ด่วนมาก

สำเนาคู
(สำเนา) ่ฉบับ

หน่วยรับ
..............

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กกพ.บก.รร.นนก.(โทร.๒-๔๒๗๖)
ที่ กห ๐๖๓๘.๒(๒)/๗๓๐
วันที่ ๓๑
เรื่อง เน้นย้ำและกวดขันการใช้แพรแถบประกอบเครื่องแบบปกติ

พ.ค.๖๔

เรียน ผบ.รร.นนก.(ผ่าน รอง ผบ.รร.นนก.)
๑. ตามอนุมัติ ผบ.รร.นนก.(รอง ผบ.รร.นนก.รับคำสั่ง ฯ) เมื่อ ๒๓ พ.ย.๖๓ ท้ายหนังสือ
กกพ.บก.รร.นนก.ที่ กห ๐๖๓๘.๒(๒)/๑๐๗๙ ลง ๒๓ พ.ย.๖๓ ให้ กกพ.บก.รร.นนก.จัดทำคำแนะนำและความรู้
เกี่ยวกับการประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้กับกำลังพล รร.นนก.ตามความเหมาะสม (แนบ ๑) นั้น
๒. กกพ.บก.รร.นนก.ตรวจสอบแล้ว ดังนี้
๒.๑ ผบ.ทอ.อนุมัติเมื่อ ๕ ส.ค.๖๒ ท้ายหนังสือ สน.ผช.ผบ.ทอ.ที่ กห ๐๖๐๑.๑(๕)/๑๑๔
ลง ๓๑ ก.ค.๖๒ สรุปได้ว่า ผบช.ทุกระดับต้องปฏิบัติตนเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับกำลังพลในสังกัด รวมทั้งกวดขัน
และกำกับดูแลการปฏิบัติของกำลังพลให้ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ และแบบธรรมเนียม ที่ทางราชการกำหนด
อย่างเคร่งครัด หากตรวจพบว่ามีการกระทำผิด ให้พิจารณาลงทัณฑ์ตามระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่ง ที่ทางราชการ
กำหนด ไม่ควรปล่อยปละละเลย และ ผบช.ของหน่วยนั้นจะต้องรับผิดชอบ (แนบ ๒)
๒.๒ คำสั่ง รร.นนก.(เฉพาะ) ที่ ๔๔/๖๒ ลง ๑๗ ธ.ค.๖๒ เรื่อง มอบอำนาจหน้าที่ทำการแทน
และสั่งการในนามของ ผบ.รร.นนก.ผนวก ข้อ ๔ ลำดับ ๙๐ ผบ.รร.นนก.มอบอำนาจหน้าที่ให้ รอง ผบ.รร.นนก.
(สายงานบริหาร) ทำการแทนและสั่งการในนาม ผบ.รร.นนก.เรื่อง การกวดขัน วินัย กำลังพล โดยทั่วไป (แนบ ๓)
๓. กกพ.บก.รร.นนก.พิจารณาแล้ว เพื่อให้การดำเนินการตามข้อ ๑ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
เห็น สมควรให้ นขต.รร.นนก.และ นขต.บก.รร.นนก.เน้นย้ำ กำลังพลในหน่ว ยทุกคนมีความรู้ความเข้าใจ
การใช้แพรแถบประกอบเครื่องแบบปกติตามข้อ ๑ รวมถึงเอกสารที่แนบเพิ่มเติม โดยให้ ถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด
ผบช.ทุกระดับ ไม่ควรปล่อยปละละเลย และประชาสัมพันธ์การประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์หรือสิ่งที่หมายถึง
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่ไม่เป็นไปตามสิทธินั้น เป็นการกระทำความผิด ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๑๔๖
จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาอนุมัติตามข้อ ๓
(ลงชื่อ) น.อ.อนิรุทธ์ ซันเหมือน
หก.กกพ.บก.รร.นนก.
อนุมัติตามข้อ ๓
รับคำสั่ง ผบ.รร.นนก.
(ลงชื่อ) พล.อ.ต.ธัชชัย อัจฉริยาการุณ
รอง ผบ.รร.นนก.
๓๑ พ.ค.๖๔
การแจกจ่าย ...

-๒การแจกจ่าย
- สน.ผบ.รร.นนก., สน.รอง ผบ.รร.นนก., สน.เสธ.รร.นนก.และ สน.รอง เสธ.รร.นนก.
- นขต.รร.นนก.และ นขต.บก.รร.นนก.
สำเนาถูกต้อง
(ลงชื่อ) น.อ.อนิรุทธ์ ซันเหมือน
(อนิรุทธ์ ซันเหมือน)
หก.กกพ.บก.รร.นนก.
๑ มิ.ย.๖๔

น.อ.อนิรุทธ์ ฯ พิมพ์/ทาน
น.อ.อนิรุทธ์ ฯ
ตรวจ

การประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ หรือที่เรียกกันเป็นภาษาสามัญว่า ตรา คือ สิ่งที่เป็นเครื่องหมายแสดงเกียรติยศ
และบำเหน็จความชอบ เป็นของพระมหากษัตริย์ทรงสร้างขึ้นสำหรับพระราชทานเป็นบำเหน็จความชอบในราชการ
ประเทศชาติ ศาสนา ประชาชน หรือส่วนพระองค์ นอกจากนั้น ยังหมายความรวมถึงเหรียญที่ระลึกที่ทรงพระกรุณา
โปรดเกล้าฯ ให้สร้างในโอกาสต่าง ๆ เพื่อให้บุคคลทั่วไปใช้ประดับได้อย่างเครื่องราชอิสริยาภรณ์
การประดั บเครื่ องราชอิสริ ยาภรณ์ ให้ ปฏิบัติ ดังนี้ *
๑. เครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้ผู้ได้รับพระราชทานเข้าเฝ้า ฯ รับพระราชทาน
มิให้ประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์นั้น ก่อนกำหนดเวลาที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้เข้าเฝ้า ฯ รับพระราชทาน
๒. เครื่องราชอิสริยาภรณ์อื่น ๆ ให้ประดับได้ตั้งแต่วันเนื่องในโอกาสพระราชทาน หรือตั้งแต่วันที่มีประกาศ
ของทางราชการแล้วแต่กรณี
การประดั บเครื่ อ งราชอิสริยาภรณ์ (แพรแถบย่อ ) ** เมื่อแต่งเครื่ องแบบปกติ ซึ่งไม่ป ระดั บ
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ ให้ใช้แพรแถบอย่างแพรแถบของเครื่องราชอิสริยาภรณ์ หรือเหรียญที่ระลึกในโอกาสต่าง ๆ
ทำเป็นแถบสูงประมาณ ๑.๕ ซม.กว้างประมาณ ๓ ซม.ติดที่อกเสื้อข้างซ้ายเหนือกระเป๋าบน โดยให้ติดเรียงกัน
เป็นแถวตามยาว แถวละไม่เกิน ๕ แถบ
๑.๕ ซม.

เครื่องราชอิสริยาภรณ์

๓ ซม.
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เหรียญบำเหน็จกล้าหาญ

เหรียญบำเหน็จในองค์พระมหากษัตริย์

เหรียญบำเหน็จในราชการ

เหรียญที่พระราชทานเป็นที่ระลึก

ตัวอย่าง การประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ (แพรแถบย่อ) น.ประทวน สังกัด ทอ.
ลำดับ

ชั้นยศ

๑

จ.ต. - จ.อ.

๒

พ.อ.ต.

๓
๔

พ.อ.ท.
พ.อ.อ.

เครื่องราชอิสริยาภรณ์
ที่ขอพระราชทาน
เริ่มต้นขอ เลื่อนได้ถึง
ร.ท.ช.

บ.ม.

เงื่อนไข
รับราชการ
น้อยกว่า ๕ ปี
ได้รับพระราชทาน
ร.ท.ช.

ได้รับพระราชทาน
ร.ท.ช. มาแล้ว
ไม่น้อยกว่า ๕ ปีบริบูรณ์
และได้รับพระราชทาน
บ.ม.

ตัวอย่าง
การประดับ

สิทธิในการประดับ
ให้ประดับเหรียญที่ระลึก
ในโอกาสต่าง ๆ
* ให้ประดับได้ตั้งแต่ประกาศ
ในราชกิ จจานุ เบกษา สามารถ
ประดับร่วมกับเหรียญที่ระลึก
ในโอกาสต่าง ๆ ได้
* ให้ประดับได้ตั้งแต่ ประกาศ
ในราชกิ จจานุ เบกษา สามารถ
ประดับร่วมกับเหรียญที่ระลึก
ในโอกาสต่าง ๆ ได้

ลำดับ ๕ ...

-๒ลำดับ

ชั้นยศ

๕

พ.อ.อ.
อัตราเงินเดือน
พ.อ.อ.(พิเศษ)

เครื่องราชอิสริยาภรณ์
ที่ขอพระราชทาน
เริ่มต้นขอ เลื่อนได้ถึง
บ.ม.
จ.ม.

เงื่อนไข

ตัวอย่าง
การประดับ

ได้รับพระราชทาน
บ.ม. มาแล้ว
ไม่น้อยกว่า ๕ ปีบริบูรณ์
และได้รับพระราชทาน
บ.ช.
ได้รับพระราชทาน
บ.ช. มาแล้ว
ไม่น้อยกว่า ๕ ปีบริบูรณ์
และได้รับพระราชทาน
จ.ม.

สิทธิในการประดับ
* ให้ประดับได้ตั้งแต่ประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษา สามารถ
ประดับร่วมกับเหรียญที่ระลึก
ในโอกาสต่าง ๆ ได้
* ให้ประดับได้ตั้งแต่ประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษา สามารถ
ประดับร่วมกับเหรียญที่ระลึก
ในโอกาสต่าง ๆ ได้

ตัวอย่าง การประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ (แพรแถบย่อ) น.สัญญาบัตร สังกัด ทอ.(ชั้นต่ำกว่าสายสะพาย)
ลำดับ

ชั้นยศ

๑

ร.ต.
(บรรจุใหม่)
ร.ต.
(น.ประทวน
เลื่อนฐานะเป็น
น.สัญญาบัตร)
ร.ต.
(รับราชการครบ
๕ ปีบริบูรณ์)

๒

๓

เครื่องราชอิสริยาภรณ์
ที่ขอพระราชทาน
เริ่มต้นขอ เลื่อนได้ถึง
-

เงื่อนไข
รับราชการ
น้อยกว่า ๕ ปี

ตัวอย่าง
การประดับ

สิทธิในการประดับ
ให้ประดับเหรียญที่ระลึก
ในโอกาสต่าง ๆ

ให้ประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ (แพรแถบย่อ) ที่เคยได้รับพระราชทาน ขณะรับราชการในชั้นยศ
น.ประทวน
บ.ม.

จ.ม.

เริ่มขอพระราชทาน
บ.ม.

ได้รับพระราชทาน
บ.ม. มาแล้ว
ไม่น้อยกว่า ๕ ปีบริบูรณ์
และได้รับพระราชทาน
บ.ช.
ได้รับพระราชทาน
บ.ช. มาแล้ว
ไม่น้อยกว่า ๕ ปีบริบูรณ์
และได้รับพระราชทาน
จ.ม.

* ให้ประดับได้ตั้งแต่ ประกาศ
ในราชกิ จจานุ เบกษา สามารถ
ประดับร่วมกับเหรียญที่ระลึก
ในโอกาสต่าง ๆ ได้
* ให้ประดับได้ตั้งแต่ประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษา สามารถ
ประดับร่วมกับเหรียญที่ระลึก
ในโอกาสต่าง ๆ ได้
* ให้ประดับได้ตั้งแต่ประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษา สามารถ
ประดับร่วมกับเหรียญที่ระลึก
ในโอกาสต่าง ๆ ได้

ลำดับ ๔ ...

-๓เครื่องราชอิสริยาภรณ์
ที่ขอพระราชทาน
เริ่มต้นขอ เลื่อนได้ถึง
-

ลำดับ

ชั้นยศ

๔

ร.ท.

๕

ร.ท.
(รับราชการครบ
๕ ปีบริบูรณ์)

จ.ม.

-

๖

ร.อ.

จ.ช.

-

๗

น.ต.

ต.ม.

-

๘

น.ท.

ต.ช.

-

๙

น.อ.

ท.ม.

-

๑๐

น.อ.
อัตราเงินเดือน
น.อ.(พิเศษ)

ท.ช.

-

เงื่อนไข
รับราชการ
น้อยกว่า ๕ ปี
ได้รับพระราชทาน
บ.ม. มาแล้ว
และได้รับพระราชทาน
จ.ม.
ได้รับพระราชทาน
จ.ช.
ได้รับพระราชทาน
ต.ม.
ได้รับพระราชทาน
ต.ช.
ได้รับพระราชทาน
ท.ม.
ได้รับพระราชทาน
ท.ช.

ตัวอย่าง
เครื่องราชอิสริยาภร
ณ์ (แพรแถบย่อ)

สิทธิในการประดับ
ให้ประดับเหรียญที่ระลึก
ในโอกาสต่าง ๆ
* ให้ประดับได้ตั้งแต่ ประกาศ
ในราชกิ จจานุ เบกษา สามารถ
ประดับร่วมกับเหรียญที่ระลึก
ในโอกาสต่าง ๆ ได้

"
"
"
"
"

*** หมายเหตุ ผู้ทไี่ ม่มีสิทธิที่จะประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ หรือสิ่งที่หมายถึงเครื่องราชอิสริยาภรณ์ กระทำการเช่นนั้น
เพื่อให้บุคคลอื่นเชื่อว่าตนมีสิทธิ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินสองหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
เอกสารอ้างอิง :
* ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ไทย พ.ศ.๒๕๔๑
** กฎกระทรวง (พ.ศ.๒๔๙๙) ออกตามความในพระราชบัญญัติเครื่องแบบทหาร พุทธศักราช ๒๔๗๗
ว่าด้วยการประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์และการใช้เครื่องหมายราชองครักษ์
*** ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๑๔๖
แพรแถบ...

-๔แพรแถบย่อประกอบเครื่องแบบ
กลุ่มที่ ๑ เครื่องราชอิสริยาภรณ์ (ต้องได้รับพระราชทานเท่านั้น)
กลุ่มที่ ๒ เหรียญบำเหน็จกล้าหาญ (ต้องได้รับพระราชทานเท่านั้น)
เหรียญพิทักษ์เสรีชน
กลุ่มที่ ๓ เหรียญบำเหน็จในราชการ (ต้องได้รับพระราชทานเท่านั้น)
๓.๑ เหรียญราชการชายแดน
๓.๒ เหรียญทองช้างเผือก

เหรียญเงินช้างเผือก

๓.๓ เหรียญทองมงกุฎไทย

เหรียญเงินมงกุฎไทย

๓.๔ เหรียญทองดิเรกคุณาภรณ์

เหรียญเงินดิเรกคุณาภรณ์

๓.๕ เหรียญจักรมาลา (ปฏิบัติงานราชการไม่น้อยกว่า ๑๕ ปี)
๓.๖ เหรียญลูกเสือสรรเสริญ
๓.๗ เหรียญลูกเสือสดุดี
กลุ่มที่ ๔ เหรียญบำเหน็จในองค์พระมหากษัตริย์ (ต้องได้รับพระราชทานเท่านั้น)
๔.๑ เหรียญรัตนาภรณ์ รัชกาลที่ ๙ (พ้นสมัยพระราชทาน)
๔.๒ เหรียญรัตนาภรณ์ รัชกาลที่ ๑๐
๔.๓ เหรียญราชรุจิ รัชกาลที่ ๙ (พ้นสมัยพระราชทาน)
๔.๔ เหรียญราชรุจิ รัชกาลที่ ๑๐
กลุ่มที่ ๕ เหรียญทีพ่ ระราชทานเป็นที่ระลึก (การประดับให้เรียงตามปี พ.ศ.ที่ทรงพระราชทาน)
๕.๑ เหรียญงานฉลอง ๒๕ พุทธศตวรรษ (บุคคลซึ่งมีชีวิตอยู่ในวันฉลอง ๒๕ พุทธศตวรรษ
ให้มีสิทธิประดับเหรียญนี้ตั้งแต่วันที่ ๑๓ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๐๐ เป็นต้นไป)
๕.๒ เหรียญที่ระลึกในการเสด็จพระราชดำเนินเยือนสหรัฐอเมริกาและทวีปยุโรป
๕.๓ เหรียญรัชดาภิเษก
๕.๔ เหรียญที่ระลึกพระราชพิธีสถาปนาสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร
๕.๕ เหรียญที่ระลึกพระราชพิธีสถาปนาสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
๕.๖ เหรียญที่ระลึกสมโภชกรุงรัตนโกสินทร์ ๒๐๐ ปี
๕.๗ เหรียญเฉลิม...

-๕๕.๗ เหรียญเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ มหามงคล
สมัยพระราชพิธีเฉลิมพระชนมายุ ๕๐ พรรษา
๕.๘ เหรียญเฉลิมพระเกียรติสมเด็ จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี มหามงคลสมัย
พระราชพิธีเฉลิมพระชนมายุ ๗ รอบ
๕.๙ เหรีย ญที่ระลึกเฉลิมพระเกียรติ มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ รอบ
๕ ธันวาคม ๒๕๓๐
๕.๑๐ เหรียญเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
มหามงคลสมัยพระราชพิธีรัชมังคลาภิเษก
๕.๑๑ เหรียญที่ระลึกเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริ กิติ์ พระบรมราชินีนาถ
เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ รอบ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๓๕
๕.๑๒ เหรียญเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
มหามงคลสมัยพระราชพิธีกาญจนาภิเษก
๕.๑๓ เหรียญที่ระลึกเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิ พล
อดุลยเดช ในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๕ ธันวาคม ๒๕๔๒
๕.๑๔ เหรี ย ญที ่ ร ะลึ ก เฉลิ ม พระเกี ย รติ เนื ่ อ งในโอกาสพระราชพิ ธ ี ม หามงคล
เฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๔๗
๕.๑๕ เหรียญที่ระลึกเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในพระราชพิธีฉลองสิริราชสมบัติ
ครบ ๖๐ ปี
๕.๑๖ เหรียญเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๔
๕.๑๗ เหรียญเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ
สยามมกุฏราชกุมาร เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ รอบ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๕
๕.๑๘ เหรียญเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
เนื่องในโอกาสพระราชพิธีฉลองพระชนมายุ ๕ รอบ ๒ เมษายน ๒๕๕๘
๕.๑๙ เหรี ย ญเฉลิ ม พระเกี ย รติ ส มเด็จ พระนางเจ้า สิร ิก ิ ต ิ ์ พระบรมราชิ น ีนาถ
ในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙
๕.๒๐ เหรียญ...

-๖๕.๒๐ เหรียญบรมราชาภิเษก รัชกาลที่ ๑๐
๕.๒๑ เหรียญที่ระลึกพระราชพิธีสถาปนา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ
พระบรมราชินี ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๒
๕.๒๒ เหรียญกาชาดสรรเสริญ
๕.๒๓ เหรียญกาชาดสดุดี
๕.๒๔ เหรียญกาชาดสมนาคุณ
หมายเหตุ
๑. ลำดับ ๕.๑ - ๕.๑๙ สถาปนาในรัชกาลที่ ๙ เมื่อสิ้นรัชกาลถือว่า “พ้นสมัยพระราชทาน” ดังนั้นจึงประดับ
ได้เฉพาะผู้ที่เกิดก่อน ๑๓ ต.ค.๕๙ ในรัชสมัย พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช
บรมนาถบพิตร ผู้เกิดตั้งแต่ ๑๔ ต.ค.๕๙ จะสามารถประดับได้เฉพาะลำดับ ๕.๒๐ และ ๕.๒๑ เนื่องจาก ลำดับ
๕.๑ - ๕.๑๙ ถือว่า

ด่วนมาก

(สำเนา)

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กกพ.บก.รร.นนก.(โทร.๒-๔๒๗๖)
ที่ กห ๐๖๓๘.๒(๒)/๑๐๗๙
วันที่
เรื่อง การกวดขันการใช้แพรแถบประกอบเครื่องแบบปกติ

หน่วยรับ
..............

๒๓ พ.ย.๖๓

เรียน ผบ.รร.นนก.(ผ่าน รอง ผบ.รร.นนก.)
๑. ตามอนุมัติ ผบ.ทอ.เมื่อ ๕ ส.ค.๖๒ ท้ายหนังสือ สน.ผช.ผบ.ทอ.ที่ กห ๐๖๐๑.๑(๕)/๑๑๔
ลง ๓๑ ก.ค.๖๒ สรุปได้ว่า ผบช.ทุกระดับต้องปฏิบัติตนเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับกำลังพลในสังกัด รวมทั้งกวดขัน
และกำกับดูแลการปฏิบัติของกำลังพลให้ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ และแบบธรรมเนียม ที่ทางราชการกำหนด
อย่างเคร่งครัด หากตรวจพบว่ามีการกระทำผิด ให้พิจารณาลงทัณฑ์ตามระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่ง ที่ทางราชการ
กำหนด ไม่ควรปล่อยปละละเลย และ ผบช.ของหน่วยนั้นจะต้องรับผิดชอบ (แนบ ๑) นั้น
๒. กกพ.บก.รร.นนก.ตรวจสอบแล้ว ดังนี้
๒.๑ กฎกระทรวง (พ.ศ.๒๔๙๙) ออกตามความใน พ.ร.บ.เครื่องแบบทหาร พ.ศ.๒๔๗๗
ว่าด้วยการประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์และการใช้เครื่องหมายราชองครักษ์ กำหนดให้เมื่อแต่งเครื่องแบบปกติ
ซึ่งไม่ประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ให้ใช้แพรแถบอย่างแพรแถบของเครื่องราชอิสริยาภรณ์นั้น ทำเป็นแถบสูง
ประมาณ ๑.๕ ซม.กว้างประมาณ ๓ ซม.ติดที่อกเสื้อข้างซ้ายเหนือกระเป๋าบน เว้นแต่เครื่องราชอิสริยาภรณ์ใด
ซึ่งมีกฎหมายกำหนดให้ประดับ ที่อกเสื้อข้างขวา ก็ให้ติดแพรแถบที่อกเสื้อข้างขวา และสำหรับแพรแถบ
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ใดมีกฎหมายกำหนดเครื่องหมายสำหรับประดับแพรแถบ ก็ให้ประดับเครื่องหมายที่แพรแถบ
เครื่องราชอิสริยาภรณ์นั้นด้วย ในกรณีมีแพรแถบหลายแถบ ให้ติดเรียงกันเป็นแถวตามยาว แถวละไม่เกิน ๕ แถบ
(แนบ ๒)
๒.๒ พ.ร.บ.เหรียญงานฉลอง ๒๕ พุทธศตวรรษ พ.ศ.๒๔๙๙ มาตรา ๔ บุคคลซึ่งมีชีวิต
อยู่ในวันฉลอง ๒๕ พุทธศตวรรษ ให้มีสิทธิประดับเหรียญนี้ตั้งแต่วันที่ ๑๓ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๐๐ เป็นต้นไป (แนบ ๓)
ซึ่งมีลักษณะเป็นแถบสีเหลืองแดง ตามภาพ
๒.๓ พ.ร.บ.ให้ใช้ประมวลกฎหมายอาญา พ.ศ.๒๔๙๙ และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม มาตรา ๑๔๖
ผู้ใดไม่มีสิทธิที่จะสวมเครื่องแบบหรือประดับเครื่องหมายของเจ้าพนักงาน สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งรัฐ
สมาชิกสภาจังหวัดหรือสมาชิกสภาเทศบาล หรือไม่มีสิทธิใช้ยศ ตำแหน่ง เครื่องราชอิสริยาภรณ์หรือสิ่งที่หมายถึง
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ กระทำการเช่นนั้นเพื่อให้บุคคลอื่น เชื่อว่าตนมีสิทธิ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี
หรือปรับไม่เกินสองพันบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ (แนบ ๔)
๒.๔ การตรวจพบ...

-๒๒.๔ การตรวจพบเกี่ยวกับการใช้แพรแถบประกอบเครื่องแบบปกติที่ไม่เรียบร้อย ดังนี้
๒.๔.๑ การไม่มีสิทธิใช้เครื่องราชอิสริยาภรณ์หรือสิ่งที่หมายถึงเครื่องราชอิสริยาภรณ์
โดยปกติเมื่อได้รับการแต่งตั้งยศหรือเลื่อนยศแล้ว จึงจะดำเนินการเสนอรายชื่อขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยากรณ์
เมื่อมีพระราชวินิจฉัยแล้ว จะประกาศในราชกิจจานุเบกษาต่อไป
๒.๔.๒ การใช้แพรแถบประกอบเครื่อ งแบบปกติมีขนาดเล็ก ซึ่ง ไม่เป็นไปตามที่
กฎกระทรวงตามข้อ ๒.๑ กำหนด
๒.๔.๓ กำลังพลสังกัด รร.นนก.บางส่วนประดับเหรียญงานฉลอง ๒๕ พุทธศตวรรษ
ซึ่งไม่มีสิทธิประดับฯ ตามข้อ ๒.๒
๒.๕ คำสั่ง รร.นนก.(เฉพาะ) ที่ ๔๔/๖๒ ลง ๑๗ ธ.ค.๖๒ เรื่อง มอบอำนาจหน้าที่ทำการแทน
และสั่งการในนามของ ผบ.รร.นนก.ผนวก ข้อ ๔ ลำดับ ๙๐ ผบ.รร.นนก.มอบอำนาจหน้าที่ให้ รอง ผบ.รร.นนก.
(สายงานบริหาร) ทำการแทนและสั่งการในนาม ผบ.รร.นนก.เรื่อง การกวดขัน วินัย กำลังพล โดยทั่วไป (แนบ ๕)
๓. กกพ.บก.รร.นนก.พิจารณาแล้ว เพื่อให้การดำเนินการตามข้อ ๑ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
เห็นสมควรให้ดำเนินการดังนี้
๓.๑ นขต.รร.นนก.และ นขต.บก.รร.นนก.ประชาสัมพันธ์ ให้ กำลั งพลในหน่ว ยทุ ก คน
มีความรู้ความเข้าใจตามข้อ ๒.๔ และยึดถือปฏิบัติตามเรื่องนี้อย่างเคร่งครัด ผบช.ทุกระดับ ไม่ควรปล่อยปละละเลย
การประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์หรือสิ่งที่หมายถึงเครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่ไม่เป็นไปตามสิทธินั้น เป็นการกระทำ
ความผิด ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๑๔๖ ในข้อ ๒.๓
๓.๒ กกพ.บก.รร.นนก.จัดทำคำแนะนำและความรู้เกี่ยวกับการประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์
ให้กับกำลังพล รร.นนก.ตามความเหมาะสม
จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาอนุมัติตามข้อ ๓

(ลงชื่อ) น.อ.อนิรุทธ์ ซันเหมือน
หก.กกพ.บก.รร.นนก.
อนุมัติตามข้อ ๓
รับคำสั่ง ผบ.รร.นนก.

(ลงชื่อ) พล.อ.ต.ธัชชัย อัจฉริยาการุณ
รอง ผบ.รร.นนก.
๒๔ พ.ย.๖๓

การแจกจ่าย ...

-๓การแจกจ่าย
- สน.ผบ.รร.นนก., สน.รอง ผบ.รร.นนก., สน.เสธ.รร.นนก.และ สน.รอง เสธ.รร.นนก.
- นขต.รร.นนก.และ นขต.บก.รร.นนก.
สำเนาถูกต้อง
(ลงชื่อ) น.อ.อนิรุทธ์ ซันเหมือน
(อนิรุทธ์ ซันเหมือน)
หก.กกพ.บก.รร.นนก.
๒๔ พ.ย.๖๓

นายทัตธนา ฯ
พิมพ์/ทาน
น.ต.หญิง พรพรรณ ฯ
ตรวจ

หน่วยรับ

(ส้ำเนำ)
ด่วนที่สุด

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สน.ผช.ผบ.ทอ.(โทร.๒-๘๔๐๓)
ที่ กห ๐๖๐๑.๑(๕)/๑๑๔
เรื่อง เน้นย้ำกำรปฏิบัติตนของก้ำลังพล ทอ.

วันที่

๓๑ ก.ค.๖๒

เรียน ผบ.ทอ.
๑. ด้วย ผช.ผบ.ทอ.(สำยงำนกิจกำรพิเศษ) ได้จัดให้มีกำรประชุมทำงไกลผ่ำนระบบวีดิทัศน์
กับ นกข.เมื่อ ๒๔ ก.ค.๖๒, ๑๓๓๐ ณ ห้องอภิจำรี ศปก.ทอ.เพื่อชีแจงแนวทำงในกำรก้ำกับดูแลให้ก้ำลังพล ทอ.
ประพฤติปฏิบัติตนให้อยู่ในกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และกำรลงทัณฑ์ตำมที่ทำงรำชกำรก้ำหนด
๒. กระผมมีข้อมูลน้ำเรียน ดังนี
๒.๑ นโยบำย ผบ.ทอ.ประจ้ำ ปี ๒๕๖๒ ผบ.ทอ.มีเ จตนำรมณ์ “มุ่ง มั่น ” ที่จ ะพัฒนำ
เพื่อสร้ำงควำมยั่งยืน เพื่อให้เกิดควำม “มั่นคง” ในกำรเป็นทหำรอำชีพอย่ำงภำคภูมิและสมเกียรติ เพื่อให้ประชำชน
“มั่นใจ” ว่ำ ทอ.มีควำมพร้อมในกำรป้องกันรำชอำณำจักร สนับสนุนกำรแก้ไขปัญหำส้ำคัญของชำติ และอยู่เคียงข้ำง
ประชำชน รวมทังก้ำหนดนโยบำยปฏิบัติรำชกำร ข้อ ๖ เสริมสร้ำงให้ก้ำลัง พลมีระเบียบ วินัย และจิตส้ำนึก
เพื่อด้ำรงไว้ซึ่งควำมเป็นทหำรอำชีพ รวมทังปลูกฝังก้ำลังพลให้มีจิตอำสำตังมั่นในกำรท้ำควำมดี
๒.๒ กำรประชุมฯ ตำมข้อ ๑ สรุปได้ดังนี
๒.๒.๑ กำรประชุมฯ ในครังนีสืบเนื่องมำจำกในช่วงเวลำที่ผ่ำนมำ มีข่ำวที่เผยแพร่
ทำงสื่อสังคมออนไลน์และมีผลกระทบต่อภำพลักษณ์ของทหำร ซึ่งจะพบว่ำพฤติกรรมดังกล่ำวอำจส่งผลกระทบ
ต่อภำพลักษณ์ของ ทอ.โดยรวม และท้ำให้ควำมเชื่อมั่นของประชำชนต่อสถำบันลดน้อยลง ประกอบกับสถิติที่ผ่ำนมำ
ในรอบ ๑ ปี ตรวจพบข้ำรำชกำรกระท้ำควำมผิดทังทำงวินัยและกฎหมำยในสื่อสังคมออนไลน์เพิ่มมำกขึนเรื่อย ๆ
สำเหตุของเรื่องดังกล่ำว มำจำกกำรประพฤติตนที่ไม่เหมำะสมกับกำรเป็นข้ำรำชกำรทหำรและกำรใช้สื่อสังคมออนไลน์
ที่ผิดแนวทำงของ ทอ.จึงจัดประชุมฯ เพื่อชีแจงแนวทำงในกำรก้ำกับดูแลให้ก้ำลังพล ทอ.ประพฤติปฏิบัติตนให้อยู่ในกฎ
ระเบียบ ข้อบังคับ และกำรลงทัณฑ์ตำมที่ทำงรำชกำรก้ำหนด โดยมีหัวข้อในกำรพิจำรณำดังนี
๒.๒.๑.๑ กำรฝึกทหำรกองประจ้ำกำรต้องมีมำตรฐำน
๒.๒.๑.๒ กำรกวดขันและเน้นย้ำกำรปฏิบัติตนของก้ำลังพล ทอ.
๒.๒.๑.๓ กำรพิจำรณำลงทัณฑ์ของ ผบช.
๒.๒.๒ กำรฝึกทหำรกองประจ้ำกำรต้องมีมำตรฐำน โดยมีองค์ประกอบที่ส้ำคัญ ๓ ส่วน
ได้แก่
๒.๒.๒.๑ กำรจัดเตรียมสถำนที่ส้ำหรับกำรฝึก เช่น พืนที่ส้ำหรับกำรพักอำศัย
พื นที่ ส้ำ หรั บ กำรรั บ ประทำนอำหำร พื นที่ ส้ำ หรั บ กำรฝึ ก พื นที่ ส้ำ หรั บ กำรเยี่ ย มญำติ และพื นที่ ส้ำ หรั บ
กำรรักษำพยำบำลเบืองต้น ต้องมีควำมพร้อมและเหมำะสม
๒.๒.๒.๒ ผบช.ของทหำร ครูฝึกทหำรใหม่ และ ผช.ครูฝึกทหำรใหม่ ซึ่งครูฝึกฯ
และ ผช.ครูฝึกฯ จะต้องมีคุณสมบัติตำมที่ก้ำหนดในหลักสูตรครูฝึกทหำรใหม่ พ.ศ.๒๕๔๑ และต้องผ่ำนกำรอบรม
หลักสูตรฯ ดังกล่ำวด้วย
๒.๒.๒.๓ ต้ำรำและคู่มือกำรฝึก ต้องมีมำตรฐำนและสำมำรถยึดถือเป็นแนวทำง
ในกำรปฏิบัติอย่ำงเคร่งครัด
๒.๒.๓ กำรกวดขัน...

-๒๒.๒.๓ กำรกวดขันและเน้นย้ำกำรปฏิบัติตนของก้ำลังพล ทอ.ดังนี
๒.๒.๓.๑ ให้ก้ำลังพล ทอ.ปฏิบัติตนตำมกฎ ระเบียบ และแบบธรรมเนียม
ที่ทำงรำชกำรก้ำหนด รวมถึงอนุมัติ ผบ.ทอ.เมื่อ ๙ ม.ค.๖๒ ท้ำยหนังสือ กพ.ทอ.ด่วนมำก ที่ กห ๐๖๐๔.๔/๒๘๔
ลง ๙ ม.ค.๖๒ (แนบ ๑) อย่ำงเคร่งครัด รวมถึงกำรตระหนักรู้ถึงกำรเป็นทหำรอำชีพ และยึดถือกำรปฏิบัติตำมแนวทำง
แบบฝึกพระรำชทำน
๒.๒.๓.๒ กำรใช้สื่อสังคมออนไลน์ต้องใช้อย่ำงระมัดระวัง หลีกเลี่ยงกำรน้ำ
ข้อมูล, ภำพถ่ำยที่ไม่เหมำะสม หรือข้อมูลอันเป็นเท็จ เผยแพร่หรือส่งต่อผ่ำนสื่อสังคมออนไลน์ ซึ่งอำจส่งผลกระทบ
ต่อภำพลักษณ์ของ ทอ.รวมถึงควำมน่ำเชื่อถือของประชำชน
๒.๒.๓.๓ กำรแต่งเครื่องแบบและกำรไว้ทรงผมของก้ำลังพล ทอ.ให้ปฏิบัติ
ตำมที่ทำงรำชกำรก้ำหนด และเมื่อข้ำรำชกำรแต่งเครื่องแบบฝึก ค (เสือฝึกสีพรำงแบบ ๒ เป็นสีน้ำตำล เทำอ่อน
เทำเข้ม และด้ำ) ในทุกวันจันทร์ควรมีกำรฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้ำงวินัยทหำรตำมแบบธรรมเนียมที่ทำงรำชกำร
ก้ำหนดด้วย
๒.๒.๓.๔ ผบช.ทุ ก ระดั บ ต้ อ งปฏิ บั ติ ต นเป็ น ตั ว อย่ ำ งที่ ดี ใ ห้ กั บ ก้ ำ ลั ง พล
ในสังกัด รวมทังกวดขันและก้ำกับดูแลกำรปฏิบัติตนตำมข้อ ๒.๒.๓.๑ อย่ำงใกล้ชิด หำกตรวจพบว่ำมีกำรกระท้ำผิด
ให้พิจำรณำลงทัณฑ์ตำมระเบียบ ข้อบังคับ ค้ำสั่ง ที่ทำงรำชกำรก้ำหนด ไม่ควรปล่อยปะละเลย และ ผบช.ของหน่วยนัน
จะต้องรับผิดชอบ
๒.๒.๔ กำรพิจำรณำลงทัณฑ์ของ ผบช.ให้ยึดถือปฏิบัติตำมระเบียบ ข้อบังคับ ค้ำสั่ง
ที่ทำงรำชกำรก้ำหนด เช่น พ.ร.บ.ว่ำด้วยวินัยทหำร พ.ศ.๒๔๗๖ และค้ำสั่ง ทอ.(เฉพำะ) ที่ ๔๘/๕๘ ลง ๒ ต.ค.๕๘
เรื่อง ก้ำหนดแนวทำงกำรลงทัณฑ์และกำรปฏิบัติกรณีข้ำรำชกำร สังกัด ทอ.กระท้ำผิดวินัยทหำร และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม
เป็นต้น เพื่อให้กำรปฏิบัติเป็นไปด้วยควำมถูกต้องและเป็นมำตรฐำนเดียวกัน (แนบ ๒)
๓. กระผมพิจำรณำแล้ว เพื่อให้กำรก้ำกับดูแลก้ำลังพล ทอ.เป็นรูปธรรมและยั่งยืน สอดคล้อง
กับนโยบำย ผบ.ทอ.ตำมข้อ ๒.๑ จึงเห็นสมควรด้ำเนินกำรดังนี
๓.๑ หน.นขต.ทอ.เน้นย้ำก้ำลังพลภำยในหน่วยให้ปฏิบัติตนตำมข้อ ๒.๒.๓ และข้อ ๒.๒.๔
อย่ำงเคร่งครัด หำกพบก้ำลังพลภำยในหน่วยกระท้ำควำมผิดและส่งผลเสียหำยต่อทำงรำชกำร ผบช.ตำมล้ำดับชัน
ต้องก้ำกับดูแลอย่ำงใกล้ชิด
๓.๒ อย.ควบคุม ก้ำกับดูแล และให้ค้ำแนะน้ำที่เกี่ยวกับกำรฝึกทหำรกองประจ้ำกำรกับหน่วย
ที่มีทหำรกองประจ้ำกำรบรรจุ ให้มีมำตรฐำนตำมข้อ ๒.๒.๒ รวมถึงกำรฝึกตำมแบบฝึกพระรำชทำน
๓.๓ สน.ผบ.ดม.จัด จนท.สห.ทอ.ออกตรวจวินัยก้ำลังพล ทอ.อย่ำงต่อเนื่อง โดยเคร่งครัด
หำกพบผู้กระท้ำผิดให้รำยงำน หน.นขต.ทอ.ทรำบ พร้อมส้ำเนำให้ กพ.ทอ.รวบรวมข้อมูลน้ำเรียน ผบ.ทอ.ทุกเดือน
จึงเรียนมำเพื่อพิจำรณำอนุมัติตำมข้อ ๓
(ลงชื่อ) พล.อ.อ.ถำวรวัฒน์ จันทนำคม
ผช.ผบ.ทอ.
อนุมัติตำมข้อ ๓
(ลงชื่อ) พล.อ.อ.ชัยพฤกษ์ ดิษยะศริน
ผบ.ทอ.
๕ ส.ค.๖๒

กำรแจกจ่ำย ...

-๓กำรแจกจ่ำย
- ผบ.ทอ., รอง ผบ.ทอ., ปธ.คปษ.ทอ., ผช.ผบ.ทอ., เสธ.ทอ., ปษ.พิเศษ ทอ., หน.คณะ ฝสธ.ประจ้ำผู้บังคับบัญชำ
และ รอง เสธ.ทอ.
- สน.ผบ.ทอ., สน.รอง ผบ.ทอ., สน.ปธ.คปษ.ทอ., สน.ผช.ผบ.ทอ., สน.เสธ.ทอ., สน.รอง เสธ.ทอ., สน.ปษ.ทอ.,
สน.ผทค.ทอ., ศปก.ทอ., ศยอ., สคม.ทอ.(เพื่ อพลำง), สพร.ทอ., ศกอ., ศบพ., ศฮพ., สน.ปรมน.ทอ.,
ศซบ.ทอ.(เพื่อพลำง) และ ผนน.บก.ทอ.
- นขต.ทอ.
ส้ำเนำถูกต้อง
(ลงชื่อ) น.อ.นรศักดิ์ วิชเศรษฐสมิต
(นรศักดิ์ วิชเศรษฐสมิต)
รอง ผอ.กปค.สปพ.กพ.ทอ.ท้ำกำรแทน
ผอ.กปค.สปพ.กพ.ทอ.
๕ ส.ค.๖๒

พ.อ.ท.ณัฐพล ฯ พิมพ์ / ทำน
น.ท.อนิรุทธ์ ฯ ตรวจ

