
บันทึกข้อความ                                                                                                                                                                                                                                  
ส่วนราชการ            กพ.ทบ.    (กองการปกครองฯ  โทร ๐ ๒๒๙๗ ๗๑๓๙, ๙๗๑๓๙)  

ที ่   กห  ๐๔๐๑/๓๙๔๑                   วันที่    ๓๐ ก.ย. ๖๒  

เรื่อง    แนวทางการด าเนินการต่อก าลังพลที่กระท าผิดวินัยทหารและประพฤติตนไม่เหมาะสม   

เรียน ผบ.ทบ. 

อ้างถึง  ๑. พ.ร.บ. ว่าด้วยวินัยทหาร พ.ศ. ๒๔๗๖ 
 ๒. วิทยุราชการทหาร กพ.ทบ. ที่ กห ๐๔๐๑/๑๑๒๒ ลง ๑๑ ก.ย. ๖๒ 

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑.  ร่างค าสั่ง ทบ. ที่ ๓๖๗/๒๕๖๒  ลง ๒ ต.ค. ๖๒ เรื่อง การด าเนินการต่อก าลังพล          
        ที่กระท าผิดวินัยทหารและประพฤติตนไม่เหมาะสม 
  ๒.  กรอบแนวทางการด าเนินการต่อก าลังพลที่กระท าผิดวินัยทหารและประพฤติตนไม่เหมาะสม 

 ๑. กพ.ทบ. ขออนุมัติแนวทางการด าเนินการต่อก าลังพลที่กระท าผิดวินัยทหาร        
และประพฤติปฏิบัติตนไม่ เหมาะสม เพ่ือให้  นขต.ทบ. ยึดถือเป็นแนวทางการปฏิบัติ  รายละเอียด                    
ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ และ ๒ สรุปได้ดังนี้ 
  ๑.๑ การจัดตั้ง ศูนย์ธ ารงวินัย แบ่งออกเป็น ๒ ระดับ  
 ๑.๑.๑ ระดับกองพลหรือเทียบเท่า ก าหนดให้ จัดตั้งศูนย์ธ ารงวินัยของหน่วย 
 ๑.๑.๒ ระดับ ทบ. ก าหนดให้ พล.ม.๒ รอ. เป็นหน่วยรับผิดชอบจัดตั้งศูนย์ธ ารง-
วินัย ของ ทบ.  
 ๑.๒ การด าเนินการต่อผู้กระท าผิดวินัยทหาร และประพฤติปฏิบัติตนไม่เหมาะสม 
แบ่งเป็น ๒ กรณี  
 ๑.๒.๑ กรณี ก าลังพลที่กระท าผิดวินัยทหาร ตาม พ.ร.บ. ว่าด้วยวินัยทหาร พ.ศ. ๒๔๗๖ 
กล่าวคือ เมื่อมีก าลังพลกระท าความผิด ซึ่งหน่วยได้ด าเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนแล้ว    
เห็นว่าการกระท านั้นเป็นการกระท าผิดวินัยทหาร ให้หน่วยด าเนินการลงทัณฑ์ ตามมาตรา ๘ แห่ง พ.ร.บ.   
ที่อ้างถึง ๑ และเมื่อด าเนินการลงทัณฑ์แล้ว ให้ส่งตัวผู้กระท าผิดเข้ารับการฝึกธ ารงวินัย ณ ศูนย์ธ ารง -
วินัยของหน่วยระดับกองพลหรือเทียบเท่า ตามข้อ ๑.๑.๑ หรือ ศูนย์ธ ารงวินัยซึ่งมีที่ตั้งใกล้เคียงกับที่ตั้งหน่วย     
ของผู้กระท าความผิด ส าหรับผู้กระท าความผิดที่มีที่ตั้งหน่วยพ้ืนที่ ทบ. (ส่วนกลาง) ในเขตกรุงเทพฯ      
หรือปริมณฑล ให้ส่งตัวผู้กระท าความผิดเข้ารับการฝึกธ ารงวินัยที่ ศูนย์ธ ารงวินัย มทบ.๑๑ 
 ๑.๒.๒ กรณี ก าลังพลที่ประพฤติตนไม่เหมาะสม ตามมาตรการ ที่ ทบ.ก าหนด        
ได้แก่ การเข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติดทุกกรณี, การลักลอบค้าอาวุธหรือน าอาวุธยุทโธปกรณ์และ      
สิ่งอุปกรณ์อื่น ๆ ของทางราชการไปจ าหน่าย, ท าตัวเป็นผู้มีอิทธิพลใช้อ านาจข่มขู่ผู้อื่นให้เกรงกลัว หรือ
หาผลประโยชน์ในทางทุจริต, การลักทรัพย์ การยักยอกทรัพย์สิน ซึ่งก่อให้เกิดความเสียหายต่อทางราชการ,  
การประพฤติตนในทางชู้สาว ซึ่งผิดท านองคลองธรรมและศีลธรรมอันดี และการใช้สื่อโซเชียลมีเดีย       
ที่สร้างความเสียหาย หรือส่งผลกระทบต่อทางราชการ รวมถึงการกระท าอื่นใดที่ส่งผลกระทบต่อ
ภาพลักษณ์ของ ทบ. ให้ด าเนินการ โดยสรุปคือ เมื่อมีก าลังพลกระท าความผิด ซึ่งหน่วยได้ด าเนินการแต่งตั้ง 
 

- ส าเนาคูฉ่บบั - 



 
      -  ๒  - 

 
คณะกรรมการสอบสวนแล้ว เห็นว่าการกระท านั้นเป็นการกระท าผิดวินัยทหารและประพฤติตนไม่เหมาะสม    
ให้หน่วยด าเนินการลงทัณฑ์ ตามมาตรา ๘ แห่ง พ.ร.บ. ที่อ้างถึง ๑ และเมื่อด าเนินการลงทัณฑ์แล้ว ให้ส่งตัว
ผู้กระท าผิดเข้ารับการฝึกธ ารงวินัย ณ ศูนย์ธ ารงวินัย พล.ม.๒ รอ. 
 ๑.๓ ระยะเวลาจ านวนวัน เข้ารับการฝึกธ ารงวินัย ณ ศูนย์ธ ารงวินัย พิจารณาจากทัณฑ์
ที่ผู้กระท าความผิดได้รับตามการลงทัณฑ์ ดังนี้ 
 ๑.๓.๑ ทัณฑ์ “ภาคทัณฑ์” ให้ฝึกธ ารงวินัย ณ ศูนย์ธ ารงวินัย ตามแต่กรณี  
มีก าหนด ๑ วัน 
 ๑.๓.๒ ทัณฑ์ “กัก” ให้ฝึกธ ารงวนิัย ณ ศูนย์ธ ารงวินยั ตามแตก่รณี มีก าหนด ๓ วัน 
 ๑.๓.๓ ทัณฑ์ “ขัง” หรือ “จ าขัง” ให้ฝึกธ ารงวินัย ณ ศูนย์ธ ารงวินัย ตามแต่กรณี  
มีก าหนด ๕ วัน 
 ๑.๔ ระเบียบปฏิบัติประจ า ในการฝึกธ ารงวินัย ณ ศูนย์ธ ารงวินัย รายละเอียด 
ตาม ผนวก ก - ผนวก ค ที่แนบ 
 ๑.๕ ค าแนะน าในการประสานการปฏิบัติและการสนับสนุนอื่น ๆ รายละเอียด 
ตาม ผนวก ง ที่แนบ   

 ๒. ข้อเท็จจริง  
 ๒.๑ ผบ.ทบ. ได้กรุณาสั่งการในการประชุมพิจารณาบ าเหน็จประจ าปี ๒๕๖๒ ครึ่งปีหลัง 
เมื่อ ๖ ก.ย. ๖๒ สรุปในส่วนที่เกี่ยวข้องคือ ให้จัดท าแนวทางการด าเนินการต่อก าลังพลที่กระท าผิดวินัยทหาร    
ให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน และมีการด าเนินการที่ชัดเจนรวมถึงสามารถบังคับใช้ได้อย่างเป็นรูปธรรม 
 ๒.๒ พ.ร.บ. ตามอ้างถึง ๑ บัญญัติในส่วนที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 
  มาตรา ๕ วินัยเปนหลักส าคัญที่สุดส าหรับทหาร เพราะฉะนั้นทหารทุกคนจักต้อง
รักษาโดยเครงครัดอยูเสมอ ผูใดฝาฝนใหถือวา ผูนั้นกระท าผิด ...ฯลฯ... 
  มาตรา ๖ ผูบังคับบัญชา มีหน าที่จัดการระวังรักษาวินัยทหารที่ตนเป น 
ผูบังคับบัญชาอยูนั้น โดยกวดขัน ...ฯลฯ...   
  มาตรา ๘ ทัณฑที่จะลงแกผูกระท าผิดตอวินัยทหารดังกลาวในหมวด ๒ นั้น     
ใหก าหนดเปน ๕ สถาน คือ (๑) ภาคทัณฑ์ (๒) ทัณฑกรรม (๓) กัก (๔) ขัง (๕) จ าขัง 
  มาตรา ๑๓ กอนที่ผูมีอ านาจลงทัณฑจะลงทัณฑครั้งคราวใดก็ดี ใหพิจารณา 
ใหถวนถี่แนนอนวา ผูที่จะตองรับทัณฑนั้นมีความผิดจริงแลว จึงสั่งลงทัณฑนั้น ...ฯลฯ...    
  ๒.๓ ตามอ้างถึง ๒ กพ.ทบ. ได้จัดการประชุมหน่วยที่เกี่ยวข้อง จ านวน ๘ หน่วย
ประกอบด้วย ทภ.๑, พล.๑ รอ., พล.ม.๒ รอ., สธน.ทบ., จบ., สห.ทบ., สปช.ทบ., และ ยศ.ทบ. เมื่อ ๑๓ ก.ย. ๖๒ 
เวลา ๐๙๓๐ ณ ห้องประชุม กพ.ทบ. (๒) เพ่ือพิจารณาก าหนดกรอบแนวทางการด าเนินการต่อก าลังพล    
ที่กระท าความผิดวินัยและประพฤติตนไม่เหมาะสม โดยมี ผอ.สปบ.กพ.ทบ. เป็นประธานการประชุมฯ    
โดยสรุปที่ประชุมมีมติให้ก าหนดกรอบแนวทางการปฏิบัติตามข้อ ๑ 

 



 
-  ๓  - 

 
 ๓. กพ.ทบ. พิจารณาแล้วเห็นว่า พ.ร.บ. ว่าด้วยวินัยทหาร พ.ศ. ๒๔๗๖ ก าหนดให้
ผู้บังคับบัญชามีหน้าที่ต้องจัดการระวังรักษาวินัยทหาร ซึ่งวินัยเปนหลักส าคัญที่สุดส าหรับทหาร  
เมื่อก าลังพลกระท าความผิดวินัยทหารและหน่วยด าเนินการสอบสวนแล้วเห็นว่า ก าลังพลผู้นั ้น
กระท าผิดจริง ผู้บังคับบัญชาจะต้องลงทัณฑ์กับก าลังพลผู้กระท าความผิดดังกล่าว ตามทัณฑ์ที่ก าหนด 
ไว้ในมาตรา ๘ ส าหรับ การธ ารงวินัยต่อก าลังพลที่กระท าผิดวินัยทหารและที่ประพฤติปฏิบัติตน 
ไม่เหมาะสม ตามแนวทางในข้อ ๑ นั้น ถือว่าเป็นมาตรการในการจัดการระวังรักษาวินัยทหาร ซึ่งมิใช่    
เป็นการลงทัณฑ์ แต่เป็นการฟ้ืนฟูก าลังพลที่กระท าผิดให้มีวินัยดีขึ้น เกิดความส านึกที่ดีในการปฏิบัติ
หน้าที่อันจะเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ตลอดจนสร้างความเป็นทหารอาชีพให้กับก าลังพล ดังนั้น 
จึงเห็นควรอนุมัติแนวทางการด าเนินการต่อก าลังพลดังกล่าว และให้ นขต.ทบ. ยึดถือเป็นแนวทาง        
การปฏิบัติ รวมถึงเพ่ือให้การปฏิบัติในการฝึกธ ารงวินัยเป็นไปในแนวทางเดียวกัน จึงสมควรมอบหมาย  
ให้ พล.ม.๒ รอ. จัดอบรมการฝึกธ ารงวินัยให้กับ เจ้าหน้าที่ของศูนย์ธ ารงวินัยหน่วยระดับกองพล หรือ
เทียบเท่าต่อไป   
 ๔. ข้อเสนอ เห็นควรด าเนินการดังนี้ 
  ๔.๑ อนุมัติให้ด าเนินการต่อก าลังพลที่กระท าผิดวินัยทหาร และประพฤติปฏิบัติตน  
ไม่เหมาะสมตามแนวทางในข้อ ๑ 
  ๔.๒ ให้หน่วยระดับกองพลหรือเทียบเท่า จัดตั้งศูนย์ธ ารงวินัยของหน่วยและด าเนินการ  
ในส่วนที่เกี่ยวข้อง 
  ๔.๓ ให้ มทบ.๑๑ จัดตั้งศูนย์ธ ารงวินัย ส าหรับด าเนินการต่อก าลังพลท่ีกระท าผิดวินัยทหาร   
และประพฤติตนไม่เหมาะสมของหน่วยซึ่งมีที่ตั้งหน่วยพ้ืนที่ ทบ. (ส่วนกลาง) ในเขตกรุงเทพฯ หรือปริมณฑล 
  ๔.๔ ให้ พล.ม.๒ รอ. จัดตั้งศูนย์ธ ารงวินัยของ ทบ. และจัดอบรมการฝึกธ ารงวินัย
ให้กับ เจ้าหน้าที่ของศูนย์ธ ารงวินัยระดับกองพลหรือเทียบเท่าตามข้อ ๓  
  ๔.๕ ให้ กบ.ทบ. (โดย พธ.ทบ.) สนับสนุน สป.๓ ตามที่ใช้จริง 
  ๔.๖ ให้ สปช.ทบ. สนับสนุนงบประมาณตามข้อ ๔.๑ รวมถึงงบประมาณในการจัดหา 
สป.๓ ทดแทนตามข้อ ๔.๕ 
  ๔.๗ ให้ สบ.ทบ. ส าเนาแจ้ง นขต.ทบ. ถึงหน่วยระดับกองพลหรือเทียบเท่าขึ้นไป       
เพือ่ด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง 

 จึงเรียนมาเพ่ือกรุณาพิจารณา หากเห็นเป็นการสมควร กรุณาอนุมัติตามเสนอในข้อ ๔ 
และลงนามในร่างค าสั่ง ทบ. (ส าเนาคู่ฉบับ ๑, จริง ๑) ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ ทั้งนี้ อยู่ในอ านาจของ ผบ.ทบ. 
 
 
     (ลงชื่อ)  พล.ท. อยุทธ์  ศรีวิเศษ 
        ( อยุทธ ์ ศรีวิเศษ )                                                
                  จก.กพ.ทบ. 



 
   
 
 
 
 

 

เรียน  ผบ.ทบ. 
        - เห็นควรอนุมตัติามที่ กพ.ทบ. เสนอในข้อ ๔ 
และกรุณาลงนามในร่างค าสัง่ฯ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ 
  

           (ลงชื่อ) พล.ท. คธายุทธ์  เสาวคนธ์   
                           ( คธายุทธ์  เสาวคนธ์ )   
                               รอง เสธ.ทบ.(๑) 
                                 ๑ ต.ค. ๖๒ 
 
 
  

           (ลงชื่อ) พล.อ. ธีรวฒัน์ บุณยะวฒัน ์
                           ( ธีรวัฒน ์บุณยะวฒัน ์)   
                                   เสธ.ทบ. 
                                 ๑ ต.ค. ๖๒ 
 
 

  

           (ลงชื่อ) พล.อ. ณัฐพล  นาคพาณิชย์                                              
                           ( ณฐัพล  นาคพาณิชย์ )   
                                 รอง ผบ.ทบ. 
                                 ๒ ต.ค. ๖๒ 
 
 

- อนุมัตติามเสนอในข้อ ๔ 
- ลงนามแล้ว 
  

      (ลงชื่อ) พล.อ. อภิรชัต ์ คงสมพงษ ์                                            
                      ( อภริัชต ์ คงสมพงษ์ )   
                             ผบ.ทบ.                                   
                           ๒ ต.ค. ๖๒ 
 
 



กรอบแนวทางการด าเนินการต่อก าลงัพลท่ีกระท าผิดวินยัทหารและประพฤติตนไม่เหมาะสม 

 

 

 

 

 

 

 

 

ทัณฑ์ จ านวนวันรับการฝึกฯ 

ภาคทัณฑ์ ๑ 

กัก ๓ 

ขังหรือจ าขัง ๕ 

  

กรณีก าลงัพลกระท าผิดวินัยทหาร 
ตาม พ.ร.บ. ว่าด้วยวินัยทหาร      

พ.ศ. ๒๔๗๖ 

กรณีก าลงัพลประพฤตติน 
ไม่เหมาะสมใน ๖ กรณ ี

(ยาเสพติด, ลักลอบค้าอาวธุ, อิทธิพล,  
ยักยอกทรัพย์, ชู้สาว และสือ่โซเชียล 

หนว่ยตน้สังกดัตัง้กรรมการ
สอบสวน ลงทัณฑ์ ตามมาตรา ๘ 

ทัณฑ์ ๕ สถาน 

ศูนย์ธ ารงวินัยหนว่ย 
ระดบักองพลหรือเทียบเท่า 

(หนว่ยในพื้นที่) 

ศูนย์ธ ารงวินัย มทบ.๑๑ 
หนว่ย ทบ. (ส่วนกลาง) 

ศูนย์ธ ารงวินัยของ ทบ. 
พล.ม.๒ รอ. 

รายงานผลการธ ารงวินัยให ้
ทบ. (ผ่าน กพ.ทบ.)  

(ทุก ๓ เดือน) 

ตรวจถูกต้อง 

   (ลงชื่อ) พ.อ. ชาย  เพิ่มทรัพย์ 

                 ( ชาย  เพิ่มทรัพย์ ) 

                รอง ผอ.กอง กพ.ทบ. 

                       ๓๐  ก.ย. ๖๒ 



 

 

 

    

   

 

ค าสั่งกองทัพบก 
ที่  ๓๖๗/๒๕๖๒ 

เรื่อง  การด าเนนิการตอ่ก าลังพลที่กระท าผิดวินัยทหารและประพฤตตินไม่เหมาะสม 
 

 เพ่ือให้การด าเนินการต่อก าลังพลที่กระท าผิดวินัยทหารและประพฤติปฏิบัติตนไม่เหมาะสม 
เป็นมาตรฐานเดียวกัน และมีการด าเนินการด้านก าลังพลที่ชัดเจน สามารถบังคับใช้ได้อย่างเป็นรูปธรรม   
อันจะเป็นมาตรการในการจัดการระวังรักษาวินัยทหาร ซึ่งมิใช่เป็นการลงทัณฑ์ แต่เป็นการฟ้ืนฟูก าลังพล      
ที่กระท าผิดให้มีวินัยที่ดีขึ้น เกิดความส านึกที่ดีในการปฏิบัติหน้าที่อันจะเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน 
ตลอดจนสร้างความเป็นทหารอาชีพให้กับก าลังพล จึงให้ด าเนินการ ดังนี้ 
 ๑. จัดตั้ง ศูนย์ธ ารงวินัย แบ่งออกเป็น ๒ ระดับ 
  ๑.๑ ระดับกองพลหรือเทียบเท่า ก าหนดให้ จัดตั้งศูนย์ธ ารงวินัยของหน่วย 
  ๑.๒ ระดับ ทบ. ก าหนดให้ พล.ม.๒ รอ. เป็นหน่วยรับผิดชอบจัดตั้งศูนย์ธ ารงวินัย ของ ทบ. 
 ๒. การด าเนินการต่อผู้กระท าผิดวินัยทหาร และประพฤติปฏิบัติตนไม่เหมาะสม 
แบ่งเป็น ๒ กรณี 
  ๒.๑ กรณี ก าลังพลที่กระท าผิดวินัยทหาร ตาม พ.ร.บ. ว่าด้วยวินัยทหาร พ.ศ. ๒๔๗๖ 
โดยสรุปคือ เมื่อมีก าลังพลกระท าความผิด หน่วยต้องด าเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน ซึ่งหาก     
ผลการสอบสวน เห็นว่าการกระท านั้นเป็นการกระท าผิดวินัยทหาร ให้หน่วยด าเนินการลงทัณฑ์ ตามมาตรา ๘    
แห่ง พ.ร.บ. ว่าด้วยวินัยทหาร พ.ศ. ๒๔๗๖ และเมื่อด าเนินการลงทัณฑ์แล้ว ให้ส่งตัวผู้กระท าผิด เข้ารับ
การฝึกธ ารงวินัย ณ ศูนย์ธ ารงวินัยของหน่วยระดับกองพลหรือเทียบเท่า ตามข้อ ๑.๑ หรือ ศูนย์ธ ารงวินัย  
ซึ่งมีที่ตั้งใกล้เคียงกับที่ตั้งหน่วยของผู้กระท าผิด ส าหรับผู้กระท าผิดที่มีที่ตั้งหน่วยพ้ืนที่ ทบ. (ส่วนกลาง) 
ในเขตกรุงเทพฯ หรือปริมณฑล ให้ส่งตัวผู้กระท าผิดเข้ารับการฝึกธ ารงวินัยที่ ศูนย์ธ ารงวินัย มทบ.๑๑ 
  ๒.๒ กรณี ก าลังพลที่ประพฤตปิฏิบตัิตนไม่เหมาะสม ตามมาตรการ ที่ ทบ. ก าหนด ได้แก่ 
การเข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติดทุกกรณี, การลักลอบค้าอาวุธหรือน าอาวุธยุทโธปกรณ์และสิ่งอุปกรณ์อื่น ๆ     
ของทางราชการไปจ าหน่าย, ท าตัวเป็นผู้มีอิทธิพลใช้อ านาจข่มขู่ผู้อื่นให้เกรงกลัวหรือหาผลประโยชน์
ในทางทุจริต, การลักทรัพย์ การยักยอกทรัพย์สิน ซึ่งก่อให้เกิดความเสียหายต่อทางราชการ, การประพฤติตน
ในทางชู้สาว ซึ่งผิดท านองคลองธรรมและศีลธรรมอันดีและการใช้สื่อโซเชียลมีเดีย ที่สร้างความเสียหาย    
หรือส่งผลกระทบต่อทางราชการ รวมถึงการกระท าอื่นใดที่ส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของ ทบ. หน่วยต้อง
ด าเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน ซึ่งหากผลการสอบสวนเห็นว่า การกระท านั้นเป็นการกระท าผิด           
 



- ๒ - 

วินัยทหารและประพฤติปฏิบัติตนไม่เหมาะสม ให้หน่วยด าเนินการลงทัณฑ์ ตามมาตรา ๘ แห่ง พ.ร.บ. 
ว่าด้วยวินัยทหาร พ.ศ. ๒๔๗๖ และเมื่อด าเนินการลงทัณฑ์แล้ว ให้ส่งตัวผู้กระท าผิดเข้ารับการฝึกธ ารงวินัย 
ณ ศูนย์ธ ารงวินัย พล.ม.๒ รอ.  
 ๓. ระยะเวลาจ านวนวัน เข้ารับการฝึกธ ารงวินัย ณ ศูนย์ธ ารงวินัย พิจารณาจากทัณฑ์ 
ที่ผู้กระท าผิดได้รับการลงทัณฑ์ ตามข้อ ๒ ดังนี้ 
  ๓.๑ ทัณฑ์ “ภาคทัณฑ์” ให้ฝึกธ ารงวินัย ณ ศูนย์ธ ารงวินัย ตามแต่กรณี มีก าหนด ๑ วัน
  ๓.๒ ทัณฑ์ “กัก” ให้ฝึกธ ารงวินัย ณ ศูนย์ธ ารงวินัย ตามแต่กรณี มีก าหนด ๓ วัน 
  ๓.๓ ทัณฑ์ “ขัง” หรือ “จ าขัง” ให้ฝึกธ ารงวินัย ณ ศูนย์ธ ารงวินัย ตามแต่กรณี        
มีก าหนด ๕ วัน 
 ๔. ระเบียบปฏิบัติประจ า ในการฝึกธ ารงวินัย ณ ศูนย์ธ ารงวินัย ผนวก ก - ผนวก ค  
 ๕. ค าแนะน าในการประสานการปฏิบัติและการสนับสนุนอื่น ๆ ผนวก ง   
 ๖. การรายงานให้ ศูนย์ธ ารงวินัย ตามแต่กรณี รายงานผลการฝึกพร้อมภาพถ่ายการฝึกธ ารงวินัย      
ให้ ทบ. (ผ่าน กพ.ทบ.) ทราบทุกวงรอบ ๓ เดือน เพื่อด าเนินการต่อไป 

  ทั้งนี้ ตั้งแต่ ๑ ต.ค. ๖๒ เป็นต้นไป 

                                    สั่ง    ณ    วันที่    ๒       ตุลาคม    พ.ศ. ๒๕๖๒ 

      (ลงชื่อ) พล.อ. อภิรัชต์   คงสมพงษ์ 

                                  ( อภิรัชต์   คงสมพงษ์ ) 
                                     ผบ.ทบ. 

กพ.ทบ. 

  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

ลับ 

พ.อ.     ร่าง/ตรวจ      ก.ย. ๖๒ 

จ.ส.อ.หญิง มัณฑนา  เสียงดัง  พิมพ์/ทาน  ก.ย. ๖๒ 

พ.อ.        ตรวจ  ก.ย. ๖๒ 

พ.อ.        ตรวจ  ก.ย. ๖๒ 

พ.อ.        ตรวจ  ก.ย. ๖๒ 

พ.อ.        ตรวจ  ก.ย. ๖๒ 

พล.ต        ตรวจ  ก.ย. ๖๒ 

พล.ต        ตรวจ  ก.ย. ๖๒ 

พล.ท.        ตรวจ  ก.ย. ๖๒ 

พล.ท.        ตรวจ  ต.ค. ๖๒ 

พล.อ.        ตรวจ  ต.ค. ๖๒ 

พล.อ.        ตรวจ  ต.ค. ๖๒ 
พล.อ.        ตรวจ  ต.ค. ๖๒ 
 



ผนวก ก ระเบียบปฏบิัตปิระจ าของผู้รับการฝกึธ ารงวินยั จ านวน ๑ วัน กรณรีับทณัฑ์ “ภาคทัณฑ์”  

   ประกอบค าสัง่ ทบ. ที ่ ๓๖๗/๒๕๖๒ ลง  ๒ ต.ค. ๖๒ เรื่อง การด าเนนิการตอ่ก าลังพลที่กระท า 

   ผิดวินัยทหารและประพฤติตนไมเ่หมาะสม  

 

วัน เวลา การปฏิบัติ การแต่งกาย หมายเหตุ 
ว. 0800-1000 

 
 

1000-1100 
1100-1200 
1200-1300 
1300-1600 
1600-1800 
1800-1900 
1900-2000 
2000-2030 

2030 
2100 

รายงานตัว, พิธีสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของหน่วย 
ตรวจร่างกาย (ณ หน่วยตรวจโรค/ รพ.ทบ. ในพ้ืนที่),  
ตรวจเครื่องแต่งกาย 
ทัณฑเ์ดิน 
ปรับปรุงวินัย 
รับประทานอาหาร 
การฝึกบุคคลเบื้องต้น (ท่ามือเปล่า, ท่าอาวุธ) 
ออกก าลังกาย 
รับประทานอาหาร 
อบรม 
ภารกิจส่วนตัว 
สวดมนต์ 
นอน (ฝึกยืนยาม) 

เครื่องแบบสนาม  
 
 
” 
 ” 
” 
 ” 
” 
” 

ชุดล าลอง 
” 
” 
” 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
ฝึกยืนยามสวม

เครื่องแบบสนาม 
ว.+1 0530 

0545-0630 
0630-0715 
0715-0745 
0745-0800 

 

ตื่นนอน 
ออกก าลังกาย 
ภารกิจส่วนตัว 
รับประทานอาหาร 
พิธีสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของหน่วย, ส่งตัวกลับหน่วยต้นสังกัด 

ชุดล าลอง 
”  
” 

เครื่องแบบสนาม 
” 

 
 
 
 

  

     ตรวจถูกต้อง 

       (ลงชื่อ) พ.อ. ชาย  เพ่ิมทรัพย์  

           ( ชาย   เพ่ิมทรัพย์ ) 

          รอง ผอ.กอง กพ.ทบ. 

               ๓๐  ก.ย. ๖๒ 



ผนวก ข ระเบียบปฏิบัตปิระจ าของผูร้ับการฝึกธ ารงวนิัย จ านวน ๓ วัน กรณีรับทัณฑ์ “กัก”  

   ประกอบค าสัง่ ทบ. ที ่ ๓๖๗/๒๕๖๒ ลง  ๒    ต.ค. ๖๒  เรื่อง การด าเนินการตอ่ก าลังพลที่กระท า 

   ผิดวินัยทหารและประพฤติตนไมเ่หมาะสม  

วัน เวลา การปฏิบัติ การแต่งกาย หมายเหตุ 
ว. 0800-1000 

 
 

1000-1100 
1100-1200 
1200-1300 
1300-1600 
1600-1800 
1800-1900 
1900-2000 
2000-2030 

2030 
2100 

รายงานตัว, พิธีสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของหน่วย 
ตรวจร่างกาย (ณ หน่วยตรวจโรค/ รพ.ทบ. ในพ้ืนที่),  
ตรวจเครื่องแต่งกาย 
ทัณฑเ์ดิน 
ปรับปรุงวินัย 
รับประทานอาหาร 
การฝึกบุคคลเบื้องต้น (ท่ามือเปล่า, ท่าอาวุธ) 
ออกก าลังกาย 
รับประทานอาหาร 
อบรม 
ภารกิจส่วนตัว 
สวดมนต์ 
นอน (ฝึกยืนยาม) 

เครื่องแบบสนาม 
 
 
” 
 ” 
” 
 ” 
” 
” 

ชุดล าลอง 
” 
” 
” 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
ฝึกยืนยามสวม

เครื่องแบบสนาม 

ว.+1 0530 
0545-0630 
0630-0715 
0715-0745 
0745-0800 
0800-1000 
1000-1200 
1200-1300 
1300-1600 
1600-1800 
1800-1900 
1900-2000 
2000-2030 

2030 
2100 

ตื่นนอน 
ออกก าลังกาย 
ภารกิจส่วนตัว 
รับประทานอาหาร 
ตรวจเครื่องแต่งกาย 
ทัณฑเ์ดิน 
ปรับปรุงวินัย 
รับประทานอาหาร 
การฝึกบุคคลเบื้องต้น (ท่ามือเปล่า, ท่าอาวุธ) 
ออกก าลังกาย 
รับประทานอาหาร 
อบรม 
ภารกิจส่วนตัว 
สวดมนต์ 
นอน (ฝึกยืนยาม) 

ชุดล าลอง 
” 
 ”  

เครื่องแบบสนาม 
” 
” 
 ” 
” 
 ” 
” 
” 

ชุดล าลอง 
” 
” 
” 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ฝึกยืนยามสวม
เครื่องแบบสนาม 

 



วัน เวลา การปฏิบัติ การแต่งกาย หมายเหตุ 
ว.+2 0530 

0545-0630 
0630-0715 
0715-0745 
0745-0800 
0800-1000 
1000-1200 
1200-1300 
1300-1600 
1600-1800 
1800-1900 
1900-2000 
2000-2030 

2030 
2100 

ตื่นนอน 
ออกก าลังกาย 
ภารกิจส่วนตัว 
รับประทานอาหาร 
ตรวจเครื่องแต่งกาย 
ทัณฑเ์ดิน 
ปรับปรุงวินัย 
รับประทานอาหาร 
การฝึกบุคคลเบื้องต้น (ท่ามือเปล่า, ท่าอาวุธ) 
ออกก าลังกาย 
รับประทานอาหาร 
อบรม 
ภารกิจส่วนตัว 
สวดมนต์ 
นอน (ฝึกยืนยาม) 

ชุดล าลอง 
” 
 ”  

เครื่องแบบสนาม 
” 
” 
 ” 
” 
 ” 
” 
” 

ชุดล าลอง 
” 
” 
” 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ฝึกยืนยามสวม
เครื่องแบบสนาม 

 
ว.+3 0530 

0545-0630 
0630-0715 
0715-0745 
0745-0800 

ตื่นนอน 
ออกก าลังกาย 
ภารกิจส่วนตัว 
รับประทานอาหาร 
พิธีสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของหน่วย, ส่งตัวกลับหน่วยต้นสังกัด 

ชุดล าลอง 
” 
” 

เครื่องแบบสนาม 
” 

 
 
 
 

 

     ตรวจถูกต้อง 

       (ลงชื่อ) พ.อ. ชาย  เพ่ิมทรัพย์  

            ( ชาย   เพ่ิมทรัพย์ ) 

          รอง ผอ.กอง กพ.ทบ. 

                   ๓๐  ก.ย. ๖๒ 

 



ผนวก ค ระเบียบปฏิบัติประจ าของผู้รับการฝึกธ ารงวนิัย จ านวน ๕ วัน กรณรีับทัณฑ์ “ขัง” และ “จ าขัง”    

 ประกอบค าสั่ง ทบ. ที ่ ๓๖๗/๒๕๖๒ ลง  ๒   ต.ค. ๖๒  เรือ่ง การด าเนินการต่อก าลังพลท่ีกระท า

 ผิดวนิัยทหารและประพฤตตินไม่เหมาะสม 

วัน เวลา การปฏิบัติ การแต่งกาย หมายเหตุ 
ว. 0800-1000 

 
 

1000-1100 
1100-1200 
1200-1300 
1300-1600 
1600-1800 
1800-1900 
1900-2000 
2000-2030 

2030 
2100 

รายงานตัว, พิธีสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของหน่วย 
ตรวจร่างกาย (ณ หน่วยตรวจโรค/ รพ.ทบ. ในพ้ืนที่),  
ตรวจเครื่องแต่งกาย 
ทัณฑเ์ดิน 
ปรับปรุงวินัย 
รับประทานอาหาร 
การฝึกบุคคลเบื้องต้น (ท่ามือเปล่า, ท่าอาวุธ) 
ออกก าลังกาย 
รับประทานอาหาร 
อบรม 
ภารกิจส่วนตัว 
สวดมนต์ 
นอน (ฝึกยืนยาม) 

เครื่องแบบสนาม  
 
 
” 
 ” 
” 
 ” 
” 
” 

ชุดล าลอง 
” 
” 
” 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
ฝึกยืนยามสวม

เครื่องแบบสนาม 
ว.+1 0530 

0545-0630 
0630-0715 
0715-0745 
0745-0800 
0800-1000 
1000-1200 
1200-1300 
1300-1600 
1600-1800 
1800-1900 
1900-2000 
2000-2030 

2030 
2100 

ตื่นนอน 
ออกก าลังกาย 
ภารกิจส่วนตัว 
รับประทานอาหาร 
ตรวจเครื่องแต่งกาย 
ทัณฑเ์ดิน 
ปรับปรุงวินัย 
รับประทานอาหาร 
การฝึกบุคคลเบื้องต้น (ท่ามือเปล่า, ท่าอาวุธ) 
ออกก าลังกาย 
รับประทานอาหาร 
อบรม 
ภารกิจส่วนตัว 
สวดมนต์ 
นอน (ฝึกยืนยาม) 

ชุดล าลอง 
” 
 ”  

เครื่องแบบสนาม 
” 
” 
 ” 
” 
 ” 
” 
” 

ชุดล าลอง 
” 
” 
” 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ฝึกยืนยามสวม
เครื่องแบบสนาม 

 



วัน เวลา การปฏิบัติ การแต่งกาย หมายเหตุ 
ว.+2 0530 

0545-0630 
0630-0715 
0715-0745 
0745-0800 
0800-1000 
1000-1200 
1200-1300 
1300-1600 
1600-1800 
1800-1900 
1900-2000 
2000-2030 

2030 
2100 

ตื่นนอน 
ออกก าลังกาย 
ภารกิจส่วนตัว 
รับประทานอาหาร 
ตรวจเครื่องแต่งกาย 
ทัณฑเ์ดิน 
ปรับปรุงวินัย 
รับประทานอาหาร 
การฝึกบุคคลเบื้องต้น (ท่ามือเปล่า, ท่าอาวุธ) 
ออกก าลังกาย 
รับประทานอาหาร 
อบรม 
ภารกิจส่วนตัว 
สวดมนต์ 
นอน (ฝึกยืนยาม) 

ชุดล าลอง 
” 
 ”  

เครื่องแบบสนาม 
” 
” 
 ” 
” 
 ” 
” 
” 

ชุดล าลอง 
” 
” 
” 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ฝึกยืนยามสวม
เครื่องแบบสนาม 

 
ว.+3 0530 

0545-0630 
0630-0715 
0715-0745 
0745-0800 
0800-1000 
1000-1200 
1200-1300 
1300-1600 
1600-1800 
1800-1900 
1900-2000 
2000-2030 

2030 
2100 

ตื่นนอน 
ออกก าลังกาย 
ภารกิจส่วนตัว 
รับประทานอาหาร 
ตรวจเครื่องแต่งกาย 
ทัณฑเ์ดิน 
ปรับปรุงวินัย 
รับประทานอาหาร 
การฝึกบุคคลเบื้องต้น (ท่ามือเปล่า, ท่าอาวุธ) 
ออกก าลังกาย 
รับประทานอาหาร 
อบรม 
ภารกิจส่วนตัว 
สวดมนต์ 
นอน (ฝึกยืนยาม) 

ชุดล าลอง 
” 
 ”  

เครื่องแบบสนาม 
” 
” 
 ” 
” 
 ” 
” 
” 

ชุดล าลอง 
” 
” 
” 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ฝึกยืนยามสวม
เครื่องแบบสนาม 

 



วัน เวลา การปฏิบัติ การแต่งกาย หมายเหตุ 
ว.+4 0530 

0545-0630 
0630-0715 
0715-0745 
0745-0800 
0800-1000 
1000-1200 
1200-1300 
1300-1600 
1600-1800 
1800-1900 
1900-2000 
2000-2030 

2030 
2100 

ตื่นนอน 
ออกก าลังกาย 
ภารกิจส่วนตัว 
รับประทานอาหาร 
ตรวจเครื่องแต่งกาย 
ทัณฑเ์ดิน 
ปรับปรุงวินัย 
รับประทานอาหาร 
การฝึกบุคคลเบื้องต้น (ท่ามือเปล่า, ท่าอาวุธ) 
ออกก าลังกาย 
รับประทานอาหาร 
อบรม 
ภารกิจส่วนตัว 
สวดมนต์ 
นอน (ฝึกยืนยาม) 

ชุดล าลอง 
” 
 ”  

เครื่องแบบสนาม 
” 
” 
 ” 
” 
 ” 
” 
” 

ชุดล าลอง 
” 
” 
” 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ฝึกยืนยามสวม
เครื่องแบบสนาม 

 

ว.+5 0530 
0545-0630 
0630-0715 
0715-0745 
0745-0800 

ตื่นนอน 
ออกก าลังกาย 
ภารกิจส่วนตัว 
รับประทานอาหาร 
พิธีสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของหน่วย, ส่งตัวกลับหน่วยต้นสังกัด 

ชุดล าลอง 
” 
” 

เครื่องแบบสนาม 
” 

 
 
 
 

 

     ตรวจถูกต้อง 

      (ลงชื่อ) พ.อ. ชาย   เพ่ิมทรัพย์  

           ( ชาย   เพ่ิมทรัพย์ ) 

          รอง ผอ.กอง กพ.ทบ. 

       ๓๐  ก.ย. ๖๒ 

 

 



ผนวก ง    ค าแนะน าในการประสานการปฏิบตัิ และการสนับสนุนอืน่ ๆ 
     ประกอบค าสัง่ ทบ. ที่ ๓๖๗/๒๕๖๒ ลง  ๒ ต.ค. ๖๒ เรื่อง การด าเนนิการตอ่ก าลังพลที่กระท า
     ผิดวินัยทหารและประพฤตตินไม่เหมาะสม  

๑. การเตรียมตัวและสิง่อุปกรณ์ของผู้เขา้รับการฝกึธ ารงวินัย 
    ๑.๑ ผู้เข้ารบัการฝึกธ ารงวินัย  
  - ก าลังพลชาย ตดัผมสัน้ข้างขาว ขา้งบนยาวไม่เกิน ๐.๕ ซม.  
  - ก าลังพลหญิง ทรงผมตามระเบียบที่ทางราชการก าหนด 
 ๑.๒ เครื่องแบบสนาม ไมต่ิดป้ายชื่อ และเครื่องหมายยศ 
 ๑.๓ ชุดวอร์มของหนว่ย และรองเท้าผ้าใบสดี า 
 ๑.๔ เสื้อรองใน พธ.ทบ. 
 ๑.๕ กางเกงขาสัน้ พธ.ทบ. 
 ๑.๖ เครื่องใช้สว่นตวั 

๒. การเตรียมสิง่อุปกรณ์ของศนูย์ธ ารงวนิัย 
 ๒.๑ หมวกเหลก็สีแดง 
 ๒.๒ สายโยงบ่า เขม็ขดัสนาม กระติกน้ า 
 ๒.๓ เป้สนาม บรรจนุ้ าหนัก 12 กก. 
 ๒.๔ อาวุธประจ ากาย ปลย.(แบบจ าลอง) 
 ๒.๕ เตียงนอน ที่นอน หมอน มุ้ง และผา้หม่ 

๓. การปฏิบตัิของผู้เข้ารบัการฝกึธ ารงวนิัย 
 ๓.๑ รายงานตวักับ ผบ.ศูนย์ธ ารงวินัย 
 ๓.๒ ตรวจร่างกาย 
 ๓.๓ เขียนรายงานความผดิ และลงลายมือชื่อ 
 ๓.๔ รับสิ่งอปุกรณ ์และรบัฟังค าชี้แจง 
 ๓.๕ รับการฝึกตามระเบียบปฏิบตัิประจ าของศนูย์ฝึกธ ารงวนิยั 
 ๓.๖ เมื่อฝึกครบตามระยะเวลา ส่งคืนสิง่อุปกรณ์ ทีเ่บิกยืมจากศูนยธ์ ารงวนิัย 
 ๓.๗ ลงลายมือชื่อในสมดุลงชื่อ และส่งตวักลบัหน่วยต้นสงักัด 
๔. การสนบัสนนุอื่น ๆ 
 ๔.๑ หนว่ยตน้สังกดั ผู้เข้ารับการฝึกธ ารงวนิัย 
  ๔.๑.๑ จัดผู้ควบคมุเปน็นายทหารสญัญาบัตร จ านวน ๑ นาย 
  ๔.๑.๒ จัดยานพาหนะพร้อมพลขบั รับ-ส่ง และสนับสนุน สป.๓ ตามระยะทาง 
  ๔.๑.๓ ให้การสนับสนุนงบประมาณตามระเบียบ หลักเกณฑ์ ที่ทางราชการก าหนด 



 
- ๒ - 

 ๔.๒ ศูนย์ธ ารงวินัยของหนว่ย 
  ๔.๒.๑ ควบคุมและจดัการฝกึ รวมถึงสถานที่ฝึกให้เปน็ไปตามระเบียบปฏิบัตปิระจ า 
  ๔.๒.๒ ให้จัดเจ้าหนา้ที่บันทึกภาพการฝึกธ ารงวินัย  
  ๔.๒.๓ ให้การสนับสนุนสิ่งอุปกรณอ์ื่น ๆ ตามความเหมาะสม 
  ๔.๒.๔ รายงานผลการฝึกธ ารงวินัย พร้อมภาพถ่ายตามขอ้ ๔.๒.๒ ให ้ทบ. (ผ่าน กพ.ทบ.)        
   ประจ าทกุ ๓ เดือน เพ่ือด าเนินการต่อไป 

หมายเหตุ ๑. การประพฤติปฏิบัติตนไม่เหมาะสม ได้แก่  
      ๑.๑  ยาเสพติดทุกกรณี เช่น เสพ, ครอบครอง, จ าหน่าย เป็นต้น  
      ๑.๒  การลักลอบค้าอาวุธหรือน าอาวุธยุทโธปกรณ์ และสิ่งอุปกรณ์อื่น ๆ ของทางราชการไป
จ าหน่าย เช่น สิ่งอุปกรณ์ประเภทท่ี ๓, สิ่งอุปกรณ์ประเภทท่ี ๕ เป็นต้น   
      ๑.๓ ท าตัวเป็นผู้มีอิทธิพลใช้อ านาจข่มขู่ผู้อื่นให้เกรงกลัว หรือหาผลประโยชน์ในทางทุจริต 
เช่น ทวงหนี้, มาเฟีย, ค้ามนุษย์ เป็นต้น  
        ๑.๔  การลักทรัพย ์การยักยอกทรัพย์สิน ซึ่งก่อให้เกิดความเสียหายต่อทางราชการ เช่น เงิน, ทรัพย์สิน 
เป็นต้น 
      ๑.๕ การประพฤติตนในทางชู้สาว ซึ่งผิดท านองครองธรรมและศีลธรรมอันดี  
     ๑.๖ การใช้สื่อโซเชียลมีเดียที่สร้างความเสียหาย เช่น ใส่ความ, ภาพการฝึก, ภาพการแต่งกาย
ในชุดเครื่องแบบที่ไม่เหมาะสม เป็นต้น 
   ๒.  ในระหว่างการฝึกธ ารงวนิัย หากผู้เข้ารับการฝึกธ ารงวินยัมีปัญหาด้านสุขภาพ ให้ ผบ.ศูนย์ธ ารงวินัย 
ยุติการฝึกฯ ได้ หรือกรณีที่ ผบ.ศูนย์ธ ารงวนิัย ได้รับการรายงานจากชดุครูฝึกแล้ว เห็นว่า ผู้เข้ารับการฝึกฯ 
ขาดความตั้งใจในการฝึกฯ หรือผลการฝึกฯ ไม่เป็นตามเกณฑ์ที่ก าหนด ให้ ผบ.ศูนย์ธ ารงวินัย มีอ านาจเพ่ิมเวลา 
ในการฝึกฯ ได้ตามที่เห็นสมควร แต่ต้องไม่เกินจ านวนวันที่ก าหนดใน ผนวก ก – ผนวก ค 
      

------------------------------------ 
 
           ตรวจถูกต้อง 

           (ลงชือ่) พ.อ. ชาย  เพ่ิมทรพัย ์

                ( ชาย  เพิ่มทรัพย์ ) 
               รอง ผอ.กอง กพ.ทบ. 
               ๓๐ ก.ย. ๖๒ 
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