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บทที่ ๑
พระราชบัญญัติ
วาดวยวินัยทหาร พุทธศักราช ๒๔๗๖
ประชาธิปก ป.ร.
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาประชาธิปก พระปกเกลาเจาอยูหัวมีพระบรมราชโองการโปรดเกลาฯ
ใหประกาศวา
โดยที่สภาผู แทนราษฎรถวายคํา ปรึ กษาวา เพื่อ ปฏิ บัติ การตามความใน มาตรา ๗ แหงประมวล
กฎหมายอาชญาทหาร และเนื่องจากทหารบก ทหารเรือไดรวมเปนกระทรวงเดียวกัน สมควรตราบทบัญญัติ
วาดวยวินัยทหารเสียใหม
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ ใหตราพระราชบัญญัติขึ้นไวโดยคําแนะนํา และยินยอมของสภาผู แทน
ราษฎร ดังตอไปนี้
หมวด ๑
บทเบ็ดเสร็จทั่วไป
มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้ใหเรียกวา "พระราชบัญญัติวาดวยวินัยทหาร พุทธศักราช ๒๔๗๖"
มาตรา ๒ ใหใชพระราชบัญญัตินี้ตั้งแตวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป
มาตรา ๓ ใหยกเลิกกฎวาดวยยุทธวินัยและการลงอาญาทหารบกฐานละเมิดยุทธวินัย ลงวันที่ ๒๓
กันยายน พุทธศักราช ๒๔๖๔ กฎเสนาบดีว าดวยอํานาจลงอาญาทหารเรือ ลงวันที่ ๑๑ กันยายน พุทธศักราช
๒๔๖๕ และบรรดากฎ ขอบังคับอื่น ๆ ในสวนที่มีบัญ ญัติไ วแลวในพระราชบัญ ญัตินี้หรือซึ่ง แยงกับบทแหง
พระราชบัญญัตินี้
หมวด ๒
วาดวยวินัย
มาตรา ๔ วินัยทหารนั้น คือการที่ทหารตองประพฤติตามแบบธรรมเนียมของทหาร
มาตรา ๕ วิ นั ย หลักสํ าคั ญที่ สุดสํ าหรั บทหาร เพราะฉะนั้ นทหารทุ กคนจั กต องรักษาโดยเครงครั ด
อยูเสมอ ผูใดฝาฝนทานใหถือวาผูนั้นกระทําผิด
ตัวอยางการกระทําผิดวินัยทหารมีดังตอไปนี้
(๑) ดื้อขัดขืน หลีกเลี่ยง หรือละเลยไมปฏิบัติตามคําสั่งผูบังคับบัญชาเหนือตน
(๒) ไมรักษาระเบียบการเคารพระหวางผูใหญ่ผู้นอย
(๓) ไมรักษามรรยาทใหถูกตองตามแบบธรรมเนียมของทหาร
(๔) กอใหแตกความสามัคคีในคณะทหาร
(๕) เกียจคราน ละทิ้ง หรือเลินเลอตอหนาที่ราชการ
(๖) กลาวคําเท็จ
(๗) ใชกิริยาวาจาไมสมควร หรือประพฤติไมสมควร
(๘) ไมตักเตือนสั่งสอน หรือลงทัณฑผูใตบังคับบัญชาที่กระทําผิดตามโทษานุโทษ
(๙) เสพเครื่องดองของเมาจนถึงเสียกิริยา
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มาตรา ๖ ผูบังคับบัญชามีหนาที่จัดการระวังรักษาวินัยทหารที่ตนเปนผูบังคับบัญชาอยู นั้นโดยกวดขัน
ถาหากวาในการรักษาวินัยทหารนั้นจําเปนตองใชอาวุธ เพื่อทําการปราบปรามทหารผู กอการกําเริบก็ดีหรือเพื่อ
บังคับทหารผูละทิ้งหนาที่ใหกลับทําหนาที่ของตนก็ดี ผูบังคับบัญชาและผู ที่ชวยเหลือในการนั้นจะไมตองรับโทษ
ในการที่ตนไดกระทําไปโดยความจําเปนนั้นเลย แตเมื่อมีเหตุดังกลาวนี้ผูบังคับบัญชาจักตองรายงานไปยังผูบังคับ
บัญชาเหนือตน และรายงานตอไปตามลําดับชั้นจนถึงรัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหมโดยเร็ว
มาตรา ๗ ทหารผูใดกระทําผิดตอวินัยทหารจักตองรับทัณฑตามวิธีที่ปรากฏในหมวด ๓ แหงพระราช
บัญญัตินี้และอาจตองถูกปลดจากประจําการ หรือถูกถอดจากยศทหาร
หมวด ๓
อํานาจลงทัณฑ
มาตรา ๘ ทั ณฑที่จะลงแกผู กระทําผิดตอวิ นัยทหารดัง กลาวไวใน หมวด ๒ นั้น ใหมี กําหนดเปน
๕ สถาน คือ
(๑) ภาคทัณฑ
(๒) ทัณฑกรรม
(๓) กัก
(๔) ขัง
(๕) จําขัง
มาตรา ๙ ภาคทัณฑคือ ผูกระทําผิดมีความผิดอันควรตองรับทัณฑสถานหนึ่งสถานใดดังกลาวมาแลว
แตมีเหตุอันควรปราณีจึงเปนแตแสดงความผิดของผูนั้นใหปรากฏหรือใหทําทัณฑบนไว
ทัณฑกรรมนั้น ใหกระทําการสุขาการโยธา ฯลฯ เพิ่มจากหนาที่ประจําซึ่ง ตนจะตองปฏิบัติอยู แลว
หรือปรับใหอยูเวรยาม นอกจากหนาที่ประจํา
กัก คือกักตัวไวในบริเวณใดบริเวณหนึ่งตามแตจะกําหนดให
ขัง คือขังในที่ควบคุมแตเฉพาะคนเดียวหรือรวมกันหลายคนแลวแตจะไดมีคําสั่ง
จําขัง คือขังโดยสงไปฝากใหอยูในความควบคุมของเรือนจําทหาร
นอกจากทัณฑที่กลาวไวนี้หามมิใหคิดขึ้นใหม หรือใชวิธีลงทัณฑอยางอื่นเปนอันขาด
มาตรา ๑๐ ผูมีอํานาจบังคับบัญชาซึ่งลงทัณฑแกผูกระทําผิดไดนั้น คือ
(๑) ผูบังคับบัญชา หรือ
(๒) ผูซึ่งไดรับมอบอํานาจใหบังคับบัญชาตามที่กระทรวงกลาโหมสวนราชการที่ขึ้นตรงตอกระทรวง
กลาโหม กองทัพบกกองทัพเรือ หรือกองทัพอากาศ กําหนด
ในการที่จะลงทัณฑนั้น ใหกระทําไดแตเฉพาะตามกําหนดในตารางกําหนดทัณฑทายพระราชบัญญัตินี้
สวนผูมีอํานาจบังคับบัญชาชั้นใดจะมีอํานาจเปนผูลงทัณฑชั้นใด และผูอยูในบังคับบัญชาชั้นใดจะเปน
ผูรับทัณฑชั้นใด ใหถือเกณฑเทียบดังตอไปนี้
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ตารางเกณฑเทียบชั้นผูลงทัณฑและผูรับทัณฑ
ตําแหนงชั้น
๑. รัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหม
๒. แมทัพ
๓. ผูบัญชาการกองพล ผูบังคับการกองเรือ ผูบัญชาการกองพลบิน
๔. ผูบังคับการกรม ผูบังคับหมวดเรือ ผูบังคับกองบิน
๕. ผูบังคับหมูเรือชั้น ๑
๖. ผูบังคับกองพัน ผูบังคับหมูเรือชั้น ๒ ผูบังคับการเรือชั้น ๑
ผูบังคับฝูงบิน
๗. ผูบังคับหมูเรือชั้น ๓ ผูบังคับการเรือชั้น ๒ ตนเรือชั้น ๑
ผูบังคับหมวดบิน ชั้น ๑
๘. ผูบังคับกองรอย ผูบังคับการเรือชั้น ๓ ตนเรือชั้น ๒
นายกราบเรือ ผูบังคับหมวดบินชั้น ๒
๙. ผูบังคับหมวด ตนเรือชั้น ๓ ผูบังคับหมวดบินชั้น ๓
๑๐. ผูบังคับหมู นายตอน
๑๑. นักเรียนทหารซึ่งเมื่อสําเร็จการศึกษาแลวจะไดเปน
นายทหารชั้นสัญญาบัตร บุคคลผูซึ่งอยูในระหวางเขารับ
การฝกวิชาทหารโดยคําสั่งรัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหม
ตามกฎหมายวาดวยการสงเสริมการฝกวิชาทหาร
๑๒. นักเรียนทหารซึ่งเมื่อสําเร็จการศึกษาแลวจะไดเปน
นายทหารประทวนลูกแถว
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มาตรา ๑๑ ผูลงทัณฑหรือรับทัณฑถาตําแหนงไมตรงตามความใน มาตรา ๑๐ แหงหมวดนี้แลว ใหถือ
ตามที่ไดเทียบตําแหนงไวในขอบังคับสําหรับทหาร
มาตรา ๑๒ กําหนดอํานาจลงทัณฑตามที่ตราไวนี้ผูมีอํานาจลงทัณฑสั่งลงทัณฑเต็มที่ไดสถานใดสถาน
หนึ่งแตสถานเดียวถาสั่งลงทัณฑทั้งสองสถานพรอมกัน ตองกําหนดทัณฑไวเพียงกึ่งหนึ่งของอัตราในสถานนั้น ๆ
หามมิใหลงทัณฑคราวเดียวมากกวาสองสถาน
มาตรา ๑๓ กอนที่ผูมีอํานาจลงทัณฑจะลงทัณฑครั้งคราวใดก็ดีใหพิจารณาใหถวนถี่แนนอนวา ผูที่จะต
องรับทัณฑนั้นมีค วามผิดจริงแลว จึงสั่งลงทัณฑนั้น ตองระวัง อยาใหเปนการลงทัณฑไปโดยโทษจริต หรื อ
ลงทัณฑแกผูที่ไมมีความผิดโดยชัดเจนนั้นเปนอันขาด เมื่อพิจารณาความผิดละเอียดแลว ตองชี้แจงใหผูกระทํา
ผิดนั้นทราบวากระทําผิดในขอใด เพราะเหตุใด แลวจึงลงทัณฑ
มาตรา ๑๔ ถาผูมีอํานาจบังคับบัญชาไดลงทัณฑขาราชการชั้นสัญญาบัตร ตองสงรายงานการลงทัณฑ
นั้นเสนอตามลําดับชั้นจนถึงรัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหม
มาตรา ๑๕ เมื่อผูมีอํานาจบังคับบัญชาไดทราบวา ผูซึ่งอยูในบังคับบัญชาของตนมีความผิดจนปรากฏแน
นอนแลว แตความผิดนั้นควรรับทัณฑที่เหนืออํานาจจะสั่งกระทําได ก็ใหรายงานชี้แจงความผิดนั้น ทั้งออกความ
เห็นวาควรลงทัณฑเพียงใด เสนอตามลําดับชั้นจนถึงผูมีอํานาจลงทัณฑไดพอกับความผิดเพื่อขอใหผูนั้น สั่งการตอไป
มาตรา ๑๖ ถาเปนความผิดซึ่งมีวิธีวางอัตรากําหนดทัณฑไวแนนอนแลว เชน ฐานขาดหนีราชการ
ทหาร เปนตน หากกําหนดทัณฑนั้นเหนืออํานาจของผู บัง คับบัญ ชาที่จะสั่ง ลงทัณฑไดก็ใหนําเสนอเพียงชั้นที่
กลาวตอไปนี้
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(๑) ฝายทหารบก ผู มีอํานาจบังคับบัญ ชาตําแหนงชั้นผู บังคับการกรม หรือชั้นผู บัง คับกองพันที่อยู
ตางทองถิ่นกับผูมีอํานาจบังคับบัญชาชั้นผูบังคับการกรม
(๒) ฝายทหารเรือ ผู มีอํานาจบังคับบัญชาตําแหนงชั้นผูบัง คับหมวดเรือ หรือชั้นผู บังคับกองพันที่อยู
ตางทองถิ่นกับผูมีอํานาจบังคับบัญชาชั้นผูบังคับหมวดเรือ
(๓) ฝายทหารอากาศ ผูมีอํานาจบังคับบัญชาตําแหนงชั้นผูบังคับกองบิน
แมวากําหนดทัณฑนั้นจะเหนืออํานาจก็ดีก็ใหผู บัง คับบัญ ชาชั้นที่กลาวนี้มีอํานาจลงทัณฑไดทีเดียว
ไมตองนําเสนอตามลําดับชั้นตอไปอีก
มาตรา ๑๗ นายทหารที่เปนหัวหนาทําการควบคุมทหารไปโดยลําพังใหมีอํานาจที่จะสั่งลงทัณฑผูอยู
ใตอํานาจในระหวางเวลาที่ควบคุมอยู นั้นเสมอผู มีอํานาจเหนือจากตําแหนงของตนขึ้นไปอีกชั้นหนึ่ง ไดเวนแต
นายทหารซึ่งมีอํานาจเปนผูลงทัณฑชั้น ๒ ขึ้นไปจึงไมตองเพิ่ม
มาตรา ๑๘ ถาผู มีอํานาจลงทัณฑไดสั่ง ลงทัณฑผู กระทําผิด ในฐานขัง แลว และผู ที่ รับทัณฑขัง นั้ น
กระทําผิดซ้ําอีก ผูมีอํานาจลงทัณฑจะสั่งเพิ่มทัณฑ ก็ใหพิจารณาดูกําหนดทัณฑที่ไดสั่งไวแตเดิมนั้นกอน หาม
มิใหกําหนดเวลาใหผู ต องถูกขัง ทั้งกําหนดเดิมและกําหนดที่เพิ่มใหมรวมกันเกินกวากําหนดอํานาจของผู สั่ง
ลงทัณฑนั้นเปนอันขาด หากผูกระทําผิดนั้นควรตองรับทัณฑเกินกวากําหนดอํานาจของผู ที่จะสั่งลงทัณฑนั้นแลว
ก็ใหปฏิบัติการตามที่กลาวไวใน มาตรา ๑๕แหงหมวดนี้
มาตรา ๑๙ นับ ตั้ งแตวั น ที่ป รากฏหลั ก ฐานแหงความผิ ด ของผู ก ระทํ าผิ ด ซึ่ง จะตองรั บทั ณ ฑตาม
พระราชบัญญัตินี้โดยแนนอนแลว ถาผูมีอํานาจลงทัณฑมิไดจัดการที่จะใหผูนั้นไดรับทัณฑภายในกําหนดสาม
เดือน เปนอันนับวาลวงเลยเวลาที่จะลงทัณฑตามพระราชบัญญัตินี้เสียแลว จะสั่งลงทัณฑโดยอํานาจตนเองมิได
เวนเสียแตผูที่กระทําผิดนั้นขาดหนีราชการเสียแต่เมื่อกอนครบกําหนด สามเดือน จึงมิใหนับวันที่ขาดหนีนี้เขาใน
กําหนดเวลาลวงเลย ใหนับตั้งแตวันที่ไดตัวผูนั้นกลับมายังที่รับราชการ
มาตรา ๒๐ เมือ่ ผูมีอํานาจไดสั่งลงทัณฑตามพระราชบัญญัตินี้แลวผูที่สั่งลงทัณฑ หรือผูมีอํานาจบังคับ
บัญ ชาเหนือผู ที่สั่งลงทัณฑนั้นมีอํานาจที่จะเพิ่มทัณฑหรือลดทัณฑ หรือยกทัณฑเสียก็ไ ดแตถาเพิ่มทัณฑแลว
ทัณฑที่สั่งเพิ่มขึ้นนั้นรวมกับที่สั่งไวแลวเดิม ตองมิใหเกินอํานาจของผูที่สั่งใหมนั้น
หมวด ๔
วิธีรองทุกข
มาตรา ๒๑ ในการที่จะรักษาวินัยทหารใหเปนระเบียบเรียบรอยอยูเสมอยอมเปนการจําเปนที่ผูบังคับ
บัญชาจักตองมีอํานาจในการบังคับบัญชา หรือลงทัณฑอยูเองเปนธรรมดา แตผูบังคับบัญชาบางคนอาจใชอํานาจ
ในทางที่ผิดยุติธรรม ซึ่งเปนการสมควรที่จะใหผูใตบังคับบัญชามีโอกาสรองทุกขไดในทางเปนระเบียบไมกาวกาย
มาตรา ๒๒ คําชี้แจงของทหารวา ผู บัง คับบัญ ชากระทําแกตนดวยการอันไมเปนยุติธรรม หรือผิด
กฎหมาย หรือแบบธรรมเนียมทหารวาตนมิไดรับผลประโยชนหรือสิทธิตามที่ควรจะไดรับในราชการนั้น เรียกวา
"รองทุกข
มาตรา ๒๓ ทหารจะรองทุกขไดแตสําหรับตนเองเทานั้น หามมิใหรองทุกขแทนผูอื่นเปนอันขาด และห
ามมิใหลงชื่อรวมกัน หรือเขามารองทุกขพรอมกันหลายคน และหามมิใหประชุมกันเพื่อหารือเรื่องจะรองทุกข
มาตรา ๒๔ หามมิใหรองทุกขในเวลาที่ตนกําลังเขาแถว หรือในขณะที่กําลัง ทําหนาที่ราชการอยา
งใดอยางหนึ่ง เชน เวลาเปนยาม เปนเวรดังนี้เปนตน และหามมิใหรองทุกขกอนเวลาลวงไปแลวยี่สิบสี่ชั่วโมง นับ
ตั้งแตที่มีเหตุจะตองรองทุกขเกิดขึ้น
มาตรา ๒๕ หามมิใหรองทุกขวา ผู บังคับบัญชาลงทัณฑแรงเกินไป ถาหากวาผู บังคับบัญชานั้นมิได
ลงทัณฑเกินอํานาจที่จะทําไดตามความในหมวด ๓ แหงพระราชบัญญัตินี้
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มาตรา ๒๖ ถาจะกลาวโทษผูใดใหรองทุกขตอผูบังคับบัญชาโดยตรงของผู นั้น จะรองทุกขดวยวาจา
หรือจะเขียนเปนหนังสือก็ไดถาผูรองทุกขมารองทุกขดวยวาจา ใหผูรับการรองทุกขจดขอความสําคัญของเรื่องที่ร
องทุกขนั้น ใหผูรองทุกขลงลายมือชื่อไวเปนหลักฐานดวย
ถาหากวาผู ร องทุกขไมทราบชัดวา ตนไดรับความเดือดรอนเพราะผู ใดแน ก็ใหรองทุกขตอผู บังคับ
บัญชาโดยตรงของตน เพื่อเสนอไปตามลําดับชั้นจนถึงที่สุด คือ ผูที่จะสั่งการไตสวน และแกความเดือดรอนนั้นได
มาตรา ๒๗ ถาเขียนความรองทุกขเปนจดหมายแลวจดหมายนั้นตองลงลายมือชื่อของผูรองทุกขใบรอง
ทุกขฉบับใดไมมีลายมือชื่อ ผูบังคับบัญชาไมมีหนาที่จะตองพิจารณา
มาตรา ๒๘ เมื่อผู ใดไดรองทุกขตอผู บัง คั บบัญ ชาตามระเบีย บที่ว ามานี้แ ลว และเวลาลวงพนไป
สิบหาวันยังไมไดรับความชี้แจงประการใด ทั้งความเดือดรอนก็ยังไมไดปลดเปลื้องไป ใหรองทุกขใหมตอผูบังคับ
บัญชาชั้นที่สูงถัดขึ้นไปเปนลําดับอีก และในการรองทุกขครั้งนี้ใหชี้แจงดวยวา ไดรองทุกขตอผูบังคับบัญชาชั้นใด
มาแลวแตเมื่อใด
มาตรา ๒๙ ถาผูบังคับบัญชาไดรับเรื่องรองทุกขเมื่อใด ตองรีบไตสวนและจัดการแกไขความเดือดรอน
หรือชี้แจงใหผูยื่นใบรองทุกขเขาใจ จะเพิกเฉยเสียไมไดเปนอันขาด ผูใดเพิกเฉยนับวากระทําผิดตอวินัยทหาร
มาตรา ๓๐ ถาผูบังคับบัญชาที่ไดรับเรื่องรองทุกขไดชี้แจงใหผูรองทุกขทราบแลวแตผูรองทุกขยังไม
หมดความสงสัยก็ใหรองทุกขตอผูบังคับบัญชาชั้นเหนือขึ้นไปไดและตองชี้แจงดวยวาไดรองทุกขนี้ตอผูใด และได
รับคําชี้แจงอยางไรแลวดวย
มาตรา ๓๑ ถาหากปรากฏชัดวาขอความที่ร องทุกขเปนความเท็จ หรือการรองทุกขนั้นกระทําไปโดย
ผิดระเบียบที่กลาวมา ผูรองทุกขจะตองมีความผิดฐานกระทําผิดตอวินัยทหาร
มาตรา ๓๒ ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหมมีหนาที่รักษาการใหเปนไปตามพระราชบัญญัตินี้
ประกาศมา ณ วันที่ ๑๒ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๔๗๖ เปนปที่ ๙ ในรัชกาลปจจุบัน
ผูรับสนองพระบรมราชโองการ
นายพันเอก พระยาพหลพลพยุหเสนา
นายกรัฐมนตรี
ตารางกําหนดทัณฑ์ทหาร
- พระราชบัญญัติวาดวยวินัยทหารแกไขเพิ่มเติม พุทธศักราช ๒๔๗๗
- พระราชบัญญัติวาดวยวินัยทหารแกไขเพิ่มเติม พุทธศักราช ๒๔๗๗ (ฉบับที่ ๒)
มาตรา ๓ ให้ยกเลิกตารางเกณฑ์เทียบชั้นผู้ลงทัณฑ์และรับทัณฑ์ท้ายมาตรา ๑๐ กับตารางกําหนด
ทัณฑ์ท้ายพระราชบัญญัติว่าด้วยวินัยทหาร พุทธศักราช ๒๔๗๖ และให้ใช้ตารางเทียบชั้นผู้ลงทัณฑ์ และรับทัณฑ์
กับตารากําหนดทัณฑ์ท้ายพระราชบัญญัตินี้แทน
- พระราชบัญญัติวาดวยวินัยทหาร (ฉบับที่ ๔) พุทธศักราช ๒๔๘๐
- พระราชบัญญัติวาดวยวินัยทหาร (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๐๕
หมายเหตุ : - เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญ ญั ติฉบับ นี้คือ เนื่องจากพระราชบั ญ ญัติ ว าดวยวินัย ทหาร
พุทธศักราช 2476 ไดประกาศใชมาเปนเวลานานแลว ตําแหนงผู บังคับบัญชาทหารซึ่งมีอํานาจลงทัณฑก็ดีตํา
แหนงผูรับทัณฑก็ดีไดเปลี่ยนแปลงไปมาก สมควรแกไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติว าดวยวินัยทหาร พุทธศักราช
๒๔๗๖ เพื่อใหตําแหนงดังกลาวถูกตองตรงกับที่เปนอยูในปจจุบัน
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ตารางกําหนดทัณฑ์
ผู้ลงทัณฑ์
ชั้น 1
ชั้น 2
ชั้น 3
ชั้น 4
ชั้น 5
ชั้น 6
ชั้น 7
ชั้น 8
ชั้น 9

จําขัง
ขัง
ผู้รับทัณฑ์
ผู้รับทัณฑ์
ชั้น ช ชั้น ฌ ชั้น ก ชั้น ข ชั้น ค ชั้น ง ชั้น จ ชั้น ฉ
4 ด. 6 ด.
2 ด. 3 ด.
3 ด. 5 ด.
1 ด. 2 ด.
45 ว. 3 ด.
- 15 ว. 1 ด.
1 ด. 2 ด.
7 ว. 15 ว.
20 ว. 45 ว.
3 ว. 10 ว.
15 ว. 1 ด.
7 ว.
3 ว. 15 ว.
3 ว.
-

ชั้น ช
4 ด.
3 ด.
1 ด.
1 ด.
20 ว.
15 ว.
10 ว.
7 ว.
-

ชั้น ซ
5 ด.
3 ด.
2 ด.
1 ด.
20 ว.
15 ว.
10 ว.
7 ว.
-

ชั้น ฌ ชั้น ก ชั้น ข
6 ด. 15 ว. 20 ว.
4 ด. 7 ว. 10 ว.
2 ด.
5 ว.
2 ด.
45 ว. 1 ด.
20 ว. 15 ว. -

ชั้น ค ชั้น ง
20 ว. 1 ด.
15 ว. 20 ว.
7 ว. 10 ว.
3 ว. 5 ว.
3 ว.
-

กัก
ผู้รับทัณฑ์
ชั้น จ ชั้น ฉ
45 ว. 2 ด.
1 ด. 45 ว.
15 ว. 20 ว.
7 ว. 10 ว.
5 ว. 7 ว.
3 ว. 7 ว.
5 ว.
3 ว.
-

คําอธิบาย ๑. กําหนดทัณฑในตารางนี้คือกําหนดที่สูงที่สุด ผูลงทัณฑจะสั่งเกินกําหนดนี้ไมไดแต่ต่ํากวานั้นได
๒. ทัณฑกรรมที่กําหนดไวเปนวัน ๆ หมายความวาทําทัณฑกรรมทุก ๆ วัน จนกวาจะครบกําหนด ในวันหนึ่งนั้นผูที่สั่งลงทัณฑ
จะกําหนดทัณฑกรรมไดไมเกินวันละ ๖ ชั่วโมง แตถาใหอยูเวร – ยาม ในวันหนึ่งไมเกินกําหนดเวลาอยูเวรตามปกติ ผูใดจะสั่ง
ลงทัณฑกรรมใหกําหนดโดยชัดเจนวาทัณฑกรรมกี่วัน และวันละเทาใด
(ตารางกําหนดทัณฑนี้เปนขอความในมาตรา ๓ แหง พ.ร.บ.วาดวยวินัยทหารแกไขเพิ่มเติม พ.ศ.๒๔๗๗)

ชั้น ช
3 ด.
2 ด.
45 ว.
1 ด.
20 ว.
15 ว.
10 ว.
7 ว.
3 ว.

ชั้น ซ
3 ด.
2 ด.
45 ว.
1 ด.
20 ว.
15 ว.
10 ว.
7 ว.
3 ว.

ชั้น ฌ
3 ด.
3 ด.
2 ด.
45 ว.
1 ด.
1 ด.
20 ว.
15 ว.
7 ว.

ทัณฑกรรม
ผู้รับทัณฑ์
ชั้น ช ชั้น ฌ
3 ว. 3 ว.
3 ว. 3 ว.
3 ว. 3 ว.
3 ว. 3 ว.
3 ว. 3 ว.
3 ว. 3 ว.
1 ว. 2 ว.
1 ว. 2 ว.
1 ว.

-๗-

วิชา ระเบียบข้อบังคับ

บทที่ ๒
ระเบียบกองทัพเรือ ว่าด้วยการปลดออกจากราชการ ไม่รับสมัครต่อ
งดบําเหน็จประจําปี และถอดยศ สําหรับทหารประจําการ
ต่ํากว่าชั้นสัญญาบัตร พ.ศ.๒๕๒๔
เพื่อให้วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับเรื่องการปลดออกจากราชการไม่ รับสมัครต่อ งดบําเหน็จประจําปี และถอด
ยศสํา หรับ ทหารประจําการต่ํา กว่าชั้ นสัญ ญาบัต รเป็ นไปด้ วยความเหมาะสมยิ่ ง ขึ้น จึง ตราให้ระเบียบขึ้ นไว้
ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ระเบี ยบนี้ เ รี ย กว่ า "ระเบี ย บกองทั พ เรื อ ว่ า ด้ วยการปลดออกจากราชการไม่ รั บ สมั ค รต่ อ
งดบําเหน็จประจําปี และถอดยศสําหรับทหารประจําการต่ํากว่าชั้นสัญญาบัตร พ.ศ.๒๕๒๔"
ข้อ ๒ ให้ยกเลิกระเบียบกองทัพเรือดังต่อไปนี้
๒.๑ ระเบียบกองทัพเรือที่ ๑๐ ว่าด้วยการปลดออกจากราชการ ไม่ รับสมัครต่อ งดเลื่อนชั้น
เงินเดือ นและถอดยศ สําหรับทหารประจําการต่ํา กว่าชั้นสัญญาบัตรฉบับลงวันที่ ๗ กันยายน ๒๕๐๕ แก้ไ ข
เพิม่ เติมตามคําสั่งกองทัพเรือที่ ๙๗/๒๕๑๑ ลงวันที่๑๗ เมษายน ๒๕๑๑ เรื่อง แก้ระเบียบกองทัพเรือที่ ๑๐ และ
คําสั่งกองทัพเรือที่ ๑๕๗/๒๕๑๑ ลงวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๑๑ เรื่องแก้ระเบียบกองทัพเรือที่ ๑๐
๒.๒ ระเบียบกองทัพเรือ ว่าด้วยการปลดออกจากราชการ ไม่รับสมัครต่อ งดเลื่ อนชั้นเงินเดือน
และถอดยศ สําหรับทหารประจําการต่ํากว่าชั้นสัญญาบัตร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๑๖
๒.๓ ระเบียบกองทัพเรือ ว่าด้วยการปลด ออกจากราชการ ไม่รับสมัครต่อ งดเลื่อนชั้นเงินเดือน
และถอดยศ สําหรับทหารประจําการต่ํากว่าชั้นสัญญาบัตร (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๒๓
กรณีปลดออกจากราชการ
ข้อ ๓ ทหารประจําการต่ํา กว่าชั้นสัญ ญาบัตรผู้ใดถูกลงทัณฑ์ หรือ ต้องคําพิพากษาของ ศาลหรือ
กระทําความผิดอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ให้ปลดออกจากราชการ คือ
๓.๑ ถูกขังในปี งบประมาณเดียวกน ๒ ครั้ง
๓.๒ ถูกจําขัง
๓.๓ ถูกจําคุกหรือกกขังตามคําพิพากษาหรือคําสั่งของศาล
๓.๔ ถูกศาลพิพากษาให้เป็นคนล้มละลาย เพราะกระทําหนี้สินขึน้ ด้วยความทุจริต
๓.๕ ทุจริตต่อหน้าที่ราชการหรือมีมลทินในกรณีเดียวกัน
๓.๖ ดื้อหรือขัดคําสั่งผู้บังคับบัญ ชาซึ่งสั่ง โดยชอบด้วยราชการ เป็นเหตุให้เสียหายแก่ราชการ
อย่างร้ายแรง
๓.๗ หมิน่ ประมาทหรือกล่าวคําหยาบต่อผู้บังคับบัญชา
๓.๘ ประพฤติชั่วหรือประพฤติผิดศีลธรรมอย่างร้ายแรง
๓.๙ หนีราชการ
๓.๑๐ ละทิ้งหน้าที่ราชการ
๓.๑๑ เปิดเผยความลับในราชการ เป็นเหตุให้เสียหายแก่ราชการอยางร้ายแรง
๓.๑๒ ทําให้เสียชื่อเสียงแก่หมู่คณะทหารอย่างร้ายแรง
๓.๑๓ ก่อให้แตกความสามัคคีในหมู่คณะทหารอย่างร้ายแรง
๓.๑๔ เมาสุราเมรัยถึงเสียเกียรติทหาร
๓.๑๕ ประมาทเลินเล่อในหน้าทีราชการ เป็นเหตุให้เสียหายแก่ราชการอย่างร้ายแรง
๓.๑๖ เป็นสมาชิกในสมาคมหรือคณะที่ผิดกฎหมาย
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๓.๑๗ ไม่เป็นที่ไว้วางใจของผู้บังคับบัญชา
กรณีไม่รับสมัครต่อ
ข้อ ๔ ทหารประจําการต่ํากวาชั้นสัญญาบัตรผู้ใดถูกลงทัณฑ์หรือต้องคําพิพากษาของศาล หรือกระทํา
ความผิด หรือมีการกระทําเข้าเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ ไม่รับสมัครต่อคือ
๔.๑ ถูกขังในปีงบประมาณเดียวกัน เกินกว่า ๑๕ วัน
๔.๒ ถูกขัง ๒ ครั้ง ในระยะเวลา ๒ ปี งบประมาณติดต่อกัน
๔.๓ ถูกศาลพิพากษาให้เป็นคนล้มละลาย
๔.๔ หลีกเลี่ยงหรือละเลยไม่ปฏิบัติราชการตามคําสั่งของผู้บังคับบัญชา
๔.๕ หลีกเลีย่ งหรือละเลยไม่ประปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ คําสั่ง และแบบธรรมเนียม
ของทหารโดยเจตนา
๔.๖ ไม่ทําความเคารพตามระเบียบข้อบังคับโดยเจตนา
๔.๗ กล่าวคําเท็จต่อผู้บังคับบัญชา
๔.๘ เกียจคร้านต่อหน้าที่การงาน
๔.๙ หย่อนความสามารถ
๔.๑๐ ง่วงเหงาในระหวางอยู่ยาม
๔.๑๑ ขาดราชการเกินกวา ๒๔ ชั่วโมง โดยไม่มีเหตุควรปราณี
๔.๑๒ ประพฤติชั่วหรือประพฤติผิดศีลธรรม
๔.๑๓ มีหนี้สินเกินตัวโดยไม่มีเหตุควรปราณี
๔.๑๔ ดื้อหรือขัดคําสั่งผู้บังคับบัญชาซึ่งสั่งโดยชอบด้วยราชการ เป็นเหตุให้เสียหายแก่ราชการ
๔.๑๕ เปิดเผยความลับในราชการ เป็นเหตุให้เสียหายแก่ราชการ
๔.๑๖ ทําให้เสียชื่อเสียงแก่หมู่คณะทหาร
๔.๑๗ ก่อให้แตกความสามัคคีในหมู่คณะทหาร
๔.๑๘ ประมาทเลินเล่อในหน้าที่ราชการ เป็นเหตุให้เสียหายแก่ราชการ
๔.๑๙ จ่านักเรียนสอบความรู้ตกซ้ํา ชั้น ๒ ปี ติดต่อกั นในโรงเรียนอาชีพเฉพาะอย่ างสําหรับ
ทหารซึ่งเป็นหลักสูตรต่อเนื่องจากหลักสูตรนักเรียนจ่า ๑ ปี
กรณีงดบําเหน็จประจําปี
ข้อ ๕ ทหารประจําการต่ํากว่าชั้นสัญ ญาบัตรผู้ใดถูกลงทัณฑ์ทางวินัยหรือต้องคําพิพากษาของศาล
หรือกระทําความผิด หรือมีการกระทําเข้าเกณฑ์อย่ างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้ ให้งดบําเหน็จประจําปี สําหรับ
ผู้นั้น มีกําหนดครึ่งปีงบประมาณ คือ
๕.๑ ถูกภาคทัณฑ์ กัก หรือขัง
๕.๒ ถูกศาลพิพากษาลงโทษแต่ให้รอการลงโทษหรือรอการกําหนดโทษไว้ หรือถูกศาลพิพากษา
จําคุกและปรับแต่โทษจําคุกให้ยกหรือถูกศาลพิพากษาจําคุก และปรับแต่โทษจําคุกให้รอการลงโทษไว้ หรือถูก
ศาลสั่งเรียกประกนทัณฑ์บน
๕.๓ แต่งเครื่องแบบทหารผิดกฎหมาย ข้อบังคับหรือระเบียบโดยเจตนา
๕.๔ ลาเกิน ๒๓ วัน แต่ไม่รวมถึงวันลาตามข้อบังคับกระทรวงกลาโหมวาด้วยการลา ดังต่อไปนี้
๕.๔.๑ ลาไปอุปสมบท หรือลาไปประกอบพิธีฮัจย์ ณ เมืองเมกกะ ประเทศซาอุดีอาระเบีย
เฉพาะวันลาที่มีสิทธิได้รับเงินเดือนระหว่างลาตามกฎหมายว่าด้วยการจ่ายเงินเดือน
๕.๔.๒ ลาคลอดบุตรไม่เกิน ๙๐ วัน
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๕.๔.๓ ลาปุวยซึ่ งจําเป็นต้องรักษาตัวเป็นเวลานาน ไม่วาคราวเดียวกั นหรือหลายคราว
รวมกันไม่เกิน ๖๐ วันทําการ
๕.๔.๔ ลาปุ ว ยเพราะประสบอั น ตรายในขณะปฏิ บั ติ ร าชการตามหน้ า ที่ ห รื อ ในขณะ
เดินทางไปหรือกลับจากปฏิบัติราชการตามหน้าที่
๕.๔.๕ ลาพักผ่อน
๕.๔.๖ ลาไปปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ
การนับจํานวนวันลาไม่เกิน ๒๓ วันสําหรับวันลากิจ และวันลาปุวยที่ ไม่ใช่วันลาปุวย ตามข้อ ๕.๔.๔
ให้นับเฉพาะวันทําการ
๕.๕ บกพร่องในหน้าที่จนเกิดความเสียหายแก่ราชการ
๕.๖ ประพฤติตนไม่เหมาะสมแก่หน้าที่
๕.๗ มีความประพฤติส่อเจตนาไปในทางเกียจคร้าน
๕.๘ ไม่มาปฏิบัติราชการตามเวลา หรือกลับก่อนเวลาเป็นอาจิณ
๕.๙ มีมลทิน หรือมัวหมองในคดีอาญาหรือมีความผิดทางวินัยในเรื่องที่ไม่สําคัญ
๕.๑๐ สอบความรู้ตกในโรงเรียนอาชีพเฉพาะอย่างสําหรับทหาร
๕.๑๑ จ่านักเรียนสอบความรู้ตกในโรงเรียนอาชีพเฉพาะอย่ างสําหรับทหารซึ่ง เป็นหลักสูตร
ต่อเนื่องจากหลักสูตนักเรียนจ่า ๑ ปี
การปลดออกจากราชการและไม่รับสมัครต่อ
ข้อ ๖ การปลดออกจากราชการและการไม่รับสมัครต่อตามข้อ ๓ และข้อ ๔ ให้ปฏิบัติดังนี้
๖.๑ การปลดออกจากราชการ
๖.๑.๑ กรณีถูกลงทัณฑ์ ให้ปลดตั้งแต่วันแรกที่พ้นทัณฑ์
๖.๑.๒ กรณี ถู ก ลงโทษตามคํ า พิ พ ากษาของศาล ให้ ป ลดตั้ ง แต่ วั น ที่ ถู ก ลงโทษตาม
คําพิพากษาของศาลอันถึงที่สุด
๖.๑.๓ กรณีถูกสัง่ พักราชการ แล้วถูกลงทัณฑ์หรือถูกลงโทษตามคําพิพากษาของศาล การ
ปลดออกจากราชการให้เป็นไปตามข้อบังคับกระทรวงกลาโหม ว่าด้วยการสั่งให้ทหารประจําการพักราชการ
๖.๑.๔ กรณีอื่น ๆ ให้ปลดตั้งแต่วันที่มีคําสั่งปลด
๖.๒ การไม่รับสมัครต่อ ให้กําหนดวันสิ้นเดือน มกราคม เดือนพฤษภาคม และเดือนกั นยายน
เป็นวันไม่รับสมัครต่อ
การถอดยศ
ข้อ ๗ ผู้ที่เข้าเกณฑ์ถูกถอดยศตามที่ทางราชการกําหนดให้ผู้บังคับบัญชาเสนอขอถอดยศด้วย การถอด
ยศให้ปฏิบัติดังนี้
๗.๑ กรณีถูกลงโทษตามคําพิพากษาของศาลให้ถอดยศตั้งแต่วันที่คําพิพากษาของศาลอันถึงที่สุด
๗.๒ กรณีหนีราชการ ให้ถอดยศตั้งแต่วันหนี ถ้าได้ตัวมาลงทัณฑ์ให้ถอดยศ ตั้งแต่วันพ้นทัณฑ์
๗.๓ กรณีอื่น ๆ ให้ถอดยศตั้งแต่วันที่มีคําสั่งถอดยศ
สิทธิของผู้ท่อี อกจากราชการ
ข้อ ๘ ผู้ที่ต้องออกจากราชการ ถ้ามีสิทธิที่ จะได้รับเงินเบี้ ยหวัดบําเหน็จหรือบํานาญ ตามกฎหมาย
หรือตามข้อบังคับที่ใช้อยู่ในเวลานั้นก็ให้ดําเนินการให้ผู้นั้นได้รับด้วย
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หน้าที่ของผูบ้ ังคับบัญชา
ข้อ ๙ ผู้บังคับบัญชาทุกชั้นต้องปฏิบัติตามระเบียบนี้ โดยเคร่งครัดหากปรากฏว่าผู้บังคับบัญ ชาผู้ใด
ปกปิดความผิดของผู้ใต้บังคับบัญชา หรือปล่อยปละละเลยไม่ดําเนินการ ตามระเบียบนี้ ให้ถือวาผู้นั้นมีความผิด
ข้อ ๑๐ ให้ใช้ระเบียบนี้ตั้งแต่วันประกาศเป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที ๑๐ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๒๔
(ลงชื่อ) พลเรือเอก สมุทร์ สหนาวิน
(สมุทร์ สหนาวิน)
ผู้บัญชาการทหารเรือ

หมายเหตุ ๑. ข้อ ๔., ข้อ ๔.๑๙, ข้อ ๕ และ ข้อ ๕.๑๑ แก้ไขตามระเบียบกองทัพเรือ ว่าด้วยการปลดออกจาก
ราชการ ไม่รับสมัครต่อ งดบําเหน็จประจําปี และถอดยศสําหรับทหารประจําการต่ํากว่าชั้นสัญญาบัตร (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๓๖
๒. ข้อ ๕., ข้อ ๕.๑ – ๕.๑๐ แก้ไขตามระเบียบกองทัพเรือ ว่าด้วยการปลดออกจากราชการ ไม่รับสมัคร
ต่อ งดบําเหน็จประจําปี และถอดยศสําหรับทหารประจําการต่ํากว่าชั้นสัญญาบัตร (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๐
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บทที่ ๓
ข้อบังคับกระทรวงกลาโหม ว่าด้วยการลา พ.ศ. ๒๕๕๕
โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุง ข้อบังคับกระทรวงกลาโหม ว่าด้วยการลา ให้เหมาะสมยิ่งขึ้นจึ งออก
ข้อบังคับไว้ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑. ข้อบังคับนี้เรียกว่า “ข้อบังคับกระทรวงกลาโหม ว่าด้วยการลา พ.ศ.๒๕๕๕”
ข้อ ๒. ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
ข้อ ๓. ให้ยกเลิก
๓.๑ ข้อบังคับกระทรวงกลาโหม ว่าด้วยการลา พ.ศ. ๒๕๓๕
๓.๒ ข้อบังคับกระทรวงกลาโหมว่าด้วยการลา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๙
๓.๓ ข้อบังคับกระทรวงกลาโหมว่าด้วยการลา (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๐
๓.๔ ข้อบังคับกระทรวงกลาโหมว่าด้วยการลา (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๔๓
๓.๕ ข้อบังคับกระทรวงกลาโหมว่าด้วยการลา (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๕๐
๓.๖ ข้อบังคับกระทรวงกลาโหมว่าด้วยการลา (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๕๐
บรรดาข้อบังคับ ระเบียบ หรือคําสั่งอื่นใดในส่วนที่มีกําหนดไว้แล้วในข้อบังคับนี้ หรือซึ่งขัดหรือแย้ง
กับข้อบังคับนี้ ให้ใช้ข้อบังคับนี้แทน
ข้อ ๔. ให้ปลัดกระทรวงกลาโหมรักษาการตามข้อบังคับนี้
หมวด ๑
บททั่วไป
ข้อ ๕. ในข้อบังคับนี้
“การลาติดตามคู่สมรส” หมายความว่า ลาติดตามสามีหรือภริยาโดยชอบด้วยกฎหมาย ที่เป็น
ข้าราชการหรือพนักงานรัฐวิสาหกิจ ซึ่งไปปฏิบัติหน้าที่ราชการหรือไปปฏิบัติงานในต่างประเทศ หรือทางราชการสั่ง
ให้ไปปฏิบัติงานในต่างประเทศตามความต้องการของทางราชการ ตามกฎหมายว่าด้วยการกําหนดหลักเกณฑ์
การสั่งให้ไปทําการ ซึ่งให้นับเวลาระหว่างนั้นเหมือนเต็มเวลาราชการหรือเต็มเวลาทํางานตั้งแต่ ๑ ปีขึ้นไป แต่ไม่
รวมถึงกรณีคู่สมรสลาไปศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน หรือปฏิบัติการวิจัย ณ ต่างประเทศ
ข้อ ๖. ใบลาปุวย ใบลาคลอดบุตร ใบลาไปช่วยเหลือภริยาที่คลอดบุตร ใบลากิจ ใบลาพักผ่อนประจํา ปี
และใบลาไปฟื้นฟูสมรรถภาพด้านอาชีพ ให้เสนอต่อผู้บัง คับบัญ ชาตามลําดับชั้นจนถึง ผู้บัง คับบัญ ชา ชั้นที่มี
อํานาจให้ลา
ข้อ ๗. การลาของข้าราชการทหารในช่วงก่อนและหลังวันหยุดราชการประจําสัปดาห์หรือวันหยุด ราชการ
ประจําปีเพื่อให้มีวันหยุดต่อเนื่องกัน ให้ผู้มีอํานาจพิจารณาหรืออนุญาตใช้ดุลพินิจตามความเหมาะสมและจําเป็น
ที่จะอนุญาตให้ลาได้โดยมิให้เสียหายแก่การปฏิบัติราชการ
ข้อ ๘. ข้าราชการทหารผู้ใดได้รับคําสั่งให้ไปช่วยปฏิบัติราชการ ณ หน่วยงานอื่นใดของทางราชการ หาก
ประสงค์จะลาปุวย ลาคลอดบุตร ลากิจ ลาพักผ่อน ในช่วงเวลาที่ไ ปช่วยราชการ ให้เสนอขออนุญาตลาต่อ
ผู้บังคับบัญชาของหน่วยงานที่ไปช่วยราชการ แล้วให้หน่วยงานนั้นรายงานจํานวนวันลาให้ส่วนราชการต้นสังกัดของ
ผู้นั้นทราบอย่างน้อยปีละครั้ง
การลาประเภทอื่นนอกจากที่ ระบุไว้ ในวรรคหนึ่ งให้ เสนอขออนุ ญาตลาต่อส่วนราชการต้น สัง กัด ตาม
หลักเกณฑ์ที่กําหนดสําหรับการลาประเภทนั้น
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ข้อ ๙. ข้าราชการทหารผู้ใดไม่สามารถปฏิบัติราชการได้อันเนื่องมาจากพฤติการณ์พิเศษซึ่งเกิดขึ้น กับ
บุคคลทั่วไปในท้องที่นั้น หรือพฤติการณ์พิเศษซึ่งเกิดขึ้นกับข้าราชการทหารผู้นั้น และมิได้เกิดจากความประมาท
เลินเล่อหรือความผิดของข้าราชการทหารผู้นั้นเอง โดยพฤติการณ์พิเศษดังกล่าวร้ายแรงจนเป็นเหตุขัดขวางทําให้ไม่
สามารถมาปฏิบัติราชการได้ ณ สถานที่ตั้งตามปกติ ให้ข้าราชการทหารผู้นั้นรีบรายงานพฤติการณ์ที่เกิดขึ้น รวมทั้ง
อุปสรรคขั ดขวางที่ ทํ าให้ มาปฏิ บั ติ ราชการไม่ ได้ ต่ อผู้บั งคั บบั ญชาตามลําดั บชั้ นจนถึ ง เลขานุ การรั ฐมนตรี ว่ าการ
กระทรวงกลาโหม ปลัดกระทรวงกลาโหม สมุหราชองครักษ์ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด ผู้บัญชาการทหารบก
ผู้บัญชาการทหารเรือ ผู้บัญชาการทหารอากาศ ทันทีในวันแรกที่สามารถมาปฏิบัติราชการได้
สําหรับเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ปลัดกระทรวงกลาโหม สมุหราชองครักษ์ ผู้บัญชาการ
ทหารสูงสุด ผู้บัญชาการทหารบก ผู้บัญชาการทหารเรือ ผู้บัญชาการทหารอากาศ ให้รายงานต่อรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงกลาโหม
ในกรณีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ปลัดกระทรวง
กลาโหม สมุ หราชองครั กษ์ ผู้ บั ญชาการทหารสู ง สุ ด ผู้ บั ญชาการทหารบก ผู้ บั ญ ชาการทหารเรื อ
ผู้บัญชาการทหารอากาศ เห็นว่าการที่ข้าราชการทหารผู้นั้นมาปฏิบัติราชการไม่ได้เป็นเพราะพฤติการณ์พิเศษ ตาม
วรรคหนึ่งจริง ให้สั่งให้การหยุดราชการของข้าราชการทหารผู้นั้นไม่นับเป็นวันลาตามจํานวนวันที่ไม่สามารถมา
ปฏิบัติราชการได้อันเนื่องมาจากพฤติการณ์พิเศษดังกล่าว
ในกรณี ที่ รั ฐ มนตรี ว่ า การกระทรวงกลาโหม
เลขานุ ก ารรั ฐ มนตรี ว่ า การกระทรวงกลาโหม
ปลัดกระทรวงกลาโหม สมุหราชองครักษ์ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด ผู้บัญชาการทหารบก ผู้บัญชาการทหารเรือ
ผู้บัญชาการทหารอากาศ เห็นว่าการที่ไม่สามารถมาปฏิบัติราชการยังไม่สมควรถือเป็นพฤติการณ์พิเศษตามวรรค
หนึ่ง ให้ถือว่าวันที่ข้าราชการทหารผู้นั้นไม่มาปฏิบัติราชการเป็นวันลากิจ
ข้อ ๑๐. การนับวันลา ตามข้อบังคับนี้ให้นับตามปีงบประมาณ
การนั บวันลาเพื่ อประโยชน์ในการเสนอหรือจั ดส่ง ใบลา อนุญ าตให้ ล า และคํา นวณวันลาให้นั บ
ต่อเนื่องกันโดยนับวันหยุดราชการที่อยู่ในระหว่างวันลาประเภทเดียวกันรวมเป็นวันลาด้วย เว้นแต่การนับเพื่อ
ประโยชน์ในการคํานวณวันลา สําหรับวันลาไปช่วยเหลือภริยาที่คลอดบุตร วันลากิจ และวันลาพักผ่อนให้นับ
เฉพาะวันทําการ
การลาปุวย หรือลากิจซึ่งมีระยะเวลาต่อเนื่องกันจะเป็นในปีเดียวกันหรือไม่ก็ตามให้นับ เป็นการลาครั้ง
หนึ่ง ถ้าจํานวนวันลาครั้งหนึ่งรวมกันเกินอํานาจของผู้มีอํานาจอนุญาตระดับใด ให้เสนอใบลาต่อผู้บังคับบัญชา
ตามลําดับชั้นจนถึงผู้มีอํานาจอนุญาต
ข้าราชการทหารที่ถูก เรียกกลับ มาปฏิ บัติราชการระหว่ างการลา ให้ ถือว่า สิ้นสุ ดก่อนวันมาปฏิบั ติ
ราชการเว้นแต่ผู้มีอํานาจอนุญาตเห็นว่าการเดินทางต้องใช้เวลาให้ถือว่าสิ้นสุดก่อนวันเดินทางกลับ
ข้ า ราชการทหารซึ่ ง ได้ รั บ อนุ ญ าตให้ ล าหากประสงค์ จ ะยกเลิ ก วั น ลาที่ ยั ง ไม่ ไ ด้ ห ยุ ด ราชการ
ให้เสนอขอถอนวันลาต่อผู้บังคับบัญชาตามลําดับชั้ นจนถึงผู้มีอํานาจอนุญาตให้ลา และให้ถือว่าการลาเป็นอัน
สิ้นสุดก่อนวันมาปฏิบัติราชการ
ข้อ ๑๑. เพื่อควบคุมให้เป็นไปตามข้อบังคับนี้ให้ สํานักงานเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม
สํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม กรมราชองครักษ์ กองบัญ ชาการกองทัพไทย กองทัพบก กองทัพเรื อ
กองทัพอากาศ จัดทําบัญชีลงเวลาการปฏิบัติราชการของข้าราชการทหารในสังกัด หรือจะใช้เครื่องบันทึกเวลา
การปฏิบัติราชการแทนก็ได้
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ในกรณีจําเป็น สํานักงานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม สํานักงานปลัด กระทรวงกลาโหม กรมราช
องค์รักษ์ กองบัญชาการกองทัพไทย กองทัพบก กองทัพเรือ กองทัพอากาศ จะกําหนดวิธีลงเวลาปฏิบัติราชการหรือวิธี
ควบคุ ม การปฏิ บั ติ ร าชการของข้ าราชการทหารที่ มี การปฏิ บั ติ ราชการในลั กษณะพิ เศษเป็ นอย่ างอื่ นตามที่
เห็นสมควรก็ได้ แต่ทั้งนี้จะต้องมีหลักฐานให้สามารถตรวจสอบวันเวลาการปฏิบัติราชการได้
หมวด ๒
การลาปุวย
ข้อ ๑๒. ทหารในปีหนึ่งจะลาปุวยได้ไม่เกิน ๙๐ วัน เว้นแต่ในกรณีดังจะกล่าวต่อไปนี้
๑๒.๑ เจ็บปุวยเนื่องจากไปราชการในที่กันดาร หรือในท้องที่ซึ่งมีโรคภัยชุกชุม หรือประสบ
อันตรายเนื่องจากปฏิบัติราชการ จะลาปุวยเพื่อรักษาตัวต่อไปได้อีก ๙๐ วัน รวมเป็น ๑๘๐ วัน
๑๒.๒ เจ็บปุวยหรือประสบอันตรายเพราะกระทําการตามหน้าที่อันเนื่องจากไอพิษ วัตถุธาตุ ที่เป็น
พิษ วัตถุระเบิด หรือเชื้อโรคติดต่ออย่างร้ายแรง จะลาปุวยเพื่อรักษาตัวต่อไปได้อีก ๑๘๐ วัน รวมเป็น ๒๗๐ วัน
๑๒.๓ เจ็บปุวยเนื่องจากประสบอันตราย เพราะกระทําการตามหน้าที่ในอากาศ ใต้น้ํา ใต้ดินทั้งขณะ
ขึ้นลง หรืออยู่ในอากาศ ใต้น้ํา หรือใต้ดิน จะลาปุวยเพื่อรักษาตัวได้ ๓๖๕ วัน
๑๒.๔ เจ็บปุวยเนื่องจากต้องกระทําหน้าที่พิเศษฝุาอันตรายตามที่ได้รับอนุมัติหรือได้รับมอบ หมาย
จากรัฐมนตรีว่ากระทรวงกลาโหม จะลาปุวยเพื่อรักษาตัวได้ ๓๖๕ วัน
๑๒.๕ เจ็บปุวยเนื่องจากต้องกระทําหน้าที่ในการรบ การสงคราม การปราบปรามการจลาจล
การปฏิบัติหน้าที่ตามกฎอัยการศึกหรือตามประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินหรือปฏิบัติราชการสนามในพื้นที่ตามแนว
ชายแดน จะลาปุวยเพื่อรักษาตัวได้ ๓๖๕ วัน
๑๒.๖ การลาปุวยตามข้อ ๑๒.๔ หรือข้อ ๑๒.๕ กรณีแพทย์ที่รักษาไม่น้อยกว่า ๓ นาย ตรวจ
รับรองลงความเห็นว่าจําเป็นต้องฟื้นฟูสมรรถภาพร่างกายให้ลาปุวยเพื่อฟื้นฟูสมรรถภาพร่างกายต่อได้อีกไม่เกิน
๓๖๕ วัน
ข้อ ๑๓. ผู้ปุวยต้องเสนอใบลาแสดงอาการปุวยต่อผู้บังคับบัญชาโดยตรงถ้าปุวยไม่เกิน ๒๔ชั่วโมง จะ
ลาด้วยวาจาก็ได้ ผู้ปุวยจะให้ผู้อื่นทําใบลาเสนอแทนตนก็ได้ หากมีความเห็นหรือคําแนะนําของแพทย์ให้แนบมา
กับใบลาด้วย
ผู้ปุวยที่ได้ลาหยุดพักรักษาตัวครบกําหนดแล้วแต่อาการปุวยยังไม่หายจะหยุดพักรักษาตัวต่อไปอีก ให้
เสนอใบลาต่อตามที่กล่าวแล้วข้างต้น
ผู้ปุวยที่รักษาตัวอยู่ที่สถานพยาบาลของทหาร ไม่ว่าจะเป็นกรณีที่ผู้บังคับบัญชาส่งตัวไปรักษาหรือเจ้า
ตั ว ไปปุ ว ยรั ก ษาตั ว ยั ง สถานพยาบาลของทหาร ไม่ ต้ อ งทํ า ใบลาเสนอต่ อ ผู้ บั ง คั บ บั ญ ชา แต่ ใ ห้ สํ า นั ก งาน
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม สํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม กรมราชองครักษ์ กองบัญชาการกองทัพไทย
กองทัพบก กองทัพเรือ กองทัพอากาศ ที่มีสถานพยาบาลวางระเบียบให้ส่วนราชการต้นสังกัดของผู้ปุวยกับ
สถานพยาบาลทําหลักฐานการปุวยให้ไว้ต่อกัน นับตั้ง แต่วันรับตัวไว้รักษาจนถึงวันออกจากสถานพยาบาลนั้น
ทั้งนี้การปุวยดังกล่าวให้ถือเป็นการลาปุวยตามข้อบังคับนี้ด้วย
ถ้าผู้ปุวยเป็นทหารกองประจําการตามกฎหมายว่าด้วยการรับราชการ เมื่อลาไปรักษาตัวยังภูมิลําเนาที่
ห่างไกลผู้บังคับบัญชา ครบกําหนดลาแล้วยังไม่หายปุวย จะลารักษาตัวต่อไปอีกก็ดีหรือไปด้วย กิจธุระแล้วปุวย
อยู่ยังภูมิลําเนาก็ดี ให้นําบัตรอนุญาตลาเสนอต่อ กรม กองทหารที่ใกล้ หรือนายอําเภอท้องที่เพื่อวินิจฉัยอนุญาต
ข้อ ๑๔. การเขียนใบลาปุวย จักต้องกล่าวถึงอาการปุวย กําหนดวันลา ตั้งแต่เมื่อใดถึงเมื่อใด และบอก
สถานที่ซึ่งพักรักษาตัวอยู่ด้วย
ข้อ ๑๕. ผู้บังคับบัญชาซึ่งมีอํานาจอนุญาตให้ลาปุวย ให้เป็นไปตามตารางกําหนดอํานาจให้ลา ท้าย
ข้อบังคับนี้
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ข้อ ๑๖. ผู้ซึ่งลาปุวยเกินกําหนดที่กล่าวไว้ใน ข้อ๑๒. ให้ผู้บัง คับบัญ ชาจัดการขอปลดออกจาก
ประจําการ
หมวด ๓
การลาคลอดบุตร
ข้อ ๑๗. ข้าราชการทหารซึ่งประสงค์จะลาคลอดบุตรให้เสนอใบลาต่อผู้บังคับบัญชาตามลําดับชั้น จนถึงผู้
มีอํานาจอนุญาตก่อนหรือในวันที่ลา เว้นแต่ไม่สามารถจะลงชื่อในใบลาได้จะให้ผู้อื่นลาแทนก็ไ ด้ แต่เมื่อสามารถ
ลงชื่อได้แล้ว ให้เสนอใบลาโดยเร็ว
การลาคลอดบุตรให้ลาได้ ๙๐ วัน โดยได้รับเงินเดือน และไม่ต้องมีใบรับรองแพทย์ ทั้งนี้สามารถจะลาใน
วันที่คลอด ก่อนหรือหลังวันที่คลอดบุตรก็ได้ แต่เมื่อรวมวันลาแล้วต้องไม่เกิน ๙๐ วัน
ข้าราชการทหารที่ได้รับอนุญาตให้ลาคลอดบุตร และได้หยุดราชการไปแล้วแต่ไม่ได้คลอดบุตรตาม
กําหนด หากประสงค์จะขอถอนวันลาคลอดบุตรที่หยุดไป ให้ผู้มีอํานาจอนุญาต อนุญาตให้ถอนวันลาคลอดบุตร
ได้ โดยให้ถือว่าวันที่ได้หยุดราชการไปแล้วเป็นวันลากิจ
การลาคลอดบุตรคาบเกี่ยวกับการลาประเภทใดซึ่งยังไม่ครบกํา หนดวันลา ของการลาประเภทนั้น ให้
ถือว่าการลาประเภทนั้นสิ้นสุดลง และให้นับเป็นการลาคลอดบุตรตั้งแต่วันเริ่มลาคลอดบุตร
ข้อ ๑๘. ข้าราชการทหารซึ่งประสงค์จะลาคลอดบุตร ให้เสนอใบลาต่อผู้บังคับบัญชาตามลําดับชั้นจนถึง
ผู้บังคับบัญชาชั้น ผู้บังคับการกรม ผู้บังคับหมวดเรือ หรือผู้บังคับการกองบินขึ้นไปเป็นผู้พิจารณาอนุญาต
หมวด ๔
การลาไปช่วยเหลือภริยาที่คลอดบุตร
ข้อ ๑๙. ข้าราชการทหารซึ่งประสงค์จะลาไปช่วยเหลือภริยาโดยชอบด้วยกฎหมาย ที่คลอดบุตร
ให้เสนอหรือจัดส่งใบลาต่อผู้บังคับบัญชาตามลําดับชั้นจนถึงผู้มีอํานาจอนุญาตก่อนหรือในวั นที่ลาภายใน ๙๐ วัน
นับแต่วันที่คลอดบุตรและให้มีสิทธิลาไปช่วยเหลือภริยาที่คลอดบุตรครั้งที่หนึ่งติดต่อกันได้ไม่เกิน ๑๕ วันทําการ
ผู้มีอํานาจอนุญาตตามวรรคหนึ่งอาจให้แสดงหลักฐานประกอบการพิจารณาอนุญาตด้วยก็ได้
ผู้ที่ได้รับอนุญาตให้ลาไปช่วยเหลือภริยาที่คลอดบุตร ซึ่ง ได้หยุดราชการไปยัง ไม่ครบกําหนด ถ้ามี
ราชการจําเป็นเกิดขึ้น ผู้บังคับบัญชาหรือผู้มีอํานาจอนุญาตจะเรียกตัวมาปฏิบัติราชการก็ได้
ข้ าราชการทหารซึ่ งประสงค์ จะลาไปช่ วยเหลื อภริ ยาที่ คลอดบุ ตร ให้ เสนอใบลาต่ อผู้ บั งคั บ บั ญชา
ตามลําดับชั้นจนถึงผู้บังคับบัญชาชั้น ผู้บังคับกองพัน ผู้บังคับการเรือชั้น ๑ หรือผู้บังคับฝูงบินขึ้นไป
หมวด ๕
การลากิจ
ข้อ ๒๐. ข้าราชการทหารมีสิทธิลากิจ โดยได้รับเงินเดือนปีละไม่เกิน ๔๕ วันทําการ สําหรับทหารกอง
ประจําการตามกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหาร จะลาได้ไม่เกิน ๒๓ วันทําการ เว้นแต่กรณีมีเหตุจําเป็น ซึ่ง
สํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม กองบัญชาการกองทัพไทย กองทัพบก กองทัพเรือ หรือกองทัพอากาศ เห็น
ควรให้มีการลาเกินกว่าที่กําหนดดังกล่าว ให้ปลัดกระทรวงกลาโหม ผู้บัญชาการทหารสูงสุด ผู้บัญ ชาการ
ทหารบก ผู้บัญชาการทหารเรือ หรือผู้บัญชาการทหารอากาศ แล้วแต่กรณีมีอํานาจอนุ ญาตให้ลาเพิ่มเติมได้อีก
ไม่เกิน ๓๐ วัน
ข้อ ๒๑. ข้าราชการทหารที่ลาคลอดบุตรตามข้อ ๑๗. แล้วหากประสงค์จะลากิจเพื่อเลี้ยงดูบุตร ให้มี
สิทธิลาต่อเนื่องจากการลาคลอดบุตรได้ไม่เกิน ๑๕๐ วันทําการ โดยไม่มีสิทธิได้รับเงินเดือนระหว่างลา
ข้อ ๒๒. ข้าราชการทหารจะลากิจไปต่างประเทศ ได้ดังนี.้ ๒๒.๑ ลาไปประเทศที่ มีอ าณาเขตติ ด ต่ อ กับ ประเทศไทย เช่ น มาเลเซี ย สหภาพพม่ า
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว กัมพูชา เป็นต้น จะลาได้ตามกําหนดวันลาในข้อ ๒๐.
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๒๒.๒ ลาไปประเทศในเอเชียนอกจากที่กล่าวในข้อ ๒๒.๑ จะลาเพิ่มจากกําหนดวันลา ในข้อ
๒๐. ได้อีกไม่เกิน ๕ วันทําการ
๒๒.๓ ลาไปประเทศในยุโรป อเมริกา แอฟริกา ออสเตรเลียหรือประเทศอื่นนอกจากที่กล่าว
ในข้อ ๒๒.๑ และข้อ ๒๒.๒ จะลาเพิ่มจากกําหนดวันลาในข้อ ๒๐. ได้อีกไม่เกิน ๑๐ วันทําการ
ข้อ ๒๓. ผู้ลากิจ ต้องเสนอใบลาต่อผู้บังคับบัญชาโดยตรง จะลาแทนกันไม่ได้ เมื่อได้รับอนุญาตแล้วจึง
จะหยุดราชการได้
สําหรับการลาตามข้อ ๒๐. เมื่อมีเหตุจําเป็นก็อนุญาตให้หยุดราชการได้ทันทีและถ้าลาไม่เกิน ๒๔
ชั่วโมง จะลาด้วยวาจาก็ได้
ข้อ ๒๔. การเขียนใบลากิจ จักต้องกล่าวถึงความประสงค์ของการลากําหนดวันลาตั้งแต่เมื่อใด ถึง
เมื่อใด และบอกสถานที่ซึ่งทางราชการจะติดต่อได้เสมอด้วย
ข้อ ๒๕. ผู้ลากิจ เมื่อมีเหตุจําเป็นจะลาต่ออีก ให้เสนอใบลาต่อผู้บังคับบัญชา ตามข้อ ๒๓. เว้นแต่เมื่อ
อยู่ต่างจังหวัดหรืออยู่ต่างประเทศจึงให้ส่งใบลาโดยทางไปรษณีย์หรือทางอื่น ๆ แต่ทหารกองประจําการตาม
กฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหาร จะลาต่อโดยวิธีนี้ได้ไม่เกิน ๕ วันทําการ
ข้อ ๒๖. ผู้บังคับบัญชาซึ่งมีอํานาจอนุญาตให้ลากิจ ให้เป็นไปตามตารางกําหนดอํานาจให้ลาท้าย
ข้อบังคับนี้ เว้นแต่การลาตามข้อ ๒๒. อยู่ในอํานาจของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม
กรณีข้าราชการทหารลาไปนอกเขตประเทศไทยไม่เกิน ๒๔ ชั่วโมง เนื่องจากได้รับคําเชิญจากข้าราชการ
ต่างประเทศ ให้หัวหน้าหน่วยชั้นสัญญาบัตร ณ ที่นั้นอนุญาตให้ลาได้
ข้อ ๒๗. ผู้ที่ได้รับอนุญาตให้ลากิจ เว้นแต่การลากิจเพื่อเลี้ยงดูบุตรตามข้อ ๒๑. ถ้าผู้บังคับบัญชา
พิจารณาเห็นว่าไม่สมควรจะไม่อนุญาตหรือลดจํานวนวันลาตามใบลาลงได้และมีราชการจําเป็น เกิดขึ้น ผู้บังคับ
บัญชาจะสั่งเรียกผู้ซึ่งลาไปแล้วให้กลับมาปฏิบัติราชการก็ได้
หมวด ๖
การลาพักผ่อนประจําปี
ข้อ ๒๘. ข้าราชการทหารมีสิทธิลาพักผ่อนประจําปีในปีหนึ่งได้ ๑๐ วันทําการโดยไม่ถือเป็นวันลา เว้นแต่
ข้าราชการทหารดังต่อไปนี้ ไม่มีสิทธิลาพักผ่อนประจําปีในปีที่ได้รับบรรจุเข้ารับราชการยังไม่ถึง ๖ เดือน
๒๘.๑ ผู้ซึ่งได้รับการบรรจุเข้ารับราชการทหารเป็นข้าราชการทหารครั้งแรก
๒๘.๒ ผู้ซึ่งลาออกจากราชการเพราะเหตุส่วนตั ว แล้วต่ อมาได้รับการบรรจุกลับเข้ารั บ
ราชการ
๒๘.๓ ผู้ซึ่งลาออกจากราชการเพื่อดํารงตําแหน่งทางการเมืองแล้วต่อมาได้รับการบรรจุกลับ
เข้ารับราชการหลัง ๖ เดือน นับแต่วันออกจากราชการ
๒๘.๔ ผู้ซึ่งถูกสั่งให้ออกจากราชการในกรณีอื่น และกรณีไ ปปฏิบัติง านใด ๆ ตามความ
ประสงค์ของทางราชการ แล้วต่อมาได้รับการบรรจุกลับเข้ารับราชการ
ข้อ ๒๙. ข้าราชการทหารซึ่งประสงค์จะลาพักผ่อนประจําปี ให้เสนอใบลาต่อผู้บังคับบัญชาตาม ลําดับ
ชั้นจนถึงผู้บังคับบัญชาชั้นผู้บังคับการกรม ผู้บังคับหมวดเรือ หรือผู้บังคับการกองบิน ขึ้นไปเป็นผู้พิจารณา
อนุญาต เว้นแต่การไปต่างประเทศระหว่างลาพักผ่อนประจําปี ให้นําความใน ข้อ ๒๒. มาใช้บงั คับ
ถ้าในปีใดข้าราชการทหารผู้ใดมิได้ลาพักผ่อนประจําปีหรือลาพักผ่อนประจําปีแล้วแต่ไม่ครบ ๑๐ วัน
ทําการ ให้สะสมวันที่ยังมิได้ลาในปีนั้นรวมเข้ากับปีต่อ ๆ ไปได้แต่วันลาพักผ่อนสะสมรวมกับวันลาพักผ่อนในปี
ปัจจุบันจะต้องไม่เกิน ๒๐ วันทําการ
ผู้ที่ได้รับราชการติดต่อกั นมาแล้วไม่น้อยกว่า ๑๐ ปี ให้มีสิทธินําวันลาพักผ่อนสะสมรวมกับวันลา
พักผ่อนในปีปัจจุบันได้ไม่เกิน ๓๐ วันทําการ
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การอนุญาตให้ลาพักผ่อนประจําปี ผู้มีอํานาจอนุญาตจะอนุญาตให้ลาพักผ่อนครั้งเดียวหรือหลายครั้งก็
ได้ โดยมิให้เสียหายแก่ราชการ เมื่อได้รับอนุญาตแล้วจึงจะหยุดราชการได้
ผู้ที่ได้รับอนุญาตให้ลาพักผ่อนประจําปีซึ่งได้หยุดราชการไปยังไม่ครบกําหนดถ้ามี ราชการจําเป็นเกิดขึ้น
ผู้บังคับบัญชาหรือผู้มีอํานาจอนุญาตจะเรียกตัวมาปฏิบัติราชการก็ได้
หมวด ๗
การลาอุปสมบท
ข้อ ๓๐. ข้าราชการทหารจะลาอุปสมบทได้ไม่เกิน ๑๒๐ วัน ผู้ที่เคยอุปสมบทมาแล้วจะลาอุปสมบทอีกไม่ได้
ข้อ ๓๑. ข้าราชการทหารชั้นสัญญาบัตรผู้ใดจะลาอุปสมบทให้เสนอใบลาอุปสมบท ต่อผู้บังคับ บัญชา
ตามลํ าดับชั้ นจนถึ งเลขานุ การรั ฐมนตรี ว่ าการกระทรวงกลาโหม ปลัดกระทรวงกลาโหม สมุ หราชองครั กษ์
ผู้บัญชาการทหารสูงสุด ผู้บัญชาการทหารบก ผู้บัญชาการทหารเรือ ผู้บัญชาการทหารอากาศ เพื่อวินิจฉัยเมื่อเห็น
ควรจะอนุญาตแล้วจึงรายงานเสนอ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ก่อนถึงกําหนดอุปสมบทไม่น้อยกว่า ๓๐ วัน
เว้นหน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์ สํานักผู้บัญชาการทหารสูงสุด ให้เป็นไปตามพระราช
วินิจฉัยของ องค์ผู้บัญชาการ หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์ สํานักผู้บัญชาการทหารสูงสุด
สําหรั บข้ าราชการทหารต่ํ ากว่าชั้ นสั ญญาบั ตรคงปฏิบั ติ การเสนอใบลาดั งกล่ าวแล้ ว ข้ า งต้ น แต่ ใ ห้
ผู้บังคับบัญชาชั้นผู้บังคับกองพัน ผู้บังคับการเรือชั้น ๑ หรือผู้บังคับฝูงบิน เป็นผู้วินิจฉั ย เมื่อเห็นควรจะอนุญาต
แล้วจึงรายงานเสนอผู้บังคับบัญชาชั้นผู้บัญชาการกองพล ผู้บัญชาการกองเรือ หรือผู้บัญชาการ กองพลบิน เป็น
ผู้พิจารณาอนุญาต
ผู้ซึ่งได้รับอนุญาตให้ลาอุปสมบทแล้ว เมื่อถึงวันลาได้หยุดราชการไปเพื่อเตรียมการอุปสมบทหาก
ปรากฏว่ามีปัญหาอุปสรรคทําให้ ไม่สามารถอุปสมบทตามที่ขอลาไว้ เมื่อได้รายงานตัวกลับเข้าปฏิบัติราชการ
ตามปกติ และขอถอนวันลาอุปสมบท ให้ผู้มีอํานาจอนุญาตให้ลาอุปสมบทอนุญาตให้ถอนวันลาอุปสมบทได้ โดย
ให้ถือว่าวันที่ได้หยุดราชการไปแล้วเป็นวันลากิจ
ผู้ซึ่งได้รับอนุญาตให้ลาอุปสมบทจะต้องอุปสมบทภายใน ๑๐ วัน นับตั้งแต่วันเริ่มลา
ข้อ ๓๒. ผู้ซึ่งได้รับอนุญาตให้ลาอุปสมบทลาสิกขาเมื่อใดต้องรายงานให้ผู้บังคับบัญชาโดยตรงทราบ และ
เข้าปฏิบัติราชการภายใน ๕ วัน นับแต่วันลาสิกขา สําหรับข้าราชการทหารชั้นสัญญาบัตรต้องรายงานจนถึงรัฐนมตรี
ว่าการกระทรวงกลาโหม นอกนั้นเสนอถึงผู้อนุญาตให้ลาอุปสมบท เว้นหน่วยบัญชาการ ถวายความปลอดภัยรักษา
พระองค์ สํานักผู้บัญชาการทหารสูงสุด ต้องรายงานจนถึงผู้อนุญาตให้ลาอุปสมบท
หมวด ๘
การลาไปประกอบพิธีฮัจย์
ข้อ ๓๓. ข้าราชการทหารผู้นับถือศาสนาอิสลามจะลาไปประกอบพิธีฮัจย์ ณ เมืองเมกกะ ประเทศ
ซาอุดอิ าระเบีย ได้ไม่เกิน ๑๒๐ วัน ผู้ที่เคยไปประกอบพิธีฮัจย์ ณ เมืองเมกกะ ประเทศซาอุดิอาระเบีย แล้วจะลาไป
ประกอบพิธีฮัจย์อีกไม่ได้
ข้อ ๓๔. ข้าราชการทหารผู้ใดจะลาไปประกอบพิธีฮัจย์ ณ เมืองเมกกะ ประเทศซาอุดิอาระเบีย
ให้เสนอใบลาต่อผู้บังคับบัญชาตามลําดับชั้นจนถึง เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ปลัดกระทรวง
กลาโหม สมุหราชองครักษ์ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด ผู้บัญชาการทหารบก ผู้บัญชาการทหารเรือ ผู้บัญชาการทหาร
อากาศ เพื่อวินิจฉัย เมื่อเห็นควรจะอนุญาตแล้ว แล้วจึงรายงานเสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ก่อนถึง
กําหนดวันลาไม่น้อยกว่า ๓๐ วัน

- ๑๗ -
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ผู้ซึ่งได้รับอนุญาตให้ลาไปประกอบพิธีฮัจย์แล้ว เมื่อถึงวันลาหยุดราชการเพื่อเตรียมไปประกอบพิธีฮัจย์
หากปรากฏว่ามีปัญหาอุปสรรคทําให้ไม่สามารถไปประกอบพิธีฮัจย์ตามที่ขออนุญาตลาไว้ เมื่อได้รายงานตัวกลับเข้า
ปฏิบัติราชการตามปกติและขอถอนวันลาไปประกอบพิธีฮัจย์ ให้ผู้มีอํานาจอนุญาตให้ลาไปประกอบพิธีฮัจย์อนุญาต
ให้ถอนวันลาไปประกอบพิธีฮัจย์ได้ โดยให้ถือว่าวันที่ได้หยุดราชการไปนั้นแล้วเป็นวันลากิจ
ผู้ซึ่งได้รับอนุญาตให้ลาไปประกอบพิธีฮัจย์ ณ เมืองเมกกะ ประเทศซาอุดิอาระเบีย จะต้องออก
เดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ ภายใน ๑๐ วัน นับตั้งแต่วันเริ่มลา
ข้อ ๓๕. ผู้ซึ่งได้รับอนุญาตให้ลาไปประกอบพิธีฮัจย์ ณ เมืองเมกกะ ประเทศซาอุดิอาระเบีย เมื่อ
เดินทางกลับถึงประเทศไทย ต้องรายงานให้ผู้บัง คับบัญ ชาโดยตรงทราบ และเข้าปฏิบัติราชการภายใน ๕ วัน
นับแต่เ ดินทางกลับ ประเทศไทย สําหรับข้าราชการทหารชั้นสั ญ ญาบัต ร ต้อ งรายงานจนถึง รัฐ มนตรี ว่าการ
กระทรวงกลาโหม นอกนั้นเสนอถึงผู้อนุญาตให้ลาไปประกอบพิธีฮัจย์
หมวด ๙
การลาติดตามคู่สมรสไปต่างประเทศ
ข้อ ๓๖. ข้าราชการทหารผู้ใดประสงค์จะลาติดตามคู่สมรส ซึ่งไปปฏิบัติหน้าที่ราชการต่างประเทศให้เสนอ
รายงานต่อผู้บังคับบัญชาตามลําดับชั้นจนถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เป็นผู้พิจารณาอนุญาตให้ลาได้ ไม่
เกิน ๒ ปี โดยไม่รับเงินเดือนในกรณีจําเป็นอาจอนุญาตให้ลาต่อได้อีกไม่เกิน ๒ ปี แต่เมื่อรวมแล้วไม่เกิน ๔ ปี ถ้า
เกิน ๔ ปี ให้ข้าราชการทหารผู้นั้นลาออกจากราชการ
ข้อ ๓๗. การอนุญาตให้ลาตามความในข้อ ๓๖. นั้น คงอนุญาตให้ลาได้ตามระยะเวลาการปฏิบัติหน้าที่
ราชการในต่างประเทศของคู่สมรส แต่รวมแล้วไม่เกิน ๔ ปี
การพิ จารณาระยะเวลาการปฏิบัติ หน้าที่ ราชการในต่างประเทศของคู่สมรส ให้ พิจารณาจากช่วง
ระยะเวลาที่อยู่ปฏิบัติหน้าที่ราชการในต่างประเทศติดต่อกันครั้งเดียว โดยไม่จํากัดว่าจะอยู่ปฏิบัติหน้าที่ราชการใน
ประเทศเดียวกันหรือไม่เมื่อคู่สมรสหมดภารกิจในครั้งนั้นและได้เดินทางกลับมาปฏิบัติหน้าที่ราชการประจําใน
ประเทศไทยแล้ว ให้ถือว่าช่วงเวลาการปฏิบัติหน้าที่ราชการในต่างประเทศเป็นอันสิ้นสุดลง ต่อมาหากคู่ สมรส
ได้รับคําสั่งให้ไปปฏิบัติหน้าทีราชการในต่างประเทศอีกในช่วงใหม่จึงมีสิทธิที่จะลาติดตามคู่สมรสได้ใหม่
ผู้บังคับบัญชาต้นสังกัดจะต้องใช้ดุลยพินิจในการเสนอความเห็นต่อ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม
ด้วยว่าหากอนุญาตให้ลาติดตามคู่สมรสได้แล้วจะไม่ทําให้เสียหายแก่ราชการ
หมวด ๑๐
การลาไปปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ
ข้อ ๓๘. ข้าราชการทหารซึ่งประสงค์จะลาไปปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ ให้เสนอหรือจัดส่ง
ใบลาต่อผู้บังคับบัญชาตามลําดับชั้นจนถึงรับนมตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เพื่อพิจารณาอนุญาต โดยถือปฏิบัติ
ตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดไว้ในพระราชกฤษฎีกาเกี่ยวกับการกําหนดหลักเกณฑ์การสั่งให้ข้าราชการไปทําการซึ่ง
ให้นับเวลาระหว่างนั้นเหมือนเต็มเวลาราชการ
ข้อ ๓๙. ข้าราชการทหารที่ลาไปปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศที่มีระยะเวลาไม่เกิน ๑ ปี เมื่อ
ปฏิบัติง านแล้วเสร็จให้รายงานตัวเข้าปฏิบั ติหน้าที่ราชการภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันครบกําหนดเวลาและให้
รายงานผลเกี่ยวกับการลาไปปฏิบัติงานให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมทราบภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่
กลับมาปฏิบัติหน้าที่ราชการ
การรายงานผลเกี่ยวกับการลาไปปฏิบัติง านตามวรรคหนึ่ง ให้ใช้แบบรายงานตามที่กําหนดไว้ ท้าย
ข้อบังคับนี้

- ๑๘ -
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หมวด ๑๑
การลาไปฟื้นฟูสมรรถภาพด้านอาชีพ
ข้อ ๔๐ ข้าราชการทหารผู้ใดได้รับอันตราย หรือการปุวยเจ็บเพราะเหตุปฏิบัติราชการในหน้าที่หรือถูก
ประทุษร้ายเพราะเหตุกระทําการตามหน้าที่ จนทําให้ตกเป็นผู้ทุพพลภาพหรือพิการ หากข้าราชการทหารผู้นั้น
ประสงค์จะลาไปเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรเกี่ยวกับการฟื้นฟูสมรรถภาพที่จําเป็นต่อการปฏิบัติหน้าที่ราชการ
หรื อ ที่ จํ า เป็ น ต่ อ การประกอบอาชี พ แล้ ว แต่ ก รณี มี สิ ท ธิ ลาไปฟื้ น ฟูส มรรถภาพด้ า นอาชี พ ครั้ ง หนึ่ ง ได้ ต าม
ระยะเวลาที่กําหนดไว้ในหลักสูตรที่ประสงค์จะลา แต่ต้องไม่เกิน ๑๒ เดือน
ข้าราชการทหารที่ได้รับอันตรายหรือการปุวยเจ็บจนทําให้ตกเป็นผู้ทุพพลภาพหรือพิการเพราะเหตุอื่น
นอกจากที่กําหนดในวรรคหนึ่ง และผู้มีอํานาจสั่งบรรจุพิจารณาแล้วเห็นว่ายังสามารถรับราชการต่อไปได้ หาก
ข้าราชการทหารผู้นั้นประสงค์จะลาไปเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรเกี่ยวกับการฟื้นฟู สมรรถภาพที่จําเป็นต่อการ
ปฏิบัติหน้าที่ราชการ ให้ผู้มีอํานาจพิจารณาหรืออนุญาตพิจารณาให้ลาไปฟื้นฟู สมรรถภาพด้านอาชีพดังกล่าวครั้ง
หนึ่งได้ตามระยะเวลาที่กําหนดไว้ในหลักสูตรที่ประสงค์จะลา แต่ไม่เกิน ๑๒ เดือน
หลักสูตรตามวรรคหนึ่งและวรรคสองต้องเป็นหลักสูตรที่ส่วนราชการ หน่วยงานอื่นของรัฐ องค์กรการกุศล
อันเป็นสาธารณะหรือสถาบันที่ได้รับการรับรองจากหน่วยงานของทางราชการ เป็นผู้จัดหรือร่วมจัด
ข้อ ๔๑. ข้าราชการทหารซึ่งประสงค์จะลาไปฟื้นฟูสมรรถภาพด้านอาชีพตามข้อ ๔๐. ให้เสนอหรือ
จัดส่งใบลาต่อผู้บังคับบัญชาตามลําดับชั้นจนถึงผู้ มีอํานาจพิจารณาหรืออนุญ าตพร้อมแสดงหลักฐานเกี่ยวกับ
หลักสูตรที่ประสงค์จะลา และเอกสารที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี) เพื่อพิจารณาอนุญาต และเมื่อได้รับอนุญาตแล้วจึงจะ
หยุดราชการเพื่อไปฟื้นฟูสมรรถภาพด้านอาชีพได้
ผู้บังคับบัญชาซึ่งมีอํานาจอนุญาตให้ลาไปฟื้นฟูสมรรถภาพด้านอาชี พให้เป็นไปตามตารางกําหนด
อํานาจให้ลาท้ายข้อบังคับนี้
หมวด ๑๒
บัตรอนุญาตและใบลา
ข้อ ๔๒. ทหารซึ่งมียศตั้งแต่ สิบเอก จ่าเอก หรือจ่าอากาศเอก ลงมาและพลทหาร เมื่อผู้บังคับบัญ ชา
อนุญาตให้ลาหรือไปราชการโดยลําพัง ต้องมีบัตรอนุญาตลาตามแบบท้ายข้อบังคับนี้ไปด้วย คือ
๔๒.๑ ถ้าอนุญาตให้ลาหรือไปราชการโดยลําพังไม่เกิน ๒๔ ชั่งโมง ให้ใช้บัตรอนุญาตลา แบบ ๑
๔๒.๒ ถ้าอนุญาตให้ลาหรือไปราชการโดยลําพังเกิน ๒๔ ชั่วโมง ให้ใช้บัตรอนุญาตลาแบบ ๒
ข้อ ๔๓. การลาให้ใช้ใบลาและแบบรายงานตามแบบท้ายข้อบังคับ ดังนี้
๔๓.๑ ใบลาปุวย ให้ใช้แบบ ๓
๔๕.๒ ใบลาคลอดบุตร ให้ใช้แบบ ๔
๔๓.๓ ใบลาไปช่วยเหลือภริยาที่คลอดบุตร ให้ใช้แบบ ๕
๔๓.๔ ใบลากิจ ให้ใช้แบบ ๖
๔๓.๕ ใบลาพักผ่อนประจําปี ให้ใช้แบบ ๗
๔๓.๖ ใบลาขออนุญาตอุปสมบท ให้ใช้แบบ ๘
๔๓.๗ หนังสือแสดงการพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ข้าราชการลาอุปสมบท สําหรั บ
ข้าราชการทหารสัญญาบัตร ให้ใช้แบบ ๙ ข้าราชการทหารหน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์ สํานัก
ผู้บัญชาการทหารสูงสุด ให้ใช้แบบ ๙/๑ สําหรับข้าราชการทหารต่ํากว่าชั้นสัญญาบัตร ให้ใช้แบบ ๑๐
๔๕.๗ ใบลาไปประกอบพิธีฮัจจ์ ณ เมืองเมกกะ ประเทศซาอุดิอาระเบีย ให้ใช้แบบ ๑๑
๔๕.๘ ใบลาติดตามคู่สมรส ให้ใช้แบบ ๑๒
๔๕.๙ ใบลาไปปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ ให้ใช้แบบ ๑๓

- ๑๙ -
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๔๕.๑๐ รายงานผลเกี่ยวกับการลาไปปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ ให้ใช้แบบ ๑๔
๔๕.๑๑ ใบลาไปฟื้นฟูสมรรถภาพด้านอาชีพ ให้ใช้แบบ ๑๕
๔๕.๑๒ ใบขอยกเลิกวันลา ให้ใช้แบบ ๑๖
ประกาศ ณ วันที่

๒๘

ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๕

(ลงชื่อ) พลอากาศเอก สุกําพล สุวรรณทัต
(สุกําพล สุวรรณทัต)
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม
หมายเหตุ :- หลักการและเหตุผลในการประกาศใช้ข้อบังคับฉบับนี้ คือ ปรับปรุงข้อบังคับกระทรวงกลาโหมว่า
ด้วยการลา พ.ศ.๒๕๓๕ เนื่องจากข้าราชการตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการลาของข้ าราชการ
พ.ศ.๒๕๕๕ สามารถใช้สิทธิลาไปช่วยเหลือภริยาโดยชอบด้วยกฎหมายที่คลอดบุตร และให้ข้าราชการที่ได้รับ
อันตรายหรือเจ็บปุวยเพราะเหตุปฏิบัติราชการในหน้าที่ หรือถูกประทุษร้ายเพราะเหตุกระทําตามหน้าที่จนทําให้
ตกเป็นผู้ทุพพลภาพหรือพิการ มีสิทธิลาไปฟื้นฟูสมรรถภาพด้านอาชีพ สมควรกําหนดให้ข้าราชการทหารได้รับ
สิท ธิดั ง กล่ า ว เพื่ อ ให้ สอดคล้ อ งกั บ ระเบีย บสํ า นัก นายกรั ฐ มนตรีว่ าด้ ว ยการลาของข้ า ราชการ พ.ศ. ๒๕๕๕
ประกอบกับข้อบังคับฉบับนี้ได้ประกาศใช้มาเป็นเวลานาน สมควรยกเลิกข้อบังคับกระทรวงกลาโหมว่าด้วยการลา
พ.ศ.๒๕๓๕ และฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติมทั้ง ๕ ฉบับ ให้เป็นฉบับเดียวกัน จึงจําเป็นต้องออกข้อบังคับนี้

- ๒๐ -
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ตารางกําหนดอํานาจให้ลา

ผู้บังคับบัญชาชั้น
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม
ปลัดกระทรวงกลาโหม สมุหราชองครักษ์
ผู้บัญชาการทหารสูงสุด ผู้บัญชาการทหารบก
ผู้บัญชาการทหารเรือ ผู้บัญชาการทหารอากาศ
แม่ทัพ
ผู้บัญชาการกองพล ผู้บัญชาการกองเรือ หรือ
ผู้บัญชาการกองพลบิน
ผู้บังคับการกรม ผู้บังคับหมวดเรือ หรือ
ผู้บังคับการกองบิน
ผู้บังคับกองพัน ผู้บังคับการเรือชั้น ๑ หรือ
ผู้บังคับฝูงบิน
ผู้บังคับการเรือชั้น ๒ ต้นเรือชั้น ๑ หรือ
ผู้บังคับหมวดบินชั้น ๑
ผู้บังคับกองร้อย ผู้บังคับการเรือชั้น ๓ ต้นเรือชั้น ๒
หรือผู้บังคับหมวดบินชั้น ๒
ผู้บังคับหมวด ต้นเรือชั้น ๓ หรือ
ผู้บังคับหมวดบินชั้น ๓

อนุญาตลาปุาย
ได้คราวหนึ่ง
ไม่เกิน
๓๖๕ วัน
๑๘๐ วัน

อนุญาตลาไปฟื้นฟู
สมรรถภาพ
ด้านอาชีพ
ได้คราวหนึ่งไม่เกิน
ตามที่เห็นสมควร
ตามที่เห็นสมควร
อนุญาตลากิจ
ได้คราวหนึ่ง
ไม่เกิน

๙๐ วัน
๖๐ วัน

๖๐ วันทําการ
๔๕ วันทําการ

๓๖๕ วัน

๔๕ วัน

๓๐ วันทําการ

๑๘๐ วัน

๒๑ วัน

๑๕ วันทําการ

-

๑๕ วัน

๗ วันทําการ

-

๗ วัน

๓ วันทําการ

-

๓ วัน

๑ วันทําการ

-

- ๒๑ -
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แบบ ๑
(ครุฑ)
บัตรอนุญาตลาแบบ ๑
ที่...............................................................................สังกัด.................................................................
อนุญาตให้ผู้ถือบัตรนี้ออกนอกเขตที่ตั้งกรมกองทหารได้ตามกําหนดเวลาที่ได้รับอนุญาต
(ลงชื่อ)...............................................................
ตําแหน่ง……………………………………………

(พลิก)
(ด้านหลัง)
คําเตือน
ผู้ถือบัตรอนุญาตนี้ จะไปกิจใด ๆ ได้ไม่เกินเวลา ๒๔๐๐

- ๒๒ -
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แบบ ๒
บัตรอนุญาตลาแบบ ๒
ผู้ลา..............................................................................
เครื่องหมาย.................................................................
ลาเพื่อ..........................................................................
ผู้อนุญาต......................................................................
จํานวนวันลา............................................................วัน
ตั้งแต่...............................เวลา………………..………..…….
ถึง....................................เวลา.....................................

(ครุฑ)
บัตรอนุญาตลาแบบ ๒
อนุญาตให้.................................เครื่องหมาย……………...
สังกัด..............................................................................
ลาเพื่อ…………………………………..มีกําหนด................วัน
ตั้งแต่วันที่...................................เวลา……………………….
ให้กลับเข้ารับราชการวันที่......................เวลา...............
(ลงชื่อ)……………………………………………………….
ตําแหน่ง…………………………………………….

(ลงชื่อ).............................................................
ตําแหน่ง.....................................................
(พลิก)
(ด้านหลัง)
ถ้าผู้ถือบัตรอนุญาตนี้ลาต่อ ให้ผู้ที่อนุญาตให้ลานั้นชี้แจง
รับรองไว้ในตารางต่อไปนี้
(ลงชื่อ) ตําแหน่ง
ลาต่อ
ครั้งที่
โดยเหตุ
ตั้งแต่
ถึง
ผู้อนุญาต

ได้มีการลาต่อคือ

- ๒๓ -
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แบบ ๓
ใบลาปุวย
เขียนที่……………………..…………………………
วันที่..................เดือน..............................พ.ศ................
เรื่อง ขอลาปุวย
เรียน .....................................................
กระผม ดิฉัน.......................................................................................................................................
ตําแหน่ง................................................................................ปุวยเป็น.....................................................................
จึงขออนุญาตลาปุวยเพื่อรักษาตัวมีกําหนด.....................วัน ตั้งแต่วันที่......................เดือน....................................
พ.ศ. ........................จนถึงวันที่.........................เดือน...............................................พ.ศ………………………...…………
ในระหว่างปุวยนีไ้ ด้รักษาตัวอยู่ที่ บ้านเลขที่................................................ถนน.....................................................
ตําบล.....................................อําเภอ...................................................จังหวัด..........................................................
กระผม ดิฉัน ได้ลาปุวยอยู่เดิมแล้วในคราวเดียวกันนี้.............................ครั้ง รวม.........................วัน
ควรมิควรแล้วแต่จะกรุณา
(ลงชื่อ).....................................................................
ในปีงบประมาณนี้ ……………………………….………………ได้ลาปุวย…………………………..……….………ครั้ง
รวม.................วัน ทั้งครั้งนี้รวมเป็น.................................... วัน
ในปีงบประมาณนี้ ผู้นี้เคยลากิจมาแล้ว................................ครั้ง รวม.................................วันทําการ
การลาปุวยครั้งนี้ อยู่ในอํานาจของ ....................................................................................อนุญาตได้
ตามข้อบังคับ ฯ
(ลงชื่อ).........................................................(เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ)
ตําแหน่ง .................................................
........../….……/……….
หมายเหตุ :- ในกรณีที่บุคคลอื่นเป็นผู้เสนอใบลาปุวยแทน ใต้ชื่อผู้ขออนุญาตลาให้ลงว่า มีความสัมพันธ์
เป็นอะไรกับผู้ปุวย

- ๒๔ -
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แบบ ๔
ใบลาคลอดบุตร
เขียนที่……………………..…………………………
วันที่..................เดือน..............................พ.ศ................
เรื่อง ขอลาคลอดบุตร
เรียน ............................................................
ดิฉัน ...................................................................................................................................................
ตําแหน่ง...................................................................................................................................................................
ขอลาคลอดบุตรมีกําหนด ......................วัน ตั้งแต่วันที่......................เดือน............................พ.ศ. ........................
ถึงวันที่.............................เดือน...............................................พ.ศ. ................................ในระหว่างลานี้ได้พักอยู่ที่
บ้านเลขที่……………………………….ถนน...................................................ตําบล.........................................................
อําเภอ......................................จังหวัด…………………….…...………..
ดิฉัน ได้ลาคลอดบุตรอยู่แล้วในคราวเดียวกันนี้........................ครั้ง รวม..................วัน
ควรมิควรแล้วแต่จะกรุณา
(ลงชื่อ).....................................................................

- ๒๕ -
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แบบ ๕
ใบลาไปช่วยเหลือภริยาที่คลอดบุตร
เขียนที่……………………..…………………………
วันที่..................เดือน..............................พ.ศ................
เรื่อง ขอลาไปช่วยเหลือภริยาที่คลอดบุตร
เรียน ................................................................
กระผม .......................................................ตําแหน่ง..........................................................................
สังกัด.......................................................................................................................มีความประสงค์ลาไปช่วยเหลือ
ภริยาโดยชอบด้วยกฎหมาย ชื่อ...............................................................................................................................
ซึ่งคลอดบุตรเมื่อวันที่...............................เดือน................................................พ.ศ. ………………………………………..
จึงขออนุญาตลาไปช่วยเหลือภริยาที่คลอดบุตรตั้งแต่วันที่...............................เดือน...............................................
พ.ศ. ………………..…ถึงวันที่...........................เดือน...........................................พ.ศ. ………………………………………..
มีกําหนด......................วันทําการ ในระหว่างลาจะติดต่อกระผมได้ที่......................................................................
......................................................................................หมายเลขโทรศัพท์.............................................................
ควรมิควรแล้วแต่จะกรุณา
(ลงชื่อ).....................................................................
ความเห็นผู้บังคับบัญชา
…………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
(ลงชื่อ).…………………………………………………………………
ตําแหน่ง ............................................................
................../...................../..................
คําสั่ง
 อนุญาต
 ไม่อนุญาต
…………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
(ลงชื่อ)….………………………………………………………………
ตําแหน่ง ............................................................
................../...................../..................

- ๒๖ -
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แบบ ๖
ใบลากิจ
เขียนที่……………………..…………………………
วันที่..................เดือน..............................พ.ศ................
เรื่อง ขอลากิจ
เรียน .........................................................
กระผม ดิฉัน..............................................................ตําแหน่ง…………………………………………………….
ขออนุญาตลาหยุดราชการเพื่อ.................................................................................................................................
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
มีกําหนด ...........................วันตั้งแต่วนั ที่..........................เดือน..............................................พ.ศ……………………..
จนถึงวันที่...........................................เดือน..................................................พ.ศ. …………....………..ในระหว่างลานี้
กระผม ดิฉัน จะไปที่................................................................................................................................................
จังหวัด................................................ในวันที่..........................เดือน.......................................พ.ศ..........................
และจะกลับในวันที่.............................เดือน ...........................................................................พ.ศ. …………............
กระผม ดิฉัน ได้ลากิจอยู่เดิมแล้วในคราวเดียวกันนี้………………….………ครั้ง รวม…….……….……….วัน
ควรมิควรแล้วแต่จะกรุณา
(ลงชื่อ).....................................................................
ในปีงบประมาณนี้.................................................ได้ลากิจมาแล้ว................................................ครั้ง
รวม.............................วันทําการ ทั้งครั้งนี้รวมเป็น ...............................วันทําการ
ในปีงบประมาณนี้ ผู้นี้เคยลาปุวยมาแล้ว..................................................ครัง้ รวม........................วัน
การลาครั้งนี้ อยู่ในอํานาจของ...................................................................อนุญาตได้ตามข้อบังคับ ฯ
(ลงชื่อ).........................................................(เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ)
ตําแหน่ง .................................................
........../….……/……….

- ๒๗ -
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แบบ ๗
ใบลาพักผ่อนประจําปี
เขียนที่……………………..…………………………
วันที่..................เดือน..............................พ.ศ................
เรื่อง ขอลาพักผ่อนประจําปี
เรียน ...............................................
กระผม ดิฉัน .....................................................ตําแหน่ง...................................................................
ขออนุญาตลาหยุดราชการเพื่อพักผ่อนประจําปี มีกําหนด................................วัน ตั้งแต่วันที่................................
เดือน............................พ.ศ. ...........................................ถึงวันที่..............................เดือน......................................
พ.ศ. ……………….……..ในระหว่างลานี้กระผม ดิฉัน จะไปที่จังหวัด..........................................................................
ในวันที่........................เดือน...........................................พ.ศ. …………….…..…..และจะกลับในวันที่.........................
เดือน..............................................พ.ศ. ...........................
ควรมิควรแล้วแต่จะกรุณา
(ลงชื่อ).....................................................................
ในปีงบประมาณที่แล้ว ตั้งแต่ ๑ ต.ค………………………..………...ถึง ๓๐ ก.ย….…………..…………………..
ได้ลาพักผ่อนประจําปีรวม.................................วันทําการ เหลือวันพักผ่อนสะสม..................................วันทําการ
ในปีงบประมาณนี้..................................................................................ได้ลาพักผ่อนประจําปีมาแล้ว
..........................วันทําการ ทั้งครั้งนี้รวมเป็น....................วันทําการ เหลือวันพักผ่อน.............................วันทําการ
(ลงชื่อ).........................................................(เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ)
ตําแหน่ง .................................................
........../….……/……….

- ๒๘ -

วิชา ระเบียบข้อบังคับ

แบบ ๘
ใบลาขออนุญาตอุปสมบท
เขียนที่……………………..…………………………
วันที่..................เดือน..............................พ.ศ................
เรื่อง ขออนุญาตลาอุปสมบท
เรียน .............................................................
กระผม.....................................................................หมายเลขประจําตัว............................................
ตําแหน่ง...............................................................................สังกัด...........................................................................
อายุ.....................ปี มีความศรัทธาจะอุปสมบทในพระพุทธศาสนา กําหนดอุปสมบท ในวันที่...............................
เดือน.............................................พ.ศ. ………………………….ณ. วัด..........................................................................
อําเภอ................................................จังหวัด...............................................พระ.....................................................
วัด......................................................อําเภอ ..............................................จังหวัด…………………………………………..
เป็นพระอุปฌาย์ จึงขอลาจากหน้าที่ราชการ ตั้งแต่วันที่......................................เดือน……………………….…………….
พ.ศ. ...................................................เมื่อลาสิกขาแล้วจะรายงานเพื่อทราบ และเข้าปฏิบัติราชการภายใน ๕ วัน
นับแต่วันลาสิกขาบท
ควรมิควรแล้วแต่จะกรุณา
(ลงชื่อ).....................................................................

- ๒๙ -

วิชา ระเบียบข้อบังคับ

แบบ ๙
หนังสือแสดงการพระราชทานพระบรมราชานุญาต
ให้ข้าราชการอุปสมบท
--------------------------ด้วย.........................................................................................................................ซึง่ เป็นข้าราชการ
ตําแหน่ง...................................................................กรม.............................................................กระทรวงกลาโหม
มีศรัทธาจะอุปสมบทในพระพุทธศาสนา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ได้พิจารณาเห็นเป็นการสมควรแล้ว
จึงเป็นอันว่า................................................................................................................................ได้รับพระราชทาน
พระบรมราชานุญาตให้ลาอุปสมบทได้ ตามพระราชกฤษฎีกาว่า ด้วยการพระราชทานพระบรมราชานุญ าต
ให้ข้าราชการลาอุปสมบท พ.ศ. ๒๕๒๑
ขอพระสงฆ์ และพระอุ ปั ช ฌายาจารย์ ซึ่ ง ได้ รั บ อาราธนาให้ อุ ป สมบท จงปราศจากรั ง เกี ย จ
ในการให้อุปสมบทแก่ราชภัฏบุรุษผู้นี้ ทรงพระกรุณาฝากให้อนุเคราะห์ด้วย
(ลงชื่อ) ………………………………………………………..
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม
วันที่............เดือน..................พ.ศ............

- ๓๐ -

วิชา ระเบียบข้อบังคับ

แบบ ๙/๑
หนังสือแสดงการพระราชทานพระบรมราชานุญาต
ให้ข้าราชการอุปสมบท
--------------------------ด้วย…………………………………………………………………………..……………….….ซึ่งเป็นข้าราชการตําแหน่ง
.................................................................................................................................................................................
หน่ ว ยบั ญ ชาการถวายความปลอดภั ย รั ก ษาพระองค์ สํ า นั ก ผู้ บั ญชาการทหารสู ง สุ ด กระทรวงกลาโหม
มีศรัทธาจะอุปสมบทในพระพุทธศาสนาในการนี้ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามกุฏราชกุมาร ได้ทรงมี
พระราชวินิจฉัยแล้วจึงเป็นอันว่า..............................................................................................................................
สมควรได้รับพระบรมราชานุญาตให้ลาอุปสมบทได้ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการพระราชทานพระบรมราชานุญาต
ให้ข้าราชการลาอุปสมบท พ.ศ. ๒๕๒๑
ขอพระสงฆ์ และพระอุ ปั ช ฌายาจารย์ ซึ่ ง ได้ รั บ อาราธนาให้ อุ ป สมบท จงปราศจากรั ง เกี ย จ
ในการให้อุปสมบทแก่ราชภัฏบุรุษผู้นี้ ทรงพระกรุณาฝากให้อนุเคราะห์ด้วย
(ลงพระนามาภิไธย)........................................................................
ตําแหน่ง...........................................................
วันที่.........เดือน..............พ.ศ. ............

- ๓๑ -

วิชา ระเบียบข้อบังคับ

แบบ ๑๐
หนังสือแสดงการพระราชทานพระบรมราชานุญาต
ให้ข้าราชการลาอุปสมบท
ด้วย …………………………………………………………………………………………………………..ซึ่งเป็นข้าราชการ
ตําแหน่ง..............................................................กรม..................................................................กระทรวงกลาโหม
มีศรัทธาจะอุปสมบทในพระพุทธศาสนา…………………………………………………………………………………………………….
ผู้ ซึ่ ง ได้ รั บ มอบหมายจากรั ฐ มนตรี ว่ า การกระทรวงกลาโหม ได้ พิ จ ารณาเห็ น เป็ น การสมควร แล้ ว
จึงเป็นอันว่า.......................................................................................ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ลา
อุปสมบทได้ ตามพระราชกฤษฎีก าว่าด้ว ยการพระราชทานพระบรมราชานุญ าตให้ข้าราชการลาอุปสมบท
พ.ศ.๒๕๒๑
ขอพระสงฆ์ แ ละพระอุ ปั ช ฌายาจารย์ ซึ่ ง ได้ รั บ อาราธนาให้ อุ ป สมบท จงปราศจากรั ง เกี ย จ
ในการให้อุปสมบทแก่ราชภัฏบุรุษผู้นี้ ทรงพระกรุณาฝากให้อนุเคราะห์ด้วย
(ลายมือชื่อ)........................................................................
ตําแหน่ง...........................................................
วันที่.........เดือน..............พ.ศ. ............

- ๓๒ -

วิชา ระเบียบข้อบังคับ

แบบ ๑๑
ใบลา
ขออนุญาตไปประกอบพิธีฮัจจ์ ณ เมืองเมกกะ ประเทศซาอุดิอาระเบีย
เขียนที่……………………..…………………………
วันที่..................เดือน..............................พ.ศ................
เรื่อง ขออนุญาตลาไปประกอบพิธีฮัจจ์
เรียน .........................................................
กระผม ดิฉัน.....................................................................หมายเลขประจําตัว……..…………………….
ตําแหน่ง.................................................................สังกัด......................................................อายุ .....................ปี
มีความศรัทธาจะไปประกอบพิ ธีฮัจจ์ ณ เมืองเมกกะ ประเทศซาอุดิอาระเบีย ซึ่ง ขออนุญาตลาหยุดราชการ
มีกําหนด.....................วัน ตั้งแต่วันที่........................เดือน..............................................พ.ศ. ……………..……….
ถึงวันที่.....................เดือน..................................พ.ศ. …………………………….
กระผม ดิฉัน จะออกเดินทางโดยพาหนะ..........................................................................................
ประมาณวันที่...................เดือน………………………………..พ.ศ.........................................และจะกลับถึงประเทศไทย
ประมาณวันที่....................เดือน..................................พ.ศ…………………………………..……..…เมื่อเดินทางกลับถึง
ประเทศไทยแล้วรายงานให้ทราบ และเข้าปฏิบัติราชการภายใน ๕ วัน
ควรมิควรแล้วแต่จะกรุณา
(ลงชื่อ).....................................................................

- ๓๓ -

วิชา ระเบียบข้อบังคับ

แบบ ๑๒
ใบลาติดตามคู่สมรส
เขียนที่……………………..…………………………
วันที่..................เดือน..............................พ.ศ................
เรื่อง ขอลาติดตามคู่สมรส
เรียน .......................................................
กระผม ดิฉัน .........................................................ตําแหน่ง……….……………………...…………………….
สังกัด..............................................................................ได้รับเงินเดือน ๆ ละ..................................................บาท
มีความประสงค์ขอลาติดตามคู่สมรส ชื่อ...................................................ตําแหน่ง……….………………………….……
สังกัด........................................................ซึ่งไปปฏิบัติราชการ/ปฏิบัติงาน ณ ประเทศ...........................................
มีกําหนด................ปี........................เดือน...............วัน จึงขออนุญาตลาติดตามคู่สมรสมีกําหนด.......................ปี
.....................เดือน.........วันตั้งแต่วันที่…………………………………………… ถึงวันที่......................................................
ครั้งสุดท้าย กระผม ดิฉัน ได้ลาติดตามคู่สมรสไปประเทศ..................................................................
เป็นเวลา.........ปี.........เดือน......วัน เมื่อวันที่.........เดือน...........พ.ศ. ........ถึงวันที่..........เดือน..........พ.ศ. ..............
ในกรณีลาติดต่อกับครั้งก่อน รวมทั้งครั้งนี้ด้วย เป็นเวลา..............ปี.................เดือน..............วัน
ควรมิควรแล้วแต่จะกรุณา
(ลงชื่อ).....................................................................
ความเห็นผู้บังคับบัญชา
…………………………………………………………………………………………………………………………....................
.................................................................................................................................................................................
(ลงชื่อ)….………………………………………………………………
ตําแหน่ง ............................................................
................../...................../..................
คําสั่ง
อนุญาต
ไม่อนุญาต
…………………………………………………………………………………………………………………………....................
.................................................................................................................................................................................
(ลงชื่อ)….………………………………………………………………
ตําแหน่ง ............................................................
................../...................../..................

- ๓๔ -

วิชา ระเบียบข้อบังคับ

แบบ ๑๓
ใบลาไปปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ
เขียนที่……………………..…………………………
วันที่..................เดือน..............................พ.ศ................
เรื่อง ขอลาไปปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ
เรียน .......................................................
กระผม ดิฉัน (ชื่อและนามสกุลภาษาไทย)..........................................................................................
(ภาษาอังกฤษ)...............................................................ตําแหน่ง.............................................................................
.................................................................................สังกัด.......................................................................................
มีความประสงค์ขอลาไปปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ ตั้งแต่วันที่.............................................................
เดือน............................พ.ศ. ......................ถึงวันที่..........................เดือน...............................พ.ศ. ........................
จึงขอเสนอรายละเอียดเพื่อประกอบการพิจารณา ดังนี้
๑. คําชี้แจงในการขออนุญาต
๑.๑ ประวัติ
๑.๑.๑ วันเดือนปีเกิด ....................................................................อายุ............................ปี
๑.๑.๒ ประวัติการศึกษา .....................................................................................................
ประกาศนียบัตร........................................................................................................
จาก............................................ประเทศ...................................พ.ศ. ......................
ปริญญาตรี................................................................................................................
จาก............................................ประเทศ....................................พ.ศ. .....................
ปริญญาโท…………….…………………………………………………………………………...………..
จาก............................................ประเทศ...................................พ.ศ. ......................
ปริญญาเอก…...........................................................................................................
จาก............................................ประเทศ...................................พ.ศ. ......................
๑.๑.๓ ประวัติการรับราชการ
เริ่มเข้ารับราชการเมื่อวันที่......................เดือน..........................พ.ศ. ......................
จนถึงกําหนดวันออกเดินทาง รวมเป็นเวลา...............ปี.............เดือน .................วัน
โดยเริ่มเข้ารับราชการเป็นข้าราชการ.......................................................................
ตัง้ แต่วันที่วันที่.........เดือน............พ.ศ. ..........ถึงวันที่..........เดือน...........พ.ศ. ……..
เป็นข้าราชการ..........................................................................................................
ตั้งแต่วันที่วันที่.........เดือน............พ.ศ. ..........ถึงวันที่..........เดือน...........พ.ศ. ……..
๑.๑.๔ ขณะนี้เป็นข้าราชการ………………………………………………………………………….…………
ตําแหน่ง.....................................................ระดับ/ยศ...............................................
แผนก/ฝุาย/งาน.........................................สํานัก/กอง.............................................
กรม..................................................................อัตราเงินเดือน..........................บาท

- ๓๕ -

วิชา ระเบียบข้อบังคับ

๑.๑.๕ เคยไปปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศหรือไม่
เคย
ไม่เคย
ถ้าเคย
(๑) ไปปฏิบัติงานให้กับ………………………………………………………………………………….
.....................................................ณ ประเทศ..................................................
เป็นระยะเวลา........ปี.........เดือน........วัน ตั้งแต่วันที่.......เดือน........พ.ศ. ........
ถึงวันที่..............เดือน......................พ.ศ. .................
(๒) ไปปฏิบัติงานให้กับ……………………………………………………………...………………….
.....................................................ณ ประเทศ..................................................
เป็นระยะเวลา........ปี.........เดือน........วัน ตั้งแต่วันที่.......เดือน........พ.ศ. ........
ถึงวันที่..............เดือน......................พ.ศ. .................
๑.๒ ข้อมูลเกี่ยวกับการไปปฏิบัติงาน
๑.๒.๑ ไปปฏิบัติงานให้กับ………………………………………………………………..………………………
ณ ประเทศ................................................................................................................
ตามความตกลงระหว่าง....................................................................................
กับ....................................................................................................................
ติดต่อสมัครโดยผ่าน.........................................................................................
ติดต่อเอง..........................................................................................................
อื่น ๆ................................................................................................................
๑.๒.๒ ตําแหน่งที่จะไปปฏิบัติงาน.......................................................................................
ระดับ........................................หน้าที่ที่จะไปปฏิบัติงาน (โดยย่อ)............................
………………………………………………………………………………………………………….……….
………………………………………………………………………………………………………….……….
๑.๒.๓ ระยะเวลาที่จะขอไปปฏิบัติงาน.......................ปี........................เดือน.................วัน
๑.๒.๔ กําหนดออกเดินทางประมาณวันที่.........................เดือน...................พ.ศ. ..............
๑.๒.๕ ค่าตอบแทนที่ได้รับ
เงินเดือน อัตราเดือน/ปีละ...............................................................................
ค่าที่พัก.............................................................................................................
ค่าพาหนะในการเดือนทาง...............................................................................
อื่น ๆ ...............................................................................................................
๑.๒.๖ สถานที่ติดต่อ…………………………………………………………………………….…………………
…………………………………………………………………………………………………..…..………….
หมายเลขโทรศัพท์....................................................................................................
ขอรับรองว่าข้อความข้างต้นถูกต้องเป็นจริงทุกประการ
ควรมิควรแล้วแต่จะกรุณา
(ลงชื่อ) ……………………………………………….………..
(พิมพ์ชื่อเต็ม)

- ๓๖ -

วิชา ระเบียบข้อบังคับ

๒. คําชี้แจงและคํารับรองของส่วนราชการต้นสังกัด
๒.๑ ขอชี้แจงว่าข้าราชการผู้นี้
๒.๑.๑ ระยะเวลาการเป็นข้าราชการก่อนไปปฏิบัติงาน
เป็นข้าราชการประจําตลอดมาเป็นระยะเวลาติดต่อกัน
ครบ ๒ ปี ก่อนถึงวันที่ได้รับอนุมัติให้ไปปฏิบัติงาน
เป็นข้าราชการประจําตลอดมาเป็นระยะเวลาติดต่อกัน
ไม่ครบ ๒ ปีก่อนถึงวันที่ได้รับอนุมัติให้ไปปฏิบัติงาน
แต่กรณีมีความจําเป็นต้องสั่งให้ไปปฏิบัติงาน
โดยมีเหตุผลอันสมควรและเป็นประโยชน์แก่ทางราชการ
อย่างยิ่งตามเอกสารแนบท้าย
๒.๑.๒ อายุของผู้ไปปฏิบัติงาน
อายุไม่เกิน ๕๒ ปีบริบูรณ์ นับถึงวันที่ได้รับอนุมัติให้ไปปฏิบัติงาน
อายุเกิน แต่กรณีมีความจําเป็นต้องสั่งให้ไปปฏิบัติงาน
โดยมีเหตุผลอันสมควรและเป็นประโยชน์แก่ทางราชการอย่างยิ่ง
ตามเอกสารแนบท้าย
๒.๑.๓ ความรู้ความสามารถ ความประพฤติ และการดําเนินการทางวินัย
เป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่ราชการซึ่งมีความรู้ความสามารถเหมาะสม
มีความประพฤติเรียบร้อย และไม่อยู่ระหว่างถูกดําเนินการทางวินัย
เป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่ราชการซึ่ง...................................................................................
……………………………………………………………………………………………………..…….
แต่กรณีมีความจําเป็นต้องสั่งให้ไปปฏิบัติงานโดยมีเหตุผลอันสมควร
และเป็นประโยชน์แก่ทางราชการอย่างยิ่งตามเอกสารแนบท้าย
๒.๑.๔ ในกรณีที่เคยไปปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศมาแล้ว
ได้กลับมาปฏิบัติราชการในส่วนราชการครบ ๒ ปีแล้ว นับแต่
วันกลับเข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการหลังจากที่เดินทางกลับจาก
การไปปฏิบัติงานครั้งสุดท้าย
มีเวลาปฏิบัติราชการไม่ครบ ๒ ปี แต่กรณีมีความจําเป็นต้อง
สั่งให้ไปปฏิบัติงาน โดยมีเหตุผลอันสมควรและเป็นประโยชน์
แก่ทางราชการอย่างยิ่งตามเอกสารแนบท้าย
๒.๒ ขอรับรองว่า การไปปฏิบัติงานของข้าราชการผู้นี้
๒.๒.๑
ไม่ทําให้เสียราชการ เพราะยังมีผู้อยู่ปฏิบัติงานเพียงพอ
ไม่ต้องตั้งอัตรากําลังเพิ่ม
๒.๒.๒
เป็นประโยชน์ต่อประเทศไทยหรือต่อการปฏิบัติราชการของ
กระทรวง/กรม นี้ประการใดบ้าง (โปรดระบุ)
………………………………………………………………..…………………………………………..…….
………………………………………………………………………..…………………………………..…….
…………………………………………..………………………………………………………………..…….

- ๓๗ -
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๒.๒.๓ กระทรวง /กรม มีแผนงานหรือโครงการที่รองรับเมื่อกลับมาปฏิบัติหน้าที่
ประการใดหรือไม่
มี
ไม่มี
โปรดชี้แจงรายละเอียดประกอบการพิจารณา.................................................................
…………………………………………………………………………………..………………………..…….
…………………………………………………………………………………………..………………..…….
(ลงชื่อ)………………….…………………………………
ตําแหน่ง ..................................................
…………/………../…………
๓. การพิจารณาของ ( นักงานรัฐมนตรี สํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหมกรมราชองครักษ์
กองบัญชาการกองทัพไทย กองทัพบก กองทัพเรือ กองทัพอากาศ)…………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………..…...………….
……………………………………………………………………………………………………………………......…………
(ลงชื่อ)………………….…………………………………
ตําแหน่ง ..................................................
…………/………../…………
๔. คําสั่งของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม
อนุญาต
ไม่อนุญาต
……………………………………………………………………………………………………………….………..…………
……………………………………………………………………………………………………………….………..…………
……………………………………………………………………………………………………………….………..…………
(ลงชื่อ) ………………….…………………………………
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม
…………/………../…………

- ๓๘ -
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แบบ ๑๔
รายงานผลเกี่ยวกับการลาไปปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ
๑. ชื่อ....................................................................นามสกุล................................................................
ตําแหน่ง...........................................................ระดับ....................................................................
สังกัด................................................................กระทรวง..............................................................
ไปปฏิบัติงานให้กับ........................................................................................................................
ณ ประเทศ....................................................................................................................................
ตําแหน่งที่ไปปฏิบัติงาน.................................................................................................................
ตั้งแต่วันที่.....................................เดือน....................................................พ.ศ. ............................
ถึงวันที่..........................................เดือน....................................................พ.ศ. ............................
มีกําหนดเวลา....................ปี....................เดือน.....................วัน
๒. รายละเอียดการไปปฏิบัติงาน (อาทิ ขอบเขตของงาน ลักษณะงานที่ปฏิบัติ ฯลฯ) ที่สมควรรายงาน
ให้มีรายละเอียดและเนื้อหามากที่สุดเท่าที่จะทําได้ โดยบรรยายสิ่งที่ได้รู้เห็น หรือได้รับถ่ายทอด
มาให้ชัดเจน
…………………………………………………………………..………………………………………………………..……….
…………………………………………………………………..………………………………………………………..……….
…………………………………………………………………..………………………………………………………..……….
…………………………………………………………………..………………………………………………………..……….
๓. สรุปข้อคิดเห็น ประโยชน์ที่ได้รับ และข้อเสนอแนะ หรือสิ่งที่คิดว่าจะนํามาปรับปรุงใช้ให้เป็นประโยชน์
แก่ประเทศ....................................................................................................................................
…………………………………………………………………………………………….…………………………………………….
………………………………………………………………………………………….……………………………………………….
(ลงชื่อ)………………….…………..………………………
ผู้รายงาน
๔. ความคิดเห็นของหน่วยงานเจ้าสังกัดระดับกรมหรือเทียบเท่า.......................................................
…………………………………………………………………..………………………………………………………..……….
…………………………………………………………………..………………………………………………………..……….
…………………………………………………………………..………………………………………………………..……….
…………………………………………………………………..………………………………………………………..……….
(ลงชื่อ) ………………….…………………………………
ตําแหน่ง.......................................................
..………/…….…../…………

- ๓๙ -
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๕. ความคิดเห็นของ เลขานุการรัฐมนตรี ว่าการกระทรวงกลาโหม สมุหราชองครักษ์ ผู้บัญชาการ
ทหารสูงสุด ผู้บัญชาการทหารทัพบก ผู้บัญชาการทหารเรือ ผู้บัญชาการทหารอากาศ
…………………………………………………………………..………………………………………………………..……….
…………………………………………………………………..………………………………………………………..……….
…………………………………………………………………..………………………………………………………..……….
…………………………………………………………………..………………………………………………………..……….
(ลงชื่อ)..………………….…………………………………
ตําแหน่ง......................................................
…………/……..…../…….…
หมายเหตุ :- ๑. ในกรณี ที่ มี ร ายละเอี ย ดข้ อ ความที่ จ ะรายงานเกิ น กว่ า ช่ อ งในแบบ ให้ ป รั บ ปรุ ง ขยายช่ อ ง
ให้พอดีกับข้อความได้ตามความเหมาะสม
๒. ถ้ามีรายงานที่ต้องจัดทําให้องค์การและหรือหน่วยงานที่ไปปฏิบัติงานโดยตรงขอให้แนบไปด้วย

- ๔๐ -
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แบบ ๑๕
ใบลาไปฟื้นฟูสมรรถภาพด้านอาชีพ
เขียนที่……………………..…………………………
วันที่..................เดือน..............................พ.ศ................
เรื่อง ขอลาไปฟื้นฟูสมรรถภาพด้านอาชีพ
เรียน .........................................................
กระผม ดิฉัน.............................................................ตําแหน่ง.............................................................
สังกัด.......................................................................................มีความประสงค์ขอลาไปฟื้นฟูสมรรถภาพด้านอาชีพ
จึงขอเสนอรายละเอียดเพื่อประกอบการพิจารณา ดังนี้
๑. ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ขอ
๑.๑ ประวัติการรับราชการ
๑.๑.๑ ขณะได้ รั บ อั น ตรายหรื อ เจ็ บ ปุ ว ยจนทํ า ให้ ต กเป็ น ผู้ ทุ พ พลภาพหรื อ พิ ก าร
ดํารงตําแหน่ง...........................................................................................................................................................
สังกัด......................................................................กระทรวง...................................................................................
ปฏิบัติหน้าที่ (โดยย่อ)..............................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
ตั้งแต่วันที่.................เดือน........................พ.ศ. .................ถึงวันที่................เดือน......................พ.ศ. ...................
๑.๑.๒ ปัจจุบันดํารงตําแหน่ง................................................................................................
สังกัด......................................................................กระทรวง...................................................................................
ปฏิบัติหน้าที่ (โดยย่อ)..............................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
ตั้งแต่วันที่.................เดือน........................พ.ศ. .................ถึงวันที่................เดือน......................พ.ศ. ...................
๑.๑.๓ ที่อยู่ปัจจุบนั ..............................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
หมายเลขโทรศัพท์...................................................................................................................................................
๑.๒ สาเหตุที่ได้รับอันตรายหรือเจ็บปุวยจนทําให้ตกเป็นผู้ทุพพลภาพหรือพิการ
เหตุเกิดที่...............................................................................................................................
ตําบล..............................................อําเภอ..................................................จังหวัด..................................................
เมื่อวันที่......................เดือน....................................พ.ศ. ……………………

- ๔๑ -
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เนื่องจาก
ได้รับอันตรายหรือการปุวยเจ็บเพราะเหตุปฏิบัติราชการในหน้าที่
ถูกประทุษร้ายเพราะเหตุกระทําการตามหน้าที่
เหตุอื่นใดนอกจากเหตุปฏิบัติราชการในหน้าที่/เหตุกระทําการตามหน้าที่
(โปรดระบุ)...............................................................................................................................................................
ข้อเท็จจริงโดยสรุป........................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
๑.๓ ความเห็นของแพทย์ซึ่ง เป็นผู้ที่ไ ด้ขึ้นทะเบียน และรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพ
ทางเวชกรรม ผู้เคยตรวจหรือรักษา
๑.๓.๑ แพทย์ชื่อ...................................................................................................................
ตําแหน่ง...........................................................................................................ผู้ได้ตรวจหรือรักษา ณ โรงพยาบาล
หรือสถานพยาบาล..................................................................................................................................................
๑.๓.๒ ความเห็นโดยสรุปของแพทย์ผู้ตรวจ หรือรักษาที่เกี่ยวข้องกับสภาพความพิการ
หรือทุพพลภาพที่เกิดขึ้นตามเอกสารแนบ (เช่น มีความพิการทางอวัยวะใดบ้าง ตั้งแต่วันเดือนปีใด เป็นต้น)
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
๒. ข้อมูลเกี่ยวกับหลักสูตรการฝึกอบรม
๒.๑ มีความประสงค์จะลาไปเข้ารับการฝึกอบรม
หลักสูตรเกี่ยวกับการฟื้นฟูสมรรถภาพที่จําเป็นต่อการปฏิบัติหน้าที่ราชการ หรือ
หลักสูตรเกี่ยวกับการฟื้นฟูสมรรถภาพที่จําเป็นต่อการประกอบวิชาชีพ
ชื่อหลักสูตร..............................................................................................................................................................
ซึ่งจัดโดย..................................................................................................................................................................
ระยะการฝึกอบรม.......................ชั่วโมง............................วัน.......................................เดือน...............................ปี
ตั้งแต่วันที่..............เดือน...........................พ.ศ. ..............ถึงวันที่...................เดือน..........................พ.ศ. ...............
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม (ถ้ามี)...........................................บาท (........................................................................)

- ๔๒ -
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๒.๒ พร้ อ มนี้ ไ ด้ แ นบหลั ก ฐานเกี่ ย วกั บ หลั ก สู ต รที่ ป ระสงค์ จ ะลา ไปเข้ า รั บ การฝึ ก อบรม
ในข้อ ๒.๑ และเอกสารที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี) จํานวน....................ฉบับ มาด้วยแล้ว
ขอรับรองว่าข้อความข้างต้นถูกต้องตรงกับความจริงทุกประการ
(ลงชื่อ)...................................................
(................................................)
๓. ความเห็นของหน่วยงานเกี่ยวกับการบริหารจัดการกําลังพล
เป็ น ผู้ ไ ด้ รั บ อั น ตรายหรื อ การปุ ว ยเจ็ บ เพราะเหตุ ป ฏิ บั ติ ร าชก ารในหน้ า ที่ หรื อ ถู ก
ประทุ ษ ร้ า ยเพราะเหตุ ก ระทํ า การตามหน้ า ที่ จ นทํ า ให้ ต กเป็ น ผู้ ทุ พ พลภาพหรื อ พิ ก าร
(กรณีตามข้อ ๔๐ วรรคหนึ่ง)
เป็ น ผู้ ไ ด้ รั บ อั น ตรายหรื อ การปุ ว ยเจ็ บ จนทํ า ให้ ต กเป็ น ผู้ ทุ พ พลภาพหรื อ พิ ก าร
เพราะเหตุอื่น ( กรณีตามข้อ ๔๐. วรรคสอง)
หลั ก สู ต รที่ ป ระสงค์ ที่ จ ะลาไปเข้ า รั บ การฝึ ก อบรมเป็ น หลั ก สู ต รที่ ส่ ว นราชการ
หน่ ว ยงานของรั ฐ องค์ ก รการกุ ศ ลอั น เป็ น สาธารณะหรื อ สถาบั น ที่ ไ ด้ รั บ การรั บ รอง
จากหน่วยงานของทางราชการ เป็นผู้จัดหรือร่วมจัด
ข้ า ราชการทหารผู้ นี้ ยั ง ไม่ เ คยลาไปเข้ า รั บ การฝึ ก อบรมหลั ก สู ต รเกี่ ย วกั บ การฟื้ นฟู
สมรรถภาพที่ จํา เป็ นต่ อการปฏิบั ติห น้ าที่ ราชการ หรื อที่ จํา เป็น ต่อ การประกอบอาชี พ
กรณีการทุพพลภาพหรือพิการในครั้งนี้
อื่น ๆ (ระบุ)...........................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
(ลงชื่อ) ………………….…………………………………
ตําแหน่ง .....................................................
วันที่…………/……..…../…………

- ๔๓ -
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ความเห็นผู้บังคับบัญชาระดับหัวหน้าส่วนราชการ
............................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
(ลงชื่อ) ………………….…………………………………
ตําแหน่ง .....................................................
วันที่…………/…..……../…….……
คําสั่ง
อนุญาต
ไม่อนุญาต
............................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
(ลงชื่อ) ………………….…………………………………
ตําแหน่ง .....................................................
วันที่…………/…..……../…….……

- ๔๔ -
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บทที่ ๔
ข้อบังคับกระทรวงกลาโหม
ว่าด้วยการลงทัณฑ์ทหารขาดหนีราชการ พ.ศ.๒๕๒๘
โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงหลักเกณฑ์การลงทัณฑ์ทหารขาดหนีราชการ ให้เหมาะสมยิ่งขึ้น จึงออก
ข้อบังคับไว้ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑. ข้อบังคับนี้เรียกว่า “ ข้อบังคับกระทรวงกลาโหม ว่าด้วยการลงทัณฑ์ทหารขาดหนีราชการ
พ.ศ. ๒๕๒๘ ”
ข้อ ๒. ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
ข้อ ๓. ให้ยกเลิก
๓.๑ ข้อบังคับทหารที่ ๕/๙๑๐๓ ลงวันที่ ๒๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๔๗๕ ว่าด้วยระเบียบการลง
๒๔๗๕
อาชญาทหารขาดหนีราชการ
๓.๒ คําสั่งทหารที่ ๒๑๙/๑๓๙๑๘ ลงวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๔๗๙ เรื่อง แก้ข้อบังคับทหาร ฯ
๓.๓ คําสั่งทหารที่ ๔๖/๒๔๗๔ ลงวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๔๘๘ เรื่อง แก้ข้อบังคับทหาร ฯ
๓.๔ ข้อบังคับกระทรวงกลาโหม ว่าด้วยระเบียบการลงอาชญาทหารขาดหนีราชการ (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๐๒
บรรดาข้อบังคับ ระเบียบ และคําสั่งอื่นใดในส่วนที่มีกําหนดไว้แล้วในข้อบังคับนี้ หรือซึ่งขัดหรือแย้งกับ
ข้อบังคับนี้ ให้ใช้ข้อบังคับนี้แทน
ข้อ ๔. ในข้อบังคับนี้
๔.๑ “ทหาร” หมายความว่า ทหารกองประจําการ ตามกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหาร
๔.๒ “ทัณฑ์” หมายความว่า ทัณฑ์ตามกฎหมายว่าด้วยวินัยทหาร
๔.๓ “ในเวลาไม่ปกติ” หมายความว่า ในเวลาที่มีการรบ สถานะสงครามหรือประกาศ ใช้กฎ
อัยการศึก
๔.๔ “ในเวลาปกติ” หมายความว่า เวลาอื่นที่มิได้มีการรบ สถานะสงครามหรือประกาศใช้กฎ
อัยการศึก
๔.๕ “ขาดราชการ” หมายความว่า ขาดจากหน้าที่ราชการดังต่อไปนี้
๔.๕.๑ ขาดไม่ถึง ๒๔ ชั่วโมง ต่อหน้าราชศัตรู หรือ
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 ขาดโดยเจตนาจะหลีกเลี่ยงจากราชการ ตามคําสั่ง ให้เคลื่อนกําลังทหารทางบก
ทางเรือ หรือทางอากาศ ไปจากที่ตั้ง หรือคําสั่งเรียกระดมพล
ข้อ ๕. การลงทัณฑ์ตามข้อบังคับนี้ ให้ผู้บังคับบั ญชาสั่ง ลงทัณฑ์ไ ด้แต่ละครั้งที่ขาดราชการ หรือหนี
ราชการ ตามเกณฑ์ที่กําหนดไว้ในข้อบังคับนี้แต่ต้องไม่เกินอัตรากําหนดทัณฑ์สูงสุดตามกฎหมาย ว่าด้วยวินัย
ทหาร
ข้อ ๖. การนับครั้งขาดราชการหรือหนีราชการ และการคํานวณวันลงทัณฑ์ ให้ถือเกณฑ์ดังนี้
๖.๑ ถ้าหนีราชการ ให้นับครั้งเฉพาะในการหนีราชการ
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๖.๒ ถ้าขาดราชการ ให้นับครั้งที่หนีราชการรวมกับครั้งที่ขาดราชการด้วย
๖.๓ การขาดราชการไม่ถึง ๒๔ ชั่วโมง ในเวลาปกติ ไม่ให้นับเป็นครั้งและไม่ต้องลงทัณฑ์ตาม
ข้อบังคับนี้
๖.๔ การคํานวณวันลงทัณฑ์ ถ้ามีเศษของวันให้ตัดออก
ข้อ ๗. ทหารซึ่งขาดราชการ หรือหนีราชการในเวลาปกติ ให้ผู้บังคับบัญชาปฏิบัติดังต่อไปนี้
๗.๑ ขาดราชการแล้วกลับเอง
ครั้งที่ ๑ ทําทัณฑ์กรรมไม่เกิน ๓ วัน
ครั้งที่ ๒ ขัง กึ่งจํานวนวันที่ขาดราชการ
ครั้งต่อ ๆ ไป ขังเท่าจํานวนวันที่ขาดราชการ
๗.๒ หนีราชการแล้วกลับเอง
ครั้งที่ ๑ จําขัง ๑ ใน ๔ ของจํานวนที่หนีราชการ
ครั้งที่ ๒ จําขัง กึ่งจํานวนวันที่หนีราชการ
ครั้งที่ ๓ และครั้งต่อ ๆ ไป จําขังเท่าจํานวนวันที่หนีราชการ
๗.๓ ขาดราชการ หรือหนีราชการแล้วถูกจับตัวส่ง
ถ้าต้องมีผู้ติดตามจับตัวส่งหรือเจ้าพนักงานจับตัวส่ง ให้ ลงทัณฑ์สองเท่าของอัตราที่กําหนดไว้
ในข้อ ๗.๑ หรือ ๗.๒ แล้วแต่กรณี
ข้อ ๘. ทหารซึ่งขาดราชการในเวลาไม่ปกติ ให้ผู้บังคับบัญชาปฏิบัติดังต่อไปนี้
๘.๑ ครั้งที่ ๑ ขังเท่าจํานวนวันที่ขาด
๘.๒ ครั้งที่ ๒ ขังสองเท่าของจํานวนวันที่ขาด
๘.๓ ครั้งที่ ๓ และครั้งต่อ ๆ ไป ให้ผู้บังคับบัญชาพิจารณาลงทัณฑ์ขังตามสมควรแก่ความผิด
แต่ทัณฑ์ที่จะต้องลงต้องไม่น้อยกว่าที่กําหนดไว้ในข้อ ๘.๒
ข้อ ๙. ทหารซึ่งหนีราชการในเวลาไม่ปกติ ให้ผู้บังคับบัญชาปฏิบัติดังต่อไปนี้
๙.๑ ครั้งที่ ๑ ไม่เกิน ๓๐ วัน ถ้ากลับเองให้ลงทัณฑ์จําขังเท่าจํานวนวันที่ หนี ถ้าถูกจับตัวส่งให้
ลงทัณฑ์จําขังสองเท่าของจํานวนวันที่หนี
๙.๒ ครั้งที่ ๑ เกินกว่า ๓๐ วัน หรือครั้งที่ ๒ ให้ผู้บังคับบัญชาส่งตัวผู้นั้นไปฟูองศาล เว้นแต่จะ
มีเหตุอันสมควรได้รับความปราณีเป็นกรณีพิเศษให้ผู้บังคับบัญชาพิจารณาสั่งลงทัณฑ์ตามสมควรแก่ความผิด แต่
ทัณฑ์ที่จะลงต้องไม่น้อยกว่าที่กําหนดไว้ในข้อ ๙.๑
๙.๓ ครั้งที่ ๓ และครั้งต่อ ๆ ไปหรือหนีราชการโดยเจตนาจะหลีกเลี่ยงจากราชการตามคําสั่ง
ให้เคลื่อนกําลังทหาร ทางบก ทางเรือ หรือทางอากาศ ไปจากที่ตั้งก็ดี ให้ผู้บังคับบัญชาส่งตัวผู้นั้นไปฟูองศาล
ข้อ ๑๐. ทหารซึ่งหนีราชการในกรณีต่อไปนี้ ให้ผู้บังคับบัญชาส่งตัวไปฟูองศาล
๑๐.๑ เมื่อคํานวณวันลงทัณฑ์จะต้องรับทัณฑ์จําขังเกินกว่า ๖ เดือน หรือ
๑๐.๒ หนีราชการไปแล้วมีข้อหาว่า ได้กระทําความผิดในทางอาญาอย่างอื่นรวมอยู่ด้วย
ข้อ ๑๑. ทหารซึ่งหนีราชการจนคดีขาดอายุความ สําหรับความผิด ฐานหนีราชการแล้วให้ปลดเป็น
ทหารกองหนุ น ประเภทที่ ๒ หรื อ พ้ น ราชการทหารประเภทที่ ๒ แล้ ว แต่ ก รณี ตามกฎหมายว่ า ด้ ว ยการ
รับราชการทหาร โดยไม่ต้องสั่งลงทัณฑ์
ข้อ ๑๒. ทหารกองเกินหรือทหารกองหนุน ซึ่งเข้ารับราชการในการระดมพล ถ้าขาดราชการหรือหนี
ราชการ ให้ลงทัณฑ์ตามข้อ ๕. ข้อ ๖. ข้อ ๗. ข้อ ๘. และข้อ ๙. โดยอนุโลม
หากเข้ารับราชการในการเรียกพลเพื่อตรวจสอบเพื่อฝึกวิชาทหารหรือเพื่อทดลองความพรั่ง พร้อม
ถ้าขาดราชการหรือหนีราชการ ให้ลงทัณฑ์เช่นเดียวกับวรรคหนึ่ง แต่ไม่เกินกว่า ๓ เดือน
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แต่ถ้าหลีกเลี่ยงหรือขัดขืนไม่เข้ารับราชการทหารในการระดมพล หรือในการเรียกพลเพื่อตรวจสอบ
เพื่อฝึกวิชาทหารเพื่อทดลองความพรั่งพร้อมอันเป็นความผิดต่อกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหาร ซึ่งต้อง
ดําเนินคดีในชั้นศาล ผู้บังคับบัญชาจะลงทัณฑ์ตามข้อบังคับนี้มิได้
ประกาศ

ณ

วันที่

๑๘

กันยายน พ.ศ.๒๕๒๘

(ลงชื่อ) พลเอก ป. ติณสูลานนท์
(เปรม ติณสูลานนท์)
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม
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บทที่ ๕
ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี
ว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒
โดยที่ระเบียบว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่ง ชาติ พ.ศ. ๒๕๑๗ ซึ่งเป็นระเบียบที่วางแนวทาง
ปฏิบัติในการรักษาความปลอดภัยเกี่ยวกับบุคคล เอกสารและสถานที่ไ ด้ใช้บังคับมาเป็นเวลานานแล้วและมี
บทบัญญัติหลายประการที่ไม่เหมาะสมกับกาลปัจจุบัน นํารายละเอียดในทางปฏิบัติมากําหนดไว้เกินความจําเป็น
รวมทั้งระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๔ ซึ่งเป็นแนวทางปฏิบัติในการรักษาข้อมูล
ข่าวสาร ของทางราชการที่เป็นเอกสารมิให้รั่วไหลมีผลบังคับใช้แล้ว สมควรปรับปรุงระเบียบว่าด้วยการรักษา
ความปลอดภัยแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๑๗ เพื่อให้การรักษาความปลอดภัยแห่งชาติเป็นไป อย่างเหมาะสมและมี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๑ (๘) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔
นายกรัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี จึงวางระเบียบไว้ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑. ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่ง ชาติ
พ.ศ. ๒๕๕๒ ”
ข้อ ๒. ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับเพื่อพ้นกําหนดเก้าสิบวันนับแต่วันประกาศในราชกิจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ ๓. ให้ยกเลิกระเบียบว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๑๗
ข้อ ๔. ในระเบียบนี้
“การรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ ” หมายความว่า มาตรการและการดํา เนินการที่กําหนดขึ้นเพื่อ
พิทักษ์รักษาและคุ้มครองปูองกันสิ่งที่เป็นความลับของทางราชการ ตลอดจนหน่วยงานของรัฐ เจ้าหน้าที่ของรัฐ
และทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดินให้พ้นจากการรั่วไหล การจารกรรม การก่อวินาศกรรม การบ่อนทําลาย การก่อ
การร้าย การกระทําที่เป็นภัยต่อความมั่นคงและผลประโยชน์แห่งรัฐและการกระทําอื่นใดที่เป็นการเปิดเผยสิ่งที่
เป็นความลับของทางราชการ
“สิ่งที่ เป็ นความลับ ของทางราชการ” หมายความว่ า ข้อ มูล ข่า วสาร บริ ภัณ ฑ์ ยุทธภัณ ฑ์ ที่ส งวน
การรหัส ประมวลลับ และสิ่งอื่นใดบรรดาที่ถือว่าเป็นความลับของทางราชการ
“ข้อมูลข่าวสาร” หมายความว่า ข้อมูลข่าวสารตามกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของทางราชการ
“บริภัณฑ์” หมายความว่า เครื่องจักร เครื่องมือ เครื่องกล สิ่งอุปกรณ์ และสิ่งอื่นที่ กรช. ประกาศกําหนด
“ยุทธภัณฑ์” หมายความว่า สิ่งของทั้งหลายที่ใช้ประจํากาย หรือประจําหน่วยกําลังถืออาวุธของทาง
ราชการ และสิ่งอื่นที่ กรช. ประกาศกําหนด
“ที่สงวน” หมายความว่า
(๑) สิ่งปลูกสร้างทุกชนิดสําหรับการปูองกันประเทศ ฐานทัพบก ฐานทัพเรือ ฐานทัพอากาศ โรงงานทํา
อาวุธหรือยุทธภัณฑ์ โรงช่างแสงหรือคลังอาวุธยุทธภัณฑ์ อู่เรือรบ ท่าเรืออันใช้เป็นฐานทัพเรือ สถานีวิทยุ หรือ
โทรเลข หรือสถานีส่งและรับอาณัติสัญญาณรวมทั้งสถานที่ใด ๆ ซึ่งใช้ในการสร้างหรือซ่อมแซมเรือรบหรืออาวุธ
ยุทธภัณฑ์ หรือวัตถุใด ๆ สําหรับใช้ในการสงคราม
(๒) ชุมทางรถไฟ โรงงาน และสถานที่ผลิตและจ่ายน้ํา หรือกระแสไฟฟูาอันเป็นสาธารณูปโภค
(๓) สิ่งอื่นที่ กรช. ประกาศกําหนด
“การรหัส” หมายความว่า การใช้ประมวลลับหรือรหัสแทนข้อความหรือการส่งข่าวสารที่เป็นความลับ
“ประมวลลั บ ” หมายความว่ า การนํ า ตั ว อั ก ษร ตั ว เลข คํ า พู ด สั ญ ญาณ สั ญ ลั ก ษณ์ ม าใช้ แ ทน
ความหมายอันแท้จริงตามที่ตกลงกันไว้ เพื่อรักษาความลับในการส่งข่าวหรือติดต่อ สื่อสารระหว่างกัน
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“การจารกรรม” หมายความว่า การกระทําใด ๆ โดยทางลับเพื่อให้ได้ล่วงรู้หรือได้ไปหรือส่งสิ่งที่เป็น
ความลับของทางราชการให้แก่ผู้ไม่มีอํานาจหน้าที่ หรือผู้ที่ไม่มีความจําเป็นต้องทราบโดยมีเหตุผล ที่เชื่อไว้ว่าการ
กระทําดังกล่าวเป็นผลร้ายต่อความมั่นคงของชาติหรือความสงบเรียบร้อยภายใน หรือระบอบการปกครอง หรือ
เสถียรภาพของรัฐบาล หรือกระทําเพื่อประโยชน์แก่รัฐต่างประเทศ หรือเพื่อประโยชน์ส่วนบุคคล
“การก่อวินาศกรรม” หมายความว่า การกระทําใด ๆ เพื่อทําลาย ทําความเสียหายต่อทรัพย์สิน วัสดุ
ข้อมูลข่าวสาร อาคาร สถานที่ ยุทธปัจจัย ที่สงวน สาธารณูปโภคและสิ่งอํานวยความสะดวก หรือรบกวน ขัดขวาง
แก้ไข เปลี่ยนแปลง หน่วงเหนี่ยวระบบการปฏิบัติงานใด ๆ รวมทั้งการประทุษร้ายต่อบุคคล ซึ่งทําให้เกิดความ
ปั่นปุวน หรือความเสียหายทางการเมือง การทหาร การเศรษฐกิจ และสังคมจิตวิทยา หรือทางหนึ่งทางใด
“การบ่อนทําลาย” หมายความว่า การกระทําใด ๆ ที่มุ่งก่อให้เกิดความแตกแยก ความปั่นปุวน ความ
กระด้างกระเดื่อง ซึ่งนําไปสู่การก่อความไม่สงบ หรือความอ่อนแอภายในชาติ ในทางการเมือง การทหาร การเศรษฐกิจ
และสังคมจิตวิทยา หรือหนทางหนึ่งทางใด ซึ่งทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงระบอบ หรือล้มล้างสถาบันการปกครองของ
ประเทศ หรือเพื่อทําลายความจงรักภักดีของประชาชนต่อสถาบันชาติ หรือเพื่อประโยชน์แก่รัฐต่างประเทศ
“การก่ อการร้า ย” หมายความว่า การกระทํ าใด ๆ ที่ สร้ างความปั่น ปุว นให้ป ระชาชน เกิด ความ
หวาดกลัว หรือเพื่อขู่เข็ญ หรือบีบบังคับรัฐบาล หรือองค์การระหว่างประเทศ ให้กระทําหรือละเว้นกระทําอย่าง
ใดอย่างหนึ่งอันก่อให้เกิดความเสียหายต่อชีวิตหรือทรัพย์สินที่สําคัญ
“ทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน ” หมายความว่า วัตถุ อาคาร สถานที่ หรือสิ่งอื่นใดที่มีคุณค่าต่อสภาพ
จิตวิทยาของสังคม ประชาชนมีความศรัทธาและหวงแหนหากสูญ หาย หรือ ถูกกระทําให้ไ ด้รับความเสียหาย
พัง ทลาย หรือทําให้เกิดความเสื่อมเสียต่อชื่อเสียงและเกียรติยศแล้วจะกระทบกระเทือน ต่อความรู้สึกของ
ประชาชน และอาจส่งผลบั่นทอนความสงบเรียบร้อยของประเทศ
“เข้าถึง” หมายความว่า การที่บุคคลมีอํานาจหน้าที่หรือ ได้รับอนุญาตจากผู้บังคับบัญ ชาให้ได้ทราบ
ครอบครอง ดําเนินการ หรือเก็บรักษาสิ่งที่เป็นความลับของทางราชการรวมทั้งการที่ได้รับอนุญาตให้อยู่ในที่ซึ่ง
น่าจะได้ทราบเรื่องเกี่ยวกับสิ่งที่เป็นความลับของทางราชการนั้นด้วย
“รั่วไหล” หมายความว่า สิ่งที่เป็นความลับของทางราชการได้ถูกครอบครองหรือได้ ทราบโดยบุคคลผู้
ไม่มีอํานาจหน้าที่
“กรช.” หมายความว่า คณะกรรมการนโยบายรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ
“หน่วยงานของรัฐ” หมายความว่า ส่วนราชการตามกฎหมายว่าด้วยการปรับปรุง กระทรวง ทบวง
กรม และกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอื่นของรัฐที่ อยู่ในกํากับของ
ฝุายบริหารแต่ไม่รวมถึงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
“เจ้า หน้า ที่ของรัฐ ” หมายความว่า ผู้ซึ่ง ปฏิบั ติง านในหน่ว ยงานของรัฐ และให้ห มายความรวมถึ ง
คณะกรรมการ หรือบุคคลซึ่งมีกฎหมายให้อํานาจดําเนินการที่เกี่ยวข้องกับสิ่งที่เป็นความลับของทางราชการ
“เจ้า หน้ าที่ ควบคุ มการรักษาความปลอดภั ย ” หมายความว่า เจ้า หน้ าที่ที่ ไ ด้ รับ การแต่ง ตั้ง และ
มอบหมายจากหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ เพื่อทําหน้าที่ดําเนินการ ควบคุม กํากับดูแลตลอดจนให้คําปรึกษา
เกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัยของหน่วยงานนั้น
“องค์การรักษาความปลอดภัย ” หมายความว่า สํานักข่าวกรองแห่งชาติ สํานักนายก รัฐมนตรี หรือ
ศูนย์รักษาความปลอดภัย กองบัญชาการกองทัพไทย กระทรวงกลาโหม หรือ กองบัญชาการตํารวจสันติบาล
สํานักงานตํารวจแห่งชาติ แล้วแต่กรณี
ข้อ ๕. การรักษาความปลอดภัยแห่งชาติในส่วนที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลข่าวสาร นอกจากต้องปฏิบัติ ตามที่
กําหนดไว้ในระเบียบนี้แล้วให้เป็นไปตามระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ.๒๕๔๔ ด้วย
ข้อ ๖. ให้นายกรัฐมนตรีรักษาการตามระเบียบนี้
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หมวด ๑
บททั่วไป
ข้อ ๗. ให้หน่วยงานดังต่อไปนี้ เป็นองค์การรักษาความปลอดภัย
(๑) สํานักข่าวกรองแห่งชาติ สํานักนายกรัฐมนตรี เป็นองค์การรักษาความปลอดภัยฝุายพล
เรือน มีหน้าที่ให้คําแนะนําช่วยเหลือในเรื่องการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ แก่หน่วยงานของรัฐฝุายพลเรือน
และกํากับดูแล ตรวจสอบ พร้อมทั้งพิจารณาแก้ไขข้อบกพร่องเพื่อให้ระบบการรักษาความปลอดภัยนั้นได้ผล
สมบูรณ์อยู่เสมอ ยกเว้นในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการรักษาความปลอดภัยแก่หน่วยงานของรัฐฝุายตํารวจ
(๒) ศูนย์รักษาความปลอดภัย กองบัญชาการกองทัพไทย กระทรวงกลาโหม เป็นองค์การรักษา
ความปลอดภัยฝุายทหาร มีหน้าที่ให้คําแนะนํา ช่วยเหลือในเรื่องการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติแก่หน่วยงาน
ของรัฐฝุายทหาร และกํากับดู แล ตรวจสอบ พร้อมทั้งพิจารณาแก้ไขข้อบกพร่องเพื่อให้ระบบการรักษาความ
ปลอดภัยนั้นได้ผลสมบูรณ์อยู่เสมอ
(๓) กองบัญชาการตํารวจสันติบาล สํานักงานตํารวจแห่งชาติแห่งชาติ เป็นองค์การรักษาความ
ปลอดภัยฝุายตํารวจ มีหน้าที่ให้คําแนะนําช่วยเหลือในเรื่องการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติแก่หน่วยงานของรัฐ
ฝุายตํารวจ และกํากับดูแล ตรวจสอบ พร้อมทั้งพิจารณาแก้ไขข้อบกพร่องเพื่อให้ระบบการรักษาความปลอดภัย
นั้นได้ผลสมบูรณ์อยู่เสมอ
ข้อ ๘. ให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐมีหน้าที่ในการรักษาความปลอดภัยในหน่วยงานของตนในกรณีที่
หน่วยงานของรัฐได้มอบหมายหรือทําสัญญาจ้างให้เอกชนดําเนินการอย่างหนึ่งอย่างใด ซึ่งเกี่ยวข้องกับการรักษา
ความปลอดภัย ให้ผู้ได้รับมอบหมายหรือผู้เป็นคู่สัญ ญาซึ่งเป็นเอกชนดังกล่าว มีหน้าที่ต้องปฏิบัติในการรักษา
ความปลอดภัยแห่งชาติตามระเบียบนี้ด้วย
ข้อ ๙. บุคคลที่จะเข้าถึงสิ่งที่เป็นความลับของทางราชการในชั้นใด ต้องเป็นบุคคลที่ผู้บัง คับบัญ ชา
มอบหมายความไว้วางใจ และให้เข้าถึงสิ่งที่เป็นความลับของทางราชการได้เฉพาะเรื่องที่ได้รับมอบ หมายเท่านั้น
ข้อ ๑๐. ในกรณีที่เห็นเป็นการสมควร หัวหน้าหน่วยงานของรัฐอาจขอร้องให้องค์การรักษาความ
ปลอดภัยช่วยตรวจสอบประวัติและพฤติการณ์ของเจ้าหน้าที่ของตนที่เกี่ยวข้องกับชั้นความลับได้
ข้อ ๑๑. การมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ของรัฐ ปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกับสิ่งที่เป็นความลับของทางราชการ
ให้ยึดถือหลักการจํากัดให้ทราบเท่าที่จําเป็น เพื่อปฏิบัติภารกิจที่ได้รับมอบหมายให้ลุล่วงไปด้วยดี ห้ามผู้ไม่มี
หน้าที่หรือไม่ได้รับคําสั่งหรือไม่ได้รับการมอบหมายอย่างถูกต้องอ้างยศ ตําแหน่งหรืออิทธิพลใดเพื่อเข้าถึงสิ่งที่
เป็นความลับ ของทางราชการ
ข้อ ๑๒. เพื่อให้การรัก ษาความปลอดภัยเกิดประสิทธิผล ให้องค์การรัก ษาความปลอดภัยทุกฝุา ย
ประสานการปฏิบัติและประชุมร่วมกัน เพื่อดําเนินการจัดให้มีหลักเกณฑ์ วิธีการ และคําแนะนําการปฏิบัติตาม
ระเบียบนี้ รวมทั้งการอบรมบุคลากรที่เกี่ยวข้องตามความจําเป็น
ให้หน่วยงานของรัฐนําหลักเกณฑ์ วิธีการและคําแนะนําตามวรรคหนึ่งไปวางแผนกําหนดวิธีปฏิบัติ โดย
ประสานมาตรการรักษาความปลอดภัยและมาตรการที่เกี่ย วข้องเข้าด้วยกัน พร้อมทั้ง สอดส่องและตรวจสอบ
มาตรการที่กําหนดไว้ตามรยะเวลาที่ระบุไ ว้ในแผน ทั้งนี้วิธีปฏิบัติที่กําหนดนั้นจะต้อง ไม่เป็นอุปสรรคต่อการ
ปฏิบัติหน้าที่ตามปกติ และต้องคํานึงถึงประโยชน์ของทางราชการเป็นสําคัญ
ให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ ควบคุมการรักษาความปลอดภัยและเจ้าหน้าที่ผู้ช่วยได้
ตามความจําเป็น
ให้หน่วยงานของรัฐมีหน้าที่รับผิดชอบจัดการอบรมให้เจ้าหน้าที่ของรัฐ ได้ทราบโดยละเอียดถึงความ
จําเป็นและมาตรการของการรักษาความปลอดภัย และต้องจัดให้มีการอบรมเพิ่มเติม โดยอยู่ภายใต้ความควบคุม
ของเจ้าหน้าที่ควบคุมการรักษาความปลอดภัย หรือผู้บังคับบัญชาตามโอกาสอันสมควร
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ข้อ ๑๓. ในกรณีที่เห็นเป็นการสมควรหรืออย่างน้อยทุกห้าปี ให้นายกรัฐมนตรีจัดให้มีการทบทวนการ
ปฏิบัติตามระเบียบนี้ และพิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมให้เหมาะสม
ข้อ ๑๔. เพื่อประโยชน์ในการรักษาความปลอดภัย ของประเทศ องค์กรตามรัฐธรรมนูญ ส่วนราชการ
สังกัดรัฐสภา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานอื่นใดของรัฐ อาจนําระเบียบนี้ไปใช้บังคับโดยอนุโลม
หมวด ๒
ประเภทชั้นความลับ
ข้อ ๑๕. ชั้นความลับของสิ่งที่เป็นความลับของทางราชการ แบ่งออกเป็น ๓ ชั้น คือ
(๑) ลับที่สุด (TOP SECRE )
(๒) ลับมาก SECRE )
(๓) ลับ CONFIDENTIA )
ข้อ ๑๖. ลับที่สุด หมายความว่า ความลับที่มีความสําคัญที่สุดเกี่ยวกับบุคคล ข้อมูลข่าวสาร วัตถุ
สถานที่ และทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน ซึ่งหากความลับดังกล่าวทั้งหมดหรือเพียงบางส่วนรั่วไหลไปถึงบุคคลผู้ ไม่
มีหน้าที่ได้ทราบจะทําให้เกิดความเสียหายต่อความมั่นคงและผลประโยชน์แห่งรัฐอย่างร้ายแรงที่สุด
ข้อ ๑๗. ลับมาก หมายความว่า ความลับที่มีความสําคัญเกี่ยวกับบุคคล ข้อมูลข่าวสาร วัตถุ สถานที่
และทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน ซึ่งหากความลับดังกล่าวทั้งหมด หรือเพียงบางส่วนรั่วไหลไปถึงบุคคลผู้ไม่มี หน้าที่
ได้ทราบ จะทําให้เกิดความเสียหายต่อความมั่นคงและผลประโยชน์แห่งรัฐอย่างร้ายแรง
ข้อ ๑๘. ลับ หมายความว่า ความลับที่มีความสําคัญเกี่ยวกับบุคคล ข้อมูลข่าวสาร วัตถุ สถานที่และ
ทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน ซึ่งหากความลับดังกล่าวทั้งหมดหรือเพียงบางส่วนรั่วไหลไปถึงบุคคลผู้ไม่มีหน้าที่ได้
ทราบ จะทําให้เกิดความเสียหายต่อความมั่นคงและผลประโยชน์แห่งรัฐ
หมวด ๓
คณะกรรมการนโยบายรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ
ข้อ ๑๙. ให้มีคณะกรรมการนโยบายรักษาความปลอดภัยแห่งชาติคณะหนึ่ง เรียกโดยย่อว่า “กรช”
ประกอบด้วย
(๑) รัฐมนตรีที่นายกรัฐมนตรีมอบหมาย
เป็นประธานกรรมการ
(๒) เลขาธิการนายกรัฐมนตรี
เป็นรองประธานกรรมการคนที่หนึ่ง
(๓) เลขาธิการคณะรัฐมนตรี
เป็นรองประธานกรรมการคนที่สอง
(๔) ปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี
เป็นกรรมการ
(๕) ปลัดกระทรวงกลาโหม
เป็นกรรมการ
(๖) ปลัดกระทรวงการคลัง
เป็นกรรมการ
(๗) ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ
เป็นกรรมการ
(๘) ปลัดกระทรวงคมนาคม
เป็นกรรมการ
(๙) ปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร
เป็นกรรมการ
(๑๐) ปลัดกระทรวงมหาดไทย
เป็นกรรมการ
(๑๑) เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา
เป็นกรรมการ
(๑๒) เลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
เป็นกรรมการ
(๑๓) ผู้อํานวยการสํานักงบประมาณ
เป็นกรรมการ
(๑๔) ผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติ
เป็นกรรมการ
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(๑๕) ผู้บัญชาการทหารบก
เป็นกรรมการ
(๑๖) ผู้บัญชาการทหารเรือ
เป็นกรรมการ
(๑๗) ผู้บัญชาการทหารอากาศ
เป็นกรรมการ
(๑๘) เจ้ากรมข่าวทหาร
เป็นกรรมการ
(๑๙) ผู้อํานวยการสํานักงานคณะกรรมการ
ข้อมูลข่าวสารของราชการ
เป็นกรรมการ
(๒๐) เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ
เป็นกรรมการและเลขานุการ
(๒๑) ผู้อํานวยการสํานักข่าวกรองแห่งชาติ
เป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
(๒๒) ผู้บญ
ั ชาการศูนย์การรักษาความปลอดภัย
เป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
(๒๓) ผู้บัญชาการกองบัญชาการตํารวจสันติบาล
เป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
ข้อ ๒๐. ให้ กรช. มีอํานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
(๑) กําหนดนโยบายและมาตรการการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ
(๒) กํ า หนดแนวทางปฏิ บั ติ และอํ า นวยการตามนโยบายและมาตรการการรัก ษาความ
ปลอดภัยแห่งชาติ
(๓) วินิจฉัยปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้
(๔) เสนอแนะ การแก้ไขปรับปรุง ระเบียบนี้ให้มีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับสถานการณ์
(๕) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทํางานเพื่อพิจารณา หรือปฏิบัติการอย่างหนึ่ง
อย่างใดตามที่ กรช.มอบหมาย
(๖) เชิ ญเจ้า หน้ าที่ ของรั ฐหรื อบุ คคลที่ เกี่ ยวข้อ งกั บการดํา เนิน งานเกี่ย วกั บนโยบายและ
มาตรการการรักษาความปลอดภั ยแห่ งชาตอมาชี้แ จง หรือเรียกเอกสารจากหน่วยงานของรัฐหรือบุ คคลที่
เกี่ยวข้องเพื่อประกอบการพิจารณาได้ตามความจําเป็น
(๗) ออกประกาศเพื่อปฏิบัติการตามระเบียบนี้
(๘) ดํ า เนิ น การเกี่ ย วกั บ การรั ก ษาความปลอดภั ย แห่ ง ชาติ ต ามที่ ค ณะรั ฐ มนตรี ห รื อ
นายกรัฐมนตรีมอบหมาย
ข้อ ๒๑. ในการประชุม กรช. ถ้าประธานกรรมการไม่มาประชุมหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ให้รอง
ประธานกรรมการคนที่หนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม ถ้าประธานกรรมการและรองประธานคนที่หนึ่งไม่มาประชุม
หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ให้รองประธานกรรมการคนที่สองเป็นประธานในที่ประชุม ถ้าประธานกรรมการ และ
รองประธานกรรมการทั้งสองคนไม่มาประชุมหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการที่มาประชุมเลือกกรรมการ
คนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม
ข้อ ๒๒. การประชุม กรช. ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจําวนกรรมการทั้งหมดจึง
จะครบองค์ประชุม
การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก กรรมการคนหนึ่งให้มีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน ถ้า
คะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
ข้อ ๒๓. ให้สํานักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ สํานักนายกรัฐมนตรี ทําหน้าที่เป็นสํานักงานเลขานุการ
กรช. และให้มีอํานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
(๑) ศึ กษาวิ จั ย เชิ ง นโยบาย พร้อ มทั้ ง วิเ คราะห์แ ละสนธิ ข้ อ มู ล ติ ด ตาม และประเมิ น ผล
เกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ
(๒) สนับ สนุนและประสานงานกับ หน่วยงานของรัฐทั้ง ในประเทศและต่า งประเทศ เพื่ อ
ประโยชน์ในการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ
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(๓) พิจารณาเสนอความเห็นต่อ กรช. เกี่ยวกับการให้มีกฎหมาย หรือแก้ไข ปรับปรุงกฎหมาย
กลไก และมาตรการต่าง ๆ เพื่อให้การรักษาความปลอดภัย เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
(๔) ปฏิบัติงานอื่นตามที่ กรช. มอบหมาย
หมวด ๔
การรักษาความปลอดภัยเกี่ยวกับบุคคล
ข้อ ๒๔. ให้ หัว หน้า หน่ วยงานของรั ฐ ดํา เนิ นการรั กษาความปลอดภัย เกี่ ยวกับ บุคคลโดยกํา หนด
มาตรการสําหรับใช้ปฏิบัติต่อผู้ที่อยู่ระหว่างรอบรรจุหรือแต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือผู้
ที่จะได้รับความไว้วางใจให้เข้าถึงสิ่งที่เป็นความลับของทางราชการ หรือให้ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวข้องกับราชการที่
สําคัญเพื่อเลือกเฟูนและตรวจสอบให้ได้ผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเป็นที่ เชื่อแน่ว่าต้องเป็นผู้ที่ไ ม่เป็นภัยและไม่
ก่อให้เกิดความเสียหายต่อความมั่นคงและผลประโยชน์แห่งรัฐ
ข้อ ๒๕. การรักษาความปลอดภัยเกี่ยวกับบุคคล ให้หน่วยงานของรัฐปฏิบัติดังต่อไปนี้
(๑) ตรวจสอบประวัติและพฤติการณ์บุคคล
(๒) รับรองความไว้วางใจบุคคลเพื่อให้เข้าถึงสิ่งที่เป็นความลับของทางราชการ
ข้อ ๒๖. การตรวจสอบประวัติและพฤติการณ์บุคคล ให้ใช้กับบุคคลดังต่อไปนี้
(๑) ผู้ที่อยู่ระหว่างรอบรรจุหรือแต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ
(๒) ผู้ที่เป็นลูกจ้างทดลองปฏิบัติงาน หรือฝึกงานก่อนบรรจุเข้าปฏิบัติงาน
(๓) เจ้าหน้าที่ของรัฐที่ยังมิได้รับการตรวจสอบประวัติและพฤติการณ์ และผู้ที่ขอกลับเข้ารับ
ราชการใหม่
(๔) เจ้าหน้าที่ของรัฐหรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงานในหน้าที่หรือตําแหน่งที่สําคัญ
ของทางราชการ หรือที่เกี่ยวข้องกับสิ่งที่เป็นความลับของทางราชการหรือทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน
(๕) ผู้ไ ด้รับ ทุนการศึ กษาทั้ง ในประเทศหรือ ต่างประเทศของหน่ว ยงานของรั ฐเมื่ อสํา เร็ จ
การศึกษาแล้วมีข้อผูกพันให้เข้าปฏิบัติงานให้แก่หน่วยงานของรัฐ
กรณีตาม (๑) และ (๒) ในระหว่างที่ต้องรอฟังผลการตรวจสอบประวัติและพฤติการณ์บุคคล ถ้าจําเป็นต้อง
รีบบรรจุหรือจ้างบุคคลเข้าปฏิบัติงาน ก็ให้บรรจุหรือจ้างก่อนได้โดยมีเงื่อนไขว่าถ้าผลการตรวจสอบปรากฏว่าผู้นั้นมี
ความประพฤติหรือมีประวัติและพฤติการณ์ไม่เหมาะสม ให้หน่วยงานของรัฐสั่งเลิกบรรจุหรือเลิกจ้างได้
หากผลการตรวจสอบปรากฏว่า เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้ใดมีพฤติการณ์ที่น่าสงสั ยหรือมีการกระทําอั น
ก่อให้เกิดความไม่น่าไว้วางใจซึ่งอาจเป็นภัยต่อความมั่นคงและผลประโยชน์แห่งรัฐให้ย้ายผู้นั้นออกจากตําแหน่ง
หน้าที่นั้นโดยเร็ว และพิจารณาดําเนินการต่อไป โดยให้รายงานองค์การรักษาความปลอดภัยทราบด้วย
ข้อ ๒๗. หน่วยงานของรัฐ ต้องจัดให้มีการตรวจสอบประวัติและพฤติการณ์บุคคลโดยละเอียด สําหรับ
บุคคลดังต่อไปนี้
(๑) บุคคลที่จะเข้าถึงสิ่งที่เป็นความลับของทางราชการชั้นลับที่สุด หรือลับมาก หรือการรหัส
(๒) บุคคลที่มีพฤติการณ์ หรือปรากฏข่าวสาร หรือติดต่อกับบุคคล หรือองค์การทั้งภายใน
และภายนอกประเทศ ที่จะเป็นภัยต่อความมั่นคงและผลประโยชน์แห่งรัฐ
(๓) บุคคลที่จะได้รับมอบหมายให้ทําหน้าที่ หรือแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งที่สําคัญในหน่วยงานของรัฐ
ให้นําความในวรรคสาม และวรรคสี่ของข้อ ๒๖. มาใช้บัง คับการตรวจสอบประวัติ และพฤติการณ์
บุคคลโดยละเอียด
ข้อ ๒๘. ให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐมีหน้าที่รับรองความไว้วางใจบุคคล เพื่อให้เข้าถึงสิ่งที่เป็นความลับของ
ทางราชการตามชั้นความลับที่จะได้มอบหมายให้ปฏิบัติโดยยึดถือผลการตรวจสอบประวัติและพฤติการณ์บุคคลนั้น
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บุคคลใดจะได้รับการรับรองความไว้วางใจ จะต้องผ่านการอบรมหรือชี้แจงในเรื่องการรักษาความ
ปลอดภัยตามระเบียบนี้เสียก่อน และลงนามในบันทึกรับรองการรักษาความลับเมื่อเข้ารับตําแหน่งหน้าที่
ในกรณีจําเป็นเร่งด่วนหัวหน้าหน่วยงานของรัฐอาจรับรองความไว้วางใจบุคคลโดยไม่ต้ องรอฟังผลการ
ตรวจสอบประวัติและพฤติการณ์บุคคลได้ตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้
(๑) ในกรณีที่กําลังรอฟังผลการตรวจสอบประวัติและพฤติการณ์บุคคลเพื่อบรรจุ หรือแต่งตั้งบุคคล
เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐตําแหน่งใด ถ้าจําเป็นต้องรีบบรรจุหรือแต่งตั้งบุคคลเข้าปฏิบัติหน้าที่ในตําแหน่งนั้นโดยด่วน
ก็ให้บรรจุหรือจ้างก่อนได้ โดยมีเงื่อนไขว่าถ้าผลการตรวจสอบปรากฏว่าผู้นั้นมีความประพฤติหรือมีประวัติและ
พฤติการณ์ไม่เหมาะสม ก็ให้เลิกบรรจุหรือเลิกจ้าง
(๒) ในกรณีเป็นการมอบหมายความไว้วางใจ ให้บุคคลปฏิบัติหน้าที่เป็นการชั่วคราวที่เกี่ยวข้องกับสิ่งที่
เป็นความลับของทางราชการ
แบบบันทึกการรับรองการรักษาความลับเมื่อเข้ารับตําแหน่งหน้าที่ ให้เป็นไปตามที่กําหนดในประกาศ
สํานักนายกรัฐมนตรี
ข้อ ๒๙. ให้หน่วยงานของรัฐ จัดให้มีทะเบียนความไว้วางใจของเจ้าหน้าทีของรัฐทุกคนตามระดับความ
ไว้วางใจที่แต่ละคนได้รับอนุมัติ และต้องแก้ไขทะเบียนความไว้วางใจให้ตรงตามใบรับรองความไว้วางใจตามตําแหน่ง
หน้าที่ของบุคคล เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับบุคคลหรือมีพฤติการณ์ที่สงสัยว่าบุคคลนั้นจะไม่เหมาะสมกับความ
ไว้วางใจที่ได้รับอยู่ จะต้องตรวจสอบประวัติและพฤติการณ์บุคคลใหม่และแก้ไขทะเบียนความไว้วางใจทันที
แบบทะเบียนความไว้วางใจและแบบใบรับรองความไว้วางใจ ให้เป็นไปตามที่กําหนดในประกาศ สํานัก
นายกรัฐมนตรี
ข้อ ๓๐. ในกรณี ที่หน่ วยงานของรั ฐ จะมอบหมายให้ บุ คคลใดปฏิ บัติ หน้าที่ เกี่ ยวกับความลับของทาง
ราชการ บุคคลนั้นต้องผ่านการตรวจสอบประวัติและพฤติการณ์บุคคล และให้หน่วยงานของรัฐดําเนินการดังต่อไปนี้
(๑) มีคําสั่งเป็นลายลักษณ์อักษรแต่งตั้งบุคคลซึ่ งได้รับความไว้วางใจให้ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับ
สิ่งที่เป็นความลับของทางราชการ โดยบันทึกชื่อบุคคลดังกล่าวลงในทะเบียนความไว้วางใจ
(๒) มีหนังสือหรือใบรับรองความไว้วางใจให้เป็นหลักฐาน เมื่อต้องส่งบุคคลไปประชุมหรือเข้า
ร่วมในกิจการอื่นใดที่เกี่ยวกับสิ่งที่เป็นความลับของทางราชการชั้นลับที่สุด หรือลับมากนอกหน่วยงานต้นสังกัด
ข้อ ๓๑. ในกรณีที่บุคคลใดจะพ้นจากภารกิจ หรือตําแหน่งหน้าที่ที่เกี่ยวกับสิ่งที่เป็นความลับของทาง
ราชการ ให้ดําเนินการดังต่อไปนี้
(๑) ให้หน่วยงานของรัฐคัดชื่อออกจากทะเบียนความไว้วางใจ
(๒) ให้บุคคลนั้นคืนข้อมูลข่าวสารกับหลักฐานต่าง ๆ ให้กับหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ หรือผู้ที่
ได้รับมอบหมาย หรือเจ้าหน้าที่ควบคุมการรักษาความปลอดภัย
(๓) ให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ หรือผู้ที่ไ ด้รับมอบหมาย หรือเจ้าหน้าที่ควบคุมการรักษา
ความปลอดภัย ชี้แจงให้บุคคลนั้นทราบถึงความเสียหายต่อความมั่นคงและผลประโยชน์แห่งรัฐในการเปิดเผย
ความลับของทางราชการ และให้บุคคลนั้นลงชื่อในบันทึกรับรองการรักษาความปลอดภัยเมื่อพ้นจากภารกิจหรือ
ตําแหน่งหน้าที่ไว้เป็นหลักฐาน
แบบบันทึกรับรองการรักษาความปลอดภัยเมื่อพ้นจากภารกิจหรือตําแหน่ง หน้าที่ให้เป็นไปตามที่
กําหนดในประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี
ข้อ ๓๒. บุคคลที่พ้นจากภารกิจหรือตําแหน่งหน้าที่ไปแล้วเมื่อกลับเข้าทํางานในภารกิจ หรือตําแหน่ง
หน้าที่ที่เกี่ยวกับสิ่งที่เป็นความลับของทางราชการ ต้องตรวจสอบประวัติและพฤติการณ์บุคคลใหม่ตามระเบียบนี้
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หมวด ๕
การรักษาความปลอดภัยเกี่ยวกับสถานที่
ข้อ ๓๓. ให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ ดําเนินการรักษาความปลอดภัยเกี่ยวกับสถานที่โดยกําหนดมาตรการ
เพื่ อพิ ทั กษ์ รั กษาให้ ความปลอดภั ยแก่ ที่ สงวน อาคาร และสถานที่ ของหน่ วยงานของรั ฐ ตลอดจนวั สดุ อุ ปกรณ์
เจ้าหน้าที่ของรัฐ และข้อมูลข่าวสารในอาคารและสถานที่ ดังกล่าวให้พ้นจากการโจรกรรม การจารกรรม การก่ อ
วินาศกรรม การก่อการร้าย หรือเหตุอื่นใดอันอาจทําให้เสียความสามารถในการปฏิบัติภารกิจของหน่วยงานของรัฐได้
ข้อ ๓๔. ในการพิจารณาเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัยเกี่ยวกับสถานที่ ให้หน่วยงานของรัฐคํานึงถึง
ภยันตรายดังต่อไปนี้
(๑) ภยันตรายที่เกิดจากปรากฏการณ์ธรรมชาติและอุปัทวะเหตุ เช่น พายุ น้ําท่วม ฟูาผ่า
แผ่นดินไหว ดินถล่ม และเพลิงไหม้
(๒) ภยันตรายที่เกิดจากการกระทําของมนุษย์ ได้แก่ การกระทําโดยเปิดเผย เช่น การจลาจล
การก่อความไม่สงบ และการโจมตีของฝุายตรงข้าม และการกระทําโดยไม่เปิดเผย เช่น การโจรกรรม การจารกรรม
การก่อวินาศกรรม และการก่อการร้าย
ข้อ ๓๕. การรักษาความปลอดภัยเกี่ยวกับสถานที่ต้องปฏิบัติ ดังต่อไปนี้
(๑) จัดทําแผนการรักษาความปลอดภัยเกี่ยวกับสถานที่
(๒) กําหนดมาตรการการรักษาความปลอดภัยเกี่ยวกับสถานที่
(๓) ดําเนินการสํารวจและตรวจสอบการรักษาความปลอดภัยเกี่ยวกับสถานที่
ข้อ ๓๖. แผนการรักษาความปลอดภัยเกี่ยวกับสถานที่ ให้จัดทําขึ้นโดยพิจารณาถึงสิ่งดัง ต่อไปนี้
(๑) ระดับความสําคัญของหน้าที่และภารกิจของแต่ละหน่วยงานของรัฐซึ่งมีความแตกต่างกัน
(๒) สถานการณ์และสภาพแวดล้อมโดยรอบพื้นที่ ได้แก่ ลักษณะภูมิศาสตร์และทําเลที่ตั้งของ
หน่วยงานของรัฐ อุดมการณ์หรือทัศนคติของประชาชนในพื้นที่นั้น ตลอดจนพฤติการณ์อาจเป็นภัยต่อฝุายตรงข้าม
(๓) ข่าวสาร สิ่งบอกเหตุ และการเตือนภัย ตลอดจนการสนับสนุนช่วยเหลือที่อาจขอรับจาก
หน่วยงานของรัฐอื่น
(๔) จํานวนเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานและเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ซึ่งขึ้นอยู่กับขนาดของ
อาคาร สถานที่ และพื้นที่ที่ต้องควบคุมดูแล
(๕) งบประมาณที่จะใช้ในการวางมาตรการการรักษาความปลอดภัยเกี่ยวกับสถานที่
(๖) การออกแบบก่อสร้างที่สงวน อาคารและสถานที่หรือเครื่องกี ดขวางของทางราชการที่มี
ความสํา คัญ หรือ ความลั บที่ต้ องพิ ทัก ษ์รัก ษา ให้คํ านึ ง ถึง ด้านการรักษาความปลอดภัย ทั้ ง นี้ใ ห้อยู่ ในความ
รับผิดชอบของหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ
(๗) การติดต่อสื่อสารภายในหน่วยงานของรัฐนั้น และกับหน่วยงานของรัฐอื่น
(๘) การรายงานผลการสํารวจหรือการตรวจสอบการรักษาความปลอดภัยต่อผู้บังคับบัญชา
ข้อ ๓๗. มาตรการการรักษาความปลอดภัยเกี่ยวกับสถานที่ ให้หน่วยงานของรัฐพิจารณาดําเนินการ
ดังต่อไปนี้
(๑) กําหนดพื้นที่ที่มีการรักษาความปลอดภัย โดยกําหนดขอบเขตที่แน่ชัดในการควบคุมการ
เข้าและออก
(๒) ใช้เครื่องกีดขวาง เพื่อปูองกัน ขัดขวาง หรือหน่วงเหนี่ยวบุคคล และยานพาหนะที่ไม่มี
สิทธิเข้าไปในพื้นที่ที่มีการรักษาความปลอดภัย
(๓) ให้แสงสว่างเพื่อปกปูองพื้นที่ที่มีความสําคัญ และเพิ่มประสิทธิภาพในการตรวจสอบพื้นที่
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(๔) จัดให้มีระบบสัญญาณเตือนภัยสําหรับตรวจ และเตือนให้ทราบ เมื่อมีการเข้ามาใกล้หรือ
การล่วงล้ําเข้ามาในพื้นที่ที่มีการรักษาความปลอดภัย
(๕) ควบคุมบุคคลเพื่อตรวจสอบให้ทราบว่าเป็นบุคคลที่ได้รับอนุญาตให้ผ่านเข้าพื้นที่ ที่มีการ
รักษาความปลอดภัย พื้นที่ควบคุม หรือพื้นที่หวงห้าม
(๖) ควบคุมยานพาหนะ เพื่อให้ทราบว่ายานพาหนะใดได้รับอนุญาตให้ผ่านเข้าในพื้นที่ที่มีการ
ควบคุม และมีบันทึกเป็นหลักฐานการเข้าและออก
(๗) จัดให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยสถานที่ ประกอบด้วย เจ้าหน้าที่เวรรักษาความ
ปลอดภัยประจําวัน นายตรวจเวรรักษาความปลอดภัยประจําวัน ยามรักษาการณ์ และเจ้าหน้าที่อื่น ๆ เพื่อให้
การรักษาความปลอดภัยมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
(๘) ปูองกันอัคคีภัย โดยต้องวางแผน และกํากับดูแลให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎกระทรวง
และมติคณะรัฐมนตรี ตลอดจนคําสั่งของทางราชการที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้
ข้อ ๓๘. ให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการสํารวจ และการตรวจสอบการรักษาความปลอดภัยเกี่ยวกับ
สถานที่ตามความเหมาะสม โดยขอคําแนะนําจากองค์การรักษาความปลอดภัย
หมวด ๖
การรักษาความปลอดภัยในการประชุมลับ
ข้อ ๓๙. ในหมวดนี้
“การประชุมลับ” หมายความว่า การร่วมปรึกษาหารือเรื่องที่เกี่ยวข้องกับสิ่งที่เป็นความลับของทาง
ราชการ และให้หมายความรวมถึงการหาข้อยุติ ข้อพิจารณา ความเห็น การอภิปราย การบรรยาย การบรรยาย
สรุป และเหตุการณ์ที่ปรากฏในการประชุมลับนั้นด้วย
ข้อ ๔๐. ให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐดําเนินการรักษาความปลอดภัยในการประชุมลับ โดยกําหนด
มาตรการเพื่อพิทักษ์รักษาสิ่งที่เป็นความลับของทางราชการที่ปรากฏในการประชุมลับไม่ให้มีการรั่วไหล รบกวน
ขัดขวางการประชุม หรือถูกจารกรรม รวมทั้งคุ้มครองบุคคลและสถานที่ที่เกี่ยวข้องกับการประชุมลับนั้นจากการ
ก่อวินาศกรรม
ข้อ ๔๑. ให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐเจ้าของเรื่องที่จะมีการประชุมลับ เป็นผู้รับผิดชอบจัดประชุมและ
รักษาความปลอดภัยเกี่ยวกับการประชุมนั้นหรืออาจมอบหมายให้บุคคลที่เหมาะสมเป็นผู้ดําเนินการแทนได้
ให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ หรือผู้ได้รับมอบหมายให้รักษาความปลอดภัยในการประชุมลับ แต่งตั้ง
เจ้าหน้าที่ควบคุมการรักษาความปลอดภัยในการประชุมลับ และนายทะเบียนข้อมูลข่าวสารลับ รวมทั้งแจ้งให้
ผู้เข้าร่วมการประชุมและผู้มีหน้าที่เกี่ยวข้องทุกฝุายทราบ
ข้อ ๔๒. ในกรณีที่ผู้เข้าประชุมแต่ละฝุาย จําเป็นต้องวางมาตรการการรักษาความปลอดภัยเฉพาะใน
ฝุายตนแล้ว การวางมาตรการดังกล่าวต้องสอดคล้องกับมาตรการการรักษาความปลอดภัยในการประชุมลับตาม
ระเบียบนี้ และให้แต่งตั้งเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยของฝุายนั้นขึ้นเพื่อทําหน้าที่ประสานงานในเรื่องการ
รักษาความปลอดภัยกับเจ้าหน้าที่ควบคุมการรักษาความปลอดภัยในการประชุมลับ
ข้อ ๔๓. การรักษาความปลอดภัยในการประชุมลับ ต้องคํานึงถึงหลักการดังต่อไปนี้
(๑) บุคคลที่เกี่ยวข้องกับการประชุมลับ ต้องผ่านการตรวจสอบประวัติและพฤติการณ์บุคคล
พร้อมทั้งได้รับความไว้วางใจให้เข้าถึงความลับในการประชุมนั้น และการปฏิบัติงานให้อยู่ในความควบคุมของ
เจ้าหน้าที่ควบคุมการรักษาความปลอดภัยในการประชุมลับนั้น สําหรับผู้ที่ไม่มีอํานาจหน้าที่ ต้องไม่ได้ รับทราบ
หรือครอบครองสิ่งที่เป็นความลับของทางราชการในการประชุม
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(๒) ห้ามนําเครื่องมือสื่อสาร วัสดุอุปกรณ์ หรือเครื่องบันทึกภาพ หรือเสียงเข้าไปในสถานที่
ประชุม และต้องไม่นําเครื่องมือ วัสดุอุปกรณ์ หรือข้อมูลข่าวสารใด ๆ ออกนอกสถานที่ประชุมนั้น
ข้อ ๔๔. การรักษาความปลอดภัยในการประชุมลับ ให้หน่วยงานของรัฐพิจารณาดําเนินการดังต่อไปนี้
(๑) กําหนดพื้นที่ที่มีการรักษาความปลอดภัย
(๒) ดําเนินการรักษาความปลอดภัย
(๓) ประสานงานการรักษาความปลอดภัย
(๔) กําหนดวิธีปฏิบัติต่อผู้มาติดต่อ
(๕) แถลงข่าวต่อสื่อมวลชน
(๖) บรรยายหรือบรรยายสรุปเรื่องที่เป็นความลับ
ข้อ ๔๕. การกําหนดพื้นที่ที่มีการรักษาความปลอดภัยในการประชุมลับ ประกอบด้วยสิ่งดังต่อไปนี้
(๑) กําหนดอาณาเขตที่ใช้ในการประชุมลับ ที่ทําการของผู้เข้าประชุมลับและสถานที่ที่
ใช้เก็บรักษาสิ่งที่เป็นความลับของทางราชการ และจัดให้ มีมาตรการการรักษาความปลอดภัยตามความจําเป็น
และเหมาะสมไว้ล่วงหน้าก่อนเปิดการประชุมลับ
(๒) กําหนดให้มีบัตรผ่านหรือปูายแสดงตนสําหรับใช้ควบคุมหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติ
ในการกําหนดพื้นที่ที่มีการรักษาความปลอดภัยในการประชุมลับตามวรรคหนึ่งให้ดําเนินการตามมาตรการการ
รักษาความปลอดภัยเกี่ยวกับสถานที่
ข้อ ๔๖. เจ้าหน้าที่ควบคุมการรักษาความปลอดภัยในการประชุมลับ ต้องดําเนินการดังต่อไปนี้
(๑) ตรวจตราและตรวจสอบทางเทคนิค ตลอดในพื้นที่ที่กําหนดให้มีการรักษาความปลอดภัย
ทั้งหมดอย่างละเอียดก่อนวันเปิดการประชุมลับและระหว่างการประชุมลับ
(๒) ในกรณีที่การประชุมลับนั้นมีความสําคัญ มาก หน่วยงานของรัฐอาจขอความช่วยเหลือ
จากองค์การรักษาความปลอดภัยได้ หลังจากที่องค์การรักษาความปลอดภัยตรวจสอบแล้ว ให้ส่งมอบความ
รับผิดชอบในพื้นที่นั้นเป็นลายลักษณ์อักษร แก่เจ้าหน้าที่ควบคุมการรักษาความปลอดภัยในการประชุมลับหรือ
ผู้แทนหน่วยงานนั้น
การปฏิบัติต่อสิ่งที่เป็นความลับของทางราชการ การควบคุมดูแลการประชุมลับ การทําลายข้อมูล
ข่าวสารลับที่ไม่ใช้แล้ว ให้อยู่ในความดูแลของเจ้าหน้าที่ควบคุมการรักษาคงวามปลอดภัยในการประชุมลับและ
นายทะเบียนข้อมูลข่าวสารลับ
ข้อ ๔๗. ในกรณีที่มีผู้มาติดต่อกับผู้เข้าประชุมในการประชุมลับ ผู้รับผิดชอบจัดประชุมต้องจัดให้มีการ
ปฏิบัติตามข้อ ๓๗. (๕) และข้อ ๔๕. (๒) โดยอนุโลม
ข้อ ๔๘. กรณีจําเป็นต้องมีการแถลงข่าวเกี่ยวกับการประชุมลับ ให้ผู้รับผิดชอบจัดประชุมดําเนินการดังต่อไปนี้
(๑) จัดสถานที่ที่ใช้แถลงข่าวขึ้นโดยเฉพาะ และควรอยู่นอกพื้นที่ที่มีการรักษาความปลอดภัย
ในการประชุมลับ
(๒) กําหนดให้ ผู้แถลงข่าว หั วข้อที่จะนําแถลง และข้อมูลข่ าวสารที่จะเผยแพร่ต้องได้ รั บ
อนุมัติจากที่ประชุมลับก่อน หรือในกรณีที่ที่ประชุมลับมอบหมายให้มีผู้แถลงข่าวหลายคน ผู้แถลงข่าวแต่ ละคน
ต้องแถลงเฉพาะเรื่องที่ตนได้ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมลับเท่านั้น
(๓) ควบคุมให้การแถลงข่าวหรือการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร และผู้เข้ารับฟังเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
ข้อ ๔๙. ในกรณีที่เป็นการบรรยายหรือการบรรยายสรุปเรื่องที่เป็นความลับนอกจากจะต้องปฏิบัติตาม
มาตรการในการรักษาความปลอดภัยในการประชุมลับแล้ว ให้ดําเนินการดังต่อไปนี้ด้วย
(๑) กําหนดชั้นความลับของการบรรยายหรือการบรรยายสรุป โดยถือตามชั้นความลับที่สูงสุด
ในข้อมูลข่าวสาร หรือสิ่งที่ใช้ประกอบการบรรยายหรือการบรรยายสรุปนั้น
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(๒) กํ า หนดให้ ผู้เ ข้ า รับ ฟั ง ทุก คน ต้ อ งได้ รั บ ความไว้ ว างใจให้ เ ข้ าถึ ง ชั้ นความลั บ ของการ
บรรยายหรือการบรรยายสรุปนั้น
(๓) เมื่อเริ่มและสิ้นสุดการบรรยายหรือการบรรยายสรุป ผู้บรรยายต้องแจ้งให้ผู้เข้ารับ ฟัง
ทราบชั้นความลั บของการบรรยาย และเน้ นย้ํา ให้ดํา เนินการรั กษาความปลอดภัยต่อ สิ่ง ที่ไ ด้รับ ฟัง จากการ
บรรยายหรือการบรรยายสรุปนั้น
หมวด ๗
การละเมิดการรักษาความปลอดภัย
ข้อ ๕๐. ให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐกําหมดมาตรฐานเพื่อปูองกันการละเมิด ฝุาฝืน หรือละเลยไม่
ปฏิบัติตามมาตรการการรักษาความปลอดภัยที่กําหนดไว้จะโดยเจตนาหรือไม่ก็ตาม อันเป็นเหตุให้ความลับของ
ทางราชการรั่วไหลหรือเป็นเหตุให้เจ้าหน้าที่ของรัฐหรือวัสดุอุปกรณ์หรือทรัพย์สินของรัฐได้รับความเสียหาย
ข้อ ๕๑. ให้เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้พบเห็นหรือทราบ หรือสงสัยว่าจะมีหรือมีการละเมิดมาตรการการรักษา
ความปลอดภัยรีบดําเนินการเบื้องต้น เพื่อลดความเสียหายให้เหลือน้อยที่สุดและรายงานผู้ บัง คับบัญชา หรือ
เจ้าหน้าที่ควบคุมการรักษาความปลอดภัยหรือเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบหรือแจ้งเจ้าของเรื่องเดิมทราบโดยเร็วที่สุด
ข้อ ๕๒. ให้เจ้าหน้าที่ควบคุมการรักษาความปลอดภัย หรือเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบดําเนินการดังต่อไปนี้
(๑) สํารวจและตรวจสอบความเสียหาย อันเกิดจากการละเมิดมาตรการการรักษาความความ
ปลอดภัย
(๒) ดําเนินการเพื่อปูองกันหรือลดความเสียหายให้เหลือน้อยที่สุด
(๓) สํารวจตรวจสอบและค้นหาสาเหตุ แห่ง การละเมิดมาตรการการรักษาความปลอดภัย
ตลอดจนจุดอ่อนและข้อบกพร่องต่าง ๆ
(๔) ดําเนินการแก้ไขมาตรการการรักษาความปลอดภัยให้รัดกุมยิ่งขึ้น เพื่อปูองกันมิให้มีการ
ละเมิดมาตรการการรักษาความปลอดภัยเกิดขึ้นอีก
(๕) รายงานรายละเอี ย ดเกี่ ย วกั บ การละเมิ ด มาตรการการรั ก ษาความปลอดภั ย ต่ อ
ผู้บังคับบัญชาตามลําดับชั้น หากมีข้อมูลข่าวสารลับสูญหาย ให้รายงานและบันทึกลงในทะเบียนควบคุมข้อมูล
ข่าวสารลับด้วย
(๖) หากปรากฏหลักฐานหรือสงสัยว่าเกิดการจารกรรม หรือการก่อวินาศกรรม ให้รายงานและ
ขออนุมัติผู้บังคับบัญชาตามลําดับชั้นเพื่อแจ้งเรื่องให้เจ้าหน้าที่ผู้มีอํานาจหน้าที่ในด้านการสืบสวนดําเนินการต่อไป
ข้อ ๕๓. เมื่อได้ดําเนินการตามข้อ ๕๒. แล้ว ให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ ดําเนินการดังต่อไปนี้
(๑) แจ้งให้หน่วยงานของรัฐซึ่ง เป็นเจ้าของเรื่องเดิม หรือเจ้าของสถานที่หรือผู้ที่ เกี่ยวข้อง
ทราบทันที
(๒) สอบสวนเพื่อให้ทราบว่าผู้ใดเป็นผู้ละเมิดและผู้ใดเป็นผู้รับผิดชอบต่อการละเมิดนั้น
(๓) พิจารณาแก้ไขข้อบกพร่องและปูองกันมิให้เหตุการณ์เช่นนั้นเกิดขึ้นอีก
(๔) พิจารณาดําเนินการลงโทษตามกฎหมาย ต่อผู้ละเมิดมาตรการการรักษาความปลอดภัย
หรือผู้จะละเมิด และผู้รับผิดชอบต่อการละเมิดนั้น
ข้อ ๕๔. ให้หน่วยงานของรัฐซึ่งเป็นเจ้าของเรื่องเดิม หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง ดําเนินการดังต่อไปนี้
(๑) พิจารณาว่าสมควรลดหรือยกเลิกชั้นความลับของสิ่งที่เป็นความลับของทางราชการนั้นหรือไม่
(๒) ขจัดความเสียหายอันเกิดจากการละเมิดมาตรการการรักษาความปลอดภัยที่จะมี ต่อ
ความมั่นคงและผลประโยชน์แห่งรัฐ ในการนี้อาจต้องเปลี่ยนนโยบายและแผนพร้อมทั้งปัจจัยต่าง ๆ ที่ เกี่ยวข้อง
ตามที่เห็นสมควร
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บทเฉพาะกาล
ข้อ ๕๕. ให้สิ่งที่เป็นความลับของทางราชการที่มีอยู่ก่อนตามระเบียบว่าด้วยการรักษาความปลอดภัย
แห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๑๗ เป็นสิ่งที่เป็นความลับของทางราชการตามระเบียบนี้
บรรดาหลักเกณฑ์ วิธีการ และมาตรการที่เกี่ยวข้องกับการรักษาความปลอดภัยที่ได้กําหนดไว้ก่อน
ระเบียบนี้ใช้บังคับ ให้คงมีผลใช้บังคับต่อไป จนกว่าจะได้มีการกําหนดขึ้นใหม่ตามระเบียบนี้
แบบเอกสารต่าง ๆ ตามระเบียบว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๑๗ ซึ่งมีอยู่ก่อน
ระเบียบนี้ใช้บังคับ ให้ใช้ได้ต่อไปจนกว่าจะมีการกําหนดแบบตามระเบียบนี้
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แบบ ๑๖
ใบขอยกเลิกวันลา
เขียนที่........................................................
วันที่...............เดือน............................พ.ศ. ……….……
เรื่อง ขอยกเลิกวันลา
เรียน ...................................................................
ตามที่ กระผม ดิฉัน...........................................................ตําแหน่ง……………………...……………………..
สังกัด……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
ได้รับอนุญาตให้ลา........................................................ตั้งแต่วันที่...............เดือน........................พ.ศ. ……………….
ถึงวันที่...............เดือน......................พ.ศ. ..............รวม.......................วัน นัน้
เนื่องจาก……………………………………………………………………………………………………………………………..
.................................................................................................................................................................................
จึงขอยกเลิกวันลา..............................................................................................................จํานวน......................วัน
ตั้งแต่วันที่..............เดือน...........................พ.ศ. ..............ถึงวันที่...................เดือน..........................พ.ศ. ...............
ควรมิควรแล้วแต่จะกรุณา
(ลงชื่อ)……………………………….………….………..
ความเห็นของผู้บังคับบัญชา
............................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
(ลงชื่อ) ………………….…………………………………
ตําแหน่ง .....................................................
…………/……..…../…………
คําสั่ง
อนุญาต
ไม่อนุญาต
............................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
(ลงชื่อ) ………………….…………………………………
ตําแหน่ง .....................................................
…………/…..……../…………
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บทที่ ๖
ประกาศกองทัพเรือ
เรื่อง แนวทางการปฏิบัติเมื่อข้าราชการทหารประจําการ ทหารกองประจําการและลูกจ้าง
ได้รับอันตรายเนื่องจากการทะเลาะวิวาท หรือถูกทําร้าย
ด้วยได้มีการยกเลิกคําชี้แจง ทร. ลง ๒ มี.ค. ๒๒ เรื่อง การปฏิบัติเมื่อข้าราชการทหารประจําการ
ทหารกองประจําการ และลูกจ้าง ได้รับอันตรายเนื่องจากการทะเลาะวิวาทหรือถูกทําร้าย แก้ไขเพิ่มเติมคําชี้แจง
ทร. ลง ๒๐ ก.ค. ๒๔ และ ๑๔ ธ.ค. ๒๔ แล้วดังนั้นเพื่อให้การปฏิบัติเมื่อข้าราชการทหารประจําการ ทหารกอง
ประจําการ และลูกจ้าง สังกัด ทร. ที่ได้รับอันตรายเนื่องจากการทะเลาะวิวาท หรือถูกทําร้าย ซึ่ง เป็นเรื่องที่
ผู้บังคับบัญชาทุกระดับชั้นควรจะได้ช่วยกันพิจารณาสาเหตุที่เกิดขึ้น และดําเนินการปูองกันแก้ไขมิให้เกิดเรื่อง
ทํานองเดียวกันอีก ตลอดจนไม่ให้เกิดความล่าช้าในการรายงาน และขาดหลักฐานข้อเท็จจริ ง ที่จําเป็นต่อการ
พิจารณาแก้ไขเหตุการณ์ อันเป็นเรื่องจําเป็นที่ผู้บังคับบัญชาจะต้องทราบ เป็นไปด้วยความรวดเร็ว และแก้ไ ข
เหตุการณ์ได้ถูกต้อง จึงกําหนดแนวทางปฏิบัติสําหรับให้หน่วยและผู้เกี่ยวข้องได้ยึดถือเป็นหลักปฏิบัติ ดังต่อไปนี้
๑. ผู้บังคับบัญชาทุกระดับชั้น เมื่อข้าราชการทหารประจําการ ทหารกองประจําการและลูกจ้างใน
สัง กัด ได้รับอันตราย บาดเจ็บเนื่องจากการทะเลาะวิวาท หรือถูกทําร้าย ให้ถือเป็นหน้าที่ของผู้บัง คับบัญ ชา
ตามลําดับชั้น จะต้องทราบเรื่องและสาเหตุที่เกิดขึ้นโดยรีบด่วนเพื่อหาทางระงับเหตุหรือปูองกัน แก้ไ ขมิให้
เหตุ การณ์นั้น เกิด ขึ้นอี ก หรือลุ กลามต่อ ไปรวมทั้ ง การดํา เนิน การในเรื่องการช่วยเหลื อรัก ษาพยาบาล การ
สวัสดิการตามสมควร ตลอดจนการพิจารณาให้ความเป็นธรรมต่อทุกฝุายที่เกี่ยวข้องด้วย
๒. ผู้บังคับบัญชาชั้นต้น
๒.๑ เมื่อทราบเรื่อง หรือได้รับสําเนารายงานด่วนจากโรงพยาบาล หรือสถานพยาบาลของ ทร.
ให้ดําเนินการสอบสวนเพื่อให้ทราบถึงสาเหตุที่แท้จริง โดยสอบสวนผู้ที่เกี่ยวข้องหรือผู้รู้เห็นเหตุการณ์ พร้อมทั้ง
รวบรวมพยานหลักฐานอื่น ๆ เช่น วัตถุพยาน และ/หรือ แผนที่ที่เกิดเหตุด้วย
๒.๒ ในกรณี ที่ จ ะต้ อ งมี ก ารรายงานบาดแผล ถ้ า แพทย์ ยั ง ไม่ ไ ด้ วิ นิ จ ฉั ย ว่ า จะใช้ เ วลาในการ
รักษาพยาบาลนานเท่าใด ให้สอบถามแพทย์ผู้รักษาด้วย
๒.๓ เมื่อเหตุเกิดภายนอกกรมกอง ต้องแจ้งให้พนักงานสอบสวนในท้องที่ที่เกิดเหตุทราบโดยด่วน
และดําเนินการหรือกําหนดมาตรการเบื้องต้น เพื่อระงับปูองกันหรือแก้ไขมิให้เหตุนั้นเกิดขึ้นอีก
๒.๔ การดําเนินการสอบสวน ตามข้อ ๒.๑ จะต้องให้เสร็จสิ้นภายใน ๗ วัน
๒.๕ ในกรณีที่ปรากฏว่าเป็นความผิดที่จะต้องลงทัณฑ์ตามพระราชบัญญัติ ว่าด้วยวินัยทหาร พ.ศ.
๒๔๗๖ ได้ก็ให้ดําเนินการสั่งการลงทัณฑ์เสียให้เสร็จสิ้น แล้วรายงานให้ ทร. ทราบด้วย
๒.๖ ให้ความช่วยเหลือในการรักษาพยาบาล และการสวัสดิการอื่น ๆ ตามที่เห็นสมควรทั้งนี้รวมถึง
บุคคลที่เกี่ยวข้องด้วย
๓. โรงพยาบาล หรือสถานพยาบาลของ ทร.
๓.๑ เมื่อ ทําการตรวจรักษาข้า ราชการทหารประจําการ ทหารกองประจํ าการ และลู กจ้า ง
สังกัด ทร. ที่ได้รับอันตรายหรือบาดเจ็บที่มาขอรับการรักษา ให้แพทย์หรือพยาบาลสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับ
สาเหตุที่ ไ ด้รั บอัน ตรายหรือบาดเจ็บ จากผู้ปุว ยและ/หรือผู้ นําส่ ง ด้ว ยโดยบั นทึก ลงในรายงานบาดแผล ตาม
แบบฟอร์มของ ทร.
๓.๒ แพทย์ผู้ตรวจบาดแผลจะต้องวินิจฉัยด้วยว่า มีเหตุอันควรเชื่อว่าเป็นบาดแผลที่เกิดจากการ
ทะเลาะวิวาทหรือถูกทําร้ายหรือไม่ และพิจารณากําหนดระยะเวลาในการรักษาด้วย
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๓.๓ ถ้าลักษณะบาดแผลน่าเชื่อว่าเกิดจากการทะเลาะวิวาทหรือถูกทําร้าย ให้เสนอ รายงานด่วน
ถึง ทร.เพื่อทราบและสําเนารายงานด่วนดังกล่าวให้ผู้บังคับบัญชาต้นสังกัดของผู้บาดเจ็บทราบ เพื่อดําเนินการ
ต่อไป สําหรับเรื่องอื่นนอกจากที่กล่าวให้เสนอไปยังผู้บังคับบัญชาต้นสังกัด
ประกาศ ณ วันที่ ๑๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๒๖
(ลงชื่อ พลเรือเอก ประพัฒน์ จันทวิรัช
(ประพัฒน์ จันทวิรัช)
ผู้บัญชาการทหารเรือ
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บทที่ ๗
ระเบียบกองทัพเรือ
ว่าด้วยการเปลี่ยนพรรค – เหล่า พ.ศ. ๒๕๓๘
ด้วยเป็นการสมควรปรับปรุงระเบียบกองทัพเรือ ว่าด้วยการเปลี่ยนพรรค - เหล่า พ.ศ. ๒๕๑๘
ให้เหมาะสมยิ่งขึ้น จึงวางระเบียบไว้ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑. ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบกองทัพเรือ ว่าด้วยการเปลี่ยนพรรค - เหล่า พ.ศ. ๒๕๓๘”
ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
ข้อ ๓. ให้ยกเลิกระเบียบกองทัพเรือ ว่าด้วยการเปลี่ยนพรรค - เหล่า พ.ศ. ๒๕๑๘
บรรดาระเบียบ และคําสั่งอื่นใดในส่วนที่กําหนดไว้แล้วในระเบียบนี้ หรือซึ่งขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้
ให้ใช้ระเบียบนี้แทน
ข้อ ๔. การเปลี่ยนพรรค - เหล่า ของนายทหารสัญญาบัตร มีหลักเกณฑ์ ดังนี้.๔.๑ นายทหารสั ญ ญาบั ต รที่ สํ า เร็ จ การศึ กษาจากโรงเรี ยนนายเรื อ หรื อโรงเรี ย นทหาร
ในประเทศ หรือโรงเรียนทหารต่างประเทศ ตามที่กระทรวงกลาโหมกําหนด หรือนายทหารสัญญาบัตรซึ่งเป็น
นักเรียนทหารที่สําเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยในประเทศ หรือ มหาวิทยาลัยต่างประเทศ เมื่อได้รับการบรรจุ
เข้ารับราชการเป็นนายทหารสัญญาบัตรเป็นพรรค - เหล่าใด ก็ให้คงพรรค - เหล่านั้นตลอดไป
๔.๒ นายทหารสัญญาบัตรนอกจากข้อ ๔.๑ เมื่อย้ายไปบรรจุประจําในตําแหน่งอัตราที่กําหนด
ไว้เป็นพรรค - เหล่าใด ก็ให้เปลี่ยนเป็นพรรค - เหล่านั้น ยกเว้นในกรณีที่กองทัพเรือจะสั่งการเป็นอย่างอื่น
ข้อ ๕. การเปลี่ยนพรรค -เหล่า ของนายทหารประทวน มีหลักเกณฑ์ ดังนี้.๕.๑ นายทหารประทวน เมื่อย้ายไปบรรจุในตําแหน่งอัตราที่กําหนดไว้เป็นพรรค - เหล่าใดก็ให้
เปลี่ยนเป็นพรรค - เหล่า นั้น โดยให้ปฏิบัติดังนี้.๕.๑.๑ ถ้าบรรจุในอัตราของหน่วยอื่น ต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้บัง คับบัญ ชาของ
หน่วยเจ้าของอัตรานั้น
๕.๑.๒ ถ้าบรรจุในอัตราที่เป็นสายวิทยาการของหน่วยอื่นต้องได้รับความเห็นชอบจาก
ผู้บังคับบัญชาของหน่วยเจ้าของอัตรา และผู้บังคับบัญชาของหน่วยที่เป็นหัวหน้าสายวิทยานั้นก่อน
๕.๒ นายทหารประทวนชั้นจ่าจะขอเปลี่ยนเป็น พรรค - เหล่า เพื่อไปบรรจุในอัตราพันจ่าไม่ได้
ข้อ ๖. การเปลี่ยนพรรค - เหล่า ให้ดําเนินการดังนี้.๖.๑ ผู้ขอย้ายบรรจุในตําแหน่ง – อัตราอื่นที่เป็นการเปลี่ยน พรรค - เหล่า และสายวิทยาการ
เสนอรายงานพร้อมเหตุผลต่อผู้บังคับบัญชา จนถึงหัวหน้าหน่วยขึ้นตรงกองทัพเรือเพื่อพิจารณาหากเห็นชอบให้
ส่งเรื่องให้ส่วนราชการเจ้าของอัตราที่จะย้ายไปบรรจุนั้น พิจารณาดําเนินการต่อไป
๖.๒ ส่วนราชการเจ้าของอัตรา หากประสงค์จะรับบรรจุ ให้แต่งตั้งกรรมการไม่น้อยกว่า ๓ คน
ทดสอบความรู้ความสามารถในสายวิทยาการตามตําแหน่งอัตราที่จะบรรจุแล้วส่งผลการทดสอบพร้อมหลักฐาน
ไปยังส่วนราชการต้นสังกัดของผู้ขอย้ายบรรจุ และเปลี่ยนพรรค - เหล่า ตามข้อ ๖.๑
๖.๓ ส่วนราชการต้นสังกัดของผู้ที่ขอย้ายบรรจุ และเปลี่ยนพรรค - เหล่า รวบรวมเรื่องพร้อม
หลักฐาน ซึ่งแสดงว่าสามารถปฏิบัติงานในตําแหน่ง อัตราที่จะบรรจุนั้นได้ให้ กรมกําลัง พลทหารเรือ เสนอขอ
อนุมัติกองทัพเรือต่อไป
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ข้อ ๗. กรมกําลังพลทหารเรือ รวบรวมเสนอขออนุมัติการย้ายบรรจุ กรณีเปลี่ยนพรรค – เหล่า ปีละ
๔ ครั้ง ในเดือน มกราคม เมษายน กรกฎาคม และ ตุลาคม
ข้อ ๘. ให้เจ้ากรมกําลังพลทหารเรือ รักษาการตามระเบียบนี้
ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ มีนาคม พ.ศ.๒๕๓๘
(ลงชื่อ) พลเรือเอก ประเจตน์ ศิริเดช
(ประเจตน์ ศิริเดช)
ผู้บัญชาการทหารเรือ
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บทที่ ๘
คําชี้แจงกองทัพเรือ
เรื่อง การพกพาอาวุธปืนติดตัวไปในเมือง หมู่บ้าน ทางสาธารณะ พ.ศ. ๒๕๒๓
ด้วยปรากฏว่ามีข้าราชการทหารประจําการทหารกองประจําการ และลูกจ้างได้พกพาอาวุธปืนส่วนตัวที่ได้รับ
อนุญาตตามกฎหมายอาวุธปืนที่ไม่ได้รับอนุญาตตามกฎหมาย หรืออาวุธปืนของทางราชการติดตัวไปในเมือง หมู่บ้าน หรือ
ทางสาธารณะ และได้ถูกเจ้าหน้าที่จับกุมสอบสวนดําเนินคดีถูกศาลพิพากษาให้จําคุกหรือรอการลงโทษหรือปรับเป็นจํานวน
เงินมากมาย หากเป็นข้าราชการทหารประจําการหรือลูกจ้าง เมื่อถูกศาลพิพากษาให้จําคุกจะต้องถูกปลดออกจากราชการ
และถอดยศด้วย แม้บางกรณีศาลพิพากษาให้รอการลงโทษและปรับ แต่ทางราชการอาจปลดออกจากราชการหรือไม่ให้รับ
ราชการต่อไปก็ได้ทั้งนี้ย่อมแล้วแต่ข้อเท็จจริงแห่งการกระทําความผิดนั้นเป็นราย ๆ ไป จึงขอชี้แจงให้ทราบดังนี้.๑. ตามพระราชบั ญญัติอาวุธ ปืน เครื่ องกระสุน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่ง เทีย มอาวุธปื น
พ.ศ. ๒๔๙๐ แก้ไขเพิ่มเติมโดย คําสั่งคณะปฏิรูปการปกครองแผ่นดิน ฉบับที่ ๔๔ ได้กําหนดไว้ดังนี้.๑.๑ ห้ามมิให้ผู้ใดพาอาวุธปืนติดตัวไปในเมือง หมู่บ้าน หรือทางสาธารณะ โดยไม่ได้รับอนุญาตให้
มีอาวุธปืนติดตัว
๑.๒ ห้ามมิให้พาอาวุธปืนไปโดยเปิดเผย แม้จะมีใบอนุญาตให้มีอาวุธปืนติดตัว
๑.๓ แม้จะมีใบอนุญาตให้มีอาวุธปืนติดตัวก็ตาม ห้ามมิให้พาอาวุธปืนไปในที่ชุมนุมชนที่จัดขึ้นเพื่อนมัสการ
การรื่นเริง การมหรสพ หรือการอื่นใดโดยเด็จขาด นอกจากเจ้าพนักงานซึ่งมีหน้าที่ปฏิบัติการในสถานที่นั้นเท่านั้น
๑.๔ ห้ามมีอาวุธปืนที่มิได้รับอนุญาตไว้ในครอบครองไม่ว่าจะเป็นของตนเอง หรือของบุคคลอื่นก็ตาม
๑.๕ ห้ามมีอาวุธปืนของบุคคลอื่นซึ่งได้รับอนุญาตให้มีและใช้ตามกฎหมายไว้ในครอบครอง
๒. ผู้ปฏิบัติหน้าที่เวรยามในสถานที่ราชการ ห้ามนําอาวุธปืนของทางราชการที่จ่ายให้ประจําตัวออก
นอกสถานที่ราชการ ไม่ว่าในกรณีใด
๓. ผู้ปฏิบัติหน้าที่ในการปราบปราม หรือปฏิบัติราชการชายแดน หรือปูองกันอันตรายแก่เจ้าหน้าที่
การเงิน ตามข้อบังคับ กห. ว่าด้วยการเงิน พ.ศ. ๒๕๑๐ ห้ามนําอาวุธปืนของทางราชการที่จ่ายให้ติดตัวออกนอก
ที่ตั้งเมื่อพักผ่อน หรือกระทํากิจส่วนตัวซึ่งไม่เกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ราชการ
๔. การฝุาฝืนพระราชบัญญัติอาวุธปืน ดังกล่าวมีโทษ ดังนี้.๔.๑ การฝุาฝืนตามข้อ ๑.๑ ถึง ๑.๓ มีโทษจําคุกไม่เกิน ๕ ปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือ
ทั้งจําทั้งปรับ
๔.๒ การฝุาฝืนตามข้อ ๑.๔ มีโทษจําคุกตั้งแต่ ๑ ปี ถึง ๑๐ ปี และปรับตั้งแต่ สองพันบาท ถึง สองหมื่นบาท
๔.๓ การฝุาฝืนตามข้อ ๑.๕ มีโทษจําคุกตั้งแต่ ๖ เดือน ถึง ๕ ปี และปรับตั้งแต่หนึ่งพันบาท ถึง
หนึ่งหมื่นบาท
๔.๔ การฝุาฝืนตาม ข้อ ๔.๒ และข้อ ๔.๓ ถ้าหากพาเข้าไปในเมือง หมู่บ้าน หรือทางสาธารณะ
แล้วจะต้องมีความผิดตามข้อ ๔.๑ เพิ่มขึ้นอีกด้วย
จึง ให้ ผู้ บั ง คั บ บั ญ ชาทุ ก ระดั บ ชั้ น หมั่ น ชี้ แ จงและกวดขั น ข้ า ราชการทหารประจํ า การ ทหารกอง
ประจําการ และลูกจ้าง เพื่อปฏิบัติให้ถูกต้องโดยเคร่งครัดต่อไปด้วย
(ลงชื่อ) พลเรือเอก กวี สิงหะ
(กวี สิงหะ)
ผู้บัญชาการทหารเรือ
๙ กรกฎาคม ๒๕๒๓
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สารบัญ
หน้า
บทที่ ๑ พระราชบัญญัติว่าด้วยวินัยทหาร พ.ศ.๒๔๗๖
บทที่ ๒ ระเบียบกองทัพเรือ ว่าด้วยการปลดออกจากราชการ ไม่รับสมัครต่อ
งดบําเหน็จประจําปีและถอดยศ สําหรับทหารประจําการต่ํากว่า
ชั้นสัญญาบัตร พ.ศ.๒๕๒๔
บทที่ ๓ ข้อบังคับกระทรวงกลาโหม ว่าด้วยการลา พ.ศ.๒๕๕๕
บทที่ ๔ ข้อบังคับกระทรวงกลาโหม ว่าด้วยการลงทัณฑ์ทหารขาดหนีราชการ พ.ศ.๒๕๒๘
บทที่ ๕ ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๕๒
บทที่ ๖ ประกาศกองทัพเรือ เรื่อง แนวทางการปฏิบัติเมื่อข้าราชการทหารประจําการ
ทหารกองประจําการ และลูกจ้าง ได้รับอันตรายเนื่องจากการทะเลาะวิวาท
หรือถูกทําร้าย
บทที่ ๗ ระเบียบกองทัพเรือ ว่าด้วยการเปลี่ยนพรรค – เหล่า พ.ศ.๒๕๓๘
บทที่ ๘ คําชี้แจงกองทัพเรือ เรื่อง การพกพาอาวุธปืนติดตัวไปในเมือง
หมู่บ้าน ทางสาธารณะ พ.ศ.๒๕๒๓

๑
๗
๑๑
๔๔
๔๗
๖๐
๖๒
๖๔

จัดทําเมื่อ ม.ค.๕๘
โดย แผนกเตรียมการ รร.นย.ศฝ.นย.
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