศูนย์สนับสนุนการถวายบิน ๙๐๔
สํานักงานคลังสมอง ทอ.(เพื่อพลาง)

ใช๎
ที่ กห ๐๖๓๑
ที่ กห ๐๖๓๒
ที่ กห ๐๖๓๓
ที่ กห ๐๖๓๔
ที่ กห ๐๖๓๕
ที่ กห ๐๖๓๖
ที่ กห ๐๖๓๗
ที่ กห ๐๖๓๘
ที่ กห ๐๖๓๙
ที่ กห ๐๖๔๐
ที่ กห ๐๖๔๑
ที่ กห ๐๖๔๒
ที่ กห ๐๖๔๓
ที่ กห ๐๖๔๔
ที่ กห ๐๖๔๕
ที่ กห ๐๖๔๖
ที่ กห ๐๖๔๗
ที่ กห ๐๖๔๘

เอกสารอ๎างอิง
- อนุมัติ ผบ.ทอ.เมื่อ ๔ มิ.ย.๕๓ ท๎ายหนังสือ สบ.ทอ.ที่ กห ๐๖๐๓.๓/๑๑๘๔ ลง ๓ มิ.ย.๕๓ เรื่อง ขออนุมัติ
ใช๎รหัสตัวพยัญชนะและเลขประจําของเจ๎าของเรื่องเพิ่มเติม
หมายเหตุ ระดั บต่ํ ากวํ า นขต.ทอ.สามารถดาวน์ โหลดได๎ ที่ เว็ บไซต์ สบ.ทอ. www.admin.is.rtaf.mi.th
www.admin.rtaf.mi.th

หรื อ

- ๒๕๐ -

คาขึ้นต้น สรรพนาม คาลงท้าย ในหนังสือราชการ และคาที่ใช้ในการจ่าหน้าซอง
ผู๎รับหนังสือ
๑. พระราชวงศ์
๑.๑ พระบาท
สมเด็จพระเจ๎าอยูํหัว

๑.๒ สมเด็จ
พระบรมราชินีนาถ

คําขึ้นต๎น
สรรพนาม
ขอเดชะฝุาละอองธุลีพระบาท ใต๎ฝุาละอองธุลีพระบาท
ปกเกล๎าปกกระหมํอม
ข๎าพระพุทธเจ๎า (ออกชื่อ
ข๎าพระพุทธเจ๎า
เจ๎าของหนังสือ)
ขอพระราชทานพระบรม
ราชวโรกาสกราบบังคมทูล
พระกรุณาทราบฝุาละออง
ธุลีพระบาท
ขอเดชะฝุาละอองธุลีพระบาท ใต๎ฝุาละอองธุลีพระบาท
ปกเกล๎าปกกระหมํอม
ข๎าพระพุทธเจ๎า (ออกชื่อ
ข๎าพระพุทธเจ๎า
เจ๎าของหนังสือ)
ขอพระราชทานพระบรม
ราชวโรกาสกราบบังคมทูล
ทราบฝุาละอองุธลีพระบาท

๑.๓ สมเด็จพระ
บรมราชินี
สมเด็จพระ
ขอพระราชทาน
บรมราชชนนี
กราบบังคมทูล
สมเด็จพระ
...(ออกพระนาม)...
ยุพราช (สยามมกุฎ
ทราบฝุาละออง
ราชกุมาร)
พระบาท
สมเด็จพระ
บรมราชกุมารี
๑.๔ สมเด็จ
ขอพระราชทานกราบทูล
เจ๎าฟูา
...(ออกพระนาม)...
ทราบฝุาพระบาท
๑.๕ พระบรมวงศ์ ขอประทานกราบทูล
ชั้นพระองค์เจ๎า
…(ออกพระนาม)…
ทราบฝุาพระบาท

ใต๎ฝุาละอองพระบาท
ข๎าพระพุทธเจ๎า

ใต๎ฝุาพระบาท
ข๎าพระพุทธเจ๎า
ใต๎ฝุาพระบาท
ข๎าพระพุทธเจ๎า

คําลงท๎าย
คําที่ใช๎ในการจําหน๎าซอง
ควรมิควรแล๎วแตํจะทรง
พระกรุณาโปรดเกล๎า
โปรดกระหมํอม ขอเดชะ
ข๎าพระพุทธเจ๎า...(ลงชื่อ)
(หรือจะเอาคําวําขอเดชะ
มาไว๎ท๎ายชื่อเจ๎าของ
หนังสือก็ได๎)

ควรมิควรแล๎วแตํจะทรง
พระกรุณาโปรดเกล๎า
โปรดกระหมํอม ขอเดชะ
ข๎าพระพุทธเจ๎า...(ลงชื่อ)
(หรือจะเอาคําวําขอเดชะ
มาไว๎ท๎ายชื่อเจ๎าของ
หนังสือก็ได๎)

ขอพระราชทาน
ทูลเกล๎าทูลกระหมํอม
ถวาย ขอเดชะ

ควรมิควรแล๎วแตํจะทรง ขอพระราชทาน
พระกรุณาโปรดเกล๎า
กราบบังคมทูล
โปรดกระหมํอม
(ระบุพระนาม)……
ข๎าพระพุทธเจ๎า...(ลงชื่อ)

ควรมิควรแล๎วแตํ
จะโปรดเกล๎า
โปรดกระหมํอม
ข๎าพระพุทธเจ๎า...(ลงชื่อ)
ควรมิควรแล๎วแตํ
จะโปรดเกล๎า
โปรดกระหมํอม
ข๎าพระพุทธเจ๎า...(ลงชื่อ)

ขอพระราชทาน
กราบทูล…(ระบุพระนาม)

ขอประทานกราบทูล…
(ระบุพระนาม)

- ๒๕๑ -

ผู๎รับหนังสือ
๑.๖ พระเจ๎า
วรวงศ์เธอ (ที่มิได๎ทรงกรม)
พระอนุวงศ์
ชั้นพระวรวงศ์เธอ
(ที่ทรงกรม)
๑.๗ พระอนุวงศ์
ชั้นพระวรวงศ์เธอ (ที่มิได๎
ทรงกรม)
๑.๘ พระอนุวงศ์
ชั้นหมํอมเจ๎า
๒. พระภิกษุ
๒.๑ สมเด็จพระ
สังฆราชเจ๎า
๒.๒ สมเด็จพระ
สังฆราช

คําขึ้นต๎น
กราบทูล...
(ออกพระนาม)
ทราบฝุาพระบาท

สรรพนาม
คําลงท๎าย
ฝุาพระบาท
ควรมิควรแล๎วแตํ
(ชาย) เกล๎ากระหมํอม
จะโปรด
(หญิง) เกล๎ากระหมํอมฉัน

ทูล...(ออกพระนาม) ฝุาพระบาท
ทราบฝุาพระบาท
(ชาย) กระหมํอม
(หญิง) หมํอมฉัน
ทูล...(ออกพระนาม) ฝุาพระบาท
(ชาย) กระหมํอม
(หญิง) หมํอมฉัน
ขอประทานกราบทูล ใต๎ฝุาพระบาท
...(ออกพระนาม)… ข๎าพระพุทธเจ๎า
กราบทูล………

๒.๓ สมเด็จพระ
นมัสการ………
ราชาคณะ
รองสมเด็จ
พระราชาคณะ
๒.๔ พระราชาคณะ นมัสการ…….
๒.๕ พระภิกษุทั่วไป นมัสการ…….

คําที่ใช๎ในการจําหน๎าซอง
กราบทูล…….
(ระบุพระนาม)

ควรมิควรแล๎วแตํ
จะโปรด

ทูล……..
(ระบุพระนาม)

แล๎วแตํจะโปรด

ทูล……..
(ระบุพระนาม)

ควรมิควรแล๎วแตํ
จะโปรดเกล๎า
โปรดกระหมํอม
ควรมิควรแล๎วแตํ
จะโปรด

ขอประทานกราบทูล……..
(ระบุพระนาม)

ฝุาพระบาท
(ชาย) เกล๎ากระหมํอม
(หญิง) เกล๎ากระหมํอมฉัน
พระคุณเจ๎า
ขอนมัสการด๎วย
กระผม - ดิฉัน
ความเคารพอยํางยิ่ง

กราบทูล……
(ระบุพระนาม)

พระคุณทําน
กระผม - ดิฉัน
ทําน
ผม - ดิฉัน

นมัสการ……

ขอนมัสการด๎วย
ความเคารพอยํางสูง
ขอนมัสการด๎วย
ความเคารพ

นมัสการ……

นมัสการ

- ๒๕๒ -

ผู๎รับหนังสือ
คําขึ้นต๎น
๓. บุคคลธรรมดา
๓.๑ ประธานองคมนตรี กราบเรียน
๓.๒ นายกรัฐมนตรี
๓.๓ ประธานรัฐสภา
๓.๔ ประธานสภา
ผู๎แทนราษฎร
๓.๕ ประธานวุฒิสภา
๓.๖ ประธานศาลฎีกา
๓.๗ ประธานศาล
รัฐธรรมนูญ
๓.๘ ประธานศาล
ปกครองสูงสุด
๓.๙ ประธานกรรมการ
การเลือกตั้ง
๓.๑๐ ประธานกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแหํงชาติ
๓.๑๑ ประธานกรรมการ
ปูองกันและปราบปรามการ
ทุจริตแหํงชาติ
๓.๑๒ ประธานกรรมการ
ตรวจเงินแผํนดิน
๓.๑๓ ประธานผู๎
ตรวจการแผํนดิน หรือ
ผู๎ตรวจการแผํนดิน
๓.๑๔ อัยการสูงสุด
๓.๑๕ รัฐบุรุษ
๔. บุคคลธรรมดา
เรียน
นอกจากข้อ ๓

สรรพนาม

คําลงท๎าย

คําที่ใช๎ในการจําหน๎าซอง

ข๎าพเจ๎า - กระผม - ขอแสดงความนับถืออยํางยิ่ง กราบเรียน
ผม - ดิฉัน - ทําน

ข๎าพเจ๎า - กระผม
ผม - ดิฉัน - ทําน

ขอแสดงความนับถือ

เรียน

หมายเหตุ
๑. ผู๎ที่เชิญกระแสพระบรมราชโองการไปยังผู๎ใด ไมํต๎องใช๎คําลงท๎ายในหนังสือนั้น
๒. คําที่ใช๎ในหนังสือถึงพระราชวงศ์และพระภิกษุ ตาม ๑ และ ๒ ให๎ใช๎คําราชาศัพท์หรือถ๎อยคําสุภาพ
ซึ่งเป็นไปตามขนบธรรมเนียม ประเพณี หรือตามที่ทางราชการกําหนด
๓. ในกรณีที่มีหนังสือถึงผู๎รับระบุเฉพาะตําแหนํง ให๎ใช๎คําขึ้นต๎น สรรพนาม คําลงท๎ายในหนังสือราชการ
และคําที่ใช๎ในการจําหน๎าซองตามตําแหนํง

- ๒๕๓ -

การเขียน การดาเนินการเขียน และการร่างหนังสือราชการ
ความมุ่งหมายในการเขียนหนังสือราชการ
หนังสือราชการเป็นเอกสารที่ใช๎เป็นหลักฐานของทางราชการ ฉะนั้นการเขียนหนังสือราชการ
จึงจําเป็นต๎องใช๎คําหรือข๎อความอยํางมีหลักเกณฑ์ โดยมีความมุํงหมายในการเขียน ดังนี้
๑. เพื่อให๎การใช๎คําหรือข๎อความในการติดตํอเป็นไปอยํางเหมาะสมมีเหตุผลให๎ผู๎อํานคล๎อยตาม
๒. เพื่อให๎การใช๎คําหรือข๎อความที่ใช๎ในการสั่งการ กะทัดรัด ชัดเจนงํายตํอการปฏิบัติ
๓. เพื่อให๎การใช๎คําหรือข๎อความที่ใช๎ในการประชาสัมพันธ์เกิดความนําเลื่อมใส นําเชื่อถือ
๔. เพื่อให๎ การใช๎คําหรื อข๎อความในการบันทึก ในการอภิปรายและข๎อตกลงใจเป็นไปอยํางมี
เหตุผล
๕. เพื่อให๎การใช๎คําหรือข๎อความในหนังสือราชการ นอกเหนือจากข๎อ ๑ ถึงข๎อ ๔ เป็นไปอยําง
เหมาะสม รัดกุม สามารถอ๎างอิงได๎
โครงสร้างของการเขียนหนังสือราชการ
หนั งสื อร าช กา รต าม ที่ ไ ด๎ ก ลํ าว มา แล๎ ว ใ นบ ทที่ ๑ ซึ่ ง มี ห ลา ยช นิ ด แ ตํ ก าร เขี ย น
หนั ง สื อ ราชการนั้ น สามารถแบํ งออกเป็นประเภทใหญํ ๆ ได๎ ๒ ประเภท คื อ การเขี ยนหนัง สื อราชการ
ประเภทที่ ต๎ อ งยกรํ า งขึ้ น ใหมํ และการเขี ย นหนั ง สื อ ราชการประเภทบั น ทึ ก ตํ อ เนื่ อ ง ซึ่ ง สรุ ป โครงสร๎ า ง
ในการเขียนดังนี้
๑. การเขียนหนังสือราชการที่ต๎องยกรํางขึ้นใหมํ การเขียนหนังสือราชการประเภทนี้ จะโดย
ที่ผู๎เขียนยกรํางขึ้นด๎วยความคิดริเริ่มขึ้นเอง หรือตอบเรื่องที่ได๎รับ หนังสือประเภทนี้ได๎แกํ หนังสือภายนอก
หนังสือภายใน หนังสือประทับตรา หนังสือสั่งการ หนังสือประชาสัมพันธ์ หนังสือที่เจ๎าหน๎าที่ทําขึ้นประเภท
บันทึกติดตํอ ซึ่งมีโครงสร๎างการเขียนเฉพาะในสํวนของข๎อความ ดังนี้
๑.๑ ส่วนที่ ๑ เป็น ส่วนของเหตุ ซึ่งจะเขียนไว๎ในสํ วนแรกหรือยํอหน๎าแรกของหนังสื อ
ซึ่งปกติจะเขียนเทําที่จําเป็น จะประกอบไปด๎วยหลักการ เหตุผลความจําเป็น ภารกิจ สถิติ ปริมาณงาน
ที่เกี่ยวข๎องกับเรื่องนั้ น รวมทั้งการเขีย นอ๎างในลักษณะตําง ๆ ด๎ว ย ถ๎าเป็นหนังสือประเภทบันทึกสั่งการ
หรือบันทึกรายงานจะกําหนดเป็นข๎อก็ได๎
คาเริ่มต้นแจ๎ง “เหตุ” ทีม่ ีหนังสือไป
๑.๑.๑ กรณี ที่ เ ป็ น เรื่ อ งใหมํ ไ มํ เ คยติ ด ตํ อ หรื อ รั บ รู๎ ม ากํ อ นระหวํ า งผู๎ มี ห นั ง สื อ ไป
กับผู๎รับหนังสือ
ด้วย ใช๎ในกรณีที่บอกกลําวเลําเหตุที่มีหนังสือไปโดยเกริ่นขึ้นมาลอย ๆ
เนื่องจาก ใช๎ในกรณีที่อ๎างเป็นเหตุอันหนักแนํนที่จําเป็นต๎องมีหนังสือไป เพื่อให๎
ผู๎รับดําเนินการอยํางใดอยํางหนึ่ง
๑.๑.๒ ในกรณีที่เคยมีเรื่องติดตํ อกันหรือรับ รู๎มากํอนระหวํางผู๎ มีห นัง สื อไปกับผู๎ รั บ
หนังสือ
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ตาม ตํอด๎วยคํานาม
ตามที่ ตํอด๎วยประโยค
ทั้งนีต้ ๎องมีคําวํา นั้น อยูํท๎ายสํวนของเหตุเสมอ
๑.๒ ส่วนที่ ๒ เป็นส่วนของความประสงค์ เป็นสํวนที่เขียนเพื่อแสดงเจตนา หรือความ
ประสงค์ของหนังสือนั้น ซึ่งจะต๎องระบุให๎ชัดเจน มีเหตุมีผล และหากมีความประสงค์หลายประการให๎แยกเป็น
ข๎อ ๆ
๑.๓ ส่วนที่ ๓ เป็นส่วนสรุป ซึ่งจะเขียนในสํวนท๎ายของเรื่อง เพื่อบอกให๎ทราบวําใครหรือ
หนํวยใดจะต๎องดําเนินการอยํางไรตํ อไป เชํน จึงเรียนมาเพื่อ... หรือ จึงเสนอมาเพื่อ... ซึ่งในสํวนนี้หากเป็น
บันทึกสั่งการ ไมํต๎องมีสํวนสรุป
๒. การเขียนหนังสือราชการประเภทบันทึกตํอเนื่อง การเขียนหนังสือราชการประเภทนี้ เป็น
การปฏิบัติตํอหนังสือที่ได๎รับเข๎ามาเพื่อดําเนินการให๎บรรลุผลตามความประสงค์ของเจ๎าของหนังสือ โดยทั่วไป
เป็นลักษณะของบันทึกยํอเรื่อง (การเขียนสรุป) บันทึกรายงาน บันทึกความเห็น บันทึกสั่งการ และบันทึกติดตํอ
ซึ่งแบํงออกเป็น ๒ ลักษณะ คือ
๒.๑ เรื่องที่รับมาดําเนินการได๎ผํานการพิจารณาของหนํวยที่เกี่ยวข๎องหลายหนํวย เรื่องที่
ไมํ ส ามารถบั น ทึ ก ในหนั ง สื อ ที่ รั บ มาดํ า เนิ น การได๎ การบั น ทึ ก ในลั ก ษณะนี้ จ ะต๎ อ งสรุ ป ข๎ อ พิ จ ารณาของ
หนํวยเกี่ยวข๎องเป็นข๎อ ๆ หากหนํวยที่รับเรื่องดําเนินการจะต๎องตรวจสอบหลักฐานที่เกี่ยวข๎องกับเรื่องนั้น
จะต๎องตรวจสอบหลักฐานตําง ๆ กํอนแล๎วเสนอแนะผู๎บังคับบัญชา เพื่อให๎ สะดวกตํอการพิจารณาสั่งการของ
ผู๎บังคับบัญชา
๒.๒ เรื่ องที่รั บ มาดําเนินการซึ่งสามารถบั นทึกตํอเนื่องตํอจากเรื่องที่ได๎ รับนั้นได๎ โดยใช๎
ข๎อความที่สั้นตามเนื้อหาของหนังสือที่รับมาดําเนินการนั้น
หลักเกณฑ์ในการเขียนหนังสือราชการ
การเขียนหนังสือราชการ นอกจากจะต๎องเป็นไปตามรูปแบบที่ทางราชการกําหนดแล๎ว ในการ
เขี ย นหนั ง สื อ ราชการจะต๎ อ งประกอบด๎ ว ยหลั ก เกณฑ์ สํ า คั ญ หรื อ ความต๎ อ งการขั้ น มู ล ฐานในการเขี ย น
หนังสือราชการ ๕ ประการ ดังนี้
๑. ความถูกต๎อง ความถูกต๎องในการเขียนหนังสือราชการ เป็นสิ่งที่พึงประสงค์และจําเป็นอยําง
ยิ่ง กลําวคือ ข๎อความของหนังสือราชการจะต๎องถูกต๎องตามอักขรวิธี ถูกต๎องตามข๎อเท็จจริง และมีสํวนที่แสดง
เหตุผลและความประสงค์อยํางไมํปะปนกัน
๒. ความชัดเจน หนังสื อราชการนอกจากจะถูกต๎องตามข๎อ ๑ แล๎ วข๎อความของหนังสื อนั้น
จะต๎องชี้ชัดเป็นอยํางหนึ่งอยํางใดตามที่ต๎องการ เมื่ออํานมีความเข๎าใจงํายไมํสับสนและไมํเลํนสํานวน
๓. ความกะทัดรัด ความถูกต๎อง ความชัดเจน เป็นสิ่งที่พึงประสงค์ในการเขียนหนังสือราชการ
แตํถ๎าเขียนยาวหรือสั้นเกินไป อาจทําให๎ข๎อความนั้นสับ สนหรือขาดสาระได๎ การเขียนหนังสือราชการ จะต๎อง
ไมํสั้นและไมํยาวจนเกินไปด๎วยการเขียนโดยการใช๎ถ๎อยคําที่กระชับรัดกุม หลีกเลี่ยงคํายาวและคํายาก
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๔. ความมีเหตุผลนําเลื่อมใส วิธีการเขียนหนังสือราชการจะต๎องจัดเนื้อเรื่องตามหลักของเหตุผล
ให๎เป็นไปตามลําดับอยํางเหมาะสม คํา หรือข๎อความที่ใช๎ในการเขียนจะต๎องให๎ผสมกลมกลืนกัน เพื่อให๎ผู๎รับ
หนังสือคล๎อยตาม
๕. ความเป็นมาตรฐาน การเขียนหนังสือราชการจะต๎องปฏิบัติให๎เป็นไปตามรูปแบบที่ทางราชการ
กําหนดอยํางเครํงครัด ทั้งนี้ เพื่อให๎รูปแบบของหนังสือราชการโดยสํวนรวมเป็นมาตรฐานเดียวกัน
การดาเนินการเขียนหนังสือราชการ
๑. ขั้นเตรียมการ
๑.๑ กําหนดความมุํงหมาย การเขียนหนังสือราชการไมํวําจะเป็นหนังสือราชการชนิดใด
จะต๎ อ งกํ า หนดความมุํ ง หมายขึ้ น กํ อ น ซึ่ ง ความมุํ ง หมายที่ กํ า หนดขึ้ น นี้ จ ะด๎ ว ยความริ เ ริ่ ม ของตนเอง
หรื อ พิจ ารณากํา หนดจากเรื่ องที่ รั บ มาดํ า เนิน การก็ ตาม จะต๎อ งรั กษาความมุํ ง หมายนี้ไ ว๎ ตลอดเวลาของ
การเตรียมการและขั้นการเขียน
๑.๒ การรวบรวมเรื่องราว เมื่อได๎กําหนดความมุํงหมายขึ้นแล๎ว ตํอไปให๎พิจารณาวําในความ
มุํงหมายที่ได๎กําหนดไว๎นั้น มีเรื่องอะไรที่เกี่ยวข๎องบ๎างแล๎วจัดรวบรวมไว๎
๒. ขั้นการเขียน
๒.๑ การวางโครงและลําดับเรื่องราว จากการที่ได๎รวบรวมเรื่องราวที่ได๎รวบรวมไว๎ในข๎อ
๑
.๒
ภายใต๎ความมุํงหมายที่ได๎กําหนดขึ้น ในชั้นนี้จะต๎องพิจารณาวางโครงสร๎างของเรื่องขึ้นกํอน โดยการจัดลําดับ
เรื่องราวที่ได๎รวบรวมไว๎ให๎สัมพันธ์กันตามหลักเหตุและผล
๒.๒ การใช๎ภาษาไทยที่เหมาะสม ในขั้นนี้เป็นการเขียนข๎อความตามโครงเรื่องที่ได๎กําหนดไว๎
โดยการใช๎ภาษาไทยที่เหมาะสมกับผู๎รับตามหลักเกณฑ์การเขียนหนังสือราชการที่กําหนดไว๎
การเขียนเอกสารฝุายอานวยการ
เอกสารฝุายอํานวยการเป็นหนังสือจัดอยูํในหนังสือที่เจ๎าหน๎าที่ทําขึ้นหรือรับไว๎เป็นหลักฐานใน
ราชการประเภทบันทึก ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วําด๎วยงานสารบรรณ พ.ศ.๒๕๒๖ ซึ่งเป็นรูปแบบ
หนั งสื อที่ใช๎กระดาษตราครุฑโดยมีรู ป แบบกําหนดไว๎โดยเฉพาะ และได๎กําหนดหั ว ข๎อในการเขียนไว๎ด๎ว ย
การเขียนเอกสารฝุายอํานวยการ จึงต๎องเขียนเป็นไปตามรูปแบบและหัวข๎อที่กําหนดไว๎
การร่างหนังสือราชการ
การรํางหนังสื อราชการ คือการเตรียมการเพื่อการเขียนหนังสือราชการนั่นเองการที่ต๎องรําง
กํอนนั้น ก็เพื่อให๎การเขียนและการพิมพ์หนังสือถูกต๎องเรียบร๎อยสมบูรณ์ตามความประสงค์ และตามความ
มุํ ง หมายในการรํ า งหนั ง สื อ นั้ น ในที่ นี้ จ ะกลํ า วเฉพาะการรํ า งหนั ง สื อ ธรรมดา คื อ หนั ง สื อ ภายนอก
หนังสือภายใน หรือบันทึกติดตํอ เทํานั้น เพราะหนังสือประเภทอื่น จะต๎องเขียนไปตามรูปแบบ และหัวข๎อ
ที่กําหนดดังกลําวใน บทที่ ๑ ข๎อพิจารณาในการรํางหนังสือก็เพื่อให๎ หนังสื อนั้นถูกต๎องตามความประสงค์
ในการรํางหนังสือจึงควรพิจารณาไปตามลําดับ ดังนี้
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๑. หนังสือที่จะรํางนั้น เป็นหนังสือจากใครถึงใคร เพื่อจะได๎ทราบวําหนังสือที่รํางนั้นเป็นหนังสือ
ภายนอก หนังสือภายใน หรือบันทึก โดยพิจารณาจากองค์ประกอบของหนังสือแตํละชนิดเพื่อจะได๎
๑.๑ วางรูปแบบของหนังสือนั้นได๎ถูกต๎อง
๑.๒ กําหนดชื่อสํวนราชการเจ๎าของหนังสือและสํวนราชการเจ๎าของเรื่องได๎ถูกต๎อง
๑.๓ ข๎อความที่ใช๎ในหนังสือนั้น เป็นคําเต็มหรือคํายํอ
๑.๔ ใช๎ คํ า ขึ้ น ต๎ น และคํ า ลงท๎ า ย ตลอดจนสรรพนามได๎ ถู ก ต๎ อ ง ซึ่ ง การใช๎ คํ า ขึ้ น ต๎ น
และคําลงท๎ายให๎คํานึงถึงผู๎รับเป็นเกณฑ์
สมมุ ติ พิ จ ารณาได๎ วํ า หนั ง สื อ ที่ จ ะรํ า ง เป็ น หนั ง สื อ จากเจ๎ า กรมสารบรรณทหารอากาศ
มีถึง ผู๎อํานวยการเขตบางเขน หนังสือที่รําง เข๎าองค์ประกอบข๎อที่วํา เป็นหนังสือติดตํอระหวํางสํวนราชการ
ตํางกระทรวง หนังสือที่จะรํางจึงเป็นหนังสือภายนอก เมื่อเป็นหนังสือภายนอกจะต๎องใช๎กระดาษตราครุฑ
และรูปแบบจะต๎องเป็นไปตามรูปแบบของหนังสือภายนอกทุกประการ
๒. อํานและพิจารณาเรื่องที่จะรํางอยํางละเอียด เพื่อพิจารณาวําเรื่องที่รํา งนั้นจะกําหนดความ
มุํงหมายวําอยํ างไร และเรื่ องที่จ ะรํ างควรตั้งชื่อให๎ ได๎ใจความสั้ นที่สุ ดและครอบคลุ มข๎อความนั้นอยํางไร
เพื่อที่จะได๎
๒.๑ กํา หนดชื่ อ เรื่ องได๎อ ยํา งถูก ต๎อ ง การกํา หนดชื่อ เรื่ อ งนี้ จะต๎ องตรงกับ ข๎อ ความของ
หนังสือที่จะรําง โดยใช๎ข๎อความที่สั้นที่สุด ได๎ใจความที่สุด เพียงผู๎รับหนังสือได๎อํานชื่อเรื่องก็ทราบความ
ประสงค์ของเรื่องที่สํงไปนั้นได๎ทันทีวํา หนังสือที่รับมานั้น ต๎องการอยํางไรมีความประสงค์อยํางไร
๒.๒ เขียนข๎อความของหนังสือนั้นให๎ถูกต๎องเป็นไปตามโครงสร๎างการเขียนหนังสือราชการที่
กําหนดไว๎
๓. หนังสือที่จะรํางมีอะไรที่จะอ๎างถึงหรือไมํ เพื่อจะได๎
๓.๑ ลงข๎อความในชํอง "อ๎างถึง" สําหรับหนังสือภายนอกและหนังสือภายในที่ใช๎กระดาษ
ตราครุ ฑ ได๎ ถู ก ต๎ อ ง หรื อ ถ๎ า เป็ น หนั ง สื อ ภายใน และบั น ทึ ก ติ ด ตํ อ ที่ ใ ช๎ ก ระดาษบั น ทึ ก ข๎ อ ความ หนั ง สื อ
ประทับตราที่ใช๎กระดาษตราครุฑ จะได๎เขียนไว๎ในยํอหน๎าแรก
๓.๒ นําสิ่งที่อ๎างถึงมาประกอบการรํางหนังสือนั้น เพื่อที่จะได๎สรุปความของหนังสือที่อ๎างถึง
ไว๎ ใ นยํ อ หน๎ า แรกของหนั ง สื อ ภายนอก หรื อ ตํ อ จากข๎ อ ความที่ อ๎ า งถึ งในหนั ง สื อ ภายในหรื อ บั น ทึ ก ติ ด ตํ อ
ที่ใช๎กระดาษบันทึกข๎อความ หรือหนังสือประทับตรา ที่ใช๎กระดาษตราครุฑ
๓.๓ หากพิจารณาได๎วํา หนํวยหรือผู๎รับหนังสือ ไมํมีสิ่งที่อ๎างถึงจะต๎องสําเนาหนังสือที่อ๎างถึง
แนบไปพร๎อมกับหนังสือที่สํงนั้นไปด๎วย
๔. หนังสือที่จะรํางมีอะไรจะสํงไปพร๎อมกับหนังสือนั้นหรือไมํ เพื่อจะได๎ลงในหัวข๎อสิ่งที่สํงมา
ด๎วยของหนังสือภายนอก หรือหนังสือภายในที่ใช๎กระดาษตราครุฑ และจะได๎เขียนไว๎ในที่ที่เหมาะสมสําหรับ
หนังสือภายในหรือบันทึกติดตํอที่ใช๎กระดาษบันทึกข๎อความ หรือในหนังสือประทับตราได๎อยํางถูกต๎อง
๕. ผู๎ใดเป็นผู๎ลงชื่อในหนังสือนั้น เนื่องจากการลงชื่อในหนังสือราชการอาจจะมีการมอบหมาย
งานให๎ แกํตําแหนํ งรอง ๆ ลงไป ฉะนั้ น หนังสื อที่ออกจากสํ ว นราชการหนึ่งอาจจะมีผู๎ ล งชื่อหลายคนก็ไ ด๎
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การที่ต๎องทราบกํอนวําผู๎ใดเป็นผู๎ลงชื่อก็เพื่อจะได๎ลงคํานํา หน๎านาม ลงชื่อตัวชื่อสกุล ไว๎ในวงเล็บของหนังสือ
ภายนอก หนั งสื อภายใน หรื อบั น ทึกติดตํอที่สํ งไปนอกสั งกัดได๎อยํางถูกต๎อง ผู๎ ล งชื่อในหนังสื อราชการนี้
ตามปกติเป็นหน๎าที่ของหัวหน๎าสํวนราชการที่เรียกกันวํา “เจ๎าของหนังสือโดยตรง” แตํอาจจะมีการมอบหมาย
ให๎แกํตําแหนํงรอง ๆ ลงไปทําการแทน หรือในกรณีที่หัวหน๎าสํวนราชการวํางลงหรือไมํสามารถปฏิบัติหน๎าที่
ราชการได๎ ถ๎าทางราชการออกคําสั่งสั่งให๎ “รักษาราชการ” หรือ “รักษาราชการแทน” ผู๎ที่ได๎รับมอบหมาย
หรือผู๎รักษาราชการหรือรักษาราชการแทน เป็นผู๎ลงชื่อ ผู๎รํางจะต๎องลงให๎ถูกต๎องทั้งคํานํา หน๎านาม วงเล็บ
ชื่อตัว ชื่อสกุล ตําแหนํงและอํานาจในการลงชื่อด๎วย
๖. หนํ ว ยใดเป็ น หนํ ว ยดําเนิน เรื่อ ง เพื่อ จะได๎ล งชื่ อสํ ว นราชการเจ๎า ของเรื่ องได๎ถู กต๎ อง เชํ น
ในหนั ง สื อ ภายนอก ถ๎ า หนั งสื อ ออกในระดั บ กระทรวง สํ ว นราชการเจ๎ า ของเรื่อ งต๎ อ งลงทั้ ง กรมและกอง
ถ๎าหนังสือออกในระดับกรม สํ วนราชการเจ๎าของเรื่องให๎ลงเพียงระดับกองซึ่งกําหนดให๎ลงไว๎ที่มุมลํางด๎านซ๎าย
ของหนังสือและหมายเลขโทรศัพท์หรือโทรสารไว๎ในบรรทัดถัดลงมาได๎ถูกต๎อง หรือในหนังสือภายในจะได๎
กําหนดสํวนราชการเจ๎าของเรื่องพร๎อมหมายเลขโทรศัพท์ไว๎ภายในวงเล็บตํอจากสํวนราชการเจ๎าของหนังสือ ได๎
อยํางถูกต๎อง
๗. การรํางหนังสือภายในและบันทึกติดตํอที่ใช๎กระดาษบันทึกข๎อความ จะแตกตํางจากหนังสือ
ภายนอก คือ
๗.๑ ตอนบนของกระดาษบันทึกข๎อความ จะเป็นแบบพิมพ์โดยกําหนดชํองให๎กรอกข๎อความ
อยูํแล๎ว
๗.๒ คําขึ้นต๎น อาจจะใช๎
๗.๒.๑ เรียน เมื่อหนังสือนั้นมีถึงบุคคลในตําแหนํง
๗.๒.๒ เสนอ เมื่อหนังสือนั้นมีถึงสํวนราชการ
๗.๒.๓ สํ งหรื อ ถึง เมื่ อหนัง สื อ นั้น เป็ นบั นทึ กสั่ ง การที่ มีถึ งหนํว ยหรือ ผู๎ อ ยูํใ นบั งคั บ
บัญชา
๗.๓ อ๎างถึง ไมํได๎กําหนดหัวข๎อไว๎เป็นรูปแบบ ถ๎ามีอ๎างถึงจะเขียนไว๎ในยํอหน๎าแรก
๗.๔ สิ่ ง ที่ สํ ง มาด๎ ว ย ไมํ ไ ด๎ กํ า หนดไว๎ หั ว ข๎ อ เป็ น รู ป แบบ ถ๎ า มี สิ่ ง ที่ สํ ง ไปพร๎ อ มกั บ หนั ง สื อ
ให๎เขียนไว๎ในข๎อความตามความเหมาะสม
๗.๕ ไมํมีคําลงท๎าย เมื่อหมดข๎อความแล๎ว จะเป็นข๎อผู๎ลงชื่อ
๘. การรํางหนังสือบันทึกที่ใช๎กระดาษตราครุฑ
๘.๑ บั น ทึ กติ ดตํอ รู ป แบบเหมื อนหนัง สื อ ภายนอกทุ กประการ คํ าขึ้น ต๎น และคํา ลงท๎า ย
จะต๎องเป็นไปตามตารางคําขึ้นต๎น คําลงท๎าย และสรรพนาม ที่กําหนดไว๎ ข๎อความใช๎คํายํอได๎
๘.๒ บันทึกสั่งการ รูปแบบเหมือนหนังสือภายนอก ทุกประการ ข๎อความใช๎คํายํอได๎ เว๎นแตํ
เมื่อหมดข๎อความที่สั่งการนั้นแล๎วไมํต๎องมีคําลงท๎าย
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๘.๓ บั น ทึ ก รายงาน รู ป แบบเหมื อ นหนั ง สื อ ภายนอกทุ ก ประการ ข๎ อ ความใช๎ คํ า ยํ อ
เว๎นแตํ เมื่อหมดข๎อความแล๎วจะเป็นคําลงท๎าย ซึ่งใช๎คําวํา "ควรมิควรแล๎วแตํจะกรุณา" ซึ่งข๎อความดังกลําว
สํานักนายกรัฐมนตรีถือวําเป็นสํวนหนึ่งของข๎อความ
๙. การรํางหนังสือประทับตรา เป็นไปตามรูปแบบที่กําหนดไว๎
เอกสารอ๎างอิง
๑. ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวําด๎วยงานสารบรรณ พ.ศ.๒๕๒๖
๒. ประมวลข๎อหารือเกี่ยวกับระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวําด๎วยงานสารบรรณ พ.ศ.๒๕๒๖
๓. ระเบียบ กห.วําด๎วยหนังสือราชการ พ.ศ.๒๕๒๗
๔. หนังสือ การเขียนหนังสือติดตํอราชการ ของ นายประวีณ ณ นคร
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การพิมพ์ การทาสาเนา การเว้นระยะ การย่อหน้า การเว้นบรรทัด และข้อปฏิบัติอื่น ๆ
ในการพิมพ์หนังสือราชการ
การพิมพ์หนังสือราชการ
ผู๎ พิมพ์ค วรมีค วามระมัดระวังในการพิมพ์ กลํ าวคื อ พิม พ์ไมํต ก มีค วามรู๎ ในตัว สะกดการัน ต์
ตัวยํอ และควรมีความรู๎รอบตัวนอกเหนือจากการพิมพ์หนังสืออีก เชํน เข๎าใจข๎อความในหนังสือนั้น จัดวรรคตอน
ได๎ถูกต๎ องเมื่อ จํ าเป็ น รู๎ ห ลั ก ภาษา รู๎ แบบหนังสื อราชการ ชื่อสํ ว นราชการ ชื่ อและตํ าแหนํง ในวงราชการ
รู๎จักและอํานลายมือผู๎รํางที่เกี่ยวข๎องได๎ดี พิจารณาการใช๎กระดาษ วางรูปหนังสือ สามารถจัดลําดับและแบํง
งานให๎เหมาะสมและรู๎จักรักษาเครื่องพิมพ์ดีดให๎สะอาดอยูํในสภาพที่ใช๎การได๎อยูํเสมอ
การพิมพ์หนังสือราชการภาษาไทย มีหลักเกณฑ์การพิมพ์ดังนี้
๑. การพิ ม พ์ ห นั ง สื อ ราชการที่ ต๎ อ งใช๎ ก ระดาษตราครุ ฑ ถ๎ า มี ข๎ อ ความมากกวํ า ๑ หน๎ า
หน๎าตํอไปให๎ใช๎กระดาษไมํต๎องมีตราครุฑ แตํให๎มีคุณภาพเชํนเดียวหรือใกล๎เคียงกับแผํนแรก
๒. การพิมพ์หัวข๎อตําง ๆ ให๎เป็นไปตามแบบหนังสือที่กําหนดไว๎ในระเบียบ
๓. การเว๎นวรรค
๓.๑ การเว๎นวรรคโดยทั่วไปเว๎น ๒ จังหวะเคาะ
๓.๒ การเว๎นวรรคระหวํางหัวข๎อเรื่องกับเรื่องให๎เว๎น ๒ จังหวะเคาะ
๓.๓ การเว๎นวรรคในเนื้อหา เรื่องที่พิมพ์มีเนื้ อหาเดียวกันให๎เว๎น ๑ จังหวะเคาะ ถ๎าเนื้อหา
ตํางกันให๎เว๎น ๒ จังหวะเคาะ
๔. ถ๎าคําสุ ดท๎ายของบรรทัดมีห ลายพยางค์ไมํส ามารถพิมพ์จบคําในบรรทัดเดียวกันได๎ ให๎ ใช๎
เครื่องหมายยัติภังค์ (-) ระหวํางพยางค์
๕. การพิมพ์หนังสือที่มีหลายหน๎า ต๎องพิมพ์เลขหน๎า โดยให๎พิมพ์ตัวเลขหน๎ากระดาษไว๎ระหวําง
เครื่องหมาย ยัติภังค์ (-) ที่ กึ่ ง กลางด๎ า นบนของกระดาษ หํ า งจากขอบกระดาษด๎ า นบนลงมาประมาณ ๓
เซนติเมตร
๖. การพิมพ์หนังสือที่มีความสําคัญ และมีจํานวนหลายหน๎า ให๎พิมพ์คําตํอเนื่องของข๎อความ
ที่จ ะยกไปพิมพ์หน๎ าใหมํไว๎ด๎านลํางทางมุมขวาของหน๎านั้น ๆ แล๎ ว ตามด๎ว ย... (จุด ๓ จุด ) โดยปกติ
ให๎ เ ว๎ น ระยะหํ า งจากบรรทั ด สุ ด ท๎ า ย ๓ ระยะบรรทั ด พิ ม พ์ และควรจะต๎ อ งมี ข๎ อ ความของหนั ง สื อ เหลื อ
ไปพิมพ์ในหน๎าสุดท๎ายอยํางน๎อย ๒ บรรทัด กํอนพิมพ์คําลงท๎าย
๗. การทําสําเนา
๗.๑ สําเนาคือเอกสารที่จัดทําขึ้นเหมือนกับต๎นฉบับ ไมํวําจะทําจากต๎นฉบับ สําเนาคูํฉบับ
หรือจากสําเนาอีกชั้นหนึ่ง ในกรณีมีความจําเป็นต๎องใช๎เอกสารราชการนั้น ๆ เพิ่มขึ้นและเอกสารเหลํานั้น
ไมํได๎จั ดทําไว๎ห ลายฉบั บจํ าเป็ น ต๎องจั ดทําสํ าเนาขึ้นเพื่อใช๎เป็นหลั กฐานในการประกอบการพิจารณาของ
ทางราชการ การทําสําเนาอาจทําได๎หลายวิธี ดังนี้
๗.๑.๑ วิธีคัดหรือลอกออกจากต๎นฉบับ คําตํอคํา ให๎ถูกต๎องตรงกับต๎นฉบับเดิม

- ๒๖๐ -

๗.๑.๒ วิธีถอดหรือจัดทําพร๎อมต๎นฉบับ เชํน พิมพ์ต๎นฉบับพร๎อมสําเนาด๎วยการใช๎
กระดาษคาร์บอนหรือทําซ้ํา
๗.๑.๓ วิธีถํายจากต๎นฉบับ เชํน การถํายด๎วยเครื่องถํายเอกสาร
๗.๑.๔ วิธีอัดสําเนา ด๎วยการทําให๎หมึกที่กระดาษไขต๎นฉบับติดที่กระดาษสําเนา
๗.๒ สําเนาแบํงออกเป็น ๒ ประเภท คือ
๗.๒.๑ “สําเนาคูํฉบับ ” เป็นสําเนาที่จั ดทําพร๎อมกับต๎นฉบับและเหมือนต๎นฉบับ
ผู๎ลงลายมือชื่อในต๎นฉบับจะลงลายมือชื่อหรือลายมือชื่อยํอไว๎ และให๎ผู๎รําง ผู๎พิมพ์ และผู๎ตรวจลงลายมือชื่อ
หรือลายมือชื่อยํอไว๎ที่ข๎างท๎ายขอบลํางด๎านขวาของหนังสือ
๗.๒.๒ “สําเนา” เป็นสําเนาที่สํวนราชการหรือเจ๎าหน๎าที่จัดทําขึ้น สําเนานี้อาจทําขึ้น
ด๎วยการถําย คัด อัดสําเนา หรือด๎วยวิธีอื่นใด สําเนาชนิดนี้โดยปกติต๎องมีการรับรอง
๘. การรับรองสําเนา ให๎มีคํารับรองวํา “สําเนาถูกต๎อง” และให๎เจ๎าหน๎าที่ตั้งแตํระดับ ๒ หรือ
เทียบเทําขึ้นไป (ข๎าราชการทหารต๎องเป็นข๎าราชการชั้นสัญญาบัตร) ซึ่งเป็นเจ๎าของเรื่องที่ทําสําเนานั้นขึ้น
ลงลายมือชื่อรับรอง พร๎อมทั้งพิมพ์หรือเขียนชื่อตัวบรรจงใต๎ลายมือชื่อ ตําแหนํง และวัน เดือน ปีที่รับรอง
โดยปกติให๎มีคําวํา “สําเนา” ไว๎ที่กึ่งกลางหน๎าเหนือบรรทัดแรกของสําเนาหนังสือด๎วย
ในกรณีที่มีการลงชื่อในกระดาษไข ให๎ เจ๎าของเรื่องลงลายมือชื่อกํากับในสําเนาคูํฉบับไว๎เป็น
หลักฐาน

เอกสารอ๎างอิง
๑. ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวําด๎วยงานสารบรรณ พ.ศ.๒๕๒๖
๒. ระเบียบ กห.วําด๎วยหนังสือราชการ พ.ศ.๒๕๒๗

- ๒๖๑ -

การพิมพ์หนังสือราชการภาษาไทยด้วยโปรแกรมการพิมพ์ในเครื่องคอมพิวเตอร์
ให๎ ถื อ ปฏิ บั ติ ตามอนุ มั ติ ผบ.ทอ. เมื่ อ ๑๔ ม.ค.๕๔ ท๎ ายหนั งสื อ สบ.ทอ. ลง ๑๑ ม.ค.๕๔
(ตํ อ สบ.ทอ.เลขรั บ ๑๐๐๓/๕๓) ที่ กํ า หนดให๎ ทุ ก สํ ว นราชการของ ทอ. ใช๎ ลั ก ษณะอั ก ษร (Font) แบบ
TH Sarabun PSK ขนาด ๑๖ ในการจัดทําหนังสือราชการโดยใช๎เครื่องคอมพิวเตอร์ และให๎ใช๎ รูปแบบ
การพิมพ์ ตามที่สํานักนายกรัฐมนตรีกําหนดในคําอธิบายเพิ่มเติมตํอจากคําอธิบายการพิมพ์หนังสือราชการ
ภาษาไทยด๎ ว ยเครื่ อ งพิ ม พ์ ดี ด ในคํ า อธิ บ าย ๔ ท๎ า ยระเบี ย บสํ า นั ก นายกรั ฐ มนตรี วํ า ด๎ ว ยงานสารบรรณ
พ.ศ.๒๕๒๖ และฉบับแก๎ไขเพิ่มเติม (ดูรายละเอียดเพิ่มเติมพร๎อมตัวอยํางในเลํม ๒) ซึ่งกําหนดไว๎ดังนี้
การพิมพ์หนังสือราชการภาษาไทย การจัดทํากระดาษตราครุฑ และกระดาษบันทึกข๎อความ
โดยใช๎โปรแกรมการพิมพ์ในเครื่องคอมพิวเตอร์ ให๎จัดทําให๎ถูกต๎องตามแบบของกระดาษตราครุฑ (แบบที่ ๒๘)
และแบบของกระดาษบันทึกข๎อความ (แบบที่ ๒๙) ท๎ายระเบียบ โดยเฉพาะสํวนหัวของแบบกระดาษบันทึกข๎อความ
จะต๎องใช๎จุดไขํปลาแสดงเส๎นบรรทัดที่เป็นชํองวํางหลังคํา ดังตํอไปนี้ สํวนราชการ ที่ วันที่ เรื่อง และไมํต๎องมี
เส๎นขีดทึบแบํงสํวนระหวํางหัวกระดาษบันทึกข๎อความกับสํวนที่ใช๎สําหรับการจัดทําข๎อความ
๑. การตั้งค่าในโปรแกรมการพิมพ์
๑.๑ การตั้งระยะขอบหน๎ากระดาษ ขอบซ๎าย ๓ เซนติเมตร ขอบขวา ๒ เซนติเมตร
๑.๒ การตั้งระยะบรรทัด ให๎ใช๎คําระยะบรรทัดปกติ คือ ๑ เทํา หรือ Single
๑.๓ การกั้นคําไม๎บรรทัดระยะการพิมพ์ อยูํระหวําง ๐ - ๑๖ เซนติเมตร
๒. ขนาดตราครุฑ
๒.๑ ตราครุฑสูง ๓ เซนติเมตร ใช๎สําหรับการจัดทํากระดาษตราครุฑ และตราครุฑสูง
๑.๕ เซนติเมตร ใช๎สําหรับการจัดทํากระดาษบันทึกข๎อความ
๒.๒ การวางตราครุฑ ให๎วางหํางจากขอบกระดาษบนประมาณ ๑.๕ เซนติเมตร
๓. การพิมพ์
๓.๑ หนังสือภายนอก
๓.๑.๑ การพิมพ์เรื่อง คําขึ้นต๎น อ๎างถึง สิ่งที่สํงมาด๎วย ให๎มีระยะบรรทัดระหวําง
กันเทํากับระยะบรรทัดปกติ และเพิ่มคํากํอนหน๎าอีก ๖ พอยท์ (1 Enter + Before 6 pt)
๓.๑.๒ การพิมพ์ข๎อความภาคเหตุ ภาคความประสงค์ และภาคสรุป ให๎มีระยะ
บรรทัดระหวํางข๎อความแตํละภาคหํางเทํากับระยะบรรทัดปกติ และเพิ่มคํากํอนหน๎าอีก ๖ พอยท์ (1 Enter +
Before 6 pt)
๓.๑.๓ การยํอหน๎าข๎อความภาคเหตุ ภาคความประสงค์ และภาคสรุป ให๎มีระยะ
ยํอหน๎าตามคําไม๎บรรทัดระยะการพิมพ์ เทํากับ ๒.๕ เซนติเมตร
๓.๑.๔ การพิมพ์คําลงท๎าย ให๎ มีระยะบรรทัดหํ างจากบรรทัดสุ ดท๎ายภาคสรุป
เทํากับระยะบรรทัดปกติ และเพิ่มคํากํอนหน๎าอีก ๑๒ พอยท์ (1 Enter + Before 12 pt)

- ๒๖๒ -

๓.๑.๕ การพิมพ์ชื่อเต็มของเจ๎าของหนังสือ ให๎ เว๎นบรรทัดการพิมพ์ ๓ บรรทัด
(4 Enter)
๓.๑.๖ การพิมพ์ชื่อสํวนราชการเจ๎าของเรื่อง ให๎เว๎นบรรทัดการพิมพ์ ๓ บรรทัด
จากตําแหนํงของเจ๎าของหนังสือ (4 Enter)
๓.๒ หนังสือภายใน
๓.๒.๑ สํวนหัวของแบบบันทึกข๎อความกําหนดขนาดตัวอักษร ดังนี้
๓.๒.๑.๑ คํ า วํ า “บั น ทึ ก ข๎ อ ความ” พิ ม พ์ ด๎ ว ยอั ก ษรตั ว หนาขนาด
๒๙ พอยท์ และปรับคําระยะบรรทัดจาก ๑ เทําเป็นคําแนํนอน (Exactly) ๓๕ พอยท์
๓.๒.๑.๒ คําวํา “สํ ว นราชการ ที่ วัน ที่ เรื่อง” พิมพ์ด๎ ว ยอั กษรตั ว หนา
ขนาด ๒๐ พอยท์
๓.๒.๒ การพิมพ์คําขึ้นต๎น ให๎มีระยะบรรทัดหํางจากเรื่องเทํากับระยะบรรทัดปกติ
และเพิ่มคํากํอนหน๎าอีก ๖ พอยท์ (1 Enter + Before 6 pt)
๓.๒.๓ การพิมพ์ข๎อความภาคเหตุ ภาคความประสงค์ ภาคสรุป และการยํอหน๎า
ให๎ถือปฏิบัติเชํนเดียวกับการพิมพ์หนังสือภายนอก
๓.๒.๔ การพิ ม พ์ ชื่ อ เต็ ม ของเจ๎ า ของหนั ง สื อ ให๎ เ ว๎ น ระยะบรรทั ด การพิ ม พ์
๓ บรรทัด จากภาคสรุป (4 Enter)
๓.๓ จํ า นวนบรรทั ด ในการพิ ม พ์ ห นั ง สื อ ราชการในแตํ ล ะหน๎ า ให๎ เ ป็ น ไปตามความ
เหมาะสมกับจํานวนข๎อความ และความสวยงาม
๓.๔ การพิ ม พ์ ห นั ง สื อ ราชการแบบอื่ น ตามที่ ร ะเบี ย บกํ า หนด ให๎ ถื อ ปฏิ บั ติ ต ามนั ย
ดังกลําวข๎างต๎นโดยอนุโลม โดยคํานึงถึงความเหมาะสมกับรูปแบบของหนังสือชนิดนั้น

หมายเหตุ : กรณีที่มีความจําเป็น สํวนราชการอาจปรับการพิมพ์หนังสือราชการให๎แตกตํางจากนี้ได๎ตาม
ความเหมาะสม โดยให๎คํานึงความสวยงามและรูปแบบของหนังสือราชการเป็นสําคัญ

๒๖๓

บทที่ ๑๐
การเงิน
๑. คาจากัดความ
๑.๑ เงิน หมายความว่า เงินตราที่ชาระหนี้ได้ตามกฎหมาย และให้หมายความรวมถึงเอกสาร การเงิน
ซึ่งมีมูลค่าเป็นเงิน เช่น ดราฟท์ ธนาณัติ เป็นต้น
๑.๒ เงิน ราชการ

หมายความว่า เงินของทางราชการไม่ว่าจะเป็นเงินในงบประมาณหรือเงินนอก

งบประมาณ
๑.๓ เงิ น ในงบประมาณ

หมายถึ ง เงิ น ที่ ส่ ว นราชการได้ รั บ เป็ น กรรมสิ ท ธิ์ จึ ง จะต้ อ งน าส่ ง คลั ง

ตามพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ เงินงบประมาณรายจ่ายตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปี
พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม พระราชบัญญัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย เช่น ค่าเช่า ค่าปรับ
ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย ค่าออกใบอนุญาต ค่าขายสิ่งของที่ทางการเลิกใช้ดอกผลที่เกิดจากทรัพย์สินของทางราชการ
และรายได้เบ็ดเตล็ดอื่นของส่วนราชการนั้น ๆ
๑.๔ เงินนอกงบประมาณ

หมายความว่า เงินของทางราชการที่ไม่ใช่เงินในงบประมาณ จาแนกออก

เป็น ๒ ประเภท ดังนี้
๑.๔.๑ เงินนอกงบประมาณประเภทที่ ๑ คือ เงินที่ส่วนราชการได้รับ หรือ ต้องรับผิดชอบ
ตามกฎหมายข้อบังคับ ระเบียบของคณะรัฐมนตรี สานักนายกรัฐมนตรี กระทรวงการคลัง หรือสานักงบประมาณ
รวมทั้งมติคณะรัฐมนตรี หนังสือของกระทรวงการคลัง และสานักงบประมาณในส่วนที่เกี่ยวกับการงบประมาณ
การเงิน การบัญชี การสถิติ และการพัสดุ ที่ให้ถือเป็นการปฏิบัติ เช่น เงินรายรับเพื่อบูรณะทรัพย์สิน เงินรายรับ
สถานพยาบาล หรือสถานศึกษา หรือสถานอื่นใดที่อานวยบริการอันเป็นสาธารณะประโยชน์ หรือประชาสงเคราะห์
เงิ น ที่ ได้ รั บ ตามโครงการช่ ว ยเหลื อ เงิ น ที่ไ ด้ รั บในลั ก ษณะผลพลอยได้ จ ากการปฏิ บั ติ งานตามอ านาจหน้ า ที่
เงินบารุงประเภท ๑
๑.๔.๒ เงินนอกงบประมาณประเภทที่ ๒ คือ เงินที่ส่วนราชการได้รับ หรือต้องรับผิดชอบ
โดยที่ส่วนราชการนั้น หรือกระทรวงกลาโหม ส่วนราชการขึ้นตรงต่อกระทรวงกลาโหม กองทัพบก กองทัพเรือ
กองทัพอากาศ ออกข้อบังคับ ระเบียบ คาสั่ง หรือคาชี้แจงไว้ให้ถือเป็นทางปฏิบัติ เช่น เงินสวัสดิการกองทัพอากาศ
เป็นสวัสดิการของส่วนราชการต่าง ๆ ในกองทัพอากาศ เงินรายได้จากการส่งเสริมสวัสดิการข้าราชการ

๒๖๔

๒. หน้าที่ และความรับผิดชอบที่นายทหารสัญญาบัตรควรทราบ
๒.๑ พยานประจาวัน หมายความว่า ข้าราชการชั้นสัญญาบัตร หรือผู้ที่ทางราชการสั่งให้ ทา
หน้าที่ในตาแหน่งนายทหารสัญญาบัตร ซึ่งผู้มีอานาจสั่ง จ่ายเงินสั่งให้ทาหน้าที่ตรวจสอบเงินที่นาออก และนาเข้า
เก็บในกาปั่นเก็บเงินทุกครั้ง มีหน้าที่ และความรับผิดชอบ ดังนี้
๒.๑.๑ ตรวจนับเงินที่นาออกจากกาปั่นเก็บเงินให้ตรงกับรายการ และจานวนเงินนาออกใน
สมุดบันทึกนาเงินเข้าออก และควบคุมอยู่ตลอดเวลาจนกระทั่งถึงสานักงานการเงิน
๒.๑.๒ ตรวจนับเงินที่นาออกจากกาปั่นเก็บเงินให้ตรงกับรายการ และจานวนเงินนาออกใน
สมุดบันทึกนาเงินเข้าออก และควบคุมอยู่ตลอดเวลาจนกระทั่งหัวหน้านายทหารการเงิน หรือเจ้าหน้าที่การเงิน
นาเงินจานวนนั้นเข้าเก็บในกาปั่นเก็บเงิน และใส่กุญแจประทับตราที่ครั่งหรือดินเหนียวเรียบร้อยแล้ว
๒.๑.๓ ลงลายมือชื่อในสมุดบันทึกนาเงินเข้าออก เพื่อเป็นการรับรองว่าได้ปฏิบัติหน้าที่ตาม
ที่กาหนดไว้ครบถ้วนแล้ว
๒.๒ “ผู้ป้องกันอันตราย” หมายความว่า ข้าราชการชั้นสัญญาบัตร หรือผู้ที่ทางการสั่ งให้ ทา
หน้าที่ ในตาแหน่งนายทหารสัญญาบัตร ซึ่งผู้มีอานาจสั่งจ่ายเงินสั่งให้ทาหน้าที่ควบคุมการไปรับไปจ่ายเงินนอก
บริเวณสานักงานการเงิน เพื่อรักษาความปลอดภัย มีหน้าที่ และความรับผิดชอบ ดังนี้
๒.๒.๑ คุ้มครอง ให้ความปลอดภัยแก่เงินที่หัวหน้านายทหารการเงิน เจ้าหน้าที่การเงิน หรือ
ผู้ ที่บั งคั บ บั ญชามอบหมายให้ ไ ปรั บ หรื อจ่ายนอกบริเ วณที่ท าการตลอดเวลาจนกลั บถึงส านักงานการเงินโดย
เรียบร้อย
๒.๒.๒ รายงานผลการปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ใ ห้ ผู้ มี อ านาจสั่ ง จ่ า ยเงิ น ทราบ จึ ง จะพ้ น หน้ า ที่ แ ละ
ความรับผิดชอบ
๒.๓ ผู้ถือลูกกุญแจกาปั่นเก็บเงิน หมายความว่า ผู้มีหน้าที่ถือลูกกุญแจกาปั่นเก็บเงินโดยตาแหน่ง
ได้แก่ ผู้มีอานาจสั่งจ่ายเงิน หรือข้าราชการทหารชั้นสัญญาบัตร ซึ่งผู้มีอานาจสั่งจ่ายเงิน แต่งตั้งให้เป็นผู้ถือลูก
กุญแจ แทนตน และหัวหน้านายทหารการเงิน หรือเจ้าหน้าที่การเงิน มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้
๒.๓.๑ ไขกุญแจกาปั่นเก็บเงินด้วยตนเอง เพื่อให้นายทหารการเงิน หรือ เจ้าหน้าที่การเงิน
นาเงินออก หรือเข้าเก็บในกาปั่นเก็บเงิน
๒.๓.๒ เมื่อ น าเงิน ออก หรื อเข้ าเก็บ แล้ ว ให้ ปิ ดกาปั่ นเก็บ เงิน และใส่ กุญ แจให้ เรีย บร้อ ย
พร้อมทั้งผูกเชือกประทับตราครั่ง หรือดินเหนียวเป็นเครื่องหมายของผู้ถือลูกกุญแจ
๒.๓.๓ เก็บรักษาลูกกุญแจกาปั่นเก็บเงิน และตราไว้ในที่ปลอดภัย หากปรากฏว่าลูกกุญแจ
หรือตราหาย หรือมีกรณีสงสัย จะมีผู้ปลอมแปลงให้รายงานผู้มีอานาจสั่งจ่ายเงินโดยด่วน
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๒.๓.๔ ลงลายมือชื่อในสมุดบันทึกนาเงินเข้าออกทุกครั้งที่นาเงินออก และเข้าเก็บในกาปั่น
เก็บเงิน
๒.๔ ผู้ถือลูกกุญแจประตูที่เก็บกาปั่นเก็บเงิน หมายความว่า ผู้ที่มีหน้าที่ถือลูกกุญแจประตูที่เก็บ
กาปั่นเก็บเงินโดยตาแหน่ง ได้แก่ ผู้บังคับกองรักษาการณ์ นายทหารเวร ผู้รักษาการณ์ หรือที่เรียกชื่ออย่างอื่น หรือ
ข้าราชการทหารชั้นสัญญาบัตร รวมถึงผู้ที่ทางการสั่งให้ทาหน้าที่ ในตาแหน่งนายทหารสัญญาบัตร ซึ่งผู้ที่มีอานาจ
จ่ายเงินแต่งตั้งให้เป็นผู้ถือลูกกุญแจประตู ที่เก็บเงิน มีหน้าที่ และความรับผิดชอบ ดังนี้
๒.๔.๑ ไขกุญแจประตูที่เก็บเงินด้วยตนเอง เพื่อให้ผู้ถือลูกกุญแจกาปั่นเก็บเงินได้เข้า ไปเปิด
และปิดกาปั่นเก็บเงิน
๒.๔.๒ ตรวจสอบผู้ที่ไขกุญแจกาปั่นเก็บเงินว่า เป็นผู้มีสิทธิ์ถือลูกกุญแจที่แท้จริง
๒.๔.๓ เมื่อปิดประตูที่เก็บกาปั่นเก็บเงินแล้ว ให้ใส่กุญแจให้เรียบร้อยพร้อมทั้งผูกเชือก
ประทับตราครั่ง หรือดินเหนียวเป็นเครื่องหมายของผู้ถือลูกกุญแจ
๒.๔.๔ เก็บรักษาลูกกุญแจประตูที่เก็บกาปั่นเก็บเงิน และตราไว้ในที่ปลอดภัย หากปรากฏว่า
ลูกกุญแจ หรือตราหาย หรือมีกรณีสงสัยจะมีผู้ปลอมแปลง ให้รายงานผู้บังคับบัญชาโดยด่วน
๒.๔.๕ ลงลายมือชื่อในสมุดบันทึกนาเงินเข้าออก ทุกครั้งที่นาเงินเข้าออก และเข้าเก็บใน
กาปั่นเก็บเงิน
๒.๕ นายทหารผู้เก็บเงินรายรับ หมายถึง ข้าราชการชั้นสัญญาบัตร ซึ่งแต่งตั้งโดยผู้มีอานาจสั่ง
จ่ายเงิน แต่ทั้งนี้จะแต่งตั้งหัวหน้านายทหารการเงิน นายทหารบัญชี นายทหารรับจ่ายเงิน นายทหารควบคุมการ
เบิกจ่าย ผู้ช่วยของนายทหารตาแหน่งดังกล่าว หรือเจ้าหน้าที่การเงิน เป็นผู้เก็บเงินดังกล่าวไม่ได้ ผู้เก็บเงินรายรับ
ต้องปฏิบัติตามให้ได้รับเงินครบถ้วนถูกต้อง และตามกาหนดเวลา เมื่อได้รับเงินคราใด ต้องรีบนาส่งหัวหน้า
นายทหารการเงิน หรือเจ้าหน้าที่การเงิน โดยเร็ว อย่างช้าไม่เกิน ๓ วันทาการ และต้องลงรายการในสมุดเงินสด
แสดงการรับและ
นาส่งเงิน ตามแบบที่ทางราชการกาหนดกับให้มีหลักฐานรับ และนาส่งเงินไว้ เพื่อตรวจสอบในกรณีถ้ามี
สัญญา หรือข้อผูกพันในการเก็บเงินรายรับก็ให้ผู้เก็บเงินรายรับแสดงต่อกรรมการตรวจเงิน และบัญชีตรวจสอบด้วย
๓. ระเบียบการเบิกจ่ายเงินราชการที่ควรทราบ
๓.๑ การเบิ ก จ่ า ยเงิ น ราชการทุ ก กรณี จ ะต้ อ งมี ร ะเบี ย บให้ เ บิ ก จ่ า ย ถ้ า ไม่ มี ร ะเบี ย บจะเบิ ก ไม่ ไ ด้
หากมีความจาเป็นจะต้องเบิกจ่ายให้ได้ จะต้องขอทาความตกลงกับกระทรวงการคลังก่อน โดยชี้แจงเหตุผลให้
กง.ทอ.ทราบ เพื่อพิจารณาขออนุมัติหลักการจาก ผบ.ทอ. เพื่อขอทาความตกลงกับกระทรวงการคลัง โดยผ่าน
บก.ทหารสูงสุด และ กห. ตามลาดับ
๓.๒ ก่อนที่ผู้ มีอานาจสั่งจ่ายเงิน หรือผู้บังคับบัญชาจะอนุมัติการซื้อหรือการจ้าง หรือการใช้จ่ายเงิน
ทุ ก ประการ จะต้ อ งให้ น ายทหารฝ่ า ยการเงิ น หรื อ เจ้ า หน้ า ที่ ก ารเงิ น หรื อ เจ้ า หน้ า ที่ ผู้ รั บ ผิ ด ชอบควบคุ ม
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เงินงบประมาณ หรือเงินประเภทนั้น ๆ ตรวจสอบชี้แจงรับรองว่าเป็นการชอบด้วยระเบียบแบบแผนของทาง
ราชการ และมีเงินงบประมาณ หรือเงินประเภทนั้นพอจ่ายได้ก่อนทุกราย
๓.๓ การจ่ายเงินไปโดยคาสั่งซึ่งผิดระเบียบแบบแผนของทางราชการ นายทหารฝ่ายการเงิน เจ้าหน้าที่
การเงิน หรือนายทหารบัญชี ซึ่งได้ตรวจหลักฐานการจ่ายเงินแล้ว มิได้รายงานข้อขัดข้องต่อผู้บังคับบัญชา หรือ
ผู้มีอานาจสั่งจ่ายเงิน แล้วแต่กรณี ผู้นั้นต้องตกอยู่ในฐานะร่วมรับผิดชดใช้เงินด้วย
๓.๔ เงินที่จ่ายไปทุกรายต้องมีหลักฐานการจ่ายตามระเบียบแบบแผนของทางราชการ ซึ่งแสดงว่าผู้รับเงิน
ได้รับเงินไปแล้ว
๓.๕ การจ่ายเงิน หัวหน้าส่วนราชการ ที่ถืองบประมาณมีอานาจอนุมัติจ่ายเงินที่ได้ดาเนินการถูกต้องตาม
ระเบียบแล้วได้ภายในวงเงินงบประมาณที่มีอยู่
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พระราชกฤษฎีกา
เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล
พ.ศ.๒๕๒๓
ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.
ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๓ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๒๓
เป็นปีที่ ๓๕ ในรัชกาลปัจจุบัน
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุล ยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่า
โดยที่เป็น การสมควรปรั บปรุ งพระราชกฤษฎีกาว่าด้ว ยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล อาศัยอานาจ
ตามความในมาตรา ๑๕๙ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย และมาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัติการกาหนด
หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการจ่ายเงินบางประเภทตาม งบประมาณรายจ่าย พ.ศ.๒๕๑๘ จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ
ให้ตราพระราชกฤษฎีกาขึ้นไว้ ดังต่อไปนี้
มาตรา ๑ พระราชกฤษฎีกานี้เรียกว่า "พระราชกฤษฎีกาเงินสวัส ดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล
พ.ศ.๒๕๒๓"
มาตรา ๒ พระราชกฤษฎีกานี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกาหนดสามสิบวันนับแต่วันถัดจากวันประกาศในราช
กิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
มาตรา ๓ ให้ยกเลิกพระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล พ.ศ.๒๕๒๑
มาตรา ๔ ในพระราชกฤษฎีกานี้
"ค่ารักษาพยาบาล" หมายความว่า เงินที่สถานพยาบาลเรียกเก็บในการรักษาพยาบาล ดังนี้
(๑)

ค่ายา ค่าเลือด และส่วนประกอบของเลือดหรือสารทดแทน ค่าน้ายาหรืออาหารทางเส้นเลือด

ค่าออกซิเจน และอื่น ๆ ทานองเดียวกันที่ใช้ในการบาบัดรักษาโรค
(๒) ค่าอวัยวะเทียมและอุปกรณ์ในการบาบัดรักษาโรค รวมทั้งค่าซ่อมแซม
(๓)

ค่ า บริ ก ารทางการแพทย์ ค่ า ตรวจ ค่ า วิ เ คราะห์ โ รค

แต่ ไ ม่ ร วมถึ ง ค่ า จ้ า งพยาบาลพิ เ ศษ

ค่าธรรมเนียมพิเศษ และค่าบริการอื่นทานองเดียวกันที่มีลักษณะเป็นเงินตอบแทนพิเศษ
(๔) ค่าห้องและค่าอาหารตลอดเวลาที่เข้ารับการรักษาพยาบาล
"สถานพยาบาล" หมายความว่า สถานพยาบาลของทางราชการ และสถานพยาบาลของเอกชน
"สถานพยาบาลของทางราชการ” หมายความว่า สถานพยาบาลของทางราชการ ตามกฎหมายว่า
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ด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน และให้หมายความรวมถึงสถานพยาบาลของกรุงเทพมหานคร รัฐวิสาหกิจ
ตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ สภากาชาดไทย คุรุสภา สมาคมปราบวัณโรค กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก และสถานพยาบาลอื่นที่กระทรวงการคลังกาหนด
"สถานพยาบาลของเอกชน" หมายความว่าสถานพยาบาลของเอกชนที่มีเตียงรับผู้ป่วยไว้ค้างคืน
ซึ่งได้ รับอนุญาตให้ตั้งหรือดาเนินการตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล
"บุคคลในครอบครัว" หมายความว่า
(๑) บุตรชอบด้วยกฎหมายซึ่งยังไม่บรรลุนิติภาวะ หรือบรรลุนิติภาวะแล้ว แต่เป็นคนไร้ความสามารถ หรือ
เสมือนไร้ความสามารถซึ่งอยู่ในความอุปการะเลี้ยงดูของบิดาหรือ มารดา ซึ่งเป็นผู้มีสิทธิ์ได้รับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับ
การรักษาพยาบาล แต่ทั้งนี้ ไม่รวมถึงบุตรบุญธรรมหรือบุตรซึ่งได้ยกให้เป็นบุตรบุญธรรมของบุคคลอื่นแล้ว
(๒) คู่สมรสของผู้มีสิทธิได้รับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล
(๓) บิดาหรือมารดาของผู้มีสิทธิ์ได้รับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล
มาตรา ๕ การจ่ายเงินตามงบประมาณรายจ่ายเป็นค่ารักษาพยาบาลให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ และอัตรา
การจ่ ายตามที่บัญญัติไว้ในพระราชกฤษฎีกานี้ ส่ ว นวิธีการเบิก จ่ ายนั้นให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ และวิธีการ
ที่กระทรวงการคลังกาหนด
มาตรา ๖ ภายใต้ บั ง คั บ มาตรา ๘ ให้ บุ ค คลดั ง ต่ อ ไปนี้ เ ป็ น ผู้ มี สิ ท ธิ์ ไ ด้ รั บ เงิ น สวั ส ดิ ก ารเกี่ ย วกั บ
การรักษาพยาบาลสาหรับตนเองและบุคคลในครอบครัวของตนตามพระราชกฤษฎีกานี้
(๑) ข้าราชการซึ่งได้รับเงินเดือนจากเงินงบประมาณรายจ่ายหมวดเงินเดือนของ กระทรวง ทบวง กรม
(๒) ลูกจ้างประจาซึ่งได้รับค่าจ้างจากเงินงบประมาณหมวดค่าจ้างประจาของ กระทรวง ทบวง กรม
(๓) ลูกจ้างชาวต่างประเทศ ซึ่งมีหนังสือสัญญาจ้างที่ได้รับค่าจ้างจากเงินงบประมาณรายจ่าย และสัญญา
จ้างนั้นมิได้ระบุเกี่ยวกับค่ารักษาพยาบาลไว้
(๔)
ผู้ได้รับบานาญปกติหรือผู้ได้รับบานาญพิเศษทุพพลภาพตามกฎหมายว่าด้วยบาเหน็จบานาญ
ข้าราชการ และทหารกองหนุนมีเบี้ยหวัดตามข้อบังคับกระทรวงกลาโหม ว่าด้วยเงินเบี้ยหวัด
มาตรา ๖ ทวิ “ในกรณีที่ผู้มีสิทธิได้รับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลตามพระราชกฤษฎีกานี้
และบุ คคลในครอบครัว ของผู้ นั้น ประสบอุบัติเหตุห รืออุบัติภัยในคราวเดียวกันและผู้มีสิทธิได้รับเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการรักษาพยาบาลได้เสียชีวิตเนื่องจากอุบัติเหตุหรืออุบุติภัยในคราวนั้น ให้บุคคลในครอบครัวของผู้นั้น
ซึ่งได้เข้ารับการรักษาพยาบาลในสถานพยาบาลมีสิทธิได้รับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลตามสิทธิ
ที่กาหนดในพระราชกฤษฎีกานี้เฉพาะการเจ็บป่วยในครั้งนั้น”

๒๖๙

มาตรา ๗ ให้ ผู้ มีสิ ทธิได้ รั บ เงินสวัส ดิการเกี่ยวกับ การรักษาพยาบาลตาม มาตรา ๖ มีสิ ทธิ์ได้รับเงิ น
สวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลสาหรับบุตรได้เพียงคนที่หนึ่งถึงคนที่สาม
การนับลาดับบุตรคนที่หนึ่งถึงคนที่สาม ให้นับเรียงตามลาดับการเกิดก่อนหลัง ทั้งนี้ไม่ว่าเป็นบุตรที่เกิด
จากการสมรสครั้งใด หรืออยู่ในอานาจปกครองของตนหรือไม่
ผู้มีสิทธิ์ได้รับสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล ผู้ใดมีบุตรเกินสามคน และต่อมา บุตรคนหนึ่งคนใด
ในจานวนสามคนตามวรรคหนึ่งนั้นตายลงก่อนที่จะบรรลุนิติภาวะก็ให้ผู้นั้นมีสิทธิ์ได้รับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการ
รักษาพยาบาลสาหรับบุตรเพิ่มขึ้นอีกเท่าจานวนบุตรที่ตายนั้น โดยให้นับบุตรคนที่อยู่ในลาดับถัดไปก่อน
มาตรา ๘ บุคคลดังต่อไปนี้ไม่มีสิทธิได้รับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลตามพระราชกฤษฎีกานี้
(๑) ผู้ที่มีสิทธิ์ได้รับการช่วยเหลือในการรักษาพยาบาลตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจ่ายเงิน
ช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลสาหรับข้าราชการซึ่งมีตาแหน่งหน้าที่ประจาอยู่ในต่างประเทศ
(๒)

ข้าราชการตารวจชั้นพลตารวจที่อยู่ในระหว่างรับการศึกษาอบรมในสถานศึกษาของกรมตารวจ

ซึ่งเป็นการศึกษาอบรมก่อนเข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการประจา
มาตรา ๙ ในกรณีที่ผู้ มีสิ ทธิได้รับเงินสวัส ดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลตามพระราช กฤษฎีกานี้
หรือบุคคลในครอบครัวของผู้นั้นมีสิทธิหรือได้รับเงินค่ารักษาพยาบาลจากหน่วยงานอื่นแล้ว ผู้นั้นไม่มีสิทธิได้รับเงิน
สวั ส ดิ ก ารเกี่ ย วกั บ การรั ก ษาพยาบาลตามพระราชกฤษฎี ก านี้ เว้ น แต่ ค่ า รั ก ษาพยาบาลที่ ไ ด้ รั บ นั้ น ต่ ากว่ า
เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาเฉพาะส่วนที่ขาดอยู่
มาตรา ๑๐ ในกรณีที่ผู้มีสิทธิได้รับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลตามพระราชกฤษฎีกานี้ หรือ
บุคคลใดในครอบครัวของผู้นั้นได้รับค่าสินไหมทดแทนสาหรับค่ารักษาพยาบาลจากผู้อื่นแล้ว ผู้นั้นไม่มีสิทธิได้รับเงิน
สวัส ดิการเกี่ย วกับ การรั กษาพยาบาลตามพระราชกฤษฎีกานี้ เว้นแต่ค่าสิ นไหมทดแทน ส าหรับ

ค่า

รักษาพยาบาลที่ได้รับนั้นต่ากว่าเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลที่มีสิทธิจะได้รับตามพระราชกฤษฎี กานี้ ก็
ให้มีสิทธิ์ได้รับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลเฉพาะส่วนที่ขาดอยู่
ในกรณี ที่ ผู้ มี สิ ท ธิ ไ ด้ รั บ เงิ น สวั ส ดิ ก ารเกี่ ย วกั บ การรั ก ษาพยาบาลได้ รั บ เงิ น สวั ส ดิ ก ารเกี่ ย วกั บ การ
รักษาพยาบาลตามพระราชกฤษฎีกานี้ไปก่อนแล้ว ภายหลังได้รับค่าสินไหมทดแทนสาหรับค่ารักษาพยาบาลจาก
บุคคลอื่นมีจานวนเท่าหรือเกินกว่าเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลที่ ได้รับตามพระราชกฤษฎีกานี้ก็ให้
นาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลที่ได้รับไปนั้นส่งคืน แต่ถ้าเงินค่าสินไหมทดแทนที่ได้รับจากบุคคลอื่น
ต่ากว่าเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล ที่ได้รับตามพระราชกฤษฎีกานี้ ก็ให้ส่งคืนเท่าจานวนที่ได้รับจาก
บุคคลอื่นนั้น ทั้งนี้ให้เป็นไปตามระเบียบที่กระทรวงการคลังกาหนด

๒๗๐

มาตรา ๑๑ การจ่ ายเงินสวัส ดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลอย่างอื่น ซึ่งมิใช่เป็นการตรวจสุ ขภาพ
ประจาปี ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และอัตรา ดังนี้
(๑)

ผู้ที่เข้ารับการรักษาพยาบาลจากสถานพยาบาลของทางราชการทั้งประเภทผู้ป่วยภายนอกหรือ

ผู้ป่วยภายใน ให้เบิกค่ารักษาพยาบาลได้เต็มจานวนที่ได้จ่ายไปจริง เว้นแต่
(ก) ค่ า อวั ย วะเที ย มและอุ ป กรณ์ ใ นการบ าบั ด รั ก ษาโรค รวมทั้ ง ค่ า ซ่ อ มแซมให้ เ บิ ก ได้ ต าม
ที่กระทรวงการคลังกาหนด
(ข) ค่าห้องและค่าอาหารให้เบิกได้ตามที่กระทรวงการคลังกาหนด
(๒) ผู้ที่เข้ารับการรักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยภายใน จากสถานพยาบาลของเอกชน หรือสถานพยาบาล
ของเอกชนอื่น ซึ่งมิใช่สถานพยาบาลของเอกชนตามพระราชกฤษฎีกานี้ ทั้งนี้เฉพาะในกรณีที่ผู้มีสิทธิได้รับเงิน
สวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล หรือ บุคคลในครอบครัวของผู้นั้นประสบอุบัติเหตุ อุบัติภัย หรือมีความจาเป็น
รีบ ด่ว น ซึ่งหากมิได้รั บ การรั กษาในทัน ทีทันใดอาจเป็นอันตรายต่อชีวิ ตของบุคคลดังกล่ าว เมื่อได้มีใบรับรอง
ของแพทย์จากสถานพยาบาลของเอกชนนั้นมาประกอบ ให้เบิกค่ารักษาพยาบาลได้ ดังนี้
(ก)

ค่าอวัยวะเทียมและอุปกรณ์ในการบาบัดโรค รวมทั้งค่าซ่อมแซม ค่าห้อง และค่าอาหารให้

เบิกได้เช่นเดียวกับผู้ที่เข้ารับการรักษาพยาบาลจากสถานพยาบาลของทางราชการ
(ข) ค่ารักษาพยาบาลประเภทอื่น ๆ ให้เบิกได้ครึ่งหนึ่งของจานวนที่ได้จ่ายไปจริง แต่จะต้องไม่เกิน
สามพันบาท
(๓) ผู้ที่เข้ารับการรักษาพยาบาลจากสถานพยาบาลของเอกชนในกรณีที่เป็นการเข้ารับการรั กษาพยาบาล
เป็นครั้งคราวเพราะเหตุที่สถานพยาบาลของทางราชการมีความจาเป็น

ต้องส่งตัวให้ แก่สถานพยาบาลของ

เอกชนนั้น ให้เบิกค่ารักษาพยาบาลได้ตามหลักเกณฑ์และ อัตราที่กระทรวงการคลังกาหนด
มาตรา ๑๒ ในกรณีที่สถานพยาบาลไม่มียา เลื อดและส่วนประกอบของเลือดหรือ สารทดแทน นายา
หรืออาหารทางเส้นเลือด ออกซิเจน อวัยวะเทียม และอุปกรณ์ในการบาบัดรักษาโรคจาหน่าย หรือสถานพยาบาล
ไม่อาจให้การตรวจทางห้องทดลองหรือเอ็กซเรย์ แก่ผู้เข้ารับการรักษาพยาบาลได้ เมื่อแพทย์ผู้ตรวจรักษาหรือ
หัวหน้าสถานพยาบาลของสถานพยาบาลแห่งนั้นลงชื่อรับรองตามแบบที่กระทรวงการคลังกาหนดแล้ว ก็ให้ผู้เข้ารับ
การรักษาพยาบาลซื้อ หรือรับการตรวจทางห้องทดลองหรือ เอ็กซเรย์จากสถานที่อื่นซึ่งอยู่ในประเทศไทยแล้ว
นามาเบิกได้ตามมาตรา ๑๑
มาตรา ๑๓ ผู้ มีสิ ทธิได้รั บ เงิน สวัส ดิการเกี่ยวกับ การรักษาพยาบาลหรือบุคคลในครอบครัว ของผู้ นั้น
หากได้เข้ารับการรักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยภายในของสถานพยาบาลอยู่ก่อนวันที่พระราชกฤษฎีกานี้ใช้บังคับ

๒๗๑

และสถานพยาบาลนั้นเรียกเก็บค่ารักษาพยาบาลถึงวันที่พระราชกฤษฎีกานี้ใช้บังคับ ให้ได้รับค่ารักษาพยาบาล
ตามพระราชกฤษฎีกานี้
มาตรา ๑๔ ผู้มีสิทธิได้รับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลสาหรับบุตรผู้ใดมีบุตรเกินสามคนอยู่
แล้วก่อนวันที่พระราชกฤษฎีกานี้ใช้บั งคับ ให้มีสิทธิได้รับเงินสวัส ดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลสาหรับบุตร
เหล่านั้นต่อไปจนกว่าจะหมดสิทธิตามพระราชกฤษฎีกานี้
มาตรา ๑๕ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังรักษาการตามพระราชกฤษฎีกานี้

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ
พลเอก ป. ติณสูลานนท์
นายกรัฐมนตรี

๒๗๒

การเบิกค่ารักษาพยาบาล
๑.

กระทรวงการคลังแจ้งมาตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๕๒๖.๕/ว ๔๖ ลง ๒๒ พ.ค.๔๑ ว่า

กระทรวงการคลังขอยกเลิกหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกค่าห้องและค่าอาหารในข้อ ๓ ตามหนังสือ
กระทรวงการคลั ง ด่ว นที่สุ ด ที่ กค ๐๕๒๖.๕/ว ๑๔ ลง ๑๙ ก.พ.๔๑ และมาตรการในข้อ ๔ ตามหนัง สื อ
กระทรวงการคลังด่วนที่สุด ที่ กค ๐๕๒๖.๕/ว ๑๗ ลง ๒ มี.ค.๔๑ และกาหนดหลักเกณฑ์และวิธีเกี่ยวกับการ
เบิกค่าห้องและค่าอาหารใหม่ จึงขอความร่วมมือให้กับสถานพยาบาลเรียกเก็บค่าห้องและค่าอาหารจากผู้ป่วยใน
ส่วนที่เกินสิทธิตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกาหนด ดังนี้
๑.๑ ค่าเตียงสามัญและค่าอาหาร ให้เบิกได้เท่าที่จ่ายจริงแต่ไม่เกินวันละ ๒๐๐ บาท โดยไม่จากัด
จานวนวัน
๑.๒ ค่าห้องและค่าอาหาร นอกจากข้อ ๑.๑ ให้เบิกได้เท่าที่จ่ายจริง แต่ไม่เกินวันละ ๖๐๐ บาท
เป็นระยะเวลาไม่เกิน ๑๓ วัน ส่วนที่เกินกว่านั้นผู้มีสิทธิ์จะต้องรับภาระเอง เว้นแต่กรณีที่คณะกรรมการแพทย์ที่
ผู้อานวยการสถานพยาบาลแต่งตั้งวินิจฉัยว่าจาเป็นต้องรักษาเกินกว่า ๑๓ วัน ให้เบิกค่าห้องและค่าอาหารได้ตาม
จานวนวันที่คณะกรรมการแพทย์วินิจฉัย และออกหนังสือรับรองให้เพื่อใช้ประกอบการเบิกจ่าย
๑.๓ หลักเกณฑ์การปฏิบัติตามข้อ ๑.๑ และ ๑.๒ ให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่ ๑ มิ.ย.๔๑ เป็นต้นไป และ
กรณีเข้ารับการรักษาต่อเนื่ องมาก่อน ๑ มิ.ย.๔๑ ให้เริ่มต้นนับจานวนวันสาหรับเบิกค่าห้องและค่าอาหารตาม
หลักเกณฑ์ใหม่ ตั้งแต่ ๑ มิ.ย.๔๑ เป็นต้นไป

๒๗๓

บทที่ ๑๑
การปฐมพยาบาล (First aid)
การปฐมพยาบาล คือ การช่วยเหลือขั้นต้นสาหรับผู้บาดเจ็บจากอุบัติเหตุ หรือล้มป่วยลงอย่างปัจจุบันทันด่วน
(กะทันหัน) โดยการใช้สิ่งต่าง ๆ เท่าที่จะหาได้ในขณะนั้น
วัตถุประสงค์
๑. เพื่อป้องกันมิให้ผู้ป่วยมีสภาพเลวลง
๒. เพื่อบรรเทาความเจ็บปวดของผู้ป่วย
๓. เพื่อช่วยชีวิตของผู้ป่วย
ซึ่งจะทาให้หายป่วยหรือทุเลาได้เร็วขึ้นและสะดวกในการรักษาพยาบาลขั้นต่อไปซึ่งผู้ให้การพยาบาลช่วยเหลือ
จะต้องช่วยเหลือตามหลักการ และวิธีการที่ถูกต้อง และต่อเนื่องจนกว่าจะส่งผู้ป่วยถึงโรงพยาบาล หรือมีผู้อื่นพร้อม
อุปกรณ์ที่มีประสิทธิภาพดีกว่ามาช่วย
หลักทั่วไปๆ ไปในการปฐมพยาบาล
๑.ในสถานที่ ที่มีผู้ได้รับอุบัติเหตุไม่ควรให้คนมุงแน่น ควรมีอากาศโปร่งแสงสว่างเพียงพอ การเคลื่อนย้าย
ผู้บาดเจ็บออกจากจุดเกิดเหตุไปไว้ในที่ที่ปลอดภัย ต้องทาด้วยความระมัดระวัง และไม่ให้เกิดความบาดเจ็บซ้าเติม
๒. โดยทั่ ว ไปให้ ผู้ ป่ ว ยเจ็ บ นอนนิ่งๆ ในท่า ที่ส บายที่สุ ด ปลอดภัย ที่สุ ด แล้ ว เริ่มให้ ก ารปฐมพยาบาล
ตามลาดับ กรณีที่ผู้บาดเจ็บอยู่ในสภาวะไม่รู้สึกตัว การจัดทาต้องทาด้วยความระมัดระวังป้องกันการปิดกั้นของ
ทางเดินลมหายใจ และระวังกระดูกไขสันหลังกรณีมีการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ
๓. สังเกตอาการ การหายใจ ชีพจร ไว้ตลอดเวลา ถ้าหยุดหายใจต้องทาการช่วยหายใจทันที
การเคลื่อนย้ายผู้บาดเจ็บ ควรกาหนดให้ถูกต้องว่าจะนาส่งในลักษณะใด เช่น หาม, เปล, อุ้ม, พยุง เพื่อให้ปลอดภัย
และสบายที่สุด
๔. ต้องส่งข่าวขอความช่วยเหลือต่างๆ ไว้ด้วย
๕. โดยทั่ว ไปไม่ควรให้ ผู้ป่ว ยดื่ม, กินยา หรือเครื่องดื่มใดๆ ทางปาก เพราะอาจส าลั กอาหาร และไม่
สะดวกต่อการรักษาต่อไป

๒๗๔

การปฐมพยาบาล ต้องระลึกเสมอว่าเวลาเป็นของมีค่าอย่างยิ่ง ควรกระทาทันทีอย่างสงบ ไม่ตื่นเต้น
โวยวาย, วิธีการถูกต้อง ตามลาดับความสาคัญก่อนหลัง
การประเมินผู้ป่วยประเมินทั้งร่างกายอย่างรวดเร็ว (Raqid Total Body Assessment)
การประเมินทั้งร่างกายนี้จาเป็นต้องทาอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ คือ ต้องทาให้เสร็จสิ้นภายในเวลา
๑ – ๒ นาที พร้อมทั้งให้การช่วยเหลือโดยเรียงตามลาดับความสาคัญ
๑. ประเมินระดับสติ การรู้เวลา บุคคล สถานที่
๒. ประเมินการหายใจ ว่าหายใจหรือไม่ ดูลักษณะการหายใจ ตรวจดูการอุดตันของทางเดินลมหายใจ ซึ่ง
อาจจะเกิดจากลิ้นตก หรือมีสิ่งแปลกปลอม เศษอาหารและเลือดไปอุดตันอยู่
๓. จับชีพจร ฟังเสียงหัวใจว่ามีการทางานหรือไม่ ร่วมกับสังเกตปาก เล็บ มือ ว่ามีสีเขียวคล้าหรือเปล่า
๔. ตรวจดูรอยบาดแผลต่างๆ คือมีลักษณะ รอยช้าบวม หาปริมาณการเสียเลือด
๕. ดูการแตกหัก การเคลื่อนของกระดูกและข้อต่อต่างๆ

๒๗๕

การกู้ชีพขั้นพื้นฐาน
ภาวะที่ทาให้ผู้ป่วยหยุดหายใจ หรือ หัวใจหยุดเต้น
ที่อาจพบได้แก่ ผู้ป่วย : หัวใจวาย ตกน้า ไฟฟ้าช๊อต ได้รับสารพิษ หรือยาเกินขนาด แพ้ยา
ขั้นตอนในการปฏิบัติ
๑. ประเมินให้แน่ใจว่า ผู้ป่วยหมดสติจริงหรือไม่
เขย่าตัวเบาๆ ที่หัวไหล่

ตะโกนขอความช่วยเหลือ

ให้คนไปโทรศัพท์ขอความช่วยเหลือ ทางการแพทย์ หรือรถนาส่งโรงพยาบาล
๒. ถ้าผู้ป่วยยังไม่อยู่ในท่าที่เหมาะ จัดให้ผู้ป่วยนอนหงายราบบนพื้นเรียบแข็ง ประคองส่วนศีรษะ คอ
และหลัง ให้มาพร้อมกัน

๒๗๖

๓. ในคนหมดสติ (ถ้าไม่มีการบาดเจ็บบริเวณกระดูกสันหลังส่วนคอ)
*ทางเดินหายใจถูกอุดกั้นโดยลิ้นที่หย่อนลงมา

* แก้ไขโดยการแหงนศีรษะและเชยคาง

ยกขากรรไกรขึ้น ๒ ข้าง (ถ้าสงสัยการบาดเจ็บบริเวณกระดูกสันหลังส่วนคอ)

การเปิดทางหายใจ และตรวจดูว่าผู้ป่วยหายใจได้เองหรือไม่

แหงนศีรษะและเชยคางไว้ ก้มหน้าเหนือปาก ตาดูว่าทรวงอกขยายหรือไม่
หูฟังเสียงลมหายใจออก แก้มแนบว่ามีลมหายใจออกมากระทบหรือไม่

๒๗๗

ถ้าไม่มีลมหายใจเริ่ม การเป่าปากต่อปาก ประกบปากต่อปากให้สนิทใช้นิ้วบีบจมูกไม่ให้รั่ว

การเป่าปากต่อจมูก ประกบปากต่อปากและจมูก

๔. ประเมินว่าไม่มีชีพจร วิธีคลาชีพจรที่คอ ให้คลาที่ลูกกระเดือกก่อน และเลื่อนนิ้วลงมาที่ร่องระหว่าง
หลอดลมและกล้ามเนื้ออีกมือแหงนศีรษะผู้ป่วยไว้

๒๗๘

ถ้าไม่มีชีพจรเริ่มการกดหน้าอก
หาตาแหน่งที่ วางมือสาหรับกดหน้าอก โดยใช้นิ้วกลางลูบตามชายโครงขึ้นมาจนถึงรอยต่อของกระดูก
หน้าอกกับกระดูกลิ้นปี่ในแนวกึ่งกลางลาตัว

ลักษณะของมือที่กดหน้าอก

๕. การกดหน้าอก เริ่มรอบปฏิบัติการ กดหน้าอก ๑๕ ครั้ง โดยนับหนึ่ง...และสอง...และสาม...จนถึงสิบ
ห้า กลับไปเป่าลมเข้าปอด ๒ ครั้ง (ใช้เวลา ๑.๕ – ๒ วินาที/ครั้ง) จนครบ ๔ รอบในเวลา ๑ นาที
ประเมินชีพจรซ้า
ถ้ายังไม่มี เริ่มช่วยหายใจ ๒ ครั้ง และกดหน้าอก ๑๕ ครั้ง สลับไปเรื่อยๆ จนกว่าจะมีคนมาช่วย
กรณีช่วย ๒ คน คลาชีพจร ถ้าไม่มี คนที่ ๒ กดหน้าอก ๕ ครั้ง ต่อด้วย คนแรกช่วยหายใจ ๑ ครั้ง
(ปัจจุบัน กดหน้าอก ๑๕ ครั้ง ช่วยหายใจ ๒ ครั้ง)

๒๗๙

ให้ปฏิบัติการกู้ชีพ ตลอดทางที่นาผู้ป่วยส่งโรงพยาบาล หรือมีทีมแพทย์มาช่วย
กรณีมีสิ่งแปลกปลอมอุดกั้นทางหายใจ
เพื่อเอาสิ่งแปลกปลอมที่อุดกั้นทางหายใจออกจากทารกต่ากว่า ๑ ปี ที่ยังไม่หมดสติ

ตบหลังกลางสะบัก (back blows) คือตบหลังกลางสะบัก ๕ ครั้ง สลับกับการกดหน้าอกเร็วๆ ๕ ครั้ง ให้
ศีรษะต่ากว่าลาตัวทาซ้าจนกว่าสิ่งที่อุดกั้นจะหลุดออกมาหรือหมดสติก็ใช้มือหยิบของแปลกปลอมออกมา พร้อมทั้ง
ทาการกู้ชีพต่อไป จนกว่าจะหายใจได้

๒๘๐

กดหน้าอก (Chest thrust)
การทา Heimlich maneuver (abdominal thrusts) ในผู้ป่วยที่มีสิ่งอุดกั้นทางหายใจ ขณะยืนหรือนั่ง
และยังมีสติอยู่
มือหนึ่งกาหมัด หันด้านหัวแม่มือเข้าหาหน้าท้องในแนวกลางเหนือสะดือเล็กน้อยแต่ต่ากว่าปลายลิ้นปี่ ใช้
อีกมือหนึ่งกุมบนหมัดที่วางไว้อยู่ก่อน กดหน้าท้องผู้ป่วยในแนวเฉียงขึ้นบนกระแทกสั้นๆ อย่างรวดเร็ว ดันกระแทก
ซ้า เป็นครั้งๆ จนกว่าสิ่งแปลกปลอมจะหลุดออกมา หรือผู้ป่วยหมดสติ

ในเด็ก

ในผู้ใหญ่

๒๘๑

ท่านอน จัดผู้ป่วยนอนหงาย นั่งคร่อมต้นขาผู้ป่วย วางสันมือหนึ่งบนหน้าท้องผู้ป่วย ในแนวกลางเหนือ
สะดือเล็กน้อย และต่ากว่าปลายลิ้นปี่ วางอีกมือบนมือที่วางอยู่ก่อนกดหน้าท้องสั้นๆ ในแนวเฉียงขึ้นบนอย่าง
รวดเร็ว

้ใหญ่
ในเด็ก THRUSTS) ใช้ในผู้ป่วยอ้วนมาก หรือ ในผู
การกดหน้าอก (CHEST
ตั้งครรภ์
ยืนด้านหลังผู้ป่วย แขนลอดใต้รักแร้โอบรอบผู้ป่วย มือกาหมัด หันด้านนิ้วหัวแม่มือของหมัดวางบน
กึ่งกลางกระดูกหน้าอก Sternum เลี่ยงลิ้นปี่ และซี่โครง ใช้อีกมือทับบนมือกุมหมัด และกระแทกไปด้านใน และ
ด้านบนจนกว่าสิ่งแปลกปลอมจะหลุดออกมาหรือผู้ป่วยหมดสติ

การล้วงคอ (Finger sweep) ใช้เฉพาะในผู้ป่วยที่หมดสติ ห้ามทาในผู้ป่วยชัก

๒๘๒

อ้าปากผู้ป่วย ใช้นิ้วหัวแม่มือและนิ้วอื่นๆ จับลิ้นและขากรรไกรล่างยกขึ้น (tongue-jaw lift) ใส่นิ้วชี้ของ
อีกมือ ลงไปข้างด้านในของแก้มล้วงลึกถึงโคลนลิ้น งอนิ้วทาเป็นขอเกี่ยวสิ่งแปลกปลอมให้หลุดออกมา ระวังอย่าดัน
ให้สิ่งแปลกปลอมลึกลงไปมากขึ้น

การปฐมพยาบาลผู้ป่วยหมดสติ (Unconscious)
การหมดสติ เป็นผลจากภาวะวิกฤติหลายอย่าง เช่น การชัก การช็อก การขาดออกซิเจน ขาดสารน้าเกลือ
แร่ การถูกสารพิษ การติดเชื้อรุนแรง ฯลฯ เป็นหัวเลี้ยงหัวต่อ ที่จะเกิดการเสียชีวิต
ลักษณะของการหมดสติ
- ซึม มึนงง (stupor) แต่ยังปลุก – เขย่าตัว ตื่นได้แต่งัวเงีย พูดไม่ค่อยรู้เรื่อง
- หมดความรู้สึก (Coma) ปลุก – เขย่าตัว ไม่ตื่น ใกล้เสียชีวิต
การปฐมพยาบาล
๑. ดูว่าหัวใจหยุดเต้น – หยุดหายใจ หรือไม่ ถ้ามีให้ทาการกระตุ้นหัวใจภายนอก และช่วยเหลือ
การหายใจ
๒. จัดท่าให้นอนหงาย เอียงหน้าไปข้างใดข้างหนึ่ง ป้องกันลิ้นตก ควรระวังถ้ามีการบาดเจ็บ
กระดูกส่วนคอ
๓. ดูว่าศีรษะมีบาดแผล ถ้ามีให้ห้ามเลือด ดูรูม่านตาตอบสนองดีหรือไม่
๔. ดูว่ามีการเสียเลือดภายนอกร่างกาย หรือไม่ ถ้ามีให้ทาการห้ามเลือด
๕. ดูว่าอวัยวะ แขนขา มีการบิด หัก หรือไม่ ถ้ามีให้เข้าเฝือกดามไว้
๖. หากมีอาการชักร่วมด้วย ให้ป้องกันอันตราย เช่นการกัดลิ้น
๗. ห้ามให้น้า – อาหารทางปาก
๘. สังเกตสัญญาณชีพ ตลอดเวลา
๙. รีบนาส่งโรงพยาบาล

๒๘๓

การปฐมพยาบาลผู้ป่วยช็อก (Shock)
ช็อก หมายถึง อาการที่หัวใจไม่สามารถสูบฉีดโลหิต ไปเลี้ยงส่วนต่างๆ ของร่างกายได้เพียงพอ มิใช่ตัวโรค
การรักษาพยาบาลควรแก้ที่ต้นเหตุไปด้วย
สาเหตุ
๑. เสียเลือด อาจจะมองเห็นการเสียเลือดสู่ภายนอก เช่น แขน ขา ขาด หรือมีการตกเลือดอยู่ภายใน
เช่น อุบัติเหตุ ช่องท้อง ทาให้ตับแตก ม้ามแตก
๒. เสียน้า และเกลือแร่ เช่น ท้องเดิน อาเจียน
๓. เสียน้าเหลือง เช่น บาดแผล จากไฟไหม้ น้าร้อนลวก
๔. ขาดออกซิเจน เช่น ทางเดินหายใจอุดตัน อุบัติเหตุทิ่มปอด หัวใจล้มเหลว
๕. พิษของเชื้อโรค จากการติดเชื้อรุนแรง
๖. การแพ้ เช่น แพ้ยา แมลง
๗. จิตใจ เช่น ตกใจมาก เจ็บปวดมาก
อาการ และอาการแสดง
- สัญญาณชีพ – อุณหภูมิต่า (มือเท้าเย็น) ความดันต่า ชีพจรเบาเร็ว หายใจเร็วตื้นไม่สม่าเสมอ
- ลักษณะทั่วไป – ใบหน้าซีด การรู้สติเปลี่ยนแปลง เช่น ซึม กระสับกระส่าย ผิวหนังเย็น ชื้น
การปฐมพยาบาล
๑. ให้ผู้ป่วยนอนราบ ยกปลายเท้าสูงขึ้น ประมาณ ๒๐ – ๓๐ ซม. ใน ๓๐ นาทีแรก
๒. ถ้าหยุดหายใจ ให้ปิดทางเดินหายใจให้โล่ง และช่วยเหลือการหายใจ
๓. ถ้าหัวใจหยุดเต้น ให้กระตุ้นหัวใจภายนอก
๔. ถ้ามีบาดแผลเลือดออก ให้ห้ามเลือด
๕. ให้ความอบอุ่นให้เพียงพอ ป้องกันการเสียความร้อน
๖. รีบนาส่งโรงพยาบาล

๒๘๔

การปฐมพยาบาลผู้ป่วยชัก (Convulsion)
การชัก เป็นอาการที่เกิดขึ้น เนื่องจากสมองทางานผิดปกติไปชั่วขณะ อาจทาให้เกิดอาการเคลื่อนไหว
ผิดปกติ กระตุก ความรู้สึกผิดปกติ ถ้ามีอาการบ่อยซ้ากันหลายๆ ครั้ง เรียกว่าโรคลมชัก
สาเหตุ
๑. ความผิดปกติของสมอง เช่น อุบัติเหตุ การอักเสบ เนื้องอกในสมอง สารพิษ เช่น สารตะกั่ว ยาฆ่า
แมลง ยาบ้า พิษสุราเรื้อรัง
๒. ความผิดปกติของสารน้าเกลือ เช่น น้าตาลต่า โซเดียมต่า แคลเซียมต่า แมกนีเซียมต่า
๓. สาเหตุอื่นๆ เช่น ชักจากไข้สูงในเด็ก
อาการและอาการแสดง
- ซึมเศร้า ง่วง ปวดศีรษะ
- งุนงง แขนขาอ่อนแรง
- แขนขากระตุก พูดไม่ได้ ปากขมุบขมิบ
- รู้สึกชา เจ็บ เห็นแสง ได้ยินเสียง รู้รสแปลก
- จุกเสียดแน่นหน้าอก ปวดท้อง หัวใจเต้นผิดจังหวะ เหงื่อออก
- ล้ม หมดสติ เกร็ง น้าลายฟูมปาก ปัสสาวะ อุจจาระราด
การปฐมพยาบาล
๑. ระวังอุบัติเหตุเพิ่มเติม เช่น ศีรษะฟาด ถูกของมีคม ตกจากที่สูง
๒. ระวังการกัดลิ้น ใช้ด้ามช้อนพันผ้าสอดเข้าระหว่างฟัน
๓. จัดท่าป้องกันการสาลัก โดยให้นอนตะแคงเอียงไปด้านใดด้านหนึ่ง
๔. คลายสิ่งรัดร่างกายให้หลวม
๕. ถ้าหัวใจหยุดเต้น หรือหยุดหายใจ ให้รีบช่วยเหลือ
๖. ถ้าไข้สูงให้เช็ดตัวด้วยน้าเย็น ตามข้อพับ และผิวหนังทั่วไป
๗. ไม่ควรให้ยา น้าทางปาก
๘. รีบนาส่งโรงพยาบาล
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การปฐมพยาบาลผู้ป่วยภาวะที่เกิดขึ้นในขณะอากาศร้อน
Heat Stroke โรคลมแดด เกิดจากการที่ร่างกายอยู่ท่ามกลางความร้อนมากและนานเกินไป อุณหภูมิ
ร่างกายเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ร่างกายไม่สามารถปรับอุณหภูมิได้ทัน ทาให้เกิดอาการต่างๆ ได้ ตัวร้อนจัด ผิวแห้ง
เวียนศีรษะ ปวดศีรษะ กระหายน้า คลื่นไส้ กล้ามเนื้อเป็นตะคริว
Sun stroke โรคแดดเผาโดนแสงแดดเผามาก ผิวหนังจะไหม้ การป้องกันง่ายกว่าการรักษา
Heat exhaustion โรคหอบแดด ลมร้อน ซึ่งเกิดจากการอยู่ในที่มีอุณหภูมิสูง พบบ่อยในผู้ที่ทางานอยู่
ใกล้เตาเผา กลางแดด พวกนี้จะพบว่า มีเหงื่อออกมาก ร่างกายสูญเสียน้าและเกลือแร่ อุณหภูมิร่างกายต่ากว่า
เกณฑ์ปกติ มึนงง อาเจียน อาจหมดความรู้สึกได้
Heat cramps ลมตะคริว คือภาวะที่มีการกระตุก (contraction) ของกล้ามเนื้อโดยไม่ได้ตั้งใจ เกิดจาก
การออกกาลังกายในที่อุณหภูมิสูง กลางแจ้ง ทาให้มีการสูญเสียเกลือโซเดียมคลอไรด์ ออกจากร่างกายมากทาง
เหงื่อ
การปฐมพยาบาล
๑. นาผู้ป่วยไปนอนในสถานที่ร่มที่มีลมพัดผ่านได้สะดวก โดยนอนราบ ยกปลายเท้าสูง ๒๐ องศา ผ่อน
คลายเสื้อผ้าที่รัดออก
๒. ถ้าตัวร้อนจัดใช้ผ้าชุบน้าเช็ดตัวเพื่อคลายความร้อน
๓. ให้ดื่มน้าเกลือ (เกลือ ๑/๒ – ๑ ช้อนชา/น้า ๑ แก้ว หรือ เกลือ ๑ ช้อนชา/น้า ๑ ขวดกลม) ถ้าไม่
อาเจียน
๔. ถ้าอาการดีขึ้นควรให้นอนพัก เพื่อลดการทางานของหัวใจและลดจานวนความร้อนที่จะสร้างจาก
ร่างกาย
๕. ถ้าเป็นตะคริวควรนวดบริเวณที่เป็นตะคริวเบาๆ และให้ยืดกล้ามเนื้อบริเวณที่เกร็งตัว
๖. ควรรีบส่งโรงพยาบาล ถ้าผู้ป่วยไม่ค่อยรู้สึกตัว เพราะผู้ป่วยอาจช็อกได้ (ชีพจรจะเบาและเร็วมาก)
เกลือป่น ๑ ช้อนชา
น้า ๑ ขวดกลม

๒๘๖

การปฐมพยาบาลบาดแผล
บาดแผล คือ การชอกช้าฉีกขาดของผิวหนัง หรือเนื้อเยื่อของร่างกาย เช่น ที่สมอง ปอด ตับ ไต อวัยวะ
ต่างๆ ภายในช่องท้อง เป็นต้น
บาดแผล มี ๒ ชนิด
๑. บาดแผลภายใน (บาดแผลปิด) จะทาให้การบาดเจ็บ ฉีกขาดของเนื้อเยื่อที่อวัยวะภายในร่างกาย
ต่างๆ จะทาให้มีการเสียเลือดมาก และเกิดอาการช็อกได้ การปฐมพยาบาลบาดแผลภายใน ไม่ว่าเกิดเป็นที่ไหน
ได้แก่การช่วยชีวิตขั้นต้น ซึ่งส่วนใหญ่เกี่ยวข้องกับเรื่องการหายใจและช็อก ช่วยการหายใจ รักษาอาการช็อกเท่าที่
ทาได้ แล้วรีบนาส่งโรงพยาบาลโดยเร็ว
๒. บาดแผลที่ผิวหนัง (บาดแผลเปิด) แบ่งตามลักษณะและความรุนแรงดังนี้
๒.๑ แผลถลอก (Abrasion) เป็นแผลตื้นๆ หนังกาพร้าหลุด เลือดออกน้อย
๒.๒ แผลฟกช้าดาเขียว ถูกกระแทกหรือทับ มีเลือดออกใต้ผิวหนัง บวมช้า
๒.๓ แผลตัด(Cut wound Incised wound) เกิดจากถูกของมีคมบาดขอบแผลเรียบ และชิดกัน
ถ้าแผลลึกมาก อาจถูกเส้นเลือดใหญ่ ทาให้เสียเลือดได้มาก
๒.๔ แผลช้าฉีกขาดกระรุ่งกระริ่ง(Lacerated wound) เกิดจากแรงกระแทก หรือวัตถุที่ไม่มีคม
ถูกตี ถูกเครื่องจักร ถูกรถชน มีรอยฉีกขาดขอบแผลมักไม่เรียบ
๒.๕ แผลถูกแทง (Stab wound, puncture wound)เกิดจากถูกของแหลมทิ่มแทง มีความลึก
มากกว่าความยาว
๒.๖ แผลจากกระสุนปืน (Gunshot wound) เป็นรูผ่านผิวหนัง ขอบช้า โดยทั่วไปแผลกระสุนออก
มักมีขนาดใหญ่กว่าแผลกระสุนเข้า ถ้าถูกเส้นเลือดใหญ่ ก็ทาให้เสียเลือดได้มาก
หลักการให้การปฐมพยาบาลบาดแผล
๑. ป้องกันร่างกายสูญเสียเลือดเพิ่มมากขึ้น
๒. ป้องกันการปนเปื้อนที่แผลมากขึ้น (แผลติดเชื้อ)
๓. บรรเทาความเจ็บปวด

๒๘๗

๔. ป้องกันการบาดเจ็บเพิ่มมากขึ้น
๕. ป้องกันภาวะแทรกซ้อน ซึ่งมีผลทาให้เกิดความพิการ หรือเป็นอันตรายต่อชีวิต เช่น อัมพาต
การไหลเวียนเลือดขัดข้อง
อันตรายของบาดแผล
เมื่อเกิดบาดแผลที่มีเลือดออกมาก อาจมีอันตรายถึงชีวิตได้ บาดแผลที่สาคัญได้แก่ บาดแผลที่ศีรษะ ทรวง
อก หลัง และท้อง เป็นสาเหตุสาคัญทาให้สูญเสียการทาหน้าที่ของอวัยวะในการดาเนินชีวิต เช่น สมอง หัวใจ ปอด
ตับ ไต ฯลฯ และยังไม่สามารถควบคุมการเสียเลือดภายในร่างกายได้ เกิดภาวะช็อกรุนแรง และตายภายในเวลา
อันรวดเร็ว
- ภาวะแทรกซ้อนที่สาคัญของบาดแผล คือ การติดเชื้อ ถ้าให้การปฐมพยาบาลไม่ถูกต้อง ก็ทาให้มีภาวะ
ติดเชื้อรุนแรง กลายเป็นสาเหตุแผลเน่า และต้องตัดอวัยวะ แขน ขา ไปในที่สุด
- อันตรายจากภาวะแทรกซ้อนที่สาคัญอีกอย่างคือ บาดทะยัก ไม่ว่าจากสัตว์กัด ผิวหนังถลอก บาดแผล
ทุกชนิด รวมทั้งบาดแผลไฟไหม้ด้วย
การพิจารณาบาดแผล
ผู้ป่วยมีบาดแผล ควรพิจารณาว่าบาดแผลมีลักษณะอย่างไร ก่อนทาการปฐมพยาบาล
๑. ตาแหน่งทั่วไปของแผลถ้าเป็นแผลสดหรือเพิ่งเกิดขึ้น จะต้องทาการปฐมพยาบาลทันที เริ่มด้วยการ
ทาให้เลือดหยุด ป้องกันการเกิดช็อก และทาความสะอาดบาดแผล ถ้าเป็นแผลที่เกิดขึ้นนานกว่า ๖ ชม. ถือว่าเป็น
แผลสกปรก การปฐมพยาบาล จะทาเพียงแต่หาผ้าสะอาดปิดแผล และทาให้อวัยวะส่วนนั้นอยู่นิ่งๆ ก่อนนาส่ง
โรงพยาบาล
๒. ตาแหน่งของแผล สาคัญมาก เช่น แผลถูกของแหลมแทงบริเวณหน้าอก แล้วผู้ป่วยมีอาการหอบและ
แน่นหน้าอก แสดงว่าแผลนั้นน่าจะทะลุเข้าช่องอก อาจจะไปถูกเนื้อปอดเข้าด้วย หรือแผลถูกแทงที่หน้าท้อง ถ้า
หากผู้ป่วยเกิดมีอาการช็อก หน้าท้องแข็งตึงมากและกดเจ็บ เช่นนี้แสดงว่า ปลายมีดได้ท ะลุเข้าช่องท้อง และไปถูก
อวัยวะอันใดอันหนึ่งในช่องท้อง
๓. ขนาดของแผล ตามปกติ แผลใหญ่มีโอกาสเกิดอันตรายมากกว่าแผลเล็ก เพราะเลือดจะออกมากกว่า
และเกิดความชอกช้ามากกว่า แต่ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความลึก และตาแหน่งของแผลด้วย
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๔. ความลึกของแผล และความชอกช้าของผิวหนังรอบๆ แผล แผลบางชนิด ดูเผินๆ เป็นแผลถลอก ไม่สู้
ร้ายแรงอะไร แต่ถ้าผิวหนังบริเวณนั้นมีสีเขียวคล้า และช้าบวมมาก ให้นึกถึงอวัยวะที่อยู่ใต้ผิวหนังนั้น เช่น กระดูก
อาจจะหักด้วย แผลที่ลึกมาก กล้ามเนื้อ เอ็น เส้นเลือด หรือเส้นประสาทอาจถูกตัดขาดไปด้วย
๕. ความสกปรกของบาดแผล ถ้ามีสิ่งแปลกปลอมตกค้างอยู่ในแผล เช่น เศษไม้ ใบหญ้า หิน หรือ ดิน
ถ้าแผลไม่ ลึ ก นั กจะต้ องพยายามเอาออกเท่ าที่ จะทาได้ แต่ ถ้า ลึ ก มาก ไม่จ าเป็น ต้องเอาออก ให้ มาเอาออกที่
โรงพยาบาล
การปฐมพยาบาล
๑. ห้ามเลือด
๒. ป้องกันไม่ให้สิ่งสกปรกสัมผัสกับแผลมากขึ้น
๓. ปฐมพยาบาลสาหรับผู้ป่วยช็อกเท่าที่ทาได้
๔. เคลื่อนไหวส่วนที่บาดเจ็บให้น้อยที่สุด
๕. รีบนาส่งโรงพยาบาล
วิธีการห้ามเลือด
๑. กดที่แผลโดยตรง โดยใช้นิ้วมือ อุ้งมือ หรือใช้ผ้าสะอาดกด หรือใช้ผ้าสะอาดปิดปากแผลแล้วพันด้วย
ผ้าพันแผลให้แน่น เป็นวิธีที่สะดวก ง่ายได้ผลดี และนิยมใช้มากที่สุด ใช้ได้ดีในรายที่แผลลึกไม่มาก และเกิดตาม
แขน ขา ข้อดีของวิธีนี้ก็คือส่วนอื่นๆ ของร่างกายที่ไม่มีบาดแผลยังคงมีเลือดมาเลี้ยงตามปกติ

๒. ยกส่วนที่มีบาดแผลให้สูงกว่าระดับหัวใจ อาจใช้กับบาดแผลที่แขนขา ในกรณีนี้ควรแน่ใจว่ากระดูก
บริเวณนั้นไม่หักด้วย

๒๘๙

๓. การใช้เชือกรัด หรือใช้วีขันชะเนาะ ใช้สาหรับเลือดออกที่แขนหรือขา ตาแหน่งที่รัดคือ เหนือแผล
หรื อ ระหว่ างแผลกั บ หั ว ใจ เพื่อ บี บ เส้ น เลื อ ดให้ ตีบ ลง วั ส ดุ ที่ใ ช้รั ดแล้ ว แต่จ ะหาได้ เช่ น เชือ ก เนคไท เข็ มขั ด
ผ้าพันแผล สายยาง หรือผ้า เป็นต้น เมื่อรัดแล้วบางทีเลือดยังไม่หยุดก็ต้องใช้วิธีขันชะเนาะช่วย คือใช้ท่อนไม้เล็กๆ
หรือแท่งอะไรก็ได้ที่แข็งๆ สอดไปใต้เชือก(ระหว่างเชือกกับผิวหนัง) แล้วบิดไปทางใดทางหนึ่งจนเชือกตึงและรัด
แน่นเข้า ใช้เชือกอีกเส้นหนึ่งผูกปลายไม้ไว้กับเชือกที่รัด เพื่อกันไม้หมุนกลับที่เดิม วิธีนี้เหมาะสาหรับแผลใหญ่ๆ
เช่น ขาหรือแขนขาดและสามารถทาให้เลือดหยุดได้

การรัด ถ้าแผลเล็กๆ รัดนานประมาณ ๑๕ – ๒๐ นาที แล้วคลายดูสักครั้งว่าเลือดหยุดหรือยัง ถ้าหยุดแล้ว
เอาออกได้ ถ้ายังไม่หยุดก็ให้รัดต่อไปใหม่ ถ้าเป็นแผลใหญ่ หรือเส้นเลือดใหญ่ขาดมักจะไม่หยุดง่าย เวลาคลายออก
ครั้งหนึ่งจะเสียเลือดไปอีกมาก เพราะเลือดจะพุ่งออกมาโดยตรง ฉะนั้นจึงไม่ควรคลายบ่อยๆ ควรรัดไว้ให้ นาน
ประมาณ ๑/๒ – ๑ ชม. (ไม่ควรให้นานเกิน ๑, ๑/๒ ชม.) เพราะจะทาให้เกิดเนื้อตายขึ้นได้
เมื่อรัดครบ ๑ ชม. แล้ว ควรคลายออกสักพักแล้วรัดใหม่ ควรรีบไปโรงพยาบาลให้ทันภายในเวลา ๑, ๑/๒
ชม. และจะต้องบอกให้แพทย์ทราบด้วยว่าได้รัดมานานเท่าใดแล้ว
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การห้ามเลือดตามอวัยวะต่างๆ
 เลือกออกที่ศีรษะ ใบหน้า ใช้มือกด ต่อไปใช้ผ้าสะอาดพับหลายๆ ชั้นวาง แล้วใช้ผ้าพันแผลพันให้แน่น
 เลือดออกบริเวณคอ ใช้มือหรือผ้ากด ไม่ใช่ผ้าพันเพราะอาจจะรัดคอหายใจไม่ออก
 เลื อดออกจากจมูก เช่น เลื อดกาเดา ใช้มือบีบจมูก หายใจทางปาก ถ้าเป็นไปได้ให้ นั่งโน้มตัว มา
ข้างหน้าเล็กน้อย

 เลือดออกที่ลิ้น ใช้นิ้วมือบีบลิ้นไว้
 เลือดออกที่เหงื่อ ใช้ผ้าพันเป็นก้อน หรือขมวดปลายผ้าเช็ดหน้าให้เป็นปม วางที่เหงื่อตรงเลือดออก
แล้วให้ผู้ป่วยกัดไว้ให้แน่น
 เลือดออกที่ลาตัว ใช้มือกด ใช้ผ้าสะอาดวางบนแผล แล้วพันผ้ารัดให้แน่น
 เลือดออกที่แขนขา ใช้มือกดหรือใช้ผ้ารัดให้แน่น ถ้าไม่หยุดใช้เชือกรัดเหนือแผลช่วยอีก

ในรายที่แขนหรือขาขาด เลือดจะออกมาก รีบเอามือบีบตรงที่เลือดออกก่อน แล้วให้ผู้ช่วยใช้เชือกรัดเหนือ
แผลจนเลือดหยุด ต่อไปใช้ผ้าวางทับบนแผลหลายๆ ชั้น แล้วเอาผ้าพันแผลพันให้แน่น ถ้าจาเป็นต้องคลายเชือกที่
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รัดเหนือแผล เช่น ต้องเสียเวลาเดินทางไปโรงพยาบาลนานเกินกว่า ๑ – ๒ ชม. ก็คลายออกได้ แต่ผ้าที่พันตรงแผล
ต้องรัดให้แน่นพอที่จะห้ามเลือดไว้ได้
 การวางกระเป๋าน้าแข็งบริเวณเลือดออก อาจช่วยให้เลือดหยุดเร็วขึ้น เพราะทาให้เส้นเลือดหดตัว
 การยกแขนหรือขาข้างที่มีเลือดออกให้สูงขึ้น เช่น ใช้หมอนหนุนเอาไว้ จะช่วยทาให้เลือดหยุดเร็ว
เพราะเลือดไหลมาสู่อวัยวะนั้นช้าลง
 โดยทั่วไปในคนปกติเลือดจะหยุดได้เอง ธรรมชาติสร้างให้เลือดแข็งตัว เป็นลิ่ม เมื่อออกมาสู่ภายนอก
เส้นเลือด และเส้นเลือดที่ฉีกขาดจะหดตัวเล็กลง ทาให้เลือดไหลมายังเส้นเลือดนั้นน้อย และช้าลง จึง
ทาให้เลือดมีโอกาสแข็งตัวจับกันเป็นก้อนอุดรูรั่วของเส้นเลือดไว้
ควรเก็บอวัยวะที่ขาดหรือหลุดออกจากร่างกายโดยสิ้นเชิงเพื่อประโยชน์ในการรักษาอาจต่ออวัยวะที่ขาด
เข้าที่เดิมได้อย่างมีประสิทธิภาพในปัจจุบันนี้ ได้แก่ แขน ขา นิ้วมือ นิ้วเท้า ใบหู ลิ้น อวัยวะเพศชาย เป็นต้น ฯลฯ
นาเอาส่วนที่ขาดทาความสะอาดแล้วใส่ในถุงพลาสติกที่แห้งสะอาดปิดปากถุง นาเอาถุงที่ใส่อวัยวะไปวางในกล่อง
บรรจุน้าแข็ง หรือกระติกน้าแข็ง
การส่งต่อผู้ป่วย ถ้าไปไกลควรมีบุคลากรทางการแพทย์ร่วมดูแลด้วย
การทาความสะอาดบาดแผล
บริเวณรอบๆ ตัวเรา เช่น เสื้อผ้ า พื้นดิน ในแม่น้า ลาคลอง ฝุ่นละออง มีเชื้อโรคอยู่มากมาย เมื่อเกิด
บาดแผลขึ้น เชื้อโรคย่อมจะต้องเข้าไปในแผลเสมอ ถ้าร่างกายมีภูมิต้านทาน และแผลไม่สกปรกมากก็ไม่เกิดการ
อักเสบขึ้น ถ้าร่างกายมีภูมิต้านทานน้อยและแผลสกปรกมาก ก็เกิดการอักเสบ เป็นหนองได้ จึงจาเป็นที่จะต้อง
ป้องกันไม่ให้เชื้อโรคเข้าสู่บาดแผล
บาดแผลโดยทั่ว ไป หลั ง จากท าให้ เลื อดหยุด แล้ ว ก่อนทาแผลผู้ ท าควรล้ า งมือฟอกด้ ว ยสบู่ ให้ ส ะอาด
เสียก่อน แล้วจึงใช้ผ้าหรือสาลีสะอาดชะล้างแผลผู้ป่ วย โดยใช้น้าต้มสุก ที่ทิ้งไว้ให้เย็นเสียก่อน ถ้าไม่มีน้าต้มใช้
น้าประปาแทนก็ได้ หากสกปรกมากจะใช้สบู่ฟอกเฉพาะผิวหนังรอบๆ แผล (อย่าฟอกในแผลโดยตรง) นอกจากแผล
ถูกสัตว์ซึ่งสงสัยว่าอาจเป็นโรคพิษสุนัขบ้ากัด ให้ฟอกสบู่ในบาดแผลด้วยและใช้น้าล้างปริมาณมากๆ หลังจากนั้น เอา
ผ้าสะอาดเช็ดรอบๆ แผลให้แห้ง แล้วปิดแผลด้วยผ้าสะอาดพันแผลไว้
บาดแผลเล็กๆ เช่น แผลมีดบาด แก้วบาดหรืออื่นๆ ที่ไม่ร้ายแรง หลังจากล้างแผลสะอาดแล้ว อาจจะใช้
ยาใส่เพื่อฆ่าเชื้อโรคด้วย เช่น สารละลายโพวิโดน-ไอโอดีนได้
สิ่งสาคัญในการป้องกัน ไม่ให้แผลอักเสบ อยู่ที่การล้างแผลให้สะอาด ถ้าหากล้างแผลให้สะอาดดีจริงๆ
แล้ว แผลมักจะไม่มีอาการอักเสบเป็นหนองในภายหลัง
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สิ่งแปลกปลอมที่มีอยู่ในแผล เช่น เศษดิน หิน เศษไม้ต่างๆ ให้พยายามเอาออก เท่าที่จะทาได้ ก่อนนาส่ง
โรงพยาบาล แต่ถ้าเป็นสิ่งแปลกปลอมขนาดใหญ่ เช่น มีดปักคาอยู่ ไม้แหลม เหล็กแหลม เหล็กขูดช๊าปปักคาอยู่
อย่าพยายามดึงออกเพราะจะเกิดอันตรายขึ้น โดยปลายของวัสดุเหล่านี้ อาจจะบาดเส้นเลือดหรือเส้นประสาท และ
จะทาให้เลือดออกมากขึ้น หลังจากดึงออก

การทาให้อวัยวะส่วนนั้นอยู่นิ่งๆ สาหรับบาดแผลเล็กอาจไม่จาเป็นมาก แต่ถ้าเป็นบาดแผลใหญ่ ๆ มาก
หลั งจากทาแผลแล้ ว ควรจะดามเอาไว้ เช่น บาดแผลที่แขน ขา เพื่อไม่ให้ อวัยวะนั้นเคลื่ อนไหวมาก ในเวลา
เคลื่อนย้ายผู้ป่วย เพราะอาจจะทาให้เลือดออกมาอีก
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การปฐมพยาบาลบาดแผลต่อทรวงอก
สาเหตุ ได้รับอันตรายจากกระสุนปืน สะเก็ดระเบิด ของแหลมคม มีดและไม้ปักคา
บาดแผลที่ทรวงอกอาจทาให้เกิดการบาดเจ็บภายในที่รุนแรง ทั้งภายในช่องอกและช่องท้องตอนบน ปอดมี
โอกาสบาดเจ็บค่อนข้างง่าย บาดแผลทะลุผ่านเยื่อหุ้มปอด เวลาผู้ป่วยหายใจ จะมีลมผ่านเข้าไปในช่องอกทาให้
ปอดขยายตัวไม่เต็มที่ ผู้ป่วยจะเจ็บปวด หายใจลาบาก ขาดออกซิเจนอาจมีฟอง สีชมพู – แดง ออกมาด้วยในกรณี
โดนปอด
การปฐมพยาบาล
- แผลชนิดนี้ควรรีบปิดให้แน่นด้วยผ้าสะอาด หรือฝ่ามือที่สะอาดปิดให้แน่นป้องกันไม่ให้ลมเข้าปอด
เพื่อป้องกันไม่ให้การแฟบตัวของปอดมากขึ้น
- ห้ ามเลื อ ดและถ้า มีของปัก คาอยู่ เช่น มีด ไม้ ดินสอดา อย่ าดึงออกเป็นอันขาด ควรคาไว้ใ น
ลักษณะนั้น ถ้าดึงออกจะทาให้ผู้ป่วยตกเลือดมากถึงตายได้
- รักษาอาการช็อก
- ดูแลและช่วยเหลือเรื่องการหายใจ
- รีบนาส่งโรงพยาบาลโดยด่วน
ขณะเคลื่อนย้ายผู้ป่วยให้นอนตะแคงเอาข้างที่มีบาดแผลลง เพื่อให้ปอดข้างดีได้ขยายตัวสะดวก
การปฐมพยาบาลบาดแผลต่อหน้าท้อง
บาดแผลที่ลึกเข้าไปในช่องท้อง อาจทาให้เจ็บปวดอย่างรุนแรง คลื่นไส้ อาเจียน มีการเกร็งของกล้ามเนื้อ
หน้าท้อง ส่วนใหญ่แล้วจะมีการบาดเจ็บและการเสียเลือดอยู่ภายใน บาดแผลลักษณะนี้จะต้องได้รับการผ่าตัด
ช่วยเหลือด่วน ขณะนาส่งโรงพยาบาลควรให้ผู้บาดเจ็บนอนราบ ดูแลให้ความอบอุ่น ไม่ควรให้ดื่มหรือรับประทาน
อะไรทั้งสิ้น ถ้ามีลาไส้โผล่ออกมา ไม่ต้องดันกลับเข้าไป ให้ใช้ถุงพลาสติกหรือผ้าสะอาดคลุมไว้ ถ้ามีเลือดออกมาก
ควรห้ามเลือดโดยการกดโดยตรงแล้วปิดแผล และผูกด้วยผ้าพันแผลให้แน่นเพื่อเพิ่มแรงกด ถ้าผู้บาดเจ็บหมดสติ
ช็อก รักษาตามอาการขณะรอการนาส่งโรงพยาบาล

๒๙๔

การปฐมพยาบาลบาดแผลถูกความร้อนและน้าร้อนลวก
สาเหตุการเกิดบาดแผล
- ความร้อนแห้ง เช่น ไฟไหม้ ถูกเปลวไฟ ถูกวัสดุร้อนๆ
- ความร้อนเปียก เช่น น้าร้อนลวก น้ามันร้อนๆ น้าเชื่อร้อนๆ ยางมะตอยร้อน ไอน้า
- สารเคมีต่างๆ เช่น น้ากรด น้าด่าง
- แสงรังสี เช่น กัมมันตรังสี แสงเอกซเรย์ ระเบิดปรมาณู
- กระแสไฟฟ้า เช่น ถูกกระแสไฟฟ้าจากลวด สายไฟ ฟ้าผ่า
- การเสียดสี ได้แก่ การสัมผัสกับสิ่งเคลื่อนไหวอย่างเร็ว การลื่นไถลผิวหนังครูดกับพื้น
การปฐมพยาบาล
เพื่อหยุดกระบวนการทาลายผิวหนังจากความร้อนและบรรเทาความปวด ลดอาการบาดเจ็บ ลด
โอกาสเสี่ยงต่อการติดเชื้อ เตรียมนาส่งโรงพยาบาล
รุนแรงระดับหนึ่ง First Degree burn ไหม้พองผิวหนังชั้นนอกเท่านั้น อาการผิวหนังแดง อาจมีอาการ
ปวด และบวมเล็กน้อย รีบแช่ส่วนที่ถูกไหม้ ด้วยน้าเย็นทันที ครู่หนึ่งแล้วซับให้แห้ง
รุนแรงระดับสอง Second Degree burn รุนแรงมากที่สุด แผลจะไหม้ลึกเกินชั้นผิวหนัง ลึกถึงกล้ามเนื้อ
และกระดูก แผลจะเป็นสีขาว เทา หรือ ดา โดยทั่วไปถ้าผู้ป่วยได้รับความรุนแรงมาก มักจะมีทั้ง ๓ ระดับร่วมกัน
ไม่แช่ในน้าเย็น ปิดแผลด้วยผ้าสะอาด ถ้ามีบาดแผลไหม้ที่มือให้ยกมือสูงไว้ป้องกันการบวม แล้วรีบส่งโรงพยาบาล
พิจารณาตาแหน่งที่ถูกความร้อน ถ้าบาดแผลเกิดขึ้นที่บริเวณสาคัญๆ ก็นับว่ามีความรุนแรง เช่นเกิดที่ข้อ
พับ แขน ขา หรือเกิดที่ไวต่อความรู้สึก เช่น ฝีเย็บ มือ หู ตา ใบหน้า และเท้า ถึงแม้ว่าการไหม้พองในบริเวณเหล่านี้
จะไม่ลึกมากนัก ก็นับว่าจัดอยู่ในขั้นรุนแรง ต้องส่งต่อในโรงพยาบาล
พิจารณาอายุของผู้ป่วย เด็กอายุต่ากว่า ๑๘ เดือน และกับผู้ใหญ่อายุเกิน ๔๕ ปีขึ้นไป จะมีความรุนแรง
มากกว่าวัยอื่นๆ ขณะที่ได้รับความร้อนเท่าๆ กัน วัยดังกล่าวจะมีอัตราตายสูงจากไฟไหม้น้าร้อนลวก

๒๙๕

การปฐมพยาบาลบาดแผลถูกความร้อนจากกระแสไฟฟ้า
เกิดขึ้นเมื้อกระแสไฟฟ้าผ่านเข้าร่างกาย ตรงจุดที่กระแสไฟฟ้าเข้าและออก อวัยวะภายในตามทางเดินของ
กระแสไฟฟ้าจะถูกทาลาย
บาดแผลถูกความร้อนจากกระแสไฟฟ้าเกิดขึ้นได้อย่างไร อาจเกิดจากฟ้าผ่าหรือกระแสไฟฟ้าธรรมดา
หรือแรงดันสูง การช็อกจากไฟฟ้าทาให้หัวใจหยุดเต้นได้ ถ้าผู้บาดเจ็บไม่รู้สึกตัวต้องทาปฏิบัติการกู้ชีพ ตาแหน่งและ
ทิศทางของบาดแผลเข้าและออกบอกได้ว่าเกิดการบาดเจ็บภายในมากเพียงไร
ข้อพึงสังเกต อาจมีอาการ
- ไมรู้สึกตัว บาดแผลถูกความร้อนจะลึก บวมไหม้ และมีเขม่าติดที่จุดเข้าและออกของกระแสไฟฟ้า
- ถ้าเกิดจาการกระโดดของกระแสไฟฟ้าแรงดันสูง จะมีสีน้าตาลของทองแดงตกค้างที่ผิวหนัง (อย่า
คิดว่าเป็นเพียงการบาดเจ็บ)
- อาการแสดงของภาวะช็อกเนื่องจากกระแสไฟฟ้าทาให้หัวใจหยุดทางาน
การปฐมพยาบาล
- รักษาบาดแผลและภาวะช็อก
- นาส่งโรงพยาบาลโดยด่วน
อย่าเข้าช่วยผู้บาดเจ็บจากกระแสไฟฟ้าแรงดันสูงจนกว่าได้รับการยืนยันว่าได้ตัดและแยกกระแสไฟฟ้า
ออกแล้ว
ปลดคนไข้ให้หลุดโดยใช้ไม้ยาวแห้งเขี่ยสายไฟให้พ้นคนไข้ หรือใช้ผ้าแห้งคล้องตัวคนไข้ แล้วกระตุก
ออกมา ผู้ช่วยต้องยืนบนพื้นแห้งๆ ที่มิใช่ตัวนาไฟฟ้า
ถ้าผู้บาดเจ็บไม่รู้สึกตัวเปิดทางเดินหายใจทันที ตรวจการหายใจและชีพจร และเตรียมปฏิบัติการกู้ชีพ
ถ้าจาเป็น
๑. ราดน้าเย็นบริเวณที่บาดเจ็บ
๒. ปิดบาดแผลด้วยแผ่นปิดแผลถูกความร้อน ผ้าทาแผล หรือวัสดุอื่นที่สะอาดไม่เป็นปุย

๒๙๖

๓. โทรศัพท์ขอรถพยาบาล รักษาผู้เจ็บที่มีภาวะช็อก ควรส่งโรงพยาบาลทุกคน เพื่อดูอาการ เพราะ
กระแสไฟฟ้าที่ผ่านหัวใจ อาจทาให้เกิดอันตรายได้ในภายหลัง และการทาลายกล้ามเนื้อจากกระแสไฟฟ้าอาจ
เป็นอันตรายต่อไตในการขับถ่ายของเสีย
การปฐมพยาบาลผู้ป่วยจากแรงผลักดันของระเบิด
อาการขอผู้ถูกแรงผลักดันของการระเบิด
ความร้ายแรงของภยันตราย ขึ้นกับระยะทางที่คนไข้อยู่ใกล้หรือไกลจากจุดระเบิด ผู้ที่อยู่ใกล้ศูนย์กลางจะตายทันที
ผู้อยู่ห่างออกไปอาจจะยังมีชีวิตรอดอยู่ได้ แรงผลักดันของการระเบิด อาจไม่มีร่องรอยของการบาดเจ็บให้เห็นได้
จากภายนอก เช่น บาดเจ็บหรือฟกช้า หรือกระดูกหัก แต่อวัยวะภายในอาจเกิดบาดเจ็บเช่น มีการฉีกขาดของปอด
ลาไส้และอวัยวะอื่นๆ ถ้าอวัยวะภายในเกิดภยันตราย คนไข้จะกระวนกระวาย ซีด ประหม่าตกใจหวาดกลัว ซึ่งถ้าดู
เผินๆ คิดว่าเป็นโรคประสาทอ่อนเนื่องจากการรบ แต่ต่อไปอาจเกิดอาการช็อก หายใจหอบ เนื่องจากเลือดออก
ภายใน ต้องรีบนาส่งแพทย์ให้ทันท่วงที เพราะเป็นอันตรายถึงชีวิตได้
บางครั้งอาจถูกสิ่งปรักหักพังหล่นกระทบกระแทก ควรต้องได้รับการช่วยเหลือก่อนในระยะแรก เพราะถ้า
ไม่ช่วยทันท่วงทีจะเกิดอันตรายร้ายแรง ควรปฐมพยาบาลบาดแผลไว้ก่อน ส่วนผู้ที่จะตรวจบาดแผลภายในได้คือ
แพทย์เท่านั้น
อันตรายที่เกิดแก่หู อาจมีแก้วหูฉีกขาด มีเลือดออก หรือมีฟกช้า และมีเลือดคั่ง อาจเป็นข้างเดียวหรือ ๒
ข้าง จะเจ็บปวดมาก และมักทาให้หูหนวกด้วย
การปฐมพยาบาล ใช้สาลีแห้งที่สะอาดเช็ดเลือดหรือสิ่งสกปรกอย่างแผ่วเบา ห้ามล้างหูหรือใช้ยาหยอดหู
โดยเด็ดขาด นาส่งแพทย์
อันตรายที่เกิดแก่ทรวงอก ถ้ามีถุงลมฉีกขาดหรือปอดยุบ คนไข้จะช็อก กระสับกระส่าย ผิวหนังเขียวคล้า
ชีพจรเร็ว หายใจหอบๆ ตื้นๆ ไอเป็นเลือด ลักษณะเลือดจะเป็นฟอง
การปฐมพยาบาล ให้การปฐมพยาบาลแบบคนไข้ช็อก เช็ดเลือดบริเวณ จมูกปาก และคอ เพื่อให้หายใจ
สะดวก รีบนาส่งแพทย์ด่วน
อัน ตรายที่เกิดบริเ วณช่องท้อง ส่ วนใหญ่แล้ วจะมีการบาดเจ็บ และการเสี ยเลือดอยู่ภายในบาดแผล
ลักษณะนี้ต้องได้รับการผ่าตัดช่วยเหลือด่วน

๒๙๗

การปฐมพยาบาล นาส่งแพทย์โดยด่วน ขณะนาส่งห้ามกระเทือนหรือพลิกตัวโดยแรง คนไข้อาจช็อกได้
อย่ามัวเสียเวลาปฐมพยาบาลบาดแผลเล็กๆ ควรรีบห้ามเลือดให้หยุดก่อนโดยใช้ผ้าก๊อส หรือผ้าสะอาดปิดแผลไว้
ถ้ามีอวัยวะยื่นไหลออกมานอกท้อง ไม้ต้องดันกลับเข้าไปในท้อง ให้ใช้ถุงพลาสติกหรือผ้าสะอาดคลุมไว้ ให้นอน
ตะแคงงอเข่า เพื่อให้หน้าท้องหย่อน ห้ามให้อาหารโดยเด็ดขาด
วิธีป้องกันอันตรายจากแรงผลักดันของการระเบิด
เราไม่สามารถป้องกันภยันตรายจากแรงผลักดันของการระเบิดได้ทั้งหมด เพียงแต่ช่วยลดภยันตรายที่
ร้ายแรงให้ลดน้อยลงได้บ้าง
๑. ใช้สาลีหรือวัตถุสาหรับจุกหู ชุบวาสลินหรือครีมหรือขี้ผึ้งทา อุดหูเสียก่อนที่จะมีการระเบิด จะช่วย
ป้องกันมิให้แก้วหูฉีกขาด
๒. หลับตาให้สนิทแน่นเพื่อป้องกันไม่ให้ตาได้รับอันตราย
๓. สวมเสื้อผ้ายัดนุ่นหรือสาลีหนาๆ ช่วยป้องกันลาตัวให้รอดพ้นจากการบาดเจ็บ
๔. ถ้าอยู่ในน้าจะหลบเลี่ยง ให้แรงผลักดันจากระเบิดใต้น้าทาอันตรายแก่เราให้น้อยที่สุดโดยนอนหงาย
ว่ายน้าหรือลอยตัวอยู่ในน้าในท่านอนหงาย
อันตรายจากการถูกรังสีของระเบิดปรมาณู
๑. ถ้าอยู่ใกล้ศูนย์กลางของระเบิด จะได้รับความร้อนสูงมาก ทาให้เกิดแผลไหม้เกรียมและได้รับรังสี
มากกว่าผู้อยู่ไกลจุดระเบิด
๒. มีแรงระเบิดตามมาหลังจากความร้อน จะรุนแรงมาก
๓. มีการแผ่รังสี โดยเกิดจากสารต่างๆ ที่อยู่บริเวณระเบิด จะเกิดการเปลี่ยนแปลงเป็นสารกัมมันตรังสีอีก
ต่อหนึ่ง
อาการหลังได้รับรังสี
๑. ถูกรังสีมากๆ มีแผลไหม้เกรียมเนื้อตายเลือดออกในผิวหนัง และตามเนื้อเยื่อต่างๆ
๒. มีไข้ อ่อนเพลียมาก ผมร่วง
๓. คลื่นไส้ อาเจียน เบื่ออาหาร ท้องเดิน
๔. หัวใจเต้นเร็ว เลือดจาง
๕. นอนไม่หลับ หงุดหงิด ปวดศีรษะ
การป้องกัน
๑. หลบเข้าที่กาบังทันที อาจเป็นกาแพงตึก คูท่อ น้า ลาคลอง

๒๙๘

๒. หาเครื่องปกคลุมร่างกาย นอนราบหลับตา อย่ามองไปทางระเบิด (จะทาให้ตาบอดได้)
การปฏิบัติหลังการระเบิด
๑. สลัดเสื้อผ้า ปัดฝุ่นละออง ซึ่งขณะนั้นเป็นกัมมันตรังสีออกไปจากร่างกาย
๒. ห้ามบริโภคอาหารและน้าทุกชนิด ห้ามแตะต้อง หยิบของใช้ในบริเวณนั้นเป็นเด็ดขาด
๓. วิ่งออกไปยังศูนย์ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยทันที
๔. จะเข้าไปในบริเวณนั้นได้ ต่อเมื่อมีการประกาศว่าเป็นเขตปลอดภัยแล้ว
การปฐมพยาบาล เป็นหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ช่วยเหลือหน่วยพิเศษเท่านั้น
การปฐมพยาบาลผู้ป่วยอุบัติเหตุทางสมองและกระดูกสันหลัง
การบาดเจ็บที่กะโหลกศีรษะ
๑. สาเหตุของกะโหลกศีรษะแตก
เกิดจากการล้มศีรษะกระแทกพื้น ถูกของแข็งของมีคมหรือของไม่มีคมกระแทกศีรษะ หนังศีรษะอาจมี
บาดแผลหรือไม่มีแผลก็ได้ หรือกะโหลกศีรษะแตกจากกระสุนปืน สะเก็ดระเบิด และบาดแผลทะลุทะลวงอื่นๆ
๒. ลักษณะการแตกของกะโหลกศีรษะแบ่งได้เป็น ๓ อย่าง
๒.๑ กะโหลกศีรษะแตก แต่กระดูกไม่เคลื่อนออกจากกัน (กะโหลกร้าว)
๒.๒ กะโหลกศีรษะแตก มีส่วนที่แตกเคลื่อนออกจากที่เดิม และทิ่มแทงเยื่อหุ้มสมองหรือเนื้อสมอง
๒.๓ กะโหลกศีรษะส่วนฐานแตก
๓. อาการและอาการแสดง
๓.๑ กะโหลกศีรษะส่วนฐานมีช่องให้เส้นประสาท หลอดเลือด น้าสมองไขสันหลัง ผ่านลงไปต่อกับกระดูก
สันหลังส่วนคอ ถ้าหากมีเหตุกระทบกระเทือนทาให้กะโหลกศีรษะ และกระดูกสันหลังส่วนคอเคลื่อนแยกออกจาก
กัน ผู้ป่วยจะตายทันที เพราะฐานของสมองที่ต่อถึงไขสันหลังมีศูนย์ควบคุมการหายใจ และการเต้นของหัวใจอยู่
๓.๒ เมื่อกะโหลกศีรษะได้รับแรงกระแทกจากส่วนบน อาจทาให้ฐานกะโหลกแตกได้ เพราะแรงกระแทก
จะกระจายผ่านจากส่วนบนของกะโหลกไปกระทบกระดูกฐานกะโหลก ทาให้กระดูกที่ฐานกะโหลกแตก โดยที่
กระดูกส่วนบนไม่แตกก็ได้ และแรงกระแทกที่กระจายผ่านลงไป อาจทาอันตราย สมองและเส้นประสาทสมอง อาจ
มีเลือด หรือน้าไขสันหลังออกทางรูจมูกหรือรูหู

๒๙๙

๓.๓ ในกรณีบาดแผลเปิด อาจจะพบกะโหลกศีรษะแตกยุบ และมีเลือด น้าไขสันหลัง หรือเนื้อสมองไหล
ออกมาภายนอก
๓.๔ ผู้ป่วยอาจหมดสติหรือยังรู้สติ แล้วแต่ระดับของความรุนแรงของการเกิดบาดเจ็บที่ศีรษะ
การบาดเจ็บที่ศีรษะและสมอง
อาการและอาการแสดง
บาดเจ็ บ ที่ศีร ษะและสมอง มีอาการได้ห ลายอย่าง แล้ ว แต่ส าเหตุ ตาแหน่ง และพยาธิส ภาพของการ
บาดเจ็บ ถ้ามีบาดแผลที่หนังศีรษะด้วยจะทาให้เลือดออกมาก และมีโอกาสติดเชื้อได้มากขึ้น ถ้ามีการบาดเจ็บใน
ส่วนสมอง อาการทั่วไปคือ หมดสติ อัมพาต ถ้ารู้สึกตัวอาจมีอาการเวียนศีรษะปวดศีรษะจาเหตุการณ์ไม่ได้ ถ้า
บาดเจ็บที่ศีรษะ และสมองรุนแรงมาก ผู้ป่ว ยจะหมดสติไม่รู้สึกตัว และอาจเสียชีวิตได้ ในกรณีสมองช้าบวม หรือมี
เลือดคั่งในสมอง
การปฐมพยาบาล
๑.เมื่ อ พบผู้ ป่ ว ยมี เ ลื อ ดที่ศี ร ษะ ต้ อ งท าการห้ า มเลื อดทั นที เพราะแผลที่ ห นัง ศี รษะเลื อดออกได้ม าก
ระมัดระวังความสะอาดอย่างเคร่งครัด ใช้ผ้าสะอาดที่สุดเท่าที่มีอยู่กดบนแผล พันทับให้แน่น
๒. ถ้าผู้ป่วยมีบาดแผลที่ศีรษะให้สงสัยไว้ก่อนว่า อาจมีบาดเจ็บที่กระดูกสันหลังส่วนคอ ขณะยกตัวผู้ป่วย
ควรเคลื่อนย้ายด้วยความระมัดระวัง

๓. ในกรณีที่ผู้ป่วยไม่มีบาดเจ็บที่กระดูกคอ จัดให้ผู้ป่วยนอนราบ ในท่าคอแหงน เพื่อเปิดทางเดินหายใจ
ให้สะดวกขึ้น ถ้าอาเจียนให้เอียงศีรษะไปด้านข้าง แต่ถ้าไม่แน่ใจสงสัยว่าผู้ป่วยมีบาดเจ็บที่กระดูกคอด้วย ให้ใช้มือ
ทั้งสองข้างยกขากรรไกรขึ้น (ท่า Modified jaw thrust) เพื่อเปิดทางเดินหายใจ
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ยกขากรรไกรขึ้น (Jaw – thrust maneuver)
๔. ถ้ามีประวัติถูกแรงกระแทก และมีอาการทางสมองร่วมด้วย ควรรีบส่งโรงพยาบาลที่ใกล้เคียงที่สุดโดย
ด่วน ให้ผู้ป่วยนอนนิ่งๆ ไม่ให้กระทบกระเทือนที่สมอง
๕. ไม่ควรให้ยา น้า อาหารทางปาก เพราะอาจต้องผ่าตัดใช้ยาสลบ
๖. ไม่ควรให้ยาพวก มอร์ฟีน เพราะจะไปกดหน้าที่ของสมอง
๗. ต้องสังเกตของเหลว และเลือดที่ไหลออกจากจมูก หรือหู ห้ามเช็ดหรืออุดของเหลวเหล่านี้เด็ดขาด
๘. บันทึกชีพจร หายใจ ความดันโลหิต และเวลาที่พบเหตุการณ์ด้วย
๙. สังเกตการณ์เปลี่ยนแปลงของอาการทางสมอง เช่น การพูด การจา การได้ยินการเคลื่อนไหวของแขน
ขา และอาการปวดศีรษะ
๑๐. เปิดเส้นให้น้าเกลือไว้ (ถ้ามีของพร้อมจากรถกู้ภัย รถพยาบาล)
การบาดเจ็บกระดูกสันหลัง
การบาดเจ็บกระดูกสันหลังอาจทาให้ประสาทไขสันหลังได้รับบาดเจ็บ และเกิดอันตรายซึ่งทาให้ผู้ป่วยมี
อาการเป็นอัมพาตของแขน ขา เกิดขึ้นทันที โดยทั่วไปผู้ป่วยมักรู้สึกตัวดี
การปฐมพยาบาลผู้บาดเจ็บที่กระดูกสันหลัง
ในระยะแรกๆ นี้เราไม่สามารถทาอะไรได้มากนักในภาวะฉุกเฉิน นอกจากให้ผู้ป่วยนอนราบ อยู่นิ่งๆ และ
การตรวจดูสภาพร่างกายทั่วๆไป ดูบาดแผลทาการห้ามเลือด ทาแผล ป้องกันภาวะช็อก
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เมื่อพบผู้ป่วยที่ได้รับบาดเจ็บตรงบริเวณคอหรือหลัง โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อสงสัยว่าจะมีกระดูกสันหลัง
หรือไขสันหลังได้รับความกระทบกระเทือน ควรระมัดระวังในการเคลื่อนย้ายผู้ป่วย เพื่อป้องกันมิให้ไขสันหลังได้รับ
อันตรายมากขึ้น
ถ้าผู้ป่วยหายใจไม่ได้ เนื่องจากไขสันหลังส่วนคอได้รับบาดเจ็บ จะไปกดศูนย์หายใจ เส้นประสาท และ
กล้ามเนื้อในการหายใจไม่สามารถทางานได้ ให้ช่วยหายใจ
ถ้าต้องการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยควรกระทาดังนี้
๑. ห้ามยก แบก หรือหามผู้ป่วยโดยตรง อาจทาให้ไขสันหลังได้รับอันตรายมากยิ่งขึ้น
๒. พยายามให้ผู้ป่วยนอนราบ ให้ศีรษะ คอ และลาตัวตั้งอยู่ในแนวตรงกันเสมอ ถ้าจาเป็นต้องเคลื่อนย้าย
ผู้ป่วย ให้ใช้ผู้ช่วยอย่างน้อย ๓ คน ขยับศีรษะ คอ ลาตัว ไปพร้อมๆ กัน โดยพยายามให้ทุกส่วนอยู่ในแนวที่ตรงกัน
(อย่าให้บิดเบี้ยว หลังแอ่น หรือหลังงอ)
๓. การเคลื่อนย้าย ลาเลียง ผู้บาดเจ็บกระดูกสันหลัง ต้องระมัดระวังไม่ให้หลังงอหรือหลังแอ่น ในขณะยก
ตัวผู้ป่วย และควรเคลื่อนย้ายโดยใช้เปลแข็ง เอาผ้ามัดเป็นท่อนๆ ๓ ท่อน ระดับไหล่ กลางตัว และเหนือเข่า เป็น
การใส่เฝือกชั่วคราว ไว้ขณะเคลื่อนย้าย

ให้ผู้ป่วยนอนหงายบนแผ่นกระดานแข็งหรือแปลแข็ง ขณะเคลื่อนย้าย
๔. ถ้าสงสัยกระดูกสันหลังส่วนคอหัก ควรใช้กระดาษแข็ง หนังสือพิมพ์ หรือผ้าพับม้วนทาเป็นปลอกคอใส่
ไว้เพื่อป้องกันมิให้คอขยับเขยื้อนหรือใช้ถุงทราย หรือิฐขนาบ ข้างแก้ม ๒ ข้าง แล้วใช้ผ้าหรือเชือก เข็มขัดรัดไว้ เพื่อ
มิให้ผู้ป่วยเอี้ยวหรือบิดงอ
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การปฐมพยาบาลผู้ป่วยกระดูกสันหลังส่วนคอ
ใช้กระดาษแข็งหรือผ้าทาเป็นปลอกคอ
การปฐมพยาบาลผู้ป่วยกระดูกหักและข้อเคลื่อน
อาการของกระดูกหัก
๑. ปวดมากบริเวณที่หัก บางรายปวดจนเป็นลม
๒. เคลื่อนไหวไม่ได้ (เพราะความปวด)
๓. รูปร่างส่วนนั้นเปลี่ยนไป อาจสั้น ยาว โค้ง หรือ อาจคลาบริเวณที่หักได้
๔. ในรายที่กระดูกแตกหักหลายท่อน อาจมีกระดูกเพิ่มแทงเนื้อทะลุผิวหนังออกมาเห็นได้ชัด
๕. อาจมีอาการช็อกจากการมีเลือดออกในกระดูกที่หัก เช่น กระดูกต้นขา
ข้อควรปฏิบัติ
๑. ห้ามเคลื่อนไหวส่วนนั้นๆ
๒. ถ้าจาเป็นต้องยกหรือเคลื่อนย้าย ต้องเข้าเฝือกชั่วคราว เพื่อไม่ให้ส่วนที่หักเคลื่อนไหวหรือ
เคลื่อนไหวน้อยที่สุด
๓. หลีกเลี่ยงการจับส่วนที่บาดเจ็บโดยไม่จาเป็น ถ้าจาเป็นจะยกแขนหรือขาที่บาดเจ็บต้องช้อน
ประคองข้างใต้ที่หักกับจุดเหนือและใต้ส่วนที่หักพร้อมๆ กันด้วยเสมอ
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๔. ห้ามเลือด ปิดแผลก่อนเข้าเฝือกชั่วคราว
๕. เจ็บมากอาจต้องฉีดมอร์ฟีน
๖. หาทางส่งคนไข้กลับด้วนที่สุด
การเข้าเฝือกกระดูกหัก
๑. ใช้วัตถุในบริเวณนั้น เช่น แผ่นไม้ ท่อนไม้หุ้มด้วยเสื้อ หรือสิ่งทออื่นๆ ปืนเล็กยาว ดาบปลายปืน
วารสารหรือหนังสือพิมพ์ม้วนเป็นท่อน ฯลฯ ถ้าเป็นของแข็งต้องหาวัสดุนิ้มรอง ก่อนจะทาบส่วนที่กระดูกหัก
๒. แน่ใจว่า การเข้าเฝือกครั้งนั้นสามารถทาให้ชิ้นกระดูกที่หักอยู่กับที่ไม่เคลื่อนไหว มิฉะนั้นก็จะไม่
เกิดประโยชน์
๓. เฝือกนั้นต้องสามารถทาให้ข้อที่อยู่เหนือ และใต้ส่วนที่หักอยู่กับที่ เช่น หักที่แข้ง ก็ต้องให้ข้อเข่า
และข้อเท้าอยู่กับที่
๔. ต้องมีวัสดุนิ่มรองหรือหุ้มรอบ เพื่อป้องกันอันตรายแขนขา หรือไม่ให้เกิดความราคาญแก่คนไข้
๕. ต้องไม่เข้าเฝือกแน่นจนทาให้การไหลเวียนของเลือดที่มาเลี้ยงส่วนนั้นขัดข้อง
ชนิดของเฝือก
๑. เฝือกธรรมชาติ คือ เฝือกที่มีอยู่แล้วในตัวผู้ป่วย ได้แก่ อวัยวะหรือกระดูกที่อยู่ใกล้เคียงกับกระดูกที่
หักนั้น ใช้เฝือกชั่วคราวไปก่อนจนกว่าจะถึงแพทย์ เช่น กระดูกข้อศอกหักใช้ลาตัวเป็นเฝือกธรรมชาติ โดยพันให้
ข้อศอกที่หักติดแนบกับลาตัวไว้ แล้วนาส่งโรงพยาบาล หรือรายที่กระดูกต้ นแขนหักใช้ทรวงอกเป็นเฝือกธรรมชาติ
หรือการใช้ขาข้างที่ดีเป็นเฝือกธรรมชาติในรายที่กระดูกปลายขาหัก
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การใช้ลาตัวเป็นเฝือกธรรมชาติเมือ่ ข้อศอกหัก

การใช้ทรวงอกเป็นเฝือกธรรมชาติเมื่อกระดูกแขนหัก

การใช้ขาข้างที่ดีเป็นเฝือกธรรมชาติเมื่อกระดูกปลายขาหัก

๒. เฝือกชั่วคราว คือ เฝือกที่หาได้โดยการใช้วัสดุที่หาง่ายในบริเวณที่เกิดอุบัติเหตุ เช่น กระดาษแข็ง
แผ่นกระดาน ไม้บรรทัด ไม้เท้า ด้ามไม้กวาด ด้านร่ม กิ่งไม้ เป็นต้น การใช้กระดาษแข็ง กระดาษหนังสือพิมพ์พับ
ทบ ไม้บรรทัด หรือไม้อัด เป็นเฝือกชั่วคราวในรายที่กระดูกปลายแขน หรือข้อมือหัก
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การเข้าเฝือกชั่วคราวเมื่อกระดูกปลายแขนหรือข้อมือหัก
นอกจากนี้ยังสามารถใช้ไม้อัดดามจากมือถึงไหล่ เป็นเฝือกชั่วคราวในรายที่กระดูกข้อศอกหักและงอ
ข้อศอกไม่ได้

การเข้าเฝือกชั่วคราวเมื่อกระดูกข้อศอกหัก หรืองอข้อศอกไม่ได้
ส่วนการใช้ผ้าห่มกับไม้พลองเป็ นเฝือกชั่วคราวในรายที่กระดูกปลายขาหักนั้น เฝือกต้องยาวตั้งแต่ส้นเท้า
จนถึงโคนขา และปลายเท้าต้องตั้งฉากกับขาที่เหยียด
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การเข้าเฝือกชั่วคราวเมื่อกระดูกปลายขาหัก

ประโยชน์ของการเข้าเฝือกชั่วคราว
๑. เพื่อให้อวัยวะนั้นอยู่กับที่ ไม่มีการเคลื่อนไหว
๒. ลดความเจ็บปวด
๓. ป้องกันการถูกทาลายของกล้ามเนื้อ เส้นประสาท เส้นเลือดจากกระดูกหัก เพื่อประโยชน์ในการ
เคลื่อนย้ายผู้ป่วย
ข้อเคลื่อน หมายถึง ปลายกระดูกที่ประกอบขึ้นเป็นข้อนั้น ๆ หลุดเคลื่อนไปจากที่ที่ควรอยู่
อาการของข้อเคลื่อน
๑. บริเวณรอบๆ ข้อนั้น จะบวมและเจ็บปวดมาก
๒. จะมีรูปร่างผิดไปจากเดิม
๓. เคลื่อนไหวไม่ได้ หรือ เคลื่อนไหวแล้วเจ็บปวดมาก
๔. ความยาวของแขน หรือขาข้างที่มีข้อเคลื่อนจะยาวหรือสั้นผิดปกติ
๕. อาจคลาพบปลายหรือหัวกระดูกที่หลุดออกมานั้นได้
การปฐมพยาบาล
๑. อย่าพยายามดึงให้เข้าที่เอง
๒. ให้ข้อส่วนนั้นอยู่นิ่งๆ ถ้าเป็นที่แขนใช้ผ้าคล้องคอห้อยแขนไว้ ถ้าเป็นที่ขาก็ใช้สิ่งของหนัก หรือ
เสื้อผ้าหนาๆ หนุนใต้ขาไว้ โดยให้คนไข้อยู่ในท่าสบายที่สุด

๓๐๗

การใช้ผ้าสามเหลี่ยมคล้องแขน

การใช้ผ้าสามเหลี่ยมพันไหล่

๓. ระยะแรก วางกระเป๋าน้าแข็งไว้บริเวณข้อเพื่อให้อาการบวมลดลง แต่ถ้าเกิน ๒ ชั่วโมงไปแล้ว
ควรใช้กระเป๋าน้าร้อนวางประคบแทน
๔. พยายามส่งผู้ป่วยไปรักษาต่อ
ข้อเคล็ดหรือข้อเพลง หมายถึง ความผิดปกติของข้อที่เกิดขึ้นเนื่องจากข้อนั้นมีการเคลื่อนไหวมากเกินไป
กว่าที่ข้อนั้นจะเคลื่อนไหวได้ตามปกติ เป็นเหตุให้มีการฉีกขาดของเนื้อเยื่ออ่อนที่อยู่รอบๆ ข้อได้แก่ เยื่อหุ้มข้อ เอ็น
รอบข้อ รวมทั้งกล้ามเนื้อรอบๆ ข้ออาจฉีกขาดด้วย ทาให้มีเลือดออกมาคั่งอยู่บริเวณที่มีแผลฉีกขาดหรือรอบๆ ข้อ
สาเหตุ เกิดจาก หกล้ม ตกหลุม หรือเล่นกีฬา
อาการและอาการแสดง
ปวดข้อมาก ถ้ากดบริเวณข้อจะยิ่งปวดมากขึ้นข้อบวม ช้า เคลื่อนไหวข้อได้น้อยหรือไม่ได้เลย เนื่องจาก
ปวดมากเวลาเคลื่อนไหว อาจมีอาการชา ซึ่งแสดงว่ามีเส้นประสาทบริเวณนั้นช้าหรือฉีกขาด
การปฐมพยาบาล
๑. ประเมินอาการและอาการแสดง
๒. งดการใช้ข้อหรืออวัยวะนั้นเพื่อให้ข้อได้พัก
๓. ประคบด้วยความเย็นเพื่อลดการปวด บวม โดยประคบไว้นานครั้งละ ๑๕ – ๒๐ นาที ประคบทุก ๒ –
๓ ชั่วโมง หลัง ๒๔ ชั่วโมงเริ่มประคบด้วยความร้อนได้
๔. ใช้ผ้ายืดพันไว้เพื่อให้แรงกดรัดบริเวณที่บาดเจ็บ จะช่วยลดอาการบวมและให้ข้ออยู่นิ่ง

๓๐๘

๕. ยกบริเวณนั้นให้สูง ถ้าเป็นที่ข้อมือให้ใช้ผ้าสามเหลี่ยมคล้องไว้
๖. นาผู้บาดเจ็บส่งโรงพยาบาล เพื่อตรวจให้แน่ใจว่าเอ็นยึดข้อฉีกขาดเพียงบางส่วน หรือ ฉีกขาดอย่าง
สมบูรณ์ หรือมีกระดูกหักร่วมด้วยหรือไม่ จะได้ให้การรักษาอย่างถูกต้องต่อไป

๓๐๙

การปฐมพยาบาลผู้ป่วยจมน้า (Drowning)
การจมน้า เป็นอุบัติการณ์ที่พบได้บ่อย และมีความรุนแรงสามารถทาให้ตายได้ในเวลาเพียงไม่กี่นาที มัก
เกิดกับเด็กเล็กและคนที่ว่ายน้าไม่เป็น อาจเกิดจากอุบัติเหตุเช่น ตกน้า เรือคว่า เรือชน เมาเหล้า โรคลมชัก เป็น
ตะคริวขณะว่ายน้า โรคหัวใจวาย หรืออื่นๆ
คนที่จมน้ามักจะตายเนื่องจากขาดอากาศหายใจเพราะสาลักน้า บางรายเกิดภาวะเกร็งของกล่องเสียงทา
ให้หายใจไม่ได้ ผู้ที่น้าจมไม่จาเป็นว่าจะต้องหายใจเอาน้าเข้าไปอยู่เต็มปอดเสมอทุกรายไป บางรายก็จะมีน้าในปอด
เพราะก่อนหยุดหายใจได้สูดเอาน้าเข้าไปในปอดอย่างเต็มที่ แต่ในบางรายพบว่าไม่มีน้าในปอด ทั้งนี้เพราะว่าผู้ป่วย
หยุดหายใจก่อนที่จะจมน้าพบได้ในกรณีที่กลั้นหายใจอยู่ใต้น้านานๆ จนเกิดภาวะขาดออกซิเจน และหมดความรู้สึก
ไปก่อนที่จะจมน้าตาย
ภาวะเหล่านี้เกิดขึ้นกับพวกที่จมน้าจืด และพวกที่จมน้าทะเล
น้าจืดมีความเข้มข้นน้อยกว่าเลือด(พลาสมา)ดังนั้นถ้ามีน้าอยู่ในปอดจานวนมาก น้าจะถูกดูดซึมเข้ากระแส
เลือดทันที ทาให้ปริมาตรของเลือดในร่างกายเพิ่มขึ้น (hypervolemia) ทาให้ระดับเกลือแร่ (โซเดียม, โปแต
สเซี่ยม) ในเลือดลดลง ซึ่งจะทาให้หัวใจเต้นผิดจังหวะ หรือหัวใจวายได้ นอกจากนี้ยังเกิดภาวะ hemolysis เม็ด
เลือดแดงแตกได้อีกด้วย
น้าทะเล จะมีความเข้มข้นมากกว่าเลือด น้าทะเลที่สาลักอยู่ในปอดจะดูดซึมน้าเลือด (พลาสมา) จาก
กระแสเลือดเข้าไปในปอด ทาให้เกิดภาวะปอดบวมน้า (Pulmonary edema) ระบบไหลเวียนเลือดมีปริมาตร
ลดลง (hypovolemia) และระดับเกลือแร่ในเลือดเพิ่มสูงขึ้น ทาให้หัวใจเต้นผิดปกติ หัวใจวาย หรือเกิดภาวะช็อก
ได้
อาการแสดงของผู้ป่วยจมน้า
๑. หมดสติ เนื่องจากขาดออกซิเจนไปเลี้ยงสมอง
๒. ตัวเย็นซีด และอ่อนปวกเปียก
การปฐมพยาบาล
ตรวจสอบการหายใจ จัดท่านอนให้นอนราบ แหงนหน้า ยกคางสูง ตรวจดูสิ่งตกค้างในปาก เอาสิ่งที่ติดที่
บริเวณทางเดินลมหายใจออกให้มากที่สูด ถ้าผู้ป่วยไม่หายใจ ให้รีบดาเนินการกู้ชีพขั้นพื้นฐานโดยเร็วที่สูด
การช่วยหายใจ (เป่าปาก) เป็นสิ่งจาเป็นอันดับแรกที่ควรทาทันทีที่มีโอกาสถึงแม้ผู้ป่วยจะยังคงอยู่ในน้า

๓๑๐

เช่น ขณะลอยอยู่ในเขตน้าตื้นรอเอาขึ้นฝั่ง เพาะความล้มเหลวของการช่วยหายใจช่วยผู้ป่วยจมน้า อยู่ที่
ผู้ป่วยขาดออกซิเจนนานมากจนสมองตาย จึงพบบ่อยที่สามารถช่วยให้กลับมาทางานได้ (ผู้ป่วยรอดชีวิต)
แต่ผู้ป่วยอยู่ในภาวะสมองตาย

รูปการช่วยหายใจในขณะที่ผู้ป่วยอยู่ในน้า
ไม่ควรเสียเวลาในการช่วยชีวิตโดยพยายามเอาน้าออกจากปอด เพาะน้าที่สาลักเข้าปอดหรือกลืน
ไปบ้างนั้น จะถูกดูดซึมเข้ากระแสเลือดอย่างรวดเร็ว ไม่ทาให้อันตรายถึงตายได้ อาการแทรกซ้อนอื่นๆ ก็
ยังไม่สาคัญเท่ากับ การกู้ชีพขั้นพื้นฐาน
นาตัวผู้ป่วยส่งโรงพยาบาลโดยด่วน (ทุกรายแม้จะมีอาการเล็กน้อยก็ตาม)
เพาะขณะทาการกู้ชีพ จะเกิดภาวะแทรกซ้อนจากน้าที่เข้าไปในปอด
ผู้ป่วยจมน้ามักมีภาวะอุณหภูมิของร่างกายต่าร่วมด้วยเสมอ การช่วยชีวิตผู้ป่วยจึงควรให้
ความสาคัญกับการให้ความอบอุ่นแก่ร่างกายด้วย
ในกรณีทผี่ ู้ป่วยกระโดดน้า หรือมีอุบัติเหตุมักจะมีการบาดเจ็บร่วมด้วย โดยเฉพาะการบาดเจ็บ
ของกระดูกคอ, สมอง, ไขสันหลัง การเคลื่อนย้ายขึ้นฝั่งต้องระมัดระวังไม่ให้มีการก้มเงยหรือบิดคอหรือการ
เปิดทางเดินหายใจต้องระวังให้ใช้เทคนิค ยกขากรรไกรขึ้น (jaw thrust) แทนการแหงนศีรษะและเชยคาง
(Head tilt-chin lift) มิฉะนั้นจะเกิดอันตรายต่อไขสันหลังทาให้พิการได้
ผู้ป่วยบางรายที่จมอยู่ใต้น้าที่เย็นมากเป็นเวลานาน ถึงแม้ว่าจะได้ช่วยเหลือจนผู้ป่วยฟื้นคืนสติ
ขึ้นมาบ้างแล้วเป็นครั้งคราว ก็อาจใช้เวลานานอีกหลายชั่วโมงกว่าสภาพร่างกายทั่วไปจะกลับคืนสู่สภาพ
เดิม เพราะฉะนั้นอย่าเพิ่งสิ้นหวัง

๓๑๑

การปฐมพยาบาลผู้ได้รับสารพิษต่างๆ
สารพิษ คือสิ่งที่มาถูกร่างกาย หรือเข้าไปในร่างกายแล้วทาให้เกิดอันตรายต่ออวัยวะในร่างกาย ทั้งนี้จะ
เกิดอาการต่อเมื่อสิ่งนั้นเข้าไปในร่างกายเป็นจานวนมากพอสาหรับแต่ละบุคคล
สารพิษเข้าสู่ร่างกายโดย
๑. เข้าทางปาก เช่น กรด ด่าง ยาป้องกันทาก หรือแมลง ยานอนหลับ สารหนู อาหารที่เป็นพิษ
๒. ทางหายใจ เช่น แก๊สพิษ ยาฆ่าแมลง
๓. ทางผิวหนัง โดยการสัมผัสหรือฉีดเข้าไป เช่น งูพิษกัด ฯลฯ
การป้องกัน
๑.ถ้าพบขวดยาปิดฉลากสีแดง ห้ามรับประทานโดยเด็ดขาด ยาพ่น ฉีดหรือสิ่งต่างๆ ที่มีฉลากเขียนว่า
อันตราย หรือรูปเครื่องหมายบางอย่าง เช่น รูปหัวกะโหลก ห้ามเอาของรับประทานไปไว้ใกล้ๆ เมื่อใช้ยาพ่นฉีดหรือ
ยาอันตรายบางอย่าง เช่น ยาทากันทาก หรือโรยยาป้องกันมดและแมลงรอบๆ เต็นท์เสร็จแล้วต้องล้างมือให้สะอาด
ทันที
๒. หลบเลี่ยงการสูดดมแก๊สพิษ โดยวิ่งหลบไปทางทิศเหนือลม ใช้ผ้าหนาเช่น ผ้าขนหนูชุบน้าปดปาก
และจมูกไว้
สารพิษที่เข้าทางปาก
การปฐมพยาบาลเฉพาะอย่าง
๑. สารพวกกัดเนื้อ (Corrosive substances)
กรดและด่างเป็นสารพิษที่พบได้ง่ายในชีวิตประจาวัน ได้แก่ สารเคมีที่ใช้ภายในครัวเรือนต่างๆ
รวมทั้งสารเคมีที่ใช้ในโรงงานอุตสาหกรรม ตัวอย่างสารเคมีพวกนี้ ได้แก่ กรดไฮโดรคลอริก กรดซัลฟูริค
แอมโมเนียมคลอไรด์ โซเดียมคาร์บอเนต โซเดียมไฮดร็อคไซด์ หรือโซดาไฟ
อาการและอาการแสดง
ในกรณีที่รับประทานสารละลายพวกกรดและด่างเข้มข้นเข้าไป จะทาให้เกิดอาการไหม้ พอง ออก
ร้อนบริเวณริมฝีปาก ปาก ลาคอ และท้อง คลื่นไส้ อาเจียน กระหายน้า และมีอาการของภาวะช็อก ได้แก่ ชีพจร
เบาเร็ว ผิวหนังเย็นชื้น

๓๑๒

การปฐมพยาบาล
๑. ถ้า ผู้ ป่ ว ยรู้ สึ กตั ว ดีใ ห้ ดื่ม น้านม เพื่อ ช่ว ยเจือ จางกรดและด่า ง ขณะเดีย วกัน ก็ช่ว ยเคลื อ บ
ทางเดินอาหารได้ด้วย แต่ถ้าไม่มีนมก็อาจให้น้าหรือน้าเย็นแทนได้
๒. อย่าทาให้อาเจียน
๓. รีบนาส่งโรงพยาบาล
๒. สารพวกน้ามันปิโตรเลียม
เป็นผลิตภัณฑ์ที่พบได้บ่อยทั้งในบ้านละโรงนา สารพวกนี้ ได้แก่ น้ามัน ก๊าด ยาฆ่าแมลงชนิด
น้ามัน เช่น ดี.ดี.ที.
อาการและอาการแสดง
ทาให้เกิดอาการแสบร้อนบริเวณปาก คลื่นไส้ อาเจียน ซึ่งอาจสาลักเอาสารพิษเข้าไปในปอด
ทาให้หายใจออกมามีกลิ่นน้ามัน ผู้ป่วยมักมีอาการท้องร่วงและอุจจาระมีเลือดปน หรือมีกลิ่น น้ามันปิโตรเลียม
อัตราการหายใจและชีพจรเพิ่ม อาจมีการขาดออกซิเจน ซึ่งอาจรุนแรงมากจนมีอาการเขียวตามปลายมือ ปลายเท้า
(Cyanosis)
การปฐมพยาบาล
รีบนาส่งผู้ป่วยส่งโรงพยาบาล ถ้ามีอาการช็อกก็ให้การปฐมพยาบาลเหมือนผู้ป่วยช็อกทั่วไป ถ้า
ผู้ป่วยอาเจียน ควรจัดท่าผู้ป่วยให้ศีรษะห้อยต่ากว่าลาตัว เพื่อป้องกันการสาลักน้ามันเข้าปอด
๓. แอสไพริน (Salicylates) และ พาราเซตามอล (Paracetamol)
พบบ่อยในเด็กวัยก่อนเรียนที่รับประทานยาเหล่านี้เข้าไปเป็นจานวนมาก โดยรู้เท่าไม่ถึงการณ์
อาการและอาการแสดง
แอสไพริน ทาให้เกิดหูอื้อเหมือนมีเสียงสั่นกระดิ่งในหู การได้ยินลดลง เหงื่อออกมากและตัวอุ่น
ปลายมือปลายเท้าแดง ชีพจรเร็ว คลื่นไส้ อาเจียน หายใจเร็ว ใจสั่น
พาราเซตามอล (เทมปรา, ไทรีนอล) ยานี้จะถูกดูดซึมเร็วมาก โดยเฉพาะในรูปของสารละลายทา
ให้เกิดอาการคลื่นไส้ อาเจียน ง่วงซึม เหงื่อออกมาก ความดันโลหิตต่า สับสน เบื่ออาหาร
การปฐมพยาบาล
๑. ทาให้สารพิษเจือจาง โดยการให้ผู้ป่วยดื่มน้าหรือนม
๒. ทาให้อาเจียน โดยการให้รับประทานไอพิแขกน้าเชื่อม
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๓. เมื่อผู้ป่วยอาเจียนแล้วให้ผงถ่าน (Activated charcoal) เพื่อดูดซับสารพิษที่อาจลงเหลื อใน
ทางเดินอาหาร
๔. ให้กาลังใจ พยายามให้ผู้ป่วยสงบ ไม่ตื่นตระหนก ถ้ามีอาการช็อกให้การช่วยเหลือแบบผู้ที่มี
อาการช็อก
๕. นาผู้ป่วยส่งโรงพยาบาล
๔. เหล็ก
สารพวกเหล็กที่พบได้บ่อยในครัวเรือน ได้แก่ ยาบารุงชนิดที่มีส่วนผสมของเหล็ก ซึ่งมักจะ
เคลือบด้วยน้าตาลผสมสีสดใส ดึงดูดความสนใจของเด็ก ถ้าเก็บรักษาไว้ไม่ดี เด็กอาจเอามารับประทานเป็นจานวน
มากๆ ด้วยความรู้เท่าไม่ถึงการณ์ และทาให้เกิดพิษต่อร่างกายได้
การปฐมพยาบาล
๑. ทาให้สารพิษเจือจาง โดยการให้ดื่มน้าหรือนม
๒. ทาให้อาเจียน โดยการให้ไอพิแขกน้าเชื่อม
๓. ถ้ามีอาการช็อก ให้การปฐมพยาบาลแบบผู้ป่วยช็อกจากการเสียน้าและเลือด
๔. รีบนาผู้ป่วยส่งโรงพยาบาล
ข้อควรสังเกต
การให้ ผงถ่าน จะไม่มีประโยชน์ในผู้ที่ได้รับสารพวกเหล็ก
๕. สบู่ ผงซักฟอก และน้ายาซักผ้า
สารพวกนี้ล้วนแต่มีอยู่ในบ้าน เด็กสามารถหยิบคว้ามารับประทานได้ง่าย สารพิษในกลุ่มนี้
ส่วนมากเป็นชนิดที่ทาให้ระคายเคือง อาจจะมีสารเคมีชนิดกัดเนื้อผสมอยู่บ้าง เช่น พวกผงซักฟอก น้ายาซักผ้าที่ใช้
ในบ้าน ซึ่งมักเป็นสารละลายแอมโมเนียมชนิดเจือจาง
อาการและอาการแสดง
สบู่และน้ายาซักผ้าเป็นสารพิษชนิ ดทาให้ระคายเคือง ดังนั้นเมื่อรับประทานสารพิษชนิดนี้เข้า
ไปจะทาให้เกิดอาการระคายเคืองของระบบทางเดินอาหาร ได้แก่ อาเจียน หรือท้องร่วง หรือมีทั้งสองอาการ ส่วน
พวกผงซักฟอกนอกจากจะระคายเคืองทางเดินอาหารแล้ว ยังมีผลต่อการทางานของระบบประสาทส่วนกลางทาให้
เกิดการกระสับกระส่าย สับสน ชัก กล้ามเนื้ออ่อนแรง และสีผิวเขียวคล้า
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การปฐมพยาบาล
๑. ทาให้สารพิษเจือจาง โดยการให้ดื่มน้าหรือนม
๒. นาส่งโรงพยาบาล
สารพิษที่เข้าทางหายใจ
๑. ถ้าเป็นพวกแก๊สพิษต่างๆ จะทาลายและรบกวนเนื้อเยื่อ
๒. ถ้าเป็นแก๊สจากท่อไอเสียเครื่องยนต์ จะทาลายเม็ดเลือดแดง
๓. ถ้าเป็นพวกยาฆ่าแมลง จะทาลายประสาท
ทั้งสามชนิดนี้ จะทาให้ คนไข้หายใจล าบาก ไอ หน้าเขียว เล็ บมือเล็ บเท้าเขียวคล้า อาจไม่
รู้สึกตัวและหยุดหายใจ
คาร์บอนมอนนอกไซด์
คาร์บอนมอนนอกไซด์ เป็นแก๊สไม่มีสีไม่มีกลิ่น เกิดจากการเผาไหม้ไม่สมบูรณ์ ของวั ตถุที่มีธาตุ
คาร์บอน เช่น น้ามันเบนซิน น้ามันก๊าด ถ่านหิน ถ่านไม้ ฯลฯ จากท่อไอเสียรถยนต์ หรือเครื่องยนต์ต่างๆ อาจมา
จากไฟจุดอยู่ในที่อากาศถ่ายเทไม่สะดวก เช่น ในสนามเพลาะ ในเต็นท์ แก๊สนี้จะไปรวมตัวกับเฮโมโกลบินของเม็ด
เลือดแดงได้ดีกว่าออกซิเจน ทาให้ไม่มีออกซิเ จนไปสู่เนื้อเยื่อของอวัยวะต่างๆ เกิดเนื้อเยื่อขาดออกซิเจนทาให้เกิด
เป็นพิษถึงตาย
อาการและอาการแสดง
เริ่มโดยมีอาการปวดศีรษะ หนาว มึนงง กล้ามเนื้ออ่อนเปลี้ย มีเสียงดังในหู ผิวหน้าแดง และ
บางครั้งคลื่นไส้อาเจียน
การปฐมพยาบาล
โดยน าคนไข้อ อกรั บ อากาศบริ สุ ท ธิ์โ ดยเร็ ว ที่สุ ด ช่ ว ยการหายใจ ให้ อ อกซิเ จน และน าส่ ง
โรงพยาบาลโดยเร็วเพื่อให้ออกซิเจน
ไอแอมโมเนียม
อาการและอาการแสดง การสูดไอแอมโมเนียมเข้าไป จะทาให้เยื่อตาและกระจกตาระคาย
เคือง มีน้าตาไหล น้าลายไหล คลื่นไส้ อาเจียน ท้องเดิน เจ็บในท้อง รู้สึกติดคอไอ ขั้นสุดท้าย หยุดหายใจ
การปฐมพยาบาล
๑. ล้างตาด้วยน้าให้มากๆ อย่างน้อย ๕ นาที
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๒. ให้รับประทานน้ามะนาวจางๆ
๓. ถ้าหยุดหายใจ รีบช่วยการหายใจ
๔. ในรายที่กินแอมโมเนียเข้าไป ให้รักษาอย่างพิษจากด่างเพื่อระงับการระคายเคืองทางเดิน
อาหาร
สารพิษที่เข้าทางผิวหนัง
๑. พวกที่ถูกเฉพาะผิวหนังภายนอก เช่น น้ากรด ด่าง จะมีอาการเฉพาะที่ผิวหนัง เช่น บวม
แดง ปวด หรือมีเม็ดผื่นคัน ลมพิษขึ้น
๒. พวกที่มีพิษเข้าทางผิวหนังสู่ภายในร่างกาย เช่น ถูกแมลงกัดต่อย งูกัด นอกจากจะมีแผล
หรืออาการตรงผิวหนังที่ถูกกัดต่อยแล้ว ยังมีอาการทั่วไปอีกด้วย สุดแท้แต่พิษนั้ นๆ เช่น อ่อนเพลีย หมดแรง มีไข้
หนาวสั่น เลือดออกตามร่างกาย หรือ หายใจขัด อาจถึงตายได้
การปฐมพยาบาล
๑. ถ้าถูกเฉพาะผิวหนังภายนอก รีบล้างน้าทันที
๒. ถ้าแมลงกัดต่อย หรืองูกัด ต้องป้องกันไม่ให้พิษเข้าร่างกายโดยรัดเหนือแผล ถ้าพบเหล็กใน
ดึงออก
๓. ถ้าแพ้ไมมาก ทายาแก้พิษ หรือยาขี้ผึ้งที่ผสมยาชา เพื่อแก้ขวด เช่น เตตราเคน หรือใส่ยา
เฉพาะสาหรับพิษแต่ละอย่าง ซึ่งจะได้กล่าวโดยละเอียดต่อไป
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การปฐมพยาบาลเกี่ยวกับสิ่งแปลกปลอมเข้าร่างกาย
สิ่งแปลกปลอมเข้าตา
สิ่งแปลกปลอมเข้าตา ที่พบบ่อย ได้แก่ ฝุ่นละออง ปีกแมลง เศษเหล็ก เศษสะเก็ดหิน ของเหลวที่ใช้
ประจาวัน เช่น น้าสบู่ สเปรย์ หรือสารเคมีที่มีฤทธิ์รุนแรง เช่น กรด หรือด่าง
เมื่อมีสิ่งแปลกปลอมเข้าตา จะทาให้เกิดอาการตั้งแต่เล็กน้อย เช่น ระคายเคืองตา ตาแดง น้าตาไหล
จนกระทั่งมีอาการมากจนถึงขั้นติดเชื้อ หรือตาบอดได้ ซึ่งขึ้นอยู่กับชนิดของสิ่งแปลกปลอม ความสกปรก ความเป็น
กรด ด่างและส่วนของตาที่สิ่งแปลกปลอมนั้นติดอยู่ ตัวอย่างเช่น หากสิ่งแปลกปลอมมีขนาดเล็กและติดอยู่บริเวณ
เปลือกตาหรือเยื่อบุบตาขาว อาจมีเพียงอาการระคายเคืองตา แต่หากว่าสิ่งแปลกปลอมมา ครูดกับผิวของกระจก
ตาดาหรือติดที่กระจกตาดา ทาให้กระจกตาดาเป็นแผลถลอกจะมีอาการเคืองตามาก น้าตาไหลตลอดเวลา ถ้า
ปล่อยไว้จะเกิดการติดเชื้อลามไปทั้งกระจกตาดา ทาให้เป็นแผลเป็นและเกิด ตามัว หรือตาบอดต่อไปได้
การปฐมพยาบาล
๑. สิ่งแปลกปลอมขนาดเล็กติดบริเวณเปลือกตา, ขนตา หรือเยื่อบุตาขาว
๑.๑ ห้ามขยี้ตา
๑.๒ พยายามลืมตาในน้าสะอาด หรือในน้าประปาที่ไหล โดยกลอกตาไปมา เพื่อให้สิ่งแปลกปลอม
หลุดออกมา
๑.๓ หากสิ่งแปลกปลอมยังคงติดบริเวณเปลือกตา หรือขนตา เมื่อล้างตาด้วยน้าสะอาดตามข้อ ๑.๒
แล้ว ให้ใช้ปลายผ้าสะอาด เช่น ผ้าเช็ดหน้าเขี่ยสิ่งแปลกปลอมออกได้ โดยให้คนไข้มองไปด้านตรงข้ามบริเวณที่จะ
เขี่ยเพื่อป้องกันมิให้กระจกตาดามาถูกปลายผ้าที่ใช้เขี่ย
๑.๔ หากสิ่ ง แปลกปลอมติด อยู่ ที่ เยื่ อ บุต าขาว ซึ่ง อาจติ ดอยู่ใ ต้ เปลื อ กตาบนหรือ เปลื อกตาล่ า ง
จาเป็นต้องพลิกเปลือกตาด้านบนขึ้น ถ้าเห็นสิ่งแปลกปลอมให้ใช้ชายผ้าสะอาดเขี่ยออก โดยให้คนไข้มองไปในทิศ
ทางตรงข้ามเช่นเดียวกับข้อ ๑.๓ หากเป็นเปลือกตาล่างจะทาได้ง่ายกว่าโดยดึงเปลือกตาล่างลงก็สามารถดูเยื่อบุตา
ของด้านล่างได้ทั่ว
๑.๕ เมื่อเขี่ยผงออกแล้ว อาการระคายเคืองตาจะดีขึ้น ควรล้างตาอีกครั้งด้วยน้าสะอาด หากยังมี
อาการเคืองตามากอยู่ต้องปรึกษาแพทย์
๒. สิ่งแปลกปลอมติดบนกระจกตาดา
๒.๑ ห้ามขยี้ตา
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๒.๒ ทาเช่นเดียวกับข้อ ๑.๒ หากสิ่งแปลกปลอมหลุดไปได้ จะต้องพบแพทย์เพื่อรับยาป้องกันการติด
เชื้อ
๒.๓ หากทาข้อ ๒.๒ แล้ว ยังมีสิ่งแปลกปลอมติดอยู่ อย่าพยายามเขี่ยออกเอง จะทาให้กระจกตาดา
เป็นแผลและติดเชื้อได้
๒.๔ หากคนไข้เคืองตามากระหว่างนาส่งแพทย์ ให้หยอดยาปฏิชีวนะชนิดน้าหรือครีม หรือให้คนไข้
หลับตาแล้วใช้ผ้าก๊อสหรือผ้าสะอาดปิดตา เพื่อมิให้คนไข้กระพริบตา อาการระคายเคืองจะดีขึ้น
๒.๕ คนไข้ต้องพบแพทย์
๓. สิ่งแปลกปลอมเป็นสารเคมี หรือของเหลว
๓.๑ ให้รีบหาน้าสะอาดที่หาได้ในบริเวณนั้น ล้างตาให้คนไข้ เช่น ลืมตากับน้าประปาที่กาลังไหล และ
กลอกตาไปมาประมาณ ๕ นาที เพื่อเจือจางสารเคมีออกให้มากที่สุด
๓.๒ ทาตามข้อ ๒.๔
๓.๓ ส่งคนไข้พบแพทย์โดยเร็วที่สุด
สิ่งแปลกปลอมเข้าหู
ที่พบบ่อย ได้แก่ แมลงต่างๆ เมล็ดถั่ว เมล็ดผลไม้ ลูกปัด และสาลี
การปฐมพยาบาล
๑. ถ้าเป็นพวกแมลง ซึ่งยังชีวิตอยู่แมลงอาจจะดิ้นและกัดช่องหูทาให้มีอาการปวดหูได้ ให้หยอดน้าอุ่น
น้ามันมะกอก หรือน้ามันพืช เพื่อทาให้แมลงตาย หลังจากนั้นควรไปพบแพทย์เพื่อนาแมลงออก ถ้ามีประวัติโรคหู
น้าหนวกหรือแก้วหูทะลุมาก่อน ควรรีบพบแพทย์ ไม่ควรหยอดน้าหรือน้ามันเข้าไปในหู
๒. ถ้ า เป็ น วั ต ถุ บ างอย่ า งเช่ น เมล็ ด ผลไม้ ลู ก ปั ด ขนาดเล็ ก ห้ า มใช้ ไ ม้ แ คะหู เพราะจะท าให้ สิ่ ง
แปลกปลอมนั้ น เคลื่ อ นที่ ลึ ก เข้ าไป ควรเอี ยงหู ข้ างนั้น ให้ อยู่ ในระดับ ต่ากว่า แล้ ว ค่อ ยๆ กระตุก ใบหู เ บาๆ สิ่ ง
แปลกปลอมอาจกลิ้งออกมาได้เอง
๓. ถ้าเอาออกไม่ได้ ควรไปพบแพทย์ การทิ้งไว้นานอาจเกิดการอักเสบของช่องหู และทาให้เอาออกได้
ยากขึ้น
สิ่งแปลกปลอมเข้าจมูก
มักไม่พบในผู้ใหญ่แต่จะพบมากในเด็กเกิดจากการยัดสิ่งต่างๆ เข้าไปในจมูก ถ้าปล่อยทิ้งไว้ จะเกิดการ
อักเสบในจมูกข้างนั้นได้
การปฐมพยาบาล

๓๑๘

๑. ห้ามแคะ เพราะอาจดันสิ่งแปลกปลอมเคลื่อนที่เข้าลึกกว่าเดิม
๒. ใช้หัวแม่มือปิดจมูกอีกข้างหนึ่ง แล้วพยายามสั่งน้ามูกแรงๆ สิ่งแปลกปลอมก็อาจจะหลุดกระเด็น
ออกมาได้
๓. ถ้าไม่ออกควรไปพบแพทย์
สิ่งแปลกปลอมเข้าคอ
สิ่งแปลกปลอมที่เข้าคอ หรือติดคอส่วนมาก ได้แก่ ก้างปลา กระดูกไก่ กระดูกเป็ด เหรียญสตางค์ และฟัน
ปลอม ถ้าสิ่งแปลกปลอมมีขนาดใหญ่ ผู้ป่วยมีอาการมาก กลืนไม่ได้ หรือเจ็บคอมากขึ้นเรื่อยๆ ควรนาส่งแพทย์ แต่
ถ้าเจ็บไม่มาก ยังสามารถกลืนได้ อาจพิจารณาปฐมพยาบาลดังนี้
การปฐมพยาบาล
๑. ห้ามใช้นิ้วมือเขี่ยหรือดึงออกเพราะอาจทาให้สิ่งแปลกปลอมที่ติดอยู่ตื้นๆ กลับเคลื่อนลึกลงไปอีก
๒. ถ้าคนไข้อ้าปากแล้วมองเห็นสิ่งแปลกปลอมชัดเจนให้ใช้ปากคีบดึงออกมา
๓. ถ้ามองไม่เห็นสิ่งแปลกปลอมและคาดว่าน่าจะเป็นก้างปลา หรือสิ่งแปลกปลอมที่มีขนาดเล็กให้กลืน
น้าครึ่งแก้วทันที ถ้ายังไม่ออกให้ใช้ข้าวปั้นหรือขนมปังปอนด์ ทาให้เป็นก้อนแล้วกลืนลงไป อาจพาให้ของติดคอ
หลุดลงไปได้ ถ้าไม่หลุดออกควรไปพบแพทย์

๓๑๙

การปฐมพยาบาลพิษจากสัตว์และพืช
ผึ้ง ต่ อ แตน ต่ อ ย พวกนี้ มั กจะปล่ อ ยให้ เ หล็ กในฝั่ ง เข้ าไปในเนื้อ (ยกเว้ น ตั ว ต่อ ) ในเหล็ ก ในมีส าร
บางอย่างมีฤทธิ์เป็นกรด จึงทาให้บาดแผลที่ถูกแมลงนี้ต่อย มีอาการเจ็บปวดคันและบวมขึ้น ถ้าถูกต่อยน้อยตัวก็ไม่
เป็นอันตราย แต่ถ้าถูกต่อยเป็นฝูงๆ ก็อาจจะทาให้เป็นอันตรายได้ เช่นเกิดเป็นไข้ ส่วนที่ถูกต่อยจะบวมมากถ้าถูก
ต่อยบริเวณลาคอ คอจะบวมจนหายใจไม่ออกก็ได้ ถ้าในรายที่มีอาการแพ้พิษมากๆ
การปฐมพยาบาล
๑. พยายามถอนเอาเหล็กในออกให้หมด โดยใช้ลูกกุญแจที่มีรูกดลงไปตรงรอยที่ถูกต่อยจนเหล็กในโผล่
ออกมา หรือใช้ปากคีบหรือนิ้วมือดึงเบาๆ ระวังอย่าบีบจนเหล็กในแตก น้าพิษจะกระจายมากขึ้น
๒. ใช้น้าล้างปากแผลแล้วใช้น้ายาแอมโมเนียมหอมหรือน้าปูนใสชุบผ้าก๊อสปิดไว้ ถ้าปวดบวมทาขี้ผึ้ง เต
ตราเคน ให้ยาระงับปวด เช่น พาราเซตามอล
๓. ถ้าปากแผลกว้างใช้ทิงเจอร์ไอโอดีน ๒ % ทาแผล
๔. ถ้ามีบวมหรืออักเสบให้ประคบเย็น
๕. ถ้าตัวต่อต่อยให้เว้น ข้อ ๑ รีบประคบเย็นให้ยาแก้แพ้ เช่น คลอเฟนิรามีนและยาแก้ปวด ถ้าหายใจไม่
ออกให้ยาขยายหลอดลม เช่น อดีนาลีน ถ้าถูกต่อยหลายแห่งมีอันตรายมากถึงตายได้อย่างรวดเร็ว จากการแพ้
เฉียบพลัน หรือพิษจะไปทาลายสมอง ไต และกล้ามเนื้อ ต้องรีบนาส่งแพทย์ด่วนที่สุด
แมงมุมดา เป็นสัตว์ที่มีพิษร้ายแรงที่สุด ตัวสีดาสนิท ที่ท้องสีแดงรูปร่างคล้ายนาฬิกาทราย เมื่อมันกัดคน
จะทาให้เจ็บปวดอย่างสาหัส กล้ามเนื้อเป็นตะคริวอย่างรุนแรง โดยเฉพาะหน้าท้อง มีไข้ และเหงื่อออก
การปฐมพยาบาล ให้ล้างบริเวณที่ถูกกัดด้วยสบู่และน้า ทาขี้ผึ้งเตตราเคน (ขี้ผึ้งทาให้ชา) เพื่อลดความ
เจ็บปวดให้ดื่มน้ามากๆ ส่งแพทย์โดยเร็ว
แมงมุมชนิดอื่น ไม่มีพิษร้ายแรงเท่าแมงมุมดา เมื่อถูกกัดเพียงทาให้เกิดอาการเจ็บปวดอย่างมาก และ
อาจเกิดเป็นแผลติดเชื้อได้ ใช้โพวิโดนไอโอดีนกับขี้ผึ้งเตตราเคนทาตรงรอยกัด เพื่อกันการติดเชื้อและลดอาการ
เจ็บปวด แมลงอื่นใดกัดก็ใช้วิธีนี้เช่นกัน
แมงป่อง จะไม่รุนแรงนัก เพียงเจ็บปวด ผิวหนังพอง ตรงบริเวณที่ถูกต่อยจะไม่มีกาลัง รู้สึกชา บางชนิด
จะมีพิษมากจะทาให้กล้ามเนื้อกระตุก อาเจียน และชักได้
การปฐมพยาบาล ใช้ขี้ผึ้งเตตราเคนทาแก้ปวดใช้ความเย็นประคบเพื่อป้องกันมิให้พิษซึมเข้าไปในร่างกาย
ถ้าถูกแมงป่องต่อยบริเวณหน้า คอ อวัยวะสืบพันธุ์ ต้องส่งแพทย์โดยเร็วที่สุด
ตะขาบ จะมีอาการปวดบวม ตรงรอยเขี้ยวแผลอาจเน่าได้

๓๒๐

การปฐมพยาบาล ให้ล้างแผลให้สะอาดทายาเฉพาะที่ และกินยาแก้ปวด
เห็บ เป็นพาหนะนาโรคภัยร้ายแรงหลายโรค ดังนั้นควรรีบดึงเห็บออกจากร่างกายเสียก่อน อย่าปล่อยให้
มันเกาะอยู่นานถึง ๒ ชั่วโมง วิธีดึงเอาตัวเห็บออก อย่าบีบตัวให้มันแตก หรืออย่าปล่อยให้หัวขาดติดอยู่ที่ผิวหนัง
อาจดึงเห็ บออกได้โดยใช้ป ากคีบ เล็ ก ๆ ดึง แล้ วฆ่าตัวเห็บโดยยาฆ่าแมลง หรือของร้อนๆ จี้แผลที่ถูกกัดควรใช้
ทิงเจอร์ไอโอดีน, โพวิโดนไอโอดีน หรือยาฆ่าเชื้อทา
แมงกะพรุนไฟเป็นสัตว์ที่อาศัยตามชายฝั่งทะเล รูปร่างคล้ายถ้วย เนื้อเยื่อใสคล้ายวุ้น มีพิษจะรู้สึกปวด
แสบร้อนบริเวณผิวหนังที่ถูกแมงกะพรุน บางรายที่แพ้อาจปวดแสบร้อนมาก ต่อมาผิวหนังบริเวณนั้นจะพอง และ
แตกออกมาเป็นแผลธรรมดา แต่แผลจะหายช้า
การปฐมพยาบาล
๑. ใช้ทรายหรือผักบุ้งทะเลบริเวณนั้นถูผิวหนังตรงที่ถูกแมงกะพรุนไฟ เพื่อขัดเอาน้าเมือกบนผิวหนัง
ออกเสีย
๒. น้าเมือกมีลักษณะเป็นกรด เราต้องใช้ยาที่มีลัก ษณะเป็นด่าง เช่น แอมโมเนียหอม หรือ น้าปูนใส
หรือละลายผงโซดาไบคาร์บอเนตเล็กน้อยในน้า แล้วชุบสาลีหรือผ้าก๊อสปิดบริเวณผิวหนังส่วนนั้น
๓. ถ้าเจ็บปวดมากให้ยาระงับอาการปวด
สัตว์ทะเลที่มีเงี่ยง ปลากระเบน ปลากดทะเล ปลาดุกทะเล
บาดแผลถูกปลายักบริเวณผิวหนังที่ถูก เงี่ ยง ครีบ หรือเหงือกปลายักถูกเข้า จะเกิดปวดบวมมาก ปลา
บางอย่างมีพิษร้ายแรงมาก เช่น ปลาทะเล อาจทาให้คนไข้มีอาการปวดศีรษะ คลื่นไส้อาเจียน บาดแผลจะเจ็บปวด
และมีอาการบวมมาก และทาให้มีไข้สูง
การปฐมพยาบาล
๑. พยายามเปิดปากแผลให้กว้าง รีดโลหิตให้ไหลออกมามากๆ
๒. ถ้ามีสิ่งที่ฝังอยู่ในบาดแผล ดึงออกมาเสียให้หมด
๓. ชะล้างบาดแผลใช้ยาใส่แผลสาหรับบาดแผลสด
๔. ให้ยาระงับปวดหรือแก้ไข้ ถ้ามีอาการปวดและมีไข้
แมงดาทะเล หรือ แมงดาถ้วย หรือ แมงดาไฟ หรือ เหรา ๔ ตัวชื่อเดียวกัน มีขนาดเล็ก เส้นผ่าศูนย์กลาง
ไม่เกิน ๖ นิ้ว ส่วนตัดของหางมีลักษณะกลม (ต่างจากแมงดาจานซึ่งกินได้ ส่วนตัดของหางมีลักษณะเหลี่ยม) พิษ
เหล่านี้จะทนความร้อนได้ กินเข้าไปจะเกดอาการภายใน ๕ – ๒๐ นาที

๓๒๑

อาการและอาการแสดง
ชาบริเวณริมฝีปาก หน้า ปลายนิ้วมือ ปลายนิ้วเท้า เวียนศีรษะ คลื่นไส้ อาเจียน กล้ามเนื้ออ่อนแรง จนถึง
เป็นอัมพาต กล้ามเนื้อหายใจอาจหยุดทางาน
การปฐมพยาบาล รักษาตามอาการ ให้พยายามอาเจียนออกให้หมด รีบนาส่งโรงพยาบาลโดยด่วน
หอยเต้าปูน (Cone shell) หอยมรณะเปลือกหอยหนามีลวดลายสวยงามรูปร่างคล้ายกรวย, กระสวย ที่
ส่วนล่างของหอยจะมีพิษซึ่งเมื่อถูกแทงจะมีอาการ ปวดแสบ ปวดร้อน มีผื่นแดง ถ้าเป็นมากอาจมีอาการกล้ามเนื้อ
กระตุก หายใจขัด และหยุดหายใจได้
การปฐมพยาบาล ให้ยาแก้ปวด และช่วยการหายใจ
หอยเม่น หนามจะแข็งแต่เปราะ เมื่อถูกแทงมักจะโดนและหักพร้อมๆ กันหลายอั น ทาให้เกิดอาการปวด
มาก ในรายที่แพ้อาจเกิดอาการชักกระตุกและช็อกได้
การปฐมพยาบาล ให้ทุบให้หนามที่หักคาอยู่แตกเป็นเศษเล็กๆ เพื่อจะทาให้ละลายและดูดซึมหายไปได้
ง่ายและเร็วขึ้น ให้ยาแก้ปวด
ทากหรือปลิงเกาะแผลที่เกิดจากทากหรือปลิงเกาะนั้น เลือดมักออกไม่หยุด ต้องช่วยห้ามเลือด โดยวีกด
ตรงรอยแผลไว้นานๆ แล้วทาด้วยยาฆ่าเชื้อโรค เมื่อปิดแผลต้องใช้ผ้าก๊อสพับหลายๆ ชั้นวางแล้วพันรัดให้แน่น เมื่อ
เลือดหยุดแล้วจึงค่อยผ่อนผ้าพันแผลให้หลวมตามปกติ
สารพิษจากพืช
สารพิษจากพืชสามารถทาอันตรายต่อมนุษย์ได้ตั้งแต่น้อยจนรุนแรงมากถึงตาย เมื่อรับประทานเข้าไป ที่
พบได้บ่อย ได้แก่ เห็ดพิษ ผักหวานป่า ลาโพง
เห็ดพิษ มีหลายชนิด เช่น เห็ดไข่ห่าน เห็ดตีนตัน เห็ดปอดม้า เห็ดหลังเขียว ลักษณะของเห็ดพิษต้องมีวง
แหวนที่ลาต้นเห็ดตรงตาแหน่งต่ากว่าหมวกเห็ดเล็กน้อย หมวดเห็ดมีสี บนหมวกเห็ดมีผงหยาบๆ และมีถ้ วยเห็ด
อาการของเห็ดพิษมีความรุนแรงแตกต่างกันไป แต่พอสรุปได้ว่าทาให้เกิดอาการคลื่นไส้ อาเจียน ท้องร่วงอย่าง
รุนแรง ปวดท้องมาก ปวดศีรษะ เหงื่อและน้าลายออกมากผิดปกติ อาจพอมีอาการเต้นของหัวใจผิดปกติ ความดัน
โลหิตต่า หายใจลาบาก รูม่านตาเล็กลง อาจเสียชีวิตได้
ผักหวานป่า มีแทบทุกภาคของประเทศไทย แตกยอดอ่อนในต้นฤดูแล้ ง ประมาณเดือนมกราคมถึง
มีนาคม ผักหวานที่จะเป็นพิษจะทาให้เกิดอาการคลื่นไส้ อาเจียน มึนเมา กระหายน้า ทุรนทุราย ถ้ามีอาการมากจะ
หมดสติและเสียชีวิตในที่สุด
ลาโพง มีพิษต่อระบบประสาทส่วนกลาง ทาให้ใบหน้าแดง ผิวหนังแดง ม่านตาขยาย และเพ้อคลั่ง

๓๒๒

การปฐมพยาบาล
๑. ให้ดื่มนมหรือน้ามากๆ ในกรณีที่รับประทานเข้าไปไม่นาน เพื่อทาให้สารพิษเจือจาง
๒. ให้ยาทาให้อาเจียน คือ ไอพิแขกน้าเชื่อม
๓. ให้ผงถ่าน (Activated charcoal)เพื่อลดการดูดซึมสารพิษ
๔. ให้การปฐมพยาบาลตามอาการ และรีบส่งโรงพยาบาล

๓๒๓

การปฐมพยาบาล และการป้องกันอันตรายจากงูพิษ
งูพิษในครอบครัว Elapidaeพวกที่อยู่บนบก เช่น งูเห่ า งูจงอาง งูส ามเหลี่ยม งูทับสมิงคลา พิษของงู
เหล่านี้มักทาลายทางระบบประสาทเป็นหลัก (Neurotoxin)
งูพิษในครอบครัว Elapidaeพวกที่อาศัยอยู่ในทะเล ซึ่งก็คืองูทะเลแท้ชนิดต่างๆ พิษของมันจะทาลาย
ระบบกล้ามเนื้อเป็นหลัก (Myotoxin)
งูพิษในครอบครัวViperidaeเช่น งูแมวเซา งูกะปะ และงูเขียวหางไหม้ชนิดต่างๆ พิษของมันจะทาลายทาง
ระบบโลหิตเป็นหลัก (Haematotoxin)
อาการเมื่อถูกงูพิษกัด
ทางระบบประสาทส่วนใหญ่จะแสดงอาการหลังจากถูกงูกัดได้ภายใน ๓๐ นาที ถึง ๑ ชั่วโมง อาการอาจ
เริ่มจากตาพร่ามองเห็นของสิ่งเดียวเป็นสองสิ่ง มองเห็นภาพซ้อน หนังตาจะตกลงมาแม้พยายาม จะลืมตาก็ทาได้
ยาก ทาให้ผู้พบเห็นคิดว่าเป็นการง่วงนอน กล้ามเนื้อบริเวณใบหน้าอาจเป็นอัมพาต ทาให้ยิ้มไม่ได้ นอกจากนี้ ก็มี
อาการขากรรไกรแข็ง พูดไม่ชัด กลืนน้าลายไม่ได้ น้าลายไหลอาจถึงขั้นสาลัก ผู้ป่วยจะอึดอัดแน่นหน้าอก มีอาการ
คลื่นไส้อาเจียน ผู้ป่วยบางรายอาจจะอุจจาระราด กระสับกระส่าย หายใจไม่สะดวก และถึงแก่ความตายในที่สุด
เนื่องจากการหายใจล้มเหลว (Respiratory failure) ดังนั้น เครื่องช่วยหายใจจึงเป็นสิ่งจาเป็นมาก
ทางระบบกล้ามเนื้อ มักแสดงอาการค่อนข้างช้าตั้งแต่ ๓๐ นาที ถึงหลายชั่วโมง บางทีอาจช้าถึง ๑ วัน
หลังจากถูกกัด ผู้ป่วยมักมีอาการปวดกล้ามเนื้อทั่วไป โดยเฉพาะกล้ามเนื้อขา ตะโพก และไหล่ บางรายอาจเป็น
อัมพาตบางส่วนหรือทั่วไป ปริมาณของปัสสาวะลดน้อยลง ในขณะที่สีของปัสสาวะเข้มขึ้นจนเป็นสีน้าตาลเข้มถึงดา
หรื ออาจปวดขัดปั ส สาวะในที่สุ ด อาการพิษทางระบบกล้ ามเนื้อนี้ในผู้ ป่ ว ยหลายรายพบอาการพิษทางระบบ
ประสาทเกิดร่ว มด้วย ผู้ ป่ว ยที่ถูกงูทะเลกัดหากรักษาไม่ทันก็อาจเสี ยเสียชีวิต เนื่องจากไตวายหรือการหายใจ
ล้มเหลว
ทางระบบโลหิต ส่วนใหญ่มีอาการปวดและบวมที่บริเวณบาดแผลอย่างเด่นชัดมากกว่ากลุ่มอื่น มีเลือดซึม
ตามรอยแผล อาการทางโลหิตอื่นๆ เช่น เลือดออกใต้ผิวหนังเห็นเป็นจ้าๆ เลือดออกตามไรฟัน เลือดกาเดาไหล ใน
รายที่รุนแรงอาจมีอาการไอเป็นเลือด หรืออาเจียนเป็นเลือด ปัสสาวะมีเลือดปน มีอาการเลือดออกของอวัยวะ
ภายใน ผู้ป่วยมักเสียชีวิตได้ เช่น เลือดออกในสมอง หรือเสียชีวิตจากไตวาย ในบรรดางูพิษทางระบบเลือดด้วยกัน
พิษของงูแมวเซาจัดว่ารุนแรงมากที่สุด ส่วนงูกะปะและงูเขียวหางไหม้พิษอ่อนกว่างูแมวเซามาก
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นอกจากอาการดังกล่าวทั้ง ๓ ระบบแล้ว ในงูพิษ เช่น งูเห่าหรืองูกะปะเมื่อกัดคน พิษของมันอาจทาให้เกิด
เนื้อตายบริเวณแผลที่ถูกกัดได้ และถ้าถูกกัดบริเวณนิ้วมือนิ้วเท้า ก็อาจทาให้นิ้วเน่าหลุดไปเป็นข้อๆ ได้
การวินิจฉัยผู้ที่ถูกงูกัด
ผู้ป่วยถูกงูพิษหรืองูไม่มีพิษกัด ก็ต้องดูที่บาดแผล ถ้าเป็นงูพิษกัดจะเห็นรอยเขี้ยวพิษเป็นจุดที่ลึกชัดอยู่ ๒
จุดเพราะ งูพิษมีเขี้ยวFang ๑ คู่ ถือเป็นมาตรฐาน แต่บางครั้งอาจพบเพียงจุดเดียว หรือ บางกรณีอาจมีมากกว่า ๒
จุด เช่น ๔ จุดได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับจังหวะและจานวนครั้งที่งูพิษกัดคน อาจกัดถูกเพียงเขี้ยวเดียวหรือกัดซ้าหลายครั้งก็
ต้องพิจารณาเป็นกรณีไป แต่ถ้าเป็นงูไม่มีพิษกัด จะเห็นเพียงรอยขีดข่วนของฟันธรรมดาเท่านั้น ไม่มีรอยจุดที่ลึกชัด

เขี้ยวงูพิษ

ลักษณะบาดแผลงูกัด

การปฐมพยาบาลผู้ที่ถูกงูพิษกัด
๑. ในกรณีฉุกเฉินใช้เชือกรัดเหนือบาดแผล เพื่อชะลอไม่ให้พิษงูเข้าสู่กระแสโลหิตเร็วเกินไป การรัดควร
แน่นแต่พอประมาณ อย่าใช้วิธีขันชะเนาะซึ่งจะแน่นเกินไป ทาให้เลือดไปเลี้ยงบริเวณใต้ที่รัดไว้ไม่ได้ อาจทาให้เกิด
เนื้อตายได้ในภายหลัง และขณะเดินทางไปรับการรักษาที่โรงพยาบาล ถ้าพบว่าบริเวณส่วนใต้จากที่รัดมีอาการตึง
ปวดมาก ก็ควรเปลี่ยนตาแหน่งที่รัดเชือก วิธีการเปลี่ยน คือ ให้รัดเชือกเปลาะใหม่เหนือที่รัดครั้งแรกแล้วจึงคลาย
เปลาะแรกออก การใช้เชือกรัดเหนือบาดแผลนี้ไม่ควรทาในกรณีที่ถูกงูพิษทางระบบโลหิตกัด
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๒. ในกรณีที่มีผ้าพันแผลชนิดยืดหยุ่น (Crepe bandage) อยู่ใกล้ตัว ก็ไม่จาเป็นต้องใช้เชือกรัดเหนือ
บาดแผล แต่ให้ใช้ผ้าพันแผลชนิดยืดหยุ่นนี้พันตั้งแต่บริเวณใต้รอยเขี้ยวขึ้นมาเรื่อยจนถึงเหนือข้อต่อของแขนขาให้
แน่นพอทนได้ แล้วหาไม้มาดามเป็นเฝือกไว้เพื่อให้แขนขาส่วนนั้นเคลื่อนไหวน้อยที่สุด วิธีการนี้ดีกว่าใช้เชือกรัด
ดังกล่าวในข้อ ๑
๓. พยายามปลอบให้กาลังใจผู้ป่วยอย่าให้ตกใจเกินไป อย่าให้ผู้ป่วยออกกาลังมากเกินไป หรือเคลื่อนไหว
โดยไม่จาเป็น เพราะจะไปเพิ่มอัตราการสูบฉีดของหัวใจ ทาให้พิษงูแพร่กระจายเข้าสู่ระบบหมุนเวียนโลหิตเร็วขึ้น
๔. ไม่ควรใช้มีดกรีดแผล เพราะการกรีดแผลอาจตัดถูกหลอดเลือด และเกิดการติดเชื้อได้ง่าย โดยเฉพาะ
ในกลุ่มงูพิษทางระบบโลหิตนั้น เลือดจะออกง่ายอยู่แล้ว การกรีดแผลอาจทาให้เลือดออกไม่หยุด เป็นอันตรายได้
การใช้ไฟจี้แผลหรือการดูดแผลด้วยปากก็ไม่ควรทา
๕. ไม่ควรให้ผู้ป่วยดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์หรือให้ยากระตุ้นหัวใจ ในกรณีที่ปวดแผลมาก อาจทานยา
แก้ปวดจาพวกพาราเซตามอล ห้ามใช้แอสไพรินเป็นอันขาด
๖. อย่าเสียเวลาไปกับการดูอาการ หรือลองยากลางบ้าน หรือรักษาโดยหมอเวทย์มนต์ ควรรีบนาผู้ป่วยส่ง
โรงพยาบาลให้ถึงมือแพทย์โดยเร็วที่สุด
๗. ในกรณีที่ถูกงูเห่าพ่นพิษเข้าตา ห้ามขยี้ตาเป็นอันขาด แต่ให้ล้างด้วยน้าสะอาดหรื อน้าเกลือ (normal
saline) แล้วรีบนาผู้ป่วยส่งโรงพยาบาล
การป้องกันอันตรายจากงูพิษ
๑. ในเวลาพลบค่าซึ่งเป็นเวลาออกหากินของงูส่วนใหญ่ ไม่ควรเดินเข้าไปในที่รกๆ เช่น พงหญ้ารก พุ่มไม้
ทุ่งนา
๒. การเดินทางในป่า หรือเข้าไปทางานในที่รกชัฏ ในเขตที่มีงูพิษชุกชุม ควรสวมเสื้อผ้าที่ค่อนข้างหนา
สวมเสื้อแขนยาว กางเกงขายาว สวมรองเท้าบู๊ท อาจสวมหมวกที่มีปีก ถือไม้ยาวๆ ไว้คอยหวดไล่งูที่อาจซุกซ่อนอยู่
ตามทางเดินก็อาจช่วยป้องกันอันตรายจากงูพิษได้มาก
๓. เมื่อเผอิญไปพบงูพิษ เช่น เดินพบงูเห่าขวางทางอยู่ ถ้าหลีกทันก็ควรหลีกไปทันที แต่ถ้าเป็นระยะ
กระชั้นชิดมากก็ควรยืนนิ่งๆ อย่าเคลื่อนไหวโดยไม่จาเป็น เพราะอาจทาให้งูตกใจคิดว่าเราจะทาอันตรายมันและ
แว้งมากัดเพื่อป้องกันตัว พอเรายืนนิ่งๆ สักครู่งูจะเลื้อยหนีไปเอง หรือถ้างูยังขวางอยู่อย่างนั้นก็ต้องค่อยๆ ก้าวเท้า
ถอยออกมาช้าๆ จนห่างจากระยะอันตราย โดยธรรมชาติแล้ว งูเป็นสัตว์ที่รักสงบและกลัวมนุษย์ มันจะไม่ทาร้ายคน
ก่อน แต่จะกัดหากจวนตัวเพื่อป้องกันตัวเอง กรณีที่จู่โจมเข้าไล่ทาร้ายคนนั้นพบได้น้อยมาก
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๔. ควรรักษาบริเวณบ้านให้สะอาดไม่รกรุงรัง อันอาจจะเป็นที่หลบซ่อนของงูได้ ควรดูแลเก็บกวาดเศษ
อาหารให้มิดชิด เพราะหนูจะเข้ามาขโมยกินเศษอาหาร และอาจดึงดูดงูให้เข้ามากินหนูในบ้านเราได้
๕. การทางานในที่รกร้าง การขนย้ายกองวัสดุบนพื้นดินในที่รกๆ หรือการพลิกขอนไม้ ควรใช้ความ
ระมัดระวัง เพราะอาจมีงูหรือสัตว์มีพิษอื่นๆ หลบอยู่ข้างใต้
๖. ไม่ควรใช้มือหรือเท้าแหย่เข้าไปในโพรงไม้หรือโพรงดินต่างๆ ในท้องนา ไม่ควรใช้มือล้วงจับหนูในรูหนู
เพราะอาจมีงูหลบซ่อนอยู่
ชนิดของงูที่มีชุกชุมในจังหวัดต่างๆ
งูเห่า มีมากในภาคกลาง ได้แก่ สมุทรปราการ นนทบุรี ปทุมธานี นครปฐม อยุธยา อ่างทอง สิงห์บุรี ลพบุรี
สระบุรี
งูจงอาง ในป่านครสวรรค์ เพชรบูรณ์ นครศรีธรรมราช
งูสามเหลี่ยม อยุธยา นครนายก อ่างทอง สระบุรี
งูแมวเซา กรุงเทพมหานคร สมุทรปราการ สระบุรี ลพบุรี
งูกะปะ ชลบุรี ระยอง จันทบุรี ตราด ประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร และจังหวัดภาคใต้ทั่วไป
งูเขียวหางไหม้ กรุงเทพมหานคร
งูคออ่อน ในบริเวณอ่าวไทย แถบจังหวัดสมุทรปราการ สมุทรสาคร สมุทรสงคราม

งูเห่า

งูแมวเซา

งูจงอาง

งูกะปะ

งูสามเหลี่ยม

งูทะเล
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การเคลื่อนย้ายหรือลาเลียงผู้ป่วย
จุดมุ่งหมายของการเคลื่อนย้ายผู้ป่วย เพื่อนาผู้ป่วยไปให้ถึงจุดที่ปลอดภัยและได้รับการรักษาพยาบาล
หลักการปฏิบัติในขณะเคลื่อนย้ายผู้ป่วย
๑. ต้องทราบว่าผู้บาดเจ็บได้รับบาดเจ็บบริเวณไหน อวัยวะใดที่ได้รับอันตราย
๒. ควรให้การปฐมพยาบาลก่อนการเคลื่อนย้าย เช่น กระดูกหักและบาดแผลใหญ่ ควรดามด้วย
ไม้ป้องกันเวลาเคลื่อนที่จะเจ็บปวด หรือบาดแผลรุนแรงขึ้น
๓. พิจารณาถึงวิธีเคลื่อนย้ายที่เหมาะสม ปลอดภัย และรวดเร็ว
๔. มองหาสถานที่พักรอไว้ในที่ปลอดภัย เพื่อนาส่งต่อไป
๕. ระหว่างการเคลื่อนย้าย ต้องสังเกตอาการผู้ป่วยตลอดเวลา เพื่อการปฐมพยาบาลโดยด่วน
อาการที่สาคัญ ได้แก่
๕.๑ การหายใจผิดปกติไปจากเดิม เช่น ติดขัด แผ่วเบา หรือหยุดหายใจเป็นระยะๆ
๕.๒ การตกเลือด ให้ควบคุมการตกเลือดให้ได้มากที่สุด
๕.๓ อาการเปลี่ยนแปลงอื่นๆ ที่เปลี่ยนไปจากเดิม
๖. อย่าเคลื่อนย้ายผู้ป่วย ในขณะที่การหายใจไม่ปกติ หรือผู้ป่วยขณะมีเลือดออกต้องทาการช่วย
หายใจให้เป็นปกติ หรือต้องห้ามเลือดก่อนการเคลื่อนย้าย
การพิจารณาเลือกวิธีการเคลื่อนย้ายผู้ป่วย
๑. วิธีลากตึง สามารถจะทาได้แม้มีผู้ช่วยเหลือเพียงคนเดียว ผู้ป่วยอาจมีขนาดร่างกายใหญ่กว่า
ผู้ช่วย จะใช้ในกรณีรีบด่วน และในระยะทางสั้นๆ เท่านั้น ผู้ป่วยที่ได้รับบาดเจ็บบริเวณ หลัง แขน ขา หรือบ่าใน
ภาวะหมดสติ หรื อยั งมีสติดีอยู่ ก็ได้ (การช่ว ยด้ว ยวิธีนี้ต้องระมัดระวังให้ มาก เพราะอาจเพิ่มความรุนแรงของ
อันตรายขึ้นได้) วิธีลากดึงนี้มีวิธีปฏิบัติได้ ๔ วิธี
๑.๑ จับข้อเท้าลากดึง ผู้ช่วยจะยืนด้านปลายเท้าของผู้ป่วย ใช้มือรวบข้อเท้าทั้ง ๒ ข้างของ
ผู้ป่วยให้แน่น แล้วลากดึงตัวผู้ป่วยออกไป
๑.๒ จั บคอเสื้อลากดึง ในรายที่ผู้ ป่ว ยสวมใส่ เสื้ อผ้ าเหนียวแน่นพอ อาจจับขยุ้มคอเสื้ อ
ด้านหลังให้แน่น แล้วลากดึงผู้ป่วยออกไป
๑.๓ จับผ้ารองตัวลากดึง ในรายที่ผู้ป่วยไม่ได้สวมใส่เสื้อผ้า หรือเสื้อผ้าถูกไฟไหม้ขาดอาจใช้
ผ้าอื่นที่เหนียวแน่นพอ เช่น ผ้าปูที่นอน ผ้าห่ม สอดรองใต้ลาตัวผู้ป่วยโดยตลอด แล้วจับชายผ้าข้างหนึ่งรวบให้แน่น
ลากดึงผู้ป่วยออกไป

๓๒๘

๑.๔ จับบ่าลากดึง ผู้ช่วยจะยืนด้านศีรษะของผู้ป่วย ใช้มือสอดเข้าใต้รักแร้ของผู้ป่วยทั้ง ๒
ข้าง ยกลาตัวช่วงบนของผู้ป่วยขึ้นเล็กน้อย แล้วลากดึงผู้ป่วยในลักษณะนอนออกไป
วิธีการเคลื่อนย้ายผู้ป่วย
๑. วิธีลากดึง

จับข้อเท้าลากดึง

จับคอเสื้อลากดึง

จับผ้ารองตัวลากดึง

จับบ่าลากดึง

๓๒๙

๒. วิธีอุ้ม การเคลื่อนย้ายผู้ป่วยด้วยการอุ้มมักใช้กับผู้ป่วยที่เป็นเด็กหรือรูปร่างเล็ก น้าหนักเบากว่าผู้ช่วย
และมักจะได้รับบาดเจ็บไม่มากนัก เช่น บริเวณแขน ขา ข้อเท้า ใบหน้า ผู้ป่วยมักจะมีอาการไม่รุนแรงนัก ยังรู้สึกตัว
แต่อาจมีในบางกรณีที่ผู้ป่วยไม่รู้สึกตัวก็สามารถช่วยด้วยวิธีนี้ได้เหมือนกัน และการเคลื่อนย้ายด้วยการอุ้มนี้จะทาได้
ด้วยคนเพียงคนเดียว มี ๔ วิธี ดังนี้
๒.๑ อุ้มเข้าเอวกอดหลัง ในรายที่ผู้ป่วยบาดเจ็บบริเวณขาส่วนล่างไม่มากนัก และรู้สติดี ผู้ช่วยอาจ
อุ้มผู้ป่วยเข้าเอวให้กอดไว้ด้านหลัง โดยใช้มือโอบขาผู้ป่วยเข้ ามากระชับไว้กับเอวข้างละขา และให้ผู้ป่วยโอบกอด
คอผู้ช่วยไว้
๒.๒ อุ้มแบกบนบ่า ถ้าผู้ป่วยหมดสติ มีรูปร่างเล็กกว่า และจะต้องเดินไปเป็นระยะทางไกล ควรใช้
วิธีนี้จะช่วยการเคลื่อนย้ายเป็นไปได้สะดวก โดยจับผู้ป่วยให้อยู่ในท่านอนหงายชันเข่า ผู้ช่วยยืนตรงปลายเท้าหัน
หน้าเข้าหาผู้ป่วย จับมือผู้ป่วยข้างละมือดึงตัวผู้ป่วยขึ้น แล้วผู้ช่วยย่อตัวลงก้มศีรษะเล็กน้อย จนให้บ่าข้างขวาอยู่
ตรงบริเวณท้องน้อยของผู้ป่วยแล้วสอดแขนขวาเข้าระหว่างขาทั้ง ๒ ข้างของผู้ป่วย ไปรวบข้อเท้าข้างหนึ่งหรือทั้ง ๒
ข้างของผู้ป่วยไว้ แล้วยกตัวผู้ป่วยขึ้ นพร้อมกับลุกยืนขึ้น โดยให้บ่าขวารับน้าหนัก ค่อยๆขยับดึงลาตัวผู้ป่วย ให้ช่วง
ลาตัวพาดทาบอยู่บนบ่าทั้ง ๒ ข้าง ของผู้ช่วยแล้วเปลี่ยนมือขวาที่จับข้อเท้าผู้ป่วยไว้นั้นมาจับมือขวาของผู้ป่วยแทน
โดยที่มือซ้ายไม่ต้องยึดจับอะไรเลย
๒.๓ อุ้มช้อนลาตัว ผู้ช่วยยืนประกบแนบข้างลาตัวผู้ป่วยช่วงบ่าข้างหนึ่ง และสอดแขนเข้าใต้เข่าอีก
ข้างหนึ่งแบบอุ้มเด็ก ถ้าผู้ป่วยที่ยังมีสติดี อาจใช้แขนข้างที่แนบกับตัวผู้ช่วยโอบคอผู้ช่วยไว้ด้วยก็ได้
๒.๔ อุ้มพยุงเดิน ผู้ช่วยยืนประกบแนบข้างลาตัวผู้ป่วยด้านที่ได้รับบาดเจ็บ ใช้แขนข้างที่แนบกับตั ว
ผู้ช่วยให้อ้อมพาดบ่ามาจับยึดไว้ แล้วพาเดินไปพร้อมๆ กัน ถ้ามีผู้ช่วย ๒ คน ประชิดข้าง ผู้ป่วยทั้ง ๒ ข้าง

๓๓๐

๒. วิธีอุ้ม

อุ้มเข้าเอวกอดหลัง

อุ้มช้อนลาตัว

อุ้มแบกบนบ่า

อุ้มพยุงเดิน

๓๓๑

๓. วิธียก การเคลื่อนย้ายผู้ป่วยด้วยวิธีนี้เหมาะเมื่อมีผู้ช่วยตั้งแต่ ๒ คนขึ้นไป บางกรณีใช้ผู้ช่วยหลายคน
เพื่อความปลอดภัยของผู้ป่วย จึงจะสามารถยกได้ในผู้ป่วยร่างกายใหญ่โต ปฏิบัติได้ ๔ วิธี
๓.๑ ยกหิ้ว วิธีนี้ต้องการความรวดเร็ว มีผู้ช่วย ๒ คน ก็สามารถเคลื่อนย้ายผู้ป่ วยได้เหมาะกับการ
เคลื่อนย้ายในช่องทางแคบๆ โดยให้ผู้ช่วยสอดแขนทั้ง ๒ ข้างเข้าใต้เข่าของผู้ป่วยยกขึ้นเดินนาหน้า และผู้ช่วยอีกคน
หนึ่งสอดแขนเข้าใต้รักแร้ทั้ง ๒ ข้าง แล้วโอบมาจับมือกันไว้บริเวณหน้าอกของผู้ป่วยยกเดินตามหลังไปพร้อมๆ กัน
๓.๒ ยกอุ้มนั่งผู้ช่วย ๒ คนยืนหันหน้าเข้าหากัน จับมือประสานกันแทนเก้าอี้แล้วให้ผู้ป่วยที่รู้สติดี
อาการไม่รุนแรงนัก นั่งบนแขใช้มือโอบกอดคอของผู้ช่วยทั้ง ๒ ไว้ แล้วผู้ช่วยเดินไปพร้อมๆ กัน
๓.๓ ยกด้วยเก้าอี้ ใช้เก้าอี้ไม้ ๔ ขา มีพนักพิงธรรมดาให้ผู้ป่วยนั่งแล้วผู้ช่วยคนหนึ่ งยกขาหน้าของ
เก้าอี้เดินนาหน้า ส่วนผู้ช่วยคนหลังยกพนักเก้าอี้ส่วนหลัง เดินตามหลังไปในจังหวะเท่าๆ กัน เหมาะในการยกขึ้น –
ลงบันไดในที่แคบๆ
๓.๔ ยกอุ้มนอน วิธีนี้มักใช้กับผู้ป่วยที่ได้รับบาดเจ็บบริเวณหลัง หรือตกจากที่สูงสงสัยกระดูกสันหลัง
หัก ควรเคลื่อนย้ายผู้ป่วยในลักษณะนอนเหยียดตรงที่สุดเท่าที่จะทาได้ อาจจาเป็นต้องใช้ผู้ช่วยหลายคน ๓ คน ๖
คน หรือ ๘ คนก็ได้ แบ่งผู้ช่วยให้นั่งหันหน้าเข้าหากันคนละข้างผู้ป่วย แล้วแบมือสลับกันระหว่างผู้ช่วยทั้ง ๒ ข้าง
เพื่อให้กระจายน้าหนักสอดเข้าใต้ลาตัวผู้ป่วยตั้งแต่ศีรษะจนถึงปลายเท้า แล้วให้สัญญาณยกขึ้นพร้อมๆ กันทุกคน
โดยให้ผู้ป่วยอยู่ในท่านอนที่เหยียดตรงให้มากที่สุดเท่าที่จะทาได้ และก้าวเดินไปพร้อมๆ กัน
๓. วิธียก

ยกหิ้ว

ยกอุ้มนั่ง

๓๓๒

ยกด้วยเก้าอี้

ยกอุ้มนอน

การเคลื่อนย้ายผู้ป่วยที่ได้รับบาดเจ็บที่หลัง

ผู้ช่วย ๓ คน ขยับศีรษะ คอและลาตัวพร้อมกัน และให้นอนหงายบนแผ่นกระดานแข็งๆ

๓๓๓

๔. วิธีหามด้วยเปล การเคลื่อนย้ายด้วยวิธีหามด้วยเปลนี้ถ้าทาได้จะช่วยให้ผู้ป่วยไม่บอบช้า ปลอดภัย
ดีกว่าวิธีอื่นๆ แต่จะต้องมีเปลหรือหาอุปกรณ์ที่จะใช้เป็นเปลได้เช่น ไม้ยาว ๒ ท่อน ผ้าหรือวัสดุอื่น ถ้ามี หรือพอหา
ได้เพราะสะดวกในการเคลื่อนย้ายขึ้น – ลงพาหนะ และปลอดภัยกับผู้ป่วย วิธี นี้ใช้ได้ทั้งผู้ป่วยที่หมดสติและรู้สึกตัว
แต่อย่างน้อยต้องมีผู้ช่วย ๒ คน สาหรับหามหน้าและหลัง ปฏิบัติได้ ๔ วิธี
๔.๑ หามด้วยเปลผ้าขาวม้า ใช้ผ้าขาวม้าที่เหนียวแน่นพอหลายผืน พันรอบไม้ ๒ ท่อน โดยวางให้
ระยะห่างกันพอสมควร พันทบสลับกันไปจนแน่ใจว่าจะสามารถรองรับน้าหนักตัวผู้ป่วยได้ แล้วอุ้มให้ผู้ป่วยนอนบน
เปลหามไป
๔.๒ หามด้วยเปลเสื้อผ้า ใช้กางเกงขาสั้นหรือยาวหรือกระโปรงปลายแคบ และเสื้อที่เนื้อผ้าเหนียว
พอสอดปลายไม้ ๒ ข้างเข้าในกางเกงและแขนเสื้อทั้ง ๒ ข้าง โดยกลัดกระดุมให้แน่น กลับด้านในออกข้างนอกหรือ
กลับด้านหน้าที่มี กระดุมไว้ด้านล่างของเปล สอดเสื้อผ้าหลายๆ ชิ้น จนแน่ใจว่าเหนียวแน่นพอจะรับน้าหนักตัว
ผู้ป่วยได้จึงหามไป
๔.๓ หามด้วยแผ่นกระดาน อาจใช้บานประตู บานหน้าต่าง หรือแผ่นกระดานเรียบจัดให้ผู้ป่วยนอน
บนกระดานแล้วยกเคลื่อนย้ายผู้ป่วยเช่นเดียวกับวิธีหามที่ได้กล่าวมาแล้ว
๔.๔ หามด้วยเปลผ้าห่ม ใช้ผ้าห่มหรือผ้าปูที่นอนผืนใหญ่ ทาบทบไปมารอบไม้ ๒ ท่อน ให้หนาและ
แน่นพอจะรองรับน้าหนักตัวผู้ป่วยได้แล้วจัดให้ผู้ป่วยนอนบนเปลนั้น
การดัดแปลงของใช้ทาเปล
ใช้ผ้าขาวม้า ๒ – ๓ ผืน และไม้ยาว ๒ อัน

ใช้เสื้อและไม้ยาว

ใช้ผ้าห่มและไม้ยาว

การใช้เปลหาม
*****************

