
- ส าเนาคู่ฉบับ -  
          กระดาษเขียนข่าว                     ทบ.๔๖๓-๐๐๗ 

แบบ สส.๖                                                                                               ท่ี..................................... 
ส าหรบัเจ้าหน้าทีศู่นย์การสือ่สาร                                                 .       

.                                                                                                                                         
ความเร่งด่วน – ผู้รับปฏิบัต ิ

ด่วนที่สุด 
ความเร่งด่วน – ผู้รับทราบ 

ด่วนที่สุด 

หมู่วนั - เวลา          
 

     ๑๙ เม.ย. ๖๑ 

ค าแนะน า 
หมู่/ค า 
ประเภทเอกสาร 

จาก  กพ.ทบ. ที่ กห ๐๔๐๑/๔๓๔ 

ถงึผู้รับปฏิบัติ   สลก.ทบ., สสน.บก.ทบ., กพ.ทบ.(กองธุรการ ฯ), ขว.ทบ., ยก.ทบ., กบ.ทบ., กร.ทบ., สปช.ทบ., นรด.,  
กง.ทบ., สห.ทบ., สก.ทบ., สตน.ทบ., สวพ.ทบ., สบ.ทบ., จบ., ขส.ทบ., กช., สส., ยย.ทบ., กส.ทบ.,  
วศ.ทบ., พธ.ทบ., สพ.ทบ., ยศ.ทบ., รร.จปร., พล.ป., นปอ., ขกท., ศบบ., นสศ., พล.ม.๒ รอ., สธน.ทบ.,  
ศซบ.ทบ., ดย.ทบ., ทภ.๑, ทภ.๒, ทภ.๓, ทภ.๔  

ผู้รับทราบ สง.ผบ.ทบ., สง.รอง ผบ.ทบ., สง.ปษ.ทบ.,  สง.ผช.ผบ.ทบ.(๑), สง.ผช.ผบ.ทบ.(๒), สง.เสธ.ทบ., 
สง.รอง เสธ.ทบ.(๑), สง.รอง เสธ.ทบ.(๒), สง.รอง เสธ.ทบ.(๓), สง.รอง เสธ.ทบ.(๔), สง.รอง เสธ.ทบ.(๕), 
สง.ปรมน.ทบ., ฝกพ.ศปก.ทบ., สผพ.กพ.ทบ., สพบ.กพ.ทบ.  

                            ด้วยผู้บังคับบัญชาของ ทบ. มีความห่วงใยต่อพฤติกรรมการแสดงออกของก าลังพลในลักษณะ          
ที่ไม่เหมาะสม และการกระท าที่ผิดกฎหมาย ส่งผลให้ ทบ. เสื่อมเสียชื่อเสียง ดังนั้น จึงขอให้ผู้บังคับหน่วยด าเนินการ
ดังนี้ 
 ๑. เน้นย้ า ก ากับดูแล ให้ก าลังพลปฏิบัติตนอยู่ในระเบียบวินัยอย่างเคร่งครัด รวมถึงห้ามเข้าไป         
ยุ่งเกี่ยวกับการกระท าที่ผิดกฎหมายทุกกรณี เช่น การกระท าความผิดเกี่ยวกับ พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ ฯ, ท าตัวเป็น             
ผู้มีอิทธิพล หรือร่วมกับกลุ่มผู้มีอิทธิพล, การเรียกรับผลประโยชน์จากการปฏิบัติหน้าที่, การลักลอบขนสินค้าหรือ
จ าหน่ายสินค้าหลีกเลี่ยงภาษีศุลกากร รวมถึงการแสดงออกหรือพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม  
 ๒. หากตรวจพบว่ามีก าลังพลของหน่วยกระท าตัวฝ่าฝืนหรือตกเป็นข่าว ให้ผู้บังคับหน่วยด าเนินการ
ด้านวินัยตามอ านาจของผู้บังคบับัญชา และผู้บังคับบัญชาชั้นเหนือขึ้นไป ๒ ระดับ ต้องร่วมรับผิดชอบต่อการกระท านั้น 
และที่ส าคัญจะต้องไม่มีก าลังพลประพฤติหรือปฏิบัติไม่เหมาะสม หรือขัดต่อกฎหมาย ซึ่งท าให้ ทบ. เสื่อมเสียชื่อเสียง
เป็นอันขาด 
 
 
 
 

 อ้างถึงข่าว ชื่อผู้เขียนข่าว 
พ.ท. ปิยะภัทร  เสนีวงษ์ 
      ( ปิยะภัทร เสนีวงษ์ )           
           หน.กพ.ทบ. 

หน่วย กปค.สปบ.กพ.ทบ. 
 

หน้า ๑ ใน ๑ หน้า 
จัดประเภทเอกสาร 

จัด         ไม่ 
โทร. ๐-๒๒๙๗-๗๑๓๙ 

   

ส าหรับ 
พนักงาน 

รับ
เมื่อ 

วันที่ เวลา ระบบ
เครื่อง
สื่อสาร 

ชื่อ
พนักงาน ส่ง

เสร็จ 

วันที่ เวลา ระบบ
เครื่อง
สื่อสาร 

ชื่อ
พนักงาน 

รับรองว่าเป็นข่าวราชการ 
(ลงชื่อ) พ.อ .ธราทร ชาญแก่นจันทร์ 
           ( ธราทร ชาญแก่นจันทร์ )                                  

                นปก.ประจ า กพ.ทบ.              
                  ผูอ้นุมัติข่าว 

             - ส าเ 



าคู่ฉบับ - 

          กระดาษเขียนข่าว                     ทบ.๔๖๓-๐๐๗ 

แบบ สส.๖                                                                                               ท่ี..................................... 
ส าหรบัเจ้าหน้าทีศู่นย์การสือ่สาร                                                 .       

.                                                                                                                                         
ความเร่งด่วน – ผู้รับปฏิบัต ิ

ด่วนที่สุด 
ความเร่งด่วน – ผู้รับทราบ 

ด่วนที่สุด 

หมู่วนั - เวลา          
 

     ๒๕ เม.ย. ๖๑ 

ค าแนะน า 
หมู่/ค า 
ประเภทเอกสาร 

จาก  กพ.ทบ. ที่ กห ๐๔๐๑/๔๕๐ 

ถงึผู้รับปฏิบัติ   สลก.ทบ., สสน.บก.ทบ., กพ.ทบ.(กองธุรการ ฯ), ขว.ทบ., ยก.ทบ., กบ.ทบ., กร.ทบ., สปช.ทบ., นรด.,  
กง.ทบ., สห.ทบ., สก.ทบ., สตน.ทบ., สวพ.ทบ., สบ.ทบ., จบ., ขส.ทบ., กช., สส., ยย.ทบ., กส.ทบ.,  
วศ.ทบ., พธ.ทบ., สพ.ทบ., ยศ.ทบ., รร.จปร., พล.ป., นปอ., ขกท., ศบบ., นสศ., พล.ม.๒ รอ., สธน.ทบ.,  
ศซบ.ทบ., ดย.ทบ., ทภ.๑, ทภ.๒, ทภ.๓, ทภ.๔  

ผู้รับทราบ สง.ผบ.ทบ., สง.รอง ผบ.ทบ., สง.ปษ.ทบ.,  สง.ผช.ผบ.ทบ.(๑), สง.ผช.ผบ.ทบ.(๒), สง.เสธ.ทบ., 
สง.รอง เสธ.ทบ.(๑), สง.รอง เสธ.ทบ.(๒), สง.รอง เสธ.ทบ.(๓), สง.รอง เสธ.ทบ.(๔), สง.รอง เสธ.ทบ.(๕), 
สง.ปรมน.ทบ., ฝกพ.ศปก.ทบ., สผพ.กพ.ทบ., สพบ.กพ.ทบ.  

                            ด้วยผู้บังคับบัญชาของ ทบ. มีความห่วงใยการรักษาระเบียบวินัยของก าลังพล และพฤติกรรม           
ที ่ไม่เหมาะสม ดังนั ้น จึงขอให้ผู ้บังคับบัญชาทุกระดับชั ้น เน้นย้ า กวดขันและก ากับดูแลผู ้ใต้บังคับบัญชา                
ดังนี้  
 ๑. การปฏิบัติตนให้อยู่ในระเบียบวินัยโดยเคร่งครัด การแต่งกาย เครื่องประกอบการแต่งกาย ทรงผม        
จะต้องเรียบร้อย ถูกต้อง รวมถึงไม่สมควรแสดงพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม ในทุกกรณีและทุกสถานที่ เช่น การขับขี่
ยานพาหนะในลักษณะที่ท าให้ผู้อื่นเดือดร้อนหรือได้รับอันตราย การเสพเครื่องดองของเมาจนเสียกริยา การใช้
กิริยาวาจาก้าวร้าวหยาบคาย         
 ๒. การเผยแพร่ ส่งต่อ ข้อมูลหรือข่าวสาร ที่เข้าข่ายหมิ่นพระบรมเดชานุภาพ และการกระท าอื่น ๆ        
ที่ผิด พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๕๐ 
 ทั้งนี้ หากตรวจพบว่ามีก าลังพลของหน่วยกระท าตัวฝ่าฝืนหรือตกเป็นข่าว ผู้บังคับบัญชาชั้นเหนือ         
ขึ้นไป ๒ ระดับ จะต้องร่วมรับผิดชอบต่อการกระท านั้น โดยผู้บังคับบัญชาชั้นเหนือกว่า ด าเนินการด้านวินัย                  
ตามขอบเขตอ านาจ และให้มีผลต่อการพิจาณาบ าเหน็จประจ าปีด้วย ทั้งนี้ หากการกระท านั้นถือเป็นความผิด               
อย่างร้ายแรง หรือประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง ให้หน่วยรายงานด่วนถึง ผบ.ทบ. (ผ่าน กพ.ทบ.) โดยทันที และด าเนินการ
แก้ไขปัญหาก าลังพลโดยรวดเร็ว และรวมทั้งจะต้องไม่มีก าลังพลของหน่วย ประพฤติหรือปฏิบัติไม่เหมาะสม              
หรือการกระท าที่ผิดกฎหมาย ซึ่งท าให้ ทบ. เสื่อมเสียชื่อเสียงเป็นอันขาด 
 

 อ้างถึงข่าว ชื่อผู้เขียนข่าว 
พ.ท.  ปิยะภัทร  เสนีวงษ์ 
      ( ปิยะภัทร เสนีวงษ์ )           
           หน.กพ.ทบ. 

หน่วย กปค.สปบ.กพ.ทบ. 
 

หน้า ๑ ใน ๑ หน้า 
จัดประเภทเอกสาร 

จัด         ไม่ 
โทร. ๐-๒๒๙๗-๗๑๓๙ 

   

ส าหรับ 
พนักงาน 

รับ
เมื่อ 

วันที่ เวลา ระบบ
เครื่อง
สื่อสาร 

ชื่อ
พนักงาน ส่ง

เสร็จ 

วันที่ เวลา ระบบ
เครื่อง
สื่อสาร 

ชื่อ
พนักงาน 

รับรองว่าเป็นข่าวราชการ 
(ลงชื่อ) พ.อ. ธราทร ชาญแก่นจันทร ์

                  ( ธราทร ชาญแกน่จันทร์)                      
                 นปก.ประจ า กพ.ทบ.           
                 ผู้อนุมัติข่าว 



              

กระดาษเขียนข่าว                     ทบ.๔๖๓-๐๐๗ 

แบบ สส.๖                                                                                               ท่ี..................................... 
ส าหรบัเจ้าหน้าทีศู่นย์การสือ่สาร                                                 .        

ความเร่งด่วน – ผู้รับปฏิบัต ิ

ด่วนที่สุด 
ความเร่งด่วน – ผู้รับทราบ 

ด่วนที่สุด 

หมู่วนั - เวลา          
 

    ๑๑ พ.ค. ๖๑ 

ค าแนะน า 
หมู่/ค า 
ประเภทเอกสาร 

จาก  กพ.ทบ. ที่ กห ๐๔๐๑/๕๑๒ 

ถงึผู้รับปฏิบัติ   สลก.ทบ., สสน.บก.ทบ., กพ.ทบ.(กองธุรการ ฯ), ขว.ทบ., ยก.ทบ., กบ.ทบ., กร.ทบ., สปช.ทบ., นรด.,  
กง.ทบ., สห.ทบ., สก.ทบ., สตน.ทบ., สวพ.ทบ., สบ.ทบ., จบ., ขส.ทบ., กช., สส., ยย.ทบ., กส. ทบ., 
วศ.ทบ., พธ.ทบ., สพ.ทบ., ยศ.ทบ., รร.จปร., พล.ป., นปอ., ขกท., ศบบ., นสศ., พล.ม.๒ รอ., สธน.ทบ.,  
ศซบ.ทบ., ดย.ทบ., ทภ.๑, ทภ.๒, ทภ.๓, ทภ.๔  

ผู้รับทราบ สง.ผบ.ทบ., สง.รอง ผบ.ทบ., สง.ปษ.ทบ.,  สง.ผช.ผบ.ทบ.(๑), สง.ผช.ผบ.ทบ.(๒), สง.เสธ.ทบ., 
สง.รอง เสธ.ทบ.(๑), สง.รอง เสธ.ทบ.(๒), สง.รอง เสธ.ทบ.(๓), สง.รอง เสธ.ทบ.(๔), สง.รอง เสธ.ทบ.(๕), 
สง.ปรมน.ทบ., ฝกพ.ศปก.ทบ., สผพ.กพ.ทบ., สพบ.กพ.ทบ.  

                            เนื่องด้วยปัจจุบันยังปรากฏว่ามีก าลังพลของ ทบ. ละเลยต่อการปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการ          
มีความประพฤติไม่เหมาะสม และมีการกระท าความผิดกฎหมาย ดังนั้น จึงขอให้ผู้บังคับหน่วย เน้นย้ า กวดขันก ากับดูแล
ผู้ใต้บังคับบัญชา ดังนี้  
 ๑. การใช้ การเข้าถึงระบบคอมพิวเตอร์ จะต้องไม่ส่งผลให้บุคคลหรือหน่วยงานได้รับความเสียหาย เช่น        
การโพสต์รูปภาพ, คลิปวีดีโอ, การส่งต่อข้อความในลักษณะที่ไม่เหมาะสม, ความลับของทางราชการ และการใช้      
สื่อต่าง ๆ ในการกระท าความผิดกฎหมาย ซึ่งการกระท าดังกล่าวเป็นความผิดเกี่ยวกับ พ.ร.บ. คอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๕๐ 
รวมถึงการแสดงพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม เช่น เมาสุราอาละวาด ยิ งปืนในที่สาธารณะ การกระท าตัวเป็นผู้มีอิทธิพล      
และเกี่ยวข้องกับสิ่งผิดกฎหมายทุกกรณี หากตรวจพบว่ามีก าลังพลของหน่วยกระท าตัวฝ่าฝืนหรือตกเป็นข่าว          
ท าให้ ทบ. เสื่อมเสียชื่อเสียง ถือเป็นความผิด พ.ร.บ. ว่าด้วยวินัยทหาร พ.ศ. ๒๔๗๖ โดยให้ถือว่าเป็นความผิดวินัย       
ฐานประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง 
 ๒. การแสดงความเคารพให้ปฏิบัติตามข้อบังคับทหารว่าด้วยการเคารพ โดยเคร่งครัด การแต่งเครื่องแบบ
จะต้องเรียบร้อยถูกต้อง ทรงผมของทหารชาย ด้านบนความยาวไม่เกิน ๓ ซม. ด้านข้างและด้านหลังตัดเกรียนขาว          
ทหารหญิงห้ามปล่อยผมยาวติดปกคอเสื้อ, ท าสีผมผิดธรรมชาติ, ถักผม, ผมทรงหางม้า, ผมปิดหน้าผาก ห้ามแต่งหน้า           
ด้วยประการใด ๆ นอกจากการใช้แป้งผัดหน้า และการทาปากซึ่งให้กระท าได้เพียงบาง ๆ เท่านั้น ส าหรับลูกจ้างประจ า
และพนักงานราชการ ให้ถือปฏิบัติเช่นเดียวกัน 
 กรณีที่ก าลังพลกระท าความผิด ตามข้อ ๑ และข้อ ๒ ผู้บังคับบัญชาชั้นเหนือขึ้นไป ๒ ระดับ จะต้องร่วม
รับผิดชอบต่อการกระท านั้น และผู้บังคับหน่วยถือว่าบกพร่องต่อการปฏิบัติหน้าที่ ให้หน่วยรายงานการด าเนินการ     
ด้านก าลังพลถึง ทบ. (ผ่าน กพ.ทบ.) เพื่อพิจารณาด าเนินการต่อไป 

 อ้างถึงข่าว ชื่อผู้เขียนข่าว 
พ.ท.  ปิยะภัทร เสนีวงษ์  
      ( ปิยะภัทร เสนีวงษ์ )           
           หน.กพ.ทบ. 

หน่วย กปค.สปบ.กพ.ทบ. 
 

หน้า ๑ ใน ๑ หน้า จัดประเภทเอกสาร 
จัด         ไม่ 

โทร. ๐-๒๒๙๗-๗๑๓๙ 

   

ส าหรับ 
พนักงาน 

รับ
เมื่อ 

วันที่ เวลา ระบบ
เครื่อง
สื่อสาร 

ชื่อ
พนักงาน ส่ง

เสร็จ 

วันที่ เวลา ระบบ
เครื่อง
สื่อสาร 

ชื่อ
พนักงาน 

รับรองว่าเป็นข่าวราชการ 
 พ.อ.ธราทร ชาญแก่นจันทร์ 

         (ธราทร ชาญแก่นจันทร์)                        
          นปก.ประจ า กพ.ทบ.               
              ผู้อนุมัติข่าว 

 


