


กรมสารวัตรทหารเรือ     ได้ดำาเนินการจัดทำาคู่มือ 

แนะนำาการแต่งกายที่ถูกต้อง (ฉบับย่อ) โดยได้รวบรวม  

กฎกระทรวง คำาสั่ง คำาชี้แจง ระเบียบข้อบังคับ   และบันทึกสั่งการ

ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องสำาคัญ ๆ ไว้เป็นตัวอย่าง เพื่อเป็นแนวทางในการ

แต่งกายที่ถูกต้อง

หวังเป็นอย่างยิ่งว่า  คู่มือฉบับนี้จะเป็นประโยชน์แก่ข้าราชการ 

พลทหาร ข้าราชการกลาโหมพลเรือน และลูกจ้างในสังกัดกระทรวง

กลาโหม  ตลอดจนผู้ที่มีความสนใจในการแต่งกาย  และปฏิบัติตน

ให้ถูกต้องเหมาะสม รวมทั้งช่วยกันเผยแพร่ ติชม เพื่อที่จะได้นำาไป

ปรับปรุงในโอกาสต่อไป



การแต่งกายที่ถูกต้องตามกฎกระทรวง (พ.ศ.๒๕๑๘)               

ว่าด้วยเครื่องแบบทหารเรือ ฉบับที่ ๑๖

• ผ้าผูกคอสีดำาขนาดตามที่กำาหนด คือ กว้าง ๖ ซม. (ซ้ายทับขวา) 

โบสีขาวขนาด ๑ ซม. ปลายโบต่ำาจากผ้าผูกคอดำา ๒ – ๓ ซม. 

• แขนเสื้อกะลาสีกากียาวขนาดตามที่กำาหนด คือ ยาวเพียง 

ใต้ศอก ๖ ซม.

• ชายเสื้อกะลาสียาวขนาดที่กำาหนด คือ ชายเสื้อยาวปิดตะโพก

• เสื้อซับในชุดกะลาสีตามที่กำาหนด คือ เสื้อสีขาวคอกลมเรียบ 

รอบวงคอขลิบด้วยแถบผ้าสีน้ำาเงินดำา กว้าง ๑ ซม. แขนยาว

เพียง ๑ ศอก

• เสื้อยืดชั้นในสีขาวจะต้องไม่มีส่วนใดส่วนหนึ่งออกมาให้เห็น  

เมื่อมองจากภายนอก

• ขากางเกงกะลาสีขนาดตามที่กำาหนด คือ ปลายขากว้างไม่น้อย

กว่า ๒๒ ซม. และไม่เกิน ๒๗ ซม.



ตัวอย่างการแต่งกายข้าราชการชาย

สัญญาบัตร

จ่า

พันจ่า

พลทหาร



การแต่งกายที่ถูกต้องตามกฎกระทรวง (พ.ศ.๒๕๑๘)               

ว่าด้วยเครื่องแบบทหารเรือ ฉบับที่ ๑๖

• กระโปรงแบบตามที่กำาหนด คือ ด้านหน้าขวาและซ้ายมีกระเป๋า

ไม่มีปก ข้างละ ๑ กระเป๋า ปากกระเป๋าเฉียงลงทางข้างเล็กน้อย 

ชายกระโปรงไม่บาน ด้านหลังไม่ผ่า มีจีบพับทบเข้าหากันชั้น

เดียว โดยมีห่วงกระโปรง ๔ ห่วง สำาหรับร้อยสายเข็มขัด

• กระโปรงมีความยาวปิดเข่าพอสมควร

• ขากางเกงหญิงขนาดตามที่กำาหนด คือ ปลายขากว้างไม่น้อยกว่า 

๑๖ ซม. และไม่เกิน ๒๔ ซม.

• ถุงน่องแบบและสีตามที่กำาหนด คือ สีน้ำาตาลอ่อน ไม่มีลวดลาย 

และเป็นชนิดยาวเหนือเข่า

• รองเท้าหุ้มส้นหนังสีดำา และไม่มีลวดลาย

• สวมถุงเท้าสีเดียวกับรองเท้า ไม่มีลวดลาย



ตัวอย่างการแต่งกายข้าราชการหญิง

สัญญาบัตร

จ่า

พันจ่า

ลูกจ้าง



การแต่งกายที่ถูกต้องตามระเบียบและคำาสั่งการต่าง ๆ 

ของกองทัพเรือที่เกี่ยวข้อง

• การสวมเครื่องแบบเฉพาะกาล

เสื้อกันหนาวตามแบบที่ ทร. กำาหนด 

ต้องประดับเครื่องหมายยศชนิด

อินทรธนูผ้าเสียบกับอินทรธนูอ่อน 

ด้วยทุกครั้ง และให้ใช้ได้เฉพาะช่วง 

ฤดูหนาว ตั้งแต่ ๑ พ.ย. ถึง ๒๘ 

หรือ ๒๙ ก.พ. ของทุกปีเท่านั้น 

โดยช่วงเวลานอกเหนือจากนี้ให้ใช้

เฉพาะภายในกรมกองได้ตามปกติ 

หรือตามที่ ทร. จะสั่งการเป็นครั้ง

คราวไป และให้ใช้ส่วนประกอบ

เครื่องแบบให้ครบถ้วนและถูกต้อง

ตามกฎกระทรวงฯ



• ทรงผมข้าราชการ ทหาร พนักงานราชการ และลูกจ้างชาย  

ให้ตัดสั้น ด้านข้างขาว ด้านบนพองามประมาณ ๒ – ๓ ซม.

• หมวกป้องกันศีรษะสำาหรับขับขี่รถจักรยานยนต์ คือ แบบเต็มใบ 

สีขาว ไม่มีลวดลาย

• สายเข็มขัดหนังหรือสายเข็มขัดถักสีดำา ปลายสายหุ้มด้วยโลหะสีดำา

การแต่งกายที่ถูกต้องตามระเบียบและคำาสั่งการต่าง ๆ 

ของกองทัพเรือที่เกี่ยวข้อง



ความผิดตามระเบียบและข้อบังคับอื่น ๆ 

ที่มักถูกตรวจพบ

ระเบียบกระทรวงกลาโหม ว่าด้วยป้ายชื่อติดเครื่องแบบ  

(ฉบับที่ ๖) พ.ศ.๒๕๖๑ 

• ป้ายชื่อไม่ถูกต้องตามแบบที่กำาหนด แบบที่ถูกต้อง คือ ทำาด้วย

โลหะ หรือพลาสติกเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า กว้าง ๒ ซม. ยาว  

๗.๕ ซม. หนา ๐.๑ ซม. มีเส้นขอบสีขาว ประมาณ ๐.๑ ซม.

• ชื่อตัวและชื่อสกุลในป้ายชื่อไม่ถูกต้อง แบบที่ถูกต้อง คือ  

ตัวอักษรสีขาว มีขนาดสูงประมาณ ๐.๗ ซม. แบบอักษร  

TH SarabunPSK

คำาชี้แจงกองทัพเรือ ที่ ๑๑/๒๕๐๘ เรื่องการประดับแพรแถบ 

ของเครื่องราชอิสริยาภรณ์

• ใช้แพรแถบชนิดหุ้มพลาสติก ที่ถูกต้อง คือ ห้ามใช้วัตถุชนิดใส

หุ้มแพรแถบเครื่องราชอิสริยาภรณ์



กำลังพล  กองทัพเรือ

กำลังพล  กองทัพเรือ
KUMLANGPOL

CDR RTN

ความกวาง ๒ ซม. แบบอักษร TH SarabanPSK

ตัวอักษรขนาดประมาณ ๐.๗ ซม.

ความกวาง ๒.๕ ซม.

ความยาว ๗.๕ ซม.

แบบอักษร TH SarabanPSK

ตัวอักษรขนาดประมาณ ๐.๔ ซม.

แบบอักษร TH SarabanPSK

ตัวอักษรขนาดประมาณ ๐.๓ ซม.

แบบอักษร TH SarabanPSK

ตัวอักษรขนาดประมาณ ๐.๓ ซม.

ตัวอักษรตัวสุดทายหางจากขอบขวา

และขอบลาง ดานละประมาณ ๐.๓ ซม.ตัวอักษรตัวสุดทายหางจากขอบซาย

และขอบลาง ดานละประมาณ ๐.๓ ซม.

เครื่องราชอิสริยาภรณ

เหรียญที่พระราชทานเปนที่ระลึก

เหรียญบำเหน็จในราชการ

 สำหรับทานที่ไป
ราชการชายแดน

 สำหรับทานที่ไมไดไป
ราชการชายแดน

เหรียญที่พระราชทานเปนที่ระลึก

ความยาว ๗.๕ ซม.

เครื่องราชอิสริยาภรณ เหรียญบำเหน็จในราชการ

กำลังพล  กองทัพเรือ

กำลังพล  กองทัพเรือ
KUMLANGPOL

CDR RTN

ความกวาง ๒ ซม. แบบอักษร TH SarabanPSK

ตัวอักษรขนาดประมาณ ๐.๗ ซม.

ความกวาง ๒.๕ ซม.

ความยาว ๗.๕ ซม.

แบบอักษร TH SarabanPSK

ตัวอักษรขนาดประมาณ ๐.๔ ซม.

แบบอักษร TH SarabanPSK

ตัวอักษรขนาดประมาณ ๐.๓ ซม.

แบบอักษร TH SarabanPSK

ตัวอักษรขนาดประมาณ ๐.๓ ซม.

ตัวอักษรตัวสุดทายหางจากขอบขวา

และขอบลาง ดานละประมาณ ๐.๓ ซม.ตัวอักษรตัวสุดทายหางจากขอบซาย

และขอบลาง ดานละประมาณ ๐.๓ ซม.

เครื่องราชอิสริยาภรณ

เหรียญที่พระราชทานเปนที่ระลึก

เหรียญบำเหน็จในราชการ

 สำหรับทานที่ไป
ราชการชายแดน

 สำหรับทานที่ไมไดไป
ราชการชายแดน

เหรียญที่พระราชทานเปนที่ระลึก

ความยาว ๗.๕ ซม.

เครื่องราชอิสริยาภรณ เหรียญบำเหน็จในราชการ

ตัวอย่างป้ายชื่อและแพรแถบ

แนะนำาการประดับแพรแถบย่อ



ความผิดตามระเบียบและข้อบังคับอื่น ๆ 

ที่มักถูกตรวจพบ

ข้อบังคับกระทรวงกลาโหม 

ว่าด้วยบัตรประจำาตัว พ.ศ.๒๕๓๒

• พกบัตรประจำาตัวไม่ตรงกับชั้นยศหรือสังกัด ที่ถูกต้อง คือ  

ในกรณีผู้ถือบัตรประจำาตัวได้รับยศทหาร เลื่อนยศทหาร หรือ

เปลี่ยนสังกัด ให้ผู้นั้นขอบัตรประจำาตัวใหม่ภายใน ๓๐ วัน  

นับแต่วันที่ได้รับยศทหาร เลื่อนยศทหาร หรือเปลี่ยนสังกัด

• ไม่ติดบัตรแสดงตนของหน่วยตนเอง

บันทึกกองทัพเรือ ที่ กห ๐๓๔๙/๙๗๖๐ 

เรื่อง การไว้ทรงผมและ การไว้หนวดของข้าราชการ

• ไว้หนวดโดยไม่มีสิทธิ ์ที่ถูกต้อง คือ ต้องโกนหนวด โกนเครา 

กันจอน (เว้นชั้นยศนาวาตรีขึ้นไป สามารถไว้หนวดได้ แต่ต้อง

ตกแต่งให้เรียบร้อย)



ตัวอย่างความผิด

ถือบัตรประจำาตัวไม่ตรงกับชั้นยศหรือสังกัด ที่ถูกต้อง คือ ในกรณี

ผู้ถือบัตรประจำาตัวได้รับยศทหาร เลื่อนยศทหาร หรือเปลี่ยนสังกัด ให้ผู้

นั้นขอบัตรประจำาตัวใหม่ภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับยศทหาร เลื่อน

ยศทหาร หรือเปลี่ยนสังกัด

ไว้หนวดโดยไม่มีสิทธิ์ ที่ถูกต้อง 

คือ ต้องโกนหนวด โกนเครา กันจอน 

(เว้นชั้นยศนาวาตรีขึ้นไป สามารถไว้

หนวดได้ แต่ต้องตกแต่งให้เรียบร้อย) 
รูปสําหรับประกอบการแสดงเทาน้ัน

ต้องติดบัตรแสดงตนของหน่วยตนเอง

ตรงกระเป๋าเสื้อที่หน้าอกด้านซ้าย



รูปสําหรับประกอบการแสดงเทาน้ัน

ความผิดตามระเบียบและข้อบังคับอื่น ๆ 

ที่มักถูกตรวจพบ

ข้อบังคับทหาร ว่าด้วยการเคารพ

• ขาดการเคารพ ที่ถูกต้อง คือ ทหารต้องทำาการเคารพต่อผู้มียศ

สูงกว่า ยกเว้นกำาลังเล่นกีฬา  อยู่ในที่ชุมนุมซึ่งต้องการความสงบ  

เจ็บป่วยอาการสาหัส  แบกหามของหนัก  กำาลังรับประทาน

อาหาร  มีหน้าที่ต้องประจำาขบวนหรือพิธีใด ๆ กำาลังขับขี่ยาน

พาหนะเคลื่อนที่ตามลำาพังในที่คับขัน  เมื่อควบคุมนักโทษไป

นอกเรือนจำา  กำาลังทำาการรักษาพยาบาลตามหน้าที่



ความผิดตามระเบียบและข้อบังคับอื่น ๆ 

ที่มักถูกตรวจพบ

คำาสั่งกระทรวงกลาโหม ที่ ๑๔๔/๓๕  

เรื่อง จำากัดการเสพสุราของข้าราชการ

• ข้าราชการชั้นประทวนดื่มสุรานอกกรมกอง ที่ถูกต้อง คือ 

ข้าราชการชั้นประทวนและลูกจ้างที่แต่งเครื่องแบบ ดื่มสุราได้

เฉพาะในเคหะสถานอันเป็นที่พักอาศัยหรือภายในสโมสรของ

ทางราชการทหารเท่านั้น เว้นแต่งานเลี้ยงฉลองที่ได้รับอนุญาต

ให้จัดขึ้นโดยผู้บังคับบัญชาตั้งแต่ระดับผู้บังคับการกรมขึ้นไป

• พลทหารดื่มสุรา ที่ถูกต้อง คือ ห้ามพลทหารกองประจำาการ 

และพลทหารประจำาการดื่มสุราโดยเด็ดขาด ไม่ว่าจะอยู่ภายใน

หรือภายนอกกรมกอง

• ออกนอกกรมกองโดยไม่มีบัตรอนุญาตลา ที่ถูกต้อง คือ ทหาร

ซึ่งมียศตั้งแต่จ่าเอกลงมา และพลทหาร เมื่อผู้บังคับบัญชา

อนุญาตให้ลา หรือไปราชการโดยลำาพัง ต้องมีบัตรอนุญาตลา 

ไปด้วย



พลทหารดื่มสุรา ที่ถูกต้อง คือ ห้ามพล

ทหารกองประจำาการ และพลทหารประจำา

การดื่มสุราโดยเด็ดขาด ไม่ว่าจะอยู่ภายใน

หรือภายนอกกรมกอง

พลทหารออกนอกกรมกอง

โดยไม่มีบัตรอนุญาตลา ที่ถูกต้อง คือ 

ทหารซึ่งมียศตั้งแต่จ่าเอกลงมา และ

พลทหาร เมื่อผู้บังคับบัญชาอนุญาต

ให้ลา หรือไปราชการโดยลำาพัง ต้องมี

บัตรอนุญาตลาไปด้วย

ข้าราชการชั้นประทวนดื่มสุรานอกกรมกองที่ถูกต้อง คือ ข้าราชการ

ชั้นประทวนและลูกจ้างที่แต่งเครื่องแบบ ดื่มสุราได้เฉพาะในเคหะสถาน

อันเป็นที่พักอาศัย หรือภายในสโมสรของทางราชการทหารเท่านั้น เว้น

แต่งานเลี้ยงฉลองที่ได้รับอนุญาตให้จัดขึ้นโดยผู้บังคับบัญชาตั้งแต่ระดับผู้

บังคับการกรมขึ้นไป

รูปสําหรับประกอบการแสดงเทาน้ัน

ตัวอย่างความผิด



ความผิดตามระเบียบและข้อบังคับอื่น ๆ 

ที่มักถูกตรวจพบ

คำาสั่งกระทรวงกลาโหม ที่ ๘๘/๓๔  

เรื่อง การแต่งเครื่องแบบและ ไว้ทรงผมของทหารหญิง

• ทรงผมไม่เรียบร้อย ที่ถูกต้อง คือ ขมวดปลายผมให้เรียบร้อย  

ไม่ปล่อยให้ยาวประบ่า หรือปรกบ่าจนปิดอินทรธนู

• ทรงผมผิดแบบ ที่ถูกต้อง คือ ห้ามไว้ผมเปีย ผมแกละ ผมทรง

หางม้า ผมม้า (ปรกหน้า) และห้ามใช้ครีมแต่งผมจนดูเหมือน 

ผมเปียก ทำาสีผม

รูปสําหรับประกอบการแสดงเทาน้ัน



คำาสั่งกระทรวงกลาโหม (คำาชี้แจง) ที่ ๑๖๓/๑๔๙๓๖ 

เรื่อง ความประพฤติและการปฏิบัติของทหารหญิง

• แต่งหน้า ทาปากด้วยสีเข้ม ที่ถูกต้อง คือ ในเวลาแต่ง 

เครื่องแบบ ห้ามมิให้ทหารหญิงแต่งหน้าด้วยประการใด ๆ 

นอกจากการใช้แป้งผัดหน้า และการทาปาก ซึ่งให้กระทำาได ้

เพียงบาง ๆ เท่านั้น

• สวมสร้อยข้อมือหรือสวมแหวนเกินกว่า ๑ วง ที่ถูกต้อง คือ  

ในเวลาแต่งเครื่องแบบทหาร ห้ามมิให้ทหารหญิงใช้เครื่อง

อาภรณ์อันมีค่าต่าง ๆ ประดับกาย นอกจากนาฬิกาข้อมือ 

และแหวนเรียบ ๆ เพียง ๑ วง

• แต่งเครื่องแบบข้าราชการหญิงในเวลาตั้งครรภ ์ที่ถูกต้อง คือ 

หญิงผู้ใดมีครรภ์ตั้งแต่ ๓ เดือนขึ้นไป ให้งดแต่งเครื่องแบบทหาร

ไว้ชั่วคราว ในระหว่างงดแต่งเครื่องแบบทหาร ให้แต่งกายชุด

พลเรือนสุภาพชนทั่วไป โดยให้ใช้เสื้อชุดคลุมท้องสีขาว หรือ 

สีตามเหล่าทัพ 



สวมสร้อยข้อมือหรือสวมแหวน

เกินกว่า ๑ วง ที่ถูกต้อง คือ ในเวลา

แต่งเครื่องแบบทหาร ห้ามมิให้ทหาร

หญิงใช้เครื่องอาภรณ์อันมีค่าต่าง ๆ 

ประดับกาย นอกจากนาฬิกาข้อมือ 

และแหวนเรียบ ๆ เพียง ๑ วง

แต่งเครื่องแบบข้าราชการหญิง

ในเวลาตั้งครรภ์ ที่ถูกต้อง คือ หญิงผู้ใด

มีครรภ์ตั้งแต่ ๓ เดือนขึ้นไปให้งดแต่ง

เครื่องแบบทหารไว้ชั่วคราว ในระหว่าง

งดแต่งเครื่องแบบทหาร ให้แต่งกายชุด

พลเรือนสุภาพชนทั่วไป โดยให้ใช้เสื้อ

ชุดคลุมท้องสีขาว หรือสีตามเหล่าทัพ

แต่งหน้า ทาปากด้วยสีเข้ม  

ที่ถูกต้อง คือ ในเวลาแต่งเครื่องแบบ 

ห้ามมิให้ทหารหญิงแต่งหน้าด้วย 

ประการใดๆ นอกจากการใช้แป้ง 

ผัดหน้า และการทาปาก ซึ่งให้

กระทำาได้เพียงบาง ๆ เท่านั้น

ตัวอย่างความผิด

รูปสําหรับประกอบการแสดงเทาน้ัน

รูปสําหรับประกอบการแสดงเทาน้ัน

รูปสําหรับประกอบการแสดงเทาน้ัน



ความผิดตามระเบียบและข้อบังคับอื่น ๆ 

ที่มักถูกตรวจพบ

บันทึก กพ.ทหาร ที่ กห ๐๓๐๓/๕๒๑  

เรื่อง การแต่งกายเครื่องแบบของทหารหญิง

• ใช้ที่รัดผมผิดสี ที่ถูกต้อง คือ ให้ใช้ที่รัดผมเป็นสีเดียวกับ 

สีของผมเท่านั้น

• เสื้อรัดรูป ที่ถูกต้อง คือ ในเวลาแต่งเครื่องแบบทหาร ห้ามมิให้

ทหารหญิงสวมเสื้อรัดรูป จนมองดูน่าเกลียด

• เสื้อบาง ที่ถูกต้อง คือ ในเวลาแต่งเครื่องแบบทหาร ห้ามมิให้

ทหารหญิงสวมเสื้อที่เป็นผ้าชนิดบางจนเห็นเสื้อชั้นใน

• กระเป๋าและสีของกระเป๋าที่กำาหนด คือ ไม่มีลวดลายและใช้ตาม

สีของรองเท้า

บันทึก จร.ทร. เรื่อง การใช้เสื้อกันหนาวประกอบ 

เครื่องแต่งกายของข้าราชการ ทหารกองประจำาการ ลูกจ้าง

• ใช้เสื้อกันหนาวผิดแบบ ที่ถูกต้อง คือ ใช้เสื้อกันหนาวสีน้ำาเงินดำา

แบบรัดเอว และรัดข้อมือ ตามตัวอย่างของ พธ.ทร.



เสื้อรัดรูป ที่ถูกต้อง คือ ในเวลา

แต่งเครื่องแบบทหาร ห้ามมิให้

ทหารหญิงสวมเสื้อรัดรูป จนมองดู

น่าเกลียด 

เสื้อบาง ที่ถูกต้อง คือ ในเวลา

แต่งเครื่องแบบทหาร ห้ามมิให้

ทหารหญิงสวมเสื้อที่เป็นผ้าชนิดบาง

จนเห็นเสื้อชั้นใน

กระเป๋าและสีของกระเป๋าที่

กำาหนด คือ ไม่มีลวดลายและใช้ตาม 

สีของรองเท้า

ใช้เสื้อกันหนาวผิดแบบ ที่ถูกต้อง คือ 

ใช้เสื้อกันหนาวสีน้ำาเงินดำาแบบ รัดเอว และ

รัดข้อมือ ตามตัวอย่างของ พธ.ทร.

ตัวอย่างความผิด

รูปสําหรับประกอบการแสดงเทาน้ัน

รูปสําหรับประกอบการแสดงเทาน้ัน

รูปสำาหรับประกอบการแสดงเท่านั้น



ความผิดตามระเบียบและข้อบังคับอื่น ๆ 

ที่มักถูกตรวจพบ

บันทึก กพ.ทร. ที่ กห ๐๕๐๓/๖๗๖๕  

เรื่อง การปรับปรุงแก้ไขเครื่องหมายยศและเครื่องแบบทหารเรือ 

(ผนวก ก การแต่งชุดกีฬาในกรมกองปกติ)

• สวมเสื้อคอกลม (ชุดกีฬาข้าราชการทหาร) ที่ถูกต้อง คือ  

การแต่งชุดกีฬาของข้าราชการทหารให้สวมเสื้อยืดมีปกสีขาว 

หรือเสื้อกีฬาแต่ละประเภท

• ไม่สวมถุงเท้าหรือสวมถุงเท้าผิดสี ที่ถูกต้อง คือ การแต่ง 

ชุดกีฬา ต้องสวมถุงเท้าสั้น สีขาว

• สวมรองเท้ากีฬา ที่ถูกต้อง คือ การแต่งชุดกีฬา ต้องสวม 

รองเท้าผ้าใบพื้นยาง ซึ่งตัวรองเท้าประกอบด้วยสีขาวเป็นส่วน

ใหญ่ หรือรองเท้าตามประเภทกีฬา



ตัวอย่างการแต่งกายชุดกีฬา

การแต่งชุดกีฬาของข้าราชการทหารชาย และทหารหญิง 

ที่ถูกต้อง คือ ให้สวมเสื้อยืดมีปกสีขาว กางเกงวอร์มขายาวโทนสีน้ำาเงิน 

หรือดำา หรือชุดกีฬาของหน่วย เสื้อแขนยาวกางเกงขายาว (ชุดวอร์มของ

แต่ละหน่วย) สวมรองเท้าโทนสีขาว (สีไม่ฉูดฉาด) และสวมถุงเท้าสั้นสีขาว



ยอมรับ ปรับปรุง ไม่ยุ่งใจกับ ส.๑๐

ส.๑๐  คือ บันทึกการจับกุม ซึ่ง กห. กำาหนดขึ้น 

เพื่อให้เจ้าหน้าที่ใช้สำาหรับบันทึกเรื่องราว

ในการจับกุม โดยจะออกให้แก่ผู้กระทำาความผิด  ซึ่งต้นสังกัดของ

ผู้กระทำาความผิดจะต้องแจ้งผลการลงทัณฑ์ไปยังหน่วยที่ทำาการ

จับกุมภายใน ๗ วัน 

ในการกวดขันระเบียบวินัย   การปฏิบัติงานจะกระทำาโดย 

การสังเกตผู้กระทำาความผิดที่เห็นเด่นชัด      หากเจ้าหน้าที่พบ 

ความผิดที่ควรจะรายงานให้ผู้บังคับบัญชาของผู้กระทำาผิดทราบ 

ก็จะลงบันทึกความผิดใน  ส.๑๐   และเพื่อความเข้าใจที่ถูกต้อง  

จึงขอแนะนำาการปฏิบัติตัวเมื่อได้รับบันทึก  ส.๑๐   ดังต่อไปนี้



การปฏิบัติตัวเมื่อได้รับ ส.๑๐

๑. ผู้กระทำาความผิดต้องแสดงบัตรประจำาตัว เพื่อยืนยันตัวบุคคล

ต่อเจ้าหน้าที่จับกุม

๒. ผู้กระทำาความผิดรับฟังข้อกล่าวหาจากเจ้าหน้าที่จับกุม

๓. เจ้าหน้าที่จะลงบันทึกการจับกุม (ส.๑๐) เก็บไว้ ๑ ชุด 

และมอบให้ผู้กระทำาความผิด ๑ ชุด

๔. ผู้กระทำาความผิดนำาบันทึกการจับกุม (ส.๑๐) ที่เจ้าหน้าที่

มอบให้ไปเสนอให้ผู้บังคับบัญชาของผู้กระทำาความผิดทราบ 

เพื่อพิจารณาลงทัณฑ์

๕. หน่วยต้นสังกัดของผู้กระทำาความผิดพิจารณาลงทัณฑ ์

ทางวินัย แล้วรายงานผลการลงทัณฑ์ให้ กรม สห.ทร. ทราบ 

ภายใน ๗ วัน

๖. กรม สห.ทร. เสนอรายงานความผิดของผู้กระทำาความผิด 

พร้อมรายงานผลการลงทัณฑ์ของผู้บังคับบัญชาของผู้กระทำา

ความผิดให้ จร.ทร. และ กพ.ทร. ทราบ



วิสัยทัศน์กรมสารวัตรทหารเรือ

“ เป็นเลิศด้านความมีระเบียบวินัย การรักษาความ

ปลอดภัย และมีความพร้อมในการปฏิบัติภารกิจได ้

ทุกสถานการณ์ ภายใต้การบริหารจัดการที่ดี ”




